༄༅། །འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་
སོ།། ༄༅། །ཨོཾ་སྭ་སྱི། འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད་ཅེས་བྱ་
བ། བླ་མ་དང་གྱིས་སུ་མེད་པ་ཐུབ་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། ཕོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རེན་
རོགས་སོབ་མའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྱིང་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའོ། །བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་
གསོལ། མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ྱིན་བྱེད་བྱེ་བའྱི་ཟེར་གྱིས་འགན་པར་མྱི་བཟོད་ཅྱིང་། །མ་ལུས་བདག་མེད་རོགས་
པའྱི་རྣམ་འབྱེད་རལ་གྱི་མཁའ་ལྟར་རབ་སོ་བས། །བདག་ཏུ་ལྟ་བའྱི་ལོན་ཚོགས་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་
མཛད་པ་པོ། །ལྷག་པའྱི་ལྷ་མཆོག་གངས་རྱིའྱི་མདོག་ཅན་མྱི་ཟད་སོབས་པ་འབྱྱིན་མཛད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
རྒྱལ། །སོབས་བཅུའྱི་སོབས་ཀྱིས་བདུད་ཀྱི་སོབས་བཅོམ་མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་སེང་གེའྱི་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོག །མཁའ་ལྟར་
མ་འདེས་ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་མཁེན་བརེའྱི་ཚ་ཟེར་ཅན། །དམ་ཆོས་འཆྱི་མེད་རྔ་སྒྲ་འགོ་ལ་ཞྱི་བའྱི་གོང་
ཁེར་ལམ་སོན་ཅྱིང་། །འགོ་ལ་ཕན་བདེའྱི་དགའ་སོན་འགེད་མཛད་སྲྱིད་གསུམ་བླ་མར་གྱུར་པ་དེ་ལ་
འདུད། །མཁེན་པའྱི་ཆུ་གཏེར་རྱིག་གནས་བརྒྱ་ཡྱི་འདབ་སོང་ཀུན་ནས་རབ་རྒྱས་ཏེ། །འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་
རྒྱུད་བློ་གོས་སོབས་པས་སོན་མེད་སེལ་མཛད་ཅྱིང་། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྱིམས་ནོར་བུ་འབར་པའྱི་འོད་ཀྱིས་སྲྱིད་
པའྱི་མུན་སེལ་བ། །ལེགས་གསུང་འདུལ་བའྱི་རྣམ་འགེལ་མཛད་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕ་རོལ་བརྒལ་བར་གྱུར་པ་དེ་ལ་
འདུད། །རྣམ་དཔོད་ྱིན་བྱེད་ཟེར་གྱིས་སོ་ཐར་གངས་རྱི་ཡོངས་སུ་བཞུ་བའྱི་རྒྱུན། །རྣམ་འགེལ་ལུང་གྱི་ཆུ་ཀླུང་
གཡོ་བས་བདག་བློ་འཛིན་མའྱི་ཁོན་ཡངས་སུ། །རྣམ་འབྱེད་སོབས་ཀྱིས་ལེགས་དངས་ལེགས་བཤད་དྱི་མེད་
བདུད་རྱི་གཡོ་བའྱི་རྒྱུན། །སྲྱིད་པའྱི་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་དྱི་མེད་ངག་གྱི་སྱིན་གྱིས་རྒྱས་པར་བྱ། །འདྱིར་སོན་པ་
ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པ་སོན་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ར་
བའྱི་ལུང་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་མདོ་དང་། དེ་གསལ་བར་བཤད་པའྱི་ལུང་འདུལ་བ་གཞྱི་དང་། རྣམ་འབྱེད་དང་།
གཞུང་དམ་པ་དང་། འདུལ་བ་ཕན་ཚེགས་ཏེ། ལུང་སེ་བཞྱི་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་ཆུ་
ཀླུང་འདུ་བ་བཞྱིན་དུ་ཚིག་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་འདུ་ཞྱིང་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པར་མཛད་པའྱི་བསན་
བཅོས་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི། འདུལ་བ་མདོ་ར་བ་ལས་ཁད་ཆོས་ལྔས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ།
རོམ་པ་པོ་དག་བཅོམ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གེང་གཞྱི་ར་བས་ཟྱིན་པ་དང་། ཚིག་ཉུང་ཞྱིང་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཚིག་གྱི་
སེབ་སོར་ལེགས་ཤྱིང་དོན་གོ་ས་བའོ། །འདྱི་ལ་དོན་གྱིས་ཏེ། མཚན་བསྒྱུར་ཞྱིང་བཤད་པ་དང་། གཞུང་གྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཚིག་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བསྒྱུར་བ་ནྱི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྱི་ན་ཡ་ཞེས་པ་ནྱི། བོད་སྐད་དུ་
འདུལ་བ་ཞེས་པའོ། །ཀཱ་རྱི་ཀཱ་ནྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའོ། །བཤད་པ་ནྱི། རྣམ་སྱིན་འདུལ་ཞྱིང་མྱང་འདས་སུ་
འཁྱིད་པས་ན་འདུལ་བའོ། །ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ནྱི་ཚིག་རྐང་པ་མམ་པོར་བཅད་པའོ། །བམ་པོ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་
ཡྱི་གེ་ེར་བརྒྱད་ལ་ཚིགས་བཅད་རེར་བྱས་པའྱི་ཚིགས་བཅད་སུམ་བརྒྱ་ལ་བམ་པོ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་
པའོ། །གཞུང་འདྱི་ལ་བམ་པོ་དྲུག་ཡོད་པ་ལས་ཐོག་མར་བམ་པོ་དང་པོ་སོན་ནོ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཕག་
འཚལ་ལོ་ཞེས་པ་ནྱི་སེ་སོད་མཚོན་བྱེད་དུ་ལོ་པཎ་བཀའ་བཅད་ཀྱི་ཕག་གོ །ཕྱིས་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དག་གྱི་ནྱི་དང་
པོའ ་ི བཀའ་བཅད་བཞྱིན་དུ་བྱས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པར་ས་ཚོགས་པར་སང་ངོ་། །ཕག་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་འདུད་པར་བྱེད་
པ་སེ། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ཕག་གསུམ་མོ། །ལུས་ཀྱི་ཕག་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། བསན་ལ་དམ་པར་བྱ་བ་
ཡྱི། །དགེ་སོང་ཕག་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས། །གཅྱིག་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་པ་སེ། །གཞན་ནྱི་བྱྱིན་པ་ནས་འཁྱུད་
ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཚིག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ཕག་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། མུན་ཁུང་དག་ཏུ་ས་ལ་མགོ །གཏུགས་ནས་བླ་
མར་ཕག་མྱི་བྱ། །དེར་ནྱི་ཚིག་གྱིས་བྱ་བ་འམ། །ཡྱིད་ཀྱིས་ངེས་པར་ཕག་བྱ་འོ། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་གཞུང་
གྱི་ཚིག་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསན་བཅོས་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། བཤད་བྱ་བསན་
བཅོས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་། བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མཆོད་པར་བརོད་པ་
དང་། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། དགོས་འགེལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསོད་
པ་དང་། འདུལ་བ་ལ་བསོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ལ་བསོད་པ་ནྱི། སོན་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སོན་
པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་སངས་
རྒྱས་བརེས་པའོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ཤེ་ན། སོན་པ་གང་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་གཏང་བར་དཀའ་བ་ྱིད་ཀྱི་དབུ་ཡང་གཞན་ལ་
བྱྱིན་ནོ། །དབུ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྱིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་པའྱི་འོད་འཕོ་བ་ལྟ་བུ་སེ། དབུ་དེ་ལ་གཙུག་གྱི་ནོར་བུ་དང་རྣ་
རྒྱན་རྱིན་པོ་ཆེ་དུ་མ་ཡོད་པས་རྱིན་ཆེན་འོད་འཕོ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་པར་ཕེ་སེ་སྨྲ་བའྱི་མདོ་ལས།
སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སན་སད་དུ། །སྱི་གཙུག་ནོར་བུ་ལྟ་བུའྱི་དབུ། །གང་ཚེ་ཁོད་ཀྱིས་སོན་བཏང་བ། །དེ་ཚེ་
གཙོ་བོ་དེར་ཕག་བགྱི། །དབུ་ཇྱི་ལྟར་བྱྱིན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། སོན་པ་འདྱི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་དུ་གྱུར་པ་ན། རྒྱལ་ཕན་བྱི་
མ་ལ་སེ་ནས་བསྐུལ་བའྱི་བྲམ་ཟེ་ནེའུ་དེ་ཅུ་ལ་དབུ་སེར་བ་ན། བློན་པོ་ཟླ་བ་ཆེན་པོས་རྱིན་པོ་ཆེ་ས་བདུན་གྱི་
མགོ་བོ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བདུན་བྱྱིན་ཀང་མ་ན་པས་བློན་པོ་དེ་སྱིང་བདུན་དུ་གས་ཏེ་ཤྱིའོ། །དབུ་ཤྱིང་ལ་
བཏགས་ཏེ་བྲམ་ཟེས་རལ་གྱིས་བཅད་དེ་བྱྱིན་པས་སན་པས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་གགས་པ་ན། བྱི་མ་ལ་སེ་ན་ཕག་
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དོག་གྱིས་གས་ཏེ་ཤྱིའོ། །དེ་ཐོས་པས་བྲམ་ཟེ་དེ་ཡང་སྱིང་བདུན་དུ་གས་ཏེ་ཤྱིའོ་ཞེས་མཛངས་བླུན་ནས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དབུ་སྱིན་པར་བཏང་བར་མ་ཟད་བཙུན་མོ་རྣམས་ཀང་བྱྱིན་ནོ། །བཙུན་མོ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
རབ་རྒྱས་ཞེས་པ་ནྱི་དབྱྱིབས་མཛེས་པའོ། །པདྨ་དང་འད་ཞེས་པས་ནྱི་དྱི་དང་ཁ་དོག་བཟང་བར་བསན་
ཏོ། །གསེར་མདོག་དང་འད་ཞེས་པས་ནྱི་ཁ་དོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་བསན་ཏོ། །བྱྱིན་ཚུལ་ནྱི་
ཡུལ་ཡ་པའྱི་རྒྱལ་པོ་དགེ་བའྱི་སྲས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་གང་པོ་ཡུལ་ཏ་ཡ་བྱྱིན་པས་རྱི་བོ་དན་ཏྱིག་ལ་ལོ་བཅུ་
གྱིས་བསྐྲད་པ་ན་ཡུལ་ཀཱེའུའྱི་བྲམ་ཟེ་ལ་སྲས་གྱིས་བྱྱིན་ཅྱིང་། བརྒྱ་བྱྱིན་བྲམ་ཟེར་སྤྲུལ་པ་ལ་བཙུན་མོ་བྱྱིན་
པ་ལྟ་བུའོ། །ཕྱིའྱི་དངོས་པོ་དང་ནང་གྱི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་དོན་དུ་གེར་བ་རྣམས་ལ་སྱིན་པས་རབ་ཏུ་དགའ་
བར་མཛད་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བརེས་ཞེས་བྱའོ། །གཞན་དོན་གྱི་སོ་ནས་བསོད་པ་ནྱི། ལེགས་པར་གསུངས་
པའྱི་ཆོས་འདུལ་བ་སྡུག་ཀུན་ཞྱི་བའྱི་མྱང་འདས་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་སོན་པར་མཛད་པའོ། །ཆོས་ལ་བསོད་ཅྱིང་
འདུད་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་སུ་མ་ཟད་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་བསན་པའྱི་དམ་ཆོས་དེ་ལ་ཡང་འདུད་དོ། །དམ་པའྱི་
ཆོས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཆོས་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། རོགས་པའྱི་ཆོས་དང་། ལུང་གྱི་ཆོས་སོ། །རོགས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་
ལམ་བདེན་གང་ཞྱིག ཐོབ་པས་ངན་འགོའ ་ི སྡུག་བསལ་གྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་ལས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ངེས་པར་
སྒྲོལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། བདག་མེད་རོགས་པའྱི་བློས་སྲྱིད་པའྱི་འཆྱིང་བ་ོན་མོངས་པ་དང་། ར་བ་བདག་འཛིན་
དང་བཅས་པ་བཅད་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་འགོག་བདེན་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ལུང་
གྱི་ཆོས་ནྱི། རྒྱ་མཚོ་དང་ཆོས་མཚུངས་པས་འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་སེ། ཟབ་ཅྱིང་གཏྱིང་མཐའ་མེད་པ་ཀུན་ལས་
སྒྲོལ་བ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲོལ་བའྱི་གཟྱིངས་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལ་ཟླ་མེད་པས་ན་གཅྱིག་པུ་བ་ནྱི་ལུང་གྱི་
ཆོས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་རྒྱ་མཚོ་དང་མཚུངས་ཤེ་ན། གཏྱིང་མཐའ་མེད་པ་དང་ོན་མོངས་པའྱི་ཆུ་སྲྱིན་གནས་པ་
སོགས་ཀྱིས་ཆོས་མཚུངས་པའོ། །མདོ་ལས། དོན་ཤེས་ནས་ནྱི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །གཟྱིངས་དང་འད་བར་སོང་
བར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དགེ་འདུན་ལ་བསོད་ཅྱིང་འདུད་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་སུ་མ་ཟད་
འཕགས་པའྱི་ཚོགས་རྣམས་ལའང་འདུད་དོ། །འཕགས་ཚོགས་གང་ཞེ་ན། བདེན་པ་མཐོང་བས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
པའྱི་གང་ཟག་ཞུགས་གནས་གྱིས་གྱིས་ཏེ་བརྒྱད་པོ་དག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འདྱི་དག་ཕག་གྱི་ཡུལ་དུ་འགོད་པར་
མཛད་ཅེ་ན། དགེ་འདུན་གྱི་བདག་ྱིད་སྐྱེས་བུ་ཀུན་གྱི་ཕག་བྱ་བར་འོས་པའྱི་ཡུལ་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་
རབ་ཏུ་བསགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གང་ཡང་དམ་པས་བསགས་པའྱི་ལེགས་སད་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གང་ཟག་གཞན་གྱི་ཡོན་གནས་དམ་པར་གྱུར་པས་ཡོན་
ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཕུལ་ཡང་ཡོན་ཕུལ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཚད་གཟུང་དུ་མེད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཤྱིན་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་
བས་སོ། །དཔེར་ན་གོང་གསེར་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གསེར་མདོག་གྱིས་རང་རྒྱལ་ཞྱིག་ལ་འབྲས་བྲེ་ཆུང་གང་ཕུལ་
བས་དེ་གསོལ་མ་ཐག་ཏུ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་འབྲས་ཆེན་དང་རྱིན་ཆེན་ས་བདུན་སོགས་ཀྱི་ཆར་ཞག་དུ་མར་
བབས་པ་ལྟ་བུའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསོད་ཅྱིང་འདུད་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་འདུལ་བ་ལ་བསོད་
ཅྱིང་འདུད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚིག་ལ་བསོད་པ་དང་། དོན་ལ་བསོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒྲ་གང་གྱིས་འདུལ་བ་སོན་
པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་སར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འདུལ་བ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ལུང་གཞྱི་ལས། དུག་གསུམ་འདུལ་
བས་ན་འདུལ་བ་ཞེས་བཤད་དོ། །ལྔ་ཚན་ལས་ནྱི། ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་དང་རྣམ་སྱིན་གྱི་དྱི་མ་གྱིས་འདུལ་
བས་འདུལ་བ་ཞེས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་དོན་ལ་བསོད་ཅྱིང་འདུད་པ་ལ་གྱིས་ལས། རང་དོན་ལ་རྒྱུ་ལམ་གྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི། ལམ་གང་གྱིས་སེམས་གང་ཞྱིག་འདུལ་བ་ཐོབ་པའོ། །འབྲས་བུའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི། མ་
དུལ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་སངས་ནས་འདུལ་བས་སེམས་དབང་དུ་བྱས་པར་གྱུར་པའོ། །གྱིས་པ་གཞན་དོན་ནྱི།
གཞན་དག་འདུལ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པར་བྱེད་པའོ། །ཡོན་ཏན་དེར་མ་ཟད་ཀྱི་བརོད་བྱ་དོན་གྱི་ཆོས་
དང་འཕགས་པའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་སོན་པའང་ཡྱིན་པ་སེ། བརོད་བྱ་དོན་གྱི་ཆོས་སོན་པར་བྱེད་
པ་དང་། འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་བླང་དོར་སོན་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་འབྱེད་ལས། རྒྱལ་བ་
སོན་པ་དེ་ཡྱི་བསན་བཅོས་དག །མདོ་དང་ཆོས་མངོན་ཡྱིན་གསུང་འདུལ་བ་ནྱི། །སོན་དང་བསན་བཅོས་དངོས་
ཡྱིན་དེ་ཡྱི་ཕྱིར། །གྱིས་གྱུར་ཕག་བྱས་སངས་རྒྱས་ཆོས་གཅྱིག་གཞན། །ཞེས་སོ། །མཆོད་པར་བརོད་པ་
བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྱི། ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བྱའོ། །གང་ལས་བརམས་ཏེ་ཞེ་ན།
འདུལ་བ་སོན་པ་ལས་བརམས་ཏེའོ། །དགོས་པ་གང་གྱི་དོན་དུ་ཞེ་ན། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་
འདུལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །དུས་གང་གྱི་ཚེ་ན། མཆོད་བརོད་ཀྱི་རེས་ཐོག་ནས་སོ། །འོ་ན་ལུང་ལས། མངོན་
པ་དང་མདོ་སེ་ནྱི་ལྷ་དང་མྱི་གྱིས་ལ་བཞག་ལ། མདོ་སེ་ནྱི་ཀླུ་ལ་བཞག་གོ །འདུལ་བ་ནྱི་ཟབ་ཅྱིང་རོགས་པར་
དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་དེ་དག་ལ་མ་བཞག་ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་འདུལ་བའྱི་གདུལ་བྱར་མ་གྱུར་
པ་ལ་དགོངས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འདུལ་བ་ལས་བརམས་ཏེ་བརོད་པར་མཛད་ཅེ་ན། འདུལ་བ་སོན་
པ་ནྱི་སོན་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདུལ་བ་རྣམ་འབྱེད་ལས། དགེ་སོང་
མ་འགགས་པ་འདྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐྱེས་དང་བཅས་ནས་འོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་
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སྐྱེས་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འདུལ་བ་ལས་གཞན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་དགོས་འབྲེལ་བཤད་པ་
གྱིས་ཏེ། རོད་བྱེད་ཚིག་གྱི་དགོས་པ་དང་། བརོད་བྱ་དོན་གྱི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གདུལ་བྱ་ལེ་ལོ་ཅན་
དང་བློ་ཤེས་རབ་དམན་པ་མྱི་གསལ་བ་དག་ནྱི་ཐུབ་པས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་འདུལ་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་
གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་ཡང་འཇུག་པར་འདོད་པར་མྱི་བྱེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་
ཞེ་ན། གཞུང་ཚིག་མང་པོ་དག་གྱིས་འཇྱིགས་པས་སོ། །མྱི་བྱེད་པ་དེའྱི་ཕྱིར་འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའྱི་
གཞུང་གྱིས་འདུལ་བའྱི་ལུང་གྱི་དོན་སོན་པར་བྱེད་དོ། །དགོས་པ་གང་གྱི་དོན་དུ་ཞེ་ན། གདུལ་བྱ་དེ་དག་གཞུང་
མང་བས་འཇྱིགས་པའྱི་སྐྱོ་བ་མེད་པར་འདུལ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་གཞུག་པའྱི་དོན་དུའོ། །འདྱི་
ལས་ཇྱི་ལྟར་འདུལ་བ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆུ་ཀླུང་གྱི་མུའྱི་འབབ་སེགས་ལས་ཆུ་ངོགས་སུ་འཇུག་པ་དེ་
བཞྱིན་དུ་འདུལ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐེམ་སྐས་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འདུལ་བ་ལ་ཞུགས་
ནས་བསབ་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། རག་ཏུ་འགོ་བའྱི་ཆེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་མྱང་འདས་ཀྱི་རེན་མཐོ་
རྱིས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའོ། །གྱིས་པ་བརོད་བྱ་དོན་གྱི་དགོས་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྱིར་བསན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་
ཏུ་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་རྱིགས་ཤྱིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུར་རབ་ཏུ་བསགས་པར་བྱ་བའྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ནོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྱིང་། གནས་སྐབས་སུ་ལྷ་དང་མྱིའྱི་ཁང་བཟང་དམ་པར་སྐྱེ་
བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ལུང་ལས། ཀ་ཤྱི་ཀའྱི་ནགས་མཐུག་པོར་གོང་མ་སྲེག་གྱིས་རྱི་བོང་དང་སེའུ་དང་གང་པོ་ཆེ་
རྣམས་བསབ་གཞྱི་ལྔ་ལ་བཀོད་པས་ཡུལ་འཁོར་རྒྱས་ཤྱིང་མྱི་རྣམས་ལྷར་སྐྱེས་པས་ལྷའྱི་འཁོར་ཡང་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཚུལ་ཁྱིམས་འདྱི་ནྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་དང་
ལྡན་ཏེ། ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་འཁོར་བ་ལས་ངེས་
པར་འབྱུང་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། སངས་རྒྱས་སྐར་
འོད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་ཁེའུ་བརོན་འགྲུས་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདོད་ནས་སོན་པའྱི་སྐུ་
གཟུགས་ལ་བལྟས་པས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་མངོན་ཤེས་དང་ཚངས་པའྱི་གནས་བཞྱི་དང་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དྱི་མ་དག་པར་བྱེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་།
བསན་པ་མཛེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསན་པ་དེ་ལ་དྱི་མ་དག་པར་
བྱེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི། འཇྱིག་རེན་འདྱིར་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འདུལ་བ་མྱིན་པས་ལུས་ངག་གྱི་དྱི་མ་དག་པ་མེད་དེ།
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཇྱི་ལྟར་ན་ཆུ་མེད་པའྱི་འདག་ཆ་ལ་སྐམ་པོ་སོགས་ཀྱིས་གོས་དྱི་མ་ཅན་མེས་ཀང་དེས་གོས་ཀྱི་དྱི་མ་མྱི་འདག་
པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་བསན་པ་མཛེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་མཁའ་ལ་ཟླ་བའྱི་འོད་གསལ་བ་
མེད་པའྱི་མཚན་མོ་ནྱི་རྣམ་པར་མཛེས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱུད་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་རབ་
བྱུང་གྱིས་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་མྱི་མཛེས་ལ། ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་གནས་པ་ནྱི་དེ་ལས་བཟློག་སེ་བསན་པ་མཛེས་
པར་བྱེད་དོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་མྱི་གནས་པས་བསན་པ་མྱི་མཛེས་པ་ཡང་ཇྱི་སྐད་དུ་སན་རས་གཟྱིགས་བརྟུལ་
ཞུགས་ཀྱིས། རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་དངོས་པོ་ཀུན་ལས་ངེས་མ་བྱུང་། །སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ཀང་དགེ་སོང་ཚུལ་མ་
ཞུགས། །ལག་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་གཏད་ཀང་ཡོན་ཏན་སོད་མ་གྱུར། །དགེ་སོང་དེ་ནྱི་དགེ་སོང་མ་ཡྱིན་ཁྱིམ་པའང་
མྱིན། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་གནས་པ་དང་མྱི་གནས་པ་ལ་སྐྱོན་ཡོན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་དེའྱི་
ཕྱིར་སོམས་ལས་སངས་ཤྱིང་བརོན་པ་དང་བཅས་པས་བྱ་བ་བླང་བྱ་དང་། བྱ་མྱིན་དོར་བྱ་དག་ཤེས་པར་ནུས་
པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱན་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ནྱི་བརྒྱན་པར་འདོད་པས་འདུལ་བ་ལ་འབད་པའྱི་སོ་
ནས་གནས་ཤྱིང་འཇུག་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་བཤད་བྱ་བསན་བཅོས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སེ། འདུལ་བ་
འཛིན་པའྱི་བསགས་པ་བརོད་པ། ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་འདུལ་བ། འདུལ་བ་ལ་བསབ་པར་གདམས་
པའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་ཏེ། ལྔ་ཚན་དང་པོ་དང་། ལྔ་ཚན་གྱིས་པ་དང་། ལྔ་ཚན་གསུམ་པ་དང་། ལྔ་ཚན་བཞྱི་པ་
དང་། ལྔ་ཚན་ལྔ་པ་སོགས་མཚོན་པ་དང་། འདུལ་བ་གཟུང་བར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རོད་གཞྱི་ལས།
སོན་པས་ལྷ་དང་མྱི་ལ་འདུལ་བ་དང་མ་མོ་བཞག་ཅྱིང་། ཀླུ་ལ་མདོ་སེ་བཞག་པ་ན་འདུལ་བ་འདོན་མཁན་མེད་
པས་ན་བསན་པའྱི་ཡན་ལག་གང་མས་པའྱི་བསགས་པ་ལྷག་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་པས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ལ་
ཕན་ཡོན་ལྔ་ཚན་བདུན་གསུངས་པའྱི་དང་པོ་ནྱི། གང་གྱི་ཕྱིར་རང་ྱིད་འདུལ་བ་ཤེས་པར་གྱུར་ཅྱིང་། འདུལ་བ་
འདོན་པ་ལ་གུས་པར་བྱེད་པའྱི་དགེ་སོང་ནྱི་རང་ྱིད་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པས་དགེ་སོང་དང་བྲམ་ཟེ་
གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྱི་བོ་ན་འདུག་པ་ཡྱིན་ཏེ་ལྔ་ཚན་དང་པོའ ་ི ཡན་ལག་དང་པོའ །ོ །ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་
བྱེད་པས་གདམས་ངག་དང་། ཐོབ་ཟྱིན་བསྲུང་པས་རེས་བསན་ནམ། བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་བཟློག་པ་དང་། བྱ་
བ་ལ་སོར་བས་གདམས་ངག་དང་། རེས་བསན་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར་སོན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཡན་
ལག་གྱིས་པའོ། །དགེ་སོང་དེ་ཡང་དགེ་སོང་ཕ་མ་གྱིས། དགེ་བསེན་ཕ་མ་གྱིས་ཏེ་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་
ཡྱིས་ཤྱིན་ཏུ་གུས་པ་དང་བཅས་པས་མདུན་དུ་བདར་བ་ནྱི་ཡན་ལག་གསུམ་པའོ། །འདས་མ་བྱོན་ད་ལྟར་ཏེ་
དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་གཅེས་པའྱི་མཛོད་དེ། ནང་གྱི་མཛོད་འཛིན་དེ་བསྲུང་བ་ནྱི་ཡན་ལག་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བཞྱི་པའོ། །སྐྱེས་བུའྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཡང་དམ་པའྱི་ཆོས་
ལ་ལེགས་པར་གནས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བརོན་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཡན་ལག་ལྔ་པའོ། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། མདུན་དུ་བྱ་
དང་གཞན་དང་སང་། །ནང་དང་གཞན་རྣམས་དག་དང་ནྱི། །སེམས་ཅན་མང་པོར་ཕན་བྱ་བ། །ལྔ་ཚན་དག་ནྱི་
དང་པོ་ཡྱིན། །ཞེས་སོ། །ལྔ་ཚན་གྱིས་པ་ནྱི། འདུལ་བ་འཛིན་པ་འདྱིའྱི་རྒྱུད་རང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་
ལེགས་པར་སྲུང་བ་ཡྱིན་པས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན། ལོ་བཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་ལོན་པ་ཡྱིན་པས་ན་རྒྱུད་
མས་པ་མེད་པས་ལེགས་པར་སས་པ་ཡྱིན། ཆོས་བཤེས་ན་རེ། དན་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་བསྲུང་ཤྱིང་ཟག་མེད་
ཀྱི་ལམ་སོང་བས་སས་ཞེས་སམ། དན་པས་ེས་པ་མ་སྐྱེ་པས་སས་ཤྱིང་། ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་སྐྱེས་པ་བསྲུང་སེ།
རྣམ་བཤད་རྱིག་པར། དན་པས་མ་སྐྱེས་ཕྱིར་སས་ཏེ། །ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སྐྱེས་པ་བསྲུང་། །ཞེས་སོ། །གཞན་
གང་དག་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་ནྱི་དེ་ལ་འགོད་པ་དང་བཅས་པས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དེའྱི་རེས་སུ་
འབྲང་ལ། ཚིགས་བཅད་འོག་མ་ཡང་བླངས་ཏེ་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིས་ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་ཕམ་པར་
བྱེད་དོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དུའང་འཁོར་རྣམ་བཞྱིས་བསུ་བར་བྱེད་པས་གཞན་མྱི་འགན་ལ། དགེ་འདུན་གྱི་
དབུས་ན་འཇྱིགས་པ་བག་ཚ་བ་མེད་དེ། འདུལ་བ་ལ་མཁས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན། བདག་ྱིད་ཁྱིམས་ལྡན་
མངོན་པར་བཅུ། །འགོད་པ་དང་ནྱི་བག་ཚ་མེད། །ཆོས་དང་མཐུན་པས་བྱེད་པ་སེ། །ལྔ་ཚན་གྱིས་པ་ཡྱིན་
པར་བཤད། །ལྔ་ཚན་གསུམ་པ་ནྱི། འདུལ་བའྱི་དོན་རྣམས་ངེས་པ་དང་། བརོད་བྱའྱི་སེ་ཚན་མ་འདེས་པར་སོ་
སོར་འབྱེད་ནུས་པས་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། བསབ་པའྱི་གཞྱི་མྱི་འདལ་པས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ།
བརོད་བྱའྱི་དོན་ལ་སར་བས་ལྷག་པར་མཁས་པ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རོད་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཚིག་མ་མས་པར་
གསལ་བར་རྱིག་པའོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། མ་འདེས་དོན་དང་ངེས་པ་དང་། །བསབ་པ་ཡྱི་ནྱི་གཞྱི་དག་དང་། །སང་བ་
དག་ནྱི་གྱིས་པོ་ྱིད། །ལྔ་ཚན་དག་ནྱི་གསུམ་པ་ཡྱིན། །ཞེས་སོ། །ལྔ་ཚན་བཞྱི་པ་ནྱི། དེས་ན་འདུལ་བ་འཛིན་
པ་དེ་ནྱི་གང་ན་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སེ་སང་བ་ཡྱིན་ཏེ། འོད་གསལ་ཞྱིང་གསལ་བྱེད་དང་རབ་ཏུ་
སང་བ་འོད་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དག་ཡྱིན་པས་སོ། །ས་ཕོགས་གང་ན་འདུལ་བ་མཁས་པ་གནས་པ་དེར་ནྱི་ཐུབ་
པས་ཀང་ང་སྱིང་ལས་ཏེ་ཐུགས་ཁལ་ཆུང་ཞེས་མདོ་ལས་འབྱུང་སེ། སོན་པའྱི་བྱ་བ་དེས་བྱེད་པས་སོ། །དེ་ལྟར་
ན། སང་བ་གསལ་བ་འོད་དང་ནྱི། །སེམས་ལས་ཆུང་དང་མྱི་གཏོང་བའོ། །ཞེས་སོ། །ལྔ་ཚན་ལྔ་པ་ནྱི། བྱུང་དང་
དེ་ནས་བཅས་པ་དང་། །རེས་སུ་བཅས་དང་དེ་བཞྱིན་དུ། །བཀག་དང་རེས་སུ་གནང་བ་ནྱི། །ལྔ་ཚན་ལྔ་པར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བྱས་པའོ། །ཞེས་སོ། །ལྔ་ཚན་དྲུག་པ་ནྱི། བར་ཆད་བར་ཆད་མ་ཡྱིན་དང་། །གདམས་ངག་དང་ནྱི་རེས་བསན་
དང་། །སོབ་པའྱི་མཐུ་ནྱི་ཡོད་པ་སེ། །ལྔ་ཚན་དྲུག་པ་དག་ཏུ་བཤད། །ཞེས་སོ། །ལྔ་ཚན་བདུན་པ་ནྱི། ལྟུང་བ་
དང་ནྱི་ལྟུང་མ་ཡྱིན། །ལྱི་དང་ཡང་དང་དེ་བཞྱིན་དུ། །སོ་སོ་ཐར་པ་རྒྱས་པར་ཡང་། །འདོན་པ་ལྔ་ཚན་བདུན་པ་
ཡྱིན། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིས་ཐུབ་པས་འདུལ་བ་དང་དེ་འཛིན་པའྱི་ཕན་
ཡོན་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་གསུངས་སོ། །དྲུག་པ་འདུལ་བ་གཟུང་བར་གདམས་པ་ནྱི། ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཡོད་པ་དེ་བས་
ན་ཆོས་འདུལ་བ་གཟུང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་གུས་པ་དང་བཅས་པས་བརོན་པར་བྱའོ། །འདུལ་བ་འཛིན་པའྱི་བསགས་
པ་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་འདུལ་བ་ལ་གསུམ་སེ། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་
གས་མདོར་བསན། ཐོབ་པ་སྲུང་བའྱི་ཆོ་གས་རྒྱས་པར་བཤད། ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
བཞྱི་སེ། གང་གྱིས་གཟུང་བ་དང་། གང་ཞྱིག་གཟུང་བ་དང་། ཇྱི་ལྟར་གཟུང་བ་དང་། བཟུང་ནས་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མཁན་སོབ་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་། གང་གྱིས་བསེན་པ་དང་། བསེན་ནས་བསེན་
བཀུར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་ེ་སེས་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པར་གཞན་གྱི་མཁན་པོ་བྱས་པས།
སོན་པས་དེང་ཕྱིན་ཆད་མཁན་པོ་བྱེད་པ་ལ་བདག་ྱིད་ཡང་དག་པར་བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་པའྱི་
དགེ་སོང་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ཀུན་སོམ་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་སོ་ཞེས་གསུངས་པས་ན།
དེར་རྒན་ཞུགས་ཡྱིད་མྱི་གསལ་ཞྱིང་མྱི་མཁས་པས་མཁན་པོ་བྱས་པས། གསལ་ཞྱིང་མཁས་པ་དང་ཀུན་སོད་
རྱིག་པ་ནྱི་ལྔ་ཕྲུགས་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ལས་གང་རུང་དང་ལྡན་པའོ། །ཆོས་དེ་དག་དང་ལྡན་པ་དེས་གཞན་རབ་ཏུ་
དབྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པའྱི་མཁན་པོ་བྱའོ། །ལུང་དུ་མཁན་པོ་ནྱི་གྱིས། སོབ་དཔོན་ནྱི་ལྔ་གསུངས་
ལ། མཁན་པོ་གྱིས་ནྱི་རབ་ཏུ་འབྱྱིན་པའྱི་མཁན་པོ། བསེན་པར་རོགས་བྱེད་ཀྱི་མཁན་པའོ། །སོབ་དཔོན་ལྔ་
ནྱི། དགེ་ཚུལ་གྱི་དང་། གསང་སོན་གྱི་དང་། ལས་ཀྱི་དང་། གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་དང་། ཀོག་པའྱི་སོབ་དཔོན་
ནོ། །དེ་ལ་སོམ་ན། ལོ་བཅུ་འཛིན་དང་མཁས་པ་དང་། །རྱིག་དང་གསལ་དང་འཛིན་འཇུག་དང་། །སོབ་དང་སོབ་
འཇུག་རྣམ་གྱིས་དང་། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱིས་རྣམ་པ་གསུམ། །སོབ་དང་མྱི་སོབ་བྱུང་ཤེས་དང་། །གནས་
འཆའ་འཆར་འཇུག་ལྟུང་བ་ཤེས། །ལྷོ་ཡྱི་རྱི་ལ་རྒྱུ་བ་ཡྱི། །སེ་ཚན་ཡང་དག་བསྡུས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་སེ་སེ་ཚན་
ེར་གཅྱིག་གོ །དེ་ལ་དང་པོ་ལོ་བཅུ་ནྱི། ནད་གཡོག་བྱེད་པ་དང་། འགོད་པ་སེལ་བ་དང་། སྱིག་པ་ཅན་གྱི་ལྟ་
བའྱི་རྣམ་པ་སོང་བ་དང་། གནས་མངོན་པར་མྱི་དགའ་བ་འདོར་བ་སེ་བཞྱི་པོ་རང་གྱིས་བྱེད་པའམ་གཞན་བྱེད་
དུ་འཇུག་ནུས་པ་སེ་བཞྱི་དང་། རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ྱིད་བསན་པས་ལྔ་ཚན་དང་པོའ །ོ །ལྔ་ཚན་གྱིས་
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པ་འཛིན་པ་ནྱི། སེ་སོད་གསུམ་འཛིན་པ་གསུམ་དང་། དེ་དག་གྱི་སེང་དུ་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་
ལྡན་པ་བསན་པས་ལྔ་ཚན་གྱིས་པའོ། །སེ་ཚན་གསུམ་པ་མཁས་པ་ནྱི། སེ་སོད་གསུམ་ལ་མཁས་པ་གསུམ་ལ་
མང་ཐོས་དང་། ཚུལ་ལྡན་བསན་པས་ལྔ་ཚན་གསུམ་པའོ། །ལྔ་ཚན་བཞྱི་པ་རྱིག་པ་ནྱི། སེ་སོད་གསུམ་རང་
གྱིས་རྱིག་པ་གསུམ་ལ་མང་ཐོས། ཚུལ་ལྡན་བསན་པས་ལྔ་ཚན་བཞྱི་པའོ། །སེ་ཚན་ལྔ་པ་གསལ་བ་ནྱི། སེ་སོད་
གསུམ་པོ་གཞན་ལ་སོན་ནུས་པས་གསལ་བ་ལ་མང་ཐོས། ཚུལ་ལྡན་བསན་པས་ལྔ་པའོ། །ལྔ་ཚན་དྲུག་པ་
འཛིན་འཇུག་ནྱི། སེ་སོད་གསུམ་པོ་རང་གྱིས་ཤེས་ནས་གཞན་ཡང་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་གསུམ་ལ་མང་ཐོས།
ཚུལ་ལྡན་བསན་པས་ལྔ་ཚན་དྲུག་པའོ། །སོབ་དང་སོབ་འཇུག་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་གྱིས་ཏེ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་
གྱིས་ཀྱི་སོབ་པ་ནྱི། བསབ་པ་གསུམ་ལ་སོབ་པ་ལ་མང་ཐོས། ཚུལ་ལྡན་བསན་པ་ནྱི་ལྔ་ཚན་བདུན་པའོ། །དེ་
གསུམ་ལ་སོབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་མང་ཐོས། ཚུལ་ལྡན་བསན་པ་ནྱི་ལྔ་ཚན་བརྒྱད་པའོ། །ཕྱི་མ་གྱིས་ཀྱི་སོབ་པ་
ནྱི། ལྷག་པའྱི་སོད་པ་དང་། འདུལ་བ་དང་། སོ་སོར་ཐར་པ་ལ་སོབ་པ་ལ་མང་ཐོས། ཚུལ་ལྡན་བསན་པ་ནྱི་ལྔ་
ཚན་དགུ་པའོ། །དེ་གསུམ་ལ་སོབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་མང་ཐོས། ཚུལ་ལྡན་བསན་པ་ནྱི་ལྔ་ཚན་བཅུ་པའོ། །ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའྱི་ལྔ་ཚན་ལ་གྱིས་ལས། དད་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། ཐོས་པ་དང་། གཏོང་བ་དང་། ཤེས་
རབ་ནྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ལྔ་ཚན་དང་པོའ །ོ །ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་
པར་གོལ་བ་དང་། དེ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བ་ནྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ལྔ་ཚན་གྱིས་པའོ། །འདྱི་གྱིས་ནྱི་རྱིམ་
པ་ལྟར་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ་དང་། བཅུ་གྱིས་པའོ། །རྣམ་པ་གསུམ་ཞེས་པ་ནྱི། དན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མང་
ཐོས། ཚུལ་ལྡན་གྱིས་དང་། བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་གྱིས་ཏེ་བཞྱི་བསན་པ་ནྱི་རྣམ་
པ་གསུམ་གྱི་དང་པོའ །ོ །ནང་དུ་ཡང་དག་བཞག་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མང་ཐོས་ཚུལ་ལྡན་གྱིས་དང་། བརོན་
འགྲུས་དང་། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་གྱིས་བསན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་གྱིས་པའོ། །མམ་པར་བཞག་པ་
དང་ལྡན་པ་ལ་ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་བཞྱི་བསན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད་པའྱི་གསུམ་པ་སེ། འདྱི་གསུམ་རྱིམ་པ་
ལྟར་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། བཅུ་བཞྱི་པ་དང་། བཅོ་ལྔ་པའོ། །སོབ་པའྱི་ཟག་མེད་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྱི་ལྔ་ཚན་བཅུ་
དྲུག་པ་དང་། མྱི་སོབ་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྱི་ལྔ་ཚན་བཅུ་བདུན་པའོ། །བྱུང་བ་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནྱི། བྱུང་
བ་ཤེས་པ་དང་། བཅས་པ་དང་། རེས་སུ་བཅས་པ་དང་། གནང་བ་དང་། བཀག་པ་ཤེས་པ་སེ་ལྔ་ཚན་བཅོ་
བརྒྱད་པའོ། །གནས་འཆར་འཇུག་པ་ནྱི། བར་དུ་གཅོད་པའྱི་ཆོས་དང་། མྱི་གཅོད་པའྱི་ཆོས་ཤེས་པ་དང་།
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གྱིས་པོ་དེ་དག་གཞན་ལ་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། དེ་གྱིས་གཞན་ལ་རེས་སུ་སོན་པ་བྱེད་པ་དང་། མཁན་པོ་
ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་ན་གནས་འཆར་འཇུག་ནུས་པ་སེ་ལྔ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའོ། །རེ་ཞྱིག་གནས་འཆར་འཇུག་
ནུས་པ་ནྱི་གོང་མ་བཞྱི་པོའ ་ི སེང་དུ་མཁན་པོ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་ན་རེ་ཞྱིག་གནས་འཆར་འཇུག་ནུས་པ་སེ་
ལྔ་ཚན་ྱི་ཤུ་
པའོ། །ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཤེས་པ་དང་། ཡང་བ་དང་། ལྱི་བ་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། སོ་སོ་ཐར་པ་
རྒྱས་པ་ཐོན་པ་ྱིད་དོ། །འདྱི་ནྱི་འདུལ་བ་མཐའ་དག་གྱི་ཚིག་དོན་ཁ་འདོན་དུ་ཐོན་པ་སེ་ལྔ་ཚན་ེར་གཅྱིག་
པའོ། །མདོ་ར་བ་དང་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་སོ་སོར་ཐར་པ་དང་རྒྱས་པ་ཞེས་སོ་སོ་ཕེ་ལ། འགེལ་ཆུང་དང་
འགེལ་པ་བར་པ་གྱིས་ཀ་ན་དང་གྱི་སྒྲ་མེད་པ་ྱིད་ལེགས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དྲུག་མཚན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་
བས་སོ། །ལྔ་ཕྲུགས་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡང་ཁ་བསྐོང་མང་པོ་བྱས་ནས་སྨྲས་པར་ཟད་ཀྱི། དོན་ལ་
འདྱིར་བསན་པའྱི་འདུལ་བ་འཛིན་པའྱི་ཕན་ཡོན་ལྔ་ཚན་བདུན་དུ་གསུངས་པ་ལས་དགོས་པ་དོན་གཞན་མྱི་སང་
ངོ་། །ལོ་བཅུ་ལོན་པ་དང་། འདུལ་བ་ཤེས་པ་ྱིད་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དགོས་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་རྣམས་ནྱི་དེའྱི་ཡན་
ལག་ཏུ་བསན་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །མཁན་པོ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དགོས་པར་མ་ཟད་གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ལའང་ར་
བའྱི་ལུང་སོ་སོ་ཐར་པ་དང་། དེའྱི་བཤད་པའྱི་ལུང་གཞྱི་དང་། རྣམ་འབྱེད་དང་། ཕན་ཚེགས་དང་། གཞུང་བླ་མ་
སེ་བཞྱི་པོའ་ི དོན་ལ་མཁས་ཤྱིང་། ལུས་ངག་དགེ་བ་སོང་བདུན་དང་ལྡན་པས་གནས་སྱིན་པར་བྱ་སེ། དེའང་
བླང་དོར་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བྱེད་པ་དང་མཐུན་པར་སྨྲ་བས་གཞན་ལ་རེས་སུ་སོན་པའྱི་མཐུ་དང་ལྡན་ཞྱིང་། རོགས་
ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་ཞྱིང་ལྔ་ཕྲུགས་དང་ལྡན་པ་ལ་གནས་ཞུ་ཞྱིང་གནས་བཅའ་བའྱི་འོས་སུ་གྱུར་པའོ། །གྱིས་པ་
གང་གྱིས་བསེན་པ་བསན་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་དེས་སུ་
ལ་ཇྱི་ལྟར་བསན་པར་བྱ་ཞེ་ན། བྱྱིས་པ་ལ་སོན་ནོ། །གང་ནྱི་སོན་པའྱི་གསུང་ནྱིའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཚིག་དོན་མ་
འཁྲུགས་པར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན། ཚིག་དོན་རྣམ་པར་ཕེ་སེ་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། བྱྱིས་པས་མདོ་
བཀགས་པ་ཙམ་བྱས་པ་ཡྱིས་དོན་གསལ་བར་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །ར་བའྱི་ལུང་སོ་སོ་ཐར་པ་དང་།
བཤད་པའྱི་ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་དོན་གང་ལ་འདྱིར་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་མཁས་པ་ནྱི་བསེན་པར་རོགས་
ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལོན་ཡང་བྱྱིས་པ་སེ། དེ་ནྱི་རང་རྒྱ་མྱི་ཐུབ་པར་གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་གཞན་ལ་བརེན་དགོས་
པས་སོ། །གསུམ་པ་བསེན་ནས་བསེན་བཀུར་བྱ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། འོ་ན་གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ལས་རང་ྱིད་བསབ་
པ་རྒན་པར་གྱུར་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ལས་གནས་པ་སོབ་མ་དེ་བསབ་པ་རྒན་པར་གྱུར་
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ཡང་གནས་པ་གཞོན་ནུས་སོབ་དཔོན་རྒན་པོ་ལ་བརེན་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ངེས་པར་བརེན་དགོས་ཏེ། འདུལ་
བའྱི་བླང་དོར་ཤེས་པ་དེ་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཕག་ཀང་བྱ་འམ་ཞེ་ན། ཕག་མྱི་བྱ་སེ། རང་ལ་ལྟོས་ཏེ་
དགེ་སོང་གསར་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གནས་པ་རྒན་པ་དེས་ཕག་ནྱི་མྱི་བྱ་ཡྱི། བསེན་བཀུར་གཞན་ཐམས་ཅད་
བྱྱིས་པས་སོབ་དཔོན་རྒན་པོ་ལ་བྱ་བ་བཞྱིན་དུ་བྱའོ། །མདོ་སེ་ལས་ནྱི་ཆོས་མཁས་ན་རྒན་པས་གཞོན་པ་ལ་
ཡང་ཕག་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། མདོ་སེ་མྱང་འདས་ལས། དམ་པའྱི་ཆོས་ཤེས་ན་རྒན་ནམ་གཞོན་ཡང་རུང་སེ་ཕ་
མ་འམ་བྲམ་ཟེ་ལྟ་བུར་མཆོད་ཅྱིང་བསྱི་སང་ཕག་བྱ་ཞེས་དང་། ནོར་བཟངས་གསར་བུ་ལ་ག་བྱྱི་ལ་སྱིན་རྒན་
པོས་ཕག་བྱས་པ་སོགས་གསུངས་སོ། །གང་གྱིས་གཟུང་བ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གང་ཞྱིག་གཟུང་བ་ལ་གྱིས་ཏེ།
སྱིར་བཏང་དང་། དམྱིགས་བསལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། བར་ཆད་ཀྱི་དབྱེ་བ་མཚོན་ཏེ་བསན་པ། བར་
ཆད་ཀྱི་རྱིགས་བསྡུ་བ། བར་ཆད་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། རབ་བྱུང་དང་ནྱི་བསེན་རོགས་
བྱ། །ཞེས་གསུངས་ན། རབ་བྱུང་དང་བསེན་རོགས་བྱ་བའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བར་ཆད་མེད་པ་ཞྱིག་
དགོས་སོ། །བར་ཆད་གང་ཞེ་ན། ཕམ་པ་བཞྱི་གང་ཡང་རུང་བ་བྱུང་བ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་སར་
རོ། །འདྱི་ལ་གེང་གཞྱི་མེད་དོ། །ཕམ་པ་བྱུང་བ་དང་སྤྲུལ་པ་ནྱི་སོམ་པ་སྐྱེ་བའྱི་བར་ཆད་ཅན་ཡྱིན་ལ། ཕྱི་མ་
རྣམས་ནྱི་གནས་པའྱི་བར་ཆད་ལ་སོགས་པ་ཅྱི་རྱིགས་པའོ། །འདྱིར་བར་ཆད་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་འམ་དངོས་པོ་
གཙོ་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ལ། བར་ཆད་ལ་དངོས་པོ་གཙོ་བོའ །ོ །བར་ཆད་ཀང་བསྡུ་ན་
གསུམ་སེ། སྐྱེ་བའྱི་བར་ཆད་དང་། གནས་པའྱི་བར་ཆད་དང་། ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྱི་བར་ཆད་དོ། །དང་པོ་ནྱི།
བསམ་པ་དང་ལུས་རེན་རུང་མ་ཐོབ་པ་དང་རྣམ་སྱིན་དང་ལས་ཀྱི་བསྒྲྱིབ་པས་མྱི་སྐྱེ་བར་བསན་པའོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། གཞན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཡུལ་ཐོབ་པ་ལས་མས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྐྱེ་ཡང་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་
མྱི་འོས་པའོ། །བུ་ལོན་ཆགས་པ་ནྱི་མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱི་བུ་ལོན་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བཅས་
སོ། །གེང་གཞྱི་ནྱི། ཡུལ་དང་། གང་ཟག་དང་། ོན་མོངས་པ་དང་། ེས་པའྱི་གཞྱིའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་བཞྱིར་བསན་
ཏོ། །གེང་གཞྱི་བཅའ་བའྱི་གང་ཟག་སོགས་གསལ་ཁ་མ་གཏོད་ཅྱིང་། གསལ་པོར་མྱི་དན་པ་དག་ལ་ནྱི་ཡུལ་
མན་ཡོད་སོགས་དང་། སྱིན་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་སོགས་དང་། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་སོགས་དང་།
དགེ་སོང་ེར་དགའ་སོགས་དང་། བུད་མེད་རྣམས་ལ་ས་ག་སོགས་གང་ཡང་རུང་བ་སོས་པས་བརོད་པར་བྱ་
སེ། ཇྱི་སྐད་དུ། འདུལ་བ་ཡྱི། གེང་གཞྱི་གསལ་བར་མྱི་དན་ན། །བཞུགས་པའྱི་གོང་ཁེར་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་། །གང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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འདོད་དེ་སོས་བརོད་པར་བྱ། །མན་ཡོད་གནས་བཅས་ཙམ་པ་ཀ །ཝ་ར་ཎ་སཱྱི་ཡངས་པ་ཅན། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་
ནྱི་དྲུག་པ་སེ། །འདྱི་དག་གོང་ཁེར་ཆེན་པོར་ཤེས། །ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་བྱྱིན་ཏེ། །ས་བདག་མྱི་དབང་
གསལ་རྒྱལ་ལོ། །བུད་མེད་རྣམས་ལ་ས་ག་སེ། །བརེད་ངས་དག་ནྱི་སོས་པར་བྱ། །གོང་ཁེར་ཝ་རཱ་ཎ་སཱྱི་
སེ། །ས་བདག་ཀང་ནྱི་ཚངས་བྱྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ནད་ཅན་ནྱི་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་བྲམ་ཟེ་ནད་གསོ་བའྱི་ཕྱིར་རབ་
ཏུ་བྱུང་བ་ལས་བཅས་སོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཅེས་པ་ནྱི། ཕན་ཚེགས་ཀྱི་འགེལ་པར། སོན་ཁང་པ་མྱི་མ་ཡྱིན་པས་
བཤྱིག་པས་ཕྱིས་ཁང་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་བཏགས་པས་བཤྱིག་མ་ནུས་པས་དེར་བཏགས་ཞེས་
སོ། །དགེ་ལེགས་བཤེས་གེན་ན་རེ། རྒྱལ་པོ་བཞྱིས་བྱས་པས་ཞེས་སོ། །རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མྱི་བྱ་ཞེས་པ་ནྱི་
འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སོར་རོ། །བྲན་ནྱི་སོན་མན་ཡོད་དུ་བྲན་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་
སོ། །རྒྱལ་པོས་བཀབས་པ་ནྱི་རྒྱལ་པོའ་ི གཅེས་པ་ཆེན་པོ་སེ། ེ་དགས་གསལ་རྒྱལ་གྱི་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
ལ་བརེན་ནས་བཅས་སོ། །ཡང་དེས་ཆོམ་རྐུན་པ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ་སེ། ཆོམ་རྐུན་གྱི་
རྒྱལ་མཚན་ཏེ་རགས་འཆང་བ་ཡང་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །སད་པའྱི་རྱིགས་ནྱི་རྱིགས་ངན་ནོ། །ཡན་
ལག་མེད་པ་ནྱི་རྐང་རྡུམ་སེ། འདྱི་ེ་དགས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་སོ། །སྒུར་པོ་ནྱི་འགེང་མྱི་
ནུས་པའོ། །གོལ་པོ་ནྱི་རྐང་ཡོན་ནོ། །དེ་གྱིས་མན་ཡོད་དུའོ། །ལག་པའྱི་སོར་མོ་སྦྲུལ་གྱི་མགོ་བོ་དང་འད་བ་
ནྱི་ལག་སོར་སྦྲུལ་འད་སེ། ེ་དགའ་ལའོ། །སད་འཁལ་ནྱི་བརླ་དང་རྐེད་པ་སོགས་ལ་རླུང་ཞུགས་པས་སད་ཞུམ་
པ་སེ། འདྱི་ནྱི་མན་ཡོད་དུའོ། །ལག་རྡུམ་ནྱི་མཁྱིག་མ་ནས་ཆད་པ་སེ་ེ་དགའ་ལ་བཅས་སོ། །འཐེང་པོ་ནྱི་
མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་འགའ་ཞྱིག་ལའོ། །ས་ལེབ་དང་ས་རྱིང་གྱིས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་གགས་པ་སེ། གྱིས་པོ་
ཡང་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །གཞོན་ཆེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གེན་གྱིས་ལོ་བདུན་མ་ལོན་པ་ཞེས་
བཤད་དོ། །རྒན་ཆེས་ནྱི་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་ལོ་བདུན་ཅུ་ཡན་ཆད་པ་ལ་བཤད་དོ། །ལུས་ཧ་ཅང་བོང་རྱིང་བ་
དང་། ཧ་ཅང་ཐུང་བ་གྱིས་ནྱི་མཛེས་པའྱི་བར་ཆད་ཅན་ཡྱིན་པས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །ཡན་ལག་
མྱི་མྱིན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནྱི་སོན་སོན་པས་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་པའྱི་ཚེ་མྱི་མ་ཡྱིན་འཁོར་དུ་འདུས་པ་དེ་དག་གྱིས་བུད་
མེད་ལ་ཞུགས་པས་དེ་དག་གྱི་བུ་རྣམས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་སོ། །ཧ་ཅང་མགུལ་པ་རྱིང་བ་
དང་། ཧ་ཅང་མཇྱིང་པ་ནུབ་པ་ཡང་མཛེས་པའྱི་བར་ཆད་ཅན་ཡྱིན་པས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བྱ་བ་མྱིན་
ནོ། །མཇྱིང་ནུབ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གེན་གྱི་མགུལ་པ་མེད་པས་མགོ་བོ་ཐལ་གོང་ལ་འབྱར་བ་ཞེས་བཤད་
དོ། །བུད་མེད་ཧ་ཅང་བསེན་པས་དུབ་པ་དང་། ལམ་དུ་ཕྱིན་པས་དུབ་པ་དང་། ཁུར་ཁུར་བ་ྱིད་ཀྱིས་དུབ་པ་
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ཡང་བསམ་པ་མྱི་གསལ་བས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །མགོ་རྱིང་ཡང་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བྱ་བ་མྱིན་ཏེ།
འདྱི་ནྱི་སོན་པས་མུ་སེགས་ཀྱི་སོན་པ་དྲུག་འདུལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་མན་ཡོད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་པའྱི་ཚེ་མྱི་མ་ཡྱིན་
དུ་མ་འདུས་པ་བུད་མེད་ལ་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བུ་མགོ་བོ་རྱིང་པོ་ཅན་དྲུག་སེས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་ལ་བརེན་
ནས་བཅས་སོ། །མགོ་ཐུང་ནྱི་ཧ་ཅང་མགོ་དམས་པར་གྱུར་པ་སེ། འདྱི་ནྱི་མདོ་ར་བ་ལས་ཕག་མྱིག་ཅེས་བཤད་
པ་དང་དོན་གཅྱིག་གོ །མགོ་ཆུང་ནྱི་མགོ་བོའ ་ི རོག་པོ་ཆུང་བའོ། །སོ་ཤྱིན་ཏུ་ཕྱིར་ལ་གེད་པ་དང་། མྱིག་ཡོན་པོ་
དང་། །ལྟ་སངས་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་པ་དང་། མྱིག་ཧ་ཅང་དམར་ཆེས་པ་དང་། །ཧ་ཅང་སེར་ཆེས་པ་དང་། ཧ་ཅང་
སོ་ཆེས་པ་དང་། མྱིག་ཆུ་བུར་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ལ་སོགས་པ་མྱི་མཛེས་པ་དག་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོན་
པས་བཀག་སེ། སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་བཀག་གོ །གྱིས་པ་བར་ཆད་ཀྱི་
རྱིགས་བསྡུ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་ལ་སང་
བར་བྱ་བ་ནྱི་མདོར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། མདོག་ལ་སྐྱོན་ཆགས་པ་དང་། དབྱྱིབས་ལ་སྐྱོན་
ཆགས་པ་དང་། མ་རུངས་པའྱི་རྱིགས་ཏེ་རྱིགས་སྐྱོན་ཅན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འདྱི་དག་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བྱ་བ་མ་
ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་དག་དགེ་སོང་གྱི་འཁོར་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ན་འཇྱིག་རེན་པས་ཀུན་ནས་སོད་པས་སོ། །གྱིས་
པ་རྒྱས་པར་བཤད་ལ་གསུམ་སེ། མདོག་ལ་སྐྱོན་ཆགས་པ་དང་། དབྱྱིབས་ལ་སྐྱོན་ཆགས་པ་དང་། རྱིགས་ལ་
སྐྱོན་ཆགས་པའོ། །དང་པོ་མདོག་སྐྱོན་ཅན་ནྱི། ཧ་ཅང་དམར་བ་དང་། ཧ་ཅང་སྐྱ་བ་དང་། ཧ་ཅང་སོ་བ་ལ་
སོགས་པའོ། །གྱིས་པ་དབྱྱིབས་སྐྱོན་ཅན་ནྱི། བཞྱིན་རས་ངན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣ་བ་དང་མགོ་བོ་བོང་
བུ་དང་ར་ལ་སོགས་པའྱི་རྣ་བ་དང་མགོ་བོའ ་ི དབྱྱིབས་ཅན་དང་། རྣ་བ་དང་སྐྲ་གཏན་ནས་མེད་པ་ྱིད་ཀང་སང་
ངོ་། །ས་གང་པོའ ་ི ས་འད་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ར་དང་སེའུ་ས་འད་བ་ཡང་སང་ངོ་། །ས་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་།
མྱིག་གཅྱིག་པ་དང་། མྱིག་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་། སོ་བ་ལང་སོགས་ཀྱི་སོ་འད་བ་དང་། གང་ཡང་སོ་གཏན་
ནས་མེད་པ་སེ། དེ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དབྱྱིབས་སྐྱོན་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་རྱིགས་སྐྱོན་ཅན་ནྱི། རྒྱལ་པོས་མྱི་གསོད་
པར་བསོས་པའྱི་གཤེད་མ་དང་། མདའ་བཟོ་བར་བྱེད་པའྱི་སྱིག་མ་མཁན་དང་། གཡུང་པོ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཡོན་
ཏན་འོད་དང་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་སེ་ཤ་ཅན་ཏེ་སལ་ལོང་ཟ་བའོ་ཞེས་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྷམ་མཁན་དང་
གདོལ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་བྱེད་པ་ལ་རྣམ་པར་སང་ངོ་། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཤྱིང་ར་བཟོ་བས་ཤྱིང་ར་
མཁན་ལ་སོགས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་ཤྱིང་གྱི་རེ་མོ་ལ་བསྐྱོན་ནས་གསོད་པའྱི་ཐབས་གསལ་ཤྱིང་བཟོ་བའྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མཁན་པོ་སོགས་དང་། ཆང་འཚོང་དང་ར་འཚོང་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྱིགས་དམན་
པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སོ་ཐར་གྱི་བསབ་པ་མྱི་སྱིན་ཏེ། མདོག་སྐྱོན་ཅན་ལ་སོགས་གང་དག་
བསན་བཅོས་ལས་རབ་ཏུ་འབྱྱིན་པར་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་བསན་བཅོས་ནྱི་བཀའ་ལ་གཟུང་བར་བྱ་སེ།
མདོ་མཛད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་གེགས་བམ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་བར་ཆད་དུ་
འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སྐྱོན་ཅན་དེ་དག་ལ་དགེ་བའྱི་རྒྱུན་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཡང་མྱིན་ཞྱིང་། ཐར་པའང་གཏན་
ནས་མྱི་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་བཀག་གོ །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་ཅན་འདྱི་དག་
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་ན་སྐྱེ་བོ་འཇྱིག་རེན་པ་ཡྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བསན་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་ལྟ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྱིར་
བཏང་བསན་ཟྱིན་ནས། གྱིས་པ་དམྱིགས་བསལ་བསན་པ་ནྱི། མཁན་པོས་བསྒྲུབ་བྱ་ཕ་རོལ་པོའ ་ི སོམ་པ་ལེན་
དུས་ཀྱི་ངེས་འབྱུང་གྱི་བསམ་པ་ཡང་ཤེས་ཤྱིང་། བསབ་པ་བླངས་རེས་ཀྱི་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་དང་། མ་འོངས་
པ་ན་དག་བཅོམ་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཤེས་ཤྱིང་། བསྒྲུབ་བྱ་རང་གྱིས་ཀང་ལུང་གྱི་ཆོས་འདོན་ཤེས་པ་དང་།
རོགས་པའྱི་མངོན་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པ་ནྱི་རབ་ཏུ་འབྱྱིན་ན་ེས་པ་མེད་དེ། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུ་
ཡྱིས་འཇྱིག་རེན་པ་ཚིམ་ཞྱིང་ཡྱིད་མགུ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་འཕགས་པ་བ་ལང་བདག་ཤཱ་རྱིའྱི་
བུས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །སྱིར་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་ངེས་པར་འབྱུང་
བའྱི་བསམ་པ་བརན་པོས་ཟྱིན་པར་བྱ་དགོས་སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་བསམ་པས་མ་ཟྱིན་པ་ལ་ནྱི་ལེགས་
སོན་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཙམ་དུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཇྱི་ལྟར་གཟུང་བའྱི་ཆོ་ག་ལ་གྱིས་ཏེ། དགེ་ཚུལ་གྱི་ཆོ་ག་
དང་། དགེ་སོང་གྱི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། རྒྱུད་བརག་པ་དང་། བརགས་ནས་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྒྲུབ་
པའྱི་ཆོ་ག་དང་། ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་དགེ་སོང་ཞྱིག་མྱི་གཙང་བའྱི་ཁོད་དུ་ལྷུང་བ་མགོན་མེད་པ་ལ་
བརེན་ནས་དེང་ཕྱིན་ཆད་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བསྡུ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ན་བ་རྣམས་ནད་གཡོག་དང་བཅས་
པའྱི་ཕྱིར་མཁན་པོ་དང་བཅས། སོབ་དཔོན་དང་བཅས་པའྱི་བསེན་པར་རོགས་པ་ངས་གནང་ངོ་ཞེས་གསུངས་
པས་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་གནང་ངོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་
འདས་སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་དྲུག་གམ་བཅུ་གྱིས་ནས་བྱུང་ངོ་ཞེས་གསུང་ཡང་དེའྱི་གོང་དུ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་འཆར་
ཀ་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་གས་བསེན་པར་རོགས་པར་བཤད་པས་དེ་ལས་ས་བར་བྱུང་བར་མངོན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སོན་
གྱི་ཆོ་ག་དང་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་གྱིས་བསན་ཅེ་ན། སོན་གྱི་གང་ཟག་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་།
ལས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་གསུམ་ཤས་ཆུང་ཞྱིང་། ཤེས་རབ་དང་རྒྱུད་དང་དབང་པོ་དང་དགེ་བའྱི་ར་བ་སྱིན་པ་རྣམས་ལ་
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སོན་གྱི་ཆོ་གས་བསེན་པར་རོགས་པར་འགྲུབ་ལ། ད་ལྟར་གྱི་གང་ཟག་རྣམས་ནྱི་སྒྲྱིབ་པ་གསུམ་ཤས་ཆེ་ཞྱིང་།
ཤེས་རབ་དང་རྒྱུད་དང་དབང་པོ་མ་སྱིན་པས་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་དགོས་པར་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་
གས་བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་རྒྱུད་ལེགས་པར་བརག་དགོས་པས་རྒྱུད་ཇྱི་ལྟར་བརག་པར་བྱ་ཞེ་ན། མཚན་
གྱིས་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་སར་ཇྱི་སྐད་བསན་པའྱི་སྐྱོན་མཚན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་བྲལ་ཞྱིང་། ཐར་
པ་ཐོབ་པའྱི་དགེ་བ་དོན་དུ་གེར་བ་རྣམས་ལ་ལོ་བདུན་མ་ལོན་པ་སོགས་བར་ཆད་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་བྱ་རང་ལ་
ཡོད་མེད་དྱིས་ནས་ནྱི་མགོ་བོ་ནས་རྐང་པའྱི་བར་དུ་མཚན་གྱིས་པ་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ལེགས་པར་བརག་
གོ །བར་ཆད་འདྱི་ཚུལ་ནྱི་ཆོ་ག་ལས་རོགས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་
འོངས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་མཐའ་ཞག་བརྒྱད་དང་། ས་མཐའ་ཞག་གཅྱིག་དང་གྱིས་ལ་སོགས་པར་བཟུང་ནས་ཀང་
ཇྱི་སྲྱིད་རབ་ཏུ་འབྱྱིན་པའྱི་དུས་ཀྱི་བར་དུ་རབ་ཏུ་དབྱུང་དུ་རུང་མྱི་རུང་ལེགས་པར་བརག་གོ །གྱིས་པ་
བརགས་ནས་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཞྱིག་རབ་ཏུ་འབྱྱིན་པའྱི་དུས་ཀྱི་སོན་དུ་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་
བརགས་པ་སོན་དུ་བཏང་ཟྱིན་ནས་ྱི་མ་གཅྱིག་ཀང་གཞག་པར་མྱི་བྱ་བར་རབ་ཏུ་དབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་
པའྱི་ཆོ་ག་ལ་གྱིས་ཏེ། སོར་བ་དང་། དངོས་གཞྱིའོ། །སོར་བ་ལ་དགེ་བསེན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། བར་མ་རབ་བྱུང་
བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རབ་ཏུ་འབྱྱིན་པའྱི་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཆོ་ག་འབྱྱིན་ནས་
ནྱི། དེ་ནས་དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་བྱྱིན་ནས་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་པའྱི་དོན་དུ་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ལྔ་པོ་དག་ཀང་
བརོད་པར་བྱའོ། །ལྔ་པོ་གང་ཞེ་ན། སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདོད་ལོག་དང་། བརྫུན་
དང་། ཆང་སོང་བའོ། །སྱིར་དགེ་བསེན་ནྱི་བདུན་ཏེ། སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པ་དང་། ས་གཅྱིག་སོད་པ་དང་། ས་
འགའ་སོད་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་སོད་པ་དང་། ཡོངས་རོགས་དང་། ཚངས་སོད་དང་། གོ་མྱིའྱི་དགེ་བསེན་
ནོ། །དང་པོ་རྣམས་ནྱི་མྱིང་ཆེན་གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདོ་སོགས་ལས་འབྱུང་ཞྱིང་། ཨུ་པ་ས་ཀ་ཞེས་པ་བསབ་པ་ལྔ་
སོགས་མནོས་ཏེ་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་ེ་བར་གནས་པས་དགེ་བསེན་ཞེས་བྱའོ། །དེ་དག་ལས་དང་པོ་
ནྱི་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་བསབ་པ་དག་མྱི་བསྲུང་བ་དང་། གྱིས་པ་ནྱི་སྲོག་གཅོད་སོང་གྱི་གཞན་
རྣམས་མྱི་སོང་བ་དང་། གསུམ་པ་ནྱི་སྲོག་གཅོད་དང་འདོད་ལོག་སོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། བཞྱི་པ་ནྱི་བརྫུན་ཡང་སོང་
བ་ལྟ་བུ་དང་། ལྔ་པ་ནྱི་ལྔ་ཆར་སོང་བ་དང་། དྲུག་པ་ནྱི་འདོད་ལོག་ཏུ་མ་ཟད་མྱི་ཚངས་སོད་ཀང་སོང་བའོ། །གོ་
མྱི་ནྱི་བསེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྲུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གནས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བརན་པའྱི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་ཞྱིང་། སོབ་དཔོན་མཆེ་བའྱི་སེས་ཀང་འཆད་དོ། །བསེན་གནས་པ་ནྱི་ཡན་ལག་
བརྒྱད་བསྲུངས་ཀང་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་བསྲུང་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་རབ་བྱུང་བར་མ་
བྱ་བ་ནྱི། སོན་ཕྲུ་གུ་ཡྱི་གེ་སོབ་མ་ནུས་པ་བྲོས་པ་ཞྱིག་དགེ་ཚུལ་མེ་ཏོག་ཐུ་བས་ཁྱིད་དེ་མཁན་པོ་ཅན་སོང་སེ།
གཞན་ལ་མ་ཞུས་པར་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བས་ནམ་ཞྱིག་ན་མས་མཐོང་བས་ངའྱི་བུ་བརྐུས་སོ་ཟེར་བས་རབ་ཏུ་འབྱུང་
བ་དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་དགོས་བར་བཅས་སོ། །དེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། གོགས་བྱེད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ལ་གོས་
དཀར་པོ་བསྐོན་པ་སོགས་བྱ་སེ། གོས་དཀར་པོ་འཛིན་བཞྱིན་ལ་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་དུ། དགེ་འདུན་
བཙུན་པ་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཁེན་པར་ལན་གསུམ་གསོལ་བར་བྱའོ། །མདོ་ར་བ་
ལས། དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་པའམ་གནས་ཁང་སོ་སོ་ན་འཁོད་པ་ལ་རུང་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཞུ་
བའྱི་ཡུལ་ལ་དགེ་འདུན་དུ་ལོངས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཞེས་འགའ་ཞྱིག་འཆད་དེ། མདོ་ར་བ་ལས་དགེ་འདུན་ལའོ་
ཞེས་པ་དང་། འདྱིར་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ་ཞེའོ། འགྱིལ་ཆུང་ལས་ནྱི་གང་ཟག་ལ་ཞུ་
བར་གསུངས་སོ། །དོན་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་དགེ་འདུན་དགོས་པར་བཤད་ཅྱིང་།
དགོས་པ་འད་བའྱི་ཕྱིར་གང་ཟག་ལ་ཡང་ཞུའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཞུ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། མདུན་དུ་འདུག་སེ་ལན་
གསུམ་དུ་བརོད་དགོས་སོ། །གསོལ་བ་བྱས་པ་ན་དགེ་འདུན་རྣམས་ཐུགས་རེ་གཅྱིག་པས་གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་
དག་ནའོ་ཞེས་རེས་སུ་གནང་བའྱི་ཚེ་བར་མ་རབ་བྱུང་གྱི་ཆོ་ག་བྱའོ། །གལ་ཏེ་ཀརྨ་ཤ་ཏམ་དུ། དགེ་འདུན་
རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དག་ནའོ་ཞེས་མ་བརོད་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པས་གཞན་
རྣམས་ཀྱིས་མཁན་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་བརོད་དགོས་སོ། །བར་མ་ནྱི་གསུམ་སེ། སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་
དང་། ཁྱིམ་པའྱི་རགས་སོང་བ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་རགས་ལེན་པའོ། །གྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ནྱི། བར་མ་རབ་
བྱུང་གྱི་ཆོ་ག་སོན་དུ་འགོ་བར་བྱས་ནས་སྲོག་གཅོད་སོང་པ་སོགས་ཡན་ལག་བཅུའྱི་སོམ་པ་འཛིན་པ་ནྱི་སོབ་
དཔོན་ཆོ་ག་ལ་རྣམ་པར་མཁས་པས་སྱིན་པར་བྱའོ། །དགེ་ཚུལ་གྱི་སོམ་པ་ནྱི་གང་ཟག་ལས་ཀང་སྐྱེ་བས་ན་ཞུ་
བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་གང་ཟག་ལ་ཞུ་བས་ཆོག་པར་མངོན་ནོ། །ཡན་ལག་བཅུ་ནྱི་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ཞྱིག་
སྲོག་གཅོད་གཞན་གྱི་ནོར་འཕོག་དང་། །མྱི་ཚངས་སོད་བརྫུན་བཅོས་པའྱི་ཆང་ལ་སོགས། །གར་སོགས་ཕེང་
སོགས་མལ་ཆེན་མཐོ་བ་དང་། །ཕྱི་དོའ ་ི ཁ་ཟས་གསེར་དངུལ་ལེན་པ་སོང་། །ཞེས་པ་དག་གོ །བསྡུ་བར། ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་བསེན་གནས་ལ་གསེར་དངུལ་ལེན་པ་སོང་བ་ཡན་ལག་ཏུ་མ་བཞག་ལ་དགེ་ཚུལ་ལ་བཞག་ཅེ་ན། རབ་ཏུ་
འབྱུང་བ་ལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལོངས་སོད་མྱི་མཛེས་པས་སོ། །འོ་ན་གསེར་དངུལ་མྱི་ལེན་པའྱི་གསོག་འཇོག་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཀང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གསར་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པས་དེ་དག་སངས་པས་གཞན་དག་ཀང་
མཚོན་ནོ། །འོ་ན་དགེ་ཚུལ་ལ་གར་སོགས་ཕེང་སོགས་གྱིས་སུ་ཕེ་ལ། བསེན་གནས་པ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་
པ་ཅྱི་ཞེ་ན། ཁྱིམ་པ་ལ་ནྱི་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ནྱི་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་པས་ཁྱིམ་
པས་བཤགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་འདག་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ནྱི་ལྱི་བས་དེ་དག་གྱིས་གོས་ན་ེས་པ་གྱིས་
བཤགས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་གྱིས་སུ་མཛད་དེ་བཅས་ཞེས་སོ། །བཞྱི་པ་ཕན་ཡོན་ནྱི། དེ་ལྟར་དགེ་ཚུལ་བྱས་མ་
ཐག་ཏུ་གང་ཟག་འདྱི་ལ་ཁྱིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕག་འཚལ་བར་བྱེད་པ་དང་། སོན་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་
ཡྱིན་ཏེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ཁྱིམ་པའྱི་འཆྱིང་བ་ཀུན་ལས་གོལ་བའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་ཕུལ་ཕྱིན་དགེ་ཚུལ་དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
མཛེས་སོ། །གང་གྱིས་ན་ངུར་སྨྲྱིག་གོས་མཆོག་འཛིན་པ་ཡྱིས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་ངན་པའྱི་རབ་རྱིབ་
ཀྱིས་མུན་པ་རྣམ་པར་བསལ་ནས་ལྷང་ངེར་རོ། །དཔེར་ན་སྒྲྱིབ་བྱེད་ཀྱི་སྱིན་ལས་གོལ་བའྱི་ྱི་མ་ཤར་བ་ལྟར་
རོ། །དགེ་ཚུལ་གྱི་ཆོ་ག་བསན་ཟྱིན་ཏོ།། །།གྱིས་པ་དགེ་སོང་གྱི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ་སེ། ཆོ་གའྱི་དོན་དངོས་དང་།
འཆགས་མྱི་འཆགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་དང་། ཆོ་གའྱི་སོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་
པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱིག་པ་ཀུན་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའྱི་དོན་དུ་དགེ་ཚུལ་འདྱི་ཡྱིས་བསེན་པར་
རོགས་པར་བྱ་སེ། དཔེར་ན་རྱི་རབ་ཀྱི་སེང་ན་ལྷའྱི་གཙོ་བོ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཀྱི་བྱང་ཤར་ན་
ས་བརོལ་ཡོངས་འདུ་བྱ་བའྱི་ཤྱིང་གྱི་ལོ་འདབ་རྱིང་པ་རྣམས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ལས་བྱུང་བའྱི་རླུང་
གྱིས་འདོར་བར་བྱེད་པ་བཞྱིན་དུའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསེན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱུ།
འབྲས་བུ་བསེན་རོགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ། མཇུག་ཏུ་བརོད་པའྱི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སྱིར་བཏང་བ་དང་།
དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་གསུམ་སེ། དགེ་འདུན་གྱི་གངས་དང་། དབུས་དང་
མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་མཚམས་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ཡང་སོན་དགེ་སོང་མྱི་གཙང་བའྱི་
ཁོད་དུ་ལྷུང་བ་མགོན་མེད་པ་ཞྱིག་མཁན་སོབ་ཀྱིས་འཛིན་མཁན་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས། སོན་པས་དེང་ཕྱིན་
ཆད་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བསྡུ་བར་བྱ་བ་དང་། ནད་པ་རྣམས་ནད་གཡོག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར་མཁན་པོ་དང་
བཅས། སོབ་དཔོན་དང་བཅས་པའྱི་བསེན་པར་རོགས་པ་གནང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པས། བསེན་པར་རོགས་
པའྱི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ། འདྱིར་བསེན་རོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞུ་བ་ལས། བསྒྲུབ་
བྱ་དགེ་ཚུལ་ལ་མའྱི་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་། དགེ་སོབ་མ་ལ་ཕའྱི་ཆོ་གའྱི་ལས་ཀང་རུང་མོད་ཀྱི། རོགས་བྱེད་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ེས་བྱས་སོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །རོ་ཅན་གྱི་མཐའྱི་གོང་པ་སོབས་བདེའྱི་བུ་གོ་བཞྱིན་སྐྱེས་ཀྱིས་མཁན་པོ་ཀ་ཏྱཱ་
ཡཱའྱི་འཕྱིན་ལྔ་སོན་པ་ལ་ཞུས་ཏེ། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ལྔས་སྐྱེས་པ་བསེན་པར་རོགས་པ་དང་། རག་ཏུ་ཁྲུས་བྱ་བ་
དང་། ལྷམ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་པ་དང་། ཀོ་ལྤགས་བཅང་བ་དང་། ཚུ་རོལ་ནས་སངས་ཤྱིང་ཕར་མ་ཕྱིན་པའྱི་གོས་
ྷྭ
ཀྱིས་སང་ལྟུང་མྱི་བསྐྱེད་པ་རྣམས་ཞུས་པས་གནང་བས་ན། བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་ཡུལ་དབུས་སུ་ནྱི་དགེ་
སོང་རྣམས་བཅུ་ལས་ཉུང་བས་བསེན་པར་རོགས་པ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ལ། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ནྱི་དགེ་སོང་ལྔ་ལ་
སོགས་པས་ཀང་བསེན་པར་རོགས་པ་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ར་བ་ལས་ཀང་། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་
མེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་ལྔའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་ནྱི་ཡུལ་དབུས་དང་མཐའ་འཁོབ་དག་ཏུ་དགེ་སོང་
གངས་མང་ཉུང་རེད་དཀའ་སའྱི་ཁད་པར་ལས་བཞག་གོ །འདྱིའྱི་ལས་ནྱི་གསོལ་བཞྱིའྱི་ལས་སོ། །ཆོ་ག་གོ་བར་
བྱེད་པ་ནྱི་གསོལ་བ་དང་། བཅས་པ་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ནྱི་བརོད་པའོ། །གྱིས་པ་དབུས་དང་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་
མཚམས་ལ་གྱིས་ཏེ། ས་ཚིགས་ཀྱིས་བཅད་པ་དང་། ཆོས་ཚིགས་ཀྱིས་བཅད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དབུས་དང་
མཐའ་འཁོབ་ཏུ་གང་གྱིས་འཇོག་ཅེ་ན། ཡུལ་ལྱི་ཁ་ར་ཤྱིང་འཕེལ་གྱི་མདུན་གྱི་ནགས་ཚང་ཚིང་ཅན་ལྱི་ཁ་ར་སེ།
ཀ་ར་འཕེལ་བའྱི་ཤྱིང་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་མཚམས་སོ། །ཨུ་ཤྱི་ར་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྱི་བོ་མུན་པ་ཅན་ནྱི་
བྱང་གྱི་མཚམས་སོ། །བྲམ་ཟེ་ཀ་པ་དང་ེ་བའྱི་ཀ་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྤུན་གྱིས་ཀྱིས་བརྱིགས་པའྱི་གཙུག་ལག་
ཁང་ཡོད་པའྱི་གོང་ཁེར་གནས་པ་ནྱི་ནུབ་ཀྱི་མཚམས་ཡྱིན་ནོ། །གོང་ཁེར་འདམ་བུ་ཅན་གྱི་དྲུང་ནས་འབབ་པའྱི་
ཆུ་ཀླུང་ལྡམ་བུ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ལྷོའ ་ི མཚམས་ཡྱིན་ནོ། །ཕོགས་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་གྱི་བར་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཁོངས་
ལ་ནྱི་ཡུལ་དབུས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་འབྱུང་བའྱི་
གནས་རོ་རེའྱི་གདན་བཞུགས་པས་དབུས་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །རོ་རེའྱི་གདན་ཞེས་པ་ནྱི་ན་ཐོས་པས་ས་
ཚོགས་རོ་རེའྱི་རྣམ་པར་ཡོད་པར་འདོད། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པས་ནྱི་རོ་རེ་རེ་ལྔ་པ་གེན་དུ་ལངས་པའྱི་རྣམ་པར་
ཡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་དབུས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་སྐྱེས་པར་འདོད་དོ། །དབུས་ཀྱི་ནང་ཁོངས་ཀྱི་ཚད་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་
དཔག་ཚད་དྲུག་ཅུ་དང་། ཁ་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ས་མ་ྱིད་ལེགས་ལ། ཕྱི་མ་ནྱི་དྲུག་དང་བཅུ་
མགོ་མཇུག་བསོར་བས་འགྱུར་ེས་སོ། །གྱིས་པ་ཆོས་ཚིགས་ཀྱིས་ཕེ་བའྱི་དབུས་དང་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ཁད་
པར་ནྱི། སའྱི་དངོས་གཞྱི་དང་། ན་ས་ལས། འཁོར་བཞྱི་པོ་དང་། དམ་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང་། སྐྱེ་བུ་
དམ་པ་རྣམས་རྒྱུ་བ་ནྱི་ཡུལ་དབུས་དང་། མྱི་རྒྱུ་བ་ནྱི་མཐའ་འཁོབ་བོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ས་ཚིགས་ངོས་
གཟུང་བ་བཞྱི་པོ་དེ་དག་གྱི་ཕྱི་རོལ་ནྱི་ས་ཚིགས་ཀྱིས་བཅད་པའྱི་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་
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གྱིས་ན་ཤེས་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་མཁེན་པ་སོན་པས་སོ། །གསུམ་པ་རོགས་བྱེད་དགེ་འདུན་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི།
ཚུལ་ཁྱིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་དགེ་སོང་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གཞན་དག་བསེན་པར་རོགས་པར་བྱ་བར་སོན་
པས་གསུངས་ཀྱི། དུང་གྱི་སྒྲ་ཅན་བོང་བུ་ལྟ་བུར་ཀུན་ཏུ་སོད་པས་ནྱི་མྱིན་ལ། ཁོང་རུལ་བས་དམ་པའྱི་ཆོས་མྱི་
སྐྱེ་བ་ཤྱིང་རུལ་པ་ལྟ་བུས་ཀང་མྱིན་ནོ། །སྲྱིན་བུས་འབྲས་ཀྱི་ནང་གྱི་སྱིང་པོ་ཟོས་པ་ལྟ་བུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འཆབ་
པས་ཁོང་མྱགས་པ་ལྟ་བུས་ཀང་མྱིན་ནོ། །གཞུང་དམ་པ་ལས་ཀང་། འདྱི་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་མས་པ། སྱིག་པའྱི་
ཆོས་ཅན། ཁོང་རུལ་བ། ཟག་པ། གསོག་ཏུ་གྱུར་པ། དུང་སྒྲ་ལྟ་བུར་སོད་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བསྡུ་བ་ལས།
ཁོང་མྱགས་པ་ནྱི་ཕྱིའྱི་དགེ་སོང་གྱི་རགས་འཆང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ནང་དགེ་སོང་དུ་བྱེད་པའྱི་ཆོས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་
ཏེ། དཔེར་ན་ཤྱིང་ཕྱི་རོལ་མདོག་བཟང་ལ་ནང་སྲྱིན་བུ་ལ་སོགས་པས་ཟོས་ཤྱིང་ཁོང་སོང་དུ་བྱས་པ་ལྟ་བུའོ་
ཞེས་སོ། །སྱིར་བཏང་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་དམྱིགས་བསལ་ལ། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་
ངེས་པར་དགེ་སོང་ལྔ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། དམྱིགས་བསལ་བསན་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་དགེ་སོང་གྱི་གངས་བཞྱིར་
ལོངས་པས་ན་ཚོགས་པ་ཚང་ལ། ལས་བརོད་པ་མཁས་ཤཤྱིང་བསེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་པ་པོའ་ི དགེ་སོང་
རྣམས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིང་། ཁ་སྐོང་བར་འོས་པར་གྱུར་ན་ནྱི་དེ་དག་གྱིས་བསེན་པར་རོགས་
པར་བྱས་པ་དེ་གཞན་གྱིས་མ་སད་པའྱི་བསེན་རོགས་ཐོབ་པར་གྱུར་པས་ན་དགེ་འདུན་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་
པ་བཞྱིས་ཀང་འགྲུབ་བོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པའྱི་ཚད་ནྱི། རྣམ་འབྱེད་དང་། ཞུ་བ་མང་
ཤོས་ལས། ཇྱི་ལྟར་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཕམ་པར་གྱུར་པ་བཞྱི་པོ་དག་ལས་ལྟུང་བ་གང་ཡང་མ་
བྱུང་བ་སེ། འདྱི་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོ། །ཞུ་བ་ལས་ཀང་། བཙུན་པ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་བཞྱིས་
བསེན་པར་རོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་ན། བཅུ་མཆྱིས་བཞྱིན་དུ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་བཞྱིས་བསེན་པར་
རོགས་པར་བགྱིས་ན་རོགས་པ་ཞེས་བགྱི་འམ། ཨུ་པ་ལྱི་རོགས་པ་ཞེས་བགྱི་སེ། འདས་པ་དང་བཅས་པའོ་
ཞེས་སོ། །འདྱི་ནྱི་བསེན་པར་རོགས་པ་འགྲུབ་མོད་ཀྱི། མཁན་སོབ་ལ་ེས་བྱས་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་པའྱི་དོན་
ནོ། །བསྒྲུབ་བྱ་བར་ཆད་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་ནྱི་བར་ཆད་འདྱི་བའྱི་དོན་དུ་གསང་སེ་སོན་པ་བསྐོ་མྱི་དགོས་པའྱི་
དབང་དུ་བྱས་ཏེ། གལ་ཏེ་གསང་སེ་སོན་པ་བསྐོ་དགོས་ན་སྐོ་བ་པོའ་ི དགེ་སོང་གསུམ་ལས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ལས་
མྱི་ཆགས་སོ། །བར་ཆད་མ་དྱིས་པ་ལ་ཡང་བསེན་པར་རོགས་པར་འགྲུབ་པར་བཤད་དེ། མདོ་ར་བ་ལས། བར་
ཆད་མ་དྱིས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དབུས་སུ་དགེ་འདུན་མ་མཐའ་བཅུ་ཚང་བ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དང་། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་མ་མཐའ་དགེ་འདུན་བཞྱིའམ་ལྔ་ཚང་བ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་གནས་པ་
མྱིན་པ་དང་། ལས་ཀྱི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དག་པ་དང་།
བསྒྲུབ་བྱའྱི་རྒྱུད་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཚོགས་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བསེན་པར་རོགས་པ་འགྲུབ་པའྱི་
རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞུ་བ་མང་ཤོས་ལས། ཨུ་པ་ལྱི་གཟུ་བོ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆོས་འདྱི་ལྔ་དང་ལྡན་ན་ལས་བྱེད་ནུས་
ཏེ། གསོལ་བའྱི་ལས་ཤེས་པ་དང་། གསོལ་པ་དང་གྱིས་ཀྱི་ལས་ཤེས་པ་དང་། གསོལ་པ་དང་བཞྱིའྱི་ལས་
ཤེས་པ་དང་། བསོ་བའྱི་ལས་ཤེས་པ་དང་། བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ལས་ཤེས་པ་དང་། དེ་ལྔ་དང་མྱི་ལྡན་ན་
ལས་བྱེད་མྱི་ནུས་ཞེས་སོ། །བསེན་རོགས་ཀྱི་རྒྱུ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་འབྲས་བུ་བསེན་རོགས་ཀྱི་རབ་
དབྱེ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། གཞུང་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ས་རབས་པ་དག་གྱིས་སོན་གྱི་ཆོ་ག་བཅུ་
ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་རང་བྱུང་གྱི་བསེན་པར་རོགས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་མ་བྱོན་པའྱི་ས་རོལ་དུའང་བྱུང་ཞྱིང་། ཚུར་
ཤོག་གྱི་བསེན་པར་རོགས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁའྱི་བར་དུ་བྱུང་ངོ་། །འདྱི་ལ་ེས་
དམྱིགས་འགའ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་གསོལ་བཞྱིའྱི་ཆོ་ག་གནང་ལ། གཞན་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ནས་
རྱིང་པོར་མ་ལོན་པར་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་མ་བྱུང་བའྱི་བར་དུ་བྱུང་བས་སོན་གྱི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱའོ། །ལུང་མ་མོར་སོན་
པ་སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་སོབ་དཔོན་མེད་པར་བསེན་པར་རོགས་པ་དང་། ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ཡེ་
ཤེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། འོད་སྲུང་སོན་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་འཆར་ལྡན་དྱིས་ནས་ལུང་
བསན་པ་དང་། དགེ་སོང་ཚུར་ཤོག་ཅེས་པ་དང་། སྐྱབས་འགོའ ་ི ཚིག་གསུམ་བརོད་པ་དང་། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ལྔ་
ཚོགས་དང་། ཡུལ་དབུས་སུ་བཅུ་ཚོགས་དང་། བླ་མའྱི་ཆོས་ཁས་བླངས་པ་དང་། ཕོ་ས་བསེན་པར་རོགས་
པ་དང་། དགེ་འདུན་སེ་གྱིས་ལས་བསེན་པར་རོགས་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །མཛོད་འགེལ་ལས་ནྱི། རང་བྱུང་
གྱིས་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་གྱིས་སོ། །ངེས་པ་ལ་འཇུག་པས་ནྱི་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་རྣམས་
སོ། །དགེ་སོང་ཚུར་ཤོག་ཅེས་བྱ་བས་ནྱི་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །སོན་པར་ཁས་བླངས་པས་ནྱི་འོད་
སྲུང་ཆེན་པོའ །ོ །དྱི་བས་མེས་པས་ནྱི་ལེགས་སྱིན་ནོ། །བླ་མའྱི་ཆོས་ཁས་བླངས་པས་ནྱི་སྐྱེ་དགུའྱི་བདག་མོ་
ཆེན་མོའ །ོ །ཕོ་ས་ནྱི་མཆོད་སྱིན་ནོ། །འདུལ་བ་འཛིན་པར་གཏོགས་པ་ལྔས་ནྱི་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་མྱི་རྣམས་
སོ། །སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ལན་གསུམ་བཟླས་པས་ནྱི་བཟང་སེ་དྲུག་ཅུའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསེན་པར་རོགས་པར་
བྱས་པ་རྣམས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བསེན་པར་རོགས་པ་འདྱི་དག་གྱི་རྒྱུ་ནྱི་སོན་གྱི་ཆོ་ག་དང་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་
ག་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་སྱིར་གསུངས་ལ། འཕྱིན་གྱི་ཆོ་ག་ཡྱིན་ན་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་། ལྱི་བའྱི་
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ཆོས་ཁས་བླངས་པ་དང་། ལྔ་ཚོགས་དང་བཅུ་ཚོགས་ལས་བསེན་པར་རོགས་པ་ནྱི་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་གནང་བའྱི་
རེས་སུ་བྱུང་བ་དང་། རང་བྱུང་གྱི་བསེན་པར་རོགས་པ་གྱིས་དང་ཡེ་ཤེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་ནྱི་
རྱིག་བྱེད་ཀང་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོ་གའྱི་དོན་མེད་པ་དང་། ལུང་གཞྱི་དང་མདོ་འགེལ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་དང་
བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་ཅྱིག་ཅར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་སོན་གྱི་ཆོ་གར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་
ས་རབས་བའྱི་བཞེད་པ་མྱི་འཐད་པར་མངོན་ནོ། །གལ་ཏེ་སོན་གྱི་ཆོ་ག་དང་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་གྱིས་བཤད་པའྱི་
དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། སོན་གྱི་གང་ཟག་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་། ལས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་གསུམ་ཆུང་ཞྱིང་།
ཤེས་རབ་དང་། རྒྱུད་དང་། དབང་པོ་དང་། དགེ་བའྱི་ར་བ་ཡོངས་སུ་སྱིན་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་སོན་གྱི་ཆོ་
ག་གསུངས་ལ། ཕྱིས་ཀྱི་གང་ཟག་རྣམས་ནྱི་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་
གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་བཞྱིས་བསེན་པར་རོགས་པ་ལས་གཞན་ཡང་
བསེན་པར་རོགས་པའྱི་རབ་དབྱེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་བརོད་དོ། །བཞྱིས་བསེན་པར་རོགས་པ་ལས་གཞན་ཡང་
ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གཞན་ལ་མ་བརེན་པར་ཆོས་ཇྱི་ལྟར་
གནས་པའྱི་ཚུལ་མཁེན་པས་ན་འདེན་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་། རང་རྒྱལ་གྱིས་ནྱི་རང་བྱུང་གྱི་
བསེན་པར་རོགས་པའོ། །འདྱིར་འགའ་ཞྱིག་སོན་པས་མཆོད་རེན་རྣམ་དག་གྱི་དྲུང་དུ་ྱིད་ཀྱི་དབུ་སྐྲ་རང་ྱིད་
ཀྱིས་བཅད་པའྱི་དུས་སུ་བསེན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་མྱི་འཐད་དེ། དེའྱི་དུས་སུ་རབ་བྱུང་བར་མ་
ཙམ་ཡྱིན་ལ། བསེན་པར་རོགས་པ་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་དུས་སུ་ཐོབ་སེ། རང་བྱུང་གྱིས་
བསེན་པར་རོགས་པ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞུང་འདྱིར་ཡང་། ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་མཁེན་པས་
ན། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱི་དང་སྲོང་ལྷུང་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་སུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའྱི་
ཚེ་ན་མཐོང་ལམ་སྐྱེས་པས་ན་འཕགས་པ་སེ། ཀུན་ཤེས་ཀཽཎྱི་ནྱ་དང་། སོགས་པ་ར་ཐུལ་དང་། རླངས་པ་དང་།
མྱིང་ཆེན་དང་། བཟང་ལྡན་ཏེ་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་རྣམས་ནྱི་ངེས་པ་སེ་བདེན་པ་མཐོང་བ་ལས་བསེན་པར་རོགས་
སོ། །གང་ཞྱིག་རས་བལ་ཅན་གྱི་ནགས་ཚང་ཚིང་དུ་སོབ་མ་བཟང་སེ་དྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བས་བསེན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་བོ། །དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་ཐོབ་ཅེས་འཆད་
པ་ནྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་དག་ནྱི་བསེན་པར་རོགས་པའྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་འབྱེད་ལས།
དཀར་བ་སའྱི་ཚལ་དུ་ཞེས་འཆད། མན་ཡོད་དུ་ཁྱིམ་བདག་སྱིན་པའྱི་བུ་མོ་མཆོད་སྱིན་མ་ཕོ་་སེ་འཕྱིན་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གྱིས་སོ། །འདྱིའྱི་འཕྱིན་ནྱི། ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་གྱིས་བྱས་པར་ཕན་ཚེགས་ལས་བཤད་དོ། མན་ཡོད་ན་ཁྱིམ་
བདག་སྱིན་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ་མོ་མཆོད་སྱིན་མ་ཞེས་པ་ཡོད་པས། དེ་མ་སྐྱེས་གོང་ནས་ཁྱིམ་བདག་རྱི་དྭགས་
དགའྱི་བུ་འབྱྱིན་ནོ། །མཆོད་སྱིན་མ་རབ་ཏུ་འབྱུང་འདོད་པས་ཕ་མ་ལ་ཞུས་པས་རྱི་དྭགས་དགའྱི་བུ་ལ་སར་
བྱྱིན་པས་དེ་དབང་ངོ་ཞེས་མ་གནང་ནས། དེ་བརོན་བཞྱིན་དུ་ཁྱིམ་དུ་གནས་སོ། །ཁྱིམ་དེར་ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་
དུས་དུས་སུ་འོངས་པས་དོན་དེ་ཞུས་པ་ན་སོན་པ་ལ་ཞུའོ་ཞེས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བསད་དེ། སོན་པ་ལ་ཞུས་པས་
ཁྱིམ་དེར་ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་འཕྱིན་པར་ཐོང་ལ་སྐྱབས་གསུམ་དང་བསབ་གཞྱི་ཟུངས་ཤྱིག་ཅེས་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱས་
པས་མཆོད་སྱིན་མས་བདེན་པ་མཐོང་ངོ་། །ཡང་དེ་འཕྱིན་པར་བཏང་སེ་ལོ་གྱིས་སུ་ཆོས་དྲུག་དང་། ེ་བའྱི་
ཆོས་དྲུག་གྱི་བསབ་པ་བྱྱིན་ནོ། །དེ་ནས་སྱིན་པ་དང་རྱི་དྭགས་དག་ཕན་ཚུན་བགོས་ནས་དེ་བག་མར་གཏོང་
བའྱི་དུས་ལ་བབས་ཏེ་ཡུལ་མྱི་སོགས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འདུས་པའྱི་ཚེ། སོན་པས་དེ་རེས་སུ་གཟུང་བར་དགོངས་
ནས། དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་འཕྱིན་པར་ཐོང་ལ་དེ་ལ་ཚངས་སོད་ཀྱི་སོམ་པ་བྱྱིན་ཅྱིག་ཅེས་
གསུངས་ནས་བྱྱིན་ནོ། །སོན་པས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་འཕྱིན་པར་ཐོང་ལ་སེ་གྱིས་ཀྱིས་དེ་
བསེན་པར་རོགས་པར་གྱིས་ཤྱིག་གསུངས་ནས་དེ་བཞྱིན་བྱས་སོ། །དེ་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་མཆོད་སྱིན་མས་དག་
བཅོམ་མ་ཐོབ་བོ། །ཆོ་ག་འདྱི་ནྱི་ད་ལྟར་ཡང་ཡོད་པར་ཡོན་ཏན་འོད་འཆད་དེ། སྐལ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་རང་བཞྱིན་
ཅན་ལ་མངག་པ་འད་བས་རབ་ཏུ་འབྱྱིན་དུ་གཞུག་པ་ནྱི་ཆོ་ག་མ་ཡྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོ། །འཕྱིན་ནྱི་ཡུལ་
སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ན་སྐྱེས་པ་ཁོ་ནས་བྱ་ལ། བུད་མེད་ཡྱིན་ན་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གང་ཡང་རུང་བས་བྱའོ། །ཚུར་
ཤོག་གྱི་བསེན་པར་རོགས་པ་ནྱི། ཆུ་བོ་ནེར་ཛྙ་ནའྱི་འགམ་དུ་ལྟེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་རལ་པ་ཅན་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་
དང་བཅས་པ་དང་། མཐར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་ལ་མཛད་དེ། འདྱི་དག་དང་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་
ནྱི་དགེ་སོང་ཚུལ་ཤོག་ཅེས་བྱ་བས་ཀང་བསེན་པར་རོགས་སོ། །འདྱི་ལ་ནྱི་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པས་ཁབ་བོ་ཞེས་
གསུང་ངོ་། སོན་པར་ཁས་བླངས་པ་ལས་བསེན་པར་རོགས་པ་ནྱི། དགེ་སོང་འོད་སྲུང་ནྱི་མཚན་མོའ ་ི ཐུན་ཐ་མ་
ལ་རས་སར་མའྱི་སམ་སར་འབུམ་རྱི་བ་ཐོགས་ཏེ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བུ་མངས་ཀྱི་
མཆོད་རེན་གྱི་དྲུང་དུ་སངས་རྒྱས་ལ། ཁོ་བོ་ནྱི་ཁེད་ཀྱི་ན་ཐོས་སོ། །ཁེད་ནྱི་བདག་གྱི་སོན་པའོ་ཞེས་སོན་པར་
ཁས་བླངས་པ་ལས་བསེན་པར་རོགས་སོ། །འདྱི་ནྱི་མཐུ་ཆེ་བས་བདག་ྱིད་ཆེ་ཞེས་བྱའོ། །དྱི་བས་མེས་པར་
བྱས་པ་ལས་བསེན་པར་རོགས་པ་ནྱི། སོབ་མ་ལེགས་བྱྱིན་ཞེས་བྱ་བ་སོན་པ་དྱི་བས་མེས་པར་བྱས་པ་ྱིད་
ཀྱིས་ས་མ་དེ་བཞྱིན་དུ་བསེན་པར་རོགས་སོ། །འདྱིའྱི་དྱི་བ་དང་ལན་ནྱི། སོན་པས་ལེགས་བྱྱིན་ཞེས་བོས་ནས།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གཅྱིག་ཏུ་གཅེས་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན་དྱིས་པ་ན། ཐར་པའོ། །དེ་ལ་དགོས་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན་ཞེས་དྱིས་པ་ན། དད་པའོ་
ཞེས་ཞུས་པས། དྱི་བའྱི་ལན་གྱིས་སོན་པ་མེས་པར་བྱས་པས་དྱི་བས་མེས་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་པཎ་ཆེན་
ཤཱཀ་ཤྱི་གསུངས་ལ། བལ་པོ་ཞྱི་བ་ན་རེ་སྱིགས་མ་ལྔའྱི་མདོ་ནས་འབྱུང་ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཡུལ་དབུས་སུ་
སྐྱེས་པ་ཡང་དག་པར་བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་མ་མཐའྱི་གངས་བཅུ་ཚོགས་ཀྱིས་བསེན་པར་རོགས་དགོས་སོ་
ཞེས་པ་དང་། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སྐྱེས་པ་བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་ལྔའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསེན་པར་རོགས་དགོས་སོ་
ཞེས་བསན་པ་ནྱི་བཅུ་ཚོགས་དང་ལྔ་ཚོགས་ཀྱིས་བསེན་པར་རོགས་པའོ། །འོ་ན་བཅུ་ཚོགས་དང་ལྔ་ཚོགས་
ཁོ་ནས་བསེན་པར་རོགས་སམ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གྱི་གངས་ཀྱི་ཉུང་མཐའ་བཟུང་བ་ཡྱིན་གྱི། དེ་ལས་ལྷག་པས་
ཀང་ནྱི་བསེན་པར་རོགས་སུ་རུང་ངོ་། ལྱི་བའྱི་ཆོས་བརྒྱད་སོང་བ་ལས་བསེན་པར་རོགས་པ་ནྱི། གོང་ན་དྱི་ཀ་
གུ་ཇྱིའྱི་གནས་སུ་གོའུ་ཏ་མ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ལྱི་ཆོས་བརྒྱད་སོང་བར་ཁས་བླངས་པའོ། །ལྱི་བའྱི་
ཆོས་བརྒྱད་ནྱི་འོག་ཏུ་སོན་ནོ། །འདྱིར་བཅུའྱི་གངས་ནྱི་རང་བྱུང་གྱིས་བསེན་པར་རོགས་པ་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་
བསྡུས་ཤྱིང་། བཅུ་ཚོགས་དང་ལྔ་ཚོགས་གྱིས་སོ་སོར་བགངས་པས་བཅུར་འགྱུར་བར་མཛོད་འགེལ་ལས་
བཤད་དོ། །ལུང་མ་མོ་ལས་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་གྱི་དང་། རང་རྒྱལ་མཁན་སོབ་མེད་པའྱི་དང་།
ལྔ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་དང་། འོད་སྲུང་སོན་པར་ཁས་བླངས་ཀྱི་དང་། འཆར་ལྡན་དྱི་བས་ལན་ལྡོན་པའྱི་
དང་། བཟང་སེ་དྲུག་ཅུ་སྐྱབས་སུ་སོང་བའྱི་དང་། གཽ་ཏ་མྱི་སོགས་ལྱི་བའྱི་ཆོས་བརྒྱད་སངས་བའྱི་དང་། མཆོད་
སྱིན་མ་འཕྱིན་གྱི་དང་། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཚུར་ཤོག་གྱི་དང་། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ལྔ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དང་། ཡུལ་དབུས་སུ་
བཅུ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དང་། དགེ་འདུན་སེ་གྱིས་ལ་བསེན་པར་རོགས་བ་སེ་བཅུ་གྱིས་གསུངས་སོ། །གཞུང་
འདྱིར་འོག་ནས་འབྱུང་བའྱི་གསོལ་བ་དང་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་ཅྱིག་ཅར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པ་
བགང་བར་བྱས་ནས་བཅུར་བྱེད་ན་ལྔ་ཚོགས་དང་། བཅུ་ཚོགས་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་དགོས་སོ། །ས་མའྱི་
བསེན་པར་རོགས་ཚུལ་དེ་དག་ལས་གཞན་ཡང་བསེན་པར་རོགས་ཚུལ་ཅྱི་རྱིགས་པ་སེ། སོན་གྱི་ཆོ་ག་དང་།
ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་གས་བསེན་པར་རོགས་ཏེ། དེ་ལ་སོན་གྱི་ཆོ་ག་ནྱི། མདོ་ར་བ་ལས། དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་
འདུས་པ་ན་ཆ་ལུགས་འདྱི་བཞྱིན་དུ་བྱས། རྒན་རྱིམ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ་ཐལ་མོ་སར། ཙོག་ཙོག་པོར་འདུག་ཅྱིང་
གསོལ་བ་གདབ་པར་གྱུར་པ་གསུམ་དང་། གསོལ་པ་དང་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་ཅྱིག་ཅར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་
པར་རོགས་པར་ེ་བར་བསྒྲུབ་པར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་སོན་གྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་སོ། །ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་ནྱི། ཐོག་མར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དགེ་བསེན་དང་། དེ་ནས་དགེ་ཚུལ་དང་། དེ་ནས་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བཞྱིའྱི་ལས་
ནྱི་སོན་དུ་འགོ་བས་བསེན་པར་རོགས་པར་བྱས་ཏེ། བསེན་པར་རོགས་པ་འདྱི་དག་ལ་སར་བཤད་པ་ྱིད་ཀྱི་
རྱིགས་དང་མདོག་དང་དབྱྱིབས་ཀྱི་སྐྱོན་ལ་སོགས་པ་བར་ཆད་དུ་བགང་བའྱི་ེས་པར་གགས་པ་མེད་པ་ཞྱིག་
དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་གནང་ཚུལ་ནྱི། སོན་རོགས་འདོད་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་སོན་པ་ཅན་དུ་རོགས་
པར་འོངས་པའྱི་ལམ་དུ་བར་ཆད་དུ་གྱུར་ནས། དགེ་འདུན་གྱིས་བསེན་པར་རོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་
ཤྱིང་། ཇྱི་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་མ་ཤེས་པས་ཇྱི་ལྟར་རབ་ཏུ་འབྱྱིན་པའྱི་ཚུལ་གསུངས་སོ། །ཡང་མཁན་སོབ་མེད་
པར་བྱས་པས་ན་བར་གྱུར་པས་ན་ནད་གཡོག་རེད་པས་མཁན་པོ་དང་བཅས་སོབ་དཔོན་དང་བཅས་ཏེ་བྱ་
དགོས་པར་གསུངས་སོ། །འབྲས་བུ་བསེན་རོགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་བརོད་པའྱི་
ཆོ་ག་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བསེན་བཀུར་གྱི་གནས་དང་གནས་
མ་ཡྱིན་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་དུས་གོ་བར་བྱ་བ་ལ་དུས་ནྱི་རྣམ་པ་དུ་མར་གསུངས་ཏེ།
ཟླ་བ་བཅུ་གྱིས་ལ་རབ་འབྲྱིང་ཐ་ཆུང་རྣམས་ཤེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དགུན་དང་། དཔྱིད་དང་། དབྱར་དང་། སོན་
ཞེས་དུས་ཚིགས་བཞྱིར་གསུངས་ལ། དུས་ཀྱི་དང་པོ་ནྱི་དགུན་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་དུས་ཀྱི་དང་པོ་ནྱི་དགུན་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དཔྱིད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དབྱར་རོ་ཞེས་
སོ། །འདྱིར་ཡང་དུས་ཚིགས་བརོད་པ་ན་དགུན་ཐོག་མར་སྨྲོས་སོ། །ཟླ་བ་ལ་མར་ངོ་སོན་འགོ་དང་། ཡར་ངོ་
སོན་འགོའ ་ི སྲོལ་གྱིས་ལས། སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་མར་ངོ་སོན་འགོ་ཁས་བླང་བར་བྱ་སེ། ཟླ་བ་དེའྱི་་
ལ་སྐར་མ་གང་ཤར་བ་དེ་ཡྱིས་ཟླ་བ་རོགས་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ྱི་མའྱི་སྱིང་པོར། ཟླ་བ་་ཚེས་ཟླ་རངས་
འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས། ཟླ་བ་རྣམས་ཀྱི་མར་གྱི་ངོ་ས་སེ་ཞེས་སོ། །ལོའ ་ི མཇུག་ནྱི་འཇྱིག་རེན་
པས་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཞེས་ཐ་སད་བྱས་པའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་སྱིན་དྲུག་འཆར་བ་དེ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་
ཁོངས་སུ་སྱིན་དྲུག་དང་། བྲ་ེ་ལན་གྱིས་སུ་རྒྱུའོ། །སྱིར་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྒྱུ་སྐར་གང་ཤར་བའྱི་ཟླ་བ་དེ་དང་།
དེའྱི་སོན་མ་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ལན་གྱིས་སུ་རྒྱུ་བ་ཆོས་ྱིད་དོ། །ྱི་མའྱི་སྱིང་པོ་ལས། བྲ་ེ་དང་ནྱི་སྱིན་དྲུག་
གྱིས། །ལན་གྱིས་ཁོ་ནར་ཡོངས་སུ་རྒྱུ། །སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཞེས་བྱ་བ། །འདྱི་ནྱི་རབ་ཏུ་བརོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །སོན་ཟླ་འབྲྱིང་པོའ ་ི ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་སྐར་མ་དབྱུག་པ་འཆར་བའྱི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས། སོན་ཟླ་ཐ་
ཆུང་གྱི་་ལ་སྱིན་དྲུག་འཆར་བའྱི་བར་ནྱི་མར་ངོ་སོན་འགོ་ལྟར་ན་སྱིན་དྲུག་ཟླ་བ་ཞེས་ཐ་སད་བྱས་པའྱི་ཟླ་བ་
ནས་བཟུང་སེ། མཆུའྱི་ཟླ་བའྱི་བར་ཟླ་བ་བཞྱི་ནྱི་དགུན་དུས་སོ། །དབོ་དང་། ནག་པ་དང་། ས་ག་དང་། སོན་གྱི་
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ཟླ་བ་བཞྱི་ནྱི་སོ་ཀ་སེ་དཔྱིད་དོ། །ཆུ་སོད་གྱི་ཟླ་བ་ནྱི་དབྱར་རོ། །གོ་ཞུན་ཟླ་བའྱི་མར་ངོའ ་ི ཚེས་གཅྱིག་ནྱི་དབྱར་
ཐུང་ངུའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷག་མ་ཟླ་བ་གསུམ་ལ་ཞག་གཅྱིག་གྱིས་མཆོག་པ་ནྱི་དབྱར་རྱིང་པོའ ་ི མྱིང་དུ་ཡང་ཤེས་
པར་བྱ། དེ་ལྟར་ན་དབྱར་ལ་གསུམ་དང་། དགུན་དང་དཔྱིད་དེ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་དུས་རྣམ་པ་ལྔའོ། །དེ་ལྟར་ལོ་
དང་། ཟླ་བ་དང་། དུས་དང་། ཚེས་གངས་དང་། གྱིབ་ཚོད་རྣམས་བརོད་དོ། །གྱིབ་ཚོད་ནྱི་ཐུར་མ་སོར་བཞྱི་
པས་གཞལ་ཏེ་དེའྱི་གྱིབ་མ་སོར་བཞྱི་ལ་སྐྱེས་བུ་ཞེས་ཐ་སད་བྱའོ། །བསེན་པར་རོགས་པའྱི་དུས་གོ་བར་བྱས་
ནས་འཚོ་བ་རྣམ་དག་ལ་གདམས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་བསེན་པར་རོགས་ནས་ལྷུང་བཟེད་བཟུང་ནས་ཟས་བསོད་
སོམས་པ་དང་། སན་བཀུས་ཏེ་བོར་བ་དང་། སམ་སར་སོགས་གོས་ཕག་དར་ཁོད་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གནས་
མལ་ཤྱིང་དྲུང་ལ་སོགས་པ་བསེན་ནས་ཀང་དབྱར་ཚུལ་འཇུག་དག་བྱ་སེ། གང་གྱིས་རག་ཏུ་བདག་གྱིས་དན་
པར་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་བརོད་ཅྱིང་། སོབ་མས་ཀང་མན་པར་བྱ་སེ། གཞན་དུ་ན་གྱིས་ཀ་ལ་
ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་གདམས་ངག་རྣམས་རྒྱས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་གདམས་ངག་ནྱི། དགེ་སོང་ཕའྱི་གདམས་ངག་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་གནས་རྣམས་ལས་ཤྱིང་དྲུང་མྱི་བརོད་
ཅྱིང་། ཆོས་གོས་ནྱི་ལྔ་བརོད་དེ། ཆོས་གོས་གསུམ་པོའ ་ི སེང་དུ་རྔུལ་གཟན་དང་། ཤྱི་ངང་དཔུང་ཆད་དོ། །གཽ་ཏ་
མའྱི་ལྱི་ཆོས་ཀྱི། །ཞེས་གསུངས་ན། ལྱི་ཆོས་གང་ཞེ་ན། དགེ་སོང་རྣམས་ལས་དགེ་སོང་མ་འདྱི་བསེན་པར་
རོགས་པར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དགེ་སོང་དེ་ལ་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅྱིང་གདམས་ངག་ཞུ་བའྱི་དོན་དུ་གསོལ་བ་སེ་
ཞུ་བ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དགེ་སོང་དང་བཅས་པའྱི་གནས་སུ་དབྱར་གནས་ནས་དགག་དབྱེ་བྱེད་པའྱི་ཚེ་དགེ་
སོང་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ྱིས་ཆར་དང་དགག་དབྱེ་བྱའོ། །དགེ་སོང་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་ཞེས་དང་། དགེ་སོང་
མྱིན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་མྱི་གེང་བ་དང་། དེ་ལ་ཁོ་བ་ྱིད་ཀང་མྱི་བྱའོ། །ལྱི་བའྱི་ཆོས་འདྱི་དག་ལས་འདས་
ནས་ནྱི་ཟླ་བ་ཕེད་དུ་ཕ་མའྱི་ཚོགས་གྱིས་ཆར་ལ་མགུ་བ་སད་པར་བྱ་སེ། དགེ་སོང་བསེན་པར་རོགས་པ་
གསར་བུ་ཡྱིན་ཡང་དགེ་སོང་མ་བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པས་ཀང་དགེ་སོང་གསར་བུ་དེ་ལ་ཕག་
བྱའོ། །འདྱི་ནྱི་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་སོང་གསར་བུ་དང་བར་མ་དང་གཞོན་ནུ་དག་གྱིས་གཽ་ཏ་མ་ལ་ཕག་
འཚལ་བར་རྱིགས་ཞེས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཞུས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོས་སོན་པ་ལ་ཞུས་པ་ན། སོན་པས་ཀུན་
དགའ་བོ་ཁོད་ཀྱིས་ཕྱིན་ཆད་དེ་འད་མ་སྨྲ་ཞྱིག གལ་ཏེ་བུད་མེད་རབ་ཏུ་མ་ཕྱུང་ན་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་
རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སོང་ལ་བསོད་སོམས་ཀྱིས་ལྷུང་བཟེད་བཀང་སེ་སེར་ཞྱིང་། གོས་གསར་པ་ཁ་ཚར་རྱིང་པོ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སྲང་དུ་བཏྱིང་ནས་དགེ་སོང་རྣམས་སེང་ནས་གཤེགས་སུ་འཇུག་པ་དང་། རང་གྱི་སྐྲ་བཏྱིང་ནས་གཤེགས་སུ་
འཇུག་ཅྱིང་། དགེ་སོང་གྱི་འོད་ཀྱིས་ྱི་ཟླ་ཡང་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ནུས་ན་མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་ལྟ་ཅྱི་སོས། བུད་
མེད་རབ་ཏུ་མ་ཕྱུང་ན་ངའྱི་བསན་པ་ལོ་སོང་ཚང་བར་ེས་མེད་དུ་གནས་པར་འགྱུར་པ་ལས། དེ་ལྟར་མ་གྱུར་པ་
དེ་ལྟ་བས་ན་རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པའྱི་དགེ་སོང་མས་ཀང་གཟོད་རོགས་པའྱི་དགོ་སོང་ལ་བསོད་པ་དང་
ཐལ་མོ་སར་བ་དང་ཕག་སོགས་བྱའོ་ཞེས་སོ། །ལྱི་བའྱི་ཆོས་བརྒྱད་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ལ་སོན་
པས་སང་བར་བྱ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་མའྱི་མཇུག་ཆོག་རྣམས་རྒྱས་པར་བསད་དོ། །དགེ་སོང་
གྱི་ཆོ་གའྱི་དོན་དངོས་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ལས་འཆགས་མྱི་འཆགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་བ་ལ་ལྔ་སེ། བར་ཆད་
ཅན་ལ་སྐྱེ་བའྱི་ཁད་པར། ལོ་མ་ཚང་བ་ལ་སྐྱེ་མྱི་སྐྱེའྱི་ཁད་པར། འོན་པ་ལ་སྐྱེ་བའྱི་གནས་སྐབས། མཚན་གྱུར་
བ་ལ་སྐྱེ་བའྱི་གནས་སྐབས། མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་མྱི་སྐྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡྱིན་པ་བུད་མེད་ཡྱིན་པ་
ལ་རྣམ་པ་སྐྱེས་པའྱི་རྣམ་པ་འད་བ་དང་། ཡྱིན་པ་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་པ་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་འད་བ་དང་། རོགས་
བྱེད་མཁན་པོ་གཏན་ནས་མེད་པ་ལ་ཡང་སྐྱེ་བ་ྱིད་དོ། །མདོ་ར་བ་ལས། དེ་དང་ལྡན་པའྱི་ལྟར་མཁན་པོ་མེད་པ་
ལ་ཡང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་མཁན་པོ་དམན་པ་ལ་དགག་པའྱི་སྒྲ་སར་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། མཁན་པོ་
གཏན་ནས་མེད་པ་ལ་མྱི་སྐྱེའོ་ཞེས་འདོད་དོ། །མྱི་འཐད་དེ། གཞུང་འདྱི་དང་འགལ་བ་དང་། མཁན་པོའ ་ི བྱ་བ་
རྣམས་མ་བྱས་ཀང་སྐྱེ་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མཁན་པོ་མ་གསོལ་བ་ལ་ཡང་སྐྱེ་ལ་ེས་བྱས་སུ་གསུངས་
བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཞུ་བ་ལས། མཁན་པོ་མ་མཆྱིས་པར་རོགས་ན་རོགས་ཞེས་བྱ་འམ། མ་རོགས་ཞེས་བྱ། རོགས་
ཞེས་བྱ་སེ། རོགས་པར་བྱེད་པ་དག་ལ་འདས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་མཁན་
པོའ ་ི མྱིང་མ་བརོད་ན་ཡང་མྱི་སྐྱེ་བར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མཁན་པོ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མྱིང་མ་བརོད་ན་ཆོ་
ག་མ་ཚང་བའྱི་བློ་སྐྱེ་བ་ལ་དགོངས་སོ། །མཁན་པོ་ཡོད་ཀང་ཁྱིམ་པའྱི་རགས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དང་། སོགས་པ་
ལྟ་བ་ངན་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་ྱིད་དང་། གང་ཡང་སོམ་པ་སྐྱེ་བའྱི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་ཡང་རྐུན་པོ་དང་
ཡན་ལག་བཅད་པ་སོགས་དང་། ཁོང་ཆུད་སེ་གེན་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་བསེན་པར་རོགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་མོད་
ཀྱི། རོགས་བྱེད་ཀྱི་དགེ་སོང་འགལ་ཚབས་ཅན་ཏེ་ེས་བྱས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །འདྱིས་མཚོན་ནས་འགལ་
ཚབས་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་ེས་བྱས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལོ་མ་ཚང་བ་ལ་སྐྱེ་མྱི་སྐྱེའྱི་ཁད་པར་ལ་
གསུམ་སེ། སོམ་པ་མྱི་ནོད་ན་མྱི་སྱིན་པ་དང་། ནོད་པ་པོའ ་ི ན་ཚོད་བརག་པ་དང་། ལོ་མ་ཚང་བ་རོགས་པ་ལ་ཇྱི་
ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བསྒྲུབ་བྱ་དེ་རོགས་པར་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་ནན་གྱིས་བསེན་པར་རོགས་པར་མྱི་བྱ་
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སེ། ཆོ་ག་བྱས་ཀང་མྱི་སྐྱེ་བས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མོའུ་གལ་གྱི་བུའྱི་དགེ་ཚུལ་ལ་བཅས་པ་སེ། རོགས་པར་
འདོད་པ་གང་གྱི་ལོ་ནྱི་ཚང་མ་ཚང་རོགས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཤེས་ན་དེའྱི་མཚན་གྱི་ེ་འཁོར་དུ་སྤུ་སྐྱེས་མ་
སྐྱེས་སྒྱུ་ཐབས་ཀྱི་སོ་ནས་བརག་པར་བྱ་སེ། ཇྱི་ལྟར་རོག་ན། ཤྱིང་སོགས་ཀྱི་རེ་ནས་དངོས་པོ་འདྱི་ལོངས་ཤྱིག་
ཅེས་པས་ལག་པ་རོང་དུ་བཅུག་པས་མཆན་ཁུང་ན་སྤུ་སྐྱེས་མ་སྐྱེས་བརགས་ཏེ། དེར་སྐྱེས་ན་མཚན་གྱི་ེ་
འཁོར་དུ་འདྱི་སྐྱེས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བརག་པ་དེས་ནྱི་ན་ཚོད་མངོན་པར་གསལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྱིར་
རོགས་པར་འདོད་པ་རྣམས་མངལ་དུ་གནས་པ་ཟླ་གཤོལ་སོགས་བསན་ནས་ལོ་ྱི་ཤུ་ལོན་པ་ལ་རུང་གྱི
གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རོགས་པར་འདོད་པ་གང་འདྱི་སྐྱེས་ནས་ྱི་ཤུ་མ་རོགས་ཏེ་མ་ལོན་པའྱི་
ལོ་ཡྱིས་ཏེ་མ་ལོན་ཡང་ལོན་པར་འདུ་ཤེས་ནས་དགེ་སོང་བྱས་ན་ནྱི་ལོ་གསུམ་གསུམ་ལ་ཟླ་གཤོལ་རེ་འདོར་
བས་དེ་དག་ཀང་བསན་ནས་བགང་པར་བྱ་ཞྱིང་། དེས་ཀང་མ་ཚང་ན་མངལ་དུ་ཟླ་བ་དགུ་འམ་བཅུ་གནས་པས་
དེ་དག་རྣམས་ཀང་རོགས་བྱེད་མཁས་པས་བགངས་ནས་ལོའ ་ི ཁ་དགང་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བགངས་
ཀང་དགེ་སོང་བྱས་པ་ཡང་འདྱི་ནྱི་ྱི་ཤུ་མ་ཚང་ན་གང་ཟག་དེ་དགེ་ཚུལ་ྱིད་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྱི་
བསེན་པར་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དོ། །གལ་ཏེ་བསེན་རོགས་བྱས་ནས་ལོ་གཅྱིག་གམ་ལོ་གྱིས་དག་ནས་
དགེ་སོང་བྱེད་དུས་ན་ལོ་ྱི་ཤུ་མ་ལོན་པར་འདུག་སམ་དུ་གལ་ཏེ་དན་པ་རེད་པར་གྱུར་ན་དན་པ་རེད་དུས་དེ་ན་
ཟླ་གཤོལ་དང་མངལ་ཟླ་རྣམས་བརྱིས་པས་ལོ་ྱི་ཤུ་ལོན་ན་རོགས་བྱེད་འདྱི་ཡྱི་ལོ་ནྱི་ཚང་བ་ཡྱིན་པས་ན་
བསེན་པར་རོགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་དང་པོར་བསེན་པར་རོགས་པའྱི་དུས་སུ་སྐྱེས་ནས་ལོ་ྱི་ཤུ་མ་ལོན་
ཡང་ཟླ་གཤོལ་དང་མངལ་གྱི་ཟླ་བས་ཁ་བསྐངས་ནས་བསེན་པར་རོགས་སུ་རུང་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། དང་པོར་ལོ་མ་ལོན་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱིས་དན་པའྱི་དུས་སུ་འཇྱིག་མྱི་འཇྱིག་དཔད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སོར་བའྱི་དུས་སུ་མ་འོན་ན་དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་ན་འོན་པ་ཡྱིན་ཀང་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་
ལེན་པར་གོ་བར་འགྱུར་ན་དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་ལས་བརོད་པ་ནྱི་མ་ཐོས་ཀང་རོགས་བྱེད་འདྱི་ལ་བསེན་པར་
རོགས་པའྱི་སོམ་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སེ། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་མཁན་པོ་ལ་ཡང་ེས་པ་མེད་དེ། དེ་སོར་བའྱི་
དུས་ན་མ་འོན་པས་སོ། །བཞྱི་པ་མཚན་གྱུར་པ་ལ་སྐྱེ་བའྱི་གནས་སྐབས་ལ་གསུམ་སེ། བསྒྲུབ་བྱ་མཚན་གྱུར་
པ་དང་། མཁན་པོ་མཚན་གྱུར་པ་དང་། ལས་བྱེད་མཚན་གྱུར་པ་ལ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྐྱེས་པ་བསེན་
པར་རོགས་པར་བྱས་ནས་དགེ་སོང་དུ་གནས་པ་དེ་གལ་ཏེ་བུད་མེད་དུ་མཚན་གྱུར་པ་ན་ཡང་མཚན་གྱུར་པའྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དབང་གྱིས་བསེན་པར་རོགས་པ་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། འདྱི་ལ་ནྱི་བསེན་རོགས་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སེ། འདྱི་དགེ་སོང་
མ་ཡྱིན་པས་དགེ་སོང་མའྱི་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་གཞག་གོ །མཛོད་ལས། མཚན་ལས་མྱིང་ནྱི་འཕོ་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །མཚན་ལན་གྱིས་སུ་གྱུར་པ་ཙམ་ལ་ནྱི་སར་ཡོད་མྱི་འཇྱིག་ཅྱིང་ལེན་པ་ྱིད་ལ་ཡང་
སྐྱེའོ། །མཚན་ལན་གསུམ་དུ་གྱུར་ན་ནྱི་སར་ཡོད་འཇྱིག་ཅྱིང་ལེན་པ་ལ་ཡང་མྱི་སྐྱེ་སེ། བསམ་པ་མྱི་བརན་པས་
འཆལ་ཚུལ་གྱི་གེན་པོ་ལ་སོར་མྱི་བཟོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་མཁན་པོ་མཚན་གྱུར་པ་ལ་དཔད་པ་ནྱི།
གལ་ཏེ་གསོལ་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་གསོལ་བ་ཐོས་ནས་ནྱི་མཁན་པོ་མཚན་ནྱི་གྱུར་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ནྱི་བསེན་
པར་རོགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། ལས་བྱེད་པ་གཞན་ལའང་ེས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ལས་བྱེད་མཚན་གྱུར་པ་ལ་
དཔད་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱས་ལས་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཐོས་ནས་ལས་བྱེད་པའྱི་སོབ་དཔོན་མཚན་གྱུར་པ་
ན་ཡང་འདྱིར་མཁན་པོ་ལ་ེས་བྱས་དང་། ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱིས་ཤུགས་
ལ་གསོལ་བ་མ་ཐོས་པར་མཁན་པོ་མཚན་གྱུར་པ་དང་། བརོད་པ་གསུམ་པ་མ་ཐོས་པར་ལས་བྱེད་པ་མཚན་
གྱུར་ན་མྱི་སྐྱེ་ཞེས་བཤད་དོ། །ལྔ་པ་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་མྱི་སྐྱེ་བ་ནྱི། ལས་བྱེད་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་
ནམ་མཁའ་ལ་གནས་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱ་ས་ལ་འདུག་པ་ལ་བསེན་པར་རོགས་པའྱི་ལས་བྱེད་པར་གྱུར་པ་ན། བསྒྲུབ་
བྱ་ལ་བསེན་པར་རོགས་པའྱི་སོམ་པ་རྒྱང་རྱིང་ཞྱིང་མྱི་ཐོབ་སེ། དཔེར་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བས་མཐོ་རྱིས་མྱི་
འཐོབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཆོ་གའྱི་སོས་པ་ལ་བཞྱི་སེ། དངོས་གཞྱིའྱི་ཆོ་གའྱི་སོས་པ་དང་། རེས་ཀྱི་ཆོ་གའྱི་
སོས་པ་དང་། བར་ཆད་ཀྱི་ཆོ་གའྱི་སོས་པ་དང་། ཕྱིར་བཅོས་ཀྱི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སོར་བའྱི་དུས་
སུ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཡོ་བྱད་ཚང་བར་བྱ་བ་དང་། བསམ་པ་བརག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བསེན་པར་
རོགས་པར་འདོད་པ་བསྲུང་བ་དང་། ཞར་ལ་རབ་ཏུ་འབྱྱིན་པའྱི་དུས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། བསེན་པར་རོགས་པར་
འདོད་པའྱི་དགེ་ཚུལ་རྣམས་ཀང་བརེ་བས་བསྲུང་བར་བྱ་སེ། སོན་པའྱི་བསན་པ་དག་འཕེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་
དུའོ། །ཇྱི་ལྟར་ཏེ་དཔེར་ན་མྱིའྱི་བདག་པོ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་གྱི་གཞོན་ནུ་བུ་ཐུ་བོ་དེའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་འཕེལ་
བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བརེ་བས་བསྲུང་བ་དེ་བཞྱིན་དུའོ། །སོན་བསེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པའྱི་དགེ་ཚུལ་ཞྱིག་
མན་ཡོད་དུ་བླ་མ་ེ་དགའྱི་བཀའ་ཡྱིས་མེ་ཏོག་ཐུ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཤྱིང་སོང་མཐོ་བ་ཞྱིག་ལ་འཛེགས་པ་ལས་ཤྱིང་
ཆགས་ནས་ལྷུང་སེ་ལག་པ་ཆག་པའྱི་ཚེ་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་བསབས་པ་འདྱི་དག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་
ཤྱིང་ལ་སོགས་ལ་འཛེག་ཏུ་མྱི་གཞུག་པར་གསུང་ངོ་། དེ་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་མྱི་གཏོང་
སེ། སོན་བསྒྲུབ་བྱ་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་བཞག་པ་སག་གྱིས་བསད་པ་ལ་བརེན་ནས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
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མན་ཡོད་དུ་ཕ་བུ་གྱིས་རབ་བྱུང་བྱས་པའྱི་བུ་དེ་ལ་འཁུར་བ་མྱི་སེར་བ་ལ་ངུས་པས་དང་པོ་ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་
ལོན་པ་ལ་རབ་ཏུ་མྱི་དབྱུང་བར་བཅས་པ་ལས། ཕྱིས་མན་ཡོད་དུ་འཕགས་སྐྱེས་པོས་ཤཱཀ་པ་རྣམས་བསད་
པས། ཀུན་དགའ་བོའ ་ི ཚ་བོ་གྱིས་ཀྱི་ཕ་མ་གྱིས་ཀང་བསད་པས་དེ་གྱིས་བསྐྱང་དཀའ་བ་ལ་བརེན་ནས།
བྱ་རོག་སྐྲོད་ནུས་ན་ཕྱུང་ཞེས་གནང་ནས། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ལོ་བདུན་ལོན་པ་འདྱི་ནྱི་བྱ་རོག་སྐྲོད་ནུས་པར་གྱུར་
པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཐུགས་རེའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱིས་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །གྱིས་པ་ཡོ་
བྱད་ཚང་བར་བྱ་བ་ནྱི། ལྷུང་བཟེད་ཡོད་པ་ཅན་མྱིན་ན་རབ་བྱུང་དང་བསེན་རོགས་ལ་ཁ་མྱི་དང་སེ། སོན་ལྷུང་
བཟེད་མེད་པ་ཞྱིག་བསོད་སོམས་ལ་རྒྱུ་བའྱི་ཚེ་བསོད་སོམས་བླངས་པ་ན་སོད་མེད་པར། གཞན་ལ་སོད་ྱིད་
སོང་བ་དོན་དུ་གེར་བས། གཞན་དག་ལྷུང་བཟེད་མེད་པ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཟེར་ནས་དེ་ལ་བརེན་ནས་
བཅས་པ་ཐོབ་པར་བྱས་སོ། །ཡང་མན་ཡོད་དུ་གནས་བརན་ེ་དགས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་དགེ་ཚུལ་ཞྱིག་གང་གྱི་
ཚེ་བྲུབས་ཏེ་བཀེས་པས་ེན་ཏེ་ཟས་ཀྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་ལྷུང་བཟེད་མེད་པར་ལྷུང་བཟེད་དོན་དུ་གེར་བ་ན།
སོན་མོའ ་ི དུས་དེའྱི་ཚེ་དགེ་སོང་རྣམས་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུས་ནས་བཞག་ཅྱིང་། གནས་གཞན་དུ་མཆོད་རེན་ལ་
ཕག་བྱེད་དུ་སོང་བའྱི་བར་དུ་དགེ་ཚུལ་དེས་ལྷུང་བཟེད་འདྱི་ལ་བྱ་སམ་ནས་ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་ཎྱི་ནྱའྱི་ལྷུང་བཟེད་
ལེན་པར་བརམས་པ་ན་དེ་ལེན་དུ་མ་སེར་བས་ཀང་བཅས་པ་ཐོབ་པར་བྱས་སོ། །དམྱིགས་བསལ་ལ་ལྷུང་
བཟེད་སོགས་རང་དབང་བ་མེད་ཀང་རབ་བྱུང་བྱར་རུང་སེ། སོན་ཕ་ལས་བྲོས་པའྱི་བུ་ཞྱིག་རབ་བྱུང་བྱེད་དུ་
ཕྱིན་པ་ན་ཡོ་བྱད་དྲུག་མེད་ནས། ེ་དགས་ཡོ་བྱད་ཚོལ་དུ་བཏང་བ་ན་ེ་དུ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོའ ་ི ཆུང་མ་བླངས་
ནས་ཁོ་དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །ཁོ་བོས་ཡོ་བྱད་དྲུག་རེད་ཀྱི། ཚུར་ཤོག་རབ་ཏུ་དབྱུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན།
འཕགས་པ་བདག་གྱིས་ཀང་ཡོ་བྱད་དྲུག་རེད་དོ། །ཅྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཅེ་ན། མྱིག རྣ་བ། ས། ལེ། ལུས། ཡྱིད་དོ་
ཞེའོ། །དེ་ྱིད་དེའྱི་རབ་བྱུང་གྱི་གེགས་སུ་གྱུར་ནས་དེ་ལ་བརེན་ནས་བརན་བོར་བླངས་ཏེ་བརས་ནས་ཀང་ལྷུང་
བཟེད་དང་། སོགས་པ་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་། གདྱིང་བ་ཆུ་ཚགས་རྣམས་བློ་བཟང་མཁན་པོས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་
བྱྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་བསམ་པ་བརག་པ་ནྱི། རབ་བྱུང་བྱེད་པ་དང་བསེན་རོགས་བྱེད་པ་དག་ཀང་རུང་སེ། བྲམ་
ཟེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་སར་ཁྱིམ་པར་ལོག་པ་བཞྱིན་དུ་སར་ལོག་པར་འགོ་ན་མྱི་རུང་བས་ཐོག་མར་བསམ་པ་
བརག་དགོས་སོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་ནད་གསོ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་བྲམ་ཟེ་ཞྱིག་ནད་སོས་པ་ན་སར་
བབས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ན་མྱི་རུང་ངོ་། །གྱིས་པ་རེས་ཀྱི་ཆོ་གའྱི་སོས་པ་ལ་གསུམ་སེ། གནས་བརོད་པའྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དུས་དང་། བསྒྲུབ་བྱའྱི་གངས་ངེས་དང་། རྒན་གཞོན་གྱི་རྱིམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བསྒྲུབ་བྱ་བསེན་པར་མ་རོགས་
པའྱི་གོང་དུ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ངེས་པར་དགེ་སོང་གྱིས་ཟས་བསོད་སོམས་སོགས་དང་། གོས་ཕག་དར་ཁོད་ལ་
བརེན་པ་སོགས་གནས་རྣམས་མྱི་བརོད་དེ། བརོད་ན་སྐྱོན་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། མན་ཡོད་ན་བྲམ་ཟེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་
བར་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། དགེ་སོང་གྱིས་དགེ་སོང་བྱེད་ན་ཟས་བསོད་སོམས་ལ་བརེན་དགོས་ཞེས་སོགས་གནས་
བཞྱི་བརོད་པས། དེ་ཐོས་ནས་དགེ་སོང་གྱི་གནས་འདྱི་ནྱི་བྱ་དཀའ་བར་འདུག་ཅེས་བྲམ་ཟེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་འདོད་
དེ་སར་རང་གྱི་ཁྱིམ་དུ་སོང་བས་སོ། །གྱིས་པ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་གངས་ངེས་ནྱི། བསྒྲུབ་བྱ་བསེན་རོགས་བྱེད་པ་ན་
ལས་གཅྱིག་གྱིས་གངས་དུ་ཞྱིག་བསེན་པར་རོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་བསེན་པར་རོགས་བྱེད་རྣམས་
ཀྱིས་ལས་གཅྱིག་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་བཞྱི་མཚམས་ནང་གཅྱིག་ཏུ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་བསེན་པར་རོགས་པར་མྱི་བྱ་སེ།
བཞྱི་ནྱི་ཚོགས་སུ་ལོངས་པ་ཡྱིན་ལ། ཚོགས་སུ་ལོངས་པ་དག་ལ་ནྱི་ཚོགས་ྱིད་ཀྱི་ལས་ནྱི་གང་དུའང་ཅུང་
ཟད་ཀང་གསུངས་པ་མེད་པས་སོ། །ེ་བ་འཁོར་གྱིས་བྲན་ཅན་དང་། སྐྱོང་བ་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ལ་རོགས་པར་
བྱ་བའྱི་ཕྱིར། སོན་པ་ལ་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པར་རུང་ལགས་སམ་ཞེས་ཞུས་པས། གྱིས་སམ་
གསུམ་པོ་དག་ཀང་རུང་ལ། བཞྱི་མྱི་རུང་སེ། ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་མྱི་བྱ་བ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་
ལ་ཕག་མྱི་བྱ་བ་དང་། རེད་པ་སར་འོངས་པས་བླང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །མཚམས་ནང་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ན་ལས་
གཅྱིག་གྱིས་བཞྱི་དུས་གཅྱིག་ཏུ་བསེན་པར་རོགས་པ་ཡོད་དེ། ལས་བྱེད་པ་མཚམས་སུ་གནས་ན་ཕ་རོལ་ངོས་
སུ་བསྒྲུབ་བྱ་གྱིས་གཞག ཚུ་རོལ་ངོས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་གྱིས་གཞག་ནའོ་ཞེས་ཞུ་བར་རོ། །འདྱི་ལ་ནྱི་བར་དུ་
ཐགས་པ་བཏང་ནས་སོ་སོར་གཅད་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་རྒན་གཞོན་གྱི་རྱིམ་པ་ནྱི། གསོལ་བ་དང་བཞྱིའྱི་
ལས་གཅྱིག་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ལ་བསེན་པར་རོགས་ན། ན་ཚོད་ལ་རྒན་གཞོན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཡོད་པར་གྱུར་ཀང་
རྒན་པོ་དང་གསར་བུའྱི་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་ཅྱིང་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་གྱིས་ཕག་ཀང་ཡོད་པ་མྱིན་ཏེ།
གལ་མགོགས་གལ་དུ་བྱ་ཞྱིང་རེད་པ་འགོད་ཚེ་གལ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བགོ་འོ། །གཞན་གྱིས་ལས་བཅོལ་ན་ཡང་
སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་དབང་གྱིས་གང་ལ་དང་པོར་བཅོལ་བ་དེས་དང་པོར་ལས་བྱ་ཞྱིང་། ཡང་ན་གལ་གྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་
དུ་གང་ཕྱི་ནས་འོངས་བ་དེས་བྱའོ་ཞེས་ཕན་ཚེགས་ལས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་བར་ཆད་ཀྱི་སོར་བ་བཤད་
པར་གསུམ་སེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བར་
ཆད་ཀྱི་ངོ་བོ་བཤད་པ་དང་། རྒྱུ་ལས་ལྡོག་ན་བླང་བར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཚམས་མེད་ལྔ་བྱེད་པ་སེ།
མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་ནྱི་ཕ་མ་གསོད་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་གསོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱས་པ་དང་།
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དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཁག་འབྱྱིན་པའོ། །ཕྱི་མ་འདྱི་གྱིས་ལ་གེང་གཞྱི་མེད་དོ། །རྐུ་ཐབས་
སུ་གནས་པ་ནྱི་སོན་དགེ་སོང་གྱི་རགས་རང་གྱིས་བླངས་པ་ཞྱིག་དགེ་འདུན་གྱི་གལ་མགོ་མའྱི་འོག་མར་བསད་
པ་རྱིམ་གྱིས་གལ་འོག་མ་འོག་མར་བསྐྲད་ཅྱིང་། མཐར་དྲུག་སེས་བཅོས་པ་ལ་བརེན་ནས་གསུངས་པ་སེ། དེ་ནྱི་
དགེ་སོང་མྱིན་པ་ལ་དགེ་སོང་གྱི་རགས་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ལས་ལན་གྱིས་མས་སུ་
མྱོང་བར་བྱས་ན་འགྱུར་རོ། །སྤྲུལ་བ་ནྱི་སོན་མན་ཡོད་དུ་ཀླུ་མྱིར་སྤྲུལ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་
སོ། །མུ་སེགས་ཀྱི་ལྟ་བ་འཛིན་པ་ནྱི་མུ་སེགས་ཅན་ནོ། །མུ་སེགས་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་འཛིན་པས་དགེ་འདུན་དང་ལྷན་
ཅྱིག་ལས་མས་སུ་མྱོང་བ་ནྱི་མུ་སེགས་ཅན་ཞུགས་པའོ། །ལས་ཀྱི་སོར་དངོས་ཐམས་ཅད་དུ་འོན་པ་དང་
ལྐུགས་ཏེ་སྨྲ་མྱི་ཤེས་པ་དང་། མྱ་ངན་སོགས་ཀྱིས་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སྲོག་གཅོད་སོགས་
ཕས་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་རྒྱུད་ལ་བྱུང་བ་དང་། སོན་པ་ཀ་ཤྱི་ཀར་ལོང་རྒྱུ་བ་ན་བཅས་པ་དགེ་སོང་མ་མྱི་ཚངས་
སོད་ཀྱིས་སུན་ཕྱུང་བ་དང་། དེས་དགེ་སོང་སུན་ཕྱུང་བའང་མཚོན་ནོ། །མན་ཡོད་དུ་མ་ནྱིང་ཟླ་ཕེད་པ་ཞྱིག་
རབ་ཏུ་བྱུང་སེ་ཟླ་སོད་དགེ་སོང་མ་རྣམས་བསད་དེ་འཁྱིག་པ་བསེན། ཟླ་སད་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་བྱས་པ་
ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ་མ་ནྱིང་ཞེས་ཏེ། དེ་ལ་སོགས་པ་བར་ཆད་ཅན་ནྱི་དང་པོར་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མྱི་ བྱ་ལ།
གལ་ཏེ་དབྱུང་ན་ཡང་འཁོར་དུ་གནས་པར་མྱི་བྱའོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐྱེ་བའྱི་ས་བོན་
མེད་པས་སོ། །དཔེར་ན་ཚ་སོ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་ལ་མྱུ་གུ་མྱི་སྐྱེ་བ་ལྟར་རོ། །མན་ཡོད་དུ་དམར་སེར་ཅན་ལ་བཅས་
པ་གཞན་ཡང་བག་མེད་པས་འཐབ་ཀོལ་སོགས་བྱེད་ཅྱིང་དེའྱི་ེས་དམྱིགས་མྱི་མཐོང་བས་ལོང་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་
པ་ལ། བསྱིགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་རྣམས་ཀྱིས་སད་དེ། རྒྱུ་ལས་བཟློག་པའྱི་ཆོ་ག་ཁས་མྱི་ལེན་པ་དེ་
བཞྱིན་དུ་གནས་པར་མྱི་བྱའོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་ན་བླང་བར་བྱ་བ་ནྱི། གལ་ཏེ་སེམས་དུལ་བར་གྱུར་ཏེ་
ལྟུང་བ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་རྒྱུ་ལས་བཟློག་ན་སར་བླང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་
གསུམ་སེ། སེ་སོད་འཛིན་པ་ལ་ནན་ཏུར་མྱི་བྱ་བ་དང་། ནན་ཏུར་བྱས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། བར་ཆད་ཀྱི་དབྱེ་
བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དོན་དངོས་བསན་པ་དང་། ནན་ཏུར་མྱི་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། བྱས་
པའྱི་ེས་དམྱིགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་དང་མངོན་པ་སེ་སེ་སོད་གསུམ་པོ་རྣམས་ལ་མཁས་
ཤྱིང་གགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕོགས་དང་འཁོར་མང་པོས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོའ ་ི སོ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་
མཛེས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་ནས་བསྐྲད་བ་དང་བཀར་བར་འོས་པ་མྱིན་ནོ། །སེ་སོད་འཛིན་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པའྱི་ཚད་གང་ཞེ་ན། སེ་སོད་གསུམ་གང་རུང་གྱི་ཤཽ་ཀ་སོང་ཕག་བརྒྱ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་སོད་ཀྱི་ཚོད་ཇྱི་
ཙམ་ཞེ་ན། རྣམ་འབྱེད་ལས་སོང་ཕག་བརྒྱའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ནན་ཏུར་མྱི་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སེ་
སོད་འཛིན་པ་དེ་དག་བསྐྲད་པར་མྱི་བྱ་བ་གང་གྱི་ཕྱིར་ན་སེ་སོད་འཛིན་པ་འདྱི་དག་ནྱི་མུ་སེགས་ཀྱི་རྱི་དྭགས་
རྣམས་སྐྲག་པར་བྱེད་པ་སེང་གེའྱི་བུ་ཡྱིན་པས་སོ། །སེ་སོད་འཛིན་པ་འདྱི་དག་ཁྱིམ་པར་གྱུར་ན་ཡང་སོན་པ་
དང་མཚུངས་པའྱི་བློ་ཡྱིས་རབ་ཏུ་དྭང་བ་བསྐྱེད་པར་བྱ་སེ་ཞེས་སོ། །སེ་སོད་འཛིན་པ་འདྱི་དག་རྣམས་ཀྱི་
གཙུག་ལག་ཁང་མཛེས་པར་བྱེད་དེ། སྐྱེས་བུའྱི་ཁྱུ་མཆོག་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤྱིང་མཛེས་པར་བྱེད་པ་
བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནན་ཏུར་བྱས་པའྱི་ེས་དམྱིགས་ནྱི། གཙུག་ལག་ཁང་མཛེས་པར་བྱེད་པ་དེ་བས་ན་སེ་
སོད་འཛིན་པ་འདྱི་དག་ནན་ཏུར་སོགས་ཀྱིས་སད་ན་ནྱི་རང་གྱི་བསན་པ་སད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོད་བྱེད་དེ་ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་སྐྱེ་ནས་སེ་སོད་འཛིན་པ་དེ་སད་ན་སོད་བྱེད་དེ་མ་རུངས་པ་གདོན་གྱི ས་རྣམ་པར་རྨོངས་པས་བྱ་བ་
མྱིན་པ་ཁོ་ན་བྱེད་པ་སེ། འཇྱིག་རེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱེད་པ་ཞེས་སོད་པར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ནན་
ཏུར་བྱས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚར་གཅད་པ་དང་། རེས་གཟུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། བསྐྲོད་
ཚུལ་དངོས་དང་། དེའྱི་ཕོགས་ཀང་བསྐྲད་པ་དང་། བསྐྲད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཐབ་ཀོལ་ཅན་དེ་
ལ་དང་པོར་བསྱིགས་པ་ནན་ཏུར་བྱས་ནས། དེས་ཀང་མ་བཏུབ་ན་དེ་དང་ཁྱིམ་པ་སུན་འབྱྱིན་པ་སེ། ཁྱིམ་པ་མ་
དད་པར་བྱེད་བ་དང་། གསུམ་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་སེ་དེ་དག་བསྐྲད་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་སྐྲོད་པའྱི་ལས་བྱེད་
པ་ན་ཡང་བསྐྲད་པ་འདྱི་དག་འགྱུར་བ་བསེན་པར་བྱེད་དེ། ཀུ་ཅོ་སོགས་བྱེད་ན་རེ་ཞྱིག་མྱི་དབྱུང་བར་སྐྲོད་པ་ན་
འབད་པས་ལས་ཀྱི་གཎྱི་བརྡུང་བ་སོགས་བྱས་ནས་དགེ་འདུན་གྱིས་བསྐྲད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྐྲོད་པ་ན་བསྐྲད་
བྱ་དེ་ཀ་བ་དང་སོ་སྐྱེས་ལ་འཇུ་ན་ཀ་བ་སོགས་དེ་དག་གཅད་ཅྱིང་དབྱུང་བར་བྱའོ། །བསྐྲད་པ་སོགས་དེ་ཡང་ན་
དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སར་ཡང་སེམས་གསོ་བའྱི་འདུ་བྱེད་བྱའོ། །ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས། འཇུས་པ་གཅད་
པར་བྱའོ། །དེ་རྱིབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་ན་དབྱུང་ངོ་། །དགེ་འདུན་གྱིས་ཕྱིར་བཅོས་སོ། །བཅོལ་ཏེའོ། །མ་
གྲུབ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་རས་ཀྱིས་སོ་ཞེས་ཀ་བ་སོགས་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་འཆད་དོ། །ཡང་ན་སེ་སོད་འཛིན་
པ་ནྱི་ཀ་བ་སོགས་ཏེ། འོད་ལྡན་ལས་ཞུས་པའྱི་བྲམ་ཟེའྱི་བུ་མོ་བློ་རྣོ་བས་ེ་བར་འཁོར་ནྱི་བྲམ་ཟེའྱི་བུ་མོ་ལྟ་བུ་
ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་གྱིས་ཀ་བ་འད་བ་འམ། སོ་སྐྱེས་དང་འད་བ་སྐྲོད་པར་བགྱིད་ལ། དེ་
ཡང་སར་འཆོས་པར་མྱི་བགྱིད་ན་དགེ་འདུན་ལ་བསོད་ནམས་མ་ལགས་པ་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་
ལགས། གང་ནས་བཟུང་སེ་གང་ཟག་དེ་སར་བཅོས་པར་འོས་པ་དེ་ནས་བཟུང་སེ་གཙུག་ལག་གྱི་རེད་པ་རྱིན་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཐང་བརྱི་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མ་ཚང་ན་དགེ་འདུན་ལ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་ཚང་ན་ཕམ་པར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་དང་། མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་དང་མ་མོ་འཛིན་པ་དག་ནྱི་ཀ་བ་དང་འད་བའྱི་ཕྱིར་ཀ་བར་གྱུར་པ་
ཞེས་བྱ་སེ་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་ཕོགས་ཀང་བསྐྲད་པ་ནྱི། གང་ཡང་དགེ་འདུན་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་བསྐྲད་
བྱའྱི་དཔུང་གྱི་ཡན་ལག་བྱེད་ན་དཔུང་བྱེད་མཁན་ཕོགས་དང་འཁོར་ཉུང་བ་དེ་འབྱྱིན་ཏེ་དབྱུང་བར་
བྱའོ། །དཔུང་བྱེད་པ་ཕོགས་དང་འཁོར་མང་བ་ཡྱིན་ན་ཚུལ་འཆལ་དེ་འད་དགེ་སོང་གྱི་རགས་བཟུང་ནས་
བསེན་པ་སུན་འབྱྱིན་པ་ཡྱིན་པས་གཞག་པར་མྱི་རུང་བས་བསྐྲད་པར་བྱའོ། །ནན་ཏན་ཏེ་འབད་པས་ཀང་བསྐྲད་
པར་བྱ་སེ། མ་བསྐྲད་ན་འཐབ་རོད་དུ་འགྱུར་བས་དེ་མེད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་བསྐྲད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ནྱི།
བསྐྲད་པ་དེ་ཡྱི་གནས་པ་ཅྱི་འད་བ་གྱུར་ན་རོ་དང་འད་བ་ཁོ་ནར་སོ ན་པས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་དགེ་སོང་
ཤེས་པ་སྐྱོན་དང་དྱི་མ་ཅན་སོན་པའྱི་གསུང་ལ་ལྟ་བ་གཞན་དང་མྱི་མཐུན་པར་འཛིན་པས་དགེ་སོང་གྱི་ཚོགས་
ཀྱི་ཆད་པ་ནན་གྱིས་བྱྱིན་པ་དེ་ལ་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གུས་པ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་སོན་དུ་ལྡང་བར་བྱའྱི། ཕག་
ནྱི་མྱི་བྱའོ། །ནན་ཏུར་ནྱི་བཅུ་གསུམ་སེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །དགེ་བསེན་གྱིས་གསོང་པོར་སྨྲ་བ་མཐོང་མ་ཐག་
བྱོན་ནམ་ཞེས་སོགས་མྱི་བྱའོ། །དེ་ལ་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསོད་སོམས་ནྱི་སྱིན་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་རེས་སུ་
གཟུང་ཚུལ་ནྱི། འཕགས་པའྱི་ཚོགས་དགེ་འདུན་རྣམས་མེས་ཏེ་བཟོད་པ་དང་མཐུན་པ་དང་། མཐུན་པའྱི་
གསོ་སོང་ཐོབ་པ་ན་དགེ་སོང་མས་ཕག་བྱ་བ་སོགས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སོན་དགེ་སོང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་
བཞྱིན་དུ་བྱའོ། །གསུམ་པ་བར་ཆད་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ལ། མ་ནྱིང་སོགས་བཅུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་མ་ནྱིང་
བཤད་པ་ལ་མདོར་བསན་པ་ནྱི། འཁྱུད་ཆགས་མ་ནྱིང་དང་། ཕག་དོག་གྱི་དང་། ནད་ཀྱི་དང་། སྐྱེས་ནས་དང་།
ཟླ་ཕེད་སོགས་ཀྱི་མ་ནྱིང་དང་ལྔའོ། །གྱིས་པ་སོ་སོའ ་ི མཚན་ྱིད་ནྱི། ལྔ་པོ་འདྱི་དག་རེ་རེའྱི་མཚན་ྱིད་དེ་རང་
བཞྱིན་ནྱི་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་གསལ་བར་བརོད་དེ་ངོས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ལས། མ་ནྱིང་གང་ལ་གཞན་གྱིས་
འཁྱིག་ཕྱིར་མནན་པའྱི་དུས་ཁོ་ནའྱི་ཚེ་སེམས་ལ་འདོད་ཆགས་རྣམས་རྒྱས་ཏེ་དབང་པོ་ལས་སུ་རུང་གྱི གཞན་
གྱི་ཚེ་མྱིན་པ་དེ་ནྱི་བློ་ལྡན་མཁས་པ་འཁྱུད་ནས་ལྡང་བའྱི་མ་ནྱིང་ཡྱིན་པ་ལ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞུ་བར་འདྱིར་
ཆགས་པའྱི་མ་ནྱིང་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་གྱི་མཚན་མ་སོགས་མཐོང་བ་ན་རང་ལ་འདོད་ཆགས་སྐྱེ་བ་ནྱི་ཕག་
དོག་གྱི་མ་ནྱིང་དུ་གགས་སོ། །མཚོན་དང་ནད་དང་མེ་དང་ཆུ་སོགས་ཀྱིས་རང་གྱི་རགས་ཏེ་མཚན་མས་པ་དེ་
ནྱི་ནད་ཀྱི་མ་ནྱིང་ཡྱིན་པར་བརོད་དེ། ས་ལྡེ་ལས། འདྱི་ལ་མས་པ་མ་ནྱིང་ཞེས་སོ། །མདོ་ར་བར་ཡང་དེ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བཞྱིན་ནོ། །གང་རང་ྱིད་སྐྱེས་ཙམ་ྱིད་ནས་མཚན་མ་གྱིས་ཀ་མེད་པ་ནྱི་སྐྱེས་ནས་མ་ནྱིང་ཡྱིན། ཆོས་
བཤེས་ནྱི། སྐྱེས་ཙམ་ྱིད་ནས་མཚན་མ་གྱིས་ཡོད་པ་སྐྱེས་ནས་མ་ནྱིང་ཞེས་སོ། །ཟླ་ཕེད་ནྱི་བུད་མེད་དུ་
དང་། ཟླ་ཕེད་ནྱི་སྐྱེས་པར་གྱུར་པ་ནྱི་ཟླ་ཕེད་པའྱི་མ་ནྱིང་ཞེས་བརོད་དོ། །མ་ནྱིང་གྱི་སྐབས་འདྱིར་ནྱི་ཟླ་ཕེད་ལ་
སོགས་པའྱི་སྒྲ་མེད་ཀང་ཟླ་གཅྱིག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མ་ནྱིང་གྲུབ་པ་སེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྱིག་ལོའ ་ི མ་ནྱིང་
ཡང་ཡོད་ཟེར་རོ། །གྱིས་པ་ཟ་མ་ནྱི། གང་ཞྱིག་གོང་གྱི་ཆོས་འཁྱིག་པ་བསེན་པའྱི་ནུས་པ་མེད་པ་དེ་ནྱི་ཟ་མ་
ཞེས་སོ། །གཞྱི་འགེལ་ལས་འབྲས་བུ་ཕྱུང་བའྱི་ེས་པས་མཐུ་མས་པ་འམ་ས་བོན་མེད་པ་ལ་བཤད་ཅྱིང་།
དུལ་ལྷས་དབང་པོ་ལས་སུ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་དང་། ཆོས་བཤད་ན་རེ། མཚན་བཅད་པ་སེ་མས་པ་མ་ནྱིང་
དང་གཅྱིག་པར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་མཚན་གྱིས་པ་ནྱི། སྐྱེས་པ་བུད་མེད་གྱིས་ཀའྱི་མཚན་མ་དོད་པ་ནྱི་
མཚན་གྱིས་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་མུ་སེགས་ཅན་ནྱི། རྒན་ཞུགས་ལ་བཅས་པ་སེ་མུ་སེགས་ཀྱི་ལོག་
ལྟས་སེམས་རྒྱུད་ལ་ལྟ་བ་ངན་པ་ཡོངས་སུ་བསོས་པའྱི་ཡྱིད་ཅན་དེ་ནྱི་མུ་སེགས་ཅན་དུ་འདོད་དོ། །ལྔ་པ་མུ་
སེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ནྱི། སོན་མུ་སེགས་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཞྱིག་མུ་སེགས་ཀྱི་གསོ་སོང་དང་
ནང་པའྱི་གསོ་སོང་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་འདོམས་པས་ན་ནང་པའྱི་གསོ་སོང་ལ་མ་འོངས་པར་མུ་སེགས་ཅན་
གྱི་ཆོས་ཀྱིས་ལོངས་སོད་ལ་དགའ་བས་མུ་སེགས་ཅན་གྱི་གསོ་སོང་ལ་སོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་མུ་
སེགས་ཅན་ཞུགས་པ་སེ། མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་ཞྱིག་ལ་བཅས་སོ། །འདྱི་ནྱི་མདོ་ར་བ་ལས་ཁད་པར་དྲུག་
ལྡན་ཞྱིག་ཏུ་བཤད་དེ། ནང་པའྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བྱས་པ་དང་། མུ་སེགས་ཀྱི་ལྟ་བ་འཛིན་པ་དང་། ནང་པའྱི་རགས་
བོར་བ་དང་། མུ་སེགས་ཀྱི་རགས་བླངས་པ་དང་། མུ་སེགས་ཀྱི་གནས་དེར་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཤར་བའྱི་བར་དུ་
བསད་པ་དང་། ལས་གྱིས་མས་སུ་མྱོང་བར་བྱས་ན་དེར་འགྱུར་བར་བཤད་དོ། །མུ་སེགས་ཅན་དང་མུ་
སེགས་ཅན་ཞུགས་པའྱི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། མུ་སེགས་ཅན་ནྱི་མུ་སེགས་ཀྱི་ལྟ་བ་སང་ན་སོམ་པ་སྐྱེ་རུང་ལ། མུ་
སེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ལ་ནྱི་སོམ་པ་སྐྱེ་མྱི་རུང་ང་ོོ། །དྲུག་པ་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་ནྱི། དགེ་ཚུལ་ལ་གང་ཡང་
དགེ་སོང་མྱིན་བཞྱིན་དུ་བརྫུན་པ་ཡྱིས་དགེ་སོང་རང་གྱི་རགས་ནྱི་རབ་ཏུ་བཟུང་ནས་ཀང་དགེ་སོང་ྱིད་དུ་
གཞན་ལ་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱེད་དེ། མ་གནང་བར་གསོ་སོང་གྱི་ལས་གྱིས་མས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་རྐུ་
ཐབས་སུ་གནས་པ་དེར་འདོད་དོ། །འདྱི་ཡང་བསེན་པར་རོགས་པར་མྱི་རུང་ངོ་། །བདུན་པ་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་
ནྱི། ཆོས་ཀྱི་ཕོགས་ལས་གཞན་ཆོས་མྱིན་གྱི་ཕོགས་དག་གྱི་ལྟ་བ་བཟུང་ནས་ཆོས་ལ་སོད་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་
ཚོགས་ལ་ཡང་དག་པར་བརེན་པའམ། ཡང་ན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆད་པ་བྱྱིན་པ་བསྐྲད་པ་ཡྱིན་ཞེས་གཞུང་བླ་མའྱི་
34

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འགེལ་པ་དང་། ཆོས་བཤེས་འཆད་དེ། དེ་ནྱི་ཐ་དད་དུ་གནས་པར་འདོད་དོ། །བརྒྱད་པ་སྱིག་ལྟ་འཛིན་པ་ནྱི།
ཕས་ཕམ་དག་ལ་ཕམ་པ་མྱིན་ཞེས་ལོག་པར་ལྟ་བ་སོགས་སོ། །དགུ་པ་དགེ་སོང་མ་སུན་ཕྱུང་བ་ནྱི། མྱི་ཚངས་
སོད་ཀྱི་སོ་ནས་དགེ་སོང་མའྱི་ཚོགས་སུན་འབྱྱིན་པའོ། །བཅུ་པ་དགེ་ཚུལ་བསྱིལ་བ་ནྱི། བདེན་པའྱི་སགས་པ་
མྱིན་པ་སྒྲོགས་པ་བདེན་པ་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བ་སེ། ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་
པའྱི་ཆོས་སུ་གསུངས་ན། དེ་དག་གྱིས་བར་དུ་མྱི་གཅོད་ཅེས་སྨྲ་བ་སོགས་སོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་
བསགས་པ་མྱིན་པ་སེ་དེ་དག་ལ་སྐྱོན་བརོད་པར་བྱེད་པའྱི་དགེ་ཚུལ་ྱིད་དོ། །མ་ནྱིང་ནས་བསྱིལ་བར་བྱ་བའྱི་
དགེ་ཚུལ་གྱི་བར་སྐྱོན་ཅན་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ཆད་པའྱི་ལས་ཀྱིས་བཀར་བ་སེ་དབྱུང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་
དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། བར་ཆད་ཅན་དེ་དག་གནས་ནས་ཕྱུང་ཟྱིན་ནས་ེས་པ་དང་མ་བྲལ་བ་དང་། བཟོད་པར་མ་
གསོལ་བར་སར་ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་དུ་མྱི་གཞུག་སེ། མ་ནྱིང་དང་། མུ་སེགས་ཅན་ཞུགས་པ་དང་། དགེ་
སོང་མ་སུན་ཕྱུང་བ་དང་། ཆོམ་རྐུན་པ་བསབ་པ་མ་ཕུལ་བར་མས་པ་དང་། མཚམས་མེད་ལྔ་བྱེད་པ་རྣམས་
ལ་སོམ་པ་མྱི་སྐྱེ་ལ་གཞན་རྣམས་ལ་ཆོ་ག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བཤགས་ཤྱིང་བཟོད་པར་གསོལ་ན་སྐལ་བ་བཞྱིན་
གཟུང་ངོ་། བཞྱི་པ་ཕྱིར་བཅོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ་སེ། བསབ་པ་ཇྱི་ལྟར་སྱིན་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཇྱི་ལྟར་དབུལ་
བའྱི་ཚུལ་དང་། གེན་པོ་གདམས་ངག་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་དགའ་བ་ཅན་གྱིས་བསབ་པ་མ་ཕུལ་
བར་དུས་ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ལ་འདོད་པ་སད་དེ་འགོད་ནས་སྒྲོགས་པ་ན། སོན་པ་དང་མཇལ་ནས་འཆབ་སེམས་
མ་སྐྱེས་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་ན་ད་དུང་བསབ་པ་ལ་སོབ་པའྱི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པས་སར་ཡང་བསེན་
རོགས་བྱ་ཞྱིང་བསེན་པར་རོགས་པའྱི་དགའ་སོན་ཆེན་པོ་ཡང་བྱའོ། །གཞན་ཡང་འོག་ནས་འབྱུང་བའྱི་འབུལ་
པའྱི་ཆོ་ག་བཞྱིན་དུ་བསབ་པ་ཕུལ་བས་ཁྱིམ་པར་སོང་ནའང་ད་དུང་བསབ་པ་ནོད་པའྱི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་ཞེས་
སར་རོ། །དེ་དགེ་སོང་མ་ལ་ནྱི་བསྐྱར་དུ་མྱི་རུང་སེ། ཨུ་པ་ལྱི་ལན་གཅྱིག་བཅབས་པའྱི་དགེ་སོང་མས་ཆོས་
འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསེན་རོགས་བྱས་ནས་དགེ་སོང་མའྱི་དངོས་པོར་དབྱུང་དུ་མེད་ཅེས་ཕན་ཚེགས་
ལས་གསུངས་སོ། །གཞྱི་འགེལ་ལས། སྐྱེས་པ་ལ་ནྱི་ལན་བདུན་གྱི་བར་དུ་རབ་ཏུ་དབྱུང་དུ་རུང་ཞེས་དང་།
བུད་མེད་ནྱི་རགས་བོར་ཕྱིན་ཆད་ལན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་བསྐྱར་ཞེས་ཏེ། མ་བོར་ན་ལན་གཅྱིག་བསྐྱར་དུ་རུང་བར་
གསལ་ཞེས་བླ་མ་དག་གསུང་ངོ་། །ཡང་དགེ་སོང་མ་བསབ་པ་ཕུལ་བ་རགས་བོར་པ་དེ་ལ་སྐྱེས་པའྱི་མཚན་
བྱུང་ན་སར་ཡང་སྐྱེའོ། །འཆབ་སེམས་སྐྱེས་ན་ལན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་སྐྱེ་བར་གསལ་ཏེ། ཕན་ཚེགས་ལས། སོམ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དགའ་མོས་སར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མོ་ཞྱིག་སར་བབ་པ་ཡང་སོམ་དགའ་མོས་སར་ཕྱུང་བ་ན་ཁྱིམ་བདག་དག་དགེ་
སོང་མ་འདྱི་ངལ་གསོ་ཞྱིང་ཆོས་ལ་སོད་དོ་ཞེས་སོད་པ་ན། སོན་པས་གསུངས་པ་ལན་གཅྱིག་བཅབ་པའྱི་རེས་
སུ་མཐུ་མེད་པས་དགེ་སོང་མ་རབ་ཏུ་མ་ཕྱུང་ཞྱིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་བསབ་པ་འབུལ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི།
སོམ་པ་གཏོང་བར་འདོད་པ། བསམ་པ་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་ཡྱིས་བར་སད་དེ། སྨྲ་ཤེས་ཤྱིང་དོན་གོ་བའྱི་
མྱིའྱི་འགོ་བ་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་འབུལ་ལོ་ཞེས་ཏེ། འབུལ་མཁན་དང་འབུལ་བར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་གྱིས་ཆར་སོ་བ་མ་
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་སོ། །འབུལ་བའྱི་ཚིག་ནྱི། བདག་གྱིས་སར་གང་བཟུང་བའྱི་བསབ་པ་ནྱི་གཏོང་ངོ་ཞེས་
སོགས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་སོ། །སྱིར་བསབ་པ་ཕུལ་བ་དང་། མས་པ་ལ་མུ་བཞྱི་སེ། ཕུལ་ལ་མས་པར་མ་བྱས་
པ་ནྱི། འབུལ་ཆོག་བྱས་པ་བསབ་པ་བསྲུང་དཀའ་བར་འདུག་ཅེས་མ་སྨྲས་པ་ལྟ་བུའོ། །མས་ལ་མ་ཕུལ་བ་ནྱི།
དེ་ལས་བཟློག་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཕུལ་ལ་མས་པ་ནྱི། འབུལ་ཆོག་ཀང་བྱས། བསྲུང་དཀའ་ཞེས་སོགས་ཀང་སྨྲས་
པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི། དོ་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །འབུལ་ཆོག་མ་བྱས་ན་ཕྱིས་སོམ་པ་
མྱི་སྐྱེའོ། །ས་སེ་ལས། དེས་ཀང་བསབ་པ་སར་ཡང་བསྲུངས་ན་བསོད་ནམས་སོམ་ཅན་དང་མམ་པར་ཐོབ་
ཅེས་སོ། །བསྡུ་བ་ལས་སོམ་པ་གཏོང་པའྱི་རྒྱུ་བཞྱི་གསུངས་ཏེ། ལེན་སེམས་དང་མྱི་འད་བའྱི་སེམས་བསྐྱེད་
པའམ། མྱི་བར་འཕོད་པ་ལ་འབུལ་ཚིག་བརོད་པ་དང་། ཕམ་པ་གང་ཡང་རུང་བའམ། ཕམ་པ་བཞྱི་ཆར་རམ། རེ་
རེ་ལ་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་ཆེན་པོས་ེས་པ་འབྱྱིན་ན་དེས་སོམ་པ་བཏང་བར་བརོད་དོ་ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་
གེན་པོ་གདམས་ངག་བརོད་པ་ནྱི། རྒན་ཞུགས་ཀྱིས་སོན་གྱི་ཆུང་མ་ལ་ལོག་པར་སད་པ་ལ་བརེན་ནས་
བཅས་པ་སེ། བསེན་པར་རོགས་པའྱི་རེས་ཐོག་ྱིད་ལ་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ཕས་ཕམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་
གང་བསབ་པར་བྱ་བའྱི་གཞྱི་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་བརོད་པར་བྱ་སེ། བསབ་པའྱི་གཞྱི་རོགས་པའྱི་བློ་དང་ལྡན་པ་
དག་ནྱི་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཤེས་པས་བསབ་པར་བྱ་ཡྱི། ཡན་ལག་དེ་དག་ལས་འདའ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་ལྟུང་བ་བྱུང་ནའང་མྱི་འཆབ་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཐ་ན་གང་ཟག་གཅྱིག་ལའང་མཐོལ་བར་བྱའོ། །གང་
མཐོལ་བར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་དགེ་སོང་ལྟུང་བ་རྱིགས་མཐུན་གྱིས་མ་གོས་པའམ། དགེ་ཚུལ་ལ་ཡང་རུང་མོད་ཀྱི།
འོན་ཀང་གནས་ངན་ལེན་བསན་པའྱི་ེས་པ་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ངོ་། །མཐོལ་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི། ེས་པ་ཆུང་དུ་
ལའང་འཇྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་གང་ཟག་དེ་ལ་ཕས་ཕམ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །འདྱིར་འཆབ་སེམས་མ་སྐྱེས་ན་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་
བྱུང་ཡང་ཕས་ཕམ་ཞེས་མྱི་བརོད་ཅེས་པའྱི་དོན་ནོ། །བཞྱི་པ་བཟུང་ནས་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བཞྱི་སེ། བྱ་བའྱི་
རྱིམ་པ། གནས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། ཐུན་མོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། བྱ་བ་ཞུ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་
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གསུམ་སེ། དང་པོར་བྱ་བ་བཀུར་སྱིའྱི་རྱིམ་པ་དང་། བར་དུ་བྱ་བ་བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་དང་། ཐུན་
མཚམས་སུ་བླ་མའྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སོན་པ་དང་བླ་མ་ལ་བྱ་བ་དང་། མཆོད་རེན་ལ་བྱ་བ་
དང་། རྒན་རབས་ལ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གནས་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་བླ་མ་བས་སར་ྱིད་དུ་མལ་ནས་
ལངས་ནས་ནྱི་སོ་དག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སོ་ཤྱིང་བཅས་ནས། དེའྱི་འོག་ཏུ་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་
བྱའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལྡན་གྱིས་ཞུས་ནས་སོན་པ་ལ་ཕག་བྱས་པ་དེ་ནས་རབ་ཏུ་གུས་པ་བསྐྱེད་པ་ཡྱིས་བླ་
མ་ལ་ནྱི་ཕག་བྱ་སེ། བླ་མ་དེ་ནྱི་གནས་པ་དེ་ལ་གདམས་ངག་དང་རེས་བསན་སོགས་ཆོ་ག་བཞྱིན་དུ་ཕན་
འདོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །སོན་པས་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་མོའུ་གལ་གྱི་བུ་ལ་གསུངས་པ། གང་དག་རྒན་
ནམ་གཞོན་ཡང་རུང་། །གང་ལས་ཆོས་ནྱི་ཐོས་གྱུར་པ། །ཐོག་མར་དེ་ལ་ཕག་བྱ་སེ། །ཟླ་བ་ཚེས་ལ་བྲམ་ཟེ་
བཞྱིན། །ཞེས་ལུང་དུ་གསུངས་པས་ཐོག་མར་བླ་མ་ལ་ཕག་བྱ་ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་
གནས་ཁང་གཅྱིག་ན་གནས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་གནས་ཁང་སོ་སོ་ན་གནས་པའྱི་དབང་དུ་
བྱས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །བླ་མ་དེ་ལ་ཁམས་བདེ་སོགས་དྱིའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། ཐུགས་དམ་གྱིས་བསེལ་བ་མ་
ལགས་པ་གུང་ལ་སྐུ་ཁམས་བདེ་བར་བཞུགས་ལགས་སམ་ཞེས་བྱས་ནས། རབ་ཏུ་འབད་པའྱི་སོ་ནས་བླ་མ་
དེའྱི་གནས་ཁང་ཡང་དག་པར་ཆག་ཆག་གདབ་ཅྱིང་། ེར་སོད་བཤང་གཅྱིའྱི་ས་ཡང་སང་སེ་བྱྱི་དོར་
བྱའོ། །སོན་པ་ལ་ནྱི་མཎལ་དབུལ་བར་བྱའོ། །གྱིས་པ་མཆོད་རེན་ལ་ཕག་བྱ་བ་ནྱི། དེ་ནས་མཆོད་རེན་ལ་
བདག་གྱིས་གཞོག་གཡས་པ་བསན་ཏེ་བསྐོར་བ་བྱའོ། །ཤཱནྱི་པས་བརེད་པ་དང་བསྐོར་བ་དོན་གཅྱིག་ཅེས་
འཆད་དོ། །གསུམ་པ་རྒན་རབ་ལ་ཕག་བྱ་བ་ནྱི། གནས་དེ་ན་གནས་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཏེ་བསབ་པ་རྒན་པ་
རྣམས་ལ་ཕག་བྱས་ནས་ཀོག་པ་སོགས་ལ་འཇུག་གོ །གྱིས་པ་བར་དུ་བྱ་བ་བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པའྱི་རྱིམ་
པ་ནྱི། དེ་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་དེ་ཡྱིས་ནུས་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པ་བསམ་གཏན་དང་། ཀོག་པ་
ཐོས་བསམ་གྱི་ལས་དག་གྱིས་དུས་འདས་ནས་ལུས་ལ་སྱིང་པོ་བླང་སེ་དོན་ཀོག་པར་བྱའོ། །ཀོག་པས་ནྱི་ཤེས་
རབ་བསྐྱེད་དེ། རྣམ་འབྱེད་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མྱི་ཀོག་པ་ལ་ཤེས་རབ་མེད་དོ་
ཞེས་གསུངས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་སོགས་མྱི་དགོས་ཀྱི། ངུར་སྨྲྱིག་གོན་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་སམ་
པའྱི་བསམ་པ་དུས་ནམ་ཡང་མྱི་བྱ་བར་དགེ་སོར་ལ་འབད་དོ། །གསུམ་པ་ཐུན་མཚམས་སུ་བླ་མའྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་
པ་ནྱི། །བླ་མ་ལ་སོ་ཤྱིང་སོར་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ནས་བཅུ་གྱིས་པ་མན་ཆད་དང་། དབྱར་དུས་ན་བསྱིལ་བ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དང་། དགུན་དོ་བ་སེ། དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆུ་དང་འདུག་པའྱི་སན་སོགས་ཀང་བསབ་པར་བྱའོ། །ནད་ལ་ཕན་
པའྱི་སན་དང་། ཤྱིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ་བའྱི་ཞྱིམ་པའྱི་ཟས་དང་འབྲས་བུ་ཤྱིང་ཐོག་དང་མེ་ཏོག་སོགས་ཀང་དེ་
བཞྱིན་བསབ་བོ། །བླ་མའྱི་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱས་པ་ཡྱིས་གུས་པས་བླ་མའྱི་ེ་གནས་
བྱའོ། །གྱིས་པ་གནས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི། བླ་མ་བློ་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་མཛངས་པས་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ་ཟས་ལ་
སོགས་པ་ཚོད་རྱིག་པར་བླང་བར་བྱ་ཡྱི། བླངས་དག་པས་སོབ་མ་ལ་མྱི་གནོད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཐུན་མོང་
གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་གསུམ་སེ། ཕག་བྱེད་དུ་རུང་མྱི་རུང་དཔད་པ་དང་། དད་རས་སད་དུ་རུང་མྱི་རུང་དཔད་པ་
དང་། གཙང་སྦྲ་བྱ་བའྱི་རྱིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕག་མྱི་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དང་། ཕག་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ལོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་སེ། སྱིར་བཏང་དང་། དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་དང་། རྱིགས་ཅན་གཞན་ཡང་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་
ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལ་ཞེ་སང་བར་མྱི་བྱ་ལ། ཕག་ཀང་ནམ་ཡང་མྱི་བྱ་སེ། ཚུལ་འཆལ་དེ་
དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚུལ་
འཆལ་འདྱི་ནྱི་རོ་བསྲེགས་པའྱི་མགལ་དུམ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱིམ་པ་བསེན་གནས་དང་དགེ་བསེན་གྱི་
སོམ་པ་ལ་གནས་ཀང་དེ་དག་ལ་དགེ་ཚུལ་གྱིས་ཀང་ནྱི་ཕག་མྱི་བྱ་ན། འདོད་པ་ཅན་ཁྱིམ་གྱི་ཆོས་འཁྱིག་པ་
བསེན་པ་སོགས་ལ་གནས་པ་དེ་རྣམས་ལ་དགེ་སོང་གྱི་ཕག་མྱི་བྱ་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས་ཏེ་མྱི་བྱའོ། །དགེ་
ཚུལ་སོགས་ཀྱིས་ཕག་མྱི་བྱ་ན། དགེ་སོང་གསར་བུ་ལ་དགེ་སོང་མ་རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པས་ཀང་ཕག་
བྱ་བ་བཞྱིན་དུ་ཁྱིམ་པ་སོམ་ལྡན་སྐྱེས་པ་ལ་དགེ་སོང་མ་ལ་སོགས་པས་ཕག་བྱའམ་ཞེ་ན། དགེ་ཚུལ་སོགས་
ཀྱིས་ཕག་མྱི་བྱ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཁྱིམ་པ་དེ་སོམ་པ་དང་ལྡན་ཡང་དེ་ལ་སོམ་བརོན་ཏེ་རབ་བྱུང་ཕ་མ་ཀུན་གྱིས་
ཕག་མྱི་བྱའོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བསབ་པས་ཀུན་ནས་མ་བསམས་པ་ཁྱིམ་པ་དེ་དག་ལ་རབ་བྱུང་གྱི་ཕག་ལེན་
པའྱི་དབང་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་དམྱིགས་བསལ་ནྱི། ཁྱིམ་པ་ཡྱིན་ཡང་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པ་ཡྱིན་ན་
ནྱི་དེ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཕག་བྱའམ་མྱི་བྱ་ཞེས་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་མྱི་འཐད་དེ། ཕག་བྱ་དགོས་
པས་སོ། །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཁྱིམ་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པ་མ་ཡྱིན་པ་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྱི་གཅྱིག་ནས་
གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་པས་མྱི་བརན་པ་འཁོར་བར་འཁོར་བཞྱིན་པའྱི་སེམས་ཅན་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་ས་མ་བཞྱིན་དུ་
རབ་བྱུང་གྱིས་ཕག་མྱི་བྱའོ། །འདྱིས་ནྱི་ཁྱིམ་པ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་སོམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་སྲྱིད་པ་ཐ་
མ་པ་མ་ཡྱིན་ན་རབ་བྱུང་གྱིས་ཕག་མྱི་བྱ་བར་གསལ་ལོ། །གསུམ་པ་རྱིགས་ཅན་གཞན་ཡང་བསྡུ་བ་ནྱི། དེ་
ལས་གཞན་ཡང་དགེ་སོང་གྱིས་ཕག་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་མང་སེ། ལྷག་མ་འཆབ་ལྡན་བྱུང་བས་སོ་བ་དང་
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མགུ་སོགས་སོད་བཞྱིན་པ་དང་བསྐྲད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །སོགས་པའྱི་སྒྲས་བསྡུས་པ་ལ་སོམ་ཚིག་ནྱི། ས་
གཞན་གནས་པ་ེར་ལྔ་སེ། །བསྱིགས་སད་བསྐྲད་དང་ཕྱིར་འགེད་བཞྱི། །མ་མཐོང་འཐབ་ཀོལ་རྒྱུ་སྒྲུབ་
དང་། །འཐབ་ཀོལ་འབད་ལས་མ་ལྡོག་དང་། །དགེ་སོང་མ་དང་འདེ་ཞྱིང་གནས། །སྱིག་ལྟ་འཛིན་དང་ལྟུང་བ་
ནྱི། །རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། །ཕྱིར་མྱི་འཆོས་དང་གནས་དབྱུང་བདུན། །སོ་བ་སོད་གསུམ་སོ་ལྡན་
གསུམ། །མགུ་ལྡན་གསུམ་དང་ངོ་བོ་ྱིད། །ཚོལ་བ་བྱྱིན་དང་བསབ་པ་བྱྱིན། །འགེད་ཕྱིར་རོད་པ་དག་དང་
ནྱི། །མས་པ་དང་ནྱི་བྲེལ་བ་དང་། །སེམས་གཞན་གཡེང་དང་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས། །མྱི་མཐུན་པ་དང་ཁྱིམ་
གཞན་འདུག །སོ་ཤྱིང་འཆའ་དང་བཟའ་བ་བཟའ། །མཚམས་མེད་ལྔ་བྱས་མུ་སེགས་ཅན། །མུ་སེགས་ཅན་
ཞུགས་ཐ་དད་གནས། །སར་ེས་བྱུང་དང་སོན་འཁྲུགས་དང་། །ེ་བར་ཕོགས་དང་བསབ་པ་བྱྱིན། །བུད་མེད་
རབ་ཏུ་བྱུང་རྣམས་དང་། །རང་བས་གཞོན་དང་མྱི་སང་འདུག །མྱི་བདེ་བར་འདུག་ལུང་ནོད་ཞུགས། །ཡྱིད་ལ་
བྱེད་དང་ཆོས་ན་ཞུགས། །ཡེངས་དང་ཟས་ཀྱི་གལ་ན་འདུག །འོག་གྱི་སོ་ནྱི་མྱི་གཙང་སོགས། །གྱིས་པ་
ཕག་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི། དགེ་སོང་གྱིས་རག་པར་ཕག་བྱ་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་སོམ་པས་རྒན་པ་རྣམས་
སོ། །གྱིས་པ་དད་རས་སད་དུ་རུང་མྱི་རུང་ནྱི། གཞན་གྱིས་དད་པས་བྱྱིན་པས་ནོར་རས་ལ་སད་པ་ལ་ནྱི་མྱི་
སོབ་པ་ནྱི་བདག་པོ་ལྟ་བུར་སོད་དོ། །སོབ་པ་ནྱི་གཞན་གྱིས་བྱྱིན་ནས་སོད་པ་ལྟ་བུའོ། །སོབ་པ་ནྱི་མཐོང་སོམ་
ལ་གནས་པ་རྣམས་སོ། །སོ་སྐྱེ་ཡྱིན་ཡང་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་ཁ་དོན་དང་ལྡན་པ་ནྱི་དགེ་
འདུན་དང་གང་ཟག་མྱི་སོབ་པ་མན་ཆད་དང་ལོངས་སོད་པར་རེས་སུ་གནང་བས་ན་སོད་ཀང་ེས་པ་མེད་
དོ། །སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ལྷག་མ་གཞན་རྣམས་ནྱི་ཚུལ་ལྡན་ཡྱིན་
ཡང་ལེ་ལོས་བཅོམ་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་རྣམས་ནྱི་སྱིན་བདག་ལ་བུ་ལོན་བླངས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོད་པ་ཡྱིན་ཏེ།
རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ། དེ་དག་གྱིས་སད་པ་བུ་ལོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཚེ་རབས་གཞན་ལ་སྱིན་བདག་དཔ་འཇལ་བའམ་
དེའྱི་བྲན་གཡོག་དང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་རྣམས་ནྱི་ནམ་དུ་
ཡང་དད་རས་དང་དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ལ་ེ་བར་སོད་པ་བཀག་གོ །གཞུང་དམ་པའྱི་ཞུ་བ་
མང་ཤོས་ལས། ཚུལ་ཁྱིམས་མས་པ་དག་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ལ་རྐང་པའྱི་རྱིང་པ་གཅྱིག་ཙམ་
ཡང་ཡོངས་སུ་སད་པར་མྱིག་གནང་ངོ་ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་གཙང་སྦྲའྱི་རྱིམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། གཞན་ལ་གནོད་
པ་སང་བ་དང་། བཤང་གཅྱིའྱི་གནས་བྱ་བ་དང་། གཙང་སྦྲའྱི་བྱ་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། །དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སེ། དྲུག་སེ་སབས་ཕྱི་སའྱི་ཁང་པར་འདུག་ནས་གཞན་དག་བྱུང་ཚེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅུང་ཞྱིག་སོད་ཅྱིག་
དང་རྒན་རྱིམ་དུ་བྱའོ་ཞེས་དེ་དག་གྱི་ེ་འཁོར་དུ་ཁ་ཏོན་དང་བཙོ་བླག་གྱི་ལས་བྱས་པས་དགེ་སོང་དག་ངོ་ཚ་
ནས་བཤང་གཅྱི་བག་ཡངས་སུ་བྱར་མེད་པས་ནད་དུ་གྱུར་ནས་གསུངས་པ། བཤང་པའྱི་ཁང་པ་དང་ེ་བ་རུ་ས་
ཚོགས་པའྱི་གཏམ་མྱི་བྱ་སེ། དེར་མ་ཟད་ཕོགས་དེར་ཀོག་པ་དང་ཁ་འདོན་ལ་སོགས་པ་དང་གོས་ཀྱི་ཁ་དོག་
བསྒྱུར་བའྱི་ཚོན་གྱི་ལས་དག་ཁད་པར་དུ་མྱི་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བཤང་བའྱི་ཁང་པ་དང་གཅྱི་བའྱི་གནས་ནྱི་ཐ་
དད་དུ་བྱ་བར་གསུངས་སེ། དགེ་སོང་གཅྱི་བ་བྱེད་པའྱི་ཚེ་བཤང་བ་བྲོ་ནས་མྱི་བདེ་བ་ལ་བརེན་ནས་
སོ། །དབྱྱིབས་ནྱི། ཁང་བུ་ལྟ་བུའམ་བ་གམ་ལྟ་བུར་བྱའོ། །གཅྱི་ཁང་དེར་ཆུ་འདོར་དུ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ན་གཞན་
ཡོད་མེད་བརག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ངག་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་སེ་གོལ་གྱི་བར་བྱས་ཏེ་འཇུག་པར་བྱ་ཞྱིང་། གཞན་དག་དེ་
ན་ཆུ་འདོར་བར་གནས་ན་དེ་བྱུང་གྱི་བར་དུ་དེར་མྱི་འཇུག་གོ །ཡང་ཕྱི་རོལ་ནས་ཡོང་བའྱི་སྒྲ་སོགས་ཐོས་ན་
ནང་ན་གནས་པས་ཀང་སྒྲ་སོགས་ཀྱིས་གོ་བར་བྱའོ། །གཅྱི་བ་འདོར་བ་དེའྱི་ཁང་པར་གོས་དང་། སོགས་པ་བྱ་
བ་ཁད་པར་ཅན་གཞན་ཡང་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་གཙང་སྦྲའྱི་བྱ་བ་དངོས་ནྱི། འོག་རླུང་དང་བཤང་བ་དང་
གཅྱི་བ་རྣམས་འདོར་བ་ན་དལ་བུ་དལ་བུའྱི་སོ་ནས་སྒྲ་མེད་པར་དོར་བ་སོགས་བྱས་ནས་འཇུག་པར་བྱ་ཡྱི།
ནན་གྱིས་མྱི་བསོམ་མོ། །སོན་བྲམ་ཟེ་ཞྱིག་ཕྱི་པ་དང་ནང་པ་གྱིས་པོ་གང་གཙང་སྦྲ་ཆེ་བའྱི་བསན་པ་ལ་འཇུག་
སམ་ནས། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བཤང་བ་འདོར་བའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་པ་ན། དེའྱི་སེམས་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ཤེས་ནས་འདྱི་ལྟར་
བྱས་ཏེ། བཤང་བ་འདོར་མ་ཐག་སོན་དུ་རོ་བ་སོགས་འཇམ་པ་གང་ཡང་རུང་བས་འོག་གྱི་སོ་ཕྱིས་ནས་ཀང་།
དེ་ནས་ལན་གྱིས་ལན་གསུམ་དུ་ས་ཡྱིས་འོག་སོ་དག་པར་བཀྲུ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལག་པ་གཡོན་པར་སད་
པར་བྱ་བ་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་པའྱི་སའྱི་ཕུང་པོ་བདུན་བྱས་ནས་བདུན་པོ་ྱིད་ཀྱིས་བཀྲུའོ། །ཡང་ས་ཕུང་བདུན་
སྤུངས་ནས་བདུན་པོ་ྱིད་ཀྱིས་ལག་པ་གྱིས་ཀ་བཀྲུའོ། །ཡང་ས་ཕུང་གཅྱིག་གྱིས་རྱིལ་པོ་བཀྲུའོ། །ལག་པ་
གྱིས་བཀྲུ་བ་ལ་ས་ཕུང་བདུན་གྱིས་བཅུ་བཞྱི་པོ་དེ་དག་བཤང་བ་འདོར་བའྱི་སོན་དུ་སོ་སོར་ཐ་དད་དུ་
གཞག་གོ །འདྱི་འད་དེ་ནྱི་ཐོག་མར་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་བསབ་པ་བཅས་ལ། བསབ་བྱ་འདྱི་ལས་གཞན་དུ་བྱས་ན་ེས་
བྱས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ས་ཁྲུས་བྱས་པ་དེ་ནས་ལག་པར་མ་ཟད་རྐང་པའང་འབད་པས་ནྱི་ཆུ་མང་པོས་ནྱི་
རབ་ཏུ་བཀྲུ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལག་ངར་དང་བྱྱིན་པ་ལ་ཆུའྱི་ཟྱིལ་པ་ཆགས་པ་འཇམ་ས་དག་གྱིས་ཕྱིས་ནས་ནྱི་
སར་ཡང་ལག་པ་དག་ནྱི་བཀྲུའོ། །འདྱི་འདའྱི་ཁྲུས་དག་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ལག་པ་དང་རྐང་པ་དང་གདོང་
སོགས་དག་པར་བྱ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱིའྱི་གཙང་སྦྲའྱི་བྱ་བ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནང་གྱི་གཙང་སྦྲ་
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ལ། དོན་དངོས་བསན་པ་དང་། ཕྱིའྱི་གཙང་སྦྲ་མེད་ཀང་རུང་བ་དང་། དེ་ཡྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
རབ་བྱུང་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིའྱི་དྱིའྱི་བྱུག་པ་སངས་པའྱི་གཙང་སྦྲ་སེམས་སོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། སུམ་བརྒྱ་པར། སེམས་
ནྱི་དག་ན་གཙང་བ་ཡྱིན་བཤད་དེ། །དྱི་དང་གོས་པ་དག་དང་བྲལ་ཙམ་ན། །བཅོམ་ལྡན་ནང་གྱི་གཙང་སྦྲ་
གསུངས་པ་ནྱི། །ལུས་ལ་སོགས་པ་སྱིག་སངས་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སེམས་ཀྱི་སྱིག་པ་
སོང་བ་འདྱི་འདའྱི་བྱུག་པ་མཆོག་ཡོད་པ་ལ་ནྱི་ཕྱིའྱི་གཙང་སྦྲ་སོང་ཕག་ས་ཡྱིས་ལུས་བཀྲུ་བའྱི་འབད་པས་ཅྱི་
ཞྱིག་བྱ། གསུམ་པ་ནྱི། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནང་སེམས་ཀྱི་ནྱི་གཙང་སྦྲ་དེ་ྱིད་དག་བྱེད་དོན་དམ་
པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་སྱིག་པ་སོངས་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཐུན་
མོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །བཞྱི་པ་བྱ་བ་ཞུ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ནྱི། སྱིར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་གནས་ཀྱི་
བླ་མ་ལ་ཞུ་དགོས་ཀང་། སོ་ཤྱིང་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་། བཤང་བ་འདོར་བ་དང་། གཅྱི་བ་འདོར་བ་དང་། ཆུ་
འཐུང་བ་དང་། མཚམས་ནང་དེའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རེན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་སོགས་བླ་མ་དག་ལ་ཞུ་མྱི་དགོས་
སོ། །མཚམས་ནང་གང་ཞེ་ན། གང་དུ་སྐབས་དང་མཐུན་པ་སེ། རྭ་བ་དང་རྱིགས་པ་དང་ར་བབས་གང་གྱིས་
བསྐོར་བའྱི་རྭ་བ་སོགས་ཏེ། དེ་ནས་འདོམ་བཞྱི་བཅུ་ར་དགུའྱི་བར་ནྱི་ནང་གྱི་མཚམས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །མ་
ཐོབ་པ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ཐོབ་པ་གསུང་པའྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ།
ར་བའྱི་ལུང་ལས་གསུངས་པ་དང་། བཤད་པའྱི་ལུང་ལས་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན་
པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། གཞུང་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་
སྱིའྱི་དོན་ལ། དང་པོ་སོམ་ཚིག་ནྱི། མཚན་ྱིད་དབྱེ་བ་ངེས་ཚིགས་དང་། །བསབ་པ་བསྲུངས་པའྱི་ཕན་ཡོན་
ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ལུས་ངག་གྱི་བཅས་པ་ལས་འདས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སེ། ཤཱཀ་འོད་ཀྱིས། ལུས་ངག་གྱི་བཅས་
པ་ལས་འདས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ་ཞེས་སོ། །འོ་ན་དགེ་སོང་མས་དགེ་སོང་མ་ཟླ་བོའ ་ི ཕམ་པ་བཅབ་པ་ཆོས་
ཅན། ལྟུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ལུས་ངག་གྱི་བཅས་པ་ལས་འདས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་སྐད་དུ་ལུང་
ལས། བཙུན་པ་ལུས་སུ་ཡང་མ་ཐོན། ངག་ཏུ་ཡང་མ་ཐོན་པར་དགེ་སོང་མར་མྱི་རུང་བར་མཆྱིས་སམ། ཡོད་དེ།
དགེ་སོང་མ་ཟླ་བོའ ་ི ཕམ་པ་འཆབ་ནའོ་ཞེས་སོ། །གསོ་སོང་གྱི་དུས་སུ་ཅྱི་འདྱི་ལ་ཁེད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་
དྱིས་པ་ན། ལྟུང་བ་ཡོད་པར་ཤེས་བཞྱིན་དུ་འཆབ་པ་ཆོས་ཅན། ལྟུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ལུས་ངག་གྱི་བཅས་
པ་ལས་འདས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ལུང་དུ། སེམས་འབའ་ཞྱིག་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་མཆྱིས་སམ། ཡོད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དེ། གསོ་སོང་མྱི་བྱེད་པའོ་ཞེས་འབྱུང་བས་སོ་ཞེ་ན། མྱི་འཐད་དེ། འདོད་པའྱི་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་འགྲུབ་པ་ལ་
རྱིག་བྱེད་ངེས་པར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྣམ་
པར་རྱིག་བྱེད་མེད་པ་ཅན་ཡང་མེད་པས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་འདུལ་བཟང་གྱིས། ལུང་ལས་
གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་མེད་པ་ལ་དགོངས་ཀྱི། འདྱི་དག་ལ་གདོན་མྱི་ཟ་
བར་ལུས་དང་ངག་གྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡང་འབྱུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དགེ་སོང་མ་ཟླ་བོའ ་ི ཕམ་པ་འཆབ་
པ་ལ་ཡང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཅུང་ཟད་ཡོད་ལ། གསོ་སོང་གྱི་དུས་སུ་ེས་པ་འཆབ་པ་ལ་ནྱི་བརྫུན་གྱི་
ཀུན་སོང་ལས་བྱུང་བའྱི་ངག་གྱིས་བཅས་པ་ལས་འདས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རྱིག་བྱེད་གཏན་ནས་མེད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཡྱིད་ཁོ་ན་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་གཞག་ཏུ་མེད་དོ། །ཤཱཀ་འོད་ཀྱིས། ཡྱིད་ཀྱིས་སོམ་པ་ལ་སོ་སོར་ཐར་བའྱི་
སོམ་པ་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སོ་སོ་ཐར་བའྱི་སོམ་པ་ནྱི་སོང་བ་བདུན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་
ཡྱིན་ཏེ། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསུམ། ངག་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་
ན་དགེ་བསེན་གྱིས་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སོར་བ་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་ཐལ། ལུས་ངག་གྱི་བཅས་པ་
དང་འགལ་བའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། ཁྱིམ་པ་ལ་བཅས་པ་མེད་ཅེས་
གསུངས་པས་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་པས། དགེ་བསེན་ལ་བཅས་པ་དང་འགལ་བའྱི་
ེས་པ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །མཚན་ྱིད་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་ནས། གྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་
བསལ་བ་ནྱི། དབྱེ་བ་གང་ཞེ་ན། སོམ་ཚིག་ནྱི། སེ་ཚན་གནས་སྐབས་རྒྱུ་དང་ནྱི། །ཕྱིར་བཅོས་དང་ནྱི་འབྱུང་
བའྱི་སོ། །ངོ་བོ་དང་ནྱི་གཞྱི་དང་ནྱི། །བྱ་བྱེད་འདུ་ཤེས་དངོས་པོ་འོ། །དང་པོ་སེ་ཚན་ལས་ནྱི། ཕམ་པར་འགྱུར་
བའྱི་སེ། དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་སེ། ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་སེ། སོ་སོར་བཤགས་པའྱི་སེ། བསབ་པའྱི་སེ་སེ་ལྔའོ། །གཏན་
ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། ལྟུང་བ་སེ་ཚན་རྣམ་ལྔ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་མ་ངེས་པ་གྱིས་པོ་གང་
དུ་འདུ་ཞེ་ན། བློས་ལྟུང་བའྱི་རྭ་བ་མ་ཆོད་པས་མ་ངེས་པ་ཞེས་བརོད་ཀྱི། རས་ལ་སེ་ཚན་ལྔ་ལས་ལོགས་སུ་
མེད་དོ། །འོ་ན་སོམ་པོ་སེ་ལྔ་གང་དུ་གཏོགས་ཤེ་ན། རྣམ་འབྱེད་ལས། ེས་པ་སོམ་པོ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཕམ་པ་
ལས་བྱུང་བ་དང་། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་བྱུང་བའོ་ཞེས་གསུངས་པས། ཕམ་པས་ཀུན་ནས་སོང་བ་ཕམ་པའྱི་
སེ་ཚན་དང་། ལྷག་མས་ཀུན་ནས་སོང་བ་ལྷག་མའྱི་སེ་ཚན་དུ་གཏོགས་སོ། །གནས་སྐབས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་གང་ཞེ་
ན། སོར་བའྱི་སོར་བ་དང་། དངོས་གཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབྱེ་བས་གསུམ་མོ། །རྒྱུ་ལས་དབྱེ་བ་གང་ཞེ་ན།
མྱི་ཤེས་པས་བྱས་པ་དང་། བག་མེད་པས་བྱས་པ་དང་། ོན་མོངས་མང་བས་བྱས་པ་དང་། མ་གུས་པས་བྱས་
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པའོ། །ཕྱིར་བཅོས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་གང་ཞེ་ན། ལྷག་མ་མེད་པ་ཕམ་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལས་གསོ་བར་བྱ་བ་དགེ་
འདུན་ལྷག་མ་དང་། གང་ཟག་ལས་གསོ་བར་བྱ་བ་གང་ཟག་ལྷག་མ་ཅན་ནོ། །འབྱུང་བའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་ནྱི།
ལུས་ལས་བྱུང་བ་དང་། ངག་ལས་བྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲོག་གཅོད་དང་། མ་བྱྱིན་ལེན་དང་། མྱི་ཚངས་སོད་
ཕོགས་མཐུན་དང་བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བརྫུན་དང་ཕ་མ་སོགས་ཕོགས་མཐུན་དང་བཅས་པའོ། །ངོ་བོའ ་ི
སོ་ནས་དབྱེ་བ་གང་ཞེ་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །འདྱི་གྱིས་ཀྱི་ཁད་
པར་ནྱི། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་རེན་དབང་གྱིས་ཀང་མ་གནང་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བ་ཡྱིན་ལ། རེན་གྱི་དབང་གྱིས་གནང་བ་ནྱི་བཅས་པ་སེ། ཕན་ཚེགས་ལས། ེ་བར་འཁོར་གྱིས།
བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དད་པའྱི་རྱིམ་གོ་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་གང་ལགས། དེ་ལ་ཡོ་བྱེད་ཇྱི་ལྟ་བུས་བགྱི།
ེ་བར་འཁོར་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་དག་གྱིས་སོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ་ཞེས་འདོད་
དོ། །མངོན་པ་པ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། བཅས་པའྱི་
དབང་གྱིས་ེས་པར་འགྱུར་བ་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ་ཞེས་སོ། །འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ལས་ནྱི། མྱི་དགེ་བའྱི་
སེམས་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། མྱི་དགོས་པ་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ་ཞེས་
སོ། །དུལ་བ་ལྷས་ཀང་གཙོ་བོར་དེ་བཞྱིན་དུ་བཞེད་དོ། །དོན་ནྱི། རེན་གྱི་དབང་གྱིས་གནང་བ་ནྱི་བཅས་པ་ཡྱིན་
ལ། རེན་གྱི་དབང་གྱིས་ཀང་མ་གནང་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་རྱིགས་སོ། །དམྱིགས་བསལ་ལ་ཆང་
འཐུང་བ་ནྱི་རེན་གྱི་དབང་གྱིས་མ་གནང་ཡང་བཅས་པ་ཁོ་ན་སེ། མཛོད་འགེལ་ལས། ཇྱི་ལྟར་ན་མྱོས་པར་
འགྱུར་བ་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡྱིན་པར་ཤེས་ཤེ་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པའྱི་
ཕྱིར་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནྱི་སེམས་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཁོ་ནས་སོད་པ་ཡྱིན་ལ། ཆང་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་མྱོས་
པར་མྱི་འགྱུར་པར་གེན་པོའ ་ི བློ་ཁོ་ནས་བཏུང་བར་ནུས་སོ། །གང་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པར་ཤེས་ནས་
འཐུང་བའྱི་སེམས་དེ་ྱིད་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །གང་མྱོས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཚོད་རྱིག་ནས་འཐུང་བ་དེ་
ནྱི་ོན་མོངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དང་། རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགེལ་པར། རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ནྱི་
ོན་མོངས་ཀྱི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་སེ། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སྐྱོན་ཆགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་
བཅས་པ་ནྱི་ོན་མོངས་མ་ཡྱིན་ཡང་སད་པའྱི་དབང་གྱིས་བཀག་པའོ་ཞེས་སོ། །རང་བཞྱིན་དང་བཅས་པ་ངོ་བོ་
གཅྱིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན། འགའ་ཞྱིག་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིག་པ་ནྱི་རེན་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་ལ། ལྟུང་བ་ནྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁོ་ནའྱི་རེན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ཕྱིར་བཅོས་ཀང་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་
ན། །འོ་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་རེན་ཅན་གྱིས་སྲོག་གཅོད་ལ་སོར་བ་ནྱི་སྱིག་ལྟུང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། སྱིག་ལྟུང་རས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཁྱིམ་པ་ལ་མྱི་དགེ་བ་འབྱུང་ཡང་ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་པས་སྱིག་
ལྟུང་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན། གཟུགས་དང་མྱི་རག་པ་ཡང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་ཐལ། རྱིག་པ་ལ་མྱི་རག་པ་ཡོད་ཀང་
གཟུགས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྱི་ཡོད། གཞྱིའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་གང་ཞེ་ན། གཞྱི་སེམས་ཅན་ལ་
བརེན་ནས་འབྱུང་བ་དང་། སེམས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲོག་གཅོད་དང་མྱི་
ཚངས་སོད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་རྐུ་བ་དང་། འགོག་བདེན་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་བོ་
ཞེས་སྨྲ་བའྱི་བརྫུན་ལྟ་བུའོ། །བྱ་བ་ལས་ནྱི་བྱེད་དགོས་པ་མྱི་བྱེད་པ་དང་། བྱ་མྱི་རུང་བ་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
གསོ་སོང་མྱི་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །བྱེད་
ལས་ཀྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་གང་ཞེ་ན། རང་ཁོ་ནས་རོགས་པར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གཞན་ལ་བཅོལ་ཡང་རོགས་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མྱི་ཚངས་སོད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། སྲོག་གཅོད་པ་ལྟ་བུ་སེ། རེས་འགའ་རང་གྱིས་
རོགས་པར་བྱེད་ལ། རེས་འགའ་ནྱི་གཞན་སྲོག་གཅོད་ལ་སོར་བ་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་དངོས་པོ་དང་། འདུ་
ཤེས་གཙོ་བོ་གང་ཞེ་ན། འོད་ལྡན་ལས། བསབ་པའྱི་གཞྱི་ནྱི་གྱིས་ཏེ། འདུ་ཤེས་གཙོ་བོར་བྱ་བ་དང་། དངོས་
པོ་གཙོ་བོར་བྱ་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དང་པོ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བོ་ནྱི་བརྫུན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། དངོས་པོ་གཙོ་
བོ་ནྱི་སྲོག་གཅོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཞན་དུ་མ་བསྒྱུར་ན་བརྫུན་གྱི་ེས་པ་མྱི་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱིར་དང་། སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ལས་ལམ་འབྱུང་བ་ལ་དངོས་པོ་ལ་གཞན་གྱི་སྲོག་ཆད་པ་གཙོ་བའྱི་ཕྱིར།
གྱིས་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི། འདྱིས་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བར་བྱེད་པས་ན་ལྟུང་བ་དང་། སྱིག་པའྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པའྱི་
ཕྱིར་ཁ་ན་མ་ཐོ་པ་དང་། བཅས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་ཞེས་བྱའོ། །ཕམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། སང་བྱས་གེན་པོ་ཕམ་པར་བྱས་པས་ན་ཕམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །སོམ་
པའྱི་ལྷག་མ་ལུས་ཤྱིང་དགེ་འདུན་ལས་གསོ་བར་བྱ་བས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །གནས་འོག་མར་ལྟུང་བར་
བྱེད་པས་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །བཤགས་པའྱི་ཚེ་སང་བྲལ་སོན་དུ་བཏང་དགོས་པས་སང་ལྟུང་ངོ་། །སང་བྲལ་བྱས་
པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ངོ་བོ་འབའ་ཞྱིག་བཤགས་པས་ཆོག་པས་ན་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞྱིག་པའོ། །སྨྲེ་སགས་འདོན་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བས་ན་སོ་སོར་བཤགས་པའོ། །བཅས་པ་དང་འགལ་བས་ེས་བྱས་
ཏེ། སྱི་མྱིང་བྱེ་བྲག་ལ་བཏགས་པའོ། །བསབ་པ་བསྲུང་བའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི་རྣམ་པ་བཅུ་སེ། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྱི་
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ཆོས་ཐོབ་པ་དང་། འགོད་བ་མེད་པར་འཆྱི་བའྱི་དུས་བྱེད་པ་དང་། ཕོགས་བཅུར་སན་པའྱི་གགས་པ་དང་། བདེ་
བར་གྱིད་ལོག་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བསྲུང་བ་དང་། གཞན་ལ་བག་ཚ་བ་སོགས་མེད་པ་དང་། ལྷས་ཕན་
འདོགས་པ་དང་། མྱི་མ་ཡྱིན་གྱིས་བླགས་མ་རེད་པ་དང་། ཆོས་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཐོབ་པ་དང་། སོན་ལམ་ཡང་
དག་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་མདོར་བསན་པ་ནྱི། སོམ་པ་
ལྷག་མ་མེད་པར་གཏོང་པ་ཕམ་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལས་ལྡང་བ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་
གང་ཟག་ལས་ལྡང་བ་ཅན་ལྟུང་བ་ལྷག་མ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་ལྟུང་བ་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་གགས་
སོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྷག་མ་མེད་པའྱི་ལྟུང་བ་དང་། ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར་
བཅོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
མཚམས་སར་བ་ནྱི། ལྟུང་བ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོར་གསུངས་པ་ནྱི་ཕས་ཕམ་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ། ཤྱིན་ཏུ་ལྱི་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དངོས་ཀྱི་དོན་ནྱི། བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་གང་རུང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་འཆབ་སེམས་མ་སྐྱེས་ཀང་དགེ་སོང་
རྣམ་པར་མས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དགེ་སོང་གྱི་ཕམ་པ་དང་། དགེ་སོང་
མའྱི་ཕམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་སོམ་ནྱི། མྱི་ཚངས་སོད་དང་རྐུ་བ་དང་། །མྱི་ལ་གསད་པར་མྱི་བྱ་བ་དང་། །བརྫུན་དུ་
སྨྲ་དང་བཅས་པ་ཡྱི། །ཆོས་བཞྱི་འདྱིར་ནྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་གེང་གཞྱི་དང་། བཅས་པ་
གྱིས་ཀྱིས་གསུངས་ལ། གེང་གཞྱི་ནྱི་ཡུལ་དང་། གང་ཟག་དང་། ོན་མོངས་པ་དང་། ེས་པའྱི་གཞྱིའྱི་བྱེ་བྲག་
གྱིས་སོན་ལ། བཅས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་དང་འགལ་བ་དང་། འདུལ་བ་དང་འགལ་བའྱི་མཚམས་རྣམ་པར་གཞག་
པའོ། །དང་པོ་མྱི་ཚངས་སོད་ལ་གསུམ་སེ། གེང་གཞྱི་དང་། བཅས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་
པོ་ནྱི། སོན་པའྱི་བསན་པ་ནྱི་ལོ་བཅུ་གྱིས་སུ་སོན་ཀའྱི་དུས་ཀྱི་ཆུ་བཞྱིན་དུ་ལྟུང་བའྱི་དྱི་མ་མེད་པར་ལེགས་
པར་གནས་ཏེ། ོན་མོངས་པ་སོང་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་སོན་པ་སོང་བྱེད་དུ་
བཞུགས་པའྱི་ཚེ། སོང་བྱེད་ཀྱི་ཀ་ལན་ཏ་ཀའྱི་གོང་དུ་དགེ་སོང་བཟང་སྱིན་གྱིས་མའྱི་ཚིག་གྱིས་བུའྱི་ས་བོན་
གཞག་པའྱི་ཕྱིར། བསབ་པ་མ་ཕུལ་བར་ཆུང་མ་ལ་ནྱི་འཁྱིག་པ་སད་པ་ལ་བརེན་ནས་སོན་པས་ཕམ་པར་འགྱུར་
བ་བཅས་སོ། །རེས་བཅས་ནྱི་དགེ་སོང་དགོན་པ་བ་ཡྱིས་ཀང་ས་མོ་ལ་ཞུགས་ཏེ་མྱི་ཚངས་པར་སོད་དོ། །དེ་ལ་
ཀུན་མཁེན་གྱིས་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་དགོན་པ་བ་ལ་འདྱི་སྐད་སད་པར་མཛད་དེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དུག་
གསུམ་ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ང་ཡྱིས་ཆོས་རྣམས་བསན་པ་ཡྱིན་པ་ལ། ཁེད་འདྱི་ལྟར་སྱིག་པའྱི་ལས་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཆགས་ཞེས་སད་དོ། །དེ་ནས་བསབ་པ་བཅས་པའྱི་ཕན་ཡོན་བཅུ་གཟྱིགས་ཤྱིང་རང་གྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལའང་
ཕན་པར་བཞེད་པས་ཐུགས་རེའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་སོན་པས་བསབ་པའྱི་གཞྱི་བཅའ་བ་དག་མཛད་དོ། །ཕན་
ཡོན་བཅུ་ལ་སོམ་ཚིག་ནྱི། དགེ་འདུན་བསྡུ་དང་ལེགས་བསྡུ་དང་། །བདེར་གནས་གནོད་མྱི་བསྐུར་བ་
དང་། །ཚར་གཅད་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་བདེ། །མ་དད་དེ་དང་དད་རྣམས་འཕེལ། །འདྱི་ཡྱི་ཟག་བསམས་ཕྱི་མའྱི་
བཟློག །བསན་པ་ཡུན་རྱིང་གནས་པའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། རྣམ་པར་བཤད་པའྱི་སོ་བསྡུ་བ་ལས་དང་པོ་ནྱི་མདོར་
བསན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འདོད་པ་བསོད་མས་ཀྱི་མཐའ་སང་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ངལ་ཞྱིང་དུབ་པའྱི་མཐའ་སང་
བའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཚུལ་འཆལ་རྣམས་ནན་ཏུར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ནྱི་ཚུལ་ལྡན་རྣམས་སྱིག་པའྱི་འགོད་པ་
མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ནྱི་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་གཞུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བདུན་པ་ནྱི་ཞུགས་པ་རྣམས་སྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི་ཀུན་དཀྱིས་རྣམ་པར་གནོན་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དགུ་པ་ནྱི་ལེགས་སོན་གྱིས་
ངས་སོད་རྣམས་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཅུ་པ་ནྱི་སོན་པ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཤད་
དོ། །གྱིས་པ་བཅས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སེ། ལྟུང་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། སང་བར་གདམས་པ་དང་།
ཞར་ལ་སོམ་པོའ ་ི རབ་དབྱེའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་སྱིའྱི་
དོན་ནྱི། སྱིར་ལྟུང་བ་སོ་སོའ ་ི རྒྱུ་ཚོགས་ནྱི་གཞུང་སོ་སོའ ་ི གནས་སྐབས་སུ་འབྱུང་ལ། མདོར་བསྡུས་པ་ནྱི།
གཞྱི་དང་། བསམ་པ་དང་། སོར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་པའོ། །བཅས་པའྱི་དགག་བྱ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ེས་དམྱིགས་
དངོས་དང་། ེས་དམྱིགས་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་དང་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུའོ། །བཅས་པ་ནྱི་གསུམ་སེ། དགག་བཅས་དང་།
སྒྲུབ་བཅས་དང་། གནང་བ་བཅས་པའོ། །ལྟུང་བ་འགྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ནྱི་གཞུང་གྱིས་སོ་སོར་སོན་ནོ། །གྱིས་
པ་གཞུང་གྱི་དོན་ནྱི། མཆྱིལ་མའྱི་ལམ་ཁ་དང་། གཅྱི་བའྱི་ལམ་མཚན་མ་དང་། བཤང་བའྱི་ལམ་དང་གསུམ་དུ་
ཆགས་ཅན་ཞུགས་ན་ནྱི་གསོ་བྱར་མྱི་རུང་བའྱི་གདུག་པའྱི་སྦྲུལ་གྱིས་ཟྱིན་པ་དང་འད་བར་དགེ་སོང་ཕས་ཕམ་
པས་ཟྱིན་ནོ། །ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ཕས་ཕམ་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བཤང་ལམ་གྱི་ཁ་ཤུན་དང་། ཁའྱི་སོ་དང་། གཅྱི་བའྱི་
པགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ལས་ནོར་བུ་འདས་ན་ཕས་ཕམ་སེ་ཕས་ཕམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཚད་ནྱི་དེའོ། །ནང་དུ་མ་སོན་
པར་ཕྱི་རོལ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཏེ། ཁུ་བ་དབྱུང་འདོད་མེད་པར་ཕྱུང་ན་སོམ་པོ། །དབྱུང་འདོད་ཀྱིས་
ཕྱུང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དྲུག་སེ། ལྟུང་བ་དངོས་གཞྱི་དང་། ན་སད་སེལ་
བ་བ་དང་། ངོ་བོ་མཚན་ྱིད་དང་། སེལ་བའྱི་རབ་དབྱེ་དང་། ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། སེལ་བ་གཞན་
བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་གྱི་ཕྱིར་བུད་མེད་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་དགེ་སོང་མནན་ནས་ཀང་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་
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གྱིས་གོང་ཆོས་འཁྱིག་པའྱི་བདེ་བ་བསེན་ན་དགེ་སོང་དེ་ཡང་ཕམ་པར་གསུངས་སོ། །མདོ་ར་བར། བུད་མེད་
སོད་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་བསེན་ན་ཡང་ཕམ་པའོ་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ན་སད་སེལ་བ་ནྱི། ཡན་ལག་ཅུང་ཟད་མ་
ཚང་བས་དངོས་གཞྱི་ལས་སེལ་བས་ན་སེལ་བ་སེ། ལམ་གསུམ་མས་པ་དང་། ལམ་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་
རྨ་ཡྱི་སོར་ཆགས་ཅན་རབ་ཏུ་ཞུགས་ན་སོམ་པོར་ཤེས་པར་བྱ། སད་པ་མྱི་ཤེས་པ་དང་བྱྱིས་པ་ཆུང་ངུ་གང་
བསེན་མྱི་བཟོད་དེ། ལག་པས་ལག་པ་དང་། རྐང་པས་རྐང་པ་སད་དུ་མྱི་རུང་བ་ལ་སད་ནའང་སོམ་
པོའ །ོ །གསུམ་པ་ངོ་བོ་མཚན་ྱིད་ནྱི། མས་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། ལམ་གསུམ་པོ་དེ་སྱིག་པ་ལ་སོགས་པས་ཅུང་
ཟད་ཟྱིན་པ་དང་། ཤས་ཆེར་ཟྱིན་པ་དང་། སྐྲངས་པ་དང་རུལ་བ་སེ་མས་པའོ། །མཚན་གང་ཞྱིག་ཕོ་དབང་མོ་
དབང་གྱིས་ཀ་རྣལ་དུ་གནས་ཤྱིང་སྐྲངས་རུལ་ལ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་མེད་པ་དེ་ནྱི་མ་མས་པའོ། །བཞྱི་པ་སེལ་
བའྱི་རབ་དབྱེ་ནྱི། ཐམས་ཅད་དུ་རྨའྱི་སོ་གསུམ་པོ་མས་པ་ལ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ནོར་བུ་དེ་ཞུགས་པ་དང་དུས་
མམ་དུ་མས་ན་སོམ་པོ་ཡྱིན་གྱི། མཐར་ཐུག་མ་ཡྱིན་ནོ། །མོ་དབང་གྱི་ནང་དུ་མ་ཆུད་པས་འཁྱིག་པ་བསེན་
པ་དང་། དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་ལས་སུ་མྱི་རུང་བ་བཅུག་ན་ེས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་སམ་སེ་བྱས་པས་དབང་པོ་
ལས་སུ་མྱི་རུང་བས་ཀང་འཁྱིག་པ་སོད་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་སོམ་པོ་ྱིད་དུ་གགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བུད་མེད་ཤྱི་
བའྱི་ལུས་གཞུང་གཤགས་སུ་བྱས་ནས་ཡང་སར་བའྱི་མོ་མཚན་གྱི་མཚམས་འབྱོར་བར་མངོན་པ་དང་།
མཚམས་མ་འབྱོར་བ་ལ་བསེན་ནའང་སོམ་པོའ །ོ །ཤུགས་ལ་འབྱོར་བ་ལ་སོད་ན་དངོས་གཞྱིའོ་ཞེས་སོ། །མདོ་
ར་བར། རྨ་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ལུས་མས་པ་དང་། མོ་མཚན་མཚམས་མ་འབྱོར་པ་ལ་ལྟུང་བར་བཤད་
དེ། །བགོད་བར་བྱ་བ་ཕེད་བཅད་པ་ྱིད་ལ་ཡང་ན་སད་པ་མེད་དོ། །བསེན་པར་བྱ་བའྱི་དབུས་བྱེ་བའྱི་མཚམས་
སོར་བ་མྱི་མངོན་པ་ཡང་ངོ་ཞེས་སོ། །སོན་ཀླུ་མོ་བུད་མེད་དུ་སྤྲུལ་པ་ལ་དགེ་སོང་གྱིས་སད་པས་དེས་བདེ་བ་
མྱོང་པ་ན་རང་ལུས་སུ་བསན་པས་དགེ་སོང་སྐྲག་པར་གྱུར་པས་འཇྱིགས་པས་བུད་མེད་འདོར་ཞྱིང་སོད་པ་
ལའང་སོམ་པོའ །ོ །ཡང་འོད་བཟང་མའྱི་རོ་ལ་དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་སད་སམ་ནས་དབང་པོ་མོ་མཚན་གྱི་ཁར་
བཙུགས་པ་ན་དེ་ལངས་ཏེ་བྱུང་བས་དགེ་སོང་སྐྲག་པས་ཞེས་སོ། །ཡང་ན། སོན་དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་བུད་མེད་
ལ་སད་པས་དེ་མར་ཤེས་ནས་ངོ་ཚ་བ་ཡྱིས་ཀང་བུད་མེད་འདོར་ཞྱིང་སོད་པ་ལའང་སོམ་པོའ །ོ །ཞུ་བ་ལས།
དགེ་སོང་ཞྱིག་ཆགས་པས་ེན་པ་མ་ལ་སད་པས་སོན་ཡང་འདྱི་ནས་བྱུང་བས་འདྱི་ྱིད་དུ་ཞུགས་ཤྱིག་ཅེས་
ནས། དེས་དབང་པོ་རྨ་ཁར་བཙུགས་པ་ན་ངོ་ཚ་ནས་ཞེས་སོ། །འདོར་བ་ནྱི་ཆགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་འདོར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བར་གྱུར་ཀང་ལུས་མས་ཏེ་རེག་པ་མྱི་ཚོར་བ་དང་། ཡང་ན་བུད་མེད་ཀྱི་མཚན་མ་མས་པ་སེ། སོན་དགེ་
སོང་ཞྱིག་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་རོ་ལ་འཁྱིག་པ་སད་སམ་ནས་དབང་པོ་རྨ་ཁར་བཙུགས་པ་དེའྱི་ནང་སྲྱིན་བུས་གང་
བ་མཐོང་ནས་ཞེས་ཞུ་བ་ལས་སོ། །གང་ཡང་བྱྱིས་པ་ཆུང་བས་འདོད་པ་འཁྱིག་པའྱི་ལོངས་སོད་མྱི་ཤེས་པ་
དང་། ལུས་བསེན་དུ་མྱི་རུང་བ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་འཁྱིག་པ་བསེན་པའང་ཐམས་ཅད་དུ་སོམ་པོའ ་ི ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སེ་
སྐྱོན་དང་བཅས་སོ། །ལྔ་པ་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རབ་དབྱེ་ནྱི། སྱིར་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཆུང་དང་འབྲྱིང་
དང་། སོགས་པ་ཆེན་པོའ་ི དབྱེ་བ་ཡྱིས་ཐ་དད་ལ། གསུམ་པོ་དེ་ཡྱིས་ལྟུང་བའྱི་དབྱེ་བ་ཡང་ངེས་པར་འགྲུབ་
པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པས་ལྟུང་བ་ལ་ཡང་ཆུང་འབྲྱིང་ཆེ་གསུམ་དུ་ཡོད་དོ། །དྲུག་པ་སེལ་བ་གཞན་བསན་པ་ནྱི།
ལམ་གསུམ་པོ་ལས་གཞན་པའྱི་སའྱི་བུ་ག་སོགས་དང་། ལུས་ལ་གསར་དུ་བུ་ག་དལ་ནས་དེ་དག་ཏུ་རང་གྱི་
ལུས་སྐྱེས་ཕོ་དབང་འཇུག་པར་བྱེད་ན་ཡང་སོམ་བརོན་ལ་སོམ་པོར་བརོད་དོ། །ཡང་བྱྱིས་པ་ཆུང་ངུ་ལམ་
གསུམ་དུ་ནོར་བུ་མྱི་ཆུད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྱིས་ནྱི་དགེ་སོང་དེ་ཕམ་པར་ཡོངས་སུ་མྱི་བརག་གོ །དཔེར་ན་ནུ་མ་
གྱིས་ཀྱི་བར་དང་མཆུ་དང་སོའ ་ི བར་ནྱི་ཤ་མཚམས་དང་མགུལ་པ་ལ་སོགས་པར་འདོད་པ་བསེན་པ་བཞྱིན་
ནོ། །འདྱི་དག་ལ་ཡང་ེས་སོད་རྒྱས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་དངོས་གཞྱི་ལས་དམན་པ་སོམ་པོའ །ོ །ལྟུང་བའྱི་རྣམ་
པར་གཞག་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་སང་བར་གདམས་པ་ནྱི། མཆེ་བ་རྣོ་ཞྱིང་མང་བའྱི་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཅན་
གྱི་ཁར་ནྱི་ཆུད་པ་བླའྱི། རྨ་གསུམ་པོ་ལ་ནྱི་ལུས་བདེ་བ་བསེན་པའྱི་དོན་དུ་ལུས་སྐྱེས་འཇུག་པར་ཇྱི་ལྟར་རུང་
སེ་མྱི་རུང་ངོ་། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྦྲུལ་གདུག་པ་ཅན་གྱི་མཆེ་བ་དག་གྱིས་རེག་པར་གྱུར་ཀང་ཚེ་འདྱིའྱི་སྐྱེ་བ་
གཅྱིག་ྱིད་ལ་འཆྱི་བར་འགྱུར་གྱི། ཕྱི་མར་སྡུག་བསལ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་ནྱི་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་པ་
དུ་མར་ནྱི་སྡུག་བསལ་མྱི་བཟད་པ་ལོ་སོང་ཕག་དུ་མར་འཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་སེ་མྱང་འདས་ལས། ེས་
བྱས་ཀྱིས་ཀང་ལོ་བརྒྱད་ཁྱིར་དམྱལ་བར་སྐྱེ་ཞེས་པ་དང་། ལྟུང་བ་ལྱི་ཡང་བསན་པ་ལས། ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་པོ་སོད་
པས་ེས་བྱས་སོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཆེན་བཞྱིའྱི་ཚེ་ཚད་སོགས་དང་སར་བའྱི་ཚེ་ཚད་དུ་དམྱལ་བར་གནས་ཞེས་
སོ། །གསུམ་པ་ཞར་ལ་སོམ་པོའ ་ི རབ་དབྱེ་བསན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། གཞུང་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་
ལ། སོམ་ཚིག་ནྱི། མཚན་ྱིད་དང་ནྱི་སྒྲ་དོན་དང་། །དབྱེ་བ་དང་ནྱི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ནྱི། ལྟུང་བ་སེ་ཚན་ལྔ་
ལས། དང་པོ་གྱིས་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་ཀྱི་ལྟུང་བ་གང་ཞྱིག་ལྟུང་བ་སེ་ཚན་གཞན་གསུམ་ལས་ལྱི་བར་གྱུར་
པའོ། །སྒྲ་དོན་ནྱི། ེས་པ་ཆེ་བར་གྱུར་པས་ན་སོམ་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དབྱེ་བ་ལ་གྱིས་སུ་དབྱེ་བ་ནྱི། འོད་ལྡན་
ལས། མྱིང་དུ་ཆགས་པའྱི་སྒྲའྱི་སོམ་པོ་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་སྒྲའྱི་སོམ་པོའ །ོ །དང་པོ་ནྱི་སོམ་པོ་དངོས་ཡྱིན་ལ། ཕྱི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

