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༼༡༽ 
༄༅། །འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།།  



2   མཁན་ཆྱེན་ངག་ཆོས། 

༼༢༽ 
༄༅། །བསྟན་པའི་རྩ་བ་ལྱེགས་གསུངས་འདུལ་བ་ཡི། །བསླབ་ཁིམས་བདུད་རྩིའི་སོ་བརྒྱ་རབ་ཕྱེ་སྟྱེ། །ཐར་
པའི་དཔལ་སྟྱེར་ཐུབ་དབང་བཀའ་དིན་ཅན། །སིང་ནས་དད་པས་ལན་བརྒྱར་ཕག་བགིའོ། །བསླབ་གསུམ་ཡོན་
ཏན་འབུམ་གི་རི་དྭགས་མིག །ཐིག་ལྱེ་མཆོག་མའི་ལང་ཚོ་རྣམ་བཀྲ་བའི། །འོད་ཀིས་ཐུབ་དབང་བསྟན་པ་སིད་
ན་གསལ། །འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་མཆོག་དྱེས་རྟག་ཏུ་སོངས། །ཁ་ཆྱེའི་མཁན་པོ་མ་དོས་ཆུ་གཏྱེར་
ལས། །ལྱེགས་འོངས་བང་ཆུབ་དཔལ་དང་རོ་རྱེ་དཔལ། །ཁྱད་པར་ལྔ་རིག་ས་སའི་འཇམ་དབངས་
སོགས། །བསྱེན་རོགས་གཙང་མའི་ཆུ་འབབ་དྱེ་རྣམས་རྒྱལ། །མཁས་ཀུན་དགའ་མཛད་རྱེ་བཙུན་བཟང་པོའ་ི
ཞབས། ། 
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༼༣༽ 
འགོ་ཀུན་དགའ་བའི་སྤང་རྟོགས་དབང་གི་ཕྱུག །བསོད་ནམས་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་གོ་བོ་རྱེ། །འཁོན་རིགས་
འཇམ་མགོན་ངག་གི་དབང་པོར་གགས། །དཀོན་མཆོག་མཁྱྱེན་པའི་རྒྱ་མཚོ་སིད་ཞིའི་མགོན། །མཁས་པའི་
དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཡོན་བཟང་པོའ་ིགཏྱེར། །རྨད་འབྱུང་འདུལ་བའི་སོམ་རྒྱུན་བརྒྱུད་པའི་ཚོགས། །ཀུན་ལ་
བཀའ་དིན་དན་པས་ཕག་བགིའོ། །སྨྲ་བའི་སྱེངྱེ་འཇིགས་བྲལ་སྤོབས་པའི་སྒྲས། །ཕས་རོལ་ལྷ་མིན་ཙིཏྟ་ཤུལ་
ནས་ཕྱུང་། །གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གགས་པའི་གདུགས་དཀར་འཛིན། །ཀུན་མཁྱྱེན་བླ་མའི་ཞབས་ཀིས་རྟག་
ཏུ་སོངས། །བམས་དང་ཐུགས་རྱེའི་མ་ལ་ཡ་རླུང་གིས། །ཚུལ་ཁིམས་དི་བསུང་ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བའི་
དཔལ། །མཛད་འཕིན་བཟང་པོའ་ིདགྱེ་ལྱེགས་སིད་ན་དར། །མུས་ཆྱེན་འགོ་བའི་བླ་མས་རྟག་ཏུ་
སོངས། །མགོན་དྱེའི་བརྒྱུད་འཛིན་གཞོན་ནུའི་སར་བཞུགས་སོགས། །འདུལ་འཛིན་མཁས་དབང་རིམས་པར་
བོན་པ་ཡི། །རྨད་བྱུང་འདུལ་བའི་བཤད་རྒྱུན་བརྒྱུད་པའི་ཚོགས། །ཀུན་ལ་ཐལ་སྦྱར་གུས་པས་ཕག་
བགིའོ། །དྱེང་འདིར་ལྱེགས་གསུངས་འདུལ་བའི་དགག་བསྒྲུབ་ཀི། །བསླབ་གཞི་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་སྲུབས་པ་
ལས། །མཐའ་དཔོད་དང་བཅས་ལྱེགས་བཤད་ིང་ཁུའི་གཏམ། །བློ་གསལ་ཡོངས་ལ་འཆད་དོ་དགའ་བས་
ོན། །འདིར་ལྱེགས་གསུངས་འདུལ་བའི་དགོངས་འགྱེལ་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ་འདི་ིད་ནི་གང་བཤད་
པར་བ་བའི་ཆོས་ཡིན་ལ། འདི་འཆད་པར་བྱེད་པ་ལ། སྐབས་ཀི་འདུལ་བ་ངོས་བཟུང་པ། གཞུང་དོན་དངོས་
བཤད་པ་གིས།  
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༼༤༽ 
དང་པོ་ནི། འདུལ་བའི་མདོ་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་འདུལ་བ་ནི། རོད་བྱེད་ཚིག་གི་འདུལ་བ་ཡིན་ཏྱེ། འདིའི་
དངོས་བསྟན་གི་འདུལ་བ་དྱེ་འདུལ་བ་ལུང་སྱེ་བཞི་ལ་འཇོག་རིགས་པས་སོ། དྱེ་སྐད་དུ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། 
འདིར་འདུལ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ཡང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡིན་པར་ལྟ་སྟྱེ། དྱེས་བ་བ་དང་བ་བ་མ་
ཡིན་པ་ྱེ་བར་སྟོན་པས་སློབ་མ་རྣམས་འདུལ་ཞིང་རྱེས་སུ་སྟོན་པར་བྱེད་པས་འདུལ་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་རོད་བྱེད་ཚིག་གི་འདུལ་བ་རྣམས་ནི་འདུལ་བ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏྱེ། བ་བ་དང་བ་བ་མ་ཡིན་
པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་བརོད་བར་སྟོན་པ་ལ་འདུལ་བའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་པར་ལུང་དྱེས་
གསལ་པོར་བསྟན་འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་སྱེ་བཞིའི་གོ་རིམས་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅིག །ཐོག་མར་ལུང་གཞི། དྱེ་
ནས་རྣམ་འབྱེད་དང་གཞུང་དམ་པ། དྱེ་ནས་འཕན་ཚེགས་ཡིན་ཏྱེ། ལུང་གཞིར་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་
པའི་ཆོ་ག་བསྟན་པའི་ཕིར་དང་། འཕན་ཚེགས་སུ་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་དང་བཀའ་བསྡུ་བྱུང་ཚུལ་
རྣམས་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་རིགས་པས་བརྟགས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་གི་
དགོངས་པ་ལྟར་ན། ལུང་རྣམ་འབྱེད་འབྱུང་རིགས་ཏྱེ། དྱེ་ིད་ལས། འོ་ན་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་
གཞུང་གིས་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་ཟིན་པས་ཞྱེས་དང་། རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དག་ིད་ཡང་དག་པར་
བསྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་ཞྱེས་དང་། རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡིན་པར་ལྟ་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པ་
རྣམས་ལ་རྣམ་དཔོད་ཀིས་གཟིགས་པ་ཧ་རྱེ་ལོང་དུ་མ་སོང་ 
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༼༥༽ 
བ་གཅྱེས་སོ། །གིས་པ་གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པ་ལ། དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་བཤད་པ། སྐབས་དོན་ཚུལ་
ཁིམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། རུང་མཐུན་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། ཆོས་བཞི་དངོས་
བཤད་པ་དང་། མཐའ་དཔད་པ་གིས། དང་པོ་ནི། མདོ་རྩ་བའི་བཤད་པར་བ་བ་དྱེ་མདོ་རྩ་བའི་བརོད་བའི་
མཚན་ིད། དབྱེ་ན་ཚིག་གི་བརོད་བ་དང་། དོན་གི་བརོད་བ་གིས། དང་པོ་ནི་ལུང་སྱེ་བཞི་ལྟ་བུ། གིས་པ་
དང་འདིར་བསྟན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞིའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་བརོད་བ་དོན་གཅིག་ཅིང་། མཚན་གཞི་ནི་
དགྱེ་སློང་ཕ་མའི་སོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ཐར་རིགས་བདུན་ལྟ་བུ། མདོ་རྩ་བ་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་
དྱེ་མདོ་རྩ་བའི་དགོས་པའི་མཚན་ིད། དབྱེ་ན་དགོས་པ་ཙམ་དང་། ིང་དགོས་གིས། དང་པོ་ནི། མདོ་རྩ་བ་
ལ་རྟྱེན་ནས་བརོད་བ་ཚུལ་ཁིམས་བདྱེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ིང་དགོས་ལ། གནས་སྐབས་ཀི་ིང་དགོས་
དང་། མཐར་ཐུག་གི་ིང་དགོས་གིས། དང་པོ་ནི། མདོ་རྩ་བ་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་ལམ་བདྱེན་དང་། ལྷག་
བཅས་མྱང་འདས་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་ནི། མདོ་རྩ་བ་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་ལྷག་མྱེད་མྱང་འདས་ལྟ་བུའོ། །བཞི་
པ་འགྱེལ་པ་ནི། མདོ་རྩ་བའི་ིང་དགོས་དགོས་པ་ལས་བྱུང་། དགོས་པ་དག་ལས་བྱུང་བ་དྱེ་ལ་འདིར་བསྟན་
དགོས་སོགས་ཆོས་བཞིའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་བའི་འགྱེལ་པར་འཇོག་སྟྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དྱེ་ལྟར་འདུལ་
བའི་མདོ་དང་། དགོས་པ་གིས་ནི་ཐབས་དང་ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་མཚན་ིད་དུ་འབྲྱེལ་བ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱུ་དང་
འབྲས་བུའི་ 
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༼༦༽ 
མཚན་ིད་ཅྱེས་བ་བའི་མཐའ་ཚིག་གོ །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཞྱེས་པས་བརོད་བ་
དངོས་སུ་བསྟན། ངྱེས་པར་འབྱུང་བའི་ཞྱེས་པས་མཐར་ཐུག་གི་ིང་དགོས་དངོས་སུ་བསྟན། གནས་སྐབས་ཀི་
ིང་དགོས་ཤུགས་ལ་བསྟན། དགོས་པ་ཙམ་དང་། འབྲྱེལ་པ་གིས་ནི། གཞུང་དྱེ་གིས་ཀི་ཤུགས་ལ་བསྟན་
པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། དགག་བཞག་གིས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྱེ། མདོ་རྩ་བའི་ིང་
དགོས་ཡིན་ན་ངྱེས་པར་འབྱུང་བའི་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ངྱེས་འབྱུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། དྱེའི་དངོས་བསྟན་གི་
ངྱེས་འབྱུང་ཡིན་ན། མདོ་རྩ་བའི་ིང་དགོས་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏྱེ་ཞྱེས་པའི་དངོས་
བསྟན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ན། སྤོངས་བདུན་འཁོར་བཅས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྤོང་བདུན་འཁོར་
བཅས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ན། གཞུང་འདིའི་དངོས་བསྟན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པས་ཁྱབ། ངྱེས་འབྱུང་གི་
བསམ་པས་ཟིན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ན། གཞུང་དྱེའི་དངོས་བསྟན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་
རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། མདོ་རྩ་བ་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་ན་ཐོས་ཀི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། 
དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། མདོ་རྩ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་ིང་དགོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མདོ་རྩ་
བ་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་ལམ་བདྱེན་དང་། ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ལ་རྟྱེན་ནས་
ཐོབ་པའི་ལམ་བདྱེན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་མཐོང་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྩ་བར་འདོད་ན། 
ངྱེས་འབྱུང་ཡིན་པར་ 
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༼༧༽ 
ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མྱང་འདས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། ལམ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རོ། །དམ་བཅའ་གིས་པ་ལ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གོང་ཁྱྱེར་རྩ་མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་བཏང་བའི་
ལྷག་མྱེད་མྱང་འདས་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ངྱེས་པར་
འབྱུང་བ་ནི་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་སྟྱེ། ཕིར་མི་ལོག་པ་ཐོབ་པར་བ་བ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྱེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་ཐོབ་པ་ཞྱེས་བ་བའི་མཐའ་ཚིག་གོ །ཅྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ངྱེས་འབྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེའི་དངོས་
བསྟན་གི་མྱང་འདས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ལྷག་མྱེད་མྱང་འདས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་
བར་འདོད་ན། མདོ་རྩ་བ་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། མདོ་རྩ་བའི་སྔ་
རོལ་ཏུ་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ་ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཆོ་ག་ལ་
རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་དགྱེ་ཚུལ་ཕའི་སོར་སོམ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། མདོ་རྩ་བའི་
དངོས་བསྟན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་བསྱེན་ིད་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ིད་དང་། དགྱེ་སློང་ིད་དག་
གི་ཅྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལ་རྟྱེན་
ནས་ཐོབ་པའི་དགྱེ་ཚུལ་ཕའི་སོ་ཐར་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་རུང་
གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། དགྱེ་ཚུལ་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕིར་
རོ། །དམ་བཅའ་བཞི་པ་ལ། འཇིགས་ 
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༼༨༽ 
སོབས་ཀི་དགྱེ་སློང་ཕའི་སོམ་པ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་རུང་
གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། ངྱེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 
འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། འཇིགས་སོབས་དང་ལྱེགས་སོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་ལྔ་པ་
ལ། ངྱེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པའི་བསྱེན་གནས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་
ན་སླ། འདོད་ན། མདོ་རྩ་བའི་དངོས་བསྟན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། 
མདོ་རྩ་བ་འདིར་བསྱེན་གནས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་རང་ལུགས་ནི། 
ངྱེས་འབྱུང་ལྷག་མྱེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ངྱེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཞྱེས་
འཇོག་པ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ངྱེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། །ངྱེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་
ཁིམས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འཇིགས་སོབས་དང་ལྱེགས་སོན་གི་དགྱེ་སློང་ཕ་མའི་སོམ་པ་སོགས་
རིགས་བརྒྱད་ནི་མདོ་རྩ་བའི་དངོས་བསྟན་གི་ཚུལ་ཁིམས་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ཡིན་ན་ངྱེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་
ཟིན་པ་ཅིག་དགོས་པའི་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཞྱེས་པའི་བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ན། 
དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་རུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟྱེ། དྱེ་ཡིན་ན་སྤོང་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་
ཁིམས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། འདི་ལ་དགོངས་ནས། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་ཞྱེས་བ་བ་ནི་སྤོང་པ་
བདུན་ཞྱེས་བ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་འཁོར་དང་བཅས་ 
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༼༩༽ 
པ་སྟྱེ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་དངོས་བསྟན་ཙམ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མའི་སོམ་པ་སོགས་རིགས་གཞན་
ལྔ་ཡང་ཡོད་དྱེ། སྱེས་པའི་བསླབ་ཚིགས་གསུམ་དང་། བུད་མྱེད་ཀི་བསླབ་ཚིགས་བཞི་སྟྱེ། བདུན་པོ་འདི་ནི་
མདོ་རྩ་བའི་སྐབས་དོན་གི་བརོད་བར་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པས་སོ། །སྤོང་བདུན་དང་སྤོང་བཞིའི་དོན་
ཡང་། ལུས་ངག་གི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བདུན་དངོས་སུ་སྤོང་བར་ཁས་བླངས་པ་ལ་སྤོང་བདུན་དང་། 
བཞི་དངོས་སུ་སྤོང་བར་ཁས་བླངས་པ་ལ་སྤོང་བཞིར་འཇོག་པ་ཡིན་གིས། སྤང་བའི་གངས་བདུན་དང་བཞི་
ཙམ་སྤོང་པ་ལ་དྱེ་ལྟར་དུ་འཇོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཀུན་མཁྱྱེན་བླ་མ་བསོད་ནམས་སྱེངྱེ་བཞྱེད་པ་ནི་གནད་གི་དོན་
ཡིན་ནོ། །ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་དང་ངྱེས་པར་ཐོབ་པར་བ་བ་དང་། ཕིར་མི་ལོག་པ་ཐོབ་པར་བ་བ་དང་། ངྱེས་པར་
འབྱུང་བའི་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ངྱེས་འབྱུང་དང་། བླ་ན་མ་མཆིས་པའི་ཐར་པ་རྣམས་དོན་ཅིག་ཅིང་། 
མཚན་གཞི་ནི། ལྷག་མྱེད་མྱང་འདས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དྱེ་ལྟ་བས་ན་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྱེད་པའི་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པའི་གནས་སྐབས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི། ངྱེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲར་བརོད་
དྱེ། འདི་ལྟར་དྱེ་ཅིག་པུ་ཕིར་མི་ལོག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་ཞྱེས་པ་དང་། འདིར་ནི་འབྱུང་བའི་སྒྲ་ཐོབ་པར་བ་བ་ཁོ་
ནར་བཟུང་སྟྱེ། ངྱེས་པར་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་སོས་པའི་ཕིར་རོ། ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་ནི་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་སྟྱེ་ཞྱེས་
སོགས་གོང་དུ་དངས་པ་དྱེའི་ཕིར་རོ། །ལམ་བདྱེན་དང་ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་རྣམས་ནི་ 
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༼༡༠༽ 
ཕིར་མི་ལོག་པ་ཐོབ་པར་བ་བ་དང་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་གི་གོང་ན་ཡང་ཐོབ་བ་གཞན་ཡོད་
པའི་ཕིར་ཏྱེ། ལྷག་མྱེད་མྱང་འདས་དྱེ་ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་ལྷག་མྱེད་མྱང་འདས་ཐོབ་
པའི་གང་ཟག་ཁས་མི་ལྱེན་ཏྱེ། ལྷག་མྱེད་མྱང་འདས་ཀི་སྐབས་སུ་འདུས་བས་ཀི་འཇུག་པ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕིར་
དང་། དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ན་ཡང་ལྷག་བཅས་དག་བཅོམ་པ་ཡིན་དགོས་པས་སོ། །གིས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བྱེ་
བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། སོམ་པ་ཐོབ་བྱེད་རབ་བྱུང་གི་གཞི་ཐོག་མར་བཤད་པ། སོམ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལྟུང་
བའི་རྣམ་གཞག་རྣམ་འབྱེད་གིས་བཤད་པ། ལྟུང་བ་སི་ལ་དོགས་པ་དཔོད་བྱེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་བཤད་པ། 
གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་སོགས་གཞི་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་སྟྱེ་དོན་ཚན་རྣམ་པ་བཞི། དང་པོ་ལ་རབ་བྱུང་གི་
གཞི་དངོས་བཤད་པ། དྱེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལུང་གཞན་བཤད་པ་གིས། དང་པོ་ནི། རབ་བྱུང་གི་གཞི་ཐོག་མར་
འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྱེ། དགག་སྒྲུབ་གནང་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་བསླབ་པའི་གཞི་རྣམ་པར་གཞག་པ་
མཐའ་དག་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁོ་ནའི་ཡིན་གིས། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ལ་སྔོན་གི་ཆོ་ག ད་
ལྟར་གི་ཆོ་ག གནས་དང་གནས་པའི་བསླབ་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་སྔོན་ཆོག་གི་ངོ་བོ་ངོས་
བཟུང་བ། མཐའ་དཔད་པ་གིས། དང་པོ་ལ་མཚན་ིད་དང་དབྱེ་བ་གིས། དང་པོ་ནི། བསྱེན་པར་རོགས་
བྱེད་ཀི་ཆོ་ག་གང་ཞིག ད་ལྟར་གི་ཆོ་གའི་སྔ་རོལ་དུ་བྱུང་བའི་རིགས་སུ་གནས་ 
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༼༡༡༽ 
པ་དྱེ་སྔོན་ཆོག་གི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་བས་སྔར་བསྟན་པ་དང་། མཁན་
པོ་དང་སློབ་དཔོན་གི་གནང་བ་བས་སྔར་བཤད་པས་ན་དྱེའི་ཕིར་སྔོན་གི་ཆོ་ག་ཅྱེས་བ་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པས་
སོ། །དྱེས་ན་ད་ལྟར་གི་ཆོ་གའི་སྔ་རོལ་དུ་བྱུང་བའི་ཆོ་ག་ཡིན་པས་ན་སྔོན་གི་ཆོ་ག་ཅྱེས་འཇོག་ལ། འོན་ཀང་
སྔོན་ཆོག་ཡིན་ན་ད་ཆོག་གི་སྔ་རོལ་དུ་བྱུང་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ནས་ལོག་དྲུག་ནས་ཤ་རིའི་
བུས་འཆར་དགའ་ད་ཆོག་གི་སོ་ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་གང་ཞིག ཚུར་ཤོག་གི་སྔོན་ཆོག་ནི། སྟོན་པ་མྱ་ངན་
ལས་མ་འདས་ཀི་བར་དུ་བྱུང་བའི་ཕིར་ཏྱེ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཡང་། ཀུན་དུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་ཚུར་ཤོག་གི་སོ་
ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བཤད་པས་སོ། །གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སོ་ནས་རབ་བྱུང་བསྱེན་རོགས་ཅིག་
ཅར་དུ་འབོགས་པར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་དྱེ་མདོ་རྩ་བའི་དངོས་བསྟན་གི་སྔོན་ཆོག་གི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྱེ། གསོལ་
བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་ཅིག་ཅར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་འདི་ལ་དབྱེ་ན་
ལྔ་ཚོགས་དང་བཅུ་ཚོགས་གིས་སུ་འབྱེད་པ་ནི། རྣམ་དཔོད་ཀི་གཟིགས་པ་མི་གསལ་བའི་སོན་དུ་བས་ཏྱེ། 
གསལ་བར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གིས་པ་ནི། སིར་སྔོན་ཆོག་ལ་དབྱེ་ན་རང་བྱུང་གི་བསྱེན་རོགས་ཀི་སྔོན་ཆོག 
ཡྱེ་ཤྱེས་ཁོང་ཆུད་ཀི་བསྱེན་རོགས་ཀི་སྔོན་ཆོག སྟོན་པར་ཁས་བླངས་ཀི། དི་བ་བརྱེས་པའི། ཚུར་ཤོག་གི 
སབས་གསུམ་ཁས་བླངས་ཀི། ལི་བའི་ཆོས་ཁས་བླངས་ཀི་འཕིན་གི། གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་དང་ 
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༼༡༢༽ 
དགུ། དང་པོ་ལ། སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་གིས་ལ་སོ་སོར་ཕྱེ་བས་སྔོན་ཆོག་བཅུར་བཞྱེད་པ་ཡིན་
ཏྱེ། འཇམ་དབངས་ས་པཎ་གི་རབ་དབྱེ་ལས། དྱེ་བས་དགྱེ་སློང་བྱེད་པ་ལ། །རང་བྱུང་གི་ནི་བསྱེན་རོགས་
དང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། །འཕིན་གི་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དང་། །དྱེ་བཞིན་སྟོན་པར་ཁས་བླངས་
དང་། །ཚུར་ཤོག་ལ་སོགས་བསྱེན་རོགས་བླངས། །འཁྲུལ་པ་ཡིན་པ་མམ་པོ་ལ། །འདི་རྣམས་སྔོན་གི་ཆོ་གར་
བཤད། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ཡང་དང་པོ་རང་བྱུང་ནི། སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་གིས་ཀིས་
ཟད་མི་སྱེ་ཤྱེས་ཀི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བས་པའི་ཚེ། རང་གི་ངང་གིས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལྟ་བུ། གིས་པ་ནི། 
ལྔ་སྱེ་བཟང་པོའ་ིརྒྱུད་ལ་མཐོང་ལམ་སྱེས་པའི་ཚེ་རང་གི་ངང་གིས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། 
ཚེ་དང་ལན་པ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་དྲུང་དུ་ཁྱོད་ནི་ཁོ་བོའ་ིསྟོན་པའོ། །ཁོ་བོ་ནི་ཁྱོད་ཀི་
ན་ཐོས་སོ། །ཞྱེས་སྟོན་པར་ཁས་བླངས་པའི་མོད་ལ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞི་པ་ནི། ཁྱིམ་བདག་
ལྱེགས་བིན་ལ་སྟོན་པས་ཅིག་ཏུ་དགྱེ་པ་ནི་གང་། དྱེ་ལ་འཁོ་བ་ནི་གང་། ཞྱེས་དིས་པའི་ལན་དུ། ལྱེགས་སྦྱིན་
གིས། ཐར་པའོ། །དད་པའོ། །ཞྱེས་པའི་དིས་ལན་ལ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་མོད་ལ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལྟ་
བུའོ། །ལྔ་པ་ནི། སྟོན་པས་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་སིན་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ། དགྱེ་སློང་དག་ཚུར་ཤོག་
ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སོད་ཅིག་ཅྱེས་པའི་མོད་ལ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བི་ 
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༼༡༣༽ 
ཞིང་ལུས་ལ་ཆོས་གོས་ངུར་སྨྲིག་གོན་པ་སོགས་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པའི་སོད་ལམ་དང་ལན་
པར་གྱུར་བའི་སོ་ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲུག་པ་ནི། བཟང་སྱེའི་ཚོགས་དྲུག་བཅུས་སབས་སུ་འགོ་
བ་ལན་གསུམ་བཟླས་པའི་མོད་ལ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །བདུན་པ་ནི། སྱེ་དགུའི་བདག་མོ་འཁོར་དང་
བཅས་པས་ལི་བའི་ཆོས་བརྒྱད་ཁས་བླངས་པའི་མོད་ལ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །བརྒྱད་པ་ནི། དགྱེ་
འདུན་སྱེ་གིས་ཀིས་དགྱེ་སློང་མ་ཨུཏྤ་ལའི་མདོག་ཅན་འཕིན་དུ་བཏང་ནས། གོང་ཁྱྱེར་མན་ཡོད་དུ་མཆོད་
སྦྱིན་མ་འཕིན་གི་སོ་ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དགུ་པ་ནི། མདོ་རྩ་བ་འདིར་དངོས་སུ་བཤད་པའི་
སྔོན་ཆོག་འདི་ིད་དྱེ། འདི་ལ་གང་ལས་ལྱེན་པའི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར། རྒྱུའི་ཁྱད་པར། འབྲས་བུ་སྱེ་བའི་ཁྱད་
པར། འདི་སྔོན་ཆོག་གི་མཚན་གཞི་ཡིན་པར་བསྟན་པ་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། འདིར་བསྟན་སྔོན་ཆོག་གི་སོ་ནས་
བསྱེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་པ་ལ། མཚམས་ནང་དྱེ་ན་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་
འདུས་པ་ལས་བསྱེན་པར་རོགས་དགོས་སོ། །ཞྱེས་པ་ནི། དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ན་ཞྱེས་པས་བསྟན། 
འདི་ལ་ཁ་ཅིག གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ཟྱེར་པ་མི་འཐད་དོ། །གིས་པ་ལ། རྟགས་ཀི་ཁྱད་པར། གུས་པས་འཇུག་
པའི་ཁྱད་པར། སོད་ལམ་གི་ཁྱད་པར། ཆོ་ག་རང་གི་ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲྱེག་
པ་སོགས་སྒྲུབ་བ་ཁྱིམ་པའི་རྟགས་ 
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༼༡༤༽ 
སྤངས་ཤིང་ཆོས་འདི་བའི་རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་སོགས་བས་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །ཞྱེས་པ་ནི། ཆ་ལུགས་འདི་
བཞིན་བས་ཞྱེས་པས་བསྟན། གིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་བ་དྱེས་ལས་གལ་དྱེར་འཚོགས་པའི་དགྱེ་སློང་རན་རིམས་
ལ་གུས་པས་ཕག་གསུམ་འཚལ་དགོས་སོ། །ཞྱེས་པ་ནི། རན་རིམས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏྱེ། ཞྱེས་པས་བསྟན། 
གསུམ་པ་ནི། དགྱེ་འདུན་གི་དྲུང་དུ་ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཞིང་ཙོག་ཙོག་པུར་འདུག་པ་ཞིག་
དགོས་སོ། །ཞྱེས་པ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཙོག་ཙོག་པུར་འདུག་ཅིང་། ཞྱེས་པས་བསྟན། བཞི་པ་ལ། སྦྱོར་བ་དང་། 
དངོས་གཞི་གིས། དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་བ་དྱེས་ཡུལ་དགྱེ་འདུན་ལ་བདག་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། བསྱེན་པར་
རོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞྱེས་པའི་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་དགོས་སོ། །ཞྱེས་པ་ནི། གསོལ་བ་
བཏབ་པར་གྱུར་པ་གསུམ་དང་། ཞྱེས་པས་བསྟན། གིས་པ་ནི། གསོལ་བ་གཅིག་དང་། བརོད་པ་གསུམ་སྟྱེ། 
བཞིའི་ལས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་སོ་ཞྱེས་པ་ནི། གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་ཞྱེས་པས་བསྟན། ཁ་ཅིག སྱེ་བ་
རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དང་། ཆོ་ག་རང་གི་ངོ་བོ་གིས་སོ་སོར་འབྱེད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། ཆོ་ག་རང་གི་ངོ་བོ་ིད་སྱེ་བ་
རྒྱུའི་ཁྱད་པར་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། རབ་བྱུང་བསྱེན་རོགས་ཅིག་ཅར་ཐོབ་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དངོས་ཡིན་པས་
སོ། གསུམ་པ་འབྲས་བུ་སྱེ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། ཆོ་ག་དྱེ་ལས་བསྒྲུབ་བའི་རྒྱུད་ལ། བར་མ་རབ་བྱུང་དང་བསྱེན་
རོགས་ཀི་སོམ་པ་གིས་ཅིག་ཅར་སྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ནི། ཅིག་ཅར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། བསྱེན་པར་
རོགས་ 
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༼༡༥༽ 
པ་ྱེ་བར་སྒྲུབ་པར་གྱུར་བ་ཞྱེས་པས་བསྟན། བཞི་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཁྱད་ཆོས་དྱེ་དག་དང་ལན་པའི་ཆོ་
ག་དྱེ་ལྟ་བུ་ནི། སྔོན་གི་ཆོ་ག་ཡིན་གི། མཁན་སློབ་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་གཞན་དག་ནི་སྔོན་ཆོག་མ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་པ་ནི། ལྟ་བུ་ནི་སྔོན་གི་ཆོ་གའོ་ཞྱེས་པས་བསྟན། དྱེས་ན་ལྟ་བུ་ཞྱེས་སོས་པ་ནི་ཡོངས་སོད་ལ་བཤད་
མ་ཐག་པ་འདི་ལྟ་བུ་སྔོན་ཆོག་གི་མཚན་གཞི་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་བསྒྲུབ་ནས། རྣམ་དཔད་ལ་མཁས་སློབ་དང་བཅས་
པའི་ཆོ་ག་གཞན་སྔོན་ཆོག་ཡིན་པ་དགག་པའི་ཆྱེད་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ལྟ་བུ་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་ནི་རྣམ་
པའི་ཚིག་ཡིན་ཏྱེ། སྔོན་གི་ཆོ་གའི་རྣམ་པ་ནི་དྱེ་ལྟ་བུར་རིག་པར་བའི་རྣམ་པ་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་
བའི་མཐའ་ཚིག་གོ །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གནད་འདི་ཡང་དཔོད་ལན་དག་གིས་ཡིད་ལ་གཅྱེས་པར་བཟུང་
ཞིག འདུལ་བ་ཚིག་ལྱེ་དང་མཛོད་རང་འགྱེལ་ལས། གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་འདི་དངོས་སུ་མ་བཤད་པར། 
སྔོན་ཆོག་གཞན་བརྒྱད་དང་། ད་ཆོག་གི་ལྔ་ཚོགས་དང་བཅུ་ཚོགས་གིས་ཏྱེ་བསྱེན་པར་རོགས་ཚུལ་བཅུ་
བཤད་ལ། ལུང་མ་མོ་ལས་ཀང་བསྱེན་པར་རོགས་པར་འོས་པ་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་སྟྱེ། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རང་
བྱུང་དང་། རང་སངས་རྒྱས་མཁན་སློབ་མྱེད་པར་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དང་ཞྱེས་པ་ནས། བླ་མའི་ཆོས་ཁས་
བླངས་པས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དང་། ཕོ་ས་བསྱེན་པར་རོགས་པའོ་ཞྱེས་པའི་བར་གི་བསྱེན་པར་རོགས་
ཚུལ་བཅུ་ 
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༼༡༦༽ 
བཤད་ནས་གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་མ་བཤད་དོ། །དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གསོལ་བཞི་ནི་ལུང་གཞིའི་རབ་བྱུང་གི་
གཞིར་ཞིབ་པར་བཤད་ཟིན་པ་ལ་དགོངས་ནས། ལུང་མ་མོར་མ་བཤད་པ་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་ཁོ་བོ་སྱེམས་སོ། 
ཚིག་ལྱེ་དང་། མཛོད་རང་འགྱེལ་ལས། བསྱེན་པར་རོགས་ཚུལ་བཅུ་སྨྲོས་པའི་སྐབས་སུ་གསོལ་བཞིའི་སྔོན་
ཆོག་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྱེས་རྟོགས་ནུས་ཏྱེ། ཚིག་ལྱེ་ལས། གང་ཕིར་བསྱེན་པར་རོགས་པ་
ནི། །གཞན་ཡང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་བརོད། །ཇི་ལྟར་གནས་པ་མཁྱྱེན་པས་ན། །འདྱེན་པ་རང་རྒྱལ་རང་བྱུང་
གིས། །འཕགས་པ་ཀཽ་དི་ནྱ་སོགས། །ལྔ་སྱེ་རྣམས་ནི་ངྱེས་པ་ལས། །གང་ཞིག་སློབ་མ་བཟང་སྱེ་
རྣམས། །ཐམས་ཅད་སབས་སུ་འགོ་བས་ཐོབ། །ཕོ་་ཡིས་ནི་མཆོད་སྦྱིན་མ། །དགྱེ་སློང་ཚུར་ཤོག་ཞྱེས་བས་
ཀང་། །སྟོན་པར་ཁས་བླངས་པ་ལས་ནི། །དགྱེ་སློང་འོད་སྲུང་བདག་ིད་ཆྱེ། །དི་བ་བསྱེན་པ་ིད་ཀིས་
ནི། །སློབ་མ་ལྱེགས་སྦྱིན་དྱེ་བཞིན་ནོ། །དབུས་དང་མཐའ་འཁོབ་པ་དག་ལ། །བསྱེན་རོགས་ཡང་དག་བསྟན་པ་
ནི། །བཅུ་དང་ལྔ་ཡི་ཚོགས་ཀིས་སམ། །དྱེ་བས་ལྷག་པས་ཀང་ནི་རུང་། །དྱེ་བཞིན་འཁོར་ཚོགས་བཅས་པ་
ཡི། །གོའུ་ཏཱ་མ་ལི་ཆོས་ཀི། །ཞྱེས་བསྱེན་པར་རོགས་ཚུལ་བཅུ་བཤད་པ་དང་། མཛོད་རང་འགྱེལ་ལས། བྱེ་
བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདུལ་བ་པ་རྣམས་ན་རྱེ། རྣམ་པ་བཅུས་བསྱེན་པར་རོགས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་བསྡུ་བའི་ཕིར་སོགས་
པའི་སྒྲ་སོས་སོ། །རང་བྱུང་གི་ 
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༼༡༧༽ 
ནི་སངས་རྒྱས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་སོ། །ཞྱེས་སོགས་རོགས་ཚུལ་བཅུ་བཤད་པ་རྣམས་ནི། མ་མོ་
ལས། བསྱེན་པར་རོགས་པར་འོས་པ་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་སྟྱེ། ཞྱེས་བཤད་པ་དང་དོན་ཅིག་ཅིང་། དྱེའི་དགོངས་པ་
འགྱེལ་བའི་སྐབས་ཡིན་ལ། ལུང་མ་མོའ་ིབཅུ་པོ་དྱེའི་ནང་དུ་ནི། གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་མ་བསྟན་པས་སོ། །འོ་
ན་ལྔ་ཚོགས་དང་བཅུ་ཚོགས་གིས་ཀང་རབ་བྱུང་གི་གཞི་དང་། ལས་ཀི་གཞིར་བཤད་ཟིན་པས་མ་མོར་སླར་
འཆད་པ་མི་འོས་སོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་གིས་ནི་རབ་བྱུང་གི་གཞིར་ཐ་སད་བཤད་པ་མྱེད་ལ། ལས་ཀི་གཞིར་ཡང་
བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་ལ། ཡུལ་དབུས་སུ་མ་མཐའ་དགྱེ་སློང་བཅུ་དང་། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་མ་མཐའ་
དགྱེ་སློང་ལྔ་ཚང་དགོས་པ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་གི། བསྱེན་པར་རོགས་ཚུལ་གི་དབྱེ་བ་ལ་ལྔ་ཚོགས་དང་བཅུ་
ཚོགས་ཀི་བསྱེན་པར་རོགས་ཚུལ་ཡོད་པར་སྟོན་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་པས། བསྱེན་པར་རོགས་ཚུལ་དྱེ་གིས་
ནི། །ལུང་མ་མོ་ཁོ་ནར་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་ལུང་གཞི་ལས། རང་སངས་རྒྱས་མཁན་སློབ་མྱེད་པར་
བསྱེན་པར་རོགས་པ་དང་། ཞྱེས་རང་སངས་རྒྱས་ལ་མཁན་སློབ་མྱེད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་ན། ཡྱེ་ཤྱེས་ཁོང་
ཆུད་སོགས་བསྱེན་པར་རོགས་ཚུལ་གཞན་རྣམས་མཁན་སློབ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་དོན་ནི་འདི་
ལྟར་ཡིན་ཏྱེ། ལྔ་ཚོགས་དང་བཅུ་ཚོགས་གིས་མ་གཏོགས་པའི་བསྱེན་པར་རོགས་ཚུལ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ 
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༼༡༨༽ 
ལ་མཁན་སློབ་ཀི་རྣམ་གཞག་མྱེད་མོད། འོན་ཀང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་མཁན་སློབ་མྱེད་པ་ཞྱེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཀར་བ་ནི་རང་རྒྱལ་རྣམས་སིད་པ་ཐ་མའི་རྟྱེན་ལ་སངས་རྒྱས་དང་ན་ཐོས་མི་བཞུགས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་
བླ་མ་དང་སློབ་དཔོན་གི་གདམ་ངག་སོགས་གཞན་རྱེན་ལ་མ་ལྟོས་པར། རང་བྱུང་གི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བས་
པའི་སྟོབས་ཀིས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ལ། ཡྱེ་ཤྱེས་ཁོང་ཆུད་སོགས་ནི་གཞན་རྱེན་ལ་
ལྟོས་ཏྱེ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཡིན་པས། འདི་དག་ལ་མཁས་སློབ་མྱེད་པ་ཞྱེས་ཚིག་ཟིན་ལ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་
མཚན་དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེས་ན་རང་བྱུང་གི་བསྱེན་རོགས་ཡིན་ན། གཞན་རྱེན་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་
ལྟོས་པས་ཁྱབ། ཡྱེ་ཤྱེས་ཁོང་ཆུད་སོགས་བསྱེན་པར་རོགས་ཚུལ་ཕི་མ་དགུ་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན། ཡུལ་གཞན་
རྱེན་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་བསྱེན་པར་རོགས་པས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཡྱེ་ཤྱེས་ཁོང་ཆུད་ལ་གཞན་རྱེན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྱེས་
ན། འདི་ནི་ཡུལ་གཞན་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ཏྱེ། སྟོན་པས་བདྱེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་
བས་ལྔ་སྱེའི་རྒྱུད་ལ་མཐོང་ལམ་སྱེས་ཤིང་། དྱེའི་སྟོབས་ཀི་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཁོང་ཆུད་དུ་
འཇོག་པས་སོ། །ཀུན་མཁྱྱེན་ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས་སོགས་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གི་བཞྱེད་པ་ལ། སངས་
རྒྱས་རང་བྱུང་ནི་སྟོན་པས་མཆོད་རྟྱེན་རྣམ་དག་གི་དྲུང་དུ་ིད་ཀི་དབུ་སྐྲ་ིད་ཀིས་བཅད་པའི་ཚེ་བསྱེན་པར་
རོགས་པ་ཡིན་གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། སྟོན་པ་དང་རང་རྒྱལ་ 
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༼༡༩༽ 
གིས་ནི་ཟད་པ་དང་མི་སྱེ་བ་མཁྱྱེན་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བས་པའི་ཚེ་རང་བྱུང་གི་བསྱེན་པར་རོགས་པར་
བཤད་ལ། སྟོན་པས་ིད་ཀི་དབུ་སྐྲ་ིད་ཀིས་བཅད་པའི་ཚེ། བར་མ་རབ་བྱུང་ཙམ་ཡིན་གིས། བང་ཆུབ་མངོན་
དུ་མ་བས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཐུན་གྲུབ་ཡིན་པས་སོ། །དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས་འདུལ་བ་ཚིག་ལྱེ་ལས། ཇི་
ལྟར་གནས་པ་མཁྱྱེན་པས་ན། །འདྱེན་པ་རང་རྒྱལ་རང་བྱུང་གིས། ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། གནས་པ་མཁྱྱེན་
པའི་དོན་ནི་ཟད་པ་དང་མི་སྱེ་བ་ཤྱེས་པ་ལ་འཇོག་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །གཟུ་བོར་གནས་པའི་བློས་དཔོད་ཅིག 
གིས་པ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་གནད་ཀི་དོན་ངོས་བཟུང་བ་གིས། 
དང་པོ་ནི། དྱེང་སང་ཁ་ཅིག་སྔོན་ཆོག་ཡིན་ན་གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅྱེས་དང་། ལུང་མ་མོ་
ནས་བཤད་པའི་ལྔ་ཚོགས་དང་བཅུ་ཚོགས་གང་རུང་གི་བསྱེན་རོགས་ཀི་ཆོ་ག་ཡིན་ན། གསོལ་བཞིའི་སྔོན་
ཆོག་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཕིན་ཆོག་ཡིན་ན་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ཡིན་པས་ཁྱབ། གསུངས་པ་རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དམ་
བཅའ་དང་པོ་ལ། གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་གི་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་གསོལ་བཏབ་ཀི་ཆོ་ག་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། 
དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ན། ཞྱེས་པ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པར་གྱུར་པ་
གསུམ་དང་ཞྱེས་པའི་བར་གི་དངོས་བསྟན་གི་ཆོ་ག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། གསོལ་བ་བཏབ་པར་གྱུར་པ་གསུམ་
དང་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ཆོ་ག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། རྩ་བར་འདོད་ན།  
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༼༢༠༽ 
གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀི་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ཆོ་ག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་
ཏྱེ། གསོལ་བ་བཏབ་པར་གྱུར་པ་གསུམ་དང་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ཆོ་ག་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་
གིས་པ་ལ། ཡུལ་དབུས་སུ་མཚམས་ནང་དྱེ་ན་དགྱེ་སློང་ི་ཤུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་བཅུ་ཙམ་འདུས་
ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། དབུས་དང་མཐའ་
འཁོབ་པ་དག་ལ་ཞྱེས་སོགས་ཀི་དངོས་བསྟན་གི་བསྱེན་རོགས་ཀི་ཆོ་ག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཡུལ་དབུས་སུ་
བཅུ་ཚོགས་ཀི་བསྱེན་རོགས་ཀི་ཆོ་ག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་
ཅན། དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ན་ཞྱེས་སོགས་ཀི་དངོས་བསྟན་གི་གསོལ་བཞིའི་ཆོ་ག་ཡིན་པར་ཐལ། 
འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མཚམས་ནང་དྱེ་ན་ཡོད་པའི་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་
ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 
དྱེ་ལ་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་ཆོས་བཟང་ལ་སོགས་པ་དག་ན་རྱེ། སོན་མྱེད་དྱེ། གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་ལ་
དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་དགོས་པར་བཤད་པ་ནི། སིར་བསྟན་ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་
ཡིན་ལ། ལྔ་ཚོགས་དང་བཅུ་ཚོགས་ནི་མ་མཐའི་གངས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པས་སོ། གསུངས་པ་ཡང་། 
རལ་ཞིང་བརྟགས་ན་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ཡང་ལྔ་ཚོགས་དང་བཅུ་ཚོགས་མ་མཐའི་གངས་ཀི་དབང་ 
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༼༢༡༽ 
དུ་བས་ཞྱེས་པའི་མ་མཐའ་དྱེ། ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་མ་མཐའི་གངས་ཡིན་ནམ། སིར་
གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོ་ག་ལ་མ་མཐའ་དགྱེ་འདུན་འདི་ཙམ་དགོས་ཀི་མ་མཐའ་ཡིན། དང་པོ་ྱེས་མྱེད་ཕུན་
ཚོགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ལ་ནི། ལྔ་ཚོགས་དང་བཅུ་ཚོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་མ་བས་པར་མཚམས་ནང་དྱེ་ན་
ཡོད་པའི་དགྱེ་སློང་ཐམས་ཅད་འདུས་དགོས་པར་ཁྱྱེད་རང་གིས་སྨྲས་ཟིན་པས་ཁས་བླངས་འགལ་ལོ། །གལ་ཏྱེ་
སིར་གི་མ་མཐའ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེ་ན་དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ་ཁྱྱེད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལྟར་ན། དགྱེ་སློང་བཞི་ཙམ་འདུས་པས་
གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་བས་པ་ལ་རྟྱེན་ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སྱེ་ལ་ྱེས་བས་ལ་དྱེ་
ལྟར་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སྱེ་ལ་ྱེས་བས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། 
མཚམས་ནང་དྱེ་ན་ཡོད་པའི་དགྱེ་སློང་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་
ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །དམ་
བཅའ་གསུམ་པ་ལ། མཆོད་སྦྱིན་མ་ཕིན་གིས་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། 
མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། ཕིན་གི་སོ་ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་
རོ། །རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔོན་ཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། འདི་
རྣམས་སྔོན་གི་ཆོ་གར་བཤད་ཅྱེས་པའི་ 



22   མཁན་ཆྱེན་ངག་ཆོས། 

༼༢༢༽ 
དངོས་བསྟན་གི་ཆོ་ག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཕིན་གི་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དང་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་བསྱེན་
རོགས་ཀི་ཆོ་ག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་དྱེ་ཆོས་ཅན། འདི་རྣམས་སྔོན་གི་
ཆོ་གར་བཤད། ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་སྔོན་ཆོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་
ཁས། ཁྱབ་སྟྱེ། ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་སྔོན་གི་ཆོ་གར་བཤད་ཅྱེས་པའི་འབྲྱེལ་མྱེད་དྱེ་འད་འཇམ་དབངས་ས་པཎ་མི་
གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་ཕིས་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག རང་བྱུང་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཁོང་ཆུད་སོགས་སྔོན་ཆོག་མཚན་
ིད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། རང་བྱུང་ལ་ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་ཁོང་ཆུད་དང་
སྟོན་པར་ཁས་བླངས་སོགས་ལ་རིག་བྱེད་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་ཆོ་གའི་རྣམ་གཞག་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གསུངས་
པ་ཡང་ཆོ་ག་ཡིན་ན། ངག་གི་རིག་བྱེད་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་སྦྱོར་དངོས་རྱེས་ཚང་བའི་ཆོ་ག་དྱེང་སང་དང་འད་
བ་ཞིག་དགོས་སོ་སམ་པའི་བློས་བརྟགས་ཀི་དི་མ་ངན་པས་རྣམ་དཔོད་ཀི་མིག་སྒྲིབ་པའི་སོད་དུ་བས་ཏྱེ། སྔོན་
ཆོག་གི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་དང་སོ་སོ་སྱེ་བོ་ལས་དག་པ་རྣམས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ། 
དྱེ་ལྟ་བུ་ཆོ་ག་དཔྱེ་མ་དགོས་པའི་ངྱེས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཆོ་ག་ཡིན་ན། ཚིག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་
སྟྱེ། མཆོད་རྟྱེན་རྣམ་དག་གི་དྲུང་དུ་རྒྱལ་པོ་དོན་གྲུབ་བར་མ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆོ་ག་དྱེ་ཡང་ 
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༼༢༣༽ 
ཚིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་འདའི་ཆོ་ག་གང་ཡིན་ཚིག་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ངོས་འཛིན་མི་རིགས་པ་མི་
ཕིར། དྱེ་འདའི་ཆོ་ག་གཞི་ནི་གྲུབ་སྟྱེ། མཆོད་རྟྱེན་རྣམ་དག་གི་དྲུང་དུ་བར་མ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དྱེ་ཆོ་གས་ཐོབ་པ་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ཆོས་ིད་ཀི་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ལུགས་འདིར་ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པའི་རབ་བྱུང་
དང་། རབ་བྱུང་གི་སོམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕིར། གིས་པ་རང་ལུགས་གནད་དོན་ངོས་བཟུང་
བ་ནི། འདིར་དངོས་བསྟན་གི་གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་ཡིན་ན། མཚམས་ནང་དྱེ་ན་ཡོད་པའི་དགྱེ་སློང་རང་
བཞིན་དུ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ལས་སྒྲུབ་བ་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་ཡིན་པས་ཁྱབ། དགྱེ་སློང་
ཕའི་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། མཚམས་ནང་དྱེ་ན་
དགྱེ་སློང་ཇི་སྱེད་གནས་པ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ཀི་གནས་དྱེར་ལྷགས་པ་ཡིན་པས་དྱེའི་ཕིར་དགྱེ་འདུན་
ཐམས་ཅད་ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁོ་བོའ་ིརྟོག་པ་ལ་ནི། གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་ཡིན་ན་ཡང་། གཞུང་
འདིས་དངོས་བསྟན་གི་སྔོན་ཆོག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། མཚམས་ནང་དྱེ་ན་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་མ་རང་བཞིན་
དུ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ལས་སྒྲུབ་བ་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་ཡོད་པ་གང་
ཞིག དྱེ་གཞུང་འདིའི་དོན་ཐོབ་ལ་བསྟན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟྱེ། ཕ་ལ་དྱེའི་ཕིར། འཕིན་ཆོག་ལ་སྔོན་ཆོག་
དང་ 
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༼༢༤༽ 
ད་ཆོག་གིས་ཡོད་དྱེ། མཆོད་སྦྱིན་མ་འཕིན་གིས་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་ནི་སྔོན་ཆོག་དང་། དྱེའི་རྱེས་
སུ་བྱུང་བའི་འཕིན་ཆོག་གཞན་རྣམས་ནི་ད་ཆོག་ཡིན་པར་རྱེ་བཙུན་མཁྱྱེན་བརྩྱེའི་མངའ་བདག་བམས་པ་
ཐུགས་རྱེ་དཔལ་བཟང་པོ་བཞྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །འཕིན་གི་བསྱེན་རོགས་དང་། གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་གི་སོ་
ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་གིས་ནི་ཡུལ་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཡིན་པས་རང་གི་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་
བྱེད་རྱེན་གཙོ་ཆྱེ། རང་བྱུང་གི་བསྱེན་རོགས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཁོང་ཆུད་ཀི། སྟོན་པར་ཁས་བསླངས་ཀི། སབས་གསུམ་
ཁས་བསླངས་ཀི། ལི་བའི་ཆོས་ཁས་བསླངས་ཀི། དི་བ་བརྱེས་པའི། ཚུར་ཤོག་གི་བསྱེན་རོགས་དང་བདུན་ནི། 
ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྱེན་གི་སོ་ནས་མིང་བཏགས་ཀང་། ཡུལ་དགྱེ་འདུན་སོགས་གཞན་ལས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་
མ་ཡིན་པས། རང་གི་རྒྱུ་ཡང་ྱེར་ལྱེན་གི་རྒྱུ་ིད་གཙོ་ཆྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །གནད་དྱེས་ན་འཕིན་དང་གསོལ་བཞིའི་
སྔོན་ཆོག་གིས་ནི། བསྱེན་རོགས་དྱེ་གིས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྱེན་དང་། རང་བྱུང་གི་སྔོན་ཆོག་སོགས་གཞན་
བདུན་ནི། རང་བྱུང་གི་བསྱེན་རོགས་སོགས་དྱེ་དང་དྱེའི་ྱེར་ལྱེན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་རང་བྱུང་གི་སྔོན་ཆོག་
སོགས་ཀི་མཚན་གཞི་ཡང་། རང་བྱུང་གི་བསྱེན་རོགས་སོགས་བདུན་པོ་དྱེ་དང་དྱེའི་ྱེར་ལྱེན་གི་རྒྱུར་གྱུར་
པའི་བསྒྲུབ་བ་རང་གི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ལ་འཇོག་པ་ནི་གནད་ཀི་དོན་
ཡིན་ནོ། །སྔོན་ཆོག་གཞན་གིས་དང་ད་ཆོག་ལ་ནི་མི་མཚུངས་ཏྱེ། ཡུལ་གཞན་རྱེན་དགྱེ་འདུན་ལ་བལྟོས་ 
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༼༢༥༽ 
པའི་སྦྱོར་དངོས་རྱེས་ཀི་ཆོ་ག་དངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། སིས་ཕིན་པར་བཤད་དོ། །ལྱེགས་པར་བཤད་པའི་
དོན་འདི་གོ་ན་རབ་དབྱེ་ལས། དྱེ་བས་དགྱེ་སློང་བྱེད་པ་ལ། ཞྱེས་པ་ནས་འདི་རྣམས་སྔོན་གི་ཆོ་གར་བཤད་
ཅྱེས་པའི་བར་དང་། ན་ཐོས་སོམ་པ་རྣམ་རིག་མིན། ལུས་ངག་ལས་ནི་སྱེ་བར་འདོད། ཅྱེས་གསུངས་པ་རྣམས་
ཀི་དོན་ལ་འཁྲུལ་མྱེད་ཀི་ངྱེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པར་འགྱུར་རོ། །རང་བྱུང་ནས་ཚུར་ཤོག་བར། །སྔོན་ཆོག་ཡིན་
པར་གང་དུ་བཤད། །ཅྱེས་པའི་དི་བའི་ལན་ཡང་རྣམ་དཔོད་འདི་ལྟ་བུས་ལོན་པ་ཡིན་ནོ། །འཇམ་དབངས་ས་ས་
པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་དགྱེས་པའི་རོལ་ཆ་སིད་པའི་རྩྱེ་མོའ་ིབར་དུ་ཡང་ཆྱེས་ཆྱེར་
གགས་པར་གྱུར་ཅིག སྔོན་ཆོག་བསྟན་ཟིན་ཏོ།།  །།སྔོན་རབས་རན་པོས་མ་དཔད་འཁྲུལ་མྱེད་གནད། །སྔོན་
ཆོག་ལྱེགས་བཤད་སྱེངྱེའི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས། །སྔོན་གི་ལོག་རྟོག་གང་པོའ་ིཀླད་འགྱེམས་ཤིང་། །སྔོན་དུས་ཐུབ་
བསྟན་ལང་ཚོ་དྱེང་འདིར་གསལ། །བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དོ། །གིས་པ་ད་ཆོག་ལ་མཚན་ིད། དབྱེ་བ། 
ད་ཆོག་གསུངས་པའི་དགོས་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། ད་ལྟར་གི་གདུལ་བ་སིན་གསུམ་ཤས་ཆུང་ཞིང་། སྒྲིབ་
གསུམ་ཤས་ཆྱེ་བའི་རིགས་ཅན་གཙོ་བོར་རྱེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆོ་ག་དྱེ། ད་ལྟར་གི་ཆོ་གའི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྱེ། 
རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ད་ལྟར་ནི་དྱེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་མྱེད་པས། དྱེས་ན་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་རྣམ་པར་
གཞག་གོ །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པར་དབྱེ་བ་ལ། ཕ་ཆོག་དང་། མ་ཆོག་གིས། འདི་གིས་ལ་ 
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༼༢༦༽ 
ཡང་། མཚན་ིད་དང་། སོ་སོར་བཤད་པ་གིས། དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་བ་སྱེས་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། བསྱེན་
རོགས་གང་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་དྱེ་ཕ་ཆོག་གི་མཚན་ིད། དྱེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བ་བུད་མྱེད་རབ་ཏུ་འབྱུང་པ་
དང་། བསྱེན་རོགས་གང་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་དྱེ་མ་ཆོག་གི་མཚན་ིད་ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་ཆོ་ག་དྱེ་གིས་ཀི་
ཁྱད་པར་ནི་བསྒྲུབ་བའི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་ཡིན་གི། སྒྲུབ་བྱེད་དགྱེ་འདུན་དང་། ཆོ་གའི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་ནི་མ་
ཡིན་ཏྱེ། བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་རྣམས་ནི་གིས་ཀའི་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རོགས་དགོས་པ་
དང་། སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཡང་གིས་ཀའི་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། 
མཁན་པོ་དང་གསང་སྟོན་གི་ཚབ་ཏུ། མཁན་མོ་དང་གསང་སྟོན་མ་སྦྱར་བ་དང་ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀི་
སོམ་པ་ལྷག་པོར་བསྣན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། གཞན་ཕ་ཆོག་མ་ཆོག་གིས་ལ་ཆོ་ག་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་པར་
ཆྱེར་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལ་དགོངས་ནས་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དྱེ་ལ་སྱེས་པའི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསྱེན་
པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ིད་བུད་མྱེད་ཀི་ཡིན་པར་ཁས་བསླངས་སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་ན་འདི་
བརོད་པར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་གི་གནས་སུ་དགྱེ་སློང་མའོ། །ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་སོ་སོར་
བཤད་པ་ལ། ཕ་ཆོག་བཤད་པ་དང་། མ་ཆོག་བཤད་པ་གིས། དང་པོ་ལ། ཚིགས་སྔ་མ་དགྱེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་
ཆོ་ག་དང་། ཚིགས་ཕི་མ་བསྱེན་རོགས་ 
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༼༢༧༽ 
སུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་གིས། དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། མཐའ་དཔད་པ། ཞར་ལ་མཁན་སློབ་ཏུ་འགྱུར་བའི་དུས་དང་
གསུམ། དང་པོ་ནི། དགྱེ་ཚུལ་གི་མཁན་པོའ་ིའོས་སུ་གྱུར་བའི་དགྱེ་སློང་དྱེས། བསྒྲུབ་བ་ལ་སོམ་པ་སྱེ་བའི་
བར་ཆད། སྱེས་པ་གནས་པའི་བར་ཆད། གནས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་བར་ཆད། རྟྱེན་མཛེས་པའི་བར་
ཆད་དང་བཞི་པོ་དྱེ་ཡོད་མྱེད་ལྱེགས་པར་དིས་ལ། བར་ཆད་ཀི་དག་པ་ལ་ཁོ་བོས་ཁྱོད་རབ་ཏུ་ད་བྱུང་བར་བའོ་
ཞྱེས་སྐབས་དབྱེ་སྦྱིན། དྱེ་ནས་བསྟན་པ་ལ་རིམས་ཀིས་སློབ་པའི་ཕིར་དགྱེ་བསྱེན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་བསྔགས་
ཚིག་ལན་གསུམ་གི་སོ་ནས་དགྱེ་བསྱེན་གི་སོམ་པ་སྦྱིན། དྱེ་ནས་དགྱེ་འདུན་ལ་རབ་བྱུང་ཞུ་བའི་དགྱེ་སློང་ལ་
གཏོད་པར་བྱེད་པ་སོགས་བས་ནས། སླར་མཁན་པོར་འོས་པའི་དགྱེ་སློང་དྱེས་བརྱེ་བ་རྣམ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་
བའི་སོ་ནས། སབས་འགོ་རྩོམ་བྱེད་དུ་བས་པའི་བར་མ་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་པའི་བསྔགས་ཚིག་ལན་གསུམ་གི་སོ་
ནས་བར་མ་རབ་བྱུང་སྦྱིན། དྱེ་ནས་མཁན་པོར་གྱུར་པ་དྱེའམ། དགྱེ་སློང་གཞན་ཞིག་གིས་སབས་འགོ་རྩོམ་
བྱེད་དུ་བས་པའི་བསྔགས་ཚིག་ལན་གསུམ་གི་སོ་ནས་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་
སྐད་དུ་མདོ་རྩ་བ་ལས། དང་པོའ་ིམཁན་པོ་ིད་ཀིས་བར་ཆད་དིས་ནས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་སྐབས་
དབྱེའོ། །དགྱེ་བསྱེན་ིད་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ིད་དང་། དགྱེ་སློང་ིད་དག་གི་སྔ་མ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་ཕི་
མ་མི་བའོ། །སབས་སུ་འགོ་བར་ཁས་བླངས་པའི་ཚིག་རྩོམ་པ་དང་། དགྱེ་བསྱེན་ 
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༼༢༨༽ 
ིད་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ིད་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཚིག་བའོ། །ཞྱེས་དང་སབས་སུ་འགོ་བ་རྩོམ་པས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་
ྱེ་བར་སྒྲུབ་པར་བའོ། །དགྱེ་ཚུལ་ིད་དུ་ྱེ་བར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་གཏད་པར་བའོ། །ཅི་ཡོངས་སུ་
དག་གམ་དིས་ནས་དག་ན་ྱེ་བར་སྒྲུབ་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། 
དགག་གཞག་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྱེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། བསྱེན་པར་རོགས་པ་དྱེའི་ཕིར་དགྱེ་
སློང་འགའ་ཞིག་མཁན་པོ་ིད་དུ་གནས་པ་ལའོ། །ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་གནས་པ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་
མཁན་པོའ་ིསྟ་གོན་དུ་གནས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཡིན་ན། བར་མ་རབ་བྱུང་གི་མཁན་པོ་
ལས་གཞན་པའི་དགྱེ་སློང་གཞན་ཞིག་གིས་དངོས་སུ་སྦྱིན་པ་ལས་ཐོབ་པས་ཁྱབ་སྟྱེ། མཁན་པོ་ིད་དུ་གནས་
པ་ཞྱེས་པའི་དོན་སྟ་གོན་དུ་གནས་པ་ལས་འོས་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ིད་དུ་ྱེ་བར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་
དགྱེ་སློང་ལ་གཏད་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། དང་པོ་ལ་མཁན་སློབ་དང་
བཅས་པའི་ཆོ་གའི་སོ་ནས་རབ་བྱུང་བསྱེན་རོགས་འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་
གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། གནས་པ་ལའོ་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་མི་ནུས་ཏྱེ། 
འདིའི་ཐད་ཀི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། གནས་པ་ལའོ། །ཞྱེས་བ་བ་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པའམ། བསྱེན་པར་
རོགས་པར་འདོད་པ་ནི་གནས་པ་ཞྱེས་ 
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༼༢༩༽ 
བ་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། རབ་བྱུང་བསྱེན་རོགས་ལྱེན་པར་འདོད་བཞིན་པའི་
བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་གིས་པ་ལ། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་བར་མ་རབ་བྱུང་
གི་མཁན་པོས་སླར་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་སློབ་དཔོན་བས་པ་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་
ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་དྱེ། དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 
དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་མཁན་པོས་སླར་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་སློབ་
དཔོན་བྱེད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཡུལ་དགྱེ་སློང་གཅིག་ལས་བར་མ་རབ་བྱུང་དང་། དགྱེ་ཚུལ་གིས་རིམ་ཅན་
དུ་ལྱེན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན་སླ། ཡང་ཁ་ཅིག ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལ་རྟྱེན་
ནས་ཐོབ་པའི་དགྱེ་ཚུལ་ཕ་ཡིན་ན། དགྱེ་བསྱེན་ཕའི་སོམ་པ་སྔོན་སོང་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཡང་དྱེ་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་
པའི་དགྱེ་སློང་ཕ་ཡིན་ན། དགྱེ་བསྱེན་ཕ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ཕའི་སོམ་པ་གིས་ཀ་སྔོན་སོང་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟྱེ། 
དགྱེ་བསྱེན་ིད་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ིད་དང་། དགྱེ་སློང་ིད་དག་གི་ཅྱེས་སོགས་གསུངས་པ་ནི་ྱེས་མྱེད་ཕུན་
ཚོགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ད་ལྟར་གི་
ཆོ་ག་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་དགྱེ་ཚུལ་མ་དགྱེ་ཚུལ་ཕར་མཚན་འཕོས་པའི་ཕ་དྱེ་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་དང་པོ་
ལ། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ།  
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༼༣༠༽ 
ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ད་ཆོག་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མ་གང་རུང་གང་ཞིག དྱེ་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་
པའི་དགྱེ་ཚུལ་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟྱེ། བསྱེན་པར་རོགས་པའི་གང་ཟག་དང་དགྱེ་
སློབ་མ་གང་རུང་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག དྱེ་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མ་གང་རུང་གི་སོམ་པ་རྒྱུད་ལན་
ཡིན་པའི་ཕིར། གོང་གི་རྟགས་གིས་པ་སླ། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དགྱེ་བསྱེན་ཕའི་སོམ་པ་སྔོན་སོང་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགྱེ་བསྱེན་མའི་སོམ་པ་སྔོན་སོང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ད་ཆོག་ལ་
རྟྱེན་ནས་དགྱེ་ཚུལ་མའི་སོམ་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དམ་བཅའ་
གིས་པ་ལ་ཡང་། ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ད་ཆོག་ལ་རྟྱེན་ནས་ཐོབ་པའི་དགྱེ་སློང་མ་དགྱེ་སློང་ཕར་མཚན་
གྱུར་པའི་ཕ་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། རྟགས་གསལ་གོང་གི་དྱེས་རིགས་བསྒྲྱེ། ཡང་དགྱེ་བསྱེན་ཕ་
དང་དགྱེ་ཚུལ་ཕ་གིས་ཀི་སོམ་པ་ཐོབ་ལ་མ་མས་པའི་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པའི་རབ་བྱུང་ཡིན་ན་ཡང་། 
དགྱེ་སློང་ཕའི་སོམ་པ་ལྱེན་དུ་རུང་བའི་རྟྱེན་གི་གང་ཟག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། གལ་ཏྱེ་ཁྱབ་ན། ྱེས་མྱེད་ཕུན་
ཚོགས་ཀི་ད་ཆོག་ལ་རྟྱེན་ནས་དགྱེ་བསྱེན་ཕ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ཕའི་སོམ་པ་ཐོབ་ལ་མ་མས་པའི་དགྱེ་ཚུལ་ཕ་
མར་གྱུར་པའི་དགྱེ་ཚུལ་མ་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། རྟགས་སླ། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། བུད་མྱེད་ཡིན་
པའི་ཕིར། དྱེང་སང་ཁ་ཅིག སབས་སུ་འགོ་ 
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༼༣༡༽ 
བར་ཁས་བླངས་པའི་ཚིག་རྩོམ་པ་དང་། ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་སབས་འགོའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་སངས་
རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ན། གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དྱེའི་དངོས་བསྟན་གི་སབས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་དགྱེ་
འདུན་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ན། ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟྱེ། རྒྱུ་
མཚན་ནི་རིམས་བཞིན་རྐང་གིས་རྣམས་ཀི་མཆོག་སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་མཆིའོ། །ཞྱེས་བཤད་ཅིང་། 
སབས་ཡུལ་གི་སངས་རྒྱས་ནི་ལམ་གི་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཚོགས་རྣམས་ཀི་མཆོག་དགྱེ་འདུན་ལ་
སབས་སུ་མཆིའོ། །ཞྱེས་བཤད་ཅིང་། སབས་ཡུལ་དགྱེ་འདུན་ནི་ལམ་གི་ཟླ་གོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞྱེས་
གསུངས་པ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའི་བྱེད་ཆོས་ཐྱེག་ཆྱེན་མི་སློབ་པའི་ལམ་བདྱེན་ཆོས་ཅན། 
དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། གང་ཞིག་གསུམ་ལ་སབས་འགོ་སྟྱེ། ཞྱེས་
པའི་དངོས་བསྟན་གི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མི་སློབ་པ་དང་གིས་ཀ་དང་། ཞྱེས་པའི་
ཚིག་ཟུར་གིས་མི་སློབ་པ་དང་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ལམ་བདྱེན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་
ཕིར། དམ་བཅའ་གིས་པ་ལ། དགྱེ་འདུན་དུ་བྱེད་བའི་བྱེད་ཆོས་ན་ཐོས་སློབ་མི་སློབ་ཀི་ལམ་བདྱེན་དང་། 
ཐྱེག་ཆྱེན་སློབ་པའི་ལམ་བདྱེན་རྣམས་རྱེ་རྱེ་ནས་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། གང་
ཞིག་གསུམ་ལ་སབས་འགོ་སྟྱེ། ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་སབས་ 
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༼༣༢༽ 
ཡུལ་གི་དགྱེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། གིས་ཀ་དང་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ལམ་བདྱེན་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གོང་འོག་གི་གསལ་བ་གིས་ཀ་ལ་འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། ལམ་བདྱེན་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག སབས་སུ་འགོ་བ་རྩོམ་པས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ྱེ་བར་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ཞྱེས་པའི་
དངོས་བསྟན་གི་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་དགྱེ་བ་ཡིན་ན། རབ་བྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པས་ཁྱབ། རབ་བྱུང་གི་
བསླབ་པ་ཡིན་ན་རབ་བྱུང་གི་སོམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། མཁན་པོའ་ིདྲུང་དུ་སབས་འགོ་
རྩོམ་བྱེད་དུ་བས་པའི་སོ་ནས་ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སྤོང་ཞིང་། རབ་བྱུང་གི་རྟགས་ཆ་ལུགས་ལྱེན་པ་ལ་སློབ་པར་
ཁས་བླངས་པའི་བར་མའི་དགྱེ་བ་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་
སྟྱེ། གཞུང་དྱེའི་དངོས་བསྟན་གི་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་དགྱེ་བ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་
པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན་ཚུལ་ཁིམས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བར་མ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ། །དམ་བཅའ་གིས་པ་ལ། ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སྤོང་ཞིང་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་ཆ་ལུགས་ལྱེན་པ་ལ་སློབ་
པའི་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་བསླབ་པ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། བར་མ་རབ་བྱུང་གི་
བསླབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། སོམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རོ། །ཁ་ཅིག་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ 
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༼༣༣༽ 
ཡིན་ན། བར་མ་རབ་བྱུང་སྔོན་སོང་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཟྱེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ནི། མཁན་
པོ་ལ་མ་བལྟོས་པར་ཡང་སྱེ་བ་ཡོད་ལ། བར་མ་རབ་བྱུང་ནི་མཁན་པོ་ལ་ངྱེས་པར་བལྟོས་དགོས་པའི་ཕིར། 
དྱེས་ན་མཁན་པོ་ལ་མ་བལྟོས་པར་ཐོབ་པའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། འདོད་ན། དྱེ་
ཆོས་ཅན། མཁན་པོ་དང་འབྲྱེལ་བའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་མ་རབ་བྱུང་སྔོན་སོང་གི་དགྱེ་
ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེས་ན་དགྱེ་ཚུལ་ཡིན་ན་ཁྱོད་
ཀི་མཁན་པོ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། དགྱེ་ཚུལ་ལ་མཁན་པོ་དང་བཅས་མ་བཅས་གིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 
གིས་པ་རང་ལུགས་ནི། རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དྱེའི་ཕིར། དགྱེ་སློང་འགའ་ཞིག་མཁན་པོ་
ིད་དུ་ཞྱེས་པས། གནས་བླ་མ་བསྟན། གནས་པ་ལའོ། ཞྱེས་པས་གནས་པ་བསྒྲུབ་བ་བསྟན་ཡིན་ནོ། །དོན་
ཧིལ་དིལ་ན་ལྔ་དྲུག་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་འགའ་ཞིག་ལ། མཁན་པོ་ིད་དུ་གནས་པའི། བརྟྱེན་
པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་རབ་བྱུང་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྱེ་ཞྱེས་པའི་དོན་ནོ། །སྱེས་ལ་ྱེས་བས་ལ་མཁན་པོ་
གཏན་མྱེད་པའི། མཁན་པོ་དྱེ་དགྱེ་སློང་མ་ཡིན་ན་ཡང་བསྒྲུབ་བ་དྱེས་དགྱེ་སློང་རྣམ་དག་ཡིན་པར་འདུ་ཤྱེས་ན་
བསྒྲུབ་བའི་རྒྱུད་ལ་སོམ་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་འདིར་ཡང་དྱེ་དང་ལན་པ་འདི་ལྟར་མཁན་པོ་མྱེད་པ་ིད་
ལ་ཡང་ངོ་། །དྱེ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་ 
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༼༣༤༽ 
པ་ིད་ཡིན་ན་ལང་ངོ་། །དྱེ་དགྱེ་སློང་ིད་མ་ཡིན་པར་ཤྱེས་ན་ནི་མི་སྱེའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འོ་ན་
གཞུང་འདིར་དྱེ་གིས་ཀི་མིང་མ་བརོད་ན་ཡང་མི་སྱེའོ། །ཞྱེས་མཁན་པོ་དང་བསྒྲུབ་བའི་མིང་མ་བརོད་ན་ཡང་
སོམ་པ་མི་སྱེ་བར་བཤད་པ་དང་། མཁན་པོ་གཏན་མྱེད་པ་གིས་འགལ་ལོ་སམ་ན་སོན་མྱེད་དྱེ་མཁན་པོའ་ི
མིང་མ་བརོད་ན་ཡང་སོམ་པ་མི་སྱེ་བར་བཤད་པ་དྱེ་ནི་མཁན་པོ་ཡོད་བཞིན་དུ་མཁན་པོའ་ིམིང་མ་བརོད་ན་
སོམ་པ་མི་སྱེ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གིས། སིར་མཁན་པོའ་ིམིང་མ་བརོད་ན་སོམ་པ་མི་སྱེ་ཞྱེས་པའི་དོན་ནི་མ་
ཡིན་ནོ། །ལྱེགས་པར་བཤད་པ་འདི་ཡང་དཔོད་ལན་དག་གིས་སིང་གི་ཐིག་ལྱེར་བཟུང་བར་གིས་ཤིག དང་
པོའ་ིམཁན་པོ་ིད་ཀིས་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་མཁན་པོ་དང་། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་མཁན་པོའ་ིསྟ་
གོན་དུ་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་དང་། རང་གི་དགྱེ་བསྱེན་ིད་དུ་ྱེ་བར་སྒྲུབ་ནས་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་
བསྒྲུབ་བ་དགྱེ་བསྱེན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དགྱེ་སློང་རྣམས་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། 
དགྱེ་ཚུལ་གི་མཁན་པོ་ིད་ནི་གཞན་གི་མཁན་པོ་ིད་ལས་དང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་དང་། རང་གིས་
ཞྱེས་པ་ནི་མཁན་པོས་ཏྱེ་ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར་སིར་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་དགྱེ་བསྱེན་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དགྱེ་སློང་
ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་བར་མ་རབ་བྱུང་དང་དགྱེ་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་མཁན་པོའ་ིསྟ་གོན་དུ་གྱུར་པའི་དགྱེ་
སློང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་རྱེ་ཞིག་དགྱེ་བསྱེན་ཙམ་ 
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༼༣༥༽ 
དུ་སྒྲུབ་ནས། བར་མ་རབ་བྱུང་དང་དགྱེ་ཚུལ་དུ་མི་སྒྲུབ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། དགྱེ་བསྱེན་རང་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་
བར་ཆད་དི་བ་ཡང་རྒྱས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་མི་དགོས་ཏྱེ། བསྟན་པ་ལ་རིམས་ཀི་སློབ་པའི་ཕིར་ྱེས་མྱེད་ཕུན་
ཚོགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། སྱེས་པའི་བསླབ་ཚིགས་གསུམ་རིམ་བཞིན་ལྱེན་དགོས་ཏྱེ། ཚིགས་སྔ་མ་སྔ་མ་
སྔོན་དུ་མ་སོང་པ་ལ་ཕི་མ་ཕི་མ་བས་ན་བསྒྲུབ་བའི་རྒྱུད་ལ་སོམ་པ་སྱེ་ཡང་། བྱེད་པ་པོ་དགྱེ་འདུན་ལ་སྟོན་པའི་
བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་ྱེས་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་སྐད་དུ། དགྱེ་བསྱེན་ིད་དང་ཞྱེས་སོགས་དང་། དྱེའི་
ཐད་ཀི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ཚིགས་སྔ་མ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དྱེར་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཡང་
དག་པར་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ལ་ཚིགས་ཕི་མ་ཕི་མ་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་བུད་
མྱེད་ལ་ཡང་དགྱེ་བསྱེན་མ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་དགྱེ་ཚུལ་མ་དང་། དྱེ་གིས་སྔོན་མ་སོང་བར་དགྱེ་སློབ་མ་དང་། 
དྱེ་གསུམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་དགྱེ་སློང་མའི་སོམ་པ་ཕོག་ན་ཡང་། སྱེ་ལ་ྱེས་བས་ཙམ་ཡིན་ཏྱེ། ཚིགས་སྔ་མ་
མྱེད་པ་ིད་ལ་ནི། ྱེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཚིགས་སྔ་མ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་
བསྱེན་རོགས་ཀི་ཆོ་ག་ཡིན་ན། ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཆོ་ག་ཡིན་པས་ཁྱབ་བམ་ཞྱེ་ན། མ་ཁྱབ་སྟྱེ། ཚིགས་
སྔ་མ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ནད་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་དྱེ་སྱེ་ལ་ྱེས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། 
ནད་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསྱེན་པར་ 
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༼༣༦༽ 
རོགས་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་ནད་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བར་མི་རུང་པ་ཡིན་པ་
ལ་དྱེ་བསྱེན་པར་རོགས་ན་སོམ་པ་སྱེ་བའི་ཐ་སད་ནི་ཁས་བླང་དགོས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་ཚུལ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བ་
ལ་ཕའི་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་བར་མི་རུང་ཡང་དྱེ་ལ་ཕའི་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་ཕོག་ན་ཆགས་པ་བཞིན་
ནོ། །ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་དང་སྱེ་ལ་ྱེས་བས་ཀི་དོན་ནི། རིམས་བཞིན་བྱེད་པ་པོ་མཁན་སློབ་དགྱེ་འདུན་
རྣམས་ལ་སྟོན་པའི་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་ྱེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་ཅིང་། བསྒྲུབ་བའི་རྒྱུད་ལ་སོམ་པ་ཕུན་
ཚོགས་སྱེ་བ་ནི་ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན། བསྒྲུབ་བ་འགལ་རྱེན་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་བཞི་དང་
བྲལ་ཞིང་། ཚིགས་སྔ་མ་རྣམས་ཀང་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ། བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་ཕོག་ན་བྱེད་པ་པོ་ལ་ྱེས་པ་
མྱེད་ཅིང་བསྒྲུབ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཆགས་པའི་སོམ་པ་དྱེ་ིད་ཀང་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འགོ་བ་ལྟ་
བུའོ། །བསྒྲུབ་བའི་རྒྱུད་ལ་སོམ་པ་སྱེ་ཡང་བྱེད་པ་པོ་ལ་སྟོན་པའི་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་ྱེས་པ་འབྱུང་བ་ནི་
སྱེ་ལ་ྱེས་བས་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་བསྒྲུབ་བ་ནད་པའམ། ཚིགས་སྔ་མ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བ་སོགས་ལ་བསྱེན་
རོགས་ཕོག་པ་དང་། མཚམས་ནང་དྱེ་ན་དགྱེ་སློང་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་ལྔས་བསྒྲུབ་བ་བསྱེན་པར་
རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །སིར་སྱེས་པའི་བསླབ་ཚིགས་ལ་དགྱེ་བསྱེན་སོགས་གསུམ་དུ་ངྱེས་ཤིང་། རབ་བྱུང་སྱེས་
པའི་བསླབ་ཚིགས་ནི་གིས་ཁོ་ནར་ངྱེས་ཏྱེ། དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ནི་རབ་བྱུང་ 
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༼༣༧༽ 
སྱེས་པའི་བསླབ་ཚིགས་དང་པོ་དང་། དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་ནི་དྱེའི་བསླབ་ཚིགས་ཕི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་བས་
ན་དགྱེ་ཚུལ་གི་མཁན་པོ་ལ་དང་པོའ་ིམཁན་པོ་ཞྱེས་བརོད་པའི་གནད་ཀང་འདི་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་རབ་བྱུང་
སྱེས་པའི་བསླབ་ཚིགས་དང་པོ་ཡིན་ན། སྱེས་པའི་བསླབ་ཚིགས་དང་པོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། སྱེས་པའི་
བསླབ་ཚིགས་དང་པོ་ཡིན་ན། དགྱེ་བསྱེན་གི་སོམ་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཡང་བུད་མྱེད་ཀི་བསླབ་ཚིགས་
ལ་དགྱེ་བསྱེན་མ་སོགས་བཞིར་ངྱེས་ཤིང་། རབ་བྱུང་བུད་མྱེད་ཀི་བསླབ་ཚིགས་ནི། དགྱེ་ཚུལ་མ་དང་དགྱེ་
སློང་མ་གིས་ཀི་སྟྱེང་དུ་དགྱེ་སློབ་མ་བསྣན་པས་གསུམ་ཁོ་ནར་ངྱེས་པ་ཡིན་ཏྱེ། བུད་མྱེད་ལ་ནི་དགྱེ་སློབ་མ་
ཞྱེས་བ་བའི་ཚིགས་གཞན་ཡོད་དོ་ཞྱེས་དང་། དྱེའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། བུད་མྱེད་ལ་ནི་དགྱེ་ཚུལ་མ་ིད་དང་། 
དགྱེ་སློང་མ་ིད་ལས་དགྱེ་སློབ་མ་ཞྱེས་བ་བ་ཚིགས་གཞན་གསུམ་པ་འདི་ཡོད་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་བས་ན་བུད་མྱེད་ལ་བསླབ་ཚིགས་ལྷག་པོ་དགྱེ་སློབ་མ་གཅིག་པུ་ཡིན་པས། སྱེས་པའི་
བསླབ་ཚིགས་ལ་གསུམ་དང་། བུད་མྱེད་ཀི་བསླབ་ཚིགས་ལ་བཞི་སྟྱེ། བསླབ་ཚིགས་བདུན་དུ་ངྱེས་པར། ཀུན་
མཁྱྱེན་བླ་མ་བསོད་ནམས་སྱེངྱེ་ཡབ་སས་བཞྱེད་པ་ནི་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་དགོངས་པ་ཅིས་ཕིན་པ་ཡིན་
ནོ། །མཁས་པ་ཁ་ཅིག ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་བུད་མྱེད་ཀི་བསླབ་ཚིགས་སུ་འདོད་པའི་ལོག་
རྟོག་ཀང་གོང་དུ་དངས་ 
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༼༣༨༽ 
པའི་རྩ་འགྱེལ་དྱེ་གིས་ཀིས་ལྱེགས་པར་ཁྱེགས་པ་ཡིན་ནོ། །སྐབས་འདིར་ནི། སབས་འགོའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་
བའི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དང་། དགྱེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ན་ཡང་། སངས་རྒྱས་དང་དགྱེ་འདུན་དུ་
བྱེད་པའི་བྱེད་ཆོས་སུ་གྱུར་བའི་ལམ་བདྱེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟྱེ། གཟུགས་སྐུ་དང་། ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་ཀི་
འཕགས་པ་རྣམས་ནི་སབས་འགོའ་ིཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་དག་ནི་ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། དྱེས་ན་
དགྱེ་བསྱེན་དང་བར་མ་རབ་བྱུང་དང་དགྱེ་ཚུལ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་སབས་འགོ་ལན་གསུམ་བྱེད་པའི་སབས་ཡུལ་དྱེ་
དག་ཀང་ལམ་བདྱེན་དང་འགོག་བདྱེན་ཁོ་ནར་ངྱེས་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བྱེད་ཆོས་ཐྱེག་ཆྱེན་མི་སློབ་པའི་ལམ་
བདྱེན་ལ་ལམ་གི་སྟོན་པ་དང་། མྱང་འདས་ལ་ལམ་དངོས་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་བྱེད་ཆོས་སྱེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་
ཀི་ལམ་བདྱེན་ལ་ལམ་གི་ཟླ་གོགས་ཞུས་ནས་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་བསྱེད་དྱེ་སབས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ཞར་ལ་མཁན་སློབ་ཏུ་འགྱུར་བའི་དུས་བཤད་པ་ནི། སིར་སློབ་དཔོན་ལ་དབྱེ་ན། དགྱེ་ཚུལ་
གི་སློབ་དཔོན། གསང་སྟྱེ་སྟོན་པའི། ལས་བྱེད་པའི། གནས་ཀི། ཀློག་པའི་སློབ་དཔོན་དང་ལྔ་ཡོད་དྱེ། དྱེ་ནི་
སློབ་དཔོན་ཡིན་ནོ། །གསང་སྟྱེ་སྟོན་པ་དང་། ལས་བྱེད་པ་དང་། གནས་སྦྱིན་པ་དང་། ཀློག་པ་ཡང་ངོ་ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ཡང་དང་པོའ་ིམཚན་གཞི་ནི། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཕོག་པའི་སོ་ནས་
དྱེའི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་སྱེས་པར་བས་ 
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༼༣༩༽ 
ཟིན་པའི་དགྱེ་སློང་དྱེ་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་ནི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ལོག་ཏུ་
བར་ཆད་དིས་ནས། བསྒྲུབ་བ་བར་ཆད་ཀི་དག་ཚུལ་དགྱེ་འདུན་ལ་གོ་བར་བས་ཟིན་པའི་དགྱེ་སློང་ལྟ་
བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། བསྒྲུབ་བ་ལ་གསོལ་བཞིའི་ཆོ་ག་བར་སྤྲད་པས་དྱེའི་རྒྱུད་ལ་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྱེ་
བར་བས་ཟིན་པའི་དགྱེ་སློང་ལྟ་བུའོ། །བཞི་པ་ནི། གནས་པ་སློབ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞག་གཅིག་གནས་པར་
བས་ཟིན་པའི་དགྱེ་སློང་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་པ་ནི། འཆད་འདོད་ན་འདོད་ཀི་བསམ་པ་དང་ལན་པས་སློབ་མ་ལ། མ་
མཐའ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ལན་གསུམ་ཟློས་པར་བྱེད་པའི་དགྱེ་སློང་ནི་སློབ་མ་དྱེའི་ཀློག་པའི་སློབ་
དཔོན་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ། དགོངས་ནས་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། སློབ་དཔོན་ལྔ་སྨྲས་ན་གནས་སྐབས་གང་
ལ་སློབ་དཔོན་ིད་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་བརོད་པར་བ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་ཕིར་དོན་གྲུབ་ན་གྱུར་པ་ིད་དོ། ཅྱེས་བ་བ་
སྨྲས་ཏྱེ་ཞྱེས་དང་། དོན་དགོས་པ་དྱེ་གྲུབ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་ན་གྱུར་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་བ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་
ིད་དུ་གྱུར་པ་ིད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་ཆོས་བཟང་སོགས་ཁ་
ཅིག་མཁན་སློབ་རང་རང་གི་བ་བའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དོན་དྱེ་ིད་གྲུབ་པ་ནི་མཁན་སློབ་ཏུ་གྱུར་པའི་དུས་
ཡིན་ཏྱེ། དོན་གྲུབ་ན་གྱུར་བ་ིད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་ཐུགས་རྟོག་ཆྱེར་མ་ཆུག་
པའི་སོན་དུ་བས་ཏྱེ། འདིའི་ 
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༼༤༠༽ 
དངོས་བསྟན་གི་གྱུར་པ་ནི་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་འཇོག་དགོས་པར་འགྱེལ་པ་དྱེས་གསལ་བོར་བསྟན་པའི་
ཕིར་དང་། མཁན་པོར་གྱུར་པ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་དོན་གྲུབ་པ་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གྲུབ་སྟྱེ། བསྒྲུབ་བའི་
དོན་གྲུབ་པའི་ཚད་ནི། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་རྒྱུད་ལ་སོམ་པ་སྱེས་པ་སོགས་ཡིན་ལ། མཁན་པོར་གྱུར་བའི་དུས་ནི། 
སོམ་པ་སྱེ་བའི་སྔ་རོལ་དུ་མཁན་པོར་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པའི་གསུམ་པའི་བརོད་པ་ཐ་མ་ལ་བསྒྲུབ་བ་
དྱེའི་མཁན་པོར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་མཁན་པོར་གསོལ་བ་ཁས་བླངས་པ་ན་དྱེར་གྱུར་ཏོ། །ཞྱེས་
དང་། འདིར་ཐ་མ་ལ་མཁན་པོའ་ིདོན་ཏོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དིང་སང་ཁ་ཅིག བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ལ་དགྱེ་
ཚུལ་གི་སོམ་པ་འབོགས་པར་བྱེད་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པས་
ཁྱབ། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ལ་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་དིས་ནས། དྱེ་བར་ཆད་ཀི་དག་ཚུལ་དགྱེ་འདུན་ལ་གོ་བར་བྱེད་པའི་དགྱེ་
སློང་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་གསང་སྟོན་གི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པས་ཁྱབ། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ལ་གསོལ་བཞིའི་ཆོ་ག་བར་
སྤྲོད་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་ལས་ཀི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་གསུངས་པ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། 
དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་དགྱེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་བསྔགས་ཚིག་ལན་དང་པོ་བརོད་པར་བྱེད་བཞིན་
པའི་དགྱེ་སློང་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། དྱེ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་འབོགས་པར་
བྱེད་བཞིན་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་དགྱེ་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་ 



