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༄༅། །ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་གི་དཀའ་གནས་སོ་སོའ་ིདོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཟླ་བའི་ཤིང་རྟ་
ཞྱེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།། སྭསྟི། སྟོན་པ་ཐུགས་རྱེ་ཅན་དྱེའི་བསྟན་པའི་རྩ་བ་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བའི་སིང་པོ་
ལག་ལྱེན་གི་ཆོ་ག་ྱེར་མཁོ་ལུང་བཞིན་བསྡུས་པ། །མཚམས་སོར་ལྱེགས་པར་བཤད་པའི་བ་དན་དཀར་པོའ་ི
རྔ་དབངས་ཀི་ཕྱེང་བ་ཞྱེས་བ་བ། །ཐུགས་རྱེའི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ིད་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །དཔལ་ལྡན་ཞི་བའི་དགོན་པར་འཇུག་ལ་མངོན་དགའི་སྐལ་བཟངས་སོབ་མའི་བསོད་ནམས་ལོན་པ་རྒྱས་
པའི་ནགས་ཀི་ནང་ཞིག་ན། །མཆོག་ཚོགས་འདུས་པའི་ལས་ཀི་ལུས་སྟོབས་རབ་གིམས་བྱུང་དང་བཅས་པའི་
རལ་པ་འཐུག་པོའ་ིཁུར་ཆྱེན་གིས་བརིད་ཅིང་། །རྱེས་བཅས་མུ་དགུའི་སྦར་ཁིམ་བསྒྲད་པས་ྱེས་པའི་གླང་
ཆྱེན་ཕམ་བྱེད་གནང་དང་བཀག་པའི་སྤྱན་ཟུང་རིང་དུ་གཟིགས་པ་ཡི། །རྱེས་འཇུག་རི་དྭགས་སོང་མཛད་སྟོན་
པ་དཔའ་བོ་ཁོད་ནི་ཆོས་འདུལ་སྱེང་གྱེའི་གཟུགས་སུ་བཞུགས་ཀི་དྭང་བས་ཕྱག་བགིའོ། །ཕན་དགོངས་
ཐུགས་རྱེ་ལྡན་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཁོད་གཞུང་གྲུ་ཆྱེན་ལྱེགས་པར་བཅས་ནས་ནི། །ྱེས་པའི་རྒྱ་མཚོ་
རིངས་པར་བརྒལ་འདོད་པས། །ལག་ལྱེན་བ་དན་དཀར་པོ་བསྒྲྱེང་བ་དང་། །ངོ་མཚར་གནང་བཀག་རླབས་ཕྱེང་
ྱེར་སྱེལ་བའི། །རྣམ་གོལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་དོག་ལ། །ཁིམས་ལྡན་དྷརྨ་ཡོངས་ནི་མ་འཇིགས་
ཞྱེས། །འཇིགས་མྱེད་རྔ་དབངས་སྒྲོགས་ལ་སོ་བ་སྱེས། །དྱེ་ལྟར་མཆོད་པར་བརོད་ཅིང་། རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་
བ་སོན་དུ་བཏང་ནས། འདིར་གང་བཤད་པར་བ་བའི་ཆོས་ནི། འདུལ་བའི་ལུང་གཞི་དང་། དགྱེ་སོང་ཕའི་རྣམ་
པར་འབྱེད་པ་ནས་གསུངས་པའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་རྣམས་སོ། །ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ནི་ས་གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ་
བརྱེས་ཤིང་གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཞལ་ཐོན་དུ་མཛད་པའི་འཕགས་པ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀིས་
མཛད་པའི་གཞུང་མདོ་རྩ་བ་དང་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུའོ། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་བཤད་པ་ནི། 
ལས་ཀི་ཆོ་ག་ཚེགས་ཆུང་ཞིང་ཕན་ཡོན་ཆྱེ་བ་དག་ཀང་སྒྲུབ་དཀའ་བར་བཟུང་ནས། ཕྱག་ལྱེན་དུ་མ་བཀལ་
བས་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ཕལ་ཆྱེ་བ་མས་པར་གྱུར་པ་དིང་སང་གི་དུས་སུའོ། །འདི་ལ་གསུམ་སྟྱེ། སྤྱི་དོན་གི་སོ་
ནས་དོན་གི་ཁོག་ཕུབ་ཅིང་ཡིད་ཆྱེས་པའི་ལུང་དང་སར། ལག་ལྱེན་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརོད་ནས་མཐའ་
དཔོད་ཀི་རིགས་པ་བཤད། དྱེ་ལྟར་བསྟན་པའི་ཕན་ཡོན་ལུང་དང་སར་བས་འཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྟྱེ། དགོས་པའི་དོན་བསྡུས་པའི་དོན་ཚིག་གི་དོན་དང་པོ་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་



2   ཤཱཀ་མཆོག 

འདིའི་དགོས་པ་ནི། རྣ་བར་སན་ཅིང་འཇུག་ངོགས་བདྱེ་བའི་ཚིག་ཉུང་ངུས་ལས་ཀི་ཆོ་གའི་དོན་རགས་པ་བདྱེ་
བླག་ཏུ་རྟོགས་པ་དང་། རྟོགས་པ་བཞིན་དུ་ལག་ལྱེན་དུ་བཀལ་བས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་མི་མས་ཤིང་འཕྱེལ་
བའོ། །གིས་པ་ལ་ལས་ཀི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ནི་གསུམ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་གི་ལས་དང་། དགྱེ་འདུན་དང་འབྱེལ་བའི་
གང་ཟག་གི་ལས་དང་། གང་ཟག་རྐྱང་པ་ཅན་གི་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་སོམ་ནི། སོབ་དཔོན་ིད་ཀི་ཞལ་ནས། 
གསང་དང་ནང་དུ་དི་ཕྱིར་དང་། །གསོ་སོང་དྱེ་ལ་ལྟུང་བཅས་དང་། །དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་ཡིད་གིས་དང་། །རྩོད་
དང་ངྱེས་ིད་མ་ཡིན་དང་། །དྱེ་ཡི་དོན་དུ་ལྔ་པོ་དག །ཐམས་ཅད་དགག་དབྱེར་གཏོགས་པ་ཡིན། །དབར་
གནས་ཁས་བླངས་ིད་དང་ནི། །ཤི་བའི་རྫས་དང་ནོར་འད་དང་། །ཆོས་གོས་སྲ་རྐྱང་གཏད་པ་དང་། །ཆོས་
གོས་སིན་པར་བ་བ་དང་། །གནས་ངན་ལྱེན་ནི་བརོད་པ་དང་། །གངས་སུ་གཞུག་པ་བཞི་དག་དང་། །ཁིམ་གི་
སོམ་དང་དྱེ་གཞིག་དང་། །ལྷུང་བཟྱེད་ཁ་སྦུབ་བ་བ་དང་། །དྱེ་ིད་བཟློག་པར་བ་བ་དག །གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་
ལས་ཡིན་ནོ། །གནས་དང་མཚམས་ནི་གསུམ་པོ་དང་། །མི་འབལ་སོས་དང་དགག་དབྱེ་དང་། །གནས་མལ་
སྟོབས་པར་བྱེད་པ་དང་། །རུང་བའི་ས་གཞི་བརོ་བ་དང་། །སྲ་རྐྱང་དང་ནི་དྱེ་གདིང་དང་། །སོང་དང་ལག་གི་བླ་
དང་ནི། །གནས་ཁང་སྐོ་ལ་སོགས་པ་དང་། །གཟུ་དང་གསལ་དང་སྦྱེད་པ་དང་། །ཚུལ་ཤིང་བིམ་པར་བྱེད་པ་
དང་། །ཁང་པ་ཁང་ཆྱེན་བསྟན་པ་དང་། །གླྱེང་དང་འབལ་བར་མི་འགྱུར་དང་། །སྟན་དང་ལྷུང་བཟྱེད་འབིམ་པ་
དང་། །མ་དད་གོ་བར་བ་བ་དང་། །སྟོན་པ་དང་ནི་ནགས་ཉུལ་དང་། །ཕྱག་མི་བ་དང་མང་ཕྱིར་དང་། །འཁར་བ་
དྲྭ་བའི་ཕྱིར་དང་ནི། །རྱེད་པ་གཅིག་ཏུ་བ་ཕྱིར་དང་། །བསབ་པ་བིན་དང་ྱེར་གནས་དང་། །བུ་དང་ྱེ་དུའི་ཕྱིར་
འགོ་བ། །གསོལ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཡིན་ནོ། །བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བ་བ་དང་། །མུ་སྟྱེགས་གནས་དང་
མཚམས་དགོལ་དང་། །མཐུན་སིན་གསོ་སོང་བདུན་པོ་དག །བརྒྱད་དང་དན་དང་མ་མོས་དང་། །དྱེ་ིད་ཚོལ་
དུ་གཞུག་པ་དང་། །བསོ་བར་བ་བ་རྣམས་དང་ནི། །མས་པ་སིན་པར་བ་བ་དག གསོལ་དང་བཞིའི་ལས་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་དགྱེ་འདུན་དང་འབྱེལ་བའི་གང་ཟག་གི་ལས་ལ། སོམ་ནི། འདིར་སྨྲས་པ། 
དིས་ལན་ཞུ་ལན་གསོལ་བ་གདབ། །བིན་བརླབ་བརོད་དང་བཞམས་ཏྱེ་བསོ། །དབུལ་དང་ལྱེན་དང་མཐོལ་དང་
བཤགས། །དབར་གནས་ཁས་བླངས་དགག་དབྱེ་དང་། །གསོ་སོང་གོ་བ་སྲ་བརྐྱང་གདིང་། །བསིགས་པ་
གཟྱེང་བསྟོད་གཏོང་དང་ལྱེན། །བིམ་དང་བསྟབས་དང་བཅུ་དྲུག་གོ །གསུམ་པ་གང་ཟག་རྐྱང་པའི་ལས་ཀི་རབ་
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ཏུ་དབྱེ་བ་ལ། སོམ་ནི། དིས་ལན་བིན་བླང་ཞུ་ལན་དང་། །གསོལ་གདབ་བིན་བརླབས་བརོད་དང་བསོ། །འབུལ་
དང་ལྱེན་དང་མཐོལ་དང་བཤགས། །དབར་གནས་ཁས་བླངས་བཟོད་གསོལ་དང་། །གོ་བ་གདོན་དང་བཅུ་
གསུམ་མོ། །ཞྱེས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གི་དོན་ལ་གིས་ཏྱེ། ལས་ཀི་རང་གངས་ངོས་བཟུང་སྟྱེ་
མདོར་བསྟན་པ་དང་། ལས་ཇི་ལྟར་འཆགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏྱེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། 
སོམ་དང་པོའ་ིདང་། གིས་པའི་དང་། སོམ་གསུམ་པ་ནས་བཤད་པའི་ལས་ཀི་རང་གངས་ངོས་བཟུང་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་ལས་ྱེར་བཞི་ནི། གསང་སྟོན་བསྐོ་བའི་གསོལ་བ་
འབའ་ཞིག་པའི་ལས་དང་། བསྱེན་པར་རྫོགས་འདོད་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་ནང་དུ་བར་ཆད་དི་བའི་ཆྱེད་དུ་
གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བྱེད་པ་དང་། གསོ་སོང་གི་ལས་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་དང་། གསོ་
སོང་དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་དང་། ལྟུང་བ་དྱེ་ལ་ཡིད་གིས་སུ་གྱུར་པ་དང་། 
ལྟུང་བ་དྱེ་ལ་རྩོད་པ་དང་ལྟུང་བ་ིད་ངྱེས་པ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་བིན་
གིས་བརླབས་ཏྱེ་གསོ་སོང་བ་བ་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་དགག་དབྱེ་ལའང་ལྔ་སྟྱེ། འདིས་ལས་ལྔ་བསྟན་པ་ཡིན་
ནོ། །དབར་ཟླ་འབིང་པོ་དང་། ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ིན་ཚུལ་ཤིང་བླང་བ་དང་། དབར་གནས་པར་ཁས་
བླངས་པའི་ཆྱེད་དུ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་གཅིག་དང་། ཤི་བའི་རྫས་དང་། ནོར་འད་བ་བིན་གིས་
བརླབ་པའི་ལས་གིས་ཡོད་ཀང་གཅིག་ཏུ་བགང་བ་དང་། སྲ་རྐྱང་འདིངས་པའི་དགྱེ་སོང་ལ་སྲ་རྐྱང་གཏད་པ་
དང་། གད་བུའི་ནོར་ལྟ་བུ་ཆོས་གོས་གསུམ་ངན་པར་གྱུར་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་གིས་རས་ཡུག་ཆྱེན་བིན་པའི་
གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་གིས་པོ་གཅིག་ཏུ་བགང་བ་དང་། གནས་ངན་ལྱེན་བརོད་པའི་དགྱེ་སོང་བསྐོ་
བའི་དུས་སུ་མི་སོ་ན་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་མཐུན་པར་བས་པ་དང་། གང་ཟག་བཅུ་གིས་པོ་
རྣམས་ལ་ངོར་འཕྱ་བ་དང་། གཞོག་འཕྱས་བྱེད་པ་དང་། བསོ་བ་རྣ་ལ་གཟོན་པ་དང་། ཅང་མི་སྨྲ་བར་རྣ་ལ་གཟོན་
པ་སྟྱེ་བཞི་པོ་ལ་ངན་པའི་གངས་སུ་གཞུག་པའི་ལས་བཞི་དང་། ཁིམ་བདག་སྱེང་གྱེ་ལྟ་བུ་ལོངས་སྤྱོད་འགིབས་
པ་ལ་དྱེའི་ཁིམ་ནས་ཟན་མི་ཟ་བའི་བསབ་པའི་སོམ་པ་བིན་པ་དང་། དྱེ་གཞིག་པའི་ལས་དང་། ཁིམ་པས་དགྱེ་
འདུན་ལ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་སྐུར་པ་འདྱེབས་པ་ལ་ལྷུང་བཟྱེད་ཁ་དབུབ་པའི་ལས་དང་། དྱེ་ིད་བཟློག་
པར་བ་བའི་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་རྣམས་སོ། །འདིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་ལ་ལས་སུ་བཤད་པ་
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རྣམས་ནི་ལས་བཏགས་པ་བ་ཡིན་གི་ལས་དངོས་མ་ཡིན་ནོ། །ལུང་དང་ལས་བརྒྱ་རྩ་ལས། འདི་ནི་གསོལ་
བའོ། །ལས་ནི་འདི་ལྟར་བ་སྟྱེ། ཞྱེས་བརོད་པ་ཁོ་ན་ལ་ལས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལུང་མ་མོ་ལས། བསྱེན་
རྫོགས་ཀི་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བཅུ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། གསོལ་དང་ལས་ནི་མངོན་སུམ་མོ། །ཞྱེས་གསོལ་བ་
དང་ལས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་སོ་སོར་ཕྱྱེ་བའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག་དྱེའི་སྐབས་ཀི་གསོལ་བ་དྱེ། གསོལ་གདབ་མངོན་དུ་
གྱུར་པ་ལ་བྱེད་པ་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་སགས་ཆོག་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། མཁན་པོ་མིང་
འདི་ཞྱེས་བགི་བས། དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་གསོལ་ཏྱེ། ཞྱེས་པའི་སྒྲ་དྱེ་ཡང་། གསོལ་གདབ་
ལ་སྱེག་དགོས་ལ་དྱེ་ལྟ་ན་གསོལ་གདབ་མྱེད་པའི་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་རྣམས་ལ། གསོལ་དྱེ་ཞྱེས་པའི་
སགས་ཚིག་ལ་སྱེག་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །མདོ་རྩ་བ་ལས་ཀང་། གསོལ་བ་ནི་བཟློག་པ་འདའོ། །ཞྱེས་དང་། 
དྱེའི་འགྱེལ་པར་ཡང་། གསོལ་བ་ནི་བཟློག་པའི་ཐབས་ཙམ་ཡིན་གི་བཟློག་ཚུལ་དངོས་མ་ཡིན་པར་བཤད་
པས་ཀང་གསོལ་བ་ལས་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་བོ། །ཞྱེས་སྟོད་འདུལ་བ་རྣམས་གསུང་ངོ་། །ཡང་ན། གསོལ་བ་
འབའ་ཞིག་པའི་ཚེ་ན། གསོལ་བ་ིད་ལ་ལས་སུ་བཤད་པ་དང་། གསོལ་བ་བརོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཚེ། 
བརོད་པ་ཁོ་ན་ལས་སུ་བཤད་པའི་ཁད་པར་ཕྱྱེད་དགོས་པ་འདའོ། །གིས་པ་གསོལ་གིས་ཀི་ལས་ཞྱེ་བདུན་
གི་རང་གངས་ངོས་བཟུང་བ་ནི། གནས་དང་ཞྱེས་པས་ལས་གཅིག་བསྟན་ཏྱེ་གསོ་སོང་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་
བ་བའི་གསོལ་གིས་ཀི་ལས་སོ། །འདིར་མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་བུ་སྟོན་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག འདིས་མཚོན་
ནས་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་གནས་ལ་སོགས་པ་ལ་བློ་མཐུན་གི་ཆོ་ག་སར་ནས་ལག་ལྱེན་དུ་མཛད་པ་ནི། འཐད་
པར་མ་མཐོང་སྟྱེ། ལུང་བཞི་དང་། མདོ་རྩ་བ་དང་། ལས་བརྒྱ་རྩ་གསུམ་ཅར་ལས། བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སྐབས་སུ་
གནས་ལ་བློ་མཐུན་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གསོ་སོང་མ་གཏོགས་པའི་ལས་གང་ལ་ཡང་གནས་ཀི་བློ་
མཐུན་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཅི་སྟྱེ་མདོ་རྩ་བར། ལས་གཞན་གི་གནས་ཀང་དྱེ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས། 
ལས་གཞན་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་བསྟན་པ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། མ་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་དྱེས་ནི། གསོ་སོང་གི་གནས་
ལ་བློ་མཐུན་བས་པའི་གནས་དྱེར་ལས་གཞན་བྱེད་དུ་མི་རུང་ངམ་སམ་པའི་དོགས་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཏྱེ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པར། གསོ་སོང་གི་གནས་ཞྱེས་སོས་པས་དགག་དབྱེ་ལ་སོགས་པའི་ལས་གཞན་ནི་
དྱེར་མི་བའོ་སམ་དུ་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་ལས་གཞན་གི་གནས་ཀང་དྱེ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་སྨྲས་ཏྱེ་གསོ་
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སོང་གི་གཞི་ལས་དྱེ་བཅས་པའི་ཕྱིར། དྱེ་སྐད་ཅྱེས་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་གསོ་སོང་མ་
གཏོགས་པའི་ལས་གཞན་གི་གནས་ཀི་བློ་མཐུན་བྱེད་དགོས་པར་སྟོན་པའི་གཞུང་དང་། སགས་ཆོག་རྱེད་ན་
ཕྱིན་ཆད་བློ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་སྟོན་དགོས་པས་སོ། །འདིར་འབི་ཁུང་འདུལ་འཛིན་གི་ཞལ་ས་ནས། སར་
གནས་ལ་བློ་མཐུན་བས་པ་ཞིག་པའམ་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་རློབ་པའི་ལས་མ་
གཏོགས་པ་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་ལ་བློ་མཐུན་ངྱེས་པར་དགོས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་རྣམ་པར་མ་
བརྟགས་པ་ཆྱེན་པོ་སྟྱེ། དགྱེ་བསྱེན་དང་། དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་བིན་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་གི་ལས་ཀི་དབྱེ་
བ་རབ་ཏུ་མང་པོ་དག་ལ་ཡང་དྱེར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སྟྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་ལ་བསམས་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ན། 
དྱེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ། གསོ་སོང་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་བ་བའི་གསོལ་གིས་ཀི་ལས་དྱེའི་གོང་རོལ་དུ་ཡང་
གནས་ལ་བློ་མཐུན་དགོས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསོ་སོང་ལ་ཡང་གནས་ལ་བློ་མཐུན་ངྱེས་པར་
དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩ་བར། འགོན་པ་མི་སོད་ན་འགོ་བཞིན་དུ་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། 
གནས་ལ་བློ་མཐུན་ངྱེས་པར་དགོས་ན། དྱེ་མ་བས་པ་ཙམ་གིས་གསོ་སོང་མི་ཆགས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་
ཕྱིར་དང་། མདོ་རྩ་བར། གདོན་པར་བ་བ་དང་དྱེའི་ཚད་དང་དུས་དང་འདོན་པར་བྱེད་པ་རྣམས་དྱེ་ཁོ་ན་བཞིན་
ྱེ་བར་མ་བཟུང་བ་ནི་འདིར་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་ཀི། གནས་ལ་བློ་མཐུན་མ་བས་
པ་ལ་གསོ་སོང་ཆོས་མ་ཡིན་པས་བས་པར་འགྱུར་བའི་ྱེས་པ་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར། ལས་གཞན་གི་གནས་
ཀང་དྱེ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དགག་དབྱེ་ལ་སོགས་པའི་ལས་གཞན་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་ངྱེས་པར་དགོས་པ་
གཅིག་བསྟན་པར་འདོད་ན། གཞུང་དྱེས་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གནས་ལའང་བློ་མཐུན་
དགོས་པ་ཅིག་བསྟན་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་གསོ་སོང་ལས་གཞན་པའི་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དྱེར་མ་ཟད། མཚམས་པོ་ཆྱེ་དང་མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་པ་དང་། ཤི་བའི་རྫས་བིན་གིས་རློབ་པ་སོགས་
ལ། གསོལ་བའི་ལས་དྱེ་ིད་ཀིས་གནས་ལ་བློ་མཐུན་གྲུབ་པས་དྱེ་ལས་ལོགས་སུ་བློ་མཐུན་མི་དགོས་པའི་
ཕྱིར། ཞར་ལ་འོངས་པས་ཆོག་གོ །མཚམས་ནི་གསུམ་པོ་དང་། ཞྱེས་པས། ལས་གཅིག་བསྟན་ཏྱེ། དཀིལ་
འཁོར་བའི་འཚམས་དང་། མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་པའོ་ཞྱེས། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པར་གསུངས་
སོ། །འདིར་མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཞལ་ནས། ཁ་ཅིག་མཚམས་བུ་ཆུང་དང་། དཀིལ་འཁོར་པ་ཐ་དད་དུ་
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བྱེད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། འགྱེལ་པར། མཚམས་བུ་ཆུང་ཞྱེས་པ་ནི་དཀིལ་འཁོར་སྟྱེ། ཞྱེས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། 
གནས་དང་མཚམས་ནི་གསུམ་པོ་དང་། །ཞྱེས་པ་འགྱུར་མ་དག་པ་སྟྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་ལས་བརྒྱ་རྩ་གིས་སུ་ཐལ་
བས་སོ། །དུལ་བ་ལྷས་མཚམས་བུ་ཆུང་དང་དཀིལ་འཁོར་བ་ཐ་དད་དུ་བས་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་མི་གཅིག་
པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པ་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པ་གིས་ཀ་ལས། 
རྩ་བར། གནས་དང་མཚམས་ནི་གསུམ་པོ་དང་། །ཞྱེས་དང་། འགྱེལ་པར། དཀིལ་འཁོར་པའི་མཚམས་དང་། 
མཚམས་ཆྱེན་པོ་དང་། མཚམས་བུ་ཆུང་དག་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀི་བཅད་པར་བའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། འགྱུར་མ་དག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ། ལུང་དང་འགྱེལ་པར་མཚམས་གསུམ་ཀ་ཐ་དད་དུ་བགང་
རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལས་ཀི་གངས་ངྱེས་མས་པར་ཐལ་བའི་ྱེས་པས་ཀང་མི་གནོད་དྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་
པར་མཚམས་ནི་གསུམ་པོ་དང་། ཞྱེས་བ་བས་ཀང་ལས་གཅིག་བསྟན་ནོ། །ཞྱེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ལྟ་མ་
ཡིན་པར། གིས་པོ་དང་ཞྱེས་སྟོན་ནས། དྱེ་གིས་ཐ་དད་དུ་བགང་བ་ཡིན་ན། ལས་བརྒྱ་རྩ་གིས་སུ་ཐལ་
བའི་ྱེས་པ་སོ་ན་གནས་སོ། །མདོར་ན། མཚམས་བུ་ཆུང་ཡིན་ན་དཀིལ་འཁོར་པ་ཡིན་པས་ཁབ་སྟྱེ། གཞི་
འགྱེལ་ལས་མཚམས་བུ་ཆུང་ནི་དཀིལ་འཁོར་པ་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དཀིལ་འཁོར་པ་ཡིན་ན་
མཚམས་བུ་ཆུང་ཡིན་པའི་ཁབ་པ་མྱེད་དྱེ། གཡོགས་པ་གཅིག་གིས་གཡོགས་ཤིང་རྩིག་རྒྱུད་གཅིག་གིས་
བསྐོར་བའི་ཁང་པ་གཅིག་ལའང་དཀིལ་འཁོར་པ་དུ་མ་རུང་ལ། ཁང་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མཚམས་བུ་ཆུང་
བཅད་པར་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དཀིལ་འཁོར་པའི་ཚད་ནི་གནས་གང་དུ་དགྱེ་སོང་བཞི་བཅུའི་གདིང་བ་ཤོང་བ་
ལ། ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་ཤིང་། སགས་ཆོག་ལས་ཀང་། མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་ཅིང་དཀིལ་འཁོར་པར་བློ་
མཐུན་པར་བགིད་ལགས་ཏྱེ། ཞྱེས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་སོ། །འོ་ན་དཀིལ་འཁོར་པར་བཅད་པ་ལ་ལས་ལོགས་པ་
མ་གསུངས་པས་ཇི་ལྟར་བ་ཞྱེ་ན། མཚམས་བུ་ཆུང་མ་ཡིན་པའི་དཀིལ་འཁོར་པ་ལ་ནི་དགྱེ་འདུན་རང་རང་ཇི་
ལྟར་བཞྱེད་པའི་ནང་མཚམས་དྱེར་གསོ་སོང་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་བགིས་པས་དོན་དྱེ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་
ལ་ནི་མཚམས་ས་མ་བག་ཡངས་སུ་བ་མི་དགོས་ཏྱེ། མཚམས་པོ་ཆྱེའི་ནང་དུ་དགྱེ་སོང་གཞན་གིས་བཟུང་བ་
མ་བཏང་ན། དཀིལ་འཁོར་པར་བློ་མཐུན་བྱེད་པར་བཤད་པ་དང་། དགྱེ་སོང་འཐབ་ཀོལ་ཅན་འོངས་པ་ན། 
དཀིལ་འཁོར་པར་དགག་དབྱེ་བ་སོགས་བཤད་པས་སོ། །མི་འབལ་ཞྱེས་པས་ལས་གཅིག་བསྟན་ཏྱེ། 
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མཚམས་པོ་ཆྱེའི་ནང་དུ་ཆོས་གོས་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་སིན་པའོ། །སོས་དང་ཞྱེས་པས། དགྱེ་སོང་
སོས་པ་ལས་མ་འདུས་ཀང་མི་མཐུན་པར་མི་འགྱུར་བ་སིན་པ་དང་། དབར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་
དབྱེ་བྱེད་པའི་དགྱེ་སོང་བསྐོ་བ་དང་། དབར་གི་གནས་མལ་སྟོབས་པ་ལ་བསྐོ་བ་དང་། རུང་ཁང་ལ་བློ་མཐུན་
པར་བ་བ་དང་། སྲ་རྐྱང་ལ་བློ་མཐུན་པར་བ་བ་དང་། དྱེ་གདིང་བའི་དགྱེ་སོང་བསྐོ་བ་དང་། སོང་བ་པའི་ཞལ་ལྟ་
པ་བསྐོ་བ་དང་། ལག་གི་བླ་བསྐོ་བ་དང་། གནས་ཁང་བསྐོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཞྱེས་པས་ལས་བཅུ་གིས་
བསྟན་ཏྱེ། སོམ་ནི། གནས་ཁང་ཟས་ལ་བསྐོ་བ་དང་། །ཐུག་པ་བག་ཆོས་འབིམ་པ་དང་། །ཕན་ཚེགས་འབིམ་
པར་བྱེད་པ་དང་། །སོད་སྤྱད་འགྲུབ་དང་གོས་དང་ནི། །དབར་གི་རས་ཆྱེན་སྦྱེད་དང་འགྱེད། །མངག་གཞུག་པ་
དང་མཛེས་འཆོས་སོ། །ཞྱེས་པའི་བསྐོ་ལས་བཅུ་གིས་དང་། དགྱེ་འདུན་ལ་རྩོད་པ་བྱུང་བ་ལ་མངོན་སུམ་གི་
གཟུ་བོ་བསྐོ་བ་དང་། དྱེས་ཞི་བར་མ་ནུས་ན་གསལ་བ་བསྐོ་བ་དང་། དྱེས་ཞི་བར་མ་ནུས་ན་གསལ་བའི་ཡང་
གསལ་བ་བསྐོ་བ་དང་། གིས་ཡོད་ཀང་གཅིག་ཏུ་བགང་། དྱེ་དག་གིས་ཞི་བར་མ་ནུས་ན་རྩོད་པ་སྦྱེད་པ་བསྐོ་
བ་དང་། རྩོད་པ་བྱུང་བའི་ཚེ་ཚུལ་ཤིང་འབིམ་པའི་གང་ཟག་བསྐོ་བ་དང་ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྱེན་གི་བརྟྱེན་པ་སིན་
པའི་ལས་གིས་དང་། དགྱེ་སོང་གི་ཁིམ་སུན་འབིན་པ་ལ་དགྱེ་སོང་གི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པ་མང་པོ་གླྱེང་བའི་
གང་ཟག་བསྐོ་བ་དང་། རྒན་པོ་དང་ནད་པ་ལ་སམ་སར་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་སིན་པ་དང་། སྟན་གི་གནང་
བ་སིན་པ་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་འབྱེལ་མྱེད་བིམ་པའི་གང་ཟག་བསྐོ་བ་དང་། སྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆྱེ་མ་དད་པར་གྱུར་པའི་
དགྱེ་སོང་དང་། དགྱེ་སོང་མ་ཁིམ་རྣམས་སུ་སོ་སོར་གོ་བར་བྱེད་པའི་གང་ཟག་བསྐོ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་མའི་
སྟོན་པ་བསྐོ་བ་དང་། ནགས་མྱུལ་བའི་སྟོན་པ་བསྐོ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་གནས་ཕྱུང་ལ་དགྱེ་སོང་མས་ཕྱག་མི་བ་
བའི་སོམ་པ་སིན་པ་དང་། དགྱེ་སོང་མ་འཁོར་སོང་ནུས་པ་ལ་འཁོར་དང་འཁོར་མང་པོ་འཇོག་པའི་གནང་བ་
སིན་པ་དང་། དགྱེ་སོང་རྒན་པོ་དང་། ནད་པ་ལ་འཁར་བའི་གནང་བ་སིན་པ་དང་། རྒན་པོ་དང་ན་བ་ལ་དྲྭ་བའི་
གནང་བ་སིན་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་གིས་ཀི་རྱེད་པ་གཅིག་ཏུ་བ་བའི་ཕྱིར་གི་ལས་དང་། དགྱེ་
སོབ་མའི་བསབ་པའི་སོམ་པ་སིན་པ་དང་། ཚངས་སྤྱོད་ྱེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་སིན་པ་དང་། དགྱེ་སོང་མ་འགའ་
ཞིག་ལ་བུ་དང་ལྷན་ཅིག་ལ་བའི་གནང་བ་བིན་པ་དང་། མུ་གྱེ་བྱུང་བའི་ཚེ་དགྱེ་སོང་མ་ྱེ་དུ་རྣམས་དང་ལྷན་
ཅིག་འབྱེལ་བའི་གནང་བ་བིན་པ་དང་། དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཚེ། དྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་ཆྱེད་དུ་ཞག་
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བཞི་བཅུ་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་འགོ་བའི་གནང་བ་བིན་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་གསོལ་བ་དང་། བཞིའི་ལས་
སུམ་ཅུ་ནི། དགྱེ་སོང་དང་དགྱེ་སོང་མ་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བ་བ་དང་། མུ་སྟྱེགས་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་
འདོད་པ་ལ་ཟླ་བ་བཞིའི་བར་དུ་མཁན་པོས་སར་བའི་གོས་ཀིས་གནས་པ་བིན་པ་དང་། དཀིལ་འཁོར་པ་དང་
མཚམས་པོ་ཆྱེ་དང་མཚམས་བུ་ཆུང་དགོལ་བའི་ལས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བགང་བ་དང་། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་
བཟོད་པའི་ལས་བས་པ་ལ་མཐུན་པ་སིན་པ་དང་། མཐུན་པ་ཐོབ་པ་ལ་མཐུན་པའི་གསོ་སོང་སིན་པ་དང་། 
བདུན་པོ་དང་ཞྱེས་པས་ལས་གིས་བསྟན་ཏྱེ། ནན་ཏུར་གི་ལས་བདུན་པོ་བ་བའི་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་
དང་། གནས་ཕྱུང་གསུམ་པོ་ལ་བཟོད་པ་བ་བའི་གསོལ་དང་བཞིའི་ལས་དང་གིས་སོ། །འདིར་ནན་ཏུར་བདུན་
ནི། བསིགས་སད་བསྐྲད་དང་། ཕྱིར་འགྱེད་བཞི་དང་། མ་མཐོང་གནས་དབྱུང་དང་། ཕྱིར་མི་འཆོས་གནས་
དབྱུང་། སིག་ལྟ་མི་གཏོང་བ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་སྟྱེ་གསུམ་པོ་གཅིག་ཏུ་བགང་བ་དང་། གསོ་སོང་བཞག་པའི་
ནན་ཏུར་དང་། དགག་དབྱེ་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་རྣམས་སོ། །བརྒྱད་དང་ཞྱེས་པས་ལས་བརྒྱད་བསྟན་ཏྱེ། སོ་བ་
དང་། མགུ་བ་དང་། གཞི་ནས་སོ་བ་དང་། གཞི་ནས་མགུ་བ་དང་། ཡང་གཞི་ནས་བསངས་པའི་སོ་བ་དང་། 
མགུ་བ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་དབྱུང་བ་དང་། སྲ་བརྐྱང་དབྱུང་བའི་ལས་རྣམས་སོ། །དན་པས་འདུལ་
བར་འོས་པ་ལ་དན་པས་འདུལ་བ་སིན་པ་དང་། མ་སོས་པས་འདུལ་བར་འོས་པ་ལ་མ་སོས་པས་འདུལ་བ་སིན་
པ་དང་། དྱེའི་ངོ་བོ་ིད་ཚོལ་དུ་གཞུག་པར་འོས་པ་ལ་དྱེའི་ངོ་བོ་ིད་ཚོལ་དུ་གཞུག་པ་སིན་པ་དང་། བསོ་བར་
བ་བ་རྣམས་དང་ནི། ཞྱེས་པས་དགྱེ་ཚུལ་བསིལ་བ་དང་བཅས་པ་ལས་བཅུ་གཅིག་བསྟན་ཏྱེ། བསོ་བ་ལས་གྱུར་
པ་བཅུ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་བསིལ་བ་དང་བཅུ་གཅིག་གོ །ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་དག་བྱེད་དུ་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་
ལས་ཀིས་བསབ་པ་བིན་པ་རྣམས་སོ། །གིས་པ་སོམ་གིས་པས་བསྟན་པའི་ལས་ཀི་རང་གངས་ངོས་བཟུང་
བ་ནི། དང་པོ་དི་ལན་གིས་ཏྱེ། དི་བ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གསང་སྟྱེ་སྟོན་པས་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་དི་བ། ལས་
བྱེད་པས་ནང་དུ་དི་བ་དང་བསྐོ་བའི་ལས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལ་སོ་བ་དི་དགོས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་གསང་སྟྱེ་སྟོན་པར་
སོའམ་ཞྱེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དགྱེ་འདུན་གསོ་སོང་མཛད་པ་ལ་འདུན་པ་འབུལ་ལམ་ཞྱེས་དི་བ་ལྟ་བུའོ། །གིས་
པ་ལན་ནི། བསྱེན་རྫོགས་ཀི་ཚེ་ལྷུང་བཟྱེད་མི་ཆུང་ངམ་ཞྱེས་དིས་པའི་ཚེ་ལྷུང་བཟྱེད་བཟང་ངོ་ཞྱེས་ལན་གདབ་
པ་དང་། སོ་བ་དིས་པའི་ཚེ་སོ་ལགས་ཞྱེས་ལན་གདབ་པ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་ཞུས་ལན་ནི་དགྱེ་འདུན་ལ་རབ་ཏུ་
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བྱུང་བར་ཞུ་བ་དང་། གསང་སྟོན་གིས་ནང་དུ་འོང་བ་ཞུ་བ་དང་། དྱེའི་ལན་དུ་གལ་ཏྱེ་ཡོངས་སུ་དག་ནའོ་ཞྱེས་
བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སྐབས་སུ་མཁན་པོ་ིད་དུ་ཕྱོགས་པས་
ལས་བྱེད་པ་དང་གསང་སྟོན་ཏྱེ་སྟོན་པ་དང་ཁ་བསྐོང་བར་འོས་པའི་ཁ་བསྐོང་གི་དགྱེ་སོང་ལ་གསོལ་བ་གདབ་
པ་དང་། སིན་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་གདབ་པ་དང་། གནས་བརྟན་ལ་སོ་
སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོ་དང་ལྷའི་
ཕྱིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྱེ་བཀླག་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་། སིན་བདག་གིས་གདུགས་ཚོད་ལ་སྤྱན་
འདྱེན་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞི་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། བསྱེན་རྫོགས་ཀི་ཚེ་ཆོས་གོས་
གསུམ་དང་། དྱེའི་རྒྱུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། རུང་ཁང་བིན་གིས་
བརླབ་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་ཆྱེད་དུ་དུས་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། གསོ་སོང་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། 
དགག་དབྱེ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་པ་བརོད་པའི་ལས་ནི། བསྱེན་རྫོགས་ཀི་ཚེ་གིབ་ཚོད་བརོད་པ་
དང་། གདམས་ངག་བརོད་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལ་གསོ་སོང་དང་སོ་བའི་འདས་འབྱུང་འགྱུར་གི་ི་མ་བརོད་པ་
དང་། འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་བརོད་པ་དང་། དབར་གནས་པར་མི་ནུས་པས་གནས་མལ་མི་གནོད་པར་བ་
བའི་ཕྱིར་ཁིམ་དུ་བ་བ་བརོད་པ་དང་སྐབས་མི་འབྱེད་པ་ལ་བརོད་བཅས་ཀིས་བརོད་པ་དང་། སྐབས་ཕྱྱེ་ནས་
མི་སྱེན་པ་ལ་ཕུར་བཅས་ཀིས་བརོད་པ་དང་། ལྟ་བ་དགྱེ་འདུན་ལ་བརོད་པ་ལོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲུག་པ་
བཞམས་ཏྱེ་བསོ་བ་ནི། བསོ་གྱུར་གི་ལས་ཐམས་ཅད་དང་། གནས་ཕྱུང་ནན་ཏུར་སོགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ལ་
སོན་དུ་དགྱེ་འདུན་གིས་བསྐོས་པའི་གང་ཟག་གིས་བཞམས་བསོ་བྱེད་པའོ། །བདུན་པ་འབུལ་ལྱེན་ནི། ལས་
བྱེད་པའི་ཚེ་འདུན་པ་འབུལ་བ་དང་། ལྱེན་པ་དང་། གསོ་སོང་གི་ཚེ་ཡོངས་དག་འབུལ་བ་དང་ལྱེན་པ་དང་། 
དགག་དབྱེའི་ཚེ་དགག་དབྱེ་འབུལ་བ་དང་ལྱེན་པ་དང་། རྩོད་པ་སྦྱེད་པའི་དགྱེ་སོང་གིས་གནས་བརྟྱེན་དང་
བཅས་སོ་སོར་ཐར་པ་དང་བཅས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་འབུལ་བ་དང་། སྱེ་སོད་འཛིན་པ་ལ་འབུལ་བ་དང་། གནས་
བརྟན་མཐུ་ལྡན་ལ་འབུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །བརྒྱད་པ་མཐོལ་བཤགས་ལ། བསོ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་
བ་རྣམས་ལ་ལས་གལ་དྱེ་ིད་དུ་སྟན་ལ་འདུག་བཞིན་དུ་བདག་ལ་བསོ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་འདི་བྱུང་ངོ་
ཞྱེས་མཐོལ་བ་དང་། ཕམ་པའི་སྦོམ་པོ་ལི་བ་དྲུག་ཡན་ཆད་ལ་བཤགས་པ་དང་། ཡང་བ་བཞི་ཡན་ཆད་ལ་
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བཤགས་པ་དང་། ལྷག་མའི་སྦོམ་པོ་ལི་བ་ལྔ་ཡན་ཆད་ལ་བཤགས་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་དང་འབྱེལ་
བའི་ྱེས་པ་རྩྭ་བཀམ་པ་ལྟ་བུས་ཕྱིར་བཅོས་པ་ལ་གཅིག་གིས་དུས་མའི་ྱེས་པ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པ་ལ་
སོགས་པའོ། །དགུ་པ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཆོ་ག་ནི། དགྱེ་སོང་གི་མདུན་དུ་ལན་གསུམ་དུ་
བཟླས་པའོ། །བཅུ་པ་དགག་དབྱེ་ནི། བཞིའི་དགག་དབྱེ་ཚོགས་ཀི་དགག་དབྱེ་སྤྱིར་བཏང་བ་དང་དམིགས་
ཀིས་བསལ་བའི་དགག་དབྱེའོ། །བཅུ་གཅིག་པ་གསོ་སོང་ལ། གསོལ་བའི་ལས་ནི་ལས་དངོས་ཡིན་ཅིང་། 
ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ལ། ལས་དངོས་མ་ཡིན་པ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་ལྔ་དང་། མདོར་བསྡུས་
པའི་གསོ་སོང་། སྱེམས་བསྡུས་པའི་གསོ་སོང་ངོ་། །བཅུ་གིས་པ་གོ་བར་བ་བ་ལ། དགྱེ་ཚུལ་སིག་ལྟ་མི་
གཏོང་བ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་བསོ་བའི་ལས་བྱེད་པ་ནི། ཁྱེད་ལ་གསོལ་བའི་ལས་བས་སོ་ལྟ་བ་འདི་ཐོང་ཞིག་ཅྱེས་
སོགས་གོ་བར་བ་བ་དང་། ཁིམ་པ་ལ་ལྷུང་བཟྱེད་ཁ་སྦུབ་པ་གོ་བར་བ་བ་དང་། རྱེད་པ་བགོད་པ་ན། དྱེང་རྱེད་པ་
བགོད་པར་འགྱུར་གི་ཁྱེད་ཅག་གིས་ཚོགས་པ་སིན་པར་བའོ་ཞྱེས་གོ་བར་བ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་དང་དགྱེ་སོང་
མ་སིག་ཅན་ཁིམ་རྣམས་སུ་སོ་སོར་གོ་བར་བ་བ་དང་། སྲ་རྐྱང་འདིངས་པར་འགྱུར་གི་ཆོས་གོས་རྣམས་ཕྱུང་
ཞིག་ཅྱེས་གོ་བར་བ་བ་དང་། སྲ་བརྐྱང་བཏིང་ངོ་ཞྱེས་གོ་བར་བ་བ་དང་། བདག་སྲ་བརྐྱང་འབིན་གི་ཁྱེད་ཅག་
རང་རང་གིས་ཆོས་གོས་རྣམས་བིན་གིས་རློབས་ཤིག་ཅྱེས་གོ་བར་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །བཅུ་གསུམ་པ་སྲ་
བརྐྱང་གདིང་བ་ནི། བསྐོས་པས་ཆོ་ག་ལན་གསུམ་བརོད་པའོ། །བཅུ་བཞི་པ་སིགས་པ་དང་། གཟྱེངས་བསྟོད་
པ་ནི། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་དབྱུང་བ་ན། གསོལ་བ་དང་ལས་བརོད་དང་པོའ་ིབར་དུ་སིགས་པ་དང་། བརོད་
པ་ཟིན་མ་ཐག་གཟྱེངས་བསྟོད་པའོ། །བཅོ་ལྔ་པ་གཏོང་ལྱེན་ནི། སོ་མགུ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། འཐབ་དཀོལ་འོང་བས་
འཇིགས་ན་གཏོང་བ་དང་། འཇིགས་པ་དང་བལ་ན་ལྱེན་པའོ། །བཅུ་དྲུག་པ་བིམ་སྟབས་ནི། ལྷུང་བཟྱེད་འབྱེལ་
མྱེད་བིམ་པ་དང་། ཚུལ་ཤིང་འབིམ་པའི་རྣམ་གངས་མང་པོ་གསུངས་པ་རྣམས་དང་། གནས་མལ་གི་གཞི་
བསྟབས་པ་དང་། གནས་མལ་བསྟབས་པའོ། །འདི་དག་ལ་དགྱེ་འདུན་དང་འབྱེལ་བའི་གང་ཟག་གི་ལས་ཞྱེས་བ་
སྟྱེ། ལས་དྱེ་ཆགས་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་དུ་ལོངས་མི་དགོས་ཀང་རྒྱུ་དགྱེ་འདུན་ལས་བྱུང་བའམ་འབས་བུ་དགྱེ་
འདུན་གི་ཆྱེད་དུ་བ་བ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སོམ་གསུམ་པས་བསྡུས་པའི་ལས་ཀི་རང་གངས་བསྟན་པ་ལ། 
དང་པོ་དིས་ལན་ནི། མཁན་པོས་བར་ཆད་དི་བ་དང་། ཞུ་བའི་དགྱེ་སོང་གིས་མཁན་པོ་ལ་དག་གམ་ཞྱེས་དི་བ་
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དང་། གཙུག་ཕུད་བྱེག་གམ་ཞྱེས་དི་བ་དང་། གློ་བུར་དུ་ལྷགས་པས་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་དི་བ་དང་། ཐོབ་པའི་
དུས་ཚོད་དང་། མཁན་སོབ་དང་། སྱེ་པ་སོགས་དི་བ་དང་། དྱེའི་ལན་འདྱེབས་པ་རྣམས་སོ། །གིས་པ་སིན་
བླང་ལ། དགྱེ་བསྱེན་ཕ་མའི་སོམ་པ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མའི་སོམ་པ་སིན་པ་དང་། བླང་བ་དང་། མཁན་པོས་
གོས་ངུར་མིག་སིན་པ་དང་བླང་བ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ཞུ་ལན་ལ། སྙུན་ཞུ་བ་དང་། བ་བ་ཞུ་བ་དང་། དགོས་
བྱེད་ཀི་དབང་གི་འགོ་བ་ཞུ་བ་ལན་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །བཞི་པ་གསོལ་གདབ་ལ། མཁན་པོར་གསོལ་བ་
གདབ་པ་གནས་སུ་གསོལ་བ་གདབ་པ། དགྱེ་སོང་ལ་ཆོས་སྨྲ་བར་གསོལ་བ་གདབ་པ། སིན་བདག་གིས་
གདུགས་ཚོད་ལ་སྤྱན་འདྱེན་པའི་ཕྱིར་གསོལ་བ་གདབ་པ། ལྷག་པོར་བ་བའི་ཕྱིར་གསོལ་བ་གདབ་པ་རྣམས་
སོ། །ལྔ་པ་བིན་རླབས་ལ། གོས་དང་སན་དང་ལྷུང་བཟྱེད་དང་རིན་པོ་ཆྱེ་དང་། རུང་ཁང་དང་། དུས་བིན་གིས་
བརླབ་པ་དང་། གསོ་སོང་དང་དགག་དབྱེ་དང་། ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། དབར་ནང་དུ་གཞན་དུ་འགོ་
དགོས་ན་ཞག་བིན་གིས་བརླབ་པ་རྣམས་སོ། །དང་པོ་ལ་འཚོ་བའི་ཡོ་བད། མཁོ་བའི་ཡོ་བད། ལྷག་པའི་ཡོ་
བད་ཀི་གོས་ཀི་དབྱེ་བས་གསུམ་དང་། དང་པོ་ལ་དངོས་དང་། རྒྱུའི་བིན་བརླབས་ཀི་དབྱེ་བ་གིས་དང་། སན་
བིན་གིས་རློབ་པ་ལ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་། ཞག་བདུན་པ་དང་འཚོ་བཅང་གི་དབྱེ་བས་གསུམ་དང་། རུང་
ཁང་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ། དང་པོ་སོ་ཕག་འདྱེན་པའི་དུས་ལག་གི་བླས་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། ཕྱིས་ལས་
གསར་པ་དང་བཅས་པའི་དུས་སུ་དགྱེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོ་དང་། དགྱེ་སོང་མྱེད་པ་ན། ཇི་སྱེད་ཕྱིན་པ་དྱེ་སྱེད་
ཀིས་རུང་བའི་ཁང་པ་ིད་དུ་བསྒྲག་པའི་ཚིག་གཅིག་ཆར་བརོད་པས་བིན་གིས་བརླབ་པའོ། །དུས་བིན་གིས་
རླབ་པ་ལ། བིན་ལྱེན་མ་བས་པར་ཟ་བ་དང་། དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བ་སོགས་ལ་བང་གི་སྒྲ་མི་སན་དུ་གགས་པ་
ཡིད་ལ་བ་བས་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། སྟོན་པ་མཆོད་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་ཆྱེད་དུ་མྱེ་ལ་རྱེག་པ་ལ་
སོགས་པ་གནང་བའི་དུས་དན་པར་བྱེད་པའོ། །ཞག་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ། དབར་ནང་གཞན་དུ་འགོ་བའི་
གནང་བ་མ་ཐོབ་ན་ཞག་བདུན་བིན་གིས་རློབ་པ་དང་། གནང་བ་ཐོབ་པས་ཞག་བཞི་བཅུར་བིན་གིས་རློབ་
པའོ། །ལྟུང་བ་བིན་གིས་རློབ་པ་ལ་ལས་གལ་དུ་མ་འདུས་གོང་དུ་དང་། འདུས་ནས་བིན་གིས་རློབ་པ་གིས། 
དང་པོ་ལ་ཆད་ལས་སོན་དུ་མ་སོང་བ་དང་། བཤགས་ཡུལ་མྱེད་པ་དང་། མ་ཚང་བ་དང་། ཡིད་གིས་ཟ་བ་
དང་། ངྱེས་པ་ིད་མ་ཡིན་པ་དང་། ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རྩོད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་བིན་གིས་བརླབ་པའོ། །གིས་པ་ནི་
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ལས་གལ་དུ་འདུས་ནས་བཤགས་པར་བར་མི་རུང་བས། ལས་གལ་དུ་ལྟུང་བ་ཤྱེས་ཤིང་དན་པ་དང་། ཡིད་
གིས་ཟ་བ་དང་། ངྱེས་པ་ིད་མ་ཡིན་པ་དང་། རྩོད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལས་བྱེད་པ་ལས་གཞན་པས་དྲུང་ན་མོ་
ལ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། ལས་བྱེད་པས་སྱེམས་ཀིས་བརླབ་པ་རྣམས་སོ། །དྲུག་པ་བརོད་པའི་ལས་ལ། 
དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མའི་གིབ་ཚོད་བརོད་པ་དང་། སན་ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ི་མ་འདས་སོ་ཅོག་
བརོད་པ་དང་། ཚེས་གངས་བརོད་པ་དང་། གདུགས་ཚོད་ཀི་དུས་བརོད་པ་དང་། གནས་ངན་ལྱེན་བརོད་པ་
དང་། དགག་དབྱེ་འབྱུང་བ་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་བརོད་པ་དང་། རྒན་པའི་མཐར་སམ་པྲ་བ་ཐ་ཞྱེས་བརོད་པ་ལ་སོགས་
པའོ། །བདུན་པ་བསོ་བ་ལ་བཞམས་ཏྱེ་བསོ་བ་དང་། སོམས་པར་བིམས་ཤིག་ཅྱེས་བསོ་བ་དང་། ཁོ་བོ་མ་
འོངས་པའི་དབང་གིས་བིམ་པ་ཡོལ་བར་མ་བ་ཅིག་ཅྱེས་བསོ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །བརྒྱད་པ་འབུལ་བ་ལ་བསབ་
པ་འབུལ་བ་དང་། གསོ་སོང་ལ་དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མས་ཡོངས་སུ་དག་པ་འབུལ་བ་དང་། དྱེ་ལྱེན་པ་ལ་སོགས་
པའོ། །དགུ་པ་མཐོལ་བཤགས་ལ་མཐོལ་བ་སོན་དུ་སོང་བའི་བཤགས་པ་དང་། མཐོལ་བཤགས་དུས་གཅིག་
པ་དང་། ཆད་ལས་སོན་དུ་སོང་བ་དང་མ་སོང་བའི་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བཅུ་པ་དབར་གནས་ཁས་
བླང་བ་ནི་ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བ་དབར་གནས་པར་ཁས་ལྱེན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བཅུ་གཅིག་པ་བཟོད་གསོལ་
ནི་གོ་བར་ཟད་དོ། །བཅུ་གིས་པ་གོ་བར་བ་བ་ནི། གཞན་གི་དོན་དུ་སྐལ་བ་ནོད་པ་ཕ་རོལ་ལ་གོ་བར་བ་བ་
དང་། དགྱེ་སོང་ཕག་དོག་ཅན་ལ་འདི་དག་ནི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གོ་བར་བ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །བཅུ་གསུམ་པ་གདོན་པ་ནི། རྒྱུན་བཤགས་གསུམ་པ་གདོན་པ་དང་། གཙུག་ལག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
གདོན་པའོ། །འདི་དག་ལ་གང་ཟག་རྐྱང་པའི་ལས་ཤྱེས་བ་སྟྱེ། གང་ཟག་གཅིག་བུས་འགྲུབ་པའི་འདུལ་བར་
གཏོགས་པའི་ལས་གང་ཞིག རྒྱུ་དགྱེ་འདུན་ལ་རག་ལས་པ་ཡང་མ་ཡིན། འབས་བུ་དགྱེ་འདུན་གི་ཆྱེད་དུ་བ་བ་
ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་དག་གང་རུང་གི་མིང་ཅན་ཡང་ཡིན་ལ་དགྱེ་འདུན་དང་འབྱེལ་པའི་
ལས་ཀང་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སར་སྐབས་དྱེར་བཤད་ཟིན་པས་སོ་སོར་ཕྱྱེ་དགོས་སོ། །གིས་པ་
ལས་ཇི་ལྟར་འཆགས་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དགྱེ་འདུན་གི་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་ན་ལས་གཞན་
གིས་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་ཞར་ལ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས། འདི་ལ་གསུམ་སྟྱེ། སོར་བ་དང་། དངོས་
གཞི་དང་། རྱེས་ཀི་བ་བ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་དགྱེ་འདུན་བསྡུ་བའི་སོར་བ་དང་། འདུ་བ་པོ་དགྱེ་འདུན་གི་
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ཇི་ལྟར་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཎི་བརྡུང་པ་དང་། དིས་པའི་ཚིག་གིས་ལན་གདབ་པ་དང་། སྟན་བཤམ་པ་སོགས་
བའོ། །དྱེ་ཡང་བསྐོས་པའི་ལས་ཡིན་ན་གང་བསྐོས་དྱེ་ིད་ཀིས་བ་ཞིང་། གཞན་ལ་ནི་དགྱེ་བསྐོས་ལ་སོགས་པ་
གང་ཡང་རུང་བས་སོ། །དང་པོ་གཎིའི་རྒྱུ་ནི་ཙནྡན་དང་། ཨ་སྨྲ་དང་། ཏར་བུ་དང་། སྐྱུ་རུ་ར་དང་། ཤིང་ཤ་པ་
དང་། བིལ་བ་དང་། པ་ལ་ཤ་དང་། རྒྱ་ཏར་དང་། ཏ་ལ་དང་། ཀྱེང་ཤུ་ཀ་དང་། མྱེད་ན་འོ་སྱེལ་བ་བར་བཤད་ལ། 
འབི་ཁུང་པས། ཨ་ཤོ་ཀའམ། འོ་མ་སིའི་ཤིང་ལ་བའོ་ཞྱེས་བིས་པ་ནི། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེའི་ཡི་གྱེ་མ་དག་པ་དྱེ་
ིད་སོར་བཞག་པས་ནོངས་པ་ཡིན་ལ། གཎིའི་མདོ་ལས་བཤད་པ་མྱེད་དོ། །ཚད་ལ་རབ་ཆུར་སོར་བརྒྱ་རྩ་
བརྒྱད། ཐ་མ་ལ་སོར་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཞྱེང་སོར་དྲུག་པ། དཔངས་སུ་སོར་གིས་པ། ཟུར་བཞིར་སོར་གིས་
ཀི་ཚད་དང་ལྡན་པའོ། །རྩྱེ་མོ་གིས་སྦལ་པའི་མགོ་འད་བ། གཎ་གཡོག་ནི་ཤིང་དྱེ་ིད་ལས་བཅད་པ། སོར་
བཅུ་གིས་ཀི་ཚད་ཟླུམ་པོ་རྩྱེ་མོ་གིས་ནྱེའུ་ལྱེའི་མགོ་འད་བ། ཆང་བཟུང་གི་ཚད་ཀང་དྱེ་དང་མམ་
པའོ། །འཇོག་པའི་གནས་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་ཁང་གི་སྟྱེང་ངམ། གཙུག་ལག་ཁང་དབུས་མའི་སྟྱེང་དུ་ཁི་
ལ་བཞག ཆོས་སྐུ་སྱེ་འགག་གནས་གསུམ་གིས་སྟོང་པ། གདོད་མ་ནས་མ་སྱེས་ཤིང་དགྱེ་བའོ། །ཞྱེས་པས་
རབ་ཏུ་གནས་པ་བས་ལ། བརྡུང་བ་པོ་དགྱེ་སོང་ངམ། དགྱེ་ཚུལ་ལམ་དགྱེ་བསྱེན་གསོ་སོང་ལ་གནས་པས། 
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་བས་ཏྱེ་ཤངས་ཚལ་ལན་གསུམ་བས་ཏྱེ་བརྡུང་ངོ་། །བརྡུང་བའི་ཚུལ་ནི། ཁང་
སྟྱེང་མཐོན་པོ་ནས། བརྡུང་བ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས། འདིར་ལས་བ་བའི་དོན་ཡིན་པས་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་ཏོག་གསུམ་བ་
ཞིང་། འདུས་པ་ཆྱེན་པོའ་ིཚེ་གཎི་བརྡུངས་པས་མི་གོ་ན་དུང་བསྒྲིལ་ཏྱེ་འབུད་པར་བ་ཞིང་རྔ་བོ་ཆྱེ་དག་ཀང་
བརྡུང་བར་བའོ། །འདིར་འབི་ཁུང་འདུལ་འཛིན། རྒྱུད་གསུམ་དང་ཏོག་གསུམ་ལ། བརྱེག་ཐྱེབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་
ཀི་གངས་ངྱེས་མཛད་པ་དང་། རྒྱུད་རྱེ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རྱེའི་གངས་ངྱེས་མཛད་པ་ནི་གངས་ཙམ་ལ་ཡང་
འཁྲུལ་བར་ཟད་དོ། །བརྡུང་བའི་དུས་ནི། གཎིའི་དུས་ཀི་མདོ་ལས། དགུན་ཟླ་རྭ་བའི་ཟླ་ཕྱྱེད་དང་པོ་ལ་ནི་རང་
པ་བདུན་གཎིའི་དུས་ཡིན་ལ། སོར་གི་དམན་པའི་རང་པ་ཕྱྱེད་དང་ལྔ་ནི་དུས་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་པ་ནས། དཔིད་ཟླ་
རྭ་བའི་ཟླ་ཕྱྱེད་དང་པོའ་ིབར་དུ་རང་པ་རྱེ་རྱེ་སྱེ་ཞིང་། དྱེ་ནས་སྟོན་ཟླ་རྭ་བའི་ཟླ་ཕྱྱེད་གིས་པའི་བར་དུ་རང་པ་
རྱེ་རྱེ་འགིབ། དྱེ་ནས་ཟླ་ཕྱྱེད་རྱེ་ལ་འཕྱེལ་བ་དུས་སུ་བཤད་དོ། །ཚུལ་བཞིན་དུ་བརྡུངས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། 
ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་བརྡུངས་པའི་ྱེས་དམིགས་ཀང་མདོ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །མདོར་ན་ཤྱེས་
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རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་གཎིའི་གཟུགས་སུ་བཞུགས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་དྱེ་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་པར་
བའོ། །གིས་པ་འདུ་བ་པོ་དགྱེ་འདུན་གིས་ཇི་ལྟར་བ་བ་ལ་སོར་བ་དང་དངོས་གཞི་གིས། དང་པོ་ལ། རང་
གཞན་གི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་པ། མི་མཐུན་པ་སང་བ། མཐུན་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། 
གང་དུ་འདུ་བར་འགྱུར་བའི་གནས་ཀི་ལས་གལ་དུ་མ་འདུས་པའི་གོང་དུ། རང་གི་རྒྱུད་ལ་ལྱེགས་པར་བརྟགས་
ཏྱེ་བསམ་བར་ཤྱེས་པ་རྣམས་བསམས། བཤགས་པར་ནུས་པ་རྣམས་བཤགས། བཤགས་པར་མི་ནུས་པ་
རྣམས་སོ་མགུ་དང་། སང་བལ་དང་། ཁབ་རལ་བཅག་པ་ལ་སོགས་པ་ཆད་ལས་སོན་དུ་མ་སོང་བ་དང་། 
བཤགས་ཡུལ་གི་གངས་ངྱེས་བཤད་པ་རྣམས་མ་ཚང་བ་དང་། ཡུལ་གཏན་མྱེད་པ་དང་། ལྟུང་བ་ལ་ཡིད་གིས་
སུ་གྱུར་པ་དང་། ལྟུང་བ་གཅིག་བྱུང་བར་ངྱེས་ཀང་དྱེ་ལྟུང་བ་སྱེ་ལྔ་ལས་གང་ཡིན་ངྱེས་པ་ིད་མ་ཡིན་པ་དང་། 
ལྟུང་བ་བྱུང་མ་བྱུང་རྩོད་པར་གྱུར་པ་ན་དྱེ་རྣམས་བིན་གིས་བརླབས་དྱེ་ལས་གལ་དུ་འདུ་བར་བའོ། །ལས་གལ་
དུ་འདུས་ནས་ལྟུང་བ་དན་ནམ་ཡིད་གིས་ཟ་ན། ལས་མཁན་མ་ཡིན་པས་དྲུང་ན་མོ་ལ་སགས་ལན་གཅིག་
གིས་བིན་གིས་བརླབ། དྱེས་སྱེམས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །གིས་པ་མི་མཐུན་པ་སང་བ་ནི། ལས་
གལ་དུ་མ་འདུས་པའི་དགྱེ་སོང་གཞན་ཡོད་ན། འདུན་པ་བླང་བ་དང་། མཚམས་ནང་དྱེ་ན་ཡོད་ཅིང་། འདུན་པ་
བླང་བའི་གོ་སྐབས་མྱེད་ན་དཀིལ་འཁོར་པར་སོགས་ལ་ལས་བའོ། །གིས་པ་མཐུན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚོགས་པ་
མཐུན་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། གནས་ལ་མཐུན་པ་སྒྲུབ་པ་གིས། དང་པོ་ནི། དགྱེ་སོང་ནད་ཚབས་ཆྱེན་པོས་འདུ་
བར་མི་ནུས་ན་འདུན་པ་བླངས་ལ་བརོད། དྱེས་འབུལ་མི་ནུས་ན་ཁིས་བཏྱེག་སྟྱེ་བླང་བའམ། ཡང་ན་དགྱེ་འདུན་
དྱེའི་ཐད་དུ་འགོ། དགྱེ་སོང་རྣམ་དག་སོས་ནས་རྱེས་འདུས་རྱེས་མི་འདུ་བ་ལ་སོས་པའི་གནང་བ་སིན། 
མཚམས་ནང་དྱེ་ན་དགྱེ་སོང་གློ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་ཡོད་པར་དོགས་ན་བསམ་པ་ཐག་པ་ན་བཙལ། ཐམས་ཅད་
བསྡུ་བར་མ་ནུས་ན་དཀིལ་འཁོར་པར་བློ་མཐུན་པར་བའོ། །གིས་པ་གནས་ལ་བློ་མཐུན་ནི། གསོ་སོང་མ་
གཏོགས་པ་ལས་གཞན་ལ་མ་བཤད་པས་མ་བས་ཀང་ལས་མ་ཆགས་པའི་ྱེས་པ་མྱེད་ལ། གསོ་སོང་གི་
གནས་ལ་བློ་མཐུན་མ་བས་པའི་སར་བས་ཀང་འགལ་བ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་འབི་ཁུང་བ། ལས་
ཐམས་ཅད་ཀི་སོན་དུ་འགོ་བ་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། གནས་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ་གིས་
སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་མྱེད་པའི་དགྱེ་འདུན་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། 
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ལྟུང་བ་མྱེད་ཀང་བིན་གིས་རློབ་དགོས་ན་ཐུག་པ་མྱེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། གང་ཟག་གི་ལས་རྣམས་ལ་དྱེ་
མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལས་དྱེའི་ས་རོལ་དུ་ཡང་དྱེ་ིད་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། དང་པོ་གསོ་སོང་
གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་བས་ལ་མ་ཞིག་པའི་གནས་སུ་ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ་གཞན་གང་བྱེད་ཀང་གནས་ལ་བློ་
མཐུན་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ཡང་འདོད་ན། ཇི་སྐད་དུ་ལས་གཞན་གི་གནས་དྱེ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་
གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་མི་འགལ། གིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ལས་གང་གིས་བྱེད་པ་བྱེད་པ་པོའ་ིམཚན་ིད། གང་
ལ་བ་བ་ཡུལ་གི་མཚན་ིད། གང་བྱེད་པ་ལས་ཀི་མཚན་ིད། ཇི་ལྟར་བས་པ་ལས་འཆགས་པའི་དུས་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ལ། མཛད་པ་པོ་དགྱེ་འདུན་གི་མཚན་ིད། བརོད་པ་པོ་ལས་མཁན་གི་མཚན་ིད་དོ། །དང་པོ་
ལ། གངས་ཚང་བ། མཚན་ིད་ཚང་བ་མི་མཐུན་པ་གིས་དང་བལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་དབུས་སུ་སྱེས་པ། 
བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་ལ་དགྱེ་སོང་བཅུ་ཚང་བ་དང་། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་ལ་ལྔ་ཚང་
བ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་དབྱུང་བ་ལ་དགྱེ་སོང་ི་ཤུ་ཚང་བ་དང་། དགག་དབྱེ་ལ་སྤྱིར་བཏང་དུ་ལྔ་ཚང་བ་
དགོས་ལ། དྱེ་ལས་གཞན་པའི་དགྱེ་སོང་གི་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་རྣམས་ལ་དགྱེ་སོང་བཞིར་ཚང་བས་ཆོག་ཅིང་། 
བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་ལ་ཡང་བཞིས་ཆོག་པའི་དམིགས་བསལ་འོག་ནས་འབྱུང་ངོ་། །གང་ཟག་གི་ལས་ལ་ནི། 
ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་ཡུལ་ལྔ་དང་དྲུག་ལ་སོགས་པ་དང་། གནས་དྱེར་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་དགོས་པ་
སོགས་དང་། དགྱེ་འདུན་དུ་མ་ལོངས་ཀང་ལས་དྱེ་འགྲུབ་པ་ཡོད་པ་ཅི་རིགས་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་
མཚན་ིད་ཚང་བ་ནི། ཁ་སྐོང་བར་འོངས་པ་ལ་ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་གཅིག་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། མི་
འདུག་པར་འགྱེང་བ་ནི་ཁ་སྐོང་བ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ནས། འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པའི་
བར་བཅུ་དང་། མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ནི་ཡན་ལག་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། རྒྱལ་བ་ནི་མི་མཐུན་
པར་བྱེད་པ་ིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དང་། སོན་པས་བཏོན་པ་ཡང་ངོ་ཞྱེས་དང་། འདི་ལ་མཚན་མི་མཐུན་པ་ིད་ནི་
ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་རྣམས་ལ་མཚན་མཐུན་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པར་བཤད་
པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་དང་བཅུ་བཞི་ཚང་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། འདི་ལ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ་
པའི་ཞལ་ནས། ཐ་དད་དུ་གནས་པ་ཞྱེས་པ། འགྱེལ་པར་ཆོས་ཀི་ཕྱོགས་ཁས་བླངས་པ་ལ་བཤད་པའི་ཕྱིར། 
ཆོས་ཕྱོགས་པའི་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་ལ་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་པའི་བཅུ་གསུམ། ཆོས་མ་ཡིན་
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པའི་ཕྱོགས་པའི་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་ལ། སིག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་མ་གཏོགས་པའི་བཅུ་གསུམ་ཡིན་པས། བཅུ་བཞིའི་
ནང་ནས་གིས་ལ་བཞག་ལྱེན་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་གསུང་ངོ་། །འོན་ཀང་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་པ་ལ་ནི། 
མཚམས་མྱེད་མ་བས་པ་ཡང་མི་དགོས་པ་འདའོ། །མདོར་ན། ལས་གལ་དྱེར་འདུས་པའི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལྟ་
བ་མཐུན་པ་གཅིག་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ་འགྱེལ་པར། འདིས་ནི་ཐམས་ཅད་ལྟ་བ་མཐུན་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་
སུ་དག་པ་འདུས་པ་འཁོད་པ་དག་གིས་གསོ་སོང་དང་དགག་དབྱེ་དང་གསོལ་བ་དང་གིས་དང་གསོལ་བ་དང་
བཞིའི་ལས་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་བསྡུས་ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །འདིར་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ྱེར་ལྔ་ནི། སོ་
སྤྱོད་གསུམ། མགུ་སྤྱོད་གསུམ། སོ་ལྡན་གསུམ། མགུ་ལྡན་གསུམ། ངོ་བོ་ིད་ཀི་ཚོལ་བ་དང་། མཐུན་པ་སིན་
པ་དང་། བསབ་པ་སིན་པ་དང་། བསིགས་སད། བསྐྲད་དང་། ཕྱིར་འགྱེད་བཞི། གནས་ཕྱུང་བདུན་ཏྱེ་ྱེར་
ལྔའོ། །དམིགས་བསལ་ནི་བསོ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་པ་མ་བས་པ་ལས་མས་སུ་མོང་བར་མི་བའོ་ཞྱེས་
གསོ་སོང་དགག་དབྱེ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་གི་མཚམས་མྱེད་ཕྱིར་བཅོས་
མ་བས་པར་ཡང་གསོ་དགག་གི་ལས་མོང་བར་རུང་བ་དང་། ཕྱིར་བཅོས་བས་ནས་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་མོང་
བས་ཆོག་པ་གཅིག་གསུངས་པ་འདིའི་དགོངས་པ་བརྟག་པར་བའོ། །འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། 
བསམས་པར་བ་བས་ཀང་ཡིན་གི་བཤགས་པར་བ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་ཡིན་པར་མ་ཟད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །འོ་ན་དྱེ་ལྟ་བུ་དང་མི་ལྡན་པ་མི་རྱེད་དོ་སམ་ན། མིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བིན་གིས་བརླབས་པས་དག་པ་
ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འདིར་མཁན་ལང་ར་བ་ན་རྱེ། ལྟུང་བ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་འདུས་པ་
དག་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་རློབ་པར་བྱེད་པའི་ལས་མི་འཆགས། དྱེ་མ་ཆགས་ན་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་ལས་
དངོས་གཞི་མི་འཆགས་ཏྱེ་མ་ཆགས་ན་སོམ་པ་མི་སྱེ་བས། ཆོ་གའི་གཟུགས་བརན་ཙམ་འབའ་ཞིག་བྱེད་པར་
ཟད་དོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ། ལུང་དང་། རིགས་པ་དང་། ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དང་
པོ་ལ། བིན་གིས་བརླབས་པས་དག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་པ་ཁྱེད་ཀིས་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ཁོ་ན་ལ་
སར་བས་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་ཏྱེ། གཞུང་འདིས་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡང་
བསྡུས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་གིས་ལས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་
ནི། ལས་གལ་དུ་མ་འདུས་པའི་གོང་རོལ་དུ་ལྟུང་བ་མི་མཐུན་པའི་དགྱེ་སོང་གཅིག་གི་དྲུང་དུ་བིན་གིས་རློབ་པ་
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ཡིན་ལ། དྱེར་མ་དན་ན་ལས་གལ་དུ་འདུས་ནས་ཀང་དྲུང་ན་མོ་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་ཞིང་། ལྟུང་བ་ཐུན་
མོང་བ་བཤགས་ཡུལ་མྱེད་པ་རྣམས་ལས་གལ་དུ་འདུས་ནས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལུང་དྱེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
གིས་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སོ་སོ་བ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་ལས་གལ་དྱེར་
འདུས་པའི་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀིས་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་ཆོས་ཅན། ལས་གལ་གཅིག་གི་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཕམ་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག ལྟུང་བ་རང་གི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་ལྟུང་མཐུན་བིན་གིས་བརླབ་ན་མི་
འཆགས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཅི་སྟྱེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་གི་བིན་བརླབས་མི་
འཆགས་པ་ལ་བསམ་ནས་དྱེ་སྐད་དུ་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཐུན་མོང་གི་བིན་བརླབས་
བྱེད་པར་སུ་ཞིག་གིས་སྨྲས། ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྒྱུད་ལྡན་གི་དགྱེ་སོང་དྱེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་ལྟུང་བ་ཐུན་
མོང་བ་ཡོད་དམ་མྱེད། ཡོད་ན། ཅིའི་ཕྱིར་དྱེ་དག་ལ་བིན་བརླབས་མི་འཆགས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྒྱུད་ལ་
ལྡན་པས་གྱེགས་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ལྟ་ན་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པས་ཀང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་
བིན་གིས་རློབ་པ་ལ་གྱེགས་བྱེད་པར་མཚུངས་སོ། །གིས་པ་ལྟར་ན། དྱེ་འད་མྱེད་པའི་ལས་གལ་དྱེར་འདུས་
ཀི་དགྱེ་སོང་རྣམ་དག་རྣམས་ཆོས་ཅན། བསྱེན་རྫོགས་དངོས་གཞིའི་ལས་མི་འཆགས་པར་ཐལ། ལྟུང་མཐུན་
བིན་བརླབས་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་ཁབ་པ་ཁས་བླངས། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མའི་བསལ་ཞུགས་
སོ། །གཞན་ཡང་། ལྟུང་མཐུན་བིན་གིས་རློབ་མི་དགོས་པའི་དགྱེ་སོང་རྣམ་དག་གིས་ལྟུང་མཐུན་བིན་གིས་
བརླབ་པར་ལས་བས་ཀང་མི་ཆགས་པར་ཐལ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་ལས་དང་པོ་པ་དག་གིས་དྱེ་ལྟར་བས་ཀང་དྱེ་
མི་འཆགས་པར་ཐལ་བ་དང་། སོན་གི་ཆོ་ག་ལ་རྟྱེན་ནས་ཀང་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སོམ་པ་མི་སྱེ་བར་ཐལ། ལྟུང་
མཐུན་བིན་བརླབས་མ་ཆགས་ན་སོམ་པ་མི་སྱེ་བའི་ཕྱིར། དྱེར་མ་ཟད་ཀི། དགྱེ་བསྱེན་དང་། དགྱེ་ཚུལ་གི་
སོམ་པ་རྣམས་སྱེ་བ་ལ་ཡང་ཐོག་མར་ལྟུང་མཐུན་བིན་བརླབས་དགོས་པར་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །གསུམ་པ་
ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། བསྱེན་རྫོགས་དངོས་གཞིའི་ལས་དངོས་པོ་ལ་མ་ཆགས་ཀང་བསྒྲུབ་བས་
ཆགས་པར་འདུ་ཤྱེས་པའི་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ཆོས་ཅན། བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སོམ་པ་རང་རྒྱུད་ལ་མ་སྱེས་པར་ཐལ། 
རང་གི་རྒྱུ་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་ལས་མ་ཆགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཁྱེད་ིད་ཀི་གཞུང་
ལས་ཆུ་གཏོར་མ་སོགས་དང་། དྱེ་བས་མ་སོགས་ལའང་དྱེ་དང་དྱེའི་སོབ་མས་དྱེ་དང་དྱེ་ལ་སོམ་པ་ལྱེན་པའི་
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ཚེ། མཁན་པོ་དྱེ་དང་དྱེ། བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སོམ་ལྡན་དུ་ཡིད་ཆྱེས་ན་སོམ་པ་སྱེ་བར་གོང་དུ་ཤྱེས་བྱེད་ཀི་ལུང་
གསལ་བ་དག་གིས་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། སོམ་རྒྱུད་མ་དག་པའི་སོན་ཅི་ཡང་མི་འབྱུང་ཞྱེས་དིས་པས་
སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ཆུ་གཏོར་མ་དང་། དྱེར་བས་མའི་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སོམ་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་དགྱེ་སོང་དྱེ་ཆོས་
ཅན། བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སོམ་པ་རྒྱུད་ལ་མ་སྱེས་པར་ཐལ། རང་གི་རྒྱུ་བསྱེན་རྫོགས་དངོས་གཞིའི་ལས་མ་
ཆགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་ཆར་དངོས་འགལ་ལོ། །ཡང་ཁྱེད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ། བཤགས་ཡུལ་དུ་འོས་པ་མྱེད་
པར་གནས་དྱེའི་དགྱེ་སོང་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་མང་ཉུང་གི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ན་ལྟུང་
མཐུན་བིན་གིས་བརླབས་པས་དག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏྱེ། ལས་ལ་མི་སྒྲིབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བཤད་པ་དྱེ་ལྟ་ན། 
མཚམས་ནང་གཅིག་ན་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་དང་ལྡན་པའི་དགྱེ་སོང་འབའ་ཞིག་འཁོད་པའི་དུས་ཀི་ལྟུང་བ་མང་
ཉུང་གི་ཁད་པར་མྱེད་པའི་དགྱེ་སོང་དྱེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ལྟུང་ཐུན་བིན་གིས་བརླབས་པས་དག་པར་ཐལ། ལྟུང་
བ་མང་ཉུང་གི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞར་ལ་འོངས་པས་ཆོག་གོ །ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་ལས་ལ་མཚན་མཐུན་དགོས་པར་བཤད་པ་དྱེ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཞུ་བ་ལས། བཙུན་པ་
ལས་བགིད་པའི་དགྱེ་སོང་ལས་བགིད་པ་ན་མཚན་གྱུར་ན་ལས་བགིས་པ་ཞྱེས་བགིའམ་ཨུད་པ་ལི་བས་པ་
ཞྱེས་བའོ། །ཇི་ལྟར་ལས་བྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་གངས་སུ་བགང་བས་ཀང་བརོད་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་མི་མཐུན་པ་དང་བལ་པ་ལ། མི་མཐུན་པ་ནི་གིས་ཏྱེ། མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་དང་། ཕྱིར་
ལོག་གི་མི་མཐུན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། དྱེའི་མཚམས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་
ལུས་སམ་འདུན་པས་དྱེ་ལ་རྱེས་སུ་མ་ཞུགས་པ་ིད་དང་། ཞྱེས་པའི་ཁད་པར་བཞི་པོ་དྱེའི་སྟྱེང་དུ་སོས་པའི་
གནང་བ་སིན་པ་མ་ཡིན་པ། གཞི་དྱེ་ན་གནས་པ་དྱེ་ལ་དྱེར་ཤྱེས་པའམ་འཕིགས་པ། དྱེ་ལ་མི་མཐུན་པའི་ལས་
བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ། གསོལ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཐོས་པའོ། །དམིགས་བསལ་ནི་མཚམས་གཅོད་པ་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་
བས་མི་ཆོག་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། མཚམས་བཅད་པ་ལ་ནི་མི་འགྲུབ་བོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །མི་མཐུན་པ་
གིས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཕྱིར་བཟློག་པར་བྱེད་པ་ཡང་གང་ལ་ལས་དྱེ་བྱེད་པ་དྱེ་ལས་གཞན་པས་གལ་ཏྱེ་མི་
མཐུན་པ་དང་ཆོས་དང་ལྡན་ན་སྤྱོད་ལམ་ལས་མ་མས་པ་དང་། རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ངག་ཡང་དག་
པར་བསམས་པས་མངོན་པར་མི་ཤྱེས་པ་དང་། ནང་དང་བཅས་པ་མ་གཏོགས་པ་ནི་མི་མཐུན་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་
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གསུངས་པ་དྱེའི་དོན་ནི་ཡང་གི་སྒྲས། མཚམས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ། གང་ལ་ལས་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ། 
སྤྱོད་ལམ་ལས་མ་མས་པ། རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། ངག་ཡང་དག་པར་བསམས་པ། འདུལ་བར་གཏོགས་
པའི་བ་བ་མངོན་པར་མི་ཤྱེས་པ་མ་ཡིན་པ་ནང་ཞྱེ་འཁོན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟྱེ། དགྱེ་སོང་ཆོས་བདུན་
ལྡན་གིས་ལས་འདི་བ་བར་མི་རིགས་སོ། །ཞྱེས་ཕྱིར་བཟློག་ན། ཕྱིར་ལོག་འཆགས་སོ། །འོ་ན་གང་ལ་ལས་
བྱེད་པ་དྱེས་ཕྱིར་ལོག་མི་འཆགས་པས་ཁབ་བམ་ཞྱེ་ན། མི་མཐུན་པ་ཆད་པའི་ལས་ལ་མི་ཆགས་པ་ཡིན་ལ། 
སིན་པ་དང་བསྐོ་བ་དང་བིན་གིས་རློབ་པའི་ལ་སོགས་གཞན་ལ་དྱེས་ཀང་ཕྱིར་ལྡོག་ཆགས་སོ། །འོ་ན་མི་
མཐུན་པའི་ལས་ལ་དྱེས་ཕྱིར་ལྡོག་མི་འཆགས་པས་ཁབ་བམ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་ལས་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ལ་མི་འཆགས་
པ་ཡིན་ལ་ཆོས་མི་ལྡན་ལ་དྱེས་ཕྱིར་ལྡོག་འཆགས་སོ་ཞྱེས་པ་གཞུང་གི་དོན་དུ་གསལ་ལ་འགྱེལ་ཆྱེན་ལྟར་ན། 
མི་མཐུན་པ་ཆད་པའི་ལས་དང་། ཆོས་དང་ལྡན་པ་བདུན་པ་ལྱེན་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་ཚོགས་པ་གསོལ་བ་ལ་
སོགས་པ་ཡིན་ན་མི་འཆགས་ལ། གང་ལ་བྱེད་པའི་ལས་དྱེ། མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་སིན་པ་དང་བསྐོ་བའི་ལས་
ལྟ་བུ་དང་། ཆོས་དང་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ན་ནི། གང་ལ་བྱེད་པ་དྱེས་ཀང་ཕྱིར་ལོག་འཆགས་ཏྱེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས། 
ཆོས་བཞིན་མ་ལགས་པར་ལས་བགིད་ཅིང་། དྱེ་དག་ཀང་སར་ལོག་སར་དཀྲུག་ན་སར་དཀྲུག་པ་མི་བཙན་ནམ་
ཨུ་པ་ལི་བཙན་དྱེ་ངས་ཆོས་བཞིན་གི་ལས་ལ་དགོངས་ནས་བཙན་པར་གསུངས་སོ། །ཞྱེས་དང་། བཙུན་པ་
གང་ཟག་བཅུ་གིས་པོ་དག་བསྐོ་བ་ན་འདི་སྐད་ཅྱེས་བདག་ཅག་ལ་སྐོ་ཤིག་ཅྱེས་མཆི་ན་དྱེ་དག་གི་སར་ལོག་
པ་ཡང་མི་འཆགས་སམ་ྱེ་བར་འཁོར་འཆགས་ཏྱེ། མི་འཆགས་སོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ངས་ཆད་པའི་ལས་ལ་
དགོངས་སོ། །ཞྱེས་བཤད་པས་མི་མཐུན་པ་ཆད་ལ་ཆོས་མི་ལྡན་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཕྱིར་ལྡོག་འཆགས་པར་
གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ཕྱིར་ལྡོག་འཆགས་པ་ལ་ཆོས་བདུན་ལྡན་དགོས་པས་མ་ཁབ་ལ། ཕྱིར་ལྡོག་ཆགས་ན་
ཕྱིར་ལྡོག་གི་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བས་མ་ཁབ་སྟྱེ། བསྒྲུབ་བའི་ཕྱིར་ལྡོག་དྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། མདོར་ན་དགྱེ་འདུན་མཚན་ིད་གསུམ་ལྡན་གིས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་ལས་
གང་ཡང་མྱེད་པས་དྱེ་གང་ན་ཡོད་པའི་ས་ཕྱོགས་དྱེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་བཞུགས་སོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་
བའོ། །གིས་པ་བྱེད་པ་པོ་ལས་མཁན་གི་མཚན་ིད་ལ། སྤྱིར་བཏང་བ་དང་། དམིགས་ཀིས་བསལ་
བའོ། །དང་པོ་ནི། སར་བཤད་པའི་ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་ས་མ་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་དག་ནི་
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བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དཀོན་མཆོག་གཞན་མ་ཡིན་པ་མི་དགོས་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་
སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་པོར་རུང་བའི་ཕྱིར། དྱེའི་རིགས་པས་ལས་བྱེད་པ་པོར་ཡང་རུང་ངོ་ཞྱེས་བུ་
སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ་གསུང་ངོ་། །མཚན་མཐུན་ཀང་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལས་བྱེད་པ་པོས་མི་ནུས་
ན་དྱེས་དགྱེ་སོང་གི་བས་པའི་ཚིག་ངྱེས་པར་བརྟགས་ན་རུང་ངོ་། །ཞྱེས་པས་སོ། །དྱེའི་སྟྱེང་དུ་སྐབས་གང་ཡིན་
གི་ཆོ་ག་ཚིག་ཕྱྱེད་ཀང་མ་འཁྲུལ་བར་བློ་ལ་ཐོན་པ་གཅིག་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལྱེགས་པར་ཐོན་པས་གདོན་
དྱེ་ཚིག་ཕྱྱེད་ཀང་མ་འཁྲུལ་བ་ིད་ནའོ། །ཞྱེས་དངོས་སུ་སོ་ཐར་གི་མདོ་ལ་གསུངས་ཀང་མཚོན་པ་འད་ཞིང་བུ་
སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ་པ་འདུལ་བ་ཡི་གྱེར་འབི་བའང་མ་གནང་ན་དཔྱེ་ཀློག་ལྟ་ཅི་སོས་ཞྱེས་གསུང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། 
ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ཕྱིར་འཆོས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་འདོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དང་། སོ་བ་བྱེད་པས་ནི་ྱེ་
བར་གནས་པའི་སོམ་པ་ལས་གཞན་པའོ། །ཞྱེས་དང་། བཙུན་པ་དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་བགིས་པ་དང་ྱེ་བར་
ཕྱོགས་པ་དང་། བསབ་པ་བརྩལ་བ་རྣམས་ཀིས་ལས་བགིས་ན་བགིས་ཞྱེས་བགིའམ། ཨུད་པ་ལི་བས་པ་ཞྱེས་
བ་སྟྱེ་དགྱེ་འདུན་ནི་འདས་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཡང་བཙུན་པ་འགོ་བ་གཞན་དུ་གནས་པ་ཞིག་