མ་ནྱི་ེས་པ་དུ་མ་བསོམས་པ་ལ་ཐ་སད་གདགས་པར་གསུངས་སོ། །སོན་གྱི་མཁས་པ་དག་ས་མ་ནྱི་དགེ་སོང་
ཕ་མ་ཁོ་ནའྱི་རེན་ལ་འབྱུང་ལ། ཕྱི་མ་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་ལྔ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེན་ཅན་དུ་འཆད་དོ། །བཞྱིར་དབྱེ་བ་
ནྱི། འདུ་བྱེད་ལས། ཕམ་པར་གཏོགས་པའྱི་ལྱི་ཡང་གྱིས། ལྷག་མར་གཏོགས་པའྱི་ལྱི་ཡང་གྱིས་སུ་གསུངས་
སོ། །བརྒྱད་དུ་དབྱེ་བ་ནྱི། ཕམ་པར་གཏོགས་པ་ལྱི་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ལྱི་བ་དང་། ཡང་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ཡང་བ་སེ་
བཞྱི་དང་། ལྷག་མར་གཏོགས་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་དབྱེ་བས་བརྒྱད་དོ། །རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་རྒྱ་འདུལ་
འཛིན་གྱིས་སོམ་པོ་མཚན་ྱིད་པ་གྱིས་ཁོ་ན་སེ། སོར་བའྱི་སོམ་པོ་དང་། དངོས་གཞྱིའྱི་སོམ་པོའ ་ོ ཞེས་
གསུངས་སོ། །འོ་ན་སོར་བ་བརམས་ནས་མཐར་མ་ཕྱིན་པའྱི་སོམ་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། སོར་སོམ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ།
དངོས་གཞྱི་ལ་སོར་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མཐར་ཐུག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ནེའུ་པཎྱི་ཏས། དངོས་གཞྱི་
བསྐྱེད་ངེས་མེད་ཀང་སོར་བ་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དེའྱི་སོམ་པོ་སོར་སོམ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་ལེགས་
སོ། །སོབ་དཔོན་ཤ་མྱིས་སོམ་པོ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། སོར་བའྱི་སོམ་པོ་དང་། སོར་བའྱི་རྣམ་པའྱི་སོམ་པོ་དང་།
དངོས་གཞྱིའྱི་རྣམ་པའྱི་སོམ་པོའ །ོ །དང་པོ་ནྱི། དངོས་གཞྱི་བསྐྱེད་ངེས་ཀྱིས་སོར་བའྱི་སོམ་པོའ །ོ །གྱིས་པ་ནྱི།
སོར་བ་བརམས་ནས་འདུན་པ་ལོག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོམ་པོའ །ོ །གསུམ་པ་ནྱི། སོར་བ་བརམས་པ་
མཐར་ཐུག་ཅྱིང་དངོས་གཞྱི་ལས་དམན་པའྱི་སོམ་པོའ ་ི ཞེས་བཞེད་དོ། །འོ་ན་མྱིའྱི་འགོ་བ་པའྱི་ལག་པ་གཅོད་པ་
སོམ་པོ་གསུམ་པོ་ལས་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དངོས་གཞྱིའྱི་ཀུན་སོང་གྱིས་ཀུན་ནས་མ་བསངས་པའྱི་ཕྱིར་སོམ་པོ་
བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོ། །བྱ་འདུལ་གྱིས་ནྱི་སོམ་པོ་མཚན་ྱིད་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ། སོར་བ་དང་། སོར་བའྱི་
རྣམ་པའྱི་སོམ་པོ་དང་། དངོས་གཞྱི་དང་། དངོས་གཞྱིའྱི་རྣམ་པའྱི་སོམ་པོའ །ོ །དང་པོ་ནྱི། དངོས་གཞྱི་བསྐྱེད་
པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ལ་མཐར་ཐུག་མ་ཚང་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོར་བ་བརམས་ནས་སོར་བ་རྒྱུན་ཆད་
པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སོར་བ་མཐར་ཐུག་ཀང་ཡན་ལག་མ་ཚང་བས་དངོས་གཞྱི་ལས་དམན་པར་གྱུར་
པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སོར་བ་མཐར་ཐུག་ཀང་ཡན་ལག་དུ་མ་མ་ཚང་བས་དེ་ལས་ཀང་དམན་པར་གྱུར་བའོ་ཞེས་
བཞེད་དོ། །ནེ་པ་པཎྱི་ཏས་ནྱི། སོར་བ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། མཐར་ཐུག་བསྐྱེད་པ་དང་། མ་འབྲེལ་བའོ། །དངོས་ཀྱི་སོམ་
པོ་ནྱི། དངོས་གཞྱི་བསྐྱེད་པའྱི་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ལ་གཞྱིའྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག་མ་ཚང་བའོ། །བཏགས་པ་བ་ནྱི།
ཡན་ལག་གྱིས་མ་ཚང་བ་ཕན་ཆད་ཀྱི་སོམ་པོ་ཡྱིན་པར་བཞེད་དོ། །འཐད་ལྡན་ནྱི། སོམ་པོ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། སོར་
བའྱི་སོམ་པོ་དང་། གནས་སྐབས་གཞན་གྱི་སོམ་པོའ །ོ །དང་པོ་ནྱི། ཕམ་པ་དང་ལྷག་མ་བསྐྱེད་པའྱི་སོར་བར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གཏོགས་པའྱི་སོམ་པོའ །ོ །གྱིས་པ་ནྱི། སྐྲ་ཅན་འཚོང་བ་ནྱི་སོམ་པོའ ་ོ ཞེས་པ་དང་། མྱིའྱི་ཡན་ལག་གཅོད་པ་
སོགས་ཀྱི་སོམ་པོའ །ོ །གལ་ཏེ་སོར་སོམ་ལ་ཡང་སོར་བའྱི་སོམ་པོ་དང་། སོར་བའྱི་རྣམ་པའྱི་སོམ་པོའ ་ོ ཞེས་
གྱིས་སུ་བྱ་དགོས་སོ་ཞེ་ན། སོར་བའྱི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་ནྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སོར་བའྱི་བྱེ་བྲག་ལ་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ།
སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་བྱེད་པས། རྣམ་པ་ཞེས་པ་ནྱི་ར་བའྱི་བརམས་པའོ་ཞེས་པ་དང་། ཡང་འགེལ་པར། རྣམ་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འད་བའྱི་དོན་ྱིད་དུ་བཤད་དེ། སོར་བ་བཞྱིན་ཏེ་ེས་པ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྱི་ཐ་ཚིག་གོ་
ཞེས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་ལྟུང་བའྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་སོར་བ་ལ་ེས་པ་སོམ་པོ་ཐོབ་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཡང་
དངོས་གཞྱིའྱི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་ནྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སོར་བ་སེ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །དེས་ན་དངོས་གཞྱིའྱི་རྣམ་པ་
ཞེས་པ་ཡང་དངོས་གཞྱིའྱི་བརམས་པ་ལ་འཆད་དགོས་པས། ཕམ་ལྷག་གྱིས་སྐབས་སུ་གཏོགས་པའྱི་སོམ་པོ་
ནྱི་སོར་བའྱི་སོམ་པོ་ཁོ་ནའོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་མདོར་བསན་ནྱི། སོམ་པོ་ལྱི་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ལྱི་བའྱི་
སོམ་པོ་ྱིད་དང་། ཡང་བ་དང་། ཤྱི་ཏུ་ཡང་པའྱི་སོམ་པོ་སེ་ཕས་ཕམ་པས་བསང་བའྱི་སོམ་པོ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་
ཡྱིན་ནོ། །དབྱེ་ན་ཕམ་ལྷག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་གཏོགས་
པའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཕམ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གཏོགས་པ་བཞྱི་ནྱི། ེས་དམྱིགས་ལ་སྐྲག་
པར་མྱི་བྱེད་པར་ལྟུང་བ་འབྱྱིན་པ་ནྱི་ལྱི་བ་སེ། གཞན་དག་གྱིས་བྱ་བ་མྱིན་པ་སོད་པ་དེ་ལ་འབད་པ་ཡྱིས་བཟློག་
ཀང་མྱི་ན་པར་སོད་པ་ནྱི་རབ་ཏུ་ལྱི་བར་ཤེས་སོ། །གཞན་ལ་ཁེལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་སད་པ་ནྱི་ཡང་བ་སེ། རང་
ྱིད་ངོ་ཚ་བས་འདྱི་ལྟ་བུ་མྱི་རུང་སེ་སམ་པས་སད་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཡང་ངོ་། །ལྱི་ཡང་དེ་དག་བསམ་པའྱི་དབྱེ་བས་
འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མར་གཏོགས་པ་བཞྱི་ནྱི། ཕས་ཕམ་གྱིས་བསང་བའྱི་སོམ་པོའ་ི འབྱེད་ཚུལ་
དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཡྱིས་ཀུན་ནས་བསང་པའྱི་སོམ་པོ་ཡང་ལྱི་བ་དང་ཡང་བ་སོ གས་རྣམ་པ་
བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། མས་པ་དང་མ་ཆགས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པས། རེན་དགེ་
སོང་ྱིད་ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་ནོར་བུ་དེ་མ་མས་པ་དང་། ལམ་གསུམ་པོ་གང་རུང་དེ་མ་མས་པ་དག་ཏུ་བཅུག་
ཅྱིང་རེག་ལ་བདེ་བའྱི་རོ་མྱོང་བ་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ལུང་ལས། སོས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པར་གསུངས་
པས་དེ་ཡང་སེམས་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་ཏེ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་རྐུ་བ་ལ་གསུམ་སེ། གེང་གཞྱི་
དང་། བཅས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་ནོར་ཅན་ལ་བཅས་པ་སེ། ནོར་
ཅན་རང་གྱི་ཁང་པ་བརྱིག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགའྱི་ཤྱིང་དགེ་སོང་ནོར་ཅན་གྱིས་བརྐུས་ཏེ། དེ་ལ་
བརེན་ནས་འདྱི་དག་ཀུན་ནས་བསང་སེ་བཅས་སོ། །གྱིས་པ་བཅས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་
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དོན་དང་། གཞུང་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་བཞྱི་སེ། གཞྱི་དང་། བསམ་པ་དང་། སོར་བ་དང་། མཐར་
ཐུག་གོ །དང་པོ་གཞྱིའྱི་ཡན་ལག་ནྱི། ཡུལ་མྱིའྱི་འགོ་བ་པ། རང་ལས་རས་ཐ་དད་པས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ།
དངོས་པོ་དུར་ཁོད་ཀྱི་རས་ལ་སོགས་པ་དམན་པ་མ་ཡྱིན་པ། རྐུ་བའྱི་གནས་དང་དུས་དེར་ཡུལ་དང་བྱེད་པ་པོ་
ལ་ལྟོས་ཏེ་སོར་བ་གཅྱིག་ལ་རྱིན་ཐང་ཚང་བའོ། །སོར་བ་སོ་སོར་ལ་རྱིན་ཐང་མ་ཚང་ན་ཐམས་ཅད་བསོམས་
པས་རྱིན་ཐང་ཚང་ཡང་ཕམ་པ་དངོས་གཞྱིར་མྱི་འགྱུར་བས། སོར་བ་གཅྱིག་ལ་རྱིན་ཐང་ཚང་དགོས་པར་
བཤད་དོ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤེས་སྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལས་མ་འཁྲུལ་བ། ཀུན་སོང་རང་འཚོ་བའྱི་ཆེད་དུ་རྐུ་སེམས་
ཀྱིས་གཏན་དུ་དཔྲལ་བར་འདོད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའོ། །སོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་རྱིག་བྱེད་དུ་
གྲུབ་པ། མཐར་ཐུག་བརྐུ་བྱའྱི་རས་བདག་པོ་དང་ཕལ་ནས་བདག་གྱིར་བྱས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐོབ་བློ་སྐྱེས་
པའོ། །གནས་སོས་ཀྱིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་ཞེས་འདོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། མཁར་ཞྱིང་བརྐུ་བ་མྱི་སྲྱིད་པར་ཐལ་
བར་འགྱུར་བས་སོ། །དགག་བྱ་ནྱི། རང་གཞན་ལ་གནོད་དོ། །རྐུ་བ་ལ་ཞུ་བར་དྲུག་གསུངས་ཏེ། མྱི་སེར་བར་རྐུ་
བ་དང་། མཐུས་རྐུ་བ། ཕྱིར་སྱིན་པ་རྐུ་བ། གཏམས་པ་རྐུ་བ། ཡོངས་སུ་བཏགས་པས་རྐུ་བ། ཆོས་རྐུ་
བའོ། །ཆོས་རྐུ་བ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐར་འགྱུར་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་གསུམ་སེ།
ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་། སེལ་བ་དང་། བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི།
བསམ་པ་མ་འཁྲུལ་བས་སོར་རུང་བ་དག་ནྱི་གནས་ནས་སོ་བར་བྱེད་ཅྱིང་། སོ་མྱི་རུང་བ་དག་ནྱི་ཐབས་ཀྱིས་
བདག་པོ་དང་ཕལ་ནས་ཐོབ་བློ་སྐྱེས་པས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། རང་དང་རས་གཅྱིག་པ་ལ་བརྐུ་སེམས་
ཞུགས་ཀང་ཕམ་པར་མྱི་འགྱུར་བས་གཞན་ཞེས་པ་དང་། ཟས་ལ་དངོས་གཞྱི་མྱི་སྐྱེད་པས་ནོར་ཞེས་པ་དང་།
ཡན་ལག་གྱི་གཙོ་བོ་བརྐུ་སེམས་ཡྱིན་པས་བརྐུ་སེམས་ཞུགས་པ་དང་། བརྐུ་བྱའྱི་རས་མྱིས་བདག་ཏུ་བཟུང་
བ་དགོས་པས་མྱི་ལ་ཞེས་པ་དང་། རྱིན་ཐང་ཚང་དགོས་པས་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ཚང་ཞེས་པ་དང་། བརྐུ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་
མཐུས་ཏེ་འཕོག་པའམ། འཇབ་བུས་ཏེ་མ་ཚོར་བར་བརྐུས་ན་དེ་ལ་མཐར་ཏེ་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །མྱི་མ་ཡྱིན་པ་
ལས་བརྐུས་ན་རྱིན་ཐང་ཚང་ཡང་སོམ་པོའ །ོ །འདྱིའྱི་སེང་དུ་དངོས་པོ་དམན་པ་མྱིན་པ་དང་། སོར་བ་གཅྱིག་ལ་
རྱིན་ཐང་ཚང་བའང་བསན་ཏེ། སུམ་བརྒྱ་པར། དུར་ཁོད་མྱི་དབང་བསོད་སོམས་མ་གཏོགས་པ། །བསམ་གང་
དེ་ྱིད་སོར་བ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིས། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སར་ཚད་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ཞེས་པའྱི་མ་ཤ་ཀ་དེ་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ན། མ་ཤ་ཀ་ནྱི་མ་ག་དྷཱ་ན་མགོན་བུ་བརྒྱད་ཅུའྱི་མྱིང་སེ། དེ་ཡང་མགོན་བུ་ྱི་ཤུ་ལ་ཀ་ཀ་ནྱིར་བྱེད་པའྱི་དབང་དུ་
བྱས་ཀྱི་རེས་འགའ་ནྱི་མགོན་བུ་བརྒྱད་ཅུ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ལ་མ་ཤ་ཀར་བྱེད་པ་དང་། དེ་བས་ཉུང་བ་ཡང་དེར་
བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། རྒྱལ་བུ་ཟླ་བ་སེང་གེས་མགོན་བུ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཀ་ཀ་ནྱིར་བྱས་ཤྱིང་། རེས་འགའ་ནྱི་ྱི་ཤུ་
ལས་མང་བ་ལ་བྱས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །མ་ཤ་ཀ་ལྔ་བརྐུས་ཀང་མཐར་མྱི་འགྱུར་བ་ཡོད་དེ། མ་ཤ་ཀ་ལྔའམ་དྲུག་
གྱིས་ཀརྵ་པ་ཎྱི་མྱི་ཁུགས་ནའོ། །ཡང་མ་ཤ་ཀ་གསུམ་གྱིས་ཀརྵ་པ་ཎྱི་ཁུགས་ན་དེ་ྱིད་རྱིན་ཐང་ཚང་བས་
གསུམ་ལའང་མཐར་འགྱུར་ཞེས་ཞུ་བར་རོ། །བརྐུ་བྱའྱི་དངོས་པོ་བསྐྱོད་པ་ལ་སོམ་པོ་སེ། བསྐྱོད་པའྱི་ས་རོལ་
གྱི་སོར་བ་ལ་ནྱི་ེས་བྱས་སོ། །ས་གཞྱི་འཇམ་ཞྱིང་མམ་པ་མཚམས་ཐ་དད་མྱི་མངོན་པ་ལ་ནྱི་དངོས་པོ་དེ་
བསྐྱོད་ཀང་མཐར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ས་ཕོགས་གྲུམ་པ་དང་གས་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་བྲྱིས་པ་དང་། ཁ་དོག་གཞན་
དུ་གྱུར་པ་དང་། བར་མཚམས་དང་བར་ཆད་དག་དང་མཐོ་དམན་ཅན་ལ་མཚམས་ལས་རབ་ཏུ་འདས་ན་ཕམ་
པ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་དེ་གཞན་གྱི་ཡང་མ་གྱུར་བདག་གྱིར་ཡང་མ་གྱུར་ཅྱིག་སམ་པའྱི་སོ་ནས་ཞེ་
སང་གྱིས་རྒྱ་དང་དོལ་ལ་སོགས་པ་ཆུད་གསོན་པར་བྱེད་པ་ལ་སོམ་པོ་ཡྱིན་ལ། རྒྱ་ལ་སོགས་ལ་ཟྱིན་པའྱི་
སེམས་ཅན་རྣམས་དགོལ་བའྱི་དོན་དུ་བསོད་ནམས་འདོད་པས་སྲོག་ཆགས་བཏང་ན་ནྱི་བཤགས་བྱའྱི་ེས་
བྱས་སོ། །སྱིང་རེས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཏབ་ན་ེས་པ་མེད་དོ། །རྱི་དྭགས་ཤྱི་ནས་ཤ་ཕྱིར་མ་གཏད་ན་རྱིན་ཐང་
ཚང་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། རྐུ་བ་དེའྱི་ཡུལ་དང་དུས་དེ་ན་རྱིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པར་
ཡང་འགྱུར་རོ། །རྱིན་ཐང་གང་གྱི་ཚད་ནྱི་མགོན་བུ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་མ་ཤ་ཀར་བྱས་པའྱི་ཀརྵ་པ་ཎྱི་དེའྱི་བཞྱི་ཆ་གང་
བརྐུས་ན་དགེ་སོང་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་སོན་པ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་ན་མགོན་བུ་བཞྱི་བརྒྱ་ལ་རྱིན་ཐང་
གྱི་ཚད་དང་། ཕྱིས་མགོན་བུ་སུམ་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་ལ་བྱས་པའང་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་བདུན་ཏེ།
ཤགས་ཀྱིས་རྐུ་བ་དང་། སགས་ཀྱིས་རྐུ་བ་དང་། ལོ་ཐོག་རྐུ་བ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པ་སང་བ་དང་། མཐུ་
ཡྱིས་རྐུ་བ་དང་། ཤོ་གམ་རྐུ་བ་དང་། གྲུ་བ་ཙས་རྐུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ས་གཞྱི་རོད་པ་ཅན་ལ་ཁྱིམ་དང་བཅས་པ་
དང་། ས་གཞྱིའྱི་མཚམས་རྭ་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་རྣམ་པ་གྱིས་ལ་ཤགས་ཀྱིས་རྐུ་བ་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ་
རྱིགས་ཏེ་འོག་གཟུ་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི རྱིགས་ཀྱིས་གྱིས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དེ་དག་གྱི་དྲུང་དུ་དགེ་སོང་དང་ཁྱིམ་
པ་ཤགས་འགེད་པ་ན་འོག་གཟུ་དང་རྒྱལ་པོ་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་དྲུང་དུ་དགེ་སོང་གྱིས་རྒྱལ་ན་ནྱི་ལྟུང་བ་སོམ་
པོར་བརོད་དོ། །རྣམ་འབྱེད་ལས། བླའྱི་གལ་རྒྱལ་ན་ཕམ་པར་གསུངས་པ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཚིག་བརན་པའྱི་དབང་དུ་
བྱས་སོ། །རྒྱལ་པོའམ་འོག་གཟུའྱི་དྲུང་དུ་དགེ་སོང་ཤགས་རྒྱལ་བ་དེའྱི་འོག་ཏུ་ཁྱིམ་པས་གལ་ཏེ་ཤགས་འགེད་
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པའྱི་སོར་བ་བཏང་ན་ནྱི་འོག་གཟུ་དང་བླ་གྱིས་ཀར་གྱི་ཡང་ཤགས་རྒྱལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཕས་ཕམ་པ་ྱིད་
དོ། །ཕས་ཕམ་པས་ནྱི་སོམ་བརོན་དགེ་སོང་དེ་མེ་ཡྱིས་བསྲེགས་པ་ཡྱིས་འཚིག་ནས་ཐལ་བ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་སགས་ཀྱིས་རྐུ་བ་ནྱི། ནོར་བུ་དང་མུ་ཏྱིག་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱི་ནོར་ཐག་རྱིང་པོ་ན་
གནས་པ་དགེ་སོང་གྱིས་སགས་ཀྱིས་བཀུག་ནས་བརྐུ་བ་ན་རས་དེ་དག་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དེ་ལ་འདྱིར་རྱིན་
ཐང་ཚང་ན་ལྟུང་བའྱི་མཐའ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །སགས་འདེན་པ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་དགོས་པ་
མ་ཡྱིན་གྱི། །དེར་གཏོགས་པ་གང་རུང་གྱིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མཐར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལོ་ཐོག་རྐུ་བ་ནྱི།
བདག་གྱི་ལོ་ཐོག་ནྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱ་ལ། གཞན་གྱི་ཞྱིང་ལ་དེ་ལྟར་མྱིན་པར་བྱ་ཞེས་སྲེད་དེ་འདོད་པ་
ཡྱིས་ཆུ་དཀོན་ཞྱིང་ཞྱིང་ལ་ཕན་པ་ན་བདག་གྱི་ཞྱིང་སར་གཞན་གྱི་ཞྱིང་ལ་ཆུ་འབབ་པའྱི་ཆུ་དེ་འདེན་པར་བྱེད་
ཅྱིང་། ཡང་ཆུ་མོད་ཅྱིང་དེས་ཞྱིང་ལ་གནོད་པ་ན་རང་གྱི་ཞྱིང་ལ་འབབ་པའྱི་ཆུ་དེ་གཞན་གྱི་ཞྱིང་ལ་བཏང་ན་དེ་
ཚན་གྱིས་འཇྱིག་པར་བྱེད་ཀང་རུང་སེ། དེའྱི་གཞྱིས་རང་གྱི་ལོ་ཐོག་ནྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྱིང་། གཞན་གྱི་ལོ་
ཐོག་མས་ཏེ་བྲྱི་བ་ན་ལོ་ཐོག་མས་འཕེལ་དེ་དག་གྱི་རྱིན་ཐང་ནྱི་ཤེས་པར་བྱས་ནས། རྱིན་ཐང་མ་ཚང་ན་
སོམ་པོ་དང་། ཚང་ན་ཕམ་པར་བརག་གོ །བཞྱི་པ་གཞན་ལ་གནོད་པ་སང་བ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེ་ལ་
བཅས་པ་སེ། དེ་དག་གྱིས་ཤོ་གམ་པ་ལ་ཤོ་གམ་འདལ་བའྱི་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱི་ནོར་ཕོགས་ཤྱིག་ཅེས་པའྱི་ཡྱི་གེ་
ཨ་ནན་ཏ་ཚངས་བྱྱིན་གྱིས་བྱས་པ་འདྱི་ན་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་པ་ལ་བརེན་ནས་གསུངས་པ་སེ། སྱིག་པ་ཀུན་ལས་
ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དུས་ནམ་ཡང་གཞན་ཤོ་གམ་དང་ཚོང་པ་
ལ་སོགས་པའྱི་ནོར་རམ་འཚོ་བ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་དབྲོག་པ་སེ། དེ་ལ་གནོད་པར་མྱི་བྱའོ། །ལྔ་པ་མཐུ་ཡྱིས་རྐུ་
བ་ནྱི། རྐུན་པོས་སོབ་མ་དང་གསེར་སོགས་ཕོགས་པ་ནྱི་རྐུན་པོས་མ་གནང་བར་དགེ་སོང་གྱིས་སོབས་ཏེ་མཐུ་
ཡྱིས་ནྱི་མྱི་བླང་སེ། དང་པོ་བློས་བཏང་ནས་བླང་བའམ། འོག་ནས་ཆོས་བཤད་པའམ་ཞེས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་
ཇྱི་བཞྱིན་མ་བསྒྲུབས་ན་རྱིན་ཐང་ཚང་ན་མ་རུངས་པའྱི་ལྟུང་བ་ཕམ་པ་དང་བཅས་སོ། །ལེན་ན་ཡང་གཞན་ལ་
ཆོས་བཤད་པའམ་ཕེད་རྱིན་ནམ་རྱིན་ཚང་བ་ཡྱིས་ཀང་རུང་སེ་ཐབས་གསུམ་པོ་གང་རུང་གྱིས་བླང་བར་
བྱའོ། །གལ་ཏེ་རྐུན་པོ་གསད་སེམས་མེད་པར་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བ་ན་རྒྱལ་པོས་བསད་ཀང་སོམ་པོར་འགྱུར་གྱི།
ཕམ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་གསད་སེམས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཁན་པོས་ནན་ཏུར་བྱས་པའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་ེ་
དགས་ཡོ་བྱད་དྲུག་བྱྱིན་ནས་བསྡུས་པར་གྱུར་པ་ཕྱིས་མཁན་པོས་བསྡུས་པ་ན་ེ་དགས་ཁོ་བོས་ཡོ་བྱད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཐམས་ཅད་སར་བས་མྱི་གཏོང་ཟེར་བ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ་སེ། བདག་གྱི་སོབ་མ་ྱིད་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་
མཐུན་པ་བཙལ་ནས་མཐུན་པར་བྱས་ནས་གཞན་གྱི་དགེ་ཚུལ་དགེ་སོང་གྱིས་ཕོགས་ན་འཁོར་དབྱེ་བར་བྱ་བ་
ཡྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ཕྱིར་ན་ལྟུང་བ་སོམ་པོ་ཐོབ་པའྱི་བློ་ཅན་ཡྱིན་པས་དགེ་སོང་དེ་ལ་སོམ་པོས་རེག་
གོ །དྲུག་པ་ཤོ་གམ་རྐུ་བ་ནྱི། བསན་པ་མ་རྒྱས་པའྱི་དུས་སུ་དགེ་སོང་གྱི་ཟོང་རྣམས་ཚོང་བ་ལ་བཅོལ་ནས་ཤོ་
གམ་འཇལ་བ་ལས་འདའ་བར་བྱེད་ཅྱིང་། ཕྱིས་བསན་པ་རྒྱས་པའྱི་དུས་སུ་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སོང་ལ་
རས་བཅོལ་ཏེ་ཤོ་གམ་ལས་འདའ་བས་དགེ་སོང་གྱིས་ནྱི་ཤོ་གམ་དང་རས་ཀྱི་དངོས་པོ་སོགས་ཤོ་གམ་འཇལ་
དགོས་པ་མ་གཞལ་ན། ཤོ་གམ་དང་། སོགས་པ་རས་ཀྱི་དངོས་པོ་རང་ངམ་གཞན་གྱི་ལག་གྱིས་ཕོགས་པ་དང་
འད་བས་ན་རས་ཀྱི་དངོས་པོ་དེ་གང་ཟག་གང་གྱི་ཡྱིན་པར་བརག་པར་བྱ་བ་སེ། རང་དོན་དུ་བརྐུ་ན་རྱིན་ཐང་
ཚང་བའྱི་ཚེ་དངོས་གཞྱིའྱི་ལྟུང་བར་ངེས་པར་བསེན་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དོན་དུ་རྐུ་ན་རྱིན་ཐང་ཚང་ཡང་
སོམ་པོའ །ོ །བདུན་པ་གྲུ་བཙས་རྐུ་བ་ནྱི། རྒྱལ་པོ་དང་ཡུལ་དཔོན་དབང་བའྱི་ཆུ་འགམ་གྱི་ཆུ་བཙས་མ་བྱྱིན་
པར་ལམ་གང་ནས་དགེ་སོང་སོང་ན་དགེ་སོང་རང་ངམ་གཞན་གྱི་ལག་པ་ྱིད་ཀྱིས་འཕོག་ཏུ་བཅུག་པ་དེ་ནྱི་
དགེ་སོང་དེ་ཡྱིས་ཕོགས་པ་དང་འད་སེ། དེ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་དཔད་པར་བྱས་ན་མ་ཤ་ཀ་ལྔའྱི་རྱིན་ཐང་གྱིས་
ནྱི་མཐའ་སེ་ཕམ་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་སེ་རྱིན་ཐང་མ་ཚང་ན་ནྱི་ཕམ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལྟུང་བ་རྣམ་པར་གཞག་
པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་སེལ་བ་ལ་བཞྱི་སེ། ལྟུང་མེད་བཤད་པ་དང་། ལྟུང་བ་བཤད་པ་དང་། ལྟུང་མེད་
གཞན་བསན་པ་དང་། ལྟུང་བ་གཞན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བཞེངས་པ་དང་། ཆོས་དང་
འཕགས་པའྱི་ཚོགས་སམ་ཕ་དང་མའྱི་ཕྱིར་དུ་གང་ལ་བསམ་པའྱི་ཡུལ་གྱི་བསགས་པ་གང་ཞྱིག་ཤོ་གམ་པ་དེ་
ལ་བརོད་པས་གནང་དུ་གཞུག་པས་སམ་མ་གནང་ན་ཤོ་གམ་བྱྱིན་ནས་རས་ཀྱི་དངོས་པོ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་
གྱིས་བགྱིར་བར་བྱའོ། །ཡང་ཤོ་གམ་སེར་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རས་ཤོ་གམ་འཇལ་
དགོས་ལ་སོ་སོ་ནས་ཕྱུང་ནས་འཇལ་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། མང་པོ་རྱི་བའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་གྱི་སེང་ནས་ཐུན་
མོང་དུ་གཞལ་ཏེ། ལྷག་མ་རྣམས་རུང་བའྱི་ཆོས་གོས་ཁེར་བ་བཞྱིན་དུ་ཁེར་བར་བྱ་ཡྱི། དགེ་སོང་དེས་རས་དེ་
ས་བར་མྱི་རུང་སེ། ངེས་པར་ལྟུང་བ་མེད་པར་འདོད་དོ། །ལྟུང་བ་མེད་པ་ནྱི་དོན་གསུམ་ལ་འཇུག་སེ། དངོས་
གཞྱིའྱི་ལྟུང་བ་མེད་པ་དང་། སྐབས་དེར་གཏོགས་ཀྱི་ལྟུང་བ་མེད་པ་དང་། ལྟུང་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་སེ་འདྱིར་
ནྱི་ཐ་མའོ། །རྱི་བྲག་གྱི་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་དགེ་སོང་དྲུག་ཅུ་ལ་གོས་ཕྲུགས་རེ་བསྐོན་པ་ན་འདྱི་དག་ལ་ཤོ་གམ་
གཞལ་དགོས་སམ་ནས་མ་བླངས་པས་གཞན་ཡང་ཤོ་གམ་ས་ལས་འདའ་བར་བྱ་དགོས་པའྱི་དུས་སུ་སར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བླངས་པ་དེ་རུང་བའྱི་ཚོན་གསུམ་གྱིས་རུང་བར་བྱས་ཏེ་ཞེས་སོ། །ཡང་ན་ཁ་ཚར་བཅད་པ་དང་ཕུན་ཚར་
བཅད་པ་ལ་སོགས་པས་རུང་བར་བྱས་སམ། ཡང་ན་བ་ལང་གྱི་ལྱི་བ་བཙིར་བའྱི་ཆུ་ཡྱིས་སྨྱུགས་ནས་ཀང་
རུང་བར་བྱས་ན་ེས་པ་མེད་པར་ཁེར་དུ་རུང་བར་ཐུགས་རེའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་སོན་པས་གནང་ངོ་། །ཁ་
ཚར་ནྱི་བཏགས་ཟྱིན་པའྱི་མཐའ་ཡྱིན་ལ། ཕུན་ཚར་ནྱི་འཐག་པར་རོམ་པའྱི་མཐའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བ་དང་
བཅས་པ་བཤད་པ་ནྱི། དགེ་སོང་གང་གྱིས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱིས་བདག་གྱིར་བྱས་པ་ལ་འདྱི་ལ་
བདག་གྱི་དབང་ཆ་འདྱི་ཙམ་ཡོད་སམ་ནས་འདོད་པས་དང་དུ་ལེན་པ་ནྱི་ཕྱིས་འགོད་པས་བཏང་ན་ཡང་དགེ་
སོང་དེ་ལ་ནྱི་ལྟུང་བ་སོམ་པོ་འབྱུང་བར་ཤེས་པར་བྱ། རྱིན་ཐང་ཚང་ཡང་ཕམ་པར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཏེ་བརྐུ་སེམས་
མེད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་གཞན་བཤད་པ་ནྱི། རྱི་ལ་འཛེག་གམ་གྲུ་བརྒལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚེ་ན་ལྷུང་
བཟེད་ལ་སོགས་སོད་བསྐུར་ཏེ་ཕན་ཚུན་གཟུང་ངམ་གཏང་ཞེས་སོ་སོར་གོ་བར་བྱས་ནས་བག་ཡོད་རག་ཏུ་
དན་པ་དང་ལྡན་པ་བསྐུར་མཁན་དེ་ཡྱིས་ལེན་པ་པོ་དེ་ལ་འདྱི་ནྱི་ཁོད་ཀྱིས་གཟུང་ངམ་ངས་གཏང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་
པ་ན་ལེན་པ་པོས་ཐོས་བཞྱིན་དུ་གལ་ཏེ་ལག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཤོར་ནས་བརླག་པར་གྱུར་ན་རས་དེའྱི་རྱིན་ལེན་
པ་པོ་དེས་ངེས་པར་སྱིན་པ་ལ་འདྱིར་ནྱི་རྣམ་པར་དཔད་མྱི་དགོས་ཏེ་སྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ལྟུང་བ་གཞན་བསན་པ་
ནྱི། ཅྱི་སེ་དགེ་སོང་གང་མགོན་དུ་མ་བོས་བཞྱིན་དུ་གཞན་གྱི་གནས་སུ་འོངས་ནས་ཟན་ཟ་ན་དགེ་སོང་དེ་ལ་
ེས་བྱས་ཡྱིན་ཏེ་འདྱི་ནྱི་སེ་ལྡན་ལྷག་མ་ལའང་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །སེ་ལྡན་ལྷག་མ་ནྱི་དགེ་སོང་མ་དང་དགེ་
སོབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་སེ་དེ་བཞྱི་པོ་ལའང་དེ་ྱིད་དུ་རབ་ཏུ་གསལ་ལོ། །སེལ་བ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་
བསབ་བྱ་ལ་གསུམ་སེ། དགག་པའྱི་བསབ་བྱ་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་བསབ་བྱ་དང་། དགག་སྒྲུབ་གྱིས་ཀའྱི་བསབ་
བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་པོས་བྱྱིན་པ་དང་། རྐུན་པོས་བྱྱིན་པ་དང་། ལས་བྱེད་དག་གྱིས་བྱྱིན་པ་ལ་བདག་པོ་ལ་
མ་དྱིས་པར་བྱྱིན་ན་རས་དེ་བདག་པོ་གཞན་དང་འབྲེལ་བར་འདུ་ཤེས་བྱུང་ན་ནྱི་སྱིན་པ་པོ་དེ་དག་ལས་དགེ་
སོང་གྱིས་མྱི་བླང་ངོ་། །རས་བདག་པོ་གཞན་དང་འབྲེལ་པ་ཞྱིག་ཏུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྱི་ཕལ་པ་ཡྱིས་སེར་བར་
བྱེད་ན་ནྱི་དེ་ལས་མྱི་བླང་སེ། འདོད་པ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། སྱིན་བདག་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་པས་སོ། །གཞན་
དང་འབྲེལ་བར་མྱི་ཤེས་ན་ནྱི་བླངས་ཀང་ེས་པ་མེད་དོ། །གཞན་དང་འབྲེལ་བར་ཡང་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་འདོད་པ་
མཐུན་པར་ཤེས་ན་ནྱི་བླང་དུ་རུང་བར་ཤུགས་ལ་བསན་ཏོ། །སྱིན་བདག་གྱིས་གཙོ་བོ་གང་ལ་བསོས་པར་ངེས་
པར་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་གཞན་ལ་བསོས་པར་ཤེས་པ་དེའྱི་ཚེ། རང་ལས་གཞན་ལ་བསོས་པ་དེའྱི་ཕྱིར་རང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ྱིད་སྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་གྱི་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་པས་ན་སྱིན་བདག་དེ་ལས་རང་གྱིས་བླང་བར་མྱི་རྱིགས་ཏེ།
སྱིན་བདག་དེ་ནྱི་བདག་ལ་སྱིན་པ་པོར་མྱི་འདོད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་བསབ་བྱ་ནྱི། གལ་ཏེ་
དགེ་འདུན་དང་སངས་རྒྱས་ལ་བསོས་པ་སོགས་ཀྱི་ནོར་རང་གྱི་གེན་ནམ་གང་ཟག་གཞན་གྱིས་ཀང་རུང་ནད་
པ་ལ་སེར་ན་ནོར་མེད་པའྱི་ནད་པ་ཡྱིས་བླང་དུ་རུང་ངོ་། །བསམ་པ་གང་གྱིས་ཤེ་ན། ནོར་བྱུང་ན་སར་ཡང་
བསབ་པར་འདོད་པའྱི་བསམ་པས་སོ། །རང་ལ་ཡོ་བྱད་ཡོད་ན་མྱི་བླང་བར་ཤུགས་ལ་བསན་ཏོ། །སོན་པའྱི་
ཞལ་ནས། ནད་པ་དང་། ནད་གཡོག་པ་དང་དགེ་འདུན་ལ་དཀོར་མེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་མན་
ཆད་གང་ཡང་རུང་བ་བླངས་ནས་ནད་པའྱི་སན་དང་རྱིམ་གོ་བྱའོ་ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་ནད་པ་ཤྱི་ན་མ་བསབ་ཀང་
ེས་པ་མེད་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གནང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གསོན་ན་གང་ཟག་གཞན་ལས་རས་གང་
ཡང་རུང་བ་བླངས་ནས་ཀང་ནད་པ་དེ་ཡྱིས་ཅྱི་ནུས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གྱི་དཀོར་ནྱི་བསབ་པར་བྱ། བསབ་
པའྱི་ནུས་པ་མེད་ན་མ་བསབས་ཀང་ེས་པ་མེད་པར་ཤུགས་ལ་བསན་ཏོ། །གསུམ་པ་དགག་སྒྲུབ་གྱིས་ཀའྱི་
བསབ་བྱ་ལ་ལྔ་སེ། བདག་པོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསབ་བྱ། བསོ་བ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསབ་བྱ། ཁ་ཟས་དང་འབྲེལ་
བའྱི་བསབ་བྱ། བྱ་བ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསབ་བྱ། ཡྱིད་གཅུགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
སེ། ལོངས་སོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནང་བཀག ལོངས་སོད་མཆོག་གྱི་གནང་བཀག གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ཀྱི་
གནང་བཀག་གོ །དང་པོ་ལ་མདོར་བསན་པ་ནྱི། གོང་འཕགས་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་སང་གྱིས་ཀ་ཏའྱི་བུ་ལ་
བརེན་ནས་འདྱི་དག་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ཏེ། བ་ལང་ལ་སོགས་པའྱི་ལོངས་སོད་མཆོག་དང་གོང་ལ་སོགས་པ་
ལོངས་སོད་དགེ་འདུན་ལ་ནྱི་གནང་ལ། གང་ཟག་ལ་ནྱི་བཀག་གོ །རྒྱས་བཤད་ལ་ལོངས་སོད་ནྱི་ཞྱིང་དང་གོང་
དང་ར་ལ་སོགས་པའོ། །བ་ལང་དང་མ་ཧེ་དང་ར་ལུག་རྣམས་ནྱི་འདུལ་བར་ལོངས་སོད་མཆོག་ྱིད་དུ་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱིས་ན། དེ་ཁོ་ན་ྱིད་རྱིག་པ་སོན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལོངས་སོད་མཆོག་གྱི་གནང་བཀག་ལ་
གྱིས་ཏེ། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བ་སྱིར་བསན་པ་དང་། ཡོ་བྱད་བཞྱི་པོ་སོ་སོའ ་ི མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞུང་
དམ་པ་ལས། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་དངོས་པོ་དང་། གནས་ཁང་གྱི་དང་། ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་དང་། དྱི་གཙང་ཁང་
གྱི་དང་། མལ་སན་གྱི་དང་། མྱིའྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་དངོས་པོ་སེ་དངོས་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་གསུངས་པ་དག་ནྱི་ཤེས་རབ་
ཅན་གྱིས་རང་དོན་དུ་མྱི་བཅང་ཞྱིང་དགེ་འདུན་ལས་གཞན་ལ་མྱི་བཙོང་མྱི་བགོ་སེ་བགོ་བར་མྱི་བྱ། ཐམས་ཅད་
དུ་སུ་ལ་ཡང་སྱིན་དུ་མྱི་རུང་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་སྱིན་པར་ཁས་ཀང་མྱི་བླང་ངོ་། །དངོས་པོ་ལྔ་གང་ཞེ་ན། སྐྱེད་
མོས་ཚལ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དེ་ཡྱི་དངོས་པོ་དང་། མལ་སན་རྣམས་དང་། མྱིའྱི་ཡོ་བྱད་དོ། །མྱིའྱི་ཡོ་
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བྱད་ནྱི་དགེ་འདུན་མཆོད་པའྱི་རེན་གྱི་ཡོ་བྱད་དོ། །བ་ལང་དང་མ་ཧེ་དང་ར་ལུག་རྣམས་ནྱི་ཡོ་བྱད་ཡྱིན་ལ། དེ་
དག་ཀང་དགེ་འདུན་ནམ་མཆོད་རེན་གྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ན་མྱིའྱི་ཡོ་བྱད་དུ་འགྱུར་ཞེས་ཞུ་བ་ལས་སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྱིན་བདག་བསོད་ནམས་སེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་མྱི་མས་པར་ཡོངས་
སུ་བསྲུང་བར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ཡོ་བྱད་བཞྱི་པོ་སོ་སོའ ་ི མཚན་ྱིད་ནྱི། ལྷ་ཁང་དང་། སྐྱེད་ཚལ་དང་། ཀུན་
དགའ་ར་བ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་དོ། །དེ་དག་གྱི་དངོས་པོ་ནྱི་གནས་ཁང་ཡྱིན་ནོ། །མལ་
སན་དག་ནྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་གགས་པར་ཟད་དོ། །འོན་ཀང་མལ་སན་ཆེན་པོ་ནྱི། གང་ཟག་ལ་བཀག་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་བསོ་བ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསབ་བྱ་ལ་ལྔ་སེ། གཡོག་ལ་ཕན་གདགས་པ་དང་། ཆོས་ལྡན་གྱི་ཆད་
པ་བཅད་པ་དང་། ཁྱིམ་པའྱི་རས་སད་དུ་རུང་མྱི་རུང་དང་། ོ་ཚོང་གང་གྱི་བྱ་བ་དང་། མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཆད་པ་
སོང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་པྱི་ལེན་ཏའྱི་བུ་ལ་གཡོག་ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་བས།
གཡོག་དེ་དག་གྱི་ཁང་པ་གང་དུ་བྱ་སམ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་སེང་ན་གནས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ལས་འདྱི་
དང་འདྱི་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་བསོ་བ་གང་དུ་གསལ་བར་ཐོས་པའྱི་ས་དེར་བཀའ་བསོ་བ་བྱེད་པ་ཡྱིས་ས་ཚོད་དེ་
ཙམ་དུ་ཁང་པ་བྱ་བ་དེ་ལ་ངེས་པར་འཇུག་པར་བྱའོ། །གཡོག་བྱེད་པ་དེ་དག་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའྱི་ཚེ་ན་ཟས་
དང་གོས་ཀྱིས་རེས་སུ་གཟུང་ངོ་། །གང་ཟག་དེ་དག་ལས་ནད་པ་ལ་ནྱི་གཡོག་མྱི་བྱེད་ཀང་ཟས་གོས་རེས་སུ་
གནང་ངོ་། །གཡོག་འགའ་ཞྱིག་ལས་མྱི་ནུས་པ་ལ་ཡང་བརེག་པ་དང་འཚོག་པ་དང་སོར་བ་དག་རྣམ་པར་སོང་
ངོ་། །དེར་མ་ཟད་དུད་འགོ་ལ་ཡང་གསད་པ་དང་བཅྱིང་བ་དང་ོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་རྣམ་པར་སོང་ངོ་། །སུ་
ཞྱིག་གྱིས་ན། འཕགས་པ་དགེ་སོང་གྱིས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཕགས་པའྱི་ཆོས་དགེ་སོང་དུ་བྱེད་པའྱི་ཆོས་
བཞྱི་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཆད་པ་བཅད་པ་ནྱི། གཡོག་གང་དག་བསོ་བ་
བཞྱིན་མྱི་བྱེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། མཆོག་སོན་པ་དག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆད་པ་གཏམ་མྱི་འདྱི་པ་དང་།
གདམས་ངག་མྱི་སྱིན་པ་དང་། དགེ་བའྱི་ཕོགས་བརམས་པ་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཅྱི་རྱིགས་པར་བྱ་བ་དང་།
རྒྱལ་པོ་དང་ཁྱིམ་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་ལྡན་གྱིས་བསན་པའྱི་ཡུལ་ཆོས་ལྡན་པའྱི་ཆད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དགེ་
འདུན་གྱིས་དང་དུ་བླང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཁྱིམ་པའྱི་རས་ལ་སད་དུ་རུང་མྱི་རུང་དཔད་པ་ནྱི། སོན་ཕ་ཞྱིག་
ལ་བུ་ཁྱིམ་པ་གྱིས་དང་དགེ་སོང་གཅྱིག་སེ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ཕ་དེ་འཆྱི་ཁར་ནོར་གྱི་སུམ་ཆ་བུ་དགེ་སོང་
ལ་བསོས་པ་ལ་བརེན་ནས། རྒྱལ་པོ་དང་། སོགས་པ་ནོར་དེའྱི་བདག་པོར་གྱུར་པ་གཞན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཏང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བའྱི་དགེ་སོང་རང་གྱི་སྐལ་པ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་རེད་ན་དེ་དག་བླངས་ནས་ཡོངས་སུ་ལོངས་སོད་པ་ལ་ེས་པ་
མེད་དེ། བཅང་བ་དང་འཚོང་བ་དང་འགོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་སར་བསན་པ་བཞྱིན་དུ་སོད་པ་ལ་ེས་པ་
མེད་པར་གནས་སོ། །སར་ཇྱི་ལྟར་བསན་ཅེ་ན། བསམ་གཏན་ཀོག་དང་ལྡན་པ་ནྱི། །རེས་གནང་སོད་པས་ེས་
པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྱི་པ་ོ་ཚོང་གྱི་བྱ་བ་ནྱི། འདེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ོ་ཚོང་གྱི་ཐ་སད་ནྱི་དགེ་སོང་རང་གྱིས་བྱ་བར་མ་གསུངས་ཏེ། འོ་ན་སུ་ཞྱིག་གྱིས་བྱ་ཞེ་ན། བསེན་པར་
མ་རོགས་པ་དགེ་སོབ་མའམ། དགེ་ཚུལ་དག་དང་། རྱིན་ཐང་གྱི་ཐ་སད་ངེས་པའྱི་ཞལ་ཏ་བ་ཡྱིས་སྐབས་བལྟས་
ནས་བྱའོ། །ལྔ་པ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཆད་པ་སང་བ་ནྱི། སོན་པས་གསུངས་པའྱི་དགེ་སོང་གྱི་ཆོས་བཞྱི་ལས་འདས་
ནས་ནྱི། སྲེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་གཞན་ལ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཆད་པས་གཅོད་ན་དགེ་སོང་དེ་ནྱི་
བསབ་པ་མས་པ་སེ། དེས་བསན་པའྱི་ཆད་པ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་དོན་ལ་བསྒྲྱིབ་ཅྱིང་གཡོགས་པར་བྱེད་པའྱི་མ་
རྱིག་པ་ྱིད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཁ་ཟས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསབ་བྱ་ལ་གསུམ་སེ། ཡུལ་མཆོག་ལ་
བླངས་ནས་དམན་པ་ལ་མྱི་སྱིན་པ་དང་། ཚིམ་པ་ལས་ལྷག་ན་ཆུད་གསོན་པར་འགྱུར་བ་དང་། དད་རས་གཞན་
ལ་སྱིན་རུང་བ་དང་མྱི་རུང་བའྱི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ཅན་ལ་ཕུལ་བ། གྱིས་པ་ནྱི།
ཐོབ་པ་ྱིད་ཀྱི་རས་ལོག་ལྟ་ཅན་ལས་འབྲས་སོགས་མེད་པར་ལྟ་བ་དེ་ལ་ཁམ་ཅྱིག་བྱྱིན་ན་ཡང་དད་པས་བྱྱིན་
པའྱི་འབྲས་བུ་མེད་པར་གཞུང་བླ་མ་ལས་བཤད་དོ། །གཞན་ཚུལ་ཁྱིམས་མེད་པ་དེ་ལ་རབ་ཏུ་བྱྱིན་ན་ནྱི་སྱིན་
པའྱི་འབྲས་བུ་ཙམ་འབྱུང་གྱི དད་པས་བྱྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་མེད་དོ། །གཞན་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྡན་པས་གང་ཡང་
བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་དག་གྱིས་ཀང་འཚོ་བའྱི་ཚད་ལྟོ་བ་ཁེངས་པ་ཙམ་ལས་ལྷག་པ་ཟ་བ་དང་། ད་ལྟ་མྱི་ཟ་ཡང་
སོན་མོ་དག་ལ་ལེན་པར་བྱེད་ན་བླངས་པ་དེས་ནྱི་རྣམ་པར་མས་པར་བྱས་ཏེ་ེས་བྱས་སོ། །འོ་ན་སོན་མོའ ་ི
དུས་སུ་ཇྱི་ཙམ་ལེན་པར་བྱེད་ཅེ་ན། གང་གྱིས་ཆོག་པར་གྱུར་པ་ཇྱི་ཙམ་པ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་སོན་མོའ་ི དུས་ལ་ནྱི་
བླང་ངོ་། །དེ་ལས་ལྷག་པ་ཁམ་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་ལེན་པར་བྱེད་ཀང་བསམ་བཞྱིན་དུ་བླངས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་མས་
པ་སེ་ེས་བྱས་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །མུ་གེའྱི་དུས་སུ་ནྱི་ཁེར་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་དད་རས་གཞན་ལ་སྱིན་
དུ་རུང་བ་དང་མྱི་རུང་བའྱི་ཁད་པར་ལ། ལྷག་མ་ཁེར་ཡང་ེས་པ་མེད་པ་ནྱི་ཕ་མའམ་ནད་པ་ལ་སོགས་པ་འཚོ་
བས་ེན་པ་ལ་ཁེར་ནས་དེ་དག་ལ་སྱིན་པར་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་བཀག་པ་མེད་དོ། །སྱིན་བདག་གྱིས་མ་དཔགས་
པར་ཏེ་མ་གནང་བར་ནྱི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་དགེ་སོང་གྱིས་གཞན་ལ་སྱིན་པར་མྱི་བྱའོ། །བཞྱི་པ་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་
བའྱི་བསབ་བྱ་ལ་གྱིས་ཏེ། བོར་བ་རེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ། ལས་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་
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སོང་གྱིས་དགེ་སོང་གཞན་གྱི་ལྷུང་བཟེད་རེད་ནས་གཏད་པ་ན་ཁོད་ཀྱིས་བརྐུས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་བརེན་ནས་
གནས་གང་དུ་འཆག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པའྱི་ཚེ་གྱི་ཁབ་ལ་སོགས་པ་རེད་པར་གྱུར་ན། དེས་དེ་གཙུག་ལག་
ཁང་སྐྱོང་དག་ལ་གཏད་དོ། །ཁང་སྐྱོང་དེ་ཡྱིས་ཀང་ལུང་བཞྱིན་དགེ་འདུན་ལ་གོ་བར་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་གོ་བར་བྱ་
ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་ཁང་སྐྱོང་དེ་ཡྱིས་དངོས་པོ་དེ་དག་ཞག་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བསན་པར་བྱའོ། །དེ་
ལྟར་བསན་ཡང་སུ་ཡང་དེའྱི་ངོ་ལེན་མ་བྱུང་ན་ཅྱི་བདེ་བར་ཏེ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་མཁོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་ལ་དབུལ་
ལོ། །གྱིས་པ་ལས་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། ནོར་གྱི་བྱྱིན་གྱིས་ངའྱི་གོགས་བྱེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་
ངུ་སེར་ཞེས་མཚན་བཟང་གྱི་སར་སྨྲས་པ་ན། མཚན་བཟང་གྱིས་དེའྱི་དུས་སུ་གོགས་མ་བྱས་པར་ཕྱིས་རང་གྱི་
ཞོར་ལ་ལས་གོགས་བྱས་ནས་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུ་རང་གྱི་སོད་དུ་བཅུག་པས། ནོར་གྱི་བྱྱིན་གྱིས་ངའྱི་ལྷུང་བཟེད་
གར་སོང་ཞེས་དྱིས་པ་ན་བདག་པོས་་ར་བྱས་ཡོད་ཅེས་བྱས་པས། ངའྱི་ལྷུང་བཟེད་ཁོད་ཀྱིས་བརྐུས་སོ་ཞེས་
ཟེར་བ་ལ་བརེན་ནས་ག་རྔན་བྱྱིན་ནས་ལས་བྱེད་པ་ན་ཡང་དགོས་པའྱི་ཚེ་ན་ལས་རྣམས་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་
སོ། །ཡང་ན་བསོད་ནམས་ཐོབ་བོ་སམ་པའྱི་བསམ་པས་ལས་བྱ་ཡྱི། ལྷུང་བཟེད་སོགས་རེད་པའྱི་དོན་དུ་དགེ་
སོང་གྱིས་ལས་ནྱི་དུས་ནམ་ཡང་མྱི་བྱའོ། །ལྔ་པ་ཡྱིད་གཅུགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསབ་བྱ་ལ་གསུམ་སེ། གོགས་
པོའ ་ི དོན་དུ་རས་བླང་དུ་རུང་མྱི་རུང་དཔད་པ་དང་། ཡྱིད་གཅུགས་གང་ལ་ཡྱིད་བརན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ནད་
པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡྱིད་གཅུགས་ཀྱི་ཁད་པར་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གོགས་པོ་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་
པར་གྱུར་པའྱི་རས་ལ་རང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་བློས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་ངེས་པ་དོན་རགས་དང་བཅས་པ་ཡྱིས་རང་སར་
འཇོག་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དེ། མ་ཚོར་བར་ལེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་གོགས་པོའ ་ི རས་ངས་བླངས་སོ་ཞེས་དཔང་པོ་
གཞན་དང་གཞན་བཞག་ནས་སོ། །གྱིས་པ་ཡྱིད་གཅུགས་གང་ལ་ཡྱིད་བརན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ནྱི། བག་རངས་
ཅན་གྱིས་གདོལ་བའྱི་སམ་སར་རན་ན་བླང་ངོ་སམ་ནས་གོན་པའྱི་དུས་སུ་གདོལ་པ་བྱུང་ནས་བརྐུས་སོ་ཞེས་
ཟེར་བ་ལ་བརེན་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བཅའ་བ་གང་གྱི་ཕྱིར་དུ་གོགས་པོ་དམན་པ་དང་འབྲྱིང་དང་མཆོག་སེ་གོགས་
པོ་རབ་འབྲྱིང་ཐ་མ་གསུམ་བློས་རྣམ་པར་དཔད་ནས་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་གནས་གང་ཟག་སེམས་བརན་པོ་ྱིད་ལ་
འཆའ་ཡྱི། ངེས་པར་སེམས་ྱིད་མྱི་བརན་པ་ྱིད་ལ་འཆའ་བ་མྱིན་ནོ། །ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་གོགས་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་
དུ་བཤད་པ་ལས་གོགས་པོ་ཤྱིན་ཏུ་མཆོག་ལ་དངོས་པོ་མཆོག་ྱིད་ཀྱི་ཡྱིད་གཅུགས་བྱ་བར་འདོད་དོ། །གོགས་
པོ་འབྲྱིང་པོ་ལ་ཟས་གོས་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་འབྲྱིང་པོ་ཙམ་གྱིས་ཡྱིད་གཅུགས་བྱ་བ་དང་། གོགས་པོ་ཐ་མ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ྱིད་ལ་དངོས་པོའང་ཐ་མ་ྱིད་དང་། གོགས་པོ་ཤྱིན་ཏུ་དམན་པ་ལ་དངོས་པོ་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་ཐ་མ་ཟས་ཙམ་ྱིད་
ཀྱིས་ཡྱིད་གཅུགས་བྱ་བར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ནད་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡྱིད་གཅུགས་ཀྱི་ཁད་པར་དཔད་པ་ནྱི།
ནད་པ་ལ་རང་གྱི་སྱིན་བདག་ལ་སན་བླང་ངམ་ཞེས་དྱིས་ནས་གནང་བའྱི་ཚེ་སན་བླངས་ནས་ནད་པ་ལ་ཕན་པའྱི་
ཆེད་དུ་སན་སྱིན་པར་བྱ་སེ། དེར་མ་ཟད་ནད་གཡོག་རང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་པ་ྱིད་ཀྱི་གནས་ལས་ཀང་བླང་དུ་རུང་
ངོ་། །དགེ་སོང་མ་རྱིམས་ན་བ་ལ་གཡོག་མོ་དགེ་སོང་མ་གཞོན་ནུས་རྱིམས་མ་བསོས་བཞྱིན་དུ་དགེ་སོང་མ་
གཞོན་ནུས་ཏྱིལ་སོད་ཁེར་ནས། དེའྱི་སྱིན་བདག་སོས་འཚོང་གྱི་ཁེའུ་ལས་ཏྱིལ་མར་བླངས་པ་བཞྱིན་བྱ་བ་ནྱི་
མྱིན་ནོ། །བཅས་བའྱི་རང་བཞྱིན་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ནོར་བདག་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་། རང་
ལས་རྒྱུད་གཞན་ཡྱིན་པ་དང་། བརྐུ་བྱ་ཁ་ཟས་སོགས་མྱིན་པར་ནོར་ཡྱིན་པ་དང་། བསམ་པ་བརྐུ་སེམས་ཀྱིས་
བརྐུས་པ་དང་། སོར་བ་གཅྱིག་ལ་རྱིན་ཐང་ཚང་ན་ནྱི་བདག་པོ་དང་དབྲལ་ནས་ཐོབ་བློ་སྐྱེས་པའྱི་དུས་སུ་བསབ་
པ་མས་པ་སེ། མདོར་ན་མ་བྱྱིན་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་མཐའ་དག་ཚང་བས་ཕས་ཕམ་པ་སྐྱེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་སྲོག་གཅོད་ལ་གྱིས་ཏེ། གེང་གཞྱི་དང་། བཅས་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་པ་སོང་བྱེད་དུ་ཆུ་ཀླུང་
ཡྱིད་འོང་ལྡན་གྱི་འགམ་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། སོན་པས་ལུས་མྱི་གཙང་བ་ས་ཚོགས་ཀྱི་སོད་དུ་བསན་པས་དགེ་
སོང་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དེ་ལྟར་བསོམས་པས་དགེ་སོང་རང་ལུས་མྱི་གཙང་བར་མཐོང་ནས་ཡྱིད་བྱུང་བ་གང་རྱི་
དྭགས་དབྱུག་ཐོགས་དགེ་སོང་སེད་ཅེས་པས་བསད་དེ། དེ་ནས་རལ་གྱི་ཁྲུར་ཕྱིན་པ་ན། བདུད་རྱིགས་མྱི་ཞྱིག་
གྱིས་ལེགས་སོ། །དེ་དག་བསད་པས་བསོད་ནམས་ཆེས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་ལ། ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་
སོགས་ཀང་ཐོབ་བོ་ཞེས་བྱས་པས་དེ་དག་འདོད་པའྱི་དོན་དུ་བསད་པས་དེ་ལ་བརེན་ནས་བཀག་པའོ། །འདྱིར་
ཁ་ཅྱིག་གསོད་པར་བྱེད་པ་པོ་དགེ་སོང་སེད་ལ་བཅས་པར་བཞེད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ལུང་དང་། སོ་ཐར་གྱི་
འགེལ་པ་བམ་པོ་ལྔ་པ་དང་། རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགེལ་པར་དགེ་སོང་སེད་ཅེས་པ་ནྱི་ཁྱིམ་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཡྱིན་པར་
གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱིར་དགེ་སོང་གྱིས་གང་ཟག་གཞན་བསྐུལ་ནས་གང་ཟག་
གཞན་མྱི་གསོད་པ་ལ་སོར་བ་ཙམ་ལ་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་བཅས་པ་ལ་དྲུག་སེ། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག
ནད་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསབ་བྱ། ཚོང་ལ་བརེན་པའྱི་ེས་བྱས། བསབ་བྱ་གཞན་བསན་པ་དང་། གནས་བསྐྱང་
བའྱི་ཚུལ་དང་། གོགས་བསྐྱང་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དངོས་གཞྱི་དང་། སེལ་བ་བསན་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བསམ་པ་ཡང་དག་པ་མ་འཁྲུལ་བས་དགེ་སོང་རང་ངམ་གཞན་བསྐོས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཕ་རོལ་
མྱིར་གཏོགས་པ་བསད་པས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེར་མ་ཟད་མྱི་ནད་པ་སོགས་ལ་འཆྱི་བའྱི་
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བསགས་པ་དག་བརོད་པ་ལ་བརེན་ནས་འཆྱི་བ་གྲུབ་པ་དེས་ཀང་མཐར་ཏེ་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལ་ཡང་
གཞྱི་ནྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་། བསམ་པ་འདུ་ཤེས་སྱི་བྱེ་བྲག་མ་འཁྲུལ་པ་དང་། ཀུན་སོང་གསོད་པར་འདོད་པ་རྒྱུན་
མ་ཆད་པ་དང་། སོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པའྱི་ལུས་ངག་གང་རུང་གྱིས་དང་། མཐར་ཐུག་སྲོག་དབང་འགགས་
པ་ནའོ། །གལ་ཏེ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སོར་བ་དུས་གཅྱིག་ལ་བྱས་ཏེ་གསད་བྱ་གཅྱིག་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མཚོན་
བསྣུན་པས་ཤྱི་བ་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕམ་པ་བསྐྱེད་དམ། ཐ་མ་ཁོ་ན་ལ་ཕམ་པ་བསྐྱེད་ཅེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནུས་
པ་མཐུ་བསོམས་པས་ཤྱི་བ་དང་། སོར་བ་མཐུན་པ་དང་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ལ་ཕམ་པར་
འགྱུར་རོ། །འདུལ་བ་འོད་ལྡན་ལས། སོར་བ་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འབྲས་བུ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་
སོ། །མཐའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་སོར་བ་བྱས་པས་ཕམ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ས་མ་རྣམས་སུ་འཆྱི་ངེས་སུ་
བྱས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདུལ་བ་འོད་ལྡན་ལས། དབུགས་རྒྱུ་བ་ཐ་མར་གྱུར་པ་ནྱི་འཇྱིག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། བྱེད་པ་དོན་མེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཞེས་སོ། །དགག་བྱ་ནྱི་གཞན་གྱི་སྲོག་ལ་གནོད་ཅྱིང་། རང་ྱིད་ལ་འདྱི་
ཕྱི་གྱིས་སུ་སྡུག་བསལ་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངོ་། །གྱིས་པ་སེལ་བ་བསན་པ་ནྱི། མྱི་དེ་འཆྱི་བའྱི་ཐབས་ནྱི་ཚིག་
གྱིས་བྱས་སམ། གཞན་གསོད་པའྱི་སོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཚིག་གྱིས་བྱས་པ་ནྱི་གཞན་
ནད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཤྱི་ན་མཐོ་རྱིས་སུ་སྐྱེའོ་ཞེས་སོགས་འཆྱི་བ་ལ་མངོན་པར་བསགས་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཤྱི་
ཞེས་པའྱི་སྒྲ་སོས་པ་ནྱི། སོམ་པོའ་ི ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་སྡུད་པའྱི་ཚིག་གོ །གཞན་འཆྱི་བ་ལ་སེམས་ཀྱིས་རེས་སུ་
ཡྱི་རང་བ་བྱས་ན་ཡང་སོམ་པོའ །ོ །མན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་དགེ་སོང་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་
གཏན་དང་ཀོག་པ་བྱས་པ་ན། དྲུག་སེ་དག་གྱིས་ཕོགས་གསུམ་ནས་མེ་བཏང་སེ། དེ་དག་གྱི་བསམ་གཏན་དང་
ཀོག་པ་ལ་གནོད་པ་བྱས་ཤྱིང་མྱི་དགའ་བར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་མེ་ཡྱིས་ནགས་བསྲེགས་ནའང་སོམ་པོའ ་ོ
ཞེས་པ་དང་། ེར་དགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་ལག་པ་གཅོད་དུ་བཅུག་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ་མྱིའྱི་ཡན་
ལག་གཅོད་པ་ནའང་སོམ་པོའ །ོ །ཝཱ་ར་ཎ་སཱྱིར་སེ་ཚན་གྱི་ཆུང་མས་དགེ་སོང་ནད་པ་ལ་མོ་རང་གྱི་བརླའྱི་ཤ་བྱྱིན་
ནས་གསོས་ཏེ། དེས་ཀང་བརོན་པས་དག་བཅོམ་ཐོབ་ཀང་མྱི་དེ་ཡྱི་ཤ་ནྱི་ཟ་ཡང་སོམ་པོར་བཅས་སོ། །ཡང་
བདག་ྱིད་བསད་ནའང་སོམ་པོའ །ོ །གྱིས་པ་ནད་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསབ་བྱ་ལ་གྱིས་ཏེ། ནད་པ་བསྐྱང་
དགོས་པ་དང་། བསྐྱང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། ནད་གཡོག་བསྐོ་བ་དང་། སན་སྱིན་པའྱི་
ཚུལ་དང་། ནད་པའྱི་ཁམས་དྱི་བ་དང་། ཆོས་བཤད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་ཤྱི་རྱི་ཀའྱི་ནད་གཡོག་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ལ་མཆུ་ཅན་གྱི་ཚ་བོ་བྱྱིས་པ་གྱིས་བཞག་པས་དགེ་སོང་དེ་ནད་ཀྱིས་ེན་པ་ན་བྱྱིས་པ་ལ་རང་ྱིད་འཆྱི་བའྱི་
ཐབས་བསབས་པས་དེ་གྱིས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སོང་དེ་ཤྱི་བ་ལ་བརེན་ནས། ཕན་གནོད་
ཀྱི་ཁད་པར་མྱི་ཤེས་པའྱི་བྱྱིས་པ་ནད་པ་ལ་ནྱི་ཕན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ནད་གཡོག་དག་ཏུ་བཞག་ན་འཆྱི་བར་འགྱུར་
བའྱི་འཆོག་ཆས་དྲུང་དུ་མྱི་བཞག་པ་སོགས་ལེགས་པར་བསོ་དགོས་སོ། །གྱིས་པ་སན་སྱིན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི།
མན་ཡོད་དུ་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་གཅྱིག་ན་བ་དང་། ནད་འདྱི་ལ་སོན་འདྱི་པ་ན་ཟེར་ནས་
གཅྱིག་གྱིས་ལན་ཚའྱི་སན་རབས་བྱྱིན་པས་ཤྱི་ནས། མཁས་པའམ་གནས་བརན་དག་ལ་ཡང་སན་ནྱི་ཡོངས་སུ་
དྱིས་ནས་སུ་དེས་ཕན་ཟེར་ན་ནད་པ་དག་ལ་ཕན་པའྱི་བློས་སྱིན་པར་བྱ་ཞྱིང་། གཞན་དུ་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་
ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །ནད་པ་གང་གྱི་ནད་ལ་ཕན་པ་ཅྱི་འད་བའྱི་ཡོ་བྱད་ནད་པ་དག་ལ་བཞག་ལ། གཞན་ལ་
ཡོངས་སུ་བརགས་པ་སེ་བསོས་པའྱི་ཟ་བ་དང་། ལ་སོགས་པ་བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་པ་དང་། རུང་བར་མ་བྱས་པ་
དང་། དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟས་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་ནད་པ་ལ་རེས་སུ་བརེ་བས་སེར་བ་ལ་ེས་པ་མེད་
དོ། །གསུམ་པ་ནད་པའྱི་ཁམས་དྱི་བ་སོགས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ནྱི། སོན་ནད་པ་ཞྱིག་སུས་ཀང་མ་བལྟས་པས་ང་འཆྱི་
སམ་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ། དགེ་འདུན་ཀུན་གྱིས་ནད་པ་ལ་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བརོན་པར་བྱ་བར་སོན་པས་
བཀའ་སྩལ་ཏེ། ཡང་འདྱི་མཁན་མང་ནས་དུས་གཅྱིག་ལ་ནད་པས་ལན་འདེབས་མ་ནུས་ནས་དགེ་འདུན་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་བལྟ་བའྱི་གནས་སྐབས་ྱིད་དུ་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་རེ་མོས་བྱས་ནས་བལྟའོ། །འགའ་ཞྱིག་འགེངས་
ནས་ཁམས་དྱི་བ་སོགས་བྱས་པས་ས་ལ་འདུག་ནས་ཀང་ནྱི་བལྟ་བར་བྱའོ། །དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་ནད་པ་
བལྟ་བ་ན་ནད་པའྱི་ནད་གཡོག་དག་གྱིས་ཀང་བལྟ་མཁན་རྣམས་འདུག་པའྱི་དོན་དུ་གུས་པས་རག་ཏུ་སན་
རྣམས་ནྱི་འབད་པས་ངེས་པར་ེ་བར་བསབ་པར་བྱའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བལྟས་པས་ནད་པས་ལན་འཇལ་མ་
ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ། གལ་ཏེ་ནད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལན་སྨྲ་བའྱི་ནུས་པ་མེད་པས་ལན་འཇལ་
བས་སྐྱོ་བར་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་ན་ནད་པ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་འདྱིར་ནྱི་ནད་པ་དེ་ལ་རེ་མོས་ཀྱིས་དྱི་བ་བྱེད་པར་ཡང་དག་
པར་བསོ་བར་གང་འོས་བརག་པར་བྱ་བ་ྱིད་དོ། །བཞྱི་པ་ཆོས་བཤད་ཚུལ་གྱི་བསབ་བྱ་ནྱི། ཚོང་དཔོན་གྱི་
བུས་རང་གྱི་ཕ་ན་བ་ལ་ཤྱི་ཡང་བླའྱི། མཐོ་རྱིས་ནྱི་དར་དཀར་གྱིས་ཆོད་པ་ཙམ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་བཤད་
པས། ཕ་དེ་འདྱི་བས་ཤྱི་བ་སྐྱྱིད་སམ་ནས་བྲན་མོ་སྐྱོང་མ་ལ་ང་ལ་གདོན་གནོད་པས་ང་ཡྱི་ལུས་ཚིར་ཅྱིག་བྱས་
ཏེ་གསོད་དུ་བཅུག་པས། ནད་པའྱི་མདུན་དུ་གང་ཞྱིག་གྱིས་ནད་པ་དེས་ཐོས་སམ་ཚོར་བར་ནད་པ་དེའྱི་སེམས་
ལ་འཆྱི་བའྱི་འདུན་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་འདའྱི་ཆོས་བཤད་མྱི་བྱའོ། །ནད་པ་ལ་མྱི་བྱ་བའྱི་ཆོས་བཤད་དེ་གང་
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ཞེ་ན། ཀེ་མ་ཞེས་སོ་བ་བསྐྱེད་པའྱི་དོན་དུ་བོས་ནས། ཁོད་ཀྱིས་གཞན་ལ་སྱིན་པ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བྱྱིན་ཞྱིང་།
དེར་མ་ཟད་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀང་ནྱི་མ་མས་པར་བསྲུངས་ལ། འཇྱིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་
ཤྱིན་ཏུ་གུས་པར་བྱས་ཏེ། རྒྱུ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་འབྲས་བུ་ལྷག་བཅས་ཀྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མདུན་ན་
གནས་པ་དང་འད་བར་བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་ཅྱིང་། ཁོད་ནྱི་ལུས་དང་བྲལ་མ་ཐག་ཏུ་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་གནས་ལྷའྱི་ཁང་
བཟང་དུ་སྐྱེ་བའང་ཐག་མྱི་རྱིང་པར་མྱུར་དུ་ཐོབ་ཅྱིང་། སྲོག་དང་བྲལ་ན་མྱུར་དུ་ལྷག་མེད་ཀྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་ལག་ན་གནས་པ་དང་འད་བར་ཐོབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། གལ་ཏེ་ནད་པ་ཤྱི་བར་གྱུར་ན་ཆོས་བཤད་དེ་སྐད་
གང་སྨྲ་བའྱི་དགེ་སོང་ནྱི་མྱི་བཟད་པའྱི་ལྟུང་བ་ཕམ་པ་དག་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཆོས་བཤད་ཇྱི་ལྟར་
བྱ་ཞེ་ན། འཆྱི་བའྱི་འདུན་པ་སྐྱེ་བའྱི་ཆོས་བཤད་བྱར་མྱི་རུང་བ་དེ་བས་ན། འདྱི་ལྟར་བྱ་སེ། ཁོད་ནྱི་ནད་དང་
བྲལ་ནས་ཆོས་སོད་པའྱི་དོན་དུ་ཡུན་རྱིང་དུ་འཚོ་བར་ཤོག་ཅྱིག །ཇྱི་སྲྱིད་གསོན་ན་ནྱི་དེ་སྲྱིད་དུ་བསོད་ནམས་
ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་ཆོས་སོད་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནད་པ་
བསྐྱང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ནད་ཀྱིས་གདུངས་པའྱི་ནད་པ་ལ་སན་དག་སྱིན་པ་དང་། མཁས་པས་
གདམས་ངག་ཀང་སྱིན་པར་བྱ་ཞེས་གནས་དང་གནས་མྱིན་མཁེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །གནས་
ནྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། གནས་མྱིན་ནྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་སེ། སྱིན་སོགས་ནྱི་ལོངས་སོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། སེར་ས་ནྱི་ལོངས་
སོད་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རབ་དབྱེ་མ་ལུས་པ་མཁེན་པ་ནྱི་གནས་དང་གནས་
མ་ཡྱིན་པ་མཁེན་པའོ། །ནད་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསབ་བྱ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ཚོང་ལ་བརེན་པའྱི་ེས་པ་
བསན་པ་ནྱི། ཕན་ཚེགས་ལས། ཤ་ཟའྱི་བུ་སྐྲ་ལང་གུ་ཅན་ཞྱིག་ེ་དགས་ཟློས་གར་མཁན་ལ་བཙོངས་པས་སྐྲ་
ཅན་དགེ་སོང་གྱིས་བཙོང་བར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་སོ། །ཡང་དེའྱི་སྐྲ་གར་མཁན་ལ་བཙོངས་པས་དགེ་སོང་གྱིས་སྐྲ་
བཙོང་བར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་འཚོང་ན་སོམ་པོའ །ོ །མན་ཡོད་དུ་ལྷུང་བཟེད་རང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མྱི་
བསྲེག་པར་གཞན་ན་བའྱི་ལྷུང་བཟེད་ལ། འདྱི་ཤྱི་ན་ང་ལ་འབྱུང་སམ་དུ་རེ་བས་ལྷུང་བཟེད་དང་སམ་སར་
སོགས་ལ་ཆགས་པས་དགེ་སོང་གཞན་ན་བ་དག་ལ་གདོལ་པ་སེ་བཤན་པ་བཞྱིན་དུ་བརེ་བ་མེད་པར་དགེ་སོང་
གང་ཞྱིག་ན་བ་དེ་འཆྱི་བའྱི་འདོད་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ེས་བྱས་ྱིད་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་
བསབ་བྱ་གཞན་བསན་པ་ནྱི། བཞད་གད་དང་དགོད་བག་གྱི་ཆེད་དུ་ཡང་ག་ག་ཚིལ་མྱི་བྱའོ། །ག་ག་ཚིལ་ནྱི་
གཞན་གྱི་གཡའ་བསག་པའོ། །འདྱི་ནྱི་སོན་མན་ཡོད་ན་དགེ་སོང་རྒན་པ་ཞྱིག་དང་གཞོན་ནུ་བཅུ་བདུན་སེ་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ལས་ཀྱི་རེ་མོས་བབ་པའྱི་དུས་སུ་དགེ་སོང་རྒན་པོའ་ི གོགས་མ་བྱས་པས་ཁོས་པ་ན། དགེ་སོང་ཁོས་པ་ཞྱི་བའྱི་
དོན་དུ་གཞོན་ནུ་བཅུ་བདུན་སེས་གཡའ་བསགས་པས་རླུང་གེན་དུ་འཚུབས་ཏེ་ཤྱི་བ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་
སོ། །གཞན་ཡང་མཆོད་རེན་དང་ཁང་པ་བརྱིག་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ཚེ་ན། ཁང་པ་བརྱིག་པ་ལ་སོགས་
པའྱི་ལས་བྱེད་པས་ཁྱིམ་པ་གོགས་སུ་མེད་པའྱི་ཚེ་ཤྱིན་ཏུ་ལྱི་བའྱི་ཁུར་པོ་རང་གྱིས་མྱི་ཁེར་ཞྱིང་། དགེ་སོང་
གཞན་ཡང་འཁུར་དུ་མྱི་གཞུག་གོ །སོན་ཁང་པའྱི་ལས་བྱེད་པ་ན་དགེ་སོང་གྱིས་ཤྱིང་བཏེག་པ་ལག་ནས་ཤོར་
ནས་ཤྱིང་བཟོ་མཁན་གྱི་མགོ་བོར་ཕོག་ནས་ཤྱི་བ་ལ་བརེན་ནས་བཀག་གོ །སོན་པ་འབྲོག་གནས་ན་བཞུགས་
པའྱི་ཚེ་བསྲོ་ཁང་རྱིག་པ་ན་ལག་ག་བ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་ཕག་སེང་དུ་རྱིམ་པས་འདེན་པ་ན་སོ་ཕག་ཅྱིག་ཆག་ནས་
ཕེད་དགེ་སོང་ལ་ཕོག་སེ་ཤྱི་བས་བཅས་ཏེ། སོ་ཕག་གྱི་རྱིག་པ་བྱེད་པའྱི་དུས་སུ་སོ་ཕག་གས་པོ་ལ་སོགས་པ་
གཞན་ལ་གཏོད་པའྱི་ཚེ་ན་གཞན་ལ་བར་མ་སད་པར་སྱིན་པར་མྱི་བྱའོ། །ཡང་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ྱི་མ་
རངས་པར་ལས་བྱས་པས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཕ་བ་ན་ྱི་མ་ཟད་པར་དགེ་སོང་གྱིས་ག་མྱི་བཞྱིན་དུ་ལས་མྱི་
བྱའོ། །དགེ་སོང་གྱིས་བསྲོ་ཁང་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་བྱེད་པ་ན་ཡང་སོ་ཀ་ནྱི་ས་དོ་ལས་བྱ་ཞྱིང་། དགུན་ཁ་ནྱི་ཕྱི་
དོ་ལས་བྱའོ་གསུང་། ལས་བྱེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཞལ་ཏ་བ་བློ་ལྡན་གྱིས་ལས་བྱེད་པ་དེ་དག་ལ་ལས་བྱ་དགོས་པ་གོ་
བར་བྱས་ནས། ལས་བྱེད་པ་དེ་རྣམས་ལས་ཀྱིས་དུབ་པ་སང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁེའུ་སུ་སོགས་བཟའ་བཏུང་གྱིས་
ཚིམ་པར་བྱའོ། །ཁེའུ་སུས་ནྱི་ས་དོའ ་ི དུས་ཀྱི་བྲོ་ཆུང་ལ་བྱའོ། །འདྱི་འདའྱི་ཟས་ནྱི་མུ་གེའྱི་ཚེ་ལྟོ་འགངས་པ་མ་
རེད་དེ་ལྟོགས་ནས་ལ་ན་གནང་ངོ་། །གཙུག་ལག་ཁང་ནྱི་བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་མེལ་ཙེ་ལ་བརོན་པར་ཡང་ནྱི་
རེས་སུ་གནང་ངོ་། །མེལ་ཙེ་བ་རྒན་ཞུགས་ཀྱིས་ཆོམ་རྐུན་པའྱི་མགོར་གཎྱི་བསྣུན་ནས་ཤྱི་བ་ལ་བརེན་ནས་
བཅས་ཏེ་སེམས་ཅན་དག་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་མ་བསམས་པར་རོ་བ་དང་དབྱུག་པ་སོགས་མྱི་འཕང་ངོ་། །ཡང་
ཁྲུ་བཅུའྱི་ནང་རོལ་གྱི་སོད་ཡུལ་དུ་མྱིག་མཐོང་གྱི་སར་རོ་བ་ལ་སོགས་བརགས་ནས་དོར་བར་རུང་སེ། སར་
བསབ་པ་བླངས་པ་རེས་སུ་དན་པ་བསྐྱེད་པ་ཡྱིས་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱས་ཀང་ནང་གྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་སོམ་པ་མས་
པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་གནས་བསྐྱང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། རྱི་བྲག་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགེ་སོང་དྲུག་ཅུ་གསོ་སོང་
བྱས་ནས་ཆོས་སྒྲོགས་པའྱི་ཚེ་ཆོམ་རྐུན་པས་བཅོམ་པ་ལ་བརེན་ནས། མཚན་མོ་དམ་པའྱི་ཆོས་སྒྲོགས་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་གནས་དག་ཏུ་སོ་ལ་སོགས་པ་བསམ་པར་བྱས་སམ་ཞེས་དྱི་བར་བྱའོ། །སུ་ཞྱིག་གྱིས་ན། དགེ་
འདུན་གྱི་གནས་བརན་གྱིས་སོ། །སུ་ཞྱིག་ལ་དྱི་ཞེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ལ་དྱི་བ་བྱའོ། །གཙུག་
ལག་ཁང་གང་ལ་དགོས་པར་བརག་པར་བྱ་བ་བཅྱིང་བ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་ནྱི་བསྲུང་
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བར་བྱའོ། །དགོས་པ་ནྱི། གཙུག་ལག་ཁང་རྐུན་པོ་ལ་སོགས་པས་འཇོམས་པ་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །གཙུག་
ལག་ཁང་དུ་གནས་པ་དེ་དག་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགོས་པའྱི་བཅྱིང་བ་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པ་སེ། གང་ལ་གང་འོས་
སྱིན་ནོ། །སུ་ཡྱིས་ན། ཞལ་ཏ་བ་ཡྱིས་སོ། །བཅྱིང་བ་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། འཕྲུལ་རེན་ནྱི་ཡུ་བ་ནས་བཟུང་ནས་
བསྐོར་བར་བྱའོ། །སེང་གཟེར་ནྱི་སེང་ནས་འཇུག་པའྱི་གཟེར་རོ། །འོག་འཇུག་ནྱི་གཡག་ཤྱིང་དང་། སོ་ལགས་
དང་། ལྡེ་མྱིག་ཀོག་པོ་ཡང་བཅྱིང་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །བཅྱིང་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐུབ་ན་གཅྱིག་དང་། གྱིས་དགོས་
ན་གྱིས་དང་། གསུམ་དགོས་ན་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བྱྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་བསྲུང་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བཅྱིང་བ་ཐ་
དད་པ་སེ་སོ་སོར་གཞུག་པར་བྱས་ཏེ་བསྲུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་བཅྱིང་བ་ཐམས་ཅད་གཞུག་པར་འོས་ན་ཡང་རོག་པ་
པོའ ་ི ལས་བྱེད་པ་དེ་ཡྱིས་ཐམས་ཅད་གཞུག་གོ །སོ་བསམ་པ་ནྱི་ལྔ་སེ། རྒྱབ་གཏན་དང་། སོ་གཏན་དང་།
འཁོར་ལོ་དང་། སོ་ལགས་དང་། ལྡེ་མྱིག་ཀོག་པོ་དག་གོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དྲུག་པ་གོགས་བསྐྱང་པ་ནྱི། སོན་
པའྱི་བསན་པ་ལ་གུས་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ལམ་དུ་འགོ་བ་ན་དགེ་སོང་ལུས་དུབ་ཅྱིང་ཐང་ཆད་པ་དག་ལ་སོན་ཕ་
ལ་བུས་བྱས་པ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པར་མྱི་བྱའོ། །བུས་སོན་ཕ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱས་ཤེ་ན། སོན་བྱུང་གྱི་དུས་ན་ཕ་རྒན་པོ་
བུ་དང་འགོགས་ནས་དལ་བར་འགོ་བ་ལ་ཟས་ཀྱི་དུས་ཡོལ་དུ་དོགས་པར་གྱུར་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྱིས་ཕ་དེ་བུ་
དེ་ཡྱིས་རྒྱབ་ནས་འཕུལ་བས་ཅུང་ཟད་མགོགས་སུ་སོང་བས་ཐབས་ཡོད་དོ་སམ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཕུལ་
བས་ལམ་དུ་ཁ་སྦུབ་ནས་ས་ཞྱིབ་མོ་ཁར་འཚོངས་ཏེ་འཆྱི་བའྱི་དུས་བྱས་སོ། །འདྱི་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ་
མཛད་དོ། །བཞྱི་པ་བརྫུན་སྨྲ་ལ་གྱིས་ཏེ། གེང་གཞྱི་དང་། བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་པ་ཁྱིམ་དང་འབྱོར་པ་
སངས་པ་ཡངས་པ་ཅན་སེའུའྱི་རྱིང་གྱི་འགམ་ན་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་མུ་གེའྱི་དུས་ཤྱིག་ན། སོན་་པར་གྱུར་པ་
ཕྱིས་དགེ་སོང་བྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་བླ་མའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་
གཅྱིག་ལ་ཡོད་པར་བསྒྲགས་ཏེ་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་གོ་བར་བྱས་ཤྱིང་། གོང་ཡུལ་དུ་རྒྱུས་ནས་འཚོ་བ་བཅོལ་
བར་བྱས་པ་དེའྱི་ཚེ་དེ་ལ་བརེན་ནས་སོན་པས་བཀག་པ་མཛད་དོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་སྲ་བར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་སྨྲ་
ཤེས་ཤྱིང་དོན་གོ་བའོ། །བསམ་པ་ནྱི་བརྫུན་སྨྲ་བར་འདོད་ཅྱིང་འདུ་ཤེས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའོ། །སོར་བ་ནྱི་ངག་
སྨྲ་བར་བརམས་པའོ། །བརོད་བྱ་ནྱི་མྱིའྱི་ཆོས་བླ་མའོ། །མཐར་ཐུག་གཞན་གྱིས་དོན་གོ་བ་ནའོ། །དགག་བྱ་ནྱི་
འདྱིར་ཚིག་མྱི་བཙུན་ཞྱིང་ཕྱི་མར་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའོ། །གྱིས་པ་བཅས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་།
རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྱི་རོགས་པ་མྱིའྱི་ཆོས་བླ་མའྱི་ཡོན་ཏན་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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རྣམས་མ་ཐོབ་པར་ནྱི་ཐོབ་བོ་ཞེས་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་མེད་པར་སྨྲ་ན་སྨྲ་བ་པོའ་ི སོམ་བརོན་མཐའྱི་ལྟུང་བ་ཕམ་
པ་འཐོབ་པའོ། །དོན་ལ་མ་འཐོབ་ཀང་ཐོབ་བོ་སམ་པའྱི་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཡོད་ན་དངོས་གཞྱིར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།
སོན་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་དག་བཅོམ་མ་ཐོབ་ཀང་ཐོབ་པར་རློན་པ་བཞྱིན་ནོ། །མྱིའྱི་
ཆོས་བླ་མ་ནྱི། གཞྱི་འགེལ་ལས། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་སོགས་སྒྲྱིབ་པ་ལྔ་ནྱི་མྱིའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ལ། བླ་མ་ནྱི་དེ་དག་
སངས་བའོ་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། དངོས་གཞྱིའྱི་དོན་བསན་པ་དང་། ན་སད་སེལ་
བ་བསན་པ་དང་། དངོས་གཞྱི་གཞན་བསན་པ་དང་། སེལ་བ་གཞན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་མྱིའྱི་ཆོས་
བླ་མའྱི་ཡོན་ཏན་ཞེས་པ་ནྱི། ཡན་ལག་གྱིས་འོག་ས་ལས་འདའ་བ་བསམ་གཏན་རྣམས་དང་། དམྱིགས་པའྱི་སོ་
ནས་འོག་ས་ལས་འདའ་བ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་དང་སོགས་པའྱི་སྒྲས་བསྡུས་པ་ཚད་མེད་བཞྱི་དང་།
བདེན་པ་མཐོང་བ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པའྱི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམས་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཟག་
མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཐོབ་པར་སྨྲ་བ་ན་མཐར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་མཐའྱི་ཚིག་རེ་རེ་ལ་སར་རོ། །ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པའྱི་དོན་རོགས་པར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་གསུངས་པའྱི་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བཞྱི་
པོ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་སྨྲ་ན་ཡང་མཐར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སར་རོ། །ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་
པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་པོ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་མཐར་འགྱུར་རོ། །བསམ་གཏན་ཞེས་བརོད་པའྱི་
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བཞྱི་པོ་ཡྱི་བདེ་བ་ལ་རེག་པས་གནས་པར་སྨྲ་བ་དང་། རེས་ཀྱི་ཤེས་པས་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་
པ་བདག་གྱིས་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། ལྷ་ལ་སོགས་པ་བདག་གྱིས་མཐོང་བ་དང་། བདག་གྱིས་ལྷ་དེ་དག་དང་
གཏམ་ཡང་བྱས། དེ་དག་ཀང་བདག་ལ་ཚུར་སྨྲའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཀླུ་དང་གནོད་སྱིན་དང་དྱི་ཟ་ལ་
སོགས་བདག་གྱིས་མཐོང་ངོ་། །བདག་གྱིས་གཏམ་ཡང་བྱས་སོ། །དེ་དག་ཀང་བདག་ལ་ཚུར་སྨྲའོ་ཞེས་རྫུན་དུ་
སྨྲ་ན་དགེ་སོང་ལ་མཐར་ཏེ་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལྷ་ནྱི། འགེལ་ཆུང་ལས། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྫུ་
འཕྲུལ་མེད་ཀང་ས་ལ་གནས་པ་ཞེས་སོ། །གནོད་སྱིན་ནྱི། གཞྱི་འགེལ་ལས། ལྷ་རེན་གྱི་གཏོར་མ་ལེན་པ་ཞེས་
སོ། །དྱི་ཟ་ནྱི། ལྷ་ལ་རོལ་མོ་བྱེད་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཡང་ལྷའྱི་སྐད་ནྱི་བདག་གྱིས་ཐོས་སོ། །བདག་གྱི་སྐད་ཀང་
དེ་དག་གྱིས་ཐོས་སོ། །ལྷ་དེ་དག་ནྱི་མཚན་མོ་བདག་གྱི་དྲུང་དུ་འོང་ངོ་ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གནོད་སྱིན་
དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་ཀང་བདག་གྱིས་ཐོས། དེ་དག་མཚན་མོ་བདག་གྱི་དྲུང་དུ་འོང་ངོ་ཞེས་སོགས་ཏེ།
དགེ་སོང་རྫུན་དུ་སྨྲ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕམ་པར་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་ན་སད་སེལ་བ་བསན་པ་ནྱི། ཕན་ཚུན་
མཐོང་ངོ་ཞེས་པ་དང་། སྒྲ་ཐོས་སོ་ཞེས་པ་དང་། འགོའ ་ོ ཞེས་སོགས་དེ་དག་ཀུན་སྨྲས་པ་ལ་སོམ་པོར་འགྱུར་
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བར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནྱི། བདག་གྱིས་རྡུལ་ཁོད་ཀྱི་ཤ་ཟ་མཐོང་། དེ་དག་དང་གཏམ་ཡང་བྱས་སོ། །བདག་གྱིས་
དེ་དག་གྱི་སྒྲ་ཡང་ཐོས་ཞེས་སོགས་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སེ། རྡུལ་ཁོད་ཀྱི་ཤ་ཟ་ནྱི། འགེལ་ཆུང་ལས། ཕག་དར་ཁུང་ན་
གནས་ཤྱིང་འཚུབས་མར་བརྫུ་ནུས་པ་ཞེས་སོ། །བདག་ཅེས་པའྱི་སྒྲ་མྱི་སར་བར་འདྱི་ན་གང་ཞྱིག་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་
སོགས་པ་དག་མཐོང་བ་ཡོད་ཅེས་སྨྲ་ན་ཡང་སོམ་པོའ །ོ །འདྱི་ནྱི་འདུལ་བ་གཞྱིའྱི་དོན་ནོ། །རྣམ་འབྱེད་ལས་ནྱི།
བདག་གྱིས་ཤ་ཟ་མཐོང་བ་སོགས་ཀྱི་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཡང་ཕམ་པར་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་
མཐོང་བ་ལ་ཕམ་པར་བཞག་ལ། རྡུལ་ཁོད་ཀྱི་ཤ་ཟ་སོགས་མཐོང་བ་ལ་སོམ་པོར་བཞག་པའྱི་ཁད་པར་ཅྱི་ཞེ་ན།
རྣམ་འབྱེད་གྱི་འགེལ་པར། ཕལ་ཆེར་ཐ་མལ་པའྱི་ཤེས་པས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དེ་དག་མཐོང་བ་ལ་
སོགས་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་སོར་བར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ེས་པ་སོམ་པོར་འགྱུར་ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་དངོས་གཞྱི་
གཞན་བསན་པ་ནྱི། བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱིས་བསྡུས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ལུས་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པར་
གནག་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། མྱི་རག་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། སོང་པ་ྱིད་དུ་སོ་སོར་རོག་པའྱི་འདུ་ཤེས་སོགས་
ཀྱིས་བསམ་གཏན་གྱི་འབྲས་བུ་མངོན་ཤེས་ཐོབ་པར་རབ་ཏུ་སོན་ན་དགེ་སོང་དེ་མྱི་འདོད་ན་ཡང་མཐའྱི་ཕས་
ཕམ་གྱི་ལྟུང་བའྱི་མཚོན་ཆས་མགོ་གཅད་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སོང་ཞེས་སོས་པས་ནྱི་རས་དང་
སགས་སོགས་ཀྱིས་རང་ལུས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནས་སྨྲས་ན་སེལ་བའོ་ཞེས་སོ། །བཞྱི་པ་སེལ་བ་གཞན་བསན་
པ་ནྱི། དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་གང་བདག་གྱིས་མཐོང་ངོ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བར་མྱི་བྱེད་ཀང་སྱིར་འདྱི་ན་རྡུལ་ཁོད་
ཀྱི་ཤ་ཟ་མཐོང་བ་ཡོད་ཅེས་དེ་སྐད་བརོད་ན་ེས་བྱས་སོ། །དགེ་སོང་གྱི་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །དགེ་
སོང་མའྱི་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་ལ་གསུམ་སེ། དོན་དངོས་བསན་པ་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་བསབ་བྱ་དང་། ཞར་ལ་གེང་
གཞྱི་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་མའྱི་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་མཛའ་ཅན་མ་ལ་བཅས་པ་
དགེ་སོང་མ་གཞན་གྱི་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་ཡུལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་འཆབ་པ་དང་།
སོམ་དགའ་མོ་ལ་བཅས་པ་རེག་པའྱི་ལྟུང་བ་དང་། ལུས་བཀན་གྱི་ལྟུང་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཕོའ ་ི ལུས་ལ་
རེག་པར་འདོད་པའྱི་ཀུན་སོང་གྱིས་མྱིག་ནས་པུས་མོའ ་ི བར་གྱིས་སྐྱེས་པ་ལ་རེག་པ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། ལུས་
བཀན་ནྱི་བདག་ལ་འདོད་པ་བསེན་པར་འདོད་པའྱི་སྐྱེས་པའྱི་ལག་གྱིས་སེབ་པར་ཕན་ཚུན་ཆགས་པར་ཤེས་
བཞྱིན་དུ་ལ་བས་ལུས་བཀན་པ་དང་། བཅུ་གྱིས་སེ་ལ་བཅས་པ་དགེ་སོང་གནས་དབྱུང་བྱས་པ་དགེ་འདུན་
ལ་བཟོད་པར་གསོལ་བར་ངེས་པ་ཞྱིག་ཤེས་བཞྱིན་དུ་བཟོད་པ་གསོལ་བ་དེ་ལས་བཟློག་པའྱི་དགེ་སོང་མ་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དགེ་སོང་མའྱི་དགེ་འདུན་གྱིས་གསོལ་བཞྱིས་བཟློག་ཀང་མྱི་གཏོང་ན་བག་མེད་པའྱི་ཕོགས་བྱེད་པ་ྱིད་བཟློག་
པའྱི་ཕམ་པ་སེ། དགེ་སོང་མའྱི་ར་ལྟུང་བཞྱི་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་སོང་ལ་བཤད་པའྱི་ཕས་ཕམ་པ་བཞྱིས་ཀང་
དགེ་སོང་མའྱི་ར་བའྱི་སོམ་པ་འཇྱིག་གོ །གྱིས་པ་ལ་མྱི་ཚངས་སོད་ནྱི་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་སེར་སྐྱ་བཟང་མོ་ལ་
བཅས་ཤྱིང་། ལྷག་མ་གསུམ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་བཞྱིན་ནོ། །ལྟུང་བ་འཆབ་པ་སོགས་བཞྱི་པོ་དེ་དག་དགེ་སོང་ལ་ནྱི་
རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ། འཆབ་པའྱི་ལྟུང་བྱེད་དང་། རེག་པའྱི་ལྷག་མ་དང་། མྱི་ཚངས་སོད་ཀྱི་སོམ་པོ་དང་། སངས་
པའྱི་རེས་སུ་ཕོགས་པའྱི་ལྟུང་བྱེད་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཞེས་སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་བྱེད་པས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་
ནྱི། མོའུ་གལ་གྱི་བུས་ཡངས་པ་ཅན་པ་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་པ་གྱིས་འཐབ་པའྱི་དུས་སུ་ཡངས་པ་ཅན་པ་
རྒྱལ་བར་ལུང་བསན་པ་ན། དང་པོ་ཅུང་ཟད་རྒྱལ་ཡང་ཕྱིས་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཀྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་དག་གྱིས་ཡངས་པ་
ཅན་གྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཕམ་པར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་བ་དང་ཕམ་པ་སོགས་ལུང་བསན་པ་ལ་དགོངས་སུ་
གསོལ་བ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བརོད་པར་བྱ་སེ། དགོངས་པ་སོན་དུ་བཏང་བ་ལས་གཞན་དུ་སོན་དུ་མ་བཏང་
བར་ལུང་སོན་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་མུ་སེགས་པས་ལོ་བཅུ་གྱིས་སུ་ཆར་མྱི་འབབ་པར་
ལུང་བསན་པ་ན། མོའུ་གལ་གྱི་བུས་ཞག་བདུན་ན་ཆར་འབབ་པར་ལུང་བསན་པས་ཅུང་ཟད་བབས་ནས་ཆད་
པས་ཆར་འབབ་པའང་དེ་བཞྱིན་དུ་བསམས་ཏེ་བརོད་དོ། །སྱིར་ཆར་འབབ་པ་མྱི་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་ལྔ་གསུངས་ཏེ།
ས་ཆེན་པོ་འདྱི་ལ་མེའྱི་ཁམས་འཁྲུགས་ཏེ་དེས་ཆར་བར་མ་དོར་སྐེམས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་རླུང་ལྡང་ཞྱིང་
དེས་ཆར་དེ་ཀ་ལྱིང་ཀའྱི་དགོན་པ་སོགས་སུ་འབེབས་པ་དང་། ལྷའྱི་བུ་ཆར་གྱི་ཤུགས་ཅན་མྱོས་ཤྱིང་བག་མེད་
ནས་དུས་དུས་སུ་ཆར་གྱི་རྒྱུན་འབབས་སུ་མྱི་སེར་བ་དང་། མྱི་རྣམས་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་འདོད་ཆགས་དང་དགའ་
བས་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན་ཅྱིང་ཆོས་ལོག་གྱིས་དཀྱིས་པས་དེ་དག་ལ་ལྷས་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་སུ་མྱི་སེར་བ་དང་།
ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྒྲ་གཅན་རྒྱ་མཚོ་ནས་འཕགས་ཏེ་ལག་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཆར་འབབ་པ་རྒྱ་མཚོར་ཕོ་
བའོ། །ཡང་གཅེར་བུ་པ་ལ་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་རང་གྱི་ཆུང་མའྱི་མངལ་གྱི་སེམས་ཅན་བུ་མོར་འབྱུང་ངམ་བུར་
འབྱུང་ཞེས་དྱིས་པ་ན། བུ་མོར་འབྱུང་བར་ལུང་བསན། མོའུ་གལ་ལ་བུར་ཡོད་དམ་བུ་མོར་ཡོད་ཅེས་དྱིས་པ་ན་
བུར་ཡོད་པར་ལུང་བསན་པའྱི་ཚེ་སོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་བུར་ཡོད་པ་མཚན་གྱུར་ནས་བུ་མོར་བྱུང་བ་དང་།
སོགས་པ་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་སྱིན་བདག་གཅྱིག་གྱིས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་སྣུམ་ཅན་གྱི་ཟས་བྱྱིན་པས་ལྷུང་བཟེད་
ཆུ་དོན་ལ་འཁྲུད་པ་ན། ེ་དགས་ཆུ་འདྱི་གང་ནས་འབབ་ཅེས་མོའུ་གལ་ལ་དྱིས་པའྱི་དུས་སུ་མཚོ་མ་དོས་པ་
ནས་འབབ་བོ་ཞེས་གསུངས་པ་ན། མ་དོས་པའྱི་ཆུ་ནྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཡྱིན་པས་འདྱི་ལ་ཡན་ལག་དང་པོ་
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བསྱིལ་བ་མ་ཚང་ངོ་ཞེས་བརྒལ་ལོ། །ཡང་མན་ཡོད་དུ་མོའུ་གལ་གྱིས་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་
སོམས་པར་ཞུགས་པ་ན་ཆུ་ཀླུང་དལ་འབབ་ཀྱི་འགམ་ན་ཡོད་པའྱི་གང་པོ་ཆེའྱི་སྒྲ་ཐོས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན་ེ་
དགས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་སྒྲའྱི་འདུ་ཤེས་དང་བྲལ་ལོ་ཞེས་བརྒལ་ལོ། །འདྱིར་མོའུ་གལ་ལ་རྫུན་
སྨྲའྱི་ེས་པ་ཡོད་པ་མྱིན་ཏེ། སར་བུར་ཡོད་པ་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མཚན་གྱུར་པ་དང་། ཆར་གྱི་རྒྱུ་ཡོད་པར་
མཐོང་ཡང་ཕྱིས་ཆར་བབ་པ་རྒྱ་མཚོར་བྱོ་བ་དང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུར་ཡོད་ཀང་ྱི་ཚེ་བའྱི་དམྱལ་བ་
ལྔ་བརྒྱའྱི་སེང་ནས་འོངས་པས་དོས་པ་དང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་སྒྲ་ཐོས་པ་སོགས་ལ་དགོངས་པས་དོན་ལ་ེས་པ་
མེད་དོ། །འོན་ཀང་སོན་དང་ཕྱི་མཐའ་མ་བརགས་པར་ལུང་བསན་པས་ན་ལུང་སོན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་
དགོངས་སུ་གསོལ་བ་བྱ་དགོས་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ། དགོངས་པ་སོན་དུ་བཏང་བ་ལས་གཞན་དུ་མ་བཏང་ན་
འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །བརྫུན་གྱི་གེང་གཞྱི་ནྱི། རྱི་བྲག་གྱི་སེར་སྐྱ་ཞྱི་བའྱི་བུ་སེར་སྐྱ་ཞེས་པས་སོན་
སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གྱི་བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་དགེ་སོང་བྱས་པ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་མའྱི་ཚིག་གྱིས་
བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་རང་གྱི་སོབ་མ་སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་དག་ལ་ཁོད་གང་པོའ ་ི མགོ་བོ་ཅན་ནོ་ཞེས་
སོགས་རྫུན་གྱི་ངག་ཚིག་རྩུབ་པོ་སྨྲས་པས་ཆུ་སྲྱིན་འྱི་རྱིགས་ཅན་དང་། གང་པོ་དང་ར་དང་བོང་བུ་དང་བ་ལང་
དང་སེའུ་དང་སག་དང་སེང་གེ་དང་དོམ་དང་དེད་དང་གུང་དང་བྱྱི་བ་དང་རྔ་མོང་དང་ར་ལུག་དང་ཁྱི་དང་ཕག་
དང་མ་ཧེ་དང་རྱི་དྭགས་ཀྱི་གདོང་དང་གདོང་བཅོ་བརྒྱད་པར་སྐྱེས་པ་ལས་བཅས་སོ། །ར་བའྱི་ལྟུང་བ་རྒྱས་
པར་བཤད་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་སྒྲ་དོན་གྱིས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཕམ་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་
གྱིས་ོན་མོངས་པའྱི་དག་ཕམ་པར་བྱེད་པར་ཁས་བླངས་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་དག་ཡྱིས་ཚུར་ཕམ་པར་བྱས་པ་
དེའྱི་ཕྱིར་ཕས་ཕམ་པར་གྱུར་པ་སེ། འདྱི་དག་གང་རུང་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་
འབྱེད་ལས་བརོད་པ་ངེས་པར་བྱའོ། །འདྱིར་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཕམ་པ་གཅྱིག་བྱུང་བས་ཚུལ་ཁྱིམས་མེད་
པར་མྱི་འགྱུར་བར་བཞེད་དེ། གཞྱི་འགེལ་ལས། ཇྱི་ལྟར་ཕོགས་གཅྱིག་བླངས་གྱུར་པས། །མཐའ་དག་བླངས་
པར་མྱི་འགྱུར་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ཕོགས་གཅྱིག་འཁྲུགས་པ་ལས། །མཐའ་དག་འཁྲུགས་པར་ཇྱི་ལྟར་
འགྱུར། །ཞེས་སོ། །མཛོད་དུ་ཡང་། ཁ་ཆེ་རྣམས་ནྱི་བྱུང་བ་ལ། །བུ་ལོན་ནོར་ཅན་གྱིས་སུ་འདོད། །ཅེས་
སོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་བ་དེ་ྱིད་ལ་འཆབ་སེམས་མ་སྐྱེས་པའྱི་དབང་དུ་
བྱས་ལ། འཆབ་སེམས་སྐྱེས་ན་ར་བ་གཞན་རྣམས་ཀང་ནུས་མེད་དུ་བྱས་སོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་ཡང་ར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བའྱི་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་བ་དེ་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ལ་ཕྱིས་སོར་ན་ེས་བྱས་དང་། ཟླ་བོ་གཞན་གྱི་རྱིགས་ལ་སོར་ན་
གང་སོར་བ་དེ་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེས་བཞེད་དོ། །འདྱི་ལྟར་ན་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་ཕམ་པ་དུ་མ་རྱིམ་ཅན་དུ་
འབྱུང་བ་སྲྱིད་པར་ཁས་བླང་དགོས་སོ། །གཞུང་འདྱི་ལྟར་ན་ར་བའྱི་ལྟུང་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡང་ཟླ་
བོ་གཞན་རྣམས་ཀང་མས་པར་བཞེད་དེ། གཞན་ལ་ཕྱིར་བཅོས་གསུངས་ལ་ཕམ་པ་ལ་ཕྱིར་བཅོས་མ་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ནྱི་འཆབ་སེམས་མ་སྐྱེས་པ་ལ་ཇྱི་སྲྱིད་མ་ཤྱིའྱི་བར་ལ་ཆད་པ་
ལས་ཀྱི་བསབ་པ་བྱྱིན་ནས་གལ་ཏེ་དག་བཅོམ་ཐོབ་ན་དང་པོའ ་ི བསབ་གལ་ཐོབ་པར་བཤད་དོ། །འདྱིས་ཆད་
པའྱི་ལས་ལ་སོབ་པ་ྱིད་ཚུལ་ཁྱིམས་དག་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། སར་སོམ་པ་ལེན་ཡང་མྱི་དགོས་པར་འདོད་
དོ། །འགའ་ཞྱིག་གྱིས་གཅྱིག་མས་ན་ཟླ་བོ་གཞན་རྣམས་ཀང་མས་པར་བཤད་པ་ནྱི་དང་དོན་ཡྱིན་ཏེ།
དགོས་པ་ལྷག་མ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྲུང་སེམས་ཆེར་བསྐྱེད་པའྱི་ཐབས་སོ། །ངེས་པའྱི་དོན་ནྱི་ར་བའྱི་ལྟུང་
བ་གང་རུང་བྱུང་ཡང་ཕྱིས་ཀང་ས་མ་ལྟར་སྲུང་བར་བྱེད་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་དང་བསོད་ནམས་མམ་
པར་ས་སེ་ལས་བཤད་པ་དང་། མདོ་སེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ལ་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མྱི་
ཁབ་པ་ཡོད་པར་ཤེས་ན་ནྱི་ཤྱིང་ཏ་ལ་མགོ་བཅད་པ་བཞྱིན་དུ་ཕམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་པ་དང་། མདོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་
པོ་ལས་ཀང་། ཕམ་པ་བཅུ་དང་ལྟུང་བ་བཞྱི་བཅུ་ར་བརྒྱད་བྱུང་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
དྲུང་དུ་ཞག་བདུན་མཐོལ་ཚངས་བྱས་ནས་ལྟས་བཟང་པོ་མཐོང་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་འཐོབ་བོ་ཞེས་གསུངས་
སོ། །སའྱི་སྱིང་པོ་འཁོར་ལོ་བཅུ་པ་ལས། དཔེར་ན་སོས་བསྲེགས་ཏེ་སོས་ྱིད་འཚིག་སེ་མེད་པར་སོང་ཡང་དྱི་
བསུང་བྲོ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དེ་ཡང་མཐོ་རྱིས་དང་མྱང་འདས་ཀྱི་དྱི་བསུང་བྲོ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ཚུལ་
ཁྱིས་མས་ཀང་དེའྱི་ཆ་ལུགས་འཕགས་པ་དང་མཐུན་པས་དེ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པའྱི་
དགེ་བའྱི་ར་བ་ས་ཚོགས་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་དང་། མདོ་དན་པ་ེར་གཞག་ལས། གར་
མཁན་དག་ཀང་གོས་ངུར་སྨྲྱིག་བགོས་པ་ཙམ་གྱིས་ལྷའྱི་བྱ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པར་སྐྱེས་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་
འཆད་དོ། །ལྷག་མ་མེད་པའྱི་སེ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར་བཅོས་ལ་གྱིས་ཏེ།
ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་དང་། རོད་པ་ཕྱིར་བཅོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཕྱིར་བཅོས་དང་།
མ་ངེས་པ་ཕྱིར་བཅོས་དང་། གང་ཟག་ལྷག་མ་ཕྱིར་བཅོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན་པ་དང་།
རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་པས་ཕས་ཕམ་པའྱི་ཆོས་དག་ཏུ་གང་གསུངས་པ་མ་
ལུས་པ་བརོད་ཟྱིན་ནས་ནྱི། དགེ་འདུན་གྱི་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་ལྱི་བའྱི་རྱིམ་པ་ནས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པར་
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བྱའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སོམ་ནྱི། ཁུ་བ་འཛིན་པ་འཁྱིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་སན། །ཁང་པ་ཁང་
ཆེན་དང་ནྱི་གཞྱི་མེད་དང་། །བག་ཙམ་དགེ་འདུན་དབྱེན་དང་དེ་རེས་ཕོགས། །ཁྱིམ་སུན་འབྱྱིན་དང་བཀའ་བློ་
མྱི་བདེ་བའོ། །དང་པོ་ཁུ་བ་འབྱྱིན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་། ཕྱིར་བཅོས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བའྱི་དོན་དངོས་བསན་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་ལ་སོར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དངོས་
གཞྱི་དང་། ན་སད་སེལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
རྨའྱི་སོ་ཁ་དང་བཤང་ལམ་དང་ཟག་བྱེད་གསུམ་མ་གཏོགས་པར་ལུས་ལ་ཤེས་པ་དང་ལུས་རང་བཞྱིན་དུ་
གནས་པའྱི་ཕོའ ་ི དབང་པོའ ་ི ཡན་ལག་དག་གྱིས་བསམས་བཞྱིན་དུ་ཁུ་བ་འབྱྱིན་པ་ལ་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ལྷག་མའྱི་
ལྟུང་བས་རེག་གོ །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་སེམས་ཅན་དུ་བགང་བའོ། །བསམ་པ་ནྱི་དབྱུང་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་
ཡན་ལག་གྱི་རྣམ་པས་རེག་ཅྱིང་རོལ་བའོ། །མཐར་ཐུག་ཁུ་བ་གནས་ནས་འཕོས་པའོ། །དགག་བྱ་ནྱི་ཆགས་
སེམས་འཕེལ་བ་དང་། ཕྱི་མ་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་
དང་། མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཁུ་བ་རྱིགས་རྣམ་པ་ལྔར་བསན་པ་ནྱི། ཁུ་བ་ས་བ་དང་།
སྐ་བ་ྱིད་དང་། དམར་དང་། སེར་པོ་དང་། སོན་པོ་སེ་འདྱིར་མས་རྱིམ་གྱིས་ངོས་གཟུང་སེ། ཕྱི་མ་སོན་པོ་ནྱི་
འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་གྱི་ཁུ་བ་སེ། དེར་མ་ཟད་དེའྱི་བུ་ཐུ་བོ་ཡང་ནྱི་སོན་པོའ །ོ །ཐུ་བོ་དེའྱི་འོག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་
འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་གྱི་བུ་ཡྱི་ནྱི་སེར་པོ་ཡྱིན་ནོ། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དེའྱི་བློན་པོ་ཡྱི་ནྱི་དམར་པོའ །ོ །སྐ་
བ་ནྱི་དབང་པོ་སྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིའོ། །བུད་མེད་ཀྱིས་དུབ་པ་དང་དབང་པོ་མ་སྱིན་པ་དག་གྱི་ནྱི་ས་བར་ཤེས་
སོ། །དབང་པོ་སྱིན་མ་སྱིན་ནྱི་ན་ཚོད་སྱིན་མ་སྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་ཁུ་བ་
གང་ཡང་རུང་བ་ཕྱུང་ན་དགེ་འདུན་ལ་བརེན་ནས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་དགོས་པ་ྱིད་ཀྱིས་དགེ་འདུན་གྱིས་དག་
པར་བྱ་བའྱི་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་ྱིད་དོ། །གྱིས་པ་ན་སད་སེལ་བ་བསན་པ་ལ་དོན་གསུམ་སེ། སོམ་པོར་འགྱུར་བ་
དང་། ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། ེས་མེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གྱིས་ཤེས་བཞྱིན་དུ་རྱིག་
ཁུང་དང་བུམ་པའྱི་སྦུབས་དང་། སོགས་པ་བུ་ག་གཞན་དུ་ཁུ་བ་འབྱྱིན་པ་ནྱི་ལྟུང་བ་སོམ་པོ་ཡྱིས་ནྱི་བཅོམ་པ་སེ།
དཔེར་ན་ཕ་བོང་སོམ་པོས་བསད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞུང་དམ་པ་ལས། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ེས་པ་སོམ་པོ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན།
རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཕྱིར་ན་ེས་པ་སོམ་པོ་ཞེས་བྱ་སེ། ེས་པ་སོམ་པོ་ཡྱིན་པས་ན་ེས་པ་སོམ་པོའ ་ོ ཞེས་བྱ་བ་
དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་ེས་པ་སོམ་པོ་ཡྱིན་པས་ན་ེས་པ་སོམ་པོའ ་ོ ཞེས་སོ། །ཁུ་བ་འབྱྱིན་པར་བརམས་ཏེ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མཐའ་མ་ཕྱིན་ནམ། ཆགས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་རང་གྱི་དབང་པོ་འཇལ་བར་བྱེད་དམ། གར་བསྒྱུར་བ་དང་མཁའ་
ལ་སྐེད་པ་བསྐྱོད་པས་སམ། མེ་བཤུད་ཀྱིས་ཕྱུང་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་སོམ་པོའ །ོ །དབང་པོ་རྱི་ཕོགས་ལས་
བཟློག་པ་ལ་གཏོད་པ་དང་། ཆུ་རྒྱུན་གྱི་བཟློག་ཕོགས་སུ་གཏོང་བ་ལ་ཡང་ཕྱུང་ན་དེ་བཞྱིན་དུ་སོམ་པོར་འདོད་
དོ། །གྱིས་པ་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་ནྱི། དབང་པོ་རྱི་ཕོགས་དང་རྒྱུན་ཕོགས་དང་མཐུན་པར་གཏོད་པས་བྱུང་
བ་ལ་ནྱི་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བུད་མེད་ཆུ་བསྱི་བ་སེ་གཏོང་བ་དང་བུད་མེད་གཅེར་
བུས་ཆུ་འདེན་པ་མཐོང་བ་སོགས་ལ་ཆགས་པའྱི་སེམས་སྐྱེས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་ེས་བྱས་སོ། །འདྱི་ནྱི་
བུད་མེད་གཅེར་བུ་ཞྱིག་དགེ་སོང་དང་རེ་སེས་ཆོད་པ་ན་ཟོ་ཆུ་འདེན་པ་མཐོང་བ་ལ་དགེ་སོང་དེ་ཆགས་པ་ལ་
བརེན་ནས་བཅས་སོ། །ཆགས་པས་ནྱི་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་དོན་ལས་མས་པར་བྱེད་པའྱི་ར་བ་སེ།
དེ་བས་ན་དགེ་སོང་གྱིས་རག་ཏུ་ཆགས་པ་སང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ེས་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི། དབྱུང་འདོད་
མེད་པར་ཛེ་ཏྱིའྱི་ཤྱིང་སོགས་ལ་རེག་པས་སམ། བརླ་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་བཤུད་པ་ལས་གནས་
སྐབས་དེར་ནྱི་ཁུ་བ་བྱུང་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཡར་དང་ང་ོོ། །ཡང་དགེ་སོང་ཞྱིག་ལ་རྨྱི་ལམ་དུ་ཁུ་བ་བྱུང་
ནས་འགོད་པ་ལ་བརེན་ནས་རྨྱི་ལམ་ན་ནྱི་བྱུང་ཡང་ེས་པ་མེད་པའྱི་ཆའོ། །གྱིས་པ་དགེ་ཚུལ་ལ་སར་བ་ནྱི།
དགེ་ཚུལ་གྱིས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་སོགས་བྱས་པ་ལ་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གྱི་ཚོགས་ལ་བསབ་པར་བྱ་བའྱི་
ཆོས་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་གྱིས་ལྷག་པར་རྒྱས་པར་ཡང་དག་པར་བཤད་པ་རྣམས་ལས་གནང་བ་བཅུ་
གསུམ་དང་། དོན་གྱིས་ཐོབ་པ་དང་བཅས་པ་མ་གཏོགས་པ་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་སོགས་གང་སོད་ཀང་དགེ་ཚུལ་ལ་
ཐམས་ཅད་དུ་ེས་བྱས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་ཚུལ་ལ་ེས་
བྱས་སུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འཕགས་པ་ེར་སས་ཀྱི་ཞལ་ནས། བསེན་པར་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པ་གྱིས་ཀྱི་བྱེ་
བྲག་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ཟླ་བའྱི་ནོར་བུའྱི་ཞལ་ནས། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐ་མར་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་
ཞེས་གསུངས་པས་ེས་བྱས་སུ་བཞག་གོ །གནང་བ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གེན་གྱིས། དགེ་སོབ་མ་ལ་
གནང་བ་ནྱི་བརྒྱད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། སོམ་ཚིག་ནྱི། འཆང་དང་འབྲལ་དང་མེ་རེག་དང་། །སངས་པ་ཟ་དང་ས་
བོན་འཇྱིག །མྱི་གཙང་འདོར་དང་ཤྱིང་ལ་འཛེག །བླངས་པ་འདོར་གཏོགས་བླ་མའྱི་མྱིན། །ཞེས་སོ། །འཆང་བ་
ལ་གྱིས་ཏེ། གོས་འཆང་བ་དང་། ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའོ། །དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་ལ་གནང་བ་ཡང་སར་སོས་པ་
རྣམས་དང་། དགེ་ཚུལ་གྱིས་ཀྱིས་རྱིན་ཆེན་རེག །གསོག་འཇོག་བྱས་པ་བཟའ་བ་དང་། །བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་ས་
རྐོ་དང་། །སྐྱེ་བ་འཇྱིག་དང་བཅས་པ་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྔ་བསན་པས་བཅུ་གསུམ་དང་། དོན་གྱིས་ཐོབ་
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པའྱི་གནང་བ་ནྱི། འཇོག་དང་འབྲལ་དང་གསོག་འཇོག་དང་། །མ་སྨྲས་འགོ་དང་ལ་བ་དང་། དགེ་ཚུལ་མ་ལ།
གོས་སོགས་ྱི་མ་དང་པོ་ལ། །བྱྱིན་གྱིས་མྱི་བརླབ་ཟླ་ཕེད་ནང་། །ཞེས་པའོ། །ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་བསན་ཟྱིན་
ཏོ། །གྱིས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ལ་སྱིར་བསན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཐོལ་བ་དང་།
བཤགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་སོམ་ནྱི། ཡུལ་དང་རེན་དང་དངོས་པོ་དང་། །ཆོ་ག་དང་ནྱི་དགོས་པ་འོ། །དང་པོ་ཡུལ་
ནྱི། མཚམས་ནང་གྱི་དགེ་སོང་ལྟ་བ་དང་མཚན་མཐུན་པ་དག་གོ །གྱིས་པ་རེན་ནྱི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་ལྔའྱི་ལྟུང་
བ་གསོ་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པའོ། །གསུམ་པ་བཤགས་པར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་ལ། གཞུང་འདྱིར་ནྱི་ར་བའྱི་
ལྟུང་བ་ལ་ཕྱིར་བཅོས་མ་བཤད་པས་ལྷག་མ་དང་བཤགས་བྱའྱི་ེས་བྱས་ཀྱི་བར་གྱི་ལྟུང་བ་རྣམས་སོ། །བཞྱི་
པ་ཆོ་ག་ནྱི། སོད་ལམ་བསྟུན་པ་དང་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ་བ་སོན་དུ་བཏང་ནས་ལྟུང་བའྱི་མྱིང་རྱིགས་སོས་པའྱི་
སོ་ནས། བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མྱིང་འདྱི་ཞེས་བགྱི་བ་ལ་ལྟུང་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་བས། དེ་དག་ཚེ་
དང་ལྡན་པའྱི་མདུན་དུ་མཐོལ་ལོ། །མྱི་འཆབ་བོ། །མཐོལ་ན་བདག་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་
རོ། །མ་མཐོལ་ན་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བཟླས་པའོ། །ལྔ་པ་དགོས་པ་ནྱི། འཆབ་པའྱི་ེས་པ་དག་
པའོ། །གྱིས་པ་བཤགས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་སྱིའྱི་བཤགས་པ་དང་། ཞག་གྱི་ཆད་ལས་དང་འབྲེལ་བའྱི་
བཤགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་དོན་དྲུག་ལས་གང་ལ་བཤགས་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དང་། བཤགས་པ་བྱེད་པ་
པོའ ་ི རེན་གྱི་གང་ཟག་ནྱི་ས་མ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། བཤགས་བྱའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་གཞུང་འདྱི་ལྟར་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་
ནས་བཤགས་བྱའྱི་ེས་བྱས་ཀྱི་བར་རོ། །མདོ་ར་བ་ལྟར་ན་ཕམ་པ་འཆབ་མེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་དག་ཀང་བཤགས་
པར་བྱ་བའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་བཤགས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། འཆབ་པའྱི་ེས་པ་དང་འབྲེལ་ན་ཐོག་མར་
འཆབ་པའྱི་ེས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ནས་ཕྱིས་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་པར་བྱ་སེ། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། སར་བཅབས་
པའྱི་ེས་པ་ཕྱིར་བཅོས་པར་བྱ་ཞྱིང་ཕྱིས་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་པར་བྱ་བར་ཤཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ལྟར་
རོ། །བཅབས་པ་ལ་ཡང་དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་བཅབས་པ་ནྱི་སོ་བས་དག་པར་བྱེད་དགོས་ལ། ལྟུང་བ་
གཞན་རྣམས་ཀྱི་བཅབས་པ་ནྱི་མཐོལ་བ་དང་བཤགས་པས་འདག་གོ །ཇྱི་སྐད་དུ་སོ་ཐར་གྱི་འགེལ་པ་བམ་པོ་
ལྔ་པར། འཆབ་པའྱི་ེས་པ་ཕྱིར་བཅོས་པ་ནྱི་ལྟུང་བ་མྱིང་དང་རྱིགས་གང་བྱུང་བ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་བཅབས་པ་དེ་
དག་ཐོག་མར་མཐོལ་བར་བྱའོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་ནྱི་བཅབས་པའྱི་ེས་པ་ཡོད་ན་སོ་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ལས་
ཀྱིས་དེ་མེད་པར་བྱ་དགོས་སོ་ཞེས་སོ། །ལྟུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཕྱིར་བཅོས་པ་ནྱི། མདོ་ར་བ་ལྟར་ན་ར་ལྟུང་འཆབ་མེད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ནྱི་ཆད་པ་ལས་ཀྱི་བསབ་པ་བྱྱིན་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་སད་པས་ཕྱིར་བཅོས་པར་བྱེད་ལ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཆད་
པ་ལས་ཀྱི་བསབ་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སར་གྱི་སོད་པ་ཁད་པར་བ་ལས་སད་དེ་དམན་པའྱི་སོད་པ་དང་དུ་བླངས་
ནས་དགེ་འདུན་མགུ་བ་ལ་བསབ་པའྱི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་ཕྱིར་བཅོས་ནྱི་འོག་ཏུ་
འཆད་དོ། །སང་ལྟུང་ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་བཅོས་ལ། སང་ལྟུང་ལ་སང་བྲལ་སོན་དུ་བཏང་བའྱི་
བཤགས་པ་བྱས་པས་བཅོས་སོ། །གཞན་རྣམས་ནྱི་ལྟུང་བའྱི་ངོ་བོ་བཤགས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་བོ། །ཆོ་ག་ནྱི་
མཐོལ་བའྱི་གནས་སུ་བཤགས་པ་སར་ནས་གཞན་མཐོལ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞྱིན་བྱའོ། །ལྟུང་བ་དག་
ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་དཔད་པ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་བཤགས་པས་ལྟུང་བ་འཕེལ་བ་རྒྱུན་གཅོད་པ་ཡྱིན་གྱི། ལྟུང་བའྱི་ངོ་
བོ་མྱི་འདག་པས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ན་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །ལྟུང་བ་འཕེལ་ཡང་རྣམ་སྱིན་ངན་
སོང་དུ་ལྟུང་བ་ལས་གཞན་མེད་ལ། བཤགས་པ་བྱས་ཀང་ལྟུང་བའྱི་ངོ་བོ་མྱི་འདགས་པས་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བར་
འགྱུར་བས་ན་བཤགས་པའྱི་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་སྨྲ་དགོས་སོ། །བཤགས་པས་མྱི་འདག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།
བཤགས་པ་ནྱི་ལྟུང་བའྱི་གེན་པོ་སོབས་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མདོ་སེ་ལས་ཀང་བཤགས་པས་འདག་པར་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་བཤགས་པས་ལྟུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཐོབ་པ་ཐག་པ་ཆད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བྲལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ཞག་གྱི་ཆད་ལས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཤགས་པ་ནྱི། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་སང་ལྟུང་གྱི་བཤགས་
པ་སེ་གྱིས་ཀ་ཡང་ཞག་གྱི་ཆད་ལས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སོ་ནས་བཤགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་
ཕྱིར་བཅོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོམ་པོའ ་ི ཕྱིར་བཅོས་དང་། དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་ཕྱིར་བཅོས་
སོ། །དང་པོ་ནྱི། མཐའ་སེ་ཕམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་སོམ་པོ་ོན་མོངས་པ་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ་ལ་ངེས་པར་
བཤགས་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ལ་སོམ་པོ་ལྱི་ཡང་གྱིས་ལས། སོམ་པོ་ལྱི་བ་ནྱི་མཚམས་ནང་ན་གནས་པའྱི་དགེ་
སོང་ཚོགས་པ་ཇྱི་སེད་ཡོད་པ་ལ་བཤགས་པར་བྱའོ། །ཡང་བའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་སོམ་པོ་ནྱི་དགེ་སོང་བཞྱི་ལ་
བཤགས་པར་བརོད་དོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་བྱུང་བའྱི་སོམ་པོ་ལྱི་བ་ནྱི་མཚམས་ནང་གྱི་དགེ་སོང་ཚོགས་
པ་ལྔ་དང་། ཡང་བ་ནྱི་དགེ་སོང་བཞྱིས་བཤགས་ཡུལ་བྱས་པས་འདག་གོ །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དངོས་ནྱི་
མཚམས་ནང་གྱི་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་མ་བཅད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་བ་དང་མགུ་བ་སོད་པས་འདག་པ་
ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱའོ། །ལྷག་མ་ལྟུང་བྱེད་མན་ཆད་ནྱི་དགེ་འདུན་ཚོགས་པར་མ་ཟད་གང་ཟག་གཅྱིག་ལའང་
བཤགས་པས་འདག་པར་རུང་ངོ་། །མདོ་ར་ལས། བཤགས་པར་བྱ་བའྱི་གནས་དེ་ཚོགས་པ་ལའོ་ཞེས་
སོ། །གང་ལ་བཤགས་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་དགོས་ཤེ་ན། དགེ་སོང་སར་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ཡྱིས་ལྟུང་བ་
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བཤགས་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་ལྟུང་བ་མཐུན་པར་སང་བ་དག་ལ་མྱི་འདོད་དེ། དུས་དང་གནས་སྐབས་གང་དུ་
ཡང་དྱི་མས་དྱི་མ་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་བཤགས་ཡུལ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་
ལ་བཤགས་པར་བྱེད་ན་ཡང་བཤགས་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དང་བཤགས་པ་པོའ ་ི ལྟུང་བ་མྱིང་དང་རྱིགས་མཐུན་
པར་སང་བ་ལ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་རེག་གྱི་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ལ་མེ་རེག་གྱི་ལྟུང་བ་བཤགས་ཀང་མྱི་འདག་པ་
བཞྱིན་ནོ། །མྱི་མཐུན་པའྱི་ཚད་ནྱི་སེ་ཚན་ལས་མྱི་མཐུན་པ་དང་། ལྟུང་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལས་མྱི་མཐུན་
པའོ། །གལ་ཏེ་བཤགས་ཡུལ་རེད་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། རང་ཁོ་ནས་བཤགས་པས་འདག་པའང་ཡོད་དེ། མདོ་ར་
བ་ལས། མཐར་དེ་ལ་བཙལ་བ་རེན་མ་འབྱོར་བ་ྱིད་ན་ལས་བྱས་པ་དང་། འདའོ་ཞེས་བཤད་པས་སོ། །གྱིས་
པ་ལྷག་མའྱི་ཕྱིར་བཅོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། གཞུང་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་
ཏེ། སོ་བ་སོད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །མགུ་བ་སོད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་གྱིས་ཏེ། ཐོག་མར་ནོད་པའྱི་ཚུལ་
དང་། ཐ་མར་སད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གང་ལ་ནོད་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་མཚམས་ནང་གྱི་དགེ་འདུན་ལས་ནོད་
དོ། །གང་གྱིས་ནོད་པའྱི་གང་ཟག་ནྱི་དགེ་སོང་གང་ལ་ནོད་པའྱི་ཡུལ་དང་ལྟ་བ་དང་མཚན་མཐུན་པའོ། །དུས་ཇྱི་
སྲྱིད་ཀྱི་བར་དུ་ནོད་ཅེ་ན། ཇྱི་སྲྱིད་ལྷག་མ་བཅབས་པའྱི་ེས་པ་དག་པར་འགྱུར་བའྱི་དུས་དེ་སྲྱིད་དུ་ནོད་
དོ། །གྱིས་པ་ཐ་མར་སོ་བ་སད་པ་དངོས་ལ། ཡུལ་ནྱི་མཚམས་ནང་གྱི་དགེ་འདུན་ཇྱི་སེད་པའོ། །གང་གྱིས་
སོད་པའྱི་རེན་ནྱི་ཐོག་མར་སོ་བ་ནོད་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ྱིད་དོ། །གནས་ནྱི་གང་དུ་ནོད་པའྱི་གནས་དེ་ྱིད་
དོ། །ཡུན་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་བཅབས་པ་དེ་སྲྱིད་དུའོ། །ཇྱི་ལྟར་སོད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཁད་པར་ཅན་དང་མམ་པའྱི་སོད་པ་
སངས་ནས་དམན་པའྱི་སོད་པ་དང་དུ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་ེས་པ་
བཅབས་པ་དག་པའྱི་དོན་ནོ། །གཞྱི་སོ་དང་གཞྱི་ནས་སོང་བའྱི་སོ་བ་གྱིས་ནྱི་སོ་བ་སོད་པའྱི་དུས་སུ་དགེ་
འདུན་ལྷག་མའྱི་རྱིགས་འད་གྱིས་པས་གོས་པ་བཅབས་ན་དེ་དག་པའྱི་དོན་དང་། ཡང་རྱིགས་འད་གསུམ་པས་
གོས་པ་བཅབས་པ་ན་དེ་དག་པའྱི་དོན་ནོ། །གྱིས་པ་མགུ་བ་ལ་ཡང་གྱིས་ཏེ། ཐོག་མར་ནོད་པ་དང་། ཐ་མར་
ཡོངས་སུ་སད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཡུལ་གང་ལས་ནོད་པ་ནྱི་སོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །རེན་
གྱི་གང་ཟག་ནྱི་འཆབ་ེས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའོ། །ཡུན་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་ནོད་པ་ནྱི་ཞག་དྲུག་གམ་
ཟླ་བ་ཕེད་ཀྱི་བར་དུ་ནོད་དོ། །གྱིས་པ་ཐ་མར་མགུ་བ་སད་པའྱི་ཚུལ་དངོས་ལ་གང་ལ་སད་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་སོ་བ་
བཞྱིན་ནོ། །རེན་ནྱི་ཐོག་མར་ནོད་པའྱི་རེན་དེ་ྱིད་དོ། །གནས་ནྱི་ཐོག་མར་གང་དུ་ནོད་པའྱི་གནས་སོ། །སོད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པའྱི་ཡུན་ཚད་ནྱི། དང་པོར་དུས་ཇྱི་ཙམ་ནོད་པ་དེ་སྲྱིད་དུའོ། །མགུ་བ་སོད་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་བཀུར་སྱིའྱི་སོ་ནས་
དགེ་འདུན་ཐུགས་མེས་པར་བྱེད་པ་སེ། སྒྲ་དོན་ཡང་དེ་ྱིད་དོ། །དགོས་པ་ནྱི་དབྱུང་བ་འཆགས་པའོ། །ལྟུང་བ་
ཕྱིར་མ་འཆོས་པ་ལ་ནན་ཏུར་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་འོག་ནས་སོན་ནོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕྱིར་
བཅོས་དངོས་དང་། དེའྱི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སོ་བ་སོད་པའྱི་ཚུལ་དང་། མགུ་བ་སོད་པའྱི་ཚུལ་
དང་། དབྱུང་བ་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། འཆབ་བཅས་ཀྱི་ལྷག་མ་དང་པོ་ལ་སོ་བ་དང་། གྱིས་པ་
ལ་གཞྱི་སོ་དང་། གསུམ་པ་ལ་གཞྱི་ནས་སོང་བའྱི་སོ་བ་དང་། བཞྱི་པ་ཕན་ཆད་ལ་ནན་ཏུར་དུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་
ལ་གྱིས་ཏེ། དོན་དངོས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། ལྟུང་བའྱི་འཆབ་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་འགའ་
ཞྱིག་ལ་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བས་འགོད་ནས་བབས་པ་དང་། དེས་གཞན་གྱི་རབ་བྱུང་སྱིན་པ་བཀག་པ་ལ་
བརེན་ནས་དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་དག་པའྱི་དོན་དུ་སོ་མགུ་གསུངས་ཏེ། དགེ་སོང་གང་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་
མས་གོས་པ་ཇྱི་སྲྱིད་ངེས་པར་འཆབ་པར་བྱེད་པ་ཇྱི་ཙམ་བཅབས་པའྱི་ཡུན་དེ་སྲྱིད་དུ་འཆབ་པ་དེ་ནྱི་དག་པར་
བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སོ་བ་དག་ལ་ངེས་པར་བཞག་གོ །འདྱི་ནྱི་འཆར་ཀས་དགེ་འདུན་ལྷག་མས་གོས་བཞྱིན་དུ་
བཅབས་པ་ལ་བཅས་སོ། །ཡང་དྲུག་སེས་སོ་བ་དང་མགུ་བ་སོད་བཞྱིན་པ་ལ་དགེ་སོང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་
པའྱི་ཕག་སོགས་བདག་གྱིར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་གང་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བྱུང་བ་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་དབྱུང་བར་
མ་བྱས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་ལྷག་མ་ཅན་དེ་ནྱི་དག་པའྱི་སར་རེས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་མྱིན་པས་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་
པའྱི་ཕག་བདག་གྱིར་མྱི་བྱའོ། །འོ་ན་དེ་ལ་ཅྱི་བྱ་ཞེ་ན། ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་ལྷག་མའྱི་འཆབ་ེས་
མ་དག་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་དེ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སོ་བའྱི་ཆོ་ག་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བའྱི་འཆབ་པ་
བསན་པ་ནྱི། སེམས་ཀྱིས་ལྟུང་བ་འཆབ་པ་ཡང་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། མཚན་མོའ ་ི མཐའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་ལྟོས་པ་
དང་། མྱི་ལྟོས་པ་དོན་དེ་ལ་སོར་བ་ཙམ་ལས་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་ྱིན་མཚན་གྱི་ཐ་མའྱི་
ཆ་མྱིན་པ་ལ་འཆབ་པ་མྱི་འབྱུང་ཞེས་སོ། །མྱི་ལྟོས་པ་ནྱི་བསོ་གྱུར་དང་ཕམ་པའྱི་འཆབ་པ་སོགས་སོ། །འཆབ་
པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ཤྱིན་ཏུ་བསྒྲག་ཏུ་མྱི་རུང་སམ་དུ་སེམས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ེས་པ་འཁྱུད་པ་ནྱི་འདྱིར་
འཆབ་པའྱི་མྱིང་དུ་ཤེས་པར་བྱ། གྱིས་པ་ལྷག་མ་གྱིས་པ་ལ་གཞྱི་སོ་སྱིན་པ་ནྱི། ལྟུང་བ་འཆོས་པའྱི་སྐབས་
འདྱིར་ནྱི་སོ་བ་ལ་གནས་བཞྱིན་དུ་གལ་ཏེ་ོན་མོངས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ལྷག་མའྱི་འཆབ་ེས་དག་བྱེད་ཀྱི་སོད་པ་
ཕམ་པར་བྱས་པས་སར་ཡང་རྨོངས་པས་དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་རྱིགས་འད་གྱིས་པ་སོད་ན་སར་ཡང་
གཞན་དངོས་གཞྱིའྱི་སོ་བ་དག་ཀང་སྱིན་པར་བྱའོ། །ཡང་འབྱྱིན་པའྱི་ལྷག་མ་སད་པ་ལ་འབྱྱིན་པའྱི་སོ་བ་སོད་
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འཕོ་ལ་སར་འཁྱིག་ཚིག་གྱི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལྟ་བུ་བྱས་པ་དན་ན། ས་མ་དང་སོ་སོར་ནོད་ལ་དངོས་གཞྱི་ལྷན་
ཅྱིག་ཏུ་སད་པས་འདག་གོ །ཡང་གཞྱི་སོ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་སར་གྱི་ལྟུང་བ་དན་པ་ལ་ཡང་ཕྱིར་བཅོས་
དེ་བཞྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་གསུམ་པས་གོས་པ་ལ་གཞྱི་ནས་སོང་བའྱི་སོ་བ་སྱིན་པ་ནྱི། གཞྱི་སོ་སོད་འཕོ་ལ་ལྷག་མ་
རྱིགས་འད་གསུམ་པས་གོས་པ་བཅབས་ན་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའྱི་ལྷག་མའྱི་ཕྱིར་བཅོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལེགས་
པར་ཤེས་པའྱི་གང་ཟག་དག་གྱིས་གང་ཟག་དེ་ལ་སོ་བ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སྱིན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་གསུམ་
པ་གཞྱི་ནས་སོང་བའྱི་སོ་བ་སྱིན་ནོ། །སྱིན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ོན་མོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལྟུང་བ་ལ་
འཇུག་པར་ཤེས་པས་ལྟུང་བ་ཡང་ཡང་སོད་པས་སྱིང་རེའྱི་ཞྱིང་དུ་གྱུར་པ་དེ་འད་ལ་སོ་བ་ལན་གསུམ་བར་དུ་
བྱྱིན་པས་ངོ་ཚའྱི་ཁུར་ཆེན་པོ་བསྐུར་བ་ཡྱིས་ན་བརྒྱ་ལམ་ཞྱིག་ན་དགེ་འདུན་ལ་འདུད་དེ་ེས་པ་ལས་ལྡོག་པར་
འགྱུར་རོ། །བཞྱི་པ་ཕན་ཆད་ལ་ནན་ཏུར་བྱ་བ་ནྱི། ཡང་དགེ་སོང་འགའ་ཞྱིག་ཡང་ཡང་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་སོད་པ་
ལ་བརེན་ནས་སོ་མགུ་དང་དབྱུང་བའྱི་བྱ་བ་མང་བས་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་ཆག་པས་
བཅས་པ་སེ། སོ་བ་ལན་གསུམ་བྱྱིན་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་གལ་ཏེ་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བའྱི་མྱི་དགེ་བ་ལས་མྱི་ལྡོག་པ་ྱིད་
ཡྱིན་ན་དེ་ནྱི་མདོ་ནས་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་སད་པ་ནན་ཏུར་སོགས་ཀྱིས་དོར་བར་བྱ་སེ། ཡུན་ཇྱི་ཙམ་གྱི་བར་དུ་
ཞེ་ན། ཇྱི་སྲྱིད་ཡྱིད་སྐྱོ་བར་གྱུར་ནས་བཟོད་པར་གསོལ་གྱི་བར་དུའོ། །ནན་ཏུར་བཅུ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་
ལས། སོམ་ནྱི། བསྱིགས་སད་བསྐྲད་དང་ཕྱིར་འགེད་བཞྱི། །ས་གཞན་གནས་པ་གནས་དབྱུང་བདུན། །གསོ་
སོང་དགག་དབྱེ་བཞག་པ་གྱིས། །ནན་ཏུར་བྱས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་སོད་པ་ནྱི་སོ་བ་སོད་པ་བཞྱིན་དུ་བྱའོ། །སོ་
བའྱི་ཕྱིར་བཅོས་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་མགུ་བ་སད་པ་ནྱི། སོ་བ་སད་པས་ཡྱིད་ཡང་དག་པར་སྐྱོ་བར་གྱུར་
ཅྱིང་བསམ་པ་མ་བཅོས་པ་དང་པོས་ཕྱིར་བཅོས་མགུ་བ་དོན་དུ་གེར་བ་ན་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
དབྱུང་བར་འདོད་པའྱི་བསམ་པ་ཡྱིས་དབྱུང་བ་ལ་འགོད་པའྱི་ཐབས་སུ་སོན་ལ་གང་ཟག་དེ་ལ་མགུ་བ་སོད་པ་
སྱིན་ནོ། །མགུ་བའྱི་དོན་ནྱི་དམན་པའྱི་སོད་པ་བླངས་ནས་བཀུར་སྱིའྱི་སོད་པ་ཁད་པར་ཅན་གྱིས་དགེ་འདུན་
རྣམས་སེམས་མགུ་བར་བྱེད་པའོ། །གལ་ཏེ་མགུ་བ་སོད་འཕོ་ལ་ལྟུང་བའྱི་རྱིགས་འད་གྱིས་པས་གོས་ན་གཞྱི་
མགུ་དང་། ཡང་རྱིགས་འད་གསུམ་པས་གོས་ན་གཞྱི་ནས་སོང་བའྱི་མགུ་བ་སྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱི་སོད་པ་ཡང་
སོ་བ་ལ་གནས་པའྱི་སོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །མགུ་བ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་དབྱུང་བ་ནྱི། དགེ་སོང་དེ་མགུ་བའྱི་
ཆུ་ཡྱིས་ེས་པ་རྣམ་པར་བཀྲུས་ནས་དྱི་མ་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་འབྱུང་བར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བྱའོ། །དབྱུང་བ་བྱེད་པ་དེ་ལ་ནྱི་མཚམས་ནང་གང་དུ་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་ྱི་ཤུ་ཡྱིས་གསོལ་བ་དང་བཞྱིའྱི་
ལས་ཀྱིས་དེ་ནྱི་ངེས་པར་དབྱུང་བར་བྱའོ། །ྱི་ཤུ་ནྱི་གངས་ཀྱི་མ་མཐའ་བཟུང་བ་སེ་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་དབང་དུ་
བྱས་སོ། །དབྱུང་བ་དེ་ལ་དགེ་འདུན་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སེ། དགེ་འདུན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མགུ་བ་བྱས་ནས་
དབྱུང་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པའྱི་གདུལ་བྱའྱི་བསམ་པ་མཁེན་པའྱི་དགེ་འདུན་ཡྱིན་ནོ། །དབྱུང་བ་བྱས་པའྱི་གང་
ཟག་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱིས་རེས་སུ་གནང་ན་དགེ་འདུན་གྱི་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་གསོལ་བ་དང་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་
གཞན་ལ་བྱེད་པར་རུང་ངོ་། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་དགེ་
འདུན་ལྷག་མ་ཅན་དེའྱི་ཆད་ལས་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་དེའྱི་རྱིགས་པ་སེ་ཆོ་ག་ཡྱིས་དགེ་འདུན་
ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་དགོས་པ་དེའྱི་ཕྱིར་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞེས་བྱ་བར་བརོད་དོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་
ཕྱིར་བཅོས་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་ཕན་ཡོན་བསན་པ་ནྱི། མགུ་བ་སད་ཟྱིན་ནས་གནས་པའྱི་ཚེ་ན་གལ་
ཏེ་དབྱུང་བ་མ་བྱས་པར་དེའྱི་གོང་དུ་ཤྱི་བར་གྱུར་ན་ཡང་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་འཆོས་པའྱི་ཐབས་མགུ་བའྱི་བྱྱིན་
རླབས་བྱས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཀང་ངེས་པར་མཐོ་རྱིས་དག་ཏུ་སྐྱེའོ། །འོ་ན་དབྱུང་བ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། མགུ་བ་
སད་ཟྱིན་པ་དེ་རང་གྱི་ལས་ཀྱི་ེས་པས་ཅོ་དྱིས་པ་དེའྱི་སོན་གྱིས་ངན་འགོ་དག་ཏུ་མྱི་སྐྱེ་མོད། འོན་ཀང་སྱིང་
རེའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་མགུ་བ་སད་ཟྱིན་དེ་ལ་བཏང་སོམས་མྱི་བྱ་བར་དབྱུང་བའྱི་ཆོ་
གས་དག་པའྱི་སར་རེས་སུ་གཟུང་བར་བྱའོ། །འོ་ན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་གྱིས་སོ་མགུ་སོགས་ངེས་
པར་སད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། དམྱིགས་བསལ་བསན་པ་ནྱི། དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་སན་པའྱི་མྱིང་ནྱི་གགས་པ་ཆེན་
པོ་དང་ལྡན་པ་དང་། མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་ཐོས་པ་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་དགེ་སོང་གཅྱིག་གྱི་
མདུན་དུ་ཡང་སོབས་བཞྱི་ཚང་བའྱི་བཤགས་པས་དག་པར་ངེས་པར་རུང་ངོ་། །བསམ་པ་ཡང་ནྱི་ཆེ་བ་དེ་
བཞྱིན་ངོ་ཚ་བས་བཅབས་པ་དག་ལ་ཡང་གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་དེའྱི་སོ་ནས་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དེའྱི་
སོ་བ་དང་མགུ་བ་དང་དབྱུང་བར་ཡོངས་སུ་བརག་པར་བྱ་བའྱི་ཆོ་ག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་འགྲུབ་སེ། དཔེར་ན་སེ་སོད་
གསུམ་འཛིན་པས་གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པས་སོ་མགུ་སོགས་ཀྱི་ཆོ་གའྱི་དོན་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཆོ་
ག་དེ་ནྱི་སོན་དུ་མཐོལ་བ་ལན་གསུམ་བྱས་པས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྐབས་སུ་གཏོགས་པའྱི་སོམ་པོ་ནྱི་ནད་
ཀྱིས་ནོར་བུ་ཆད་པ་ྱིད་དང་ནོར་བུ་གོས་ཀྱིས་དཀྱིས་པ་དང་ལམ་གསུམ་མས་པའྱི་སོར་བྱེད་ན་ལྟུང་བ་ཆེན་
པོ་ལྷག་མར་གྱུར་པ་སངས་ནས་སོམ་པོའ་ི ལྟུང་བས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་རེག་པའྱི་ལྷག་
མ་བསན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཆར་ཀ་ལ་བཅས་པ་སེ།
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རང་གྱི་རྐང་པ་ནས་སྱི་བོའ ་ི བར་གྱིས་ཆགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་སོ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཡན་ལག་གོས་ཀྱིས་
མཆོད་པ་ལ་རེག་ཅྱིང་དོན་དུ་གེར་བས་རེག་ན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བའོ། །གོས་ཀྱིས་ཆོད་པ་ལ་རེག་ཅྱིང་རེག་པ་དེ་
མྱོང་ན་སོམ་པོ་ྱིད་དོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་དང་། བསམ་པ་དང་། སོར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་པ་བཞྱི་ལས། གཞྱི་
ནྱི་ལུས་བསེན་རུང་གྱི་བུད་མེད་དོ། །བསམ་པ་ནྱི་ཆགས་སེམས་ཀྱིས་རེག་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་བུད་
མེད་ཀྱི་ལུས་ལ་རེག་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་རེག་པའྱི་བདེ་བ་མས་སུ་མྱོང་བ་ནའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སོར་བས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། བསམ་པས་རབ་ཏུ་གཞག་པ་དང་། ཡུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་
གཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྱིང་ར་གཅྱིག་དང་གྲུ་གཅྱིག་ཏུ་འཇུག་པ་སོགས་ལ་བུད་མེད་ལ་ཕར་འཕུལ་བ་དང་
ཚུར་འཐེན་པ་ལ་ཡང་རེག་པའྱི་བདེ་བ་བདག་ཏུ་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་བར་དང་བཅས་པ་ལ་རེག་ན་སོམ་པོ་དང་།
བར་མེད་པ་ལ་རེག་ན་སར་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་ལྷག་མ་དངོས་གཞྱིར་ངེས་སོ། །ཡང་རང་གྱིས་ཕར་ལ་རེག་
པར་མ་བྱས་ཀང་བུད་མེད་ཀྱིས་ཚུར་དགེ་སོང་ལ་རེག་ཅྱིང་དེ་ལ་ཆགས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་རེག་པ་དེ་བདག་
གྱིར་བྱེད་ན་འདྱི་ལ་ཡང་སར་བསན་པ་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་དུ་བར་གྱིས་ཆོད་པ་ལ་སོམ་པོ་དང་། བར་མ་ཆོད་པ་
ལ་དངོས་གཞྱིའོ། །ལག་པས་བུད་མེད་འདེན་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་ཀང་སར་བཞྱིན་དུ་བར་ཆོད་མ་ཆོད་ཀྱི་བྱེ་
བྲག་གྱིས་སོམ་པོ་དང་དངོས་གཞྱིའོ། །གྱིས་པ་བསམ་པས་རབ་ཏུ་གཞག་པ་ནྱི། སར་བསན་པའྱི་རྣམ་གཞག་
དེ་དག་འཁྱིག་སེམས་མེད་པ་ལ་ཡྱིན་གྱི། འཁྱིག་པ་སད་པའྱི་བསམ་པས་འདྱི་དག་ལ་གེན་པོ་སོབས་ཆུང་གྱི་
སོ་ནས་རེག་པར་བྱེད་ན་ནྱི་དགེ་སོང་དེ་ལ་ཕས་ཕམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་སོམ་པོ་ཡྱི་ནྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་
རོ། །གསུམ་པ་ཡུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་གཞག་པ་ནྱི། རེག་པ་ལས་ལྷག་མ་བསྐྱེད་པ་འདྱི་དག་ནྱི་ཡུལ་བུད་མེད་ལུས་
བསེན་བཟོད་རྐང་པ་སོགས་རང་སར་སད་དུ་རུང་བ་ལས་གཞན་དུ་སེ་སད་མྱི་བཟོད་པ་དག་ལ་རེག་པ་སོམ་
པོའ ་ི མྱིང་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །སྐྱེས་པའམ་མ་ནྱིང་དང་ཟ་མ་ལ་སོགས་པ་རེག་པས་སམ། དུད་འགོ་མོ་ལ་རེག་པའྱི་
བདེ་བ་དོན་གེར་གྱིས་རེག་ན་ེས་བྱས་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ར་བར་སྐྱེས་པ་ལ་རེག་པ་དང་། འཁྱིག་ཚིག བསེན་
བཀུར་བསགས་པ་གསུམ་ལ་སོམ་པོར་བཤད་ཅྱིང་། འགེལ་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས། མ་ནྱིང་མོ་དབང་ཤས་ཆེ་བ་ལ་
དངོས་གཞྱིའོ་ཞེས་སོ། །མདོ་ར་བར་བུད་མེད་ལ་ཕར་རེག་པ་དགུ་དང་། ཚུར་རེག་པ་དགུ་ཡང་གསུངས་
སོ། །གསུམ་པ་འཁྱིག་ཚིག་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་གཞྱི་དང་། ན་སད་སེལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་
དོན་གོ་བའྱི་བུད་མེད་ལ་རེ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་འཁྱིག་ཚིག་དངོས་སུ་སྨྲ་ན་ལྟུང་བ་དངོས་གཞྱིར་འགྱུར་བར་མ་ཟད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སད་ཚིག་སྨྲ་ན་ཡང་སྨྲ་བ་པོ་དགེ་སོང་གྱི་གཟུགས་བརན་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཚིག་དེ་ཡང་དགེ་འདུན་ལྷག་
མ་སྐྱེད་བྱེད་དུ་གྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་གྱི་སྒྲས་ནྱི་གོང་མ་རྣམས་སྡུད་དོ། །ཡང་དགེ་སོང་འགའ་ཞྱིག་བུད་མེད་ལ་
ཁོད་ཀྱི་རྨའྱི་སོ་གསུམ་པོ་ལེགས་པར་དོད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་ཞེས་པ་དང་། ཡང་ན་སོ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལེགས་
པར་མ་དོད་པས་དགའ་བ་མྱི་སྐྱེད་པའྱི་གནས་སུ་འདུག་གོ་ཞེས་པ་དང་། འཁྱིག་མྱིང་དངོས་སུ་སྨྲས་ནས་འདྱི་
དང་འདྱི་ནྱི་ཁོད་ལ་སྱིན་ནམ་ཞེས་པ་དང་། གང་ཁོད་ཀྱི་ཁོད་ནྱི་ནོར་ཏེ་རེད་པ་དང་ལྡན་ཏེ། གང་འདྱིར་ཁོད་དང་
ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འཁྱིག་པའྱི་བདེ་བ་མྱོང་བ་དེ་ནྱི་རེད་པ་ཆེའོ་ཞེས་པ་དང་། དེ་ལ་སོགས་པའྱི་འཁྱིག་ཚིག་དག་གང་
བརོད་པ་དེ་ནྱི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ་ནྱི་འདྱི་དག་སོམ་པོར་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ན་སད་
སེལ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོམ་པོ་དང་། ེས་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། འཁྱིག་ཚིག་གང་ལ་དབང་པོ་གྱིས་སོར་དུ་
གགས་པ་དེའྱི་སྒྲ་ནྱི་དངོས་སུ་མྱི་བརོད་ཅྱིང་། འཁྱིག་པ་གོ་བར་འདོད་ནས་དེ་དང་ཕོགས་མཐུན་བརོད་ན་སོམ་
པོ་ཡྱི་ནྱི་ལྟུང་བར་སོན་པས་གསུངས་སོ། །བུད་མེད་ངོ་ཚ་ལས་འདས་པའྱི་ཚིག་དགེ་སོང་ལ་ཚུར་སྨྲ་བ་ལའང་
བདག་གྱིར་བྱེད་ན་དེ་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པ་ྱིད་དེ་འཁྱིག་ཚིག་གསལ་བ་ལས་སོམ་པོ་དང་། མྱི་གསལ་བ་ལས་
ེས་བྱས་སོ། སྐྱོན་དེས་ན་གང་ཞྱིག་འཁྱིག་པའྱི་ཚིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་སྨྲ་བར་མྱི་བྱའོ། །ེས་
མེད་ནྱི་འཁྱིག་ཚིག་ལ་སྨྲ་བར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་སེམས་སོས་པ་དང་། མྱ་ངན་གྱིས་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་། བུ་མོ་
ཆུང་ཆུང་སྨྲ་མྱི་ཤེས་པ་དང་། ནད་ཀྱི་ཚོར་བས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་གཟྱིར་བ་ལ་འཁྱིག་ཚིག་བརོད་པ་དང་། སྨྲ་བ་པོ་
ལས་དང་པོ་པས་བརོད་ན་ཡང་བརོད་ངན་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་ལྟུང་བ་ལྷག་མ་དག་ནྱི་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ལས་དང་པོ་
པ་ནྱི་བཅས་པ་མ་བྱས་པའྱི་གོང་གྱི་ཕྱིས་ཀྱི་བཅས་རྱིགས་ལས་འདས་པའོ། །ཞུ་བ་མང་ཤོས་ལས། དགེ་སོང་
དག་ལ་བསབ་པའྱི་གནས་མ་བཅས་པ་ན་འདས་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ལས་དང་པོ་པ་སེ་ཞེས་
སོ། །ཡང་ན་མྱོས་པ་དང་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་ལས་དང་པོ་པ་གསུམ་ནྱི་སྨྲ་བ་པོ་ལ་སར་ལ། སྨྲ་མྱི་ཤེས་པ་
དང་ནད་ཀྱིས་གཟྱིར་བ་གྱིས་ནྱི་སྨྲ་བའྱི་ཡུལ་ལ་སར་རོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་དང་། བསམ་པ་དང་། སོར་བ་
དང་། མཐར་ཐུག་བཞྱི་ལས། གཞྱི་ནྱི་བར་འཕོད་པའྱི་བུད་མེད་བསེན་རུང་ངོ་། །བསམ་པ་ནྱི་འཁྱིག་ཚིག་སྨྲ་
བར་འདོད་པ་དང་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའོ། །སོར་བ་ནྱི་སྨྲ་བར་རོམ་པ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་དོན་གོ་
བའོ། །བཞྱི་པ་བསེན་བཀུར་བསགས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
དགེ་སོང་རང་ྱིད་ལ་འཁྱིག་པས་བསེན་བཀུར་ན་ལེགས་ཞེས་བསགས་པའྱི་བྱེ་བྲག་དག་འཁྱིག་པ་དོན་དུ་
གེར་བས་དགེ་སོང་བུད་མེད་ལུས་བསེན་རུང་སོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་རང་ྱིད་ཀྱིས་བསགས་པ་ནྱི་ལྷག་
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མའོ། །དགེ་འདུན་ལ་སོ་མགུ་སད་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཟད་པར་བྱེད་དགོས་པས་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་
པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ན་སད་སེལ་བ་དང་། ཀུན་སོང་གྱི་མཚན་ྱིད། ཡུལ་གྱི་མཚན་
ྱིད་དོ། །དང་པོ་ལ་མདོར་བསན་པ་ནྱི། བདག་ལ་འཁྱིག་པའྱི་བསེན་བཀུར་བྱས་ན་མཆོག་ཅེས་སྨྲས་པའྱི་ངག་
སེ། བསེན་བཀུར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དགེ་སོང་མཆོག་དང་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་སོགས་སུ་ངེས་པར་བསན་པའྱི་སོ་ནས་དེ་
ལ་འཁྱིག་པའྱི་ལོངས་སོད་ཀྱི་བསེན་བཀུར་འདྱི་ཡྱིས་ེ་བར་གནས་ན་སྲྱིང་མོ་ཞེས་བོས་ནས་བསེན་བཀུར་
ཀུན་གྱི་མཆོག་གོ་ཞེས་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཡུལ་དགེ་སོང་ལ་
བསགས་པ་དང་། གང་གྱིས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ། ཡུལ་གྱི་བསགས་པ་བརོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི།
བསབ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་དགེ་སོང་གསོལ་བ་དང་། སོགས་པ་བརོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཀྱིས་བསེན་
པར་རོགས་པས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པར་གང་བཤད་པ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕུང་པོར་བརོད་པའྱི་བསབ་པ་དང་
ཡང་དག་པར་ལྡན་ལ། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་དགེ་བ་དག་པ་བའམ་ཟག་མེད་གང་རུང་གྱི་ཆོས་ྱིད་
ཅན་ཡྱིན་པས་ན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོར་བརོད་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ནོ། །ཚངས་པར་སོད་པ་མྱང་
འདས་ཀྱི་རྒྱུར་ངེས་པར་བརོད་པའྱི་དོན་རྱིག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོར་བརོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཡང་དག་
པར་ལྡན་ནོ། །འོད་ལྡན་ལས་ནྱི། དེ་ལ་ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་འདུལ་བའོ། ྎ།ལྷག་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་ཟག་པ་
མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཆོས་མངོན་པའོ་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་གང་གྱིས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་ནྱི།
འདྱིར་འཁྱིག་པའྱི་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་ཡུལ་གང་ན་ཕོ་མོ་གྱིས་ཀྱི་དབང་པོ་གྱིས་ཕད་ཅྱིང་སོར་བའྱི་མྱིང་
འཁྱིག་ཚིག་བརོད་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །སོམ་བརོན་ཆགས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་སར་བསན་པའྱི་འཁྱིག་ཚིག་འདྱི་དག་
གྱི་ནང་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བར་འཕོད་པའྱི་བུད་མེད་ལ་དངོས་སུ་སྨྲ་ན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་ཡྱིན་པ་ལ་དཔད་མྱི་
དགོས་སོ། །གསུམ་པ་ཡུལ་གྱི་བསགས་པ་བརོད་ཚུལ་ནྱི། འཁྱིག་པ་གང་ལ་གསལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཚིག་གལ་
ཏེ་བུད་མེད་ཀང་ནྱི་དགེ་སོང་ལ་སྨྲའོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། གང་འདྱིར་ཚངས་པར་སོད་པ་རྣམས་ལ་འཁྱིག་པས་
བསེན་བཀུར་ན་དེ་ྱིད་ལོངས་སོད་མཆོག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དང་། ཁེད་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ནྱི་རག་ཏུ་
དགེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ལ། ཡོན་གནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཁེད་ལྟ་བུ་དག་ནྱི་རོད་པའྱི་དུས་ན་ཤྱིན་ཏུ་རེད་
པར་དཀའ་ཞེས་སོ། །སྱིར་དུས་བཞྱི་ནྱི། དགེ་བཅུ་རོགས་པར་ཡོད་ཅྱིང་མྱི་དགེ་བ་བཅུ་མེད་པ་ནྱི་རོགས་ལྡན་
དང་། ལུས་ཀྱི་མྱི་དགེ་བ་གསུམ་སོང་བ་ནྱི་གསུམ་ལྡན་དང་། གསོད་རྐུ་གྱིས་སོང་བ་ནྱི་གྱིས་ལྡན་དང་། མྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དགེ་བ་བཅུ་ཆར་སོད་པ་ནྱི་རོད་ལྡན་ནོ། །དེ་ལ་སོགས་པའྱི་འཁྱིག་ཚིག་བུད་མེད་ཀྱིས་བརོད་པ་ན་དགེ་སོང་
གང་ཚིག་དེ་དགའ་བས་དང་དུ་ལེན་པར་བྱེད་ཅྱིང་ལན་གྱི་ཚིག་ཀང་སྨྲ་བར་བྱེད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་སོན་
པས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལན་གྱི་ཚིག་གང་ཞེ་ན། དགེ་སོང་ང་ལྟ་བུ་དང་འཁྱིག་པ་སད་ན་བུད་མེད་རྣམས་
ཀང་འབྲས་བུ་ཆེའོ་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ན་སད་སེལ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོམ་པོར་འགྱུར་ཚུལ་དང་། ེས་བྱས་སུ་
འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། འཁྱིག་པའྱི་མྱིང་དངོས་ནྱི་མྱི་བརོད་ཀང་དེའྱི་རྱིགས་འད་བརོད་པ་གང་དེ་ནྱི་སོམ་
པོའ ་ི མྱིང་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འཁྱིག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་གྱིས་ནྱི་དགེ་སོང་ཞེས་སོགས་ས་མ་བཞྱིན་ཏེ་
འཁྱིག་པས་བསེན་བཀུར་ན་འབྲས་བུ་ཆེ་ཞེས་སོགས་སོ། །ང་ལྟ་བུ་ལ་བསེན་བཀུར་ན་ཞེས་མྱི་བརོད་ན་ཡང་
འདྱི་ཡང་སོམ་པོ་ྱིད་དུ་གསུངས་སོ། །ཡང་བུད་མེད་ཀྱིས་ཀང་དགེ་སོང་གྱིས་བརོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་འཁྱིག་པའྱི་
ཚིག་དངོས་དོར་ནས་ཀང་བདག་ྱིད་ལ་བསགས་པ་དང་བདག་འཁྱིག་པ་ལ་བསམས་ཏེ། ཁེད་ལྟ་བུ་དང་འཁྱིག་
པ་སད་ན་ཞེས་མྱི་བརོད་ཀང་ས་མ་དེ་བཞྱིན་དུ་བསགས་ཚུལ་གྱིས་ཀར་ཡང་ནྱི་སོམ་པོ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་
ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། འཁྱིག་པ་དེའྱི་དོན་མྱི་ཤེས་པ་ལ་འཁྱིག་ཚིག་དངོས་དགེ་སོང་གྱིས་བརོད་ན་སོམ་
པོ་ལས་དམན་པ་ེས་བྱས་སོ། །འཁྱིག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྒྲ་སར་བ་མེད་པར་དགེ་སོང་ལ་བསེན་བཀུར་
ན་ཞེས་བརོད་ཀང་དེ་ལ་ཡང་ེས་བྱས་སུ་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ཀུན་སོང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། དེ་ལྟར་བརོད་ན་
ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སོམ་བརོན་ནྱི་ཆགས་ཅན་ལ་ནྱི་ལྟུང་བར་དངོས་སུ་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་ཆགས་ཅན་ཞེས་གང་
གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི་སེམས་ཆགས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ྱིད་དོ། །བཞྱི་པ་ཡུལ་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། བུད་མེད་གང་
ལུས་བསེན་བཟོད་ལ་འཁྱིག་ཚིག་དངོས་སུ་སྨྲ་ན་ལྟུང་བ་དངོས་ཡྱིན་ལ། བསེན་མྱི་བཟོད་པའྱི་བུད་མེད་ལ་སྨྲས་
ན་སོམ་པོ་ཡྱིན་ནོ། །སྐྱེས་པ་དང་མ་ནྱིང་ལ་སོགས་དང་དུད་འགོ་མོ་ལ་དེ་ལྟར་སྨྲས་ན་ེས་བྱས་ྱིད་དོ། །ལྔ་པ་
སན་བྱེད་པ་ནྱི་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་སེ། འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། སན་གྱི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞྱི་དང་། ན་སད་སེལ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྱིའྱི་དོན་ནྱི། གཞྱི་དང་།
བསམ་པ་དང་། སོར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ལས། གཞྱི་ནྱི་སད་བྱ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དོ། །བསམ་པ་
ནྱི་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཀུན་སོང་འཕད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་རང་ངམ་བསྐོས་པ་གཞན་གྱིས་
འཕྱིན་བྱེད་པ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཕད་པ་ནའོ། །འདྱི་དག་ནྱི་འཕྱིན་རེ་རེའྱི་ཚེ་ན་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ེས་བྱས་སོ། །ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་ཀང་ཡྱི་གེ་དང་ལག་ཡྱིག་གྱིས་ཀང་འགྲུབ་བོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། སན་
གྱི་འཕྱིན་དང་པོར་ནོད་པ་དང་དེ་ནས་ཕྱིར་སྐྱེལ་བ་རྣམས་རང་ངམ་གཞན་བྱེད་དུ་འཇུག་ཀང་རུང་སེ་འཕྱིན་
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སྐྱེལ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བུད་མེད་དང་སྐྱེས་པ་ཕད་ན་ནྱི་འཕྱིན་སྐྱེལ་ནོད་བྱེད་པའྱི་དགེ་སོང་དགེ་འདུན་ལྷག་
མའྱི་ལྟུང་བའྱི་རལ་གྱི་ཡྱིས་འཕྱིན་སྐྱེལ་ནོད་བྱེད་པ་རང་གྱི་མགོ་ནྱི་གཅོད་པར་བྱེད་དོ། །ཆུང་མ་ནྱི་མདོར་བསྡུ་
ན་ཆུ་ཚིག་གྱིས་བྱྱིན་པ་སོགས་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བརོད་ཅྱིང་། མཛའ་ན་མོ་ནྱི་བཅུའོ། །དེ་དག་གྱི་སོ་སོའ ་ི མཚན་
ྱིད་ནྱི་འོག་ནས་ཡང་དག་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། ཆུང་མའྱི་དབྱེ་བ་
མཚན་ྱིད་དང་བཅས་པ་དང་། ཆུང་མ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་འཐབ་ཚིག་ལ་བརེན་པའྱི་ལྟུང་བ། མཛའ་ན་མོ་བཅུར་
དབྱེ་བ་དང་། ལྷག་མ་བཞྱི་མཛའ་ན་མོ་དང་བཅས་པ་ལ་བརེན་པའྱི་ལྟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཆུ་ཚིག་གྱིས་བྱྱིན་པ་
ནྱི། རྱིན་མ་བླངས་པར་བུ་མོ་དེའྱི་ལག་པ་ཆུ་ཡྱིས་བཀྲུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱྱིན་པ་ཡྱི་དོན་ལ་དེའྱི་མྱིང་རབ་ཏུ་
བཏགས་པའོ། །ནོར་གྱིས་ོས་པ་ནྱི། བུད་མེད་གང་ཞྱིག་རྱིན་ཆས་ཀྱིས་ོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ་རྱིག་པར་
བྱའོ། །བཙན་འཕོག་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི རྒྱལ་མཚན་དང་རང་གྱི་མགོ་སེ་སོབས་ཀྱིས་འཕོག་པ་ནྱི་བཙན་འཕོག་ཅེས་
སུ་བརོད་དོ། །དང་སམ་འདུས་པ་ནྱི། བུད་མེད་དེ་ཡྱིས་ངས་ཁོད་ཀྱི་ེ་གནས་ཏེ་བཙུན་མོ་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་ནོ། །གོས་ཟས་ཀྱིས་འཚོ་བ་ནྱི། བུད་མེད་རང་འོངས་ཏེ་ཟས་གོས་ཙམ་བྱྱིན་ཅྱིག་ཅེས་ཟེར་བ་ནྱི་ཟས་
དང་གོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཞུགས་པས་གོས་ཟས་ཀྱིས་འཚོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཁ་དུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི།
བུད་མེད་རང་འོངས་ཏེ་གང་ཁོད་ཀྱི་ནོར་དང་ངའྱི་ནོར་དེ་ཡྱིས་མམ་དུ་སྲོག་འཚོ་བར་བྱའོ་ཞེས་དེ་སྐད་བརོད་
ནས་ཞུགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཁ་དུམ་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཐང་འགའ་འཕད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་སེ་ལན་
འགའ་ཙམ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་རག་ཏུ་མྱིན་པ་དེ་ལ་ཐང་འགའ་འཕད་པ་ཞེས་བྱའོ། །རྣམ་པ་བདུན་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་སར་
ཡང་སོ་སོའ ་ི མཚན་ྱིད་དང་དབྱེ་བར་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་འཐབ་ཚིག་ནྱི་བདུན་ཏེ། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་
འཐབས་པའྱི་མོད་དང་། འཐབས་པའྱི་འོག་རེ་ཞྱིག་པ་དང་། ཤྱིང་དང་རྩྭའྱི་དུམ་པ་བཅད་པ་འདྱི་མྱི་འབྱར་བ་ལྟར་
མྱི་འཕད་ཟེར་བ་སེ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། ཡང་རེའུ་གསུམ་ནྱི་ཕོགས་སུ་གཏོར་ནས་འདྱི་ལྟར་མྱི་འཕད་ཟེར་བ་
བཞྱི་པ་དང་། སྐྱེས་པས་ཆུང་མ་མ་ཡྱིན་པར་བསྒྲགས་པ་ལྔ་པ་དང་། བུད་མེད་ཀྱིས་ཁྱིམ་གྱི་ཆོ་ག་རབ་ཏུ་བཏང་
བ་དྲུག་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་བུད་མེད་ཀྱིས་ལྷ་རེན་གྱི་དྲུང་དུ་ལུས་ཕུལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་དྱིལ་བུའྱི་སྒྲ་
བསྒྲགས་པ་བདུན་པའོ། །ཆུ་ཚིག་གྱིས་བྱྱིན་པ་སོགས་ཆུང་མ་དང་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ལ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་
མེད་བྱེ་བ་ེ་བར་བསྡུམ་པར་བྱེད་ན་འཐབ་ཚིག་དང་པོ་འཐབས་པའྱི་མོད་ཀྱི་གཅྱིག་དང་། གྱིས་པ་འཐབས་
པའྱི་འོག་དང་། གསུམ་པ་དུམ་པ་བཅད་པ་གསུམ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསྡུམ་པར་བྱེད་ན་རེ་རེ་ལ་ཡང་ེས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བྱས་གསོག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཆུང་མ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་འཐབ་ཚིག་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པ་གྱིས་དང་འཐབ་
ཚིག་དྲུག་པ་སེ་གསུམ་པོའ་ི གནས་སྐབས་ལ་བསྡུམ་པར་བྱེད་ན་སོམ་པོ་ཡྱིན་ནོ། །འཐབ་ཚིག་བདུན་པའྱི་
སྐབས་སུ་བསྡུམ་པར་བྱས་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱི་དགེ་སོང་གྱིས་འདུན་གྱི་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་འཐོབ་
བོ། །གསུམ་པ་སན་གྱི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་གྱི་སྐབས་འདྱི་རུ་མཛའ་ན་མོར་འདོད་པ་བཅུ་ནྱི། ཁོ་ནྱི་ཤྱིའམ་ཡུལ་
གཞན་དུ་སོང་བའྱི་ཚེ་འདྱི་ལ་གཞན་གྱིས་འདོད་པ་སོད་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་མ་ཡྱིས་འབད་པས་བསྲུངས་བ་
ནྱི་མ་ཡྱིས་བསྲུང་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏེ་དང་པོའ །ོ །དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་གྱིས་འདོད་པ་སོད་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག
ཅེས་སར་ཏེ་ཕས་བསྲུངས་པ་ནྱི་གྱིས་པའོ། །གོས་པོས་བསྲུངས་པ་ནྱི་གསུམ་པའོ། །སྒྱུག་མོས་བསྲུངས་པ་
ནྱི་བཞྱི་པའོ། །ཕའྱི་རང་རྱིགས་ལས་སྐྱེས་པ་རུས་གཅྱིག་པ་དང་མའྱི་རྱིགས་ཏེ་བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་ཆད་དེས་
བསྲུངས་པ་དེ་ནྱི་སར་ཡང་ེ་དུས་བསྲུངས་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏེ་ལྔ་པའོ། །ཕ་དང་ཁོ་ནྱི་མེད་པ་ན་མྱིང་པོས་
ཡོངས་སུ་བསྲུངས་པ་ནྱི་དྲུག་པའོ། །ཕུ་མོ་དང་ནུ་མོ་ཡྱིས་ཀང་བསྲུངས་པའང་སྤུན་ཟླས་བསྲུངས་ཞེས་བརོད་
པ་ཡྱིན་ཏེ་བདུན་པའོ། །བྲམ་ཟེ་མོ་བྲམ་ཟེ་དང་རྱིགས་གཅྱིག་པའམ་རེ་རྱིགས་མོ་རེ་རྱིགས་དང་རྱིགས་གཅྱིག་
པས་བསྲུངས་པ་ནྱི་རྱིགས་ཀྱིས་བསྲུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ་བརྒྱད་པའོ། །པད་ས་ལ་ཀོའུ་ཏ་མའམ་ཀོ་ས་ལའྱི་རྒྱུད་དུ་
གཅྱིག་པ་ྱིད་ཀྱིས་བསྲུངས་པ་ནྱི་རུས་ཆགས་ཀྱིས་བསྲུངས་པ་སེ་དགུ་པའོ། །རྱིགས་དང་རུས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི་
རྱིགས་སྱི་ཡྱིན་ལ། རུས་བྱེ་བྲག་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །བསབ་པའྱི་ཆོས་ལ་སོད་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་དགེ་
སོང་མ་དག་ནྱི་འཁྲུག་མེད་མར་ནྱི་ཤེས་པར་བྱ་སེ་འདྱི་ནྱི་བསབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་བསྲུངས་པའོ། །རྣམ་པ་བཅུ་པོ་
འདྱི་དག་ནྱི་མཛའ་ན་མོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་ལྷག་མ་བཞྱི་མཛའ་ན་མོ་དང་བཅས་པའྱི་ལྟུང་བ་
ནྱི། སན་གྱི་སྐབས་འདྱིར་གང་མཛའ་ན་མོར་གསུངས་པ་བཅུ་དང་། ཆུང་མ་དང་པོ་གསུམ་པོ་མ་གཏོགས་ཆུང་
མ་བཞྱི་པ་དང་སམ་འདུས་པ་ལས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་འཐབ་ཚིག་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་བདུན་ཆར་ལ་ཡང་
བསྡུམ་པར་བྱེད་པ་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བར་ངེས་པར་བསན་ཏོ། །བམ་པོ་ལྔ་པ་ལས། ཆུང་མ་ཐ་མ་
བཞྱིའྱི་འཐབ་པའྱི་ཚིག་བདུན་ཆར་གྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་ན་སད་པ་མེད་དོ་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ན་སད་སེལ་བ་ནྱི།
ཁེའུའམ་བུ་མོ་འདྱི་དག་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་ཁྱིམ་མྱི་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་སྐད་སྨྲ་བའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ནྱི་ེས་
བྱས་འཐོབ་བོ། །དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་ཀོའུ་ཤཱམྱིར་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ། ཐུན་མོང་པ་ཁང་པའྱི་གནང་བཀག
ཐུན་མོང་མྱིན་པ་ཁང་ཆེན་གྱི་གནང་བཀག་གོ །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་སེ། ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། ལྟུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ལྟུང་མེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་
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པོ་ལའང་བཞྱི་སེ། གཞྱི་དང་། བསམ་པ་དང་། སོར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་གོ །གཞྱི་ནྱི་གང་བརྱིག་པར་བྱ་བའྱི་
ཁང་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་ཁང་པ་བརྱིག་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་རང་ངམ་གཞན་བསྐོས་པས་རྱིག་པའྱི་བྱ་བ་
ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཀུན་ནས་བསྐོར་ཞྱིང་ཐོག་ཕུབ་པའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་ནྱི། མྱིའྱི་འགོ་
བ་ལས་ས་གཞྱི་ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་གནང་བ་མ་གསོལ་ཞྱིང་མ་བསན་པ་དང་། གཞྱི་མྱི་
རུང་བ་དང་། བརམ་དུ་མྱི་རུང་བ་དང་། རོད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཚད་ལས་ལྷག་པ་རྣམས་ཚང་བས་རང་གྱི་
དོན་དུ་ཁང་པ་རྱིག་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ལ། ཚད་ལས་ལྷག་པ་མ་གཏོགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཚང་ན་
སོམ་པོའ །ོ །གྱིས་པོ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་གཞན་གྱི་སྐྱོན་ཞུགས་པ་ལ་ནྱི་ེས་བྱས་སུ་མངོན་
ནོ། །ཁང་པ་དང་ཁང་ཆེན་གྱི་ཁད་པར་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་དོན་དུ་བརྱིག་པ་དང་། ཚོགས་ཀྱི་དོན་དུ་བརྱིག་པ་ལ་
འཆད་ཅྱིང་། ནོར་གྱིས་ཕེ་བ་ནྱི་ཚིག་དོན་གྱིས་སོན་ཅྱིང་། མདོ་ར་བ་ལས་ནྱི་རང་གཅྱིག་པུའྱི་དོན་དུ་བརྱིག་པ་
ནྱི་ཁང་པ་དང་། ཚོགས་དང་དུ་མའྱི་དོན་དུ་བརྱིག་པ་ནྱི་ཁང་ཆེན་ཞེས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། ས་
གཞྱི་བསགས་པ་དང་། ལས་དང་པོ་དང་། སོ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་དང་། ནད་ཀྱིས་གདུངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་
ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་རང་གྱི་དོན་དུ་ཁང་པ་བརྱིག་པ་ན་དགེ་འདུན་ལ་ཐོག་མར་གསོལ་བ་ལ་
སོགས་པའྱི་ལས་ཀྱིས་གནང་བ་ཐོབ་ནས་བསན་པར་བྱ་སེ། འདྱིའྱི་ལས་ནྱི་གསོལ་གྱིས་ཀྱི་ལས་སོ། །གཞན་
ཡང་ཚད་དང་གཞྱི་རུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་བྱའོ། །གཞན་དུ་ན་བྱེད་པོའ ་ི དགེ་སོང་ལ་དགེ་
འདུན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ན་སད་
སེལ་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། གནས་ཀྱི་མཚན་ྱིད། ཚད་ཀྱི་ཁད་པར། གཞྱིའྱི་ཁད་པར་
རོ། །དང་པོ་ནྱི། གནས་གང་དུ་སོད་ལམ་རྣམ་པ་བཞྱི་གསུངས་པའྱི་སོད་པ་རུང་བ་ནྱི་མ་ང་མེད་པར་ཤོང་
བའོ། །སོད་ལམ་བཞྱི་གང་ཞེ་ན། འདུག་པ་དང་། འཆག་པ་དང་། ལ་བར་གགས་པ་དང་། བཞྱི་པ་ནྱི་ལངས་པ་
ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིས་ནྱི་སོད་ལམ་རྣམ་བཞྱི་མྱི་ཤོང་བ་ལ་ཁང་པའྱི་ཐ་སད་མེད་པར་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་ཚད་
ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི། ཁང་པའྱི་ཟུར་ནྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་མཐོ་བཅུ་དང་གྱིས་ཀྱི་ཚད་ཡྱིན་ནོ། །ཞེང་དུ་ནྱི་བདེ་
བར་གཤེགས་པའྱི་མཐོ་དེ་ྱིད་བདུན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ཁང་པ་དེའྱི་ཚད་དུ་གསུངས་སོ། །འདྱི་ནྱི་ཚད་དེ་དག་
ལས་ལྷག་པར་མྱི་བྱ་བའྱི་དོན་ནོ། །སོན་པའྱི་མཐོ་ཚད་གང་ཞེ་ན། བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་མཐོའ ་ི ཚད་ཅེས་གང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་འབྲྱིང་པོའ་ི ཁྲུ་ཚད་དག་ཕེད་དང་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་པར་མཁས་པས་ཤེས་པར་
བྱའོ། །དེས་ཆུར་ནྱི་མྱི་འབྲྱིང་གྱི་སྐྱེས་བུའྱི་ཁྲུ་ཚད་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེང་དུ་ནྱི་ཁྲུ་ཕེད་དང་བཅུ་
གཅྱིག་སེ་འདྱི་ནྱི་ཁང་པའྱི་ཚད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་གཞྱིའྱི་ཁད་པར་ལ་གསུམ་སེ། གཞྱི་མྱི་རུང་
བ་དང་། རོད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། བརམ་དུ་མྱི་རུང་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྦྲུལ་དང་སྱིག་པ་དང་ཏྱམ་པུ་ཀ་དང་ཏེ་
ལ་ཏ་སོགས་མང་བས་གནོད་པའྱི་ས་ཕོགས་ྱིད་ཀྱི་ས་ན་གཞྱི་མྱི་རུང་བའོ། །གྱིས་པ་རོད་བཅས་ནྱི། ལམ་
དང་ཤྱིང་དྲུང་དང་། མུ་སེགས་ཀྱི་ལྷ་རེན་དང་རྒྱལ་པོའ ་ི ཕོ་བྲང་ལ་སོགས་པའྱི་མཐའ་ནྱི་རོད་བཅས་སོ། །གསུམ་
པ་བརམ་དུ་མྱི་རུང་བ་ནྱི། ཆུ་དང་གཡང་ས་དང་ཁོན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དྲུང་སེ། དེ་དག་གྱི་འདོམ་གང་ཚུན་ཆད་
ན་ཡོད་པ་ནྱི་བརམ་དུ་རུང་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྐྱོན་འདྱི་དག་ནྱི་མེད་པ་རུ་རྱིག་པ་ཡྱིས་ནྱི་ཁང་པ་
བྱའོ། །གྱིས་པ་ན་སད་སེལ་བ་ནྱི། ཁང་པ་གང་དུ་བརྱིག་པའྱི་གཞྱི་ས་གཞྱིའྱི་བདག་པོ་རྒྱལ་པོ་དང་། དགེ་
འདུན་གྱི་བཀའ་ཡྱིས་མ་གནང་བ་དག་དང་། གཞྱི་མྱི་རུང་བ་དང་། བརམ་དུ་མྱི་རུང་བ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་
གནང་བ་མ་གསོལ་བས་ཁང་པའྱི་གཞྱི་དགེ་འདུན་ལ་མ་བསན་པ་དང་། གཞན་དང་རོད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་
སུ་ཁང་པ་བྱེད་ན་དགེ་སོང་གྱིས་སོམ་ལྟུང་འཐོབ་བོ། །ཇྱི་སྐད་སོས་པའྱི་ཡན་ལག་ལྔ་པོ་ལྔ་ཆར་ཚང་ན་སོམ་
པོར་འགྱུར་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། ལྔ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཁང་པ་བརྱིག་པ་ལ་སྐྱོན་
དུ་བཤད་པ་ཀུན་གྱིས་རབ་ཏུ་སད་པར་ཁང་པ་བྱེད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་གྱུར་པ་སེ་ཞེས་བཤད་དོ། །སྐྱོན་རེ་
རེ་བྲལ་བ་ཙམ་གྱིས་མ་ཡྱིན་གྱི། སྐྱོན་རྣམས་ཀུན་དང་བྲལ་བའྱི་ས་གཞྱིར་ཁང་པ་བྱ་བར་རེས་སུ་བསགས་པ་
ྱིད་དོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། བཅས་པ་མ་མཛད་པའྱི་ས་རོལ་གྱི་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཁང་པ་བྱེད་ཀང་ཁང་པ་
བྱེད་པ་འདྱི་ལས་བྱུང་བའྱི་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སོས་པ་དང་། མྱ་ངན་གྱིས་སེམས་འཁྲུགས་
པ་དང་། ནད་ཀྱིས་གདུངས་པ་ཡྱིས་ཁང་པ་བྱེད་ཀང་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཁང་ཆེན་གྱི་གནང་
བཀག་བསན་པ་ནྱི། ཚོགས་ཀྱི་དོན་དུ་བརྱིག་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྱིག་པ་ལའང་བདག་པོ་དང་བཅས་པའྱི་
ཁང་པའྱི་ཚད་དང་ཆོ་ག་འདྱི་ྱིད་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་པ་ྱིད་དེ། ཁང་པ་དང་ཁང་ཆེན་གྱིས་པོའ ་ི ཁད་པར་ནྱི།
འདྱིར་ཁང་ཆེན་ནྱི་དགེ་འདུན་སྱིའྱི་ནོར་མང་པོ་འཇོག་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཆེན་པོ་ྱིད་ཀྱི་ཚད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཁང་
པ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་ནོར་ཉུང་ངུ་འཇོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོ། །བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་གཞྱི་མེད་དང་བག་ཙམ་གྱི་སྐུར་
འདེབས་ནྱི་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་སྐྱེས་གྱིས་ལ་བཅས་པ་སེ་འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། ལྟུང་བ་རྣམ་
གཞག་སྱིར་བསན་པ། སྐུར་འདེབས་གྱིས་པོའ ་ི ཁད་པར། བག་ཙམ་གྱི་སྐུར་འདེབས་དཔེས་བསན་པའོ། །དང་
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པོ་ལ་ཡན་ལག་བཞྱི་སེ། གཞྱི་དང་། བསམ་པ་དང་། སོར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་གོ །དང་པོ་ནྱི། ཡུལ་དགེ་སོང་
རྣམ་དག་གོ །བསམ་པ་ནྱི་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་པ་དང་། གཞན་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་
སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ངག་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བའོ། །སྐུར་འདེབས་ཀྱི་གཞྱི་མེད་
པའམ་ཐ་སད་བག་ཙམ་གྱིས་སོམ་བརོན་ཡོངས་སུ་དག་པ་མས་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ནྱི་ཕས་ཕམ་གྱི་ལྟུང་
བས་མ་གོས་པ་ལ་ཕས་ཕམ་པ་ཡྱིས་གོས་པར་བརོད་ནས་སད་ན་ནྱི་གཞྱི་མེད་དང་བག་ཙམ་གྱིས་ཀ་ལ་དགེ་
འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་བར་ཤེས་སོ། །ཡུལ་དགེ་སོང་དག་པར་ཤེས་བཞྱིན་དུ་རྫུན་གྱི་སོ་ནས་ཕྱི་པ་ལ་ནང་པས་
སྨྲས་སོགས་དང་། དགེ་སོང་མ་ལ་དགེ་སོང་གྱིས་སྨྲས་སོགས་ལའང་འགྱུར་ལ། དེས་མྱི་ཚངས་སོད་བྱས་པར་
ཐོས་ནས་མ་མཐོང་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བར་སྨྲ་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྨྲས་ནའང་དངོས་གཞྱིར་
འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་སྐུར་འདེབས་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི། དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་ཚིག་དེའྱི་སད་ཀ་ཅུང་ཟད་བདེན་
པར་སྨྲ་བ་འདྱི་ནྱི་བག་ཙམ་དུ་ལུང་ལས་ཡང་དག་པར་གགས་སོ། །ཚིག་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་སེ་སད་ཀ་ཅུང་
ཟད་ཀང་མེད་བཞྱིན་དུ་སྨྲ་བ་ནྱི་གཞྱི་མེད་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་བག་ཙམ་གྱི་སྐུར་འདེབས་དཔེས་བསན་པ་ནྱི།
བག་ཙམ་ྱིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བསན་པ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་ཡྱིད་རབ་ཏུ་དང་ཞྱིང་ཚངས་སོད་དག་ལ་བློ་སེ་
ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་དགེ་སོང་མ་ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་ལ། རྱིང་བུ་རབ་ཞྱིའམ་རོ་བརྱིགས་ཅན་
ཞེས་པའྱི་འགམ་དུ་གད་བུ་ནོར་ཞེས་བྱ་བའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་གནས་སུ་དགེ་སོང་མ་དེས་ེ་བར་
འོངས་སོ། །དེ་དང་ཧ་ཅང་དང་མྱི་རྱིང་བར་དགེ་སོང་ས་ལས་སྐྱེས་དང་མཛའ་བོ་གྱིས་གནས་སོ། །རྱིང་བུ་
དེར་ནྱི་རྱི་དྭགས་ཕོ་མོ་གྱིས་ཆུ་འཐུང་དུ་འོངས་བ་རྱི་དྭགས་མོ་ལ་འཁྱིག་པ་སོད་པ་མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་
སྐྱེས་ཀྱིས་མཐོང་ངོ་། །དེ་མཐོང་བ་ན་ས་ལས་སྐྱེས་ཀྱིས་རང་གྱི་མཛའ་བཤེས་མཛའ་བོ་ལ་དྱིས་པ། ཁེད་ཀྱིས་
སྲོག་ཆགས་མྱི་ཚངས་སོད་བྱེད་པ་དང་། དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་ཅན་ཡང་མཐོང་ངམ་ཅྱི་
ཞེས་དྱིས་པས། མཛའ་བོ་དེ་ཡྱིས་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། སད་བག་ཙམ་འདྱི་ཙམ་ལས་བྱུང་བ་འདྱི་ཡྱིས་གད་
བུ་ནོར་འདྱི་བདག་ཅག་གྱིས་ཕམ་པའྱི་སོ་ནས་བརླག་པར་བྱའོ་ཞེས་ས་ལས་སྐྱེས་དེ་ཡྱིས་ཁོས་ནས་གད་བུ་
ནོར་གྱིས་ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་ལ་ཕམ་པ་དང་པོ་སད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པར་ཟད་དོ། །མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་སྐྱེས་
གྱིས་ཀྱིས་གད་བུ་ནོར་ལ་ཡང་ཡང་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ནྱི་ཚེ་རབས་དུ་མ་ནས་ཞེ་འགས་པའྱི་དོན་གྱིས་ཡྱིན་
ནོ། །ཀུན་སོང་ཁོང་ཁོ་དང་སྐུར་པ་འདེབས་པའྱི་བསམ་པ་དེ་ལ་སོགས་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་བག་ཙམ་གྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བྱེ་བྲག་དུ་མ་ཡོད་པ་དག་ཡྱིད་གཅུགས་དམན་པ་ཕག་དོག་གྱི་བློ་ཅན་དག་གྱིས་ལྟུང་བ་དང་སྐྱོན་ཅན་དུ་དན་
པར་བྱས་ནས་སང་བྱར་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཅུ་པ་རྒྱལ་པོའ་ི ཁབ་ཏུ་ལྷས་སྱིན་ལ་
བཅས་པ་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཞམས་ཏེ་བསོ་བ་དང་། གསོལ་བ་དང་བརོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡྱིས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་
དུ་བཟློག་ན་ཡང་མྱི་ན་པར་མཚམས་ནང་གྱི་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་རྣམས་འབྱེད་པའྱི་ལས་བྱེ ད་ན་དགེ་འདུན་
གྱི་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་འཐོབ་བོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་
ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཡན་ལག་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཞྱི་དང་།
བསམ་པ་དང་། སོར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་བཞྱི་ལས། གཞྱི་ནྱི་མཚམས་ནང་གྱི་ཕོགས་གྱིས་ཀྱི་དགེ་འདུན་
ཡོངས་སུ་ཚང་བའོ། །བསམ་པ་ནྱི་ཕོགས་གྱིས་སུ་འབྱེད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་ཕོགས་གྱིས་སུ་
འབྱེད་པའྱི་ལས་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཟློག་བྱེད་ཀྱི་བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་མཐའ་ལ་མྱི་གཏོང་ནའོ། །གྱིས་པ་
དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་གཏན་དབབ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་དང་། འཁོར་ལོའ ་ི དབྱེན་ནོ། །དང་པོ་
ལ་ངོ་བོ་ནྱི་དགེ་འདུན་ཕོགས་གྱིས་སུ་བློ་མྱི་མཐུན་པར་གྱུར་པས་གེས་པ་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་དོ། །དགེ་མྱི་
དགེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་ལས་གང་དུ་གཏོགས་ཤེ་ན། མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་ཏེ། མཛོད་ལས། དགེ་འདུན་
དབྱེན་ནྱི་མྱི་འཕོད་པའྱི། །རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ཆོས། །ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་ལུང་བསན་མྱིན། །ཞེས་
སོ། །དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱེད་པའྱི་ལས་ནྱི་རྫུན་གྱི་ངག་གྱི་ལས་ཏེ་མྱི་དགེ་བར་གཏོགས་པ་ནྱི་དེ་ྱིད་
དོ། །འདྱིར་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་དང་། དབྱེན་བྱེད་པའྱི་ལས་གྱིས་སོ་སོར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བྱེ་བའྱི་ཚད་ནྱི་
གཞན་ལ་སོན་པར་གཟུང་བ་དང་དེས་བསན་པའྱི་ལམ་ལ་ལམ་དུ་གཟུང་བ་སེ། མཛོད་ལས། སོན་དང་ལམ་
གཞན་ལ་བཟོད་པ། །བྱེ་བའོ། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་འཁོར་ལོའ ་ི དབྱེན་ནྱི། སོན་པ་བཞུགས་པའྱི་དུས་སུ་འབྱུང་
གྱི་ཕྱིས་མྱི་འབྱུང་སེ། འགན་ཟླར་གྱུར་པའྱི་སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལས་ཀྱི་དབྱེན་ནྱི་བསན་པ་
གང་ན་ཡོད་པའྱི་གནས་སུ་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །རྒྱས་པར་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་དུ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་
ཚིག་དོན་ལ་གྱིས་ཏེ། རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་རེན། གཞྱིའྱི་རབ་དབྱེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞམས་སོ་ངོས་
གཟུང་བ་ནྱི། གསོལ་བ་མ་གཏོགས་པའྱི་ས་རོལ་གྱི་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱེད་པ་བཟློག་པའྱི་ཚིག་ཐམས་ཅད་
བཞམས་ཏེ་བསོ་བ་ཞེས་བྱ་སེ། གཞན་དབྱེན་བྱེད་པ་པོ་ལ་གོས་ཀྱིས་ལོག་ཏུ་དབྱེན་བྱེད་པ་བཟློག་པའྱི་ངག་
གྱིས་བསོ་བའོ། །བཞམས་བསོའ ་ི ཚིག་གང་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་འདྱིར་མཆོག་སོན་པ་གཅྱིག་པ་དང་
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འབྲས་བུ་གཅྱིག་པ་ལ་སོ་སོར་འབྱེད་པ་འདྱི་མ་བྱེད་ཅེས་ལོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བསད་པའྱི་ངག་གྱི་ཚིག་ནྱི་
བཞམས་ཏེ་བསོ་བའྱི་ཚིག་གོ །གལ་ཏེ་བཞམས་ཏེ་བསོ་བས་ཀང་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱེད་པ་མྱི་གཏོང་ན་དེ་
ལ་གསོལ་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱེད་པ་གཏོང་བའྱི་ཐབས་ཀྱི་བཀའ་བསོ་བྱའོ། །བྱ་བའྱི་ལས་
དེ་ནྱི་གསོལ་བ་དང་བཞྱིའྱི་ལས་སོ། །བྱྱིས་པ་གང་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱེད་པ་དེ་ཡྱི་གོགས་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་
པ་དེ་ཡང་ཐོག་མར་བཞམས་བསོ་དང་དེ་ནས་གསོལ་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བཟློག་གོ །གྱིས་པ་གཞྱིའྱི་རབ་
དབྱེ་བསན་པ་ལ་གསུམ་སེ། གྱིས་སུ་དབྱེ་བ་དང་། བཅུ་བཞྱིར་དབྱེ་བ་དང་། བཞྱིར་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི།
དབྱེན་གྱི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་གནས་ཏེ། མཆོག་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པ་ལས་སོ་སོར་འབྱེད་པ་འཁོར་ལོའ ་ི
དབྱེན་དང་། གསོ་སོང་སོགས་ལས་ཀྱི་འདོན་པ་གཅྱིག་པ་ལས་སོ་སོར་བྱེ་བའྱི་དབྱེ་བས་སོ། །དགེ་འདུན་གྱི་
དབྱེན་ལ་ཕོགས་གྱིས་སུ་འབྱེད་པར་བྱ་བ་དགེ་འདུན་བཞྱི་བཞྱི་ཚང་བ་དང་། འབྱེད་པ་པོ་དང་དགུས་འགྲུབ་
བོ། །ལས་ཀྱི་དབྱེན་ནྱི་ཕོགས་གྱིས་ཀྱི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་སེ་བརྒྱད་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་བཤད་དོ། །མཆོག་
དང་འདོན་པ་གཅྱིག་པའྱི་དོན་ནྱི། རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགེལ་པ་ལས། མཆོག་གཅྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་འབྲས་བུ་གཅྱིག་
པ་སེ། མྱང་འདས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆོག་དང་ལྡན་པས་སོ། །འདོན་པ་གཅྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གསོ་སོང་གཅྱིག་
པའོ་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་བཅུ་བཞྱིར་དབྱེ་བ་ནྱི། དབྱེན་གྱི་དབྱེ་བ་སོན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ས་མའྱི་དབྱེ་ཚུལ་
ལས་ཡང་ཐ་དད་པའྱི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞྱི་དག་ཏུ་བཞེད་དོ། །མའྱི་རྣམ་འབྱེད་ལས། དབྱེན་བྱེད་པའྱི་དབྱེ་བ་
བཅུ་བཞྱི་སེ། ཆོས་ལ་ཆོས་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་པ་དང་། ཆོས་མྱིན་ལའང་ཆོས་སུ་བརོད་པ་དང་། འདུལ་བ་ལ་
འདུལ་མྱིན་དུ་བརོད་པ་དང་། འདུལ་མྱིན་ལ་འདུལ་བ་ྱིད་དུ་བརོད་པ་བཞྱི་དང་། དེ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་བཞྱིར་
བརོད་དོ། །སོགས་པའྱི་སྒྲས་བསྡུས་པ་ནྱི། ལྟུང་བ་ཡྱིན་མྱིན་གྱིས་དང་། ལྷག་མ་ཡྱིན་མྱིན་གྱིས་དང་། ལྱི་
ཡང་གྱིས་དང་། བཤགས་བྱ་དང་བསམ་བྱ་གྱིས་དང་། འདུལ་བ་དང་འགལ་བ་དང་། ེས་པར་བཤད་པར་
འགྱུར་བ་སེ་ཞེས་སོ། །འདུལ་བ་དང་འགལ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གསུམ་པ་བཞྱི་དབྱེ་བ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། རོད་པ་ཞྱི་བ་འདྱི་ལ་དབང་བྱེད་པའྱི་འདུལ་བ་
མཁས་པ་ཡྱིས་རོད་པ་རྣམ་པ་བཞྱིར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བཞྱི་གང་ཞེ་ན། འགེད་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་དང་། མྱི་
གདམས་པའྱི་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་དང་། ལྟུང་བའྱི་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་དང་། བྱ་བའྱི་ཕྱིར་གྱི་རོད་པའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་
པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། འགེད་པའྱི་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་དང་། མྱི་གདམས་པའྱི་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་དང་། ལྟུང་བའྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་དང་། བྱ་བའྱི་ཕྱིར་གྱི་རོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་དང་འདུལ་བ་དང་སོན་པའྱི་བསན་པ་ས་
ཚོགས་ལ་རོད་པ་དང་། ཚོགས་པ་སེ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའྱི་གནས་ལུགས་ལ་མཐུན་པ་མེད་དོ་ཞེས་རོད་པ་དང་། དགེ་
འདུན་ཚོགས་པ་མཐུན་པ་མེད་པས་རོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་དགེ་འདུན་རྣམས་བསམ་པ་ཐ་དད་པའྱི་རེན་
གྱིས་སྒྲ་རག་མྱི་རག་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ལ་སོགས་པས་འབྱུང་བ་སེ། འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་འགེད་
ཕྱིར་གྱི་རོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་མྱི་གདམས་པའྱི་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་ནྱི། དགེ་སོང་དག་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པས་ལྟུང་བ་འབྱྱིན་པ་ན་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་གེང་དན་བྱེད་པར་
བརམས་པ་ན་སྐབས་མྱི་འབྱེད་ན་གསོ་སོང་འཇོག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་གདམས་ངག་མྱི་གདམས་པ་དེ་
ནྱི་མྱི་གདམས་པའྱི་རོད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བར་གགས་སོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་ལ་གསུམ་སེ།
མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱིས་ཕེ་བ་
དེ་ལྟར་རེན་ཐ་དད་ཀྱིས་ཕེ་བའྱི་སོ་ནས་དེ་ལྟར་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་དུ་མར་ཕེ་སེ། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ལས་གང་
རུང་གཅྱིག་པ་ཅན་དང་། རྣམ་པ་གྱིས་པ་ཅན་དང་། རྣམ་པ་གསུམ་པ་ཅན་ཏེ་འདྱི་ནྱི་ལྟུང་བའྱི་དབྱེ་བ་ཕོགས་
ཙམ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། གཞྱིའྱི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། ལྟུང་
བར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཀུན་སོང་གྱིས་དུ་མར་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། ལུས་ངག་ཡྱིད་
གསུམ་རེ་རེས་ཕེ་བ་དང་། ལུས་དང་ཡྱིད་གྱིས་ཀྱིས་ཕེ་བ་དང་། ངག་དང་ཡྱིད་གྱིས་ཀྱིས་ཕེ་བ་དང་། སོ་
གསུམ་ཚོགས་པས་ཕེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏེ་གནས་དེ་ན་བུད་མེད་ཡོད་པར་མྱི་ཤེས་པར་མུན་ནག་གྱི་
གནས་སྐབས་སུ་དགེ་སོང་གང་ཁྱིམ་གཅྱིག་ཏུ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་ལ་བ་དང་། མ་བསམས་པར་ནུབ་
གསུམ་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་གནས་གཅྱིག་ཏུ་སྐྱ་རེངས་ཤར་གྱི་བར་དུ་ལ་བ་འདྱི་ནྱི་ལུས་ཁོ་ན་ལ་
བརེན་པ་ྱིད་ཀྱི་ལྟུང་བའོ། །ཚིག་གྱི་གངས་ལ་མ་བསམས་པར་བར་ཕད་པའྱི་བུད་མེད་དག་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་སོན་
པ་ལས་བརམས་ཏེ་ཚིག་རྐང་པ་ལྔས་ཆོས་སོན་པར་འདོད་པ་ན་ཚིག་རྐང་པ་དྲུག་གྱིས་ཆོས་སོན་པའམ། ཡུལ་
གྱི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ལྟ་བུ་ལས་བརམས་ཏེ་ཚིག་རྐང་པ་དྲུག་གྱིས་ཆོས་སོན་པ་ན་རྐང་པ་དྲུག་ལས་ལྷག་པའྱི་
ཚིག་སྨྲས་པ་ལ་ནྱི་ངག་གྱི་ལྟུང་བར་བརོད་དོ། །ཡྱིད་རང་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་གསོ་སོང་གྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ་འདྱི་ལ་
ཁེད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་དྱིས་པ་ན་ཡང་ལྟུང་བ་ཡོད་པར་ཤེས་བཞྱིན་དུ་སྐྱོན་ཡོད་པར་སྨྲ་བར་མྱི་བྱེད་ན་
དེ་ལ་ེས་བྱས་ྱིད་དུ་གཏོགས་པའྱི་ཡྱིད་ཁོ་ན་ལ་བརེན་པ་ྱིད་ཀྱི་ལྟུང་བར་མཁས་པས་རོགས་སོ། །གྱིས་པ་
ལུས་དང་ཡྱིད་གྱིས་ལ་བརེན་པ་ནྱི། ལུས་དང་ཡྱིད་གྱིས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལྟུང་བ་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི་ཡང་དག་
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པར་བསམས་ནས་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་དག་པར་བསམས་ནས་མ་བྱྱིན་ལེན་ལ་འཇུག་
པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་དག་པར་བསམས་ནས་ཆང་འཐུང་བ་སོགས་ལ་བསེན་པ་ྱིད་ལའང་ལྟུང་བ་བདག་ཏུ་འདོད་
པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ངག་དང་ཡྱིད་གྱིས་ལ་བརེན་པ་ནྱི། གསུམ་པ་ངག་དང་ཡྱིད་ལས་གྱུར་པའྱི་ལྟུང་བ་དེ་
ནྱི། ཡང་དག་པར་བསམས་ནས་ཁྱིམས་གོགས་མེད་པར་བུད་མེད་དག་ལ་ཚིག་ལྔ་དང་དྲུག་ཙམ་སྨྲས་པ་ལས་
ལྷག་པར་བརོད་པའོ། །ཡང་བསམས་བཞྱིན་དུ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ལའང་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི།
ཡྱིད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསམས་ནས་ངག་ཏུ་བརེག་ཅེས་བརོད་དེ་ལུས་ཀྱིས་ལུས་ཅན་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བརེགས་ན་
འདྱི་ནྱི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་ལྟུང་བའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ནྱི། དགེ་སོང་ལ་ནྱི་མྱི་དགེ་བས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་ལ་ལྟུང་བ་ལྱི་བར་འགྱུར་གྱི། སེམས་དགེ་བས་
ཀུན་ནས་བསངས་ན་ལྱི་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཀུན་སོང་གྱིས་དུ་མར་འགྱུར་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། ཡང་བར་
འགྱུར་ཚུལ་དང་། ལུང་མ་བསན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་། མྱི་དགེ་བར་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། སེམས་དགེ་
བས་བྱེད་ན་དེ་ལ་ལྟུང་བ་ཙམ་དུ་གཏོགས་པ་ཡྱིན་གྱི་ལྱི་བ་མྱིན་པ་ཡོད་དེ། མཆོད་རེན་ལས་སྐྱེས་པའྱི་ར་སོན་
གཅོད་པར་བྱེད་པ་བཞྱིན་དང་། ཇྱི་ལྟར་སོན་པ་ལ་ནྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་ནྱི་མཆོད་པར་འདོད་པས་མེ་ཏོག་
གྱི་ཕེང་བ་སེལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་མེ་ཏོག་སོགས་འཐོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལུང་མ་བསན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། མ་
བསམས་པར་ཐུབ་པས་བཅས་པའྱི་བསབ་པ་དལ་བའམ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་བཅས་པའྱི་ནང་ཁྱིམས་དལ་
བར་གྱུར་ན་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་གསུངས་པ་སེ། ལྟུང་མེད་མྱིན་ལ་དགེ་བ་ནམ་ཡང་མྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་མྱི་
དགེ་བར་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། ཡང་དག་པར་བསམས་ནས་ཐུབ་པའྱི་བསབ་པ་ལས་འདས་པའམ་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་
ཁྱིམས་ལས་འདས་ན་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་ྱིད་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །ཞུ་བར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསབ་པ་བཅས་པ་
ལ་བསམས་བཞྱིན་དུ་འདས་ན་མྱི་དགེ་བ་ཞེས་བྱ་ལ། མ་བསམས་པར་འདས་ན་ལུང་མ་བསན་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་
སོ། །ེས་པ་རྣམས་སོམ་སང་ངོ་། །ཞེས་ཀང་ངོ་། །དབྱེ་བ་འདྱི་ནྱི་རེས་སུ་མ་གནང་བ་སེ་ལུང་ལས་དངོས་སུ་མ་
གསུངས་ན་ཡང་དབྱེན་གྱི་སྐབས་ལས་ཞར་ལ་འོངས་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། གོང་དུ་
བསན་པ་དེ་ལྟར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་ཡྱིས་ནྱི་གང་ཟག་གང་ལ་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་བ་གེང་
བའྱི་དུས་སུ་ལྟུང་བ་སོ་སོའ ་ི སོ་ནས་རོད་པས་ན་འདྱིར་ལྟུང་ཕྱིར་གྱི་རོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ལྟུང་བ་འདྱི་ནྱི་
ཤེས་བྱ་མ་ལུས་པ་ལ་མཁས་པས་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་བྱ་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་ནྱི། གསོལ་བ་དང་བརོད་པ་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སོགས་པའྱི་ལས་བྱེད་པ་ན་འདྱི་དག་ནྱི་རུང་བ་མྱིན་ཞེས་འདུན་པ་ཕྱིར་བཟློག་གྱི་སོ་ནས་སྨྲ་བ་མཐུན་པ་མྱི་
སྱིན་པ་རྣམས་ནྱི་བྱ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་རོད་པ་དང་། འཐབ་མོའ ་ི ཡང་རྒྱུ་རུ་འདོད་དོ། །འདྱིའྱི་ཞྱི་བྱེད་ལ་ཞྱི་བྱེད་
བདུན་ཆར་འཇུག་སེ། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཞྱི་བའྱི་ཕྱིར་འཇུག་གོ་ཞེས་སོ། །དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་རྒྱས་པར་
བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། མདོར་ན་དགེ་འདུན་འབྱེད་པར་གང་བརོན་པའྱི་བློ་ཆུང་གྱིས་ནྱི་
བཞམས་ཏེ་བསོ་བའྱི་ས་རོལ་དུ་ེས་བྱས་འཐོབ་བོ། །ཡང་དེ་ལ་བཞམས་ཏེ་བསོ་བའྱི་ཚིག་གྱིས་བཟློག་ཀང་མྱི་
གཏོང་ན་ེས་བྱས་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །སོམ་པོར་བཤད་པ་ནྱི་མ་དག་པར་མངོན་ཏེ། གསོལ་བའྱི་མཐའ་
ལ་མྱི་གཏོང་བ་དང་ེས་པ་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསོལ་བ་དང་བརོད་པ་དང་པོ་གྱིས་ཀྱི་མཐའ་
ལ་མྱི་གཏོང་བའྱི་སོམ་པོ་ལ་ཡང་བྱེ་བྲག་ཡོད་དེ། གསོལ་བའྱི་མཐའ་ལ་མྱི་གཏོང་བ་ལ་སོམ་པོ་ཡང་བ་དང་།
བརོད་པ་དང་པོ་དང་གྱིས་པའྱི་མཐའ་ལ་མྱི་གཏོང་བ་ལ་ཡང་སོམ་པོ་ལྱི་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ལྱི་བའྱི་བྱེ་བྲག་ཡོད་
པས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ལ་ེས་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་བྱེ་བྲག་མེད་ན་བརོད་པ་ཐ་མའྱི་མཐའ་ལ་ཡང་དགེ་འདུན་ལྷག་
མར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གསོལ་བ་དང་བཞྱིའྱི་ལས་ལས་དང་པོ་ཟློག་བྱེད་ྱིད་དུ་གསོལ་བའྱི་ལས་བརོད་པའྱི་ཚེ་
མཐའ་ལ་མྱི་གཏོང་ན་སོམ་པོ་ྱིད་དོ། །བརོད་པ་དང་པོའ ་ི མཐའ་ལ་མྱི་གཏོང་ན་ནྱི་སོམ་པོའ །ོ །བརོད་པ་གྱིས་
པའྱི་མཐའ་ལའང་མྱི་གཏོང་ན་སོམ་པོ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་རེས་བརོད་པ་གསུམ་པ་ལ་མྱི་གཏོང་བ་དེ་ལ་ནྱི་དགེ་
འདུན་ལྷག་མ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་ེས་བྱས་གྱིས་དང་། སོམ་པོ་གསུམ་དང་། ལྷག་མ་གཅྱིག་ཏུ་
བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་བསོ་བ་ལས་གྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལྟུང་བ་འབྱུང་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ལེགས་པར་བརགས་པ་སེ་
ལེགས་པར་ཤེས་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་པའོ། །བཅུ་གཅྱིག་པ་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱེད་པའྱི་རེས་སུ་ཕོགས་པའྱི་
ལྟུང་བ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་ཀོ་ཀ་ལྱི་ཀ་ལ་སོགས་པ་ལ་བཅས་པ་སེ། གང་ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱེད་པ་
ལྷས་བྱྱིན་དེའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་དགེ་སོང་སྱིག་ཏོ་ཅན་ཀོ་ཀ་ལྱི་ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་བཞམས་ཏེ་བསོ་
བ་དང་། སོགས་པ་གསོལ་བ་དང་བརོད་པའྱི་ཆོ་ག་ཡྱིས་བཟློག་ཀང་མྱི་གཏོང་ན་འདྱི་དག་ཀུན་ལའང་སར་
བཞྱིན་དུ་བཞམས་བསོའ ་ི དུས་སུ་ེས་བྱས་དང་། གསོལ་བ་དང་བརོད་པ་དང་པོ་གྱིས་ཀྱི་མཐའ་ལ་སོམ་པོ་
དང་། གསུམ་པའྱི་མཐའ་ལ་ལྷག་མ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །བཅུ་གྱིས་པ་ཁྱིམ་སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི། །ནབས་སོ་དང་
འགོ་མགོགས་དང་དམར་སེར་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་བཅས་པ་སེ། འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན་པ་དང་།
རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁྱིམ་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་ལྟུང་བ་འདྱི་ནྱི་གཞན་ཁྱིམ་པ་སུན་
འབྱྱིན་པ་ཡྱིས་ནྱི་གཞག་སེ། གཞན་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་གསུངས་སོ། །སུན་འབྱྱིན་པ་
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གཅྱིག་ནྱི་འགོགས་པས་གཞན་སུན་འབྱྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ་དང་པོའ །ོ །སུན་འབྱྱིན་པ་གྱིས་པ་ཡང་ནྱི་ལོངས་སོད་
ལྷན་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སུན་འབྱྱིན་པའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། འགོགས་པས་
སུན་འབྱྱིན་པ། ལོངས་སོད་ཚུལ་གྱིས་སུན་འབྱྱིན་པ། ལུང་གྱི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་འགོགས་པས་སུན་
འབྱྱིན་པ་ནྱི། བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་རེ་འཇོ་དང་འཕར་གཡེང་ལ་སོགས་པར་བརེན་པས་ཁྱིམ་པ་མ་དད་པར་
བྱེད་པའོ། །འཕར་གཡེང་ནྱི་གཞྱི་འགེལ་ལས་འཁྱུད་པ་དང་འོ་བྱེད་པ་སོགས་སུ་བཤད་ལ། ཕན་ཚེགས་ཀྱི་
འགེལ་པར། འཁྱུད་པ་སོགས་རེས་འགའ་བྱེད་པ་ནྱི་འཕར་བ་དང་། ཡང་ཡང་བྱེད་པ་ནྱི་གཡེང་བའོ་ཞེས་
སོ། །གྱིས་པ་ལོངས་སོད་ཚུལ་གྱིས་སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི། བུད་མེད་དང་ལྷག་ཅྱིག་ཏུ་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་
འཐོག་པ་དང་། བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པས་ཁྱིམ་པ་མ་དད་པར་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ལུང་གྱི་
དོན་བཤད་པ་ནྱི། ཁྱིམ་སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི་མཐོང་བ་ལ་སོགས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད་དོ། །གསུམ་ནྱི་མྱིག་གྱིས་
ཤེས་པས་མཐོང་བ་ནྱི་མཐོང་བ་དང་། སོགས་པ་རྣ་བའྱི་ཤེས་པས་ཐོས་པས་ནྱི་ཐོས་པ་དང་། ཡྱིད་དང་སོགས་
པ་ས་ལེ་ལུས་གསུམ་གྱིས་ཤེས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ། །མཛོད་དུ། ས་ལེ་ལུས་གསུམ་གྱིས་ཤེས་པ་ནྱི་རོགས་
པ། ཡྱིད་ཀྱིས་ཤེས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་ཞེས་ཏེ། མྱིག་རྣ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དང་། །གསུམ་གྱིས་མས་སུ་མྱོང་གང་
ཡྱིན། །མཐོང་ཐོས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། །རོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ་རྱིམ་བཞྱིན་བཤད། །ཅེས་སོ། །གསུམ་པ་དོན་
བསྡུ་བ་ནྱི། ཁྱིམ་སུན་འབྱྱིན་པ་བསྐྲད་པ་ན། སྐྲོད་བྱེད་དགེ་འདུན་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ལ་བཞམས་བསོ་དང་
གསོལ་བ་དང་བརོད་པ་ལ་སོགས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བྱས་ཀང་མྱི་གཏོང་ན་ེས་བྱས་དང་། སོགས་པ་སོམ་པོ་དང་
ལྷག་མ་སར་བསན་པ་བཞྱིན་དུ་བལྟའོ། །བཅུ་གསུམ་པ་བཀའ་བློ་མྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཀོའུ་ཤཱམྱིར་འདུན་པ་ལ་བཅས་
པ་སེ། འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། བསབ་བའྱི་གཞྱི་དང་། རོགས་བྱེད་ཀྱི་རེན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི།
བཀའ་བློ་མྱི་བདེ་བས་ཀང་ནྱི་བཞམས་བསོ་སོགས་ཀྱིས་མྱི་གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་
བསན་ཏོ། །ཀང་ནྱི་ས་མ་རྣམས་སྡུད་ཚིག་གོ །བཀའ་བློ་མྱི་བདེ་བ་ནྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་ཐར་པ་ལ་
སོགས་པ་བསབ་པའྱི་གཞྱི་རྣམས་དང་། མདོར་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་དང་། འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སོབས་ཤྱིག་
ཅེས་བསྐུལ་བ་ན་སྐུལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་འདྱི་སྐད་བརོད་དུ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ཞེས་བཟློག་
ཚིག་སྨྲ་བའོ། །འདྱི་ལ་སྨྲ་བར་བྱ་བའྱི་གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་ལྟུང་བ་གེང་བ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་ཏུ་ཞུགས་
པའོ། །བདག་ྱིད་ནྱི་གཞན་གྱིས་གེང་དན་དང་བཞམས་བསོ་བྱས་པའོ། །ཀུན་སོང་ནྱི་གཞན་གྱིས་ལྟུང་བ་གེང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བའྱི་གོ་སྐབས་མྱི་འབྱེད་པའྱི་བསམ་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་བདག་ལ་དགེ་སོང་སུས་ཀང་ལྟུང་བ་མ་གེང་ཞེས་གོ་བར་
བྱེད་པའོ། །མཐར་ཐུག་བརོད་པ་གསུམ་པ་རོགས་པ་ནའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསབ་གཞྱི་དང་མདོར་གཏོགས་པ་
གང་ཞེ་ན། ཕས་ཕམ་དང་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་དང་མ་ངེས་པའྱི་ཆོས་གྱིས་ཏེ། གང་ཞྱིག་སོན་
པས་སོ་སོ་ཐར་པར་གསུངས་པའྱི་བསབ་པ་དེ་ནྱི་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ཞེས་བྱའོ། །སོན་པས་ེ་བར་བསན་པ་
བཤད་ལུང་འདུལ་བ་སེ་བཞྱིར་གང་གསུངས་པ་ནྱི་མདོར་གཏོགས་པའོ། །གསུམ་པ་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རེན་ནྱི།
ཕན་པར་སྨྲ་བ་འགོག་པ་འདྱི་ལ་དགེ་སོང་ཆོས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་བསོའ །ོ །གང་གྱི་སོ་ནས་ན། གང་
ཞྱིག་སོན་པའྱི་བཀའ་ལ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་དང་མཐུན་པར་སོབ་ཅེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །གལ་ཏེ་
བཞམས་ཏེ་བསོ་བས་མྱི་གཏོང་ན་སར་བཞྱིན་དུ་ེས་བྱས་སོ། །ལ་སོགས་པ་གསོལ་བ་དང་བརོད་པ་དང་པོ་
གྱིས་ཏེ་གསུམ་པོ་རེ་རེའྱི་མཐའ་ལ་མྱི་གཏོང་ན་སོམ་པོ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །བརོད་པ་ཐ་མ་ལ་མྱི་གཏོང་ན་
སར་བཞྱིན་དུ་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །དགེ་འདུན་གྱིས་བསོ་བའྱི་མཐར་ལ་མྱི་གཏོང་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
གྱི། གང་ཟག་གྱིས་གེང་བ་ལ་མྱི་གཏོང་བ་ལ་ནྱི་དངོས་གཞྱི་མྱི་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་དོན་
བསྡུ་བ་ནྱི། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་དགེ་འདུན་ལས་སོ་མགུ་སད་པ་ལས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བའྱི་ཕྱིར་
དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས་ཕྱི་མ་དབྱེན་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་ནྱི་བརོད་པ་གསུམ་གྱིས་
བཟློག་པའྱི་མཐའ་ལ་མྱི་གཏོང་ན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། ལྷག་མ་ས་མ་དགུ་ནྱི་བཞམས་བསོ་སོགས་
ཀྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བཟློག་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་དགེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བར་ངེས་པར་བསན་ནོ། །ཕྱི་མ་བསོ་
གྱུར་གྱི་ལྟུང་བ་བཞྱི་ལ་སར་བ་ནྱི་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་སར་བ་ཡྱིན་ནོ། །སྱིར་བསོ་གྱུར་ནྱི་བཅུ་སེ། སོམ་ནྱི། དགེ་
འདུན་དབྱེན་དང་དེ་རེས་ཕོགས། །བཀའ་བློ་མྱི་བདེ་ཁྱིམ་སུན་འབྱྱིན། །སྱིག་ལྟ་མྱི་གཏོང་བཟློག་ཕམ་
དང་། །དཀོན་མཆོག་གཏོང་དང་སེ་ཞྱིང་གནས། །གནས་པ་བྱེད་འཇུག་འཐབ་ཀོལ་ལོ། །ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་
བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་མ་ངེས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ལ་གྱིས་ཏེ། མ་ངེས་པ་དངོས་དང་། དེའྱི་ཕྱིར་བཅོས་
སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན་པ་དང་། སོ་སོའ ་ི མཚན་ྱིད་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་
པོ་ནྱི། ཕམ་ལྷག་ལྟུང་བྱེད་གསུམ་དུ་མ་ངེས་པ་དང་། ལྷག་མ་དང་ལྟུང་བྱེད་གྱིས་སུ་མ་ངེས་པ་སེ་མ་ངེས་པའྱི་
ཆོས་གྱིས་ནྱི་བསབ་པའྱི་གཞྱི་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པ་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་སོ་སོའ ་ི མཚན་ྱིད་ལ་
མ་ངེས་པ་དང་པོ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་འཆར་ཀས་སེད་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ེ་བར་གནས་ནས་རེག་སེ།
འཆར་ཀའྱི་པུས་མོ་ལ་སེད་མའྱི་པུས་མོ་གཏད་དེ་ཆོས་མན་པ་ལས། མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་
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གྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་མ་ངེས་པའྱི་ཆོས་དང་པོ་ཕམ་པ་དང་ལྷག་མ་དང་ལྟུང་བྱེད་གསུམ་དུ་མ་ངེས་པའྱི་
བཅས་པ་མཛད་དོ། །མ་ངེས་པ་གྱིས་པ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་ཤྱི་རྱི་ཀས་ཁྱིམ་བདག་གྱི་ཆུང་མ་གསོ་སོང་
འཕགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་མ་རེག་པ་ལ་འདུག་པ་ལ་བརེན་ནས་དབེན་པའྱི་གནས་སུ་དགེ་སོང་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་བུད་
མེད་གཅྱིག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདུག་པར་བྱེད་ན་བུད་མེད་གང་འདོད་པ་བསེན་དུ་རུང་ངམ་མྱི་རུང་ཡང་མ་ངེས་
པ་གྱིས་པའྱི་ཆོས་ལྷག་མ་དང་ལྟུང་བྱེད་གྱིས་སུ་མ་ངེས་པའྱི་ཆོས་སུ་བརོད་དོ། །འདྱིས་འདོད་པ་བསེན་ན་
ཕམ་པར་མྱི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། འདྱིར་དངོས་པོ་མྱི་གཙོ་ཡྱི་བསམ་པས་མ་ངེས་པས་མ་ངེས་པ་ཞེས་བརོད་
དོ། །གསུམ་པ་ཐུན་མོང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། དབེན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་གནས་གང་དུ་ཁྱིམས་གོགས་གཞན་
མེད་པ་འདྱི་ནྱི་དབེན་པ་ཡྱིན་ལ། ལུང་ལས་སྐྱབས་ཡོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། སྒྲྱིབ་བྱེད་རྱིག་པ་དང་།
རྱིབ་མ་ཤྱིང་ཐགས་ཏེ་སྒྲྱིབ་ནུས་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་དྲྭ་བའོ། །མུན་པ་དང་ཡོལ་བ་དང་ནགས་ཐྱིབས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་
སྒྲྱིབ་བྱེད་ལྔའོ། །སྒྲྱིབ་བྱེད་ལྔ་ཡོད་པའྱི་གནས་སུ་འགོ་བ་དང་འདུག་པའམ་ལ་བ་དང་འགེང་བ་ལ་སོགས་སོད་
ལམ་བཞྱི་པོ་གང་བྱས་ཀང་ལྷག་མ་དང་ལྟུང་བྱེད་གང་དུ་ཡང་བློས་མ་ངེས་པའྱི་ཆོས་འདྱིར་འགྱུར་རོ། །མ་ངེས་
པ་དངོས་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་དེ་ཡྱི་ཕྱིར་བཅོས་ལ་གྱིས་ཏེ། དཔང་པོའ ་ི ཚིག་གྱིས་ཕྱིར་བཅོས་པ་དང་།
ལྟུང་བ་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདུག་པ་སོགས་བྱས་ཀང་ེས་
པ་འདྱི་བྱུང་ཞེས་ཁས་མྱི་ལེན་ན་དད་པ་ཅན་སྲོག་གྱི་ཕྱིར་ཡང་རྫུན་མྱི་སྨྲ་བ་ྱིད་ཀྱི་ཚིག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཤགས་ཕེ་
བ་ལྟར་ཕྱིར་བཅོས་པའྱི་སོ་ནས་དགེ་སོང་དེ་ནྱི་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བར་འོས་སོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བ་ཁས་མྱི་ལེན་
པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གསུམ་སེ། ངོ་བོ་ྱིད་ཚོལ་ནས་མཐུན་པ་སྱིན་པ་དང་། སྱིན་པའྱི་ཡུལ་གྱིས་བསབ་པར་
བྱ་བ་དང་། བསབ་པ་སད་དུས་སྒྲ་དོན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ས་མ་ལས་ཡང་ན་དགེ་སོང་འཆར་ཀ་
སོགས་དེ་དག་དཔང་པོའ་ི ཚིག་བཞྱིན་མྱི་བྱེད་པར་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་འགོ་བ་དང་འདུག་པ་ལ་སོགས་པ་
བྱས་པ་ན་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་གྱི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་རོགས་ན་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་དེའྱི་ངོ་བོ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་
ཕྱིར་དུ་གསོལ་བ་དང་བརོད་པའྱི་ཆོ་ག་སོན་དུ་འགོ་བས་ངོ་བོ་ྱིད་ཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་སྱི ན་ནོ། །གཞུང་
འདྱིར་འདྱི་ནན་ཏུར་དུ་བཤད་ལ། ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་སྱིན་པའྱི་ལས་སུ་འཆད་དོ། །འོན་ཀང་གཞན་མྱི་འདོད་
བཞྱིན་དུ་བྱེད་པས་ནན་ཏུར་དུ་རྱིགས་སོ། །གྱིས་པ་གང་སྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་གྱི་བསབ་པར་བྱ་བ་ནྱི། ངོ་བོ་
ྱིད་ཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་སྱིན་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ཡྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེ ན་པར་རོགས་པའྱི་སོམ་པ་དག་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གཞན་ལ་ནམ་ཡང་ནྱི་སྱིན་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་གཞན་གྱིས་གནས་བཅའ་བ་བྱུང་ན་གཞན་ལ་
གནས་བཅའ་བའང་མྱི་སྱིན་ཏེ། དགེ་སོང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་གཞན་དག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འཆག་པའང་མྱིན་
ནོ། །ཡང་དགེ་སོང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་དང་འདུག་སན་དང་ཟ་མ་བཟའ་བ་ལ་སོགས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་
བྱའོ། །སོགས་པའྱི་སྒྲས་དགེ་སོང་མ་ལ་ཆོས་བསན་པ་སོགས་ཀང་མྱི་བྱ། འོན་ཀང་འདྱིས་སོ་ཐར་འདོན་དུ་
རུང་ངོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །གསུམ་པ་བསབ་པ་སད་དུས་སྒྲ་དོན་དང་བཅས་པ་ནྱི། དགེ་སོང་དེ་ལ་ལྟུང་བ་ཁས་མྱི་
ལེན་གྱི་བར་ལ་ཆད་པ་འདྱི་མ་ཤྱིའྱི་བར་ལ་སད་དགོས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མ་ངེས་པའྱི་ཆོས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། མ་ངེས་
པར་བཤད་པའྱི་ཆོས་གྱིས་པོ་འདྱི་དག་ལ་ལྟུང་བའྱི་ངོ་བོ་གང་བྱུང་ཡོངས་སུ་མ་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར་མ་ངེས་པའྱི་
ཆོས་ཞེས་བརོད་དོ། །མ་ངེས་པའྱི་ཆོས་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་གང་ཟག་ལྷག་མ་ཕྱིར་བཅོས་ལ་གྱིས་ཏེ།
གོ་རྱིམ་གྱིས་མདོར་བསན། རང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་མ་ངེས་པའྱི་ཆོས་གྱིས་སུ་
གསུངས་ཟྱིན་ནས་གང་ཟག་ལྷག་མ་དེ་ལས་ཇྱི་ལྟར་ལྡང་བའྱི་ཕྱིར་བཅོས་དང་། གང་ཟག་ལྷག་མ་ཅན་ལྟུང་བྱེད་
དང་། སོ་སོར་བཤགས་པ་དང་། ེས་བྱས་རྣམས་དང་རོད་པའྱི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་
སོན་དུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་སེ་ཡོད་པ་བཤད་པར་བྱའོ། གང་ཟག་ལྷག་མ་གསུངས་སོ། །གང་ལས་ན་སོ་ཐར་ལས་
སོ། །འདྱིར། སོན་དུ་རབ་གནས་མཆོག་གྱིས་སོ། །ཞེས་འགྱུར་བྱས་ན་ལེགས་སོ། །གང་གྱིས་ན་སྨྲ་བའྱི་
མཆོག་སོན་པ་དག་གྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟུང་བྱེད་དང་། སོར་བཤགས་དང་། ེས་བྱས་
སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སད་པའྱི་ལྟུང་བྱེད་དང་། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞྱིག་པ་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་སྒྲ་དོན་ནོ། །དང་
པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་། ཕྱིར་བཅོས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་ཚན་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། བཅུ་ཚན་
དང་པོ་ལ། སོམ་ནྱི། འཆང་བ་འབྲལ་བ་འཇོག་པ་དང་། །འཁྲུར་འཇུག་པ་དང་ལེན་པ་དང་། །སོང་དང་སོང་བར་
རྱིགས་པ་དང་། །རྱིན་ཐང་སོ་སོར་བསྐུར་བའོ། །ཞེས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག ཕྱིར་བཅོས་
དང་། གཞན་ལ་སར་བ་དང་། སྒྲ་དོན་གྱིས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་
བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་གོས་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ཞག་གཅྱིག་ཏུ་འཆང་ན་སང་ལྟུང་དུ་བཅས་པ་ལས།
རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་ཁྱིམ་བདག་གཅྱིག་གྱིས་རས་ཡུག་འོད་སྲུང་ཆེན་པོའ ་ི དགོན་པའྱི་སྱིལ་པོ་ན་འདུག་པ་ལ་ཀུན་
དགའ་བོ་ལ་བསྐུར་བ་བླངས་པས་ཞག་བཅུའྱི་བར་དུ་གནང་བའྱི་ཕྱིར། ཞག་བཅུ་འདས་པར་དགེ་སོང་གྱིས་
ཆོས་གོས་མ་བརགས་ཏེ་བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པར་འཆང་ན་ནྱི་སང་བའྱི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་རྡུལ་གྱིས་རང་གྱི་མགོ་
བོ་གཡོག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་
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ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། ཤན་གྱི་ཁད་པར་གཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ།
གཞྱི་དང་། བསམ་པ་དང་། སོར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་གོ །གཞྱི་ནྱི་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་
ཆོས་གོས་ལྷག་པོའ །ོ །བསམ་པ་ནྱི་འཆང་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་ཞག་བཅུ་ལས་ལྷག་པར་འཆང་བའྱི་བྱ་
བ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནྱི་ཞག་བཅུ་འདས་ནས་ཕྱི་མའྱི་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཤར་བའོ། །གྱིས་པ་ཤན་གྱི་
ཁད་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཤན་འབྱུང་བའྱི་གཞྱི། ཤན་གྱི་དབྱེ་བ། ཤན་བརེག་པའྱི་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ནྱི། གོས་ཀྱི་ཁད་པར་དང་ལྷུང་བཟེད་དང་སན་གྱི་ཁད་པར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གཞྱིའྱི་སོ་ནས་གྱིས་
ཏེ། ཞག་བཅུ་པ་དང་འབྲེལ་བ་དང་། ཟླ་བར་གཏོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའོ། །ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་གྱིས་ཏེ། ཞག་ཤན་
དང་། ལྟུང་ཤན་ནོ། །གསུམ་པ་ཤན་བརེག་པའྱི་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཞག་ཤན་འབྱུང་ཚུལ་དང་། ལྟུང་ཤན་འབྱུང་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚེས་གཅྱིག་ལ་ཆོས་གོས་གཅྱིག་རེད་པ་བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པར་བདག་གྱིར་འཛིན་པ་
རེས་སུ་ཞུགས་ཤྱིང་། ཞག་ལྔའྱི་ཚེ་ན་ཆོས་གོས་གཞན་ཞྱིག་རེད་པ་ན་དེ་ྱིད་ཀྱི་ྱིན་པར་ཞག་ཤན་འབྱུང་སེ།
ས་མ་ཞག་ལྔ་པ་ལོན་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཕྱི་མ་ཡང་ཞག་ལྔ་ལོན་པར་གྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཆོས་གོས་དང་པོ་
ཞག་བཅུ་པ་འདས་ནས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་དོ། །དེའྱི་ཤན་གྱི་སོབས་
ཀྱིས་ཕྱི་མར་རེད་པས་ཀང་སང་ལྟུང་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ས་མ་ཞག་བཅུ་འདས་ནས་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་
བསྐྱེད་པའྱི་དུས་སུ་ཕྱི་མས་ཀང་གོས་ཞག་བཅུ་འཆང་སང་གྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཕྱི་མ་རེད་
ནས་ཞག་བཅུ་མ་ལོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། རང་སོབས་ཀྱིས་ཞག་བཅུ་ལོན་པ་མེད་ཀང་ཤན་སོབས་ཀྱིས་ཞག་
བཅུ་ལོན་པར་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་ས་མ་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའྱི་དུས་སུ་ཕྱི་མས་ཀང་ངེས་པར་
བསྐྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། ཆོས་གོས་སར་རེད་པ་ལ་རང་གྱི་ྱིད་ཀྱི་རེས་སུ་ཞུགས་པ་ྱིད་དེ།
ཡོད་ན་ཆོས་གོས་ཕྱིས་རེད་པ་ལ་ཡང་རང་གྱི་རེས་སུ་ཞུགས་པ་དེ་ྱིད་འབྱུང་བ་ྱིད་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞེས་
སོ། །འདྱི་ནྱི་བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པས་བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པ་ལ་ཤན་བརེག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ས་མ་
ཚེས་གཅྱིག་ལ་རེད་པ་ལྟ་བུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་ཕྱི་མ་བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་ན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ས་མ་བྱྱིན་
གྱིས་བརླབས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཕྱི་མ་ལ་ཤན་མྱི་འབྱུང་བས་ཕྱི་མས་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་རང་སོབས་ཀྱིས་ཞག་
བཅུ་འདས་དགོས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་ས་མ་བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་ལ་ཕྱི་མ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ན་ཅྱིར་
འགྱུར་ཞེ་ན། ཕྱི་མ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀང་ས་མའྱི་ཤན་སོབས་ཀྱིས་ས་མ་ཞག་བཅུ་འདས་ནས་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པ་ན་ཕྱི་མས་ཀང་ས་མའྱི་ཤན་སོབས་ཀྱིས་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྱི་མའྱི་བྱྱིན་བརླབས་ཀྱིས་ས་མའྱི་
ལྟུང་བ་ལས་སྐྱོབ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་མ་བརླབས་པས་བརླབས་པ་ལ་བརེག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །གོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བརླབས་པས་བརླབས་པ་ལ་བརེག་པ་དང་། བརླབས་པས་མ་རླབས་པ་ལ་བརེག་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མེད་དེ། བྱྱིན་རླབས་ནྱི་ེས་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་རེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སན་ལ་ནྱི་བྱྱིན་གྱིས་
བརླབས་པས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལའང་བརྱིའོ། །གལ་ཏེ་གོས་ས་མ་བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་ལྔ་
འདས་ནས་ཕྱི་མ་གཞན་རེད་པའྱི་དུས་སུ་ས་ཕྱི་གྱིས་ཀ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན།
གྱིས་ཀས་ཞག་བཅུ་འདས་ཀང་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་མྱི་བསྐྱེད་དེ། གོས་བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་བཅུ་
འདས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞག་བཅུ་པའྱི་ྱིན་བར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་དེ་བཞྱིན་ནོ། །དུས་
གཅྱིག་ཏུ་རེད་པ་ལ་ནྱི་བརེག་བྱ་རེག་བྱེད་གྱིས་སུ་གཞག་ཏུ་མེད་དོ། །ཞག་བཅུ་པའྱི་ས་རོལ་དུ་བྱྱིན་གྱིས་མ་
བརླབས་ཀང་ཞག་བཅུ་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ན་ས་རོལ་གྱི་བདག་གྱིར་འཛིན་པར་རེས་སུ་ཞུགས་པའྱི་ེས་
པ་མས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་འཆང་བ་ལ་ཡང་ཚུལ་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་རོ། །ཞག་བདུན་པའྱི་འཆང་སང་ལ་
ནྱི་ཤ
ཤ ན་བརེག་བྱ་དང་རེག་བྱེད་རས་རྱིགས་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་གྱི། རས་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་ལ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །ཀུན་སོང་ལས་ནྱི་ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་མེད་ཅྱི་རྱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སང་ལྟུང་གྱི་གཞྱི་ནྱི་རང་གྱི་རས་
རང་གྱིར་འདུ་ཤེས་པ་ལྟུང་བ་དངོས་གཞྱི་བསྐྱེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ལ། གཞན་གྱི་རས་རང་གྱིར་འདུ་ཤེས་
པ་ལ་ནྱི་ེས་བྱས་སོ། །རང་གྱི་ལ་གཞན་གྱིར་ཤེས་པ་དང་། གཞན་གྱི་ལ་གཞན་གྱིར་ཤེས་པ་ལ་ནྱི་ལྟུང་མེད་
དོ། །རང་གྱི་མྱིན་པ་ལ་རང་གྱི་ཡྱིན་མྱིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང་ེས་བྱས་ཏེ། མདོ་ར་བ་ལས། ཡྱིད་གྱིས་ནྱི་འདུ་
ཤེས་དང་འདའོ་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ་གསུམ་སེ། བསམ་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། འཆང་
སང་གྱི་གཞྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཁ་དོག་མྱི་རུང་བ་
བཅངས་ཀང་ལྟུང་བ་འདྱི་མྱི་བསྐྱེད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ། ཆོས་གོས་དྲུབས་པ་དང་རུང་བ་གསུམ་གྱི་ཚོན་
གང་རུང་གྱིས་ཆོས་གོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཟྱིན་པར་གྱུར་པ་ན་ཆོས་གོས་གྱིས་པ་འཛིན་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་སང་
བའྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་དོ། །ཁས་ལེན་པ་ཞེས་པ་འདྱིར་ནྱི་ཚིག་གྱིས་མ་ཡྱིན་གྱི། བློ་ཡྱིས་ཁས་བླངས་པའོ། །ཆོས་
གོས་ལ་བདག་གྱིར་འཛིན་པ་རེས་སུ་ཞུགས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཆོས་གོས་བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པ་བདག་གྱིར་
འཛིན་པ་ཞུགས་པ་ཞག་བཅུ་འདས་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའྱི་དོན་ནོ། །གྱིས་པ་འཆང་སང་གྱི་གཞྱིའྱི་
མཚན་ྱིད་ལ་གྱིས་ཏེ། སྲ་བརང་དབྱུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་དང་། གཞུང་གྱི་ཚིག་དོན་ནོ། །དབྱུང་བའྱི་དུས་ནྱི་
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གྱིས་ཏེ། དཔྱིད་ཟླ་ར་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དང་། རེན་གྱི་དབང་གྱིས་དེའྱི་ས་རོལ་དུ་ཡང་དབྱུང་བའོ། །དབྱུང་བ་
སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། སྲ་བརང་བཏྱིང་ནས་ཕྱིས་སྲ་བརང་ལ་བསམ་པ་གནས་པ་དང་བྲལ་བའོ། །དབྱུང་བ་ནྱི་
གྱིས་ཏེ། རང་འཇུག་བྲལ་དང་། བཅོས་མའྱི་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲ་བརང་འདྱིང་བ་པོ་ལས་ལ་མ་ལྟོས་
པར་སྲ་བརང་ལ་བསམ་པ་གནས་པ་དང་བྲལ་བའོ། །གྱིས་པ་བཅོས་མའྱི་དབྱུང་བ་ནྱི་ཆོ་གས་ཕྱུང་བའོ། །དང་
པོ་ལ་ཡང་གྱིས་ཏེ། དགེ་འདུན་མཐའ་དག་གྱི་རང་འཇུག་བྲལ་དང་། གང་ཟག་གྱི་རང་འཇུག་བྲལ་ལོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་སེ། སྲ་བརང་འདྱིངས་པའྱི་མཚམས་ལས་འདས་པ་དང་། བྱྱིན་གྱིས་རློབ་པར་བྱེད་པ་པོ་གཅྱིག་ཀང་
མེད་པ་དང་། སྲུང་བ་པོ་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྐྱ་རེངས་ཤར་བར་གནས་པའོ། །གྱིས་པ་གང་ཟག་གྱི་རང་
འཇུག་བྲལ་ལ་གསུམ་སེ། མཚམས་འདས་དང་། སོར་འགོ་དང་། ངེས་བྱེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་
རོལ་དུ་ཞག་ལོན་པར་གནས་པའོ། །སོར་འགོ་ལ་ཡང་གྱིས་ཏེ། མཚམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཕྱིར་འགོ་བའྱི་དུས་སུ་
སར་ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་སེམས་སྐྱེས་པ་དང་། མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་སེམས་སྐྱེས་པའོ། །ངེས་
བྱེད་ནྱི་སྱིར་སྲ་བརང་ལ་མྱི་བརེན་པའྱི་བསམ་པ་སྐྱེས་པའོ། །འགེལ་པ་ལས་སོར་འགོ་ངེས་བྱེད་གྱིས་བྱུང་ན་
ཕྱིར་འོངས་ཀང་མྱི་ཕན་ཞེས་བཤད་དོ། །ངེས་བྱེད་ལ་ཡང་གྱིས་ཏེ། ཟུར་དུ་ཆོས་གོས་དྲུབས་ཟྱིན་ན་མྱི་བརེན་
སམ་པའྱི་བློ་སྐྱེས་ནས་ཆོས་གོས་དྲུབས་ཟྱིན་པ་ན་རང་འཇུག་བྲལ་དུ་འགོ་བ་དང་། ཡང་དེ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་པ་
སོན་དུ་སོང་བས་ཆོས་གོས་བརམས་པ་ཞྱིག་པ་ན་རང་འཇུག་བྲལ་དུ་འགོ་བའོ། །གྱིས་པ་བཅོས་མའྱི་དབྱུང་
བ་ལ་ཆོ་ག་ནྱི་གསོལ་བ་དང་བཞྱིའྱི་ལས་སོ། །དབྱུང་བའྱི་དུས་ནྱི་གྱིས་ཏེ། དཔྱིད་ཟླ་ར་བའྱི་འྱི་ྱིན་པར་ཕྱུང་
བ་ནྱི་དབྱུང་བའྱི་དུས་ཀྱི་ཚད་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། རེན་གྱི་དབང་གྱིས་ས་རོལ་དུ་ཕྱུང་བ་ནྱི་ཚད་དུ་མ་ཕྱིན་
པའོ། །བཅོས་མའྱི་དབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། མཚམས་ནང་གྱི་དགེ་འདུན་སོ་སོར་མ་བྱེ་བ་ལ་ནྱི་ཕོགས་
གཅྱིག་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་སོ་སོར་བྱེ་བ་ལ་ནྱི་སོ་སོ་ནས་དབྱུང་དགོས་སོ། །སྲ་བརང་
གྱི་གཞྱི་ལས། མ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་གཞྱིས་སྲ་བརང་ཕྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། སོང་བའྱི་མཐའ་ཅན་
དང་། རོགས་པའྱི་མཐའ་ཅན་དང་། ངེས་པའྱི་མཐའ་ཅན་དང་། མས་པའྱི་མཐའ་ཅན་དང་། ཐོབ་པའྱི་མཐའ་ཅན་
དང་། མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་མཐའ་ཅན་དང་། རེ་ཐག་ཆད་པའྱི་དང་། བྱ་བའྱི་མཐའ་ཅན་དང་བརྒྱད་པོ་ནྱི་སྲ་
བརང་གྱི་དབྱུང་བ་ྱིད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱིར་བརྒྱད་གསུངས་པའྱི་ཐ་མ་ནྱི་བཅོས་མའྱི་དབྱུང་བའོ། །ས་
མ་བདུན་ནྱི་རང་འཇུག་བྲལ་ལོ། །སྲ་བརང་བཏྱིང་བའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི། ཡང་ཡང་ཟ་དང་འདུས་ཤྱིང་ཟ། །མ་སྨྲས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གོང་དུ་འགོ་བ་དང་། །གོས་སོང་བ་ལ་ེས་པ་མེད། །དབྱར་གནས་རེད་པ་ཐུན་མོང་འགྱུར། །གནས་གཞན་
གནས་དང་ཕྱི་མར་གནས། །དབྱར་རལ་བ་དང་ས་གཞན་གནས། །ཕན་ཡོན་འཐོབ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གྱིས་
པ་གཞུང་གྱི་ཚིག་དོན་ནྱི། ཆོས་གོས་ཟྱིན་ནས་བདག་གྱིར་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཆང་སང་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན།
སྲ་བརང་ཕྱུང་ལ་ཆོས་གོས་མ་ཟྱིན་པ་དང་། ཆོས་གོས་ཟྱིན་ལ་སྲ་བརང་མ་ཕྱུང་བ་དང་། གྱིས་ཀ་དང་།
གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མུ་བཞྱི་ཅན་ལ་འདྱིར་འཆང་སང་གནས་སྐབས་གང་དུ་འབྱུང་བ་བརག་པ་ནྱི། སར་སྲ་
བརང་གཏྱིང་བ་དབྱུང་བར་བྱས་ཟྱིན་ནས་ཆོས་གོས་མ་ཟྱིན་པར་ནྱི་འཆང་སང་འབྱུང་བ་མྱིན་པས་སྲ་བརང་
ཕྱུང་ནས་ཆོས་གོས་ཟྱིན་པ་ལ་འབྱུང་ང་ོོ། །ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པས་འཆང་སང་གྱི་ལྟུང་བར་རྣམ་པར་
གཞག་གོ །སོགས་པའྱི་སྒྲས་བསྡུས་པ་སྲ་བརང་དབྱུང་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་འབྱུང་བར་བསན་ཏོ། །སྲ་བརང་
དབྱུང་བ་བྱས་ནས་ནྱི་ཆོས་གོས་མ་ཟྱིན་པར་སང་ལྟུང་བསྐྱེད་པ་མྱིན་ཏེ། ཆོས་གོས་མ་ཟྱིན་ན་སང་ལྟུང་བསྐྱེད་
པའྱི་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྲ་བརང་མ་ཕྱུང་བ་ལ་ཡང་མྱི་བསྐྱེད་དེ། སྲ་བརང་གཏྱིང་བ་ནྱི་འཆང་སང་གྱི་ལྟུང་
བ་མྱི་བསྐྱེད་པའྱི་དགོས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྲ་བརང་མ་ཕྱུང་བ་དང་ཆོས་གོས་མ་ཟྱིན་པ་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་
མྱི་བསྐྱེད་དེ། སྲ་བརང་མ་ཕྱུང་བས་ེས་པ་ཁེགས་ལ། ཆོས་གོས་མ་ཟྱིན་པས་སང་ལྟུང་གྱི་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུ་བསན་པ་ནྱི། ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་རྣམ་པ་བདུན་དུ་འདོད་དོ། །བདུན་གང་ཞེ་ན།
གཞྱི་འགེལ་ལས། ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་དོན་ནྱི་བལ་ལས་བྱས་པའྱི་གོས་དང་། ར་ཤྱིན་ཕ་མོ་ལས་བྱས་པའྱི་རས་
དང་། ྱི་འོག་སེ་རྒྱ་ཡུལ་སོགས་ནས་འོངས་པའྱི་གོས་དང་། རས་བལ་ལས་བྱས་པའྱི་གོས་དང་། རྩྭའྱི་རྣམ་པ་
ཟར་མའྱི་ཤུན་པ་ལས་བྱས་པའྱི་རས་དང་། རྩྭ་ཀོ་ཏཾ་པ་ཕ་མོ་ལས་བྱས་པའྱི་རས་དང་། ར་དུ་གུལ་ལས་བྱས་
པའྱི་རས་ཞེས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནྱི། ལྟུང་བ་འདྱི་དག་པར་འདོད་ན་སང་བར་འོས་པ་
གང་ལ་བརེན་ནས་སང་ལྟུང་བྱུང་བའྱི་དངོས་པོ་དེ་མྱི་སོང་བ་དང་། ལྟུང་བ་དེ་བཤགས་པར་མྱི་བྱེད་པ་དང་།
སང་ལྟུང་བྱུང་ཕྱིན་ཆད་གལ་ཏེ་ཕན་ཚེགས་ཏེ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀྱི་གོས་སོགས་དེ་འད་ཡང་ནུབ་གཅྱིག་འབྲལ་
བར་མྱི་བྱེད་པ་དང་རྱིགས་ཚིགས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་མ་
ཚང་བར་ནྱི་སང་ལྟུང་དག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སང་ལྟུང་དག་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པོ་འདྱི་
དག་མ་ལུས་པ་བྱས་ན་ནྱི་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་གང་ལ་བརེན་ནས་སང་ལྟུང་
བྱུང་བའྱི་གོས་ཀང་མེད་ཅྱིང་། དེ་ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀྱི་གོས་ཀང་མེད་ན་སང་བྲལ་གྱི་ཆོ་ག་སོན་དུ་
གཏང་མྱི་དགོས་ཏེ། མདོ་ར་བར། འདྱི་ལ་མེད་པ་ྱིད་གཙོ་བོའ ་ོ ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་གཞན་ལ་སར་བ་ནྱི། གང་
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ཡང་ལྷུང་བཟེད་དང་ད་བ་དང་ཕོར་བུ་སོགས་ེ་བར་བསགས་ནས་བདག་གྱིར་འཛིན་པ་ཞུགས་པ་དེར་ཡང་ནྱི་
གང་ཟག་གཞན་ལ་སྐྱེལ་ཞྱིང་སོང་བའྱི་སོ་ནས་བཤགས་པར་མྱི་བྱེད་པ་དེའྱི་ཚེ་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར་
རོ། །སང་ལྟུང་བྱུང་བ་གང་གྱི་གནས་སྐབས་འདྱིར་དགེ་བ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་ནྱི་སང་ལྟུང་བྱུང་བའྱི་གཞྱིའྱི་རས་
གཞན་ལ་ངེས་པར་སངས་ནས་བཤགས་པར་བྱ་སེ། སང་བྲལ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བཤགས་པ་བྱ་དགོས་པར་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་སྒྲ་དོན་གྱིས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། གང་གྱི་ཕྱིར་ལྟུང་བ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། གང་གྱིས་
ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་ལྟུང་བའྱི་མྱིང་དེ་དག་ཏུ་བཏགས་སོ། །སང་བྲལ་སོན་དུ་གཏོང་དགོས་པས་
སང་ལྟུང་ངོ་། །གྱིས་པ་འབྲལ་བ་ལ་གསུམ་སེ། བསབ་བྱའྱི་སོ་ནས་མདོར་བསན། མཚན་ྱིད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་
བཤད། ལྟུང་བ་མེད་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་ཞྱིག་ལ་བཅས་པ་སེ། དགེ་སོང་
གྱིས་བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་དང་སམ་སར་ཏེ་ཆོས་གོས་གསུམ་གོན་པ་ྱིད་ཀྱིས་གནས་པར་བྱ་སེ། གཙུག་
ལག་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་མེད་པར་གནས་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །གསུམ་པོ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་
དུ་མེད་པར་དགེ་སོང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་གནས་ན་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར། འོན་ཀང་འོད་སྲུང་ཆོན་པོ་
རྒས་པ་དང་། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རླུང་ནད་ཅན་ལ་བརེན་ནས་དགེ་འདུན་གྱིས་གནང་ན་མ་གཏོགས་སོ། །འདྱི་ལའང་
གཞྱི་ནྱི་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་། གནས་ེ་འཁོར་ལས་གཞན་ཡྱིན་པ་དང་། གནང་བ་མ་ཐོབ་པ་དང་། སྲ་བརང་
མ་བཏྱིང་བའོ། །བསམ་པ་ནྱི་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཀུན་སོང་འབྲལ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་འབྲལ་བར་
རོམ་པ། མཐར་ཐུག་གནས་གཞན་དུ་སྐྱ་རེངས་ཤར་བའོ། །གྱིས་པ་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། གནས་བཤད། ེར་སོད་བཤད། གཅྱིག་
དང་ཐ་དད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་གོས་དང་འབྲལ་བའྱི་གནས་དང་ེ་འཁོར་སོགས་དེ་གང་ཞེ་ན།
གནས་ཏེ་ཁྱིམ་གཅྱིག་དང་གྱིས་དང་གསུམ་དང་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡྱི་གོང་འོབས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་
བསྐོར་བ་དང་རྱིག་པས་བསྐོར་བ་དང་རྱིབ་མའྱི་ཁོངས་སུ་ཆུད་པའོ། །གྱིས་པ་ེར་སོད་ནྱི། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་
པའོ། །ེར་སོད་ནྱི་སོང་པ་སེ་མདུན་ས་དང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ནྱི་སར་བཤད་པའྱི་ལྷའྱི་གནས་ལ་སོགས་
པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ེ་འཁོར་འདྱི་ལ་ེ་འཁོར་གཅྱིག་ནྱི་ཐུན་མོང་བ་ྱིད་དེ། ཐ་དད་པ་ནྱི་ེར་སོད་ས་ཚོགས་
པ་ྱིད་དོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། གནས་བཤད། ེ་འཁོར་བཤད། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱུན་སྲང་ཕྱི་སོ་གཅྱིག་བཏོད་པ་དག་ནྱི་གནས་གཅྱིག་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ།
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གདོལ་པ་སེ་ཀ་ཀོའ ་ི གནས་དང་རྱི་ཁོད་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་གནས་ལ་སོགས་པ་དང་རྱིགས་ཏེ་ཁྱིམ་གཅྱིག་
པའྱི་གནས་བཞྱིན་ནོ། །རྱིགས་ཏེ་ཁྱིམ་གྱིས་ནྱི་གནས་གྱིས་ཞེས་བརོད་དེ། གང་དུ་བྲམ་ཟེ་དང་གདོལ་པ་
གནས་པ་བཞྱིན་ཏེ། འདྱི་གྱིས་གནས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་གནས་སོ། །རྒྱུན་སྲང་གྱི་སོ་ས་ཚོགས་པ་སོ་སོར་བཏོད་པ་
ལ་གནས་མང་པོ་པར་ནྱི་རབ་ཏུ་གགས་སོ། །གྱིས་པ་ེ་འཁོར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འགོ་འདུག་ལ་སོགས་པ་ེ་བར་སོད་པའྱི་ེར་འཁོར་ནྱི་ནང་གྱི་གནས་མ་ལུས་པ་དང་། དེའྱི་
ཕྱི་རོལ་ཡང་ནྱི་འདོམ་གང་ཚུན་ཆད་ཡྱིན་ནོ། །འདོམ་གང་རྱིག་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མྱིན་པ་ལ་ནྱི་རང་གྱི་
ལག་པ་བརང་བས་སེབ་པ་ཚུན་ཆད་གནས་དང་། དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ནས་འདོམ་གང་ནྱི་ེ་འཁོར་ཞེས་ཆོས་བཤེས་
འཆད་དོ། །རྱིག་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའྱི་གོང་གྱི་ེ་འཁོར་ནྱི་ཁྱིམ་བྱ་འཕུར་ནས་ཆགས་པའྱི་ཚད་ཙམ་དག་
གམ། གང་ཚུན་ཆད་དུ་ཐག་འཐག་པ་དང་། བཟའ་ལ་སོགས་པ་འཚེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱ་བས་ཁབ་པ་ཚུན་
ཆད་དོ། །གྱིས་པ་དབྱེ་བ་ནྱི། རྱིགས་ཏེ་ཁྱིམ་དང་། ཚོང་ཁང་དང་། ཚོང་འདུས་དང་། ཁང་ཐོག་གྱི་གྲྭ་ཁང་དང་།
གཡུལ་བྱེད་པའྱི་ས་དང་། ལས་ལ་འཇུག་པའྱི་མུའྱི་འདུག་སེགས་ཀྱི་གནས་དང་། གྲུ་དང་། ཤྱིང་ལོན་པ་དང་།
ཤྱིང་ར་དང་། ཀུན་དགའ་ར་བ་སེ་བཅུ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ེར་སོད་ནྱི་གཅྱིག་པ་དང་ས་ཚོགས་ཏེ་ཐ་དད་པ་གྱིས་
གྱིས་སོ། །གསུམ་པ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་བསན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁྱིམ་གྱི་ེ་འཁོར་གཅྱིག་པ་གང་ཞེ་ན། སྤུན་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམས་ནོར་སོ་སོར་མ་ཕེ་བ་དང་
སྐྱེས་བུ་གཅྱིག་གྱི་ཡང་ནྱི་རུང་། ནང་ཐམས་ཅད་དང་ཕྱི་རོལ་འདོམ་གང་ངམ། ཁྱིམ་བྱ་འཕུར་ཆགས་སམ།
འཐག་འཚེད་ལ་སོགས་པའྱི་བྱ་བས་ཁབ་པ་གནས་གང་ལ་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་གསུངས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ེ་འཁོར་
ནྱི་ཁྱིམ་དེའྱི་ེར་སོད་གཅྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཁྱིམ་དེའྱི་ེར་སོད་ཀང་ས་མ་ལྟར་ནང་གྱི་མ་ལུས་པ་ལ་
སོགས་པའོ། །ེར་སོད་ཐ་དད་པ་ས་ཚོགས་པ་ཡང་ནྱི་གང་དུ་སྤུན་འདྱི་དག་གྱི་ེར་སོད་སོ་ཐ་དད་པ་དག་ཏུ་བྱེ་
བའམ། སྐྱེས་བུ་རྱིགས་མང་པོའ་ི ཁྱིམ་ཐ་དད་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་ེར་སོད་སོ་སོ་བའོ། །མདོར་ན་ེར་སོད་ཐུན་
མོང་བ་ནྱི་ེར་སོད་གཅྱིག་པར་བརོད་ལ། གནས་མང་པོའ ་ི ཡང་ེར་སོད་ནྱི་རྱིགས་ཏེ་ཁྱིམ་ལ་བཤད་པ་བཞྱིན་
དུ་ཚོང་ཁང་དང་ཚོང་འདུས་ལ་སོགས་པ་དགུར་བཤད་པ་ལའང་འདོད་པ་ཡྱིན་པས་ེར་སོད་ཀྱི་ཚུལ་མ་ལུས་
པ་མདོར་བསྡུ་ན་ེར་སོད་གཅྱིག་པ་དང་ས་ཚོགས་པ་དག་ཏུ་དབྱེ། འདྱི་ནྱི་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་ེར་སོད་གཅྱིག་
པ་དང་ཐ་དད་པ་དག་ཏུ་ཡང་སར་རོ། །སོ་བྱེ་མ་བྱེ་ནྱི་ནོར་བགོས་མ་བགོས་སུ་གསལ་ལོ། །གྱིས་པ་བྱེ་བྲག་
ཏུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། མུ་སེགས་ཀྱི་གནས་ལ་མཚོན་པ་དང་། འཁོར་ལོས་སོད་པ་ལ་མཚོན་པ་དང་། ཤྱིང་
102