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   41 

༼༤༡༽ 
པའི་བསྔགས་ཚིག་བརོད་པར་བྱེད་བཞིན་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་
བ་དྱེ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་སྱེས་པར་བས་ཟིན་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟྱེ། དོན་
གྲུབ་ན་གྱུར་པ་ིད་དོ། ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་
གིས་པ་ལ། ལོག་ཏུ་བར་ཆད་དིས་པའི་རྱེས་སུ་བསྒྲུབ་བ་བར་ཆད་ཀི་དག་ཚུལ་དགྱེ་འདུན་ལ་གོ་བར་བྱེད་པ་
ལ་ཞུགས་མ་ཐག་པའི་དགྱེ་སློང་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། དྱེ་དགྱེ་འདུན་ལ་གོ་བར་
བྱེད་བཞིན་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྩ་བར་འདོད་ན། རིགས་འགྱེ། དམ་
བཅའ་གསུམ་པ་ལ། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ལ་གསོལ་བཞིའི་ཆོ་ག་ལན་གིས་པ་བརོད་པར་བྱེད་བཞིན་པའི་དགྱེ་སློང་
ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། དྱེ་ལ་གསོལ་བཞིའི་ཆོ་ག་བརོད་པར་བྱེད་བཞིན་པའི་
དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་རྒྱུད་ལ་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྱེས་
པར་བས་ཟིན་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དྱེ་དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གསོལ་བཞིའི་
ཆོ་ག་ལན་མཐའ་མིའི་བརོད་པ་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་ཆ་གསུམ་པ་ལ། བསྒྲུབ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྱེན་རོགས་ཀི་
སོམ་པ་སྱེས་པ་ཡིན་གིས། དྱེ་ཡན་ཆད་དུ་མ་སྱེས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བརོད་པ་མཐའ་མ་གང་ཡིན་པའི་ཆ་གསུམ་པ་
ལ་གྲུབ་པ་ིད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་ 
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༼༤༢༽ 
པའི་ཕིར། འདིར་དགྱེ་བསྱེན་གི་སློབ་དཔོན་མི་བགང་བ་ནི། བསྒྲུབ་བ་དགྱེ་བསྱེན་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དགྱེ་
སློང་དྱེ་ཕིས་བར་མ་རབ་བྱུང་སོགས་ཀི་མཁན་པོར་འགྱུར་བས་མཁན་པོའ་ིནང་དུ་འདུས་པ་ལ་དགོངས་པ་
ཡིན་ནོ། །མཁན་པོ་ལ་དབྱེ་ན་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་མཁན་པོ། དགྱེ་ཚུལ་གི་མཁན་པོ། བསྱེན་རོགས་ཀི་མཁན་
པོ་དང་གསུམ་ཡོད་དྱེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དྱེའི་ཕིར་ཞྱེས་སོགས་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་
ལས། རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་སོས་པས་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཡང་གནས་པ་ལ་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་ཚུལ་
གི་སོམ་པ་ཡང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེས་ན་དགྱེ་ཚུལ་གི་མཁན་
པོ་ནི། དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་འབོགས་པའི་ལས་གལ་དྱེར་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་སྔར་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་བར་མ་རབ་
བྱུང་གི་མཁན་པོ་བས་ཟིན་པ་དྱེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་མཁན་པོ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་བར་མ་རབ་བྱུང་
དང་། དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་འབོགས་མཁན་གིས་ལ་ནི་ཐ་སད་སོ་སོར་བ་སྟྱེ། བར་མ་རབ་བྱུང་འབོགས་པའི་
མཁན་པོ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་འབོགས་མཁན་ནི་རབ་བྱུང་གི་མཁན་པོའམ། དགྱེ་སློང་གཞན་ཞིག་གང་
ཡིན་ཀང་། བསྒྲུབ་བའི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་སྱེས་པ་ན། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་སློབ་དཔོན་ཞྱེས་
པའི་ཐ་སད་འདོགས་དགོས་པས་སོ། །འདི་ལ་དགོངས་ནས་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ནི་མཁན་པོ་
ཁོ་ན་ལས་འགྱུར་ལ། དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ནི་གཞན་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།  
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༼༤༣༽ 
ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །སྔར་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་མཁན་པོ་བས་ནས་སླར་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ལ་དགྱེ་
ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཡང་ཕོག་སྟྱེ། སྱེས་པར་བས་ཟིན་པའི་དགྱེ་སློང་དྱེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་མཁན་སློབ་
གིས་ཀ་ཡིན་ལ། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཕོག་པའི་དགྱེ་སློང་སྔར་དྱེའི་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་མཁན་
པོ་མ་བས་པ་དྱེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་སློབ་དཔོན་ཙམ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་དག་ནི་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་
གིས་ཀ་སྱེས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། བསྒྲུབ་བ་བུད་མྱེད་ཀི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། སློབ་དཔོན་མ་དང་། 
མཁན་མོ་གིས། དང་པོ་ལ། དགྱེ་ཚུལ་མའི་སློབ་དཔོན་མ་སོགས་ལྔའི་སྟྱེང་དུ་དགྱེ་སློབ་མའི་སློབ་དཔོན་མ་
དང་། ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་མ་གིས་བསྣན་པས་བདུན་ནོ། །བསྒྲུབ་བ་བུད་མྱེད་བསྱེན་
པར་རོགས་པའི་གསོལ་བཞིའི་ལས་བརོད་མཁན་ལ་ནི། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ཀ་ཡོད་དྱེ། བསྒྲུབ་བ་བུད་མྱེད་
ནི་གིས་ཀའི་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རོགས་དགོས་ཤིང་། དྱེའི་ཚེ་གསོལ་བཞིའི་ལས་བརོད་མཁན་ནི་
དགྱེ་སློང་ཕ་གཙོ་ཆྱེ་ལ། ཡང་དགྱེ་སློང་མ་ིད་ཀིས་བརོད་པ་ཡང་ཡོད་དྱེ། དྱེ་སྐད་དུ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དགྱེ་
སློང་མ་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་ལ་ནི། དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་གཙོ་ཆྱེ་བ་ཡིན་པས། དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་
འདུན་གསོག་པའི་ཚུལ་མཐུན་པ་ཙམ་བ་བར་ཟད་པས་དགྱེ་སློང་གི་ལས་ིད་ཀིས་ཀང་དགྱེ་སློང་མ་ིད་དུ་
འགྱུར་བར་ཤྱེས་པར་བའོ། ། 
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༼༤༤༽ 
ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཀང་སྒྲས་ནི་དགྱེ་སློང་མའི་ལས་ཀིས་དགྱེ་སློང་མར་འགྱུར་བར་མ་ཟད་དགྱེ་སློང་
ཕའི་ལས་ཀིས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་དགྱེ་སློང་མར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །མཁན་མོ་ལ་དབྱེ་ན། 
བར་མ་རབ་བྱུང་གི་མཁན་མོ། དགྱེ་སློབ་མའི་མཁན་མོ། བསྱེན་རོགས་ཀི་མཁན་མོ་དང་གསུམ་ཡོད་དྱེ། དྱེ་
སྐད་དུ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་འགའ་ཞིག་ལ་མཁན་པོ་ིད་དུ་གནས་པ་ལའོ། །ཞྱེས་བ་བ་
དྱེར་དགྱེ་སློང་མ་འགའ་ཞིག་ལ་མཁན་མོ་ིད་དུ་གནས་པ་ལའོ། །ཞྱེས་བ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཞྱེས་དང་། གནས་པ་
ཁོ་ན་ལའོ། །ཞྱེས་པའི་ཐད་ཀི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་ཀང་། དགྱེ་སློབ་མ་ིད་ཀི་ཚིགས་དྱེ་ཡང་། དགྱེ་སློབ་མ་
འགའ་ཞིག་ལ་མཁན་མོ་ིད་དུ་གནས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་བསྱེན་
རོགས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ལ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྱེས་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། ལུང་གཅིག་ལ་འཕོས་པའི་
བཅུ་པ་ལས། མངོན་དུ་གྱུར་བས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་རྣམ་པ་བཅུ་སྟྱེ། བཅུ་གང་ཞྱེ་ན། སྟོན་པ་
མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། མཁན་པོ། སློབ་དཔོན། བསྱེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པ། 
བསྱེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པའི་ཡོ་བད་ཡོངས་སུ་དག་པ། གསོལ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་བ་དང་། ལས་མངོན་དུ་
གྱུར་བས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་འགྱུར་པའོ། །ཞྱེས་མངོན་གྱུར་བཅུ་གསུངས་པའི་དང་པོ་དགུ་ནི་སྦྱོར་བའི་
སྐབས་དང་། བཅུ་པ་ནི་དངོས་ 
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༼༤༥༽ 
གཞིའི་སྐབས་ཡིན་པས་རིམས་བཞིན་དུ་བཤད་པར་བའོ། །དྱེ་ཡང་དང་པོ་སྟོན་པ་མངོན་དུ་གྱུར་བ་ནི་དགྱེ་
འདུན་ཡིན་ཏྱེ། སྟོན་པ་དང་འད་བས་སྟོན་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། འདི་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་གངས་ལ་དགྱེ་སློང་དུ་
དགོས་བཤད་པ། ལས་བྱེད་པའི་དགྱེ་འདུན་གི་ཁ་སྐོང་དུ་རུང་བའི་དགྱེ་སློང་ངོས་བཟུང་བ་དང་གིས། དང་པོ་
ནི། སིར་དགྱེ་འདུན་དང་གང་ཟག་གིས་ཀི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་དགྱེ་འདུན་དུ་གྱུར་བ་ལ་དགྱེ་སློང་བཞི་ཚང་དགོས་
ཤིང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ལས་དབྱུང་བ་དང་། བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གསོ་སྦྱོང་
ལ་སོགས་པའི་ལས་ཕལ་ཆྱེར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་མ་མཐའ་དགྱེ་སློང་བཞི་ལ་སོགས་པའི་དགྱེ་འདུན་དགོས་ཏྱེ། རྒྱ་
ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དབྱུང་བ་དང་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ལས་མ་གཏོགས་པ་དྱེ་དག་གི་ལྷག་པའི་ལས་
ལ་ནི། དགྱེ་སློང་བཞི་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་འདུན་ིད་དོ། །དགག་དབྱེ་ལ་ནི་དགག་དབྱེ་བྱེད་པར་གཏོགས་པ་ལྔ་
ལ་སོགས་པ་དགྱེ་འདུན་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ལས་ལ་ནི། ཡུལ་
དབུས་སུ་སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་མ་མཐའ་དགྱེ་སློང་བཅུ། མཐའ་ཁོབ་ཏུ་ལྔ་དྱེ་བཞིན་དུ་བུད་མྱེད་
བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་ཡང་། མ་མཐའ་ཡུལ་དབུས་སུ་དགྱེ་སློང་བཅུ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་བཅུ་གིས། མཐའ་
འཁོབ་ཏུ་དགྱེ་སློང་ལྔ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་དྲུག་གི་དགྱེ་འདུན་ངྱེས་པར་དགོས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་ཚངས་པ་ལ་
སོགས་པའི་ཆོ་ག་ལས་ 
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༼༤༦༽ 
འདས་ན་ལས་མི་ཆགས་པར་གསུངས་ཤིང་། བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ལས་ལ་ཡང་མ་མཐའ་དགྱེ་སློང་ལྔ་དང་
བཅུ་ལ་སོགས་པའི་གངས་མ་ཚང་ན་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་བས་སོ། དྱེ་སྐད་དུ་
ཆོ་ག་ལས་འདས་ན་ལས་མི་ཆགས་སོ་ཞྱེས་པའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ལས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་བའི་ཆོ་ག་དགྱེ་
འདུན་ཚང་བ་དང་། ལས་བརོད་པ་དང་། ལས་བྱེད་པ་ིད་ལ་སོགས་པ་ལས་འདས་ན་གསོལ་བ་དང་། བརོད་
པ་དང་། སོ་སོ་ཐར་བ་འདོན་པ་དང་། དགག་དབྱེའི་ལས་དང་། དྱེ་དག་གི་འབྲས་བུ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་
སོགས་པ་ཡང་མི་ཆགས་སོ། ཞྱེས་དང་། དགྱེ་འདུན་ཚང་བ་ཞྱེས་བ་བ་ནི། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ལས་
དབྱུང་བ་ལ་ནི། དགྱེ་སློང་ི་ཤུ་ལ་སོགས་པའོ། །ཡུལ་དབུས་སུ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་ནི་བཅུ་ལ་སོགས་
པའོ། །མཐའ་འཁོབ་ཏུ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་ནི། གཞན་མྱེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་ལྔ་ལ་སོགས་
པའོ། །ཞྱེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ཡུལ་དགྱེ་སློང་བཞི་ལ་རྟྱེན་ནས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ལ་
བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྱེ་བ་ཡོད་དྱེ། སྱེས་ལ་ྱེས་བས་ལ་མཁན་པོ་མྱེད་པའམ། ཡོད་ཀང་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་
དི་བའི་གསང་སྟོན་མྱེད་པར་བསྒྲུབ་བ་ལ་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྱེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མཁན་པོར་མ་
གསོལ་བར་ཡང་ངོ་། །བར་ཆད་མ་དིས་པར་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི། འདུལ་བ་
རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མ་སྤོབས་པའི་ཅལ་ཅོལ་དུ་སྣང་སྟྱེ། མཁན་པོ་མྱེད་ 
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༼༤༧༽ 
པ་དང་། བར་ཆད་མ་དིས་པས་ཆོ་ག་ལས་འདས་པར་མ་འགྱུར་ལ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དགྱེ་འདུན་ཚང་བ་ལས་
འདས་ན། ཆོ་ག་ལས་འདས་ཤིང་ཆོ་ག་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་ཡུལ་དགྱེ་སློང་བཞི་ཁོ་ན་ལ་
རྟྱེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་ཕོག་པ་དྱེའི་ཚེ། སོམ་པ་མི་སྱེ་སྟྱེ། དྱེའི་ཚེ་ན་བསྱེན་རོགས་ཀི་
ལས་མི་ཆགས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེའི་ཚེ་ན་ཆོ་ག་ལས་འདས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཚེ་ན་དགྱེ་འདུན་
གངས་ཚངས་བ་ལས་འདས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དགྱེ་སློང་བཞི་ལས་མྱེད་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་ས་
ཚིགས་ཀི་ཕྱེ་བའི་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་སྱེས་པ་ལ་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ལས་ཆགས་པ་ལ། མ་
མཐའ་ཡུལ་དགྱེ་སློང་ལྔ་དགོས་ཏྱེ། ལས་བྱེད་པའི་དགྱེ་སློང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ིད་དང་། གཞན་དགྱེ་སློང་བཞི་
སྟྱེ་ལྔ་ངྱེས་པར་དགོས་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ནི་མྱེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་ལྔ་ལ་སོགས་
པའོ། །ཞྱེས་པའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དགྱེ་སློང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་མྱེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལས་
བྱེད་པ་ིད་གཏོགས་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་འདུན་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། འདུལ་བ་ཚིག་ལྱེ་ལས། གལ་ཏྱེ་
བཞི་ནི་ལས་བརོད་མཁས། ཚུལ་ཁིམས་ལན་པར་གྱུར་ན་ནི། བསྱེན་རོགས་མ་སད་གྱུར་པ་སྟྱེ། །ལྷ་ཡིས་ཀང་
ནི་ཕག་བར་འོས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ལས་བརོད་མཁས་ཞྱེས་པས་ལས་བྱེད་པའི་དགྱེ་སློང་དང་། 
གལ་ཏྱེ་བཞི་ནི་ཞྱེས་པ་ནི། ལས་བྱེད་པའི་ཚེ་ 
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༼༤༨༽ 
དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། ཞྱེས་བརོད་པའི་དགྱེ་འདུན་གི་ནང་ཚན་དགྱེ་སློང་གཞན་བཞི་ལ་
འཇོག་དགོས་པས་ན་འདིས་ཀང་ཡུལ་དགྱེ་སློང་ལྔ་དགོས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ཡུལ་དགྱེ་སློང་བཞི་
ཙམ་ལ་རྟྱེན་ནས་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྱེ་བའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། གལ་ཏྱེ་བཞི་ནི་ལས་བརོད་མཁས། ཞྱེས་
སོགས་འདྱེན་པ་ནི་མཁས་པས་མཐོང་ན་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་ཏྱེ། བདག་ིད་ཆྱེན་པོས། དྱེ་ནི་བླུན་པོའ་ི
ཁ་ཤགས་ལྟར། གང་དུ་འགོ་བ་མི་ཤྱེས་སོ། །ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་པ་དྱེའི་ནང་དུ་ཚུད་འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེས་ན་
ལུང་དྱེའི་དོན་ནི། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་སློང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་མྱེད་ན་དགྱེ་སློང་བཞི་ནི་ལས་བྱེད་པའི་དགྱེ་སློང་དང་
བཅས་ན་ལྔར་འགྱུར་བས། ལྔ་པོ་དྱེས་བསྒྲུབ་བ་བསྱེན་པར་རོགས་ན་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་བསྱེན་རོགས་ཀི་ཚུལ་
ཁིམས་དང་ལན་པར་འགྱུར་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏྱེ། ལས་བརོད་མཁས་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་དགྱེ་སློང་
དང་། མདོ་རྩ་བར་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་འདུལ་འཛིན་དོན་ཅིག 
གལ་ཏྱེ་བཞི་ནི་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་དགྱེ་སློང་དང་། འདུལ་འཛིན་མ་གཏོགས་པའི་དགྱེ་སློང་གཞན་བཞི་
གང་རུང་དོན་ཅིག་པ་ནི་རྣམ་དཔོད་ཀི་མིག་གིས་བལྟས་ན་གསལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་གལ་ཏྱེ་བཞི་ནི་
ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་དགྱེ་སློང་ཡིན་ན་ལས་བརོད་མཁས་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་དགྱེ་སློང་ཡིན་
དགོས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ལུང་དྱེས་ཡུལ་དགྱེ་སློང་བཞི་ 
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༼༤༩༽ 
ཁོ་ན་ལ་བརྟྱེན་ནས་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྱེ་བ་བསྟན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བསྒྲུབ་བ་བསྱེན་
པར་རོགས་པ་ལ་ལས་བརོད་དགྱེ་སློང་བཞི་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཨྱེ་བྱུང་། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་
མཚམས་ནང་དྱེར་དགྱེ་སློང་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་མཆིས་བཞིན་དུ་ལྔ་ཁོ་ནས་བསྱེན་པར་རོགས་ན་སྱེ་ལ་ྱེས་བས་
ཡིན་ཏྱེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས། ལྔ་ལས་ལྷག་པ་མཆིས་བཞིན་དུ་ལྔས་བསྱེན་པར་རོགས་ཞྱེས་བགིའམ་མ་རོགས་
ཞྱེས་བགི། ྱེ་བ་འཁོར་རོགས་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། རོགས་པར་བྱེད་པ་དག་ལ་འདས་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་ལྔའི་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་མཆིས་བཞིན་དུ་བཞིས་བསྱེན་པར་རོགས་ན་ཞྱེས་སོགས་
འདོན་པ་ནི། རང་གི་ཁས་བླངས་ངན་པའི་རྒྱབ་རྟྱེན་དུ་ལུང་བཅོས་ནས་འདོན་པར་སྣང་བས་སིང་པོ་ཅི་ཡང་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལས་བྱེད་པའི་དགྱེ་འདུན་གི་ཁ་སྐོང་དུ་རུང་བའི་དགྱེ་སློང་ངོས་བཟུང་བ་ནི། ལས་
གལ་དྱེར་མི་འདུག་པར་འགྱེང་བ་ལ་སོགས་པ་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་བའི་ཆོས་རྣམས་དང་བྲལ་བའི་དགྱེ་སློང་རང་
བཞིན་དུ་གནས་པ་ནི་དགྱེ་འདུན་ལས་བྱེད་པའི་ཚེ་ཁ་སྐོང་དུ་རུང་། དྱེ་རྣམས་དང་མ་བྲལ་བ་ནི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་
རུང་སྟྱེ། སོད་ལམ་ཐ་དད་པར་གནས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། འདི་ལ་དགོངས་ནས། མི་འདུག་པར་འགྱེང་པ་ནི། ཁ་སྐོང་
བར་བྱེད་པ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདིས་མཚོན་ནས། ལས་ཀི་མཚམས་ནང་དྱེ་ན་རྩིག་པ་དང་། 
མྱེ་ལ་ 
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༼༥༠༽ 
སོགས་པས་བར་ཆོད་པའི་ས་ལ་གནས་བཞིན་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་བཞིན་པའི་དགྱེ་སློང་
རྣམས་ཀང་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་གང་ཟག་གང་ལ་བསྐྲད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་བ་བའི་ཡུལ་གི་
དགྱེ་སློང་དང་། འདུན་པ་དང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཕུལ་བའི་དགྱེ་སློང་དང་། བསྱེན་རོགས་ཀི་ལས་ཆགས་ཀང་
སོམ་པ་ཕུལ་ནས་མ་རོགས་པར་གྱུར་པ་དང་། ཟ་མ་དང་མ་ནིང་བྱུང་པས་མཚན་མས་པ་དང་། མཚམས་མྱེད་
ཀི་ལས་བས་པ་དང་། ཚངས་པའི་གྲྭ་བ་ཞྱེས་བ་བའི་མདོ་སྱེ་ནས་གསུངས་པའི་ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གིས་པོ་གང་
རུང་དང་ལན་པ་དང་། བསླབ་པ་བིན་པ་དང་སྤོ་མགུ་སོད་པ་ལ་སོགས་པའི་དམན་པའི་ས་ན་གནས་པ་དང་། 
ཆོས་མིན་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ཁས་བླངས་པ་དག་གི་ལས་རྣམས་ལ་གནས་པས་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་
ཕོགས་ཁས་བླངས་པ་དང་ཐ་དད་པར་གནས་པ་དང་། ཕམ་པ་ནས་བཟུང་སྟྱེ་ཡིད་ཀི་བསམས་བའི་ྱེས་བས་
ཀི་བར་གི་ལྟུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་བཅས་པའི་དགྱེ་སློང་དྱེ་རྣམས་ནི་ཁ་སྐོང་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་སྐད་
དུ། དྱེ་དག་ནི་བྱེད་པ་པོ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་ཐད་ཀི་འགྱེལ་བར། གྱེང་གཞི་དག་ལས་བཙུན་པ་
བསླབ་པ་ཕུལ་བས་ལས་དག་བགིས་ན་བགིས་ཞྱེས་བརོད་པར་བགིའམ། འོན་ཏྱེ་མ་བགིས་ཞྱེས་བརོད་པར་
བགི། ྱེ་བར་འཁོར་མ་བས་ཞྱེས་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། ཡང་བ་བ་དག་ཡིན་ནོ། བཙུན་པ་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དང་
དགྱེ་སློང་མ་སུན་ཕྱུང་བ་དང་། ཞྱེས་པ་ནས་ྱེ་བར་འཁོར་ 
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༼༥༡༽ 
མ་བས་ཞྱེས་བརོད་པར་བ་སྟྱེ་ཡང་བ་བ་དག་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། ཡང་མདོ་རྩར། 
གང་ལ་བ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །མདུན་པ་དང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་ིད་དོ། །བསྱེན་པར་མ་
རོགས་པ་དང་། མས་པ་དང་། མཚམས་མྱེད་པ་བས་པ་དང་། སིག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་དང་། ས་གཞན་ན་གནས་
པ་དང་། ཐ་དད་པར་གནས་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་ངོ་། །བསམས་པར་བ་བས་
ཀང་ཡིན་གི། བཤགས་པར་བ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་ཡིན་པར་མ་ཟད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་ལྟུང་བ་
ཕ་རགས་གང་བྱུང་ཀང་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས། ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་ན། ཁ་སྐོང་དུ་འགྱུར་བའི་སོ་སོ་
སྱེ་བོའ་ིདགྱེ་སློང་བརྱེད་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། བརྱེད་མི་དཀའ་སྟྱེ། ཕམ་པ་བྱུང་ན་ནི་རྱེ་ཞིག་ཁ་སྐོང་དུ་མི་
རུང་བ་གཞིར་གཞག་ལ། གཞན་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་ལྟུང་བ་བིན་
བརླབས་དང་བཤགས་པ་སོགས་བས་པས། ལས་ཆགས་པ་ལ་སྒྲིབ་པའི་ྱེས་པ་ཙམ་འཕལ་ལ་འདག་པར་
འགྱུར་ཞིང་། དྱེ་ནས་ཁ་སྐོང་དུ་རུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཡང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་
འདུན་གི་ལྟུང་བ་བིན་རླབས་བས་པས་དག་པར་འགྱུར། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་དང་། སོ་སོར་བཤགས་པར་
བ་བ་དང་། བཤགས་བའི་ྱེས་བས་རྣམས་ནི་བཤགས་པ་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་ན། བཤགས་པ་ཁོ་ན་བ་
རིགས་ཤིང་དྱེས་དག་པར་འགྱུར། ལྱེན་པར་བྱེད་པ་མྱེད་ན་ལྷག་མ་དང་སྤང་ལྟུང་ 
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༼༥༢༽ 
བཞིན་དུ་བིན་རླབས་ཀི་དག་པར་འགྱུར། ཡིད་ཀི་བསམ་བའི་ྱེས་བས་རྣམས་ནི་ཡིད་ཀིས་བསམས་པ་ཙམ་
གིས་དག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་སྐད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པས་དག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་དང་། 
དྱེའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་། སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་འདུག་པར་
བའོ། །ལྟུང་བྱེད་དང་། སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་དང་། བསླབ་པ་མང་པོ་རྣམས་ལས་བཤགས་པར་བ་བ་
རྣམས་ནི་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་ཡོད་ན་ངྱེས་པ་ཁོ་ནར་བཤགས་པར་བ་སྟྱེ་འདུག་པར་བའོ། །ལྱེན་པར་བྱེད་པ་མྱེད་
ན་ནི་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་འདུག་པར་བའོ། །བསམ་པར་བ་བ་རྣམས་ནི་བསམས་ཏྱེ་འདུག་པར་བའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་འཁྲུལ་བཅས་ཀི་དགྱེ་སློང་དང་། ལྟུང་བས་གོས་པའི་དགྱེ་སློང་དང་། རང་བཞིན་
དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པའི་དགྱེ་སློང་རྣམས་དོན་ཅིག དྱེ་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་བཅས་མ་ཡིན་པའི་དགྱེ་སློང་དང་། ལྟུང་
བས་མ་གོས་པའི་དགྱེ་སློང་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་དགྱེ་སློང་དང་། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་
དགྱེ་སློང་རྣམས་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ཅིང་། ྱེས་བས་ལ་སོགས་པའི་ལྟུང་བ་ཕ་མོ་ཙམ་བྱུང་ན་ཡང་དྱེ་བིན་གིས་
མ་བརླབས་པའམ། མ་བཤགས་ཀི་བར་དུ་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་ལ། དྱེ་བིན་གིས་བརླབས་
པའམ་བཤགས་པ་བས་ཚར་ནས། ལྟུང་བས་མ་གོས་པའི་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་ཁ་སྐོང་དུ་ཡང་
རུང་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ལྷག་མ་དང་བཅས་ 
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༼༥༣༽ 
པར་འདུ་ཤྱེས་པ་རྣམས་ཀི་ནི་བིན་གིས་བརླབས་ཏུ་བཞུགས་པ་དང་། ཕིར་བཅོས་བ་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་དྱེ་
དང་ལྷན་ཅིག་ལས་བའོ། ལྷག་མ་མྱེད་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་རྣམས་ཀི་ནི་མྱེད་པར་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་
ནོ། །ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ནི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མན་ཆད་དང་། ལྷག་མ་མྱེད་པ་ནི་ཕམ་པ་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏྱེ། 
འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །འོ་ན་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་། ཞྱེས་པ་ནས་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་ངོ་ཞྱེས་པའི་
གང་ཟག་དྱེ་རྣམས་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་བའི་ལུང་ཁུང་ག་ལ་བརྟྱེན་པ་ཡིན་སམ་ན། དྱེའི་ལུང་ཁུང་ཡོད་དྱེ། འདུལ་
བའི་གྱེང་གཞི་དག་ལས། བཙུན་པ་བསླབ་པ་དག་ཕུལ་བས་བགིས་ན། བགི་ཞྱེས་བརོད་པར་བགིའམ། འོན་ཏྱེ་
མ་བགིས་ཞྱེས་བརོད་པར་བགི། ྱེ་བར་འཁོར་མ་བས་ཞྱེས་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། ཡང་བ་བ་དག་ཡིན་ཏྱེ། བཙུན་
པ་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དང་། དགྱེ་སློང་མ་སུན་ཕྱུང་བ་དང་། མ་བཀུམས་པ་དང་། ཕ་བཀུམས་པ་དང་། དག་བཅོམ་
པ་བཀུམས་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་བགིས་པ་དང་། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་ངན་སྱེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་
བ་དང་། མུ་སྟྱེགས་ཅན་ཞུགས་པ་དང་། རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་དང་། ཐ་དད་པར་གནས་པ་དང་། གནས་པར་མི་
བགི་བས་ལས་དག་བགིས་ན་བགིས་ཞྱེས་བརོད་པར་བགིའམ། མ་བགིས་ཞྱེས་བརོད་པར་བགི་མ་བས་པ་
ཤྱེས་པར་བྱེད་ཡང་བ་བ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། དྱེས་ན་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ཞྱེས་པའི་ངོས་
འཛིན་བསླབ་པ་ 
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༼༥༤༽ 
ཕུལ་བ་དང་། མས་པ་དང་ཞྱེས་པའི་ངོས་འཛིན་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དུ་གྱུར་བ་ལ་བྱེད་ཀང་ལུང་དྱེ་ལ་ཐུག་པ་
ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་མས་པ་དང་ཞྱེས་པའི་དོན་ཕམ་པས་མས་པ་ལ་བྱེད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། ཕམ་པ་བྱུང་བ་ནི་
འཁྲུལ་བཅས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། འཁྲུལ་བཅས་ཀི་དོན་ནི་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ལ་འཇོག་རིགས་པའི་ཕིར། 
འོ་ན་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དག་གིས་མཐའ་ཅིག་ཏུ་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་བྱེད་པའི་ཁ་སྐོང་བར་
མི་རུང་བ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། སིར་བཏང་ལ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁ་སྐོང་དང་ལས་བྱེད་པ་པོར་མི་རུང་བ་ཡིན་ཏྱེ། 
དྱེ་དག་ནི་བྱེད་པ་པོ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དམིགས་བསལ་ལ་ས་གཞན་ན་གནས་པའི་
དགྱེ་སློང་ཡིན་ན། ཁ་སྐོང་དང་ལས་བྱེད་པ་པོར་མི་རུང་བས་མ་ཁྱབ་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཕིར་
བཅོས་པའི་ཕིར། སྤོ་བ་དང་མགུ་བ་བྱེད་པ་དང་། གནས་ནས་དབྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་དག་གིས་སོ་ཐར་གི་མདོ་
འདོན་པའི་གསོ་སྦྱོང་གི་ལས་བར་རུང་བའི་ཕིར་ཏྱེ། གཞུང་ལས། ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ཕིར་བཅོས་པ་ལ་
ཞུགས་པ་ནི་འདོན་པར་བྱེད་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དགྱེ་འདུན་གི་ལས་བྱེད་པའི་ཚེ་མི་
མཐུན་པ་གིས་དང་ཡང་བྲལ་བ་ཞིག་དགོས་ཏྱེ། དང་པོ་ནི། མཚམས་ནང་དྱེ་ན་ཡོད་པའི་འདུ་བར་འོས་པའི་
དགྱེ་སློང་འགའ་ཞིག་མ་འདུས་པ་ནི། མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་དང་བྲལ་ནས་འདུ་བར་འོས་པའི་
དགྱེ་སློང་ཐམས་ཅད་ལས་གལ་དྱེར་འདུས་ 