གིས་ལས་བགིས་ན་བགིས་པ་ཞྱེས་བགིའམ། ཨུད་པ་ལི་དྱེ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་ལས་བྱེད་པ་པོ་
གཞན་དུ་མ་བསྒྱུར་བ་མི་དགོས་སོ་ཞྱེས་བོད་ས་མ་བཞྱེད་ལ། བུ་རིན་པོ་ཆྱེ། བཙུན་པ་ལས་བྱེད་པ་འགོ་བ་
གཞན་དུ་གནས་པས་འཚམས་སྐུམ་ན་སྐུམ་པ་ཞྱེས་བགིའམ། ཨུད་པ་ལི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པས། མ་
བསྒྱུར་བ་དགོས་པར་བཞྱེད་དོ། །འདི་ན་བླ་མ་ལང་ར་བ་ན་རྱེ། མཁན་པོ་ནི། ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང་
ལྡན་པ་དགོས་ཤིང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པ་ལས། གང་ལ་ལོ་ལོན་པ་ིད་དང་། འདུལ་བ་ལ་གནས་པའི་དོན་ིད་
གིས་པོ་དྱེ་དག་ཡོད་པ་དྱེས་ནི་མཁན་པོ་ིད་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དག་བ་སྟྱེ། ཞྱེས་བ་བས་དོན་སྒྲ་ཇི་
བཞིན་པར་ཁས་ལྱེན་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ལྟ་ན། སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དྱེ་ཆོས་ཅན། ཁ་སྐོང་གི་
ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པར་ཐལ། མཁན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ལུང་དང་རིགས་པ་དང་ཁས་བླངས་
པ་དང་ཡང་འགལ་ཏྱེ། དྱེ་ཆོས་ཅན། མཁན་པོ་ིད་ལ་སོགས་པ་གསུམ་རུང་བར་ཐལ། གང་ལ་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་
ིད་དང་། འདུལ་བ་ལ་གནས་པའི་དོན་གིས་དང་ལྡན་པའི་དགྱེ་སོང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཁྱེད་ལ་ཡང་དྱེར་
ཐལ་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་ནི་ལྔ་ཕྲུགས་ཀི་གཞུང་འགྱེལ་དྱེ་ཡིན་པས་ད་ལྟར་



བསྟན་བཅོས་ཟླ་བའི་ཤིང་རྟ།   21 

ཆོ་གའི་དབང་དུ་བས་ནས་འཆད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཀི་ལྟུང་མཐུན་རྒྱུན་ལྡན་གི་དགྱེ་སོང་དྱེའང་
མཁན་པོར་མི་འོས་པར་འགྱུར་ལ་དྱེའང་དྱེ་ལྟར་ན། ཁྱེད་ཅག་མཁན་པོའ་ིབ་བ་རྣམས་བས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་
ལྟུང་མཐུན་བིན་གིས་རློབ་པ་ཇི་ལྟར་འཆད་དགོས་སོ། །ཡང་མཁན་པོའ་ིབ་བ་གང་དག་འགྱེང་བའི་སྤྱོད་ལམ་
གིས་བ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ་ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་ཚང་དགོས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དྱེས་ཆོས་གོས་དང་
ལྷུང་བཟྱེད་བིན་གིས་རློབ་པ་ངྱེས་པར་འགྱེང་བའི་སྤྱོད་ལམ་གིས་བ་དགོས་པ་དང་འགལ་ཞིང་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་
བསྱེན་རྫོགས་ཀི་མཁན་པོ་དྱེ་དྱེ་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་ཁ་སྐོང་དུ་དགོས་པའི་ངྱེས་པ་མྱེད་པ་དྱེ་ཁྱེད་
ཀིས་མ་ཤྱེས་པས་ནོངས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་མཁན་པོ་མས་པ་དང་མ་རྫོགས་པས་རུང་བར་བཤད་པའང་ཇི་
ལྟར་དང་། གིས་པ་གང་ལ་བ་བ་ཡུལ་གི་མཚན་ིད་ལ། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མྱེད་ཀིས་གིས་སུ་བསྡུས་པ་
ལྟར། གཞི་སྱེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་བ་བ་དང་། སྱེམས་ཅན་ལ་བ་བ་གིས་སོ། །དང་པོ་ལ། གསོ་སོང་གི་
གནས་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ་དང་། མཚམས་པོ་ཆྱེ་བཅད་པ་དང་། དགོལ་བ་དང་། མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་པ་དང་
འགོལ་པ་དང་། རུང་ཁང་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ་དང་། དྱེ་དགོལ་བ་དང་། མཚམས་ལས་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་
སིན་པ་དང་། སྲ་བརྐྱང་གདིང་བའི་བློ་མཐུན་བ་བ་དང་། སྲ་བརྐྱང་དབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྟྱེ། དྱེས་མཚོན་ནས་གཞན་
ཡང་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེ་རྣམས་ལ་གཞི་སོ་སོའ་ིམཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་གནས་ལ་བློ་མཐུན་
བ་བ་ལ། གནས་དྱེ་གང་དུ་དགྱེ་འདུན་གསོ་སོང་བྱེད་པའི་གནས་ཡིན་པ་སྲ་བ་དང་འབྱེལ་བ། མི་མ་ཡིན་པ་ལ་
སོགས་པ་གཞན་གིས་བསྲུངས་པ་མ་ཡིན་པ། མཛེས་ཤིང་གཙང་ལ་ཡངས་པ་ཡིན་པ་དང་། མཚམས་པོ་ཆྱེ་
གཅོད་པ་ལ་དབུས་ནས་དཔག་ཚད་ཕྱྱེད་དང་གསུམ་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ཡིན་པ། ཕྱོགས་བཞིའི་མཚན་མ་
བརྟན་པོ་དང་ལྡན་པ། འོག་གཞི་སྲ་བ་དང་འབྱེལ་བ། སར་མཚམས་བཅད་ཟིན་མ་ཡིན་པ། མཚམས་གཞན་གི་
ྱེ་འཁོར་མ་ཡིན་པ། བར་དུ་མཚམས་གཞན་མ་ཞུགས་པ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་སྟྱེ། གཞན་ཡང་ལུང་གི་ཚིག་ལས་
དཔག་སྟྱེ་ཤྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་ཡུལ་སྱེམས་ཅན་ལ་བ་བ་ལ། ཁིམ་པའི་རྟྱེན་ལ་བ་བ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་
བའི་རྟྱེན་ལ་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷུང་བཟྱེད་ཁ་སྦུབ་དང་། བསྲང་བ་དང་། ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སོམ་པ་སིན་པ་
དང་། དྱེ་གཞིག་པ་དང་། མུ་སྟྱེགས་ཅན་ལ་གནས་པ་སིན་པ་སྟྱེ་ལྔའོ། །དྱེ་རྣམས་ལ་ཡང་གཞི་སོ་སོའ་ིམཚན་
ིད་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་ཁ་དབུབ་པའི་གཞི་ཁིམ་པ་ཡིན་པ། དགྱེ་སོང་ལ་ཕམ་པར་གྱུར་པས་སྐུར་
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པ་སོགས་དང་། རང་གི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ། ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བ་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་ཡང་ལས་ས་མ་
བས་ཟིན་ཆགས་པའི་སྟྱེང་དུ་ཕྱི་མ་མི་འཆགས་པ་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་འད་བར་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ལ་
རྫོགས་པའི་རྟྱེན་ལ་བ་བ་དང་། མ་རྫོགས་པའི་རྟྱེན་ལ་བ་བ་གིས། དང་པོ་ལ་སིན་པའི་ལས་དང་། བསྐོ་བ་
དང་། མི་མཐུན་པ་དང་། བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། ཡོ་བད་སིན་པ་དང་། རྱེས་སུ་གནང་བ་དང་། རང་གི་དོན་
ལ་སར་བ་དང་། རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་མཁོ་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་བརྒྱད་དོ། །དང་པོ་ལ་ཁང་པའི་རུང་བ་
བསྟན་པ་སིན་པ། ཁང་ཆྱེན་གི་རུང་བ་བསྟན་པ་སིན་པ། རྒན་པོ་དང་ནད་པ་ལ་སམ་སར་དང་མི་འབལ་བའི་
གནང་བ་སིན་པ་དང་། ལོ་དྲུག་མ་ལོན་པར་སྟན་བྱེད་གནང་བ་སིན་པ་དང་། འཁར་བ་དང་དྲྭ་བའི་གནང་བ་
སིན་པ་དང་། ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་སིན་པ་དང་། ངོ་བོ་ིད་ཚོལ་བ་སིན་པ་དང་། བསབ་པ་སིན་པ་དང་། 
མཐུན་པ་སིན་པ་དང་། མཐུན་པའི་གསོ་སོང་སིན་པ་དང་། སོ་བ་སོགས་གསུམ་སིན་པ་དང་། མགུ་བ་སོགས་
གསུམ་སིན་པ་དང་། དབྱུང་བ་དང་། དན་པས་འདུལ་བ་དང་། མ་སོས་པས་འདུལ་བ་སིན་པ་དང་། ནན་ཏུར་
བས་པ་ལ་བཟོད་པ་སིན་པ་རྣམས་སོ། །དྱེ་ལ་ཡང་བཅུ་སྟྱེ། བསིགས་སད་བསྐྲད་དང་ཕྱིར་འགྱེད་དང་། མ་
མཐོང་བ་དང་། ཕྱིར་མི་འཆོས་པ་དང་། སིག་ལྟ་ཅན་དང་། དགྱེ་སོང་མ་དང་འདྱེ་ཞིང་གནས་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་
བ་དང་། ལས་བྱེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ིད་ཚོལ་བ་དང་། མཐུན་པ་སིན་པ་ལ་བཟོད་པ་སིན་པ་རྣམས་སོ། །འདིར་ངོ་
བོ་ིད་ཚོལ་བ་དང་། མཐུན་པ་སིན་པ་ནི། ལུང་རྣམ་འབྱེད་དུ། ཆད་ལས་སུ་བས་ནས་གསོལ་གདབ་མྱེད་པར་
མི་འདོད་བཞིན་དུ་སིན་པར་བཤད། དྱེ་དང་མཐུན་པར་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ཏུའང་། གསོལ་གདབ་མྱེད་ཅིང་
བཟོད་གསོལ་སིན་པར་བཤད། ལུང་གཞི་ནས་གསོལ་གདབ་སོན་དུ་འགོ་བར་གསུངས་ཤིང་། མདོ་རྩ་བར་
ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་འདི་ནན་ཏུར་གི་ཚུལ་དུ་བསྟན་ཏོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ནི་མི་བཟང་སྟྱེ། མདོ་སྱེ་དང་འགལ་
བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྱེས་ནན་ཏུར་ཡིན་པ་བཀག་ནས་སིན་པའི་ལས་སུ་བསྒྲུབས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ནན་ཏུར་ཡིན་ན་
སིན་ལས་སུ་འགལ་ལ། སིན་ལས་ཡིན་ན་བཟོད་གསོལ་མི་དགོས་པས། བཤད་མ་ཐག་པའི་སིན་ལས་ཀི་རང་
གངས་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་བཞག་ལྱེན་སོ་སོར་ཕྱྱེད་དགོས་སོ། །གིས་པ་བསྐོ་བའི་ལས་ནི་གསང་སྟོན་བསྐོ་
བ་དང་། གནས་མལ་སྟོབས་པ་དང་། དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་དང་། སྲ་བརྐྱང་འདིངས་པ་དང་། སྦྱེད་པའི་དགྱེ་སོང་
བསྐོ་བ་དང་། སོང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་པ་དང་། ལག་གི་བླ་དང་། ལག་དཔོན་བསྐོ་བ་དང་། གང་ཟག་བཅུ་གིས་བསྐོ་
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བ་དང་། གཟུ་བོ་དང་། གསལ་བ་གིས་དང་། རྩོད་པ་སྦྱེད་པ་དང་། གང་མང་གི་ཚུལ་ཤིང་བིམ་པ་དང་། ཁིམ་
སུན་འབིན་པ་ལ་གླྱེང་བ་པོ་བསྐོ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་དང་དགྱེ་སོང་མ་སིག་ཅན་སྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆྱེ་ལ་གོ་བར་བྱེད་
པ་བསྐོ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་མའི་སྟོན་པ་དང་། ནགས་ཉུལ་བ་བསྐོ་བ་དང་། སྱེར་སྤྱད་འབིམ་པ་དང་། གནས་མལ་
བི་བོ་འབིམ་པ་དང་། ཤིང་ཏོག་འབིམ་པ་དང་། ཆུའི་ཞལ་ཏ་པ་དང་། བང་རིམ་གི་ཞལ་ཏ་པ་དང་། སྱེའུ་ཆུང་
བསྲུང་བ་བསྐོ་བ་རྣམས་སོ། །དྱེ་རྣམས་ལ་ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་དང་ལྡན་ཞིང་འགོ་བ་བཞི་དང་བལ་བ་དང་། སོ་བ་
དང་ལྡན་པ་དགོས་ཏྱེ། མི་སོ་ན་དྱེས་ཕྱིར་བཟློག་འཆགས་པའི་ཕྱིར་གསུམ་པ་མི་མཐུན་པའི་ལས་ལ་བཞི་སྟྱེ་
གངས་སུ་གཞུག་པ་དང་། ལྡོག་པའི་ཕྱིར་བསོ་བའི་ལས་དང་བཅད་ཅིང་དམའ་དབབ་པའི་ལས་དང་། སང་བའི་
ལས་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་ཞལ་ཏ་པ་ལ་ངོར་འཕྱ་བ་ལ་དྱེའི་གངས་སུ་གཞུག་པ་དང་། ཟུར་
གིས་གཞོག་འཕྱས་བྱེད་པ་ལ་དྱེའི་གངས་སུ་གཞུག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིའོ། །གིས་པ་ལ་ཡང་། བསོ་གྱུར་གི་
ལྟུང་བ་བཅུ་བཞིའི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཅུའོ། །འདི་དག་ལ་ཡང་སོ་སོ་རང་རང་གི་གཞི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་
དགོས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་ལ་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལྟ་
བ་དང་མཚན་མཐུན་པ། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ། བྱེ་བ་ན་གཞན་གི་ཕྱོགས་སུ་མ་སོང་བ། གཟུགས་གཞན་དུ་
བསྒྱུར་ཞིང་མི་སང་བར་མ་བས་པ། དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་མཚན་ིད་པ་ལ་ཞུགས་ཤྱེས་པ་ཡིན་པ། བཞམས་
བསོ་བས་ལ་ཆགས་པ་ཡིན་པ་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་མཚམས་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་ཡང་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་
དུ། བཙུན་པ་མཚམས་ཀི་ནང་ན་མཆིས་པས་མཚམས་ཀི་སད་རོལ་ན་མཆིས་པ་ལ་བསོ་ན། བསོ་བ་ཞྱེས་
བགིའམ་ཨུད་པ་ལི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འདི་དག་མི་མཐུན་པའི་ལས་ཡིན་ཀང་ཆད་ལས་
དངོས་མ་ཡིན་ཏྱེ། བ་བ་ངན་པ་ལས་ལྡོག་པའི་ཆྱེད་དུ་གོས་འདྱེབས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ཆད་པས་
བཅད་པའི་ལས་ལ། བསིགས་སད་བསྐྲད་དང་ཕྱིར་འགྱེད་བཞིའི་ནན་ཏུར་དང་། བརོད་བཅས་ནན་ཏུར་དང་། 
གསོ་དགག་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་རྣམས་སོ། །དྱེ་རྣམས་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ནི། འཐབ་དཀོལ་བྱེད་པའི་དགྱེ་སོང་ལ་
འཐབ་དཀོལ་བྱེད་པ་རྒྱུན་མི་གཅོད་ན་གནས་ནས་འབིན་ནོ་ཞྱེས་བསིགས་པའི་ནན་ཏུར་དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་
མའི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་མི་འཆོས་པར་རྒྱུན་དུ་བྱེད་པ་ལ་གང་ཟག་དམན་པ་གཅིག་རྐྱང་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་པས་གཞན་ལ་
གནས་འཆའ་ཞིང་གཏོད་ཅིག་ཅྱེས་སད་པ་ནན་ཏུར་དང་། ཁིམ་པ་སུན་འབིན་པ་སྟྱེ་མ་དད་པར་བས་པ་ལ་ཁིམ་
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པ་མ་རངས་པ་སང་བའི་དོན་དུ་སུན་ཕྱུང་གནས་ནས་བསྐྲད་པའི་ནན་ཏུར་དང་། ཁིམ་པ་ལ་བརས་ཐབས་བྱེད་
པ་ལ་ཁིམ་པ་ཡི་ཆད་པ་བསལ་བའི་དོན་དུ་ཁོད་ཀིས་ལས་ཀི་མཐའ་འདི་མ་བཏང་གི་བར་དུ་ངྱེད་ཁོད་ལ་མཛའ་
བཅུགས་དང་དགའ་བའི་དངོས་པོ་ཕྱིར་བསྡུད་དོ་ཞྱེས་ཕྱིར་འགྱེད་ནན་ཏུར་དང་། ལྟུང་བ་གླྱེང་བའི་སྐབས་མི་
འབྱེད་པ་ལ་བརོད་བཅས་དང་མི་གདམས་པས་མ་ཐུལ་ན་གསོ་དགག་བཞག་པ་རྣམས་སོ། །དྱེ་རྣམས་ལ་ཡང་
གཞི་སོ་སོ་རང་གི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་གི་སོམ་པ་གསོ་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་ཤྱེས་
པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། ནད་པ་མ་ཡིན་པ། གཟུགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་མི་སང་བར་བས་པ་མ་ཡིན་པ། 
ཤྱེས་པ་དང་བསོད་ནམས་ཆྱེན་པོ་དང་། སྱེ་སོད་གསུམ་འཛིན་པ་དང་། ཐོས་པ་དང་། ཕྱོགས་དང་། འཁོར་མང་
པོ་དག་ལ་ནན་ཏུར་བས་ན་དགྱེ་འདུན་བྱེ་འགྱུར་གི་དགག་བ་ཡོད་པས་དྲུག་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པ། ཆོས་
གཞན་པའི་ཕྱོགས་སུ་མ་སོང་བ་ཚོགས་སུ་མ་ལོངས་པ། ནང་ཞྱེ་འཁོན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པ། སར་གནས་
ནས་མ་ཕྱུང་བ། བཞམས་བསོ་བས་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་གཞིར་བཞག་པའི་སྟྱེང་དུ་སོ་སོར་རང་གི་
གཞིའི་མཚན་ིད་ཚང་དགོས་སོ། །དྲུག་པོ་འདི་ལ་དམའ་དབབ་པའི་ལས་ཞྱེས་བའི་སངས་པའི་ལས་ཞྱེས་ནི་
མི་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་གིས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་མ་སངས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་སངས་པའི་ལས་ནི། གནས་
ཕྱུང་ནན་ཏུར་བདུན་ཡིན་ལ། སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ནི། ཕྱིར་མི་འཆོས་གནས་དབྱུང་དང་། སིག་ལྟ་འཛིན་པ་ལ་བསོ་
བའི་ལས་བས་ཀང་མི་གཏོང་བ་ལ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་། མ་མཐོང་གནས་དབྱུང་ནན་ཏུར་དང་། དགྱེ་སོང་མ་
དང་འདྱེ་ཞིང་གནས་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་བཞི་ལ་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ནས་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་ལ་
འཐབ་དཀོལ་ལ་འབད་པས་མ་ལྡོག་ན་ྱེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕྱིར་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བའོ། །རྣམ་པར་གཏན་
ལ་འབྱེབས་པ་ལ་ྱེ་བར་ཞི་བས་སོ། །འཐབ་དཀོལ་གི་རྒྱུ་ྱེ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡང་གནས་ནས་དབྱུང་བར་
བའོ། །ཞྱེས་པའི་གནས་དབྱུང་ཕྱི་མ་གསུམ་ལ་ནན་ཏུར་གི་ལས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་རུང་མཐུན་སར་
དགོས་ཤིང་། ཆོས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྱེབས་པ་ལས་གྱུར་པའི་འཐབ་དཀོལ་ལ་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཞི་བྱེད་
ཀིས་མ་ཞི་ན་གནས་ནས་དབྱུང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་བདུན་པོ་དྱེ་ལ་སངས་པའི་ལས་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། དགྱེ་
འདུན་གི་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་སངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ལས་ནི། ལས་བྱེད་པའི་
དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན། ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། ལྟུང་བ་དྱེ་
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ལ་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཡིད་གིས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ངྱེས་པ་ིད་མ་ཡིན་པ་དང་། ལྟུང་བའི་ཕྱིར་བརྩོད་པར་
གྱུར་ན་བིན་གིས་བརླབ་པ་སྟྱེ་བཞི་པོ་ལ་གསོ་དགག་གིས་སོ་སོར་ཕྱྱེ་བས་བརྒྱད། ནོར་འད་བ་བིན་གིས་
བརླབ་པ་དང་དགུའོ། །དྱེ་རྣམས་ལ་ཡང་གཞི་སོ་སོའ་ིམཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་ལྟུང་མཐུན་
བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ། དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་མཐུན་པ། དན་པར་ནུས་པ། བསམས་པས་ཕྱིར་བཅོས་
ནུས་པ་མ་ཡིན་པ། བཤགས་ཡུལ་མྱེད་པའམ་ཡོད་ཀང་ཕྱིར་བཅོས་མི་ནུས་པ་ཅིག་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་པ་
སིན་པའི་ལས་ནི། ཞལ་ཏ་པ་ཆོས་གོས་ངན་པ་དང་། དགྱེ་སོང་མ་ཆོས་གོས་ངན་པ་ལ་རས་ཡུག་ཆྱེན་སིན་པ་
ལ་བློ་བསྟུན་པའི་གསོལ་བའི་ལས་བ་བ་དང་། སྲ་བརྐྱང་འདིངས་པ་ལ་སྲ་བརྐྱང་གཏད་པའི་ཕྱིར་གསོལ་བའི་
ལས་བ་བ་གསུམ་མོ། །དྲུག་པ་རྱེས་སུ་གནང་བའི་ལས་ནི། གསང་སྟྱེ་སྟོན་པ་བསྐོ་བ་དང་། སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་
འདོན་པའི་ཕྱིར་དང་། དགག་དབྱེ་བ་བའི་ཕྱིར། ནང་དུ་བར་ཆད་དི་བའི་ཕྱིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་
རྣམས་སོ། །བདུན་པ་རང་གི་དོན་ལ་སར་བ་ལ་ཚུལ་ཤིང་འབིམ་པ་དང་། དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པའི་
ཕྱིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་དང་། ཁིམ་སུན་འབིན་པར་བྱེད་པའི་དགྱེ་སོང་སྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆྱེ་ལ་གོ་བར་
བྱེད་པའི་དགྱེ་སོང་རང་མི་སོ་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གསོལ་བའི་ལས་བ་བ་རྣམས་སོ། །བརྒྱད་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་
མཁོ་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ། དགྱེ་སོང་མ་དང་འདྱེ་ཞིང་གནས་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ། དགྱེ་སོང་མས་ཕྱག་
མི་བ་བའི་སོམ་པ་བིན་པའི་གསོལ་གིས་ཀི་ལས་དང་། སོས་པའི་གནང་བ་སིན་པའི་གསོལ་གིས་ཀི་ལས་
དང་། གཙུག་ལག་ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པ་གིས་ཀི་རྱེད་པ་གཅིག་ཏུ་བ་བ་ལ་གསོལ་གིས་ཀི་ལས་ཏྱེ་འདིར་
གསུམ་འཆད་ལ། སྤྱིར་འགྱེལ་པ་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་མཁོ་བ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ལས་བཅུ་དྲུག་གསུངས་
སོ། །གིས་པ་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པའི་རྟྱེན་ལ་བ་བ་ལ། སིན་པའི་ལས་དང་མི་མཐུན་པའི་ལས་གིས། དང་
པོ་ནི། དགྱེ་ཚུལ་ལ་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སོམ་པ་སིན་པ་དང་། ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་སིན་པ་དང་། བསབ་པ་
སིན་པ་དང་། དན་པས་འདུལ་བ་སིན་པ་དང་། མ་སོས་པས་འདུལ་བ་སིན་པ་དང་། ངོ་བོ་ིད་ཚོལ་བ་དང་། 
མཐུན་པ་སིན་པ་རྣམས་སོ། །གིས་པ་མི་མཐུན་པའི་ལས་ལ། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ་ནི། དགྱེ་ཚུལ་ལ་ཡང་གངས་
སུ་གཞུག་པ་བཞི་བཞྱེད་པས། དྱེ་ལྟར་བཞི་དང་། དགྱེ་ཚུལ་སིག་ལྟ་ཅན་ལ་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་བསོ་བའི་ལས་དང་། 
དྱེ་མ་བཏང་ན་བསིལ་བའི་ལས་སོ། །འདིར་འགྱེལ་པ་ལས། འདི་ལ་ནི་སད་པ་ིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་གི་སང་
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བར་བ་བའི་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་བཤད་པ་
ནི། གནས་ཕྱུང་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་པ་མཚུངས་པས་དགྱེ་ཚུལ་ལ་གནས་དབྱུང་མི་བ་ལ། དྱེ་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་བསྟན་པ་ལས་ལོག་པའི་སོན་ཡོད་དོ། །ཞྱེས་སོན་གི་སོབ་དཔོན་རྣམས་གསུང་ངོ་། །བསིགས་
བསྐྲད་དང་ཕྱིར་འགྱེད་གསུམ་དང་། གསོ་དགག་བཞག་པ་རྣམས་དགྱེ་ཚུལ་ལ་ཡང་བ་སྟྱེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས། 
བཙུན་པ་དགྱེ་སོབ་མ་དང་དགྱེ་ཚུལ་མ་དང་དགྱེ་ཚུལ་ཕ་རྣམས་ཆོས་དྱེ་དག་དང་ལྡན་པ་ལ་ལས་དྱེ་རྣམས་
བགིའམ་ཨུད་པ་ལི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་རྣམས་ནི་བའོ་ཞྱེས་དང་། ཇི་སྐད་དུ། རབ་ཏུ་
བྱུང་ཞིང་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པ་ལ་ཡང་དྱེ་དག་བ་བ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འོན་ཀང་དྱེ་དག་
ལ་སད་པ་ནན་ཏུར་དང་སོ་མགུ་སོགས་མི་བཞག་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མྱེད་པའི་ཕྱིར། བསྐོ་བའི་ལས་ལ་
སོགས་པ་ལས་ལྷག་མ་རྣམས་མྱེད་དྱེ། ཁ་སྐོང་དུ་མི་འོས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལས་གལ་དུ་འདུ་བར་མི་དབང་བའི་
ཕྱིར། བཤད་མ་ཐག་པའི་སིན་ལས་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ཀི་ཐ་སད་དྱེ་ནི། སོབ་དཔོན་དུལ་བ་ལྷས། ལས་བརྒྱ་
རྩ་གཅིག་པོ་ལས་རིགས་བཅུ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པར་དངས་པ་ལས་འབྱུང་ལ། གཞི་
སྱེམས་ཅན་དང་སྱེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་བ་བའི་ཚུལ་གིས་སུ་བསྡུས་པ་དྱེ་ནི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཀིས་
གཞི་བསྡུ་བར། འདུལ་བ་བསྡུས་པའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་གང་བ་བ་ལས་ཀི་མཚན་ིད་ལ། རྒྱུ་
བསམ་པའི་མཚན་ིད། ལས་རང་གི་ངོ་བོའ་ིམཚན་ིད། འབས་བུ་ལས་མས་སུ་མོང་བའི་མཚན་ིད་
དོ། །དང་པོ་ལ། བྱེད་པ་པོ་དགྱེ་འདུན་གི་བསམ་པ་དང་། གང་ལ་བ་བ་བསྒྲུབ་བའི་བསམ་པ་དང་གིས་
སོ། །དང་པོ་ལ། འདུ་ཤྱེས་དང་། ཀུན་སོང་གིས། དང་པོ་ནི། ལས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱེད་པ་པོ་དགྱེ་འདུན་གི་འདུ་
ཤྱེས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏྱེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་གཞི་སོ་སོའ་ིམཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་དོན་ལ་ཡིན་པ་ལ། དགྱེ་འདུན་
གིས་དྱེ་ལྟར་འདུ་ཤྱེས་པའམ། ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཀང་ལས་འཆགས་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། དོན་ཤྱེས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ཇི་སྐད་དུ། འདུ་ཤྱེས་གཙོ་བོ་ིད་ལ་ནི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་ིད་ལ་དངོས་གཞིའོ། །ཡིད་གིས་ནི་འདུ་ཤྱེས་དང་
འདའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་ལོ་ི་ཤུ་མ་ལོན་པ་ལ་ལོན་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་དྱེ་ལ་ལས་མི་འཆགས་པར་
འགྱུར་ཏྱེ། དོན་ཤྱེས་མཐུན་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ་སམ་ན། མ་ལོན་པ་ལ་ལོན་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་འདུ་
ཤྱེས་ཀི་མ་ཡིན་ལ། བསྒྲུབ་བ་ལོན་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་གིས་ཀང་དྱེ་ལྟར་འདུ་ཤྱེས་པས་དོན་ཤྱེས་
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མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན། ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་གང་ཟག་ལ་དགྱེ་འདུན་གིས་འདུ་ཤྱེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་
བཅོས་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་ནི་འདུ་ཤྱེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །གཅིག་ལ་དྱེ་ལྟར་
བསིལ་བ་དང་མི་བསིལ་བ་དང་ཕྱིར་བཅོས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་རིགས་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ལས་
སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་པོའ་ིདགྱེ་འདུན་དང་། ལས་མཁན་ཡང་། སོ་སོའ་ིརང་རྒྱུད་མ་དག་པར་ཤྱེས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་
མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གི་གཞི་མྱེད་ན་དག་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་ལ་དྱེར་ཤྱེས་ན་དོན་ཤྱེས་མཐུན་པས་ལས་
འཆགས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་ནི་གཞི་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །བརྱེད་པ་ཡིད་ནི་ཡོད་པ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་
གི་དྱེ་ིད་ནི་མི་རྫུན་པར་སྨྲ་བ་ིད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ལ་ཆོ་ག་དྱེ་བ་
རིགས་པར་འདུ་ཤྱེས་པའི་དོན་ཤྱེས་མཐུན་ནའང་འཆགས་ཏྱེ། ཐམས་ཅད་དཔད་པ་ཐ་སད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་ཀུན་སོང་ནི། ངྱེས་འབྱུང་བསམ་པས་ལས་དྱེ་ཞྱེ་ཐག་པ་ནས་བྱེད་པར་འདོད། བསྟན་པ་དང་
སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པ་དང་གསུམ་ཚང་དགོས་སོ། །གིས་པ་བསྒྲུབ་བའི་བསམ་པ་ལ། གཞི་སྱེམས་
ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་བ་བ་རྣམས་ལ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་བསམ་པ་མྱེད་པས་མི་དགོས་ཤིང་། སྱེམས་ཅན་ལ་བ་བ་ལ་
ཡང་། བིན་གིས་བརླབས་པའི་ལས་དང་། ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་སོས་པའི་གནང་བ་སིན་
པ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་བསམ་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་ཡིན་ཏྱེ། བ་བའི་ཡུལ་དང་བྱེད་པ་པོ་ཐ་མི་
དད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་འདིར་ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ལ་ལས་བས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཡུལ་དགྱེ་འདུན་ལ་བ་བའི་ལས་
འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་སང་བའི་ཕྱིར་སམ་ན། སོན་མྱེད་དྱེ། ཚོགས་ཐ་དད་པས་འདུན་པ་ལ་སོགས་པས་མཐུན་
པར་བས་ཏྱེ་ལས་བྱེད་པ་ལ་མི་རུང་བ་མྱེད་པ་ལྟ་བུ། ཚོགས་ཀི་ཆྱེད་དུ་བས་པ་ཙམ་གིས་ཚོགས་ལ་བས་ལ་
བས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སྐབས་དྱེ་དག་ཏུ་བྱེད་པ་པོ་དང་ཐ་མི་དད་པས་དགྱེ་འདུན་བསྒྲུབ་བར་བྱེད་
པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལས་གཞན་བསྒྲུབ་བ་གཙོ་བོར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་འདུ་ཤྱེས་དང་། 
ཀུན་སོང་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། སིན་པའི་ལས་དང་། བསྐོ་བའི་ལས་ལ། བསྒྲུབ་བས་དགྱེ་འདུན་ལས་མཁན་
དང་བཅས་པ་རྣམ་དག་ཏུ་འདུ་ཤྱེས་པ། ལས་དྱེ་ཡང་སྒྲུབ་པར་འོས་པ་དང་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དང་། བདག་ིད་
ཀང་ལས་དྱེ་བ་བར་འོས་པའི་རྟྱེན་ཡིན་པར་འདུ་ཤྱེས་མ་འཁྲུལ་བ་དགོས་ཏྱེ། ལུང་གཞིར། དགྱེ་སོང་གཅིག་
གིས་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་ངོ་མ་ཤྱེས། ཤྱེས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་བཅབས་དྱེ་ནས་དགྱེ་
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སོང་ལ་སྨྲས་པ་དང་ཟླ་བ་གིས་ཀི་སོ་བ་སིན་པས་དྱེས་སྨྲས་པ་ཟླ་བ་གཅིག་ནི་ལྱེགས་པར་སིན་གིས་པ་ནི་
ྱེས་པར་སིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་སོ་བ་མ་ཆགས་པར་ལུང་དུ་གསུངས་པ་དང་། ཡང་
དགྱེ་སོང་གཅིག་ལ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་ངོ་མ་ཤྱེས། ཤྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མ་བཅབས་པར་
དགྱེ་སོང་ལ་སྨྲས་པ་དང་། ཟླ་བ་གཅིག་གི་སོ་བ་སིན་པས་དྱེས་སྨྲས་པས་བདག་ལ་སོ་བ་ྱེས་པར་སིན་ཏྱེ། 
མགུ་བ་དངོས་པོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ་སོ་བ་མ་ཆགས་པར་ལུང་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེར་མ་ཟད། སོར་བའི་དུས་
སུ་ལས་དྱེ་བདག་ལ་བྱེད་དོ་སམ་དུ་ཤྱེས་པ་དང་། རྱེས་སུ་ལས་དྱེ་བས་པར་ཤྱེས་པ་དང་། སིན་པའི་ལས་ལ་
ཐོབ་པར་ཤྱེས་པ་དང་། བསྐོ་བའི་ལས་ལ་བསྐོས་པར་ཤྱེས་པ་དགོས་ཏྱེ། ལུང་ཞུ་བར། བཙུན་པ་སོན་པ་ལ་
ལས་བགི་ན་ལས་བགིས་པ་ཞྱེས་བགིའམ། ཨུད་པ་ལི་སོས་པའི་གནང་བ་སིན་པ་མ་གཏོགས་པའི་ལས་ལྷག་
མ་རྣམས་ནི་སར་དགྱེ་སོང་དུ་འདུ་ཤྱེས་ཡོད་ཅིང་ལས་འདི་ནི་བདག་ལ་བྱེད་དོ་བར་ཤྱེས་ན་ལས་བས་པ་ཞྱེས་
བའོ། །སྱེམས་འཁྲུག་པ་དང་། འོན་པའི་བར་དུ་ཡང་དྱེ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་དང་། གང་ཟག་གསུམ་ནི་བསྱེན་པར་མ་
རྫོགས་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། བདག་གི་མིང་མ་བརོད་པ་དང་། མཁན་པོའ་ིམ་བརོད་པ་དང་། བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་
པར་ཤྱེས་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའོ། །གིས་པ་ཀུན་སོང་ནི། ངྱེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པ་དང་། བསམ་
པ་ཐག་པ་ནས་ནོད་པར་འདོད་པ་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཕྱིར་སོང་བ་ལ་ཡང་མི་སྱེའོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་
སོ། །ད་ནི་འདི་དཔད་དྱེ། ལས་བྱེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པས་བས་ན་ལས་འཆགས་སམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ལའང་
སར་བཤད་པ་ལྟར་དགྱེ་འདུན་གི་ངོས་ནས་འདུ་ཤྱེས་ཀི་ཡན་ལག་ཚང་ཀང་བསྒྲུབ་བའི་ངོས་ནས་མ་ཚང་ན་
ལས་མི་འཆགས་ལ། དོན་ལ་ཚུལ་ཁམས་འཆལ་པ་ཡིན་ཀང་དགྱེ་འདུན་དང་བསྒྲུབ་བ་གིས་ཀའི་ངོས་ནས་
མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གང་རུང་མྱེད་ན། ཇི་སྐད་དུ། དོན་གི་དྱེ་ིད་ནི་མི་བརྫུན་པར་སྨྲ་བ་ིད་ཀི་རྒྱུ་མ་
ཡིན་ནོ་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དག་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་ལ་དྱེ་ལྟར་འདུ་ཤྱེས་ན་དོན་དང་འདུ་ཤྱེས་མཐུན་པར་བཞག་
དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ལས་ཐམས་ཅད་དཔད་པ་ཐ་སད་པའི་འདུ་ཤཤྱེས་ཀིས་འཇུག་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། འདིར་
མངོན་ཤྱེས་ཀིས་དཔོད་པ་ནི་བཀག་ལ། ཐ་སད་ལས་གཞན་ཡིད་བརྟན་དུ་རུང་བ་གང་ཡང་མྱེད་པའི་ཕྱིར། དྱེ་
སྐད་དུ་ཡང་འོད་ལྡན་ལས་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་འདི་ཡང་ཇི་ལྟར་ཤྱེས་པར་བ་ཞྱེ་ན་མཐོང་བ་དང་དོགས་པ་
རྣམས་ཀིས་སོ། །གསུམ་པོ་འདི་དག་ནི་འདུལ་བ་ལས་འབྱུང་བའི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་གཞུང་ནི། 
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གསོ་སོང་བཞག་པའི་གཞི་ལས། ལྷའི་མིག་དང་རྣ་བ་དག་གིས་ཐ་སད་དུ་བཀག་པ་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་དག་ལྷའི་
མིག་གིས་ཐ་སད་དུ་བ་བ་མ་ཡིན་པས་ལྷའི་མིག་གིས་བསླུས་ནས་དགྱེ་སོང་དྱེ་ལ་གླྱེང་ཞིང་བསྐུར་བར་མི་
བའོ། །དྱེ་ལྟར་བྱེད་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ལྷའི་མིག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལྷའི་རྣ་བས་ཀང་དྱེ་
བཞིན་ནོ། །ཞྱེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་དཔད་པ་དོན་དམ་པར་དགོས་པ་ཡིན་ན་ནི་ལྷའི་མིག་དང་རྣ་བ་ིད་
འདིར་བཀག་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། གཞན་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་རང་
བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ཐ་མལ་པའི་མིག་གིས་འཇུག་པར་བ་བར་གསུངས་པས་དྱེ་ནི་དྱེ་
ལྟར་གདོན་མི་ཟ་བ་ཡིན་ཏྱེ། འདིར་ཕན་ཚེགས་ལས། འཕགས་པ་མ་འགགས་པས་དབང་དུ་མཛད་ནས་ལྷའི་
མིག་གིས་ཆུ་ལ་བརྟག་པར་མི་བའོ། །འོན་ཀང་ཐ་མལ་པའི་མིག་གིས་སོ་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ན་རྱེ། 
འོ་ན་གལ་ཏྱེ་འདུལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་འབྱུང་བའི་དཔད་པ་ཐ་སད་པ་ཡིན་ན། ཞུ་བའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་དང་
འགལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། གཞུང་ནི་ྱེ་བ་འཁོར་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བྱེད་ན། 
གལ་ཏྱེ་གང་ཟག་གི་མི་ཤྱེས་ན་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་ནས་འདི་སྐད་དུ་ྱེ་བ་
འཁོར་སོབ་དཔོན་དག་ལས་བྱེད་པ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བྱེད་ན། བསྱེན་པར་མ་
རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་པས་གལ་ཏྱེ་འདིར་ལས་བྱེད་པའི་ཡང་དཔད་པ་ཐ་སད་པ་ཡིན་པར་
བཞྱེད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་གལ་ཏྱེ་གང་ཟག་གིས་མི་ཤྱེས་ནའོ་ཞྱེས་མཛད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་མཛད་པ་ཡང་མྱེད་
པས་དྱེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་ིད་དུ་བཞྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། མཁན་པོ་དང་འབྱེལ་བའི་ཚིག་
ལས་གལ་ཏྱེ་གང་ཟག་གིས་མི་ཤྱེས་ཞྱེས་བ་བའི་ཁད་པར་འདི་ཙམ་ཞིག་ལས་བྱེད་པའི་ཚིག་ལ་རྱེས་སུ་སར་
བར་བའོ། །དབང་དུ་བས་པའི་རྱེས་སུ་འཇུག་པ་ནི་བཞྱེད་པ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་རྣམས་དང་བསབ་པ་མཐུན་
པར་འགྱུར་བ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི། ཕྱི་མ་མཐའ་དག་པའི་རྱེས་སུ་འཇུག་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་
དཔད་པ་ཐ་སད་པ་མ་ཡིན་ན་ནི་བསྟན་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་བས་ན་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་
དོགས་པ་དག་ཁོ་ན་འདིར་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་རྒལ་ལན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་དོན་ལ་
ལྱེགས་པར་བརྟགས་ན་རིགས་པའི་དོན་སར་བཤད་པ་དྱེ་དག་བདྱེ་བླག་ཏུ་རྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འདིར་
གང་ཟག་ཅྱེས་པ་བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་གི་ལས་བྱེད་པ་པོའ་ིགང་ཟག་ཀང་མཚོན་ནོ། །དྱེ་ལྟ་ན་དགྱེ་སོང་
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མས་པའི་ཚོགས་རྐྱང་པས་ལས་འཆགས་པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་ཡང་དྱེ་ལྟ་ན། ཇི་སྐད་དུ། ཐ་དད་པར་གནས་པ་
དག་ལས་གཞན་པ་ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་པ་དག་གི་ཚོགས་ཀིས་གསོལ་བ་དང་བརོད་པ་དག་ནི་མ་ཡིན་
ནོ་ཞྱེས་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་དང་ཞྱེ་ན་དཔད་དགོས་པར་སང་ངོ་། །དྱེ་ལྟར་དཔད་པའི་ཚེ་དྱེ་དང་དྱེ་ལ་དྱེ་དང་དྱེར་
ཤྱེས་པ་དགོས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་འདིས་ནི། ལང་ར་བ། སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་མཁན་པོ་ཚུལ་
ཁིམས་འཆལ་ཡང་ལས་འཆགས་པའི་གྱེགས་སུ་མི་འགྱུར་ལ། ལས་ཀི་སོབ་དཔོན་དང་། ཁ་སྐོང་ཚུལ་ཁིམས་
འཆལ་ན་ལས་མི་འཆགས་པས་སོམ་པ་སྱེ་བ་གཏན་མི་སྲིད་ཟྱེར་བ་དང་། རྱེས་འགའ་དགྱེ་འདུན་གི་འདུ་ཤྱེས་
ཀི་ཡན་ལག་དགོས་མི་དགོས་ཀི་ཐྱེ་ཚོམ་ཙམ་དང་དཔད་པ་གང་ཡང་མྱེད་པར། བསྒྲུབ་བའི་རྒྱུད་ལ་སོམ་པ་
ཐོབ་བློ་སྱེས་ན། དྱེར་བས་སོ་ཞྱེས་པ་དང་། ཁོ་བོས་ཆུ་གཏོར་བཏང་ལ་འོང་གི་ཞྱེས་བརོད་པ་ཙམ་གིས་དགྱེ་
ཚུལ་དང་། བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྱེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་རྣམ་རྟོག་གཏིང་མ་ཚུགས་བཞིན་དུ་
བག་ཡངས་བར་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་ཀང་ཁྱེགས་པ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་དྱེ་ིད་ཀི་གཞུང་ལས། 
བསྱེན་རྫོགས་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ། ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་གི་དགྱེ་འདུན་ལ་དག་སྟྱེར་དང་ལས་ཆགས་མི་ཆགས་ཀི་རྣམ་
གཞག་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་པར་མཁན་རྒྱུད་དག་མ་དག་འབའ་ཞིག་གི་རྣམ་གཞག་ནི་འདུལ་བ་མི་ཤྱེས་པའི་བླུན་
པོའ་ིརྣམ་ཐར་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བིས་ལ། དྱེ་ནི་བདྱེན་མོད་འོན་ཀང་རྣམ་རྟོག་གཏིང་མ་ཚུགས་པས་དྱེའི་
དྱེ་མ་ཐག་ཏུ། ཆུ་གཏོར་མ་སོགས་དང་། དྱེར་བས་མ་སོགས་ལའང་སོམ་པ་སྱེ་བར་གོང་དུ་ཤྱེས་བྱེད་ཀི་ལུང་
གསལ་བ་དག་གིས་སྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ན། སོམ་རྒྱུད་མ་དག་པའི་སོན་ཅི་ཡང་མི་འབྱུང་ལ། ཞྱེས་བིས་པ་ལ་
ནི། འདུལ་བའི་གཞུང་ཡི་གྱེ་གང་ལས་ཀང་སོམ་པའི་ཐོབ་རྒྱུ་དྱེ་ལྟ་བུ་མ་བཤད་པས་ལུང་དང་འགལ་བའི་ྱེས་
པ་དང་། ཁྱེད་ཀིས་སོམ་རྒྱུད་དང་མཁན་རྒྱུད་ཀི་ཁད་པར་མ་ཕྱྱེད་པས་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། 
ཁྱེད་རང་གི་ཁས་བླངས་ས་མ་དང་འགལ་བས་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བའི་ྱེས་པ་རྣམས་གཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་
བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁྱེད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ། ཁད་པར་དགྱེ་ཚུལ་ལ་སོབ་དཔོན་དང་། བསྱེན་རྫོགས་ལ་ལས་
འཆགས་ངྱེས་ཀི་དགྱེ་འདུན་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ལ་མས་པས་ཁ་སྐོང་བས་ནས་བསྱེན་རྫོགས་སྒྲུབ་པ། པཎ་ཆྱེན་
བརྒྱུད་ལའང་དུ་མ་ཞིག་སང་ཞིང་། དྱེ་དག་ལ་ནི་ྱེ་བ་འཁོར་གིས་མཁན་པོ་བས་ཀང་སོམ་པ་སྱེ་མི་སྲིད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །ཞྱེས་བིས་པ་ནི། ལུང་དང་རིགས་པ་དང་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་དང་། གཞི་མྱེད་སྐུར་འདྱེབས་
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ཀི་ྱེས་པ་རྣམས་ཁྱེད་ལ་གཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏྱེ། ལུང་ནི་འོད་ལྡན་གི་བཤད་པ་གོང་དུ་དངས་མ་ཐག་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རིགས་པ་ནི། དོན་ལ་ཚུལ་ཁིམས་མས་པ་ཡིན་ཀང་བསྒྲུབ་བ་དང་དགྱེ་འདུན་གིས་
ཀའི་ངོས་ནས་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གི་གཞི་མྱེད་ན་རྣམ་དག་ཏུ་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁས་བླངས་
པ་ནི། མཁན་པོ་མས་པ་དང་མ་ཆགས་པས་ཁ་སྐོང་བས་པ་ལ་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སོམ་པ་སྱེ་བར་ཁྱེད་རང་
གིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁྱེད་ལ་གཞི་མྱེད་སྐུར་འདྱེབས་ཀི་ལྷག་མ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁྱེད་རང་
དགྱེ་སོང་དུ་ཁས་བླངས་ནས་པཎ་ཆྱེན་བརྒྱུད་ཀི་དགྱེ་སོང་མང་པོ་ལ་གཞི་མྱེད་པར། མས་པས་ཁ་སྐོང་བས་
པས་སོམ་པ་མ་སྱེས་སོ་ཞྱེས་གསལ་བར་བསྒྲགས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁྱེད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་གླྱེང་གཞིའི་ལུང་
ཁུངས་སུ་དངས་པ་ལས། མན་ཡོད་དུ་ཁིམ་བདག་གི་བུམ་བསད་པའི་མཚམས་མྱེད་བས་པ་ཞིག་གིས། དགྱེ་
སོང་གཅིག་གི་དྲུང་དུ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྱེན་པར་རྫོགས་ནས་སྱེ་སོད་གསུམ་ལ་མཁས་པར་བས་སོ། །དོན་
དྱེ་ིད་སྟོན་པ་ལ་གསོལ་བས། བསིལ་བར་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ་གནས་ཕྱུང་ངོ་། །དྱེས་མཐའ་འཁོབ་ཞིག་ཏུ་སོང་སྟྱེ་
གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས་པ་དྱེར། དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་དགྱེ་སོང་གི་དགྱེ་འདུན་གི་ཚོགས་ཆྱེ་བར་ལོངས་ཏྱེ། 
འགའ་ཞིག་དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ཡང་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །འདི་ིད་བཤྱེས་སིང་ལས། བདྱེ་བྱེད་ཅྱེས་
བཤད་པ་དྱེ་ིད་ཡིན་པར་འགྱེལ་པས་བཤད་དོ། །དྱེ་ལྟར་མཁན་པོ་མྱེད་པ་དང་། ཡོད་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་དང་མི་
ལྡན་པ་ལ་ལྡན་པར་ཡིད་ཆྱེས་ན་སོམ་པ་སྱེ་བར་གྲུབ་བོ། །ཞྱེས་སྨྲས་པ་དྱེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། མཚམས་
མྱེད་བས་པའི་གང་ཟག་རྐྱང་པས། གཞན་ལ་མ་རག་པར་དགྱེ་སོང་གི་དགྱེ་འདུན་གི་སྱེ་ཚུགས་པར་ནུས་ན། 
འདུལ་བའི་ལུང་ཡི་གྱེ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། དྱེར་དགྱེ་སོང་རྣམ་དག་གཞན་འདུས་ནས་བས་པ་
ཡིན་ན་ནི་མཐའ་འཁོབ་ཀི་དོན་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེའི་ཚེ་ཡང་དྱེས་མཁན་པོ་བས་པའི་ཤྱེས་བྱེད་མྱེད་པའི་
ཕྱིར་ལུང་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེར་མ་ཟད་ཀི་དྱེའི་དུས་ཀི་དགྱེ་སོང་གི་མིང་ཅན་དྱེ་དག་དགྱེ་སོང་མཚན་ིད་
པ་ཡིན་ན། དགྱེ་སོང་ལྷ་ཆྱེན་པོ་ཡང་དགྱེ་སོང་དུ་ཐལ་བས་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེར་མ་ཟད་ཀི་
དྱེའི་དུས་ཀི་དགྱེ་སོང་གི་ཚོགས་ཤིན་དུ་ཆྱེ་བ་དྱེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ྱེ་བ་འཁོར་གི་མཁན་པོ་བས་ཀང་རང་རྒྱུད་
ལ་སོམ་པ་སྱེ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། མས་པས་ཁ་སྐོང་བས་ནས་བསྱེན་རྫོགས་སུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་
བརོད་ན་འཁོར་གསུམ་དངོས་འགལ་དུ་སོང་བས་ཁས་བླངས་པ་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁོད་ཀིས་ནི། 
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གླྱེང་གཞིའི་ལུང་དྱེ་བག་མྱེད་དངས་པས་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་ལ། དྱེ་དང་ཆ་མཐུན་པའི་ལུང་ཞིག་སང་བ་དྱེའི་
དགོངས་པ་གཞན་དུ་འཆད་དགོས་སོ། །ཞར་ལ་འདི་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། བླ་ཆྱེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་བསྱེན་
པར་རྫོགས་པའི་དུས་ཀི་ཁ་སྐོང་གི་རྒྱའི་ཧ་ཤང་གིས་པོ་དོན་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཀང་། གོང་དུ་བཤད་པའི་དགྱེ་
འདུན་གི་བསམ་པའི་ཡན་ལག་དང་། བསྒྲུབ་བའི་བསམ་པའི་ཡན་ལག་གིས་ཤིན་ཏུ་ཚང་བས། བླ་ཆྱེན་པོའ་ི
ཐུགས་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་སོང་གི་སོམ་པ་རྣམ་དག་འཁྲུངས་པར་གྲུབ་ཅིང་། ཆུ་གཏོར་མ་དང་། དྱེར་བས་མ་ནས་
བརྒྱུད་པ་གང་ཡིན་པའི་མཁན་བརྒྱུད་ནི་མ་དག་པར་བཞག་དགོས་ཏྱེ། རྩ་བ་མཁན་པོ་མྱེད་པ་ལ་ཐུག་ཅིང་། 
བར་དུ་མཁན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་འ་ཞྭ་ཡྱེ་ཤྱེས་གཡུང་དྲུང་ཞྱེས་བ་བ་དགྱེ་ཚུལ་དུ་ཆུ་གཏོར་མ་རྒྱུད་ལྡན་
དུ་རློམ་པ་དྱེ་དང་། ཡང་ཟི་བོན་སྟོན་ཞྱེས་བ་བ་དྱེར་བས་ཀི་དགྱེ་སོང་དུ་རློམ་པ་དྱེ་གིས་ལ་སོམ་པ་མྱེད་པའི་
ཕྱིར། འོན་ཀང་སོམ་རྒྱུད་མ་དག་པར་འཇོག་མི་ནུས་ཏྱེ། མཁན་པོ་ནི། དགྱེ་ཚུལ་དང་། དགྱེ་སོང་གི་མྱེད་ན་མི་
འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ཞར་ལ་བྱུང་བ་བརོད་ནས། ད་ནི་དཀྱུས་མའི་དོན་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། 
གིས་པ་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་ལ་བཞི་སྟྱེ། ལས་ཚང་བ་དང་། མ་ནོར་བ་དང་། མ་འཁྲུགས་པ་དང་། 
བཞག་པར་མི་འོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ལས་ནི་གསོལ་བ་དང་བརོད་པ་དང་སོ་སོར་ཐར་པ་གདོན་པ་
དང་དགག་དབྱེའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ལ། གསོལ་བའི་ལས་ྱེར་བཞི་ལ། གསོལ་པ་ཁོ་ན་ཚང་བ་དང་། 
གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཞྱེ་བདུན་ལ་གསོལ་བ་གཅིག་དང་། བརོད་པ་གཅིག་ཁོ་ན་ཚང་བ་དང་། གསོལ་
བ་དང་བཞིའི་ལས་སུམ་ཅུ་ལ་གསོལ་བ་གཅིག་དང་། བརོད་པ་གསུམ་ཁོ་ན་ཚང་དགོས་ཏྱེ། མ་ཚང་ན་མི་
འཆགས། ལྷག་ན་འཆགས་ཀང་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། བརོད་པ་ལྷག་པ་དག་གིས་ནི་
མ་བས་པ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །མས་ན་མ་བས་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ལས་ཀི་ཆོ་ག་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་
ཚིག་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པ་མས་ན་འཆགས་ལ་ྱེས་བས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དགོངས་སུ་གསོལ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་
སོགས་པ་ལ་ནི་ཕ་རོལ་གི་སྱེམས་གཏད་པ་ིད་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་
ཚིག་ཆད་ན་མི་འཆགས་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་ིད་ཀི་མིང་མ་བརོད་ན་ཡང་ངོ་། །དགྱེ་འདུན་གི་ན་ཡང་དྱེའི་སྱེ་
གནས་ཀི་མི་སྱེའོ་ཞྱེས་དང་། ལུང་དུ། གང་ཟག་ལྔ་ནི་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། བདག་གི་མིང་མ་
བརོད་པ་དང་མཁན་པོའ་ིམིང་མ་བརོད་པ་དང་གསོལ་བ་ཆད་པ་དང་བརོད་པ་ཆད་པ་དང་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་
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མི་ཤྱེས་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འདི་ཡང་མཁན་པོ་དང་བཅས་པའི་བསྱེན་རྫོགས་ལ་དགོངས་པར་
འགྱེལ་པས་འཆད་དོ། །གིས་པ་མ་ནོར་བ་ནི། དགྱེ་སོང་གི་སོམ་པ་ལྱེན་པ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་འབོགས་
པའི་ཆོ་ག་བས་ན་མི་འཆགས་པ་ལྟ་བུ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེས་བ་བ་ལས་མ་ཡིན་པས་མི་འཆགས་ཞྱེས་དང་། 
ལུང་དུ་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བགི་བ་ལ། གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་བགིད་ན་བསྱེན་པར་རྫོགས་ཞྱེས་
བགིའམ་མ་རྫོགས་ཞྱེས་བགི་བཀའ་སྩལ་པ་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་ཞྱེས་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འདི་ནི་
ཆོ་ག་ནོར་བའི་དཔྱེ་ཡིན་ལ། ལས་ཀི་རིགས་ནོར་བ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལས་བ་དགོས་པ་ལ། རྨ་དབབ་པའི་
ལས་སམ། སངས་པའི་ལས་བས་ན་མི་འཆགས་ཏྱེ། ལུང་དུ། བཙུན་པ་མ་མཐོང་བའི་སད་དུ་སང་བའི་ལས་སུ་
འོས་པ་ཞིག་ལ་བསིགས་པ་དང་སད་པ་དང་བསྐྲད་པ་དང་ཕྱིར་འགྱེད་པའི་ལས་ཤིག་བགིད་ན་ལས་བགིས་པ་
ཞྱེས་པས་བགིའམ་ཨུད་པ་ལི་མ་བས་ཞྱེས་བའོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྱེ་ན་སང་བའི་ལས་ཀང་གཞན་རྨ་དབབ་པའི་
ལས་ཀང་གཞན་ནོ་ཞྱེས་དང་། ཨུད་པ་ལི་སང་བའི་ལས་ཀང་གཞན་རྣམ་པར་དག་པའི་ལས་ཀང་གཞན་ནོ་ཞྱེས་
གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་བསྐོ་བའི་ལས་དང་། སིན་པའི་ལས་ལ་ཡང་སར་རོ། །ལས་ཀི་མ་བུ་ནོར་བ་ནི། 
གསོལ་བ་གཞན་བས་ནས་བརོད་པ་གཞན་བས་པ་ལྟ་བུ་སྟྱེ། བཙུན་པ་ལས་གཞན་གི་གསོལ་བ་བགིས་ལ་
ལས་གཞན་གིས་བསྒྲགས་ནས་ལས་བགིས་པ་ཞྱེས་བགིའམ་ཨུད་པ་ལི་མ་བས་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ་དགྱེ་སོང་དྱེ་
དག་ཀང་འདས་པ་དང་། བཅས་པའོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་སྤྱིར་བཏང་ནས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནི། 
བསྒྲུབ་བ་གཅིག་ལ་ལས་དྱེ་དག་གི་དོན་དུ་བསམས་ནས་དྱེ་དང་ལས་རིགས་མཐུན་པའི་ལས་གཞན་གིས་
བས་ན་ནོར་ཡང་འཆགས་ཏྱེ། ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་གཞན་ལ་དྱེའི་དོན་དུ་བསམ་པས་གཞན་བྱེད་པ་ནི་འཆགས་སོ་
ཞྱེས་པས་སོ། །དྱེའི་དོན་དུ་མ་བསམས་ན་མི་ཆགས་ཏྱེ། གཞན་དུ་ན་མི་ཆགས་སོ་ཞྱེས་པས་སོ། །དགྱེ་སོང་
དང་དགྱེ་སོང་མའི་ཆོ་ག་ཕན་ཚུན་ནོར་ཡང་འཆགས་ལ་ྱེས་བས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དགྱེ་སོང་དང་དགྱེ་སོང་མ་
ིད་དག་གི་ལས་གཞན་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །མདོ་དྱེའི་དོན་ལ། འགྱེལ་པར་མཆོག་ལ་བརྟྱེན་
ནས་ཕ་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་ལ་ནི། ཆོ་ག་མས་པ་མྱེད་ཀི་སྟྱེང་དུ་ལྷག་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། བུད་མྱེད་
བསྱེན་པར་རྫོགས་ལ་དགྱེ་སོང་མའི་དགྱེ་འདུན་བསོག་པ་ནི་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་དགྱེ་སོང་གི་
ལས་ཀིས་ཀང་དགྱེ་སོང་མ་ིད་དུ་འགྱུར་བར་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་ལུང་ལས། དགྱེ་སོང་རྣམས་ལས་
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དགྱེ་སོང་མ་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་དགྱེ་སོང་གི་དངོས་པོ་བཙལ་བར་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ཞྱེས་བཤད་
དོ། །བསམ་དོན་མ་ནོར་ན་ཕོ་རྟགས་དང་མོ་རྟགས་ཀི་ཚིག་ནོར་བ་ཙམ་གིས་མི་འཆགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་
དུ། མཚན་གཞན་ལ་བརྟྱེན་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་སོ། །མདོར་ན་ཚིག་ཕྱྱེད་ཀང་མ་འཁྲུལ་བ་གཅིག་དགོས་
པར་བསྟན་པ་དྱེ་ལ། འཁྲུལ་ན་མི་འཆགས་པ་དང་། འཁྲུལ་ཡང་འཆགས་པ་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་སོ་སོར་ངྱེས་
དགོས་སོ། །གསུམ་པ་མ་འཁྲུགས་པ་ལ། སྤྱོད་ལམ་དང་། གོ་རིམ་དང་། ཚིག་མ་འཁྲུགས་པ་གསུམ་མོ། །དང་
པོ་ནི། སྤྱིར་བཏང་ལ། ལས་བརྒྱ་རྩ་ཐམས་ཅད་འདུག་པའི་སྤྱོད་ལམ་གིས་བ་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལས་ནི་
འདུག་པ་ིད་ཀིས་སོ་ཞྱེས་དང་། མི་འདུག་པར་འགྱེང་བ་ནི་ཁ་སྐོང་བ་ིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དང་། བརྩམས་པ་ན་
འགོ་བའི་སྱེམས་ཀིས་བཏང་བ་ནི་སྤྱོད་ལམ་ལས་མས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་བར་བཤད་པའི་
ཕྱིར། ལས་བྱེད་འཕོ་ལ་དགྱེ་སོང་འགའ་ཞིག་སོང་ན། ལྷག་མ་མ་ལངས་པ་དྱེ་རྣམས་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་ཚད་དུ་
ལོངས་ན། ཚིག་བས་རྣམས་འཁྲུགས་པར་མི་འགྱུར་ལ། མ་ལུས་ན་ཚིག་རྫོགས་པའང་འཁྲུགས་པས་བསར་
དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བྱེད་པ་ིད་ན་སོང་ན་ཚིག་མ་རྫོགས་པ་རྣམ་པར་འཁྲུག་པ་ིད་དོ། །ལས་དྱེ་ལ་དགྱེ་
འདུན་གི་ཚད་དག་ཏུ་མ་ལོངས་པ་རྣམས་མ་ལུས་པ་ིད་ན་རྫོགས་པའོ། །ལུས་པ་ིད་ན་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་
དྱེ་ཡང་བྱེད་པར་འདོད་ན་ཚིག་གིས་རྣམ་པར་དཀྲུག་ཅིང་གསོལ་བས་དགྱེ་འདུན་ལ་བཙུན་པ་དག་ཡང་གསོལ་
བ་བགིའོ་ཞྱེའམ་རྱེས་སུ་བསྒྲག་གོ་ཞྱེས་བ་བས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་དམིགས་བསལ་ལ། ཇི་སྐད་
དུ། འགོན་པ་མི་སོད་ན་འགོ་བཞིན་དུ་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། དྱེ་ིད་གཞན་ལ་ཡང་རུང་མཐུན་སར་བར་
བཤད་པས། དྱེའི་ཚེ་འགོ་བའི་སྤྱོད་ལམ་མཐུན་པར་བའོ། །གིས་པ་གོ་རིམ་མ་འཁྲུགས་པ་ནི། གསོལ་པ་དང་
བརོད་པ་གོ་རིམ་མ་ནོར་བར་བ་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གསོལ་བ་མ་བས་པར་དྱེའི་དོན་དུ་བརོད་པ་མི་བའོ་
ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ཚིག་མ་འཁྲུགས་པ་ནི། ངོ་བོ་བརོད་བ་བ་བརོད། བྱེད་པ་བརོད་པ་གསུམ་
གི་གོ་རིམ་འཁྲུགས་ན་མི་འཆགས་ལ་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཇི་སྐད་དུ། དོན་གི་སྐབས་དག་གི་གོ་རིམ་
འཁྲུགས་པ་ནི་མི་འཆགས་པ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནི་མི་བ་བ་ིད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་
དོན་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་མཛད་ན་ཞྱེས་བརོད་རྒྱུ་
ཡིན་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་ལས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞྱེས་སོགས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་མི་འཆགས་པའི་སོན་མྱེད་ཅྱེས་པའི་
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དོན་དུ་འགྱེལ་པས་བཤད་དོ། །བཞི་པ་བཞག་པར་མི་འོས་པ་ནི། ལུང་ལས་གསུངས་པའི་ལས་ཆོག་གི་སགས་
ཚིག་དྱེ་རྣམས་ལས་བཞག་པར་འོས་པ་ཚིག་ཕྱྱེད་ཀང་མྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་འབས་བུ་ལས་མས་སུ་མོང་བའི་
མཚན་ིད་ནི། ལས་རང་རང་གི་དགྱེ་འདུན་གངས་ཚང་བ་ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་རྣམས་དང་། མན་དུ་གཞུག་
པའི་བསྒྲུབ་བ་སོགས་ཀིས་ཐོས་ཤིང་དོན་གོ་བ་ན་ལས་མས་སུ་མོང་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཡང་གསོལ་བ་ཙམ་ཐོས་
ན་གོ་ཆོད་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། རང་གི་འོས་པའི་དགྱེ་འདུན་གིས་མས་སུ་མོང་བ་མ་གྲུབ་པ་ིད་ན་མ་ཡིན་
ནོ། །གསོལ་བ་ཐོས་ན་དྱེ་འགྲུབ་པ་ིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་པས་སོ། །ཁ་ཅིག་ན་རྱེ། སྒྲ་ཐོས་ན་དོན་མ་གོ་ཡང་ཆགས་
ཏྱེ། ལུང་ལས། འཕགས་པ་ཞིག་གིས་འཕགས་པའི་སྐད་དུ་ལས་བགིས་པ་དང་། དགྱེ་སོང་དྱེ་དག་གིས་
འཕགས་པའི་སྐད་མ་འཚལ་ན་ལས་བགིས་པ་ཞྱེས་བགིའམ་ཨུད་པ་ལི་ལས་བས་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ་ལས་བས་པའི་
དགྱེ་སོང་ནི་འདས་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འདི་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུའི་ཞལ་ནས། མཚམས་
གཅོད་པའི་སྐབས་སུ་དྱེ་སྐད་གསུངས་པ་བདྱེན་མོད་ཀང་ལུང་དྱེ་ནི་མ་དག་པར་མངོན་ཏྱེ། ལུང་ལས། བཙུན་པ་
འཕགས་པས་འཕགས་པའི་སྐད་དུ་སོ་སོར་ཐར་པ་བཀླག་པ་དང་དགྱེ་སོང་དྱེ་དག་གི་འཕགས་པའི་སྐད་མ་
འཚལ་ན་གསོ་སོང་བགིས་པ་ཞྱེས་བགིའམ་ཨུད་པ་ལི་མ་བས་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་ཀློག་པ་
ཡང་འདས་པ་དང་བཅས་པའོ། །བཙུན་པ་འཕགས་པས་འཕགས་པའི་སྐད་དུ་སྐབས་ཕྱྱེ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་དྱེ་
དག་གིས་ཀང་སྐད་མ་འཚལ་ན་སྐབས་ཕྱྱེ་བ་ཞྱེས་བགིའམ་ཨུད་པ་ལི་སྐབས་མ་ཕྱྱེ་བ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། དགྱེ་སོང་དྱེ་
དག་ཀང་འདས་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞྱེས་དང་། གཞི་འགྱེལ་དུ་ཆོ་གས་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཆོ་ག་སྟྱེ་དགྱེ་
འདུན་དུ་ཚང་བ་དང་ལས་བྱེད་པ་དགྱེ་སོང་ིད་ཡིན་པ་དང་། ན་པ་པོས་གོར་བཏུབ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་
པའོ་ཞྱེས་དང་། རྣམ་འབྱེད་འགྱེལ་དུ། ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་དགྱེ་འདུན་མ་ཚང་བ་དང་། ལས་མས་པ་
དང་། ན་པ་པོ་རྣམས་ཀིས་མ་གོ་བ་ལ་སོགས་པའོ་ཞྱེས་མ་གོ་ན་མི་འཆགས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞྱེས་
གསུངས་ལ། འོན་ཀང་སྐབས་སོ་སོར་ཕྱྱེད་དགོས་པས་འད་སྟྱེ། ཚིག་ལྱེ་ལས། འོན་པས་ཀང་ནི་གོ་གྱུར་
ན། །ལས་བརོད་པ་ནི་མ་ཐོས་ཀང་། །འདི་ལ་བསྱེན་རྫོགས་ཡོད་པ་སྟྱེ། །ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་ལ་ྱེས་པ་
མྱེད། །ཅྱེས་དང་། ཞུ་བར། བཙུན་པ་མཐའ་འཁོབ་པ་འཕགས་པའི་སྐད་དུ་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བགིས་པ་
དང་མཐའ་འཁོབ་པ་དྱེས་ཀང་འཕགས་པའི་སྐད་མ་འཚལ་ན་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་ཞྱེས་བགིའམ་ཨུད་པ་ལི་
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ཁས་ལྱེན་པའི་སྱེམས་ཡོད་ན་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། བྱེད་པ་རྣམས་ནི་འདས་པ་དང་བཅས་པར་རོ་
ཞྱེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་ལ་སོ་སོར་བརྟགས་ན། ལུང་ཕྱི་མ་འདིའི་དོན། བྱེད་པ་པོ་དགྱེ་འདུན་རྣམས་
ཀིས་ཚིག་གི་དོན་གོ་ན་བསྒྲུབ་བས་མ་གོ་ཡང་ལས་མི་འཆགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་། ལུང་ས་མ་དྱེ་དག་གི་
དོན་ནི། ལས་བྱེད་པ་པོའ་ིསགས་ཚིག་ཁ་སྐོང་གིས་མགོན་ལས་མི་འཆགས་པའི་རྒྱུར་འཆད་དགོས་པའི་ཕྱིར། 
བཞི་པ་ཇི་ཙམ་བས་པས་ལས་འཆགས་པའི་ཚད་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཚིག་ཕལ་ཆྱེར་བས་ན་བས་པ་ིད་དོ། །འོག་
མ་མྱེད་པ་ལའོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །དམིགས་བསལ་ལ། མཚན་མ་དག་མ་བརོད་ན་མ་བཅད་པ་ིད་
ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་མཚམས་གཅོད་པའི་སྐབས་སུ་མཚན་མ་བརྟན་པོ་མ་བརོད་ན་ལས་དངོས་
གཞིའི་སུམ་གིས་སམ་ཐམས་ཅད་ཟིན་ཀང་མི་འཆགས་པར་གསུངས་སོ། །དྱེས་ན་ལས་བྱེད་འཕོ་ལ་ལས་
མཁན་དྱེ་ཚེའི་དུས་བས་པའམ། ཁིམ་པ་དང་མ་ནིང་དང་། མས་པ་ལ་སོགས་པར་ལས་ཀི་སུམ་གིས་མ་
ཟིན་གོང་དུ་ཤྱེས་ན་ལས་མི་འཆགས་ལ། སུམ་གིས་ཟིན་ནས་དྱེ་ལྟར་དུ་ཤྱེས་ཀང་ལས་མི་འཆགས་པའི་རྒྱུ་
མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་དག་ནི་སྤྱི་དོན་གི་སོ་ནས་དོན་གི་ཁོག་ཕུབ་ཅིང་ཡིད་ཆྱེས་པའི་ལུང་དང་སར་བ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ལག་ལྱེན་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརོད་ནས་མཐའ་གཅོད་ཀི་རིགས་པ་ལུང་གིས་བརྒྱན་ཏྱེ་
འཆད་པ་ལ། ལས་གང་དུ་བས་པའི་གནས་སྒྲུབ་པ་དང་། གནས་དྱེར་བ་བའི་ལས་གལ་ཆྱེ་བ་དག་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྱེ། གནས་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ་དང་། མཚམས་གཅོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་དགོས་པའི་དོན་
ནི། གསོ་སོང་གི་གནས་ལ་ཐུགས་མི་མཐུན་པ་སང་པ་དང་། གསོ་སོང་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་བགིས་པས་
ལས་གཞན་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་ལོགས་སུ་བ་མ་དགོས་པས་ཚེགས་ཆུང་བ་སོགས་ཀི་དགོས་པ་ཡོད་
དོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། གནས་དང་ཞྱེས་པ་སྟྱེ་སར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གི་དོན་ལ། རྩ་བ་ལས་ཀི་
ཆོ་ག་གཞུང་བཞིན་དུ་ལྷག་ཆད་མྱེད་པར་བརོད་པ་དང་། ཚིག་གི་འབྲུ་གྱེར་བ་བརྒལ་ལན་དང་བཅས་
པའོ། །འཆད་ཚུལ་འདིས་འོག་མ་རྣམས་སུ་བདྱེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་
རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའམ་བགིས་པའམ། ལགས་པ་ནང་མཚམས་དང་ཕྱི་རོལ་ྱེ་
འཁོར་འདོམ་གང་དང་བཅས་པ་འདི་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་གནས་སུ་བཞྱེད་ན། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་
ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་
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པའམ། བགིས་པའམ། ལགས་པ་ནང་མཚམས་དང་ཕྱི་རོལ་ྱེ་འཁོར་འདོམ་གང་དང་བཅས་པ་འདི་དགྱེ་འདུན་
གི་གསོ་སོང་གི་གནས་སུ་བློ་མཐུན་པར་བགིའོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་ནི་འདི་ལྟར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་
བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའམ། བགིས་པའམ། ལགས་པ་ནང་མཚམས་དང་
ཕྱི་རོལ་ྱེ་འཁོར་འདོམ་གང་དང་བཅས་པ་འདི། དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་གི་གནས་སུ་བཞྱེད་དྱེ། དྱེའི་སད་དུ་
དགྱེ་འདུན་གི་གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའམ། བགིས་པའམ། ལགས་པ་ནང་མཚམས་དང་ཕྱི་རོལ་ྱེ་འཁོར་
འདོམ་གང་དང་བཅས་པ་འདི་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་གི་གནས་སུ་བློ་མཐུན་པར་བགི་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་
དག་གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའམ། བགིས་པའམ། ལགས་པ་ནང་མཚམས་དང་ཕྱི་རོལ་ྱེ་འཁོར་འདོམ་གང་
དང་བཅས་པ་འདི། དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་གི་གནས་སུ་བློ་མཐུན་པར་བགི་བར་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་ཅང་མ་
གསུང་ཞིག གང་དག་མི་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་གསུངས་ཞིག དགྱེ་འདུན་གིས་བཟོད་ཅིང་གནང་ནས་དགྱེ་འདུན་
གི་གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའམ་བགིས་པའམ། ལགས་པ་ནང་མཚམས་དང་ཕྱི་རོལ་ྱེ་འཁོར་འདོམ་གང་དང་
བཅས་པ་ནི། དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་གི་གནས་སུ་བློ་མཐུན་པར་བགི་ལགས་ཏྱེ། འདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུང་
བས་དྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ་ཞྱེས་པའོ། །གིས་པ་ལ། ཚིག་གི་དོན་དང་། བརྒལ་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ལས་
བྱེད་པ་པོའ་ིདགྱེ་སོང་བསབ་པ་འཁྲུལ་པ་དང་། བཅས་པ་ཡིན་ན། ལྟུང་མཐུན་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡན་སོན་
དུ་བཏང་ནས། ལས་ཀི་གལ་ལ་འཁོད་དྱེ། ལས་བྱེད་པ་པོས་གསོལ་བ་གཅིག བརོད་པ་གཅིག མཇུག་བསྡུད་
དང་བཅས་པ་བརོད་པའོ། །གསོལ་བ་ནི། དགྱེ་འདུན་ཐུགས་བསྟུན་ཏྱེ་གནང་བ་ཞུ་བའོ། །བརོད་པ་ནི་བསད་
ནས་ལས་དངོས་གཞི་བྱེད་པའོ། །འཇུག་བསྡུད་ནི་ལས་ཆགས་ཟིན་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཙམ་མོ། །འདིར་གྲུབ་
ཅྱེས་པ་ནི། དང་པོ་ནས་རང་གྲུབ་པའོ། །བགིས་པ་ནི། སྱེས་བུའི་རྩོལ་བས་བས་པའོ། །ལགས་པ་ནི་ཟིན་
པའོ། །ནང་མཚམས་དང་བཅས་པ་ནི། ཆུ་བོ་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་མྱེད་པའི་སོ་ནས་ནང་མཚམས་གཅིག་ཏུ་
གྱུར་པའོ། །དྱེ་ཡང་ཆོ་ག་མཚམས་བཅད་པ་ཡིན་ན་དྱེ་ཚུན་ཆད། མ་བཅད་ན་རྩིག་པས་བསྐོར་བ་ལ་རྩིག་པ་
ིད་མཚམས་ཡིན། མ་བསྐོར་བ་ལ་ཝ་ཁ་ནས་ཆུ་འབབ་པ་ཚུན་ཆད་མཚམས་ཡིན། ཁིམ་པའི་གོང་ལ་འབལ་
སང་གི་སྐབས་ནས་འཆད་པའི་ྱེ་འཁོར་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་མཚམས་ཡིན། དགོན་པའམ་ཐང་སྟོང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་
འཁོར་ཡུག་ཏུ་རྒྱང་གགས་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་མཚམས་ཡིན། མཚམས་དྱེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཡང་འདོམ་གང་ཚུན་
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ཆད་ལས་དྱེ་བ་བའི་གནས་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་བརྒལ་ལན་གི་སོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི། བློ་མཐུན་འདི་གསོ་
སོང་གི་དུས་དང་འབྱེལ་པ་ཁོ་ནར་བ་མི་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལས་གཞན་གི་གནས་ཀང་དྱེ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དང་། 
དྱེའི་འགྱེལ་པར། གསོ་སོང་གི་གཞི་ལས་དྱེ་བཅས་པའི་ཕྱིར་དྱེ་སྐད་ཅྱེས་བའོ་ཞྱེས་སྤྱི་མིང་བྱེ་བག་ལ་བཏགས་
པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། གསོ་སོང་མ་ཡིན་པའི་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་གང་ཞིག་བགིད་དགོས་ཀང་ཐོག་མར་
གསོ་སོང་གི་གནས་སུ་བློ་མཐུན་བགིས་པས་ཚེགས་ཆུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ལས་རང་རང་ངོ་བོའ་ིགནས་སུ་བློ་
མཐུན་པས་ལས་གཞན་གི་གནས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། གསོ་སོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་གཞན་ལ་གནས་
ལ་བློ་མཐུན་མ་བཤད་ཅིང་རུང་མཐུན་སར་བར་བཤད་པ་ཡང་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གསོ་སོང་གིས་བློ་མཐུན་
བགིས་པ་དྱེར། ལས་གཞན་འཆགས་པ་ལ་གསོ་སོང་ལན་གཅིག་ཙམ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའི་བཤད་པ་ཡང་
མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་དང་ལུང་ལས་ཀང་། གསོ་སོང་གི་གནས་སུ་བློ་མཐུན་བགིས་པ་དྱེར་ཐོག་མར་
མཚམས་གཅོད་པའི་ལས་བྱེད་པར་གསུངས་ཀི་དང་པོ་ཁོ་ནར་གསོ་སོང་བ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་
པ་ལ་ལས་ཀི་ཆོ་ག་དགོད་པ་དང་། དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་པོ་ཆྱེ་བཅད་པ་དང་། 
མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་ཅིང་དཀིལ་འཁོར་པར་བློ་མཐུན་པར་བའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་
གསན་དུ་གསོལ། འདི་ལྟ་སྟྱེ། གནས་འདི་ན་དགྱེ་སོང་གནས་པ་དང་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་
མཚམས་པོ་ཆྱེའི་ཕྱོགས་བཞིའི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་བརོད་པ། ཤར་ཕྱོགས་སུ་ནི་ཕ་བོང་གི་མཚན་མའམ། རྩིག་
པའི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་ལགས། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ནི་ཀ་བའི་མཚན་མའམ་ལོན་པའི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་ལགས། 
ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ནི་རྭ་བའི་མཚན་མའམ་བ་སིབས་ཀི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་ལགས། བང་ཕྱོགས་སུ་ནི་ལམ་པོ་
ཆྱེའི་མཚན་མའམ་ཁོན་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་ལགས་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་
ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་མཚན་མ་འདི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་གསོ་
སོང་གཅིག་པའི་གནས་ཀི་སོམ་པ་འདི་སྟྱེ། གནས་བསྡུ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་རྣམས་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་བགི་བའི་
སད་དུ་དགྱེ་འདུན་གིས་གོང་དང་གོང་གི་ྱེ་འཁོར་མ་གཏོགས་པར་དགོན་པ་ལ་ཐུག་པ་དང་། གནས་མལ་ལ་
ཐུག་པའི་བར་དུ་མཚམས་ཆྱེན་པོ་གཅོད་དོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་ནི་འདི་ལྟར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་
པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། འདི་ལྟ་སྟྱེ། གནས་འདི་ན་ཞྱེས་པ་ནས་མཚན་མ་བརྟན་པོ་ལགས་ཏྱེ། དྱེའི་སད་དུ་
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དགྱེ་འདུན་གིས་མཚན་མ་འདི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་གསོ་སོང་གཅིག་པའི་གནས་ཀི་སོམ་པས་འདི་ལྟ་སྟྱེ་གནས་
བསྡུ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་རྣམས་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་གནས་པར་བགི་བའི་སད་དུ་གོང་དང་གོང་གི་ྱེ་འཁོར་མ་