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ལོན་པ་ལ་མཚོན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ེར་སོད་གཅྱིག་དང་ས་ཚོགས་སུ་ཕེ་བ་ལ་ལྟ་བས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དུ་ཕེ་
བ་ནྱི་མུ་སེགས་ཅན་ལ་སོགས་པའྱི་ལྟ་བས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་སེ་འདྱི་ནྱི་ལྟ་བས་ཕེ་བའོ། །མུ་
སེགས་ཅན་གང་ཞེ་ན། གང་དུ་ཆོས་འདྱི་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྱི་སོད་པ་ཡྱིས་གནས་པ་གཡང་གཞྱི་ཅན་
དང་། ལོ་མ་གོན་པ་དང་། སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སོད་པ་ཅན་ནོ། །གྱིས་པ་འཁོར་ལོས་སོད་པ་ལ་མཚོན་
པ་ནྱི། འཁོར་ལོ་དང་ལྡན་པ་ཤྱིང་རས་སོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱིམ་གྱི་གནས་ཀྱི་ེ་འཁོར་རོ། །དེ་ལ་ེ་འཁོར་
ཐུན་མོང་བ་ནྱི་སར་གྱི་ཁྱིམ་གྱི་བྱ་བས་ཁབ་པ་སོགས་ཀུན་ཏེ། གནས་གང་དུ་ཕྱི་རོལ་དུ་རྔ་ཟླུམ་དང་གྱིང་བུ་
དང་ལ་སོགས་པ་རྔ་དང་ར་རྔ་དང་རྔ་པ་ཉ་ཧ་དང་རྔ་བོ་ཆེ་དང་སྱིལ་ཁོལ་དང་ཕེག་རོབ་པ་དང་དུང་དང་པྱི་ཝང་
ལ་སོགས་འགེམས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཕན་ཚུན་ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་མ་བྲལ་ན་ཤྱིང་སོང་དེའྱི་ེ་
འཁོར་ཀུན་སོད་གཅྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱི་རོལ་གྱི་ེ་འཁོར་ནྱི་ྱི་མ་ཕེད་ཀྱི་དུས་སུ་གྱིབ་མ་བབས་པའམ།
གང་དུ་ཤྱིང་གྱི་རེ་མོ་ནས་འབབ་པའྱི་ཆུའྱི་ཐྱིགས་པས་སེབས་པའོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བ་མེད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་
ནྱི། གང་དུ་ེར་སོད་གཅྱིག་པ་དེར། དགེ་སོང་གྱིས་ཆོས་གོས་གསུམ་ེ་བར་བཞག་ནས་གཞན་དུ་དགེ་སོང་
ལ་བར་གྱུར་ཀང་ཆོས་གོས་དང་འབྲལ་བའྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷ་རེན་དག་
ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་དྲུང་དག་ཏུ་ཆོས་གོས་སས་ནས་དགེ་སོང་གཞན་དུ་འདུག་ན་ཡང་དགེ་བ་
ཟད་བྱེད་ཀྱི་འབྲལ་བའྱི་ལྟུང་བ་དང་ལྡན་པར་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་གང་དུ་འགོ་བ་ན་ཡང་མཚམས་
གཞན་གྱིས་མ་ཆོད་པར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འདོམ་ནྱི་བཞྱི་བཅུ་ར་དགུའྱི་བར་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་བཞག་ནས་ཆོས་
གོས་དང་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་ེར་སོད་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་དུས་ན་འདུག་འགེང་བྱེད་ན་ཡང་འབྲལ་བའྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་
པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་འཇོག་པ་ལ་ཡང་གསུམ་སེ། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག གནང་བཀག་གྱི་དུས། བསབ་བྱ་
བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཡན་ལག་རྣམ་པར་
གཞག་པ་དང་། ཁད་པར་གྱི་ཆོས་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། གཞྱི་དང་། བསམ་པ་དང་། སོར་བ་དང་།
མཐར་ཐུག་པའོ། །གཞྱི་ནྱི་བདག་ྱིད་སྲ་བརང་མ་གཏྱིང་བ་ཆོས་གོས་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་མེད་པ་ཁ་
སོན་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་པ། ཆོས་གོས་གསུམ་གྱི་རྒྱུའྱི་གོས་སུ་གྲུབ་པ། ཀུན་སོང་འཆང་བར་འདོད་པའྱི་
བསམ་པའོ། །སོར་བ་འཆང་བར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་ཞག་སུམ་ཅུ་འདས་པ་ནའོ། །གྱིས་པ་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་
རྣམ་པར་དཔད་པ་ལ། ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གོས་ཅུང་ཟད་མྱི་ལྡང་བ་རེད་པ་ན་ཁ་སོན་རེད་པའྱི་རེ་བ་དང་བཅས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ན་ཞག་སུམ་ཅུའྱི་བར་དུ་གཞག་ཏུ་རུང་ལ། ཞག་སུམ་ཅུ་འདས་ན་སང་པའྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་
ལ་མུ་བཞྱི་སེ། རྱིགས་ལོག་ལ་ཤན་འབྱུང་བ་དང་། ཤན་འབྱུང་ལ་རྱིགས་མ་ལོག་པ་དང་། རྱིགས་ལོག་ལ་ཤན་
མྱི་འབྱུང་བ་དང་། རྱིགས་ཀང་མ་ལོག་ལ་ཤན་ཡང་མྱི་འབྱུང་བའོ། །དང་པོ་རྱིགས་ལོག་ལ་ཤན་འབྱུང་བ་ནྱི་
གོས་ཅུང་ཟད་མྱི་ལྡང་བ་ཁ་སོན་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་པས་ཞག་བཅུའྱི་ནང་དུ་ཁ་སོན་རེད་པས་ཁ་སོན་ལ་རེ་བ་
མེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་ལོག་ལ། ཕྱིས་རེད་པ་ལ་སར་གྱི་ཤན་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཤན་འབྱུང་ལ་རྱིགས་
མ་ལོག་པ་ནྱི། ཁ་སོན་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་པ་ཁ་དོག་རྱིགས་མྱི་མཐུན་རེད་ཅྱིང་། ཟླ་བ་འདས་པ་ན་རྱིགས་མ་
ལོག་ལ་ཕྱིས་རེད་པ་ལ་སར་གྱི་ཤན་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་རྱིགས་ལོག་ལ་ཤན་མྱི་འབྱུང་བ་ནྱི། གོས་ས་
མ་གཞན་ཡང་མེད་ཅྱིང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་རེས་ནས་ཁ་སོན་ལ་རེ་བ་ཆད་པའོ། །བཞྱི་པ་རྱིགས་ཀང་མ་
ལོག་ལ་ཤན་ཡང་མྱི་འབྱུང་བ་ནྱི། ཁ་སོན་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་པས་ཟླ་བ་འདས་ཤྱིང་གོས་གཞན་འཁོར་གསུམ་
ཁེབས་པའྱི་ཚད་ཙམ་ཡང་མ་རེད་པའོ། །ཞག་བཅུ་པ་གསུམ་གང་གྱི་ནང་དུ་ཁ་སོན་རེད་ཀང་གང་རེད་པའྱི་ཞག་
བཅུ་པ་དེའྱི་རྱིགས་སུ་བསན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཁ་སོན་ལ་ཁ་དོག་རྱིགས་མྱི་མཐུན་རེད་ན་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེས་
ནྱི་རྱིགས་མྱི་བཟློག་སེ། གྱིས་ཀ་བསོམས་པས་གོས་བྱར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཁ་དོག་དཀར་པོ་རེད་ན་ཁ་དོག་
གང་དུ་ཡང་བསྒྱུར་དུ་རུང་བས་རེད་པ་དང་འདའོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། ས་མའྱི་ཆོས་གོས་ཡང་དག་པར་
ཚད་དུ་རོགས་པ་ཡོད་ན་ཡང་སར་ཡང་ཆོས་གོས་གཞན་དག་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྱིས། ཁ་སོན་དགོས་པས་
ཁ་སོན་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་པའྱི་གོས་རེད་ན་བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པ་དང་གཞན་ལ་བསོ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་མ་
བརགས་པར་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལས་ལྷག་པར་གཞག་པར་མྱི་བྱ་སེ། བཞག་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་
རོ། །གྱིས་པ་གནང་བཀག་གྱི་དུས་བསན་པ་ནྱི། མར་ངོ་སོན་འགོ་ལ་སོན་ཟླ་འབྲྱིང་པོའ་ི ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་
སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གྱི་འྱི་བར་ནྱི་སྱིན་དྲུག་གྱི་ཟླ་བ་ཞེས་ཐ་སད་གདགས་པས་ན་སྱིན་དྲུག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས་
བཟུང་ནས་ནྱི། སལ་པོ་དང་རྒྱལ་དང་མཆུ་དང་དཔྱིད་ཟླ་ར་བ་ཁའྱི་འྱི་བར་གྱི་གོས་ནྱི་སྲ་བརང་གདྱིང་བའྱི་
དུས་ཀྱི་གོས་ཡྱིན་པས་དེ་དུས་ཀྱི་ལྷག་པའྱི་གོས་ལ་བྱྱིན་བརླབས་དང་ཡྱིད་བརན་མ་བྱས་ཀང་རྣམ་པར་སོད་
དོ། །ཟླ་བ་ལྔ་པོ་དེ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་གོས་ནྱི་དུས་མྱིན་གྱི་གོས་ཏེ། ེ་དུ་དང་མཁན་པོ་སོགས་ལ་ཡྱིད་
བརན་བྱ་སེ་བཅང་ངོ་། །གསུམ་པ་བསབ་བྱ་བསན་པ་ལ་གསུམ་སེ། དབྱེ་བ་མདོར་བསན་པ་དང་། སོ་སོའ ་ི རང་
བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབས་པས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ལྔར་དབྱེ་བའྱི་ཚུལ་
དང་། ཕག་དར་ཁོད་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། གྱིས་སུ་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་དང་། སོ་
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སོའ ་ི མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། གོས་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡྱིན་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། དུར་ཁོད་པའྱི་གོས་དང་། མྱི་ཤེས་
པའྱི་གོས་དང་། ཤེས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་གོས་དང་། སོང་བའྱི་གོས་དང་། སོང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོས་དང་། ཕག་
དར་ཁོད་ཀྱི་གོས་ནྱི་ལྔ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་སོ་སོའ ་ི མཚན་ྱིད་ལ། དུར་ཁོད་པའྱི་གོས་ནྱི་དུར་ཁོད་དུ་སོད་
པའྱི་གོས་སོ། །མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་སྱིན་པ་པོ་ངོ་མྱི་ཤེས་པ་ྱིད་དོ། །ཤེས་པའྱི་ཆོས་གོས་ནྱི་སྱིན་པ་པོ་ངོ་ཤེས་པ་
ྱིད་དོ། །སོང་བའྱི་གོས་ནྱི་ཚད་དུ་སོང་ནས་རོའ ་ི གོས་གནས་གཞན་དུ་བླངས་པའོ། །མ་སོང་བའྱི་གོས་ནྱི་རོའ ་ི
གོས་བླངས་ནས་གནས་དེ་ྱིད་དུ་སོད་པའོ། །ལ་སོགས་པ་མས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གོས་སོ། །ཕག་དར་ཁོད་
ནྱི་བོར་བ་སེ། ཕན་ཚེགས་ཀྱི་འགེལ་པར། ཆུའྱི་མཐའ་ནྱི་ངོགས་ཡྱིན་ལ། གོས་ཀྱི་མཐའ་ནྱི་ཕག་དར་ཁོད་པ་
ཡྱིན་ཏེ། ཕག་དར་འད་བའྱི་ཕག་དར་དུ་བོར་བའོ་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ཕག་དར་ཁོད་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི།
ཕག་དར་ཁོད་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཕག་དར་ཁོད་དེ་ཡང་རྡུལ་གྱིས་སགས་པ་སེ།
ལམ་པོ་ཆེའྱི་གོས་དང་། དགོན་པར་བོར་བ་དང་། སྲང་དུ་བོར་བ་དང་། མེ་ཡྱིས་འཚིག་པ་དང་། མྱི་གཙང་བ་
དག་གྱིས་གོས་པའོ། །ཡང་ཕག་དར་ཁོད་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། མེ་ཡྱིས་འཚིག་པ་དང་། ཆུ་ལ་བོར་བ་དང་། དེ་
བཞྱིན་དུ་མ་མས་བྱྱིན་པ་ྱིད་ནྱི་བུ་ཆུང་གྱི་མྱི་གཙང་བས་གོས་པ་དང་། བྱྱི་པའྱི་སོ་ཡྱིས་འཆོས་པ་དང་། དེ་
བཞྱིན་དུ་བེའུས་ཟོས་པའོ། །གསུམ་པ་གྱིས་སུ་དབྱེ་བ་ནྱི། ཆོས་གོས་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་འདོད་དོ། །གྱིས་
གང་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་གསར་པ་དང་། རྱིང་པ་ལོངས་སོད་བཟོད་ཙམ་དུ་ཡོད་པའོ། །གྱིས་པ་སོ་སོའ ་ི རང་
བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སེ། ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་དང་། ལོངས་སོད་པའྱི་ཚུལ་དང་། བཅང་བའྱི་
ཚུལ་དང་། དུར་ཁོད་པའྱི་བསབ་བྱ་དང་། མ་དད་པའྱི་སོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་སེ། རྱིམ་པའྱི་ཚད་དང་།
ཚལ་བུ་སར་བའྱི་ཚུལ། སམ་ཕན་གྱི་གངས། གེགས་བུའྱི་ཚད། རྒྱ་ཁོན་གྱི་ཚད་དང་། ཚལ་བུའྱི་ཚད་དོ། །དང་
པོ་ལ་ཡང་གསུམ་སེ། གསར་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་། རྱིང་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་། ལྷག་ན་སང་བར་འགྱུར་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
གོས་སྒྲུབ་པ་དེའྱི་ཆོ་ག་ལུང་ལས་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་གཞུང་འདྱིར་ནྱི་མངོན་པར་བརོད་པར་བྱ་སེ།
གསར་པའྱི་གོས་ལ་འདྱི་ལྟར་བྱ་སེ། ཐོག་མར་རྣམ་སར་ྱིས་རྱིམ་དུ་དྲུབ་བོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་གདྱིང་བ་ཡང་
ྱིས་རྱིམ་དུ་བྱ་བ་སེ། ཆོས་གོས་གཞན་བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་གསར་པ་ལ་ནྱི་ྱིས་རྱིམ་ནམ་ཡང་བྱ་བ་མྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་རེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི། ཟླ་བ་བཞྱི་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པར་ལོངས་སོད་པའྱི་གོས་དེ་སོམ་བརོན་གྱིས་
སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བར་རོག་ན། གོས་རྱིང་པ་ལས་བྱས་པའྱི་སམ་སར་ལ་ནྱི་བཞྱི་རྱིམ་སེ། རྒྱུ་རས་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སོགས་པ་སྲབ་མོ་ལས་བྱས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །གཞན་བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་དག་ལ་ནྱི་ྱིས་རྱིམ་
བྱའོ། །གདྱིང་བ་ལའང་ྱིས་རྱིམ་དུ་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལྷག་ན་སང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི། རྱིང་པ་ལ་བཞྱི་རྱིམ་
དང་གསར་པ་ལ་ྱིས་རྱིམ་དེ་ལས་ལྷག་པ་མྱི་སར་ཏེ། ལྷག་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བས་
སོ། །རྱིམ་པ་གྱིས་སུ་བཤད་པ་དེ་དག་སར་བར་བྱ་བ་ཡང་དང་པོར་སར་ཞྱིང་ཡང་ཕལ་ནས་བཟོ་འཕོར་གྱུར་
ཏེ་མ་སར་བར་བཞག་པ་ནྱི་ཞག་བཅུའྱི་བར་དུ་བཅང་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་གྱི། བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་བཅུ་
འདས་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ཚལ་བུ་སར་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། སམ་སར་རྣམས་ཀྱི་ཚལ་བུ་ནྱི་ས་
མཐོ་དམན་མྱི་མམ་པ་བསོལ་བའྱི་སེལ་ཞྱི་བྱའོ། །གསུམ་པ་སམ་ཕན་གྱི་གངས་ནྱི། ཐ་ཚད་དགུ་ལ་སོགས་པ་
ནས་སམ་ཕན་ྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་བར་དགུ་བྱའོ། །དགུ་ནྱི་ཐ་ཚད་གསུམ། འབྲྱིང་ཚད་གསུམ། རབ་ཚད་གསུམ་
མོ། །ཐ་ཚད་གསུམ་ནྱི་སམ་ཕན་དགུ་པ་དང་། བཅུ་གཅྱིག་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་པའོ། །འབྲྱིང་ཚད་གསུམ་ནྱི་
སམ་ཕན་བཅོ་ལྔ་པ་དང་། བཅུ་བདུན་པ་དང་། བཅུ་དགུ་པའོ། །རབ་ཚད་གསུམ་ནྱི་སམ་ཕན་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པ་
དང་། ར་གསུམ་པ་དང་། ར་ལྔ་པའོ། །ཐ་ཚད་གསུམ་འབྲྱིང་ཚད་གསུམ་རབ་ཚད་གསུམ་པོ་དེ་དག་གྱིས་སམ་
སར་གྱི་དབྱེ་བ་ངེས་པར་བསན་ཏོ། །བཞྱི་པ་གེགས་བུའྱི་ཚད་ནྱི། ཐ་ཚད་གསུམ་ལ་གེགས་བུ་ཕེད་དང་གསུམ་
པ་བྱའོ། །འབྲྱིང་ཚད་གསུམ་ལ་ནྱི་གེགས་བུ་ཕེད་དང་བཞྱི་པ་བྱའོ། །གངས་ཀྱི་ཐ་མ་རབ་ཚད་གསུམ་གྱི་གེགས་
བུ་ནྱི་ཕེད་དང་ལྔ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཐ་ཚད་དང་འབྲྱིང་ཚད་དང་རབ་ཚད་ཀྱི་སེ་ཚན་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་གྱི་སོ་
ནས་སམ་སར་ཞེས་བྱ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་རྒྱ་ཁོན་གྱི་ཚད་ལ་གསུམ་སེ། སྱིར་བཏང་དང་།
དམྱིགས་བསལ་དང་། འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། སམ་སར་དེ་དག་གྱི་ཚད་ངེས་པ་ཅན་དུ་བསན་པ་ལ།
དང་པོར་རབ་ཚད་གསུམ་ལ་དཀྱུས་སུ་ཁྲུ་ནྱི་ལྔ་དང་། ཞེང་ལ་གསུམ་མོ། །ཐ་མ་ཆུང་ཚད་གསུམ་ལ་དཀྱུས་སུ་
ཕེད་དང་ལྔ་དང་། ཞེང་དུ་ཕེད་དང་གསུམ་སེ། ཕེད་ཅེས་པ་གྱིས་ཀ་ལ་སར་རོ། །རབ་ཚད་དང་ཐ་ཚད་དེ་
གྱིས་ཀྱི་བར་ནྱི་ཞེང་དང་དཀྱུས་ཀྱི་ཚད་ནྱི་བར་མ་འབྲྱིང་ཚད་གསུམ་གྱི་ཞེང་དང་དཀྱུས་ཀྱི་ཚད་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱིར་ཆེ་ཚད་ལས་ཆུང་བ་དང་། ཐ་ཚད་ལས་ཆེ་བའྱི་བར་གང་ཡང་རུང་བ་འབྲྱིང་ཚད་ཡྱིན་གྱི། དེ་གྱིས་
ཀྱི་བར་གྱི་ཚད་ངེས་པ་ཅན་གཟུང་བ་ནྱི་གཞུང་གྱི་དོན་མྱིན་ནོ། །སམ་སར་ལ་ཚད་བཤད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་བླ་
གོས་ྱིད་ཀྱི་ཚད་ཀང་དེ་ྱིད་དེ། རབ་ཚད་ལ་སྲྱིད་དུ་ལྔ་དང་ཞེང་དུ་གསུམ་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འབྲྱིང་
ཚད་དང་ཐ་ཚད་གྱིས་ལ་སྲྱིད་དམ་དཀྱུས་སུ་ལྔར་མཚུངས་ལ། ཞེང་དུ་ནྱི་སམ་སར་གྱི་འབྲྱིང་ཚད་དང་ཐ་ཚད་
གྱིས་དང་འད་བར་སར་རོ། །སམ་ཕན་ནྱི་བདུན་པ་དང་གེགས་བུ་ཕེད་དང་གསུམ་པར་བྱའོ། །མཐང་གོས་ནྱི་
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ཞེང་དུ་ཁྲུ་གྱིས་སུ་ངེས་ཏེ་སྲྱིད་དུ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པ་ཡང་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་སམ་ཕན་ལྔ་པ་དང་གེགས་བུ་
ཕེད་དང་གྱིས་པར་བྱའོ། །སམ་སར་ནྱི་ངེས་པར་དས་ཏེ་བཅང་ལ། གཞན་ནྱི་མ་ངེས་པར་གསུངས་
སོ། །གྱིས་པ་དམྱིགས་བསལ་ནྱི། གལ་ཏེ་གོང་དུ་རྒྱ་ཁོན་གྱི་ཚད་བཤད་པ་དེ་དག་གྱི་ཚད་ཀྱི་མཐང་གོས་མ་
འབྱོར་ན་ཕོངས་པ་རེས་སུ་གཟུང་བའྱི་དོན་དུ་པུས་མོ་གྱིས་དང་ལྟེ་བ་སེ་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པ་ཙམ་ཡང་
རུང་བར་བསན་ཏོ། །གསུམ་པ་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་ནྱི། སྱིར་ན་ལུས་དང་ཡན་ལག་རང་བཞྱིན་འཚམ་པའྱི་གོས་
བྱེད་ན་ཚད་རྣམས་ལ་ཁྲུའྱི་ཚད་དུ་གཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལུས་དང་ཡན་ལག་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བ་དང་ཐུང་བ་ལུས་དང་
ཡན་ལག་མྱི་འཚམ་པ་རྣམས་ལ་ལུས་ཀྱི་ཆ་བདུན་ལས་ཆ་གྱིས་ལ་ནྱི་ཁྲུའྱི་ཚད་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲུག་པ་
ཚལ་བུའྱི་ཚད་ལ་ཚལ་བུའྱི་སོ་ནྱི་གསུམ་དུ་བརོད་དོ། །དང་པོ་རབ་དང་ཐ་མ་ཆུང་བ་དག་དང་དབུས་བར་
མའོ། །གསུམ་པོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཚད་ནྱི་བྱ་རོག་གྱི་མཐོ་གང་ངམ་སོར་བཞྱི་དང་། ཐ་ཚད་མཐེ་བོའ་ི ལྟོ་
གང་ངམ་སོར་གྱིས་ཡྱིན་ལ། རབ་ཚད་དང་ཐ་ཚད་དེའྱི་བར་མ་ནྱི་འབྲྱིང་ཚད་དོ། །སམ་སར་དང་ཆོས་གོས་
གསར་པ་འཕག་པ་ལ་བཀལ་ཏེ་ཕྱིན་པས་ས་རྡུལ་གྱིས་གོས་པ་ལ་བརེན་ནས་གཏོར་བུ་གནང་ངོ་། །གྱིས་པ་
ཆོས་གོས་ལོངས་སད་པའྱི་ཚུལ་ལ། མཚན་ྱིད་མྱི་ལྡན་པ་སད་ཚུལ། ལྡན་པ་སད་ཚུལ། གནང་བཀག་གྱི་དབྱེ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཁྲུའྱི་ཚད་ལས་ཆུང་བ་ལ་བྱྱིན་རླབས་མྱི་འཆགས་པས་ཡྱིད་བརན་མྱི་དགོས་
སོ། །ེ་དགས་རྒན་ཞུགས་གོ་བུར་བ་ཆོས་གོས་གསུམ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་པོར་ཐང་ལ་མཐང་གོས། ལྭ་བ་ལ་སོད་
གཡོགས། བེའུ་རས་ལ་སམ་སར་བྱས་ཏེ་རྒན་ཞུགས་ལ་དཀྱིས་ནས་དགེ་འདུན་འདུས་པའྱི་ནང་དུ་བཏང་བ་
དང་། དགེ་སོང་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ེས་པ་ངོར་བརོད་ལ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་རྒན་ཞུགས་འདྱི་བསོན་ཐབས་བྱེད་དོ་ཟེར་བ་ལ་
བརེན་ནས་སྤུ་རྱིང་པོ་ལ་ཆོས་གོས་སུ་བྱྱིན་གྱིས་མྱི་བརླབ་ཅེས་གསུངས་པས། ཁྲུའྱི་ཚད་ལས་ཆུང་བ་དེ་བཞྱིན་
དུ་སྤུ་ཅན་ལ་ཡང་བྱྱིན་རླབས་མྱི་འཆགས་སོ། །ཆོས་གོས་སྤུ་ཅན་དེ་གོན་ནས་གོང་དུ་འཇུག་པར་མྱི་བྱ་ལ།
དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཟན་ཡང་མྱི་ཟའོ། །མཆོད་རེན་ལ་ཡང་ཕག་མྱི་བྱའོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་སོད་ཅེ་ན། སྤུ་
ཅན་འདྱི་ནྱི་སྱིན་བདག་གྱིའོ་ཞེས་ཡྱིད་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཡོངས་སུ་བརགས་པ་སེ་བསོས་ནས་བཅང་བར་
བྱའོ། །སམ་ཕན་དག་གེགས་བུར་མ་དས་པའྱི་ཆོས་གོས་གོན་ནས་ནྱི་གོང་དུ་འཇུག་པར་མྱི་བྱ་སེ། གལ་ཏེ་
འཇུག་པར་བྱེད་ན་དགེ་སོང་དག་ལ་ངེས་པར་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དས་པ་མེད་ན་མ་གཏོགས་སོ། །གྱིས་
པ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་སོད་པའྱི་ཚུལ་ལ་དྲུག་སེ། ཡྱིད་བརན་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་དཔད་པ། གོས་ལ་ཇྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
107

ལྟར་བྱ་བའྱི་ཚུལ། གོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། གོས་བཅང་བའྱི་ཚུལ་དང་། གོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་། སད་པའྱི་དུས་
སོ། །དང་པོ་ནྱི། རང་ལ་མྱི་མཐུན་པ་བྱེད་པ་ཞེ་འགས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཀན་ཀ་བརྐོ་བའྱི་འཁྲུག་ལོང་ཅན་དང་།
འགེལ་མེད་མུ་ཅོར་སྨྲ་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ཁོང་ཁོ་བས་གཏུམ་པོ་དང་། ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བར་འདོད་པ་དང་འགོ་
བཞྱིན་པ་ལ་མཁས་པས་ཡྱིད་བརན་བཅའ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཡྱིད་བརན་མྱི་གཞོག་གོ །གལ་ཏེ་རང་
ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་གང་ཟག་དེ་ཆུའྱི་ཕ་རོལ་དུ་གནས་ན་ཡང་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་གནས་སུ་
གྱུར་པ་དེའྱི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཡྱིད་བརན་བྱ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གཞན་ཆུའྱི་ཕ་རོལ་དེར་
གནས་པའྱི་དགེ་སོང་དག་ཤྱི་བར་ཤེས་ན་ནྱི་སར་ཡང་དགེ་སོང་གཞན་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་གྱིས་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཡྱིད་
བརན་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དགེ་སོང་མྱིང་འདྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །ལྷག་པའྱི་ཆོས་གོས་ལ་
ཡྱིད་བརན་བྱ་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱིར་ཡྱིད་བརན་མྱི་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡྱིད་མྱི་བརན་པ་བརེད་
ངས་ཅན་ལ་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཡྱིད་བརན་བྱ་བ་མྱིན། རང་གྱི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་གང་ཟག་ལ་ཡང་མྱིན་ནོ། །དེ་
བཞྱིན་དུ་དགེ་ཚུལ་རྣམས་ལ་ཡང་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཡྱིད་བརན་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་གོས་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའྱི་
ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། གཞན་ལས་བརན་པའྱི་གོས་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ། གོས་ཀྱི་རགས་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ། ཤྱི་བའྱི་གོས་
ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་གོས་གང་དག་གཞན་གྱིས་བརན་པོ་གཏད་ནས་ནྱི་ཆོས་གོས་གོན་པའྱི་
དོན་དུ་རེ་ཞྱིག་པའྱི་གོས་སུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ན་དང་པོའ ་ི དགེ་སོང་དེ་ཤྱི་ན་ཡང་བརན་པ་པོའ ་ི དགེ་སོང་
དེས་ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་ཡྱིན་པས་དགེ་འདུན་སྱི་ལ་ནྱི་དབུལ་བར་བྱའོ། །གྱིས་པ་གོས་ཀྱི་རགས་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ནྱི།
སོན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་རང་ཕོགས་ཀྱི་དགེ་སོང་དུ་འཁྲུལ་ཏེ་ཕག་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་
བཅས་པ་རང་གྱི་ཆོས་གོས་གང་གྱི་རགས་སུ་ཆོས་གོས་དེའྱི་མཐར་ངོས་གཟུང་བའྱི་དོན་དུ་སག་ཚ་དང་མཚལ་
ལ་སོགས་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་བྱའོ། །སེ་པ་བཞྱི་ལ་ཆོས་གོས་ཀྱི་རགས་མཚན་མྱི་འད་བ་བཞྱི་ཡོད་པར་གགས་
སོ། །གཅུང་དགའ་བོ་སོན་པ་དང་བོང་དང་གསེར་མདོག་ཅན་དུ་མཚུངས་པ་ལ་སོན་པར་འཁྲུལ་ནས་སོན་ལ་
ལྡང་བ་བྱས་པས་མྱི་འད་བའྱི་བྱེ་བྲག་དག་གྱི་ཁད་པར་ཡང་མཚན་མ་ཕ་མོ་ལས་རོགས་པར་བྱ་བ་ྱིད་ཡྱིན་
པས་མྱི་འད་བའྱི་མཚན་མ་བྱེད་དགོས་སོ། །གཅུང་མཛེས་དགའ་བོ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ཅྱི་ཞེ་ན།
སོན་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟྱིགས་ལ་དད་པས་ཁྲུས་ཀྱིས་བསེན་བཀུར་བྱས་ཤྱིང་། ལུས་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་གྱི་
མཚན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སོན་ལམ་བཏབ་པ་ལས་གྱུར་ཏོ། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྱིགས་སུ་
འཁྲུངས་པ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཀྱི་ཀྱི་ལས་སོན་པ་འོད་སྲུང་གྱི་མཆོད་རེན་བྱས་པ་ལ་གདུགས་གསུམ་ཡོད་པའྱི་བར་མ་
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འདྱིས་ཕུལ་བའྱི་འབྲས་བུའོ་ཞེས་ཕན་ཚེགས་ལས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ཤྱི་བའྱི་གོས་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ནྱི། རོའ ་ི
གོས་མྱི་གཙང་བས་གོས་པ་ནད་གཡོག་ལ་བྱྱིན་པས་ལེན་དུ་མ་འདོད་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ་སེ། ཆོས་
གོས་གསུམ་དང་གདྱིང་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆུ་ཚགས་ཏེ་ཡོ་བྱད་དྲུག་ལས་བཟང་ངན་གྱིས་ཀྱི་བར་མ་
འབྲྱིང་པོའ ་ི ཆ་དེ་ྱིད་ནད་གཡོག་ལ་བྱྱིན་ནས། ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་མཚམས་ནང་གྱི་དགེ་འདུན་
རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བཤད་པ་དང་ཐ་མའྱི་ཆོ་ག་བྱས་ནས་བགོ་བར་བྱ་སེ། དགོས་པ་ནྱི་ཤྱི་བའྱི་གང་ཟག་དེ་ལ་
བསོད་ནམས་ཁད་པར་ཅན་འགྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །གལ་ཏེ་ནད་གཡོག་ས་ཕྱི་དུ་མ་ཡོད་ན་གང་ལ་སྱིན་
ཞེ་ན། ཕྱི་མ་ལ་སྱིན་ནོ། །ནད་གཡོག་དགེ་སོང་མ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་སྱིན་ཞེས་འདུལ་བ་གཞུང་བླ་མ་
ལས་བཤད་དེ། ཡོ་བྱད་དྲུག་ཆར་ཚང་བར་མྱི་སྱིན་པར་དགོངས་པའམ། ངན་ངོན་མ་གཏོགས་པ་བར་མ་ཙམ་
ཡང་མྱི་སྱིན་པའྱི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་གོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནྱི། གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་ཚོང་པ་ཞྱིག་ལ་དགེ་སོང་དུ་
འཁྲུལ་ཏེ་ཕག་བྱས་པས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་གོས་ལ་མཚན་མ་གདབ་པར་ཞུས་པས་ཆོས་གོས་སམ་ཕན་
དང་གེགས་བུར་དས་པ་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་སོན་པ་འབྲོག་གནས་ན་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་གང་ཞྱིང་རླུང་
ལྡང་ནས་མཚན་མོའ ་ི ཐུན་དང་པོ་ལ་མཐང་གོས་དང་། བར་པ་ལ་བླ་གོས་དང་། ཐ་མ་ལ་སམ་ཕན་གསོལ་ནས་
དེ་ཕྱིན་ཆད་གཞན་ལ་གསུམ་གསུམ་གནང་བས་གསུམ་དང་ནྱི་ཞེས་སོ། །རྔུལ་གཟན་དང་ཤམ་ཐབས་གྱིས་
ལ་རེ་རེ་ལའང་ངོ་བོ་དང་གཟན་གྱིས་གྱིས་ཏེ། རྔུལ་གཟན་ནྱི་ྱིན་མོ་ཤ་ལ་གོན་པའོ། །རྔུལ་གཟན་གྱི་གཟན་
ནྱི་མཚན་མོ་ཤ་ལ་གོན་པའོ། །ཤམ་ཐབས་ནྱི་ྱིན་པར་གོན་པའོ། །ཤམ་ཐབས་ཀྱི་གཟན་ནྱི་མཚན་མོ་རྔུལ་
གཟན་གྱི་སེང་དུ་གོན་པའོ། །རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགེལ་པ་ལས། རྔུལ་གཟན་དང་རྔུལ་གྱི་གཟན་ནྱི་སོད་ཤགས་དང་
སོད་ཤགས་ཀྱི་ཐེབ་ཅེས་བཤད་དོ། །དགེ་སོང་གཡན་པའྱི་ནད་ཅན་ཆོས་གོས་ལ་གོས་པའྱི་རྣག་ཁག་ལ་སྦྲང་མ་
འདུས་པ་ཞྱིག་བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པས་གཡན་པ་དགབ་པ་གནང་ངོ་། །གཞན་གྱི་གནས་མལ་ཆུད་ཟོས་པ་
ལ་བརེན་ནས་གདྱིང་བ་གནང་ངོ་། །ས་ག་མའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་གཅེར་བུར་ཁྲུས་བྱས་པས་མངག་གཞུག་
མས་དགེ་སོང་དེ་འཚོ་བ་པར་འཁྲུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ས་ག་མས་ཕུལ་བའྱི་རས་ཆེན་གནང་ངོ་། སྐྲ་བྲེག་པའྱི་
དུས་སུ་སྐྲས་གོས་ཆུད་ཟོས་པས་སྐྲ་བཟེད་དང་། གདོང་དང་ལག་པའྱི་དྱི་མ་ཕྱི་བའྱི་དོན་དུ་ནྱི་གདོང་པ་དང་ལག་
པ་ཕྱི་བའྱི་གོས་གནང་ངོ་། མདོ་ར་བར་ལག་ཕྱིས་མ་བགངས་པར་རྣག་གཟན་བགངས་སོ། །བཅུ་གསུམ་པོ་འདྱི་
དག་ནྱི་གོས་ཀྱི་དབྱེ་བར་འདོད་དོ། །བཞྱི་པ་གོས་བཅང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། སྱིར་གོས་ནྱི་བཞྱི་སེ། ཆོས་གོས་ལྷག་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ནྱི་ལྷག་པའྱི་ཡོ་བྱད་དོ། །ལ་སོགས་པ་རས་ཡུག་ལ་སོགས་ནྱི་མཁོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་དོ། །ཁྲུ་གང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་མ་
ལོངས་པ་ནྱི་ཡོ་བྱད་ཕན་ཚེགས་སོ། །འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་ནྱི་བཅུ་གསུམ་པོའ །ོ །འདྱི་དག་ནྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་རེ་
རེར་ངེས་པ་དག་གོ །གོས་འདྱི་དག་འཆང་བའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་ཆོས་གོས་རྣམས་ལ་འཆང་བའྱི་
ཚུལ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ནྱི་ངེས་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་བཅང་ངོ་། །དེ་ལས་
གཞན་པ་ལྷག་པའྱི་ཡོ་བྱད་དུ་རུང་བ་རྣམས་མཁན་པོ་ལ་སོགས་ལ་ཡྱིད་བརན་བྱ་ཞྱིང་། མྱི་རུང་བ་རྣམས་ནྱི་
སྱིན་བདག་ལ་ཡྱིད་བརན་བྱ་སེ་བཅང་ངོ་། །མཁོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ནྱི་བདག་དང་ཚངས་མཚུངས་གྱིས་ཀའྱི་
དོན་དུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །རྔུལ་གཟན་དང་ཐང་གོས་མེད་པར་ནྱི་ཆོས་གོས་ཆེན་པོ་སམ་སར་ལོངས་མྱི་
སད་ཅྱིང་མྱི་གོན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་གོས་སུམ་ཕྲུགས་བགོ་བ་ལ་མཁས་པ་དག་གྱིས་ནྱི་ཆོས་གོས་ཕལ་པ་བླ་
གོས་སོགས་ཀང་བགོ་བར་བྱ་སེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ཆོས་གོས་སུམ་ཕྲུགས་ལོངས་སོད་པ་ཤེས་པ་ཡྱིས་སོ། །ལྔ་
པ་གོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་བསན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དཀར་པོ་སོགས་
ཁ་བསྒྱུར་བར་འོས་པ་རྣམས་ནྱི་རུང་བའྱི་ཚོན་གསུམ་གང་རུང་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་ཞྱིང་། དྲུབ་པར་འོས་པ་རྣམས་
ནྱི་ཚེམས་བུས་དྲུབ་པ་དང་། མཁོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་དུ་འོས་པ་རྣམས་ནྱི་མཁོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་དུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ། ལྷག་
པའྱི་ཡོ་བྱད་དུ་འོས་པ་རྣམས་ནྱི་ལྷག་པའྱི་ཡོ་བྱད་དུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །བརག་པར་འོས་པ་དག་ནྱི་གཞན་ལ་
ཡྱིད་བརན་བྱ་སེ་བཅང་བར་བྱའོ། །གྱིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚོན་དུ་རུང་མྱི་རུང་གྱི་དབྱེ་བ་
དང་། ད་བར་བྱ་མྱི་བྱ་བའྱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁ་བསྒྱུར་བར་བྱ་ཞེས་གསུངས་ན། ཚོན་ཇྱི་ལྟ་བུས་ཁ་བསྒྱུར་
བར་བྱ་ཞེ་ན། སྒྱུར་བྱེད་དུ་རུང་བའྱི་ཚོན་ནྱི། རམས་ལྟ་བུ་སོན་པོ་དང་། བཙག་ཏུ་གགས་པ་དང་། ངུར་སྨྲྱིག་རེ་
ནྱི་སྐྱེར་པ་ལྟ་བུའྱི་བར་ཤུན་ཏེ། རྣམ་འབྱེད་ལས། ངུར་སྨྲྱིག་ནྱི་ཤྱིང་ཤུན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགེལ་
བ་ལས། ངུར་སྨྲྱིག་ནྱི་སེར་པོ་ཞེས་སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་རུང་བའྱི་ཚོན་གསུམ་ཞེས་བྱའོ། །ཆོས་གོས་ཀྱི་ཁ་སྒྱུར་
བྱེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཚོན་གང་ཞེ་ན། སོན་པས་ཚོན་ཆེན་དག་གྱིས་དགེ་སོང་གྱི་ཆོས་གོས་ནྱི་ཁ་སྒྱུར་བར་བྱེད་
པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ཚོན་ཆེན་བརྒྱད་དུ་འདོད་དོ། །བརྒྱད་ནྱི། རྒྱ་སྐྱེགས་ནྱི་ཚོས་སོ། །ལེ་བརྒན་
རྱི་ནྱི་དམར་ནག་གོ །བཙོད་ནྱི་དམར་པོའ །ོ །རྨ་ཤྱིང་རྱི་དང་མཐྱིང་ཤྱིང་ཞེས་པ་གྱིས་ནྱི་ཤྱིང་ཤུན་དམར་
པོའ །ོ །མཚལ་ནྱི་ཡོངས་སུ་གགས་པར་ཟད་དོ། །སྱིན་ྡྷཱུ ར་ནྱི་དམར་སེར་རོ། །གུར་གུམ་ཡང་དམར་སེར་
རོ། །གྱིས་པ་ད་མྱི་དའྱི་དབྱེ་བ་ལ། ཕན་ཚེགས་ལས། ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་མྱི་ད་སེ། བེའུ་རས་དང་། ལྭ་བ་དང་།
ཕྱིང་པ་དང་ཀམ་དང་སྱིང་བ་ཐམས་ཅད་དོ་ཞེས་གསུངས་པས་ན་སྱིང་བ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་སྲབ་པས་ཆོས་གོས་
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འདོད་པ་ཡྱིས་ད་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་མེད་པས་ཕྲུག་དང་ཕྱིང་པ་
དང་ལྭ་བ་ད་བར་བརམས་པ་ན་ཕྲུག་དང་ཕྱིང་པ་དང་ལྭ་བ་ཤྱིན་ཏུ་ཐུག་པོ་དག་འདྱི་དག་ཆོས་གོས་བྱ་བར་
འདོད་པ་ཡྱིས་ད་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ེ་དགས་པར་ཐང་ལ་མཐང་གོས་དང་། ལྭ་བ་ལ་སོད་གཡོགས། བེའུ་
རས་ལ་སམ་སར་བྱས་ཏེ་རྒན་ཞུགས་གོན་དུ་བཅུག་པ་ལ་བརེན་ནས་སྤུ་ཅན་དག་ལ་དེ་དག་གྱི་སྤུ་རྣམ་པར་
སངས་ནས་ཏེ་སྤུ་ཕྱི་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་གོས་ཀྱི་ནང་ཤུན་བྱའོ། །གདྱིང་བ་ལ་ནྱི་ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་
ལྟར་སམ་ཕན་དང་གེགས་བུར་ད་མྱི་དགོས་ལ། རག་ཏུ་འབྲལ་བའྱི་ལྟུང་བ་ཡང་ནྱི་མེད་དོ། །འོན་ཀང་གེགས་བུ་
གྱིས་པར་ནྱི་བྱ་དགོས་ཏེ། མདོ་ར་བར། གེགས་བུ་གཅྱིག་པ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མྱི་བྱ་ཞེས་སོ། །སམ་སར་
ནྱི་སམ་ཕན་དང་གེགས་བུར་ངེས་པར་དས་ཏེ་བཅང་ངོ་། །ཆོས་གོས་གཞན་དག་ལ་ནྱི་ད་བར་མ་ངེས་ཏེ། གང་
གྱི་ཕྱིར་ན་འདོད་པ་ཆུང་བ་དག་རང་གྱི་ཆོས་གོས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་པ་
གོས་སད་པའྱི་དུས་ནྱི། སོན་དགེ་སོང་མྱི་མཁས་པས་ཆོས་གོས་གསུམ་ཆར་གོན་ཏེ་ཆག་ཆག་འདེབས་པ་དང་
བཤང་གཅྱི་སོགས་བྱས་པས་བཅས་ཏེ། ཆོས་གོས་དང་པོ་གསུམ་དང་། བཞྱི་པ་ཤམ་ཐབས་དང་། ལྔ་པ་ཤམ་
ཐབས་ཀྱི་གཟན་རྣམས་ལས། བཞྱི་པ་ཤམ་ཐབས་དང་། ལྔ་པ་ཤམ་ཐབས་ཀྱི་གཟན་རྣམས་ལུས་ལ་གོན་ནས་
བཤང་གཅྱི་སོགས་བྱ་བ་མཐའ་དག་བྱེད་པ་རུང་ལ། བླ་གོས་གོན་ནས་ས་ཕོགས་གཙང་མར་ནྱི་ལས་ཡོངས་
སུ་བྱེད་པ་ལ་བཀག་པ་མེད་དོ། །འོ་ན་སམ་སར་བགོ་བ་དང་མྱི་བགོ་བའྱི་གནས་སྐབས་གང་ཞེ་ན། སམ་སར་ནྱི་
དགེ་སོང་རྣམས་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་འདུས་པ་དང་། ཟས་ཀྱི་གལ་ལ་འདུག་པ་དང་། མཆོད་རེན་དང་མཁན་སོབ་
སོགས་ལ་ཕག་བྱེད་པ་དང་། སོད་ཡུལ་གྱི་གོང་དང་། སོགས་པ་མུ་སེགས་ཀྱི་འདུག་གནས་སོགས་སུ་འཇུག་
པ་ལ་བགོ་བར་བྱ་ཡྱི། དེ་ལས་གནས་སྐབས་གཞན་དག་ཏུ་ནྱི་སམ་སར་གོན་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་
ལྭ་བ་གོན་པ་དང་། ཕྲུག་གོན་པ་དང་། ཕྱིང་པ་དང་། རྔ་མོའ ་ི ལྭ་བ་དག་གོན་པ་དང་། ཆོས་གོས་ྱིས་རྱིམ་གོན་
པ་ནྱི་མྱི་གཙང་བའྱི་ས་ཕོགས་སུ་གོན་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡངས་པ་ཅན་སེའུའྱི་རྱིང་གྱི་འགམ་གྱི་ཁང་པ་
བརེགས་པ་ན་སོན་པ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་སོ་ན་གནས་མལ་མྱི་གཙང་བས་གོས་པ་གཏྱིང་བ་
གཟྱིགས་ནས་གདྱིང་བས་མ་གཡོགས་པར་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་མལ་ལ་སད་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ན། གཞན་
གདྱིང་བ་མེད་ན་བླ་གོས་བཞྱི་བལྟབ་ཏུ་བྱས་ཏེ་བཏྱིང་ནས་དན་པ་དང་ལྡན་པས་ལྡང་བ་ཡང་ཞྱིང་མྱུར་དུ་ལྡང་
བར་འདོད་པས་ལ་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་གནང་བཀག་གྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི། གལ་ཏེ་ེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གཞན་དུ་ཆོས་གོས་མ་ཁེར་བར་གནས་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། གནས་གཞན་དུ་ཆོས་གོས་མ་ཁེར་བར་ཞག་
གཅྱིག་གནས་ན་གཞན་གྱི་གོས་དཀར་པོའམ་དས་པ་མ་ཡྱིན་ན་ཡང་རུང་སེ། ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུར་བྱྱིན་གྱིས་
བརླབ་པར་བྱ་བ་ྱིད་དོ། །དྲུག་སེས་བླ་གོས་མེད་པར་གོས་གཅྱིག་གོན་པས་ཟས་ཟོས་པ་ལ་བརེན་ནས་ནད་པ་
མ་གཏོགས་པར་ཟས་ཟ་བ་ལ་གོས་གཅྱིག་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོམ་བརོན་བགོ་བའྱི་གོས་དག་མེད་པར་ནྱི་
ཁྲུས་བྱེད་པ་བཀག་གོ །གལ་ཏེ་གོས་གཞན་མེད་ན་དབེན་པར་རུང་ངོ་། །མན་ཡོད་དུ་ཀུན་གྱིས་བརན་པའྱི་
ནུབ་གོས་ེ་དགའ་གཅྱིག་པུས་གོན་ཏེ་འཆག་པ་ན་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་གང་བས་སྡུག་བསལ་ན་
ཁོད་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་གོན་ནས་འཆག་གམ། བདག་ཅག་རྣམས་ལ་བཀག་གམ་ཅྱི་ཞེས་སྨྲས་ཤྱིང་མཚན་རངས་
བར་གང་བས་སྡུག་བསལ་བ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་ཏེ། མང་པོས་བརན་པོར་བསངས་ནས་ལྭ་བ་ལ་སོགས་པ་
ཐུན་མོང་དུ་གཅྱིག་རེད་པ་ནྱི་ཐུན་མོང་དུ་ཀུན་གྱིས་སད་པར་བྱ་ཡྱི། དགེ་འདུན་གྱིས་རེས་སུ་གནང་བ་མ་
གཏོགས་པར་གཅྱིག་པུས་བདག་གྱིར་གཟུང་བར་མྱི་བྱའོ། །སོན་དགེ་སོང་རྣམས་གང་ནས་ལ་བ་ན་ཁྱིམ་
བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་གྱིས་བེའུ་རས་ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་བ་སོ་སོ་ནས་གོན་ཏེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དོང་བ་ན་གཞན་དག་
གྱིས་ཁེད་རྣམས་བབས་སམ་ཞེས་ཅོ་འདྱི་བ་ལ་བརེན་ནས་རུང་བའྱི་ཚོན་གྱིས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའྱི་གོས་དཀར་པོ་
ྱིན་མོར་གོན་ན་ཕྱི་རོལ་ནས་ངུར་སྨྲྱིག་གྱིས་ངེས་པར་གཡོགས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དགེ་འདུན་གྱི་གོས་ནྱི་ཕྱི་
ནང་གྱིས་ཀ་ནས་ངུར་སྨྲྱིག་གྱིས་གཡོགས་པ་དན་ཤེས་བཞྱིན་དང་ལྡན་པས་སད་པར་བྱའོ། །སོན་པས་གནོད་
སྱིན་བ་ཀུ་ལའྱི་གནས་སུ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀླུ་སྐྱོང་གྱིས་ལྭ་བ་སྤུ་བཟློག་ནས་ཕྱིར་བསན་ཏེ་
གོན་ནས་ང་གནོད་སྱིན་བ་ཀུ་ལ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོན་པ་ལ་བསྱིགས་པས། སོན་པས་མྱི་བླུན་པོ་ཁོད་ཀྱིས་དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་གནོད་སྱིན་བ་ཀུ་ལའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་བསྱིགས་སམ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ནྱི་བསེངས་
པ་དང་ཞུམ་པ་དང་སྤུ་ཟྱིང་ཞེས་བྱེད་པ་མྱི་མངའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྭ་བའྱི་གོས་ཀྱི་སྤུ་ནྱི་ཕྱིར་
བསན་ནས་གོན་ཏེ་བཅག་པར་མྱི་བྱའོ། །དགེ་སོང་གནས་ན་འཁོད་པ་རྣམས་ལྭ་བ་མཐུག་པོའ ་ི གོས་གོན་པས་
ཤྱིག་གྱིས་ཟོས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྲྱིན་བུ་དང་ཤྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པས་ལྭ་བའྱི་སྤུ་ཕྱིར་བསན་ཏེ་འདུག་
པ་དང་ལ་བར་རེས་སུ་གནང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ནྱི་བེའུ་ཕྲུག་གྱི་གོས་རེས་སུ་གནང་
ངོ་། །དེར་མ་ཟད་གང་ཟག་ལའང་གནང་ང་ོོ། །སོག་པོ་པར་སྱིག་གྱི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའྱི་པར་སྱིག་ལྭ་བ་ནྱི་དགེ་
འདུན་ལ་གནང་ལ། ཤྱིན་ཏུ་བཟང་པས་གང་ཟག་ལ་ནྱི་མ་གནང་ངོ་། །ལྭ་བ་གཞན་ནྱི་གང་ཟག་ལའང་རེས་སུ་
གནང་ངོ་། །ལྭ་བ་ཀུན་ཀང་ལྭ་བར་མཚུངས་མོད། འོན་ཀང་པར་སྱིག་གྱི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའྱི་ལྭ་བ་དེ་ནྱི་པར་
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སྱིག་གྱི་ལྭ་བ་ཞེས་བྱའོ། །དགེ་སོང་བསོད་སོམས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པ་ན་ཆོས་གོས་ལྷུང་
ནས་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ལྷུང་བཟེད་ས་ལ་བཞག་པས། ལྷུང་བཟེད་གར་བབ་བབ་ཏུ་འཇོག་གོ །ཞེས་ཁྱིམ་པ་
རྣམས་ཀྱིས་སོད་པ་ལ་བརེན་ནས་སོན་པས་ཆོས་གོས་ཀྱི་སྒྲོག་མྱིག་གདགས་ཞེས་གསུངས་ལ། ཡང་སད་
གཡོགས་ྱིལ་བ་ལ་བརེན་ནས་སད་གཡོགས་བསམ་པའྱི་དོན་ྱིད་དུ་སྐེ་རགས་ཀང་ནྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་སོ། །སྐེ་རགས་ནྱི་ལྷས་མ་གྲུ་བཞྱི་པ་ལགས་པོད་ཅེས་པ་དང་། ལྟེ་བ་མ་དང་ནྱི་རྒྱ་ཅང་སེ་སྐུད་པ་ལས་
བྱས་པ་དབུས་ཁོང་སོང་དང་། ཤུར་བུ་ྱིད་ནྱི་སྐུད་པ་ལས་བྱས་པ་ཕ་མོ་ཞེང་རྒྱ་ཆེ་བའོ། །སྐེ་རགས་གསུམ་པ་
ཤུར་བུ་ཕེའུ་ྱིད་ནྱི་སྐུད་པ་ལས་བྱས་པ་མདོ་མདོར་བུ་གུ་བྱས་པའོ། །གོས་གང་ཟག་རང་གྱི་བཟང་པོར་གྱུར་
པ་གང་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དགེ་འདུན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་ཕུལ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་པོ་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་རང་གྱིས་
སད་དོ། །དགེ་འདུན་གྱི་གདན་ལ་སོགས་པ་གདྱིང་བས་མ་གཡོགས་པར་ལོངས་སད་པས་ཆུད་ཟོས་པ་ལ་
བརེན་ནས་གདྱིང་བ་དག་གྱིས་ནྱི་གཡོགས་པ་མེད་པར་ཡང་གཞན་གྱི་མལ་སན་སོགས་ལ་ནམ་ཡང་ལོངས་མྱི་
སད་དོ། །གོས་སད་པའྱི་ཚུལ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་བཅང་བའྱི་ཚུལ་ལ་བཞྱི་སེ། འཛད་པ་བསྲུང་བ། དྱི་མ་
བསྲུང་བ། ཆགས་པ་བསྲུང་བ། མས་པ་སྲུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་ེ་དགས་གོས་ངུར་སྨྲྱིག་འཁྲུར་
བཅུག་པ་མས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཤམ་ཐབས་སོགས་དྱི་མས་གོས་པ་དག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བཙོ་བླག་མཁན་
ལ་འཁྲུར་མྱི་གཞུག་གོ །ཡང་མན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེས་བཙོ་བླག་མཁན་ལ་གོས་འཁྲུར་བཅུག་པ་ལ་བརེན་ནས་
གོས་ལ་བརེ་བ་དང་ལྡན་པ་རང་ངམ་གཞན་གྱིས་ཀང་སོད་ཀྱི་ནང་དུ་སྲན་ཚེགས་མྱི་འཇྱིག་པར་དལ་བུས་
བཀྲུའོ། །བཙོ་བླག་མཁན་གྱིས་བཀྲུས་པ་ལ་ེས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། བསན་བཅོས་ལས་གོས་བཙོ་བླག་མཁན་
གྱིས་བཀྲུ་བ་རབ་ཏུ་བཀག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཀག་ཅེ་ན། བཙོ་བླག་མཁན་ལ་བརེ་བ་མེད་པར་གོས་དག་བཀྲུ་བའྱི་
དུས་སུ་དག་ཏུ་སྤྲུགས་ཤྱིང་བརབས་ནས་གོས་ཀྱི་ཚགས་སྲན་ཟད་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གོས་མ་ཟད་པ་ལ་
ཡོན་ཏན་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ཡོན་ཏན་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པས་དུས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ལེགས་
པར་གོན་ནས་ལོངས་སོད་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་སྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་
འགྱུར་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གཞྱི་མྱི་གཙང་བ་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་སྐྲ་བཟེད་བཅང་སེ། དེ་ལ་ཚད་ནྱི་ཞེང་ཁྲུ་ཕེད་
དང་གྱིས་ཡྱིན་ལ། སྲྱིད་དུ་ཁྲུ་ནྱི་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། ཚད་དེ་ལས་ལྷག་པ་བརག་པ་སེ་བཅང་བར་མྱི་བྱའོ། །གསུམ་
པ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཆོས་གོས་འཚེར་བག་ཅན་གཞན་ལས་དགེ་སོང་གྱིས་རེད་ན་དེའྱི་འཚེར་བག་ཆུ་ཡྱིས་མས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པར་བྱས་ནས་ཡོངས་སུ་སད་དོ། །ཆུ་ཡྱིས་མས་པར་བྱས་པ་ལས་གཞན་དུ་སད་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །འཚེར་
བག་དང་བཅས་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་པོའ ་ི ཆོས་གོས་བཅང་བར་མྱི་བྱ་སེ། གལ་ཏེ་འཆང་བར་བྱེད་ན་དགེ་སོང་དེ་
དག་ལ་ངེས་པར་འགལ་ཚབས་ཅན་ེས་བྱས་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །མན་ཡོད་དུ་མཛེས་མ་པུཎ་རྱི་ཀས་ཆོས་
གོས་འཚེར་བག་ཅན་མཛེས་དགའ་ལ་ནྱི་ནན་གྱིས་བྱྱིན་ལ། ཆོས་གོས་དེ་ལ་བརེན་ནས་མཛེས་དགའ་ཀུན་
ནས་ཆགས་པ་སྐྱེས་པས་ན་དེའྱི་ཕྱིར་ན་ཐུབ་པའྱི་གསུང་གྱིས་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་ལས་རབ་ཏུ་བཀག་
གོ །བཞྱི་པ་མས་པ་བསྲུང་པ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་དུ་མ་ལ་བཅས་པ་སེ། གང་དགེ་སོང་དེས་ཡོངས་སུ་
ལོངས་སད་པར་བཟོད་པའྱི་གོས་གཞན་རྔུལ་གཟན་ཆེན་པོ་དག་ཡོད་པ་མྱིན་ན་ཆོས་གོས་རྔུལ་གྱིས་མ་
རུངས་པར་བྱས་སུ་དོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྱིས་སམ་སར་ལ་མཆན་ཁུང་གཡས་པའྱི་འོག་ཏུ་རྔུལ་གཟན་གྱི་
ལྷན་པ་བཏབ་སེ་བཅང་བར་བྱའོ། །རྔུལ་གཟན་དེའྱི་ཚད་ནྱི་ཞེང་དུ་མཐོ་གང་བ་དང་། སྲྱིད་དུ་ཁྲུ་ཕེད་དང་དོ་བྱ་
ཡྱི། དེ་ལས་ལྷག་པར་མྱི་བྱའོ། །སམ་སར་ཡོངས་སུ་སྲུང་བར་བྱེད་པའྱི་རྔུལ་གཟན་ནྱི་བཙག་དང་ཡུང་བ་
རྣམས་ཀྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བར་བྱའོ། །ཡང་མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་དུ་མ་ལ་བཅས་པ། ཁད་པར་དུའང་བླ་གོས་ཀྱི་ཐ་
མ་ཡོངས་སུ་ཟེགས་པ་ན་གོས་གྱི་མཐའ་མའྱི་ཁ་དྱིལ་བའྱི་སྨྱུག་ཚེམས་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་ལ།
གོས་དྲུབ་པའྱི་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཀང་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །ཡང་དགེ་སོང་འགའ་ཞྱིག་ཕག་དར་
ཁོད་ལ་ཆེས་དགའ་བའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཕག་དར་ཁོད་ཀྱི་དོན་དུ་བསམས་ནས་གོས་གསར་བ་དལ་པར་མྱི་
བྱའོ། །གོས་བཅད་ཚུལ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །བཞྱི་པ་དུར་ཁོད་པའྱི་བསབ་བྱ་བཤད་པ་ནྱི། སོན་མན་ཡོད་དུ་སོས་
འཚོང་གྱི་ཁེའུ་ཞྱིག་ལྭ་བ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ་ཆགས་ཏེ་ཤྱི་བས་དེའྱི་རོ་གོས་གནག་དགའ་བོས་ཁེར་བ་ལ་
བརེན་ནས། ནམ་ཡང་དགེ་སོང་གྱིས་ཆོས་གོས་ཀྱི་དོན་དུ་ཡང་རྨ་མེད་པའྱི་རོ་ལས་གོས་མྱི་བླང་ངོ་། །ཡང་དྲུག་
སེས་ཁྱི་ལ་སོགས་པ་ཁྱིད་དེ་རྨ་བཏོད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྲྱིན་བུ་སོགས་ཀྱིས་རྨ་བཏོད་ཀང་རོ་གོས་དེ་རང་གྱི་
གནས་སུ་ཞག་བདུན་བཞག་ནས་ནྱི་དུར་ཁོད་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་རོ་གོས་དེ་བཀྲུས་ཏེ་ཚོན་རུང་བ་གསུམ་གང་
རུང་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་བཅང་བར་བྱའོ། །དགེ་སོང་གྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ནྱི་མལ་ཆ་དང་སན་ནྱི་དུར་ཁོད་པ་དེ་ལ་
བཀག་པ་ཡྱིན་པས་དེས་ལོངས་མྱི་སད་དོ། །དུར་ཁོད་པའྱི་དགེ་སོང་དེ་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་པ་ན་བར་མ་
བྱས་པར་གཞན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་མྱི་འཇུག་སེ། གཞན་དག་མྱི་གཙང་བའྱི་རོག་པར་འགྱུར་པས་སོ། །དེས་ན་སོ་དྲུང་
དུ་བསོད་སོམས་བླང་བར་བྱའོ། །ཁྱིམ་པ་དེ་དག་གྱིས་སན་ལ་འདུག་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་པ་དང་། ཟས་ལ་
སོགས་པ་ལ་འབོད་པ་ན་ཁོ་བོ་ནྱི་དུར་ཁོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱས་ནས་འོངས་པས་ཆོག་གམ་
114

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་གནང་བ་ཞུ་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་གནང་ན་གནང་བའྱི་ཕྱིར་ན་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་ནས་ནྱི་སན་ལ་འདུག་པ་དང་།
སོགས་པ་བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་མཆོད་རེན་དག་ལ་ཕག་བྱེད་པའྱི་ཚེ་ན་འདོམ་
གང་ནར་དུ་ནོར་བར་བྱས་ཏེ་ཕག་བྱའོ། །ལྔ་པ་མ་དད་པའྱི་སོད་པ་སང་བ་ནྱི། མཆོད་རེན་གྱི་དྲུང་དུ་ཤ་དང་་ལ་
སོགས་པ་མྱི་བཟའ་ཞྱིང་། དེར་ནྱི་ཤ་བཟའ་ཞྱིང་འཚེད་པའྱི་གནས་ཁང་ཡང་བརྱིག་པར་མྱི་བྱའོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་
ཞེ་ན། ཤན་པའྱི་ཁང་པ་དང་མཚུངས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་
གྱིས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་དང་ཁ་ཚར་ཅན་གྱི་བེའུ་རས་ཕུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་དང་ཁ་ཚར་ཅན་གྱི་
བེའུ་རས་དང་སམ་བུ་སོགས་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱིས་བླང་དུ་རུང་ངོ་། །ཚོན་ཆེན་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཅན་གྱི་གོས་
ཀང་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་གྱིས་ཕུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་འདུན་གྱིས་བླང་དུ་རུང་གྱི གང་
ཟག་ལ་ནྱི་བཀག་གོ །ཚོན་ཆེན་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བའྱི་བེའུ་རས་ལ་སོགས་པ་ཡང་བཀག་སེ། སར་ཚོན་ཆེན་
བརྒྱད་ཀྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་བཀག་པ་དེས་ནའོ། །སོ་སོའ ་ི རང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་
པ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སང་ལྟུང་བྱུང་བའྱི་གོས་གཞན་ལ་སངས་ནས་བཤགས་པ་བྱ་དགོས་
ཞེས་བསན་པས་མན་ཡོད་དུ་མྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས་སང་ལྟུང་བྱུང་བའྱི་གོས་དགེ་འདུན་ལ་སངས་པ་ལ་བརེན་
ནས་སང་ལྟུང་བྱུང་བའྱི་གཞྱི་སང་བར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་དེ་ནྱི་དགེ་འདུན་ལ་སང་བར་བྱ་བ་མྱིན་
ཏེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ན་དགེ་འདུན་ལ་མྱི་སང་ཞེས་བྱའོ། །འགྱུར་ས་མ་ལས། སང་བར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་
གང་། །དེ་ནྱི་དགེ་འདུན་ལ་མྱི་སང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའོ། །འོ་ན་སུ་ལ་སང་ཞེ་ན། །གང་ཟག་ལ་སང་ངོ་།
གང་ཟག་ཇྱི་ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་ན། སང་ལྟུང་བྱུང་བའྱི་རས་གང་སང་ལྟུང་དག་པའྱི་དོན་དུ་བདག་ལ་རེ་ཞྱིག་གཏང་བ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འདུལ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ཤེས་པ་དང་། ཕྱིས་སེར་བའྱི་གང་ཟག་གཞན་དག་ལ་སང་ངོ་། །སང་བར་
མྱི་བྱ་བའྱི་གང་ཟག་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སང་ལྟུང་དག་པའྱི་དོན་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་། གོས་ལ་ཤྱིན་
ཏུ་ཆགས་པ་དང་བཅས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ལ་སེར་མྱི་སེར་མ་ཤེས་ནས་ཐོག་མར་སང་ན་ཡང་སངས་ནས་བཟློག་
པར་མྱི་བྱེད་ཅྱིང་། སང་ལྟུང་དག་པའྱི་དོན་དུ་གཏང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ལེགས་པར་བསོ་བ་བྱས་ཀང་མྱི་སེར་ན་དེ་
ལ་སོབས་ཀྱིས་དབྲོག་པར་བྱའོ། །བྱྱིན་འཕོག་གྱི་ེས་པ་མྱི་འབྱུང་ངམ་སམ་ན། མྱི་འབྱུང་སེ་སང་ལྟུང་དག་པའྱི་
དོན་དུ་གཏད་པ་ཡྱིན་གྱི། དེ་ལ་བྱྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་འཁྲུར་འཇུག་ལ་གྱིས་ཏེ། གེང་གཞྱི་
དང་། བཅས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་འཆར་ཀའྱི་ཁུ་བའྱི་ཐྱིགས་པ་གང་མཐང་གོས་ལ་བབས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པ་སེད་མ་ཡྱིས་མཐོང་བས་ཆགས་པའྱི་སོ་ནས་མངལ་དུ་ཁེར་བས་བུའྱི་རྒྱུར་གྱུར་བས་དེ་ཡྱིས་ཀུན་ནས་
བསངས་ནས་འཁྲུར་འཇུག་གྱི་བསབ་པ་འདྱི་དག་རབ་ཏུ་གནས་སོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི། བསམ་པ། སོར་བ། མཐར་
ཐུག་བཞྱི་ལས། གཞྱི་ནྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་མ་ལ་རང་གྱི་ཆོས་གོས་རྱིང་པ་འཁྲུར་འཇུག་པའོ། །བསམ་
པ་ནྱི་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་ཞྱིང་ཆོས་གོས་རྱིང་པ་འཁྲུར་འཇུག་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་འཁྲུར་འཇུག་བརོམ་
དུ་འཇུག་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཕོགས་གཅྱིག་ཙམ་འཁྲུ་བའྱི་ལས་བྱས་པ་ནའོ། །གྱིས་པ་བཅས་པའྱི་རང་བཞྱིན་
ལ་བཞྱི་སེ། དངོས་གཞྱི་དང་། ན་སད་སེལ་བ་དང་། ཡུལ་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་། བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་
སོང་གང་ཞྱིག་གྱིས་ེ་དུ་མྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་མ་ལ་རང་གྱི་ཆོས་གོས་སོགས་འཁྲུ་བ་དང་། འཚེད་པ་དང་།
འཆག་པར་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ཡྱི་དགེ་སོང་ནྱི་ངེས་པར་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་དག་དང་ལྡན་ནོ། །གཞན་གྱི་གོས་དང་
གོས་གསར་པ་དང་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ལ་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བས་ན། རང་གྱི་དང་རྱིང་པ་
དང་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཞེས་གསུམ་ཚང་དགོས་པར་བཤད་དོ། །དགེ་སོང་མ་སོགས་ཞེས་
པའྱི་སོགས་སྒྲ་སོས་པ་ནྱི་མ་དག་པར་མངོན་ཏེ། འགྱུར་རྱིང་ལ་སོགས་སྒྲ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མདོ་ར་བ་དང་
རྒྱ་ཆེར་འགེལ་གྱིས་ཀ་ལས་ཀང་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །དགེ་སོང་མ་ལ་འཁྲུ་བ་དང་འཚེད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་དུ་
འཇུག་ན་གསུམ་པོ་གང་རུང་གཅྱིག་ལས་ཀང་ནྱི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞྱི་བསྐྱེད་པས་ལྟུང་བས་ེ་བར་འཇོམས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་རང་གྱི་ེ་དུ་ལ་ེ་དུ་ཡྱིན་མྱིན་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་ན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ེ་དུ་ལའང་ེ་དུ་
ཡྱིན་མྱིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ེས་བྱས་ཀྱི་དྱི་མ་ཡོད་པར་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས་སོ། །འགྱུར་རྱིང་ལྟར་ན་ེས་བྱས་སུ་
ཡོངས་སུ་གགས་སོ་ཞེས་བྱའོ། །འདྱིས་མཚོན་ནས་འདུ་ཤེས་གཞན་རྣམས་ལའང་སར་རོ། །གསུམ་པ་ཡུལ་
གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། ེ་དུ་ཡྱིན་མྱིན་དུ་གང་གྱིས་འཇོག་ཅེ་ན། ཕའྱི་ཕ་ལ་སོགས་པ་བདུན་བརྒྱུད་ཀྱི་བར་དང་། མ་
ཡྱི་མ་ལ་སོགས་པ་བདུན་བརྒྱུད་ཀྱི་བར་དུའོ། །མའྱི་བརྒྱུད་ནྱི་མའྱི་མ་ལ་སོགས་པ་བདུན་དང་། མའྱི་ཕ་ལ་
སོགས་པ་བདུན་མེས་ཚུན་ཆད་ནས་ེ་བར་བཟུང་སེ་ེ་དུར་གསུངས་སོ། །གང་གྱིས་ན་མཁེན་ཆེན་རོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སོ། །ཕ་དང་མའྱི་བདུན་བརྒྱུད་དེ་ལས་གཞན་ནྱི་གེན་དུ་གཏོགས་པ་མྱིན་པ་ྱིད་
དོ། །སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་བྱེད་ཀྱིས་བདག་ྱིད་ནས་བུ་ཚ་རབས་བདུན་གྱི་བར་ཡང་ེ་དུའོ་ཞེས་སོ། །བཞྱི་པ་
བསབ་བྱ་ནྱི། འཚེད་པས་ཀང་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་ལས་འཕོས་ནས་ཆོས་གོས་ཁ་བསྒྱུར་
བར་འདོད་ནས་འཚེད་པའྱི་དུས་ན་ཚོས་ཁུ་དྭངས་མས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་། ལ་སོགས་པ་འབྲྱིང་པོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་
དང་། ཐ་མས་ཁ་བསྒྱུར་བའྱི་གོས་ལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་འོག་གཞྱི་གདྱིང་དགོས་ཏེ། མ་བཏྱིང་ན་འོག་གྱིས་རྔུལ་གྱིས་
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མས་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པས་སོ། །སྐྱོན་ཡོད་པ་བྱས་ན་བསབ་པའྱི་གཞྱི་མས་པར་བྱེད་པས་བྱེད་པ་པོའ ་ི དགེ་
སོང་ལ་ནྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་ལེན་པའྱི་སང་བ་ནྱི་ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་སེ། འདྱི་ལ་དངོས་ཀྱི་དོན་དང་།
སེལ་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་ེ་དུ་མྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་མ་དེ་ལས་བསམ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་
གོས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཞྱིག་ལེན་པར་བྱེད་ན་རྒྱུ་དེ་ཡྱིས་བསབ་པའྱི་གཞྱི་མས་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ེ་དུ་
མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་སོས་པས་ནྱི་ེ་དུ་ལ་ེས་པ་མེད་པར་བསན་ཏོ། །ཆོས་གོས་ཞེས་སོས་པ་ནྱི་བསབ་པའྱི་གཞྱི་
འདྱི་གོས་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བསན་ཏོ། །གང་རུང་ཞེས་སོས་པ་ནྱི་གོས་གསུམ་ཀའྱི་དབང་དུ་
བྱས་པའྱི་དོན་ནོ། །ལེན་པར་བྱེད་ཅེས་པ་ནྱི་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས་སོང་བའྱི་དོན་ནོ། །གལ་ཏེ་དགེ་
སོང་མ་འདྱི་ལ་ཆོས་གོས་སྱིན་པར་བྱས་པ་ནྱི་སར་ཡང་དབྲོག་པར་མྱི་བྱའོ། །གྱིས་པ་སེལ་བ་ནྱི། ེ་དུ་མ་
ཡྱིན་ཡང་དགེ་སོང་མ་དང་བརེ་པ་ལ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །ཅྱི་སེ་བརེ་ན་ཡང་རྱིན་མམ་པོས་སམ། ཡང་ན་དགེ་
སོང་མ་ཡྱི་འདོད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བྱའོ། །རྣམ་འབྱེད་ལས། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་དགེ་སོང་མ་དགའ་བར་འགྱུར་བ་དེ་
བརེ་ཞེས་གསུངས་པས་དགེ་སོང་མ་རྒྱལ་ཙམ་བྱའོ་ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་ེ་དུ་ཡྱིན་པ་ལས་བླངས་ན་རྣམ་པ་ཀུན་
ཏུ་ེས་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ལན་ལ་རེ་བ་མེད་ཀྱི་བསོད་ནམས་འཐོབ་པའྱི་བློས་ནོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་
དགེ་སོང་མས་གལ་ཏེ་གོས་འབུལ་ན་བླངས་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་ན་གལ་ཏེ་ནོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་
དགེ་སོང་མས་དད་པས་གོས་འབུལ་ན་བླངས་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་སོང་གྱིས་ཆོས་ལེགས་
པར་གསུངས་པའྱི་ཡོན་དུ་འབུལ་བ་དང་། དགེ་ཚུལ་བསེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་གོས་ཀྱི་དོན་དུ་ལེན་པ་
དང་། དགེ་སོང་ཆོས་གོས་བོར་བརླག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་གྱིས་ལེན་པ་དང་། དགེ་སོང་དབུལ་པོས་ལེན་པ་ལ་ཡང་
ེས་པ་མེད་དོ། །དྲུག་པ་གོས་སོང་བའྱི་སང་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་
ལྟུང་བའྱི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ། གཞྱི་ནྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་བདག་དང་ཁྱིམ་བདག་མོ་ལས་ཆོས་
གོས་གསུམ་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཚད་ལྡན་བླངས་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་སོང་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་ངག་གྱི་
རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས་དངོས་སུ་སོང་བའོ། །མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ནའོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། དགེ་སོང་ཆོས་
གོས་གསུམ་ཆར་ཡོད་པས་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་བདག་དང་དེའྱི་ཁྱིམ་བདག་མོ་ལས་ཀང་རུང་ཆོས་གོས་
ནམ་ཡང་མྱི་བསང་ངོ་། །གལ་ཏེ་བསོངས་ན་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །རྱིན་ཐང་ངམ་ཁ་
དོག་གམ་ཁྲུའྱི་ཚད་གང་གྱི་སོ་ནས་བསངས་ཀང་ཐོབ་པ་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྱིན་ཐང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གཞན་ནམ་ཁ་དོག་གཞན་ནམ་ཁྲུ་ཚད་གཞན་ནམ་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་ཐོབ་པ་ལ་ནྱི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །རྒྱུན་
གཅྱིག་ལ་ནྱི་ལྟུང་བ་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །གོས་ཚད་དུ་ལོངས་པ་ཞེས་སོས་པ་ནྱི། གོས་
ཚད་དུ་ལོངས་པ་དགོས་ཀྱི། རས་མ་དང་ཁ་ཚར་ཙམ་སོང་བ་ལ་ནྱི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འདྱིར་ཁྱིམ་བདག་ཅེས་པ་
ནྱི་ཀུན་ཏུ་སྐྱེས་པར་གྱུར་པ་ལ་བརོད་ལ། དེའྱི་ཁྱིམ་བདག་མོར་བརོད་པ་ནྱི་བུད་མེད་དོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་
ནྱི། སོན་པ་མན་ཡོད་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། གོང་ཕེང་བ་ཅན་གྱི་དགེ་སོང་བཞྱི་ལོངས་རྒྱུ་བ་ན་ཆོམ་རྐུན་གྱིས་
བཅོམ་ནས་གོས་བསངས་པས། ཆོས་གོས་བོར་བ་དང་བརླག་པ་དང་འཕོག་པ་སོགས་བྱུང་ན་སོང་བ་ནྱི་དགེ་
སོང་འདྱི་ལ་ཡང་ེས་པ་མེད་པར་བརོད་དོ། །དགེ་སོང་དབུལ་པོ་ལ་ནྱི་ངག་གྱིས་གཞན་ལ་བསངས་པ་ཡྱིས་
ེས་པ་བསྐྱེད་པ་མེད་དོ། །གང་ལ་ཞེ་ན། ཁ་ཚར་དང་རས་མ་ལ་སོགས་པ་བསངས་པས་ཐོབ་པ་དང་། གར་
མཁན་ལ་སོགས་པའྱི་གོས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །འགྱུར་རྱིང་ལས། བཟང་པོ་ལ་ཡང་ེས་པ་
མེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །བདུན་པ་གོང་ཕེང་བ་ཅན་གྱི་དགེ་སོང་བཞྱི་བཅུ་ཆོམ་རྐུན་གྱིས་བཅོམ་པ་ལ་བཅས་
པ་སོང་བར་རྱིགས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག སོང་དུ་གནང་བའྱི་ཚད། ལྷག་པ་ལས་ཇྱི་ལྟར་བྱ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་གོས་དང་སམ་སར་ཕོགས་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་གོས་བསངས་ནས་མང་
པོ་རེད་པར་གྱུར་ན་ཡང་བསབ་པ་ལ་དན་པ་ེ་བར་གཞག་པས་སོད་གཡོགས་དང་སད་གཡོགས་ཙམ་བླང་བར་
རྱིགས་ཀྱི། དེ་ལས་ལྷག་པར་བསང་བར་མྱི་བྱའོ། །འདྱི་ནྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པ་ལའང་སོང་བར་རྱིགས་པའྱི་དོན་
ནོ། །ལྷག་པ་བསངས་བ་ལ་ནྱི་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་སོང་བར་གནང་བའྱི་ཚད་ནྱི། སོད་
གཡོགས་དང་སད་གཡོགས་ཀྱི་ཚད་གང་ཞེ་ན། སོད་གཡོགས་ཀྱི་གོས་ཀྱི་ཚད་ནྱི། སྲྱིད་དུ་ཁྲུ་བཅུ་གྱིས་དང་
ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །སད་གཡོགས་ཀང་ནྱི་སྲྱིད་དུ་ཁྲུ་བདུན་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་
གྱིས་ཏེ། རེ་ཞྱིག་འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སོད་གཡོགས་དང་སད་གཡོགས་ཀྱི་ཚད་ཅེས་སུ་གསུངས་སོ། །སོད་
གཡོགས་དག་ཀང་སམ་སར་དེ་ནྱི་ྱིས་རྱིམ་དུ་བྱས་པའྱི་ཚད་སྲྱིད་དུ་ཁྲུ་ལྔ་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་སེ། དེ་ནྱི་སོད་
གཡོགས་ཀྱི་ཚད་དོ། །སྲྱིད་དུ་ཁྲུ་ལྔ་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་གྱིས་སུ་བྱས་པའྱི་ཚད་གྱིས་པོ་དག་དང་ལྡན་པ་ནྱི་རེ་
ཞྱིག་གོང་དུ་ཇྱི་སྐད་བསན་པའྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སད་གཡོགས་སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་སོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་
ཆེ་ཚད་དོ། །སོང་བའྱི་ཚད་ནྱི་ཁྱིམ་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་ཟུང་གཅྱིག་གོ །གསུམ་
པ་ལྷག་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ནྱི། གོས་བསངས་ཟྱིན་ནས་དངོས་པོ་ལྷག་པ་དག་གལ་ཏེ་ག་ཤེད་ནས་ནྱི་རེད་པ་གོ་
བར་བྱས་ནས་ནྱི་དེ་ནྱི་ང་ལ་མྱི་དགོས་སོ་ཞེས་བཟློག་པར་བྱ་སེ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱས་ཀང་རེས་སུ་གནང་ན་
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བླང་བར་བྱའོ། །ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་བརྒྱད་པ་དཔགས་པ་སོང་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་། ལྟུང་
མེད་དང་། བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་བསན་བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་ནྱི། གཞྱི་ནྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཁྱིམ་བདག་གམ་ཁྱིམ་བདག་མོས་གོས་ཀྱི་རྱིན་བློས་བསོས་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་སོང་བར་འདོད་
པའོ། །སོར་བ་ནྱི་ངག་གྱི་རྣམ་པ་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས་སོང་བའོ། མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི།
ཁྱིམ་བདག་མོའམ་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་དགེ་སོང་ལ་ཆོས་གོས་འབུལ་བར་འདོད་ནས་ཆོས་གོས་ཀྱི་རྱིན་ནྱི་འབུལ་
ལོ་ཞེས་དཔགས་པ་ན་དེར་དགེ་སོང་གྱིས་རྣམ་པར་རོག་བཞྱིན་དུ་སོང་ན་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ན་དགེ་སོང་དེ་ནྱི་
ལྟུང་བ་དང་བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ནྱི། སར་སོང་བར་རྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསན་པ་བཞྱིན་དུ་གང་
ལ་བསང་བའྱི་ཡུལ་ེ་དུ་མྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོང་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱའོ། །གོས་ཞེས་པ་བཤད་པ་ནྱི།
ཆོས་གོས་རྒྱུ་ནྱི་རྣམ་པ་བདུན། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུ་རྣམ་པ་བདུན་པོ་དག་དགེ་
སོང་གྱིས་ཡོངས་སུ་སད་པར་བཟོད་པའྱི་གོས་དེ་ནྱི་བདག་ལ་རུང་བའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོང་བའོ། །རྱིན་
བློས་དཔགས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་གོས་ཀྱི་རྱིན་གསེར་དང་དངུལ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་བྱེ་བྲག་ཏུ་
དངོས་སུ་མ་སོས་ཤྱིང་། ཁྱིམ་དུ་མགོན་དུ་ཡང་མ་བོས་པས་ལུས་ཀྱིས་ཀང་མ་ཕུལ་བར་ཤེས་པར་བྱ་སེ་ཡྱིད་
ཀྱིས་འབུལ་བར་བརག་ཏུ་རུང་བ་དན་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་ངག་གྱིས་དངོས་སུ་མ་བརོད་པ་སེ། འདྱི་ནྱི་རྱིན་
དཔགས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནོ། །རྱིན་གྱིས་སོ་ནས་བསང་ཚུལ་ནྱི་ཁྲུ་ལྔ་པ་དང་ཁྲུ་བཅུ་པའྱི་རྱིན་དག་གྱིས་ོས་
ལ་བྱྱིན་ཅྱིག་ཅེས་ངག་ཏུ་དངོས་སུ་བརོད་པར་བྱེད་ཅྱིང་། ཁ་དོག་གྱི་སོ་ནས་ནྱི་སོན་པོ་དང་སེར་པོ་སོགས་
དགོས་ཞེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོང་བའོ། །ཁྲུའྱི་ཚད་ཀྱི་སོ་ནས་ནྱི་ཁྲུ་སྲྱིད་དུ་བཅུ་གྱིས་ཞེང་དུ་གསུམ་ཞེས་སོགས་
ཀྱི་སོ་ནས་སོང་བ་ནྱི་ཁྲུ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་སོང་བ་ྱིད་དོ། །དེ་ལྟར་རྱིན་དང་ལ་སོགས་པ་ཁ་དོག་དང་ཁྲུ་ཚད་
གསུམ་པོ་དག་གྱིས་སོང་བའྱི་ཚེ་ན་ེས་བྱས་སོ། །ལག་ཏུ་ཐོབ་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་
མེད་ནྱི། ངག་གྱིས་དངོས་སུ་མ་བསངས་ན་ནྱི་ལག་ཏུ་ཐོབ་ཀང་སང་བ་དེ་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་
པ་བསབ་བྱ་ནྱི། ཆོས་གོས་ཕོགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ཁྱིམ་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་ཡང་རུང་
བའྱི་སོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་ཟུང་གཅྱིག་བསང་བར་བྱ་སེ། དགེ་སོང་གྱི་ལུས་ལ་འདྱི་པའྱི་རགས་ཀྱིས་མ་
གཡོགས་ན་ནམ་ཡང་མཛེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགུ་པ་སོ་སོར་དཔགས་པ་སོང་བ་ལ་ཡན་ལག་སར་བཞྱིན་དུ་
སར་ལ། ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། དཔགས་པ་སོང་བར་མ་ཟད་སོ་སོར་དཔགས་པ་སོང་བ་ལ་ཡང་ནྱི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མེད་སོ་སོར་དགེ་སོང་ལ་ཡྱིད་ཀྱིས་དཔགས་པའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་དང་། བསམ་པ་དང་། སོར་བ་དང་།
མཐར་ཐུག་སེ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དཔགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཁོ་ན་སེ། ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ལྟུང་
བ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་དང་། ལྟུང་བ་མེད་པའྱི་ཚུལ་ཡང་ནྱི་ས་མ་དང་མཚུངས་པར་གགས་སོ། །ཁད་པར་ནྱི་སྐྱེས་
པ་དང་བུད་མེད་གང་རུང་གྱིས་དཔགས་པ་ཡྱིན་ལ། སོ་སོར་དཔགས་པ་ནྱི་གྱིས་ཆར་གྱིས་སོ་སོ་ནས་
དཔགས་པའོ། །བཅུ་པ་རྱིན་ཐང་སོ་སོར་བསྐུར་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གྱིས་
ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། རུང་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོག བཅས་པ་ལས་འདས་
པའྱི་ལྟུང་བ། བསབ་བྱ་རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་པོའམ་བྲམ་ཟེ་ལ་སོགས་པས་ཕོ་་བཏང་ནས་
དགེ་སོང་ལ་ཆོས་གོས་ཀྱི་རྱིན་བསྐུར་བ་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་གྱིས་བདག་ཅག་ལ་ནྱི་ཆོས་གོས་ཀྱི་
རྒྱུའྱི་རྱིན་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་ལེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་གནས་སོ་ཞེས་བརོད་ནས་ཕོ་་ལས་ནྱི་ཆོས་གོས་
ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྱིན་མྱི་བླང་ངོ་། །འོ་ན་དགེ་སོང་གྱིས་ཕོ་་དེ་ལ་ལན་ཇྱི་སྐད་བརོད་ཅེ་ན། རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱིས་བཏང་
བའྱི་ཕོ་་དེ་ལ་ཆོས་གོས་ལེགས་པར་དྲུབས་ཟྱིན་བདག་ཅག་ལ་རུང་བས་གལ་ཏེ་དེ་སྱིན་ན་ལེན་ནོ་ཞེས་
བརོད་དོ། །ཕོ་་བས་ཞལ་ཏ་བ་སུ་ཡོད་ཅེས་དྱིས་ན། ཞལ་ཏ་བྱེད་པའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་པའམ་ཡང་ན་ཞལ་ཏ་
བྱེད་པའྱི་དགེ་བསེན་སོགས་བསན་པར་བྱའོ། །ཞལ་ཏ་བ་བསན་པ་ན་གང་གྱི་ཚེ་ཕོ་་བ་དེ་ཡྱིས་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་
ལ་ཆོས་གོས་ཀྱི་རྱིན་གཏད་པར་བྱས་ནས་དགེ་སོང་ལ་ངས་གོས་ཀྱི་ཞལ་ཏ་བ་ལ་ཆོས་གོས་ཀྱི་རྱིན་གཏད་
པས་ཁེད་རང་སྐུལ་ཅྱིག་ཅེས་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དགེ་སོང་ཆོས་གོས་དོན་དུ་གེར་བ་དེས་ཞལ་ཏ་བ་ལ་
ལན་དྲུག་གྱི་བར་དུ་བསྐུལ་ནས་སར་གཏད་པའྱི་དོན་དན་པར་བྱའོ། །ལན་དྲུག་བསྐུལ་བར་བྱས་པའྱི་མཐའ་དེར་
ནྱི་གོས་མངོན་པར་གྲུབ་ན་ནྱི་ཆོས་གོས་དེ་ནྱི་དགེ་སོང་དེས་བླང་བར་རུང་བ་ྱིད་དོ། །འདྱི་ནྱི་ས་འགྱུར་གྱི་
གཞུང་བཞྱིན་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་བཅས་པ་ལས་འདས་པའྱི་ལྟུང་བ་ནྱི། ལན་དྲུག་བསྐུལ་བ་དེ་ལས་
ལྷག་པར་བསྐུལ་བ་ལ་བརོན་པར་བྱེད་ན་སོར་བའྱི་ཚེ་ན་ེས་བྱས་དང་། ཐོབ་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བའྱི་ཚེར་མའྱི་
ཚང་ཚིང་གྱི་ནང་དུ་ལྟུང་ངོ་། །གསུམ་པ་བསབ་བྱའྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི། ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་འདྱི་ལ་དགེ་སོང་གྱིས་ལན་
དྲུག་གྱི་བར་དུ་བསྐུལ་ནས་མཐར་ནྱི་ཞལ་ཏ་བ་རང་ྱིད་འོངས་ནས་གོས་སེར་བར་བྱེད་ན། དགེ་སོང་གྱིས་ནྱི་
འདྱི་སྐད་དུ། བདག་གྱིས་ཁོད་ཀྱི་གོས་འདྱི་བློས་སངས་པས་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་
གལ་ཏེ་ཞལ་ཏ་བ་དེ་ཡྱིས་ཕག་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་གུས་པ་སོན་དུ་འགོ་བས་སེར་ན་དགེ་སོང་གྱིས་ལེན་པ་ལ་ལྟུང་
བ་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཞལ་ཏ་བས་གུས་པས་འབུལ་བར་མྱི་བྱེད་ན་ཁོད་ཀྱིས་ཆོས་གོས་ཀྱི་
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རྱིན་དེ་ཞལ་ཏ་བ་ལས་ལོང་ཞེས་བསད་དོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། གང་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡུལ།
གང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་གནས། གང་གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོ་ག ལྟུང་བ་དུ་མར་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བླང་བྱའྱི་ཡུལ་ནྱི་
སྐྱེས་པར་མ་ཟད་བུད་མེད་ཀང་ནྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་དབང་བསྐུར་གྱུར་ཏམ། བྲམ་ཟེར་གཏོགས་པའམ། རྒྱལ་པོའ ་ི
གནང་ཆེན་པ་ལ་གཏོགས་པ་བློན་པོའམ། དམག་དཔོན་དང་ཁྱིམ་བདག་ལ་སོགས་པ་ལ་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་
གང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་ནྱི། བསྐུལ་བ་དང་ཕོགས་སུ་འདུག་པའྱི་ས་དང་། ོ་ཚོང་བྱེད་པའྱི་ཚོང་ཁང་དང་། ཆུའྱི་
གནས་དང་། མགོན་དུ་འབོད་པའྱི་གནས་དང་། ཁྱིམ་གནས་སོ། །ཚོང་ཁང་ནྱི་གང་དུ་ོ་ཚོང་བྱེད་པའྱི་གནས་
སོ། །ཆུའྱི་གནས་ནྱི་ཆུ་སོད་སེད་པའྱི་སའོ། །འབོད་གནས་ནྱི་སྐྲ་འབྲེག་མཁན་དག་དང་ནྱི་ར་མཁན་ལ་སོགས་
རྱིགས་ངན་གྱི་མྱིང་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སའོ། །འདྱི་དག་ཏུ་དགེ་སོང་མྱི་གནས་པས་ཕྱི་རོལ་ནས་འབོད་དགོས་པས་
འབོད་གནས་སོ། །ཁྱིམ་གནས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ན་ཁྱིམ་དུ་རབ་ཏུ་བརོད་པའོ། །ཚོང་ཁང་སོགས་འདྱི་དག་ནྱི་
འབོད་གནས་བཞྱི་རུ་སོན་པས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འབོད་གནས་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ཏུ་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་
ལ་བསྐུལ་བ་ན་ཞལ་ཏ་བས་དགེ་སོང་ལ་ཚུར་བྱོན། །ལེགས་པར་བྱོན་ནམ། ཁོད་གདན་འདྱི་ལ་ཡང་ལེགས་
པར་བཞུགས་ནས་ནྱི་ཕག་དང་ཞབས་ལེགས་པར་བཀྲུ་བར་བགྱི་བ་དང་། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་དགེས་བཞྱིན་
དུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲ། དགེ་སོང་གྱིས་ལན་དྲུག་བསྐུལ་བའྱི་སོ་དེར་ཡང་མ་ཐོགས་པར་ནྱི་བརོད་པར་བྱེད་ན་ལན་
དྲུག་བསྐུལ་བའྱི་མཐར་བླངས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ལན་དྲུག་བསྐུལ་བའྱི་རེས་ཐོག་ཏུ་ཡུན་རྱིང་དུ་
ཐོགས་ནས་ཚུར་བྱོན་ནས་ཞེས་སོགས་བརོད་པར་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་བླངས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ཁོ་ནའོ། །བཞྱི་པ་
དུ་མར་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཕོ་་མྱི་མ་ཡྱིན་དང་སྱིན་བདག་དང་ཞལ་ཏ་བའང་མྱི་མ་ཡྱིན་ཡྱིན་ན་བསྐུལ་
བའྱི་སོ་དྲུག་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན་སོམ་བརོན་གང་དག་ེས་བྱས་གསུམ་གྱིས་དབྱུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མགོ་
བོ་འཇོམས་སོ་ཞེས་གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་དུ་བྱས་སོ། །གལ་ཏེ་སྱིན་བདག་ནྱི་མྱི་ཡྱིན་ལ། ཕོ་་དང་ཞལ་ཏ་བ་
ནྱི་མྱི་མྱིན་ཏེ་མ་ཡྱིན་ན་བསྐུལ་བའྱི་སོ་དྲུག་པོ་རོགས་པ་ན་ེས་བྱས་གྱིས་སོ། །གཞན་གྱིས་མྱི་ཡྱིན་ལ་ཞལ་
ཏ་ཙམ་མྱི་མ་ཡྱིན་ན་བསྐུལ་བའྱི་སོ་དྲུག་པོ་རོགས་པ་ན་ེས་བྱས་གཅྱིག་གོ །ཞལ་ཏ་བ་ལ་བསྐུལ་བའྱི་གནས་
སྐབས་གང་དུ་སྱིན་བདག་དང་ཕོ་་དང་ཞལ་ཏ་བ་ཡང་མྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། གནས་ཀང་ཁྱིམ་པ་ཡྱིན་ན་བསྐུལ་བའྱི་
སོ་དྲུག་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་ནས་གོས་ཐོབ་པ་ན་དེ་ལ་ནྱི་ངེས་པར་ལྟུང་བྱེད་བསྐྱེད་པས་ཁྱིམས་ལྡན་ངན་སོང་
གསུམ་དུ་འཕེན་པར་བྱེད་དོ། །གྱིས་པ་ཞར་བྱུང་ལ་གྱིས་ཏེ། སད་ཅྱིང་དབང་པའྱི་ཚུལ། ེས་པར་མྱི་འགྱུར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྐུར་བྱེད་དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་བསྐུར་བྱ་དགེ་སོང་གང་ལ་ཕན་པར་བྱེད་པར་འདོད་པས་
ཆོས་གོས་བསྐུར་བ་ནྱི་དེ་ྱིད་ལ་ནྱི་ཡྱིད་བརན་བྱས་པས་འཁུར་བྱེད་ཕོ་་བས་བར་དུ་ཡོངས་སུ་སོད་པར་བྱེད་
པ་ལ་ེས་པ་མེད་ཅེས་སམ། ཡང་ན་འཆང་བ་ལ་ེས་པ་མེད་ཅེས་སར་རོ། །གནས་སྐབས་གང་དུ་སྐུར་བྱེད་ཤྱི་
ན་ཡང་ཆོས་གོས་འདྱི་གསལ་པོར་བསྐུར་བ་དེ་ཡྱིར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྐུར་བྱེད་ཀྱིས་བློས་
བཏང་ནས་བསྐུར་ཞྱིང་བསྐུར་ས་དེས་གོས་དེ་མ་ཐོབ་པ་ལས་ནྱི་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་དག་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་མེད་
པས་ཏེ། ས་མ་སྐུར་མཁན་གྱིས་བློས་ཡོངས་སུ་བཏང་ནས་བསྐུར་བ་