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   55 

༼༥༥༽ 
པའོ། །གིས་པ་ནི། ལས་གལ་དྱེར་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་ཆོས་ལན་གི་ལས་འདི་བར་མི་རུང་ཞྱེས་འདུས་པ་
རྣམས་ཕིར་ལོག་པར་བྱེད་པ་ནི་འདུས་པ་ཕིར་ལོག་གི་མི་མཐུན་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་དང་བྲལ་ནས་དྱེར་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ཅང་མི་གསུངས་པའི་ཚུལ་གི་ལས་ལ་སྣང་བ་སྟྱེར་བར་བྱེད་པའོ། །འོ་ན་སྟོན་པ་སངས་
རྒྱས་བཞུགས་པའི་མཚམས་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་ལས་གལ་ལ་མ་འདུས་པར་དགྱེ་འདུན་གིས་ལས་བྱེད་པ་
རྣམས་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པར་འགྱུར་རམ་ཞྱེ་ན། མི་འགྱུར་ཏྱེ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་གི་ནང་
ཚན་དང་། དགྱེ་སློང་ཡིན་ན་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བ་བདྱེན་ཡང་། དྱེ་ནི་དགྱེ་འདུན་གི་ནང་ཚན་དང་དགྱེ་སློང་མ་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། རྒྱལ་བ་ནི་མི་མཐུན་པར་
བྱེད་པ་ིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དང་། དྱེའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དྱེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཡིན་པས་དགྱེ་འདུན་གི་
ལས་མི་མཐུན་པར་བྱེད་པ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བའི་མཐའ་ཚིག་གོ །ཅྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་
བསྱེན་པར་རོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དགྱེ་སློང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་གི་
བསྱེན་པར་རོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ཀང་དགྱེ་སློང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཡིན་པས་
ཞྱེས་པ་དྱེ་ལ་འཆད་ཚུལ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དྱེའི་ཕིར་ན། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ནི་དགྱེ་འདུན་མ་
ཚང་བའི་ཚེ་དགྱེ་འདུན་ཚང་བར་ 
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༼༥༦༽ 
བ་བའི་ཁ་སྐོང་དུ་ཡང་མི་རུང་སྟྱེ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཁ་བསྐངས་ཏྱེ་ལས་བས་ན་ལས་སུ་མི་འགྱུར་ཞིང་ལས་མི་
ཆགས་པས་སོ། །དྱེ་སྐད་དུ་སྔར་གི་གཞུང་གི་འཕོ་ལས། ཁ་སྐོང་བར་བྱེད་པ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་བ་བ་ལས་
མ་ཡིན་པས་མི་ཆགས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །བར་མ་རབ་བྱུང་དང་དགྱེ་ཚུལ་ནི་གང་ཟག་ལས་ལྱེན་
པ་ཡང་ཡོད་ལ། བསྱེན་རོགས་ནི་ངྱེས་པར་ཡུལ་དགྱེ་འདུན་ལས་ལྱེན་དགོས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་
རོགས་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ཡང་སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ནི་ཕལ་ཆྱེར་བའི་དགྱེ་འདུན་
ལས་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་སྱེ་ལ་ྱེས་བས་ལ་གིས་ཀའི་དགྱེ་འདུན་ལས་སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཡོད་དྱེ། 
དགྱེ་སློང་མའི་ལས་ཀི་ཆོ་གས། དགྱེ་ཚུལ་ཕ་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཚེ་ན་གིས་ཀའི་དགྱེ་འདུན་ལས་རོགས་
དགོས་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ། ལུང་གསིལ་བུ་དག་ལས། བཙུན་པ་རྱེ་ཤིག་དགྱེ་ཚུལ་དགྱེ་སློང་མའི་ལས་ཀིས་
བསྱེན་པར་རོགས་པར་བགིད་ན། བསྱེན་པར་རོགས་པར་བརོད་པར་བགིའམ། ྱེ་བར་འཁོར་བསྱེན་པར་
རོགས་པར་བརོད་པར་བྱེད་པ་དག་ལ་ནི་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དྱེ་
ལྟ་བས་ན་དགྱེ་སློང་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ལས་ལ་དགྱེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་
བའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་གང་ཡིན་པ་དྱེ་བྱེད་ན། མས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་ཀི་དགྱེ་སློང་མའི་ 
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༼༥༧༽ 
དགྱེ་འདུན་གསོག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྷག་པ་དག་ཡོད་པ་ཟད་དྱེ། ལྷག་པ་དག་གིས་ནི་མ་བས་པས་ིད་མ་ཡིན་
པས། དྱེའི་ཕིར་དགྱེ་སློང་མའི་ལས་ཀིས་ནི་དགྱེ་སློང་ིད་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །བུད་
མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་ནི་མཐའ་ཅིག་ཏུ་གིས་ཀའི་དགྱེ་འདུན་ལས་རོགས་དགོས་ཤིང་དྱེ་ཡང་ཕའི་དགྱེ་
འདུན་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། འདི་ལྟར་དགྱེ་སློང་མ་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་ལ་ནི། དགྱེ་
སློང་གི་དགྱེ་འདུན་གཙོ་བོ་ཡིན་པས། ཞྱེས་སོགས་སྔར་དངས་པ་དྱེའི་ཕིར་རོ། །དྱེས་ན་དགྱེ་སློང་མའི་གསོལ་
བཞིའི་ཆོ་ག་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཀང་སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དང་། དགྱེ་སློང་ཕའི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་
ལ་བརྟྱེན་ནས་ཀང་བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཡོད་ཅིང་། ཡང་དགྱེ་སློང་ཞྱེས་བརོད་པར་བ་བ་ལ་དགྱེ་སློང་
མ་ིད་དུ་བརོད་པ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་ཞྱེས་བརོད་པར་བ་བ་ལ་དགྱེ་སློང་ིད་དུ་བརོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོ་གའི་
ཚིག་ཅུང་ཟད་གོ་བསྣོར་བས་ཀང་བྱེད་པ་པོ་ལ་ྱེས་པ་ཅུང་ཟད་འབྱུང་མོད། ལས་མི་ཆགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་
སྐད་དུ་གཞུང་ལས། མཚན་གཞན་ལ་བརྟྱེན་པས་ནི་མི་ཆགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་སློང་མ་ིད་
དག་གི་གཞན་བྱེད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དོན་འདི་དག་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས། ཀུན་
མཁྱྱེན་བླ་མ་བསོད་ནམས་སྱེངྱེས་སོམ་གསུམ་ཁ་སྐོང་ལས། དངོས་གཞིའི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀི་
ཚེ། །ཚོགས་གིས་ཕན་ཚུན་བསྣོར་བ་དང་། །ལས་ཚིག་ཕན་ཚུན་བསྣོར་བས་ཀང་། ། 
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༼༥༨༽ 
ཆགས་པར་ལས་གཞི་ིད་ལས་གསུངས། །ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་པ་ཡང་འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མུ་མཐའ་མྱེད་
པ་རྣམ་དཔོད་ཀི་བློ་གོས་ཀིས་ལྱེགས་པར་སོན་པའི་ལྱེགས་བཤད་གནད་ཀི་སིང་པོ་ཡིན་པར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་
རྟོགས་སོ། །གིས་པ་སངས་རྒྱས་མངོན་གྱུར་ནི། སྟོན་པའི་སྐུ་བརན་རབ་གནས་ཅན་དངོས་སུ་བཞུགས་པ་
དྱེའོ། །གསུམ་པ་ཆོས་ནི་ལས་གལ་དྱེར་བཞུགས་པའི་དགྱེ་འདུན་གི་རྒྱུད་ཀི་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་
ལྟ་བུའོ། །བཞི་པ་མཁན་པོ་མངོན་གྱུར་ནི། མཁན་པོར་འོས་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པའི། 
ཐ་མ་ལ་ཅང་མི་གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་ཁས་བླངས་པ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། མཁན་པོར་གསོལ་བར་བའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་སློབ་དཔོན་མངོན་གྱུར་ནི། བསྱེན་རོགས་ཀི་མཁན་པོའ་ིསྟ་གོན་དུ་གྱུར་པའི་དགྱེ་
སློང་གིས་ལས་སློབ་དང་། གསང་སྟོན་དུ་ཚིག་ཙམ་གིས་བསྐོས་པའི་དགྱེ་སློང་དྱེ་དང་དྱེ་དངོས་སུ་བཞུགས་པ་
ལ་འཇོག་སྟྱེ། མཁན་པོ་ིད་དུ་ཕོགས་པར་གྱུར་པས་ལས་བྱེད་པ་དང་། གསང་སྟྱེ་སྟོན་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་
གསོལ་བ་གདབ་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྲུག་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་འདོད་པ་མངོན་གྱུར་ནི། 
ཚིགས་སྔ་མ་དག་ཆགས་ལ་མ་མས་པ་ལོ་ཡང་ི་ཤུ་ལོན་པ་ཞྱེ་ཐག་པ་ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལྱེན་པར་
འདོད་པའོ། །འོ་ན་ལོ་ི་ཤུ་མ་ལོན་པའི་བསྒྲུབ་བ་སྱེས་པ་ལ་བསྱེན་རོགས་མི་སྱེའམ་ཞྱེ་ན། སྱེ་བ་ཡོད་དྱེ། ི་
ཤུ་མ་ལོན་ཀང་ལོན་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་། དྱེ་ལྟར་ལོ་ན་མ་ལོན་མི་ཤྱེས་ 
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༼༥༩༽ 
པ་དང་། བརྱེད་བློ་དང་ཡིད་གིས་ཟ་བ་དག་ལ་ཡང་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྱེ་བའི་ཕིར་ཏྱེ། གཞུང་ལས། 
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལོ་ི་ཤུ་ལོན་པ་ལ་ནི་བསྱེན་རོགས་པར་ཆགས་སོ། །ཅིག་ཤོས་ལ་ནི་ལོན་པར་འདུ་ཤྱེས་
པ་ིད་ནའོ། །མི་ཤྱེས་པ་དང་། མི་དན་པ་དང་། ཡིད་གིས་ཟ་བ་དག་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
དྱེས་ན་སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། བིས་པའི་དགྱེ་སློང་འདུལ་བའི་སྱེ་སྣོད་ལས་བཀག་ཅྱེས་པ་ཡང་སིར་
གཏང་ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ལ་ལོ་ི་ཤུ་མ་ལོན་པར་བསྒྲུབ་བ་སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བར་མི་རུང་བ་
ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གིས། ལོ་ི་ཤུ་མ་ལོན་པའི་བིས་པའི་དགྱེ་སློང་གཏན་མྱེད་ཅྱེས་པའི་དོན་དུ་འཁྲུལ་པར་མི་
བའོ། །བདུན་པ་ཡོ་བད་མངོན་གྱུར་ནི། མཁན་པོས་སྣམ་སྦྱར་བླ་གོས་ཐང་གོས་གསུམ་བིན་གིས་བརླབས་
ཤིང་། ལྷུང་བཟྱེད་ཀང་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྟན་ནས། དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྟྱེར་བར་བྱེད་དྱེ། གཞུང་
ལས། དྱེ་རང་གིས་དྱེ་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་བིན་གིས་བརླབས་པར་བའོ། །ལྷུང་བཟྱེད་ཀང་མི་ཆུང་ངམ་མི་
ཆྱེའམ། མི་སའམ། ཞྱེས་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྟན་ནས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བརྒྱད་པ་ཡོངས་དག་མངོན་
གྱུར་ནི། གསང་སྟོན་གིས་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་ལ་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ལྱེགས་པར་དིས་ནས། སླར་བསྒྲུབ་བ་
བར་ཆད་ཀི་དག་ཚུལ་དགྱེ་འདུན་ལ་ཞུས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་ཐུགས་ཡིད་ཆྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག་གོ །དྱེ་སྐད་དུ་
གཞུང་ལས། ཁྱོད་ོན་ཅིག་ཅྱེས་བ་བས་ལོག་ཏུ་ 
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༼༦༠༽ 
རྱེས་སུ་བསྟན་པར་བའོ། །མ་བོས་ཀི་བར་དུ་མ་འོང་པར་སོད་ཅིག་ཅྱེས་སྨྲས་ནས། རྱེས་སུ་བསྟན་ན་ཞྱེས་བ་
བས་དགྱེ་འདུན་ལ་ཡོངས་སུ་དག་པ་གོ་བར་བས་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དགུ་པ་གསོལ་བ་མངོན་གྱུར་
ནི། ལས་བྱེད་པས་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྱེན་པར་རོགས་པར་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་འདྱེབས་སུ་བཅུག་
པ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། ལས་བྱེད་པས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་གསོལ་དུ་གཞུག་གོ །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ནས་
ལས་བྱེད་པས་དགྱེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བས་ནས། དགྱེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་སླར་ཡང་
བསྒྲུབ་བ་ལ་བར་ཆད་དི་དགོས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་ལ་གསོལ་ནས་བར་ཆད་དི་བར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །དྱེས་ན་སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་བར་ཆད་དི་བ་ལན་གིས་འབྱུང་སྟྱེ། གསང་སྟོན་གིས་ལོག་ཏུ་དི་
བ་དང་། ལས་བྱེད་པས་མངོན་དུ་དི་བའོ། །གིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། ལས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་དོན་ཅིག་པས། 
དྱེ་ཡང་དགྱེ་སློང་ལས་བྱེད་པས་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ིད་གསོལ་བ་གཅིག་དང་བརོད་པ་གསུམ་སྟྱེ། གསོལ་བཞིའི་
ལས་ཀི་སོ་ནས་བསྱེན་རོགས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། འདི་ལ་དགོངས་ནས། བསྱེན་པར་རོགས་པ་ྱེ་
བར་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པ་གསུམ་ནི། ངོ་བོ་བརོད་པ། བ་བ་བརོད་པ། བྱེད་པ་
བརོད་པའོ། །དྱེས་ན་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་ྱེ་བར་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ཆོ་ག་དང་། 
ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་སྱེས་པས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་པའི་ 
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༼༦༡༽ 
ད་ལྟར་གི་གསོལ་བཞིའི་ཆོ་ག་དང་། དྱེའི་སོ་ནས་སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་པའི་ད་ཆོག་གི་དངོས་
གཞིའི་ཆོ་ག་གསུམ་པོ་དོན་ཅིག དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བའོ། །ཞྱེས་པའི་དངོས་
བསྟན་གི་ཆོ་ག་དང་། སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་བྱེད་ཀི་ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ད་ཆོག་དང་། ཚིགས་སྔ་མ་
སྔོན་དུ་སོང་བའི་བསྒྲུབ་བ་མངོན་གྱུར་བཅུ་ཚང་བའི་སོ་ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་ག་དང་། བསྱེན་པར་
རོགས་པའི་ཆོ་གའོ། །ཞྱེས་པའི་ཆོ་ག་རྣམས་དོན་ཅིག་གོ །སིར་མངོན་གྱུར་བཅུ་ཚང་པའི་བསྱེན་རོགས་ཀི་ཆོ་
ག་ཡིན་ན། ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཆོ་ག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། ཚིགས་སྔ་མ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ཡང་བསྱེན་པར་
རོགས་པའི་ཚེ་མངོན་གྱུར་བཅུ་ཚང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཚིགས་སྔ་མ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་བསྱེན་པར་རོགས་
པའི་ཚེ་མངོན་གྱུར་བཅུ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་འཇུག་གམ་རྱེས་
ཀི་ཆོ་ག་ལ། དུས་གོ་བརོད་པ་དང་། བསླབ་བ་བརོད་པ་གིས། དང་པོ་ནི། དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་གིབ་ཚོད་རིག་པར་
བའོ། །དྱེ་ནི་ཐུར་མ་སོར་བཞི་པས་བཟང་ངོ་། དྱེ་ནི་སྱེས་བུ་ིད་ཅྱེས་ཐ་སད་དུ་བའོ། །ིན་མཚན་གི་ཆ་སྔ་དོ་
ལ་སོགས་པ་དང་དུས་ཚོད་ཀང་ངོ་ཞྱེས་སོགས་ཀིས་བསྟན། དུས་གོ་བརོད་པའི་དགོས་པ་ནི། བསྱེན་བཀུར་
གི་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ཤྱེས་པའི་ཆྱེད་ཡིན་ཏྱེ། རང་ལས་གིབ་མ་སོར་གཅིག་གི་བསླབ་པ་རན་པ་
རྣམས་བསྱེན་བཀུར་གི་གནས་ 
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༼༦༢༽ 
དང་། གིབ་མ་སོར་གཅིག་གིས་གཞོན་པ་རྣམས་བསྱེན་བཀུར་གི་གནས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་ཤྱེས་པའི་ཆྱེད་ཡིན་
པའི་ཕིར། བསྱེན་བཀུར་གི་ངོ་བོ་ནི་ཕག་དང་སྔོན་དུ་ལང་བ་སོགས་ལ་བའོ། །དྱེ་ཡང་སྱེས་པ་ནང་ཕན་ཚུན་གི་
དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་མས་ནི་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ཡུན་ཇི་ཙམ་ལོན་ཀང་དགྱེ་སློང་བསྱེན་པར་
རོགས་མ་ཐག་པ་ལ་ཡང་ཕག་བ་དགོས་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་འདུལ་བ་ཚིག་ལྱེ་ལས། བསྱེན་པར་རོགས་པ་
གསར་པུ་ལའང་། །དགྱེ་སློང་མ་ཡིས་ཕག་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །སིར་མཆོག་དམན་གི་དབང་དུ་
བས་ན་དགྱེ་སློང་ཕ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་ཕས་ཕག་བ། དགྱེ་སློང་མ་ལ་དགྱེ་སློབ་མ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་མས་ཕག་བ། དགྱེ་
སློབ་མ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་མས་ཕག་བ། ཡང་དགྱེ་སློང་ཕ་མམ་པོ་ཡིན་ན། དྱེའི་བསླབ་པ་གཞོན་པས་རན་པ་ལ་
ཕག་བ། དྱེ་བཞིན་དུ། དགྱེ་སློང་མ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མ་དང་། དགྱེ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་བསྒྲྱེ་ཏྱེ། དྱེ་
དང་དྱེའི་བསླབ་པ་གཞོན་པས་རན་པ་ལ་ཕག་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་འདི་ིད་ཀི་གནས་མལ་གི་གཞི་ལས། སོ་
སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་མཆོག་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཕག་བའོ། །མམ་ན་རན་པ་ལའོ། །མཚན་ཐ་མི་དད་པ་
ལའོ། །སྱེས་པ་མི་དམན་པ་ལ་བུད་མྱེད་ཀིས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་རང་ིད་ན་ཚོད་གཞོན་
ཀང་བསླབ་པ་རན་ན་རང་ལས་བསླབ་པ་གཞོན་པར་གྱུར་པའི་ན་ཚོད་རན་པ་རྣམས་ཀིའང་ཚུར་ཕག་བ་བར་
རིགས་སོ། །འདིར་དུས་ཚིགས་ཀི་རྣམ་པར་གཞག་པ་དགོས་པ་ནི་ཁོ་བོས་དུས་ཚིགས་ 
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༼༦༣༽ 
ཀི་རྣམ་གཞག་ལོགས་ན་གསལ་པར་བཤད་ཡོད་པས་དྱེར་བལྟ་བར་བའོ། །གིས་པ་བསླབ་བ་བརོད་པ་ནི། 
གང་གིས་བརོད་ན་ལས་བྱེད་པས། གང་ཟག་གང་ལ་ན། བསྒྲུབ་བ་བསྱེན་པར་རོགས་ཟིན་པ་དྱེ་ལ། དུས་ནམ་
གི་ཚེ་ན་དུས་གོ་བརོད་པའི་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་བརོད་དོ། བརོད་པར་བ་རྒྱུའི་གདམས་ངག་གམ། བསྒྲུབ་བ་རང་གི་ངོ་
བོ་ནི་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་དྱེ། དྱེ་ཡང་གནས་རྣམས་ལ་བསླབ་པ་དང་། ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ལ་བསླབ་པ་དང་། 
དགྱེ་སྦྱོང་དུ་བྱེད་པའི་ཆོས་ལ་བསླབ་པ་དང་། མཆོག་ཏུ་འདོད་པར་བ་བ་ཡང་དག་པར་རོགས་པས་སྤྲོ་བ་
བསྱེད་པ་ལ་བསླབ་པ་དང་། ལོ་བརྒྱ་ལོན་པའི་དགྱེ་སློང་དང་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་མམ་པ་ིད་ཡིན་
པའི་ཕིར་སྤྲོ་བ་བསྱེད་པ་ལ་བསླབ་པ་དང་། འཇིག་རྟྱེན་གི་ཚུལ་དང་འབྲྱེལ་བའི་གཟུགས་བརན་ལྟར་བསླབ་པ་
དང་། དུལ་བར་གནས་པ་ལ་བསླབ་པ་དང་། དགོས་པ་རྱེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བསླབ་པ་དང་། མ་བརོད་པ་ཡང་དག་
པར་བླངས་པ་ལ་བསླབ་པ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་བསྱེན་རོགས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་གུས་པར་བ་བ་ལ་བསླབ་པ་དང་། 
བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཐབས་བག་ཡོད་པ་ལ་བསླབ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་གོ །དྱེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། གནས་རྣམས་
བརོད་པར་བའོ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་དང་དགྱེ་སྦྱོང་དུ་བྱེད་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ངོ་། །མཆོག་ཏུ་འདོད་པར་བ་
བ་ཡང་དག་པ་ིད་ཀི་རོགས་པ་ིད་བརོད་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མམ་པར་གྱུར་པ་ིད་ཀི་བསྒྲུབ་པ་ལ་ངྱེས་
པར་སྦྱར་བར་བའོ། །ཚུལ་དང་འབྲྱེལ་བའི་གཟུགས་བརན་དང་། དུལ་བར་གནས་ 
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༼༦༤༽ 
པ་ིད་དང་། དགོས་པ་རྱེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་ངོ་། མ་བརོད་པ་ཡང་དག་པར་བླང་པ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པའི་
བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ིད་ཀང་བརོད་པར་བའོ། །གུས་པ་ལ་ཡང་ངྱེས་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །བསྒྲུབ་པར་བ་བ་
ཐབས་བརོད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཕལ་ཆྱེར་འདི་དག་གི་དོན་ལ། 
བརྟྱེན་པ་འཚོ་བ་རྣམ་དག་ལ་གདམས་པ། བསླབ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྣག་དག་ལ་གདམས་པ། ཤྱེས་བྱེད་ཆོ་ག་རྣམ་
དག་ལ་གདམས་པ། རྟོགས་དོན་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ལ་གདམས་པ། ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་། ཀུན་མཁྱྱེན་
ནམ་བསོད་སོགས་ཁ་ཅིག གདམས་ངག་བཅུ་གཅིག་པོ་འདིར། གཞི་བཅུ་བདུན་རྣམ་འབྱེད་དང་བཅས་པའི་
དོན་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་ཚང་བ་མྱེད་པར་འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། དྱེའི་བཤད་པ་མང་དུ་མཛད་
པ་ནི་ལྱེགས་ལྱེགས་འད་བ་ཙམ་མོ། །དྱེས་ན་གདམས་ངག་བཅུ་གཅིག་གི་ངོས་འཛིན་བཤད་མ་ཐག་པ་དྱེ་ནི་
མདོ་རྩ་བ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་དང་བཅས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་པར་སྱེམས་ཏྱེ། མཁས་པ་དཔོད་ལན་དག་གིས་
དཔད་ཅིང་བརྟགས་ན་ཚད་ཐུབ་ངྱེས་པའོ། །གིས་པ་མ་ཆོག་ནི། ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ལ། བསྒྲུབ་བ་དགྱེ་
བསྱེན་མ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་མར་བསྒྲུབ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་ྱེ་བའི་ལོ་གིས་ཀི་སྔ་
རོལ་དུ་དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སློབ་མའི་བསླབ་ཚིགས་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་ལས། དགྱེ་
ཚུལ་མ་ིད་དང་དགྱེ་སློང་མ་ིད་ཀི་བར་སྐབས་སུ་སད་པའི་དུས་ནི་ལོ་གིས་སོ། ། 
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༼༦༥༽ 
བསྱེན་པར་རོགས་པའི་དུས་ཀི་དང་པོར་དྱེས་མ་ལོན་པའི་དང་པོ་ལ་སྱེའོ། །ཁྱིམ་སོ་བཟུང་བ་བསྱེན་པར་
རོགས་པར་བ་བའི་ལོ་རྣམས་ཀི་དང་པོ་ནི་བཅུ་གིས་ིད་དོ། སྦྱིན་པ་ལས་སྱེའོ། །དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་
གིས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། ཁྱིམ་སོ་བཟུང་མ་མྱོང་བའི་དགྱེ་ཚུལ་མ་ལ་དགྱེ་སློབ་མའི་བསླབ་ཚིགས་
སྟྱེར་བའི་དུས་ཀི་ཐོག་མ་ནི་ལོ་བཅུ་ལོན་པའི་ཚེ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ལ་བསྱེན་རོགས་སྟྱེར་བའི་ཐོག་མ་ནི་ལོ་བཅུ་
གིས་ལོན་པའི་ཚེ་ཡིན་པས་སོ། །སད་པའི་དུས་ནི་ལོ་གིས་སོ། །ཞྱེས་བཤད་ན། དགྱེ་སློབ་མའི་བསླབ་
ཚིགས་དྱེ་ལོ་གིས་འདས་ནས་སྟོང་ཞིང་བསྲུང་མི་དགོས་སམ་ཞྱེ་ན། མ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ལོ་
གིས་ལས་ལྷག་ན་ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་དྱེ་མས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། དྱེ་ཕིན་ཆད་མི་བསྲུང་བར་བ་བ་ཡང་
མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལོ་གིས་སོ་ཞྱེས་པའི་དགོངས་པ་ནི། ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ལ་བསྱེན་
པར་རོགས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་ངྱེས་པ་ཁོ་ནར་ལོ་གིས་ཀི་བར་ལ་དགྱེ་སློབ་མའི་བསླབ་པ་རྩ་བའི་ཆོས་དྲུག་དང་། 
རྱེས་མཐུན་གི་ཆོས་དྲུག་ལ་བསླབ་ནས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་གིས། ལོ་གིས་ཀི་བར་དྱེ་ལ་མ་
བསླབ་པར་བསྱེན་པར་རོགས་པར་མི་བའོ་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏྱེ། འདིའི་ཐད་ཀི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ིད་ལ་བལྟས་
པས་ཡིད་ཆྱེས་པར་འགྱུར། དྱེ་ལྟར་དགྱེ་སློབ་མ་མན་གི་བསླབ་ཚིགས་སྔོན་དུ་སོང་ངམ། སྱེ་ལ་ྱེས་བས་ལ་མ་
སོང་ཀང་། བསྒྲུབ་བ་བུད་མྱེད་བསྱེན་རོགས་སུ་སྒྲུབ་ 
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༼༦༦༽ 
པ་ལ། ཐོག་མར་དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་ཚོགས་ཀིས་གསང་སྟོན་མ་བསྐོས་ཏྱེ་དྱེས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ལོག་ཏུ་བར་
ཆད་དི་བ་སོགས་བ། དྱེའི་རྱེས་སུ་དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀི་སློབ་
དཔོན་མས་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ལ་ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་སྦྱིན་དགོས་ཏྱེ། ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་
སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་དགྱེ་སློང་མའི་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་མི་སྱེ་བའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། ཚངས་
པར་སོད་པ་ལ་ྱེ་བར་གནས་པའི་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པར་བསྱེན་པར་རོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གསང་སྟྱེ་བསྟན་
པའི་འོག་ཏུ་དགྱེ་འདུན་གིས་དྱེ་སྦྱིན་པར་བའོ། །བར་ཆད་དིས་ནས་སོ། །གསོལ་བ་བས་ནས་སོ། །ཞྱེས་དང་། 
རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་གི་སྦྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་འདི་ིད་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས། ཀུན་མཁྱྱེན་བླ་མའི་སོམ་གསུམ་ཁ་སྐོང་ལས། 
ཚངས་སོད་ྱེར་གནས་མ་སོང་བར། །བསྱེན་པར་རོགས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །ཚངས་སོད་ྱེར་གནས་མ་
ཚོགས་ནི། །ཁོ་ནས་སྟྱེར་བ་གཞུང་ལས་གསུངས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་། རྣམ་དཔོད་ཀི་སན་གིས་འདུལ་བ་
རྒྱ་མཚོའི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གཟིགས་པའི་ལྱེགས་བཤད་དོ། །དྱེས་ན་བོད་འདིར། དགྱེ་སློང་ཕའི་དགྱེ་
འདུན་ཁོ་ནས་བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། དགྱེ་སློང་མའི་བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྱེ་པ་ལ་
ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་གང་ཞིག  
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༼༦༧༽ 
དྱེ་ནི་དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་ཁོ་ན་ལས་ལྱེན་པར་བཤད་པའི་ཕིར། ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀི་དོན་ནི། 
བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་ྱེ་བར་གནས་པ་ཞྱེས་པའི་དོན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་གསང་སྟོན་གི་བ་བ་དང་ཚངས་སོད་ལ་
ྱེར་གནས་སྔོན་དུ་སོང་ནས་དགྱེ་སློང་ཕའི་དགྱེ་འདུན་ཡང་བསྣན་ནས་གིས་ཀའི་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་
རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། འདིར་དགྱེ་འདུན་གིས་བསྣན་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཆོ་གའི་ཚིག་ནི་
དགྱེ་སློང་ཞྱེས་པའི་ཚབ་ཏུ་དགྱེ་སློང་མ་སྦྱར་བ་མ་གཏོགས། གསོལ་བཞིའི་ལས་བྱེད་མཁན་ནི་དགྱེ་སློང་ིད་
ཡིན་པས། ལས་བྱེད་མཁན་ལ་ནི་དགྱེ་སློང་ཞྱེས་བརོད་པས་ཆོག གཞན་མཁན་པོ་དང་། གསང་སྟོན་སོགས་
ཀི་ཚབ་ཏུ་མཁན་མོ་དང་གསང་སྟོན་མ་ཞྱེས་སྦྱར་དགོས་པས། དྱེ་དག་ལ་ནི་དགྱེ་སློང་མ་ཞྱེས་བརོད་དགོས་
སོ། །དྱེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། དགྱེ་སློང་གི་གནས་སུ་དགྱེ་སློང་མའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀིའོ། །བསྱེན་
པར་རོགས་པ་ལ་ནི། དྱེ་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་ལས་གཞན་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འོན་
ཀང་བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཚེ་ལས་བྱེད་མཁན་ཡིན་ན། དགྱེ་སློང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། ལས་བྱེད་
མཁན་དགྱེ་སློང་མས་བས་ཏྱེ། བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཡང་ཡོད་པ་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་དྱེའི་ཕིར་
རོ། །དིང་སང་གི་མཚན་ིད་པ་དག དགྱེ་སློང་མ་ཡང་དགྱེ་སློང་ཡིན་ཟྱེར་བ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། འོ་ན་དགྱེ་སློང་མའི་
སོམ་པ་དྱེ་ཡང་དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའམ་ཁས་བླངས་ 
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༼༦༨༽ 
དྱེའི་ཕིར། འདོད་ན། དྱེ་དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྱེ་རས་ཀི་སོ་ནས་དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་ཙམ་དུ་
བཤད་ཀི་སིར་དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པར་བཤད་པ་མྱེད་པའི་ཕིར། དབིག་གྱེན་མཁས་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་ཞལ་སྔ་
ནས། སོ་སོ་ཐར་ཞྱེས་བ་རྣམས་བརྒྱད། །རས་སུ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏྱེ་རས་
ཀི་སོ་ནས་དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་ཡིན་ན། དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཁས་ལྱེན་ན། རས་ཀི་སོ་ནས་
དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དགྱེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་ལྟར་ན་དགྱེ་སློབ་
མའི་སོམ་པ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང་། རས་སུ་ཞྱེས་སོས་པ་དྱེ་ལ་རྣམ་
དཔད་ཅིག་མྱེད་པར་ཐལ། རས་སུ་ཞྱེས་པ་དྱེ་མ་སྦྱར་བར་ཡང་སོ་ཐར་རིགས་བརྒྱད་གང་རུང་ཡིན་ན། དགྱེ་
བསྱེན་དགྱེ་ཚུལ་དགྱེ་སློང་བསྱེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་དང་བཞི་པོ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་བསྱེན་
མའི་སོམ་པ་ཡིན་ན། དགྱེ་བསྱེན་གི་སོམ་པ་ཡིན་དགོས་པ་སོགས་ཀི་ཕིར་རོ། རྟགས་ཁས། དྱེས་ན་སོ་སོར་
ཐར་ཞྱེས་བ་རྣམ་བརྒྱད། ཅྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན། རས་སུ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་བཞི་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། སིར་དགྱེ་བསྱེན་གི་སོམ་པ་སོགས་བཞི་པོ་
གང་རུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པ་ནི་གནད་ཀི་དོན་ཡིན་ནོ། །རྱེས་ཀི་ཆོ་ག་ཡང་ཕལ་ཆྱེར་སྱེས་པ་དང་འད། ལྷག་པ་
ནི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའི་ཚེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕམ་པ་བཞི་དང་། གཞན་ཡང་། ལི་པའི་ཆོས་བརྒྱད་བརོད་
པའོ། །དྱེ་ 
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༼༦༩༽ 
སྐད་དུ་གཞུང་ལས། གནས་རྣམས་ལ་ཤིང་དྲུང་ིད་མ་གཏོགས་སོ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་བརྒྱད་ིད་
དོ། །ལི་བའི་ཆོས་རྣམས་བརོད་པར་བའོ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་དང་དགྱེ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་བར་སྐབས་སུའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་སོ། །ལི་བའི་ཆོས་བརྒྱད་ནི། དགྱེ་སློང་ཕའི་དགྱེ་འདུན་ལས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དྱེ་ལ་ཟླ་བ་ཕྱེད་
ཕྱེད་ནས་གདམས་ངག་ཞུ་བ། དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་ཡོད་པའི་ཕོགས་སུ་དབར་ཁས་ལྱེན་པ། གིས་ཀའི་
དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ། ལི་བའི་ཆོས་ལས་འདས་ན་གིས་ཀའི་དགྱེ་འདུན་ལ་མགུ་བ་སོད་པ་དགྱེ་
སློང་ལ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་སྐུར་འདྱེབས་མི་བ་བ། ཅོ་འདི་བ་ལ་སོགས་པའི་མ་གུས་
པའི་ལས་མི་བ་བ། དགྱེ་སློང་གསར་བུ་ལའང་གུས་པས་ཕག་བ་བ་དང་རྣམ་པ་བརྒྱད་པོ་དྱེའོ། །ད་ཆོག་བསྟན་
ཟིན་ཏོ། །ལྱེགས་གསུངས་འདུལ་བའི་ཆུ་གཏྱེར་བསྲུབས་པ་ལས། །ལྱེགས་འོང་སྔོན་མྱེད་རྣམ་དཔོད་སིལ་ཟྱེར་
བྱེད། །ཐུབ་བསྟན་ཤར་རིའི་རྩྱེ་ནས་ཆས་པའི་མོད། །རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་ཀུན་མུད་ཚལ་རབ་ཕྱེ། །གཞན་
དག་རི་བོང་ཅལ་གི་སྒྲ་དབངས་ཀི། །གགས་པས་ཕོགས་ཀི་རྣ་བ་ངལ་གྱུར་ཀང་། །ཡིད་འཕོག་གཏམ་གི་བདུད་
རྩིས་བློ་གོས་ཀི། །ལུས་རོགས་དཀར་བའི་ལྷག་བསམ་འདི་ན་ཀོ །སྔོན་མྱེད་ལྱེགས་བཤད་བྱེད་པོ་འདི་ན་
ཞྱེས། །འཆི་མྱེད་ཀུན་ཀང་ཕན་ཚུན་གཏམ་གི་སྱེས། །སྨྲ་བའི་དབངས་བདུན་ས་གསུམ་རྣ་བའི་རྒྱན། །སན་པའི་
བ་དན་སིད་པའི་རྩྱེར་ཡང་བསྒྲྱེང་། །བར་གི་ཚིགས་བཅད་དོ། །གསུམ་པ་གནས་དང་གནས་པའི་ 
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༼༧༠༽ 
ཚུལ་ཁིམས་བཤད་པ་ལ། དངོས་དང་ཞར་ལ་མཁན་སོགས་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་གིས། དང་པོ་ནི། 
གནས་པ་སློབ་མ་དང་ྱེ་གནས་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་བ་བ་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས། གཞན་བ་བ་ཐམས་ཅད་
གནས་བླ་མ་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ལ་ཞུས་ནས་བྱེད་དགོས་སོ་ཞྱེས་པ་ནི། གནས་པས་གནས་ལ་མ་ཞུས་
པར་བ་བ་མི་བའོ། །བཤང་བ་དང་། གཅི་བ་དང་། སོ་ཤིང་དོར་བ་དང་། ྱེར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་
ཁང་དང་མཆོད་རྟྱེན་ལ་ཕག་བ་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །ཞྱེས་སོགས་ཀིས་བསྟན། ཡང་གནས་བླ་མ་དྱེས་ཀང་། 
གནས་པ་དྱེ་ལ་དགོས་པའི་དོན་དུ་ལྷུང་བཟྱེད་དང་ཆོས་གོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་དྱེ་དག་ཐམས་
ཅད་བ་དགོས་སོ་ཞྱེས་པ་ནི། དྱེས་ཀང་དྱེ་ལ་དྱེ་བ་སྟྱེ་ཞྱེས་པས་བསྟན། འདི་ནི་གནས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་
ནོ། །ལྔ་ཕྲུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལན་ཞིང་། བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་འམ་བཅུ་གིས་བར་མ་ཆད་དུ་ལོན་
པའི་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་རུང་དྱེ་གནས་བླ་མའི་མཚན་གཞི། དྱེ་ལ་དབྱེ་ན་བསྒྲུབ་བ་སྱེས་པའི་གནས་བླ་མ་དང་། 
བསྒྲུབ་བ་བུད་མྱེད་ཀི་གནས་བླ་མ་གིས། རབ་བྱུང་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་གི་སོམ་པ་རྣམ་དག་དང་ལན་ཞིང་། རང་
ིད་གནས་ལ་མ་རྟྱེན་པར་འདུག་ཏུ་མི་རུང་བའི་བཅས་ལན་གི་གང་ཟག་དྱེ་གནས་པའི་མཚན་ིད། དབྱེ་ན་དགྱེ་
ཚུལ་ཕ་མ་སོགས་རབ་བྱུང་སྱེ་ལྔ་ཡོད་དོ། །ཁ་ཅིག་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་གནས་བླ་མ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་གནས་
ཀི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པས་ཁྱབ། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་ཡིན་ན།  
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༼༧༡༽ 
གནས་བཅའ་བའི་ཆོ་ག་བས་པའི་རྱེས་སུ་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པས་ཁྱབ། གནས་པ་སློབ་
མ་ཡིན་ན། ལྔ་ཕྲུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་མི་ལན་པས་ཁྱབ། བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པར་མཁན་
པོ་ིད་དང་། གནས་ིད་དང་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་མཁན་པོ་ཡིན་ན། གཞུང་དྱེའི་ཚིག་ཟུར་གི་གནས་ིད་
དང་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་གནས་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་རྣམས་ནི་མི་འཐད་དྱེ། དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ་
བསྒྲུབ་བ་དྱེ་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་མཁན་པོ་བས་ནས། སླར་མཁན་པོས་བསྱེན་པར་རོགས་ཟིན་པ་དྱེ་ིད་
དགྱེ་སློང་གཞན་ཞིག་ལ་གནས་པར་གཏད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མཁན་པོ་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། 
མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་མཁན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྩ་བར་འདོད་ན། 
དྱེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་མཁན་པོ་ཙམ་ཡིན་
པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་མཁན་པོ་ཙམ་ཡིན་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་ནི། 
མཁན་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་དགྱེ་སློང་གཞན་ཞིག་ལ་བཅོལ་བའི་ཕིར། དམ་བཅའ་གིས་པ་ལ། བསྒྲུབ་བ་
དྱེའི་མཁན་པོ་ཡང་ཡིན། གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་བའི་དགྱེ་སློང་དྱེ་ཆོས་ཅན། 
དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་མཁན་པོས་དྱེའི་གནས་ཀི་སློབ་
དཔོན་ཡང་བྱེད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་དྱེ་མ་ཡིན་ 
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༼༧༢༽ 
པར་ཐལ། མཁན་པོ་ལ་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་འཆོལ་བའི་ཆོ་ག་བྱེད་མི་དགོས་པར་འདུལ་འཛིན་དག་བཞྱེད་
པའི་ཕིར་རོ། །དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། ལྔ་ཕྲུགས་ཐ་མ་དང་ལན་ཞིང་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཞི་ཙམ་ལོན་
པའི་དགྱེ་སློང་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། རང་ིད་གནས་ལ་མ་རྟྱེན་པར་འདུག་
ཏུ་མི་རུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པའི་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་
ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཞི་ཙམ་ལོན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ། རྩ་བར་འདོད་ན་སླ། དམ་བཅའ་བཞི་པ་ལ། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་མཁན་པོ་དང་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་གི་
གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་བའི་དགྱེ་སློང་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་
མཁན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། གནས་ིད་དང་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་གནས་ཡིན་པར་ཐལ། 
བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་གནས་བླ་མ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་དྱེའི་
མཁན་པོ་དང་གནས་སློབ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། གནས་སློབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། གནས་བཅའ་བའི་ཆོ་ག་
ལ་བལྟོས་པ་དང་མི་བལྟོས་པ་གིས། །དང་པོ་ནི། མཁན་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་བའི་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་གནས་
སློབ་འཆོལ་ན་གནས་བཅའ་བའི་ཆོ་ག་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་སོ། །དྱེ་ཡང་ཆོ་ག་དངོས་ནི། གནས་སློབ་ཏུ་འོས་པ་
དྱེ་ལ། ཕག་གསུམ་འཚལ་མདུན་དུ་འདུག་ནས་ 
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༼༧༣༽ 
གནས་བཅའ་བའི་ཆོ་ག་ལ་ཐུགས་གཏོད་པར་ཞུ་ཞྱེས་བརོད། ཡུལ་དྱེས་ཀང་ཆོས་བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་
མཛད་པར་ཞུ། ཞྱེས་བརོད། དྱེ་ནས་བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ། །བཙུན་པ་
ལ་གནས་ཀི་བླ་མར་གསོལ་གིས། །བཙུན་པས་བདག་གི་གནས་ཀི་བླ་མ་མཛད་དུ་གསོལ། །བཙུན་པ་ལ་རྟྱེན་
ཏྱེ། བདག་གནས་པར་བགིའོ། །ཞྱེས་པ་ལན་གསུམ་བརོད། དྱེ་ནས་ཡུལ་གིས་ཐབས་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་རང་
ིད་ཀིས་ལྱེགས་སོ། ཞྱེས་བརོད་ལ་ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས། གནས་བཅའ་བའི་ཆོ་ག་ལ་ཐུགས་གཏད་པ་
བཀའ་དིན་ཆྱེ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །ཡུལ་དྱེ་སྔར་ནས་རང་གི་སློབ་དཔོན་ཡིན་ན། བཙུན་པ་ཞྱེས་པའི་ཚབ་ཏུ། སློབ་
དཔོན་ཞྱེས་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །ཆོ་ག་དྱེ་བས་ནས་ཞག་གཅིག་གནས་གཅིག་ཏུ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ལ་ནས། སང་
ས་རྱེངས་ཤར་བ་ན་གནས་ཀི་བླ་མར་འགོའ།ོ །ཆོ་ག་ལ་མི་བལྟོས་པ་ནི་མཁན་པོ་ལ་གནས་སློབ་ཞུ་ན་ཆོ་ག་དྱེ་
བྱེད་མི་དགོས་ཏྱེ། སྔར་ནས་མཁན་པོར་གྱུར་བའི་ཚེ་མཁན་པོ་དྱེ་གནས་བླ་མ་དང་། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་གནས་པ་
སློབ་མར་སོང་པའི་གནད་ཀིས་སོ། །གནས་བླ་མ་དང་གནས་ཀི་བླ་མ་གིས་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་དྱེ། གནས་
བླ་མ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། མཁན་པོ་ཙམ་དང་གནས་སློབ་གིས་སུ་ཡོད་ལ། གནས་ཀི་བླ་མ་ནི་གནས་ཀི་
སློབ་དཔོན་དང་དོན་ཅིག་པས་སོ། །གནད་འདི་ཡང་གཅྱེས་པར་ཟུངས་ཤིག གིས་པ་ཞར་ལ་མཁན་སོགས་
ཀི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་ལ། སོམ་ཚིག་དང་། དྱེའི་དོན་བཤད་པ་གིས།  
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༼༧༤༽ 
དང་པོ་ནི། ལུང་བར་སོམ་ལས། ལོ་བཅུ་འཛིན་དང་མཁས་པ་དང་། །རིག་དང་གསལ་དང་འཛིན་འཇུག་
དང་། །སློབ་དང་སློབ་འཇུག་རྣམ་པ་གིས། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་གིས་རྣམ་པ་གསུམ། །སློབ་དང་མི་སློབ་བྱུང་
ཤྱེས་དང་། །གནས་འཆར་འཆད་འཇུག་ལྟུང་ཤྱེས་ཏྱེ། །ལྷོ་ཡི་རི་ལ་རྒྱུ་བ་ཡི། །སྱེ་ཚན་ཡང་དག་བསྡུས་པ་
ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྔ་ཚན་ྱེར་གཅིག་གོ །གིས་པ་དྱེའི་དོན་བཤད་པ་ནི། བསྱེན་པར་རོགས་ནས་
ལོ་བཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་ལོན་པ་དང་། མགོན་སབས་མྱེད་པའི་སློབ་མ་ནད་པ་ལ་ནད་གཡོག་བྱེད་དམ། གཞན་
བྱེད་དུ་ཞུགས་ནུས་པ་དང་། གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གིས་ལྟུང་བ་སད་ནས་འགོད་པ་སྱེས་པ་ན། ཕིར་བཅོས་
ཚུལ་བཞིན་བས་པའི་སོ་ནས་འགོད་པ་དྱེ་རང་གིས་གསོལ་ཏམ། གཞན་སྱེལ་དུ་འཇུག་ནུས་པ་དང་། གནས་
པ་སློབ་མ་འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་དགའ་པའི་བསམ་པས་མངོན་པར་དགའ་བའི་གནས་སུ་འགོ་འདོད་པའི་ཚེ་
གནས་དྱེར་རྣམ་པར་གཞག་པ་བདག་ིད་ཀིས་བྱེད་དམ། གཞན་བྱེད་དུ་འཇུག་ནུས་པ་ནི་ལོ་བཅུ་པའི་ལྔ་པ་
ཞྱེས་བ་བ་ལྔ་པ་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་དང་། གནས་པར་གྱུར་པའི་
ནད་པ་ལ་དངོས་དང་རྒྱུད་པའི་སོ་ནས་ནད་གཡོག་བྱེད་པ་དང་། གཞན་གི་འགོད་པ་དངོས་རྒྱུད་གང་རུང་གི་སོ་
ནས་སྱེལ་ནུས་པ་དང་། གཞན་གི་ལོག་ལྟ་སྱེས་པ་དངོས་རྒྱུད་གང་རུང་གི་སོ་ནས་སྱེལ་ནུས་པ་དང་། གནས་
པར་མངོན་པར་མི་དགའ་པ་མངོན་པར་དགའ་བའི་གནས་གཞན་དུ་དངོས་རྒྱུད་ 
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༼༧༥༽ 
གང་རུང་གི་སོ་ནས་རྣམ་པར་གཞག་ནུས་པ་དང་ལྔ་སྟྱེ། ཡོན་ཏན་དྱེ་ལྔ་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་ནི་ལྔ་ཕྲུགས་དང་
པོ་དང་ལན་པ་ཡིན་པས་གཞན་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་མཁན་པོ་ཡང་བར་རུང་། གནས་
ཀི་སློབ་དཔོན་ཡང་བར་རུང་། རང་ིད་ཀང་གནས་ལ་མ་རྟྱེན་པར་འདུག་པར་བར་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་སྐད་དུ་
གཞུང་ལས། བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པར་མཁན་པོ་ིད་དང་། གནས་ིད་དང་། མི་གནས་པར་
འདུག་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་དང་། ནད་གཡོག་དང་འགོད་པ་བསལ་བ་དང་། སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་སྤང་
བ་དང་། གནས་མངོན་པར་མི་དགའ་བ་འདོར་བ་དག་ལ་བྱེད་དམ་བྱེད་དུ་འཇུག་ནུས་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ཡིན་ནོ། །བྱེད་དམ་བྱེད་དུ་འཇུག་ནུས་པའོ། །ཞྱེས་པ་ནི་ནད་གཡོག་སོགས་སྔ་མ་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བ་
བ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་བཤད་དོ། །བྱེད་དམ་བྱེད་དུ་འཇུག་ནུས་པ། །ཞྱེས་འདམ་ཀ་བཤད་ཀང་། རང་
གིས་དངོས་སུ་བྱེད་ནུས་པའི་སྟྱེང་དུ་གང་ཟག་ལ་ལ་དག་ལ་གཞན་བྱེད་དུ་འཇུག་ནུས་པ་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་
གིས། གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་རང་གིས་དངོས་སུ་བྱེད་མི་ནུས་ན། གཞན་བྱེད་དུ་འཇུག་ནུས་པ་ཙམ་གིས་ནི་
ལྔ་པའི་ནང་ཚན་དུ་མི་འགོའ།ོ །དྱེས་ན་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་རང་གིས་དངོས་སུ་བྱེད་དམ། ལ་ལ་དག་ལ་
གཞན་བྱེད་དུ་ཞུགས་ནུས་པ་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། བྱེད་དུ་ཞུགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་སོས་
པ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན། འདུལ་བ་ལ་བལྟོས་པའི་ 
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༼༧༦༽ 
ཕིར་ཏྱེ། ལ་ལ་འདུལ་བ་ནི་ལ་ལས་ནུས་ཀི། ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་ནུས་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་དྱེའི་ཕིར། 
ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། ལྔ་པ་དང་པོ་འདི་ལ་སྱེ་སྣོད་གིས་ཤྱེས་ཀི་ལྔ་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། ལོ་བཅུ་ལོན་པ་དང་། 
འགོད་པ་བསལ་བ་གིས་ཀིས་འདུལ་བ་ལ་གནས་ཞིང་། དྱེ་ལ་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན། སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་
བའི་རྣམ་པ་སྤང་བས་ནི་མངོན་པ་ལ་མཁས་པ་བསྟན་པའི་ཕིར། དྱེ་བཞིན་དུ་ནད་གཡོག་དང་ཞྱེས་པས་སིང་རྱེ་
དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཇི་མི་སམ་པ་བསྟན། གནས་མངོན་པར་མི་དགའ་བ་ཞྱེས་སོགས་ཀིས་གཞན་སྱེམས་
ཤྱེས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་གཞན་སྱེམས་ཤྱེས་པའི་མངོན་ཤྱེས་བསྟན་ཟྱེར་བ་མི་འཐད་དྱེ། འདིར་
བཤད་པའི་གཞན་སྱེམས་ཤྱེས་པ་ནི། གཙོ་བོར་ཕ་རོལ་པོའ་ིལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་སོགས་ལས་གཞན་
སྱེམས་ཤྱེས་པ་ཡིན་ལ། མངོན་ཤྱེས་ལ་ནི་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་སྱེས་ཐོབ་ཀིས་
གཞན་སྱེམས་ཤྱེས་པ་དྱེ་ཡང་། གཞན་སྱེམས་ཤྱེས་པའི་མངོན་ཤྱེས་མ་ཡིན་པས། གཞན་སྱེམས་ཤྱེས་པ་དང་། 
གཞན་སྱེམས་ཤྱེས་པའི་མངོན་ཤྱེས་གིས། དོན་ཅིག་ཏུ་མ་འཁྲུལ་བ་གལ་ཆྱེའོ། །ལྔ་ཕྲུགས་དང་པོ་དང་ལན་
པས་མཁན་སོགས་གསུམ་བར་རུང་ན། ལྔ་ཕྲུགས་གིས་པ་སོགས་ཕི་མ་ི་ཤུ་པོ་གང་རུང་དང་ལན་པས་ཀང་
མཁན་སོགས་གསུམ་བར་རུང་བས་ཁྱབ་བམ་ཞྱེ་ན། མ་ཁྱབ་སྟྱེ། བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་ན། 
ལྔ་ཕྲུགས་གིས་པ་སོགས་དང་ལན་ཡང་མཁན་སོགས་ 
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༼༧༧༽ 
གསུམ་བར་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏྱེ། བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ནི། ལྔ་ཕྲུགས་འོག་མ་རྣམས་ཀི་ཡང་
ཡན་ལག་ཏུ་ངྱེས་པར་དགོས་པའི་ཕིར། ཡང་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ལོན་ཀང་ལྔ་ཕྲུགས་
དང་མི་ལན་ན་མཁན་སོགས་གསུམ་བར་མི་རུང་སྟྱེ། འོག་ནས་འབྱུང་བ་དག་ལས། ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་གང་དང་
ཡང་། །མི་ལན་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་ལྔ་ཕྲུགས་ྱེར་གཅིག་པོ་གང་རུང་དང་
ལན་ཞིང་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་པའི་དགྱེ་སློང་རྣམ་དག་ཡིན་ན། མཁན་སོགས་གསུམ་བར་རུང་
བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟྱེ། འདི་ལ་དགོངས་ནས་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། གང་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་གཅིག་དང་ལན་ཞིང་ལོ་
བཅུ་ལོན་པ་ཡང་ཡིན་ན། དྱེས་ནི་མཁན་པོ་ིད་དང་། གནས་ིད་དང་། མི་གནས་པར་འདུག་པར་ཡང་
བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ལྔ་ཕྲུགས་ཐ་མ་དང་ལན་ན། ལོ་ལྔ་ཙམ་ལོན་པའི་དགྱེ་སློང་དྱེས་ཀང་
མཁན་སོགས་གསུམ་བར་རུང་སྟྱེ། ལོ་ལྔ་ལོན་ཞིང་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་པ་ཐ་མ་དང་ལན་ན། གནས་མ་བཅས་པར་
ལོངས་རྒྱུར་འགོ་བར་བའོ། །གཞན་དུ་ན་གསུམ་རིག་པ་ཡིན་ན་ཡང་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་
གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། ལུང་དྱེས་ནི། ལྔ་ཕྲུགས་ཐ་མ་དང་ལན་ན། ལོ་ལྔ་ཙམ་ལོན་པ་དྱེས་ཀང་མཁན་
སོགས་གསུམ་བར་རུང་ཞྱེས་པའི་དམིགས་བསལ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ལ། འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན། གནས་པ་སློབ་ 
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༼༧༨༽ 
མ་དྱེ་ལོ་ལྔ་ཡང་ལོན་ལ། ལྔ་ཕྲུགས་ཐ་མ་དང་ཡང་ལན་པ་ཡིན་ན། ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ། གནས་མ་བཅས་
པར་ཡང་འགོ་ཞིང་རྒྱུ་བར་བར་རུང་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏྱེ། །རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དགྱེ་སློང་གནས་ན་གནས་
པས་ཇི་ལྟར་རྱེས་སུ་གནས་པ་བསྟན་ན་ལམ་དུ་ཞུགས་པས་ཀང་། ཅི་དྱེ་དག་ིད་ལ་རྱེས་སུ་གནས་པར་བ་
བའམ་ཞྱེ་ན། མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་ཕིར་ལོ་ལྔ་ལོན་ཞིང་ཞྱེས་སོགས་དང་། གལ་ཏྱེ་ལོ་ལྔ་ཡང་ལོན་ལ། ལྷན་ཅིག་
སྦྱར་བ་ཐ་མ་དང་ཡང་ལན་ན་གནས་མ་བཅས་པར་ཡང་འགོ་ཞིང་རྒྱུ་བར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེས་
ན་འདི་ནི་གནས་པས་གནས་ལ་མ་ཞུས་པར་བ་བ་མི་བའོ། །ཞྱེས་པ་ལ་འཕོས་པའི་དོགས་དཔོད་དམིགས་
བསལ་ཡིན་པས་ལོ་ལྔ་ལོན་ཞིང་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་ཐ་མ་དང་ལན་ན། ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་དགྱེ་སློང་ཡིན་
ན། གནས་དང་གནས་པ་གིས་ཀི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་གནས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །གནད་འདི་གོ་ན་
ལོག་པར་རྟོག་པའི་འཁྲུལ་པ་གཞི་མྱེད་དུ་དངས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ལྔ་ཕྲུགས་ཐ་མ་དང་ལན་ཡང་ལོ་ལྔ་མ་
ལོན་པའམ། ལོ་ལྔ་ལོན་ཡང་ལྔ་ཕྲུགས་ཐ་མ་དང་མི་ལན་ན། གནས་པ་དྱེ་དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ཀང་གནས་མ་
བཅས་པར་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་། འགོ་བར་མི་བ་སྟྱེ། གཞན་དུ་ན་གསུམ་རིག་པ་ཡིན་ཡང་མི་བའོ། །ཞྱེས་པའི་དོན་
ནོ། །དྱེ་ལྟ་བུའི་གནས་པ་དག་བཅོམ་པ་དྱེ་ཡང་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་དམིགས་བསལ་དྱེ་ལྟར་ཡིན་ 
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༼༧༩༽ 
གིས། སིར་གནས་ལ་མ་རྟྱེན་པར་འདུག་ཏུ་མི་རུང་སྟྱེ། བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་
སྟྱེ། བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པར་མི་གནས་པར་འདུག་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
འཛིན་པའི་ལྔ་པ་ནས་མམ་པར་བཞག་པའི་ལྔ་པའི་བར་ལ་བཅུ་བཞི་ཡོད་ཅིང་། དྱེ་དག་གི་ནང་ནས་ལྔ་པ་ཕུན་
ཚོགས་གིས་མ་གཏོགས་པའི་ལྷག་མ་བཅུ་གིས་ལ། ཚུལ་གནས་མང་ཐོས་གིས་ཀི་ཁ་བསྐངས་དགོས་ཏྱེ། 
སློབ་པ་ིད་ཡན་ཆད་ལྔ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་པ་ིད་དང་། མང་དུ་ཐོས་པ་ིད་སྦྱར་རོ། ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ཡང་འཛིན་པའི་ལྔ་པ་ནི། སྱེ་སྣོད་གསུམ་གི་ཚིག་དོན་བློ་ལ་མི་བརྱེད་པར་འཛིན་པའི་
སྟྱེང་དུ་ཚུལ་གནས་མང་ཐོས་གིས་སྦྱར་བའོ། །མཁས་པའི་ལྔ་པ་ནི་བརོད་བྱེད་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལ་
སོགས་པ་ལ་བརོད་བ་སྱེ་སྣོད་གསུམ་གི་དོན་ཕན་ཚུན་འབྲྱེལ་བས་འདྱེས་པར་གནས་པ་དྱེ་ཤྱེས་རབ་ཀིས་སོ་
སོར་འབྱེད་ནུས་པའི་སྟྱེང་དུ་དྱེ་གིས་སྦྱར་བའོ། །རིག་པའི་ལྔ་པ་ནི་རིགས་པ་དང་ལུང་གིས་ཀི་སོ་ནས་སྱེ་
སྣོད་གསུམ་གི་དགོངས་འགྱེལ་ཤྱེས་པའི་སྟྱེང་དུ་དྱེ་གིས་སྦྱར་བའོ། །གསལ་བའི་ལྔ་པ་ནི། དྱེ་ལྟར་དགོངས་
པ་བཀྲལ་ཏྱེ་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱེད་ནུས་པའི་སྟྱེང་དུ་དྱེ་གིས་སྦྱར་བའོ། །འཛིན་པའི་ལྔ་པ་སོགས་བཞི་པོ་འདི་
ནི། སྱེ་སྣོད་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པའི་མདོ་གཅིག་པོས་བསྟན་པ་ 
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༼༨༠༽ 
ཡིན་ནོ། །དྲུག་པ་འཛིན་དུ་འཇུག་པའི་ལྔ་པ་ནི། སྱེ་སྣོད་གསུམ་པོ་དྱེ་དག་བདག་ིད་ཀིས་གཞན་འཛིན་དུ་
གཞུག་ཅིང་གོ་བར་བྱེད་ནུས་པའི་སྟྱེང་དུ་དྱེ་གིས་སྦྱར་བའོ། །ལྔ་པ་འདི་དང་ལན་ན་སྱེ་སྣོད་མངོན་པར་ཤྱེས་
པའི་ལྔ་པ་དང་ཡང་ལན་པས་ཁྱབ་སྟྱེ། རང་གི་སྱེ་སྣོད་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་མྱེད་པར་གཞན་འཛིན་དུ་འཇུག་མི་
ནུས་པའི་ཕིར། འཛིན་འཇུག་གི་ལྔ་པ་ནི། གསལ་པའི་ལྔ་པ་དང་ཁྱད་པར་མི་འདུག་པས་ཟློས་སོ། །ཞྱེ་ན་འདི་
ལ་དོགས་པ་འདུག་མོད། ཁོ་བོས་དཔད་ན་འདི་ལྟར་སྱེམས་སྟྱེ། སྔ་མ་ནི་ལུང་རིགས་གིས་ཀི་སོ་ནས་སྱེ་སྣོད་
གསུམ་གི་དགོངས་པ་བཀྲལ་ཏྱེ་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་འདུ་འཕགས་ཤིང་འཛིན་འཇུག་
ལས་རྒྱ་ཆུང་ལ་འཛིན་འཇུག་ནི་དགོངས་པ་འགྱེལ་ནུས་མི་ནུས་གང་ཡིན་ཀང་། རང་གི་སྱེ་སྣོད་མངོན་པར་
ཤྱེས་པ་དྱེ་ིད་གདུལ་བ་གཞན་འཛིན་དུ་བཞུགས་ཅིང་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་སྔ་མ་ལས་རྒྱ་ཆྱེ་བ་ཡིན་
ནོ། །ལྔ་པ་འདི་ནི། གཞུང་ལས་དྱེ་དག་འཛིན་དུ་འཇུག་ནུས་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན་ནོ། ལྔ་ཕྲུགས་བདུན་
པ་དང་བརྒྱད་པ་ནི་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་རང་ིད་ཀིས་དངོས་སུ་སློབ་པའི་སྟྱེང་དུ་ཚུལ་གནས་མང་
ཐོས་སྦྱར་བ་དང་། གཞན་ཡང་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་སློབ་ཏུ་འཇུག་ནུས་པའི་སྟྱེང་དུ་དྱེ་གིས་སྦྱར་བ་རིམས་
བཞིན་ནོ། །འདི་གིས་ནི། ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་སྱེམས་དང་ཤྱེས་རབ་ལ་སློབ་པ་ིད་དོ། །སློབ་ཏུ་འཇུག་
ཀང་ནུས་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན་ནོ། །དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ནི།  
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༼༨༡༽ 
འགོ་འོང་ལ་སོགས་པའི་ལྷག་པའི་སོད་པ་དང་། ལུང་རྣམ་འབྱེད་དང་། ཕན་ཚེགས་ལ་སོགས་པའི་འདུལ་བ་
དང་། སོ་སོར་ཐར་པར་གཏོགས་པའི་བསླབ་པའི་གཞི་རྣམས་ལས་རང་ིད་དངོས་སུ་སློབ་པའི་སྟྱེང་དུ་ཚུལ་
གནས་མང་ཐོས་སྦྱར་བ་དང་། དྱེ་གསུམ་ལ་གཞན་ཡང་སློབ་ཏུ་འཇུག་ནུས་པའི་སྟྱེང་དུ་དྱེ་གིས་སྦྱར་བ་
རིམས་བཞིན་ནོ། །འདི་གིས་ནི་ལྷག་པའི་སོད་པ་དང་། འདུལ་བ་དང་། སོ་སོར་ཐར་པ་ལ་ཡང་དྱེ་བཞིན་
ནོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན་ནོ། །ལུང་སྱེ་བཞིའི་གོ་རིམས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཐོག་མར་རྣམ་འབྱེད། དྱེ་ནས་ཕན་
ཚེགས་དང་། གཞི་དང་། ལུང་བླ་མ་ཡིན་ཏྱེ། འདིའི་ཐད་ཀི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་ཀང་འདུལ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་སོ་
སོར་ཐར་བའི་བསླབ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པར་གྱུར་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དང་། ཕན་ཚེགས་དང་། གཞི་ལ་
སོགས་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཅུ་གཅིག་པ་དང་། བཅུ་གིས་པ་ནི། དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་ལྔ་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལྔ་པ་གིས་
ལ་རིམས་བཞིན་འཇོག་སྟྱེ། དད་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཐོས་པ་དང་། གཏོང་བ་དང་། ཤྱེས་རབ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ིད་དོ། །ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཏིང་ངྱེ་འཛིན་དང་། ཤྱེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། དྱེ་ཤྱེས་པ་
དང་། མཐོང་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེ་ཡང་དད་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་
སོགས་པ་ལ་སྱེམས་དང་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ནི་རང་ 
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༼༨༢༽ 
བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྤོང་བ། ཐོས་པ་ནི་འདུལ་བ་མང་དུ་ཐོས་པ། གཏོང་བ་ནི་མ་ཆགས་པར་གཏོང་བ། ཤྱེས་
རབ་ནི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །ཕུན་ཚོགས་གིས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། འདུལ་བ་མངོན་པར་ཤྱེས་
པ། ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ནི་ཟག་མྱེད་ཀི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན། ཤྱེས་རབ་ནི་ཟག་མྱེད་ཀི་ཤྱེས་རབ། རྣམ་པར་གོལ་བ་ནི་མི་
སློབ་པའི་རྣམ་པར་གོལ་བ། དྱེ་ཤྱེས་དང་དྱེ་མཐོང་ནི་ཟད་མི་སྱེ་ཤྱེས་དང་། མི་སློབ་པའི་ལྟ་བ་གིས་ལ་རིམས་
བཞིན་ནོ། །ཁ་ཅིག ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཞྱེས་པས་འདུལ་བའི་སྱེ་སྣོད་མང་དུ་ཐོས་པ་བསྟན་ཏྱེ། བརོད་བྱེད་ལ་
བརོད་བའི་མིང་གིས་བཏགས་པས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། འདུལ་བ་མངོན་པར་ཤྱེས་ན། 
འདུལ་བའི་ཚིག་ཁོ་ན་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་དང་། བརོད་བ་དོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་
པར་དག་པ་དང་ལན་པས་ཀང་འདུལ་བ་མངོན་པར་ཤྱེས་པར་འགོ་བའི་ཕིར། ནམ་བསོད་ཆྱེན་པོ་མཁྱྱེན་ཡངས་
བསྱེད་འཚལ་ལོ། །བཅུ་གསུམ་པ། བཅུ་བཞི་པ། བཅོ་ལྔ་པ་གསུམ་ནི། ཚུལ་གནས་དང་། མང་ཐོས་དང་། 
བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་དང་ཤྱེས་རབ་དང་ལན་པ་བཞིའི་སྟྱེང་དུ་དན་པ་དང་ལན་པ་སྦྱར་བ་དང་། དྱེ་བཞིའི་
སྟྱེང་དུ་ལུས་སྱེམས་འདུ་འཛི་ལས་དབྱེན་པར་གྱུར་པའི་ནང་དུ་ཡང་དག་པ་ིད་སྦྱར་བ་དང་། ཡང་དྱེ་བཞིའི་
སྟྱེང་དུ་སྱེམས་རོད་པ་དང་བྲལ་བའི་མམ་པར་བཞག་པ་སྦྱར་བའི་ལྔ་པ་དང་གསུམ་པོ་དྱེ་རིམས་བཞིན་ཡིན་
ཏྱེ། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་ིད་དང་།  
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༼༨༣༽ 
ཤྱེས་རབ་དང་ལན་པ་ིད་དང་ཡང་སྦྱར་རོ། །དན་པ་དང་ལན་པ་ིད་དང་། ནང་དུ་ཡང་དག་པར་གཞག་པ་ིད་
དང་། མམ་པར་བཞག་པ་ིད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སོ། །མང་དུ་ཐོས་པ་ནི། འཛིན་པ་ནས་འཛིན་འཇུག་གི་
བར་ལ་སྒྲ་དང་། ཚད་མ་ལ་སོགས་པའི་རིག་གནས་གཞན་ཐོས་པ་ལ་བྱེད། སློབ་པ་དང་སློབ་འཇུག་རིག་པའི་
ནང་ཚན་སྱེ་སྣོད་གསུམ་ཐོས་པ་ལ་བྱེད། དན་ལན་གི་ལྔ་པ་དང་། ནང་དུ་ཡང་དག་བཞག་པའི་ལྔ་པ་དང་། 
མམ་པར་བཞག་པའི་ལྔ་པ་གསུམ་འདུལ་བ་ིད་ཐོས་པ་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་དན་ལན་སོགས་གསུམ་
གི་ཚེ་ཡང་། མང་དུ་ཐོས་པ་སྱེ་སྣོད་གསུམ་ཆར་ལ་སྦྱར་བ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ཐམས་ཅད་དུ་
ཡང་མང་དུ་ཐོས་པ་ིད་ཅྱེས་སོས་པས་ནི། འདུལ་བ་ལ་གནས་པའི་དོན་ིད་སྟོན་ཏོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
བཅུ་དྲུག་པ་སློབ་པའི་ལྔ་པ་དང་། བཅུ་བདུན་པ་མི་སློབ་པའི་ལྔ་པ་གིས་ནི། རིམས་བཞིན་སློབ་ལམ་དུ་གྱུར་
པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་སོགས་ཀི་ལྔ་པ་དང་། མི་སློབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་སོགས་ཀི་
ལྔ་པ་དང་གིས་ལ་འཇོག་སྟྱེ། སློབ་པ་ིད་དོ། །མི་སློབ་པ་ིད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ཡང་ཚུལ་
ཁིམས་སོགས་ནི་གོ་སླ། སློབ་པའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནི་ཟག་མྱེད་ཀི་ལམ་གིས་སྤང་བ་ོན་མོངས་དྱེ་དངོས་སྤོང་
བ་དང་སྤངས་པ་ལ་འཇོག སློབ་པའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་དྱེ་ཤྱེས་པ་དང་དྱེ་མཐོང་བ་ནི་རིམས་བཞིན་ 
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༼༨༤༽ 
སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཤྱེས་སོགས་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་སོགས་ལ་འཇོག་སྟྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། སློབ་
པའི་ཆོས་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཤྱེས་པའོ། །ཆོས་ཤྱེས་པའི་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཤྱེས་རབ་ནི་མཐོང་བ་སྟྱེ། 
དྱེའི་ཕིར་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཤྱེས་པ་དང་། མཐོང་བ་ཞྱེས་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ཁ་ཅིག དྱེ་ཤྱེས་མཐོང་
ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་། དྱེ་མཐོང་མཐོང་ལམ་ཤྱེས་པ་བདུན་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་ནི་འགྱེལ་པ་འདི་ལ་རྣམ་
དཔོད་ཀི་སན་ཟུར་མ་ལྷུང་བའམ། ཡང་ན་ཡི་གྱེ་པས་ནོར་པར་གྱུར་ཅིག བཅོ་བརྒྱད་པ་ནི། བྱུང་བ་ལ་སོགས་
པའི་དོན་ཚན་ལྔ་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་ལ་འཇོག་སྟྱེ། བྱུང་བ་དང་བཅས་པ་དང་རྱེས་སུ་བཅས་པ་དང་བཀག་པ་
དང་། གནང་བ་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་ིད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ཡང་བྱུང་བ་ནི་གྱེང་གཞི་བྱེད་རྒྱུ་རྒྱུ་
མཚན་གསུམ་མོ། །བཅས་པ་ནི་བསླབ་པའི་གཞི་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པའོ། །རྱེས་བཅས་ནི་སྔར་གནང་བ་ལ་
ཕིས་བཀག་པ་དང་། སྔར་བཀག་པ་ལ་སླར་གནང་བ་ལྟ་བུའོ། །དང་པོ་ནི། མཆིལ་ལྷམ་གིས་གནང་ནས། སླར་
སྒྲ་ཀྲོག་ཀྲོག་ཟྱེར་བ་དང་། སྒྲ་ཏུག་ཏུག་ཟྱེར་བ་བཀག་པ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་ནི། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་སྔར་
བཀག་ནས་སླར་ནད་པ་ལ་གནང་བ་ལྟ་བུའོ། །བཀག་པ་ནི་སོག་ལ་བབས་ཀང་སོག་གཅོད་དང་། ཆང་བཏུང་བ་
ལ་སོགས་པ་མི་བ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གནང་བ་ནི་ཕས་ཀི་རོལ་བ་ཚར་ 
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༼༨༥༽ 
བཅད་པའི་ཕི་རོལ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀློག་པར་རྱེས་སུ་གནང་བ་ལྟ་བུའོ། །བཅུ་དགུ་པ་དང་ི་ཤུ་པ་ནི་རིམས་
བཞིན་བར་གཅོད་དང་། བར་གཅོད་མ་ཡིན་པ་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་སོགས་བཞིའི་སྟྱེང་དུ་གནས་འཆར་བཞུགས་
ནུས་པ་སྦྱར་བ་དང་། ཡང་དྱེ་བཞིའི་སྟྱེང་དུ་རྱེ་ཞིག་གནས་འཆར་བཞུགས་ནུས་པའི་ལྔ་པ་གིས་ལ་འཇོག་སྟྱེ། 
བར་དུ་གཅོད་པ་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་མ་ཡིན་པ་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་ིད་དང་། སྨྲ་བ་པོ་ིད་དང་། རྱེས་སུ་སྟོན་
པ་ིད་དང་། གནས་དང་རྱེ་ཞིག་གི་གནས་འཆར་བཞུགས་ནུས་པ་ིད་དང་སྦྱར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར། དྱེ་ཡང་བར་དུ་གཅོད་པ་ནི། སོག་གཅོད་པ་སོགས་དང་། བར་གཅོད་མ་ཡིན་པ་ནི་སོག་གཅོད་པ་
སྤོང་པ་སོགས་དང་། སྨྲ་པ་པོ་ནི་དྱེ་རྣམས་གཞན་ལ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་དང་། རྱེས་སུ་སྟོན་པ་ནི། གཞན་དག་བ་
བ་མ་ཡིན་པ་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པ་སོགས་ལ་འཇོག་གོ །གནས་འཆར་བཞུགས་པ་ནི། གནས་བླ་མ་དྱེ་གཞན་དུ་
འགོ་ན་གནས་པ་དྱེ་གཞན་ལ་གནས་འཆར་བཞུགས་ཅིང་ཕོད་པ་དང་། རྱེ་ཞིག་འཆར་བཞུགས་པ་ནི་གནས་དྱེ་
ཡུལ་གཞན་དུ་རྱེ་ཞིག་འགོ་བ་དང་། དགོས་པའི་དབང་གི་སོད་པ་ལ་སོགས་པས་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་གནས་པ་
ན། གནས་པ་དྱེ་གཞན་ལ་རྱེ་ཞིག་གནས་འཆར་བཞུགས་ཕོད་པའོ། །འདི་གིས་ཀིས་གཙོ་བོར་འཁོར་ལ་མ་
ཆགས་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ྱེར་གཅིག་པ་ནི། ལྟུང་བ་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་སོགས་ལྔ་ལ་འཇོག་སྟྱེ། 
ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་།  
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༼༨༦༽ 
ཡངས་པ་དང་། ལི་བ་ིད་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་ིད་དང་། སོ་སོར་ཐར་པ་དང་། རྒྱས་པ་ཐོན་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ཡང་སྔ་གིས་ནི་གོ་སླ། ཡངས་པ་དང་། ལི་བ་ནི་ྱེས་པ་སོམ་པོར་གྱུར་བའི་ལི་བ་དང་
ཡངས་པ་ཡིན་ནོ། །སོ་སོར་ཐར་པ་དང་། རྒྱས་པ་ཐོན་པ་ནི། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་དང་། ལུང་སྱེ་བཞིའི་ཚིག་
ཐོན་པ་ལ་བའོ། །འདི་དང་གོང་གི་བྱུང་ཤྱེས་ཀི་ལྔ་པ་གིས་ནི་འདུལ་བ་འབའ་ཞིག་མངོན་པར་ཤྱེས་པའི་ལྔ་པ་
ཡིན་པར་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་བཤད་དོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དྱེ་ན་རང་ལས་བསླབ་པ་རན་པ་ལྔ་ཕྲུགས་ཀི་ཡོན་
ཏན་དང་ལན་པའི་གནས་ཀི་བླ་མར་འོས་པ་མྱེད་ན། ཇི་ལྟར་བ་ཞྱེ་ན། རང་ལས་བསླབ་པ་གཞོན་པའི་དགྱེ་སློང་
ལྔ་ཕྲུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལན་པ་ཡོད་ན་དྱེ་ལ་གནས་བཅའ་བར་བ་སྟྱེ། རན་པ་མྱེད་ན་གཞོན་པ་ལ་གནས་
བཅའ་བར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ལྔ་ཕྲུགས་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་དྱེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལུང་གཞན་
བཤད་པ་ལ་ཕན་ཚེགས་བཤད་པ་དང་། ཞུ་བ་བཤད་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། བཀོལ་པ་རྒྱལ་པོས་བཀྲབ་
པའོ། །ཞྱེས་སོགས་ཀིས་བསྟན། གིས་པ་ནི། མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བ་པ་དང་། བང་གི་སྒྲ་མི་སན་པ་གིས་ནི་
སོམ་པའི་ཞིང་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །མཚན་ལན་གསུམ་དུ་གྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་
ནོ། །རབ་བྱུང་གི་གཞི་བསྟན་ཟིན་ཏོ།།  །།འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་དབིངས་ཟབ་མོའ་ིགནད། །གསལ་པོར་
མཐོང་བའི་ལྱེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏམ། །སིད་གསུམ་ 
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༼༨༧༽ 
ིན་མོའ་ིམགོན་པོ་ཐུབ་པ་དང་། །ས་སའི་རྱེ་བཙུན་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །རྣམ་དཔོད་སིམ་པས་གོང་
འོག་གཞུང་མང་པོའ།ི །སིང་པོ་བསྡུས་ནས་བློ་ཡི་བུམ་པ་རུ། །ཟབ་མོའ་ིབཅུད་དུ་འཁྱིལ་བའི་བདུད་རྩི་
ལ། །ལྷར་བཅས་འགོ་བའི་ཡིད་ནི་མི་འཕོགས་སུ། །བར་གི་ཚིགས་བཅད་དོ། །གིས་པ་ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་
རྣམ་འབྱེད་གིས་བཤད་པ་ལ། སིར་བཤད་པ་དང་། སྱེ་ལྔ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གིས། དང་པོ་ལ། ལྟུང་བའི་
མཚན་ིད་དང་། དབྱེ་བ་གིས། དང་པོ་ནི། ལུས་ངག་གང་རུང་གི་ལས་གང་ཞིག བཅས་པ་ལས་འདས་པའི་
ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ལྟུང་བའི་མཚན་ིད་དོ། །འོ་ན་ཡིད་ཀི་མི་དགྱེ་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མྱེད་དམ་ཞྱེ་ན་མྱེད་དྱེ། ཡིད་
ལ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཏྱེ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ཡིན་ན། ལུས་ངག་གང་རུང་གི་དགྱེ་བའི་ལས་ཡིན་
དགོས་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་འོད་ལན་ལས། ལྟུང་བའི་རང་བཞིན་ཅི་ཞྱེ་ན། ལུས་དང་ངག་གི་ལས་འདས་པའི་
རང་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་ཡིད་ཀི་ཐལ་བའི་རང་བཞིན་ཡངས་ཅིའི་ཕིར་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་ཞྱེ་ན། ཡིད་ཀི་སོམ་པ་ལ་
སོ་སོར་ཐར་བའི་སོམ་པ་མྱེད་པའི་ཕིར། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ནི་སྤོང་བ་བདུན་གི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྱེ། ལུས་ཀི་
རྣམ་པ་གསུམ་དང་། ངག་གི་རྣམ་པ་བཞི་ཞྱེས་བ་བར་ངྱེས་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་སོ། །གིས་པ་དབྱེ་བ་ནི། སྱེ་ཚན་
གི་སོ་ནས་ཕམ་པ། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ། ལྟུང་བྱེད། སོར་བཤགས། ྱེས་བས་དང་ལྔ། བསྡུ་ན་ལྷག་མ་མྱེད་པ་
དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་ 
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༼༨༨༽ 
མ་དང་། གང་ཟག་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་དང་གསུམ་དུ་འདུས་ཏྱེ། ཕམ་པ་ཕལ་ཆྱེར་ལྷག་མ་མྱེད་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་
ཅིང་། ལྟུང་བྱེད་སོགས་གསུམ་ནི། གང་ཟག་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་སོ། །འདི་ལ་དགོངས་ནས་ཚིག་ལྱེ་
ལས། སོམ་པ་ལྷག་མ་མྱེད་སོད་དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མས་དྱེ་ལང་དང་། དྱེ་བཞིན་གང་ཟག་ལྷག་མ་ཅན། ལྟུང་
བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བསྒྲགས། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གནས་སྐབས་ཀི་སོ་ནས་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ། སྦྱོར་བའི་
ལྟུང་བ། སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། སྱེ་ལྔ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་ནི། སྱེ་ལྔའི་གཞི་ལ་
བཞུགས་པའི་ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་དང་། རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ནི་སོམ་པོ་དང་། སྱེ་ལྔའི་ནང་
ཚན་དུ་མ་གྱུར་བའི་ྱེས་བས་གང་རུང་དུ་ངྱེས་ཏྱེ། ཕམ་ལྷག་གི་སྦྱོར་བ་རྣམས་ནི་སོམ་པོ་དང་། ལྷུང་བྱེད་
སོགས་གསུམ་གི་སྦྱོར་བ་ནི། སོ་ཐར་གི་མདོའ་ིསོམ་ཚིག་གིས་མ་བསྡུས་པའི་ྱེས་བས་ཕ་མོ་ཡིན་པས་
སོ། །གསུམ་པ་ནི་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་གི་གཞི་ལ་བཞུགས་པའི་ཆྱེད་དུ་གོས་བྱེད་པ་དང་། སྟན་ལས་ལང་པ་དང་། 
གོམ་པ་འདོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ཡང་སྱེ་ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་མ་གྱུར་བའི་ྱེས་བས་ཕ་མོ་ཁོ་ནར་ངྱེས་
སོ། །བསྱེན་པར་རོགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། །འདི་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། 
མ་ཁྱབ་སྟྱེ། གཞན་དོན་དུ་རིན་ཐང་ཚང་བའི་དངོས་པོ་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་ལྟུང་བ་ལ་སོགས་པ་དངོས་
གཞིའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་ 
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༼༨༩༽ 
རྣམས་དྱེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། མདོར་ན་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་པའི་སོམ་པོ་
མཐའ་དག་དྱེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུའི་སོ་ནས་མི་ཤྱེས་པ་མ་གུས་པ་བག་མྱེད་པ། ོན་མོངས་མང་
བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་བཞིའོ། །ཕིར་བཅོས་ཀི་སོ་ནས་ལྷག་མ་མྱེད་པ་དང་། ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་གིས། དྱེ་
ཡང་ཕམ་པ་ནི་ཕལ་ཆྱེར་ཕིར་བཅོས་སུ་མྱེད་པའི་ཕིར། ལྷག་མ་མྱེད་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པ་
བཞི་ནི། ཕིར་བཅོས་དང་བཅས་པའི་ཕིར་ལྷག་མ་དང་བཅས་པར་བཞག་གོ །དྱེ་སྐད་དུ། ལྷག་མ་དང་བཅས་
པར་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་ལི་བ་ལས་ནི་དགྱེ་འདུན་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལའོ། །ལྷག་མ་མྱེད་པར་
གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་ལི་བ་ལས་ནི་མ་བཅད་པར་ལྷག་པ་ལའོ། །ཞྱེས་པའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། འདིར་ཕིར་
བཅོས་པའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཞྱེས་དང་། 
འདིར་ཕིར་བཅོས་པའི་ལྷག་མ་མྱེད་པའི་ཕིར་ལྷག་མ་མྱེད་པ་སྟྱེ། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དག་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་
བའོ། །ཞྱེས་སོ། འོ་ན་ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་རྣམས་ཀང་ཕིར་བཅོས་སུ་མྱེད་དམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་བསླབ་པ་བིན་པའི་སོ་
ནས་སོམ་པ་རྣམ་དག་སླར་སོར་ཆུད་པ་ཡོད་པས་ཕིར་བཅོས་པར་འགོའ།ོ །དྱེས་ན་བསླབ་པ་བིན་པ་ནི་སོར་
ཆུད་པའི་ཐབས་ཡིན་པས། ཕིར་བཅོས་པའི་ཐབས་ཀང་ཡིན་ནོ། །འགྱེལ་པར་ཕིར་བཅོས་ 
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༼༩༠༽ 
པའི་ལྷག་མ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཞྱེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི་ཕམ་པ་ལ་འཆབ་བཅས་འབྱུང་བ་མང་བས་སིར་བཏང་ཕལ་
ཆྱེ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་དྱེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན་གི། ཕམ་པ་ཡིན་ན་ཕིར་བཅོས་སུ་མྱེད་པའི་ཁྱབ་མཐའ་མི་
འཛིན། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཡིན་ན་ཕིར་བཅོས་སུ་མྱེད་པས་ཁྱབ་སྟྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། མས་པ་ཞྱེས་བ་
བ་ནི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་གི་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལས་ཕིར་བཅོས་སུ་མི་རུང་བ་ིད་ཀིས་
མས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལྷག་མའི་དོན་ལ་ཕིས་ཀི་འདུལ་འཛིན་ཕལ་ཆྱེར་ཞལ་མཐུན་པར་
སོམ་པ་རྣམ་དག་གི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ལ་འཇོག་པ་ནི་སྔར་དངས་པའི་ལུང་དྱེ་དག་གཟིགས་ལམ་དུ་མ་བྱུང་
ཞིང་། ཚིག་ལྱེ་ལས། སོམ་པ་ལྷག་མ་མྱེད་སོད་དང་། །ཞྱེས་པ་དྱེས་འཁྲུལ་གཞི་བས་སྣང་ཡང་དྱེའི་དོན་ནི་སོམ་
པ་ལ་ལྟུང་བའི་སོན་གིས་གོས་པ་དྱེ་ིད་ཕིར་བཅོས་སུ་མྱེད་པ་དང་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་གི་སོམ་པའི་ལྷག་མ་
ཞྱེས་པར་འཁྲུལ་པར་མི་བའོ། །དཔོད་ལན་ཁ་ཅིག ལྟུང་བའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང་། ལྷག་མ་མྱེད་པ་ཞྱེས་
འཆད་པ་ནི། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ལྟུང་བ་གང་གི་ལྷག་མ་དགྱེ་འདུན་གིས་གསོ་བར་བ་བ་དྱེ་ནི་དགྱེ་འདུན་
ལྷག་མ་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ལ་ཐུགས་རྩྱེ་གཏད་པར་སྣང་ཡང་། དྱེའི་དོན་ནི་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་དང་། རྱེག་པ་ལ་
སོགས་པའི་ལྟུང་བ་གང་དང་གང་གི་ལྷག་མའམ། ཕིར་བཅོས་དགྱེ་འདུན་ལ་རག་ལས་པ་དྱེ་ནི་ 
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༼༩༡༽ 
དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ཡིན་ཞྱེས་པའོ། །གཞན་དུ་ན་ཕམ་པ་དྱེ་ལྟུང་བ་མྱེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སོན་གནས་ཏྱེ། དྱེ་
ལྷག་མ་མྱེད་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག ལྷག་མའི་གོ་དོན་དྱེའི་ཕིར། ཕིར་བཅོས་དགྱེ་འདུན་ལ་རག་ལས་
པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་མཐའ་ནི་མི་འཛིན་ཏྱེ། ཕམ་པ་དང་ལྷག་མའི་
ཆར་གཏོགས་ཀི་སོམ་པོ་ལི་ཡངས་རྣམས་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སྟྱེ། གཞུང་འདིའི་ཕིར་
བཅོས་ཀི་གཞི་ལས་ལྷག་མ་དང་བཅས་པར་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་ལི་བ་ལས་ནི་དགྱེ་འདུན་ལྔ་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ལའོ། །ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། འབྱུང་བའི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། སོ་གསུམ་རྱེ་རྱེ་ལས་བྱུང་བ། 
གིས་ལས་བྱུང་བ། གསུམ་ཆར་ལས་བྱུང་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ལུས་རང་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཁྱིམ་གཅིག་ཏུ་བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལ་བ་དང་། བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་། ནུབ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་
མཚམས་ནང་ཅིག་ཏུ་ལ་བའི་ལྟུང་བ་ལྟ་བུ། ངག་རང་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི། མ་བསམ་པར་བུད་མྱེད་དག་ལ་ཚིག་
ལྔའམ་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་སྟོན་པའི་ལྟུང་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡིད་རང་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི། གསོ་སྦྱོང་གི་ཚེ་ལྟུང་
བའི་སོན་ཡོད་མྱེད་དིས་པ་ན། སོན་ཡོད་བཞིན་དུ་སྨྲ་བར་མི་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཚིག་ལྱེ་ལས། ཁྱིམ་
ཅིག་དགྱེ་སློང་བུད་མྱེད་དང་། གལ་ཏྱེ་མི་ཤྱེས་ལྷན་ཅིག་ལ། ། 
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༼༩༢༽ 
ནུབ་གསུམ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་དང་། །གནས་ཅིག་འདི་ནི་ལུས་ཀིའོ། །བུད་མྱེད་དག་ལ་རང་པ་ནི། །ལྔའམ་
དྲུག་གི་ཆོས་སྟོན་ན། །མ་བསམ་པར་ནི་ལྷག་པའི་ཚིག །སྨྲས་པ་ལ་ནི་ངག་གིར་བརོད། །གསོ་སྦྱོང་དུས་ཚེ་
དིས་ན་ཡང་། །སོན་ཡོད་སྨྲ་བར་མི་བྱེད་པ། །དྱེ་ལ་ཡིད་ཀི་ལྟུང་བ་ནི། །ྱེས་བས་ིད་དུ་མཁས་པས་
རྟོགས། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། ཕི་མ་འདི་ལ་ཡིད་ཀི་ལྟུང་བ་ཅྱེས་བཤད་ཀང་། ངོ་བོ་ལུས་ངག་གང་རུང་གི་ྱེས་པ་
ཡིན་གི། ཡིད་ཀི་ལས་ལམ་དུ་གྱུར་བའི་ལྟུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ལུང་ལས། བཙུན་པ་སྱེམས་འབའ་ཞིག་ལ་
ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཡོད་དྱེ་གསོ་སྦྱོང་མི་བྱེད་ནའོ། །ཞྱེས་གསོ་སྦྱོང་མི་བྱེད་པ་དྱེ་སྱེམས་འབའ་
ཞིག་གི་ལྟུང་བར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་རགས་པ་མྱེད་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་
པ་ཡིན་གིས། རིག་བྱེད་ཡྱེ་མྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཁ་རྣམ་པར་སྒྱུར་བ་དང་། བ་སྤུ་གཡོ་བའི་རིག་བྱེད་ཕ་མོ་དང་
ལན་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་མ་ཟླ་བོའ་ིཕམ་པ་ཆབ་པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་ཡང་རིག་བྱེད་རགས་པ་དང་མི་
ལན་ཡང་ཕ་མོ་དང་ལན་པས་ལུས་ངག་གང་རུང་གི་ལྟུང་བ་ལས་མ་འདས་སོ། །དྱེ་སྐད་དུ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། 
ྱེས་བས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་གིས། སྱེམས་ཀི་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཁ་རྣམ་པར་སྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་
རིག་བྱེད་དྱེ་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞྱེས་སོ། དྱེས་ན་གྱེན་པོ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་དྱེ་གཟུགས་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་
གནད་ཀིས་སྤང་བ་ལྟུང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། ལུས་ 
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༼༩༣༽ 
རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན་མི་དགྱེ་བ་ཡིན་དགོས་ཤིང་། དྱེའི་རྒྱུད་ལ་མི་དགྱེ་བར་གྱུར་བའི་ལྟུང་བ་
ལན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེའི་རྒྱུད་ལ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གི་ལྟུང་བ་ལན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། མ་བསམ་པར་
བསླབ་པ་དང་བཅས་པ་ལས་འདས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་ནི་མཐའ་ཅིག་ཏུ་ལུང་མ་བསྟན་དང་། བསམ་
བཞིན་དུ་བསླབ་པ་དང་བཅས་པ་ལས་འདས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་ནི་མི་དགྱེ་བ་ཡིན་པས། ལྟུང་བ་ལ་མི་
དགྱེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གིས་སུ་ཡོད་པ་ལ་ནི་འཁྲུལ་པ་མྱེད་དོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཚིག་ལྱེ་ལས། མ་བསམ་ཐུབ་
པའི་བསླབ་པའམ། དགྱེ་འདུན་ནང་ཁིམས་བྲལ་གྱུར་ན། །ལུང་མ་བསྟན་པར་གསུངས་པ་སྟྱེ། །ལྟུང་མྱེད་དགྱེ་བ་
རྣམས་ཀང་མིན། །ཡང་དག་བསམ་ནས་འདས་ན་ནི། །མི་དགྱེ་བ་ིད་ཁོ་ནར་གྱུར། །ཞྱེས་སོ། དགྱེ་བར་གྱུར་
བའི་ལྟུང་བ་ནི་མྱེད་དྱེ། དད་པ་ལ་སོགས་པའི་དགྱེ་བའི་སྱེམས་ཀི་ཀུན་ནས་བླང་སྟྱེ། མཆོད་རྟྱེན་དང་གཙུག་
ལག་ཁང་སོགས་ལ་སྱེས་པའི་རྩ་སྔོན་གཅོད་པ་དང་། མཆོད་པའི་ཕིར་མྱེ་ཏོག་འཐོར་པ་སོགས་ལ་ལྟུང་བ་མི་
འབྱུང་བའི་ཕིར། འོ་ན་གཞན་དོན་དུ་མངོན་ཚན་ཅན་ོ་ཚོང་བས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་ངམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་གཞན་
དོན་དུ་ཡིན་ཡང་དགྱེ་བའི་སྱེམས་ཀི་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། རང་དང་ྱེ་བ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་
ནས་ཆགས་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བླངས་ 
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༼༩༤༽ 
པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔྱེར་ན་གཞན་དོན་དུ་མ་བིན་ལྱེན་བས་པ་བཞིན་ནོ། །དྱེ་སྐད་དུ་རབ་དབྱེ་ལས། ན་ཐོས་
སྱེམས་ཅན་དོན་ཡིན་ཡང་། །འདོད་ཆྱེན་པོ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་། །ཞྱེས་སོ། བ་བའི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། བ་དགོས་པ་
མི་བྱེད་པ་དང་། བར་མི་རུང་བ་བྱེད་པ་གིས། དང་པོ་ནི། གསོ་སྦྱོང་མི་བྱེད་པའི་ལྟུང་བ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་
ནི། སོག་གཅོད་ལ་སོགས་པའི་ལྟུང་བ་ལྟ་བུའོ། །བྱེད་པའི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། རང་ཁོ་ནས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། 
གཞན་ལ་བཅོལ་བས་ཀང་འགྲུབ་པ་གིས། དང་པོ་ནི། མི་ཚངས་སོད་ཀི་ལྟུང་བ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་ནི། སོག་
གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྟུང་བ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་སྱེ་ལྔ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ཕམ་པ། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ། 
དྱེ་གིས་ཀི་ཆར་གཏོགས་སོམ་པོ། ལྟུང་བྱེད། སོར་བཤགས། ྱེས་བས་བཤད་པ་དང་རྣམ་པ་དྲུག དང་པོ་ལ། 
མཚན་ིད། སྒྲ་དོན། དབྱེ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། བསྱེན་པར་རོགས་པའི་རྟྱེན་ལ་སྱེས་པའི་དངོས་གཞིའི་
ལྟུང་བ་གང་ཞིག ོན་མོངས་པའི་གྱེན་པོ་སོམ་པ་རྣམ་དག་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་དྱེ་ཕམ་པའི་མཚན་
ིད་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། སྤང་བ་ོན་མོངས་པའི་གྱེན་པོ་བསླབ་པ་ཕམ་པར་བས་པས་ན་ཕམ་པ་སྟྱེ། ཚིག་
ལྱེ་ལས། ོན་མོངས་དག་ཕམ་ཁས་བླངས་ནས། ོན་མོངས་དག་ལས་ཕམ་པས་ན། །དྱེས་ན་ཕས་ཕམ་པ་དང་
ནི། །ཚུལ་ཁིམས་ཟད་པར་ངྱེས་པར་བརོད། །ཅྱེས་སོ། །གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ལ། ཐུན་མོང་པའི་ཕམ་ 
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༼༩༥༽ 
ངག་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །སོ་གིས་ལས་བྱུང་བ་ལ་ལུས་དང་
ཡིད་གིས་ལས་བྱུང་བ་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་སོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བིན་པར་ལྱེན་པ་ལྟ་བུའོ། །ངག་དང་ཡིད་
གིས་ལས་བྱུང་བ་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་བུད་མྱེད་ལ་ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །སོ་གསུམ་
ཆར་ལས་བྱུང་བ་ནི། བསམ་བཞིན་དུ་ངག་གི་རིག་བྱེད་དང་བཅས་ཏྱེ་གཞན་ལ་བརྱེག་པ་ལྟ་བུའོ། །ངོ་བོའ་ིསོ་
ནས་དབྱེ་ན། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གིས། འདི་གིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། 
ོན་མོངས་པའི་སྱེམས་ཁོ་ནས་ཀུན་ནས་བླངས་ཤིང་བཅས་པ་དང་ལན་མི་ལན་ཐམས་ཅད་ལ་སིག་པར་འགྱུར་
བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་མི་དགྱེ་བ་གཟུགས་ཅན་དྱེ་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་མཚན་ིད། དྱེ་ཡང་
རིགས་གནས་སོས་པས་ནི། ཕམ་པ་སོགས་མི་དགྱེ་བར་གྱུར་བའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ཁྱིམ་པའི་རྟྱེན་ལ་སིག་པར་
འགྱུར་བའི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་པ་དྱེ་བསྡུ་བའི་ཆྱེད་དང་། གཟུགས་ཅན་སོས་པས་ནི་ཡིད་ཀི་མི་དགྱེ་བ་
རྣམས་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་པ་སྱེལ་ལོ། །མཚན་གཞི་ནི་སོག་གཅོད་དང་མ་བིན་ལྱེན་ལ་སོགས་
པའི་ལུས་ངག་གི་མི་དགྱེ་བ་རྣམས་སོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྱེམས་ཅི་
རིགས་པས་ཀུན་ནས་བླངས་ཤིང་བཅས་ལན་ཁོ་ནའི་རྟྱེན་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་དྱེ་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོབ་འི་
མཚན་ིད། མཚན་གཞི་ 
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༼༩༦༽ 
ནི་བཅས་ལན་རབ་བྱུང་གི་ཆང་འཐུང་བ་དང་། ཕི་དོའ་ིཁ་ཟས་ཟ་བ་དང་། སྱེ་བ་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་
བུའོ། །དྱེ་ཡང་སོག་གཅོད་སོགས་ནི་ཁྱིམ་པས་སད་ན་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཁོ་ན་དང་བཅས་ལན་རབ་
བྱུང་གིས་སད་ན་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གིས་ཀ་ཡིན། ཆང་འཐུང་བ་སོགས་ནི་དགྱེ་བསྱེན་
མ་ཡིན་པའི་ཁྱིམ་པ་ཕལ་མོ་ཆྱེས་སད་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྱེད། དགྱེ་བསྱེན་དང་བཅས་ལན་རབ་བྱུང་གིས་སད་
ན་བཅས་རང་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་དགོངས་ནས་རྣམ་འབྱེད་ཀི་འགྱེལ་པར། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ནི། ོན་མོངས་ཀི་སྱེམས་ལས་བྱུང་པ་སྟྱེ། ངོ་བོ་ིད་ཀི་སོན་ཆགས་པའི་ཕིར། བཅས་
པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ནི་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཡང་སད་པའི་དབང་གིས་བཀག་པའོ། །ཞྱེས་དང་། 
མཛོད་རང་འགྱེལ་ལས། ཇི་ལྟར་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་པར་ཤྱེས་ཞྱེས་ན། རང་
བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་མཚན་ིད་མྱེད་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་སྱེམས་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་
ནས་སོད་པ་ཡིན་ལ། ཆང་ནི་ཇི་སིད་མྱོས་པར་མི་འགྱུར་བར་གྱེན་པོའ་ིབློ་ཁོ་ནས་བཏུང་བར་ནུས་སོ། །གང་
མྱོས་པར་འགྱུར་བར་ཤཤྱེས་ནས་འཐུང་བའི་སྱེམས་དྱེ་ནི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡིན་ལ། གང་མྱོས་པར་མི་འགྱུར་
བའི་ཚོད་རིག་ནས་འཐུང་བའི་སྱེམས་དྱེ་ནི་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། སོམ་གསུམ་ལས། དྱེས་
ན་མདོ་དང་བསྟན་ 
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༼༩༧༽ 
བཅོས་ལས། །རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་དང་། །བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། །རྣམ་པ་གིས་སུ་བསྡུས་ཏྱེ་
གསུངས། །རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། །སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སིག་པར་འགྱུར། །བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བ། །བཅས་པ་ཕིན་ཆད་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ལྟུང་བ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གིས་ནི་
དོན་ཅིག་གོ །ཁ་ཅིག མི་དགྱེ་བར་གྱུར་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་
གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། འོ་ན་མི་དགྱེ་བའི་སྱེམས་ཀི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྱེ་བཅས་ལན་རབ་བྱུང་གིས་མྱོས་
འགྱུར་འཐུང་བའི་ལྟུང་བ་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། བཅས་རང་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སྔར་དངས་པའི་མཛོད་འགྱེལ་གི་ལུང་དྱེའི་ཕིར། ཡང་ཁ་ཅིག བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གི་རྒྱུད་
ཀི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ན། ལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། འོ་ན་དགྱེ་སློང་ནོར་ཅན་
གིས་རྒྱལ་པོའ་ིཤིང་ར་ནས་ཤིང་བརྐུས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་དྱེ་
ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱལ་པོའ་ིཤིང་རྟ་ཤིང་བརྐུ་བར་བྱེད་མཁན་གི་དགྱེ་སློང་ནོར་ཅན་དྱེ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པའི་བཅས་པ་དང་ལན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་
པའི་བཅས་པའི་རྱེས་སུ་ནོར་ཅན་གིས་ཤིང་བརྐུས་པ་ལ་རྟྱེན་ནས། མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་བཅས་འདུག་པའི་ 
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༼༩༨༽ 
ཕིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། ནོར་ཅན་གིས་ཤིང་བརྐུས་པ་ལ་ྱེས་པ་ཡོད་ཀང་ལྟུང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ས་
པཎི་ཏ་ཆྱེན་པོས། དྱེས་ན་ཐུབ་པས་ལས་དང་པོས། །ྱེས་པ་བས་ཀང་ལྟུང་མྱེད་གསུངས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ནི་དཔོད་ལན་དག་གི་སིང་ལ་གཅྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེས་ན་ཕམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྟུང་བ་ཕལ་ཆྱེར་ནི། བཅས་
རང་གིས་ཀའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་པས་མི་དགྱེ་བ་ཡིན་ལ། བཅས་ཀང་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་གྱུར་བའི་ལྟུང་བ་
རྣམས་ལ་མི་དགྱེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གིས་ཀ་ཡོད་དོ། །དྱེ་ཡང་དུག་གསུམ་གང་རུང་གི་ཀུན་ནས་བསླངས་
ཏྱེ་ཆང་བཏུང་བ་སོགས་ནི་མི་དགྱེ་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྱེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྱེ། 
ཆང་འཐུང་བ་སོགས་ནི་ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་ནོ། །དག་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་ལུང་མ་བསྟན་ཁོ་ན་
ཡིན་ཏྱེ། ལུང་གཏམ་གི་གཞི་ལས། དག་བཅོམ་པས་ྱེས་པ་བྱེད་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་ལུང་མ་བསྟན་གི་ྱེས་པར་
འགྱུར་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྔ་མ་ཁ་ཅིག དག་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་མྱེད་ཟྱེར་བ་ནི་མི་
འཐད་དྱེ། དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ཡང་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་གི་བར་དུ་གནས་བླ་མ་ལ་རྟྱེན་
དགོས་པར་བཤད་པས་ན། དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ཀང་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་བསླབ་དགོས་པར་
གསལ་ལོ། །འོན་ཀང་དག་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བ་ནི་མྱེད་ 
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༼༩༩༽ 
པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕམ་པ་གིས། དང་པོ་ནི། སོ་ཐར་གི་མདོ་ལས། མི་ཚངས་སོད་དང་བརྐུ་བ་
དང་། །མི་ལ་བསད་པར་མི་བ་དང་། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་དང་བཅས་པ་ཡི། །ཆོས་བཞི་འདིར་ནི་གསུངས་པ་
ཡིན། །ཞྱེས་པ་ལྟར་བཞི་ཡོད་པའི། དང་པོ་ལ། གྱེང་གཞི། ྱེས་དམིགས། ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡན་ལག་གི་
རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་བཅུ་གིས་ནས་ཡུལ་མན་ཡོད་དུ་
དགྱེ་སློང་བཟང་སྦྱིན་གིས་ྱེས་པ་མི་ཚངས་སོད་བས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྟོན་པས་བསླབ་པ་བཅས་པའི་ཕན་
ཡོན་བཅུ་གཟིགས་ནས་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པའི་བཅས་པ་དང་པོར་མཛད། དྱེའི་རྱེས་སུ་དགྱེ་སློང་དགོན་པ་
བས། སྤྲ་མོ་ལ་ལོག་པར་སད་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས། དུད་འགོའ་ིསྱེས་གནས་སུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མི་
ཚངས་པར་སོད་པ་བཀག་སྟྱེ། སླར་ཡང་བཅས་པ་གིས་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་དགག་པའི་རྱེས་སུ་
དགག་པ་བཅས་པ་ཡིན་པས་རྱེས་བཅས་ཡིན་ནོ། །འདིར་དོགས་པའི་གནས་འདི་ལྟར་འབྱུང་སྟྱེ། འོ་ན་སྤྲ་མོ་ལ་
ལོག་པར་སོད་པའི་ཚེ། དགོན་པ་བ་དྱེ་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པའི་བཅས་པ་དང་ལན་པ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། 
ཡིན་ན་དྱེའི་ཚེ་དགོན་པ་བས་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པའི་བཅས་པ་ལས་འདས་པར་འགྱུར་ཞིང་། ལོག་པར་
སད་པ་དྱེ་ཡང་ཕམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སོན་གནས། མ་ཡིན་ན་དྱེའི་གོང་དུ་དགྱེ་སློང་བཟང་སྦྱིན་ལ་མི་
ཚངས་སོད་ 
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གི་བཅས་པ་མཛད་ཟིན་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། ཁོ་བོ་ནི་འདི་ལྟར་སྱེམས་ཏྱེ། དྱེའི་ཚེ་དགོན་པ་བ་དྱེ་མི་ཚངས་
སོད་ཀི་ཕམ་པའི་བཅས་པ་དང་ལན་པ་ཡིན་ཡང་། དྱེ་དྱེའི་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པས་ན། 
དྱེའི་ཚེ་བཅས་པ་ལས་འདས་པར་ཡང་མ་འགྱུར་ཞིང་། སྤྲ་མོ་ལ་ལོག་པར་སད་པ་དྱེ་ཡང་ཕམ་པར་ཐལ་བའི་
སོན་མ་མཆིས་སོ། །གིས་པ་ྱེས་དམིགས་ནི། ལུས་སོག་དང་དགྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་
སོགས་པ་མཐོང་ཆོས་ཚེ་འདི་ལ་འབྱུང་བ་དང་། རྣམ་སིན་ངན་སོང་དུ་སྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚེ་ཕི་མར་འབྱུང་བ་
ཡང་མཐའ་ཡས་སོ། །ལྟུང་བ་འོག་མ་དག་ལ་ཡང་ྱེས་དམིགས་འདི་བཞིན་ཤྱེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ཡན་
ལག་གི་རྩི་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ། ཡན་ལག་ཚང་བ་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་ཚུལ་དང་། ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ལ་ན་
སད་སོགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་གིས། དང་པོ་ལ། གཞི་བསམ་པ་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། གཞུང་
ལས། ཟག་བྱེད་དོ། ཞྱེས་པས་རྟྱེན་བྱེད་ཕོའ་ིདབང་པོ་བསྟན་དྱེར་རོ་མ་མས་པར་རོ་ཁའམ་བཤང་བའི་ལམ་
དུའོ། །ཞྱེས་པས་རྟྱེན་བ་རྨའི་སོ་གསུམ་བསྟན། དྱེ་ཡང་རྟྱེན་བྱེད་ཕོ་དབང་ནི་དགྱེ་སློང་རང་གི་ཡིན་ལ། བརྟྱེན་བ་
རྨའི་སོ་ནི་མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བ་པ་དང་། མིར་གྱུར་བའི་སྱེས་པ་གཞན་དང་། བུད་མྱེད་དང་། མ་ནིང་དང་། 
སོན་པོ་དང་། ལུས་ཕྱེད་དུ་ལོངས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་རོ་རྣམས་ཀི་ཁ་བཤང་ལམ་ཟག་བྱེད་གསུམ་ 
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དང་། རང་ིད་ཀི་ཁ་དང་བཤང་ལམ་གིས་ཀང་ཡིན་ཏྱེ། མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བ་ིད་དང་། སྱེས་པ་ིད་དང་། 
མ་ནིང་ིད་དང་། རོ་ིད་དང་། ཞྱེས་དང་། རང་གིས་བརྟྱེན་བར་བ་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བསམ་པ་
ལ་འདུ་ཤྱེས་དང་། ཀུན་སློང་གིས། དང་པོ་ནི། རང་ིད་དགྱེ་སློང་ཡིན་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་མ་བྲལ་བ་ཞིག་
དགོས་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་འདུ་ཤྱེས་དང་བྲལ་ན་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་
རོ། །དྱེ་སྐད་དུ། དགྱེ་སློང་གི་དངོས་པོར་མི་ཤྱེས་ན་རང་བཞིན་གི་མས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། ལུང་ལས། 
གལ་ཏྱེ་དགྱེ་སློང་གི་དངོས་པོར་ཤྱེས་ན་ནི། གཞི་ཇི་བཞིན་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་དགྱེ་སློང་གི་དངོས་
པོར་མི་ཤྱེས་པ་སོས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། སྱེམས་འཁྲུགས་པ་དང་། ཚོར་བས་ྱེན་པ་ཡང་དྱེ་བཞིན་
ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། འོ་ན་གཞུང་ལས། བདག་ནི་མས་པའོ་སམ་པའི་བསམ་པ་ཅན་ལ་ཡང་ན་སད་
པ་མྱེད་དོ། །ཅྱེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན་སོན་མྱེད་དྱེ། འདི་ནི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་འདུ་ཤྱེས་མས་པ་མ་
ཡིན་གི་ཕམ་པ་མ་བྱུང་བ་ལ་སྱེམས་འཁྲུལ་བའི་དབང་གིས་ཕམ་པ་བྱུང་བའོ་སམ་དུ་འདུ་ཤྱེས་པ་ཡིན་ལ། དྱེས་
མི་ཚངས་སོད་ཀི་གཞི་ལ་ཞུགས་ན་དངོས་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་སོ། །ཀུན་སློང་ནི་རྱེག་
པའི་བདྱེ་བ་མྱོང་བར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བགོད་པར་བ་བ་དྱེ་ལ་ 
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བསྒྲོད་པར་བྱེད་པ་དྱེས་རྱེག་ཅིང་ལུས་ལ་རྱེག་པ་དང་། རྟྱེན་བ་དང་བརྟྱེན་བྱེད་ཕན་ཚུན་སྦྱོར་བར་བྱེད་
པའོ། །མཐར་ཐུག་གི་ནི། རྟྱེན་བར་བརྟྱེན་བྱེད་བཅུག་པའི་རྱེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་བདྱེ་བ་མས་སུ་མྱོང་
བ་དྱེ་ིད་དྱེ། བཅུག་རྱེག་མས་སུ་མྱོང་བར་བས་ནའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་རྟྱེན་བ་རྨའི་སོ་
གསུམ་གང་རུང་དུ་བརྟྱེན་བྱེད་ཕོའ་ིཟག་བྱེད་རྱེག་ཅིང་བཅུག་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདྱེ་བ་མས་སུ་མྱོང་བའི་
དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་དྱེ་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པའི་མཚན་ིད། འདི་ལ་རྟྱེན་གི་སོ་ནས་གིས་སུ་ཡོད་དྱེ། ཕའི་
རྒྱུད་ཀི་ཕམ་པ་དང་། མའི་རྒྱུད་ཀི་ཕམ་པའོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ལ་ན་སད་སོགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་
ནི། རྟྱེན་བ་རྨའི་སོ་གསུམ་པོ་དྱེ་སོག་ཆགས་སིག་པ་ལ་སོགས་པས་ཅུང་ཟད་ཟིན་པ་ིད་དང་། སྐྲངས་པ་དང་། 
རུལ་བ་དང་། ཤ་ཟགས་པར་གྱུར་པ་དང་། སོག་ཆགས་དག་གིས་ཟོས་པ་རྣམས་ལ་ནི་སོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་
གིས། ཕམ་པ་ནི་མི་བསྱེད་དྱེ། རྨའི་སོ་གསུམ་མས་པ་དྱེར་བཅུག་པ་ལ་ནི་ཚོར་བ་བདྱེ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་
པར་མི་མྱོང་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་བསྒྲོད་པར་བ་བ་འཁིག་པ་སད་མི་བཟོད་པའི་ཕོ་མོ་མ་ནིང་དག་ལ་ཡང་། 
ལྟུང་བ་ན་སད་དྱེ་སོམ་པོར་འགྱུར་གི་ཕམ་པར་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་སྐད་དུ་མས་པ་དག་ལ་ནི་སོམ་པོར་
རོ། །མི་རུང་བ་ིད་ལ་ནི་ན་སད་དོ། ཞྱེས་དང་། ཕོགས་ 
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༼༡༠༣༽ 
ཀི་དང་པོ་ཅུང་ཟད་ཟིན་པ་ིད་དང་། སྐྲངས་པ་ིད་དང་། རུལ་བ་ིད་དང་། ཟགས་པ་ིད་དང་། སོག་ཆགས་
དག་གིས་ཟོས་པ་ིད་ལྟ་བུ་ནི་མས་པ་ིད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། རྟྱེན་བྱེད་ཕོའ་ིདབང་པོ་ལས་སུ་མི་རུང་བ་
བརྟྱེན་བར་བཅུག་པ་ལ་ཡང་སོམ་པོར་འགྱུར་གི། ཕམ་པ་ནི་མི་འབྱུང་སྟྱེ། ལས་མི་རུང་བ་བཅུག་ན་འོ། །ཞྱེས་
སོ། ཡང་སྐྲག་པ་དང་། ངོ་ཚ་བས་ཆགས་སྱེམས་མྱེད་ན་རྟྱེན་བར་བརྟྱེན་བྱེད་བཅུག་ཟིན་ཀང་སོམ་པོ་ཙམ་ཡིན་
ཏྱེ། སྐྲག་པ་དང་ངོ་ཚ་བས་ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་མ་སྱེས་ནའོ། །ཞྱེས་སོ། འདི་ནི་བསམ་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་
བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་རྟྱེན་བྱེད་ཀི་དབང་པོ་བལྟབ་ནས་བརྟྱེན་བར་འཇུག་པ་དང་། རྟྱེན་བྱེད་ཀིས་བརྟྱེན་བ་རྨའི་སོ་
དག་ལ་མ་རྱེག་པར་འཇུག་པ་དག་ལ་ཡང་སོམ་པོ་ཙམ་འབྱུང་གིས། ཕམ་པར་ནི་མི་འགྱུར་ཏྱེ། སྦྱོར་བའི་ཡན་
ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ། བལྟབ་པ་དང་མི་རྱེག་པར་འཇུག་པ་གིས་སོ། །ཞྱེས་སོ། །ཡང་གཞི་
བསམ་སྦྱོར་བ་གསུམ་ཚང་ཀང་འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་བདྱེ་བ་མ་མྱོང་ན་སོམ་པོ་ཙམ་ཡིན་གིས། ཕམ་
པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ་ཐར་ཐུག་མ་ཚང་བའི་ཕིར། དྱེས་ན་གཞི་བསམ་སྦྱོར་བ་གསུམ་གི་ནང་ནས། རྱེ་རྱེ་དག་མ་
ཚང་བ་ནི་སོམ་པོ་དང་། གིས་མ་ཚང་བ་ནི་ྱེས་བས་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་རིམ་བཞིན་རྟྱེན་བ་རྨའི་སོ་མས་པར་
ཆགས་སྱེམས་དང་བཅས་ཏྱེ་བརྟྱེན་བྱེད་བཅུག་ 
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༼༡༠༤༽ 
ཅིང་རྱེག་པ་དང་། རྟྱེན་བ་མས་པར་ཆགས་སྱེམས་མྱེད་པར་བརྟྱེན་བྱེད་བཅུག་ཅིང་རྱེག་པ་ལྟ་བུའོ། །རྱེན་
དབང་གིས་དགྱེ་སློང་བུད་མྱེད་ཀི་སྟྱེང་དུ་འགྱེལ་བ་དང་། བུད་མྱེད་མས་ཐག་པས་དགྱེ་སློང་མི་འདོད་བཞིན་
དུ་དྱེའི་མགུལ་པ་ནས་འཁྱུད་པ་སོགས་ལ་ནི་ལྟུང་བ་ཡྱེ་མྱེད་དོ། །བརོས་པ་བུད་མྱེད་ཀི་སྟྱེང་དུ་འགྱེལ་བ་ལ་ནི་
ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །དགྱེ་སློང་མ་ལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་གཞན་གིས་མི་ཚངས་
པར་སད་ན། དགྱེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་སྟྱེ། འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་བདྱེ་བ་མ་མྱོང་ཞིང་བསམ་པ་ཞྱེ་
ཐག་པ་ནས་མི་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་སྔར་འཁིག་པ་བསྟྱེན་པའི་ཕིར། གཞན་ལ་ཁས་བླངས་པ་ལ་ནི་
སོམ་པོ་འབྱུང་སྟྱེ་བསྟྱེན་པའི་ཕིར་གཞན་ལ་ཁས་བླངས་པ་ལ་ནི་སོམ་པོ་ིད་དོ། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །རང་ལོ་ི་
ཤུ་རྩ་དགུའི་སྐབས། མདོག་གི་དཀར་ཁུང་དགོན་པ་རུ། །འདུལ་འཛིན་ངག་དབང་ཆོས་གགས་ཀིས། །རང་གི་
དན་པ་གསོ་ཕིར་སྦྱར། །ད་དུང་ལྱེགས་གསུང་འདུལ་བ་ཡི། །བསླབ་བ་མཐའ་དག་ལུང་རིག་གིས། །མཐའ་
དཔོད་རྣམ་གཞག་ཞིབ་མོའ་ིགཏམ། །བློ་གསལ་རྣམས་ལ་བརོད་པར་བ། །གིས་པ་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་ཐུན་མོང་
བའི་མ་བིན་ལྱེན་ནི། སློབ་དཔོན་དབིག་གྱེན་གིས། མ་བིན་ལྱེན་པ་གཞན་གི་ནོར། །མཐུ་དང་འཇབ་མོས་
བདག་གིར་བྱེད། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞན་གིས་བདག་ 
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༼༡༠༥༽ 
ཏུ་བཟུང་བའི་ནོར་དངོས་སུ་འཕོག་པ་དང་། འཇམ་བུ་གང་རུང་གི་སོ་ནས་བདག་གིར་བྱེད་པ་དྱེ་སིར་མ་བིན་
ལྱེན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་ནི་དགྱེ་སློང་ནོར་ཅན་གིས་རང་གི་ཁང་པ་རྩིག་པའི་ཕིར་རྒྱལ་
པོའ་ིཤིང་རྭ་ནས་ཤིང་བརྐུས་པ་ལ་བརྟྱེན་སྟོན་པས་བསླབ་པ་འཆའ་བ་མཛད་ལ། དྱེས་ན་དགྱེ་སློང་ནོར་ཅན་ལ་
མ་བིན་ལྱེན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བྱུང་ཀང་། མ་བིན་ལྱེན་གི་ལྟུང་བ་མི་བྱུང་ཞིང་། མ་བིན་ལྱེན་སྤོང་བའི་བསླབ་པ་
བཅས་ཕིན་ཆད་ཀི་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་རུང་གི་རང་གི་ྱེ་དུ་སོགས་མ་ཡིན་པའི་ནོར་བདག་མི་ལས་རྐུ་སྱེམས་
ཀིས་དྱེ་ལ་དྱེ་ཡིན་གི་འདུ་ཤྱེས་མ་འཁྲུལ་པས་སྦྱོར་བ་ཅིག་གི་ནང་དུ་རིན་ཐང་ཚང་པའི་དངོས་པོ་མ་བིན་པར་
བསླངས་ནས་ཐོབ་བློ་སྱེས་པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩ་བ་ལས། རྐུའམ་རྐུར་
བཅུག་པ་དག་གིས་སོ། མངགས་པས་ཀང་ངོ་། མ་བིན་པའོ། མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ལ་སོགས་པའོ། རྐུ་སྱེམས་ཀིས་སོ། 
མིའི་རྒྱུད་ཀི་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའོ། དྱེར་འདུ་ཤྱེས་པས་སོ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིར་ཁ་ཅིག བཅས་
ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ནོར་བདག་མི་ལས་རིན་ཐང་ཚང་པའི་དངོས་པོ་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། 
མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ནོར་བདག་མི་ལས་རང་དོན་དུ་རིན་ཐང་
ཚངས་པའི་དངོས་པོ་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་ 
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༼༡༠༦༽ 
པས་ཁྱབ། ཡང་དྱེས་དྱེ་ལས་རང་དོན་དུ་ིན་གཅིག་ལ་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། མ་བིན་ལྱེན་
གི་དྱེ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཡང་དྱེས་དྱེ་ལས་རང་དོན་དུ་སྦྱོར་བ་གཅིག་གིས་ནང་དུ་དྱེ་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་
ལྟུང་བ་ཡིན་ན། མ་བིན་ལྱེན་དྱེ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དྱེས་དྱེ་ལས་རང་དོན་དུ་སྦྱོར་བ་གཅིག་གིས་ནང་དུ་རྐུ་བ་རྐུ་
བྱེད་གིས་ཀ་ལ་བལྟོས་པའི་དྱེ་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། མ་བིན་ལྱེན་གི་དྱེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་
ཟྱེར་བ་རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དང་པོ་ལ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ནོར་བདག་མི་ལས་གཞན་དོན་དུ་རིན་ཐང་ཚང་
བའི་དངོས་པོ་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ་དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་
དྱེར་ཐལ། དྱེས་དྱེ་ལས་གཞན་དོན་དུ་དྱེ་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེ་དྱེ་ཡིན་པར་ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར། དྱེ་སོམ་པོའ་ིལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་དངོས་
གཞིའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མདོ་རྩ་བ་ལས། གཞན་གི་དོན་ིད་དུ་ན་དངོས་གཞིའི་རྣམ་པའོ། 
ཞྱེས་གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྟུང་བ་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་
མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སོམ་པོའ་ིལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ་ལ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་དྱེ་ལས་རང་
དོན་དུ་དྱེ་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་ཕམ་པའི་སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 
དྱེར་ཐལ། དྱེས་དྱེ་ལས་རང་དོན་དུ་དྱེ་མ་བིན་པར་ 
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༼༡༠༧༽ 
བསླངས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་དྱེ་ཡིན་པར་
ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྩ་
བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོམ་པོའ་ིལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་
ཆར་གཏོགས་ཀི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ཕམ་པའི་སྦྱོར་ལྟུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་དྱེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
གསུམ་པ་ལ། དྱེས་དྱེ་ལས་རང་དོན་དུ་ིན་གཅིག་ལ་ལན་གངས་གསུམ་དུ་བརྐུས་ནས་མཐར་རིན་ཐང་ཚང་
བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། དྱེས་དྱེ་ལས་རང་དོན་དུ་
ིན་གཅིག་ལན་གངས་དུ་མར་བརྐུས་ནས་མཐར་རིན་ཐང་ཚང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། 
ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེ་དྱེ་ཡིན་པར་ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེས་དྱེ་ལས་རང་དོན་དུ་རིན་
ཐང་མ་ཚང་བའི་ནོར་ལན་དུ་མར་བརྐུས་པ་ལས་མཐར་རིན་ཐང་ཚང་ཡང་ལྟུང་བ་ཕ་མོ་རྱེ་རྱེ་བསྱེད་པ་ལས་
ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བར་བཤད་པ་ལ་འབྲྱེལ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སྟྱེ། ཕུང་པོ་ལས་རྐུ་ན་ལན་རྱེ་རྱེ་ཞིང་
བསླངས་པ་ཐ་དད་དོ་ཅྱེས་གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 
ལྟུང་བ་ཕ་མོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སྟྱེ། དངས་མ་ཐག་པའི་ལུང་དྱེའི་ཕིར་རོ། བཞི་པ་ལ།  
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༼༡༠༨༽ 
བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ནོར་བདག་མི་བཅུ་ཐམ་པ་ལས། རང་དོན་དུ་སྦྱོར་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རིན་ཐང་ཚང་
བའི་དངོས་པོ་དགུ་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་
ན་དྱེར་ཐལ། དྱེས་དྱེ་ལས་རང་དོན་དུ་སྦྱོར་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རིན་ཐང་ཚང་བའི་དངོས་པོ་དུ་མ་མ་བིན་པར་
བསླངས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེ་ཡོད་པར་
ཐལ། དྱེས་ནོར་བདག་མི་བཅུ་ཐམ་པ་ལས་རང་དོན་དུ་རིན་ཐང་ཚང་པའི་དངོས་པོ་བཅུ་ཐོབ་ན་ཕམ་པ་འབྱུང་
བར་བཤད་པ་འཐད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། སྱེ་པོ་མང་པོའ་ིརས་བརྐུས་གང་གི་ཚེ། རྱེ་རྱེའི་སྐལ་བས་
རིན་ཐང་ཚང་བ་རླག །ཅྱེས་གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། དྱེ་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཆར་གཏོགས་ཀི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་ལས་
ཡངས་པའི་ྱེས་པ་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེས་དྱེ་ལས་རང་དོན་དུ་རིན་ཐང་ཚང་བའི་དངོས་པོ་བཅུ་ཐོབ་
པའི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་དྱེ་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་དངོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། གསུམ་བརྒྱ་བའི་ལུང་དྱེའི་ཕིར་
རོ། དྱེ་བཞིན་དུ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་བཅུ་ཐམ་པའི་ནོར་བདག་མི་གཅིག་ལ་རིན་ཐང་ཚང་བའི་དངོས་པོ་གཅིག་
ཐོབ་པ་ནས་དགུ་ཐོབ་པའི་བར་གི་ལྟུང་བ་རྣམས་ཀང་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། རྐུ་མཁན་གི་གངས་
དང་ 
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༼༡༠༩༽ 
མམ་པའི་རིན་ཐང་ཚང་པའི་དངོས་པོ་མ་ཐོབ་པའི་ཕིར། བརྐུ་མཁན་གི་གངས་དང་མམ་པ་ཐོབ་ན་ཕམ་པར་
འགྱུར་ཏྱེ། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། སྱེ་བོ་མང་པོས་གང་ཚེ་བརྐུ་བྱེད་ན། དྱེ་ཚེ་རང་སྐལ་རིན་གིས་རྣམ་པར་གཞག་
ཅྱེས་དང་། མདོ་རྩ་བ་ལས། དབྲལ་བར་བ་བ་དུ་མ་ིད་ཡིན་ན། དྱེའི་ཆ་སོ་སོའ།ོ རྐུན་པོ་རྣམས་ཀང་ངོ་། ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་མཚོན་ནས་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་བཅུ་ཐམ་པས་ནོར་བདག་མི་བཅུ་ཐམ་པ་ལ་རྐུན་ཕམ་
པ་འབྱུང་བ་ལ་རིན་ཐང་ཚང་བའི་དངོས་པོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཐོབ་དགོས་ཏྱེ། དྱེའི་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་ལ་རྐུ་བྱེད་ཀི་དགྱེ་
སློང་རྱེ་རྱེས་ཀང་ནོར་བདག་གི་གངས་དང་མམ་པའི་རིན་ཐང་ཚང་པའི་དངོས་པོ་རྱེ་རྱེ་ཐོབ་དགོས་པས་སོ། 
དམ་བཅའ་ལྔ་པ་ལ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་རང་དོན་དུ་སྦྱོར་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྐུ་བ་རྐུ་བྱེད་གིས་ཀ་ལ་
བལྟོས་པའི་རིན་ཐང་ཚང་བའི་དངོས་པོ་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་སྦྱོར་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་པ་ཆོས་ཅན། 
དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེ་འདའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དྱེ་འདའི་སྦྱོར་ལྟུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་དྱེ་ཡིན་པར་ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་འདའི་ཕམ་པ་བསྱེད་པ་ལ་དྱེ་འདའི་
ཕམ་པའི་སྦྱོར་བ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྱེ་མ་བིན་ལྱེན་གི་
ཕམ་པའི་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་མ་བིན་ 
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༼༡༡༠༽ 
ལྱེན་གི་ཕམ་པའི་སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་
པ་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་ཚང་བའི་ཚད་ནི། མདོ་རྩ་བ་ལས། ཀ་ཀ་ནི་བཞི་ལ་མ་ཤ་ཀའོ། ལྔ་ིད་ནི་ཀར་ཤ་པ་ནའི་
བཞི་ཆའི་དཔྱེ་ཡིན་ཏྱེ། །གང་ན་དྱེའི་ཚིགས་ིད་ི་ཤུ་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་རྟྱེན་ནས་སོ། །བརྐུ་བའི་གནས་དང་། དུས་
ཀི་རྩི་བ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཆྱེ་བ་ིད་ཀི་རིན་ཐང་གདབ་པར་མི་ནུས་པ་ནི་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པ་ིད་
དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པས་བསྟན། །དྱེའི་དོན་ཡང་ཀར་ཤ་པ་ནའི་བཞི་ཆའི་ཚད་དང་མམ་པའི་དངོས་པོ་ནི་རྣམ་
པ་ཀུན་ཏུ་མ་བིན་ལྱེན་ཀི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་གི་ཚད་ཡིན་ཞིང་ཀར་ཤ་པ་ནའི་བཞི་ཆའི་རིན་ཐང་གི་
ཚད་ལ་ཆུང་ཚད། འབྲིང་ཚད། ཆྱེ་ཚད་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལུང་གཏམ་གི་གཞི་ལས། བཙུན་པ་མ་ཤ་
ཀ་གསུམ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བར་མཆིས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ། །ཡོད་དྱེ་ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། །མ་ཤ་
ཀ་གསུམ་ནི་ཀར་ཤ་པ་ནའི་བཞི་ཆའི་ཚད་དུ་བས། དྱེའི་ཚེ་མ་ཤ་ཀ་བཅུ་གིས་ཀར་ཤ་པ་ནི་རང་གི་རིན་ཐང་
གི་ཚད་དུ་བྱེད་དགོས་པས། གསུམ་ིད་ནི་ཀ་ཤ་པ་ནི་བཞི་ཆའི་ཚད་ཡིན་ནོ། །གང་ན་དྱེའི་ཚིགས་ིད་བཅུ་
གིས་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་རྟྱེན་ནས་སོ། །ཞྱེས་པའི་གཞུང་ཅིག་ཐོབ་བོ། །ཀ་ཀ་ནི་ཞྱེས་བ་བ་ནི་འགོན་བུ་ི་ཤུའི་རིན་
ཐང་གི་ཚད་དང་། །མ་ཤ་ཀ་ནི་འགོན་བུ་ 
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༼༡༡༡༽ 
བརྒྱད་ཅུའི་རིན་ཐང་གི་ཚད་ཡིན་པར་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་གསུངས་སོ། །དྱེས་ན་འགོན་བུ་བརྒྱད་ཅུ་ཕག་
གསུམ་མམ། དྱེ་དང་རིན་ཚད་མམ་པའི་དངོས་པོ་ནི་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་ཆུང་ཚད་
ཡིན་ནོ། །འབྲིང་ཚད་ལ་འབྲིང་གི་ཆུང་ཚད་འབྲིང་གི་འབྲིང་ཚད་འབྲིང་གི་ཆྱེ་ཚད་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། མ་ཤ་
ཀ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཀར་ཤ་པ་ནའི་ཚད་དུ་བྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེའི་བཞི་ཆ། མ་ཤ་ཀ་བཞི་ནི་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་
གི་ཚད་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་ཚེ་མ་ཤ་ཀ་བཞི་ནི་ཀར་ཤ་པ་ནའི་བཞི་ཆའི་ཚད་ཡིན་པས་སོ། །གིས་པ་འབྲིང་གི་འབྲིང་
ཚད་ནི། མ་ཤ་ཀ་ི་ཤུ་ལ་ཀར་ཤ་པ་ནའི་ཚད་དུ་བྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེའི་བཞི་ཆ་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ནི་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་
རིན་ཐང་གི་ཚད་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེའི་ཚེ་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ནི་ཀར་ཤ་པ་ནའི་བཞི་ཆའི་ཚད་ཡིན་པས་སོ། །མདོ་རྩ་བར་མ་ཤ་
ཀ་ལྔ་གསུངས་པ་ཡང་འདིའི་སྐབས་དང་འབྲྱེལ་ལོ། །གསུམ་པ་འབྲིང་གི་ཆྱེ་ཚད་ནི། མ་ཤ་ཀ་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་
ལ་ཀར་ཤ་པ་ནའི་ཚད་དུ་བྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེའི་བཞི་ཆ་མ་ཤ་ཀ་བརྒྱད་ནི་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་གི་ཚད་ཡིན་
ཏྱེ། དྱེའི་ཚེ་མ་ཤ་ཀ་བརྒྱད་ནི་ཀར་ཤ་པ་ནའི་བཞི་ཆའི་ཚད་ཡིན་པས་སོ། །ཐོག་མཐའ་གིས་པོ་འདི་ནི་རྒྱ་ཆྱེར་
འགྱེལ་ལས། །ལ་ལར་ནི་མ་ཤ་ཀ་བཅུ་དྲུག་ིད་ལ་ཀར་ཤ་པ་ནི་གཅིག་ཡིན་ལ། ལ་ལར་ནི་མ་ཤ་ཀ་སུམ་ཅུ་རྩ་
གིས་ིད་ལ་ཀར་ཤ་པ་ནི་གཅིག་ཡིན་པས་ཞྱེས་གསུངས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ།  
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༼༡༡༢༽ 
གསུམ་པ་ཆུང་འབྲིང་ཆྱེ་གསུམ་གི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་ཆྱེ་ཚད་ནི་ཡུལ་དུས་གང་དུ་མ་ཤ་ཀ་བཞི་བཅུ་ལ་ཀར་ཤ་པ་
ནའི་ཚད་དུ་བྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ། དྱེའི་བཞི་ཆ་མ་ཤ་ཀ་བཅུ་ནི་དགྱེ་སློང་ལ་ཕམ་པ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ལ་མ་བིན་ལྱེན་
གི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་གི་ཚད་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་ཚེ་མ་ཤ་ཀ་བཅུ་ནི་ཀར་ཤ་པ་ནའི་བཞི་ཆའི་ཚད་ཡིན་པས་
སོ། །འདི་ནི་ལུང་གཏམ་གི་གཞི་ལས་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བ་མཆིས་
སམ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཡོད་དྱེ། གང་ན་མ་ཤ་ཀ་བཞི་བཅུ་ལ་ཀར་ཤ་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནའོ། ཞྱེས་གསུངས་
པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་གནས་སྐབས་ལྔ་ལས། དང་པོའ་ིཚེ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་སོགས་ཀིས་མ་ཤ་ཀ་སུམ་
ཙམ་བརྐུས་པས་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་དང་། གིས་པའི་ཚེ་གསུམ་ཙམ་བརྐུས་པ་ལ་དྱེ་མི་འབྱུང་བར་བཞི་བརྐུས་
པས་ཕམ་པར་འགྱུར། གསུམ་པའི་ཚེ་བཞི་བརྐུས་པས་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བར་ལྔ་བརྐུས་པས་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་
སོགས་རིགས་སྒྲྱེའོ། དྱེས་ན་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་གི་ཚད་ཀི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་
ལྔ་ཡོད་དྱེ། རིན་ཐང་ཆུང་ཚད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕམ་པ་འབྲིང་གི་ཆུང་ཚད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕམ་པ་
འབྲིང་གི་འབྲིང་ཚད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕམ་པ། འབྲིང་གི་ཆྱེ་ཚད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕམ་པ། རིན་ཐང་
ཆྱེན་པོའ་ིདབང་དུ་བས་པའི་ཕམ་པ་རྣམས་སོ། །དང་པོ་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ཀར་ཤ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་
བའི་དུས་སུ་ 
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༼༡༡༣༽ 
དྱེའི་བཞི་ཆའི་ཚད་ཀི་མ་ཤ་ཀ་གསུམ་བརྐུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕམ་པ་ལྟ་བུ། གིས་པ་ནི། ཀར་ཤ་པ་ནི་མང་
བའི་དུས་སུ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་མ་ཤ་ཀ་བཞི་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། ཀར་ཤ་པ་ནི་མང་
ཉུང་འབྲིང་པའི་དུས་སུ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། ཀར་ཤ་པ་
ནི་དཀོན་ལ་གཏོགས་པའི་དུས་སུ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་མ་ཤ་ཀ་བརྒྱད་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་ལྟ་བུ། ལྔ་པ་ནི། 
ཀར་ཤ་པ་ནི་ཤིན་དུ་དཀོན་པའི་དུས་སུ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་མ་ཤ་ཀ་བཅུ་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་ལྟ་
བུའོ། །འདི་དག་ལ་དུས་དང་ཚེ་སྦྱར་ནས་རྩི་པ་གལ་ཆྱེ་ཡིས། ཁ་ཡངས་ལ་བཏང་ན་འཇུག་པ་འཆོལ་ྱེར་ཡོད། 
དྱེ་ལྔའི་ནང་ནས་གང་གཙོ་ཆྱེ་སམ་ན། ཁ་ཅིག་འབྲིང་གི་འབྲིང་ཚད་གཙོ་ཆྱེ་གསུངས་པ་བྱུང་འདུག་ཀང་། ཡུལ་
དུས་དང་སྦྱར་ནས་རྩི་བ་མ་གཏོགས། ལྔ་པོ་དྱེ་ལ་གཙོ་ཆྱེ་ཆུང་འཆད་མི་རིགས་སོ། །འབྲིང་གི་འབྲིང་ཚད་ཀི་
ཚེ་འགོན་བུ་བཞི་བརྒྱའི་ཚད་དང་མམ་པའི་དངོས་པོ་མ་བིན་ལྱེན་གི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བའི་ཚད་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་ཚེ་
དྱེ་ཀར་ཤ་པ་ནིའི་བཞི་ཆའི་ཚད་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་ཚེ་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ཀར་ཤ་པ་ནའི་བཞི་ཆའི་ཚད་
ཡིན་པ་གང་ཞིག མ་ཤ་ཀ་རྱེ་རྱེ་འགོན་བུ་བརྒྱད་ཅུའི་ཚད་དུ་བྱེད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ཀ་ཀ་ནི་
བཞི་ལ་ནི་མ་ཤ་ཀ་གཅིག་སྟྱེ། འགོན་བུ་བརྒྱད་ཅུའི་རིན་ཐང་གི་མིང་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་ 
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༼༡༡༤༽ 
གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དྱེའི་ཕིར་ན། བོད་འདིར་འབྲུ་མང་བའི་དུས་སུ་ནས་ཁལ་བཞི་ཙམ་བརྐུས་ན་
ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་གི་ཚད་ཚང་སྟྱེ། འབྲུ་མང་བའི་དུས་སུ་འགོན་བུ་ལྔ་ཙམ་རྱེ་ལ་ནས་བྲྱེ་རྱེའི་རིན་ཐང་
རིགས་པས་སོ། །དྱེས་མཚོན་ནས་འབྲུ་དཀོན་པའི་དུས་སུ་ནས་ཁལ་གིས་ཙམ་དང་། མུ་གྱེ་ལ་སོགས་པའི་
དུས་སུ་ནས་ཁལ་ཕྱེད་ཙམ་ལ་ཡང་རིན་ཐང་ཚང་བས་དྱེ་ཙམ་བརྐུས་ན་ཡང་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ། །རིན་
ཐང་མ་ཚང་བ་བརྐུས་ན་ཡང་མ་བིན་ལྱེན་གི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། རིན་ཐང་མ་ཚང་བའི་ལྟུང་བ་ཕལ་ཆྱེར་ནི་ཕམ་
པའི་ཆར་གཏོགས་ཀི་སོམ་པོ་དང་། ཕ་མོ་འགའ་ཞིག་ནི་ྱེས་བས་ཡིན་ནོ། །ལྟུང་བ་འདི་ནི་ཀུན་ལ་འབྱུང་ྱེ་
ཞིང་། འབྱུང་ཚུལ་ཡང་རྣམ་གངས་མང་ལ་ཤྱེས་དཀའ་བ་ཡིན་པས་འཕང་ཆྱེན་འདི་ལ་ཀུན་གིས་བཟབ་འཚལ་
ལོ། །འོ་ན་མངོན་སུམ་དུ་ཕོགས་པ་འདི་བརྐུས་པ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞྱེ་ན། མི་གཞན་གི་
རིན་ཐང་ཚང་བ་ཡིན་ཆད་ཀི་ནོར་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་ནས་རང་གིས་བདག་གིར་བས་ན་དགྱེ་སློང་ལ་ཕམ་པ་
དང་། དགྱེ་ཚུལ་ལ་ཕམ་འདའི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་སྟྱེ། སུམ་བརྒྱ་པར། མངོན་སུམ་ཕོགས་པའང་དྱེ་དང་འད། ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། གོང་དུ་ནས་ཁལ་ཕྱེད་ལ་སོགས་པ་རིན་ཐང་གི་ཚད་དུ་བཤད་པ་དྱེ་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བའི་རིན་
ཐང་གི་མ་མཐའི་ཚད་ཡིན་པས། དྱེ་ལས་ལྷག་པ་མི་གཞན་གི་ཡོ་བྱེད་དང་། ཡུལ་མཁར་ 
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༼༡༡༥༽ 
ཞིང་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་ཕོགས་པ་དང་། གཡོ་ཐབས་སུ་འཇབས་བུས་བདག་གིར་བས་ན་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་
ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས། གཞན་ཡང་རིན་གཞལ་དུ་མྱེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་རབ་གྱེགས་བམ་ལ་
སོགས་པ་ཕོགས་པའི་མ་བིན་ལྱེན་བས་ན་ཡང་ཚད་ལས་ཀང་ཕམ་པ་ལི་བར་འབྱུང་། མཆོད་པ་དང་། ཀླག་པ་
ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ན་ྱེས་བས་ཙམ་དུ་བཤད་དོ། །མ་བིན་ལྱེན་གི་རིན་ཐང་གི་ཚད་ཅྱེས་པ་མཁས་པ་
རྣམས་ཀི་ཞལ་སོར་རླུང་ལྟར་གགས་ཀང་ཚིག་ཅུང་ཟད་སོམ་ཡོར་དུ་འགོ་སྟྱེ། མ་བིན་ལྱེན་སི་ལ་རིན་ཐང་གི་
ཚད་བརྩི་མི་དགོས་པས་སོ། །དྱེས་ན་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པའམ་དྱེའི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་གི་ཚད་ཅྱེས་
ཞིབ་ཆ་སྦྱར་ན་ལྱེགས་སམ་སམ། མ་བིན་ལྱེན་གི་ལྟུང་བ་ཙམ་འབྱུང་བའི་ཚད་ལ་རིན་ཐང་ངྱེས་པ་མྱེད་ཅིང་། 
རྱེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆྱེ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་རྩ་ལྟུང་འཁྲུལ་སྤོང་ལས། དྱེ་ལ་རིན་ཐང་ནི་ནང་མ་གཅིག་འགངས་
པའི་ཁ་ཟས་བས་ན་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པའི་བར་དུ་གྱུར་པ་ཕན་ཆད་ཀི་ལོངས་སོད་དྱེ། ཅྱེས་གསུངས་པའི་
དགོངས་པ་རྱེས་འཇུག་ལ་ཐུགས་བརྩྱེ་བས་སོད་པ་དོག་ཕོགས་ནས་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །འདུལ་འཛིན་དག་
གཡོས་སུ་བས་པའི་ཁ་ཟས་རིན་ཐང་གི་ཚད་དུ་མི་བཞྱེད་པ་ནི་འདུལ་བ་རང་རྐང་དང་མཐུན་ཏྱེ། མདོ་རྩ་ལས། 
ཟན་དོན་དང་། འབྲས་ཆན་དང་། ཕྱེ་དང་། ་ཤ་ 
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༼༡༡༦༽ 
དང་། ཤ་དང་། འཁུར་བ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་སོམ་གཞི་མྱེད་པ་ནོད་པའོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་དུ་
འདུལ་ལུང་དངས་པ་ལས། དགྱེ་སློང་གི་བསོད་སོམ་འབྲས་ཆན་གཞི་མྱེད་པ་བསླངས་ནས་འགོད་པ་སྱེས་པ་
དང་། བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ་ྱེས་པ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། འདིར་ཁ་ཅིག མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་ན། བརྐུ་འམ་བརྐུར་བཅུག་པ་དག་གིས་སོ། 
མངགས་པས་ཀང་ངོ་། ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་ན། མ་
བིན་པའོ། །མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྐུ་སྱེམས་ཀིས་
ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་མ་བིན་ལྱེན་གི་རྩ་ལྟུང་ཡིན་ན། རྐུ་སྱེམས་ཀིས་སོ། །ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ལྟུང་བ་
ཡིན་པས་ཁྱབ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གི་མིའི་ནོར་རྐུ་སྱེམས་ཀིས་མ་བིན་པར་བསླངས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། 
མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའོ། །དྱེར་འདུ་ཤྱེས་པས་སོ། །ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་
ཁྱབ། མིའི་རྒྱུད་ཀི་སོགས་དངས་མ་ཐག་པ་དྱེའི་དངོས་བསྟན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་ན། ནོར་བདག་མིའི་ནོར་ལ་མིའི་
ནོར་དུ་འདུ་ཤྱེས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། བཅས་ལན་དགྱེ་
སློང་གིས་སྔགས་ཀི་མཐུས་མིའི་ནོར་ཚུར་བཀུག་སྟྱེ་རང་གི་མིག་ལམ་ 
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༼༡༡༧༽ 
དུ་སྣང་ནས་ཐོབ་བློ་སྱེས་པའི་ཕམ་པ་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་
ན་དྱེ་དྱེར་ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། གསང་སྔགས་དག་གིས་རྐུ་བ་བརྐུ་བྱེད་ན། །རང་གི་
མིག་སྔར་སྣང་ན་དྱེ་བརྐུས་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེའི་
དངོས་བསྟན་གི་ཕམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བརྐུའམ་བརྐུར་བཅུག་པ་དག་གིས་སོ། །ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་
ཕམ་པ་ཡང་མ་ཡིན། མངགས་པས་ཀང་ངོ་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ཕམ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་མ་
གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། དགྱེ་སློང་རང་གི་ལུས་ཀི་སོ་ནས་བརྐུས་པ་དང་བརྐུར་བཅུག་པའི་ལྟུང་བ་གང་རུང་མ་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་རང་གི་སྔགས་ཀི་མཐུས་གཞན་གི་ནོར་བཀུག་ནས་བརྐུས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
གིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། གཞན་ལ་མངགས་ནས་བརྐུར་བཅུག་པ་དང་། བརྐུས་པ་གང་རུང་གི་ལྟུང་བ་མ་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་རང་གི་སྔགས་ཀི་མཐུས་གཞན་གི་ནོར་བཀུག་ནས་བརྐུས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་
ཕིར། གིས་པ་ལ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་མ་ཤ་ཀ་གསུམ་བརྐུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་
ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་དྱེར་ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ལུང་གཏམ་གི་གཞི་ལས། 
བཙུན་པ་མ་ཤ་ཀ་གསུམ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། བཀའ་སྩལ་བ། ཡོད་དྱེ་ཅྱེས་པ་ 
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༼༡༡༨༽ 
གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། མ་ཤ་ཀ་ལྔ་འམ། ལྔ་ལས་ལྷག་པ་གང་རུང་བརྐུས་པའི་
ལྟུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྱེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་གཞུང་ཚིག་གིས་དངོས་སུ་གྲུབ། གསུམ་པ་ལ། བཅས་ལན་
དགྱེ་ཚུལ་གིས་མིའི་ནོར་རིན་ཐང་ཚང་བ་རྐུ་སྱེམས་ཀིས་བརྐུས་པའི་རྩ་ལྟུང་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། 
མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། བཅས་ལན་དགྱེ་ཚུལ་གིས་རྐུ་སྱེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་མ་བིན་ལྱེན་གི་རྩ་
ལྟུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེ་དྱེར་ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བཅས་ལན་དགྱེ་
ཚུལ་ལ་མ་བིན་ལྱེན་གི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། མདོ་རྩ་བའི་དངོས་
བསྟན་གི་མ་བིན་ལྱེན་གི་རྩ་ལྟུང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་རུང་གི་མ་བིན་
ལྱེན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟྱེ། མདོ་རྩ་བའི་དངོས་བསྟན་གི་སྐབས་ཐོབ་ཀི་ལྟུང་བ་
ཡིན་ན། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་རུང་གི་ལྟུང་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ལ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་སྒྲ་མི་
སན་པའི་མིའི་ནོར་རྐུ་སྱེམས་ཀིས་བརྐུས་པའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་
ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་དྱེར་ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པའི་ཆར་གཏོགས་ཀི་སོམ་པོ་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དཔྱེར་ན་བང་གི་སྒྲ་མི་སན་པ་རྣམས་ཀི་རས་བརྐུས་པ་བཞིན་སྟྱེ། གལ་ཏྱེ་
རྐུ་སྱེམས་མྱེད་ན་ 
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༼༡༡༩༽ 
དྱེའི་ཚེ་ལྟུང་བ་མྱེད་དྱེ། བདག་གི་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྱེ་རྐུ་སྱེམས་བསྱེད་པར་བྱེད་ན་ྱེས་པ་སོམ་པོར་
འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། མིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ནོར་
བརྐུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིས་བདག་ཏུ་
མ་བཟུང་བའི་ནོར་བརྐུས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སྒྲ་མི་སན་པའི་མིའི་ནོར་བརྐུས་པའི་ལྟུང་བ་གང་ཞིག 
སྒྲ་མི་སན་པའི་མི་ལ་ནོར་ལ་འཛིན་བདག་མྱེད་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གྲུབ་སྟྱེ། མདོ་རྩ་བ་ལས། བང་གི་སྒྲ་མི་སན་ན་
ནི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མྱེད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་ལ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གི་ནོར་བདག་མིའམ་
མི་མ་ཡིན་གང་ཡིན་ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ངང་ནས་དོན་ལ་མིའི་ནོར་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་
ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། མདོ་རྩ་བའི་དངོས་བསྟན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟྱེ། མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་
པ་ཡིན་ན། གཞི་བསམ་སྦྱོར་བ་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཀུན་ཚང་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གོང་དུ་མ་གྲུབ་ན། 
དྱེར་ཐལ། མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། 
དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནོར་བདག་མིའི་ནོར་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ནོར་བདག་མིའི་ནོར་ལ་
མིའི་ནོར་དང་མི་མ་ཡིན་གི་ནོར་གང་ཡིན་ཐྱེ་ཚོམ་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ 
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༼༡༢༠༽ 
ཕིར་ཏྱེ། མ་གྲུབ་ན་དྱེ་དྱེར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། སུམ་བརྒྱ་བར། ནོར་གི་བདག་པོ་མི་འམ་རི་དྭགས་
ཞྱེས། ངྱེས་པ་མྱེད་ན་དངོས་པོའ་ིདབང་གི་གཞག །ཡིད་གིས་གྱུར་ན་ངྱེས་དང་འད་བར་གཞག །ཅྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་འདིར་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་ལ། གང་ལས་བརྐུ་བའི་ནོར་བདག་རང་
ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་ཅིང་ནོར་ཐ་དད་པའི་མ་ཡིན་པ། སྒྲ་མི་སན་པ་མ་ཡིན་པ་ཅིག་དགོས། གང་བརྐུ་བའི་དངོས་པོ་
ནི། ནོར་བདག་དྱེས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ། རིན་ཐང་ཚང་བ། གཡོས་སུ་བས་པའི་ཁ་ཟས་དང་། དུར་ཁོད་ཀི་རོའ་ི
རས་ལྟ་བུ་དམན་པའི་རས་མ་ཡིན་པ་ཅིག་དགོས་ཏྱེ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གི་རང་དང་ནོར་ཁ་ཅིག་པ་དང་། སྒྲ་
མི་སན་པའི་ནོར་དང་། བདག་པོ་མྱེད་པའི་གཏྱེར་ལ་སོགས་པ་དང་། རིན་ཐང་མ་ཚང་བ་དང་། དམན་པའི་རས་
རྣམས་བརྐུས་པ་ལ་སོམ་པོ་འབྱུང་བ་ལས་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་བསམ་
པའི་ཡན་ལག་ལ་སིར་བཏང་མིས་བདག་དུ་བཟུང་བ་ལ་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་འདུ་ཤྱེས་མ་འཁྲུལ་བ། ཀུན་སློང་
སྦྱོར་བ་ནས་མཐར་ཐུག་གི་བར་ལ་རང་དོན་དུ་རྐུ་སྱེམས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་དགོས་ཏྱེ། རང་གི་ནོར་ལ་གཞན་གི་
ནོར་དུ་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་། གཞན་གི་ནོར་ལ་རང་གི་ནོར་དུ་འདུ་ཤྱེས་པ་སོགས་འདུ་ཤྱེས་འཁྲུལ་པ་དང་། ཀུན་
སློང་རང་དོན་དུ་མ་ཡིན་པར་མཆོད་པའི་དོན་དུ་བརྐུ་བ་དང་། ཀུ་ 
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༼༡༢༡༽ 
རྱེ་བཞད་གད་ལ་སོགས་པ་དང་། ཆུད་བསྱེན་པ་དང་། ནོར་བདག་ལ་ངན་བས་པའི་བསམ་པས་བརྐུ་ན་རིན་
ཐང་ཚང་ན་སོམ་པོ་ལས་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། སྦྱོར་བའི་ཡན་ལག་ལ་རང་གི་སམ། གཞན་ལ་བཅོལ་ཀང་
རུང་། མཐུ་དང་འཇབ་བུ་གང་རུང་གིས་མ་ནོར་བར་བརྐུ་བར་རྩོམ་པ་ཡིན་ཏྱེ། དར་ཡུག་བརྐུ་པར་རྩོམ་རྒྱུ་རས་
ཡུག་བརྐུས་པ་སོགས་ལ་སོམ་པོ་ལས་ཕམ་པ་མི་སྱེ་བའི་ཕིར། མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་ལ། གནས་ནས་
སྤགས་དགོས་པ་རྣམས་ལ་གནས་ནས་སྤགས་ཏྱེ་ཐོབ་བློ་སྱེས་པ་དང་། གནས་ནས་སྤགས་སུ་མི་རུང་བ་ཁང་
ཞིང་སོགས་དང་། རས་ཀི་དངོས་པོ་ཤིན་དུ་ཆྱེ་བ་མི་ཐག་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཐོབ་བློ་ཙམ་སྱེས་པས་ཆོག་སྟྱེ། དྱེ་
དག་གི་ཚེ་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁ་ཅིག གནས་ནས་སྤགས་དགོས་པ་རྣམས་ལ་ཐོབ་བློ་ཡོད་ཀང་
གནས་སྤགས་མྱེད་ན་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་གསུངས་པ་ནི་བརྟག་པར་བ་སྟྱེ། སུམ་བརྒྱ་པར། དུད་འགོ་གྱུར་པ་
བཅིངས་ལས་བརྐུ་བ་ན། །བཅིངས་བཀྲོལ་ཙམ་གི་བརྐུས་པར་ཤྱེས་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདི་མི་འཐད་
པར་ཐལ། བཅས་ལན་རབ་བྱུང་གིས་དུད་འགོ་བཅིངས་པ་བརྐུ་བ་ན་བཅིངས་པ་བཀྲོལ་བ་ཙམ་གིས་བརྐུས་
པར་མ་སོང་བའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེས་དྱེ་བརྐུ་བ་ན་རྐུ་བའི་དུད་འགོ་དྱེ་གནས་ནས་མ་སྤགས་པ་གང་ཞིག རྐུ་བའི་དུད་
འགོ་དྱེ་ནི་གནས་ནས་སྤག་ཏུ་ཡང་རུང་ཞིང་གནས་ 
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༼༡༢༢༽ 
ནས་སྤགས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ཁས། དང་པོ་གྲུབ་སྟྱེ། རྐུ་བའི་དུད་འགོ་དྱེ་བཅིངས་པ་བཀྲོལ་བ་ཙམ་
ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གཞུང་གིས་གྲུབ། གཞན་ཡང་མ་བིན་ལྱེན་གི་ལྟུང་བའི་རིགས་རྣམ་གངས་མང་སྟྱེ། 
བཅས་ལན་རབ་བྱུང་གིས་རྒྱལ་པོའ་ིཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པའི་སར་ཕིན་ན་རང་གི་ཆོས་གོས་དང་ལམ་
རྒྱགས་དང་། གཞན་གིས་མཆོད་པ་དང་། སྱེས་སུ་བསྐུར་བའི་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས། གཞན་དངོས་
པོ་ཀུན་ལ་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ལ། གལ་ཏྱེ་ཕིར་ལོག་པའམ། ལམ་གཞན་ལ་འཁྱོགས་ནས་ཤོ་གམ་གིས་
ཡུལ་དྱེ་འདས་པའི་སར་སླྱེབས་ན་རིན་ཐང་ཚང་ན་དངོས་གཞི་དང་། མ་ཚང་ན་ྱེས་བས་ཕ་མོའ་ིལྟུང་བ་འབྱུང་
སྟྱེ། མདོ་རྩ་ལས། ཤོ་གམ་ནི་ས་ལས་འདས་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པ་དང་བཅས་པས་འགོ་
བར་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དགྱེ་སློང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལན་པས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་ཤོ་གམ་གི་
ལས་རལ་ན་ཕམ་པའི་ལྟུང་བ་མྱེད་དྱེ། རྒྱལ་པོ་ནི་ས་ལ་དབང་བ་ཡིན་གིས། ནམ་མཁའ་ལ་མི་དབང་བས་
སོ། །འདིའི་རྒྱབ་རྟྱེན་དུ་ལུང་དངས་པ་ལས། སོམ་པོ་འབྱུང་བར་གསུངས་སོ། །འདིར་ཀུན་མཁྱྱེན་ནམ་བསོད་
ཆྱེན་པོས། ཤོ་གམ་དྱེས་གྲུ་བཙས་དང་ལ་བཙས་བཟུང་བའི་རས་དང་། གནས་ག་དང་། ལས་བཅོལ་བའི་ག་
རྣམས་ལ་ 
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༼༡༢༣༽ 
མཚོན་ནོ། །འདི་དག་ལ་ཡན་ལག་ཚང་ན་ཕམ་པ། མ་ཚང་ན་སོམ་པོ་དང་། ྱེས་བས་ཅི་རིགས་པར་འགྱུར་
བས་གནས་འདི་ལ་ཚུལ་ཁིམས་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པར་བའོ། །གཞན་ོ་ཚོང་དང་། རང་གཞན་གི་
ཞིང་ལ་ཆུ་གཏོང་འགོག་དང་། བུན་འགྱེད་དང་། བཤགས་འགྱེད་པའི་གནས་སུ་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་སོ་མང་ཞིང་
འབྱུང་ྱེའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་བླང་དོར་གི་གནད་སིང་པོ་བསྡུས་པའི་བསླབ་བ་གདུལ་བ་ལ་བརྩྱེ་བས་གནང་
བ་རྱེས་སུ་ཡིད་རང་བ་ལགས། འོན་ཀང་དོགས་པ་འདི་དག་ཞུ་བར་བ་སྟྱེ། ཤོ་གམ་དང་གྲུ་བཙས་སོགས་མ་
སྤྲད་པས་ཡན་ལག་ཚང་ན་ཕམ་པ་འབྱུང་ཡང་དྱེ་དག་ལ་ཡན་ལག་ཚངས་པའི་སྐབས་མི་སིད་དྱེ། དྱེ་ལ་ཡན་
ལག་གི་གཙོ་བོ་རྐུ་སྱེམས་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཤོ་གམ་སྤྲོད་དགོས་ཀི་ནོར་དྱེ་རང་གི་བདག་ཏུ་བཟུང་བཞིན་
པ་ཡིན་པས་དྱེ་ལ་ནི་བརྐུ་སྱེམས་མི་སིད་གལ་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་ལ་འབུལ་དགོས་ཀི་ཤོ་གམ་གི་ཆ་དྱེ་ལ་རྐུ་སྱེམས་
སྱེས་སོ་སམ་ན། དྱེ་ཡང་རྒྱལ་པོའ་ིལག་ཏུ་མ་བིན་ཞིང་། བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བས་རྐུ་སྱེམས་ཀི་ཐ་སད་མི་ཡོང་། 
ཐ་སད་བས་ན་ཡང་གཞན་གིས་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་ནོར་བརྐུས་པ་ལ་ཕམ་པ་མི་སྱེ་བར་ཡང་ཡང་གསུངས་
པས། འདི་ལ་དོགས་སྱེལ་གི་ལྱེགས་བཤད་བཀའ་སྩལ་པར་འོས་སོ། །གྲུ་བཙས་སོགས་ལ་ཡང་དོགས་པ་
ཡོད་མྱེད་བསྒྲྱེའོ། དྱེ་བཞིན་དུ་ 
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༼༡༢༤༽ 
ཆུ་གཏོང་འགོག་ལས་ཕམ་པ་འབྱུང་ན་དྱེའི་ཚེ་ལོ་ཐོག་ལ་རྐུ་སྱེམས་སྱེས་སམ་ཆུ་ལ་རྐུ་སྱེམས་སྱེས། དང་པོ་ནི། 
མ་ཡིན་ཏྱེ་ལོ་ཐོག་མ་འོངས་པས་ད་ལྟ་བ་རྐུ་རྒྱུ་མྱེད་པའི་ཕིར། ཆུ་ལ་ཡང་རྐུ་སྱེམས་མ་ཡིན་ཏྱེ། འོད་ལན་ལས། 
འདིར་བརྐུ་བ་ནི། ལོ་ཐོག་ལྱེགས་པ་ལ་བརྟྱེན་པ་ཡིན་གིས། ཆུ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཞྱེས་དང་། ཕ་རོལ་གི་འགིབ་
ཞིང་རང་གི་ལོ་ལྱེགས་ལ་དྱེའི་ཚེ་དངོས་གཞིར་འགྱུར་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པས་ཆུ་གཏོང་འགོག་ལས་རང་གི་ལོ་
ལྱེགས་པའི་ཚེ་ལྟུང་བའི་དངོས་གཞི་གྲུབ་པར་བསྟན་པའི་ཕིར། གཞན་དུ་ན་ཞིང་ལ་འབྲུ་ཁལ་བཞི་ཡན་གི་
བསྱེད་འཕྱེལ་ཡོང་བའི་ཆུ་བརྐུས་པའི་བ་བ་གྲུབ་པ་ལས་ཕམ་པ་འབྱུང་རིགས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཆུ་ནི་རྐུ་བའི་
དངོས་པོ་དང་། རྐུ་སྱེམས་སྱེ་བའི་གཞི་ཡིན་པས་སོ། །འདོད་ན་འོད་ལན་གི་ལུང་དངས་མ་ཐག་པ་དྱེ་དང་འགལ་
བར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་ཞུས་ན་དོགས་བསྱེལ་བཀའ་སྩལ་རིགས་སོ། །འདིའི་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ། མདོ་རྩར་
མིའི་རྒྱུད་ཀིས་སོགས་དང་། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། མིའི་རས་སུ་འདུ་ཤྱེས་མི་གཞན་ནོར། །མ་བིན་རིན་ཐང་ཚང་
མིས་བདག་གིར་བྱེད། ཞྱེས་མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ནོར་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་པར་བསྟན་
ནས་དྱེར་མ་ཟད་མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཡིན་པར་འདུ་ཤྱེས་དང་ལན་དགོས་པར་གསུངས་ལ། དྱེ་
ལྟར་ན་གསུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ནོར་གི་བདག་པོ་མིའི་རི་དྭགས་ཞྱེས། ངྱེས་པ་མྱེད་ན་དངོས་པོའ་ིདབང་གིས་
གཞག ། 
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༼༡༢༥༽ 
ཡིད་གིས་གྱུར་ན་དྱེས་དང་འད་བར་གཞག །ཅྱེས་གསུངས་པས། ནོར་བདག་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གང་ཡིན་གི་
ངྱེས་པ་མྱེད་པ་ལ་རྟོག་དཔོད་མ་བཏང་བར་ག་ཚོམ་དུ་བརྐུས་པ་དང་། ནོར་བདག་གང་ཡིན་ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་ཞིང་རིན་
ཐང་ཚང་བའི་དངོས་པོ་བརྐུས་པ་ལ་ཕམ་པ་བསྱེད་པར་འདུལ་འཛིན་དག་བཞྱེད་པར་འགྱུར་བ་འདི་མི་འཐད་
པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཕམ་པ་བསྱེད་པ་ལ་ནོར་བདག་མིའི་རྒྱུད་ཀིས་བཟུང་བ་ལ་བཟུང་བ་ལྟར་དུ་འདུ་ཤྱེས་དང་ལན་
དགོས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། གོང་གི་ལུང་དྱེ་རྣམས་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་ཀང་། མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་
བ་ཡིན་པར་འདུ་ཤྱེས་པས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་ཞུས་ན་འདུལ་འཛིན་དག་དོགས་སྱེལ་ཇི་ལྟར་
གསུངས། འདིའི་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་ལ་སིད་ཚལ་བས་གནས་ནས་སྤག་ཏུ་རུང་བའི་དངོས་པོ་ལ་གནས་
སྤགས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཐོབ་བློ་སྱེས་པ་ཅིག་དགོས་གསུངས་པ་ཡང་ཁྱབ་པ་ཆྱེས་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་དབང་
ཆྱེན་པོ་དག་གིས་གནས་ནས་སྤོག་རུང་ལ་ཡང་ཐོབ་བློ་སྱེས་པ་ཙམ་གི་ཆོག་པ་མང་དུ་ཡོད་པས་སོ། །དྱེ་ལྟར་
ཡན་ལག་རྣམས་ལས། མ་བིན་ལྱེན་ལ་རྐུ་སྱེམས་རང་གཙོ་ཆྱེ་སྟྱེ། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། བརྐུ་བ་ལས་ནི་རྐུ་
སྱེམས་གཙོ་བོ་སྟྱེ། །དྱེ་བས་དྱེ་དང་བྲལ་ན་ྱེས་པ་མྱེད། །ཡན་ལག་ལྷག་མ་མས་པས་ཆུང་བར་འགྱུར། །རྨི་
ལམ་ལ་སོགས་དག་ལ་ྱེས་པ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར།  
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༼༡༢༦༽ 
འདིར་ྱེས་པ་མྱེད་ཀི་དོན་ནི་སྦྱོར་བ་ནས་མཐར་ཐུག་གི་བར་ལ་རྐུ་སྱེམས་མྱེད་ན་ལྟུང་བ་གཏན་མྱེད་ཡིན་
ནོ། །སྦྱོར་བ་དང་འདུ་ཤྱེས་སོགས་ཡན་ལག་འགའ་ཞིག་མས་པས་སོམ་པོ་དང་ྱེས་བས་ཅི་རིགས་པར་
འགྱུར་རོ། །མ་བིན་པ་ལྱེན་པ་དང་། བརྐུ་བ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ཞིང་། དྱེ་ལ་དབྱེ་ན་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་དུ་ཞུ་བ་
དངས་པ་ལས། རྣམ་པ་དྲུག་གསུངས་ཏྱེ། ནན་ཁུགས་ཀིས་བརྐུ་བ། རྒྱུ་ཐབས་ཀིས་བརྐུ་བ། གཏམས་པ་བརྐུ་
བ། ཕིར་སབ་པ་བརྐུ་བ། དང་ན་ཐྱེན་གིས་བརྐུ་བ། ཆོས་བརྐུ་བ་དང་དྲུག དང་པོ་ནི། དབང་ཆྱེ་དང་། སྟོབས་
ཀིས་འཕོག་པའོ། །གིས་པ་ནི། ཆོམ་རྐུན་བས་ཏྱེ་བརྐུ་བ་དང་། དོར་བྱེད་པའི་བརྐུ་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། སྔར་
རང་ལ་གཞན་གི་ནོར་བཅོལ་པ་རྣམས་སླར་བསད་སིའི་སོན་འདིངས་ཤིང་མི་སྤྲོད་པའོ། །བཞི་པ་ནི། རང་གི་
སྔར་གཞན་ལ་བརས་པ་དང་བསིས་པ་རྣམས་སླར་ཡུལ་དྱེ་ལ་བསིན་པ་མི་འཇལ་བ་དང་། བརས་པ་མི་སྤྲོད་
པའོ། །ལྔ་པ་ནི། རས་ཁྱྱེར་བ་མི་སྟྱེར་བ་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་དོ། །དྲུག་པ་ཆོས་བརྐུ་བ་ནི། ལུང་ཞུ་བར་ྱེ་བར་
འཁོར་ཆོས་བརྐུ་བ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
འདིས་ཕམ་པ་མི་བསྱེད་དོ། །ཇི་ཙམ་བརྐུས་ན་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་གི་མ་མཐའི་ཚད་ནི། བོད་འདིར་འབྲུ་
མང་བའི་དུས་སུ་ནས་ཁལ་བཞི་ཙམ་ལྔར་བཤད་པ་ལྟར་རིག་པས་འགྲུབ་ཅིང་། ལུང་ལས་ 
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༼༡༢༧༽ 
ཀང་གསུངས་ཏྱེ། ཆུ་གཏོང་འགོག་ཐད་ཀི་འོད་ལན་ལས། དཔྱེར་ན་ཁལ་བཅུ་གིས་འབྱུང་བ་ལས། དྱེ་ལས་ནི་
ཁལ་བཞི་འགིབ་ལ། དགྱེ་སློང་ལ་ཁལ་བཞི་ལྷག་པར་གྱུར་ན་དྱེ་དག་གི རིན་ཐང་གི་ལྟུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་
གསུངས་སོ། །འདི་ལ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། ཞིབ་ཆ་མ་སྦྱར་བར་ཁ་ཡངས་ལ་ངོས་བཟུང་ན་མི་ལྱེགས་ཏྱེ། 
ནས་ཁལ་བཞི་ཙམ་དགྱེ་སློང་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་གི་ཚད་ཡིན་ན། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ནས་
ཁལ་ཕྱེད་ཙམ་བརྐུས་པ་ལས་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་མྱེད་པར་ཐལ། ནས་ཁལ་བཞི་ཙམ་དྱེ་དགྱེ་སློང་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་
བའི་རིན་ཐང་གི་མ་མཐའི་ཚད་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་སོང་། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། དྱེས་འབྲུ་ཤིན་དུ་དཀོན་པའི་
དུས་སུ་ནས་ཁལ་ཕྱེད་ཙམ་བརྐུས་པ་ལས་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེའི་དུས་སུ་ནས་ཁལ་ཕྱེད་ཙམ་དྱེ་ཕམ་
པ་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་གི་མ་མཐའི་ཚད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། འབྲུ་མང་བའི་དུས་སུ་ནས་ཁལ་བཞི་ཙམ་དྱེ་དྱེ་ཡིན་
པའི་ཕིར། དྱེས་ན་འབྲུ་མང་བའི་དུས་དང་ཉུང་བའི་དུས་སུ་ཞྱེས་ཞིབ་ཆ་མགོར་སྦྱར་ནས་རིན་ཐང་གི་ཚད་ངོས་
འཛིན་པ་ནི་རྩོད་ངོར་བདྱེ་ཞིང་དོན་ལ་བློ་གོས་གཙང་བ་ཡིན་ནོ། །མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་དང་། དྱེའི་སོམ་པོ་
གིས་ལྟུང་བའི་ངོས་ནས་ཕམ་པ་ལི་ཡང་། རྣམ་སིན་གི་ངོས་ནས་སོམ་པོ་ལི་བའི་སྐབས་ཀང་མང་དུ་ཡོད་དྱེ། 
ཡོན་བདག་གིས་དགྱེ་འདུན་ལ་ 
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༼༡༢༨༽ 
བསྱེན་བཀུར་གི་དོན་དུ་རས་དགྱེ་སློང་འགའ་ཞིག་གི་ལག་ཏུ་སྦྱིན་ནས་བསྱེན་བཀུར་བྱེད་རོགས་བཅོལ་བ་དྱེ་
དགྱེ་འདུན་ལ་གསང་ནས་དགྱེ་སློང་ཁ་ཡར་ཡོད་ན་བགོས་པའམ། གཅིག་པུ་ཡིན་ན་རང་གིས་ལོངས་སད་པ་
དྱེའི་ཚེ་སོམ་པོ་ལས་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་སྟྱེ། དྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་མ་ཚོར་བས་རས་དྱེ་ལ་བདག་གིར་བ་བའི་སྱེམས་
མ་སྱེས་པའི་ཕིར། རྣམ་སིན་ནི་ཤིན་ཏུ་ལི་སྟྱེ། ཡོན་བདག་གི་དྱེ་ལྟར་ཕུལ་བའི་རས་དྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་ཕག་ཏུ་
ལོངས་སད་པས་ཕམ་པ་ལས་ལྷག་པའི་ལས་སྟོབས་ལན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་འདུལ་ལུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་བལྟས་པས་
ཤྱེས་སོ། །དྱེས་ན་ཕམ་པ་ལས་ལི་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕམ་པ་ལས་རྣམ་སིན་ལི་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་
ཕིར་ལྟ་བུ་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ངྱེས་པའི་ལན་བའོ། །རིན་ཐང་གི་ཚད་ཀི་ཀར་ཤ་པ་ནི་བ་བ་ནི། དངུལ་ལས་བས་པ་
གཟུགས་སུ་དོད་པ་ཚོང་ཟོང་དུ་བྱེད་པ་ཞིག་གོ་ཅྱེས་པའི་བཤད་ཚོད་ཡོད་འདུག་གོ །གསུམ་པ་སོག་གཅོད་ཀི་
ཕམ་པ་ལ། གྱེང་གཞིའི་དགྱེ་སློང་ནི། དགྱེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོ་དག་ཡིན་ཏྱེ། ཡུལ་སྤོང་བྱེད་དུ་དགྱེ་སློང་རབ་ཏུ་
མང་པོས་མི་འདུག་པའི་ཏིང་འཛིན་སོམ་པས་ལུས་མི་གཙང་བ་རྐང་རུས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་མཐོང་བས་ཡིད་
འབྱུང་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་སྱེད་ལ་ལྷུང་བཟྱེད་ཆོས་གོས་སོགས་སྦྱིན་ཏྱེ་གསོད་དུ་བཅུག་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་པ་
ཡིན་ཏྱེ།  
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༼༡༢༩༽ 
འདུལ་བ་ཚིག་ལྱེ་ལས། དགྱེ་སློང་མི་གཙང་ཡིད་འབྱུང་གང་། །རི་དྭགས་དབྱུག་ཐོགས་ཅྱེས་པས་
བསད། །བསོད་ནམས་ཐོབ་དང་ལྷུང་བཟྱེད་སོགས། །འདོད་པ་དྱེ་བརྟྱེན་བཀླག་པ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་
ཕིར། སྔ་མ་ཁ་ཅིག དགྱེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསླབ་པ་འདི་བཅས་གསུང་བ་ནི་མ་བརྟགས་པའི་ག་ཚོམ་སྟྱེ། 
དགྱེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོ་བསད་ཚར་བའི་རྱེས་སུ་བསླབ་པ་འདི་བཅས་པའི་ཕིར། སུ་ལ་བཅས་ན་དྱེ་ཕིན་ཆྱེད་
ཀི་རྱེས་འཇུག་གི་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བཞྱེད་པས་བཅས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཚིག་ལྱེ་ལས། དྱེ་ནས་
ཕན་ཡོན་བཅུ་གཟིགས་ཤིང་། །སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཕན་བཞྱེད་པས། །བསླབ་པའི་གཞི་ནི་བཅའ་བ་དག །ཐུགས་
རྱེའི་བདག་ིད་ཅན་གིས་མཛད། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡན་ལག་གི་བརྩི་བ་ལ་ཡན་
ལག་ཚང་བ་དང་མ་ཚང་བ་གིས། དང་པོ་ལ་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི། གསོད་པ་པོ་ནི་ཕམ་པ་གསུམ་པ་བཅས་
ཕིན་ཆད་ཀི་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་དང་ལན་པ་མཐའ་དག་དང་། བསད་བ་ནི་མི་འམ་མིར་ཆགས་
པ་གང་ཡང་རུང་བ་རང་ལས་རྒྱུད་གཞན་པ་སྟྱེ། མི་ནི་དབང་པོ་དྲུག་འདུས་ཀི་སྱེས་པ་བུད་མྱེད་མ་ནིང་རྣམས་
དང་། མིར་ཆགས་ནི་མངལ་དུ་སོག་ཡིད་ལུས་ཀི་དབང་པོ་གསུམ་འདུས་པ་མྱེར་མྱེར་པོ་ལ་སོགས་པའི་ 
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༼༡༣༠༽ 
གནས་སྐབས་ཀི་ལུས་ཅན་དྱེའོ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྱེས་མ་འཁྲུལ་བ་ཀུན་སློང་ཆྱེད་དུ་བསམ་སྟྱེ། གསོད་པར་
འདོད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའོ། །སྦྱོར་བ་རང་ངམ་གཞན་ལ་བཅོལ་བའི་སོ་ནས་ཞི་དག་ཅི་རིགས་པའོ། །མཐར་ཐུག་
རང་ིད་གནས་བཞིན་དུ་བསད་བའི་སོག་འགགས་པའོ། །དྱེ་སྐད་དུ་མདོ་རྩ་བར། སོག་བཅད་ནའོ། དྱེ་ལྟར་
བསམ་པས་སོ། མིར་གྱུར་བའི་འོ། དྱེར་འདུ་ཤྱེས་པས་སོ། གང་ཡང་རུང་བས་སོ། ཞྱེས་གསུངས་སོ། གིས་
པ་ནི། གཞིའི་སྱེལ་པའམ། ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་འཆའ་གོང་གི་དགྱེ་སློང་བཅས་ལན་གིས་
མི་བསད་པ་ལ་སོག་གཅོད་ཀི་ལས་ལམ་ལས་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་། བསད་བ་མི་ཡིན་ཀང་རང་ིད་བསད་པ་ལ་
ཕམ་པ་མི་འབྱུང་སྟྱེ་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར། དྱེས་ན་དགྱེ་སློང་རང་གིས་རང་བསད་པ་དང་། མིའི་
འགོ་བ་པའི་ལག་པ་བཅད་པ་དང་། ནགས་ལ་མྱེ་གཏོང་བ་དང་། མིའི་འགོ་བ་པ་ཚོད་པ་དང་། ཆོམ་རྐུན་པ་རྒྱལ་
པོའ་ིཁིམས་རར་འབུལ་བ་དང་། དུད་འགོ་མ་གཏོགས་འགོ་བ་གཞན་ལྷ་བསད་པ་སོགས་དང་། སོག་ཆགས་སུ་
གྱུར་བའི་སྤྲུལ་བ་བསད་པ་རྣམས་ནི་སོམ་པོ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩ་བ་ལས། མིའི་འགོ་བ་པའི་ལག་པ་གཅོད་ན་སོམ་
པོའ།ོ །ཞྱེས་སོགས་དང་། བདག་ིད་གསོད་ན་སོམ་པོའ།ོ །ཞྱེས་དང་། གཞན་དུད་འགོ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྤྲུལ་
པ་བསད་པ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བསམ་པའི་སྱེལ་པ་ནི། གསོད་པའི་ཆྱེད་དུ་མ་ 
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༼༡༣༡༽ 
བསམ་པར་བཞད་གད་ལ་སོགས་པས་མཚོན་འཕངས་ཏྱེ་ཕ་རོལ་པོ་འཆི་བ་ལ་ྱེས་བས་ཙམ་ལས་ཕམ་པ་མི་
འབྱུང་སྟྱེ། མདོར་ཆྱེད་དུ་མ་བསམ་པར་གྲུབ་པ་ནི་བྱེད་པ་པོ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་
བཅས་ལན་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པས་འགོ་བ་གཞན་སྟག་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་གནས་པ་ན་རང་ིད་
དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་འདུ་ཤྱེས་བརོད་ནས་མི་བསད་པ་དང་། དགྱེ་སློང་གིས་མི་ལ་མཐོ་ཡོར་དུ་འདུ་ཤྱེས་འཁྲུལ་
པ་དང་། ལྷས་སྦྱིན་ལ་མཆོད་སྦྱིན་དུ་ནོར་ཏྱེ་བསད་པ་ལ་སོམ་པོ་ལས་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་སྟྱེ། སིར་བསྟན་ལས། 
འགོ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ན། ཞྱེས་པ་ནས། མྱེད་ན་ནི་ན་སད་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
བསད་བའི་མི་འགོ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་བསད་པ་ལ་ནི་མི་བསད་པའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་སྟྱེ། འགོ་བ་གཞན་
གི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་བསད་པ་ལ་ཡང་ངོ་། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྦྱོར་བའི་སྱེལ་བ་ནི། མཚོན་བསྣུན་ཏྱེ་
སོག་གཅོད་ཀི་སྦྱོར་བ་བས་ཀང་འཆི་ངྱེས་ཀི་སྦྱོར་བ་མ་གྲུབ་པའོ། །མཐར་ཐུག་གི་སྱེལ་བ་ནི། སྦྱོར་བ་དྱེས་
བསད་བའི་སོག་འགག་མ་ཐུབ་པ་དང་། འགག་ཐུབ་ཀང་དྱེ་འགག་པའི་སྔ་རོལ་ལམ། དྱེ་འགག་པ་དང་མམ་དུ་
རང་ིད་ཤི་བ་ལ་སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་མྱེད་དྱེ། དྱེ་ལ་དྱེའི་ལས་ལམ་གི་དངོས་གཞི་མི་བསྱེད་པའི་ཕིར། དྱེ་
སྐད་དུ་མཛོད་ལས། སྔ་དང་མམ་དུ་ཤི་བ་ལ། །དངོས་མྱེད་ལུས་གཞན་བསྱེད་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་དགྱེ་སློང་རང་གི་ 
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༼༡༣༢༽ 
རང་ིད་བསད་པ་ལ་སོག་གཅོད་ཀི་སོམ་པོ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་ནི་རང་གིས་རང་ིད་བསད་པའི་སྦྱོར་བ་དྱེ་
ཙམ་སོག་གཅོད་ཀི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་དོན་ཡིན་ཏྱེ། འདི་ལ་སོག་གཅོད་ཀི་ལས་ལམ་གི་དངོས་གཞིར་གྱུར་བའི་
སོམ་པོ་མི་འབྱུང་བས་སོ། །རང་ིད་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་འདུ་ཤྱེས་བརྱེད་ནས་མི་བསད་པ་སོགས་ནི། མཐར་
ཐུག་གྲུབ་པ་ན་སོག་གཅོད་ཀི་ལས་ལམ་གི་དངོས་གཞིར་གྱུར་པའི་སོམ་པོ་དང་། མཐར་ཐུག་གྲུབ་གོང་གི་
སྦྱོར་བ་དྱེ་ྱེས་བས་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་ཡིན་ན། མི་བསད་པའི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་
ཁྱབ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་མི་གཞན་མ་ནོར་བར་གསོད་སྱེམས་ཀི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྱེ་འདུ་ཤྱེས་མ་
འཁྲུལ་བས་སྦྱོར་བ་ནས་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་གསོད་སྱེམས་རྒྱུན་མ་ཆད་པས་མི་བསད་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། 
སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་གསོད་སྱེམས་དང་བཅས་འདུ་ཤྱེས་མ་
འཁྲུལ་བས་མི་གཞན་འཆི་ངྱེས་ཀི་སྦྱོར་བ་བས་ནས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་
པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་ཡིན་ན། བསད་བའི་མི་ལ་མིར་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་ལན་པའི་ཕམ་པ་
ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་བུད་མྱེད་ཀི་མངལ་
ན་གནས་པའི་མྱེར་མྱེར་པོའ་ིགནས་སྐབས་ཀི་སྱེམས་ཅན་བསད་པའི་ཕམ་པ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། 
མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ 
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༼༡༣༣༽ 
ཐལ། སོག་བཅད་ནའོ། དྱེ་ལྟར་བསམ་པས་སོ། མིར་གྱུར་པའི་འོ། ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར་ཏྱེ། མིར་གྱུར་པའི་སོག་བཅད་པའི་ཕམ་པའི་ཕམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མིར་ཆགས་པ་བསད་པའི་ཕམ་པ་
ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེ་དྱེར་ཐལ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་མིར་ཆགས་པ་བསད་པའི་ཕམ་པ་ཡོད་པའི་
ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར། སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། ཁ་ཅིག་མིར་
ཆགས་བསད་པ་ལ། །ཕམ་པ་ལ་ལ་ཕམ་པ་མྱེད། ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། མི་
བསད་པའི་ཕམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིར་ཆགས་ཙམ་བསད་པའི་ཕམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་མངལ་དུ་
མིར་ཆགས་པ་ནི་མིར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། མི་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་དབྱེ་ཤྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་ལ། བཅས་ལན་
དགྱེ་སློང་སོ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་མི་གཞན་མ་ནོར་བ་སོགས་ཀི་སྔར་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལན་པས་མི་བསད་
པའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་དྱེར་ཐལ། རྩོད་གཞི་དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བཅས་
ལན་དགྱེ་སློང་བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པས་གསོད་སྱེམས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལན་པའི་སོ་ནས་མི་
བསད་པའི་ལྟུང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་བུའི་ལྟུང་བ་དྱེ་སོམ་པོ་དང་ྱེས་བས་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་
བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕམ་ 
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༼༡༣༤༽ 
པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་བསམ་པ་
རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པའི་སྐབས་ཀི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟྱེ། མདོ་རྩར། དགྱེ་སློང་གི་དངོས་པོར་མི་
ཤྱེས་ན་རང་བཞིན་གིས་མས་པ་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་འདིའི་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་བསད་
བ་རང་ལས་ཞན་པའི་མི་ཡིན་པ་དང་། གསོད་པ་པོ་བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་བསླབ་པ་རྣམ་དག་དང་
ལན་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པར་སོ་བའི་དབང་གིས་རང་ིད་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་
འདུ་ཤྱེས་བརྱེད་ནས་མི་གཞན་བསད་པ་ན་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ཚང་བ་ནི་སོམ་པོ་དང་། ཡན་ལག་གཞན་
གིས་ལ་སོགས་པ་མ་ཚང་ན་ྱེས་བས་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་བསོད་སྱེམས་དང་
བཅས་འདུ་ཤྱེས་མ་འཁྲུལ་བས་མི་གཞན་འཆི་ངྱེས་ཀི་སྦྱོར་བ་བས་ནས། མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་ཙམ་དུ་
གསོད་སྱེམས་ཀི་འདུན་པ་ལོག་པའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། ཆོས་ཅན་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མདོ་རྩ་བར། འདུན་པ་ལོག་པའི་འོག་ཏུ་ན་རྒྱུ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་
པའི་གཞུང་དོན་འཆད་རིགས་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོག་
གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་ལ་སྦྱོར་བ་ནས་མཐར་ཐུག་མ་གྲུབ་ཀི་བར་ 
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༼༡༣༥༽ 
དུ་གསོད་འདོད་ཀི་བསམ་པ་རྒྱུན་ལན་དུ་དགོས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ལ་དྱེ་དགོས་པར་འདུལ་འཛིན་མཐའ་དག་
བཞྱེད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ལ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་འགོ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟན་པའི་མི་ལ་འགོ་བ་གཞན་
འདུ་ཤྱེས་པས་བསད་པའི་ཕམ་པ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། མི་བསད་པའི་ཕམ་པ་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། འགོ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟན་པའི་མི་བསད་པའི་ཕམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་དྱེར་
ཐལ། འགོ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟན་པའི་མི་བསད་པའི་ཕམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དགྱེ་
སློང་གིས་མིའི་འགོ་བར་གཏོགས་པ་མི་མ་ཡིན་པ་དང་། དུད་འགོའ་ིའགོ་བ་གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་
ཞིག་གསོད་ན་དྱེར་འདུ་ཤྱེས་པས་ཀང་རུང་གཞན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་ཀང་རུང་སྟྱེ་བསད་པའི་དུས་ན་དངོས་གཞི་
ལ་ཕམ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྱེ་འགོ་བ་
གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟན་པའི་མི་བསད་པ་ན་བསད་བ་དྱེ་ལ་མིའི་འདུ་ཤྱེས་དང་མི་ལན་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་
ཕིར། དྱེས་དྱེ་བསད་པ་ན་བསད་བ་དྱེ་འགོ་བ་གཞན་གི་རྟྱེན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཕ་བསད་པའི་ཕམ་
པ་ཡིན་ན། སྱེས་པ་བསད་པའི་ཕམ་པ་དང་། མ་བསད་པའི་ཕམ་པ་ཡིན་ན། བུད་མྱེད་བསད་པའི་ཕམ་པ་ 
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༼༡༣༦༽ 
ཡིན་པས་ཀང་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་རང་གི་ཕ་བུད་མྱེད་དུ་མཚན་གྱུར་བ་བསོད་པ་དྱེ་ཕ་
བསད་པ་དང་འཚམས་མྱེད་གིས་ཀ་ཡིན། དྱེས་རང་གི་མི་སྱེས་པར་མཚན་གྱུར་བ་བསད་པ་དྱེ་མ་བསད་
པའི་ཕམ་པ་དང་། མཚམས་མྱེད་གིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མཛོད་ལས། མཚན་ནི་གཞན་དུ་གྱུར་ཀང་
འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་འདིར་དགོས་པ་འདི་འབྱུང་སྟྱེ། བསོད་པ་པོ་དགྱེ་སློང་བཅུ་ཐམས་པས་
བསད་བ་མི་གཅིག་ལ་གསོད་སྱེམས་ཀིས་མཚོན་བསྣུན་པ་ཙམ་གི་སྦྱོར་བ་དང་པོར་དགུས་བས། དྱེ་ནས་
བཅུ་པ་དྱེས་འཆི་ངྱེས་ཀི་མཚོན་བསྣུན་ཏྱེ་བསད་པ་ལ་བཅུ་ཆར་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་ངམ་མི་འབྱུང་། འབྱུང་ན་དྱེ་
མི་འཐད་པར་ཐལ། མི་དང་པོ་དགུ་པོ་དྱེ་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་མི་བཅུའི་ནང་ནས་
དང་པོ་དགུ་པོ་དྱེས་བསད་བ་དྱེ་འཆི་ངྱེས་ཀི་སྦྱོར་བ་མ་བས་པའི་ཕིར། ཡང་དང་པོ་དགུ་པོ་དྱེ་ལ་ཕམ་པ་མི་
འབྱུང་ན། དགུ་པོ་དྱེ་ལ་སོག་གཅོད་ཀི་ལས་ལམ་གི་དངོས་གཞི་ཡང་འབྱུང་མི་རིགས་པ་ལས་དྱེ་ནི་འབྱུང་སྟྱེ། 
མཛོད་ལས། དམག་ལ་སོགས་པ་དོན་ཅིག་ཕིར། ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་པོ་བཞིན་ལན། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
ཞྱེ་ན་རྱེ་ཞིག་ལ་འདི་ཙམ་སྱེམས་ཏྱེ། མཛོད་ཀི་གཞུང་དྱེའི་དགོངས་པ་ལྟར་ན་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སོག་
གཅོད་ཀི་ལས་ལམ་འབྱུང་བ་ནི་ 
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༼༡༣༧༽ 
གཞིར་བཞག་ལ། དྱེ་ལྟར་ན་དང་པོ་དགུ་ལ་ཡང་ཕམ་པ་འབྱུང་རིགས་ཏྱེ། དགུ་པོ་དྱེས་འཆི་ངྱེས་ཀི་སྦྱོར་བ་
དངོས་སུ་མ་བས་ཀང་བཅུ་ཆར་འདོད་དོན་ཅིག་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ལ་བཅོལ་བའམ་བསོ་བས་ཀང་ཕམ་པ་
བསྱེད་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་མདོ་རྩ་བར་གཞན་དང་བསོ་བ་རྣམས་སོ། ཞྱེས་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། བསོ་བ་
ཅྱེས་བ་བ་ནི་བསད་པར་བ་བ་དྱེ་ིད་ལ་རང་གིས་གིས་ཤིག་ཅྱེས་བསོ་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། འདིར་ཡོན་
ཏན་འོད་རྱེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་གཞུང་དང་། ཤཱཀ་འོད་ཀི་གཞུང་གིས་བཞྱེད་སོལ་མི་མཐུན་པ་འགའ་
རྱེས་ཡོད་སྣང་སྟྱེ། འོད་ལན་ལས། དྱེ་ལ་འདུ་ཤྱེས་གཙོ་བོར་བ་བ་ནི་དཔྱེར་ན་སོག་གཅོད་ལྟ་བུའོ། ཞྱེས་དང་། 
མིར་ནི་འདུ་ཤྱེས་ཞྱེས་བ་བ་ནི། འགོ་བ་གཞན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་ནི་མཐར་འགྱུར་བ་མྱེད་པར་སྟོན་ཏོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པས། མི་ལ་འགོ་བ་གཞན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བར་བསྟན། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་
ལས། དཔྱེར་ན་མིག་སན་དང་། སྔགས་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་མི་མ་ཡིན་པ་དང་། དུད་འགོའ་ིའགོ་བ་
གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་བསད་ན་མི་ིད་བསད་པ་ཡིན་པས་ཕམ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། 
ཞྱེས་དང་། འདིར་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་དངོས་པོའ་ིདབང་གིས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡིན་གིས། འདུ་ཤྱེས་
ཀི་དབང་ཁོ་ནས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། དྱེ་ལྟ་བས་ན་དགྱེ་སློང་གིས་ 
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༼༡༣༨༽ 
ཞྱེས་སོགས་སྔར་དངས་པ་དྱེ་དག་གིས་མི་ལ་འགོ་བ་གཞན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་བསད་ཀང་ཕམ་པ་འབྱུང་བར་
བསྟན་ཞིང་། སོག་གཅོད་ཀི་ལྟུང་བ་འདི་དངོས་པོ་གཙོ་ཆྱེ་བ་ལས་འདུ་ཤྱེས་གཙོ་བོར་གྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་
བཞྱེད་དོ། །བསད་བ་མི་ལ་སིར་མིར་འདུ་ཤྱེས་ཀང་མཆོད་སྦྱིན་ལ་ལྷས་སྦྱིན་དུ་ནོར་བ་སོགས་ནང་སྱེལ་གི་
འདུ་ཤྱེས་འཁྲུལ་པས་བསད་པ་ལ་སོམ་པོ་ཙམ་ལས་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བ་ཡོན་ཤག་གིས་ཀ་མཐུན་ཞིང་། རྒྱ་
ཆྱེར་འགྱེལ་དུ། དྱེའི་དོགས་སྤོང་ཡང་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ིད་ལས། འདིར་ནི་ལྷས་སྦྱིན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་མཆོད་
སྦྱིན་བསད་པ་ལ་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུར་ཐལ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་གིས་ནི་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ིད་
ཡིན་པའི་ཕིར། ལྷས་སྦྱིན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་མཆོད་སྦྱིན་བསད་པ་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བར་རིགས་སོ། །ཞྱེས་
གསུངས་སོ། ཕིས་གི་མཁས་པ་དག་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལས། འདུལ་བའི་སྐབས་འདིར་ཡོན་ཤག་རྣམ་གིས་
ལུགས་སོལ་མཐུན་པ་གཞིར་བཞག་གནང་འདུག་ཀང་མཐུན་པའི་ངྱེས་པ་མྱེད་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དང་། 
རྩ་བའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའི་ལུང་དང་། དགོངས་འགྱེལ་སོ་སོ་རྣམས་འཆད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་བྱུང་བར་
གནང་སྟྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་བཅུ་ཐམ་པས་བསད་བ་མི་གཅིག་ལ་ི་མ་བཅུའི་བར་དུ་རྱེ་རྱེས་འཆི་ངྱེས་ཀི་
མཚོན་རྱེ་རིམ་བཞིན་བསྣུན་ཏྱེ་མཐར་ཤི་བ་ན་བཅུ་ཆར་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་མི་འབྱུང་ལ་འོད་ལན་དུ་ལུགས་ 
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༼༡༣༩༽ 
སོལ་གསུམ་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་ཡང་ལུགས་དང་པོ་ནི་དགྱེ་སློང་བཅུའི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་བསད་བ་མི་དྱེ་
ཞག་བཅུ་ནས་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་མཚོན་བསྣུན། གིས་པས་ཞག་དགུ་ནས་དང་། གསུམ་པས་ཞག་བརྒྱད་
ནས་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་མཚོན་བསྣུན་པ་ནས། བཅུ་པས་དྱེའི་ིན་རང་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་མཚོན་བསྣུན་
ནས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་ན་དང་པོ་དགུ་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་གི་ཕམ་པ་དང་། བཅུ་པ་ལ་
རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གིས་ཀའི་ཕམ་པ་འབྱུང་བར་བཞྱེད་པའོ། །ལུགས་གིས་པ་ནི། དང་པོ་
ིད་ཀིས་འཆི་བར་ངྱེས་པའི་མཚོན་བསྣུན་ཚར་བའི་ཕིར་དང་པོ་ལས་གཞན་རྣམས་ལ་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བར་
བཞྱེད། ལུགས་གསུམ་པ་ནི་དགྱེ་སློང་བཅུ་པ་དྱེའི་སྦྱོར་བས་ཤི་བ་ཡིན་པས་བཅུ་པ་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་། གཞན་
དགུ་ལ་སོམ་པོ་འབྱུང་བར་བཞྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་གསུམ་ལས་དང་པོ་རང་ལུགས་སུ་མཛད་དོ། དྱེ་ལྟར་ན་ཁིམས་
ལན་དག་གིས་ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཏུ་ཤྱེས་པར་བས་ལ་དངོས་དང་རྒྱུད་པས་སོག་གཅོད་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་
ཚུན་སྤོང་པ་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །བཞི་པ་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་སྨྲ་བའི་ཕམ་པ་ལ། གྱེང་གཞིའི་དགྱེ་སློང་ནི། 
ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་་པའི་རིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱས་ཕན་ཚུན་མི་ཆོས་བླ་མའི་ཡོན་
ཏན་གི་གགས་པ་བསྒྲགས་ཏྱེ་འཚོ་ 
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༼༡༤༠༽ 
བའི་ཡོ་བད་བཙལ་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྟོན་པ་ཐུགས་རྱེ་ཅན་དྱེས་ཕན་ཡོན་བཅུ་གཟིགས་ཤིང་རྱེས་འཇུག་གི་
སློབ་མ་ཀུན་ལ་ཕན་པར་བཞྱེད་པས། མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་སྤོང་བའི་བསླབ་པ་འདི་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་
གིས་ཏྱེ། ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡན་ལག་ཚང་བའི་སོ་ནས་ཕམ་པར་འགྱུར་ཚུལ་དང་། ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་
སོམ་པོ་སོགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གཞི་བསམ་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་བཞི་ཚང་དགོས་
པ་ལས། དང་པོ་གཞི་ལ་གིས་ལས། གང་ལ་སྨྲ་པའི་ཡུལ་ནི་རང་ལས་རྒྱུད་གཞན་པའི་མི་ཡིན་པ་སྨྲ་ཤྱེས་པ་
དོན་གོ་བ་བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། མ་ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟྱེ་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལན་པ་
ཡིན་ལ། གང་སྨྲ་བའི་དངོས་པོ་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། གཟུགས་མྱེད་བཞི་དང་། ལྷའི་རྣ་བའི་མངོན་ཤྱེས་ལ་
སོགས་པ་དང་། ཟིལ་གནོན་དང་། ཟད་པར་གི་སྱེ་མཆྱེད་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་
འབྲས་བུ་སོགས་དགྱེ་སྦྱོར་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་བཞི་རྣམས་ནི་མིའི་ཆོས་ལས་བླ་མ་ཡིན་པས་སྨྲ་བའི་མི་ཆོས་བླ་
མ་ཡིན་ཏྱེ། རོད་འགོད་ལ་སོགས་པའི་སྒྲིབ་པ་ལྔ་ནི་མིའི་ཆོས་དང་། དྱེ་དག་ལས་བླ་མར་གྱུར་པ་སྟྱེ་སྒྲིབ་པ་ལྔ་
སྤང་པས་ཐོབ་པ་བསམ་གཏན་བཞི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཚིག་ལྱེ་ལས། འདིར་ནི་སྒྲིབ་པ་
རྣམ་པ་ལྔ། །མི་རྣམས་ 
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༼༡༤༡༽ 
ཀི་ནི་ཆོས་སུ་ཐོས། །དྱེ་ཟད་བླ་མའི་ཆོས་སུ་འདོད། །བསམ་གཏན་རྣམས་ནི་བླ་མའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། སིད་
ཚལ་བས། སྒྲིབ་པ་ལྔ་ནི་མིའི་ཆོས་ཡིན་ལ། དྱེ་ལས་གོང་མར་གྱུར་ཞིང་། དྱེ་ཟད་བྱེད་ཡིན་པས་ན་མིའི་ཆོས་བླ་
མ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། ཞྱེས་བཤད་སྣང་ཡང་། དྱེ་ཟད་ཅྱེས་པའི་སྒྲིབ་པ་ལྔ་ཟད་པ་ཡིན་པས་ཟད་བྱེད་མ་ཡིན་ཏྱེ། འོད་
ལན་ལས། བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་དྱེ་དག་གི་བླ་མར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྱེ། སྒྲིབ་པ་ལྔ་སྤང་པས་ཐོབ་པའི་
ཕིར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །གིས་པ་བསམ་པ་ལ། འདུ་ཤྱེས་ནི་བདྱེན་པའི་འདུ་ཤྱེས་བསྒྱུར་ཏྱེ་བརྫུན་
པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀིས་སོ། །ཀུན་སློང་ནི་སྦྱོར་བ་ནས་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་སྨྲ་འདོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའོ། །གསུམ་པ་
སྦྱོར་པ་ནི། ངག་ཡིན་པ། དྱེ་ཡང་རང་གི་ཡིན་ལ། བདག་ིད་དང་འབྲྱེལ་བ། མ་ནོར་པ། གསལ་པོར་སྨྲ་བ། 
མངོན་སུམ་དུ་སྨྲ་བ་སྟྱེ། ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལན་གི་སོ་ནས་མི་ཆོས་བླ་མ་ཐོབ་པར་སྨྲས་པའོ། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་དི་
ཟ་ལ་སོགས་པ་བདག་གིས་མཐོང་། དྱེ་དག་གིས་ཀང་བདག་མཐོང་། གཏམ་འདྱེས་པར་སྨྲ། ཕྱེབས་པར་
སྨྲའོ། །སོགས་ནི་མི་ཆོས་བླ་མའི་ངོ་བོ་དངོས་སུ་སྨྲས་པ་མ་ཡིན་ཀང་མི་ཆོས་བླ་མ་ཐོབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་
འབྲས་བུ་སྨྲ་པ་ཡིན་པས་མི་ཆོས་བླ་མ་ཐོབ་པར་སྨྲ་པ་ཡིན་ནོ། མཐར་ཐུག་ནི་རང་ིད་ཀིས་མི་ཆོས་བླ་མ་མ་
ཐོབ་པ་ 
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༼༡༤༢༽ 
ལ་ཐོབ་པར་འདུ་ཤྱེས་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དང་བྲལ་བས་མི་ཆོས་བླ་མ་ཐོབ་པར་སྨྲས་པས། ཕ་རོལ་པོས་
ཚིག་རྣམས་ཐོས་ཤིང་དོན་གོ་བ་ན་ཕམ་པ་གྲུབ་སྟྱེ། ཚིག་ལྱེ་ལས། ཁྱད་པར་གྱུར་བའི་རྟོགས་པ་རྣམས། །མ་
ཐོབ་པར་ནི་ཐོབ་བོ་ཞྱེས། །མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་མྱེད་སྨྲ་ན། །སོམ་བརྩོན་མཐའ་ཡི་ལྟུང་བ་ཐོབ། །ཅྱེས་དང་། མདོ་
རྩ་བར། འདུ་ཤྱེས་བསྒྱུར་ཏྱེ་བདག་ིད་མིའི་ཆོས་བླ་མ་དང་ལན་པ་ིད་དུ་སྨྲས་ནའོ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
གིས་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ལྟུང་བ་གཞན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། སྨྲ་ཡུལ་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་སྨྲས་ན་ཕམ་པ་མི་
འབྱུང་སྟྱེ། མི་མ་ཡིན་པ་ལ་མིའི་འདུ་ཤྱེས་དང་ལན་པའི་ཡིད་གིས་དང་ལན་པས་སྨྲས་ན་སོམ་པོར་འགྱུར་བ་
འོད་ལན་དུ་ལུང་འདུལ་བྱེད་དངས་པ་ལས་གསལ་ལོ། །ནམ་བསོད་ཆྱེན་པོས། མ་བིན་ལྱེན་གི་སྐབས་སུ་ཡིད་
གིས་ཡན་ཆད་ཀི་འདུ་ཤྱེས་ཞུགས་པ་ཞྱེས་བཤད་ན་ཡང་ཡིད་གིས་ནི་འདུ་ཤྱེས་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེར་འདུ་ཤྱེས་
དང་། དྱེར་ཡིད་གིས་དང་ལན་པ་ཐ་དད་དུ་བཤད་པས་སོ། ཁ་ཅིག་མི་ཆོས་བླ་མ་སྨྲ་པའི་ཚུལ་ལ་འབྲས་བུའི་
སོ་ནས། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས། ལན་པའི་སོ་ནས་སྨྲས་པ་གསུམ་དུ་མཛད་ཀང་། སྔ་མ་གིས་པོ་དྱེ་ཙམ་དུ་དབྱེ་བ་
རིགས་ཏྱེ། འབྲས་བུ་དང་ལན་པར་དངོས་སམ་དོན་གི་སྨྲས་ཀང་མི་ཆོས་བླ་མ་འབྲས་བུའི་སོ་ནས་སྨྲས་པ་ཡིན་
པས་སོ། །གང་སྨྲ་བའི་ 
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༼༡༤༣༽ 
དངོས་པོ་རྡུལ་ཁོད་ཀི་ཤ་ཟ་ཞྱེས་པ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཡི་དྭགས་མཐོང་བར་སྨྲས་པ་དང་། བསམ་གཏན་གི་རྒྱུ་
ྱེར་རྟོགས་མི་བཅོགས་མྱེད་ཐོབ་པར་སྨྲས་པ་རྣམས་ནི་སོམ་པོ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩ་བར། སོམ་པོའ་ིདབང་དུ་བས་
པ་ིད་ནི་རྡུལ་ཁོད་ཀི་ཤ་ཟའོ། ཞྱེས་དང་། ཞི་གནས་ཀི་རང་གི་མཚན་ིད་འཛིན་པ་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་
གནོན་པའི་ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་གཞན་དག་གིས་བཙུན་པ་ཁྱོད་དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ན་བདག་གི་ཟས་
བཞྱེས་ཤིག་ཟྱེར་བ་ལས་ཟས་ལྱེན་ཞིང་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དག་བཅོམ་པར་ཁས་ལྱེན་པ་དང་། གཞན་གིས་ཁྱྱེད་
ཟག་པ་ཟད་དམ་ཞྱེས་དིས་པ་ན་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དང་དུ་ལྱེན་པར་བྱེད་ན་ཕམ་པའི་ཆར་གཏོགས་ཀི་སོམ་པོར་
འགྱུར་ཏྱེ། འོད་ལན་དུ་ལུང་འདུལ་བྱེད་དངས་པ་ལས། བཙུན་པ་གལ་ཏྱེ་དག་བཅོམ་པ་ཞིག་ན་བདག་གི་བསོད་
སོམས་བཞྱེས་ཤིག ཅྱེས་ཟྱེར་བ་ལས་ཅང་མི་སྨྲས་བ་དང་དུ་ལྱེན་པར་བྱེད་ན་དམན་པ་སོམ་པོར་འགྱུར་
རོ། །ཞྱེས་དང་། མདོ་རྩ་བར་ཡང་དྱེ་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིར་དོགས་པ་འདི་འབྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ལྟར་དག་
བཅོམ་པ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དང་དུ་ལྱེན་པ་དྱེ་སོམ་པོ་ཡིན་ན་དྱེ་ལུས་ངག་གང་གི་ལྟུང་བ་ཡིན། 
ལུས་ཀི་ཡིན་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། བརྫུན་སྨྲ་བའི་ཕམ་པའི་ཆར་གཏོགས་ཀི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། ངག་གི་ལས་སུ་
འགྱུར་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ངག་གི་ལྟུང་བ་ཡིན་ 