གཏོགས་པ་དགོན་པ་ལ་ཐུག་པ་དང་གནས་མལ་ལ་ཐུག་པའི་བར་དུ་མཚམས་ཆྱེན་པོ་བཅད་པར་བཟོད་པ་དྱེ་
དག་ནི་ཅང་མ་གསུང་ཞིག་གང་དག་མི་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་གསུངས་ཤིག དགྱེ་འདུན་གིས་བཟོད་ཅིང་གནང་
ནས་དགྱེ་འདུན་གི་མཚན་མ་འདི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཞྱེས་པ་ནས་ཐུག་པའི་བར་དུ་མཚམས་ཆྱེན་པོ་བཅད་
ལགས་ཏྱེ་འདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུང་བས་དྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ། །དྱེ་ནི་མཚམས་ཆྱེན་པོ་བཅད་པའི་ཆོ་ག་དང་
ལས་སོ། །གིས་པ་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། འདི་ལྟ་སྟྱེ། གནས་འདི་ན་དགྱེ་སོང་
གནས་པ་དང་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་མཚམས་བུ་ཆུང་གི་ཕྱོགས་བཞིའི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་བརོད་
པ། ཤར་ཕྱོགས་སུ་ནི་སྱེང་ལྡྱེང་གི་ཕུར་པ་བཏབ་པ་ལགས། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ནི་སྲད་བུས་བྱེས་པ་ལ། ནུབ་
ཕྱོགས་སུ་རོ་བཞག་པ་ལགས། བང་ཕྱོགས་སུ་ནི་སྲོལ་བཏོད་པ་བརྟན་པོ་ལགས་ན། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་
དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་མཚན་མ་འདི་རྣམས་
ཀི་ནང་དུ། འདི་ལྟ་སྟྱེ་གནས་བསྡུ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་རྣམས་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་གནས་པར་བགི་བའི་སད་དུ་
མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་ཅིང་དཀིལ་འཁོར་པར་བློ་མཐུན་པར་མཛད་དོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་ནི་འདི་
ལྟར་བས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། འདི་ལྟ་སྟྱེ། གནས་འདི་ན་ཞྱེས་པ་ནས། བརྟན་པོ་
ལགས་ཏྱེ་དྱེའི་སད་དུ་དགྱེ་འདུན་གི་མཚན་མ་འདི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་འདི་ལྟ་སྟྱེ་ཞྱེས་པ་ནས། དཀིལ་འཁོར་པར་
བློ་མཐུན་པར་མཛད་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་མཚན་མ་འདི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་འདི་ལྟ་སྟྱེ་ཞྱེས་པ་ནས། 
དཀིལ་འཁོར་པར་བློ་མཐུན་པར་མཛད་པ་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི། ཅང་མ་གསུང་ཤིག གང་དག་མི་བཟོད་པ་དྱེ་
དག་ནི་གསུངས་ཤིག དགྱེ་འདུན་གིས་བཟོད་ཅིང་གནང་ནས་དགྱེ་འདུན་གིས་མཚན་མ་འདི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། 
འདི་ལྟ་སྟྱེ་ཞྱེས་པ་ནས་བློ་མཐུན་པར་མཛད་ལགས་ཏྱེ། འདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུང་བས་དྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་འཛིན་
ཏོ། །དྱེ་ནི་མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་ཅིང་དཀིལ་འཁོར་པར་བློ་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་དང་ལས་སོ། །དྱེ་གིས་གོལ་
བའི་ཆོ་ག་ནི། དགྱེ་འདུན་ནས་གསོལ། འདི་ལྟ་སྟྱེ། གནས་འདིར་དགྱེ་འདུན་མཐུན་པས་གསོ་སོང་གཅིག་པའི་
གནས་ཀི་སོམ་པས་མཚམས་པོ་ཆྱེ་བཅད་པ། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་
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གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་མཚམས་ཆྱེན་པོ་གཞིག་གོལ་བར་མཛད་དོ། །འདི་ནི་
གསོལ་བའོ། །ལས་ནི་འདི་ལྟར་བས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་ནས་གསོལ། འདི་ལྟ་སྟྱེ། གནས་འདིར་དགྱེ་འདུན་གསོ་
སོང་གཅིག་པའི་སོམ་པས་མཚམས་ཆྱེན་པོ་བཅད་དྱེ། དྱེའི་སད་དུ་དགྱེ་འདུན་གིས་མཚམས་ཆྱེན་པོ་གཞིག་
ཅིང་དཀོལ་བར་མཛད་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་མཚམས་ཆྱེན་པོ་གཞིག་ཅིང་དཀོལ་བར་མཛད་པར་བཟོད་
པ་དྱེ་དག་ནི་ཅང་མ་གསུང་ཞིག གང་དག་མི་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་གསུངས་ཤིག འདི་ནི་ལས་བརོད་པ་དང་པོ་སྟྱེ། 
དྱེ་བཞིན་དུ་ལན་གིས་ལན་གསུམ་བཟླས། དགྱེ་འདུན་གིས་བཟོད་ཅིང་གནང་ནས་དགྱེ་འདུན་གི་འཚམས་པོ་
ཆྱེ་གཞིག་ཅིང་དཀོལ་ལགས་ཏྱེ། འདི་ལྟར་ཞྱེས་སོགས་སོ། །དྱེ་ནི་འཚམས་པོ་ཆྱེ་དགོལ་བའི་ཆོ་ག་དང་ལས་
སོ། །ཅིག་ཤོས་ལ་ཡང་འདོན་པ་བསྒྱུར་བར་བའོ། །གིས་པ་ལ་དགོས་པའི་དོན་ནི། འཚམས་པོ་ཆྱེ་བཅད་པ་
གསོ་སོང་གི་གནས་ལ་ཁབ་ཆུང་བ་སངས་པས། མདོ་འདོན་པ་པོ་བཙལ་ས་བ་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་ལས་ལ་
འདུ་དགོས་པ་དང་མི་དགོས་པའི་ས་མཚམས་ཟིན་པ་དང་། ཆོས་གོས་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་ཆགས་པས། 
དགྱེ་སོང་རྣམས་ལུས་སྱེམས་བདྱེ་བར་གནས་པའོ། །འཚམས་ཆུང་བཅད་པ་ནི། ཧ་ཅང་ཁབ་ཆྱེས་པས་ི་མ་རྱེ་
རྱེ་ཞིང་ལས་མང་པོ་བྱེད་དགོས་པ་ན། ཐག་རིང་པོ་ནས་དགྱེ་འདུན་བསྡུ་མི་ནུས་པ་སང་བ་དང་། འདུན་པ་དང་
ཡོངས་དག་ལྱེན་དཀའ་བ་སང་བ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །གིས་ཀ་ཅིག་ཅར་དུ་བྱེད་པའི་དགོས་པ་
ནི། འཚམས་ཆྱེན་བཅད་པས་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་རྒྱ་ཆྱེ་ཞིང་། འཚམས་ཆུང་བཅད་པས་མ་འདུས་པའི་ྱེས་
པ་ཁྱེགས་པ་ཡིན་ནོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། འཚམས་ནི་གསུམ་པོ་དང་ཞྱེས་པའོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། མདོ་དང་། 
ལུང་ལས། མཚམས་ཆྱེན་བཅད་པ་དྱེ་དགལ་ནས་མཚམས་ཆུང་བཅད་པ་འཚམས་གིས་ཚིག་གཅིག་གིས་
བཅད་པ་དང་གསུམ་དང་། ལས་བརྒྱ་རྩར། འཚམས་ཆྱེན་དགལ་ནས་འཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་དྱེ་སར་འཚམས་
ཆྱེན་གཅོད་པའི་ལས་དང་། བཞི་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ནི། འཚམས་ཆྱེན་ས་མ་མ་བཤིག་པའི་སྟྱེང་དུ་
འཚམས་ཆྱེན་གཞན་དང་། འཚམས་ཆུང་གིས་ཀ་མི་འཆགས་ལ། འཚམས་ཆུང་བཅད་ཟིན་པ་འཚམས་ཆྱེན་
གིས་བསྐོར་དུ་རུང་བ་དང་། གིས་ཀ་གཅོད་དགོས་པའི་ཚེ་ཅིག་ཆར་བཅད་པས་ཚེགས་ཆུང་བའི་དགོངས་པ་
ཡིན་པར་སང་ངོ་། །དྱེ་ཡང་འཚམས་བུ་ཆུང་འཚམས་ཆྱེན་གིས་བསྐོར་བའི་ཚེ་འཚམས་ཆུང་གི་དགྱེ་འདུན་ཇི་
སྱེད་པའང་འཚམས་ཆྱེན་དྱེ་ལ་བློ་མཐུན་པ་གཅིག་དགོས་ལ། འཚམས་བུ་ཆུང་མ་དཀོལ་བར་འཚམས་ཆྱེན་
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གིས་བཅིངས་པའི་དགོས་པ་ནི་ཆོས་གོས་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་སྒྲུབ་པའི་བསབ་པར་བ་བ་དང་། དབར་
གནས་དང་གསོ་སོང་དང་དགག་དབྱེ་ཕྱིར་བཅོས་ཀི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་སོགས་པས་ཁབ་ཆྱེ་བ་རྣམས་
ཐུན་མོང་དུ་བས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ལས་ཁབ་ཆུང་བ་རྣམས་སོ་སོར་བས་
པས་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་མི་སྱེད་པ་ལ་སོགས་ཀི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་འཚམས་སུ་
འཚམས་ཀིས་སྐོར་དུ་མི་རུང་ངོ་། །དཀིལ་འཁོར་པ་དང་དགྱེ་སོང་མའི་དབར་ཁང་དང་ཁོན་པ་དག་ལ་ནི་རུང་
ངོ་ཞྱེས་སོ། །ཚིག་གཅིག་གིས་འཚམས་གིས་བཅད་པ་དང་། འགོལ་དུ་རུང་བར་གསུངས་པའི་རིགས་པས། 
འཚམས་དགྱེ་འདུན་འཚམས་དྱེ་ལ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་བཀོད་ནས་བྱེད་པ་པོ་ལས་མཁན་པོ་གཅིག་གིས་
འཚམས་མང་པོ་གཅིག་ཆར་དུ་བཅད་པ་དང་དགལ་དུ་རུང་བར་བལྟའོ། །དྱེའི་ཚེ་ལས་བྱེད་པ་པོ་དྱེ་འཚམས་
གིས་ཀ་ལ་སོགས་པར་གཏོགས་དགོས་སམ་ཞྱེས་དཔད་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གཅིག་ཏུ་རང་པ་ཡ་གཅིག་
ལ། །གཅིག་ཏུ་རང་པ་ཡ་གཅིག་ན། །གིས་ཀར་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་པས་
སོ། །འཚམས་པོ་ཆྱེ་དྱེའི་ནང་ན་ཁིམ་པའི་གོང་དང་གོང་ཁྱེར་ལ་སོགས་ཇི་སྱེད་སར་ཡོད་པའམ་ཕྱིས་གསར་དུ་
བརྩིགས་པ་ཡིན་ན། དྱེ་དག་འཚམས་དྱེའི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕྱིར་གོང་དྱེར་
དགྱེ་སོང་དག་འཁོད་པ་ཡིན་ན་ལས་ལམ་འདུས་པས་མི་མཐུན་པ་སྱེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཞིང་ཆོས་གོས་དང་མི་
འབལ་བའི་གནང་བ་ཡང་གོང་དྱེར་རྱེས་སུ་མི་འབང་བ་ཡིན་ནོ། །དང་པོ་འཚམས་དྱེ་གཅོད་པ་ལ་མི་ཐྱེ་ཡང་
ཕྱིས་གསར་དུ་འཚམས་ནང་དྱེར་ལྷགས་པ་དག་མ་འདུས་ན་ལས་མི་མཐུན་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། 
འཕིགས་པས་མི་མཐུན་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །གསུམ་པ་བརྒལ་ལན་ནི། འོ་ན་གོང་དང་གོང་
ཁྱེར་འཚམས་སུ་མི་གཏོགས་ན་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ིན་དགྱེ་སོང་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པས་བཟུང་བ་མ་བཏང་ན་
དཀིལ་འཁོར་པར་བློ་མཐུན་བྱེད་དགོས་པར་བཤད་པ་དྱེ་ཇི་ལྟར་དང་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་རྣམ་པར་དཔོད་པ་དང་ལྡན་
པས་བདྱེན་མོད་དྱེའི་དོན་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བང་དང་ཁིམ་པའི་གནས་སུ་བཟུང་བ་ལ་མི་འཆད་ཀི་འཚམས་ནང་དུ་
བཟུང་བ་ལ་འཆད་དགོས་ལ། དཀིལ་འཁོར་པར་བློ་མཐུན་པའི་དོན་ཡང་། སར་གསོ་སོང་གི་གནས་ལ་བློ་
མཐུན་བས་པའི་གནས་དྱེ་མ་ཡིན་པ་གཞན་ས་མ་དྱེ་བས་ཁབ་ཆུང་བ་ཞིག་ཏུ་གནས་ལ་བློ་མཐུན་གསར་དུ་
བས་པ་ལ་འདོད་དགོས་ཀི་འཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་པ་ལ་མི་འཆད་དོ། །ཡང་འཚམས་ཆྱེ་ཆུང་གང་རུང་བཅད་
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པའི་གནས་དྱེར་གསོ་སོང་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་སར་ནས་དགོས་པའང་མིན་ཏྱེ། དྱེ་ིད་ཀི་དོན་དྱེ་འགྲུབ་པའི་
ཕྱིར་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལུང་དང་ལས་བརྒྱ་རྩར་དྱེ་ལྟར་འཚམས་པོ་ཆྱེ་དང་འཚམས་ཆུང་བཅད་པ་དྱེར་གསོ་སོང་
དང་དགག་དབྱེ་དང་། གསོལ་བ་དང་བརོད་པའི་ལས་རྣམས་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེ་ཙམ་གིས་དྱེར་
མི་འགྲུབ་བོ་སམ་ན་འགྲུབ་སྟྱེ། འཚམས་ཆྱེ་ཆུང་གཅོད་པ་དང་། གནས་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ་གིས་ཀའི་སགས་
ཚིག་ལ་གསོ་སོང་གི་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་འད་ཞིང་དྱེས་ལས་གཞན་རྣམས་ཀང་མཚོན་པར་ཤྱེས་པའི་ཆྱེད་དུ་
ལས་གཞན་གི་གནས་ཀང་དྱེ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བློ་མཐུན་དང་འཚམས་བཅད་པ་གིས་ཀའི་སྐབས་སུ་གསུངས་
པས་སོ། །མདོར་ན་འཚམས་ཆྱེན་བཅད་ནས་དྱེའི་ཁོངས་ཀི་གནས་གང་དུ་གསོ་སོང་བྱེད་ཀང་བློ་མཐུན་གྲུབ་
ཟིན་པས་སར་མི་དགོས་ལ། འཚམས་ཆྱེན་དྱེའི་ཁོངས་སུ་དགོས་པའི་དབང་གིས་དཀིལ་འཁོར་པར་དཔོད་
དགོས་བྱུང་ན་བཟོད་གནས་ལ་བློ་མཐུན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ངྱེས་དགོས་སོ། །གོ་རིམ་ནི་གཞུང་དུ་བློ་
མཐུན་སར་གསུངས་ཀང་ལག་ལྱེན་མཚམས་གཅོད་པ་སར་མཛད་ན་འགིག་ཅིང་ཕྱིས་མཛད་ཀང་གནས་ཀི་བློ་
མཐུན་འཇིག་པའི་ྱེས་པ་མྱེད་ཀི་སྟྱེང་དུ་གནས་རྒྱ་ཆྱེར་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་འདིའི་རིགས་པ་དག་གིས་
ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན། བློ་མཐུན་ནམ་ཁོ་རང་དང་ལྟུང་མཐུན་བིན་བརླབས་མ་གཏོགས་ལས་ཐམས་
ཅད་ཀི་སོན་འགོ་ཡིན་གསུངས་པ་དང་འཚམས་བུ་ཆུང་དང་དཀིལ་འཁོར་པ་གཅིག་ཏུ་བཞྱེད་པ་ཡང་མི་ལྱེགས་
པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་དག་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། གནས་དྱེར་དགྱེ་སོང་མྱེད་པ་དང་། ལྟོས་མྱེད་ཀི་འདུ་ཤྱེས་
སྱེས་པ་དང་ཆོ་གས་གོལ་བ་སོགས་འགྱེལ་པར་གསུངས་སོ། །འདིར་ཞར་བྱུང་ཆོས་གོས་དང་མི་འབལ་བའི་
གནང་བ་ལ། སགས་ཆོག་དང་། དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་ནས་གསོལ། འདི་ལྟ་སྟྱེ། 
གནས་འདིར། དགྱེ་འདུན་མཐུན་པས་གསོ་སོང་གཅིག་པའི་གནས་ཀི་སོམ་པས། འཚམས་ཆྱེན་བཅད་པ་
ལགས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་
འདུན་གིས་འདི་ལྟ་སྟྱེ། གནས་བསྡུ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་རྣམས་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་གནས་པར་བགི་བའི་སད་དུ། 
འཚམས་ཆྱེན་པོའ་ིནང་དུ། དགྱེ་སོང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་གོས་དག་དང་འབལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་གནང་བ་
གསོལ་ཏྱེ། འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་ནི་འདི་ལྟར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་ནས་གསོལ། འདི་ལྟ་སྟྱེ་ནས། འཚམས་
ཆྱེན་པོ་བཅད་དྱེ། དྱེའི་སད་དུ་དགྱེ་འདུན་གིས་འདི་ལྟ་སྟྱེ་ནས། འབལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་གནང་བ་གསོལ་ན། 
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ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་འདི་ལྟ་སྟྱེ་གནས་བསྡུ་བ་དང་ནས། མི་འགྱུར་བའི་གནང་བ་སྩལ་བར་བཟོད་པ་དྱེ་དག་
ནི་ཅང་མ་གསུང་ཤིག གང་དག་མི་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་གསུངས་ཤིག དགྱེ་འདུན་གིས་བཟོད་ཅིང་གནང་ནས་
དགྱེ་འདུན་གིས་འཚམས་ཆྱེན་པོའ་ིནང་དུ། དགྱེ་སོང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་གོས་དག་དང་། འབལ་བར་མི་འགྱུར་
བའི་གནང་བ་སྩལ་ལགས་ཏྱེ། འདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུང་བས་དྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ། །ཞྱེས་པས་སོ། །གིས་པ་
ལ་དགོས་པའི་དོན་ནི། གནས་བསྡུ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་རྣམས་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པའོ། །བསྡུ་བའི་དོན་ནི། མི་འབལ་
ཞྱེས་པས་བསྟན་ཏོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། འཚམས་པོ་ཆྱེ་བཅད་པའི་གནས་སུ་ཆོས་གོས་དག་དང་མི་འབལ་བ་
སྒྲུབ་པའི་བསབ་བར་གསུངས་ལ། འཚམས་ཆུང་བཅད་པའི་གནས་སུ་གནང་བའི་བསབ་བར་གསུངས་སོ། །ཅི་
སྟྱེ། འཚམས་ཆྱེན་བཅད་པ་ཙམ་གིས་ཆོས་གོས་དག་དང་མི་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རམ་ཞྱེ་ན། མ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་
སྐད་དུ། དྱེར་གནང་བ་བས་ན་ཆོས་གོས་དག་དང་བལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་བའོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་
པར། དྱེར་དྱེ་བས་ན་དྱེ་ཡིན་གི་འཚམས་བཅད་ཙམ་གིས་ནི་དྱེར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞྱེས་
གསུངས་པས་སོ། །འདི་དང་འབལ་སང་གི་སྐབས་ནས་འཆད་པའི་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་གིས་དོན་གཅིག་པ་
མ་ཡིན་ཏྱེ། འདི་ནི་འཚམས་ནང་དྱེ་ན་ཡོད་པའི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཡིན་ལ། 
གཅིག་ཤོས་འབལ་སང་ནས་བཤད་པ་ནི། དགྱེ་སོང་རྒན་པོ་དང་། ནད་པ་འགའ་ཞིག་འཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་
འགོ་བའི་ཚེ་སྟྱེར་བའི་གནང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྱེས་ན་ཡུལ་དགྱེ་འདུན་ལ་བ་བ་དང་། གང་ཟག་ལ་བ་བའི་ཁད་
པར་དང་། དུས་འཚམས་ཀི་ནང་དུ་གནས་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་དུ་འཁོད་པའི་ཚེ་མི་འབལ་བའི་ཁད་པར་སོ་སོ་བ་
ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་བརྒལ་ལན་ནི། འོ་ན་མཚམས་ཆྱེན་དང་འཚམས་ཆུང་གིས་སྦྲག་ཏུ་ཡོད་པ་དྱེའི་ཚེ། 
ཆོས་གོས་འཚམས་ཆུང་ངུ་བཞག་ནས་འཚམས་ཆྱེན་གི་ནང་དུ་ས་རྱེངས་ཤར་ན་འབལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་
གིས་འཚམས་སོ་སོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞྱེ་ན། མ་ཡིན་ཏྱེ། འགྱེལ་པར། དཀིལ་འཁོར་པ་ལ་སོགས་པའི་ྱེ་
འཁོར་ནི་འཚམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འཚམས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་འཚམས་
ཆུང་འདི་ནང་དུ་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་བགིས་ན། འཚམས་ཆྱེན་གི་ནང་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། མ་ཡིན་ཏྱེ། 
ལས་བརྒྱ་རྩ་ལས། འཚམས་བུ་ཆུང་གི་ནང་ནས་ཕྱིར་བྱུང་སྟྱེ་འཚམས་ཆྱེན་པོར་གནས་མལ་བཤམ་ནས་མི་
འབལ་བའི་གནང་བ་བིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། འཚམས་ཆྱེན་གཅིག་གི་ནང་ནས་འཚམས་ཆུང་དུ་མ་
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ཡོད་པའི་ཚེ། གཅིག་གི་ནང་དུ་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་བགིས་པས། འཚམས་བུ་ཆུང་གཞན་གི་ནང་དུ་གནང་
བ་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར་དང་། འཚམས་ཆྱེན་གི་ནང་དུ་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་བགིས་ན། བགིས་པ་དྱེ་ིད་
འཚམས་དྱེའི་ནང་གི་འཚམས་ཆུང་ཐམས་ཅད་རྱེས་སུ་འགོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་གོ་རིམ་ནི། འཚམས་ཆྱེ་ཆུང་
མ་བཅད་པའི་གནས་སུ་ནི་རང་རང་གི་ས་འཚམས་སུ་བཤད་པ་དྱེ་ིད་ཀིས་འབལ་བའི་འཚམས་ཟིན་པས། 
དྱེར་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་བགིད་པའི་ཚུལ་གསུངས་པ་མྱེད་དོ། །འདིར་གནང་བ་སིན་པ་ཞྱེས་པའི་མིང་ལ་
འཁྲུལ་ནས་སིན་ལས་སུ་བྱེད་པ་མི་འཐད་དྱེ། བྱེད་པ་པོ་དགྱེ་འདུན་དང་བསྒྲུབ་བ་ཐ་དད་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། 
གསོལ་བ་གདབ་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡུལ་དགྱེ་འདུན་ལ་སིན་པར་འདོད་ན་ནི། ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ལ་
ལས་འཆགས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། དྱེས་ན་འདི་འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཀིས། གཞི་སྱེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་བ་
བའི་ནང་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་དག་གིས་ནི་ལས་གང་དུ་བ་བ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟིན་
ཏོ། །གིས་པ་དྱེར་བ་བའི་ལས་ཀི་ཁད་པར་གལ་ཆྱེ་བ་བསྟན་པ་ལ། སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག 
ཐོབ་པ་མི་མས་པར་བསྲུང་བའི་ཆོ་ག ཡན་ལག་མས་པ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཆོ་ག་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། 
ཚིགས་ས་མའི་ཆོ་ག་དང་། ཚིགས་ཕྱི་མའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ། དགྱེ་བསྱེན་གི་ཆོ་ག་དང་། དགྱེ་ཚུལ་གི་ཆོ་
གའོ། །དང་པོ་ལ། དགྱེ་བསྱེན་དངོས་ཀི་ཆོ་ག་དྱེའི་གསོ་སོང་གི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ། སགས་ཀི་ཆོ་ག་དང་། དྱེ་
རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། དུས་འདི་ནས་
བཟུང་སྟྱེ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་རང་གིས་རྣམས་ཀི་མཆོག་སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་མཆིའོ། །འདོད་ཆགས་
དང་བལ་བ་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཆོས་ལ། ཚོགས་རྣམས་ཀི་མཆོག་དགྱེ་འདུན་ལ། བདག་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་
དགྱེ་བསྱེན་དུ་བཙུན་པས་བཟུང་དུ་གསོལ་ཞྱེས་ལན་གསུམ་དང་། ཁད་པར་ནི་གསུམ་པ་ལ་སོབ་དཔོན་གིས་
ཞྱེས་བརོད་དོ། །གིས་པ་ལ། དགོས་པའི་དོན་ནི། མཐར་ཐུག་མ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་པ་དང་། གཞན་གནས་
སྐབས་བསྟན་པ་ལ་རིམ་གིས་གཞུག་པའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། གང་ཟག་རྐྱང་པའི་ལས་ཀི་སོམ་དུ་བཤད་ཟིན་
ཏོ། །ཚིག་དོན་ནི། འདི་ལ་སོ་ཐར་སོམ་པའི་ཐུན་མོང་གི་བར་ཆད་རྣམས་དང་མི་ལྡན་པ་གཅིག་དགོས་ཏྱེ། འདི་
ནི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་དངོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ལ་བླང་བར་བ་བའི་ཡུལ་ནི། བསྡུ་བར། ཁིམ་པའི་སོམ་པ་
རང་གི་བླངས་ཀང་སྱེ་ལ། གཞན་ལ་བླངས་པ་བཟང་བར་བཤད། དགྱེ་བསྱེན་གི་སོམ་པ་བརྒྱད་པར་ཡུལ་དགྱེ་
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བསྱེན་ལས་ཀང་ལྱེན་དུ་རུང་བར་བཤད་ཀང་། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀིས་དགྱེ་སོང་ལས་
ལྱེན་པ་ཡིན་ནོ། །སབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དགྱེ་བསྱེན་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་དགྱེ་བསྱེན་གི་སོམ་པ་མཚན་ིད་
པ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་དགྱེ་བསྱེན་གི་སོམ་པ་མཚན་ིད་པར་འདོད་པ་སུ་ཡང་མྱེད་ལ། ི་འོག་པ་དང་། མདོ་སྱེ་
པ་དྱེ་དགྱེ་བསྱེན་གི་སོམ་པ་མ་ཡིན་ཡང་། སབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དགྱེ་བསྱེན་གི་ཆོ་ག་ལན་གསུམ་བས་
པས་དགྱེ་བསྱེན་མཚན་ིད་པར་འདོད། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ། དགྱེ་བསྱེན་གི་སོམ་པ་མྱེད་ན་དགྱེ་བསྱེན་མཚན་ིད་
པ་མ་ཡིན་པར་འདོད། དགྱེ་བསྱེན་གི་སོམ་པ་ལ་ས་གཅིག་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ི་ཚེ་བ་དང་། ཡོངས་རྫོགས་
གིས་ལས། རིགས་བརྒྱད་ཀི་ཟླས་ཕྱྱེ་བའི་དགྱེ་བསྱེན་དྱེར་འགྱུར་བ་ལ་ནི། ཡོངས་རྫོགས་ཀི་དགྱེ་བསྱེན་
བགང་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། མཛོད་ཀི་འགྱེལ་བཤད་དུ། རྣམ་པ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལ། སོ་སོར་ཐར་
པའི་སོམ་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ན་ི་ཚེ་བ་དང་མ་ཚང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །མངོན་པ་ལས། ས་གཅིག་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་གི་ཐ་སད་ཙམ་གསུངས་ཀང་། ཆོ་ག་མ་གསུང་ལ། 
འདུལ་བ་ལས་ནི། ཡོངས་རྫོགས་ཀི་དགྱེ་བསྱེན་གི་ཆོ་ག་ཁོ་ན་བཤད་ཀི་དགྱེ་བསྱེན་གི་ཐ་སད་དང་ཆོ་ག་
གིས་ཀ་མ་གསུངས་སོ། །གིས་པ་དྱེའི་གསོ་སོང་བཤད་པ་ལ། སགས་ཆོག་དང་། དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟྱེ་ཇི་སྲིད་
འཚོའི་བར་དུ། རང་གིས་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཞྱེས་པ་ནས། དགྱེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་མཆིའོ། །བདག་དུས་འདི་
ནས་བཟུང་སྟྱེ་སང་ི་མ་ཤར་གི་བར་དུ་བསྱེན་གནས་པར་བཙུན་པས་བཟུང་དུ་གསོལ། ཞྱེས་ལན་གསུམ་
དང་། གསུམ་པ་ལ་སོབ་དཔོན་གིས་ཞྱེས་བརོད་དོ། །གིས་པ་ལ། དགོས་པའི་དོན་ནི། གཙོ་བོར་ནི་དགྱེ་
བསྱེན་རྣམས་ཀི་དགྱེ་བའི་རྩ་བ་གསོ་ཞིང་སིག་པ་སོང་བའོ། །དྱེའི་ཕྱིར་འདི་ལ་གསོ་སོང་ཞྱེས་བའོ། །བསྡུས་
པའི་དོན་ནི། གང་ཟག་གི་ལས་ཀི་སོམ་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཚིག་གི་དོན་ལ། གང་ལ་བླང་བར་བ་བའི་ཡུལ་ནི་
ལུང་ལས། དགྱེ་བསྱེན་གསོ་སོང་ལ་གནས་པ་ཡན་ཆད་ལས་ལྱེན་པར་བཤད་ཀང་། ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་པའི་
མཐའ་ལ། དགྱེ་སོང་ལས་ལྱེན་པ་ཡིན་ནོ། །བླང་བའི་དུས་ནི། ཞག་ཕྱི་མའི་ི་མ་ཤར་དུའོ། །འདིའི་ཆོ་ག འདུལ་
བའི་གཞུང་འགྱེལ་ལས་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་། དགྱེ་བསྱེན་གི་རུང་མཐུན་སར་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བུ་སྟོན་
རིན་པོ་ཆྱེ་གསུངས་སོ། །འདི་ན་ཁ་ཅིག བསྱེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་དགྱེ་བསྱེན་ལས་དམན་པ་འདོད་པ་དང་། 
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རིགས་བརྒྱད་ཀི་གངས་བགང་བའི་ཚེ། བསྱེན་གནས་ཐོག་མར་འདྱེན་པ་ནི། གཞུང་འགྱེལ་དང་མི་མཐུན་ཞིང་། 
བསྱེན་གནས་དགྱེ་བསྱེན་གི་གསོ་སོང་ཡིན་པ་མ་ངྱེས་བཞིན་དུ་ག་ཚོམ་དུ་སྨྲས་པའོ། །འོན་ཀང་དགྱེ་བསྱེན་མ་
ཡིན་པ་ལ་ཡང་བསྱེན་གནས་མི་སྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གཞན་ལའང་བསྱེན་གནས་ཡོད་མོད་
ཀི། །སབས་སུ་མ་སོང་བ་ལ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སོ། །བརྒལ་ལན་ལ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུའི་ཞལ་
ནས། ད་ལྟ་ཇོ་བོ་ཆྱེན་པོ་རྱེའི་ཕྱག་ལྱེན་ཡིན་ཟྱེར་ནས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་གི་་སྟོང་ཚེས་བརྒྱད་ལ། བསྱེན་
གནས་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྱེན་པའི་ཆོ་ག་མཛད་དྱེ། དྱེ་ལས་བསྱེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་མི་སྱེ་བར་ཇོ་བོས་མ་
དགོངས་པ་མིན་མཆི་ཞྱེས་གསུང་ངོ་། །འདི་ལ་ལང་ར་བ་ན་རྱེ། ཇོ་བོས་མ་དགོངས་པ་མིན་མཆི་ཞྱེས་ཟུར་ཟ་
བ་ནི། དྱེ་བས་ཀང་མ་དགོངས་པ་མིན་མཆི་ཞྱེས་བརོད་པར་བའོ། །དྱེ་ཡང་མཛོད་འགྱེལ་ལས། ང་ནི་འདི་
དཔད་པར་བ་སྟྱེ། རྱེ་ཤིག་ཅི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ིན་ཞག་གི་འོག་ཏུ་སོམ་པ་མི་སྱེ་བར་གཟིགས་ནས། ིན་
ཞག་པའི་སོམ་པ་བསྟན་ནམ། འོན་ཏྱེ་དབང་པོ་འདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་ིན་ཞག་པའི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླང་
བ་ལ་ཡང་དག་པར་སར་བར་བ་བའི་ཆྱེད་ཡིན་གང་དྱེ་ལྟར་བརྟག་ག་ལ་ནུས། ཕྱིན་ཆད་སོམ་པ་སྱེ་བ་ལ་ཡང་
རིགས་པ་དང་འགལ་བ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་པས། དབིག་གྱེན་རང་ལུགས་ལ། ལོ་གཅིག་གི་་
སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་བྱུང་ངོ་ཅོག་ལ་བསྲུང་བའི་སོམ་པ་དུས་གཅིག་ལ་བླངས་པས་སྱེ་བར་བཞྱེད་པ་ཆྱེས་གསལ་
ལོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྱེ། ལུང་དང་འགལ་བ་དང་། རིགས་པ་དང་འགལ་བ་དང་། ཁས་བླངས་
པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། དང་པོ་ནི། ཇི་སྲིད་འཚོའི་་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་གི་བསྱེན་གནས་དུས་གཅིག་ཏུ་བླངས་
པས་སྱེ་བ་ཡིན་ན། དི་མ་མྱེད་པའི་ལུང་དང་འགལ་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ནམ་ནི་ལངས་བར་དུ། །ནང་པར་གཞན་ལས་
ནོད་པར་བ། །ཞྱེས་པ་རྩ་འགྱེལ་དང་། གནས་འཇོག་གི་མདོ་ལས་ཀང་། དུས་ཀི་ཁད་པར་འཆད་པ་ན། སང་ི་
མ་ཤར་གི་བར་དུ་ཞྱེས་པའི་ངྱེས་བཟུང་འབྱུང་བ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཁྱེད་ལྟར་ན། ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་
ཞྱེས་སམ། ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གི་ཞྱེས་འདོན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། ཚེས་གཅིག་གི་ིན་
་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་གི་བསྱེན་གནས་དུས་གཅིག་ཏུ་བླངས་པའི་ཁིམ་པ་སོམ་པ་གཞན་དང་མི་ལྡན་པ་དྱེའི་
རྒྱུད་ལ། ཚེས་གཅིག་གི་བསྱེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་སྱེས་སམ། མ་སྱེས། སྱེས་ན་དྱེའི་རྒྱུད་ལ། ཚེས་བརྒྱད་ཀི་
ིན་བསྱེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་ཡོད་དམ། མྱེད་ན་ཅི་ཞིག་བསྲུང་། ཡོད་ན་དྱེ་འདའི་དུས་ཀི་གང་ཟག་དྱེའི་རྒྱུད་ཀི་
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བསྱེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་དྱེ་ཆོས་ཅན། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོ་ཐར་སོམ་པའི་ཐོབ་རྒྱུ་གང་གིས་
ཀང་མ་སྱེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་བསལ་ཁས་བླངས། ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་བོ། །བསྱེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་བླངས་
པའི་ིན་མ་སྱེས། དྱེ་ནས་ཞག་བདུན་སོང་བ་ན་སོམ་པ་ལྱེན་པའི་ཆོ་ག་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོམ་པ་སྱེ་བར་འདོད་པ་
ནི་ཆྱེས་བཞྱེད་གད་ཀི་གནས་སོ། །རྩ་བའི་རྟགས་དང་པོ་ཁས་ལྱེན་ན། ཚེས་གཅིག་ནས་བདུན་གི་བར་དུ་དྱེ་
འདའི་ཁིམ་པ་དྱེས་བསྱེན་གནས་བསྲུང་དགོས་སམ་མི་དགོས། དགོས་ན་ཧ་ཅང་ཐུག་མྱེད་དུ་ཐལ་ཞིང་། མི་
དགོས་ན་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་བཞིན་དུ། དྱེ་དང་འགལ་བའི་ྱེས་སྤྱོད་བསྲུང་མི་དགོས་པ་
ནི་ཆྱེས་ངོ་མཚར་བའི་གནས་སོ། །ཡང་བསྱེན་གནས་སྟབས་གཅིག་ཏུ་བླངས་པའི་དགྱེ་བསྱེན་དྱེའི་རྒྱུད་ཀི་
བསྱེན་གནས་དྱེ་ཞག་ཕྱི་མའི་ི་མ་ཤར་བ་ན་གཏོང་ངམ་མི་གཏོང་། གཏོང་ན། དྱེས་དུས་བཟང་རྟིང་མ་བྱུང་བའི་
ཚེ་བསྱེན་གནས་བསྲུང་མི་དགོས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེའི་རྒྱུད་ལ་བསྱེན་གནས་མྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ས་མ་བཏང་། 
རྟིང་མ་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར། མི་གཏོང་ན། དྱེ་འདའི་དུས་ཀི་བསྱེན་གནས། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་མ་ཡིན་པར་
འགྱུར་ཏྱེ། རང་གི་གཏོང་རྒྱུས་མི་གཏོང་བའི་ཕྱིར། དྱེར་མ་ཟད་ཀི་དྱེ་འདའི་དགྱེ་བསྱེན་དྱེ་བསྱེན་གནས་བསྲུང་
བའི་དུས་མ་ཡིན་པ་ན་བསྱེན་གནས་ལ་ལྟོས་པའི་རྩ་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འབྱུང་སྲིད་པར་འགྱུར་ལ། དྱེའི་ཚེ་ན། 
དྱེའི་རྒྱུད་ཀི་སོམ་པ་ཡང་མས་པར་ཁྱེད་ཀིས་ཁས་ལྱེན་དགོས་ཏྱེ། དྱེའི་རྒྱུད་ལ་སོ་ཐར་སོམ་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བ་བྱུང་བར་ཁྱེད་ཀིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། དབིག་གྱེན་རང་ལུགས་ལ། བསྱེན་གནས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་
དུ་མི་གཏོང་བ་ནི་ཆྱེས་བཞད་གད་ཀི་གནས་སོ། །འོན་ཀང་འགྱེལ་ཚིག་འདི་ལ་དཔགས་ན་ིན་ཞག་གིས་
ནས་བརྒྱ་ལ་སོགས་པར་བསྱེན་གནས་བླངས་ན་སྱེ་བ་རིགས་པ་དང་མི་འགལ་ལ། འོན་ཀང་ལུང་ལས་མ་
གསུངས་པས་ལག་ལྱེན་དུ་མི་འགལ་ཞྱེས་པར་སང་ངོ་། །གསུམ་པ་ཁས་བླངས་པ་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ཏྱེ། 
བསྱེན་གནས་ིན་ཞག་གི་མཐའ་ཅན་ཡིན་པར་ཁྱེད་རང་གིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། ལུང་དྱེའི་དོན་ནི། བསྱེན་
གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཞག་གངས་ི་ཚེ་བ་དང་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ཁས་བླངས་ན་མི་སྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་
གིས་ིན་ཞག་པའི་སོམ་པ་གསུངས་པ་མིན་གི་དབང་པོ་དམན་པ་ིན་ཞག་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་སོམ་པ་
བསྲུང་མི་ནུས་པའི་ངོར་བས་ནས་ིན་ཞག་གཅིག་པའི་སོམ་པ་བསྲུངས་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། བསྱེན་གནས་
ཞག་མང་པོར་སྦྲྱེལ་ནས་ལྱེན་པའི་ཤྱེས་བྱེད་མིན་ནོ། །གིས་པ་དགྱེ་ཚུལ་གི་ཆོ་ག་ལ། སོར་བའི་ཆོ་ག་དང་། 
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དངོས་གཞིའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནི་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་ཆོ་ག་ཡིན་ལ། དྱེ་ལ་ཡང་སོར་བ་དང་། དངོས་གཞི་
གིས། དང་པོ་ལ། དགྱེ་འདུན་ལ་ཞུ་བ་དང་། མཁན་པོར་གསོལ་བ་འདྱེབས་པ་གིས། དང་པོ་ལ་སགས་ཆོག་
ནི་གགས་ཆྱེ་བས་མ་བིས་ལ། དྱེའི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་ན། དགོས་པ་ནི། དགྱེ་སོང་གིས་མི་རྐུས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་
བ་ལྟ་བུའི་སྐུར་བ་སངས་ཤིང་། ངོ་ཚ་དང་ཁྱེལ་ཡོད་ཀི་བསམ་པ་སྱེད་པའི་ཕྱིར་དུའོ། །བསྡུས་པའི་དོན། གོང་དུ་
ཞུ་ལན་དང་ཞྱེས་པའི་སོམ་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། འཚམས་ནང་དྱེ་ན་ཡོད་པའི་དགྱེ་སོང་གི་
དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་ལ་ཞུ་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཐ་དད་པ་ིད་དུ་འདོད་པ་མངོན་པར་བརྟགས་ཏྱེ་ལས་བྱེད་
ན་ྱེས་པ་སྦོམ་པོའ་ོཞྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར། འདིར་ལས་ཞྱེས་སོས་པས་ནི་འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་
མཐུན་པ་དང་འབྱེལ་བའི་ལས་སུ་བ་བ་ཐ་ན་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལ་ལྟོས་པ་ཞུ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ཆད་ཀུན་
བསྡུའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དིང་སང་ཕྱག་ལྱེན་དུ་བྱེད་པ། ལས་གལ་དྱེ་ན་འཁོད་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་ཞུ་བ་ནི་
བྱེད་མི་དགོས་ཏྱེ། ལས་གལ་དྱེ་ན་འཁོད་པའི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་དྱེ། བར་ཆད་ཀི་ཆོས་ཀིས་དག་
པར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། མཁན་པོ་ནི་དགྱེ་འདུན་ལ་ཞུ་བ་པོ་ཡིན་གི་ཞུ་ས་ཡུལ་གི་དགྱེ་
འདུན་དུ་མི་གཏོགས་པའི་ཕྱིར་དོན་སྤྱི་མ་ཤར་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་དོན་སྤྱི་འཆོར་
ལུགས་ནི། བར་ཆད་དི་བ་ནི། དད་པའི་དགྱེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་འདི་དགོས་པ་མ་ཡིན་པས། མཁན་པོ་ིད་དུ་
ཕྱོགས་པའི་དགྱེ་སོང་དྱེ་གཅིག་པུས། བར་ཆད་དིས་ནས་དག་གོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ན། རང་གི་དགྱེ་བསྱེན་ིད་དུ་
བསྒྲུབས་ནས། ཞུ་བ་བྱེད་པའི་དགྱེ་སོང་ཆོས་བདུན་ལྡན་ཞིག དགྱེ་འདུན་ལ་ཞུར་བཅུག་པ་ཡིན་ལ། དགྱེ་སོང་
དྱེས་ཀང་མཁན་པོ་མ་གཏོགས་པའི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་པའམ། གནས་ཁང་སོ་སོ་ལ་འཁོད་པ་ལ་
ཡང་རུང་། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ཁིད་ནས་ཞུ་བ་ཡིན་ལ། དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བ། དྱེའི་འོག་ཏུ་མཁན་པོར་ཕྱོགས་
པའི་དགྱེ་སོང་དྱེ་ལ་མཁན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ། དྱེས་དྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ིད་དུ་བསྒྲུབས་ནས། དྱེའི་འོག་ཏུ་དགྱེ་
ཚུལ་ིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དགྱེ་སོང་ཞིག་ལ་གཏད། དྱེས་དྱེ་དགྱེ་ཚུལ་ིད་དུ་ྱེ་བར་སྒྲུབ་ཅིང་། དགྱེ་སོང་
གཞན་ཞིག་གིས་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཐོབ་པའི་དུས་བརོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་འདུན་དུ་མ་ལོངས་པ་ལ་
ཡང་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། འགྱེལ་པར། གང་གི་ཚེ་དགྱེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགྱེ་སོང་དག་རང་རང་གི་གནས་
ཁང་ན་གནས་པའི་ཚེ་གནས་ཁང་སོ་སོར་སོང་སྟྱེ་དྱེ་དག་གི་མདུན་དུ་ཞུ་བར་རུང་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
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སགས་ཚིག་ལས་ཀང་དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ་ཞྱེས་པའོ། །དྱེས་ན་སྐབས་འདིར། རབ་
ཏུ་བྱུང་བའི་ཞུ་བ་འབུལ་བའི་ལས་དྱེ། གལ་ཆྱེ་ཞིང་ཚེགས་ཆུང་བར་སང་བ་ལ་དིང་སང་ས་ཆོས་སུ་འཇོག་པར་
སང་ངོ་། །ཡང་འཚམས་མྱེད་པའི་སར་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ལས་ལ་རྩིག་པ་འཚམས་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
རྩིག་རྒྱུན་གཅིག་གིས་བསྐོར་བའི་ནང་ན་དགྱེ་འདུན་གང་ཡོད་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་མཁན་པོར་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་ཆོ་ག་ནི། བཙུན་པའམ་སོབ་དཔོན་ནམ་མཁན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་
ཞྱེས་བགི་བ་བཙུན་པ་ལ་མཁན་པོར་གསོལ་གི། བཙུན་པ་བདག་གི་མཁན་པོ་མཛད་དུ་གསོལ། བཙུན་པ་
མཁན་པོས་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བགིའོ་ཞྱེས་ལན་གསུམ་བརོད། གསུམ་པ་ལ་མཁན་པོ་མཁན་པོས་ཞྱེས་
བརོད་དོ། །མཁན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་ཆོ་ག་ནི། དགོས་པའི་དོན་ནི། གཅིག་གིས་གཅིག་བསྡུ་བར་བ་
བའི་ཕྱིར་དང་། ནད་པ་རྣམས་ལ་རིམ་གོ་བ་བའི་ཕྱིར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །བསྡུས་པའི་དོན། སར་བཤད་ཟིན་
ཏོ། །ཚིག་གི་དོན་ལ། རབ་བྱུང་དང་། བསྱེན་རྫོགས་དང་། དགྱེ་སོབ་མ་གསུམ་ལ་མཁན་པོ་བཤད་ཅིང་། དགྱེ་
ཚུལ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་མཁན་པོའ་ིབཤད་པ་མྱེད། བསྱེན་རྫོགས་ཀི་མཁན་པོ་མྱེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མ་
ཡིན་ལ། ད་ལྟར་ཆོ་ག་ལ་བརྟྱེན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་མཁན་པོ་མྱེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་དགོས་པ་ཡིན་
ནོ། །མཁན་པོ་དྱེའི་ལས་སུ་བ་བ་ནི། སྤྱིར་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྱེག་པ་བྱེ་བག་གཙུག་ཕུད་བྱེག་གོ་ཞྱེས་དིས་ནས་སྟྱེར་
ན་བྱེག་པ། རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་སིན་པ། མཚན་མ་ཚོར་བར་བརྟག་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དྱེ་དག་ལས་གཞན་
རྣམས་ནི་དགྱེ་སོང་གཞན་ལ་བཅོལ་བས་འགྲུབ་ཅིང་། རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་སིན་པ་ནི་རང་གིས་ངྱེས་པར་བྱེད་
དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ལུང་དུ་འདིར་ལྷུང་བཟྱེད་སིན་པ་མ་བཤད་པས་མདོ་རྩ་བར་ཡང་མི་འབྱུང་ལ། ལས་བརྒྱ་
རྩར་དྱེའི་འོག་ཏུ་མཁན་པོས་ལྷུང་བཟྱེད་དང་། གོས་ངུར་སྨྲིག་དག་སིན་པར་བ་ཞིང་། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཕྱག་
ལྱེན་ལ་གདིང་བ་དང་། ཆུ་ཚགས་ཀང་སྟྱེར་བར་མཛད་མོད། གཞུང་འགྱེལ་ནས་བཤད་པ་མྱེད་དོ། །སྐབས་
འདིར་གོས་སིན་པའི་ཚེ། གོས་ཕག་པ་ལ་འགྱེལ་བ་དང་། ལག་པ་སྟྱེང་འོག་ཏུ་བསོལ་བ་སོགས་བྱེད་པ་ནི། 
གོས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཚེ་ཡིན་གི། འདིར་ཚིག་ཙམ་གི་སོ་ནས་སྟྱེར་བ་ཡིན་པས་དྱེ་ལྟ་བུ་མི་དགོས་
སོ། །བིན་ནས་ཀང་མཁན་པོ་རང་ིད་ཀིས་བསྐོན་དགོས་ཤིང་། ཕྱག་ལྱེན་ལ་གཞན་ལ་བཅོལ་བར་སང་
ངོ་། །དིང་སང་སྟོད་གཡོགས་དང་སད་གཡོགས་གིས་ཀ་མཁན་པོས་བསྒྲུབ་བའི་སྟྱེང་དུ་བལྟབས་ཏྱེ་གཡོགས་
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པ་ལ་ནི་བསྐོན་པའི་དོན་མ་ཚང་བས། ཡང་ན་མཁན་པོ་རང་གིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྐོན་པར་བ། ཡང་ན་གཞན་
ལ་བཅོལ་བར་བའོ། །འདིར་མྱེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་། སོན་ལམ་འདྱེབས་པ་ནི་ཕྱག་ལྱེན་ལ་སང་ཡང་། གཞུང་ཡི་
གྱེ་ལས་བཤད་པ་མྱེད་དོ། །གིས་པ་དངོས་གཞི་ལས་སགས་ཀི་ཆོ་ག་དང་དྱེའི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
མཁན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟྱེ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ། 
རང་གིས་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཞྱེས་པ་ནས། དགྱེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་མཆིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་
གཤྱེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། ཤཱཀ་སྱེང་གྱེ ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོ། 
གཙོ་བོ་དྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྱེས་སུ། བདག་ཀང་རབ་ཏུ་འབྱུང་སྟྱེ་ཁིམ་པའི་རྟགས་སོང་ངོ་། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་
རྟགས་ཡང་དག་པར་ལྱེན་ཏོ། །ལན་གསུམ་མོ། །གིས་པ་ལ་དགོས་པའི་དོན། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་མང་
པོ་རྣམས་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ནོ། །བསྡུས་པའི་དོན་སར་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །ཚིག་དོན་ནི། འདིའི་ས་རོལ་དུ་
མིང་སོ་བ་འདུལ་བའི་ཆོས་བསྐོར་གགས་ཆྱེ་བ་རྣམས་ལས་གསལ་བར་བཤད་པ་མྱེད་ཅིང་། སོན་སྱེ་པ་བཞིར་
མ་གྱེས་པའི་གོང་རོལ་དུ་མིང་སོ་བ་མྱེད་པར་གསལ་ལོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུའི་ཞལ་ནས། སོ་ཐར་གི་
འགྱེལ་པ་གླང་པོ་ཆྱེའི་ཆུ་འཐུངས་ལས། མིང་བརྱེ་བར་བཤད་ཅིང་། དྱེ་ལ་སྱེ་པའི་མིང་གི་མཐའ་ཅན་དང་། 
མཁན་པོའ་ིམིང་གི་མཐའ་ཅན་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྱེ་པ་ལ། དང་པོའ་ིམཁན་
པོའ་ིམིང་གི་མཐའ་ཅན། དཔལ་དང་འོད་དང་། གགས་པ་དང་། བཟང་པོ་སྟྱེ་བཞི་པོ་གང་རུང་གི་མཐའ་ཅན། 
ཕལ་ཆྱེན་སྱེ་པ་ལ། ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། སྦས་པའི་མཐའ་ཅན། གནས་བརྟན་པའི་སྱེ་པ་ལ། འབྱུང་གནས་དང་། གོ་
ཆའི་མཐའ་ཅན། ཀུན་གིས་བཀུར་བའི་སྱེ་པ་ལ། སྱེ་དང་། འབངས་ཀི་མཐའ་ཅན་ཞྱེས་གགས་ཤིང་། བོད་ཀི་
སད་མི་བདུན་ལ་ཡང་མཁན་པོའ་ིམིང་གི་མཐའ་ཅན་དུ་ཡོད། དྱེ་ལྟར་བས་པས་སྱེ་པ་མི་འདྱེ་ཞིང་། མཁན་པོ་
གང་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྟོགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཞྱེས་གསུང་ངོ་། །བོད་ཀི་འདུལ་འཛིན་རྣམས་ན་རྱེ། 
ཕལ་ཆྱེན་སྱེ་པའི་ལུང་ནས་ཁིམ་པའི་མིང་སངས་ཏྱེ་ཚོགས་པའི་ཚུལ་གིས་དགྱེ་སོང་གི་མིང་གདགས་པ་སོན་
དུ་འགོ་བས་ཞྱེས་བཤད་པ་ཁུངས་སུ་བྱེད་པར་གགས་སོ། །འདི་ལ་སོམ་པ་སྱེ་བའི་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་
དང་མི་ལྡན་པ་མི་དགོས་ཏྱེ། འདི་བར་མ་དགྱེ་བ་ཡིན་གི་སོམ་པ་དངོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ལུང་ལས་
འཚམས་མྱེད་བས་པའི་གང་ཟག་ལའང་འདི་སྱེ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། མས་པ་དང་མ་སྱེས་པ་གིས་
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ལའང་འདི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དགྱེ་བསྱེན་དང་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་སོགས་གང་ཡང་མི་
ལྱེན་པར་འདི་རྐྱང་པ་སིན་པས་ཀང་སྱེ་ལ། དྱེ་འད་དྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་ཡིན་ལ་རྩ་བའི་སོམ་པ་བསྲུང་རྒྱུ་ནི་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་སྤྱིར་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་ཚང་དགོས་ཀང་ལྷུང་བཟྱེད་མྱེད་པ་འདི་མི་སྱེ་བ་
ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། མྱེད་ན་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །བརྒལ་ལན་ནི། འདི་མ་བླངས་པར་
ཡང་དགྱེ་ཚུལ་དང་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་སྱེ་བར་བཤད་ལ། དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་མི་
ལྡན་པ་ལ། སོམ་པ་མི་སྱེ་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཁིམ་པ་དང་མུ་སྟྱེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་ལ་ཡང་མི་
སྱེའོ་ཞྱེས་སོགས་དྱེའི་ཚེ་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པར་མྱེད་པས། དྱེས་བསྱེན་རྫོགས་ཕུལ་ལམ་
མས་པའི་ཚེ་དྱེ་ལ་རབ་བྱུང་མ་མས་པར་ཡོད་པ་ཁས་མི་ལྱེན་ནོ། །ཅི་སྟྱེ་རབ་བྱུང་ཟུར་དུ་མ་བླངས་ཀང་
བསྱེན་རྫོགས་ཀི་ཞར་ལ་ཐོབ་པར་སྨྲ་མི་ནུས་ཏྱེ། སོན་ཆོག་གི་ཚེ་རབ་བྱུང་དང་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སགས་ཆོག་
སོ་སོ་ཕྱྱེ་ནས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་དགྱེ་ཚུལ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ལ། སགས་ཆོག་དང་དྱེ་རྣམ་
པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། དུས་འདི་ནས་
བཟུང་སྟྱེ། ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ། རང་གིས་རྣམས་ཀི་མཆོག སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་མཆི་ནས། ཚོགས་
རྣམས་ཀི་མཆོག་དགྱེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་མཆིའོ། །བདག་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་དགྱེ་ཚུལ་དུ་བཙུན་པས་
བཟུང་དུ་གསོལ། ལན་གསུམ་བརོད། གསུམ་པ་སོབ་དཔོན་གིས་ཞྱེས་བརོད་པར་བའོ། །གིས་པ་ལ། དགོས་
པའི་དོན་ནི། མཐར་ཐུག་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་དང་། གནས་སྐབས་བསྟན་པ་ལ་རིམ་གིས་གཞུག་པའི་
དོན་དུའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། སར་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །ཚིག་གི་དོན་ལ་ཡུལ་ནི། བསྱེན་པར་རྫོགས་པའི་སོམ་པ་
དང་། ལྡན་པ། ལྟ་མཚན་མཐུན་པ་ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ས་རང་བཞིན་གི་གནས་པ། བྱེ་བ་ན་གཞན་གི་
ཕྱོགས་སུ་མ་སོང་བ། གཟུགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་མི་སང་བར་བས་པ་མ་ཡིན་པ། འཚམས་གཞན་ན་གནས་
པ་མ་ཡིན་པ་སྟྱེ། དགྱེ་སོང་ཆོས་བདུན་ལྡན་གཅིག་དགོས་ལ། བསམ་པའི་ཁད་པར་ནི། རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་
ངྱེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་དང་ལྡན་ན་མཆོག་ཡིན་ལ། དྱེ་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་ནི་ངྱེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་དང་མི་
ལྡན་པ་མི་སྲིད་དྱེ། སབས་འགོ་རྩོམ་བྱེད་དུ་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདིར་ཁ་ཅིག འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་སོ་ཐར་
གི་སོམ་པ་ལ། དམན་པའི་མང་འདས་ཐོབ་འདོད་ཀི་བསམ་པ་ཁོ་ན་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་
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བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། འདུལ་བ་ལས། སྤྱིར་ངྱེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་བཤད་ཀི་
དམན་པའི་བསམ་པ་ཁོ་ན་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལུང་ལས་ཀང་། བླ་ན་མྱེད་པའི་
བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་ཅིང་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞྱེས་དང་། སུམ་བརྒྱ་པར་དགྱེ་ཚུལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཆུ་ལོན་རྩིག་
པ་དང་། །རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་དཔལ་ནོད་དབང་བསྐུར་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པས་ལུང་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། 
རིགས་པ་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ཏྱེ། འདུལ་བའི་སྱེ་སོད་ཐྱེག་པ་ཐུན་མོང་གི་སྱེ་སོད་ཡིན་པ་མ་ཤྱེས་པས་ཀུན་
ནས་བསང་བའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཁྱེད་རང་ིད་ཀང་སོམ་པ་འབོགས་
པའི་ཆོ་ག་བྱེད་པའི་ཚེ་དམན་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། ལང་ར་བ་ནི། དགྱེ་ཚུལ་
དང་། བསྱེན་རྫོགས་གང་ཡིན་ཀང་ངྱེས་པ་ལྔ་དང་བལ་བ་གཅིག་དགོས་སོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་
ཏྱེ། མཛོད་ཀི་འགྱེལ་པར། དགྱེ་སོང་ལ་ངྱེས་པ་ལྔ་བལ་དགོས་པར་བཤད་ཀི་དགྱེ་ཚུལ་ལ་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་
དང་། རྩ་བར་ཡན་ལག་རྒྱུ་ལ་དབྱེ་བ་ཡོད། ཞྱེས་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པའི་ཡན་ལག་ངྱེས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། 
བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། རྒྱུད་ཚོགས་སུ་མ་ལོངས་པ་དགོས་སོ། །ཞྱེས་གསུང་པ་དྱེའི་དགོངས་པ་བརྟག་
དགོས་ལ། ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ལ་ལས་མི་འཆགས་པ་ལ་དགོངས་ན་ནི། རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། འདི་དགྱེ་
འདུན་གི་ལས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བརྒལ་ལན་ནི། དགྱེ་ཚུལ་གི་སོབ་དཔོན་མཁན་པོས་བསྐོས་པ་གཅིག་དགོས་
ཟྱེར་བ་མི་འཐད་དྱེ། མཁན་པོ་མྱེད་པར་དགྱེ་ཚུལ་མི་སྱེ་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རབ་བྱུང་གི་མཁན་པོ་ིད་
ཀིས་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཕོག་ན་ཡང་མི་སྱེ་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག དགྱེ་ཚུལ་ཟིན་མ་ཐག་ཏུ་ཡོ་
བད་བཞི་བིན་གིས་རློབ་པར་བྱེད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། ལུང་དང་གཞུང་འགྱེལ་གང་ལས་ཀང་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་
དང་། དྱེ་ལྟ་ན་དགྱེ་ཚུལ་ལ་འཆད་འབལ་གི་ྱེས་པ་འབྱུང་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཞུ་བ་མང་ཤོས་སུ། དགྱེ་
ཚུལ་ཕས་ནི་དགྱེ་སོང་དང་དགྱེ་ཚུལ་ཕའི་མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ་ཞྱེས་གསུང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། 
དྱེ་ནི་ལུང་མ་དག་པར་མངོན་ཏྱེ། དགྱེ་ལྱེགས་བཤྱེས་གྱེན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཞུ་བ་ཁ་ཆྱེ་བ་ལས་མི་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར། ཞྱེས་བུ་གསུང་ངོ་། །གིས་པ་ཚིགས་ཕྱི་མ་དགྱེ་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ལ། སོར་བ་དང་། 
དངོས་གཞི་གིས། དང་པོ་ལ། མཁན་པོའ་ིབ་བ་དང་། ལས་བྱེད་པའི་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མཁན་པོ་ཡོད་པའི་
དབང་དུ་བས་ན། མཁན་པོ་ནི་བསྱེན་པར་རྫོགས་ནས་ལོ་བཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་ལོན་པ་དང་། ལྔ་ཕྲུགས་ི་ཤུ་རྩ་
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གཅིག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ལྡན་པ་དང་། ས་གཞན་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་གཅིག་དགོས་ཏྱེ་བསྱེན་པར་
རྫོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པར་ཞྱེས་སོགས་དང་། སོ་བ་དང་མགུ་བར་བ་བ་སྤྱོད་པ་དག་གིས་རབ་ཏུ་དབྱུང་
བ་དང་། བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་དང་། གནས་སིན་པ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ྱེ་བར་བཞག་པར་མི་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་སུ་མ་སོང་བ་གཅིག་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བྱེ་བ་དག་ན་ཆོས་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ཡང་དྱེ་དང་འདའོ་ཞྱེས་གནས་ཕྱུང་དང་འད་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཤྱེས་པ་རང་
བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་དང་། འགོ་བ་གཞན་དུ་གཟུགས་བསྒྱུར་བ་དང་། མཚན་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ནི་སྱེ་ལ་ྱེས་
བས་སུ་ལུང་ཞུ་བར་གསུངས་སོ། །བསྒྲུབ་བའི་ངོས་ན་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གི་སོན་མྱེད་པ་གཅིག་
དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་དགྱེ་སོང་མ་ཡིན་པར་ཤྱེས་ན་ནི་མི་སྱེའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མཁན་པོ་ལ་ཁ་
སྐོང་གི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་མི་དགོས་ཤིང་། མཁན་པོ་དང་། གསང་སྟོན་གིས་ཀ་ཡོད་པའི་ཚེ་ཡང་
དྱེ་གིས་ཁ་སྐོང་དུ་ངྱེས་པར་དགོས་པའི་བཤད་པ་མྱེད་དོ། །མཁན་པོ་དྱེའི་ལས་སུ་བ་བ་ནི། ལས་བྱེད་པ་དང་། 
གསང་སྟྱེ་སྟོན་པ་དང་། ལས་དྱེའི་གནས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་དགྱེ་སོང་དག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པར་བ། 
དྱེ་དག་གིས་ཀང་། རང་རྒྱུད་ལ་སོ་སོར་བརྟགས་ཏྱེ། ལྟུང་བ་ཡོད་ན་བཤགས་པ་དང་། བསམས་པ་དང་། བིན་
གིས་བརླབས་པས་ཕྱིར་བཅོས་ཏྱེ་འདུག་པར་བའོ། །དིང་སང་ཕྱག་ལྱེན་ལ། མཁན་པོ་ིད་དུ་ཕྱོགས་པ་དྱེས་
དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལས་གལ་ལ་འདུས་པའི་ཚེ་གསོལ་བ་འདྱེབས་པར་བྱེད་པ་ནི། བསྟན་པའི་རྣམ་གཞག་མ་
མས་ཙམ་ཡིན་གི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་བྱེད་པ་དྱེ་ལ་ནི། མདོ་དང་ལས་བརྒྱ་རྩ་ནས་
གསུངས་པའི་དོན་སྤྱི་འཆར་ལུགས་གང་ཡང་མི་སང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེའི་འོག་ཏུ་མཁན་པོ་ིད་དུ་ཕྱོགས་པའི་
དགྱེ་སོང་དྱེས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགྱེ་སོང་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་གནས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བར་བ་ཞིང་། བསྒྲུབ་བ་
དྱེ་རང་ིད་ལ་མཁན་པོར་གསོལ་བ་འདྱེབས་སུ་བཅུག་ནས་དྱེའི་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་ཅིང་། ལྷུང་བཟྱེད་
ཀང་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྟན་ནས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །འདིར་ལྷུང་བཟྱེད་མཁན་པོ་རང་ིད་ལ་བསྟན་མི་
དགོས་ཏྱེ། ལྷུང་བཟྱེད་བསྟན་པ་མཁན་པོའ་ིལས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀང་མཁན་པོ་རང་ིད་ཀིས་བསྟན་མི་
དགོས་ཏྱེ། དྱེ་གཞན་ལ་བཅོལ་བས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་གཞན་ལ་བཅོལ་
བས་མི་འགྲུབ་སྟྱེ། རང་ིད་ཀིས་བ་དགོས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟྱེད་བིན་



54   ཤཱཀ་མཆོག 

བརླབས་བྱེད་ཚུལ་འོག་ཏུ་སྟོན་ནོ། །དྱེ་ཡང་མཁན་པོ་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བས་ཀིས་མྱེད་པ་ལ་ནི། ལས་ཀི་སོབ་
དཔོན་ལྟ་བུ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་བ་བར་དོན་གིས་ཐོབ་བོ། །གིས་པ་ལས་བྱེད་པའི་སོབ་དཔོན་གི་བ་
བ་ལ། གསང་སྟོན་བསྐོས་ཏྱེ་བར་ཆད་དིར་གཞུག་པ་དང་། རང་ིད་ཀིས་བར་ཆད་དི་བའོ། །དང་པོ་ལ། སགས་
ཆོག་ནི་གགས་ཆྱེ་བས་མ་བིས་ལ། དྱེའི་དོན་བཤད་པ་ལ། དགོས་པ་ནི། ལོག་ཏུ་དིས་པས་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་
ཡོད་མྱེད་བདྱེན་པར་སྨྲ་བ་དང་། སོབ་དཔོན་མང་པོ་དང་ལྡན་པས་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པའི་ཆྱེད་ཡིན་ནོ། །བསྡུས་
པའི་དོན་ནི། གསང་དང་ཞྱེས་པས་ཏྱེ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །ཚིག་དོན་བརྒལ་ལན་དང་བཅས་པ་ལ། འདིར་གསང་སྟྱེ་
སྟོན་པ་མྱེད་མི་རུང་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བར་ཆད་མ་དིས་པ་ལ་ཡང་ངོ་ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 
ཁ་ཅིག་ཁིམ་པས་ཀང་གསང་སྟོན་རུང་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། དགྱེ་འདུན་གི་ལས་ཀི་མ་བསྐོས་པར་
གསང་སྟོན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་ནང་དུ་འོང་བ་ཞུ་མཁན་དགྱེ་སོང་ཞིག་ངྱེས་པར་དགོས་པའི་ཕྱིར། 
གསང་སྟོན་གིས་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་དི་བའི་ཚེ། དཀིལ་འཁོར་པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་སོང་སྟྱེ་དི་བར་བཤད་པས། དགྱེ་
འདུན་ལ་ཞུས་ནས་འགོ་དགོས་ཏྱེ། གཞན་དུ་ན་ལས་གལ་ནས་མི་སྨྲ་བར་འགོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། 
ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་གིས་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་གནང་བ་བིན་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་
བཏང་བ་ལ་མ་སྨྲས་པར་འགོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ཀི་དོན་མྱེད་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ལྟར་གསང་སྟོན་གིས་བར་ཆད་དིས་ནས་
ནང་དུ་འོང་བ་ཞུས་པའི་འོག་རོལ་དུ། བསྒྲུབ་བ་དྱེས་དགྱེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་འདྱེབས་
དགོས་ཏྱེ། སིན་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་བསྱེན་རྫོགས་དངོས་གཞིའི་ལས་ཆགས་པ་ལ་མྱེད་མི་རུང་
དུ་དགོས་ཏྱེ། སིན་པའི་ལས་ལ་གསོལ་བ་འདྱེབས་པ་དང་། བསྐོ་བའི་ལས་ལ་གསོལ་བ་འདྱེབས་པ་དང་། བསྐོ་
བའི་ལས་ལ་སོ་བ་དི་བ་མྱེད་མི་རུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། དངོས་གཞིའི་ཆོ་གའི་ཚིག་ཟུར་
ལས་ཀང་། མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་གསོལ་ན་ཞྱེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། 
འདི་ལ་དམིགས་གསལ་ཀང་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། འདིར་སགས་ཆོག་དྱེ་ིད་བི་བར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་
རྣམས་གསན་དུ་གསོལ་ཞྱེས་སོ། །གིས་པ་ལས་བྱེད་པ་རང་ིད་ཀིས་བར་ཆད་དི་བ་ལ། དགྱེ་འདུན་ལ་
གནང་བ་ཞུ་བ་དང་། བར་ཆད་དི་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ནང་དུ་དི་ཕྱིར་དང་ཞྱེས་པའི་སོམ་གིས་བསྟན་པའི་
གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་དྱེའོ། །སགས་ཆོག་ནི་གགས་ཆྱེ་བས་མ་བིས་སོ། །བར་ཆད་དི་བ་དངོས་ནི། 
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ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ོན་ཞིག་ཞྱེས་སོགས་ཏྱེ། གགས་ཆྱེ་བས་མ་བིས་སོ། །འདི་ཡན་ཆད་དུ་བསྒྲུབ་བ་ཚོགས་
སུ་མ་ལོངས་པ་ིད་མི་དགོས་ཏྱེ། འདི་ཡན་ཆད་དུ། བསྒྲུབ་བ་ལ་བ་བའི་ལས་ཐབས་ཐམས་ཅད་དགྱེ་འདུན་
དང་འབྱེལ་བའི་གང་ཟག་གི་ལས་ཡིན་གི་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་དངོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་བར་ཆད་ཀི་
ངོ་བོ་རྟོགས་དཀའ་བ་འགའ་ཞིག་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། འདི་ནི་ཁོད་ཀི་བདྱེན་པའི་དུས་ཞྱེས་པ་བདྱེན་པར་སྨྲ་བའི་
དུས་ཡིན་པའོ། །བྱུང་བའི་དུས་ཞྱེས་པ། གཞི་འགྱེལ་ལས། ཡང་དག་པའི་མཐའ་སྨྲ་བའི་དུས་ཡིན་ཞྱེས་པ་ལ་
བཤད། ཕན་ཚེགས་འགྱེལ་པ་ལས། བྱུང་བ་ནི་འདུས་པ་ཡིན་ལ། དྱེའི་ཚིག་གི་དུས་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་དོར་བར་
བ་བ་ནི་བྱུང་ཞྱེས་བ་ལ། དྱེའི་དུས་ཡིན་པའོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །རྐུས་པ་ནི་གཞན་གི་རྒྱལ་སྲིད་ལས་མཐུས་
བཀུག་པའོ། །རྱེད་བརྩོན་ནི་གཏའ་མར་བཞག་པའོ། །རྩོད་པ་ཅན་ནི། སིན་པོ་ལ་སོགས་པ་བླངས་ནས། དྱེའི་
སིན་པ་གསོབ་མ་ནུས་པས་རྩོད་པ་དང་བཅས་པའོ། །བཙོངས་པ་ནི་གཞན་ལ་ནོར་གི་ཆྱེད་དུ་བཙོངས་
པའོ། །རྒྱལ་པོ་ལ་བསིགས་པ་ནི། རྒྱལ་པོའ་ིདག་བོའ་ིདངོས་པོར་གནས་ཀང་གནོད་པའི་ལས་མི་རྩོམ་
པའོ། །རྒྱལ་པོ་ལ་གནོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་ནི། དྱེ་རྩོམ་པའོ། །སོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེས་པ་བར་ཆད་
དངོས་མ་ཡིན་ཀང་དི་བ་འོག་མ་དང་བའི་ཆྱེད་དུ་སོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། སྱེས་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལན་བདུན་ལྱེན་དུ་
གནང་བའི་ཕྱིར་བསབ་པ་ལྱེགས་པར་ཕུལ་ལམ་ཞྱེས་བ་བའི་ཚིག་འབྱུང་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས། ཕམ་པ་འཆབ་
བཅས་ཀིས་མས་པ་བསབ་པ་ཕུལ་ནས་སར་ཡང་སོམ་པ་ལྱེན་པའི་ཕྱག་ལྱེན་བྱེད་པ་ནི། འདུལ་བ་དང་མཐུན་
པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ལྟུང་བ་བཞི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བ་ལ་སོམ་པ་སྱེ་བའི་
ཆོས་ིད་མྱེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་དུ་བྱུང་བ་ལ་ནི་ཕུལ་ནས་སར་ཡང་སྱེ་བ་ཡིན་ཏྱེ། 
ཇི་སྐད་དུ། མི་དཔོད་པའི་ས་ནས་ཕྱིར་འོངས་པ་ནི་དྱེའི་གནས་སྐབས་ིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །ད་ལྟ་
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞྱེས་སོགས་ནི། ཚིགས་ས་མ་མྱེད་པའི་ྱེས་བས་ཁྱེགས་པའི་ཕྱིར་ཡིན་གི་སྱེ་བའི་བར་ཆད་མ་
ཡིན་ནོ། །མཁན་པོའ་ིམིང་ཅི་ཞྱེས་པའི་ལན་དུ་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་མཁན་གི་མཁན་པོ་དྱེའི་མིང་སོས་དགོས་པ་མིན་
གི་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་མཁན་པོའ་ིམིང་ནས་བརོད་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། གསང་སྟོན་གིས་དགྱེ་འདུན་ལ་མཁན་པོའ་ི
མིང་བརོད་དགོས་པ་དྱེ་དང་། ལས་ཀི་སོབ་དཔོན་དྱེས་ལས་བྱེད་པའི་ཚེ་མཁན་པོའ་ིམིང་བརོད་དགོས་པས་དྱེ་
ཤྱེས་པར་བ་བའི་ཆྱེད་ཡིན་པས་སོ། །བར་ཆད་ཀི་ཆོས་གོ་དཀའ་བ་གཞན་ཡང་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་སོང་མ་
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སུན་ཕྱུང་བ་ཞྱེས་བ་བ་རྱེག་པས་སུན་ཕྱུང་བ་ནི་སྱེ་བའི་བར་ཆད་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མ་བྱུང་བ་ིད་
ལ་མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་མས་སུ་མོང་བ་དག་སུན་ཕྱུང་བ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །རྐུ་ཐབས་
སུ་གནས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། བསྱེན་པར་རྫོགས་པའི་ཆོ་ག་མ་བས་པ་ིད་དམ་མ་ཆགས་པ་ིད་དུ་ཤྱེས་ལ་ལན་
གིས་སུ་དགྱེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་ལས་མས་སུ་མོང་བར་གྱུར་པ་ིད་ན་དྱེ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་
ཤིང་། འགྱེལ་པར། ལས་ཞྱེས་སོས་པ་མཚོན་པ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་ཡིན་ཏྱེ་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པས་བ་བ་མ་ཡིན་
པ་དགྱེ་འདུན་ལ་རག་ལས་པ་དཔྱེར་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་མས་སུ་མོང་བར་
གྱུར་ན་ཡང་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ལ་ལ་ནི་འདི་སྐད་ཅྱེས་ལས་མས་སུ་མོང་བས་རྐུ་ཐབས་སུ་
གནས་པ་ིད་ཡིན་གི་འཕལ་བ་བ་མས་སུ་མོང་བས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །ཞྱེས་ལུགས་གིས་
གསུངས་པ་ལས། ཕྱི་མ་འདི་སོབ་དཔོན་ཤྱེས་རབ་བྱེད་པའི་ལུགས་ཡིན་པར་བོད་རྣམས་འཆད་ཅིང་། ས་མ་དྱེ་
ིད་རང་ལུགས་སུ་འཆད་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ིད་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཞུ་བ་དང་དགྱེ་
ཚུལ་ིད་དུ་ྱེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། གསང་སྟྱེ་སྟོན་པ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། བསྡུ་བ་དང་། སོ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཞུ་བ་དང་། རྱེས་སུ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀང་སོ་སོར་མས་སུ་མོང་བ་ལ་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་ིད་རྣམ་པར་
གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འགྱེལ་ཆུང་ལས། དགྱེ་ཚུལ་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པར་གྱུར་ན་སར་
གི་སོམ་པ་བཏང་ཞིང་ཕྱིས་སྱེར་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་ལ། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེས། རྐུ་ཐབས་སུ་
གནས་པ་སོམ་པའི་གཏོང་རྒྱུར་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དབྱེན་དང་། ངན་སྱེམས་ཀིས་ཁག་
ཕྱུང་བ་གིས་ཀིས་ཀང་དྱེར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་མི་རིགས་སོ། །ཞྱེས་གསུང་ངོ་། །མདོར་ན་དགྱེ་ཚུལ་གིས་རབ་
བྱུང་གི་ཞུ་བ་བྱེད་པའི་ལས་མས་སུ་མོང་བ་དང་། གཞན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཁན་པོ་དང་། གཞན་ལ་དགྱེ་ཚུལ་
གི་སོམ་པ་བིན་ལ། རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པར་གསུངས་པས་འདི་ནི་འབྱུང་ྱེ་བར་སང་ངོ་། །ཐ་དད་དུ་གནས་པ་
ནི་གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་ལས་བས་པའམ། ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་སུ་སོང་བ་ལྟ་བུའོ། །གནས་པར་མི་བ་བ་
ནི་མས་པའོ། །འདི་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ལྟུང་བ་བཞི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཞྱེས་པ་
མི་ཟློས་པའི་ཚུལ་དཔད་དགོས་སོ། །ཟ་མ་དང་མ་ནིང་གི་ཁད་པར་ལ། ཟ་མ་ནི་དགྱེ་ལྱེགས་བཤྱེས་གྱེན། 
འབས་བུ་ཕྱུང་བ་ྱེས་པས་མཐུ་མས་པ་ལ་འདོད། དུལ་བ་ལྷ་དབང་པོ་ལས་སུ་མི་རུང་བ་ལ་ཟྱེར། ཚིག་ལྱེར། 
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གང་ཞིག་གོང་པའི་ཆོས་དག་གི །ནུས་མྱེད་དྱེ་ནི་ཟ་མའོ། །ཞྱེས་བཤད། ཞུ་འགྱེལ་དུ། ཕོ་དབང་མྱེད་པས་ཟ་མ་
དང་། །མོ་དབང་མྱེད་པས་མ་ནིང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུང་། རྒྱལ་པོ་སྲས་སུ། དང་པོ་ནས་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་མྱེད་པས་
ཟ་མ། གནོད་པས་མས་པ་མ་ནིང་ཞྱེས་བཤད། མདོ་རྩ་བར། ཕ་ཆོག་གི་སྐབས་སུ། ཕོ་མ་ནིང་ལྔ་དང་། མ་
ཆོག་གི་སྐབས་སུ་མོ་མ་ནིང་ལྔ་བཤད་པ་ནི། རྟོགས་པར་སའོ། །མུ་སྟྱེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། རབ་
ཏུ་བྱུང་བ་འདི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལྟ་བ་དྱེ་དང་ལྡན་པ་ཆོས་གོས་འདི་བོར་ཏྱེ་རྒྱལ་མཚན་དྱེས་དྱེར་ས་
རྱེངས་ཤར་ན་དྱེ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་དོན་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་རྱེས་སུ་ལྟ་བ་དྱེ་སྱེས་པ་ལ་དགོངས་པ་
བླངས་དགོས་པའམ། ཡང་ན་མུ་སྟྱེགས་ཀི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་རྐྱང་པས་མས་པའི་བར་ཆད་མི་བྱེད་པར་གསལ་
བས་མུ་སྟྱེགས་ཅན་གི་སྤྱོད་པ་བོར་ཞིང་ལྟ་བ་མ་བོར་བར་རབ་བྱུང་གི་སོམ་པ་སྱེས་པ་གང་རུང་ལ་དགོངས་པ་
ལྱེན་དགོས་སོ། །འདི་ལ་བསབ་པ་ཕུལ་ནས་ཆོས་གོས་བོར་སོགས་བས་ན་སོམ་པ་སར་ཡང་སྱེ་ལ། མ་ཕུལ་
བར་བས་ན་མི་སྱེ་བར་ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་སོ། །དྱེ་མ་བས་པ་ཡང་རྐུ་ཐབས་དང་འདའོ་ཞྱེས་གསུངས་
པའི་དོན་ནི། ལྟ་བ་དྱེ་དང་ལྡན་པས་དགྱེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་ལས་ལན་གིས་མས་སུ་མོང་བར་གྱུར་ན། ཆོས་
གོས་བོར་སོགས་མ་བས་ཀང་མུ་སྟྱེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ཡིན་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་གཞི་འགྱེལ་དུ། 
མུ་སྟྱེགས་ཅན་དགྱེ་འདུན་གི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་ཞྱེས་བཤད་ལ། གཞུང་དམ་པ་ལས། མུ་སྟྱེགས་ཅན་དུ་སོང་བ་
ཞྱེས་བཤད་ཀང་ས་མ་ལྱེགས་སོ། །དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་ལ་ཆས་སུ་འདུ་ཤྱེས་པས་བས་ན་ནི་མཚམས་མྱེད་དུ་