དང་། གཞན་ཡུལ་གྱིས་ནྱི་གོས་དེ་བདག་གྱིར་མ་བྱས་པས་སོ། །གཞན་གྱིས་གཞན་ལ་ཆོས་གོས་བསྐུར་བ་དེ་
ལ་བར་དུ་ཞག་བཅུ་འདས་ན་ཡང་བསྐུར་ས་དང་སྐུར་བ་པོ་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བཅུ་
ཚན་གྱིས་པ་ལ། སོམ་ནྱི། སྲྱིན་བལ་འབའ་ཞྱིག་ཆ་གྱིས་དང་། །ལོ་དྲུག་མཐོ་གང་ལམ་དང་ནྱི། །འཁྲུ་བ་དང་
ནྱི་གསེར་དངུལ་དང་། །མངོན་མཚན་ཅན་དང་ོ་ཚོང་ངོ་། །ཞེས་པའོ། །སྲྱིན་བལ་གྱི་སན་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་
དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་དུ་མ་ལ་བཅས་པ་སེ། ཡན་ལག་ལ་གཞྱི་ནྱི་ཡུལ་དེ་ན་
དཀོན་པའྱི་སྲྱིན་བལ་གསར་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་སན་ནོ། །བསམ་པ་སན་རོམ་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་རང་ངམ་
གཞན་བྱེད་དུ་འཇུག་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་བཀམ་པ་རོགས་པའོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། གང་ཡང་དགེ་སོང་
དག་གྱིས་རྒྱུ་སྲྱིན་བལ་གྱིས་གསར་པའྱི་སན་དག་བྱེད་ན་ནྱི་གདན་བརླྱིངས་པར་བྱེད་ན་སྲྱིན་བལ་བཀམ་པ་
རོགས་པ་དང་། གཡོགས་པ་ནྱི་གྲུབ་པ་ཙམ་ན་བྱེད་པ་པོའ ་ི དགེ་སོང་དེ་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའོ། །སན་དེ་ཡང་
རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ནང་སྲྱིན་བལ་གྱིས་བྱས་ལ་གཞན་གྱིས་གཡོགས་པ་དང་། སྲྱིན་བལ་ྱིད་བརླྱིངས་
པའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། སན་བྱས་ཟྱིན་པ་གཞན་གྱིས་བྱྱིན་པར་གྱུར་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་གྱིས་
བྱས་ཟྱིན་པ་ལོངས་སོད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དེ། དེ་བས་ན་གཞན་གྱིས་བྱས་ཟྱིན་པ་སྱིན་ན་དགེ་སོང་གྱིས་ནྱི་
བླང་བར་བྱ་སེ། དགོས་པ་བསོད་ནམས་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་སྱིན་བདག་གྱི་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་བྱ་བའྱི་
ཕྱིར་དུའོ། །གྱིས་པ་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞྱིག་པའྱི་སན་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། དགག་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་ཡན་
ལག་ནྱི། གཞྱི་ནྱི་ཡུལ་དེ་ན་དཀོན་པའྱི་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་སན་ཡོངས་སུ་བརླྱིངས་པའོ། །ཡན་ལག་
ལྷག་མ་རྣམས་ས་མ་བཞྱིན་ནོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། ལུག་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་གསར་བའྱི་སན་བརླྱིངས་པ་
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དག་ནྱི་རང་གྱིས་མྱི་བྱ་སེ། གཞན་ལ་ཡང་བྱེད་དུ་མྱི་གཞུག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི། སན་དེའྱི་རྒྱུ་དེ་ཚོལ་བའྱི་སྡུག་
བསལ་གྱིས་ཀོག་པ་དང་ཁ་འདོན་མས་པར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་ནག་པོ་བཙལ་ས་ཞྱིང་དཀར་པོ་རྱིན་ཆེན་དེ་
ལས་བཟློག་པར་འགྱུར་རོ། །ཆ་གྱིས་བསྲེ་བ་ལ་ཡང་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་སེ། གནང་བའྱི་ཚད། དངོས་པོའ ་ི རང་བཞྱིན། ཚད་ལས་འདས་པའྱི་ལྟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལུག་
བལ་ནག་པོ་ལ་ཆ་གྱིས་དང་། དཀར་པོ་ྱིད་ཀྱི་ཆ་གཅྱིག འཁོབ་བལ་ྱིད་ཀྱི་ཆ་གཅྱིག་བསྲེ་པས་ན་ནག་པོ་
ལ་ཕེད། གཞན་གྱིས་བསོམས་པ་ལ་ཕེད་དུ་བྱས་ནས་བརླྱིངས་པའྱི་སན་ངེས་པར་བྱེད་ན་ནྱི་སན་དེས་ལྟུང་བ་
བསྐྱེད་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་གྱིས་ཕེད་དུ་བྱས་ནས་ནག་པོ་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་ཉུང་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་
དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལུག་བལ་ནག་པོ་ཞེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནག་པ་ྱིད། ཁ་བསྒྱུར་ནས་བཅོས་མར་བྱས་
པའྱི་ནག་པོ་ལ་ནྱི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དཀར་པོ་ལུག་གྱི་མགྱིན་པ་དང་རྒྱབ་དང་བློ་གྱིས་ལས་སྐྱེས་པའྱི་དཀར་
པོའ །ོ །འཁོབ་བལ་ནྱི་སྱི་བོ་དང་ལྟོ་བ་དང་ཚེའུ་དང་རྒྱབ་ལས་སྐྱེས་པའོ། །གསུམ་པོ་འདྱི་ལ་འཁོབ་བལ་དང་
དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་ཞེས་སུ་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ལུག་བལ་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་དང་འཁོབ་པ་ལ་གསུམ་
ལས་དཀར་པོ་ནྱི་སྲང་ཕེད་ཙམ་གྱིས་ཉུང་བ་དང་། དེའྱི་དོད་ནག་པོ་སྲང་ཕེད་ཙམ་གྱིས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས་
སན་གསར་པ་རོམ་པར་བྱེད་ན་དེ་ལ་ལྟུང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །གསར་པ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སོས་པས་རྱིང་པ་
རལ་བ་འཆོས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ེས་པ་མེད་པར་བསན་ཏོ། །མདོར་ན་ནག་པོ་ལ་ཆ་གྱིས། དཀར་པོ་དང་འཁོབ་བལ་
གྱིས་ལ་ཆ་རེ་རེ་མམ་པོར་བྱས་ནས་སན་བྱས་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་ལ། ནག་པོ་ཕེད་ཀྱི་ཆ་ལས་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་
ལྷག་ན་ཡང་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། གཞན་དཀར་པོ་དང་འཁོབ་བལ་ལྷག་པར་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་ལྟུང་བ་མེད་
དོ་ཞེས་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། ནག་པོ་དེ་ལས་གཞན་པ་དཀར་པོ་དང་འཁོབ་བལ་མ་རེད་ན་ནག་
པོས་ཀང་ནྱི་སན་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གནང་ངོ་། ས་མ་རྣམས་ནྱི་གཞན་གྱིས་རེད་བཞྱིན་དུ་མ་བསྲེས་པའྱི་དབང་
དུ་བྱས་སོ། །ནག་པོ་འབའ་ཞྱིག་ལས་བྱས་ཀང་གཞན་ལས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་ནྱི་ཅྱི་བདེ་བར་ཡང་ཡོངས་སུ་སོད་
དོ། །ལོ་དྲུག་གྱི་སང་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་བརྱི་བ་ནྱི། གཞྱི་
ནྱི་སན་ས་མ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་གནང་བ་མ་ཐོབ་པར་ལོ་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་བྱས་པའྱི་སན་གྱིས་པའོ། །བསམ་པ་དང་།
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སོར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་པ་གསུམ་ནྱི་སྲྱིན་བལ་འབའ་ཞྱིག་པ་དང་འདའོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། ནན་ཏན་གྱིས་བྱས་
པའྱི་སན་དེ་ལོ་དྲུག་གྱི་བར་དུ་བཅང་བར་བྱའོ། །ས་མའྱི་སན་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ལོ་དྲུག་གྱི་ཚུ་རོལ་དུ་སན་གྱིས་པ་
དེ་བྱས་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བའོ། །བྱས་ཀང་ེས་པ་མེད་པ་ནྱི། ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱིས་གནང་བ་ཡྱིན་
ནའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ལོ་གཅྱིག་ལ་ཡང་སན་གཅྱིག་
ཡོད་བཞྱིན་དུ་གལ་ཏེ་སན་གྱིས་པ་དག་གལ་ཏེ་དགེ་སོང་གྱིས་རོམ་པར་བྱེད་ན་རོམ་པ་ལ་ེས་བྱས་གཅྱིག་
ཡྱིན་ཏེ། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ལྟུང་བ་དངོས་གཞྱིར་གཞག་གོ །དེ་བཞྱིན་དུ་ལོ་གྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་
དང་། བཞྱི་པ་ལ་དང་། ལྔ་པར་སན་གྱིས་པ་བརམས་པ་ལ་ཡང་རོམ་ཙམ་ན་ེས་བྱས་ཀྱི་ལྟུང་བ་ཐོབ་པ་དང་།
རོགས་ན་དངོས་གཞྱིའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། སན་ས་མ་དང་པོ་དྲུག་བར་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་ནས་སན་
གྱིས་པ་རོམ་པར་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་ེས་པ་སེ་ེས་བྱས་ཀང་མེད་ལ། རོགས་ན་དངོས་གཞྱི་ཡང་མེད་དོ། །མན་
ཡོད་དུ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་གདྱིང་བ་གསར་པ་བྱས་ནས་རྱིང་པ་རྣམས་འདོར་བ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ་མཐོ ་
གང་གྱི་སང་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསབ་བྱ་དང་། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། གདྱིང་བ་གསར་པ་བྱེད་པ་
ན་གསར་པའྱི་ཁ་དོག་ངན་པོར་བྱེད་པར་འདོད་པས་རྱིང་པ་ལས་བཅད་ནས་ངེས་པར་ཆུང་མཐའ་ཡང་བདེ་བར་
གཤེགས་པའྱི་མཐོ་གང་གན་ནོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བ་ནྱི། གལ་ཏེ་སོན་པའྱི་མཐོ་གང་གྱི་ཚད་དེ་ལས་བསམས་
བཞྱིན་དུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྱིག་གཅོད་པར་བྱེད་ཀང་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལྟུང་བའྱི་དབྱུག་པ་ཡྱིས་མགོ་བོ་གཅོག་པར་
བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། གལ་ཏེ་གདྱིང་བ་རྱིང་པ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་མཐའ་ཟེགས་པའམ་ལོངས་སོད་མྱི་
བཟོད་ཅྱིང་དེངས་ཏེ་ཤྱིན་ཏུ་སྲབ་མོར་གྱུར་པ་ན་མཐོ་གང་དེ་ཙམ་ྱིད་དམ་དེ་ལས་ཆུང་བ་གན་པ་ནྱི་ེས་པ་
མེད་དོ། །དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་བལ་ཁུར་གྱི་སང་བ་ལ། ཡན་ལག་ལ་གཞྱི་ནྱི་བལ་གྱི་ཁུར་པོར་ལངས་
པའོ། །ཀུན་སོང་འཁུར་བར་འདོད་པ། སོར་བ་འཁུར་བར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་དཔག་ཚད་གསུམ་ལས་འདས་
པར་ཁུར་བའོ། །གྱིས་པ་ཚིག་དོན་ལ་གསུམ་སེ། བསབ་བྱ་དང་། ལྟུང་མེད་དང་། ལྟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོམ་
བརོན་དགེ་སོང་རང་གྱིས་བལ་གྱི་ཁུར་པོ་དག་ཁེར་དགོས་པ་བྱུང་ན་ནྱི་ཁུར་བར་བྱེད་པ་གཞན་མེད་ན་དཔག་
ཚད་གསུམ་གྱི་ཚད་དུ་ཁེར་བར་གནང་ལ། དཔག་ཚད་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་ནྱི་མྱི་འཁུར་རོ། །ཁུར་པོའ ་ི ཚད་
ནྱི། དུལ་བ་ལྷས་སྲང་ྱིས་སོང་ཞེས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། ཞྭ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཉུང་ངུ་ཙམ་
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ཞྱིག་མངོན་པར་འཁེར་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཁེར་བ་པོ་གཞན་ཡོད་བཞྱིན་དུ་གོང་ལས་རྒྱང་
གགས་ཕེད་ཙམ་དུ་ཡང་སོམ་བརོན་རང་གྱིས་བལ་ཁུར་འཁེར་ན་ེས་བྱས་ཡྱིན་ཏེ། གོང་ཁེར་ནས་ནྱི་གོང་
ཁེར་དུ་རྒྱང་གགས་གཅྱིག་རང་གྱིས་ཁུར་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དགོན་པ་ནས་དགོན་པར་ནྱི་དཔག་ཚད་
ཕེད་ཁུར་ན་ེས་བྱས་དང་། དཔག་ཚད་གཅྱིག་ཙམ་དུ་ཁུར་ན་ལྟུང་བའོ། །བདུན་པ་འཆར་ཀ་ལ་བཅས་པ་བལ་
རྨེལ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། དེའྱི་ེས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་དགེ་སོང་མ་ེ་དུ་མྱིན་པ་ལ་
བལ་དག་ནྱི་རྨེལ་བ་དང་། ལ་སོགས་པ་འཆག་པ་དང་འཚེད་པ་སོགས་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་དགེ་སོང་འཇུག་
མཁན་དེ་ཡང་བསབ་པ་ལས་མས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །རྨེལ་བ་དང་འཆག་པ་དང་འཚེད་པ་ལ་སོགས་
བྱེད་དུ་འཇུག་ན་ཡན་ལག་མཐའ་དག་གྱིས་ཀང་བསྐྱེད་པར་མ་ཟད་རེ་རེ་དག་གྱིས་ཀང་ལྟུང་བ་ཀུན་ནས་བསྐྱེད་
དོ། །གཞྱི་ནྱི་བལ་ལོ། །བསམ་པ་ནྱི་རྨེལ་དུ་འཇུག་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་རྨེལ་དུ་འཇུག་པར་རོམ་
པའོ། །མཐར་ཐུག་རྨེལ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་ེས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། སོམ་བརོན་གང་དག་ལྟུང་
བ་དང་བཅས་ན་ེས་པ་མྱི་དགེ་བ་བྱེད་པ་བཞྱིན་དུ་འོག་ནས་འོག་ཏུ་འགོའ །ོ །བརྒྱད་པ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་
གསེར་དངུལ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་། །བསབ་པ་འཆའ་བའྱི་རྒྱུ་དང་། བསབ་བྱ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ།
ཡན་ལག་ལ་གཞྱི་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐ་སད་གདགས་སུ་རུང་བའོ། །བསམ་པ་ནྱི་ལེན་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་
ལེན་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ནའོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་བརེ་བས་
དགེ་སོང་དག་ལ་ས་ལེ་སྦྲམ་ལེན་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལེན་པའྱི་དོན་ནྱི། ཆོས་བཤེས་ཀྱིས་ཐོབ་པར་ནུས་པ་
དང་ལག་ཏུ་འོང་བ་ལ་བྱེད་ལ། དགེ་ལེགས་བཤེས་གེན་ནྱི་རེག་པ་དང་རེག་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་བྱེད་དོ། །ཡུལ་
ཙམ་པ་ཀའྱི་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་གོས་ཀྱི་རྱིན་ཀརྵ་པ་ཎྱི་བསྐུར་བ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་མ་བླངས་པ་ལ་བརེན་
ནས་རང་ལ་ཆོས་གོས་མེད་ན་ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བས་ན་ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུར་ལེན་
པའམ། ལམ་རྒྱགས་དང་ནད་པའྱི་སན་གྱི་རྒྱུར་ལེན་པ་ནྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །དགེ་སོང་གྱིས་
གསེར་དང་དངུལ་དང་མུ་ཏྱིག་ལ་སོགས་ལ་རེག་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་རེག་པར་མྱི་བྱའོ། །ནོར་བུ་དང་མུ་ས་
ལ་གར་བྷ་དང་དུང་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་དང་དམར་པོ་དང་ཤང་ཀ་ཤྱི་ལ་དང་ཕེ་རུ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགེ་སོང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གྱིས་རེག་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་རེག་པར་མྱི་བྱའོ། །རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགེལ་པ་ལས། ནོར་བུ་ནྱི་འོད་ཀྱི་བདག་
ྱིད་དུ་གསལ་བ་ཞེས་པའོ། །མུ་ས་ལ་ནྱི་རོའ ་ི སྱིང་པོ་དང་། གར་བྷ་ནྱི་སྤུག་གོ །དུང་གཡས་འཁྱིལ་ནྱི་ཤྱིས་པ་
སྐྱེད་པར་བྱེད་པའོ། །ཕན་ཚེགས་ཀྱི་འགེལ་པར། དམར་པོ་ནྱི་པདྨ་རཱ་ག་ཤང་ཀ་ཤྱི་ལ་ནྱི་མན་ཤེལ་དམར་པོ་
ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་བསབ་པ་འཆའ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་དགེ་སོང་ནྱི་དོན་ཉུང་བ་དང་བྱ་བ་ཉུང་བ་མཛེས་པས་
ན་ོ་ཚོང་གྱི་དོན་དུ་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་ལེན་པ་དགག་པར་བྱས་སོ། །གསུམ་པ་བསབ་བྱ་ནྱི། དོན་མང་པོ་
དང་བྱ་བ་མང་པོས་ནྱི་ཐོས་བསམ་ལ་གཡེང་བར་འགྱུར་བས་ན་ཡོ་བྱད་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་དག་ཀང་མྱི་དགའ་བས་
ཡོ་བྱད་མང་པོ་གསོག་པར་མྱི་བྱ་ཞྱིང་། ཡོ་བྱད་ཀྱིས་གཏན་ནས་དབེན་པ་དང་ཡང་མྱི་དགའ་བས་འཚོ་བའྱི་
དོན་དུ་ཉུང་ངུ་ཙམ་ཞྱིག་བཅང་བར་བྱའོ། །མངོན་མཚན་ཅན་ནྱི་ེ་དགས་གཅེར་བུ་པའྱི་ལྭ་བ་བཟང་པོ་རང་གྱི་
ངན་པ་དང་བརེས་པས་དེ་གཅེར་བུ་པའྱི་གནས་སུ་མ་ཆུད་ནས་དེ་སོན་པ་ལ་ཞུས་པས་ཀུན་དགའ་བོ་བཏང་
ནས་འདྱིའྱི་ལྭ་བ་མ་གཏད་ན་ཁ་ནས་ཁག་ཚ་བོ་སྐྱུགས་ནས་དུས་བྱེད་དོ་ཞེས་བསོ་བ་ན། སོན་པས་གསུངས་ན་
གཏད་དགོས་ལ། དེ་མ་གཏོགས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་མྱི་རྣམས་ཁག་སྐྱུགས་ཀང་ེ་དགའྱི་བྱྱིན་པའྱི་བ་སྤུ་ཙམ་
ཡང་མྱི་གཡོ་ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་ཏེ། འདྱི་ལ་ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དང་། བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཡན་ལག་ལ་གཞྱི་ནྱི་ཆོས་ལྡན་མ་
གཏོགས་པ་ཁྱིམ་པ་ལ་གཏང་བར་བྱ་བའྱི་རས་ཀྱི་དངོས་པོ། བསམ་པ་ནྱི་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་དུ་གཏོང་བར་འདོད་
པའོ། །སོར་བ་ནྱི་ལུས་ངག་གྱིས་སྐྱེད་ཀྱི་ནོར་དུ་གཏོང་བའྱི་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་
ནའོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། སོམ་བརོན་གང་ཞྱིག་ནོར་དང་ལྡན་པས་ཆོས་ལྡན་མ་གཏོགས་པ་གཞྱི་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་དུ་ནོར་
གཏོང་བར་བྱེད་ན། སྐྱེད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའྱི་དུས་སུ་ལྟུང་བའྱི་རོ་རེ་ཡྱིས་དགེ་སོང་བདག་ྱིད་འཇོམས་པར་བྱེད་
པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚན་ྱིད་ཀྱི་རབ་དབྱེ། ཕེ་བ་སོ་སོའ ་ི དོན་ནོ། །དང་
པོ་ནྱི། མངོན་མཚན་ཅན་དུ་བྱེད་པ་དང་། མྱི་བྱེད་པ་ལོག་ཏུ་གཏོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང་གྱིས་ལས། དང་པོ་
མངོན་མཚན་ཅན་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། སོར་བ་དང་། རབ་སོར་དང་། བསྒྲུབ་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་བརེ་བར་
གགས་པ་དག་གོ །ཕེ་བ་སོ་སོའ ་ི དོན་ལ་བཞྱི་ལས། སོར་བ་ནྱི་ཟོང་འདེན་པར་བྱེད་པའྱི་ཤྱིང་ར་ལ་སོགས་པའྱི་
སོད་འབྲྱིམས་ཤྱིང་གང་དུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཟོང་ནྱི་འདྱི་བར་བྱེད་ལ། འགོ་བའྱི་གོགས་པོ་དག་ཀང་
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འཚོལ་བར་བྱེད་པ་འདྱི་དག་ནྱི་སོར་བར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་སོར་ནྱི་བདུན་སེ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐྱེད་ཐོབ་པ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་ནོར་གཏོང་བར་བྱེད་པ་འདོད་པས་དཔང་པོ་འཚོལ་བ་དང་། དམ་གཞག་གྱི་ཡྱི་གེ་འབྲྱི་བའྱི་དོན་
དུ་གོ་ག་དང་སག་ཚ་དང་སྨྱུ་གུ་འཚོལ་བ་དག་ལ་འདོད་དོ། །སྒྲུབ་པའྱི་དོན་ནྱི་ལུང་དུ་འབྱེད་པ་ཞེས་འབྱུང་སེ།
ནོར་འདོད་པས་རེད་པ་ལ་ཆགས་པ་ཡྱིས་ྱིས་འགྱུར་དང་གསུམ་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་སེལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ནས་ལ་
སོགས་པའྱི་འབྲུ་བུན་དངོས་སུ་གཏོང་བས་ཡྱི་གེ་འབྲྱི་བའྱི་གོ་ག་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་
སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བརེ་བ་ནྱི་ལུང་དུ་བུན་སྐྱེད་པ་ཞེས་སོ། །འདྱིར་ནྱི་ནོར་བུ་དང་མུ་ཏྱིག་དང་བྱེ་རུ་
ལ་སོགས་པའྱི་རས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཡོངས་སུ་བརེ་བའྱི་དུས་ན་སག་ཚ་དང་གོ་ག་ལ་སོགས་པ་འཚོལ་བ་དེ་ནྱི་
བརེ་བར་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྐྱེད་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ནྱི་འདྱིར་ེས་བྱས་ཀྱི་དྱི་མ་ཡོད་པར་ཡོངས་སུ་
གགས་ལ། གང་ཚེ་སྐྱེད་ཐོབ་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་ན་གསལ་པོར་ལྟུང་བ་ྱིད་དུ་གགས་སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་བསྡུ་ན་
མངོན་མཚན་ཅན་དུ་བྱེད་པ་དང་མྱི་བྱེད་པ་གྱིས་ཡྱིན་ལ། བྱེད་པ་ནྱི་མངོན་མཚན་ཅན་ལ་སོགས་པར་སྐྱེད་ཀྱི་
དོན་དུ་གཏོང་བར་བྱེད་པ་ལ་བརོད་དོ། །མངོན་མཚན་ཅན་དུ་མྱི་བྱེད་པ་ནྱི་སར་ཡང་གསེར་སོགས་ལོག་ཏུ་
གཏོང་གྱི མངོན་མཚན་ཅན་དུ་མྱི་གཏོང་བ་སེ། ལུང་ལས་གསེར་དངུལ་མངོན་མཚན་ཅན་མྱིན་པར་གཏོང་བ་
ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ནྱི། སོན་པ་ཡངས་པ་ཅན་ན་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་དྲུག་
བརེགས་དང་བདུན་བརེགས་ཡོད་པ་བརྱིབས་ནས་སྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་མཁར་ལན་གྱི་སད་དུ་ཕུལ་བ་མྱི་
ལེན་ཅྱིང་སོར་བ་དང་རབ་སོར་སོགས་མྱི་བྱེད་པ་ལ་བརེན་ནས་གནང་སེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཆེད་དུ་ནྱི་
འདྱིར་ཡང་སར་བསན་པ་བཞྱིན་གྱི་ཆོ་ག་སོར་བ་དང་རབ་སོར་སོགས་དག་བྱའོ། །སུ་ཞྱིག་གྱིས་ན། དཀོན་
མཆོག་གསུམ་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་པ་འདོད་པ་དག་གྱིས་སོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ནྱི། རབ་སོར་སོགས་འཇྱིག་རེན་
གྱི་སོད་པ་ལས་གཞན་མྱིན་པར་བརག་སེ་ཡུལ་ཁྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཁྱིམ་པ་དང་ཞལ་ཏ་བ་
དག་ལ་བཅོལ་དུ་རུང་ངོ་། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཆེད་དུ་ནྱི་ནོར་མྱི་ཟད་པ་བླང་བ་དང་སྐྱེད་པ་གྱིས་ཆར་
རུང་ངོ་། །གསུམ་པ་བསབ་བྱ་ནྱི། རྒྱལ་པོ་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི འཁོར་དང་། སྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ནྱི་ནམ་
ཡང་སོར་བ་དང་རབ་སོར་སོགས་མྱི་བྱའོ། །ནོར་གྱི་སྐྱེད་བདས་པ་ན་ཁྱིམ་པའྱི་དྲུང་དུ་རོད་པ་འབྱུང་བས་མྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མཛེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་དག་རྣམས་ལས་ནོར་གཏང་བའྱི་སྐྱེད་ཀྱི་རེད་པ་མེད་དམ། འོན་ཏེ་སྐྱེད་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་
བས་རེད་ཀང་རུང་སེ་ནོར་མྱི་གཏང་ངོ་། །ནོར་ཁེར་ནས་ནོར་གྱི་ངོ་བོ་དང་སྐྱེད་མྱི་སེར་བ་ལ་ནྱི་གཏའ་མ་བླངས་
ནས་སྱིན་ནོ། །གཏའ་མ་ནྱི་ྱིས་རྱི་བླང་ངོ་། །ས་འགྱུར་ལས། གཏའ་མ་འོས་པར་བླངས་ནས་སྱིན། །ཞེས་འབྱུང་
ངོ་། །གལ་ཏེ་ནོར་ཁེར་ཡང་སྐྱེད་དང་བཅས་པ་སེར་ནུས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་དད་པ་ཅན་རྣམས་ལ་ནྱི་དེ་ལྟ་མྱིན་པར་
གཏའ་མ་མེད་པར་ཡང་ནྱི་སྱིན་པར་བྱའོ། །ས་འགྱུར་ལས། གཏའ་མ་མེད་པར་ཡང་ནྱི་སྱིན། །ཞེས་འབྱུང་
ངོ་། །བཅུ་པ་ོ་ཚོང་ལ་ཡང་བཞྱི་སེ། བསབ་བྱ་དང་། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དང་། ཞར་ལས་བྱུང་བའྱི་དོན་
ནོ། །དང་པོ་ནྱི། རྔས་ོ་བར་བྱེད་པ་རང་གྱི་གཡོག་ལ་སོགས་པ་ཅྱི་ཙམ་རྱི་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཅན་
མེད་ན། དགེ་སོང་གྱིས་གང་ོ་བར་འདོད་པའྱི་རས་རྣམས་ཇྱི་ཙམ་རྱི་བ་རེས་སུ་བརགས་ནས་ནྱི་འདྱི་ཙམ་
འཇལ་ལོ་ཞེས་ངེས་པར་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བརོད་དོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྱིགས་སུ་གཏོགས་
པའོ། །གཞན་རྣམས་ས་མ་བཞྱིན་ལ། མཐར་ཐུག་ཁེ་ཐོབ་པ་ནའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བ་ནྱི། དྲུག་སེས་རང་གྱིས་ོ་
ཚོང་བྱེད་ཅྱིང་གཞན་གྱི་དངོས་པོ་ལ་རྱིན་ཐང་གཅོད་པ་ན། ེ་དགས་གཅྱིག་ལ་ཀརྵ་པ་ཎྱི་ྱི་ཤུའོ་ཞེས་སྨྲ་ཞྱིང་།
གཞན་ལ་བཞྱི་བཅུའོ་སྨྲས་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་གྱིས་ོ་ཚོང་མྱི་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པས། ོ་ཚོང་བྱེད་པ་ན་
ཡང་རེད་པའྱི་དོན་དུ་དགེ་སོང་གྱིས་མྱི་བཙོང་ཞྱིང་། རེད་པའྱི་དོན་དུ་ོ་ན་ནམ་ཡང་ལྟུང་བ་ྱིད་དོ། །གལ་ཏེ་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དགོས་པ་རེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ངོར་བྱས་ནས་དགེ་སོང་གྱིས་ོ་ཚོང་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་ེས་
པ་མེད་དེ། རང་གྱིས་ཁེ་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་
ལྟར་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་རྱིན་བཏབ་ཅྱིང་ོ་ཚོང་ཡང་ཞལ་ཏ་
བ་ཡྱིས་བྱའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དགོས་པའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ལས་གཞན་དུ་ནྱི་སྐྱེད་འདོད་པའྱི་དོན་དུ་
གཞན་ཞལ་ཏ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོན་པ་ཡངས་པ་ཅན་ན་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། བྱང་ལམ་པའྱི་ཚོང་
པས་མཆོད་སོན་གྱི་ཕྱིར་དགེ་འདུན་ལས་འབྲས་ོས་པའྱི་ཚེ་མ་བཙོངས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ། གུས་
པས་མཆོད་སོན་གྱི་ཕྱིར་རག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འབྲས་ལ་སོགས་པ་ོ་ཚོང་བྱེད་ན་ོ་མཁན་རང་གྱིས་
གཞལ་བའྱི་རྱིན་ལས་ཀང་གང་ཟག་དེ་ལ་སྐྱེད་དེ་སར་ཆ་དང་བཅས་པ་སྱིན་པར་བྱ་སེ། སྱིན་བདག་དད་པ་
བསྐྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་མཆོད་སོན་བྱེད་པ་མང་པོ་བྱུང་ནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྱིའྱི་འབྲས་ལ་སོགས་པ་
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བཙོངས་ནས་ཟད་པ་ན་རྱིན་དེས་འབྲས་གཞན་ནས་ོས་ལ་བྱ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་ཞར་ལས་བྱུང་པ་ནྱི།
དགེ་འདུན་ལ་ཆོས་སོན་འདེན་པའྱི་སྱིན་བདག་ལ་བཙོང་བར་བྱ་བའྱི་སོ་བ་དང་ཏྱིལ་དང་མུ་དཀར་སེ་མོན་སྲན་
དང་འབྲས་ལ་སོགས་པ་དོན་ལ་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་ཤྱིང་། བློས་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་མ་བརགས་པའྱི་
འབྲས་ལ་སོགས་པ་དེ་ནྱི་བསྱིལ་གྱིབ་གྱི་ནྱི་ས་ཕོགས་སུ་རབ་ཏུ་བཀམ་སེ་གཞག་གོ །བཀམ་ནས་གཞག་པ་དེ་
ལྟར་ཡང་དེ་ནས་གལ་ཏེ་སྲོག་ཆགས་དེ་དང་བྲལ་བར་མ་གྱུར་ན་དེའྱི་ཚེ་སར་ཡང་གནས་ཁང་དུ་བཞག་ནས་སོ་
ནྱི་རག་ཏུ་བསམ་མོ། །སྲོག་ཆགས་དང་བྲལ་ན་ོ་ཚོང་བྱ་ཡྱི། སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་བཞྱིན་དུ་མྱི་བྱའོ། །བཅུ་
ཚན་གསུམ་པ་ལ། སོམ་ནྱི། ལྷུང་བཟེད་གྱིས་དང་ཐ་ག་གྱིས། །བྱྱིན་འཕོག་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དང་། །དགོན་པ་བ་
དང་རས་ཆེན་དང་། །བསོས་པ་དང་ནྱི་གསོག་འཇོག་གོ །དང་པོ་ནྱི། དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་
ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ། ཡན་ལག་ལ་གཞྱི་ནྱི་བྱྱིན་བརླགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་རང་
གྱི་ལྷུང་བཟེད་ཚད་ལྡན་ནོ། །བསམ་པ་ནྱི་འཆང་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་འཆང་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་
ཞག་བཅུ་འདས་པ་ནའོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། ཞག་བཅུ་ལས་འདས་པར་རང་དབང་བའྱི་ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པ་ནྱི་བརྟུལ་
ཞུགས་ཅན་གྱིས་རང་གྱི་ཕྱིར་དུ་བཅང་བར་མྱི་བྱའོ། །འདྱི་ནྱི་གནང་ལ་ཚད་གཟུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་པས་ཞག་བཅུ་
པའྱི་མཚན་མོའ ་ི མུན་མཐའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཐ་མ་མ་གཏོགས་པ་ས་རོལ་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམས་ནྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་
པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་གྱི་ཐ་མ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དུས་འབྲེལ་གྱི་ལྟུང་བ་གཞན་མགོ་བརམས་པ་ནས་ེས་པ་
བསྐྱེད་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཐ་མའྱི་ས་རོལ་རྣམས་ཀང་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའྱི་ཡན་ལག་གོ །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་མེ་སྐྱེས་
ཀྱིས་ཙནྡན་ས་མཆོག་གྱི་ལྷུང་བཟེད་ཤྱིང་གྱི་རེ་ལ་བཏགས་པ་འོད་སྲུང་སོབས་བཅུ་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བླངས་
པ་ལ་བརེན་ནས། ཤྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷུང་བཟེད་མྱི་རུང་བས་ལྷུང་བཟེད་ནྱི་ལགས་ལས་བྱས་པ་དང་། ས་ལས་
བྱས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། ལྷུང་བཟེད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཆུང་
ངུའམ་ཆེན་པོའ ་ི ཚད་ནྱི་གཞན་བསེན་པར་རོགས་པའྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་དུ་གཅྱིག་གམ་གྱིས་ཡྱིན་ཡང་རུང་། མང་
པོ་ཡྱིན་ན་ཡང་ནྱི་རུང་འཆང་བ་ལ་ནྱི་སད་པ་མེད་དོ། །གྱིས་པ་ལྷུང་བཟེད་ཚོལ་བ་ནྱི། ེ་དགའ་ལ་བཅས་ཏེ།
བསོད་སོམས་པ་ཞྱིག་གྱིས་དད་པར་བྱས་པའྱི་སོས་འཚོང་གྱི་ཁེའུ་ཞྱིག་གྱིས། བསོད་སོམས་པ་དེ་ལ་དགེ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སོང་ལྷུང་བཟེད་མེད་པ་ཡོད་ན་ངས་འབུལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་པའྱི་དོན་བསོད་སོམས་པས་ེ་དགའ་ལ་བསད་པ་ན།
ེ་དགས་ལྷུང་བཟེད་ཡོད་བཞྱིན་དུ་བསངས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན་པ་དང་།
རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ལ་གུས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལྷུང་བཟེད་ལ་ལྷན་པ་གཅྱིག་སར་
བའམ། གྱིས་དང་གསུམ་དང་བཞྱི་སར་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་ལྷུང་བཟེད་སད་བཟོད་མེད་པའྱི་གངས་སུ་མྱི་འགོ་
བས། ལྷན་པ་སར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལྷུང་བཟེད་གཞན་དག་བསང་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །ལྷན་པ་ལྔ་དང་དྲུག་ཕོག་པ་
སོགས་ཡྱིན་ན་ཡོ་བྱད་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་བག་ཡོད་པར་བྱས་ནས་
འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་དོན་དུ་ལྷུང་བཟེད་རྱིན་གྱིས་ོ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །བསོད་སོམས་པའྱི་ལྷུང་བཟེད་ཆག་
སེ་གོ་དུམ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྷན་པ་ལྔ་ཕོག་ནས་གཞན་བཙལ་བར་གནང་ངོ་། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་
ལྷུང་བཟེད་ཚད་ལྡན་སད་བཟོད་ཡོད་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་གཞན་སོང་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་ལུས་ངག་
གྱིས་གཞན་སོང་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་ནའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དོན་ལྡ་སེ།
གན་པར་བྱ་བའྱི་ལྷན་པ་དང་། ལྟུང་མེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ལྟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ཕྱིར་བཅོས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བསོད་སོམས་པའྱི་ལྷུང་བཟེད་རོལ་བ་ན་ཕེ་དང་འབྲས་ཆན་
ཟགས་ཏེ། སྦྲང་བུ་འདུས་ནས་གཞན་གྱིས་འཕ་བ་ན། མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་གྱིས་དགེ་སོང་དེ་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
ལྷུང་བཟེད་གྱིས་དོན་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྷན་པ་གན་པར་གསུངས་པས་ན་ལྷན་པ་སྱི་
བ་གན་པར་བྱས་པས་སོམ་བརོན་གྱིས་ལྷུང་བཟེད་བུག་རོལ་ཅན་ལ་མྱི་བརན་པའྱི་ལྷན་པ་གན་པར་མྱི་
བྱའོ། །མྱི་བརན་པའྱི་ལྷན་པ་གང་ཞེ་ན། རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་ཚིག་མ་དང་། ཚོན་མོ་སེ་ཞ་ེ་ནག་པོ་དང་དེ་བཞྱིན་ས་
ཚིལ་དང་བུ་རམ་དང་སའྱི་ཕེ་མས་ལྷན་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་གང་གྱིས་གན་པར་བྱ་ཞེ་ན། ལྷན་པ་བརན་
པོ་གན་པར་བྱ་བ་སེ། ལགས་ལས་བྱས་པའྱི་ལྷན་པ་རྱིང་པོ་ཞེས་གང་བརོད་པ་དང་། ཡང་ན་རོའ ་ི ཕེ་མ་དམ་
པོར་སར་བ་ནྱི་ལྷན་པ་བརན་པ་ྱིད་དུ་བརོད་དོ། །ཐམ་ཕན་ནྱི་ལགས་གཟེར་མགོ་ལེབ་བོ། །ལྷན་ཐབས་ནྱི་
ལགས་ཀྱི་ལྷན་པ་གྲུ་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་ྱིད་ཆུ་སྲྱིན་སོ་ཡང་ནྱི་སྐུད་པ་ལྟ་བུར་བྱས་པའྱི་ལགས་ཀྱི ས་བརེམས་པ་
ཐོ་བས་ཀེབས་པའོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། ལགས་རལ་པ་ལྟ་བུར་བྱས་པའྱི་མཐའ་གྱིས་ཆར་སོག་ལེ་ཁ་བཏོད་
ནས་ཐོ་བས་ཀེབས་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལྷུང་བཟེད་བཟང་པོ་འདོད་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་ལྷུང་
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བཟེད་གཞན་བཙལ་ཏེ་ཕྱིས་བརེ་བར་བྱེད་ན་ཆོས་དང་མྱི་མཐུན་པས་ེས་པ་ཡོད་ལ། བཟང་པོ་འདོད་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་བསམ་པས་བཙལ་ནས་བརེ་བར་བྱེད་པ་ནྱི་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བརེ་བ་ཡྱིན་པས་
འདྱི་ལ་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྣམ་འབྱེད་ལས། བརེ་བས་ལེན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་
དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བས་གཞན་དུ་ལྷུང་བཟེད་སད་བཟོད་ཡོད་བཞྱིན་དུ་བཟང་པོ་འདོད་པས་སར་སོང་
བའྱི་ཚེ་ན་ེས་བྱས་ཏེ། ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ན་ནྱི་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ལ་བསང་བར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་
ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་བདག་ལ་འདོད་དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ལྷུང་བཟེད་བཙལ་བས་མང་པོ་ཐོབ་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན།
མང་པོ་ལག་ཏུ་གྲུབ་ན་ཡང་སང་ལྟུང་མྱི་འབྱྱིན་པའྱི་བསམ་པ་དགེ་བས་ལྷུང་བཟེད་དུ་མའྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་
གྱུར་པ་ཞྱིག་དགེ་འདུན་ལ་བྲྱིམ་པར་བྱའོ། །བྲྱིམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། འབྲྱིམ་པར་བྱེད་པའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་བསྐོས་ནས་
དེས་མཐར་ཆགས་སུ་བྲྱིམ་པར་བྱའོ། །ལྷུང་བཟེད་བྲྱིམ་པ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱིགས་མར་ལུས་པ་ནྱི་བྱྱིན་གྱིས་
བརླབས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་སངས་བས་ལྷུང་བཟེད་འབྲེལ་མེད་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ།
ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱིགས་མར་ལུས་པའྱི་ལྷུང་བཟེད་ཐ་མ་དེ་ཡང་ནྱི་དགེ་སོང་དེ་ཡྱིས་ལུང་ནས་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་
བཅང་པར་བྱ་སེ། ཟས་ལ་མྱི་སོད་ཀང་བྱྱི་དོར་དང་པོར་བྱ་ཞྱིང་ཡོ་བྱད་ཆེས་བཟང་བར་སར་རོ། །འོ་ན་མང་པོ་
གྲུབ་པའྱི་ལྷག་མ་རྣམས་ཅྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། དགེ་སོང་དུ་མ་ཟད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདྱི་པ་ཡན་ཆད་གང་ཡང་རུང་བ་
ལ་སར་བར་བྱའོ། །ལྔ་པ་དབྱེ་བ་ལ་ཆུང་ངུ་དང་། འབྲྱིང་དང་། ཆེན་པོ་དང་གསུམ་མོ། །དེ་དག་གྱི་ཚད་བསན་པ་
ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ཆུང་ངུའྱི་ཚད་ནྱི། འབྲས་ཐུག་པོ་ཆེ་མ་ག་དྷཱ་ཡྱི་བྲེའུ་
ཆུང་གང་འབྲས་ཆན་དུ་བྱས་པ་ན་སུམ་འཕེལ་དུ་གྱུར་པ་དང་། འབྲས་ཟན་གྱི་སགས་ཚོད་མ་དང་བཅས་པ་ཁའྱི་
ཁོར་ཡུག་ལ་མཐེ་བོའ ་ི ལྟོ་གང་མ་གཏོགས་པའྱི་ལྷག་མ་ལ་ཤོང་བའོ། །གཞྱི་འགེལ་ལས། མཐེ་བོའ ་ི སོར་གཅྱིག་
སེ། མཐེ་བོའ ་ི ཚིགས་དང་པོའ ་ི ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བརམས་ཏེ་ཚིགས་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་བར་དུ་ལྟོ་
རོལ་ནས་གཞལ་བ་ཞེས་སོ། །བམ་པོ་ལྔ་པར། མཐེབ་སོར་གཅྱིག་སེ་མཐེ་བོའ་ི ཚིགས་དང་པོའ ་ི ཟུར་ཡ་གཅྱིག་
ནས་ལྟོ་རོལ་དུ་དཀྱིས་ཏེ་ཟུར་ཡ་གཅྱིག་ལ་ཐུག་པའོ་ཞེས་སོ། །མ་ག་དྷཱའྱི་བྲེའུ་ཆུང་གྱི་ཚད་ལ་ནྱི། རྣམ་འབྱེད་
ཀྱི་འགེལ་པ་དང་། གཞྱི་འགེལ་དང་། རྒྱ་ཆེ་འགེལ་རྣམས་སུ། མ་ག་དྷཱའྱི་བྲེའུ་ཆུང་ལ་ནྱི་འབྲས་ཐུག་པོ་ཆེ་དྲུས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པ་མ་ག་དྷཱའྱི་སྲང་བཅུ་དྲུག་སེ། བོད་ཀྱི་སྲང་ཚད་དུ་བརྱི་ན་ནྱི་སྲང་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་ཡོད་དོ། །ཕུལ་ཚད་དུ་བརྱི་
ན་བདུན་ཕུལ་དོ་དང་ཁོར་གང་ཡོད་དོ་ཞེའོ། །བོད་སྲང་ྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ནྱི་དྲུག་ཕུལ་དོ་ཡྱིན་ནོ། །ཕན་ཚེགས་ཀྱི་
འགེལ་པ་ལས། དྲུག་ཕུལ་ནྱི་སྲང་བརྒྱད་ཤོང་བ་ཡྱིན་ལ་ཞེའོ། །འདྱི་དག་འབྲས་ཆན་མ་བཙོས་པའྱི་དབང་དུ་
བྱས་ལ་བཙོས་ན་སུམ་འགྱུར་དུ་བརྱི་བས་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་བྲེ་གང་དང་ཁོར་པ་གསུམ་ཡྱིན་པས་ཁོར་བ་ྱི་ཤུ་ར་
བཞྱིའོ། །སགས་དེའྱི་སུམ་ཆ་ཡྱིན་པས་ཁོར་བ་སུམ་ཅུ་སོ་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །མའྱི་རྣམ་འབྱེད་དུ། སགས་བཞྱི་
ཆར་བཤད་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་བསོམས་པའྱི་བཞྱི་ཆ་ལ་དགོངས་སོ། །བོད་ཀྱི་བྲེ་ཚད་དུ་བརྱིས་ན་བྲེ་ཕེད་དང་དོ་
དང་ཁོར་བ་ཕེད་དོ། །བམ་ལྔ་ལས། འབྲས་དྲུས་པ་བྲེའུ་ཆུང་ཕེ་དང་ལྔ་ལ་བོད་ཀྱི་བྲེ་ཕེད་དང་དོ་ཡོད་དོ། །དེའྱི་
ཆན་ནྱི་སུམ་འགྱུར་ཏེ། བྲེ་ཕེད་དང་ལྔ་ཡོད་དོ་ཞེས་པའོ། །འདྱི་ལྟར་ན་བོད་བྲེར་ཁོར་བ་ྱི་ཤུ
ཤ ་ར་གཅྱིག་ཤོང་བ་
སེ། དེའྱི་ཕེད་ནྱི་ཁོར་བ་ཕེད་དང་བཅུ་གཅྱིག ཐམས་ཅད་བསོམས་པས་ཁོར་བ་སུམ་ཅུ་སོ་ཕེད་དང་གྱིས་
སོ། །བམ་ལྔ་ལས། མ་ག་དྷཱའྱི་བྲེའུ་ཆུང་ཕེད་དང་དོ་ལ་ནྱི་བོད་ཀྱི་བདུན་ཕུལ་ཕེད་དང་བཞྱི་ཡོད་དོ། །མ་ག་དྷཱའྱི་
བྲེའུ་ཆུང་དོ་ལ་ནྱི་བོད་ཀྱི་བདུན་ཕུལ་བཞྱི་དང་ཁོར་དོ་ཡོད་དོ་ཞེས་སོ། །ཚོད་མའྱི་ཚད་ནྱི་འགེལ་ཆུང་ལས་
འབྲས་ཆན་གྱི་སུམ་ཆ་ཞེས་བཤད་པས། ཆན་དུ་བྱས་ནས་སུམ་འཕེལ་དུ་གྱུར་པའྱི་སུམ་ཆའོ། །རྒྱ་ཆེར་འགེལ་
ལས། འདྱི་ལྟར་ཚོད་མ་དག་མང་བ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི། དང་པོ་ཚོད་མར་མ་བཙོས་པའྱི་ཚད་ལས་
ཅུང་ཟད་མང་པ་ལ་བཤད་པས་ན་རགས་རྱིས་ལ་གྱིས་ཀ་དོན་གཅྱིག་གོ །བོད་དག་གྱིས་ནྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཁོང་དུ་
མ་ཆུད་པར་སང་ངོ་། །ཆེ་ཚད་ནྱི་འདྱི་དག་གྱི་ྱིས་འགྱུར་དུ་བརྱིའོ། །འབྲྱིང་ཚད་ནྱི་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ཀྱི་བར་གང་
ཡང་རུང་བའོ། །ཁོར་ཚད་དུ་བརྱིས་ན་ཚད་ངེས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་ཁོར་བའྱི་ཚད་ཀྱིས་བརྱི་བར་བྱའོ། །བྲེ་
ཚད་དང་སྲང་ཚད་ནྱི་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་མ་ངེས་སོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཆེ་བའྱི་ཚད་ནྱི།
ཕུ་ལུ་བདུན་གྱི་ཚད་ཀྱི་ཕུ་ལུ་དོ་དང་ཁོར་གང་ནྱི་མ་ག་དྷཱའྱི་བྲེའུ་ཆུང་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། བྲེའུ་ཆུང་དོའ་ི འབྲས་
བཙོས་ནས་སུམ་འགྱུར་དུ་བརྱིས་པའྱི་འབྲས་ཟན་དང་། དེའྱི་སུམ་ཆའྱི་ཚོད་མར་བཅས་པ་བླུགས་ནས་བཞག་
པ་དེ་ལ་ནྱི་མཐེ་བོའ ་ི ལྟོ་གང་གྱིས་མ་ཁེབས་པས་ལག་པས་བཀབ་པའྱི་ཚེ་མྱི་རེག་པ་དེ་ནྱི་ལྷུང་བཟེད་ཆེན་པོའ ་ི
ཚད་དུ་བརོད་དོ། །མ་ག་དྷཱའྱི་བྲེའུ་ཆུང་གང་སུམ་འགྱུར་དུ་བཙོས་པའྱི་ཟན་དང་། དེའྱི་སུམ་ཆའྱི་ཚོད་མ་དང་
བཅས་པ་ཤོང་བ་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུར་རབ་ཏུ་གགས་སོ། །ཆེ་ཆུང་འདྱི་དག་གྱིས་ཀྱི་བར་གང་ཡང་རུང་བ་དག་
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ནྱི་ལྷུང་བཟེད་འབྲྱིང་པོར་བརོད་དེ། ལྷུང་བཟེད་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་ལྷུང་བཟེད་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་ནྱི།
གང་ཞྱིག་ལྷུང་བཟེད་གས་དང་རོལ་ན་དེ་ནྱི་གུས་པས་གན་པར་བྱའོ། །ས་ལས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་ཕེད་ནས་
བསྲེག་ཅྱིང་། གཞན་ཡྱིན་ན་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་བསྲེག་ལ། བསྲེག་ཐབས་དང་བཅས་པ་མདོ་ར་བར་གསུངས་
སོ། །དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ལྷན་པ་མགར་བ་ལ་བཅོལ་བས་ཟྱིན་རྒྱུ་མ་བྱུང་ནས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་དུ་
ཕྱིན་པས། གཞན་དག་གྱིས། ངས་ཤེས་ཏེ་ལག་ཆ་མེད་ཟེར་བ་ལ་བརེན་ནས་ལྷུང་བཟེད་དེའྱི་ལྷན་པའྱི་ལས་
བྱེད་པའྱི་ཚོགས་ཆས་ལག་ཆ་དག་ཀང་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་ཁང་དུ་གཞག་པར་བྱའོ། །དགེ་སོང་ལམ་དུ་འགོ་
བ་ན་ལྷུང་བཟེད་དང་བཅས་པས་འགོ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཟས་ལ་ལོངས་སོད་པའྱི་ཆེད་དུ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར།
གལ་ཏེ་ལྷུང་བཟེད་མེད་པ་དེ་ྱིད་དམ་གཞན་དུ་སེ་ཡོད་ཀང་རྐུན་མས་འཕོག་པའྱི་འཇྱིགས་པའམ། དོ་ནུབ་རང་
གྱི་གནས་སུ་སར་ལོག་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ན་མ་ཁེར་ནའང་རུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ཐ་ག་གྱིས་ལས་འཐག་ཏུ་
འཇུག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གཞྱི་ནྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐག་མཁན་ལ་ཆོས་
གོས་འཐག་ཏུ་འཇུག་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་འཐག་ཏུ་འཇུག་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་རང་ངམ་གཞན་བསྐོས་
པས་ག་མེད་པར་འཐག་ཏུ་འཇུག་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནའོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། ེ་དུ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཐག་མཁན་ལ་ག་རྔན་མེད་པར་ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུ་རས་ཡུག་ལ་སོགས་པ་འཐག་ཏུ་འཇུག་ན་དགེ་སོང་ལྟུང་
བ་དང་བཅས་སོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ནྱི། འཐག་ཏུ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ེ་དུ་ཡྱིན་ནམ་ག་རྔན་བྱྱིན་ན་ལྟུང་བ་
མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་འཐག་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ངེས་
པར་དགེ་སོང་གྱི་ཆེད་དུ་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་ཆོས་གོས་འཐག་ཏུ་འཇུག་ན་དགེ་སོང་དེ་ཡྱིས་འཐག་པའྱི་གནས་
དེར་སོང་སེ་འཐག་པ་བསྐྱེད་པའྱི་ཆེད་དུ་སན་པའྱི་ཚིག་གྱིས་བསགས་པ་བརོད་པ་ལ་བརེན་ནས་འཐག་པ་
བསྐྱེད་པ་དེ་གྲུབ་ན་དེ་ཙམ་ལས་ལྟུང་བ་འབྱུང་ངོ་། །འཐག་པ་ཅྱི་ལྟར་བསྐྱེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། རས་ཡུག་ཞེང་ཆེ་བ་
དང་ཐར་ཚགས་བཟང་བ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་བསོད་སོམས་ཀྱི་ལྷག་རོལ་བྱྱིན་ནས་སམ་མ་བྱྱིན་ཡང་རུང་སེ།
སྱིན་བདག་གྱིས་བསོ་བ་ལས་ལྷག་པར་འདོད་པ་མྱི་བསྐྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་བསྐྱེད་པ་དེ་ལྟར་བྱེད་ན་ལག་ཏུ་ཐོབ་
པའྱི་ཚེ་ན་སོམ་བརོན་ལ་སང་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་སོན་དུ་ནྱི་ེས་བྱས་སོ། །ཡང་འཐག་པ་ལ་ཁ་ཏ་མྱི་བྱེད་ཀང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དེར་ཡང་ཡང་འགོ་ན་ེས་བྱས་སོ། །ཡང་སྱིན་བདག་གྱིས་དགེ་སོང་ལ་ཁེད་ཀྱི་ཆོས་གོས་འཐག་ཏུ་བཅུག་
ཡོད་པས་དེར་ཞལ་ཏ་མཛོད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞྱིག་འོང་བ་མཛོད་ཅེས་དེ་ལྟར་བྱས་ན་གྲུབ་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་
དོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་སེ། གཞྱི་ནྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིན་བདག་ལ་རང་
གྱི་དོན་དུ་གོས་འཐག་ཏུ་འཇུག་པའོ། །བསམ་པ་འཐག་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་འཐག་པ་སྐྱེད་པར་
རོམ་དུ་འཇུག་པའོ། །མཐར་ཐུག་གྲུབ་ནས་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ནའོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། ཞེང་ཆེ་བ་སོགས་གང་ཞེ་ན།
རས་ཡུག་སོགས་ཞེང་ཆེ་བ་ནྱི་ཚད་ཆེན་པོ་སེ། མེན་པར་གྱུར་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་པོ་ཞེས་བྱའོ། །ཐར་བཟང་
བ་ཞེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ཞགས་པ་འཇུར་མདུད་མེད་པར་བསན་ཏོ། །ཚགས་བཟང་བ་ནྱི་ཐགས་གཞན་ལས་དམ་
པའོ། །བསོད་སོམས་ཞེས་པ་དག་ཀང་འོག་ནས་འབྱུང་བ་འདྱིར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་སོགས་
ལྷའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལག་ལས་བྱུང་བ་སེ་ེ་དགའ་ལ་བཙུན་མོ་ཕེང་ལྡན་མས་ཕུལ་བའྱི་ཧྭགས་ཀྱི་ལ་དུ་ལྟ་
བུའོ། །ལྷའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཡ་ག་ལས་བྱུང་བའྱི་བཟའ་རྒྱུའྱི་སོན་མོ་དག་ནྱི་འཐག་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའྱི་དོན་དུ་ཐག་
པ་དེའྱི་བརྒྱགས་སུ་སྱིན་བྱར་རྣམ་པར་ཤེས་སོ། །དགའ་བོ་ལ་བཅས་པ་ལྔ་པ་བྱྱིན་འཕོག་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་
བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ། ཡན་ལག་ལ་གཞྱི་ནྱི་གོས་སམ་ལྷུང་བཟེད་རང་དང་ལྟ་བ་དང་མཚན་
མཐུན་པའྱི་དགེ་སོང་ལ་བྱྱིན་པ་དེ་ལེན་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་རང་ངམ་གཞན་བསྐོས་པའྱི་ལུས་ངག་གྱིས་
ལེན་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཕ་རོལ་པོའ་ི ལུས་དང་བྲལ་བ་ནའོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། ཆོས་གོས་དགེ་སོང་ལ་
བྱྱིན་ནས་དུས་གཞན་དུ་སྱིན་བྱའྱི་ཡུལ་དེ་ལ་ཁོ་བ་དང་རང་གྱི་ཆོས་གོས་ལ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིས་གོས་བྱྱིན་པ་
དེ་འཕོག་པའྱི་བྱ་བ་རོམ་ན་ནྱི་ེས་བྱས་ཏེ། གཞན་དེ་ལ་མྱི་ཕན་པ་དང་། བྱྱིན་པ་དེའྱི་རྒྱུས་འཁྲུག་ལོང་ལ་
སོགས་པ་འབྱུང་བར་མཐོང་བས་ཕན་པར་འདོད་པས་འཕོགས་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་
གྱིས་ཏེ། སོར་བའྱི་རབ་དབྱེ་དང་། ལྟུང་བ་བསྐྱེད་དུས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། འཕོག་ཚུལ་ལ་ལུས་ཀྱིས་འཕོག་པ་ནྱི།
ལུས་ཀྱི་རབ་ཏུ་གཡོ་བ་ལག་པས་འཐེན་པ་སོགས་ཀྱིས་ལེན་པར་བྱེད་པའོ། །ངག་གྱི་གཡོ་བ་ཡྱིས་འཕོག་པར་
བྱེད་པ་ཡང་ཁེར་ཤོག་ཅེས་ངག་གྱི་བརོད་པ་ཡྱིས་འཕོག་པར་བྱེད་པ་སེ། རྒྱུ་དེ་དག་གྱིས་འཕོག་པར་བྱེད་ན་
ལུས་དང་ངག་གྱི་གཡོ་བ་གྱིས་ལས་གང་རུང་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་རུང་སེ་གང་གྱིས་འཕོགས་ཀང་ལྟུང་
བའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་དུས་ནྱི། འཕོག་པར་རོམ་པ་ན་ཅྱི་སྲྱིད་དུ་ཆོས་གོས་ཀྱི་གྲྭ་ཡང་ནྱི་ལུས་དང་བྲལ་
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བར་མ་གྱུར་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་ེས་བྱས་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་གོས་ཕ་རོལ་པོའ ་ི ལུས་དང་བྲལ་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བྱེད་
ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་རྱིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པར་མྱི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏེ་རང་གྱི་ཡྱིན་སམ་ནས་འཕོག་པས་
སོ། །བྱྱིན་པ་འཕོག་ཚུལ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རང་ྱིད་སེལ་པར་གྱུར་པ་དང་། བློ་གོས་ངན་པས་བྱས་པ་དང་།
རྱིགས་པའྱི་དོན་གྱི་དབང་གྱིས་བྱས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་བྱྱིན་འཕོག་ཡྱིན་ལ། གྱིས་
པ་ནྱི་ཕ་རོལ་པོ་ཡྱིད་ཆད་པར་གྱུར་ཅྱིག གནོད་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་པས་འཕོག་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འདྱིར་ཕན་
པར་འདོད་པས་ེས་པ་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲུག་པ་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མན་ཡོད་དུ་དྲུག་
སེ་ལ་བཅས་པ་སེ། འདྱིར་ཡན་ལག་ལ་གཞྱི་ནྱི་དབྱར་གནས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཕུལ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་རེད་
པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་རང་ལ་དབང་ཆ་ཡོད་པས་དབྱར་ནང་དུ་བགོ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་དབྱར་ནང་དུ་
འགོད་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་བགོས་ནས་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ་གསུམ་སེ། ལྟུང་བ་
རྣམ་གཞག་དང་། ལྟུང་མེད་དང་། གང་དབང་བའྱི་གང་ཟག་གོ །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་།
རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། དབྱར་གནས་པ་ལ་ནྱི་དབྱར་གྱི་རེད་པ་ྱིད་དབྱར་ནང་དུ་རབ་ཏུ་འགེད་པར་བྱེད་
ན་ནྱི་སོར་བ་ལ་ེས་བྱས་དང་། དངོས་གཞྱི་ལ་སང་ལྟུང་དུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་དབྱར་གྱི་རེད་པ་གང་ཞེ་ན།
དབྱར་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་གནས་པའྱི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཕུལ་བའོ། །གལ་ཏེ་དབྱར་ཟླ་དེ་ནྱི་འདས་ནས་
བགོས་སམ། དབྱར་གྱི་རེད་པ་དེ་མྱིན་པ་ནྱི་དབྱར་ནང་དུ་བགོས་ཀང་འདྱིར་གཏོགས་པའྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་
མྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། བགོ་རུང་བའྱི་རེད་པ། བགོ་ཕྱིས་པའྱི་ལྟུང་བ། བགོ་རུང་
བའྱི་དུས་དང་། བགོ་སས་པའྱི་ལྟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དབྱར་ནང་དུ་དབྱར་གྱི་རེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་བདག་གྱིར་
བྱེད་པར་མྱི་འདོད་དོ་ཞེས་སྱིར་བཏང་ནས། དམྱིགས་བསལ་ནྱི་ཆོས་སྱིན་གྱིས་ས་ག་མ་ལས་རྒྱུ་བླངས་ནས་
རལ་གྱི་མཐུ་ཅན་གྱི་གནས་སུ་སོན་པ་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཟླ་བ་གསུམ་སན་དངས་ནས་གོས་ཕུལ་བ་
སས་པ་རུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། ཆོས་གོས་སེད་པའྱི་གང་ཟག་བསྐོས་པ་མེད་པར་ནྱི་གཏད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཆོས་གོས་སམ། དབྱྱིག་ལ་སོགས་པ་དབྱར་ནང་གྱི་མཐའྱི་ཞག་བཅུ་ལུས་པའྱི་སྐབས་སུ་རུང་བ་ཡྱིན་
ནོ། །གཏད་པ་ལས་བྱུང་བ་དུ་ཞེ་ན། འཆྱི་བའྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་བྱྱིན་པ་དང་། འཆྱི་བ་ལ་བྱྱིན་པས་གཏད་པ་དང་།
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ནད་པ་ལ་སྱིན་པ་དང་། ནད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྱིན་པ་དང་། ལམ་ལ་འགོ་བར་ཆས་པས་གང་སྱིན་པ་འདྱི་དག་ནྱི་
གཏད་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམ་པ་ལྔའོ། །གཏད་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི། སྱིན་བདག་གྱིས་དགག་དབྱེའྱི་གོང་རོལ་དུ་
རེད་པ་གཏད་པའོ། །ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་དབྱར་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པའྱི་མཐའྱི་ཞག་བཅུའྱི་ནང་དུ་ནྱི་བགོས་ཀང་
རུང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་གྱིས་སམ། ཡོན་བདག་གྱི་ཚིག་གྱིས་ཡྱིན་ན་རུང་བའྱི་དོན་
ནོ། །གྱིས་པ་བགོ་ཕྱིས་པའྱི་ལྟུང་བ་ནྱི། སྱིན་བདག་གྱི་ཚིག་གྱིས་མ་གཏོགས་པར་དབྱར་གྱི་རེད་པ་སྱིན་པའྱི་
དུས་དགག་དབྱེའྱི་ཕྱི་དེ་ྱིན་པར་ལས་འདས་པར་ནམ་ཡང་བཅངས་ན་དངོས་གཞྱིའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །སྱིན་
པའྱི་དུས་ནྱི་དབྱར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ས་མ་ལ་ནྱི་སོན་ཟླ་འབྲྱིང་པོའ ་ི འྱི་ཕྱི་དེ་ྱིན་པར་ཚེས་བཅུ་དྲུག་
གོ །དབྱར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ཕྱི་མ་ལ་ནྱི་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གྱི་འྱི་ཕྱི་དེ་ྱིན་པར་ཚེས་བཅུ་དྲུག་
གོ །གསུམ་པ་བགོ་རུང་བའྱི་དུས་ནྱི། ཆོས་གོས་སྱིན་པ་བགོ་རུང་བའྱི་དུས་ནྱི། མཁས་པ་སོན་པས་ཡང་དག་
པར་བསན་པ་གང་དག་ནྱི་འདྱིར་དགག་དབྱེ་ཞག་བཅུ་ནས་བྱེད་པའྱི་ནང་རོལ་དུའོ། །བཞྱི་པ་བགོ་སས་པའྱི་
ལྟུང་བ་ནྱི། ཞག་བཅུ་ལས་ལྷག་པ་ཞག་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་ནས་དགག་དབྱེ་བྱེད་པའྱི་གོང་རོལ་དུ་ནྱི་བགོ་རུང་བ་
མྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། རེད་པ་འགོད་པའྱི་དུས་འདྱིར་སྱིན་བདག་རང་གྱིས་ལག་པས་འབུལ་ལོ་ཞེས་
ཟེར་བ་ལ། སྱིན་བདག་དགག་དབྱེའྱི་དུས་སུ་མ་སེབས་པས། གལ་ཏེ་སྱིན་བདག་གྱི་ཚིག་གྱིས་འཇོག་པར་
བྱེད་དགོས་ན་ནྱི་དགག་དབྱེའྱི་ཕྱི་དེ་ྱིན་པར་ལས་ཕྱི་བར་གལ་ཏེ་འཇོག་ཀང་འགོད་ཕྱིས་པའྱི་སྐྱོན་དགེ་སོང་
ལ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་གང་དབང་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི། དགག་དབྱེའྱི་དུས་ཀྱི་རེད་པ་གང་ཡྱིན་
པ་ཐམས་ཅད་དབྱར་གནས་པར་དམ་བཅས་པའྱི་གང་ཟག་ཡང་ཡྱིན་པ་དེ་དབང་ངོ་། །གང་ཞྱིག་དབྱར་གནས་
པར་དམ་མ་བཅས་པའང་གང་དང་ལྷན་ཅྱིག་དགག་དབྱེ་བྱས་ན་དེ་དག་ཀང་དབང་ངོ་། །བདུན་པ་དགོན་པ་བ་
ཞེས་པའྱི་སོམ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ་ལྔ་སེ། བསབ་བྱ་བསན་པ་དང་། གནང་བའྱི་ཚད་དང་། ཚད་ལས་འདས་པའྱི་ལྟུང་
བ་དང་། ཟླ་གཤོལ་ལ་དབྱར་གནས་ཕྱི་མ་བྱ་བ་དང་། སྐབས་ཀྱིས་འཇྱིགས་པ་དུ་མར་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་
ནྱི། རྱི་བྲག་ཏུ་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་དྲུག་ཅུ་ཆོམ་རྐུན་གྱིས་བཅོམ་པས་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་དགོན་པར་
གནས་པ་ཡྱིས་ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་དན་པ་དང་ལྡན་པས་ཁྱིམ་དུ་གཞག་པར་
བྱ་སེ། ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་གཞག་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་ལ་བག་ཡོད་པར་འདོད་པས་སོ། །གྱིས་པ་གནང་
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བའྱི་ཚད་ནྱི། དགེ་སོང་དག་ཆོས་གོས་བཞག་སར་ལ་ཞྱིང་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ན་ཐུགས་མྱི་ཆེས་ན་བསམས་ལ་
བཞུད་ཟེར་བ་སོགས་ལ་བརེན་ནས། དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་དགོན་པ་དང་ཆོས་གོས་བཞག་པའྱི་ཁྱིམ་ལས་གཞན་
དུ་ཞག་དྲུག་འདས་པར་གནས་ཀང་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་སོན་པས་གསུངས་སོ། །འདྱི་ནྱི་གནང་ལ་ཚད་གཟུང་
ཡོད་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་གསུངས་པས་དྲུག་སེ་དག་གྱིས་བསམས་བཞྱིན་དུ་
ཞག་བདུན་དུ་ཡང་འབྲལ་བའྱི་སྐབས་དེ་སོན་པ་ལ་གསོལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཞག་དྲུག་འདས་པར་གནང་བའྱི་
སྐབས་དེར་ཡང་རང་དང་མཚམས་གཅྱིག་པའྱི་ཆོས་གོས་ཀྱི་གནས་ལས་གོང་གཞན་དུ་གནས་ན་ཞག་བདུན་
པའྱི་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་ལྟུང་བའོ། །ཡང་གནས་དེར་ཞག་བདུན་སོགས་མ་གནས་ན་སྲོག་གྱི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་
བ་སོགས་ཡྱིན་ན་ཞག་བདུན་སོགས་གནས་ཀྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་འཇྱིགས་བཅས་ཀྱི་དགོན་པ་དེར་ནྱི་གོང་
དུ་ཆོས་གོས་བཞག་ནས་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་ཀང་ེས་པ་མེད་དོ། །བཞྱི་པ་ཟླ་གཤོལ་ལ་དབྱར་གནས་ཕྱི་མ་བྱ་
བ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཟླ་གཤོལ་བྱུང་ན་ཟླ་བ་ས་ཕྱི་གང་ལ་དབྱར་གནས་འཆའ་བར་བྱེད་ཅེ་ན། དབྱར་ནང་དུ་ཟླ་
གཤོལ་འབྱྱིན་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དབྱར་འབྲྱིང་གྱིས་བྱུང་ན་དབྱར་འབྲྱིང་ཕྱི་མར་རབ་ཏུ་གགས་པ་ལ་
ཐོབ་བོ། །ལྔ་པ་ནྱི། འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བརོད་པ་འདྱི་ནྱི་གནས་གང་དུ་ངེས་པར་རྐུན་པོའ་ི འཇྱིགས་
པ་དང་བཅས་པ་ལ་འདོད་དོ། །འོ་ན་སག་དང་སེང་གེ་སོགས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་ཡང་འདྱིར་བཤད་ཀྱི་འཇྱིགས་པར་
འཛིན་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སག་དང་སེང་གེ་ལ་སོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ནྱི་དོགས་བཅས་ཀྱི་མྱིང་དུ་འདོད་
པར་བྱ་ཡྱི། རྐུན་པོའ ་ི འཇྱིགས་པ་དང་ཐ་དད་དོ། །ཤ་སྦྲང་ལ་སོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ནྱི་འཇྱིགས་བཅས་ཀྱི་
དགོན་པ་ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་དང་ཐ་དད་ཡྱིན་པར་གསུངས་སོ། །ཡང་བར་ཆད་བརྒྱད་གསུངས་པ་
ནྱི། མེ་དང་། ཆུ་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་། ཆོམ་རྐུན་དང་། སེང་གེ་དང་། མྱི་མ་ཡྱིན་དང་། མྱི་དང་། སྱིག་སྦྲུལ་ཏེ་དེ་
དག་ཀང་སྲོག་དང་ཚངས་སོད་ཀྱི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པ་ན་ནད་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གྱི་དཔེའོ་ཞེས་མདོ་སེ་
འཛིན་པའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་འཆད་དོ། །འདྱི་ལ་རྒྱུ་ཚོགས་རྣམས་གཞུང་དུ་ཕལ་ཆེར་བཤད་ལ། དངོས་
པོ་རང་གྱི་ཆོས་གོས་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་རུང་བ་ཚད་
དང་ལྡན་པ། དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་གཞན་དུ་གཞག་པའོ། །དགག་བྱ་ནྱི་རགས་མས་པའོ། །བརྒྱད་པ་རས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཆེན་ལ། དོན་དངོས་དང་། ཞར་ལ་སྲ་བརང་བཏྱིང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། སོས་ཀའྱི་ཟླ་བ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ལྷག་
མ་སེ། ཟླ་བ་ཕྱི་མ་ལ་ཁྲུས་བྱས་པའྱི་དུས་ན་དགོས་པའྱི་དོན་ལུས་ས་བའྱི་ཕྱིར་དུ་དབྱར་གྱི་རས་ཆེན་ཞེས་པའྱི་
མྱིང་ཅན་གྱི་ཆོས་གོས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་བཙལ་ལོ། །འཆང་བའྱི་དུས་ནྱི། རས་ཆེན་འདྱི་ནྱི་དབྱར་ཟླ་
གསུམ་དག་ལས་འདས་ནས་ཀང་ཟླ་ཕེད་ཀྱི་བར་དུ་བཅང་བར་བྱའོ། །སོ་ཀའྱི་ཟླ་བ་ཕྱི་མ་ལས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་
ས་བར་འཚོལ་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དབྱར་ཟླ་གསུམ་དང་ཟླ་ཕེད་ལས་ལྷག་པར་འཆང་བ་ལ་ཡང་
སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དགག་དབྱེ་བྱས་ནས་ཟླ་ཕེད་ཀྱི་བར་དུ་བཅང་རུང་གྱི དེ་ལས་ལྷག་པར་བཅང་
མྱི་རུང་བས་ན་འདྱི་འཆང་བའྱི་གནས་སྐབས་ནྱི་ཟླ་བ་ཕེད་དང་ལྔའོ། །འདྱི་ལའང་གཞྱི་ནྱི་ཁྱིམ་པ་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་
པ་ལས་དབྱར་གྱི་རས་ཆེན་བཙལ་བའོ། །བསམ་པ་ནྱི་འཚོལ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་འཚོལ་བར་རོམ་
པའོ། །དངོས་གཞྱི་ནྱི་བཙལ་བའྱི་དུས་ཀྱི་ས་རོལ་དུ་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །གྱིས་པ་ཞར་ལ་སྲ་བརང་བཏྱིང་བའྱི་
ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། གཞུང་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྲ་བརང་གྱི་ངོ་བོ། །གཏྱིང་བའྱི་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་འདུན་སྱིའྱི་དོན་དུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ཆོས་གོས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཆོས་གོས་ལ་
སྲ་བརང་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སྲ་བརང་ནྱི་ཆོས་གོས་དྲུབ་པའྱི་གཞྱིའྱི་གཏན་པ་ལ་བྱ་ལ། དེའྱི་མྱིང་གྱིས་ཆོས་གོས་
ལ་བཏགས་ནས་སྲ་བརང་ཞེས་བྱའོ། །བཏགས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་བཞྱི་སེ། གཏན་པའྱི་སེང་དུ་ཆོས་གོས་གཏྱིང་
བས་ཁ་དོག་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟར་འདྱིང་བ་པོ་དག་བློ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། གཏན་པའྱི་སེང་དུ་སམ་
ཕན་དང་གེགས་བུ་གནས་པ་ལྟར་འདྱིང་བ་པོའ ་ི བྱྱིན་རླབས་གནས་པ་དང་། གཏན་པས་ཆོས་གོས་མྱི་འཁུམས་
པར་བྱེད་པ་ལྟར་འདྱིང་བ་པོ་བག་ཡངས་སུ་བྱེད་པས་བློ་མྱི་འཁུམས་པར་བྱེད་པ་དང་། གཏན་པས་ཆོས་གོས་
ལ་ཁབ་པ་ལྟར་འདྱིས་ཀང་འདྱིང་བ་པོ་ལ་ཕན་ཡོན་གྱིས་ཁབ་པར་བྱེད་པའོ། །གྱིས་པ་སྲ་བརང་བཏྱིང་བའྱི་
ཚུལ་ནྱི། མཚམས་ནང་དུ་བློ་མཐུན་བྱས་ནས་དགེ་སོང་གཞན་ཞྱིག་ལ་གསོལ་བའྱི་ལས་ཀྱིས་རྒྱུ་གཏང་པར་
བྱའོ། །དགེ་སོང་དེས་ཀང་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་དྲུབ་པ་སོགས་བྱས་ནས་ཟྱིན་པ་ན་དྱི་ཞྱིམ་པོས་བདུག་ནས་སོག་
མའྱི་ནང་དུ་བཞག་སེ། དགེ་སོང་རེ་རེའྱི་མདུན་དུ་འདུག་སེ་བཏྱིང་ངོ་ཞེས་གོ་བར་བྱའོ། །གཞན་གྱིས་ནྱི།
ལེགས་པར་བཏྱིང་ངོ་། །ཤྱིན་ཏུ་བཏྱིང་ངོ་ཞེས་ལན་བྱའོ། །སྲ་བརང་བཏྱིང་བའྱི་བསབ་བྱ་ནྱི། དུས་དུས་སུ་
བསེང་བ་དང་། མྱི་གཙང་བའྱི་ཁོད་དུ་མྱི་གཞག་གོ །སྲུང་བ་པོས་དེ་དང་ཞག་གཅྱིག་ཀང་འབྲལ་བར་མྱི་བྱ།
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གདྱིང་བའྱི་དུས་ནྱི་སོན་ཟླ་འབྲྱིང་པོའ ་ི ཚེས་བཅུ་དྲུག་གོ །གདྱིང་བའྱི་ཡུན་ཚད་ནྱི། སོན་ཟླ་འབྲྱིང་པོའ ་ི ཚེས་བཅུ་
དྲུག་ནས། དཔྱིད་ཟླ་ར་བའྱི་སྐར་མ་དབོའ ་ི འྱི་བར་ཟླ་བ་ལྔའོ། །ཆོས་གོས་སུམ་ཕྲུགས་ལོ་ས་མར་མ་བཏྱིང་
བའྱི་གསར་པ་དག་གདྱིང་ངོ་། །ལུང་ལས་ཆོས་གོས་གསུམ་མ་གསུངས་སོ་ཞེ་ན། ལུང་གཞྱི་ལས། བཙུན་པ་
གང་ཟག་གྱི་སམ་སར་གྱིས་ཆོས་གོས་གཏན་པ་བཏྱིང་དུ་རུང་ངམ། ེ་བར་འཁོར་མྱི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་དགེ་
འདུན་ལ་ཕུལ་ན་ནྱི་རུང་ངོ་། །བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་ཀང་དེ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས། ཆོས་གོས་སུམ་
ཕྲུགས་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་བཞྱི་སེ། ཇྱི་ལྟར་གདྱིང་བའྱི་ཚུལ། གཏྱིང་བའྱི་ཕན་
ཡོན། དུས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་གདྱིང་བ་དང་། གདྱིང་བ་གང་ལ་འབྱུང་མྱི་འབྱུང་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་པ་མན་
ཡོད་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། གནས་བཅས་སུ་དབྱར་གནས་པ་རྣམས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་ཐོགས་ཏེ། ར་སྟུག་པོ་
དང་རབ་ཆེན་པོར་ཚ་བས་ངལ་ཞྱིང་ལུས་རྔུལ་གྱིས་གཡོགས་ནས་མན་ཡོད་དུ་འོངས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྲ་
བརང་གདྱིང་བ་གསུངས་ཏེ། རྒྱུ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ལ་བྱ་ཞེ་ན། དགག་དབྱེའྱི་དུས་ཀྱི་རེད་པའྱི་གོས་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་བས་
བྱའོ། །སྲ་བརང་གདྱིང་བའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། སྲ་བརང་གདྱིང་བའྱི་དོན་དུ་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་ལ་གསོལ་བ་
འབའ་ཞྱིག་པའྱི་ལས་སོན་དུ་འགོ་བར་བྱས་ནས་སྲ་བརང་གདྱིང་བའྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་དགེ་སོང་ལ་གསོལ་
གྱིས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་སྲ་བརང་གདྱིང་བར་ཡང་དག་པར་བསོའ །ོ །མཚམས་ནང་དུ་གསོལ་གྱིས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་
བློ་མཐུན་བྱས་ནས་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱིས་གསོལ་
བརང་པའྱི་ལས་ྱིད་ཀྱིས་སྲ་བརང་གདྱིང་བའྱི་རྒྱུ་གཏད་དོ། །གང་ལ་ན་སྲ་བརང་གདྱིང་བར་གསོལ་གྱིས་
ཀྱིས་བསྐོས་ཤྱིང་སྲ་བརང་གདྱིང་བ་ལ་གུས་པར་བྱེད་པའྱི་དགེ་སོང་ལ་གཏད་དོ། །གཏད་པའྱི་རེས་དེ་ནས་
དགེ་སོང་དེ་ཡྱིས་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་རུང་བའྱི་ཚོན་གསུམ་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་དྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་
བྱའོ། །སྲ་བརང་ལ་ནྱི་ཚོན་ཆེན་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་བྱྱིན་རླབས་འཆགས་སོ། །འདྱིར་འགྱུར་ནྱི། ཁ་
བསྒྱུར་ལ་སོགས་བྱས་ནས་ནྱི། །ཞེས་བྱའོ། །ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་དྲུབ་པ་ལ་སོགས་བྱས་ནས་ནྱི། དགེ་འདུན་གྱི་
ཐད་དུ་སོང་ནས་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་སྲ་བརང་གཏྱིང་བར་འགྱུར་གྱི། རང་རང་གྱི་ཆོས་གོས་ཀྱི་བྱྱིན་རླབས་
ཕྱུང་ངོ་ཞེས་ཞུའོ། །དེ་ནས་འདྱིར་གསོལ་གྱིས་ཀྱི་ཆོ་གས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གདྱིང་བར་བྱ་སེ་ཆོས་གོས་སུམ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཕྲུགས་སོག་མའྱི་ནང་དུ་ཁེར་ནས་དགེ་སོང་རེ་རེའྱི་མདུན་དུ་འདུག་སེ་བཏྱིང་ངོ་ཞེས་གོ་བར་བྱའོ། །གཞན་
གྱིས་ཀང་གཏྱིང་ངོ་། །ལེགས་པར་གཏྱིང་ངོ་། །འདྱི་ལ་རེད་པ་དང་ཕན་ཡོན་གང་ཡྱིན་པ་བདག་གྱིའོ་ཞེས་ལན་
བརོད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་སྲ་བརང་བཏྱིང་བའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི། ས་འགྱུར་ལས། སྲ་བརང་གདྱིང་བ་དག་གྱིས་
ནྱི། །དགེ་སོང་རྣམས་ལ་ཕན་ཡོན་མང་། །ཞེས་གསུངས་པས། སྲ་བརང་གདྱིང་བ་དག་གྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་
ནྱི་སྲ་བརང་བཏྱིང་བའྱི་ཕན་ཡོན་མང་ངོ་ཞེས་འགོ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའྱི་སོན་པས་ཡང་དག་པར་གསུངས་
སོ། །ཕན་ཡོན་གང་ཞེ་ན། ཞག་གཅྱིག་གྱི་འབྲལ་བ་དང་། ཞག་བཅུའྱི་འཆང་སང་གྱི་ེས་པ་ཡང་མེད་པ་དང་།
ཟླ་བར་ངེས་པར་འཇོག་པ་དང་། གོས་ལྷག་པོ་མ་བརགས་པར་འཆང་བ་དང་། སམ་སར་མེད་པར་གོང་དང་
ལོངས་སོགས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ཡང་ཡང་ཟ་བ་ྱིད་དང་། འདུས་ཤྱིང་ཟ་བའྱི་ེས་པ་མེད་པ་དང་། དགེ་སོང་ཟླ་
བོ་ལ་བསོ་བ་མ་བྱས་པར་ཡང་གོང་དུ་འགོ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་སྲ་བརང་དུས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་གདྱིང་བ་
ནྱི། མར་ངོ་སོན་འགོའ ་ི དབང་དུ་བྱ་སེ། སྱིན་དྲུག་གྱི་ཟླ་བ་སོན་ཟླ་འབྲྱིང་པོའ་ི ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་དཔྱིད་ཟླ་ར་བ་
ཁའྱི་ཟླ་བའྱི་བར་ཟླ་བ་ལྔ་ནྱི་སྲ་བརང་གདྱིང་བའྱི་དུས་སུ་སོན་པས་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་གདྱིང་བ་གང་ལ་
འབྱུང་མྱི་འབྱུང་དཔད་པ་ལ་གསུམ་སེ། རེད་པ་ཡོད་ལ་ཕན་ཡོན་མེད་པ། རེད་པ་དང་ཕན་ཡོན་གྱིས་ཀ་མེད་
པ་དང་། རེད་པ་དང་ཕན་ཡོན་གྱིས་ཀ་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མགུ་བ་སད་བཞྱིན་པ་དང་། མགུ་བ་བྱས་ཀང་
དབྱུང་བ་མ་བྱས་པ་དང་། སོ་བ་སོད་བཞྱིན་པ་དང་། སོ་བ་དེ་ལས་ལངས་ཀང་མགུ་བ་མ་བྱྱིན་པ་དང་། དབྱར་
ཟླ་བ་གསུམ་གནས་དགོས་པ་ལས་དབྱར་གནས་མ་རོགས་པ་དང་། དབྱར་རལ་བ་དང་། དབྱར་གནས་ས་ཕྱི་
གྱིས་ལས་དབྱར་ཕྱི་མར་གནས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སྲ་བརང་བཏྱིང་བ་ལ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་ལོག་ཏུ་གྱུར་
པར་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་དག་དང་། བསབ་པ་སོད་པར་བྱེད་བཞྱིན་པ་སེ་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་ལ་ནྱི་
ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་སྲ་བརང་གདྱིང་བའྱི་ཕན་ཡོན་མེད་དོ། །སྲ་བརང་གྱི་རེད་པ་དབང་བ་ཁོ་ན་མ་བཀག་
གོ །གྱིས་པ་ནྱི། ལྟ་བ་དྱི་མ་ཅན་སྱིག་པའྱི་ལྟ་བ་འཆང་བ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དྱི་མ་ཅན་ཕམ་པས་གོས་པ་དང་།
དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་འཐབ་ཀོལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུས་དགེ་འདུན་གྱིས་གནས་དབྱུང་བྱས་ནས་རབ་ཏུ་སངས་བ་དང་།
ཆོས་ཕོགས་པ་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་གྱིས་སུ་གེས་པའྱི་དུས་སུ་ཆོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕོགས་སུ་ལྟུང་བ་དང་། དེ་
བཞྱིན་དུ་གནས་གཞན་དབྱར་གནས་བཅས་པ་སེ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ལ་སྲ་བརང་གྱི་རེད་པ་དང་ཕན་ཡོན་ཡང་ནྱི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

མེད་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྲ་བརང་གཏྱིང་བ་ལ་གཏོགས་པ་འདྱིར་ནྱི་གང་བཟང་པོ་ཡན་ཏན་དང་
ལྡན་པ་དང་མཁས་པ་ཀུན་ལ་སྲ་རང་བཏྱིང་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་རེད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །སྲ་བརང་དབྱུང་ཚུལ་ནྱི།
སྲ་བརང་དབྱུང་བ་བྱས་ནས་ནྱི། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །དགུ་པ་བསོས་བསྒྱུར་ལ་གྱིས་ཏེ།
མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་འདུན་ལ་བསོས་པའྱི་རེད་པ་གང་དག་ཤེས་བཞྱིན་དུ་
བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱི་དགེ་སོང་དག་གྱིས་རང་ལ་བསྒྱུར་ནས་དབང་བར་བྱེད་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཚན་
གྱིས་སྡུག་བསལ་མས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །ས་འགྱུར་ལས། སང་བའྱི་ལྟུང་བྱེད་ལག་ཚན་གྱིས། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་སོ། །འདྱི་ནྱི་ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་སེ། གཞྱི་ནྱི་ཁྱིམ་པས་ནོར་དགེ་འདུན་ལ་བསོས་
པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་གཞན་ལ་བསོས་པར་ཤེས་བཞྱིན་དུ་བདག་གྱིར་བྱེད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་རང་ལ་
བསྒྱུར་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་རང་དབང་བར་བྱས་པ་ནའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ།
བསྒྱུར་བྱའྱི་རེད་པ། ན་སད་སེལ་བ། དངོས་གཞྱིའྱི་ལྟུང་བ། སེལ་བའྱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་བསྒྱུར་བྱའྱི་རེད་པ་ནྱི།
གོས་དང་དབྱྱིག་ལ་སོགས་པ་ནོར་དང་། བཟའ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཟང་ཟྱིང་ཡང་བསྒྱུར་བྱའོ། །ཟས་དང་ནོར་
གྱིས་ཀའང་དགེ་འདུན་གཞན་ལ་བསོས་པ་གང་ཟག་རང་ལ་བསྒྱུར་བ་ནྱི་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་རབ་ཏུ་
བཀག་པ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདུལ་བ་མདོ་ར་བ་ལས། གང་ཟག་ལ་བསོས་པའྱི་གོས་བསྒྱུར་བ་ལ་སང་བའྱི་
ལྟུང་བར་འགྱུར། ཟས་བསོས་པ་བསྒྱུར་བ་ལ་ནྱི་སོར་དངོས་གྱིས་ཀར་ེས་བྱས་སུ་བཅས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
ཚོགས་ཀྱི་རེད་པ་ཚོགས་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བར་བྱེད་ཅྱིང་། ཚོགས་གཞན་གྱི་རེད་པ་ཡང་ཚོགས་དེར་བསྒྱུར་
བར་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རེད་པ་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་བར་བྱེད་ན་ེས་བྱས་དང་ནྱི་ཡང་དག་པར་ལྡན་པར་འགྱུར་
རོ། །སང་ལྟུང་དངོས་གཞྱི་རུ་ནྱི་མྱི་བརག་གོ །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་སྐལ་བ་བཅད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི།
ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དགེ་འདུན་ཕན་ཚུན་བློ་མཐུན་པ་བྱས་པ་ྱིད་ཀྱིས་དགེ་
འདུན་གཞན་ལ་བསོས་པའྱི་རེད་པ་གང་ཟག་གྱིས་བདག་གྱིར་བྱ་བར་འདོད་ནས་སོང་བར་བྱེད་ན་སོར་བའྱི་
དུས་ན་ེས་བྱས་ཡྱིན་ལ། ལག་ཏུ་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ན་སང་པའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གང་ཟག་ལ་བསོས་
པ་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། སྐུ་གཟུགས་གཞན་ལ་བསོས་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། མཆོད་རེན་གཞན་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བསོས་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། དུད་འགོ་གཅྱིག་ལ་བསོས་པའྱི་རྩྭ་དུད་འགོ་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། ནམ་
མཁའྱི་གདུགས་ལ་བསོས་པ་ས་ལ་བཞག་པ་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་བཞག་པའྱི་ཆར་ཁེབས་སོགས་
ས་ལ་བཞག་པ་ཐེམ་སྐས་དང་ཀ་བ་སོགས་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཁང་བཟངས་དང་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ལ་བསོས་
པ་ཁང་པ་གཞན་ལ་སོགས་པར་བསྒྱུར་བར་བྱེད་ན་ེས་བྱས་ཡྱིན་ནོ། །སྐུ་གཟུགས་གཞན་གྱི་རྒྱན་གཞན་ལ་
གཡར་པོའ་ི ཚུལ་དུ་སྱིན་པ་ལ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །བཅུ་པ་གསོག་འཇོག་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་པྱི་ལྱིང་ཏའྱི་
མཁན་བུ་དང་སོབ་མ་ལ་བཅས་པ་གསོག་འཇོག་ལ་གྱིས་ཏེ། གནང་བའྱི་ཚད་དང་། ཚད་ལས་འདས་པའྱི་ལྟུང་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དང་པོར་ས་དོ་བྱྱིན་ལེན་བྱས་ནས་ནྱི། མར་དང་ཞུན་མར་དང་བུ་རམ་དང་སྦྲང་རྱི་སོགས་
དགེ་སོང་གྱིས་ཞག་བདུན་བར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །མདོ་ར་བ་ལས་མར་དུས་སུ་རུང་བར་འཆད་པ་ནྱི་ནོར་བ་
སེ། ཞུན་མར་ཡང་དུས་རུང་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །བྱྱིན་གྱིས་རློབ་པ་པོའ ་ི དགེ་སོང་རང་གྱིས་རེག་ཀང་
ལག་ར་མྱི་འགྱུར་ལ། དང་པོའ ་ི སྱིན་ལེན་ལས་དུས་ཕྱིས་ཞག་ཏུ་འདས་ཀང་གསར་དུ་བྱྱིན་ལེན་བྱ་མྱི་དགོས་
པར་རང་གྱིས་བླངས་ནས་སད་པར་བྱའོ། །དུས་ཇྱི་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ཞེ་ན། ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཞག་བདུན་དེ་ལས་ལྷག་པར་སད་པར་བྱ་བ་མྱིན་ཏེ། དེ་ལས་ལྷག་པར་བཅངས་ན་སང་བའྱི་
ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཞག་གསུམ་བཞྱི་ལ་སོགས་པར་རོ་བསྐ་བ་དང་ས་བ་དང་སྐྱུར་བ་ལ་སོགས་པར་
འགྱུར་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། ཐོག་མར་ཞག་བདུན་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱེད་ལ། ལོངས་སོད་པའྱི་མཚམས་
ནྱི། རོ་བསྐ་བ་དང་ས་བར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་མཚམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡྱིན་པས་བྱྱིན་གྱིས་རློབ་པའྱི་མཚམས་དང་
ལོངས་སོད་པའྱི་མཚམས་ཐ་དད་དོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་མར་དང་ཞུན་མར་དང་བུ་རམ་སོགས་བཟའ་བའྱི་ཆེད་དུ་
བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བྱྱིན་ལེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། བསམ་པ་ནྱི་རང་གྱི་ཆེད་དུ་འཇོག་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་
འཇོག་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པའྱི་དུས་ལས་འདས་པའོ། །སང་བའྱི་ལྟུང་བ་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །གྱིས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ལ་དོན་དངོས་དང་། མ་བཅོས་པའྱི་ེས་པ་དང་། སང་བའྱི་སྒྲ་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི།
གང་ལ་སང་བར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་སོམ་བརོན་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་དེ་བཤགས་པའྱི་དོན་གྱི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའྱི་དགེ་
སོང་ལ། སང་ལྟུང་བྱུང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་སང་བར་འོས་པ་ཞག་གཅྱིག་སངས་ནས་ནྱི། དེ་
ནས་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་དེ་ལས་ལྡང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རས་སང་པ་དང་ནུབ་ཀྱིས་ཆོད་པར་བྱས་ནས་ལྟུང་བའྱི་
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བཤགས་པ་བྱའོ། །མཁས་པ་བདག་ྱིད་དམ་གཞན་གྱིས་སང་ལྟུང་བཤགས་པའྱི་དོན་དུ་སངས་པའྱི་གོས་ཚུར་
ལ་གཏད་པར་བསྐུལ་བ་བྱས་ནས་ནྱི་ྱི་མ་གྱིས་པ་ལ་ནྱི་བླང་བར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ཕྱིར་མ་བཅོས་པའྱི་ེས་
དམྱིགས་ནྱི། སར་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པའྱི་བསབ་བྱའྱི་བརག་པ་དག་མྱི་བྱེད་པ་ལས་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་
རོ། །ཡང་ན་ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་ཀྱི་བརག་པ་དག་མྱི་བྱེད་པ་ལས་སང་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱས་
སོ། །སང་ལྟུང་དེས་མ་དག་ན་སང་བའྱི་ལྟུང་བ་བཅོས་པའྱི་དོན་དུ་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་སོ གས་ཡོ་བྱད་ཀྱི་
དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་དེ་དག་གྱིས་བདག་གྱི་དོན་དུ་གཞན་ལས་བླང་བར་མྱི་བྱའོ། །གསུམ་པ་སང་བའྱི་སྒྲ་
དོན་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་སང་བ་དང་། རེན་གྱི་རས་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལྟུང་བ་འདྱི་གང་ལས་བྱུང་བའྱི་རེན་
གྱི་ཡོ་བྱད་ཡོད་བཞྱིན་དུ་སང་བར་བྱས་ནས། གཞན་དུ་ན་ལྟུང་བ་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། སང་བར་མ་བྱས་ན་ཞེས་གསུངས་པའྱི་སང་བར་བྱ་བ་གང་ཞེ་ན། སང་ལྟུང་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཆོས་གོས་དང་
ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་ལ་སང་བར་བྱ་བར་བརོད་པས་ན་ཆོས་གོས་འདྱི་དག་སང་བར་ཡང་ནྱི་ཤེས་པར་
བྱའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞྱིག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚམས་སར་བ་དང་། དངོས་ཀྱི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི། སང་བའྱི་ལྟུང་བྱེད་སུམ་ཅུ་པོ་བསབ་བྱ་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟྱིན་ནས། དེའྱི་རེས་སུ་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞྱིག་
པ་དགུ་བཅུ་ལུང་ལས་བསན་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱ། ལྟུང་བ་འདྱི་དག་བཤགས་པ་ལ་སང་བྲལ་སོན་དུ་གཏང་
མྱི་དགོས་པས་འབའ་ཞྱིག་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་དངོས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ་ལ། བཅུ་ཚན་དགུ་ཡོད་པའྱི་
སྱི་སོམ་ནྱི། ཤེས་བཞྱིན་དང་ནྱི་ས་བོན་དང་། །མ་བསྐོས་པ་དང་ཡང་དང་ཡང་། །ཆུ་དང་ཁྱིམ་དང་བསམས་
བཞྱིན་དང་། །མགོན་མང་རྐུན་མ་མཆོད་སོན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །བཅུ་ཚན་དགུའྱི་དང་པོ་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་སེ་ཚན་
བཅུ་ལ། སོམ་ནྱི། བརྫུན་སྐྱོན་དགེ་སོང་ཕ་མ་དང་། །སྐྱོ་སོགས་བྱེད་དང་སོན་པ་དང་། །འདོན་དང་གནས་ངན་
ལེན་དང་ཆོས། །བཤེས་ངོར་བྱེད་དང་ཁད་དུ་གསོད། །ཅེས་པའོ། །དང་པོ་ཤཱཀའྱི་བུ་ལག་རྒྱུད་ལ་བཅས་པ་
བརྫུན་ལ་གྱིས་ཏེ། གེང་གཞྱི་དང་། བཅས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བྱུང་གེང་དང་། བཅས་
གེང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དོན་དངོས་དང་། དེ་ལ་སད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ལ་དད་ནས་བལྟ་བར་འདོད་པའྱི་ཁྱིམ་པ་རབ་ཏུ་མང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ྱིད་གང་ན་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བཞུགས་ཞེས་སྒྲ་གཅན་འཛིན་ལ་དྱིས་པ་དང་། གཞན་འོད་མའྱི་ཚལ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་བཞྱིན་དུ་
གཞན་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ི རྱི་དག་ཏུ་བཞུགས་སོ་ཞེས་ེ་བར་བསན་པ་ལས་བཅས་སོ། །དང་པོའ་ི དུས་སུ་བཅས་
པ་མེད་དེ། རྣམ་འབྱེད་ལས། འདྱི་ནྱི་རེ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། བསབ་པའྱི་གཞྱི་བཅའ་བར་ནྱི་མ་མཛད་ཅེས་
སོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་ཕམ་པར་གྱུར་བའྱི་བརྫུན་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་ནྱི་ལྟུང་
བྱེད་ཀྱི་བརྫུན་ནོ། །ཀུན་སོང་ནྱི་འདུ་ཤེས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་སྨྲ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་སྨྲ་བར་ཞུགས་
པའོ། །མཐར་ཐུག་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བ་ནའོ། །གྱིས་པ་དེ་ལ་སད་པ་ནྱི། ས་མ་དེ་བཞྱིན་དུ་མདོ་ལས་བཅས་
པ་གྱིས་པ་ལ་སོན་པས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་པོ་འདྱི་གསུངས་སོ། །གསུངས་པ་གང་གྱི་དོན་ནྱི། ཆོས་
གཅྱིག་ལས་འདས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་གྱི་དོན་སངས་པ་ཡྱིན་པས་སྨྲ་བ་པོ་འདྱི་ཡྱིས་སྱིག་པ་
མྱི་བྱ་བ་མེད་དོ། །ས་འགྱུར་ལས། འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་སངས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་གཅྱིག་
གང་ཞེ་ན། ལུས་ཅན་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའོ། །ལགས་ཀྱི་གོང་བུ་མེ་ལེ་འབར་བ་དག་ཟོས་པར་གྱུར་པ་ཆོག་སེ་བླའྱི།
ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་ལུས་ངག་ེས་སོད་ལས་ཡང་དག་པར་མྱི་སོམ་པས་ཡུལ་འཁོར་གྱི་བསོད་སོམས་ཟ་བ་
ནྱི་ཚུལ་དེ་ལྟར་མྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་བཅས་གེང་ནྱི། བསབ་པའྱི་གཞྱི་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་བརྫུན་ཚིག་ངེས་པར་བཀག་གོ །འདྱིས་ནྱི་དགག་བཅས་བསན་ཏེ་ངེས་པར་བཀག་དགོས་པའྱི་དོན་
ནོ། །གལ་ཏེ་མ་བཀག་ན་ེས་པ་བྱུང་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །བརྫུན་གྱི་དང་པོ་
ནྱི་སྨྲ་བའྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཤཱཀ་ལག་རྒྱུད་ནས་བརམས་ཏེ་ལུས་ཅན་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་རང་ལ་བདེན་པར་
རློམ་པ་མེད་པར་ཤེས་བཞྱིན་དུ་སྨྲ་བའྱི་དགེ་སོང་ལ་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་བརྫུན་འབྱུང་བར་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་
བཅས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གྱིས་ཏེ། ཞར་ལ་བརྫུན་གྱི་དབྱེ་བ། སྐབས་ཀྱི་བརྫུན་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ། ལྟུང་བའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་དང་། སོ་སོར་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བརྫུན་ཚིག་རྣམ་པ་དགུ་ཡྱིན་པ་ནས། རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་དབྱེ་ཚུལ་བརྒྱད་ཡོད་
པར་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོམ་བརོན་དག་ལ་སོམ་པ་དྲུང་ནས་འབྱྱིན་པའྱི་ཆོས་ཕས་ཕམ་དང་། ལ་སོགས་
པས་བསྡུས་པ་ལྟུང་བ་ལྷག་མ་བཞྱི་སེ། ལྟུང་བ་སེ་ཚན་རྣམ་པ་ལྔའྱི་སོ་ནས་སྐུར་བ་འདེབས་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་
བརྫུན་ཚིག་རྣམ་པ་ལྔ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྟ་བ་དང་ཆོ་ག་དང་འཚོ་བའྱི་སོ་ནས་སྐུར་པ་འདེབས་པའྱི་བརྫུན་
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སྨྲ་བ་བཞྱི་སེ། ས་མ་ལྔ་དང་བསོམས་པས་བརྫུན་ཚིག་དགུའོ། །ཞུ་བ་ལས་ལྟ་བ་མས་པ་ནྱི་སྱིག་ལྟ་དྲུག་ཅུ་ར་
གྱིས་ལས་གང་རུང་བྱུང་བའོ། །སོད་པ་མས་པ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་བསབ་པ་ལ་མྱི་བསབ་པའོ། །འཚོ་བ་མས་
པ་གང་ཞེ་ན། འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པའོ་ཞེས་སོ། །སོད་པ་དང་ཆོ་ག་ནྱི་དོན་གཅྱིག་གོ །འདྱི་དག་མ་མས་
པ་ལ་མས་སོ་ཞེས་བརྫུན་ཚིག་སྨྲ་བའོ། །བརྫུན་ཚིག་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནྱི་མ་མཐོང་བ་ལ་མཐོང་བ་དང་། མ་ཐོས་
པ་ལ་ཐོས་ཞེས་སོགས་བརྫུན་ཚིག་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། བརྫུན་ཚིག་དེ་དག་གྱི་སོ་ནས་སྨྲ་བ་ལ་ལྟུང་བ་སེ་
ལྔའྱི་སོ་ནས་སྐུར་བ་འདེབས་པའྱི་བརྫུན་ཚིག་རྣམ་པ་ལྔ་བསན་པས་བརྫུན་ཚིག་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཅེས་འདོད་
དོ། །སོམ་བརོན་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའྱི་བྱེ་བྲག་གང་ལ་སར་ཡང་རྣམ་པ་བདུན་ྱིད་དུ་བརོད་དེ། གང་ཞེ་ན། ཚུལ་
ཁྱིམས་དང་། ལྟ་བ་དང་། སོད་པའྱི་ཆོ་ག་དང་། འཚོ་བ་མས་པར་སྨྲ་བའྱི་བརྫུན་བཞྱི་དང་། མཐོང་བ་དང་།
ཐོས་པ་དང་། དོགས་པའྱི་སོ་ནས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སེ་བདུན་ནོ། །ཡང་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དྲུག་ཏུ་བརོད་དོ། །དྲུག་གང་
ཞེ་ན། མ་འོངས་པ་ན་སྨྲ་བར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་སྨྲ་བཞྱིན་པ་དང་། སར་སྨྲས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
བརྫུན་ཚིག་གསུམ་དང་། མཐོང་བ་དང་། ལ་སོགས་པ་ཐོས་པ་དང་། དོགས་པའྱི་བརྫུན་ཚིག་གསུམ་སེ་དྲུག་
གོ །དེ་ལྟར་ཕྱི་མ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། ལྟ་བ་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྐུར་པ་འདེབས་པའྱི་བརྫུན་ཚིག་ཡ་གལ་རེ་རེ་བ་
ཅན་རྣམས་དོར་བའྱི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ཡྱིས་སྐུར་བ་འདེབས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དབྱེ་བས་བརྫུན་ཚིག་རྣམ་པ་ལྔའྱི་དབྱེ་བ་
འདྱིར་ནྱི་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། བཞྱི་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོགས་བཞྱི་ཡྱི་སོ་ནས་སྐུར་པ་འདེབས་པའོ། །གསུམ་ནྱི་
མཐོང་ཐོས་སོགས་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་སྐུར་པ་འདེབས་པའོ། །གྱིས་སུ་དབྱེ་བ་ནྱི་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་། སྒྲོ་
འདོགས་པའྱི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་གྱིས་སོ། །བརྫུན་ཚིག་ངོ་བོ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བརྫུན་ཚིག་ཏུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་
བའྱི་ངོ་བོ་ལ་ནྱི། འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་བརོད་ནས་གཞན་གྱིས་དོན་གོ་བའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་
ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སར་ཡང་ཕས་ཕམ་ལ་སོགས་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའྱི་དབྱེ་
བ་ལས། ཕས་ཕམ་དང་ལྷག་མའྱི་བརྫུན་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་འགྱུར་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་
སེ། ཕམ་པར་འགྱུར་བའྱི་བརྫུན་དང་། ལྷག་མར་འགྱུར་བ་དང་། སོམ་པོར་འགྱུར་བ་དང་། ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་
བ་དང་། ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་ཕས་ཕམ་གྱི་གནས་སུ་བརོད་པའྱི་རྫུན་ཚིག་སར་སྨྲས་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མཐའ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་མྱི་ཆོས་བླ་མའྱི་བརྫུན་ནྱི་ཕས་ཕམ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་བརྫུན་ནོ། །གཞན་ལྷག་མ་སོགས་
ཀྱི་བརྫུན་ལ་ནྱི་ཕས་ཕམ་དུ་འགྱུར་བར་ནམ་ཡང་མྱི་བཞེད་དོ། །གྱིས་པ་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་བའྱི་རྫུན་
ཚིག་ནྱི། བག་ཙམ་གྱིས་སམ་གཞྱི་མེད་དུ་ར་བ་སེ་ཕམ་པས་སྐུར་བ་འདེབས་པའྱི་བརྫུན་ཚིག་གོ །གསུམ་པ་
སོམ་པོའ་ི བརྫུན་ནྱི། ཆོས་དང་འདུལ་བ་ལ་ཆོས་དང་འདུལ་བ་མྱིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དེས་དགེ་སོང་གང་
ཞྱིག་དགེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་སྨྲ་ན་དེ་ལ་སོམ་པོར་འགྱུར་བའྱི་བརྫུན་ཚིག་ཅེས་ནྱི་རྣམ་པར་གཞག་གོ །བཞྱི་པ་
ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བའྱི་བརྫུན་ནྱི་གསོ་སོང་གྱི་དུས་ཀྱི་ལས་དག་ལ་བབ་པ་ན། ཁེད་འདྱི་ལ་དག་གམ་ཞེས་
གཞན་གྱིས་བརོད་པའྱི་ཚེ་ཁ་རོག་ེས་པ་སེད་པར་བྱེད་ན་ེས་བྱས་སུ་ནྱི་འགྱུར་བར་བརོད་དོ། །ས་འགྱུར་
ལས། ེས་བྱས་སུ་ནྱི་འགྱུར་བར་བརོད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕམ་པ་སོགས་ཀྱི་བརྫུན་དེ་དག་བསན་པ་གང་
དག་ནྱི་རྫུན་གྱི་ཚིག་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ཞེས་བྱའོ། །ལྔ་པ་ནྱི། བཞྱི་པོ་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་བརྫུན་ཚིག་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་དུ་
འགྱུར་བའྱི་བརྫུན་ཞེས་བྱ་བར་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་སྐབས་ཀྱི་བརྫུན་བསན་པ་ནྱི། མ་མཐོང་བ་དང་མ་ཐོས་པ་
སོགས་ལ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་སོགས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་སོགས་ལའང་དེ་ལས་བཟློག་པ་མ་
མཐོང་བ་སོགས་སུ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ནྱི་སྨྲ་བར་བྱེད་ན་ཕ་རོལ་པོས་ཚིག་གྱི་དོན་རྱིག་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་
བར་འདོད་དོ། །དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་དྲུག་ལས། དང་པོ་སྐྱོན་ནས་སྨྲ་བའྱི་ལྟུང་བྱེད་ལ་གསུམ་སེ། གེང་གཞྱི་དང་།
ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། འདས་པའྱི་དུས་ན་རྱི་བྲག་ཞྱིག་ན་ཞྱིང་པའྱི་བུ་མོ་ཤྱིང་ཐུན་པ་ཞྱིག་ལ་
སེར་བའྱི་དཔང་པོ་གང་ལ་བཅོལ་བས། དེས་རྭ་ཆག་ཅེས་སོགས་སྐྱོན་བརོད་པ་ལ་བརེན་ནས་དཔང་པོ་མྱི་བྱེད་
པ་དང་། ཤྱིང་ར་འདྲུད་པ་ལ་ེ་བར་སོད་པའྱི་དགའ་བྱེད་དང་ས་རྱི་གྱིས་ཀྱི་བེའུ་ལ་རུ་འདེལ་དང་ཁུ་ཡུ་ཞེས་
བརོད་པས་ཁལ་ཁེར་མྱི་ན་པ་དང་གཞན་དུ་ཤོར་བ་ལ་བརེན་ནས་དུད་འགོ་གང་ལ་ཡང་རྭ་ཆག་དང་། མཇུག་
རྡུམ་སོགས་སྐྱོན་ནས་བརོད་པ་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ་ན་སེམས་ཞུམ་པས་ལས་བྱེད་པ་ལ་མྱི་བརོན་ན། ཤེས་ལྡན་མྱི་
རྣམས་ལ་སྐྱོན་བརོད་པ་སྨྲས་ན་མྱི་དགའ་བ་ལྟ་སོས་ཅྱི་དགོས། སྐྱོན་བརོད་ན་གཞན་མྱི་དགའ་བ་དེའྱི་ཕྱིར་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སྐྱོན་བརོད་པ་བཀག་གོ །འདྱི་
ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་ལྟ་བ་དང་མཚན་མཐུན་པའྱི་དགེ་སོང་གཞན་ནོ། །དངོས་པོ་ནྱི་ཡུལ་དེ་ན་སྐྱོན་དུ་བྱེད་
པའོ། །ཀུན་སོང་བརོད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་སྐྱོན་སྨྲ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་གཞན་གྱིས་དོན་གོ་
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བའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བ་ལ་གསུམ་སེ། བསན། བཤད། བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མྱི་རྣམས་ལ་ནྱི་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་
བསམ་པས་དགེ་སོང་གྱིས་གཞན་གྱི་སྐྱོན་བརོད་པ་ལ་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ།
རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་པ་དང་། བཟོ་དང་། ལས་དང་། རགས་དང་། ནད་དང་། ལྟུང་བ་དང་། ཁོ་སོགས་
ཀྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་བསམ་པས་བྲམ་ཟེ་ལ་
ནྱི་རྱིགས་དྱིས་ནས། ཁོད་ནྱི་བྲམ་ཟེ་རབ་བྱུང་ངམ་ཞེས་བརོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ནྱི་ེས་བྱས་ཀྱི་ལྟུང་བར་
འགྱུར་རོ། །ཡང་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་པར་འདོད་པ་དེ་འདའྱི་སེམས་ཀྱིས་རྒྱལ་རྱིགས་ལའང་ཁོད་ནྱི་
རྒྱལ་རྱིགས་རབ་བྱུང་ངམ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་ན་ེས་བྱས་ཁོ་ནའོ། །འདྱི་ནྱི་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་བསམ་པས་ཀུན་
ནས་བསང་བས་ེས་པ་ཅན་དུ་གཞག་གོ །དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་བསམ་པས་རེ་
རྱིགས་དང་དམངས་རྱིགས་དག་ལ་ཡང་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྨྲ་བར་བྱེད་ན་སྨྲ་བ་པོའ་ི སོམ་བརོན་ལ་ནྱི་དངོས་
གཞྱིའྱི་ལྟུང་བྱེད་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཐག་མཁན་དང་ལྷ་རེན་བཟོ་མཁན་དང་ལྷམ་མཁན་དང་ཤྱིང་བཟོ་མཁན་དང་
ྷྭ
ཚེམས་བུ་མཁན་དང་སྱིག་མ་མཁན་ཏེ་མདའ་མཁན་དང་། དེ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་
ཡོངས་སུ་སྨྲ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་བརོད་དོ། །བཟོའ ་ི སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་ཁོད་
ནྱི་ར་མཁན་རབ་བྱུང་ཞེས་པ་དང་། མགར་བ་དང་ལས་བྱེད་པའྱི་བྲན་དང་ཀོ་ལྤགས་མཁན་དག་གོ་ཞེས་བརོད་
ན་ཡང་དགེ་སོང་མས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །ལས་ཀྱི་སོ་ནས་བྱ་གཤོར་བ་དང་་པ་དང་རྔོན་པ་དང་།
བློའ ་ི སོ་ནས་གཏུམ་པོ་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་ན་ཡང་མས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་
ལས་ཀྱི་སོ་ནས་ཁོད་ནྱི་བྲམ་ཟེའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ཏེ། ཁོད་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱ་བ་ནྱི་གཙང་སྦྲ་དང་རྱིག་བྱེད་སོགས་ལ་
བསབ་པར་བྱ་ཡྱི། ཁོད་ལ་དགེ་སོང་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་ཞེས་སྨྲ་ནའང་ེས་བྱས་ྱིད་དོ། །ཡང་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་
བསམ་པས་ཁོད་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཡྱིན་པས། ཁོད་ཀྱི་ལས་མཚོན་ཆ་བཟང་ངན་དཔོད་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་།
མདུང་དང་མདའ་དང་གང་པོ་ཆེ་ཞོན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སོབས་ཤྱིག་ཅེས་སྨྲ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ཡང་ེས་
བྱས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རེ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་གཞན་ལ་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་སོབ་པ་དང་། དམངས་རྱིགས་ཀྱི་ལས་ཞྱིང་རྨོ་
བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ངེས་པར་སར་བའྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་ན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཐག་མཁན་གྱི་ལས་དར་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སོགས་པ་འཐག་པ་དང་། སྱིག་མ་མཁན་གྱི་ལས་མདའྱི་སྒྲོ་འདོགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། མགར་བ་སོགས་ཀྱི་
ལས་ལགས་བརྡུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་པ་ལའང་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བར་བརོད་དོ། །ཡང་ལས་
ཀྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་བསམ་པས་བྲམ་ཟེ་རང་གྱི་ལས་མཆོད་སྱིན་དང་། གདོལ་པ་སོགས་ལ་ཁོད་ཀྱི་དང་
པོའ ་ི རང་གྱི་ལས་བྱོས་ཤྱིག་ཅེས་སྨྲ་ན་ཡང་འདུལ་བའྱི་དོན་ལ་མྱི་མཁས་པ་དེ་དག་ལ་ས་མ་བཞྱིན་དུ་ེས་བྱས་
སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ། རེ་རྱིགས་སོགས་ཀྱི་ལས་ལ་སོར་བའྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །རགས་ཀྱི་སོ་
ནས་སྐྱོན་བརོད་པ་ནྱི། འཐེང་པོ་ཡྱིན་པ་སོགས་ལ་འཐེང་པོ་དང་། ཞར་བ་དང་ལག་རྡུམ་དང་སྒུར་པོ་དང་མྱིའུ་
ཐུང་དང་འོན་པ་དང་ལོང་བ་དང་ཞེས་སོགས་སྨྲ་ན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་མེའྱི་ནང་དུ་བསྲེག་པ་འཐོབ་བོ། །འཐེང་པོ་
ལ་སོགས་མྱིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་སྨྲ་ན་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའྱི་ལྟུང་བ་དང་གྱིས་ཆར་འགྱུར་རོ། །ནད་ཀྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་
བརོད་པ་ནྱི། ཁོད་ནྱི་མཛེ་ཅན་དང་ཁག་ནད་ཅན་དང་ལྐུགས་པ་དང་མ་ཆུང་དང་གཡན་པ་དང་འོག་ཀོལ་ཏེ་སྐྱ་
རྦབ་ཅན་དང་། དེ་ལ་སོགས་པ་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་ངན་ཚིག་རྣམས་སྨྲ་ན་སོམ་བརོན་ལ་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་ཁོ་ནར་འདོད་
དོ། །ལྟུང་བའྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་པ་ནྱི། ཁོད་ནྱི་མ་དག་པ་ལྟུང་བས་བཅོམ་པ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པས་
གདུག་པ་ཅན་དང་། མྱི་རྱིགས་པ་བྱེད་པས་འགོད་པ་ཅན་དང་། ཁོད་ནྱི་ཁོ་བའྱི་མེས་སེམས་རྒྱུད་བསྲེག་པ་
ཞེས་སྨྲ་བ་སོགས་ལ་ཡང་ལྟུང་བྱེད་དེ་ྱིད་དོ། །དགེ་སོང་གྱིས་གཞན་ལ་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་བསམ་པ་ཡྱིས་གཞན་
ལ་བོང་བུ་དང་གང་བུ་སོགས་ཀྱི་མྱིང་ྱིད་ཀྱིས་བོད་པའྱི་སོ་ནས་གཤེ་བར་བྱེད་ཅྱིང་། རྒྱ་གང་སེ་བསམ་པ་
རྩུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་དག་པོས་དགེ་སོང་གྱིས་གཞན་ལ་སོ་ན་ལྟུང་བྱེད་ཀྱིས་རེག་པར་འགྱུར་
རོ། །ཀུན་ནས་ལྡང་བ་ནྱི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ོན་མོངས་པ་ཀུན་ལྡང་དག་དང་། །ཞེས་གསུངས་པས་ོན་མོངས་
པ་ནུས་པ་མཐུ་ལྡན་ལ་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། རྱིགས་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་ན་ལྟུང་
བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ན་རྱིགས་དང་བཟོ་དང་ལས་རྣམས་དང་རགས་དང་ནད་དང་ལྟུང་བ་དང་ཁོ་བ་ལ་སོགས་
པའྱི་ཚིག་གྱིས་གཞན་ལ་སྨྲ་བར་མྱི་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། གཞན་དག་གྱིས་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བའྱི་དོན་དུ་
སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་ཀྱི་གདུང་གང་ཡྱིན་ཞེས་དྱིས་པ་ན། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གང་རྒྱལ་རྱིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོགས་སྨྲ་བ་ལ་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །ཕ་མ་ལ་ཡང་བསན།
བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་གཞན་འབྱེད་པའྱི་ཕ་མ་སྨྲ་ན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་འདྱི་
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ྱིད་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ནོ། །ཡུལ་ནྱི་ཕ་རོལ་པོ་མཐུན་པའྱི་གང་ཟག་གོ །ཀུན་སོང་དབྱེ་བར་འདོད་
པའོ། །སོར་བ་འབྱེད་པའྱི་ཚིག་སྨྲ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བ་ནའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་
གསུམ་སེ། ཕ་མའྱི་མཚན་ྱིད། དཔེར་བརོད་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཕ་མ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་གང་ཟག་ཕ་རོལ་
པོ་དབྱེ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སྨྲས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་བའྱི་ཚིག་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
དཔེར་ན་རྱིགས་ངན་འདེག་མཁན་དང་། གོལ་པོ་ཞེས་སྨྲ་བར་འདུག་གོ །དེ་སྐད་དུ་སུ་ཞྱིག་སྨྲ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་
དགའ་བྱེད་ཀྱིས་སྨྲས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ལ་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ནྱི་ཕ་མ་ཁོ་ན་དང་།
མྱི་བདེན་བཞྱིན་དུ་སྨྲས་ན་བརྫུན་དང་ཕ་མ་གྱིས་ཆར་དུ་འགྱུར་ཞེས་ས་སེ་ལས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
གཞན་གྱིས་གོལ་པོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི་ཕ་མའྱི་ཕོགས་ཙམ་བསན་པ་སེ། ཕ་མའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཡང་
རང་བཞྱིན་དང་དབྱེ་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་ས་མ་སྐྱོན་ནས་སྨྲ་བ་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་དང་བཟོ་ལ་སོགས་པ་ྱིད་ཀྱི་
སོ་ནས་སྨྲས་པ་ལ་ེས་བྱས་དང་། སོགས་པ་ལྟུང་བྱེད་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་དགེ་སོང་བློ་དང་ལྡན་
པ་ྱིད་ཀྱིས་ཕ་མའྱི་ཚིག་སང་བར་བྱའོ། །སྐྱོ་སོགས་ལ་བསན། བཤད། བསྡུ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགེ་
འདུན་གང་ཞྱིག་མཆོག་སོན་པའྱི་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པ་ཡྱིས་ནྱི་བློ་མཐུན་པར་གྱུར་པའྱི་ལས་བྱས་པ་ན། དགེ་
སོང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་ལ་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་ན་དགེ་སོང་དེས་དགེ་བ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར་
རོ། །སྐྱོ་སོགས་ཞེས་པ་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱིས་བློ་མཐུན་བྱས་པའྱི་ལས་བཤྱིག་པར་འདོད་ནས་ཀན་ཀ་བྱེད་
པའོ། །གཞྱི་ནྱི་གཞན་དགེ་སོང་གྱིས་ཀྱི་རོད་པ་དགེ་འདུན་གྱིས་ཞྱི་བར་བྱས་པ་ལ་བྱ་ཞྱིང་། དེ་བྱེད་པ་ལ་རང་
ྱིད་ཀང་གཏོགས་པའོ། །ཀུན་སོང་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ངག་གྱིས་སར་བྱས་པའྱི་ལས་
བཤྱིག་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བ་ནའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སེ། དངོས་གཞྱི་བསན་པ་དང་།
སེལ་བ་བསན་པ་དང་། དངོས་གཞྱི་གཞན་དང་། སེལ་བ་གཞན་དང་། གང་ཟག་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི།
མཆོག་སེ་འབྲས་བུའམ་སོན་པ་གཅྱིག་པའྱི་དགེ་འདུན་དག་གྱིས་བསམ་པ་གཅྱིག་པའྱི་སོ་ནས་འདུལ་བ་ལས་
གསུངས་པའྱི་ཆོ་ག་བཞྱིན་དུ་འགེད་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་དང་། ལྟུང་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་སོགས་རྣམ་པ་བཞྱིའྱི་དབང་དུ་
བྱས་པའྱི་ཞྱི་བྱེད་ཆོས་བཞྱིན་དུ་བསན་པ་དེ་དག་གྱི་ལས་ལ་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་ྱིད་ཀྱིས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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འདུན་པ་ཕུལ་རེས་སུ་འདྱི་མ་ལེགས་ཞེས་རོད་པ་འདྱིའྱི་ཞྱི་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་རོགས་ནས་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་ན་ལྟུང་
བར་བཅས་སོ། །ཆོ་ག་རོགས་མ་རོགས་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་ཀང་ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞྱི་བ་ལ་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་ན་ལྟུང་བ་
དང་བཅས་སོ། །ཆོས་མ་ཡྱིན་གྱི་ཕོགས་སུ་ཞྱི་བ་ལ་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་ན་ེས་བྱས་སོ། །དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་
མ་རོད་པ་དང་། དགེ་སོབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་དང་རོད་པ་ཞྱི་བར་བྱས་པ་ལ་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་ན་
ེས་བྱས་སོ། །གཉུག་མར་གནས་པ་དག་གྱིས་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་ན་དངོས་གཞྱིར་འགྱུར་གྱི། གོ་བུར་བ་དག་
གྱིས་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་ེས་བྱས་སོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་སེལ་བ་ནྱི། ཐོག་
མར་འདུན་པ་ཕུལ་ནས་ལས་ཀྱིས་མ་བྱང་བ་ལ་བྱང་བར་བྱས་སམ་འོན་ཏེ་མ་བྱས་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་སྐྱོ་
སོགས་བྱེད་ན་ཡང་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ནྱི་ཅྱིག་ཤོས་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་དངོས་གཞྱི་མྱིན་ཞེས་མཁས་པས་
རྣམ་འབྱེད་ལས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་དངོས་གཞྱི་གཞན་ནྱི། རོད་པ་བཞྱི་ལས་གཞན་འགེད་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་
དག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ཞྱི་བྱེད་ལ་གཞན་མྱི་གདམས་པའྱི་ཕྱིར་གྱི་རོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པར་འདུ་ཤེས་
པས་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་ནའང་ལྟུང་བྱེད་དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཡང་རོགས་ཏེ་ཤད་ཀྱིས་བྱང་བ་ལ། མ་རོགས་པ་སེ་མ་
བྱང་བར་འདུ་ཤེས་པས་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་ན་ལྟུང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་སར་བཞྱིན་ེས་བྱས་སོ། །ལྔ་པ་གང་ཟག་གྱི་
མཚན་ྱིད་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་དང་། སོ་སོ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཉུག་མར་གནས་པ་དང་། ལས་བྱེད་པ་
དང་། འདུན་པ་ཕུལ་བ་དང་། ལྟ་བ་སྨྲ་བ་དང་། གོ་བུར་བ་སེ་འདྱི་དག་ནྱི་གང་ཟག་ལྔ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རོད་པ་དེའྱི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་དང་དབུས་སུ་བྱུང་ཚུལ་གང་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པ་དེ་དག་
ནྱི་གཉུག་མར་གནས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལས། ལས་
དེ་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་གང་ཟག་ཅེས་བྱའོ། །རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་དེར་ནྱི་དགེ་སོང་གང་གྱིས་
ཁོ་བོ་ཡང་ལས་བྱེད་པ་དེ་ལ་འདུན་ནོ་ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འདུན་པ་ཕུལ་བ་དེ་ནྱི་གང་ཟག་གོ །གང་ལྟ་བ་སྨྲ་བ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སྐྱོ་སོགས་བྱེད་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་མེད་པར་གང་དག་དགེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་རང་གྱི་རོག་ཚུལ་
ཞུ་བའྱི་ཚེ་ན། བདག་གྱིས་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟར་མཐོང་གྱི གཞན་ནྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟར་མྱིན་ཞེས་རང་གྱི་ལྟ་བ་སྨྲ་
བའོ། །རོད་པ་དེའྱི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་དང་དབུས་སུ་བྱུང་ཚུལ་མྱི་ཤེས་པ་གནས་དེར་གསར་དུ་འོངས་པ་དེ་ནྱི་གོ་
བུར་དུ་འོངས་པར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། གང་ཟག་ལྔ་ལས་གཉུག་མར་གནས་པ་སོགས་དང་པོ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ཡྱིས་རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་ཀྱི་ལས་ལ་ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞྱི་བར་ཤེས་བཞྱིན་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་
ཀང་རོད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །དམ་པའྱི་ལས་ཆོས་ཕོགས་སུ་རོད་པ་ཞྱི་བ་ལ་གང་ཟག་ཐ་མ་ལྟ་བ་སྨྲ་བ་དང་གོ་བུར་
དུ་འོངས་པ་གྱིས་ཀྱིས་རོད་ན་ེས་བྱས་སོ། །ཆོས་སོན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་
ལ་བསན་བཤད་གྱིས་ལས། བསན་པ་ནྱི། དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ལ་ཆོས་མ་བསན་པས་
བསོད་སོམས་མ་ཕུལ་བའྱི་དུས་སུ་ཆོས་སོན་པ་གནང་བ་ན། ཚིག་ལྔའམ་དྲུག་གྱིས་ཆོས་བསན་དུ་རུང་གྱི སྨྲ་
ཤེས་ཤྱིང་དོན་རྱིག་པའྱི་སྐྱེས་པ་ཁྱིམས་གོགས་སུ་མེད་པར་ནྱི་བུད་མེད་དག་ལ་ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་
སོན་ན་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་ཁྱིམས་གོགས་མེད་པའྱི་བུད་མེད་ལ་ཆོས་
སོན་པའོ། །བསམ་པ་ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་སོན་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་སོན་
པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་བསན་ཟྱིན་པ་ནའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གྱིས་ཏེ། གནང་བའྱི་ཚད་དང་།
ཚད་ལས་འདས་པའྱི་ལྟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚིག་ལྔ་གང་ཞེ་ན། རོམ་བྱེད་ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་བརམས་ནས།
གཟུགས་མཐའ་དག་མྱི་རག་ཅྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཚོར་བ་མཐའ་དག་མྱི་རག འདུ་ཤེས་མྱི་རག འདུ་བྱེད་མྱི་རག
རྣམ་ཤེས་ཀང་མྱི་རག་ཅེས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་ཚིག་ལྔར་མཁས་པས་ངེས་པར་རོགས་པར་བྱའོ། །ཚིག་དྲུག གང་ཞེ་
ན། དབང་པོ་དྲུག་ལས་བརམས་ནས། མྱིག་མྱི་རག་ཅེས་པ་དང་། རྣ་བ་དང་ས་དང་ལེ་དང་ལུས་དང་ཡྱིད་ཀང་མྱི་
རག་ཅེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ནྱི་ཚིག་དྲུག་བརོད་པ་ཡྱིན་པར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐོག་མར་
ཚིག་ལྔ་བསན་པར་བྱའོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ཚིག་དྲུག་བརོད་པར་བྱེད་ན་ལྟུང་བའོ། །དེ་བཞྱིན་
དུ་ཐོག་མར་ཚིག་དྲུག་བསན་པར་བསམས་ནས་ཡང་ཤེས་བཞྱིན་དུ་བདུན་པ་རེས་སུ་སོན་ན་ཡང་ལྟུང་
བའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། གཏམ་འབྲེལ་མེད་དྲུག་ལས་འདས་པར་སྨྲ་ན་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་
བར་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་ཡུན་ཐུང་བས་དྲུག་ལས་འདས་པར་སྨྲ་ན་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་ཅན་གྱིས་
གོང་ནས་གོང་དུ་དྱིས་པ་ལ་བརེན་ནས་དྱིས་ལན་འདོད་པ་མཁན་བུད་མེད་ལ་ནྱི་ཞེ་འདོད་དང་མཐུན་པའྱི་
རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ལན་སོན་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །དུས་ཁྱིམས་དབོག་པ་ལ་ཡང་ཚིག་དྲུག་ལས་འདས་པ་
ལ་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །གནས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ་བསོམས་པས་ཚིག་དྲུག་ཏུ་ལྷག་པ་ལ་ཡང་ེས་པ་མེད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དོ། །འདོན་པ་ལ་ཡང་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། དྲུག་སེས་དགེ་ཚུལ་ཚེར་མ་པ་དང་
ཆེན་པོ་པ་དག་དང་མམ་པོར་འདོན་པ་སོགས་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སོང་གྱིས་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་
དང་ཆོས་བརོད་པའྱི་ཚིག་མམ་པོར་བརོད་པ་ལས་ཀང་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་བསེན་པར་མ་
རོགས་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་མམ་པོར་བརོད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདོན་པར་
རོམ་པ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདོན་པ་གྲུབ་པ་ནའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། སོབ་པར་འདོད་
པའྱི་བསམ་པས་རང་གྱི་ངག་གྱི་རེས་སུ་དགེ་ཚུལ་གྱི་ངག་གྱིས་འབྲངས་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །འདོན་པ་བྱང་
བའྱི་ཕྱིར་དང་ཁ་ཐོན་སོང་བའྱི་དོན་དུ་རང་གྱི་ངག་གྱི་རེས་སུ་དགེ་ཚུལ་གྱིས་འབྲང་བ་ལ་ཡང་ེས་པ་མེད་
དོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སོང་གྱིས་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་ལས་ལུང་ནོད་པར་བྱེད་དགོས་ན་ཅྱིག་ཆར་རམ་མཇུག་
ཐོག་ཏུ་འདོན་ན་ཡང་ེས་བྱས་སོ། །གནས་ངན་ལེན་བརོད་པའྱི་ལྟུང་བྱེད་ལ། དགེ་སོང་གཞན་འདྱི་ནྱི་གནས་
ངན་ལེན་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱིས་གནང་བ་མེད་པར་རང་
དགར་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །ེས་པ་མེད་པ་ནྱི་དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་སྱིག་ཅན་བྲལ་བ་དང་གསལ་བ་ལྟ་བུ་
ཁྱིམ་པ་རྣམས་སུན་འབྱྱིན་པ་དག་གྱི་གནས་ངན་ལེན་བརོད་པར་དགེ་འདུན་གྱིས་བསྐོས་པ་དག་གྱིས་ཁྱིམ་པ་
རྣམས་ལ་དེ་གྱིས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་གོ་བར་བྱས་ཀང་དགེ་འདུན་གྱིས་གནང་བས་ེས་པ་མེད་པ་ལྟ་
བུའོ། །གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་གཞན་གྱི་གནས་ངན་ལེན་ནོ། །བསམ་པ་གནས་ངན་ལེན་བརོད་པར་
འདོད་པའོ། །སོར་བ་དགེ་འདུན་གྱིས་མ་གནང་བར་གཞན་གྱི་གནས་ངན་ལེན་བརོད་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་
ཐུག་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བ་ནའོ། །བརོད་པར་བྱ་བའྱི་གནས་ངན་ལེན་གང་ཞེ་ན། ཕས་ཕམ་པ་དང་དགེ་འདུན་
ལྷག་མའྱི་ལྟུང་བ་ལ་གནས་ངན་ལེན་ཞེས་བརོད་དོ། །གནས་ངན་ལེན་འདྱི་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་སྐུར་པ་འདེབས་
པའྱི་ཚིག་ནྱི་གནས་ངན་ལེན་བརོད་པའོ། །མྱི་ཆོས་བླ་མ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ས་འགྱུར་
ལས། བསེན་པར་མ་རོགས་པ་རྣམས་ལ། །བདེན་པ་ྱིད་ཀྱི་བླ་མའྱི་ཆོས། །ཞེས་འབྱུང་སེ། ཡུལ་བསེན་པར་མ་
རོགས་པའྱི་གང་ཟག་དགེ་ཚུལ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་མྱིའྱི་ཆོས་བླ་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་བོ་ཞེས་བདེན་པ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་
བླ་མའྱི་ཆོས་སོམ་བརོན་གང་ཞྱིག་གྱིས་སྨྲ་བར་བྱེད་ན་འདྱི་ལ་ཡང་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །མ་ཐོབ་
པ་ལ་ཐོབ་པར་སྨྲས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །སྨྲ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་བསེན་པར་མ་རོགས་པའོ། །བརོད་བྱ་མྱི་ཆོས་བླ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

མ་བདེན་པའོ། །བསམ་པ་དེ་སྨྲ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་གཞན་གྱིས་དོན་
གོ་བ་ནའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ། མྱིའྱི་ཆོས་བླ་མ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱིར་ནྱི། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་།
གནོད་སེམས་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། རྒོད་འགོད་དང་། གྱིད་རྨུགས་རྣམས་ལ་སྒྲྱིབ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་བརོད་ལ།
འདྱི་རྣམས་ལ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སུ་བརོད་པར་བྱ་བར་ཐོས་སོ། །སྒྲྱིབ་པ་ལྔ་པོ་འདྱི་རྣམས་ཟད་པ་ལ་བླ་མའྱི་
ཆོས་སུ་འདོད་དོ། །དེ་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་རྣམས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བླ་མ་ཞེས་བརོད་ཅེ་ན།
འདོད་ཁམས་ལས་བླ་མར་གྱུར་པས་བླ་མ་ཞེས་བྱའོ། །གོང་མའྱི་ཆོས་འདྱི་བདེན་པར་སྨྲ་ན་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་
ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་སྐྱེས་ལ་བཅས་པ་བཤེས་ངོར་བྱེད་པ་ནྱི། དགེ་འདུན་
གྱིས་རོད་པ་སྨྲ་བར་མ་གནང་བར་དགེ་འདུན་གྱི་རས་གང་ཟག་ལ་སེར་བར་བྱེད་ཅེས་རས་བྱྱིན་ནས་སར་རོད་
པ་རོམ་ན་ནྱི་སྨྲ་བའྱི་ཡུལ་ལ་སྐུར་པ་གདབ་བྱའམ། གཞན་གང་ལ་སྨྲས་ཀང་སོམ་བརོན་ལ་རོད་པ་དེ་ཡང་ཟད་
བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །བཤེས་ངོར་བྱེད་པ་ལ་དེ་ལྟར་བྱས་ཞེས་སྨྲས་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཡན་ལག་
ལ་གཞྱི་ནྱི་དགེ་འདུན་དང་གོས་མཐུན་པར་དགེ་འདུན་གྱི་རས་གང་ཟག་ལ་གནང་བར་བྱེད་པའྱི་དགེ་སོང་
ངོ་། །ཀུན་སོང་སྐུར་པ་འདེབས་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་སྐུར་པ་འདེབས་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་དོན་གོ་
བ་ནའོ། །ཁད་དུ་གསོད་པའྱི་ལྟུང་བྱེད་ནྱི་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་སེ། འདྱི་ལ་བཞྱི་སེ། དངོས་གཞྱི་དང་། བསན་པའྱི་
དགོས་པ་དང་། སོར་བའྱི་དབྱེ་བས་ལྟུང་བ་དུ་མར་འགྱུར་ཚུལ་དང་། ལུང་གྱི་ཁུངས་དང་སར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི།
ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་གསོ་སོང་བྱེད་པའྱི་དུས་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་མདོ་འདོན་པའྱི་ཚེ་ན་དྲུག་སེས་བསབ་པ་ཕ་བ་
གང་ཞྱིག་ཁད་དུ་གསད་པས། ཁད་དུ་གསད་པ་དེ་ལ་ཡང་དགེ་བ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞུ་
བར། སོ་ཐར་ཀོག་པ་ནྱི་ལྔ་སེ། གསོལ་བ་བྱས་ནས་གེང་གཞྱི་བཀགས་ནས་ལྷག་མ་རྣམས་ཐོས་པར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་སྒྲོགས་པ་དང་། གསོལ་བ་བྱས་ཏེ་ཕམ་པ་བཀག དེ་གྱིས་དང་ལྷག་མ་བཀག དེ་གསུམ་དང་མ་ངེས་པ་
བཀག རྒྱས་པར་བཀག་པ་རྣམས་ཞེས་སོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་གསོ་སོང་གྱི་དུས་སུ་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་མདོ་
འདོན་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་བསབ་པ་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ཁད་དུ་གསོད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ཁད་དུ་གསོད་པའྱི་
ཚིག་སྨྲ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་གཞན་གྱིས་དོན་གོ་བ་ནའོ། །གྱིས་པ་བསན་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། བསབ་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཁད་དུ་གསོད་པ་ལྟུང་བྱེད་དུ་བཅས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། གསོ་སོང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་བསབ་པ་
ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་འདྱི་དག་ཡང་ཡང་ེ་བར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་དྲུག་སེས་སོད་པ་ལྟ་བུ་གང་དག་
ོན་མོངས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བསབ་པ་ཁད་དུ་གསོད་པའྱི་ེས་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བསབ་
པའྱི་གངས་རྱིས་གདབ་པའྱི་ཕྱིར་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་འདོན་པ་ཡྱིན་ནམ། དགེ་སོང་རྣམས་ཁད་དུ་གསོད་པའྱི་ཕྱིར་
ཡྱིན་ནམ། དགེ་སོང་རྣམས་སེམས་བསྲེག་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནམ། སེམས་ཡོངས་སུ་གདུང་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནམ།
དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་སོང་རྣམས་ས་འབེབས་པའྱི་དོན་དུ་འདོན་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་འདྱི་ལྟ་བུ་རེ་རེ་ལ་
ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་དོ། །བཞྱི་པ་ལུང་གྱི་ཁུངས་དང་སར་བ་ནྱི། འདྱི་དག་གང་ལས་གསུངས་ཤེ་ན། ཕན་
ཚེགས་ཀྱི་ལུང་དང་། སོགས་པ་གེང་གཞྱི་དང་། ལུང་སྱིལ་བུ་སོགས་ལས་གསུངས་པ་སེ། ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཤེ་
ན། ཇྱི་སྲྱིད་འདུལ་བའྱི་བསབ་པ་དང་འབྲེལ་བས་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་འདོན་པའྱི་གནས་སྐབས་དེར་ནྱི་དགེ་སོང་
གྱིས་བསབ་པ་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ཁད་དུ་གསོད་ན་དེ་ྱིད་ལྟུང་བྱེད་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །མདོ་སེ་དང་མངོན་
པའྱི་སྐབས་ལ་ེས་བྱས་དང་། འདུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལྟུང་བྱེད་དངོས་གཞྱིར་བཅས་སོ། །བཅུ་ཚན་གྱིས་པ་ལ།
སོམ་ནྱི། ས་བོན་འཕ་བ་བསོ་བ་དང་། །ཁྱི་དང་གདྱིང་དང་སྐྲོད་པ་དང་། །ཕྱིས་གནོན་འབྱུང་དང་འདེབས་པ་
དང་། །རྱིམ་པ་གྱིས་སུ་བརྱིགས་པའོ། །དང་པོ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་ས་བོན་དང་སྐྱེ་བ་འཇོམས་པ་ལ་གསུམ་
སེ། བསན་པ་དང་། བཤད་པ་དང་། བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་རང་ངམ་གཞན་བསྐོས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་
རུང་། ནས་དང་སྲན་མ་ལ་སོགས་ས་བོན་གྱི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་དང་། རྩྭ་སོན་དང་སྐྱེ་ཤྱིང་སོགས་འབྱུང་པོའ ་ི
གནས་བསམ་བཞྱིན་དུ་འཇྱིག་པར་བྱེད་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསལ་པོར་ལྟུང་བྱེད་བསྐྱེད་པ་ྱིད་དུ་འདོད་
དོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ས་བོན་དང་། སྐྱེ་བ་ཁེའུ་ཁ་ཐོན་པ་སོགས་སོ། །ཀུན་སོང་འཇྱིག་པར་བྱེད་
པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་འཇྱིག་པར་བྱེད་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་འཇྱིག་པར་གྲུབ་པ་ནའོ། །གྱིས་པ་
བཤད་པ་ལ་དྲུག་སེ། གཞྱིའྱི་ཁད་པར་དང་། བསམ་པའྱི་དང་། སོར་བའྱི་དང་། སོར་དངོས་ཀྱི་ཚུལ་དཔད་པ་
དང་། དངོས་གཞྱི་དང་། སེལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ས་བོན་འཇོམས་པ་དང་། སྐྱེ་བ་འཇོམས་པའོ། །དང་
པོ་ལ། ར་བའྱི་ས་བོན་དང་། སོང་བུ་དང་། ཐོག་གུ་དང་། བཀས་པ་དང་། ས་བོན་གྱི་ས་བོན་རྣམས་སོ། །དང་པོ་
ནྱི། ས་བོན་གང་ཞྱིག་ར་བའྱི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་དེ་ནྱི་ར་བའྱི་ས་བོན་ཞེས་བྱ་སེ། གང་ཞེ་ན། ཡུང་བ་དང་སེའུ་པའྱི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དང་ག་སང་དང་ཤུ་དག་ལ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོང་པོའ ་ི ས་བོན་དེ་ཡང་ནྱི་སོང་པོ་ྱིད་ས་གང་ལ་ལེགས་
པར་བཙུགས་པས་སར་ཡང་དེ་ལས་སོང་བུ་ྱིད་སྐྱེ་བ་སེ། གང་ཞེ་ན། ནྱ་གོ་དྷ་དང་ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་དང་ཨ་ཤྭ་ཏཱ་
དང་ཀ་ར་བྱི་ར་དང་ཀ་པྱི་ཏ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ཐོག་གུའྱི་ས་བོན་ནྱི། ས་བོན་གང་ཞྱིག་བཅད་
པའྱི་རེ་མོ་ཐོག་གུ་ཡང་ས་ལ་བཙུགས་པས་འཕེལ་ཞྱིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །གང་ཞེ་ན། ཀ་ཤྱི་ཀ་
དང་སུར་ཤྱིང་དང་འདམ་བུ་དང་སྨྱུག་མ་སོགས་ཏེ་དེ་དག་ནྱི་ཐོག་གུའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་ས་བོན་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི།
བཀས་པའྱི་ས་བོན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བཀས་པས་སྐྱེ་བ་ནྱི་བཀས་པའྱི་ས་བོན་ཡྱིན་ཏེ། ཨར་ཀ་དང་ཙ་བུ་དང་ཛཾ་
བྷྱི་ར་དང་པཉྱི་ཀ་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ་རྒྱ་སྐད་སོར་གཞག་གོ །ལྔ་པ་ས་བོན་གྱི་ས་བོན་ནྱི། ཏྱིལ་དང་མུད་ཀ་ར་
དང་གང་ཡང་གཞན་ཏྱིལ་སོགས་དེ་འདའྱི་ས་བོན་གྱི་རྱིགས་ཀང་ས་བོན་གྱི་ས་བོན་ནོ། །ས་སེ་ལས་ས་བོན་
གསུམ་གསུངས་ཏེ། འབྲས་བུ་ཕྱུང་ཟྱིན་པ་དང་། མ་ཕྱུང་བ་དང་། འབྲས་བུ་ེ་བར་གནས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
ས་བོན་ལྔ་ཆར་ལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་དུ་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་སྐྱེ་བ་འཇོམས་པ་ལ་སྐྱེ་བ་ནྱི་འབྱུང་པོའ ་ི
མྱིང་གྱི་སྒྲ་ཡྱིས་བརོད་པར་བྱ་བ་ཅན་སེམས་ཅན་གྱི་རྱིགས་ཀུན་ལ་ངེས་པར་བརོད་པར་བྱ་བའོ། །གང་ཞེ་ན།
འབུ་སྲྱིན་དང་ཕེ་མ་ལེབ་དང་སྤུར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་གནས་ནྱི་ཤྱིང་དང་ཚང་ཚིང་དང་ར་ལ་སོགས་
སུ་གགས་སོ། །གྱིས་པ་བསམ་པའྱི་ཁད་པར་ནྱི། ས་བོན་དང་སེམས་ཅན་གྱི་གནས་དེ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པས་
སམ་དེ་དག་ཡྱིན་མྱིན་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་གྱིས་ཀང་ས་བོན་འཇོམས་པ་དང་། སྐྱེ་གནས་ཀྱི་ཤྱིང་སོགས་གཅོད་ན་ལྟུང་
བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ས་བོན་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་གནས་རྩྭ་སོན་སོགས་དག་འཇོམས་པ་ན་འདྱི་ལ་ལྟུང་བར་
འདོད་དོ་ཞེས་དོན་བསྡུས་སོ། །ས་བོན་གཞན་སོང་བུའྱི་ས་བོན་ལ་གཞན་ར་བའྱི་ས་བོན་ྱིད་དུ་འདུ་ཤེས་
པའམ། ཐེ་ཚོམ་གྱིས་ཀང་མས་པར་བྱས་པ་ན་ལྟུང་བར་འདོད་དེ། །ས་བོན་མས་པར་བྱས་པ་ལ་ཁད་པར་
མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་སོར་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི། དགེ་སོང་གྱིས་གཏུན་དུ་ར་བའྱི་ས་བོན་དང་སོང་བུའྱི་ས་
བོན་སོགས་ས་བོན་རྣམ་པ་ལྔ་བླུགས་ནས་མས་པར་བྱའོ་ཞེས་ལྷུར་ལེན་པའྱི་སོ་ནས་མས་པར་བྱས་ན་ནྱི་
ས་བོན་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ལྟུང་བྱེད་ལྔ་འབྱུང་བ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ས་བོན་དེ་དག་བརྡུངས་ཀང་མ་
མས་ན་ནྱི་དེ་དག་ལ་ེས་བྱས་ཀང་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔའོ། །ས་བོན་དེ་དག་མེར་འཇུག་ན་ཡང་མས་ན་ལྟུང་བྱེད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དང་། མ་མས་ན་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་གྱིས་མས་པར་བྱའོ་སམ་པའྱི་
སེམས་དེ་ལྟ་བུས་ཁུ་ཚན་ལ་སོགས་པར་ས་བོན་བླུག་པ་ལ་ཡང་རུང་རྩྭ་སོན་ལ་འཆག་པར་བྱེད་པ་དག་ཀང་
མས་ན་ལྟུང་བྱེད་དང་། མ་མས་ན་ེས་བྱས་སོ། །མས་པར་བྱ་བའྱི་སེམས་མེད་ན་དེ་ལྟར་བྱས་ཀང་ལྟུང་
བ་མེད་ཅེས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །ཤྱིང་དང་རེ་ལྡེ་དང་རོ་ལ་སོགས་པ་སོ་གསར་པ་ལ་འདྲུད་པ་དང་།
སོ་གསར་པ་ལ་ཁུ་ཚན་དང་ཐུག་པ་ལ་སོགས་པ་འབོ་པ་ལ་ཡང་མས་ན་ལྟུང་བྱེད་དང་། མ་མམ་ན་ེས་བྱས་
སུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་སོར་དངོས་ཀྱི་ཚུལ་དཔད་པ་ནྱི། ས་རེ
ྷྭ ་ལ་སོགས་པ་བསྣུན་པའྱི་སོར་བ་གཅྱིག་
ྱིད་ཀྱིས་ཀང་འདྱིར་ཤྱིང་གཅྱིག་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ན་དགེ་སོང་དེ་ལ་སོར་བ་ལ་ེས་བྱས་དང་། དངོས་གཞྱི་

ལ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་གཅྱིག་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །བསྣུན་པའྱི་སོར་བ་ཡང་གྱིས་བྱས་པ་དག་གྱིས་སོམ་བརོན་
ཤྱིང་དང་ར་སོགས་གཅྱིག་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ན་སོར་བ་ལ་ེས་བྱས་གྱིས་དང་། དངོས་གཞྱི་ལ་ལྟུང་བྱེད་
གཅྱིག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སོར་བའྱི་ེས་བྱས་ཀྱི་གངས་བཞྱིན་དུ་དངོས་གཞྱིའྱི་ལྟུང་བར་མྱི་འཇོག་ཅེ་ན། དངོས་
གཞྱི་ནྱི་རས་ཀྱི་སོ་ནས་འཇོག་ཅྱིང་གཅད་བྱའྱི་རས་ཀང་གཅྱིག་ལས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སོར་བ་དང་གངས་མྱི་
མམ་མོ། །དེ་ལྟར་ན་སོར་བའྱི་གངས་ཇྱི་སེད་ཡོད་པ་དེ་སེད་ཀྱི་ེས་བྱས་འདོད་དོ། །དངོས་གཞྱི་ལ་ནྱི་རས་
ཀྱི་ཚད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡྱིས་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་ཐ་དད་འཇོག་པར་འདོད་དོ། །ལྔ་པ་དངོས་གཞྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། ལོ་
མ་ལ་སོགས་པའྱི་འདབ་མ་སོན་པོ་དང་། མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་དང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ཁ་འབུས་པ་དང་། ལོ་མ་
ལ་སོགས་པའྱི་ར་བ་ྱིད་དང་། སོང་བུ་དང་། ཆུ་བ་སོགས་གཅོད་པ་དང་། ་ཕྱིས་འདོན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་ྱིད་
ཡྱིན་ནོ། །ཤྱིང་སོགས་ཀྱི་ཕྱིའྱི་ཤུན་པ་དང་འདབ་མ་སྐྱ་བོ་དང་མཚོ་སྐྱེས་དག་རྒྱས་ཟྱིན་པ་ྱིད་གཅོད་པ་ལ་ནྱི་
ེས་བྱས་སུ་གསུངས་སོ། །ས་བོན་འཇོམས་པ་དང་སྐྱེ་བ་གཅོད་པའྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་
འདྱི་དག་ནྱི་མདོར་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱས་པར་གཞན་ལ་ཡང་སར་རོ། །རྒྱས་པར་
བཤད་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་བསབ་བྱ་ལ་གྱིས་ཏེ། འཕལ་དུ་དགོས་པའྱི་བྱ་བ་བསན་པ་དང་། ལས་ལ་
ཤྱིང་གཅོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། སོ་ཤྱིང་དང་ལོ་མའྱི་ར་བ་དང་ཤུན་པའྱི་སན་དང་ཤྱིང་གྱི་འདབ་མ་དང་མེ་ཏོག་
དང་འབྲས་བུ་སོགས་འདོན་དགོས་པ་བྱུང་ན་དགེ་སོང་གྱིས་གཞན་ལས་བླང་བར་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟ་བུས་ཤེ་ན། རྱིལ་
ཆོད་ཅྱིག་ཅེས་པ་དང་། ཤོགས་ཤྱིག་ཆོད་ཅྱིག་ཅེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་སངས་ནས་རུང་བར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་པའྱི་
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ཚིག་གྱིས་སོ། །ཡང་སྦྲང་ཚང་དང་། ཞུ་བའྱི་འགེལ་པ་ལས་ས་ཞག་སོན་པོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཤ་བ་ལ་ྱིད་དང་།
འབྲུག་བྱུང་བ་ན་འབྱུང་བ་ཤ་མོ་ཞེས་གགས་པ་དང་། འབུ་སྲྱིན་གྱི་ཚང་ཡང་དབྱུང་བར་མྱི་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་
བྱ་ཚང་དང་། སང་ཤ་ཞེས་པ་གསེར་ཤར་གགས་པ་དང་། བརྒྱ་ཡང་ནྱི་དབྱུང་བར་མྱི་བྱའོ། །ཐོག་མར་རུང་བ་
བྱས་པས་འདབ་མ་གཅོད་པ་དང་། ར་བ་ནས་འདོན་དུ་གཞུག་པ་སོགས་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ེས་པ་ཡོད་པ་
མ་ཡྱིན་ནོ། །རུང་བ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཆེད་དུ་བྱས་པའྱི་རུང་བ་དང་། རུང་བ་དང་འད་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཞག་བདུན་
པ་དང་། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ཕྱི་དོ་ལོངས་སོད་པའྱི་ཚེ་ཆུ་གང་མོ་གཏོར་བས་རུང་བར་བྱས་པ་དང་། ཤྱིང་ཏོག་
དང་ལ་ཕུག་ལྟ་བུ་ལ་སེན་མོས་རྨ་བྱས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཤྱིང་ཏོག་དང་ལ་ཕུག་ལ་ནེ་ཙོས་རྨ་དོད་པ་ལྟ་
བུའོ། །དགོས་པའྱི་དོན་འདྱི་དག་ཤེས་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་བརོད་ན་འདབ་མ་དང་མེ་ཏོག་སོགས་འདྱི་ནྱི་བླང་དུ་
རུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལས་ལ་ཤྱིང་གཅོད་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོར་བ་དང་། དངོས་གཞྱིའོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། ཟང་ཟྱིང་གྱི་སྱིན་པས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པས་རེས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་པ་འབྲོག་གནས་ན་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་ན། ཤྱིང་མེད་པར་ལག་གྱི་གས་མཁར་ལེན་མ་བྱས་
པ་ན་ཆོ་ག་འདྱི་གསུངས་ཏེ། མཆོད་རེན་བརྱིག་པ་སོགས་གསར་བའྱི་ལས་བྱེད་པ་ལ། ལས་བྱེད་པ་པོ་ྱིད་
ཀྱིས་ཞག་དུ་མའྱི་སོན་རོལ་ནས་ཤྱིང་གྱི་ལྷ་ལ་གནས་གཞན་ཚོལ་ལ་འདྱི་ནས་འཕོས་ཤྱིག་ཅེས་གསོལ་བ་
གདབ་ཅྱིང་། ཤྱིང་གྱི་དྲུང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་བཅས་ནས། གཏོར་མ་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་ཆོ་ག་བཞྱིན་དུ་
མཆོད་པར་བྱས་ལ། གཅོད་དུ་རུང་མྱི་རུང་དགུག་པའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པར་བྱ། ས་འགྱུར་ལས། ཆོ་ག་བཞྱིན་དུ་
མཆོད་ནས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་ཆོ་ག་བཞྱིན་དུ་མཆོད་ནས་གསོལ་བ་གདབ་
པར་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །གྱིས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པས་རེས་སུ་གཟུང་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་བསན་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ན་པ་སྱིན་པའྱི་མདུན་རོལ་དུ་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་བྱས་ནས་དམ་ཆོས་ན་
པ་སྱིན་པར་བྱ་སེ། ཆོས་བཤད་པར་བྱའོ། །རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་གང་ཞེ་ན། ཕག་འཚལ་བ་དང་། མདོ་འདོན་
པ་དང་། སོན་ལམ་གདབ་པའོ། །དེ་ལ་ཆོས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་ཅེ་ན། ཤྱིང་གྱི་ལྷ་དེ་ལ་དགེ་བའྱི་ལས་ལམ་བཅུ་པོ་
བརོད་པར་བྱའོ། །དགེ་བའྱི་ལས་ལམ་བཅུ་ནྱི། སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་ལུས་ཀྱི་མྱི་དགེ་བ་གསུམ་སོང་བ་དང་།
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བརྫུན་ལ་སོགས་པ་ངག་གྱི་མྱི་དགེ་བ་བཞྱི་སོང་བ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་བརྣབ་སེམས་གནོད་སེམས་ལོག་ལྟ་གསུམ་
སོང་བའོ། །མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ལམ་ནྱི། དགེ་བཅུའྱི་བཟློག་ཕོགས་རྣམས་སོ། །དགེ་མྱི་དགེ་རྣམ་སྱིན་གྱིས་
བརོད་པར་བྱ་སེ། དགེ་བས་ནྱི་མཐོ་རྱིས་སུ་འབྲས་བུ་བདེ་བ་སེར་བར་བྱེད་ལ། ཅྱིག་ཤོས་མྱི་དགེ་བས་ནྱི་ངན་
སོང་དུ་ལྟུང་བ་མྱོང་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི། ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་
ཆགས་པས་གཅོད་དུ་མྱི་སེར་བ་དག་ལ་སེར་སའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པས་སེར་སའྱི་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་བརོད་ཅྱིང་།
སྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལེགས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཡོན་ཏན་གང་ཞེ་ན། ལྷ་གང་ཞྱིག་གྱི་གནས་སུམ་ཅུ་ར་
གསུམ་ན་དགའ་བའྱི་ཚལ་དང་། ཤྱིང་ར་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ཚལ་ཆེན་པོ་བཞྱི་རྣམས་སུ་ལྷ་མོའ ་ི
ཚོགས་རྣམས་དང་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུན་རྱིང་དུ་རེད་འཇོའ ་ི བདེ་བ་མས་སུ་མྱོང་བ་དེ་ནྱི་སྱིན་པའྱི་འབྲས་
བུར་གསུངས་སོ། །སེར་སའྱི་སྐྱོན་གང་ཞེ་ན། བཀེས་པ་དང་སྐོམ་པ་དང་ལུས་གདུང་བ་སོགས་ཀྱི་མེ་དག་གྱིས་
ལུས་རྱིད་ཅྱིང་། ལེ་དང་མགྱིན་པ་སྐམ་པའྱི་སྐལ་ངན་གྱི་འགོ་བར་འཁོར་བར་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་ཐོག་མ་མེད་པའྱི་སྲྱིད་
པ་ནས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའྱི་བག་ཆགས་མཐུ་དང་ལྡན་པ། འགོ་བ་ངན་པ་ཀུན་ལ་ཁབ་པས་བྱེད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་ཡྱི་དྭགས་གང་མྱིའྱི་གཟུགས་དང་འད་བ་བཀེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསལ་ཅན་ནོ། །མཆོག་ཏུ་
དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའྱི་བཀེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསལ་མས་སུ་མྱོང་བ་ནྱི་སེར་སའྱི་འཚེ་བས་བྱས་པ་ཡྱིན་པར་
འདོད་དོ། །སོར་བ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ། ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་སོར་བ་ཞག་བདུན་གྱི་གོང་
ནས་བྱས་པས་ཤྱིང་ལས་ཁག་འཛག་པ་དང་འགུལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་རྣམ་འགྱུར་མྱི་སོན་ན་གཅོད་དུ་
རུང་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་ལེགས་པར་རྱིག་ནས་ནྱི་ཤྱིང་ཆེན་པོ་གཅད་པ་དང་གཤོག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱའོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི
ཁབ་ཏུ་མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་སྐྱེས་ལ་བཅས་པ་འཕ་བ་ལ་བསན། བཤད། བསྡུ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི།
དགེ་སོང་དགེ་འདུན་གྱི་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་ལ་རྣམ་པ་དུ་མའྱི་སོ་ནས་འཕ་བ་དང་། དེར་མ་ཟད་གཞོགས་འཕས་ཀང་
བྱེད་ན་སར་བཤད་པའྱི་བསོ་བ་ལས་གྱུར་པའྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འཕ་བའྱི་གནས་སྐབས་
འདྱིར་ཡང་གཞན་གྱིས་གསོལ་བའྱི་ལས་ཀྱིས་ངན་པའྱི་གངས་སུ་བཅུག་ཀང་འཕ་བ་སོགས་བྱེད་ན་ལྟུང་བ་ཁོ་
ནར་བརོད་དོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ས་བསྐོས་པའྱི་ཞལ་ཏ་པ་ལ་འཕ་བ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་གསོལ་
བའྱི་ལས་ཀྱིས་བདག་ྱིད་ངན་པའྱི་གངས་སུ་བཅུག་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་རང་གྱི་དོན་དུ་འཕ་བ་དང་གཞོགས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འཕས་བྱེད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་འཕ་བ་དང་གཞོགས་འཕས་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བ་
ནའོ། །གཞན་དོན་དུ་འཕ་བ་ལ་ནྱི་ེས་བྱས་སུ་བཤད་དོ། །ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གེན་གྱིས། འཕ་བ་ནྱི་མྱིང་ནས་
དངོས་སུ་སོས་པ་ཡྱིན་ལ། གཞོགས་འཕས་ནྱི་མྱིང་མ་སོས་པར་ཟུར་གྱིས་གོ་བར་བྱེད་པའོ། །གསོལ་བའྱི་
ལས་ཀྱིས་ངན་པའྱི་གངས་སུ་མ་བགངས་པའྱི་གོང་རོལ་དུ་ནྱི་ེས་བྱས་སོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། ཡུལ་གྱི་མཚན་ྱིད། ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་འདྱི་དག་ལ་འཕ་བ་དང་
གཞོགས་འཕས་བྱེད་པ་ྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དགེ་སོང་གཞན་ལ་འཕ་བར་བྱེད་པའྱི་མཁན་པོ་ཡང་འདྱིར།
གསོལ་བ་དང་གྱིས་ཀྱི་ལས་སོན་དུ་འགོ་བས་དགེ་འདུན་གྱིས་གང་བསྐོས་པའྱི་དགེ་སོང་གུས་པས་གནས་
ཁང་གཏོད་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ངེས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་དགེ་སོང་གཞན་གང་ཞྱིག་
འཕ་བར་བྱེད་པ་ན་ཁོ་སེམས་ཀྱིས་འཕ་ན་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཅྱིག་ཤོས་ཁོ་སེམས་མེད་པ་ྱིད་ལ་ནྱི་ེས་བྱས་
སོ། །ས་འགྱུར་ལས། དགེ་འདུན་གྱིས་ནྱི་གང་བསྐོས་པའྱི། །ཞེས་འབྱུང་བར་ལྟར་རོ། །ཡང་ལས་ལ་དགེ་འདུན་
གྱིས་མ་བསྐོས་ཀང་ཞལ་ཏ་བའྱི་ལས་དེ་དག་བྱེད་བཞྱིན་པ་དང་། ད་ལྟ་མྱི་བྱེད་ཀང་སར་བྱས་པ་དག་ལ་འཕ་
ནའང་ལྟུང་བྱེད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་གཞྱིར་འགྱུར་བའྱི་ཡུལ་དང་། སེལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཡུལ་
ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡུལ་གང་ལ་འཕ་བ་དང་གཞོགས་འཕས་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གཞན་ལ་གཙུག་
ལག་ཁང་གཏོད་པ་དང་། ཟས་ཟ་ས་འགེད་པ་དང་། འོ་ཐུག་འགེད་པ་དང་། འབྲས་བུ་སེ་བག་ཚོས་འགེད་པ་
ྱིད་དང་། ྱི་མ་ས་མའྱི་ལྷག་མ་ཕྱི་དེ་ྱིན་པར་འགེད་པ་ཡང་ནྱི་རུང་། ཕན་ཚེགས་ཏེ་པར་བུར་དག་འདེན་པ་
དང་། སོད་སད་རྣམས་འབྲུབ་པ་དང་། སྲ་བརང་གྱི་ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་དག་ནྱི་སེད་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་
ཆོས་གོས་རྣམས་ནྱི་འགེད་པ་དང་། ཆར་པའྱི་གནོད་པ་ལས་སྐྱོབ་པའྱི་དབྱར་གྱི་རས་ཆེན་གྱི་མྱིང་ཅན་སེད་པ་
དང་། ཁང་པ་མཛེས་པར་འཆོས་པ་ཁང་སྐྱོང་དང་། དེའྱི་མངག་གཞུག་སེ་གོགས་བྱེད་པ་དང་བཅུ་གྱིས་
སོ། །གྱིས་པ་སེལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཡུལ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་གང་ཟག་བཅུ་གྱིས་པོ་ལ་འཕ་བ་དང་
གཞོགས་འཕས་ཀྱིས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་སེར་སད་འབྲྱིམས་པ་དང་། རོད་པ་བྱུང་བ་འགོག་པ་དང་།
དགེ་འདུན་སོ་སོ་ལ་ཆུ་འབྲྱིམས་པ་དང་། རས་ལ་གནོད་པ་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་བྱ་རོག་དང་ནེའུ་ལེ་སོགས་སྐྲོད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པ་དང་། དགེ་འདུན་སོ་སོ་ལ་མལ་སན་དང་འདུག་སན་སོགས་སོབས་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཟས་ལ་འདུན་པས་
འཇྱིག་རེན་མ་དད་པ་འབྱུང་བ་བཟློག་པ་དང་། ེ་བར་མཁོ་བའྱི་ལས་གཞན་ཡང་བྱེད་པ་འདྱི་དག་གསོལ་བ་དང་
གྱིས་ཀྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པས་དགེ་འདུན་གྱི་ནྱི་བསྐོ་བར་བྱའོ། །ཕྱི་མ་འདྱི་དག་ལ་འཕ་བ་དང་གཞོགས་འཕས་
ཀྱིས་ནྱི་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། གང་གྱི་ཕྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་གཏོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་པོ་
རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་པོ་བྱེད་པའྱི་ཞལ་ཏ་བ་ལ་ནྱི་འཕ་བ་དང་གཞོགས་འཕས་བྱས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ལྟུང་བྱེད་དུ་
འགྱུར་རོ། །ས་མ་རྣམས་ལ་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་སེལ་བར་
ཤུགས་ལ་འཕངས་སོ། །གཞོགས་འཕས་དང་འཕ་བ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། འདྱིར་གཞོགས་འཕས་ནྱི།
ཀུན་སོང་བརེ་བ་མེད་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱིས་སྐྱོན་གོ་བར་བརོད་པའོ། །འཕ་བ་ནྱི་ཀུན་
སོང་བརེ་བ་མེད་པས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མྱིང་དངོས་སུ་སོས་པས་སོད་པའོ། །ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གེན་གྱིས་ཀང་མྱིང་
ནས་མྱི་འབྱྱིན་པར་ཟུར་གྱིས་སོད་པ་ནྱི་གཞོགས་འཕས་དང་། མྱིང་དངོས་སུ་སྨྲོས་ནས་ཕ་རོལ་པོས་ཐོས་པར་
འཕ་བ་ཞེས་བཤད་པ་འདྱི་དང་དོན་གཅྱིག་གོ །ཀོའུ་ཤཱམྱིར་འདུན་པ་ལ་བཅས་པ་བསོ་བ་རྣ་ལ་གཟོན་པ་ལ་
གསུམ་སེ། དངོས་གཞྱི་དང་། ལྟུང་མེད་དང་། ན་སད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པ་ལས་
བརམས་ཏེ། གེང་བར་གཏོགས་པའྱི་བསོ་བ་ཡྱིས་ཚིག་རྣ་ལ་གཟོན་པ་ནྱི་ལྟུང་བའོ། །འདྱིར་བསོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི་ཁོད་ལ་ལྟུང་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་འདྱི་བར་བྱེད་པའྱི་ཚིག་ལ་བརོད་དོ། །རྣ་ལ་གཟོན་པ་ཞེས་
བྱ་བ་ནྱི་འོན་པ་ལ་དྱིས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་གཞན་གྱིས་དྱིས་པའྱི་དོན་ངེས་པའྱི་སོ་ནས་ངན་སེམས་ཀྱིས་ལན་
གཞན་ལོག་པར་སྨྲ་བའོ། །གཞན་ས་བརྐོའ ་ི ལྟུང་བྱེད་དྱིས་པ་ན། གཞན་གྱི་སེམས་གདུང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་
ལན་གཞན་དུ་མེ་རེག་གྱི་ལྟུང་བའྱི་ལན་སྨྲ་བ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་
བསབ་པ་ལས་བརམས་ཏེ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་གེང་བ་པོ་ཡྱིན་ལ། བསམ་པ་རྣ་ལ་གཟོན་པར་འདོད་
པའོ། །སོར་བ་དྱིས་པའྱི་ལན་ལོག་པར་སྨྲ་བའོ། །མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བ་ནའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། དག་བོ་
ཡྱིས་གསད་བྱའྱི་གང་ཟག་འདྱི་ནས་སོང་བ་མཐོང་ངམ་ཞེས་དྱིས་པའྱི་ཚེ། ངན་སེམས་ལས་གཞན་དུ་བསམ་པ་
བཟང་པོས་འདྱི་སྐད་དུ། ནམ་མཁའ་འམ་སེན་མོ་བདག་གྱིས་མཐོང་ངོ་། །དམ་པའྱི་དོན་དུ་སེམས་ཅན་མཐོང་བ་
མྱིན་ཞེས་མཁས་པ་དག་གྱིས་གསད་བྱ་བ་སྐྱབས་པའྱི་དོན་དུ་ཁ་ནས་གཞན་བསླུ་ཚིག་དག་བརོད་པ་ལ་ནྱི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བཀག་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ན་སད་ནྱི། འདུལ་བ་ལས་བརམས་པའྱི་གེང་བར་བྱ་བ་ལྟུང་བ་དྱིས་པའྱི་ཚེ་ན། རྣ་
ལ་གཟོན་པའྱི་བསམ་པ་ཡྱིས་སོམ་བརོན་མྱི་སྨྲ་བར་འདུག་ན་ེས་བྱས་ཀྱི་ལྟུང་བ་ཡྱིས་ནྱི་ངན་སོང་དུ་སྡུག་
བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །རྣ་ལ་གཟོན་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཚིག་གྱིས་རྣ་ལ་གཟོན་པ་དང་། ཅང་མྱི་སྨྲ་བས་རྣ་ལ་
གཟོན་པའོ། །མཐར་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ནྱི། ངག་སྨྲ་བར་འདོད་པས་ཚིག་གྱིས་རྣ་ལ་གཟོན་པ་དགོས་
སོ། །ཅང་མྱི་སྨྲ་བའྱི་རྣ་ལ་གཟོན་པ་ལ་ེས་བྱས་ཁོ་ནའོ། །མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བཅས་པ་
གནས་མལ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟུང་བ་དང་། བསབ་བྱ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། ལྟུང་བའྱི་དངོས་གཞྱི་
དང་། སེལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ཕན་ཕུན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་། གཞན་ལ་ེས་པ་འབྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་
འདུན་གྱི་མལ་སན་ཟླུམ་པོ་དང་། སན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། རྐང་རེན་གྱི་ཁྱིའུ་དང་། མལ་ཁྱི་ལ་སོགས་པ་བླ་
གབ་སེ་ཐོག་མེད་པར་ཡལ་བར་བོར་ནས་ཀང་གང་ཟག་གཞན་ལ་སྡུས་ཤྱིག་ཅེས་མ་བཅོལ་བར་ཡང་ནྱི་དགེ་
སོང་འགོ་ན་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་ཐོབ་བོ། །དགེ་འདུན་གྱི་གནས་མལ་ཞེས་དགར་པས་གང་ཟག་གྱི་གནས་མལ་
ལ་ནྱི་དངོས་གཞྱི་མྱིན་ནོ། །གཞྱི་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་མལ་བླ་གབ་མེད་པར་བོར་ཞྱིང་གཞན་ལ་ཡང་མ་
བཅོལ་བའོ། །བསམ་པ་བསམས་བཞྱིན་དང་བརེད་པས་ཀང་རུང་ངོ་། །སོར་བ་རང་གྱིས་མ་བསྡུས་པ་དང་།
གཞན་ལ་ཡང་མ་བཅོལ་བའོ། །མཐར་ཐུག་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པའོ། །མ་གྱུར་ཀང་ེ་འཁོར་ལས་འདས་
པའོ། །གྱིས་པ་སེལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ནྱི་རང་ལ་བཅོལ་བའྱི་དགེ་
འདུན་གྱི་ཁྱི་དང་ཁྱིའུ་སོགས་མ་བསྡུས་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་ན། ཇྱི་སྲྱིད་ཁྱི་དང་ཁྱིའུ་ལ་སོགས་པ་བཞག་
པའྱི་ཕྱིའྱི་མཚམས་ནས་བརམས་ཏེ། འདོམ་བཞྱི་བཅུ་ར་དགུ་མ་འདས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་ནྱི་ེས་བྱས་སོ། །གལ་ཏེ་
ཕྱིའྱི་ེ་འཁོར་ལས་འདས་ནས་སར་ལོག་པའྱི་ཚེ་ན། གནས་མལ་སོགས་མ་མས་ན་ནྱི་ེས་བྱས་དང་ནྱི་ལྡན་
པར་འགྱུར་ཏེ། མ་ལོག་པའྱི་ཚེ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་ན་ནྱི་དགེ་སོང་དེ་ལ་དགེ་བ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བྱེད་བསྐྱེད་
དོ། །རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་ན་མཚམས་ལས་མ་འདས་ཀང་ལྟུང་བ་དངོས་གཞྱིར་འགྱུར་ལ།
མཚམས་ལས་འདས་ན་ཕན་ཕུན་དུ་མ་གྱུར་ཀང་ལྟུང་བ་དངོས་གཞྱིར་བཤད། གཞུང་འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། མཚམས་
ལས་འདས་ཀང་དེའྱི་ྱིན་ཕྱིར་ལོག་པའྱི་དུས་སུ་ཕན་ཕུན་དུ་མ་གྱུར་ན་ེས་བྱས་སུ་འདོད་པ་མངོན་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ནོ། །དགག་བྱའྱི་གཙོ་བོ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པས། དེ་མ་བྱུང་ན་ེས་པ་ཆུང་བར་དགོངས་སོ། །གསུམ་པ་
ཕན་ཕུན་གྱི་དབྱེ་བ་ནྱི། མེའྱི་ཕན་ཕུན་དང་། རླུང་གྱི་ཕན་ཕུན་དང་། ཆར་པའྱི་ཕན་ཕུན་གྱི་དབྱེ་བས་ཕན་ཕུན་
རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ལུང་ལས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པོ་གང་ཞེ་ན། མེ་ཡྱིས་སན་ལ་སོགས་པ་རྱིམ་པ་གྱིས་བར་
ཚིག་ན་ནྱི་མེའྱི་ཕན་ཕུན་ཞེས་བྱའོ། །སན་ལ་སོགས་པ་རླུང་གྱིས་རྱིམ་པ་གྱིས་དག་ཟློག་ན་ནྱི་རླུང་གྱི་ཕན་
ཕུན་ྱིད་ཅེས་བྱའོ། །མལ་སན་ལ་སོགས་པ་ཆར་ཆུ་ཡྱིས་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་ཕྱིགས་ན་ཆར་པའྱི་ཕན་ཕུན་ཞེས་
བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །མེ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕན་ཕུན་གྱི་ལྟུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་ན་
ཕྱིའྱི་མཚམས་ལས་མ་འདས་པར་ལོག་པའྱི་ཚེ་ཕན་ཕུན་དུ་མ་གྱུར་ན་ེས་བྱས་དང་། སོགས་པའྱི་སྒྲས་བསྡུས་
པ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་ན་ལྟུང་བྱེད་དངོས་གཞྱིར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་དག་ས་མ་བཞྱིན་དུ་ཡང་དག་པར་
བཤད་དོ། །བཞྱི་པ་གཞན་ལ་ེས་པར་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། གནས་མལ་སེད་པ་བརེད་ནས་རང་ྱིད་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་
ཞུགས་པ་ན་མ་བརྟུལ་བ་དེ་ལྟའྱི་གཞྱི་གལ་ཏེ་དན་པར་འགྱུར་ན། ཐག་ེ་ན་ལོག་ནས་བརྟུལ་ཞྱིང་། ཅྱི་སེ་ཐག་
རྱིང་བར་སོང་ན་དན་པ་དེའྱི་མོད་ལ་བདག་ནྱི་བྱྱིས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཐུབ་པའྱི་བསབ་པ་བརེད་པའོ་ཞེས་བདག་
ྱིད་ལ་ཡང་དག་པར་སད་ནས། དེ་ཡྱིས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་དགེ་སོང་གཞན་གནས་དེར་འགོ་བ་མཐོང་ན། དེའྱི་ཐད་དུ་ེ་
བར་སོང་ནས་ནྱི། གནས་མལ་དང་མལ་སན་ས་བའྱི་ཕྱིར་དུ་གུས་པ་སོན་དུ་འགོ་བས་དགེ་སོང་དེ་ལ་གསོལ་བ་
གདབ་པར་བྱའོ། །བསབ་བྱ་འདྱི་ལྟར་ན། མཚམས་ལས་འདས་པ་ཙམ་གྱིས་ལྟུང་བྱེད་དངོས་གཞྱིར་མྱི་འགྱུར་
བར་གསལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སོང་གཞན་དེ་ཡྱིས་བཅོལ་པའྱི་ཚིག་ཐོས་ནས་ཀང་གནས་མལ་སོགས་དེ་དག་
ས་བརྟུལ་མྱི་བྱེད་ན། བཅོལ་བའྱི་ཡུལ་དགེ་སོང་དེ་ཡང་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་མདའ་ཕོག་པ་ཡྱིས་བྱས་པའྱི་སྡུག་བསལ་
མས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རང་ྱིད་ས་བརྟུལ་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ལོག་པ་ལ་སྲོག་དང་ཚངས་སོད་ཀྱི་
བར་གཅོད་ཡོད་ན། མ་ལོག་ཀང་ེས་པ་མེད་པར་བཤད་པས་མཚམས་ལས་འདས་པ་ཙམ་གྱིས་ལྟུང་བྱེད་
དངོས་གཞྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་བསབ་བྱ་ལ་བཞྱི་སེ། གནས་མལ་གཡར་པོར་སྱིན་པ་དང་། བྱྱིན་པ་བསྲུང་
བའྱི་གང་ཟག་དང་། བརྟུལ་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་། ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་པར་བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་རྣམས་ཁྱིམ་
པས་མགོན་དུ་བོས་པའྱི་ཚེ་མྱི་འགོ་བ་དང་། སན་གཡར་བོ་མ་བྱྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་ཁྱིམ་པས་དགེ་སོང་རྣམས་
མགོན་དུ་བོས་པའྱི་ཚེ་འགོ་བར་བྱ་ཞྱིང་སན་ཡང་གཡར་བར་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །ཁྱིམ་པ་ལ་འདུག་སན་ལ་
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སོགས་པ་གཡར་བ་ན་ཕན་ཚུན་དགེ་ཚུལ་དག་གམ་ཁྱིམ་པ་ཡྱིས་བསྐུར་བར་བྱ་ཡྱི། དགེ་སོང་རང་གྱིས་བསྐུར་
བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལྟད་མོ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཟན་ཟ་བའྱི་དུས་སུ་སན་མ་གཡར་
བའམ། ཟས་མ་རོགས་པར་སན་ཕོགས་པ་ལ་བརེན་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁྱིམ་བདག་ལྟད་མོ་ལ་ལྷགས་
ནས་ཟན་ཟ་བའྱི་ཚེ་ན། ཟན་ཟ་བ་རོགས་ཀྱི་བར་དུ་འདུག་སན་སྱིན་པར་བྱ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
ཁྱིམ་ནས་ལངས་ཏེ་ཕྱིན་པ་ན། སན་རྐུན་པོས་ཁེར་བ་ལ་བརེན་ནས་སན་དེ་དག་སྲུང་མཁན་གཞག་གོ །སྲུང་
མཁན་དེ་ཡྱིས་བསྲུང་བའྱི་བར་དུ་ཡང་རང་གྱིས་ཀོག་པ་དང་བསམ་གཏན་སོགས་མ་མས་པར་བྱས་ནས་
བསྲུང་ངོ་། །སྲུང་བ་པོ་ཇྱི་ལྟ་བུ་དགོས་ཤེ་ན། སྲུང་བ་པོ་ནད་པ་དང་། ནད་གཡོག་དག་དང་། ཤྱིན་ཏུ་རྒན་པོར་
གྱུར་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་དང་། ནད་འཁོན་དང་བཅས་པ་དང་། བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དགེ་ཚུལ་
མན་ཆད་ལ་ནམ་ཡང་སན་བསྲུང་བའྱི་ཡྱིད་བརན་མྱི་བྱའོ། །སྐྱོན་འདྱི་དག་དང་བྲལ་བའྱི་དགེ་སོང་སྲུང་མཁན་ལ་
གཞག་གོ །གསུམ་པ་བརྟུལ་བའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི། དགེ་སོང་རྒན་གཞོན་གྱིས་སན་གཅྱིག་ལ་འདུག་པ་ན་སན་དེ་
དག་གསར་བུས་བརྟུལ་བར་བྱ་ཞྱིང་། གལ་ཏེ་གྱིས་ཀ་གསར་བུ་ཡྱིན་ན་ནྱི་གང་ཕྱི་ནས་དོང་བས་ཏེ་ལངས་
པས་སན་བརྟུལ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་བླ་མ་ལ་དམ་པའྱི་ཆོས་ན་པ་དང་། ཀུན་དགའ་ར་བར་གསོ་སོང་
ལ་འཚོགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་སུ་གནས་བརན་ཤྱིན་ཏུ་རྒས་པས་ལུས་ཤེད་ཆུང་བ་འཁད་མྱི་ཚུགས་པ་
ཡྱིས་དགེ་སོང་གཞན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འཚོགས་པ་ན་གང་དུ་འདུག་ས་དེར་འདུག་སན་གཞག་པར་བྱ། འགེལ་
བ་བསྲུང་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་རྒྱབ་རེན་གཞག་པར་བྱའོ། །འདུག་སན་དང་རྒྱབ་རེན་སོགས་གཞག་དགོས་པ་
དེའྱི་ཕྱིར་སོ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསེན་བཀུར་གྱི་ཆོ་ག་ནྱི། བླ་མ་དང་སོབ་མ་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་ཕན་པར་
འདོད་པས་བླ་མ་ལ་བརེན་ནས་བྱ་བར་མཁེན་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་
མེད་ལ་བཞྱི་སེ། གོ་བུར་གྱི་རེན་གྱིས་ེས་པ་མེད་པ། ཞར་ལ་ེ་འཁོར་གྱི་ཚད་བསན་པ། དགོས་པའྱི་རེན་
གྱིས་ེས་པ་མེད་པ། ཡུལ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་ེས་པ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གཞོན་ནུ་ཞྱིག་ཕྱི་རོལ་དུ་
དོང་བའྱི་བར་ལ་དགེ་འདུན་གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་སོ་བཅད་པས། ཁྱིམ་གཞན་དུ་གདུགས་ཚོད་ལ་ས་
ཚོམས་སུ་སོང་བ་ན། གཞོན་ནུའྱི་གདུགས་ཚོད་བཅག་པས་རྱིངས་པའྱི་རེན་དག་བྱུང་བ་ན་རྱིག་པའྱི་ར་བའམ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཤྱིང་གྱི་དྲུང་དུ་མལ་སན་བཞག་པ་ལ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དེ། རེན་གྱི་དབང་གྱིས་གནང་བས་སོ། །དེས་ན་གོ་བུར་དུ་
གང་ཟག་གཞན་གྱི་ཟན་གཅད་པར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་གདམས་སོ། །གྱིས་པ་ཞར་ལ་ེ་འཁོར་གྱི་ཚད་བསན་པ་ནྱི།
གནས་གང་དུ་སོང་ནས་མྱིག་གྱིས་བལྟ་བའྱི་ཡུལ་མྱིན་པར་གྱུར་པའམ། སར་གསུངས་པའྱི་ཆོས་གོས་ཀྱི་ེ་
འཁོར་ཇྱི་སྲྱིད་པ་དེ་སྲྱིད་ཀྱི་ཚད་ཙམ་མལ་སན་གྱིའང་ེ་འཁོར་གྱི་ཚད་དུ་གཟུང་ངོ་། །དེ་ཡང་རྱིག་པ་སོགས་
ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཡྱིན་ན་སོ་ཁང་ནས་འདོམ་བཞྱི་བཅུ་ར་དགུ་ནྱི་ེ་འཁོར་རོ། །གསུམ་པ་དགོས་པའྱི་རེན་གྱིས་
ེས་པ་མེད་པ་ནྱི། འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་སངས་པས་ཤྱིན་ཏུ་བདེ་བའྱི་གནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཆོས་
དགོས་འདོད་འབྱུང་བས་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་འད་བ་སོན་པ་ན། བཤད་པར་བྱ་བའྱི་སོན་པའྱི་བཀའ་ལ་མཆོད་པར་བྱ་
བའྱི་བསམ་པས་སན་མཐོ་བ་དང་མཛེས་པ་ལ་འདུག་པར་བྱའོ། །ཁྱི་རྐང་ལ་སེང་གེའྱི་གདོང་བྲྱིས་པའྱི་སེང་གེའྱི་
ཁྱི་ཡང་ཆོས་སོན་པ་ན་བཅང་བར་བྱའོ། །ཁྱིའྱི་ཁད་པར་ནྱི། གྲུ་བཞྱི་ངོས་རབ་ཏུ་མམ་པ་ལ་བདེ་བའྱི་སན་དང་།
རྒྱབ་རེན་དང་། རྐང་རེན་དང་། ཁྱི་ལ་འཛེག་པའྱི་སྐས་དང་བཅས་པ་དང་། ཆུན་འཕང་དང་མཛེས་པའྱི་བླ་རེ་
ལེགས་པར་བཀོད་པའྱི་སེང་གེའྱི་ཁྱི་ཡང་ཆོས་སོན་པའྱི་ཁྱིར་བཅང་བར་བྱའོ། །ཆོས་སོན་པ་དེའྱི་ཚེ་ནོར་ཡོད་
པ་དག་གྱིས་ཕུལ་བའྱི་ཁྱི་ལ་འདུག་པར་རེས་སུ་གནང་པའྱི་ཕྱིར་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྒྱན་ཀུན་གྱིས་མཛེས་པར་སས་
ཤྱིང་། བཟོ་ལེགས་པར་བྱས་པ་དེ་ལ་འདུག་པར་བྱ་བ་ྱིད་དོ། །བསམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བུས་ཤེ་ན། འདུས་བྱས་ཐམས་
ཅད་མྱི་རག་པར་ཡྱིད་ཆེས་པས་འདུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་
དང་། སྱིན་བདག་ལ་ཡང་བསོད་ནམས་གསོག་པའྱི་སོ་ནས་ཕན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རྱིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱན་
གྱིས་མཛེས་པའྱི་ཁྱི་ལ་སོམ་བརོན་ཆོས་སོན་པ་ན་འདུག་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཡུལ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་རྱིན་
པོ་ཆེའྱི་ཁྱི་ལ་འདུག་པ་ལ་ེས་པ་མེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ནྱི། གནོད་སྱིན་གྱི་གནས་དང་། ཀླུའྱི་ཡུལ་དང་། ལྷ་
མྱིན་གྱི་གནས་དང་། ལྷའྱི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ལོངས་སོད་རྱིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པ་དག་ལ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སོད་དང་
ས་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ལ་རེག་ཀང་ལྟུང་བའྱི་སྐྱོན་མེད་དེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱི་དག་ལྷ་ལ་སོགས་པ་དེ་
དག་གྱི་བསོད་ནམས་ལས་དེ་དག་གྱི་ལོངས་སོད་རོལ་མེད་དུ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཐུབ་པས་
རྣམ་འབྱེད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྷོ་ལམ་ནས་འོངས་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ལ་བཅས་པ་གདྱིང་བ་ལ་
གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བའྱི་རྣམ་གཞག ཇྱི་ལྟར་བསེན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དག་ཏུ་སོམ་བརོན་གྱིས་རྩྭ་སོགས་བཏྱིང་ནས་ནྱི་མ་བསྡུས་ཤྱིང་གཞན་ལ་མ་
བཅོལ་བར་སྲོག་དང་ཚངས་སོད་ཀྱི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་པ་སོགས་ཀྱི་རེན་མེད་བཞྱིན་དུ་གྱི་ནར་ཡང་བོར་ནས་
འགོ་བར་བྱེད་ན་ལྟུང་བའོ། །རེན་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ནྱི། མ་བརྟུལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་དགེ་འདུན་
གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སྲོག་ཆགས་སྐྱེ་བའྱི་ེས་དམྱིགས་ཡོད་པའྱི་སར་རང་ངམ་གཞན་བསྐོས་པས་རྩྭ་སོགས་
གདྱིང་བར་བྱ་བ་བཏྱིང་ནས་མ་བསྡུས་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་ཤེས་བཞྱིན་དུའམ་བརེད་ཀང་རུང་ངོ་། །སོར་བ་ནྱི་
རང་གྱིས་མ་བསྡུས་པའམ། གཞན་ལ་མ་བཅོལ་བར་ེ་འཁོར་ལས་གཞན་དུ་འགོ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་
ེ་འཁོར་ལས་འདས་པའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་གཞྱི་དང་། སེལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མལ་
སན་མ་བསྡུས་ན་ེ་འཁོར་ལས་མ་འདས་ཀང་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པ་ན་ལྟུང་བ་དང་། འདས་ན་ཕན་ཕུན་དུ་མ་གྱུར་
ཀང་ེས་བྱས་སུ་བཤད་པ་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་མལ་སན་གྱི་རེས་ལ་བསན་པ་རྩྭ་སོགས་གདྱིང་བ་འདྱི་
ལ་ཡང་འདུལ་བའྱི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པས་ས་མ་ཁོ་ན་ལྟར་ངེས་པར་ལྟུང་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར་པར་བཤད་དོ། །གྱིས་
བསེལ་བ་ནྱི། རྱི་བྲག་ཅྱིག་ཏུ་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་གཞན་གྱིས་གདྱིང་བའྱི་ར་སོགས་མྱི་གཅང་བའྱི་ས་ཕོགས་སུ་
བོར་བ་ལ་བརེན་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྡུ་དགོས་པའྱི་རྩྭ་སོགས་ཀྱི་གདྱིང་བ་ཡང་ཆུའྱི་ནང་དུ་དོར་ནས་
གཞན་དུ་འགོ་བ་བྱས་སམ། ཁྱིམ་གཞན་དུ་བཏྱིང་བའྱི་རྩྭ་སོགས་ཀང་མྱི་བརྟུལ་ལམ། ཅྱི་དགའ་བར་མ་བརྟུལ་
ན་ེས་བྱས་སོ། །ཡང་ན་ཁྱིམ་གཞན་དུ་རྩྭ་སོགས་བཏྱིང་བའང་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ལ་དྱིས་ནས་བརྟུལ་ཟེར་
ནའང་མ་བརྟུལ་ལམ། ཁྱིམ་བདག་གྱིས་མ་བསྐོས་བར་ཆུའྱི་ནང་དུ་དོར་ནས་སམ། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གདྱིང་
བ་ཐོབ་པ་སེ་དགོས་པའྱི་རྩྭ་སོགས་ཀང་ནང་དུ་མ་བརྟུལ་ན་ནྱི་ེས་བྱས་སོ་ཞེས་པ་ས་འགྱུར་ལྟར་བྱས་
སོ། །གྱིས་པ་ཇྱི་ལྟར་བསེན་ཚུལ་ནྱི། བསམ་གཏན་པའྱི་འཆག་པའྱི་ས་རྒྱ་ཁོན་ཆེ་བ་དགོས་པས་ཁྲུ་ནྱི་བཅོ་
བརྒྱད་ཀྱི་ཚད་དག་ཏུ་བྱའོ། །ཁ་ཏོན་པའྱི་འཆག་ས་ནྱི། བསམ་གཏན་པའྱི་འཆག་ས་ཙམ་མྱི་དགོས་པས་ཁྲུ་བཅུ་
གྱིས་བྱའོ། །འཆག་ས་དེ་རྐང་འོག་ཏུ་རྩུབ་ན་བར་ཐང་སེ་རྩྭ་དང་ཤྱིང་བལ་ལ་སོགས་པ་གདྱིང་ངོ་། །རླན་ཆེ་
བའྱི་གནས་སུ་རྩྭ་སོགས་བཏྱིང་བ་ལས་གཞན་དུ་མ་བཏྱིང་ན་ནད་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བས་ན་ས་གཞྱི་དག་ཏུ་རྩྭ་
གདྱིང་བར་བྱའོ། །འཆག་པའྱི་དུས་སུ་ཡང་སོད་ལམ་གཟོབ་པའྱི་བག་ཡོད་དང་། བླང་དོར་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཤེས་བཞྱིན་དང་བཅས་པས་གཅག་གོ །རླན་ཆུང་ན་གཏྱིང་བའྱི་རྩྭ་སོགས་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅྱིང་སྐྱོང་ནུལ་
བྱའོ། །ས་རླན་ཆེ་ན་ྱིན་རེ་བཞྱིན་བླ་འོག་བསྒྱུར་བར་བཤད་དོ། །འཆར་ཀ་ལ་བཅས་པ་གྱིས་ཡོད་པ་ལས།
དང་པོ་སྐྲོད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རང་གྱིས་སྐྲོད་པ་དང་། བཅོལ་ཏེ་སྐྲོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གྱི་དགེ་འདུན་
གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ནྱི་ཞེ་སང་བས་དགེ་སོང་གཞན་ཕྱིར་ལ་སྐྲོད་ན་སྐྲོད་པ་པོའ་ི དགེ་སོང་ལ་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་
འབྱུང་བར་གསུངས་སོ། །ཡང་མ་བསྐྲད་ན་བསྐྲད་བྱ་ྱིད་ལ་གནོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་
པ་དེ་འདའྱི་རེན་ཡོད་པ་ཅན་ཡྱིན་ན་ལྟུང་བ་སྐྱེད་བྱེད་དུ་མ་གཏོགས་སོ། །ས་འགྱུར་ལས། དེ་འདའྱི་སྐྱོན་ནྱི་མ་
གཏོགས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་སོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་
ནས་སྐྲོད་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་ཞེ་སང་བས་སྐྲོད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་གཞན་སྐྲོད་པ་ལ་ཞུགས་པའོ། །དངོས་
གཞྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཐོན་པའོ། །དགག་བྱ་གཞན་ལ་གནོད་པའོ། །གྱིས་པ་བཅོལ་ཏེ་སྐྲོད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དགེ་སོང་
ལ་བཅོལ་བ་དང་། དགེ་སོང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བཅོལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏེ་རང་མྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་གཞན་ལ་
བཅོལ་ཏེ། སེམས་སང་པ་དང་བཅས་པས་དགེ་སོང་གཞན་སྐྲོད་དུ་འཇུག་ན་ཡང་དང་པོའ ་ི སྐྲོད་དུ་འཇུག་བྱེད་
དང་། དངོས་སུ་སྐྲོད་མཁན་གྱི་དགེ་སོང་དེ་དག་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་ལྟུང་བྱེད་འབྱུང་བ་ཁོ་ནར་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དགེ་སོང་རང་གྱིས་བསྐུལ་ནས་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་སོམ་བརོན་གཞན་
སྐྲོད་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་ན་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་དགེ་སོང་ལ་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །དགེ་ཚུལ་དེ་དག་ལ་ནྱི་འགལ་ཚབས་ཅན་
ཏེ་ེས་བྱས་སོ། །མདོ་ར་བ་ལས་ནྱི། ཡང་དགེ་སོང་གྱིས་དགེ་སོང་མ་སོགས་སྐྲོད་ན་ེས་བྱས་དང་། དགེ་སོང་
གྱིས་ཁྱིམ་པ་བསྐོས་ནས་དགེ་སོང་སྐྲོད་དུ་འཇུག་ན་ཁྱིམ་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་སྱིག་པ་བསྐྱེད་ལ། དགེ་སོང་
གྱིས་ཁྱིམ་པ་སྐྲད་ན་ེས་བྱས་སོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཡང་འཆར་ཀ་ལ་བཅས་པ་ཕྱིས་གནོན་ལ་བསན། བཤད་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། འཆར་ཀས་དགེ་སོང་གསར་བུ་ཞྱིག་བྲྱིད་ནས་དེས་ཁ་ཟས་ངན་པ་ཟོས་པ་ན་ཁ་འདོན་
གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་བསྐུལ་བ་དང་། ཁ་ཟས་བཟང་པོ་ཟོས་པ་ན་བསམ་གཏན་བྱེད་དུ་བཅུག་པས་སམ། གང་བ་ན་
བསྱིལ་ཡབ་ཀྱིས་གཡབས་པ་དང་། དོ་བ་ན་རྩྭ་རུ་མེ་སར། བཤང་གཅྱིའྱི་སྐྱབས་མེད་པར་ཆོལ་ཟངས་སས། རྱི་
ལུ་ཟོ་ཞྱིག་ཅེས་བྱས་ནས་མེ་ཁང་དུ་འཁྲུར་བཅུག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀང་རུང་། དགེ་སོང་ལ་ནྱི་མཐོ་འཚམས་ན་
ལྟུང་བྱེད་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་སུ་སར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བར་ཞུགས་པའོ། །ཀུན་སོང་ས་ནས་གནས་པར་ཤེས་བཞྱིན་དུ་མཐོ་འཚམས་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་མཐོ་
འཚམས་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་མཐོ་འཚམས་པའྱི་བྱ་བ་རོགས་པའོ། །དགག་བྱ་གཞན་ལ་གནོད་
པའོ། །གཞན་གྱིས་བསེན་བསྐུར་འདེན་པའྱི་ས་དང་། ཁྲུས་བྱེད་པའྱི་ཁང་པ་དང་། ཁང་པའྱི་སོ་མོ་ྱིད་དང་ནྱི།
གནས་ཁང་དང་མཛོད་དང་ཁང་བཟང་རྣམས་སུ་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་ས་མ་ྱིད་ལ་སར་ཞུགས་པ་ཤེས་བཞྱིན་
དུ། ཆེད་དུ་གཏད་ནས་ནྱི་འདུག་སན་དང་གནས་དང་གནས་མལ་སོགས་ལ་དགེ་སོང་ས་རོལ་ནས་གནས་པ་ལ་
ལུས་དང་ངག་གྱིས་འཚེ་བར་བྱེད་པ་དང་ཕྱིས་གནོན་བྱེད་པ་ལ་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་ར་བ་
འབྱུང་བ་ལ་འདུག་པ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་བསབ་བྱ་ནྱི། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་སེང་གྱི་
གནས་སུ་སང་ལེབ་དང་། དེ་དང་འད་བ་སོགས་ཀྱིས་ཕུབ་པ་ལ་འདུག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་འདུག་ཁྱིའྱི་རྐང་པ་
དག་མནན་པས་ཐུར་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཐོག་སྱི་བ་ལ་ནྱི་ཁྱི་རྐང་རྣོན་པོ་འཛུགས་པར་བྱས་ནས་འདུག་པ་ལ་ལྟུང་བྱེད་
དུ་འདོད་དོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཡང་ཐོག་སྱི་བ་ལ་ཁྱི་རྐང་འཛུགས་
པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་ཁྱི་རྐང་གྱི་ར་བ་ཐོག་ལ་ཐལ་བྱུང་དུ་དབྱུང་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་ཁྱི་རྐང་རྣོན་པོ་སེང་
ཐོག་ཏུ་མནན་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཐལ་བྱུང་དུ་སོང་ནའོ། །དགག་བྱ་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ལ་གནོད་
པའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ནྱི། ཁྱི་གང་གྱི་ར་བ་ཐུར་ལ་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་སེང་གྱི་ཐོག་
ཤྱིན་ཏུ་མ་ཁང་བ་མ་ཡྱིན་པར་སྱི་བ་ལ་ཁྱི་བཙུགས་ནས་སེང་དུ་ལུས་ཀྱི་ལྱིད་ཕབ་སེ་མནན་པས་ར་བ་ཕྱིར་
འབྱུང་བའོ། །སང་ལེབ་སོགས་ཀྱིས་ཕུབ་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཐོག་ཤཤྱིན་ཏུ་སྲ་
བར་ལེགས་པར་གནས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཁྱིའྱི་རྐང་རེན་རོ་ལེབ་སོགས་ཀྱིས་བྱས་པ་ལ་འདུག་པ་ྱིད་དང་
ནྱི། ཁྱི་བཀན་ཏེ་བཞག་ནས་འདུག་པ་ལ་ཡང་འདྱིར་ནྱི་བཀག་པ་ཡོད་པ་མྱིན་ཏེ། འདུག་པར་མ་ཟད་ལ་བ་ལ་
ཡང་ལྟུང་བ་མེད་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ྱིད་དོ། །ཡང་ཁྱི་རྐང་ལགས་ཀྱི་གཟེར་བུས་བསམས་པ་དང་། ཁྱི་རྐང་གྱི་ར་བ་
བརན་པོར་བྱས་པ་དག་ལ་འདུག་ཀང་རུང་ལ། ཁྱི་རྐང་ར་བ་བལ་བ་ཛ་སོགས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བཅྱིངས་པ་
དག་ལ་འདུག་ཀང་རུང་ངོ་། །ཁྱི་རྐང་རྣོན་པོ་རེ་མོ་ཕུར་བུ་ལྟ་བུ་མནན་པས་ཐལ་བྱུང་དུ་འབྱུང་བ་ནྱི་བཀག་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ཀོའུ་ཤཱམྱིར་འདུན་པ་ལ་བཅས་པ་འདེབས་པ་ལ་གསུམ་སེ། དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་དང་། བསབ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་ཆུ་ཡྱིས་ནྱི་རྩྭ་དང་ཤྱིང་སོགས་ལ་རང་གྱི་འདེབས་པར་བྱེད་
དམ། གཞན་འདེབས་སུ་འཇུག་པ་ྱིད་ཀང་རུང་སེ། སོམ་བརོན་ལ་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །འདུ་ཤེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་
གྱིས་ནྱི་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་ཚུལ་དེར་འདུ་ཤེས་སམ། སྲོག་ཆགས་ཡོད་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ྱིད་ཀྱིས་
ཀང་སོམ་བརོན་ཅན་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །སྲོག་ཆགས་མེད་པ་ལ་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་འདེབས་པར་བྱེད་
ན་ེས་པ་མེད་དོ། །ཐེ་ཚོམ་གཞན་གྱི་སོ་ནས་ཀང་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་ྱིད་དུ་བསན་ཏེ། ཡོད་པ་ལ་ཕལ་ཆེར་
མེད་སམ་པ་དང་། མེད་པ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་སམ་པའོ། །འདྱི་དག་ནྱི་འདུ་ཤེས་དྲུག་གྱི་སོ་ནས་ལྟུང་བ་ཡོད་མེད་
དཔད་པའོ། །དེ་ལྟར་ལྟུང་བྱེད་གྱིས་དང་། ལྟུང་མེད་གྱིས་དང་། ེས་བྱས་གྱིས་སོ། །དེ་ལའང་གཞྱི་ནྱི་སྲོག་
ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་ཆུའོ། །བསམ་པ་ནྱི་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པར་འདུ་ཤེས་པའམ། ཡོད་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་
བའོ། །སོར་བ་ནྱི་རང་གྱིས་སམ་འདེབས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའོ། །མཐར་ཐུག་སྲོག་ཆགས་ཤྱི་བ་
ནའོ། །དགག་བྱ་སྲོག་ཆགས་ལ་གནོད་པའོ། །གྱིས་པ་ཞར་བྱུང་ནྱི། མྱི་རྒོད་བྲོས་པ་ཞྱིག་གྱིས་དགེ་སོང་ལ་ཆུ་
འདེན་པའྱི་དཔང་ཐག་དང་ཆུ་སོད་མེད་པས་མྱི་རྒོད་རང་གྱི་ལྟོ་བ་དལ་ཏེ། དགེ་སོང་གྱིས་ཁག་འཐུང་བར་བྱས་
པ་ལ་བརེན་ནས། ཆུ་དཀོན་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་དཔང་ཐག་དང་བཅས་པ་བྱས་ནས་ཁོན་པ་ནས་ཆུ་དངས་
ཏེ་ཆུ་སོང་བ་ལ་སེར་བར་བྱེད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་བསབ་བྱ་ལ་གསུམ་སེ། རུང་བར་བྱས་པ་སད་
པས་མདོར་བསན། སོ་སོར་ཕེ་སེ་རྒྱས་པར་བཤད། སྱིན་ཚུལ་གྱིས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆུ་རོག་པ་
ཅན་ལ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་རོག་ན་ཤྱིང་ཀ་ཏ་ཀའྱི་ལོ་མ་སོགས་ཀྱིས་ཆུ་དྭངས་པར་བྱས་ཏེ་བརག་པར་
བྱའོ། །རོག་པ་ྱིད་དྭངས་པའྱི་ཚད་ནྱི་གང་དུ་ཆུ་ལ་བྱད་བཞྱིན་གྱི་གཟུགས་བརན་གསལ་བར་བལྟར་ཡོད་
པའོ། །དྭངས་པར་བྱས་ཏེ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་ལེགས་པར་བརགས་པ་དེ་ནྱི་འབད་པས་བཙགས་ནས་ནྱི་
བཙགས་པའྱི་ཆུ་བཏུང་དུ་རུང་ངོ་། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྲོག་ཆགས་མེད་པར་ཤྱིན་ཏུ་དག་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་
སོ། །གྱིས་པ་སོ་སོར་ཕེ་སེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། གང་སོད་པར་བྱ་བ་དང་། ཇྱི་ལྟར་སོད་པའྱི་
ཚུལ་དང་། རུང་མྱི་རུང་གྱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དག་པའྱི་ཆུའྱི་དབྱེ་བ། ཆུ་ཚགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
བརག་པ་ལ་གུས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གྱི་བཏུང་བྱ་དག་པ་ལྔས་རུང་བར་བྱས་པའྱི་ཆུ་ལྔ་ཡང་
དག་གཟུང་ངོ་། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། སར་སྲོག་ཆགས་འབྱུང་མ་མྱོང་བའྱི་ཁོན་པ་ཁོན་པ་རྣམ་དག བཀོད་མའྱི་ཆུ་
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མྱིག་ནས་བྱུང་བ་བཀོད་མས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཞབས་ཚགས་ཅན་ལ་སོགས་ཆུ་ཚགས་དམ་པོས་
བཙགས་པ་ཆུ་ཚགས་ཀྱིས་དག་པར་བྱས་པ་དང་། དགེ་འདུན་མཐུན་པས་བསྐོས་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་བརགས་
པ་དགེ་འདུན་གྱིས་དག་པར་བྱས་པ་དང་། དགེ་སོང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྟ་སོད་དང་འཚོ་བ་མ་མས་པས་
བརགས་པ་གང་ཟག་གྱིས་དག་པར་བྱས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆུ་ཚགས་ཀང་རྣམ་པ་ལྔའོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། རྱིལ་
ཚགས་ཞེས་བྱ་བའྱི་དབྱྱིབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི། འོད་ལྡན་ལས། རྱིལ་ཚགས་ནྱི་ཟླུམ་པོ་ཁ་གྱིས་པའོ་ཞེས་སོ། །དེ་
བཞྱིན་དུ་གོལ་བར་བྱེད་པའྱི་རས་ནྱི་བསལ་ཚགས་ཏེ། འགེལ་ཆུང་ལས་ནས་ཆུ་ལ་སངས་བ་འཚིར་བ་ལ་
བཤད་དོ། །གྲུ་གསུམ་པ་ནྱི་གྲུ་གསུམ་ཡོད་པའོ། །རྱིལ་བ་ཞབས་ཚགས་ཅན་ཏེ་རྱིལ་བའྱི་ཞབས་སུ་ཚགས་
བྱས་པའོ། །བུམ་ཚགས་གཅེའུ་ཅན་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། མདོ་ར་བར། དེ་ནྱི་བུམ་པའྱི་དབྱྱིབས་ཅན་པདྨའྱི་སྦུ་གུ་
ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་འོག་སྦུབས་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ལ། འགེལ་པ་ལས། བུམ་པའྱི་སྦུབས་ནས་པདྨའྱི་སྱིང་པོ་
ལྟ་བུའྱི་འབུར་བ་བྱས་པ་ལ་བུ་ག་མང་དུ་བཏོད་པ་ཞེའོ། །གསུམ་པ་བརག་པ་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་ནྱི། ཡུན་ཇྱི་སྲྱིད་
དུ་བརག་ཅེ་ན། ཇྱི་སྲྱིད་ཆུ་འདྱི་དག་པར་ངེས་པའྱི་བར་དུ་རེ་གཅྱིག་པའྱི་བློ་ཡྱིས་རྒྱུན་དུ་སེ་ཡུན་རྱིང་པོར་འབད་
པས་ཆུ་རྣམས་ལ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་ཡོངས་སུ་བརག་སེ། འོན་ཀང་སོད་བླ་འོག་ཡང་ཡང་བསྒྱུར་ནས་བརག་
པ་མྱིན་ནོ། །ཡུན་ཇྱི་སྲྱིད་བརག་པའྱི་ཡུན་ཚད་ནྱི། བ་ལང་དྲུག་གྱིས་འདེན་པའྱི་ཤྱིང་ར་སྨྱུག་མས་གང་བ་ཡུལ་
མ་ག་དྷཱ་པའྱི་གོང་གཅྱིག་ཡོངས་སུ་འཁོར་བའྱི་དུས་གང་གྱི་ཚད་དེར་ཆུ་དེ་ལ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་ཡོངས་སུ་
བརག་གོ །ཡང་བརག་པ་དེ་ལ་སོད་ཀྱི་སྐྱོན་ལ་སོགས་པ་ཡྱིས་གལ་ཏེ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་དང་།
ལེགས་པར་མ་བརགས་པའྱི་འགོད་པ་སྐྱེས་ཏེ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་པར་དོགས་ན་ཆུ་དེ་ནྱི་སར་ཡང་བརག་པར་
བྱས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བྱས་ནས་ཡོངས་སུ་སད་དོ། །ཡང་དགེ་སོང་འགོ་བ་ན་རྒྱང་གགས་ལྔའྱི་བར་དག་ཏུ་
སོང་ནས་ཕྱིན་པའྱི་ས་དེ་ན་ནྱི་སྲོག་ཆགས་ལས་གོལ་བྱེད་ཀྱི་རས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆུ་ཚགས་ལྔ་པོ་གང་ཡང་
རུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་རུང་ལ། ཆུ་ཚགས་མེད་ཀང་སར་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ལོག་པར་འདོད་པའྱི་བསམ་པ་
ཡྱིས་དཔག་ཚད་ཕེད་དུ་འགོ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །རང་ལ་ཆུ་ཚགས་དངོས་སུ་མེད་ཀང་ཡྱིད་བརན་པའྱི་
གོགས་ལ་ཡོད་པ་ལ་ནྱི་ཆུ་ཚགས་དངོས་སུ་ཡོད་པ་དང་དོན་མཐུན་པས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱང་རྱིང་དུ་སོང་ཡང་ེས་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མེད་དོ། །ཆུ་བོ་འབབ་པའྱི་རྒྱུན་ཕོགས་བཞྱིན་དུ་འགོ་བ་ལ་ནྱི་ས་རོལ་དུ་བརགས་པའྱི་ཆུ་འཐུང་བ་ལ་ེས་པ་
མེད་ལ། དང་པོའ ་ི འབབ་ཆུ་ཆུ་གཞན་དང་མ་འདེས་ན་རྒྱང་གགས་རེ་རེར་སོང་བ་ན་བརག་པར་བྱ་ཞྱིང་། གཞན་
དང་འདེས་ན་ནམ་འདེས་པའྱི་མགོ་རོམ་པ་ནས་བརག་པར་བྱའོ། །ཆུ་བོའ ་ི རྒྱུན་ལས་བཟློག་པའྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་
བ་ཡྱིས་ནྱི་འཇུག་ངོགས་རེ་རེར་སོང་བ་ན་བརག་པར་བྱའོ། །རྒྱུན་གྱི་བཟློག་ཕོགས་སུ་འགོ་བའྱི་དུས་སུ་ཆུ་
གཞན་དང་ནྱི་འདེས་པ་ལའང་སར་བསན་པའྱི་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་འཇུག་ངོགས་རེ་རེར་བརག་དགོས་པ་འདྱི་ྱིད་དུ་
ཤེས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ཇྱི་ལྟར་སོད་པའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། ཆོ་ག་གང་གྱིས་སད་པ་དང་། སོད་གང་དུ་སད་
པ་དང་། སོད་མྱི་མས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁོན་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཆུ་བླངས་ནས་ཆུ་དེ་བདག་པོ་གང་
གྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆེད་དང་། ཆུ་དེའྱི་ལྷག་པའྱི་ལྷའྱི་ཕྱིར་དུ་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
རྒྱལ་པོ་སྱིན་བདག་ྱིད་དང་ནྱི། །ཞེས་སོགས་འདོན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལོ་མ་དང་འདབ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་
ན་ཆུས་གང་བའྱི་བུམ་པའྱི་ཁ་ནྱི་བཟློག་པ་ཡྱིས་དུས་ནམ་ཡང་ཆུ་བཏུང་བར་མྱི་བྱ་སེ་ཞེས་གསུངས་
སོ། །དམྱིགས་བསལ་ལ་ཆུ་འཐུང་བའྱི་སོད་ལོ་མ་དང་འདབ་མ་ལ་སོགས་པ་མ་རེད་ན་དབེན་པར་ཁ་བཟློག་
ནས་འཐུང་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྱིལ་ཚགས་དང་བླམ་ཚགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁ་དག་ནྱི་འདབ་
མ་དང་ལོ་མ་སོགས་ཀྱིས་ངེས་པར་དགབ་པ་བྱ་ལ་ཆུ་འཐུང་བ་དེའྱི་རེས་སུ་བུམ་པ་སོགས་མ་བཀབ་པར་ཡལ་
བར་དོར་ན་ེས་བྱས་ཡྱིན་ནོ། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སོད་ལ་དྱི་མ་ཡོད་པ་ནྱི་རབ་ཏུ་འབད་པས་བཀྲུ་བར་བྱ་
ལ། སྐམ་པར་འོས་པའྱི་བུམ་པ་གཤེར་བ་དང་ཕམ་པ་སོགས་ནྱི་དུས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་སོད་དུ་རུང་བའྱི་དོན་དུ་ེ་བར་
བསྐོམ་མོ། །ཇྱི་ལྟར་སོད་པའྱི་ཚུལ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རུང་མྱི་རུང་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་བཞྱི། གང་ཟག་གང་
གྱི་སོ་ནས་རུང་མྱི་རུང་དང་། དངོས་པོའ ་ི སོ་ནས་རུང་མྱི་རུང་དང་། དམྱིགས་བསལ་བསན་པ་དང་། སོད་གང་
དུ་རུང་མྱི་རུང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། ཁྱིམ་པས་ཆུ་ལ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་བརག་པ་ཁྱིམ་པ་ྱིད་ལ་རུང་སེ། དགེ་
ཚུལ་གྱིས་ནྱི་སད་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །དགེ་ཚུལ་གྱིས་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་ལེགས་པར་བརགས་པ་ནྱི་ཁྱིམ་པ་
དང་དགེ་ཚུལ་གཞན་ལའང་སད་བྱ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་དེ་ཡྱིས་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་རྣམ་
པར་བརགས་པ་ནྱི་ཁྱིམ་པ་ཡན་ཆད་གང་ལ་ཡང་རུང་སེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་དགེ་སོང་གྱིས་བརགས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
དག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རོག་བྱེད་ཀྱི་དགེ་སོང་ཡང་བསབ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པས་བརག་དགོས་སོ། །བསབ་
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པ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པ་ལས་གཞན་དུ་བསབ་པ་ལ་གཡེལ་བས་བརགས་ཀང་སད་དུ་རུང་བ་མྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཁོན་པ་དང་རྱིང་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆུ་རྣམས་ཟས་ལ་སོགས་པས་དྱི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་ན་ཐེ་
ཚོམ་མེད་པར་ཆུ་དེ་ཆུ་ཚགས་ཀྱིས་བཙགས་ནས་ནྱི་ཆུ་ཚགས་དེ་ཡྱིས་ཟས་ཀྱི་རོག་པ་དེ་མེད་པར་བྱའོ། །ཁོན་
པ་དང་བུམ་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་གྱི་ཆུ་གང་དུས་རུང་གྱི་དྱི་ཙམ་ཡོད་པ་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བརག་པར་
བྱས་པས་དག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་གནས་སྐབས་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ནྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་སད་དུ་རུང་
ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི། ཆུ་མེད་པ་བ་གང་གྱི་ལྷས་ལ་སོགས་པར་དགེ་སོང་སོང་བའྱི་ཚེ་ན་ཆུ་གཏན་མེད་དམ། ཆུ་
ཉུང་བ་ཞོག་ཆུའམ་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་རྐང་པ་བཀྲུར་རུང་བས་ཆུའྱི་བྱ་བ་འགྲུབ་བོ། །བཞྱི་པ་ནྱི།
བཤང་པ་དང་ཆང་དང་གཅྱི་བའྱི་སོད་དག་བཏུང་བར་བྱ་བའྱི་ཆུ་ཡྱི་སོད་དུ་རྣམ་པར་སང་བར་བྱའོ། །མར་ཁུ་དང་
སྣུམ་བག་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སོད་ལ་ཆུ་སོད་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཐོག་མར་མེ་ཡྱིས་དང་། དེ་ནས་ཆུ་ཡྱིས་
དྱི་མ་ཡོངས་སུ་སང་ངོ་། །སོད་ཁ་སྦུབས་པའྱི་དུས་སུ་་དང་རུས་སལ་གྱིས་སོད་བལྡགས་པའྱི་གཤེར་གྱི་དྱི་མ་
ཡོད་པ་ལ་ནྱི་དྱི་མ་སང་པའྱི་ཕྱིར་མེ་དང་ཆུས་རུང་བར་བྱས་པའྱི་སོད་ཀྱི་ཆུ་ནྱི་སྐོམ་པའྱི་དུས་ལ་དུས་མ་ཡྱིན་
པར་ནྱི་སད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སྱིན་ཚུལ་གྱིས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། སོན་དགེ་སོང་མཛེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བུད་མེད་
ལ་བུམ་པའྱི་ཆུ་ཁ་ནང་དུ་རྒྱུན་བསྲྱིང་བས་བུད་མེད་དགེ་སོང་ལ་ཆགས་ནས་ཆོག་ཟེར་མ་ཕོད་ནས་ཤྱི་བར་
གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་བུད་མེད་དག་ལ་དགེ་སོང་གྱིས་ཆུ་ལ་སོགས་པ་བླུད་པར་འདོད་པ་ན་རྒྱུན་བསྲྱིང་བའྱི་
ཚུལ་གྱིས་སྱིན་པར་མྱི་བྱ་སེ། བུད་མེད་ལ་ཀུན་ནས་ཆགས་སེམས་ཀྱིས་ཀང་སྱིན་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །ཀོའུ་
ཤཱམྱིར་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་རྱིམ་པ་གྱིས་སུ་བརྱིག་པ་ལ། སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། ལྟུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ལྟུང་
མེད་དོ། དང་པོ་ནྱི། ཁང་པ་བྱེད་པར་འདོད་པ་སོ་ལེབ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ཆ་དང་། ལྷུང་བཟེད་སོགས་འཇོག་
པའྱི་ངོས་ཁུང་དག་དང་ནྱི་རྨང་གཞྱི་བརན་པོ་དང་། ཆུ་ཁུང་བཏོད་པ་དང་། སྐར་ཁུང་དང་འབབ་སེགས་དང་
བཅས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཆར་དང་རླུང་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སེང་ནས་བརྱིག་འཕོ་
མནན་པར་བྱ་བ་ནྱི་རྩྭ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིམ་པའྱི་གོང་བུ་དག་གྱིས་སམ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སེ། དེ་ཙམ་ྱིན་
གཅྱིག་ལ་གཞག་ཏུ་རུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། ྱི་མ་གཅྱིག་ལ་ཕ་གུ་རྱིམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་ལྷག་པར་གང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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འཇོག་པར་བྱེད་པ་ནྱི་དགེ་སོང་ལ་ངེས་པར་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་གཞྱི་མྱི་བརན་པ་
དང་ཆུ་ཁུང་སོགས་མ་བཏོད་པར་གཙུག་ལག་ཁང་བརྱིག་པའོ། །ཀུན་སོང་བརྱིག་པར་འདོད་པ། སོར་བ་རང་
ངམ་གཞན་བསྐོས་པའོ། །མཐར་ཐུག་རྱིམ་པ་ལྷག་པར་འཁོར་བའོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། ཐམས་ཅད་སོ་
ཕག་དང་རོ་བ་དག་གྱིས་སམ། ཐམས་ཅད་ཤྱིང་ལས་བྱེད་ན་ྱིན་གཅྱིག་ལ་རྱིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་ཀང་ལྟུང་
བའྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་ལ། སོམ་ནྱི། མ་བསྐོས་ྱི་མ་ནུབ་པ་དང་། །ཟས་དང་ཆོས་གོས་
གྱིས་དག་དང་། །དོན་མཐུན་གྲུ་དང་དབེན་གྱིས་དང་། །དགེ་སོང་མ་ཡྱིས་སོར་བཅུག་པའོ། །ཞེས་
པའོ། །དང་པོ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་མ་བསྐོས་པར་སོན་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟུང་བ་དང་། གདམས་པའྱི་དབྱེ་བ་དང་།
སོན་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་དགེ་སོང་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ལ་ཆོས་འདོམས་པ་
བསྐོ་བར་བྱ་སེ། ཆོས་ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཕམ་པ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་
འགེལ་པ་ལས། ཐོས་པ་འཛིན་པ་ནྱི་ཚིག་མྱི་བརེད་པའོ། །ཐོས་པ་བསགས་པ་ནྱི་བསམ་པས་དོན་མྱི་བརེད་
པའོ་ཞེས་པའྱི་ཁད་པར་དང་། གནས་བརན་རྒྱལ་ཚབ་ལྟ་བུ་ནྱི་བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་ྱི་ཤུ་ལོན་
པའོ། །ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ནྱི་ལྡན་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གེན་གྱིས། རྱིག་པ་དང་གོལ་
བར་སྨྲ་བ་ལ་བྱེད་དོ། །སུན་མ་ཕྱུང་བ་ནྱི་ལུས་ཀྱིས་དགེ་སོང་མ་ལ་རེག་པས་སུན་མ་ཕྱུང་བའོ། །ཆོས་ལྔ་པོ་
འདྱི་དང་ལྡན་པའྱི་དགེ་སོང་ལ་དགེ་འདུན་གྱིས་བསྐོས་པ་དག་ནྱི་དགེ་སོང་མ་ལ་ཆོས་འདོམས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་
འོས་པས་ཏེ། ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལས་གཞན་དུ་མྱི་ལྡན་པ་གཞན་གྱིས་ཆོས་སོན་ན་ལྟུང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་
ལྔ་དང་ལྡན་ཡང་དགེ་འདུན་གྱིས་མ་བསྐོས་པར་སོན་ན་ལྟུང་བའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་མའོ། །བསམ་
པ་ནྱི་ཆོས་ལྔ་དང་མྱི་ལྡན་པར་ཆོས་སོན་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་གཞན་གྱིས་མ་བསྐོས་པར་ཆོས་སོན་པར་
རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཆོས་བསན་ནས་དོན་གོ་བའོ། །དགག་བྱ་འཁྱིག་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། གྱིས་ཀ་ལ་
སྐུར་པ་འོང་བའོ། །གྱིས་པ་གདམས་པའྱི་དབྱེ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། བཀའ་དང་། བསན་བཅོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི།
མདོ་སེ་དང་། འདུལ་བ་དང་། ཆོས་མངོན་པ་སེ། མདོ་སེའྱི་རྒྱན་ལས། གནས་རྣམས་དང་ནྱི་མཚན་ྱིད་
དང་། །ཆོས་དོན་སོས་ཕྱིར་མདོ་ཡྱིན་ནོ། །ལྟུང་དང་འབྱུང་དང་ལྡང་བ་དང་། །ངེས་པར་འབྱུང་དང་གང་ཟག་
དང་། །བཅས་པ་དང་ནྱི་རབ་དབྱེ་དང་། །རྣམ་པར་ངེས་ཕྱིར་འདུལ་བ་ྱིད། །མངོན་དུའྱི་ཕྱིར་དང་ཡང་ཡང་
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དང་། །ཟྱིལ་གནོན་རོགས་ཕྱིར་མངོན་པའྱི་ཆོས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱི་དག་ནྱི་རོད་པ་མེད་པར་འདེན་པ་ཡྱིས་
གདམས་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་བཀའ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གང་ཞྱིག་
དོན་ལྡན་ཆོས་དང་ེ་འབྲེལ་ཞྱིང་། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སོང་བྱེད་གསུང་། །ཞྱི་བའྱི་ཕན་ཡོན་
སོན་པར་མཛད་པ་གང་། །དེ་ནྱི་དང་སྲོང་གསུང་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སེ་སོད་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་
དང་འབྲེལ་བའྱི་དོན་ནྱི། ལྷག་པའྱི་སེམས་དང་། ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་སོན་པ་ནྱི་རོད་པ་
མེད་པར་འདེན་པ་ཡྱིས་གདམས་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གྱིས་ཀ་ལ་སར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
བཀའ་ལས་གཞན་བསན་བཅོས་འདྱི་ནྱི་གདམས་པ་གྱིས་པར་ཡང་ནྱི་སར་ཡང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞེ་
ན། འཕགས་པ་གནས་བརན་གྱིས་བསན་པའྱི་ཚིག་འཕགས་པའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེད་པའྱི་ཐར་པ་ཐོབ་པའྱི་
ཐབས་སོན་པའོ། །རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གང་ཞྱིག་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱི །དབང་བྱས་རྣམ་གཡེང་མེད་
ཡྱིད་ཅན་གྱིས་བཤད། །ཐར་པ་ཐོབ་པའྱི་ལམ་དང་རེས་མཐུན་པ། །དེ་ཡང་དང་སྲོང་གསུང་བཞྱིན་སྱི་བོས་
བླངས། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་སོན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། སོན་པ་པོ་སེ་སོད་གསུམ་ཁ་ཏོན་དུ་ཐོན་པ། དེ་ཡང་མེད་
ན་སོ་ཐར་ཐོན་པ། དེ་ཡང་མེད་ན་དགེ་སོང་མའྱི་ཕམ་པ་བརྒྱད་དང་ལྱི་བའྱི་ཆོས་བརྒྱད་ཐོན་པ། དེ་ཡང་མེད་ན་
འདྱི་ལྟར་བརོད་ནུས་པ་སེ། ཐོག་མར་ཆོས་སོན་པར་བསྐོས་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་འདྱི་ལྟར་བརོད་དེ། དགེ་སོང་
མའྱི་དགེ་འདུན་ཁེད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་དྱི་བ་བྱས་ནས། ཁེད་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་
རེས་སུ་སོན་པ་ནྱི་དགེ་སོང་དུ་ཡང་སོ་བ་མེད་ལ། འོན་ཀང་ཁེད་རྣམས་ངན་སོང་གསུམ་དུ་འགོ་བ་ལ་འཇྱིགས་
པར་བྱེད་པས་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་སྲྱིང་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའྱི་བསབ་པ་མྱི་
འཁྲུགས་པར་རག་ཏུ་ནྱི་བག་ཡོད་པར་སྒྲུབས་ཤྱིག་ཅེས་འདོམས་པའོ། །སར་གནས་བརན་རྒྱལ་ཚབ་ལྟ་བུ་ཞེས་
གསུངས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ལེགས་པར་གསུངས་པའྱི་འདུལ་བ་དེ་ལ་རྒྱལ་སྲྱིད་ཅེས་བརོད་དེ། གདུལ་བྱའྱི་
འགོ་བ་ལ་རེས་སུ་བརེ་བས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྱི་དོན་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། འདུལ་བ་ལ་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་བརོད་པ་
དེ་ལྟར་ན་དགེ་སོང་འདྱི་ནྱི་འདུལ་བ་ལེགས་པར་འཛིན་པ་སེ་འདུལ་བ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་དགེ་སོང་ལ་རྒྱལ་
པོ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱའོ། །དགའ་བྱེད་ལ་བཅས་པ་ྱི་མ་ནུབ་ཀྱི་བར་དུ་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་པ་ལ་གསུམ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སེ། གནང་བའྱི་ཚད་དང་། ཚད་ལས་འདས་པའྱི་ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །ཚུལ་ལྡན་གྱི་དགེ་འདུན་རྣམས་
ཀྱིས་རེ་ཞྱིག་གདམས་ངག་གདམས་པར་དགེ་འདུན་འདོད་པ་མཐུན་པས་བསྐོས་པས་ཀང་འཇྱིག་རེན་པའྱི་
མྱིག་དང་འད་བའྱི་ྱི་མ་ཇྱི་སྲྱིད་མ་ནུབ་ཀྱི་བར་དུ་གདམས་ངག་བསན་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ནུབ་ནས་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏེ། ྱི་མ་ནུབ་པ་ལ་ནུབ་པ་དེར་ནྱི་འདུ་ཤེས་སམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཞྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་གདམས་ངག་དང་
རེས་སུ་གདམས་པ་སོན་ན་ཟད་པར་བྱེད་པའྱི་ལྟུང་བྱེད་དང་ནྱི་ཡང་དག་ལྡན་ནོ། །འདྱི་ལ་ཡུལ་ནྱི་དགེ་སོང་མ་
རྣམས་སོ། །བསམ་པ་ནྱི་ྱི་མ་ནུབ་པ་ལ་ནུབ་པར་འདུ་ཤེས་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཞྱིན་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་ཆོས་
སོན་པ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་སོན་པ་རོགས་པའོ། །དགག་བྱ་ས་མ་བཞྱིན་ནོ། །སེལ་བ་ནྱི། རང་གྱིང་གྱི་
ྱི་མ་མ་ནུབ་པ་ལ་ནུབ་པར་འདུ་ཤེས་སམ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཞྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་སོན་པར་བྱེད་ན་ངེས་པར་ེས་
བྱས་ཀྱི་མདའ་ཡྱིས་ཕོག་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཆེན་པོ་མས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། ཆར་
པ་འབབ་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ྱི་མ་ནུབ་པ་མ་ཚོར་བ་དང་། དབྱར་ཁང་གྱི་སོའང་སོ་དང་ེ་བར་ཡང་གལ་ཏེ་ཆར་
འབབ་པར་གྱུར་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཡུན་རྱིང་དུ་གདམས་ངག་འདོམས་པ་ལ་ནྱི་ྱི་མ་ནུབ་ནས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་པར་
གསུངས་སོ། །ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་ཟས་ངོར་སོན་ཏོ་ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསབ་བྱ་དང་།
ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་དགའ་བྱེད་ལ་སྐྱེ་དགུའྱི་བདག་མོ་ལ་ཆོས་སོན་ཅྱིག་ཅེས་
བསྐོས་པ་ལྟར་ཆོས་བསན་པས་ཅུང་ཟད་མ་གོ་བའྱི་དོན་འདྱི་མ་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་རྒྱུར་
བསེན་བཀུར་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནྱི། དགེ་སོང་མ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མ་ལ་ཆོས་འདྱི་བའྱི་དོན་དུ་ཅྱི་ནུས་
པས་བསེན་བཀུར་བྱའོ། །བླ་མ་ཡྱིས་ཀང་བསེན་བཀུར་སད་པར་བྱ་སེ། དགེ་སོང་མ་དེ་ཡྱི་སོ་བ་བསྐྱེད་པ་དང་།
སྱིན་བདག་གྱི་བསོད་ནམས་དག་སེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་ཡུལ་ནྱི་ཟས་ངོར་ཆོས་སོན་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་ངོ་། །བསམ་པ་སྐུར་པ་འདེབས་པའོ། །སོར་བ་སྐུར་བ་གདབ་བྱའྱི་མྱིང་ནས་སོས་ནས་ཟས་
ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་དུ་ཆོས་སོན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བའོ། །མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བ་ནའོ། །དགག་བྱ་ནྱི་བསམ་པ་དང་
ངག་གྱི་ེས་པ་འབྱུང་བའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་བ་ནྱི། ཕག་དོག་གྱི་དྱི་མས་བསྐོས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་
བསངས་ནས་ཟས་ངོར་ཆོས་སོན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་སོན་ནོ་ཞེས་སོད་པར་བྱེད་པའྱི་དགེ་སོང་ེ་དགའ་
ལྟ་བུ་ནྱི་ལྟུང་བས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་དམྱལ་བའྱི་མེ་རང་ལུས་ལ་སོར་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