144   མཁན་ཆྱེན་ངག་ཆོས། 

༼༡༤༤༽ 
ན་ཅང་མི་སྨྲ་བ་དང་འགལ་ཏྱེ། ངག་ཏུ་ཅི་ཡང་མ་སྨྲས་པའི་ཕིར། ཞྱེ་ན་འདུལ་འཛིན་དག་ལན་ཇི་ལྟར་འོས། 
གཞན་ཡང་མི་ཆོས་བླ་མ་སྨྲ་བའི་སོམ་པོ་ལ་དུ་མ་ཡོད་དྱེ། འོད་ལན་དུ་གཞན་ལ་སད་བཏགས་པས་བརོད་པའི་
སོམ་པོ་དང་། དོན་མཐུན་པ་སྟོན་པས་བརོད་པའི་སོམ་པོ་དང་། ཟུར་གིས་གྱེང་བས་བརོད་པའི་སོམ་པོ་དང་། 
ཚིག་སྔ་མ་བརྫུན་ལ་ཕི་མ་ཡང་དག་པས་བརོད་པའི་སོམ་པོ་དང་། ཅང་མི་སྨྲ་བས་དང་དུ་ལྱེན་པར་བྱེད་པའི་
སོམ་པོ་དང་ལྔ་གསུངས་པ་ལས། དང་པོ་ནི། རང་ལ་བསམ་ནས་དགྱེ་སློང་གང་གིས་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྒྲ་ཐོས་པ་
ཡོད་དོ་ཅྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་སད་བཏགས་ནས་སྨྲ་བ་རྣམས་སོ། །འདི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་
མཚན་ནི་དགྱེ་སློང་གང་ཞིག་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྒྲ་ཐོས་པར་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་པའི་ཚིག་དངོས་སུ་མ་ཚང་བས་སོ། །ང་
ཡིན་གི་ཚིག་དངོས་སུ་བྱུང་ན་ཕམ་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། མདོ་རྩ་ལས། བླ་མ་བརོད་པའི་མདུན་པས་མིང་
མཐུན་པའི་དོན་བརོད་ན་སོམ་པོའ།ོ ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་སློབ་པའི་ཆོས་མ་ཐོབ་པའི་དགྱེ་སློང་རང་ིད་སོ་
སོར་ཐར་བའི་སོམ་པ་སོགས་ལ་སློབ་པའི་བསམ་པས་བདག་ནི་སློབ་པ་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་སྨྲས་པ་ལྟ་བུའོ། བདག་
ནི་རྒྱུན་བཞུགས་ཡིན་ནོ་ཟྱེར་རྒྱུ་ལ་ཕིར་འོང་དུ་ནོར་བ་སོགས་ཀང་སོམ་པོ་ཡིན་ཏྱེ། ནོར་ན་ཡང་ངོ་། ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ཟུར་གིས་གྱེང་བ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་གཞན་ཞིག་ལ། ཀྱེ་ཁྱོད་ 
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༼༡༤༥༽ 
ཀང་ང་འད་བར་གྱུར་ན་འོ་ན་ཁྱོད་ཕིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ན། ང་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་
དག་བཅོམ་པའི་བར་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སྨྲ་པ་ལྟ་བུའོ། འདི་ནི་མདོ་རྩ་ལས། གཞོག་སྨྲོས་ཀང་
ངོ་། །ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་འདི་སྐད་ཅྱེས་ཁྱིམ་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ཞིག་དགྱེ་སློང་གང་གི་
ཡིན་པ་དྱེ་ནི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ལ། ཁྱིམ་དྱེ་ངའི་ཀང་ཡིན་ཏྱེ། ང་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་དག་བཅོམ་པའི་
བར་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་སྨྲ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩ་ལས། ཡང་དག་པ་ཕི་མ་ིད་ལ་དྱེ་མི་འབྱུང་བ་མ་
ཡིན་ནོ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡོན་ཏན་འོད་ཀི་དགོངས་པ་ནི། བཞི་པ་འདི་ཟུར་རམ་གཞོགས་སྨྲོས་ཀི་
ནང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ཏྱེ། གཞོགས་སྨྲོས་ཀང་ངོ་། ཞྱེས་པའི་དྱེ་མ་ཐག ཡང་དག་པ་ཕི་མ་ིད་ལ་དྱེ་མི་འབྱུང་བ་
མ་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་གསུངས་པས་དྱེ་ལ་གཞོགས་སྨྲོས་འབྱུང་བ་བསྟན་ནོ། དྱེས་ན་ཟུར་གི་གྱེང་བ་དང་། བཞི་པ་
འདི་ལ་སི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་བས་ན་ལྱེགས་སོ། །སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། མ་ལ་ཀྱེ་མ་ཁྱོད་ཀང་འད་
ལ། །འོ་ན་ཕིར་མི་འོང་གི་འབྲས་ལན་ཡིན། །ད་ལྟར་ང་ནི་དྱེ་ལྟར་འཕགས་མིན་ཞྱེས། །ཟུར་གིས་གྱེང་བ་བརོད་
པ་ལས་ནི་ཆུང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལ་ནི་ཕི་མ་ཡང་དག་པ་བརོད་པའི་དོན་ཡང་ཚང་འདུག་གོ །དྱེས་ན་འོད་
ལན་ལས། ཁ་ཅིག་ནི་ཟུར་གིས་གྱེང་བས་སོ། ཁ་ཅིག་ 
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༼༡༤༦༽ 
ནི་ཕི་མ་ཡང་དག་པས་སོ། །ཞྱེས་དྱེ་གིས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ་འདི་མདོ་རྩ་དང་དངོས་བསྟན་མི་མཐུན་པར་
སྣང་ངོ་། །ལྔ་པ་ནི། བཙུན་པ་ཞྱེས་བོས་ནས་གལ་ཏྱེ་དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ན་བདག་གི་བསོད་སོམས་ལོང་ཞིག་
ཟྱེར་བ་སོགས་ལ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་བསོད་སོམས་ལྱེན་པ་སོགས་བྱེད་ན་སོམ་པོ་ཡིན་ཏྱེ། དག་བཅོམ་པ་ཡིན་
པར་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པས་སྦྱོར་བའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར། སད་བཏགས་ཀིས་བརོད་པ་སོགས་སྔ་མ་
རྣམས་ལ་ངག་ཚིག་དངོས་སུ་ཡོད་པས་ཕ་རོལ་པོས་ཚིག་དྱེའི་དོན་གོ་ན་སོམ་པོ་དང་། མ་གོ་ན་ྱེས་བས་སུ་
གཞག་གོ །མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་མི་ཆོས་བླ་མ་ཐོབ་པར་སྨྲས་པའི་ཚིག་དྱེ་བརྫུན་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ཞྱེ་ན། དྱེ་
ནི་མི་བདྱེན་པ་སྨྲས་པ་ཡིན་ཀང་བརྫུན་སྨྲས་པར་མི་འགོ་སྟྱེ། བརྫུན་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀིས་མ་སྨྲས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། 
བདྱེན་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀིས་སྨྲས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་སྨྲས་པའི་ཕིར། འདིར་ཁ་ཅིག་བཅས་
ལན་དགྱེ་སློང་གིས་མི་ཐ་སད་ལྔ་ལན་ལ་སྨྲ་འདོད་དང་འབྲྱེལ་བའི་བརྫུན་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀིས་མི་ཆོས་བླ་མའི་
བརྫུན་སྨྲས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་སྨྲས་པའི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་མི་འཐད་དྱེ། 
བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་མི་ཐ་སད་ལྔ་ལན་སོགས་ཁྱད་ཆོས་དྱེ་དག་དང་འབྲྱེལ་བར་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་
སད་བཏགས་ཀིས་བརོད་པ་དང་།  
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༼༡༤༧༽ 
དོན་མཐུན་པས་བརོད་པ་དང་། ཟུར་གི་གྱེང་བས་བརོད་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར་
བརྟགས་སྔར་བཤད་པ། དྱེ་དག་གི་དོན་རྟོགས་ན་འགྲུབ། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་
བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་སོགས་ཁྱད་ཆོས་དྱེ་དག་གི་སྟྱེང་དུ་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་མངོན་སུམ་དུ་སྨྲས་པའི་
ལྟུང་བ་ཡིན་ན་ཡང་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་སོགས་
ཁས་བླངས་པའི་སྟྱེང་དུ་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་མངོན་སུམ་དུ་སྨྲས་ཀང་ཕ་རོལ་པོས་ཚིག་དྱེའི་དོན་མ་གོ་བའི་
གནས་སྐབས་ཀི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། རྟགས་ཆོས་ཅན་གིས་འགྲུབ། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། 
མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་གི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་འདའི་སོམ་པོ་ཡིན་
པའི་ཕིར། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་སོགས་ཁྱད་ཆོས་དྱེ་དག་གི་སྟྱེང་དུ་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་མངོན་སུམ་དུ་
སྨྲས་ཤིང་། ཕ་རོལ་པོས་ཚིག་དྱེའི་དོན་གོ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན་ཡང་བརྫུན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་
པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་སོགས་ཁྱད་ཆོས་དྱེ་དག་གི་སྟྱེང་དུ་མི་ཆོས་བླ་མ་དག་བཅོམ་པ་
ཐོབ་ཅྱེས་སྨྲ་རྒྱུ་ལ་ཁ་ནོར་གི་དབང་གིས་ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་ཅྱེས་སྨྲས་ཤིང་ཕ་རོལ་པོས་ཀང་ཚིག་དྱེའི་དོན་གོ་
བའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལྟུང་བ་ 
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༼༡༤༨༽ 
ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ནོར་ན་ཡང་ངོ་། ཞྱེས་པའི་དངོས་
བསྟན་གི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། གཞུང་དྱེ་ལ་འཆད་ཚུལ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཕིར། ཡང་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་
གིས་གཞི་བསམ་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་ཀུན་ཚང་བའི་སོ་ནས་སྨྲས་པའི་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་ཡིན་
ན་ཡང་བརྫུན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། མ་བིན་ལྱེན་དང་། སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་ཡན་བཅས་ཚར་ཞིང་། 
བརྫུན་གི་ཕམ་པ་བཅས་མ་ཚར་བའི་དུས་སུ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་གཞི་སོགས་ཡན་ལག་ཀུན་ཚང་བའི་
སོ་ནས་སྨྲས་པའི་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་དྱེར་ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་
ཕིར་ཏྱེ། ཕམ་པ་གསུམ་པ་ཡན་བཅས་ཚར་ལ། བཞི་པ་བཅས་མ་ཚར་བའི་དུས་སུ་་པའི་རིགས་ཀི་དགྱེ་སློང་
རྣམས་ཀིས་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་སྨྲས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བརྫུན་གི་ཕམ་པ་བཅས་པ་གང་ཞིག དྱེའི་དུས་སུ་་
བའི་རིགས་ཀི་དགྱེ་སློང་རྣམས་བཅས་ལན་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟྱེ། དྱེའི་དུས་སུ་དྱེ་རྣམས་བརྫུན་གི་
ཕམ་པ་འཆའ་བའི་སྱེད་ཀ་གྱེང་གཞིའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ་གྲུབ་སྟྱེ། དྱེའི་དུས་སུ་དྱེ་རྣམས་ཕམ་
པ་གསུམ་པ་ཡན་གི་བཅས་པ་དང་ལན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། དྱེའི་དུས་སུ་དྱེ་རྣམས་ལ་བརྫུན་
གི་ཕམ་པ་མ་བྱུང་བའི་ 
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༼༡༤༩༽ 
ཕིར་ཏྱེ། དྱེའི་དུས་སུ་དྱེ་རྣམས་ལ་བརྫུན་གི་ཕམ་པ་བཅས་མ་ཚར་བའི་ཕིར། འདི་ནི་ལྟུང་བ་གོང་འོག་ཀུན་
ལའང་རིགས་བསྒྲྱེ་སྟྱེ། རིགས་པའི་རྣམ་གངས་འཕྱེན་ཚུལ་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེས་ན་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་
དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་ནི་སྱེ་ལྔ་མཐའ་དག་འབྱུང་བའི་རྟྱེན་དུ་རུང་ལ། བཅས་ལན་ཞྱེས་པ་ཁ་ཡངས་ལ་ཤོར་
བས་སྱེ་ལྔ་མཐའ་དག་འབྱུང་བའི་རྟྱེན་དུ་ངྱེས་པ་མྱེད་མོད། དྱེང་སང་ཞིབ་ཆ་མ་སྦྱར་བར། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་
གིས་ཞྱེས་ཁ་ཡངས་ལ་བརོད་པ་ནི་གོ་བདྱེར་བརོད་པའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །འདིར་དཔོད་ལན་ལ་དོགས་པ་
འདི་འབྱུང་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་གི་ཟ་མ་མ་ནིང་མ། །བླ་མའི་བརྫུན་སྨྲས་ཕམ་པ་མ་ཡིན་ན། །ཟ་མ་མ་ནིང་བསད་པའང་
སོག་གཅོད་ཀི། །ཕམ་པ་མིན་ནམ་མི་འདའི་ཁྱད་པར་ཅི། །དྱེ་ལྟར་ན་མི་ཚང་སོད་ཀི་ཕམ་པ་སོགས་བཞི་པོ་འདི་
ལ་ཐུན་མོང་པའི་ཕམ་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ཀ་ལ་འདི་དག་བཅས་ཞིང་ཕ་མ་གིས་ཀ་ཡང་འདི་
དག་བསྱེད་པའི་རྟྱེན་དུ་རུང་བའི་ཕིར། འོ་ན་མི་ཚང་སོད་ཀི་ཕམ་པ་སོགས་བཞི་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན། ཐུན་མོང་
པའི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བམ་ཞྱེ་ན་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ཀི་ནང་ནས་དགྱེ་སློང་ཕའི་རྒྱུད་ལ་ལན་
པའི་མི་ཚང་སོད་ཀི་ཕམ་པ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ།  
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༼༡༥༠༽ 
དྱེའི་ཕིར། འདོད་ན། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་ཐུན་མོང་པའི་ཕམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དྱེ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ཀི་ནང་ནས་དགྱེ་སློང་མ་ལ་མི་ལན་པའི་ཕམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་
སློང་ཕའི་རྒྱུད་ཀི་ཕམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཕམ་པ་བྱུང་བས་སོམ་པ་སྟོང་ངམ་མི་སྟོང་ཞྱེ་ན། འདི་ལ་ལུགས་
མང་དུ་ཡོད་དྱེ། སྱེ་པ་ཁ་ཅིག་ནི་དགྱེ་སློང་ལ་ཕམ་པ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ལ་ཕམ་འདའི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ན་སྣོད་ཆུས་
བཤལ་བ་བཞིན་སོམ་པ་རྩ་བ་ནས་སྟོང་བར་འདོད་དྱེ། མཛོད་ལས། ཁ་ཅིག་ལྟུང་བར་གྱུར་ལས་སྨྲ། ཞྱེས་
གསུངས་སོ། ཁ་ཆྱེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་མི་ཚངས་སོད་སོགས་རྩ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་གི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ན་
སྤང་བ་དྱེ་ིད་སྤོང་བའི་བསླབ་པ་ལས་མས་ཀང་སྤང་བ་གཞན་སྤོང་བའི་བསླབ་པ་ལས་མ་མས་པས་དྱེ་ལྟ་
བུའི་གང་ཟག་དྱེ་ཚུལ་ཁིམས་ཆལ་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་དང་ལན་པ་གིས་ཀར་འདོད་དྱེ། དཔྱེར་ན་བུ་
ལོན་ཅུང་ཟད་ཡོད་པའི་ཕྱུག་པོ་དྱེ་བུ་ལོན་ཅན་དང་ནོར་ཅན་གིས་ཀ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། ཞྱེས་འདོད་དྱེ། མཛོད་
ལས། ཁ་ཆྱེ་རྣམས་ནི་བྱུང་བ་ལ། །བུ་ལོན་ནོར་བཞིན་གིས་སུ་འདོད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། འདི་ལ་ཁ་
ཅིག་སོ་ཤོར་བའི་སྟོང་ལུགས་ཟྱེར་རོ། །བཤད་ཚུལ་དྱེ་དག་ནི་འདུལ་བའི་སྐབས་འདིར་ཁས་མི་ལྱེན་ལ། འོ་ན་
ཅི་ཞྱེ་ན། ལུགས་འདིར་ཕམ་པ་བྱུང་ན་སོམ་པ་རྩ་བ་ནས་སྟོང་བ་མ་ 



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   151 

༼༡༥༡༽ 
ཡིན་ཏྱེ། ཕམ་པ་ཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡང་དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་ཡོད། འཆབ་མྱེད་བྱུང་བ་
ལ་ཡང་དྱེ་ལྟར་ཡོད་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བ་དྱེས་སོམ་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་དགོས་པ་
གོགས་ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སོད་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་སོགས་མྱེད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་
དགོས་པ་འཁོར་བ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཐག་རིང་དུ་བས་པས་སོམ་པ་མྱེད་པ་དང་འད་བ་ིད་དུ་སད་ཏྱེ། རྒྱ་
ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དགྱེ་སློང་ཕམ་པར་གྱུར་པ་ལ་ནི་སོམ་པ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་དྱེ་ལྟ་མོད་ཀི་དགོས་པ་མྱེད་པ་ིད་
དུ་འགྱུར་ཏྱེ། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སོད་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ལོངས་སོད་པ་དག་མྱེད་པའི་
ཕིར་རོ། སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ནི་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཕིར་ཡིན་ན། དྱེས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཐག་རིང་དུ་
སྤངས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་དྱེའི་སོམ་པ་ནི་མྱེད་པ་དང་འད་བ་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐུན་མོང་པའི་
ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་དང་འཆབ་མྱེད་གང་བྱུང་ཀང་འཆབ་བཅས་ལ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དང་། འཆབ་མྱེད་ལ་
ཆད་པ་ལས་ཀི་ཆོ་གས་བསླབ་པ་བིན་མ་ཚར་གི་བར་དུ་སོམ་པ་རྣམ་དག་དང་མི་ལན་པས་དགྱེ་སློང་རྣམ་དག་
དང་དགྱེ་སྦྱོང་རྣམ་དག་ཏུ་མི་རུང་སྟྱེ། སོ་ཐར་གི་མདོ་ལས། དགྱེ་སློང་དྱེ་ལྟར་མ་བིན་པར་ལྱེན་ན་དགྱེ་སློང་དྱེ་
ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི་གནས་པར་མི་བའོ། ཞྱེས་སོགས་དང་།  
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༼༡༥༢༽ 
ལུང་དང་གདམས་ངག་བརོད་པའི་ཆོ་གའི་གཞུང་རྣམས་ལས་ཀང་། དགྱེ་སློང་གིས་དྱེ་བས་མ་ཐག་ཏུ་དགྱེ་སློང་
དུ་མི་རུང་། ཤཱཀའི་སས་ཀི་མི་རུང་། དགྱེ་སློང་དངོས་པོ་ལས་མས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེའི་དགྱེ་སློང་གི་ཚུལ་
གཞིག་པར་འགྱུར་ཞིང་། མས་པ་བཅོམ་པ་ལྟུང་བ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་སྟྱེ། དྱེས་དགྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ཕིར་བླང་དུ་
མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟ་སྟྱེ་དཔྱེར་ན་ཞྱེས་སོགས་དཔྱེ་དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་པས་སོ། ཁ་ཅིག་ཕམ་པ་
བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀི་སླར་དགྱེ་སློང་གི་བསླབ་པ་རྣམ་དག་བླང་དུ་མྱེད་པས་ཁྱབ་སྟྱེ། དངས་མ་
ཐག་པ་དྱེར། དྱེས་དགྱེ་སློང་གི་ཚུལ་ཕིར་བླང་དུ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་དང་། སུམ་བརྒྱ་པར། མི་གསོད་ལ་
སོགས་བཞི་རྣམས་ཀིས། །དགྱེ་ཚུལ་ལས་ནི་མས་གྱུར་ན། །དགྱེ་སློང་བཞིན་དུ་དགྱེ་ཚུལ་ལའང་། །ཕི་ནས་
སོམ་སྱེའི་སྐལ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་ཟྱེར་བ་མི་འཐད་དྱེ། མི་ཚང་སོད་ཀི་ཕམ་པ་བྱུང་ནས་
གསོད་སྱེམས་སྱེ་གོལ་གཏོགས་པའི་ཡུན་ཙམ་ཡང་མ་སྱེས་པའི་དགྱེ་སློང་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། 
རྟགས་སླ། འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སླར་དགྱེ་སློང་གི་བསླབ་པ་རྣམ་དག་བསླང་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། 
ཁྱོད་ཀིས་དགྱེ་འདུན་གི་ཆད་པ་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ལ་བརྟྱེན་ནས་སླར་དགྱེ་སློང་གི་བསླབ་པ་རྣམ་དག་སོར་ཆུད་པ་
ཡོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་དྱེར་ཐལ། ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ལ་ཆད་པ་ལས་ཀི་ 
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༼༡༥༣༽ 
བསླབ་པ་བིན་ཚར་བ་ན་དགྱེ་སློང་གི་བསླབ་པ་རྣམ་དག་སོར་ཆུད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། ཕམ་པ་
འཆབ་བཅས་བྱུང་བ་དྱེ་དགྱེ་སློང་གི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལས་ཕིར་བཅོས་སུ་མི་རུང་བ་ིད་དང་། 
འཆབ་མྱེད་བྱུང་བ་དྱེ་དགྱེ་སློང་གི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལས་ཕིར་བཅོས་སུ་རུང་པའི་ཁྱད་པར་འཐད་
པའི་ཕིར་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། མས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ཕམ་པར་གྱུར་པ་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་གི་དངོས་པོ་ཡོངས་
སུ་དག་པ་ལས་ཕིར་བཅོས་སུ་མི་རུང་བ་ིད་ཀིས་མས་པ་ཡིན་ནོ། །་ཞྱེས་གསུངས་པའི་དངོས་བསྟན་ཕམ་
པ་འཆབ་བཅས་དང་། ཤུགས་བསྟན་ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་ལ་སྦྱར་ནས་འཆད་རིགས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། འགྱེལ་པ་དྱེ་
ལ་འཆད་ཚུལ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལ་དགྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་སླར་བླང་དུ་མྱེད་པ་དང་། ཕི་
ནས་སོམ་པ་སྱེ་བའི་སྐལ་པ་མྱེད་པ་སོགས་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཆོས་ཀི་དག་བྱེད་
སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། དྱེ་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་གྱུར་ན། །དགྱེ་སློང་སོམ་པ་མས་པར་འགྱུར། །མས་ནས་
འཆབ་སྱེམས་སྱེས་པ་ལ། །སླར་ཡང་བླང་དུ་མྱེད་པར་གསུངས། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞུང་འདིས་
འཆབ་སྱེམས་མ་སྱེས་ན་སླར་སོམ་པ་རྣམ་དག་བླང་དུ་ཡོད་པར་བསྟན་ནོ། འཆབ་བཅས་དང་། འཆབ་མྱེད་ནི་
ལྟུང་བ་དྱེ་བྱུང་ནས་གསད་སྱེམས་སྱེས་མ་སྱེས་ལ་བ་ཞིང་། འཆབ་ 
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༼༡༥༤༽ 
སྱེམས་མ་སྱེས་ན་ཕམ་པ་བྱུང་ཡང་ཆད་པ་ལས་ཀི་ཆོ་གས་བསླབ་པ་བིན་དུ་རུང་སྟྱེ། ལུང་མ་མོ་ལས། ཕམ་པ་
བྱུང་ནས་བསླབ་པ་བིན་པ་གང་ཞྱེ་ན། གལ་ཏྱེ་མི་ཚངས་པར་སོད་པ་བས་ནས་མཐའ་ན་སྱེ་གོལ་རྟོགས་པ་ཙམ་
ཡང་འཆབ་པའི་སྱེམས་མ་སྱེས་པའོ། །ཞྱེས་དང་། མདོ་རྩ་བར། བསླབ་པ་བིན་པ་ནི་འད་བ་ིད་དོ། ཅྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། འཆབ་པ་དང་། གསོད་པ་དང་། སྱེད་པ་རྣམས་དོན་ཅིག་པར་སྣང་ངོ་། དྱེ་ལྟར་ན་དགྱེ་སློང་
གི་བསླབ་པ་རྣམ་དག་དང་ལན་ན། དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། གལ་ཏྱེ་ཁྱབ་ན། 
བསླབ་བིན་དགྱེ་སློང་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་སྱེ་ལྔ་གང་
རུང་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་བསྱེད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མདོ་རྩའི་ལུང་དངས་མ་ཐག་པ་དྱེའི་ཕིར་
རོ། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམན་པའི་སར་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་
ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་གིས་ཆད་ལས་སོད་བཞིན་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆད་
ལས་ནི་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གལ་འོག་ཏུ་འཇོག་པ་དང་། དྱེས་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་
དུ་གནས་པ་ལ་བིན་ལྱེན་སྟོབས་པ་སོགས་འཕལ་གི་བ་བ་སྒྲུབ་དགོས་པ་རྣམས་དགྱེ་ཚུལ་དང་འད་བར་བྱེད་
ཅིང་། ལྟུང་བ་ལ་ཡང་འགོད་ 
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༼༡༥༥༽ 
ཚང་བྱེད་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དྱེ་ལྟར་བས་པས་ལྟུང་བ་དག་སྟྱེ་ཚེ་འདི་ལ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བ་
ཐོབ་པ་ཡང་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། ཁ་ཅིག་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་ན། ཕམ་པ་དང་
བཅས་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྟགས་དྱེ་ཡིན་ན། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་རུང་གི་སོམ་པ་རྣམ་དག་དང་མི་
ལན་པས་ཁྱབ། རྟགས་དྱེ་ཡིན་ན། ཚེ་འདི་ལ་འཁོར་བ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཐར་པ་ཐོབ་མི་སིད་པའི་དགྱེ་
སློང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། གསུམ་ག་ལ་རྱེག་ཕམ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་མ་དགྱེ་
སློང་ཕར་མཚན་གྱུར་བའི་དགྱེ་སློང་ཆོས་ཅན། གསལ་པ་རིམ་བཞིན་དྱེར་ཐལ། རྟགས་དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 
དྱེར་ཐལ། དགྱེ་སློང་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། རྱེག་
ཕམ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གསལ་པ་དང་པོ་ལ་འདོད་ན་
དྱེ་ཆོས་ཅན། ཕམ་པ་དང་བཅས་པའི་དགྱེ་སློང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕམ་པ་དང་མི་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་
ཕིར་ཏྱེ། ཁྱོད་ལ་སྔར་བྱུང་བའི་རྱེག་ཕམ་དྱེ་མཚན་གྱུར་གི་དབང་གིས་རྒྱུན་འགགས་པ་དང་མྱེད་པར་གྱུར་པ་
གང་ཞིག ཁྱོད་ལ་རྱེག་ཕམ་འཆབ་བཅས་ལས་ཕམ་པ་གཞན་མ་བྱུང་བའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟྱེ། ཞིང་མ་ཡིན་ 
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༼༡༥༦༽ 
པ་ིད་ལ་ནི་མས་སོ། ཞྱེས་དང་། དྱེའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ཁ་ན་མ་ཐོ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཞིང་མ་ཡིན་
པ་ིད་ལ་ནི་སྔར་མཚན་མ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བས་པ་དྱེ་མས་ཤིང་གཞིག་
པ་དང་། མྱེད་པར་རིག་པར་བ་ཏྱེ་ཞྱེས་གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར། གིས་པ་གྲུབ་སྟྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་
ཕིར། གསལ་པ་གིས་པ་ལ་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་རུང་གི་བསླབ་པ་རྣམ་དག་དང་ལན་
པར་ཐལ། སྔར་བྱུང་བའི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་མཚན་གྱུར་གི་དབང་གིས་དག་ཚར་བ་གང་ཞིག དྱེའི་རྱེས་སུ་
ཕམ་པ་གཞན་མ་བྱུང་བའི་ཕིར། རྟགས་དང་པོ་སྔར་གི་ལུང་གིས་གྲུབ། གསུམ་པ་ལ་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་ཚེ་འདིར་དྱེ་ཐོབ་མི་སིད་པའི་དགྱེ་སློང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཚེ་འདིར་དྱེ་ཐོབ་སིད་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཏྱེ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་སོམ་པ་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་
ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་རུང་གི་སོམ་པ་རྣམ་དག་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་ཐུན་མོང་པའི་ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་ན། ཆད་པ་ལས་ཀི་བསླབ་པ་
གསོར་རུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྟགས་དྱེ་ཡིན་ན། དགོས་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་ལན་
པས་ཁྱབ། རྟགས་དྱེ་ 
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༼༡༥༧༽ 
ཡིན་ན། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དང་པོ་ལ། སོག་
གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བ་ལ་ཆད་པ་ལས་ཀི་ཆོ་གས་བསླབ་པ་བིན་ཚར་བའི་དགྱེ་སློང་ཆོས་ཅན། 
དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། རྟགས་སླ། འདོད་ན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆད་པ་ལས་ཀི་བསླབ་པ་སོར་ཆུད་ཚར་བའི་
དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ་ལ། སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་མ་
ཐག་པའི་དགྱེ་སློང་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དགོས་པ་བསྒྲུབ་ནུས་ཀི་དྱེ་
དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་རྣམ་དག་དང་མི་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། 
ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བ་ལ་ཆད་པ་ལས་ཀི་བསླབ་པ་བིན་མ་ཚར་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་
ཡིན་པའི་ཕིར། ནམ་བསོད་ཆྱེན་པོས། ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བ་བསླབ་པ་བིན་གོང་དུ་དགོས་པ་བསྒྲུབ་ནུས་
དང་ལན་པར་གསུངས་པ་ནི་ཐལ་ཆྱེས་སམ་སམ་སྟྱེ། འོ་ན་ཆད་པ་ལས་ཀི་བསླབ་པ་སྟྱེར་མི་དགོས་པར་འགྱུར་
ཏྱེ། དྱེ་བིན་པ་ལ་དགོས་པ་ལྷག་པོ་མིན་འདུག་པའི་ཕིར། ཡང་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བའི་བསླབ་བིན་དྱེས་སྱེ་ལྔའི་
གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་དངོས་གཞི་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་བསྱེད་པར་གསུངས་པའི་རྣམ་དཔད་ཀི་ནུས་པ་མས་པར་
འགྱུར་ཏྱེ། འཆབ་མྱེད་བྱུང་བས་བསླབ་པ་བིན་གོང་དུ་སྱེ་ལྔའི་གཞི་ 
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༼༡༥༨༽ 
ལ་ཞུགས་པ་ན་དངོས་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསྱེད་རིགས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བསླབ་པ་བིན་གོང་དུ་དགོས་པ་བསྒྲུབ་
ནུས་ཀི་དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་དང་ལན་པའི་ཕིར། འདུལ་འཛིན་ཆྱེན་པོ་མཁྱྱེན་པའི་དགོང་ཡངས་ཞིབ་འཚལ་
ལོ། །གསུམ་པ་ལ་ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་ནས་བསླབ་པ་བིན་པའི་རྟྱེན་ལ་སླར་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་
དགྱེ་སློང་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར་ཏྱེ། ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་ནས་བསླབ་བིན་བླངས་པའི་དགྱེ་སློང་
ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་
ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་དྱེར་ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བའི་བསླབ་བིན་
དགྱེ་སློང་གིས་ཕམ་པའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་ཕམ་པ་བསྱེད་པ་གང་ཞིག དྱེས་དྱེའི་གཞི་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་ཕམ་པ་
བསྱེད་པ་ན་གསད་སྱེམས་སྱེས་མ་སྱེས་ལས་འཆབ་བཅས་དང་འཆབ་མྱེད་དུ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་
ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་དང་འཆབ་མྱེད་གང་བྱུང་ཀང་ལན་གཅིག་ལ་བསླབ་པ་རྣམ་དག་ལས་རིལ་གི་མས་ཤིང་
འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ཀུན་སྟོང་གི་ལུགས་སམ་མདུང་ཚོམ་པའི་ལུགས་ཟྱེར་རོ། །ཐུན་མོང་པའི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་
བྱུང་བ་ལ་ནི་ཕིར་བཅོས་སུ་མྱེད་ཅིང་མཚན་གྱུར་གི་དབང་གིས་དྱེ་མས་ནས་བསླབ་པ་སོར་ཆུད་པ་ཡང་མྱེད་
ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ལ་མཚན་གི་དབང་གིས་བསླབ་པ་སོར་ཆུད་ 
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༼༡༥༩༽ 
པ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། འཆབ་མྱེད་བྱུང་བ་ལ་བསླབ་པ་བིན་པའི་ཚུལ་ནི་མཁན་སློབ་ཀི་སན་སྔར་སོམ་པ་
འབོགས་བྱེད་ཀི་ཆོ་གས་བིན་པ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ལ། འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན། ལྟུང་བ་གྱེང་དན་དང་གཞམ་སོ་སྔོན་དུ་འགོ་
བས་དགྱེ་འདུན་གི་ཆད་པ་ལས་ཀི་ཆོ་གས་བསླབ་པ་རྣམ་དག་སོར་ཆུད་པར་བས་པ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། འདུལ་བའི་
གཞུང་ལས་དྱེ་ལྟར་དུ་གསལ་པས་སོ། དྱེང་སང་བསླབ་པ་མས་པ་གསོ་བ་ལ་མཁན་སློབ་ཀི་སན་སྔར་སོམ་པ་
འབོགས་ཆོག་ཞུ་པ་ནི་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ིརྒྱས་བཀབ་པ་ཡིན་ཏྱེ། བསླབ་པ་སྔ་མ་དྱེ་ཞུ་བའི་དུས་སུ། ཐྱེག་ཆྱེན་
གི་བསམ་པ་གསལ་བཏབ་སྟྱེ། ཆོ་ག་ན་ཐོས་ཀི་ལུགས་བཞིན་བས་པ་ལས་སོམ་པ་ཕོག་པ་དྱེ་བདག་ིད་
ཆྱེན་པོ་ས་པཎ་གིས། དྱེས་ན་ད་ལྟའི་ཆོ་ག་ནི། ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐྱེག་ཆྱེན་སོ་ཐར་སོམ་པའི་ངོ་
བོར་སྱེ་ལ་ཐྱེག་ཆྱེན་གི་སོམ་པ་དྱེ་ནི་ན་ཐོས་པའི་ལུགས་དང་མི་འད་བར། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ིལུགས་འདིར་
ཤྱེས་པ་ཡིན་གི། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པས་བླང་ཡང་སོམ་པ་བླངས་པས་སྱེ་བ་ནི་བདག་ིད་ཆྱེན་པོ་ས་པཎ་
ནས་བཟུང་ས་ས་པའི་འདུལ་འཛིན་མཐའ་དག་ཕག་ལྱེན་ལ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་འདི་དང་མཐུན་པར་ས་
བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆྱེན་གིས་འདུལ་བའི་ཆོ་ག་ལས། དྱེ་ལྟར་སྦྱོར་བ་དངོས་གཞི་གིས་ཀིས་ཁྱྱེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་
བསྱེན་པར་རོགས་པའི་སོམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྤང་བའི་རྒྱུན་སོམ་པར་ 
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༼༡༦༠༽ 
བྱེད་པ་ཆུ་ལོན་ལྟ་བུ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་སམ། སྱེམས་དཔའ་དགྱེ་བ་ཁྱད་
པར་ཅན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལས་དྱེ་ཐོབ་ཅིང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་དགའ་བ་སོམ་ཞིག ཅྱེས་གསུངས་
པ་ཡིན་ཏྱེ། གཟུགས་སམ་ཞྱེས་པ་འདུལ་བ་རང་རྐང་གི་ལུགས་དང་། སྱེམས་དཔའ་དགྱེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་
པ་ཅྱེས་པ་གསུངས་པ་ནི་ཐྱེག་ཆྱེན་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། འདུལ་བ་རང་རྐང་ལ་སོམ་པ་གཟུགས་
ཅན་དུ་འདོད་པས་སོམ་པ་ལན་གཅིག་བླངས་པ་དྱེ་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བས་ཀང་མི་སྟོང་པར་ཡོད་ཅིང་། དྱེའི་སོམ་རོ་
རིང་པ་དྱེས་སླར་སོམ་པ་རྣམ་དག་བླངས་ཀང་སྱེ་བའི་གྱེགས་བྱེད་པས་ཕག་ལྱེན་གུ་དོག་ལ། གལ་ཏྱེ་མཁན་
སློབ་ཀི་ཆོ་ག་ལས་སླར་སོམ་པ་ལྱེན་ན་གོང་དུ་བསླབ་པ་འབུལ་ཆོག་བས་ན་སོམ་པ་རིང་པས་རྒྱུད་མ་བཀག་
པས་ལྱེན་དུ་རུང་བ་ཙམ་ཡིན། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་བསམ་པས་ཟིན་པ་ལ་སོམ་པ་རིང་པས་རྒྱུད་བཀག་མ་བཀག་
སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བརྩི་མི་དགོས་པས་གུ་ཡངས་ཤིང་གདུལ་བ་ལ་ཕན་ཆྱེ་བ་ནི་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་
ཡིན་ནོ། །གནད་འདི་ནི་ཁོ་བོའ་ིམཁན་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པ་དོན་གི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སོས་ཏྱེ་འཇམ་
དབངས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་གི་གསུང་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བ་འདིར་བྲིས་པའོ། །ཁ་ཅིག་ཕམ་པ་གཅིག་བྱུང་
བས། དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་ལས་མས་པ་མི་འཐད་དྱེ། མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པ་བྱུང་བའི་རྱེས་སུ་ 