མི་འགྱུར་ཞིང་། ཆོས་མིན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་དགྱེ་འདུན་ཕྱྱེ་ན་མཚམས་མྱེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཁག་ཕྱུང་བ་ལ་
མཚམས་མྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་བསད་སྱེམས་དགོས་པར་ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་མཚམས་
མྱེད་འདི་ིད་དང་ལྡན་པའི་དགྱེ་སོང་དྱེ་དགྱེ་སོང་མས་པ་མ་ཡིན་ཀང་། བསབ་པ་ཕུལ་ནས། སར་ཡང་མི་སྱེ་
བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ལྟུང་བ་བཞི་པོ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནམ་
ཞྱེས་པ་འཆབ་བཅས་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་ཅན་གི་དགྱེ་སོང་བསབ་པ་ཕུལ་ནས་སར་ཡང་
ལྱེན་ན་སྱེ་བའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཞུ་བར། བཙུན་པ་བསབ་པ་བཙལ་བས་བསབ་པ་ཕུལ་ཏྱེ་ཁིམ་པའི་དངོས་པོར་མཆིས་
པ་ལས་དྱེ་སར་ལྱེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་དྱེ་དགྱེ་
སོང་གི་དངོས་པོར་འཚལ་བ་དང་། དྱེ་དགྱེ་སོང་གིས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བགིས་ན་བསྱེན་པར་རྫོགས་
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ཞྱེས་བགིའམ། ཨུད་པ་ལི་བསྱེན་པར་རྫོགས་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ནི་འདས་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་
པས་སོ། །བཞི་ཞྱེས་སོས་པ་ནི། དགྱེ་སོང་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕམ་པ་བཞི་པོ་འཆབ་པ་དང་བཅས་པ་
བྱུང་བ་སྱེས་པར་མཚན་གྱུར་ན། དྱེས་བསབ་པ་ཕུལ་ཏྱེ་སར་ཡང་བླངས་ན་མི་སྱེའམ་སམ་པའི་དོགས་པ་སྱེལ་
བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བུད་མྱེད་བསབ་པ་ཕུལ་ནས་སྱེས་པ་ིད་དུ་གྱུར་པ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། བསྱེན་པར་
རྫོགས་པར་རུང་བ་ིད་དོ། །ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལྷག་པར་སྤྱད་པ་ཅན་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་
གསུངས་པས་སོ། །རྒྱུ་ལས་ལྡོག་པ་ཞྱེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི། བསིགས་པ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་འཐབ་དཀོལ་བྱེད་པ་
ལྟ་བུ་ལས་ལྡོག་ཅིང་ཆད་པ་ཁས་མི་ལྱེན་པ་སྟྱེ། འཐབ་དཀོལ་མི་བྱེད་པར་ཁས་ལྱེན་པའོ། །དྱེས་བསབ་པ་ཕུལ་
ཏྱེ་སར་རྫོགས་ན་སྱེ་ལ་ྱེས་བས་ཡིན་ལ་ཁས་མི་ལྱེན་པ་དྱེ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཡིན་ན་ནི་སྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་
སྐད་དུ། ཁས་མི་ལྱེན་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་ཡང་མི་སྱེའོ། །རྒྱལ་པོས་བཀབས་པ་ནི། ཕན་ཚེགས་འགྱེལ་པ་
ལས། བློའ་ིགོགས་བྱེད་པ་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲིད་བསང་བའི་གོགས་སུ་གྱུར་པ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་
ཚིག་གོ །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །སོམ་པ་སྱེ་བ་ལ་བར་ཆད་དི་དགོས་པས་ཁབ་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། བར་ཆད་མ་དིས་
པར་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དིས་པའི་ཚེ། བར་ཆད་མྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་ཁས་ལྱེན་པ་ལ་སོམ་
པ་སིན་ན་མི་སྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་མྱེད་པར་ཁས་ལྱེན་པ་ལ་སིན་ན་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །གིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ལ་སགས་ཆོག་དང་། དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་
བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི། མཁན་པོ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་དགྱེ་འདུན་
ལས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་འཚལ་ན་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་
གསོལ་ཏྱེ། སྱེས་པ་ཡང་ལགས། སྱེས་པའི་དབང་པོ་དང་ཡང་ལྡན་ལོ་ི་ཤུ་ཡང་ལོན་འདིའི་ཆོས་གོས་གསུམ་
དང་། ལྷུང་བཟྱེད་ཀང་ཚང་། བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཡོངས་སུ་དག་ཞྱེས་ཁོ་ན་ིད་མཆི་སྟྱེ། མིང་
འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི། མཁན་པོ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་གསོལ་ན། 
གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་
མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། མཁན་པོ་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད་དོ། །འདི་ནི་གསོལ་
བའོ། །བརོད་པའི་ལས་ལ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། མིང་འདི་ཞྱེས་
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བགི་བ། མཁན་པོ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་འཚལ་ན། མིང་འདི་ཞྱེས་
བགི་བ་མཁན་པོ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་གསོལ་ཏྱེ། སྱེས་པ་ཡང་
ལགས། སྱེས་པའི་དབང་པོ་དང་ཡང་ལྡན། ལོ་ི་ཤུ་ཡང་ལོན། འདིའི་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟྱེད་ཀང་
ཚང་། བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཡོངས་སུ་དག་གོ །ཞྱེས་ཁོ་ན་ིད་མཆི་སྟྱེ། མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་
འདི། མཁན་པོ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས། བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་གསོལ་ན། དྱེའི་སད་དུ། དགྱེ་འདུན་གི་མིང་
འདི་ཞྱེས་བགི་བ། མཁན་པོ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་
དག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། མཁན་པོ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས། བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད་པར་བཟོད་པ་དྱེ་
དག་ནི་ཅང་མ་གསུང་ཞིག མི་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་གསུངས་ཤིག འདི་ནི་ལས་བརོད་པ་དང་པོ་སྟྱེ། དྱེ་བཞིན་དུ་
ལན་གིས་ལན་གསུམ་བཟླས། འཇུག་བསྡུད་ལ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ། དགྱེ་འདུན་གིས་བཟོད་ཅིང་གནང་
ནས་དགྱེ་འདུན་གིས་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། མཁན་པོ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད་
ལགས་ཏྱེ་འདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུང་བས་དྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏྱེ། གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་
པའི་དོན་ནི། བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ཤིང་རྫོགས་པས་འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་ལས་མཐའ་དག་ལ་དབང་ཞིང་། 
དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བསྟན་པའི་བདག་པོར་འགྱུར་བའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བ་བ་དང་
ཞྱེས་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་སུ་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གི་དོན་ལ། ལུང་གཅིག་ལས་འཕོས་པའི་བཅུ་པ་
ལས། མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ནས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་བཅུ་སྟྱེ། སྟོན་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། སངས་
རྒྱས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཆོས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། མཁན་པོ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། སོབ་དཔོན་མངོན་དུ་
གྱུར་པ་དང་། བསྱེན་པར་རྫོགས་འདོད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཡོ་བད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་
པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། གསོལ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ལས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །འདི་ལ་དགྱེ་འདུན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཚིག་ཟིན་ལ་མ་བྱུང་ཡང་སྟོན་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཟློས་པས་སྟོན་པ་ནི་
དགྱེ་འདུན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་ས་རབས་པ་རྣམས་འཆད་དོ། །དོན་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མངོན་
དུ་གྱུར་པ་ནི། སབས་འགོའ་ིཡུལ་གི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དྱེ་ིད་ཡིན་ལ། བརར་བཏགས་པའི་སངས་རྒྱས་
ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་སྟྱེ། ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བགྱེས་པའི་མཐའ་ལོགས་ན་
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བཞུགས་པའི་ཚེ་བགྱེས་པའི་མཐའ་བརིད་ཅིང་། མི་བཞུགས་པའི་ཚེ་མི་བརིད་པར་མཐོང་ནས་གནང་ན་འཛམ་
བུའི་གིབ་མ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་བགིའོ། །གནང་གི་གིས་ཤིག དྱེའི་སྐུ་གཟུགས་བས་ནས་རྒན་པའི་
མཐའ་ལོགས་སུ་བཞག་གོ །བརར་བཏགས་པའི་ཆོས་ནི། ལས་ཀི་ཆོ་ག་ནན་ཏན་བྱེད་པ་པོའ་ིརྒྱུད་ལ་བཞུགས་
པའོ། །བརར་བཏགས་པའི་དགྱེ་འདུན་ནི་དབུས་དང་མཐའ་འཁོབ་ཀི་ཁད་པར་ལས། སྤྱིར་བཏང་དུ་བཅུ་ཚོགས་
དང་། གཞན་མྱེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་ལྔ་ཚོགས་དང་། དམིགས་བསལ་ལ་བཞི་ཚོགས་ཀང་གསུངས་
སོ། །འདིར་བརར་བཏགས་པའི་ཆོས་དང་དགྱེ་འདུན་གིས་གཙོ་ཆྱེ་བ་ཡིན་ཏྱེ། དོན་དམ་པའི་དྱེ་གིས་ཡོད་
ཀང་བརར་བཏགས་པའི་དྱེ་གིས་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན། སོམ་པ་མི་སྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་རྒྱ་འདུལ་བ་འཛིན་
པའི་ཞལ་མངའ་ནས། བཞིས་ཀང་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་བཞིར་ཚང་ན་དགྱེ་
འདུན་དུ་ལོངས་པས་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཞུ་བ་ལས། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ལྔས་བསྱེན་པར་
རྫོགས་པར་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་ན་ལྔ་ལས་ལྷག་པར་མཆི་བཞིན་དུ་བཞིས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བགིས་ན་
བསྱེན་པར་རྫོགས་ཞྱེས་བགིའམ་མ་རྫོགས་ཞྱེས་བགི། རྫོགས་ཞྱེས་བ་ལ་འདས་པ་དང་བཅས་པར་རོ། །ཞྱེས་
བཤད་པས་སོ། །ཞྱེས་གསུང་ངོ་། །འདི་ལ་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ནས། དྱེ་ནི་ཞུ་བའི་ཡི་གྱེ་མས་
པ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པ་མཁན་པོས་ལུང་དངས་པར། ལྔ་ལས་ལྷག་པར་མཆི་བཞིན་དུ་ལྔས་བསྱེན་པར་
རྫོགས་པར་བགི་ན་རྫོགས་ཞྱེས་བགིའམ། བཀའ་སྩལ་པ་རྫོགས་པ་ཞྱེས་བ་ལ་འདས་པ་དང་བཅས་
པའོ། །ཞྱེས་དངས་པའི་ཕྱིར་དང་། བཞིར་ཚང་བས་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་ན། ལས་སོ་སོ་ལ་དགྱེ་འདུན་གངས་
ཚང་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུང་མོད། ལུང་གི་ཡི་གྱེ་མ་དག་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། 
འདུལ་བ་ཚིག་ལྱེའུར་བས་པ་ལས། གལ་ཏྱེ་བཞི་ནི་ལས་བརོད་མཁས། །ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པར་གྱུར་ན་
ནི། །བསྱེན་རྫོགས་མ་སད་གྱུར་པ་སྟྱེ། །ལྷ་ཡིས་ཀང་ནི་ཕྱག་བར་འོས། །ཞྱེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འགྱེལ་པར་
དངས་པའི་ལུང་དྱེས། ལུང་ས་མ་དག་པར་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏྱེ། ལྔ་ལས་ལྷག་པར་མཆི་བཞིན་དུ་ལྔས་བསྱེན་པར་
རྫོགས་ན་འདས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བ་དང་། བཞི་ལས་ལྷག་པར་མཆི་བཞིན་དུ་བཞིས་བསྱེན་པར་
རྫོགས་ན་འདས་པ་དང་བཅས་པར་གསུངས་པ་གིས་ཕན་ཚུན་གནོད་བྱེད་མ་ཡིན་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འབྱེལ་བའི་
ཕྱིར། གངས་ཚད་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་། དྱེ་ཁོ་ན་ལྟར་མ་ངྱེས་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་ཕའི་དགྱེ་འདུན་ལྔ་
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ཚོགས་བརྐྱང་པས་བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རྫོགས་སུ་རུང་བའི་ཕྱིར། དགྱེ་སོང་དང་དགྱེ་སོང་མ་ིད་དག་གི་ལས་
གཞན་བྱེད་པས་ནི་མི་འཆགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །ལང་ར་བ་ན་རྱེ། ཕྱིས་ཀི་བོད་ཁ་ཅིག མྱེ་
ཏོག་ཕྱེང་རྒྱུད་ལ་བརྟྱེན་ནས། དགྱེ་སོང་བཞི་ཁོ་ནས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ནི། བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའི་
ཆོ་ག་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་བཞི་ལས་མྱེད་ན་གཅིག་གསང་སྟོན་དུ་བསྐོས་དགོས་ཤིང་། གསུམ་གིས་གསང་སྟོན་
བསྐོ་བའི་ལས་བས་ཀང་དགྱེ་འདུན་དུ་མ་ལོངས་པས། མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར། ཕྱེང་རྒྱུད་ལས་བཞི་ཞྱེས་འབྱུང་
བ་ནི། ལས་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་པའི་ཁ་སྐོང་བཞིའི་དབང་དུ་བས་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ནི་
ཆྱེས་རིགས་པ་མིན་ཏྱེ། བཞི་ལས་མྱེད་ན་གཅིག་གསང་སྟོན་དུ་བསྐོ་དགོས་པར་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། གསང་
སྟྱེ་སྟོན་པས་བར་ཆད་མ་དིས་པ་ལ། བསྱེན་རྫོགས་མི་སྱེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བར་ཆད་དིས་ནས་ཀང་
ནང་དུ་འོང་བ་ཞུ་ཟིན་ནས་གསང་སྟོན་ལས་གལ་དུ་མ་འདུས་ན་ལས་མི་འཆགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་
ལྟར་ཡིན་པར་ཡང་། ཇི་སྐད་དུ་བྱེད་པ་ིད་ན་སོང་ན་མ་རྫོགས་པ་རྣམ་པར་འཁྲུག་པ་ིད་དོ། །ལས་དྱེ་ལ་དགྱེ་
འདུན་གི་ཚད་དག་ཏུ་མ་ལོངས་པ་རྣམས་མ་ལུས་པ་ིད་ན་རྫོགས་པའོ། །ལུས་པ་ིད་ན་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་
པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། དགྱེ་སོང་བཞི་ལས་མྱེད་པའི་ཚེ་བཞི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་གི་ལོག་
ཏུ་བར་ཆད་དིས་དྱེ་ནང་དུ་འོང་བ་ཞུ་བ་ལ་འགལ་བ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་བསྱེན་རྫོགས་མི་འཆགས་
པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་གསང་སྟྱེ་སྟོན་པ་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། བར་ཆད་མ་དིས་པར་ཡང་
ངོ་། །ཞྱེས་པའི་གཞུང་རྣ་ལམ་དུ་མ་གགས་པར་ཟད་དོ། །ལུང་གི་འཆད་ཚུལ་དྱེ་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། བཞི་ནི་
ལས་བརོད་མཁས། ཞྱེས་པའི་ངྱེས་བཟུང་གི་ཚིག་ལ་ནུས་པ་མཐོན་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ལས་བྱེད་མཁན་མ་གཏོགས་
པའི་བཞི་པོ་དྱེ་ལས་བརོད་པ་ལ་མཁས་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་ན་བཞི་པོ་དྱེའི་ནང་དུ་ལས་བྱེད་པ་ཡང་གཏོགས་
དགོས་པས་རང་ཚིག་འགལ་བའི་ཕྱིར། བཞི་པ་མཁན་པོ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི། མཁན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་
ཅིང་ཁས་བླངས་པ་དང་ལྡན་པ། སར་བཤད་ཟིན་པའི་ཆོས་གཞན་རྣམས་དང་ལྡན་པའོ། །ད་ལྟར་ཆོ་ག་ལ་བརྟྱེན་
ནས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་ལ་ཡང་། འདི་མྱེད་མི་རུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་དང་
ལྡན་པའི་ལྟར་མཁན་པོ་མྱེད་པ་ིད་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །འདི་ནི་སྱེ་ལ་ྱེས་བས་ཀི་བཤད་པ་
ཡང་མྱེད་དོ། །མཁན་པོའ་ིདོན་ཚང་ཡང་མཁན་པོར་མི་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། མཁན་པོར་མ་
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གསོལ་བ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ལྔ་པ་སོབ་དཔོན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལས་ཀི་སོབ་དཔོན་མངོན་
དུ་གྱུར་པ་དང་། གསང་སྟྱེ་སྟོན་པའི་སོབ་དཔོན་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་
དགྱེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ཚིག་ཕྱྱེད་ཀང་མ་འཁྲུལ་བར་བློ་ལ་ཐོན་ནུས་པའོ། །སོབ་དཔོན་འདི་ནི་
ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལ་མྱེད་མི་རུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་དང་གསང་སྟོན་གིས་ལ་བརྟན་
མཁས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ངྱེས་པར་དགོས་པའི་བཤད་པ་མྱེད་ཅིང་། རིགས་པས་ཀང་དྱེ་ལྟར་དུ་འགྲུབ་
བོ། །བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེས་མཁན་པོ་ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་དགོས་པར་བཤད་ཀང་། མཁན་པོ་
ལ་ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ངྱེས་པར་དགོས་པའི་བཤད་པ་མྱེད་ཅིང་། དྱེ་ལྟར་ཡིན་པར་རིགས་
པས་ཀང་མི་འཐད་དྱེ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ནི་མཁན་པོར་རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། མཁན་པོའ་ིབ་བ་རྣམས་མི་
འདུག་པར་འགྱེང་སྟྱེ་བས་པས་ཆོག་པའི་ཕྱིར་དང་། མཁན་པོ་འཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་མཁན་པོར་
གསོལ་བ་བཏབ་ཀང་ཆགས་པའི་ཕྱིར་དང་མཁན་པོ་སོན་པས་བས་ཀང་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། མཚན་མི་
མཐུན་པ་ཡང་མཁན་པོར་རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ས་གཞན་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་ན་བསབ་པ་འཁྲུལ་བཅས་ཀང་
མཁན་པོར་རུང་བ་གཅིག་སྲིད་པའི་ཕྱིར། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་བསྱེན་པར་རྫོགས་པའི་མཁན་པོ་དྱེ། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་
བསྱེན་པར་རྫོགས་པའི་ལས་གལ་དུ་འདུག་དགོས་པ་ཁབ་པ་ཡང་མྱེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དགྱེ་སོང་ཆོས་
བདུན་ལྡན་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་དིས་ནས་ནང་དུ་འོང་བ་ཞུ་བ་ལ་མཁས་པ། དགྱེ་འདུན་གི་ལས་ཀིས་བསྐོས་པ་
གཅིག་སྤྱིར་བཏང་དུ་དགོས་ལ། གསང་སྟོན་གི་དོན་ཚང་ཡང་། གསང་སྟྱེ་སྟོན་པའི་སོབ་དཔོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་
ཡང་ཡོད་པ་ནི། མཁན་པོར་མ་གསོལ་བ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པའི་རིགས་པས་གྲུབ་བོ། །ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལ་ཡང་
འདི་མྱེད་མི་རུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་ཚུལ་ལམ་དགྱེ་བསྱེན་སྱེ་སོད་འཛིན་པ་ཆྱེན་པོ་ལྟ་
བུ་བར་ཆད་མ་དིས་པར་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་དྱེའི་ཚེ་འདི་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་བསྒྲུབ་བ་མངོན་དུ་
གྱུར་པ་ནི། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ནོད་པར་འདོད་པ། ངྱེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྡན་པ། དོན་གོ་
ཞིང་ངྱེས་པ་ལྔ་དང་བལ་བ་གཅིག་དགོས། འདིར་རྒྱུད་ཚོགས་སུ་མ་ལོངས་པ་གཅིག་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། 
ཚོགས་ཀི་མི་བའོ་ཞྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར། ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ལ་ལས་བས་ན་དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་ིད་དུ་
འགྱུར་བར་གསུངས་པས་སོ། །གང་ཟག་གིས་ཚོགས་ལ་བས་པ་ལས་ནི་དགག་བ་དྱེ་མྱེད་དོ། །བདུན་པ་ཡོ་
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བད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི། ཆོས་གོས་གསུམ། ལྷུང་བཟྱེད་རུང་ཚད་ལྡན། མཁན་པོས་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་
གནང་བ་གཅིག་དགོས་ལ། གདིང་བ་དང་། ཆུ་ཚགས་སྟྱེར་བའི་ཕྱག་ལྱེན་བྱེད་མོད། ཚིགས་ས་མ་སོན་དུ་སོང་
བ་ལ་འདི་ལྟར་མི་དགོས་ཤིང་། ཚིགས་ས་མ་ལ་ཡང་འདི་དགོས་པའི་བཤད་པ་མྱེད་དོ། །འདིར་གདིང་བ་མཁན་
པོས་བིན་གིས་བརླབ་དགོས་པའང་མ་ཡིན་ཏྱེ། གཞན་དུ་ན་ཡོ་བད་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་སྐབས་འདི་ིད་དུ་བིན་
གིས་བརླབ་དགོས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་ཡོ་བད་ལྷག་མ་རྣམས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། 
བསྒྲུབ་བ་བསྱེན་པར་རྫོགས་ཟིན་ནས་དགྱེ་སོང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པས་ཆོག་པ་ཡིན་
ནོ། །འདིར་ཡོ་བད་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་ལ། སགས་ཀི་ཆོ་ག་དང་། དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
མཁན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཆོས་གོས་བགིས་ལགས་པ། རུང་བ་སྤྱད་པར་
འོས་པ་འདི། ཆོས་གོས་སམ་སར་དུ་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །ལན་གསུམ་བཟླས། ཐབས་ལྱེགས་བའོ། །གཞན་
གིས་ལ་ཡང་འདོན་པར་བསྒྱུར་རོ། །ལྷུང་བཟྱེད་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། མཁན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་
མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ལྷུང་བཟྱེད་ཟས་ལ་སྤྱད་པར་འོས་པ། དང་སྲོང་གི་སོད་འདི། བསང་བའི་སོད་དུ་བིན་
གིས་བརླབ་བོ། །ལན་གསུམ་བཟླས། ཐབས་ལྱེགས་བའོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་པའི་
དོན་ནི། དགྱེ་སོང་གི་དན་པ་གསོ་བ་དང་། འཆང་འབལ་གི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་
ནི། བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་ཞྱེས་གང་ཟག་གི་ལས་སུ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གི་དོན་ལ། བགིས་པ་ཞྱེས་
པ་ནི། ཐ་ག་པས་བགིས་པའོ། །ལགས་པ་ཞྱེས་པ་ནི་ཟིན་པ་སྟྱེ། བཀྲུ་བ་དང་། བཙེམ་པ་དང་། ཁ་བསྒྱུར་བ་
སོགས་ཟིན་པའོ། །འདིར་ལགས་པ་དང་ཟིན་པ་གིས་སྐད་དོད་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ་
གསུང་ངོ་། །རུང་བ་ཞྱེས་སོས་པ་ནི། རྒྱུ་དང་། དབིབས་དང་། ཁ་དོག་མི་རུང་བ་རྣམས་སངས་པའོ། །སྤྱད་པར་
འོས་པ་ཞྱེས་པ་ནི། ལོངས་སྤྱད་བཟོད་དུ་ཡོད་པའོ། །བིན་གིས་བརླབས་པ་ཞྱེས་པ་ནི། སགས་སོན་དུ་བཏང་
ནས་བདག་གིར་བ་བའོ། །དས་ཤིང་སམ་པ་སར་ཏྱེ་དྲུབས་པའི་དོན་གིས་ན་སམ་སར། བླ་ནི་སྟོད་ཡིན་ལ་དྱེ་
གཡོགས་པའི་དོན་གིས་ན་བླ་གོས། མཐང་ཞྱེས་པ་ལ་ནང་གི་སྐད་དོད་ཡོད་ལ། དྱེའི་གོས་ཡིན་པའི་དོན་གིས་
ན་མཐང་གོས་སོ། །ཚད་ནི་ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་སྤྱིར་བཏང་དུ་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བིན་གིས་
བརླབ་ཏུ་རུང་བ་ཆྱེན་པོ་དག་ནི་རང་གི་ཁྲུ་གསུམ་དང་ལྔ་དག་གོ །ཞྱེས་སོགས་གསུང་། དམིགས་བསལ་དུ། 
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མཐང་གོས་ལ་འཁོར་གསུམ་ཁྱེབས་པས་ཆོག་པར་ཡང་བཤད་དོ། །ལྷུང་བཟྱེད་བིན་གིས་བརླབ་པའི་སགས་
ཆོག་ཏུ། བགིས་ལགས་པ་རུང་བ་ཞྱེས་པ་མི་འབྱུང་བ་ནི། རྒྱུའི་བིན་བརླབས་མི་འཆགས་ཤིང་། དགྱེ་འདུན་ལ་
བསྟན་པ་སོན་དུ་སོང་བས་ཡིན་ལ། ལྷུང་བཟྱེད་སྟོན་ལ་ཆོས་གོས་མི་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྒྱུའི་བིན་
བརླབས་ཆགས་མི་འཆགས་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུང་ངོ་། །འདིའི་རིགས་པས། སར་བསྟན་མ་ཟིན་པའི་
ལྷུང་བཟྱེད་ཞིག་དུས་གཞན་གི་ཚེ་བིན་གིས་རློབ་པ་ན། དགྱེ་འདུན་ལ་བསྟན་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་
གསལ་ལོ། །ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་ཚད་ལ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ། འབས་འཐུག་པོ་ཆྱེ་མ་གྷ་ཏའི་བྱེའུ་ཆུང་ལ་བོད་སྲང་སོ་
གིས་ཡོད་པར་བཤད་ལ་བོད་སྲང་གི་ཚད་ནི་ཚོང་འདུས་འགུར་མོའ་ིགསྱེར་ཞོ་བརྒྱད་ཡིན་ལ། དྱེ་ལྟར་རྩིས་
པས་བྱེའུ་ཆུང་གང་ལ། ཚོང་འདུས་འགུར་མོའ་ིགསྱེར་བྱེ་གང་དང་སུམ་གིས་བྱུང་། དྱེ་གསུམ་འགྱུར་དུ་སྒྲྱེས་
པས་གསྱེར་བྱེ་བདུན་དང་ལྔ་ཕུལ་དོ་ཤོང་བ་དྱེ་ཐ་ཚད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ཤིན་ཏུ་ལྱེགས་པར་སང་
ངོ་། །ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་ལ། སགས་ཀི་ཆོ་ག་དང་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་དང་། རྒྱུ་ཡང་
མ་ཡིན་དངོས་ཀང་མ་ཡིན་པ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་མན་ངག་གོ །དང་པོ་ནི། མཁན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། 
བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཆོས་གོས་འདི་སམ་སར་དུ་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །འཚལ་ན་སམ་ཕན་དགུ་པ་ལ་
སོགས་པར་བགིས་ཏྱེ། གླྱེགས་བུ་ཕྱྱེད་དང་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པར་བགིའོ། །བར་ཆད་མ་བྱུང་ན་
བཀྲུའོ། །བརྐྱང་ངོ་། །དའོ། །བསྱེབ་བོ། །གཟུངས་གདབ་བོ། །དྲུབ་བོ། །ཁ་བསྒྱུར་རོ། །ཡང་ན་འདི་ལ་ལྷན་
ཐབས་སུ་གླན་ནོ། །རྐྱྱེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བགིས་ཏྱེ། ཆོས་གོས་འདི་ནི་རུང་བ་སྤྱད་པར་འོས་པའོ། །ལན་
གསུམ་བཟླས་ལ། ཐབས་ལྱེགས་བའོ། །གཞན་གིས་ཀང་དྱེ་དང་འད་ལ། ཁད་པར་དུ་སམ་ཕན་བདུན་པར་
བགིས་ཏྱེ། གླྱེགས་བུ་ཕྱྱེད་དང་གསུམ་པར་བགིའོ། །ཞྱེས་དང་། མཐང་གོས་ལ། སམ་ཕན་ལྔ་པར་བགིས་ཏྱེ་
གླྱེགས་བུ་ཕྱྱེད་དང་གིས་པར་བགིའོ། །ཞྱེས་བརོད་དོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་པའི་དོན་
ནི། དང་པོར་ཡོ་བད་བཙལ་ས་བ་དང་། ཕྱིས་འཆང་འབལ་སོགས་ཁྱེགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །བསྡུས་པའི་
དོན་ནི་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་ཞྱེས་པས་བསྟན་ཏོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། དྱེ་དང་དྱེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ངྱེས་པ་དང་། 
རྒྱུར་མི་རུང་བ་ལ་རྒྱུའི་བིན་བརླབས་མི་འཆགས་ཤིང་། རྒྱུར་བིན་གིས་བརླབ་པ་དྱེ་ཁོ་ན་ལ་ཆོས་གོས་བགི་
དགོས་པའི་ཁབ་པའང་མྱེད་དྱེ། འཚལ་ན་ཞྱེས་འབྱུང་ལ། དྱེ་ཡང་འདོད་ན་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
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རོ། །འདི་ལ་བགིས་ལགས་པ། རུང་བ་ཞྱེས་སོགས་ཀི་སགས་ཚིག་འབྱུང་བའི་དོན་མྱེད་དོ། །ཆོས་གོས་འདི་
ནི་ཞྱེས་པ་རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་པའོ། །སམ་ཕན་ཞྱེས་པ་ནི་སམ་པ་ཚང་མ་རྱེ་ལ་བ་བ་ཡིན་གི་
གླྱེགས་བུ་དང་གློགས་བུ་ཕྱྱེད་པ་ལ་མི་བའོ། །ཆོས་གོས་ཕྱི་མ་གིས་ཀི་སམ་ཕན་དང་གླྱེགས་བུའི་ཚད་དང་
གངས། གཞུང་འདི་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཐོན་པ་མ་གཏོགས། སམ་སར་ལྟར་གཞུང་གཞན་ནས་ཐོན་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་
གསུང་ངོ་། །དྱེའི་ཕྱིར་དགྱེ་ཚུལ་གི་ཆོས་གོས་གིས་ལ་སམ་ཕན་བ་བར་གནང་བ་མྱེད་དོ། །འདི་དང་གོང་མ་
གིས་ཀི་བརྒལ་ལན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། འོ་ན་དས་ཤིང་དྲུབས་པ་ཆོས་གོས་ིད་དུ་བིན་གིས་
བརླབ་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། སྤྱིར་བཏང་དང་དམིགས་བསལ་གི་ཁད་པར་ཡོད་དྱེ། 
ཇི་སྐད་དུ། བཙུན་པ་ཆོས་གོས་མ་དས་པ་ལ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་ངམ་ྱེ་བ་འཁོར་མི་རུང་སྟྱེ། རྐྱྱེན་དྱེ་ལྟ་བུ་
དག་ཡོད་ན་རུང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེ་ཡང་སམ་སར་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི་བླ་གོས་དང་མཐང་
གོས་ནི་རྐྱྱེན་དྱེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་ཀང་མ་དས་པ་ལ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། སམ་སར་མ་ཡིན་པ་
དག་ལ་དས་དྱེ་བིན་གིས་བརླབ་པར་ངྱེས་པ་མྱེད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་ཡོ་བད་བཞི་པོ་མྱེད་པ་ལ་
བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་མི་སྱེའམ་ཞྱེ་ན། མདོ་རྩ་བ་དང་། ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པར་ནི། བརན་པོ་ཚུན་ཆད་ཀིས་
མྱེད་ན་མི་སྱེ་བ་ལྟ་བུར་གསུངས་ལ། ཞུ་བར་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་མྱེད་པར་བསྱེན་པར་རྫོགས་ན་རྫོགས་
ཞྱེས་བ་ལ་འདས་པར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པར་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ནི་ཁིམ་པའི་གོས་ལ་
སོགས་པའམ། ཆོས་གོས་སུ་ཟིན་པ་ཡིན་ཀང་ཚད་ལས་ཆྱེ་ཆུང་དུ་གྱུར་པ་དང་། རྒྱུ་དང་ཁ་དོག་གི་སོ་ནས་མི་
རུང་བ་རྣམས་ལ། དངོས་དང་རྒྱུའི་བིན་བརླབས་མི་འཆགས་ཀང་རང་མིང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པ་འཆགས་
ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གཞན་མྱེད་ན་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་བིན་གིས་བརླབ་པ་འཆགས་སོ། །མ་དས་པ་ལ་ཡང་
ངོ་། །ཁིམ་དུ་རུང་བ་རྣམ་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པས་སོ། །བརན་པོ་ལ་ཡང་འཆགས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བརན་པོ་
ཡང་ཡོད་ཅིང་བདོག་ནའོ། །དྱེ་དག་བཞག་སྟྱེ་ས་རྱེངས་འཆར་བ་འདའ་བར་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སོ། །དྱེ་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་དགོས་པ་ནི། འབལ་བ་ཁྱེགས་པ་དང་། མཁན་པོས་བིན་གིས་བརླབ་པའི་
ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུན་བརྟན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དྱེའི་སགས་ཆོག་ནི། བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་
འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་གོས་འདི་སམ་སར་དུ་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །ཞྱེས་པ་ལྟ་བུ། ལན་གསུམ་བརོད་ནས། 
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འཇུག་ཐབས་ལྱེགས་བརོད་པའོ། །འདི་ནི་ལུང་ལས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་། རུང་མཐུན་སར་བར་སོབ་
དཔོན་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གནས་སུ་ཕྱིན་པར་མི་འགྱུར་ན་ཆོས་གོས་ཀི་ཕྱུང་སྟྱེ་གཞན་ལ་
བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ཆོ་གའི་རྣམ་པའོ་ཞྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར་ཁིམ་པ་མན་ཆད་ཀི་གོས་སམ་གཞན་
ལས་བརས་པ་ལ་ཡང་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །དྱེ་ནི་ཆོ་གའི་རྣམ་པ་སྟྱེ་ཐབས་སོ། །ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་
གོ །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེའི་ཕྱིར་དིང་སང་ཕྱག་ལྱེན་ལ་རས་ཁ་གང་ལ་སམ་སར་གི་རྒྱུའི་བིན་བརླབས་
མཛད་པ་ནི། མ་དག་པ་ཡིན་ཅིང་། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ། རྒྱུ་དང་དབིབས་དང་ཁ་དོག་གི་སོ་ནས་མི་རུང་བ་
རྣམས་ལ་རྒྱུའི་བིན་བརླབས་མི་འཆགས་ཤིང་། དངོས་ཀི་བིན་བརླབས་ཀང་མི་འཆགས་པས་ཆོས་གོས་ཀི་
བིན་བརླབས་མི་འཆགས་པར་བཞྱེད་པ་ནི། ཅུང་ཟད་དཔད་པས་རྣམ་པར་མ་དག་པར་སང་ཞིང་། ཆོས་གོས་
དྲུབས་ཟིན་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ལ་རྒྱུའི་བིན་བརླབས་བྱེད་པ་ཡིན་ཞྱེས་གསུང་བ་ཡང་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་
པའོ། །འདི་དག་གི་གནས་སྐབས་སུ། འཁོར་གསུམ་ཁྱེབས་པ་མཐའི་ཚད་དུ་ཆོག་པ་གཅིག་དགོས་སོ་ཞྱེས་ས་
རབས་པ་རྣམས་འཆད་དོ། །ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། དབྱུང་བ་གིས་ཀ་ལ་དགྱེ་སོང་གཞན་ྱེ་བར་
མི་གནས་ན་རང་གི་ཡིད་ཀིས་བརྟགས་པས་རུང་ལ། དབྱུང་བ་ནི་ཆོས་གོས་ྱེ་བར་མི་གནས་ཀང་འགྲུབ། བིན་
གིས་བརླབས་པ་ལ་ནི་ྱེ་བར་མི་གནས་ན་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ། །དྱེ་དག་ནི་ཡོ་བད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་
དོགས་པ་དཔད་པ་སྟྱེ། མདོར་ན། ཁིམ་པ་དང་། མུ་སྟྱེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་ལ་མི་སྱེ་ཞྱེས་པའི་
དོན་ནོ། །གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀི་སོན་རོལ་དུ་ཡོ་བད་བཞི་པོ་བིན་གིས་བརླབས་པ་སོན་དུ་མ་སོང་ན་སོམ་པ་
མི་སྱེ་བའི་ཁབ་པ་མྱེད་དོ། །བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི། སོམ་པ་སྱེ་བའི་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་
སུ་བཤད་པ་དྱེ་དག་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་ཡུལ་རྟྱེན་གིས་ཀའི་ངོས་ནས་དོན་ཤྱེས་ལྔར་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་
མཐུན་པ་ཙམ་གི་ཆོག་གི་དོན་ལ་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་དང་མི་ལྡན་པ་དགོས་པའི་ཁབ་པ་མྱེད་དྱེ། ལོ་ི་ཤུ་མ་ལོན་
པ་ལ་ལོན་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་བཞིན་ནོ། །གསོལ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི། སད་འདུལ་བ་རྣམས་གསོལ་བ་ལན་
གསུམ་བཏབ་པ་ལ་འཆད་སྟོད་འདུལ་བ་རྣམས་གསོལ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་གསོལ་བ་དང་། བརོད་པ་མངོན་དུ་
གྱུར་པ་བརོད་པ་གསུམ་ལ་འཆད། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ། གསོལ་བ་འདྱེབས་པའི་གསོལ་བ་ལ། ཡཱ་ཙཱ་ཞྱེས་སོང་
བའི་སྐད་དོད་ཡོད། གསོལ་བ་ལ། ཨཱ་ཛྙ་པ་ཏི། ཞྱེས་པ་གོ་བར་བྱེད་པའི་སྐད་དོད་ཡོད་པས། རྒྱ་དཔྱེ་མཐོང་ན་
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ཤྱེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུང་ངོ་། །དྱེ་ལྟར་མངོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པ་བཅུས། རྒྱུའི་རྐྱྱེན། རང་རྒྱུད་ཀི་འབྱུང་
བ་བཞི། བདག་པོའ་ིརྐྱྱེན་གཞན་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ལ་བརྟྱེན་ནས། བྱེད་རྒྱུའི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་སྐལ་
མམ་གི་རྒྱུ་གསུམ་གིས་དགྱེ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གིས་ཀི་ངོ་བོར་བསྱེད་
པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྱེ་པ་རང་གི་འདོད་པའོ། །འདི་ན་མཁས་པ་མ་ཡིན་པ་
ཁ་ཅིག ཆོས་ཀི་རྱེས་ན་ཐོས་སོམ་པ་རྣམ་རིག་མིན། །ལུས་ངག་ལས་ནི་སྱེ་བར་འདོད། །སོམ་པ་གཟུགས་
ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །ཤི་བའི་ཚེ་ན་སོམ་པ་གཏོང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི། གཙོ་ཆྱེ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི། 
སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ལ་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཀིས་མ་ཁབ་བོ་ཞྱེས་དང་། གཏོང་ཚུལ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་འདི། 
ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདོད་པར་འཆད་པ་ནི་རིགས་པ་མིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། མི་དགྱེ་དྲུག་ནི་རྣམ་རིག་
མིན། །གཅིག་རྣམ་གིས་སོ་དྱེ་དག་ཀང་། །བྱེད་ནའོ་ཞྱེས་དང་། དང་པོའ་ིརྣམ་རིག་རྣམ་རིག་མིན། །ཞྱེས་དང་། 
འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་མི་དགྱེའི་གཟུགས། །དྱེ་སོང་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་གིས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་བཅད་པ་
ཡང་། །ཅྱེས་དང་། དགྱེ་བ་བདུན་རྣམ་གིས་ཞྱེས་གསུངས་པའི་གཞུང་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་མོད། དྱེ་ལྟ་ནའང་། 
ལུས་རྣམ་རིག་བྱེད་དབིབས་སུ་འདོད། །ངག་རྣམ་རིག་བྱེད་ནི་ངག་སྒྲ། །ཞྱེས་བ་བའི་གཞུང་དང་འགལ་བའི་
ཕྱིར་དང་། གཟུགས་ཅན་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་ཚེ་འཕོས་པས་གཏོང་ན་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྱེད་ཀི་སོམ་པ་
ལའང་དྱེར་ཐལ་བས་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་དྱེ་ིད་མ་མཐོང་བར་ཟད་པའི་ཕྱིར་དང་། 
གཞུང་དྱེའི་དགོངས་པ་ནི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་ཁོ་ནའི་གཏོང་ཚུལ་
དང་སྱེ་ཚུལ་འཆད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མདོ་སྱེ་པ་ཡན་ཆད་ཀི། ྱེར་ལྱེན་གི་རྒྱུ་ངྱེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ། ལྷན་
ཅིག་བྱེད་པའི་རྐྱྱེན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བཅུས་སོམ་པའི་ངོ་བོ་སྱེམས་དཔར་སྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །དངོས་གཞིའི་སྐབས་
སུ། འཚལ་ནས་ཞྱེས་པས་འདོད་ནས་ཞྱེས་པ་སྟྱེ། བསྒྲུབ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དྱེ་བསྟན། མཁན་པོ་ཞྱེས་པས་
མཁན་པོ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དྱེ་བསྟན། གསོལ་ཏྱེ་ཞྱེས་པས་གསོལ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བསྟན། ཆོས་གོས་
གསུམ་དང་ཞྱེས་སོགས་ཀིས་ཡོ་བད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དྱེ་བསྟན། བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཞྱེས་པས་
ཡོངས་སུ་དག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བསྟན། སོབ་དཔོན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཆོ་གའི་ཚིག་ཟུར་ལ་མ་བྱུང་ཀང་
འགྲུབ་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡང་དོན་གིས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་བཅུའི་ནང་ནས་
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མཁན་པོ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་དམིགས་བསལ་བྱུང་ཞིང་། དོན་ལ་བར་ཆད་ཀིས་དག་པ་གཅིག་དགོས་ཀང་། དི་
མི་དགོས་པ་གཅིག་བཤད་ལ། གཞན་བརྒྱད་པོ་ལ་དམིགས་བསལ་གསུངས་པ་མྱེད་དོ། །ལས་བརོད་གསུམ་
པ་ལ། མཆི་སྟྱེ་ཞྱེས་པ་ཡན་ཆད་ལ་ངོ་བོ་བརོད་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། མཐུན་རྐྱྱེན་ཚང་ཞིང་འགལ་རྐྱྱེན་མྱེད་པས་
བསྱེན་རྫོགས་བ་རིགས་པའི་ངོ་བོར་བརོད་པའི་ཕྱིར། དྱེའི་འོག་ནས་གསོལ་ན་ཞྱེས་པའི་བར་གིས་བ་བ་བརོད་
པ་ཡིན་ཏྱེ། བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བ་བ་བརོད་པའི་ཕྱིར། དྱེའི་སད་དུ་ཞྱེས་པ་མན་ཆད་ཀིས། བྱེད་པ་བརོད་པ་
ཡིན་ཏྱེ། བྱེད་པོ་དགྱེ་འདུན་བརོད་པའི་ཕྱིར། དུས་དྱེར་སོམ་པ་སྱེས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བརོད་པ་ཐ་མ་གང་
ཡིན་པའི་ཆ་གསུམ་པ་ལ་གྲུབ་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེ་ཡང་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། སོང་བ་
བདུན་པོ་རྫས་ཐ་དད་དུ་སྱེ་བར་འདོད་ལ། མདོ་སྱེ་པ་ལྟར་ན་རྫས་གཅིག་པར་འདོད་དོ། །འདིར་གསོལ་བའི་
སྐབས་སུ། དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད་དོ་ཞྱེས་དང་། བརོད་པའི་སྐབས་སུ་དགྱེ་འདུན་ལས་
བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད་ན་ཞྱེས་དང་། དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ཞྱེས་
དང་། མཇུག་བསྡུད་དུ། དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད་ལགས་ཏྱེ་ཞྱེས། དགྱེ་འདུན་ལས་ཞྱེས་
པ་བཞི། ལྷག་པོར་འདོན་པ་ནི་མ་དག་པ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་དུ། བརོད་པ་ནོར་བའི་དཔྱེ་བརོད་དུ་བཤད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དུས་སོའ་ིསྐབས་སུ་ལོ་བརོད་པ་གཞུང་འགྱེལ་ཕལ་ཆྱེ་བ་ན་མི་འབྱུང་ཡང་། དགྱེ་ཚུལ་གི་ལོ་དི་
བ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཤག་བྱུང་བའི་དུས་ལས་ལོ་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་ལོན་པའི་འོག དཔལ་ལྡན་ས་སོང་ལྷ་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བས། རྒྱལ་སྲིད་མཛད་ནས་ལོ་བཅུ་དགུ་འདས་པ་ནས། དབར་ཟླ་རྭ་བའི་མར་ངོའ་ིཚེས་གསུམ་ལ། 
ཡུལ་མ་ག་དྷའི་དཔལ་སྱེང་གྱེ་གོ་ཆ་འབྱུང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྱེན་པོར། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བདག་ིད་ནི། 
ཤཱཀའི་དགྱེ་ཚུལ་མཐའ་ཡས་དཔལ་སོང་ངོ་ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལོ་བརོད་དགོས་པར་གྲུབ་བོ་ཞྱེས་བུ་
གསུང་ངོ་། །ལོ་འགོ་ནི་སྟོན་ིན་མམ་མཚན་མམ་གང་ལ་བྱུང་བའི་ཟླ་བ་དྱེ། སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དུ་བས་ནས་དྱེའི་
ཚེ་བཅུ་དྲུག་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀི་དུས་ཀི་དང་པོ་དགུན་ནོ་ཞྱེས་པ་དང་མི་
འགལ་ལམ་ཞྱེ་ན། མི་འགལ་ཏྱེ། འཇིག་རྟྱེན་པའི་ལུགས་ཀི་སྟོན་ཟླ་ཐ་མའི་ཕྱོགས་ཕྱི་མ་དང་། བསྟན་བཅོས་
པའི་ལུགས་ཀི་དགུན་ཟླ་དང་པོའ་ིཕྱོགས་དང་པོ་གིས་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་
ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་བཤད་ཟིན་ནོ། །གིས་པ་ཐོབ་ཟིན་མི་མས་པར་བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་ལ། སང་བ་ལྡོག་
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པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཆོ་ག་དང་། མས་སུ་བླང་བ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་བསྲུང་བར་མ་
ནུས་པ་ལ་བསབ་པ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་དང་། ནུས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྲུང་བའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ། སགས་ཀི་ཆོ་
ག་དང་། དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སོམ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་འབུལ་བ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་
གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་བསབ་པ་འབུལ་ལོ། །ཞྱེས་པའོ། །སོམ་པའི་རྩ་བ་འབུལ་བ་ནི། ཚེ་དང་
ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི། སངས་རྒྱས་སམ། ཆོས་སམ། དགྱེ་འདུན་འབུལ་
ལོ་ཞྱེས་པའོ། །རྒྱུ་འབུལ་བ་ནི་དྱེ་བཞིན་དུ་སར་ནས་འདུལ་བའམ། མདོ་སྱེའམ། མ་མོ་འབུལ་ལོ་ཞྱེས་པའོ། །ྱེ་
བར་སོར་བྱེད་འབུལ་བ་ནི། དྱེ་བཞིན་དུ་སར་ནས། སོབ་དཔོན་ནམ། མཁན་པོ་འབུལ་ལོ་ཞྱེས་པའོ། །བསབ་
པའི་ས་བཏང་བ་ནི། དྱེ་བཞིན་དུ་སར་ནས། བདག་ཁིམ་པའམ། དགྱེ་ཚུལ་ལམ་ཞྱེས་པ་ནས། དྱེ་བཞིན་
གཤྱེགས་པ་ལ་ངན་སྱེམས་ཀི་ཁག་ཕྱུང་བའི་བར་བཟུང་དུ་གསོལ་ཞྱེས་པའི་བར་རོ། །དྱེ་ཡང་ཚིགས་ས་ཕྱི་
གང་རུང་རྱེ་རྱེ་འབུལ་བར་འདོད་ན། དགྱེ་སོང་གི་སོམ་པ་འབུལ་ལོ་ཞྱེས་པའམ། བདག་དགྱེ་ཚུལ་དུ་བཟུང་དུ་
གསོལ་ཞྱེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་བརོད་དོ། །གོགས་སངས་པ་ནི། བདག་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་ཁྱེད་ཅག་
ལྷན་ཅིག་གནས་པའམ་ལོངས་སྤྱད་པས་ཆོག་གོ་ཞྱེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གིས་ནི་བསབ་པ་ཕུལ་བ་
ཡིན་གི་མས་པར་བས་པ་མིན་ཏྱེ། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱད་དཀའ་བ་སོགས་བསབ་པ་འབུལ་བའི་རྒྱུ་མ་
བསྟན་པའི་ཕྱིར། བསབ་པ་མས་པར་བས་པ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་
སྤྱད་དཀའོ། །རབ་ཏུ་དབྱེན་པ་བ་དཀའོ། །གཅིག་པུ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་དཀའོ། །གནས་མལ་དགོན་པ་
དང་། ནགས་ཁོད་དང་། རི་ཁོད་དང་། བས་མཐའ་དག་ཏུ་གནས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་དཀའོ། །གཅིག་པུར་དཀོན་
པར་གནས་པ་སྡུག་བསལ་ལོ། །བདག་ཁིམ་བཟང་པོ་དག་ཏུ་གཏོད་ཅིག་ཅྱེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ནི་བསབ་པ་
འབུལ་བའི་རྒྱུ་བསྟན་པས་བསབ་པ་མས་པར་བས་པ་ཡིན་གི་ཕུལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ་འབས་བུ་བསབ་པ་འབུལ་
ལོ་ཞྱེས་མ་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། དྱེ་གིས་ཀ་བས་ན་ཕུལ་བ་དང་མས་པ་གིས་ཀ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་
གིས་ཀ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། མདོར་ན་བསབ་པ་མ་ཕུལ་ཡང་མས་པར་བས་ན་སོམ་པ་བཏང་བས། མུ་དྱེ་
གསུམ་ཀ་ལ་དགྱེ་སོང་གི་དངོས་པོ་མྱེད་དོ། །དོན་དྱེ་ལ་དགོངས་ནས། ལུང་ལས། བསབ་པ་མ་ཕུལ་བསབ་པ་
མས་པར་བས་པར། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་པའི་དོན་ནི། སོམ་པ་
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སར་ཡང་བླང་དུ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུད་གསོར་མི་རུང་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཆྱེད་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གང་ཞིག་བསབ་
ལ་མི་གནས་པ། །བདྱེ་གཤྱེགས་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་བས། །བསབ་ལ་མི་གནས་སྐད་ཅིག་ལ། །གཟུགས་བོར་
ཁིམ་པར་གནས་པ་བཟང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དོན་ནི། འདི་ལས་ཀི་རྣམ་གངས་
སུ་བཤད་པ་མྱེད་ཀང་ཆོ་གར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། གང་གིས་འབུལ་བར་བྱེད་པ། སོ་བ་དང་། 
སྱེམས་རྣམ་པར་གཡྱེངས་པ་དང་། ཚོར་བས་གཟིར་བ་ལྟ་བུས་ཕུལ་ན། ཕུལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། 
རང་བཞིན་མས་པས་བས་པ་ིད་ནི་ཕུལ་བ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །གང་ལ་འབུལ་བའི་
ཡུལ་ཡང་། མིའི་འགོ་བ་པ་ཡིན་པ། སྨྲ་ཤྱེས་པ། དོན་གོ་བ། ཤྱེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། མ་ནིང་དང་། 
མཚན་གིས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟྱེ་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པའོ། །འབུལ་བའི་གནས་ནི། དབྱེན་པ་མ་ཡིན་པ། གང་འབུལ་
རྒྱུ་ནི་བདག་ིད་ཀི་བསབ་པ་སྟྱེ། དྱེ་རྣམས་གཞིའི་ཡན་ལག་གོ །བསམ་པ་ནི། མི་དབྱེན་པ་ལ་དབྱེན་པར་འདུ་
ཤྱེས་པ་མ་ཡིན་པ། ཀུན་སོང་ནི་འབུལ་བར་འདོད་པ། སོར་བ་ནི་ལུས་ངག་གང་ཡང་རུང་བའི་རིག་བྱེད་ཀིས་
ཆོག་པར། ཆོས་ཀི་བཤྱེས་གྱེན་གིས་བཞྱེད་ལ། དུལ་བ་ལྷ། ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དགོས་པར་བཞྱེད་
དོ། །བརྒལ་ལན་ནི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཅན་ལ་སོམ་པ་ཡོད་པས། འབུལ་དུ་རུང་ལ། སར་སྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ལ། 
རྒྱུད་གསོར་མི་རུང་མས་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བར་མ་ལྱེན་དུ་རུང་ངོ་། །གིས་པ་བསྲུང་ནུས་
པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་ལ། སོམ་ནི། ཁང་པ་དང་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་། །དགྱེ་འདུན་དབྱེན་དང་དྱེ་རྱེས་
ཕྱོགས། །སུན་འབིན་བཀའ་བློ་མི་བདྱེ་དང་། །སམ་སར་སྟན་དང་རུང་བ་དང་། །སྦྲྱེལ་མྱེད་གཅིག་པུ་གཙུག་
ལག་ཁང་། །གོ་བྱེད་གསོལ་བ་ཆོས་གོས་དང་། །ངོར་དང་གཞོག་འཕྱས་བསྐོ་བ་དང་། །ཅང་མི་སྨྲ་དང་སྟོན་པ་
དང་། །ལྷག་པོར་དགྱེ་སོང་སད་པ་དང་། །དགྱེ་ཚུལ་བསིལ་དང་བསབ་པ་དང་། །གཞིག་དང་བཤྱེག་དང་ནགས་
རྣམས་ཀི། །སྱེ་ཚན་ཡང་དག་བསྡུས་པ་ཡིན། །ཞྱེས་སོབ་དཔོན་ིད་ཀིས་ལས་བརྒྱར་གསུངས་སོ། །དགྱེ་སོང་
ཕའི་རྣམ་འབྱེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ནི། འདི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ལ། དྱེ་དག་གི་ནང་ནས་གལ་
ཆྱེ་བ་དང་། སྒྲུབ་ས་བ་འགའ་ཞིག་བརོད་པར་བའོ། །འདིར་ཁང་པ་དང་། ཁང་ཆྱེན་གི་བསྟན་པ་སིན་པ་ལ་དགྱེ་
སོང་གི་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་སིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྟན་པ་གསོལ་བའི་དགྱེ་སོང་དྱེས། 
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོང་སྟྱེ། གཎི་བརྡུང་། གནས་མལ་བཤམས། དིས་པའི་ཚིག་གིས་ལན་གོ་བར་བས་ནས། 
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དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུག་ཅིང་མཐུན་པར་གྱུར་པ་ལ། མཆིལ་ལྷྷྭམ་ཕུད་དྱེ། བླ་གོས་ཕག་པ་གཅིག་ཏུ་བས་
ནས་རྒན་རིམ་བཞིན་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཏྱེ། རྒན་པའི་མཐའ་ལོགས་སུ་ཅོག་པུར་འདུག་ནས་ཐལ་མོ་སར་ཏྱེ། འདི་
སྐད་ཅྱེས་བརོད་པར་བའོ། །དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མིང་འདི་
ཞྱེས་བགི་བ། ཁང་པའི་གཞི་རུང་བ། རྩོད་པ་མ་མཆིས་པ། བརྩམ་དུ་རུང་བ་ཞིག་བརྩམས་ཏྱེ། བདག་དགྱེ་སོང་
ལག་གི་བླ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། དགྱེ་འདུན་ལས་ཁང་པའི་གཞི་རུང་བ། རྩོད་པ་མ་མཆིས་པ། བརྩམ་དུ་རུང་
བ། བསྟན་པ་གསོལ་ན། ཐུགས་བརྩྱེ་བ་ཅན་དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་བརྩྱེ་བའི་སད་དུ། བདག་
དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ། ཁང་པའི་གཞི་རུང་བ། རྩོད་པ་མ་མཆིས་པ་བརྩམ་དུ་རུང་བ། 
བསྟན་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞྱེས་ལན་གསུམ་བརོད་པའོ། །གིས་པ་སིན་པ་ལ། དང་པོར་བ་བ་དང་། སིན་པ་
དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དམ་བསྐོས་པས། ས་གཞི་དྱེ་དག་ལ་དག་པར་བའོ། །དྱེ་ལྟར་
བརྟག་ནས་བསྐོས་པ་དྱེས། འདི་སྐད་ཅྱེས་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། གནས་བརྟན་དག་གཞི་དྱེ་རུང་བ་དང་། རྩོད་པ་མ་
མཆིས་པ་དང་། བརྩམ་དུ་རུང་བ་དག་ལགས་ཀི། ད་དྱེའི་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག་ཅྱེས་བརོད་
དོ། །དྱེ་ནི་དང་པོར་བའོ། །དྱེའི་འོག་ཏུ་དགྱེ་སོང་ཞིག་གིས་གསོལ་བ་བས་ཏྱེ་ལས་བའོ། །དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་
རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདིས། ཁང་པའི་གཞི་རུང་བ། རྩོད་པ་མ་
མཆིས་པ། བརྩམ་དུ་རུང་བ་ཞིག་བཙལ་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི། དགྱེ་འདུན་ལས་
ཁང་པའི་གཞི་རུང་བ། རྩོད་པ་མ་མཆིས་པ་བརྩམ་དུ་རུང་བ་བསྟན་པ་གསོལ་ན། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་
ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་
ལ། ཁང་པའི་གཞི་རུང་བ། རྩོད་པ་མ་མཆིས་པ། བརྩམ་དུ་རུང་བ་བསྟན་པ་གསོལ་ཏྱེ། འདི་ནི་གསོལ་
བའོ། །ལས་ནི་འདི་ལྟར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་ཞྱེས་པ་ནས། 
བསྩལ་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་ནས་བསྟན་པ་གསོལ་ཏྱེ། དྱེའི་སད་དུ་དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མིང་འདི་ཞྱེས་
བགི་བ་ལ། ཁང་པའི་གཞི་ནས་རུང་བ་བསྟན་པ་གསོལ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མིང་
འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ། ཁང་པའི་གཞི་རུང་བ། རྩོད་པ་མ་མཆིས་པ། བརྩམ་དུ་རུང་བ་བསྟན་པ་སྩལ་བཟོད་པ་དྱེ་
དག་ནི་ཅང་མ་གསུང་ཞིག གང་དག་མི་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་གསུངས་ཤིག དགྱེ་འདུན་གིས་བཟོད་ཅིང་གནང་
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ནས། དགྱེ་འདུན་གིས་ལག་གི་བླ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ། ཁང་པའི་གཞི་རུང་བ། རྩོད་པ་མ་མཆིས་པ། 
བརྩམ་དུ་རུང་བ་བསྟན་པ་སྩལ་ལགས་ཏྱེ། འདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུང་བས་དྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ། །དྱེ་ནི་ཁང་
པའི་བསྟན་པ་སིན་པའོ། །ཁང་ཆྱེན་གི་བསྟན་པ་གསོལ་བ་དང་། སིན་པ་ལ། ཁང་པའི་གཞི་ཞྱེས་པའི་ཚབ་ཏུ། 
གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཞི་ཞྱེས་སར་བ་མ་གཏོགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། 
དགོས་པའི་དོན་ནི། ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྱེན་གི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མི་འབྱུང་བའི་ཆྱེད་དུའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི་
ཁང་པ་ཁང་ཆྱེན་བསྟན་པ་དང་། ཞྱེས་གསོལ་གིས་ཀི་ལས་སུ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གི་དོན་ལ། འདིར་
དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་གཞན་ཞིག་བསྐོས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། བསྐོས་པ་མྱེད་ན་དགྱེ་སོང་དྱེ་ིད་ཀི་
མིང་གིས་བའོ། །འདིར་ཁང་པ་ཁང་ཆྱེན་གི་ལྷག་མ་སྱེད་པ་ལ་བསྐོས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་
སྐད་དུ། བསྐོས་པ་དང་མ་སྐོས་པ་ིད་དག་ནི་གཙོ་བོ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །བསྐོས་པ་ནི་རང་ིད་དང་འདའོ་ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། དགྱེ་སོང་གཅིག་གིས། དགྱེ་སོང་གིས་པ་བསྐོས་པའི་ཚེ་ནི། གིས་ཀ་ལ་བསྟན་པ་མ་
ཐོབ་པར་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཏྱེ་གཅིག་གི་དོན་དུའོ་ཞྱེས་དང་། བསྐོས་པ་ནི་རང་ིད་དང་
ཞྱེས་པའི་འགྱེལ་པར་མདོ་ས་མས་ནི་བསྐོས་པའི་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །འདིས་ནི་བསྐོ་བར་བྱེད་པའི་ལྟུང་
བ་རྣམ་པར་བཞག་པར་བས་སོ་ཞྱེས་དྱེ་སྐད་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ལ་ཡུལ་དགྱེ་སོང་གི་
ཆྱེད་དུ་ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྱེན་བརྩིགས་པ་མི་དགོས་ཏྱེ། ཡུལ་ཁིམ་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཅིག་གམ་བཞིར་
ལོངས་ཡན་གི་དོན་དུ་བས་པས་ལྷག་མར་འགྱུར་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། འགྱེལ་པར་བདག་ིད་གཅིག་པུའམ་དགྱེ་
སོང་གཞན་ཞིག་གམ། ཁིམ་པ་གཅིག་གི་དོན་དུ་བྱེད་དུ་བཅུག་ན་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའོ་ཞྱེས་དང་། ཁང་ཆྱེན་གི་
འགྱེལ་པར། ཚོགས་ཀི་དོན་དུའོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ཁིམ་པ་ཡན་ཆད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་མ་བྱུང་བ་ཡང་རུང་སྟྱེ་གང་
ཟག་བཞི་ཡན་ཆད་ལ་ཚོགས་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་སོ་ཞྱེས་དང་། རྣམ་འབྱེད་ལས་ཚོགས་ཀི་ཕྱིར་ཞྱེས་བ་བ་
ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་ན་ཐོས་ཀི་དགྱེ་འདུན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ནི་གླྱེང་གཞིའི་དབང་གིས་དཔྱེ་ཙམ་དུ་
ཟད་པས་འདི་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ཡུལ་དང་གསུམ་གི་དོན་དུ་བས་པ་ལ་ནི་སྦོམ་པོར་
གསུངས་སོ། །ཁང་པའི་ལྷག་མ་བསྱེད་པ་ལ། ས་གཞི་དང་ཡོ་བད་གཞན་ལས་བཙལ་བ་དགོས་ལ། དྱེའི་ཁད་
པར་ཡང་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་རང་ིད་ཀིས་བཙལ་བའམ་ཚོལ་དུ་བཅུག་པའོ། །ས་གཞི་དྱེ་ཡང་མ་དག་པ་དང་། 
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མ་བསྟན་པ་དྱེར་ཁང་པ་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ཚེ་ཡིན་ལ། ཁང་ཆྱེན་ལས་བཙལ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་ངྱེས་པར་མི་
དགོས་ཤིང་། འགྱེལ་པར་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ནི་ཚད་ངྱེས་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པས། བསྟན་པས་ཀང་ཁང་
པ་ལ་ཚད་ངྱེས་པར་བྱེད་དགོས་ལ། ཁང་ཆྱེན་ལ་ཡ་མཐའི་ཚད་མ་གསུངས་སོ། །ཁང་ཆྱེན་དུ་མ་ཟད་ཀི་ཁང་
པའི་བསྟན་པ་གསོལ་བ་ལ་ཡང་། གཞི་དྱེ་མ་བཙལ་བ་དགོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། བཙལ་བ་ལ་ལྟུང་བ་བསྱེད་པར་
གསུངས་པ་དྱེ་གཞི་མ་དག་པ་དྱེ་འད་བ་བཙལ་བ་ལ་འཆད་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། དགྱེ་སོང་གིས། ཁང་པའི་ས་
གཞི་གཞན་ནས་མི་ཚོལ་ན། ཁང་པའི་གནང་བ་གསོལ་བའི་གཞི་དྱེ་གང་ཡིན་མི་རྱེད་པའི་ཕྱིར། དྱེས་ན་ས་གཞི་
མ་དག་པ་བཙལ་བ་དྱེར། ཡོ་བད་སོགས་ཀང་བཙལ། བསྟན་པ་ཡང་མ་ཐོབ་པར་བས་ན་ལྷག་མ་སྱེད་པའི་དོན་
ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་བརྒལ་ལན་ནི། འབི་ཁུང་འདུལ་འཛིན་ན་རྱེ། ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྱེན་གི་བསྟན་པ་ལ་གསོལ་བའི་
ས་རོལ་དུ། ལག་གི་བླ་བསྐོ་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཁང་པ་སོགས་རྩིགས་པ་ལ་ལག་གི་བླ་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་
གསུངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། འགྱེལ་པར་མ་སྐོས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་རང་གིས་བྱེད་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་མ་སྐོས་པའི་
དགྱེ་སོང་ལྟུང་བ་སྱེད་པའི་རྟྱེན་དུ་བཤད་ལ། བསྟན་པ་གསོལ་བ། གསོལ་བ་པོ་ལག་གི་བླར་བསྐོས་པ་ཁོ་ན་
ཡིན་ན་ལྟུང་བའི་རྟྱེན་ས་མ་དྱེ་ཁོ་ན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། སྤྱིར་བཏང་དུ་དགྱེ་འདུན་གིས་བསྐོས་པའི་ལག་གི་
བླས། གཅིག་གམ་ཚོགས་ཀི་དོན་དུ་གནས་ཁང་བརྩིགས་པའི་ཚེ་ལག་གི་བླ་དྱེ་ིད་ཀིས་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྟན་
པ་གསོལ་དགོས་པ་ཡིན་ཀང་། སྤྱིར་བསྟན་པ་གསོལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དྱེར་མ་ངྱེས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལག་གི་བླ་
མ་ཡིན་པའི་དགྱེ་སོང་གིས་གཞན་གི་དོན་དུ་བསྟན་པ་གསོལ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ལག་གི་
བླར་མི་སོ་བའི་དགྱེ་སོང་རྒན་པོ་དྱེས་རང་གི་དོན་དུ་ཁང་པའི་བསྟན་པ་གསོལ་བ་མི་འཆགས་པར་ཐལ་བའི་
ཕྱིར་དང་། དྱེ་ལ་ཡང་དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་ཞིག་བསྐོ་དགོས་ན། ལག་གི་བླ་མ་ཡིན་པའི་དགྱེ་སོང་རྒན་པོས་
ཁིམ་པའམ་དགྱེ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཁང་པ་རུང་ཚད་ལྡན་བརྩིག་ཏུ་འཇུག་པ་དྱེའི་ཚེ་བསྟན་པ་མི་འཆགས་པར་ཐལ་
བའི་ཕྱིར། དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མ་བསྐོས་པར་ནི་ཁང་པ་བརྩིག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་
ས་རོ་བའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྟན་པ་སིན་པ་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར། 
གང་ཟག་ལ་ནི་མི་མཚུངས་ཏྱེ། ཁང་པའི་བསྟན་པ་ཐོབ་པས་བརོ་བའི་ལྟུང་བ་ཁྱེགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་འབི་
ཁུང་པ་ན་རྱེ། གཙུག་ལག་ནི་གཞི་དག་པ་གསུམ་ལྡན་ཡིན་ན། ཡོ་བད་བཙལ་མ་བཙལ་གང་ཡང་རུང་བས་
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བརྩིག་ཏུ་རུང་ལ། ཁང་པ་ནི། གཞི་དག་པ་གསུམ་དང་ལྡན་ཡང་། རང་ལས་ནོར་ཐ་དད་པ་གཞན་ལ་བླངས་པའི་
སོ་ནས་བཙལ་བ་རྣམས་ལ་མི་རུང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ། རང་ལས་ནོར་ཐ་དད་པ་གཞན་ལ་
བླངས་པའི་སོ་ནས་ས་གཞི་བཙལ་བ་རྣམས་ལ་བསྟན་པ་གསོལ་དུ་རུང་བའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལས་བརྒྱ་རྩ་
གཅིག་པ་ལས། དགྱེ་སོང་གིས་བདག་གིས་བླངས་པ་བདག་པོ་མྱེད་པ་བདག་གི་ཕྱིར་ཁང་པ་བརྩིག་ཏུ་འཇུག་
ན་དགྱེ་སོང་དྱེས་གཞི་རུང་བ་དང་། རྩོད་པ་མྱེད་པ་དང་། བརྩིག་དུ་རུང་བ་བཙལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྟན་པ་
གསོལ་བར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་འབིང་ཁུང་པ་གཞི་མ་དག་པ་ལ་ཁང་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་
གི་བསྟན་པ་གསོལ་དུ་མི་རུང་ཞིང་། དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བ་བིན་ཀང་མི་འཆགས་སོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །མི་
རུང་བ་བདྱེན་མོད་ཀང་མི་འཆགས་པ་མི་བདྱེན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་གཞི་མ་དག་པར་གནང་བ་གསོལ་ནས་བིན་པ་དྱེ་
ལ་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་ཚང་ན་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་དངོས་གཞི་སྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་བསྱེད་པའི་ཡན་ལག་
གཞན་རྣམས་ཚང་ཞིང་བསྟན་པ་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་པར་མི་ནུས་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གཞི་མ་དག་པ་
ལའོ། །ཞྱེས་དང་། མ་བསྟན་པ་ལའོ་ཞྱེས་པའི་མདོ་གིས་ལ་རྣམ་བཅད་སོ་སོ་བ་ཡོད་དགོས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །བཀའ་བློ་མི་བདྱེ་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་སྐབས་ནས། ལྡོག་པའི་ཕྱིར་བསོ་བར་བའོ་ཞྱེས་གསུང་བ་ལ། 
བཞམ་སོ་དང་། བཟློག་ཚུལ་གིས། འདི་ན་དགྱེ་སོང་འགའ་ཞིག་ལ། དགྱེ་སོང་གཞན་རྣམས་ཀིས་འདུལ་བ་
དང་མཐུན་པར་སྨྲས་པ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁྱེད་ཅག་དགྱེ་ཡང་རུང་སིག་ཀང་རུང་བདག་ལ་ཅང་མ་སྨྲ་ཞིག 
བདག་ཀང་དགྱེ་ཡང་རུང་སིག་ཀང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཅི་ཡང་མི་སྨྲའོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དྱེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་
བསོ་བར་བ་སྟྱེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདུན་པ་ཁོད་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀི་གདོན་པར་གཏོགས་པ་བསབ་པའི་གཞི་
རྣམས་དང་། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་མདོར་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང་འདུལ་བ་དང་
མཐུན་པར་སྨྲ་ན། བདག་ིད་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་མ་བྱེད་པར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་བདག་ིད་བརོད་པར་བ་
བ་ཁོ་ནར་གིས་ཤིག དགྱེ་སོང་རྣམས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྨྲ་ན། 
ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཡང་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྨྲོས་ཤིག འདི་ལྟ་སྟྱེ་
གཅིག་ལ་གཅིག་བརོད་པར་བ་བ་ིད་དུ་བྱེད་པ་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་འདོམས་ཤིང་རྱེས་སུ་སྟོན་པ་དང་། 
གཅིག་གིས་གཅིག་ལྟུང་བ་ལས་སོང་བ་ིད་དྱེ་ལྟ་བུས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་
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ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྱེའི་འཁོར་འདི་འཕྱེལ་བར་འགྱུར་གིས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདུན་པ་ཁོད་
བདག་ིད་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཐོང་ཤིག དྱེ་ནི་དུས་དང་པོར་བ་
བའོ། །གིས་པ་ལས་དངོས་ལ། གསོལ་བ་དང་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་བསྐོས་ཀི་གཎི་བརྡུང་བ་སོགས་
བས་ནས། དགྱེ་སོང་གཅིག་གིས་འདུག་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་
དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་འདུན་པ་འདི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ཆོས་བཞིན་དུ་སར་མི་བགིད་ནས། འདི་ལ་དགྱེ་སོང་རྣམས་
ཀིས་གདོན་པར་གཏོགས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་རྣམས་དང་། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་མདོར་གཏོགས་པ་རྣམས་
ཀིས་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྨྲས་པ་ནི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁྱེད་ཅག་དགྱེ་ཡང་རུང་
སིག་ཀང་རུང་བདག་ལ་ཅི་ཡང་མ་སྨྲ་ཤིག བདག་ཀང་དགྱེ་ཡང་རུང་སིག་ཀང་རུང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཅི་
ཡང་མི་སྨྲའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་བདག་ལ་ཚིག་གི་ལམ་ཐོངས་ཤིག ཁོད་ལ་ཡང་བདག་གིས་སྨྲས་པས་
ཅི་ཞིག་བ། ཞྱེས་བདག་ིད་བརོད་པར་བགི་བ་མ་ལགས་པར་བགིད་པ་འདི་ལ། དགྱེ་སོང་མང་པོས་བཞམས་
ཏྱེ་བསོ་ན། འདི་ལ་དགྱེ་སོང་མང་པོས་བཞམས་ཏྱེ་བསོ་ཡང་གཞི་དྱེ་ིད་ལ་ནན་གིས་མཆོག་ཏུ་བཟུང་ནས་
མངོན་པར་ཞྱེན་ནས། འདི་ིད་བདྱེན་གི་གཞན་ནི་བརྫུན་པའོ་ཞྱེས་རྱེས་སུ་ཐ་སད་འདོགས་པར་བགིད་ན། 
གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན། དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་
དགྱེ་སོང་འདུན་པ་ལ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདུན་པ་ཁོད། དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀིས་གདོན་པར་གཏོགས་པའི་བསབ་
པའི་གཞི་རྣམས་དང་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་མདོར་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་དང་འདུལ་བ་དང་མཐུན་
པར་སྨྲས་པ་ན། བདག་ིད་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་མ་བྱེད་པར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་བདག་ིད་བརོད་པར་བ་
བ་ཁོ་ནར་གིས་ཤིག དགྱེ་སོང་རྣམས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་
ན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཡང་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྨྲོས་ཤིག འདི་ལྟ་སྟྱེ་
གཅིག་ལ་གཅིག་བརོད་པར་བ་བ་ིད་དུ་བྱེད་པ་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་འདོམས་ཤིང་རྱེས་སུ་སྟོན་པ་དང་། 
གཅིག་གིས་གཅིག་ལྟུང་བ་ལས་སོང་བ་ིད་དྱེ་ལྟ་བུས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྱེའི་འཁོར་འདི་འཕྱེལ་བར་འགྱུར་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདུན་པ་ཁོད་