མེད་ནྱི། ལྟུང་བ་ཡོད་པ་ལས་ཡང་ན་ལྟུང་བ་མེད་པ་ནྱི། ཟང་ཟྱིང་འདོད་པའྱི་སྲེད་པའྱི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ནས་
དགེ་སོང་མའྱི་ཚོགས་ལ་གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསན་པ་གདམས་པར་བྱེད་ན་ཟས་ངོར་ཆོས་སོན་པ་བྱེད་
དོ་ཞེས་བདེན་པར་སྨྲ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་གོས་གྱིས་ཞེས་
གསུངས་པ་ལ་དོན་གྱིས་ཏེ། ཆོས་གོས་བྱེད་པ་དང་། ཆོས་གོས་སེར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཆར་ཀ་ལ་བཅས་པ་
སེ། རང་གྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་མའྱི་ཆོས་གོས་དགེ་སོང་གྱིས་བཟོ་བར་བྱེད་ན་བཟོ་རོགས་པ་ན་ལྟུང་
བྱེད་དོ། །འདྱི་ལ་ཡུལ་ནྱི་དགེ་སོང་མ་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའོ། །ཀུན་སོང་བཟོ་བྱེད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་བཟོ་
བྱེད་པ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་བཟོ་གྲུབ་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་གཞན་གྱིས་སྐུར་པ་འདེབས་པའོ། །གྱིས་པ་
ཆོས་གོས་སེར་བ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་དེད་དཔོན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་དགེ་སོང་ལ་བཅས་པ་སེ། ེ་དུ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་དགེ་སོང་མ་འདྱི་ལ་བོར་རླག་བྱུང་བ་དང་བསེན་རོགས་བྱས་པའྱི་དུས་དང་གོས་བརེ་བ་དང་དགེ་སོང ་མའྱི་
དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བ་མ་གཏོགས་པར་གོས་སེར་བར་བྱེད་ནའང་ལྟུང་བྱེད་དུ་རེས་སུ་བསན་པ་ཁོ་ནའོ། །འདྱི་ལ་
ལའང་ཡུལ་ནྱི་དགེ་སོང་མ་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའོ། །ཀུན་སོང་གོས་སེར་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ལུས་ངག་གྱིས་
སེར་བར་བྱེད་པའོ། །མཐར་ཐུག་དགེ་སོང་མས་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་སྐུར་པ་འདེབས་པའོ། །དྲུག་སེ་
ལ་བཅས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དོན་མཐུན་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ཞར་ལས་བྱུང་བའོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དང་། བསབ་བྱའོ། དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་འགོན་ལམ་དུ་འགོ་བ་ན། དགེ་
སོང་མ་གཅྱིག་དང་གྱིས་དང་དུ་མའྱི་འགོན་གོགས་བྱེད་པ་ན། རྒྱང་གགས་རེ་རེ་སོང་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་རེ་རེ་
དང་། རྒྱང་གགས་ཕེད་ན་ེས་བྱས་རེ་རེ་འབྱུང་བས་ན་སོན་པས་བཀག་གོ །འདྱི་ལ་ཡུལ་ནྱི་འཇྱིགས་བཅས་མ་
ཡྱིན་པའྱི་དུས་ཀྱི་དགེ་སོང་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འགོ་བའོ། །ཀུན་སོང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འགོ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་
འགོ་བར་རོམ་པའོ། །གང་གྱི་ཚེ་ན་མཐར་ཐུག་རྒྱང་གགས་རེ་རེ་འདས་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་རེ་རེའོ། །རྒྱང་གགས་
ཕེད་ཕེད་འདས་པ་ན་ེས་བྱས་རེ་རེའོ། །དགག་བྱ་གཞན་གྱིས་སྐུར་པ་འདེབས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དགེ་སོང་
མང་པོས་རྒྱལ་པོའ་ི ཁབ་ཏུ་དབྱར་གནས་བྱས་ནས་སོན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་འགོ་བའྱི་དུས་སུ། དགེ་སོང་མ་
རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སོང་དང་མ་འགོགས་པར་མན་ཡོད་དུ་སོང་བས་ཆོམ་རྐུན་གྱིས་བཅོམ་པ་ལ་བརེན་ནས།
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཆོམ་རྐུན་དང་སག་ལ་སོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལམ་དུ་དགེ་སོང་མ་དང་འགོགས་ཀང་ལྟུང་བར་
མྱི་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ལམ་དུ་ན་བ་ན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་སྐྱུར་བ་ལ་
བརེན་ནས་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སོང་མ་ལམ་དུ་ན་བ་ན་ཁུར་བོར་བར་བྱ་བའམ། དགེ་སོང་ཡང་ནྱི་ལམ་དུ་
ན་བ་ན་དགེ་སོང་མས་ཁུར་བར་བྱ་སེ། ཁུར་བྱེད་གཞན་ཡེ་ནས་མེད་པར་གྱུར་ནའོ། །མཚན་མཐུན་པ་རྣམས་ནྱི་
ཕན་ཚུན་ཁུར་བ་ལ་སྐྱོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །གྱིས་པ་ཞར་བྱུང་ནྱི། དགེ་སོང་ཕ་མ་གྱིས་ཀྱིས་རང་རང་
གྱིས་ཁུར་བའྱི་ལམ་རྒྱགས་གཅྱིག་གྱིས་ཁུར་བ་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཟོས་པས་བསོད་སོམས་ཀྱིས་ཕོངས་པ་ལ་
བརེན་ནས་དགེ་སོང་མ་ཡྱིས་ཁེར་འོངས་པའྱི་ལམ་རྒྱགས་དགེ་སོང་མས་རེག་ཀང་དགེ་སོང་ལ་ནྱི་ལག་ར་མྱི་
འགྱུར་བས་སད་དུ་རུང་ངོ་། །དགེ་སོང་གྱིས་ཁེར་འོངས་པའྱི་ལམ་རྒྱགས་དེ་ལ་ཡང་དགེ་སོང་མ་ལ་ལག་ར་
མྱི་འགྱུར་བས་དགེ་སོང་མས་སོད་པ་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བཀག་པ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་རྣམས་
ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བྱྱིན་ལེན་ཡང་བྱར་རུང་ངོ་། །དྲུག་སེས་དགེ་སོང་མ་བཅུ་གྱིས་སེ་དང་གྲུ་ལ་ལྷན་
ཅྱིག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པར་གྲུར་འགོ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི།
དགེ་སོང་གྱིས་དགེ་སོང་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཆུ་ཡྱི་རྒྱུན་ཕོགས་སུ་གྲུར་འཇུག་པ་ན་ལྟུང་བའོ། །ཡང་རྒྱུན་གྱི་
བཟློག་ཕོགས་སུ་ཞུགས་པ་ན་བཅས་པ་ཡང་ཆུའྱི་བཟློག་ཕོགས་སུ་གྲུར་འཇུག་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་འབྱུང་བས་
སོན་པས་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། ཆུ་ཀླུང་གནས་ཅན་གྱི་ཕ་རོལ་ཐྱིབ་ཅན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་
བར་གྱིས་ཀའྱི་དགེ་སོང་བདུན་སན་དངས་པ་ན་དགེ་སོང་དང་ལྷན་ཅྱིག་གྲུར་མ་ཞུགས་པས་དགེ་སོང་མ་ཞྱིག་
གྱི་གདུགས་ཚོད་ཆག་ནས་བཅས་པ་མཛད་དོ། །འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ན་གྲུ་གཅྱིག་ལ་ཞུགས་ནས་
ཐད་ཀར་འགོ་ཡང་ེས་པ་མེད་ལ། ཡང་ཆུ་འགམ་ན་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་ན་གྲུ་གཅྱིག་ཏུ་འགོ་ཡང་ེས་པ་
མེད་དོ། །འདྱི་ལ་ཡུལ་དང་བསམ་སོར་སོགས་ས་མ་ལྟར་རོ། །འཆར་ཀ་མན་ཡོད་དུ་སོང་བ་ན་སེད་མའྱི་ཁྱིམ་
དུ་སོང་སེ། སེད་མ་དང་ཁང་པ་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ་དབེན་པ་ན་འདུག་པ་ནྱི། སྐྱེ་བོའ ་ི
རྒྱུན་ལུགས་མེད་པའྱི་དབེན་པར་དགེ་སོང་གཅྱིག་བུད་མེད་གཅྱིག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདུས་པས་གནས་པར་མྱི་
བྱ་སེ། གལ་ཏེ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདུག་ན་འདོམ་གང་ཙམ་གྱིས་ཆོད་ཀང་ས་ལ་འདུག་པ་ཙམ་གྱིས་ལྟུང་བའོ། །ཡང་
འཆར་ཀ་སེད་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འགེང་བ་ལ་བརེན་ནས་དབེན་པར་བུད་མེད་དང་ཁད་པར་དགེ་སོང་མ་དང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འགེང་ན་ཡང་ལྟུང་བའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་དབེན་པར་གནས་པའྱི་བུད་མེད་དོ། །བསམ་པ་ནྱི་
ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདུག་པ་དང་འགེང་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་དེ་དག་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་འདུག་པ་དང་འགེང་
བ་འགྲུབ་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་མྱི་ཚངས་སོད་དང་སྐུར་བ་འདེབས་པའོ། །དྲུག་སེས་མུ་གེ་བྱུང་བའྱི་དུས་སུ་ཡང་
དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་སྱིན་བདག་དད་པ་ཅན་ལ་དགེ་སོང་མས་རང་ལ་ཟས་སོར་དུ་
བཅུག་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ་སོར་དུ་བཅུག་པའྱི་ཟས་ཟ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་མེད་དང་། ལྟུང་བའོ། །དང་པོ་
ལ་གྱིས་ཏེ། དུས་ཀྱིས་ལྟུང་བ་མེད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་གྱིས་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་ཁྱིམ་
བདག་གྱིས་སན་དངས་ཏེ་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་པ་ན། སོམ་དགའ་མོས་དགེ་སོང་ཁོད་ཀྱི་བསགས་པ་བརོད་
དོ་ཞེས་པ་ཐོས་པ་ན་དགེ་སོང་ཕྱིར་ལོག་ནས་ཟན་བཅད་པ་ན། དགེ་སོང་གྱིས་ནྱི་ཟང་ཟྱིང་གྱི་ཟས་དགེ་སོང་མ་
ཡྱིས་སོར་དུ་བཅུག་པ་ནྱི་སར་ཡང་ཡང་མགོན་དུ་གེར་བ་ཡྱིས་ཡོངས་སུ་སོད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །མགོན་
དུ་གེར་བ་ཡྱིན་ཡང་ཡོན་ཏན་གྱིས་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསན་པ་དང་། བཤད་པ་དང་། བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ལ། སོར་དུ་བཅུག་པའྱི་སོ་ནས་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ཡྱིས་སོར་དུ་
བཅུག་པ་དང་། ཐོས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ཡྱིས་སོར་དུ་བཅུག་པའོ། །སྒྲུབ་པ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ་པ་
ནས་བཟུང་སེ། ཇྱི་སྲྱིད་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་གྱུར་གྱི་བར་རོ། །ཐོས་པ་ནྱི་མདོ་སེ་འཛིན་པ་དང་། འདུལ་བ་
འཛིན་པ་དང་། མ་མོ་འཛིན་པ་ྱིད་ཀང་སེ། ཐོས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །གསུམ་པ་བསྡུ་བ་ནྱི། སྒྲུབ་པ་དང་ཐོས་པའྱི་
ཡོན་ཏན་དེ་ྱིད་ཡོད་པར་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེའྱི་སོ་ནས་སོར་དུ་བཅུག་པ་ཡོངས་སུ་སད་ཀང་ེས་པ་
མེད་དོ། །སྒྲུབ་པ་དང་ཐོས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་མྱི་བདེན་བཞྱིན་དུ་སྨྲ་བ་ཡྱིས་ཟས་ཀྱི་རེད་པ་སོར་དུ་བཅུག་
པ་ཟོས་ན་ལྟུང་བའོ། །མགོན་དུ་བོས་པ་ལ་ཡང་ལྷག་པར་སོར་དུ་བཅུག་པ་ཟོས་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །འདྱི་ལ་ཡང་།
གཞྱི་ནྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། མགོན་དུ་གེར་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཟས་སོར་དུ་བཅུག་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་ཟ་བར་
འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་ཟ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་གཞན་གྱི་ཟས་ལ་
གནོད་པ་དང་མ་དད་པའོ། །བཅུ་ཚན་བཞྱི་པ་ལ། སོམ་ནྱི། ཡང་ཡང་དང་ནྱི་འདུག་གནས་གཅྱིག །ཕེ་དང་བཅའ་
དང་སོབ་པ་དང་། །འདུས་དང་དུས་མྱིན་གསོག་འཇོག་དང་། །ཁ་ནས་མྱིད་དང་བསོད་པ་ྱིད། །ཅེས་པའོ། །དང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པོ་ནྱི། ཡངས་པ་ཅན་དུ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་ཡང་ཡང་ཟ་བ་ལ་གསུམ་སེ། དངོས་གཞྱི་དང་། སེལ་བ་དང་།
བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོམ་བརོན་གང་དག་གནང་བའྱི་དུས་མ་གཏོགས་པར་དུས་གཞན་དུ་ཟས་མངོན་པར་
འདོད་པ་ཡྱིས་ཡང་ཡང་ཟ་ན་ལྟུང་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །ན་བའྱི་དུས་ནྱི་ནད་ཀྱི་ཚོར་བས་གཟྱིར་བའོ། །ཆོས་གོས་ཀྱི་
དུས་ནྱི་མགོན་དུ་བོས་པའྱི་དུས་སུ་ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུ་འབུལ་བ་སེ། མན་ཡོད་དུ་ཁྱིམ་བདག་གཅྱིག་གྱིས་
བསེན་གནས་བྱས་པའྱི་དུས་སུ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ཟན་མ་ཟོས་པར་རང་ྱིད་ཀྱིས་ཟན་མྱི་ཟ་བར་དམ་བཅས་
ནས་དགེ་སོང་རྣམས་ས་མའྱི་ཟས་ཟོས་ཟྱིན་ནས་ཡང་ཡང་ཟ་བའྱི་ལྟུང་བས་འཇྱིགས་ནས་ཕྱི་མའྱི་ཟས་ལ་འདོད་
པ་ལ་མ་འོངས་པས། རས་ཡུག་འབུལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་ཀང་འབོད་པ་དང་དུ་མ་བླངས་པས་ཁྱིམ་བདག་གྱི་ཟན་
ཆད་པ་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་གནང་ངོ་། །དགེ་འདུན་དང་མཆོད་རེན་གྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་དུས་སུ་བཀེས་ཀང་མྱི་ཟ་བ་
ལ་བརེན་ནས་ལསཾ་དུསཾ་དང་ོཾ། ྎ
ོཾ ལམ་ལ་འགོ་བའྱི་དུས་སུ་ཡང་ཡང་ཟ་བ་གནང་ངོ་། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་ེ་དུ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་མགོན་དུ་བོས་པ་གྱིས་པ་ཁས་ལེན་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་མགོན་དུ་འབོད་པ་
གྱིས་པའྱི་རེད་པ་བཟའ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་བཟའ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་པ་
ནའོ། །འདྱི་ལ་མུ་གེའྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་མ་ལ་རེད་པ་མེད་པ་དང་། །སྲ་བརང་བཏྱིང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་
ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་སོ། །དགག་བྱ་ཟས་ལ་འདོད་པ་ཆེ་བ་དང་གཞན་མ་དད་པའོ། །གྱིས་པ་སེལ་བ་ལ་གསུམ་
སེ། དུས་བཞྱིའྱི་སེལ་བ་སྱིར་བསན། ཆོས་གོས་ཀྱི་སེལ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགོད་པའོ། དང་
པོ་ནྱི། ནད་པ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་གང་ཞེ་ན། ཟས་ལན་གཅྱིག་ཟོས་པས་ནད་མྱི་འཚོ་བ་དེ་ནྱི་ནད་པ་ཞེས་
བྱའོ། །ཆོས་གོས་ཀྱི་དུས་གང་ཞེ་ན། ཡུལ་ནྱི་ཕོགས་བཞྱིར་ཁྲུ་གང་སེ། ཁྲུ་གྲུ་བཞྱི་ཙམ་མགོན་འབོད་པའྱི་སར་
སེར་བ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་ཆོས་གོས་ཀྱི་དུས་སུ་འདོད་དོ། །ལས་ཀྱི་དུས་ནྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་མཆོད་རེན་དག་
གྱི་ཆེད་ལ་ཡང་ཁྲུ་གང་ངམ་རེ་ལྡེ་ཙམ་ཡང་རུང་བ་ལ་འཇྱིམ་བྱུག་པ་དག་གམ་ས་ཀུན་ནས་སོམས་པར་བྱེད་ན་
ལས་ཀྱི་དུས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་དུས་ནྱི་སོམ་བརོན་དཔག་ཚད་ཕེད་ཙམ་དུ་སོང་ནས་ནྱི་སར་ཡང་ལོག་པ་
ན་དེ་ནྱི་ལམ་གྱི་དུས་ཞེས་བྱ་སེ། ནད་ཀྱི་དུས་དང་། ཆོས་གོས་དང་། ལས་དང་། ལམ་གྱི་དུས་སུ་བསན་པ་བཞྱི་
པོ་འདྱིའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དགེ་སོང་གྱིས་ཡང་ཡང་ཟ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་ཡང་ཟ་བའྱི་དོན་ནྱི་མགོན་དུ་
འབོད་པ་ས་ཕྱི་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་ཟས་ཟ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མགོན་དུ་འབོད་པ་ས་ཕྱི་གྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་
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ཟས་ཟོས་ཀང་ཕྱི་མ་ལ་ཆོས་གོས་ཀྱི་འབུལ་བ་ཡོད་ན་ཆོས་གོས་དང་བཅས་པར་འབོད་པ་ལ་ཕྱི་མ་ལ་འགོ་བ་
ཡང་རེས་སུ་གནང་བས་ེས་པ་མེད་དོ། །ཕྱི་མ་ལ་ཆོས་གོས་མེད་པར་ནྱི་འོང་བར་ཁས་མྱི་བླང་ངོ་། །ཕྱི་མའྱི་
ཟས་འབའ་ཞྱིག་ལ་འབོད་པ་དང་དུ་བླངས་ན་ེས་བྱས་ཡྱིན་ནོ། །ཟོས་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །མགོན་དུ་འབོད་པ་དང་
པོར་གོས་ཀྱི་འབུལ་བ་མེད་པ་དང་ཕྱི་མ་གོས་ཀྱི་འབུལ་བ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་གང་ན་གང་གྱི་ཕྱིར་སོན་མོ་
གྱིས་ཀ་ཡང་ཟ་བ་ལ་ནྱི་དགག་པ་མེད། ཕྱི་མའང་ཞེས་པའྱི་འང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་ས་འགྱུར་ལ་མེད་དོ། །མགོན་དུ་
འབོད་པ་དང་པོ་ཡང་ནྱི་གོས་ཀྱི་འབུལ་བ་དང་བཅས་ལ། ཕྱི་མའང་གོས་ཀྱི་འབུལ་བ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་
མགོན་དུ་འབོད་པ་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་ཅྱི་འདོད་དུ་བཟའ་བ་བཀག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རང་གྱི་
ཆོས་གོས་བོར་ནས་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་འབུལ་བའྱི་གོས་དང་བཅས་པ་དང་དུ་ལེན་པ་ནྱི་ཀུན་མཁེན་ཐུགས་རེ་
ཅན་གྱིས་རེས་སུ་གནང་བར་མཛད་དེ། གོས་ནྱི་ཀུན་ཏུ་རོལ་བ་མ་བྱས་པར་མྱི་རེད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
བསབ་བྱ་ནྱི། ཁྱིམ་པས་གོང་དུ་དགེ་འདུན་རྣམས་མགོན་དུ་གེར་བ་ན། དགེ་བསྐོས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་མཐའ་
དག་ལ་ཡུལ་འདྱིར་ཁྱིམ་བདག་འདྱི་ཞེས་བྱ་བས་མགོན་དུ་འབོད་དོ་ཞེས་གོ་བར་བྱས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་
སྐྱོང་གྱི་རྒན་པོ་དག་གྱིས་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དུས་སུ་གཎྱི་བརྡུང་དུ་གཞུག་པར་བྱས་ནས། དགེ་སོང་རང་གྱི་སེ་
པ། དགེ་སོང་དང་། དགེ་སོང་མ་དང་། དགེ་སོབ་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་ཚུལ་མ་དང་། གོ་བུར་དུ་ལྷགས་
པའྱི་སེ་པ་གཞན་མཐོང་བ་ལ་ཡང་མགོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བར་བྱ་སེ། གཞན་དུ་སེ་བསྐུལ་བར་མ་
བྱས་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་འདུག་གནས་ལ་གྱིས་ཏེ།
ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གྱིས་ཁྱིམ་པ་གནས་པའྱི་མུ་སེགས་པའྱི་འདུག་གནས་སུ་
འདུག་ནས་གནས་དེར་ནྱི་གཡོས་པའྱི་ཁ་ཟས་ཞག་གཅྱིག་གནས་ནས་བཟར་རུང་གྱི ཞག་གཅྱིག་ལས་ལྷག་
པར་གནས་ནས་ཟོས་ན་ནྱི་ནད་པ་ལས་གཞན་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ནད་པ་ལ་གནང་བ་ནྱི། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འཁོར་
ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་འདུག་གནས་དེར་ཕྱིན་ཏེ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་ཤྱིང་ཆོས་བསན་པས། གདུགས་ཚོད་ཡོལ་
ཞྱིང་རླུང་གྱིས་རོ་རྒྱབ་ན་བཞྱིན་དུ་མ་བསད་པས་ནད་པ་ལས་གཞན་ལ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །ནད་པས་ནྱི་ཞག་
གཅྱིག་ལས་ལྷག་པར་གནས་ཀང་གནང་ངོ་། །ནད་པ་མྱིན་པས་ནྱི་ྱིན་ཞག་གྱིས་པར་གནས་ན་ེས་བྱས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཡྱིན། བཟའ་བ་ཟོས་ན་ལྟུང་བྱེད་དེ། གནས་གཞན་ནས་དེར་ཟས་ཁེར་འོངས་ནས་ཟ་ན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཡང་
འདུག་གནས་དེ་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་པ་ཡྱིན་ན་ེས་བྱས་སོ། །ཡང་མུ་སེགས་དེ་དག་ལ་ཕན་གདགས་
པ་དང་ལྟ་བ་ལས་དབྲལ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ན་ེས་པ་མེད་དོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་པའྱི་གནས་
མུ་སེགས་པའྱི་འདུག་གནས་སུ་གཏོགས་པ་ན་ཞག་གཅྱིག་ལས་ལྷག་པར་གནས་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་ཟས་
གྱིས་པ་ཟ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྱི་ཟས་གྱིས་པ་ཟ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་པ་
ནའོ། །དགག་བྱ་འཐབ་རོད་འབྱུང་བའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། སྱིར་ན་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེ་བོ་སོན་པས་ེ་
དུ་འབྲེལ་བའྱི་ཁྱིམ་ཁོ་ན་ལ་ལན་བརྒྱར་བཟའ་བ་ཟོས་ཀང་ནྱི་ལྟུང་བའྱི་དྱི་མ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་
སོ། །ཁྱིམ་གཞན་དུ་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པའོ། །ཕྱི་དང་ཞེས་པ་ནྱི་ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་སེ། འདྱི་ལ་བསན། བཤད་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྱིན་བདག་གྱིས་ཅྱི་བདེར་སོབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་དགེ་སོང་གྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་
ནས་ཕེ་དང་ཁུར་བ་ཡྱིས་གང་བའྱི་ལྷུང་བཟེད་རབ་ཚད་གྱིས་སམ། ཡང་ན་འབྲྱིང་ཚད་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་
ལེན་ན་ལྟུང་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་ཅྱི་བདེར་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། ེ་དུ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་ནས་
བསོད་སོམས་ལེན་པའོ། །བསམ་པ་ལྷུང་བཟེད་དོ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་ལེན་པར་འདོད་པ། སོར་བ་ལེན་པར་
རོམ་པ། མཐར་ཐུག་རོགས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་ནྱི་སྱིན་བདག་ལ་གནོད་པ་དང་། གཞན་མ་དད་པའོ། །གྱིས་
པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། གནང་བའྱི་ཚད་གཟུང་བ་དང་། ཚད་ལས་འདས་པའྱི་ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དང་།
བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལྷུང་བཟེད་ཆེན་པོ་གྱིས་དང་དུ་ལེན་པ་ནྱི་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མྱིན་ཞེས་མཐར་སར་
རོ། །ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུ་གྱིས་དང་ཆེན་པོའ་ི ཕེད་ཀྱི་ཚད་ལེན་པ་ལའང་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མྱིན། ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུ་
གསུམ་གྱི་ཚད་ལེན་པ་ལའང་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མྱིན་ཞེས་པ་དང་། སར་འབྲྱིང་པོ་གྱིས་སུ་གང་བསན་པའྱི་འབྲྱིང་
པོ་གྱིས་ཀྱི་ཚད་ལེན་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མྱིན། ཡང་འབྲྱིང་པོ་གྱིས་དང་ཆུང་ངུའྱི་གཅྱིག་ལེན་པ་ལ་
ཡང་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མྱིན། ལྷུང་བཟེད་ཆེན་པོའ་ི ཚད་གཅྱིག་དང་ཆུང་ངུ་གཅྱིག་གྱི་ཚད་ལེན་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་
ཡོད་པ་མྱིན་ནོ། །འབྲྱིང་པོ་གྱིས་དང་ཆུང་ངུ་གཅྱིག་ཅེས་པའྱི་གཞུང་ཚིག་འདྱི་ནྱི་ས་འགྱུར་ལ་མྱི་སང་
ངོ་། །ཡང་འགྱུར་གཅྱིག་ལ་ཆེན་པོ་གྱིས། ཆུང་ངུ་གཅྱིག་ཅེས་པ་ཡང་སང་ངོ་། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སེལ་
བ་དང་། དངོས་གཞྱིའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལྷུང་བཟེད་འབྲྱིང་པོ་གསུམ་དུ་ལེན་པར་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་ེས་བྱས་ངེས་པར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ནྱི། སར་བསན་པ་བཞྱིན་དུ་ལྷུང་བཟེད་རབ་ཚད་དོའམ་ཡང་ན་འབྲྱིང་
ཚད་གསུམ་ཡོངས་སུ་གང་བ་ལས་གཞན་དེ་ལས་ལྷག་པ་ལེན་པ་ལ་དགེ་སོང་ལ་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་
པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། ཅྱི་བདེར་སོབ་པ་མྱིན་པ་ལས་གཞན་དུ་ཅྱི་བདེར་སོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ས་ནས་ལྷུང་བཟེད་གང་བ་
ཆེ་ཚད་གྱིས་ལས་ལྷག་པ་དང་འབྲྱིང་ཚད་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་ལེན་པར་བྱེད་པ་ལ་ེས་པ་མེད། ཕན་
སེམས་ཀྱིས་ེ་དུའྱི་ཁྱིམ་ལས་ལྷུང་བཟེད་གང་བ་ཇྱི་ཙམ་ལེན་པ་ལ་ེས་པ་ཡོད་པ་མྱིན་ཏེ། ཞུ་བ་ལས། གནས་
དེ་ྱིད་དུ་འདུག་སེ་ཟ་ན་ཇྱི་སེད་ཟོས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་དོ། །བཞྱི་པ་བསབ་བྱ་ནྱི། གནང་བའྱི་ཚད་
དང་ེ་དུ་ལས་ལྷག་པར་བླངས་བ་དེ་རྣམས་ཀང་རང་དང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་བགོ་བཤའ་
བྱའོ། །བཅའ་བ་སངས་པ་བཟའ་བ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་སེ། འདྱི་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་
ལས། དང་པོ་ལ་སངས་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཟས་བརམས་པའྱི་སན་སངས་པ་དང་། ཟས་སངས་པའོ། །སན་སངས་
པ་དང་བཟའ་བ་སངས་ནས་གང་ཟ་བའྱི་དགེ་སོང་རྣམས་བསབ་པའྱི་གནས་ལ་མ་བརགས་པའྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་
ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཟས་སངས་ནས་ཕྱིས་ཟ་ན་ངེས་པར་ལྟུང་བར་འདོད་དམ་ཞེ་ན། ལྷག་བོར་གྱི་ཆོ་ག་བྱས་ན་མ་
ཡྱིན་ལ། ལྷག་བོར་ལེགས་པར་མ་བྱས་པར་སངས་པའྱི་ཟས་ཟ་བ་དེ་ལ་ལྟུང་བྱེད་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ྱིད་དུ་
འདོད་དོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་ཟས་བརམས་པའྱི་སན་དང་། ཟས་སངས་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་སངས་པ་ཟ་བར་འདོད་
པའོ། །སོར་བ་ནྱི་སངས་པ་ཟ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་ཟས་ལ་ཧ་ཅང་
ཆགས་པ་དང་མ་དད་པ་བསྐྱེད་པའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། བཟའ་བའྱི་དངོས་པོ་དང་། སངས་པའྱི་
ཚད་དང་། ལྷག་པོར་གྱིས་མཚན་ྱིད་དང་། ལྟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། བཟའ་བར་བྱ་བ་སངས་ནས་
འདྱིར་སར་ཡང་བཟའ་བར་ནམ་ཡང་རེས་སུ་མ་གནང་ངོ་། །བཟའ་བ་སངས་ནས་སར་ཡང་བཟའ་བ་རེས་སུ་མ་
གནང་བར་མ་ཟད་འདྱིར་བཅའ་བ་སངས་ནས་སར་འཆའ་བ་ྱིད་ཀང་རེས་སུ་མ་གནང་ངོ་། །བཟའ་བ་གང་ཞེ་ན་
བཟའ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། ནས་དང་གོ་ལ་སོགས་པ་འབྲུ་ས་ཚོགས་པའྱི་ཆན་དང་། ཟན་དང་། ཤ་དང་། ཕེ་དང་།
ཁུར་བ་རྣམས་སོ། །བཅའ་བ་གང་ཞེ་ན། བཅའ་བ་ཡང་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། ར་བ་དང་། སོང་བུ་དང་། མེ་ཏོག་དང་།
འབྲས་བུ་དང་། ལོ་མ་རྣམས་སོ། །ལུང་གྱི་སྐབས། གང་དུ་ཟང་ཟྱིང་ཞེས་བྱ་བར་བརོད་པ་ནྱི་བཟའ་བ་ལྔ་པོ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་སངས་པའྱི་ཚད་ནྱི། སངས་པ་གང་ཞེ་ན། ཟས་དེ་ཡོད་པ་དང་། སེར་བ་སེ་
སོབ་པ་དང་། ཟས་ཟ་བ་དེའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཏེ་བཟའ་བར་བརམས་པ་དང་། ཟས་སངས་པ་དང་། སན་ནྱི་བོར་ནས་
སོད་ལམ་མས་པ་སེ་གནས་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ལ། དགེ་སོང་གྱིས་སངས་པ་ཞེས་བྱ་བར་བརོད་
དོ། །སངས་པ་ལྔ་བཤད་པ་ལས་གཞན་དུ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་མྱིན་པ་ལ་སངས་པའྱི་དོན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་
ཞྱིག་ཆོག་གོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དང་ལྡན་པ་ཡྱིས་ནྱི་ཟས་ཀྱིས་ཚིམ་པར་གྱུར་པའྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་སོན་པ་ཡྱིན་ཏེ།
ཟས་ཀྱིས་ཚིམ་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་སྨྲས་པའྱི་ཕྱིར། རེ་ཞྱིག་གྱི་སྒྲ་སར་བས་ནྱི་གཏན་ནས་སངས་པ་མ་
ཡྱིན་པར་བསན་ཏོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རེ་ཞྱིག་སོང་ཞྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་ཡྱིས་སངས་པར་གྱུར་ཀང་
རེ་ཞྱིག་གྱི་སྒྲས་གཏན་ནས་སངས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཟོས་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །རེ་ཞྱིག་གྱི་སྒྲ་མ་སར་ན་སངས་
པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཟོས་ན་ེས་པ་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ལྷག་བོར་གྱིས་མཚན་ྱིད་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྷག་བོར་
དགོས་པ་དང་། མྱི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། གནས་གང་དུ་བྱ་བ་དང་། སོད་ལམ་ཇྱི་ལྟ་བུས་དང་། ཆོ་
ག་གང་གྱིས་བྱ་བ་དང་། ལྷག་བོར་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁྱིམ་བདག་གཅྱིག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་
གདུགས་ཚོད་ལ་སན་དངས་པ་ན་ནད་གཡོག་གྱིས་ནད་པའྱི་སྐལ་བ་བླངས་པ་ནད་པ་མྱི་ཟ་ཞྱིང་ནད་གཡོག་
གྱིས་ཟས་སངས་པས་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཕུང་པོར་བཞག་པ་བྱ་རོག་གྱིས་ཟ་བ་ན་སྒྲ་བྱུང་བ་གསན་ནས་
ལྷག་བོར་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། ལྷག་བོར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་གྱི་གོ་ནས་ལྷག་བོར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱབ་ནས་ལྷག་
བོར་བྱ་བ་མྱིན། པང་དུ་ལྷག་བོར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། ནམ་མཁར་བྱ་བ་ཡང་མྱིན་ནོ། །དཀྱིལ་འཁོར་དག་གྱི་
སེང་དུ་ཡང་། །ནམ་ཡང་ལྷག་བོར་མྱི་བྱའོ། །ཅྱི་སེ་ན། རགས་པ་མཚམས་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་སོང་ལམ་ཇྱི་ལྟ་བུས་བྱ་བ་ནྱི། ལྷག་བོར་ཞུ་མཁན་གྱིས་འབད་པས་ཆུ་ཡྱིས་ལག་པ་རབ་ཏུ་
བཀྲུས་ནས་ལྷག་བོར་བྱ་བའྱི་ཁ་ཟས་དེ་ནྱི་ལག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བླངས་ལ། ལྷག་བོར་བྱེད་པ་པོའ ་ི དགེ་སོང་ཡང་
དང་པོའ ་ི འདུག་ས་མ་བོར་བར་དགེ་སོང་གྱིས་ཟས་གང་ཁམ་གྱིས་གསུམ་ཟོས་ནས་ལྷག་མར་བྱས་པ་གཞན་
ལ་སེར་བ་དེ་ནྱི་ལྷག་བོར་བྱེད་པ་པོ་ཡྱིན་ནོ། །འགྱུར་རྱིང་ལས། འདུག་ས་མ་བོར་དགེ་སོང་གྱིས། །གང་ཟོས་དེ་
ནྱི་ལྷག་བོར་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འགྱུར་གསར་ལས། འདུག་ས་མང་པོར་དགེ་སོང་གྱིས། །གང་ཟོས་དེ་ནྱི་
ལྷག་བོར་མྱིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། འདུག་ས་མང་པོར་ཟས་གང་ཟོས་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ནྱི་ལྷག་བོར་བྱ་བ་
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དེ་ནྱི་མྱིན་ཏེ། སོད་ལམ་མས་པས་སོ་ཞེས་པའོ། །འོན་ཀང་ས་འགྱུར་ལྟར་ལེགས་པར་མངོན་ནོ། །ཡང་ན་ས་
འགྱུར་ལ་ཕྱི་མ་ཁ་བསྐང་བ་དང་། འགྱུར་གསར་པ་ལ་ས་འགྱུར་གྱིས་ཁ་བསྐངས་ན་ལེགས་སོ། །ལྷག་བོར་བྱེད་
པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ཟོས་པའྱི་ལྷག་མ་བོར་བ་ནྱི་ལྷག་བོར་ཞེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཆོ་ག་གང་གྱིས་བྱ་བ་ནྱི། ལྷག་
བོར་ཞུ་བ་པོའ ་ི དགེ་སོང་གུས་པས་ལྷག་བོར་བྱེད་པ་པོའ ་ི དགེ་སོང་དེའྱི་མདུན་དུ་ནྱི་ཙོག་པུར་འདུག་ནས་འདྱི་
སྐད་བརོད་དེ། བཙུན་པ་བདག་ལ་དགོངས་ཤྱིག བདག་མྱིང་འདྱི་ཞེས་བགྱི་བས་སངས་པའྱི་ཟས་དག་ལྷག་
བོར་བྱས་པའྱི་བཟའ་བ་དག་བཟའ་བར་འཚལ་བས། འདྱི་ནྱི་བདག་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་བཟའ་བ་དང་
བཅའ་བ་ལ་སོགས་པ་རུང་བ་སེ། ལྷག་བོར་མཛད་པར་དགོངས་ནས་ཅུང་ཟད་གསོལ་ཅྱིག་ཅེས་གུས་པ་དང་
བཅས་པས་བརོད་པར་བྱ། ཆོ་ག་ནྱི། བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགེ་སོང་མྱིང་འདྱི་ཞེས་བགྱི་བའྱི་
འཚལ་མ་སངས་ཤྱིང་མཐར་ཐུག་བར་བགྱིས་བ་ལས། བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་རེད་ཅྱིང་འཚལ་ན་ལྷག་བོར་
བགྱིས་ཏེ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞེས་སོ། །བྱེད་པ་པོའ ་ི དགེ་སོང་དེས་ཀང་ཟས་དེ་ལ་ཁམ་གྱིས་སམ་ཁམ་
གསུམ་ཙམ་གྱི་ཕུད་ཟོས་ནས། ཞུ་མཁན་དེ་ལ་ཁོད་ཀྱིར་གྱུར་གྱི་སོང་ཞྱིག ཇྱི་ལྟར་བདེ་བར་ནྱི་ཟས་འདྱི་དག་
རྣམས་ནྱི་བཟའ་བར་གྱིས་ཤྱིག ཅེས་བརོད་དོ། །ཡུལ་ཟས་མ་སངས་པ་ཁོ་ན་ཞྱིག་དགོས་སམ་ཞེ་ན། མྱི་དགོས་
ཏེ། ཡུལ་དེ་ནྱི་ཟས་ཟོས་ནས་སངས་པ་དང་། གནས་ནས་མ་ལངས་པས་སོད་ལམ་མ་མས་པར་འདུག་པ་ྱིད་
ཀྱིས་ལྷག་བོར་བྱས་པ་ལ་ནྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་དགེ་སོང་དེའྱི་མདུན་དུ་འདུག་ནས་ཆོ་ག་ས་མ་བཞྱིན་དུ་
བྱའོ། །ལྷག་བོར་བྱེད་པ་པོས་ཟས་ཟ་བ་ཁོ་ན་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ལྷག་བོར་བྱེད་པ་པོ་དེ་ཡྱིས་ཟས་དེའྱི་ཕུད་མ་
ཟོས་པ་ན་ཡང་ཟས་དེ་ལ་ལྷག་བོར་དེ་ནྱི་བྱ་བར་རུང་སེ། ལྷག་བོར་ཞུ་བ་དེ་ལ་སོང་ལ་འདྱི་ནྱི་ཅྱི་བདེར་ཟོ་ཞྱིག་
ཅེས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ལྷག་བོར་གྱི་ཆོ་གར་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་ལྷག་བོར་མྱི་དགོས་པ་ནྱི། སོམ་བརོན་གྱི་དགེ་
སོང་དག་གྱིས་མགུལ་བར་བཏུང་བར་བྱ་བ་འོ་མ་དང་ཞོ་ལ་སོགས་པ་ལ་སངས་ཀང་ལྷག་བོར་གྱི་ཆོ་གའྱི་ཚུལ་
འདྱིས་ངེས་པར་བརག་མྱི་དགོས་སོ། །ལྷག་བོར་གྱི་མཚན་ྱིད་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །བཞྱི་པ་ལྟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་
གྱིས་ཏེ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། སེལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ནས་ལ་སོགས་པའྱི་ཐུག་པ་ལ་ནྱི་སངས་པ་ཡོད་པ་ཁོ་
ན་སེ། ཐུག་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་ན། ཐུག་པ་སོར་མོས་མནན་པ་ན་སོར་རེས་ཡོད་པར་མངོན་པ་དང་། ཐུག་པ་གང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གྱི་སེང་དུ་ནྱི་ས་བར་གནས་ལ། གང་གྱི་གཏྱིང་ནྱི་བསྐ་བར་གནས་པར་མཐོང་བར་གནས་པའྱི་བསྐ་མོ་དེ་མཛུབ་
མོས་ལྷག་པར་བྱེད་དགོས་པ་ལའོ། །སངས་པ་ལ་སངས་པ་དེར་ནྱི་འདུ་ཤེས་པས་ཟོས་སམ། སངས་མ་སངས་
ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཞྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ལོངས་སོད་ཀང་རུང་། སངས་པ་ཟ་བའྱི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱིས་དམྱལ་བའྱི་ལམ་ལ་
འཇུག་པས་ལས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སོང་བར་བྱེད་དོ། །ཐུག་པ་དངོས་དང་སྐྱོ་མ་དངོས་ལ་ནྱི་སངས་པ་ཟ་
བའྱི་དངོས་གཞྱི་མེད་དོ། །མདོ་ར་བར། ཁ་གཟར་གེན་དུ་འགེང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཐུག་པ་དག་ནྱི་ཐུག་པ་ྱིད་
དོ། །སོར་མོ་ལྔ་མྱི་མངོན་པ་ནྱི་སྐྱོ་མའོ་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་སེལ་བ་ནྱི། ཟས་གང་དུ་མ་སངས་པར་ཡང་
ནྱི་གང་གྱི་ཕྱིར་སངས་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཟོས་སམ་མ་སངས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིས་ཟོས་ཀང་རུང་སེ་
ེས་བྱས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་སེར་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །རྒན་ཞུགས་ལ་བཅས་པ་སངས་པ་སོབ་པ་ལ། མྱི་རུང་བར་སོབ་ན་
ལྟུང་བར་བསན། རུང་བ་བསེན་ཚུལ། གཏོར་མ་སྱིན་པའྱི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཟས་
རབ་ཏུ་སངས་ནས་ལྷག་བོར་མ་བྱས་པར་དགེ་སོང་གཞན་ཞྱིག་གྱིས། གང་གྱི་ཕྱིར་དགེ་སོང་ས་མ་ལ་ལྟུང་བ་
འབྱུང་བར་བྱའོ་སམ་པའྱི་ངན་སེམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡྱིས་བཟའ་བ་སོབ་པར་བྱེད་ན་སོབ་པར་བྱེད་པ་པོའ ་ི དགེ་
སོང་ལ་ལྟུང་བྱེད་དོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་ཕ་རོལ་པོ་སངས་པ་ཟ་བར་འདོད་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་གཞན་
ལ་ངན་སེམས་ཀྱིས་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ལྷག་བོར་མ་བྱས་པ་ལ་བྱས་པར་སྨྲ་བའོ། །མཐར་
ཐུག་ལྷག་བོར་མ་བྱས་པ་བསབས་ནས་ཕ་རོལ་པོ་གཞན་གྱིས་ཟོས་ནའོ། །དགག་བྱ་བརྫུན་གྱི་ེས་
པའོ། །གྱིས་པ་རུང་བ་བསེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་བཞྱི་སེ། སན་ཇྱི་ལྟར་བསེན་པའྱི་ཚུལ། སན་གྱི་གནས་རུང་ཁང་བྱ་
བ་དང་། ཆོ་ག་གང་གྱིས་སད་པ་དང་། དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སྱིར་བསེན་ཚུལ་
དང་། སན་བཞྱིར་དབྱེ་བ་དང་། ཤའྱི་སན་བསེན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། དངོས་གཞྱི་སང་ཚུལ་དང་། སོར་
བ་བླང་ཚུལ་དང་། གཞན་རེས་སུ་གཟུང་ཚུལ་དང་། བླང་ཚུལ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་
ཞྱིག་གྱིས་ལྷུང་བཟེད་ལ་རྐང་པ་གཏད་ནས་ཟས་ཟོས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྷུང་བཟེད་རང་གྱི་རྐང་པ་གྱིས་དག་
གྱིས་མནན་ནས་ནམ་ཡང་ལྷུང་བཟེད་ནས་ཟས་བཟའ་བར་མྱི་བྱའོ། །གལ་ཏེ་ཟོས་ན་ནད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ལུས་
བདེ་བར་གནས་པ་ཡྱིན་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ནད་ཅན་མ་ནུས་པ་དག་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་མཆྱིལ་ལྷམ་
ྷྭ
གོན་ནས་བཟའ་བ་དག་བཟའ་བར་མྱི་རུང་ལ། དགེ་སོང་ནད་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་ལ། ནད་པ་དེས་ཀང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

མཆྱིལ་ལྷམ་གྱི་སེང་དུ་རྐང་པ་གཞག་གྱི དེ་ལས་གཞན་དུ་ན་མཆྱིལ་ལྷམ་གོན་ནས་ཟས་བཟའ་བར་བྱ་བ་མྱིན་
ྷྭ
ྷྭ
ནོ། །གྱིས་པ་སོར་བ་བླང་ཚུལ་ལ་དྲུག་སེ། བྱྱིན་ལེན་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་། འདེས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་དང་།
བྱྱིན་ལེན་འཇྱིག་པ་བསྲུང་བ་དང་། རྒན་པ་ལ་མ་གུས་པ་སང་བ་དང་། བྱྱིན་ལེན་དག་མ་དག་གྱི་དབྱེ་བ་དང་།
དམྱིགས་ཀྱིས་བླང་དུ་རུང་མྱི་རུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་དོན་དངོས་དང་། དོགས་གཅོད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ཟས་འདེན་
བྱེད་ཀྱིས་ལེན་པ་པོའ་ི རྒྱབ་དང་། རྒྱང་རྱིང་ན་གནས་པས་ཟས་འདེན་པར་བྱ་བ་མྱིན་པ་དང་། ལེན་པ་པོའ ་ི གོ་
དང་བྱྱིན་ལེན་ཐོབ་པའྱི་ཆོ་ག་མྱི་ཤེས་པས་ཀང་བྱ་བ་མྱིན་པ་དང་། ལེན་མཁན་གྱི་དགེ་སོང་རང་གྱིས་ལུས་
ཆེར་བསྐྱོད་ནས་བླང་བར་མྱི་བྱ་ལ། ལག་པ་གྱིས་མ་བཀན་པར་ཁ་ཕུབ་པས་ཀང་ལེན་པ་མྱིན་ནོ། །འོ་ན་སོར་
བ་ཇྱི་ལྟ་བུས་ལེན་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཟས་འདེན་པ་པོ་རྒྱང་རྱིང་དུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། ེ་བར་གནས་པ་དང་སེ།
རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་རགས་པ་མཚམས་གཞན་དང་། མེས་ཆོད་པ་མེ་མཚམས་གཞན་དང་། ཆུས་ཆོད་པ་ཆུ་
མཚམས་གཞན་མྱིན་པ་དང་། འདེན་པ་པོ་མདུན་དུ་འདུག་པ་དང་། བྱྱིན་ལེན་ཐོབ་པའྱི་ཆོ་ག་ཤེས་པ་ལས་དགེ་
སོང་གྱིས་ལག་པ་གྱིས་པོ་དག་བཀན་པ་ཡྱིས་ཟས་ལེགས་པར་བླང་བར་བྱ། གྱིས་པ་དོགས་གཅོད་ནྱི། ཟས་
ལེན་པའྱི་དུས་སུ་ལྷུང་བཟེད་བཟེད་པ་ན་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་གཞྱིར་ལྟུང་བ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་གཞྱིར་བཟེད་པ་ན་
ལྷུང་བཟེད་དུ་ལྟུང་བས་འགོད་དེ་ཟས་མྱི་ཟ་བ་ལ་བརེན་ནས་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་གཞྱི་བཟེད་པར་གྱུར་པ་ན་བྱྱིན་གྱིས་
བརླབས་པར་གྱུར་པའྱི་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ནང་དུ་བཟའ་བ་གང་ཞྱིག་ལྟུང་བར་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་བྱྱིན་ལེན་བྱས་པ་ཡྱིན་
པས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་དེ་བཟའ་བར་རུང་ངོ་། །འདྱི་ནྱི་གཞན་བཟེད་པ་ལ་གཞན་དུ་ལྷུང་ན་བྱྱིན་
ལེན་མྱི་འཐོབ་བོ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་གཅོད་པའོ། །གྱིས་པ་འདེས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྡུལ་གྱི་
དབྱེ་བ་དང་། དེ་དག་རུང་མྱི་རུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་རྡུལ་ནྱི་བཅུ་སེ། མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་ནྱི་བཅའ་བའྱི་རྡུལ་ཏེ་
རྡུལ་གྱིས་སོ། །ཟན་ནྱི་བཟའ་བའྱི་རྡུལ་ཏེ་གསུམ་པའོ། །བཏུང་བ་ནྱི་བཞྱི་པའོ། །བཟའ་བ་དང་བཅའ་བས་
སགས་པའྱི་གོས་ཀང་རུང་སེ་ལྔ་པའོ། །གང་ཞྱིག་གསོག་འཇོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་དྲུག་པའོ། །གསོག་འཇོག་དེ་ལས་
གཞན་གསོག་འཇོག་ཏུ་མ་གྱུར་པའྱི་རུང་བ་ནྱི་བདུན་པའོ། །བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་པ་མྱི་ཤ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་
མྱི་རུང་བ་ནྱི་བརྒྱད་པའོ། །ལེགས་པར་བརགས་པ་བྱྱིན་ལེན་བྱས་པ་སོགས་འདྱི་དག་དང་དགུ་པོ་སེ། རྡུལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བཅུ་པ་ནྱི་ས་རྡུལ་གྱི་རྡུལ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རུང་མྱི་རུང་ནྱི། རྡུལ་བཅུ་པོ་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་དུས་རུང་གྱི་
རྡུལ་འདེས་ཀང་གཟུགས་གསལ་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཕྱི་དོ་སོད་པ་ལ་ནྱི་ེས་པ་མེད་
དོ། །ཡང་གསོག་འཇོག་བྱས་པའྱི་ཟས་དེ་དང་གང་བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་པའྱི་ཟས་དེ་ཡྱིས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་
སོགས་འབགས་པར་གྱུར་ན་བཀྲུའོ། །བཀྲུ་བ་ལས་གཞན་དུ་མ་བཀྲུས་པར་སོད་སོགས་སུ་བཟའ་བཏུང་བྱས་ན་
ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་བྱྱིན་ལེན་འཇྱིག་པ་སྲུང་བ་ནྱི། ལན་ཚྭ་དང་ཟས་ལ་སོགས་པ་བྲྱིམས་
ཏེ་བྱྱིན་ལེན་བྱས་ནས་ནྱི་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་གསར་བུས་བླང་བ་དང་རེག་པར་མྱི་བྱ་སེ་བྱྱིན་ལེན་འཇྱིག་
པས་སོ། །ཟས་ལ་མྱི་མཐུན་པ་སེ་མྱི་རུང་བ་འདེས་པ་མེད་པར་ནྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་དུས་སུ་
སད་པར་བྱ་བར་ངེས་པར་བསན་ཏོ། །བཞྱི་པ་རྒན་པ་ལ་མ་གུས་པ་སང་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་རྒན་པོས་ཟས་མ་ཟོས་
པའྱི་གོང་དུ་མ་ཟོས་པར་ངེས་པའམ། ཐེ་ཚོམ་གྱིས་ཀང་ནྱི་ཟན་ཟ་བ་དེ་ལ་ྱིན་ཞག་རེ་རེ་ལ་ེས་བྱས་ངེས་པར་
འཕེལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་བྱྱིན་ལེན་དག་མ་དག་གྱི་དབྱེ་བ་ནྱི། ལག་ར་བླངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་མྱིན་
བརགས་པས་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་གཞན་ལ་ཕྱིར་བྱྱིན་པ་དང་། ཟས་གང་ཡང་རུང་བ་དེ་ནྱི་སྱིན་བདག་
ཟས་དེ་ལ་སྲེད་པས་བཅྱིངས་པ་ན་སྲེད་པ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཞུགས་པའྱི་སྱིན་བདག་གཅྱིག་གྱིས་བྱྱིན་པའྱི་ཟས་དེ་
ནྱི་བྱྱིན་ལེན་བྱས་ཀང་ཟས་དེ་ལ་སྱིན་བདག་དེ་ཆགས་པར་ཤེས་ན་དེའྱི་ཚེ་དགེ་སོང་གྱིས་སད་པར་རུང་བ་མ་
ཡྱིན་ནོ། །སྱིན་པ་པོ་ཡྱིས་ལྟས་པ་མེད་པར་གང་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་ལེན་པས་ཐོབ་པ་དེ་ནྱི་བྱྱིན་ལེན་དག་པ་སེ།
ལེན་པ་པོའ་ི དགེ་སོང་གྱིས་ཟོས་པ་ན་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །དྲུག་པ་དམྱིགས་ཀྱིས་བླང་དུ་རུང་མྱི་རུང་ནྱི། ང་ལ་
ཟས་བཤམས་པ་འདྱི་ལས་འདྱི་དག་བྱྱིན་ཅྱིག་ཅེས་འདེན་པ་པོ་ལ་དགེ་སོང་གྱིས་སྨྲ་བར་མྱི་རུང་ངོ་། །རྱིགས་
པས་ཐོབ་པའྱི་སྐལ་བར་འོས་པ་གང་བྱྱིན་པ་དེ་ྱིད་བཟའ་བར་བྱ་ཡྱི། གཞན་གདམས་ནས་བཟའ་བར་བྱ་བ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་ནད་པས་གང་ལ་གང་ཕན་གདམ་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་གཞན་རེས་སུ་གཟུང་
ཚུལ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་ལྷག་མ་ཁྱི་ལ་མ་བྱྱིན་པས་རེ་བ་ཆད་དེ་ཁྱི་ཤྱི་བ་ལ་བརེན་ནས་ཞེས་སོབ་དཔོན་དག་
འཆད་ལ། ཕན་ཚེགས་ལས་ཁྭ་རྣམས་ལ་ཆང་བུ་བྱྱིན་པས་བྱ་རོག་ཁོས་ནས་ཆོམ་རྐུན་པ་ལ་དེ་ལྟར་སྨྲས་པས་
སོ་ཞེས་སོ། །སོམ་བརོན་དགེ་སོང་གྱིས་ཟས་ཟོས་ནས་ལྷག་མའྱི་ཆང་བུ་ཡང་ནྱི་སེམས་ཅན་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་ཁད་པར་མྱི་བྱ་ཡྱི། ཅྱི་བདེར་གཞག་གོ །ཡང་མན་ཡོད་དུ་ལྷག་མ་ཝ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་དུ་སེར་བ་
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ན། བྱ་རོག་རྣམས་འདུས་པ་དེ་དག་བསྐྲད་དེ། དེ་དག་ལ་མ་བྱྱིན་པས་བྱ་རོག་ཁོས་ཏེ་དགེ་སོང་འདྱི་ལ་གསེར་
ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པས་ཆོམ་རྐུན་པས་དགེ་སོང་དེའུ་གསད་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱ་རོག་ལ་སོགས་པ་འདྱི་ཁོ་ན་ལ་
སེར་ཞེས་དམྱིགས་པའྱི་ཀུན་སོང་གྱི་ཁད་པར་མྱི་བྱའོ། །བཞྱི་པ་བླང་ཚུལ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ནྱི། དགེ་སོང་སེ་
སོ་སོར་ཆད་དེ་འོངས་པ་ལ་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་ཟས་བྲྱིམས་པས་ཁྱིམ་བདག་བྲེལ་ནས་སོན་པས་ཚོགས་སུ་
ཞུགས་ནས་བཟའ་བར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ན། དགེ་སོང་ན་བ་ཞྱིག་གྱི་ནད་གཡོག་ཟས་ནོད་དུ་སོང་བ་རེ་
ཞྱིག་ཏུ་མ་འོངས་པ་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་རྣམས་གསུངས་ཏེ། གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་དང་གཞན་དུ་འགོ་བར་འདོད་
པ་དང་དགེ་བསྐོས་དང་ནད་པ་དང་ནད་པ་དེའྱི་ནད་གཡོག་ྱིད་ལ་ཡང་བཟའ་བ་དགེ་འདུན་གྱིས་མ་ཟོས་པའྱི་ས་
རོལ་དུ་ནྱི་སྱིན་པར་བྱ་བར་གནང་ངོ་། །གྱིས་པ་སན་བཞྱིར་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སེ། །གནང་བའྱི་སོ་ནས་མདོར་
བསན། མཚན་ྱིད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། སད་ཚུལ་གྱིས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་གོ་བཞྱིན་སྐྱེས་ལ་འདྱི་
བསེན་དགོས་པ་བྱུང་བས་དེ་ྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཏུང་བའྱི་སན་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་གནང་ངོ་། །དེ་ཡྱི་
ཕྱིར་ན་བཏུང་བ་དེའྱི་དོན་དུ་ཞྱིང་དག་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བར་ལུང་ཞུ་བ་ལས་བཤད་
དོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི། དུས་སུ་རུང་བ་དང་། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་། ཞག་བདུན་པ་དང་། འཚོ་བའྱི་
བར་དུ་བཅང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཀེས་པའྱི་ནད་སེལ་བ་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཅྱིང་གུང་ཚིགས་ཚུན་ཆད་ཁོ་ནར་བྱེ་
བྲག་མེད་པར་བསེན་དུ་རུང་བ་སེ། དགེ་སོང་རྣམས་སོན་ཀའྱི་ནད་ཀྱིས་ེན་པ་ལ་བརེན་ནས་འབྲས་ཆན་དང་
ཐུག་པ་དང་ཟན་དོན་དང་་ཤ་དང་གཞན་རུང་བའྱི་ཤ་དག་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་སད་དུ་རུང་བ་སེ། འཚོ་བ་སེ་སྲོག་
བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །འབྲས་ཆན་སོགས་འདྱི་དག་ནྱི་བཟའ་བར་བྱ་བའྱི་དུས་རུང་གྱི་སན་དུ་གསུངས་སོ། །ཞུ་
བར་ཐུག་པ་བཅུ་གསུངས་ཏེ། འོ་མའྱི་དང་། ཞོའ ་ི དང་། ཤའྱི་དང་། དར་བའྱི་དང་། མར་གྱི་དང་། འབྲུ་མར་གྱི་
དང་། ཏྱིལ་གྱི་དང་། བལ་སྲན་གྱི་དང་། སེའུའྱི་དང་། ཆུའྱི་ཐུག་པ་རྣམས་སོ། །བཟའ་བ་ལྔ་ལ། ཐུག་པ་དང་། ་
ཤ་དང་། ནས་ཆན་དང་། འབྲས་ཕེ་དང་། ཁུར་བ་རྣམས་བགངས་སོ། །གྱིས་པ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ནྱི། སྐོམ་
པའྱི་ནད་སེལ་བ་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཅྱིང་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་མཐའ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་དམར་འོད་ཡལ་བའྱི་མཚམས་ཚུན་
ཆད་ཁོ་ནར་རང་གྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བསེན་པར་བྱ་བའོ། །སོན་པ་རྱིང་བུ་དལ་གྱིས་འབབ་ཏུ་རྒྱལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཆེན་བཞྱི་ལ་ཆོས་སོན་པ་དང་སྲོང་ཀེ་ནའྱི་བུས་ཐོས་པས་ཕྱིར་མྱི་འོང་ཐོབ་ནས་བཏུང་བའྱི་རྒྱུ་བརྒྱད་ཕུལ་བ་ནྱི།
རྒུན་འབྲུམ་དང་། ཨ་ཤྭཏྠ་དང་། འབྲ་གོ་དང་། ཀུ་ཤུ་དང་། ཆུ་ཤྱིང་གྱི་འབྲས་བུ་དང་། རྩུབ་འགྱུར་ནྱི་བ་རུ་ཤཀ་
ཅེས་ལུང་ལས་འབྱུང་ངོ་། །ཨུ་དུམ་ར་དང་། རྒྱ་ཤུག་དག་ནྱི་བཏུང་བར་རེས་སུ་བསགས་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་དག་
རྣམས་ནྱི་ཁྱིམ་པའམ་དགེ་ཚུལ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུའྱི་ནང་དུ་ལེགས་པར་མེ་ཞྱིང་ཚགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཙག་
གོ །གཞུང་འདྱིས་ནྱི་སར་ཚགས་བྱེད་པའྱི་ས་རོལ་དུ་ལག་་འགེགས་བྱེད་ཀྱི་བྱྱིན་ལེན་བྱ་བར་འདོད་པ་
བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒུན་འབྲུམ་ལ་སོགས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བཏུང་བ་འདྱི་དག་ནྱི་རུང་བ་ཐུན་ཚོད་པ་སེ། བྱྱིན་
ལེན་བྱས་ནས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་དམར་འོད་ཡལ་བའྱི་མཚམས་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་བར་དུ་སད་དུ་རུང་། གལ་ཏེ་
མཚན་མོ་ནད་པ་སྐོམ་པར་གྱུར་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་བྱ་ཞེ་ན། ཡང་བྱྱིན་ལེན་བྱས་ནས་ཐུན་མཚམས་ལས་འདས་ནས་
ལོངས་སོད་ཀང་ེས་པ་མེད་དོ། །འོ་ན་བཏུང་བ་ཐུན་ཚོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དང་པོར་བྱྱིན་
གྱིས་བརླབས་པའྱི་མཐའྱི་མཚམས་གཟུང་བ་ཡྱིན་གྱི། དེ་ལས་འདས་ནས་ཡང་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་མྱི་རུང་བ་
ནྱི་མྱིན། སྐྱུར་པོ་དང་ཞོའ ་ི ཁ་ཆུའང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐུན་ཚོད་པའོ། །གསུམ་པ་ཞག་བདུན་པ་ནྱི། འདུ་བའྱི་ནད་སེལ་
བ་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཅྱིང་ཞག་བདུན་ཚུན་ཆད་ཁོ་ནར་རང་གྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་བསེན་པར་བྱ་བ་ནྱི་འབྲུ་
མར་དང་། བུ་རམ་དང་། སྦྲང་རྱི་དང་། མར་དག་ནྱི་ཞག་བདུན་པར་བསེན་པར་བྱ་བའྱི་སན་དུ་གསུངས་
སོ། །མདོ་ར་བར། མར་དུས་རུང་དང་། ཞུན་མར་ཞག་བདུན་པར་གསུངས་ཀང་། ཞུ་བར། ནད་པ་ལ་མར་
བསེན་དགོས་པ་བྱུང་བ་ལ་ཞག་བདུན་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སད་པས་སོས་པ་ལ་བརེན་ནས་གནང་བ་དེ་
དང་མཐུན་པར་འདྱིར་གསུངས་སོ། །འབྲུ་མར་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །བུ་རམ་ནྱི་གོང་ཐྱི་བ་ཅན་གྱི་བྲམ་ཟེ་སྨྲ་འདོད་
ཀྱི་སེང་གེས་བུ་རམ་དངས་ནས་ལྷག་མ་ཁེར་བས་དད་པ་ལ་བརེན་ནས་གནང་ངོ་། །ཤ་ཁ་ར་དག་དང་། བྱེ་མ་
ཀ་ར་སོགས་འདྱི་དག་ནྱི་བུ་རམ་གྱི་ལྦུ་བ་ཆུ་ལ་བསྡུས་པ་སེ་འདྱི་ཡང་ཞག་བདུན་པའོ། །བཞྱི་པ་འཚོ་བའྱི་བར་
དུ་བཅང་བ་ལ་བསན། བཤད། བསྡུ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། སན་ས་མ་གསུམ་ལས་གཞན་ཡང་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་
བའྱི་བར་གྱི་སན་ནྱི་མ་ཤྱིའྱི་བར་གྱི་སན་ཏེ། འདུ་བའྱི་ནད་སེལ་བ་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཅྱིང་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་
རང་གྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བསེན་པར་བྱ་བའོ། །ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་སྒྲ་ནད་སོས་ཀྱི་བར་ལ་འཆད་པ་ནྱི་
ནོར་བའོ། །སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ཇྱི་སྲྱིད་མ་ཤྱི་བར་བཅང་ལ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ར་བ་དང་སོང་བུ་
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སོགས་སར་བ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་ནད་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་
སད་པར་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ། ར་བའྱི་སན་ནྱི་ག་སང་དང་སེའུ་གཤེར་དང་ཤུ་དག་ལ་
སོགས་པའོ། །སོང་བུར་ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་སན་ནྱི་ཙནྡན་དང་ཐང་ཤྱིང་དང་སེ་ཏེས་དང་ཡུང་བ་དང་པདྨ་
དཀར་པོ་དང་དབྱྱི་མོ་དང་སྐྱེར་པ་ལ་སོགས་པའོ། །མདོ་ར་བ་ལས་ནྱི་ཡུང་བ་ར་བའྱི་སན་དུ་བཤད་དོ། །ལོ་མའྱི་
སན་ནྱི་འདབ་མ་བདུན་པ་དང་པ་ཏོ་ལ་དང་བ་ཤ་ཀ་དང་ནྱིམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་དག་གྱི་མེ་ཏོག་ཀང་ཡྱིན་
ནོ། །མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་ནད་པ་ལ་སན་པའྱི་ངག་གྱིས་བསོ་བ་ལ་བརེན་ནས་འབྲུའྱི་སན་ལྔ་གནང་སེ། འབྲུའྱི་
སན་ནྱི་ན་ལེ་ཤམ་དང་སྐྱུ་རུ་ར་དང་ཨ་རུ་ར་དང་བ་རུ་ར་དང་པྱི་པྱི་ལྱིང་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཤྱིང་ཀུན་
དང་སྐྲ་ཚིལ་དང་རྒྱ་སྐྱེགས་དང་ཟང་ཆུ་དག་ཀང་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་སན་ནོ། །ཐལ་བའྱི་སན་ནྱི་ཏྱིལ་གྱི་ཐལ་བ་དང་
ནས་ཀྱི་ཚིག་མ་དང་ལ་སོགས་པ་ཕུབ་མའྱི་ཐལ་བ་དང་ཤྱིང་བ་རྱི་ཀ་དང་བ་ཤྱི་ཀའྱི་ཐལ་བ་སེ་འགྱུར་བྱེད་
ལྔའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱམ་ཚ། ལན་ཚ། ལན་ཚ་སྨུག་པོ། ཁ་རུ་ཚ། རྒྱ་མཚོའྱི་ལན་ཚ་སེ་ཚྭ་ལྔ་ཡང་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་
སན་ཡྱིན་ནོ། །སན་ཁུ་བའམ་བསྐ་བའྱི་སན་ནྱི་ཨ་སྨྲ་དང་ཨ་མྲའྱི་ནང་ཤུན་དང་འདབ་མ་བདུན་པའྱི་ཤུན་པ་དང་
ཤྱི་རྱི་ཤའྱི་ཤུན་པ་དག་གྱི་སན་རྣམས་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་སན་ཞེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སན་ག་
འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་གཞན་དག་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་སན་ཞེས་བྱ་སེ། འདྱི་དག་སྱིར་བཟའ་བའྱི་དོན་དུ་བཅང་བར་
བྱ་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཟོས་ཀང་བཀེས་པ་མྱི་སེལ་བའྱི་སན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སད་ཚུལ་གྱིས་དོན་
བསྡུ་བ་ནྱི། རྒུན་འབྲུམ་དང་བལ་པོའ་ི སེའུ་དང་འབྲ་གོ་དང་ཨ་མྲ་དང་ས་ས་ལ་སོགས་འབྲས་བུ་དང་ཨུཏྤལ་དང་
ག་སང་ལ་སོགས་ར་བ་དག་གྱི་སན་ནྱི་མཁས་པས་དུས་སུ་རུང་བར་གསུངས་སོ། །ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རླུང་ནད་ཅན་ལ་
མོའུ་གལ་གྱི་བུས་སེར་བར་བརམས་པས། དུས་སུ་རུང་བ་དང་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་སོགས་འདྱི་དག་ནྱི་ཕན་
ཚུན་འདེས་པར་གྱུར་པ་ན་དུས་སུ་རུང་བ་སོགས་ས་མ་ས་མའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཡོངས་སུ་སད་པ་ལ་ེས་པ་
མེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་དུས་རུང་དང་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་འདེས་ན་དུས་སུ་རུང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སད་པ་དང་།
ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བ་འདེས་ན་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སོད་ཅེས་པའྱི་དོན་
ནོ། །གསུམ་པ་ཤའྱི་སན་བསེན་ཚུལ་ལ། མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་རླུང་ནད་ཅན་གྱིས་ཤའྱི་སན་བསེན་དགོས་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་འྱི་ཚིལ་ཞག་དང་། རུས་སལ་གྱི་ཚིལ་ཞག་དང་། ཕག་པའྱི་ཚིལ་ཞག་དང་། ་སོང་དང་།
ཆུ་སྲྱིན་བྱྱིས་པ་གསོད་དང་། དོམ་དང་རྱི་བོང་དང་ཕག་རྒོད་དང་དེད་ཀྱི་ཚིལ་ཞག་བྱྱིན་ལེན་བྱས་པ་རླུང་ནད་
ཅན་གྱིས་སོད་དུ་རུང་ངོ་། །བྱེ་མ་སྐྱེས་སོ་བ་ལ་ཤའྱི་སན་བསེན་དགོས་པ་བྱུང་ཞྱིང་། ཤ་རེན་སྐྱུག་བྲོ་བ་ལ་
བརེན་ནས་ནད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཤ་རེན་ཟ་བ་དག་ལ་དར་གྱིས་མྱིག་བསྒྲྱིབས་ཤྱིང་། དྱི་ཞྱིམ་རས་ཀྱི་ཕེ་མ་དང་
བཅས་པ་སྱིན་པར་བྱའོ། །འདྱི་ཡང་སན་པའྱི་ངག་གྱིས་ཤ་རེན་ཟོས་ན་ནད་སོས་སོ་ཞེས་གནང་ན་ཡྱིན་གྱི། དེ་
ལས་ཕར་ནྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཤ་ནྱི་བཟའ་བར་བྱ་བ་མྱིན་པ་མྱི་དང་ལྟོ་འཕེ་དང་གང་པོ་དང་། བ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་སེ་
ཅན་གྱི་ཆུང་མས་དགེ་སོང་ནད་པ་ལ་མོ་རང་གྱི་བརླའྱི་ཤ་བྱྱིན་ཏེ་སོས་ནས་བརོན་པས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ཀང་
མྱི་ཤ་བཀག་གོ །ཡུལ་ཙམ་པ་ཀ་ན་དང་སྲོང་གར་གའྱི་རྱིང་འགམ་ན་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་ཡུལ་ཙམ་པ་ཀའྱི་ཀླུས་
དུས་བཟང་ལ་བསེན་གནས་བླངས་ནས་ལུས་བཏང་བའྱི་ཤ་དྲུག་སེས་ཟོས་པ་ཀླུའྱི་ཆུང་མས་ཞུས་པས་ལྟོ་
འཕེའྱི་ཤ་བཀག་གོ །གསལ་རྒྱལ་གྱི་གང་པོ་ཆེའྱི་ཤ་དྲུག་སེས་ཟོས་པས་གང་པོ་ཆེའྱི་ཤ་བཀག་གོ །སོགས་
པས་བསོས་པའྱི་ཤ་ལ་སོགས་པ་བསྡུའོ། །བདག་གྱི་ཕྱིར་དུ་བསད་པར་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་མེད་པ་ནྱི་
རྣམ་གསུམ་དག་པའྱི་ཤའོ། །ཤ་མྱི་རུང་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་འབྲྱིམས་པའྱི་ཚེ་ན་དགེ་སོང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གལ་
མགོ་མས་འདྱི་ནྱི་གང་གྱི་ཤ་ཞེས་དྱིས་ལ། གལ་ཏེ་ས་མས་མ་དྱིས་ན་འོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་དྱིའོ། །གྱིས་པ་སན་
གྱི་གནས་རུང་ཁང་བྱ་བ་ལ་བཞྱི་སེ། གནས་གང་དུ་བྱ་བ་དང་། ཆོ་ག་གང་གྱིས་བྱ་བ་དང་། མ་བྱས་པའྱི་ེས་
དམྱིགས་དང་། རུང་བའྱི་ཆོ་ག་གཞན་བསེན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཆོད་རེན་གྱི་དྲུང་དུ་རུང་ཁང་བྱས་པས་མཆོད་
རེན་དུ་བས་མ་རུངས་པར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་མཆོད་རེན་གྱི་ེ་ འཁོར་དང་། མུ་གེའྱི་ཚེ་ཡངས་པ་ཅན་པས་
འབྲྱིམས་པའྱི་དུས་སུ་དགེ་སོང་ཞལ་ཏ་པར་བསྐོས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བླ་གབ་མེད་པར་ཟས་བཙོས་པ་ཆར་གྱིས་མ་
རུངས་པར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་བླ་གབ་མེད་པ་དང་། སོ་ཁང་དང་བང་རྱིམ་དང་ཆུའྱི་གནས་ཁྲུས་ཁང་དང་
བསྲོ་ཁང་དང་། རྒྱལ་པོའམ་མུ་སེགས་པའྱི་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ཀྱི་ཁྱིམ་དང་། གནས་ཁང་དང་། དགེ་སོང་མའྱི་
གནས་ཁང་སོགས་དག་ཏུ་བཟའ་བ་དང་། སོགས་པ་ནམ་འཚེད་པ་རྣམ་པར་སངས་ཏེ་རུང་ཁང་མྱི་
བྱའོ། །དམྱིགས་བསལ་དུ་ཕེ་བ་ལས་གཞན་པའྱི་གནས་སུ་བྱའོ་ཞེས་ཤུགས་ལ་བསན་ནོ། །གྱིས་པ་ཆོ་ག་
གང་གྱིས་བྱ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། མདོ་ར་བ་ལས། རུང་ཁང་བྱྱིན་གྱིས་
190

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བརླབ་པའྱི་དུས་བཞྱི་གསུངས་ཏེ། དུས་དང་པོ་ནྱི་ཁང་པ་བརྱིག་པའྱི་དུས་སུ་ཐོག་མར་སོ་ཕག་འགམས་
པའོ། །དུས་གྱིས་པ་ནྱི་སོ་ཕག་བཀམ་ནས་མཇུག་མ་རོགས་པའྱི་བར་རོ། །དུས་གསུམ་པ་ནྱི་ཁང་པ་གསར་
པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་འོག་རོལ་དུ་དགེ་སོང་ཞུགས་ནས་མ་བྲལ་བའོ། །དུས་བཞྱི་པ་ནྱི་སར་གྱི་དགེ་སོང་རྣམས་
མེད་པར་གྱུར་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དགེ་སོང་གསར་པ་གཞན་ཕྱིན་མ་ཐག་ངལ་བསོ་བ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པའྱི་
གནས་སྐབས་སོ། །དུས་དང་པོར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་རུང་ཁང་ལ་ནྱི་མྱིང་བཏེག་པའྱི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་
ཞེས་བྱའོ། །དུས་གྱིས་པ་ལ་ནྱི་སེམས་བསྡུས་པའྱི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱའོ། །དུས་གསུམ་པ་ལ་ནྱི་ལས་
ཀྱི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱའོ། །དུས་བཞྱི་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་རུང་ཁང་ལ་ནྱི་འཕལ་ལས་བྱུང་བའྱི་
གནས་ཞེས་བྱའོ། །དུས་དང་པོ་གྱིས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ནྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཀང་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་རུང་ལ།
གང་ཟག་ནྱི་ལག་གྱི་གས་སོ། །དུས་གསུམ་པ་ལ་ནྱི་གསོལ་གྱིས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་སོ། །དུས་བཞྱི་པ་ལ་ནྱི་གནས་
དེར་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རུང་བའྱི་ཁང་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གཅྱིག་ཆར་དུ་བརོད་པས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་
བོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ནྱི། མཚམས་ཆེན་པོ་གཅྱིག་གྱི་དགེ་འདུན་ཀུན་འདུས་ནས་རུང་ཁང་གཅྱིག་བྱྱིན་གྱིས་
བརླབས་པས་མཚམས་ནང་གྱི་རུང་ཁང་ཀུན་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་དོ། །གཞུང་འདྱིར་ནྱི་
རུང་བའྱི་ཁང་པ་ལྔར་གསུངས་ཏེ། དང་པོར་རོམ་པའྱི་མཐའ་ཅན། གྱིས་པ་སེམས་གཏོད་པའྱི་མཐའ་ཅན།
གསུམ་པ་བ་ལང་ལྷས་ལྟ་བུའྱི་གནས། བཞྱི་པ་ཚིག་གྱི་མཐའ་ཅན་གྱི་གནས། ལྔ་པ་ཆོ་ག་ལས་བྱུང་བའྱི་མཐའ་
ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་སོ་ཕག་འབྲེམས་པའྱི་དུས་སུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་ཕེད་ཟྱིན་པའྱི་
དུས་སུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོའ ་ི སོ་སོ་སོར་བཏོད་པ་རུང་ཁང་གཅྱིག་
ཏུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་སར་གྱི་གཙུག་ཁང་རྱིང་པ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་དགེ་
འདུན་མཐུན་པས་གསོལ་གྱིས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ་མདོར་
བསན་པ་ནྱི། རུང་ཁང་བྱ་བར་འདོད་པ་ན་སེམས་བསྡུས་པ་དང་ངག་ཏུ་བརོད་པའྱི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་ཡྱིས་
རུང་བར་བྱས་པའྱི་གནས་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔའོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། རོམ་པའྱི་མཐའ་ཅན་དང་། སེམས་གཏོད་པའྱི་མཐའ་
ཅན་དང་། བ་ལང་ལྷས་ལྟ་བུའྱི་གནས་དང་། ཚིག་གྱི་མཐའ་ཅན་དང་། ཆོ་གའྱི་མཐའ་ཅན་ནོ། །འདྱི་དག་གནས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
191