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   161 

༼༡༦༡༽ 
ཕམ་པ་གཞན་གསུམ་ཡང་རིམ་གིས་འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་གཅིག་ལ་ཕམ་པ་བཞི་ཆར་རིམ་
གིས་འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་སྐད་དུ་ལུང་ཞུ་བ་ལས། གཅིག་ལ་ཡང་མཐར་འགྱུར་བ་བཞི་ཡང་འབྱུང་ངོ་། 
ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། ལུང་ལས་དྱེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གཅིག་
གིས་མ་བིན་ལྱེན་སོགས་གཞན་གསུམ་གཞན་ལ་གཅོལ་བས་འགྲུབ་བར་བས། རང་ིད་ཀིས་མི་ཚངས་སོད་
དངོས་སུ་བས་པས་སྟྱེས་དབང་གིས་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པ་སོགས་བཞི་ཆར་ཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་སིད་པ་ཙམ་
ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཕམ་པ་བཞི་ཆར་འབྱུང་བ་ལས་གཞན་དུ་ཕམ་པ་བཞི་ཀ་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡོད་
དམ་མྱེད་ཅྱེ་ན། ཚིག་གི་རང་ལོག་ལ་འཁིས་ན་ཡོད་དྱེ། དྱེ་ལས་གཞན་དུ་ཕམ་པ་བཞི་ཀ་དགྱེ་སློང་གི་རྟྱེན་ལ་
བྱུང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ལས་གཞན་དུ་ལྷུང་རྐང་ིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་དགྱེ་སློང་གི་རྟྱེན་ལ་འབྱུང་བ་
ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་སྟོན་པས་དགྱེ་སློང་གི་རྟྱེན་ལ་བཅས་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་དྱེ་ལས་
གཞན་དུ་ཕམ་པ་བཞི་ཀ་འབྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པ་མྱེད་ཅྱེས་བའོ། །ཁ་ཅིག་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་ཀི་རྱེས་
སུ་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་ན། དགྱེ་སློང་རྣམ་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་དང་ལན་པའི་དགྱེ་
སློང་རྣམ་དག་ཡིན་ན། ལྟུང་བ་སྱེ་ལྔ་འབྱུང་བའི་རྟྱེན་ 
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༼༡༦༢༽ 
དུ་རུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཐུན་མོང་པའི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་ན། ལྟུང་བ་
འབྱུང་བའི་རྟྱེན་དུ་རུང་བའི་དགྱེ་སློང་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དང་པོ་ལ། བསླབ་གཞི་
མཐའ་དག་རིམ་གིས་རོགས་པར་བཅས་པའི་རྱེས་སུ་ཐུན་མོང་པའི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་
ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། བསླབ་གཞི་མཐའ་དག་རོགས་པར་བཅས་པའི་རྱེས་སུ་
བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐུན་
མོང་པའི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར། སིར་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་
རྣམ་དག་ཡོད་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་ལ་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་དང་ལན་པའི་
དགྱེ་སློང་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། དྱེ་
ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་རྣམ་དག་གི་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ཡོད་པའི་
ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་རྟྱེན་དུ་རུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་
ཕིར། འདོད་ན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་སྤང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ོན་མོངས་
སྤངས་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་ 
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༼༡༦༣༽ 
དག་བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལ། མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཆོས་ཅན། 
དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། རྟགས་སླ། འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྟྱེན་དུ་རུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་ཀི་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་ྱེས་བས་ཙམ་བསྱེད་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀིས་དྱེའི་གཞི་ལ་
ཞུགས་པ་ན་ྱེས་བས་ཙམ་བསྱེད་པའི་ྱེས་བས་དྱེ་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟྱེ། མས་པ་ལྟུང་བ་ལ་
སྦྱོར་ན་ྱེས་བས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར། གིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྱེས་དྱེའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་
ྱེས་བས་ཙམ་བསྱེད་པའི་ྱེས་བས་དྱེ་བཅས་རང་གིས་ཀི་ནང་ནས་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཙམ་ཡིན་
པར་ཐལ། དྱེ་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། དྱེས་དྱེའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་ྱེས་བས་ཙམ་བསྱེད་
པའི་ྱེས་བས་ཏྱེ། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཙམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བ་བའི་ཕིར་དུ་མས་པ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱོར་ན་
ྱེས་བས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། རབ་བྱུང་བསྱེན་རོགས་བླངས་ཀང་མ་ཆགས་པའི་དགྱེ་སློང་
གི་ཤ་ཚུགས་ཅན་གི་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་ྱེས་བས་ཙམ་བསྱེད་པའི་ྱེས་བས་དྱེ་ཁྱིམ་པའི་
བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་སིག་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བ་བའི་ཕིར་དུ་གཞུང་འདིར་མ་ཆགས་པ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱོར་ན་
ྱེས་བས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ 
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༼༡༦༤༽ 
འཐད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། འོ་ན་སོམ་པ་མྱེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་མྱེད་པ་མ་
ཡིན་ནམ། ཞྱེ་ན་བདྱེན་མོད་ཀི། འོན་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ཐ་སད་ལ་སོམ་པ་མ་
སྱེས་པ་འདིའི་ཞྱེས་པ་ནས་དྱེ་ལ་ྱེས་བས་སུ་གཞག་པ་མཛད་དོ། །ཅྱེས་དང་། ཁྱིམ་པ་རང་གི་རྟགས་བླངས་པ་
ལ་ནི། ཞྱེས་པ་ནས། དྱེ་ལ་ནི་ྱེས་བས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་མཛད་དོ། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་མང་པོ་
སྱེའོ། །ཞྱེས་བ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བརོད་པར་རིགས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་དོན་རྣམས་ཇི་ལྟར་འཆད་སོམས་
ཞིག འདིར་དཔོད་ལན་ལ་དོགས་པ་འདི་འབྱུང་སྟྱེ། མས་དང་མ་ཆགས་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱོར་ན། །ྱེས་བས་བསྱེད་
འདི་ལྟུང་བའམ་ལྟུང་མིན་ཅི། །ལྟུང་མིན་ཁྱིམ་པའི་ལིག་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ལྟུང་ན་གིས་ཀའང་བཅས་
ལན་ཐལ་མིན་ནམ། །རང་གི་བསམ་ཚོད་ལ་ནི་མས་པ་དང་། །ཞྱེས་སོགས་ཀི་དངོས་བསྟན་གི་ྱེས་བས་དྱེ་
ལ་ལྟུང་བ་ཡིན་མིན་གིས་སུ་ཡོད་དྱེ། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཀི་མས་པ་སྱེ་ལྔའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་བསྱེད་
པའི་ྱེས་བས་དྱེ་ལྟུང་བ་དང་། མ་ཆགས་པ་སྱེ་ལྔའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་བསྱེད་པའི་ྱེས་བས་དྱེ་ལྟུང་བ་མ་
ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་སོམ་པ་མྱེད་པ་ལ་ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་མྱེད་པ་ལ་བདྱེན་ལན་མཛད་པས་མ་ཆགས་
པ་ལ་བྱུང་བའི་ྱེས་བས་དྱེ་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ཞིང་། འོན་ཀང་ཁྱིམ་པའི་བསོད་ནམས་ 
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༼༡༦༥༽ 
མ་ཡིན་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བ་བའི་ཕིར་ྱེས་བས་ཀི་སྒྲ་སོས་པར་གསུངས་ལ། དྱེ་དག་གི་ཤུགས་ལས་ཅིག་
ཤོས་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཀི་མས་པ་དྱེ་སོམ་ལན་ཡིན་པས་དྱེ་ལ་བྱུང་བའི་ྱེས་བས་དྱེ་ལྟུང་བ་ཡིན་པར་གྲུབ་
བོ། །དྱེས་ན་མས་པ་བཅས་ལན་ཡིན་ལ། མ་ཆགས་པ་བཅས་ལན་མ་ཡིན་པར་ཤྱེས་དགོས་སོ། །དྱེ་ཡང་མ་
ཆགས་པ་ལ་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མི་འབྱུང་བས་བཅས་ལན་མ་ཡིན་ལ། ཅིག་ཤོས་ནི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་
རྟྱེན་དུ་རུང་བས་བཅས་ལན་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་ས་རང་བཞིན་དུ་
གནས་པས་གཞི་བསམ་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་ཀུན་ཚང་གི་སོ་ནས་མིར་གྱུར་པ་བསད་པའི་ལྟུང་བ་
ཡིན་ན། སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དྱེ་ལྟ་བུའི་དགྱེ་སློང་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་གཞི་སོགས་
ཡན་ལག་ཀུན་ཚང་གི་སོ་ནས་བཅུག་རྱེག་གི་བདྱེ་བ་མས་སུ་མྱོངས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། མི་ཚངས་སོད་ཀི་
ཕམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དགྱེ་སློང་ཚུལ་གནས་རྣམ་དག་ཡིན་ན། དགྱེ་སློང་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཡིན་པས་
ཁྱབ། ཟྱེར་བ་རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དང་པོ་ལ་སྱེ་པ་གནས་བརྟན་པའི་ལུགས་ཀི་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་དང་ལན་
པའི་དགྱེ་སློང་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་གཞི་སོགས་ཡན་ལག་ཀུན་ཚང་གི་སོ་ནས་མའི་མངལ་གི་དབང་པོ་
གསུམ་འདུས་ཀི་མིར་ཆགས་པ་བསད་པའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ 
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༼༡༦༦༽ 
ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། དྱེ་འད་བའི་དགྱེ་སློང་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་གཞི་སོགས་ཡན་ལག་ཀུན་ཚང་
གི་སོ་ནས་མིར་ཆགས་བསད་པའི་ལྟུང་བ་གང་ཞིག མིར་ཆགས་དྱེ་མིར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟྱེ། 
ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གནས་བརྟན་པའི་
ལུགས་ཀི་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་མིར་ཆགས་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སོམ་གསུམ་
རབ་དབྱེ་ལས། ཁ་ཅིག་མིར་ཆགས་བསད་པ་ལ། །ཕམ་པ་ལ་ལ་ཕམ་པ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་འཐད་པ་གང་
ཞིག སྱེ་པ་གནས་བརྟན་པ་དྱེ་གཞུང་དྱེའི་ཚིག་ཟུར་གི་ལ་ལ་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་སྱེ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
གིས་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་ཕལ་ཆྱེན་པའི་ལུགས་ཀི་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་ས་རང་བཞིན་
དུ་གནས་པས་གཞི་སོགས་ཡན་ལག་ཀུན་ཚང་གི་སོ་ནས་བུད་མྱེད་ལ་བཅུག་རྱེག་གི་བདྱེ་བ་མས་སུ་མྱོང་
བའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། རྟགས་སླ། འདོད་ན། དྱེ་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། དགྱེ་འདུན་ཕལ་ཆྱེན་པའི་ལུགས་ཀི་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་བུད་མྱེད་ལ་བཅུག་རྱེག་གི་བདྱེ་བ་མས་
སུ་མྱོང་བ་ལས་ཕམ་པ་བྱུང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེའི་ལུགས་ལ་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། 
དྱེའི་ལུགས་ལ་ཕམ་པ་གཞན་གསུམ་གི་སྟྱེང་དུ་ཆང་འཐུང་བའི་ཕམ་པ་དང་བཞིར་འདོད་ 
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༼༡༦༧༽ 
པའི་ཕིར། དྱེས་ན་འདིའི་ལུགས་ལ་ཆང་ིད་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་གཞིའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་དོ། །རིགས་པའི་རྣམ་
གངས་འདི་གིས་ཀི་མཚོན་ནས་སྱེ་པ་ཕན་ཚུན་གི་གནང་བཀག་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཤྱེས་པ་དག་གི་རིགས་
པའི་རྣམ་གངས་སྤྲོ་ཚུལ་མང་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ལ། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་འཆབ་བཅས་ཙམ་
བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་དམན་པའི་ས་གཞན་ན་གནས་ཏྱེ། ལྷག་མའི་བཅབ་ྱེས་འདག་པའི་ཆྱེད་དུ་དགྱེ་འདུན་གི་
ཆད་ལས་སྤོ་བ་སོད་པ་བཞིན་པ་དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། ཕམ་པ་མ་བྱུང་བའི་
དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཙམ་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་
ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམན་པའི་ས་གཞན་ན་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སྤོ་མགུ་
དབྱུང་གསུམ་གང་རུང་གི་ས་ལ་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སྤོ་བ་སོད་བཞིན་པའི་ས་ལ་གནས་
པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་བཅབ་ྱེས་འདག་བྱེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའི་སྤོ་བ་སོད་
བཞིན་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་ཕམ་པ་དང་མི་ལན་ན་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མན་གི་ལྟུང་བ་བྱུང་ཀང་
ཚུལ་གནས་རྣམ་དག་ཡིན་ཏྱེ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གིས་ཀའི་དགོས་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་དགྱེ་སློང་གི་
སོམ་པ་དང་ལན་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཐུན་ 
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༼༡༦༨༽ 
མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕམ་པ་ནི། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། མི་ཚངས་སོད་དང་ལྱེན་པ་དང་། །དྱེ་བཞིན་གསོད་དང་སྨྲ་
བ་དང་། །རྱེག་པ་དང་ནི་ལུས་བཀན་དང་། །འཆབ་པ་དང་ནི་ལོག་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགྱེ་སློང་མ་ལ་
སིར་ཕམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་བཞི་ནི་དགྱེ་སློང་དང་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་དྱེས་རྟོགས་པར་བ་
ཞིང་། ཕི་མ་བཞི་ནི། དགྱེ་སློང་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕམ་པ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་དགྱེ་སློང་གི་རྟྱེན་ལ་མི་འབྱུང་
བའི་ཕིར། དྱེ་ལྟར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕམ་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་མ་འཁིག་པའི་
འདོད་ཆགས་ཀི་བསམ་པས་མིག་གི་གནས་མན་ཆད་ནས། པུས་མོའ་ིལྷ་ང་ཡན་ཆད་ཀི་སྱེས་པ་ལ་རྱེག་ཅིང་
ནོམ་པར་བྱེད། ཉུག་པར་བྱེད་པའི་ཚོར་བ་མས་སུ་མྱངས་ཤིང་བདག་གིར་བྱེད་པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་རྱེག་པའི་ཕམ་
པ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར་བདག་གིར་བྱེད་པ་ལའོ། །མིག་ནས་པུས་མོའ་ིབར་གིས་སོ། །རྱེག་པའོ། །ཕོའ་ི
འོ། །འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀིས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དགྱེ་སློང་ཕས་ཀང་བུད་མྱེད་ལ་དྱེ་ལྟར་རྱེག་
པ་ལ་ལྟུང་བ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞྱེ་ན། དྱེ་ལ་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་། རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ཡིན་
ནོ། །མིག་ནས་པུས་མོའ་ིབར་ལས་སྣའི་ཡན་ལག་གི་ཕོའ་ིརྱེག་པ་ཆགས་སྱེམས་ཀིས་བདག་གིར་བྱེད་པ་སོམ་
པོ་དང་། ཆགས་སྱེམས་དང་མི་ལན་པས་བདག་གིར་བྱེད་པ་ྱེས་བས་དང་།  
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༼༡༦༩༽ 
ཆགས་སྱེམས་དང་མི་ལན་ཞིང་བདག་གིར་མི་བྱེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །མདོ་རྩར། ཡན་ལག་གཞན་གི་ནི་
སོམ་པོའ།ོ །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མདོར་ན་དགྱེ་སློང་མས་རང་གི་བུ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་བིས་པ་ཚུན་ལ་
ཡང་རྱེག་པར་མི་བ་བར་གསུངས་སོ། །གྱེང་གཞི་ནི་དགྱེ་སློང་མ་སོམ་དགའ་མོས། རི་དྭགས་འཛིན་གི་བུ་པང་
དུ་བླངས་སྟྱེ་པུས་མོ་ནས་མིག་མན་ཆད་ཀུན་ཏུ་སྤྲད་པར་བས་པ་དགྱེ་བཀོས་མ་ཅིག་གིས་མཐོང་བ་ལ་བརྟྱེན་
ནས་བཅས་སོ། །གིས་པ་ནི་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་མས་ཆགས་སྱེམས་ཀིས་ལུས་བཀན་པའམ། ལ་ནས་
སྱེས་པ་ཆགས་ལན་ལ་དབང་པོ་ཕན་ཚུན་མ་སྤྲད་པར་རྱེག་པ་ཙམ་གི་ཚོར་བ་མྱོང་པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་ལུས་བཀན་
གི་ཕམ་པ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། ལུས་བཀན་པ་ལའོ། །ཆགས་པར་གྱུར་བས་རྟྱེན་པའི་ཕིར་ྱེ་བར་གནས་པའི་
སྱེས་པ་ཆགས་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེས་སྤྲད་དུ་རུང་བ་ིད་ལའོ། །ཞྱེས་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ལུས་བཀན་བ་
ཞྱེས་བ་བ་ནི་ལ་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ཡང་སོམ་དགའ་མོས་སྤོས་ཚོང་གི་ཁྱྱེའུ་ལ་ཆགས་ཏྱེ་
མོས་རྒྱབ་བདྱེ་བར་བཞག རྐང་པ་གཡས་བསྐུམ་ནས་ཁྱྱེའུ་ལ་རོག་པས་བསྣུན་པས་རྩིབས་མ་གིས་བཅག་སྟྱེ་
ཁག་སྐྱུག་བཞིན་དུ་བྲོས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །ལྟུང་བ་འདི་དགྱེ་སློང་ཕ་ལ་མི་ཚང་སོད་ཀི་ཕམ་པའི་སྦྱོར་
བར་འཆད་དོ། །དགྱེ་སློང་མ་ཆགས་ལན་གིས་སྱེས་པ་ 
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༼༡༧༠༽ 
ཆགས་ལན་དང་ལྷན་ཅིག་གཞོག་སྟྱེགས་དང་། ཆར་གཡྱེངས་དང་། ཙབ་ཧལ་བྱེད་པ་ནི་སོམ་པོ་ཡིན་ནོ། སིད་
ཚལ་བས། དགྱེ་སློང་མས་སྱེས་པ་ལ་ཆགས་སྱེམས་ཀིས་ལུས་གན་གལ་དུ་བཀན་པ་ཞྱེས་བཤད་པ་ནི་བཀན་
པ་ཞྱེས་པའི་ཚིག་ལས་ལྷག་པོ་གན་གལ་དུ་ཞྱེས་སྦྱར་བ་ཙམ་ལས་ངྱེས་འདོངས་མྱེད་པ་འདའོ། །དྱེས་ན་རྱེག་
པ་དང་ལུས་བཀན་གི་ཁྱད་པར་ནི་དགྱེ་སློང་མས་མལ་བར་རྱེག་པ་དང་། ལ་ནས་རྱེག་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན་
པར་སྱེམས་སོ། །འོ་ན་དགྱེ་སློང་མ་ལ་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་སྐབས་མི་སིད་པར་ཐལ། བཅས་
ལན་དགྱེ་སློང་མས་སྱེས་པ་དང་མི་ཚངས་སོད་ཀི་སྦྱོར་བ་བས་པ་ལས་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་མྱེད་
པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེས་དྱེ་བས་པ་ལས་བདྱེ་བ་མས་སུ་མྱོང་བའི་སྔ་རོལ་དུ་རྱེག་ཕམ་དང་ལུས་བཀན་གི་ཕམ་པ་
གང་རུང་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེས་དྱེ་བས་པའི་སྦྱོར་བ་དྱེ་རྱེག་ཕམ་དང་ལུས་བཀན་གི་ཕམ་པ་གང་རུང་
ཡིན་པའི་ཕིར། ཞྱེ་ན་དྱེའི་ལན་ནི་མཁས་པ་དག་གིས་དགྱེ་ལྱེགས་བཤྱེས་གྱེན་གིས་མཛད་པའི་གཞི་འགྱེལ་
དངས་ནས་སྱེས་པའི་ལུས་ཡོངས་རོགས་དང་མ་འཕད་པ་དབང་པོ་ཕན་ཚུན་འཕད་པ་ཙམ་གི་སོ་ནས་མི་
ཚངས་སོད་ཀི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བ་ཡོད་གསུངས་ཀང་སྱེས་པའི་ལུས་ཡོངས་རོགས་དང་མ་འཕད་ཚུལ་གི་གསལ་
བ་མ་སོས་པས་མཐའ་མ་ཆོད་ལ། འོ་ན་ཇི་ལྟར་ 
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༼༡༧༡༽ 
ཞྱེ་ན་སྱེས་པའི་ལུས་དྱེ་རང་གི་གོན་བཞིན་པའི་གོས་དང་བཅས་སམ་མ་བཅས་ཀང་རུང་། དྱེ་དང་དགྱེ་སློང་
མའི་ལུས་བིན་གི་བར་གོས་གཞན་གིས་གཡོགས་ཏྱེ་ལུས་ཡོངས་རོགས་ཕན་ཚུན་དངོས་སུ་མ་འཕད་པར་
དབང་བོ་ཕན་ཚུན་འཕད་པ་ཙམ་གི་སོ་ནས་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་ཡོད་དྱེ། གོས་ཀིས་གཡོགས་
ནས་དབང་པོ་ཕན་ཚུན་འཕད་པའི་སྦྱོར་བ་དྱེ་སོམ་པ་ཡིན་པས་བཅུག་རྱེག་གི་བདྱེ་བ་མྱོང་བའི་སྔ་རོལ་དུ་རྱེག་
ཕམ་མ་བྱུང་བའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། གཡོགས་པས་ནི་བར་དུ་གོས་ཀིས་ཆོད་པ་ཡིན་པས་
སོམ་པོའ།ོ །ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། དགྱེ་ལྱེགས་བཤྱེས་གྱེན་གི་གཞི་འགྱེལ་ལས། དགྱེ་སློང་མ་སུན་ཕྱུང་བ་ནི་
ལུས་འཕད་པར་མ་བས་པར་དབང་པོ་འཕད་པ་ཙམ་ཁོ་ན་ལས་བའི། གཞན་དུ་ན་རྱེག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕམ་
པར་གྱུར་ཟིན་པའི་ཕིར། དྱེ་ལ་སད་ཀང་སུན་ཕྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་དོན་ཡང་ལྱེགས་པར་
འགྱེལ་ཤྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །སྱེས་པའི་ལུས་ལ་གོན་བཞིན་པའི་གོས་ཀིས་ཆོད་པ་ལ་རྱེག་པས་ནི་རྱེག་པའི་ཕམ་པ་
འབྱུང་སྟྱེ། རང་གི་ལུས་ལ་གོན་བཞིན་པའི་གོས་དྱེ་ལུས་དང་འབྲྱེལ་པའི་གོས་ཡིན་པས་ལུས་དང་འད་བ་ིད་
ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་བཞིན་དུ་སྐྲའི་ལན་བུ་ལ་རྱེག་ན་ཡང་རྱེག་ཕམ་འབྱུང་སྟྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། འདིར་ལན་
བུ་དང་དྱེ་དང་འབྲྱེལ་བའི་གོས་ནི་ལུས་དང་འད་བ་ིད་ཡིན་པས་དྱེའི་ཕིར་དྱེ་དག་ལ་ཡང་དངོས་གཞིར་ 
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༼༡༧༢༽ 
རྣམ་པར་བཞག་སྟྱེ་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བ་བའི་མཐའ་ཚིག་གོ །ཅྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དྱེས་ན་དགྱེ་
སློང་མའི་རྟྱེན་ལ་འབྱུང་བའི་མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པ་ནི་ལུས་ལ་གོན་བཞིན་པའི་གོས་མ་ཡིན་པར་སྒྲིབ་
གཡོགས་གཞན་གི་སོ་ནས་ལུས་ཡོངས་རོགས་དངོས་སུ་མ་འཕད་པར་དབང་པོ་ཕན་ཚུན་འཕད་པ་ཙམ་གིས་
བདྱེ་བ་མྱོང་བའི་རྩ་ལྟུང་དྱེ་ཁོ་ནར་ངྱེས་སོ། །རྱེག་ཕམ་ཡིན་ན། མིག་ནས་པུས་མོའ་ིབར་གིས་སོ། །ཞྱེས་པའི་
དངོས་བསྟན་གི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པ་ཡང་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། སྐྲའི་ལན་བུ་དང་ལུས་དང་འབྲྱེལ་བའི་གོས་
ལ་རྱེག་པའི་ཕམ་པས་མ་ངྱེས་སོ། །འདིར་དཔོད་ལན་ལ་དོགས་པ་འདི་འབྱུང་སྟྱེ། མོ་ཡིས་ཕོ་ལ་རྱེག་འདི་ཕོའ་ི
རྱེག་པར། །གསུངས་འདི་གོ་དོན་ཅི་ཡིན་བྱེམ་ཤྱེས་གང་། །སྱེམས་བྱུང་རྱེག་པ་ཡིན་ན་དྱེའི་ཕམ་པ། །ལུགས་
འདིར་སྔོན་མྱེད་ཀི་ན་སུ་ཡི་ལུགས། །དྱེ་ཡང་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། གང་གིས་རྱེག་པ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་ཕིར་ཕོའ་ི
འོ། །ཞྱེས་བ་བ་སྨྲས་ཏྱེ། སྱེས་པའི་འོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྐབས་འདིའི་རྱེག་པ་དགྱེ་སློང་མས་སྱེས་པའི་ལུས་
ལ་རྱེག་པ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་པ་ལས་དྱེ་ཡང་སྱེས་པའི་རྱེག་པར་སོང་ཞིང་། བུད་མྱེད་ཀིས་རྱེག་པར་མ་
སོང་བ་འདི་ལ་གོ་དོན་གནད་ཇི་ལྟར་འཆང་། གལ་ཏྱེ་སྱེས་པའི་ལུས་ལ་རྱེག་པ་ལ་སྱེས་པས་རྱེག་པ་ཞྱེས་བར་
གི་ཚིག་མི་མངོན་པར་བས་སོ་སམ་ན། འོ་ན་རྩིག་པ་ལ་རྱེག་པ་ཡང་རྩིག་པས་རྱེག་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བར་ཚིག་ 
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༼༡༧༣༽ 
མི་མངོན་པར་མཚུངས་པས་སོ། །འདིའི་རྱེག་པ་བྱེམ་ཤྱེས་གང་ཡིན་གི་དོགས་པའང་འབྱུང་སྟྱེ། བདག་གིར་
བྱེད་པ་ལའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་ཡིད་ཀིས་མས་སུ་མྱོང་བ་ཡིན་པར་གྲུབ་ལ། དྱེ་ལྟ་ན་ཤྱེས་པ་ལས་འོས་
མྱེད་དམ་སམ་དུ་དོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི་དགྱེ་སློང་མ་གཞན་ལ་ཕམ་པ། བརྒྱད་གང་ཡང་རུང་བ་བྱུང་བ་ཤྱེས་
ནས་ིན་ཞག་གི་བར་དུ་གསང་བའི་ལྟུང་བ་དྱེ་འཆབ་པའི་ཕམ་པ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དགྱེ་སློང་མའི་
ཕམ་པར་གྱུར་པ་འཆབ་པ་ལའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །གྱེང་གཞི་ནི་དགྱེ་སློང་མ་འཛའ་ཅན་མས་དགྱེ་སློང་
མ་འཛའ་མོའ་ིཕམ་པ་འཆབ་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །ིན་ཞག་གི་ཚད་ནི་སང་ས་རྱེངས་མ་ཤར་གི་བར་
ཡིན་པས་དྱེའི་གོང་རོལ་ཐོ་རངས་སམ་སོད་དུས་སམ་ིན་གང་ཙམ་གསང་བ་ནི་ལྟུང་བ་སོམ་པོ་ཡིན་
ནོ། །འཆབ་པ་ཙམ་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་མི་རིགས་ཏྱེ། དྱེ་ལ་ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་སོགས་ཀི་གཟུགས་མྱེད་པའི་
ཕིར། ཞྱེ་ན་ངག་གི་རིག་བྱེད་དངོས་སུ་མྱེད་ཀང་ལུས་ཀི་རིག་བྱེད་ཡོད་དྱེ། ཁ་རྣམ་པར་བསྒྱུར་པ་དང་། བ་སྤུ་
གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ཀི་རིག་བྱེད་ཡོད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། དགྱེ་སློང་འགའ་ཞིག་དགྱེ་འདུན་གི་
གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་སླར་ཡང་འགོད་པའི་སྱེམས་ཀིས་བཟོད་པར་གསོལ་བ་དྱེ་ིད་ཆོས་དང་ལན་པའི་དགྱེ་
སློང་མས་ཕིར་ཟློག་པ་ལ་དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་གིས་གཞམ་སོ་སོགས་ཀི་ 
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༼༡༧༤༽ 
ལས་ཀི་བསོ་བ་ནི་ཟློག་པ་དྱེ་ིད་མི་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་རྩ་ལྟུང་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། དགྱེ་སློང་གནས་ཕྱུང་བ་
བཟོད་པ་གསོལ་བར་ངྱེས་པ་ཕག་བ་བའི་འོས་མ་ཡིན་པའི་སོམ་པ་བིན་པར་ཤྱེས་བཞིན་དུ་དྱེ་ལས་ལོག་པ་ིད་
མི་གཏོང་ནའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྔོན་དགྱེ་སློང་གོ་སྱེས་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་ལ་
བཟོད་པར་གསོལ་བ་སོམ་དགའ་མོས་ཤྱེས་བཞིན་དུ་ཕིར་ཟློག་པ་སོགས་ནི་འདིའི་གྱེང་གཞིའི་ལོ་རྒྱུས་
སོ། །ཕམ་པ་ཕི་མ་འདི་གིས་ཀི་རིགས་དགྱེ་སློང་ཕ་ལ་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཏྱེ། རིམ་བཞིན་གཞན་གི་གནས་
ངན་ལྱེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། དགྱེ་སློང་གི་སྤངས་པའི་རྱེས་སུ་ཕོགས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། དྱེ་ཡན་གི་ཕམ་
པའི་སྐོར་བཤད་ཟིན་ནས། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་འཆད་པ་ལ། དགྱེ་སློང་ཕའི་དང་། མའི་གིས་ལས། 
དང་པོ་ལ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་། མཐའ་དཔད་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། སོ་ཐར་གི་མདོ་ལས། ཁུ་བ་འཛིན་དང་
འཁིག་ཚིག་བསྱེན་བཀུར་བསྱེན། །ཁང་པ་ཁང་ཆྱེན་དང་ནི་གཞི་མྱེད་དང་། །བག་ཙམ་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་དང་
དྱེའི་རྱེས་ཕོགས། །ཁྱིམ་སུན་འབིན་དང་བཀའ་བློ་མི་བདྱེ་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་གསུམ་ལས། དང་
པོ་ནི། ཁུ་བ་ཅྱེས་པས་བསྟན། མཚན་གཞི་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་རྨ་སོ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ལས་གཞན་
པའི་རང་ངམ་གཞན་གི་ཡན་ལག་སོགས་སྱེམས་ཅན་དུ་བགངས་ 
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༼༡༧༥༽ 
པས་དབང་པོ་དྲུང་དྱེ་བསམ་བཞིན་དུ་ཆགས་སྱེམས་ཀིས་རང་གི་ཁུ་བ་འབིན་པའི་དངོས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
ནི་ཁུ་བ་འབིན་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། ཕྱུང་ནའོ། །དྱེར་འདུན་པས་སོ། རང་གི་ཁུ་
བའོ། ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེ་ལས། རྨ་སོ་གསུམ་ནི་མ་གཏོགས་པར། །ཤྱེས་ལུས་རང་བཞིན་ཡན་ལག་
གིས། །བསམ་བཞིན་ཁུ་བ་འབིན་པ་ནི། །དགྱེ་འདུན་གི་ནི་ལྷག་མས་རྱེག ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་
ནི་འཛིན་དང་། ཞྱེས་པས་བསྟན། མཚན་གཞི་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ཡུལ་བུད་མྱེད་ཀི་སི་བོ་ནས་རྐང་
མཐིལ་གི་བར་ཅི་རིགས་པར་ལུས་དང་འབྲྱེལ་བའི་གོས་ལས་གཞན་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་གཞན་གིས་མ་ཆོད་པ་
ལ་ཆགས་སྱེམས་ཀིས་རྱེག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ཏྱེ། 
མདོ་རྩ་ལས། འཛིན་ལ་བྱེད་པ་པོ་ིད་ནི་བུད་མྱེད་དོ། ཅྱེས་དང་ལུས་ཀིས་རྱེག་པ་བདག་གིར་བྱེད་ནའོ། ཞྱེས་
དང་། ཚིག་ལྱེ་ལས། སི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་བར། །ཆགས་ཅན་བུད་མྱེད་ཡན་ལག་ལ། །གོས་ཀི་མ་ཆོད་རྱེག་ན་
ལྟུང་། །ཆོད་པ་ལ་རྱེག་སོམ་པོ་ིད། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། འཁིག་ཚིག་ཅྱེས་པས་བསྟན། 
མཚན་གཞི་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ཡུལ་བུད་མྱེད་ལ་འཁིག་ཚིག་སྨྲས་ཤིང་། བུད་མྱེད་ཀིས་ཀང་བར་
དོན་འཕོད་པའི་དོན་དྱེ་གོ་བའི་བཅས་ 
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༼༡༧༦༽ 
པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར་འཁིག་པ་སྨྲས་ནའོ། །རྒྱ་
ལ་སོགས་པའི་དོན་གིས་སོ། །གང་ལ་གོ་བར་བ་བ་ིད་དྱེ། བར་འཕད་པ་ན་མཐའོ། །ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེ་ལས། 
དགྱེ་སློང་གང་ཞིག་བུད་མྱེད་ལ། །རྩྱེ་ཕིར་ཡང་ནི་སད་ཚིག་སྨྲ། །དགྱེ་སློང་གཟུགས་བརན་ིད་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་
ཡང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། བསྱེན་བཀུར་ཞྱེས་པས་བསྟན། མཚན་
གཞི་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ཡུལ་བུད་མྱེད་ཀི་མདུན་དུ་རང་ིད་ལ་འཁིག་པའི་ཆོས་ཀི་བསྱེན་བཀུར་
བས་པ་ལ་བསྔགས་པ་བརོད་པ་དང་། བུད་མྱེད་དྱེས་དྱེ་ལྟར་བསྔགས་པ་ལ་རྱེས་སུ་ཡི་རང་གི་ཚིག་སྨྲས་པ་
དང་། བུད་མྱེད་ཀིས་སྨྲས་པ་དྱེ་དགྱེ་སློང་རང་གིས་བསར་ནས་སྨྲས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་ཡིན་
ཏྱེ། མདོ་རྩར། བདག་ིད་དང་འཁིག་པ་ལས་བྱུང་བ་བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་ནའོ། །དྱེས་བསྔགས་པ་ལ་རྱེས་སུ་
ཡི་རང་བའི་དོན་གི་ཚིག་ནི་དྱེ་དང་འདའོ། །དྱེ་ིད་ཕིར་བཟླས་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེ་ལས། རང་ིད་
བསྔགས་པའི་བྱེ་བྲག་དག །འཁིག་པ་དོན་གྱེར་བུད་མྱེད་ཀི། །མདུན་དུ་རང་ིད་ཀིས་བསྔགས་ན། །ལྷག་མའོ་
དགྱེ་འདུན་གིས་ཟད་བྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དགྱེ་སློང་རང་ིད་ལ་དངོས་སུ་མ་སྦྱར་བར་དགྱེ་སློང་ལ་
འཁིག་པའི་ཆོས་ཀིས་བསྱེན་བཀུར་ན་རྱེད་བཀུར་གི་མཆོག་གོ །ཅྱེས་སྨྲས་ 
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༼༡༧༧༽ 
པ་ནི་སོམ་པོ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་དང་འཁིག་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ྱེ་བར་མ་སྦྱར་ན་སོམ་པོ་ིད་དོ། ཅྱེས་གསུངས་པའི་
ཕིར། ཁུ་བ་འབིན་པ་ནས་འདིའི་བར་གི་གྱེང་གཞི་ནི་དགྱེ་སློང་འཆར་དགས་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་རྣམས་རིམ་
བཞིན་བས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། བསྱེན་ཞྱེས་པས་བསྟན། མཚན་གཞི་ནི། བཅས་ལན་
དགྱེ་སློང་གིས་ཡུལ་བུད་མྱེད་དང་རང་ལས་གཞན་པའི་སྱེས་པ་འཕིན་གསུམ་གི་སྦྱོར་བས། མཐར་དྱེ་གིས་
འཕད་དྱེ་དབང་པོ་ཕན་ཚུན་སྤྲད་པ་ལན་གཅིག་གམ་གིས་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བར་བས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་
ཐོ་བ་ནི་བསྱེན་ཁ་བྱེད་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། འཕད་ནའོ། །གཞན་དང་
ནའོ། །གཞན་དུའོ། །ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེ་ལས། རང་ངམ་གཞན་བྱེད་འཇུག་ཀང་རུང་། །བུད་མྱེད་སྱེས་པ་འཕད་
ན་ནི། །དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་རལ་གི་ཡིས། །རང་གི་མགོ་ནི་གཅོད་པར་བྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ནི་
སྟོན་པ་རྒྱལ་བྱེད་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ། དགྱེ་སློང་འཆར་དགའ་དང་ྱེར་དགའ་གིས། དགའ་བོ་དང་མདུན་པ་
གིས། ནམ་སོ་དང་འགོ་མགོགས་གིས་ཏྱེ་དགྱེ་སློང་དྲུག་སྱེས་ཡུལ་མི་དང་། སྦྱིན་བདག་གི་བུ་དང་། བུ་མོ་
རྣམས་ལ་འཕིན་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་སྤྲད་དྱེ་མཐར་འདོད་པ་ལ་སྦྱར་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་ 
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༼༡༧༨༽ 
སོ། །དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་གཞི་མ་དག་པར་རང་དོན་དུ་ཚང་ལྷག་གི་ཁང་པ་
བརྩིགས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། དྱེས་གཞི་མ་དག་པར་དགྱེ་འདུན་གི་དོན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་
ཚད་ལས་ལྷག་པ་བརྩིགས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། གཞི་མ་དག་པ་ལའོ། མ་བསྟན་
པ་ལའོ། གནས་བྱེད་དུ་བཅུག་ནའོ། མཐར་རོ། ཞྱེས་པ་ནས། གཅིག་གི་དོན་དུའོ། ཚད་ལས་ལྷག་པའོ། ཞྱེས་
དང་ཚོགས་ཀི་དོན་དུའོ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
དགྱེ་སློང་བཞིར་ལོངས་པ་ཡན་གི་དོན་དུ་བས་ན་ཚོགས་སུ་ལོངས་པས་ཁང་ཆྱེན་གི་ལྷག་མ་འབྱུང་། དགྱེ་སློང་
གསུམ་གི་དོན་དུ་བས་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་མ་བསྐོས་པར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་གིས་བས་པའི་འཕོ་ཟིན་པར་
བས་པ་ནི་སོམ་པོ་ཡིན་ཏྱེ། དུ་མའི་དོན་དུའོ། །མ་བསྐོས་པར་རོ། །གང་ཟག་གིས་སོ། །འཕོ་ཟིན་པར་བྱེད་ན་
ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞི་མ་དག་པ་ནི། སོག་ཆགས་མང་པོ་གནས་པས་དྱེ་དག་ལ་གནོད་པ་
འབྱུང་བའི་ས་དང་། གཞན་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བས་རྩོད་པ་འབྱུང་བའི་ས་དང་། ཆུ་དང་གཡང་ཟ་སོགས་དང་
ཁང་ྱེ་བ་ཙམ་མི་རུང་བའི་ས་རྣམས་ཡིན་ལ། དྱེ་དག་དང་བྲལ་བའི་གཞི་དག་པར། ཚད་ནི་སོད་ལམ་རྣམ་བཞི་
གཤོང་བ་ནས་བཟུང་སྟྱེ་མཚུར་མི་འབྲིང་ཚད་ཀི་ཁྲུ་བཅོ་བརྒྱད། ཞིང་དུ་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་བཅུ་གཅིག་ཚུན་ 
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༼༡༧༩༽ 
ཆད་བརྩིག་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མྱེད་པ། དྱེ་ལས་ལྷག་པར་བརྩིགས་ནས་ཐོག་ཕུབ་མ་གྲུབ་པ་ཡན་ནི་སོམ་པོ་དང་། 
ཐོག་ཕུབ་གྲུབ་ན་འདིའི་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པས་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་སྟྱེ། ཚིག་ལྱེ་ལས། རང་གི་དོན་དུ་ཁང་པ་
ནི། །གསོལ་བ་ལ་སོགས་ལས་ཀིས་ནི། །ཚད་སོགས་ཡོན་ཏན་ལན་པར་བ། །གཞན་དུ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་
འགྱུར། །གང་དུ་མས་དང་མྱེད་སོད་པ། །སོད་ལམ་རྣམ་བཞི་རུང་བ་ནི། །འདུག་དང་འཆབ་དང་ལ་བར་
གགས། །བཞི་པ་ལངས་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ནས། འབྲིང་ཚད་མའི་ཁྲུ་དག་ནི། །ཕྱེད་དང་གིས་ནི་ཡོད་པ་
ཡིན། །འབྲིང་ཚད་སྱེས་བུ་ཡིས་ནི་འཕྲུ། །བཅོ་བརྒྱད་ཚུར་ནི་ཡོད་པ་ཡིན། །ཞྱེང་དུ་བྱེད་དང་བཅུ་གཅིག་
ནི། །ཁང་བའི་ཚད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དགྱེ་འདུན་གི་བཀས་མ་གནང་བ་དང་། 
གཞི་མི་རུང་པ་རྣམས་སུ་བས་ན་སོམ་པོ་འབྱུང་། དགྱེ་འདུན་ལ་གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་ཁང་པའི་སྦྱོར་བ་མ་གྲུབ་ན་
ྱེས་བས་སོ། །ཁང་ཆྱེན་གི་ཚད་ནི་འདིར་མ་གསུངས་སོ། །འདི་དག་འཆབ་བའི་གྱེང་གཞི་ནི་དགྱེ་སློང་དྲུག་
སྱེས་སྦྱིན་བདག་ལས་ཡོ་བད་ཀི་དངོས་པོ་བླངས་ཤིང་བྲམ་ཟྱེ་རིག་བྱེད་སྒྲོག་པའི་གནས་ཀི་ཤིང་ལོན་པ་བཅད་
ནས་ཚད་ལྷག་གི་ཁང་པ་བརྩིགས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་པར་བཤད་དོ། །དགྱེ་སློང་དྲུག་སྱེས་བརྩིགས་པ་འདི་
དགྱེ་འདུན་དུ་ལོངས་པས་དགྱེ་འདུན་གི་དོན་དུ་བརྩིགས་པར་ 
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༼༡༨༠༽ 
འགོ་འམ། རང་རང་ཐ་དད་ཀི་དོན་དུ་ཚད་ལྷག་གི་ཁང་པ་རྱེ་རྱེ་བརྩིགས་པ་གང་ཡིན་གི་དོགས་པ་འབྱུང་ངོ་། 
བརྒྱད་པ་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་ཡུལ་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་བཀུར་པ་འདྱེབས་པའི་
གཞི་མྱེད་བཞིན་དུ་ཕམ་པའི་སོ་ནས་བཀུར་པ་བཏབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། 
བརྫུན་དུ་སྨྲས་པས་སོ། །གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གོ་བར་བས་ནས་སོ། །མས་པར་འདུན་པས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་
པའི་ཕིར། འདི་ནི་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གི་གཞི་མྱེད་བཞིན་དུ་བརྫུན་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀིས་སྨྲས་པས་བརྫུན་
གི་ལྟུང་བ་ཡིན་ཞིང་ཕ་རོལ་པོས་ཚིག་དྱེའི་དོན་གོ་བ་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་བོ། །ཕ་རོལ་པོ་ཡང་ཚིག་ན་པ་པོའ་ི
གང་ཟག་གཞན་ལ་བ་ཡི། བཀུར་བ་འདྱེབས་ཡུལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གྱེང་གཞི་ནི་དགྱེ་སློང་འཛའ་བོ་དང་། ས་ལྱེ་
སྱེས་གིས་ཀིས་འཕགས་པ་གད་བུ་ནོར་ལ་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གི་གཞི་མྱེད་བཞིན་དུ་ཕམ་པའི་ཆོས་
ཀི་བཀུར་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །དགུ་པ་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ཡུལ་དགྱེ་སློང་གཞན་
ལ་བཀུར་པ་འདྱེབས་པའི་གཞི་བག་ཙམ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཕམ་པ་བྱུང་བར་བཀུར་པ་འདྱེབས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། ཚིག་ལྱེ་ལས། གཞི་མྱེད་པའམ་བག་ཙམ་གིས། སོམ་བརྩོན་མས་པར་འདོད་ཕིར་
ནི། །ཕས་ཕམ་པ་ཡིས་སད་ན་ནི། །གིས་ཀ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་ 
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༼༡༨༡༽ 
ཤྱེས། །གང་ཞིག་ཅུང་ཟད་བདྱེན་པར་སྨྲ། །འདི་ནི་བག་ཙམ་ཡང་དག་བསྒྲགས། །རྒྱུ་མཚན་མྱེད་པ་གཞི་མྱེད་
ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ནི་དོགས་པ་འཇུག་པའི་གཞི་བག་ཙམ་ལ་བརྟྱེན་དགྱེ་སློང་དྱེ་གིས་ཀིས་
གད་བུ་ནོར་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་བར་བཀུར་པ་བཏབ་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །གཞི་མྱེད་ནི་བརྫུན་པའི་འདུ་ཤྱེས་
ཀིས་སྨྲས་པས་བརྫུན་དུ་ངྱེས་ལ། ཕི་མ་ནི་དོགས་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀིས་སྨྲས་པས་བརྫུན་ཁོ་ནར་མ་ངྱེས་
སོ། །བཅུ་པ་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ལ་
ཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་ལྔས་བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། ཟློག་པའི་
ཚུལ་གི་མི་གཏོང་བར་རྱེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ནི་རྱེས་སུ་མཐུན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ནས་དྱེ་དག་གཞམ་པ་དང་
ལས་ཀི་མི་བསོ་བར་མི་བའོ། དྱེའི་མཐའ་ལ་མི་གཏོང་ནའོ། ལྟུལ་བར་བྱེད་པ་ིད་དོ། དབྱེན་ལའོ། དགྱེ་འདུན་
གིའོ། ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེ་ལས། གཞམ་སྟྱེ་བསོ་སོགས་ཆོ་ག་ཡིས། །ལན་གསུམ་བར་དུ་ཟློག་ན་ཡང་། །མི་
ན་དགྱེ་འདུན་མཐུན་འབྱེད་ན། །དགྱེ་འདུན་གི་ནི་ལྷག་མ་ཐོབ། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ནི་དགྱེ་སློང་
ལྷས་སྦྱིན་གིས་སྟོན་པའི་བཅས་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་བསླབ་ཚིགས་ལྔ་བཅས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་གི་གཞི་ལ་
ཞུགས་པ་ན་དགྱེ་སློང་གཞན་ 
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༼༡༨༢༽ 
གིས་བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་བ་ལ་བརྟྱེན་བཅས་སོ། །ཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་ལྔ་ནི། དང་པོར་ལྟུང་བ་གྱེང་པ་དང་དན་
པར་བས་ལ་རང་དང་མཐུན་པའི་དགྱེ་སློང་ཆོས་ལན་གིས་ལོག་ཏུ་གོས་བཏབ་སྟྱེ་དབྱེན་བྱེད་པ་ཟློག་པར་བསོ་
བ་ནི་གཞམ་བསོ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། རྱེན་དང་པོའ།ོ །དྱེའི་འོག་ཏུ་དགྱེ་འདུན་གི་གསོལ་བའི་ལས་ནི་དངོས་སུ་ཟློག་པ་
ིད་མ་ཡིན་ཀང་དྱེ་དང་འད་བ་ཡིན་ཞིང་རྱེན་གིས་པའོ། །དྱེའི་འོག་ཏུ་བརོད་པ་གསུམ་ནི་དངོས་སུ་ཟློག་བྱེད་
ཡིན་ཞིང་རྱེན་ཕི་མ་གསུམ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པ་གསུམ་པའི་མཐར་མི་གཏོང་ན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་སྟྱེ། དྱེའི་
མཐའ་ལ་མི་གཏོང་ནའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །རྱེན་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་གོང་དང་འོག་རོལ་དུ་ནི་སོམ་པ་རྱེ་རྱེ་
འབྱུང་སྟྱེ། གཞམ་བསོའ་ིསྔ་རོལ་ཏུ་དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་བ་བ་ལ་བརྩོན་པས་ཞུགས་པ་ནི་སོམ་པོ་གཅིག 
གཞམ་བསོའ་ིམཐར་མ་གཏང་བ་ལ་སོམ་པོ་གཅིག གསོལ་བའི་སྔ་རོལ་དང་མཐར་སོམ་པོ་རྱེ་རྱེ། དྱེ་བཞིན་དུ་
བརོད་པ་དང་པོ་གིས་ཀི་སྔ་རོལ་དང་མཐར་ཡང་སོམ་པོ་རྱེ་རྱེ། བརོད་པ་གསུམ་པའི་སྔ་རོལ་དུ་ཡང་སོམ་པོ་
གཅིག་སྟྱེ་སོམ་པོ་དགུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་སྐད་དུ། འཇུག་པ་ནི་སྦྱོར་བ་ིད་དོ། ཅྱེས་དང་། དྱེའི་རྒྱ་ཆྱེར་
འགྱེལ་ལས། དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་བ་བ་ལ་རྩོལ་བ་ལས་རྩོགས་པའི་འཇུག་པ་ནི་སྦྱོར་བ་ིད་དོ། །སོམ་ 
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༼༡༨༣༽ 
པོ་ཡིན་ནོ། །གཞམ་སྟྱེ་བསོ་བ་དང་། གསོལ་བ་བ་བ་ལ་རྩོགས་པ་དག་གི་འོག་ཏུ་སྔ་རོལ་ཡང་ཡིན་པར་རིག་
པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། གཞམ་སྟྱེ་བསོའ་ིསྔ་རོལ་གི་དྱེ་དང་མཐར་མ་གཏང་བ་གིས་ལ་ྱེས་བས་དང་། 
གསོལ་བའི་མཐར་མ་གཏང་བ་སོགས་ལ་སོམ་པོའ་ིརྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཡང་ཡོད་དྱེ། ཚིག་ལྱེ་ལས། དགྱེ་
འདུན་འབྱེད་པར་གང་བརྩོན་པའི། བློ་ཆུང་གི་ནི་ྱེས་བས་ཐོང་། །གཞམ་སྟྱེ་བསོམས་ཀང་མི་གཏོང་ན། །ྱེས་
བས་ིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག །ཅྱེས་གསུངས་ལ། ཡོན་ཏན་འོད་དགོངས་འགྱེལ་དང་བཅས་པའི་ལུགས་འདིར་
ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང་། རང་ལུགས་ལ་འདི་ཁས་ལྱེན་ཏྱེ། ལུང་ལས། དགྱེ་སློང་གིས་གཞམ་སྟྱེ་བསོ་བ་
ན་གཞི་དྱེ་གཏོང་ན་དྱེ་ལྟར་ན་ལྱེགས། གལ་ཏྱེ་མི་གཏོང་ན་ྱེས་པ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་
ཕིར། བ་འདུལ་ཆྱེན་པོ་དང་། དྱེའི་རྱེས་འབྲང་ཁ་ཅིག གཞམ་སྟྱེ་བསོ་བའི་སྔ་རོལ་གི་དྱེ་ྱེས་བས་ཡིན་
གསུངས་ཡང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། གཞམ་བསོ་དང་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འོག་དང་སྔ་རོལ་ཡང་སོམ་པོ་
ཡིན་པའི་ཕིར། གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་སྱེམས་པས་དཔོད་ལན་དག་གིས་དཔོད་ཅིག ལྟུང་བ་དངོས་
གཞིའི་སྔ་རོལ་ཏུ་སོམ་པོའ་ིགངས་བསྱེད་ཚུལ་འདི་དག་ནི་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་སོགས་ཀི་ལྷག་མ་བཞི་ཆར་ 
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༼༡༨༤༽ 
ལ་ཁྱད་པར་མྱེད་དྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། གང་གི་ཕིར་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་བཞི་པོ་དྱེ་དག་བཟློག་པ་དང་འབྲྱེལ་
བ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར་ཟློག་པ་ཇི་སྱེད་པར་ལྟུང་བ་ཡང་དྱེ་སྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཅུ་
གཅིག་པ་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་དགྱེ་སློང་གཞན་གི་དབྱེན་བྱེད་པའི་གོགས་བྱེད་
པར་ཞུགས་པ་ལ་བཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་ལྔས་བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་བའི་བཅས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། 
དྱེའི་གོགས་ིད་རྱེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེ་ལས། གང་ཡང་དྱེར་རྱེས་འབྲང་བ་
ཡི། །དགྱེ་སློང་སིག་ལྟོ་ཅན་རྣམས་ཀང་། །གཞམ་སྟྱེ་བསོ་སོགས་ཆོ་ག་ཡིས། །སྔར་བཞིན་འདི་དག་ཀུན་ལའང་
འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ནི་དགྱེ་སློང་ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་ལ་སོགས་པ་བཞིས་ལྷས་བིན་གིས་དབྱེན་བྱེད་
པའི་གོགས་བྱེད་པར་ཞུགས་པ་ན་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་ཟློག་རུང་མི་གཏོང་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །བཅུ་
གིས་པ་ནི། ཁྱིམ་པ་སུན་འབིན་གི་སོད་པ་བས་པའི་དགྱེ་སློང་བཅས་ལན་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དྱེས་རང་ལ་
གནས་དབྱུང་བྱེད་པའི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་འདི་དག་ནི་མདུན་པས་འགོ་བའོ། །ཞྱེས་སོགས་བརྫུན་ཚིག་གིས་
བཀུར་པ་བཏབ་པ་ལ་དགྱེ་སློང་གཞན་གི་བཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་ལྔས་བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར་ 
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༼༡༨༥༽ 
རང་སྐྲོད་པར་བྱེད་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་ལོག་པའི་བསམ་པས་དྱེ་དྱེ་ལ་དྱེ་ལྟར་ཞུགས་སོ་ཞྱེས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ིད་
དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱིམ་པ་སུན་འབིན་གི་སོད་པ་ནི་ཡུལ་བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་རྩྱེར་འཇོ་འཆར་
གཡྱེང་བྱེད་པ་དང་། དྱེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྟན་གཅིག་ལ་གནས་ནས་སྣོད་ཅིག་ནས་བཟའ་བཏུང་ལ་ལོངས་སོད་པ་
ལ་བཤད་དོ། །འཆར་གཡྱེངས་ནི་བུད་མྱེད་ལ་རྱེག་པ་དང་། འོ་བྱེད་པ་སོགས་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་དགྱེ་སློང་ནམ་
སོ་དང་། འགོ་མགོགས་དང་། དམར་སྱེར་ཅན་གསུམ་གིས་ཁྱིམ་པ་སུན་འབིན་གི་སོད་པ་བས་པས་སྟོན་པས་
གནས་ནས་ཕྱུངས་ཤིག་བཀའ་སྩལ་པ། དམར་སྱེར་ཅན་གི་དྱེ་ཐོས་ནས། ྱེས་པ་ཕིར་བཅོས། གཞན་གིས་
གནས་དབྱུང་བས་པས་དྱེ་གིས་ཀིས་དགྱེ་འདུན་ལ་བཀུར་བ་བཏབ་པ་ལ་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་བཟློག་ཀང་
མི་གཏོང་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ནས་བཅས་སོ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནི། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ་
ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དགྱེ་འདུན་གིས་གྱེང་བས་དྱེ་བཀའ་བློ་མི་བདྱེ་བའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ལ་བཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་
ལྔས་བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། དགྱེ་སློང་གིས་ལྷག་པའི་ཚུལ་
ཁིམས་ཀིས་གྱེང་པ་ིད་ན་བདག་ིད་ཀི་དྱེ་ལ་དགྱེ་སློང་དག་གིས་བརོད་པར་མི་བ་བ་ིད་དོ། །ཅྱེས་དང་། 
ཚིག་ལྱེ་ལས། བཀའ་བློ་མི་བདྱེ་བས་ཀང་ནི། །དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བར་བསྟན། །བཀའ་བློ་མི་ 
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༼༡༨༦༽ 
བདྱེ་ཕན་རྣམས་ལ། །བརོད་རུང་མ་ཡིན་ཚིག་སྨྲས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །གྱེང་གཞི་ནྱེ་དགྱེ་སློང་འདུན་
པས་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་ལོངས་སད་དྱེ་ལྟུང་བྱེད་བྱུང་བ་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་ལྟུང་བ་གྱེངས་པས། 
འདུན་པ་ན་རྱེ། ཁྱྱེད་ཅག་དགྱེ་ཡང་རུང་སིག་ཀང་རུང་། ངས་ཅང་མི་ཟྱེར་ལ། ང་དགྱེ་ཡང་རུང་སིག་ཀང་རུང་། 
ཁྱྱེད་ཅག་གིས་ཅང་མ་ཟྱེར་ཞིག ཅྱེས་བཀའ་བློ་མི་བདྱེ་བའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ལ་བཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་གི་བཟློག་
ཀང་མི་གཏོང་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །ཀུན་མཁྱྱེན་ནམས་བསོད་ཀིས། ལྟུང་བ་འདི་དག་གྱེང་གཞིའི་དགྱེ་
སློང་དྱེ་དང་དྱེ་ལ་བྱུང་བར་བཤད་གནང་ཡང་། གྱེང་གཞིའི་དགྱེ་སློང་དྱེ་དང་དྱེ་ལ་སྔར་བཅས་མ་ཚར་བས་རང་
བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཙམ་ལས་ལྟུང་བ་དྱེ་དང་དྱེ་མི་འབྱུང་ལ། ལྟུང་བ་དྱེ་དང་དྱེ་བཅས་ཚར་ནས་གྱེང་གཞི་
བྱུང་ཚར་བའི་དགྱེ་སློང་སོགས་བཅས་ལན་སུས་འགལ་ཀང་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་དཔལ་ལན་ས་ས་པཎི་ཏས་
བཤད་པ་འདི་ཀུན་གིས་དགོངས་འཚལ་ལོ། །དྱེ་ལྟར་བཤད་པའི་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། དགྱེ་འདུན་དབྱེན་
གི་ལྷག་མ་སོགས་ཕི་མ་བཞི་དང་། བསྱེན་ཁ་དང་། གཞི་མྱེད་དང་། བག་ཙམ་གི་ལྷག་མ་དང་བདུན་ནི་དགྱེ་
སློང་ཕ་མ་གིས་ཀའི་རྟྱེན་ལ་འབྱུང་བས་ཐུན་མོང་པའི་ལྷག་མ་ཞྱེས་བ། གཞན་དྲུག་ནི་དགྱེ་སློང་གི་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་ལྷག་མ་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་མས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བྱེད་ཙམ་ལས་ལྷག་མ་མི་འབྱུང་། སྱེས་པ་
ལ་རྱེག་པ་ལ་ནི་ལྷག་མ་ལས་ལི་བའི་རྱེག་ཕམ་འབྱུང་། འཁིག་པའི་ཆོས་ཀི་བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པ་དང་། 
ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྱེན་གི་ལྷག་མ་ནི་དགྱེ་སློང་མ་ལ་ཡྱེ་མི་འབྱུང་ 
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༼༡༨༧༽ 
པར་བཤད་དོ། །ལྷག་མ་ཕི་མ་བཞི་པོ་འདི་ལ་བསོ་བ་ལས་གྱུར་བའི་ལྟུང་བ་ཅྱེས་བ་སྟྱེ། གཞམ་བསོམ་སོགས་
བཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་གི་བསོ་བ་ལས་མ་ན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་པས་སོ། །བསོ་གྱུར་གི་ལྟུང་བ་
བཞི་པོ་དྱེ་ཁོ་ནར་མ་ངྱེས་ཏྱེ། ཀུན་མཁྱྱེན་རོང་སྟོན་ཆྱེན་པོས་ཚིག་ལྱེའི་ཉིཀྐར། དགྱེ་འདུན་དབྱེན་དང་དྱེར་
རྱེས་ཕོགས། །བཀའ་བློ་མི་བདྱེ་ཁྱིམ་སུན་འབིན། །ལིག་ལྟ་མི་གཏོང་བཟློག་ཕམ་དང་། །དཀོན་མཆོག་སྤོང་དང་
བདྱེ་ཞིང་གནས། །གནས་པ་བྱེད་འཇུག་འཐབ་བཀྲོལ་ལོ། །ཞྱེས་བསོ་གྱུར་གི་ལྟུང་བ་བཅུར་གསུངས་
སོ། །སིག་ལྟ་མི་གཏོང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི་དགྱེ་སློང་འཆིས་ལྟས་ཀིས་ཆང་འཐུང་པས་ཐར་པའི་བར་ཆད་དུ་མི་
འགྱུརརོ་ཟྱེར། སིག་ལྟའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ལ་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་བཟློག་རུང་མ་བཟློག་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་
བཅས། བཟློག་ཕམ་ནི་སྔར་བཤད་ཚར་བ་ལྟར་ཡིན། དཀོན་མཆོག་སྤོང་བའི་ལྷག་མ་ནི་མུ་སྟྱེགས་ལས་རབ་ཏུ་
བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་མ་ནག་མོས་འདི་དང་ཚང་པར་སོད་པ་མཚུངས་པ་གཞན་ཡོད་ཀི། དཀོན་མཆོག་སྤོང་ངོ་
ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ་གཞན་གིས་བཟློག་རུང་མ་བཟློག་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བྱུང་། བདྱེ་ཞིང་གནས་པ་དང་དྱེ་བྱེད་དུ་
འཇུག་པའི་ལྷག་མ་གིས་ནི་དགྱེ་སློང་མ་སོམ་དགའ་མོས་ཡུལ་བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་གཞོག་སྟྱེགས་དང་
འཆར་གཡྱེང་དང་། རྩབ་ཧལ་རང་ིད་ཀིས་བས་པ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་གཞན་ཡང་དྱེ་ལྟར་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་
གཞན་གིས་ཟློག་རུང་མ་ན་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བྱུང་། འཐབ་བཀྲོལ་བྱེད་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ནི་སོམ་དགའ་
མོས་གཞན་ལ་འཐབ་པ་དང་། རྩོད་པ་ 
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༼༡༨༨༽ 
དང་། ཚང་འདྲུ་བ་སོགས་བས་པ་ལ་གཞན་གི་ཟློག་རུང་མ་ན་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བྱུང་བས་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ཡང་
ལྟུང་བ་དྱེ་དང་དྱེ་བཅས་ཚར་རྱེས་སུ་སིག་ལྟ་སོགས་དྱེ་དང་དྱེའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ལ་རྱེན་ལྔས་ཟློག་ཀང་མི་
གཏོང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་དང་དྱེ་ཡིན་ནོ། །སྔར་བཤད་པའི་བཅུ་གསུམ་པོ་དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་
མ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། ལྟུང་བ་དྱེ་བྱུང་བ་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སློང་དྱེ་དམན་པའི་ས་གཞན་དུ་སྤོ་བའི་ཆོ་ག་བས་ཏྱེ་
ས་གཞན་དུ་སྤོས། མགུ་བ་སོད་པའི་ཆོ་ག་བས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་ཐུགས་མྱེས་པའི་དགྱེ་ལས་ཞག་དྲུག་ཏུ་སྦྱར་
ཚར་བ་དང་། དགྱེ་སློང་ི་ཤུའི་ཚོགས་ཀིས་དབྱུང་བའི་ཆོ་ག་བས་ཏྱེ་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པར་དབྱུང་
སྟྱེ་ལྟུང་བ་ལས་ལངས་ཐུབ་པ་དགྱེ་འདུན་གིས་བས་པས་སོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཚིག་ལྱེས། བཅུ་གསུམ་འདི་དག་དགྱེ་
འདུན་ལས། །ལྔངས་ཕིར་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་བསྟན། །ཞྱེས་དང་། གང་ལ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མས་གོས། །ཇི་
སིད་ངྱེས་པར་འཆབ་བྱེད་པ། །དྱེ་སིད་དྱེ་ནི་དག་བའི་ཕིར། །སྤོ་བ་དག་ལ་ངྱེས་པར་བཞག །ཅྱེས་པ་ནས། 
ཚོགས་ལས་ལངས་པ་དྱེའི་ཕིར། །དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞྱེས་བར་བརོད། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། །ལྷག་མ་འཆབ་
མྱེད་ཙམ་བྱུང་བ་ལ་སྤོ་བ་མི་དགོས་པར་ལྟུང་བ་ལས་ལངས་ཐབས་མགུ་བས་ཆོག་གོ །གིས་པ་མཐའ་དཔད་
པ་ནི། ཁ་ཅིག བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་རྨའི་སོ་གསུམ་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་
པའི་ལུས་ཀི་ཆར་བསམ་བཞིན་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་ནས་བདྱེ་བ་མྱངས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་
ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གི་ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་སྦྱོར་ 
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༼༡༨༩༽ 
ལྟུང་ཡིན་ན། དྱེས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། 
ཆགས་པའི་བདྱེ་བ་མྱོང་བའི་ཆྱེད་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དང་པོ་ལ་
ཐུན་མོང་བའི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་བཅས་ལན་སོགས་དྱེས་དྱེ་ལྟར་བསམ་བཞིན་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་ནས་
བདྱེ་བ་མྱོང་བའི་ྱེས་བས་ཀི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེ་དྱེར་ཐལ། དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མས་པ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱོར་ན་ཞྱེས་བས་སོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཏྱེ། ྱེས་བས་སུ་གྱུར་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་དགྱེ་སློང་བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་
དང་། དགྱེ་སློང་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མི་ཅིག་པའི་རྣམ་དབྱེ་ཤྱེས་དགོས་ཏྱེ། ཐུན་མོང་བའི་ཕམ་པ་འཆབ་
བཅས་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མྱེད་དོ། །གིས་པ་ལ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གི་ཁུ་བ་ཕྱུང་
བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་སྔ་རོལ་གི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་ལྟུང་བ་མ་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་འི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན་སླ། གསུམ་པ་ལ་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ཆགས་
པའི་བདྱེ་བ་མྱོང་བའི་ཆྱེད་དུ་མ་ཡིན་པར་སན་གི་ཆྱེད་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། 
དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། དགོས་པ་སན་གི་ཆྱེད་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་ 
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༼༡༩༠༽ 
པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེ་དྱེར་ཐལ། ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་
དགོས་པའི་སོ་ནས་བདྱེ་བ་མྱོང་བའི་ཆྱེད་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་དང་། རིག་སྔགས་ཀི་ཆྱེད་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་དང་། སན་
གི་ཆྱེད་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ལ་སོགས་ལྔར་བཤད་པ་འཐད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མདོ་རྩར། བདྱེ་བ་དང་། རིག་སྔགས་དང་། 
ས་བོན་དང་། སན་དང་། བརྟག་པའི་ཕིར། བྱེ་བྲག་མྱེད་དོ། །ཅྱེས་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དྱེ་དག་གི་ཕིར་ཁུ་
བ་འབིན་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་དང་བྱེ་བྲག་མྱེད་དྱེ། ཐམས་ཅད་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགོས་པ་སན་གི་ཆྱེད་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་
ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། པཎ་ཆྱེན་རིན་པོ་ཆྱེ་ཤཱཀའི་མཚན་ཅན་གིས་མཐར་ཐུག་སྦུབས་སུ་འོང་ཤིང་བདྱེ་བ་མྱོང་
བའོ། །ཞྱེས་བཤད་པས་བདྱེ་བ་མྱོང་བའི་ཆྱེད་དུ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་མཛད་ཀང་། དྱེའི་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། 
སྦུབས་སུ་འོང་བ་ན་བདྱེ་བ་མྱོང་བའི་མ་མྱོང་ཀང་རུང་། གལ་ཏྱེ་མྱོང་བ་བདག་གིར་བས་ཀང་རུང་། དགོས་པ་
བདྱེ་བ་དང་རིག་སྔགས་སོགས་དྱེ་དང་དྱེའི་ཆྱེད་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ཀུན་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་བཤད་པ་འདི་ལ་
མཁྱྱེན་པའི་སན་རྒྱང་རིང་པོས་གཟིགས་དགོས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ལྷག་མ་དང་པོ་འདི་ལ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། 
ཡན་ལག་བཅུ་གསུང་སྟྱེ། ཕྱུང་བ་དང་། དྱེར་འདུན་པ་དང་། རང་གི་ཁུ་བ་དང་། དང་པོ་དང་། རྱེག་པ་དང་། 
བརྩལ་བ་དང་། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་དང་། ཕི་རོལ་གིས་དང་། སྱེམས་ཅན་དུ་བགང་བས་དང་། དྱེའི་རྣམ་པར་
གནས་པས་ཏྱེ་ཡན་ལག་བཅུ་པོ་དྱེ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མ་ཚང་ན་ 
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༼༡༩༡༽ 
ནི་ྱེས་པ་སོམ་པོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་ཡན་ལག་བཅུ་ཚང་དགོས་ཤིང་། མཐར་ཐུག་བདྱེ་བ་མྱོང་བ་འདིར་ཡན་
ལག་ཏུ་གསུངས་པ་མྱེད། ཁ་ཅིག་དྱེར་འདུན་པའི་དོན་ལ་བདྱེ་བ་མས་སུ་མྱོངས་བར་བའོ་སམ་པའི་འདུན་
ཞས་ཟྱེར་བ་ཡང་འོལ་ཅིའི་ཚོད་དྱེ། རིག་སྔགས་སོགས་ཀི་ཆྱེད་དུ་ཕྱུང་བ་རྣམས་ལ་དྱེ་ལྟ་བུའི་འདུན་པ་མི་
འབྱུང་པས་སོ། །དང་པོ་དང་ཞྱེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི་ཁུ་བ་དང་པོ་གང་ན་ཡོད་པའི་གནས་དྱེ་ནས་ཕྱུང་བའི་ཚུལ་
རྱེག་བ་དང་རྱེག་བྱེད་འཕད་དྱེ་རྱེག་པ་དང་། བརྩལ་བ་སྟྱེ་རྱེག་བྱེད་ཀིས་དྲུང་པ་གང་ན་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཕོ་
དབང་གང་གིས་དྲུད་ན་ནང་གི་དངོས་པོ་རང་ངམ་གཞན་གི་ལག་པ་སོགས་སུ་མ་ཟད་ཕི་རོལ་གི་དངོས་པོས་
ཀང་དྲུད་པར་བྱེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་འབྱུང་། ཕི་རོལ་ལ་ཡང་སྱེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་དང་། བགང་བ་མ་
ཡིན་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ལྷག་མ་འབྱུང་བའི་གཞི་སྱེམས་ཅན་ཤི་བའི་ལུས་རྣམ་པར་རྣག་པ་དང་། རྣམ་
པར་བམ་པ་སོགས་དྲུག་དང་། དྱེའི་རྐང་རུས་དང་། མགོ་བོ་ནས་སིད་པའི་བར་དྱེ་དང་དྱེའི་རྣམ་པར་གནས་
པས་དབང་པོ་དྲུད་པ་ལ་ལྷག་མ་དང་པོ་འདི་བསྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར་རྱེག་པས་སོ། བརྩལ་བས་སོ། ཡན་
ལག་གི་རྣམ་པ་ལའོ། ཕི་རོལ་གིས་ཀང་ངོ་། སྱེམས་ཅན་དུ་བགང་བས་སོ། དྱེའི་རྣམ་པར་གནས་པས་སོ། ཞྱེས་
དང་། སྱེམས་ཅན་དུ་བགང་བའི་ངོས་འཛིན་འོག་ཏུ་འདུལ་བྱེད་ཀི་སྐབས་ལས་རྣམ་པར་སྔོས་པ་ལ་སོགས་པ་
རྣམ་པར་གཞིགས་པ་དང་། ཀྱེང་རུས་དག་དང་། མགོ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དག་དང་། མགུལ་ 
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༼༡༩༢༽ 
བའི་བར་དང་། རྩིབས་ལོགས་དང་། རྒྱབ་དང་། བྲང་དང་། གྱེར་མ་དག་དང་། སྐྲའི་གསྱེབ་དང་། ལག་པ་དང་། 
ཕག་པ་དང་། དཔུང་པ་དག་དང་། དཔུང་བའི་བར་དང་། སྐྱེད་པ་དང་། རླ་དང་། རྐང་པ་དང་། སྦྱིང་པ་དག་དང་། 
སིད་པའི་བར་དུ་འབིན་ན་དངོས་གཞིའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། སོམ་པོ་འབྱུང་བའི་གཞི་ལྭ་བ་
དང་ཆིང་པ་སོགས་ཀི་དབང་པོ་དྲུད་པ་ལས་བསམ་བཞིན་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་དང་། དབང་པོ་དྲུག་པ་མྱེད་ཀང་
ཆགས་སྱེམས་ཀིས་དྱེ་བཟུང་བ་ཙམ་ལས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ནི་སོམ་པོ་ཡིན་ཏྱེ། སོམ་པོ་ནི་ལྭ་བ་དང་། ཆིང་པ་དང་། 
དྱེའུ་རོག་དང་། སྔས་ནང་ཚང་ཅན་དང་། ཁི་དང་ཁིའུ་དང་། སྟན་ནང་ཚང་ཅན་དང་། ཁིའི་གསྱེབ་དང་། བུམ་པ་
དང་། བུམ་བུ་དང་། བུམ་པའི་བར་དང་། བ་མ་བུམ་དང་། ཆོལ་བཟང་དང་། རོ་དང་། སང་ནུལ་དང་། སང་ནུལ་
གི་བར་དང་། སོ་གཏན་དང་ཤའི་དུམ་བུ་དག་གོ་ཅྱེས་དང་། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་ལས་སོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པས་སོ། །འདི་རྣམས་ནི་དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་ཡིན་ཏྱེ། ཕམ་ལྷག་ལྟུང་བྱེད་གང་རུང་གི་ཆར་གཏོགས་
ཀི་སོམ་པོ་གང་ཞིག་སྦྱོར་ལྟུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་རྣམས་ཀི་སྔ་རོལ་གི་སྦྱོར་བ་ནི་ྱེས་བས་ཀི་ལྟུང་བ་ཡིན་
ནོ། །འདིར་སྨྲས་པ། རྣམ་གཞག་འདི་དག་ཚུལ་བཞིན་ཤྱེས་བས་ལ། །དགྱེ་ལྱེགས་རྩ་བ་ནང་གི་བང་སྱེམས་
ནི། །སོག་བཞིན་གཅྱེས་པར་ཀུན་དུ་མི་མས་བཟུང་། །རང་གིས་རང་ིད་སོམས་དང་བག་ཡོད་སོམ། ། 
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༼༡༩༣༽ 
ཁ་ཅིག་རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ནོ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་བུད་མྱེད་ལ་རྱེག་པའི་ལྟུང་བ་
ཡིན་པས་ཁྱབ། བྱེད་པ་པོ་བུད་མྱེད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། འདི་ལ་བྱེད་པ་པོ་
ནི་བུད་མྱེད་ིད་དོ། །ཅྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། བྱེད་པ་པོ་བུད་མྱེད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་
ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། རྱེག་པ་དང་། འཁིག་ཚིག་དང་། བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་
ལྟུང་བ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་མི་འཐད་དྱེ། །དང་པོ་ལ་རྟྱེན་བ་བུད་མྱེད་ཀིས་དགྱེ་སློང་ལ་
ཚུར་རྱེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེ་རྱེག་
པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བར་ཐལ། ཆོས་ཅན་དྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། རྟྱེན་བ་བུད་མྱེད་ཀིས་ཡུལ་དགྱེ་སློང་
ལ་ཚུར་ནོམ་པ་དང་། ཉུག་པ་དང་། ཤ་དང་ཤ་སྤྲོད་པ་ནས་དམ་དུ་འཁྱུད་པའི་བར་ཅི་རིགས་པར་བས་པ་ལས་
རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེས་དྱེ་ལ་དྱེ་ལྟར་བས་པ་ལས་དགྱེ་སློང་
གིས་ཆགས་སྱེམས་ཀིས་དྱེའི་རྱེག་པའི་བདྱེ་བ་མྱོང་ཞིང་བདག་གིར་བས་ན་དགྱེ་སློང་དྱེ་ལ་རྱེག་པའི་དགྱེ་
འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་འཐད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། རྟྱེན་པར་བ་བས་བས་པ་ིད་ཀང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
འཐད་པའི་ཕིར། གོང་དུ་འདོད་མི་ནུས་ཏྱེ། ཡུལ་བུད་མྱེད་ཀིས་དགྱེ་སློང་ལ་ཚུར་རྱེག་པ་ལས་བྱུང་ 
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༼༡༩༤༽ 
བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། བས་པ་ིད་ཀང་ངོ་། །ཞྱེས་པའི་ཀང་སྒྲ་ནི་དགྱེ་སློང་གིས་བུད་མྱེད་ལ་ཕར་རྱེག་པ་
རྣམས་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་གིས་བུད་མྱེད་ལ་ནོམ་པ་སྟྱེ་ཡང་ཡང་རྱེག་པ་དང་། ཤ་དང་ཤ་སྤྲོད་པ་དང་། ལག་པ་
སོགས་ཀིས་འཆང་ཞིང་འཛིན་པ་དང་། ལག་པ་སོགས་ཀིས་རིང་པོ་ནས་འདྱེན་པ་དང་། ྱེ་བ་ནས་ཡོངས་སུ་
འདྱེན་པ་སོགས་གང་བས་ཀང་རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་ལ་ཁྱད་པར་མྱེད་པ་བསྟན་ནས་
དྱེར་མ་ཟད་བུད་མྱེད་ཀིས་དགྱེ་སློང་ལ་ཚུར་ནོམ་པ་སོགས་བས་པ་ལས། དགྱེ་སློང་གིས་རྱེག་པ་དྱེ་བདག་གིར་
བས་ན་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་དྱེ་བསྱེད་ཅྱེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །དྱེ་སྐད་དུ། ནོམ་པ་དང་། ཉུག་པ་དང་། སྤྲོད་པ་ང་། 
འཛིན་པ་དང་། འདྱེན་པད་ང་། ཡོངས་སུ་འདྱེན་པ་དང་། མགོ་ནས་འཁྱུད་པ་དང་། དམ་དུ་སྦྱོར་བ་དག་ལ་ནི་བྱེ་
བྲག་མྱེད་པ་ིད་དོ། །བརྟྱེན་པར་བ་བས་བས་པ་ིད་ཀང་ངོ་། ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། གཞུང་དྱེའི་ཚིག་སྔ་ཕིའི་
འབྲྱེལ་སྒྲིགས་པས་རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་དགྱེ་སློང་གིས་བུད་མྱེད་ལ་ཕར་རྱེག་པ་དང་། བུད་མྱེད་
ཀིས་དགྱེ་སློང་ལ་ཚུར་རྱེག་པའི་དབྱེ་བ་གིས་སུ་ཡོད་པ་གྲུབ་བོ། །གོས་ཀིས་བར་དུ་ཆོད་པ་ནི་འོག་མར་
རོ། །ཞྱེས་པ་འདིའི་དོན་རྱེག་པའི་ལུས་དང་འབྲྱེལ་བའི་གོས་དང་། གོས་གཞན་གིས་བར་དུ་ཆོད་པ་གང་ཡིན་
འགྱེལ་པར་གསལ་ཁ་མི་སྣང་ཡང་། གོང་དུ་འདིར་ལན་བུ་ནི་དྱེ་དང་ལན་པ་ིད་དོ། །དྱེ་དང་འད་བའི་གོས་ལ་
ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྐྲའི་ལན་བུ་བཅིངས་པའི་སྐུད་པ་ལ་ 
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༼༡༩༥༽ 
རྱེག་པས་ཀང་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་ན་ལུས་ལ་གོན་བཞིན་པའི་གོས་དང་བཅས་པར་རྱེག་པ་ལ་ལྟུང་བ་
དངོས་གཞི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་པར་སྱེམས་སོ། །དྱེས་ན་གཞུང་དྱེས་ནི་གོས་གཞན་གིས་བར་
དུ་ཆོད་པ་ལ་རྱེག་ན་སོམ་པོ་འབྱུང་བར་བསྟན་ནོ། །གོང་གི་གིས་པ་ལ། འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་
མའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་གང་ཞིག ལྟུང་བ་
འབྱུང་བའི་བྱེད་པ་པོ་བུད་མྱེད་ལ་འཁིག་ཚིག་སྨྲས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གྲུབ་སྟྱེ། ཆོས་ཅན་
ཡིན་པའི་ཕིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། གཞུང་དྱེའི་ཚིག་ཟུར་གི་འདི་ལ་ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་ལྟུང་
བ་ཡིན་པར་ཐལ་འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན་དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འོག་མ་གིས་ལའོ། ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་
གི་ལྟུང་བ་འོག་མ་གིས་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་། འཁིག་
པའི་བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལ་དབྱེན་པ་
སབས་ཡོད་ན་ཡུལ་བུད་མྱེད་དང་དགྱེ་སློང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་
གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། བྱེད་པ་པོ་བུད་མྱེད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ལྟུང་བ་
འབྱུང་བའི་བྱེད་པ་པོ་བུད་མྱེད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་གང་ཞིག་གང་ཟག་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
དང་པོ་གྲུབ་སྟྱེ། དབྱེན་པ་ན་ 
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༼༡༩༦༽ 
འདུག་པ་དང་། འགྱེང་པ་གིས་ཀིའོ། ཞྱེས་གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར། གིས་པ་གྲུབ་སྟྱེ། ལྟུང་བྱེད་དང་། 
སོར་བཤགས་དང་། སྱེ་ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་ྱེས་བས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། གོང་དུ་འདོད་
ན། དྱེ་གསུམ་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ཡུལ་དགྱེ་སློང་
ལ་ཕམ་པ་བྱུང་བའི་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གི་གཞི་མྱེད་བཞིན་དུ་དྱེ་ལ་དྱེ་བྱུང་བར་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་
སྐུར་བ་བཏབ་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། གཞི་མྱེད་ཀི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དགྱེ་འདུན་དབྱེན་
གི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན། དགྱེ་འདུན་གི་ལས་སུ་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། 
དང་པོ་ལ་ཡུལ་དགྱེ་སློང་ལ་དྱེའི་གཞི་གསུམ་དོན་ལ་མྱེད་ཀང་རང་ིད་འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་དྱེ་ལ་དྱེ་བྱུང་
བར་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་སྐུར་པ་བཏབ་པའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། རྟགས་ཆོས་ཅན་གིས་
འགྲུབ། འདོད་ན་དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བརྫུན་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀིས་སྨྲས་པའི་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། འཁྲུལ་
པའི་དབང་གིས་བདྱེན་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀིས་སྨྲས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་
པ་ལ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་དྱེས་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ལས། དྱེའི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ཡང་