བདག་ིད་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་འདི་ལྟ་བུ་ཐོང་ཞིག ཅྱེས་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་
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ལས་ཀིས་བསོ་བ་མཛད་དོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་ནི་འདི་ལྟར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་ནས་རྱེས་སུ་འདོགས་
པར་བགིད་དྱེ། དྱེའི་སད་དུ་དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་འདུན་པ་ལ་ཞྱེས་སར། གཞན་རྣམས་ས་མ་དང་འད་ལ། 
གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསོ་བ་མཛད་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་དགྱེ་སོང་འདུན་པ་ལ་གསོལ་བ་དང་
བཞིའི་ལས་ཀིས་བསོ་བ་མཛད་པར་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་ཅང་མ་གསུངས་ཤིག གང་དག་མི་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་
གསུངས་ཤིག འདི་ནི་ལས་བརོད་པ་དང་པོ་སྟྱེ། དྱེ་བཞིན་དུ་ལན་གིས་ལན་གསུམ་བཟླས། དགྱེ་འདུན་གིས་
བཟོད་ཅིང་གནང་ནས་དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་འདུན་པ་ལ་གསོལ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསོ་བ་མཛད་
ལགས་ཏྱེ། འདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུང་བས་དྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ། །ཞྱེས་པའོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་
ལ། དགོས་པའི་དོན་ནི། བསོ་བ་ལས་གྱུར་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་
མའི་དངོས་གཞི་བསྱེད་པ་ལ། ལྡོག་ཚུལ་ལྔ་པོ་འདི་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། བསོ་བར་བ་
བ་རྣམས་དང་ནི་ཞྱེས་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་སུ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གི་དོན་ནི། བསོ་བ་ལས་གྱུར་པ་
རྣམ་པ་བཅུ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་བསིལ་བ་རྣམས་ལ་ལྡོག་ཚུལ་ལྔ་པོ་འདི་ཐུན་མོང་དུ་རྱེས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །བཅུ་
པོའ་ིནང་གི་སིག་ལྟ་མི་གཏོང་བ་ལ་བ་བ་ལ་ཡང་གིས་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་སིག་ལྟ་ཅན་ལ་ལྟུང་བྱེད་ཀི་རྒྱུར་བ་བའི་
སོ་གྱུར་གི་ལས་དང་། དགྱེ་ཚུལ་སིག་ལྟ་ཅན་ལ་བསིལ་བའི་རྒྱུར་བ་བའི་སོ་གྱུར་གི་ལས་སོ། །འདི་དག་གི་
སྐབས་སུ་བཞམ་བསོ་མ་བས་པར་གསོལ་བཞིའི་ལས་མི་འཆགས་པ་དང་། ཁིམ་སུན་འབིན་པ་ལ་བསྐྲད་པ་
སོན་དུ་འགོ་དགོས། བཀའ་བློ་མི་བདྱེ་བ་ལ་གླྱེང་དན་སོན་དུ་འགོ་དགོས་སོ། །འདི་དག་དང་གངས་སུ་གཞུག་པ་
བཞི་པོ་རྣམས་ནི་མི་མཐུན་པའི་ལས་ཡིན་ཀང་ཆད་ལས་མ་ཡིན་ཏྱེ། བ་བ་ངན་པ་ལས་ལྡོག་པའི་ཆྱེད་དུ་གོས་
འདྱེབས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་བརྒལ་ལན་ནི། འདིར་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་གི་ལྷག་མའི་གླྱེང་གཞི་དབྱེན་
གིས་འཚམས་མྱེད་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཀང་། དབྱེན་གིས་འཚམས་མྱེད་ཡིན་ན་ལྷག་མ་ཡིན་པས་མ་
ཁབ་སྟྱེ། དགྱེ་སོང་ལྷ་སིན་གི་རྒྱུད་ཀི་དབྱེན་གི་མཚམས་མྱེད་བཞིན་ནོ། །དབྱེན་གི་ལྷག་མ་ཡིན་ན་འཚམས་
མྱེད་ཡིན་མི་དགོས་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་མའི་རྒྱུད་ཀི་དབྱེན་གི་ལྷག་མ་བཞིན་ནོ། །དྱེ་གིས་འགལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ། 
བཅས་པ་མཛད་པའི་རྱེས། ཐུབ་པ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པའི་གོང་དྱེར་དགྱེ་སོང་འགའ་ཞིག་གིས་བ་བ་མ་ཡིན་
པ་དྱེ་བས་ན་ལྷག་མ་དང་འཚམས་མྱེད་གིས་ཀར་འགྱུར་བ་ལ་འགལ་བ་མྱེད་པའི་ཕྱིར། མི་མཐུན་པའི་ལས་
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འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་གང་ལ་བ་བའི་བསྒྲུབ་བ་དྱེ། ལས་གལ་དྱེར་འདུག་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། མ་འདུག་ཀང་
ལས་མི་འཆགས་པའི་ྱེས་པ་མི་མཐུན་པ་བསྱེད་པ་ཡང་མྱེད་ཅིང་། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་མངོན་དུ་གྱུར་དགོས་པ་ཡང་
མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལས་གལ་དྱེ་ིད་དུ་མི་འདུག་དགོས་པའི་ཁབ་པ་ཡང་མྱེད་དྱེ། མངོན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པའི་
ལས་སུ་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀང་འཚམས་ཀི་ནང་དྱེ་ན་གནས་པ་གཅིག་དགོས་ཏྱེ། ལུང་ཞུ་བ་ལ། 
འཚམས་ཀི་སད་རོལ་ན་མཆིས་པས་འཚམས་ནང་ན་མཆིས་པ་རྣམས་ལ་བསོ་ནས་བསོ་ཞྱེས་བགིའམ། ཨུད་
པ་ལི་མ་ཡིན་ནོ། །བཙུན་པ་འཚམས་ཀི་ནང་ན་མཆིས་པས་འཚམས་ཀི་སད་རོལ་ན་མཆིས་པ་རྣམས་ལ་བསོ་
ན་བསོ་ཞྱེས་བགིའམ། ཨུད་པ་ལི་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་གང་ལ་བ་བ་དྱེ་མངོན་སུམ་དུ་མི་འདུག་པའི་ཚེ། ཁོད་
ལ་དགྱེ་འདུན་གིས་གསོལ་བ་དང་བརོད་པའི་ལས་བས་སོ་ཞྱེས་རྱེ་རྱེ་ནས་བསྒྲགས་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། མ་
སྒྲགས་ན་དྱེས་མི་མཐུན་པའི་ལས་བས་པར་མི་ཤྱེས་པས། ྱེས་པ་ལས་ལྡོག་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་
རོ། །འཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆོས་གོས་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་སིན་པ་ལ། ཆོ་ག་ནི། གནང་བ་དྱེས་གཎི་
བརྡུང་བ་སོགས་བས་ནས། བླ་གོས་ཕག་པ་གཅིག་ཏུ་བས། རྒན་རིམ་ལ་ཕྱག་འཚལ། རྒན་པའི་མཐའ་ལོགས་
སུ་ཙོག་ཙོག་པུར་འདུག་སྟྱེ། ཐལ་མོ་སར་ནས་དགྱེ་འདུན་ལ་སམ་སར་ྱེ་བར་བསྟན་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་
རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་འོད་སྲུངས་རྒན་པོ་རྒས་པ་རྒོག་ཏུ་གྱུར་པའམ། བདག་དང་དགྱེ་སོང་
ཤཱ་རིའི་བུ་རླུང་ནད་ཅན་ལགས་ལ་བདག་གི་སམ་སར་ནི་ལི་བས་ཡོངས་སུ་སོང་བར་རྔོ་མ་ཐོག་ན། བདག་དགྱེ་
སོང་འོད་སྲུང་ནས། རླུང་ནད་ཅན་དགྱེ་འདུན་ལས་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་གསོལ་ན། ཐུགས་བརྩྱེ་བ་ཅན། དགྱེ་
འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཀིས་བརྩྱེ་བའི་སད་དུ། བདག་དགྱེ་སོང་ནས་རླུང་ནད་ཅན་ལ་རྣམ་སར་དང་མི་འབལ་
བའི་གནང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས། དྱེའི་འོག་ཏུ་དགྱེ་སོང་ཞིག་གིས་གསོལ་བ་བས་ཏྱེ་
ལས་བའོ། །འདུག་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་
འོད་སྲུངས་ནས། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་རླུང་ནད་ཅན་ལགས་ལ། འདིའི་སམ་སར་ནི་ལི་བས་ཡོངས་སུ་སོང་བར་རྔོ་མི་
ཐོགས་ན། དགྱེ་སོང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི། དགྱེ་འདུན་ལས་སམ་སར་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་གསོལ་ན། 
གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་གཅིག་དང་། དགྱེ་སོང་
འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ་སམ་སར་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་སྩལ་ཏོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་ནི། དགྱེ་འདུན་
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ནས་གསོལ་ཏྱེ། དྱེའི་སད་དུ་དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ། སམ་སར་དང་མི་འབལ་བའི་
གནང་བ་གསོལ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ་སམ་སར་དང་མི་འབལ་བར་
མི་འགྱུར་བའི་གནང་བ་སྩལ་བར་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་ཅང་མ་གསུང་ཞིག གང་དག་མི་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་
གསུངས་ཤིག ཞྱེས་པ་ནས་འཇུག་བསྡུད་ཀང་བརོད་དོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་པའི་དོན་
ནི། འབལ་བའི་སང་པ་ཁྱེགས་པའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། མི་འབལ་ཞྱེས་སོགས་གིས་ཀི་ལས་སུ་བསྟན་ཟིན་
ཏོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། མདོ་རྩ་བར་སམ་སར་ལ་གསུངས་ཀི་གཞན་གིས་ལ་མ་བཤད། ལས་བརྒྱ་རྩར། ཆོས་
གོས་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་དང་འཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་འབལ་བར་བྱེད་ན་དགྱེ་འདུན་གི་གནང་བ་མ་
གཏོགས་ཏྱེ། ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས། གཞན་གིས་ལ་ཡང་སར་དུ་རུང་བར་གསུངས་སོ། །བརྒལ་
ལན་ནི། འཚམས་ནང་དུ་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་སིན་པའི་སྐབས་སུ་བརོད་ཟིན་ཏོ། །ལོ་དྲུག་གི་ནང་དུ་སྟན་གི་
གནང་བ་སིན་པ་ལ། གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་ལས་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་སོང་གང་ལ་ལོ་དྲུག་ཏུ་སྟན་
གིས་མི་ཐུབ་པ་དྱེས། གཎི་བརྡུང་བ་ནས་ཙོག་པུར་འདུག་སྟྱེ། འདི་སྐད་ཅྱེས་བརོད་པར་བའོ། །དགྱེ་འདུན་
བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལོ་དྲུག་ཏུ་སྟན་མི་བགིད་
པ་ལས། བདག་དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དགྱེ་འདུན་ལས་ལོ་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་སྟན་གནང་བ་
གསོལ་ན་ཐུགས་བརྩྱེ་བ་ཅན་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་བརྩྱེ་བའི་སད་དུ། བདག་དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མིང་
འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ་ལོ་དྲུག་ཚན་ཆད་དུ་སྟན་གི་གནང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས། དྱེ་ལྟར་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དང་། གཞན་ན་བསྐོས་པའི་དགྱེ་སོང་གིས་སྟན་དྱེ་མིག་སར་བབ་
པར་བ། དྱེའི་ཚེ་སྟན་དྱེ་ཧ་ཅང་རིང་བ་ཡིན་ན་བཅད་པར་བ། ཐུང་བ་དང་དོག་པ་ཡིན་ན་བསན་པར་བ། བུག་
རོལ་དུ་གྱུར་པ་དང་ཤ་ཟད་པ་དག་ནི་སར་བར་བ། བཅོས་དཀའ་བ་ིད་ཡིན་ན་གནང་བ་སིན་བར་
བའོ། །གིས་པ་ལས་དངོས་ནི། དགྱེ་སོང་ཞིག་གིས་གསོལ་བ་བས་ཏྱེ་ལས་བའོ། །འདུག་ལ་འདི་བརོད་པར་
བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི། ལོ་དྲུག་
ཏུ་སྟན་མི་བགིད་པ་ལས། དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི། དགྱེ་འདུན་ལས་ལོ་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་སྟན་གི་
གནང་བ་གསོལ་ན། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་
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དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ། ལོ་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་སྟན་གནང་བ་སྩོལ་ཏྱེ། འདི་ནི་
གསོལ་བའོ། །ལས་ནི་འདི་ལྟར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་ནས་སྩོལ་ཏྱེ། དྱེའི་སད་དུ་ནས། སྩོལ་ན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་
དག་ཞྱེས་སོགས་སོར་རོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་པའི་དོན་ནི། ལོ་དྲུག་གི་ནང་དུ་སྟན་
གསར་པ་གིས་བས་པའི་སང་བ་ཁྱེགས་པའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། སྟན་དང་ཞྱེས་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་
ལས་སུ་བསྟན་ནོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། འདིར་ལག་གི་བླ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། 
འགྱེལ་པ་ལས། འདི་ལྟར་ལག་གི་བླའི་ཕྱིར་གསུངས་པ་ནི་གླྱེང་གཞིའི་དབང་གི་ཕྱིར་ཡིན་གི་གཞན་ལ་ཡང་ྱེ་
བར་སར་དུ་རུང་བའི་ཕྱིར། སྤྱིར་མདོར་བིས། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །རིན་པོ་ཆྱེའི་རུང་བ་བ་བ་ལ་ཆོ་ག་དང་། དྱེ་
རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུང་ལས། ངའི་ན་ཐོས་རྣམས་ཀང་གོས་ཀི་རིན་དག་འདོད་ལ་བམ་ཟྱེ་དང་
ཁིམ་བདག་དད་པ་ཅན་དག་ཀང་གོས་ཀི་རིན་དག་སིན་པར་བྱེད་པས་ངས་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་རུང་བར་བ་བ་
ཅུང་ཞིག་གནང་བར་བའོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་བླང་བར་བ་ཞིང་བླངས་ནས་སིན་བདག་དྱེ་ིད་
ལ་ཡིད་བརྟན་ཏྱེ་བཅང་བར་བའོ་གནང་བ་དགྱེ་སོང་གིས་བླང་བར་བ་ཞིང་བླངས་ནས་དགྱེ་སོང་གི་མདུན་དུ་
བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །ཞྱེས་རུང་བ་གསུམ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དྱེ་ལ་རུང་བ་དང་པོའ་ིཆོ་ག་ནི། དགྱེ་སོང་
གིས་ཆོས་གོས་ཀི་རིན་དག་རྱེད་པ་ན་བླང་བར་བ་ཞིང་བླངས་ནས་ཀང་སིན་བདག་དྱེ་ིད་ལ་ཡིད་བརྟན་ཏྱེ་
བཅང་བར་བའོ། །རུང་བ་གིས་པའི་ཆོ་ག་ནི། དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀིས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་
དངོས་པོ་གང་ཅུང་ཟད་ཅི་རྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སིན་བདག་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་ཀུན་དགའ་རྭ་བ་པའམ། དགྱེ་བསྱེན་སོ་
བར་བ་ཞིང་དྱེའི་མིང་གིས་བཅང་བར་བའོ། །རུང་བ་གསུམ་པའི་ཆོ་ག་ནི། མི་བཟུང་བར་བ་བ་མདུན་དུ་བཞག་
ནས་བའོ། །དགྱེ་སོང་གི་མདུན་དུ་འགྱེང་སྟྱེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་
ཞྱེས་བགི་བས་དངོས་པོ་རུང་བ་མ་ལགས་པ་འདི་རྱེད་དྱེ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་དངོས་པོ་
རུང་བ་མ་ལགས་པ་འདི་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །དངོས་པོ་རུང་བ་མ་ལགས་པ་འདིས་རུང་བ་གྲུབ་པར་
བགིའོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས། མཇུག་ཐབས་ལྱེགས་བརོད་དོ། །རུང་བ་དྱེ་གསུམ་གང་བས་ཀང་འད་སྟྱེ་
བདག་གིར་བ་བ་མྱེད་པས་དྱེ་ལ་རྱེག་གམ། རྱེག་ཏུ་བཅུག་ན་ཡང་འགོད་པར་མི་བའོ། །དྱེ་ནི་དངོས་པོ་རུང་བ་
མ་ཡིན་པ་རུང་བར་བ་བའི་ཆོ་ག་དང་སགས་སོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་པའི་དོན་ནི། རིན་
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པོ་ཆྱེ་ལ་རྱེག་པའི་སང་བ་ཁྱེགས་པ་དང་། ཆོས་གོས་ཀི་རིན་གིས་འཕོངས་པ་སྱེལ་བའི་དོན་དུའོ། །བསྡུས་པའི་
དོན་ནི། བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་ཞྱེས་གང་ཟག་གི་ལས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གི་དོན་ནི། 
དགྱེ་འདུན་གི་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་རུང་བ་ནི་མ་གསུང་ལ། གང་ཟག་དགྱེ་སོང་རང་གི་དབང་བའི་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་རྱེག་
གམ་རྱེག་ཏུ་བཅུག་ན་རྱེག་པའི་སང་བ་དང་། གཞན་གི་ལ་རྱེག་ན་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པར་གསུངས་པ་ལས། 
རུང་བ་འདི་ྱེས་པ་གིས་པ་ཁྱེགས་པའི་དོན་དུ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། གཞན་དབང་བའི་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་རུང་བ་
འདི་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་འགྱེལ་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གཞན་གི་རྫས་ལ་ནི་རུང་བ་རྣམ་པ་
གསུམ་མ་བསྟན་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །རིན་པོ་ཆྱེ་བདག་གིར་བས་པ་ཙམ་ལ་ནི་སང་བར་འགྱུར་བ་མ་
ཡིན་ཏྱེ། སང་བར་འགྱུར་བ་ལ་རྱེག་པ་དང་གིས་ཚོགས་དགོས་པར་གསུངས་པས་སོ། །དོན་ལ་རང་དབང་བ་
ཡིན་ཀང་རང་གིའོ་སམ་པའི་རྱེས་ཞུགས་དྱེ་དང་མ་བལ་བ་ལ་རུང་བ་མི་འཆགས་ཏྱེ། འགྱེལ་པར། གང་ལ་
བདག་ིད་ཀིས་བདག་གིར་བྱེད་པ་དག་ལ་རང་གིས་ཀང་རྱེག་པར་མི་བ་ལ་གཞན་ཡང་རྱེག་ཏུ་གཞུག་པར་མི་
བ་སྟྱེ་དྱེ་ལ་རུང་བ་གསུམ་ཆར་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་བདག་གིར་བྱེད་པ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་དུ་
རུང་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་རུང་བར་བས་པ་ལ་རྱེག་ཀང་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། ཆོ་ག་
ལས་ཀང་གསལ་བ་དང་། འགྱེལ་པར་དྱེ་ལྟར་དངོས་པོ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྱེག་གམ་རྱེག་ཏུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བ་
མྱེད་དོ་ཞྱེས་པས་སོ། །འོ་ན་འདི་རང་གིར་བ་བ་དང་མ་འབྱེལ་བ་ལ་རྱེག་པས་ལོངས་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཅྱེ་ན་
མི་འགྱུར་ཏྱེ། དངོས་པོ་ལ་རང་དབང་བའི་ཕྱིར། དྱེས་འདིར་རིན་པོ་ཆྱེ་བདག་གིར་བས་པ་རྐྱང་པ་ལ་ྱེས་པ་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་ན། བླང་བར་བ་ཞིང་ཞྱེས་དང་། གོས་ཀི་རིན་དག་འདོད་ཀི་ཞྱེས་པ་དང་འགལ་བའི་
ཕྱིར། བདག་གིར་བ་བ་སོན་དུ་མ་སོང་བ་ལ་ཡང་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར། རུང་བ་བ་བ་དྱེའི་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་
བདག་གིར་བ་བའི་རྱེས་ཞུགས་དྱེ་དང་བལ་བ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །བརྒལ་ལན་ནི། འབི་ཁུང་པ། རུང་བ་
དང་པོའ་ིསྐབས་སུ། སིན་བདག་དྱེ་ིད་ཀི་ལྷུང་བཟྱེད་དང་ཆོས་གོས་ཡིན་ནོ་སམ་པས་བཅང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་
ཟྱེར་བ་ནི། གི་ན་སྟྱེ། འདིར་ནི་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆྱེའི་རུང་བ་འཆད་པ་ཡིན་གི་འབས་བུ་ཆོས་ཀི་མ་ཡིན་པས། རུང་བ་
གང་གི་ཡིན་ཤན་མ་ཕྱྱེད་པར་སང་བའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་རིན་པོ་ཆྱེ་འདི་མི་རུང་། འདི་ལས་བྱུང་བ་རུང་སམ་པའི་
ཀུན་སོང་སོན་དུ་བཏང་དགོས་པར་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་བའི་ཕྱིར། འབི་ཁུང་པ་རུང་བ་བྱེད་པའི་ཚེ་རྱེག་ཏུ་
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རུང་བར་མངོན་ཏྱེ། འགྱེལ་པར། རུང་བ་བརོད་པའི་ཕྱིར་རྱེག་ན་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་
སོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི། སགས་ཆོག་ནས་བཟུང་བར་མི་བ་བ་མདུན་དུ་བཞག་ནས་ཞྱེས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། 
འགྱེལ་པ་དྱེའི་དོན་ནི། བརོད་པའི་ཕྱིར་ཞྱེས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་ནས་རྱེག་ཏུ་རུང་བར་བསྟན་པ་ཡིན་
པས་མི་འཐད་དོ། །དངོས་བསྒྱུར་གི་སང་བའི་སྐབས་སུ། བམ་ཟྱེའི་བུ་མོས་ཞུས་པ་ལས། གང་ན་དགྱེ་སོང་
གཅིག་པོ་ཞིག་གནས་པ་དྱེར་སིན་བདག་གིས་དགྱེ་འདུན་གི་ཕྱིར་རྱེད་པ་འབུལ་བར་བྱེད་ན། དགྱེ་སོང་དྱེ་
གཅིག་པུས་རྱེད་པ་བིན་གིས་བརླབས་པར་བའོ་བིན་གིས་མ་བརླབ་པར་བདག་གིར་བྱེད་ན་ྱེས་སུ་འགྱུར་རོ་
ཞྱེས་གསུངས་པ་ལ། ཆོ་ག་དང་། སགས་ནི། ལྷ་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་གནས་འདི་ན་གཅིག་པུར་
གནས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་ལ་གོས་ཀི་རྱེད་པ་འདི་བྱུང་བས། བདག་གིས་གོས་འདི་མས་སུ་བླང་ངོ་། །དུས་སུ་བིན་
གིས་བརླབ་བོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་ཚིག་ཏུ་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནི་གཅིག་པུས་རྱེད་པ་བིན་གིས་
བརླབས་པའི་ཆོ་ག་དང་སགས་སོ། །འདིའི་དགོས་པའི་དོན་ནི། དངོས་བསྒྱུར་གི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་པས་ཤིན་ཏུ་
གལ་ཆྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །ག་ཚོམ་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དོར་བར་མི་བའོ་ཞྱེས་པའི་སྐབས་སུ། རྱེད་པ་ཐུན་མོང་ལ་
གསོ་སོང་ཐ་དད་པ་བ་བའི་ཆོ་ག་དང་སགས་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། གཙུག་ལག་
ཁང་འདི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོ་བཅོམ་མམ། བཅིངས་སམ། གུམ་མམ། བཅུགས་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་
གིས་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་གཙུག་ལག་
ཁང་འདི་དང་། ཕ་གི་ལོ་ལྔར་རྱེད་པ་ནི་ཐུན་མོང་ལ་གསོ་སོང་ཐ་དད་པར་མཛོད། འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་
འཇུག་བསྡུད་དང་བཅས་པ་ཡང་བརོད་དོ། །འདིའི་དགོས་པའི་དོན་ནི། རྱེད་པ་ཐུན་མོང་དུ་བགིས་པས་འཚོ་བ་
བཙལ་ས་བ་དང་། གསོ་སོང་ཐ་དད་དུ་བགིས་པས་གཙུག་ལག་ཁང་སོ་སོའ་ིབ་བ་མི་མས་པའི་དགོས་པ་
ཡོད་དོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། རྱེད་པ་གཅིག་ཏུ་བ་ཕྱིར་དང་། །ཞྱེས་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་སུ་བཤད་
དོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོ་སིན་བདག་དྱེ། གཞན་གིས་བཙོན་ར་ལ་སོགས་པར་
བཅུག་ན། གཙུག་ལག་ཁང་དྱེར་གནས་པའི་དགྱེ་སོང་གིས། ལོ་ལྔ་ནི་བསོད་ནམས་ཀིས་འདའ་བར་བ། ལོ་
གཞན་ལྔ་ནི་ྱེ་འཁོར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྱེད་པ་ཐུན་མོང་དུ་བ་བའོ། །གསོ་སོང་ཐ་དད་དུ་བྱེད་པའི་ཚེ། 
དགྱེ་སོང་མང་པོ་ཡོད་པའི་ྱེ་འཁོར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དྱེ་ནས་དགྱེ་སོང་གཅིག་པུ་ལས་མྱེད་པའི་གཙུག་ལག་
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ཁང་དྱེར། དགྱེ་སོང་འགའ་ཞིག་ཁ་སྐོང་ལ་འགོ་བའམ། ཡང་ན་དགྱེ་སོང་གཅིག་པུ་དྱེ། གསོ་སོང་གི་ཚེ་ྱེ་
འཁོར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དྱེར་མ་འདུས་ཀང་ྱེས་པ་མྱེད་ལ། གཅིག་པུས་གསོ་སོང་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་
བའོ། །གསོ་སོང་གཅིག་ཏུ་བས་ན་གནས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ལ། དྱེའི་ཚེ་གསོ་སོང་གཅིག་པའི་གནས་གིས་པོ་
གཅིག་ཏུ་དབར་ཁས་བླངས་ནས་ཅིག་ཏུ་གནས་ཀང་དབར་རལ་བའི་ྱེས་པ་མྱེད་ལ། གསོ་སོང་ཐ་དད་ན་ྱེས་
པ་དྱེ་ཡོད་པས། གསོ་སོང་ཐ་དད་དུ་བས་སོ། །གནས་ངན་ལྱེན་བརོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཀི་སྐབས་སུ། མི་སོ་ན་
གསོལ་བར་བའོ་ཞྱེས་པའོ། །ཆོ་ག་ནི། དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུག་ཅིང་མཐུན་པར་གྱུར་པ་ལ། དགྱེ་སོང་
ཞིག་གིས་གསོལ་བ་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི། ཅི་
ནས་ཀང་སྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆྱེའི་ཚོགས། མ་དད་པར་རིག་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ལྟ་དྱེ་ལྟར་ཁིམ་རྣམས་སུ་སྤྱོད་པར་
བགི་སྟྱེ། དགྱེ་སོང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་སྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆྱེའི་ཚོགས། མ་དད་པར་རིག་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ལྟ་དྱེ་ལྟར་
ཁིམ་རྣམས་སུ་སྤྱོད་པར་བགིད་ཀང་། དགྱེ་སོང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ཁིམ་རྣམས་སུ་སོ་སོར་གོ་བར་བགིད་པར་
སོ་བ་སུ་ཡང་མ་མཆིས་ན། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན། དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་
མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་སོང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ཅི་ནས་ཀང་སྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆྱེའི་ཚོགས་མ་དད་པར་རིག་པར་
འགྱུར་བ་དྱེ་ལྟ་དྱེ་ལྟར་ཁིམ་རྣམས་སུ་སྤྱོད་པར་བགིད་པར་གང་གིས་མཐོང་ཞིང་། གང་དུ་མཐོང་བ་དྱེས་ཁིམ་
དྱེར། དགྱེ་སོང་འདི་དང་། དགྱེ་སོང་མ་འདིས་བསྟན་པའི་ཚོད་མ་འཛིན་ཅིག དགྱེ་སོང་མ་འདིས་ནི་ཡོས་ཚིག་
པ་བཞིན་དུ། ཆོས་འདུལ་བ་འདི་ལ་སྱེར་མི་རུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་གི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དགྱེ་སོང་གནས་
བརྟན་རྣམས་ལ་ལྟོས་ཤིག ཅྱེས་སོ་སོར་གོ་བར་བགིད་དུ་སྩལ་ཏོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །དགྱེ་འདུན་གིས་ཀང་
སོ་སོ་རིག་པའི་ཁིམ་དག་ཏུ་གོ་བར་བའི་མ་རིག་པའི་ཁིམ་དུ་གོ་བར་མི་བའོ། །དགོས་པའི་དོན་ནི། དགྱེ་འདུན་
ཐམས་ཅད་ལ་མ་གུས་པ་སང་བའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། གནས་ངན་ལྱེན་ནི་བརོད་པ་དང་། ཞྱེས་གསོལ་བ་
འབའ་ཞིག་པའི་ལས་སུ་བསྟན་ནོ། །འདི་ནི་དགྱེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་ཡིན་གི་བསྐོ་བའི་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། 
གལ་ཏྱེ་ཡིན་ན་ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ལ་ལས་འཆགས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། ཚིག་གི་དོན་ནི། སགས་ཆོག་ཏུ། 
དགྱེ་སོང་འཕལ་བ་འདི་དང་། དགྱེ་སོང་མ་གསལ་མ་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ནི་གླྱེང་གཞིའི་དབང་གིས་ཡིན་གི། སྐབས་
སུ་བབ་པའི་མིང་གིས་བརོད་པར་བའོ། །ཡོས་ཚིག་པ་བཞིན་དུ་ཞྱེས་པ་ནི། ཕམ་པ་འཆབ་པ་དང་བཅས་པ་བྱུང་
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བའི་དོན་ཡིན་ནོ། །སྐུར་པ་འདྱེབས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཀི་སྐབས་སུ། གལ་ཏྱེ་བརྟན་པ་ིད་དུ་དགོས་ན་གསོལ་བ་
སར་བཏང་བའི་དོན་བའོ་ཞྱེས་པར། དགྱེ་འདུན་གི་ཞལ་ཏ་ཆོས་བཞིན་དུ་བགིད་པའི་དགྱེ་སོང་ཆོས་གོས་ངན་
པར་གྱུར་པ་ལ་རས་ཡུག་སིན་པའི་གནང་བ་ནི། འདི་ལྟར། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། ཚེ་
དང་ལྡན་པ་གད་བུ་ནོར་འདི་ནི་དད་པ་དང་ལྡན་ཞིང་བཟང་ལ་དགྱེ་བའི་བསམ་པ་ཅན་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་ལ་ཡང་
ཆོས་ཀི་ཞལ་ཏ་བགིད་པའི་ལས་བརྩོན་པ་ལགས་ལ་དྱེས་སངས་རྒྱས་སམ་ཆོས་སམ་དགྱེ་འདུན་ནི་ཡིད་དུ་
འཐད་པའི་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་མ་ཕུལ་བའི་ཡོངས་སུ་མ་བཏང་བ་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་ཏྱེ་དྱེས་དྱེ་ལྟར་ཕུལ་ཞིང་
ཡོངས་སུ་བཏང་བས་ཆོས་གོས་གསུམ་ངན་ཞིང་སམ་སར་ཡང་ཡོངས་སུ་རིངས་ལ། དགྱེ་འདུན་ལ་ནི་རས་
ཡུག་ཆྱེན་གི་འབོར་པ་མངའ་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། 
དགྱེ་འདུན་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་གད་བུ་ནོར་ལ་རས་ཡུག་ཆྱེན་སྩོལ་ཏོ་འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །དགོས་པའི་དོན་ནི། 
དགྱེ་འདུན་གི་རྱེད་པ་གང་ཟག་ལ་ལོག་པར་བསོས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཁྱེགས་པའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། ཆོས་
གོས་སིན་པར་བ་བ་དང་། །ཞྱེས་བསྟན་པའི་ཆོས་གོས་སིན་པ་དྱེའོ། །འཕགས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཀི་སྐབས་སུ་
གངས་སུ་གཞུག་པ་བཞིའི་ལས་བ་བ་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་འཛའ་བོ་དང་
ས་ལ་སྱེས་འདི་གིས་འཚལ་བཞིན་དུ། དགྱེ་སོང་གང་མཐུན་པས་གནས་མལ་འབོགས་པ་དང་ཟས་ལ་བསྐོ་
བར་བསྐོས་པ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་གད་བུ་ནོར་དྱེ་ལ་ངོར་འཕྱ་ན་གལ་ཏྱེ་ནས་གཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་
སོང་འཛའ་བོ་དང་། ས་ལ་སྱེས་ངོར་འཕྱ་བའི་གངས་སུ་སྩོལ་ཏོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །གཞོག་འཕྱ་བྱེད་པ་
དང་། བསོ་བ་རྣ་ལ་གཟོན་པ་དང་། ཅང་མི་སྨྲ་བས་རྣ་ལ་གཟོན་པ་དང་གསུམ་ལ་དྱེ་བཞིན་དུ་སར་རོ། །དགོས་
པ་ནི། དགྱེ་འདུན་གིས་གང་ཟག་བཅུ་གིས་དང་། གླྱེང་བྱེད་ལ་མི་སོ་བ་དགག་པའི་དོན་དུའོ། །བསྡུས་པའི་
དོན་ནི། གངས་སུ་གཞུག་པ་བཞི་དག་དང་ཞྱེས་པའོ། །འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྱེ་བར་སང་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་གི་ལས་
ཆོས་དང་ལྡན་པར་བགིས་ཀང་རྣམ་གངས་དུ་མས་སོད་པ་མང་བ་དང་། ལྟུང་བ་གླྱེང་དན་བས་པ་ན་བརྒོལ་བས་
ལན་ངན་པར་བཏབ་པའི་སོ་ནས་རྣ་ལ་གཟོན་པ་དང་། ཅང་མི་སྨྲ་བས་རྣ་ལ་གཟོན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ལ་འདུལ་བ་
གཏོགས་པའི་རྣམས་འདིས་ཤིན་ཏུ་གླྱེང་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དགྱེ་སོང་མའི་སྟོན་པ་བསྐོ་བ་ནི། དགྱེ་འདུན་
ནས་གསོལ། དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། དགྱེ་སོང་མའི་སྟོན་པར་སོ་ན། གལ་ཏྱེ་ནས་གཅིག་དང་། དགྱེ་
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འདུན་གི་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། དགྱེ་སོང་མའི་སྟོན་པར་བསྐོ་སྟྱེ་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དགྱེ་སོང་མ་
ལ་སྟོན་ཏོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་ནི་འདི་ལྟར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་ནས་གསོལ། དགྱེ་སོང་མ་མིང་འདི་ཞྱེས་
བགི་བ། དགྱེ་སོང་མའི་སྟོན་པར་སོ་ན། དྱེའི་སད་དུ་དགྱེ་སོང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དགྱེ་སོང་མའི་སྟོན་པར་བསྐོ་སྟྱེ། 
ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་ཞྱེས་སོགས་ཀི་རིགས་པས་བརྟགས་ནས་བརོད་པར་བའོ། །དགོས་པ་ནི། མ་བསྐོས་
ཆོས་སྟོན་གི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་པ་ཡིན་ནོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། སྟོན་པ་དང་ནི་ཞྱེས་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་
སུ་བསྟན་པའོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། དགྱེ་སོང་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དགྱེ་སོང་མའི་སྟོན་པར་བསྐོ་བར་བ་སྟྱེ་ལྔ་གང་
ཞྱེ་ན། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་དང་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་གནས་བརྟན་རྒྱལ་ཚབ་ལྟ་བུ་དང་། གོང་ཁྱེར་བའི་སྐད་
དང་ལྡན་པ། དགྱེ་སོང་མ་ལ་ལུས་ཀི་རྱེག་པས་སུན་མ་ཕྱུང་ཞིང་ཕྱུང་ན་ཡང་ཕྱིར་བཅོས་བས་པའོ། །ལྔ་པོ་དྱེ་ལ་
བཞི་ནི་ངྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །མང་དུ་ཐོས་པ་མྱེད་ན་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་ཐོན་པ་བསྐོའ།ོ །དྱེ་ཡང་མྱེད་ན་ཕམ་པ་
བརྒྱད་དང་ལི་བའི་ཆོས་བརྒྱད་སྟོན་ནུས་པའོ། །དྱེ་ཡང་མྱེད་ན། ཁྱེད་ཅག་དགྱེ་སོང་མའི་དགྱེ་འདུན་ཚོགས་
སམ་ཞྱེས་སོགས་སྟོན་ནུས་པའོ། །དུས་ནི་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་དྱེ་ིད་ཀི་ཚེ་བསྐོའ།ོ །སྟན་གཅིག་པའི་ལྟུང་
བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ལྷག་པོར་བ་བའི་ཆོ་ག་བ་བ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་
འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འཚལ་མ་འཚལ་ལགས་ཤིང་སངས་ཏྱེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་མཐར་ཐུག་པར་བགིས་པ་ལས་
བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་རྱེད་དྱེ་འཚལ་བར་འཚལ་ན་ལྷག་པོར་བགིས་ཏྱེ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞྱེས་ལན་
གཅིག་བརོད། ལྷག་པོར་བྱེད་པའི་དགྱེ་སོང་ཟས་ཟོས་ཟིན་ཅིང་། མ་སངས་པ་ལ་སྤྱོད་ལམ་ལས་མ་མས་པ་
གང་ཡིན་པ་དྱེས་ནི་བདག་ིད་ཀིས་ཁམ་གིས་སམ་གསུམ་ཟོས་ནས་ཁོད་ཀིར་གྱུར་གིས་བཞུད་ཅིག་ཅྱེས་
བརོད་པར་བའོ། །དགྱེ་སོང་ཟས་ཟོས་ཟིན་ཅིང་སངས་ལ་ལས་མ་མས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེས་ནི་བཟའ་བར་མི་བ་
བར་ལག་པར་བིན་ནས་ཁོད་ཀིར་གྱུར་གིས་བཞུད་ཅིག་བརོད་པས་ལྷག་པོར་བའོ། །དྱེ་ནི་བ་བའི་ཆོ་ག་དང་
སགས་སོ། །དགོས་པ་ནི་སངས་པ་ཟ་བའི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་པའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། གསོལ་གདབ་དང་། གང་
ཟག་གི་ལས་སུ་བསྟན་པ་དྱེར་གཏོགས་སོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། གང་ལ་ལྷག་པོར་བ་བའི་ཡུལ་དྱེས་ལྷག་མར་
བས་ཤིང་བོར་བའི་དོན་གིས་ན་ལྷག་བོར་ཞྱེས་བ། ཡུལ་ནི་ཟས་ཀི་གནས་མ་བཏང་བ་གཅིག་དགོས་ལ། ཟས་
སངས་མ་སངས་ལ་ཁད་པར་མྱེད་དོ། །ཡུལ་དྱེས་ལྷག་བོར་བ་རྒྱུའི་རྫས་དྱེ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་བྱེད་དགོས་ལ། 
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རྟྱེན་ནི་འཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དང་། མི་ཐོག་པའི་ཕྱོགས་ན་འདུག་པ་དང་མདུན་མ་ཡིན་པ་ན་འདུག་པ་ལས་ལྷག་
པོར་བ་བ་མི་འབྱུང་ངོ་། །རྫས་དྱེ་ཡང་མི་རུང་བ་དང་མ་འདྱེས་པ་གཅིག་དགོས། སངས་པའི་ཁད་པར་ཡང་བིན་
ཏྱེ་སྟོབས་པ་པོ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པས་སྟབས་པ་དྱེ་སངས་ཤིང་། ཟས་བརྩམས་པའི་གནས་བཏང་བ་ཡིན་པ་
གཅིག་དགོས་ཀི་ཟས་ཙམ་ལྡང་ཙམ་གིས་སངས་པར་མི་འགོ་བས་ལྷག་པོར་མི་དགོས་ཤིང་ཞུས་ཀང་མི་
འཆགས་སོ། །དྱེ་ཡང་ལྡང་བ་དང་ཐུག་པ་ལ་ནི་སངས་ཀང་། ལྷག་པོར་བ་མི་དགོས་པས་སངས་ཟའི་ྱེས་པ་
མྱེད་པར་གསུངས་སོ། །བརྒལ་ལན་ནི། འདིར་སྟན་གཅིག་པའི་ཟས་ཀི་ལྟུང་བྱེད་ཅྱེས་པས་སངས་པའི་ཡོན་
ཏན་བཅུ་གིས་ཀི་ཟླས་ཕྱྱེ་བའི་སྟན་ཅིག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་འཆད་པ་ནི་མིན་ཏྱེ། བརྟུལ་ཞུགས་དྱེ་དང་ལྡན་
པས་ལྷག་པོར་བས་ནས་ཀང་ཟ་བར་མ་གནང་བའི་ཕྱིར་དང་། རང་དོན་དུ་བརོད་པའི་སགས་ཐམས་ཅད་ལ་
ལན་གསུམ་དགོས་པ་ལ་གཅིག་གིས་ཆོག་པ་ནི་དམིགས་བསལ་ན། སྤྱིར་དགྱེ་སོང་ཡིན་ཙམ་གིས་ྱེས་པ་
འདི་བསྲུང་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེས་སྟན་ཅིག་པ་སོགས་སངས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་འགལ་ཟླ་བསྲུང་མི་དགོས་
པའི་ཕྱིར་དང་། དགོས་ན་སངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གིས་དང་འགལ་བའི་ྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བྱེད་
སོགས་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་གི་ྱེས་པ་འབྱུང་བར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་ལ་འདོད་མི་ནུས་པ་ནི་འདུལ་བའི་
གཞུང་ཡི་གྱེ་གང་ནས་ཀང་དྱེ་ལྟ་བུའི་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཅའ་བ་སངས་པ་ཙམ་གིས་ནི་བཟའ་བར་
བ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་སངས་པར་མི་འགྱུར་ལ། བཟའ་བར་བ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་སངས་པ་ན་ཟས་ཐམས་ཅད་སངས་པར་
འགྱུར་བས། འོ་ན་མདོར་ཟས་ཙམ་པོ་ཞྱེས་གསུངས་པས། བཅའ་བར་བ་བ་ལ་ལྷག་བོར་མི་དགོས་པར་སྒྲུབ་པ་
མིན་ནམ་ཞྱེ་ན། མ་ཡིན་ཏྱེ། འགྱེལ་པར་ཟས་ཙམ་པོ་ཞྱེས་བ་བར་སྨྲས་ཏྱེ། བཅའ་བར་བ་བ་ཙམ་ཡང་ཞྱེས་བ་
བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཟས་ཙམ་མོ་ཞྱེས་སྨྲས་པས་ཤ་ཀ་ར་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ་ཞྱེས་གསུངས་པས་
སོ། །ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སོམ་པ་སིན་པའི་ཆོ་ག་དང་སགས་ནི། དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུག་ཅིང་མཐུན་པར་
གྱུར་པ་ལ་དགྱེ་སོང་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་ནས་གསོལ། དམག་དཔོན་སྱེང་གྱེ་ནི་དད་པ་དང་
ལྡན་ཞིང་བཟང་ལ་དགྱེ་བའི་བསམ་པ་ཅན་དྱེས་སངས་རྒྱས་སམ་ཆོས་སམ་དགྱེ་འདུན་ཡིད་དུ་འཐད་པའི་དགྱེ་
སོང་རྣམས་ལ་མ་ཕུལ་བའམ་ཡོངས་སུ་མ་བཏང་བ་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་ཏྱེ་དྱེས་དྱེ་ལྟར་ཕུལ་ཞིང་ཡོངས་སུ་བཏང་
བས་ལོངས་སྤྱོད་སྟབས་ཤིང་ཡོངས་སུ་བས་ཏྱེ། ཡོངས་སུ་མཐར་ཐུག་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་ནས་ཅིག་དང་། 
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དགྱེ་འདུན་གིས་དམག་དཔོན་སྱེང་གྱེ་ལས་བསབ་པའི་སོམ་པ་སྩལ་ཏོ། །དྱེ་གཞིག་པའི་སགས་ནི། དགྱེ་འདུན་
ཐམས་ཅད་འདུག་ཅིང་མཐུན་པར་གྱུར་པ་ལ་སིན་བདག་དྱེས་ཕྱག་འཚལ་ཏྱེ། རྒན་པའི་མཐའ་ལོགས་སུ་ཙོག་
ཙོག་པུར་འདུག་ནས་ཐལ་མོ་སར་ནས་འདི་སྐད་ཅྱེས་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་ནས་གསོལ་བདག་དམག་
དཔོན་སྱེང་གྱེ་དད་པ་དང་ལྡན་ཞིང་བཟང་ལ་དགྱེ་བའི་བསམ་པ་ཅན་ཏྱེ་བདག་གིས་འདི་ལྟ་སྟྱེ། སངས་རྒྱས་
ནས་ཡོངས་སུ་མ་བཏང་བ་མ་མཆིས་ཏྱེ། བདག་གིས་དྱེ་ལྟར་ཕུལ་ཞིང་དྱེ་ལྟར་བཏང་བས་ལོངས་སྤྱོད་སྟབས་
ཤིང་ཡོངས་སུ་བས་ཏྱེ་ཡོངས་སུ་མཐར་ཐུག་ནས་དགྱེ་འདུན་དོན་བཞྱེད་པ་ཕན་པ་བཞྱེད་པས། བདག་ལ་
བསབ་པའི་སོམ་པ་སྩལ་བ་ལས་བདག་དམག་དཔོན་སྱེང་གྱེ་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་འཕྱེལ་ནས་བདག་དམག་དཔོན་
སྱེང་གྱེ་བསབ་པའི་སོམ་པ་སྩལ་བ་བསབ་པའི་སོམ་པ་གཞིག་པར་གསོལ་ན་ཐུགས་བརྩྱེ་བ་ཅན་དགྱེ་འདུན་
བཙུན་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩྱེ་བའི་སད་དུ་བདག་ལ་བསབ་པའི་སོམ་པ་གཞིག་པ་སྩལ་དུ་གསོལ་
ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས་དྱེའི་འོག་སྟྱེ་སིན་བདག་དྱེ་ཐོས་པའི་ྱེ་སྐོར་བཀར་ཏྱེ་མཐོང་བའི་ྱེ་སྐོར་དུ་བཞག་སྟྱེ་
དྱེས་དགྱེ་སོང་གང་རུང་གཅིག་གིས་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་ལས་བའོ། །དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་
དུ་གསོལ། དམག་དཔོན་སྱེང་གྱེ་དྱེ་ནི་དད་པ་དང་ལྡན་ཞིང་བཟང་ལ་དགྱེ་བའི་བསམ་པ་ཅན་ཏྱེ། དྱེས་སངས་
རྒྱས་སམ་ཆོས་སམ་དགྱེ་འདུན་ནམ་ཡིད་དུ་འཐད་པའི་དགྱེ་སོང་ལ་མ་ཕུལ་བའམ་ཡོངས་སུ་མ་བཏང་བ་ཅི་
ཡང་མ་མཆིས་ཏྱེ། དྱེས་དྱེ་ལྟར་ཕུལ་ཞིང་ཡོངས་སུ་བཏང་བས་ལོངས་སྤྱོད་བསྟབས་ཤིང་ཡོངས་སུ་བས་ཏྱེ་
ཡོངས་སུ་མཐར་ཐུག་ནས། དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་དོན་བཞྱེད་པ་ཕན་པ་བཞྱེད་པས་བསབ་པའི་སོམ་པ་སྩལ་བ་ལས་
དམག་དཔོན་སྱེང་གྱེ་དྱེ་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་འཕྱེལ་ཏྱེ་དམག་དཔོན་སྱེང་གྱེ་བསབ་པའི་སོམ་པ་སྩལ་བ་དགྱེ་འདུན་
ལས་སོམ་པ་གཞིག་པར་གསོལ་ན། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་
བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་དམག་དཔོན་སྱེང་གྱེ་ལ་བསབ་པའི་སོམ་པ་གཞིག་པར་མཛད་
དོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །དགོས་པ་ནི། སིན་བདག་གི་ལོངས་སྤྱོད་འཕྱེལ་བའི་ཆྱེད་དུའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། 
ཁིམ་གི་སོམ་དང་དྱེ་ཞིག་དང་། །ཞྱེས་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་སུ་བསྟན་པ་དྱེའོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། 
བསབ་པ་སིན་པའི་ཁིམ་དྱེར་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀིས་འགོ་བ་དང་སྟན་ལ་འདུག་པ་དང་ཆོས་བསྟན་པར་བ་ལ། 
བསོད་སོམས་བླང་བར་མི་བ། ལྷུང་བཟྱེད་སྟོང་པས་འཇུག་པར་མི་བ། དྱེའི་བིས་པ་སོང་བ་དག་ལ་བཅའ་བ་
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རིལ་པོར་མི་སིན་པར་དུམ་བུར་བས་ཏྱེ་སིན་པར་བའོ། །ག་གོན་ལྡམ་ལྡུམ་ལ་སོགས་པ་ཚོད་མ་ཁིམ་ནས་བྱུང་
བ་སང་བར་བའོ། །གིས་པ་མས་སུ་བླང་བ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་བཤད་པ་ལ། ཕྱི་རོལ་གི་རྐྱྱེན་དགྱེ་བའི་
བཤྱེས་གྱེན་ལ་བརྟྱེན་པའི་ཆོ་ག་དང་། བསབ་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བའི་ཆོ་ག་དང་། བདྱེ་བར་གནས་པའི་རྐྱྱེན་
བརྟྱེན་པའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་རྟྱེན་ནི། བསྱེན་པར་རྫོགས་ནས་ལོ་བཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་ལོན་པའམ། ལོན་ཀང་
འདུལ་བ་མི་ཤྱེས་པའོ། །ཡུལ་ནི་རྫོགས་པའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ། ལྟ་མཚན་མཐུན་པ། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་
པ། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། ཐ་མལ་པའི་གཟུགས་སུ་འདུག་པ། བརྟན་མཁས་གིས་དང་ལྡན་པ། བརྩྱེ་བ་
དང་ལྡན་པ། བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ། འཁོར་དག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་བརྩོན་པ། སར་གནས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ལ། 
གསོལ་བ་བས་ལ། དགྱེ་ཚུལ་དུས་ཀི་གནས་ཡིན་ཡང་ཆོ་ག་བ་དགོས་ཏྱེ་མཁན་པོ་བཞིན་ནོ། །དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་
བརྟྱེན་ན་མཚོ་ཆྱེན་པོ་ལ་གནས་པའི་རླབས་ལྟར་ཡོན་ཏན་ངང་གིས་འཕྱེལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། སྱེས་པའི་རབས་
ལས། དམ་པའི་སྱེ་བོ་སུས་ཀང་མི་སྲིད་དྱེ། །དུལ་བའི་ཚུལ་གིས་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་པར་བ། །དྱེ་དང་ྱེ་ན་དྱེའི་ཡོན་
ཏན་ཀུན། །ཆྱེད་དུ་མ་བགོས་པར་ཡང་བགོས་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྱེ་ལས་གཞན་ལ་བརྟྱེན་
པར་མི་བ་སྟྱེ། ཞིང་ཚྭ་སོ་ཅན་ལ་ས་བོན་བཏབ་པ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །བླ་མས་ཀང་ཡོངས་སུ་བརྟགས་
ནས་གནས་སིན་དགོས་ཏྱེ། སུམ་བརྒྱ་པར། སོབ་དཔོན་ལ་གུས་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་དག་དང་། །བསམ་གཏན་
དང་ནི་འདོན་ལ་རྟག་བརྩོན་དང་། །གིམས་ཤིང་དུལ་ལ་བཟོད་དང་ལྡན་པ་ནི། །སོམ་བརྩོན་གནས་པའི་ཆོས་
ལྡན་ཤྱེས་པར་བ། །ཞྱེས་པའི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་མི་ལྡན་བརྟག་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོ་ག་ནི། བཙུན་པ་
དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་བཙུན་པ་ལ་གནས་འཆའ་བར་གསོལ་ན། བཙུན་
པ་བདག་ལ་གནས་སྩོལ་ཤིག བདག་བཙུན་པ་ལ་གནས་འཆའ་ཞིང་མཆིས་སོ་ཞྱེས་ལན་གསུམ་བརོད་ལ་
འཇུག་ཐབས་ལྱེགས་སོ། །འདིར་བཙུན་པ་ལས་ཞྱེས་དང་བདག་ལ་གནས་པ་སྩོལ་ཤིག་འབྱུང་ཁུངས་དང་། 
བྱེད་པ་པོའ་ིསྒྲ་ཕྱིས་འབྱུང་བ་ནི། མ་དག་པར་མངོན་ནོ། །སགས་ཆོག་འདི་ནི་ལས་བརྒྱ་རྩ་ན་མྱེད་ཅིང་ལུང་མ་
མོར་གསུངས་པ་ཡིན་པར་སང་ངོ་། །གནས་མྱེད་ཀང་འདུག་ཏུ་རུང་བའི་དམིགས་གསལ་ནི། དབར་ཕྱི་མ་ཟླ་བ་
གིས་ཀི་དུས་ལ་དབབ་པ་དང་། གནས་ཚོལ་བའི་དུས་དང་། གློ་བུར་བ་ངལ་གསོ་བའི་དུས་དང་། ི་མ་གཅིག་
གི་ཕྱིར་དང་། ལོ་ལྔ་ལོན་པ་ལོངས་རྒྱུའི་དུས་དང་། བདག་ིད་གནས་ཕྱུང་བའི་དུས་དང་། ཆད་པ་ལྔས་བཅད་
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པའི་དུས་དང་། དྱེ་དག་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པ་རྣམས་སོ། །འདིར་རྱེ་ཤིག་དུས་ིད་ཀིས་སོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས། ཁ་ཅིག་གནས་ཀི་སོབ་དཔོན་སོ་བ་དང་མགུ་བ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། གནས་ལ་བརྟྱེན་མི་
དགོས་པར་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། དྱེའི་ཚེ་གནས་དྱེའི་སོབ་དཔོན་གཞན་ལ་གཏད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། རྱེ་
ཤིག་གི་གནས་འཆར་འཇུག་ནུས་པ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་སྐབས་འདི་འད་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གནས་
འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། གིས་ཀ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་འདུ་ཤྱེས་བྱུང་བའོ། །རང་གི་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་མཁན་པོ་ཡིན་ན། 
གནས་བཅའ་བའི་ཆོ་ག་ལོགས་པ་བ་མི་དགོས་ལ། གནས་བཅའ་བའི་སོབ་དཔོན་དང་། མཁན་པོ་གིས་ཀ་
ཚོགས་ན། བ་བ་མཁན་པོ་ལ་ཞུས་པས་ཆོག་པར་དོན་གི་ཐོབ་ཅིང་། མཁན་པོ་དང་གནས་གིས་ཀ་ལ་ལྟོས་
མྱེད་ཀི་འདུ་ཤྱེས་སྱེས་ན་གནས་སུ་བཅས་པ་དྱེ་ིད་ལ་ཞུ་དགོས་སོ། །འདིར་གནས་དྱེ་རང་ལས་བསབ་པ་
གཞོན་ན་ཕྱག་བ་མི་དགོས་ལ། ཀློག་པའི་སོབ་དཔོན་ཡང་རང་ལས་བསབ་པ་གཞོན་ན་ཕྱག་བ་མི་དགོས་ཤིང་
ཆོས་ལ་གུས་པ་བསྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱག་བས་ཀང་བཟང་ལ། སོབ་དཔོན་དྱེས་ནི་ཚུར་བསབ་ཕྱག་ངྱེས་
པར་དགོས་ཀི་མི་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་མྱེད་དོ། །ལུང་གཞིར། རྒན་པའམ་འོན་ཏྱེ་གཞོན་ཀང་
རུང་། །གང་ལ་ཆོས་ནི་ཐོས་གྱུར་པ། །དྱེ་ལ་ཐོག་མར་ཕྱག་བ་སྟྱེ། །ཟླ་བ་ཚེས་ལ་བམ་ཟྱེ་བཞིན། །ཞྱེས་པའི་དོན་
རང་ལས་བསབ་པ་རྒན་པ་ལ་ཕྱག་བྱེད་པ་ན། ཆོས་ཐོས་མ་ཐོས་ཀི་རིམ་པས་ཕྱག་འཚལ་བའི་གོ་རིམ་སྟོན་པ་
ཡིན་གི་སྤྱིར་ཆོས་ཐོས་པའི་སོབ་དཔོན་ཡིན་ཚད་ལ་ཕྱག་བ་བའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་བྱེད་པ་ནི་སྐབས་དྱེའི་གླྱེང་གཞི་
དང་ཡང་མི་འགིག་གོ །གིས་པ་བསབ་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བའི་ཆོ་ག་ལ། གསོ་སོང་དང་། དབར་དང་དགག་
དབྱེའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་ཆོ་ག་ལུང་བཞིན་བཤད། མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་པ་བཅད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྤྱིར་
བཏང་བ་དང་། དམིགས་ཀིས་བསལ་བ། དང་པོ་ལ། སོར་བའི་ཆོ་ག་དང་། དངོས་གཞིའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ། 
ལས་གལ་དུ་མ་འདུས་གོང་གི་བ་བ་དང་འདུས་ནས་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི་གསོ་སོང་གི་ནས་སུ་འདུ་བའི་མདུན་
རོལ་ཁོ་ནར་གསོ་སོང་ས་མ་འདས་པའི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ཀི་རང་རྒྱུད་ཀི་ལྟུང་བ་ལ་སོ་སོར་བརྟག་པར་བ་སྟྱེ། 
ལྟུང་བ་ཤྱེས་པ་བཤགས་པའམ་བསམ་པའམ། བིན་གིས་བརླབས་པས་ཕྱིར་བཅོས་ཏྱེ་ལས་ཀི་གནས་སུ་འདུ་
བར་བ་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། འདི་ལ་ཟླ་བ་ཕྱྱེད་འདས་པའི་སོ་སོར་བརྟག་པར་བའོ། །འདུ་བར་འགྱུར་བ་དྱེར་
རོ། །ཤྱེས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ཏྱེ་ཐམས་ཅད་དུ་འདུག་པར་བའོ། །འདུག་པ་ན་དན་ནམ་ཡིད་གིས་ཟ་ན། དྲུང་ན་མོ་
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ལ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །ལས་བྱེད་པས་ནི་སྱེམས་ཀིས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེའི་ཆོ་ག་དང་
སགས་ནི་འདི་ལྟར་བ་སྟྱེ། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པའམ། སོ་སོར་བཤགས་པའམ། བཤགས་པར་བས་པའི་ྱེས་
བས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཤྱེས་ན། དྱེས་མཆིལ་ལྷྷྭམ་ཕུད་བླ་གོས་ཕག་པ་གཅིག་ཏུ་བས་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་
ལྟུང་བ་མི་མཐུན་པ་གཅིག་གི་དྲུང་དུ་རྒན་ན་ཕྱག་བས་ཙོག་ཙོག་པུར་འདུག་སྟྱེ། ཐལ་མོ་སར་བར་བཏུད་ནས། 
ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ་ལྟུང་བ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་བྱུང་སྟྱེ་
བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། ལྟུང་བ་དྱེ་དག་པའི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ནས་བཟུང་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པའི་
མདུན་དུ་མཐོལ་ལོ་འཆགས་སོ་མི་འཆབ་བོ། །མཐོལ་ཞིང་བཤགས་ན་བདག་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་གནས་པར་
འགྱུར་གི་མ་མཐོལ་མ་བཤགས་ན་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས། ལྱེན་པས་ལྟུང་བ་མཐོང་ངམ་ཞྱེས་
བརོད་པར་བའོ། །འཆགས་པས་མཐོང་ངོ་ཞྱེས་བརོད་པར་བའོ། །ལྱེན་པས་ཕྱིན་ཆད་སོམ་མམ་ཞྱེས་བརོད་
པར་བའོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས། ཐབས་ལྱེགས་བརོད། གལ་ཏྱེ་དོགས་པ་དང་ཡིད་གིས་ཟ་བར་གྱུར་ན། 
དགྱེ་སོང་སྱེ་སོད་འཛིན་པ་ལ་དིས་ཏྱེ། ཆོས་བཞིན་དུ་ཕྱིར་བཅོས་བའོ། །བསམ་བར་ཤྱེས་ན་སྱེམས་ཀིས་
བསམ་པར་བའོ། །དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་ྱེས་པ་སྦོམ་པོ་དང་། སང་བ་ལྟུང་བྱེད་ཀི་ལྟུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་
གཅིག་ཤྱེས་ན། དྱེ་ས་མ་བཞིན་བ་སྟྱེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་
བ་ལ་ལྟུང་བ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་བྱུང་སྟྱེ་བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་དྱེ་དང་ལྟུང་བ་དྱེ་ཚེ་དང་ལྡན་པའི་
མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་གསོ་སོང་བགིའོ། །སང་ནང་པར་ལྟུང་བ་དྱེ་ཆོས་བཞིན་དུ་སར་བགིའོ། །ཞྱེས་
ལན་གསུམ་བཟླས་འདི་གསོ་སོང་གི་སོར་བའི་ཆོ་ག་གལ་ཆྱེ་ཤོས་དང་། གནད་དམ་པ་ཡིན་ཀང་ལག་ལྱེན་
བགིད་པར་རློམ་པའི་ལྟ་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཀི་ལག་ལྱེན་ལ་མི་སང་ལ། འདི་མྱེད་ན་
གསོ་སོང་གི་དགོས་པ་དམ་པ་དྱེ་ིད་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བས་གསོ་སོང་གི་གོ་བ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པར་
སང་ཞིང་། གནས་བརྟན་གིས་ཅི་འདི་ལ་ཁྱེད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞྱེས་དིས་པའི་ཚེ་ཤྱེས་བཞིན་དུ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་
བ་ཤས་ཆྱེ་བས། གསོ་སོང་གི་ཕན་ཡོན་མྱེད་ཀི་སྟྱེང་དུ་ཤྱེས་བཞིན་དུ་སྨྲ་བའི་ྱེས་པས་གོས་པ་ཤས་ཆྱེ་བ་
ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟྱེ་བིན་གིས་བརླབས་པས་དག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་ཤྱེས་བཞིན་དུ་སྨྲ་བའི་ྱེས་
པ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞྱེ་ན་དྱེ་ཡང་དྱེ་ལྟ་མིན་ཏྱེ། ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པས་དག་པར་འཇོག་ཀང་
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ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་དྱེ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལས་གལ་ལ་འདུས་ནས་ཇི་ལྟར་བ་བ་ལ་རྒྱུད་དག་
པར་སྒྲུབ་པ་དང་། གནས་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ་དང་། དགྱེ་འདུན་འདུན་པ་དང་འདུ་བར་མི་ནུས་པས་གསོ་སོང་
མས་སུ་མོང་བར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་གི་ནང་དུ་ལྟུང་བ་དན་ན་དྲུང་ན་མོ་ལ་བིན་གིས་རློབ་པའི་
སགས་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ལ་བདག་དགྱེ་
སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཡང་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏྱེ་བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དགྱེ་
འདུན་གི་ནང་དུ་ལྟུང་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དན་ཏྱེ་བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་དྱེ་དང་ལྟུང་བ་འདི་ཚེ་
དང་ལྡན་པའི་མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་གསོ་སོང་བགིའོ། །སང་ནང་པར་ལྟུང་བ་དྱེ་ཆོས་བཞིན་དུ་སར་
བགིས་སོ་ཞྱེས་ལན་ཅིག་བརོད་པར་བའོ། །ལས་བྱེད་པས་དན་ན་སྱེམས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། 
སྱེམས་ཀིས་འདི་སྐད་ཅྱེས་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གིས་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། ཞྱེས་པ་ནས། 
ལྟུང་བ་དྱེ་རང་གི་སྱེམས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་གསོ་སོང་བའོ། །སང་ནང་པར་ལྟུང་བ་དྱེ་ཆོས་བཞིན་དུ་
སར་བགིའོ་ཞྱེས་ཅིག་བརོད་པར་བའོ། །འདི་ཡན་ཆད་ནི་ལྟུང་བ་ཅན་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་ལ་འཇུག་པ་ཐམས་
ཅད་ཀི་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བིན་གིས་བརླབས་པས་དག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ནུས་པ་ིད་
ཡིན་ན་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཚེ་ལྱེན་པ་ཡོད་ན་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་སོ་སོར་བཤགས་པ་དང་ཕྱིར་
བཅོས་པར་བ་བའི་ྱེས་བས་ནི་ནུས་པ་ཡིན་ཏྱེ་བཤགས་པར་བ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་གསུངས་པས་
སོ། །དྱེ་ལྟར་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དྲུང་ན་མོ་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་གིས་དག་པར་བགིས་
ནས་ཡུལ་དུས་ཀིས་བཤགས་པར་མ་ནུས་པའི་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པ་བཞི་སྟྱེ། ལྟུང་བ་
མཐུན་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཡིད་གིས་སུ་གྱུར་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་དྱེ་རྩོད་པར་
གྱུར་པ་དང་། ངྱེས་པ་ིད་མིན་པ་བིན་གིས་བརླབས་པའོ། །དྱེ་ཡང་ཐོག་མར་དགྱེ་སོང་འགའ་ཞིག་འཚམས་
ནང་གཅིག་ཏུ་བཏང་སྟྱེ་དྱེས་དྱེར་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་ཏྱེ་འོངས་ནས་དྱེའི་མདུན་དུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྟུང་བ་ཕྱིར་
བཅོས་ཏྱེ་གསོ་སོང་བའོ། །གལ་ཏྱེ་ཆོ་ག་དྱེ་མ་གྲུབ་ན་དགྱེ་སོང་གཅིག་གིས་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་བིན་
གིས་བརླབ་པར་བའོ། །སགས་ནི་དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་
བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ལ་བདག་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ནི་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན་གང་གི་མདུན་དུ་བདག་
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ཅག་ལྟུང་བ་དྱེ་ཆོས་བཞིན་དུ་སར་བགི་བའི་བདག་ཅག་ལས་དགྱེ་སོང་གནས་གཞན་དུ་མཆིས་ལ། དགྱེ་སོང་
གི་མདུན་དུ་ལྟུང་བ་དྱེ་ཆོས་བཞིན་དུ་སར་བགིད་པར་སོ་བ་སུ་ཡང་མ་མཆིས་ན། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་
ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་དྱེང་ལྟུང་བ་བིན་གིས་
བརླབས་ཏྱེ་གསོ་སོང་མཛད་ལ་སད་ཀིས་ལྟུང་བ་དྱེ་དགྱེ་སོང་གི་མདུན་དུ་ཆོས་བཞིན་དུ་སར་བགིའོ། །ཞྱེས་
བརོད། གཞན་གསུམ་ལ། དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་ཡིད་གིས་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན། ཞྱེས་སོགས་ཅི་
རིགས་པར་བརོད་དོ། །གིས་པ་གནས་ལ་བློ་མཐུན་པར་བ་བ་ནི། སར་བཤད་ཟིན་པའི་གནས་ཀི་བློ་མཐུན་
ནམ། འཚམས་ཆྱེ་ཆུང་གང་རུང་བཅད་པའི་བ་བའོ། །གསུམ་པ་དགྱེ་འདུན་མཐུན་པ་པོས་སྒྲུབ་པ་ལ། ཐོག་མར་
གནས་བརྟན་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའ་ིསྟོད་ར་འདོན་པར་བ་སྟྱེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སན་
པའི་བ་དན་འཇིག་རྟྱེན་གསུམ་ན་གགས། །ཞྱེས་པ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་མ་ལྷགས་པ་རྣམས་ལ་འདུན་པ་
དང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དིས་ཤིག དིས་ནས་ཀང་བརོད་པར་བའོ། །ཞྱེས་པའི་བར་འདོན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་བརོད་མ་
ཐག་ཏུ་དགྱེ་བསྐོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་བིམ་པས་དགྱེ་འདུན་བགང་བར་བ་སྟྱེ་འོངས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་བྱེ་བག་
རྟོགས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དུའོ། །དྱེ་ལྟར་བགངས་པས་མ་ལྷགས་པ་དངོས་སུ་ཡོད་དམ། གློ་བུར་དུ་འོངས་པ་ལ་
སོགས་པ་ཡོད་པར་འཕིགས་ན། དགྱེ་འདུན་ལས་ཀི་གནས་སུ་ཚོགས་པ་དྱེས་འདུན་པ་དང་ཡོངས་སུ་དག་པ་
ལྱེན་པའི་དགྱེ་སོང་ཆོས་ལྔ་ལྡན་གཅིག་གམ་གིས་སམ་གསུམ་ཚིག་གིས་བསྐོར་བར་བ་ཞིང་། བསྐོས་པ་
དྱེས། ཕྱོགས་བཞིར་བལྟ་བ་དང་། འབོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བཙལ་ཏྱེ། མ་ལྷགས་
པ་རྣམས་ལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གསོ་སོང་མཛད་ན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་གམ། 
དྱེང་དགྱེ་འདུན་གསོ་སོང་མཛད་པ་ལ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདུན་པ་འབུལ་ལམ་ཞྱེས་འདི་བར་བའོ། །དགྱེ་སོང་དག་
འདུན་པ་འབུལ་བར་བྱེད་པས་མཆིལ་ལྷྷྭམ་ཕུད། བླ་གོས་ཕག་པ་གཅིག་ཏུ་བས་རྒན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་
ཙོག་ཙོག་པུར་འདུག ཐལ་མོ་སར་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་
བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ལ་བདག་དགྱེ་སོང་བོ་འཚལ་བ་སྡུག་བསལ་བོ་ཚབས་ཆྱེ་བ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཡང་
གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏྱེ་བདག་དགྱེ་སོང་ནས། བགི་བ་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་གོ་ཞྱེས་
བདག་མཆིའོ་དགྱེ་འདུན་ཆོས་བཞིན་དུ་མཛད་པ་ལ་འདུན་པ་འབུལ་ལོ། །བདག་གི་གསོ་སོང་ཡང་ཡོངས་སུ་
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དག་གོ །འདུན་པ་དང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡང་བརོད་དོ། །བརོད་པར་ཡང་རིག་པར་བགིད་དོ། །ཞྱེས་ལན་
གསུམ་བཟླས། གནས་བརྟན་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་མ་ལྷགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་འདུན་པ་
བརོད་ཅིག་ཅྱེས་སྨྲས་པའི་ཚེ། དྱེས་དགྱེ་སོང་ངམ་དགྱེ་འདུན་ལ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་འདུན་པ་གཅིག་ཆར་
འབུལ་བར་བ་སྟྱེ། ཚེ་དང་ལྡན་པའམ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་
བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ལ་གནས་ག་གྱེ་མོ་ཞིག་ན། དགྱེ་སོང་བོ་འཚལ་སྡུག་བསལ་བ་བོ་ཚབས་ཆྱེ་བ། མིང་འདི་
ཞྱེས་བགི་བའི་ཡང་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏྱེ། གནས་ག་གྱེ་མོ་ཞིག་ན། དགྱེ་སོང་བོ་འཚལ་བ་སོགས་
མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དྱེ་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་གོ་ཞྱེས་ཁོ་ན་ིད་མཆིའོ། །དགྱེ་འདུན་ཆོས་
བཞིན་མཛད་པ་ལ་འདུན་པ་འབུལ་དྱེའི་གསོ་སོང་ཡོངས་སུ་དག་གོ །འདུན་པ་དང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡང་
བརོད་དོ། །བརོད་པར་ཡང་རིག་པར་བགིད་དོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས། འདུན་པ་ནི་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་
ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་དུ་རུང་ལ། ཡོངས་དག་ནི་གསོ་སོང་དང་དགག་དབྱེ་གིས་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་
སོ། །འདུན་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་དྱེ་ལ་མི་མཐུན་པ་མི་སྱེད་པའི་དགོས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པས་ནི། 
གསོ་དགག་མས་སུ་མོང་བའི་དགོས་པ་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །སྐབས་འདིར་མདོ་རྩ་བ་དང་། ལས་བརྒྱ་རྩ་
གཅིག་པར། དགྱེ་ཚུལ་གི་གསོ་སོང་བྱེད་པ་བཤད་པ་མྱེད་ལ། ལུང་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་
གསོ་སོང་ལ་ཡོངས་དག་འབུལ་བར་བཤད་པའི་སགས་ཆོག་རྒྱ་ཆྱེ་བར་དངས་པས། དགྱེ་ཚུལ་རྣམས་ཀིས་
ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡང་། སྐབས་འདིར་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལྱེན་པ་ལ་བསྐོས་པའི་དགྱེ་སོང་དྱེའི་མདུན་དུ་བརོད་
པར་བ་སྟྱེ། གནས་བརྟན་དགོངས་སུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་ངམ་དགག་དབྱེ་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་
ཏྱེ། བདག་དགྱེ་ཚུལ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཡང་གསོ་སོང་ངམ་དགག་དབྱེ་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ན་བདག་དགྱེ་
ཚུལ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་གོ་ཞྱེས་བདག་ིད་མཆིའོ། །བདག་བར་
ཆད་ཀི་ཆོས་ཀི་དག་པར་གནས་བརྟན་གིས་བཟུང་དུ་གསོལ། ཞྱེས་ལན་གསུམ་བརོད། འདི་དགྱེ་འདུན་ལ་
བརོད་དགོས་པ་མིན་ཏྱེ་དགྱེ་ཚུལ་རྣམས་གནས་བརྟན་གིས་ཅི་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞྱེས་དི་བའི་ཡུལ་མིན་པའི་
ཕྱིར་སམ་ཏྱེ་བརྟག་པར་བའོ། །འདི་ཙམ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གི་གསོ་སོང་ཞྱེས་བཏགས་པར་ཟད་ཀི། དགྱེ་ཚུལ་གི་
དབར་ཁས་ལྱེན་དང་། དགག་དབྱེ་བཞིན་དུ། དགྱེ་ཚུལ་དང་དགྱེ་སོབ་མའི་གསོ་སོང་མཚན་ིད་པ་མྱེད་
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དོ། །ཡོངས་དག་དྱེ་ལྟར་འབུལ་བའི་དོན་ཡང་དགྱེ་ཚུལ་བཤགས་བའི་ྱེས་བས་ཅན་རྣམས་ཀིས་དགྱེ་སོང་གི་
དྲུང་དུ་བཤགས་པ་སོན་དུ་སོང་བའི་དབང་དུ་བས་ལ། དགྱེ་ཚུལ་གི་བཤགས་པ་དགྱེ་སོང་ཁོ་ནའི་དྲུང་དུ་བྱེད་
དགོས་པར་དགྱེ་ཚུལ་གི་དགག་དབྱེའི་སགས་ཆོག་ལས་ཤྱེས་སོ། །དགྱེ་ཚུལ་ལ་བསབ་པ་བིན་པ་ནི་ཡོད་ཅིང་
སོ་མགུ་སྟྱེར་བ་དང་སྤྱོད་པ་མྱེད་པར་གསུངས་སོ། །མདོར་ན་དགྱེ་བསྱེན་དང་དགྱེ་སོང་གི་གསོ་སོང་ནི་སྒྲུབ་
པའི་སོ་ནས་མས་སུ་མོང་བར་བྱེད་རྒྱུ་དང་གསོ་སོང་གི་ཐ་སད་བས་པར་ཡོད་ལ། དགྱེ་ཚུལ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་
བཤགས་བསམ་དང་། ཡོངས་དག་འབུལ་བ་ཙམ་ལས། གསོ་སོང་མཚན་ིད་པ་མི་སང་ངོ་། །དགྱེ་སོང་བཞིན་
དུ་ཡོངས་དག་ཕུལ་བ་ཙམ་གིས་གསོ་སོང་མས་སུ་མོང་བར་མི་བཞག་སྟྱེ། འདིའི་ཡོངས་དག་དགྱེ་འདུན་ལ་
བརོད་པ་མ་བཤད་ཅིང་། དགྱེ་ཚུལ་ལས་དྱེ་ལ་དབང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ལྟ་ན་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་
སོང་གི་དུས་སུ་དགྱེ་སོང་གི་དགྱེ་འདུན་ལ་ཡོངས་དག་འབུལ་དགོས་པ་ནི། ཟླ་བ་ཕྱྱེད་ཕྱྱེད་ཅིང་ཕྱིར་བཅོས་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་སྐུལ་བའི་ཆྱེད་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕྱིར་དིང་སང་གངས་ཅན་པ་དག དགྱེ་ཚུལ་རྣམས་དགྱེ་
སོང་གི་གསོ་སོང་གི་གནས་སུ་འདུས་ཏྱེ་དགྱེ་སོང་རྱེ་རྱེའི་མདུན་དུ་དགྱེ་ཚུལ་གསུམ་གསུམ་འཁོད་དྱེ་ཡོངས་
དག་འབུལ་བའི་ཚིག་ལན་གསུམ་བརོད་པ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གི་གསོ་སོང་ཞྱེས་མིང་འདོགས་པ་འདི་ལ་ཡིད་ཆྱེས་
པའི་ཁུངས་མི་སང་བས་ཕྱིན་ཆད་ཤྱེས་རབ་ཅན་དག་གིས་བཙལ་བར་བའོ། །དྱེ་ཡན་ཆོད་ནི་སོར་བའི་ཆོ་ག་
ཡིན་ནོ། །གངས་ཅན་པ་རྣམས་སན་པའི་བ་དན་སོགས་ནས་དངོས་གཞིར་འདོད་པ་མིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལས་
བརྒྱ་རྩར། མདོ་འདོན་པ་སྱེང་གྱེའི་ཁི་ལ་འདུག་ནས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའ་ིབསྟོད་ར་དང་དུས་དང་པོར་བ་བ་
དང་། ཇྱེ་བཏོན་ནས་དྱེའི་འོག་ཏུ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །གིས་པ་
དངོས་གཞི་ལ། གསོལ་བ་དང་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཛིན་དུ་གཞུག་པ་སར་བ་བ་དང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དི་ཞིང་
མདོ་གདོན་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་
སོང་བཅུ་བཞི་པའམ་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏྱེ་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་གནང་བར་མཛོད་
ཅིག་དང་དགྱེ་འདུན་གསོ་སོང་མཛད་དྱེ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་གདོན་ཏོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །རྣམ་
པར་བཞག་པ་འཛིན་དུ་གཞུག་པ་ལྔར་བ་བ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་ཅག་གསོ་སོང་བས་ཏྱེ་སོ་སོར་ཐར་
པའི་མདོ་གདོན་པ་གདོན་གིས་ཁྱེད་ཅག་སུ་ལ་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་དྱེ་མཐོལ་ཅིག་ལྟུང་བ་མྱེད་ན་ཅང་མ་སྨྲ་ཤིག་ཅང་



94   ཤཱཀ་མཆོག 

མི་སྨྲ་ན་བདག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཡོངས་སུ་དག་པར་རིག་པར་བགིའོ། །དྱེ་ལྟར་སོ་སོར་དིས་ནས་དགྱེ་
སོང་གི་ལན་བཏབ་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་སོང་གི་འཁོར་འདི་ལྟ་བུར་ཡང་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བསྒྲག་པར་བ་བ་
ཡིན་ནོ། །ཡང་དགྱེ་སོང་གང་དགྱེ་སོང་གི་འཁོར་འདི་ལྟ་བུར་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བསྒྲགས་པ་ན་ལྟུང་བ་ཡོད་
ལ་དན་བཞིན་དུ་མི་མཐོལ་ན་ཤྱེས་བཞིན་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཤྱེས་བཞིན་དུ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་
ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་སོ། །དྱེ་བས་ན་དགྱེ་སོང་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་རྣམ་
དག་པར་འདོད་པས་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་ལ་དན་ཞིང་མཐོལ་བ་མཐོལ་བར་བའོ། །མཐོལ་ན་བདྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །མ་
མཐོལ་མ་བཤགས་ན་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་བརོད་པའོ། །གིས་པ་ལ། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་
གདོན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་། རྱེ་རྱེའི་རྱེས་ལ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལན་གསུམ་དི་བའོ། །དང་པོ་ནི། དྱེ་ལྟར་གསོལ་བ་
དང་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཛིན་དུ་གཞུག་པ་སར་བཏང་ནས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་འདི་ལྟ་
སྟྱེ། གླྱེང་གཞི་གདོན་པ་དང་། ཕམ་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་གདོན་པ་དང་། མ་ངྱེས་པ་དང་རིལ་གིས་གདོན་
པའོ། །དང་པོ་ནི་མདོའ་ིབསྟོད་ར་ནས་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཛིན་དུ་གཞུག་པའི་བར་ཁོ་ནར་ངྱེས་ཀི་གཞན་མྱེད་
པས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་གིས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའ་ིགླྱེང་གཞི་བཏོན་ཟིན་ཏོ། །དྱེ་ལ་བདག་གིས་ཚེ་
དང་ལྡན་པ་དག་ལ། ཅི་འདི་ལ་ཁྱེད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞྱེས་འདིའོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་འདིའོ། །འདི་
ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཡོངས་སུ་དག་ན་འདི་ལྟར་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ། །ཞྱེས་བརོད་པར་
བའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཐོས་པ་བསྒྲགས་པ་རུང་བར་གསུངས་སོ། །ཡང་ན་སོར་བ་ནི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཛིན་