གང་དུ་བྱ་ཞེ་ན། ནད་གཡོག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིང་དྲུང་དུ་འབྲས་བཅོས་པས་ཁྭ་ཏའྱི་རྟུག་པས་མ་རུངས་པར་གྱུར་
པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་འདུན་གྱི་ཟས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་དོན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྱ་བར་འདེན་པས་གསུངས་
སོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་རུང་བའྱི་གནས་རྣམ་པ་ལྔ་ལས། དང་པོ་རོམ་པའྱི་མཐའ་ཅན་ནྱི། གཙུག་
ལག་ཁང་གྱི་གཞྱི་འདྱིངས་པའྱི་ཐྱིག་བརངས་ནས་འགམ་གྱི་སོ་ཕག་ེ་བར་འཇོག་པ་ན། དེའྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་
ལག་གྱི་ག་མཁས་པ་ཡྱིས་གནས་དེ་ན་གནས་པ་ཀུན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་སོན་དུ་འགོ་བར་བྱ་
བ་ྱིད་ཡྱིན་པས། ཕན་འདོད་ཀྱི་སེམས་སོན་དུ་བཏང་ནས་ཁང་པ་དེ་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་རུང་བའྱི་གནས་སུ་
བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ནྱི་ས་ཕོགས་འདྱི་ནྱི་ཡང་དག་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེའྱི་ཚིག་ནྱི།
གཞྱི་འདྱི་དག་དགེ་འདུན་གྱི་རུང་བའྱི་གནས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་འདྱི་དག་ཏུ་ཡང་ནྱི་ལན་གསུམ་དུ་བརོད་
དོ། །གྱིས་པ་སེམས་གཏོད་པའྱི་མཐའ་ཅན་ནྱི། གོང་དུ་བསན་པ་དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་པ་སོན་དུ་འགོ་བར་
བྱས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཕེད་ཙམ་ཟྱིན་པ་ན་ལས་བྱེད་པའྱི་ལག་གྱི་ག་པས་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་
འདུག་ནས་གནས་འདྱི་ལ་རུང་བའྱི་ཁང་པ་བྱའོ་སམ་དུ་འདྱི་ལ་སེམས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྡུས་ཤྱིག་ཅེས་ལག་
ག་ཡྱིས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བརོད་པར་བྱའོ། །རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། དང་པོ་གྱིས་ལ་གང་ཟག་གྱིས་བྱྱིན་
གྱིས་བརླབ་པར་རུང་བར་བཤད་ཀང་། འདྱིར་ནྱི་གྱིས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དགེ་འདུན་གྱིས་བྱྱིན་གྱིས་
བརླབ་པར་བཤད་དོ། །ཁང་པ་འདྱི་ྱིད་དགེ་འདུན་གྱི་ཟས་འཚེད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ྱིད་དུ་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་
ལ་མཛེས་པའྱི་དངོས་པོར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའྱི་ཁང་པ་ལ་ནྱི་སེམས་བསྡུས་པའྱི་
མཐའ་ལས་བྱུང་བར་མཁས་པས་གསུངས་སོ། །ས་འགྱུར་ལས། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་ལ་སེམས་བསྡུས་
པའྱི། །མཐའ་ལས་བྱུང་བར་མཁས་པས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལེགས་སོ། །གསུམ་པ་བ་ལང་ལྷས་ལྟ་
བུའྱི་གནས་ནྱི། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ས་ཚོགས་པ་མང་པོ་དག་སོ་ཐ་དད་དུ་བཏོད་པ་དག་ན་ནྱི་རུང་ཁང་
གཅྱིག་ཏུ་ལེགས་པར་བྱ་བ་སེ། སོ་ཀུན་ནས་བ་ལང་ལྷས་བཞྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ཚིག་གྱི་མཐའ་ཅན་ནྱི། གཙུག་
ལག་ཁང་རྱིང་པ་སོ་ལ་སོགས་པ་མས་པར་གྱུར་ཅྱིང་དགེ་སོང་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་བོར་བ་དག་ལ་རུང་ཁང་བྱེད་
ན། དགེ་སོང་འཕལ་དུ་བྱུང་བར་གྱུར་པའྱི་ཚིག་གྱི་མཐར་གང་ལ་རུང་ཁང་བྱ་བར་འདོད་པ་དེ་ལ་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་
དགེ་སོང་གྱི་རུང་བའྱི་ཁང་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སེབ་མ་ཐག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་བརོད་པས་བྱྱིན་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གྱིས་བརླབ་པར་བརོད་དོ། །ལྔ་པ་ཆོ་གའྱི་མཐའ་ཅན་ནྱི། གཞན་ཡང་དགེ་འདུན་རྣམས་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་
བསམ་པ་གཅྱིག་པ་དང་། གསོལ་གྱིས་ཀྱི་ལས་བརོད་པ་སོན་དུ་འགོ་བར་བྱས་ནས་དགེ་འདུན་བློ་མཐུན་
པས་ལས་དག་གྱི་ཆོ་ག་ཤེས་པས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །གང་གྱི་ཚེ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅེ་ན། གནས་
ཁང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱས་པ་དེའྱི་དུས་ལའོ། །དེ་ནྱི་གནས་དེར་དགེ་སོང་གཅྱིག་ཞུགས་ནས་གནས་པ་
དང་མ་བྲལ་གྱི་བར་གྱི་དུས་དེ་ལ་བྱའོ། །གསུམ་པ་མ་བྱས་པའྱི་ེས་དམྱིགས་ནྱི། དེ་ལྟར་སོམ་བརོན་གྱིས་ནྱི་
ཟས་འཚེད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་རུང་ཁང་གང་དག་མ་བྱས་ན་གང་ཞྱིག་མཚམས་ནང་དུ་བཙོས་པའྱི་ཟས་དང་།
ཞག་ལེན་པ་ཡང་སད་དུ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མཚམས་བཙོས་དང་ཞག་ལོན་ནྱི། སོན་པ་ཀ་ཤྱི་ན་ལོངས་རྒྱུ་བའྱི་
དུས་སུ་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པ་ན་སན་པའྱི་ངག་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་སན་དངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཞག་
ལོན་དང་མཚམས་བཙོས་ཀྱི་ེས་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་རུང་ཁང་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་
རུང་བའྱི་ཆོ་ག་གཞན་བསན་པ་ལ་ལྔ་ཚན་གྱིས་ལས། ལྔ་ཚན་དང་པོ་ནྱི། ས་བོན་སེན་མོས་མས་པར་བྱས་
པ་དང་། ནེ་ཙོའྱི་མཆུས་མས་པར་བྱས་པ་དང་། མེ་དང་། མཚོན་སོགས་ཀྱིས་མས་པར་བྱས་པ་དང་། ས་
བོན་རྱིང་པ་དང་ལྔའོ། །ལྔ་ཚན་གྱིས་པ་ནྱི། ཁབ་ལ་སོགས་པས་དབུག་པ་དང་། ལག་པའྱི་སོར་མོས་བརོལ་བ་
དང་། མཚོན་སོགས་ཀྱིས་བཅད་པ་དང་། གཤེག་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་ས་བོན་བཅས་པའང་རུང་བར་བྱས་པའྱི་
གངས་སུ་གཏོགས་པས་སད་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་རྣམ་འབྱེད་ལས་རུང་བར་བྱས་པ་ལྔ་ཚན་གྱིས་སུ་
ཕེ་བའྱི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་ཆོ་ག་གང་གྱིས་སད་པ་ལ་དྲུག་སེ། དུས་རུང་གྱི་ཟས་སད་པའྱི་ཚུལ། ཞར་ལ་སན་
བསེན་པའྱི་ཆོ་ག བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཆོ་ག མགོན་དུ་བོས་པའྱི་ཆོ་ག ཕོངས་པའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ།
འདེས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། དག་པར་བྱས་ཏེ་བཟའ་བ་དང་། ཟོས་ནས་ཡོན་བཤད་
པ་དང་། གལ་མཛེས་པར་བྱ་བ་དང་། མཚན་མོའ ་ི འཆད་ན་བྱེད་ཚུལ་དང་། ཟས་ལ་འགོ་ཞྱིང་ལྡོག་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ནྱི། མུ་སེགས་དཔལ་སེད་ཀྱིས་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཟས་དུག་ཅན་དངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཟས་
འདེན་པ་ན་རྒན་པོའ་ི མདུན་དུ་འདེན་པ་ཡྱིས་སྃ་པྲ་བ་ཏ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྱི་དོན་བཞྱི་ལ་འཇུག་སེ།
ཟས་འདྱི་ཁོད་དབང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། ཁོད་དང་དགེ་འདུན་གྱིས་ལོངས་སོད་ཅྱིག་ཅེས་པ་དང་། འདྱི་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མྱི་རུང་བ་མྱི་ཤ་སོགས་ཀྱིས་གོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་པ་དང་། དུག་ལ་སོགས་པ་དང་མ་འདེས་པའོ་ཞེས་སོ། །སྃ་
པྲ་བ་ཏ་ཞེས་པའྱི་སྒྲ་དེ་བརོད་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་དག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་
ནོ། །དགེ་འདུན་གྱི་གནས་བརན་གྱིས་ཀང་ས་མ་ཙ་རྱི་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྱི་ནྱི་དོན་བཞྱི་ལ་འཇུག་སེ།
བདེན་པར་སོམས་པར་བྲྱིམས་ཤྱིག་ཅེས་པ་དང་། མམ་པོར་སོད་ཅྱིག་ཅེས་པ་དང་། ཟས་འདྱི་ལུས་ལ་གནས་
ཀྱི་བར་དུ་བདེན་པ་བཞྱི་སོམས་ཤྱིག་ཅེས་པ་དང་། ཟས་དང་སྱིན་བདག་གྱིས་ལ་མ་ཆགས་ཤྱིག་ཅེས་
པའོ། །ཟས་ཟ་བ་ན་བདག་ྱིད་ལ་ནད་པ་དང་། ཟས་ལ་སན་གྱི་འདུ་ཤེས་སོགས་ཤེས་བཞྱིན་དང་ལྡན་པས་
བཟའ་བར་བྱ་ཞྱིང་གནས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ཟོས་ནས་ཡོན་བཤད་བྱ་བ་ནྱི། དགེ་སོང་དག་ཟས་ཟོས་ནས་
ཕྱིར་སོང་བའྱི་དུས་སུ་ཁྱིམ་བདག་ཆོས་ན་འདོད་པས་བལྟས་པ་ན་དགེ་སོང་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས་
ཟས་ཟོས་ནས་ཀང་ནྱི་དུད་འགོ་ལ་བྱྱིན་ཡང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་བརྒྱ་འགྱུར་དུ་འཕེལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་
བཤད་བྱའོ། །འདོད་པ་མཐུན་པའྱི་ནགས་སུ་སོན་པ་བྱོན་པ་བྲམ་ཟེ་པདྨའྱི་སྱིང་པོས་ཐོས་ནས་སོན་པ་འཁོར་
དང་བཅས་པ་གདན་དངས་ནས་གདུགས་ཚོད་དངས་པ་ན་ཡོན་བཤད་བྱེད་ཀྱི་བར་རྒན་ཞུགས་ཀྱིས་ཏྱིལ་གྱི་
མར་ཁུ་ཟོས་པས་ཡོན་བཤད་པ་ལ་ནྱི་འཇུག་པ་ན་དགེ་སོང་གང་གྱིས་ཀང་བཟའ་བར་མྱི་རུང་ངོ་། །ཡང་ཡོན་
བཤད་བྱེད་པ་དེ་མ་ཐོས་ཤྱིང་མ་གོ་བ་ལ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །ཡོན་བཤད་པའྱི་དུས་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་དུས་
དེར་དུས་མ་ཡོལ་ན་ཅྱི་བདེ་བར་བཟའ་བར་བྱའོ། །ཡོན་བཤད་ཀྱི་བར་ལ་མ་ཟོས་ན་དུས་ཡོལ་ནས་ཟས་ཆག་ན་
ཡོན་བཤད་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དང་པོ་བརོད་པ་ན་དེ་ལ་ནྱི་རྣ་བ་ེ་བར་གཏད་དེ། རེ་ཞྱིག་ཟས་མྱི་ཟ་བར་ཅུང་ཟད་
བསད་ནས་ཀང་དེ་ནས་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་མཐར་ཡང་མྱི་ཟ་བར་ཚིགས་བཅད་ཐ་མའང་ན་པར་བྱེད་ན་དེར་ཟ་
བ་ལ་བཀག་པ་མེད་དོ། །ས་འགྱུར་ལས། ཚིགས་བཅད་ཐ་མའང་ན་པ་ཡྱིས། །ཟ་བ་ལ་ནྱི་ེས་པ་མེད། །ཅེས་
པ་ལྟར་རོ། །ཡོན་བཤད་པ་དེ་སུས་བྱ་སམ་ན། དགེ་འདུན་གྱི་གནས་བརན་ནམ། དེས་མ་ནུས་ན་གྱིས་པས་
སོ། །ཡང་ན་དགེ་འདུན་གྱི་ནྱི་རྒན་པོས་བྱ་བའམ། རྒན་པོས་མ་ནུས་ན་དེའྱི་འོག་མས་སོ། །དེས་ཀང་མ་ནུས་
ན་ཡོན་བཤད་པར་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དགེ་སོང་གཞན་གྱིས་ཀང་བརོད་དོ། །མང་ཉུང་ཇྱི་ཙམ་བྱ་ཞེ་ན། སྱིན་
བདག་རྣམས་ཀྱིས་མང་ཉུང་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་དང་ན་པ་པོའ ་ི བསམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཀང་བཤད་
དོ། །ས་འགྱུར་ལས་ཀང་། བསམ་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཆོས་ཀང་བཤད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །སྱིན་བདག་ཆོས་ན་པར་
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འདོད་ན་བསྐོས་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ཆོས་བཤད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ན། བསྐོས་པའྱི་དགེ་སོང་གཅྱིག་པུ་བཞག་
སེ་དོང་བ་ན་སྱིན་བདག་གྱི་ེ་དུ་དབང་ཆེ་བ་མང་པོ་འདུས་ཏེ་ཆོས་ན་པ་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་གསུངས་ཏེ། གང་
ཞྱིག་ཆོས་ནྱི་འཆད་པ་པོ་ལ་ཡང་ེར་གནས་དང་གཡོག་འཁོར་གྱི་དོན་དུ་ནྱི་དེར་དགེ་སོང་རྣམས་ནྱི་སྱིན་པར་
བྱ་སེ། ཆོས་སོན་པའྱི་དགེ་སོང་གཅྱིག་བུ་གོང་དུ་མཛེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་
གྱིས་ཞུས་ནས་འདྱི་གནང་སེ། དགའ་སོན་གྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ་སོན་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་ནྱི་ཆེ་ཆུང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་
རྒན་པོའ ་ི གོང་དུ་རག་ཏུ་གཞག་གོ །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོན་པ་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ནྱི་དམ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་
མེས་འཇྱིག་རེན་གསུམ་སང་བར་བྱེད་པའྱི་ཁབ་བདག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། མཚན་མོ་ཆོས་ན་པ་ན་པང་
དུ་སྦྲུལ་བྱུང་བས་སངས་ནས་མཚན་མོ་སྒྲོན་མེ་མེད་པར་ནྱི་ཆོས་ན་པ་དང་བཤད་པར་མྱི་བྱའོ། །དེར་སྲོག་
ཆགས་ལྟུང་བས་དབྱར་གྱི་དུས་སུ་སྒྲོན་མེ་དེ་ལ་རག་ཏུ་ནྱི་འོད་ཁང་མྱིག་བརྒྱ་པ་ཡྱིས་དགབ་བོ། །མདོ་ར་བར།
སྱིག་མའྱི་གཟེབ་བམ་ལྷང་ཚེར་དཀར་པོས་བཀབ་པ་དག་ཅེས་སོ། །ལྔ་པ་ཟས་ལ་འགོ་ཞྱིང་ལྡོག་ཚུལ་ནྱི། ཁྱིམ་
གཞན་ནས་ཁྱིམ་གཞན་དུ་དགེ་སོང་རྣམས་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་མགོན་དུ་བོས་པ་ན། ཁང་བཟང་དུ་འགོའ ་ི
སྱིན་བདག་གྱིས་གནང་བ་ལས་གཞན་དུ་ནམ་ཡང་ཁང་བཟང་དེ་ནས་དགེ་སོང་དེ་དག་ཡོན་བཤད་མ་ཟྱིན་གྱི་
བར་འགོ་བར་མྱི་བྱའོ། །ཁང་བཟང་དེར་ཕྱིན་པའྱི་འཕགས་པའྱི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ཅྱི་
བདེར་བཟའ་བ་ཟོས་ནས་ནྱི་སྱིན་བདག་གྱིས་འགོ་བར་གནང་བའྱི་གནས་སྐབས་ཐོབ་ནས་འགོ་བར་བྱེད་པ་ལ་
ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །གྱིས་པ་ཞར་ལ་སན་བསེན་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། བ་ལང་ལ་སོགས་པའྱི་ཤ་དང་། ་ལ་སོགས་པ་
འཇྱིག་རེན་ན་དམ་པའྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་མ་སད་པ་རྣམ་གསུམ་དག་པའྱི་ཤ་གང་དག་དགེ་སོང་གྱི་ལྷུང་བཟེད་དུ་
འོངས་པ་དེ་དག་བཟའ་བར་བྱ་སེ། རུང་བའྱི་ཤ་དེ་འད་ཟོས་པས་ལྟུང་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཡངས་པ་ཅན་དུ་སེ་
དཔོན་ཆེན་པོའ་ི ཆེད་དུ་བྱས་པའྱི་ཤ་སེ་དཔོན་གྱིས་བདེན་པ་མཐོང་ནས་མ་ཟོས་པ་དགེ་སོང་གཞན་གྱིས་ཟོས་
པས་མུ་སེགས་པས་འཕ་བ་ལ་བརེན་ནས། གང་ཞྱིག་དགེ་སོང་སོགས་ལ་དམྱིགས་ནས་ཆེད་དུ་བྱས་པའྱི་ཤ་
མཐོང་ངམ་ཐོས་སམ་དོགས་པ་སྐྱེས་པ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ནམ་ཡང་བཟའ་བར་བྱ་བ་མྱིན་པར་འགོ་བ་ཀུན་ལ་
ཕན་པར་བཞེད་པའྱི་སོན་པས་གསུངས་སོ། །ཤའྱི་རོ་ལ་བརྐམ་པས་སྲོག་ཆགས་གསོད་པར་བྱེད་པ་ནྱི་སྱིང་རེ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མེད་པའྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་ཡྱིན་པས་སང་ངོ་། །གང་ཞྱིག་སྲོག་གནས་པའྱི་ཆེད་དུ་རྣམ་གསུམ་
དག་པའྱི་ཤ་བཟའ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །དྲུག་སེ་དག་གྱི་སོད་པ་ནྱི། དུ་བ་གང་ན་འཐུལ་བ་དང་། བྱ་རྒོད་གང་
ན་ལྡྱིང་བར་རོག་པས་ེ་དགའ་སར་ལངས་ཏེ་ཁང་ཐོག་ཏུ་འཛེགས་ཏེ་བརགས་པ་ན། ཕོགས་ཤྱིག་ན་བྱ་རྒོད་
ཅྱིག་ལྡྱིང་ནས་དེར་ཕྱིན་པ་ན་སག་གྱིས་ནགས་ཐྱིབས་པོ་ཞྱིག་ན་ཤ་ཟོས་པའྱི་ལྷག་མ་སས་པ་ེ་དགས་ཁེར་ཏེ།
རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོངས་པ་ན། སག་དེ་ཡང་དེའྱི་དྱི་སོམ་ཞྱིང་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་སོ་དྲུང་གྱི་བར་དུ་འོངས་ནས་
དེར་སག་གྱིས་སྒྲ་འབྱྱིན་ཏོ། །དེ་སོན་པས་གསན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སྨྲས་པས་ཀུན་དགའ་བོས་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་
པའྱི་ཚུལ་སོན་པ་ལ་གསོལ་བས་དགེ་སོང་དག་རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ནྱི་རྱི་དྭགས་བཟང་པོ་ཡྱིན་པས་ཤ་
ཟོས་ནས་ལྷག་མ་བོར་ནས་འགོ་ཡྱི་སག་གྱིས་ནྱི་ལྷག་མ་སེད་པ་ནམ་ཡང་མྱི་གཏོང་བས་དགེ་སོང་གྱིས་སག་གྱི་
གོད་མ་ནམ་ཡང་མྱི་བཟའ་སེ། ཟོས་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་སག་གྱི་
མཆེ་བས་བཟུང་ནས་བསད་པའྱི་ལྷག་མའྱི་ཤ་ནྱི་གཟུང་བར་མཐོང་ངམ་ཐོས་སམ་དོགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ཡང་དེ་
ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་བཟའ་བར་མྱི་བྱ་སེ། སག་དེ་ཡྱིས་ནམ་ཡང་བསམ་པས་མྱི་གཏོང་བས་དེ་བླངས་ན་དུད་འགོ་
ལས་བརྐུས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་ཞྱིག་བདེན་པ་མཐོང་བའྱི་སྐལ་པ་ཡོད་ཀང་སོག་
སྐྱ་ཟོས་ནས་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ཏེ་ལན་གསུམ་ཆོས་ན་ཡང་བདེན་པ་མཐོང་བའྱི་སོད་དུ་མ་གྱུར་པས་སོག་སྐྱ་ལ་
སོགས་པའྱི་སན་རྣམས་ནྱི་ནད་པ་དག་གྱི་ནད་ལ་ཕན་ན་རེས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ནད་པ་ལ་གནང་ཞེ་ན། གང་གྱི་ཕྱིར་ཚེ་སྲོག་ནྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བའྱི་སོད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མྱི་ན་བ་དང་དྱི་ཚོར་བས་མ་དད་པ་སྐྱེ་བའྱི་སྐབས་ལ་ནྱི་བཀག་གོ །དགེ་སོང་ནད་པས་སོག་
པ་ཟོས་པ་ན་གང་དུ་དགེ་སོང་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་སོག་པའྱི་དྱི་ཚོར་བ་ལ་མ་དད་པ་ཡྱིས་དྱི་མྱི་སོམ་པ་སེ་ཚོ ར་
བར་མྱི་འདོད་ན་བླ་མ་དེ་ལ་དགོས་པ་ེ་བར་སོར་བ་ེར་གནས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གནས་ཀྱི་བླ་མའྱི་ནད་སེལ་
བའྱི་དོན་དུ་བསེན་བཀུར་བྱ་བའྱི་རྒྱུར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ལོག་ཏུ་བྱའོ། །ནད་པས་སོག་པ་ཟོས་པའྱི་བྱ་བ་
རོགས་པའྱི་མཐར་ཡང་ནྱི་ལུས་ནྱི་དྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱའོ། སོག་པའྱི་དྱི་མ་མ་སངས་པར་གཙུག་ཁང་དུ་
ཞུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ནམ་སོག་པའྱི་དྱི་མའྱི་ལྷག་མ་མེད་པ་ན་སད་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པར་
བྱའོ། །དུས་ཇྱི་ཙམ་ནས་སོག་པའྱི་དྱི་མ་མེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སོག་སྐྱ་ནྱི་ཟོས་ནས་ནུབ་མོ་
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བདུན་གྱིས་དག་པར་གསུངས། བྲེག་བཙོང་ནྱི་ནུབ་མོ་གསུམ་གྱིས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཀེའུ་ཡང་ནྱི་ཟོས་ནས་
ནུབ་གཅྱིག་གྱིས་དག་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། སོན་བསོད་སོམས་
པ་ཞྱིག་གྱིས་ནང་དུ་བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པ་ན། བུད་མེད་གྱིད་ལོག་པ་ཞྱིག་ལ་འཁྱིག་པ་སོད་པའྱི་སང་བ་
བྱུང་སེ། སྐད་ངན་ཆེར་བྱུང་བས་དགེ་སོང་སྐྲག་སེ་བྲོས་པས་ཕྱི་སོ་དང་ནང་སོ་འཛོལ་ནས་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་ན་
སྐྱེས་པས་ཚོར་ནས་རབ་བྱུང་ཁོད་གང་ནས་འདྱིར་འོངས་བྱས་ཀང་ས་བཀོང་ནས་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཟེར་རོ། །ཁྱིམ་
བདག་དེས་བལྟས་པ་ན་ཆུང་མ་ལ་ཚུལ་མྱི་སྡུག་པ་མཐོང་ནས་ངའྱི་བུད་མེད་ལ་ཁོད་ཀྱིས་འཁྱིག་པ་སད་དོ་
ཞེས་སྨྲས་ནས་བརྡུངས་པ་ལ་བརེན་ཏེ། དགེ་སོང་བསོད་སོམས་དག་ལ་འཇུག་པ་ན་ཁང་བཟང་གྱི་སོ་མང་པོ་
ནས་རྒྱུ་བ་བྱ་དགོས་པ་བྱུང་ན། སོ་མྱི་ནོར་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཟས་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མ་སོར་གཞག་གོ །གང་
གྱིས་ན་ཡང་ཕྱིར་ལྡོག་པར་འདོད་པ་དག་གྱིས་སོ། །དགག་བྱ་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་ཁང་པར་འཇུག་
པའྱི་ཚེ་སྒྲ་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པས་ན། ནང་གྱི་སྱིན་བདག་ལ་སྒྲས་གོ་བར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་སྒྲ་དང་ལྡན་པའྱི་
འཁར་གསྱིལ་ཁེར་བར་བྱ་སེ། འཁར་གསྱིལ་གྱི་སྒྲ་དེ་ཡྱིས་སྱིན་བདག་ལ་སོ་དྲུང་དུ་བསོད་སོམས་ལ་ཕྱིན་
པར་གོ་བར་བྱའོ། །ཁྱི་ལ་སོགས་པས་འཚེ་བར་བྱས་ན་འཁར་གསྱིལ་གྱིས་ཁྱི་དང་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་
སྱིགས་སོ། །བརེག་པར་ནྱི་ནམ་ཡང་མྱི་བྱའོ། །མན་ཡོད་དུ་ལ་ཕུག་སོགས་ཟོས་པའྱི་ཟས་ཀྱི་སྒྲ་སོལ་སོལ་
དང་ཅག་ཅག་ཟེར་བ་སོགས་ཐོས་པས་སོན་གར་མཁན་དུ་གྱུར་བའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་དགེ་སོང་སོལ་སོལ།
དགེ་སོང་ཅག་ཅག་ཅེས་སོགས་ངག་ཏུ་སྨྲས་ནས་གར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཟའ་བར་བྱ་བའྱི་ར་བ་དང་འབྲས་
བུ་སོགས་དག་བསོད་སོམས་ཀྱི་དུས་སུ་རེད་ན། དལ་གྱིས་དལ་གྱིས་ལག་པས་དུམ་བུར་བྱས་སམ་མེས་
སམ་དུམ་བུར་བསྱིལ་ནས་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ལུས་ངག་དུལ་བའྱི་སོ་ནས་གོང་ཡུལ་དུ་བཟའ་བར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་
མགོན་དུ་བོས་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། དགེ་སོང་རྣམས་མགོན་དུ་བོས་པའྱི་ཚེ་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་མེད་པར་རྒན་
གཞོན་འཆོལ་བའྱི་གལ་གྱིས་ཟས་མྱི་བཟའོ། །དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟན་དག་ཀང་མྱི་བཟའོ། །དགེ་སོང་ནད་པས་ནྱི་
སན་པ་ལ་དྱིས་ནས་གནང་ན་བཟའ་རུང་ངོ་། །མུ་གེ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་དུས་ན་ནྱི་མགོན་དུ་གེར་བ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་
བྱུང་ཡང་དང་དུ་བླངས་ལ། སྱིན་བདག་གྱིས་ལེགས་པར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དགེ་སོང་ཟླ་བོ་གཞན་དང་བགོ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བཤའ་བྱས་པ་ཡྱིས་ཡོངས་སུ་སད་དུ་རུང་ངོ་། །རང་ྱིད་གཙོ་བོར་མགོན་དུ་བོས་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ཕེད་
ཟོས་པའྱི་ལྷག་མ་ཡྱིན་ཀང་ཟས་ཀྱིས་ཕོངས་པའྱི་དགེ་སོང་གཞན་ལ་སྱིན་པར་བྱ་སེ། ཚངས་པར་སོད་པ་
དབུལ་ཞྱིང་ཕོངས་པ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ལ་རབ་ཏུ་མཁས་པ་དེས་དབུལ་ཞྱིང་ཕོངས་པ་དག་མ་ང་བ་མུ་
གེའྱི་དུས་དག་གྱི་ཚེ་ཡོངས་སུ་བསྐྱང་ངོ་། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་དང་འཕད་པ་དང་། དལ་འབྱོར་གྱི་
སྲོག་ནྱི་ྱི་མ་གཅྱིག་ཀང་རེད་པར་དཀའ་བས་སོ། །ཡུན་རྱིང་དུ་འཚོ་བར་འདོད་པའྱི་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་
སོད་པ་དེ་དག་གྱིས་ཀང་ལྷག་མ་གང་ཡོངས་སུ་སོད་དོ། །གལ་ཏེ་ལྷུང་བཟེད་བུག་རོལ་སོགས་ཡོད་པའྱི་འཕན་
ཅན་དུ་ཟས་སོད་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཁུ་ཚིགས་དག་ཡོད་པར་མཐོང་བ་ན་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཁུ་
ཚིགས་དེ་བསལ་ནས་ལྷུང་བཟེད་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བཀྲུས་ཏེ། དེ་ནས་ཟས་ཀྱི་སོད་དུ་སོད་དོ། །ཟས་ཟོས་
ནས་ཁའྱི་དྱི་མ་རགས་པ་ནྱི་ས་དང་ལྱི་བ་སོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སོང་ངོ་། །དྱི་མ་ཕ་བ་ནྱི་ཆུ་ཁོར་བ་གསུམ་མམ་
དེ་ལས་ལྷག་པས་ཀང་བཀྲུ་བཤལ་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱའོ། །ཡང་ཟས་བྱྱིན་ལེན་བྱས་པ་
དགེ་སོང་གྱིས་མ་བཟུང་བ་ལ་དགེ་སོང་མྱིན་པས་རེག་གམ་མ་རེག་ཅེས་བལྟ་བར་བྱ། རེག་མ་རེག་ཐེ་ཚོམ་
མེད་པར་མ་རེག་པར་ངེས་ན་བཟའོ། །དགེ་སོང་མ་ཡྱིན་པས་མ་རེག་པ་ལས་གཞན་དུ་རེག་པར་གྱུར་པ་ལྟ་ན་
སར་ཡང་བྱྱིན་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སར་གྱི་བྱྱིན་ལེན་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ཕོངས་པའྱི་
ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། གལ་ཏེ་དགེ་སོང་དག་ལམ་དུ་སོང་བའྱི་ཚེ་ན་ལམ་རྒྱགས་དག་ཁུར་ཁེར་བར་
བྱེད་པ་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་སུའང་མེད་པ་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། ཕྱིས་གཞན་དང་བརེ་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་རང་
ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ཁུར་བར་བྱར་རུང་ངོ་། །ས་འགྱུར་ལས། ཁུར་བ་སུ་ཡང་མེད་པ་ན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལེགས་
སོ། །གལ་ཏེ་བརེ་མཁན་མ་རེད་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་པར་དགེ་སོང་རང་གྱིས་ལག་ར་གྱུར་པ་
དག་གཞན་སུ་ཡང་བརེ་བ་དག་མེད་པ་ན་ཞེས་པ་སེ། ས་འགྱུར་ལས། བརེ་བ་སུ་ཡང་མེད་ན་ནྱི། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་པས། བརེ་བའྱི་ཡུལ་སུ་ཡང་མེད་ན་ནྱི་ྱི་མ་དང་པོར་ཟན་བཅད་ནས་བསྙུང་བར་བྱ།
ྱི་མ་གྱིས་པ་ལ་ནྱི་སར་མོ་མར་ཕུབ་པ་གང་ཙམ་བཟའ་ཡྱི། དེ་ལས་ལྷག་པར་བཟའ་བར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །ྱི་མ་
གསུམ་པར་ནྱི་སར་བ་བཀན་པ་གྱིས་ཀྱི་ཚད་བཟའོ། །དེ་ལས་བར་ནྱི་ཅྱི་བདེར་བཟའ་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་ཟན་
མེད་དེ་བཀེས་པར་གྱུར་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། རང་ྱིད་ཀྱིས་ཤྱིང་ཐོག་ལ་སོགས་པ་འབད་པས་བཏོག་པ་ལ་
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སོགས་པ་རང་གྱིས་བསྒྲུབས་ནས་ཀང་བཟའ་བར་བྱ་སེ། སྲོག་བསྲུང་བར་འདོད་པས་སོ། །སྱིར་ས་བརྐོ་བ་
བཀག་ཀང་དགེ་སོང་བཀེས་ནས་འཆྱི་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིས། ས་བརྐོས་ནས་ནྱི་ལོ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་ར་བ་བླངས་ཏེ་
གཅད་པའམ། སྱིར་ཤྱིང་ལ་མྱི་གང་ལས་མཐོ་བ་འཛེག་པ་བཀག་ཀང་ཤྱིང་ལ་འཛེག་ནས་འབྲས་བུ་བླངས་ཏེ་
བཀེས་པ་བསལ་བའྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་དུ་སད་དོ། །ས་བརྐོ་སོགས་འདྱི་དག་ནྱི་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡྱིན་ལ།
འདྱིར་བཅས་པའྱི་ཁ་མ་ཐོ་བ་ནྱི་གནས་སྐབས་རེན་དབང་གྱིས་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་སྲོག་འཆོར་བ་ལ་ཐུག་ཀང་གནང་བ་མྱིན་ནོ། །དྲུག་སེས་ལྷུང་བཟེད་གཅྱིག་ནས་
ཅྱིག་ཅར་དུ་ཟོས་པ་ན་དྲུག་ཅར་གྱི་ལག་པ་ཅྱིག་ཆར་དུ་འདོམས་ནས་ལྷུང་བཟེད་ཆག་པ་ལ་བརེན་ནས་སོད་
གཅྱིག་ནས་ཟ་བ་བཀག་ལ། གལ་ཏེ་ེ་དུས་སོད་གཅྱིག་ནས་ཟ་བར་འདོད་པར་གྱུར་ན་དན་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་
ཟྱིན་པས་ལེགས་པའྱི་བློས་ེ་དུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཟར་རུང་བ་ཁོ་ནའོ། །གལ་ཏེ་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་
ལམ་དུ་རྱིམ་གྱིས་ཟ་བའྱི་ལོང་མེད་ཅྱིང་སོད་གཞན་མེད་ན་དགེ་ཚུལ་དང་ཡང་སོད་གཅྱིག་ཏུ་བཟར་རུང་བ་ྱིད་
དོ། །དགེ་སོང་སེ་དགེ་ཚུལ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཟ་བའྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་དགེ་སོང་གྱིས་ལྷུང་བཟེད་ལག་པ་གཡོན་པས་
བཟུང་ཞྱིང་། དགེ་ཚུལ་གྱིས་ཟས་ལ་ཁམ་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པའྱི་དུས་སུ་རག་ཏུ་དན་ཤེས་བཞྱིན་དང་
ལྡན་པས་ལྷུང་བཟེད་ལག་པས་བསྲུང་ངོ་། །ཁྭ་ཏ་སོགས་ཀྱིས་རེག་པ་ནྱི་བྱྱིན་ལེན་ཞྱིག་པས་བཟར་མྱི་རུང་ངོ་
སམ་པའྱི་དོགས་པ་བསུ་བ་ནྱི། ཡང་གང་དུ་བག་མེད་པའྱི་བྱ་ཁྭ་ཏའྱི་མཆུ་དག་གྱིས་ཟས་ལ་རེག་པར་གྱུར་པ་ན་
མཆུ་རེག་པའྱི་ེ་འཁོར་དོར་ནས་ནྱི་བཟའ་བ་དེ་ལ་རུང་མྱི་རུང་བརག་མྱི་དགོས་སོ། །མར་དང་འབྲུ་མར་དང་བུ་
རམ་དང་སྦྲང་རྱི་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་ཟས་དགེ་སོང་རང་གྱིས་ཁེར་ནས་དན་པ་བརེད་པ་
ཡྱིས་གནས་གང་དུ་ལུས་པ་དེ་ནྱི་ལག་ར་གྱུར་ཏོ་སམ་པས་དོར་བར་མྱི་རུང་སེ། ལག་ར་མ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་
ཏེ། བརེད་པས་སོ། །མདོ་ར་བ་ལས་ནོར་བ་དང་བརེད་པས་ལག་ར་མྱི་འགྱུར་བར་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །གལ་ཏེ་
དན་པ་སྐྱེས་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་ལ་འཇོག་དགོས་སོ། །མྱི་འཇོག་ན་ལག་ར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སོང་གྱིས་
རེག་ཀང་བརེད་པས་ལག་ར་མ་གྱུར་པའྱི་རུང་བ་དེ་ནྱི་ཚོགས་སམ་གང་ཟག་གྱིས་ཀང་རུང་ཡོངས་སུ་བླང་
ངོ་། །མདོ་ར་བ་ལས་ནོར་བ་དང་བརེད་པས་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་གནས་གཅྱིག་ནས་སོས་ནས་གཞན་དུ་བཞག་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཀང་ལག་ར་མྱི་འགྱུར་བར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་ཆེད་དུ་མཁར་ལེན་བྱས་པ་འཕོ་ལ་ལུས་ན།
གོགས་དགེ་འདུན་གྱིས་ཀང་བྱེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ན་མཁར་ལེན་གྱི་ལས་ཀྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་ཐོག་མར་ཟས་
ལེགས་པར་ཟོས་ནས་ལས་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །མདོ་ར་བར། གལ་ཏེ་དགུན་ཡྱིན་ན་ཟས་ཀྱི་འོག་རོལ་
དུའོ། །གལ་ཏེ་སོས་ཀ་ཡྱིན་ན་ཟས་ཀྱི་མདུན་རོལ་དུའོ་ཞེས་སོ། །དྲུག་པ་འདེས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆོ་ག་
ནྱི། བུ་རམ་དང་འབྲས་ཕེ་ལྟ་བུ་ཞག་བདུན་པ་དང་དུས་རུང་འདེས་པར་གྱུར་པ་ན། གང་འབྲས་ཕེ་འདེས་པའྱི་
ཕོགས་གཙང་མའྱི་ཆུ་ཡྱིས་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་ཕྱི་དོ་ལྟ་བུ་དུས་མྱིན་པར་ཡང་སོད་པ་ལ་དུས་རུང་གྱི་ཟས་
ཟོས་པ་ྱིད་ཀྱི་ེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་བུར་ཆུ་ལ་སོགས་པའྱི་སན་ནྱི་འབྲས་ཕེ་སོགས་
དུས་སུ་རུང་བ་དང་འདེས་པར་གྱུར་པ་ལོངས་སོད་པ་ན་དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཕྱི་དོ་ལ་སོགས་པར་མྱི་སད་ཅྱིང་ལག་
པས་རེག་ནས་བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་པར་ནྱི་རུང་བ་མྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའང་དེ་ལས་གཞན་
ཞག་བདུན་པ་དང་འདེས་ན་ནྱི་ཐུན་ཚོད་ཁོ་ནར་སད་པར་བྱ་ཡྱི། དེ་ལས་གཞན་ཞག་བདུན་པར་ནྱི་སོམ་བརོན་
གྱིས་སད་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་པར་ཡང་སད་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །ཞག་བདུན་པ་ཡང་ཇྱི་སྲྱིད་
དུ་འཚོ་བར་སད་པའྱི་ཟས་དང་དམྱིགས་པ་སེ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་འདེས་ན་ཡང་ཞག་བདུན་པར་ནྱི་སད་པར་
བྱ་སེ། དེ་ལས་དུས་ལྷག་པར་སད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པས་ས་མ་ས་མའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སད་ཅྱིང་། བྱྱིན་ལེན་
ཡང་ངེས་པར་བྱའོ། །ཆོ་ག་གང་གྱིས་སད་པའྱི་ཚུལ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །འདུལ་བའྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས།
བམ་པོ་བཞྱི་པ་སོན་པ་ནྱི། བཞྱི་པ་དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་གསུམ་སེ། ནད་པ་མྱིན་ཡང་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་
པ་སད་པ་དང་། ཟས་དང་འདེས་ཀང་ཕྱི་དོ་སད་པ་དང་། རེད་དཀའ་ཞྱིང་ཕོངས་ན་སངས་བ་ཟ་བ་གནང་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་ཁྱིམ་བདག་ལུག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་དོ་ཡོལ་གྱི་བར་དུ་ཆོས་བཤད་པས་ྱི་མ་ཡོལ་
ནས་གདུགས་ཚོད་མ་གསོལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཞག་བདུན་པ་སད་པར་གནང་སེ། ཞག་བདུན་པའྱི་ཟས་བུ་རམ་
གང་དགེ་སོང་གཅྱིག་གྱིས་རང་གྱིས་སོད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། འོ་ན་རང་གྱིས་སད་པར་
བྱ་བའྱི་ཕྱིར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་གཞན་གྱིས་སད་པར་མྱི་རུང་ངམ་ཞེ་ན། རང་ལས་གཞན་ཡྱིན་ཡང་ཕན་
ཚུན་ཡྱིད་གཅུགས་པར་གྱུར་པའྱི་གང་ཟག་ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། ནད་པ་ྱིད་དང་།
ས་དོའ ་ི ཟན་ཆད་པ་དང་། དགེ་བསྐོས་དང་། ལག་གྱི་ག་དང་། ལམ་དུ་ཞུགས་པའོ། །ལྔ་པོ་འདྱི་ལས་གཞན་དག་
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ལ་ནྱི་སྱིན་དུ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དུས་རུང་གྱི་ཟང་ཟྱིང་ཕ་མོ་འདེས་པའྱི་བུ་རམ་ཆུ་ཡྱིས་མེས་
ནས་ནྱི་ཚགས་མ་དག་གྱིས་བཙགས་ནས་སོམ་བརོན་དག་གྱིས་སྐོམ་དུ་འཐུང་བ་ནྱི་དུས་མྱིན་པར་ཡང་རུང་
བའོ། །ས་འགྱུར་ལས། བུ་རམ་ཆུ་ཡྱིས་མེས་ནས་ནྱི། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མན་
ཡོད་དུ་མུ་གེས་མ་ང་བའྱི་དུས་ན། དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ལྟོ་འགངས་བ་མ་རེད་དེ་ལ་བ་ལ་བརེན་ནས་རེད་
དཀའ་བའྱི་དུས་སུ་ནྱི་འབྲས་བུ་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཡྱིད་འཕོག་པའྱི་བཟའ་བར་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་དག་རེད་ན་
ལན་གཅྱིག་སང་བར་བྱས་ཀང་ནྱི་བཟའ་བར་འདོད་ན་དགེ་སོང་གྱིས་བཟའ་བར་གནང་བ་ཡྱིན་ནོ། །བསོད་
སོམས་ཐོབ་པ་གོང་ཡུལ་དུ་བཟར་རུང་ངམ་ཞེ་ན། བསོད་སོམས་ཡང་དག་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ན། སྱིན་བདག་གྱིས་
འདྱི་ྱིད་དུ་གསོལ་དགོས་ཞེས་སྨྲ་ན་གཙུག་ཁང་ལས་གཞན་བསོད་སོམས་པ་ཡྱིས་སོད་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམ་དུ་
གནས་ཏེ་ཟ་བ་ནྱི་རུང་སེ། སྱིན་བདག་གྱི་བསོད་ནམས་སེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །སར་ཡང་ྱི་མ་དེ་ལ་ཟ་
བར་འདོད་པ་ལྟ་ན། སོད་ཡུལ་གྱི་གོང་དག་ནས་བསོད་སོམས་ཀྱི་ཟས་ཁེར་འོངས་ནས་ནྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་
བཟའ་བར་བྱའོ། །སྱིར་ས་མར་བླངས་པས་ཕྱི་མ་བླང་དུ་མྱི་རུང་མོད་ཀྱི། མུ་གེའྱི་དུས་དག་ཏུ་ནྱི་སོན་བླངས་སོ་
སམ་པའྱི་བསམ་པ་སྐྱེས་ཀང་ཕྱི་མ་བླང་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་བསོད་སོམས་ཀྱི་དུས་སུ་ཁྱིམ་དུ་ཟོས་པའྱི་
ལྷག་མ་དག་གལ་ཏེ་སྱིན་བདག་གྱིས་འདྱི་སོམས་ཤྱིག་ཅེས་སྱིན་བདག་གྱིས་བསྐུར་ན། སར་བླངས་སོ་སམ་
པའྱི་བསམ་པ་སྐྱེས་པ་ཡྱིས་ཀང་མ་ང་བ་མུ་གེའྱི་དུས་ན་ལྷག་མ་བསྐུར་བ་དེ་ཡང་སད་དུ་རུང་ངོ་། །འདྱི་ནྱི་
ཡང་ཡང་ཟ་བ་དང་སངས་བ་ཟ་བའྱི་ེས་པ་འབྱུང་ངམ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་བསུ་བའོ། །ཞུ་བ་ལས། ཀུན་དགའ་
བོ་ལོ་ེས་ཤྱིང་དཀོན་ལ་རེད་དཀའ་བའྱི་ཚེ་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་དངོས་པོ་བརྒྱད་གནང་བ་འདྱི་ལྟ་སེ། ནང་དུ་
གཞག་པ་དང་། ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་། རང་གྱིས་བཙོས་པ་དང་། དགེ་སོང་གྱིས་བཙོས་པ་དང་། ས་དོ་བྱྱིན་
ལེན་མ་བྱས་པ་དང་། དེ་ནས་སར་ཁེར་བ་དང་། ནགས་ཀྱི་ཚི་གུ་ཅན་དང་། རྱིང་བུའྱི་རྣམས་སོ་ཞེས་གསུངས་
ཤྱིང་། ནགས་ཀྱི་ཚི་གུ་ནྱི་ཤྱིང་ཏོག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ལ། རྱིང་བུའྱི་ནྱི་པདྨའྱི་ར་བའོ། །རུང་བ་བསེན་
པའྱི་ཚུལ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་གཏོར་མ་སྱིན་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་པའྱི་གནས་སྐབས་
ཀུན་ཏུ་ཡང་གནོད་སྱིན་ཟས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཟས་གྱི་ཕྱིར་དུ་གཏོར་མ་སྱིན་ནོ། །དུས་ཇྱི་ཙམ་ན་ཞེ་ན། ས་དོ།
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཕྱི་དོ། གུང་ཚིགས་ཀྱི་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ནྱི་གཏོར་མ་སྱིན་ཏེ། གནོད་སྱིན་རྣམས་ནྱི་དུས་དང་དུས་མྱིན་
པར་ཟ་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་གནོད་སྱིན་དུ་མ་ཟད། བུ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པའྱི་འཕོག་མ་
ལའང་བདེར་གཤེགས་ཀྱིས་གཏོར་མ་སྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་ནྱི་བསྲུང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།
བསན་པ་ཡང་ནྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཕོག་མ་ནྱི་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཀྱི་གནོད་སྱིན་ས་ཏའྱི་བུ་
མོ་དགའ་བྱེད་མའོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་ལྷས་བྱྱིན་ལ་བཅས་པ་འདུས་ཤྱིང་ཟ་བ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས།
དང་པོ་ནྱི། ན་བ་དང་། སོགས་པ་ལས་ཀྱི་དུས་དང་། ལམ་གྱི་དུས་མ་གཏོགས་པར་མཚམས་ནང་གྱི་དགེ་འདུན་
བྱྱིངས་པོ་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་འདུས་ཤྱིང་ཟ་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་ཟས་ཟ་བའྱི་གནས་སོ་སོར་
ངེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་མཚམས་ནང་གཅྱིག་གྱི་དགེ་འདུན་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་ཟ་བའོ། །བསམ་པ་ནྱི་ལོག་ཤྱིག་ཏུ་
བཟའ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ཟོས་པ་དང་། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་པ་དང་། དགག་བྱ་དགེ་འདུན་བྱེ་
བའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། གཞྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། གནང་བའྱི་དུས་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། འདུས་ནས་བཟའ་བར་བྱ་བའྱི་ཟས་ལས། དགེ་འདུན་ལ་གང་ཅུང་ཟད་བྱྱིན་
པའམ། ཡང་ན་དགེ་འདུན་བྱྱིངས་པོས་ཟ་བའྱི་ཟས་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་བླངས་ཏེ་ཟ་བ་དེ་ལ་འདུས་ཤྱིང་ཟ་བའྱི་ལྟུང་
བ་མེད་དོ། །གོ་བུར་བའྱི་བཟའ་བ་དང་། གཉུག་མ་སེ་ནར་མའྱི་བཟའ་བ་གང་ལ་འདུས་ཤྱིང་ཟ་བར་བྱེད་ན་དེ་ལ་
ཡང་འདུས་ཤྱིང་ཟ་བའྱི་ལྟུང་བར་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དགེ་སོང་ནད་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་སན་པས་ཞལ་ཚུལ་
དངས་པ་མྱི་ཟ་བ་ལ་བརེན་ནས་ན་བའྱི་དུས་སུ་ལྟུང་བ་མེད་པར་གསུངས་སོ། །མཆོད་རེན་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་
བྱེད་པ་བཀེས་པས་ལ་བ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་ཞལ་ཚུལ་བྱྱིན་པ་མྱི་ཟ་བ་ལ་བརེན་ནས་ལས་ཀྱི་དུས་སུ་ལྟུང་བ་མེད་
པར་གསུངས་སོ། །རྱི་བྲག་ཅྱིག་ཏུ་དོན་མཐུན་དུ་སོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དགེ་སོང་བཞྱི་ལ་བསོད་
སོམས་དངས། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ལྔ་ལ་དངས་པ་མྱི་ཟ་བ་ལ་བརེན་ནས་ལམ་གྱི་དུས་སུ་ལྟུང་བ་མེད་པར་
གསུངས་སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་སར། ནད་དང་ཆོས་གོས་ལས་དང་ལམ། །དེ་མ་གཏོགས་པར་སོམ་བརོན་ནྱི། །ཞེས་
པའྱི་སྐབས་སུ་རབ་ཏུ་བསན་ཟྱིན་པ་ྱིད་དོ། །དགེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོ་དང་དོན་མཐུན་དག་ལྷན་ཅྱིག་གྲུར་
ཞུགས་ནས་ལོངས་རྒྱུར་དོང་བ་ན། རྱི་བྲག་ཅྱིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་འདྱིར་བསོད་སོམས་བསྡུ་བའྱི་བར་
དུ་སོད་ཅྱིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དོན་མཐུན་རྣམས་ན་རེ། གྲུའྱི་ཤུལ་འདྱི་འཇྱིགས་པ་ཆེ་བས་བདག་ཅག་གྱིས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བཤོས་གསོལ་ཟྱིན་གྱི། ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གསོལ་ལ་བྱོན་ཅྱིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ན། འདུས་ཤྱིང་ཟ་བའྱི་ེས་པ་
འབྱུང་ངོ་སམ་པས་མྱི་ཟ་བ་ལ་བརེན་ནས་གྲུ་དང་གྲུ་ཆེན་པོ་གཟྱིངས་སུ་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས། དཔག་
ཚད་ཕེད་ཙམ་གྱི་ལམ་དུ་སོང་ནས་ནྱི་དེ་ནས་སར་ལོག་ནས་གལ་ཏེ་ཟ་བར་བྱེད་ན་ཡང་དགེ་སོང་ལ་འདུས་
ཤྱིང་ཟ་བའྱི་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཙུག་ཕུད་ཀྱི་དུས་སོན་ལ་སོགས་པར་དགེ་སོང་ཧ་ཅང་མང་བས་སྱིན་
བདག་ལ་ལས་ྱི་ཤུ་ལ་དངས། ལ་ལས་སུམ་ཅུ་ལ་དངས་པ་མྱི་ཟ་བ་ལ་བརེན་ནས། གལ་ཏེ་སྱིན་བདག་སོ་སོ་
བ་མང་པོས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་སོ་སོར་འདེན་ན་སྱིན་བདག་དག་གྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་དང་སར་བའྱི་ངོར་བྱས་
ནས་སོ་སོར་སད་པར་གནང་ངོ་། །འདྱི་ནྱི་སྱིན་བདག་གྱིས་སོ་སོར་བྱྱིན་པ་སོ་སོར་སད་པར་གནང་བའྱི་དུས་
ནྱི་ལྔ་པའོ། །ན་བ་དང་། ལས་དང་། ལམ་དང་། གྲུར་ཞུགས་པ་སོགས་བཞྱི་གསུངས་པའྱི་རེས་ཐོག་ཏུ་བསན་
པས་ན་ལྔ་པའོ། །རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོའ ་ི ཞང་པོ་ཀུན་ཏུ་འཚོ་བའྱི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་འོད་མའྱི་
ཚལ་ན་ཡོད་པས་དགེ་སོང་ྱི་ཤུའམ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ཟེར་བ་མ་ཟོས་པ་ལ་བརེན་ནས་མུ་
སེགས་ཀྱི་དགེ་སོང་གྱིས་སྱིན་བདག་ལ་ཞུས་ནས། སྱིན་བདག་དེ་ཡྱིས་གལ་ཏེ་དགེ་སོང་གྱི་ཚན་པ་དམྱིགས་
ཀྱིས་ཕེ་བ་ལ་བརེན་ན་སྱིན་པ་དག་དེ་དག་གྱི་དད་པ་ཁད་པར་དུ་སེལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བཟའ་བར་བྱ་བར་གནང་བ་
ྱིད་དོ། །གསུམ་པ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། མཚམས་ནང་ལ་མཚམས་ནང་དེར་འདུ་ཤེས་པའམ། ཐེ་ཚོམ་
ཟ་བ་ཙམ་གྱིས་ཀང་མཚམས་ནང་དེར་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་ཟོས་ན་ལྟུང་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དགེ་སོང་འགའ་ཞྱིག་
ཕོགས་གཞན་དུ་སོང་ན། དེར་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་ཀུན་གྱི་ཟས་དུས་ཀྱི་ཚེ་དེ་དག་སེབ་བམ་མ་སེབ་ཅེས་མ་
དྱིས་པར་ཟོས་ནའང་དགེ་འདུན་དེ་དག་ལ་ལྟུང་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། འོག་ནས་འབྱུང་བ་གསུམ་
པོ་འདྱི་ལ་ནྱི་འདུས་ཤྱིང་ཟ་བའྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་གང་ཞེ་ན། སོན་ྱིད་ནས་དགེ་སོང་རྣམས་གནས་
གཅྱིག་ཏུ་མ་འདུས་པར་སོ་སོར་འདུག་ནས་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་གནས་སོ་སོར་ངེས་པས་ཐོབ་པ་ནྱི་དང་
པོའ །ོ །གཙུག་ལག་ཁང་གཅྱིག་ྱིད་དུའང་ཐོག་མ་ནས་ཕོགས་ཐ་དད་དུ་ཟ་བ་ནྱི་གྱིས་པའོ། །སྱིན་བདག་
རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོར་གསོལ་བར་ཞུ་ཞེས་སྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པའྱི་ངོར་བྱས་ནས་སོ་སོར་ཟ་བ་ནྱི་
གསུམ་པ་སེ། འདྱི་དག་ལ་བཀག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མན་ཡོད་དུ་གཞོན་ནུ་བཅུ་བདུན་སེ་ལ་བཅས་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དུས་མ་ཡྱིན་པར་ཁ་ཟས་ཟ་བ་ནྱི། རང་གནས་པའྱི་གྱིང་གྱི་ྱི་མ་ཕེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཕར་བཟུང་སེ། ཞག་ཕྱི་མའྱི་
སྐྱ་རེངས་དང་པོ་མ་ཤར་གྱི་བར་དུ་དགེ་སོང་གྱིས་བཟའ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཟ་བར་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་འཁོར་
ལོས་རྣམ་པར་འཇོམས་སོ། །གལ་ཏེ་སྐྱེ་གྱིང་དབང་བཙན་ནམ། གནས་གྱིང་དབང་བཙན་པར་བྱེད་ཅེ་ན། དང་
པོ་ལྟར་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་སྐྱེས་པ་ཞྱིག་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བ་ལང་སོད་དུ་ཕྱིན་པ་ན་ཟས་བཟར་མྱི་རུང་བར་
འགྱུར་ཏེ། སྐྱེ་གྱིང་ལས་ྱི་མ་ཡོལ་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་གནས་པ་ཞྱིག་གྱིས་དོ་ཡོལ་
ནས་ནུབ་བ་ལང་སོད་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚེ་ཟས་བཟར་མྱི་རུང་བར་ཐལ། དང་པོའ་ི གནས་གྱིང་ལས་ྱི་མ་ཡོལ་བའྱི་
ཕྱིར་དང་། ཡང་དེ་ནས་དོ་ཡོལ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱང་སྒྲ་མྱི་སན་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་དོ་བཟར་མྱི་རུང་བར་
ཐལ། དང་པོའ ་ི གནས་གྱིང་ལས་ྱི་མ་ཡོལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོ་གཅྱིག་ཟ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་དང་པོའ་ི གནས་
གྱིང་གཙོ་ཆེའོ། །ནམ་ཕེད་ྱི་མ་ནུབ་པ་དང་། །ྱི་མ་ཕེད་དང་འཆར་དུས་གཅྱིག །ཅེས་འབྱུང་བས་འཛམ་བུ་
གྱིང་དུ་ྱི་མ་ནུབ་ནས་ཅུང་ཟད་སོང་བ་དང་། ནུབ་ཏུ་ྱི་མ་ཡོལ་བ་གྱིས་དུས་གཅྱིག་པས་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་ན་
ྱི་མ་ཡོལ་བ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནུབ་ཏུ་ཕྱིན་ཀང་དུས་མ་ཡོལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་དུས་རུང་གྱི་
ཟས་སོ། །བསམ་པ་ཟ་བར་འདོད་པ། སོར་བ་ཟ་བར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་པའོ། །དགག་བྱ་
རྒྱགས་པའོ། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལ་བཅས་པ་གསོག་འཇོག་བྱས་ཏེ་ཟ་བ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་
ནྱི། བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་གསོག་འཇོག་བྱས་པ་དགེ་སོང་གྱིས་ཟོས་ན་ལྟུང་བྱེད་
དོ། །གཞྱི་ནྱི་སན་རྣམ་པ་བཞྱི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་རང་དང་རང་འད་བས་གསོག་འཇོག་བྱས་
པའོ། །བསམ་པ་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་པ་ཟ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བཾ་ཟཾ་བརཾ་རོམཾ་པཾ། མཐར་ཐུག་ཟོས་པ་
ནའོ། །དགག་བྱ་དམ་པ་དག་གྱིས་སད་པ་དང་། མ་དད་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སེ།
གསོག་འཇོག་གྱི་དབྱེ་བ། ཕེ་བ་སོ་སོའ ་ི དོན། བསབ་བྱ་དང་དམྱིགས་བསལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ས་དོ་དང་ཕྱི་དོ་
གྱིས་སུ་ལོངས་སོད་པའྱི་དབྱེ་བས་གསོག་འཇོག་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ཕེ་བ་སོ་
སོའ ་ི དོན་ནྱི། དུས་ས་དོར་སོད་པར་བྱ་བ་གུང་ཚིགས་ཀྱི་ས་རོལ་དུ་བྱྱིན་ལེན་བྱས་པ་ནྱི་གུང་ཚིགས་འདས་པ་
ན་གསོག་འཇོག་ཏུ་འགྱུར་བས་ཕྱི་དོ་སོད་པ་བཀག་པ་ཡྱིན། ཕྱི་དོ་བྱྱིན་ལེན་བྱས་པ་ནྱི་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་པ་
ན་གསོག་འཇོག་ཏུ་འགྱུར་པས་ཐུན་ཚོན་ལས་འདས་པ་སད་པར་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་པ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ནྱི། འགེལ་ཆུང་ལས། ྱི་མ་ནུབ་སེ་དམར་ཐག་ཆད་པའོ་ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་བསབ་བྱ་ནྱི། ཆོས་གོས་དང་།
ལྡེའུ་མྱིག་ཀོག་པོ་དང་། ལྷུང་བཟེད་དང་ལྷུང་བཟེད་དམན་པ་ཚད་དུ་མ་ལོངས་པ་ལའང་ལག་པ་ཟས་ཀྱིས་
འབགས་པས་མྱི་རེག་སེ། མྱི་རེག་པའྱི་ཚུལ་དེ་ལའང་རེན་གྱི་དབང་གྱིས་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །བྱྱིཾན་ལེནཾ་མཾ་
བྱསཾ་པཾར་བཟཾའ་བཾ་ལཾ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སོམ་བརོན་གང་ཞྱིག་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་
སོགས་བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་པར་ཟ་བར་བྱེད་ན་དགེ་སོང་དེ་ཡྱི་བསབ་པ་ཟད་བྱེད་དོ། །བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་པ་
བཀག་པས་དགོན་པ་བ་ཞྱིག་ལ་ཆུ་དང་སོ་ཤྱིང་སོབ་པ་མེད་པས་དགོན་པའྱི་གནས་མལ་བོར་བ་ལ་བརེན་ནས་
ཆུ་དང་སོ་ཤྱིང་ནྱི་བྱྱིན་ལེན་དགོས་པའྱི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་སོ། །གཞྱི་ནྱི་དུས་སུ་རུང་བ་སོགས་སན་བཞྱི་པོ་
བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་པའོ། །བསམ་པ་བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་པར་འདུ་ཤེས་པས་བཟའ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ཟ་
བར་རོམ་པ་ནའོ། །མཐར་ཐུག་ཟོས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་མ་བྱྱིན་ལེན་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་
བཤད་པ་ལ་ལྔ་སེ། གང་སད་པ་བྱ་བ་དང་། དུས་དན་བྱ་བ་དང་། བསབ་བྱ་དང་། བྱྱིན་ལེན་འཇྱིག་པ་དང་།
འཐོབ་པའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་པ་བསྙུང་དྭངས་མ་ཐག་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་འབྲས་ཆན་མ་ཚོས་པ་བསྐུར་བ་
ཀུན་དགའ་བོས་བཙོས་ཏེ་དངས་པས་དགེས་པ་ལ་བརེན་ནས། གང་ཞྱིག་དོན་ལ་མ་ཚོས་པ་ལ་ཚོས་པ་དང་
འད་བ་བསོད་སོམས་པ་ཡྱིས་རེད་པ་ན་སྲ་བ་རེན་པ་ྱིད་ནྱི་སུམ་ཆ་བངས་པ་ན་ཚོས་པ་ཡྱིན་པས་བྱྱིན་ལེ ན་བྱ་
བར་རུང་ངོ་། །སུམ་ཆ་མ་བངས་པའྱི་སོན་རོལ་དུ་ནྱི་རེན་པ་དང་མ་བྲལ་བས་མ་ཚོས་པའོ། །་ཤ་དང་ཤ་དང་
འབྲས་བུ་སོགས་ཁ་དོག་སར་ལས་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ན་རེན་པ་དང་བྲལ་བའོ། །བའྱི་འོ་མ་སོགས་ནྱི་
ལན་གསུམ་འཁོལ་བ་དང་རེན་པ་དང་བྲལ་བའོ། །རེན་པ་དང་བྲལ་བ་ན་བྱྱིན་ལེན་བྱ་བར་རུང་བ་ྱིད་དོ། །དགེ་
སོང་གྱིས་རེག་ནས་ལག་ར་གྱུར་པ་ནྱི་བྱྱིན་ལེན་མྱི་བྱ་སེ། བཟར་མྱི་རུང་བས་སོ། །མ་ང་བ་མུ་གེ་ལ་སོགས་
པའྱི་དུས་ན་ལག་ར་གྱུར་པ་ཟོས་ཀང་དགག་པ་མེད་དོ། །གོང་དུ་སོ་ཤྱིང་ཞེས་གསུངས་ན། རྒྱུ་གང་ལ་བྱ་ཞེ་
ན། སོ་ཤྱིང་དག་བྱེད་ན་འདབ་མ་ཅན་ལ་འོ་མ་ཅན་ནྱི་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤྱིང་ལ་
བྱའོ། །གྱིས་པ་དུས་དན་བྱ་བ་ནྱི། དགེ་སོང་རྣམས་ལ་སྱིན་བདག་གྱིས་གལ་ཏེ་བཟའ་བ་ལག་ཏུ་མ་གཏད་པར་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སེང་དུ་བཞག་ན་ནྱི་བྱང་སྒྲ་མྱི་སན་གྱི་གྱིང་དུ་དངོས་པོ་ལ་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་མེད་པས་གཅྱིག་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གྱིས་གཅྱིག་ལ་སེར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་དེར་འདུ་ཤེས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དུས་ཡོལ་བར་གྱུར་ནས་ཀང་ནྱི་
བཟའ་བར་བྱ། ས་འགྱུར་ལས། སྒྲ་མྱི་སན་པའྱི་དབང་བྱས་ནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མདོ་ར་བ་ལས།
ཤྱིན་ཏུ་བཀེས་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་སོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སེང་དུ་བཞག་པས་བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་ཀང་རུང་ཞེས་
གསུང་། རྣམ་འབྱེད་དང་ཞུ་བ་མང་ཤོས་ལས་དེ་ལ་ནྱི་གཞག་པའྱི་བྱྱིན་ལེན་ཞེས་ཐ་སད་བྱས་སོ། །རྣམ་འབྱེད་
དང་ཞུ་བ་ལས་བྱྱིན་ལེན་ལྔ་གསུངས་ཏེ། ལག་པ་ཡྱིས་ནྱི་ལག་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ར་ཚིག་གྱིས་ཟྱིན་པ་བཞྱི་
དང་། ཐུ་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་སོགས་སུ་གཞག་པ་དང་ལྔའོ། །གསུམ་པ་བསབ་བྱ་ནྱི། མགུལ་དུ་མྱིད་པའྱི་ཟས་ལ་
སོགས་པ་མ་ཡྱིན་ན་ཁ་བཀྲུ་བའྱི་ཆུ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་ལ་བྱྱིན་ལེན་མྱི་བྱ་ཞྱིང་། ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་བར་དུ་
བསྒྲུབས་པའྱི་སན་ལ་ནྱི་བྱྱིན་རླབས་མ་བྱས་པར་མྱི་བཅང་ངོ་། །ཡང་ཟས་ལ་སྦྲང་མ་ལ་སོགས་པས་རེག་པ་ན་
བྱྱིན་ལེན་ཞྱིག་གོ་སམ་ནས་ཟས་བོར་བ་ལ་བརེན་ནས་ཚང་ནྱི་གསོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་སྦྲང་མ་དག་གྱིས་རེག་
པའམ། སེམས་ཅན་ཏྱི་ཏྱི་ཀ་ལ་སོགས་པ་དག་གྱིས་རེག་པ་ནྱི་རེག་པའྱི་ཆ་དོར་ནས་ལྷག་མ་སད་པར་
བྱའོ། །ནམ་གྲུ་སོ་ྱི་ཅན་གྱིས་བཤང་བའྱི་སར་ཡང་སྦྲང་མ་མཐོང་ལ། ཁ་ཟས་ཀྱི་སེང་དུ་ཡང་སྦྲང་མ་མཐོང་
བས་བཤང་བའྱི་སྦྲང་མ་དེ་ྱིད་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་སམ་ནས་ཟས་མ་ཟོས་ཤྱིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སོང་གཞན་
རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མ་ཟོས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་བྱྱིན་ལེན་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། བྱྱི་བ་སོགས་
ཚང་གསོག་པར་ནུས་པ་ྱིད་ཀྱིས་རེག་ན་བྱྱིན་ལེན་ངེས་པར་འཇྱིག་པས་བྱྱིན་ལེན་གསར་དུ་བྱ་དགོས་
སོ། །བྱྱིན་ལེན་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་མུ་བཞྱི་སེ་འདེན་པ་པོའ ་ི ལག་པས་དགེ་སོང་གྱི་ལག་པར་སེར་བ་དང་། འདེན་
པ་པོའ ་ི ལག་པ་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སོད་དེས་དགེ་སོང་གྱི་ལག་པ་ལ་བྱྱིན་པ་དང་། ལག་པས་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་
སོད་དག་ཏུ་ཡང་བྱྱིན་ལེན་བྱ་བ་དང་། ཡང་འདེན་པ་པོའ ་ི སོད་གང་ཡང་རུང་བ་ཡྱིས་དགེ་སོང་གྱི་ལག་པ་དེ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་སོད་དག་ཏུ་ཡང་བྱྱིན་ལེན་བྱའོ། །ཐག་ཤྱིན་ཏུ་ེ་བས་སེར་དུ་མྱི་བདེ་ན་བར་རྒྱང་རྱིང་ན་ཡང་བྱྱིན་
ལེན་བྱ་བར་རུང་བ་ྱིད་དོ། །གང་པོ་སོགས་ཀྱིས་དགེ་སོང་ལ་ཤྱིང་ཐོག་ཕུལ་བ་མྱི་ལེན་པ་ལ་བརེན་ནས། དགེ་
སོང་འདྱི་ལ་གང་པོ་ཅང་ཤེས་དང་སེའུ་ཡྱིས་ཀང་བྱྱིན་ལེན་བྱར་རུང་ངོ་། སྱིར་སོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དམའ་
བར་གནས་པ་ཡྱིན་ཡང་སེའུ་ཡྱིས་ཤྱིང་རེ་ནས་ཤྱིང་ཐོག་བསྐྱུར་བ་ཡང་བྱྱིན་ལེན་ཐོབ་པའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་
སོ། །ལྔ་ཚན་གྱི་ལུང་ལས། བྱྱིན་ལེན་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། ཕོགས་དང་འདྱིལ་དང་རེག་པ་དང་། །བསོས་དང་དགེ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སོང་མྱིན་གྱུར་དང་། །དངོས་པོར་གྱུར་དང་སྐྱེ་བར་གྱུར། །དོར་བས་ཀང་ནྱི་བྱྱིན་ལེན་འཇྱིག །ཅེས་སོ། །ཞུ་བ་
མང་ཤོས་ལས། ཕོགས་པ་དང་། ཤོར་བ་དང་། བོར་བ་དང་། སར་བབས་པ་དང་། དུས་བྱས་པ་སེ་ལྔས་བྱྱིན་
ལེན་འཇྱིག་ཅེས་སོ། །སེར་སྐྱར་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་བསོད་པ་སོང་བ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་
ནྱི། མར་དང་འོ་མ་དང་ཞོ་དང་ཤ་དང་་ཤ་ལ་སོགས་པ་བསོད་པ་དག་དགེ་སོང་བདག་ྱིད་ཀྱིས་ལོངས་སོད་
པའྱི་དོན་དུ་དགེ་སོང་ལུས་ན་བ་སོགས་མྱིན་པ་བདེ་བར་གནས་པས་བླང་བར་བྱ་བ་མྱིན་པ་སེ། སོན་མོའ ་ི དུས་
དག་ཏུ་ནྱི་དགེ་སོང་ནད་པས་སོང་བར་བྱེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་བདག་
གོ །བསམ་པ་བཟས་བསོད་པ་སོང་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་སོང་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་བླངས་ནས་
ཟོས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་འདོད་པ་ཆེ་བ་དང་གཞན་མ་དད་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ།
དངོས་གཞྱི་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་མྱིན་པ་ཡྱིས་ཁྱིམ་བདག་ལ་ཟས་བསོད་པ་སོང་བ་ན་ེས་
བྱས་ཡྱིན་ལ། ཟོས་ན་ལྟུང་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། སོད་ཡུལ་དུ་དག་ོེ་སོང་བསོད་སོམས་དག་
ལ་རྒྱུ་བ་ན་འདྱི་དང་འདྱི་བྱྱིན་ནོ་ཞེས་མྱི་སྨྲ་བར་ཁ་རོག་འདུག་སེ་གནས་པ་ལ་སྱིན་བདག་གྱིས་ཅྱི་སྱིན་ཞེས་
འདྱི་བ་ལ་ནྱི་བཟང་ངན་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བླང་བར་བྱའོ། །བཅུ་ཚན་ལྔ་པ་ལ། སོམ་ནྱི། སྲོག་ཆགས་བཅས་དང་
ལ་སར་འདུག །འགེང་དང་གཅེར་བུ་དམག་དང་ནྱི། །ཞག་གྱིས་བཤམས་དཀྲུགས་འགོ་བ་དང་། །བརེག་དང་
གཟས་དང་གནས་ངན་ལེན། །ཞེས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ཀོའུ་ཤཱམྱིར་འདུན་པ་ལ་བཅས་པ་ལ་གསུམ་སེ། འདྱི་ལ་
ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དང་། སོད་ཡུལ་མཚོན་ཏེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་ཆུ་
རྣམས་ལ་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་སོད་པ་ཁྲུས་ལ་སོགས་དང་། ནང་དུ་སོད་པ་འཐུང་བར་བརོད་པ་ཡྱིས་ནམ་དུ་
ཡང་ཡོངས་སུ་སོད་པ་ནྱི་བཀག་པ་ཡྱིན་པས་ན་སོད་ན་འདྱིར་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་
མེད་ནྱི། གཞན་རས་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་བཙགས་ཏེ་སད་པའོ། །གསུམ་པ་སོད་ཡུལ་མཚོན་
ཏེ་བསན་པ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་གྱི་དགོས་པར་སད་པའྱི་བྱེ་བྲག་ར་དང་ཁང་པ་སོགས་དག་ལ་འདེབས་པ་རྣམས་ལ་
ལྟུང་བ་འབྱུང་ཚུལ་གང་དག་ནྱི་སར་འདེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟྱིན་པས་འདྱིར་ནྱི་སར་ཡང་མ་བྲྱིས་
སོ། །འཆར་ཀ་ལ་བཅས་པ་འདུག་འགེང་ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོའ ་ི དབྱེ་བ་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པོ་ལ་འདུག་པ་ནྱི། སྐྱེས་པས་བུད་མེད་གང་ཞྱིག་ལོངས་སོད་པར་བྱེད་པའྱི་ཁྱིམ་གང་ཞྱིག་རྱིག་པ་དང་ཡོལ་བ་
སོགས་ཀྱི་སྐྱབས་དང་བཅས་པར་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་རེན་དབང་མ་གཏོགས་པར་འདུག་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གཞྱི་ནྱི་འཁྱིག་པ་སོད་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་སར་ེ་བར་གནས་པ། བསམ་པ་ཕྱིས་གནོན་བྱ་བར་འདོད་པ།
སོར་བ་ེ་བར་གནས་པར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་མངོན་སུམ་དུ་འདུག་པ། དགག་བྱ་ཕ་རོལ་པོའ ་ི འདོད་པ་
སོགས་ལ་གནོད་པའོ། །འགེང་པ་ལ་ཡང་གཞན་ས་མ་དང་འད་ལ། བསམ་པ་ནཾ་རྣཾ་བྱེད་པར་འདོད་པ། སོར་བ་
འགེང་བར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་ཕ་རོལ་པོས་ཚོར་བ། དགག་བྱ་གཞན་གྱི་འདོད་པ་ལ་གནོད་པའོ། །སྐྱེས་པས་
བུད་མེད་ལོངས་སོད་པའྱི་ས་དང་ེ་བར་གནས་པ་ཡང་རེན་དབང་མ་གཏོགས་པར་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་
སོང་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ེ་བའྱི་སར་འདུག་པ་དང་འགེང་བ་ནྱི་སྲོག་གྱི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་རེན་
དབང་ལས་གཞན་དུ་ལྟུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཐུན་མོང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་གང་ཞེ་
ན། གནས་གང་དུ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དང་བཅས་པ་སེམས་ཕན་ཚུན་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པས་འདོད་པར་སོད་པ་
གྱུར་པ་དེ་ནྱི་ལོངས་སོད་ཅེས་བྱ་བར་བསན་ཏེ། བུད་མེད་སྐྱེས་པས་ལོངས་སོད་པས་སོ། །དེའྱི་གནས་ལ་ནྱི་
ལོངས་སོད་དང་བཅས་པའྱི་གནས་ཞེས་བྱའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཅས་པ་གཅེར་བུ་པ་ལ་ཟས་ལ་སོགས་པ་
སེར་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། མུ་སེགས་རྣམས་ལ་གཞན་སེར་དུ་བཅུག་པ་མ་
ཡྱིན་པར་རང་ྱིད་ཀྱིས་ལག་གྱིས་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་སོགས་མྱི་སྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་བྱྱིན་ན་ལྟུང་བྱེད་
དོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། མུ་སེགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལས་ལྡོག་པའྱི་དོན་དུ་སེར་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ལག་པས་དུམ་བུར་
བསྱིལ་བར་བྱས་ཏེ་སྱིན་པར་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །སེར་བའྱི་དུས་སུ་ཡང་དེའྱི་སོད་ནྱི་ས་ལ་མ་བཞག་པར་ཁོ་
རང་གྱིས་བཟུང་བ་ལ་སྱིན་ན་ེས་བྱས་སོ། །བསམ་པ་ཡང་སྱིང་རེའྱི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པས་སྱིན་པར་བྱ་ཡྱི།
ནམ་ཡང་གུས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགོས་པ་མུ་སེགས་པ་དེ་ནྱི་རེས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་
ནོ། །མའྱི་རྣམ་འབྱེད་དུ། གལ་ཏེ་སོང་ན་དེ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་སོང་ཕོར་ས་ལ་ཞོག་ཅྱིག་ཅེས་བརོད་པར་
བྱའོ། །གལ་ཏེ་བཞག་ན་སྱིན་པར་བྱའོ། །འོན་ཏེ་མ་བཞག་ན་སྱིན་པར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་སོ། །དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་དམག་ལ་བལྟ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། འགན་ཟླ་དང་འཐབ་
ཏུ་ཆས་པའྱི་དམག་སོགས་ལ་དགེ་སོང་གྱིས་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ནམ་ཡང་མྱི་འགོ་སེ། གལ་ཏེ་ཕྱིན་ན་ལྟུང་
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བའོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་པའྱི་དམག་ཚོགས་སོ། །བསམ་པ་བལྟ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་འགོ་
བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་མཐོང་བ་ནའོ། །དགག་བྱ་ཆགས་སང་འཕེལ་བའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི།
འཇྱིགས་པས་དམག་གྱི་ནང་དུ་འབྲོས་དགོས་པའམ། རྒྱལ་པོས་བོས་པ་སོགས་དེ་ལྟ་བུའྱི་རེན་དབང་དག་གྱིས་
སོང་བར་གྱུར་པ་ལ་ནྱི་བཀག་པ་མེད་དོ། །གྱིས་པ་དམག་གྱི་ནང་ན་གནས་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཆོས་དང་དགེ་
འདུན་གྱི་བྱ་བ་ལ་དགོས་པས་དམག་གྱི་ནང་དུ་སོང་ཡང་དེ་ན་ནུབ་གྱིས་ལས་ཕར་ནུབ་གསུམ་སོགས་མྱི་
གནས་སོ། །དགོས་པ་གྲུབ་ཟྱིན་ནས་ཀང་གནས་ན་ལྟུང་བའོ། །གསུམ་པ་དམག་བཤམ་པ་དཀྲུག་པར་བྱེད་པ་
ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཡུན་རྱིང་དུས་སུ་ནང་དུ་གནས་དགོས་པ་བྱུང་ནའང་བསབ་
བྱའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། དགེ་སོང་གང་ཞྱིག འཇྱིགས་པས་སམ་རྒྱལ་པོའམ་བློན་པོའམ་མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ཚིག་གྱིས་ཀང་
རུང་སེ། ཡུན་རྱིང་གྱི་དུས་སུ་དམག་གྱི་ནང་དུ་གནས་པ་ནའང་ར་དང་གང་པོ་དང་ཤྱིང་ར་སོགས་ལ་ཆེད་དུ་མྱི་
བལྟའོ། །ས་འགྱུར་ལས། ཡུན་རྱིང་དུས་སུ་ནང་དུ་ནྱི། །གནས་པའང་གང་ཞྱིག་འཇྱིགས་པས་སམ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །དམག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀོད་པ་འབྲུའྱི་ཁ་ལྟ་བུ་དང་། ཤྱིང་རའྱི་ཁ་ལྟ་བུ་དང་།
ཟླ་གམ་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུ་དང་། དཔུང་དང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱི་
བཀོད་པ་ཡང་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོས་བཤམས་པ་དཀྲུག་པར་མྱི་བྱའོ། །གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ས་མ་བཞྱིན་སར་
རོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ནྱི། བཀོད་པ་དང་དཔུང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དེ་ལ། དཔུང་གྱི་མཆོག་ནྱི་གནས་
གང་དུ་གང་པོ་ཆེ་དང་། ར་བ་དང་། ཤྱིང་ར་དང་། དཔུང་བུ་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུས་པའོ། །དེའྱི་བཀོད་པ་ནྱི་སས་
པ་ལ་བྱའོ། །གང་དུ་གནས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག །ཅེས་པ་དེ་ནྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱི་རྣམ་པར་བཀོད་པ་
ཞེས་བྱ་བ་སེ། ཁྱུ་མཆོག་དང་། ཆུ་སྲྱིན་དང་། སེང་གེ་དང་། ཀླུའྱི་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །རྒྱལ་མཚན་དེ་དག་གྱི་རྒྱན་
གྱིས་སས་པའོ། །འཆར་ཀ་ལ་བཅས་པ་བརེག་པ་དང་། གཟས་པ་ལ་གསུམ་སེ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། སེལ་བ་
དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། སོམ་བརོན་གྱིས་ཁོས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་དགེ་སོང་གཞན་ལ་བརེག་པར་བྱེད་
པར་མྱི་རུང་ལ། འདེན་པ་སོན་པས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་བླ་མར་བྱ་དགོས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརེག་པ་
བཀག་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་བརེག་པར་གཟས་པའང་བཀག་གོ །བརེག་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ནྱི་སོར་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མ་ཟད་སོར་མོ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་དགེ་སོང་ལ་བརེག་པར་བྱེད་ན་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བར་འདོད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་
མགོ་བོ་དང་ཁུ་ཚུར་དང་རྐང་པ་དང་ལག་པ་དང་རོ་བ་དང་དབྱུག་པ་དང་བོང་བ་ལ་སོགས་པས་བརེག་ནའང་
ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཕགས་མ་ལ་སོགས་ཀྱིས་བརེག་ནའང་དེའྱི་ག་མའྱི་གངས་ཇྱི་སེད་པ་དེ་སེད་ལུས་ལ་རེག་པའྱི་
གངས་ཀྱི་ལྟུང་བྱེད་འབྱུང་བར་གསུངས། སུ་ཞྱིག་ལ་ཞེ་ན། སོམ་བརོན་གྱི་དགེ་སོང་དག་ལའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་
སྲན་ལང་དྲུང་པོ་སོགས་ཀྱིས་བརེག་ནའང་ལྟུང་བྱེད་ཁོ་ནར་བརོད་དོ། །འདྱི་ལའང་གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་
ངོ་། །བསམ་པ་ཞེ་སང་གྱིས་བརེག་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་བརེག་པ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་རེག་
ནའོ། །དགག་བྱ་གཞན་གྱི་ལུས་ལ་གནོད་པའོ། །གཟས་པ་ལ་ཡང་གཞྱི་དང་བསམ་པ་སར་དང་འད་ལ། སོར་བ་
བརེག་པར་གཟས་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཕ་རོལ་གྱིས་ཚོར་ནའོ། །དགག་བྱ་གཞན་ནྱི་དགའ་བའོ། །གྱིས་པ་
སེལ་བ་ནྱི། བརེག་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་བརེག་བྱ་ཕགས་མ་སོགས་དེ་ནྱི་ལུས་ལ་མ་ཕོག་པར་འཕངས་པ་ན་ཡང་
ེས་བྱས་ྱིད་དོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། ཕན་སེམས་ཀྱི་བློས་མ་རུངས་པའྱི་སོབ་མ་སོགས་གདུལ་བའྱི་ཕྱིར་
དུ་བརེག་པ་དང་གཟས་པ་ལ་ནྱི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་སགས་ཀྱི་ནུས་པ་གྲུབ་པའྱི་མཐུ་ལྡན་གྱི་དགེ་སོང་
དག་གྱིས་འདེ་ནད་ཅན་ལ་བརེག་པ་དང་། གཟས་པའང་ལྟུང་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་གནས་
ངན་ལེན་འཆབ་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྱིར་བཏང་དང་། དམྱིགས་བསལ་དང་། གནས་ངན་ལེན་ངོས་གཟུང་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་ཟླ་བོ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་རང་གྱིས་མཐོང་ངམ་ཤེས་ནས་ལྟུང་བ་འཆོས་པ་ལ་
མྱི་བསྐུལ་བར་འཆབ་པ་ཡང་བཀག་སེ། འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་ཟླ་བོའ ་ི ལྟུང་བའོ། །བསམ་པ་འཆབ་པར་
འདོད་པའོ། །སོར་བ་འཆབ་པ་ལ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ྱིན་མཚན་འདས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་ཚུལ་ཁྱིམས་
མ་དག་པར་འགྱུར་བའོ། །གྱིས་པ་དམྱིགས་བསལ་ནྱི། རོད་པ་སོགས་ཀྱི་འཇྱིགས་པས་བཅབ་པ་ནྱི་མ་
གཏོགས་སོ། །རོད་པ་སོགས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ན་གནས་ངན་ལེན་ནྱི་བཅབ་པར་བྱ་བ་ྱིད་
དོ། །གསུམ་པ་གནས་ངན་ལེན་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། འཆབ་པའྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའྱི་གནས་ངན་ལེན་གང་ཞེ་ན།
ཕས་ཕམ་པ་ྱིད་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་ཇྱི་སེད་ཀྱི་ལྟུང་བར་བརོད་པ་དག་བཅབས་ན་བསབ་པའྱི་གཞྱི་འདྱི་ལ་དེ་
སེད་ཀྱི་གངས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་བཅབས་པའྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་ཞེས་མཁས་པས་གསུངས་སོ། །མདོ་མཛད་པས་
ནྱི། ཕམ་ལྷག་བཅབས་པ་ཁོ་ན་ལ་ལྟུང་བྱེད་དུ་མཛད་མོད། འོན་ཀང་གཞུང་འདྱི་ྱིད་ནས་འབྱུང་བ་ྱིད་ལེགས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པར་སེམས་སོ། །འོ་ན་གཞན་གྱི་ེས་བྱས་ཀྱི་ལྟུང་བ་བཅབས་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཚུལ་
ཁྱིམས་མ་དག་པར་འགྱུར་བས་དགག་བྱའྱི་ེས་དམྱིགས་ཆེ་བས་འགྱུར་རོ། །བཅུ་ཚན་དྲུག་པ་ལ། སོམ་ནྱི།
བདེ་དང་མེ་དང་འདུན་པ་དང་། །བསེན་པར་མ་རོགས་ཆོས་སྨྲ་དང་། །དགེ་ཚུལ་ཁ་དོག་མ་བསྒྱུར་དང་། །རྱིན་
པོ་ཆེ་དང་ཚ་བའྱི་དུས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དང་པོ་ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་ཟས་གཅོད་པ་ནྱི། ོན་མོངས་པ་ངན་
སེམས་དང་བཅས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཟས་དུས་དེར་ནད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་ལ་དུས་ནམ་ཡང་ཟན་གཅད་
པར་མྱི་བྱའོ། །ཅྱི་སེ་སེམས་དེ་ལྟ་བུས་ཟན་གཅོད་པར་བྱེད་ན་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བའོ། །འདྱི་ལའང་གཞྱི་ནྱི་ཁྱིམ་
པས་དགེ་སོང་ལ་སོར་བ་ཟན་ནོ། །བསམ་པ་ངན་སེམས་ཀྱིས་གཅོད་དུ་འཇུག་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་
གཞན་གཅོད་པ་ལ་བསྐུལ་བའོ། །མཐར་ཐུག་གཞན་གྱིས་ཟས་གཅོད་དགོས་པར་གོ་བའོ། །དགག་བྱ་གཞན་གྱི་
འཚོ་བ་ལ་གནོད་པའོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་མེ་ལ་རེག་པ་ལ་གསུམ་སེ། དངོས་གཞྱི་དང་།
སེལ་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགོས་པའྱི་དུས་མ་གཏོགས་
པར་རྩྭ་དང་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་ལ་མེ་དག་གྱིས་ེ་བར་སོར་བར་བྱེད་པ་ནྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བས་སད་པར་གསུངས་
སོ། །གྱིས་པ་སེལ་བ་ནྱི། ཡང་དགེ་སོང་གྱིས་ཁང་པ་ལ་མེ་ཤོར་བ་སོགས་གསོད་པ་དང་། གང་བས་ེན་ནས་
བསྲོ་བ་དག་མ་ང་བའྱི་དུས་ན་རེག་ཀང་ེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་སྐྲ་དང་སེན་མོ་དང་སྤུ་དང་ངར་སབས་དང་
མཆྱིལ་མ་དང་ལུད་པ་རྣམས་མེ་ལ་འཇུག་པ་དང་མེ་ལེ་དང་མེ་མ་མུར་ལ་རེག་པ་ལ་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་
རོ། །དགོས་པས་གནང་བ་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། གནང་བའྱི་དུས་གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་
ལ་སོགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དོན་དང་། ཕ་མའྱི་དོན་དང་། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སོད་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་
དང་། བླ་མའྱི་དོན་དང་། ཆོས་ཀྱི་དོན་དུ་ནྱི་རེག་ཀང་ེས་པ་མེད་དེ། གནས་སྐབས་འདྱི་དག་ནྱི་རེག་པའྱི་དུས་
སུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདུན་པ་དང་དགའ་བོ་ལ་བཅས་པ་འདུན་པ་ཕྱིར་བསྒྱུར་ནྱི། དགེ་འདུན་གྱི་ལས་ལ་
འདུན་པ་འབུལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་ནྱི། དགེ་འདུན་གྱི་ལས་ནྱི་བྱེད་པར་ེ་བ་ན་སོམ་བརོན་དགེ་སོང་གྱིས་སར་
རང་གྱིས་འདུན་པ་འབུལ་བ་སར་ཡང་བླངས་ནས་མྱི་འབུལ་ན་དགེ་སོང་དེ་ནྱི་ལྟུང་བས་འཇོམས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །མདོ་ར་ལས། ལས་འདྱི་ཡང་དགེ་སོང་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བའྱི་ལས་སུ་བཤད་དོ། །འདྱི་ལའང་གཞྱི་ནྱི་དགེ་འདུན་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གྱིས་དགེ་སོང་གྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་ལྡན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ན་འདུན་པ་ཕུལ་བའོ། །བསམ་པ་འདུན་པ་ཕུལ་བ་ཕྱིར་
ལེན་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ལེན་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་བླངས་པ་དང་། དགག་བྱ་དགེ་འདུན་གྱི་ལས་
ལ་གནོད་པའོ། །ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ནུབ་གྱིས་ལས་ལྷག་པར་ལ་བ་ལ། ལྟུང་
བ་དང་། བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཤཱ་རྱིའྱི་བུའྱི་དགེ་ཚུལ་སྲས་སྒྲ་གཅན་
འཛིན་དང་ནུབ་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་ལ་དུ་གནང་བ་ན། ནུབ་གྱིས་ལ་དུ་རུང་ན་གསུམ་པའང་རུང་ཞེས་ེ་
དགས་དགེ་ཚུལ་ཚེར་མ་དང་། ཆེན་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ནུབ་གསུམ་ལ་བ་ལ་བརེན་ནས། དགེ་སོང་གྱིས་བསེན་
པར་མ་རོགས་པའྱི་གང་ཟག་དང་ནུབ་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ལ་དུ་རུང་ལ། དེ་ལས་ཕར་ནུབ་གསུམ་པ་སོགས་
ལ་ནྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ནུབ་གསུམ་པ་སོགས་ལ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ལ་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་དོ། །འདྱི་ལའང་
གཞྱི་ནྱི་བསེན་པར་མ་རོགས་པའོ། །བསམ་པ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ལ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ལ་པར་རོམ་
པའོ། །མཐར་ཐུག་ཞག་གསུམ་འདས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་བསེན་པར་རོགས་མ་རོགས་མགོ་མམ་དུ་ཐལ་བ་
དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་གནོད་དོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གནས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་།
དུས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ལ་བའྱི་གནས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནྱི་བཞྱི་སེ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་དཔེར་བརོད་ན། ཁྱིམ་
དང་པོ་ནྱི་སྐར་ཁུང་མ་གཏོགས་པའྱི་སེང་ཐམས་ཅད་གཡོགས་ཤྱིང་། སོ་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྐོར་བའྱི་
ཁྱིམ་ནྱི་གནས་ཁང་མཐའ་ཀུན་ནས་བསྐོར་ཞྱིང་གཡོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །སེང་ཕལ་ཆེར་གཡོགས་ཤྱིང་སོ་མ་
ཡྱིན་པ་ཀུན་ནས་བསྐོར་བའྱི་ཁྱིམ་ནྱི་ངོས་བཞྱི་པའྱི་ཁམས་བཞྱིན་བརག་གོ །སྐར་ཁུང་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་
ཅད་གཡོགས་ཤྱིང་ཕལ་ཆེར་ཏེ་མཐའ་གསུམ་ཙམ་བསྐོར་བའྱི་ཁྱིམ་ནྱི་ངོས་གསུམ་པའྱི་ཁམས་བཞྱིན་ནོ། །སེང་
ཕལ་ཆེར་ཏེ་སུམ་གྱིས་ཙམ་གཡོགས་ཤྱིང་མཐའ་སུམ་གྱིས་ཙམ་བསྐོར་བའྱི་ཁང་པ་དང་ཁང་བཟང་ནྱི་ངོས་
གྱིས་པའྱི་ཁམས་ཏེ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་དུས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། དེ་ལྟར་སོ་སོར་ངོས་གཟུང་བའྱི་
ཁྱིམ་ནྱི་བཞྱི་པོ་རུ་དགེ་སོང་སོམ་བརོན་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ལ་བར་བྱེད་ན་ྱི་མ་གསུམ་
པའྱི་ཐ་མ་སྐྱ་རེངས་ཀྱི་འོད་ཤར་པའྱི་ཚེ་ན་གསལ་པོར་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྐྱ་རེངས་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་
དུ་འདོད་དེ། དང་པོ་སོན་པོ་དང་། གྱིས་པ་སེར་པོ་དང་། གསུམ་པ་དམར་པོ་སེ། སྐྱ་རེངས་དང་པོ་སོན་པོ་ྱིད་
ཤར་པའྱི་ཚེ་ནའང་ལྟུང་བར་འགྱུར་ན་གཞན་གྱིས་པོ་དག་གྱི་ཚེ་ན་སོས་ཅྱི་དགོས། སྐྱ་རེངས་སོན་པོ་ནྱི། འོད་
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ལྡན་ལས། མཚན་མོའ་ི བརྒྱད་ཆ་ལུས་པ་ན་འཆར་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་བསབ་བྱ་ལ་གསུམ་སེ། དགག་པའྱི་
བསབ་བྱ་དང་། དགག་སྒྲུབ་གྱིས་ཀའྱི་བསབ་བྱ་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། གནས་གང་དུ་
བསེན་པར་མ་རོགས་པས་བསེན་པར་རོགས་པར་བརོད་པའྱི་སྒྲ་དང་། དོན་སོ་སོར་གོ་བའྱི་ཁམས་དང་། ཁང་
བཟང་ལ་སོགས་པ་དེ་འད་དེར་ཡང་སོམ་བརོན་གྱིས་ནྱི་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ལ་དུ་རུང་
བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་དགག་སྒྲུབ་གྱིས་ཀའྱི་བསབ་བྱ་ལ་བཞྱི་སེ། སང་བཅས་སུ་ལ་དུ་རུང་མྱི་རུང་དང་།
ྱིན་མོ་ལ་དུ་དུ་རུང་མྱི་རུང་དང་། ཁྱི་གཅྱིག་ལ་ལ་དུ་རུང་མྱི་རུང་དང་། མུན་ཁོད་དུ་ཕག་བྱ་བའྱི་བསབ་
བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཁྲུ་ནད་ཅན་གྱི་རྐང་པ་ལ་མུན་པར་བཤང་བ་ལ་སོགས་གོས་པ་ལ་བརེན་ནས་སང་བ་དང་
བཅས་པའྱི་གནས་སུ་ནྱི་ལ་བ་ནད་པ་དག་ལ་རེས་སུ་གནང་སེ། དེར་མ་ཟད་ནད་པ་དེའྱི་ནད་གཡོག་དག་ཀང་
ལ་དུ་གནང་ངོ་། །དེར་གནང་བ་ན་རྒན་ཞུགས་མྱིན་པས་ཀང་དེར་ལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ནད་པ་དང་ནད་
གཡོག་དེ་ལས། སོགས་པ་གཞན་གྱིས་ནྱི་ནམ་ཡང་ལ་བར་གནང་བ་མྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ྱིན་མོ་ལ་དུ་རུང་
མྱི་རུང་ནྱི། མྱི་ན་བ་ལ་ནྱི་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་གནས་གཅྱིག་ཏུ་ྱིན་མོ་ལ་བ་སོན་པས་བཀག་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པའྱི་ལས་དང་ལྡན་པ་ལ་བརོན་འགྲུས་བསྐྱེད་པས་གྱིད་ཀྱིས་རྨྱ་ནས་སོབས་ཆུང་
དག་ལ་ྱིན་མོ་ཡུད་ཙམ་ལ་བ་རེས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཁྱི་གཅྱིག་ཏུ་ལ་དུ་རུང་མྱི་རུང་ནྱི།
བསེན་པར་རོགས་པ་གྱིས་སམ་གསུམ་པོ་དག་གྱིས་ཀང་རུང་ཁྱི་གཅྱིག་ལ་ནྱི་ལ་བར་མྱི་བྱ་ལ། དགེ་སོང་
མང་པོ་ལོངས་རྒྱུ་བ་ན་ཁྱི་རེ་རེ་མ་རེད་ནས་ཁྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ན་གོས་དང་ཡོལ་བ་སོགས་ཀྱི ས་བར་
བཅད་ནས་ལ་བ་རེས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་མུན་ཁོད་དུ་ཕག་བྱ་བའྱི་བསབ་བྱ་ནྱི། ཆམ་པ་ན་བའྱི་
མཁན་པོ་ལ་མུན་ཁུང་དུ་ཕག་བྱས་པས་དེའྱི་ལུད་པ་དཔྲལ་པ་ལ་གོས་པ་ལ་བརེན་ནས། མུན་ཁུང་དག་ཏུ་ཕག་
བྱེད་པའྱི་ཚེ་མགོ་བོ་ས་ལ་གཏུགས་ནས་བླ་མ་ལ་ཕག་མྱི་བྱའོ། །འོ་ན་ཕག་མྱི་བྱའམ་ཞེ་ན། མུན་ཁུང་དེར་ནྱི་
ཚིག་གྱིས་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའམ། ཡང་ན་ངེས་པར་ཡྱིད་ཀྱིས་གུས་པས་ཕག་བྱའོ། །འོད་ལྡན་ལས་
ཚིག་གྱི་ཕག་དང་ཚངས་པའྱི་ཕག་གཅྱིག་པར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་བསབ་བྱ་ནྱི། ལམ་དུ་ནུབ་མོ་
དགེ་ཚུལ་དོར་བ་སག་ལ་སོགས་པས་འཚེ་བར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་གལ་ཏེ་དགེ་ཚུལ་དང་ལྷན་ཅྱིག ་ཏུ་ལམ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དུ་འོངས་པའྱི་དུས་སུ་ལ་དགོས་པ་བྱུང་ཡང་གྱིད་མྱི་ལོག་གོ །གལ་ཏེ་གྱིད་མྱི་ལོག་པར་མྱི་ནུས་ན། མྱུར་
དུ་ལྡང་བའྱི་བློས་སྐྱྱིལ་ཀྲུང་དག་བཅྱིངས་ཏེ་ཅུང་ཟད་གྱིད་ལོག་ཏུ་རུང་ངོ་། །ནམ་ཡང་གྱིད་མྱི་ལོག་པར་མྱི་
ནུས་པ་ལ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །དགེ་སོང་སྱིག་ཅན་གྱིས་དགེ་ཚུལ་ནུབ་མོ་གནས་སུ་མ་བཞག་པར་ཕུད་པས་དེ་
ལ་གང་དུ་ལ་དྱིས་པས། སོ་ཁང་དུ་ལ་ཟེར་བ་མཁན་པོས་ཐོས་ནས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ནྱི་དགེ་ཚུལ་དག་ནྱི་
འབད་པས་བསྐྱང་བར་བྱ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལོན་ཤྱིང་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་དག་བཅོམ་སྐྱེ་བའྱི་སོ་ང་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་ནོ། །བོང་རྱི་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་དགེ་སོང་འཆྱི་ལྟས་ལ་བཅས་པ་སྱིག་ལྟ་འཛིན་པ་ནྱི། དགེ་སོང་བློ་
གོས་དམན་པ་ལོག་ལྟ་ཅན་གང་དག་དང་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་ངན་ལེན་བྱས་པ་
ལས་དུས་ཕྱིས་དགེ་སོང་གྱིས་བཤགས་འོས་བཤགས་ཤྱིང་། བསོམ་འོས་རྣམས་བསམས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་
སོགས་ཐོབ་སེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་གྱིབ་མ་ལ་སར་གྱི་དགེ་ཚུལ་དེ་མེ་ཏོག་འཐུ་ཞྱིང་གནས་པའྱི་སེང་དུ་
བྱུང་བ་མཐོང་ནས། དགེ་ཚུལ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་ཅེས་སོན་པས་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་སོགས་སད་པས་
བར་དུ་གཅོད་པར་བསན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་བར་དུ་གཅོད་པ་མྱིན་ཏེ། ངེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་ངན་ལེན་བྱེད་
བྱེད་པ་དག་གྱིས་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་ཐོབ་ཟེར་ན། དེ་སྐད་སྨྲ་བ་དེ་འདྱིར་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་དེ་ལྟར་མ་
ཟེར་ཞེས་བཟློག་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་བཟློག་པས་ཀང་ལྟ་བ་ངན་པ་དེ་མྱི་གཏོང་ན་ལོག་ལྟ་འདྱི་ལས་ལྷག་པའྱི་
སྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་དགེ་སོང་སྱིག་ལྟ་འཛིན་པ་དེ་གནས་དབྱུང་བྱས་ནས་རྒྱང་རྱིང་པོར་སང་བར་བྱས་
ལ་དགེ་ཚུལ་བསྱིལ་བར་བྱའོ། །དགེ་སོང་ལ་གནས་དབྱུང་དང་། དགེ་ཚུལ་ལ་བསྱིལ་བའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ཁད་པར་
ནྱི། བསན་པ་ལ་ཞུགས་པ་རོགས་པ་དང་། མ་རོགས་པའོ། །འདྱི་ལའང་གཞྱི་ནྱི་ལོག་ལྟ་སྐྱེས་པའྱི་དགེ་སོང་།
བསམ་པ་སྱིག་ལྟ་མྱི་གཏོང་བར་འདོད་པ། སོར་བ་གཞན་གྱིས་བཟློག་ཀང་མྱི་ན་པ། མཐར་ཐུག་གཞན་གྱིས་
བཟློག་པའྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་རོགས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་ལོག་ལྟ་སྐྱེ་བའོ། །ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་སངས་པའྱི་
རེས་ཕོགས་དང་། བསྱིལ་བ་སྡུད་པ་ལ་སྱིར་བཏང་དང་། དམྱིགས་བསལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་བསན། བཤད་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ེ་དགས་བསྱིལ་བ་དེ་དག་དང་སྨྲ་བ་སོགས་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྟ་བ་ལ་མས་པའྱི་
དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་དེ་དག་ལ་སྨྲ་བ་དང་ཡང་དག་པའྱི་དོན་ནམ་ཡང་སྨྲ་བར་མྱི་བྱའོ། །གནས་གཅྱིག་ཏུ་
གནས་པ་དང་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་བྱའོ། །གལ་ཏེ་བྱེད་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལ་
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གཞྱི་ནྱི་སྱིག་ལྟ་འཛིན་པའྱི་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་གནས་དབྱུང་དང་བསྱིལ་བ་བྱས་པའོ། །བསམ་པ་ལྷན་ཅྱིག་
ཏུ་གནས་ཤྱིང་ལོངས་སོད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་ལོངས་སོད་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་
པའོ། །མཐར་ཐུག་བྱ་བ་རོགས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་སྱིག་པ་འཕེལ་བའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི། སྨྲ་བ་
དང་། ཡང་དག་པར་སྨྲ་བ་དག་གནས་དང་། ལོངས་སོད་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་བྱ་ཞེས་གསུངས་ན། བཞྱི་པོ་དེ་
དག་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་ཁ་ཏོན་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། སྨྲ་བ་ནྱི་ཀོག་པ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པ་
ཡྱིན་པར་འདོད་དོ། །གནས་པ་གཅྱིག་པ་ནྱི་འདུག་ས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པའོ། །ལོངས་སོད་གཅྱིག་པ་ནྱི་ཆོས་
དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་ལོངས་སོད་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པའོ། །དམྱིགས་བསལ་ནྱི། གང་དག་ལྟ་བ་ངན་པ་ལས་བཟློག་པའྱི་
ཆེད་དུའམ་རང་གྱི་ེ་དུ་ཡྱིན་པའམ་ནད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་སྨྲ་བ་དང་ཡང་དག་པར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རེས་སུ་
གནང་ངོ་། །ལོངས་སོད་ནྱི་ནམ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་ཁ་དོག་
མ་བསྒྱུར་བར་གོན་པ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཆོས་གོས་གསར་པ་གཞན་ལས་རེད་
པ་ན་ཁ་དོག་ངན་པ་སོན་པོ་སོགས་སུ་བྱས་ཏེ་བཅང་ངོ་། །ཆུ་ཚགས་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་གོས་དཀར་པོ་ཚད་
ལྡན་ཕྱི་རོལ་དུ་གོན་ན་ལྟུང་བའོ། །གཞྱི་ནྱི་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའྱི་གོས། བསམ་པ་གོན་པར་འདོད་པ། སོར་བ་གོན་
པར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་ལུས་ལ་གོན་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་རགས་འདེས་ནས་ེས་དམྱིགས་ལ་འཇུག་
པའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ནྱི། དཀར་པོ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་གསར་པར་དགོངས་ཏེ་བཤད་ལ། ཁ་དོག་ངན་པ་ཡང་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ངན་པ་དང་། བཅོས་མའྱི་ངན་པ་གྱིས་ལས། བཅོས་མའྱི་ངན་པ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། སོན་
པོ་དང་། བཙག་ཏུ་གགས་པ་དང་། ངུར་སྨྲྱིག་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བའོ། །སོན་པོ་ནྱི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་རམས་སུ་
བཤད་དོ། །ངུར་སྨྲྱིག་ནྱི་མེ་ཏོག་གྱི་ཁུ་བ་དང་འབྲུའྱི་ཁུ་བ་དང་འདབ་མའྱི་ཁུ་བ་དང་ཤུན་པའྱི་ཁུ་བས་སེར་པོར་
ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་འདོད་དོ། །རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགེལ་པ་ལས། ངུར་སྨྲྱིག་ནྱི་སེར་པོའ ་ོ ཞེས་སོ། །གཞན་མདོག་བཟང་
པོ་ཚོན་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ནྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚོན་ཆེན་བརྒྱད་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡངས་པ་ཅན་
དུ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་རེག་པ་ལ་གསུམ་སེ། ེས་དམྱིགས་དང་། ལྟུང་བ་དང་། བསབ་བྱའོ། །དང་
པོ་ནྱི། དག་པོ་སྦྲུལ་གདུག་རེག་པ་ཡྱི། །དུག་ལ་རག་ཏུ་རེག་བླ་ཡྱི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དུག་དག་པོ་ཅན་གྱི་སྦྲུལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གདུག་པ་ཅན་གྱི་སོས་རེག་པའྱི་དུག་ལ་རག་ཏུ་རེག་པ་ནྱི་བླ་ཡྱི། རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་རེག་པ་དང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མྱིང་
གྱིས་སོས་པ་ལ་རེག་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་མྱིན་པར་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞྱི་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆེའམ་རྱིན་པོ་ཆེར་སོས་
པའོ། །བསམ་པ་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བས་རེག་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་རང་ངམ་གཞན། མངོན་སུམ་དུ་
བསྐོས་པའོ། །མཐར་ཐུག་རེག་ནའོ། །དགག་བྱ་ལོངས་སུ་འཆོས་པ་དང་། རྒྱགས་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་
ལྟུང་བ་ནྱི། རེག་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་གང་ཞེ་ན། ནོར་བུ་དང་མུ་ཏྱིག་དང་བྱེ་རུ་དང་ས་ལེ་སྦྲམ་
སོགས་སོ། །རྱིན་པོ་ཆེ་དེ་རུ་མྱིང་གྱིས་སོས་པ་ཡང་། གཡུལ་འགེད་པ་ལ་དགོས་པའྱི་ཡན་ལག་རལ་གྱི་དང་
མདའ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚོན་ཆ་སོགས་དང་། རོལ་མོར་སད་པར་བྱ་བའྱི་ཡན་ལག་རྔ་ཟླུམ་སོགས་སོ། །རྣམ་
འབྱེད་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཀུན་དགའ་ར་བར་གཏོགས་པ་ན་འདུག་པའམ། གནས་ཁང་དུ་
གཏོགས་པ་ན་འདུག་པ་མ་གཏོགས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་གཏོགས་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱི་ཡྱིན་ལ།
གནས་ཁང་དུ་གཏོགས་པ་ནྱི་ཀུན་རའྱི་ནང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཐམས་ཅད་ནྱི་
ནང་གྱི་གནས་སུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཀུན་རར་གཏོགས་པ་ནྱི་ཕྱི་ཡྱིན་ལ། ནང་མ་ཡྱིན་པ་ཀུན་རར་གཏོགས་
པ་ནྱི་སར་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་དེ་དག་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ེ་འཁོར་ཡྱིན་པར་ལུང་ལས་གསུངས་སོ། །མྱིག་
ཕུག་པའྱི་ནོར་བུ་དང་མུ་ཏྱིག་སོགས་ལ་རེག་པ་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་དངོས་ཡྱིན་ལ། མྱིག་མ་ཕུག་པའྱི་ནོར་བུ་སོགས་
དང་། མཆྱིང་བུ་ལ་རེག་ཀང་ེས་བྱས་ྱིད་དོ། །རོལ་མོའ ་ི ཡན་ལག་པྱི་ཝང་དང་གྱིང་བུ་དང་རྔ་ཟླུམ་སོགས་
དང་། མཚོན་ཆའྱི་ཡན་ལག་མདའ་དང་གཞུ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་ཡན་ལག་ཚང་བ་ལ་རེག་པར་བྱས་ན་ལྟུང་
བྱེད་ཡྱིན་ལ། མ་ཚང་པ་ལ་རེག་པ་ནྱི་ེས་བྱས་ཡྱིན་ནོ། །རོལ་མོའ ་ི ཡན་ལག་ཚང་བ་ནྱི་སྒྲ་འབྱྱིན་པ་ཡྱིན་ལ།
མ་ཚང་བ་ནྱི་སྒྲ་མྱི་འབྱྱིན་པའོ། །མཚོན་ཆའྱི་ཡན་ལག་མདའ་ལ་སོགས་པ་མདེའུ་ཡོད་མེད་སོགས་ནྱི་ཡན་
ལག་ཚང་བ་དང་མ་ཚང་བའོ། །མཚོན་ཆ་ལ་རེག་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་གོ་ཆ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགེ་སོང་གྱིས་རེག་
ན་ེས་བྱས་བསྐྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་གཡུལ་དུ་ཆས་པའྱི་མདའ་གཞུ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚོན་ཆ་ལ་རེག་ན་ལྟུང་
བ་འབྱུང་བ་ལྟ་ཅྱི་སོས། སྐུ་གདུང་རྱིང་བསྲྱིལ་དང་། ཤ་རྱི་རམ་དང་བཅས་པའྱི་མཆོད་རེན་དང་། སྐུ་གཟུགས་
ལ་རེག་ན་ལྟུང་བྱེད་བསྐྱེད་དེ། སྐུ་གདུང་མེད་པའྱི་མཆོད་རེན་དང་། སྐུ་གཟུགས་ལ་གང་རེག་པའྱི་དགེ་སོང་དེ་
ལ་ེས་བྱས་ཀྱི་མདའ་ཡྱིས་རེག་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་བསབ་བྱ་ནྱི། གར་དང་གླུ་དང་རོལ་མོ་དང་ངག་
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འཁལ་ལ་སོགས་ཀང་དགེ་སོང་གྱིས་མྱིག་གྱིས་བལྟ་བ་དང་རྣ་བས་ན་པའྱི་ཡུལ་དུ་བཀག་གོ །འཐབ་མོ་དང་
བྲེ་མོ་དང་དོན་མྱིན་པའྱི་གཏམ་སོགས་ཀྱིས་ེས་པ་འབའ་ཞྱིག་བསྐྱེད་ཀྱི། ེས་པ་ཞྱི་བར་མྱི་བྱེད་དོ། །ས་
འགྱུར་ལས། འཐབ་མོ་བྲེ་མོ་གཏམ་སོགས་ཀྱིས། །ེས་པ་འབའ་ཞྱིག་ཞྱི་མྱི་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་གར་དང་གླུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་བཞྱིན་པས་མཆོད་རེན་ལ་བསྐོར་བ་དང་ཕག་བྱེད་
ན་བསྐོར་བ་དེར་འགོ་བའྱི་གོམ་པ་རེ་རེར་ཡང་ེས་བྱས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རེ་རེ་གསོག་གོ །ཆགས་པས་གཟུགས་ལ་
བལྟ་བ་དང་། སྒྲ་ན་པ་སོགས་ལ་ེས་པ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཕྱིར་ཡང་སྲྱིད་པ་ཟད་པར་འདོད་པའྱི་དགེ་སོང་རྣམས་
ཀྱིས། གཟུགས་སྡུག་པ་དང་། སྒྲ་སན་པ་སོགས་ལ་ཆགས་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་སོགས་སུ་ནམ་ཡང་མྱི་
བྱའོ། །རྱི་དྭགས་འཛིན་གྱི་མ་ས་ག་མའྱི་ཁང་པར་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། དེའྱི་རྒྱན་གྱི་ཐུམ་པོ་བུ་མོས་ལུས་པ་ཀུན་
དགའ་བོས་རེད་དེ་སས་པས་ས་ལེ་སྦྲམ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྱིན་པོ་ཆེར་སོས་པ་གང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གང་དུ་
རེད་པ་ན་རྩྭ་དང་ལོ་མ་ལ་སོགས་དག་གྱིས་བཀབ་ནས་ནྱི་ཞག་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བསྲུང་སེ་་ར་བྱའོ། །གང་ཟག་
སུ་དག་ངའྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དོན་དུ་གེར་བ་བྱུང་ན་ཐོག་མར་རས་དེའྱི་མཚན་མ་དྱིས་ནས་ངོས་ཟྱིན་ན་བསན་པར་
བྱའོ། །གལ་ཏེ་སུ་ཡང་དོན་དུ་གེར་བ་མེད་ན་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་ྱིད་དུ་བདག་པོ་བརག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་
ཏུ་གཞག་གོ །སོན་དགེ་སོང་གྱིས་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རལ་པ་རེད་ནས་འདྱི་འད་སོར་བ་མེད་དམ་ཞེས་བྱས་
པས། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ངའྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཁེར་བའྱི་རེས་སུ་བདག་པོ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་གཞན་གྱིས་རས་ཀྱི་ཁ་
དོག་གྱི་མཚན་མ་དང་། ཁད་པར་འདྱི་འད་དང་། རགས་འདྱི་འད་ཡོད་དོ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་ན་སྱིན་
ནོ། །ཁད་པར་རགས་ཀྱི་སོ་ནས་མཚོན་པ་མྱིན་ན་རས་དེ་ནྱི་བརན་པའྱི་དངོས་པོར་བྱ་སེ། དགེ་འདུན་གྱི་ལོངས་
སོད་ཀྱི་ཕྱིར་དུའོ། །ས་འགྱུར་ལས། གལ་ཏེ་སོད་དུ་བྱས་ནས་ཀང་། །ཞེས་གསུངས་པས། གལ་ཏེ་རྱིན་པོ་ཆེ་
ས་ལེ་སྦྲམ་ལྟ་བུ་གཞོང་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སོད་དུ་བཟོ་བྱས་ནས་ཀང་། བདག་པོ་དེས་ཐོས་ནས་བློ་ཆུང་བ་དག་
གྱིས་སོང་བར་བྱེད་ན། དེ་ལ་དེ་ནྱི་རྱིན་གྱིས་སམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རས་དེ་ནྱི་བདག་པོ་དེ་ལ་རྱིན་བྱྱིན་
པ་ྱིད་ཀྱིས་སམ། ཡང་ན་སྱིན་པར་བྱ། སྐྱེད་སོང་ན་སྐྱེད་ནྱི་ནམ་ཡང་མྱིན་ནོ། །འགྱུར་གསར་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་
འདོད་དབང་བྱས་ནས་ཀང་། །ཞེས་གསུངས་པས། གལ་ཏེ་ཡང་འདོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ལོངས་སོད་ཟྱིན་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཀང་ཞེས་སར་རོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་ཁྲུས་བྱེད་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་
དང་། བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོམ་བརོན་གྱིས་གནང་བའྱི་དུས་མ་གཏོགས་པར་ཟླ་བ་ཕེད་ཀྱི་ནང་རོལ་དུ་
ལུས་རྱིལ་པོ་ཁྲུས་བྱེད་པ་ནྱི་སོན་པས་བཀག་གོ །གཞྱི་ནྱི་ཆུར་ལུས་ཕེད་ནུབ་པའོ། །དུས་ནྱི་སོས་ཀའྱི་ཟླ་བ་
ཕེད་དང་གྱིས་དང་། དབྱར་གྱི་ཟླ་བ་ས་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་པ་དང་། ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཀྱི་ས་རོལ་
དུའོ། །བསམ་པ་ཁྲུས་བྱེད་འདོད་དོ། །སོར་བ་ཁྲུས་བྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཆུའྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་
པའོ། །དགག་བྱ་གཞན་མ་དད་པའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ལ་གྱིས་ཏེ། གནང་བའྱི་དུས་དང་། དུས་ལས་འདས་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མ་གཏོགས་པ་ནྱི་གང་ཞེ་ན། སན་པས་བསོས་པ་ལ་བརེན་ནས་ན་བ་དང་། མཆོད་རེན་གྱི་
ལས་བྱས་པས་འདམ་རབ་ཀྱིས་གོས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལས་དང་། ལམ་དུ་སོང་ཞྱིང་འོངས་ནས་ཆད་པས་དུབ་
པ་ལ་བརེན་ནས་ལ་བ་དང་། རླུང་གྱི་འཚུབས་མའྱི་རྡུལ་ཚུབས་ཀྱིས་གོས་པ་ལ་བརེན་ནས་རླུང་དང་། ཆར་
གྱིས་ལྡར་པས་ཆར་དང་རྱི་ཆར་གྱིས་ལུས་ཁ་བོར་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་དེ་དག་ཚོགས་པའྱི་དུས་སུ་ཁྲུས་བྱས་
པ་ལ་སྐྱོན་མེད་དོ། །ན་བའྱི་སྐབས་སུ་གནང་བ་གང་ཞེ་ན། ན་བའྱི་དུས་སུ་གནང་བའྱི་སྐབས་ནྱི། ནད་གང་ཡང་
རུང་བ་དེ་ལས་སོས་པར་གྱུར་ནའོ། །ལས་དང་ལམ་གྱི་དུས་ནྱི་ཡང་ཡང་ཟ་བའྱི་སྐབས་སུ་སར་བཤད་པ་བཞྱིན་
ནོ། །རླུང་དུ་གགས་པའྱི་དུས་བསན་པ་ནྱི། རླུང་དུ་གགས་པའྱི་དུས་དེ་ཡང་གང་དུ་ཆོས་གོས་སེའུ་ནྱི་རླུང་གྱིས་
བཟློག་པར་བྱེད་པའོ། །ཆར་པའྱི་དུས་སུ་གགས་པ་ནྱི། ལུས་ལ་ཆར་ཐྱིགས་གྱིས་གསུམ་ཕོག་པ་ཡྱིན་པ་
ནའོ། །ས་འགྱུར་ལས། ཆར་པ་ཞེས་གགས་ལུས་ལ་ནྱི། །ཆར་ཐྱིགས་གྱིས་ཕོག་པ་ཡང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །རླུང་དང་ཆར་པ་འདེས་པའྱི་དུས་ནྱི། རླུང་ཆར་དེ་དག་ཚོགས་པའྱི་དུས་ཞེས་བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཚ་
བའྱི་དུས་སུ་གནང་ཞེས་གསུངས་ན། ཚ་བའྱི་དུས་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན། སོས་ཀའྱི་དུས་སུ་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གྱིས་
དང་། དབྱར་གྱི་ཟླ་བ་ས་མ་གཅྱིག་སེ་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གསུམ་ལའོ། །གྱིས་པ་དུས་ལས་འདས་པ་ནྱི། ཆོས་གོས་
མ་ལུས་པ་བཞག་ནས་ཁྲུས་བྱེད་པར་འདོད་པས་ཆུར་ཞུགས་ཏེ་ལྟེ་བ་ལ་མ་སེབས་པར་ཁྲུས་བྱས་ན་ེས་བྱས་
ཏེ། ལྟེ་བ་ནུབ་པ་འཁྲུས་བྱས་ན་དགེ་སོང་དེ་ལ་ནྱི་ངེས་པར་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་
ལྟུང་མེད་ནྱི། ཆུ་ལྟེ་བར་སེབ་པར་སོང་ཡང་ཆུ་བོའ ་ི ཕ་རོལ་དུ་བརྒལ་བ་དང་། བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་ལ་དན་པ་
རེད་པའྱི་དོན་དུ་ཆུ་འདེབས་པར་བྱེད་ཀང་རུང་པ་དང་། གྲུ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའྱི་གནས་སྐབས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་ཆུ་ཀླུང་ཟབ་མོ་དག་བརྒལ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་དགེ་སོང་གྲུར་ཞུགས་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་དོན་
དུ་ཆུ་བོ་དག་ལ་འགོ་བ་ན་ཆུ་ནང་དུ་བཤང་གཅྱི་སོགས་དོར་བར་བྱེད་པའམ་གཞན་དུ་ཕྱིའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་འགོ་བ་
ལ་ཡང་རུང་བཤང་གཅྱི་སོགས་ཆུ་ནང་དུ་འདོར་བར་བྱེད་པ་ལ་བཀག་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་བསབ་བྱ་ནྱི།
ཁྲུས་བྱེད་པའྱི་དུས་སུ་འཇུག་ངོགས་གང་དུ་བུད་མེད་ཁྲུས་བྱེད་དམ། རྒྱལ་པོའམ། དེའྱི་དམག་དང་། སྐྱེས་བུ་
གཡོན་ཅན་ཁྲུས་བྱེད་པའྱི་འཇུག་ངོགས་དེ་ལ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ཁྲུས་བྱེད་པ་རྒྱང་རྱིང་དུ་སང་བར་བྱ། ཆུ་ལ་
རེད་མོ་བྱེད་པའྱི་དོན་དུ་ཆུ་གཏྱིང་རྱིང་པོ་ལ་འོག་ཏུ་བྱྱི་འཛུལ་ལམ། ཡང་ན་ཆུའྱི་སེང་དུ་་བརྒལ་ལམ། ཆུ་ལ་
རལ་བ་སོགས་ཀང་མྱི་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སོང་གྱིས་རལ་སོབ་པར་འདོད་པའམ་ནད་དང་བྲལ་བར་འདོད་པ་
ཡྱིས་སྐྱེ་བོའ ་ི རྒྱུན་ལུགས་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་དབེན་པའྱི་གནས་སུ་ནྱི་ཆུ་ལ་རལ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་སད་ཀང་རུང་
ངོ་། །བཅུ་ཚན་བདུན་པ་ལ། སོམ་ནྱི། དུད་འགོ་འགོད་པ་སོར་མོ་དང་། །རེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སངས་བྱེད་
དང་། །སེད་དང་གདེང་མེད་གཞྱི་མེད་དང་། །སྐྱེས་པ་མེད་པར་ལམ་འགོ་བའོ། །ཞེས་པ་འཆར་ཀ་ལ་བཅས་པ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་དུད་འགོ་གསོད་པ་ནྱི། སོམ་བརོན་དགེ་སོང་གྱིས་ཤེས་བཞྱིན་དུ་རང་ངམ་གཞན་བསྐོས་
པ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་རུང་། དུད་འགོའ ་ི སྐྱེ་གནས་གང་གསོད་ཅྱིང་ཤྱི་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་མེ་ལེ་ཡྱིས་རེག་པའྱི་སྡུག་
བསལ་མས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །གཞྱི་ནྱི་ཐ་མལ་པའྱི་མྱིག་ལམ་དུ་སང་བའྱི་དུད་འགོའ །ོ །བསམ་པ་གསོད་
པར་འདོད་པ། སོར་བ་གསོད་པར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་ཤྱི་བ་ནའོ། །དགག་བྱ་གཞན་གྱི་སྲོག་ལ་གནོད་
པའོ། །གཞན་འགོད་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པའྱི་
སེམས་ཀྱིས་ནྱི་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ཚངས་སོད་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་འགོད་པ་བསྐྱེད་པར་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་
འགྱུར་བས་ངེས་པར་བཀག་སེ། དེ་ལས་གཞན་དུ་ནྱི་འགྱུར་བ་མྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་ངོ་། །བསམ་
པ་འགོད་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་འགོད་པ་བསྐྱེད་པའྱི་ཚིག་སྨྲ་བའོ། །མཐར་ཐུག་ཕ་རོལ་པོས་གོ་
བ་ནའོ། །དགག་བྱ་གཞན་གྱི་སོམ་པའྱི་བར་ཆད་དོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་
དོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁོད་ལ་བསེན་རོགས་ཀྱི་སོམ་པ་གང་ན་ཡོད་དེ། ཁོད་བསེན་པར་རོགས་པ་ན་ལོ་ྱི་ཤུ་མ་ལོན་
པས་ནའོ། །ཁོད་ལ་བསེན་རོགས་ཀྱི་སོམ་པ་མ་ཆགས་ཏེ། མཁན་པོའང་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དང་། ཁོད་ཀྱི་བསེན་རོགས་བྱེད་པའྱི་གནས་སྐབས་དེ་ནྱི་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་
སོགས་པ་གཞན་འགོད་པ་བསྐྱེད་པའྱི་དོན་དུ་ནྱི་སྨྲ་བར་བྱེད་ན་སྨྲ་བ་པོ་དེ་ལ་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། ལོ་མ་ཚང་བ་སོགས་བདེན་པའྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་བརོད་པ་ན་ེས་པ་མེད་དོ། །བཅུ་
བདུན་སེ་ལ་བཅས་པ་སོར་མོས་ག་ག་ཚིལ་བྱེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བློ་ཆུང་
ཞྱིང་གཞོན་པ་དག་གྱིས་དགེ་སོང་ལ་རེ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རང་གྱིས་སོར་མོ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་གཡའ་སོག་ན་ལྟུང་
བྱེད་དུ་འགྱུར་ན་སོར་མོ་དུ་མས་གཡའ་སོག་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། ལུས་ཀྱི་གནས་
འདྱི་ན་སེ་བ་ནག་པོ་དག་འདུག་གོ་ཞེས་སོར་མོས་སོན་པ་དག་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ས་མ་དང་
ཆ་མཚུངས་སུ་སར། ཡང་གཞོན་ནུ་བཅུ་བདུན་སེ་ལ་བཅས་པ་ཆུ་ལ་རེ་བ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགའ་
བ་དང་གཡེང་བས་ཆུ་ལ་རེད་མོ་དག་བྱེད་ན་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཚུལ་ནྱི། དེ་ཡང་ཆུའྱི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕར་བརྒལ་པ་དང་། ཚུ་རོལ་དུ་ཚུར་བརྒལ་བར་བྱེད་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆུ་ལ་བྱེ་མ་རོལ་
བརེག་པ་དང་། གསེག་མ་སོགས་བརེག་པ་ནྱི་ེས་བྱས་སོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ན་ཆུར་གགས་པ་
ལ་བརླ་མན་ཆད་ནུབ་པའོ། །བསམ་པ་རེ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་བརྒལ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་བརྒལ་
བ་ནའོ། །དགག་བྱ་སྲོག་ལ་གནོད་པའོ། །མ་འགགས་པ་ལ་བཅས་པ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་ལ་བ་ལ་གྱིས།
ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བདག་པོ་སྐྱེས་པ་དང་ཁྱིམས་
གོགས་ཀྱིས་མ་བསྲུངས་པའྱི་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་དགེ་སོང་གྱིས་ལ་དུ་མྱི་རུང་སེ། གལ་
ཏེ་ལ་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་ལ། ཡང་བུད་མེད་དང་དགེ་སོང་གྱི་བར་གྱི་སོ་བཅྱིངས་ཏེ་དགེ་སོང་གྱི་ངོས་ནས་
བསམས་ནས་ལ་བ་ལ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་བདག་པོས་མ་བསྲུངས་པའྱི་བུད་མེད་དང་ལྷན་
ཅྱིག་གནས་པའོ། །བསམ་པ་ལ་བར་འདོད་པ། སོར་བ་ལ་བར་རོམ་པ། མཐར་ཐུག་མཚན་མོའ ་ི མཐའ་
འདས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་འཁྱིག་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། གོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད།
གནས་ཀྱི་མཚན་ྱིད། སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད། མཐར་ཐུག་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། བུད་མེད་དང་ལ་བའྱི་
སྐབས་འདྱིར་ནྱི་ཁྱིམས་གོགས་ནྱི་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་དང་ེས་པར་སྨྲས་པའྱི་དོན་གང་ཞྱིག་མ་ནོར་བར་སོ་
སོར་རོགས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །གང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ལ་བ་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའྱི་གཞྱི་བུད་མེད་ཅེས་པ་དེ་ནྱི་མྱིར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གཏོགས་པའྱི་མོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་རབ་ལྡན་པས་ཡང་དག་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་གནས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི།
གནས་སེང་ཐམས་ཅད་གཡོགས་པ་དང་། མཐའ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། བྱ་བ་འདྱི་
ཡང་ས་མ་ནུབ་ལྷག་གྱི་སྐབས་སུ་བསན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། ལ་བར་བརོད་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གོ་ས་ལ་ཕབ་པའོ། །བཞྱི་པ་མཐར་ཐུག་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། སོམ་བརོན་གྱིད་ཀྱིས་ནོན་པའྱི་
དུས་སུ་གྱིད་ཀྱིས་རེག་པའྱི་རླུང་གྱིས་སར་བའྱི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་མེ་གང་ཡྱིན་པས་དགེ་སོང་ཀུན་ནས་བསྲེག་པར་
བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ར་བ་ལས། མཚན་མོའ་ི མཐར་སོན་ན་ལྟུང་བ་ཡྱིན་གྱི། ལ་བ་ཙམ་དང་གྱིད་ལོག་པ་
ཙམ་ནྱི་མྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་དངོས་གཞྱི་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། གནས་ཁང་
ཁམས་ལ་སོགས་སུ་བུད་མེད་དག་གང་ན་ཡོད་པའྱི་སྐས་སོགས་བརྟུལ་ཞྱིང་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་གོགས་
བཞག་ནས་དགེ་སོང་ལ་བ་ལ་ནྱི་སད་པ་མེད་དོ། །སྱིར་བསྲུང་བ་ལ་གསུམ་སེ། མདོ་ར་བ་ལས། སོ་བཅད་
ནས་བསྐོར་བ་དང་། སྲུང་བྱེད་དགེ་སོང་གཞན་གཞག་པ་དང་། ཤམ་ཐབས་ཀྱི་མདུད་པ་བོར་བའོ་ཞེས་
སོ། །ཁད་པར་དགེ་སོང་ྱིན་མོ་ལ་བའྱི་ཆོ་ག་ཡང་ནྱི་ཐབས་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ཤམ་ཐབས་ཀྱི་སེ་མོ་ལ་མདུད་པ་
བོར་ནས་ལ་བ་ནྱི་ེས་པ་མེད་པར་སོན་པས་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །བོར་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་བོར་བར་ལ་ན་
ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །འཆར་ཀ་ལ་བཅས་པ་སངས་བྱེད་ལ་གསུམ། དངོས་གཞྱི་དང་། སེལ་བ་དང་།
ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་རང་ངམ་གཞན་བསྐོས་པས་ཀང་རུང་སེ། དགེ་སོང་གཞན་སངས་པར་བྱེད་
པ་སོན་པས་བཀག་གོ །བླ་མ་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་མྱི་འཇྱིགས་པ་སྱིན་པར་མཛད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་
དམྱིགས་ནས་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ཤ་ཟ་དང་། གནོད་སྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་སྱིག་པ་ཅན་གྱི་གཟུགས་ནྱི་བཟུང་ནས་
ཀང་དེའྱི་གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྱི་རྣམས་ཀྱི་སོ་ནས་སངས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གཞྱི་
ནྱི་འགོད་པ་བསྐྱེད་པ་དང་འད་ལ། བསམ་པ་སངས་པར་བྱེད་པར་འདོད་པ། སོར་བ་འཇྱིགས་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་
འཇུག་པ། མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བ་ནའོ། །དགག་བྱ་གཞན་གྱི་ལུས་སྲོག་ལ་གནོད་པའོ། །གྱིས་པ་སེལ་བ་ནྱི།
ག་ནོམ་ལྷའྱི་གཟུགས་དང་དྱི་ཟ་དང་བྲམ་ཟེ་ལ་སོགས་འཇྱིགས་པ་ཡྱིས། ཁོད་ནྱི་བཟུང་ནས་གསད་ཅེས་བརོད་
པས་གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་པོ་དང་བར་ཕད་ན་ེས་བྱས་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། གལ་ཏེ་གཞན་ལ་ཕན་པར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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འདོད་པས་སྱིག་པ་བྱས་ན་མྱི་བཟད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཅན་དུ་ལྟུང་ངོ་ཞེས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་བསྐྱེད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་
གལ་ཏེ་དམྱལ་བ་དང་ཡྱི་དྭགས་དང་དུད་འགོའ ་ི གཟུགས་སོན་པར་བྱེད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །དྲུག་སེ་ལ་
བཅས་པ་སེད་པ་ནྱི། དགེ་སོང་གྱིས་དགེ་སོང་གཞན་གྱི་ལྷུང་བཟེད་དམ་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོ་བྱེད་ཀྱི་
དངོས་པོ་དུས་ནམ་དུ་ཡང་བཞད་གད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ས་དང་ལོ་མ་སོགས་ཀྱི་གསེབ་ཏུ་སེད་པ་ནྱི་བཀག་
གོ །མདོ་ར་བ་ལས་ནྱི་དགེ་ཚུལ་གྱི་གོས་ལ་སོགས་པ་སས་ནའང་ལྟུང་བར་བཤད་དོ། །འདྱིར་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་
ཞེས་བྱེ་བྲག་བཀར་ནས་གསུངས་པས་དགེ་སོང་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་
དོ། །བསམ་པ་སེད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་སེད་པ་ལ་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་སེད་པ་གྲུབ་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་
མ་བྱྱིན་ལེན་སོགས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་སོགས་སོ། །ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་གདེང་མེད་པར་སོད་པ་ནྱི། དགེ་སོང་
གྱིས་ཆོས་གོས་གཡར་བོར་བྱྱིན་པ་ལ་གདེང་མེད་པར་ལོངས་སོད་ན་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སོང་རང་
གྱི་ཡྱིད་བརན་པའྱི་མཛའ་བོའམ་མཆོད་འོས་སམ་བླ་མས་ནྱི་གདེང་མེད་པར་སད་ཀང་ེས་པ་མེད་དོ། །འདྱི་ལ་
ཡང་གཞྱི་ནྱི་གཡར་བའྱི་གོས་སོ། །བསམ་པ་གདེང་མེད་པར་སོད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་གདེང་མེད་པར་
སོད་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་གཞན་གྱི་གོས་མས་པའོ། །དགག་བྱ་གཞན་ལ་གནོད་པའོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་
ཏུ་མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་སྐྱེས་ལ་བཅས་པ་གཞྱི་མེད་དུ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ནྱི། སོམ་བརོན་གྱིས་དགེ་འདུན་
ལྷག་མའྱི་ེས་པས་དག་པའྱི་དགེ་སོང་གཞན་ལ་འདྱིས་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་སད་དོ་ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྐུར་པ་
འདེབས་པར་བྱེད་ན་སྐུར་པ་འདེབས་པ་པོ་ལ་ལྟུང་བྱེད་ྱིད་དུ་ངེས་པར་བསན་ཏོ། །ཕྱི་མ་ལྟུང་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་
སྐུར་ན་ེས་བྱས་དང་། ེས་བྱས་ཀྱིས་སྐུར་པ་འདེབས་ན་ེས་བྱས་ཕ་མོའ །ོ །གཞྱི་ནྱི་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གང་
རུང་གྱིས་སྐུར་པ་འདེབས་པའོ། །ལྷག་མ་གཞན་ཕམ་པས་སྐུར་པ་འདེབས་པའྱི་སྐབས་བཞྱིན་ནོ། །ཐ་ག་པ་ཆད་
ལ་ངན་གྱི་བུས་བུད་མེད་དང་འགོགས་ཏེ་ཕྱིན་པ་ལ་བཅས་པ་སྐྱེས་པ་མེད་པར་ལམ་དུ་འགོ་བ་ལ། ལྟུང་བ་དང་།
བསབ་བྱ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་དངོས་དང་། སེལ་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གྱིས་ལམ་དུ་
འགོ་བ་ན། བླང་དོར་གྱི་དོན་རྱིག་པའྱི་སྐྱེས་པ་ཁྱིམས་གོགས་སུ་ཡང་མེད་པར་ནྱི་བུད་མེད་དང་འགོགས་ནས་
རྒྱང་གགས་ཀྱི་ཚད་ཙམ་དུ་འགོ་བར་མྱི་བྱ། ཅྱི་སེ་རྒྱང་གགས་གྱི་ཚད་ཙམ་དུ་འགོགས་ནས་འགོ་ན་དགེ་སོང་
དེའྱི་སྱི་བོར་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་གནམ་ལགས་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། །སོམ་བརོན་དགོན་པ་ལས་གོང་དེར་བུད་མེད་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དང་འགོགས་ནས་རྒྱང་གགས་ཙམ་དུ་ནམ་སོང་བའྱི་དུས་སུ་ངེས་པར་ལྟུང་བྱེད་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་
སེལ་བ་ནྱི། གོང་གང་གྱི་ལམ་ཕེད་དུ་ཕྱིན་པ་ཙམ་ན་ེས་བྱས་ཙམ་དུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་
ཁྱིམ་པ་མོ། བསམ་པ་ལམ་དུ་འགོགས་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ལམ་དུ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཞུགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་
རྒྱང་གགས་འདས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་མྱི་ཚངས་སོད་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་བསབ་བྱ་ནྱི།
དགེ་སོང་རང་ྱིད་བུད་མེད་དང་ས་ཕྱིར་བྱས་ནས་ནྱི་བུད་མེད་ལམ་མྱི་ཤེས་པ་ལ་ལམ་བསན་པར་
བྱའོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། འཇྱིགས་པས་མ་ང་བའྱི་ལམ་དུ་བུད་མེད་དག་ཁྱིད་ན་ལྟུང་བར་མྱི་འགྱུར་
རོ། །བཅུ་ཚན་བརྒྱད་པ་ལ། སོམ་ནྱི། རྐུ་དང་ྱི་ཤུ་མ་ལོན་དང་། །བརྐོ་དང་མགོན་དང་བསབ་པ་དང་། །འཐབ་
དང་ཅྱི་སྨྲ་འགོ་བ་དང་། །མྱི་གུས་ཆང་འཐུང་དུས་མྱིན་པའོ། །ཞེས་པའྱི་དང་པོ་མགོན་ལམ་དུ་འགོ་བའྱི་དགེ་སོང་
ལ་བཅས་པ་རྐུན་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འགོ་བ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ཀྱི། དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་རྐུན་མའྱི་
གོགས་དང་འགོགས་ནས་རྒྱང་གགས་འདས་པར་འགོ་ན་དེ་ལའང་ལྟུང་བྱེད་ཀྱིས་རེག་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་
ལའང་གཞྱི་ནྱི་ཆོམ་རྐུན་ནོ། །བསམ་པ་འགོགས་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ལམ་དུ་ལྷན་ཅྱིག་ཞུགས་
པའོ། །མཐར་ཐུག་རྒྱང་གགས་འདས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་གཞན་མ་དད་པ་སོགས་ཀྱི་ེས་པའོ། །གྱིས་པ་
བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་མེད་དང་། མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། རྐུན་མ་དང་འགོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་
ལ་ཡང་ནྱི། གལ་ཏེ་བུད་མེད་དང་འགོགས་ནས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སར་བསན་པ་བཞྱིན་ས་ཕྱིར་བྱས་ནས་སོང་
ན་ེས་པ་མེད་དོ། །རྐུན་མ་མ་ཡྱིན་ཡང་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་དང་འགོགས་ན་ེས་བྱས་སུ་བཤད་དེ། མདོ་ར་བ་ལས།
ཟོལ་པ་དག་དང་འགོགས་ན་ེས་བྱས་སོ་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་མཚན་ྱིད་ནྱི། རྐུན་མ་དག་དང་འགོགས་ན་ཞེས་
བཤད་པའྱི་རྐུན་མ་གང་ཞེ་ན། ཚོང་པའྱི་ཤོ་གམ་དང་གྲུ་རས་ལ་སོགས་པ་འཕོག་པར་བྱེད་པ་སོགས་ནྱི་རྐུན་
མར་འདོད་ན། གོང་འཇོམས་པ་དང་ལམ་དུ་འགོན་པོ་སོགས་གང་དག་འཇོམས་པར་བྱེད་པའྱི་དག་པོ་ཆོམ་རྐུན་
པ་སོགས་ནྱི་རྐུན་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། མོའུ་གལ་གྱི་བུ་ལ་བཅས་པ་ལོ་ྱི་ཤུ་མ་ལོན་པར་བསེན་
པར་རོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། བསེན་པར་རོགས་པར་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། བསེན་པར་རོགས་པར་
བྱས་པའྱི་ལྟུང་བ། བསམ་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་ལྟུང་བ་མེད་པ་དང་། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པས་འཇུག་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལོ་ནྱི་ྱི་ཤུ་མ་ལོན་པ་འདྱི་བསེན་པར་རོགས་པར་མྱི་བྱ་བར་ལུང་ལས་བརོད་དེ། དོན་གང་གྱི་
ཕྱིར་ན། བཀེས་སྐོམ་ལ་སོགས་པའྱི་གནོད་པ་མྱི་བཟོད་ཅྱིང་། མྱི་བརན་པའྱི་ལུས་དང་བློ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
འདྱི་ལའང་གཞྱི་ནྱི་སྐྱེས་པ་ལོ་ྱི་ཤུ་མ་ལོན་པའོ། །བསམ་པ་ལོ་ྱི་ཤུ་མ་ལོན་པར་ཤེས་པའོ། །སོར་བ་བསེན་
པར་རོགས་པར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་བརོད་པ་གསུམ་པ་རོགས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་སོམ་པ་གནས་པའྱི་བར་
ཆད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསེན་པར་རོགས་པར་བྱས་པའྱི་ལྟུང་བ་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཞྱིག་ལོ་མ་ཚང་བར་སྨྲ་བ་དག་
དེར་མ་ཟད། མཁན་པོས་ལོ་མ་ཚང་བ་ལ་དེར་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ཡང་བསེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་ན་རོགས་པར་
བྱེད་པ་པོའ་ི མཁན་པོ་དེ་དག་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བར་ལྡན་ནོ། །ལོ་ཚང་མ་ཚང་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་
བསེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་ན་ལྟུང་བར་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་བསམ་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་ལྟུང་བ་མེད་པ་ནྱི།
བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཞྱིག་ལོ་མ་ཚང་ཡང་ཚང་བར་རློམ་པའྱི་བློས་ལོ་ནྱི་ཚང་བར་སྨྲས་པ་ལ་བརེན་ནས་མཁན་པོས་
བསེན་པར་རོགས་པར་བྱས་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མཁན་པོས་ལོ་ཚང་བ་ལ་ཚང་བར་འདུ་ཤེས་པ་
དང་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཡང་ལོ་ཚང་བར་སྨྲ་བ་དག་ལ་བསེན་པར་རོགས་པར་བྱས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །མཁན་
པོས་ཚང་བར་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་པ་ཅན་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་ཚང་བར་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་བསེན་པར་རོགས་
པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ྱིད་དོ། །ས་འགྱུར་ལས། ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་ཀང་སྨྲ་བ་ལ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་
སོ། །བཞྱི་པ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པར་འཇུག་པ་ནྱི། གོང་དུ་བསན་པ་དེ་ལྟར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་
ཆེ་ཞེས་པ་འདྱིར་ནྱི་བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་མཚོན་ནས་ཕོགས་ཙམ་ཞྱིག་མདོར་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བསན་པ་དེས་ན་བརྟུལ་ཞུགས་དང་བཅས་པའྱི་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་ན་ཤྱིན་ཏུ་ངེས་པ་
དང་བཅས་པས་བྱའོ། །མདོ་ར་བ་ལས། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་འདྱི་ལ་དགོངས་
པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་ས་བརྐོ་པ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གྱིས་ཤེས་
བཞྱིན་དུ་རང་གྱིས་ས་མྱི་བརྐོའ །ོ །གཞན་ཡང་བརྐོར་མྱི་གཞུག་གོ །སོ་ཕག་འབའ་ཞྱིག་པ་དག་དང་། ཕོགས་
ཀུན་ནས་བྱེ་མ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ེས་པ་མེད་དོ། །འདྱི་ལའང་གཞྱི་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་གགས་པའྱི་སའོ། །བསམ་པ་
བརྐོ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་རང་ངམ་གཞན་བསྐོས་ནས་བརྐོར་གཞུག་པའོ། །མཐར་ཐུག་གཞྱི་དང་བྲལ་
བའོ། །དགག་བྱ་སྲོག་ཆགས་ལ་གནོད་པའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། གཞྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། སོར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བའྱི་དབྱེ་བ་དང་། ཀུན་སོང་གྱི་སེལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ས་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་གགས་ཏེ། གྱིས་གང་ཞེ་ན།
བརྐོས་པའྱི་རེས་སུ་ཆར་བས་སྲ་བར་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དང་། བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པའོ། །ཆར་འབབ་
པའྱི་རེས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱིས་སྲ་ཞྱིང་འཐས་པར་སྐྱེ་བ་སེ། འདྱིར་བརྐོས་པས་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་ནྱི་
སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་སར་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ས་མང་ཞྱིང་བྱེ་མ་ཉུང་བ་བརྐོས་ན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་དོ། །བྱེ་མ་ལྷག་པར་བྱས་
པ་དང་། གསེག་མ་དང་ནྱི་རོ་བ་ལྷག་པར་བྱས་པའྱི་ས་ལ་བརྐོས་ན་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ཏེ། སར་སྲ་བར་མྱི་སྐྱེ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྲ་བར་སྐྱེ་མྱི་སྐྱེའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ལྟུང་བྱེད་དང་ེས་བྱས་གྱིས་སུ་འདུལ་བའྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་རྱིག་
པས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་སོར་བའྱི་དབྱེ་བ་ནྱི། ས་གཞྱི་འཐས་པ་དང་། རྱིག་པའྱི་ངོས་ལ་ཕུར་པ་བརེགས་ན་
ལྟུང་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །ཕུར་པ་དེ་ྱིད་འདོན་པར་བྱེད་པ་དང་། གནོན་པ་དང་སའྱི་འདམ་བསྐྱོད་པར་བྱེད་པ་ལ་ེས་
བྱས་སོ། །ས་འགྱུར་ལས། དེ་ནྱི་འདོན་པར་བྱེད་པ་དང་། །ཞེས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །ཕུར་པ་བརེག་པ་ལ་ལྟུང་
བྱེད་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པའམ་ངོས་ཀྱི་ཞལ་ཞལ་ལམ། ཆུ་ངོགས་རེབ་པར་བྱེད་ནའང་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་
བར་འགྱུར་རོ། །ས་ཆད་པའམ་གས་པའམ་ྱིལ་ནས་མས་པ་ལའང་རྐོ་བར་བྱེད་ན་ེས་བྱས་སུ་འདོད་
དོ། །གསུམ་པ་ཀུན་སོང་གྱི་སེལ་བ་ནྱི། འགོ་བར་འདོད་པས་རྐང་པ་བཏེག་པའྱི་ཞར་ལ་ཆུ་འགམ་གྱི་འདམ་
བསྐྱོད་པ་ལ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །རྱིས་ཀྱི་དོན་དུ་རྱི་མོ་ནྱི་སའམ་རྱིག་ངོགས་སུ་འབྲྱི་བ་དང་། སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལ་
སོགས་པར་རྒྱུ་བ་ན་ས་འཇྱིག་པ་མྱིན་ན་ཆར་པའྱི་དུས་སུ་སའྱི་ངོས་ལ་རྱི་མོ་འབྲྱི་བ་རུང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ས་
འགྱུར་ལས། འཇྱིག་པ་མེད་ན་ཆར་པ་ཡྱི། །དུས་སུ་རུང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་
སོ། །སེར་སྐྱར་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་མགོན་དུ་གེར་བ་ལས་རྱིང་དུ་འདུག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་
མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། བསན་པ་ནྱི། སྱིན་བདག་གྱིས་མགོན་དུ་བོས་པ་ན། དབྱར་གྱི་
ཟླ་བ་བཞྱི་ལས་ནྱི་ལྷག་པར་འདུག་པར་ཁས་མྱི་བླང་ངོ་། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་སྱིན་བདག་གྱིས་མགོན་དུ་གེར་
བའོ། །བསམ་པ་ཟླ་བ་བཞྱི་ལས་ལྷག་པར་ཡང་འདུག་ནས་ཟ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ཟས་བླངས་
པའོ། །མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་ཆོག་མྱི་ཤེས་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི།
གནང་བའྱི་དུས་བསན་པ་དང་། དུས་ལས་འདས་པའྱི་ལྟུང་བ་དང་། སོར་བའྱི་དབྱེ་བ་དང་། གཞྱིའྱི་དབྱེ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་སོན་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཟླ་བ་བཞྱིར་ཡོ་བྱད་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སན་དངས་པ་ན། ཕྱིས་ལྷག་པ་རྣམས་བདག་ཅག་མ་བོས་སམ་ནས་བསོད་སོམས་བྱས་པས་
སྱིན་བདག་གྱིས་ཡང་ཡང་མགོན་དུ་འབོད་དོ་ཞེས་པ་དང་། གཤེགས་སོན་ལ་བོས་པའྱི་ཕྱིར་ྱིན་བསོད་
སོམས་བྱས་པས་རག་ཏུ་མགོན་དུ་བོས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་བྱ་བྱེད་མང་ལ། བདག་ཅག་བྱ་བྱེད་ཉུང་བས་མྱི་
མཐུན་སམ་ནས་འབོད་པ་ལ་མ་ཕྱིན་པར་བསོད་སོམས་བྱས་པས་རྒྱལ་པོས་དུས་ཀྱི་མགོན་དུ་འབོད་ཅེས་པ་
དང་། པྱི་ལྱིན་ཏའྱི་བུས་ས་རོལ་དུ་རང་གྱི་མག་པ་བྲམ་ཟེས་ཟླ་བ་བཞྱིར་བོས་པས་རྒྱལ་པོས་འབོད་པ་ལ་མ་
ཕྱིན་པ་ན། སྱིན་བདག་སོ་སོས་སོ་སོ་མགོན་དུ་འབོད་པ་ལ་ནྱི་གྱིས་ཀ་བསོམས་པས་དུས་ལས་ལྷག་པར་
ཟོས་ཀང་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་སོན་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཟླ་བ་བཞྱིར་
སན་དངས་པའྱི་རེས་སུ། པྱི་ལྱིན་ཏའྱི་བུ་ལ་རང་གྱི་གེན་གྱིས་མགོན་དུ་བོས་པ་ན། སར་རྒྱལ་པོས་མ་བོས་
སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་མ་གནང་ཞྱིང་། སོན་པ་ལ་རང་གྱི་གེན་གྱི་སར་ཟླ་བ་བཞྱི་འགོའམ་ཞེས་ཞུས་པས་སོན་
པས་གནང་བས་སྱིན་བདག་སོ་སོས་སོ་སོ་མགོན་དུ་བོས་པ་ལ་ནྱི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ་ཞེས་
བྱའོ། །སྱིན་བདག་གཅྱིག་གྱིས་མགོན་དུ་བོས་པ་ན་ཟླ་བ་བཞྱི་ལས་ལྷག་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་པ་ཡྱིན་
གྱི། སྱིན་བདག་སོ་སོས་སོ་སོར་བོས་ནས་གྱིས་ཀ་ལ་ཕྱིན་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཡང་ཡང་
བོས་པ་སོགས་བཞྱི་པོ་གང་ཞེ་ན། གནས་གང་དུ་རག་ཏུ་མགོན་དུ་གེར་བས་འབོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་རག་ཏུ་
འབོད་པ་ྱིད་དུ་འདོད་དོ། །དགེ་སོང་ཐ་དད་པ་རྣམས་སྱིན་བདག་ཐ་དད་ཀྱིས་ཐ་དད་དུ་བོས་པ་ནྱི་སོ་སོར་
མགོན་དུ་བོས་པ་ྱིད་དུ་བརོད་དོ། །ས་འགྱུར་ལས། སོ་སོར་མགོན་དུ་འབོད་པ་ནྱི། །སོ་སོར་ཐ་དད་ྱིད་ལ་
བརོད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་སོ། །དུས་སུ་འབོད་པ་ནྱི། ཇྱི་སྲྱིད་བསོད་སོམས་འདོད་པའྱི་དུས་སུ་འབོད་
པའོ། །ཡང་ཡང་དུ་འབོད་པ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་ཡང་ཡང་མགོན་དུ་གེར་བའོ། །གྱིས་པ་དུས་ལས་འདས་པའྱི་
ལྟུང་བ་ནྱི། གནས་སྐབས་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ཏུ་མགོན་དུ་བོས་པ་མ་གཏོགས་པར་དུས་ལས་འདས་པར་འདུག་ན་
གསལ་པོར་ལྟུང་བྱེད་ྱིད་དུ་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་སོར་བའྱི་དབྱེ་བ་ནྱི། སོམ་བརོན་དག་གྱིས་ཟས་ག་ནོམ་པ་
ལ་བོས་བཞྱིན་དུ་ཟས་དམན་པ་སོང་བར་བྱེད་ན་སོང་བའྱི་ཚེ་ན་ེས་བྱས་དང་། ཟས་དེ་ལོངས་སོད་པའྱི་དུས་
ནའང་ེས་བྱས་སོ། །ཟས་དམན་པ་ལ་བོས་པ་ན་ཟས་བཟང་པོ་སོང་བ་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་སོང་བའྱི་དུས་སུ་ེས་བྱས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཡྱིན་ལ། དངོས་སུ་ལོངས་སོད་པ་ལ་ནྱི་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་གཞྱིའྱི་དབྱེ་བ་ནྱི། འོ་
མ་ལ་མགོན་དུ་བོས་པའྱི་དུས་སུ་ཤ་དང་ཞོ་སོང་བ་དང་། ཡང་ན་འོ་མ་ལ་བོས་པའྱི་དུས་སུ་མར་སོང་ན་སོང་
བའྱི་ཚེ་ན་ེས་བྱས་ཏེ། ཟོས་ན་ནད་པ་མ་གཏོགས་པ་ལ་ལྟུང་བྱེད་དོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། སྱིན་བདག་དད་
པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་སྱིན་པ་གཏོང་བར་ལ་ཞུམ་སེམས་སམ་
འཇྱིགས་པ་མེད་པའྱི་བློ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་ནྱི་དུས་ལས་ལྷག་པར་དང་དུ་ལེན་པ་ལ་བཀག་པ་མེད་དེ། ཡུན་རྱིང་
དུ་སྱིན་བདག་གྱི་བསོད་ནམས་སེལ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་བསབ་པ་ལ་ེར་
འཇོག་སོང་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟུང་བ་དང་། བསབ་བྱ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་བསན་བཤད་གྱིས་ལས།
དང་པོ་ནྱི། མགོན་ལ་རྱིང་དུ་འདུག་པའྱི་བསབ་བྱ་སྒྲོག་པ་ལ་ལམ་དུ་བུ་ཆུང་བཏང་བས་ལམ་དུ་དྲུག་སེ་དང་ཕད་
པས་མགོན་དུ་ཡུན་རྱིང་དུ་འདུག་པའྱི་བསབ་པ་འདྱི་ལ་ཁོད་ཀྱིས་བསབ་པར་བྱ་ཞེས་གང་གྱི་ཚེ་དགེ་སོང་གྱིས་
རབ་ཏུ་བསྐུལ་བ་དེའྱི་ཚེ་ལན་དུ་དྲུག་སེ་དག་གྱིས་སྒྲོག་པ་པོ་དེ་ལ་ཁོད་ནྱི་བྱྱིས་པའོ། །རྨོངས་པའོ་ཞེས་སོགས་
ཀྱིས་སོད་ན་བློ་ཆུང་དེ་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་དབྱུག་པ་ཕོག་ནས་ངེས་པར་འགེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ས་འགྱུར་ལས། དེ་
ལ་བྱྱིས་པ་སོགས་ཀྱིས་སོད། །ཅེས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །འཇྱིགས་པ་ནྱི་གནས་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་ཞྱིང་དམྱལ་
བའྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྱི་སོ་ནས་ནྱི་མེ་དེ་ཡྱིས་བློ་གཡེང་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལའང་གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་
པ་དང་ལྡན་པས་བསབ་པ་ལ་སོབ་པར་བསྐུལ་བའོ། །བསམ་པ་སྐུལ་བ་པོ་ལ་སོད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་
དག་གྱིས་སོད་པའོ། །མཐར་ཐུག་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བ་ནའོ། །དགག་བྱ་བསབ་པ་ལ་མ་དད་པ་སྐྱེ་
བའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ནྱི། བྱྱིས་པ་དང་རྨོངས་པ་སོགས་སོས་པའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། བྱྱིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ངན་
སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནོ། །རྨོངས་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི་མདོ་སེ་དང་མངོན་པ་སོགས་ལ་མྱི་མཁས་
པའོ། །མྱི་གསལ་བ་ཞེས་པ་དེ་ནྱི་འདུལ་བའྱི་ཚིག་ལ་སེ། མྱི་མཁས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་འདུལ་བའྱི་དོན་ལའོ། །ས་
འགྱུར་ལས། མྱི་མཁས་དེ་ནྱི་དོན་ལའོ། །ཞེས་སོ། །བསབ་བྱ་ཡྱིན་པར་ཤེས་བཞྱིན་དུ་སྐུལ་བ་པོ་ལ་བྱྱིས་པ་
དང་རྨོངས་པ་སོགས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ལས་ནྱི་རེ་རེས་ཀང་བཟློག་པ་ན་དམྱལ་བའྱི་མེར་འཇུག་པར་བྱེད་པའྱི་
ལྟུང་བྱེད་ཀྱིས་ནྱི་དགེ་སོང་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་ངོ་། །ས་འགྱུར་ལས། བྱྱིས་དང་རྨོངས་སོགས་ཚིག་ལས་ནྱི། །རེ་རེ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཡྱིས་ཀང་བཟློག་པ་ན། །དམྱལ་བའྱི་མེར་ནྱི་འཇུག་བྱེད་པའྱི། །ལྟུང་བྱེད་ཀྱིས་ནྱི་དགེ་སོང་ལྟུང་། །ཞེས་འབྱུང་
བ་ལྟར་ལེགས་སོ། །གྱིས་པ་བསབ་བྱ་ནྱི། གང་ལ་སྨྲ་བར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དེ་ཡྱིས་བསབ་པ་སྒྲོག་པ་པོ་དེའྱི་ཚིག་
བཟུང་ནས་ནྱི་མཁས་པ་དག་ལ་དོན་ཡྱིན་མྱིན་འདྱི་བར་བྱས་ནས་མཁས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་རྣམ་པར་ཕེ་བའང་བྱ་
བ་སེ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ལོང་བ་དང་འད་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཚད་མར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལྟུང་མེད་
ནྱི། ཡང་ན་རང་ྱིད་མཁས་པ་མྱིན་ཡང་གཞན་གྱིས་བསབ་པ་ལ་བསོ་བ་དེ་དག་བརྫུན་པ་ྱིད་དུ་ཤེས་ན་ནྱི་
གཞན་ཡང་བྱྱིས་པ་ཞེས་པ་དང་རྨོངས་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ཀང་བདེན་པའྱི་དོན་སྨྲ་བ་ལ་ེས་
པ་མེད་དོ། །ས་འགྱུར་ལས། བདེན་པར་སྨྲ་ལ་ེས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་ན་རྣ་
བྱེད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། འཆར་ཀས་
དག་བཅོམ་པ་ཐོབ། ནབས་སོ་དང་འགོ་མགོགས་གྱིས་དུས་ལས་འདས། འདུན་པ་ཀཽ་ཤཱམྱིར་སོང་། དགའ་བོ་
དང་ེར་དགའ་དགེ་འདུན་གྱི་དབུས་ན་འདུག་པའྱི་ཚེ་ན། ེ་དགའ་ལ་རོད་ཕྱིར་གོས་བྱེད་པ་དག་ལ་ེ་དགས་
ན་རྣ་བྱས་པ་ལ་བཅས་པ་སེ། ཕན་ཚུན་སེམས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དགེ་སོང་གང་ལ་གགས་སམ་ཀན་ཀའྱི་སྐབས་
འཚོལ་ཞྱིང་ཅོ་འདྱི་བར་བྱེད་པའྱི་གོས་རོམ་པ་ལ་ཁ་རོག་པ་ན་ནས་འདུག་ན་ནྱི་དགེ་སོང་དེ་ཡང་ལྟུང་བྱེད་
དག་དང་ཡང་དག་ལྡན་ནོ། །ས་འགྱུར་ལས། ལྟུང་བྱེད་དག་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་སོ། །གཞྱི་ནྱི་དབེན་པར་
བདག་ྱིད་ལ་རོད་པའྱི་ཕྱིར་དགེ་སོང་རྣམས་གོས་བྱེད་པ། བསམ་པ་ན་རྣ་བྱེད་པར་འདོད་པ། སོར་བ་ན་རྣ་
བྱེད་པ་ལ་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བ་ནའོ། །དགག་བྱ་ཞེ་སང་འཕེལ་བའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་
གྱིས། སེལ་བ་དང་། དངོས་གཞྱིའོ། །དང་པོ་ནྱི། གནས་ཁང་དང་ཁམས་ལ་སོགས་པར་གཞན་གསང་གཏམ་
དག་བྱེད་པའྱི་ཚེ་སེ་གོལ་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་བར་མ་བྱས་པར་ཞུགས་པས་ན་སྒྲ་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་གོ་བར་མ་ཐོས་
ཀང་སྒྲ་ན་པ་ཙམ་ལ་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ནྱི། དེ་ལྟར་ཁང་བཟང་དང་སྐས་དང་སོ་
དང་ལམ་དུ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་སར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ན་རྣ་བྱེད་ན་ཚུལ་ལྡན་ལ་ལྟུང་བྱེད་དེ། སར་ཕན་ཚུན་མྱི་
མཐུན་ཞེས་པ་དང་། སྒྲ་བར་མ་བྱས་པར་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི།
འཐབ་མོ་ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ན་རྣ་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །དགའ་བོ་ལ་བཅས་པ་མྱི་སྨྲ་བར་འགོ་བ་ནྱི།
གསོལ་བའྱི་ལས་དང་། སོགས་པ་བརོད་པའྱི་ལས་ཆོས་ནྱི་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་གཏམ་བྱེད་པའྱི་ཚེ་སོམ་
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བརོན་གྱིས་ལས་གལ་གྱི་དགེ་སོང་གཞན་ལ་མྱི་སྨྲ་བར་ལས་དེ་བོར་ནས་འགོ་བར་མྱི་བྱའོ། །གལ་ཏེ་འགོ་ན་
ལས་ཀྱི་གེགས་སུ་མ་གྱུར་ཏམ་ཞེས་བསམ་པས་གཞན་ལ་རབ་ཏུ་བསོ་བར་བྱའོ། །དགེ་སོང་གྱིས་ཚུལ་དེ་ལྟར་
མྱི་བྱེད་ན་མྱུར་དུ་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་ངོ་། །ཆོས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ལས་ལ་ནྱི་སོང་ཡང་ེས་བྱས་
སོ། །གཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་ཆོས་ལྡན་གྱི་ལས་ལ་འདུན་པ་མ་ཕུལ་བའོ། །བསམ་པ་འདུན་པ་མ་ཕུལ་བར་འགོ་
བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་འགོ་བ་ནའོ། །མཐར་ཐུག་ེ་འཁོར་ལས་འདས་ནའོ། །དགག་བྱ་དགེ་འདུན་གྱི་ལས་
མྱི་འཆགས་པའོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་གང་ཆེན་ལྷས་ཀྱི་བུ་ནག་པ་ལ་བཅས་པ་མ་གུས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་
དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ལ་བསན་བཤད་གྱིས་ལས། བསན་པ་ནྱི། དགེ་འདུན་གྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསོ་བ་
ལ་ཤད་སང་མ་བྱས་པར་མ་གུས་པས་གཅོག་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ནྱི། ཡུལ་དགེ་འདུན་དང་
གང་ཟག་གྱིས་ལས་དགེ་འདུན་ལ་མ་གུས་པ་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་དུ་བརོད་དོ། །གང་ཟག་དག་ལ་ནྱི་ེས་བྱས་
སོ། །ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་ན་གཙུག་ལག་ཁང་སྐྱོང་གྱི་ཚིག་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ཚིག་དང་འད་བས་ཚིག་ནྱི་རབ་
ཏུ་བཟློག་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ས་འགྱུར་ལས། དགེ་འདུན་ནང་ན་དགེ་བསྐོས་ཀྱི། །ཚིག་ནྱི་རབ་ཏུ་བཟློག་པ་
ཡང་། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། དགེ་འདུན་གྱི་ནང་ན་དགེ་བསྐོས་ཀྱི་ཚིག་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ཚིག་དང་འད་བས་
དགེ་སོང་གཞན་གྱིས་བཟློག་པ་ཡང་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ས་འགྱུར་ལས། དོན་མེད་པ་ཡྱི་ཚིག་ལ་ནྱི། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །དགེ་འདུན་ལས་གཞན་བླ་མ་དང་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་ནས་རྒན་པོ་དང་གང་ཟག་གཞན་གྱི་ཚིག་ལ་བཟློག་
ཀང་ལྟུང་བྱེད་མྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། དོན་མེད་པའྱི་ཚིག་ལ་རབ་ཏུ་བསོ་བ་ལ་ནྱི་རྱིགས་པས་ཤད་
ཀྱིས་སང་བ་ཡྱི་སོ་ནས་ཟློག་པར་བྱེད་ན་སྨྲ་བ་པོ་ལ་ནྱི་འདྱིར་ལྟུང་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁྱིམ་
བདག་རོགས་ལྡན་གྱི་བུ་ལེགས་འོངས་ལ་བཅས་པ་ཆང་འཐུང་བ་ལ་བསན་པ་དང་། བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
འབྲུའམ་བཅོས་པའྱི་ཆང་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་དག་ནྱི་ཀུ་ཤའྱི་རེ་མོ་ཙམ་ཡང་འཐུང་བ་སང་ངོ་། །ཆང་དེ་དག་རང་
གྱིས་འཐུང་ངམ་གཞན་ལ་སེར་བ་ཡང་སེར་བ་དང་འཐུང་བ་གྱིས་ཀ་བག་མེད་པའྱི་ཁང་ཆེན་དུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་ཁའྱི་ནད་སེལ་བ་ལ་ཕན་ན། ཁའྱི་མཁུར་ཕུག་ཏུ་ཅུང་ཟད་བསྲེལ་བ་ཙམ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །སན་
པའྱི་ངག་གྱིས་ནད་ལ་ཕན་ཞེས་སྨྲ་ན་འཐུང་ངམ་ཞེ་ན། སན་པའྱི་ངག་གྱིས་འཐུང་ཞེས་བསྐུལ་ཡང་འཐུང་བར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ནྱི་སྲོག་ལ་བབ་ཀང་འདོད་པར་མྱི་བྱའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི་མྱོས་པའྱི་རས་སོ། །བསམ་པ་འཐུང་བར་འདོད་
པའོ། །སོར་བ་འཐུང་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འཇུག་
པའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། མཚན་ྱིད་དང་། ལྟུང་མེད་དང་། ལུང་ཚིག་བཤད་པ་དང་། སེལ་བའྱི་
དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འབྲུའྱི་ཆང་གང་ཞེ་ན། ཕབས་དང་འབྲས་ཕེ་དང་ཟན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་བྱེ་
བྲག་ལས་སྐྱེས་པ་འཇྱིག་རེན་པ་དག་གྱི་བཏུང་བའྱི་ཁད་པར་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འབྲུའྱི་ཆང་ཞེས་བྱའོ། །སོང་བུ་
དང་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་དང་ར་བ་དང་འདབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཁུ་བ་རྣམས་ནྱི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ནས་མྱོས་
བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་བཅོས་པའྱི་ཆང་དུ་ལུང་ལས་ངེས་པར་བསན་ཏོ། །རྒྱུ་སྦྲང་རྱི་དང་རྒུན་འབྲུམ་
སོགས་ལས་བྱུང་བའོ། །དྱི་མེད་འོད་དུ་ཆང་ལྔ་གསུངས་ཏེ། སྦྲང་རྱི་ལས་བྱུང་བ་སྦྲང་ཆང་། བུ་རམ་གྱི་ཆང་།
འབྲས་ཆང་། ཤྱིང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆང་། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆང་ཞེས་པ་རྣམས་སོ། །སར་བའྱི་ཆང་ནྱི། ཨ་རུ་ར་
དང་བུ་རམ་སོགས་གསར་དུ་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། གང་གྱི་ཚེ་ཆང་མ་རེད་པ་དང་
ནུས་པ་མས་ནས་སྐྱུར་པོར་སོང་བ་ཡྱིས་ནྱི་མྱོས་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཟད་པས་ན་དེའྱི་ཚེ་འཐུངས་ཀང་ེས་པ་
མེད་དེ། ཆང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་སངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མྱོས་བྱེད་ནྱི་འོད་ལྡན་དུ། གང་ཞྱིག་སད་ན་བྱ་བ་དང་བྱ་མྱིན་
མྱི་ཤེས་པ་ཞེས་སོ། །ཡང་སུ་ལུ་ཀ་དང་ཞོའ ་ི ཁ་ཆུ་དང་སུག་ཏ་སོགས་སྐྱུར་པོར་གྱུར་པ་དག་བཙགས་ནས་ཆུ་
བསྲེས་ཏེ་བཏུང་བའྱི་དོན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་དོ་ཡང་བཀག་པ་མེད་དོ། །སུ་ལུ་ཀ་ཞེས་སོགས་
སོས་པ་གང་ཞེ་ན། འབྲུའྱི་ཆང་སྐྱུར་པོར་གྱུར་པ་ནྱི་སུ་ལུ་ཀར་ཡོངས་སུ་གགས་སོ། །གང་བཅོས་པའྱི་ཆང་སྐྱུར་
པོར་གྱུར་པ་ནྱི་སུག་ཏ་ཞེས་བྱ་བར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ས་འགྱུར་ལས། སུག་ཏ་ཞེས་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་
སོ། །གསུམ་པ་ལུང་ཚིག་བཤད་པ་ནྱི། མྱོས་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཆང་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ཀོ་ཉ་པ་སོགས་དང་ག་གོར་
ཞོ་ཤ་སོགས་མྱོས་བྱེད་ཡྱིན་ཡང་ཆང་ཡྱིན་པ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་འབྲུའྱི་ཆང་དང་བཅོས་པའྱི་ཆང་ཞེས་ཆང་གྱི་སྒྲ་
བྱེ་བྲག་ཏུ་སོས་སོ། །མ་རེད་པ་དང་མས་པ་ལ་ནྱི་ཆང་གྱི་དངོས་པོ་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མྱོས་འགྱུར་ཞེས་བྱེ་
བྲག་ཏུ་སོས་སོ། །བཞྱི་པ་སེལ་བའྱི་དབྱེ་བ་ནྱི། ཆང་གྱི་མདོག་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་དྱི་དང་རོ་མྱོང་བ་དག་གྱིས་
ཀང་གལ་ཏེ་འཐུངས་པའྱི་དུས་སུ་མྱོས་པའྱི་ནུས་པ་ཟད་ན་ཆང་གྱི་དངོས་པོ་མེད་པས་འཐུངས་ཀང་དངོས་
གཞྱི་མྱི་བསྐྱེད་ཀྱི། ེས་བྱས་བསྐྱེད་པའྱི་གཞྱིར་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་མྱོས་པའྱི་ནུས་པ་ཟད་ན་ཆང་གྱི་ཁ་དོག་དང་
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དྱི་ལ་སོགས་པ་གསུམ་འད་བ་དང་། ཁ་དོག་དང་དྱི་གྱིས་འད་བ་དང་། ཁ་དོག་གཅྱིག་པུ་འད་བ་འཐུངས་ཀང་
ེས་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་ཆང་དང་ཁ་དོག་སོགས་གསུམ་འད་བ་དང་། གྱིས་འད་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཁ་དོག་
གཅྱིག་པུ་འད་བ་ལ་ནྱི་འཐུངས་ཀང་མྱོས་པའྱི་ནུས་པ་མེད་པས་འདྱི་རྣམས་ལ་ེས་བྱས་སུ་བཞག་གོ །ར་བ་
དང་སོང་བུ་དང་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་དང་འདབ་མ་ཡང་ནྱི། མྱོས་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཟོས་ན་འགལ་
ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། ཕབས་དང་ཟན་ཆང་བསྲེས་པ་དག་ཟོས་ནའང་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་
རོ། །འཆར་ཀ་ལ་བཅས་པ་དུས་མ་ཡྱིན་པར་གོང་དུ་འགོ་བ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགེ་
སོང་གྱི་སོམ་པ་ལ་གནས་པའྱི་སོམ་བརོན་གྱིས་གོགས་དགེ་སོང་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མ་སྨྲས་པར་དུས་མྱིན་པ་ཕྱི་དོ་
གོང་དུ་འཇུག་ན་རང་གྱི་ཆོས་གོས་ཡོད་པའྱི་སར་མེ་ཤོར་བ་སོགས་དེ་འདའྱི་རེན་ཡོད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དེ།
རེན་དབང་ལས་གཞན་དུ་དུས་མྱིན་པར་གོང་དུ་འཇུག་ན་དགེ་བ་ཟད་པའྱི་ལྟུང་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཞྱི་
ནྱི་རེན་དབང་མ་གཏོགས་ཤྱིང་གོགས་ལ་མ་སྨྲས་པར་ཕྱི་དོ་གོང་དུ་འགོ་བའོ། །བསམ་པ་དུས་མྱིན་དུ་གོང་དུ་
འགོ་བར་འདོད་པ། སོར་བ་གོང་དུ་ཕྱིན་པའོ། །མཐར་ཐུག་སོ་གཏན་དང་ེ་འཁོར་གྱི་མཐའ་ལས་འདས་
པའོ། །དགག་བྱ་གཞན་གྱི་འདོད་པ་དང་རང་གྱི་ལུས་སྲོག་ལ་གནོད་པའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ།
མཚན་ྱིད་དང་། ཀུན་སོང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། དུས་མྱིན་པ་གང་ཞེ་ན། རང་གནས་པའྱི་གྱིང་ལས་ྱི་མ་ཕེད་ཀྱི་
མཚམས་ནས་ཕར་འདས་ནས་ཕྱི་མའྱི་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་བའྱི་བར་ནྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་འདོད་པ་སེ། འདྱི་ནྱི་
དུས་དང་དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མཁས་པའྱི་སོན་པས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ཀུན་སོང་ནྱི། དགེ་སོང་
གྱིས་དུས་མྱིན་པར་འདུ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་གོང་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་ཀྱིས་རྣམ་པར་འཇོམས་སོ། །དེར་
མ་ཟད་དུས་ཡྱིན་མྱིན་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་འཇུག་ཀང་ངོ་། །དུས་ལ་དུས་མྱིན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། དུས་
ལ་དུས་ཡྱིན་མྱིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་འཇུག་པ་གྱིས་ལ་ནྱི་ེས་བྱས་ཡྱིན་ནོ། །བཅུ་ཚན་དགུ་པ་ལ། སོམ་ནྱི། ཟས་
བཅས་སྐྱ་རེངས་ད་གདོད་དང་། །ཁབ་རལ་དང་ནྱི་ཁྱི་རྐང་དང་། །གདལ་དང་གདྱིང་དང་གཡན་པ་དང་། །རས་
ཆེན་བདེ་གཤེགས་ཆོས་གོས་སོ། །ཞེས་པའྱི་དང་པོ་ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་ཟས་བཅས་ལ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་
མེད་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་ནྱི། ེ་དགའྱི་ངག་གྱི་དབང་གྱིས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱིམ་དུ་དགེ་སོང་རྣམས་བདག་ྱིད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གང་གྱི་ཕྱིར་དུ་མགོན་དུ་བོས་པ་ན་བདག་མ་སེབས་ཀང་དགེ་འདུན་ལ་དུས་མ་ཡོལ་བར་ཟས་དོངས་ཤྱིག་ཅེས་
མ་བརོད་པར་དགེ་སོང་དེ་ནྱི་ས་དོ་ཁྱིམ་གྱིས་ལས་ལྷག་པ་དང་། ཕྱི་དོ་ཁྱིམ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་ཁྱིམ་གཞན་
དག་ཏུ་ནྱི་ནམ་ཡང་དེ་ལྟར་འགོ་བར་མྱི་བྱའོ། །ཕྱི་དོ་གོང་བཞྱིར་རྒྱུས་ན་ལྟུང་བའོ། །གཞྱི་ནྱི་ཁྱིམ་པས་ས་དོ་དུས་
རུང་གྱི་ཟས་ལ་བོས་པའོ། །བསམ་པ་རང་མ་སེབས་ཀང་འདེན་པར་མ་བསོ་བར་ཁྱིམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ་
རྒྱུ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ཕྱིན་པའོ། །མཐར་ཐུག་སོ་གཏན་དང་ེ་འཁོར་གྱི་མཐའ་ལས་འདས་པའོ། །དགག་
བྱ་དགེ་འདུན་གྱི་ལོངས་སོད་ལ་གནོད་པའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། བདེན་པའྱི་ཚིག་གྱིས་འཕགས་པའྱི་
ཚོགས་ལ་བདག་མ་སེབས་ཀང་ཅྱི་བདེར་ནྱི་དོངས་ཞེས་པ་དང་། ཅྱི་བདེར་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་
ནས་སྱིན་བདག་གྱིས་ཀང་འགོ་བར་གནང་ན་ས་དོ་གོང་གྱིས་ལས་ལྷག་པ་དང་། ཕྱི་དོ་གོང་གསུམ་ལས་ལྷག་
པ་དེར་སོང་བ་ལ་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །འཆར་ཀ་ལ་བཅས་པ་རྒྱལ་པོའ་ི ཕོ་བྲང་དུ་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་བར་འགོ་
བ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ལུས་བདེ་བར་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་རྒྱལ་པོའམ་བཙུན་
མོའ ་ི འཁོར་གྱི་སོ་གཏན་ནམ། དེར་མ་ཟད་དེའྱི་ེ་འཁོར་ྱིད་ལ་ཡང་སྐྱ་རེངས་གསུམ་ལས་ཐ་མ་མ་ཤར་བར་
འདས་ན་དགེ་སོང་དེ་ཡང་སྱིག་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །སྐབས་གཞན་སོ་རེངས་ལ་ནམ་ལངས་པའྱི་དང་
པོར་བྱེད་ཀང་། འདྱིར་ནྱི་ཐ་མ་སེར་རེངས་ལ་བཤད་དོ། །འདྱིར་སོ་གཏན་གྱི་མཐའ་ནྱི་རེ་མོ་ཕུག་ལོགས་སུ་
བསན་པའྱི་རེ་མོའ་ི མཐའོ། །ེ་འཁོར་གྱི་མཐའ་ནྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་བསན་པའྱི་རེ་མོའ ་ི མཐའོ། །འདྱིར་གནས་ཀྱི་
མཐའ་གྱིས་སོས་པའྱི་སོ་གཏན་གྱི་མཐའ་ནྱི་སོ་མ་བཅད་པའྱི་བཙུན་མོའ ་ི གནས་ཀྱི་དང་པོ་ཡྱིན་ལ། ེ་འཁོར་
གྱི་མཐའ་ནྱི་སོ་བཅད་པའྱི་བཙུན་མོའ་ི གནས་ཀྱི་དང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །གཞྱི་ནྱི་ནམ་མ་ལངས་པར་རྒྱལ་པོའ་ི བཙུན་
མོའ ་ི གནས་སུ་འགོ་བའོ། །བསམ་པ་འགོ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ཕྱིན་པ་ནའོ། །མཐར་ཐུག་སོ་གཏན་ནམ་
དེའྱི་ེ་འཁོར་འདས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་རྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་སོར་བ་བརྐུས་སམ་སམ་པའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་
ལ་གསུམ་སེ། མཚན་ྱིད་དང་། ཀུན་སོང་དང་། ལུང་གྱི་ཚིག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དང་པོ་གོང་ཁེར་དང་།
གྱིས་པ་རྒྱལ་པོའ ་ི ཕོ་བྲང་དང་། གསུམ་པ་བཙུན་མོའ ་ི འཁོར་གྱི་གནས་དག་གྱི་སོ་གཏན་དང་དེ་དང་ེ་བ་ལ་ནྱི་
ེ་འཁོར་ཞེས་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན། གྱིས་པ་ཀུན་སོང་ནྱི། དགེ་སོང་སོམ་བརོན་གྱིས་ནྱི་ནམ་མ་ལངས་པར་
གནས་པ་ལ་མ་ལངས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་གོང་ཁེར་གྱི་སོ་གཏན་ལས་འདས་པ་ལ་ེས་བྱས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བ་ཡྱིན། ནམ་མ་ལངས་པ་ལ་དེ་རུ་འདུ་ཤེས་སམ་མ་ལངས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་མྱིའྱི་བདག་པོའ ་ི
སོའམ། བཙུན་མོའ ་ི འཁོར་གྱི་གནས་དག་ཏུ་སོ་གཏན་ནམ་ེ་འཁོར་གྱི་མཐའ་ལས་འདས་པ་ལ་ནྱི་ཟད་བྱེད་ཀྱི་
ལྟུང་བ་ྱིད་ཀྱིས་རེག་གོ །ཅྱིག་ཤོས་ལངས་པ་ལ་མ་ལངས་པ་དག་ཏུ་འདུ་ཤེས་པས་སམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་འདས་
པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ེས་བྱས་སོ། །གསུམ་པ་ལུང་ཚིག་བཤད་པ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཕོ་བྲང་དུ་མཚོན་མོ་ནང་དུ་
རྱིན་པོ་ཆེ་བཀམ་ནས་མ་བསྡུས་པར་འོད་ཀྱིས་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལ་མཚན་མོ་དང་། །བསྡུས་པ་ལ་ྱིན་མོར་བྱེད་
པས། ལུང་ལས་རྱིན་པོ་ཆེ་མ་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་པ་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་ས་བར་མ་བྱས་པ་དང་། གནས་
ནས་བརྟུལ་བར་མ་བྱས་པ་ལ་བརོད་དོ། །དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་བསབ་པ་ལ་ཁད་དུ་གསོད་པ་ད་གདོད་ཤེས་སོ་
ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ནྱི། ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཀྱི་དུས་སུ་སོ་སོ་ཐར་པ་ཡང་ཡང་དུ་ཐོས་ནས་ཀང་། བསབ་བྱ་འདྱི་
དག་ནྱི་མདོ་རུ་གཏོགས་པ་དང་། དགེ་སོང་གྱི་ཆོས་སུ་རང་བྱུང་སོན་པ་དག་གྱིས་བསན་པའྱི་རྣམ་གཞག་བྱས་
པ་དེ་དག་མ་ལུས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བདག་གྱིས་ད་གདོད་ཤེས་ཀྱི། སར་མ་ཤེས་ཞེས་བསྱིང་ཚིག་གྱིས་དེ་
ལྟར་གོ་བར་བྱེད་པའྱི་སོམ་བརོན་ཚུལ་འཆོས་ཅན་དེ་ལ་ནྱི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱིས་རེག་པར་འདོད་དོ། །གཞྱི་ནྱི་རང་ྱིད་
སོ་ཐར་ཡང་ཡང་ཐོས་པའོ། །བསམ་པ་བསབ་པ་ཁད་དུ་གསོད་པར་འདོད་པ། སོར་བ་ངག་གྱིས་སྨྲས་པ་
ནའོ། །མཐར་ཐུག་དོན་གོ་བའོ། །དགག་བྱ་ེས་པ་ཆེའོ། །དགེ་སོང་དུ་མ་ལ་བཅས་པ་ཁབ་རལ་ལ་ལྔ་སེ། ལྟུང་
བ་དང་། བཤགས་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཁབ་རལ་བྱ་ཚུལ་དང་། ེར་མཁོ་གཞན་བྱ་ཚུལ་དང་། བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་
ནྱི། དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ཁབ་རལ་གྱི་རྒྱུ་གང་བཟང་ཞེས་ཁབ་རལ་མཁན་ལ་དྱིས་པ་ན། གང་པོ་ཆེའྱི་རུས་པ་
བཟང་ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་གང་པོ་ཆེའྱི་རུས་པ་དང་བ་སོ་དང་རྭའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བློ་ངན་གང་ཞྱིག་ཁབ་རལ་
བྱེད་པ་དེ་ནྱི་འདྱིར་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་སྲྱིན་གྱི་ཁར་རང་ྱིད་ལྟུང་བར་བྱེད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞྱི་ནྱི་དཀོན་
ཞྱིང་རྱིན་ཆེ་བ་གང་པོ་ཆེའྱི་རུས་པ་སོགས་ལས་བྱས་པའྱི་ཁབ་རལ། བསམ་པ་བཟོ་བར་འདོད་པ། སོར་བ་
རང་ངམ་གཞན་བསྐོས་པས་བྱེད་དུ་འཇུག་པ། མཐར་ཐུག་བཟོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །དགག་བྱ་འདོད་པ་ཆེ་
བའོ། །གྱིས་པ་བཤགས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། གལ་ཏེ་བ་སོ་སོགས་ལ་ཁབ་རལ་བྱས་ན་ཡང་མ་བཅག་ན་ལྟུང་བ་མྱི་
འདག་པས་དགེ་སོང་དེའྱི་ཁབ་རལ་བཅག་ནས་ནྱི་ལྟུང་བ་དེ་ནྱི་བཤགས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཁབ་རལ་བྱ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཚུལ་ནྱི། རྱིགས་ཤྱིང་འཐད་པའྱི་ཁབ་རལ་བྱེད་པ་དེ་ལ་བྱ་བའྱི་ཆོ་ག་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། གོ་ནས་ཁ་དབྱེར་རུང་བ་
འཆང་བའྱི་རྣམ་པ་དང་། ནང་གྱི་ཁབ་དེ་དང་འཚམ་པའྱི་ཚད་སྦུ་གུ་ཅན་དང་། གྱིའྱི་ཤུབས་ཀང་གྱི་གུ་དེའྱི་ཚད་
དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའོ། །ཚད་དེ་ལས་གཞན་དུ་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བ་དང་ཐུང་བ་ནམ་ཡང་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་
ེར་མཁོ་གཞན་བྱ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཁབ་ཀང་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། ཟངས་མ་དང་། འཁར་བ་དང་། ར་གན་དང་། ལགས་
ལས་བྱས་པ་རྣམས་སོ། །གྱི་གུ་ྱིད་ནྱི་ལགས་ལས་བྱ་བ་ཁོ་ནར་གསུངས་སོ། །ས་འགྱུར་ལས། རབ་དང་འབྲྱིང་
དང་ཐ་མ་དང་། །ཞེས་པས། དེ་ལ་ནྱི་རབ་འབྲྱིང་ཐ་མ་གསུམ་དུ་འདོད་དོ། །རབ་ཚད་ནྱི་སོར་བརྒྱད་དུ་ཤེས་པར་
བྱ་སེ། ཐ་མའྱི་ཚད་ནྱི་སོར་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །འབྲྱིང་ནྱི་དེ་གྱིས་ཀྱི་བར་གང་ཡང་རུང་བའོ། །གྱི་གུ་དབྱྱིབས་ཇྱི་
ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། གྱི་གུ་ནྱི་བྱ་གག་སེ། ཁྱིམ་བྱའྱི་གཤོག་པ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པའྱི་དབྱྱིབས་སུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་
བསབ་བྱ་ནྱི། གང་གྱི་ཚེ་དགེ་སོང་རྱིངས་པར་གྱུར་ཀང་གོང་གཞན་དུ་འགོ་བ་ན་འགོ་བའྱི་གནས་དེར་ཁབ་
གཅྱིག་ཙམ་ངེས་པར་འཁེར་བར་བྱ་སེ། དགོས་པ་ཁབ་ཀྱི་བསབ་བྱ་བསྲུང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །ེ་དགའ་ལ་
བཅས་པ་ཁྱི་རྐང་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་དངོས་དང་། ཕྱིར་བཅོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་འདུན་གྱི་ཁྱི་དང་ཁྱིའུ་
སོགས་བྱེད་ན་ཁྱིའྱི་རྐང་པའྱི་ཚད་ལ་ནྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་སོར་མོ་ྱིད་ཀྱི་ཚད་ཀྱིས་གཞལ་བའྱི་སོར་བརྒྱད་ཀྱི་
ཚད་བྱའོ། །སོར་བརྒྱད་ལས་ལྷག་པར་བྱས་ན་དགེ་སོང་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་སོར་བརྒྱད་ལས་ལྷག་པར་མྱི་
བྱའོ། །དགེ་འདུན་གྱི་ཁྱི་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགར་བས་གང་ཟག་གྱི་ཁྱི་ལ་ལྷག་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་
ཀྱི་སོར་བརྒྱད་ལ་ཁྲུའྱི་ཚད་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སོར་བརྒྱད་ལ་མྱི་འབྲྱིང་པོའ ་ི ཁྲུ་གང་གྱི་
ཚད་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞྱི་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ཁྱི་དང་ཁྱིའུའོ། །བསམ་པ་ཚད་ལས་ལྷག་པར་བྱེད་འདོད་
པའོ། །སོར་བ་རང་ངམ་གཞན་བྱེད་དུ་འཇུག་པའོ། །མཐར་ཐུག་བཟོ་རོགས་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་དགེ་འདུན་གྱི་
རས་ལ་གནོད་པའོ། །གྱིས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ནྱི། ཁྲུ་གང་གྱི་ཚད་དེ་ལས་ལྷག་པར་བྱས་ན་དགེ་སོང་གྱིས་ལྷག་པོ་
བཅད་ནས་ལྟུང་བ་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱའོ། །མ་བཅད་ན་བཤགས་ཀང་ལྟུང་བ་མྱི་འདག་གོ །ེ་དགའ་ལ་
བཅས་པ་གདལ་བ་ལ་བཞྱི་སེ། ལྟུང་བ་དང་། གདལ་བྱ་དང་། བཤགས་པ་དང་། གདལ་བའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི།
དགེ་སོང་གྱིས་གཞན་ལ་མཐོ་འཚམ་པའྱི་དོན་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་མལ་དང་མལ་སན་དང་ཁྱི་དང་ཁྱིའུ་
སོགས་ལ་ཤྱིང་བལ་དང་བལ་ལ་སོགས་པ་གདལ་བར་མྱི་བྱའོ། །གལ་ཏེ་གདལ་ན་དགེ་སོང་དེ་ལ་དགེ་བ་ཟད་
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བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ཟག་གྱི་གནས་མལ་སོགས་ལ་དངོས་གཞྱི་མྱིན་ནོ། །གཞྱི་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་
གནས་མལ་དང་ཁྱིའུ་སོགས་སོ། །བསམ་པ་ཤྱིང་བལ་སོགས་གདལ་བར་འདོད་པ། སོར་བ་རང་ངམ་གཞན་
བྱེད་དུ་བཅུག་པའོ། །མཐར་ཐུག་གནས་མལ་སོགས་ལ་གོས་པའོ། །དགག་བྱ་གནས་མལ་སོགས་ཆུད་ཟ་
བའོ། །གྱིས་པ་གདལ་བྱ་ནྱི། རས་བལ་དང་། ལུག་བལ་དང་། ཤྱིང་ཀ་ཤའྱི་བལ་དང་། ཤྱིང་ཤལ་མ་ལའྱི་བལ་
ཡང་གདལ་བྱར་གཟུང་ངོ་། །གསུམ་པ་བཤགས་པ་ནྱི། གང་གདལ་བའྱི་རས་བལ་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་དེ་
ནྱི་བསྡུས་ནས་ལྟུང་བ་བཤགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །མ་བསྡུས་ན་མྱི་འདག་གོ །བཞྱི་པ་གདལ་བའྱི་དོན་ནྱི། རས་
བལ་དང་ཤྱིང་བལ་ལ་སོགས་པ་གནས་མལ་གྱི་སེང་དུ་འགེམས་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འདྱིར་གདལ་
བའྱི་དོན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གདལ་བ་ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་པོ་གང་དང་འབྲེལ་བས་དགེ་སོང་གྱི་གོས་
དག་མཛེས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་སྐྱ་ཐྱིབ་ཐྱིབ་ཏུ་སོང་བའོ། །དགེ་སོང་དུ་མ་ལ་བཅས་པ་གདྱིང་བ་ལ་གྱིས་ཏེ།
ལྟུང་བ་དངོས་དང་། ཕྱིར་བཅོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། དང་པོ་མཐོ་དོ་བར་བཅས་པ་ལ། འཆར་ཀ་ལུས་ཆེ་བས་
གདྱིང་བས་མ་ཁབ་པར་རྐང་པའྱི་ངོས་སུ་ལོ་མའྱི་ཆུན་པོ་བཞག་པ་སོན་པས་གཟྱིགས་པས། གདྱིང་བའྱི་སྲྱིད་དུ་
བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་མཐོ་གསུམ་དུ་གསུངས་པས་ཕལ་པའྱི་ཁྲུ་ཕེད་དང་ལྔའོ། །ཚད་དེ་ལས་ལྷག་པར་བྱ་བ་
མྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་བྱས་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེང་དུ་སོན་པའྱི་མཐོ་ཕེད་དང་གྱིས་ཡོད་པ་སེ། ཚད་དེ་ལ་བརྟུལ་
ཞུགས་ཅན་གྱིས་གདྱིང་བ་བྱའོ། །སྱིར་ཁྲུས་འཇལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་ལས་ཁྲུ་ཕེད་ཀྱིས་ལྷག་ན་ལྟུང་བ་ཡྱིན་
ལ། སོར་གྱིས་འཇལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སོར་ཕེད་ཀྱིས་ལྷག་ནའོ། །འདྱི་ལ་གཞྱི་ནྱི་གདྱིང་བའོ། །བསམ་པ་ཚད་
ལས་ལྷག་པར་བྱེད་པར་འདོད་པ། སོར་བ་རང་ངམ་གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ། མཐར་ཐུག་བཟོ་རོགས་པ་
ནའོ། །དགག་བྱ་འདོད་པ་ཆེ་བའོ། །གྱིས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ནྱི། ཚད་ལས་ལྷག་པའྱི་ལྟུང་བ་ནྱི་གང་ལ་བཤགས་
པར་བྱེད་པ་ན་ལྷག་པོ་བཅད་ནས་བཤགས་པར་བྱའོ། །བཤགས་ཡུལ་ཚུལ་ལྡན་དེས་ཀང་ཁོད་ཀྱིས་ནྱི་ལྷག་པོ་
བཅད་དམ་ཞེས་དྱི་བར་བྱས་ནས་བཤགས་པ་བྱེད་དུ་འཇུག་གོ །གཡན་པ་དགབ་པ་ནྱི། གཡན་ནད་ཅན་གྱི་
དགེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བཅས་པ་ལ། ལྟུང་བ་དང་། ཕྱིར་བཅོས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་དག་གྱི་
གཡན་པ་དགབ་པའྱི་ཚད་ནྱི། སོན་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་མཐོའ ་ི དབང་དུ་བྱས་ནས་ཆུར་བཞྱི་དང་ཞེང་དུ་མཐོ་གྱིས་སུ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བསགས་པ་སེ། དེ་ལས་ཚད་ལྷག་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །གྱིས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ནྱི། ལྷག་པོ་བཅད་ནས་བཤགས་པར་
བྱ་ཞྱིང་། བཤགས་ཡུལ་གྱིས་ཀང་བཅད་དམ་ཞེས་དྱི་བར་བྱའོ། །འདྱི་ནྱི་ཁབ་རལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་སར།
གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ཡང་སར་བཞྱིན་དུ་སར་རོ། །དབྱར་གྱི་གོས་རས་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། འཇལ་བྱེད་ཀང་ས་མ་
དང་འད་སེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་སོན་པའྱི་མཐོ་ཡྱི་སོ་ནས་འཇལ་བས་སོ། །སྲྱིད་དུ་སོན་པའྱི་མཐོ་དྲུག་ཡྱིན་པར་
ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཕལ་པའྱི་ཁྲུ་དགུའོ། །རྒྱར་ནྱི་སོན་པའྱི་མཐོ་ཕེད་དང་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། ཕལ་པའྱི་ཁྲུ་གསུམ་དང་
སོར་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །གཞྱི་ལ་སོགས་པ་སར་བཞྱིན་ནོ། །ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་ཆོས་གོས་ནྱི།
སོན་པའྱི་ལུས་ཙམ་མེད་པར་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཚད་དུ་ཆོས་གོས་མྱི་བྱ་སེ། སོན་པའྱི་ཆོས་
གོས་དང་མམ་པའམ་ལྷག་པར་བྱས་ན་ཡང་ལྟུང་བའོ། །སོན་པའྱི་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཚད་གང་ཞེ་ན། སོན་པའྱི་ཆོས་
གོས་དེ་ལ་ནྱི་སྲྱིད་དུ་སོན་པའྱི་མཐོ་བཅུ་དང་ཞེང་དུ་དྲུག་གོ །འདྱི་ལ་ཕལ་པའྱི་ཁྲུ་བཅོ་ལྔ་དང་། དགུ་ཡོད་
དོ། །གཞྱི་ནྱི་སོན་པའྱི་ཆོས་གོས་དང་མམ་པའམ་ཚད་ལས་ལྷག་པའོ། །བསམ་པ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བཟོ་འདོད་
པའོ། །སོར་བ་རང་ངམ་གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་པའོ། །མཐར་ཐུག་བཟོ་གྲུབ་པའོ། །དགག་བྱ་བླ་མ་ལྟར་འཆོས་
པའོ། །ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞྱིག་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་སྒྲ་དོན་བསན་པ་ནྱི། བསབ་པ་མས་
པར་བྱེད་པའྱི་བྱྱིས་པ་གང་དག་སྡུག་བསལ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ངན་སོང་གསུམ་དག་ཏུ་ངེས་པར་
ལྟུང་བར་བྱེད་པ་དེའྱི་ཕྱིར་ལྟུང་བྱེད་ཅེས་བྱའོ། །འཇྱིགས་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་བསྐྱེད་པས་ན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་ཅེས་
བྱའོ། །གྱིས་པ་སོ་སོར་བཤགས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚམས་སར་དང་། དོན་དངོས་གཏན་ལ་དབབ་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལྟུང་བྱེད་རྣམས་ཡང་དག་པར་བཤད་ཟྱིན་ནས་ཀང་། སར་ཡང་དེའྱི་རེས་ཐོག་ཏུ་སོ་སོར་
བཤགས་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡྱིས་བརོད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་དངོས་ཀྱི་དོན་གཏན་
ལ་དབབ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ཕྱིར་བཅོས་སོ། །དང་པོ་ལ། སོམ་ནྱི། གོང་དང་ཁྱིམ་
གཞན་ྱིད་དང་ནྱི། །བསབ་པ་རྣམས་དང་དགོན་པ་ནྱི། །བདེ་གཤེགས་ཕན་པར་གསུངས་པ་ཡྱིས། །སོ་སོར་
བཤགས་པར་བྱ་བར་གསུངས། །ཞེས་སོ། །དང་པོ་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་ེ་དགའ་ལ་བཅས་པ་དགེ་སོང་མ་ལས་
ཟས་ལེན་པ་ནྱི། སོམ་བརོན་བསོད་སོམས་བྱེད་པའྱི་དུས་ཀྱི་རང་གྱི་སོད་ཡུལ་གྱི་གོང་དང་གོང་གྱི་ེ་འཁོར་དུ་
ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་མ་ལས་བསོད་སོམས་བླངས་ནས་ནྱི་དགེ་སོང་མ་དང་རང་ྱིད་གྱིས་ཆར་གོང་ན་
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གནས་བཞྱིན་པས་ཟོས་ན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བའྱི་ལྟུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་ནྱི། སྱིན་པ་མོ་
དང་ལེན་པ་གྱིས་ཀ་ལ་ལམ་པོ་ཆེ་ན་འདུག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ཞེས་བཤད། ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་མ་
ལས་བླངས་ཀང་དགེ་སོང་རང་གནས་སུ་ཟ་ན་ལྟུང་བ་མེད། དགེ་སོང་མ་མེད་པར་དེས་གོང་དུ་བཞག་པའྱི་ཟས་
ལེན་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་བཤད་དོ། །གཞུང་འདྱིར་ནྱི་རང་གྱི་སོད་ཡུལ་དུ་ཞེས་བཤད་པས། རང་གྱི་
སོད་ཡུལ་དུ་བླངས་ནས་ཟོས་ཀང་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་ལྟར་སང་ངོ་། །ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་མ་ལས་ཟས་
བླངས་ན་དེ་དང་འདྱིས་པའྱི་དགག་བྱ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་པར་མངོན་ནོ། །གཞྱི་ནྱི་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་མ་
ལས་བསོད་སོམས་ལེན་པར་བྱེད་པའོ། །བསམ་པ་བདག་ྱིད་གོང་ན་འདུག་པས་ཟ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་
ལེན་ཅྱིང་ཟ་བའོ། །མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་པའོ། །དགག་བྱ་སྐུར་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའོ། །གྱིས་པ་དྲུག་སེ་ལ་
བཅས་པ་ཁྱིམ་གཞན་དུ་དགེ་སོང་མས་བསོ་བཤམ་བྱས་པ་ཟ་བ་ལ་བཞྱི་སེ། བཟློག་པའྱི་ཚུལ་དང་། མ་བཟློག་
པའྱི་ེས་པ་དང་། བཤགས་པ་དང་། ལྟུང་མེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱིན་བདག་གྱི་ཁྱིམ་གང་དག་ཏུ་དགེ་སོང་རྣམས་
ཟས་གསོལ་བའྱི་ཚེ་ན། གལ་ཏེ་དགེ་སོང་མ་གང་ཞྱིག དགེ་སོང་འདྱི་ལ་མར་བྱྱིན། གཞན་འདྱི་དག་ལ་ཟས་
གཞན་བྱྱིན་ཞེས་སོགས་སྨྲ་ན་དགེ་སོང་རྣམས་ནྱི་ཟན་ཟ་བའྱི་བར་དུ་སྲྱིང་མོ་མ་སྨྲ་ཞེས་ལེགས་པར་བཟློག་པར་
བྱའོ། །དགེ་འདུན་དེ་དག་ལས་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་བཟློག་ཚིག་མྱི་སྨྲ་ན་ནྱི་ཟས་ཟ་བ་པོའ ་ི དགེ་འདུན་ཀུན་ལ་སོ་
སོར་བཤགས་པར་བྱ་བའྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ལ་སྱིན་པར་སྨྲ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི། ནང་གྱི་གནས་དང་།
བར་དང་། ཕྱིའྱི་གནས་ནྱི་གསུམ་ཀར་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བ་རྣམས་སོ། །གང་གྱིས་བཟློག་ཅེ་ན། དགེ་འདུན་
གྱི་ནྱི་གནས་བརན་ནམ། ཡང་ན་དགེ་འདུན་གྱི་གསར་བུ་ཀུན་གྱིས་བཟློག་ཚིག་བརོད་པར་བྱའོ། །བཟློག་ཚིག་
ནྱི་དགེ་སོང་མ་འདྱི་ནྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ཟས་གསོལ་གྱི་བར་དུ་མ་སྨྲ་བར་འདུག་ཅྱིག་ཅེས་པའོ། །གྱིས་པ་མ་
བཟློག་པའྱི་ེས་པ་ནྱི། ནང་ན་གནས་པ་ལ་དགེ་སོང་མ་བསོ་བཤམ་བྱེད་པ་ན་མ་བཟློག་གམ་ཞེས་དགེ་སོང་ཕྱི་
རོལ་ན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྱིའོ། །བར་ན་གནས་པའྱི་ཟས་ཟ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་གལ་ཏེ་མ་དྱིས་པར་ཟོས་ན་ལྟུང་
བ་དངོས་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱི་རོལ་ན་གནས་པས་བར་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལ་མ་དྱིས་པར་ཟོས་པ་ལ་ེས་བྱས་
སོ། །གལ་ཏེ་བར་དང་ཕྱི་ན་གནས་པ་རྣམས་གཅྱིག་ཀང་དྱི་བ་དང་བཟློག་ཚིག་མྱི་སྨྲ་བར་ཟོས་ན་དགེ་འདུན་གྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གནས་བརན་དང་གསར་བུ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ལ་སོ་སོར་གཤགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་བཤགས་པ་
ནྱི། ལྟུང་བ་དེ་ཡང་སོམ་བརོན་གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བྱ་སེ། དཔེར་ན་ལྟུང་བྱེད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་
དུའོ། །བཞྱི་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། དགེ་སོང་མ་རང་གནས་པའྱི་དབྱར་ཁང་དུ་རང་གྱིས་སར་བའྱི་ཟས་ལ་བསོ་བཤམ་
བྱེད་པ་ལ་བཀག་པ་མེད་དེ། ཟས་དེ་ནྱི་དགེ་སོང་མ་དེའྱི་རང་གྱི་རས་ལ་སར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕན་ཚུན་བསོ་བ་
མྱི་ཐོས་པའྱི་ཁང་བཟང་རྒྱ་ཆེན་འགར་ཡང་བསོ་བཤམ་བྱེད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱི་ནྱི། ཁྱིམ་
པའྱི་གནས་སུ་དགེ་སོང་མས་ཟས་མྱི་སོམས་པར་བསོ་བཤམ་བྱེད་པའོ། །བསམ་པ་བཟའ་བར་འདོད་
པའོ། །སོར་བ་ཟ་བར་རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་གཞན་མ་དད་པའོ། །གསུམ་པ་
ཡངས་པ་ཅན་དུ་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་ཁྱིམ་གྱི་བསབ་པ་དལ་བ་ལ་གསུམ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མེད་དང་། བསབ་
བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་འདུན་བློ་མཐུན་པས་གསོལ་བའྱི་ལས་ཀྱིས་ཁྱིམ་གྱི་བསབ་པའྱི་སོམ་པ་བྱྱིན་པ་ལ་སོབ་
པའྱི་ཁྱིམ་པ་བསབ་པའྱི་སོམ་ཅན་གྱིས་ཁྱིམ་གང་དུ་སར་མགོན་དུ་མ་བོས་ན་དགེ་སོང་བྲུ་བས་ེན་ན་ཡང་དེ་
ལས་ཟན་ལ་སོགས་པ་མྱི་བཟའོ། །དེ་ལས་གང་ལེན་པ་བཀག་པ་ནྱི། མར་དང་ཞོ་དང་འོ་མ་དང་སྦྲང་རྱི་དང་བུ་
རམ་གྱི་བཏུང་བ་དང་་ཤ་དང་ཤ་དང་ཤ་སྐམ་དང་མར་དང་བཅས་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལའང་གཞྱི་ནྱི་
ཁྱིམ་གྱི་བསབ་པ་བྱྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་ལས་ཟས་ལེན་པའོ། །བསམ་པ་ཟས་ཟ་བར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ཟས་ཟ་བར་
རོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་ནའོ། །དགག་བྱ་སྱིན་བདག་ལ་གནོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་ཁྱིམས་
དལ་བའོ། །གྱིས་པ་ལྟུང་མེད་ནྱི། སེ་དཔོན་སེང་གེའྱི་ཆུང་མས་ལོ་མ་སོགས་ཕུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། བསབ་
པའྱི་སོམ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་སོགས་ཕུལ་ན་དང་དུ་ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་
དོ། །དམག་དཔོན་སེང་གེའྱི་ཆུང་མས་ཞུས་པ་ལ་བརེན་ནས་དམ་པའྱི་ཆོས་སོན་པ་ན། །མལ་སན་སོད་པ་ལ་
ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་བསབ་བྱ་ནྱི། སོམ་བརོན་དག་གྱིས་ཁྱིམ་གཞན་དུ་བཟའ་བ་ཟོས་ནས་བཟའ་
བའྱི་ལྷག་མ་བསབ་པའྱི་སོམ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ནས་བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་སྱིན་ནོ། །རྱིལ་པོར་བྱྱིན་པ་ལ་སྱིན་
བདག་གཞན་མ་དགའ་བ་ལ་བརེན་ནས་དུམ་བུར་བགོས་ཏེ་སྱིན་པར་བྱ་ཞེས་གསུངས། བྱྱིས་པ་ལ་བྱྱིན་པས་
ཚུལ་ལྡན་ལ་ནྱི་བྱྱིས་པ་དེ་དག་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །བཞྱི་པ་སེར་སྐྱར་དྲུག་སེ་ལ་བཅས་པ་མ་བརགས་པར་ཟ་
བ་ནྱི། གང་ཞྱིག་ཆོམ་རྐུན་གྱི་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་དགོན་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

རྣམས་ཀྱིས་གོང་ལས་རྒྱང་གགས་འཕགས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་འོངས་ནས་བཟའ་བ་ལེན་པ་ནྱི་བཀག་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཟས་དེ་ཐོབ་ནས་རྒྱང་གགས་སུ་འཕགས་པ་དེར་རམ། སར་གྱི་གནས་ལས་གཞན་དུ་ཁེར་ཏེ་ཟ་བའམ།
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགེ་འདུན་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་ཟ་བར་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་དགར་ནས་ཟ་བ་ལ་ཡང་དགེ་
སོང་ལ་ནྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཆོམ་རྐུན་ཡོད་མེད་བརག་པའྱི་ཕྱིར་ནགས་ཉུལ་ནས་མེད་པར་ངེས་པ་ན་ཕྱི་
རོལ་དུ་འཕགས་ནས་ཟ་བ་ནྱི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་བྱེད་དུ་མ་གཏོགས་སོ། །ནགས་མ་ཉུལ་བར་ཟ་ན་དགེ་སོང་ལ་སོ་
སོར་བཤགས་པའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལའང་གཞྱི་ནྱི་ནགས་མ་ཉུལ་བར་འཇྱིགས་བཅས་ཀྱི་གནས་
གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་འཕགས་ཏེ་ཟས་ཟ་བའོ། །བསམ་པ་ཟས་ཟ་བར་འདོད་པ། སོར་བ་ཟ་བར་རོམ་
པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མྱིད་པ་ནའོ། །དགག་བྱ་ཆོམ་རྐུན་གྱིས་བཅོམ་པ་སོགས་སོ། །དངོས་ཀྱི་དོན་གཏན་
ལ་དབབ་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ནྱི། སོར་བཤགས་བཞྱིའམ་གྱིས་དང་གཅྱིག་ལ་སོགས་པ་
དེ་ལྟར་བྱས་ན། གང་བྱུང་བའྱི་མྱིང་ནས་སོས་ནས་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཀུན་དགའ་ར་བར་འཚོགས་པའྱི་སོམ་བརོན་
ཀུན་གྱི་མདུན་དུ་བདག་ལ་མྱི་རྱིགས་པ་སད་པའྱི་གནས་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས་སོ་སོར་
བཤགས་པར་བྱའོ། །སོར་བཤགས་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ེས་བྱས་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ་མཚམས་སར་
བ་དང་། དངོས་ཀྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། གོང་དུ་བསན་པ་དེ་ལྟར་ལུང་གང་དུ་སོ་སོར་བཤགས་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་
གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བཤད་ཟྱིན་ནས་ནྱི་ཞེས་པའོ། །གྱིས་པ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན་
པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་གང་ཞྱིག་བསབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་མང་པོའ ་ི
སྐབས་སུ་སོན་པ་སེ་སྐབས་སུ་བབ་པ་བསན་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སོ་སོའ ་ི
མཚན་ྱིད། སོད་ལམ་ཕུན་ཚོགས་སུ་བྱ་བ། དེའྱི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སེ་ཚན་དགུ་སེ། དང་པོ་གོས་བགོ་
བའྱི་སེ་ཚན་ནྱི། ཤམ་ཐབས་ལ་ནྱི་རྣམ་པ་བདུན། །སོད་གཡོགས་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞེས་པའྱི་དང་པོ་ཝཱ་
རཱ་ཎ་སྱིར་ལྔ་སེ་ལ་ཆོས་བསན་པས་བདེན་པ་མཐོང་ཡང་སོད་གཡོགས་དང་སད་གཡོགས་གོན་མ་ཤེས་པ་ལ་
བརེན་ནས་བཅས་པ། ཤམ་ཐབས་གོན་པ་ན། སེང་གྱི་ཡ་མཐའ་དེ་ནྱི་མམ་པར་བྱས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་ཟླུམ་པོར་
བགོ ཧ་ཅང་བརེངས་པ་པུས་མོ་ལས་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཧ་ཅང་འཇོལ་པ་ལོང་བུ་ལ་སེབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བགོ་བར་བརོད་དོ། །གང་པོའ ་ི ས་ལྟར་མདུན་དུ་འཕང་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཏ་ལའྱི་ལོ་མ་ལྟར་གོ་རུ་ལྟེབས་པ་
བགོ་བར་མྱི་འདོད་དོ། །སྦྲུལ་མགོའ ་ི གདེངས་ཀ་ལྟ་བུ་མདུན་གྱི་སེང་ལོགས་གཞན་ལས་རྱིང་བ་དང་། སྦྲུལ་གྱི་
མགོ་བོ་ལྟར་རེ་མོ་རོང་རོང་པོ་ྱིད་ཀང་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་པས་ཤམ་ཐབས་གོན་པའྱི་ཚེ་ན་ནྱི་
འབྲུའྱི་ཕུར་མ་ལྟར་སྐེ་རགས་ཀྱི་གསེབ་ནས་ལྷུག་ལྷུག་པོར་བྱུང་བར་མྱི་བགོ སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་བྱེད་དང་
ཡོན་ཏན་འོད་ནྱི་ཤམ་ཐབས་ཀྱི་ས་དང་སྐེ་རགས་ལྟེ་བ་ལས་མཐོར་མྱི་རུང་ཞེས་སོགས་བཤད་དོ། །སོད་
གཡོགས་བླ་གོས་ཟླུམ་པོར་མྱིན་པ་དང་། སོབས་ཀྱི་ལྷ་གད་བཞྱིན་དུ་ཤྱིན་ཏུ་བརེངས་པ་དང་ཧ་ཅང་འཇོལ་བར་
བགོ་བར་མྱི་བྱའོ། །གྱིས་པ་སོད་ཡུལ་དུ་རྒྱུ་བའྱི་སེ་ནྱི། ཤྱིན་ཏུ་བསམ་ལ་སོགས་པ་ལྔ། །མགོ་གཡོགས་ལ་
སོགས་རྣམ་པ་ལྔ། །མཆོངས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །ལུས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞེས་པ་ལས་དང་པོ་ནྱི།
རྐང་ལག་བསྐྱོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཤྱིན་ཏུ་སོམ་པ་དང་། ཆོས་གོས་བསྡུས་ཤྱིང་ཕག་པ་ལ་གཟར་བ་མ་ཡྱིན་པར་
ལེགས་པར་བགོ་བ་དང་། འགོ་བའྱི་ཚེ་རྒྱང་མྱིག་མྱི་བལྟ་བར་གའ་ཤྱིང་གང་ཙམ་བལྟ་བ་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་
ཅན་གྱིས་གོང་དུ་བསོད་སོམས་ལ་རྒྱུ་བ་ན་སྒྲ་བསྐྱུང་བ་དང་། སེམས་མ་ཡེངས་པར་ལྟ་བ་ཡྱིས་ནྱི་འཇུག་པར་
བྱ། མགོ་གཡོགས་ལ་སོགས་རྣམ་པ་ལྔ་ནྱི་མགོ་གཡོགས་པ་དང་། ཤམ་ཐབས་བརེས་པ་ཡྱིས་གོང་དུ་འཇུག་
པར་མྱི་བྱའོ། །ཆོས་གོས་ཕག་པ་ལ་མྱི་གཟར་བ་དང་། ལག་པ་མདུན་ནས་གའ་གོང་དུ་བསོལ་ནས་གཟེད་པར་
མྱི་བྱའོ། །ལུང་དུ་འདྱིའྱི་སྐབས་ན་ལག་པ་ལྟག་པར་མྱི་བསོལ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །རྱིང་པ་བཙུགས་ཏེ་རྐང་པའྱི་བྲང་
བཏེག་ནས་ཙོག་བུར་འགོ་བར་མྱི་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྐང་པའྱི་བྲང་གྱིས་འགོ་བར་མྱི་བྱའོ། །ལག་མགོ་དཀུར་
བརེན་ནས་གྲུ་མོ་སྙུང་སྙུང་པོར་མྱི་བྱའོ། །མཆོངས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞེས་པ་ནྱི་དྲུག་སེས་རྱིག་མ་ལ་
མཆོངས་པས་སོམ་བརོན་གྱིས་མཆོངས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྐང་པ་བགད་པ་དང་གོམ་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་མྱི་
བྱ་ཞྱིང་། གོང་དུ་བསོད་སོམས་ལ་འགོ་བའྱི་དུས་སུ་གཞན་དང་ལག་པ་མྱི་སྦྲེལ་བ་དང་ཕག་པ་མྱི་སད་དོ། །ལུས་
ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ནྱི་ལུས་བསྒྱུར་བ་དང་ལག་པ་དང་མགོ་བོ་དག་བསྒྱུར་ཞྱིང་ཀོགས་པས་གོང་དུ་བསོད་
སོམས་ལ་མྱི་འཇུག་གོ །གསུམ་པ་སན་ལ་འདུག་པའྱི་སེ་ལ་འདྱིར། འདུག་པར་བྱ་བ་དགུ་དག་དང་། །ཞེས་
གསུངས་པས་འཆར་ཀས་གཏུམ་མོའ ་ི ཁྱིམ་དུ་ཁྱི་ལ་བུ་ཆུང་ལ་བའྱི་སེང་དུ་བསད་པས་བུ་ཆུང་དུས་བྱས་པ་ལ་
བརེན་ནས་བཅས་པ་མ་བརག་པར་སན་ལ་འདུག་པ་དང་། འོག་གྱི ཁྱིམ་དུ་མམ་གཞག་མྱིན་མྱི་འདུག །ཞེས་
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པ་འདྱིར་སར་རོ། །བྲམ་ཟེ་གཙང་སྦྲ་འདོད་པའྱི་ཁྱིམ་དུ་མ་བསོ་བར་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དང་། སེར་སྐྱར་གགས་
འཛིན་གྱིས་འཆར་ཀ་ལ་མཐོ་འཚམས་ཤྱིང་། འཆར་ཀས་དེའྱི་ཁྱི་ལ་ལྱིད་ཕབ་ནས་བཅགས་པས། ལུས་ཀུན་གྱི་
ནྱི་ལྱིད་མྱི་དབབ། །ཅེས་བྱའོ། །རྐང་པ་གཡས་པ་ཡྱིས་ནྱི་རྐང་པ་གཡོན་པ་དང་བསོལ་བར་མྱི་བྱ། ལོང་བུ་དང་
ལོང་བུ་གཞན་བསོལ་བར་མྱི་བྱ། འདྱི་ནྱི་རྐང་མགོ་གྱིས་བསོལ་བའོ། །རྐང་པ་ཁྱིའྱི་སེང་ནས་མྱི་བརང་ཞྱིང་
ཁྱིའྱི་འོག་ཏུ་མྱི་དགུག་ཅྱིང་། བྱྱིན་པ་མྱི་གདངས་ཤྱིང་བསོལ་བར་མྱི་བྱའོ། །འདྱི་ལ་ལུང་ནས། འདོམ་མྱི་སང་
བར་སན་ལ་འདུག་པར་བྱ་ཞེས་སོ། །བརླ་ཡང་གཅྱིག་གྱི་སེང་དུ་གཅྱིག་བཞག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསོལ་བར་མྱི་
བྱ། ཁྱིམ་དུ་མམ་གཞག་གྱི་འདུག་སངས་སྐྱྱིལ་ཀྲུང་མྱིན་པར་མྱི་འདུག་གོ །བཞྱི་པ་ཟས་བླང་བའྱི་སེ་ནྱི། བྱྱིན་
ལེན་བྱ་བ་བརྒྱད་རྣམས་སོ། །ཞེས་པ་ལ་རྒན་ཞུགས་ལ་བཅས་པ་གོགས་གཞན་གྱི་ལྷུང་བཟེད་ལ་འཕ་བའྱི་
ཚུལ་གྱིས་བལྟ་བར་མྱི་བྱ། གཞན་གྱི་ཟས་ལ་མཐར་ཆགས་སུ་བལྟ་བར་མྱི་བྱ། སོད་ཚོད་མས་ཁེངས་པར་
འབྲས་ཆན་བཟེད་པ་ལ་བརེན་ནས། ཚོད་མ་དང་སོད་ཀྱི་ཁ་མམ་པར་ཁེངས་པའྱི་ནང་དུ་ཟས་གཞན་མྱི་བཟའ།
ཡང་ན། ཚོད་མ་དང་ཟན་མམ་པར་མྱི་བཟའ་བར་མྱི་བྱ་སེ། ཚོད་མ་སུམ་ཆ་ཙམ་དང་འབྲས་ཆན་སུམ་གྱིས་
ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལྷུང་བཟེད་ཆན་གྱིས་ཕྱུར་བུར་གྱུར་པ་ཡྱིས་ཡོངས་སུ་བླང་བར་མྱི་བྱ་ཞྱིང་། སར་བླངས་
པའྱི་ཟས་ཀྱི་སེང་དུ་ལྷུང་བཟེད་མྱི་གཞག་གོ །བཟའ་བ་ེ་བར་མྱི་སོབ་པར་ས་རོལ་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་བཟེད་པར་མྱི་
བྱའོ། །ཚོད་མ་ཞྱིམ་དུས་སུ་སར་ཡང་ཚོད་མ་འདོད་པས་ཚོད་མ་ལ་ཆན་གྱིས་དགབ་པ་དང་། ཡང་བཟློག་སེ་
ཚོད་མས་ཆན་ལ་དགབ་པ་སོགས་ཕན་ཚུན་དགབ་པར་མྱི་བྱའོ། །བདུན་པོ་འདྱི་དག་གྱི་སེང་དུ་ཟས་ལེགས་
པར་བསང་བ་བསན་པས་བརྒྱད་དོ། །འདྱི་ནྱི་ཆུ་སྲྱིན་བྱྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རྱི་ལ་རྒྱལ་བུ་རོགས་ལྡན་གྱི་ཁང་བཟང་
པདྨ་ཅན་ཚོན་ས་བརྒྱ་ར་གཅྱིག་གྱིས་བྲྱིས་པར་ཚོད་མ་རང་པ་ལ་བོས་པས་བཅས་སོ། །ལྔ་པ་ཟས་ཟ་བའྱི་སེ་ནྱི།
ཟས་ལ་ལེགས་པར་བྱ་བ་དྲུག །ཙུག་ཙུག་ལ་སོགས་རྣམ་པ་ལྔ། །འབྲུ་ནས་ཐ་དད་འབྱེད་པ་ལྔ། །ལག་པ་བལྡག་
ལ་སོགས་པ་ལྔ། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་གྱི་དོན་སོན་པ་ནྱི། ཟས་ཀྱི་རོ་ལ་ཆགས་པས་མྱི་བཟའ་ཞྱིང་ཟས་ཤྱིན་ཏུ་
མང་པོ་ཡང་བཟའ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཟས་ལ་མ་གུས་པ་དང་ཟས་ལ་བརས་པ་དང་བཅས་པས་ཀང་མྱི་
བཟའོ། ཁམ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་ཡང་མྱི་བྱའོ། །རྒན་ཞུགས་ལ་བཅས་པ་ཁམ་ནྱི་མ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གཟས་ཀྱི་བར་དུ་ནྱི་ཁ་གདང་བར་མྱི་བྱའོ། །འགམ་མྱི་བསྐྱོད་པ་ནྱི་འགམ་མྱི་སོ་བའོ། །དགེ་སོང་གྱིས་ཟས་ཀྱིས་
ཁ་བཀང་ནས་སྨྲ་བར་མྱི་བྱའོ། །ཙུག་ཙུག་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ནྱི། ཟས་ལ་སྒྲ་ཆེས་གསལ་བ་ཅག་ཅག་ཟེར་
བས་བཟའ་བ་མྱིན་ནོ། །མངར་བ་ལ་ཙུག་ཙུག་ཞེས་ཀང་མྱི་བྱ་སེ། ཚ་བ་ལ་ཕུ་ཕུ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཀང་མྱི་བྱ།
ཚ་བ་ལ་གང་ངོ་ཞེས་ཧུ་ཧུ་ཞེས་ཀང་མྱི་བྱའོ། །དགེ་སོང་གྱིས་ཟས་ལ་འཕས་མྱི་གདགས་སོ། །འབྲུ་ནས་ཐ་དད་
འབྱེད་པ་ལྔ་ནྱི། འབྲུ་ཐ་དད་དུ་ཕེ་ནས་མྱི་བཟའོ། །འགམ་པ་ཟས་ཀྱིས་མྱི་དགང་ཞྱིང་། ཁམ་ནྱི་འཕོ་བཅད་པ་
ཡྱིས་བཟའ་བར་མྱི་བྱ། རྐནཾ་སྒྲཾ་མྱིཾ་བཏོཾག་གཾོ །ཟས་ནྱི་ཟ་བའྱི་ཚེ་ནམ་ཡང་ལེ་བརང་བ་ཡྱིས་བཟའ་བ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །ལག་པ་བལྡག་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ནྱི། ལག་པ་ལ་ཟས་འཁར་བ་དག་ནྱི་ལེ་ཡྱིས་མྱི་བལྡག་ཅྱིང་། ལྷུང་བཟེད་ལ་
ཟས་འགོས་པ་ཡང་ནྱི་སོར་མོས་བྱོགས་པར་མྱི་བྱའོ། །ལག་པ་ལ་ཟས་ཀྱིས་གོས་པ་སྤྲུག་པར་མྱི་བྱའོ། །དྲུག་
སེས་ལྷུང་བཟེད་ལ་ཆུ་བསྐྱོམས་ཏེ་གཏོར་བས་ལྷུང་བཟེད་བསྐྱོམས་པར་མྱི་བྱའོ། །ཡང་དྲུག་སེས་ཟས་མཆོད་
རེན་གྱི་རྣམ་པར་བྱས་ཏེ་བཅོམ་ནས་ཟ་བ་ལ་བརེན་ནས་མཆོད་རེན་གྱི་རྣམ་པར་བྱས་ཏེ་བཅོམ་ནས་ནྱི་བཟའ་
བར་མྱི་བྱའོ། །དྲུག་པ་ལྷུང་བཟེད་སོད་པའྱི་སེ་ནྱི། འཕ་བ་ལ་སོགས་རྣམ་པ་བཞྱི། །ལྷུང་བཟེད་ལ་ཡང་རྣམ་པ་
དྲུག །ཅེས་པ་དྲུང་ན་འདུག་པའྱི་དགེ་སོང་གྱི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སད་པའྱི་དོན་དུ་མྱིག་མྱི་བལྟའོ། །ལག་པ་ཟས་དང་
བཅས་པ་ཡྱིས་ཆུ་ཡྱི་སོད་དག་ལ་གཟུང་བར་མྱི་བྱའོ། །ཟས་དང་བཅས་པའྱི་ཆུ་ཡྱིས་ནྱི་དྲུང་ན་གནས་པ་ལ་
གཏོར་བར་མྱི་བྱའོ། །ཁྱིམ་བདག་རོགས་ལྡན་གྱི་ཁང་པར་དྲུག་སེས་ཆུ་དང་ཟས་ལྷག་གཏོར་བ་ལ་བརེན་ནས་
ཟས་དང་བཅས་པའྱི་ཆུ་དང་ཟས་ཀྱི་ལྷག་མ་ནྱི་ལྷུང་བཟེད་ཀྱིས་དོར་བར་མྱི་བྱའོ། །ཁྱིམ་པ་ལ་དྱིས་ནས་ཁྱིམ་
པས་བཀྲུ་བཤལ་དོར་བར་རེས་སུ་གནང་ན་ནྱི་ཁྱིམ་གཞན་དུ་བཀྲུ་བཤལ་དོར་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །འདྱིར་
ལྷུང་བཟེད་དུ་ཟས་བླུག་སེ་མདོར་ཞེས་གསུངས། ལྷུང་བཟེད་ལ་ཡང་རྣམ་པ་དྲུག །ཅེས་པ་ནྱི། ལྷུང་བཟེད་གང་
ཁར་མྱི་གཞག་ཅྱིང་། གཡང་ཁ་དང་། དཀན་ངོས་སུ་ཡང་མྱི་གཞག་གོ །ལྷུང་བཟེད་ལངས་ནས་ལམ་གྱི་གཞྱི་
མདོར་བཀྲུ་བར་མྱི་བྱའོ། །རའྱི་ལྷུང་བཟེད་ཀྱིས་འབབ་ཆུ་དག་ཏུ་འབབ་པའྱི་རྒྱུན་ལས་བཟློག་ནས་ཆུ་ནྱི་བླང་
བར་མྱི་བྱ་སེ། ལྷུང་བཟེད་ཀུན་ཏུ་མྱི་རེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་འོག་གྱི་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཕོགས་སུ་མྱི་གཞག་གོ །བདུན་
པ་ཆོས་བཤད་པའྱི་སེ་ནྱི། འགེང་བར་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ལྔ། །མགོ་གཡོགས་ལ་སོགས་རྣམ་པ་ལྔ། །དོ་ཀེར་
ཅན་ལ་སོགས་པ་ལྔ། །གང་ཆེན་ལ་སོགས་བཞོན་པ་ལྔ། །ལག་ན་འཁར་བ་ལ་སོགས་དྲུག །ཅེས་པ་སེ། ེ་བར་
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འཁོར་གྱིས་འདུལ་བ་གསུངས་པ་ན་འདུས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བས་སྐད་མ་ཐོས་པའྱི་དུས་སུ་སོད་ལམ་རྣམ་པ་བཞྱིས་
ཆོས་བཤད་པར་གནང་བ་ན། དྲུག་སེས་ཀང་དེ་ལྟར་བྱས་པས་སོན་པས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་སོང་དུ་མར་བསྒྲུབས་
པའྱི་ཆོས་ཆུད་གསོན་ནམ་ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་མྱི་ན་བཞྱིན་དུ་འདུག་པ་ལ་འགེང་བས་ཆོས་བཤད་པར་བྱ་བ་
མྱིན་ལ། ན་པ་པོ་ལ་བ་ལ་ནྱི་འདུག་པས་ཆོས་བཤད་པ་ཡང་མྱིན། འདུག་སན་དམའ་མོ་ལ་འདུག་པས་ན་
པ་པོ་མཐོན་པོ་ལ་འདུག་པ་དང་། ན་པ་པོ་སོན་ལ་སོང་ནས་འཆད་པ་པོ་ཕྱི་བཞྱིན་འོངས་པས་ཀང་ཆོས་མྱི་
བསན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ན་པ་པོ་ལམ་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་ལ་འཆད་པ་པོ་ལམ་མྱིན་པ་ཟུར་ལ་འདུག་པས་ཀང་
འཆད་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །ན་པ་པོ་ལམ་གྱི་དབུས་ནས་འགོ་བ་ལ་ཡང་ཟུར་ནས་འཆད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །དོ་ཀེར་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལྔ། །ཞེས་པ་ནྱི། ན་པ་པོ་མགོ་བོ་ལ་ཞྭ་ཐོགས་པ་དང་། ཅོད་པན་ཐོགས་པ་དང་།
མགོ་བོ་ལ་ཕེང་བ་ཐོགས་པ་དང་། མགོ་ལ་གོས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་བྱས་པ་ཅན་དང་། དོ་ཀེར་ཅན་ལ་ཆོས་བཤད་
པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །ལུང་དུ་དོ་ཀེར་ཅན་དང་མགོ་བོ་དཀྱིས་པ་སོ་སོར་བཤད་དོ། །གང་ཆེན་ལ་སོགས་བཞོན་
པ་ལྔ། །ཞེས་པ་ནྱི། གང་ཆེན་ལ་ཞོན་པ་དང་། ར་ལ་ཞོན་པ་དང་། ཁོགས་ལ་བཏེག་པ་དང་། བཞོན་པ་ལ་ཞོན་པ་
དང་། མཆྱིལ་ལྷམ་གོན་པ་དག་ལ་ཡང་མྱི་བཤད་དོ། །ལག་ན་འཁར་བ་ལ་སོགས་དྲུག །ཅེས་པ་ནྱི། གདུགས་
ྷྭ
འཛིན་པ་དང་། དབྱུག་པ་ཐོགས་པ་དང་། མདའ་གཞུ་ཐོགས་པ་དང་། རལ་གྱི་ཐོགས་པ་དང་། དག་ས་ཐོ
ྷྭ གས་པ་
དང་། གོ་ཆ་གོན་པ་རྣམས་ལ་མྱི་འཆད་དོ། །མགོ་གཡོགས་ལ་སོགས་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞེས་པ་ནྱི། འཆད་པ་པོ་

མགོ་བོ་གཡོགས་པ་ལ་སོགས་པས་ན་པ་པོ་གནས་པ་ལ་ནྱི་དགེ་སོང་དག་གྱིས་ཆོས་བཤད་པར་མྱི་རུང་སེ།
ནད་པ་ལ་ནྱི་འགལ་བ་མེད་དོ། །སོགས་པས་བསྡུས་པ་བརེས་པ་དང་གཟར་བ་དང་གའ་གོང་དང་ལྟག་པ་
བསོལ་བ་དང་བཞྱི་སེ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །བརྒྱད་པ་གཙང་སྦྲ་བྱ་བ་ནྱི། ན་བ་རྣམ་པ་བཞྱི་རྣམས་སོ། །ཞེས་པའྱི་བཞྱི་
ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་གསུམ་ེ་དགའ་ལ་བཅས་པའྱི་དང་པོ་ནྱི། སོམ་བརོན་དག་གྱིས་རེན་མེད་པར་ལངས་
ནས་ནྱི་བཤང་གཅྱི་དོར་བའྱི་བྱ་བ་དག་མྱི་བྱའོ། །ལུས་ནྱི་ནད་མེད་པ་བདེ་བར་གནས་པས་ལངས་ནས་བཤང་
གཅྱི་སོགས་བྱས་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །སེར་སྐྱར་བཅས་པ་བཀྲུ་སན་ཟོས་ནས་མྱི་གཙང་བ་བྱུང་
བ་ལྡུམ་ཞྱིང་ལ་བཤང་གཅྱི་གཏོར་བས་ཝ་འདུས་ནས་ལྡུམ་ཞྱིང་མ་རུངས་པར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་གང་ཡང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སོམ་ལྡན་ལུས་བདེ་བར་གནས་པས་ཆུའམ་རྩྭ་སོན་དག་ལ་ཡང་བཤང་གཅྱི་དང་སྐྱུགས་པ་དང་མཆྱིལ་མ་དང་
ངར་སབས་རྣམས་མྱི་འདོར་རོ། །ཅྱི་སེ་འདོར་བར་བྱེད་ན་སོམ་བརོན་དེ་ལ་འདྱིར་ེས་བྱས་བསྐྱེད་པར་ཐེ་ཚོམ་
མེད་དོ། །གཞན་དུ་འདོར་ས་མ་རེད་པར་འདོར་དགོས་པ་དེ་འདའྱི་རེན་དག་བྱུང་ན་ནྱི་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །དཔེར་ན་ས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་རྩྭ་སོན་གྱིས་ཁབ་ནས་འདོར་ས་མ་རེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དགུ་པ་རྒྱུ་བ་དགག་
པ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་ེ་དགས་དགེ་བསྐོས་ཀྱི་ཟན་གཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དེའྱི་གདུགས་ཚོད་ཁེར་ནས་ཡུན་རྱིང་པོ་
མ་བྱུང་བ་ལ་དགེ་བསྐོས་ཀྱིས་ཤྱིང་ལ་འཛེགས་ཏེ་བལྟས་པས་མྱི་གང་ལས་ལྷག་པར་ཤྱིང་ལ་འཛེག་པར་མྱི་བྱ་
ཞེས་བཅས་སོ། །ཡང་དོན་མཐུན་དང་འགོགས་པའྱི་དགེ་སོང་སག་གྱིས་བསད་པས་རེན་མ་གཏོགས་པར་
ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་སོད་ལམ་ཕུན་ཚོགས་སུ་བྱ་བ་ནྱི། ཀུན་མཁེན་ཡབ་ཀྱིས་བསན་པའྱི་སོད་པས་
དགེ་སོང་རྣམས་རག་ཏུ་གནས་པར་བྱ་སེ། དེར་མ་ཟད་འགེང་བ་དང་ལ་བ་དང་འདུག་པ་དང་འཆག་པ་ལ་ཡང་
ཀུན་མཁེན་གྱིས་བསན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་བྱ་སེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཀུན་མཁེན་ལ་ཡབ་ཅེས་བརོད་པ་ནྱི་དགེ་སོང་
རྣམས་དེའྱི་སྲས་ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་འཐད་པ་བསན་པ་ནྱི། ཀུན་མཁེན་གྱིས་ཇྱི་སྐད་བསན་པའྱི་སོད་པ་
ལ་གནས་དགོས་པ་གང་གྱི་ཕྱིར་ན་བདག་ཅག་རྣམས་ནྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་སྲས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བདེ་
གཤེགས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མཐའ་ཡས་པའྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བདག་ྱིད་དོ། །ཟླ་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་
འབྱུང་གནས་ཡྱིན་པས་ཡབ་གཅྱིག་གོ །བདེ་གཤེགས་དེས་བསན་པའྱི་སོད་ཡུལ་གསུང་རབ་ཀྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་
ཆོས་ཀུན་གྱི་རང་བཞྱིན་བདག་མེད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་གང་གྱིས་རོགས་པའྱི་བློ་ནྱི་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་
པའོ། །དེའྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཀང་སེམས་ཞྱི་བྱེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བདག་ྱིད་ཀྱི་སེམས་ཕྱི་
རོལ་དུ་གཡོ་བ་ལས་བཟློག་པར་བྱ་སེ། སེམས་ཀྱི་བསབ་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་ཐོབ་
པར་འདོད་པ་དེ་དག་གྱིས་གོང་དུ་བསན་པ་དེ་ལྟར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་
བསབ་བྱ་ལ་སད་དོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། བསབ་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གྱིས་བསན་པ་འདྱི་ནྱི་བསབ་པར་བྱ་
བའྱི་ཆོས་མང་པོ་ཚིག་ཉུང་ངུས་མདོར་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་བསན་ཟྱིན་
ཏོ། །གྱིས་པ་རོད་པ་ཕྱིར་བཅོས་ལ་མཚམས་སར་བ་དང་། དངོས་ཀྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། བསབ་པར་བྱ་བའྱི་
ཆོས་མང་པོ་བསན་པ་དེའྱི་རེས་སུ་རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་སོན་ཏེ། སོན་པ་སེར་སྐྱའྱི་ཤྱིང་ནྱ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་
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ཆོས་སོན་པའྱི་དུས་ཀྱི་སྱིདྒ་ལའྱི་རྒྱལ་པོའ་ི བུ་མོ་མུ་ཏྱིག་གྱིས་ཕུལ་བའྱི་མུ་ཏྱིག་ལ་བརེན་ནས་རོད་པ་བྱུང་བས་
ཞྱི་བྱེད་བདུན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བསན་པ་འདྱིར་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་གང་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་དན་པ་མ་
སོས་དང་། །དེ་བཞྱིན་གང་མང་ངོ་བོ་ྱིད། །རྩྭ་རྣམས་བཀམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། །ཁས་བླང་བར་ཡང་བྱ་བའོ། །ཞེས་
བྱ་བའོ། །གྱིས་པ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལ་གསུམ་སེ། བསན་པ་དང་། བཤད་པ་དང་། བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བམ་པོ་
ལྔ་བཅུ་པ་ལས། རོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འཁྲུག་ལོང་སེ། དག་བོས་མྱི་མཐུན་པར་སྨྲས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཕྱིར་སེམས་
གཞོལ་བ་ཡྱིན་གྱི། ཁོ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ལྟར་རོད་པ་ནྱི་འཁྲུག་ལོང་དག་ཏུ་བརོད་དོ། །ཞྱི་བྱེད་ནྱི་འཁྲུག་
ལོང་དེའྱི་རེས་ཀྱི་ཆོས་སུ་བརོད་དོ། །དུ་ཡོད་ཅེ་ན། ཞྱི་བྱེད་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། ངོ་བོ་ྱིད་ཚོལ་བ་ལ་སོགས་
པའྱི་ཐབས་དང་། མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་གྱི་ཁད་པར་ལས་ཕེ་བའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་
ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། གཞུང་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་བ་དང་། ཞྱི་བྱེད་དོ། །དང་པོ་རོད་
པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། ཚིག་གྱི་ཕྱིར་སེམས་གཞོལ་བའྱི་འཁྲུག་ལོང་སེ། རོད་པའྱི་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་
པའོ། །དབྱེ་ན་འགེད་ཕྱིར་དང་། མྱི་གདམས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལྟུང་ཕྱིར་དང་། བྱ་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་སེ་བཞྱིའོ། །ཞྱི་
བྱེད་ལ་གྱིས་ཏེ། ཤྱི་འཕོས་པ་ལ་སོགས་པ་ངང་གྱིས་ཞྱི་བ་དང་། ཞྱི་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཞྱི་བའོ། །འདྱི་ལ་གང་
ལ་གང་འཇུག་སྱིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པ་གྱིས། དང་པོ་ནྱི། མངོན་སུམ་དན་པ་མ་སོས་དང་། །དེ་
བཞྱིན་གང་མང་ངོ་བོ་ྱིད། །རྩྭ་རྣམས་བཀམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། །ཁས་བླང་བར་ཡང་བྱ་བ་འོ། །ཞེས་བྱ་བ་བདུན་
ལས། འགེད་ཕྱིར་ལ་མངོན་སུམ་དང་། གང་མང་གྱིས་སོ། །མྱི་གདམས་པའྱི་ཕྱིར་ལ་མངོན་སུམ་དང་། དན་
པ་དང་། མ་སོས་པ་གསུམ་མོ། །ལྟུང་ཕྱིར་ལ་མངོན་སུམ་དང་། རྩྭ་བཀམ་དང་། ཁས་བླངས་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་
ཚོལ་བ་སྱིན་པ་བཞྱིའོ། །བྱ་ཕྱིར་ལ་བདུན་ཆར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས། འགེད་ཕྱིར་གྱི་ཞྱི་བྱེད་ལ་གྱིས་
ཏེ། མངོན་སུམ་དང་། དེས་མ་ཞྱི་ན་གང་མང་ངོ་། །མངོན་སུམ་ལ་བརྒྱད་དེ། རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་དང་། གཟུ་བོ་དང་།
དགེ་འདུན་གཞྱིར་གནས་དང་། གསལ་བ་དང་། གསལ་བའྱི་གསལ་བ་དང་། གནས་བརན་སོ་ཐར་དང་བཅས་
པའྱི་དགེ་འདུན་དང་། སེ་སོད་འཛིན་པ་དང་། གནས་བརན་མཐུ་ལྡན་གྱི་མངོན་སུམ་མོ། །དེ་དག་ས་མ་ས་མས་
མ་ཞྱི་ན་ཕྱི་མ་ཕྱི་མས་བྱེད་དོ། །གྱིས་པ་གང་མང་ལ་ལྔ་སེ། གཞྱི་དང་། དུས་དང་། དགེ་འདུན་དང་། བྱེད་པ་པོ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
245