དགྱེ་འདུན་མཐུན་པར་དབྱེ་བར་མ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། 
མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། དགྱེ་འདུན་ 
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༼༡༩༧༽ 
དབྱེན་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ལས་ལྷག་
མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ཞིང་མཐུན་པ་བྱེད་པར་མ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གོང་དུ་འདོད་ན། 
དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེར་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྱེར་མ་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་
མཐུན་པ་དབྱེ་བར་མ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྱེན་གི་ཁྱད་
པར་ལ་ཀུན་མཁྱྱེན་ནམས་བསོད་སོགས། དགྱེ་སློང་གཅིག་གི་དོན་དུ་བརྩིགས་པ་དང་། བཞི་བདུན་ཡན་གི་
དགྱེ་འདུན་གི་དོན་དུ་བརྩིགས་པའི་ཁྱད་པར་ལས་ཆྱེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་མི་གསུངས་ཀང་དོན་ལ་ཆྱེ་ཆུང་གི་ཁྱད་
པར་ཡང་དགོས་ཏྱེ། གཅིག་གི་དོན་དུ་ཡིན་ན་སོད་ལམ་རྣམ་བཞི་བཤོངས་བ་ཙམ་གིའང་ཆོག་པས་དྱེ་ལས་
ཆྱེས་ལྷག་པ་བརྩིགས་ན་ཁང་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་འབྱུང་། བཞི་ཡན་གི་དགྱེ་འདུན་གི་དོན་དུ་ཡིན་ན་དགྱེ་
འདུན་མང་ཉུང་དང་བསྟུན། ཇི་ལྟར་འཚམས་པ་ནས་བཟུང་། ཆྱེ་ཚད་ཚིག་ལྱེ་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་
གསུངས་པ་ལྟར་མཚུར་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་མཐོ་བཅུ་གིས། ཞྱེང་དུ་མཐོ་བདུན་བྱེད་པ་སིར་བཏང་ཡིན་
ལ། དམིགས་བསལ་ཁ་ཚོན་བཅོད་དུ་མྱེད་དོ། །པཎ་ཆྱེན་རིན་པོ་ཆྱེས་འདིའི་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གཞི་མ་དག་
པ་དང་། མ་གནང་བ་ཅྱེས་གསུངས་ཀང་། དྱེ་འདའི་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། གཞི་དག་མ་དག་གང་ཡིན་ཀང་དྱེར་ཚད་
ལྷག་གི་ཁང་པ་བརྩིགས་ན་དགྱེ་ 
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༼༡༩༨༽ 
འདུན་ལྷག་མ་འབྱུང་བས་སོ། །ཡང་པཎ་ཆྱེན་གིས། ཁང་པ་འདི་རང་དོན་དུ་རང་གིས་བས་ན། ས་གཞི་དང་ཡོ་
བད་ལ་བདག་པོ་གཞན་མྱེད་པ་གཅིག་དགོས། རང་དོན་དུ་གཞན་ཞིག་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་ཡང་དྱེ་ལྟར་དགོས་ཏྱེ་
གཞན་དུ་ན་མ་བིན་ལྱེན་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་དཔད་པར་བ་སྟྱེ། ཁང་པའི་གཞི་དང་། ས་
བོན་འདྱེབས་པའི་ཞིང་མ་ཡིན་པའི་ས་གཞི་གཞན་རྣམས་སིར་ནོར་ཡིན་མ་ཡིན། མ་ཡིན་ན་མ་བིན་ལྱེན་འབྱུང་
བའི་དོགས་པ་མྱེད། གལ་ཏྱེ་ནོར་ཡིན་ཏྱེ། བདག་པོ་མི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པས་སོ་ཞྱེ་ན། འོ་ན་ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་
ཆྱེན་པོ་ཡང་ནོར་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་ལ་བདག་པོ་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པས་སོ། ཡང་གསུང་ལས་བསྐོས་པ་
དྱེ་དགྱེ་སློང་ཡིན་ན། དྱེས་གཞན་དོན་དུ་བས་པ་ཡིན་ཀང་གིས་ཀ་ལ་ལྷག་མར་འགྱུར་ཏྱེ། ལྷག་མ་འདི་ལ་རང་
དོན་དུ་བས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགོས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡང་དཔད་པར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་
གཞན་གིས་བསྐོས་ན་ལས་བྱེད་པ་པོའ་ིདགྱེ་སློང་དྱེ་ལྟུང་བ་བསྱེད་པའི་བྱེད་པ་པོ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པས་དྱེ་ལ་
ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་གི། ལས་འཆོལ་བ་པོ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་རིགས་པ་ཡིན་ལ། །དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་
འཆར་དགའ་ལྟ་བུས་མ་བསྐོས་པར་དགྱེ་སློང་གཞན་ཞིག་གིས་འཆར་དགའ་ལྟ་བུའི་དོན་དུ་ཚད་ལྷག་བས་ན་
བྱེད་པ་པོ་དྱེ་ིད་ལ་ལྷག་མར་འགྱུར་གི། འཆར་དགའ་ལ་མི་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེས་མ་བསྐོས་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་
མདོ་རྩར། བསྐོས་པ་ིད་ 
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༼༡༩༩༽ 
དང་། མ་བསྐོས་པ་ིད་དག་ནི་གཙོ་བོ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །བསྐོས་པ་ནི་རང་ིད་དང་འདའོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །དྱེས་ན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་པོ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་རིགས་ཀི། བྱེད་པ་པོ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་མི་རིགས་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་
འགྱེལ་ལས། དགྱེ་སློང་བསྐོས་པའི་དབང་གིས་ཁང་པའམ་གཙུག་ལག་ཁང་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཡང་རང་གིས་
བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བའི་རྣམ་པ་དྱེ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་བཅས་ལན་དགྱེ་
སློང་གིས་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་ཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་གིས་ཟློག་ཀང་མི་
གཏོང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ན། དབྱེན་གི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དྱེས་དྱེའི་གཞི་ལ་
ཞུགས་པ་ན་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་ཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་གིས་ཟློག་ཀང་མི་གཏོང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
ཡིན་ན། དབྱེན་གི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དྱེ་བཞིན་དུ་དབྱེན་གི་རྱེས་སུ་ཕོགས་པ་
སོགས་ཕི་མ་གསུམ་ལ་ཡང་གིས་གིས་ཏྱེ་སྔ་མ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དང་པོ་ལ་གཞི་
བག་ཙམ་གི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ཡན་གི་བཅས་པ་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་ལྷས་སྦྱིན་གིས་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་གི་
གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ལ་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་ཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་གིས་ཟློག་ཀང་མི་སྟོང་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆོས་
ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། རྟགས་སླ། འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
མ་གྲུབ་ན་དྱེ་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགྱེ་ 
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༼༢༠༠༽ 
འདུན་དབྱེན་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་པའི་དགྱེ་སློང་ལྷས་སྦྱིན་ལ་དབྱེན་གི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་བཅས་པ་མཛད་མ་
ཚར་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་དྱེའི་གྱེང་གཞི་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ་ལ་དབྱེན་གི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་
མའི་བཅས་པ་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་ཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་དང་པོ་
གཞམ་སོའ་ིམཐར་མ་གཏང་བའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། དྱེས་དྱེའི་གཞི་ལ་
ཞུགས་པ་ན་ཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་དང་པོ་གཞམ་སོ་བས་ཀང་མ་གཏང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་པའི་
ཕིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན་དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྱེའི་སྔ་རོལ་དུ་བྱུང་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། 
དྱེའི་སྔ་རོལ་དུ་གཞམ་སོའ་ིམཐར་མ་གཏང་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེས་དྱེའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་གཞམ་
སོ་སོགས་ཀི་མཐར་མ་གཏང་བ་ལ་ལྟུང་བ་སོམ་པོ་རྱེ་འབྱུང་བར་བཤད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། འཇུག་པ་ནི་སྦྱོར་བ་ིད་
དོ། ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཕི་མ་རྣམས་ལ་སོན་གཏོང་ཚུལ་སྔ་མ་དྱེ་བཞིན་དུ་རིགས་སྒྲྱེས་ཏྱེ་ཤྱེས་པར་
བའོ། །འདིར་དཔོད་ལན་ལ་དོགས་པ་འདི་འབྱུང་སྟྱེ། དབྱེན་གི་གོགས་བྱེད་དགྱེ་སློང་བཞི་ཚོགས་ལ། །གཞམ་
སྟྱེ་བསོ་དང་གསོལ་གཞིའི་ཆོ་ག་ཡིས། །ཟློག་བྱེད་རྱེན་གསུངས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ལ་ནི། །ལས་མི་ཆགས་
པར་གསུངས་དང་འགལ་སྤོང་ཅི། གིས་པ་དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ནི། ཀརྨ་ཤ་གཏམ་
ལས། །མཐའ་ 
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༼༢༠༡༽ 
བརང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ི་ཤུ་དང་། །ཞྱེས་ལྷག་མ་ི་ཤུ་གསུངས་པ་ལས། ཅི་ཡང་རུང་བ་ལྱེན་པ་དང་། དྱེ་
ལྱེན་དུ་འཇུག་པའི་ལྷག་མ་གིས་ནི་རིམ་བཞིན་དགྱེ་སློང་མ་ཆགས་པར་གྱུར་པས་སྱེས་པ་ཆགས་པར་གྱུར་
པ་ལས་འཁིག་པའི་ཆོས་ཀི་ཕིར་ནོར་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལྱེན་པ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་ཆགས་པར་མ་གྱུར་པས་སྱེས་
པ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་ལས་འཁིག་པའི་ཕིར་ནོར་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལྱེན་པ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། །ཅྱེས་གོ་བར་བས་
ཏྱེ་ལྱེན་དུ་འཇུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་དང་དྱེའོ། །མཚན་མོ་འབྲལ་བ་དང་། ིན་མོ་འབྲལ་བའི་ལྷག་
མ་ནི་དགྱེ་སློང་མ་གང་ཁིམས་གོགས་ཀི་དགྱེ་སློང་གཞན་མྱེད་པར་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་མཚན་མོ་གནས་པ་
དང་། ིན་མོ་གནས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་དང་དྱེའོ། །ལམ་དུ་འགོ་བ་དང་ཆུ་བོ་བརལ་པའི་ལྷག་མ་
གིས་ནི་ཁིམས་གོགས་ཀི་དགྱེ་སློང་མ་གཞན་མྱེད་པར་འགོན་ལམ་དུ་འགོ་བ་དང་། ཆུ་བོའ་ིཕ་རོལ་ཏུ་རལ་
བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་དང་དྱེའོ། །རབ་ཏུ་འབིན་པའི་ལྷག་མ་ནི་རྒྱལ་པོ་དང་། རང་གི་ཁྱོ་དང་། 
དམག་ཚོགས་ཀིས་གསོད་པར་སོལ་བའི་བུད་མྱེད་གང་དགྱེ་སློང་མས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་
ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་དང་དྱེའོ། །གོ་བ་དྱེར་དིལ་ན་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མི་འོས་པའི་བུད་མྱེད་དགྱེ་སློང་མས་རབ་ཏུ་
འབྱུང་བར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཤི་བའི་ནོར་ལྱེན་པའི་ལྷག་མ་ནི་དགྱེ་སློང་མས་རིགས་
བརྒྱུད་སོགས་མྱེད་པའི་ 
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༼༢༠༢༽ 
མི་ཤི་བའི་ནོར་ལྱེན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལྟ་བུའོ། །རིགས་བརྒྱུད་སོགས་ཡོད་ན་སོམ་པར་བཞག་
གོ །བཟོད་པ་གསོལ་དུ་འཇུག་པའི་ལྷག་མ་ནི། དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་གིས་གནས་དབྱུང་བས་པའི་དགྱེ་
སློང་མ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་གནས་པ་དགྱེ་སློང་མ་གཞན་གིས་བཟོད་པ་གསོལ་དུ་འཇུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་ལྟར་དགུ་པོ་དྱེའི་སྟྱེང་དུ་བསོ་སྒྱུར་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་སྤོང་བའི་ལྷག་མ་སོགས་
བཞི་དང་བཅས་པས་དགྱེ་སློང་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། དྱེ་དག་གི་སྟྱེང་དུ་གཞི་མྱེད་
དང་བག་ཙམ་གི་ལྷག་མ་སོགས་ཐུན་མོང་པ་བདུན་བསྣན་པས་དགྱེ་སློང་མའི་རྟྱེན་ལ་འབྱུང་བའི་ལྷག་མ་ི་ཤུ་
ཐམ་པའོ། །ཞར་ལ་མ་ངྱེས་པའི་ལྟུང་བ་གིས་ནི་སོ་ཐར་གི་མདོ་ལས། དབྱེན་པ་སབས་ཡོད་འདུག་པའོ། །ཞྱེས་
པས་བསྟན། འདི་ལ་མ་ངྱེས་པའི་ལྟུང་བ་དང་པོ་ནི། སྱེ་བོ་གཞན་གི་དབྱེན་པ། བརྩིག་པ་སོགས་ཀི་སབས་ཡོད་
པ། འདོད་པ་བར་རུང་བའི་གནས་སུ་དགྱེ་སློང་གང་བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པའི་ལྟུང་བ་ལྟ་བུའོ། གིས་
པ་ནི་དབྱེན་པ་སབས་ཡོད་པ་འདོད་པ་བར་མི་རུང་བའི་གནས་སུ་དགྱེ་སློང་གང་བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་
པའི་ལྟུང་བ་ལྟ་བུའོ། །མ་ངྱེས་པ་ཞྱེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དང་པོ་དྱེ་ཕམ་ལྷག་ལྟུང་བྱེད་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་དང་། 
གིས་པ་དྱེ་ལྷག་མ་དང་ལྟུང་བྱེད་གིས་ལས། གང་ཡིན་ཕལ་ཆྱེར་གི་བསམ་ 
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༼༢༠༣༽ 
པས་མ་ངྱེས་པས་ན་མ་ངྱེས་པ་ཞྱེས་བའོ། །དོན་ལ་ནི་དང་པོ་དྱེ་ཕམ་པ་སོགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་དང་། 
གིས་པ་དྱེ་ལྷག་མ་དང་ལྟུང་བྱེད་གང་རུང་དུ་འདུས་ཤིང་དྱེ་ལྟར་འདུས་པ་ལ་དགོངས་ནས་མདོ་རྩར། མ་ངྱེས་
པ་གིས་ལོགས་སུ་མ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །མ་ངྱེས་པའི་ལྟུང་བ་དང་པོར་གྱུར་པའི་ཕམ་པ་སོགས་ནི་རིམ་བཞིན་
དབྱེན་པ་སབས་ཡོད་འདོད་པ་བར་རུང་བར་དགྱེ་སློང་གང་བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པ་ལས་གསུམ་པོ་
གང་བྱུང་གཞན་གི་མ་ངྱེས་ཀང་དོན་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་བའི་ཕམ་པ་དང་། རྱེག་པའི་ལྷག་མ་སོགས་གསུམ་པོ་གང་
རུང་བྱུང་བའི་ལྷག་མ་དང་། བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པ་ཙམ་གི་ལྟུང་བྱེད་ལྟ་བུའོ། །དྱེས་མཚོན་ནས་མ་
ངྱེས་པ་གིས་པའི་ལྷག་མ་དང་ལྟུང་བྱེད་ཀང་རིགས་འགྱེའོ། །མ་ངྱེས་པའི་ལྟུང་བ་འདི་དག་གང་ཟག་གཞན་
གིས་བསམ་པས་མཐའ་ཅིག་ཏུ་མ་ངྱེས་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། སོ་ཐར་གི་མདོ་ལས། དགྱེ་བསྱེན་མ་ཡིད་ཆྱེས་པར་
བྱེད་པའི་ཚིག་དང་ལན་པས་ཞྱེས་པ་ནས་ཆོས་གང་དང་གང་གིས་སྨྲས་པར་གྱུར་པའི་ཆོས་དྱེ་དང་དྱེས་དགྱེ་
སློང་དྱེ་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པས། ལྟུང་བ་གང་བྱུང་དགྱེ་བསྱེན་མ་ཡིད་ཆྱེས་པའི་ཚིག་ལས་རྟོགས་
པར་བས་ཏྱེ་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་གི་ཕིར་བཅོས་བྱེད་དུ་བཅུག་པར་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་ཕམ་ལྷག་གི་ཆར་
གཏོགས་གཙོ་ཆྱེ་བ་སོམ་པོའ་ིརྣམ་གཞག་ལ་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་གིས། དང་པོ་ནི་སྱེ་ 
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༼༢༠༤༽ 
ལྔ་གང་རུང་དུ་མ་གྱུར་པའི་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་རུང་གི་ལྟུང་བ་གང་ཞིག ྱེས་བས་ལས་ལི་བ་དྱེ་སོམ་པོའ་ིལྟུང་
བའི་མཚན་ྱེད་དོ། །ཁ་ཅིག་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་དུ་གཏོགས་པའི་ྱེས་པ་གང་ཞིག ྱེས་བས་མ་ཡིན་ན་སོམ་
པོའ་ིལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ྱེས་པ་སོམ་པོའ་ིྱེས་པ་སོམ་པོ་ཡིན་ན། སོམ་པོའ་ིལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ྱེས་པ་
སོམ་པོ་མྱེད་པའི་ྱེས་པ་སོམ་པོ་ཡིན་ན། སོམ་པོའ་ིལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དང་པོ་ལ་
མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཕམ་པ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་གང་རུང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་
ཕིར་ཏྱེ། ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཕམ་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ་མ་གྲུབ་ན་
ྱེས་བས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། སོམ་པོའ་ིལྟུང་བ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ་ལ། དགྱེ་སློང་གི་རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་
མའི་ལྟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། ལུང་མ་མོ་ལས། ྱེས་པ་སོམ་པོའ་ིྱེས་པ་
སོམ་པོ་གང་ཞྱེ་ན། ཕས་ཕམ་དང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །ཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། 
ཕམ་པ་དང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ 
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༼༢༠༥༽ 
ལྟུང་བ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ལུང་དྱེ་རང་གིས་གྲུབ། འདོད་ན་སླ། གསུམ་པ་ལ། དགྱེ་སློང་གིས་
ཆོས་གོས་ལྷག་པོ་ཞག་བཅུ་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། ལུང་མ་
མོ་ལས། ྱེས་པ་སོམ་པོ་མྱེད་པའི་ྱེས་པ་སོམ་པོ་གང་ཞྱེ་ན། ྱེས་པའི་རིགས་ལྷག་མ་གསུམ་སྟྱེ་ཞྱེས་པའི་
དངོས་བསྟན་གི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ལྟུང་བྱེད་དང་། སོར་བཤགས་དང་། །སྱེ་ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་
ྱེས་བས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་དྱེས་ན་ྱེས་པ་སོམ་པོའ་ིྱེས་པ་སོམ་པོ་སོགས་དྱེ་དག་ནི་
སོམ་པོ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏྱེ། ལྟུང་བ་སྱེ་ལྔ་ལ་སོམ་པོའ་ིམིང་གིས་བཏགས་པས་ཡོན་ཏན་སྒྲའི་སོམ་པོ་ཅྱེས་
བའོ། །མིང་དུ་ཆགས་པའི་སོམ་པོ་དང་སོམ་པོ་མཚན་ིད་པ་དོན་ཅིག སྒྲ་དོན་ནི་ྱེས་པ་ཆྱེ་བར་གྱུར་པས་ན་
སོམ་པོ་ཞྱེས་བའོ། གིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་ཀུན་སློང་གི་ོན་མོངས་པ་ཆྱེ་འབྲིང་སོགས་ཀི་སོ་ནས་དང་། སྦྱོར་བ་
དང་དངོས་གཞི་སོགས་ཀི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་གིས། དང་པོ་ནི། ཕམ་པའི་སྐབས་དང་འབྲྱེལ་བ་ལ་ལི་ཡངས་
གིས། ལྷག་མའི་སྐབས་དང་འབྲྱེལ་པ་ལ་ཡང་ལི་ཡངས་གིས་ཏྱེ་བཞིར་དབྱེ་བ་ལུང་འདུལ་བྱེད་ལས་བཤད་
ཅྱེས་རོང་སྟོན་དམ་པས་གསུངས། བརྒྱད་དུ་དབྱེ་ན་ཕམ་པའི་སྐབས་དང་འབྲྱེལ་བའི་སོམ་པོ་ལ་ལི་བ། ཤིན་ཏུ་
ལི་བ།  
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༼༢༠༦༽ 
ཡངས་པ། ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ། ལྷག་མའི་སྐབས་དང་འབྲྱེལ་བ་ལ་ཡང་དྱེ་བཞིན་དུ་བཞི་སྟྱེ་བརྒྱད་དུ་ཡོད་དྱེ། 
ཚིག་ལྱེ་ལས། ལི་དང་ཤིན་ཏུ་ལི་བ་ིད། །ཡངས་དང་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་སྟྱེ། །ཕས་ཕམ་པས་ནི་བསླངས་པ་
ཡི། །སོམ་པོ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ། །སྐྲག་པར་མི་བྱེད་ལི་བ་སྟྱེ། །གཞན་གི་དྱེ་ལ་འབད་པ་ཡིས། །ཟློག་ཀང་མི་
ན་རབ་ལིར་ཤྱེས། །གཞན་ལ་ཁིལ་ཡོད་ཡངས་པ་སྟྱེ། །རང་ིད་ངོ་ཚས་ཤིན་ཏུ་ཡངས། །བསམ་པའི་དབྱེ་
བས་འགྱུར་བ་ཡིན། །དྱེ་བཞིན་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ཡིས། །ཀུན་སློང་སོམ་པོ་རྣམ་པ་བཞི། ཞྱེས་གསུངས་སོ། 
འདིར་སིད་ཚལ་བས། ལི་བ་གིས་ཕམ་པ་ལ་དངོས་སུ་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་ཞྱེས་དང་། ཡངས་པ་གིས་ལ་ཕམ་
པ་ལ་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་ཞྱེས་པ་ལས་དངོས་གཞི་ཚིག་མ་སྦྱར་ལྷག་མ་ལ་ཡང་དྱེ་བཞིན་དུ་རིགས་འགྱེ་མཛད་
མོད། འདིའི་ལི་ཡངས་ནི་ཀུན་སློངས་ཀི་ོན་མོངས་པ་ཆྱེ་ཆུང་གི་ཡིན་གི་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་ནི་མ་
ཡིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་དྱེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་དི་བར་བ་སྟྱེ། ཕམ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་སོམ་པོ་འཐད་མོད་ཀི། ཕམ་པས་
ཀུན་སློང་སོམ་པོ་ཅི་ལ་ཟྱེར། །དྱེ་བཞིན་ལྷག་མས་ཀུན་བསླངས་སོམ་པོ་ཅི། །ཚིག་ལྱེའི་དགོངས་པ་མ་ནོར་
འཆང་ནུས་སུ། །དབྱེ་བ་གིས་ནི། རྒྱ་འདུལ་འཛིན་གིས། སོམ་པོ་མཚན་ིད་པ་གིས་ཁོ་ན་སྟྱེ། སྦྱོར་བའི་
སོམ་པོ་དང་། དངོས་གཞིའི་སོམ་པོའ།ོ །ཤ་མི་སོན་ལམ་རོ་རྱེས། སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་དང་། སྦྱོར་བའི་རྣམ་པའི་
སོམ་པོ་དང་།  
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༼༢༠༧༽ 
དངོས་གཞིའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་དང་གསུམ་དུ་དབྱེ་ནས། དང་པོ་ནི་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་དངོས་གཞི་བསྱེད་
ངྱེས་ཀི་སྦྱོར་བ་དང་། གིས་པ་ནི། སྦྱོར་བ་ཙམ་ནས་འདུན་པ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་སོམ་པོ་ལ་འཆད། 
དྱེའི་མཚན་གཞི་ནི། མི་ལ་འཆི་ངྱེས་ཀི་མཚོན་བསྣུན་ནས་གསོད་སྱེམས་ལོག་པའི་སྦྱོར་བ་དང་། ཚད་ལྷག་གི་
ཁང་པ་བརྩིགས་པའི་སྦྱོར་བ་ཕལ་ཆྱེར་ཚང་ཞིང་། མཐར་ཕིན་པ་མ་གྲུབ་ཙམ་ལ་བྱེད་འདོད་ལོག་པའི་སོམ་པོ་
ལྟ་བུ་ལ་བཞྱེད། གསུམ་པ་ནི། སྦྱོར་བ་རྣམས་མཐར་ཐུག་ཅིང་། གཞི་དང་བསམ་པའི་ཡན་ལག་གང་རུང་མ་
ཚང་བའི་དབང་གིས་ཕམ་ལྷག་གི་དངོས་གཞི་ལས་ན་སད་པའི་སོམ་པོ་ལ་བཞྱེད་དོ། བ་འདུལ་གིས་ནི་སོམ་པོ་
མཚན་ིད་པ་བཞི་ཡིན་ཏྱེ། སྦྱོར་བ་དང་སྦྱོར་བའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་དང་། དངོས་གཞི་དང་། དངོས་གཞིའི་སོམ་
པོ་དང་བཞི། དང་པོ་གིས་ནི་ཤ་མི་བའི་ལུགས་དང་། གསུམ་པ་ནི་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་ཀང་ཡན་ལག་མ་ཚང་
བས་དངོས་གཞི་ལས་དམན་པར་གྱུར་པ་དང་། བཞི་པ་ནི། སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་ཀང་ཡན་ལག་དུ་མ་མ་ཚང་
བས་དྱེ་ལས་དམན་པར་གྱུར་པའོ། །ཞྱེས་བཞྱེད་དོ། དྱེ་ལ་བཞི་བ་འདི་སོམ་པོ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ན་མིང་ལ་མི་
རྩྱེག མཚན་ིད་པ་ཡིན་ན་མི་འཐད་དྱེ། ཡན་ལག་དུ་མ་མ་ཚང་ན་སོམ་པོ་ལས་ན་སད་དྱེ་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་
བའི་ཕིར། སྦྱོར་བའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་ལ་ཡང་དཔད་དུ་ཡོད་དྱེ་འོག་ 
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༼༢༠༨༽ 
ཏུ་བྲིའོ། །རྒྱ་འདུལ་འཛིན་གིས་སོམ་པོ་མཚན་ིད་པ་གིས་ཁོ་ནར་གསུངས་པ་ཡང་མ་ངྱེས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་
མིའི་འགོ་བ་པའི་ལག་པ་བཅད་པ་སོགས་སོམ་པོར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་དག་སྦྱོར་བའི་སོམ་
པོ་དང་། དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་སྦྱོར་སོམ་དང་དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་ནི་ཕམ་
ལྷག་གང་རུང་སོགས་ཀི་སྐབས་དང་འབྲྱེལ་པ་ཡིན་པས། དྱེ་དང་མ་འབྲྱེལ་བའི་སོམ་པོ་གཞན་དྱེ་གིས་པོ་གང་
རུང་དུ་མ་ངྱེས་སོ། ནྱེ་པ་པཎི་ཏས་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་ལ་མཐར་ཐུག་བསྱེད་པ་དང་འབྲྱེལ་མ་འབྲྱེལ་གིས། 
དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་དང་། དངོས་གཞི་བསྱེད་པའི་ཡན་ལག་གཞན་ཚད་ལན་གཞིའི་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་གཅིག་མ་
ཚང་བའི་སོམ་པོ་ལྟ་བུའོ། །སོམ་པོ་བཏགས་པ་པ་ནི་ཡན་ལག་གིས་མ་ཚང་བ་ཕན་ཆད་ལ་བཞྱེད་ཅྱེས་གག 
རོང་སྟོན་ཆྱེན་པོ་ནི་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་དང་། གནས་སྐབས་གཞན་གི་སོམ་པོ་གིས་སུ་བཞྱེད་དོ། རང་གི་བློ་
ཚོད་ནི། སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ། དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ། གནས་སྐབས་གཞན་གི་སོམ་པོ་དང་གསུམ་དུ་ངྱེས་ཏྱེ། 
དངོས་གཞི་བསྱེད་པར་ངྱེས་མ་ངྱེས་གང་ཡིན་ཀང་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་སྦྱོར་བ་ཕལ་ཆྱེར་དང་། ལྟུང་བྱེད་ཀི་
སྦྱོར་བ་འགའ་ཞིག་ནི་སོམ་པོ་ཡིན་ཏྱེ། སྦྱོར་ལྟུང་དང་སོམ་པོའ་ིགཞི་མཐུན་པའི་ཕིར། ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་
དངོས་གཞི་བསྱེད་པར་མ་ངྱེས་པའི་སྦྱོར་བ་རྣམས་ 
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༼༢༠༩༽ 
སྦྱོར་བའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་མ་ཡིན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་ཡིན་ན་དྱེ་རྣམས་སྦྱོར་བ་དངོས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་
རྣམས་སྦྱོར་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་རྣམས་སྦྱོར་བའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་སྦྱོར་
ལྟུང་དང་སོམ་པོའ་ིགཞི་མཐུན་ཀུན་ལ་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་ཞྱེས་བ་ཞིང་། སྦྱོར་བའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོའ་ིཐ་སད་ནི་
ལུང་ཚད་ལན་ལས་གསུངས་པ་མ་མཐོང་ཞིང་། རིགས་པས་ཀང་མི་འགྲུབ་བོ། །གིས་པ་དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་
ནི། སྦྱོར་བ་མཐར་ཕིན་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་འགའ་ཞིག་དང་། ཕམ་ལྷག་གང་རུང་དངོས་གཞི་འབྱུང་རྒྱུ་ལ་ཡན་ལག་
འགའ་ཞིག་མ་ཚང་བས་དངོས་གཞི་དང་འད་བའི་སོམ་པོ་བྱུང་བ་རྣམས་ཡིན་ཏྱེ། འགྱེལ་བར། རྣམ་པ་ཞྱེས་པ་ནི་
འད་པའི་དོན་ིད་དུ་བཤད་དྱེ། སྦྱོར་བ་བཞིན་ཏྱེ་ྱེས་པ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། ཞྱེས་དང་། དངོས་གཞིའི་རྣམ་པ་
ཞྱེས་པ་ནི་དངོས་གཞིའི་སྦྱོར་བ་སྟྱེ། དངོས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་མ་ཚང་པ་ྱེས་པ་སོམ་པོའ་ིདངོས་གཞིར་
གཏོགས་སོ། ཞྱེས་བ་བའི་མཐའ་ཚིག་གོ །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལུང་འདི་དག་གིས་དངོས་གཞིའི་རྣམ་པའི་
སོམ་པོ་གསལ་བར་བསྟན་ཞིང་། དྱེ་དང་དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་དོན་གཅིག་སྟྱེ། ལྟུང་བྱེད་འགའ་ཞིག་དང་། ཕམ་
ལྷག་གང་རུང་གི་དངོས་གཞི་དང་འད་བའི་སོམ་པོ་ལ་དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་ཞྱེས་བཤད་པ་ནི་བར་གི་ཚིག་མི་
མངོན་པར་བས་པ་དང་། དངོས་གཞིའི་རྣམ་པའི་སོམ་པོ་ཞྱེས་པ་ནི་བར་གི་ཚིག་མངོན་པར་བས་ 
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༼༢༡༠༽ 
ནས་བཞག་པ་ཡིན་ཏྱེ་འད་བ་དང་རྣམ་པ་དོན་མཚུངས་པས་སོ། །འགྱེལ་པར་དངོས་གཞིའི་སྦྱོར་བ་སྟྱེ་ཞྱེས་
བཤད་པ་ནི། སོམ་པོ་སི་ལ་སྦྱོར་བར་གགས་པ་དྱེ་ཡིན་གིས། སྦྱོར་བ་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། དྱེས་ན་དངོས་
གཞིའི་སྦྱོར་བཅས་བཤད་པ་ནི་དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་ཞྱེས་པའི་དོན་ནོ། དྱེ་ལྟར་ན་གོང་དུ་ཕམ་ལྷག་གི་སྐབས་
སུ་བཤད་པའི་སོམ་པོ་རྣམས་སྦྱོར་བའི་སྐབས་ཡིན་ན་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་དང་། སྦྱོར་བ་མཐར་ཕིན་ནས་མཐར་
ཐུག་གི་སྐབས་སུ་ཕམ་ལྷག་གི་དངོས་གཞི་མ་བསྱེད་པའི་ལྟུང་བ་ན་སད་ཀུན་གི་དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་ཡིན་ནོ། 
སིད་ཚལ་བས། དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བས་བསྡུས་པའི་སོམ་པོ་གང་ཞིག ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་ཆར་གཏོགས་པ་
དངོས་གཞིའི་སོམ་པོའ་ིམཚན་ིད་ཡིན་གསུངས་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ། མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་གི་དངོས་གཞི་དྱེ་
ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་དངོས་གཞི་ཡིན་ན། ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་ལྟུང་བར་གྱུར་པའི་སོམ་པོ་སིད་པར་ཐལ་བ་
དང་། གལ་ཏྱེ་དངོས་གཞི་དྱེ་སོམ་པོར་གྱུར་པའི་དངོས་གཞི་ཡིན་ནོ་གསུངས་ན་དྱེ་འདའི་མཚན་ིད་ལ་འབྲྱེལ་
མི་ཡོང་སྟྱེ། དངོས་གཞིའི་སོམ་པོའ་ིམཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དུ་སོམ་པོའ་ིདངོས་གཞིའི་ལྟུང་བས་བསྡུས་པ་བཞག་པ་
ནི། ཁོ་ཁོ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དུ་བཞག་པར་འགྱུར་རོ། །མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་གིས་པ་ལྟར་ན། སོམ་པོ་
ཐམས་ཅད་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་ཆར་གཏོགས་ཡིན་པར་འགྱུར་བས་མི་འཐད་ 
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༼༢༡༡༽ 
དོ། །གོང་དུ་ཕམ་པའི་སྐབས་སུ་མདོ་རྩར་རྟྱེན་པར་བ་བ་དང་། བརྟྱེན་པར་བྱེད་པ་ལུས་ལས་ཐ་དད་པར་བས་པ་
གིས་ཀིའོ། །གཞན་པ་གིས་ཀང་གཞན་གི་གིས་དང་གཞན་དུ་སྦྱོར་བ་བྱེད་ནའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདི་མི་
ཚང་སོད་ཀི་སོམ་པོ་སྟོན་བྱེད་ཡིན་ཞིང་། འདིའི་དོན་ལ་ཀུན་མཁྱྱེན་ནམས་བསོད་ཀིས། དགྱེ་སློང་གིས་རང་གི་
རྟྱེན་བ་ཁ་བཤང་ལམ་གིས། སྱེས་པ་གཞན་གི་དྱེ་གིས། བུད་མྱེད་དང་མ་ནིང་གི་ཁ་བཤང་ལམ་ཟག་བྱེད་
གསུམ་གསུམ་སྟྱེ་བཅུ་རང་གི་ལུས་ལས་ཐ་དད་པར་རང་གི་བརྟྱེན་བྱེད་ཐ་མི་དད་པར་སྦྱར་བ་བཅུ། རྟྱེན་བ་ཐ་
མི་དད་པར་རང་གི་བརྟྱེན་བྱེད་ཐ་མི་དད་པར་སྦྱར་བ་བཅུ། རྟྱེན་བ་ཐ་དད་པར་རང་གི་བརྟྱེན་བྱེད་ཐ་མི་དད་པར་
སྦྱར་བ་བཅུ། གིས་ཀ་ཐ་མི་དད་པར་བཅུ་སྟྱེ། རང་ཐྱེ་བ་བཞི་བཅུ། རང་མི་ཐྱེ་བ་ལ་བཞི་བཅུ་སྟྱེ་སོམ་པོ་བརྒྱད་
ཅུའོ། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །ལུས་ལས་ཐ་དད་པར་བས་མ་བས་ནི་རྟྱེན་བ་དང་བརྟྱེན་བྱེད་ལུང་མ་མོ་ལས་ཟུར་དུ་
བཅང་བ་དང་མ་བཅང་བའི་ཁྱད་པར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྟྱེན་བ་དང་
བརྟྱེན་བྱེད་གིས་ཀའི་ཅི་རིགས་སུ་ལུས་ལས་ཐ་དད་པར་བས་པར་སྦྱར་བ་རྣམས་ནི་སོམ་པོ་ཡིན་པ་གཞུང་
དྱེའི་དགོངས་པ་ཡིན་ལ། གིས་ཀ་ལུས་ལས་ཐ་མི་དད་པར་བས་པར་སྦྱར་བ་རྣམས་ལ་ཕལ་ཆྱེར་ཕམ་པ་
འབྱུང་བ་མང་བས་སྔར་བགངས་པའི་བརྒྱད་ཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་སོམ་པོ་ཡིན་ 
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༼༢༡༢༽ 
པའི་ངྱེས་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད་བརྟག་པར་བའོ། །གསུམ་པ་གནས་སྐབས་གཞན་གི་སོམ་པོ་ནི། སྐྲ་ཅན་འཚོང་པ་ནི་
སོམ་པོའ།ོ །ཞྱེས་བཤད་པ་དང་། མིའི་ཡན་ལག་གཅོད་པ་སོགས་ཀི་སོམ་པོའ།ོ །འདི་དག་ལ་སྦྱོར་བ་དང་
དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་གང་གི་ཡང་ཐ་སད་མྱེད་དོ། །འདིར་ཁ་ཅིག སོམ་པོ་ཡིན་ན། སྦྱོར་སོམ་དང་། དངོས་
གཞིའི་སོམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྦྱོར་སོམ་དང་དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན། ཕམ་ལྷག་གང་
རུང་གི་ཆར་གཏོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ན། སོམ་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་
རྣམས་མི་འཐད་དྱེ། དང་པོ་ལ། དགྱེ་སློང་གིས་མིའི་ལག་པ་བཅད་པའི་སོམ་པོ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། 
མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། མིའི་འགོ་བ་པའི་ལག་པ་བཅད་ན་སོམ་པོའ་ོཞྱེས་པའི་དངོས་བསྟན་གི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་
ཕིར་ཏྱེ། མིའི་ལག་པ་བཅད་པའི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། དྱེ་གང་རུང་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། གནས་སྐབས་གཞན་གི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མིའི་ཡན་ལག་བཅད་པའི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
གིས་པ་ལ། དགྱེ་སློང་གིས་དུད་འགོ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལན་པ་མིའི་རྣམ་པ་བརྟན་པ་མིར་འདུ་ཤྱེས་ནས་བསད་
པའི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སྦྱོར་
ལྟུང་གང་ཞིག་སོམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གྲུབ་སྟྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་ 
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༼༢༡༣༽ 
འགྱེལ་ལས་དུད་འགོའ་ིའགོ་བར་གཏོགས་པ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བ་གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་
ཞིག་གསོད་ན་དྱེར་འདུ་ཤྱེས་པས་ཀང་རུང་། གཞན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་ཀང་རུང་སྟྱེ། བསད་པའི་དུས་ན་དངོས་
གཞི་ལ་ནི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སྦྱོར་བ་ལ་ནི་མིའི་འགོ་བར་གཏོགས་པར་འདུ་ཤྱེས་ན་ནི་སོམ་པོའ།ོ །ཞྱེས་
གསུངས་པ་འཐད་པའི་ཕིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྱེ་གང་རུང་གི་ཆར་གཏོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྟུང་བྱེད་ཀི་
སྦྱོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དངས་མ་ཐག་པའི་ལུང་དང་འགལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་
གིས་མི་དུད་འགོའ་ིརྣམ་པ་བསྟྱེན་པ་དུད་འགོར་འདུ་ཤྱེས་ནས་བསད་པའི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་
ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། ཕམ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མི་བསད་པའི་ཕམ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
མ་གྲུབ་ན། དྱེ་དྱེར་ཐལ། དྱེས་དྱེ་བསད་པའི་དངོས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཕམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གོང་དུ་འདོད་
ན། དྱེ་ཆོས་ཅན། སོམ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ྱེས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་མི་དུད་
འགོའ་ིརྣམ་པ་བསྟན་པ་དུད་འགོར་འདུ་ཤྱེས་ནས་བསད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་
ལས་དགྱེ་སློང་གིས་མིའི་འགོ་བར་གཏོགས་པ་མི་མ་ཡིན་པ་དང་། དུད་འགོའ་ིའགོ་བ་གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་
བསྟན་པ་ཞིག་གསོད་ན་དྱེར་འདུ་ཤྱེས་པས་ཀང་རུང་། གཞན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་ཀང་རུང་སྟྱེ། བསད་པའི་ 
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༼༢༡༤༽ 
དུས་ན་དངོས་གཞི་ལ་ཕམ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །སྦྱོར་བ་ལ་ནི་མིའི་འགོ་བར་གཏོགས་པར་འདུ་ཤྱེས་ན་ནི་སོམ་
པོའ།ོ །མི་མ་ཡིན་པ་དང་དུད་འགོའ་ིའགོ་བར་གཏོགས་པར་འདུ་ཤྱེས་ན་ནི་ྱེས་བས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
འཐད་པའི་ཕིར། ལུང་འདིས་ཕམ་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་ྱེས་བས་ཡོད་པར་བསྟན་ནོ། །འོ་ན་མདོ་རྩ་ལས་ཐམས་ཅད་
དུ་སྦྱོར་བ་ལ་ནི་ྱེས་བས་སོ། །སྱེ་ཚན་དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་དངོས་གཞིའི་ཡིན་ན། སོམ་པོའ།ོ འོག་མ་ལ་ཡང་དྱེ་
བཞིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་དྱེའི་འགྱེལ་པར་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་སྱེ་ཚན་དྱེ་ལ་སྦྱོར་བ་དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་དངོས་གཞིའི་
ཡིན་ན་སྦྱོར་བ་དྱེ་ལ་སོམ་པོའ།ོ །ཅི་སྟྱེ་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ན། དྱེ་ལ་ནི་ྱེས་པ་ཁོ་ནའོ། །དྱེ་ིད་དགྱེ་འདུན་
ལྷག་མ་ཞྱེས་བ་བའི་སྱེ་ཚན་ལ་ཡང་འད་བར་བསྟན་པའི་ཕིར། འོག་མ་ལ་ཡང་དྱེ་བཞིན་ནོ། ཞྱེས་གསུངས་པས། 
ཕམ་ལྷག་གི་སྦྱོར་བ་ལ་སོམ་པོ་དང་། སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་ྱེས་བས་ཀིས་ཁྱབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་
ལོ། །ཞྱེ་ན། འགལ་བ་མྱེད་ཚུལ་སྨྲ་རྒྱུ་ཡོད་མོད། ཀུན་མཁྱྱེན་ནམ་བསོད་སོགས་ཀིས་ཀང་ཕམ་ལྷག་གི་སྦྱོར་
བ་ལ་སོམ་པོས་ཁྱབ་པར་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་བཤད་གསུངས་པ་ལུང་འདི་ལ་རྟྱེན་པར་གནང་ཡང་། སྒྲ་ཟིན་ལ་
ཞྱེ་ན་ཅུང་ཟད་ཐལ་ཆྱེས་བས་དྱེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་དི་བར་བ་སྟྱེ། ལྟུང་བའི་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་ྱེས་བས་ཞྱེས། 
སིར་བཏང་བཤད་ནས་དམིགས་ཀི་བསལ་བ་ནི། །ཕམ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ན་སོམ་པོའ།ོ ། 
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༼༢༡༥༽ 
དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་ཡང་དྱེ་བཞིན་ནོ། །གསུངས་དང་སིར་བསྟན་འགྱེལ་བར་ཕམ་པ་ཡི། །སྦྱོར་བ་ལ་ནི་སོམ་
དང་ྱེས་བས་གིས། །གསུངས་པའི་འགལ་བ་ལུང་རིགས་གང་གིས་སྤོང་། །དཔོད་ལན་མཁས་པ་ཡོད་ན་
དཔད་པར་ཞུ། །ཡང་དགྱེ་སློང་གིས་ལྷ་མིའི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་མིར་འདུ་ཤྱེས་ནས་བསད་ན་སྦྱོར་བ་དང་དངོས་
གཞི་གིས་ཀ་ལ་སོམ་པོའ།ོ །མི་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤྱེས་ནས་བསད་ན་དངོས་གཞི་ལ་སོམ་པོ་དང་། །སྦྱོར་བ་ལ་
ྱེས་བས་འབྱུང་ངོ་། །དྱེ་བཞིན་དུ་དུད་འགོ་མིའི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་བསད་ན་དངོས་གཞི་ལ་དུད་འགོ་བསད་པའི་
ལྟུང་བྱེད་འབྱུང་མོད། དངོས་གཞི་གྲུབ་གོང་གསོད་སྱེམས་ཀི་འདུན་པ་ལོག་ན། དངོས་གཞི་ལ་སོམ་པོ་ལས་
ལྟུང་བྱེད་འབྱུང་བ་མི་རིགས་སམ་སམ་མོ། །དྱེས་ན་ལྟུང་བྱེད་ཀི་ཆར་གཏོགས་ཀི་སོམ་པོ་ལ་ཡང་སྦྱོར་སོམ་
དང་། དངོས་གཞིའི་སོམ་པོ་གིས་སུ་འཐད་དོ། །མཁས་པ་དག་གིས། སོམ་པོ་ལ་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་ཆར་
གཏོགས་ཀིས་ཁྱབ་པར་བཞྱེད་པ་ནི་ཕམ་ལྷག་གི་ཐད་ཀི་མདོ་རྩ་འགྱེལ་དྱེ་རང་གཟིགས་ནས་འོག་མ་དག་ལ་ཇི་
ལྟར་བཤད་ཀི་ཐུགས་གཞིག་ཕལ་ཆྱེར་མ་བཅུག་པ་འདའོ། །དྱེས་ན་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་ཆར་གཏོགས་ཀི་
སོམ་པོ་ཕལ་ཆྱེར་ལྟུང་བྱེད་སོགས་ལས་ལི་ཡངས་སོམ་པོ་ཡིན་ན་ལྟུང་བྱེད་ལས་ལི་བས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། ལྟུང་བྱེད་
ཀི་ཆར་གཏོགས་ཀི་སོམ་པོ་རྣམས་ལྟུང་བྱེད་ལས་ཡངས་ཤིང་། མིའི་ཡན་ལག་བཅད་པ་སོགས་གནས་སྐབས་
གཞན་གི་སོམ་པོ་ 
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༼༢༡༦༽ 
རྣམས་ཀང་ལྟུང་བྱེད་ལས་ལི་བ་ཡིན་པའི་ངྱེས་པ་མྱེད་དོ། །བཞི་པ་ལྟུང་བྱེད་ཀི་སྱེ་ཚན་ལ། སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་
དང་། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་གིས། དང་པོ་དགྱེ་སློང་ཕའི་དང་། མའི་སྤང་ལྟུང་གིས། དང་པོ་ལ་སོ་སོའ་ིངོ་
བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། རྣམ་བཞག་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་གིས། དང་པོ་ལ་བཅུ་ཚན་གསུམ་ལས། བཅུ་ཚན་དང་པོ་
ནི། འཆང་པ་འབྲལ་བ་འཇོག་པ་དང་། །འཁྲུ་འཇུག་པ་དང་ལྱེན་པ་དང་། །སློང་དང་སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་
བཅས། །རིན་ཐང་སོ་སོར་བསྐུར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་ལས། གོས་ལྷག་པོ་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་ལ། 
རང་སྟོབས་ཀིས་བསྱེད་པའི་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་དང་། གཞན་སྟོབས་ཀིས་བསྱེད་པའི་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་
གིས། དང་པོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་གཞན་ལས་རྱེད་པའི་གོས་འཁོར་གསུམ་ཁྱེབས་པ་བིན་གིས་མ་རླབས་པ་
བདག་གིར་འཛིན་པས་ཞག་བཅུར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཅངས་པས་ཞག་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་རྱེངས་ཤར་བ་ན་
སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར་ཡོད་ནའོ། །རང་གི་ིད་དོ། །ཞག་བཅུར་
རྱེས་སུ་ཞུགས་པ་ིད་དོ། །གཞན་གི་ི་མའི་དང་པོ་ལའོ། །གོས་ལའོ། །འཁོར་གསུམ་ཁྱེབས་པའི་མཐའི་ཚད་
ལའོ། །བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་མ་འབྲྱེལ་བ་ལའོ། །ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེ་ལས། ཞག་བཅུ་འདས་པར་དགྱེ་སློང་
གིས། །ཆོས་གོས་མ་བརྟགས་འཆང་ན་ནི། །སྤང་པའི་ལྟུང་བྱེད་ས་རྡུལ་གིས། །མགོ་བོ་གཡོགས་པར་བྱེད་པ་ 
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༼༢༡༧༽ 
ཡིན། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ནི་མན་ཡོད་དུ་དགྱེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོས་གོས་ཀི་ཕྲུགས་དུ་མ་བཅང་པ་
དང་། རྩོལ་བསྒྲུབ་བས་པས་བསམ་གཏན་དང་ཀློག་པའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་རྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །འཁོར་
གསུམ་ཁྱེབས་པའི་མཐའི་ཚད་ནི་ལྟྱེ་བའི་དཀིལ་འཁོར་པུས་མོ་གིས་ཏྱེ་གསུམ་པོ་དྱེའི་བར་རོགས་པར་
ཁྱེབས་པའི་མཐའི་ཁྱོན་དང་ཚད་མམ་པའོ། །གིས་པ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཚེས་གཅིག་ལ་གོས་གཅིག་རྱེད་པ་
བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་བཅངས། ཚེས་གིས་ནས་དགུའི་བར་ལ་གོས་གཅིག་རྱེད་པ་བིན་གིས་བརླབས་
ནས་བཅང་བ་ན་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དྱེས་ཞག་བཅུ་འདས་ཏྱེ་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་རྱེངས་ཤར་བ་ན་སྤང་ལྟུང་
བསྱེད་པའི་ཤན་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེས་ཀང་དྱེའི་ཚེ་ན་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ་དངས་
མ་ཐག་པ་དྱེའི་འཕོ་ལས། འབྲྱེལ་ཀང་རྱེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་བཅས་པ་ལའོ། །འདི་ལ་གཞན་ཡོད་ན་བིན་གིས་
མ་རླབས་པ་དྱེའི་ཤན་ཚུན་ཆད་ནས་སོ། ཞྱེས་དང་། དྱེ་ཡོད་ན་དངོས་པོ་དྱེ་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་ཡང་འབྱུང་བ་ིད་
དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སོ། །སྔོན་གི་ཆྱེན་པོ་འགའ་ཞིག་དུས་མམ་པ་ལ་ཤན་བརྱེག་པ་མྱེད་པར་བཞྱེད། དོན་
ལ་དྱེ་ཡང་ཡོད་དྱེ། ཚེས་གཅིག་ལ་གོས་གིས་དུས་གཅིག་ལ་རྱེད་པ་ཅིག་བིན་གིས་བརླབས། ཅིག་ཤོས་བིན་
གིས་མ་བརླབས་པར་རང་གི་འདོད་ཞྱེན་གིས་བཅང་པས་ཞག་བཅུ་འདས་ཤིང་། བཅུ་ 
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༼༢༡༨༽ 
གཅིག་པའི་ས་རྱེངས་ཤར་བ་ན་བིན་གིས་མ་རླབས་པས་རང་སྟོབས་ཀིས་དང་། བིན་གིས་བརླབས་པས་མ་
རླབས་པ་དྱེའི་ཤན་སྟོབས་ཀིས་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། གང་གིས་ིན་
གཅིག་ཁོ་ནར་དུས་གཅིག་ཏུ་ཆོས་གོས་གིས་བདག་གིར་བྱེད་ལ་ཆོས་གོས་གཅིག་ནི་བིན་གིས་རློབས་པར་
བྱེད་ལ། ཅིག་ཤོས་ནི་མི་བྱེད་ན་དྱེ་ལ་ནི་ཆོས་གོས་དྱེ་གིས་ཀ་ཞག་བཅུ་འདས་ན་སྤང་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏྱེ། 
གིས་ཀ་ཡང་ིན་གཅིག་ཁོ་ནར་བདག་གིར་བས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །དུས་མི་མམ་པར་
ཚེས་གཅིག་ལ་རྱེད་པ་བིན་གིས་མ་རླབས་པ་དྱེས་ཚེས་གིས་ནས་དགུའི་བར་ལ་རྱེད་པ་བིན་གིས་བརླབས་
པ་ཡང་སྔ་མས་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ན་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེ་ཞག་བཅུ་ཇི་ལྟར་འདས་ཞྱེ་ན། འདི་ལ་ནི་མཁས་
པ་གུང་མཐུན་པར་ཤན་སྟོབས་ཀིས་ཞག་བཅུ་འདས་པར་འཆད་དོ། །དྱེ་ལ་ལུང་ཡང་ཡོད་དྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་དུ་
ལུང་ཞུ་བ་པ་ལས། བཙུན་པ་དགྱེ་སློང་གི་ཆོས་གོས་དྱེ་ིད་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ཡང་ལགས་ལ། དྱེ་ིད་ཞག་
གཅིག་བྲལ་པ་ཡང་ལགས་པ་མཆིས་སམ། ྱེ་བ་འཁོར་ཡོད་དྱེ། ཞྱེས་པ་ནས། ཞག་བཅུ་པ་ལ་ཆོས་གོས་
གཅིག་རྱེད་ལ། དྱེ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ཆོས་གོས་དྱེ་མྱེད་པར་ས་རྱེངས་ཤར་བར་
བྱེད་ན་དྱེ་ལྟ་ན་ཆོས་གོས་དྱེ་ནི་དྱེ་ིད་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། དྱེ་ིད་ཞག་གཅིག་བྲལ་པ་ཡང་ཡིན་ 
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༼༢༡༩༽ 
ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདིས་ནི་རང་སྟོབས་ཀིས་ཞག་གཅིག་འདས་པ་ཡིན་ཀང་། ཤན་སྟོབས་ཀིས་ཞག་
བཅུ་འདས་པར་བསྟན་ནོ། །དྱེས་ན་རང་སྟོབས་དང་ཤན་སྟོབས་ཀིས་བསྱེད་པའི་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་རིགས་
གིས་དང་འབྲལ་བའི་སྤང་ལྟུང་ཅིག་ཆར་དུ་བསྱེད་པ་ཡོད་དྱེ། ཚེས་གཅིག་ལ་གོས་གཅིག་རྱེད་པ་བིན་གིས་
མ་རླབས་པར་བཞག དྱེ་ནས་ཞག་དགུ་འདས་པའི་བཅུ་པ་ལ་ཆོས་གོས་གཅིག་རྱེད་པ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་
བརླབས་པ་དྱེ་དྱེའི་ིན་གི་ཞག་གཅིག་དང་ཐལ་ནས་ཞག་ཕི་མའི་ས་རྱེངས་ཤར་བ་ན་འཆང་སྤང་གིས་དང་
འབྲལ་སྤང་གཅིག་སྟྱེ། གསུམ་ཅིག་ཆར་བསྱེད་པ་ལུང་དྱེའི་དོན་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་འབྲལ་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། 
དགྱེ་སློང་གིས་རང་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ཡོད་བཞིན་དུ་མཚམས་ཀི་ྱེ་འཁོར་
ལས་ཕི་རོལ་དུ་འགོ་བ་ན་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གང་རུང་དང་། ཞག་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་འབྲལ་བའི་བཅས་
པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། གནང་བ་མ་ཐོབ་པ་ནི་བྱེད་པ་པོ་ིད་
དོ། །དྱེའི་གནས་ིད་ྱེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནས་གཞན་ན་གནས་པ་ན་ས་རྱེངས་ཤར་ནའོ། ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེ་
ལས། ཆོས་གོས་གསུམ་གི་གནས་བ་སྟྱེ། །ཕི་རོལ་འདི་དག་མྱེད་པར་མིན། །གཞན་དུ་དགྱེ་སློང་ྱེས་བས་
སོ། །དགྱེ་འདུན་གིས་གནང་མ་གཏོགས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་ 
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༼༢༢༠༽ 
པའི་ཕིར། འདི་ནི་མན་ཡོད་དུ་དགྱེ་སློང་ཞིག་གིས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ཡོད་བཞིན་དུ་དྱེ་དང་བྲལ་ནས་ཕི་
རོལ་དུ་རྒྱང་རིང་པོར་ཕིན་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །འདིར་ྱེས་བས་སུ་བཤད་ཀང་འབྲལ་བར་རྩོམ་པའི་
སྦྱོར་བ་དྱེ་ྱེས་བས་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གིས། མཐར་ཐུག་ཞག་ཕི་མའི་ས་རྱེངས་ཤར་བ་ན་སྤང་ལྟུང་དུ་
འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཟླ་འཇོག་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་བིན་གིས་བརླབས་རུང་ལས་གཞན་
པ་རང་གི་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གོས་འཁོར་གསུམ་ཁྱེབས་པ་སོགས་ལས་ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀི་
ཚད་དུ་ལོངས་པ་བིན་གིས་མ་རླབས་ཤིང་ཁ་བསྐོང་བ་ལ་རྱེ་བ་ཡོད་པ་ཞག་སུམ་ཅུར་བདག་གིར་འཛིན་ཅིང་
བཅངས་པས་སོ་གཅིག་པའི་སྱེ་རྱེངས་ཤར་བ་ན་བསྱེད་པའི་བཅས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ་ཁ་
བསྐང་བ་ལ་རྱེ་བ་མྱེད་ན་ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀང་ཆོག་པ་དང་འདའོ། །བིན་གིས་བརླབས་པར་བ་བ་ཡོད་
པ་ིད་ན་ཡང་ངོ་། །གཞན་དུ་ན་དྱེ་ནི་ཞག་སུམ་ཅུ་འདས་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། ཆོས་གོས་ཡང་དག་ཡོད་ན་
ཡང་། །གཞན་དག་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིས། །བིན་གིས་མ་བརླབས་མ་བརྟགས་པར། །ཟླ་བ་ལས་ལྷག་ཞག་མི་
བ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་བསྐང་བ་ལ་རྱེ་བ་མྱེད་པའི་དོན་ནི། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། འཁོར་གསུམ་ཁྱེབ་
པའི་ཚད་དྱེ་ཆོག་པར་རྱེ་བ་མྱེད་ན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་སིར་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ 
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༼༢༢༡༽ 
ཅད་དུ་ཆོས་གོས་རྱེད་པར་རྱེ་བ་རྒྱུན་ཆད་ནའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདི་དང་གོང་གི་འཆང་བའི་སྤང་
ལྟུང་གིས་ནི་ཆོས་གོས་འཚོལ་བ་ལ་ཁ་བསྐང་བའི་རྱེ་བ་ཡོད་མྱེད་ཀི་ཁྱད་པར་ལས་ཡིན་ཏྱེ། སྔ་མྱེད་ཆོས་
གོས་ཀི་བསྐང་བའི་རྱེ་བ་མྱེད་པའི་ཁྲུ་གང་ནས་འཁོར་གསུམ་ཁྱེབས་པའི་མཐའི་བར་སོགས་ལ་གཞིའི་ཡན་
ལག་ཏུ་བཞག ཞག་གངས་ཀང་བཅུ་ལས་ལྷག་ན་ལྟུང་བར་བཅས། ཟླ་འཇོག་ནི་ཆོས་གོས་ཀི་ཁ་བསྐང་བ་ལ་རྱེ་
བ་ཡོད་པའི་ཁྲུ་གང་དུ་ལོངས་པ་ནས་ཆོས་གོས་ལང་ཚད་ལ་ཐུག་གི་བར་གཞིའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག ཁ་བསྐང་
བ་རྱེད་དུ་རྱེ་བའི་ཕིར་ཟླ་བ་ལ་ཐུག་པར་བཞག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མ་བཅས་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ཁ་བསྐང་བའི་
བསམ་པ་མྱེད་པ་ནི། ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་པ་དྱེ་ཞག་བཅུ་ལ་ཐུག་པར་བཅང་པར་བའོ། ཁ་བསྐང་བའི་
བསམ་པ་ཡོད་ན་ནི་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཐུག་པར་བཞག་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ནི་མན་ཡོད་དུ་
དགྱེ་སློང་མང་པོས་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གོས་སྔོན་པོ་དང་དམར་པོ་དང་སྱེར་པོ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་
ཡུན་རིང་དུ་བཅངས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །བཞི་པ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་རང་གི་ཆོས་གོས་རིང་པ་དག་
དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་འཁྲུར་བཅུག་སྟྱེ་འཁྲུད་པའི་བ་བ་བས་པ་ན་གྲུབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་
ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་མ་ིད་དང་། ྱེ་དུ་མ་ 
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༼༢༢༢༽ 
ཡིན་པ་ིད་དག་ལའོ། །བིན་གིས་བརླབས་པ་རང་གི་རིང་པ་འཁྲུར་བཅུག་པར་འོས་པ་ཆོས་གོས་དང་གདིང་བ་
ལས་འགའ་ཞིག་བསོ་བས་འཁྲུད་འཇུག་གམ་འཚོད་དུ་འཇུག་གམ། འཆག་ཏུ་བཅུག་པ་དག་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། 
འཆར་དགའི་ཁུ་བའི་ཐིགས་པ་གང་། །གོས་ལ་བབ་འཐོར་སྱེད་མ་ཡིན། །ཆགས་ཁྱྱེར་བུ་ཡི་རྒྱུར་གྱུར་པས། །དྱེ་
ཡིས་ཀུན་བསླངས་འདི་རབ་བཅས། །དགྱེ་སློང་གང་ཞིག་ྱེ་དུ་མིན། །དགྱེ་སློང་མ་ལ་གོས་འཁྲུ་དང་། །འཚོད་
དང་འཆག་པར་བྱེད་པ་ནི། །ངྱེས་པར་ལྟུང་བ་དང་ནི་ལན། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་
དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཆོས་གོས་སམ་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གོས་ལྱེན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་
ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། ལྱེན་ནའོ། །རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀིས་སོ། །གོས་སོ་ཞྱེས་དང་། དགྱེ་སློང་གང་ཞིག་ྱེ་དུ་
མིན། །དགྱེ་སློང་མ་ལས་བསམ་བཞིན་དུ། །ཆོས་གོས་གང་རུང་ལྱེན་བྱེད་ནི། །དྱེ་ཡིས་བསླབ་གཞི་མས་པར་
བས། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ནི་དགྱེ་སློང་མ་ཨུཏྤ་ལའི་མདོག་ཅན་ལ་དྱེད་དཔོན་གིས་རས་ཡུག་ཕུལ་
བ་ྱེར་དགས་ནན་གིས་བསླངས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། དྲུག་པ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་རང་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་
གསུམ་ཡོད་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་པ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་འཁོར་གསུམ་ཁྱེབས་པའི་མཐའི་ཚད་དུ་ལོངས་པའི་གོས་ནན་
གིས་བསླངས་ཏྱེ་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། མིའི་འགོ་བར་གཏོགས་པ་ 
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༼༢༢༣༽ 
ཁྱིམ་པར་གྱུར་པ་སོག་དང་ལན་པ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ནི་ལྟུང་བའི་བྱེད་པ་པོ་ིད་ཡིན་ནོ། །འོག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་
ངོ་། ཞྱེས་པ་ནས་སླངས་ན་ྱེས་བས་ཀིའོ། ཐོབ་ན་དངོས་གཞིའོ། ཆོས་གོས་སོ། མི་ཆུང་བའོ་ཞྱེས་དང་། དགྱེ་
སློང་ཆོས་གོས་གསུམ་ཡོད་པས། །ྱེ་དུ་མ་ཡིན་ཁྱིམ་བདག་དང་། །དྱེ་ཡི་བདག་མོ་ལས་ཀང་རུང་། །ཆོས་
གོས་ནམ་ཡང་མི་སླང་ངོ་། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ྱེར་དགས་ཁྱིམ་བདག་ཁ་ཆོས་ཀིས་བསླུས་ཏྱེ་
གོས་ནན་གིས་བསླངས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། བདུན་པ་སློང་པར་རིགས་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། མདོ་ལས་
སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་བཅས་ཞྱེས་པས་བསྟན། མཚན་གཞི་ནི། ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་མྱེད་པའི་དགྱེ་
སློང་གིས་ཁྱིམ་པ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྟོད་གཡོགས་དང་སད་གཡོགས་ཟུང་གཅིག་ལས་ལྷག་པའི་གོས་
བསླངས་ཏྱེ་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། བིན་གིས་བརླབས་པར་བ་བ་ཐམས་ཅད་མྱེད་
ན་སློང་བར་རིགས་པ་ིད་དོ། ཅྱེས་པ་ནས་བཟུང་སླང་བར་བ་བ་ིད་དོ། གང་ཡང་རུང་བའོ། ཚད་དྱེ་ལས་ལྷག་
པ་ནི་སླང་བར་བ་བ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་དང་། ཆོས་གོས་ཕོགས་པ་ལ་སོགས་ཀི། །མང་པོ་རྱེད་པར་གྱུར་ན་
ཡང་། །དན་པས་སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་ལས། །ལྷག་པར་སླང་བར་མི་བའོ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
འདི་ནི་ྱེར་དགས་གོང་ཁྱྱེར་ཕྱེང་བ་ཅན་གི་དགྱེ་སློང་བཞི་བཅུ་ཆོམ་རྐུན་པས་བཅོམ་པ་སྦྱིན་བདག་ལ་གོས་
སློང་ 
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༼༢༢༤༽ 
དུ་གནང་བའི་གོགས་ལན་ལ་ཕིན་པས། གོས་གངས་མང་དུ་རྱེད་པར་དགྱེ་སློང་སོ་སོ་ལ་སྟོད་གཡོགས་སད་
གཡོགས་ཙམ་རྱེ་སྦྱིན་ནས་གཞན་དག་ྱེར་དགའ་རང་གིས་བས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། བརྒྱད་པ་སྤགས་
པ་སློང་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། རིན་ཐང་ཞྱེས་པས་བསྟན། མཚན་གཞི་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཁྱིམ་པ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པས་
བློས་སྤགས་པ་ལས་ལྷག་པའི་གོས་ནན་གིས་བསླངས་ནས་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་
ཏྱེ། སྤགས་པ་མ་ཕུལ་བ་ཤྱེས་པ་ན་མ་སྤགས་པ་དང་འདའོ། །དྱེ་ིད་གཞན་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་དང་ཁྱིམ་བདག་མོའ་ི
ཁྱིམ་བདག་གིས། །གོས་ཀི་རིན་ནི་སྤགས་ན་དྱེར། །དགྱེ་སློང་རྣམ་པར་རྟོག་བཞིན་དུ། །སློང་ན་དྱེ་ནི་ལྟུང་དང་
བཅས། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ྱེར་དགས་ཁྱིམ་བདག་གི་ལོག་ཏུ་གོས་བསྔོས་པ་བསྔོས་པར་ཤྱེས་
ནས་ཁྱིམ་བདག་ཅན་དུ་ཕིན་པ་ན་རས་ཡུག་ཕུལ་བས་འདི་ལས་བཟང་བ་དགོས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དང་། ཁྱིམ་
བདག་གིས་ཚོང་འདུས་ནས་རས་ཡུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ོས་ནས་འབུལ་བར་ཁས་བསླངས། སླར་དྱེའི་
རིན་མ་ཁྱྱེར་བ་ན་ཁྱིམ་བདག་ལ་བརྱེག་ཙོག་བྱུང་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །དགུ་པ་སོ་སོ་ནས་སྤགས་པ་
སློང་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། སོ་སོར་ཞྱེས་པས་བསྟན། མཚན་གཞི་ནི། ཁྱིམ་བདག་ཕོ་མོ་སོ་སོ་ནས་ཆོས་གོས་ཀི་
རྒྱུ་རས་ཡུག་རྱེ་རྱེ་སྦྱིན་པར་བློས་སྤགས་པ་ལ། དགྱེ་སློང་གིས་དྱེ་ལ་ལྷག་པ་ནན་གིས་བསླངས་ནས་ 
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༼༢༢༥༽ 
ལག་ཏུ་ཐོབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་སྤུངས་ཆྱེ་བ་ཡང་ངོ་། སྦྱོར་བ་ཅིག་པའི་
ཕིར། ཐོབ་ན་གཅིག་ིད་དོ། ཞྱེས་དང་། སོ་སོར་སྤགས་པ་ལ་ཡང་ནི། །ཐམས་ཅད་སྔར་བཞིན་ཁོ་ན་སྟྱེ། །དྱེ་
ལྟར་བས་པས་ལྟུང་བ་དང་། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཕོ་མོ་སོ་སོ་ནས་བློས་སྤགས་པ་ལས་ལྷག་པ་བླངས་པ་
དྱེ་སྦྱོར་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཐོབ་ན་ལྟུང་བ་གཅིག་བསྱེད། སྦྱོར་བ་ཐ་དད་པས་ཐོབ་ན་ལྟུང་བ་རྱེ་རྱེ་བསྱེད་དོ། 
གྱེང་གཞི་ནི་ྱེར་དགས་སོ་སོ་ནས་བློས་སྤགས་པ་ལས་ལྷག་པ་བསླངས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། བཅུ་པ་
བསྐུལ་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། བསྐུལ་བའོ་ཞྱེས་པས་བསྟན། མཚན་གཞི་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཆོས་གོས་ཀི་རིན་རིན་
པོ་ཆྱེ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞལ་ལྟ་པ་ལ་གཏད་ནས་སླར་གོས་འདོད་པ་ན་ཞལ་ལྟ་བ་ལ་བསྐུལ་བ་གསུམ་དང་བསད་
པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་བས་ནས་གོས་ཐོབ་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། བསོ་ཞིང་སྨྲས་པ་བྱུང་བའི་མཐའ་རྱེས་
བརོད་པ་སྔར་བས་པའི་ཞལ་ལྟ་བྱེད་པ་ལ་བསྐུལ་བར་གྱུར་ནའོ། །གོ་བར་མ་ནུས་པ་ིད་ན་བསྐུལ་པ་ིད་མ་
ཡིན་ནོ། །མ་གྲུབ་ན་ལན་གིས་སུ་ཡང་ངོ་། །ལན་གསུམ་དུ་ཡང་ངོ་། །དྱེའི་འོག་ཏུ་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་
ཕོགས་སུ་བསད་པར་བའོ། །ཞྱེས་པ་ནས་བསྐུལ་པ་དང་བསད་པ་ལྷག་གམ། ཁས་མ་བླང་ནའོ། ཞྱེས་དང་དགྱེ་
སློང་ཆོས་གོས་དོན་གྱེར་དྱེས། །ལན་དྲུག་བར་དུ་དན་པར་བ།  
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༼༢༢༦༽ 
དྱེར་ནི་མངོན་པར་གྲུབ་ན་ནི། །དྱེ་ནི་སླང་པར་རུང་བ་ིད། །དྱེ་ལས་ལྷག་པར་བརྩོན་བྱེད་ན། །ལྟུང་བའི་ཚང་
ཚིང་ནང་དུ་ལྷུང་། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དགྱེ་སློང་གིས་ཞལ་ལྟ་པ་ལ་རིན་པོ་ཆྱེས་བསྒྲུབ་པའི་གོས་འདོད་
དོ། ཞྱེས་ལན་གསུམ་དུ་བསྐུལ་བར་བྱེད། དྱེ་ལྟར་བས་ཀང་མ་གྲུབ་ན་ཞལ་ལྟ་བས་མཐོང་བའི་ཕོགས་སུ་ཅང་
མི་སྨྲ་བར་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བསད་ནས་གོས་སླང་པ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་ལ། བསྐུལ་བ་གསུམ་དང་བསད་པ་
གསུམ་ལས་ལྷག་པ་བས་ནས་གོས་བསླངས་ཤིང་ཐོབ་ན་སྤང་ལྟུང་དུ་འགྱུར་རོ། །འདི་བྲམ་ཟྱེ་དབར་ཚུལ་གིས་
གོས་ཀི་རིན་རིན་པོ་ཆྱེ་ཕོ་་བ་ལ་བསྐུར་ནས་ྱེར་དགའ་ལ་གཏད་པ་དྱེས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་བསླངས་པ་
ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །བཅུ་ཚན་གིས་པ་ནི། སིན་བལ་འབའ་ཞིག་ཆ་གིས་དང་། །དྲུག་དང་མཐོ་གང་
ལམ་དང་ནི། །འཁྲུ་བ་དང་ནི་གསྱེར་དངུལ་དང་། །མངོན་མཚན་ཅན་དང་ོ་ཚོང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
བཅུ་ལས། དང་པོ་སིན་བལ་ལ་གདན་བྱེད་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་སིན་བལ་སང་བཅུ་ཡན་ཆད་ལ་
འཁོར་གསུམ་ཁྱེབས་པའི་མཐའི་ཚད་དུ་ལོངས་པའི་གདན་རང་གིས་སམ་གཞན་ལ་བཅོལ་བའི་སྦྱོར་བ་རྩམ་
སྟྱེ། བཀྲམ་པ་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་རོགས་ནས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། སིན་
བལ་གིས་བས་སམ་བྱེད་དུ་བཅུག་ནའོ། ། 
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༼༢༢༧༽ 
སྟན་ལ་ནི་བཀྲམ་པ་ིད་བྱེད་པ་མཐར་ཐུག་པའི་དང་པོ་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་དང་། གང་ཡང་དགྱེ་སློང་སིན་བལ་
གིས། །གསར་པའི་སྟན་དག་བྱེད་ན་ནི། །དྱེ་ལ་ལྟུང་བའོ། །དྱེ་ཡང་གིས། །གཡོགས་པ་དང་ནི་བརླིངས་
པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཡོགས་པ་ནི་ཕི་གཡོགས་གཞན་གི་ནང་དུ་སིན་བལ་གིས་བཀངས་
པའོ། །འདི་ནི་སྟོན་པ་མན་ཡོད་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ། དགྱེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོས་དང་པོར་སིན་བལ་གི་གདན། 
དྱེའི་རྱེས་སུ་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་གི་གདན། དྱེའི་རྱེས་སུ་ཆ་གསུམ་བལ་ནག་པོ་དང་། ཆ་གཅིག་དཀར་པོ་
ལ་བས་པའི་གདན་བས་པས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་མ་དད་པ་ལ་བརྟྱེན་སྐབས་འདིའི་དང་པོ་གསུམ་རིམ་བཞིན་དུ་
བཅས་སོ། །གིས་པ་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་གི་གདན་བས་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ལུག་གི་བལ་
ནག་པོ་འབའ་ཞིག་ལ་བརླིངས་པ་དང་། ནང་འཚང་ཅན་གི་སྟན་གི་སྦྱོར་བ་རྩམ་ནས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་
བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། ལུག་གི་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་དག་གོ །རང་བཞིན་གིས་སོ། །ཞྱེས་དང་། 
ལུག་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་གིས། །གསར་པའི་སྟན་ནི་མི་བ་སྟྱེ། །དྱེ་ཚོ་ལ་བ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་གིས། །གོག་དང་
ཁ་འདོན་མས་པར་བྱེད། ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་བལ་ནག་པོ་ཆ་གིས་ལས་ལྷག་པ་བསྱེས་ནས་
གདན་བྱེད་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། བལ་ནག་པོ་ཆ་གིས། དཀར་པོ་ 
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༼༢༢༨༽ 
ཆ་གཅིག འཁོབ་བལ་ཆ་གཅིག་སྟྱེ་བཞི་བསྱེས་ནས་གདན་བྱེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་ལ། དགྱེ་སློང་གིས་ནག་པོ་
ཆ་གིས་ལས་ལྷག་པ་བསྱེས་པའི་གདན་རྩམ་ནས་མཐར་ཕིན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིའི་མཚན་གཞི་
ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་ཕྱེད་པས་ལྷག་པ་ིད་ནའོ། ཞྱེས་དང་། དཀར་ནག་ཁོབ་བལ་དཀར་པོ་ནི། །སང་ཕྱེད་ཙམ་གི་
ཉུང་བ་ཞིག །བས་ནས་གསར་པ་རྩོམ་བྱེད་ན། །དྱེ་ལ་ལྟུང་བར་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད། ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བལ་
ནག་པོ་ནི་རྩོལ་བསྒྲུབ་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གི་དྱེ་ལྟར་བཅས་པ་མཛད་ལ། རྩོལ་སྒྲུབ་མ་དགོས་པར་གཞན་གི་
འབུལ་མཁན་བྱུང་ན་གདན་གསུམ་ཀ་ལ་ཅི་བདྱེར་ལོངས་སད་པས་ཆོག་སྟྱེ། གཞན་ལས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་ནི། །ཅི་
བདྱེ་བར་ཡང་ལོངས་སུ་སད། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་བ་ལོ་དྲུག་གི་ནང་སྟན་གིས་པ་བྱེད་པའི་སྤང་
ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་སྟན་སྔ་མ་རྩམ་ནས་ལོ་དྲུག་གི་ནང་རོལ་དུ་དགྱེ་འདུན་གི་གནང་བ་མ་ཐོབ་པར་སྟན་
གསར་པ་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། གནང་བ་མ་ཐོབ་པ་གཞན་ཡོད་པའི། རང་དགར་བཏང་
པས་ལོ་དྲུག་མ་ལོན་པར་སྟན་བས་པས་ིད་ནའོ། ཞྱེས་དང་། ལོ་དྲུག་བར་དུ་ནན་གཏན་གིས། །བས་པའི་སྟན་
དྱེ་བཅང་པར་བ། །ལོ་དྲུག་ཚུ་རོལ་དྱེ་བས་ལྟུང་། །ྱེས་མྱེད་ཚོགས་ཀིས་གནང་བ་ཡིན། ཞྱེས་གསུངས་པའི་
ཕིར། འདི་ནི་དགྱེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོས་གདན་ 
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༼༢༢༩༽ 
རིང་བ་དང་ཐུང་བ་མང་པོ་བས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །ལྔ་པ་གདིང་བ་གསར་པ་ལ་རིང་པ་ནས་བདྱེ་བར་
གཤྱེགས་པའི་མཐོ་གང་གིས་མ་བསླན་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་གདིང་བ་གསར་པ་ལ་ལོངས་སོད་པའི་
ཚེ་རིང་པ་ནས་གསར་པ་ལ་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་ཕག་མཐོ་གང་གི་ཚད་མ་བསླན་པར་རིང་པ་འདོར་ཞིང་
གསར་པ་འཆང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། གདིང་བ་རིང་པ་ལས་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་མཐོ་
གང་གིས་མ་བསླན་པའི། གདིང་བ་གསར་པར་སོད་ནའོ། །གལ་ཏྱེ་ཡོད་ནའོ། ཞྱེས་དང་། གདིང་བ་གསར་པ་
བྱེད་ནའོ། །རིང་པ་ལ་ཡང་ངྱེས་པར་མཐའ། །ཁ་དོག་ལན་པར་བྱེད་འདོད་པས། །བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་མཐོ་
གང་བསླན། །གལ་ཏྱེ་མཐོ་གང་ཚད་དྱེ་ལས། །བསམ་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཙམ་སོད་ཀང་། །དྱེ་སྐབས་ལྟུང་བའི་
དབྱུག་པ་ཡིས། །མགོ་བོ་ཙོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གདིང་བ་རིང་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་མ་
བསླན་ན་དྱེ་ལྟར་ཡིན་གིས། མྱེད་ནས་མ་བསླན་པ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། འདི་ནི་དགྱེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོས་གདིང་
བ་རིང་པའི་ཚོགས་གཙུག་ལག་ཁང་བླ་ཁབ་མྱེད་པར་སྤུངས་ནས་བཞག་པ་རུལ་ཞིང་སིན་འབུའི་ཚོགས་ཀིས་
གང་པའི་ྱེས་པ་གཟིགས་ནས་བཅས་སོ། །དྲུག་པ་ལམ་དུ་བལ་ཐོགས་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་བལ་
ལ་སོགས་པའི་ཁུར་ཆྱེན་པོ་ཁུར་ནས་ི་ 
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༼༢༣༠༽ 
མ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྒྱང་གགས་ཙམ་ཕིན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། ལམ་དུ་འགོ་བ་ནི་རྒྱང་
གགས་ཀི་བདག་ིད་དོ། ཕྱེད་དུ་ན་སྦྱོར་བའོ། ཞྱེས་དང་། གོང་ཁྱྱེར་ནས་ནི་གོང་ཁྱྱེར་དུ། །རྒྱང་གགས་གཅིག་
ཁུར་ལྟུང་བ་ཡིན། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱང་གགས་ཕྱེད་དུ་ཁུར་ན་ྱེས་བས་ཡིན་ནོ། འདི་ནི་དྲུག་སྱེས་
བལ་གི་ཁུར་ཆྱེན་པོ་ཁུར་ནས་ཡོངས་པའི་ཚེ་སྱེ་བོ་འགའ་ཞིག་ནི་སྐྲག འགའ་ཞིག་ནི་མ་དད་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་
བཅས་སོ། །བདུན་པ་ལ་འཁྲུར་འཇུག་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་བལ་འཁྲུ་
བ་དང་། སྱེལ་བ་དང་། འཚོད་དུ་འཇུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། ཆོས་གོས་རིང་པའི་གནས་སུ་
ལུག་གི་བལ་དག་གོ །འཆག་པར་སྱེལ་བའོ། ཞྱེས་དང་། དགྱེ་སློང་གང་ཞིག་དགྱེ་སློང་མ། །ྱེ་དུ་མིན་ལ་བལ་
དག་ནི། །སྱེལ་པ་ལ་སོགས་བྱེད་འཇུག་ན། །དྱེ་ཡང་བསླབ་ལས་མས་ལན་འགྱུར། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདི་
ནི་དྲུག་སྱེས་དགྱེ་སློང་མ་རྣམས་བལ་འཁྲུ་བ་སོགས་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་དགྱེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་ལག་
པ་བཙོ་ལག་མཁན་གི་ལག་པ་ལྟར་དུ་གྱུར་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །བརྒྱད་པ་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་རྱེག་པའི་སྤང་
ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་རིན་པོ་ཆྱེར་གགས་ཤིང་རིན་པོ་ཆྱེའི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལ་ཐོབ་བློ་སྱེས་ཤིང་ལྷག་པའི་
ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་སོགས་པའི་རུང་བ་མ་ 
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༼༢༣༡༽ 
བས་པ་མངོན་ཞྱེན་དམ་པོས་རང་ངམ་བསྐོས་པས་རྱེག་གམ་རྱེག་ཏུ་བཅུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་
ཡིན་ཏྱེ། རིན་པོ་ཆྱེ་བདག་གིར་བས་ནའོ། །ལོགས་པ་ིད་ན་དྱེ་རོགས་སོ། ཞྱེས་པ་ནས་རྱེག་གམ་རྱེག་ཏུ་
བཅུག་ནའོ། ཞྱེས་དང་། གསྱེར་དངུལ་མུ་ཏིག་ནོར་བུ་དང་། །མུ་སལ་གར་གྷ་གཡས་སུ་འཁྱིལ། །དམར་དང་
ཤང་ཤི་ལ་དང་། །བི་རུ་ལ་སོགས་རྱེག་ན་ལྟུང་། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདི་ནི་དྲུག་སྱེས་རིན་པོ་ཆྱེ་རང་གི་དངོས་
སུ་ལྱེན་པ་དང་། གཞན་ལྱེན་དུ་འཇུག་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །དགུ་པ་མངོན་མཚན་ཅན་གི་སྤང་ལྟུང་ནི། 
དགྱེ་སློང་གིས་རང་དོན་དུ་གསྱེར་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་བུན་བསྱེད་མངོན་མཚན་ཅན་བས་པས་བསྱེད་
ལག་ཏུ་ཐོབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། རྱེད་པ་འདོད་པ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་ངོ་། །ཕ་རོལ་པོ་ཁྱིམ་པ་
ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ིད་ཡིན་ན་དངོས་གཞིའོ། །བསྱེད་ཕིན་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། སོམ་བརྩོན་གང་ཞིག་ནོར་ལན་
པས། །བསྱེད་ཀི་དོན་དུ་གཏོང་བྱེད་ན། །བསྱེད་ཐོབ་ལྟུང་པའི་རོ་རྱེ་ཡིས། །བདག་ིད་འཇོམ་པར་བྱེད་པ་
ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མངོན་མཚན་ཅན་མ་ཡིན་པར་ལོག་ཏུ་བསྱེད་བཏང་བ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་པར་
བཤད་དོ། །འདི་ནི་དྲུག་སྱེས་ཀར་ཤ་པ་ནི་ལ་སོགས་པ་ལ་བུན་བསྱེད་མངོན་མཚན་ཅན་བས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་
བཅས་སོ། །བཅུ་བ་ོ་ཚོང་བྱེད་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ 
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༼༢༣༢༽ 
རང་གི་རྱེད་པའི་དོན་དུ་རིན་པོ་ཆྱེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོ་བད་ལ་ོ་ཚོང་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་
ཏྱེ། གཞན་གིས་སོ། ཞྱེས་དང་། རྱེད་པའི་དོན་དུ་མར་བཙོངས་ཤིང་། །ནམ་ཡང་ོ་ན་ལྟུང་བ་ིད། །ཅྱེས་
གསུངས་སོ། །གོས་ལ་སོགས་པ་ོ་དགོས་པ་རྣམས་ཁྱིམ་པ་ོར་བཞུག་ཅིང་། ཁྱིམ་པ་མྱེད་ན་གོས་ལ་སོགས་
པའི་རིན་རང་གི་བློ་ཚད་ཀིས་རིན་ཐང་གདབ་པ་གོས་ཚོང་པའི་ཕ་རོལ་པོའ་ིམདུན་དུ་བཞག་ནས་འདི་ཙམ་
གིས་དགའ་འམ་ཞྱེས་ལན་གཅིག་གམ་གིས་གསུམ་གི་བར་གི་ཚིག་བརོད་པས་ོ་བ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། 
ཁྱིམ་པ་ོར་བཞུག་གོ །མྱེད་ན་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་ཚིག་བརོད་པར་བའོ། །ཟོང་ལ་བརྩྱེག་པ་ནི་གཞན་གི་
དོན་དུ་ཡང་མི་བ་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གྱེང་གཞི་ནི། དྲུག་སྱེས་རིན་པོ་ཆྱེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོ་བད་ལ་ོ་
ཚོང་གི་སོ་ནས་ཁྱྱེ་སྤོགས་བས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་ནི། ལྷུང་བཟྱེད་གིས་དང་ཐ་
ཀ་གིས། །བིན་འཕོག་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དང་། །དགོན་པ་བ་དང་རས་ཆྱེན་དང་། །བསྔོས་པ་དང་ནི་སོག་འཇོག་
གོ །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་ལས། དང་པོ་ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ལྷུང་
བཟྱེད་ལྷག་པོ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། གཞན་ལ་བསྔོས་པ་གང་ཡང་མ་བས་པར་ཞག་བཅུའི་བར་དུ་བཅང་
ནས། བཅུ་གཅིག་པའི་ས་རྱེངས་ཤར་བ་ན་ 