དུ་གཞུག་པ་ཡན་ཆད་ཡིན་ལ། དངོས་གཞི་ནི་མདོ་འདོན་པ་ལྔ་པོ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ་གསོ་སོང་བའོ། །སོ་
སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པས་སོ། །ཞྱེས་དང་། གསོལ་བ་དང་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཛིན་དུ་གཞུག་པ་ལྔར་བ་
ཞིང་དྱེ་དག་དོན་ཏོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེ་ཡང་གླྱེང་གཞི་ཙམ་ལས་མི་འདོན་ན། གླྱེང་གཞིའི་མཇུག་
བསྡུད་བརོད་ནས་ཡོངས་དག་འདི་བ་ལན་གསུམ་པོ་ིད་དངོས་གཞི་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་དམིགས་བསལ་ནི། 
གང་ན་དགྱེ་སོང་བཞི་ཁོ་ན་ཡོད་པ་དྱེས་ནི་གསོལ་བ་བ་སྟྱེ་གསོ་སོང་བ་ཞིང་། ནད་པའི་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་
བླང་བར་མི་བའོ། །གསུམ་མན་ཆད་ལས་མྱེད་ན་དུས་ཀི་བར་དུ་བསད་དྱེ་མ་གྲུབ་ན། གཅིག་གི་མདུན་དུ་གཞན་
ཙོག་པུར་འདུག་སྟྱེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ལ། 
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བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཡང་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏྱེ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་
བགི་བའི་ཡང་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏྱེ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་
ཡོངས་སུ་དག་གོ་ཞྱེས་བདག་མཆི་ན། བདག་ཡོངས་སུ་དག་པར་ཚེ་དང་ལྡན་པས་བཟུང་དུ་གསོལ། བདག་
དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགི་བའི་སད་དུ་དྱེང་གསོ་
སོང་བིན་གིས་བརླབ་པོ་གང་གི་ཚེ་དགྱེ་འདུན་ཚོགས་པ་རྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ། དགྱེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསོ་
སོང་རྒྱ་ཆྱེར་མས་སུ་མོང་བར་བགིད་ཅིང་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་གདོན་པར་བགིའོ། །ཞྱེས་ལན་
གསུམ་བཟླས། རང་གཅིག་པུས་བིན་གིས་རློབ་ན། འདི་ལྟར་སྱེམས་བསྱེད་པར་བ་ཞིང་ཚིག་ཏུ་ཡང་བརོད་
པར་བའོ། །དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། ཞྱེས་སོགས་དང་། བདག་ཡོངས་སུ་དག་པར་ལྷ་
རྣམས་ཀིས་བཟུང་དུ་གསོལ་ཞྱེས་སོགས་དང་། ལན་གསུམ་བཟླས། འདི་ལ་ཡང་དགྱེ་སོང་ལྟུང་བ་ཅན་ཡིན་ན། 
རང་གིས་ཇི་ལྟར་ནུས་པའི་བཤགས་སོམ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་ཤིང་། རང་གཅིག་པུས་ལྟུང་བ་བིན་གིས་
བརླབས་པར་བ་བ་ཡང་རིགས་པ་ཡིན་ཏྱེ། གསོ་སོང་གི་དགོས་པའི་གཙོ་བོ་འདི་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་ལ། སྤྱིར་གསོ་སོང་གི་བ་བ། གཞན་གི་ལག་ལྱེན་ལ་རྣམ་པར་དཔད་པ། རང་གི་ལག་ལྱེན་མདོ་
དང་ལུང་བཞིན་དུ་བགིད་དགོས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྤྱིར་གསོ་སོང་ནི་གིས་ཏྱེ། ཁིམ་པའི་སོམ་པ་
ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སོམ་ལྡན་རྣམས་ཀི་གསོ་སོང་ངོ་། །དང་པོ་ནི་བསྱེན་གནས་ཡན་
ལག་བརྒྱད་པ་སྟྱེ། བཤྱེས་སིང་དང་མཛོད་ཀི་འགྱེལ་པར་དྱེ་དགྱེ་བསྱེན་གི་གསོ་སོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་
བཟུང་ངོ་། །གིས་པ་ལ། དགྱེ་ཚུལ་གི་གསོ་སོང་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། དགྱེ་སོང་གི་གསོ་སོང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། 
རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པར། མི་སོང་བའི་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གསོ་སོང་དང་དགག་དབྱེ་མི་བྱེད་པ་དང་། 
མི་གནས་པར་འདུག་པ་ལ་སོགས་པས་བདག་ིད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པར་མི་བྱེད་པ་སྟྱེ་བསྱེན་པར་
མ་རྫོགས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཡང་གསོ་སོང་དང་དགག་དབྱེ་དང་གནས་བཅའ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་
དྱེ་དྱེ་དག་པའི་སགས་ཀང་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ཞིག་དགོངས་སུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་
ཏྱེ་བདག་དགྱེ་ཚུལ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཡང་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ན་བདག་དགྱེ་ཚུལ་མིང་འདི་ཞྱེས་
བགི་བ་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་བདག་མཆིའོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་
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དང་། སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་འོད་ཀིས། དགག་དབྱེ་གསུངས་ཕྱིར་གསོ་སོང་འདི་ན་ཡོད་ཅྱེས་གསུངས་ལ། 
དགོངས་པ་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པ་རྣམས་ཀིས་དགྱེ་སོང་གི་དྲུང་དུ་བཤགས་བསམ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། དགྱེ་
འདུན་གི་གསོ་སོང་བྱེད་པའི་ཚེ་དྱེ་རྣམས་ཀང་རང་རྒྱུད་ལ་ྱེས་པས་མ་གོས་པ་གཅིག་བྱུང་ན་དྱེ་ིད་དགྱེ་
ཚུལ་སོགས་ཀི་གསོ་སོང་ཡིན་ཞྱེས་པའི་དོན་གི་གསོ་སོང་མཚན་ིད་པ་ནི་དྱེ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། 
གསོ་སོང་གི་གཞིར་གསུངས་པའི་གསོ་སོང་རང་གི་ངོ་བོ་ནི། གསོལ་བ་བགིས་ནས་སོ་ཐར་གི་མདོ་གདོན་པ་
མས་སུ་མོང་བ་ིད་ཡིན་ལ། དྱེ་ནི་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པ་ལ་བ་བར་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསྱེན་པར་
མ་རྫོགས་པ་རྣམས་ཀི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་ཡུལ་དགྱེ་སོང་ཁོ་ན་ལ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བསྱེན་པར་རྫོགས་པས་
མ་རྫོགས་པ་རྣམས་ལ་གླྱེང་དན་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། དགྱེ་སོང་གི་གསོ་སོང་གི་ཚེ། བསྱེན་པར་མ་
རྫོགས་པས་ཡོངས་དག་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པ་དག་ནི་
བསྱེན་པར་རྫོགས་པའི་དགྱེ་འདུན་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྱེས་གསུངས་པས་
སོ། །གིས་པ་ལ། ཞི་གནས་ཀི་གསོ་སོང་དང་མཐུན་པའི་གསོ་སོང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། ལྷག་པ་སྱེམས་ཤྱེས་
རབ་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་གསོ་སོང་ཡིན་ལ། གིས་པ་ནི། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་གསོ་
སོང་སྟྱེ། བསབ་པ་གསོ་ཞིང་སོང་བ་ནི་གསོ་སོང་ངོ་། །གིས་པ་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟྱེ། བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པ་
དང་། བཀ་ཤིས་པའི་གསོ་སོང་དང་། གནོད་པ་སོང་བའི་གསོ་སོང་དང་། བསྡུམ་པའི་གསོ་སོང་དང་
ལྔའོ། །གསོ་སོང་དང་པོ་གིས་ནི། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཁོ་ན་ལ་བྱེད་པར་ངྱེས་ལ་དྱེ་དག་བརྩི་བ་ནི་དགྱེ་འདུན་གི་
གནས་བརྟན་གིས་ཟླ་བ་ངོ་རྱེ་རྱེ་ཞིང་སིག་མའི་ཐུར་མ་བཅོ་ལྔ་སྐུད་པ་ལ་བརྒྱུས་པ་སོ་བས་ི་མ་རྱེ་རྱེ་ཞིང་
བགང་ཞིང་དགྱེ་བསྐོས་ཀིས་དྱེ་ལ་བརྟགས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་ལ་བརོད་ཅིང་གཙུག་ལག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྱེ་
བཀླག་པར་ཡང་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཕྱི་མ་གསུམ་ནི་གང་གི་ཚེ་དྱེ་དག་བ་དགོས་པ་དྱེའི་ཚེ་ཁོ་ན་བ་བར་ཟད་
ཀི་དུས་ངྱེས་པ་མྱེད་དོ། །གིས་པ་གཞན་གི་ལག་ལྱེན་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་རྣམ་དབྱེ་དཔད་པ་ལ། གསོ་
སོང་གི་མྱེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཡན་ལག་མིན་པ་རྣམས་དྱེར་ངྱེས་པར་སོར་བ་ལ་དཔད། མྱེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཡན་
ལག་འགའ་ཞིག་དྱེར་མི་སོར་བ་ལ་དཔད། ལོ་འགོ་དང་བཅུ་བཞི་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གངས་ཅན་པ་དག གསོ་སོང་གི་ཚེ་ཁོ་ན་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པ་གཅིག་ངྱེས་པར་བཙལ་
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ནས་ཚེས་གངས་བརོད་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོ་དང་དྱེའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཆྱེད་དུ་ཞལ་ནས་གསུངས་
པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདོན་པ་བསྐུལ་བ་དང་། དྱེའི་རྱེས་སུ་མདོ་འདོན་པ་དང་། བསྐུལ་བ་པོ་དྱེ་ིད་ཀིས་
དགྱེ་འདུན་ལ་སྙུན་གསོལ་བ་དང་། གཏོར་མ་ཆ་བཞིའི་བིན་བརླབས་བསྐུལ་བ་དང་། སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་དང་
ཆོས་བསྒྲགས་ཀི་མདོ་གསུང་བར་བསྐུལ་བ་དང་། དྱེའི་རྱེས་སུ་གནས་བརྟན་གིས་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་སྟོན་
པ་ལ་ཕྱག་བྱེད་པར་བསྐུལ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ཕྱག་བྱེད་པ་དང་། ཆོས་བསྒྲགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་འགའ་ཞིག་
དང་། སྟོབས་བཅུའི་ཏིང་འཛིན་ཡྱེ་ཤྱེས་མཆྱེ་བ་ཅན། ཞྱེས་སོགས་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོ་རྣམས་ཀིས་མཛད་
པའི་ཤླཽ་ཀ་འགའ་ཞིག་འདོན་པ་དང་། དྱེ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་མདོ་འདོན་པ་རྣམས་གསོ་
སོང་གི་མྱེད་མི་རུང་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་སྐད་དུ་མཛད་པར་སང་ངོ་། །འདི་དག་ནི་དྱེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ངྱེས་པར་
བྱེད་དགོས་པ་མིན་ཅིང་། བྱེད་པའི་ཚེ་ནའང་། ཁྱེད་བཞྱེད་པ་ལྟར་མ་ངྱེས་ཏྱེ། འདི་ལྟར་དྱེ་དག་གསོ་སོང་གི་
ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པར་འདུལ་བའི་ལུང་དང་། ཚད་ལྡན་གི་བསྟན་བཅོས་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་
དང་། གསོ་སོང་གི་གཞིར་ཆོས་ན་བཤད་དགོས་པར་བཤད་པ་དྱེ་དག་ནི་དུས་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་བ་
དགོས་པའི་བསབ་བ་ཡིན་གི་དྱེའི་ཡན་ལག་ིད་དུ་དགོས་པར་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཚེས་གངས་བརོད་པ་
དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀླག་པར་གསོལ་བ་ནི་ི་མ་རྱེ་རྱེ་ཞིང་ཡིན་གི་དྱེའི་ཚེ་ཁོ་ནར་མ་ངྱེས་ཤིང་བརོད་པ་
དྱེ་ཡང་དགྱེ་བསྐོས་ཀི་ལས་ཡིན་གི་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པའི་ལས་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དགྱེ་བསྐོས་ཞྱེས་
པའང་གཙུག་ལག་ཁང་སོང་དུ་གྱུར་པའི་དགྱེ་སོང་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་ལ་ཁྱེད་ཅག་ནི་མཛེས་ཆོས་པ་ལ་དགྱེ་
བསྐོས་ཀི་ཐ་སད་བྱེད་པར་སང་བ་འདི་ཡང་འདུལ་བའི་བར་ཆད་མིན་པ་ཞར་ལ་ཤྱེས་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། 
བསྐུལ་བའི་རྱེས་སུ་མདོ་འདོན་པའང་། ི་མ་རྱེ་རྱེ་ཞིང་ཡིན་གི་གསོ་སོང་གི་ཚེ་ཁོ་ནར་མ་ངྱེས་པའི་ཕྱིར་དང་། 
སྙུན་གསོལ་བའང་། མཁན་སོབ་དང་མཇལ་མ་ཐག་གི་དུས་ཡིན་གི་ཚེས་གངས་བརོད་པ་སོགས་ཟིན་པའི་འོག་
ཏུ་བ་བ་ཚུལ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དགྱེ་འདུན་ལ་བསྙུན་གསོལ་བ་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། གསོ་སོང་གི་ཚེ་
གཏོར་མ་བིན་གིས་རློབ་དགོས་པར་བཤད་པ་མྱེད་ཅིང་། གལ་ཏྱེ་ཡོད་ན་ཆ་བཞིའི་ཐ་སད་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་
དང་། སན་གཞིར་གཉུག་མར་གནས་པ་ལ་གཏོར་མ་སིན་དགོས་པ་ཅིག་བཤད་ཀང་། དྱེ་གསོ་སོང་དང་དགག་
དབྱེ་སོགས་ལས་ཀི་སོན་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མ་བཤད་ཀང་སོན་མྱེད་ཅིང་ཡོན་
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ཏན་དང་བཅས་པ་ཙམ་གིས་བྱེད་དགོས་ན་ཐུག་པ་མྱེད་པ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་དགོས་པས་སྐབས་ཀི་དོན་བྱེད་
དགོས་པ་རྣམས་སྟོར་བའི་ྱེས་དམིགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་དགོས་པ་ནི་གནས་
བརྟན་གི་ལས་ངྱེས་པ་ཅན་ཡིན་པས་དྱེ་གསོལ་མི་དགོས་ཤིང་། དྱེས་མི་ནུས་པའི་ཚེ་དགྱེ་འདུན་གིས་གཞན་
ལ་བཅོལ་དགོས་པ་དྱེ་ལ་ནི་ཁྱེད་ཀི་དྱེ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གསོ་སོང་གི་ཚེ་མདོ་གཞན་འདོན་པར་གསོལ་ན། 
གདོན་པར་བ་བ་དྱེ་ཁོ་ན་བཞིན་ྱེ་བར་མ་བཟུང་བའི་ྱེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། དུས་བཟང་ལ་ཆོས་ན་
བཤད་བྱེད་པར་བཤད་ལ་དྱེའི་ཚེ་ཆོས་སྨྲ་བ་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདྱེབས་པ་ནི་གནས་བརྟན་གཙོ་བོ་དྱེས་བྱེད་པར་
བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁད་པར་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པས་བདག་ཅག་འདིར་ཚོགས་པ་ལ། སོ་སོར་ཐར་པའི་
མདོ་བཀའ་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་འདུལ་བ་དག་གི་ལུགས་མིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྱེ་གནས་བརྟན་ལ་དྱེར་
གསོལ་བ་གཅིག་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཚེ་ནའང་། སོ་ཐར་གི་མདོ་འདོན་པར་གསོལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་བརོད་པ་
ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱེད་པའི་ཕྱིར། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ནུབ་མོ་ཆོས་ན་བཤད་བྱེད་པ་ལ་གསོ་
སོང་གི་སོར་བའི་ཆོ་ག་ཞྱེས་ཐ་སད་བཏགས་པ་འདི་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་འདུལ་བའི་མདོ་ལུང་གང་ནས་
ཀང་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གསོ་སོང་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ིན་མོར་མི་བྱེད་པར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པས་མདོ་འདོན་པ་དང་། ཆོས་བསྒྲགས་ཀི་མདོ་འདོན་པ་དང་ཆོས་ན་བཤད་
མས་སུ་མོང་བར་བ་བའི་ཆྱེད་ཡིན་ཟྱེར་བ་དྱེའི་ལྟར་ན། དུས་བཟང་ཐམས་ཅད་ལ་དྱེའི་ལག་ལྱེན་བྱེད་དགོས་
ཤིང་གསོ་སོང་གི་ཚེ་སོ་ཐར་གི་མདོའ་ིའོག་ཏུ་དྱེ་དག་བརོད་ཀང་ཆོག་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་དག་ཆོས་ན་བཤད་
མས་སུ་མོང་དགོས་པར་བཤད་པ་དྱེའི་ཆྱེད་ཡིན་ལ། དྱེ་ནི་གསོ་སོང་མཛད་ཟིན་པའི་ཚེ་མཚན་མོ་བ་བར་
བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། དགག་དབྱེ་ལ་ཆོས་ན་བཤད་སོན་དུ་གཏོང་བར་བཤད་པ་ཡོད་ལ་དྱེ་འདའི་ངྱེས་པ་མ་
བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། སྟོན་པ་ལ་ཕྱག་བ་བ་ལ་ཡང་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཟྱེར་
བ་དྱེ་ཡང་བརྟག་དགོས་ཏྱེ། སྤྱིར་གསོ་སོང་གི་སོན་འགོར་ཕྱག་འབུམ་ཕག་བས་ཀང་ྱེས་པ་མྱེད་ཀི་སྟྱེང་ཡོན་
ཏན་དང་བཅས་མོད། གསོ་སོང་ལ་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་ཚང་དགོས་པར་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་ལྟར་
ན་སྟོན་པ་ལ་ཕྱག་བ་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པའི་མདོ་འདོན་པ་སོགས་གསོ་སོང་གི་རྱེས་སུ་བས་ཀང་རུང་
གསོ་སོང་གི་སོན་རོལ་དུ་དྱེ་དང་མ་འབྱེལ་བར་བས་ཀང་རུང་འབྱེལ་ཆགས་སུ་བས་ཀང་རུང་། ཕྱག་སོགས་
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མ་བས་ཀང་གསོ་སོང་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། །གིས་པ་མྱེད་མི་རུང་གི་ཡན་ལག་ལ་འཁྲུལ་
པ་དགག་པ་ལ། གངས་ཅན་པ་དག་བསྱེན་རྫོགས་དང་གསོ་སོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་གལ་དུ་འདུས་ཟིན་པའི་
འོག་ཏུ། ཨུ་ཧཱུྃ་ལགས། བླ་མ་རོ་རྱེ་འཛིན་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་བཤགས་པ་བས་ཏྱེ་
དྱེའི་རྱེས་སུ་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་རློབ་པར་བྱེད་དོ། །འདི་ནི་སོ་སོར་ཐར་པའི་བསྟན་པའི་རྩ་བ་འཇིག་
པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། འདི་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་བཤགས་པ་གོ་ཆོད་པོ་གཅིག་ཡིན་ན་ནི། ལས་ཀི་གལ་དུ་
འདུས་ནས་བྱེད་པར་མི་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གོ་མི་ཆོད་ན་བས་ཀང་དགོས་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དིང་
སང་སྱེ་སོད་པ་ཕལ་ཆྱེར་འདི་བཤགས་པ་གོ་ཆོད་པོར་འདོད་པ་སང་བས་དྱེ་ཡང་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའི་སྱེ་སོད་ལས་འདི་འདའི་རིགས་ཅན་གི་བཤགས་པ་གཅིག་བཤད་ཀང་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བའི་
སྱེ་སོད་ཀི་ལུགས་ལ་འདི་འདའི་ལྟུང་བ་བཤགས་ཚུལ་མི་རུང་སྟྱེ། གང་ལ་བཤགས་པའི་ཡུལ་མི་འཐད། གང་
བཤགས་པའི་ྱེས་པ་ངོས་འཛིན་ལྟ་བུ་ལ་མི་འཐད། ཇི་ལྟར་བཤགས་པའི་ཚུལ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་
ནི། ཡུལ་རོ་རྱེ་འཛིན་པ་དོན་ལ་ཡིན་དྱེའི་མིང་གིས་སོས་པ་འདུལ་བའི་ལུགས་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སངས་
རྒྱས་དང་བང་སྱེམས་བཞུགས་པར་མོས་པ་ཙམ་ལྟུང་བ་བཤགས་ཡུལ་དུ་རུང་བ་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། 
དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ་ཞྱེས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་ཡོད་པར་རློམ་མོད། དགྱེ་འདུན་ལ་ངྱེས་
པར་བཤགས་དགོས་པའི་ྱེས་པ་རྣམས་ལ་ནི་དགྱེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་དབྱེ་བ་ངྱེས་པ་ཅན་བཤད་པས་དགྱེ་
འདུན་ཚང་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་དགྱེ་འདུན་ལ་བཤགས་མི་དགོས་པའི་ྱེས་པ་རྣམས་ལ་ནི་དགྱེ་འདུན་བཤགས་
ཡུལ་དུ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཚེ་རབས་ཐོག་མྱེད་ཀི་བཤགས་པ་དང་ཕྱིར་བཅོས་འདུལ་བའི་
ལུགས་འདིར་བཤད་པ་མྱེད་ཅིང་ཁད་པར་ཚེ་ས་མའི་མཚམས་མྱེད་སོགས་ཀིས་ཚེ་འདིའི་གསོ་སོང་ལ་
སོགས་པའི་ལས་ལ་སྒྲིབ་པ་དང་དྱེ་བཤགས་དགོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། སོམ་པ་གསུམ་ཀའི་ྱེས་པ་
འདིར་བཤགས་དགོས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། སོ་ཐར་གི་ྱེས་པར་བཤད་པ་རྣམས་ཀིས་མ་གོས་ན་བང་ཆུབ་ཀི་
སྱེམས་བཏང་ཡང་སྐབས་འདིའི་བསབ་པ་འཁྲུལ་བཅས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ལྟུང་བ་གང་བྱུང་
བ་དྱེའི་མིང་དང་རིགས་སོས་དགོས་པར་བཤད་ཀི་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་ཞྱེས་སྤྱིར་
བཟུང་བ་ཙམ་གིས་ཕྱིར་བཅོས་ཀི་གོ་ཆོད་པར་འདོད་པ་འདུལ་བའི་ཡི་གྱེ་ཙམ་ཡང་མ་ལགས་པར་མཚོན་པའི་
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ཕྱིར་དང་། སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་དང་འགལ་བའི་ྱེས་པ་ཙམ་བཤགས་པ་དྱེ་ཙམ་གིས་དག་པ་ཡང་མིན་
པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་ཡང་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ལ་ཕྱིར་བཅོས་མ་བཤད། འཆབ་མྱེད་ལ་བསབ་པ་སྤྱོད་དགོས། 
དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལའང་སོ་བ་དང་མགུ་བ་སྤྱོད་དགོས་སོ། །དྱེ་ལྟར་སྤྱད་ནས་དབྱུང་བ་དགྱེ་འདུན་གིས་མཛད་
དགོས། སང་ལྟུང་ལའང་སང་བལ་སོན་དུ་འགོ་དགོས། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པའི་ྱེས་པ་འགའ་
ཞིག་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ལས་དྱེ་དང་དྱེ་དག་བྱེད་དགོས་ཀི་ཁྱེད་འདོད་པའི་བཤགས་པ་དྱེ་འདས་མི་ཆོག་
པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་ཡང་བཤགས་པའི་ཚིག་དྱེ་འད་སྤྱིར་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ནས་མི་འབྱུང་། ཁད་པར་འདུལ་
བའི་ལུང་ཡི་གྱེ་གང་ནས་ཀང་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་དྱེ་འད་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། གསོ་སོང་གི་ས་རོལ་དྱེར་
ལྟུང་བཤགས་གཅིག་བྱེད་མི་དགོས་ན་ནི་དྱེ་འདའི་བཤགས་ཆོག་དང་རྱེས་སུ་མཐོང་སོམ་དི་བ་དང་ལན་
འདྱེབས་པ་སོགས་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་མྱེད་ལ། གལ་ཏྱེ་བྱེད་དགོས་ན། འདུལ་བ་ལས་ཇི་ལྟར་
གསུངས་པའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་སགས་ཆོག་དྱེ་ིད་ཀིས་བྱེད་རིགས་པའི་ཕྱིར་དང་། འདུལ་བ་ནས། སྤྱིར་
ཡང་ལྟུང་བ་སྱེ་ལྔ་ལ། སྤྱི་བཤགས་ྱེས་པ་གང་ཡིན་ངོ་མི་ཤྱེས་པ་དྱེ་འད་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་རང་རྒྱུད་
ལ་ྱེས་པ་གང་ཡོད་མ་ངྱེས་པར་ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ན། བིན་གིས་བརླབས་ནས་ལས་བྱེད་པར་གསུངས་ཀི་
བཤགས་པ་བྱེད་པར་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན། དིང་སང་གངས་ཅན་འདི་ན་འདུལ་བ་ནས་
གསུངས་པའི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་ཀི་ལག་ལྱེན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་ཤིང་ལག་ལྱེན་དུ་མི་མཛད་པར། 
གསོ་སོང་གི་དགོས་པའི་གཙོ་བོ་བོར་ཞིང་ཁད་དུ་བསད་དྱེ། མདོའ་ིགླྱེང་གཞི་ཙམ་རྱེ་འདོན་པའི་ལག་ལྱེན་
གིས་མངོན་པར་རྒྱལ་ཏྱེ་གཞན་སྱེ་སོད་འཛིན་པའི་དགྱེ་སོང་ཆྱེན་པོ་གནང་བཀག་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་སོན་
བས་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་ལ་རང་གི་ངང་གིས་མཁས་ཤིང་། ྱེས་པ་དང་ཞག་ཏུ་མི་འགོགས་པ་དག་ལ་
དྱེ་དག་ནི་བསབ་པ་ལ་གཅྱེས་སས་སུ་མི་བྱེད་པའོ་ཞྱེས་གསལ་བར་སྒྲོགས་ཤིང་རང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་མཆོག་
ཏུ་འཛིན་པ་དྱེ་དག་གིས་ནི་གསོ་སོང་གི་དགོས་པའི་གཙོ་བོ་བོར་ཏྱེ། ཤྱེས་རྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་ྱེ་བའི་
ལག་ལྱེན་འཁྲུལ་པ་ལ་གསོ་སོང་ཞྱེས་བ་བའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕྱིར་འདུལ་བའི་མདོ་ལུང་
དང་། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་དུ་གསོ་སོང་གི་སོར་བའི་ཆོ་གར་མྱེད་མི་རུང་དུ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་མིན་
པའི་ཕྱིར་བཅོས་བ་ཚུལ་འདི་ངྱེས་པར་ལག་ཏུ་བླང་བར་བ་དགོས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་མ་བས་ན་བཤགས་བའི་ྱེས་
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བས་ཡན་ཆད་ཀིས་མ་གོས་པའི་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས། གསོ་སོང་གི་དགོས་པ་མྱེད་
ཀི་སྟྱེང་དུ་ཤྱེས་བཞིན་དུ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བྱེད་རྱེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་
ལོ་འགོ་དང་བཅུ་བཞི་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། དང་པོ་ལ་ལོ་འགོ་འཛིན་ཚུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག བཅུ་བཞི་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག དང་པོ་ནི། བར་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་མང་པོ་དག་ཞལ་འཆམ་པར་
འདུལ་བའི་ལུགས་ཀི་སིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངོ་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་བཅོ་ལྔས་ལོ་ས་མ་རྫོགས་པ་ཡིན་པས་
དྱེའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་ལོ་གསར་པས་ལོ་འགོ་དྱེ་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་སྱེ་ི་མའི་སིང་པོ་ལ། བདག་
གིས་རྒྱུ་སྐར་སིན་དྲུག་བརོད། །ཅྱེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞྱེས་གསུང་ངོ་། །དྱེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། 
བསྒྲུབ་བ་དྱེ་དོན་ལ་གནས་སུ་ཆུག་ཀང་དྱེའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་འདུལ་བའི་བཀའ་བསྟན་བཅོས་གང་ནས་ཀང་ཁྱེད་
ཀིས་ལུང་མ་འགོངས་པའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་སྱེའི་ལུང་དྱེའི་དོན་སིན་དྲུག་གིས་་བའི་ཕྱི་ིན་ནས་ལོ་འགོ་འཛིན་
པ་མིན་པར་མདོ་དྱེ་ིད་ནས་གསལ་བར་ཡོད་པ་ལ་ཁྱེད་ཅག་གིས་ནི་ཚིག་ཕྱིར་འགངས་པ་ཙམ་དུ་སང་གི་མདོ་
དྱེ་ིད་ཇི་བཞིན་མ་གཟིགས་པར་སང་བའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་དྱེའི་དོན་ཁྱེད་ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་
འདུལ་བའི་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་དྱེའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་འབྱེལ་པ་གང་ཡང་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་གཞན་དུ་ན། དུས་ཀི་
འཁོར་ལོ་ལས། དཔིད་འབིང་ནག་པས་་བའི་ཕྱི་ིན་ནས་ལོ་འགོ་འཛིན་པར་གསུངས་པས་འདུལ་བའི་ལུགས་
ཀི་དྱེ་ལྟར་ཡིན་ཞྱེས་བརོད་ནའང་འབྱེལ་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། འདུལ་བ་ཚིག་ལྱེར། གོ་བཞིན་ཅན་གི་
ཚེས་གཅིག་ནས། །ས་མའི་དབར་དྱེ་གཙོ་བོ་ཡིན། །ཞྱེས་པས་དྱེ་ལྟར་ཐོན་པར་འདོན་པའང་མི་རིགས་ཏྱེ། དྱེ་སྒྲ་
ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་ལུང་རིགས་ཀི་གནོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་དག་གཟིགས་ཏྱེ་མཁས་པ་དག་གིས་
དགོངས་པ་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི་འདུལ་བ་འཛིན་པར་གགས་པ་འབི་ཁུང་པ་ན་རྱེ། 
ཧོར་ཟླ་བཅུ་པ་གིས་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཐུབ་པའི་རྱེས་སུ་ཤོལ་བྱུང་བའི་ཚེ། རང་གི་ས་རོལ་གི་བཅུ་བཞི་པ་བས་
པའི་ཕྱི་ིན་ནས་བགངས་པའི་ིན་ཞག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུ་པའི་དུས་སུ་བཅུ་བཞི་པ་བྱེད་ལ། ཧོར་ཟླ་དང་པོ་
གིས་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་མི་ཐུབ་པའི་རྱེས་སུ་ཤོལ་ཟླ་བྱུང་བའི་ཚེ། རང་གི་ས་རོལ་གི་བཅུ་བཞི་པ་བྱུང་བའི་ཕྱི་ིན་
ནས་བགངས་པའི་ིན་ཞག་ྱེར་དགུ་པའི་དུས་སུ་བཅུ་བཞི་པ་བྱེད་དགོས་སོ་ཞྱེས་དང་། ཡང་ཚེས་ཞག་དང་
ིན་ཞག་གི་མགོ་མམ་དུ་ཚུགས་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ིན་ཞག་འདས་པའི་ཚེ་ཚེས་ཞག་གཅིག་དང་ཚེས་
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ཞག་གིས་པའི་སྟྱེང་ནས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་སོང་ནས་ཆུ་ཚོད་ང་བརྒྱད་ལས་མ་ལུས་ལ། དྱེ་བཞིན་དུ་ིན་ཞག་ང་
དགུ་འདས་པའི་ཚེ་ཚེས་ཞག་དྲུག་ཅུ་འདས་ནས་ཚེས་འདས་རིལ་པོ་གིས་འགོ་བ་ཡིན་ཞྱེས་དང་། ཚེས་ཞག་
གཅིག་ལ་ཆུ་ཚོད་ང་དགུ་ལས་མི་འབྱུང་ཞྱེས་སོགས་དང་ཡང་ཟླ་བ་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཟླ་བ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀི་
གནམ་སྟོང་ལ་གསོ་སོང་མི་འཆགས་པས་ྱེར་དགུ་ལ་བཅུ་བཞི་པ་བྱེད་དགོས་ཞྱེས་པའི་དོན་ནོ། །ཞྱེས་
སོགས་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་གཏིང་མ་ཚུགས་པར་གཞན་གི་ཟྱེར་སྒྲོས་ཙམ་གི་རྱེས་སུ་འབངས་པའི་རྣམ་
གཞག་རི་མོར་བིས་པས་རྱེས་འཇུག་དད་པའི་རྱེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀིས་ཟད་མི་ཤྱེས་པའི་འཆལ་གཏམ་གི་
རྔ་སྒྲ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསྒྲགས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ལུང་དང་རིགས་པ་དང་། 
ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན། ཤོལ་གི་ཟླ་བ་ལ་གསོ་སོང་ཐུབ་པ་ཁོ་ན་བྱེད་པར་ངྱེས་
པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཤོལ་ཟླ་ཡིན་ན་ིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ཚང་བའི་ཟླ་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཟླ་ཤོལ་འདོན་པའི་
དགོས་པ་ནི་དབར་དགུན་ལ་སོགས་པའི་དུས་བཞི་ཚང་བར་རྫོགས་པའི་ལོ་རྱེ་ལ་ིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་
རྱེ་ཚང་དགོས་པ་དྱེ་ཚང་བར་བ་བའི་ཆྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། འདོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ིན་ཞག་གསུམ་བརྒྱ་
དང་ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་ན་གསོ་སོང་ི་ཤུ་རྩ་བཞི་རྫོགས་ལ་དྱེ་ལ་ལོ་གཅིག་གི་ཐ་སད་གཞུང་ལས་བས་པ་ཡིན་
ནོ། །ཞག་མི་ཐུབ་ས་མ་དོར་ནས་ཞག་ྱེར་དགུ་ན་ཞག་མི་ཐུབ་ཅིག་འབྱུང་ན། ིན་ཞག་དང་ཚེས་ཞག་གི་བར་
དུ་ཆུ་ཚོད་གིས་རྱེའི་ཁད་ཞུགས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། ཤོལ་ཟླ་བྱུང་བའི་ལོ་དྱེ་ལ་ཞག་མི་ཐུབ་བདུན་
འབྱུང་སྲིད་པར་ཁྱེད་ཀིས་ཁས་བླངས་ལ་དྱེ་ལྟར་ན་ཤོལ་འདོན་པའི་དོན་སྤྱི་མ་ཤར་བར་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏྱེ། འདུལ་
བའི་ལུགས་ཀིས་ལོ་ལྔའི་དུས་བཞིའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས་ཤོལ། ཟླ་བ་གཅིག་པོ་དྱེས་རྫོགས་དགོས་པ་ཡིན་པ་
ལས། ཁྱེད་ལྟར་ན་ཤོལ་ཟླ་དྱེ་ལ་ིན་ཞག་ྱེར་དགུ་ལས་མྱེད་པས། ལོ་ལྔའི་ཞག་མི་ཐུབ་དྲུག་ལྔ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་
ཚང་དགོས་རྒྱུ་ལ་གཅིག་ཁ་མ་ཁྱེངས་ཟླ་བ་དྱེ་ཁོ་རང་གི་སྟྱེང་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཡང་ཕྱྱེད་ཐུབ་པའི་རྱེས་ཀི་
ཤོལ་ཟླ་ལ་ཐུབ་པ་དང་། མི་ཐུབ་པའི་རྱེས་ཀི་ཤོལ་ཟླ་ལ་མི་ཐུབ་པ་བྱེད་པ་ནི། ཧོར་ཟླ་བཅུ་གིས་པ་གིས་
བྱུང་བའི་ཚེ་སིན་དྲུག་གི་ཟླ་བ་ཡང་གིས་བྱུང་ངོ་སམ་པ་དང་། ཧོར་ཟླ་དང་པོ་གིས་བྱུང་བའི་ཚེ་རྒྱལ་གི་ཟླ་
བ་ཡང་གིས་བྱུང་དགོས་སམ་པ་དང་། ཟླ་བ་གིས་པོའ་ིརྟིང་མ་དྱེ་ཤོལ་ཡིན་དགོས་པ་ལ་བསམ་པ་ཡིན་མོད་
ཀི་དྱེ་ལྟ་བུ་ནི་ཐ་སད་ལ་བློ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་ཤིབ་བུས་ཀང་སྨྲ་བར་མི་བ་སྟྱེ། ཧོར་ཟླ་



བསྟན་བཅོས་ཟླ་བའི་ཤིང་རྟ།   103 

དང་པོ་གིས་བྱུང་བའི་ཚེ་དང་པོ་ལ་རྒྱལ་དང་མ་འགིག་པས། དང་པོ་ཤོལ་དུ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བཅུ་པ་
གིས་བྱུང་བའི་ཚེ་དང་པོ་དྱེ་སིན་དྲུག་དང་མ་འགིག་པས། ཤོལ་གི་ཟླ་བར་བས་ནས། རྟིང་མ་དྱེ་སིན་དྲུག་གི་
ཟླ་བ་དངོས་སུ་བྱེད་པ་ཡིན་གི། ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སིན་དྲུག་གིས་་གང་བའི་ཟླ་བ་གིས་འབྱུང་བ་ཤྱེས་བ་
ལ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། མདོར་ན་རྒྱལ་དང་སིན་དྲུག་ལྟ་བུ་ལ་ཤོལ་བྱུང་ན་ས་མ་དྱེ་ཤོལ་གི་ཟླ་བར་བས་ནས། 
གསོ་སོང་ཐུབ་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ིད་ཞག་སུམ་ཅུ་ཚང་བའི་ཟླ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་མ་ཚང་ན་གོང་དུ་
ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་ལོ་རྱེ་ལ་ཞག་མི་ཐུབ་དྲུག་དྲུག་སྟྱེ་དྲུག་ལྔ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་མ་ཚང་བ་དྱེས་ཤོལ་གི་ཟླ་བ་དྱེ་ཁ་
སྐོང་དགོས་པས། ཟླ་བ་རྟིང་མ་དྱེ་རྒྱལ་དང་སིན་དྲུག་ཅན་དངོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ལ་མི་ཐུབ་པ་མྱེད་དགོས་པ་
ཡིན་ཏྱེ། ཁྱེད་ཀིས་ནི། རྱེས་ཞག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུའི་བར་དུ་ཞག་མི་ཐུབ་མི་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས། རྱེས་
འགའ་ཞག་ྱེར་དགུ་རྱེ་ན་ཞག་མི་ཐུབ་གཅིག་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས། ཞག་མི་ཐུབ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན། ཞག་
གིས་ཀི་བར་དུ་ཆུ་ཚོད་རྱེའི་བར་ཁད་ཞུགས་པས་ཞག་ང་དགུ་ན་ཞག་མི་ཐུབ་ངྱེས་པར་འདོར་བ་རྣམས་ཁས་
བླངས་པས་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཟླ་བ་དང་པོ་སོགས་དྲུག་གི་གནམ་སྟོང་ལ་གསོ་སོང་མི་
འཆགས་པས་ྱེར་དགུ་ལ་བྱེད་དགོས་ཞྱེས་སོགས་གསུང་བ་ནི་ལུང་དང་རིགས་པ་དང་ཁས་བླངས་གསུམ་
དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏྱེ་འདི་ལྟར། གནམ་སྟོང་ལ་མི་འཆགས་ན། མར་ངོའ་ིབཅོ་ལྔ་ལ་མི་འཆགས་པ་ཡིན་པར་
འགྱུར་ལ་དྱེ་ལྟ་ན། རྩ་བར་གསོ་སོང་བའོ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལའོ་ཞྱེས་དང་། འགྱེལ་པར་ཚེས་བཅོ་ལྔའོ་ཞྱེས་པ་
འདིས་བཅུ་བཞི་པའི་གསོ་སོང་ཡང་བསྡུས་པར་རིག་པར་བ་སྟྱེ་ཞྱེས་དང་། གསོ་སོང་བཅུ་བཞི་པ་ཞྱེས་བ་བའི་
ི་མ་དྱེ་ིད་ཚེས་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྱེས་དང་། ཐམས་ཅད་ཀང་ཚེས་གངས་ཀི་ཡང་དག་པ་ལ་ལྟོས་
ནས་བཅོ་ལྔ་པ་ཁོ་ན་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ། རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། ྱེར་དགུ་ཞྱེས་པ་ནི། 
ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་གཅིག་ལུས་པའི་དུས་ཀི་ཚེས་གངས་ཀི་མིང་ཡིན་ལ། དྱེ་ནི་མར་ངོའ་ིཚེས་བཅུ་བཞི་ིད་ཡིན་
པས་དྱེ་ལ་གསོ་སོང་བཅུ་བཞི་པ་བས་ན། དྱེའི་རྱེས་ཐོགས་དྱེ་མ་ཐག་པའི་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་དྱེ་ཡར་ངོའ་ི
བཅུ་བཞི་ིད་ལ་བ་དགོས་ཏྱེ། གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་ན་གསོ་སོང་ས་མ་དྱེ་ཟིན་པའི་ཕྱི་ིན་ནས་བགངས་
པའི་ིན་ཞག་བཅོ་ལྔ་པའི་སྟྱེང་དུ་བ་དགོས་པས་ཁབ། གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་བྱེད་པའི་དུས་ཀི་ཟླ་བ་དྱེ་ལ་ཆད་
ལྷག་མི་འབྱུང་བས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་དྱེ་ལྟར་ན་གསོ་སོང་བཅུ་བཞི་པ་དང་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ཐམས་ཅད་ཚེས་
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བཅུ་བཞི་ཁོ་ན་ལ་བྱེད་དགོས་པས་སོན་མྱེད་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ལས་བྱུང་བའི་འདུལ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཁས་
བླངས་པ་དང་འགལ་ཏྱེ། ཁྱེད་ིད་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལས། ཧོར་ཟླ་དང་པོ་དང་བཅུ་གཅིག་པ་སོགས་དྲུག་གི 
མར་ངོའ་ིགསོ་སོང་རྣམས་རང་གི་ས་ལོགས་ཀི་གསོ་སོང་ཟིན་པའི་ཕྱི་ིན་ནས་བགངས་པའི་ིན་ཞག་བཅུ་
བཞི་པའི་སྟྱེང་དུ་བྱེད་པར་ཁྱེད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་གང་ཞིག ིན་ཞག་ང་དགུ་ན་ཚེས་ཞག་དྲུག་ཅུ་ལོངས་པར་
ཡང་ཁྱེད་ཀིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ལྟར་ཁས་བླངས་མོད་དྱེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། དྱེ་ལས་མར་ངོའ་ིྱེར་
དགུ་ལ་གསོ་སོང་བཅུ་བཞི་པ་འབྱུང་བའི་དུས་མིན་པ་གྲུབ་སྟྱེ། གསོ་སོང་མི་ཐུབ་པ་ས་རྟིང་གིས་ཀི་བར་དུ་
ཚེས་ཞག་དྲུག་ཅུ་འགོ་དགོས་པས་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་འདི་དཔད་དགོས་པར་སང་སྟྱེ། དིང་སང་
གསོ་སོང་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་དབྱེ་མྱེད་པར་རྩིས་མཁན་མཁས་པས་དག་པར་རྩིས་
པའི་ཚེས་གངས་ལས། ི་མ་རྱེ་རྱེས་ས་བར་རྩིས་ནས་གསོ་སོང་གི་ལག་ལྱེན་བྱེད་པར་སང་བ་འདི་ནི་ལུང་དང་
རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན་རྒྱུ་སྐར་ནི་སྐར་མཁན་གི་རྱེས་སུ་འབང་བར་བའོ་ཞྱེས་པའི་ལུང་
ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཟད་དྱེ་སྐར་མཁན་གིས་ཞག་མི་ཐུབ་དོར་ནས་རྩིས་ཟིན་པ་དྱེ་མི་ཤྱེས་པར་ཡང་ཞག་མི་
ཐུབ་དྱེ་འདོར་བར་སང་བའི་ཕྱིར་དང་། ས་ཚེས་ནི་ཞག་མི་ཐུབ་ཀི་དོན་ཡིན་ལ། སྤྱིར་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པའི་
དུས་དང་། ཁད་པར་ཡར་ངོས་ལ་ཞག་མི་ཐུབ་འདོར་བ་ནི། འདུལ་བ་པ་དག་གིས་ཐོས་ན་ངོ་ཚ་བའི་གནས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་རྣམས་ལ། ིན་ཞག་ཚེས་ཞག་ལྷག་ཆད་མྱེད་པར་སྐུད་པ་ལ་ཐུར་མ་
བརྒྱུས་པ་སོས་པས་ི་མ་བགང་། བཅུ་བཞི་པ་རྣམས་ལ་ིན་ཞག་ལས་ཚེས་ཞག་ི་མ་གཅིག་གིས་ས་བར་
བགངས་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ིན་གསོ་སོང་བྱེད་པའི་རྣམ་དབྱེ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་སང་བའི་ཕྱིར། རིགས་པ་
དང་འགལ་ཏྱེ། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལས་འབྱུང་བའི་རྩིས་ཤྱེས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ལོ་རྱེ་ལ་ཞག་མི་ཐུབ་བཅུ་
གཅིག་རྱེ་དོར་ནས། ཟླ་བ་བཅུ་གིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བས་པས་ཟླ་བ་སུམ་ཅུ་སོ་ཕྱྱེད་དང་གསུམ་ན་ཟླ་ཤོལ་དྱེ་
འདོན་པ་ཡིན། འདུལ་བ་ལས་ལོ་རྱེ་བཞིན་ཞག་མི་ཐུབ་དྲུག་དྲུག་རྱེ་དོར་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གིས་ཀི་རྣམ་གཞག་
མཛད་པས་ལོ་ལྔ་ལྔ་ན་ཟླ་ཤོལ་རྱེ་འདོན་པ་ཡིན་པ་ལ། ཁྱེད་ལྟར་ན་དཀར་རྩིས་པ་ལས་ཀང་ཞག་གཅིག་གིས་
ས་བར་རྩིས་པས་ཁྱེད་འདུལ་བའི་ལུགས་ཁས་བླངས་ནས་ལག་ལྱེན་ལ་ཞག་མི་ཐུབ་བཅུ་གིས་ལྷག་ཙམ་དོར་
བར་སོང་བའི་ཕྱིར་དང་། འཇིག་རྟྱེན་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ས་ཚེས་ཁས་ལྱེན་ནོ་སམ་ན། དྱེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ་འཇིག་རྟྱེན་
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པ་ལ་ཚེས་གངས་ཀི་རྣམ་གཞག་རང་རང་ཚུགས་པ་སྨྲ་རྒྱུ་མྱེད་ཀི་ཟླ་བ་་གང་བ་ལ་བཅོ་ལྔ་དང་། ཟླ་བའི་
དཀར་ཆ་སྟོང་པ་ལ་གནམ་སྟོང་གི་ཐ་སད་བྱེད་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། དྱེ་ལས་ཀང་ས་ཚེས་བྱེད་ན་ྱེས་པ་ས་མ་སོ་ན་
འདུག་པའི་ཕྱིར། མདོར་ན་ས་ཚེས་ཞྱེས་བ་བའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་ལུང་གིས་པོ་གང་ནས་ཀང་མི་འབྱུང་
ཞིང་མི་འཐད་ལ། རྒྱལ་ལ་སོགས་པའི་མར་ངོ་དྲུག་པོ་ལ་ིན་ཞག་ལས་ཚེས་ཞག་གངས་གཅིག་གིས་མང་བར་
བགང་བ་ནི་འདུལ་བའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དྱེ་ལའང་ས་ཚེས་ཀི་བར་ཆད་མྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཚེས་གངས་ནི། འཇིག་
རྟྱེན་པ་དང་བསྟན་བཅོས་པ་དང་། ཐ་སད་ཀི་གཞུང་ལུགས་པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཟླ་བའི་
དཀར་ནག་གི་ཆ་བཅོ་ལྔ་རྱེ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་འདི་ལ་སུས་ཀང་བསོན་དུ་མྱེད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་པར་སོས་
པ་དྱེ་ཙམ་གིས་ཆོག་གོ །རྣམ་མང་ལུང་གི་ལྟག་ཆུ་མ་ཆད་ཅིང་། །རིགས་ལམ་ངང་པའི་མགིན་དབངས་སྟོང་
ཕག་ཅན། །ལྱེགས་པར་བཤད་པའི་ཡིད་བཞིན་མཚོ་ཆྱེན་ནས། །རྟགས་ཏུ་འབྱེལ་བའི་གཏམ་གི་དགའ་སྟོན་
བ། །གིས་པ་དབར་གི་གཞིའི་ཆོ་ག་ལ། སོར་བ་དང་། དངོས་གཞི་དང་། དམིགས་བསལ་གི་ཆོ་ག་དོགས་
གཅོད་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྤྱིར་བ་བ་དང་། བྱེ་བག་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བ་བ། ཟླ་བ་ཕྱྱེད་ཙམ་གི་ས་རོལ་
ནས། གཙུག་ལག་ཁང་བི་དོར་བ་བ་དང་། སིན་བདག་དང་། ཞལ་ཏ་པ་དང་། སྤྱོད་ཡུལ་གི་གོང་དང་། ནད་
གཡོག་དང་བསོད་སོམས་དང་། སན་སིན་པར་བྱེད་པ་དང་། གནས་ཀི་བླ་མ་ཡོད་པ་དང་། འཐབ་ཀོལ་ཅན་
མྱེད་ཅིང་མི་འབྱུང་བ་དང་། ཟླ་བ་གསུམ་དུ་གནས་པ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བ་སོགས་ཀིས་སྟ་གོན་བ་
བའོ། །གིས་པ་ལ་གནས་མལ་དང་ཁིའུ་དང་ཆོལ་ཟངས་སོགས་ཚང་བར་སྟ་གོན་བ་ཞིང་དྱེ་སྟོབས་པའི་དགྱེ་
སོང་གཅིག་གམ་དུ་མ་བསྐོ་བར་བའོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན། དགྱེ་འདུན་གིས་སམ་ལས་བྱེད་པའི། དགྱེ་སོང་མིང་འདི་
ཞྱེས་བགི་བ་ཁོད་དགྱེ་འདུན་ལ་དབར་གི་གནས་མལ་སྟོབས་པར་སོའམ་ཞྱེས་དི་སོའ་ོཞྱེས་ལན་འདྱེབས། དགྱེ་
འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོན། དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དགྱེ་འདུན་ལ་དབར་གི་གནས་མལ་
སྟོབས་པར་སོ་ན། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་
དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་གནས་མལ་སྟོབས་པར་བསྐོ་སྟྱེ་དགྱེ་སོང་གནས་མལ་
སྟོབས་པ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དགྱེ་འདུན་ལ་དབར་གི་གནས་མལ་སྟོབས་སོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་ནི་
དགྱེ་འདུན་ནས་གསོལ། དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ནས་སོ་སྟྱེ། དྱེའི་སད་དུ་ནས་བསྐོ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་
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གང་དག་ནས་གསུངས་ཤིག མཇུག་བསྡུད་ནི་དགྱེ་འདུན་གིས་བཟོད་ཅིང་ནས། དྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོའ་ིབར་
བརོད་དོ། །དྱེས་གནས་མལ་སྟོབས་པ་དང་ཚུལ་ཤིང་བིམ་པ་ཡང་བའོ། །གནས་མལ་སྟོབས་མི་དགོས་ན་ཚུལ་
ཤིང་བིམ་པ་བསྐོ་བའི་ཆོ་ག་ནི། རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། དགྱེ་སོབ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ཁོད་དགྱེ་
འདུན་ལ་ཚུལ་ཤིང་བིམ་པར་སོའམ་ཞྱེས་དི་སོ་ན། གསོལ་གིས་ཀི་ལས། འཇུག་བསྡུད་དང་བཅས་པ་བརོད་
དོ། །དྱེས་ཚུལ་ཤིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་སྟ་གོན་བགིས་ཏྱེ། ཐལ་མོ་སར་ནས་འགྱེང་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་གསོལ། བཀ་
ཤིས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ན་ཁིམས་སུ་བ་བ་དབར་དགྱེ་འདུན་གིས་འཁྲུག་ལོང་མི་སྱེ་
བ་འདི་དང་། དབར་རལ་པ་དང་འགྲུམས་པ་བཅོས་པ་དང་། མཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་
ས་རྱེངས་འཆར་བར་མི་བ་བ་འདི་ཡོད་དྱེ་ཁྱེད་ཅག་ལས་གང་ཁིམས་སུ་བ་བ་འདི་དང་འདིས་གནས་འདིར་
གནས་པར་སོ་བ་དྱེས་ཚུལ་ཤིང་ལོང་ཞིག ཁྱེད་ཅག་ལས་སུས་ཀང་དབར་དགྱེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འཁྲུག་ལོང་
སྱེད་པར་མི་བ་བའོ། །ཁྱེད་ཅག་ལས་གང་གིས་འགའ་ཞིག་ཅུང་ཟད་ཤྱེས་པ་དྱེས་སྨྲོས་ཤིག ཁྱེད་ཅག་ལས་གང་
དབར་གི་ནང་དུ་དགྱེ་འདུན་ལ་འཁྲུག་ལོང་བསྱེད་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་གིས་ཕྱིས་ྱེ་བར་བརྟག་པར་
དགོངས་སོ་ཞྱེས་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་གོ་བར་བའོ། །འདི་ལས་བརྒྱར་གསུངས་ཤིང་སགས་ཆོག་མིན་ལ་མདོར་
གསུངས་པ་དྱེ་ིད་དོ། །འདི་ལ་བོད་རྣམས་ཁིམས་སུ་བ་བ་ཆུ་འགོར་ཟག་པ་མི་འདོར་བ་འདི་དང་ཞྱེས་གལ་
ཆུང་ཞིང་སྒྲུབ་ས་བ་ལུང་དང་མདོ་འགྱེལ་གང་ནས་མི་འབྱུང་བ་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟག་དཔད་མྱེད་པར་དོ་གལ་
ཆྱེན་པོས་བརོད་པ་ནི་རི་བོང་གི་ཅལ་དང་མཚུངས་སོ། །དྱེ་ནས་ཚུལ་ཤིང་བླང་བ་དང་དབར་ཁས་བླངས་བའི་
ཕྱིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀི་དགྱེ་འདུན་ཐུགས་བསྟུན་པར་བ་སྟྱེ། ལས་བྱེད་པ་པོས་དགྱེ་འདུན་
བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་དབར་ྱེ་བར་སྒྲུབ་པར་དབར་ཟླ་འབིང་པོའམ་ཐ་ཆུང་གི་
ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལགས་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་
ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་དྱེང་ཚུལ་ཤིང་བཞྱེས་ཏྱེ་སང་ནང་པར་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་ངོ་། །འདི་ནི་
གསོལ་བའོ། །དྱེ་ནས་བིམ་པ་པོས་དང་པོར་སྟོན་པའི་ཚུལ་ཤིང་བིམ། དྱེ་རྱེས་གནས་བརྟན་ནས་རིམ་པར་
བིམས་ཏྱེ། དགྱེ་ཚུལ་རྣམས་ཀི་ནི་རང་རང་གི་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་རྣམས་ལྱེན་དུ་གཞུག་བིམས་ཟིན་པ་
དང་དལ་བུས་འཇོག་ཏུ་བཅུག་སྟྱེ་གཉུག་མར་གནས་པའི་ཡང་ཚུལ་ཤིང་གཅིག་གནས་བརྟན་གི་བླང་། རྱེས་སུ་
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བིམས་པ་པོས་སྤྱོད་ལམ་འགྱེང་ཐལ་མོ་སར་དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ་གནས་འདིར་དགྱེ་
སོང་འདི་སྱེད་ཀིས་ཚུལ་ཤིང་བླངས་སོ་ཞྱེས་གོ་བར་བའོ། །འབི་ཁུང་པའི་ལས་ཆོག་ལས། དགྱེ་ཚུལ་འདི་སྱེད་
ཀིས་བླངས་སོ་ཞྱེས་བརོད་པ་དང་། གལ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ལན་དུ། ལྱེགས་པར་བཞྱེས་སོ་ཤིན་ཏུ་
བཞྱེས་སོ་ཞྱེས་བརོད་པར་བཤད་པ་ནི། དགག་དབྱེའི་རིགས་འདྱེ་ཡིན་གི་བཤད་པའི་ཁུངས་མྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་
གནས་མལ་གི་གཞི་དང་གནས་མལ་རྣམས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཞིན་བསྟབས་ཟིན་པའི་རྱེས་སུ་ཁྱེད་ཅག་ལས་
གང་གིས་ཀང་དགྱེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ལ་གདིང་བ་མྱེད་པར་ལོངས་སྤྱོད་པར་མི་བ་ཞྱེས་སོགས་བརོད་ཅིང་། 
སིན་བདག་དང་ཞལ་ཏ་བ་སོགས་ཀང་བརོད་པར་བའོ། །གིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ནི། གནས་སྟྱེང་
གཡོགས་དང་བཅས་པར་དགྱེ་འདུན་དུ་མ་ལོངས་པའི་དགྱེ་སོང་གི་མདུན་དུ། ཙོག་པུར་འདུག་ཅིང་ཐལ་མོ་
སར་ཏྱེ་བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་མཚམས་ཀི་ནང་དང་བཅས་པའི་གནས་
འདིར་འདི་ལྟ་སྟྱེ་གནས་རལ་བ་དང་འགྲུམ་པ་བཅོས་པའི་སད་དུ་དབར་ས་མ་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པར་ཁས་བླང་
ངོ་། །བདག་དབར་འདི་ན་མཆིས་ཤིང་བདག་གི་དབར་གི་གནས་ནི་འདི་ལགས་སོ་ཞྱེས་དང་། ཡང་ན་དབར་
ཕྱི་མ་ཞྱེས་ལན་གསུམ་བརོད་ནས་ཐབས་ལྱེགས་བ། སིན་བདག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན། སིན་བདག་མིང་འདི་
ཞྱེས་བགི་བ་དང་ཞལ་ཏ་བ་མིང་འདི་ཞྱེས་པ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་གི་གོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དང་། བོ་གཡོག་པ་
མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་ཞྱེས་བརོད་པར་བའོ། །འདི་གང་ཟག་ཁོ་ནའི་ལས་ཡིན་པས། གསུམ་མན་ཆད་ཀི་
གངས་མི་དགོས་སོ། །གིས་པ་དམིགས་བསལ་གི་ཆོ་ག་དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ་ལ། ཆོ་ག་དང་དོགས་པ་
བཅད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཞག་བདུན་པའི་དང་། ཞག་བཞི་བཅུ་པའི་གནང་བ་གསོལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་
ལས་ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་ལས་ཞག་གཅིག་ནས་བདུན་གི་བར་གིས་
གནང་བ་སྩོལ་བའི་ཆོ་ག་ནི། མཚམས་ནང་གི་དགྱེ་སོང་ཆོས་དགུ་ལྡན་གི་དྲུང་དུ། ཚུལ་དང་མཐུན་པས་ཙོག་
ཙོག་པུར་འདུག་སྟྱེ། བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་མཚམས་ཀི་ནང་དང་བཅས་
པའི་གནས་འདིར་དབར་ས་མ་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལས་བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ཞིག་
གི་སད་དུ་དགུང་བདུན་མཚམས་ཀི་སད་རོལ་དུ་མཆི་བ་དང་། དྱེ་ཚུན་ཆད་ཀིས་སར་མཆི་བར་བིན་གིས་
བརླབས་སོ་བདག་དབར་འདི་ན་མཆིས་ཤིང་བདག་གི་དབར་གི་གནས་ནི་འདི་ལགས་སོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་
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བརོད། མཇུག་ཐབས་ལྱེགས་བ། ཞག་གཅིག་དང་གིས་སོགས་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་སོད་དགོས་ན། ཞག་
གཅིག་ཞྱེས་སོགས་འདོན་པ་བརྱེ་བར་བའོ། །གིས་པ་ནི་ལས་བྱེད་པ་པོས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞག་བཞི་བཅུ་བིན་
གིས་བརླབས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་ཆྱེད་དུ་ཞག་བཞི་བཅུ་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་འགོ་བར་སོའམ། སོའ།ོ །དགྱེ་
འདུན་ལ་ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་གསོལ་བའི་ཕྱིར། རྟྱེན་དྱེས་ཕྱག་གསུམ་བས་ཏྱེ། རྒན་པའི་མཐར་ཙོག་པུར་
འདུག་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་མཚམས་ཀི་
ནང་དང་བཅས་པའི་གནས་འདིར། དབར་ས་མའམ་ཕྱི་མ་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པར་ཁས་བླངས་ཏྱེ་བདག་དབར་
འདི་ན་མཆིས་ཤིང་བདག་གི་དབར་གི་གནས་འདི་ལགས་པ་ལས་བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ཞག་
བཞི་བཅུ་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་ཆྱེད་ལ་མཚམས་ཀི་སད་རོལ་དུ་མཆི་བ་དང་ཚུན་ཆད་ཀིས་
སར་མཆི་བར་སོ་ན་ཐུགས་བརྩྱེ་བ་ཅན་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་བརྩྱེ་བའི་སད་དུ་བདག་དགྱེ་སོང་མིང་
འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ་ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ལན་གསུམ་བཟླས། ལས་བྱེད་པ་པོས་དགྱེ་
འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི་ནང་མཚམས་དང་བཅས་པའི་
གནས་འདིར་དབར་ས་མ་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པར་ཁས་བླངས་ཏྱེ་འདི་དབར་འདི་ན་མཆིས་ཤིང་འདིའི་དབར་
གི་གནས་འདི་ལགས་པ་ལས་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི་དགྱེ་འདུན་གི་ཆྱེད་ལ་ལས་མཚམས་ཀི་
སད་རོལ་ལ་མཆི་བ་དང་དྱེ་ཚུན་ཆད་ཀིས་སར་མཆི་བར་དགྱེ་འདུན་ལས་ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་གསོལ་ན་
གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན། དགྱེ་འདུན་གི་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། འདི་དབར་འདི་
ན་མཆིས་ཤིང་འདིའི་དབར་གི་གནས་འདི་ལགས་པ་ལས་དགྱེ་འདུན་གི་ཆྱེད་ལ་མཚམས་ཀི་སད་རོལ་དུ་མཆི་
བ་དང་། དྱེ་ཚུན་ཆད་ཀིས་སར་མཆི་བར་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ། དགྱེ་འདུན་གིས་ཞག་བཞི་བཅུའི་
གནང་བ་སྩོལ་ཏོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ་ནས་དགྱེ་སོང་
མིང་འདི་ཞྱེས་ནས། གསོལ་ལགས་ཏྱེ། དྱེའི་སད་དུ་འདིའི་དབར་འདི་ན་མཆིས་ཤིང་འདིའི་དབར་གི་གནས་
འདི་ལགས་པ་ལས་དགྱེ་འདུན་གི་ཆྱེད་ལ་ནས། གནང་བ་སྩོལ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་དགྱེ་སོང་མིང་ཞྱེས་
བགི་བ་ལ། ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་སྩལ་བར་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་ཅང་མ་གསུང་ཤིག གང་དག་མི་བཟོད་པ་དྱེ་
དག་ནི་གསུངས་ཤིག་ཅྱེས་བརོད་པ་གཅིག་དང་འཇུག་བསྡུད་བརོད་དོ། །དྱེ་ལྟར་དགྱེ་འདུན་ལས་ཞག་བཞི་
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བཅུའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་དྱེས་ཀང་ནམ་འགོ་བའི་ཚེ་མཚམས་ནང་དུ་དགྱེ་སོང་གི་མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབས་
དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ་གཞན་གི་ནི་ཞག་བཞི་བཅུའོ་ཞྱེས་དགྱེ་སོང་གི་མདུན་དུའོ། །ཞྱེས་དང་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་
པར། ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་ཐོབ་པའི་དགྱེ་སོང་གིས་ཀང་། ནམ་འགོ་བའི་ཚེ་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་དགྱེ་སོང་
གི་མདུན་དུ་སགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་འགོ་བར་བའོ། །ཞྱེས་ཞག་བརྒྱད་ནས་བཞི་བཅུའི་བར་བཞིན་
བིན་གིས་རློབ་པར་བཤད། དགྱེ་འདུན་གི་བ་བ་དྱེ་ནི་གནང་བ་སིན་པ་ཡིན་གིས་བིན་གིས་བརློབ་པ་དངོས་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྱེའི་སགས་ཆོག་ནི་ལས་བརྒྱ་རྩར་མ་གསུངས་ཀང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པར་རུང་མཐུན་སར་ཏྱེ་
གསུངས་པ་ནི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་མཚམས་ཀི་ནང་དང་བཅས་
པའི་གནས་འདིར་དབར་ས་མ་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལས་བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དགྱེ་
འདུན་གི་བགི་བ་ཞིག་གི་སད་དུ་དགུང་བརྒྱད་དམ། བཞི་བཅུ་མཚམས་ཀི་སད་རོལ་དུ་མཆི་བ་དང་། དྱེ་ཚུན་
ཆད་ཀིས་སར་མཆི་བར་བིན་གིས་རློབ་པ་དག་དབར་འདི་ན་མཆིས་ཤིང་བདག་གི་དབར་གི་གནས་ནི་འདི་
ལགས་སོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས། གིས་པ་དོགས་པ་བཅད་པ་ལ། ཞག་བཞི་བཅུར་བིན་གིས་བརླབ་པའི་
དོགས་གཅོད་དང་། ཞག་བདུན་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དོགས་གཅོད། དབར་གནས་ཀི་དུས་ལ་དོགས་གཅོད་
དོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་བསྐོ་བའི་ལས་ལ་སོ་བ་དི། སིན་པའི་ལས་ལ་གསོལ་བ་གདབ། ཁ་ཅིག དགྱེ་འདུན་གི་
དོན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སོ་བ་དི་བ་ཡིན་ལ། གང་ཟག་དང་དྱེའི་དབར་རལ་བའི་ྱེས་པ་སོང་བའི་ཆྱེད་ཀི་ཆ་ནས་
གསོལ་བ་གདབ་པ་ཡིན་གསུངས། ཁ་ཅིག་གང་ཟག་གི་བ་བ་ཆོས་ལྡན་ཞག་བདུན་གིས་མི་འགྲུབ་པ་རྣམས་ལ་
ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་སྩལ་དུ་རུང་བས་མདོར་ན་དགྱེ་འདུན་གི་དོན་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་སོ་བ་དི། གང་ཟག་རང་
གི་དོན་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ཡིན་གསུང་ངོ་། །འདིར་འདུལ་བ་འཛིན་པ་འབི་ཁུང་པ། ཞག་བཞི་
བཅུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་ལས་བྱེད་པ་པོས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་སོའམ་ཞྱེས་དི་བར་བཤད་པ་ནི། ཞག་བཞི་
བཅུའི་གནང་བ་དང་ཞག་བཞི་བཅུའི་བིན་བརླབས་མ་ཕྱྱེད་པས་ནོངས་པ་ཁོ་ནར་མ་ཟད། གནང་བ་སྩོལ་བའི་
ཚེ་ཡང་། ཞག་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་གནང་བ་སྩོལ་བར་བཞྱེད་པ་ཡང་། དྱེ་ལྟར་ན་ཞག་བདུན་གི་གནང་བ་ཡང་
ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྩོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་མྱེད་པས་ནོངས་པ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན། ཞག་བཅུ་བཞིའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་
དྱེས། ཞག་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་རྩི་བར་བིན་གིས་རློབ་པའམ་ཅིག་ཆར་བིན་གིས་རློབ་པ་གང་རུང་བ་
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བ་ཡིན་གི་ཞག་བརྒྱད་དང་བཅུའི་གནང་བ་སྟྱེར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སད་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཡང་གང་ཟག་གི་ཆོས་
ལྡན་གི་བ་བ་ཞག་བདུན་གིས་མི་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ། ཞག་བརྒྱད་ནས་བཞི་བཅུའི་བར་གི་བིན་བརླབས་བ་བར་
བ་འདུལ་དང་བུ་བཞྱེད་ཅྱེས་འབི་ཁུང་པ་གསུང་མོད། དྱེ་དག་གི་བཞྱེད་པ་དཔིས་ཕྱིན་པ་ཡིན་པ་མི་འད་ཞིང་། 
བིན་བརླབས་དྱེ་དང་དྱེ་དག་འཆགས་པ་ལ། རྩ་བ་ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་འཆགས་མི་འཆགས་ལ་རག་པ་
ཡིན་པ་ལས་གང་ཟག་གི་བ་བ་ཆོས་ལྡན་ཞག་བདུན་གིས་མི་འགྲུབ་པ་ལ། ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་སྟྱེར་བའི་
བཤད་པ་མདོ་རྩ་བ་དང་། ལས་བརྒྱ་རྩར་ནི་མི་འབྱུང་བས་དཔད་དགོས་པར་སང་ངོ་། །གིས་པ་ལ། འདུལ་
འཛིན་འབི་ཁུང་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་ལྟ་བུ་ཞག་ཅིག་སོད་པ་དྱེས་ཀང་། ཞག་གིས་ཀི་བིན་བརླབས་ངྱེས་པར་
བ་དགོས་ལ་ཞག་བདུན་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེས་ཀང་ས་རྱེངས་བརྒྱད་པ་འཆར་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། དྱེ་རུང་ན་
སན་ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེ་ཞག་བརྒྱད་པའི་ས་རྱེངས་ཤར་བའི་ཚེ་གསོག་འཇོག་ཏུ་མི་
འགྱུར་བར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་ཞྱེས་གསུང་བ་ནི་དཔད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། འདི་ལ་མཐར་ཐུག་
པའི་མཐའ་ནི་ཞག་བདུན་ིད་དོ་ཞྱེས་དང་། སགས་ཆོག་ལས་ཀང་དགུང་བདུན་ཞྱེས་འབྱུང་གི་བརྒྱད་མི་འབྱུང་
བ་དང་། མཚོན་བྱེད་ཙམ་ཡིན་པས་མི་འགལ་ན་འགྱེལ་པར་མཚོན་དོན་འཆད་པ་ན། གཅིག་ནས་དྲུག་གི་བར་
རྒྱས་པར་འབྱུང་ལ། བརྒྱད་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་དྱེས་བརྒྱད་ནས་བཞི་
བཅུའི་བར་བིན་གིས་རློབ་ཅྱེས་པའི་རང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཞག་གཅིག་ཁོ་ན་བིན་གིས་རློབ་པ་
མྱེད་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ཡང་འདོད་ན་འགྱེལ་ཆྱེན་དུ། དྱེ་ནས་ཞག་གཅིག་དང་གིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་དང་ལྔ་
དང་དྲུག་ཀང་བིན་གིས་རློབ་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཞག་གཅིག་བིན་གིས་
རློབ་པ་སྲིད་ན། ཞག་གཅིག་པོ་དྱེའི་ནང་དུ་འཁོར་བར་དྱེས་བིན་གིས་རློབ་པར་འདོད་དགོས་ལ། དྱེ་ཡང་འདོད་
ན། བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་ས་རྱེངས་འཆར་བར་མི་བའོ་ཞྱེས་པའི་འགྱེལ་ཆྱེན་དུ་ས་
རྱེངས་མ་ཤར་ཚུན་ཆད་ཀི་དུས་སུ་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་འདའ་བར་བྱེད་པ་ལ་ནི་ྱེས་པ་མྱེད་དྱེ་དྱེ་ལྟར་ཡང་
གལ་ཏྱེ་འགོ་ན་དྱེར་གནས་པར་མི་བའོ་ཞྱེས་ལུང་ཁུངས་སུ་དངས་པས་སོ། །སན་གི་བིན་བརླབས་དང་མི་
མཚུངས་ཏྱེ། ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་རློབ་པ་དང་། ཞག་བདུན་བིན་གིས་རློབ་པའི་ཁད་པར་མ་ཕྱྱེད་པས་
འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་རློབ་པ་དང་། ཞག་བདུན་བིན་གིས་རློབ་པ་ལ་ཁད་པར་མྱེད་
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ན། ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་རློབ་པའི་སན་དྱེ་ཆོས་ཅན། ཞག་བརྒྱད་དུ་བིན་གིས་རློབ་དགོས་པར་ཐལ། 
ཞག་བདུན་བིན་གིས་རློབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་ཆར་ལ་ལན་མྱེད་དོ། །གསུམ་པ་ཁས་ལྱེན་གི་དུས་ལ་
དཔད་པ་ལ། ཕལ་ཆྱེ་བ་དག་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་དང་། བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ཁས་ལྱེན་
ངྱེས་པ་ཅན་དུ་བཞྱེད་མོད། འདུལ་བ་ཚིག་ལྱེར། གོ་བཞིན་ཅན་གི་ཚེས་གཅིག་ནས། །ས་མའི་དབར་དྱེ་གཙོ་བོ་
ཡིན། །ཞྱེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་འདུལ་བ་ནས་ཡིད་ཆྱེས་པའི་ཁུངས་རྣམ་དག་མི་སང་གི་སྟྱེང་དུ་ཆར་ཆུའི་སང་
ཡོལ་ནས་དབར་གི་ཁས་ལྱེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། སྟོན་ཐོན་ནས་དགག་དབྱེ་བགིད་དགོས་པ་སོགས་མི་
རིགས་པ་མང་དུ་འབྱུང་བར་སང་ངོ་། །དྱེ་ལྟར་ན། དབར་ི་ལོག་ནས་སྟོན་ིན་མཚན་མམ་པའི་བར་གི་ཟླ་བ་
གསུམ་ནི་དབར་ས་མའི་ཁས་ལྱེན་གི་དུས་ཡིན་ལ། དྱེ་ལ་མ་གྲུབ་ན་དྱེ་ལས་ཟླ་བ་གཅིག་གིས་ཕྱི་བར་དབར་ཕྱི་
མའི་ཁས་ལྱེན་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ན་མཁས་པ་མ་ཡིན་པ་ཁ་ཅིག་ན་རྱེ། མདོ་རྩ་བར་ཚེས་བཅུ་དྲུག་
ལའོ། །དབར་ཟླ་འབིང་པོ་འི་ཕྱི་དྱེ་ིན་བར་གིའོ། །དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་འི་འོ། །ཞྱེས་པའི་རྒྱ་དཔྱེ་ལས་ཚེས་
གཅིག་ལའོ། །ཆུ་སྟོད་ཅན་གི་བར་མ་ཆད་པའོ། །ཡང་ན་གོ་བཞིན་ཅན་ལས་སོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་ནི་བྱུང་རྒྱལ་དུ་
སྨྲ་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཚེས་གཅིག་དང་བཅུ་དྲུག་སྐད་དོད་མི་གཅིག་པའི་ཕྱིར་དང་། དབར་ཟླ་འབིང་པོ་འི་ཕྱི་དྱེ་ིན་
གིའོ་དང་། ཆུ་སྟོད་ཅན་གི་བར་མ་ཆད་པ་ལའོ་ཞྱེས་པ་གིས་ཀི་སྐད་དོད་ཕྱོགས་འགོ་ཙམ་ཡང་མི་གཅིག་པའི་
ཕྱིར་དང་། མདོ་རྩ་བ་སོགས་ཀི་བོད་སྐད་དུ་ར་འབིང་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གང་བྱུང་བའི་རྒྱ་སྐད་ཀི་དཔྱེ་ལ་་
སྐར་གི་མིང་ཁོ་ནར་ངྱེས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་ཡང་དྱེ་ལྟ་ན་རྒྱ་དཔྱེ་ལས་ར་འབིང་སོགས་ཀི་རྣམ་
གཞག་མི་འབྱུང་བར་ཐལ་ལོ། །ཡང་རྒྱ་དཔྱེ་ལས་་སྐར་གི་མིང་ཅན་གི་ཟླ་བའི་ཐ་སད་འབྱུང་བ་དྱེ་བོད་དཔྱེ་ལ་
ར་འབིང་ཐ་ཆུང་གི་མིང་གིས་འགྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་ངྱེས་པ་ཡོད་ན། གོ་བཞིན་ཅན་གི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཞྱེས་
སོགས་འགྱུར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བས་པར་ཐལ་ཞིང་། དྱེ་ལྟར་ན་ཁྱེད་ཀི་ལུང་ཁུངས་གཅིག་པུ་དྱེ་ཁོ་ནར་ངྱེས་པ་དྱེ་
འགྱུར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ལུང་དུ་ཁས་ལྱེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དགག་དབྱེ་ལ། སོར་བ་
དང་། དངོས་གཞི་དང་། རྱེས་གསུམ། དང་པོ་ལ་རིང་བའི་སོར་བ་དང་། ྱེ་བའི་སོར་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱོད་
ཡུལ་དུ་བརོད་པ་ནས་སྱེང་ཁི་བརྒྱན་པའི་བར་དང་ནང་དང་བཅས་པ་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་བ་སོགས་ཞག་བདུན་
ནམ་བརྒྱད་ན་དགག་དབྱེ་འབྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྟྱེ་ཚེས་བཅུ་གསུམ་གི་ིན་བར་ཡན་ལ་ཟིན་པར་བས་ནས་
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ཚེས་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔའི་ིན་མཚན་གིས་ཀ་ཆོས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་ཞིང་། དགག་དབྱེ་
དངོས་གཞིའི་ལས་ནི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ས་རྱེངས་འཆར་ཀ་ཚུན་ཆད་དུ་ཟིན་པར་བའོ། །གིས་པ་ལ་དགྱེ་
འདུན་མཐུན་པ་སྒྲུབ། རྒྱུད་དག་པར་བ་བ་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་པོ་བསྐོ་བ། དང་པོ་ནི། ན་བ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱྱེན་
གིས་ལས་ཀི་གནས་སུ་འདུ་བར་མ་ནུས་པས་འདུན་པ་དང་དགག་དབྱེ་གང་རུང་གིས་ཀ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ནི། 
དགྱེ་འདུན་གིས་བསྐོས་པའི་ལྱེན་པ་པོའ་ིདྲུང་དུ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་དགག་
དབྱེ་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ལ། བདག་དགྱེ་སོང་བོ་འཚལ་བ་བོ་ཚབས་ཆྱེ་བ་སྡུག་བསལ་བ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་
ཡང་དགག་དབྱེ་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏྱེ། བདག་དགྱེ་སོང་བོ་འཚལ་བ་སྡུག་བསལ་བ་བོ་ཚབས་ཆྱེ་བ་མིང་འདི་
ཞྱེས་བགི་བ་དགྱེ་འདུན་ཆོས་བཞིན་དུ་མཛད་པ་ལ་འདུན་པ་འབུལ་ལོ། །བདག་ལ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་
དོགས་པའི་གནས་གསུམ་གིས་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བགིད་དོ། །འདུན་པ་དང་དགག་
དབྱེ་ཡང་བརོད་དོ། །བརོད་པར་ཡང་རིག་པར་བགིད་དོ། །ལན་གསུམ་བཟླས། ལྱེན་པ་པོས་དགྱེ་འདུན་ལ་
བརོད་པ་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་ནས་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་དགག་དབྱེ་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ལ། གནས་ག་
གྱེ་མོ་ཞིག་ན་དགྱེ་སོང་བོ་འཚལ་བ་ནས། ཞྱེས་བགི་བའི་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏྱེ། གནས་ག་གྱེ་མོ་ནས། ཞྱེས་
བགི་བ་དགྱེ་འདུན་ཆོས་བཞིན་མཛད་པ་ལ་འདུན་པ་འབུལ་ལོ། །མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དོགས་པའི་གནས་
གསུམ་གིས་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བགིད་དོ། །འདུན་པ་དང་དགག་དབྱེ་བརོད་
དོ། །བརོད་པར་ཡང་རིག་པར་བགིད་དོ། །ཞྱེས་ལན་ཅིག་བརོད། འདུན་པ་ཕུལ་བས་ལས་ལ་མི་མཐུན་པ་མི་
བསྱེད་ཡོངས་དག་ཕུལ་བས་དགག་དབྱེ་མས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །མཚམས་ནང་དྱེ་ན་ཡོད་པའི་དགྱེ་སོང་
དབར་གནས་པར་ཁས་མ་བླངས་པས་ཀང་དགག་དབྱེའི་ལས་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་དགོས་པ་འདའོ། །གཞན་དག་
དགག་དབྱེའི་སོར་ཆོག་ལ། དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་མ་ཐག ཕྱག་ཟིང་པོ་གསུམ་བྱེད་པ་དང་། དབར་གི་
ནང་དུ་ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཐམས་ཅད་བཟོད་པ་མཛད་པ་ཞུ་ཞྱེས་བརོད་པའི་ཕྱག་ལྱེན་བྱེད་པ་ནི་གཞུང་
འགྱེལ་ནས་བཤད་པ་མྱེད་ཅིང་དྱེས་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་བཟོད་གསོལ་གི་གོ་མི་ཆོད་དོ། །སོར་བའི་ཆོ་ག་
གིས་པ་ནི། གསོ་སོང་གི་སྐབས་ནས་བཤད་པ་ལྟར། ལས་གལ་དུ་འདུ་བའི་ས་རོལ་དུ་ལྟུང་བ་ཤྱེས་པ་ཕྱིར་
བཅོས་པ་ནས། ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་བར་རོ། །ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་
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རློབ་པ་སོར་ཆོག་ཏུ་བྱེད་ན་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལའང་སར་ལྟར་བཞི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །འབི་ཁུང་པ་འདིར་
དགག་དབྱེའི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་བྱེད་དོ་ཞྱེས་འཆད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ། དགག་དབྱེ་གང་དུ་བྱེད་པའི་གནས་
དྱེར་ཕལ་ཆྱེར་གསོ་སོང་གི་ལག་ལྱེན་དང་། གནས་ལ་བློ་མཐུན་མ་ཞིག་པར་ཡོད་དགོས་ཤིང་དྱེ་ཡོད་ན་དགག་
དབྱེའི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། གསོ་སོང་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་ཞིག་པའི་དབང་དུ་བྱེད་
ནའང་གནས་དྱེ་གསོ་སོང་གི་གནས་སུ་བློ་མཐུན་དགག་དབྱེའི་གནས་སུ་བློ་མཐུན་པར་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་དང་། གནས་དྱེར་དགག་དབྱེ་ཁོ་ན་བྱེད་ཀི་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་གཞན་མི་བྱེད་ནའང་གནས་དྱེ་དགག་
དབྱེའི་གནས་སུ་བློ་མཐུན་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དགག་དབྱེའི་ལས་དངོས་གཞི་དྱེ་གང་ཟག་གི་ལས་ཡིན་
གི་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་དངོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གལ་ཏྱེ་བློ་མཐུན་བྱེད་ན་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེའི་
གནས་སུ་བློ་མཐུན་པར་བགིའོ་ཞྱེས་འདོན་པ་ཡིན་དགོས་པ་ལས་དྱེ་ལྟར་ཡང་ཟྱེར་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། 
གིས་པ་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་པོ་བསྐོ་བ་ནི། ལས་བྱེད་པས་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ཁོད་དབར་གནས་
པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བྱེད་པར་སོའམ་སོའ།ོ །དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་
མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བགིད་པར་སོ་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་
ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་