དང་། ཆོ་གའོ། །གཞྱི་ནྱི་རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གྱིས་གཅེས་པའམ་དམ་པར་གཟུང་ཞྱིང་བསམ་བྱའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཆོས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་རོད་པ་མངོན་སུམ་བརྒྱད་ཀྱིས་མ་ཞྱི་བའོ། །དུས་ནྱི་མ་བྱས་ན་དགེ་འདུན་
བྱེ་བའྱི་དོགས་པ་ཡོད་པ་ནའོ། །དགེ་འདུན་ནྱི་ཞྱིར་གནས་སོ། །བྱེད་པ་པོ་ནྱི་ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམ་པར་བསྐོས་
པའོ། །ཆོ་ག་ལ་སོར་བ་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱིས་བྱེད་པ་པོར་བསྐོ་ཞྱིང་དེས་ཚུལ་ཤྱིང་གཞག་པ་ལ་སོགས་
པའོ། །དངོས་གཞྱི་ནྱི་ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམས་ཏེ་གང་མང་བ་རྒྱལ་བ་དང་། མམ་ན་ན་ཐོས་ཆེན་པོའ ་ི ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་
ཚུལ་ཤྱིང་བླང་ངོ་། །མཇུག་སྐྱོ་སོགས་མྱི་བྱ་ཞྱིང་། དེས་མ་ཞྱི་ན་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས་གྱུར་པའྱི་
གནས་དབྱུང་བྱའོ། །སོབ་དཔོན་དྱི་མེད་བཤེས་གེན་ནྱི། ཆོས་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་གྱིས་ཀ་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་
འགེད་ཕྱིར་ལ་མངོན་སུམ་དང་། ཆོས་ཁོ་ན་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་འགེད་ཕྱིར་ལ་གང་མང་བྱེད་དེ། ལྔ་བཅུ་པ་
ལས། ཆོས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་དངོས་པོའ་ི དེ་བཞྱིན་
ྱིད་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་འཁྲུག་ལོང་འགེད་པའྱི་ཕྱིར་རོད་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་འདུལ་བས་
རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་བྱ་བས་ཞྱི་བར་བསན་ལ། ཆོས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་ྱི་ཚེའྱི་དངོས་པོའ ་ི དེ་བཞྱིན་ྱིད་
ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་འཁྲུག་ལོང་འགེད་པའྱི་ཕྱིར་རོད་པ་ནྱི་ཚུལ་ཤྱིང་མང་པོ་སྱིན་པས་རྒྱུད་
གཅྱིག་ཏུ་བྱ་བས་ཞྱི་བར་བསན་ཏོ་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་མྱི་གདམས་པའྱི་ཕྱིར་གྱི་ཞྱི་བྱེད་ལ་གྱིས་ལས། དང་
པོ་གེང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་སོ། །གྱིས་པ་གེང་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་གཞྱི་མེད་དང་། གཞྱི་གཞན་དང་།
བཅོས་ཟན་དང་། སོན་པས་བྱས་པ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་གསུམ་ལ་དན་པ་དང་། ཐ་མ་ལ་མ་མྱོས་པས་འདུལ་བས་
སོ། །དྱི་མེད་བཤེས་གེན་ནྱི། རྒྱུ་བཅས་ལ་གང་མང་ཡང་སེར་ཏེ། ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཆོས་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་
གྱིས་ཀའྱི་གདམས་ངག་ལ་སོགས་པ་འཇོགས་པས་གཞན་སོང་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ལས་བྱུང་བའྱི་འཁྲུག་
ལོང་མྱི་གདམས་པའྱི་ཕྱིར་རོད་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་འདུལ་བས་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་བྱ་བས་ཞྱི་བར་འགྱུར་ལ།
ཆོས་ྱི་ཚེའྱི་གདམས་ངག་ལ་སོགས་པ་འཇོག་པས་གཞན་སོང་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ལས་བྱུང་བའྱི་འཁྲུག་
ལོང་མྱི་གདམས་པའྱི་ཕྱིར་རོད་པ་ནྱི་ཚུལ་ཤྱིང་མང་པོ་སྱིན་པས་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པས་ཞྱི་བར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་ཕྱིར་རོད་པའྱི་ཞྱི་བྱེད་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ེས་པ་མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
ཚོལ་བས་སོ། །གྱིས་པ་ཤེས་པ་ལ་འཕོས་མེད་དང་། འཕོས་བཅས་གྱིས་ལས། འཕོས་མེད་ནྱི་ཁས་བླངས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཀྱིས་སོ། །འཕོས་བཅས་ལ་གྱིས་ལས། ྱི་ཚེ་བ་ལ་འཕོས་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་སོ། །མཐའ་དག་ལ་འཕོས་པ་
རྩྭ་བཀམ་གྱིས་སོ། །བཞྱི་པ་བྱ་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་ནྱི་རྒྱུའྱི་སོ་ནས་ཞྱི་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཞྱི་བར་བྱ་སེ། རོད་པ་
ས་མ་གསུམ་ཆར་ལ་བརེན་ནས་ལས་ལ་མཐུན་པ་མྱི་སྱིན་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་
བཞྱི་སེ། འགེད་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་དང་། མྱི་གདམས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལྟུང་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་དང་། བྱ་ཕྱིར་གྱི་
རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱི་ཞྱི་བྱེད་དང་། གང་མང་གྱི་ཞྱི་བྱེད་དོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ། གཟུ་བོའ ་ི མཚན་ྱིད་དང་། རོད་པ་སེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། མངོན་སུམ་གྱི་སྒྲ་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི།
འོག་ནས་བགང་བའྱི་མངོན་སུམ་བརྒྱད་ལ་གཟུ་བོའ ་ི མངོན་སུམ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་གཟུ་བོའ་ི མཚན་ྱིད་གང་
ཞེ་ན། འདྱིར་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་གྱིས་ཡུལ་ལོངས་གཅྱིག་གྱི་རོད་པ་ཞྱི་བར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་གསུངས་ཏེ།
གཟུ་བོ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ལུས་དང་ངག་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་བསམས་པའྱི་སོ་ནས་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པའོ། །གཟུ་བོ་
དེ་ལ་སོ་བ་ཡང་དག་པར་དྱི་བར་བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་མཐའ་དག་གྱི་དབུས་སུ་བསྐོའ །ོ །གཟུ་བོ་དེས་ཀང་གྱིང་བྱ་
གྱིང་བྱེད་དེ་གྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ལེགས་པར་འགང་བར་བྱ་སེ་སུ་བདེན་བརག་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་རོད་པ་
སེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། གནས་བརན་དང་བཅས་སོ་སོར་ཐར་པ་དང་བཅས་པའྱི་དགེ་འདུན་གྱི་སྐབས་སུ་རོད་
པ་སེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས། རོད་པ་སེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། འདུན་པས་འགོ་བ་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏྱི་
མུག་དང་། འཇྱིགས་པས་འགོ་བ་རྣམ་པ་བཞྱི་སངས་པ་དང་། རོད་པ་དག་ཡང་དག་པར་སེད་པར་བྱེད་པར་
འདོད་པ་དེ་ལ་རོད་པ་སེད་པའྱི་ཐབས་ས་མ་རྣམས་དང་། དེས་མ་ཞྱི་ན་སེད་པའྱི་ཐབས་ཕྱི་མ་ཡང་ནྱི་ཤེས་
པའོ། །གསུམ་པ་མངོན་སུམ་གྱི་སྒྲ་དོན་ནྱི། རོད་པ་བྱུང་བ་རྣམས་ཆོས་དང་འདུལ་བ་དང་སོན་པའྱི་བསན་པ་
བཞྱིན་དུ་ཞྱི་བར་བྱ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། ས་འགྱུར་ལས། རོད་པ་གཟུ་བོའ ་ི མངོན་སུམ་དང་། །གང་ཟག་དེ་ཡང་
མངོན་སུམ་བརོད། །ཅེས་པ་ལས། རོད་པ་པོའ ་ི རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་གང་ཟག་དེ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བརོད་
དོ། །ཆོས་མངོན་པའྱི་དོན་ལ་རོད་པ་ན་ཤེས་བྱའྱི་གནས་ཚུལ་བཞྱིན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་མངོན་
སུམ་དང་། མདོ་སེའྱི་དོན་ལ་རོད་པ་ན་སོན་པའྱི་བཀའ་བཞྱིན་དུ་ཞྱི་བར་བྱས་པ་དེ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་བཀའ་
མངོན་སུམ་མོ། །འདུལ་བ་ལ་རོད་པ་ན་འདུལ་བར་བརོད་པ་བཞྱིན་ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་གཏན་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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འབེབས་པ་ནྱི་འདུལ་བ་མངོན་སུམ་སེ། འདྱི་དག་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་། གང་མང་གྱི་ཞྱི་བྱེད་གྱིས་ལས་གཅྱིག་
རོད་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཞྱི་བྱེད་དུ་བརོད་དོ། །མངོན་སུམ་གྱི་ཞྱི་བྱེད་འདྱི་ནྱི་བློ་དམན་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་གྱི་
ཞྱི་བྱེད་དན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཕོགས་ཙམ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་གང་མང་གྱི་ཞྱི་བྱེད་ལ་བསན། བཤད། བསྡུ་
བ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནྱི། མངོན་སུམ་གྱིས་མ་ཞྱི་ན་གང་ཡང་དགེ་སོང་དགུའམ་བཅུ་ཡྱིས་སམ་ལྔའམ། དེ་ལས་
ལྷག་པས་ཀང་རུང་གང་མང་བ་དག་གྱིས་ནྱི་ཤགས་ཕེ་བ་ལྟར་རོད་པ་དག་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་གང་མང་གྱི་ཞྱི་
བྱེད་དུ་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམས་པར་བྱེད་པ་བསྐོ་བ་དང་། ཚུལ་ཤྱིང་ཇྱི་
ལྟར་བྲྱིམས་པ་དང་། རོད་པ་ཞྱི་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུ་བོའ ་ི མངོན་སུམ་དང་། རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་ལ་
སོགས་པ་གང་ཟག་གྱི་མངོན་སུམ་དང་། དགེ་འདུན་གཞྱིར་གནས་དང་། མཁས་ཤྱིང་གསལ་བ་དང་། ཆེས་
མཁས་ཤྱིང་གསལ་བ་དང་། སོ་སོར་ཐར་པ་དང་བཅས་པའྱི་དགེ་འདུན་དང་། གལ་ཏེ་གཟུ་བོའ ་ི ཞྱི་བྱེད་དང་།
གང་མང་གྱི་ཞྱི་བྱེད་དང་། གང་ཡང་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བའྱི་བསན་བཅོས་ཤེས་པའྱི་གནས་བརན་ནམ་གནས་
བརན་མཐུ་ལྡན་གྱི་བར་གྱི་ས་མ་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཞྱི་ན་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལ་གཏད་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་གཞན་
གནས་བརན་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་འགེད་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་མ་ཞྱི་ན་རོད་པ་དེ་ཚོགས་དགེ་འདུན་གཞྱིར་
གནས་ལ་འབུལ་ལོ། །ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱིས་ཀང་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་དགེ་སོང་ཚུལ་ཤྱིང་ཡང་དག་པར་
བྲྱིམ་པ་བསྐོའ །ོ །ཆོས་ལྔ་ནྱི། སར་བཞྱིན་འགོ་བ་རྣམ་བཞྱི་དང་བྲལ་བ་དང་། འདྱིར་ལྷག་པར་དགོས་པ་ཚུལ་
ཤྱིང་བྲྱིམ་པ་ལ་སོ་བ་ཡང་བསན་པས་ལྔའོ། །གྱིས་པ་ཚུལ་ཤྱིང་ཇྱི་ལྟར་བྲྱིམས་པ་ནྱི། གང་ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམ་པར་
བསྐོས་པ་དེས་བྲྱིམས་པར་བྱ་བའྱི་ཚུལ་ཤྱིང་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཆོས་སོན་བྱེད་དང་། ཆོས་མྱིན་སོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་
ཤྱིང་ངོ་། །ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཤྱིང་དེ་ནྱི་མཆོད་པར་འོས་པ་དང་ཡ་ཡོ་མེད་པ་དང་པོ་དང་དྱི་ཞྱིམ་པ་དང་རེག་ན་བདེ་
བའོ། །ཅྱིག་ཤོས་ཆོས་མ་ཡྱིན་གྱི་ཚུལ་ཤྱིང་ནྱི་དེ་ལས་བཟློག་པ་སེ། ཡོན་པོ་དང་དྱི་ངན་པ་དང་རེག་བྱ་རྩུབ་
པའོ། །བྲྱིམས་པའྱི་ཚེ་ན་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཤྱིང་ལག་པ་གཡས་སུ་བཅང་ཞྱིང་། ཅྱིག་ཤོས་ཆོས་མྱིན་གྱི་ཚུལ་ཤྱིང་
གཡོན་པར་སེང་ནས་བཀབ་སེའོ། །སར་ཡང་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ན་ནན་ཏན་དང་ལྡན་པས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་
དུ་གནས་བརན་གྱིས་དང་པོར་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཤྱིང་ལོངས་ཤྱིག་ཅེས་སོས་ནས་རབ་ཏུ་བྲྱིམ་མོ། །གསུམ་པ་རོད་
པ་ཞྱི་བའྱི་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞྱི་ཞྱིང་དེ་ལ་སྐྱོར་པའྱི་ེས་པ་དང་། ཆོས་མྱིན་དུ་ཞྱི་ཞྱིང་དེ་ལ་
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སྐྱོར་བའྱི་ེས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམས་པ་དེར་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕོགས་སོན་པའྱི་བརར་གྱུར་པ་
དགེ་བའྱི་ཚུལ་ཤྱིང་ལེན་པ་རྣམས་ནྱི་མང་བར་གྱུར་ན་ཚུལ་ཤྱིང་དེ་ཡྱིས་ཆེད་དུ་བྱ་བའྱི་དོན་ཆོས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་
རོད་པ་དེས་ཞྱི་བར་གོ་བར་བྱའོ། །ཆོས་ཕོགས་སུ་རོད་པ་ཞྱི་བ་དེ་ལ་ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞྱི་བ་ལས་མ་ཞྱི་ཞེས་
སྐྱོར་བར་བྱེད་པའྱི་དགེ་སོང་ལ་ནྱི་སར་བཤད་པའྱི་སྐྱོ་སོགས་ཀྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སར་ཡང་
ཅྱིག་ཤོས་ཆོས་མ་ཡྱིན་གྱི་ཚུལ་ཤྱིང་མང་བ་དེ་ལྟར་ནའང་རོད་པ་དེ་ནྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་གྱི་ཕོགས་སུ་ཞྱི་བར་
བརོད་པར་བྱའོ། །ཆོས་མྱིན་སྐྱོར་བྱེད་དགེ་སོང་ལ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆོས་མ་ཡྱིན་གྱི་ཕོགས་སུ་ཞྱི་བ་དེ་
ལྟར་ན་ཡང་སར་ཡང་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་དགེ་སོང་ལ་ེས་བྱས་ཏེ། ལྟུང་བྱེད་དངོས་ནྱི་མྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་
བ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་འདྱི་ནྱི་གང་མང་གྱི་ཞྱི་བྱེད་ཅེས་རབ་ཏུ་གགས་པའྱི་འདུལ་བར་སོན་པ་དཔའ་བོས་
གསུངས་སོ། །འདྱི་ནྱི་རོད་པ་དང་འཁྲུག་ལོང་ལས་བརམས་པའྱི་ཞྱི་བྱེད་ཀྱི་འདུལ་བ་ལ་མངོན་སུམ་དང་གང་
མང་གྱིས་ལས། འདྱི་ནྱི་གྱིས་པར་གགས་སོ། །གྱིས་པ་མྱི་གདམས་པའྱི་རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་ལ་བསན། བཤད་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་བཞྱི་ལས་དང་པོ་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་གྱིས་པ་མྱི་གདམས་པའྱི་རོད་པ་ཞྱི་
བྱེད་འདྱི་ནྱི་འདུལ་བ་རྱིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །འགྱུར་གསར་ལས། གསུམ་པོ་མྱི་གདམས་རོད་ཞྱི་
བྱེད། །ཅེས་པ་ལྟར་ན། འོག་ནས་འབྱུང་བའྱི་གསུམ་པོ་འདྱི་ནྱི་མྱི་གདམས་པའྱི་རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་དུ་འདུལ་བ་རྱིག་
པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པོ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་འདུལ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་དན་པས་འདུལ་བ་
དང་། མ་སོས་པ་ཡྱིས་འདུལ་བའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་མངོན་སུམ་གྱིས་འདུལ་བ་ནྱི།
འགའ་ཞྱིག་ལ་ལྟུང་བ་གེངས་ནས་གསོ་སོང་དགག་དབྱེ་ལ་སོགས་པའྱི་གདམས་ངག་བཞག་པས་རོད་པ་གེང་
རྒྱུ་ཡོད་མེད་གྱིས་ཀྱི་གེང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལ་ས་མ་མངོན་སུམ་གྱིས་འདུལ་བ་བཞྱིན་དུ་མངོན་སུམ་བརྒྱད་པོ་ས་མ་
ས་མས་མ་ཞྱི་ན་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་བྱ་སེ། ས་མ་འགེད་ཕྱིར་གྱི་སྐབས་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་གེང་རྒྱུ་
མེད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། གཞྱི་མེད་པར་གེང་བ་དང་། གཞྱི་གཞན་གྱིས་གེང་བ་དང་། ཕྱིར་བཅོས་ཟྱིན་པ་གེང་བ་དང་།
སོན་པས་བྱས་པ་ལ་གེང་བའོ། །གནས་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་ལ་དན་པས་འདུལ་བ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ྱིད་ལ་མྱི་
བདེན་པའྱི་སྐུར་པ་འདེབས་པའྱི་ཚིག་ནྱི། མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་སྐྱེས་གྱིས་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་དགེ་སོང་མ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མཛའ་མོས་གད་བུ་ནོར་གྱིས་བདག་ལ་མྱི་ཚངས་པར་སོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བརྫུན་ཚིག་སོན་སོན་
པ་ལ་ཞུས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཏེ། ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་རོད་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུའོ། །དན་པས་འདུལ་བ་སྱིན་ཚུལ་དངོས་ནྱི།
གད་བུ་ནོར་ལ་ཚུལ་འདྱིས་གེང་པ་ན། དགེ་སོང་ཁེད་ཅག་གྱིས་གད་བུ་ནོར་ལ་དན་པས་འདུལ་བ་བྱྱིན་ཅྱིག
སྱིན་པའྱི་ཚུལ་ཡང་ནྱི་འདྱི་ལྟར་བྱ་སེ། དེས་ནྱི་གད་བུ་ནོར་གྱིས་རྒན་པའྱི་མཐའ་ལོགས་སུ་འདུད་པ་བྱས་ནས་
ཙོག་པུར་ཐལ་མོ་སར་ཏེ་འདྱི་སྐད་ཅེས་བརོད་དེ། དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསོན་ཅྱིག བདག་གད་བུ་ནོར་
ལ་ཚུལ་མྱིན་བྱས་སོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་ལོག་པའྱི་ཚིག་གྱིས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དེ་ནྱི་ཚོགས་དགེ་འདུན་ལ་
གསོལ་ལོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། དན་པས་འདུལ་བ་བདག་ལ་གནང་། །ཞེས་སོ། །ཚིག་དེ་ལྟར་ལན་གསུམ་བརོད་པའྱི་
རེས་ལ། དགེ་སོང་གཅྱིག་གྱིས་གསོལ་བའྱི་ལས་བྱས་ནས་ལྟུང་བ་མེད་པའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་ཞྱིང་དག་པས་ན་
གད་བུ་ནོར་དེ་ལ་དན་པས་འདུལ་བ་སྱིན་ནོ། །ཆོ་ག་ནྱི་ལུང་ལས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ལས་གསོལ་
བཞྱིས་སྱིན་ནོ་ཞེས་པའང་སང་ངོ་། །འདྱི་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱིས་དག་པ་བྱྱིན་པས་རོད་པ་ཞྱི་བའོ། །གསུམ་པ་མ་
སོས་པས་འདུལ་བ་ནྱི། སོན་པས་བྱས་པ་ལ་གེངས་ནས་རོད་པ་ན་སོས་པ་དེ་དག་ལ་སྱིན་པར་བྱ་བ་མ་སོས་
པའྱི་འདུལ་བ་གསུངས་པ་ནྱི། དགེ་སོང་བྱེ་མ་སྐྱེས་བཞྱིན་དུ་བདག་གྱིས་གཞན་ལ་བརེག་པ་དང་ཚིག་ངན་ལ་
སོགས་པ་སྨྲ་བ་དེའྱི་ཚེ་སེམས་འཁྲུག་པའམ། སོས་པའམ་བློ་ནྱི་ཚོར་བས་གཟྱིར་བའྱི་གནས་སྐབས་ཏེ། དེས་
ན་སོམ་བརོན་རྣམས་ཀྱིས་བདག་དན་པ་དམན་པའྱི་ཕྱིར་གཞན་བརེག་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ན་ལྟུང་བ་ཆོས་
ཤྱིག་ཅེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བའྱི་གཞྱི་དེས་གེང་ན་མ་སོས་པའྱི་འདུལ་བ་གནང་བར་གསོལ་ལོ། །ཇྱི་སྐད་
དུ། དགེ་འདུན་ལ་གསན་དུ་གསོལ་ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་པས་སོ། །མ་སོས་པའྱི་འདུལ་བ་འདྱི་ལ་ཡང་སྱིན་
ཚུལ་ནྱི། གསོལ་བ་སོན་དུ་བརོད་པའྱི་གསོལ་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་སྱིན་ནོ། །དན་པ་དང་མ་སོས་པ་གྱིས་ཀ་ལུང་
ལས་གསོལ་གྱིས་སུ་སང་ཡང་འདྱིར་ཀརྨ་ཤ་ཏམ་དང་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལྟར་བཀོད་དོ། །ཚུལ་དེས་དེ་ལྟར་
རོད་པ་ཞྱི་བ་ནྱི་མ་སོས་པའྱི་འདུལ་བ་ཡྱིས་ཞྱི་བའོ། །མྱི་གདམས་པའྱི་རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་
ལྟུང་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ས་མར་མ་ཟད་ལྟུང་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་དག་
ལ་ཡང་འདུལ་བ་བཞྱི་ཡྱིས་མྱུར་དུ་ཞྱི་བའྱི་བྱ་བ་འཇུག་གོ །འདུལ་བ་ནྱི་ཞྱི་བྱེད་དོ། །བཞྱི་གང་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་
ཡང་དག་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། མངོན་སུམ་དང་། རྩྭ་བཀམ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ལྟུང་བ་མངོན་པར་བྱ་བའྱི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དོན་དུ་ལྟུང་བའྱི་དེ་ྱིད་འཚོལ་བའོ། །ས་འགྱུར་ལས། རྩྭ་བཀམ་དེ་ྱིད་འཚོལ་ལ་ནྱི། །ཞེས་འདོན་ནོ། །ལྟུང་
ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་ལ་ལྟུང་བ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཤེས་པ་དང་། མྱི་ཤེས་པ་གྱིས་ལས། ཤེས་པ་ལ་ཁས་བླངས་དང་། རྩྭ་
བཀམ་དང་། མངོན་སུམ་འཇུག་གོ །མྱི་ཤེས་པ་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་འཚོལ་བ་འཇུག་གོ །ལྟུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཤེས་པ་ལ་
ཡང་གེང་བྱ་གེང་བྱེད་གྱིས་པོ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་ལས་ཕྱིར་མ་འཕོས་པ་དང་འཕོས་པའོ། །མ་འཕོས་པ་ནྱི་ཁས་
བླངས་ཀྱིས་ཞྱི་བའོ། །ཕྱིར་འཕོས་པ་ལ་དགེ་འདུན་འགའ་ཞྱིག་དང་འབྲེལ་པ་ལ་མངོན་སུམ་འཇུག་ལ། དགེ་
འདུན་མཐའ་དག་དང་འབྲེལ་པ་ལ་རྩྭ་བཀམ་འཇུག་གོ །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། ཁས་བླངས་དང་།
མངོན་སུམ་དང་། རྩྭ་བཀམ་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་འཚོལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལྟུང་བར་བཅས་པའྱི་དགེ་སོང་ལ་ལྟུང་བ་
གེང་པའམ་མ་གེང་ན་ཡང་ལྟུང་བ་ཅན་གྱི་དགེ་སོང་གྱིས་དག་པའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱི་མདུན་དུ་ཙོག་པུར་འདུག་
པ་ཡྱིས་ཐལ་མོ་སར་ལ་དན་པ་དང་ལྡན་པས་རྒན་པ་ལ་ཕག་བྱས་ནས་རང་གྱི་དོན་དུ་སགས་ལན་གསུམ་
བརོད་དེ། དགེ་སོང་དགོངས་ཤྱིག ཁོད་ཀྱི་མདུན་དུ་ལྟུང་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་བཤགས་སོ་ཞེས་བརོད་
དོ། །བཤགས་ཡུལ་དེས་ཀང་བཤགས་མཁན་དེར་ལྟུང་བ་མཐོང་ངམ་ཞེས་དྱི་ཞྱིང་། དེས་མཐོང་ངོ་ཞེས་ལན་
ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྨྲའོ། །ཡུལ་དེའྱི་ཚིག་གྱིས་ཕྱིན་ཆད་ལྟུང་བ་དག་ལ་དགའ་བ་མྱིན་པ་སེ་མྱི་དགའ་བར་བྱེད་
དམ་ཞེས་དྱི་ཞྱིང་། དེས་ཀང་དགའ་བར་མྱི་བྱེད་ཅེས་པའྱི་ཚིག་བརོད་དོ། །ཡུལ་གྱིས་ཐབས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་
དང་། རང་གྱིས་ལེགས་སོ་ཞེས་ཀང་ངེས་པར་བརོད་དེ། འདྱི་ནྱི་ལྟུང་བ་དེ་ཁས་བླངས་པས་རོད་པ་དེ་ཞྱི་
བའོ། །ཕས་ཕམ་ལ་སོགས་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་གང་རུང་བྱུང་བ་ལ་བྱུང་ངོ་ཞེས་ཚོགས་མཆོག་དགེ་འདུན་ལ་ཁས་
བླངས་པས་འདུལ་བ་གསོལ་ཞྱིང་། གསོལ་བ་ལྟར་སེར་བ་ན་དེ་ལྟར་རོད་པ་དེ་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་ཁས་
བླངས་པའྱི་ཞྱི་བྱེད་ྱིད་དུ་མཁས་པས་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་འདུལ་བ་ནྱི། འདྱི་ལྟར་སེའུའྱི་
རྱིང་གྱི་འགམ་དུ་སོན་དགེ་སོང་རྱི་དྭགས་འཛིན་གྱི་བུ་ནག་པོས་ཁྲུས་ཟྱིན་པ་ན་བདག་གྱི་ཡྱིན་སམ་ནས་གཞན་
གྱི་ཆོས་གོས་དག་ཁེར་ནས་སོང་པ་ལ། ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་གེང་དན་མ་བྱས་པར་མཐུ་
ཡྱིས་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་། ནག་པོ་མན་ཡོད་དུ་སོང་སེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྟུང་བ་ལས་བསང་
ངོ་། །དེ་ནས་དགེ་སོང་ནག་པོ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་བའྱི་ཕྱིར་དགེ་སོང་ཡངས་པ་ཅན་རྣམས་མན་ཡོད་དུ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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འོངས་པར་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་མངོན་སུམ་དུ་རོད་པས་འགོ་བ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་འདུལ་བ་ཞེས་ཡང་དག་
པར་བསན་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱིས་འདུལ་བའྱི་དེ་ྱིད་འདྱི་འདྱིར་ཡང་བསན་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱིས་འདུལ་བ་སར་
ཡང་རབ་ཏུ་བཤད་པ་ྱིད་སར་ཡང་འདྱིར་བཟླས་པས་སོ། །གསུམ་པ་རྩྭ་བཀམ་ལྟ་བུ་ནྱི། དགེ་འདུན་ཀུན་ཕན་
ཚུན་ལྟུང་བ་གེང་པའྱི་སོ་ནས་རོད་པས་འབྲེལ་བ་ལ་རྩྭ་བཀམ་པ་ལྟ་བུར་སེམས་ཕན་ཚུན་བཏུད་དེ་རབ་ཏུ་ཞྱི་
བར་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །བྱེད་ཚུལ་ནྱི། རང་ཕོགས་ཀྱི་གནས་བརན་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་སོང་ནའང་གནས་སྐབས་
དེར་གཞན་ཕོགས་སུ་འགོ་བའྱི་སོན་ལ་རང་གྱི་ཕོགས་ལ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་འདྱི་ལྟར་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་
བསན་པར་བྱའོ། །ཁེད་ཅག་རྣམས་རོད་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་ཞྱིང་རོད་པ་ལས་སར་ལྡོག་པར་བྱེད་པའང་
དཀའ་བར་གནས་པས་འདྱིར་ཁེད་རོད་པ་བྱེད་པ་འདྱི་ནྱི་ལེགས་པར་རེད་པ་མྱིན་ཏེ། འདྱི་འད་དགེ་སོང་ཡྱིན་
ནམ་ཅྱི་སེ་དགེ་སོང་གྱི་གངས་སུ་མྱི་འགོའ །ོ །གཞན་ཡང་ཁེད་ཀྱི་གནས་བརན་དང་བདག་ཅག་ལ་ངེས་པར་ལྟུང་
བ་གང་བྱུང་བའྱི་ནང་ནས་སོམ་པོའམ་མཐར་ཐུག་ཕམ་པ་བྱུང་ནས་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་གེང་བ་སངས་ནས་ནྱི།
ཕམ་ལྷག་མ་གཏོགས་པའྱི་ལྟུང་བ་ལྷག་མ་དེ་ནྱི་གཞན་ཕོགས་ལ་བཤགས་པའྱི་སོ་ནས་ེ་བར་ཞྱི་བར་སོ་བས་
གནས་སོ་ཞེས་རང་ཕོགས་དེ་ལ་གནས་བརན་དེས་སྨྲས་པ་ལ་རང་ཕོགས་གཅྱིག་ཀང་མྱི་ན་པའམ་མྱི་ཟློག་
ཅྱིང་གཤེ་བ་མྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་རང་བཞྱིན་དུ་རོད་པ་དེ་ཞྱི་བར་གནས་སོ། །སོམ་པོའ་ི མཐར་ཐུག་སང་དགོས་ནྱི།
མདོ་མཛད་པས། འདྱི་ལ་མང་པོ་དག་གྱི་དོན་དུ་དགེ་འདུན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བཤགས་པར་བྱ་བ་དག་ནྱི་གཅྱིག་
གྱིས་ཕྱིར་བཅོས་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། དྱི་མེད་བཤེས་གེན་གྱིས་ཀང་། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཅྱིག་
ཅར་བཤགས་པས་ཕྱིར་བཅོས་ཞེས་འཆད་པ་ན་སྱིར་བཏང་ལ་སོམ་པོ་དང་ཕམ་ལྷག་ཕྱིར་འཆོས་ཚུལ་དེ་འད་
མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིག་ཤོས་གཞན་ཕོགས་ཀྱི་གནས་བརན་ལ་ཡང་རང་ཕོགས་ཀྱི་གནས་བརན་དེས་ནྱི་སར་
བཞྱིན་བརོད་པར་བྱའོ། །གཞན་ཕོགས་ཀྱི་གནས་བརན་གྱིས་ཀང་རང་གྱི་འཁོར་ལ་སར་བཞྱིན་བརོད་པ་ན་
སྐབས་དེ་ལ་ཡང་གལ་ཏེ་རང་གྱི་འཁོར་གྱི་ནང་ནས་ཞྱི་བའྱི་སེམས་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དེའྱི་
ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ན་པར་བྱེད་པ་མྱིན་ན་ལྟུང་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་དེ་རྩྭ་བཀམ་པའྱི་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ེ་
བར་ཞྱི་བ་ནྱི་འཐོབ་བོ། །རོད་པ་ནྱི་ཕན་ཚུན་བཤགས་པར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གྱིས་ཞྱི་ཞྱིང་། བཤགས་པ་ནྱི་
ཕྱིས་བྱེད་པར་གསལ་ལོ། །བཞྱི་པ་ངོ་བོ་ྱིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་སྱིན་པ་ནྱི། སར་བྱས་བའྱི་ལྟུང་བ་བརེད་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པ་དན་ཏེ། དགེ་འདུན་གྱི་མདུན་དུ་ལྟུང་བ་དེ་ཁས་བླངས་པ་ཡང་ནྱི་སར་ཡང་བློ་འཁྲུལ་ནས་ལོག་པར་ཤེས་པ་
ཡྱིས་དགེ་འདུན་གྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལྟུང་བ་དེ་བརེད་ནས་སར་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ནྱི་ སོན་དགེ་སོང་མེ་བཞྱི་ལ་ཇྱི་
ལྟར་བྱས་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་མེ་བཞྱི་ལྟ་བུ་ལ་ལྟུང་བ་དེའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་འཚོལ་བ་སྱིན་པས་རོད་པ་དེ་འདུལ་
བའྱི་ཐབས་དགེ་སོང་ལ་སྱིན་པར་བྱའོ་ཞེས་གཞན་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའྱི་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ར་ལག་སོན་པས་
གསུངས་སོ། །མེ་བཞྱི་ལྟ་བུ་དེས་ཀང་སར་བསན་པ་དེ་ལྟར་རྒན་པའྱི་མཐར་ནྱི་འདུག་སེ། དགེ་འདུན་ཀུན་ལ་
ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱ་ཞྱིང་། གསོལ་བ་འདེབས་པ་དེ་ལ་མེ་བཞྱི་ལ་བྱ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་འདུན་
གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་གསོལ་བཞྱིའྱི་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ས་མ་བཞྱིན་བྱ། འདྱིའྱི་ཀུན་སོད་མཁན་པོ་དང་སོབ་
དཔོན་མྱི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སོ་མགུ་སོད་པ་དང་འད་སེ། འདྱིས་གཞན་མེད་ཀང་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་མདོ་འདོན་
དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །བཞྱི་པ་བྱ་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་ནྱི། རོད་པ་ས་མ་གསུམ་པོའ ་ི རེས་སམ་རེས་མྱིན་ཡང་རུང་
སེ་ལས་ལ་མྱི་འདུ་བའམ། འདུས་ཀང་ཕྱིར་བཟློག་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་རོད་པ་ནྱི་བྱ་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་སེ། དགེ་སོང་
གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་ལ་མཐུན་པ་བྱྱིན་པས་ཞྱི་སེ། རྒྱུའྱི་སོ་ནས་ཞྱི་བྱེད་བདུན་པོ་ཀུན་གྱིས་ཞྱི་བ་ཐོབ་
བོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་ཞྱི་བྱེད་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། མྱི་མཐུན་པ་བྱེད་པ་མྱིན་པ་མཐུན་པར་འདོད་པའྱི་དགེ་སོང་
ཁ་ཅྱིག་ལ་ཞྱི་བྱེད་བདུན་པོ་དེས་འདྱིར་རོད་པ་རྣམས་ཞྱི་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་འགེད་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་
མངོན་སུམ་དང་གང་མང་གྱིས་མ་ཞྱི་ན་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ེ་བར་མ་ཞྱི་བ་གནས་དབྱུང་བྱ་ཞྱིང་། མྱི་
གདམས་པའྱི་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་རྒྱུ་བཅས་ཁས་བླངས་ཀྱིས་མ་ཞྱི་ན་འཐབ་ཀོལ་ལ་འབད་པས་མ་ལོག་པ་གནས་
དབྱུང་བྱའོ། །ལྟུང་ཕྱིར་གྱི་རོད་པ་ེས་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཤེས་པ་གསུམ་ཁས་བླངས་མངོན་སུམ་རྩྭ་བཀམ་གྱིས་
མ་ཞྱི་ན་ཕྱིར་མྱི་འཆོས་པ་གནས་དབྱུང་བྱའོ། །ེས་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་མྱི་ཤེས་པ་ངོ་བོ་ྱིད་འཚོལ་བ་བྱྱིན་ཡང་ངོ་
བོར་མ་ཤེས་ན་མ་མཐོང་བ་གནས་དབྱུང་བྱའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་འདྱི་ནྱི་ར་བའྱི་ལུང་
སོ་སོར་ཐར་པ་ལས་བཤད་པའྱི་མདོ་དོན་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ། །ར་བའྱི་ལུང་ལས་བཤད་པ་
བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་བཤད་པའྱི་ལུང་ལས་བྱུང་བ་གསུངས་པ་ལ་གསུམ་སེ། །མདོར་བསན། རྒྱས་པར་
བཤད། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཤད་པའྱི་ལུང་གཞྱི་དང་། སོགས་པ་རྣམ་འབྱེད་དང་། ཕན་ཚེགས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དང་། གཞུང་བླ་མར་གང་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ཅྱི་ནུས་བརོད་པར་བྱ། ཞུ་བ་དང་འདུལ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ནྱི་
གཞུང་བླ་མའྱི་བྱེ་བྲག་ཡྱིན་ཏེ། གཅྱིག་འཕོས་ལྔ་ཚན་བཅུ་དྲུག་དག་པ་དང་། །གྱིང་གཞྱི་རང་པ་གཏམ་གྱི་
དངོས་པོ་དང་། །མ་ན་ཝྱི་ཀ་བྱ་བའྱི་ཕུང་པོ་སེ། །ཞུ་བ་འདུལ་བྱེད་བླ་མའྱི་ལེའུ་ལག་བཅུ། །ཞེས་གགས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། གང་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་དང་། དེའྱི་འཐད་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། །སོན་པས་བ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་བསོད་སོམས་ལ་གཤེགས་པ་ན་དགེ་སོང་ཞྱིག་དྲུང་ན་མྱི་དགེ་བའྱི་
རྣམ་རོག་གྱི་སྱིག་པ་ལ་ཆགས་པ་གཟྱིགས་ནས། ེས་དམྱིགས་རྣམས་སོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་གནས་པ་ལས་
འགྱུར་རོ་སམ་ནས་དགེ་སོང་གྱིས་སོད་ཡུལ་མྱིན་པར་མྱི་གནས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ན། སོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་
དུ་ཡོད་མ་ཤེས་པ་ལ་བརེན་ནས་གསུངས་པ་ནྱི། རྱིགས་ངན་གྱི་གནས་དང་། རེག་འོས་མ་ཡྱིན་པ་རོལ་མོ་
མཁན་གྱི་གནས་དང་། ཆང་འཚོང་གྱི་ཁྱིམ་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་དང་། སད་འཚོང་མའྱི་ཁྱིམ་དུ་བརོད་པ་སེ་ལྔ་
པོ་འདྱི་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་སོད་ཡུལ་མྱིན་པ་ྱིད་དོ། །ཞུ་བ་ལས་ཤན་པའྱི་ཁྱིམ་དང་རྒྱན་པོ་འགེད་པ་གྱིས་བསན་
པས་བདུན་དུ་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལྔ་སེ། དུས་རྒྱུན་དུ་བྱ་བའྱི་རྱིམ་པ་དང་། བླ་མ་བསེན་
པའྱི་ཚུལ་དང་། བསབ་པ་ཡོངས་སུ་སོང་པའྱི་ཆོ་ག་དང་། རེད་པ་གང་དབང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ཆོ་ག་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བ་མདོར་བསན་པ་དང་། བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་པའྱི་གང་
ཟག་གྱི་དབྱེ་བ་དང་། གང་ཟག་གྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་བྱ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡྱིད་དང་ལུས་དང་ངག་
གྱི་བྱ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ཡྱིད་ཀྱི་བྱ་བ་ནྱི། གངས་ཅན་དང་རྒྱང་འཕེན་པ་ལ་སོགས་པ་བརྫུན་པའྱི་བསན་
བཅོས་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བློས་རྒྱུན་དུ་ཀོག་པར་བྱེད་ན་ཀོག་པར་བྱེད་པ་པོ་དེ་དག་ལ་བསོད་སོམས་དུག་
ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་མུ་སེགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལ་གཏན་ནས་མྱི་བལྟའམ་ཞེ་ན། མན་ཡོད་དུ་ཤཱ་རྱིའྱི་
བུས་མུ་སེགས་འཆར་བ་ཞེས་པ་ཚར་བཅད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཐོག་མར་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསལ་མྱི་བཟད་པའྱི་
ནད་ཀྱི་སན་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་བསན་པའྱི་བསན་བཅོས་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ནྱི། ཕྱིས་གཞན་དག་གྱི་བསན་
བཅོས་ཀང་སུན་དབྱུང་བའྱི་ཆེད་དུ་བལྟ་བར་བྱ། བདེན་པར་ཞེན་པའྱི་བློས་ནྱི་མྱི་བསབ་སེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན།
ཀུན་མཁེན་དག་པའྱི་བཀའ་མངར་བའྱི་རོ་དང་ལྡན་པ་སྦྲང་རྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དང་འད་བ་ཡོད་བཞྱིན་དུ། མུ་
སེགས་ཀྱིས་བསན་པའྱི་བསན་བཅོས་ནྱིམ་ཚྭ་བའྱི་རོ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་མྱོང་བར་བྱེད། ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་ནྱི། རང་གྱི་
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ཁྱིའུ་རྐང་པ་རྱི་མོ་ས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀ་བ་ཅན་སང་ཞྱིང་། དེར་མ་ཟད་མུ་སེགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གཡང་གཞྱི་
སོགས་ྱིད་ཀང་སང་སེ། གཞུང་དམ་པ་ལས། གནས་གཅྱིག་ཏུ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་གང་ཟག་ལ་ེས་
དམྱིགས་རྣམ་པ་ལྔར་འགྱུར་ཏེ། བྱ་བ་མང་པོར་འགྱུར། སོད་སད་མང་པོར་འགྱུར། ཡོ་བྱད་མང་ཞྱིང་གནས་ལ་
སེར་ས་ཅན་དུ་འགྱུར། གནས་ལ་ཆགས་ཤྱིང་ཁྱིམ་ལ་སེར་ས་ཅན་དུ་འགྱུར། རྱིགས་ལ་ཆགས་ཤྱིང་ཁྱིམ་པ་
དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདེས་པར་འགྱུར་ཞེས་དང་། རག་ཏུ་མྱི་གནས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་
དེ་ལས་བཟློག་པར་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་སོད་ཀང་ཧ་ཅང་མང་བ་དང་ཚོན་ས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀ་བ་སོགས་
སང་བར་བྱའོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་པྱི་ལྱིན་ཏའྱི་བུ་ན་བ་ེ་དུ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་དུ་ཕར་འགོ་དགོས་བྱུང་བ་ལ་
བརེན་ནས་སྐྱོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ན་བ་དང་རྒན་པོ་ལ་ཁོགས་དང་ར་ལ་སོགས་པའྱི་བཞོན་པ་ཐམས་ཅད་
རེས་སུ་གནང་བར་མཛད་དོ། །ཡང་དྲུག་སེ་དག་གྱིས་རྒྱན་ས་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའྱི་ཁོགས་བཅས་པ་ལ་
བརེན་ནས་ནད་པས་ཀང་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའྱི་ཁོགས་མྱི་བྱ་ཞེས་གསུངས་སོ། །མཁར་ལེན་ལ་སོགས་པས་
ཆད་པའྱི་དུས་དང་ལས་ཀྱིས་དུབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་དག་ལ་གསང་བའྱི་གནས་ནྱི་གོས་ཀྱིས་དཀྱི་བ་ཡང་
གནང་ངོ་། །ཁུར་ཕེད་ཀྱི་ཚད་ཙམ་ཁུར་བའྱི་རྱིམ་པས་འགོ་བ་གནང་བ་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ ་ི
རྱི་ལ་དགེ་སོང་འདེད་པས་དབྱུག་པ་འཆང་བ་གནང་བ་དང་། དེར་ནད་པ་འདེད་ནས་བུམ་པ་དང་རྱིལ་པ་ཆག་པ་
ལ་བརེན་ནས་སོད་དྲྭ་བ་སོགས་ཀང་གནང་ངོ་། །བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་གནང་བའྱི་
བཅས་པ་འདྱི་བྱེད་པའྱི་དུས་སུ་དགེ་འདུན་ལ་གུས་པ་སོན་དུ་འགོ་བས་ཞུས་ཏེ་བཅང་བར་བྱའོ། །སེག་པའྱི་
ཕྱིར་དུ་མྱིག་སན་བཅུག་པ་དང་མཆུའྱི་བྱྱི་དོར་བྱེད་པ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་གོས་ལ་དྱི་ཞྱིམ་པོས་བསོ་བ་དང་
སེན་མོ་འཆོས་པ་དང་མགོ་བོའ ་ི ཁྲུས་བྱེད་པ་དང་གདུགས་ཁ་བོ་དང་མཆྱིལ་ལྷམ་ཁ་བོ་རྣམས་ཀང་སེག་པའྱི་
ྷྭ
ཕྱིར་དུ་བྱེད་པ་བཀག་གོ །མན་ཡོད་དུ་བྲམ་ཟེ་གཅྱིག་གྱིས་སོན་པ་འཁོར་བཅས་གདན་དངས་པ་ན། བྲམ་ཟེས་
གོས་བཏྱིང་བའྱི་སེང་དུ་གོས་ཆར་པས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་དགེ་སོང་རྣམས་བསད་པས་བྲམ་ཟེ་མ་དད་ནས་སོན་པ་
ལ་ཞུས་པས་གདུགས་གནང་ངོ་། །གདུགས་ནྱི་རྒྱུ་ལོ་མའམ་སྱིག་མས་བྱས་པ་ྱིད་དག་གོ །འདྱི་གྱིས་ལས་
བྱས་པའྱི་གདུགས་ནྱི་སོམ་བརོན་དག་གྱི་གདུགས་སུ་གནང་ངོ་། །གོང་གྱི་དབུས་སུ་ནྱི་གདུགས་དེའྱི་ཡུ་བ་རག་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཏུ་བསྒྲེང་བར་མྱི་བྱའོ། །དྲུག་སེ་དག་གྱིས་གདུགས་ཀྱི་ཡུ་བ་རྱིང་པོར་བྱས་པས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་མ་དད་པས་ཡུ་
བ་གདུགས་ཀྱི་ཁོག་པའྱི་ཚད་ཁྲུ་དོ་ྱིད་དོ། །དེ་ལས་ནམ་དུ་ཡང་རྱིང་དུ་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །རྒན་ཞུགས་ཀྱིས་གལ་
བའྱི་དུས་སུ་ཁ་གདངས་པས་ེར་དགས་བོང་བ་ཁར་བཅུག་སེ། རྒན་ཞུགས་བོང་བ་བོ་ལ་ལྟོས་ཤྱིག་བྱས་པ་ལ་
བརེན་ནས་དུས་ནམ་ཡང་ཁ་གདངས་པའྱི་ཚེ་ནྱི་རང་གྱི་ལག་པ་ལ་སོགས་པས་ཁ་དགབ་བོ། །སོམ་བརོན་གྱིས་
སོའ ་ི རུས་པ་ནྱི་གཞན་ལ་བསན་ཏེ་བགད་པར་མྱི་བྱའོ། །ངག་གྱི་བྱ་བ་ནྱི། སོན་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པར་འདོད་
ན་སྒྲ་དབྱངས་ཆུང་ངུས་སོན་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པར་བྱའོ། །དམ་ཆོས་མཛེས་བྱེད་ཀྱི་དབྱངས་ནྱི་མངོན་པར་
མྱི་ཤེས་ན་སོན་པའྱི་དམ་ཆོས་མཛེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་དབེན་པར་གྱུར་པའྱི་གནས་སུ་དབྱངས་སོབ་པ་ལ་
བཀག་པ་མེད་དོ། །ོན་མོངས་ཆགས་སོགས་དང་བཅས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ནྱི་མྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་
པ་གང་ཟག་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་དང་། ལ་སོགས་པ་
དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་གྱིས་དང་དགེ་སོབ་མ་སེ་རབ་བྱུང་གྱི་སེ་རྣམ་པ་ལྔའོ། །འདྱི་དག་ལ་དབྱར་ཟླ་བ་གསུམ་གཅྱིག་
ཏུ་གནས་པ་དང་། དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་དབྱར་ལོངས་ལ་རྒྱུ་བ་ན་མུ་སེགས་རྣམས་འཕ་བ་ལ་བརེན་ནས་
དབྱར་གྱི་མཐར་དགག་དབྱེ་བྱ་བར་སོན་པས་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། དགེ་སོང་
ཕ་མ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དགེ་སོབ་མ་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི།
བསབ་པ་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་བླངས་པ་ནྱི་དགེ་སོང་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །བསབ་པ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་
བཞྱི་མཐའ་དག་གང་ཁས་བླངས་པ་དག་ནྱི་དགེ་སོང་མར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དགེ་སོང་གྱི་བསབ་པ་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུ་ར་གསུམ་ནྱི་བསན་ཟྱིན་ལ། དགེ་སོང་མའྱི་བསབ་པའྱི་གངས་ནྱི། ཕམ་པ་བརྒྱད། ལྷག་མ་ྱི་ཤུ། སང་ལྟུང་
སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞྱིག་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ། སོར་བཤགས་བཅུ་གཅྱིག ེས་བྱས་བརྒྱ་དང་
བཅུ་གྱིས་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་ཡང་མའྱི་རྣམ་འབྱེད་ལས། མཐའ་བརྒྱད་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ྱི་ཤུ་དང་། །དེ་བཞྱིན་
སང་བ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང་། །གཞན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བ་
བཅུ་གཅྱིག་དང་། །བསབ་པ་ཡྱི་ནྱི་ཕེང་བ་ལྷག་པ་སེ། །ཞྱི་བར་བྱེད་པ་དགེ་སོང་དག་དང་མཐུན། །ཞེས་
སོ། །དགེ་སོང་མ་བསེན་པར་རོགས་ཚུལ་ནྱི་དགེ་སོང་མའྱི་གངས་བཅུ་གྱིས་ཡན་ཆད་དགོས་ཤྱིང་། གསང་
སེ་དང་ལས་བྱེད་པ་དགེ་སོང་མས་བྱ་ལ། དགེ་སོང་ཕ་ཉུང་ན་གངས་བཅུ་ཡན་ཆད་དང་བཅས་ཏེ་དེ་དག་ལ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གསོལ་བ་འདེབས་སུ་བཅུག་ལ་ལས་བྱེད་པའྱི་དགེ་སོང་ཕ་ཡྱིས་སེ་གྱིས་ལས་རོགས་པའྱི་ལས་བྱ་བར་ཕན་
ཚེགས་ལས་བཤད་དོ། །ར་བ་བརྒྱད་ལ། ཐུན་མོང་བ་བཞྱི་ནྱི་དགེ་སོང་དང་འད་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱི་
ནྱི། རེག་པ་ལུས་བཀན་འཆབ་དང་བཟློག་པའོ། །ཞེས་པའོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་དབྱེན་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་ནྱི་
དགེ་སོང་ཕ་དང་འད་ལ། གཞན་ནྱི་འདྱི་དག་སེ། སན་བྱེད་གཞྱི་མེད་བག་ཙམ་ཅྱི་ཡང་ལེན་དང་ལེན་འཇུག་
གོ །མཚན་བྲལ་ྱིན་བྲལ་ལམ་དུ་འཇུག་པ་དང་། །ཆུ་བརྒལ་རབ་འབྱྱིན་ཤྱི་བའྱི་ནོར་ལེན་དང་། །བཟོད་གསོལ་
འཇུག་དང་བསོ་གྱུར་དཀོན་མཆོག་གཏོང་། །འཐབ་ཀོལ་སེ་ཞྱིང་གནས་དང་གནས་སུ་འཇུག །ཅེས་པ་རྣམས་
སོ། །སང་ལྟུང་ལ། བཅུ་ཚན་དང་པོ་དང་། གསེར་དངུལ་ལེན་པ་ནྱི་དགེ་སོང་དང་འད་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་
ནྱི། འཁྲུར་འཇུག་བྱྱིན་འཕོག་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་དང་། །བྱྱིན་གྱིས་མྱི་རློབ་སྲ་བརང་འབྱྱིན་མྱི་འབྱྱིན། །གོས་
ཟས་གོས་མལ་དབྱར་ཁང་རྒྱུ་རྣམས་ཟ། །མང་ལ་བསོས་དང་དགེ་འདུན་དངོས་བྱྱིན་རློབ། །བཅྱིངས་པ་གོལ་
འཇུག་གོས་ལེ་བསེན་པ་འོ། །ཞེས་པ་དག་གོ །ལྟུང་བྱེད་ལ། དགེ་སོང་གྱི་བསབ་བྱ་རྣམས་ལས། མ་བསྐོས་པ་
ལ་སོགས་པའྱི་བཅུ་ཚན་དང་། སྐྲོད་པ། ཡང་ཡང་ཟ་བ། བསོད་པ་སོང་བ། ལ་ཤོམ་འདུག་འགེང་། ཕྱིར་མ་
བླངས་པ། སོད་པ་མ་ལོན་པ། དབྱར་གོས་རས་ཆེན་ལས་གྱུར་པ་སེ་བཅོ་བརྒྱད་ནྱི་དགེ་སོང་མ་ལ་མེད་ལ།
ལྷག་མ་བདུན་ཅུ་ར་གྱིས་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སོམ་ཚིག་ནྱི། མ་ལོན་པ་འཇོག་འཁོར་མང་
འཇོག་པ་དང་། །ཁྱིམ་སོ་བཟུང་དང་མ་བཟུང་བྱེ་བྲག་ལས། །བཅུ་གྱིས་ྱི་ཤུའྱི་གོང་དུ་བསེན་རོགས་
བྱེད། །ཚིག་ལས་འདས་པའྱི་ལྟུང་བྱེད་གྱིས་པོ་དང་། །བསབ་ལ་མ་བསབས་རོགས་བྱེད་བསབས་མྱི་
རོགས། །ཆོས་འཚོང་འདྱི་དང་འཁོར་མང་གསོག་པ་དང་། །མ་གནང་སྡུད་དང་འཁྲུལ་མོ་སྦྲུམ་མ་སྡུད། །མྱ་ངན་
གཟྱིར་རྒྱུད་རྩྭ་བཀོལ་ཅན་སྡུད་དང་། །ཡལ་འདོར་འདོད་རེན་འདོད་རེན་ལྟར་བཅོས་དང་། །འདོད་རེན་ལྟར་
གནོད་བརེན་བྱར་འཆོས་པ་དང་། །རེག་བྱ་མྱིན་དང་རེན་པ་བཅུ་གཅྱིག་དང་། །བུ་འཚོ་མཚན་མོ་ཁྱིམ་གཞན་མ་
བརགས་ལ། །གཅྱིག་ལ་ཁྱི་གཅྱིག་ལ་དང་ལོངས་སོད་གཏོང་། །དྱིལ་ཕྱིས་བཀྲུ་བཤལ་བྱེད་འཇུག་དྱི་ཞྱིམ་
སྐུད། །མར་ཚིག་སྐུད་དང་བྱྱི་དོར་ལས་གྱུར་དང་། །ཆོས་སོད་ཆོས་གྱུར་རྒྱགས་གྱུར་དྲུག་དང་
གསུམ། །གདུགས་ཐོགས་མཆྱིལ་ལྷམ་གོན་དང་ཁྱི་ཆུང་འདུས། །ཕྱིས་གཞོན་ལོག་ཐབས་བྱེད་དང་སྐུད་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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འཁལ། །དགེ་འདུན་མ་ཡྱི་གོས་ཀྱི་བདག་བྱེད་དང་། །གཞན་ལ་ཟས་ཀང་འཚོང་བར་བྱེད་པ་འོ། །གཡོས་གཡོ་
རེན་པ་འཚོད་དང་ལྟོ་འདུན་དང་། །སོག་སྐྱ་བསེན་དང་རྨེ་ཁབ་མྱི་བསེན་དང་། །ཆུ་གོས་མྱི་འཆང་བཀྲུ་བཤལ་
གོས་འཁྲུར་འཇུག །གོས་ལ་མྱི་གུས་རྒྱལ་མཚན་བཏག་པ་དང་། །གཞན་བསགས་ཁྱིམ་གནས་རེད་ཆོས་སེར་
ས་ལྔ། །སྐྲོད་པ་ལས་གྱུར་མཐོ་འཚམས་ལས་གྱུར་དང་། །ལོག་པར་སོན་དང་རྣམ་འགྱུར་བརས་ཐབས་
བྱེད། །སོད་དང་ལུས་ལ་ཆུ་འཐོར་འཁྲུག་ཡལ་འདོར། །བློ་མཐུན་མྱི་བྱེད་གདམས་ངག་མྱོང་མྱི་བྱེད། །ཕ་མེད་
གསོ་སོང་བྱེད་དང་ལྱི་ཆོས་འདས། །དབུལ་པོ་སྲ་བརང་སོར་འཇུག་ཚོགས་མྱི་སྱིན། །གཞག་གནོན་དབྱར་
ཁང་ཡལ་འདོར་བྱ་ལོངས་རྒྱུ། །དབྱར་འོག་མྱི་འགོ་དོགས་དང་བཅས་པར་འགོ། །བཀག་པའྱི་ཕོགས་འགོ་
གཞན་ནས་འཐབ་ཀོལ་བྱེད། །འདྱི་བའྱི་གོ་སྐབས་མ་ཕེ་འདྱི་བ་དང་། །ཕྱི་སར་ལོགས་སུ་བདག་ྱིད་གཅྱིག་
པུར་འགོ། །རྩྭ་སོན་སེང་དང་མ་བལྟས་བཤང་བ་འདོར། །ཞེས་པ་རྣམས་སོ། །སོར་བཤགས་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི། འོ་
ཞོ་མར་ཞུན་འབྲུ་མར་སྦྲང་རྱི་དང་། །བུར་ཁུ་་ཤ་ཤ་དང་ཤ་སྐམ་རྣམས། །མྱིན་བཞྱིན་བསངས་ཟོས་སམ་
འཐུངས་ནའོ། །དེ་དག་གྱི་སེང་དུ། དགེ་སོང་དང་ཐུན་མོང་བ་ནྱི། བསབ་པ་དལ་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་འཇུག་པའོ། །བསབ་
བྱ་ལ་དགེ་སོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི། ཤམ་ཐབས་རྐེད་པ་སང་བར་མྱི་བགོ་པ་དང་། ཆགས་པར་གྱུར་ཅྱིང་
ཁྱིམ་གཞན་དུ་མྱི་འགོ་བ་གྱིས་ཡྱིན་ལ། མ་བསོ་བར་སན་ལ་འདུག་པ་དང་། རྩྭ་སོན་ཡོད་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་
བཤང་གཅྱི་སོགས་འདོར་བ་གྱིས་ལ་ལྟུང་བྱེད་ཡྱིན་ལ། བསབ་བྱ་གཞན་ཐམས་ཅད་དགེ་སོང་གྱི་སྐབས་
བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། བསབ་པར་བྱ་བའྱི་གནས་སྲོག་གཅོད་སོང་བ་སོགས་
བཅུ་ལ་སོབ་པ་ནྱི་དགེ་ཚུལ་ྱིད་དེ། བཅུ་ནྱི་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །དགེ་ཚུལ་མའྱི་བསབ་བྱ་ཡང་དགེ་ཚུལ་དེ་བཞྱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་དགེ་སོབ་མ་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། འཕགས་སྐྱེས་པོས་ཤཱཀ་རྣམས་བསད་པའྱི་ཚེ་མྱ་ངན་གྱིས་རབ་
ཏུ་བྱུང་པའྱི་ཤཱཀ་མོ་རྣམས་ལ་བཅུ་གྱིས་སང་བྱེད་ཀྱི་བསབ་པ་ལ་སོབ་པར་གསུངས་པ་ནྱི། དགེ་སོབ་མ་
ཁྱིམས་གོགས་མེད་པར་གཅྱིག་པུ་ལམ་དུ་མྱི་འགོ་ཞྱིང་། ཆུ་བོའ ་ི ཕ་རོལ་དུ་རལ་གྱིས་འགོ་བར་མྱི་བྱ་བ་དང་།
ཆགས་སེམས་ཀྱིས་སྐྱེས་པ་ལ་མྱི་རེག་ཅྱིང་། སྐྱེས་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདུག་པར་མྱི་བྱ་བ་དང་། རང་དང་
གཞན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྱི་བཅབ་ཅྱིང་། གཞན་གྱི་སན་དུ་འགྱུར་བ་མྱི་བྱ་སེ་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་དགེ་སོབ་མ་
རྣམས་ཀྱི་ར་བའྱི་ཆོས་དྲུག་ཅེས་ནྱི་ལུང་ལས་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས་སོ། །རེས་མཐུན་གྱི་ཆོས་དྲུག་ནྱི། ས་ལེ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སྦྲམ་ལེན་པ་དང་། གསང་བའྱི་གནས་ཀྱི་སྤུ་འབྲེག་པ་དང་། ས་རྣམས་བརྐོ་བར་བྱེད་པ་དང་། རྩྭ་སོན་ལ་སོགས་
པ་གཅོད་པ་དང་། བྱྱིན་ལེན་མ་བྱས་པར་ཟས་ལེན་པ་དང་། གསོག་འཇོག་བྱས་པ་ཟ་བ་དང་དྲུག་པོ་ལས་ལྡོག་
པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། ར་བ་ལ་ཆོས་དྲུག་ཡོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་རེས་མཐུན་གྱི་ཆོས་ཀང་དྲུག་ཏུ་རབ་ཏུ་འདོད་
དོ། །འདྱི་སད་པའྱི་དུས་ཚིགས་ནྱི་གྱིས་སུ་བཤད་དེ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རབ་ནྱི་ལུང་ལས་
གསུངས་པའྱི་ར་བའྱི་ཆོས་དྲུག་དང་། རེས་མཐུན་གྱི་ཆོས་དྲུག་སེ་བཅུ་གྱིས་སོང་བྱེད་ཀྱི་བསབ་པའྱི་དགེ་
བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིས་འཇྱིག་རེན་མགོན་པོ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་སོབ་པའྱི་དགེ་སོབ་
མའྱི་མྱིང་ཅན་ཡྱིན་ཞེས་བྱའོ། །འདྱིའྱི་གོས་ནྱི་ལྔར་གསུངས་ཏེ། ཆོས་གོས་གསུམ་དང་། ཤྱིང་ང་དཔུང་ཆད་
དང་། རྔུལ་གཟན་ནོ། །གསུམ་པ་གང་ཟག་གྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་བྱ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསབ་པ་
ལ་གུས་པར་བྱ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་བྱ་བ་དང་། ལམ་ལ་བརོན་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། དུས་ཤེས་
པར་བྱ་བ་དང་། བསེན་བཀུར་བྱ་བ་དང་། རྒྱགས་པ་ཞྱི་བར་བྱ་བ་དང་། རས་མྱི་མས་པར་བྱ་བ་དང་། ལུས་
མྱི་མས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་གྱིས། དུས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྱིར་བསན་པ་དང་། དུས་ཅན་གྱི་བྱ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་པའམ་དབྱར་གནས་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ་དགེ་འདུན་དག་
གྱི་རྒན་རབས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་འབད་པས་ཚེས་གངས་བརྱི་བ་མ་བརེད་པར་དན་པར་བྱས་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་
སྐྱོང་དག་གྱིས་ཀང་ྱིན་རེ་བཞྱིན་དུ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་དུ་དེ་རྱིང་ཡར་ངོའ ་ི ཚེས་གཅྱིག་ལགས་ཏེ་ཞེས་སོགས་
བརོད་དོ། །དགོས་པ་ནྱི། གསོ་སོང་གྱི་དུས་རོགས་པའྱི་ཆེད་དུའོ། །ལོ་དང་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་རྣམས་
རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཡང་དག་པར་འཕོ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བརྱིས་པ་ན། ཚེས་ཞག་གྱི་ཟླ་ཕེད་གསུམ་གསུམ་གྱི་རེས་
ལ་ྱིན་ཞག་རེ་རེའྱི་བརྱིས་ཆད་དེ། ཇྱི་སྐད་དུ། ཟླ་བ་ཕེད་དང་གྱིས་འདས་ན། །མཁས་པས་ཞག་མྱི་ཐུབ་པ་
དོར། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱལ་པོས་ལོ་གསུམ་གསུམ་ནས་ཟླ་གཤོལ་འདོར་བ་ནྱི་རགས་ཙམ་ཡྱིན་ལ། ཞྱིབ་ཏུ་
བརྱིས་ན་ལོ་གཅྱིག་ལ་གསོ་སོང་བཅུ་བཞྱི་པ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པས་ན་ལོ་རེ་རེ་ལ་ཞག་རེས་མ་ཚང་བའྱི་ཟླ་བ་
དྲུག་ཏུ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་ཚུལ་གྱི་ལོ་དྱི་བ་ནས། རྒྱལ་དང་དབོ་དང་ས་ག་དང་། །ཆུ་སོད་ཁྲུམས་སད་སྱིན་
དྲུག་ཅན། །འདྱི་རྣམས་ལ་ནྱི་ནག་པོའ ་ི ཕོགས། །ཟླ་ཕེད་གསོ་སོང་བཅུ་བཞྱི་པ། །ཞེས་སོ། །ལོ་གཅྱིག་ལ་ཞག་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མྱི་ཐུབ་པ་དྲུག་འོང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། ྱིན་ཞག་ཐམས་ཅད་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་རྱིང་ཞྱིང་། ཚེས་ཞག་
ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཚོད་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལྷག་ཙམ་ཡྱིན་པས་ཐུང་བ་ན་ྱིན་ཞག་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལ་ཚེས་ཞག་དྲུག་ཅུ་
དྲུག་ཅུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། གསོ་སོང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ྱི་མ་དེ་ྱིད་ཚེས་བཅོ་
ལྔ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཐོས་བསམ་གཙོ་བོར་བྱེད་དགོས་པས་རྱིས་ལ་ལྷུར་མྱི་
ལེན་པས་ན། ལོའ ་ི ཞག་གངས་དང་ཟླ་བ་དང་ཟླ་གཤོལ་ཟླ་བ་གང་ལ་དོར་བ་དག་རྒྱལ་པོའ ་ི བཀའ་ཡྱིས་བཅད་
པ་དག་ཀང་བསགས་ཏེ། དེའྱི་དྲུང་དུ་རག་ཏུ་རྱིས་བྱེད་པ་ཡོད་པས་སོ། །རྒྱལ་པོ་བཀའ་བཙན་པ་དང་། འཇྱིག་
རེན་ན་གགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྱིས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཅན་ཡྱིན་པ་དང་། ཕོགས་བྱེད་པའྱི་
དཔུང་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཐ་སད་ལ་མཁས་པའྱི་དོན་དུ་དེའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བར་བྱའོ། །ལོ་
མགོ་ངོས་འཛིན་དང་ཟླ་གཤོལ་དོར་ཚུལ་རྒྱས་པར་ནྱི་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་དུ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་
པ་དུས་ཅན་གྱི་དབྱེ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཟས་ཀྱི་དུས་ན་ཇྱི་ལྟར་དུ་བྱ་བ་དང་། ལམ་དུ་འགོ་བའྱི་
དུས་ན་ཇྱི་ལྟར་དུ་བྱ་བ་དང་། བརེད་ངས་པའྱི་དུས་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པའྱི་
སོད་དང་ལག་པ་ལེགས་པར་བཀྲུས་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་ལྷུང་བཟེད་འཇོག་པའྱི་གཞྱིར་བྱུག་རྱིས་
བྱའོ། །དབྱྱིབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་བྱ་ཞེ་ན། ྱི་ཟླའྱི་རྣམ་པ་ལྟར་བྱས་པས་ྱི་ཟླ་ལ་ལྷར་འཛིན་ནམ་ཞེས་སད་པ་
ལ་བརེན་ནས་མདུང་རེའམ་ར་རྔའྱི་རྣམ་པ་ལྟར་བྱ་ཡྱི། ཅྱི་ནས་ཀང་ྱི་མ་དང་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་དང་
མཆོད་རེན་ལྟ་བུར་མྱི་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལམ་དུ་འགོ་བའྱི་དུས་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷ་
ལ་ཕན་གདགས་པ་དང་། གཏན་གྱི་སྐྱབས་མྱི་ཞུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པ་བྱ་བ་དང་། དེ་མ་བྱས་
པའྱི་ེས་པ་དང་། ཟང་ཟྱིང་གྱི་སྱིན་པ་བྱ་བ་དང་། དེའྱི་ཕན་ཡོན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོམ་བརོན་གང་གྱིས་
ལམ་དུ་འགོ་བའྱི་ཚེ་ན་ལམ་གང་དུ་ལྷའྱི་གཟུགས་དག་མཐོང་བ་ན། ཀེ་མ་འདུས་བྱས་རྣམས་མྱི་རག །ཅེས་
སོགས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཚིགས་བཅད་བརོད་དོ། །ཚུལ་ནྱི་གུས་པས་སེ་གོལ་
གཏོག་སེ་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་དེ་མ་བྱས་པའྱི་ེས་པ་ནྱི། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷ་དེ་དག་མགུ་ན་ཕན་པ་དང་། མ་
མགུ་ན་གནོད་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པ་མ་བྱས་པ་ལ་རྒྱལ་བས་ེས་བྱས་དག་ཏུ་བཅས་སོ། །དེ་ལྟར་
མ་བྱས་པ་ལ་ེས་པ་ཡོད་པ་དེ་བས་ན་ང་བསབ་པ་རེས་སུ་བསྲུང་བར་འདོད་པས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷ་མཐོང་བ་
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ན་སོན་པའྱི་ཚིགས་བཅད་གདོན་པ་རག་ཏུ་དན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཟང་ཟྱིང་གྱི་སྱིན་པ་བྱ་བ་ནྱི།
འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷའྱི་གཟུགས་ལ་ནྱི་དགའ་བའྱི་དོན་དུ་མཆོད་པ་བྱ་བ་སེ། དེའྱི་མཆོད་པ་དགེ་སོང་རང་ྱིད་
ཀྱིས་གཏོར་མ་གཏོང་བའྱི་མན་ངག་བསབ་པ་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པ་བཞྱིན་བྱ་བའམ། ཡང་ན་སོམ་བརོན་དགེ་
སོང་གཞན་ྱིད་ཀྱིས་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མཆོད་ཅེ་ན། འཕལ་དུ་ཕན་པའྱི་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུའོ། །མཆོད་པ་ནྱི་
འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷའྱི་གཟུགས་དེ་ལ་གཏོར་མ་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་སྱིན་པའོ། །ས་འགྱུར་ལས། སོམ་བརོན་
དགེ་སོང་གཞན་གྱིས་སོ། །དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་གཟུགས་དེ་ལ། །གཏོར་མ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་སྱིན། །ཞེས་
སོ། །བཞྱི་པ་དེའྱི་ཕན་ཡོན་བསན་པ་ནྱི། འདུས་པ་ཆེན་པོའ ་ི མདོ་ཞེས་པ་ལས་གསུངས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། གཏོར་
མ་བྱྱིན་པས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་རེས་སུ་བསགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ་ཅྱི་
ནས་ཀང་གནོད་པ་མྱི་བྱེད་པར་གསུངས་སོ། །དེའྱི་དོན་ནྱི། གཏོར་མ་བྱྱིན་པས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་གནས་
སུ་གནས་པ་དག་ལ་ནྱི་མྱི་མཐུན་པ་དག་མྱི་སོན་པའྱི་ཕྱིར་མགོན་པོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་ཏུ་བསམ་
སོར་གྱིས་བྱམས་པ་བྱེད་པ་རབ་ཏུ་བསགས་ཏེ། གང་ལ་བྱམས་པའྱི་ས་བོན་དེ་ཡོད་ན་སྲྱིད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་
སྡུག་བསལ་མེད་པའྱི་ཕན་ཡོན་དང་། འཇྱིག་རེན་ན་གནས་པའྱི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞྱིག་གྱིས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷ་གང་
དག་ལ་འཕལ་དུ་གུས་པས་མཆོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་འདྱིར་གནས་སྐབས་གང་ཡྱིན་དུ་སྲྱིད་པའྱི་ལོངས་སོད་ཇྱི་
ལྟར་འདོད་པ་འཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཕན་ཡོད་ཀང་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་གཏན་གྱི་སྐྱབས་མྱི་ཞུ་བ་ནྱི། དགེ་སོང་
སོགས་གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་གཞན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷ་ལ་འཕལ་དུ་ཕན་པར་འཛིན་པ་
ལས་རྣམ་པ་གཞན་སྐྱབས་སུ་འཛིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་བསེན་ན་གསལ་པོར་སྐྱབས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་
པའྱི་སེམས་ནྱི་ལོག་པར་གཡོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་བསེན་པའྱི་འབྲས་སུ་ཐར་པ་ག་ལ་ཡོད། དེར་
མ་ཟད་སྐྱབས་ལོག་པར་འཛིན་པར་སོང་བ་ལ་ཡུལ་འཁོར་དག་གྱི་བསོད་སོམས་ཀང་འབར་བའྱི་མེ་མདག་ཟ་
བ་ལྟ་བུར་སོད་དོ། །འོ་ན་གཞུང་དམ་པ་ལས། སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་དད་པ་དག །གང་གྱིས་ལྷ་རྣམས་མཆོད་བྱེད་
པ། །སོན་པའྱི་བཀའ་བཞྱིན་བྱེད་པ་སེ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་དེ་ལ་བསགས། །ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་
ཞེ་ན། མ་མཆོད་ན་གནོད་པ་བྱེད་པས་འཕལ་དུ་ཕན་གདགས་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་ཏེ། ཤྱིང་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བྱེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་པ་ནྱི་ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་ཆ་ལུགས་བཟུང་ནས་དགེ་སོང་གྱི་
རགས་སུན་འབྱྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་བརེད་ངས་པའྱི་དུས་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ནྱི། དན་འཛིན་གྱི་བློ་ངན་པས་
བརེད་ས་བ་དག་གྱིས་སར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་དོན་དན་པའྱི་དོན་དུ་ནྱི་འདུལ་བ་དང་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པའྱི་སེ་སོད ་
བྲྱི་བར་བྱ་སེ། ཇྱི་ལྟར་བྲྱི་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། བདག་གྱི་པའྱི་འཛིན་པ་དག་ནྱི་དགག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རང་མྱིང་སོས་
ནས་འདྱིས་སྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཞེས་བྲྱིའོ། །གྱིས་པ་བསེན་བཀུར་བར་བྱ་བ་ལ་གསུམ། མ་དད་པ་ལ་
བསེན་བཀུར་མྱི་བྱ་བ་དང་། ཚུལ་འཆལ་ལ་བསེན་མྱི་བཀུར་བ་དང་། དེའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི།
རང་ལ་མ་དད་པའམ་དད་པ་ཆུང་བའྱི་གང་ཟག་དག་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཅན་གྱི་བསྲོ་ཁང་གྱི་ལས་དང་ལུས་ཀྱི་དྱིལ་
ཕྱི་དང་བསྐུ་མེའྱི་ལས་དག་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་རབ་ཏུ་བཀག་པར་མཛད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་
དག་བཅོམ་པས་ཚུལ་འཆལ་བསེན་བཀུར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་
འཆལ་བ་ལ་ཕག་དང་བསེན་བཀུར་ལ་སོགས་པ་མྱི་བྱའོ། །འདྱི་ལ་ནྱི་ཚུལ་ལྡན་སུས་ཀང་ེ་གནས་བྱ་བའྱི་སྐལ་
བ་མེད་དེ། འདྱི་ྱིད་བསན་པའྱི་ཚེར་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །འོད་ལྡན་ལས། དགེ་སོང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པས་
ཤེས་བཞྱིན་དུ་ཚུལ་འཆལ་ལ་སོ་ཤྱིང་སོབ་ན་ལོ་སོང་ཕག་དྲུག་ཅུར་དམྱལ་བར་འགོ་བའྱི་ལས་བསྒྲུབས་སོ་
ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་དམྱིགས་བསལ་བསན་པ་ལ་གསུམ། བསེན་བཀུར་བྱ་བའྱི་དབྱེ་བ་སྱིར་བསན་
པ་དང་། ཕ་མའྱི་བསེན་བཀུར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་མ་ལ་བསེན་བཀུར་བྱ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་
ནྱི། མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་དང་ཕ་མ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་ནད་པ་དག་ཡྱིན་ན་ཚུལ་ཁྱི མས་མས་པ་ཕམ་པ་བྱུང་
བ་དག་ཀང་བསེན་བཀུར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ལ་གཡོག་གཞན་མེད་ན་ེ་གནས་ཀང་
བྱའོ། །གྱིས་པ་ཕ་མའྱི་བསེན་བཀུར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་བུ་ཞྱིག་ཕ་མ་ལ་མ་དྱིས་པར་རབ་
ཏུ་བྱུང་སེ་བསོད་སོམས་ལ་རྒྱུ་བ་ཕས་མཐོང་བས་ཁོད་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ང་སུ་ཞྱིག་གྱིས་གསོ་ཟེར་བ་ལ་བརེན་
ནས། སོམ་ལྡན་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་མ་ཁྱིམ་པ་ཡྱིན་ཡང་བསོད་སོམས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཕེད་དག་ཀང་བགོ་
བཤའ་བྱ་སེ། ཕ་མ་དེ་དག་རང་ལ་དཀའ་བའྱི་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་རག་ཏུ་ཕན་འདོགས་བྱེད་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
བསོད་སོམས་བགོ་བཤའ་བྱས་པ་ཕ་མས་ཡོངས་སུ་སད་པར་བྱ་བ་འདྱི་དག་ནྱི་སུས་ཀང་ཀུན་ཏུ་བཟློག་པར་
མྱི་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཁད་པར་དུ་མ་ལ་བསེན་བཀུར་བྱ་བ་ནྱི། གལ་ཏེ་མ་ན་བར་གྱུར་པ་ན་དགེ་སོང་གྱིས་མ་ན་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བའྱི་རྐང་པའྱི་མཐྱིལ་གྱི་བསྐུ་མེ་དང་ལུས་ཀྱི་ཁྲུས་དང་དྱིལ་ཕྱི་སོགས་བྱེད་པ་དག་སུས་ཀང་བཟློག་ཏུ་མེད་
དོ། །གལ་ཏེ་མ་དེ་ལ་གཡན་པའྱི་ནད་བྱུང་ན་ལོང་བུ་མན་ཆད་དུ་ཤྱིང་ཚལ་སོགས་ཀྱིས་དྲུད་ནས་ཟ་འཕྲུག་སེལ་
བ་དང་། སྣུམ་སྐུད་པ་དང་རྐང་པ་དག་གོས་ཀྱིས་དཀྱི་བ་སོགས་བྱེད་པ་ཡང་བཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་
རྒྱགས་པ་ཞྱི་བར་བྱ་བ་ལ་གསུམ། ལུས་ལ་རྒྱན་མྱི་གདགས་པ་དང་། མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱིས་བསེན་བཀུར་རུང་
མྱི་རུང་དང་། མ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་མྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དྲུག་སེས་བྲམ་ཟེའྱི་ཚངས་སྐུད་ཐོགས་ནས་བསོད་
སོམས་བྱས་པས་མང་དུ་རེད་པས་ཚོན་ས་ལྔའྱི་ཚངས་སྐུད་ཐོགས་ཏེ་ཕྱིན་པས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་འཕ་བ་ལ་བརེན་
ནས་མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས་པའྱི་བྲམ་ཟེའྱི་ཚངས་སྐུད་སེ་རལ་ཁར་བྱས་ཏེ་མྱི་གདགས་སོ། །དྲུག་སེས་རྐང་རྒྱན་
དང་ལག་རྒྱན་ཐོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྐང་གདུབ་དང་ལག་གདུབ་དག་ཀང་མ་ོྱི་གདགས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་
སོ། །སན་པས་སགས་བཟླས་པའྱི་ཚངས་སྐུད་བཏགས་ན་ནད་ཞྱི་བྱས་ཀང་མྱི་འདོགས་པ་ན། རྱིམས་ལ་
སོགས་པ་ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བསགས་བཟླས་པའྱི་ཚངས་པའྱི་སྐུད་པ་དཔུང་པ་གཡོན་པར་གདགས་སུ་
རུང་ང་ོོ། །ནད་སོས་པ་ན་སྐུད་པ་གང་དགར་དོར་བས་མྱི་མ་ཡྱིན་རྣམས་ཀྱིས་མ་གུས་པར་བྱས་པ་ལ་བརེན་
ནས་ནད་དང་བྲལ་བ་ན་སྐུད་པ་དེ་ནྱི་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁུང་བུར་གཞུག་གོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། དྲུག་སེ་དག་གྱིས་ལུས་ལ་དྱིས་བྱུགས་ནས་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སོང་སེ་གཞོན་ནུ་དག་དྱི་སོམས་
ཤྱིག་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་སོན་པས་ལུས་ལ་དྱིའྱི་བྱུག་པ་བཀག་པ་ན། ནད་པ་ཞྱིག་ལ་སན་པས་དྱི་བྱུགས་ན་
འཚོའོ་ཞེས་བྱས་ཀང་མྱི་ན་པ་ན་སན་པའྱི་མན་ངག་གྱིས་ཙནྡན་ལ་སོགས་པའྱི་དྱི་ཞྱིམ་པོས་བསོ་བར་བྱའོ་
ཞེས་སྨྲ་ན་ངེས་པར་བྱུག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་མ་བྱུགས་ན་མ་དད་པའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དག་འདུག་ན་ཅྱི་
ནས་ཀང་དེའྱི་དད་པ་སོང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་བྱ་བ་འདྱི་དོན་དུ་ཙནྡན་ལ་སོགས་པའྱི་དྱི་ཞྱིམ་པོ་བྱུགས་ནས་ནྱི་
དབེན་པར་འདུག་གྱི ཕྱི་རོལ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་རྒྱུ་བའྱི་གནས་སུ་མྱིན་ནོ། །འདྱི་ཡང་སོན་པས་དྱིས་བྱུག་པ་གནང་
བ་ན་འགའ་ཞྱིག་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་ན་འདུག་ཅྱིང་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་པ་སོགས་ལ་ཆོས་སོན་པ་ལ་ཁྱིམ་རྣམས་སུ་
འགོ་བར་བྱེད་པ་ལ་བརེན་ནས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་དད་པ་ཅན་ཁ་ཅྱིག་ནན་ཏན་གྱིས་དྱིས་བྱུག་པའྱི་བསོད་
ནམས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་བྱུང་བ་ན་རྱིག་ངོས་སུ་མཎལ་བྱས་ནས་ནྱི་མྱིག་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སྱིན་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བདག་དེ་ཡྱིས་མཐོང་བར་བསམ་མོ། །ཙནྡན་སོགས་ཀྱི་དྱི་དེ་ནྱི་ནམ་ཡང་རྐང་པར་བསྐུ་བར་བྱ་བ་མྱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་དད་པ་ཅན་དག་གྱིས་དྱི་བཟང་ཕུལ་བ་བྱུག་པར་ཁས་བླངས་ན་བྱུགས་པའྱི་རེས་ཐོག་དེའྱི་ཚེ་ཆུ་
མང་པོ་ཡྱིས་དག་པར་བཀྲུ་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་མེ་ཏོག་ཁ་དོག་མཛེས་ཤྱིང་ཞྱིམ་པ་དག་རེད་ཅྱིང་དེ་སོམ་པར་
འདོད་པ་ན། མྱིག་ལ་ཕན་པ་དག་གྱི་ཆེད་དུ་རྣམ་པར་བསམས་ནས་བསམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི། དྱི་ལ་ཆགས་
པའྱི་བློས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་མ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་མྱི་བྱ་བ་ནྱི། གང་སུ་ལ་ཡང་སྱིན་བྱ་མ་དག་པའྱི་རས་
མཚོན་ཆ་དང་ཆང་ལ་སོགས་པ་དག་མ་དག་པའྱི་གནོད་སེམས་ཀྱིས་སྱིན་པར་མྱི་བྱའོ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་
ལས། ལ་ལ་ཞྱིག་གྱིས་བདག་གྱི་ལུས་དང་ལག་གྱིས་ཆང་སོད་བླངས་ཏེ་མྱི་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བྱྱིན་ཏེ་བླུད་ན་ཚེ་
རབས་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་ལག་པ་མེད་པར་འོངས་ན་འཐུང་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་
ནོ། །བཞྱི་པ་རས་ནྱི་མས་པར་བྱ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་ལགས་དང་། དམ་རྒྱ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་
བའྱི་སན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆུད་མྱི་ཟ་བར་ས་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རྒྱུ་ལགས་དག་ལས་བྱས་པའྱི་སོ་ལགས་སོགས་
བྱས་ཏེ་བཅང་བར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རས་མྱི་སོར་བར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་ཐུབ་པས་དམ་རྒྱ་དག་གང་ཟག་དང་
ཚོགས་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །ཡང་དྲུག་སེས་རྒྱུ་གསེར་ལ་སོགས་པ་ལ་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་
རྒྱུ་ཟངས་དང་ལགས་དང་ར་གན་དང་ས་དང་ཤྱིང་ངམ་ཞ་ེ་དང་རོ་ལས་བྱས་པ་གནང་ངོ་། །གང་ཟག་གྱི་དམ་
རྒྱ་ལ་ནྱི་ཐོད་པ་དང་སལ་ཚིགས་དང་། ཡན་ལག་བཞྱི་སེ་དྲུག་པོ་དག་གྱི་རུས་པས་མཚན་པ་དྱིའོ། །དགེ་འདུན་
གྱི་དམ་རྒྱ་དག་ལ་ནྱི་གོ་གྱིས་སུ་རྱི་དྭགས་དང་འོག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་བདག་པོའ ་ི མྱིང་དང་། རྱི་མོའ ་ི ཆ་
ཤས་ཀུན་རོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་རྣམ་པར་མཛེས་པའྱི་རྱི་མོ་བྱའོ། །དམ་རྒྱ་ཡང་ལོག་ཏུ་ས་བར་བྱ་ཡྱི།
གཞན་གྱིས་མངོན་མཚན་ཅན་དུ་གསལ་པོར་མཐོང་དུ་རུང་བར་མྱི་བཅང་ངོ་། །དྲུག་སེས་ལ་པོ་བྱེད་པའྱི་རྱི་
མོ་བྲྱིས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་ལྷན་ཅྱིག་སོད་པའྱི་ཚུལ་ངན་བྲྱི་བ་བཀག་གོ །ལྔ་པ་ལུས་མྱི་མས་
པར་བྱ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་བྱྱི་དོར་བྱ་བ་དང་བྱྱི་དོར་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ།
སྐྲ་སེན་བཅོས་པ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་དང་། རྐང་ཁྲུས་བསྱིལ་ཡབ་དང་བཅས་པ་དང་། ངོ་ཚ་བ་སང་བ་ཞར་
བྱུང་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་གྱིས་སྐྲ་སེན་འབྲེག་པས་བསེན་བཀུར་བའྱི་ཕྱིར་
འབྲེག་མཁན་བཏང་བ་དྲུག་སེ་ྱིན་རངས་བསོར་བས་སྱིན་བདག་གྱི་དད་པ་དང་ཚོགས་སེལ་བའྱི་ཕྱིར་སྐྲ་སེན་
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བཅོས་པ་ཙམ་བྱ་བ་ྱིད་དོ། །ཚོགས་དགེ་འདུན་ྱིད་ཀྱི་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་བཅོས་སོ། །དྲུག་སེས་རང་གྱི་བཞྱིན་
མཛེས་མྱི་མཛེས་བརག་པའྱི་དོན་དུ་མེ་ལོང་ངམ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ལ་བལྟས་པ་ལ་བརེན་ནས་མེ་ལོང་ངམ་ཆུ་ལ་
སོགས་པ་ལ་རང་གྱི་བཞྱིན་མཛེས་མྱི་མཛེས་རོག་པའྱི་དོན་དུ་བལྟ་བར་མྱི་བྱའོ། །ལུས་ཀྱི་ན་ཚོད་རྒན་གཞོན་
ནམ་སེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མའམ་རྨ་དག་གང་ན་ཡོད་པ་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བལྟས་པ་ལ་ེས་པ་མེད་
དོ། །ཡང་དགེ་སོང་སོང་བ་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྐྱྱིལ་ཀྲུང་བཅས་པ་ཙམ་གྱིས་དབང་པོ་ལས་སུ་རུང་བ་རོ་བས་བཅོམ་
པ་ལ་བརེན་ནས་རང་གྱི་ལུས་སྐྱེས་ལག་པས་མྱི་དགུག་ཅྱིང་རོ་དང་གཏུན་ཤྱིང་ལ་སོགས་པས་མྱི་གཞོམ་
མོ། །འོ་ན་འདོད་ཆགས་སྐྱེས་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་མེ་མངོན་པར་འཕེལ་བ་བྱུང་ན་མྱི་
སྡུག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པའྱི་ཆུ་ཡྱིས་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་བྱའོ། །གྱིས་པ་རྐང་ཁྲུས་བསྱིལ་ཡབ་དང་བཅས་པ་
ནྱི། མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་རྣམས་གར་བབ་ཏུ་རྐང་པ་བཀྲུས་པས་རྐང་པ་བཀྲུ་བའྱི་གནས་ཤར་ལྷོའ ་ི མཚམས་
སུ་རུས་སལ་ལྟ་བུར་བྱ་བར་གསུངས། དགེ་སོང་རྒས་པ་དག་གྱིས་རྐང་ཁྲུས་ཀྱི་སར་འགོ་མ་ནུས་པས་རྐང་
ཁྲུས་ཀྱི་སོད་སའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་བྱས་པ་གང་ཆེན་གྱི་རྨྱིགས་རེས་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པར་བྱ་བར་གསུངས་
སོ། །ཀཽའུ་ཤཱ་མྱིར་སྒྲ་ལེན་ཞེས་པའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་ན་བ་ལ་བསྱིལ་ཡབ་གནང་བས་དྲུག་སེས་ཡུ་བ་སེར་པོ་
སོགས་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་བསྱིལ་ཡབ་ཀང་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་གསུངས་ཏེ། འོད་མ་ལ་བྱས་པ་དང་། ཏ་ལའྱི་
ལོ་མའྱི་བསྱིལ་ཡབ་བོ། །ཡང་པ་ཅན་དུ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སྦྲང་མས་ཟོས་པས་སྦྲང་མ་ལ་སོགས་པ་ཟློག་
པར་བྱེད་པའྱི་སྦྲང་ཡབ་རྣམ་པ་ལྔ་ནྱི་རབ་ཏུ་གནང་ངོ་། །ལྔ་ནྱི། ལོ་མ་ལས་བྱས་པ་དང་། ཡལ་འདབ་དང་། རས་
མ་དག་དང་། རྩྭ་ཤ་ན་དང་། ཐ་ན་བལ་གྱི་སྦྲང་ཡབ་སེ་ལྔའོ། །གསུམ་པ་ངོ་ཚ་བ་སང་བ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་
ནྱི། ཤྱིང་ལ་འཛེག་པ་ན་ཤྱིང་མཁན་གྱིས་གསང་གནས་མཐོང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཤྱིང་ངམ་སྐས་ལ་འཛེག་པར་
ཤམ་ཐབས་ཀྱི་མཐའ་ནྱི་བསོལ་ལ་ཅྱིང་བར་བྱའོ་ཞེའོ། །དགེ་སོང་གྱིས་ཤྱིང་ལྱི་བའྱི་ཁུར་ནྱི་ཕལ་པ་བཞྱིན་དུ་
ཁུར་བར་མྱི་བྱའོ། །བྱྱི་དོར་ལ་སོགས་པར་རོག་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། དོགས་གཅོད་
དོ། །དང་པོ་ནྱི། དྲུག་སེ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་པ་སོ་མང་སོགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་གྱི་མཆོག་མགོ་བོའ ་ི སྐྲ་ཤད་པར་
བྱ་བའྱི་ཕྱིར་མ་ཡྱིན་ནོ། །མགོ་སྐྱེས་ཏེ་སྐྲ་ལག་པ་དག་གྱིས་ཀང་གེན་དུ་བརེ་བར་མྱི་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྐྲ་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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རྡུལ་གྱིས་གོས་པ་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་པ་དག་གྱིས་ལག་པས་མགོ་བོ་ཡོངས་སུ་སྤྲུག་པའམ་གོས་ཀྱིས་ཀང་
འཕྱི་བ་ལ་ེས་མེད་དོ། །བསབ་པ་ལ་གུས་པར་བྱ་བའྱི་ཆོ་ག་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་བྱ་
བ་ལ་ལྔ། གསུར་རབ་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་དང་། སྲོག་ཆགས་ལ་བརེ་བར་བྱ་བ་དང་། ལམ་དུ་འགོ་ཚུལ་དང་།
དགེ་སོང་མ་རེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་དང་། དགོན་པར་གནས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། གསུང་རབ་བསྒྲག་
ཚུལ། གཙང་སྦྲ་བྱ་ཚུལ། ཆུ་སོད་གཞག་པའྱི་ཆོ་ག སྦྲྱིད་པ་བྱུང་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་གསུང་རབ་བསྒྲག་
ཚུལ་ནྱི། ཁྱིམ་བདག་བཟང་ལྡན་གྱི་བུ་གན་པ་བཟང་ལྡན་གྱི་སྐད་ཀྱི་གཏང་རག་ཤྱིན་ཏུ་སན་པ་ལ་ཆགས་པས་
རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་གང་ཡང་དེར་ཤོར་ནས་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་ཀང་རས་ཡུག་ཕུལ་བ་མགོན་མེད་ཟས་
སྱིན་གྱིས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་སྐད་ཀྱི་གཏང་རག་ལ་ཕུལ་ནས་མདོ་འདོན་པར་ཞུས་པ་སོན་པས་གནང་ནས་
མདོ་འདོན་པ་ན་རོལ་མོ་མཁན་གྱི་གནས་དང་འད་ཞེས་བྱས་པས། སྐད་གསང་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ་དག་
གྱིས་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་ནྱི་མྱི་བརོད་དེ། བརོད་བྱ་དང་མྱི་འགལ་བར་རང་རང་གྱི་ཡུལ་གྱི་སྐད་དང་དུས་དང་རེས་
སུ་མཐུན་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་གཙང་སྦྲ་བྱ་ཚུལ་ནྱི། བཤང་གཅྱི་བྱ་བའྱི་ཁང་པ་དག་ནྱི་ཕལ་ཆེར་གཙུག་ལག་
ཁང་གྱི་སེང་གྱི་ངོས་ཀྱི་གད་དང་། ནུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་རུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དྱི་ངན་གྱིས་ཁང་པ་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཆུ་སོད་གཞག་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ནང་གྱི་ངོས་ཀྱི་ལྷོ་དང་ཤར་གྱི་མཚམས་
སུ་ནྱི་ཆུའྱི་སོད་གཞག་གོ །གལ་ཏེ་ཆུ་དོན་དུ་གེར་བ་བྱུང་ན་ཆུ་དོན་དུ་གེར་བ་རྣམས་ལ་རང་གྱིས་ནུས་པ་
དང་མཐུན་པར་སྱིན་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་སྦྲྱིད་པ་བྱུང་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་བསན་པ་དང་། ཕག་བྱ་
མྱི་བྱའྱི་བྱེ་བྲག་གོ །དང་པོ་ནྱི། རྒན་ཞུགས་སྦྲྱིད་པ་བྱུང་བ་ལ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་སོས་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་མ་
སྨྲས་པ་ལ་མྱི་མ་ཡྱིན་གྱིས་མདངས་འཕོག་པར་བརམས་པས། སོན་གྱི་ཆུང་མས་ས་གཏོར་ཏེ་སོས་པར་གྱུར་
ཅྱིག་བྱས་པས་སོང་བ་དང་། ཡང་ཁྱིམ་པ་སྦྲྱིད་པ་བྱུང་བ་བྲམ་ཟེ་མ་དད་པས་ཁྱིད་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སོང་
ངམ་ཁྱིམ་པ་ཡང་རུང་རྒན་པ་སྦྲྱིད་པ་བྱུང་བ་ལ་དགེ་སོང་གྱིས་ཚེ་རྱིང་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་བརོད་དེ། དེ་དག་ཚེ་
རྱིང་བར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསར་བུ་སྦྲྱིད་པ་བྱུང་བ་ལ་ནྱི་རྒན་པོ་ཡྱིས་ཨ་རོག་ཁ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ།
ནད་མེད་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་པའྱི་དོན་ནོ། །སེར་སྐྱར་སོན་པ་ལ་སྦྲྱིད་པ་བྱུང་བ་ལ་གོའུ་ཏ་མས་ཡུན་རྱིང་དུ་
འཚོ་བར་གྱུར་ཅྱིག་བྱས་པས་བཀོན་ནས། དགེ་འདུན་མཐུན་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་བརོད་དེ་ཕག་བྱའོ་ཞེས་
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གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་གསར་བུ་ཡྱིས་ཀང་རྒན་པོ་སྦྲྱིད་པ་བྱུང་བ་ལ་ལུས་ཀྱིས་ཕག་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་
པ་ཕག་བྱ་མྱི་བྱའྱི་བྱེ་བྲག་ལ་གསུམ་སེ། མྱི་བྱེད་ཅྱིང་མྱི་བླང་པའྱི་དུས་དང་། རག་ཏུ་ཕག་བྱ་བ་དང་། ཕག་གྱི་
དབྱེ་བ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་རང་གྱིས་ཕག་མྱི་བྱ་བ་དང་། གཞན་གྱི་ཕག་མྱི་བླང་པའྱི་དུས་བརྟུལ་ཞུགས་
ལྡན་པ་རྣམས་ཟས་ལ་འཁོད་པ་ན་ཕག་མྱི་བླང་ཞྱིང་གཞན་ལ་ཡང་མྱི་བྱ་སེ། བརམས་ལྡང་དང་འབགས་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་ེས་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ནད་པ་རྒན་པོ་ཞྱིག་ལ་ནད་འདྱིའྱི་དུས་སུ་རྒན་པ་ཕག་བྱེད་ཅྱིང་
གཞོན་པའྱི་ཕག་ལེན་པས་སྐྱོ་བས་འབགས་པའྱི་ཕག་བྱེད་པ་དང་ལེན་པ་གྱིས་ཀ་བཀག་པས་ན་འོག་གྱི་སོའ ་ི
ལམ་མྱི་གཙང་བས་ཀང་ཕག་བྱེད་པ་དང་ལེན་པ་གྱིས་ཀ་བཀག་གོ །གཞོན་ནུ་གྱིད་པོ་ཆེས་རྔུལ་གཟན་
ཤམ་ཐབས་སུ་གོན་ཏེ་མཁན་པོ་ཤམ་ཐབས་གོན་འཕོ་ལ་ཕག་བྱས་པས་སྐྲ་བཞར་མ་ཐག་གྱི་སྐྲ་ལ་ཤམ་ཐབས་
ཐོགས་ནས་གྱིས་ཀ་སྒྲེན་མོར་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་གོས་གཅྱིག་པ་ཅན་དག་གྱིས་འདུག་པ་དང་། དགེ་སོང་
གང་ཞྱིག་གྱིས་ཟས་དངོས་མྱིད་པ་མྱིན་ན་ཡང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁ་ནྱི་བཀང་བ་ལ་ཕག་མྱི་བྱ་ཞྱིང་། དེས་ཀང་གཞན་
ལ་ཕག་མྱི་བྱའོ། །འདྱི་ནྱི་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཐར་ཡང་སར་རོ། །གཞན་དགེ་སོང་ཡྱིན་ཡང་ཕག་བྱ་བའྱི་ཡུལ་
མྱིན་པ་མང་སེ། སོ་བ་དང་མགུ་བ་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་
ནྱི། སོ་བ་དང་། གཞྱི་ནས་སོ་བ་དང་། ཡང་གཞྱི་ནས་སོ་བ་སོད་པ་གསུམ་དང་། སོ་བ་སད་ཟྱིན་ནས་མགུ་བ་མ་
བྱྱིན་པའྱི་སོ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། གཞྱི་ནས་སོ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཡང་གཞྱི་ནས་སོ་བ་དང་ལྡན་པ་གསུམ་སེ་
དྲུག་དང་། མགུ་བ་དང་། གཞྱི་ནས་མགུ་བ། ཡང་གཞྱི་ནས་མགུ་བ་སོད་པ་གསུམ་དང་། མགུ་བ་སད་ཟྱིན་ནས་
དབྱུང་བ་མ་བྱྱིན་པའྱི་མགུ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། གཞྱི་ནས་མགུ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཡང་གཞྱི་ནས་མགུ་བ་དང་
ལྡན་པ་སེ་བཅུ་གྱིས་སོ། །ཕྱིར་མྱི་འཆོས་པ་དང་། མ་མཐོང་བ་དང་། སྱིག་ལྟ་ཅན་དང་། འཐབ་ཀོལ་ལ་འབད་
པས་མ་ལོག་པ་དང་། རྣམ་པར་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། འཐབ་ཀོལ་གྱི་རྒྱུ་ེ་བར་བསྒྲུབ་པ་དང་།
དགེ་སོང་མ་དང་འདེ་ཞྱིང་གནས་པ་སེ་གནས་ཕྱུང་བདུན་དང་། བསྱིགས་པ་དང་། སད་པ་དང་། བསྐྲད་པ་དང་།
ཕྱིར་འབྱེད་པ་སེ་བཞྱི་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་འཚོལ་བ་དང་། བསབ་པ་བྱྱིན་པ་སེ་དེ་དག་ནྱི་གཞན་ན་གནས་པ་ྱི་ཤུ་ར་
ལྔའོ། །གནས་ཕྱུང་བདུན་དང་། བསྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་དང་། གསོ་སོང་གཞག་པ་དང་དགག་དབྱེ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གཞག་པ་གྱིས་ནྱི་ནན་ཏུར་བཅུ་གསུམ་མོ། །གྱིས་པ་རག་ཏུ་ཕག་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི། སོན་པ་མན་ཡོད་ན་
བཞུགས་པའྱི་དུས་སུ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་སུ་ལ་ཕག་བྱེད་མ་ཤེས་པས་ཞུས་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སོང་གྱིས་
རག་ཏུ་ཕག་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་སོམ་པས་རྒན་པའོ། །གསུམ་པ་ཕག་གྱི་དབྱེ་བ་ནྱི།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་དམ་པར་གཟུང་བར་བྱེད་པའྱི་དགེ་སོང་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཕག་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཕག་གཅྱིག་
ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་པ་སེ། སྱི་གཙུག་དང་། ལག་པ་གྱིས་དང་། པུས་མོས་གྱིས་དང་ལྔ་ས་ལ་འདུད་
པའོ། །ཕག་གྱིས་པ་ནྱི་གཞན་གྱི་སྱིད་པ་ན་འཁྱུད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐྱེས་བའྱི་རབས་ཀྱི་གེང་གཞྱི་ལས། བྱྱིན་པ་
བཟུང་སེ་ཞབས་མགོ་བོའ ་ི སེང་དུ་བཞག་ནས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པའྱི་ཕག་བྱས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །གསུང་རབ་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིསཔ་སྲོག་ཆགས་ལ་བརེ་བར་བྱ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ།
དངོས་ཀྱི་དོན་བསན་པ་དང་། ཞར་ལ་འབྲུ་མར་གྱི་སོད་ཀྱི་ཚད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལག་འགོ་ལ་མཚོན་ཏེ་
མདོར་བསན་པ་དང་། སྐྲོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། རྱིགས་ཅན་གཞན་ལ་སར་བས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་
པོ་ནྱི། ཙམ་པ་ཀ་ན་དང་སྲོང་གར་གའྱི་རྱིང་འགམ་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་ཀླུའྱི་བུ་ཆོས་ན་པ་བཟུང་བས་མགྱིན་པ་
བསད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲའྱི་རང་བཞྱིན་སྲད་བུ་རྩུབ་པ་ཡྱིས་ལག་འགོ་སེ་སྦྲུལ་ནྱི་གཟུང་བར་མྱི་བྱ་སེ། ཕན་
ཚེགས་ལས། ཀླུ་གཞོན་ནུ་རྔ་མའྱི་སྱིས་གདགས་པར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་སོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུར་ཞེ་ན། བཞྱིན་བཟང་
མྱིག་ལམ་ན་མ་འདུག་ཅེས་སེ་གོལ་གཏོགས་ཏེ་ཞྱི་བས་བསྐྲད་དོ། །རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་འགོ་ན་སྦྲུལ་དེ་ནྱི་
བསྐྲད་པའྱི་སོར་བའོ། །བམ་པོ་ལྔ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། ཐག་གུ་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་པོ་ཡྱིས་མགུལ་
པར་བཅྱིངས་ཏེ་ལེགས་པར་དོར་རོ། །གང་དུ་ཞེ་ན། གཡང་ས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་ཕོགས་སུའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། སྦྲུལ་
འགོ་བ་ན་ནེའུ་ལེ་ལ་སོགས་པའྱི་འཚེ་བ་མེད་པར་བྱའོ། །སྦྲུལ་དེ་བཞྱིན་དུ་བྱྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སྲོག་ཆགས་
གཞན་སྐྱེ་འགོ་རྣམས་ལ་ཡང་གནོད་པ་མེད་པར་དལ་གྱིས་བག་ཡོད་པར་རབ་ཏུ་བཟུང་ནས་འབད་པས་ཅྱི་
བདེར་དོར་བར་བྱའོ། །བསབ་པ་རེས་སུ་བསྲུང་ཞྱིང་སེམས་ཅན་ལ་བརེ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱིག་རྣམས་
ཀང་དལ་གྱིས་བཟུང་ནས་དེ་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བུ་གར་སྱིང་རེ་ཅན་
གྱིས་གཞུག་པར་བྱའོ། །དེར་མ་ཟད་རྩྭ་སོན་སྟུག་པོའ ་ི ས་ཕོགས་སུ་ར་ཤྱིག་དག་ཀང་དོར་བར་བྱའོ། །གསུམ་
པ་རྱིགས་ཅན་གཞན་ལ་སར་བས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སྲོག་ཆགས་ལྷག་མ་གཞན་ལ་ཡང་མ་བསད་པར་རང་རང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གྱི་སོད་ཡུལ་དག་ཏུ་དོར་རོ། །གྱིས་པ་ཞར་ལ་འབྲུ་མར་གྱི་སོད་ཀྱི་ཚད་བསན་པ་ནྱི། མན་ཡོད་དུ་ེ་དགའྱི་
དགེ་ཚུལ་གྱིས་ཀྱིས་སོད་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཁེར་ཏེ་འབྲུ་མར་བསང་པས་འདྱི་ཙམ་སུས་འགེངས་ནུས་ཟེར་བ་ལ་
བརེན་ནས་འབྲུ་མར་གྱི་སོད་ཆེ་བ་ཕུལ་ཚད་དང་། ཆུང་ངུ་ཕུལ་ཕེད་དང་། འབྲྱིང་པོ་དེ་དག་གྱི་བར་མ་སེ་འབྲུ་
མར་གྱི་སོད་དུ་ེ་བར་བསན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་གང་འདོད་པ་བཅད་དོ། །གསུམ་པ་ལམ་དུ་འགོ་ཚུལ་
ནྱི། དགེ་སོང་རྒན་པོ་གཅྱིག་དང་གསར་བུ་གཅྱིག་ལམ་དུ་འགོ་བ་ན་འཆལ་གཏམ་མང་དུ་སྨྲས་པས་གནོད་སྱིན་
མ་དད་པ་ཞྱིག་གྱིས་མདངས་འཕོག་པར་བརམས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལམ་དུ་འགོ་བའྱི་ཚེ་ན་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་སྨྲ་བ་
ྱིད་དམ་གལ་ཏེ་མྱི་སྨྲ་བ་ཡྱིས་འགོ་ན་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་འགོ་བར་བྱའོ། །ལམ་དུ་ངལ་བསོ་བའྱི་ཚེ་
ན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཚིགས་བཅད་འདོན་ནོ། །མཚན་མོ་གནས་པའྱི་ཚེ་ན་རྒྱུན་
ཆགས་གསུམ་པ་གདོན་པར་བྱའོ། །སར་ཆུ་དཀོན་པའྱི་དུས་སུ་དཔང་ཐག་བཅང་པར་གསུངས་པའྱི་ཚད་ཇྱི་
ཙམ་ཞེ་ན། ཆེ་བ་སེ་རྱིང་བ་ནྱི་ཁྲུ་བརྒྱའྱི་ཚད་དང་། ཆུང་བ་སེ་ཐུང་བའྱི་ཚད་ནྱི་ཁྲུ་བརྒྱད་པའོ། །བར་མ་ནྱི་ཁྲུ་ལྔ་
བཅུ་པ་སེ། རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ཆུ་དཀོན་པའྱི་བས་མཐར་དགོས་པར་ཤེས་པར་བྱ་ཞྱིང་། ཁོན་པ་རྱིང་ཐུང་གྱི་བྱེ་
བྲག་གང་ལ་དཔང་ཐག་ཀང་རྱིང་ཐུང་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པས་བྱའོ། །གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བས་མཐར་ཁོན་པ་རྱིང་ཐུང་
དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་བྱ་བ་ྱིད་ཀྱིས་དཔང་ཐག་ཁེར་བར་བྱ་བའམ། མྱི་ཁེར་བ་ནྱི་ཆུ་རབ་ཏུ་ཆེ་བའྱི་ས་
ཕོགས་སམ་ཕོགས་ཀུན་ཆུས་ཁབ་པར་ཡང་ནྱི་རུང་སེ། གནས་སྐབས་དེ་དག་ལ་མྱི་དགོས་སོ། །བཞྱི་པ་དགེ་
སོང་མ་རེས་སུ་གཟུང་ཚུལ་ལ་བཞྱི་སེ། ཆོས་གོས་ཀྱི་སྱིན་པ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་དང་། རང་བཞྱིན་མས་
པ་སངས་པ་དང་། གནས་མལ་སྱིན་ཚུལ་དང་། ལྟུང་བ་བཤགས་ཚུལ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
གལ་ཏེ་སོམ་བརོན་གྱིས་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ལ་འདུལ་བའྱི་ཆོས་སོན་པ་ན་དགེ་སོང་མ་དང་བར་དུ་ཡོལ་བས་
གཅད་པར་བྱ་སེ། གཞན་དུ་ན་ཆོས་སོན་པ་པོ་ལ་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྐུན་མས་དུད་འགོ་
བསད་པ་སོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་བོར་ནས་ནྱི་བདག་ཏུ་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་རེད་པ་ལྟ་ན་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེས་གོ་
བར་བྱས་ནས་འཁེར་བ་ལ་ནམ་ཡང་འགལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གོ་བར་མ་བྱས་ན་བརྐུས་སོ་ཟེར་
བའྱི་དགག་བྱ་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སོང་ཀུན་དགའ་ར་བ་བྱེད་འདོད་པས་ལོན་ཤྱིང་བཙུགས་ན། དགེ་སོང་དེ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཡྱིས་ལོ་ལྔའྱི་བར་དུ་ལོན་ཤྱིང་བཙུགས་པའྱི་གནས་དེ་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་མངོན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །དགེ་སོང་
གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་བཀེན་པར་གྱུར་ཀང་ལྷུང་བཟེད་སོགས་འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་བཙོང་བར་མྱི་རྱིགས་སོ། །ཡང་དྲུག་
སེས་མནའ་དོར་བ་འདྱི་ནྱི་བདེན་གྱི། གཞན་ནྱི་རྫུན་ནོ་ཞེས་པར་སོང་བས་རོད་པ་བྱེད་པ་མྱི་རྱིགས་ཤྱིང་།
མནའ་ཡང་དོར་བར་མྱི་རྱིགས་སོ། །ཁྱིམ་པ་རྣམས་ནྱི་རྫུན་སྨྲ་བའྱི་ཤོ་བེ་ཅན་ཡྱིན་པས་ཆོ་ལོང་བྱེད་ལ། ཚུལ་
ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་ནྱི་རྫུན་བཀག་པས་ཆོ་ལོང་ཇྱི་ལྟར་རུང་། གྱིས་པ་རང་བཞྱིན་མས་པ་སང་བ་ནྱི། འོད་
བཟང་མ་ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གྱི་མཆོད་རེན་ལ་མེ་ལོང་ཕུལ་བའྱི་ལས་ཀྱིས་མདོག་དང་འོད་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཁྱིམ་བདག་ཞྱིག་གྱི་ཆུང་མར་གྱུར་པ་ན། ཁྱིམ་བདག་གྱིས་དགེ་སོང་རྣམས་སན་དངས་པ་
ལ་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སོམ་བརོན་གནས་གང་དུ་བུད་མེད་དམ་བུད་མེད་དེས་ཀང་སོམ་
བརོན་མཐོང་བ་ཡྱིས་ཆགས་པ་སྐྱེས་པར་གྱུར་ན་དགེ་སོང་དེས་དེ་འདའྱི་སོད་ཡུལ་དེ་ནྱི་མྱུར་དུ་སང་
ངོ་། །གསུམ་པ་གནས་མལ་སྱིན་ཚུལ་ནྱི། དགེ་སོང་མ་ནྱི་བླ་མའྱི་ཐད་དུ་ེ་བར་འོངས་ནས་བླ་མ་བལྟ་བར་
འདོད་པར་གྱུར་ཅྱིང་། བླ་མས་ཀང་རང་ལ་དམ་པའྱི་ཆོས་ན་པར་ཤེས་པ་ན་སོ་ཕག་གམ་ཤྱིང་སན་ཕེད་ཚལ་
ལམ་གོར་བུ་སེ་སན་ཟླུམ་དག་གམ་རས་ལྟ་བུ་སྲ་མོའ ་ི སན་དག་ཀང་བཏྱིང་དུ་རུང་བས་འདྱི་དག་གང་ཡང་རུང་
བ་བཏྱིང་ནས་འདྱིར་ལེགས་པར་འདུག་ཅེས་བརོད་པར་བྱ་སེ་ཆོས་བཤད་དོ། །གཞན་སན་བཟང་པོ་དག་ནྱི་
དགེ་སོང་གྱི་མདུན་དུ་དགེ་སོང་མ་ཡྱིས་བཏྱིང་ནས་འདུག་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །ཡང་གོའུ་ཏ་མ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་
དང་བཅས་པ་རེ་ཏའྱི་ཚལ་དུ་ྱི་མ་ནུབ་ཙམ་ནས་ཕྱིན་པ་ན་དེར་སན་མེད་པར་ལ་བས་ཆོས་གོས་རྣམས་རྡུལ་
གྱིས་གོས་པ་སོན་པས་གཟྱིགས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་དགེ་སོང་མ་ལ་དགེ་སོང་གྱི་མལ་སན་གྱི་ལྷག་མ་མ་བྱྱིན་
ནམ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱི་མལ་སན་གྱི་ལྷག་མ་དགེ་སོང་མའྱི་མལ་སན་དུ་གནང་
ངོ་། །མལ་སན་གྱི་ལྷག་མ་དེ་ཡང་དམན་པ་དང་འབྲྱིང་པོ་གནང་གྱི བཟང་པོ་ནྱི་ནམ་ཡང་གནང་བ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །བཞྱི་པ་ལྟུང་བ་བཤགས་ཚུལ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ནྱི། དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དུས་སུ་ཕན་ཚུན་དུ་ནྱི་རང་རང་གྱི་སྐྱོན་གོ་བར་བྱ་བ་གང་
གྱི་ཕྱིར་དུ་སྒྲོག་པར་མ་ནུས་ན། ལྟུང་བའྱི་ངོ་བོ་གང་བྱུང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་ལ་དགེ་སོང་མས་ནྱི་ལྟུང་བའྱི་
ངོ་བོ་གོ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་དགེ་སོང་ལ་དྱིའོ། །འདུ་ཤེས་ཇྱི་ལྟ་བུས་ཤེ་ན། ཡུལ་དགེ་སོང་ལ་བླ་མའྱི་འདུ་ཤེས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བཞག་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གནས་ནྱི་དགེ་སོང་ལ་ཕོགས་གཞན་དབེན་པ་དག་ཏུའོ། །དུས་ནྱི་གང་གྱི་ཚེ་དགེ་སོང་
མ་གང་ཞྱིག་གྱིས་དགེ་སོང་གནས་སུ་འཇུག་པ་དེའྱི་ཚེ་འདྱིའོ། །ནང་འཁོན་དང་བཅས་པ་མ་ཡྱིན་ན་དགེ་སོང་
དེས་ཀང་དེ་ལ་ཤོག་ཅེས་བརོད་པར་བྱའོ། །ལྔ་པ་དགོན་པར་གནས་པའྱི་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། དོན་དངོས་བསན་
པ་དང་། ཞར་ལ་བཟོ་ཆའྱི་གནང་བཀག་གོ །དང་པོ་ནྱི། མདོ་སེ་དང་ཆོས་མངོན་པ་དང་འདུལ་བ་ཤེས་པའྱི་དགེ་
སོང་དགོན་པའྱི་ཕན་ཡོན་འདོད་པ་རྣམས་གོང་ནས་རྒྱང་གགས་ཀྱི་ཚད་ཙམ་དུ་གནས་པར་བྱའོ། །དགོན་པ་ན་
གནས་པ་རྣམས་ལ་ཆོམ་རྐུན་པས་རྒྱུ་སྐར་དང་ྱིན་ཞག་གྱི་རྱིས་དྱིས་པ་མ་ཤེས་པས་ཆོམ་རྐུན་པས་བརྡུངས་
པ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུ་སྐར་དང་ྱིན་ཞག་གྱི་རྱིས་ཤེས་པ་གནས་པར་བྱའོ། །ཡང་ནགས་ཁོད་དབེན་པར་འདུག་
པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་མཁས་པས་འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པ་ེར་མཁོའ ་ི སོད་ེ་བར་གཞག་པར་བྱ་སེ། ཆོམ་རྐུན་
པ་དག་ངེས་པར་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །ཕན་ཚེགས་ལས། དགོན་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་རག་ཏུ་མེ་དང་
ཕེ་ཉུང་ཟད་དང་རས་མ་དང་འབྲས་ཆན་དང་ཟན་རང་གྱི་ལྷག་མ་དང་མར་དང་འབྲུ་མར་དག་གཞག་པར་བྱ། རྒྱུ་
སྐར་དང་ཚེས་གངས་དང་ྱི་མ་དང་ཕོགས་དང་སོད་ཡུལ་ལ་མཁས་པར་བྱ། སེ་སོད་གསུམ་འཛིན་པ་དང་ཐ་ན་
སན་པར་སྨྲ་བ་ཙམ་ལ་མཁས་པར་བྱ་ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཀ་ཤྱི་ཀའྱི་ཚོང་བརལ་དུ་རྒན་ཞུགས་ཕ་བུ་
གྱིས་ཀྱིས་ཚོང་དཔོན་གྱི་འབྲེག་མཁན་བྱས་པས། ཚུལ་ལྡན་སར་ཁྱིམ་པའྱི་དུས་སུ་བཟོ་ཤེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་
ཕྱིས་དགེ་སོང་གྱི་དུས་སུ་རང་གྱི་བཟོ་ཆ་སང་བར་བྱའོ། །སོན་སན་པ་ཡྱིན་ན་གཙག་བུ་སོགས་འཆང་བར་བྱེད་
པ་ལ་བཀག་པ་མེད་ལ། སོན་སྐྲ་འབྲེག་མཁན་ཡྱིན་ན་ནྱི་འབྲེག་སད་འཆང་བ་ལ་བཀག་པ་མེད་དོ། །ཡོན་ཏན་
འཕེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཆོ་ག་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལམ་ལ་བརོན་པར་བྱ་བ་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན་དང་།
རྒྱས་བཤད་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཚོ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཕོངས་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་དགེ་སོང་གྱིས་ཐར་
པའྱི་ལམ་མས་སུ་ལེན་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་དགའ་བ་དོར་བར་མྱི་བྱ་སེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི་ཐར་ལམ་ལ་བརོན་
འགྲུས་རོམ་པའྱི་ངོ་བོ་ཅན་ྱིད་དུ་གནས་དགོས་པས་སོ། །བརོན་འགྲུས་དེ་སངས་ན་ངེས་པར་འགལ་ཚབས་
ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི། ལམ་གྱི་རྒྱུ་ལུང་ནོད་པ་དང་། ལམ་གྱི་མཐུན་རེན་
བསྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་དོན་བྱ་ཞྱིང་མ་དད་པ་སང་བ་དང་། མས་སུ་བླང་བྱ་ལམ་གྱི་ངོ་བོའ །ོ །དང་པོ་ལ་གྱིས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཏེ། རེས་བསན་དང་། གདམས་ངག་གོ །དང་པོ་ནྱི། བསམ་པས་དགེ་བ་ལ་སོ་བ་གོ་ཆའྱི་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་
ཅན་དང་། སར་སོར་བས་དགེ་བ་ལ་སོད་པ་དང་བཅས་པ་གྱིས་པོ་གང་དག་ནྱི་རེས་སུ་བསན་པར་ཡང་དག་
པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྱི་གྱིས་ནྱི་ཐོབ་ཟྱིན་གྱི་དགེ་བ་འཕེལ་བར་བྱེད་པས་སོ། །རེས་བསན་དེ་མེད་ན་གང་
ཟག་དེ་ལ་ལྟ་བ་སེ་ཐོས་བྱུང་དང་། དད་པ་སེ་བསམ་བྱུང་དང་། སོམ་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་གདམས་དག་ནྱི། གོ་ར་ཞེས་པའྱི་རྒྱལ་པོས་གསལ་རྒྱལ་ལ་སྐྱེས་སུ་བསྐུར་བའྱི་བྲན་བུ་དང་།
སྐྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བས་འོད་སྲུང་གྱི་བསན་པ་ལ་གདམས་ངག་མེད་པར་བསམ་གཏན་བྱས་པས་ལྟ་བ་ངན་པར་
གྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་བླ་མའྱི་མན་ངག་དང་བྲལ་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སེམས་བསམ་གཏན་ལ་སོར་བར་མྱི་
བྱའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་སར་ན་ལྟ་བ་འཁྲུལ་བ་ཅན་ྱིད་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །གདམས་ངག་མེད་ན་བསམ་
གཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་རེད་པར་དཀའ་སེ། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་འཇུག་བཞྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ལམ་གྱི་མཐུན་རེན་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གནས་དང་ཡོ་བྱད་བསྒྲུབ་པ་དང་། འཁོར་བསྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གོང་ཐྱི་པ་ཅན་གྱི་བྲམ་ཟེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་སྨྲ་འདོད་ལུས་ཀྱི་དྱི་མྱི་ཞྱིམ་པས་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་
མ་ཐོབ་ནས་སོན་པས་ཀུན་དགའ་བོ་བཏང་ནས་གནས་དྱི་ཞྱིམ་པོས་བརྒྱན་པས་གོལ་བ་ལ་བརེན་ནས་བསམ་
གཏན་དག་པར་བྱེད་པའྱི་ཐབས་སུ་འགྱུར་ན་གནས་ཁང་དང་གོས་དང་མལ་སན་སོགས་ལ་དྱི་ཞྱིམ་པོའ་ི སོས་
ཀྱིས་བདུག་པ་དང་མེ་ཏོག་དྱི་ཞྱིམ་པོས་ཀང་བདུག་གོ །བསམ་གཏན་དག་པར་བྱེད་པའྱི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་
འདྱི་ལས་གཞན་དུ་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །ཤྱིང་དྲུང་དང་ཤྱིང་གྱི་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་ཁྱིམ་པ་ལ་མྱི་མཁོ་བ་
དག་ཁྱིམ་པ་དེ་ཡྱིས་བྱྱིན་ན་ལག་གྱི་ག་ཡྱིས་ཤྱིང་དག་གྱི་དངོས་པོ་ཚོན་གྱི་ལས་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་
ེས་པ་མེད་དོ། །གྱིས་པ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། སེམས་རབ་ཏུ་ཞྱི་ཞྱིང་དུལ་བ་དང་ལུས་ངག་གྱི་ཀུན་སོད་ལ་
མཁས་པའྱི་སྐྱེས་བུ་དགེ་སོང་གྱི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅྱིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འདོད་པ་བྱུང་ན་རབ་ཏུ་འབད་པ་ཡྱིས་
བར་ཆད་ཡོད་མེད་བརགས་ནས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་སེ། དེ་ནས་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པའྱི་སོབ་མར་གཟུང་གྱི མ་བརགས་
པར་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་གཞན་དོན་བྱ་ཞྱིང་མ་དད་པ་སང་བ་ནྱི། གལ་ཏེ་བུད་མེད་གང་དག་
ཆུ་དང་མེ་ཡྱི་ནང་ལ་སོགས་པར་འཆྱི་བར་འགྱུར་བ་མཐོང་ན་སྱིང་རེ་དང་ལྡན་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ལག་པས་
བཟུང་ནས་དེ་འདོན་པར་བྱེད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །སོན་རྱི་མོ་དང་ལྡེར་སོ་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་རྣམས་
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ཀྱི་བཟོ་ཤེས་པས་རྱི་མོ་སོགས་གང་དེ་བྱེད་པར་འདོད་པ་ན་སོམ་བརོན་ཅན་གྱི་བྱ་བ་སེ། འཇྱིག་རེན་པ་རྣམས་
ཀྱིས་སེམས་བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཇྱིག་རེན་གྱི་མ་དད་པ་སང་བའྱི་དོན་དུ་མཁར་གྱི་སོ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཁང་
བཟང་དང་ཁང་བཟང་གྱི་སོར་དགེ་སོང་གྱིས་བུད་མེད་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདུག་པ་དང་གཏམ་དང་རེག་པ་
སོགས་མྱི་བྱའོ། །བཞྱི་པ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་བསན་པ་ནྱི། རབ་བྱུང་རྣམས་ཐར་ལམ་ལ་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་ཅན་གྱི་
བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་སོགས་འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ལྔའྱི་ཡུལ་ལ་ཞེན་པ་རག་ཏུ་སངས་ནས་ཀང་
རྒྱུན་དུ་དན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་བཞྱི་པོ་དག་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཡང་དག་པར་བསོམ་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པོ་འདྱི་
དག་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསོམ་སེ། ཞྱི་གནས་བསོམ་ཚུལ་ནྱི། དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་ལ་
སེམས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གཏོད་པ་དང་། མྱི་སྡུག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམས་པ་སོགས་སོ། །མཛོད་ལས། ཀེང་
རུས་ཆགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །རུས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་བར་དུ་ནྱི། །སོ་ཞྱིང་སྡུད་པ་ལས་དང་པོ། །ཀེང་རུས་དང་
ནྱི་ཐོད་ཕེད་པར། །བཏང་བས་སང་བར་བྱས་པར་བཤད། །སྱིན་མའྱི་བར་དུ་སེམས་འཛིན་པས། །ཡྱིད་ལ་བྱེད་
པ་རོགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། འགེལ་བ་ལས། དབུགས་རྔུབ་དབུགས་དབྱུང་དན་པ་འདྱི། །བགང་དང་རེས་
འགོ་འཇོག་པ་དང་། །རོག་པ་དང་ནྱི་བསྒྱུར་བ་དང་། །ཡོངས་དག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
ནོ། །ལྷག་མཐོང་བསོམ་པ་ནྱི། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བཞྱིའྱི་གེན་པོར་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་
གྱིས་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བརགས་ནས་བསོམ་སེ། ཇྱི་སྐད་དུ་མཛོད་ལས། དན་པ་ེར་གཞག་
བསོམ་པར་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དན་པ་ེར་གཞག་བསོམ་དགོས་པ་གང་གྱི་ཕྱིར་
ན་དན་པ་ེར་གཞག་གྱི་ལམ་འདྱི་ནྱི་འགོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའྱི་འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ལམ་སེ།
དེར་མ་ཟད་མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་སངས་རྒྱས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། ན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་
ཡང་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །བསོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་ནྱི་མཛོད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དུས་རྒྱུན་དུ་བྱ་བའྱི་
རྱིམ་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་བླ་མ་བསེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། གནས་དང་གནས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས།
གནས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ། གནས་དང་གནས་པ་ཕན་ཚུན་དུ་བརག་པ།
གནས་དང་གནས་པའྱི་མཚན་ྱིད། འཇྱིག་མྱི་འཇྱིག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ། གནས་པ་ལམ་དུ་གཞུག་པའྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཚུལ། གནས་བཙལ་ནས་ཕན་ཚུན་སེམས་བསྲུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གནས་ཀྱི་བླ་མ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་
ལེགས་པར་བརགས་ནས་གནས་སུ་འོས་པར་མཐོང་ན་འདུལ་བའྱི་ཆོ་ག་བཞྱིན་དུ་གནས་སུ་གཟུང་ངོ་། །མཁན་
པོ་ལ་ནྱི་གནས་སུ་བྱ་བའྱི་ཆོ་ག་མྱི་དགོས་ཏེ། མཁན་པོ་ྱིད་ཀྱིས་གནས་སུ་གྲུབ་ཟྱིན་པས་སོ། །ཡང་གནས་ཀྱི་
བླ་མས་ཀང་ནྱི་མཚན་ྱིད་ལྡན་མྱི་ལྡན་ཡོངས་སུ་བརགས་པའྱི་གནས་པ་སོབ་མ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་ཡྱི།
གནས་དང་གནས་པ་ཕན་ཚུན་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་ཡྱིས་གནས་དང་གནས་པའྱི་ཆོ་ག་བྱས་ན་གྱིས་ཀ་ལ་ངེས་
པར་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་རོག་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། གནས་དང་གནས་པ་གང་གྱིས་གྱིས་ཀ་དག་
ཀང་ནྱི་ཕན་ཚུན་འོག་ནས་འབྱུང་བ་འདྱི་ལྟར་མཚན་ྱིད་ཡོངས་སུ་བརག་གོ །གྱིས་པ་ལ་བླ་མའྱི་མཚན་ྱིད་
ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་དང་། ན་བའྱི་དུས་སུ་ནད་གཡོག་བྱེད་པ་དང་། ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་ལ་སེར་ས་མེད་
པ་དང་། གདམས་ངག་ཀང་དུས་སུ་འདོམས་པའྱི་བླ་མ་ནྱི་གནས་ཀྱི་བླ་མའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་ཤེས་པར་
བྱའོ། །སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ཚུལ་ཁྱིམས་ལྡན་ཞྱིང་འདུལ་བའྱི་ཆོ་ག་ཤེས། །ནད་པར་སྱིང་བརེ་འཁོར་ནྱི་དག་པ་
དང་། །ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་ཕན་འདོགས་བརོན་པ་དང་། །དུས་སུ་འདོམས་པ་དེ་དག་བླ་མར་བསགས། །ཞེས་
སོ། །གནས་པ་སོབ་མའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་དང་ཆོས་བསན་པའྱི་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རྱིག་
པའྱི་ཤེས་རབ་ཅན་དང་། སོ་གསུམ་དུལ་ཞྱིང་བླ་མའྱི་བྱ་བ་ལ་དཀའ་སད་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། བླ་མ་ལ་
རག་ཏུ་གུས་པའོ། །སྒྲུབ་པ་བསམ་གཏན་དང་། ཀོག་པ་ཐོས་བསམ་གྱི་ལས་དང་ཡང་ལྡན་པའོ། །གནས་པ་ངན་
པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་བླ་མ་ལ་ཕག་མྱི་བྱེད་པ་དང་། བླ་མས་བསོ་བ་མྱི་ན་པར་རང་དབང་ཅན་དུ་གནས་པ་དང་།
མཁན་པོ་དང་ཕད་པ་ལས་རེས་སུ་བསན་པ་མྱི་སོབ་ཅྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་གྱི་མྱི་མཐུན་
པའྱི་ཕོགས་ལ་བརེན་པར་བྱེད་པའོ། །འདྱི་དག་ལ་ནྱི་གཞན་གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་དེས་གནས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ་
ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕག་མྱི་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ངན་པའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་འདྱི་ནྱི་གནས་པ་ངན་པར་
ཤེས་པར་བྱ་སེ། གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་འདྱི་བཏང་ནས་གནས་པ་གཞན་ནྱི་ཡང་དག་པར་བཟུང་
ངོ་། །གསུམ་པ་འཇྱིག་མྱི་འཇྱིག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ནྱི། གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་
པའྱི་གནས་པ་ཞྱིག་གཞན་དུ་སོང་བ་ལས་འགོད་དེ་ལམ་ནས་ལོག་ནས་ད་གདོད་གནས་བཅའ་དགོས་སམ་པ་
ན། བླ་མས་ལྟོས་པ་མ་སངས་པའྱི་ཕྱིར་བཅའ་མྱི་དགོས་ཞེས་སོན་པ་ནྱི་དཔོན་སོབ་གྱིས་ཀས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པ་སངས་པ་ལ་གནས་ནྱི་འཇྱིག་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ། གལ་ཏེ་དཔོན་སོབ་གང་རུང་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ལྟོས་པ་
དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་སར་ཡང་གནས་པ་གཞན་ནྱི་མྱི་གཟུང་ངོ་། །སོན་པ་མན་ཡོད་ན་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་
གནས་གཞན་དུ་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་ལེན་དུ་སོང་བའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་ཞག་གཅྱིག་ལས་གནས་བཅས་པ་
ལ་བརེན་ནས་ཕོགས་གང་དུ་དགོས་པས་འགོ་བ་ན་སར་ཡང་ཕྱིར་མྱུར་དུ་འོང་བར་འདོད་པ་ཡྱིས་ཕྱི ར་འགོ་
བའྱི་དུས་སུ་གནས་ཀྱི་བླ་མ་དེ་ལ་གོ་བར་བྱས་ཏེ། ཞག་ལྔའྱི་བར་དུ་ལུས་ཀང་ས་མའྱི་སོབ་དཔོན་ྱིད་ལས་
གཞན་མྱི་བཙལ་ལོ། །གནས་མེད་པར་ཕོགས་གཞན་དུ་སོང་བ་དག་གྱིས་ཀང་ཞག་ལྔའྱི་བར་དུ་ཚོགས་ཀྱི་རེད་
པའྱི་སྐལ་བ་དབང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གནས་ཀང་རེན་དབང་མ་གཏོགས་པར་ཞག་ལྔ་དེ་ཙམ་ལས་ལྷག་པར་གནས་
མེད་དུ་བསད་པར་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ཡུན་རྱིང་དུ་བསད་ན་གནས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་ེས་པ་ཡོད་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཕོགས་དེར་གནས་སུ་གཟུང་བར་འོས་པ་མེད་པའམ་སྲོག་དང་ཚངས་སོད་ཀྱི་བར་ཆད་དུ་
འགྱུར་བ་སོགས་ཡྱིན་ན་ེས་པ་མེད་དོ། །བཞྱི་པ་གནས་པ་ལམ་དུ་གཞུག་པ་ལ་གསུམ། ཆད་པའྱི་གོ་རྱིམ་དབྱེ་
བ་དང་བཅས་པ་དང་། བཟོད་པར་འོས་པ་དང་མྱི་འོས་པ་དང་། བསེན་པར་མ་རོགས་པ་བསྐྲད་པའྱི་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ནྱི། སོམ་བརོན་གྱི་དགེ་སོང་སྐྱོན་ཅན་དག་དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ལས་དང་པོ་ནས་མྱི་
དབྱུང་སེ། དགེ་སོང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་མངའ་བདག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། ཆད་པས་གཅད་
པར་བྱ་སེ། ཆད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་བརོད་དོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། གཞན་གྱིས་གནས་འཆའ་བ་བཟློག་པར་བྱ་བ་
དང་། ཀོག་པ་སོབ་པ་དགག་པ་དང་། གདམས་ངག་དགག་པ་དང་། ལོངས་སོད་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པ་དགག་པ་
དང་། ཡང་དག་པར་སྨྲ་བ་དགག་པའོ། །གྱིས་པ་བཟོད་པར་འོས་པ་དང་མྱི་འོས་པ་ནྱི། ཅྱི་སེ་ཆད་པ་གཅོད་
པའྱི་རྒྱུ་གཏང་ཞྱིང་བཟོད་པར་གསོལ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་བཟོད་པ་ལེན་པར་རེས་སུ་གནང་བར་འོས་སོ། །ཆད་
པ་གཅད་པ་དང་བཟོད་པར་གསོལ་བར་མྱི་འོས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་འོས་པ་གྱིས་ཀ་ལ་ཆད་པ་དང་བཟོད་པ་དེ་བྱེད་
ན་ནྱི་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །བཟོད་པ་བླང་བར་མྱི་འོས་པ་ནྱི་བླ་མ་ལ་མ་དད་པ་དང་དགེ་བ་ལ་མྱི་སོ་
བའྱི་ལེ་ལོ་ཅན་དག་དང་། གཞན་ལ་གདུག་སེམས་ཅན་དང་། ཚིག་ངན་སྨྲ་བ་ཅན་དང་། སྱིག་པའྱི་གོགས་སུ་
གྱུར་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་མ་གུས་པའྱི་བཟོད་པ་བླང་བར་མྱི་བྱའོ། །གསུམ་པ་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་བསྐྲད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པའྱི་ཚུལ་ནྱི། བླ་མས་བསྐྲད་པར་འོས་མྱི་འོས་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་བརགས་ཏེ་འོས་ན་དགེ་ཚུལ་ཡང་ནྱི་
བསྐྲད་པར་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། མཐང་གོས་དང་བླ་གོས་དང་བཅས་པ་བསྐོན་ཞྱིང་ཆུ་ཚགས་དང་ཟས་ཀྱི་སོད་
ལྷུང་བཟེད་དང་ཡང་བཅས་པ་བྱྱིན་ནས་སོ། །དགེ་ཚུལ་གཞོན་པ་བསེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པ་དེ་ལ་རང་ལ་
འོས་པའྱི་ཡོ་བྱད་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་གདྱིང་བ་དང་ཆུ་ཚགས་དང་ལྷུང་བཟེད་དང་དྲུག་པོ་བྱྱི ན་ནས་སུ་བླ་
མས་བསྐྲད་པར་བྱ་བ་སེ། བསྐྲད་པར་བྱ་བ་མྱིན་ན་བཟོད་པར་བྱ་བར་འོས་སོ། །ལྔ་པ་གནས་བཙལ་ནས་ཕན་
ཚུན་སེམས་བསྲུང་བ་ནྱི། བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་ཞྱིང་ལྔ་ཕྲུགས་ཐ་མ་དང་མྱི་ལྡན་པ་དེ་ནྱི་
གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་མེད་པར་ངེས་པར་ཞག་གཅྱིག་ཀང་འདུག་པར་མྱི་བྱའོ། །གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་མ་བརེན་
པ་ལ་ེས་པ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་དུ་ེས་པ་མེད་པ་ནྱི་བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་ལྔ་ལོན་པར་གྱུར་ཅྱིང་འདུལ་
བའྱི་དོན་རྱིག་པའྱི་ལྔ་ཕྲུགས་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ལོངས་རྒྱུ་བའྱི་ལམ་དུའོ། །མདོ་ར་བ་ལས། ལོ་ལྔ་ལོན་ཞྱིང་ལྷན་
ཅྱིག་སར་བ་ཐ་མ་དང་ལྡན་ན་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གནས་པ་སོབ་མ་དེས་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་ཕྱིན་ནས་ནྱི་
གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་མེད་པར་ཞག་ལྔ་ལོན་ཀང་དེ་ཡྱིས་སོར་བ་མ་བཏང་བར་གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་བཙལ་
བར་བྱ་སེ། གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་དེ་མེད་པར་འདུག་པར་མྱི་བྱའོ། །གནས་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཡན་ལག་གྱི་དྱིལ་
ཕྱི་དང་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཁ་བསྒྱུར་བའྱི་ཚོན་སོགས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བྱ་བ་ནྱི་གནས་པ་སོབ་མ་
རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་དོ། །གནས་ཀྱི་བླ་མ་བླང་དོར་གྱི་ཚུལ་ཤེས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་ཀང་རང་གྱི་བྱ་བ་
གནས་པ་དགེ་བ་ལ་སོར་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་འདྱི་དག་ནྱི་བླ་མ་དང་
སོབ་མས་ཀང་རག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བར་བྱ་བའྱི་བསབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་གནས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་བྱེ་
བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་བསན་པ་དང་། དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གང་ལ་
བསེན་བཀུར་བ་དང་། གང་གྱིས་བཀུར་བ་དང་། དུས་ཇྱི་སྲྱིད་ན་བཀུར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཀོག་པའྱི་སོབ་དཔོན་
ན་བ་མ་བལྟས་པ་སོས་ནས་ལུང་ཕོག་བྱས་པས། གང་ཞྱིག་ཁོད་ལྟ་བུ་མ་གུས་པ་ལ་དང་པོར་ཀོག་ཏུ་འཇུག་པ་
དེ་དག་ལས་ཀོགས་ཤྱིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ལ་བརེན་ནས་གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་དུ་མ་ཟད་ཀོག་པའྱི་སོབ་དཔོན་ལ་
ཡང་སོབ་མ་མཁས་པས་དགོས་པའྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའྱི་ེ་གནས་བྱ་བ་སེ། མན་ངག་འབོགས་པ་དེ་ལ་རག་ལས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གྱིས་ཀ་དུས་མམ་དུ་ན་ན་སུའྱི་ཞབས་ཏོག་བྱ་ཞེ་ན། ཕན་ཚེགས་ལས། གལ་ཏེ་ནུས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ན་གྱིས་ཀའྱི་བྱའོ། །དེ་ལྟར་མྱི་ནུས་གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ལ་བྱ་སེ། འདྱི་ལྟར་ཀོག་པ་མེད་པར་ནྱི་འདུག་ཏུ་
རུང་གྱི གནས་མེད་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། སོབ་མའྱི་ཀུན་སོད་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་
གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་དག་ལ་གཙོ་བོར་བྱའོ། །སོབ་མས་ཀོག་པའྱི་སོབ་དཔོན་མེད་པར་མྱི་གནས་ཤྱིང་།
གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་མེད་པར་ཡང་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་གྱིས་ཀ་ལ་བརེན་དགོས་སོ། །གྱིས་ཀ་ལ་བརེན་དགོས་པ་
དེ་ལྟ་ནའང་སེམས་ནྱི་གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ལ་དེ་ལྟར་ཞེན་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་གང་གྱིས་བཀུར་བ་ནྱི། མངོན་
པ་ལ་སོགས་པའྱི་སེ་སོད་གསུམ་ཤེས་ཤྱིང་ོན་མོངས་པ་ཟད་པའྱི་དག་བཅོམ་པ་ཡྱིན་ཡང་བསེན་པར་རོགས་
ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་མ་ཡྱིན་ན་སོན་པའྱི་བཀའ་མདུན་དུ་སེ་དཔང་པོར་བྱས་ནས་དེས་ཀང་གནས་ཀྱི་སོབ་
དཔོན་གཟུང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་དུས་ཇྱི་སྲྱིད་ན་བཀུར་པ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལྡན་གྱིས་ཞུས་པ་ལ་བརེན་
ནས་སོབ་མ་ཐག་རྱིང་བར་གནས་པ་ཡྱིས་ནྱི་ཟླ་བ་ཕེད་ན་གནས་སེར་བའྱི་སོབ་དཔོན་ལ་ཕག་བྱའོ། །གཞོན་ནུ་
ཞྱིག་གྱིས་སོབ་དཔོན་ལ་གསོ་སོང་གྱི་ཚེ་གསོ་སོང་བྱྱིན་གྱིས་རློབས་བྱས་པས། ཁོད་ལྟ་བུ་མ་གུས་ཤྱིང་ཞེས་
མེད་པ་ཟེར་པ་ལ་བརེན་ནས་ཐག་ེ་བར་གནས་པ་ཡྱིས་ནྱི་ཟླ་ཕེད་དེའྱི་ཕེད་ཞག་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་
ལའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པས་ནྱི་རབ་ཏུ་བརོན་པས་ྱིན་རེ་ལན་གསུམ་དུའོ། །གནས་ེ་རྱིང་གྱི་ཚད་
ནྱི། ཟླ་བ་ཕེད་ནས་ཕག་བྱེད་དགོས་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་ན་གནས་པས་སོ། །ཟླ་ཕེད་
དེའྱི་ཕེད་ན་གནས་པས་ཕག་བྱེད་དགོས་པ་ནྱི་ཕེད་དང་གསུམ་དེའྱི་ཕེད་དཔག་ཚད་གཅྱིག་དང་བཞྱི་ཆ་ན་
གནས་པ་ཡྱིས་སོ། །ྱིན་རེ་ལ་ལན་གསུམ་དུ་བྱེད་དགོས་པ་ནྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་གནས་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །སྱིར་བཏང་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །དམྱིགས་བསལ་བསན་པ་ནྱི། དབྱར་ཕྱི་མའྱི་དུས་སུ་གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་
འདས་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དབྱར་ཕྱི་མའྱི་དུས་ལ་བླ་མ་དུས་ལས་འདས་པར་གྱུར་ན་གནས་པ་སོ་སོའ ་ི
རེན་གྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བལྟས་ཏེ་བྱ་བ་ཞུས་ནས་ཡང་ནྱི་གནས་པར་བྱའོ། །དབྱར་གནས་
པར་གྱུར་པའྱི་དུས་སུ་གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་འདས་པ་ན་གལ་ཏེ་གནས་བཅའ་བར་འོས་པའྱི་རྒན་པ་འདུག་པའྱི་
དོན་རྱིག་པ་མ་རེད་ན་གནས་བཅའ་བར་འོས་པ་གྱིས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གནས་དེར་ནྱི་གསོ་སོང་གྱི་དུས་
བསྒུག་པར་མྱི་བྱ་སེ། གསོ་སོང་ལས་གནས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ལ་བརེན་པ་གལ་ཆེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །བླ་མ་བསེན་པའྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཚུལ་བསེན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་བསབ་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བའྱི་ཆོ་ག་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། གཞུང་གྱི་
དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཞྱི་དང་། བསམ་པ་དང་། ངོ་བོ་དང་། མས་སུ་མྱོང་བ་དང་། ཆགས་པའྱི་དུས་དང་ལྔ་
ལས། དང་པོ་ལ། དགེ་འདུན་དང་། ལས་མཁན་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལ། གངས་དང་། མཚན་ྱིད་
དང་། མྱི་མཐུན་པ་མེད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་གངས་ནྱི་བཅུ་གཅྱིག་སེ། དགེ་སོང་མའྱི་དབྱུང་བ་ལ་བཞྱི་བཅུ་
དང་། དབུས་སུ་བུད་མེད་བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་དང་། དགེ་སོང་དབྱུང་བ་ལ་ྱི་ཤུ་དང་། སོན་
རོལ་གྱི་སོམ་པ་དང་འཁོར་དང་འཁོར་མང་པོ་ེ་བར་འཇོག་པའྱི་གནང་བ་སྱིན་པ་ལ་བཅུ་གྱིས་དང་། བུད་
མེད་བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་བཅུ་གཅྱིག་དང་། སྐྱེས་པ་དབུས་སུ་བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་བཅུ་དང་། དགེ་སོང་
མའྱི་དགག་དབྱེ་ལ་དགུ་དང་། མགུ་བའྱི་ཡུལ་ལ་བརྒྱད་དང་། སོན་རོལ་གྱི་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་འཁོབ་
ཏུ་དྲུག་དང་། དགག་དབྱེ་དང་སྐྱེས་པ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་ལྔ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་ལ་
བཞྱིའོ། །གྱིས་པ་མཚན་ྱིད་ནྱི། བཅུ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་མ་ཡྱིན་པ་སེ། མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དང་། མྱི་འདུག་པ་
དང་། གང་ལ་བྱ་བ་དང་། འདུན་པ་ཡོངས་དག་ཕུལ་བ་དང་། མ་རོགས་པ་དང་། མས་པ་དང་། མཚམས་མེད་
ཅན་དང་། སྱིག་ལྟར་ཅན་དང་། ས་གཞན་ན་གནས་པ་དང་། ལས་བྱེ་བ་དང་། འཁྲུལ་བཅས་དང་། དཀོན་མཆོག་
གཞན་དང་། མཚན་མྱི་མཐུན་པ་དང་། ཐ་སད་དང་མྱི་ལྡན་པའོ། །གསུམ་པ་མྱི་མཐུན་པ་མེད་པ་ནྱི། མ་འདུས་
པ་དང་། ཕྱིར་བཟློག་མེད་པའོ། །གྱིས་པ་ལས་མཁན་ནྱི། སྱིར་བཏང་ལ་ཁ་སྐོང་དང་ལྡན་ཞྱིང་ཆོ་ག་ཤེས་པ་
དང་། དམྱིགས་བསལ་ལ་ཆོ་ག་ཤེས་པ་ཙམ་མོ། །གསུམ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚམས་བཅད་པ་ལྟ་བུ་
སེམས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་ལྟ་བུ་ཁྱིམ་པ་དང་།
རབ་བྱུང་ལ་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། རོགས་པ་དང་། མ་རོགས་པ་ལ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དགེ་སོང་དང་།
དགེ་སོང་མ་ལ་བྱ་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་སྱིན་པ་དང་། བསྐོ་བ་དང་། ཆད་པས་གཅད་པ་དང་། བཟློག་པ་
དང་། གངས་སུ་གཞུག་པ་སེ་དགེ་སོང་མ་དང་མ་རོགས་པ་ལ་ཡང་དེ་དག་ྱིད་དོ། །གྱིས་པ་བསམ་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། འདུ་ཤེས་དང་། ཀུན་སོང་ངོ་། །འདུ་ཤེས་ལ་སེམས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བྱ་བ་དང་། ཆད་པས་གཅད་པ་
དང་། བཟློག་པ་དང་། གངས་སུ་གཞུག་པ་ལ་དགེ་འདུན་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་། སྱིན་པ་དང་བསྐོ་བ་ལ་ཡུལ་གྱི་འདུ་
ཤེས་ཀང་དགོས་སོ། །ཀུན་སོང་ནྱི་བསམ་པ་ཐག་པས་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ངོ་བོ་ལ། ཚང་བ་དང་། མ་ནོར་བ་
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དང་། མ་འཁྲུག་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། གསོལ་བ་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་དང་། གསོལ་གྱིས་བཞྱི་བཅུ་ར་བདུན་
དང་། གསོལ་བཞྱི་སུམ་ཅུ་སེ། གསང་དང་ནང་དུ་དྱི་ཕྱིར་དང་། །གསོ་སོང་དེ་ལ་ལྟུང་བཅས་དང་། །དེ་ལ་དགེ་
འདུན་ཡྱིད་གྱིས་དང་། །རོད་དང་ངེས་ྱིད་མ་ཡྱིན་དང་། །དེ་ཡྱི་དོན་དུ་ལྔ་པོ་དག །ཐམས་ཅད་དགག་དབྱེར་
གཏོགས་པ་ཡྱིན། །དབྱར་གནས་ཁས་བླངས་ྱིད་དང་ནྱི། །ཤྱི་བའྱི་རས་དང་ནོར་འད་དང་། །ཆོས་གོས་སྲ་
བརང་གཏྱིང་བ་དང་། །ཆོས་གོས་སྱིན་པར་བྱ་བ་དང་། །གནས་ངན་ལེན་ནྱི་བརོད་པ་དང་། །གངས་སུ་གཞུག་
པ་བཞྱི་དག་དང་། །ཁྱིམ་གྱི་སོམ་དང་དེ་གཞྱིག་དང་། །ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བྱ་བ་དང་། །དེ་ྱིད་བཟློག་པར་བྱ་བ་
དག །གསོལ་བ་འབའ་ཞྱིག་ལས་ཡྱིན་ནོ། །གནས་དང་མཚམས་ནྱི་གྱིས་པོ་དང་། །མྱི་འབྲལ་སོས་དང་དགག་
དབྱེ་དང་། །གནས་མལ་སོབ་པར་བྱེད་པ་དང་། །རུང་བའྱི་ས་གཞྱི་བསྐོ་བ་དང་། །ས་བརང་དང་ནྱི་དེ་གདྱིང་
དང་། །སོང་དང་ལག་གྱི་ག་དང་ནྱི། །གནང་ཁང་བསྐོ་ལ་སོགས་པ་དང་། །གཟུ་དང་གསལ་དང་སེད་པ་
དང་། །ཚུལ་ཤྱིང་འབྲྱིམས་པར་བྱེད་པ་དང་། །ཁང་པ་ཁང་ཆེན་བསེན་པ་དང་། །གེང་དང་འབྲལ་བར་མྱི་འགྱུར་
དང་། །རེན་དང་ལྷུང་བཟེད་འབྲྱིམས་པ་དང་། །མ་དད་གོ་བར་བྱ་བ་དང་། །སོན་པ་དང་ནྱི་ནགས་ཉུལ་
དང་། །ཕག་མྱི་བྱ་དང་མང་ཕྱིར་དང་། །འཁར་བ་ད་བའྱི་ཕྱིར་དང་ནྱི། །རེད་པ་གཅྱིག་ཏུ་བྱ་ཕྱིར་དང་། །བསབ་པ་
སྱིན་དང་ེ་གནས་དང་། །བུ་དང་ེ་དུའྱི་ཕྱིར་འགོ་བ། །གསོལ་དང་གྱིས་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ནོ། །བསེན་པར་
རོགས་པར་བྱ་བ་དང་། །མུ་སེགས་གནས་དང་མཚམས་དགོལ་དང་། །མཐུན་སྱིན་གསོ་སོང་བདུན་པོ་
དང་། །བརྒྱད་དང་ལྡན་དང་མ་མྱོས་དང་། །དེ་ྱིད་འཚོལ་དུ་གཞུག་པ་དང་། །བསོ་བར་བྱ་བ་རྣམས་དང་
ནྱི། །མས་པ་སྱིན་པར་བྱ་བ་རྣམས། །གསོལ་དང་བཞྱི་ཡྱི་ལས་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་མ་ནོར་བ་ནྱི།
གང་ལ་གང་གྱིས་བྱ་བར་གསུངས་པའྱི་ལས་དེ་ྱིད་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་མ་འཁྲུགས་པ་ནྱི། སོད་ལམ་དང་
ཚིག་དང་གོ་རྱིམ་མ་འཁྲུགས་པའོ། །བཞྱི་པ་མས་སུ་མྱོང་བ་ནྱི། རང་རང་གྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ཚིག་ཐོས་ཤྱིང་
དོན་གོ་བའོ། །ལྔ་པ་ལས་ཆགས་པའྱི་དུས་ནྱི། ཚིག་འོག་མ་མེད་པ་ཕལ་ཆེར་བྱས་པའོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་
དོན་ལ་གསུམ་སེ། གསོ་སོང་དང་། དགག་དབྱེ་དང་། དབྱར་གནས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དམྱིགས་བསལ་
གྱི་གསོ་སོང་། སྱིར་བཏང་གྱི་གསོ་སོང་། བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དགེ་སོང་མང་པོས་ཞུས་པ་གསོ་སོང་བྱ་བར་གསུངས་པས་དགག་དབྱེའྱི་ྱིན་མོ་ཡང་གསོ་སོང་བྱས་པ་ལ་
བརེན་ནས། སྱིག་པའྱི་ནད་གསོ་བར་བྱེད་པའྱི་སན་གྱིས་གསོ་སོང་ནྱི་དགག་དབྱེ་བྱས་ནས་སར་ཡང་གསོ་
སོང་བྱ་མྱི་དགོས་ཏེ། དགོས་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། གསོ་སོང་ནྱི་སྱིག་པ་དག་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ལ། དགག་
དབྱེའྱི་ལས་ཀང་དེ་དག་ྱིད་ཀྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་གྱིས་པོ་ལ་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། སོན་པས་
དགེ་འདུན་རྣམས་ཕན་ཚུན་གདམས་པའྱི་དོན་དུ་ནྱི་དགག་དབྱེ་བྱ་བར་རེས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་ལ། ཟླ་ཕེད་རེ་
རེའྱི་སྱིག་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ནྱི་གསོ་སོང་གནང་ངོ་། །གཞུང་བླ་མ་ལས། གསོ་སོང་ནྱི་ལྔ་སེ།
བཀགས་པ་དང་མ་བཀགས་པར་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་།
སྐབས་འབྱེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་སྱིར་བཏང་གྱི་གསོ་སོང་ལ་བཞྱི་སེ། གསོ་སོང་བཟླས་སུ་རུང་
བའྱི་དུས་དང་། གསོ་སོང་གྱི་དབྱེ་བ་དང་། གོ་བུར་ལྷགས་པ་གཙོ་བའྱི་སྐབས་དང་། གསོ་སོང་འགྲུབ་བའྱི་
རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནྱི། གོ་བུར་ལྷགས་པ་དང་གཉུག་མར་གནས་པ་གསོ་སོང་བྱེད་འཕོ་ལ་དུས་ཕྱིས་ས་མ་དང་
གངས་མམ་པའམ་ལྟག་པའྱི་དགེ་འདུན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སར་ཡང་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་རེས་སུ་བཟླས་པའྱི་གསོ་
སོང་བྱའོ། །གྱིས་པ་གསོ་སོང་གྱི་དབྱེ་བ་ནྱི། ཁ་བའྱི་དུས་དགུན་དང་། སོ་ཀའྱི་དུས་དང་། དབྱར་གྱི་དུས་
རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཟླ་བ་གྱིས་དང་བཞྱི་སེ་དྲུག་པོ་ཡྱི་ནྱི་ཟླ་བ་མར་ངོ་ལ་ནྱི་སོམ་བརོན་དག་གྱིས་བཅུ་བཞྱི་
པའྱི་གསོ་སོང་བྱའོ། །མར་ངོ་ལ་གསོ་སོང་བཅུ་བཞྱི་པ་བྱ་བའྱི་ཟླ་བ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། །ཟླ་བ་འྱི་དུས་སུ་སྐར་མ་
ས་ག་འཆར་བ་དང་། ཆུ་སོད་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སྐར་མ་ཁྲུམས་སད་དང་། སྐར་མ་སྱིན་དྲུག་དང་། སྐར་མ་རྒྱལ་
དང་། དབོ་ཞེས་བྱ་བ་འཆར་བའྱི་ཟླ་བ་ྱིད་དོ། །འདྱི་མར་ངོ་སོན་འགོ་ཡྱིན་པས་་སྐར་གང་ལ་འཆར་བས་ཟླ་
བའྱི་མཇུག་རོགས་པས་ཟླ་སད་ཀྱི་་སྐར་གྱིས་ཟླ་བ་དེའྱི་ཐ་སད་དུ་བརོད་དོ། །ལོའ ་ི མགོ་ཡང་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གྱི་
ཚེས་གཅྱིག་ནས་འཛིན་ནོ། །སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ནྱི། མདོ་སེ་ྱི་མའྱི་སྱིང་པོ་ལས། བདག་གྱི་རྒྱུ་སྐར་སྱིན་དྲུག་
བརོད། །ཟླ་བ་་ཚེས་ཟླ་རངས་འགྱུར། །སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཞེས་བྱ་བ། །འདྱི་ནྱི་རབ་ཏུ་བརོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་སྱིན་དྲུག་གྱི་མར་ངོ་ལ་གསོ་སོང་བཅུ་བཞྱི་པར་མྱི་ཡོང་སེ། ཕེད་འདས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་སྐར་མ་སྱིན་དྲུག་འཆར་བས་སྱིན་དྲུག་གྱི་ཟླ་བ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཚེས་བཅོ་ལྔ་
སྐར་མ་དབྱུག་པ་འཆར་བའྱི་ཕྱི་ྱིན་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་སྱིན་དྲུག་ཟླ་བའྱི་མགོ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་སོན་གྱི་
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ཕེད་དང་གྱིས་འདས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ེས་པ་མེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་སོན་ཟླ་ར་བ་དང་སོན་ཟླ་འབྲྱིང་པོའ ་ི ཕེད་འདས་
པའྱི་མར་ངོ་ལ་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་གསོ་སོང་འབྱུང་བས་ཤྱིན་ཏུ་འགྱིག་གོ །ཚེས་ཞག་བཅོ་ལྔ་ཡྱིན་ཡང་ྱིན་ཞག་ལ་
གཅྱིག་མ་ཚང་བས་བཅུ་བཞྱི་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །གསོ་སོང་བཅུ་བཞྱི་པ་བཤད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་གསོ་སོང་བཅོ་
བརྒྱད་པ་ཡང་བརོད་པར་བྱ་སེ། བཅུ་བཞྱི་པ་དེ་ལས་གཞན་དག་ཟླ་ཕེད་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དུས་ནྱི་ྱིན་ཞག་ཚང་
བས་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ྱིད་དུ་འདོད་དོ། །ཟླ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སད་ནྱི། མདོ་སེ་ྱི་མའྱི་སྱིང་པོ་ལས། སྱིན་དྲུག་
མགོ་རྒྱལ་མཆུ་དབོ་དང་། །ནག་པ་ས་ག་སོན་ཆུ་སོད། །གོ་བཞྱིན་མོན་གེ་ཐ་སྐར་ཏེ། །ལོ་སྐོར་དག་ནྱི་བརོད་པ་
ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་གཙོ་བོའ ་ི སྐབས་ནྱི། གཉུག་མར་གནས་པ་
དང་གོ་བུར་བ་དག་ཚེས་གངས་ལ་མ་མཐུན་པའྱི་དུས་སུ་གོ་བུར་ལྷགས་པའྱི་དགེ་སོང་མང་བར་གྱུར་ཅྱིང་།
ཅྱིག་ཤོས་གཉུག་མར་གནས་པ་ནྱི་ཉུང་བ་ན་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པའྱི་དགེ་སོང་ཡོན་ཏན་ཅན་དེ་དག་གྱི་འདོད་པ་
དང་བསྟུན་ནས་གསོ་སོང་བྱའོ། །ཕན་ཚེགས་ཀྱི་འགེལ་པ་ལས། སོ་ཐར་གྱི་མདོ་འདོན་པའྱི་དུས་སུ་གནས་
བརན་དང་པོས་མ་ཐོན་ན་གྱིས་པས་སོ། །གྱིས་པས་མ་ཐོན་ན་གསུམ་པས་སོ། །གསུམ་པས་ཀང་མ་ཐོན་ན་
རེས་བྱས་ནས་རེ་མོས་བྱའོ། །རེ་མོས་བྱས་པས་ཀང་མྱི་ཐོན་ན་གང་ཐོན་པ་ལ་བཅོལ་ལོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་
ནའང་རོགས་པར་ཐོན་པ་མེད་ན་ཕམ་པ་བཞྱི་དང་། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང་། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་དང་། ལྟུང་བྱེད་
དགུ་བཅུ་དང་། སོར་བཤགས་བཞྱི་དང་། བསབ་བྱ་མང་པོ་དང་། ཞྱི་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བདུན་དང་སེ་ཚན་དེ་རྣམས་
ལས་གང་ཐོན་པ་དེ་གདོན་པར་བྱ་ཡྱི། གསོ་སོང་གཞག་པར་ནྱི་མྱི་བྱ་ཞེས་སོ། །བཞྱི་པ་གསོ་སོང་འགྲུབ་པའྱི་
རྒྱུ་ལ་གྱིས་ཏེ། གོགས་ལྟུང་བ་ལས་བསང་བ་དང་། མཚམས་གཅད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། གནས་དེ་ན་
གནས་པའྱི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན་དགེ་སོང་འདུལ་བ་ཤེས་པ་ཡྱིས་དགའ་
གཅུགས་ཀྱི་བློ་ེ་བར་གཞག་པ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་རང་གྱི་གོགས་ཤྱིག་ལ་ལྟུང་བའྱི་ཚུལ་ལེགས་པར་གོ་བར་བྱས་
ནས་རབ་ཏུ་འབད་པས་ལྟུང་བའྱི་ཚུལ་གེང་སེ། དགེ་སོང་རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཚངས་པར་སོད་པ་གཅྱིག་གྱི་
མངོན་སུམ་དུ་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡང་དག་པར་མཐོལ་བ་དང་བཤགས་པ་བྱའོ། །དང་པོས་བཤགས་
པ་བྱས་པ་དེ་ལ་བལྟས་ནས་ལྷག་མ་གཞན་དག་ཀང་མཁས་པས་ས་མ་དེ་བཞྱིན་དུ་བཤགས་པ་བྱེད་དུ་གཞུག་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གོ །གྱིས་པ་མཚམས་གཅད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་ཀ་བྱི་ན་གསོ་སོང་ལ་མ་འདུས་པས་མྱི་འདུ་བ་
དགག་པའྱི་དོན་དུ་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་ཁོར་ཡུག་མཚམས་ཆེན་པོ་གཅོད་པ་ན་མཚམས་ཀྱི་མཐའ་མ་
ཀ་བ་དང་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མས་མནན་ནས་སམ། གནས་སྐབས་ལ་ལར་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་མྱི་
འདུ་བར་དགེ་འདུན་ྱི་ཚེ་བས་ལས་བྱེད་པ་དགོས་པ་བྱུང་ན་མཚམས་པོ་ཆེ་བཀོལ་ནས་སར་ཡང་རྱིས་སུ་
བཅད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་བྱའོ། །མཚམས་གཅོད་ཚུལ་དེ་བཞྱིན་དུ་བྱས་ནས་དགེ་འདུན་གྱི་ལས་ཐམས་ཅད་
ལ་མཚམས་གཅད་པར་རུང་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་བཞྱི་
ཡན་ཆད་མེད་པར་གྱུར་ན་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་མདུན་ྱིད་དུ་གསོ་སོང་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །གཅྱིག་པོ་དེ་ཡང་
མེད་ན་ནྱི་རང་གྱི་སེམས་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བརོད་དོ། །གསོ་སོང་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བྱྱིན་
གྱིས་བརླབ་པས་འགྲུབ་པ་དེ་ལྟར་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་
དབྱུང་བའྱི་ཐབས་སུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །གོགས་གཅྱིག་ཀང་མེད་ན་སེམས་ཀྱིས་ཀང་དེ་དག་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་
དང་དབྱུང་བ་ཡང་འགྲུབ་བོ། །དེ་བཞྱིན་གང་ཟག་མགོན་དུ་བོས་པ་ཡང་སེམས་ཀྱིས་འགྲུབ་སེ། ཕན་ཚེགས་
ལས། ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་སེམས་བསྐྱེད་པས་འགྲུབ་སེ། གསོ་སོང་དང་། དགག་དབྱེ་དང་། ཆོས་གོས་བྱྱིན་གྱིས་
བརླབ་པ་དང་། ཆོས་གོས་དབྱུང་བ་དང་། གང་ཟག་མགོན་དུ་བོས་པའོ་ཞེས་སོ། །ཡང་གང་གྱི་འཁོར་འདུལ་
བའྱི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པ་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་མདོ་རོགས་པར་ཐོན་པ་ཡོད་ན་གསོ་སོང་གྱི་དོན་དུ་དེ་ལ་གཏད་ནས་
ཀང་གནས་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་ནྱི་གསོ་སོང་བྱ་བར་གནང་ཞེས་པའོ། །ས་འགྱུར་ལས། དེ་
ལས་ཀང་ནྱི་བརེན་ནས་གནང་། །ཞེས་པའོ། །དེ་ཡང་མེད་ན་གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པའམ།
སེམས་ཀྱིས་ཀང་ཅྱི་འདོད་པ་བྱའོ། །བསབ་པ་ལ་གུས་ཤྱིང་ལྟུང་བ་ལ་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ནྱི་ལྟུང་བ་
ཡྱིད་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པའྱི་བརག་པའང་གསོ་སོང་དངོས་སུ་བྱས་པ་དེ་དང་འདའོ། །གསོ་སོང་བསན་ཟྱིན་
ཏོ། །གྱིས་པ་དགག་དབྱེ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ཞར་ལས་བྱུང་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་
བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགག་དབྱེ་ལ་དགེ་འདུན་གངས་མ་ཚང་ན་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་
ཚུལ་ས་མ་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དགེ་འདུན་གྱི་གངས་ནྱི་དགག་དབྱེ་དེ་ཡང་དགེ་འདུན་ལྔ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱ་
དགོས་སོ། །བྱེད་ཚུལ་ནྱི་དགེ་འདུན་མཐུན་པའྱི་བསམ་པ་བཟང་པོ་ཡྱིས་དགག་དབྱེ་བྱ་བ་ཁོ་ན་སེ། བསམ་པ་
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བཟང་པོ་ནྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སོད་པ་གཞན་ལ་སོ་སོར་གུས་པའྱི་བསམ་པས་
སོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སོར་བ་དང་། དངོས་གཞྱི་དང་། རེས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་པས་འཁོན་
ཅན་རྣམས་ཕན་ཚུན་བཟོད་པ་མ་གསོལ་བར་དགག་དབྱེ་མྱི་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པས། དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་ན་
ཞག་བདུན་ནམ་བརྒྱད་དམ་བཅུ་རྣམས་ཀྱི་གོང་ནས་འཁོན་ཅན་རྣམས་རབ་ཏུ་འབད་པས་འཁོན་རྣམས་སང་
བར་བྱ། གྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། ལས་བྱ་བ་སྱིར་བསན་པ་དང་། དགག་དབྱེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ། གནས་གང་དུ་བྱ་བའྱི་གཞྱི་དང་། བྱེད་པ་པོ་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་། ཕེ་བའྱི་དོན་སོ་
སོར་བཤད་པ། གནས་དང་གནས་མྱིན་གྱི་ཁད་པར་དང་། ཡྱི་དམ་ངན་པ་སང་བར་བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཐའྱི་
མཚམས་ཆེན་པོ་བཀོལ་ནས་ཀང་དགེ་སོང་ཉུང་ངུས་བྱ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་མཚམས་བུ་
ཆུང་བྱའོ། །མཐའ་མཚམས་མ་བཀོལ་ན་མཚམས་བུ་ཆུང་མྱི་འཆགས་སོ། །མཚམས་གཅྱིག་ཏུ་ཕན་ཚུན་འདུན་
པ་མ་བླངས་པའྱི་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱེད་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཚོགས་དགེ་འདུན་ཉུང་ངུ་ྱིད་ཀྱིས་ལས་ནྱི་བྱ་བར་
བརོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཚོགས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་བྱེད་པ་པོའ ་ི དགེ་འདུན་གྱི་གངས་འདྱི་ལྟ་སེ། འོག་ནས་འབྱུང་བ་
ལྟར་གངས་ྱི་ཤུ་དང་། སྐབས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཡང་ན་བཅུ་འམ་ལྔ་དང་དགེ་སོང་བཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་སོ། །འདྱི་
དག་མ་མཐའ་བཟུང་བ་ཡན་ཆད་ནྱི་ཚོགས་ཞེས་བྱ་བར་གགས་སོ། །གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་གྱི་གངས་མ་ཚངས་ན་
ཁ་སྐོང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བྱ་བར་རུང་ངམ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གྱི་ཁ་སྐོང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བྱ་བའྱི་ལས་ནྱི་འགའ་
ཡང་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་དེའྱི་ལས་ནྱི་དགེ་འདུན་དེའྱི་ལས་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་དཀོན་
མཆོག་ལས་དཀོན་མཆོག་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཕེ་བའྱི་དོན་སོ་སོར་བཤད་པ་ནྱི། དགེ་སོང་ྱི་
ཤུས་བྱ་བ་ནྱི་ཡུལ་དབུས་སུ་དགེ་སོང་ལྷག་མ་ལས་དབྱུང་བའོ། །བཅུའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བྱ་བ་ནྱི་ཡུལ་དབུས་སུ་
སྐྱེས་པ་བསེན་པར་རོགས་པའོ། །དགེ་སོང་ལྔ་རྣམས་ཀྱིས་བྱ་བ་ནྱི་དགག་དབྱེ་སེ། དགེ་སོང་བཞྱི་པོ་རྣམས་
ཀྱིས་བྱ་བ་ནྱི་གསོ་སོང་ངོ་། །འདྱི་དག་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་མ་མཐའྱི་གངས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ལས་དེ་བྱ་བའྱི་
གནས་དང་གནས་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞེ་ན། བརོད་པ་དང་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཆོག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གང་
དུ་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་གནས་ཞེས་བྱ་བར་བརོད་པ་སེ། བཟློག་པ་ཆོ་ག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མྱི་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་ལས་ཀྱི་གནས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སུ་མྱི་བཏགས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི། སོན་པ་མན་ཡོད་ན་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་ལོངས་ཤྱིག་ཏུ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་
སྨྲ་བའྱི་ཁྱིམས་བྱས་པས་ཆོས་སྨྲ་བ་ནྱི་ངག་གྱི་ལས་ྱིད་ཡྱིན་ལ། ཆོས་སྨྲ་བ་དེ་བཀག་ན་ེས་པར་འགྱུར་བས་
དགེ་སོང་གྱིས་མྱི་སྨྲ་བའྱི་ཡྱི་དམ་བྱེད་པ་ནྱི་སོན་པས་བཀག་གོ །མྱི་སྨྲ་བ་བཀག་པ་འདྱི་ནྱི་མུ་སེགས་པའྱི་སྐྱེ་བོ་
དག་གྱིས་འདྱི་ནྱི་བླུན་པོའ ་ོ ཞེས་བསྒྲུབ་པ་སང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་དགག་དབྱེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི།
དབྱར་གནས་པའྱི་མཐར་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་ན། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱི་དགེ་སོང་གྱིས་གནས་གསུམ་གྱིས་
དགག་དབྱེ་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་གནས་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་བྱ་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། དོགས་པའྱི་
དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་བཤགས་པ་བྱ་བ་སེ། དེའྱི་སོ་ནས་བྱའོ། །ས་འགྱུར་ལས། མཐོང་དང་ཐོས་དང་དོགས་པ་
ཡྱིས། །དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་བྱ་བ་སེ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འགྱུར་གསར་ལྟར་ན། ལྟུང་བ་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་
དང་། དོགས་པའྱི་སོ་ནས་ལྟུང་བའྱི་དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་བཤགས་པའྱི་བྱ་བ་སེ་ཞེས་པའོ། །གསུམ་པ་རེས་ནྱི།
གནས་ལ་མེ་ཤོར་བ་སོགས་ཀྱི་བར་ཆད་མ་གཏོགས་པར་ལས་ཀྱི་དགག་དབྱེ་མ་བྱས་པར་གང་དུ་ཡང་མྱི་
འགོའ །ོ །གནས་ལ་མེ་ལ་སོགས་པའྱི་བར་ཆད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དགག་དབྱེ་མ་བྱས་ཀང་རྒྱ་མཚོ་ཡང་ནྱི་བརྒལ་
ནས་འགོ་བར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བའྱི་དོན་ལ་བཞྱི་སེ། འདུལ་བ་བཤད་དུ་རུང་བའྱི་གང་ཟག་དང་།
ལས་ལ་མྱི་བསྐོ་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་དབྱེ་བ་དང་། སེ་སོད་འཛིན་པ་ལ་སྲྱི་ཞུ་བྱ་བ་དང་། འཕལ་དུ་རུང་མྱི་རུང་གྱི་
ཁྱིམས་ཀྱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏེ་འདུལ་བ་མ་བཤད་ན་གནོད་པ་བྱེད་པའྱི་གགས་ཚོལ་བ་དང་ཕུང་ཁོལ་
ཅན་དང་ཆོམ་རྐུན་དང་རྒྱལ་པོ་དང་མྱི་ཕལ་པའྱི་བླ་མ་སེ་གོང་ན་འདུག་པའྱི་གཙོ་བོ་སེ་འདྱི་དག་རྣམས་གུས་
པས་ན་ན་ནྱི་འདུལ་བ་མྱི་བཤད་པར་མྱི་བྱའོ། །དད་པ་ཅན་ནོར་མེད་པ་དང་། ནོར་དེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཡང་དད་པ་
ཆུང་བ་འདུལ་བ་རབ་ཏུ་ན་པའྱི་ཕྱིར་འབད་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་བཤད་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་པས་འདུལ་བ་བཤད་པར་
བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་དགའ་བོ་ཁང་སྐྱོང་བྱེད་པས་བྲེལ་ནས་གསལ་རྒྱལ་ལ་ཆོས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསན་
པས་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་ཞུས་པས་གནང་བ་ནྱི། མདོ་སེ་དང་མངོན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སེ་སོད་ལ་མཁས་པ་དེ་
དག་རྣམས་ལས་ལ་མྱི་བསྐོ་བར་གཞག་པར་བྱ་བར་རབ་ཏུ་གགས་ཏེ། སེ་སོད་གསུམ་ཁ་ཐོན་བྱེད་པ་སོགས་
འདྱི་ྱིད་དེ་དག་གྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དྲུག་སེས་མདོ་སེའྱི་ལེའུ་གཅྱིག་གྱིས་ཙམ་བཀགས་ནས་
ལས་མ་བྱས་པས་མདོ་སེ་དང་ཆོས་མངོན་པ་དང་འདུལ་བ་རྣམས་ལས་ཤཽ་ཀ་སོང་ཕག་བརྒྱ་བརྒྱ་འཛིན་པ་དང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སེ་སོད་ཚོགས་ལ་ཀོག་པ་དང་། ནད་པ་དང་། ཚོགས་ཀྱི་རྒན་པོ་སེ་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ལས་ལ་བསྐོ་བར་བྱེད་པ་
རྱིགས་པ་མྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་སེ་སོད་འཛིན་པ་ལ་སྲྱི་ཞུ་བྱ་བ་ནྱི། དགེ་སོང་མདོ་སེ་དང་
མངོན་པ་སོགས་ལ་མཁས་པ་དག་ལས་ཕེད་ཙམ་ལས་འོངས་པ་ཐོས་པ་ན་རང་གྱི་གནས་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་དཔག་
ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་ནས་གནས་ན་ཡོད་པའྱི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ནུས་པ་དང་སར་ནས་བསུ་བར་
བྱའོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན་གཎྱི་བརྡུངས་ཏེ་བ་དན་བསྒྲེང་བ་དང་དུང་འབུད་པ་སོགས་སོན་དུ་འགོ་བས་སོ། །སེ་སོད་
འཛིན་པ་ནང་དུ་འོངས་ནས་གདན་གྱི་སེང་ན་བཞུགས་པའྱི་དུས་སུ་གནས་སྐབས་དེར་སེམས་དགའ་བས་རེད་
པ་ཡང་འབུལ་ལོ། །ཞར་ལ་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གོ་བུར་བའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་སྣུམ་བག་གྱི་རེད་པ་ཐོབ་
བོ། །ཡང་སེ་སོད་འཛིན་པ་དེ་དག་ལ་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཁང་དང་འདུག་སན་དང་མལ་སན་སོགས་གུས་པས་
བཞུགས་པའྱི་བར་དུ་རག་ཏུ་འབུལ་ལོ། །ེ་གནས་ལ་ཡང་ལས་སུ་མྱི་བསྐོ་ཞྱིང་ལས་མྱི་དབབ་པར་རབ་ཏུ་
བཤད་དོ། །བཞྱི་པ་དལ་དུ་རུང་མྱི་རུང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནྱི། བསབ་པ་འཆའ་བ་ལ་ནྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་
ཁོ་ན་དབང་ལ། བསབ་པ་བཅས་པ་སྐྱོང་བ་ལ་ནྱི་དགེ་འདུན་དབང་ངོ་། །དགེ་འདུན་གྱིས་ནྱི་གཞན་ལ་ཁོ་བ་
ཡྱིས་རབ་བྱུང་གྱི་བསབ་པ་མྱི་བཅའ་འོ། །དགེ་འདུན་བསམ་པ་སོ་སོ་ཐ་དད་པས་བསབ་པ་བཅས་པ་བྱས་ན་
ཡང་མ་བྱས་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན་པས་དལ་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །གྱིས་མེད་གསུང་པ་སོན་པ་ཡྱིས་བཅས་
པའྱི་བསབ་པ་ནྱི་སུས་ཀང་གཞན་དུ་བྱ་མྱི་ནུས་སོ། །གསུམ་པ་དབྱར་གནས་ལ་བསན། བཤད་གྱིས་ལས།
བསན་པ་ནྱི། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་སྐར་མ་གོ་བཞྱིན་འཆར་བའྱི་གོ་བཞྱིན་ཟླ་བའྱི་མར་ངོའ ་ི ཚེས་གཅྱིག་ནས་དབྱར་
ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པར་ཁས་ལེན་པ་ནྱི་དབྱར་ས་མའྱི་ཁས་ལེན་ཏེ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །རྱི་བོར་གྱི་གཙུག་ལག་
ཁང་དུ་དབྱར་གནས་དམ་བཅས་པ་ལས་འཇྱིགས་པ་བྱུང་ནས་དགག་དབྱེ་མ་བྱས་པར་མན་ཡོད་དུ་འོངས་པ་
ལ་བརེན་ནས། སྐར་མ་ཁྲུམས་སོད་ཟླ་བའྱི་མར་ངོའ ་ི ཚེས་གཅྱིག་ནས་དབྱར་དེ་ྱིད་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ཁས་ལེན་
བྱེད་པ་ནྱི་དབྱར་ཕྱི་མར་གགས་སོ། །དབྱར་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་ནྱི་དབྱར་ནང་དུ་
གནས་གཞན་དུ་འགོ་བའྱི་སོད་པ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་སང་ངོ་། །བྱ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དབྱར་གྱི་དུས་སུ་རང་གྱི་
གནས་མྱི་སོང་བར་སོད་ན་དགེ་སོང་དག་ལྟ་ཡང་ཅྱི་སོས། གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས། ཁས་བླང་པའྱི་ཆོ་ག
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཁས་བླངས་ཇྱི་ལྟར་བསྲུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོར་བ་དང་། དངོས་གཞྱིའོ། །སོར་བ་ལ་ལྔ་སེ། གནས་
བྱྱི་དོར་བྱ་བ་དང་། གནས་མལ་སོབ་པ་བསྐོ་བ་དང་། ཁྱིམས་བརོད་ཅྱིང་ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམས་པ་དང་། གནས་དང་
གནས་མལ་སོབ་པ་དང་། གནས་དང་སོད་ཡུལ་བརག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་སྐར་མ་ཆུ་སོད་འཆར་
བའྱི་ཆུ་སོད་ཅན་གྱི་ཡང་ངོའ ་ི ཟླ་ཕེད་ཀྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས་རབ་ཏུ་འབད་པ་ཡྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་སྐྱོང་
བའྱི་ལས་བྱྱི་དོར་དང་གྲུམ་པ་དང་རལ་པ་བཅོས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དབྱར་གནས་བྱ་བ་ལ་ཀུན་ནས་
ེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དབྱར་ཟླ་འབྲྱིང་པོའ ་ི ཡར་ངོའ ་ི ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ནྱི་དབྱར་གནས་བྱེད་པའྱི་དགེ་
འདུན་མ་ལུས་པ་ཀུན་འདུས་ནས་ཡང་ནྱི་གནས་མལ་དེ་དག་སོབ་པ་གང་འོས་ལེགས་པར་བརགས་ནས་སོ་བ་
དྱི་བས་སོ་བར་བྱ་སེ་ཀུན་ནས་བསྐོའ །ོ །ཇྱི་ལྟ་བུ་བསྐོ་ཞེ་ན། འདུན་པས་འགོ་བ་དང་། ཞེ་སང་དང་། འཇྱིགས་པ་
དང་། རྨོངས་པས་འགོ་བའྱི་སྐྱོན་བཞྱི་པོ་རྣམས་རྱིང་དུ་སངས་ནས་གནས་མལ་གང་ཞྱིག་བསབས་པ་དང་མ་
བསབས་པ་མ་ལུས་པ་ཤེས་པ་ཞྱིག་གནས་མལ་བསྐོ་བ་པོར་གཟུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི་གནས་མལ་སོབ་པ་བསྐོ་
བའྱི་རེས་དེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་སྐྱོང་གྱི་དགེ་སོང་གྱིས་གནས་འདྱི་ན་ཁྱིམས་སུ་བྱ་བ་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་
དོ་ཞེས་རབ་ཏུ་བསྒྲག་གོ །དགེ་སོང་མཁས་པ་ཡྱིས་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཚིག་བསྒྲག་པར་
བྱའོ། །ཚིག་གང་ཞེ་ན། གང་ཞྱིག་སོ་བའྱི་གཞྱི་མེད་པར་དང་བཞད་གད་དང་རོད་པས་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ན་
གནས་འདྱི་དག་ཏུ་བྲྱིམས་པའྱི་ཚུལ་ཤྱིང་ལོངས་ཞེས་སོ། །ལས་ནྱི་གསོལ་བ་འབའ་ཞྱིག་པའྱི་ལས་ཀྱིས་བྱ་སེ།
དེང་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དབྱར་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་ཀྱིས་ཚུལ་ཤྱིང་བླང་དུ་གསོལ་ཞེས་
བྱའོ། །གསོལ་བའྱི་ལས་བྱས་པའྱི་རེས་དེ་ནས་རྒན་རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམ་མོ། །བཞྱི་པ་ནྱི།
ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམས་པའྱི་རེས་ལ་གནས་ཁང་དང་ཆུ་སོད་ལ་སོགས་པ་ཅྱི་རྱིགས་པ་སྱིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་གནས་
མལ་དག་ཀང་སྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནྱི། དབྱར་གནས་བྱེད་པ་ེ་བའྱི་དུས་ན་ཡང་ནྱི་འབད་པས་བརག་གོ །གང་གྱིས་
ན། དབྱར་གནས་པར་འདོད་པའྱི་དགེ་སོང་གྱིས་སོ། །གང་བརག་ན། གནས་དང་ེ་འཁོར་གྱི་སོད་ཡུལ་ྱིད་
ཀང་བརག་གོ །ཅྱིའྱི་དོན་དུ་ན། དབྱར་གྱི་ཡོན་ཏན་གྲུབ་པར་འདོད་པས་སོ། །མཁས་པ་ཡྱིས་གནས་ཁང་
ཡོངས་སུ་བརག་གོ །ཇྱི་ལྟར་ན། གནས་དེ་རུ་རང་དང་བསབ་པ་མཚུངས་པར་སོད་པ་དག་གནས་པ་དང་། དད་
པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཅན་དང་། སེ་སོད་མང་དུ་ཐོས་པ་འཛིན་པ་དང་། སྱིང་རེའྱི་ཡྱིད་ཅན་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

མངོན་པར་གནས་པའྱི་གནས་བཙལ་ལོ། །གོགས་བརག་པ་ནྱི། ཐོག་མར་ལྟུང་བ་མྱི་འབྱྱིན་ཞྱིང་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་
སར་ཡང་འཆོས་པར་བྱེད་པ་སེ། དེ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིས་གནས་ནྱི་ཡོངས་སུ་བརག་པར་
བྱའོ། །སོད་ཡུལ་གྱི་གོང་ཁེར་བརག་པ་ནྱི། གནས་གང་དུ་སན་དང་བསོད་སོམས་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་སྱིང་
ལས་ཆུང་ངུས་རེད་པ་དང་། སད་འཚོང་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བ་དག་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སོད་ཡུལ་དུ་འོས་
པར་ཡོངས་སུ་བརག་གོ །སོར་བ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ནྱི། སེང་གཡོགས་ཅན་གྱི་གནས་འདྱི་
ལ་དབྱར་གནས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་དགེ་སོང་གྱི་མདུན་དུ་རང་ྱིད་ཙོག་པུར་འདུག་སེ། ཆོ་ག་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་
ལྟར་ངེས་པར་བརོད་དོ། །སྱིན་བདག་འདྱིའྱི་མྱིང་དང་། ེ་གནས་ཀྱི་མྱིང་དང་། སོད་ཡུལ་གྱི་གོང་གྱི་མྱིང་དང་།
ཞལ་ཏ་བའྱི་མྱིང་དང་། ནད་གཡོག་གྱི་མྱིང་རྣམས་ཀང་སོས་སོ། །ལུང་ལས་ནད་གཡོག་གྱི་མྱིང་མྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་
ཡྱི་གེའྱི་རྱིག་མ་དག་པར་མངོན་ནོ། །ཆོ་ག་བརོད་ཚུལ་ནྱི། བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མྱིང་འདྱི་ཞེས་
བགྱི་བ་ཡྱིས་དབྱར་གནས་ས་མ་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པར་ཁས་ལེན་པའམ། ཡང་ན་དབྱར་ཕྱི་མ་ཟླ་བ་གསུམ་
གནས་འདྱི་ལ་གནས་པར་བགྱིད་དེ། གནས་རལ་པ་དང་གྲུམ་པ་བཅོས་པའྱི་ཕྱིར་གནས་འདྱི་ྱིད་བདག་གྱི་
དབྱར་གནས་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱི་རོལ་གཞན་དུ་དབྱར་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དམ་འཆའ་བའོ། །གྱིས་པ་ཁས་
བླངས་པའྱི་དམ་ཚིག་བསྲུང་ཚུལ་ལ། དམ་ཚིག་དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། རེན་གྱིས་རལ་དུ་གནང་མྱི་གནང་དང་།
བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་སོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་བཏང་དང་། དམྱིགས་བསལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། གོང་དུ་
བསན་པ་དེ་ལྟར་དབྱར་གནས་པར་དམ་བཅས་ཟྱིན་པ་དང་། དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་གཞན་དུ་གནས་ན་ེས་བྱས་ཆེ་སོ་
ཅན་གྱི་ཆུས་ངན་སོང་གྱི་ཐུར་དུ་བརྒལ་བར་འགྱུར་བ་ལས་གཞན་དུ་མྱི་གནས་པའྱི་ཐབས་ཀྱིས་མྱི་བརྒལ་
ལོ། །གྱིས་པ་དམྱིགས་བསལ་ལ་གྱིས་ཏེ། གནང་བ་མ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལོ། །དང་པོ་
ལ་གྱིས། བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཚུལ་མདོར་བསན། བྱ་བའྱི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་པོ་ཆེ་
སྐྱོང་བའྱི་གོང་དུ་ཁྱིམ་བདག་འཆར་ཀས་བག་མ་བླངས་ནས་སན་དངས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཆོས་ལྡན་གྱི་དགོས་
པའྱི་ཆེད་དུ་ཞག་བརྒྱད་ཀྱི་མདུན་རོལ་ཞག་བདུན་ཙམ་དུ་མཚམས་ནང་འདྱིར་མྱི་འདུག་ཀང་ེས་པ་མེད་
དོ། །ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། དགེ་སོང་གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་སོང་ལ་ཞག་བདུན་དུ་ཆོ་གས་ཡང་དག་པར་བྱྱིན་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གྱིས་བརླབས་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། དགེ་སོང་གྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་བྱ་བ་དང་། དགེ་སོང་མས་བསྒྲུབ་
པའྱི་བྱ་བ་དང་། ཐུན་མོང་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དགེ་སོང་ཕ་མའྱི་བྱ་བ་དང་། དགེ་ཚུལ་
ཕ་མའྱི་བྱ་བ་དང་། དགེ་སོབ་མའྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཀུན་དགའ་ར་བ་འབུལ་བ་དང་། སོགས་པའྱི་སྒྲས་
བསྡུས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་ཞལ་བསྲོ་བ་དང་། གནས་མལ་འབུལ་བ་དང་། བསབ་པ་བརན་པོ་འཆའ་བ་སེ་བཞྱི་
པོའ ་ི གཞྱི་ེ་བར་འགོད་པ་དང་། མཆོད་རེན་མཆོད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཞལ་བསྲོ་བ་དང་། མཆོད་སོང་འཛུགས་པ་
སོགས་དང་། སོན་མོ་དང་། མཆོད་རེན་ལ་ཚོན་དང་། ཙནྡན་དང་གུར་གུམ་གྱིས་བྱུག་པ་བྱ་བ་དང་། སར་
སངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆད་པའྱི་ལས་བྱྱིན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་བཟོད་པ་གསོལ་བའྱི་གོགས་བྱེད་པ་དང་། དགེ་
འདུན་ལྷག་མ་ལས་དབྱུང་བའྱི་བྱ་བ་སེ། དགེ་སོང་ལ་དགོས་པའྱི་བྱ་བ་འདྱི་དག་གྱི་སོ་ནས་ཞག་བདུན་བྱྱིན་
གྱིས་བརླབས་ནས་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འགོ་བར་བྱའོ། །དགེ་སོང་གྱི་བྱ་བ་འདྱི་དག་ལས་
ཀང་ལྷག་པར་དགེ་སོང་མའྱི་བྱ་བ་སར་ཡང་བྱ་བའྱི་ལྷག་མ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་འདྱི་དག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལྱི་བའྱི་
ཆོས་ལས་འདས་པའྱི་ལྟུང་བ་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིས་སོ་མགུ་སོད་ཟྱིན་པའྱི་འཇུག་ཐོག་ཏུ་དེ་ལས་དབྱུང་བས་
མངོན་པར་འདོད་པས་འགོ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དགེ་ཚུལ་ལ་ནྱི་ལྷག་པའྱི་བྱ་བ་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་འདོད་པའྱི་
དོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དགེ་ཚུལ་མ་ལས་ལྷག་པའྱི་བསབ་པ་དགེ་སོབ་མས་སོབ་པར་བྱ་བ་ར་བའྱི་ཆོས་དྲུག་
དང་རེས་མཐུན་གྱི་ཆོས་ལ་སོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་འགོ་བ་དང་། བསེན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཐོག་
མར་ཚངས་སོད་ེར་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་འཛིན་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་འགོ་བ་དང་། དགེ་སོང་མའྱི་བྱེད་དགོས་
པའྱི་ཆོས་ལྡན་གྱི་བྱ་བ་དུ་མ་དང་། ཡང་ཆོས་ལྡན་གྱི་བྱ་བ་གཞན་ཡང་ནྱི་གསང་སེ་སོན་པ་པོ་ྱིད་ཀྱི་ལས་
གསོལ་བ་འབའ་ཞྱིག་པ་དང་། སོགས་པ་གསོལ་བཞྱིའྱི་ལས་དང་། གང་གྱི་ཕྱིར་ལས་མྱི་འདོད་པར་གསོལ་བ་
འདེབས་པར་བྱེད་ན་ཕ་མ་གྱིས་ཀའྱི་ཚོགས་ལ་བསེན་པར་རོགས་པ་གསོལ་བཞྱིའྱི་ལས་བྱ་བ་རྣམས་ནྱི་དགེ་
སོང་མ་ཡྱིས་བྱེད་དགོས་པ་དག་གྱི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་གྱིས་ཀས་ཐུན་མོང་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་བྱ་བ་ནྱི། དགེ་སོང་
ཕ་མ་གང་ཡང་རུང་བས་ཁྱིམ་བདག་གྱི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ལ་བསྒྲུབ་དགོས་པའྱི་བྱ་བ་ནྱི། གལ་ཏེ་སན་འདེན་པ་ཡོད་
ན་ས་མ་ཞག་བདུན་ལས་ལྷག་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་རུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱི་བག་མ་
གཏོང་ལེན་སོགས་པ་དང་། ཕ་མའྱི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དགོས་པ་དང་། སོབ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དཔོན་ལ་སོགས་པའྱི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་དགོས་ལ་ཞག་བདུན་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་སམ་ཞག་བདུན་ལས་ལྷག་
པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀང་རུང་ངོ་། །གྱིས་པ་གནང་བ་ཐོབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ནྱི། ཞག་བདུན་ལས་ལྷག་
པར་རུང་བ་གང་ཞེ་ན། ྱིན་དང་མཚན་མོ་ྱི་ཤུའམ་སུམ་ཅུའམ་ྱིན་ཞག་བཞྱི་བཅུའྱི་བར་དུ་ཡང་བྱྱིན་གྱིས་
བརླབ་ཏུ་རུང་སེ། བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་དུས་སུ་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་ལ་ཞུས་ནས་འགོ་བར་བྱ་སེ། དགོས་
པ་སར་བསན་པའྱི་ཡུལ་གྱི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དགོས་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བྱ་བ་
ཡོད་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། གསོལ་གྱིས་ཀྱི་ལས་དགེ་འདུན་ལ་ཞུས་ནས་ཀང་གསོལ་བ་སོན་དུ་འགོ་
བའྱི་བརོད་པ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་དགེ་སོང་འདྱི་ལ་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱིས་བྱྱིན་ནོ། །གཞུང་བླ་མ་ལས། བྱྱིན་གྱིས་
བརླབ་པའྱི་ཚེ་མཚམས་ནང་དུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་རེན་གྱིས་རལ་དུ་གནང་མྱི་
གནང་ནྱི། གལ་ཏེ་གནས་དེར་དགེ་སོང་བསོད་སོམས་ཀྱིས་ཕོངས་པའམ་ན་བར་གྱུར་ན་སན་ཡང་རེད་པར་
དཀའ་བ་དང་གཡོག་བྱེད་ེར་གནས་འགའ་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དབྱར་དལ་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་
དུ་གནས་གཞན་དུ་མ་ཕྱིན་ན་ཚངས་སོད་མས་པར་བྱེད་པ་ེ་བར་གནས་ན་གནས་གཞན་དུ་ཕྱིན་ཡང་ེས་
པ་མེད་དོ། །ཡང་ེ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བུད་མེད་དམ་རྒྱལ་པོས་ཚོགས་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེན་བྱེད་
པས་མགོན་དུ་གེར་ན་གནས་གཞན་དུ་གནས་ན་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མ་ནྱིང་དང་ེ་དུ་ལ་
སོགས་པའྱི་མགོན་དུ་གེར་ན་གཞན་དུ་ཕྱིན་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་རང་གྱི་གནས་སུ་བུད་མེད་
འགའ་ཡྱིས་རང་མཐོང་བས་ཆགས་པ་སྐྱེས་པ་དེ་ནྱི་བཟློག་པར་དཀའ་ན་སར་ཁས་བླངས་པའྱི་གནས་ལས་
གཞན་དུ་ཕྱིན་ཏེ་གནས་གཞན་ཡང་དག་པར་བསེན་པར་བྱའོ། །ཡང་གནས་དེར་རྒྱལ་པོའ ་ི འཇྱིགས་པའམ།
རྐུན་མ་དང་། སྦྲུལ་གདུག་པ་ཅན་དང་། མྱི་དང་། མེ་དང་། མྱི་མ་ཡྱིན་དང་། ཆུའྱི་འཇྱིགས་པས་གནོད་ན་དགེ་
སོང་དག་གནས་གཞན་དུ་སོང་བ་ན་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །གནས་གང་དུ་སྱིག་པའྱི་བློ་ཅན་གྱིས་དགེ་སོང་གྱི་
དགེ་འདུན་འབྱེད་པར་རོམ་པའྱི་ཚིག་དེ་ཐོས་ནས་གང་ཟག་ཕད་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྱིས་གལ་ཏེ་དབྱར་རལ་ཏེ་
སོང་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །རང་གྱི་གནས་ལས་གནས་གཞན་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་ལ་སོགས་པ་ས་ཚོགས་
པའྱི་འཇྱིགས་པ་དག་ཀང་འཇམ་པོས་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དེས་དབྱར་དལ་ཡང་ེས་པ་མེད་པས་འགོ་བར་བྱ་སེ།
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དབྱེན་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་མ་སོང་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །གསོ་སོང་ཐ་དད་པ་དང་རེད་པ་ཐུན་མོང་བའྱི་
གཙུག་ལག་ཁང་གྱིས་ལས་གཅྱིག་ཏུ་དམ་བཅས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་འདྱིར་འགོའ ་ོ ཞེས་བྱ་བ་དང་། དབྱར་
གྱི་རེད་པའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་པོ་འདྱིའོ་ཞེས་བརོད་དེ་དགེ་སོང་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱས་ནས་དམ་བཅས་པའྱི་
གནས་སུ་མ་སོང་ན་ེས་བྱས་སོ། །གསུམ་པ་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་སོས་པ་ནྱི། ཆོས་ལྡན་གྱི་དོན་དུ་ཞག་བདུན་བྱྱིན་
གྱིས་བརླབ་བམ། ཞག་བདུན་གྱིས་དགོས་པ་མ་གྲུབ་ན་ཡང་ཞག་བདུན་ལས་ལྷག་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་
བོ། །དགེ་སོང་གང་ཞག་བདུན་ནམ་ཞག་བདུན་ལས་ལྷག་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་སོང་སེ་ཞག་གསུམ་
བཞྱི་ཙམ་ལོན་པའྱི་བར་དེར་མཚམས་ནང་དུ་འོངས་ཏེ། ཡང་ཞག་བདུན་ཙམ་ནས་ལྡོག་བསམ་པས་ཕྱིར་སོང་
ལ་ཡང་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནྱི་སར་གྱི་དེ་ྱིད་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མྱིན་པས་བྱྱིན་རླབས་བསྐྱར་ནས་བྱེད་མྱི་
དགོས་ཏེ། སར་གྱི་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་ྱིད་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་གནས་པས་སོ། །བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་
རྒྱུན་གནས་པ་ལ་སར་གྱི་བྱྱིན་རླབས་དེ་གཏོང་བའྱི་རྒྱུའྱི་ཚོགས་པ་ནྱི་བྱ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་བྱ་བ་མེད་
པར་ཤེས་པས་ཡང་གཏོང་ལ། བྱ་བ་གྲུབ་ཟྱིན་ནའང་གཏོང་སེ། གནས་སྐབས་གྱིས་པོ་ལས་སར་གྱི་བྱྱིན་
རླབས་དེ་མྱི་འཐོབ་པས་སོ། །བསབ་པ་ཡོངས་སུ་སང་བའྱི་ཆོ་ག་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །བཞྱི་པ་རེད་པ་གང་དབང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ལ་གསུམ་སེ། རེད་པའྱི་གཞྱི་མཚམས་གཅད་པ། རེད་པ་ྱིད་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ། རེད་པ་ལ་སོད་པས་
སྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ཞར་ལས་བྱུང་བའྱི་
དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། མཚམས་བཅྱིང་ཚུལ་རྣམ་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་གསུངས་པ་ལས་འདྱིར་བསྡུ་ན་བཅྱིང་ཚུལ་
རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། མཚམས་ཆེན་པོའ་ི བཅྱིང་གོལ་གྱིས། ཆུང་ངུའྱི་བཅྱིང་གོལ་གྱིས་སོ། །འདྱིར་ཡང་མདོར་
བསྡུས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལུང་ལས་མཚམས་བཅྱིང་ཚུལ་བསན་པ་ཕོགས་ཙམ་བརོད་པར་བྱའོ། །གྱིས་
པ་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སེ། མཚམས་ཆེན་པོ་བཅྱིང་བའྱི་ཚུལ་དང་། དེར་མྱི་འབྲལ་བའྱི་གནང་བ་སྱིན་ཚུལ་དང་།
མཚམས་ཆེ་ཆུང་གྱི་བཅྱིང་གོལ་བྱ་ཚུལ་དང་། མཚམས་འཇྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་དང་། མཚམས་འཆགས་པའྱི་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ནྱི། མཚམས་ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་པའྱི་མཚམས་སུ་ཕོགས་བཞྱི་
རུ་ལོན་ཤྱིང་སྐྱེས་པ་དང་། ཆུ་བོ་འབབ་པ་དང་། བྲག་རྱི་དང་། ལམ་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྱིས་མཐའ་མཚོན་ཏེ་
མཚམས་གཅད་དོ། །ཞུ་བ་ལས། མཚམས་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་ལས་འདས་ན་མྱི་རུང་
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ལ། དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་ལས་ཆུང་བ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་དགེ་སོང་བཞྱི་བཅུ་བསྐོར ་བ་ཤོང་བའྱི་
བར་ནྱི་མཚམས་ཆུང་ངུའོ་ཞེས་སོ། །མཚམས་གཅོད་ཚུལ་ནྱི། དགེ་འདུན་མཚམས་ནང་ན་ཡོད་ཚོད་ཚོགས་
པ་ན་དགེ་སོང་གཅྱིག་གྱིས་གསོལ་བའྱི་ལས་བྱ་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱི་ལས་བྱ་སེ། འདྱི་ནྱི་
མཚམས་ཆེན་པོ་གཅད་པ་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །མཚམས་ཀྱི་ཤར་མཚམས་ནས་ཚུ་རོལ་དུ་
མཚམས་གཅོད་མཁན་གནས་པའྱི་གནས་ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་བར་དུ་གོང་དུ་གོང་གྱི་ེ་འཁོར་སངས་ཏེ་
མཚམས་བཅྱིང་བར་བྱའོ། །གྱིས་པ་དེར་མྱི་འབྲལ་བའྱི་གནང་བ་སྱིན་པ་ནྱི། ཆོས་གོས་དང་རག་ཏུ་མྱི་འབྲལ་
བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སར་ཡང་མཚམས་དེར་གསོལ་བ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་ལས་བྱའོ། །དགོས་པ་ནྱི། ཚུལ་དང་
ལྡན་པ་དག་བདེ་བ་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་དོན་ནྱི་སོམ་བརོན་གྱིས་ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་མེད་པར་
ཡང་མཚམས་ནང་འདྱིར་གནས་སུ་རུང་སེ། གོང་དང་དེའྱི་ེ་འཁོར་དུ་འགོ་བ་ལ་ནྱི་གོན་དགོས་པས་མ་
གཏོགས་སོ། །གནས་གཞན་དུ་ནྱི་གོན་མ་གོན་ཅྱི་བདེར་རོ། །གསུམ་པ་མཚམས་ཆེན་པོའ ་ི བཅྱིང་གོལ་ནྱི།
སར་གྱི་མཚམས་ཆེན་པོ་མྱི་མཁོ་ན་དགོས་པ་ཕ་མོའ ་ི ཆེད་དུ་མཚམས་ཆུང་ངུ་ཡང་ནྱི་བྱ་བ་སེ། ཇྱི་ལྟར་ན་
མཚམས་ཆེན་པོ་མ་བཀོལ་བར་ཆུང་ངུ་མྱི་འཆགས་པས་ཆེན་པོ་ེ་བར་བཀོལ་ནས་ནྱི་གསོལ་བ་དང་བཞྱིའྱི་
ལས་ཀྱིས་མཚམས་ཆུང་ངུ་བཅྱིང་ནས་ས་མ་མཚམས་ཆེན་པོ་བཞྱིན་དུ་ལོན་ཤྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མ་
བརན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་ནས་བཅྱིང་ངོ་། །ྱི་ཟླ་རྒྱུ་སྐར་སོགས་མྱི་བརན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚམས་གཅད་དུ་
མྱི་རུང་ཞེས་སོ། །དེར་ཅྱི་བྱ་ཞེ་ན། མཚམས་ཆུང་ངུ་དཀྱིལ་འཁོར་བ་ཞེས་གགས་པ་དེར་བསེན་རོགས་ལ་
སོགས་པ་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་འཆྱིང་ཚུལ་གྱི་གོ་རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བུ་བྱ་ཞེ་ན། སར་བཞྱིན་
གསོལ་བ་དང་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་མཚམས་ཆུང་ངུ་བཅྱིངས་ནས་ཀང་དེ་ནས་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་མཚན་མ་བརོད་
པས་ཆེན་པོ་བཅྱིང་བར་བྱའོ། །མཚམས་གཅོད་ཚུལ་འདྱིར་ཆེན་པོའ་ི སེང་དུ་ཆུང་ངུ་མ་འཆགས་ལ། ཆུང་ངུའྱི་
སེང་དུ་ཆེན་པོ་འཆགས་པས་ཐོག་མར་ཆུང་ངུ་བཅྱིངས་ནས་དེ་ནས་ཆེན་པོ་འཆྱིང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་མཚམས་
བཅྱིང་བའྱི་ཚུལ་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། མཚམས་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔའོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན།
མཚམས་ནང་གྱི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཤྱི་སྲྱིད་པའྱི་གནས་སྐབས་ྱིད་དམ། ཡང་ན་མཚམས་ནང་ན་གནས་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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རྣམས་མཚན་གཞན་དུ་གྱུར་རམ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསབ་པ་ཕུལ་ལམ། ཡང་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཚམས་ཀྱི་
ཕྱི་རོལ་དུ་སྐྱ་རེངས་ཤར་བར་བསད་པ་དང་། ཡང་ན་གསོལ་བ་སོན་འགོའ ་ི ལས་ཀྱིས་མཚམས་དགོལ་
པའོ། །ཞུ་བ་ལས། ལྔས་མཚམས་ཞྱིག་པར་གྱུར་ཏེ། དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དོང་བ་དང་། བབས་པ་དང་། ཤྱི་བ་
དང་། ཕོགས་ཕོགས་ཆད་དེ་དོང་བ་དང་། གསོལ་བ་དང་ལས་བྱས་ཏེ་བཤྱིག་པ་ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་མཚམས་
འཆགས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། མཚམས་གྱིས་མུ་ཕད་པའྱི་མཚམས་ཀྱི་ལོན་ཤྱིང་ངམ་ཕུར་པ་ནྱི་ལོན་ཤྱིང་གཅྱིག་གྱི་
ཕེད་ཆ་རེ་མཚམས་གྱིས་པའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའམ། མཚན་མ་གྱིས་པ་མཚམས་གྱིས་ཀྱི་བར་གྱི་
ཕུར་པའང་ཕེད་ཆ་རེ་ཐོབ་སེ་ས་མ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་མཚམས་བཞྱི་མུ་ཕད་པའྱི་བར་གྱི་ཕུར་པའམ་ཤྱིང་གཅྱིག་
ལ་བཞྱི་ཆར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ཡྱིས་མཚམས་བཞྱི་ཆར་དུ་ཡང་བཞྱི་ཆ་ཐོབ་པ་སེ། མཚམས་ལྔར་གཏོགས་པའྱི་ཆ་
ལྔ་པ་ནམ་ཡང་གཞག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞུ་བ་ལས། ཤྱིང་གཅྱིག་གྱིས་གནས་ལྔའམ་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་
མཚམས་ནྱི་མྱི་རུང་ཞེས་སོ། །རྱིའྱི་སྐེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་བཅའ་ན་འོག་ཐུར་དུ་ཡང་ནྱི་དཔག་ཚད་དག་ཕེད་
དང་གསུམ་མོ། །སེང་དུ་ཡང་དེའྱི་ཚད་དེ་རྱིའྱི་སེང་གྱི་ཤྱིང་རྱི་འམ་སྱིལ་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚམས་ཀྱི་མཚན་
མ་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བའྱི་དོན་ནྱི། འདུས་པ་ཆེན་པོའ ་ི དུས་སུ་སྱིན་བདག་རེས་སུ་བཟུང་བའྱི་དོན་
གྱི་ཕྱིར་སོན་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་འདུས་པ་ཆེན་པོའ ་ི དུས་སུ་རྱིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་པའྱི་འོད་འབར་བས་
མཛེས་པའྱི་རྒྱན་གྱིས་སྤུད་པ་ཁེར་ཏེ་དགེ་འདུན་ཚོགས་པའྱི་གལ་གོང་དུ་གཞག་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་
གནང་ངོ་། །ཐུབ་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་རྣ་རྒྱན་དང་། ལག་གདུབ་དང་རྐང་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱན་རྣམས་འདོགས་
པ་ནྱི་དགག་གོ །རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་རྒྱན་འདྱི་དག་ནྱི་ངེས་པར་བུད་མེད་ཀྱི་རྒྱན་ཡྱིན་པས་སོ། །གདུལ་བྱ་རག་ཏུ་
རེས་སུ་འཛིན་པར་མཛད་པ་སྐྱེས་བུ་སེང་གེ་ཆེན་པོ་ལ་སད་འཚོང་མས་གོན་པ་ལྟ་བུའྱི་བུད་མེད་གྱི་གོས་
སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་ཡང་མྱི་རྱིགས་སོ། །གཟུགས་སྐུ་ལ་ཏུརྻ་སེ་སྱིལ་སན་གྱི་སྒྲ་ཡྱིས་མཆོད་པར་བྱས་
ནས་འདུག་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྟད་མོ་རྣམས་ནྱི་སོང་བའྱི་ཚེ་སྐུ་གཟུགས་དག་ལ་བརྒྱན་པའྱི་མཆོད་པ་
རྣམས་སར་ཡང་བསྡུ་བར་བྱའོ། །ལྟད་མོ་བའྱི་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འདུས་པའྱི་ཚེ་ཕན་ཚུན་ཅ་ཅོའ ་ི སྒྲ་ཡྱིས་གཡེང་པར་
གྱུར་ན་ཕྱིར་འགེས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་བར་སད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རྔའམ་དུང་ལ་སོགས་པའྱི་བར་སར་བར་བྱས་པའྱི་
ཐབས་བྱ་བར་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་རེད་པ་ྱིད་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་ལྔ་སེ། དུས་དང་གོ་བུར་གྱི་རེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བྱ་བ་དང་། ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཆོས་དང་དབྱར་གྱི་རེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་དང་།
ཞར་ལ་མཆོད་རེན་བཞེངས་ཤྱིང་ནད་པ་བསྐྱང་པའྱི་ཚུལ་དང་། གནས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་རེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མགོ་བའྱི་ཆོ་ག་དང་། དེའྱི་སོན་དུ་འགོ་བ་དང་། རེད་པའྱི་རྱིགས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་
ལ་བསེན་པ་དང་། བཤད་པ་གྱིས་ཀྱི། དང་པོ་ནྱི། སོན་པས་རེད་པ་རྣམས་རྒན་རྱིམ་དུ་བགོས་ཤྱིག་གསུངས་
པ་ན་དགེ་སོང་མང་པོ་འདུས་པ་དེ་དག་བུན་ལོང་དུ་གྱུར་ནས་སོན་པས་བཅུ་དང་བརྒྱ་དང་སོང་དག་བསེབས་ཏེ་
བགོའ ་ོ ཞེས་གསུངས་པས་དགེ་སོང་བཅུ་འམ་བརྒྱ་འམ་སོང་ཕག་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་བྱེ་བྲག་
ལས་ཚན་ཚན་དུ་བསེབས་ནས་མདུན་དུ་བཤམ་པར་བྱ་སེ་ེ་བར་བགོའ །ོ །གང་ན་རེད་པའོ། །མན་ཡོད་དུ་
བྲམ་ཟེ་ཞྱིག་ཤཱཀའྱི་དགེ་སོང་རྣམས་རེད་པ་མྱི་འགོད་ལ། མུ་སེགས་བྱེད་མམ་པོར་འགོད་པས་མུ་སེགས་
བྱེད་བཟང་ཞེས་པ་ཐོས་པས་བྲམ་ཟེ་ཞྱིག་གྱིས་འགོད་མྱི་འགོད་བརག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རས་ཡུག་ཕུལ་བ་བགོས་
པས་བྲམ་ཟེ་དད་པ་ལ་བརེན་ནས་སོན་པས་ཟས་ཀྱི་རེད་པ་བྱུང་ན་འབྲུའྱི་ལོ་མ་ཙམ་ཡང་མམ་པོར་བགོ་ལ།
གོས་ཀྱི་རེད་པ་བྱུང་ན་མར་མེའྱི་སྱིང་པོ་ཙམ་ཡང་མམ་པོར་བགོའ ་ོ ཞེས་གསུངས་པས་ན་ནད་པ་ལ་ཡང་བགོ་
དགོས་པས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་འཆྱི་བར་འདོད་པ་དག་འཆྱི་མྱི་འཆྱི་བལྟས་ཏེ། དེའྱི་སྐལ་པ་ཇྱི་ལྟར་འོས་པ་རྣམ་
པར་བརགས་ཏེ་སྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གོ་བུར་གྱི་རེད་པ་བགོ་བ་དང་། དུས་ཀྱི་རེད་པ་
བགོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་བགོ་ཚུལ། ཟས་དུས་ཀྱི་རེད་པ་བགོ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི།
གལ་ཏེ་རེད་པ་བགོས་ནས་ནད་པ་དེ་ཤྱི་བར་གྱུར་པ་ལྟ་ན་སྐལ་བ་དེ་སར་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་
བར་འགྱུར་རོ། །མ་བགོས་པར་ཤྱི་ན་ཡང་དེའྱི་སྐལ་བ་ནྱི་གཞན་ཐོག་མར་ཚོམ་གང་དུ་བགངས་པའྱི་ལྷག་མ་
དེས་བགོ་བར་བྱ་སེ། བཅུའྱི་ཚོམ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བགངས་ན་བཅུ་ཚོམ་དེས་བགོ་བར་བྱ་བའྱི་དོན་ནོ། །གེང་
གཞྱི་ལས། བཙུན་པ་གལ་ཏེ་བཅུ་རྣམས་ལས་གཅྱིག་གུམ་ན་ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རེད་པ་སུ་དག་དབང་ལགས།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ེ་བར་འཁོར་གལ་ཏེ་བགོས་ནས་ཤྱི་ན་དགེ་འདུན་ཐུན་པས་བགོ་བར་
བྱའོ། །འོན་ཏེ་མ་བགོས་པར་ཤྱི་ན་དགུ་པོ་རྣམས་དབང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྱི་བའྱི་སྐལ་བ་དེ་ཤྱི་བ་
མྱི་དབང་སེ་སྱིན་བདག་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་ལ། སྱིན་བདག་གྱིས་དགེ་འདུན་འཚོ་ཞྱིང་བཞུགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཕུལ་བའྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཕྱིར་རོ། །དགེ་འདུན་གང་ལ་རེད་པ་དེ་ཕྱིར་ཕུལ་བ་དེའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་མ་གནང་བ་སེ། གནས་
ནས་ཕྱུང་བའྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་རེད་པ་དེ་མྱི་འོས་སོ། །གྱིས་པ་ཟས་དུས་ཀྱི་རེད་པ་བགོ་ཚུལ་ནྱི། དགེ་སོང་
རྣམས་སྱིན་བདག་གྱིས་མགོན་དུ་བོས་ཤྱིང་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀང་མགོན་དུ་བོས་པའྱི་མཆོད་སོན་ཐ་མ་དེར་
ནྱི་རེད་པ་གང་རྒན་པའྱི་མཐར་བཞག་ན་གྱིས་ཀ་བོས་པའྱི་དོན་གྱིས་ཕ་མ་གྱིས་ཀས་ཀང་ནྱི་བགོ་བའམ།
ཡང་ན་སྱིན་བདག་གྱིས་འདྱི་ལ་འབུལ་ལོ། །ཞེས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པས་འབུལ་བ་ལྟར་བྱའོ། །གྱིས་པ་དུས་ཀྱི་
རེད་པ་བགོ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཟས་བགོ་བ་དང་། དབྱྱིག་བགོ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒྲ་གཅན་ཟྱིན་དགེ་ཚུལ་དུ་
གནས་ལ་ཟས་ཀྱི་སུམ་ཆ་ལས་མ་བྱྱིན་པས་རྱིད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཟང་ཟྱིང་སེ་ཟས་ཀྱི་སྐལ་བ་ནྱི་དགེ་ཚུལ་ལ་
ཡང་མམ་པོར་སྱིན་ལ། དེར་མ་ཟད་ཀུན་ཏུ་སྐྱོབ་པ་སོན་པ་ལ་ཡང་མམ་པར་འབུལ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དབྱྱིག་གམ་ནོར་རྣམས་རྣམ་པར་འགོད་པར་འདོད་ན་དགེ་སོབ་མ་རྣམས་ལ་དགེ་སོང་གྱི་
སྐལ་བའྱི་ཆ་གྱིས་སྱིན་ཏེ། ནོར་འགོད་པ་འདྱི་ལ་བསེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པའྱི་དགེ་ཚུལ་ལ་ཡང་ཅྱི་
རྱིགས་པ་སེ་སུམ་གྱིས་སྱིན་པར་བརོད་དོ། །བསེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པ་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་དགེ་ཚུལ་
དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ལ་སུམ་ཆ་འོས་ཏེ། ལུང་སྱིལ་བུ་ལས། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་ལ་སུམ་
ཆའོ། །བསེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པ་དང་དགེ་སོབ་མ་ལ་ནྱི་སུམ་གྱིས་སྱིན་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །ཡང་སོན་པ་འཁོར་བཅས་ཀོ་ས་ལར་ལོངས་རྒྱུར་བྱོན་པ་ན། ཁྱིམ་བདག་གཅྱིག་གྱིས་སོན་པ་འཁོར་
བརྒྱ་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ལ་རས་ཡུག་བརྒྱ་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཕུལ་བ་བགོད་མ་
ཤེས་པས། སོན་པས་དགེ་སོང་ཕ་མང་ཞྱིང་མ་ཉུང་ན་རེ་རེའྱི་གངས་ཀྱི་བགོས་ཤྱིག མ་མང་ཞྱིང་ཕ་ཉུང་ན་སེ་
གྱིས་ཕེད་མར་བགོས་ཤྱིག་ཅེས་གསུངས་པས་དགེ་སོང་ཕ་མ་གངས་མམ་ན་རེད་པའྱི་སྐལ་བ་མམ་པར་
བགོ་བར་བྱ་བ་ྱིད་དོ། །འཚོགས་པའྱི་གལ་གང་དུ་དགེ་སོང་མང་བར་གྱུར་ཅྱིང་དགེ་སོང་མའྱི་ཚོགས་ཉུང་བར་
གྱུར་ན་ནྱི་རེད་པ་དེ་ནྱི་མམ་པོར་མྱི་བགོ་སེ་གང་ཟག་རེའྱི་གངས་ཀྱིས་བགོའ །ོ །བགོ་བའྱི་ཆོ་ག་བསན་ཟྱིན་
ཏོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་སོན་དུ་འགོ་བ་ལ་དྲུག འཇྱིག་རེན་གྱི་གནོད་པ་བཟློག་པ་དང་། རེད་པ་ལ་ོ་ཚོང་བྱ་བ་དང་།
རེན་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཤྱིང་གསོ་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པར་
བྱ་བ་དང་། སྱིན་བདག་གྱི་བསོད་ནམས་སེལ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། འཇྱིག་རེན་མགོན་པོ་སོན་པས་འཇྱིག་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