བགི་བ་འདི་དགག་དབྱེ་བྱེད་པར་བསྐོས་ཏྱེ་དགྱེ་སོང་དགག་དབྱེ་བགིད་པ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི་དབར་
གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བགིད་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་ནི་འདི་ལྟར་བ་སྟྱེ། 
དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་
འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བགིད་པར་སོ་སྟྱེ་དྱེའི་སད་དུ་དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་འདི་དབར་
གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བགིད་པར་སོ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་
བ་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བགིད་པར་བསྐོ་བར་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་ཅང་མ་གསུང་ཞིག་
གང་དག་མི་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་གསུངས་ཤིག ཞྱེས་བརོད་པ་ཅིག་དང་མཇུག་བསྡུད་བརོད་དོ། །དྱེ་ནས་དགག་
དབྱེ་བ་བའི་ཕྱིར་དགྱེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་ནི། དགྱེ་འདུན་ནས་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་དགག་དབྱེ་བཅོ་ལྔ་
པ་ལགས་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། 
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དྱེང་དགྱེ་འདུན་དགག་དབྱེ་མཛད་དོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ལས་བརྒྱར་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བིན་གིས་བརླབ་པ་
རྣམ་པ་བཞི་འདིར་མཛད་ཅིང་སར་གསོ་སོང་གི་སྐབས་སུའང་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་དང་མདོ་བཏོན་ཟིན་པའི་
རྱེས་སུ་ལྟུང་མཐུན་བིན་གིས་བརླབས་པ་མཛད་ཅིང་། སོམ་དུའང་། གསོ་སོང་དྱེ་ལ་ལྟུང་བཅས་དང་། །དྱེ་ལ་
དགྱེ་འདུན་ཡིད་གིས་དང་། །རྩོད་དང་ངྱེས་ིད་མ་ཡིན་དང་། །དྱེའི་དོན་དུ་ལྔ་པོ་དག །ཐམས་ཅད་དགག་
དབྱེར་གཏོགས་པ་ཡིན། །ཞྱེས་བཤད་ཅིང་མདོ་རྩ་བར་ཡང་ལྟུང་མཐུན་བིན་གིས་རློབ་པ་གསོ་དགག་གིས་
ཀི་སོན་འགོར་བཤད་པ་མྱེད་པར་མ་ཟད་ཀི་འདི་གིས་ཀི་སྐབས་སུ་གསོལ་བའི་ལས་ཀི་འོག་ཏུ་བྱེད་པར་
མངོན་པས་ལྟུང་མཐུན་བིན་གིས་རློབ་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་སོན་འགོར་མ་ངྱེས་ཤིང་། དྱེར་མ་ཟད་ཀིས་ལས་
གལ་དུ་དྲུང་ན་མོ་ལ་བིན་གིས་རློབ་པ་དང་། ལས་བྱེད་པས་སྱེམས་ཀིས་བིན་གིས་བརློབ་པའང་ལས་བརྒྱར་
སོ་ཐར་གི་མདོ་བཏོན་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་བཤད་པས་རྣམ་པར་བཅད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཡན་ཆད་ནི་དགག་
དབྱེའི་སོར་བའི་ཆོ་ག་ཡིན་ལ། དངོས་གཞི་ལ་སྤྱིར་བཏང་དང་དམིགས་བསལ་གི་དགག་དབྱེའོ། །དང་པོ་ནི། 
བསྐོས་པ་དྱེས་རྩྭ་དུར་བ་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་བིམ་པར་བའོ། །རྩྭ་དྱེ་ཡུལ་རྟྱེན་གིས་ཀའི་ལག་
པས་ཕན་ཚུན་ནས་བཟུང་སྟྱེ། དགག་དབྱེ་བྱེད་པའི་མདུན་དུ་ཙོག་པུར་འདུག་ལ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་
གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་དགག་དབྱེ་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏྱེ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཡང་
དགག་དབྱེ་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ན། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་བདག་ལ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་
དོགས་པའི་གནས་གསུམ་གིས་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བགིད་ཀི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་
ཀིས་བདག་ལ་གདམས་སུ་གསོལ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་རྱེས་སུ་བསྟན་དུ་གསོལ། ཚེ་དང་
ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་རྱེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། ཐུགས་བརྩྱེ་བ་ཅན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་
བརྩྱེ་བའི་སད་དུ་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩྱེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ལྟུང་བ་ཤྱེས་ཤིང་མཐོང་ན་ཆོས་བཞིན་འདུལ་བ་
བཞིན་སར་བགིའོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་བརོད་དམིགས་ལ་གཅིག་གིས་ཀང་ཆོག མཇུག་ཐབས་ལྱེགས་བརོད་
དོ། །དྱེ་ནས་གཞན་གཅིག་གི་དྲུང་དུ་དྱེས་ཀང་དགག་དབྱེ་བའོ། །དྱེ་ནས་དགྱེ་འདུན་ནས་གསོལ་གནས་འདིར་
དགྱེ་སོང་འདི་སྱེད་ཀིས་དགག་དབྱེ་མཛད་དོ། །བཟླས་པ་གོ་བར་བས་པའི་རྱེས་སུ་གལ་ན་འཁོད་པ་རྣམས་
ཀིས། ལྱེགས་པར་དགག་དབྱེ་མཛད་དོ། །ཤིན་ཏུ་དགག་དབྱེ་མཛད་དོ། །ཞྱེས་བརོད་པར་བའོ། །ལྱེགས་པར་
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ཞྱེས་པ་ནི། མཛེས་ཤིང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྱེད་པའི་དོན་ནོ། །ཤིན་ཏུ་ཞྱེས་པ་འདི་ལ་བདག་ཅག་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་
དོ། །ཞྱེས་པའི་དོན་ནོ། །རྩྭ་ལ་འཆང་པ་གིས་བྱེད་པ་དང་རྩྱེ་མོ་གཅིག་དང་རྩ་བ་གཅིག་ཡུལ་ལ་བསྟན་པ་ན། 
རྩྱེ་མོ་དང་རྩ་བ་གཅིག་རྟྱེན་ལ་སྟོན་པ་དང་། ཡུལ་རྟྱེན་གིས་ཀས་རང་ཕྱོགས་ཀི་རྩ་བ་རོག་པས་མནན། རྩྱེ་མོ་
ལག་པས་བཟུང་བ་སོགས་ཀི་ལག་ལྱེན་བྱེད་མོད། ལས་བརྒྱ་དང་། མདོ་རྩ་འགྱེལ་ལས་བཤད་པ་མྱེད་པས་
མྱེད་མི་རུང་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ནི། དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་དྱེས་སིན་པར་བ་བའི་རྫས་
གང་ཡང་རུང་བ་ལ་སྤྱན་དང་པའི་ཚིག་བརོད་པ་སྟྱེ། བཙུན་པ་རྫས་འདི་ལྟ་བུས་ཀང་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་
འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བགིར་རུང་ངོ་། །ཞྱེས་བརོད་པར་བའོ། །འདིར་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་དྱེ་རང་གི་རྫས་ཅིག་
དགོས་པར་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པར་བཤད་དོ། །དྱེའི་འོག་ཏུ་དགྱེ་ཚུལ་རྣམས་ཀི་དགག་དབྱེ་དང་། དྱེའི་འོག་ཏུ་དགྱེ་
སོང་མ་དང་། དགྱེ་སོབ་མ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་རྣམས་ཀི་དགག་དབྱེ་བྱེད་པར་གསུངས་སོ། །དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་
པོ་ནི། བུད་མྱེད་ཀི་ཡུལ་ལ་ཡང་སྱེས་པ་ཁོ་ན་དགོས་པར་བཤད་ཅིང་། མཚན་གྱུར་པས་ཀང་དགག་དབྱེ་བྱེད་
པོ་མི་རུང་བར་བཤད་དོ། །གིས་པ་དམིགས་བསལ་གི་དགག་དབྱེ་ནི། དགྱེ་སོང་རྱེ་རྱེ་བ་གནས་པར་མི་ནུས་
པ་ཡིན་ན་ཚོགས་ཀི་དགག་དབྱེ་གོ་བར་བ་བ་དང་། དབར་གི་ནང་དུ་བ་བས་འགོ་དགོས་ན། ཚེས་བཅོ་ལྔའམ་
བཅུ་བཞིའམ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་དང་སར་ནས་དགག་དབྱེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བ་བ་དང་། དབར་བིན་གིས་
བརླབས་ཏྱེ་སོང་བས་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་དང་ཐུག་ན་དྱེར་དགག་དབྱེ་བས་པས་གོ་
ཆོད་པ་དང་། དགྱེ་སོང་འཐབ་དཀོལ་ཅན་འོང་བ་ཐོས་ན་གསོ་སོང་གིས་སམ་གསུམ་ཐལ་ནས། ་ཤི་གཅིག་
དང་སར་ནས་གསོ་སོང་བ་བ་རྣམས་གསུངས་སོ། །འདི་ནི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་བ་བའི་དབང་དུ་བས་ལ་
ས་མ་དྱེ་དག་ནི་གང་ཟག་རྱེ་རྱེ་བའི་དབང་དུ་བས་སོ། །ཁད་པར་ཚོགས་ཀི་དགག་དབྱེ་ལ་ནི་གློ་བུར་དུ་འགོ་
དགོས་པའི་རྐྱྱེན་བྱུང་ན་དགག་དབྱེ་བྱེད་པོ་བསྐོ་བའི་ལས་མྱེད་པར། མིག་སའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དགྱེ་
སོང་ཞིག་ལ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་དགག་དབྱེ་ལགས་ཏྱེ་བདག་དགྱེ་སོང་
མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཡང་དགག་དབྱེ་ལགས་ན། ཞྱེས་སོགས་ས་མ་བཞིན་བརོད་དོ། །དམིགས་བསལ་གི་
དགག་དབྱེ་གཞན་རྣམས་ལ་ནི་དུས་ཀི་ཁད་པར་མ་གཏོགས། ཆོ་ག་ནི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་བདྱེ་
བར་གནས་པའི་རྐྱྱེན་བརྟྱེན་པའི་ཚུལ་ལ། གོས་བརྟྱེན་ཚུལ། སན་བརྟྱེན་ཚུལ། གནས་མལ་བརྟྱེན་ཚུལ་
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ལོ། །དང་པོ་ལ་གོས་ཀི་ངོ་བོ་བརྟྱེན་པའི་ཚུལ་དང་། གོས་ཀི་རྒྱུ་བརྟྱེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གོས་ཀི་རྣམ་
པར་བ་བ་དང་། བིན་གིས་བརླབས་ནས་བཅང་བའི་ཚུལ། ཞར་ལ་ལྷུང་བཟྱེད་བིན་གིས་བརླབས་ནས་བཅང་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་རྣམས་ཀི་གོས་ཀི་རབ་
ཏུ་དབྱེ་བ་ནི་གསུམ་སྟྱེ། འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་དང་། ལྷག་པའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་དང་། མཁོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་
གོས་རྣམས་སོ། །བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པ་ལ་གོས་ཀི་དབྱེ་བ་འདི་མྱེད་དྱེ། གོས་བིན་གིས་རློབ་དགོས་པའི་
བཅས་པ་མ་མཛད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་ནི། བཅུ་གསུམ་སྟྱེ། སམ་སར་དང་བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་དང་། 
ཤམ་ཐབས་དང་། ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན་དང་། རྔུལ་གཟན་དང་། རྔུལ་གཟན་གི་གཟན་དང་། གདོང་ཕྱིས་དང་། 
རྣག་གཟན་དང་། གཡན་པ་བགབ་པ་དང་། སྐྲ་བཟྱེད་དང་། གདིང་བ་དང་། དབར་གི་གོས་རས་ཆྱེན་རྣམས་
སོ། །འདིར་འབི་ཁུང་འདུལ་འཛིན། ཞྭ་དང་། སྐྱེ་རགས་དང་། སྟན་ཁྲུ་གང་པ་ལྟ་བུ། འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཕན་
ཚེགས་ཞྱེས་ཐ་སད་བཏགས་ནས། དྱེའི་མིང་གི་བིན་གིས་རློབ་པའི་སགས་ཆོག་བྱེད་པ་ནི་རྣམ་པར་མ་
བརྟགས་པ་ཡིན་ཏྱེ། འདུལ་བ་ལས་དྱེ་དྱེ་ལྟར་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་དག་མཁོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་བཤད་
ཅིང་། དྱེའི་མིང་གིས་བིན་གིས་རློབ་པར་བཤད་ཀི། ཞྭ་དང་། རང་པའི་འབོབ་དང་། དཔྱེ་གཡོག་སོགས། རྱེ་རྱེ་
ནས་དྱེའི་མིང་གིས་བིན་གིས་རློབ་པར་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷག་པའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་ནི། འཚོ་བའི་
ཡོ་བད་ཀི་གོས་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་ལྷག་པོ་དག་དང་། མཁོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་ལྷག་པ་དག་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་། སམ་
སར་གིས་པ་དང་། ཞྭ་དང་སྐྱེ་རགས་གིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལྟ་བུའོ། །མཁོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་ནི། ཇི་སྐད་
བཤད་པའི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་དྱེ་དག་ཏུ་མ་གྲུབ་ཅིང་། གོས་ཀི་ཁད་པར་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ན། རུང་བ་
དང་མི་རུང་བ། དར་དང་གོས་དང་སམ་བུ་ལ་སོགས་པ། ནོར་གི་འདུ་ཤྱེས་སྱེ་བ་རྣམས་དང་། ཞྭ་དང་། སྐྱེ་
རགས་དང་། ཟླ་གམ་དང་། ཕྱམ་རྩྱེ་ལ་སོགས་པ། གོས་ཀི་འདུ་ཤྱེས་སྱེ་བ་རྣམས་སོ། །དོན་དྱེ་དག་ནི། ཇི་སྐད་
དུ། མདོ་རྩ་བར། ཆོས་གོས་གནང་བ་དྱེ་ིད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་བཅང་བར་བའོ་ཞྱེས་དང་། ཡོ་བད་ཀི་
གོས་ཀང་ངོ་ཞྱེས་དང་། གཞན་དུ་མ་ཡང་རུང་བར་བས་ཏྱེ་བཅང་བར་བའོ། །ཞྱེས་པའི་གཞུང་ཚན་གསུམ་
གིས་སོ་སོར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །སྤྱིར་བཏང་དུ། ཡོ་བད་གསུམ་པོ་འདི་གོས་ཁོ་ནའི་སྟྱེང་དུ་རྩི་བ་ཡིན་པས། 
སན་དང་ལྷུང་བཟྱེད་སོགས་ལ། ཡོ་བད་གསུམ་གི་སྒྲ་སར་བ། གཞུང་འགྱེལ་གི་དངོས་བསྟན་ལ་མྱེད་
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དོ། །གིས་པ་སགས་ཀི་ཆོ་ག་དང་། དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་སགས་ནི། ཚེ་
དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཆོས་གོས་བགིས་ལགས་པ། རུང་བ་སྤྱད་པར་
འོས་པ་འདི། ཆོས་གོས་སམ་སར་དུ་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །ལན་གསུམ་བཟླས། ཐབས་ཡིན་ནོ་ལྱེགས་སོ། །དྱེ་
བཞིན་དུ་བླ་གོས་ནས་དབར་གི་གོས་རས་ཆྱེན་གི་བར་སར་བར་བའོ། །ལྷག་པ་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་རློབ་པའི་
སགས་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་གོས་ལྷག་པ་རུང་བར་མ་
བགིས་པ་རུང་བར་བགི་བར་འོས་པ་འདི། མཁན་པོ་ལ་རུང་བར་བགིའོ། །མཁན་པོ་ལ་ཡིད་བརྟན་ཏྱེ་བཅང་
བར་བགིའོ། །ལན་གསུམ་བཟླས། ཐབས་ཡིན་ནོ་ལྱེགས་སོ། །འདི་མཁན་པོ་ཞྱེས་སོས་པ་ནི་མཚོན་བྱེད་ཙམ་
ཡིན་ནོ། །གསུམ་པའི་སགས་ཀི་ཆོ་ག་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། གོས་འདི་བདག་དང་ཚངས་པ་
མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་མཁོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་སུ་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་དང་། ཐབས་
ལྱེགས་བའོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་པའི་དོན་ནི། འཆང་བ་དང་འབལ་བའི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་
པ་དང་། ཤན་མི་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆྱེད་ཡིན་ནོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི་གང་ཟག་གི་ལས་ཀི་དབྱེ་བར་
བཤད་པ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། འཚོ་བའི་ཡོ་བད་གནང་བའི་རྟྱེན་གི་གང་ཟག་ནི་དགྱེ་སོང་ཕལ་ཆྱེ་བ་
ཡིན་ལ། གིས་པ་རྟྱེན་གི་གང་ཟག་ནི། སིད་དྱེ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ཐོབ་པ་ཉུང་བ་དང་། ཡུལ་ངན་པ་ན་
གནས་པ་དང་། ཤིག་དང་སྲོ་མ་མང་བ་དང་། རྔུལ་དང་དི་མང་བ་དང་། ལྷ་ལས་ཚེ་འཕོས་པ་དང་། ོན་མོངས་
པ་དག་གི་གྱེན་པོས་སོ་སོར་བརྟགས་ཏྱེ་འཆང་བ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་གནང་བའི་རྟྱེན་གི་གང་ཟག་ནི་ཐོས་
པ་དང་འཁོར་མང་ཞིང་བསོད་ནམས་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་། སངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གིས་ཀི་ཡིད་དམ་
དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་སོ། །བསམ་པ་ནི། འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ལ་རང་གི་དང་། ལྷག་པའི་ཡོ་བད་ལ་གཞན་གི་དང་། 
མཁོ་བའི་ཡོ་བད་ལ་རང་གཞན་གིས་ཀའི་བློས་བཅང་ངོ་། །དངོས་པོ་ནི། སྤྱིར་བཏང་ལ་ཡོ་བད་དང་པོ་མཚོན་
གིས་དས་པ་ཞིག་དགོས་ཏྱེ། མཚོན་གིས་མ་དས་པའི་གོས་བཅང་བར་མི་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྲུབ་
པ་ནི་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། གཞན་དག་ལ་ནི་ངྱེས་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །ཆོས་གོས་དངོས་ཀི་བིན་
བརླབས་འཆགས་པ་དང་། རུང་བ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བིན་བརླབས་ས་མ་བས་ཤིང་མ་ཕྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་
དགོས་ཏྱེ། སགས་ཆོག་ལས། ཆོས་གོས་བགིས་ལགས་པ་རུང་བ་སྤྱད་པར་འོས་པ་འདི་ཞྱེས་གསུངས་པའི་
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ཕྱིར་རོ། །དམིགས་བསལ་ལ་མཚོན་གིས་མ་དས་པ་དང་། ཁ་མ་སྒྱུར་བ་དང་། ཁིམ་པའི་གོས་དང་། ཕྱིང་པ་
དང་། ལ་བ་དང་། བྱེའུ་ཕྲུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཆོས་གོས་ཀི་བིན་བརླབས་འཆགས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་
སྐད་དུ། གཞན་མྱེད་ན་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་། བིན་བརླབས་ཆགས་སོ། །མ་དྱེས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཁིམ་དུ་རུང་
བའི་རྣམ་པ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །འདི་ཡང་འཆང་འབལ་གི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་ཙམ་གི་སགས་རྟྱེན་གི་
བིན་བརླབས་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི། ཆོས་གོས་དངོས་ཀི་བིན་བརླབས་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཆོས་གོས་ཀི་དོན་བྱེད་
པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། བགིས་ལགས་པ་རུང་བ་སྤྱད་པར་འོས་པ་ཞྱེས་པའི་ཁད་པར་གི་ཆོས་དྱེ་དག་མ་
ཚང་བའི་ཕྱིར། འདིར་ཁ་ཅིག་སམ་སར་ལ་དས་དྲུབ་ངྱེས་པར་དགོས་ཟྱེར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གལ་ཏྱེ་
འབོར་པ་ཡོད་ན་ལྷན་ཐབས་གླན་ནོ་ཞྱེས་དང་། གོས་སྱེང་པ་དག་ནི་མི་དྲྭ་བར་ལྷན་ཐབས་བརླན་ཅིང་། དྲུབས་
སོ་ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པ་ལས། ཆོས་གོས་བརླག་པ་ིད་དང་། ཆོས་གོས་ཚིག་པ་
ིད་ལ་སོགས་པའི་རྐྱྱེན་དྱེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་ན་སམ་སར་ལ་ཡང་དས་ཤིང་དྲུབ་པ་ཆོས་གོས་ིད་དུ་བིན་གིས་
བརླབ་བོ། །ཞྱེས་བ་བའི་ངྱེས་པ་ནི་མྱེད་དོ། །ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །ཡང་ཆོས་གོས་དངོས་ཀི་བིན་བརླབས་
འཆགས་པ་ལ། རང་དབང་བ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་མིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བརན་པོ་ཡང་ཡོད་ཅིང་བདོག་ནའོ་
ཞྱེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ལྟར་ན་ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་ནང་ཕན་ཚུན་དུ་གཅིག་ལ་ཅིག་ཤོས་ཀི་བིན་བརླབས་
འཆགས་པ་ཡང་གྲུབ་བོ། །དྱེ་ལྟར་ན། བླ་གོས་ཀི་དབིབས་དང་ཚད་དུ་གྲུབ་པ་ལ། སམ་སར་དུ་བིན་གིས་རློབ་
དགོས་པ་བྱུང་བའི་ཚེ། སགས་ཀི་ཆོ་ག་ལ་བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཆོས་གོས་བགིས་ལགས་པ་རུང་བ་
སྤྱད་པར་འོས་པ་འདི་ཞྱེས་བརོད་དགོས་ལ། ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སམ་སར་དུ་བིན་
གིས་རློབ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་ཚེ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་གོས་འདི་ཞྱེས་བརོད་ཀི་རུང་བ་སོགས་
མི་བརོད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ན་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་བིན་བརླབས་ལ། གོས་དངོས་ཀི་བིན་བརླབས་དང་། སགས་རྟྱེན་
གི་བིན་བརླབས་གིས་ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། དྱེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ན། འདུལ་བ་འཛིན་པ་གང་དག ཆོས་གོས་ཀི་བིན་
བརླབས་ཐམས་ཅད་དངོས་ཀི་བིན་བརླབས་དང་། རྒྱུའི་བིན་བརླབས་གིས་སུ་བསྡུད་པ་ཡང་ཁྱེགས་པ་ཡིན་
ནོ། །བིན་བརླབས་ཕྱི་མ་གིས་པོ་འདི་ཡང་། ཆོས་གོས་ལ་ཡིན་གི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་མ་ཡིན་
ཏྱེ། དྱེ་དག་ལ་དྱེའི་བཤད་པ་ཡང་མྱེད་ཅིང་དགོས་པ་ཡང་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཅི་སྟྱེ་རིང་འགག་ལྟ་བུ་རྔུལ་
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གཟན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། ཡིན་མོད་དྱེ་ནི་སགས་རྟྱེན་གི་བིན་བརླབས་མ་ཡིན་ཏྱེ་
དངོས་ཀི་བིན་བརླབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྔུལ་གཟན་མི་ལྡན་པའི་དགྱེ་སོང་གིས་རྔུལ་གཟན་དངོས་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་ལ་སགས་རྟྱེན་གི་བིན་བརླབས་སམ། རྒྱུའི་བིན་བརླབས་བགིས་ནས་ངྱེས་པར་བཅང་དགོས་པ་མ་ཡིན་
ཏྱེ། རྔུལ་གཟན་དང་བལ་བ་ལ་འབལ་བའི་སང་ལྟུང་དུ་གཏོགས་པའི་ྱེས་པ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་
ཆོས་གོས་གསུམ་པའི་སངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཏྱེ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་མཁས་པ་གང་དག་
གསྱེར་དང་དབིག་ལ་སོགས་པ་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དུ་འདོད་པ་ཡང་ནོར་བ་ཡིན་ཏྱེ། ལྷག་པའི་ཡོ་བད་ལ་གོས་
ཀིས་ཁབ་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྷག་པའི་ཡོ་བད་ཅྱེས་པ་ནི་དགྱེ་སོང་གི་ཡོ་བད་རུང་བ་ཁོ་ན་ལ་བཤད་
པའི་ཕྱིར། ཡང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་གང་དག གོས་སུ་མ་ངྱེས་པའི་ཟོང་ཐམས་ཅད་མཁོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་འདོད་པ་
ཡང་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལ་ཡང་གོས་ཀིས་ཁབ་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། མཁོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་བརླབས་རུང་གི་
དངོས་པོ་ཡིན་ན་དགྱེ་སོང་ལ་རུང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། མཁོ་བའི་ཡོ་བད་ཡིན་ན་བིན་གིས་
བརླབས་དགོས་པས་ཁབ་ལ། གོ་ཁབ་དང་རྟ་དང་གླང་པོ་དང་ཞིང་ཁང་བིན་གིས་བརླབ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་
དང་། སགས་ཀི་ཆོ་ག་ལས་ཀང་། གོས་འདི་ཞྱེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ཞར་ལ་ལྷུང་བཟྱེད་བིན་གིས་
བརླབས་ནས་བཅང་བའི་ཚུལ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ལ། དངོས་དང་ཞར་ལས་བྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་སགས་
ཀི་ཆོ་ག་དང་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་རྟྱེན་གིས་ཀ་འགྱེང་སྟྱེ། ལྷུང་བཟྱེད་གིས་ཀའི་ལག་པ་
གཡོན་པའི་མཐིལ་དུ་བཞག་གཡས་པས་ཁ་བཀབ་ལ། བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་
བགི་བའི་ལྷུང་བཟྱེད་ཟས་ལ་སྤྱད་པར་འོས་པ། དང་སྲོང་གི་སོད་འདི། བསང་བའི་སོད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་བོ་
ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས་ལ་ཐབས་ལྱེགས་བའོ། །གིས་པ་ལ་དགོས་པའི་དོན་ནི། ལྷུང་བཟྱེད་མྱེད་ན། ལྷུང་
བཟྱེད་དང་མི་ལྡན་པའི་ྱེས་པ་འབྱུང་ལ། ཡོད་ཀང་བིན་གིས་མ་བརླབས་ན་ལྷུང་བཟྱེད་འཆང་བ་འབྱུང་བས་དྱེ་
བསལ་བའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཡང་ལྷུང་བཟྱེད་བིན་བརླབས་ལ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྱེ། དངོས་ཀི་བིན་བརླབས་
དང་། རྣམ་བརྟགས་ཀི་བིན་བརླབས་སོ། །དང་པོ་ནི། ལྷུང་བཟྱེད་དང་མི་ལྡན་པའི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་ཤིང་། བིན་
གིས་མ་བརླབས་པའི་ལྷུང་བཟྱེད་ཞག་བཅུ་ལས་འདས་པར་འཆང་བའི་ྱེས་པ་ཡང་ཁྱེགས་ལ། གིས་པས་ནི། 
ལྷུང་བཟྱེད་ཞག་བཅུ་འཆང་བའི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་བརྟགས་ལ་ཡང་གིས་ཏྱེ། ཆོ་གའི་སོ་ནས་
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རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་བིན་བརླབས་དང་། གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བསོ་ངྱེས་པ་ཙམ་གི་རྣམ་པར་
བརྟགས་པའོ། །ཆོས་གོས་ལ་ཡང་བིན་བརླབས་འདི་གིས་ཡོད་མོད། ཡོ་བད་གསུམ་པོ་སོ་སོའ་ིབིན་
བརླབས་དང་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་འདི་ལ་བསམས་ནས་བོད་ཀི་འདུལ་འཛིན་ཁ་ཅིག ལྷུང་བཟྱེད་ལ་
ཡང་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་དང་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་གིས་སུ་འབྱེད་པ་ཡོད་དོ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དོན་ནི། གང་
ཟག་གི་ལས་ཀི་རང་གངས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གི་དོན་ནི། ལྷུང་བཟྱེད་དྱེ་བིན་གིས་
རློབ་པའི་ཚེ། མཚམས་ནང་དྱེ་ན་ཡོད་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ། བསྟན་ནས་བིན་གིས་རློབ་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། 
ལྷུང་བཟྱེད་ཀང་མི་ཆུང་ངམ། མི་ཆྱེའམ། མི་སའམ་ཞྱེས་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྟན་ནས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདི་
དང་པོ་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཕྱིས་ཀང་དགག་བ་དང་དགོས་པ་མཚུངས་
པའི་ཕྱིར། དྱེའི་ཕྱིར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སགས་ཆོག་ལས། བགིས་ལགས་པ་རུང་བ་སྤྱད་པར་འོས་པ་
ཞྱེས་ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་སྐབས་སུ་མི་འབྱུང་བ་ནི། ལྷུང་བཟྱེད་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྟན་པ་སོན་དུ་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་
གིས་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་གོས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སགས་ཆོག་ལས་དྱེ་ལྟར་འབྱུང་ལ། འདིར་མི་
འབྱུང་བའི་ཁད་པར་གང་ཡིན་སྟོན་དགོས་སོ། །ཡང་ན་གོས་ལ་ནི་གོས་ཀི་དབིབས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དང་། མ་ཟིན་
པ་དང་། མི་རུང་བ་ཁིམ་པའི་གོས་དང་། སྤུ་ཅན་ལྟ་བུ་དང་། ཁད་པར་མི་འོས་པ་ཁྲུ་གང་ཙམ་ལ་ཡང་གོས་ཀི་
བིན་བརླབས་འཆགས་པ་ཡོད་ལ། ལྷུང་བཟྱེད་ལ་ནི་དྱེ་ལྟ་བུ་མྱེད་པ་དྱེ་སགས་ཆོག་གིས་ལས། བགིས་
ལགས་པ་ཞྱེས་སོགས་འབྱུང་མི་འབྱུང་གི་ཁད་པར་ཡིན་ལ། དྱེའི་ཕྱིར་ལྷུང་བཟྱེད་ལ་ལྟོས་པའི་མཁོ་བའི་ཡོ་
བད་ཆ་མཐུན་པའི་བིན་བརླབས་མ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཞར་བྱུང་གི་བིན་བརླབས་འབྱུང་བའི་ཚུལ་
ལ། ཆོས་གོས་ཀི་བིན་བརླབས་འབྱུང་ཚུལ་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་བིན་བརླབས་འབྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། 
བིན་བརླབས་འཇིག་པའི་རྒྱུ་གཞན་མ་བྱུང་ན་སགས་ཀིས་དབྱུང་དགོས་པས། དྱེའི་སགས་ཀི་ཆོ་ག་ནི། ཡུལ་
རྟྱེན་གིས་ཀ་འགྱེང་བའི་སྤྱོད་ལམ་གིས། བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཆོས་
གོས་བགིས་ལགས་པ་རུང་བར་སྤྱད་པར་འོས་པ་འདི། ཆོས་གོས་སམ་སར་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལས། དྱེ་
ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་དྱེ་སར་དབྱུང་བར་བགིའོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་བརོད་ལ་ཐབས་ལྱེགས་བའོ། །འཚོ་བའི་ཡོ་
བད་ལྷག་མ་དང་། ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དང་། མཁོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་བིན་བརླབས་དབྱུང་བ་ལ་ཡང་། རིགས་པ་དྱེས་
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མཚོན་ནས་ཤྱེས་པར་བའོ། །དགོས་པའི་དོན་ནི། བིན་གིས་བརླབ་པ་ས་མ་ཆགས་ལ། མ་ཕྱུང་ན་བིན་
བརླབས་ཕྱི་མ་མི་འཆགས་པས་དྱེ་ཆགས་པའི་ཆྱེད་ཡིན་ནོ། །བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་དབྱུང་བ་གིས་ཀ་ལ། 
ཡུལ་དགྱེ་སོང་མྱེད་ན་རང་གཅིག་པུས་འགྲུབ་ལ། བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་ནི་དངོས་སུ་དགོས་
ཤིང་། དབྱུང་བ་ལ་ནི་དངོས་པོ་དྱེ་དངོས་སུ་ཡོད་ངྱེས་པར་མི་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གནས་སུ་ཕྱིན་པར་མི་
འགྱུར་ན་ཆོས་གོས་ཀི་ཕྱུང་སྟྱེ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་ཆོ་གའི་རྣམ་པའོ་ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །ཞར་ལ་འདི་
དཔད་པར་བ་སྟྱེ། འདུལ་བ་འཛིན་པ་འབི་ཁུང་པ་ན་རྱེ། ཞྭ་དང་སྐྱེ་རགས་དང་སྟན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་མིང་
གིས་བིན་གིས་རློབ་ལ། དབྱུང་བའི་ཚེ་ཡང་ཞྭ་དང་སྐྱེ་རགས་ལ་སོགས་པའི་བིན་བརླབས་མི་འཆགས་པ་ཡིན་
ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ནོར་བ་ཡིན་ཏྱེ། རང་མིང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གོས་ལ་འཚོ་བའི་ཡོ་
བད་བཅུ་གསུམ་འདུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྭ་དང་སྐྱེ་རགས་སོགས་ལ་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཕན་ཚེགས་ཞྱེས་ཁྱེད་
འདོད་མོད། དྱེའི་ཐ་སད་བཏགས་པ་ནི་འདུལ་བའི་གཞུང་འགྱེལ་གང་ན་ཡང་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་
ཤུབས་དང་། རང་པའི་འབོབ་དང་། ལྷྷྭམ་གི་ཡུ་བ་དང་། ཟླ་གམ་དང་། ཕྱམ་ཙེ་དང་། ཕྱར་བུ་སོགས་ཀང་རང་
མིང་གིས་བིན་གིས་རློབ་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཁྱེད་ཀིས་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་བཅུ་གསུམ་
ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་གི་བིན་བརླབས་ཕྱུང་ནས་དྱེ་ལ་གཞན་གི་ནི་བིན་བརླབས་བྱེད་པ་དྱེ་ལ། རྒྱུའི་
བིན་བརླབས་སུ་འདོད་པ་དྱེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱུའི་བིན་བརླབས་ཆགས་པ་ལ་གང་དང་གང་ཡིན་
པ་དྱེའི་རྒྱུ་རུང་ཞིང་བསམ་པས་བསོས་པ་གཅིག་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། སགས་རྟྱེན་གི་བིན་བརླབས་ཀི་ཁད་
པར་མ་ཕྱྱེད་པར་སང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ད་ནི་ཞར་ལ་སགས་རྟྱེན་བིན་གིས་རློབ་པའི་སགས་ཀི་ཆོ་ག་ནི་ཁིམ་པའི་
གོས་ཡན་གོས་ཁྲུ་གང་དུ་ལོངས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ཡུལ་རྟྱེན་གིས་ཀའི་ལག་པར་བཟུང་སྟྱེ། ཚེ་དང་
ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་གོས་འདི་ཆོས་གོས་སམ་སར་དུ་བིན་གིས་
བརླབས་སོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས་ལ་ཐབས་ལྱེགས་བའོ། །ཞར་ལ་འདི་ཤྱེས་དགོས་ཏྱེ། སྟན་དུ་གྱུར་པའི་
གོས་ཁྲུ་གང་དུ་ལོངས་ཡན་ཆད་ལ། མཁོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་དགོས་ཏྱེ། གཞན་དུ་ན་གོས་ཞག་
བཅུ་འཆང་སང་གི་ྱེས་པ་མི་ཁྱེགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་བིན་བརླབས་དབྱུང་བ་ནི། ཡུལ་
རྟྱེན་གིས་ཀའི་ལག་པ་ཡ་རྱེས་བཟུང་སྟྱེ་བིན་བརླབས་དབྱུང་བའི་སགས་ཆོག་བའོ། །གིས་པ་གོས་ཀི་རྒྱུ་
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བརྟྱེན་པའི་ཚུལ་ལ། ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་ནི་གིས་ཏྱེ། དར་དང་རས་ལ་སོགས་པ་གོས་དངོས་ཡིན་པ་དང་། མ་
ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུའི་བིན་བརླབས་ལ། དྱེའི་སགས་ཆོག་ནི་སར་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་སྐབས་
སུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ལས་བརྒྱ་རྩར་ཆོས་གོས་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་རྒྱུའི་བིན་བརླབས་བཤད་ཅིང་། ཡོ་བད་ལྷག་མ་
རྣམས་རྒྱུའི་བིན་བརླབས་མ་བཤད་པ་ལྟར་མི་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཡོ་བད་ལྷག་མ་ལ་འབལ་སང་གི་ྱེས་པ་མ་
བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། གདིང་བ་ལ་ཞག་དུ་མི་ལྡན་པའི་ྱེས་པ་གཅིག་བཤད་ཀང་ྱེས་པ་དྱེ་ཁྱེགས་པའི་ཡན་
ལག་ཏུ་སགས་རྟྱེན་བིན་གིས་རློབ་པ་དང་། རྒྱུའི་བིན་བརླབས་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། དང་པོ་བསྱེན་རྫོགས་
ཀི་ཚེ་ཡང་ཆོས་གོས་གསུམ་ཁོ་ན་ཁོ་ན་ལ་བིན་བརླབ་གསུམ་པོ་གང་རུང་བས་ནས། བསྒྲུབ་བ་ལ་སྟྱེར་དགོས་
པར་བཤད་ལ། ཡོ་བད་ལྷག་མ་གཞན་ལ་དྱེ་ལྟར་དགོས་པའི་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ལྟར་ན་དིང་སང་ལག་
ལྱེན་པ་དག་བསྱེན་རྫོགས་ཀི་ཚེ་མཁན་པོས་གདིང་བ་ཚིག་གིས་སོ་ནས་སྟྱེར་བ་ཙམ་བྱེད་པ་ལ་ནི་དགོས་པ་
དང་བཤད་པ་གང་ཡང་མྱེད་དྱེ། ཡོ་བད་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། བིན་གིས་མ་
བརླབས་པར་གཏད་པ་ཙམ་གིས་དགོས་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་གོས་བཞིན་དུ་གདིང་བ་ཡང་མཁན་
པོས་བིན་གིས་བརློབ་པ་དགོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གོས་ཀི་རྒྱུ་གིས་པ་ལ། རིན་པོ་ཆྱེའི་ཆར་གཏོགས་
དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་དང་། དྱེ་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ནི། སར་བཤད་པའི་རུང་བ་གསུམ་པོ་གང་རུང་བས་
ནས་བཅང་བར་བ་སྟྱེ། གཞན་དུ་ན་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་རྱེག་པའི་སང་བར་གཏོགས་པའི་ྱེས་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་ནི། རྟ་དང་། གླང་པོ་དང་། གོ་ཆ་དང་། མཚོན་ཆ་དང་། ཞིང་དང་། ཁང་པ་དང་། སན་དང་། 
འབས་བུའི་ཁད་པར་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་དྱེ་དག་ལ་ནི་རུང་བའི་ཁད་པར་གང་ཡང་མ་བས་པར་ཟས་དང་གོས་
ཀི་ཆྱེད་དུ་དགྱེ་སོང་གིས་བདག་གིར་བཟུང་བ་ཙམ་ལ་ྱེས་པ་ཡོད་པར་མ་བཤད་དོ། །གིས་པ་སན་བརྟྱེན་
པའི་ཚུལ་ལ། སན་དངོས་ཀི་བརྟྱེན་ཚུལ་དང་། དྱེའི་རྒྱུ་བརྟྱེན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། སན་གི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་
དང་། དྱེ་བིན་གིས་རློབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། འདིར་སན་ནི་དི་རོ་རྱེག་བ་གསུམ་གི་བདག་ིད་དུ་གྱུར་
པའི་ཁམ་ཟས་གཅིག་ཡིན་ལ། དབྱེ་ན་བཞི་སྟྱེ། དུས་སུ་རུང་བ་དང་། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་། ཞག་བདུན་པ་
དང་། འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བའོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། རྒྱུ་དུས་སུ་རུང་བ་ལས་སར་བ་དང་། 
ཞག་བདུན་པ་ལས་སར་བ་དང་། འཚོ་བཅང་ལས་སར་བའི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་རྣམས་སོ། །དུས་སུ་རུང་བའི་
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སན་བིན་གིས་རློབ་པའི་བཤད་པ་མྱེད་ཅིང་། བིན་གིས་བརླབ་མི་དགོས་ཏྱེ། སན་བིན་གིས་བརླབས་པའི་
དགོས་པ་ནི། སོག་འཇོག་ཁྱེགས་པའི་ཆྱེད་ཡིན་ལ། དུས་རུང་ནི་བིན་གིས་མ་བརླབས་ཀང་རང་དུས་མ་འདས་
ཀི་བར་དུ་སོག་འཇོག་མི་འབྱུང་ལ། རང་དུས་ལས་འདས་ན་བིན་གིས་བརླབས་ཀང་སོག་འཇོག་མི་ཁྱེགས་
པའི་ཕྱིར། སན་ཕྱི་མ་གསུམ་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་ཟ་བ་ནི་ནད་པ་ཁོ་ན་ལ་གནང་བ་ཡིན་ལ། བིན་གིས་མ་
བརླབས་པར་ཟ་བ་ནི་རྟྱེན་གི་གང་ཟག་ནད་པ་ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཡང་ཐུན་ཚོད་དུ་
རུང་བའི་སན་གསུམ་པོ་བིན་ལྱེན་ཅན་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ས་དོ་བིན་ལྱེན་བས་ན་གུང་ཚིགས་ཡོལ་ཙམ་
དང་། ཕྱི་དོ་བིན་ལྱེན་བས་ན་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་ཙམ་གིས་སོག་འཇོག་ཏུ་འགྱུར། རྒྱུ་ཞག་བདུན་པ་ལས་
སར་ཏྱེ་ཞག་བདུན་མ་འདས་ཀི་བར་དུ་སོག་འཇོག་ཏུ་མི་འགྱུར། རྒྱུ་འཚོ་བཅང་ལས་སར་བ་དྱེ་སོག་འཇོག་ཏུ་
མི་སྲིད་དོ། །ཡང་ཞག་བདུན་པ་དང་འཚོ་བཅང་གི་སན་བིན་ལྱེན་ཅན་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དྱེ་ཐུན་ཚོད་
ལས་འདས་པའི་ཚེ་ན་སོག་འཇོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ས་དོ་པའི་བིན་ལྱེན་བས་པ་ཕྱི་དོ་པའི་ཟས་
སུ་དང་དྱེ་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུ་ནི་སོག་འཇོག་བས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དང་། འགྱེལ་པར་དྱེ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་
ཕྱི་དོ་པའི་ཟས་དྱེ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་ཟས་སོ། །དྱེ་ཡང་སིན་ལྱེན་བས་ནས་བིན་ལྱེན་དྱེ་ིད་མ་བཤིག་པར་
ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་པའི་དུས་སུ་ཐལ་ན་སོག་འཇོག་བས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཞྱེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དུས་རུང་གི་
སན་ཕྱི་དོ་བིན་ལྱེན་བས་པ་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་ཀང་སོག་མི་འཇོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་སན་ཕྱི་མ་
གང་ཡིན་ཀང་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་སིན་ལྱེན་བས་ཤིང་མ་བཤིག་པར་གུང་ཚིགས་ལས་འདས་ན་སོག་
འཇོག་ཏུ་འགྱུར་བས། རྒྱུ་དུས་རུང་ལས་སར་བའི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་བཏུང་བ་བིན་གིས་རློབ་དགོས་པ་
ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དྱེ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་དགོས་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བིན་གིས་མ་བརླབས་ཀང་
ཐུན་ཚོད་མ་འདས་ཀི་བར་དུ་སོག་འཇོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ལ། བིན་གིས་བརླབས་ཀང་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ལ་སོག་
འཇོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སན་ཕྱི་མ་གསུམ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ། རང་དུས་ལས་མ་འདས་ཀི་བར་
དུ་སོག་འཇོག་མི་འབྱུང་བས་ཁབ་བམ་ཞྱེ་ན། རང་ལས་མ་འདས་པར་ཡང་སོག་འཇོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡོད་དྱེ། ཇི་
སྐད་དུ། རོ་དང་ས་བ་ིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་ན་སོག་འཇོག་བས་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འདི་
ཡང་སོག་འཇོག་གི་སང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། སང་བར་འགྱུར་བའི་ཡན་ལག་རྣམས་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ལྟ་ན་
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ཡང་རོ་སར་གྱུར་པ་དྱེ་བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཆང་ན་སོག་འཇོག་གི་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ་རྒྱ་
ཆྱེར་འགྱེལ་པར། དུས་སུ་རུང་བ་དང་། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་། འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་མི་རུང་བ་ིད་དུ་
གྱུར་པ་དག་བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཆང་བ་ལ་ཡང་འདིར་གཏོགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འབྱུང་བ་ལ་བྱེ་བག་འགའ་ཡང་
མྱེད་དྱེ་ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །སང་བར་ནི་མི་འགྱུར་ཏྱེ། བིན་ལྱེན་ཅན་བཟའ་བའི་ཆྱེད་དུ་བཅང་པ་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དྱེའི་ཕྱིར་འཚོ་བཅང་གི་སན་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་རང་དུས་ལས་འདས་པའི་སོག་འཇོག་གི་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བ་འབྱུང་མི་སྲིད་དོ། །འོ་ན་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སན་བིན་བརླབས་མ་ཞིག་པ་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་ན་
ཡང་སོག་འཇོག་གི་སང་བ་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། གཞུང་དུ་སོག་འཇོག་གི་སང་བ་ཞག་བདུན་པ་ཁོ་ན་ལ་
བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ་སམ་ན། དྱེ་ིད་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་ཏྱེ། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་སན་བིན་ལྱེན་མ་ཞིག་པ་རང་དུས་
ལ་འདས་པ་དྱེ་ཟོས་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གང་ཞིག་ཟོས་ན་སོག་འཇོག་གི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའི་
སན་དྱེ་བཟའ་བའི་ཕྱིར་བཅངས་ན་སོག་འཇོག་གི་སང་བར་ཡང་འགྱུར་བ་ཡང་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བཟའ་བར་
བ་བ་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པ་ིན་མཚན་འདས་པ་ནི་འདིར་ཟོས་པ་དང་འད་བར་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཞྱེས་བཤད་
པས་སོ། །སྐབས་འདི་དག་ཏུ་སོག་འཇོག་གི་སང་བ་བསྱེད་པ་ལ་བཟའ་བའི་ཕྱིར་བཅངས་པ་ཅིག་དགོས་ཏྱེ། 
བཟའ་བའི་ཕྱིར་མིན་ན་རང་དུས་འདས་པ་ཙམ་ལ་སོག་འཇོག་གི་ྱེས་བས་ལས་མི་བསྱེད་པའི་ཕྱིར། དྱེའི་ཕྱིར་
བིན་བརླབས་ཅན་རོས་སར་གྱུར་པ་དྱེ། བཟའ་བའི་འཆང་བ་དང་ཟ་བ་གིས་ཀ་ལ་ྱེས་བས་སོ། །འདི་ན་
མཁས་པ་མ་ཡིན་པ་གང་དག ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ལ་འཆང་སང་གི་ྱེས་པ་
དང་། ཤན་འབྱུང་བའི་རིགས་པས་སན་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ལ་ཤན་བརྱེག་བྱེད་དུ་འཇོག་པ་དང་། བིན་
གིས་བརླབས་པས་ཤན་གི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་པར་འདོད་པ་སོགས་སང་ཡང་མ་བརླབས་པའི་བབ་ཅོལ་ཡིན་པས་
རྣ་བ་གཏད་པར་མི་བའོ། །གིས་པ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་བཅང་བའི་ཚུལ་ལ། སགས་ཀི་ཆོ་ག་དང་དྱེ་རྣམ་
པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྟྱེན་གི་དགྱེ་སོང་ནད་པས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བའི་སན་ལག་ཏུ་བཟུང་སྟྱེ། 
ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་སན་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་འདི་
བདག་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བར་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །ཞྱེས་ལན་
གསུམ་བཟླས། ཐབས་ལྱེགས་བའོ། །གིས་པ་ལ་དགོས་པའི་དོན་ནི་སོག་འཇོག་གི་ྱེས་པ་མི་འབྱུང་བར་བ་
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བའི་ཕྱིར་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་སོག་འཇོག་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། གང་ཟག་གི་ལས་ཀི་རང་གངས་སུ་བཤད་པ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གི་དོན་ནི། 
སན་ངོ་བོ་དང་ཆོ་གའི་སོ་ནས་རུང་བ་བིན་ལྱེན་བས་ལ་མ་ཞིག་པ་དུས་ཀི་ཁད་པར་ས་དོ་བིན་གིས་བརླབ་
དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། བིན་ལྱེན་ཅན་ཕྱི་དོ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་སོག་འཇོག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཇི་སྐད་
དུ། ཟས་ས་མའི་ཚེའོ་བིན་ལྱེན་བས་ཏྱེའོ། །ལག་ར་བླངས་པ་དང་སོག་འཇོག་བས་པ་དང་། བིན་ལྱེན་མ་བས་
པ་དང་། ནང་དུ་ཞག་ལོན་པ་དང་། ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་། དགྱེ་སོང་གིས་བཙོས་པ་དག་ལ་བིན་གིས་བརླབས་
པ་མི་འཆགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དུས་ཀི་ཁད་པར་ནི། སྤྱིར་བཏང་དུ་རང་དུས་ཀི་མཐའི་བར་དུ་བིན་
གིས་རློབ་ཅིང་། ལོངས་སྤྱོད་པ་ཡིན་ལ། ཤན་བརྱེག་བྱེད་ཡོད་པ་དང་། རོ་སར་གྱུར་ན་ངྱེས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། 
འགྱེལ་པར་ལུང་དངས་པ་ལས། དགྱེ་སོང་གི་ཚེས་གཅིག་ལ་སན་ཞིག་རྱེད་ཅིང་དྱེས་ཚེས་གིས་ལ་ཡང་། 
སན་གཞན་ཞིག་རྱེད་ན་དགྱེ་སོང་དྱེས་ི་མ་བདུན་པོ་དྱེ་ིད་ཀི་ནང་དུ། སན་ས་མ་ཤོས་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤྱད་
པར་བ་ཞིང་ཕྱི་མ་ཤོས་བཏང་བར་བ་བའམ་གཞན་ལ་སིན་པར་བའོ། །ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་པར་མི་བྱེད་དམ་
གཏོང་བར་མི་བྱེད་ན་ི་མ་བརྒྱད་པའི་ས་རྱེངས་ཤར་ནས་སངས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་རོ། །འདི་ན་མཁས་པ་མ་ཡིན་པ་གང་དག ཞག་བདུན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་། འཚོ་བར་
དུ་བཅང་བ་ལ་ཤན་འབྱུང་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལྱེན་པ་ནི་བཞད་གད་ཀི་གནས་སོ། །འོ་ན་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་
བའི་བིན་བརླབས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀི་མཐའ་ཡང་ཞག་གཅིག་གི་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ཁོ་ནར་ངྱེས་སམ་ཞྱེ་ན། 
རྒྱུ་དུས་རུང་ལས་སར་བའི་བཏུང་བ་ཡིན་ན་དྱེར་ངྱེས་ལ། རྒྱུ་ཞག་བདུན་པ་དང་འཚོ་བཅངས་ལས་སར་ན་རྒྱུ་
དྱེ་ིད་དང་བིན་བརླབས་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཀི་མཐའ་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་དུས་སུ་རུང་བ་ིད་
ཡིན་ན་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ིད་ཡིན་ན་དྱེའི་གང་ཡིན་པའོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེ་
ལྟར་ཡང་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ་འགྱེལ་པ་ལས། དུས་སུ་རུང་བ་
མ་ཡིན་པའི་རྫས་ལས་བས་པའི་བཏུང་བ་དྱེ་བཏུང་བ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་པ་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བ་
ཞིང་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཕྱིར་ནི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །འོན་
ཀང་བིན་གིས་བརླབ་པའི་སགས་ཆོག་ཏུ་དུས་ཀི་ཁད་པར་བརོད་མི་དགོས་ཏྱེ། གཞན་དུ་ན་ཞག་བདུན་པ་དང་



126   ཤཱཀ་མཆོག 

འཚོ་བཅང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། སགས་ཆོག་ལས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ལྟར་
བས་ན་བཏུང་བ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ནི་ཞྱེས་སོགས་ཀི་འགྱེལ་པའི་དགོངས་པས་རྒྱུ་ཞག་བདུན་པ་ལས་སར་བའི་
བཏུང་བ་དྱེ་ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་རློབ་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཕྱིར་ནི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་
ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་ནས་ལོངས་སྤྱད་དུ་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། བཏུང་བ་ིད་
ཀི་ཕྱིར་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཁ་ཅིག་ན་རྱེ་མ་གྱུར་ན་དྱེ་ཡིན་ཞྱེས་སོགས་ཀི་རྩོད་ལན་
དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། རྩོད་ལན་དྱེའི་དོན་ཡང་འགྱེལ་པ་ལྟར་ན་འདི་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱུ་ཞག་བདུན་པ་ལས་
སར་བའི་བཏུང་བ་ཞག་བདུན་གི་གོང་དུ་རོ་ས་འགྱུར་རུང་དྱེ་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ལས་ལྷག་པ་ིད་དུ་བིན་གིས་
མི་རློབ་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ། འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཅིག་ན་རྱེ། བཏུང་བ་དྱེའི་ལོངས་སྤྱོད་
མཐའ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་བིན་བརླབས་ཀི་མཐའ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འོ་ན་དྱེ་ལྟ་བུའི་བཏུང་བ་དྱེ་བིན་གིས་
བརླབ་པར་བ་བ་ིད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་ཡང་བིན་གིས་མི་རློབ། དྱེ་ལས་
ལྷག་པར་ཡང་བིན་གིས་མི་རློབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ས་མ་ཁས་བླངས། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། ཞག་བདུན་པར་བིན་
གིས་རློབ་བམ། གང་རོ་དང་ས་བ་ིད་འགྱུར་བའི་སྐད་ཅིག་མ་དྱེ་ཚུན་ཆད་དུ་བིན་གིས་རློབ། དང་པོ་མི་འཐད་
དྱེ། བཏུང་བ་དྱེའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀི་མཐའ་ལས་དུས་ལྷག་པ་ལ་བིན་བརླབས་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ལྟར་ཁས་ལྱེན་ན་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་འདའི་དུས་དྱེ་སྱེས་བུ་ཕལ་པ་མངོན་ཤྱེས་མྱེད་པ་རྣམས་ཀིས་མི་རྟོགས་
པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ྱེས་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་མིན་ནམ་ཞྱེ་ན། མི་མཚུངས་ཏྱེ། ཐུན་ཚོད་
དུ་རུང་བ་མི་མཚུངས་པ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པ་དྱེས་གྲུབ་ལ། སན་ཕྱི་མ་གིས་ལ་མི་མཚུངས་པ་ནི་སན་གིས་
པོ་གང་རུང་ཡིན་ན་བཏུང་བ་མ་ཡིན་དགོས། བཏུང་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་རོ་དང་ས་བ་ིད་འགྱུར་བའི་རྣམ་གཞག་
ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྤྱིར་ཞག་བདུན་པ་ལས་སར་བའི་ལྟུང་བ་ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་རློབ་པ་ནི། 
ལུང་གི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། གཞན་དུ་ན་དྱེ་ཆོས་ཅན། ཞག་བདུན་པར་ཐལ། ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་རློབ་
རུང་གི་སན་ཡིན་པ་གང་ཞིག འཚོ་བཅང་གི་སན་དང་འདྱེས་པའི་སན་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྱེའི་ཕྱིར་ཊི་ཀ་བྱེད་
པ་དག་གིས་དྱེར་བིན་གིས་རློབ་པའི་ལུང་དངས་པ་ནི་ལོག་པར་འཆད་པའོ། །འོ་ན་སན་ཕྱི་མ་གིས་རང་དུས་
ཀི་ས་རོལ་དུ་སོག་འཇོག་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཅིག་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། ཡིན་མོད་དྱེ་ནི་སན་གཞན་དང་
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འདྱེས་པ་དང་། བིན་ལྱེན་ཞིག་པ་སོགས་བཟའ་བའི་ཕྱིར་བཅངས་ན་སོག་འཇོག་གི་ྱེས་བས་འབྱུང་བ་ལ་
དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །རོ་དང་ས་བ་ིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་ན་སོག་འཇོག་བས་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ཡང་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་པར་འགྱེལ་པས་བཤད་ཅིང་། རོ་གྱུར་པའི་ཁད་པར་ཡང་སྐྱུར་པ་
ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ཙམ་ལ་མི་བའི་རོ་མོས་པར་མི་འགྱུར་བ་སོས་པར་འགྱུར་བ་ིད་དུ་སོང་བ་ལ་བཤད་ཅིང་། 
མར་གི་ཁུ་བ་ཞུན་མར་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་ནི་ས་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་གོ་མི་ཆོད་དྱེ། དངོས་པོ་གཞན་དུ་མ་གྱུར་
པས་བིན་ལྱེན་མ་ཞིག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་འདི་དག་བོད་ཀི་ཊི་ཀ་བྱེད་པ་དག་གིས་ལྱེགས་པར་མ་བཤད་པས་
སར་ཡང་འགྱེལ་པའི་དགོངས་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརྟག་པར་བའོ། །དྱེ་ལྟར་བརྟགས་པ་ལས་དོན་འདི་བྱུང་
སྟྱེ། རྒྱུ་ཞག་བདུན་པ་དང་། འཚོ་བཅངས་ལས་སར་བའི་བཏུང་བ་དྱེ། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ཁོ་ནར་བིན་གིས་
རློབས་པ་ཡིན་ཀང་། དྱེའི་བིན་བརླབས་དྱེ་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་འདས་པ་ཙམ་གིས་མི་འཇིག་པར། གོ་རིམ་
བཞིན་དུ་ཞག་བདུན་དང་། ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རྱེ། མ་གྱུར་ན་དྱེ་
ཡིན་གི་གྱུར་ན་གང་ཚུན་ཆད་དྱེ་ཡིན་པའོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འོ་ན་སན་གི་མ་གསུམ་པོ་རང་རང་གི་ལོངས་སྤྱོད་ཀི་
མཐའ་ལས་དུས་ལྷག་པ་ལ། རང་རང་གི་བིན་ལྱེན་དང་། བིན་བརླབས་བརྟྱེན་ན་མི་འཆགས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། 
ཞག་བདུན་གི་ས་རོལ་དུ་རོ་དང་ས་འགྱུར་ངྱེས་ཏྱེ། དང་པོ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཚེ། བིན་བརླབས་ཞག་
བདུན་དུ་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་བླངས། འདོད་ན། སན་ཕྱི་མ་གསུམ་པོ་རྱེ་རྱེ་ནས། རང་དུས་ཀི་ས་
རོལ་དུ་ལོངས་སྤྱོད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རུང་དྱེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བིན་གིས་མི་རློབ་པར་ཐལ། ཁོད་དྱེར་རློབ་ན་
གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་རློབ་དགོས་པ་ལས། དྱེར་མི་རློབ་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། དྱེ་གསུམ་གང་རུང་གི་བིན་བརླབས་མི་
འཆགས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྱེ་གང་ལོངས་སྤྱད་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རུང་གི་སྐད་ཅིག་དྱེ་ཚུན་ཆད་དུ་རློབ་བོ་ཞྱེ་
ན། མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་མི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཞྱེས་པའོ། །སྤྱིར་སན་བཞི་པོ་བིན་ལྱེན་ནམ། བིན་བརླབས་སན་རང་
དུས་འདས་ཙམ་གི། བིན་ལྱེན་དང་བིན་བརླབས་འཇིག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་ཡིན་ན། སོག་འཇོག་མི་
འབྱུང་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེའི་ཕྱིར་ཐུན་ཚོད་པར་བིན་གིས་བརླབས་ཀང་། བིན་ལྱེན་དང་བིན་བརླབས་
ནི། རང་གི་འཇོག་རྒྱུ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ལོངས་སྤྱོད་པ་ནི་རང་དུས་འདས་པ་ཙམ་གིས་མི་
རུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་ལྱེགས་པར་བཤད་པའི་གཏམ་དུ་བ་བ་གིས་པ་ཡིན་
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ནོ། །གིས་པ་སན་གི་རྒྱུ་བརྟྱེན་པའི་ཚུལ་ལ། སན་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་གིས། དང་པོ་བརྟྱེན་ཚུལ་
ནི། དཔྱེར་ན་མཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སན་དང་ཞག་བདུན་པའི་སན་ཟླ་བ་དང་ལོའ་ིབར་དུ་བརྟྱེན་དགོས་པའི་
དགྱེ་སོང་གི་སན་གིས་པོ་རྒྱུ་རྒུན་འབྲུམ་དང་མར་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་བརྟགས་ཀི་ཆོ་ག་བས་པའི་སོ་ནས་བཟའ་
བཏུང་ཕྱིར་གི་བརྟྱེན་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་བཅང་ནི་དགོས་ལ་བིན་ལྱེན་བས་ན་སོག་འཇོག་ཏུ་
འགྱུར་ཞིང་། རྣམ་བརྟགས་ཀི་ཆོ་ག་མ་བས་ན་བཟའ་བཏུང་གི་ཕྱིར་བཅངས་པ་ཡིན་པས་སོག་འཇོག་གི་ྱེས་
བས་བསྱེད་པའི་ཕྱིར། དཔྱེར་ན་གསྱེར་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆྱེ་ཟས་གོས་ཀི་ཆྱེད་དུ་རུང་བ་བས་ནས་བཅང་
དགོས་པ་བཞིན། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་འགྱེལ་ཆྱེན་ལས། བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་ཞག་བདུན་ལས་འདས་པར་འཆང་
དུ་ཟིན་ཀང་ྱེས་པ་མྱེད་དྱེ་རུང་བའི་ཕྱིར་གསྱེར་ལ་སོགས་པ་དང་འདའོ་ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །རུང་བའི་ཕྱིར་
ཞྱེས་པ་རུང་བ་བས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་བས་ན་སན་གི་སྐབས་འདིར་འདི་ལྟར་བཤད་ན་གོ་བདྱེ་བར་
འགྱུར་ཏྱེ། འཚོ་བའི་ཡོ་བད་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་སན། ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་སན་མཁོ་
བའི་ཡོ་བད་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་སན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སན་བཞི་པོ་གང་རུང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཟིན་པ། རྒྱུ་ཚད་
ལྡན་རང་མིང་གིས་བིན་གིས་རློབ་པར་འོས་པ་རྣམས་སོ། །གིས་པ་ནི། སན་དྱེ་དང་འད་བ་ལྷག་པོ་རིགས་
མཐུན་པ་གིས་པ་རྣམས་ཏྱེ་རང་མིང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་ན་ཤན་སྟོངས་ཀིས་སོག་འཇོག་གི་རྒྱུར་འགྱུར་
བ་དང་། ཤན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཡང་རང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་ན་མྱུར་དུ་སོག་འཇོག་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་མཁན་
པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་ཡིད་གཏད་དྱེ་བཅང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཡང་གཙོ་བོར་ཞག་བདུན་པ་དང་ཐུན་
ཚོད་དུ་རུང་བ་ལ་རྩི་ལ། འཚོ་བཅང་ལ་ཡང་མི་སྲིད་པ་མིན་ཏྱེ། འཚོ་བཅང་གི་སན་བིན་གིས་བརླབས་ན་བིན་
གིས་བརླབས་ནས་ཤི་བའི་དགྱེ་སོང་དྱེའི་སན་དྱེ་དགྱེ་སོང་གཞན་ལ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྱེས་ན་འཚོ་
བཅང་གི་སན་ཡང་ཚོད་ཟིན་པར་བིན་གིས་བརླབས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི་རྒུན་འབྲུམ་དང་བུ་རམ་
དང་། ཨ་རུ་ར་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཟིན་པ་སན་བཞི་པོ་གང་གི་རྒྱུར་འགོ་མ་ངྱེས་པ། གང་ལ་
གང་མཁོའ་ིཡོ་བད་ཀི་བིན་བརླབས་མ་བས་པར་བཟའ་ཕྱིར་དུ་བཅངས་ན་སོག་འཇོག་གི་ྱེས་པར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་འགྱེལ་ཆྱེན་ལས། འདི་ལྟར་བིན་ལྱེན་མ་བས་པ་དང་། རུང་བ་མ་ཡིན་པ་མི་ཤ་ལ་སོགས་
པ་དང་། རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་འདྱེས་པ་དང་། བརྟག་པ་གཞན་དང་འདྱེས་པ་འཆང་བ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
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འདིར་འགྱུར་ཏྱེ་ཞྱེས་བིན་ལྱེན་མ་བས་པའི་སན་རུང་བ་མ་བས་པར་བཟའ་ཕྱིར་དུ་འཆང་བ་ལ་སོག་འཇོག་གི་
ྱེས་པ་འབྱུང་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དུས་རུང་གི་ཟས་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རམ་ཞྱེ་ན། དུས་རུང་
གི་ཟས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཐལ་བ་འདོད་ལ། ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ནི་བིན་གིས་
བརླབ་མི་དགོས་ཏྱེ། འབས་དང་ནས་ལ་སོགས་པ་དང་འདའོ། །གིས་པ་སན་གི་རྒྱུ་སན་ཡིན་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། 
རིན་པོ་ཆྱེ་ཆར་གཏོགས་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་དང་། དྱེ་མ་ཡིན་པ་གིས་སོ། །དང་པོ་ནི། སར་བཤད་པའི་རུང་
བ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གིས་རུང་བར་བས་ཏྱེ་བཅངས་དགོས་ལ། དྱེ་མ་ཡིན་པ་ཞིང་དང་ཁང་པ་དང་། རྟ་དང་
གླང་པོ་དང་། གོ་མཚོན་དང་། གོ་ནས་དང་འབས་ལ་སོགས་པ་ལ་རུང་བ་དགོས་པའི་བཤད་པ་མྱེད་ཅིང་། གོས་
དར་དང་རས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རུང་བ་ཇི་ལྟར་དགོས་པའི་ཚུལ་ནི་སར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་བདྱེ་
བར་གནས་པའི་རྐྱྱེན་གནས་མལ་བརྟྱེན་ཚུལ་ལ། གནས་ཁང་བརྟྱེན་པའི་ཚུལ་དང་། སྟན་བརྟྱེན་པའི་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་གནས་བས་ཟིན་རྱེད་པ་བརྟྱེན་པའི་ཚུལ་དང་། གསར་དུ་བསྒྲུབས་ནས་བརྟྱེན་པའི་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་རུང་ཁང་བ་བའི་ཚུལ་དང་། དྱེར་བིན་གིས་མ་བརླབས་ན་མི་རུང་བའི་གནས་ཁང་དུ་འགྱུར་
བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་དོན་གི་ཁོག་ཕུབ་པ་དང་། སགས་ཀི་ཆོ་ག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁིམ་པའི་གནས་
ཁང་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ྱེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པའི་གནས་སུ་རུང་ཁང་བིན་གིས་
རློབ་མི་དགོས་ཏྱེ། གནས་དྱེ་དག་ཏུ་ཞག་ལོན་པ་དང་། བཙོས་པ་སོགས་ཀི་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ནང་དུ་བཙོས་
པ་དང་ཞག་ལོན་པ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དྱེ་ལྟར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ྱེ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནང་ངམ། ཁིམ་
པའི་གནས་ཡིན་ཀང་དྱེར་ཁམ་པ་ཞག་ཏུ་མི་གནས་པར་དགྱེ་སོང་ཁོ་ན་འཇུག་ལྡོག་ལ་དབང་ཆྱེ་བའི་ཁང་པ་
དྱེར་རུང་ཁང་བིན་གིས་རློབ་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་གནས་དྱེར་སན་བཞི་པོ་གང་རུང་
གིས་ཞག་ལོན་པ་དང་སན་འཚོད་པ་དང་། ཁ་ཟས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་བས་ན་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་སན་དུ་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ། སགས་ཀི་ཆོ་ག་དང་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་སོང་བཞི་
ཡན་ཆད་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་ལས་བྱེད་པའི་དགྱེ་སོང་གི་དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། 
གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའམ། བགིས་པའམ། ལགས་པ་ནང་མཚམས་དང་ཕྱི་རོལ་ྱེ་འཁོར་འདོམ་གང་དང་
བཅས་པ་འདི་དགྱེ་འདུན་གི་རུང་བའི་ཁང་པར་བཞྱེད་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན། 
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དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའམ། བགིས་པའམ་
ལགས་པ་ནང་མཚམས་དང་ཕྱི་རོལ་ྱེ་འཁོར་འདོམ་གང་དང་བཅས་པ་འདི། དགྱེ་འདུན་གི་རུང་བའི་ཁང་པ་
བགིའོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའམ། 
བགིས་པ་འམ། ལགས་པ། ནང་མཚམས་དང་ཕྱི་རོལ་ྱེ་འཁོར་འདོམས་གང་བཅས་པ་འདི། དགྱེ་འདུན་གི་
རུང་བའི་ཁང་པར་བཞྱེད་དྱེ། དྱེའི་སད་དུ་དགྱེ་འདུན་གིས་གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའམ། བགིས་པའམ། 
ལགས་པ་ནང་མཚམས་དང་བཅས་པ་ཕྱི་རོལ་ྱེ་འཁོར་འདོམས་གང་དང་བཅས་པ་འདི། དགྱེ་འདུན་གི་རུང་
བའི་ཁང་པ་བགི་ན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའམ་བགིས་པའམ་ལགས་པ་ནང་
མཚམས་དང་ཕྱི་རོལ་འདོམས་གང་བཅས་པ་ནི། དགྱེ་འདུན་གི་རུང་བའི་ཁང་པར་བགི་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་ཅང་
མ་གསུངས་ཤིག མི་བཟོད་པ་དྱེ་དག་ནི་གསུངས་ཤིག དགྱེ་འདུན་གིས་བཟོད་ཅིང་གནང་ནས་གནས་ཐམས་
ཅད་གྲུབ་པའམ། བགིས་པའམ་ལགས་པ་ནང་མཚམས་ཕྱི་རོལ་ྱེ་འཁོར་འདོམས་གང་དང་བཅས་པ་འདི། 
དགྱེ་འདུན་གི་རུང་བའི་ཁང་པར་བགིས་ལགས་ཏྱེ། འདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུང་བས་དྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་འཛིན་
ཏོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་པའི་དོན་ནི། མཚམས་བཙོས་དང་ཞག་ལོན་གི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་
པའི་དོན་དུའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀི་རང་གངས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་
པ་ཚིག་གི་དོན་ལ། སྤྱིར་རུང་ཁང་བིན་གིས་རློབ་པའི་ཚུལ་ལ་རྣམ་པ་བཞི་སྟྱེ། དང་པོ་སོ་ཕག་འདྱེན་པའི་དུས་
སུ་རོ་བཏྱེག་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། ཕྱིས་ལས་གསར་བ་དང་བཅས་པའི་དུས་སུ་
སྱེམས་བསྡུས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་བིན་བརླབས་དང་། དགྱེ་སོང་གནས་པ་ིད་དང་མ་བལ་བའི་ཚེ། 
གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་སྟོང་པར་དགྱེ་སོང་དག་ཕྱིན་པའི་ཚེ་
ཕལ་ལས་བྱུང་བའི་བིན་གིས་བརླབ་པའོ། །དང་པོ་གིས་ནི། གང་ཟག་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། གསུམ་
པ་ནི་དགྱེ་འདུན་ཁོ་ནས་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། བཞི་པ་ནི། དགྱེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བས་
བིན་གིས་བརླབ་པའོ། །སགས་ཀི་ཆོ་ག་བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་ནི། གསུམ་པ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་
ནོ། །གཞན་གསུམ་པོ་ལ་ཡང་གསོལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བས་ཀང་འགལ་བ་མྱེད་མོད། དྱེས་ངྱེས་པར་བིན་
གིས་བརླབ་དགོས་པའི་ཁབ་པ་མྱེད་དོ། །འདུལ་བ་འཛིན་པ་གང་དག ལས་འདི་བྱེད་པའི་སོན་རོལ་དུ་གནས་
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ལ་བློ་མཐུན་དགོས་པར་འདོད་པ་ནི། རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པ་ཡིན་ཏྱེ། བློ་མཐུན་བ་བའི་གནས་དྱེ་རུང་ཁང་གི་
གནས་དྱེ་ིད་ཡིན་ནམ། དྱེ་ལས་གཞན་ཡིན། དང་པོ་མི་འཐད་དྱེ་རུང་ཁང་གི་གནས་ཡིན་ན་དགྱེ་འདུན་གི་
དབང་པའི་གནས་སུ་འགལ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། རུང་ཁང་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ས་ཕྱོགས་སུ་
རུང་ཁང་བིན་གིས་རློབ་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་དྱེས་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ས་གཞི་མཚོན་པར་བསྟན་པ་
ནི། དགྱེ་སོང་འཇུག་ལྡོག་ལ་དབང་བའི་གནས་གང་ཞིག་རུང་ཁང་དུ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དྱེ་ཐམས་ཅད་
རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་ཤྱེས་པར་བ་ཞིང་། རུང་ཁང་དྱེར་དགྱེ་སོང་ཞག་ཏུ་གནས་ཀང་། རུང་བའི་
ཁང་པ་མི་མས་ལ། དྱེར་དགྱེ་སོང་མི་གནས་ཀང་རུང་ཁང་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་མི་འཇིག་ཅིང་རུང་ཁང་
བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་འབྱེལ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དྱེར་དགྱེ་སོང་གཅིག་ཀང་མི་གནས་པ་ཞག་དུ་མ་འདས་ན་
རུང་ཁང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ཞིག་པས་སར་ཡང་བིན་གིས་བརླབ་དགོས་སོ། །དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གནས་
དྱེར་དགྱེ་སོང་གཅིག་ཀང་མྱེད་པའི་ཚེ། གནས་དྱེ་ཐང་སྟོང་པ་བཞིན་དུ་རུང་བའི་ས་གཞིར་སོང་ནས། རུང་ཁང་
ཡིན་མིན་གི་དབྱེ་བ་མྱེད། དྱེར་དགྱེ་སོང་དག་ལྷགས་པའི་ཚེ། ཐམས་ཅད་མི་རུང་བའི་སར་སོང་བས་འཕལ་
ལས་བྱུང་བའི་རུང་ཁང་བིན་གིས་རློབ་པའི་ཆོ་ག་བ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་
བརྟྱེན་པའི་ཚུལ་ལ། སྤྱིར་ཁང་པ་གསར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་། བྱེ་བག་རུང་ཁང་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། 
སར་ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྱེན་གི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་བསྟན་ཟིན་པ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ། དང་པོ་སོ་ཕག་
འདྱེན་པའི་དུས་སུ། བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། དགྱེ་སོང་ལག་གི་བླས་ཁང་པ་དྱེའི་འགམ་རོ་གཏོང་པ་ན་འདི་ནི་
དགྱེ་འདུན་གི་རུང་བའི་ཁང་པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་སྱེམས་བསྱེད་པར་བ་ཞིང་། ཚིག་ཏུ་ཡང་བརོད་པར་བ་
བའོ། །གིས་པ་ལས་གསར་པ་དང་བཅས་པའི་ཚེ་སྱེམས་བསྡུས་པར་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ཁང་པ་དྱེ་རྩིག་
པའི་མགོ་བརྩམས་ནས་འཇུག་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་ཀི་བར་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གཞི་
འདི་ནི་དགྱེ་འདུན་གི་རུང་བའི་ཁང་པར་འགྱུར་བར་སྱེམས་བསྡུས་ཤིང་། ཞྱེས་ལན་གཅིག་ལག་གི་བླས་བརོད་
པའོ། །གསུམ་པ་དགྱེ་སོང་གནས་པ་ིད་དང་མ་བལ་བའི་ཚེ་ལས་ཀི་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། རུང་ཁང་དུ་
འོས་པའི་ཁང་པ་དྱེ་གྲུབ་ཟིན་ནས་གནས་དྱེར་དགྱེ་སོང་འཇུག་ལྡོག་ལ་དབང་བྱེད་མོང་ཞིང་། སར་ཡང་མི་བྱེད་
ན་རུང་ཁང་དུ་བིན་གིས་རློབ་མི་དགོས་ཏྱེ་ས་མ་དྱེ་ིད་ཀི་རུང་ཁང་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དྱེའི་ཕྱིར་གནས་
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དྱེར་དགྱེ་སོང་གནས་པ་ིད་མ་བལ་བའི་ཚེ་སར་བཤད་པའི་གསོ་དགག་གིས་ཀི་རུང་ཁང་བིན་གིས་རློབ་པ་
ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་འཕལ་ལས་བྱུང་བའི་རུང་ཁང་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། སར་རུང་ཁང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་
པའམ་མ་བརླབ་པའི་ཁང་པ་སྟོང་པར་དགྱེ་སོང་དག་ཕྱིན་པ་དང་། དགྱེ་སོང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཇི་སྱེད་ཕྱིན་
པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚིག་མཐུན་པར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་འདི་ནི་དགྱེ་འདུན་གིས་རུང་བའི་ཁང་པར་འགྱུར་
རོ། །ཞྱེས་ཅིག་ཅར་བརོད་པའོ། །རུང་ཁང་གི་བིན་བརླབས་ཕྱི་མ་འདི་གིས་ནི། རུང་ཁང་གསར་དུ་བཅོས་པ་
དང་། ཁང་པ་བས་ཟིན་རུང་ཁང་དུ་སྒྲུབ་པ་གིས་ཀ་ལ་འཇུག་གོ །ལུང་ལས་བ་ལང་གི་གནས་ལྟ་བུའི་རུང་
ཁང་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི། མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་རུང་ཁང་གཅིག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མའི་རུང་ཁང་གི་
བ་བ་བྱེད་པའོ། །འདིར་འདུལ་བ་འཛིན་པ་འབི་ཁུང་པ་གཞན་དག་གིས་བིས་པའི་གཞུང་ལས། མཚམས་དྱེའི་
ནང་གི་གནས་ཁང་རྣམས་རྩིག་པ་ལ་སོགས་པས་འབྱེལ་ཞིང་བར་དུ་མཚམས་གཞན་མ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། དང་
པོར་བློས་ཡོངས་སུ་དཔད་ནས་ཅིག་རུང་ཁང་དུ་བསྒྲུབ་པས་ཐམས་ཅད་རུང་ཁང་དུ་འགྱུར་རོ། །ཁང་པ་ཐོག་དུ་
མ་རྩྱེགས་པ་ལ་ནི་ཡང་ཐོག་སྟྱེང་མའི་བར་མཐོངས་ཀ་ལ་སོགས་པའི་བུ་ག་ནམ་མཁའ་མངོན་སུམ་དུ་འཇུག་པ་
ལ་ནི། གནས་ཅིག་རུང་ཁང་དུ་བསྒྲུབས་པས་གཞན་རྣམས་ཀང་རུང་ཁང་དུ་འགྱུར་ལ། འོག་ཁང་དུ་དགྱེ་སོང་ད་
ལྟ་གནས་པར་གྱུར་ན་འོག་ཁང་ིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་བའོ་ཞྱེས་བཤད་དོ། །འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། གང་
རུང་ཁང་དུ་བློས་བཅད་ནས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེ་ིད་རུང་ཁང་དུ་འགྱུར་གི། བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་
དག་རུང་ཁང་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། རུང་ཁང་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེ་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་འབྱེལ་
བའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བང་རིམ་དང་། སོ་ཁང་དང་། ཁམས་དང་། བསྲོ་ཁང་དང་། དཔོངས་སའི་རྭ་བ་དག་
ཀང་རུང་ཁང་དུ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། གསོ་སོང་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་བས་པའི་གནས་ལ་
ཡང་དྱེ་དང་རིགས་པ་མཚུངས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་ཡང་འདོད་ན། རུང་ཁང་དུ་བིན་གིས་བརླབས་
པ་དྱེ་ཡང་། གསོ་སོང་གི་གནས་སུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་གནས་མ་ལ་བརྟྱེན་པའི་ཚུལ་ལ། 
ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་དང་། གསར་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཁི་སྟན་ཆྱེ་མཐོ་གིས་མ་གཏོགས་པ་
མལ་སྟན་བས་ཟིན་རྱེད་པ་ལ་ཅི་འདོད་དུ་ལོངས་སྤྱོད་པར་བ་ཞིང་། དང་དུ་བླང་བར་བ་ལ། སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་
དང་། རྔས་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། བརླིངས་པའི་སྟན་གོར་བུ་ལ་སོགས་པ་སྟན་དུ་བློས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་
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རྣམས་ལ་བིན་གིས་མ་བརླབས་ཀང་གོས་འཆང་བའི་སང་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟུང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་མ་གསུངས་
ལ། དྱེའུ་རྔོག་དང་། སྟན་འབམས་དང་། གདིང་གཡོགས་དང་། མལ་སྟན་གི་གཡོགས་པ་སོགས་ནི་བིན་གིས་
མ་བརླབས་ན་སང་བའི་རྒྱུར་གསུངས་སོ། །གིས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ། རྒྱུའི་ཁད་པར་སྲིན་བལ་དང་ལུག་
བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་དང་། ཆ་གིས་བསྲྱེ་བ་ལྷག་པ་དང་། དྱེས་མཚོན་པ་དྱེ་དང་འད་བ་དང་། དྱེ་བས་བཟང་
བའི་མལ་སྟན་གསར་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡང་བཀག་ལ། དུས་ཀི་ཁད་པར་ལོ་དྲུག་གི་ནང་དུ་ངོ་བོ་དང་ཆོ་གའི་སོ་ནས་
རུང་བའི་སྟན་གཅིག་ཁོ་ན་བྱེད་པར་གནང་། སྟན་གིས་པ་ཅན་གསར་དུ་བས་ན་སང་བར་གསུངས་སོ། །ཁི་
དང་ཁིའུ་སོགས་ལ་ནི་ཆྱེ་མཐོ་གིས་བཀག་པ་མ་གཏོགས་གིས་པ་སོགས་བཀག་པ་མྱེད་དོ། །ལོ་དྲུག་གི་
ནང་དུ་སྟན་གཞན་གིས་པ་བྱེད་པའི་གནང་བ་གསོལ་བ་དང་སིན་པའི་ཆོ་ག་ནི་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ནོ། །ཐོབ་པ་
མི་མས་པར་བསྲུང་བའི་སྐབས་ཀི་ལག་ལྱེན་གི་ཆོ་ག་གལ་ཆྱེ་བ་རྣམས་ཀི་མཚམས་སོར་གོ་དོན་དང་བཅས་
པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་མས་ན་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཐབས་ལ་གིས་ཏྱེ། གླྱེང་དན་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་
བཅོས་པའི་ཚུལ་དང་། གླྱེང་དན་ལ་ལྟོས་ནས་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ནུས་པ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་
ཚུལ། མི་ནུས་པ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་འཆབ་ྱེས་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་དང་། ལྟུང་བ་
རང་གི་ངོ་བོ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་འཆབ་ྱེས་མི་འབྱུང་བ་ལ་བསབ་པ་དང་། བྱུང་ཟིན་ཕྱིར་
བཅོས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་འཆབ་ྱེས་མི་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕྱིར་དུ་མཐོལ་བ་དངོས་ཀི་བ་ཚུལ་དང་། མཐོལ་
ཡུལ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་མྱེད་པའི་ཚེ་གོ་ཞིང་རིག་པ་ཙམ་བ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་
དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ་ལྟུང་བ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་བྱུང་སྟྱེ། བདག་དགྱེ་སོང་
མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལྟུང་བ་དྱེ་ཚེ་དང་ལྡན་པའི་མདུན་དུ་མཐོལ་ལོ་འཆགས་སོ། །མཐོལ་ཞིང་བཤགས་ན་
བདག་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་ལ། མ་མཐོལ་ཞིང་མ་བཤགས་ན་བདག་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པ་ལ་
གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ལན་གསུམ་བཟླས། མཐོང་སོམ་དི་ཞིང་ཐབས་ལྱེགས་བརོད་དོ། །འདི་ནི་ཕམ་པ་
ནས་ྱེས་བས་ཀི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་མྱེད་དོ། །གིས་པ་ནི་ཐ་ན་ལྟུང་བ་དྱེའི་མིང་ཙམ་གོ་བར་བ་ཞིང་
ཡུལ་གི་ཁད་པར་ལྟ་བ་དང་མཚན་མཐུན་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ་རིག་པར་བ་ཞིང་། ཡུལ་གིས་འཕོངས་
པའི་ཚེ་ཆོས་འདི་པའི་ཁིམ་པ་དང་དགྱེ་ཚུལ་སོགས་ལ་རིག་པར་བས་ན་ཡང་། བཅབས་པའི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་
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ཤིང་ཕམ་ལྷག་གིས་ལ་གནས་ངན་ལྱེན་བརོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའི་སྐབས་སྲིད་དོ། །འོ་ན་དགྱེ་སོང་རྱེ་
རྱེའི་མདུན་དུ་བརོད་པ་ཙམ་གིས་འཆབ་ྱེས་ཁྱེགས་སམ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བསོ་བ་ལས་
བྱུང་བ་རྣམས་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལའོ། །སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་ནི་གནས་དྱེར་ཚོགས་པ་ལའོ། །ཚེ་
དང་ལྡན་པ་དག་བདག་ལ་སད་པའི་གནས་མི་རིགས་པ་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་བྱུང་གི་ཆོས་དྱེ་སོ་སོར་
འཆགས་སོ། །འདི་ནི་སགས་དང་འད་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་ལྟུང་བའི་མིང་གོ་བར་བ་བ་
འདི་དང་། མཐོལ་ཚུལ་དངོས་བཤད་མ་ཐག་པ་དྱེ་གིས་འཆབ་ྱེས་ཁྱེགས་པ་ཙམ་གི་བྱེད་ལས་ཅན་དུ་
མཚུངས་ན། ཁད་པར་ཅན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅྱེ་ན། བཤད་པར་བ་སྟྱེ་མིང་གོ་བར་བས་པ་ཙམ་གིས་ནི་འཆབ་ྱེས་
ཁྱེགས་ཀང་ལྟུང་བ་རང་གི་ངོ་བོ་འདག་མི་སྲིད་ལ། ས་མས་ནི་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་མན་ཆད་ཀི་འཆབ་ྱེས་
དང་ལྟུང་བ་རང་གི་ངོ་བོ་གིས་ཀ་འདག་པར་ནུས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །འོ་ན། ིན་མཚན་ཐ་མ་མིན་པ་ལ་
འཆབ་པ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞྱེས་གསུངས་པས། འཆབ་ྱེས་འབྱུང་བ་ལ་མཚན་མོའ་ིམཐའ་འདས་དགོས་སམ་ཞྱེ་ན། 
ལུང་དྱེ་ནི་སོ་བ་སྤྱོད་དགོས་ཀི་འཆབ་ྱེས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏྱེ། སོ་བ་སྤྱོད་པ་ལ་ལྷག་མ་ཞག་ཏུ་
བཅབས་པ་དགོས་པའི་ཕྱིར། སྤྱིར་འཆབ་ྱེས་ཙམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་མིན་ཏྱེ། འཆབ་སྱེམས་སྐད་ཅིག་མ་
ཅིག་སྱེས་ན་ལྟུང་བ་དྱེ་འཆབ་བཅས་སུ་འཇོག་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ལྟ་བུའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་འཆབ་བཅས་དང་། སང་
ལྟུང་འཆབ་བཅས་ཀི་འཆབ་ྱེས་ཀང་བཤད་མ་ཐག་གི་མཐོལ་ཚུལ་དངོས་དྱེས་འདག་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་
ལྟུང་བ་འཆབ་བཅས་ནི་གིས་ཏྱེ། ལྷག་མ་མྱེད་པའི་ལྟུང་བ་འཆབ་བཅས་དང་། ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་
འཆབ་བཅས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཡིན་ལ། དྱེ་ལ་ནི་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཐབས་མྱེད་དྱེ་འཆབ་
སྱེམས་སྐད་ཅིག་མ་ཅིག་སྱེས་པ་ཙམ་གིས་རྒྱུད་གསོར་མི་རུང་དུ་བས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། 
དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་འཆབ་བཅས་དང་། དྱེ་ལས་གཞན་པའི་ལྟུང་བ་འཆབ་བཅས་སོ། །དང་པོ་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་
ལ། གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་གི་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་དང་། ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་
ནི། མཐོལ་ཡུལ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་ཅིག་གི་དྲུང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཆོ་ག་དྱེ་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་ཡིན་ཏྱེ། 
ཇི་སྐད་དུ། ངོ་ཚ་དང་ལྡན་པ་དང་། མདོ་སྱེ་འཛིན་པ་དང་། འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་། མ་མོ་འཛིན་པ་དང་། ཤྱེས་
པས་ནི་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པས་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་འདག་གོ །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །གིས་
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པ་ལ་གིས་ཏྱེ། ཞག་དང་མ་འབྱེལ་བའི་འཆབ་ྱེས་དང་། ཞག་ཏུ་ལོངས་པའི་འཆབ་ྱེས་སོ། །དང་པོ་ཕྱིར་
བཅོས་པའི་ཚུལ་ནི། བསོ་བ་ལས་གྱུར་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ཡིན་ན། མཚམས་ནང་དྱེ་ན་ཡོད་པའི་དགྱེ་སོང་
ཐམས་ཅད་དང་། མ་ཡིན་ན་མཐོལ་ཡུལ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་གི་དྲུང་དུ། སར་བཤད་པའི་ཆོ་ག་དྱེས་
མཐོལ་བར་བའོ། །དྱེས་འཆབ་ྱེས་ཁྱེགས་ནས་ལྷག་མ་དངོས་ཀི་དག་བྱེད་དུ་དབྱུང་བ་དང་། དབྱུང་བ་ཆགས་
པའི་དོན་དུ་མགུ་བ་ནོད་ནས་སྤྱད་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་མཚོན་ནས་སང་ལྟུང་མན་ཆད་ལ་འཆབ་
ྱེས་དང་ྱེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་སགས་ཆོག་ཐུན་མོང་དུ་བརོད་པས་ཆོག་པ་ཡིན་ཏྱེ། མཐོལ་ལོ་
ཞྱེས་ལན་གསུམ་གི་འཆབ་ྱེས་དང་། འཆགས་སོ་ཞྱེས་ལན་གསུམ་གིས་ལྟུང་བ་རང་གི་ངོ་བོ་འདག་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་ཞག་ཏུ་ལོངས་པའི་འཆབ་ྱེས་ཀི་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་ནི། སོ་བ་གནོས་ནས་ཞག་གངས་དང་མམ་
པར་བཅོས་དགོས་པས། དྱེ་བིན་པའི་སགས་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་ཆར་
ཀ་འདི་ལ་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ལས་བྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ཟླ་བ་ཕྱྱེད་བཅབས་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་ཆར་ཀ་
འདི་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ལས་བྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཟླ་བ་ཕྱྱེད་བཅབས་པ་དྱེའི་སད་དུ་དགྱེ་འདུན་ལས་ཟླ་
བ་ཕྱྱེད་སོ་བ་གསོལ་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན། དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་
ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་དགྱེ་སོང་འཆར་ཀ་ལ་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ལས་བྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ལ་ཟླ་
བ་ཕྱྱེད་བཅབས་པ་དྱེའི་སད་དུ་སོ་བ་གསོལ་ཏྱེ། འདི་ནི་གསོལ་བའོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་འདྱེས་རང་སར་
བར་བའོ། །སོ་བ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ཚེ་ལྷག་མ་རིགས་འད། གིས་པ་བྱུང་ན་གཞི་ནས་བརྩམས་པའི་སོ་བ་ནོས་
ནས་སྤྱོད་དགོས་པས། དྱེ་སིན་པའི་སགས་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་འཆར་
ཀ་འདི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཟླ་བ་ཕྱྱེད་བཅབས་པ་དྱེའི་སད་དུ་དགྱེ་འདུན་ལས་སོ་བ་གསོལ་ནས་དགྱེ་
འདུན་གིས་སོ་བ་སྩལ་ཏྱེ། སོ་བ་བགི་བཞིན་པ་ལས་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ས་མ་དང་འད་བ་ཡང་བྱུང་ལ། 
དགྱེ་སོང་འཆར་ཀ་འདི་དགྱེ་འདུན་གི་གན་དུ་མཆིས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡང་བྱུང་བ་དྱེའི་སད་དུ། 
དགྱེ་འདུན་ལས་གཞི་ནས་སོ་བ་གསོལ་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་གནང་བར་མཛོད་
ཅིག་དང་དགྱེ་འདུན་གི་དགྱེ་སོང་འཆར་ཀ་ལ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ས་མ་དང་འད་བ་ཡང་བྱུང་བ་དྱེའི་
སད་དུ་སོ་བ་སྩོལ་ཏོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ་ཞྱེས་སོགས་འདྱེས་སར་བར་བའོ། །གཞི་སོ་སྤྱོད་བཞིན་པ་ལ་ལྷག་
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མ་རིགས་འད་གསུམ་པ་བྱུང་ན། ཡང་སོ་བ་ནོད་ནས་སྤྱོད་དགོས་པས་དྱེ་བིན་པའི་སགས་ནི། གཞན་ས་མ་དང་
འད་བ་ལ། ཡང་གཞི་ནས་བླངས་པའི་སོ་བ་གསོལ་ན་ཞྱེས་སར་རོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། 
དགོས་པའི་དོན་ནི། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་འཆབ་ྱེས་ཞག་ཏུ་ལོན་པ་རྣམས་འདག་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །བསྡུས་
པའི་དོན་ནི། གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀི་རང་གངས་སུ་བཤད་པ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། སྤྱིར་སོ་བ་
ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན། ཁད་པར་ཅན་གི་གནས་ནས་དམན་པའི་གནས་སུ་སོ་བའི་ཕྱིར་སོ་བ་ཞྱེས་བ། སོ་བ་རང་གི་ངོ་བོ་
ནི་དམན་པའི་སྤྱོད་པ་ལྔ་དང་དུ་ལྱེན་ཅིང་ཁད་པར་ཅན་གི་སྤྱོད་པ་ལྔ་སོང་བ་ལ་སོབ་པའོ། །དགྱེ་འདུན་ལྷག་
མའི་ལྟུང་བ་རིགས་འད་བཞི་བསྟུད་དུ་བྱེད་པ་ལ། སོ་བ་བཞི་པ་ནི་སིན་པར་གསུངས་པ་མྱེད་དྱེ་དྱེ་ལྟ་བུ་དྱེ་ལ་
བསིགས་པ་ནན་ཏུར་བ་བ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འཆབ་ྱེས་དང་བལ་བའི་ལྟུང་བ་རང་གི་ངོ་བོ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་
ཚུལ་ལ། ཕམ་པ་ཆར་གཏོགས་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ཆར་གཏོགས་དང་
བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་དང་། སང་ལྟུང་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་དང་། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་སོགས་
གསུམ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་དངོས་གཞི་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་དང་། ཕམ་
པར་གཏོགས་པའི་ྱེས་པ་སྦོམ་པོ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་ལས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་
བསབ་པ་མནོས་ཏྱེ། སྤྱོད་པ་དྱེ་ཡིན་པས་དྱེ་བིན་པའི་སགས་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། 
བདག་དགྱེ་སོང་དགའ་བྱེད་ཀིས་བསབ་པ་མ་ཕུལ་བར་མི་ཚངས་པ་སྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་བསྟྱེན་ཀང་། 
བཅབ་པའི་སྱེམས་གཅིག་ཙམ་གིས་ཀང་བཅབས་པར་མ་བགིས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་ལས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་
བསབ་པ་གསོལ་ན། ཐུགས་བརྩྱེ་བ་ཅན་དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་བརྩྱེ་བས་ྱེ་བར་བཟུང་སྟྱེ། 
བདག་དགྱེ་སོང་དགའ་བྱེད་ལ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་བསབ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས། དྱེ་ནི་
གསོལ་བ་གདབ་པའི་སགས་སོ། །བིན་པའི་སགས་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་
སོང་དགའ་བྱེད་འདིས་བསབ་པ་མ་ཕུལ་བར་མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་བསྟྱེན་ཀང་། བཅབས་
པའི་སྱེམས་གཅིག་ཙམ་གིས་ཀང་བཅབ་པར་མ་བགིས་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་དགའ་བྱེད་འདི་དགྱེ་འདུན་ལས་ཇི་སྲིད་
འཚོའི་བར་དུ་བསབ་པ་གསོལ་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གང་བར་
མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་དགའ་བྱེད་ལ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་བསབ་པ་སྩོལ་ཏོ། །འདི་ནི་
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གསོལ་བའོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་འདྱེས་སར་བར་བའོ། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་པའི་
དོན་ནི། འཆབ་ྱེས་དང་བལ་བའི་ཕམ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་དག་པའི་དོན་དུའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། གསོལ་དང་
བཞིའི་ལས་ཀི་རང་གངས་སུ་བཤད་པ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་གི་དོན་ལ། ཅིའི་ཕྱིར་བསབ་པ་ཞྱེས་བ་ན། དམན་
པའི་སྤྱོད་པ་ལྔ་དང་དུ་ལྱེན་ཅིང་། ཁད་པར་ཅན་གི་སྤྱོད་པ་ལྔ་སོང་བ་ལ་སོབ་པས་ན་དྱེ་སྐད་ཅྱེས་བའོ། །བསབ་
པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཡང་དྱེ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་སོབ་པའི་ཚུལ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། སོ་བ་དང་མགུ་བར་བ་བ་སྤྱོད་པ་
དག་གིས། དགྱེ་སོང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་མངོན་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཕྱག་དང་མངོན་པར་ལྡང་བ་དང་། 
ཐལ་མོ་སར་བ་དང་གུས་པའི་ལས་དག་བདག་གིར་མི་བའོ་ཞྱེས་པ་ནས་དགྱེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་མི་གཡོལ་བར་
བའོ་ཞྱེས་པའི་བར་ས་གཞན་ན་གནས་པ་སྤྱོད་པའི་གཞི་ལས་ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །དུས་ནི་ཇི་
སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ཡིན་ལ། གང་ཚེ་དག་བཅོམ་པ་ིད་ཐོབ་པ་དྱེའི་ཚེ་བསབ་པ་ཞྱེས་མི་བ་སྟྱེ། འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་སྦོམ་པོ་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་ལ། །ལི་བ་ཕྱིར་
བཅོས་ཚུལ་དང་། ཡང་བ་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་གིས། དང་པོ་ནི། འཚམས་ནང་དྱེ་ན་ཡོད་པའི་དགྱེ་སོང་དྲུག་ཡན་
ཆད་ལོགས་སུ་མ་བཅད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་བཤགས་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་སགས་ནི་དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་
རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ་ཕམ་པར་གཏོགས་པའི་སྦོམ་པོ་ལི་བ་
མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་བྱུང་བ་སྟྱེ། དྱེ་དགྱེ་སོང་གི་དགྱེ་འདུན་གི་མདུན་དུ་མཐོལ་ལོ། །ཞྱེས་སོགས་ལན་གསུམ་
བཟླས་ལ་མཐོང་སོམ་དི་ཞིང་ཐབས་ལྱེགས་བའོ། །གིས་པ་སང་བ་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་ནི། མཚམས་དྱེར་
གཏོགས་པའི་དགྱེ་སོང་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བཤགས་པར་བ་ལ། དྱེ་ཡང་མཚམས་ནང་དྱེ་ན་དགྱེ་
སོང་གསུམ་ལས་མྱེད་ན། གནས་གཞན་ནས་གཅིག་བོས་ཏྱེ་བཞིའི་ཚོགས་སུ་ཚང་བར་བས་ལ། ས་མ་ལ་ཡང་
མཚམས་ནང་དྱེ་ན་དགྱེ་སོང་ལྔ་ལས་མྱེད་ན་གཅིག་གནས་གཞན་ནས་བོས་ཏྱེ་དྲུག་ཚང་བར་བའོ། །གིས་པ་
དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ཆར་གཏོགས་དང་བཅས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་ལ། དངོས་གཞི་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་དང་། ྱེས་
པ་སྦོམ་པོ་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། འཆབ་ྱེས་དང་བལ་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་དག་བྱེད་དངོས་ནི་
དབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དྱེ་འཆགས་པའི་དོན་དུ་དགྱེ་སོང་གིས་མགུ་བ་ཞག་དྲུག་ནོད་ནས་སྤྱོད་དགོས་པས། དྱེ་བིན་
པའི་སགས་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། དགྱེ་སོང་འཆར་ཀ་འདི་ལ་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ལས་བྱུང་
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བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་ལ། དགྱེ་སོང་འཆར་ཀ་འདི་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ལས་བྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་
བྱུང་བ་དྱེ་སད་དུ། དགྱེ་འདུན་ལས་ཞག་དྲུག་མགུ་བར་བགི་བ་གསོལ་ན། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་
ཅིང་བཟོད་ན། དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སོང་འཆར་ཀ་ལ་ཆྱེ་གྱེ་མོ་
ལས་བྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དྱེའི་སད་དུ་ཞག་དྲུག་མགུ་བ་བགི་བར་གསོལ་ཏོ། །འདི་ནི་
གསོལ་བའོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་འདྱེས་སར་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །མགུ་བ་བིན་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། སོ་བ་བས་
རྱེས་ཀི་མགུ་བ་བིན་པ་དང་། སོ་བ་སྤྱོད་མི་དགོས་པར་དང་པོ་ནས་མགུ་བ་བིན་པའོ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་
སགས་ཆོག་འདི་ནི་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། ས་མ་ནི་འདི་དང་ཅུང་ཟད་མི་འད་བར་འབྱུང་ངོ་། །གིས་
པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་པའི་དོན་ནི། དབྱུང་བ་ཆགས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་མགུ་བ་ཞྱེས་
བ་ཞྱེ་ན། དགྱེ་འདུན་ཐུགས་མགུ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་དྱེ་སྐད་ཅྱེས་བའོ། །རང་གི་ངོ་བོ་ནི། དམན་
པའི་སྤྱོད་པ་ལྔ་དང་དུ་ལྱེན། ཁད་པར་ཅན་གི་སྤྱོད་པ་ལྔ་སོང་བ་ལ་སོབ་པའོ། །དུས་ཀི་ཁད་པར་ནི་ཞག་དྲུག་
གོ །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀི་རང་གངས་སུ་བཤད་པ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་དབྱུང་བ་
བིན་པ་ལ། སགས་ཀི་ཆོ་ག་དང་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་
གསོལ། དགྱེ་སོང་འཆར་ཀ་འདི་ལ་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ལས་བྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ལ། དགྱེ་སོང་
འཆར་ཀ་འདི་དགྱེ་འདུན་གི་གན་དུ་མཆིས་ཏྱེ། ཆྱེ་གྱེ་མོ་ལས་བྱུང་བ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དྱེའི་
སད་དུ། དགྱེ་འདུན་ལས་ཞག་དྲུག་མགུར་བར་གསོལ་ནས། དགྱེ་འདུན་གི་དགྱེ་སོང་འཆར་ཀ་འདི་ལ་དགྱེ་
འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དྱེའི་སད་དུ། ཞག་དྲུག་མགུ་བར་བགི་བར་སྩལ་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་འཆར་ཀ་འདིས་
ཆྱེ་གྱེ་མོ་ལས་བྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དྱེའི་སད་དུ། ཞག་དྲུག་མགུ་བ་བགིས་ལགས་ཏྱེ། 
དགྱེ་འདུན་ལས་བྱུང་བ་གསོལ་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་
མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་དགྱེ་སོང་འཆར་ཀ་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ལས་བྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་
དྱེའི་སད་དུ། ཞག་དྲུག་མགུ་བར་བགི་བ་བྱུང་བར་བགིའོ། །འདི་ནི་ཞྱེས་སོགས་འདྱེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སར་
བར་བའོ། །དབྱུང་བ་བིན་པའི་ཚུལ་ལ་གིས་ཏྱེ། མགུ་བ་ི་ཚེ་བ་བས་པའི་རྱེས་ཀི་དབྱུང་བ་དང་། སོ་བའི་
རྱེས་ཀི་དབྱུང་བའོ། །དྱེ་གིས་ལ་སགས་ཀི་ཆོ་ག་ཅུང་ཟད་མི་འད་བ་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་
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པ་ལ། དགོས་པའི་དོན་ནི། ས་གཞན་ན་གནས་པ་དྱེ་ལས་བྱུང་བའི་དོན་དུའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི་གསོལ་བ་
དང་བཞིའི་ལས་ཀི་རང་གངས་སུ་བཤད་པ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་གི་དོན་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་དབྱུང་བ་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན། 
དམན་པའི་གནས་ནས་ཁད་པར་ཅན་གི་གནས་སུ་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་དྱེ་སྐད་ཅྱེས་བའོ། །འདི་ལ་བྱེད་པ་པོ་དགྱེ་
འདུན་གི་ཁད་པར་ནི། དགྱེ་སོང་ི་ཤུ་ཡན་ཚོགས་པའོ། །ངོ་བོ་ནི་དབྱུང་བ་བས་མ་ཐག་ཏུ་དགྱེ་སོང་དྱེ་སར་གི་
གནས་སུ་འཕོས་ཏྱེ། ཁབ་པར་ཅན་གི་སྤྱོད་པ་ལྔ་དང་དུ་ལྱེན་པའོ། །གིས་པ་སྦོམ་པོའ་ིཕྱིར་བཅོས་ལ། ལྷག་
མར་གཏོགས་པའི་སྦོམ་པོ་ལི་བ་ནི་དགྱེ་སོང་ལྔ་ཡན་ཆད་རིས་སུ་བཅད་པའམ་མ་བཅད་པ་གང་ཡིན་ཀང་རུང་
དྱེའི་དྲུང་དུ་བཤགས་པར་བས་ལ། སྦོམ་པོ་ཡངས་བ་ནི་གང་ཟག་གཅིག་གི་དྲུང་དུ་བཤགས་པས་འདག་པ་
ཡིན་ནོ། །དྱེའི་རིགས་པས་ཕམ་ལྷག་ཏུ་གཏོགས་པའི་ྱེས་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་དགྱེ་སོང་གཅིག་གི་དྲུང་དུ་
བཤགས་པས་འདག་པར་གསལ་ལོ། །དྱེ་ཡང་འཆབ་བཅས་ཡིན་ན་མཐོལ་ཞྱེས་བརོད་ལ། འཆབ་མྱེད་ཡིན་ན་
བཤགས་སོ་ཞྱེས་བརོད་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ལུང་ལས་འདི་སྐད་དུ་འབྱུང་སྟྱེ། ྱེ་བ་འཁོར་དྱེ་
ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ྱེས་པ་སྦོམ་པོ་ལི་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི། མཚམས་ཀི་ནང་དུ་དགྱེ་
འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བའོ། །ཡངས་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་དགྱེ་
སོང་བཞིའི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བའོ། །དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་སྦོམ་པོ་ལི་བ་གང་
ཡིན་པ་དྱེ་ནི་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་དགྱེ་སོང་ལྔའི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བའོ། །ཡངས་བ་གང་མ་ཡིན་པ་དྱེ་
ནི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་དགྱེ་སོང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པའི་དོན་རྣམ་པར་ངྱེས་
པར་བའོ། །གསུམ་པ་སང་ལྟུང་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་ལ། སགས་ཀི་ཆོ་ག་དང་དྱེ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ནི། བཤགས་ཡུལ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པའི་དྲུང་དུ་སོང་སྟྱེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་
སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ་སང་བ་ལྟུང་བྱེད་ཀི་སྱེ་ཚན་ལས། གོས་ཞག་བཅུ་འཆང་བའི་སང་བ་བྱུང་སྟྱེ་ལྟུང་
བ་དྱེ་ཚེ་དང་ལྡན་པའི་མདུན་དུ་མཐོལ་ལོ་འཆགས་སོ་མི་འཆབ་བོ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་ན་བདག་བདྱེ་བ་ལ་
རྱེག་པ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་གི། ཞྱེས་སོགས་ལན་གསུམ་བརོད། མཐོང་སོམ་དི་ཞིང་ཐབས་ལྱེགས་
བའོ། །གིས་པ་ལ་དགོས་པའི་དོན་ནི། སང་ལྟུང་གི་ྱེས་པ་འདག་པའི་དོན་དུའོ། །བསྡུས་པའི་དོན་ནི། དགྱེ་
འདུན་དང་འབྱེལ་བའི་གང་ཟག་གི་ལས་ཀི་རང་གངས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། ལྟུང་བ་འདི་
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བཤགས་པའི་ཞག་གཅིག་གི་གོང་རོལ་དུ་གང་ལ་བརྟྱེན་ནས་ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་རྫས་ཆོས་གོས་ལྟ་བུ་དྱེ་སང་
དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། སང་བ་ལ་ནི་སངས་པ་དང་བལ་བ་སོན་དུ་བཏང་བ་ལས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་
སོ། །རྫས་སང་བ་དང་བཤགས་པ་མམ་དུ་བས་པས་མི་ཆོག་སྟྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པ་ལས། རྫས་དྱེ་སངས་པ་
དང་སང་བ་དྱེ་དག་ཞག་གིས་བལ་བར་བས་པ་དྱེ་གིས་སོན་དུ་བཏང་སྟྱེ་བཤགས་པ་ལྡང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་
བཤད་པས་སོ། །ཆོས་གོས་སང་བའི་ཞག་གཅིག་པོ་དྱེ་ལ་ཆོས་གོས་དང་བལ་བའི་ྱེས་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་། དུས་
དྱེར་ཆོས་གོས་གཞན་བིན་གིས་བརླབས་ན་སང་བལ་སོན་དུ་མ་བཏང་བར་སོང་བས། བཤགས་པ་མི་ཆགས་
པ་ཡིན་ཏྱེ། འགྱེལ་པར། ཞག་དྱེ་ལ་ཆོས་གོས་གཞན་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བའི་
ཆོས་གོས་མྱེད་པར་གནས་པར་བའོ། །ཆོས་གོས་གཞན་བིན་གིས་བརླབས་ན་ནི་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་
དང་བལ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བཤད་པས་སོ། །སང་ལྟུང་དུ་གཏོགས་པའི་ྱེས་བས་ཕྱིར་བཅོས་པ་ལ་ནི་
དངོས་པོ་སང་མི་དགོས་སོ་ཞྱེས་བོད་ས་མ་རྣམས་གསུང་ངོ་། །བཞི་པ་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་སོགས་ཀི་ཕྱིར་
བཅོས་ནི། བཤགས་ཡུལ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་གི་དྲུང་དུ་ལྟུང་བའི་མིང་དང་སྱེ་ཚན་སོས་ནས་
བཤགས་པ་བྱེད་པའི་སགས་ཆོག་ལན་གསུམ་བརོད་པ་ཙམ་གིས་འདག་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེའི་ཚེ་ལྱེན་
པར་བྱེད་པ་ཡོད་ན་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་དང་། བཤགས་པར་བ་
བའི་ྱེས་བས་རྣམས་ནི་ནུས་པ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། བཤགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེ་
དག་གིས་ནི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་དངོས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དུས་དྱེ་ིད་དུ་ཕྱིར་བཅོས་མི་ནུས་པ་བིན་
གིས་རློབ་པའི་ཚུལ་ལ་གིས་ཏྱེ། ལས་གལ་དུ་མ་འདུས་གོང་དུ་བིན་གིས་རློབ་པ་དང་། འདུས་ནས་བིན་གིས་
བརླབ་པ་གིས། དང་པོ་ལ་ཕམ་པ་དངོས་གཞི་བིན་གིས་རློབ་པ་མ་གསུངས་ལ་ཕམ་པར་གཏོགས་པའི་སྦོམ་
པོ་དང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མན་ཆད་ཀི་ལྟུང་བ་རྣམས་ལ། ཆད་ལས་སོན་དུ་མ་སོང་བ་དང་། བཤགས་ཡུལ་མྱེད་
པ་དང་། མ་ཚང་བ་དང་། ཡིད་གིས་ཟ་བ་དང་། ངྱེས་པ་ིད་མ་ཡིན་པ་དང་། ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རྩོད་པ་ན་བིན་
གིས་བརླབ་དགོས་པས་དྱེའི་སགས་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སོང་མིང་འདི་ཞྱེས་
བགི་བ་ལ་ལྟུང་བའི་སྱེ་ཚན་དྱེ་ལས་ལྟུང་བ་དྱེ་བྱུང་སྟྱེ། ལྟུང་བ་དྱེ་ཚེ་དང་ལྡན་པའི་མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་
བོ། །དྱེང་ལྟུང་བ་དྱེ་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་ངམ། བསྱེན་པར་རྫོགས་པའི་ཕིན་ལས་
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མཛད་ལ། སད་ཀི་ལྟུང་བ་དྱེ་ཆོས་བཞིན་དུ་སར་བགིའོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་བཟླས་ལ་ཐབས་ལྱེགས་བརོད་
དོ། །འདི་ལ་དགོས་པའི་དོན་ནི། དགྱེ་འདུན་གིས་ལས་ལ་མི་སྒྲིབ་པ་དང་། འཆབ་ྱེས་མི་འབྱུང་བ་དང་། གསོ་
སོང་གི་ཚེ་ཅི་འདི་ལ་ཁྱེད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞྱེས་དིས་པའི་ཚེ་ཤྱེས་བཞིན་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ྱེས་པ་མི་འབྱུང་
བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཚིག་གི་དོན་ནི། དུས་དྱེ་ིད་དུ་བཤགས་པར་མི་ནུས་པའི་ྱེས་པ་བིན་གིས་
བརླབས་རུང་རྣམས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཙམ་གིས་དག་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བིན་གིས་
བརླབས་པས་དག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་སོགས་གསུམ་གསུམ་
ལ་ནི། གང་ཟག་གི་དྲུང་དུ་བིན་གིས་རློབ་པ་མ་བཤད་དྱེ། བིན་གིས་རློབ་པར་འོས་པའི་ཡུལ་མཚན་ིད་པ་
ཡོད་ན་དྱེའི་དྲུང་དུ་བཤགས་པས་ཆོག་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ། ནུས་པ་ིད་ཡིན་ན་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་
པས་སོ། །གིས་པ་ལས་གལ་དུ་འདུས་ནས་བིན་གིས་རློབ་པ་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བིན་གིས་རློབ་པ་དང་། 
ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་རློབ་པ་གིས། དང་པོ་ནི། ལས་གལ་དུ་འདུས་ནས་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་སོགས་གང་
དན་པར་ཡང་བིན་གིས་རླབ་དགོས་ཏྱེ། ལས་གལ་དུ་འདུས་ནས་བཤགས་པ་བ་བ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། གིས་
པ་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་རློབ་པའི་སགས་དང་ཆོ་ག་ནི་གགས་ཆྱེ་བས་མ་བིས་སོ། །ཡིད་ཀི་བསམ་བའི་
ྱེས་བས་རྣམས་ལ་ནི་གཞན་གི་དྲུང་དུ་བཤགས་པ་དང་བིན་གིས་རློབ་པ་གིས་ཀ་མི་དགོས་ཏྱེ། ཡིད་ཀི་
བསམས་པ་ཙམ་གིས་འདག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྟུང་བ་བཤགས་པ་དང་བིན་གིས་བརླབས་པ་གིས་ཀ་ལ་ཡང་
ཐུན་མོང་དུ་བསམ་པའི་ཁད་པར་སར་བས་ལ་འགོད་སྱེམས་དང་། ཕྱིན་ཆད་ལ་སོམ་སྱེམས་དག་པོ་དགོས་པ་
ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ་བསམ་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་གི ཆད་པའི་ལས་ཀི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སོ། །གིས་ཀ་ལ་ཡང་ངག་ཏུ་བརོད་པའི་ཁད་པར་མིང་དང་རིགས་བརོད་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། མིང་དང་
རིགས་དང་ལྡན་པར་བརོད་པ་ལས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དིང་སང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་གང་དག ལྟུང་བའི་
མིང་རིགས་མི་བརོད་པ་སྤྱི་བཤགས་སུ་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་བས་ནས་ལྟུང་བ་དག་པར་ཁས་ལྱེན་པ་ནི། 
ལྱེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་དག་གིས་ནི་དགྱེ་སོང་གི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་
བཅོས་པའི་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་དགྱེ་ཚུལ་གི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་ལ། གང་ལ་ཕྱིར་བཅོས་
པ་ཡུལ་གི་ཁད་པར་དང་། ཇི་ལྟར་བཅོས་པའི་ཆོ་གའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ། དགྱེ་ཚུལ་གི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་
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བཅོས་པའི་ཡུལ་ནི་དགྱེ་སོང་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྱེ། བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པའི་དྲུང་དུ་དགྱེ་ཚུལ་གི་བཤགས་པ་མི་
ཆགས་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པ་དག་ནི། བསྱེན་པར་རྫོགས་པའི་དགྱེ་
འདུན་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྱེས་པ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་གི་དགག་དབྱེ་བ་བའི་སགས་
ཆོག་ལས་དགྱེ་སོང་གི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བ་བར་གསུངས་ཀི། བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་
དགག་དབྱེ་བ་བར་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མདོར་ན་དགྱེ་ཚུལ་གིས་དགྱེ་སོང་གི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བ་
བར་གསུངས་པ་ན་དགྱེ་སོང་གིས་དགྱེ་ཚུལ་ལ་ལྟུང་བ་གླྱེང་དན་བ་བ་དང་ཕྱིར་བཅོས་ལ་བསྐུལ་བ་ཡོད་པར་
གྲུབ། དྱེ་གྲུབ་པ་ན་དགྱེ་ཚུལ་གསོ་སོང་གི་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་སྟྱེ། ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་པ་ནི་གསོ་སོང་གི་དོན་
གི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ལྟར་ན་དགྱེ་ཚུལ་གིས་དགྱེ་སོང་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་བ་དྱེ་ཕྱིར་
བཅོས་ཟིན་པར་བས་ནས། དགྱེ་སོང་གི་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་ནམ་བྱུང་བ་དྱེའི་ཚེ། དགྱེ་སོང་གང་ཡང་རུང་
བ་གཅིག་གི་དྲུང་དུ་སོང་སྟྱེ། བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། དྱེང་དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏྱེ། 
བདག་དགྱེ་ཚུལ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཡང་གསོ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ན། བདག་དགྱེ་ཚུལ་མིང་འདི་ཞྱེས་
བགི་བ་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་ཡོངས་སུ་དག་གོ་ཞྱེས་བདག་མཆི་ན། བདག་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་
ཀིས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བཙུན་པས་བཟུང་དུ་གསོལ། ཞྱེས་ལན་གསུམ་གི་བརོད་ནས་མཇུག་ཐབས་ལྱེགས་
བ་བ་འདི་ཙམ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གི་གསོ་སོང་གི་ཐ་སད་བ་བར་སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་འོད་བཞྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། 
གསུམ་བརྒྱ་པར། དགག་དབྱེ་གསུངས་ཕྱིར་གསོ་སོང་འདི་ན་ཡོད། ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཆོས་
ཀི་བཤྱེས་གྱེན་གིས་ཀང་སགས་ཆོག་དྱེ་ིད་ལུང་གི་ཚིག་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །ཡང་ལྟུང་བ་གླྱེང་བ་ན། མ་
མཐོང་ངོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དང་། སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་གཏོང་སོགས་ལ་དགྱེ་སོང་གི་དགྱེ་འདུན་གིས་
ནན་ཏུར་གི་ལས་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྱེན་པར་རྫོགས་པ་ལ་ཡང་དྱེ་དག་བ་བ་ིད་
ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འདི་དག་ནི་ཞར་ལས་བྱུང་བ་སྟྱེ་གང་ལ་ཕྱིར་བཅོས་པ་ཡུལ་གི་ཁད་པར་
བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཇི་ལྟར་ཕྱིར་བཅོས་པ་ཆོ་གའི་ཁད་པར་ལ། ནུས་པ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་དང་། 
མི་ནུས་པ་བིན་གིས་རློབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་རྩ་བ་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་དང་ཡན་ལག་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་རྩ་བ་འཆབ་བཅས་ལ་ནི་ཕྱིར་བཅོས་མྱེད་ལ། འཆབ་མྱེད་ལ་དགྱེ་སོང་གི་དགྱེ་འདུན་ལས་
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བསབ་པ་མནོས་ནས་སྤྱོད་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། འགྱེལ་ཆྱེན་ལས། དགྱེ་ཚུལ་ལ་བསབ་པ་བིན་པ་ཡོད་
དམ་ཞྱེ་ན་ཡོད་དྱེ། ལུང་ལས་བསམ་གཏན་པ་དགའ་བྱེད་ནི་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ཞྱེས་
བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་ལ། འཆབ་བཅས་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་དང་། འཆབ་
མྱེད་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་ཚུལ་ལ་འཆབ་ྱེས་དག་བྱེད་དུ་སོ་མགུ་སྤྱོད་པ་སོགས་མི་སྲིད་དྱེ། 
དུས་དང་དུས་མིན་པ་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་ལས། བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པ་ིད་དང་། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་
གིས་ལ་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞུང་དྱེས་སྤྱིར་བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པ་ལ་
འཆབ་ྱེས་མི་འབྱུང་བར་སྟོན་པ་ནི་མིན་ཏྱེ། བསྱེན་པར་མ་རྫོགས་པས་ཀང་འཆབ་ྱེས་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དུ། 
ལྟུང་བའི་མིང་དགྱེ་སོང་གཞན་ལ་གོ་ཞིང་རིག་པར་བ་དགོས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་ིད་ལ་
འདི་དང་འོག་མ་དང་བཅས་ཏྱེའོ་ཞྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར། དགྱེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ལྟུང་བ་རིག་པར་བ་ལ་
འདི་ིད་ལྟུང་བ་བཤགས་པར་བ་བ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་དང་བཅས་ཏྱེ་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེའི་ཕྱིར་
མཐོལ་བཤགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བས་པས་འཆབ་ྱེས་ཀང་དག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། དྱེའི་སགས་ཀི་ཆོ་ག་ནི། 
ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་ཚུལ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ་བཤགས་པར་བ་བའི་ྱེས་བས་
ལས། མོས་པར་འགྱུར་བ་འཐུང་བའི་ཁ་ན་ཐོ་བ་འདི་བྱུང་སྟྱེ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་བཙུན་པའི་མདུན་དུ་མཐོལ་ལོ་
འཆགས་སོ། །མཐོལ་ཞིང་བཤགས་ན་ཞྱེས་སོགས་ལན་གསུམ་བརོད་ལ་མཐོང་སོམ་དི་ཞིང་། ཐབས་ལྱེགས་
བའོ། །གིས་པ་ལ་བཤགས་བའི་ྱེས་བས་དང་། ཡིད་ཀི་བསམ་བའི་ྱེས་བས་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྩ་བ་
མ་ཡིན་པའི་བླངས་པ་དངོས་ལས་འདས་པའི་ྱེས་པ་གང་བྱུང་བ་དྱེའི་མིང་རིགས་ནས་བརོད་དྱེ། འཆགས་སོ་
ཞྱེས་སོགས་ལན་གསུམ་བརོད་པས་ཆོག་པ་ཡིན་གི། མཐོལ་ལོ་ཞྱེས་བརོད་མི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་
ཡིད་ཀི་བསམ་བའི་ྱེས་བས་ནི། བླངས་པ་དངོས་རྣམས་ཀང་མིན། གནང་བ་ྱེས་མྱེད་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་
མིན་པའི་དགྱེ་སོང་ཕ་མའི་བཅས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལས་འདས་པའི་ྱེས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དྱེ་ནི་བཤགས་
ཡུལ་ལ་མི་ལྟོས་པས་ཡིད་ཀིས་བསམས་པ་ཙམ་གིས་འདག་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་བཤགས་མི་ནུས་པ་བིན་
གིས་རློབ་པ་ནི། བཤགས་ཡུལ་གི་དགྱེ་སོང་མ་རྱེད་ཅིང་གསོ་སོང་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་དྱེའི་ཚེ། ལྟུང་བ་དན་
ནམ་ཡིད་གིས་ཟ་བ་དང་རང་གཅིག་པུས་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ། གསོ་སོང་ཡང་རང་གཅིག་པུས་བིན་གིས་
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བརླབ་པར་བའོ། །དགྱེ་ཚུལ་གི་ྱེས་པ་གང་ཟག་གཞན་ལ་བིན་གིས་རློབ་པ་ནི་ཡོད་པ་མིན་ཏྱེ། བིན་གིས་
རློབ་པའི་ཡུལ་དུ་འོས་པའི་དགྱེ་སོང་དྱེ་བཤགས་པ་བ་བའི་ཡུལ་དུ་ཡང་འོས་ལ། བིན་གིས་རློབ་པར་ནི་ནུས་
ཤིང་བཤགས་མི་ནུས་པའི་ཁད་པར་ཡང་བཤགས་ཡུལ་མ་རྱེད་པ་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་གླྱེང་དན་ལ་ལྟོས་པ་ཕྱིར་བཅོས་ནི། རྩོད་པ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་གསུམ་སྟྱེ། 
ལྟུང་བ་གླྱེང་དན་ཇི་ལྟར་བ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་དབྱེ་བ། དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་མི་བསམས་པའི་ཕྱིར་གི་རྩོད་པ་
དང་། ལྟུང་ཕྱིར་གི་རྩོད་པ་འབྱུང་བའི་ཚུལ། དང་པོ་ལ། ལྟུང་བ་གླྱེང་བ་ལ་གིས་ཏྱེ། སྐབས་འབྱེད་དུ་མ་བཅུག་
པར་གླྱེང་བ་དང་། བཅུག་ནས་གླྱེང་བ་གིས། གིས་པ་ལ་ཡང་གཞི་མྱེད་པར་གླྱེང་བ་དང་། གཞི་ཡོད་པར་
གླྱེང་བ་གིས། གིས་པ་ལ་ཡང་སྐབས་འབྱེད་དུ་བཅུག་ཀང་སྐབས་མི་འབྱེད་པ་དང་། ཅུང་ཟད་མ་འབྱེད་པ་
གིས། གིས་པ་ལ་བསྱེན་པར་མ་འབྱེད་པ་དང་། ལྟུང་བ་གླྱེང་བའི་སྐབས་བསྱེན་པར་འབྱེད་པ་གིས། 
གིས་པ་ལ་ཡང་གླྱེང་བྱེད་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་གིས། ཡོན་ཏན་གསུམ་ནི་ལུས་ངག་
བསམས་པ་ིད་དང་། སྱེ་སོད་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་ིད་དང་། ཆོས་དང་འདུལ་བ་ལོག་པར་མི་སྟོན་པའོ། །ཡོན་
ཏན་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་བརྒལ་ཞིང་བརྟགས་པ་ན་གནས་གཞན་དུ་འཕོ་ཞིང་རོག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་མི་
འགྱུར་བ་གིས། ཕྱི་མ་འདིས་ལྟུང་བ་གླྱེང་ན་ཡང་ཆགས་ལ་གླྱེང་དན་བས་པ་བཞིན་ལྟུང་བ་ཁས་བླངས་ན། 
འདི་ལ་ྱེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བ་ཞིང་། ངོ་ཤྱེས་པ་དྱེ་བརྱེད་དུ་མི་འཇུག་པར་སར་བཤད་པའི་ཕྱིར་
བཅོས་ཚུལ་རྣམས་གང་རུང་གི་སོ་ནས་ཕྱིར་བཅོས་ན་ལྟུང་ཕྱིར་གི་རྩོད་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་། བྱུང་བ་ཡང་ྱེ་བར་
ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །ྱེས་པ་ལན་ཅིག་ཁས་བླངས་ཀང་བར་སྐབས་སུ་བརྱེད་དུ་བཅུག་པའི་སོ་ནས་ཁད་དུ་
གསོད་ཅིང་། ལྟུང་བ་མྱེད་པར་ཁས་བླངས་ན་ལྟུང་ཕྱིར་གི་རྩོད་པ་བྱུང་བས། དྱེ་ྱེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕྱིར་འདི་
ལ་དྱེའི་ངོ་བོ་ིད་ཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་སིན་པ་བའོ། །གིས་པ་ནི། སྐབས་འབྱེད་དུ་མ་བཅུག་པར་གླྱེང་ན་རྩོད་
པ་འབྱུང་འབྱེད་དུ་བཅུག་ཀང་མི་འབྱེད་ན་དྱེ་ལ་བརོད་བས་ནན་ཏུར་བ། དྱེས་དུལ་བར་མི་འགྱུར་ན། མི་
བསམས་པ་ིད་དུ་བ། དྱེས་མ་དུལ་ན་གསོ་སོང་དང་དགག་དབྱེ་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་བ། སྐབས་འབྱེད་ཀང་
མྱེན་པར་མི་འབྱེད་ན་ཕུར་པ་དང་བཅས་པ་ིད་བ། རྩོད་པ་བར་པ་གིས་རྒྱུད་གཅིག་པར་སང་བས། སྐབས་
འདི་དག་ཏུ་གདམས་ངག་བཞག་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་ལ་བརྟྱེན་ནས། མི་བསམས་པའི་ཕྱིར་གི་རྩོད་པ་འབྱུང་། འདི་
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ལ་ཡང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དང་རྒྱུ་མྱེད་པའི་བྱེ་བག་གི་གིས་སོ། །གིས་པ་ལའང་། སྐབས་འབྱེད་ཀང་གཞི་
མྱེད་པ་དང་། གཞི་གཞན་རྱེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་གིས་དང་། ཕྱིར་བཅོས་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་དང་། སོན་པས་
བས་པ་རྣམས་གླྱེང་ན་དངོས་པོའ་ིདྱེ་བཞིན་ིད་ལ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་དབང་གིས་རྒྱུ་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་མི་
བསམས་པའི་ཕྱིར་གི་རྩོད་པ་འབྱུང་། ལྟུང་ཕྱིར་གི་རྩོད་པ་ལ་གིས་ཏྱེ་ྱེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཤྱེས་པ་དང་མི་
ཤྱེས་པའོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གིས་ལས་གཞན་དུ་འཕོས་པ་མྱེད་པ་དང་། འཕོས་པ་ལ་
ཡང་། དགྱེ་སོང་ི་ཚེ་བ་དང་འབྱེལ་བ་དང་། དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་དང་འབྱེལ་བའོ། །གསུམ་པ་ཞི་བྱེད་ཀི་ཆོས་
བསྟན་པ་ལ། ལྟུང་ཕྱིར་གི་རྩོད་པ་དང་པོའ་ིཞི་བྱེད་ལ། ངོ་བོ་ིད་ཚོལ་བ་སིན། ཕྱིར་འཕོས་པ་མྱེད་པའི་ལྟུང་
བྱེད་ཀི་རྩོད་པ་ནི་སར་བཤད་པ་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་བ་བས་ཕྱིར་བཅོས་པ་ན་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི་
མངོན་སུམ་གི་འདུལ་བས་རྩོད་པ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནི་རྩྭ་བཀམ་པ་ལྟ་བུས་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་
སགས་ཀི་ཆོ་ག་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་ཅག་ལྱེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་
ནས། འཐབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་ལྱེགས་པ་རྱེད་པ་མིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གཞི་འདི་ལས་ཁྱེད་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་
བ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་བོ་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་དག་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་
དང་མི་འཆབ་པ་ཁོ་བོ་སོའ།ོ །ཞྱེས་སོགས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོའ་ིདྱེ་བཞིན་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབས་པ་
ལས་བྱུང་བ། འགྱེད་ཕྱིར་གི་རྩོད་པ་དང་མི་བསམས་པའི་ཕྱིར་གི་རྩོད་པ་གཞི་ཡོད་པ་ནི་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བས་
པས་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །གཞི་མྱེད་པ་ལ་སོགས་བཞི་ལ་ནི་དག་པ་བིན་པས་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །དག་པ་བིན་པ་
ལ་ཡང་གིས་ཏྱེ། དང་པོ་ལ་དན་པས་འདུལ་བ་བིན་པ་དང་། ཐ་མ་ལ་མ་མོས་པས་འདུལ་བ་བིན་པའོ། །རྒྱུད་
གཅིག་ཏུ་བས་པས་ཞི་བ་ནི། མངོན་སུམ་བརྒྱད་ཀི་ཞི་བྱེད་དང་། གང་ཟག་གི་ཞི་བྱེད་ཅྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ིད་
ཡིན་ནོ། །ལས་ལ་མཐུན་པ་མི་བིན་པའི་རྩོད་པའམ་ལས་བྱེ་བ་ནི་གནས་སྐབས་ཀི་བྱེ་བག་ལས་ཞི་བྱེད་ཀི་
ཆོས་བརྒྱད་ཀ་འཇུག་པར་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་ཤིང་། ལས་ལ་མཐུན་པ་སིན་པ་ིད་ཀིས་ྱེ་བར་ཞི་བར་འགྱུར་
རོ། །མཐུན་པ་བིན་པའི་སགས་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། ཀོའུ་ཤམ་བི་བའི་དགྱེ་སོང་
འདི་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ཕིན་ལས་མཛད་ལགས་པས། འདི་དགྱེ་འདུན་གི་གན་དུ་མཆིས་
ཏྱེ། བཟོད་པ་གསོལ་ནས་དགྱེ་འདུན་གི་འདི་ལ་བཟོད་པའི་ཕིན་ལས་མཛད་ལགས་ཏྱེ། བཟོད་པའི་ཕིན་ལས་
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མཛད་ལགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདི། དགྱེ་འདུན་གི་གན་དུ་མཆིས་ནས་མཐུན་པ་གསོལ་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་
གིས་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདི་ལ་མཐུན་པ་སྩལ་ལགས་པས། ཀོའུ་ཤམ་བི་བའི་དགྱེ་སོང་འཁོར་དང་བཅས་པ་
མཐུན་པ་སྩལ་བ་འདི་ལ། མཐུན་པའི་གསོ་སོང་སྩོལ་ན་གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་
འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་ཀོའུ་ཤམ་བི་བའི་དགྱེ་སོང་འཁོར་དང་བཅས་པ། 
མཐུན་པ་སྩལ་བ་ལ་མཐུན་པའི་གསོ་སོང་སྩོལ་ཏོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སར་བར་བ་
བ་ཡིན་ནོ། །མཐུན་པའི་གསོ་སོང་བིན་པ་དྱེའི་སོན་རོལ་དུ་མཐུན་པ་བིན་པའི་སགས་ནི། དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་
རྣམས་གསན་དུ་གསོལ་ནས། བཟོད་པ་མཛད་ལགས་ཏྱེ་ནས་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཐུན་པ་གསོལ་ན་གལ་ཏྱེ་
དགྱེ་འདུན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་བཟོད་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགྱེ་འདུན་གིས་ཀོའུ་
ཤམ་བི་བའི་དགྱེ་སོང་བཟོད་པའི་ཕིན་ལས་མཛད་ལགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་མཐུན་པ་སྩོལ་ཏོ། །འདི་ནི་
གསོལ་བའོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་མཛངས་ཤིང་རིགས་པའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པོ་ལྟ་བུ་
རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་དགོས་པའི་དོན་ནི། དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་ཐུགས་རྩྱེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྱེ་
འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་རིམ་གིས་འཕྱེལ་བར་འགྱུར་ལ། དྱེ་ལས་མཚོ་ཆྱེན་པོ་ངང་པའི་ཚོགས་ཀིས་གང་བ་
བཞིན་དུ། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཀི་ཁང་བཟང་མཐོ་ལ་ཡངས་པ་དག་ངུར་སྨྲིག་
འཛིན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་ཕྱེང་བ་ཚར་དུ་དངར་བ་དག་གིས་ཤིན་ཏུ་མདངས་གསལ་ཞིང་རབ་ཏུ་བརིད་ཆགས་
པར་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །འདུལ་བའི་ལག་ལྱེན་གི་ཆོ་ག་ྱེར་མཁོ་བསྡུས་པ་ལས་ལག་ལྱེན་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་བརོད་ནས། མཐའ་དཔོད་ཀི་རིགས་པ་བཤད་པ་སྟྱེ་ལྱེའུ་གིས་པའོ། །གིས་པ་དྱེ་ལྟར་བསྟན་པའི་
ཕན་ཡོན་ལུང་དང་སར་བས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། འདིར་ཚིགས་སུ་བཅད་ནས་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། སྟོན་པ་
འཇིགས་མྱེད་དཔའ་བོ་དྱེ། །མཆོག་ཚོགས་འདུས་པའི་ནགས་ཁོད་དུ། །ཆོས་འདུལ་སྱེང་གྱེའི་སྐུར་སྟོན་
པ། །ལས་ཀི་ཆོ་ག་འདི་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟྱེན་བོན་པ་བདྱེ། །ཆོས་བསྟན་པ་ནི་དྱེ་བས་བདྱེ། དགྱེ་
འདུན་མཐུན་པ་མཆོག་ཏུ་བདྱེ། །འདི་ནི་དགྱེ་འདུན་མཐུན་པའི་རྒྱུ། །དགྱེ་འདུན་མཐུན་པར་དམ་པའི་
ཆོས། །རིང་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །དམ་ཆོས་གནས་པ་འཇིག་རྟྱེན་དུ། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་འབྱུང་
བའི་རྒྱུ། །གང་ཡང་འདི་ན་ཕན་པ་དང་། །བདྱེ་བའི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་ཡིན། །བསྟན་པ་བསྡུད་དང་འཛིན་པ་
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ཡི། །རྩ་བ་དགྱེ་སོང་ིད་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་སོང་དག་གི་དགྱེ་འདུན་གི། །འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོ་གང་བ་ན། །དྱེ་ན་ཐུབ་
པའི་བསྟན་པ་དང་། །སྟོན་པ་ིད་ཀང་དྱེ་ན་བཞུགས། །གང་ཞིག་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ལ། །ནན་ཏན་བགིད་པ་ཡོད་
མིན་ན། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་མི་འགྱུར། །དྱེ་མྱེད་དགྱེ་སོང་ཡོད་མིན་པ། །དྱེ་ཕྱིར་ལས་ཀི་ཆོ་ག་
ནི། །དགྱེ་སོང་ཚོགས་ཀི་སྟོན་པ་ཞྱེས། །རང་བྱུང་ིད་ཀིས་གུས་བཅས་པས། །ནན་ཏན་དགྱེ་སོང་ཚོགས་
མདུན་བསྟོད། །སྱེ་སོད་གཞན་ནི་བསྟན་པ་ཙམ། །ིད་ཡིན་འདི་ནི་སྟོན་པ་ཡང་། །ཡིན་ཕྱིར་སྱེ་སོད་མ་ལུས་
པ། །ཀུན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པའོ། །འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་ལས་ཀི་གཞིར། །ནན་ཏན་བྱེད་པ་ཡོད་དྱེ་
སྲིད། །ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བདག་ིད་ཀི། །བསྟན་པ་བཞུགས་པར་བརོད་པ་ཡིན། །དྱེ་མྱེད་དམ་ཆོས་གཞན་
ཡོད་ཀང་། །བསྟན་པ་གནས་པར་བཞག་མི་ནུས། །སྱེ་སོད་མང་པོའ་ིདོན་བསྒྲུབས་ཀང་། །འདུལ་བའི་བསབ་པ་
མི་སོང་ན། །དགྱེ་སོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ཡང་། །ཐོབ་པར་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །བླ་མྱེད་ཐྱེག་པར་རབ་ཞུགས་
ཀང་། །ཆོས་འདིའི་ཚུལ་དང་མི་ལྡན་ན། །ཐར་པའི་གོང་ལས་རྒྱང་རིང་ཕྱིར། །བསྟན་པ་འཛིན་པའི་གངས་མི་
འགོ། །རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་ཇི་སྱེད་པ། །འདུལ་བའི་ཚུལ་དང་ལྡན་དྱེའི་ཕྱིར། །ཆོས་ཀུན་གི་ནི་འདྱེན་པ་
དང་། །ཆོས་ཀི་ིང་ཁུའང་འདི་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན། །སྱེ་བའི་གཞིར་གསུངས་དྱེ་ཡི་
ཕྱིར། །འདུལ་བ་འདི་ནི་ཡོན་ཏན་ཀུན། །སྱེ་བའི་ས་གཞི་བཟང་པོ་ཡིན། །མ་ཐོབ་ཆོས་རྣམས་འཐོབ་པ་
དང་། །ཐོབ་ཟིན་མི་མས་པ་ཡི་རྒྱུ། །ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་ཡིན་དྱེའི་ཕྱིར། །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀི་རྟྱེན་ཡིན་
ནོ། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་མང་བ་དང་། །འགོད་པ་མྱེད་ཅིང་གགས་པར་ལྡན། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གིས་བསྲུང་བྱེད་
པ། །དྱེ་ཕྱིར་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་གི་གཞི། །མང་ཐོས་རིག་པའི་གནས་ཤྱེས་ཀང་། །འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་ཆོ་ག་
ཡི། །སྲབ་འདི་མྱེད་པར་འཕྱན་བྱེད་ན། །མ་ངའི་གནས་སུ་འཁམས་པར་འགྱུར། །ལང་ཚོའི་ཆང་གི་རབ་མོས་
པའི། །འདོད་ལྡན་གླང་ཆྱེན་སོན་པའི་ཚོགས། །མ་ལུས་འདུལ་ཞིང་སོང་བ་ཡང་། །ཆོས་ཚུལ་ལགས་ཀྱུ་འདི་ཁོ་
ན། །ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་མི་ལྡན་ན། །ལྷག་པའི་སྱེམས་དང་ཤྱེས་རབ་ཀང་། །མི་འབྱུང་དྱེ་ཕྱིར་རྟོགས་པ་
ཡི། །བསྟན་པའི་རྩ་བའང་འདི་ཡིན་ནོ། །ཆོས་འདི་དགྱེ་འདུན་བསྡུ་བ་དང་། །འདུས་པའི་མཚོ་ཆྱེན་གང་བ་
དང་། །ཁིམས་ལྡན་དགྱེ་སོང་ངང་པའི་ཚོགས། །བདྱེ་བར་གནས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །གནོང་མི་འཁུར་བ་ཚར་
གཅོད་ཅིང་། །ནད་པ་དབུགས་ཀང་དབྱུང་བ་དང་། །འཇིག་རྟྱེན་སོང་བ་བཞི་པོ་ཡང་། །ངང་གིས་འདུ་བ་འདི་
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ཡིན་ནོ། །བསྟན་པའི་རྒྱ་མཚོར་ལྱེགས་ཞུགས་པའི། །རབ་བྱུང་ཚོང་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི། །བསོད་ནམས་
སོས་སྐལ་གིས་ཐོབ་པའི། །ཟོང་ཆྱེན་རིན་ཆྱེན་འདི་ཁོ་ན། །ཆོས་འདུལ་ྱེས་སྤྱོད་ཀུན་སོམ་པའི། །གྲུ་ཆྱེན་འདི་
དང་མི་ལྡན་ན། །ཟབ་དོན་ས་བ་འཛིན་མཁས་ཀང་། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་རྒལ་མི་ནུས། །ཏིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་
རབ་ཀི། །རང་པར་ལྡན་ཡང་ྱེས་སྤྱོད་ཀིས། །ཆུ་ལོན་ཟམ་པ་འདི་མྱེད་ན། །མངོན་མཐོའ་ིཁང་བཟང་དྱེར་མི་
བགོད། །ྱེས་སྤྱོད་ཟློག་པའི་གོ་ཆ་ཡིས། །རང་སྱེམས་དཔའ་བོ་མ་བསྲུང་ན། །ཤྱེས་རབ་ཏིང་འཛིན་མཚོན་རྣོ་
ཡང་། །ོན་མོངས་གཡུལ་ངོ་བཟློག་མི་ནུས། །སགས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་གཞུང་གི །ཆོས་ཚུལ་ཀུན་ལ་རབ་
མཁས་ཀང་། །འདུལ་བའི་ཚུལ་དང་མི་ལྡན་ན། །བསྟན་པའི་བདག་པོར་འོས་མ་ཡིན། །བཤྱེས་གྱེན་བསྟྱེན་
དང་ྱེས་པ་ལས། །བཟློག་ཅིང་བསབ་པ་སོང་བ་དང་། །བདྱེ་བར་གནས་པའི་རྐྱྱེན་བརྟྱེན་པ། །ཆོས་འདིར་སོབ་
པའི་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །མ་ཐོབ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དང་། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པའི་ནད་སྱེལ་ཞིང་། །བག་ཡོད་པ་དང་
དན་བསྟྱེན་པ། །ཆོས་འདིར་སོབ་པའི་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །མང་དུ་ཐོས་པའི་ནགས་ཁོད་ན། །ཚུལ་ཁིམས་དི་ཞིམ་དང་
ལྡན་པའམ། །ལང་ཚོ་ཡོལ་བའི་དགྱེ་སོང་དྱེ། །བསྟན་པ་འཛིན་པའི་བདག་པོར་འོས། །ཆོས་འདུལ་རིན་ཆྱེན་
ཁིར་འཁོད་པ། །གང་དྱེ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྱེ་བའི། །ཆོས་ཀི་སྲིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཕྱིར། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའ་ིསོམ་
བརྩོན་དྱེ། །གནས་མལ་འཁོར་ཡུག་ཡངས་པའི་དབུས། །ཅི་འདོད་སན་གི་ཆུ་གཏྱེར་ཅན། །ཆོས་གོས་རླབས་
ཕྱེང་ྱེར་འཁྲུག་པའི། །མཐའ་གིས་སངས་པའི་བདུད་རྩིའི་འཚོ། །འདུལ་བའི་ལག་ལྱེན་གི་ཆོ་ག་ྱེར་མཁོ་
བསྡུས་པ་ལས། ལས་ཀི་ཆོ་ག་ལ་ལུང་བཞིན་དུ་བསྟོད་པའི་ཚིག་ལྱེའུར་བས་པ་ཞྱེས་བ་བ་སྟྱེ་ལྱེའུ་གསུམ་
པའོ། །རྣམ་དཔོད་ལྷ་བརྒྱའི་གཙུག་གི་ཆོས་ཀི་ཁིར། །དོན་བཟང་བཙོ་མའི་གསྱེར་གི་མདངས་གསལ་
ཞིང་། །རབ་སན་ཚིག་གི་མཚན་དཔྱེའི་འོད་ཕྱེང་ཅན། །སྲོལ་འབྱེད་གསར་པའི་ཐུབ་དབང་གདོང་ལྔ་པ། །མཐོང་
བའི་མོད་ལ་གསྱེར་གི་མངལ་ལྡན་ཡང་། །དྱེགས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ས་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཞིང་། །མཆོད་སིན་བརྒྱ་
པའི་རལ་པའི་གངས་ཁོད་ན། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྔ་དབངས་ལྱེན། །མདོ་ལུང་ི་ཟླ་ནུབ་པའི་སོ་
སངས་མ། །རང་བཟོའ་ིགོས་དམར་གོན་པའི་ཐུན་མཚམས་འདིར། །འདི་ཙམ་ཁོ་ནར་ཤྱེས་པའི་དགྱེ་སོང་
དྱེ། །མཁས་པའི་གགས་དཀར་ཐོབ་པར་གདོན་མི་ཟ། །འཆད་རྩོད་གོགས་ཀི་གདོང་པ་ལྟ་འདོད་པའི། །རྣམ་
དཔོད་སྱེག་འགོས་ཤྱེས་པའི་ཟུར་མིག་ལས། །སྱེབ་སོར་ཤར་གི་རི་བོའ་ིའཁམས་ཆྱེན་དུ། །གཞུང་བརྩོམ་ལང་
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ཚོ་ལྡན་པའི་མགོན་པོ་བོས། །རང་བཟོའ་ིའཛུམ་དཀར་གཡོ་བའི་སྱེག་ལྡན་མ། །ྱེས་པའི་ཆ་ཤས་བསགས་པའི་
གནོང་ཁུར་ནས། །ནུབ་རིའི་མལ་སྟན་འཛིན་པའི་ཟོལ་གིས་ནི། །མི་མངོན་དབིངས་ཀི་རྒྱ་མཚོར་ཅི་མི་
འཇུག །རྣམ་དཔོད་ཤར་གི་རི་བོའ་ིབ་གམ་ལ། །མགོགས་པར་འཛེགས་པའི་རྣམ་བཤད་འོད་བརྒྱ་པ། །འཇིག་
རྟྱེན་མྱེས་པོའ་ིཐོད་ལ་ངལ་གསོ་ཞྱེས། །ཀུན་ཁབ་གགས་པའི་རྔ་ཆྱེན་འདི་བརྡུངས་པས། །དྱེགས་ལྡན་སྐར་
མས་ཁྱེངས་པའི་ཟས་སྐྱུགས་ནས། །མངོན་པར་རློམ་པའི་མདངས་ཀང་མ་ཤོར་རམ། །ལྱེགས་བཤད་སྦྲང་རྩི་
འཛིན་པའི་འདོད་ལྡན་ཀུན། །དྱེ་རིང་ཆོས་ཀི་སྱེད་ཚལ་འདིར་སྤྱོན་དང་། །དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་འཛུམ་དཀར་
ཕྱེང་ལྡན་དྱེར། །རྩྱེད་འཇོའ་ིཟོལ་གིས་འགོགས་པ་ལྷུར་ལྱེན་ཏོ། །མནའ་དུས་འདུལ་འཛིན་ིན་མོའ་ིམགོན་དྱེ་
ཀུན། །ནུབ་རིའི་ཁི་ལ་བཞུགས་ནས་རིང་ཞིག་ལོན། །དྱེ་དུས་མདོ་ལུང་འོད་དཀར་གཡོ་ལྡན་པའི། །བློ་བཟང་ཟླ་
བ་ག་ཅིག་འདི་ན་ཤར། །མང་ཐོས་གིས་འཐུང་རིག་པའི་མཆྱེ་བ་ཅན། །གསུང་རབ་ཤྱེས་པའི་ཆང་གིས་རབ་
མོས་ནས། །ཟབ་དོན་བདྱེ་བའི་མལ་དུ་གིད་ལོག་ཚེ། །རྱེ་འདོད་ལག་གིས་རིངས་པར་བསྐུལ་བ་ན། །ལུང་
མངས་གསྱེར་གི་དྲྭ་བས་གདོང་གཡོགས་ཤིང་། །ཡང་དག་རིགས་པའི་མཚོན་གི་འཁོར་ལོ་ཅན། །ཡོངས་
རྫོགས་བསྟན་པ་འདྱེགས་པའི་ཁུར་ཁྱེར་བའི། །བློ་བཟང་གླང་ཆྱེན་བསྟན་པའི་ཚལ་ན་རྒྱུ། །མཐའ་གཅོད་རིགས་
པའི་སྱེག་འགོས་ཤྱེས་པ་དང་། །ལག་ལྱེན་ལུང་གི་ཐིག་ཕྱེང་འཛིན་པ་དང་། །བསྟོད་པའི་རྫ་རྔ་མགིན་པར་བརྡུང་
བ་དང་། །ལྱེགས་བཤད་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོར་རྩྱེ་འདོད་ན། །མང་དུ་ཐོས་པའི་ཆུ་གཏྱེར་འགམ་ངོགས་སུ། །ལྱེགས་
བཤད་མགིན་པའི་རྔ་སྒྲ་མ་མས་ཤིང་། །བསྟན་ལ་བསམ་པའི་ཐིག་ཕྱེང་མང་པོ་ཅན། །བློ་བཟང་ངང་པ་དྱེ་དང་
ཕད་པར་གིས། །གཞན་ཟྱེར་ག་གྱུའི་འཁར་བ་ལ་རྟྱེན་འགའ། །རང་བློའ་ིགོམས་སྟབས་འདོར་བའི་མཐུ་མྱེད་
པས། །མུན་ནག་ཅོང་རོང་སྦུབས་ན་ལྷུང་བཞིན་དུ། །བླུན་པོས་བཅོས་པའི་སོ་ཆུའི་ཁུ་འཐུངས་པས། །རང་
བཟོར་བརྩོམ་པའི་སིན་གི་ནགས་ཁོད་དྱེར། །ཕག་དོག་གླྱེང་ཕྱེང་རལ་པའི་ཁུར་ཁྱེར་བའི། །དམ་པ་སོད་པའི་
དབངས་ཀི་ང་རོ་ཅན། །སྨྲ་བའི་སྱེང་གྱེ་དྱེ་དག་ངལ་གསོ་ཅིག །ཐུབ་རྣམས་དགྱེས་པའི་ལྱེགས་བཤད་མགིན་
པའི་དབངས། །བསྟན་འཛིན་གོགས་པོའ་ིརྣ་བའི་ཆུ་གཏྱེར་དུ། །རྩྱེ་དགའི་ཨུད་པལ་བཞད་པའི་ངོ་མཚར་
འདིས། །ལྱེགས་བཤད་སྦྲང་རྩི་སྐྱུགས་པའི་འདོད་ལྡན་མ། །ཆོས་འདོད་དབིངས་ཀི་མཛའ་བོ་དང་འགོགས་
པའི། །ནོར་བུའི་བསིལ་ཡབ་འབབ་པའི་ལྡིང་ཁང་ན། །མགིན་པའི་དིལ་དབངས་འཁོལ་བ་ཨྱེ་མ་མཚར། །ཐོས་
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པའི་ཆུ་གཏྱེར་བསགས་པའི་འགམ་ཞིག་ན། །ཚུལ་ཁིམས་དག་པའི་གྲུ་ཆྱེན་མས་དགའ་བར། །ལུང་དང་
རིགས་པའི་རྔ་སྒྲས་ལྱེགས་འཁྱུད་པའི། །ལག་ལྱེན་བ་དན་དཀར་པོ་མཚར་དུ་མངར། །ཡོངས་ཀི་བཤྱེས་གྱེན་
ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །འདུལ་མངོན་རྒྱ་མཚོའི་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆྱེན་ཞབས། །བསོད་ནམས་ཆུ་གཏྱེར་ཚུལ་
ཁིམས་རླབས་ཕྱེང་ཅན། །དྱེ་སྲས་ཐུ་བོ་དོན་ཡོད་མཁྱེན་པའི་དཔལ། །ཡོངས་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ཞབས་སྱེན་རི་
བོང་གཟུགས། །གཙུག་རྒྱན་ཟླ་བའི་དཔུང་པར་གར་མཛད་པའི། །བློ་བཟང་བློ་མཚོའི་ཤྱེལ་དཀར་ཕོ་བང་
ནས། །ཁིམས་ལྡན་བདྱེ་འབྱུང་མང་པོའ་ིགཙུག་རྒྱན་དུ། །ལག་ལྱེན་བདུད་རྩི་སོ་བྱེད་འདི་འཆར་གི། །བསྟན་
པའི་རྒྱ་མཚོ་གང་ཞིང་འཕྱེལ་བར་ཤོག །ཅྱེས་པ་འདི་ནི་དབུ་རུ་བང་ཕྱོགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་
པ། ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ལ་ལྱེགས་པར་གནས་པའི་དགྱེ་སོང་། དཔལ་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་དི་མྱེད་
ལྱེགས་པའི་བློས། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞྱེས་པ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ས་གས་་བའི་ཡར་ཚེས་འགྲུབ་སོར་བཟང་པོ་
ལ། གཙང་གཡས་རུ་ཤངས་ཀི་སའི་ཐིག་ལྱེ་གྲུབ་ཆྱེན་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་གིས་འཕིན་ལས་བསངས་པའི་
གནས་སུ་ལྱེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །མངྒ་ལཾ་བྷ་ཝནྟུ།།  །།དགྱེའོ།།  །།ཤུ་བྷཾ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྱེན་
ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྱེལ།། །། 
 