རེན་གྱི་ཡམས་ཀྱི་འཚེ་བ་སོགས་ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་གོང་དང་ལོངས་རྣམས་སུ་
སན་དང་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས་ཡམས་ནད་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་གོང་དུ་སྐུ་གཟུགས་སན་དངས་ལ། དངས་པའྱི་
གནས་དེར་ནྱི་དྱི་བཟང་གྱིས་ཆག་ཆག་གདབ་ཅྱིང་བྱུག་པ་བྱ་བ་དང་། ལམ་སྲང་གྱི་བཞྱི་མདོར་ས་གཞྱི་ལ་ཁ་
དོག་ས་ཚོགས་པའྱི་མེ་ཏོག་གྱི་བཀོད་པ་ཡྱིས་རབ་ཏུ་མཛེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། སྐུ་གཟུགས་ལ་ཙནྡན་དང་ཨ་
ག་རུ་དང་ག་པུར་གྱི་བདུག་སོས་ཀང་ཀུན་ནས་དབུལ་བར་བྱའོ། །ཤར་ལ་སོགས་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་སོ་ཀུན་ནས་
སོས་ཀྱི་དྱི་ཞྱིམ་པོ་དག་དལ་ཞྱིང་དལ་བའྱི་རླུང་གྱིས་བསྐྱོད་པའྱི་བཀོད་པ་བྱའོ། །སྒྲ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའྱི་རྔ་པ་ཉ་
ཧ་དག་བརྡུང་བ་དང་། འཁར་རྔ་དང་ཏྱིང་ཏྱིང་ཤགས་ལ་སོགས་པ་རོལ་མོའ ་ི བྱེ་བྲག་ས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་འབྲུག་སྒྲ་
ལྟ་བུའྱི་སྒྲའྱི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་རེས་སུ་བསྒྲག་གོ །གཞན་ཡང་རོལ་མོའ ་ི ཆ་ས་ཚོགས་པ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་
ཀུན་གང་བའྱི་གངས་མང་པོས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ངལ་བ་མེད་པར་མཆོད་པར་བྱ་བ་དང་། གསལ་པོར་ཏེ་ངེས་
པར་དགའ་སོན་ཆེན་པོ་བྱའོ། །རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ཀང་མཚར་དུ་དངར་རོ། །རྒྱལ་མཚན་དེ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔ་སེ།
ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་ཏོག་གྱིས་སས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་། སེང་གེ་དང་། ཆུ་སྲྱིན་དང་། ཁྱུ་མཆོག་དང་། གང་པོ་
ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ྱིད་ཀྱི་ཏོག་གྱིས་སས་པའོ། །རབ་བྱུང་ཆེན་པོ་སེ་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་ཁྱིམ་པའྱི་
འཁོར་རྣམས་རྒྱལ་མཚན་གཟུང་བ་དང་རྔ་བརྡུང་བ་སོགས་རོལ་མོ་བྱེད་པ་ལ་སར་རོ། །མཆོད་པའྱི་བྱེ་བྲག་དེ་
འད་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཀུན་མཁེན་གྱི་སྐུ་གཟུགས་གོང་དུ་གཤེགས་པ་ན་མཆོད་པའྱི་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །སྐུ་
གཟུགས་གོང་དུ་སན་དངས་པའྱི་རེས་དེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་མདུན་དུ་བདར་བ་དེ་མཐོང་ཞྱིང་ཚུལ་
འདྱི་ལྟ་བུ་མཐོང་བར་དགའ་བའྱི་སེམས་དཔའ་ཡྱིས་ཡྱིད་ཚིམ་ཞྱིང་གནོད་སེམས་ཞྱི་ནས་ཀླུ་དང་གནོད་སྱིན་ལ་
སོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཟད་པར་སེལ་བར་བྱེད་པ་ྱིད་དོ། །གྱིས་པ་རེད་པ་ལ་ོ་ཚོང་བྱ་བ་ནྱི། བྲམ་ཟེས་
ཕུལ་བའྱི་ལྭ་བ་དུམ་བུར་གཏུབས་པས་མ་དད་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྭ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རེད་པ་ཀུན་ནས་ཐོབ་པ་
དག་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་དུ་བཙོང་བར་བྱ་ཡྱི། གཏུབ་པར་མྱི་བྱའོ། །འཚོང་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་
བརན་བློ་ལྡན་གྱིས་རྱིན་ཤེས་ན་རྱིན་ཐང་ངེས་པར་གདབ་པར་བྱའོ། །ལྭ་བ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པར་ོ་བར་འདོད་
པ་བྱུང་ན་ོ་བ་པོས་དེ་ལ་རྱིན་ཐང་བསྐྱེད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཚོང་པར་བྱེད་པ་པོས་ཀང་སྱིན་བདག་ཇྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཙམ་འཇལ་འདོད་པ་དེ་ཙམ་དུ་བླུར་གཏང་བར་བྱའོ། །སོམ་བརོན་གྱིས་ོས་པའྱི་དངོས་པོའ་ི རྱིན་ཐམས་ཅད་མ་
གཞལ་བ་དེ་སོམ་བརོན་གྱིས་ལོངས་སད་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་བ་དག་གྱིས་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་ལ་གུས་པས་ཆུང་མ་དང་བུ་དང་བུ་མོ་སོགས་ཕུལ་ན་དེ་ལ་རྱིན་ཐང་མྱི་གདབ་ཅྱིང་། སྱིན་བདག་ཁོ་རང་
རྱིན་ཇྱི་ཙམ་འཇལ་འདོད་པས་བླུར་གཏང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རེན་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་ཁྱིམ་
པ་རྣམས་ལ་མྱི་ཁོད་གླུ་གྱིས་ཤྱིག གར་དང་རོལ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱིག་ཅེས་བསོ་བར་མྱི་བྱ་སེ། གླུ་དང་གར་ལ་
སོགས་པ་འདྱི་ཚུལ་ལྡན་གྱིས་ལས་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་བསོ་བར་བྱ་ཞེ་ན། སོན་པ་འདྱི་ལ་
ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མཆོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་བཞྱིན་བཟང་ཁོད་ཀྱིས་སོན་པའྱི་མཆོད་པ་ཇྱི་ལྟར་མཛེས་པ་
དེ་ལྟར་ནྱི་འབད་པས་བྱོས་ཤྱིག་ཅེས་བརོད་པར་བྱའོ། །སོན་པས་མཆོད་རེན་ལ་མཆོད་པ་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་
གསུངས་པས་མཆོད་རེན་ལ་ཕུར་པ་བཏབ་སེ་མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་བ་བཏགས་པ་ལ་བརེན་ནས་མཆོད་པའྱི་ཕྱིར་
ཡྱིན་ཡང་མཆོད་རེན་ལ་ཕུར་བུ་ལ་སོགས་གསར་དུ་མྱི་གཟུག་སེ། འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། དང་པོ་མཆོད་རེན་
རོམ་པའྱི་དུས་ྱིད་ན་ཕུར་པའྱི་གཟུག་རེན་བྱས་པ་ལ་འཛུགས་པར་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །མགོན་མེད་
ཟས་སྱིན་གྱིས་སོན་པའྱི་དབུ་སྐྲ་དང་སེན་མོའ ་ི མཆོད་རེན་བྱས་ཏེ་དེའྱི་སེང་དུ་མར་མེའྱི་ཕེང་བ་ཕུལ་བས་མར་
ཟགས་ནས་མཆོད་རེན་གྱི་ཁ་དོག་མ་རུངས་པར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་མར་མེ་མཆོད་
རེན་སོགས་ཀྱི་འོག་ཏུ་འབུལ་བར་བྱ་སེ། སེང་དུ་གཞག་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །ཡང་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་
རེན་ལ་འཛེགས་ཏེ་མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་བ་འདོགས་པ་ན། སོན་པས་ཕེང་བ་འདོགས་པ་དང་མཆོད་རེན་ལ་ཐྱིགས་ས་
སོགས་བྱེད་པ་ན་དགེ་ཚུལ་དང་ཁྱིམ་པ་སོགས་གཞན་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མཆོད་རེན་སོགས་མཆོད་བྱའྱི་སེང་དུ་
འཛེགས་པར་མྱི་བྱའོ། །དགེ་ཚུལ་དང་ཁྱིམ་པ་སོགས་གཞན་དག་མེད་ན་སོམ་བརོན་གྱིས་དྱི་བཟང་པོའ་ི ཆུས་
རྐང་པ་དག་ལེགས་པར་བཀྲུས་ནས་གོས་གཙང་མས་དཀྱིས་ཏེ་གུས་པས་སོན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་
རང་གྱིས་འཛེགས་ནས་མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་བ་སོགས་འདོགས་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཤྱིང་
གསོ་བའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། ལྔ་སེ་རྣམས་ཀྱིས་དགོན་པར་གནས་པའྱི་དུས་སུ་སག་ལ་སོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་བྱུང་བས་
གཙུག་ལག་ཁང་བརྱིག་པར་བཞེད་པ་ན་བ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་ཁྱིམ་བདག་དགེ་བཟང་གྱིས་བརྱིག་པར་ཞུས་པ་ལ་བརེན་
ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་ྱིད་ལ་ཁང་མྱིག་ལྷག་པ་མང་བ་ལ་བརྒྱ་དང་། ཉུང་བ་ལ་
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གསུམ་དང་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་བྱ་སེ་གཙུག་ལག་ཁང་དག་གྱི་གོ་དང་གོར་ཁང་མྱིག་དེ་ཡང་སུམ་བརེགས་དང་
ལྔ་བརེགས་དག་ཏུ་བྱ་བར་བརོད་དོ། །ལྔ་བརེགས་བྱེད་པ་ན་དྱི་གཙང་ཁང་དང་སོ་ཁང་གྱི་སེང་གྱི་བསྱིལ་ཁང་
ཀུན་ཏུ་བདུན་བརྱིགས་བྱ་བ་སེ། དེའྱི་སྐར་ཁུང་ནང་སེགས་ཅན་ནྱི་ཡང་ཐོག་ཏུ་འཛེགས་པའྱི་སྐས་ཡོད་
པའོ། །དབུས་སུ་སོན་པའྱི་ཁང་ཆེན་ཞེས་པ་ནྱི་དྱི་གཙང་ཁང་ངོ་། །དྱི་གཙང་ཁང་གྱི་སོ་ནྱི་གནས་གཙུག་ལག་
ཁང་གྱི་ཕྱི་སོའ ་ི བྲང་ཐད་དུ་བྱའོ། །དགེ་སོང་མའྱི་དབྱར་ཁང་བྱེད་ན་ནྱི་སུམ་བརེགས་ལས་ལྷག་པར་མྱི་
བྱའོ། །དེ་ལ་ཡང་སྐར་ཁུང་ནང་སེགས་ཅན་བྱ་ཞྱིང་དབུས་སུ་དྱི་གཙང་ཁང་དང་སོ་ཁང་གྱི་སེང་གྱི་བསྱིལ་ཁང་
ཀུན་ཏུ་ལྔ་བརེགས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ནང་དུ་སོན་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རེན་དང་བདེ་
བར་གཤེགས་པ་ྱིད་ཀྱི་བཀའ་ཡང་མངོན་པར་བྲྱི་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་རྱིང་ངམ་བརླགས་ན་དགེ་སོང་གྱིས་སར་
གསོ་བར་འོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་གསོ་བར་བྱ་ཞེ་ན། གནས་གང་དུ་སྐུ་གཟུགས་གང་ཞྱིག་གང་དུ་བྱས་པའྱི་
ས་དེར་ཕྱིས་བྱས་པ་འདྱི་ྱིད་གནས་མ་འཆུགས་པར་ས་མ་དེ་ལྟར་གཞག་པར་བྱ་སེ། ཆེ་ཆུང་གྱི་ཚད་ནྱི་ས་
མའྱི་གཟུགས་ལས་ཆུང་ངུ་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ནུས་པ་ཡོད་ན་ས་མ་བས་ལྷག་པ་ྱིད་དུ་བྱ་བར་བརོད་
དོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་དབྱྱིབས་དང་ཆེ་ཆུང་གྱི་འདུ་བྱེད་ནྱི་སྱིན་བདག་གྱི་འདོད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཆེན་
པོའམ་ཆུང་ངུ་བྱ་བ་ཡང་རུང་མཁས་པས་སྱིན་བདག་གྱི་ཡོད་བྱད་མང་ཉུང་དང་སར་ནས་བྱའོ། །ལྔ་པ་དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་ནྱི། དགེ་སོང་གྱིས་མཆོད་རེན་གྱི་གྱིབ་མ་དང་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གྱིབ་མ་དང་
མཎལ་ལ་ཡང་འགོམ་པར་མྱི་བྱ་ལ། དམྱིགས་བསལ་ནྱི། མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་བྲེལ་ཏེ་ཕག་དར་མ་བྱས་པས།
སོན་པས་ཕགས་པའྱི་སེང་དུ་ཟས་སྱིན་གྱིས་འགོ་མ་ནུས་ནས་འདྱི་གསུངས་ཏེ། མཆོད་རེན་གྱི་གྱིབ་མ་ནྱི་མྱི་
བརན་པས་ཚིགས་བཅད་བཟླས་ཏེ་འགོམས་ཞེས་ཕན་ཚེགས་སུ་འབྱུང་བས་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་མཆོད་རེན་གྱི་
གྱིབ་མ་སོགས་ལ་འགོམ་དགོས་པ་བྱུང་ན། ཀེ་མ་འདུས་བྱས་རྣམས་མྱི་རག །ཅེས་སོགས་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་
ཞལ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཚིག་བཅད་སོན་དུ་འདོན་པར་བྱས་ཏེ་འགོམ་མོ། །དྲུག་པ་སྱིན་བདག་གྱི་བསོད་ནམས་
སེལ་བའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། བསོད་སོམས་སོད་པའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། མགོན་དུ་བོས་པའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་
བ་དང་། གོང་དུ་རྒྱུ་བའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲྱིན་བུ་པདྨའྱི་ཚལ་སྟུག་པོར་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གད་ས་ཆེན་པོ་འོད་ལྡན་གྱིས་བཅའ་བ་ཁོ་ནས་དངས་ནས་དགེ་སོང་བསོད་སོམས་པ་ལ་ཁྱིམ་བདག་གཞན་
རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བྱོན་ལ་སོམས་ཤྱིག་བྱས་པས་བསོད་སོམས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལེན་མ་ནུས་པས། སོད་
ཡུལ་དུ་བསོད་སོམས་དག་ལ་རྒྱུ་བའྱི་ཚེ་སྱིན་བདག་དག་གྱིས་སོམ་ཅན་དགེ་སོང་ལ་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་ལ་
སོགས་པ་མཆོད་པར་འདོད་པས་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་ལ་སོགས་པའྱི་བརའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེས་འདྱི་
ན། སྱིན་བདག་དེ་ལ་ཚིག་དོན་གསལ་བར་གོ་བར་བྱ་སེ། གང་ཟག་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརོད་པ་མཆོད་པར་
འདོད་པའམ། ཡང་ན་རྐང་གྱིས་མཆོག་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་མཆོད་པར་འདོད། ཆོས་ཞེས་པའང་སྡུག་
བསལ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལ་བརོད་པ་དང་། ཡང་ན་གཞན་གང་ཟག་ལ་ཆོས་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ཡང་ཡོད་
པས་ཁོད་ཀྱིས་མཆོད་པར་འདོད་པའྱི་ཆོས་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན་བདག་ལ་གསུངས་ཤྱིག་ཅེས་བྱ་སེ། ས་འགྱུར་ལས།
བདག་ལ་ཆོས་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན་གསུངས། །སྡུག་བསལ་ཟད་བྱེད་ཡང་ན་གཞན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་
ཆོས་ཞེས་པ་སྡུག་བསལ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ལན་ལ་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ན་གཞན་བདག་གམ་སེ་གང་ཟག་ལ་
བརོད་པ་རྣམས་ལས་ཁོད་ཀྱིས་མཆོད་པར་འདོད་པ་དེ་གང་ཡྱིན་པ་བདག་ལ་གསུངས་ཤྱིག་ཅེས་བྱའོ། །དེ་
བཞྱིན་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་ཚིག་དོན་དག་ལ་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་དང་གང་ཟག་རེ་རེ་བ་ལ་ཡང་བརོད་པར་བྱ་བ་
ཡྱིན་པས་ཁོད་ཀྱིས་མཆོད་པར་འདོད་པ་གང་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་
དངོས་དང་བཏགས་པ་བ་སོ་སོ་བདག་ྱིད་ཀྱིས་ཕེ་ནས་སྱིན་བདག་དེ་ཡོན་ཏན་ཅན་གང་ལ་དད་པར་འགྱུར་བ་
དེ་ནྱི་སྱིན་བདག་དེ་ལ་བརོད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོན་རྱི་བྲག་ཅྱིག་ཏུ་དགེ་སོང་མ་རྣམས་བོས་པས་གལ་
དུ་འཁོད་པ་ན་དགེ་སོང་ཞྱིག་གསར་དུ་འོངས་པ་ལ་སོམ་དགའ་མོས་ཡོན་བཤད་ནུས་ན་རྒན་རྱིམ་དུ་བཞུགས་
ལ། མྱི་ནུས་ན་བཤོས་བསམས་ལ་བཞུད་ཅྱིག་ཅེས་སྨྲས་པ་སོན་པ་ལ་ཞུས་པས་དགེ་སོང་མ་འབའ་ཞྱིག་གནས་
ནའང་དགེ་སོང་གཅྱིག་འོངས་ན་སན་ཡང་དང་པོར་ཞོག་ཅེས་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སོང་མ་གཅྱིག་པུ་སེ་འབའ་
ཞྱིག་མགོན་དུ་བོས་པའྱི་དུས་ན་དགེ་སོང་མ་རྣམས་གལ་དུ་འཁོད་པའྱི་ཚེ་ན་གནས་གང་དུ་ཟས་ཟ་བ་ྱིད་ཀྱི་
ཕྱིར་དུ་དགེ་སོང་འདུག་པའྱི་སན་ནྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱི་གལ་གྱི་དང་པོར་གཞག་གོ །དགེ་ཚུལ་ཁོ་ན་བོས་པ་
ྱིད་ཀྱི་གལ་ལ་ཡང་རུང་དགེ་སོང་གྱི་སན་དང་པོར་གཞག་གོ །ཞུ་བ་ལས། དགེ་སོང་དུ་མ་ཟད་དགེ་ཚུལ་ཕ་
འོངས་ན་ཡང་གལ་གྱི་དང་པོར་གཞག་ཅེས་བཤད་དོ། །དགེ་སོང་གྱིས་གལ་གྱི་ཐོག་མ་དེར་འདུག་སེ་ཟས་ཟོས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ནས་ནྱི་ཡོན་བཤད་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སོང་གྱིས་ཡོན་བཤད་བྱ་བའྱི་ནུས་པ་མེད་ན་དགེ་སོང་མ་རྒན་པ་ཡྱིས་
ཡོན་བཤད་བྱའོ། །གསུམ་པ་གོང་དུ་རྒྱུ་བའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ནྱི། དགེ་སོང་དག་སོད་ཡུལ་གྱི་གོང་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་
སོང་ནས་ནྱི་སྐལ་བ་ལེན་པའྱི་དགེ་སོང་མེད་པ་ན་དེའྱི་རེད་སྐལ་ཞལ་ཏ་བ་ཡྱིས་གཞག་གོ །གལ་ཏེ་དགེ་སོང་
ཕྱིར་འོངས་ན་དགེ་སོང་དེ་ཡྱིས་དབང་བའོ། །མ་འོངས་ན་དགེ་འདུན་སྱིའྱི་འོ། །གོང་རྒྱུ་བ་ལ་སོང་ནས་ནྱི་སྐལ་
བ་ལེན་པའྱི་དགེ་སོང་མེད་པ་ན་གར་སོང་བ་དེའྱི་དོན་རོགས་པར་བྱས་ནས་ཞལ་ཏ་པས་དེའྱི་རེད་པའྱི་སྐལ་བ་
གཞག་གོ་ཞེས་བྱའོ། །ས་འགྱུར་ལས། གོང་རྒྱུ་བ་ལ་སོང་ནས་ནྱི། །ལེན་པ་དགེ་སོང་མེད་པ་ན། །རེད་སྐལ་ཞལ་
ཏ་བ་ཡྱིས་གཞག །གལ་ཏེ་འོངས་ན་དེ་ཡྱི་འོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །རེད་པ་བགོ་བའྱི་སོན་དུ་འགོ་བ་བསན་ཟྱིན་
ཏོ། །གསུམ་པ་རེད་པའྱི་རྱིགས་བསྡུ་བ་ལ་རེད་པ་མཚམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། གནས་ཐ་དད་ཀང་གསོ་སོང་
ཅྱིག་ན་རེད་པ་གནས་གྱིས་ཀའྱི་གཉུག་མར་གནས་པ་ཐུན་མོང་དུ་དབང་ཞྱིང་། གསོ་སོང་ཐ་དད་ན་རེད་པའང་
ཐ་དད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁྱིམས་སུ་བཅས་པ་ལ་བརེན་པ་ནྱི། ཁྱིམ་འདྱི་ནས་བྱུང་བ་ནྱི་འདྱི་དག་གྱི་ཡྱིན་ལ། གཞན་
ནས་བྱུང་བ་ནྱི་གཞན་གྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། སུམ་མདོ་ནས་བྱུང་བའྱི་རེད་པ་ནྱི་སྱིའྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཁྱིམས་
བཅས་པའོ། །ཡང་སྱིན་བདག་གྱིས་ཡོ་བྱད་ཅྱི་འདོད་པ་གནས་འདྱི་ལ་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་འདྱི་ལ་དབུལ་ལོ་
ཞེས་བསད་པ་དང་། སྱིའྱི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ་ཞེས་བསད་པས་བགོ་བ་ནྱི་སྱིན་བདག་གྱིས་སོ་སོར་
ངེས་པར་བྱས་པའོ། །མངོན་དུ་བའྱི་རེད་པ་ནྱི་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་དམྱིགས་ཀྱིས་མ་ཕེ་བར་སྱིར་
བསོས་པའོ། །དབྱར་གྱི་རེད་པ་ནྱི་མཚམས་ནང་ན་གནས་པའྱི་དགེ་འདུན་ལ་སྱིན་བདག་གྱིས་བསོས་
པའོ། །གནས་པ་པོའ་ི རེན་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་རེད་པ་ནྱི། དགེ་སོང་ཞྱིག་སྱིན་བདག་གང་ལ་བརེན་ཏེ་དབྱར་གནས་
པར་དམ་བཅས་པའྱི་སྱིན་བདག་དེས་བྱྱིན་པ་དེ་ཁོ་ནའྱི་རེད་པ་ཡྱིན་པའོ། །བསན་པའྱི་རེད་པ་ནྱི། ས་མ་དེ་
བཞྱིན་དུ་མཆོད་རེན་བཞྱི་པོ་མྱིང་སོ་སོར་སོས་པ་ལ་སོ་སོར་ཕུལ་བ་སེ། མཆོད་རེན་བཞྱི་ལ་ཕུལ་བ་གཅྱིག་
ཚད་དུ་ཁེར་མྱི་ནུས་ན་བཞྱི་པོ་གང་རུང་གཅྱིག་ལ་འབུལ་གྱི། བཞྱི་ཆར་ལ་དངོས་སུ་མྱི་དགོས་ཏེ། ཡང་དག་
པར་གགས་པའྱི་རེད་པ་བརྒྱད་པོ་འདྱི་ཐུན་མོང་དུ་ཐོབ་པ་དང་མྱི་འཐོབ་པ་སོ་སོར་ཕེད་ནས་འབྱེད་པ་པོས་
བགོའ །ོ །ཞུ་བ་ལས། མཚམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕུལ་བའྱི་རེད་པ་དང་། གནས་པའྱི་ཚེ་ཕུལ་བའྱི་རེད་པ་དང་། དབྱར་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གྱི་རེད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱིས་བཅས་པའྱི་རེད་པ་དང་། གང་ཟག་གྱིས་བཅས་པའྱི་རེད་པ་དང་། མངོན་སུམ་
དུ་གྱུར་པའྱི་རེད་པ་དང་། སོ་སོར་གྱུར་པའྱི་རེད་པ་སེ་བརྒྱད་ཅེས་འབྱུང་ངོ་། །མཆོད་རེན་བཞྱི་ནྱི། བྱང་ཆུབ་
ཆེན་པོ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ། ལྷ་ལས་བབས་པ་རྣམས་སོ། །དུས་དང་གོ་བུར་གྱི་རེད་པ་ཇྱི་
ལྟར་བྱ་བའྱི་ཚུལ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཕུང་པོ་
ལ་བསེན་བཀུར་བྱ་བ་དང་། རེད་པ་བགོ་བའྱི་ཆོ་ག་དང་། རེད་པ་གང་དབང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ། དངོས་ཀྱི་དོན་བསན་པ་དང་། ཞར་ལ་ཆོས་བཤད་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པའྱི་ཆོ་
གའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་ཤྱི་ནས་མྱི་མ་ཡྱིན་དུ་སྐྱེས་པའྱི་རོ་མ་ཕྱུང་བར་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་དགོས་པས་དེ་
རོ་ལ་ཞུགས་ནས་དབྱུག་པ་བླངས་ནས་ཁོ་བོ་དུར་ཁོད་དུ་མ་ཕྱུང་བར་འགོད་དམ་ཟེར་བ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་རོ་མ་
མཆོད་པར་བོར་བས་དེས་དབྱུག་པ་བླངས་ནས་ཁོ་བོ་མ་མཆོད་པར་འགོད་དམ་ཟེར་བ་ལ་བརེན་ནས་སོམ་
བརོན་ཤྱི་བའྱི་རོ་གདུགས་དང་མེ་ཏོག་དང་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཀྱིས་བསེན་བཀུར་དང་བཅས་ནས་དགེ་སོང་
རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་དུར་ཁོད་དུ་ཁེར་བར་བྱའོ། །ཡང་དགེ་སོང་ཤྱི་བའྱི་རོ་ལམ་དང་ེ་བར་བོར་
བ་ན་ཤཱཀའྱི་བུ་མགོན་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ནྱི་འདྱི་ལྟའོ། །རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་ེ་དུ་
རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་བྱེད་པ་ལས་ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྲོག་ཆགས་ཡོད་མེད་ཡོངས་སུ་བརགས་ཏེ། དུར་
ཁོད་དེར་ནྱི་མེ་ཆེན་ཡོངས་སུ་འབར་བ་ཡྱིས་ཡོངས་སུ་སང་ངོ་། །གལ་ཏེ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་ན་མར་དང་ཙནྡན་
ལ་སོགས་པས་བྱུག་པར་བྱ་ཞྱིང་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་རྨ་ཅན་གྱི་རོ་ལ་ནྱི་འབད་པས་ས་བརྐོས་ནས་སུ་
ས་ནང་དུ་སས་ཏེ་དེ་ལ་རྩྭ་དང་ལོ་འདབ་སོགས་ཀྱིས་དགབ་པར་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པ་
འདྱི་ནྱི་ས་བར་བྱ་ཡྱི། སྲེག་པར་མྱི་བྱེད་ཅེ་ན། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་སྲྱིན་བུའྱི་རྱིགས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་
ཡོད་པ་རྣམས་ལུས་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱེ་ཞྱིང་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར་སར་ཡོད་པ་མྱི་འཚིག་ཀང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་ཅན་
ལུས་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པ་དེ་དག་འཚིག་པར་འགྱུར་བས་མྱི་བསྲེག་གོ །དགའ་བོ་ལ་གསུངས་པ་མངལ་དུ་
འཇུག་པའྱི་སྐབས་ལས་སྐྱེས་ནས་ཞག་བདུན་ལ་འབྱུང་བར་གསུངས་ཀང་། འདྱི་ནྱི་ཕན་ཚེགས་ལས། དེ་ལས་
སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་དག་ཀང་སྐྱེ་ལ། ཤྱི་བའྱི་ཚེ་དེ་དག་ཀང་འཆྱི་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་རྨའྱི་སོ་རྣམས་སུ་བརགས་ཏེ་
བསྲེག་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཀོད་དོ། །ཡང་རོ་སྒྲེན་མོར་བོར་བ་ལ་བརེན་ནས་སད་གཡོགས་དང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བླ་གོས་འབྲྱིང་པོས་གཡོགས་པར་གསུངས་པས་ན་སོམ་བརོན་གྱི་རོ་ནྱི་མཐང་གོས་དང་བཅས་པའྱི་བླ་གོས་
འབྲྱིང་པོ་ྱིད་ཀྱིས་གཡོགས་ཏེ་དབྱུང་ངོ་། །ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ལྷག་མ་ནྱི་གཞན་ལ་བཙོངས་ཏེ་ཤྱི་བ་ལ་
ཕན་པའྱི་དོན་དུ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་བགོ་བར་འོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཞར་ལ་ཆོས་བཤད་པ་ལ་གསུམ།
དགོས་པ་མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ཡོན་བསོ་བས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡང་ས་
མ་ལྟ་བུའྱི་རོ་མཆོད་པ་དང་ཆོས་བཤད་དགོས་པ་ལས་རོ་ལ་ཞུགས་ཏེ་དབྱུག་པ་བླངས་ནས་ཁོ་བོའ ་ི ཆེད་དུ་
ཆོས་མ་སྨྲས་པར་འགོད་དམ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་བརེན་ནས་རོ་ཕྱུང་བ་དེའྱི་རེས་མྱི་རག་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཚུལ་སོན་
བྱེད་ཀྱི་དམ་ཆོས་ན་པ་སྱིན་པར་བྱ་སེ། གདུལ་བྱ་འདྱི་དག་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གེན་
བཤེས་འདྱི་དག་གྱི་མྱ་ངན་བསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། སྱིར་འདུས་
བྱས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྐྱེས་བུའྱི་ཚེ་མྱི་བརན་པ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་
མྱི་རག་པ་དང་། དེའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མོའུ་གལ་གྱི་བུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུས་འདམ་བུ་ལྟར་བཅོམ་ཞྱིང་
བརྡུངས་པས་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་དག་བཅོམ་པ་བདུན་ཁྱི་དང་བཅས་པ་མྱང་ངན་ལ་འདས་པ་དང་། གོང་ན་ལ་ད་
ཞེས་བྱ་བར་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དག་བཅོམ་པ་བརྒྱད་ཁྱི་དང་བཅས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཀུན་དགའ་བོ་མྱ་ངན་
བྱེད་པ་ན་སོན་པས་མྱི་རག་པ་སོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་འདྱི་གསུངས་ཏེ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རག་སེ། གང་གྱི་
ཕྱིར་ན་རེན་གྱིས་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རྩྭ་རེ་རླུང་གྱི་བསྐྱོད་པའྱི་ཟྱིལ་པ་བཞྱིན་དུ་མྱི་བརན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྐྱེས་བུ་རག་པར་འཛིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཁེལ་དགོད་པའྱི་འཆྱི་བདག་གྱི་ཁ་ཤྱིན་ཏུ་དགང་
དཀའ་བ་དེར་ནྱི་ཡང་དག་པར་ན་མྱི་འཇུག་པ་མཐོ་རྱིས་སམ་ས་སེང་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་ཡོད་དམ་ཅྱི་སེ་མེད་
དོ། །ཇྱི་ལྟར་ས་གཞྱི་རེ་ཞྱིག་བརན་པར་གནས་པ་ལ་ཡང་སྲེག་པར་བྱེད་པའྱི་དུས་མཐའྱི་མེ་བྱུང་བས་འཇྱིག་པ་
ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་མྱི་རྣམས་འཆྱི་བའང་དེ་བཞྱིན་ཏེ། འདྱིར་མྱི་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཆྱི་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་
སྐྱེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཟུགས་སོགས་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་རྒྱགས་པ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ།
གཟུགས་དང་རྱིགས་དང་ལང་ཚོ་དང་ཐོས་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པ་ཡང་རག་པ་མྱིན་ཏེ། འདུས་བྱས་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་སྒྲུབ་བྱེད་བསན་པ་ནྱི། གང་ཡང་གཞན་དག་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དག་བཅོམ་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཡང་ཀུན་ཏུ་མྱི་འཆྱི་བར་གནས་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ན་གཞན་ལྟ་ཅྱི་སོས། དེ་ྱིད་གང་ཞེ་ན། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་
བའྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས་དང་། འཇྱིག་རེན་གྱི་མགོན་པོ་གཅྱིག་པུ་པ་སོན་པ་དང་། སོམ་བརོན་ཡང་སྲྱིད་ཟད་པའྱི་
དག་བཅོམ་པ་ཡང་འཆྱི་བར་འགྱུར་ན་སྐྱེ་བོ་གང་གྱིས་འཆྱི་བ་ཇྱི་སྐད་དུ་བཟློག་སེ། སྐྱེས་བུའྱི་ཚེ་ནྱི་ཆུའྱི་རྱི་མོ་
དང་འད་བས་སོ། །ས་འགྱུར་ལས། གང་གྱིས་ཇྱི་སྐད་དུ་ནྱི་བཟློག །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་སྐྱེས་བུ་གང་ཞྱིག་
ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་མྱི་རག་པ་ཇྱི་ལྟར་བཟློག་སེ། སྐྱེས་བུའྱི་ཚེ་ནྱི་ཆུའྱི་རྱི་མོ་དང་འད་བར་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་
འཇྱིགས་པས་སོ། །ཡང་ན་འགྱུར་འདྱི་ལྟར་བྱ་སེ། རྒྱལ་པོ་འཇྱིག་རེན་མགོན་གཅྱིག་པུ། །གང་གཞན་འདོད་
ཆགས་གལ་བ་ཡྱི། །སོམ་བརོན་ཡང་སྲྱིད་ཟད་པ་ཡང་། །ཀུན་ཏུ་གནས་པ་མ་མཐོང་ན། །གང་ཞྱིག་ཇྱི་སྐད་ཇྱི་
ལྟར་བཟློག །ཅེས་བྱའོ་ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཡོན་བསོ་བས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། གོང་དུ་བསན་པ་དེ་ལྟར་མྱི་
རག་པ་སོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བསན་ཟྱིན་ནས། ཟང་ཟྱིང་དང་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པ་དེ་ཡྱི་ཡོན་བཤད་དེ་བསོ་བ་ཡང་
བྱའོ། །གསུམ་པ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། འདུས་བྱས་ཀྱི་རེད་པ་དེ་དག་འདྱིར་མྱི་རག་པ་དང་
སྡུག་བསལ་བ་ལ་སོགས་པར་སོན་པའྱི་ཐུབ་པའྱི་བཀའྱི་དོན་ལ་དན་པ་ཡང་དག་ཐོབ་པ་ཡྱིས་རྐང་ལག་དང་
གདོང་པ་ཆུ་ཡྱིས་དག་པར་རབ་ཏུ་བཀྲུས་ནས་མཆོད་རེན་ལ་བསྐོར་བ་བྱའོ། །བསྐོར་བ་བྱས་ནས་གཙུག་ལག་
ཁང་དུ་འཇུག་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་རེད་པ་བགོ་བའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞུགས་ནས་ནྱི་ལུང་ལས་
བཤད་པ་བཞྱིན་ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བསེན་པར་རོགས་མ་རོགས་ཀུན་ལ་མམ་པོར་བགོ་བར་བྱ་སེ། རོའ ་ི
བསེན་བཀུར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་སོམ་བརོན་རྣམས་ལ་བཅས་སོ། །མན་
ཡོད་དུ་ེ་དགའྱི་སྱི་བོར་ཕོལ་མྱིག་འབྱུང་བ་ལ་སན་པས་ྱི་མ་གསུམ་དུ་འབྲུ་མར་འཐུང་ཞེས་བྱས་ཀང་ྱི་མ་
དང་པོ་རྣམས་ལ་མ་འཐུངས་ལ། ྱི་མ་གསུམ་པར་འཐུངས་ཀང་མ་ཞུ་བས་ཤྱི་ནས་ཤུལ་དུ་གསེར་སྲང་སུམ་ཁྱི་
བྱུང་བ་ལ་གོང་ཁེར་དྲུག་གྱི་དགེ་སོང་ཀུན་འདུས་པས་རེད་པ་བགོ་བའྱི་རྒྱུ་ལྔ་གསུངས་པ་ནྱི། རེད་པ་བགོ་བའྱི་
གཎྱི་བརྡུང་བ་དང་། རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་གདོན་པ་དང་། གང་ཞྱིག་མཆོད་རེན་ལ་ཕག་བྱེད་པའྱི་ཚེ་ན་ཡོད་པ་
དང་། ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམས་པའྱི་ཚེ་ན་ཡོད་པ་དང་། གསོལ་བས་བྱྱིན་གྱིས་རློབ་པའྱི་དུས་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཤྱི་
བའྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རེད་པ་འོས་པ་ཡྱིན་ལ། ཕྱིན་ཆད་ཡོང་བ་ནྱི་མྱི་དབང་ངོ་། །གལ་ཏེ་ཤྱི་བའྱི་རས་དེ་འགོད་པ་ན་
དགེ་འདུན་ཀུན་བྲེལ་བས་གསོལ་བའྱི་དུས་སུ་གནས་དེར་ཀུན་མ་ཚོགས་ན་རེད་པ་རྣམ་པར་འགེད་པས་ཡོ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བྱད་གཅྱིག་བསྒྱུར་ནས་ཆ་གྱིས་སུ་བྱས་ཏེ། ཆ་གཅྱིག་རྒན་པོ་དང་། ཆ་གཅྱིག་གསར་བུ་དག་ལ་སྱིན་
ནོ། །བགོ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཤྱི་བ་དེའྱི་ནོར་མ་ལུས་པ་ལེགས་པར་བགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གོས་གཞྱི་ལས།
གསོལ་བའྱི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མ་བྱས་པའྱི་ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རེད་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོབ་མ་ཐམས་ཅད་
དབང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་གྱིས་ནྱི་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོ་ག་འདྱི་དག་ཟྱིན་ནས་
དགེ་སོང་གཞན་དག་ལས་ཁ་ཅྱིག་གོ་བུར་དུ་གནས་པར་ལྷགས་ཀང་དེ་ལ་སྐལ་བ་སྱིན་པར་བྱར་མེད་
དོ། །གསུམ་པ་རེད་པ་གང་དབང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གྱིས་ཏེ། སོམ་ལྡན་གྱི་ནོར་གང་དབང་བ་དང་། རགས་
ཅན་གྱི་ནོར་གང་དབང་བའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་སེ། དངོས་པོའ ་ི ནོར་གང་དབང་བ་དང་། རེན་ཐ་དད་པ་དང་།
གནས་གཞན་དུ་ཤྱི་བ་དང་། བུ་ལོན་ཅན་དང་། ཕུལ་བ་དང་། ལྟ་བ་ཐ་དད་པའྱི་ཡོ་བྱད་གང་དབང་བའོ། །དང་པོ་
ནྱི། །འཆྱི་བ་པོའ ་ི དགེ་སོང་དེ་ཡྱིས་བདག་གྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་གནས་འདྱིར་ཞུགས་པ་དག་གྱིས་སོམས་ཤྱིག་ཅེས་
གལ་ཏེ་བར་སད་དེ་འཆྱི་བ་པོ་དེ་ཡྱིས་བྱམས་སེམས་ཀྱིས་བསོས་ན་ཡོ་བྱད་དེ་ནྱི་གནས་དེའྱི་ཚོགས་དགེ་
འདུན་གྱིས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བྱམས་སེམས་མ་ཡྱིན་པས་མ་ཤྱི་བ་འཚོ་བའྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ན་དགེ་འདུན་ལ་
བསོས་ན་ནྱི་གནས་དེ་ན་མེད་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སྐལ་བ་བླངས་ན་ཡང་དེ་ལ་ེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མན་
ཡོད་དུ་ནད་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཤྱི་ན་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་ཁོད་ཀྱིས་ཁེར་བྱས་པས་ཕྱིས་ནད་གཡོག་
གྱིས་མྱི་སེར་བས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ནྱི་ེ་འཁོར་དང་ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་དང་རས་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ།
ཐུབ་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ནྱི་དེ་ལྟར་མྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱིར་དགེ་སོང་དེ་འཆྱི་བའྱི་ཚེ་ན་ནོར་གང་ལ་
བློའ ་ི ལྟོས་པ་ཡོད་པ་དེ་མྱི་རུང་བས་འཆྱི་ཁར་ངའྱི་ནོར་འདྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ལ་བྱྱིན་ཅྱིག་ཅེས་ཁྱིམ་པ་ལྟར་མྱི་རུང་
ངོ་། །ཡང་ན། ས་འགྱུར་ལས། དེ་ཕྱིར་གང་ལ་ལྟོས་ཡོད་པའྱི། །དགེ་སོང་དེ་ལ་དེ་མྱི་རུང་། །ཞེས་པ་ལྟར་དགེ་
སོང་དེ་ལ་འཆྱི་བའྱི་ཚེ་ནོར་གང་ལ་ལྟོས་པ་ཡོད་པའྱི་བློས་འདྱི་ལ་འདྱི་བྱྱིན་ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་མྱི་རུང་ངོ་། །གོས་
གཞྱི་ལས། དགེ་སོང་དག་དེ་གསོན་པ་ན་སྱིན་པ་མྱི་བྱེད་ན་ཤྱི་ན་སྱིན་པ་བྱེད་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས་ཏེ། ཁོ་
བོ་འདས་ནས་འདྱི་ལ་སྱིན་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་མོད་ཀྱིས་བླངས་ནས་བགོ་བར་བྱའོ་ཞེས་
གསུངས་སོ། །དགེ་སོང་ནོར་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་མྱི་རུང་བས་འཆྱི་ཁར་གེན་ལ་ཡོངས་སུ་བསོས་པའྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ནོར་འདྱི་ནྱི་འཆྱི་ཁར་མ་ཟད་ཚེ་འཕོས་པའྱི་རེས་ལ་ཡང་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་དེ་ནྱི་གེན་ལ་མྱི་
སྱིན་པར་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་དུ་འབུལ་ལོ། །གང་དབང་མྱི་དབང་གྱི་ཚུལ་རྣམས་པར་དཔད་དེ་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་དེ་
ཆོ་ག་བཞྱིན་དུ་དགེ་འདུན་གྱིས་བགོ་བར་བྱའོ། །ཤྱི་བའྱི་ཤུལ་དུ་རྱིན་པོ་ཆེ་གསེར་དང་མུ་ཏྱིག་ལ་སོགས་པ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱིས་བགོར་མྱི་རུང་བར་བརོད་དེ། སངས་རྒྱས་ལ་འབུལ་དགོས་པར་ལུང་
ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་བརེན་ཐ་དད་པའྱི་རེད་པ་གང་དབང་ནྱི། དགེ་སོང་ཤྱི་བའྱི་ཆོས་གོས་དང་
ལྷུང་བཟེད་དགེ་སོང་མ་ལ་བཅོལ་ཏེ། དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་དེའྱི་རོ་བསྲེགས་ནས་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་
ལེན་དུ་ཕྱིན་པ་ན། དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཁེད་ཀྱི་ཁང་པ་ན་འདུག་པ་ཁེད་དབང་ལ། ངེད་ཀྱི་ཁང་པ་ན་འདུག་
པ་ངེད་དབང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པས་སོན་པས་འདྱི་གསུངས་ཏེ། དགེ་སོང་ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་ནྱི་དགེ་སོང་དབང་བར་
འོས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དགེ་སོང་དེ་དག་མེད་ན་དགེ་སོང་མ་དེ་ཡང་དབང་སེ། དགེ་སོང་གྱི་སྲྱིང་མོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དགེ་སོང་མ་ཤྱི་བའྱི་ནོར་དེ་དགེ་སོང་མ་དབང་བས་དགེ་སོང་མ་ཡྱིས་བདག་གྱིར་བྱ་བར་འདོད་དོ། །གལ་
ཏེ་དགེ་སོང་མའྱི་ནོར་དེ་ལ་ཡང་དགེ་སོང་མ་དེ་དག་མེད་ན་དགེ་སོང་རྣམས་ནྱི་བདག་པོར་འདོད་དོ། །གསུམ་
པ་ནྱི། གོགས་དགེ་སོང་མེད་པར་དགེ་སོང་དག་གལ་ཏེ་ཁྱིམ་པའྱི་གོང་དུ་ཤྱི་བར་གྱུར་ནས་དགེ་སོང་དེའྱི་ནོར་
དེ་ཁྱིམ་དེར་ལུས་ན་དགེ་སོང་གྱིས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཆར་དུ་སོང་བར་འདོམས་ནས་གྱིས་ཀ་རྱིལ་པོར་འདོད་ན་
ཡང་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་ཕེད་ཕེད་བགོར་རུང་སེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་གྱིས་ཀས་ཅྱིག་ཅར་ྱིད་དུ་སོང་བར་བྱེད་པའྱི་
ཕྱིར། དུས་མྱི་མམ་ན་གང་སར་འོངས་པ་ལ་སྱིན་ནོ། །ཁྱིམ་པ་གང་གྱིས་དགེ་སོང་གང་ལ་དམྱིགས་ཏེ་བྱྱིན་
པའྱི་ཡོ་བྱད་དེ་ནྱི་ཅྱི་བདེར་དགེ་སོང་དེ་ཡྱིར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་དགེ་
སོང་ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་གང་དབང་ཞེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་ཕན་ཚུན་གྱི་མཚམས་ཀྱི་བར་དུ་དགེ་སོང་ཤྱི་བ་ན་
གཙུག་ལག་ཁང་གང་དུ་མགོ་བོ་བསན་པ་དེ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་
དབང་བ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཁྱིམ་བདག་གྱི་ནོར་བསྐྱྱིས་པའྱི་དགེ་སོང་ཤྱི་བའྱི་ཤུལ་དུ་ཁྱིམ་པས་དགེ་སོང་
རྣམས་ལ་བུ་ལོན་འདེད་པ་ན་དུར་ཁོད་དུ་སོང་ལ་དེད་ཅྱིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ལ་བརེན་ནས་གསུངས་པ་ནྱི། དགེ་སོང་
གང་གྱིས་ཁྱིམ་བདག་གྱི་བུ་ལོན་བླངས་ནས་རང་ྱིད་འཆྱི་བདག་གྱི་ཁར་ཆུད་པར་གྱུར་པ་ན་ནྱི་བུ་ལོན་དེ་ནྱི་
འཕགས་པའྱི་དགེ་འདུན་གྱིས་ཤྱི་བ་དེའྱི་ནོར་ལས་སྱིན་པར་བྱའོ། །ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་ཞལ་ཏ་བ་ཞྱིག་གྱིས་
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ཁྱིམ་པ་ཞྱིག་ལས་ནོར་བསྐྱྱིས་པའྱི་རེས་སུ་ཤྱི་ནས་ཁྱིམ་པས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་བུ་ལོན་དེད་པ་ན་དུར་ཁོད་དུ་
སོང་ལ་དེད་ཅྱིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་འདུན་སྱིའྱི་དོན་དུ་ཞལ་ཏ་བས་ཁྱིམ་པ་ལས་བུ་ལོན་བླངས་ཏེ་
ཤྱི་བ་ན་བུ་ལོན་དེ་ཀུན་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱིས་སྱིན་དགོས་པར་སོན་པའྱི་ལུང་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་ངེས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དགེ་འདུན་སྱི་ལ་དགོས་པ་བྱུང་ན་བུ་ལོན་འདྱི་ངེས་པར་གཞན་ལས་བླང་བར་བྱ་སེ། བླང་ཚུལ་ནྱི། གནས་
བརན་རྒན་པོ་རྣམས་ལ་བུ་ལོན་བླངས་པ་གོ་བར་བྱས་ནས་དཔང་པོ་དང་བཅས་ཏེ་ཇྱི་ཙམ་ཁེར་བ་ཡྱི་གེར་བྲྱི་
བར་བྱའོ། །ལྔ་པ་ཕུལ་བའྱི་ཡོ་བྱད་གང་དབང་བ་ནྱི། དགེ་སོང་གང་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་དབང་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་
འདོད་པའྱི་འབྲས་བུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྱིས་དགེ་སོང་ཤྱི་བའྱི་བ་དན་དང་གོས་དང་མལ་སན་སོགས་ཚོགས་ལ་
ཕུལ་ན་ེས་པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཕུལ་རེས་སུ་འབུལ་མཁན་དེ་དག་འགོད་པའྱི་མེ་ལེ་ཡྱིས་སེམས་རབ་ཏུ་
བསྲེགས་པ་ན་སར་ཡང་འགོད་སེམས་བཟློག་པའྱི་ཆུ་ཡྱིས་འགོད་སེམས་ཀྱི་མེ་མ་ལུས་བ་ཞྱི་བར་བྱ་བ་ྱིད་
དོ། །སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། གང་གྱིས་བ་དན་མལ་སན་སོགས་བྱྱིན་ནས། །ཡྱིད་ལ་གཅགས་པའྱི་མེ་ནྱི་འབར་བྱེད་
ན། །བསམས་བྱ་ལས་ཐར་བྱ་ཕྱིར་དེ་ལ་ནྱི། །སར་བྱྱིན་བུམ་ཆུས་མ་ལུས་ཞྱི་བར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དྲུག་པ་ལྟ་བ་
ཐ་དད་པའྱི་ཡོ་བྱད་གང་དབང་བ་ནྱི། ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་འདྱི་ལ་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་ནྱི་གནས་
ནས་ཕྱུང་བ་སོགས་མ་ཡྱིན་པ་དགེ་སོང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་དབང་བ་དང་། གཞན་དག་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་
ཤྱི་བ་ན་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་ཡོ་བྱད་དུ་མ་ཟད་གཅྱིག་གནས་ནས་ཕྱུང་བའྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་དགེ་
སོང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་རྣམས་ལ་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དགེ་སོང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་ཤྱི་བའྱི་མདུན་དུ་
དགེ་སོང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་གཞན་མེད་པར་གྱུར་ན་སྱིག་ལྟ་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་བློ་གོས་ཅན་གནས་ནས་
ཕྱུང་བ་ལ་ཡང་ནྱི་དགེ་སོང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་ཡོ་བྱད་ལ་དབང་ཐང་བཀག་པ་མེད་དོ། །གོས་གཞྱི་ལས།
གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ནྱི་རབ་ཏུ་མང་ལ། རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་ནྱི་གཅྱིག་མཆྱིས་པ་གུམ་ན་རེད་པ་གང་དབང་
བར་གྱུར་ལགས། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་རྣམས་ལས་ཐོག་མར་སྱིག་པའྱི་ལྟ་བར་སོང་བ་སངས་པ་གང་ཡྱིན་པའོ་
ཞེས་སོ། །སོམ་ལྡན་གྱི་རེད་པ་གང་དབང་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་རགས་ཅན་གྱི་རེད་པ་གང་དབང་ནྱི། ཁྱིམ་
བདག་ཚོང་དཔོན་བུ་མེད་ནས་སྐྲ་བྲེགས་ཏེ་བསབ་པ་སྱིན་པར་བརམས་པ་ཡུན་རྱིང་དུ་ན་ནས་སྐྲ་རྱིང་པོ་སྐྱེས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
305

པ་མགོ་རེག་ཏུ་གགས་པ་འཆྱི་ཁར་ནོར་ཐམས་ཅད་གེགས་བུ་ལ་བྲྱིས་ཏེ་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་བསྐུར་བ་འཆྱི་ཁར་
ཡོ་བྱད་གང་འབུལ་བ་ཡྱི་གེར་བྲྱི་བར་བྱས་ནས་ནྱི། གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་ལ་ཕུལ་བ་ན་ཤྱི་ན་དེའྱི་ནོར་
དེ་ནྱི་བགོ་བར་བྱ་སེ། གཞན་ལས་ནོར་བསྐྱྱིས་པ་དང་འད་བ་ྱིད་ལ་བགོའ །ོ །ཡང་ན་རང་རང་གྱི་ནོར་དང་འད་
བ་ྱིད་ལ་བགོའ ་ོ ཞེས་བྱའོ། །དགེ་སོང་ཁྲུམས་སོད་ཀྱི་མྱིང་ཅན་གྱིས་རང་གྱི་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་བཅུ་གྱིས་
སེ་ལ་བཅོལ། དེས་སྐྱེ་དགུའྱི་བདག་མོ་ལ་བཅོལ། དེས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཅོལ། དེས་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་
བཞག་པ་ཁྲུམས་སོད་གདུགས་ཚོད་ཀྱི་གོང་གྱི་དབྱར་ཚུལ་སོགས་བཟའ་དགས་ནས་ཤྱི་སེ་དེའྱི་གོས་དང་ལྷུང་
བཟེད་བསྐྱྱིན་པར་ཀུན་དགའ་བོས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལྟ་བུའོ། །འགོད་ཚུལ་ནྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ལ་མཁོ་
བར་གྱུར་པ་མུ་ཏྱིག་དང་ཚོན་རྱི་སོགས་དེ་ནྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་འོས་པས་དེ་ལ་འབུལ་བར་བྱ་བ་ྱིད་
དོ། །ས་འགྱུར་ལས། མཚོན་ཆ་ཀུན་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་བས། མཚོན་ཆ་ཀུན་ནྱི་གཙུག་ལག་ཁང་
དུ་འབུལ་པར་འོས་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །འགྱུར་གསར་ལྟར་ན། མཚོན་ཆ་དང་འཆྱིང་བྱེད་ཀྱི་ལགས་སྒྲོག་
སོགས་ཀུན་ནྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འབུལ་བར་འོས་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །གོ་ཆ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་འོས་
པ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྱིན་ནོ། །མཚོན་ལ་ནྱི་ཁབ་ལ་སོགས་པ་དགོས་པ་དེ་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་དངོས་པོ་བྱ་བ་ྱིད་
དོ། །ཁབ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཤྱིག་ནས་ཕོ་བའྱི་མཚོན་ཆ་གཞན་དུ་མྱི་བྱའོ། །ཤྱི་བའྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རེད་པ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་
བ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ཆོས་དང་དབྱར་གྱི་རེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ནྱི། ཀུན་སོང་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་
ཆོས་ཀྱི་དོན་ལ་མམ་པར་གཞག་པས་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཚིག་བཅད་གཅྱིག་ཙམ་
བཀགས་པ་ན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་དམ་པའྱི་ཆོས་དག་གྱིས་རེད་པ་གང་ཟག་
དེ་ལ་མྱི་འོས་པ་མྱིན་ནོ། །མཛོད་ལས། ཆོས་སྱིན་ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་པས། །མདོ་སོགས་ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་
སོན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཐུབ་དབང་གྱིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་
ཏེ། རོད་བྱེད་ལུང་དང་། གཞན་ཡང་བརོད་བྱ་རོགས་པའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་ཙམ་འཛིན་པས་ཀང་
ལུང་དེ་འཛིན་པའྱི་དོན་གྱིས་ན་ཆོས་ཀྱི་རེད་པ་འོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རོགས་པའྱི་ཆོས་འཛིན་པ་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་
སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མཛོད་ལས། སོན་པའྱི་དམ་ཆོས་རྣམ་གྱིས་ཏེ། །ལུང་དང་རོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་
དོ། །དེ་འཛིན་བྱེད་དང་སྨྲ་བྱེད་པ། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་འོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་
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པ་རྣམས་སར་གནས་དེར་དབྱར་གནས་པར་ཁས་བླངས་ནས་གལ་ཏེ་ཤྱི་བའམ་མཚན་གཞན་དུ་འགྱུར་ཀང་
དབྱར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་དོན་གྱིས་དབྱར་གྱི་རེད་པ་འོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བའྱི་
དོན་ལ་གྱིས་ཏེ། མཆོད་རེན་བཞེངས་ཚུལ་དང་། ནད་པ་བསྐྱང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚད་དང་།
བཀོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ས་འགྱུར་ལས། བདེ་གཤེགས་སྲས་ཀྱི་ལྷུན་པོའ ་ི ཚད། །སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རེན་བྱེད་
པ་ཡྱིས། །ཞེས་འབྱུང་བས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྲས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་
གཟུགས་དང་མཆོད་རེན་བྱེད་པར་འདོད་པ་ཡྱིས། ལྷུན་པོ་སེ་མཆོད་རེན་ཚད་དང་ལྡན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །འགྱུར་གསར་ལས། བདེ་གཤེགས་གདུང་སྲས་ལྡན་པའྱི་ཚད། །ཅེས་པ་ནྱི་འགྱུར་ེས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དབྱྱིབས་ནྱི་སྱིར་བཏང་ལ་སོན་པའྱི་མཆོད་རེན་ལ་ཟུར་བཞྱི་དང་ལོགས་མམ་པ་མཛེས་པར་བྱས་ནས་
བང་རྱིམ་བཞྱི་དང་། གཞན་བུམ་པ་དང་། བུམ་རེན་དང་། བྲེ་དང་། སྲོག་ཤྱིང་དང་། གདུགས་བཅུ་གསུམ་ལ་
སོགས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བརེགས་ནས་བྱའོ། །བདེ་གཤེགས་ཀྱི་སྲས་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་རེན་དེ་ལ་ཡང་རྒྱུན་
ཞུགས་ཀྱི་མཆོད་རེན་ལ་གདུགས་གྱིས་དང་། ཕྱིར་འོངས་ལ་གསུམ་དང་། ཕྱིར་མྱི་འོང་ལ་བཞྱི་དང་། དག་
བཅོམ་པའྱི་ལྔ་སེ། འབྲས་བུའྱི་རྱིམ་པ་ལས་གདུགས་གཅྱིག་གྱིས་ལྷག་པ་ྱིད་ཀྱི་གངས་སོ། །ས་འགྱུར་ལས།
འབྲས་བུའྱི་རྱིམ་པའྱི་གདུགས་ཀྱི་གངས། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་སོ། །མཆོད་རེན་ཡུ་བོ་སེ་གདུགས་མེད་
པ་ནྱི། ཡོན་ཏན་གྱི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་བྱ་བར་འོས་སོ། །ཕན་ཚེགས་ལས། ན་ཐོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་
གདུགས་ཀྱི་རྱིམ་པའྱི་གངས་མམ་པར་བཤད་ལ། མདོ་ར་བ་དང་གཞུང་འདྱི་ལས་ནྱི། འབྲས་བུ་ལས་གདུགས་
གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་ལྷག་པར་གསུངས། ཞུ་བ་ལས་ནྱི། སོན་པའྱི་མཆོད་རེན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱའོ། །རང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནྱི་བུམ་པ་སུལ་མེད་པ་ཅན་བྱའོ། །དག་བཅོམ་པ་ཡྱི་ནྱི་འཕང་ལོ་བཞྱི་པ་ནས། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་
འཕང་ལོ་གཅྱིག་པའོ། །སོ་སྐྱེ་དགེ་བ་ཅན་དག་གྱི་ནྱི་མགོ་བོ་ཡུ་བོར་བྱའོ་ཞེས་སོ། །སོན་པའྱི་མཆོད་རེན་དེའྱི་
གདུགས་ཀྱི་ཚད་མ་མཐའ་བཅུ་གསུམ་ཡྱིན་ལ། མཐར་ཐུག་པའྱི་གདུགས་ཀྱི་ཚད་ལ་ངེས་པ་མེད་དེ། གངས་
བརྒྱ་ལྷག་པ་དང་། རྱིན་ཐང་བྱེ་བ་ྱིད་རྱི་བ་སེ། སོན་པ་ལ་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་མཆོད་རེན་ཡང་ནྱི་བྱ་བར་འོས་ཏེ།
ལུང་གཞྱི་ལས། ད་ལྟར་ང་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ན། ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་རྱིབས་བརྒྱ་པ་དང་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ལྡན་པའྱི་གདུགས་ྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དབུའྱི་གཙུག་གྱི་སེང་དུ་བཟུང་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་སོ། །ཐེག་པ་དམན་པ་
བསེ་རུའྱི་སོད་པས་གཅྱིག་པུར་གནས་པའྱི་རང་རྒྱལ་ལ་གདུགས་རྱིམ་པ་བཅུ་གསུམ་པས་བྱ་སེ། དེ་ལ་ཆར་
ཁེབས་མེད་པ་དག་བྱའོ་ཞེས་ཕན་ཚེགས་ལས་གགས་པར་ཐོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ས་འགྱུར་ལས། བྱའོ་ཞེས་ནྱི་ཐོས་
པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །ཚད་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་བཀོད་པ་ནྱི། སོན་པའྱི་མཆོད་རེན་གྱི་
ལོགས་གཡས་གཡོན་དག་ཏུ་ནྱི་སོབ་མ་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་གྱི་མཆོད་རེན་བྱའོ། །སོན་པའྱི་མཆོད་རེན་ནྱི་
དབུས་སུ་བྱ་སེ། ལྷག་མ་འཕགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་རེན་ནྱི་གལ་རྒན་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བྱའོ། །འཕགས་
པའྱི་མཆོད་རེན་དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནྱི་འཕགས་མྱིན་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་རེན་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནད་པ་
བསྐྱང་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། བརེ་བར་བྱ་བས་མདོར་བསན། ནད་པ་བསྐྱང་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད། ནད་པའྱི་ཁད་
པར་གྱི་ཀུན་ཏུ་སད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོབ་མ་རྣམས་ཀང་ན་ན་ཕུན་ཚུན་ལུས་ངག་རབ་ཏུ་གུས་པར་བྱ་བ་དང་
ཡྱིད་མམ་པས་ཕན་ཚུན་བསེན་བཀུར་བྱའོ། །དགེ་འདུན་ཀུན་གྱིས་ཀང་ཆོ་ག་བཞྱིན་དུ་ནད་པ་རྣམས་སན་
དག་གྱིས་ཀང་ེ་བར་བསྡུ་བར་བྱའོ། །ནད་པ་ཁྲུས་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཆུ་སོང་བ་ལ་ཆུ་གཙང་ཞྱིང་དྱི་མ་མེད་པ་ལྷུང་
བཟེད་ནས་སྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་ལྷུང་བཟེད་ལན་གསུམ་བཀྲུས་ནས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཟློས་ཏེ ་
སྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནད་པ་བསྐྱང་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། ནད་པ་ལ་བསེན་བཀུར་བྱ་བ། ནད་
ཞྱི་ཐབས་ལ་འབད་པ། གཞན་མེད་ན་དགེ་འདུན་གྱིས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སན་གྱི་བསེན་བཀུར།
གོས་ཀྱི་བསེན་བཀུར། རྱིམ་གོའ ་ི བསེན་བཀུར་རོ། །དང་པོ་ནྱི། སན་དག་ཐོག་མར་བྱྱིན་ལེན་བྱས་ནས་ནྱི་ཚུལ་
ལྡན་གྱི་དགེ་སོང་ནད་པ་དག་ལ་སྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བྱྱིན་ལེན་སོབ་པ་པོ་མེད་ན་ནྱི་ནད་པ་རང་ྱིད་ཀྱིས་ལེན་པ་
ལ་ཡང་སད་དུ་རུང་ངོ་། །གྱིས་པོ་ནྱི། ནད་པས་གོན་པའྱི་ཆོས་གོས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དག་ནད་པ་ལས་
དགེ་སོང་གྱིས་མྱི་བླང་ཞྱིང་། ནད་པ་དེ་ཡྱིས་ཕུལ་ཡང་ནྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་བགོ་བར་མྱི་བྱ་བར་ནད་ཞྱི་བ་
ན་ཕྱིར་གཏད་དོ། །ཡང་དགེ་སོང་གང་ཞྱིག་འདྱིར་ནད་པའྱི་ཆོས་གོས་ལ་ཆགས་པས་ནད་པས་ཕུལ་བའྱི་ཆོས་
གོས་དེ་ལེན་པ་དང་། སྱིན་བདག་མྱི་སོ་བཞྱིན་དུ་ཕུལ་ཅྱིག་ཅེས་བསྐུལ་བ་དང་། སྱིན་བདག་རང་གྱིས་འབུལ་
ཡང་འབུལ་མྱི་དགོས་ཞེས་འགེགས་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གསུམ་ཆར་ཡང་ེས་བྱས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་རྱིམ་གོའ ་ི བསེན་བཀུར་ནྱི། འཕགས་མྱིན་སོ་སྐྱེའྱི་ནད་པ་དང་འཕགས་པའྱི་ནད་པ་གྱིས་ཀ་ལ་
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ཡང་ནད་གསོ་བའྱི་དོན་དུ་ནམ་ཡང་ལེ་ལོ་མྱི་བྱ་སེ། ལུས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་དང་གཏར་ཁ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་
ནད་གསོ་བའྱི་སོར་བ་ལ་ལེ་ལོ་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་སན་པ་རྒྱུན་ཤེས་ཀྱི་བུས་གཞན་གྱི་
གཞང་འབྲུམ་བཅད་ནས་ཤྱི་བ་ལ་བརེན་ནས། སན་པ་དད་པ་ཆུང་བས་ནད་ཀྱི་གསོ་སོར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་
ནད་པ་གསོ་བར་བྱེད་པར་འདོད་ན། སངས་རྒྱས་སོགས་ལ་མཆོད་པ་དང་། ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་སོན་མོ་
དང་། ཡོ་བྱད་གཞན་མེད་ན་ནད་པ་རང་གྱི་ཆོས་གོས་གྱིས་ཡོད་ན་ངན་ཞྱིང་དམན་པ་ཆོས་གོས་སུ་བྱྱིན་གྱིས་
བརླབས་ཏེ་བསྐོན་ལ། སར་གོན་འཕོའ ་ི ཆོས་གོས་བཟང་པོ་སོགས་བཙོངས་པ་ྱིད་ཀྱིས་རྱིམ་གོ་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །ནད་པ་དེ་ལ་ནོར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་གྱུར་པ་དེ་ལྟར་ན་ནྱི་ནོར་གང་ཡོད་པའྱི་དགེ་སོང་གཞན་ལས་ནོར་
བླངས་ནས་ཀང་ནུས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྱིམ་གོ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། ཕྱི་རོལ་པ་སོགས་དེ་ནྱི་ནད་པ་ལ་དད་པ་
བསྐྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐ་ན་རོ་གུ་སེ་རྱི་ལུ་དང་མེ་ཏོག་དང་ཙནྡན་ལ་སོགས་པའྱི་ཕེ་མ་དང་བུམ་པའྱི་ཆུ་ཙམ་ལ་
བརེན་ནས་ཀང་ནད་པའྱི་རྱིམ་གོའ ་ི མཆོད་པ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཡྱིས་ལུང་ལས་ེ་བར་བསན་པ་བཞྱིན་
བྱའོ། །གྱིས་པ་ནད་ཞྱི་ཐབས་ལ་འབད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕྱི་མར་ནད་ཞྱི་བར་བྱ་བ་དང་། འདྱིར་ནད་ཞྱི་བར་བྱ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་ཞྱིག་དོན་མྱིན་པ་སྡུག་བསལ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ནད་ཀྱིས་གཟྱིར་བས་
ནོར་ལ་ཆགས་པ་ན། ནད་པ་དེའྱི་ནོར་དེ་ནྱི་འབད་པས་བླངས་ནས་སུ་ཕྱི་མར་ཕན་པའྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་
མཆོད་པ་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱི་ཚོགས་ལ་སོན་མོ་བྱའོ། །ནད་གཡོག་རང་གྱི་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་
སོགས་ཀང་ནད་པ་དེ་ལ་སྱིན་ནས་དེའྱི་ཚེ་ནད་གཡོག་གྱིས་ནད་པ་ལ་ཕན་པའྱི་དོན་དུ་བདེ་གཤེགས་དང་དགེ་
འདུན་མཆོད་པའྱི་དོན་དུ་བརོན་པར་བྱའོ། །ཁད་པར་དུ་ཡང་ནོར་དག་ལ་ཆགས་པར་གྱུར་པས་གང་དུ་སྲོག་མྱི་
འཆད་པའྱི་སོན་རོལ་དུ་ནད་པ་དེའྱི་ལྷུང་བཟེད་སོགས་ཡོ་བྱད་ཅྱི་འདོད་པ་རྣམས་ཆོས་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་
སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བྱའོ། །ས་འགྱུར་ལས། ཁད་པར་དུ་ཡང་ནོར་དག་
ལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །ནོར་དག་ལ་ཆགས་པའྱི་ེས་པ་ཅྱི་ཞེ་ན། སོན་མན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་
ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་ཡང་རང་གྱི་ལྷུང་བཟེད་ལ་རབ་ཏུ་ཆགས་བཞྱིན་དུ་ཤྱི་བས་རང་གྱི་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ནང་དུ་
གདུགས་པ་ཅན་གྱི་སྤྲུལ་དུ་སྐྱེས་པས་སོན་པས་གཏྱི་མུག་ཅན་ལྷུང་བཟེད་སོངས་ལ་སོངས་ཤྱིག་ཅེས་བརོད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པས། སེམས་འཁྲུགས་ནས་ནགས་བསྲེག་ཏེ་དམྱལ་བར་སྐྱེས་སོ། །གྱིས་པ་འདྱིར་ནད་ཞྱི་བར་བྱ་བ་ནྱི།
གཞང་འབྲུམ་ཅན་ལ་སན་དང་སགས་ཀྱི་སོར་བ་ཡྱིས་གཞང་འབྲུམ་ལེགས་པར་གསོ་བར་བྱ་སེ། གསོ་བའྱི་
ཐབས་སན་པའྱི་མན་ངག་མེད་པར་ནྱི་སེན་མོ་སོགས་ཀྱིས་གཞང་འབྲུམ་གཅད་པར་མྱི་བྱའོ། །གསུམ་པ་གཞན་
མེད་ན་དགེ་འདུན་གྱིས་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། སོན་མན་ཡོད་དུ་ནད་གཡོགས་གཞན་མེད་པས་ནད་པ་ཞྱིག་གྱི་ནད་
གཡོག་སོན་པས་མཛད་དེ། བསོད་སོམས་ཕེད་ཀང་གནང་ནས་དེས་ཀང་བརོན་པས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ལ་
བརེན་ནས་ནད་པ་གང་ལ་སོབ་མ་དང་གོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ནད་གཡོག་མེད་
ཅྱིང་སན་ཡང་མེད་ན་ནད་པ་དེ་ལ་སན་དག་སྱིན་པ་དང་། དགེ་སོང་གཅྱིག་དང་གྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིམ་པས་
ནད་གཡོག་ཚོགས་ཀྱིས་རེ་མོས་བྱའོ། །ནད་པ་བསྐྱང་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནད་པའྱི་ཁད་
པར་གྱི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ནྱི། མཛེ་ནད་ཅན་གྱིས་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་མལ་སན་ལ་ེ་བར་སོད་པ་སང་བར་བྱ་སེ།
འདུག་ས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་ཁྲུས་ཀྱི་རྱིང་བུ་དང་། ལོན་ཤྱིང་དང་ེ་འཁོར་དང་སོངས་དང་འདུག་ས་
ལ་སོགས་སོ། །ཁང་བཟང་དང་ཁམས་ཀྱི་སོ་དང་གཡོས་ཁང་དང་བཤང་གཅྱིའྱི་ཁང་པར་མྱི་འདུག་ཅྱིང་། མྱིའྱི་
འགོ་འདུག་ཉུང་བའྱི་དབེན་པར་གནས་པར་བྱ་སེ། མཛེ་ཅན་དེ་ནྱི་ཚོགས་དགེ་འདུན་ྱིད་ཀྱིས་བསྐྱངས་བར་
འོས་སོ། །ལྔ་པ་གནས་ཀྱིས་རེད་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་བཞྱི། གཙུག་ལག་ཁང་ཐ་དད་ཀྱི་རེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་
བ་དང་། སྱིར་དགེ་འདུན་གྱི་གོས་སན་ལ་བརེ་བར་བྱ་བ་དང་། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྒན་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སྱིན་པ་
དང་། ཡོ་བྱད་ཆུད་ཟ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གནས་གཞན་གྱི་དངོས་པོ་གནས་གཞན་ནས་བསྐྱང་བ་
དང་། གནས་གཞན་གྱི་རས་གནས་གཞན་དུ་མྱི་སད་པ་དང་། གནས་གཞན་གྱི་རས་གཞན་དུ་དབུལ་དུ་མྱི་
གཞུག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་བདག་པོ་ཁྱིམ་བདག་རྒྱལ་པོས་བཟུང་བས། དགེ་སོང་རྣམས་
ཀང་བྲོས་པའྱི་ཤུལ་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་རས་རྣམས་རྐུན་པོས་ཁེར་བ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་འདུན་གནས་བཞྱིན་
པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་བདག་པོ་ཁྱིམ་པ་སོགས་གང་ཤྱི་འམ། རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱི་བཅྱིངས་སམ། ཐག་རྱིང་
པོར་སོང་ན་ཡང་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་བ་ཡྱིས་ཀང་ལོ་ལྔའྱི་བར་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་བསྲུང་བའྱི་ཆེད་དུ་
ལེགས་པར་གནས་པར་བྱ། ལོ་ལྔ་ལོན་ནས་ཀང་བདག་པོ་མ་བྱུང་ན་གཙུག་ལག་ཁང་དེའྱི་དྲུང་གྱི་གཙུག་ལག་
ཁང་གཞན་ལ་བརེན་ནས་ེ་འཁོར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དེའྱི་རེད་པ་དག་བླངས་ཏེ། ེ་འཁོར་དེར་དགེ་སོང་དེ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གནས་པར་བྱའོ། །གསོ་སོང་ནྱི་ེ་འཁོར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཐ་དད་བྱ་སེ། གཙུག་ལག་ཁང་ས་མར་གསོ་
སོང་བྱའོ། །དགོས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་ས་མ་བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །ས་མ་དང་ེ་འཁོར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་
གྱིས་ཀ་བསོམས་པས་དེ་ལྟར་ལོ་བཅུ་གནས་ནས་ཀང་གནས་དེར་འཛིན་པ་པོ་སུ་ཡང་མེད་པ་ན་མལ་སན་ལ་
སོགས་པ་ེ་འཁོར་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་བྱྱིན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་གནས་པར་བྱའོ། །གཞན་དུ་འགོ་
བར་འདོད་པའྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པར་གཙུག་ལག་ཁང་ས་མ་སོ་བསམས་ཤྱིང་རྒྱས་བཏབ་
ནས་འགོ་བར་བྱ་སེ། སར་ཡང་དགེ་སོང་གཞན་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་འཇུག་པ་བྱུང་ན་དེ་ལ་འདུག་གནས་སྱིན་
པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཁྱིམ་བདག་ཅྱིག་གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྱིགས་ཏེ་ཡོ་བྱད་སར་བའྱི་དགེ་སོང་དྲུག་
ཅུ་གནས་པ་ལ་གཞན་ནས་ཕག་འཚལ་དུ་འོངས་པའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་དེའྱི་རས་དང་ཡོ་
བྱད་གཞན་དུ་ཁེར་སོང་བས་དེའྱི་ཡོན་ཏན་བདག་མ་དད་པ་ལ་བརེན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ས་མ་གཞན་ལ་
གནས་པས་དབང་བའྱི་དཀོར་དགེ་སོང་གཞན་གྱིས་གནས་གཞན་དུ་ཁེར་ནས་སོད་པ་སོན་པས་བཀག་
གོ །དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་ན་གནས་པ་དེ་དང་བློ་མཐུན་པས་གཡར་པོར་ཡོངས་སུ་སོད་
པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཁྱིམ་བདག་ཅྱིག་གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་དགེ་སོང་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་ལ་
ཡོ་བྱད་མང་པོ་སར་བས་དགེ་སོང་ཉུང་ལ་ཡོ་བྱད་མང་བས་གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་རྣམས་
ཀྱིས་ཡོ་བྱད་རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་ན་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་ཕུལ་བས་མ་དད་པ་ལ་བརེན་
ནས། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་བདག་པོ་སྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་མལ་སན་དག་རང་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕུལ་བ་
དང་། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་འདོད་ཀང་གནས་མལ་སོགས་དེ་ལྟ་བུ་གཙུག་ལག་ཁང་
གཞན་དུ་འབུལ་དུ་གཞུག་པར་མྱི་བྱའོ། །གྱིས་པ་སྱིར་དགེ་འདུན་གྱི་གོས་སན་ལ་བརེ་བར་བྱ་བ་ནྱི། ཚོགས་
དགེ་འདུན་གྱི་གོས་གོན་ནས་ཀང་དགེ་སོང་རང་གྱི་ལས་བྱེད་པ་བཀག་ལ། ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་མ་
བཀག་གོ །གོས་བཀྲུ་བ་དང་ཚོན་གྱི་ལས་ལ་སོགས་པ་ཆར་དང་ཁ་བ་འབབ་པའྱི་དུས་སུ་མྱི་བྱ་ལ། དེ་བཞྱིན་
དུ་གཞན་ཡང་ཆོས་གོས་ཆེན་པོ་སེ་སམ་སར་སོགས་གང་དག་ཆར་དང་ཁ་བ་འབབ་པའྱི་དུས་ན་བླ་གབ་མེད་
པར་མྱི་གཞག་ཅྱིང་། བཤང་གཅྱི་བྱེད་པའྱི་ས་དག་ཏུ་སམ་སར་སོགས་གོན་པ་དེ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གནས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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མལ་ཡང་གནས་སྐྱོང་བ་པོའ ་ི གང་ཟག་ལ་མ་གཏད་པར་མཚན་མོའ་ི དུས་སུ་འགོ་བར་མྱི་བྱའོ། །བམ་པོ་ལྔ་པ་
བསན་ཟྱིན་ནས་བམ་བོ་ཐ་མ་དྲུག་པ་བསན་པ་ནྱི། གནས་མལ་གཏོང་བ་ན་ཡང་ཡུལ་དགེ་སོང་གཅྱིག་ལ་གོ་བར་
བྱས་ཏེ་གཞག་པར་བྱ་བར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྒན་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སྱིན་པ་ནྱི། ཚོགས་
དགེ་འདུན་གྱི་འདུག་སན་ལ་སོགས་ཀང་རྒན་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བཟང་རྱིམ་ནས་སྱིན་པར་བྱ་ལ། གོ་བུར་དུ་ལྷགས་
པའྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡང་ཡོ་བྱད་དང་གནས་མལ་གྱི་དངོས་པོ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཀུན་ཏུ་གཞག་
གོ །སོན་པ་ཀ་ཤྱི་ཀར་ལོངས་རྒྱུ་བ་ན་དྲུག་སེས་ལོན་ཤྱིང་གང་བཟང་བ་ལ་བདག་བཟུང་བྱས་ནས་གནས་བརན་
རྣམས་ཀྱིས་ཤྱིང་ཁོག་སོང་ལས་མ་ཐོབ་པས་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་རྒན་རྱིམ་གྱིས་བྱ་བར་ཞུས་པས་གནང་བ་ལ་
བརེན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མ་ཟད་དགོན་པར་ཡང་གནས་བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བས་ས་དང་ཤྱིང་གྱི་ཕུག་ལ་
སོགས་པ་རྒན་རྱིམ་སོགས་ལ་ཅྱི་འདོད་པར་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོན་པས་དགོན་པ་ལ་
གནས་པར་བསགས་པ་ན་དགོན་པར་དམ་བཅས་པ་རྐུན་པོས་བཅོམ་ནས་ཆོས་གོས་ཡང་ཡང་ཚོལ་བས་དགེ་
བ་མས་པ་ལ་བརེན་ནས་དགོན་པའྱི་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པའྱི་དགེ་འདུན་ལའང་ཡོ་བྱད་ཀྱི་དངོས་པོའ ་ི སྐལ་བ་
གཞག་པར་བྱ་སེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ས་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་
ལ་བསྐུར་པའྱི་ལྭ་བ་པྱི་ལྱིན་ཏ་ལ་ཕུལ་བ་དེས་གོན་ནས་དགོན་པར་བསད་པ་ལ་རྐུན་པོས་གགས་བཙལ་པས་
མ་ཐོབ་ཀང་དགོན་པར་སོད་པ་དེས་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་གནས་གཞན་དུ་སས་ནས་ནྱི་
གནས་པར་བྱ་ཡྱི། གཞན་དུ་རྐུན་པོས་འཇོམས་པའྱི་དགག་བྱ་ཡོད་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གྱི་ཚེ་བསན་
པ་རྒྱས་ཏེ་དགེ་སོང་མང་པོ་མན་ཡོད་དུ་ལྷགས་པ་ན་གནས་དོགས་པས་གང་དུ་ས་གཞྱི་ཁྲུ་དོའ་ི ཚད་ཙམ་ལ་
ཡང་གནས་མལ་དག་བྱ་བར་གནང་ངོ་། །འཕལ་དུ་ེ་བར་མཁོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་རྱིལ་པ་ཞབས་ཚགས་ཅན་དང་།
སོ་ཤྱིང་སོགས་དང་། ཕ་གུ་སོགས་ཀང་ལོངས་སོད་པར་གནང་ངོ་། །སན་གྱི་ནུས་པ་མྱི་འཆོར་བའྱི་དོན་དུ་སན་
གྱི་སོད་ཀུན་ནས་འཇམ་པོར་བྱུགས་ཏེ་བྱའོ། །སར་གྱི་གནས་ཁང་སོགས་སུ་བསད་ནས་ཕྱིས་འགོ་བར་འདོད་
པས་སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དང་པོའ ་ི འདུག་གནས་སྱིལ་པོ་སོགས་ནྱི་བཤྱིག་ནས་འགོ་བར་མྱི་བཞེད་
དོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་ན་ེ་དགའ་གནས་བརན་བྱེད་པ་ན་དེ་བས་རྒན་པ་ཞྱིག་འོངས་ནས་ེ་དགའ་གནས་
བརན་གྱིས་པར་གྱུར་པ་ལ་མ་མེས་ནས་གཞན་དུ་ཕྱིན་པས་གཞན་གྱི་གནས་བརན་དང་པོ་ཐོབ་ཀང་།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གནས་ས་མའྱི་གནས་བརན་གྱིས་པའྱི་སྐལ་བ་ལས་མ་ཐོབ་པས་སར་ལོག་སེ་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པ་རྒན་
རྱིམ་བཞྱིན་བགོས་ཤྱིག་བྱས་པས་གནས་ཁང་ལ་སོགས་འགེད་པའྱི་དུས་སུ་དགེ་འདུན་མ་བགོས་ཤྱིང་མཆོད་
རེན་གྱི་དོན་མྱིན་པར་འགོ་བ་ན་སར་ཡང་འོངས་ནས་རྒན་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གནས་ཁང་སོགས་འདོད་ཀང་ཕྱིར་
འོངས་པ་དེ་ལ་རྒན་རྱིམ་བཞྱིན་འོས་པ་མྱིན་ནོ། །གནས་མལ་དང་བཟའ་བ་དང་ཤྱིང་ཐོག་སོགས་འབྲས་བུ་དང་
མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ནྱི་རྒན་པ་ཕྱིས་འོངས་པ་དེ་ལ་གསར་བུ་རྣམས་དང་མམ་པོར་སྱིན་པར་བྱ་བ་དེ་ནྱི་ཐུབ་
པའྱི་བསན་པ་འདྱི་ལ་ཆོས་ྱིད་དོ། །དམྱིགས་བསལ་ནྱི། གནས་ཁང་རྒན་རྱིམ་དུ་བྱས་པ་ན་རྒན་པོ་གཏུམ་པོས་
ནད་པ་གནས་ཁང་ནས་ཕྱུང་བས་ནད་ཚབས་ཆེ་བ་ལ་ནྱི་གནས་ཁང་གཞན་ནད་པ་རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་
བཞྱིན་བྱ་སེ། གནས་དེར་ཇྱི་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ཞེ་ན། གནས་དེར་དབྱར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པར་མྱི་བྱེད་ན་ཡང་
ཇྱི་སྲྱིད་ནད་སོས་ཀྱི་བར་དུ་སྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ཡོ་བྱད་ཆུད་ཟ་བ་སང་བ་ནྱི། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་གོས་
སན་ལ་སོགས་པ་ལུས་པ་མཐོང་ན་ནང་དུ་གཞུག་ཅྱིང་རྒན་པོ་དང་ན་བ་དང་མ་ཆུང་དག་གྱིས་རང་གྱིས་
གཞུག་མྱི་ནུས་པས་དགེ་བསྐོས་དག་ལ་ནང་དུ་གཞུག་པར་བྱ་བ་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་སང་ཞེས་བརོད་པར་
བྱའོ། །དགེ་འདུན་གྱི་མལ་སན་དང་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་སོགས་ཡོ་བྱད་དག་མེས་ཚིག་གམ་ཆུས་ཁེར་བ་
མཐོང་ན་དགེ་སོང་བདག་ྱིད་ཀྱིས་ཐབས་ཀྱིས་རེས་སུ་བསྲུང་སེ་ཆུད་མྱི་ཟ་བར་ངེས་པར་བསྐྱང་ངོ་། །གལ་ཏེ་
མེས་ཚིག་པ་སོགས་ལ་འདོན་པར་བྱེད་པའྱི་གོགས་མེད་ན་རེད་པར་དཀའ་བས་དང་པོ་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་
ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ཕྱུང་ངོ་། །ཕྱི་ནས་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཀང་ཕྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་
དོ། །དེ་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་ཡོ་བྱད་དེ་འདྱི་ནྱི་མེས་ཚིག་པ་དང་ཆུས་ཁེར་བ་ལས་དབྱུང་བའྱི་རྱིམ་པར་
འདོད་དོ། །གསུམ་པ་རེད་པ་ལ་སོད་པས་སྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་པ་ལ་གསུམ། ན་བཤད་བྱེད་ཚུལ་སྱིར་བསན་པ།
ན་པའྱི་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསན་པ། ཐུན་མོང་དུ་བསབ་བྱ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཐོས་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་ཐོག་མར་ངེས་པར་བརགས་ནས་ཆོས་ན་པའྱི་གོ་སྐབས་འབྱེད་དུ་
བཅུག་གོ །བརག་པའྱི་ཐབས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གང་གྱི་ཕྱིར་དྱི་བ་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ཀྱིས་བརག་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་
ྱིད་དོ། །གང་ལ་དོན་གང་དྱི་བར་བྱ་ཞེ་ན། ཆོས་ན་པ་དོན་དུ་གེར་བ་དེ་ཡྱིས་དགེ་སོང་ལ་མདོའམ་འདུལ་བ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ྱིད་དྱིས་ཏེའོ། །གནས་སྐབས་གང་གྱི་ཚེ་ཞེ་ན། དྱི་བ་པོ་དེ་ཡྱིས་དགེ་སོང་འདུག་པའྱི་ཐད་དུ་ེ་བས་སམ་འགོ་
བཞྱིན་དུ་དྱིས་ཀང་རུང་ངོ་། །གོ་སྐབས་ཕེ་བའྱི་འོག་ཏུ་འཆད་པ་པོའ ་ི སོམ་བརོན་རང་ལ་ཆོས་ཇྱི་ཙམ་བསན་
ནུས་པ་ཐོག་མར་བལྟ་བ་ཡྱིས་ན་པ་པོ་ལ་ཚིག་ཀོག་པ་དང་དོན་ེ་བར་བསན་པ་སྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ན་ཚུལ་
བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སོར་བ་དང་། དངོས་གཞྱི་དང་། རེས་སོ། །དང་པོ་སོར་བ་ནྱི། སོབ་དཔོན་
གྱིས་ེ་བར་བསན་པའྱི་ཆོས་འཛིན་པའྱི་སོབ་མས་ཀང་བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་ལ་དང་པོར་གུས་པར་
བྱའོ། །གྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ནྱི། ལ་བ་སངས་ནས་ནྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པས་སོབ་དཔོན་གྱིས་ེ་བར་བསན་པ་
ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་ཏེ་ེ་བར་གཟུང་ངོ་། །གསུམ་པ་རེས་ནྱི། སོབ་དཔོན་གྱིས་ེ་བར་བསན་པ་བཟུང་ནས་
སོན་པ་པོ་འདྱི་ཡྱིས་སྒྲ་མྱི་ཐོས་པའྱི་ཕོགས་དེར་བསད་ནས་ེ་བར་བསན་པའྱི་དོན་དེ་ལ་སེ མས་གཏད་ནས་ནྱི་
ཚིག་དོན་བྱང་བའྱི་དོན་དུ་ཡང་ནྱི་ལན་བརྒྱའྱི་བར་དུ་བཟླའོ། །རྣམ་འབྱེད་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་མྱི་ཀོག་པ་ལ་ཤེས་རབ་མེད་དོ་ཞེས་མ་གསུངས་སམ། ཚུར་གཤེགས་ཁ་དོན་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐུན་མོང་གྱི་བསབ་བྱ་ནྱི། ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་བྲམ་ཟེའྱི་ཁེའུ་ལྷས་སྱིན་དང་། བ་
ལང་འབྱོར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དེ་གྱིས་ཀྱིས་སེབ་སོར་དུ་བཏོན་པས་རྱིང་པོར་འདོན་པ་དང་རེས་སུ་འདོན་པ་
སོགས་ཀྱི་སེབ་སོར་གྱི་དབྱངས་ཀྱིས་ཐུབ་པའྱི་གསུང་མྱི་བསྒྲག་གོ །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། རང་གྱི་ཡུལ་སྐད་
དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་འདོན་པར་བྱེད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ། །རེད་པ་གང་དབང་གྱི་མཚན་ྱིད་བསན་ཟྱིན་
ཏོ། །ལྔ་པ་ཆོ་ག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱ་བ་ལ་དྲུག གནོད་པ་སང་བ་དང་། བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་། མས་པ་
བསལ་བ་དང་། གནས་མལ་ལ་སོད་པ་དང་། བསྡུ་ཞྱིང་གངས་གཟུང་བ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་བསྐྱང་བའྱི་ཆོ་
གའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། གནས་ལ་གནོད་པ་སང་བ། ལུས་སྲོག་ལ་གནོད་པ་སང་བ། སྐྱབས་འགོ་ལ་གནོད་པ་
སོང་བ། བསབ་པ་ལ་གནོད་པ་སང་བའོ། དང་པོ་ནྱི། ཆུ་སྲྱིན་བྱྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རྱི་ལ་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཁང་པའྱི་ཀ་
བ་ལ་ེ་དགས་བསྣུན་པ་ལ་བརེན་ནས་སོམ་བརོན་གང་ཞྱིག་སྱིན་བདག་གྱི་ཁང་པའྱི་ཀ་བ་དང་། ལོན་ཤྱིང་དང་།
རྱིག་པ་ལ་སོགས་ལ་རབ་ཏུ་བརེག་པར་བྱེད་ན་རེག་པ་པོ་ལ་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ན་ཀ་
བ་ལ་བརེག་པ་སོགས་དེ་མྱི་སད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སེག་རས་ཀྱི་དཔུང་རྒྱན་དང་། གཞན་རྐང་རྒྱན་སོགས་
གདགས་སུ་རུང་བ་མྱིན་པའོ། །རྱིམས་ནད་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་སོ་སོ་འབྲང་མའྱི་སྲུང་འཁོར་སོགས་འདོགས་པ་ནྱི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

རུང་ངོ་། །གཞན་གྱི་ནད་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕན་གདགས་པའྱི་དོན་དུ་སགས་བཟླས་པ་སོགས་བྱ་སེ། སགས་
ཐམས་ཅད་དམ་ཞེ་ན། གཞན་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བའྱི་གསོད་པའྱི་སགས་ནྱི་བཟླ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་གཞན་མུ་སེགས་པའྱི་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པ་བྱེད་པ་
ནྱི་གསང་སགས་བཟླ་བའྱི་ཕྱིར་ཡང་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ནད་ལ་ཕན་པའྱི་དོན་དུ་གཞན་གྱི་སགས་བརོད་དགོས་
པ་བྱུང་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་བྱས་ནས་གཞན་ཕྱི་རོལ་པ་ྱིད་ཀྱི་གསང་
སགས་བརོད་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ལྱི་ཙྪ་པྱི་ཆེན་པོས་མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་སྐྱེས་ལ་མ་
ན་ནས་ཆུང་མ་ལ་སད་དོ་ཞེས་གད་བུ་ནོར་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ལ་བརེན་ནས་ལས་ཀྱི་ཆོ་གས་ལྷུང་བཟེད་
ཁས་སྦུབ་བྱས་ཏེ། དེའྱི་ནང་དུ་དགེ་སོང་སུས་ཀང་བསོད་སོམས་མྱི་ལེན་པར་ཁྱིམས་བྱས་པའྱི་ཁྱིམ་ལ་སན་ལ་
འདུག་པ་དང་སོན་མོ་ཟ་བ་ཡང་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ལ་བདེ་བ་
བསྒྲུབ་པ་དང་། བདག་ལ་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་། གྱིས་ཀ་ལ་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁྱིམ་བདག་
རོགས་ལྡན་གྱི་ཁང་པར་རས་ཁ་ཚར་ཅན་གདན་དུ་བཏྱིང་བ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་
སོན་པ་ན་ཁྱིམ་བདག་དད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པའྱི་ས་གཞྱི་གོས་ཀྱིས་གཡོགས་
པའྱི་སན་ལ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པར་འདུ་ཤེས་པའྱི་བློ་ེ་བར་བཞག་པ་ྱིད་ཀྱིས་དགེ་སོང་རྣམས་
ཀྱིས་གོས་ཀྱི་སེང་དུ་འགོ་བ་གནང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། དྲུག་སེས་ཆུ་བོ་དེགས་ལྡན་ལ་གཅེར་ཁྲུས་བྱས་པ་ལ་
བརེན་ནས་སོམ་བརོན་ཆོས་གོས་གསུམ་ཁོ་ན་འཛིན་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་ཡང་ཁྲུས་ཀྱི་རས་བསྲེལ་བ་སེ་
འཆང་བར་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །ནམ་གྲུ་འཁུ་འཁྱིག་ཅན་གྱིས་ཆབ་ཁུང་སར་མོན་སྲན་གེའུའྱི་མྱུ་གུ་ཁ་འབུས་པ་
མཐོང་ནས་ཟས་ཟོས་པའྱི་ནང་གྱི་མོན་སྲན་གེའུ་མྱི་ཟ་བ་ལ་བརེན་ནས། ས་བོན་ཚོས་པར་དཀའ་བའྱི་ཚོགས་
རྣམས་ཀང་ཟས་ཀྱི་ནང་གྱི་རླངས་པས་ཕོག་པ་ཚོས་པའྱི་གངས་སུ་འགོ་བས་སད་དུ་རུང་ངོ་། །ཕྱི་དོ་སྒྲེགས་པ་
བྱུང་བ་ལ་ནྱི་དང་པོའ ་ི གྱིས་གསུམ་བོར་ནས་སུ་རེས་སུ་གུས་པས་ཁ་ནང་བཀྲུ་བར་བྱ། བ་ལང་བདག་གྱིས་
མཁན་པོ་ཟ་མ་ཟ་བ་བུལ་བ་ལ་གང་རྒན་བཞྱིན་དུ་བལྡད་དམ་ཞེས་སྨྲས་པའྱི་ལས་ཀྱིས་མྱིད་པ་གྱིས་གྲུབ་པ་ལྟ་
བུ་སོན་གྱི་ལས་བཟློག་དཀའ་བ་ལས་གྲུབ་པའྱི་མྱིད་པ་གྱིས་པ་ལ་ནྱི་སྒྲེགས་པ་བྱུང་བ་མྱིད་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པས་མ་གཏོགས་སོ། །མངོན་མཚན་ཅན་གསེར་དང་དངུལ་ལ་སོགས་པ་དག་འཆང་བ་ནྱི་གང་ཟག་ལ་བཀག་
པ་ཡྱིན་གྱི། དགེ་འདུན་ྱིད་ལ་གནང་ངོ་། །བསོད་སོམས་པ་ཡྱིས་ཟད་ཀྱིས་དོགས་པས་ཆོས་གོས་ལ་མདུད་པ་
བོར་བ་དང་གའ་གོང་དུ་གཟར་བ་སོགས་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་སོན་པོ་སོགས་སུ་ཁ་དོག་གཅྱིག་པའྱི་
གོས་རྣམས་དགེ་སོང་གྱིས་ེ་བར་ལོངས་སད་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །གོས་གཞྱི་ལས། ཐམས་ཅད་སེར་པོའམ།
ཐམས་ཅད་དམར་པོའམ། དཀར་པོ་ནྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དོ་ཞེས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གེན་
གྱིས་ནྱི་གོས་རྱིལ་གྱིས་སོ་བ་བཀག་པ་ཡྱིན་གྱི། གོས་ཐམས་ཅད་སེར་བ་དང་དམར་བ་ནྱི་མ་བཀག་གོ་ཞེས་
འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བྲམ་ཟེ་མ་དད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཤྱིང་དྲུང་ཞྱིག་ན་མྱི་གཙང་བ་མཐོང་བས་དགེ་སོང་རྣམས་
ལ་སོད་པ་ལ་བརེན་ནས་མེ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་དང་། འབྲས་བུ་དང་། ལོན་ཤྱིང་སོགས་ཀྱི་
དྲུང་དུ་གཅྱི་བ་དང་བཤང་བ་སོགས་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་སང་ངོ་། །ཐམས་ཅད་ནེའུ་གསྱིང་དང་ཤྱིང་གྱིས་ཁབ་པ་ལ་
ནྱི་འདོར་ཀང་ེས་པ་མེད་པར་གསུངས་སོ། །སེང་དུ་འཛེག་པའྱི་སྐས་ནྱི་ཤྱིང་ལས་བྱ་བ་སེ། རོའ ་ི སྐས་ནྱི་བྱ་བ་
མ་ཡྱིན་ནོ། །ལུང་ལས་སྐས་ནྱི་གསུམ་སེ། ཤྱིང་གྱི་དང་། ཐག་པ་ཡྱི་དང་། སྱིག་མའྱི་འོ་ཞེས་སོ། །རླུང་ནད་ཅན་
གྱིས་ེ་བར་ཕག་མྱི་བྱ་ཞྱིང་། དེ་ལ་ཡང་ནྱི་གཞན་གྱིས་བྱྱིན་པ་ནས་འཁྱུད་པའྱི་ཕག་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །བཤང་
གཅྱི་སོགས་བྱས་པའྱི་རེས་སུ་ལུས་གཙང་ཞྱིང་བྱྱི་དོར་བྱས་ནས་ནྱི་ཆོས་གོས་ལེགས་པར་བགོ་བར་བྱ། བྱུག་
པ་དེ་ཡྱིས་ལུས་ལ་ཕན་པའྱི་བསམ་པ་ཡྱིས་བསྐུ་མེ་བྱས་པ་ལ་ནྱི་རྒྱགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །ལྱི་
ཤྱིའྱི་མེ་ཏོག་དང་གོ་སོད་ལ་སོགས་པ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་རེད་ན་དབེན་པར་འདུག་ནས་ནྱི་སྱིན་བདག་རྣམས་ལ་
ཚོགས་རོགས་པས་ཕན་པར་འདོད་ཅྱིང་ལྟ་བྱེད་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་ཚིམ་ཞྱིང་རྒྱས་པའྱི་དོན་དུ་དྱི་བསམ་
མོ། །སོན་མན་ཡོད་དུ་ཆོས་གོས་འཇམ་ཕྱིས་བྱས་པ་ཞྱིག་གཅུང་དགའ་བོ་ལ་མཛེས་མས་བྱྱིན་པ་སྐུར་
འདེབས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་གསན་ནས་ཐུབ་དབང་གྱིས་ཆོས་གོས་འཚེར་བག་ཅན་དགག་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་རབ་ཏུ་
གསུངས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། གཏུན་ཤྱིང་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་བརྡུངས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་པོར་བྱས་པའྱི་
ཆོས་གོས་དགེ་སོང་གྱིས་བཅང་བར་མྱི་བྱ་སེ། འདྱི་ནྱི་སུ་ཞྱིག་འཆང་བར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ངེས་པར་འགལ་ཚབས་
ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །སོན་རྐུན་པོས་ཕག་བརྐུས་ནས་བསད་དེ་མགོ་དང་རྐང་ལག་བོར་བ་དག་དགེ་སོང་ཞྱིག་
གྱིས་ཁེར་བས་བསད་དོ་བརྐུས་སོ་ཞེས་སྐུར་པ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཕག་གྱི་ཡན་ལག་མགོ་བོ་དང་སུག་བོལ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སོགས་པ་དང་བུ་རམ་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་དག་གྱི་ལྷག་མ་ཆོམ་རྐུན་ཀྱིས་བོར་བ་གང་གཞན་གྱིས་མ་མཐོང་བར་
བླང་བར་མྱི་བྱ་ཡྱི། སྐྱེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེས་མཐོང་བར་བྱས་ནས་བླང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་མས་པ་བསལ་བའྱི་ཆོ་
ག་ལ་ལྔ། ལུས་མས་པ་བསལ་བ་དང་། གོས་མས་པ་དང་། རས་མས་པ་དང་། མཐུན་པ་མས་པ་དང་།
གོས་ལ་མས་པ་བསལ་བ་གཞན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱབ་དང་མགོ་བོ་དང་སྐེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིས་ཁུར་པོ་
ཤྱིན་ཏུ་ལྱི་བ་ཁུར་བའྱི་སོམ་བརོན་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་འགལ་ཚབས་ཀྱི་ེས་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི ས་འཇྱིག་རེན་
ཕ་རོལ་དུ་གཟྱིར་བར་བྱེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལྭ་བ་ལ་སོགས་པ་གོས་རྱིན་པོ་ཆེ་སྲྱིན་བུས་ཟོས་པ་ལ་ནྱི་ཤྱིང་
ནྱིམ་པ་དང་འདབ་མ་བདུན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལོ་མའྱི་ཕེ་མས་བསོ་བར་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
དགེ་སོང་གང་གྱི་ཕ་དབུལ་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ཕྱུག་པོས་བུ་དགེ་སོང་ལ་ནོར་སྐལ་སེར་པར་བྱེད་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་
ལྡན་པས་ནོར་བླངས་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཆོད་པ་སོགས་ྱིད་ཀྱི་དགོས་པ་བྱའོ། །འདྱིའྱི་གེང་གཞྱི་ནྱི་
ཁྱིམ་བདག་ཅྱིག་གྱི་བུ་རབ་བྱུང་ལ་ནོར་སྐལ་བྱྱིན་ཅྱིག་ཅེས་སྨྲས་ནས་འདས་སོ། །བུས་ནོར་སྐལ་བྱྱིན་པ་མ་
བླངས་པ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལོང་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཆོད་པ་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་གསུངས་
སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དྲུག་སེས་མཚམས་ཆེན་པོའ་ི ཕྱི་རོལ་ནས་འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་ཕུལ་བས་མཚམས་
གཞན་གནས་པས་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱེད་པ་དེའྱི་ཚེ་འདུན་པ་ཕུལ་ན་ེས་བྱས་ཏེ། གཞན་གྱིས་འབུལ་དུ་བཅུག་
ཀང་ལས་མྱི་འཆགས་པས་འཇུག་མཁན་ལ་ངེས་པར་ེས་བྱས་སྐྱེད་པ་ལས་གཞན་མྱིན་པར་ེས་བྱས་སྐྱེད་པ་
ཁོ་ནའོ། །ལྔ་པ་གོས་ལ་མས་པ་བསལ་བ་གཞན་ནྱི། བྲམ་ཟེ་ཞྱིག་གྱིས་ལྭ་བ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགེ་
འདུན་ལ་ཕུལ་བས་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་བགོས་པས། ཀེ་ཀརྵ་པ་ཎྱི་བསྒྱུར་ནས་བགོས་ན་ཅྱི་མ་རུང་ཞེས་
སྨྲས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྭ་བ་བཟང་པོ་དང་རས་ཡུག་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོ་གང་དག་ཚོགས་ཀྱིས་ཅྱི་བདེར་ཐོབ་
པ་ན་དེ་ནྱི་གཞན་ལ་བཙོངས་ཏེ་བགོ་བར་བྱ་ཡྱི། ཆུད་ཟ་བས་གཤག་ཅྱིང་གཏུབ་པར་མྱི་བྱའོ། །མས་པ་
བསལ་བ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །བཞྱི་པ་གནས་མལ་ལ་སོད་པའྱི་ཆོ་ག་ལ་བཞྱི་སེ། ཇྱི་ལྟར་སོད་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་
བསྐྱང་བ་དང་། གང་ལ་སོད་པ་དང་། རུང་མྱི་རུང་གྱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་སོང་གྱིས་གནས་མལ་ལ་སྲོག་
ཆགས་ཡོད་མེད་རབ་ཏུ་མ་བརགས་པར་ལ་བ་ནྱི་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །གོང་ཀྱི་ཏ་དང་ེ་བའྱི་ར་ཀ་ཏའྱི་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ནགས་སུ་ཐ་སྐར་སྐྱེས་དང་ནབས་སོ་དང་འགོ་མགོགས་སོགས་ཀྱིས་ར་ལ་སོགས་པ་འཐབ་ཏུ་བཅུག་པ་ལ་
བརེན་ནས་ར་དང་ཁྱིམ་བྱ་དང་བྱ་བར་ཏ་ཀ་དང་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སོང་གྱིས་འཐབ་ཏུ་གཞུག་པར་མྱི་
བྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་གང་ཟག་གྱིས་པོ་ལ་པུས་འཁྱུད་རེས་སུ་གནང་བ་སེ། གྱིས་པོ་
ནྱི་ལུས་ནད་ཀྱིས་མས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒན་པོ་དེ་ལ་གནང་ངོ་། །རྒྱུ་གང་ལས་བྱ་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུ་
བདུན་པོ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དག་ལ་བྱའོ། །དགེ་སོང་རང་གྱི་གནས་ནས་རེ་ཞྱིག་གཞན་དུ་འགོ་བར་འདོད་པ་
ཡྱིས་སར་ཡང་ཕྱིར་འོང་བར་འདོད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་མལ་ལ་ས་རྡུལ་དང་སྲོག་ཆགས་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་
བྱས་ཤྱིང་སངས་ནས་དགེ་སོང་གཞན་ཞྱིག་ལ་ལེགས་པར་གཏད་དེ་འགོ་བར་བྱའོ། །གང་ལ་གཏད་པའྱི་དགེ་
སོང་དེ་ཡྱིས་ཀང་གནས་མལ་དེ་ནྱི་གཞན་མ་འཁོར་གྱི་བར་དུ་འབད་པས་བསྲུང་བར་བྱའོ། །གེར་བྱེད་ཚུལ་
ནྱི། མ་ནོར་བའྱི་རགས་བྱས་སམ་ཁོད་ཀྱི་གནས་མལ་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་གོ་བར་བྱས་ཏེ་བསྲུང་ངོ་། །བདག་པོ་ཡོད་
ན་སར་ཡང་སྱིན་པར་བྱའོ། །གང་སོན་གནས་མལ་ལ་བྲང་འགོ་སེ་སྦྲུལ་ཡོད་པ་མ་མཐོང་ནས་དགེ་སོང་གྱིས་
སྦྲུལ་མནན་པས་དགེ་སོང་དང་སྦྲུལ་གྱིས་ཀ་ཡང་ནྱི་ཤྱི་བར་གྱུར་པ་དེས་ནྱི་གནས་མལ་མ་སངས་པའྱི་ེས་པ་
འདྱི་ནྱི་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིསཔ་ཇྱི་ལྟར་བསྐྱང་བ་ནྱི། གོང་དུ་བསན་པ་འདྱི་གནས་མལ་མ་སངས་པའྱི་
ེས་པ་གོ་བྱེད་ཡྱིན་པས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་གནས་མལ་ཟླ་ཕེད་ན་ཡང་སང་བ་དང་། ལྷ་རྣམས་འདུ་ཞྱིང་
ཆོས་ལ་འཆད་ན་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅོ་ལྔ་ལ་ཡང་གནས་མལ་ཡོངས་སུ་སང་བར་
བྱའོ། །གནས་མལ་མ་སངས་ན་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཅས་པའྱི་བསབ་པ་མྱི་འཐོབ་བོ། །དགེ་འདུན་སྱི་ལ་
བསོས་བ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཁང་བཟང་པོ་དེར་བསྒྲུབས་པ་ནྱི་ཚོགས་ལ་ེ་བར་མཁོ་བ་ཡྱིན་ཡང་དགེ་སོང་གང་
སོན་ལ་འོངས་པ་ཐོབ་འོས་ཀྱི་རྱིམ་པས་སད་ཀྱི། རྒན་རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བཟང་བ་ཐོབ་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་འདྱིར་
ཡོད་པ་མྱིན་ནོ། །བསེན་བཀུར་ལ་སོགས་པའྱི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན་སོད་སང་དང་ཡོ་བྱད་དང་གོས་ལ་
སོགས་པ་སོན་དུ་བླངས་ནས་བློ་ཤྱིན་ཏུ་བཟོ་བས་ཁེར་བར་བྱ་སེ་བློ་མྱི་བཟོ་བ་ཕལ་པའྱི་ལས་ཀྱིས་འཁེར་བར་
བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་གང་ལ་སོད་པ་ནྱི། ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་མལ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་པོ་ྱིད་ནྱི་དགེ་
འདུན་གྱི་སད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི། གང་ཟག་དག་གྱིས་དེ་ལ་སད་པར་མྱི་འདོད་དོ། །མན་ཡོད་དུ་ཟས་མ་ཞུ་བ་
རྒྱབ་རེན་དགོས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱབ་རེན་དང་བཅས་པའྱི་སན་དག་ནྱི་དགེ་འདུན་དང་གང་ཟག་གྱིས་ཀ་ལ་
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ཡང་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །བཞྱི་པ་རུང་མྱི་རུང་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་བདུན། གོགས་རུང་མྱི་རུང་གྱི་དབྱེ་བ། གནས་
སྐབས་ཀྱི་རུང་མྱི་རུང་། བཅོས་སུ་རུང་མྱི་རུང་། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་རུང་མྱི་རུང་། ཁྱི་དང་མལ་ཆ་རུང་མྱི་
རུང་། ཀོ་ལྤགས་རུང་མྱི་རུང་དང་། ཁྱི་དང་ཁྱིའུ་རུང་མྱི་རུང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། དྲུག་སེས་ཁྱིམ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་
སན་གཅྱིག་ལ་འདུག་པ་ལ་བརེན་ནས་བསབ་པ་རྒན་གཞོན་ལོ་གསུམ་ཁད་པར་ཞུགས་པའྱི་གང་ཟག་དང་ལྷན་
ཅྱིག་སན་གཅྱིག་ལ་འདུག་པར་མྱི་བྱའོ། །ཡང་དགེ་སོང་གྱི་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་སན་
གཅྱིག་ལ་འདུག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མཁན་པོ་དང་སོབ་མ་ཡང་ཁྱིམ་པའྱི་ཁྱིམ་དུ་སན་གཅྱིག་ལ་འདུག་པར་
རེས་སུ་གནང་ངོ་། །དེ་ཡང་ནྱི་སན་གྱིས་པ་ཅུང་ཟད་མེད་པའྱི་དུས་ནའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དགེ་འདུན་གྱི་མལ་
སན་དང་ཁྱིའུ་ལ་སོགས་པ་བླངས་ནས་གང་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་གནས་གཞན་དུ་འགོ་བ་ན་དགེ་སོང་
དེས་ལམ་དེར་ལོངས་སོད་ནས་ལམ་གྱི་འཇྱིགས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ཚེ་ན་དགེ་འདུན་ལ་སོགས་ལ་གཏད་པར་
བྱའོ། །མལ་སན་སོགས་འདྱི་ལ་འཇྱིགས་པ་དང་བྲལ་ནས་ནྱི་སར་བཞྱིན་རྒན་རྱིམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་སད་
དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སན་དེ་དག་རོལ་བ་དང་རལ་བ་དང་ཟག་པ་དག་ཀང་ཆོ་ག་བཞྱིན་དུ་བཅོས་པར་བྱ་ཞྱིང་གང་
སན་ལ་སོགས་པ་ལོངས་སོད་པ་དེར་གདྱིང་བ་ལ་སོགས་སད་མྱི་བཟོད་པ་ཟད་པ་དག་ཀང་ད་དུང་ལོངས་སད་
བྱར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དགེ་སོང་དེ་ཡྱིས་ས་དང་ལྱི་བ་ལེགས་པར་བསྲེས་ནས་རྱིག་པའྱི་ཁུང་བུ་དང་སོ་ལ་
སོགས་པར་བྱུག་གོ །དེ་ལྟར་ལེགས་པར་སར་ནས་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བྱུག་ནས་ནྱི་སྱིན་འབྲས་བདེ་བའྱི་
དོན་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་། གདྱིང་བ་སོགས་དབུལ་བའྱི་སྱིན་བདག་དེ་བསོད་ནམས་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་
རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གཙུག་ལག་ཁང་ས་མ་གཞན་ལ་ཕུལ་བའྱི་རེད་པ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་སད་དེ། གཙུག་
ལག་ཁང་ཕྱི་མ་གཞན་དུ་གནས་པ་ན་དགེ་སོང་དེ་ཡྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་ས་མ་ལ་ཕུལ་བའྱི་རེད་པ་གོད་དམ་ཟད་
པས་ངུ་ན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ས་མའྱི་བདག་པོ་ལ་ཐམས་ཅད་རྱིན་ཚང་བར་གཞལ་བར་བྱའོ། །དགེ་འདུན་གྱི་
གནས་མལ་དག་ལ་ཡང་བདག་པོ་སུ་ཡྱིན་གྱིས་བྱེ་བྲག་ཤེས་པའྱི་མཚན་མ་གདབ་པར་བྱའོ། །མཚན་མ་གང་
གྱིས་ན། ཆེ་གེ་མོ་འདྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཞེས་མཛེས་པའྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་ཀྱིས་བྲྱིས་པའྱི་
མཚན་མ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཁྱིའུ་བརེགས་ཀྱིས་ཁྱི་བརེགས་པ་ལ་འདུག་པ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ལ་ཐུབ་པས་ཆོས་བསན་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་མཐོང་ནས་དགེ་སོང་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱིའུ་བརེགས་
པ་ལ་འདུག་སེ་ཆོས་མན་པས་བདེན་པ་མཐོང་དུ་རུང་དུ་གྱུར་ཀང་བདེན་པ་མ་མཐོང་ནས་ཁྱི་ས་མའྱི་སེང་དུ་
ཁྱི་ཕྱི་མ་བརེགས་པ་ལ་དགེ་སོང་འདུག་པར་བྱེད་པ་དེ་ེས་བྱས་དུང་གྱི་སྒྲ་ཅན་བོང་བུ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ྱིད་
ཀྱིས་འདས་ཏེ་དེ་ནྱི་འོག་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་ངོ་། །དགེ་ཚུལ་གང་ཞྱིག་དད་པ་ཅན་བསབ་པ་ལ་རབ་ཏུ་གུས་ཤྱིང་
བླང་དོར་གྱི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའྱི་བློ་ལྡན་གྱིས་ཚོགས་ལ་གོ་བར་བྱས་ཏེ་གནང་བ་ཞུས་པས་དགེ་འདུན་དེ་དག་
གྱིས་གནས་མལ་ལ་ལོངས་སོད་པར་རུང་བ་ྱིད་དོ། །དྲུག་པ་ནྱི། རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་ེ་དགས་ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་སན་
བཏྱིང་བ་ལ་བརེན་ནས། ཀོ་ལྤགས་ལ་བརེན་པའྱི་མལ་སན་དག་ཡུལ་དབུས་སུ་དགེ་སོང་གྱིས་སོད་པ་བཀག་
གོ །ཀུན་དགའ་བོས་ཞུས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཁྱིམ་པའྱི་ཁྱིམ་དུ་ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་སན་གྱི་སེང་དུ་འདུག་པ་ཙམ་རུང་ལ།
ཁྱིམ་དེར་ཡང་ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་སན་ལ་ལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་གཞང་འབྲུམ་གྱིས་ཐེབས་པ་ལ་དོམ་
ལྤགས་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་སོ་དྲུང་དུ་ནད་ལ་ཕན་པའྱི་ཆེད་དུ་དོམ་ལྤགས་གདྱིང་བ་ྱིད་
ནྱི་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །མཐའ་འཁོབ་དག་ཏུ་ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་མལ་སན་དག་བྱས་ཀང་ེས་པ་མེད་དོ། །བདུན་པ་ཁྱི་
དང་ཁྱིའུ་རུང་མྱི་རུང་ནྱི། རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ེ་དགས་གསལ་རྒྱལ་གྱི་ཁྱི་ལ་བསད་པས་མལ་སན་ཆེན་པོ་དང་
མཐོན་པོ་བཀག་པ་ནྱི་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་ནོར་བུ་དང་མུ་ཏྱིག་དང་བྱེ་རུ་སོགས་ཀྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་མཛེས་
པར་སས་པ་ལ་གསེར་དང་བ་སོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱི་རྐང་བྱས་པ་ནྱི་མལ་སན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བར་བརོད་དོ། །ཁྱི་
གང་གྱི་སེང་དུ་བརླ་འདུག་པ་བྱས་ན་རྐང་བརངས་ལ་མྱི་རེག་པའྱི་མལ་སན་གྱི་ཁད་པར་འདྱི་འད་དེ་ཡང་ནྱི་
མལ་སན་མཐོན་པོར་འདོད་དོ། །ཁྱི་གྱིས་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ཁྱིམ་པ་བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པར་གནས་པ་ལ་ཡང་
རབ་ཏུ་བཀག་ན་ཁྱི་དེ་གྱིས་ཀ་ཡང་དགེ་སོང་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དགག་པར་མྱི་འོས་ཏེ་འོས་པ་ཡྱིན་ནོ ། །དྲུག་སེས་
ཁྱི་གཅྱིག་ལ་བསད་པས་ཁྱི་ཆག་པ་ན་གཞན་གྱིས་བཞད་གད་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཁྱིའུ་ལ་ནྱི་གཅྱིག་པུར་
འདུག་གྱི གྱིས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བསད་པར་མྱི་རུང་ངོ་། །ཤྱིང་ཁྱི་བརན་པ་ལ་ནྱི་གྱིས་འདུག་ཏུ་
རུང་ངོ་། །ཤྱིང་ཁྱི་བརན་པ་དང་མྱི་བརན་པའྱི་བྱེ་བྲག་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཤྱིང་ཁྱི་ཤ
ཤ ྱིན་ཏུ་བརན་པ་ལ་ནྱི་གསུམ་
དང་། སོགས་པ་མང་བ་ལ་བཞྱི་དག་ཀང་བསད་དུ་རུང་ངོ་། །ལྔ་པ་བསྡུ་ཞྱིང་གངས་གཟུང་བའྱི་ཆོ་ག་ལ་གྱིས་
ཏེ། སྱིར་བསན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་བསྡུ་བའྱི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནྱི། རེད་པ་འགོད་པ་དེའྱི་ཚེ་ན་གཎྱི་བརྡུང་བར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བྱས་ནས་དགེ་འདུན་ལ་ཞུས་ཏེའམ། ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམ་པ་དག་གྱིས་ཀང་དགེ་སོང་ཀུན་ལ་གོ་བར་བྱས་ནས་བགོ་
བར་བྱའོ། །དེ་དག་ཀང་དྲུག་སེས་རེད་པ་འགོད་པའྱི་ཚེ་གབ་ནས་བགོས་ཟྱིན་པའྱི་ཚེ་ཁོད་ཀྱིས་བགོ་བར་བྱ་
དགོས་ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། ཕེ་བ་སོ་སོའ ་ི དོན་
ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྱི་བའྱི་རོ་འདེགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བར་རབ་ཏུ་སོད་པར་བྱེད་པ་ཡུ་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་གཎྱི་ལྔ་
དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་བརྡུང་བ་ནྱི་འགལ་པ་མེད་པར་སོན་པས་རེས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལྔ་པོ་
གང་ཞེ་ན། ལན་གཅྱིག་ཀུན་ཏུ་བརེག་པ་རྒྱུད་གཅྱིག་པ་ཡྱིས་གནས་སྐབས་གང་དུ་གཎྱི་རབ་ཏུ་བརྡུང་བ་དེ་ནྱི་
ཤྱི་བའྱི་རོ་འདེགས་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པའོ། །ཏོག་མེད་པས་ཡུ་བོ་ྱིད་དུ་བརོད་པར་བྱེད་པ་སེ། གཎྱི་བརྡུང་
ཚུལ་ལྔ་ལས་དང་པོའ །ོ །གནས་སྐབས་གང་དུ་རྒྱུད་གྱིས་པ་ལན་གྱིས་ཀུན་ཏུ་བཏེགས་པས་བརྡུང་བ་དང་།
ཏོག་གྱིས་བྱ་བ་དེ་ནྱི་གཎྱི་གྱིས་པ་ལས་སུ་འདུ་བ་ལ་དགོས་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ་གྱིས་པའོ། །རྒྱུད་དང་
ཏོག་དེ་ྱིད་གཅྱིག་གྱིས་ལྷག་པ་རྒྱུད་གསུམ་དང་ཏོག་གསུམ་ནྱི་ཟས་ལ་འདུ་བའྱི་གཎྱི་ཞེས་མངོན་པར་བརོད་དེ་
གསུམ་པའོ། །རྒྱུད་དང་ཏོག་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་བརྡུང་བ་ནྱི་སེར་བ་ལ་སོགས་གནོད་པ་བྱུང་བའྱི་གཎྱི་སེ། དེ་
ཡང་འཇྱིག་རེན་པ་དག་ལ་གནོད་པ་བྱུང་བ་གོ་བྱེད་ཡྱིན་ཏེ་བཞྱི་པའོ། །གཎྱི་གཞན་བརྡུངས་ན་བསམ་གཏན་ལ་
གནོད་པས་སྒྲ་ལྡན་འཁར་གསྱིལ་འཁོལ་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཟས་ལ་འདུ་བའྱི་གོ་བྱེད་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ་ལྔ་
པའོ། །ཞུ་བ་མང་ཤོས་ལས། སོང་བ་པའྱི་གཎྱི་ནྱི་འཁར་གསྱིལ་ལོ་ཞེས་སོ། །སོད་འདུལ་ལྟར་ན་ཤར་ཕོགས་སུ་
བཏེག་པ་བཅོ་བརྒྱད། མར་དབབ་པ་བཅུ་བདུན་དང་། ལྷོ་ཕོགས་སུ་གངས་དེ་དང་། ནུབ་ཕོགས་སུ་ཡང་གངས་
དེ་དང་། བྱང་ཕོགས་སུ་ཏོག་གསུམ་བྱས་ཏེ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དོ་ཞེས་འཆད་དོ། །དྲུག་པ་གཙུག་ལག་ཁང་བསྐྱང་
བའྱི་ཆོ་ག་ལ་གྱིས་ཏེ། འཇུག་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཞུགས་པའྱི་སོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐག་རྱིང་པོ་ནས་གོ་བུར་དུ་
ལྷགས་པ་གང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པའྱི་ཚེ། ཕྱི་རོལ་དུ་རྐང་པ་གྱིས་ཆུ་ཡྱིས་བཀྲུ་བའམ་སྤྲུག་པའམ་
ཡང་ན་གོས་ཀྱི་དུམ་བུས་འཕྱི་བར་བྱ་སེ། རེས་ཐོག་ཏུ་ཆུའམ་ཡང་ན་ལོ་མས་བཀྲུའོ། །གྱིས་པ་ཞུགས་པའྱི་
སོད་པ་ལ་བདུན་ཏེ། གུས་པའྱི་སོད་པ་དང་། གཙང་སྦྲའྱི་སོད་པ་དང་། འགོ་བའྱི་སོད་པ་དང་། ཚོན་གྱི་ལས་བྱ་
བ་དང་། རོད་པ་ཞྱི་བར་བྱ་བ་དང་། བསྲོ་ཁང་བརེན་པར་བྱ་བ་དང་། གནས་མཛེས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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བཞྱི་སེ། རྒན་པ་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་དང་། ནང་ཁྱིམས་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་དང་། སོན་པ་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་དང་།
གོགས་ལ་གུས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་རྒན་པའྱི་ཐད་དུ་ེ་བར་ཕྱིན་པ་ན་བརྟུལ་ཞུགས་
ཅན་རྒན་པའྱི་ཐད་དུ་ཕག་བྱ་ལ། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་དེས་ཀང་འོངས་པ་དེ་དག་ལ་ཅྱི་ནུས་སུ་བཀུར་སྱིའྱི་ལས་
ནྱི་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དཀའ་ཐུབ་ཅན་གསར་དུ་འོངས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཐོག་མར་གནས་འདྱི་ལ་དགེ་
འདུན་དག་གྱི་ནང་ཁྱིམས་ཇྱི་འད་ཡོད་ཅེས་དྱིའོ། །དྱིས་ནས་དེ་ཡྱིས་གནས་དེ་ན་ནང་ཁྱིམས་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་
སོན་པའྱི་བཀའ་བཞྱིན་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་བསྲུང་བར་བྱའོ། །སོན་པས་གནས་མེད་དུ་ལོངས་མྱི་རྒྱུ། དགེ་
སོང་གྱིས་སེང་གེ་བཞྱིན་དུ་གཏུམ་པར་མྱི་བྱ། དགེ་སོང་ལ་གནོད་པའྱི་ཁྱིམས་དགེ་འདུན་གྱིས་བཅའ་བར་མྱི་བྱ་
ཞེས་པས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགེ་སོང་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་དང་། གང་ཡོན་ཏན་འཕེལ་དུ་རུང་བ་དེ་
འདའྱི་ནང་ཁྱིམས་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་བཅའ་འོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་ལྔ་སེས་སངས་རྒྱས་ལ་ཚེ་དང་
ལྡན་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་སོས་པ་ལ་བཅས་པ་སེ། ཤེས་བྱ་མ་ལུས་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་མཁེན་པའྱི་དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །རྱིགས་
ནས་སོས་པ་རྒྱལ་རྱིགས་ཞེས་པའམ། རུས་ནས་སོས་པ་གོའུ་ཏ་མ་ཞེས་པ་དང་། མཚན་འབའ་ཞྱིག་ནས་སོས་
པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞེས་པ་དང་། ཡུལ་ནས་སོས་པ་སེར་སྐྱ་བ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་ནས་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི།
རྒན་པོ་ལ་གསར་བུ་ཡྱིས་བཙུན་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ། གསར་བུ་ལ་ནྱི་རྒན་པོས་ཀང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་
བརོད་ལ། དེ་ལས་གཞན་དུ་བརོད་པར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །གུས་པའྱི་སོད་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་གཙང་སྦྲའྱི་
སོད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གནས་གཙང་བར་བྱ་བ་དང་། ལུས་གཙང་བར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པ་
ཡྱིས་ཅྱི་ནུས་སུ་ས་རྡུལ་ལ་སོགས་པའྱི་ལ་ྱིལ་ངེས་པར་བསལ་བར་བྱའོ། །ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞྱི་ལ་
གཎྱི་བརྡུངས་ནས་བྱའོ། །སུ་ཞྱིག་གྱིས་ན་གནས་ན་གནས་པས་སོ། །འདྱི་ལ་ལུང་གཞྱི་ལས། བདག་དང་།
གཞན་དང་། ལྷ་རྣམས་ཡྱིད་དགའ་བ་དང་། ལུས་མཛེས་པ་དང་། ལྷར་སྐྱེ་བའྱི་ཕན་ཡོན་ལྔ་གསུངས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི། གཞན་ལ་གནོད་པ་སང་པ་དང་། རང་གྱིས་དམན་པའྱི་སོད་པ་སང་བ་དང་། ཕྱིའྱི་སྐྲ་
སེན་བྱྱི་དོར་བྱ་བ་དང་། ནང་གྱི་ལམ་གསུམ་བྱྱི་དོར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ེས་བྱས་ཀྱིས་བསབ་པ་ཟད་པར་མྱི་
འདོད་ན། བཤང་བ་དང་གཅྱི་བ་དང་མཆྱིལ་མ་དང་ངར་སབས་དང་སྐྱུག་པའྱི་ཁག་རྣམས་ཀང་ངེས་པར་འདོར་
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བ་ན་ཐོག་མར་སྒྲ་བཅས་ཀྱི་སེ་གོལ་གཏོག་པར་བྱས་ཏེ་འདོར་རོ། །དེ་དག་རྩྭ་སོན་དང་ཆུ་དག་ལ་དོར་བར་བྱ་
བ་མྱིན་ལ། ས་གཞྱི་གཙང་མའྱི་ཕོགས་དང་གནས་གང་དུ་རང་དང་མཚན་འགལ་བ་བུད་མེད་མཐོང་བ་དེར་
ཡང་འདོར་བར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ནད་མེད་པས་ྱིན་མཚན་བདེ་བར་གནས་པའྱི་དགེ་སོང་གྱི་ཏམ་
པོ་ལ་སེ་གོ་ལ་ནྱི་མྱི་ཟ་སེ། དགེ་སོང་ནད་པ་སན་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པ་བསེན་དགོས་པ་ཡྱིས་ནད་ལ་ཕན་པ་ལ་ནྱི་
ཟོས་ཀང་ེས་པ་མེད་དོ། །དུས་མྱིན་པའྱི་ཁ་ཟས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཤྱིང་ཏོག་ལ་སོགས་པའྱི་འབྲས་བུ་གང་ཡང་མྱི་ཟ་
སེ། སོན་པས་བཀག་པ་ཡྱིས་སོ། །མདོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་འདུལ་བ་ལས་གང་གནང་བ་དེ་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་སད་པར་བྱ་ཡྱི། གང་བཀག་པ་ནྱི་སད་པར་མྱི་བྱ་བ་སེ། བསབ་བྱ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གཅུང་དགའ་བོའ ་ི མྱིག་སན་ཐུར་མ་སོགས་ཀྱིས་བསྐུས་པ་ནྱི་སེག་རས་ཡྱིན་པས་བཀག་གོ །ཐུབ་པས་ཇྱི་
སྐད་དགག་པ་མདོར་བསྡུས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་འདྱིར་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བཟའ་བ་བག་ཡོད་པར་ཡོངས་སུ་སད་དོ། །གསུམ་པ་ཕྱིའྱི་སྐྲ་སེན་སོགས་བྱྱི་
དོར་བྱ་བ་ནྱི། དགེ་སོང་གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ནང་དུ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་པར་མྱི་བྱའོ། །ནད་པས་ནྱི་གཙུག་
ལག་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ས་གཞྱི་གཙང་མ་ལ་གོས་དག་གཏྱིང་སེ་སྐྲ་སེན་བྲེག་པར་བྱའོ། །དགེ་སོང་དུ་མའྱི་སྐྲ་འབྲེག་
དགོས་པ་བྱུང་ན་སྐྲ་སོགས་འབྲེག་པར་བྱེད་པའྱི་དུས་ལ་རྒན་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །གསར་བུའྱི་
ཉུང་ངུ་ཙམ་ཞྱིག་བྲེགས་པའྱི་དུས་ན་རྒན་པོས་སེབས་ན་ཡང་གསར་བུའྱི་སྐྲ་གཅོད་འཕོའ་ི རྒྱུན་མྱི་གཅད་
དོ། །གཙང་སྦྲ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དང་པོ་མགོ་བོའ ་ི སྤུའམ་ཡང་ན་ཁའྱི་སྤུ་བྲེག་གོ །དེ་ནས་སའྱི་
གཙང་སྦྲ་དང་། དེའྱི་འོག་ཏུ་རྐང་ལག་འཕྱི་བ་དང་སེན་མོ་བྲེག་པ་སེ་གཙང་སྦྲའྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་འདྱི་
དག་གོ །ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་གྱིས་བཏང་བའྱི་འབྲེག་མཁན་ལ་སྐྲ་ཆན་པས་འབྲེག་ཏུ་བཅུག་པ་ལ་
བརེན་ནས་སྐྲ་ནྱི་ཆན་པས་མྱི་བྲེག་སེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་ཆན་པས་འབྲེག་ཏུ་རུང་བའྱི་
གནས་སྐབས་ནྱི་ལུས་ཀྱི་གནས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་རྨ་ེན་ཆན་པས་གཅད་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །སོན་པས་འདོམས་
ཀྱི་སྤུ་འབྲེགས་པ་བཀག་པ་ན་འདོམས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་རྨ་དང་སྲྱིན་བུ་བྱུང་ནས་དགེ་བ་ལ་སོར་མྱི་ནུས་པ་ལ་
བརེན་ནས་རྨ་དང་སྲྱིན་བུ་སོགས་བྱུང་བའྱི་ནད་པ་ལ་ནྱི་དན་པ་དང་ལྡན་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་གོ་བར་བྱས་ནས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ཚངས་སོད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་རྣམ་པར་མཁས་པ་ཡྱིས་སྤུས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པའྱི་གསང་གནས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་དན་པ་དང་
ལྡན་པས་སྤུ་དེ་དག་བྲེག་པ་སོགས་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །སེན་མོ་གཅོད་པའྱི་དབྱྱིབས་ཀང་ཟླ་ཚེས་འད་བའམ་
འབྲས་བུ་ནས་སྤུངས་པ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པའམ་དེ་བཞྱིན་དུ་སྤུ་གྱིའྱི་སོ་ལྟ་བུར་གཅད་དོ། །ཁ་དོག་མཛེས་པའྱི་དོན་
དུ་རྱི་ཡྱིས་མྱི་བྱུག་ཅྱིང་། སེན་མོའ ་ི བྱྱི་དོར་ཡང་དག་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་གྱི་མཛེས་པའྱི་ཕྱིར་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགོན་པ་
བས་འབྲེག་མཁན་མ་རེད་ནས་གོང་མཐར་ལྷགས་པས་དགོན་པ་བ་ཡྱིས་སྐྲ་སྐྱེས་པ་སོར་གྱིས་ལས་ལྷག་པར་
གཞག་པར་མྱི་བྱའོ། །ཀོའུ་ཤཱམྱིར་པདྨའྱི་རྒྱལ་པོ་འཆར་བྱེད་ཀྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ཕུག་ན་འཕགས་པ་བ་ལང་
བདག་སྐྲ་རྱིང་པོར་གནས་པ་སྱིང་དུ་མྱི་སྡུག་ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་དེའུ་བསད་པས་གོང་གྱི་མཐར་གནས་པའྱི་
བརྟུལ་ཞུགས་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐྲ་སོར་གྱིས་ཀྱི་ཚད་བཞག་ཀང་སད་པས་མྱི་རུང་ངོ་། །སྐྲ་རྣམས་བྲེགས་
ཟྱིན་པའྱི་རེས་ཐོག་ལ་དྱི་མ་དག་པའྱི་དོན་དུ་ལུས་རྱིལ་པོ་ལ་ཁྲུས་བྱའོ། །སོམ་བརོན་རེན་དབང་དང་ལྡན་པར་
གྱུར་པས་ལུས་རྱིལ་པོ་བཀྲུ་བ་མ་གྲུབ་ན་ཡང་ཡན་ལག་ལྔ་རྣམས་བཀྲུ་བར་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །དགེ་འདུན་གྱི་
སྱི་ཁང་དུ་སྤུ་གྱི་སོད་དང་བཅས་པ་དང་གདོང་བཀྲུ་བའྱི་ཆུའྱི་སོད་ལ་སོགས་པ་གཞག་གོ །སྐྲ་འབྲེག་མཁན་མ་
རེད་པའྱི་དུས་སུ་སྐྲ་འབྲེག་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་ལ་མཁས་ན་ནྱི་དགེ་སོང་གྱིས་དབེན་པར་གཞན་གྱི་སྐྲ་འབྲེག་
པར་བྱེད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དོ། །བཞྱི་པ་ནང་གྱི་ལམ་གསུམ་བྱྱི་དོར་བྱ་བ་ནྱི། ཆུ་བོ་སན་ལྡན་གྱི་འགམ་གྱི་དགེ་
སོང་རྣམས་ཁའྱི་དྱི་མྱི་ཞྱིམ་པ་ལ་བརེན་ནས་སོའ ་ི དྱི་མ་དག་པའྱི་དོན་དུ་སོ་ཤྱིང་བཅས་ཤྱིང་ཁ་བཀྲུས་ནས་དམ་
པའྱི་ཆོས་བཤད་པར་བྱ་སེ། ཟས་ཟ་བའྱི་དུས་སམ་ཡང་ན་ཆོས་བཤད་པའྱི་དུས་དེ་ྱིད་ལས་གཞན་དུ་སོ་ཤྱིང་
འཆའ་བ་འོས་པ་མྱིན་ནོ། །གཞོན་ནུ་ཞྱིག་གྱིས་སོ་ཤྱིང་སོར་བཞྱི་པ་འཆའ་བཞྱིན་པའྱི་དུས་སུ་སོན་པ་བྱོན་ནས་
ལྡང་བ་བྱས་པས་མགྱིན་པར་ཐོགས་པ་དང་། ཡང་དྲུག་སེས་མགྱིན་པར་ཐོགས་པ་ཐོས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བར་
བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་སོ་ཤྱིང་དེ་ཡང་རྱིང་ཐུང་བར་མ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རྱིང་ཤོས་ནྱི་སོར་བཅུ་གྱིས་པར་
ཤེས་པར་བྱ་ཞྱིང་། ཆུང་ངུ་སོར་བརྒྱད་དང་། གྱིས་པོ་དེའྱི་དབུས་ནྱི་བར་མ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོ་ཤྱིང་
ལ་ཕན་ཡོན་ལྔ་གསུངས་ཏེ། རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་འདེན་པ་དང་། ཁའྱི་དྱི་མྱི་ཞྱིམ་པ་སེལ་བ་དང་། ཡྱི་ག་
འཆུས་པ་འབྱེད་པ་དང་། སོའ ་ི དྱི་མ་དག་པའོ། །སོ་ཤྱིང་དེ་དོར་ནས་ནྱི་ཡང་ལེ་བཞར་གྱིས་འབད་དེ་ལེ་དེ་
བཞར་བར་བྱའོ། །དྲུག་སེས་གསེར་ལ་སོགས་པ་ལས་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལེ་བཞར་ཡང་འཁར་བ་དང་
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ཟངས་དང་རག་དང་ལགས་ལས་བྱས་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །གོང་ཞྱིག་མཐའ་མར་གནས་པ་ཡྱིས་འཁར་བ་ལ་
སོགས་པ་ལ་བྱས་པའྱི་ལེ་བཞར་འདྱི་དག་ེ་བར་བསྒྲུབ་ནས་གཞག་གོ །ལེ་བཞར་གཞན་གང་ཡང་མེད་ན་ཕན་
ཚུན་ལེགས་པར་དྲུད་པའྱི་ཤྱིང་ཚལ་གྱིས་ཀང་བཞར་དུ་རུང་བ་ྱིད་དོ། །གལ་ཏེ་ཤྱིང་ཚལ་ཡང་མེད་ན་ཁ་དང་
ལེའྱི་དྱི་མ་རྣམས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སུས་ཀང་མྱི་མཐོང་བར་ལྱི་བ་དང་བཅས་པའྱི་ཆུས་ཡྱིས་དག་པར་སང་ངོ་། །ལེ་དང་
སོའ ་ི དྱི་མ་སང་བའྱི་སོ་ཤྱིང་སོགས་མ་བཀྲུས་པར་བོར་བས་ེས་པ་མང་པོར་གྱུར་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། སོན་བྱུང་གྱི་
དུས་ན་དུག་ཅན་གྱི་སྦྲུལ་ཤྱི་བས་མན་ཡོད་དུ་བྲམ་ཟེའྱི་བུར་སྐྱེས་པར་གྱུར་པ་ཞྱིག་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་དེའྱི་ལེའྱི་
དྱི་མ་རྣམ་པར་སངས་པའྱི་སོ་ཤྱིང་མ་བཀྲུས་པར་བོར་བས་ེས་པ་མང་པོར་གྱུར་ཏེ། དང་པོར་སོ་ཤྱིང་ལ་སྦྲང་
མ་འཁོར་བས་སོ་ཤྱིང་གྱིས་སྦྲང་མ་ཤྱི་ལ། སྦྲང་མའྱི་རོ་རངས་པས་ཟོས་པས་དེ་ཡྱིས་རངས་པ་ཤྱི་བར་གྱུར་ཏེ།
དེ་ནེའུ་ལེས་ཁེར་བས་དེ་ཡྱིས་ནེའུ་ལེ་ཤྱི་བས་དེ་ལ་གང་རེག་པ་མཐའ་དག་ཤྱི་བར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སོང་དེ་
ཡྱིས་ལེའྱི་དྱི་དོར་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རེག་ཅྱིང་ཟོས་པའྱི་འགོ་བ་རྣམས་ནྱི་རྱིམས་ཀྱིས་ཤྱི་བ་དེའྱི་ཕྱིར་ན་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཐུགས་རེ་ལྡན་པས་སོ་ཤྱིང་མ་བཀྲུས་པར་བོར་བ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་
པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་ཤྱིང་ཆུ་ཡྱིས་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་བཀྲུས་ནས་དོར་བར་བྱའོ། །བཀྲུ་བའྱི་ཆུ་དག་མེད་ན་ས་
ལ་དྲུང་དེ་ཡོངས་སུ་དོར་བར་བྱའོ། །དགེ་སོང་གྱིས་གཅྱི་བ་གཏོང་བ་དང་། བཤང་བ་གཏོང་བ་དང་། སོ་ཤྱིང་
འཆའ་བའྱི་བྱ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་སྒྲྱིབ་གཡོགས་ཅན་གྱི་ས་ཕོགས་སུ་བྱའོ། །གསུམ་པ་འགོ་བའྱི་སོད་པ་ལ་
གསུམ། མཆྱིལ་ལྷམ་ཇྱི་ལྟ་བུ་བྱ་བ་དང་། ཆུ་ལ་བརྒལ་ཚུལ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ། ལམ་རྒྱགས་བསྐུར་བའྱི་
ྷྭ
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། བསྱིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁོད་དུ་འཆགས་པའྱི་གོ་བཞྱིན་སྐྱེས་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སོང་དག་
ལ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་པའྱི་མཆྱིལ་ལྷམ་བཅང་བར་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །མཆྱིལ་ལྷམ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཅན་བསོད་
ྷྭ
ྷྭ
སོམས་པ་ལ་ཕུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་མཆྱིལ་ལྷམ་རྱིམ་པ་མང་པོ་སར་བ་ཅན་མ་བརགས་པར་བཅང་བར་མྱི་བྱའོ་
ྷྭ
ཞེས་སོ། །དྲུག་སེས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ལྷམ་སྒྲ་ཐྱིག་ཐྱིག་སོགས་ཟེར་བ་གཞན་གྱིས་གོན་པ་ཕོགས་པ་ལ་བརེན་
ྷྭ
ནས་ལྷམ་ཀོག་ཀོག་དང་ཐྱིག་ཐྱིག་ཟེར་བའྱི་ལྷམ་སྒྲ་ཅན་དང་། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྒྱན་གྱིས་སས་པའྱི་ལྷམ་བཅང་དུ་
ྷྭ
ྷྭ
ྷྭ
རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་དག་གྱིས་ལྷམ་ཐྱིག་ཐྱིག་ཟེར་བའྱི་སྒྲ་ཅན་ལ་ལོངས་སོད་ན།
ྷྭ
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དགེ་འདུན་གྱི་གཡར་པོ་ལ་ལོངས་སོད་ན་ེས་པ་མེད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བལ་ཡུལ་དུ་ེ་དུ་བལྟར་ཕྱིན་པ་ལ་
བརེན་ནས་ལྷགས་རླུང་ཅན་གྱིས་ཕོགས་སམ་སོད་དུ་ཆུ་འཁགས་པ་ཁ་བ་ཅན་དུ་ྱིན་མོ་ཡང་རྐང་པའྱི་སེར་ཀ་
འབྱུང་མྱི་འབྱུང་དང་། འཁག་མྱི་འཁག་གྱི་གནས་སྐབས་རྱིག་པར་བྱ་སེ་ལྷམ་ཡུ་བ་ཅན་ཡང་གོན་པར་རེས་སུ་
ྷྭ
གནང་ངོ་། །དྲུག་སེས་སེང་གེའྱི་པགས་པ་ལས་བྱས་པའྱི་ལྷམ་གོན་ནས་གང་པོ་ཆེ་སྐྲག་པར་བྱས་པས་གང་པོ་
ྷྭ
ཆེ་འདུལ་བ་མ་དད་པ་ལ་བརེན་ནས་སག་གྱི་པགས་པ་དང་སེང་གེའྱི་པགས་པ་དང་དེད་དང་ར་དང་གང་པོའ ་ི
པགས་པས་བྱས་པའྱི་ལྷམ་འཆང་བར་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །སག་དང་སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྱི་རྒྱུས་པས་སྦྲེལ་
ྷྭ
བ་ཅན་གྱི་ལྷམ་གཞན་དག་ཀང་རྣམ་པར་སང་ངོ་། །གཞན་ཡང་སེར་མོ་ཅན་དང་མཆེ་བ་ཅན་གྱི་པགས་པ་ལས་
ྷྭ
བྱས་པའྱི་ལྷམ་མྱི་བཅང་ཞྱིང་། སང་ཁྱི་དང་ཁྱི་དང་བྱྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་པགས་པས་བྱས་པའྱི་མཆྱིལ་ལྷམ་ཡང་
ྷྭ
ྷྭ
སང་ངོ་། །མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་གྱིས་བརྱིགས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཆྱིལ་ལྷམ་གོན་ནས་ཕྱིན་པ་ལ་བརེན་
ྷྭ
ནས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཤྱིང་གྱི་མཆྱིལ་ལྷམ་གོན་པར་མྱི་རུང་ངོ་། །བཤང་བ་དང་
ྷྭ
གཅྱི་བའྱི་ཁང་པ་དང་ཁྱིམ་པའྱི་གོང་དུ་གོན་ཀང་ེས་པ་མེད་དོ། །འོད་མ་དང་རྩྭ་མུན་ཛ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ཅན་གྱི་མཆྱིལ་ལྷམ་ཡང་མྱི་བཅང་སེ། རླུང་གྱི་ནད་དང་ཁག་གྱི་ནད་ཀྱི་ེན་པའྱི་ནད་པ་དག་ལ་ནད་ལ་
ྷྭ
ཕན་པའྱི་དོན་དུ་གོན་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །གྱིས་པ་ཆུ་ལ་བརྒལ་ཚུལ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ནྱི། དྲུག་སེས་
བ་ཡྱི་མཇུག་མ་ལ་འཇུས་ཏེ་འོ་མ་ཟད་ཟད་ཆུ་ལ་རལ་བས་ཆུའྱི་ཕ་རོལ་དུ་འགོ་བ་ན་གྲུ་ལ་ཞུགས་ནས་འགོ་ལ།
གྲུ་དང་གཟྱིངས་ལ་སོགས་པ་མེད་ན་ཤུགས་དང་ལྡན་པའྱི་གང་པོ་ཆེ་དང་ར་དང་མ་ཧེ་དང་ཁྱུ་མཆོག་དང་རྔ་
མོའ ་ི མཇུག་མ་ལ་འཇུས་ཏེ་ཆུ་ལ་བརྒལ་བ་ལ་བཀག་པ་མེད་དོ། །ལུང་ལས། རྔ་མོའ ་ི དོད་ལ་གཡག་ཅེས་
འབྱུང་། ཞར་བྱུང་ནྱི། དགེ་འདུན་ལ་ཞྱིང་གྱི་བྱ་བ་གནང་སེ། ཚོགས་དགེ་འདུན་ལ་འབད་པས་ཐམས་ཅད་དུ་
ཞྱིང་གྱི་བྱ་བ་སོགས་མྱི་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས། རྒྱལ་པོས་སྱིན་པའྱི་ཡོ་
བྱད་ཀྱི་སྐལ་བ་ལེན་པ་དང་། ཞྱིང་གྱི་བྱ་བ་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །རྒྱལ་སྲྱིད་ནྱི་ནོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་
མཛད་པས། རྒྱལ་སྲྱིད་དང་དེའྱི་ཕེད་ནོད་པར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆར་པ་
དང་གཞན་གྱི་གནོད་འཚེ་སོགས་ཀྱིས་འཇྱིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་རྣམས་གཡེང་བས་གཞན་ཁུར་
མཁན་མེད་ན་ཚོགས་དགེ་འདུན་ྱིད་ཀྱི་ནགས་ཀྱི་ལོ་ཐོག་སེ་ཞྱིང་གྱི་ཐོག་ནྱི་འབད་པས་དགེ་སོང་རང་གྱིས་
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བསྐུར་པར་བྱའོ། །དགེ་འདུན་གྱིས་བ་ལང་དང་ར་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀང་རབ་ཏུ་འབད་པས་བསྲུང་བར་
བྱའོ། །བ་ལང་སོགས་ལ་ཁུར་ཁོལ་ཞྱིག ཤོས་ཤྱིག་སོད་ཅྱིག་ཅེས་པའྱི་ཚིག་ངན་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །གསུམ་
པ་ལམ་རྒྱག་བསྐུར་ཚུལ་ནྱི། དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱི་ལམ་རྒྱགས་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ལམ་གང་དུ་ཁུར་བ་བྱེད་པ་ཡོད་ན་དགེ་སོང་དེས་ལག་་དགག་པའྱི་དོན་དུ་དགེ་ཚུལ་གྱིས་བསྐུར་
བར་བྱ། ལམ་རྒྱགས་ཁུར་བས་དུབ་པ་ན་ཆུ་ལ་ཡང་དགེ་སོང་གྱིས་རབ་ཏུ་བསྒྲལ་བར་བྱ། ལམ་དུ་དུབ་པ་ན་
ཡང་དགེ་སོང་རང་གྱིས་ཁུར་བར་བྱ་ཞྱིང་ལམ་རྒྱགས་དེ་ནྱི་དགེ་ཚུལ་དེ་ཡྱིས་ལག་ར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་ཀྱི་
བྱྱིན་རླབས་བྱ་སེ། ཁུར་པོ་ལ་ཐེ་གུ་ལ་སོགས་པ་བཏགས་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱིས་བཟུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སོར་
བས་སོ། །དགོས་པ་ལག་་བྱུང་ངོ་སམ་པའྱི་སེམས་ཀྱི་འགོད་པ་མེད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །རྐུན་པོས་རས་
བདག་ལ་སྐྲག་པར་གྱུར་ནས་ལམ་ལ་བོར་བའམ་བརྒལ་དཀའྱི་ཆུ་ལ་བོར་བ་ཡང་རས་དེ་ནྱི་ལེགས་པར་བླངས་
ཤྱིང་ཕྱུང་ནས་ཀང་དགེ་སོང་གྱིས་ཡོངས་སུ་སོད་པ་ལ་བཀག་པ་མེད་དོ། །བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་དང་ནོར་རས་
སོགས་ཀྱིས་གང་བའྱི་ཤྱིང་ར་བགོད་དཀའྱི་ལམ་དུ་འདམ་ལ་བྱྱིང་བའམ་ཕ་བོང་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་ན་
ཤྱིང་རའྱི་ཁ་ལོ་པའྱི་སན་ལ་རེག་ན་ལག་ར་འགྱུར་བས་སན་མ་གཏོགས་འབད་པས་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་
ལག་པས་དཀྱིའོ། །གྲུ་ནྱི་འདམ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཟྱིན་པ་ན་གྲུ་གདོང་ལ་རེག་ན་ལག་ར་འགྱུར་བས་གྲུ་གདོང་
རྣམ་པར་སངས་ནས་ནྱི། འདམ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཟྱིན་པ་འདྱི་ལ་འགམ་ན་ཡོད་པའྱི་དགེ་སོང་འདྱི་དག་ྱིད་དཀྱི་
བར་བྱེད་པའྱི་འོས་ཡྱིན་པས་གྲུ་དེ་ནྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱི་དཀྱིའོ། །འགོ་བའྱི་སོད་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །བཞྱི་པ་
ཚོན་གྱི་ལས་བྱ་བ་ནྱི། རླུང་དང་ཆར་པ་སོགས་མེད་ན་ཚོན་འདུལ་བ་ྱིད་ཀྱི་ལས་བྱའོ། །ྱི་མ་ངན་པར་ཡང་བྱ་
བ་མྱིན་ལ། ཚོན་གྱི་ལས་འདྱི་ལ་གང་དུ་སྐྱོན་འབྱུང་བའྱི་སའྱི་ཆ་དང་ྱིན་གུང་ཡང་བྱ་བ་མྱིན་ནོ། །ཚོན་གྱི་ལས་
ལ་མཁས་པས་ཕལ་ཆེར་རྡུལ་དང་རླུང་དང་ཆར་འདེས་པའྱི་དུས་དང་རླུང་གྱི་དུས་དང་ྱི་མ་ཚ་བའྱི་དུས་སུ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། ཚོན་གྱི་མདངས་མས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །ཚོན་གྱི་ལས་འདྱི་ནྱི་ཁང་བཟང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་
སོགས་ལ་རྱི་མོ་འབྲྱི་བ་དང་གོས་ཁ་བསྒྱུར་བའྱི་དོན་དུའོ། །སང་ཚུལ་ནྱི། ཐོག་མར་ས་གཞྱི་གཙང་མར་བྱ་ཞྱིང་
རེས་སུ་ས་སང་ནས་བྱའོ། །ལྔ་པ་རོད་པ་ཞྱི་བར་བྱ་བ་ནྱི། དགེ་སོང་རྣམས་ཕན་ཚུན་རོད་པ་དག་བྱེད་ན་ཆོས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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ལྡན་གྱི་གང་ཟག་རང་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པས་མ་གུས་པའྱི་བློས་རོད་པ་བྱེད་པ་དེ་དག་ནྱི་ཡལ་བར་མྱི་
འདོར་བར་དགག་པར་བྱའོ། །གང་གྱི་རོད་པ་གང་གྱིས་ཞྱི་བར་བྱ་ཞེ་ན། ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བར་གྱུར་བའྱི་རོད་
པ་ལ་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཞྱི་བར་བྱའོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་རོད་པ་ལ་ནྱི་མང་དུ་ཐོས་པ་ྱིད་
ཀྱིས་ཞྱི་བར་བྱའོ། །མང་དུ་ཐོས་པ་མམ་པའྱི་རོད་པ་ལ་ནྱི་སོབས་པ་ཅན་ྱིད་ཀྱིས་ཞྱི་བར་བྱའོ། །སོབས་པ་
མམ་པའྱི་རོད་པ་ལ་ཡང་སོབས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དག་གྱིས་ཞྱི་བར་བྱའོ། །གང་ཞྱིག་དང་པོར་རོད་པར་བྱེད་
པ་ལ་དགེ་སོང་དེ་ཡྱི་ཚིག་གྱིས་འདུལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་གང་གྱི་ཚིག་གྱིས་ཤེ་ན། སོབས་པ་
ཅན་ྱིད་ལ་ཡང་སོབས་པ་གང་ལྷག་པ་དེ་དག་གྱི་ཚིག་གྱིས་འདུལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་རོད་པའྱི་དོན་རབ་ཏུ་
ངེས་པའྱི་བློ་དང་ལྡན་པ་རོད་པ་ཡོངས་སུ་རོག་པ་པོ་ཡྱིས་ཕན་ཚུན་ནང་འཁོན་བསན་པ་ལ་ནྱི་རོད་པ་བྱེད་མོད་
ཀྱི། བཏང་སོམས་སུ་གཞག་པར་བྱའོ། །དགེ་སོང་ཕན་ཚུན་མྱི་མཐུན་པས་ཀང་གྱིས་པོ་ལམ་དུ་ཕད་ན་གཞོན་
པས་རྒན་པ་ལ་ཕག་བྱ་སེ། རྒན་པ་དེས་ཀང་ནད་མེད་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་བརོད་དོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལས་
གཞན་དུ་མ་བྱས་ན་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲུག་པ་བསྲོ་ཁང་བརེན་པར་བྱ་བ་ནྱི། བསྲོ་ཁང་ནྱི་
ནད་པ་ལ་གནང་ཞྱིང་བསྲོ་ཁང་དེར་འཚོ་བ་པ་གོས་དམར་ཅན་ཞུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བསྲོ་ཁང་ྱིད་ཀྱི་གནས་
སུ་ཁྲུས་བྱེད་དུས་སོ་དྲུང་དུ་སྲུང་མ་གཞག་པར་བྱ་སེ། ཁྲུས་དང་ལུས་མེ་དང་ྱི་མ་ལ་སྲོད་པར་བྱེད་པར་འདོད་
པ་དག་གྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་གཞན་དག་མ་དད་པ་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བདུན་པ་གནས་མཛེས་པར་བྱ་བ་ལ་
གསུམ། རྱི་མོ་རུང་མྱི་རུང་གྱིས་མདོར་བསན། བྲྱི་བའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མྱི་མས་པར་བསྲུང་
བས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་གྱིས་ཞུས་པ་ལ་བརེན་ནས། སོམ་བརོན་རང་གྱི་གནས་
སུ་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པའྱི་ཚོན་དག་གྱིས་བྲྱི་བའྱི་རྱི་མོའ ་ི ཆོ་ག་དེ་དག་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་གནང་ངོ་། །གཅུང་
དགའ་བོས་བཟང་མོའ ་ི གཟུགས་བྲྱིས་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སོང་གང་དག་འབྲྱིར་མྱི་རུང་བ་སེམས་ཅན་ཕོ་མོའ ་ི
རྣམ་པ་འདོད་པའྱི་ལས་སོད་ཚུལ་འབྲྱིར་མྱི་རུང་བས་གནང་བ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། དོན་དངོས་དང་། དེའྱི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་ཟག་གྱི་གནས་ཁང་དུ་ནྱི་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་པའྱི་དོན་
དུ་རུས་པའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པའྱི་དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་བྲྱི། ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གཅེར་བུ་སོ་གཙིགས་ཤྱིང་འཇྱིགས་
པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཐོད་པའྱི་ཕེང་བ་རྒྱན་དུ་ཡོད་པ་བྲྱི་བར་བྱ། ར་བའྱི་སོ་སེ་ཕྱི་སོར་ནྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གནོད་
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སྱིན་རྣམས་ཀྱི་བདག་པོ་བྲྱི། ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཀུན་ནས་དགའ་བ་འཛུམ་པའྱི་བཞྱིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན་ལག་ན་
བེ་ཅོན་ཐོགས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །སོ་ཁང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བྲྱི་བ་ནྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་པའྱི་མཆོད་རེན་གྱི་འཁོར་དུ་པདྨ་
རྒྱས་པའྱི་གདན་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་མང་པོ་བཞུགས་པ་བྲྱིའོ། །སོ་ཁང་གྱི་ལོགས་གྱིས་
སུ་བཀོད་པའྱི་བར་དག་ཏུ་ནྱི་སྲྱིད་པའྱི་འཁོར་ལོ་བྲྱིའོ། །གཙང་ཁང་གྱི་སོར་ནྱི་ལག་ན་མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་བ་ཐོགས་
པའྱི་གནོད་སྱིན་རྣམས་བྲྱི་བར་བྱའོ། །གུས་པས་བཟའ་བ་མང་དུ་ཐོགས་པ་དགེ་སོང་ལ་འདེན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་
ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པའྱི་ས་དག་ཏུ་བྲྱིའོ། །མཛོད་སོར་ནྱི་གནོད་སྱིན་ཆེན་པོ་ནོར་གྱི་བདག་པོ་བྲྱི་སེ། ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་
བུ་ཞེ་ན། ལག་ན་རྱིན་པོ་ཆེ་མྱུ་གུའྱི་མྱིང་ཅན་ནེའུ་ལེ་ཁ་ནས་རྱིན་པོ་ཆེ་མང་པོ་སྐྱུག་པ་དང་གསེར་གྱི་བུམ་པ་
བཟང་པོ་ཐོགས་པའོ། །དགེ་སོང་རྣམས་ཀུན་ནས་འདུ་བའྱི་ཁང་པ་སོང་སར་ནྱི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ལྡན་པ་ཀུན་
ཤེས་ཀོའུ་ཎྱི་ནྱ་ལ་སོགས་པ་རྒན་ཞྱིང་རྒན་པ་རྣམས་མངོན་པར་གནས་པ་བྲྱི། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན། མདོ་སེ་ཆོས་
དང་མངོན་པ་ལ་སོགས་པ་བརོད་ཅྱིང་གཞན་ལ་འཆད་པའྱི་ཚུལ་བྱེད་པའོ། །བསྲོ་ཁང་ཁྲུས་བྱེད་ཅྱིང་མེ་ལ་སྲོད་
པའྱི་གནས་སུ་ནྱི་མདོ་སེ་ནས་གསུངས་པའྱི་ལྷའྱི་ཕོ་་སྐྱེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆྱི་བའྱི་གཟུགས་
བྲྱིའོ། །ནད་པའྱི་སས་སུ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་ནད་པའྱི་དབུགས་འབྱྱིན་པ་དང་ནད་པའྱི་བླ་
མར་མཛད་པའྱི་ཚུལ་བྲྱིའོ། །ཆུའྱི་སོད་གཞག་པའྱི་གནས་སུ་ནྱི་ཀླུ་མོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱིས་སྤུང་པར་
བྲྱིའོ། །བཤང་བ་དང་གཅྱི་བའྱི་ཁང་པར་ནྱི་དུར་ཁོད་འཇྱིགས་སུ་རུང་བ་རྣམས་བྲྱིའོ། །ཁང་བཟང་མཆོག་གྱི་
ངོས་ལོག་དག་ཏུ་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་སོན་གྱི་སྐྱེས་རབ་བྲྱིའོ། །སྐྱེས་རབས་ནྱི་དཔེར་ན། ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་ནྱི་ཐམས་
ཅད་ཅེས་བྱ་བའྱི་གོང་རལ་གྱི་གོང་ཁེར་ན་གནས་པ་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་བཤེས་གེན་གྱི་བུའོ། །རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་
ནྱི་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །བཟོད་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་བ་རཱ་ཎྱི་སཱྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱྱིན་གྱི་བུ་ཆེ་
ཤོས་ག་ཤྱི་མཛེས་དགའ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བྱམས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཅྱིང་བཟོད་པར་སྨྲ་བར་གགས་པའྱི་ནུ་
བོ་རྒྱལ་པོ་འཐབ་མོ་སྐྱེས་ཀྱིས་ཡན་ལག་བཅད་ཀང་བཟོད་པའོ། །སོགས་པ་དེད་དཔོན་ཐབས་ལ་མཁས་པར་
སྐྱེས་པའྱི་རབས་ལ་སོགས་པའོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་དགོས་པ་ནྱི། རྱི་མོ་བྲྱི་བའྱི་ཆོ་ག་ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་འདྱི་ནྱི་
ཐུགས་རེ་ཅན་གྱི་སོན་པས་རེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་གནང་སེ། དགོས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སོངས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སོགས་དངོས་སུ་བལྟས་པས་འདུལ་བ་ལ་འཇྱིག་རེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་དད་པ་འཕེལ་བའྱི་ཕྱིར་
དུའོ། །གསུམ་པ་མྱི་མས་པར་བསྲུང་བས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་རྱི་མོ་ཅན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་
མེ་བུས་པ་ལ་བརེན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཁམས་དང་ཁང་བཟང་རྱི་མོ་བྲྱིས་པ་རྣམས་སུ་ནྱི། ཆེད་དུ་མེ་སར་
བར་མྱི་བྱ་སེ། དུ་བས་རྱི་མོ་ཆུད་ཟ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་མེ་སར་དགོས་པ་བྱུང་ན་
དགོས་པ་དེ་དང་མཐུན་པར་མེའྱི་མདག་མ་ཡོངས་སུ་སད་པར་བཞེད་དོ། །ས་གཞྱི་ལ་ྱིལ་ལ་སོགས་པ་
བསལ་ནས་ཡོངས་སུ་སང་བ་བྱས་པ་ལ་མེ་ནྱི་གཏང་བར་མྱི་བྱ་སེ། ས་གཞྱི་ཆུད་ཟ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དེའྱི་
ཕྱིར་ན་མེ་དེ་སར་བའྱི་ཕྱིར་ས་ང་ལྟ་བུ་མེ་གྱིང་རེས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་བསན་ཟྱིན་
ཏོ། །གསུམ་པ་དེའྱི་འཐད་པ་བསན་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལས་འདའ་བར་མྱི་བྱའོ། །ཚོགས་ཀྱི་རྒན་པོ་
དང་རྒྱལ་པོ་དང་སོབ་དཔོན་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་མཁན་པོ་ྱིད་ཀྱི་བཀའ་གང་ཞྱིག་རྱིགས་ཤྱིང་འཐད་ན་འདའ་བར་
མྱི་བྱའོ། །བཤད་ལང་ལས་གསུངས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ནས། དོན་བསྡུ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། བསབ་པའྱི་དོན་
བསྡུ་བ་དང་། གེང་གཞྱིའྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཀུ་ཤའྱི་གོང་གད་ཀྱི་ཡུལ་ཤྱིང་སཱ་ལ་ཟུང་གཅྱིག་གྱི་ཚལ་
དུ་སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚེ་འདུལ་བ་མདོར་བསྡུས་ཞུས་པས། དང་པོ་འདྱིར་སོན་པས་གང་ཅུང་ཟད་
གནང་བའྱི་གསལ་ཁ་མེད་པ་དང་བཀག་པའྱི་གསལ་ཁ་དོད་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་གང་ཞྱིག་སད་དུ་རུང་བར་
གསུངས་པ་དང་མཐུན་པ་ན་དེ་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་སད་པར་བྱའོ། །སད་དུ་མྱི་རུང་བར་གསུངས་པ་དང་ེ་
བར་ལྟ་ན་སོམ་བརོན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་མྱི་སད་དོ། །རུང་མཐུན་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་འདུལ་བའྱི་བསན་བཅོས་
ཀྱི་དོན་མདོར་བསྡུས་པ་བླང་དོར་གསལ་བའྱི་སྒྲོན་མེ་ལྟ་བུར་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བཞག་གོ །གྱིས་པ་གེང་
གཞྱིའྱི་དོན་བསྡུས་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོན་པ་བཞུགས་དུས་ཀྱི་གེང་གཞྱི་དང་། སོན་བྱུང་བའྱི་དུས་ཀྱི་གེང་
གཞྱིའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཕན་ཚེགས་ལས། ེ་བར་འཁོར་གྱིས་མ་འོངས་པའྱི་དགེ་སོང་དན་པ་མས་པ་སེ་སོད་དང་
གེང་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་བརེད་ན་ཇྱི་ལྟར་བགྱི་ཞེས་ཞུས་པས། སེ་སོད་རྣམས་ཡྱི་གེར་བྲྱིས་ཤྱིང་། འདུལ་བའམ་
མདོ་སེའྱི་གེང་གཞྱི་གསལ་པོར་མ་དན་ན་གནས་ནྱི་སོན་པ་ཞུགས་པའྱི་གོང་ཁེར་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་ངམ།
ཡང་ན་ལན་མང་དུ་བཞུགས་པའྱི་གནས་གང་འདོད་པ་དེ་ནས་སོས་ཤྱིང་བརོད་པར་བྱའོ། །གོང་ཁེར་དྲུག་པོ་
གང་ཞེ་ན། ཡོན་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་དང་། ལག་གྱི་ག་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་བྱས་པ་མན་ཡོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་
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ཁང་དང་། གཞོན་ནུ་ང་ལས་ནུ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གན་དུ་གནོད་སྱིན་ལྷ་གནས་ཀྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཅལ་དང་སེང་གེའྱི་
ཁྱི་བླངས་ཤྱིང་ཕོ་བྲང་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གདུགས་དང་ཅོད་པན་དང་དབུ་རྒྱན་ཁེར་ཏེ་རང་ལྷགས་ནས་
གནས་བཅས་པས་གནས་བཅས་དང་། ཀླུ་ཙམ་པའྱི་གནས་སམ་ཤྱིང་ཙམ་པའྱི་ཚལ་དུ་བརྱིགས་པས་ཙམ་པ་
ཀ་དང་། ཆུ་ཀླུང་བ་ར་ཏ་ཀས་བསྐོར་བས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱི་དང་། གནས་གཞན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བས་ན་ཡངས་པ་ཅན་
ཞེས་བཏགས་སོ། །མན་ཡོད་ནྱི་གཞྱི་འགེལ་ལས། དང་སྲོང་མན་པ་དང་ཡོད་པ་གྱིས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པས་
ཞེས་སོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ནྱི་ཕན་ཚེགས་ཀྱི་འགེལ་པ་ལས། ཁང་པ་མྱི་མ་ཡྱིན་གྱིས་བཤྱིག་པ་ལས་ཕྱིས་ཁང་
པ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཅེས་རྒྱལ་པོའ་ི མྱིང་དུ་བྱས་པས་བཤྱིག་མ་ནུས་པས་ཞེས་དང་། སོབ་དཔོན་དགེ་
ལེགས་བཤེས་གེན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་བཞྱིས་བྱས་པས་ཞེས་སོ། །དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་གོང་ཁེར་ཆེན་པོར་ཤེས་
སོ། །བགང་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ཕན་ཚེགས་ལས་བཤད་ཅྱིང་། སོབ་དཔོན་དུལ་བ་ལྷ་ཡང་བཞེད་དོ། །སོབ་དཔོན་ཚུལ་
ཁྱིམས་བསྐྱངས་ནྱི། གནས་བཅས་མྱི་བགང་བར་ཟས་གཙང་དང་འཆར་ཀས་བསྒྲུབ་པ་སེར་སྐྱའྱི་གཞྱི་ནྱ་གོ་
དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་བགང་ངོ་། །ཁྱིམ་བདག་གྱི་མྱིང་མྱི་དན་པར་བརེད་ན། ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་
བརོད་བར་བྱ་སེ། འདྱི་ནྱི་མན་ཡོད་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་སྱིན་པའྱི་བུ་སེ་མགོན་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཟས་བྱྱིན་པས་
ཟས་སྱིན་དུ་གགས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་དུར་ཁོད་བསྱིལ་བ་ཚལ་དུ་བདེན་པ་མཐོང་བས་ན་འཕགས་པའོ། །ས་
བདག་གྱི་མྱིང་བརོད་དགོས་ན་མྱི་དབང་གསལ་རྒྱལ་བརོད་དོ། །བུད་མེད་དགེ་བསེན་མ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་བརོད་
དགོས་པ་བྱུང་ན། རྱི་དྭགས་དགའྱི་མ་ས་ག་སོས་སོ། །གེང་གཞྱི་གསལ་པོར་མྱི་དན་པ་བརེད་ངས་པའྱི་བློ་ཅན་
དག་གྱིས་ནྱི་འདྱི་དག་བརོད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོན་བྱུང་བའྱི་གཏམ་བརེད་ན་གོང་ཁེར་ནྱི་བ་རཱ་ཎ་སཱྱི་
སོས་ལ། ས་བདག་ཀང་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་སྱིན་ནོ། །བསེན་གནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་སྐྱེས་བའམ་དེ་
བཞྱིན་དུ་བུད་མེད་ལ་བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་སེར་བར་བྱེད་པ་ན་དང་པོའ་ི གཏམ་གྱི་སོར་བ་གེང་གཞྱི་གང་
ཡྱིན་ལ་ཀོག་པ་དན་པ་མྱི་གསལ་ན་བསབ་པ་བཅའ་བའྱི་གེང་གཞྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཡུལ་གང་ལ་བཅའ་བ་མཛད་
པ་དང་གང་ཟག་གང་ལ་བཅའ་བ་མཛད་པ་མདོར་བསྡུས་པ་འདྱི་ནྱི་ཐུབ་པས་ཕན་ཚེགས་ལས་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དོན་ནྱི་མན་ཡོད་དུ་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་ལ་བསེན་གནས་སྱིན་པ་དང་། ས་ག་མ་ལ་བསེན་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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གནས་སྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་སྐྱེས་པ་འདྱི་དང་བུད་མེད་འདྱི་ལ་བསེན་གནས་སྱིན་པར་བྱེད་ཅེས་པའྱི་
དོན་ནོ། །ཡང་ན་མན་ཡོད་དུ་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་གྱིས་བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་ནོ ད་པའྱི་དུས་
སུ་སྲོག་གཅོད་པ་ལས་བཟློག་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་སྐྱེས་པ་འདྱི་ཡང་སྲོག་གཅོད་པ་ལས་བཟློག་ཅེས་པ་དང་། ས་ག་
མས་སྲོག་གཅོད་པ་ལས་བཟློག་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་བུད་མེད་འདྱི་སྲོག་གཅོད་པ་ལས་བཟློག་ཅེས་པའྱི་དོན་
ནོ། །ཐོབ་པ་བསྲུང་བའྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་
བསན་པ་ལ་གསུམ། དང་པོར་གསུངས་ཚུལ་བསྡུ་བ། བར་གྱི་མཛད་པ་བསྡུ་བ། མཇུག་ཏུ་བཀའ་བསྡུ་བྱས་
པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། མདོ་སེ་གསུངས་ཚུལ། འདུལ་བ་གསུངས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐོག་
མར་གསུངས་པ་དང་། བར་དུ་གསུངས་པ་དང་། ཐ་མར་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་པས་ཐོག་མར་ཝཱ་རཱ་ཎ་
སཱྱིའྱི་གཞྱིར་ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་ཎྱི་ནྱ་སོགས་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་དང་ེ་བའྱི་ལྔ་སེ་རྣམས་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པས་བདེན་
བཞྱིའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ན་མདོ་སེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །འདྱིར་ཀོའུ་ཎྱི་ནྱ་དང་ལྷ་
བརྒྱད་ཁྱིས་བདེན་པ་མཐོང་ངོ་། །ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ནྱི། ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་ཎྱི་ནྱ་དང་། ར་ཐུལ་དང་། བཟང་ལྡན་དང་།
རླངས་པ་དང་། མྱིང་ཆེན་ནོ། །ེ་བའྱི་ལྔ་སེ་ནྱི། གང་པོ་དང་། གགས་པ་དང་། དྱི་མེད་དང་། བ་ལང་བདག་དང་།
ལག་བཟངས་སོ། །མདོ་སེའྱི་ཆོས་འཁོར་གྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་མདོ་སེའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གྱིས་པའང་སོན་པ་
གང་གྱིས་གནས་དེར་འཁོར་དེ་དག་ཀུན་ལ། དགེ་སོང་དག་འདྱི་ནྱི་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་སེ་ཞེས་པ་ནས།
ལམ་གྱི་བདེན་པ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་བར་གསུངས་པས་ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་ཎྱི་ནྱས་དག་བཅོམ་ཐོབ་
ཅྱིང་། ར་ཐུལ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིས་བདེན་པ་མཐོང་ངོ་། །མདོ་སེའྱི་ཆོས་འཁོར་གསུམ་པ་ནྱི། སོན་པ་གང་གྱིས་
འཁོར་ལྔ་སེ་ཀུན་ལ། དགེ་སོང་དག་གཟུགས་ནྱི་བདག་མ་ཡྱིན། ཚོར་བ་ནྱི་བདག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་
པ་གསུངས་པ་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཕུང་པོར་བཅས་པ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ཞགས་པ་འཆྱིང་བྱེད་
གཅྱིག་པུ་བར་གྱུར་པའྱི་འཆྱིང་བ་མཐའ་དག་གོལ་བར་མཛད་པས་ར་ཐུལ་ལ་སོགས་པ་གཞན་བཞྱིས་ཀང་དག་
བཅོམ་ཐོབ་བོ། །ཞུ་བ་མང་ཤོས་ལས། སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མཆོད་རེན་ལ་དད་པས་ཕག་འཚལ་བ་
རྣམས་ལ་སོན་པ་དང་པོ་འཁྲུངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་དང་། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་བསན་པར་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་བརེན་ནས་ཐམས་ཅད་བདེ་འགོར་སྐྱེ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །གྱིས་པ་འདུལ་བ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གསུངས་ཚུལ་ལ་གསུམ། བསབ་པའྱི་གཞྱི་དང་པོ་གསུངས་པ་དང་། བསབ་པའྱི་གཞྱི་གྱིས་པ་གསུངས་པ་
དང་། བསབ་པའྱི་གཞྱི་གསུམ་པ་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། བ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱི་
ཕྱིར་དུ་ཤམ་ཐབས་ཀྱི་གོས་དག་ལེགས་པར་བགོ་ཚུལ་དང་། རྱིང་ཐུང་འཚམ་པ་དང་། ཚུལ་མཛེས་པ་དང་།
ཟླུམ་པོར་བགོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱིས་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ཡང་དག་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསབ་པའྱི་
གཞྱི་གྱིས་ཀ་གསུང་ཚུལ་ནྱི། ཡང་བ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་ཐུབ་པས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་སོད་གཡོགས་ཀྱི་ཆོས་གོས་
ཟླུམ་པོར་རབ་ཏུ་བགོ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེ་ཇྱི་ལྟར་ན་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་དག་བག་ཡོད་པར་གོས་
ཟླུམ་པོར་ཡོངས་སུ་གོན་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་བགོ་བར་གསུངས་སོ། །བསབ་པའྱི་གཞྱི་གསུམ་པ་གསུངས་
ཚུལ་ལ་གྱིས། ལྷག་མ་མེད་པའྱི་ེས་པ་སང་བའྱི་བསབ་གཞྱི་བཅའ་བ་དང་། ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྱི་ེས་པ་
སང་བའྱི་བསབ་གཞྱི་བཅའ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐུབ་པས་ཡུལ་གང་དང་གང་ཟག་གང་ལ་བསབ་པ་བཅའ་བའྱི་
རྱིམ་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི་ཀ་ལན་ཀའྱི་གོང་ལ་སོགས་པར་བཟང་སྱིན་དང་ནོར་ཅན་ལ་སོགས་པ་མཐོ་རྱིས་དང་ཐར་
པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དེ་དག་མཐོ་རྱིས་དང་ཐར་པའྱི་ལམ་ལ་འགོད་པའྱི་དོན་དུ་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ཡང་བཅའ་བར་
མཛད་དོ། །ས་འགྱུར་ལས། ཐུབ་པས་རྱིམ་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
སོས་ཀ་ཚ་བས་ེན་པའྱི་དུས་ན་མཐའ་མེད་པའྱི་རྒྱ་མཚོར་ཤྱིན་ཏུ་སོ་བས་ཁྲུས་ལ་འཇུག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
ན་ཐོས་གང་གྱིས་དང་པོར་འདུལ་བ་ལ་སོ་བཞྱིན་དུ་གདུང་བ་ལས་སྐྱོབ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དྱི་མ་སོང་བར་
མཛད་པའྱི་བསབ་པའྱི་གཞྱི་བཅའ་བ་ལ་སྐུལ་བྱེད་བདག་ྱིད་ཆེན་པོ་དྲུག་སེ་རྣམས་སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་བསབ་པ་
འཆའ་བ་ལ་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ངོ་མཚར་བཅས་པའྱི་སོབས་པ་ཅན་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ས་ཚོགས་ཀྱི་གེང་སོང་བྱེད་ཡྱིན་
པས་འདྱི་དང་འདྱིས་བསྐུལ་ལོ་ཞེས་སྐུལ་བྱེད་མཚོན་པ་མེད་ཀང་བསབ་པའྱི་གཞྱི་འཆའ་བའྱི་སྐུལ་བྱེད་དུ་གྲུབ་
པ་སེ། དེ་དག་ེས་ལྟུང་གྱི་དྱི་མས་མ་གོས་པས་བཟང་པོ་དང་གཡོ་སྒྱུ་དང་བྲལ་བས་དང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཞེས་
བྱའོ། །དྲུག་སེ་གང་ཞེ་ན། དགའ་བོ་དང་། ེ་དགའ་དང་། འགོ་མགོགས་དང་། འཆར་ཀ་དང་། འདུན་པ་དང་།
ནབས་སོ་སེ་འདྱི་དག་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པས་མཁས་པ་དཔའ་བོ་དྲུག་སེར་གགས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
མྱི་མས་པར་བསྲུང་བར་མཛད་ཅྱིང་བསབ་པ་བཅས་པའྱི་རེས་སུ་འདའ་བར་མྱི་བྱེད་པས་སར་ཡང་དེ་དག་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
333

ཤྱིན་ཏུ་བཟང་ངོ་། །སོན་པས་ཀང་རབ་ཏུ་བསགས་ཤྱིང་། འདུལ་བའྱི་བླང་དོར་ལ་རྨོངས་བའྱི་མུན་པ་ཡང་
འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་མཁས་པ་དྲུག་སེ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ལྟར་ཡང་འདུལ་བའྱི་བསབ་པ་ལས་ནྱི་འདའ་
བར་མྱི་བྱེད་དོ། །དྲུག་སེ་གང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གྱི་སྲས་སུ་གྱུར་པ་དེ་དག་ལ་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མྱི་
ཁབ་སེ། གང་འདྱིར་སོན་པས་ེ་བར་བསན་པའྱི་བསབ་པ་སོན་པར་བྱེད་པའྱི་བཤེས་གེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
ཏོ། །གྱིས་པ་བར་གྱི་མཛད་པ་བསྡུ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
བདག་ྱིད་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་སོང་གྱི་མཛད་པ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྣམ་པ་བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་
བསགས་པའྱི་སྱིག་པ་དང་མྱི་ཤེས་པ་མ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུས་འགོ་བ་གྱིད་ཀྱིས་ལོག་པ་འདྱི་གང་གྱིས་དམ་པའྱི་
ཆོས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བསན་པའྱི་ལག་པས་བསྐུལ་ཏེ་མྱི་ཤེས་པའྱི་གྱིད་ལས་སད་པར་མཛད་པའོ། །དེ་ཡང་ཇྱི་
ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡུན་རྱིང་སེ་གངས་མེད་གསུམ་ནས་ཡང་དག་པའྱི་དོན་ལེགས་པར་གོམས་པའྱི་མྱི་ཤེས་རྣམས་
བསྐྱེད་པར་མཛད་པའྱི་མཁེན་པ་དང་། མཐའ་ཡས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའྱི་ཐུགས་རེས་ཐུགས་
བརླན་པར་མཛད་པའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། རྣམ་འབྱེད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གསོན་ཞྱིང་
བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞྱིང་བཞེས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བགྱི་བ་བཅུ་མངའ་སེ། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ཇྱི་སྲྱིད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་མ་བསན་པ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་དུ་སེམས་ཅན་གཞན་གྱིས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་སེམས་མ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་མ་བཏུལ་
བ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་དུ་སྐུ་ཚེའྱི་ལྔ་ཆ་མ་ལུས་པ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་དུ་མཚམས་གཅད་པ་མ་མཛད་པ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་དུ་
ན་ཐོས་ཟུང་གཅྱིག་མཆོག་ཏུ་ལུང་མ་བསན་པ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་དུ་གོང་ཁེར་ཀུན་འོད་དུ་ལྷ་ལས་བབས་པ་མ་
བསན་པ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་དུ་མན་ཡོད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་མ་བསན་པ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་དུ་མཚོ་མ་དོས་པར་ན་
ཐོས་རྣམས་དང་ཐབས་གཅྱིག་ཏུ་སོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལུང་མ་བསན་པ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་དུ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་
བདེན་པ་དག་ལ་མ་བཀོད་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པའྱི་དོན་བཤད་པ་ནྱི།
གཞན་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་བརན་པ་ཕྱིར་མྱི་
ལྡོག་པ་ལ་འགོད་པ་དང་། སྐུ་ཚེའྱི་ལྔ་ཆ་འདོར་བ་སེ་ལྔ་ཆ་གཅྱིག་གྱིས་ཐུང་བར་མཛད་པ་ནྱི་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་
དུས་ན་བརྒྱད་ཅུར་བཞུགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཅན་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་མཆོག་གྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བ་དང་། ལས་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་མཚམས་ཆེན་པོ་གཅད་པ་
བསྒྲུབ་པ་དང་། མན་ཡོད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསན་པ་དང་། གོང་ཁེར་གསལ་བར་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལྷའྱི་
གནས་སུ་གཤེགས་པ་སེ། སྐས་གསུམ་ལས་དབུས་བཻ་ཌཱུརྻའྱི་སྐས་ནས་སོན་པ་བྱོན་ནས་མར་བབས་པའྱི་དུས་
སུ་གཡས་གསེར་གྱི་སྐས་ལས་ཚངས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་། གཡོན་དངུལ་གྱི་སྐས་ནས་བརྒྱ་བྱྱིན་
འཁོར་བཅས་བབས་པར་བཤད་དོ། །མཚོ་མ་དོས་པར་ན་ཐོས་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་སོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་
ལུང་བསན་པ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་ཡབ་ཡུམ་བདེན་པ་མཐོང་བ་ལ་མ་བཀོད་པ་དེ་སྲྱིད་ཀྱི་བར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་
བར་མྱི་མཛད་དེ། མཛད་པ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་ནས་གོང་ཁེར་ར་ཅན་དུ་བྱོན་ཏེ་མཚན་མོའ་ི གུང་ཐུན་ལ་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཕན་ཚེགས་ལས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་བཀའ་བསྡུ་
བྱས་པའྱི་ཚུལ་ལ་ལྔ་སེ། གང་གྱིས་བསྡུས་པ་དང་། བསྡུས་པའྱི་དཔང་པོ་དང་། སྡུད་པའྱི་འཁོར་དང་། ཡུལ་གང་
དུ་བསྡུས་པ་དང་། བསྡུ་བའྱི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བསེན། བཤད། བསྡུ་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་
འདས་པའྱི་ཕྱིར་དེ་དབྱར་ནྱ་གོ་དྷའྱི་ཕུག་ཏུ་མ་སྐྱེས་དགས་སྱིན་བདག་བྱས་ནས་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་ཀུན་
དགའ་བོ་ལ་སོར་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་སོས་ཏེ་བསྐྲད་ནས་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏེ། དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱར་ཚང་
ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་གང་གྱིས་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་འདྱི་ལེགས་པར་བསྡུས་པས་སྡུད་བ་པོ་ཀུན་
དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཇྱིག་རེན་གྱི་མུན་པ་སེལ་
བས་བླང་དོར་སང་བར་མཛད་པའྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བའྱི་གྲུ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་
གསུམ་སེ། མདོ་སེ་བསྡུ་བའྱི་ཚུལ་དང་། འདུལ་བ་བསྡུ་བའྱི་ཚུལ་དང་། མ་མོ་བསྡུ་བ་ལ་བསགས་པའོ། །དང་པོ་
ནྱི། སེང་གེའྱི་ཁྱི་ལ་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའྱི་སམ་སར་གྱི་སེང་ན་ཀུན་དགའ་བོ་བཞག་ནས་འོད་སྲུང་གྱིས། སོན་
པ་འཇྱིག་རེན་ཕན་བཞེད་པ། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི། །རྣམ་པ་མཆོག་གྱིས་གང་བཤད་
པ། །ཚེ་དང་ལྡན་པས་མདོ་སེ་སྡུས། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྱིང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། གང་ལ་ཆོས་རྣམས་
རབ་གནས་པ། །འཇྱིག་རེན་གསུམ་པོས་རག་ཏུ་མཆོད། །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསོད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོས་
ཀང་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ་ཡྱིད་ལ་བཞག་ནས་མངོན་སུམ་དུ་ཐོས་པ་དང་བརྒྱུད་ནས་ཐོས་པ་རྣམས་མདོ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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སེ་དང་པོ་གསུངས་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་བསྡུས་པས་ན་གང་ཞྱིག་ཀུན་དགའ་བོ་ལའང་ཕག་འཚལ་
ལོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གསུང་རབ་མང་དུ་ཐོས་པའྱི་མཐུ་ཡྱིས་སྐྱེ་བའྱི་ལགས་སྒྲོག་རྣམས་ལས་
གོལ་བ་དང་། མང་དུ་ཐོས་པ་འཛིན་པ་དང་། མདོ་སེའྱི་སེ་སོད་ས་ཚོགས་ཀྱི་སྡུད་པ་པོའ །ོ །གྱིས་པ་འདུལ་བ་
བསྡུ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། སར་བཞྱིན་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ེ་བར་འཁོར་གང་གྱིས་འདུལ་བ་བསྡུས་པས་ན་གང་
སྡུད་བ་པོ་མཁས་པ་ེ་བར་འཁོར་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ངན་སོང་གྱི་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཅན་
གྱི་ནད་འདུལ་བའྱི་ལེགས་བཤད་དྱི་མ་མེད་པའྱི་སགས་ཀྱིས་གསོ་བར་མཛད་པའོ། །གསུམ་པ་མ་མོ་བསྡུ་བ་
ལ་བསགས་པ་ནྱི། མདོ་སེ་དང་འདུལ་བའྱི་དོན་བསྲུང་བའྱི་ཆེད་དུ་མ་མོ་བསྡུས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་
ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ལ་སོགས་པ་གང་གྱིས་ཀུན་ནས་མ་མོའ་ི སེ་སོད་ཀྱི་ཚིག་དོན་བསྡུས་ཏེ་རབ་ཏུ་བསན་པ་
ཡྱིས་སྒྲོན་མེ་བཞྱིན་དུ་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཛད་པ་བློ་ལྡན་འཕགས་པ་འོད་སྲུང་ལའང་
ཕག་འཚལ་ལོ། །འོད་སྲུང་གྱིས་བསྡུ་བ་བྱས་པའྱི་བསོ་བ་ཡང་གསུངས་ཏེ། ཀེ་མ་སོབས་བཅུ་མངའ་བའྱི་
གསུང་ནྱི་ཚད་མེད་པ། །འགོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་བསན་བཅོས་འདྱི་བསྡུས་པས། །གང་ན་འཇྱིག་རེན་བློ་ངན་
མུན་བྱེད་ཆུད་ཟོས་པ། །བློ་གོས་རབ་རྱིབ་བསལ་བས་སྒྲོན་མར་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། འོད་སྲུང་འདྱིས་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཏུ་སེ་སོད་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་
ལེགས་པར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་པས་འོད་སྲུང་འདྱི་ནྱི་ལྷར་བཅས་མྱི་ཡྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་དམ་ཆོས་ཀྱི་སང་བ་ཆེས་ཆེར་
མཛད་པ་པོ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་བསྡུས་པའྱི་དཔང་པོ་ནྱི། གང་དུ་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཀུན་དགའ་བོ་
སོགས་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་དང་། སྱིག་པ་རྱིང་དུ་སང་པའྱི་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ནྱི་ཕན་ཚུན་དཔང་པོར་གྱུར་
པའྱི་ཕྱིར་དམ་པའྱི་ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའྱི་དཔང་པོར་གགས་སོ། །གསུམ་པ་སྡུད་པའྱི་འཁོར་ནྱི། བརྒྱ་
བྱྱིན་གྱིས་ཐོག་མར་བྱས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་གུས་པ་ཡྱི་གནས་གང་དུ་འཁོར་འདུས་པ་ཆེན་པོས་
ནམ་མཁའྱི་ངོས་འདྱི་རྒྱན་འགམ་པ་བཞྱིན་དུ་མཛེས་པར་བྱས་སོ། །བཞྱི་པ་ཡུལ་གང་དུ་བསྡུས་པ་ནྱི། གང་དུ་
རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཀྱི་གནས་སུ་གགས་པ་དེར་བསྡུས་སོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་གནས་ཀྱི་མཐར་
ཡང་ནྱི་ས་གཞྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་ལག་ནས་ཀུན་ཏུ་འཐོར་བ་ཡྱིས་ཡུན་རྱིང་དུ་མཛེས་པར་གྱུར་པ་ཆོད་
པར་འོས་པའོ། །ལྔ་པ་བསྡུས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། སོན་པ་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་དང་བཅས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
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གང་གྱི་ཚེ། དམ་པའྱི་ཆོས་དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་འདམ་དུ་བྱྱིང་བ་བཞྱིན་དུ་
ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ནུབ་ཅྱིང་མས་སུ་དོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པས་སེ་སོད་གསུམ་ལེགས་པར་བསྡུས་པས་
སར་ཡང་ཡྱིད་སོས་པར་མཛད་པའོ། །འོད་སྲུང་གྱིས་སོན་པའྱི་བཀའ་བཞྱིན་བྱ་བ་བྱས་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་
ཤེས་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསན་པ་གཏད་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོས་
ཀང་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་དང་དག་བཅོམ་པ་ྱི་མ་གོང་པ་ལ་གཏད་དོ། །ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་ེར་སས་ལ། དེས་
དྷྱི་ཏྱི་ཀ་ལ་དང་། དེས་ནག་པོ་པ་ལ་དང་། དེས་ལེགས་མཐོང་ལ་གཏད་དོ། །དེ་དག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པའྱི་གཏད་རབས་བདུན་ནམ་བརྒྱད་དེ། བསྡུ་བ་དང་པོའ །ོ །བཀའ་བསྡུ་བ་གྱིས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་
ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་ཅུ་ལོན་པ་ན་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་རུང་བ་བྱ་བ་
སོགས་མྱི་རུང་བའྱི་གཞྱི་དུ་མ་བྱས་པ་ལོག་རོག་བསལ་བའྱི་དོན་དུ་ཀུན་དགའ་བོའ ་ི སོབ་མ་དག་བཅོམ་པ་
ཐམས་ཅད་འདོད་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་གགས་པས་ཐོས་ནས་སུན་དབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཡངས་པ་ཅན་དུ་དག་
བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱ་འདུས་ཏེ་དག་བཅོམ་པ་གགས་པས་དེ་དག་རུང་རམ་ཞེས་བརོད་ཅྱིང་། གཞན་རྣམས་
ཀྱིས་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ་སུན་ཕྱུང་ནས་དག་པའྱི་བཅའ་བ་བྱས་ཏེ་སེ་སོད་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་བསྡུས་ཏེ།
དེའྱི་སྱིན་བདག་རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མེད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཕན་ཚེགས་དང་གཞྱི་ལས་འབྱུང་ངོ་། །བསྡུ་བ་གསུམ་པ་ནྱི།
སངས་རྒྱས་འདས་ནས་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ན་ཕལ་ཆེན་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་དང་། གནས་བརན་པ་དང་།
མང་པོས་བཀུར་བ་སེ་ར་བའྱི་སེ་བཞྱི་ལས་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གེས་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་དུལ་པའྱི་ལྷས་སེ་པ་ཐ་
དད་བསན་པ་བསྡུས་པ་ལས། ཤར་དང་ནུབ་དང་གང་རྱི་དང་། །འཇྱིག་རེན་འདས་པར་སྨྲ་བའྱི་སེ། །བཏགས་
པར་སྨྲ་བའྱི་སེ་པ་དང་། །ལྔ་ཚན་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་ཏེ། །གཞྱི་ཀུན་པ་དང་འོད་སྲུང་སེ། །ས་སོན་སེ་དང་ཆོས་
སྲུང་སེ། །མང་ཐོས་གོས་དམར་སོབ་མ་དང་། རྣམ་པར་ཕེ་སེ་སྨྲ་བའྱི་སེ། །ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་
ཡྱིན། །རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གནས་འཇྱིག་མེད་གནས། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་གནས་བརན་པ། །ས་སྒྲོགས་རྱིས་
དང་སྲུང་བ་པ། །གནས་མ་བུ་ཡྱི་སེ་རྣམས་ནྱི། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་རྣམས་པ་གསུམ། །ཞེས་འབྱུང་སེ་དེ་རྣམས་
ལྟ་སོད་ཅུང་ཟད་མྱི་མཐུན་ཀང་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཁ་ཆེའྱི་དགོན་པ་ཛཱ་ལནྡྷ་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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རར་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནྱི་ཀས་སྱིན་བདག་བྱས་ནས་སུརྣྱི་ཀ་ལ་སོགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། བ་སུ་མྱི་ད་ལ་
སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི པཎྱི་ཏ་ལྔ་བརྒྱས་མཛད་པར་ལུང་ཕན་ཚེགས་
ཀྱི་འགེལ་པ་སེ་ཁེར་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་གཏམ་རྱིང་པ་ལས་གགས་སོ། །དེས་གཟུང་པའྱི་འདུལ་བ་བཤད་ཟྱིན་ནས།
གསུམ་པ་འདུལ་པའྱི་དོན་ལ་བརོན་པར་གདམས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་བསན་པ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གྱིས་ཀྱི། མདོར་བསན་པ་ནྱི། ཕྱིན་དྲུག་གྱི་སད་པ་
སད་པར་མཛད་དོ། །གང་གྱིས་ན་ཐུབ་པས་སོ། །གདན་དམ་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ནྱིའོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་ན་སྐྱོབ་པའྱི་
དཔུང་དང་བྲལ་བ་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ཀྱི་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་སྐད་སེལ་བར་བྱེད་ཅྱིང་། ལམ་གྱི་རེན་མངོན་
མཐོ་ལ་བཀོད་ནས་སྡུག་བསལ་མ་ལུས་པ་ེ་བར་ཞྱི་བའྱི་ཐར་པའྱི་དོན་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །ཚུལ་ནྱི་བརོན་
འགྲུས་བསྐྱེད་པས་སོ། །གནས་འཁོར་བར་རོ། །དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་བསྐལ་པ་དུ་མར་རོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ནྱི།
ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་སོད་པ་ཇྱི་ལྟར་མཛད་ཅེ་ན། སྱིན་པ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་དུ་སྐྱེས་པའྱི་ཚེ་ན་འོད་འབར་བའྱི་རྱིན་
པོ་ཆེས་མཛེས་པའྱི་དབུ་མགུལ་པ་དང་བཅས་པ་སྱིན་པར་བཏང་བ་དང་། གོས་ནྱི་དབུ་ལ་ཐོད་དུ་བཅྱིངས་པ་
བཏང་བའམ། ཡང་ན་གོས་ནྱི་པགས་པ་སེ་ཡུལ་བ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་རྱི་ལ་གནས་པའྱི་གཅན་གཟན་ཀུན་ཏས་རྒྱལ་པོ་
ཚངས་སྱིན་གྱིས་བསྐུལ་བའྱི་རྔོན་པས་བཏང་བའྱི་མྱི་ལ་པགས་པ་བྱྱིན་ནས་ལུས་སྲྱིན་བུ་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུར་
ཟར་བཅུག་པའོ། །རང་གྱི་ཤ་བྱྱིན་པ་ནྱི། བརྒྱ་བྱྱིན་ཁར་སྤྲུལ་པ་ལ་ཤ་བྱྱིན་པ་ལྟ་བུའོ། །རུས་དུམ་བྱྱིན་པ་ནྱི།
གང་པོ་ཆེ་མཆེ་བ་དྲུག་པས་རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱྱིན་གྱིས་བཙུན་མོས་བསྐུལ་བའྱི་རྔོན་པ་ལ་མཆེ་བ་བྱྱིན་
པའོ། །ཁག་རྒྱུན་བཏང་བ་ནྱི། རྒྱལ་པོ་བྱམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་གནོད་སྱིན་ལྔ་ལ་ཁག་བྱྱིན་པའོ། །སྲས་ཀང་ཟླ་
བ་ཚེས་པའྱི་ཆ་དང་འད་བ་དང་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་བཙུན་མོ་མཆོག་བྱྱིན་པ་ནྱི་མཆོད་བརོད་དུ་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །སེམས་ཅན་གང་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་དུ་མཛད་པ་རླབས་ཆེན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་དོ། །འདྱི་དག་གྱིས་ཕྱིན་
དྲུག་གྱི་དང་པོ་སྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་བསན་པས་གཞན་རྣམས་ཀང་མཚོན་ནས་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་འབྲས་བུ་ལ་
ལོངས་སོད་པ་བསན་པ་ནྱི། ཚོགས་གྱིས་ཀྱི་དཔལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡྱི་གོ་འཕང་བརེས་
ནས་ཞྱི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་གྱི་ཆོས་བསན་པ་འདྱི་དོན་མེད་པའྱི་སོམ་ལས་དང་ལྟུང་བ་རྣམས་སོ་
རྣམ་པ་ཀུན་ནས་སངས་ཏེ་ཇྱི་སྲྱིད་དམ་པའྱི་ཆོས་མ་ནུབ་ཀྱི་བར་དུ་ཞྱི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་
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ཡང་དག་བརོན་པར་བྱའོ། །འོ་ན་བསན་པ་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་མྱི་ནུབ་པར་གནས་ཤེ་ན། བསྐལ་བཟང་དང་། ལས་བརྒྱ་
པ་དང་། ཕན་ཚེགས་ལས་བསན་པ་ལོ་སོང་དང་། པདྨ་དཀར་པོ་དང་། ཟླ་བ་སྱིང་པོ་ལས་ྱིས་སོང་དང་། སོབ་
དཔོན་པདྨའྱི་ངང་ཚུལ་གྱིས་རོ་རེ་གཅོད་པའྱི་འགེལ་པར་ྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་། སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན་དང་།
འཇམ་དཔལ་གགས་པ་དང་། འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་གཞུང་ལས་ལྔ་སོང་དུ་གནས་པར་
གསུངས་ལ། བལ་པོའ ་ི རྒྱལ་པོ་འོད་ཟེར་གོ་ཆ་དང་། བདག་ྱིད་ཆེན་པོ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་བཞེད་པས་ཆུ་མོ་
བྱ་ལོ་ཕན་ཆད་ལ་སུམ་སོང་བཞྱི་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ར་བརྒྱད་འདས་ཤྱིང་། ད་སེ་ལོ་སོང་དང་ལྔ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ར་
གྱིས་ནས་ནུབ་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ལ། ལྷ་མོ་དྱི་མ་མེད་པ་ལུང་བསན་པའྱི་མདོའ ་ི རེས་སུ་འབྲང་ནས་རེ་
བཙུན་གགས་པ་རྒྱ་མཚན་དང་། ཆོས་ཀྱི་རེ་ས་སྐྱ་པཎྱི་ཏས་ཀང་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །བཤད་པ་
ྱིད་ེ་བར་དགོད་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་བྱ་བ་ལ་གསུམ། གང་ཞྱིག་བཤད་པ་
དང་། བཟོད་པར་གསོལ་བ་དང་། བཤད་པའྱི་དགེ་བ་བསོ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་བཀའ་ར་
བའྱི་ལུང་དང་། བཤད་པའྱི་ལུང་ནྱི་ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཏེ། ལུང་གྱི་ཆོས་གང་ཅུང་ཟད་སོས་ཀང་
སན་ངག་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ་ངག་ཚིག་དྱི་མ་མེད་པས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཏེ། འདྱི་ལས་བསན་པའྱི་དོན་ཐོས་པ་དང་བསམ་པའྱི་ཐབས་
ཀྱིས་བསྒྲུབ་པས་འབྲས་བུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་མྱང་འདས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། ར་བའྱི་ལུང་དང་དེ་ལས་གཞན་
བཤད་པའྱི་ལུང་གྱིས་པོའ་ི དོན་འགེལ་འདྱི་དག་བཅོམ་པ་བེ་ཤ་ཀས་བྱས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སར་ཡང་བེ་ཤ་
ཀས་ཀང་དོན་འགེལ་བྱས་པ་ལ་གང་ཞྱིག་དོན་ཆད་པས་མ་ཚང་བ་དང་ལྷག་པར་བྱས་པར་དག་གམ། ལུང་གྱི་
དགོངས་པ་ལས་གཞན་དུ་བྱས་པ་དང་། སར་བཤད་པའྱི་ར་བའྱི་ལུང་དང་། བཤད་པའྱི་ལུང་རྣམས་ལས་གོ་
རྱིམ་འཆོལ་བར་བཤད་ཀང་རུང་། དེ་ཀུན་རང་བཞྱིན་ཞྱི་བ་དགེ་བའྱི་བསམ་པས་བྱས་པས་བཟོད་པར་མཛོད་
ཅྱིག ེས་པ་ཡོད་པ་སྲྱིད་དམ་ཞེ་ན། ེས་པ་ཡོད་པ་སྲྱིད་དེ། མ་ང་བ་བགོད་དཀའ་བའྱི་ལམ་དུ་ལོང་བ་བརེག་
འཆོས་པ་སྲྱིད་པ་མྱིན་ནམ་ཅྱི་སེ་སྲྱིད་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་བཤད་པའྱི་དགེ་བ་བསོ་བ་ལ་གསུམ་སེ། རེན་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པར་སོན་པ། གཞུང་དར་བར་སོན་པ། བསན་པ་གནས་པར་སོན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གནས་སྐབས་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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དད་པ་དང་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱིས་བརྒྱན་ཅྱིང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་གྱི་
བར་དུ་ཚེ་རབས་གཞན་དུའང་བསེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་འཁོར་བའྱི་ལུས་ཅན་རྣམས་
དང་བདག་ྱིད་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་འདམ་ལས་རྣམ་པར་བརྒལ་ནས་མྱ་
འདས་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་པའོ། །རྒྱུ་གང་གྱིས་ན་དགེ་སོང་གྱི་བསབ་བྱའྱི་ཆོས་རོགས་པར་སོན་པ་འདུལ་བ་
ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་བའྱི་རྒྱུད་ལྟར་མཛེས་པ་ལེགས་པར་བརྒྱུས་པ་ལས་གང་ཐོབ་པའྱི་བསོད་
ནམས་དེ་ཡྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གང་ཟག་གང་དག་གནས་སྐབས་སུ་ཚུལ་ཁྱིམས་དྱི་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པར་
འདོད་ཅྱིང་། མཐར་ཐུག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་གོང་ཁེར་དུ་འཇུག་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རག་ཏུ་ཚིག་
ལེའུར་བྱས་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་ཚིག་ཀོག་པ་དང་འདོན་པ་དང་དོན་འདྱི་སེམས་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་པར་ཤོག གསུམ་
པ་ནྱི། ཇྱི་སྲྱིད་འཇྱིག་རེན་ན་གནས་པའྱི་འགོ་བ་ཀུན་དུས་ཇྱི་སྲྱིད་འདོད་ཆགས་མེ་ཡྱིས་དགའ་མགུར་བསྲེག་པ་
དང་། དེ་ཡྱི་རྣམ་སྱིན་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆྱི་བའྱི་གདུང་བས་གདུང་བ་དེ་སྲྱིད་དུ་སེམས་ཀྱི་དྱི་མའྱི་རྒྱུན་ངན་པ་
རབ་ཏུ་འཁྲུད་པའྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་བཀའ་རགས་ཏེ་གསུང་རབ་གངྒཱའྱི་ཆུ་རྒྱུན་ལྟར་དྱི་མ་ཞྱི་བའྱི་སད་དུ་གནས་
པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་པའོ། །འཕགས་པ་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའྱི་བཞེད་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་མེ་
ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ར་བའྱི་ལུང་དང་བཤད་པའྱི་ལུང་མཐའ་དག་གྱི་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པའྱི་འདུལ་བ་འཛིན་
པ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་དགེ་འདུན་འབངས་ཀྱི་སོབ་མ་དག་བཅོམ་པ་དཔལ་འཕགས་པ་ས་གའྱི་ལྷས་མཛད་པའྱི་
ཚིག་དོན་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་རོགས་སོ། །འཕགས་པ་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཅེས་བའྱི་དོན་ནྱི། འོད་ལྡན་ལས། སོན་ནྱི་
ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་འདྱི་གཅྱིག་པུར་གནས་པ་ལས། སོན་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་དེ་ལ་
བརེན་ནས་སེ་བ་གཞན་དག་བྱུང་བས་དེ་དག་གྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་
གསུངས་སོ། །ལོ་པཎ་གང་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ནྱི། འཕགས་པའྱི་ཕོ་བྲང་བྱང་ཕོགས་སུ། །ལྷ་རྒྱལ་བླ་མ་ཞྱི་བ་
འོད། །དམ་ཆོས་སྐྱོང་མཛད་སྐུ་དྱིན་ལ། །ཆོས་དབྱྱིངས་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་དུ། །མཁས་པ་ཛ་ཡཱ་ཨ་ཀ་
ར། །སེགས་ཚུལ་པྲ་ཛྙཱ་ཀཱྱིརྱི་ཡྱིས། །གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བདག་གྱིས་བསྒྱུར། །དགེ་དེས་ཐུབ་བསན་རྒྱས་པར་
ཤོག །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཕགས་པ་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའྱི་དགེ་སོང་པཎྱི་ཏ་ཛ་ཡཱ་ཨ་ཀ་ར་གུཔ་
ཏའྱི་ཞལ་ས་ནས་དང་། སྒྲ་སྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བསེལ་འོར་པྲ་ཛྙཱ་ཀཱྱིརྱིས་བསྒྱུར། སར་ཡང་བལ་པོའ ་ི པཎྱི་ཏ་ཛ་ཡཱ་ཨ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཀ་ར་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སོང་པྲ་ཛྙཱ་ཀཱྱིརྱིས་བསྒྱུར་ཅྱིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།མེ་ཏོག་ཕེང་
བརྒྱུད་ཚིག་དོན་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །ལེགས་བཤད་འོད་ཀྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་གསལ་བྱས་པའྱི། །དགེ་བ་འདྱི་ཡྱིས་འགོ་
བ་མ་ལུས་པ། །དག་བཅོམ་མཆོག་གྱི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །ལྷ་དང་
མྱི་ཡྱི་སྐྱེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ནས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་མཆོག་ཀུན། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་
པ་ྱིད་གྱུར་ཅྱིག །བདག་གྱིས་སེ་སོད་གསུམ་ལ་མཁས་པར་སངས། །སོམ་གསུམ་མྱིག་འབྲས་བཞྱིན་དུ་
གཅེས་པར་བསྲུངས། །སོ་གསུམ་བྱ་བས་ཐུབ་བསན་རྒྱས་པར་བྱས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་
དགེས་པར་མཛོད། །ཀེ་མ་གང་དག་གངས་རྱིའྱི་ཁོད་འདྱི་ན། །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཁས་པར་ཁས་འཆེ་
ཞྱིང་། །དམ་ཆོས་འདུལ་བའྱི་ཚིག་ལའང་མ་སངས་པར། །བླང་དོར་གནས་ལ་རྨོངས་པས་གང་མཐོང་
ནས། །བདག་གྱི་ལྷག་བསམ་ྱིན་མོར་བྱེད་པ་ཡྱིས། །དམ་ཆོས་འདུལ་བའྱི་པད་ཚལ་གསལ་བར་བྱས། །ཐར་
འདོད་བློ་གསལ་རྐང་དྲུག་ལྡན་པ་རྣམས། །དེང་ནས་ལེགས་བཤད་དར་དྱིར་སྒྲོགས་པར་གྱིས། །བདག་ཀང་
དེང་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། བསབ་གསུམ་ནོར་བུའྱི་རྒྱན་དང་མྱི་འབྲལ་ཞྱིང་། །གསུང་རབ་རྱིན་ཆེན་མཛོད་
ལ་དབང་འབྱོར་ནས། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་རེ་བ་སྐོང་བར་ཤོག །སོ་སོ་ཐར་པའྱི་ར་བ་རབ་བརན་ཅྱིང་། །བཤད་
ལུང་བཞྱི་ཡྱི་ཡལ་འདབ་རབ་ཏུ་རྒྱས། །དགོངས་འགེལ་བཞྱི་བཅུའྱི་མེ་ཏོག་རྣམ་པར་བཀ། །ཞུགས་གནས་
འབྲས་བུའྱི་ཁུར་གྱིས་གཡུར་ཟ་བའྱི། །དམ་ཆོས་འདུལ་བ་དཔག་བསམ་ལོན་པའྱི་ཚལ། །འགོ་བློའ ་ི འཛིན་མ་
ཀུན་ལ་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིགཤ །།འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད་ཅེས་
བྱ་བ་འདྱི་ནྱི། གཞུང་འདྱི་ལ་རྒྱ་གར་བའྱི་འགེལ་པ་མྱི་སང་ཡང་གཞུང་འདྱི་གང་ལ་བརེན་ནས་བརམས་པའྱི་
གཞྱི། ར་བའྱི་ལུང་སོ་སོ་ཐར་པ་དང་། བཤད་པའྱི་ལུང་སེ་བཞྱི་དང་། དཔའ་བོས་མཛད་པའྱི་སོ་ཐར་གྱི་འགེལ་
བ་བམ་པོ་ྱི་ཤུ་ར་བདུན་པ་དང་། ཁད་པར་བཤེས་གེན་གྱིས་མཛད་པའྱི་སོ་ཐར་གྱི་འགེལ་པ་འདུལ་བ་
བསྡུས་པ་བམ་པོ་བཅོ་ལྔ་པ་དང་། བྱི་མ་ལ་མྱི་ཏས་མཛད་པའྱི་སོ་ཐར་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་
དང་། དཱ་ན་ཤཱྱི་ལ་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི་སོ་ཐར་གྱི་འགེལ་པ་ཚིག་གྱི་བརེད་བྱང་བམ་གྱིས་མ་དང་། དགེ་
ལེགས་བཤེས་གེན་གྱིས་མཛད་པའྱི་གཞྱི་འགེལ་བསྒྱུར་འཕོ་བམ་པོ་བཅུ་གཅྱིག་པ་དང་། དུལ་བ་ལྷས་མཛད་
འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་འགེལ་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ྱི་འོད།
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པའྱི་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགེལ་བ་བམ་པོ་བཅོ་ལྔ་པ་དང་། གཞུང་བླ་མའྱི་ནང་ཚན་ལུང་ཞུ་བའྱི་འགེལ་པ་མདོ་སེ་
འཛིན་པ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་གྱིས་མཛད་པ་བསྒྱུར་འཕོ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་བསྐྱངས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཕན་
ཚེགས་ཀྱི་འགེལ་པ་བམ་བཅུ་མ་དང་། ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཀརྨ་ཤ་ཏམ་བམ་པོ་བཅུ་གྱིས་པ་དང་།
མདོ་ར་བམ་པོ་དགུ་པ་དང་། དེའྱི་རང་འགེལ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གེན་གྱིས་མཛད་པའྱི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་བམ་
པོ་བདུན་ཅུ་པ་དང་། ཤཱཀ་འོད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཀཱ་རྱི་ཀཱ་སུམ་བརྒྱ་པ་དང་། དེའྱི་རང་འགེལ་འོད་ལྡན་བམ་
བརྒྱད་མ་དང་། དགེ་འདུན་བཟང་པོས་མཛད་པའྱི་ཀཱ་རྱི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པ་དང་། དེའྱི་འགེལ་པ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས་
མཛད་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚོང་དཔོན་གྱིས་མཛད་པའྱི་འདུལ་བའྱི་བསོད་པ་དང་། དེའྱི་འགེལ་པ་
དུལ་བ་ལྷས་མཛད་པ་དང་། འདུལ་བའྱི་ལེགས་བཤད་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་བརེན་ནས་མཁས་པའྱི་མཁས་པ་
ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་བློ་གསལ་བ་དང་། འདུལ་མངོན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་མཐར་སོན་པ་དམར་སོན་ཆོས་རེའྱི་གསུང་
གྱི་བདུད་རྱིས་བློ་གོས་ཀྱི་དབང་པོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའྱི་དགེ་སོང་སེ་སོད་གསུམ་པ་རོང་སོན་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ་ཤཱཀ་
རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཁས་པའྱི་འབྱུང་གནས་བོད་ཀྱི་རོ་རེ་གདན་དཔལ་ལྡན་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོག་གྱི་
སེ་ཆེན་པོར་སར་བ་འདྱིས་ཀང་བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་དྱི་མ་མེད་པ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་
པར་གྱུར་ཅྱིགཤ །།འདྱི་བསྒྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི། །དགེ་བའྱི་ར་བ་གང་ཐོབ་པ། །དེས་ནྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས། །བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །འགོ་བའྱི་སྡུག་བསལ་སན་གཅྱིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་
འབྱུང་བའྱི་གནས། །བསན་པ་རེད་དང་བཀུར་སྱི་དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རྱིང་གནས་གྱུར་ཅྱིག །བྱང་ཕོགས་སྐྱོང་
བའྱི་སྐྱོབ་པ་མཆོག་གྱུར་པ། །མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ཡོངས་སུ་གང་བའྱི་གནས། །གངས་རྱིའྱི་ཁོད་འདྱིར་
བསན་པ་གསལ་མཛད་པ། །ས་སྐྱ་པ་ཡྱི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིག །གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྟེ་བ་རོ་རེ་
གདན། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའྱི་ཆོས་སྲྱིད་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིང་། །སྤྲུལ་པའྱི་གདུང་བརྒྱུད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་དང་། །ཀུན་
ཀང་ཕྱིན་ལས་ནམ་མཁར་མམ་པར་ཤོག །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་
རུས་སེལ།། །།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