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   233 

༼༢༣༣༽ 
གྲུབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། ལྷུང་བཟྱེད་ཀིའོ། ཞྱེས་དང་། ཞག་བཅུ་འདས་པར་ལྷུང་བཟྱེད་
ནི། །བརྟུལ་ཤུགས་ཅན་གིས་བཅང་མི་བ། །ལགས་དང་ས་ལས་བས་པ་བཞིན། །ལྷུང་བཟྱེད་རྣམ་པ་གིས་སུ་
བརོད། ཅྱེས་གསུངས་སོ། འདི་ནི་དྲུག་སྱེས་ལྷུང་བཟྱེད་གངས་མང་པོ་བསགས་ཤིང་ལོངས་སོད་པའི་བྱེད་པ་
མྱེད་པར་འཆང་བ་ན་གཞན་དག་མ་དད་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །འདིར་ལྷུང་བཟྱེད་འཆང་སྤང་ལ་གཞུང་
མང་པོ་མི་འབྱུང་བ་ནི་སྔར་གོས་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་གི་སྐབས་སུ་ཡོད་ནའོ། །རང་གི་ིད་དོ། །ཅྱེས་པ་ནས་
བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དྱེའི་ཤན་ཚུན་ཆད་ནས་སོ། །ཞྱེས་པའི་བར་གོས་ཀི་ཚབ་ལྷུང་བཟྱེད་ལ་འདོན་པ་སྤོས་
ནས་སྦྱར་ཆོག་པས་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་འཚོལ་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་རང་ལ་
ལོངས་སད་དུ་རུང་བའི་ལྷུང་བཟྱེད་ཡོད་བཞིན་དུ་འདོད་ཞྱེན་གིས་ཁྱིམ་པ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་
པོ་བསླངས་ནས་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། ལྷུང་བཟྱེད་ཀང་མྱེད་ན་བསླངས་པར་
བའོ། །དྱེ་ཡོད་པ་ིད་ནའོ། །ལྷན་པ་བཞི་མན་ཆད་ནས་དྱེ་དག་རླུང་ཞིང་ཡོངས་སུ་སད་བཟོད་པའོ། ཁྱིམ་པ་ྱེ་
དུ་མ་ཡིན་པ་ལས་བསླངས་པས་ཡོངས་སུ་འཚོལ་ན། ཞྱེས་དང་། སློང་བའི་ཚེ་ན་ྱེས་བས་ཏྱེ། །ཐོབ་པ་ན་ནི་
སྤང་བར་འགྱུར། ། 
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༼༢༣༤༽ 
ཞྱེས་གསུངས་སོ། ལྷུང་བཟྱེད་ལྷན་པ་བཞི་མན་ཆད་ཕོག་པ་ཡོད་ན་ལྷུང་བཟྱེད་གསར་པ་མི་འཚོལ། ལྔ་ཕོག་ན་
འཚོལ་རིགས་པས་བཙལ་བ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད། ལྷུང་བཟྱེད་གསར་པ་དགོས་པ་ན་རིན་གིས་ོས་པ་ལ་ཡང་ྱེས་
པ་མྱེད་དོ། །འདི་ནི་ྱེར་དགས་སྤོས་འཚོང་གི་ཁྱྱེའུ་ལ་ལྷུང་བཟྱེད་བསླངས་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྱེན་
ནས་བཅས་སོ། །གསུམ་པ་འཐག་ཏུ་འཇུག་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཁྱིམ་པ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་ག་རན་
མ་སྦྱིན་པར་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་རས་ཡུག་སོགས་འཐག་ཏུ་བཅུག་ནས་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། རིན་མྱེད་པར་བསོ་བས་སམ། གཞན་གིས་ཀང་འཐག་ཏུ་བཅུག་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། ཐགས་མཁན་ྱེ་
དུ་མ་ཡིན་ལ། །ག་རན་མྱེད་པར་འཐག་འཇུག་ན། །ལྟུང་བཅས་ལྟུང་བ་མྱེད་པ་ནི། །ྱེ་དུ་ཡིན་ནམ་ག་བིན་
ནའོ། །ཞྱེས་པ་ནས་གྲུབ་ན་ལྟུང་། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདི་ནི་ྱེར་དགས་ཐགས་མཁན་སི་ཐྱེར་བ་ལ་སན་ཚིག་
གིས་བསྟོད་ནས་རས་འཐག་ཏུ་བཅུག་སྟྱེ་ག་རན་མ་བིན་པ་དང་གཞན་མ་དད་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །བཞི་
པ་ཐག་པ་བསྱེད་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཁྱིམ་པ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པས་བློས་སྤགས་པའི་རས་གཡུག་ལས་
ཆྱེས་ལྷག་པ་ཐ་ཁ་པ་ལ་ག་རན་ཅུང་ཟད་བིན་ནས་འཐག་ཏུ་བཅུག་སྟྱེ་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། སྦྱིན་པར་བྱེད་པས་དྱེའི་ 
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༼༢༣༥༽ 
དོན་དུ་རྱེས་སུ་མ་གནང་བ་ལྟ་བུ་ནི་བྱེད་པ་པོ་དག་ཡིན་ནོ། །གྲུབ་པ་ན་དངོས་གཞིའོ། ཞྱེས་དང་། ཞིང་ཆྱེ་ཐར་
ཚེགས་བཟང་སོགས་དོན། །བསོད་སོམས་ཀིས་ནི་འདོད་མི་བསོད། །དྱེ་ལས་བྱེད་ན་སོམ་བརྩོན་ལ། །ཐོབ་
པའི་ཚེ་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། འདི་ནི་ྱེར་དགས་ཐ་ཁ་པ་ལ་རས་ཡུག་འདི་དཀྱུས་རིང་བ་
དང་། ཞིང་ཆྱེ་བ་ཐགས་བཟང་བ་གིས་ཤིག་ཅྱེས་སྦྱིན་བདག་གི་བློས་སྤགས་ལས་ལྷག་པ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་
སོགས་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །ལྔ་པ་བིན་འཕོག་གི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་འཚོ་
བའི་ཡོ་བད་གོས་ལ་སོགས་པ་དང་པོར་བིན་ནས་སླར་འཕོག་པར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་
ཏྱེ། དབྲལ་བར་བ་བ་དགྱེ་སློང་ིད་དོ། །དབྲལ་བར་བ་བ་རང་གི་ིད་མ་ཡིན་ནའོ། །དྱེའི་འམ་དྱེས་བསྐོས་པའི་
ཞྱེས་པ་ནས། ལུས་ལས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པ་ན་མཐའི་འོ། །སྦྱོར་བ་ལས་ྱེས་བས་
ཀིའོ། ཞྱེས་དང་། ཇི་སིད་ཆོས་གོས་བྲལ་ཡང་ནི། །ལུས་དང་བྲལ་བར་མ་གྱུར་པ། །དྱེ་སིད་ྱེས་བས་ཙམ་ཡིན་
ཏྱེ། །བྲལ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ལུས་ལས་བྲལ་བར་མ་གྱུར་གི་བར་གི་འཕོག་པའི་སྦྱོར་
བ་རྣམས་ྱེས་བས་དང་། འཕོག་བའི་ལུས་ལས་བྲལ་བར་གྱུར་ན་དངོས་གཞི་གྲུབ་ཅིང་འཕོག་པ་པོ་རང་གིས་
དངོས་སུའམ་གཞན་ལ་བཅོལ་བས་ཀང་ལྟུང་བ་ 
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༼༢༣༦༽ 
བསྱེད་དོ། །འདིར་དོགས་པ་འདི་འབྱུང་སྟྱེ། བིན་འཕོག་སྤང་བའི་ལྟུང་བ་མ་བིན་ལྱེན། །ཡིན་ནམ་མིན་ན་མངོན་
སུམ་ཕོགས་འདི་ཅི། །ཡིན་ན་རིན་ཐང་ཚང་ཚེ་ཕམ་པར་ཡང་། །འགྱུར་བའི་དོགས་པ་མཁས་ལ་མི་འབྱུང་ངམ། 
དྱེ་གོས་ིད་ཡིན་ནའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་འཕོག་བ་གོས་ཁོ་ནར་ངྱེས་སོ་སམ་ན་གོས་ིད་མཚོན་པ་ཙམ་
ཡིན་གིས། འཚོ་བའི་ཡོ་བད་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་འད་བར་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་བཤད་དོ། །འདི་ནི་དགའ་བོས་
དགྱེ་སློང་ཆོས་ལ་གོས་བིན་པ་སླར་ཕོགས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །དྲུག་པ་གཏད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྤང་
བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དང་ཞྱེས་པས་བསྟན། མཚན་གཞི་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་འདུན་གི་དབར་གི་
རྱེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་གོས་སྦྱིན་པའི་དུས་ལས་ལྷག་པར་བཅངས་པའི་དངོས་གཞིའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། དབར་གི་རྱེད་པ་ནི་བྱེད་པ་པོ་ིད་དོ། །དབར་གི་ནང་ལོགས་སུ་བདག་གིར་བྱེད་ནའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་སོ། སིར་དབར་རྱེད་བགོད་པའི་དུས་ནི་དགག་དབྱེ་བས་པའི་ཕི་དྱེའི་ིན་བར་ཡིན་ན། དབར་གི་ནང་
དུ་བགོས་ན་དགོད་སྔས་པས་སྤང་ལྟུང་དང་། དགག་དབྱེའི་ཕི་ལས་འདས་ན་བགོད་ཕིས་པས་སྤང་ལྟུང་འབྱུང་
བ་ཡིན་ཞིང་། སྦྱིན་བདག་གིས་དགོས་པའི་དབང་སོགས་ཀིས་དབར་གནས་འགོལ་བའི་ཞག་བཅུའི་ནང་དུ་
དགྱེ་འདུན་སིས་བདག་གིར་བྱེད་པ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། གཏད་པའི་དབང་གིས་མཐའི་ཞག་ 
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༼༢༣༧༽ 
བཅུ་ལ་རྱེད་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །དྱེ་བགོས་ན་ཡང་ངོ་། །མ་བགོས་ན་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདི་ནི་
དགྱེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོས་དབར་གི་རྱེད་པ་དབར་གི་ནང་ལོགས་སུ་བགོས་པ་དང་། དགག་དབྱེ་ཐོན་ནས་ཀང་
མི་བགོས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་པ་མཛད་དོ། །བདུན་པ་དགྱེ་སློང་དགོན་པ་བའི་འབྲལ་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། 
དགོན་པར་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་གིས་ཞག་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ། ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་བིན་བརླབ་ཅན་དང་བྲལ་
བ་ལ་དགོས་པའི་དབང་གིས་ྱེས་པ་མྱེད་ལ། ཞག་དྲུག་འདས་ནས་བདུན་པའི་ས་རྱེངས་ཤར་ན་འབྲལ་བའི་
སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པས་ས་རྱེངས་ཤར་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་འདིའི་མཚན་གཞི་ཡིན་
ཏྱེ། དྱེས་དོན་གི་དབང་གིས་གོང་གཞན་ན་འདུག་པ་དྱེ་ལས་ཞག་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་འབྲལ་བར་བའོ། ལྷག་པ་ལ་
ནི་བག་ཡངས་མྱེད་དོ། །ཞྱེས་དང་། དགོས་པའི་ཆྱེད་དུ་གཞན་དུ་ནི། །ཞག་དྲུག་འདས་ཀང་ྱེས་མྱེད་དྱེ། །དྱེ་
ཡང་མཚམས་ཅིག་ཆོས་གོས་ཀིས། །བདུན་པའི་ས་རྱེངས་ཤར་ན་ལྟུང་། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། འདི་ནི་དྲུག་སྱེས་
ཆོས་གོས་གོང་དུ་བཞག རང་དགོན་པར་ཡང་མ་བསད། ཆོས་གོས་ཡོད་སར་ཡང་མ་བསད་པར་ཆོས་གོས་
དང་བྲལ་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅའ་བ་མཛད་དོ། །བརྒྱད་པ་དབར་གི་གོས་རས་ཆྱེན་གི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་
གིས་དབར་གི་གོས་རས་ཆྱེན་དུས་མ་ཡིན་པར་བཙལ་བ་དང་། དུས་ལས་ལྷག་ 
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༼༢༣༨༽ 
པར་བཅངས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། སྔོན་དང་ཕི་མ་གིས་ལས་དྱེ་མ་ཡིན་པའི་དུས་གིས་
ནི་བྱེད་པ་པོ་ིད་དོ། །གཞན་དུ་འཆང་བ་ལའོ། །སྔར་བཙལ་བ་ལ་ནི་ྱེས་བས་ཀིའོ། །གྲུབ་ན་མཐའི་འོ། །ཞྱེས་
དང་། འདི་ནི་དབར་ཟླ་གསུམ་དག་ལས། །ཟླ་ཕྱེད་བར་དུ་བཅང་བ་སྟྱེ། །སྔ་བར་འཚོལ་ལམ་ལྷག་པར་
ནི། །འཆང་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བར་འདོད། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འཚོལ་བའི་དུས་ནི་དབར་ཁས་ལྱེན་གི་སྔ་རོལ་གི་
ཟླ་བ་གཅིག་ནས་བཙལ། འཆང་བའི་དུས་ནི་བཙལ་བ་ནས་བཟུང་དགག་དབྱེ་བས་ནས་ཀང་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཚུན་
ཆད་དྱེ་ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་ལྔའི་བར་དུ་རས་ཆྱེན་འཆང་དུ་རུང་། དྱེ་ལས་གཞན་དུ་འཚོལ་སྔས་པ་དང་། བཞག་ཕིས་
པ་གིས་ཀ་ལ་སྤང་ལྟུང་རྱེ་རྱེ་བསྱེད་དོ། དགུ་བ་བསྔོས་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་
སྔར་སྦྱིན་བདག་གིས་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་བསྔོས་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལ་བསྔོས་པའི་ཡོ་བད་ཤྱེས་བཞིན་དུ་རང་
ིད་ལ་བསྒྱུར་ནས་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། གཞན་གིས་གང་ཟག་གཞན་ནམ། 
དགྱེ་འདུན་ལ་བསྔོས་པའི་གོས་ཤྱེས་བཞིན་དུ་བདག་ིད་ལ་བསྒྱུར་ཏྱེ་ཐོབ་ནའོ། །བསྒྱུར་བ་ལ་ནི་ྱེས་བས་
སོ། །ཞྱེས་དང་། དགྱེ་འདུན་ལ་བསྔོས་རྱེད་པ་གང་། །བརྟུལ་ཤུགས་ཅན་དག་དབང་བྱེད་ན། །སྤང་བའི་ལྟུང་
བྱེད་ལག་ཚན་གིས། །སྡུག་བསྔལ་མས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། དགྱེ་འདུན་སྱེ་གིས་ཀི་
རྱེད་ 
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༼༢༣༩༽ 
པ་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་བར་བྱེད་ན་བསྒྱུར་བར་བྱེད་པ་པོ་ལ་ྱེས་བས་ཙམ་འབྱུང་། དངོས་གཞི་ནི་མི་འབྱུང་
ལ། །དགྱེ་འདུན་མཐུན་པ་ིད་ཀིས་དགྱེ་འདུན་གཞན་ལ་བསྔོས་པའི་རྱེད་པ་དགྱེ་སློང་གཅིག་གམ་གིས་སམ་
གསུམ་གིས་བདག་གིར་སློང་བར་བྱེད་ཅིང་ཐོབ་པའི་ཚེ་ན་སྤང་ལྟུང་ཡིན་ནོ། འདི་ནི་ྱེར་དགས་སྦྱིན་བདག་
གིས་དགྱེ་འདུན་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་གོས་རང་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅའ་བ་མཛད་དོ། བཅུ་བ་སོག་འཇོག་གི་
སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་མར་དང་བུ་རམ་དང་སྦྲང་རྩི་ལ་སོགས་པ་ཞག་བདུན་བར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་
སན་ཞག་བདུན་འདས་ནས་ཟ་བའི་ཕིར་བརྒྱད་པའི་ས་རྱེངས་ཤར་བ་ན་ཡང་བཅངས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་
ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། ཞག་བདུན་བར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ི་མ་འདས་སོ་ཅོག་དགྱེ་སློང་ལ་བརོད་པར་བའོ། །ཟ་
བའི་ཕིར་འཆང་ནའོ། དྱེའོ། ས་རྱེངས་བརྒྱད་པ་ཤར་ནའོ། ཞྱེས་དང་། དང་པོར་བིན་ལྱེན་བས་ནས་ནི། །མར་
སོགས་དགྱེ་སློང་བིན་གིས་བརླབས། །རང་གིས་བླངས་ནས་སད་བ་སྟྱེ། །ཞག་བདུན་དྱེ་ལས་ལྷག་པར་མིན། 
ཞྱེས་གསུངས་སོ། འདི་ནི་དགྱེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོས་སན་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་བཞག་པ་རུལ་
བ་དང་མྱགས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བཅས་སོ། །སོག་འཇོག་གི་ལྟུང་བ་གཞན་ཡང་བིན་ལྱེན་མ་བས་པའི་ཟས་དང་། 
མི་ཤ་ལ་སོགས་པ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཟས་དང་། རུང་བ་མ་ཡིན་ 
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༼༢༤༠༽ 
པ་དང་འདྱེས་པའི་ཟས་དང་། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དུས་རུང་དང་འདྱེས་པས་ཕི་དོ་ཟར་མི་རུང་བ་རྣམས་ི་མ་
ཕྱེད་ཡོལ་ཕན་ཆད་དུ་ཟ་བའི་ཕིར་འཆང་བ་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་དུས་རུང་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ། འཚོ་བཅང་གི་
སན་རྣམས་རོ་སྐ་བ་དང་སླ་བ་ལ་སོགས་པས་ཟ་བར་མི་རུང་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ཟ་བའི་ཕིར་ིན་ཞག་ལས་ལྷག་
པར་འཆང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་ཀང་སོག་འཇོག་གི་སྤང་ལྟུང་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་ཏུ། ཟ་བར་བ་བ་
རུང་བར་མ་ཡིན་པ་ིན་མཚན་འདས་པ་ནི་འདིར་ཟོས་པ་དང་འད་བར་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ཞྱེས་གསུངས་
པས་སོ། །ཞག་བདུན་པ་ལ་ཡང་བིན་རླབས་ཀི་མཐའ་ཞག་བདུན་གི་གོང་དུ་རྱེན་གི་ཟ་བར་མི་རུང་བ་ིད་དུ་
གྱུར་ན་ཟ་བའི་ཕིར་ིན་མཚན་འདས་པར་བཅང་ན་སྤང་ལྟུང་ཡིན་ནོ། །ཞག་བདུན་པ་སོགས་ལ་ཐོག་མར་
གཞན་གིས་བིན་ལྱེན་བས། དྱེ་ནས་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་བིན་གིས་རློབས་པ་པོ་རང་གི་ལག་གིས་རྱེག་ཅིང་
ལོངས་སོད་ཆོག་པར་བཤད་པས་ལག་ར་མི་འགྱུར་རོ། ཀུན་མཁྱྱེན་ནམ་བསོད་སོགས་ཕིས་ཀི་འདུལ་འཛིན་
ཕལ་ཆྱེར་འཚོ་བཅང་གི་སན་ལས་སོག་འཇོག་གི་ལྟུང་བ་མི་བསྱེད་དྱེ། འཚོ་བཅང་ནི་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་
བཅང་དུ་རུང་བར་གནང་ཞིང་། རྟྱེན་གི་གང་ཟག་རང་ིད་འདས་པའི་རྱེས་སུ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་གཞི་མྱེད་པའི་
ཕིར། ཞྱེས་གསུངས་ཀང་འཚོ་བཅང་གི་སན་ལས་སོག་འཇོག་གི་ལྟུང་བ་ 
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༼༢༤༡༽ 
བསྱེད་པ་ཡོད་དྱེ། འཚོ་བཅང་གི་སན་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་བིན་རླབས་ཀི་མཐའ་མ་ཞིག་ཀང་རྱེན་གིས་ཟ་
བར་མི་རུང་བར་གྱུར་པ་ན་ལོངས་སོད་ཀི་མཐའ་བཞི་ག་པས་དྱེ་ཟ་བའི་ཕིར་གཞི་གཅིག་ལས་ལྷག་མར་བཅང་
ན་སོག་འཇོག་གི་ལྟུང་བ་བསྱེད་པར་རོང་སྟོན་དམ་པ་བཞྱེད་པ་ནི་གནད་ཀི་དོན་ནོ། །འདི་བཞིན་དུ་རྒྱ་ཆྱེར་
འགྱེལ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང་། བ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྱེན་པོ་ཡང་འཚོ་བཅང་ལ་ལྟུང་བ་ཤན་བརྱེག་པ་
ཡང་ཡོད་པར་བཞྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་སྤང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་ལས་བཅུ་ཚན་དང་པོ་ཀུན་དང་། བཅུ་ཚན་གིས་པ་ནས་
གསྱེར་དངུལ་ལ་རིག་པ། མངོན་མཚན་ཅན། ོ་ཚོང་དང་གསུམ། བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་ནས་ལྷུང་བཟྱེད་འཚོལ་
བ་དང་། ཐ་ཁ་བ་གིས། བིན་འཕོག་བསྔོས་བསྒྱུར་སོག་འཇོག་སྟྱེ་བཅུ་དགུ་ནི་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་ཐུན་མོང་པའི་
སྤང་ལྟུང་དང་། གཞན་སིན་བལ་གི་གདན་བྱེད་པའི་སྤང་བ་སོགས་བཅུ་གཅིག་ཕ་མ་གིས་ཀི་ནང་ནས་ཕའི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་མཁས་དག་བཞྱེད་དོ། །གིས་པ་རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཏུ་བསྟན་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། ལྟུང་བ་ཤན་
བརྱེག་ཚུལ་དང་། །དོགས་དཔོད་གཞན་ཡང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གོས་ལ་རྟྱེན་པའི་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་ལ་རྟྱེན་
པའི་དང་། སན་ལ་རྟྱེན་པའི་ལྟུང་བ་ཤན་བརྱེག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཞག་བཅུ་བའི་གོས་ལ་རྟྱེན་པའི་དང་། ཟླ་ 
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༼༢༤༢༽ 
འཇོག་གི་གོས་ལ་རྟྱེན་པའི་ལྟུང་བ་ཤན་བརྱེག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གཞིའི་ཡན་ལག་
ཆོས་གོས་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དྱེས་ཞག་བཅུ་འདས་ཤིང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་རྱེངས་ཤར་བ་ན་སྤང་ལྟུང་
བསྱེད་པའི་ཚེ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་གོས་ཀི་རྱེས་སུ་གོས་གཞན་རྱེད་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་མ་
བརླབས་པ་གང་ཡོད་ཀང་དྱེ་དག་རྱེ་རྱེས་ཀང་དྱེ་དང་དུས་མམ་པར་སྔ་མའི་ཤན་སྟོབས་ཀིས་སྤང་ལྟུང་རྱེ་རྱེ་
བསྱེད་པར་བྱེད་ལ། དྱེ་ལྟར་ན་སྔ་མས་རང་སྟོབས་ཀིས་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པ་ནི་ཤན་བརྱེག་བྱེད་ཀི་ལྟུང་བ་དང་། 
ཕི་མ་གིས་ཀི་ཤན་སྟོབས་ཀིས་ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་ནི་ཤན་བརྱེག་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། འདི་ལ་གཞན་
ཡོད་ན་བིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་དྱེའི་ཤན་ཚུན་ཆད་ནས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ཡང་འདི་ལ་ཞྱེས་པས་
ཤན་བརྱེག་བ་དང་། གཞན་ཡོད་ན་ཞྱེས་པས་བརྱེག་བྱེད་དང་། བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དྱེའི་ཤན་ཚུན་ཆད་
ནས་སོ་ཞྱེས་པར་བརྱེག་ཚུལ་བསྟན་ནོ། །ཁ་ཅིག་གོས་ཀི་ཤན། ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་ཤན། སན་གི་ཤན་དང་གསུམ་དུ་
བཞྱེད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། གོས་ལྷུང་བཟྱེད་སན་གསུམ་ནི་ཤཤན་གི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཙམ་ལས་ཤན་བརྱེག་
པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ཚེས་གཅིག་ལ་གོས་གཅིག་རྱེད་པ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་བཞག ཚེས་ལྔ་
ལ་གོས་གཅིག་བརྱེད་ན་སྔ་མའི་ཤན་སྟོབས་ཀིས་ཞག་ལྔ་ལོན་པས་གོས་ 
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༼༢༤༣༽ 
ཀི་ཤན་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་གོས་ཀི་ཤན་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཞག་གི་ཤན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་བཞྱེད་དོ། །དྱེས་ན་རོང་
སྟོན་དམ་པས་ཤན་འབྱུང་བའི་གཞི་ལ་གོས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་ཀིས་དང་། སན་གིས་དང་གསུམ་དུ་
ཕྱེ་བ་འདི་རང་ལུགས་སུ་བཟུང་བར་བའོ། །ཡང་ཚེས་གཅིག་ལ་གོས་གཅིག་རྱེད་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་
ཚེས་གིས་སོགས་ལ་གོས་རྱེད་པ་བིན་གིས་མ་བརླབས་ན་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། སྔ་མ་བིན་གིས་
བརླབས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཕི་མ་ལ་ཤན་མི་འབྱུང་བས་ཕི་མས་ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་ལ་ན་མ་རྱེད་པ་ནས་ཞག་
བགངས་ཏྱེ་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ན་རང་སྟོབས་ཀིས་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་དོ། །གོས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་ལ་གཞིའི་ཡན་
ལག་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟུང་བས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མ་བརླབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་
ལྟུང་བ་ཤན་བརྱེག་པ་ཡིན་གིས། བིན་གིས་བརླབས་པ་ལས་བྱུང་བས་ཤན་བརྱེག་པ་ནི་མྱེད་དྱེ། གོས་དང་ལྷུང་
བཟྱེད་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་ྱེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་རྟྱེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་པ་
ནའོ། །ལུང་ལས་གོས་པས་ཡོད་ན་འཚོ་བ། མཁོ་བ་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་གསུམ་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ལ་ཚེགས་
བ། མ་བརླབས་ན་ཞག་བཅུ་འདས་ན་སྤང་བ་བསྱེད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། ཁ་ཅིག་ཤན་དང་། རྱེས་ཤུགས་
དང་། རྒྱུན་འབྲྱེལ་བ་དང་། ཤུགས་ཞྱེས་བ་བ་རྣམས་མིང་གི་ 
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༼༢༤༤༽ 
རྣམ་གངས་སོ་ཞྱེས་བཞྱེད་པ་ཡང་བརྟག་པར་བ་སྟྱེ། དངོས་པོ་སྔ་མའི་ནུས་པ་ཕི་མ་ལ་རྱེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། 
གོས་པ་དང་འདྱེས་པ་རྣམས་ཤན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་ཤན་ཡིན་ན་སློབ་དཔོན་གི་ཡོན་ཏན་སློབ་མ་ལ་གོས་པ་
སོགས་ཀང་ཤན་དུ་འགྱུར་བས་ཤན་མཐའ་ཡས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེས་ན་ཤན་བ་བ་ཤུགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་
པའང་མ་ཡིན་ལ། ཤན་ནི་གོགས་ཀི་མིང་ཡིན་པར་སྱེམས་ཏྱེ། གོགས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ཞར་ལ། ལྟུང་བ་ཅིག་
ཤོས་གཞན་ཡང་བསྱེད་པར་བྱེད་པ་ལ་ཤན་བརྱེག་པ་ཞྱེས་བའོ། །སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པའི་རྒྱུ་ལ་སྤང་བར་བ་བའི་
དངོས་པོ་དྱེ་ལ་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཞུགས་པ་གཙོ་ཆྱེ་བས་དངོས་པོ་དྱེ་ནི་གཞན་ལ་བསྔོས་ནས་སྱེམས་ཀི་
བཏང་བར་བ་ཞིང་། ཡང་ན་ཕིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་དམིགས་ནས་བཞག་ན་ལྟུང་བ་མི་བསྱེད་ལ། 
མཁན་པོ་སོགས་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་བསྔོ་བ་བས་པས་ཀང་རང་གིར་འཛིན་པ་རྱེས་སུ་ཞུགས་པ་མས་
པར་བྱེད་དྱེ། མདོ་རྩར་སྤང་བ་ལ་ནི་འདུ་ཤྱེས་ལས་གཙོ་ཆྱེར་རང་གི་ིད་དོ། །དྱེ་ནི་བསྔོས་པ་ིད་ན་བྲལ་བ་
ིད་དོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་ངྱེས་པར་བས་པ་ཡང་དྱེ་ིད་དོ། །ཆོས་ལས་ཀང་རྣམ་པར་བརྟགས་
ནའོ། །འདི་ལ་རྱེས་སུ་ཞུགས་པ་ིད་ཀང་མས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་བསྔོ་
བ་ནི། །ཚེ་དང་ལན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་མིང་ 
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༼༢༤༥༽ 
འདི་ཞྱེས་བགི་བས་གོས་ལྷག་པ་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པར་རྣམ་པར་བརྟགས་པར་འོས་པ་ནི་མཁན་པོའ་ིལྱེགས་
པར་རྣམ་པར་བརྟག་པར་བགིའོ། །མཁན་པོ་ལ་ཡིད་བསྟན་ཏུ་བཅང་བར་བགིའོ། །ཞྱེས་བ་བའི་མངགས་ཚིག་
ལན་གསུམ་བརོད། མཁན་པོ་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་ན་ཡང་ཆོ་ག་དྱེ་བཞིན་ལ་དྱེའི་མིང་
བརོད་དོ། །དྱེ་སྐད་དུ་མྱེ་ཏོག་ཕྱེང་རྒྱུད་ལས། བིན་བརླབས་འོས་པ་བིན་གིས་བརླབས། །བརྟག་པར་འོས་པ་
ཡིད་བརྟན་བ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་དོན་ཡང་འདི་ཡིན་ནོ། །སིད་ཚལ་བས། ཞག་བཅུའི་འཆང་སྤང་གི་ལྟུང་བ་
བསྱེད་པའི་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུར་མ་བསྔོས་པ་དང་། ཟླ་འཇོག་གི་ལྟུང་བ་བསྱེད་པའི་གཞི་ལ་
ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུར་བསྔོས་པ་ཞྱེས་གསུངས་ཀང་དྱེ་འདའི་ཁྱད་པར་གི་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། ལྟུང་བ་དང་པོའ་ིགཞིའི་
ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་གོས་ནི་ཆོས་གོས་དྲུབ་ཟིན་པའམ། །ཁ་བསྐང་གི་རྱེ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་
རྒྱུར་བསྔོས་པ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་གང་རུང་ལས་འཆང་སྤང་གི་ལྟུང་བ་བསྱེད་པས་སོ། །གིས་པ་
ཟླ་འཇོག་གི་ལྟུང་བའི་ཤན་བརྱེག་ཚུལ་ལ། རོང་སྟོན་ཆྱེན་པོས་མུ་བཞི་གསུངས་ཏྱེ། རིགས་ལོག་ལ་ཤན་འབྱུང་
བ། ཤན་འབྱུང་ལ་རིགས་མི་ལོག་པ། རིགས་ལོག་ལ་ཤན་མི་འབྱུང་བ། རིགས་ཀང་མི་ལོག་ལ་ཤན་ཡང་མི་
འབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་གོས་ 
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༼༢༤༦༽ 
ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གོས་ཁྲུ་གང་བ་ནས་བཟུང་ཆོས་གོས་ལང་ལ་ཐུག་གི་བར་ཁ་བསྐང་བའི་རྱེ་བའི་བསམ་པ་
དང་བཅས་པས་ཟླ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་མོད། ཁ་གནོན་གི་གོས་རྱེ་བ་རོགས་པ་ནམ་རྱེད་པ་ན་
སྔ་མ་དྱེ་ཟླ་འཇོག་གི་གོས་ལས་རིགས་ལོག་ནས་ཞག་བཅུ་པའི་གོས་རིགས་སུ་སོང་བ་ནི་རིགས་ལོག་པ་ཡིན་
ལ། དྱེས་ཟླ་བ་དྱེ་ནང་གི་ཞག་བཅུ་ཚན་གསུམ་པོ་གང་རུང་འདས་ཏྱེ་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་རྱེང་ཤར་བ་ན། ཞག་
བཅུ་བའི་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་ལ། དྱེ་དང་མམ་དུ་ཕིས་རྱེད་པའི་ཁ་གནོན་གི་གོས་དྱེས་ཀང་འཆང་པའི་
སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པ་ནི་ལྟུང་བ་ཅིག་དྱེའི་གོགས་སམ་ཤན་སྟོབས་ཀིས་བསྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཚེས་
གཅིག་ལ་ཁ་བསྐང་དུ་རྱེ་བའི་གོས་གཅིག་རྱེད། གིས་ནས་བཅུའི་བར་ལ་སྔ་མ་དང་རིགས་མི་མཐུན་པའི་
ཆོས་གོས་ལང་ཚད་གཅིག་རྱེད་པ་ན་ཡང་རིགས་ལོག་ཤན་འབྱུང་བཤད་མ་ཐག་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ཟླ་
འཇོག་གི་གོས་ཚེས་གཅིག་ལ་རྱེད་པ་ནས་བཟུང་། ཞག་སུམ་ཅུའི་བར་ལ་རིགས་མི་མཐུན་གི་གོས་སྔ་མའི་ཁ་
གནོན་དུ་ཡང་མི་རུང་། ཆོས་གོས་ལང་ཚད་ཀང་མ་ཡིན་པ་གཅིག་རྱེད་ན་ཤན་འབྱུང་སྟྱེ། སྔ་མས་སོ་གཅིག་
པའི་ས་རྱེང་ཤར་བ་ན་ཟླ་འཇོག་གི་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་ལ། དྱེ་དང་མམ་དུ་རིགས་མི་མཐུན་ཕིས་རྱེད་པ་དྱེས་ཀང་
ཟླ་འཇོག་གི་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་དོ། །རིགས་མ་ལོག་སྟྱེ་སྔ་ 
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༼༢༤༧༽ 
མ་དྱེ་ཟླ་འཇོག་གི་གོས་རིགས་ལས་གཞན་དུ་མ་ཟློག་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚེས་གཅིག་ལ་ཁ་བསྐང་དུ་རྱེ་
བའི་གོས་གཅིག་རྱེད་ཀང་དྱེའི་ིན་ཁ་གནོན་གི་གོས་རྱེ་བ་རོགས་པ་རྱེད་པ་ན་སྔ་མ་ཡང་ཞག་བཅུ་པའི་གོས་
རིགས་སུ་སོང་ཞིང་གིས་ཀ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་བཅུ་འདས་ནས་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་རྱེང་ཤར་བ་
ན་གིས་ཀས་རང་སྟོབས་ཀིས་སྤང་ལྟུང་རྱེ་བསྱེད་པས་ཤན་མི་འབྱུང་ངོ་། །བཞི་པ་ནི། ཚེས་གཅིག་ལ་ཁ་
བསྐང་དུ་རྱེ་བ་དང་བཅས་པའི་གོས་གཅིག་རྱེད་པ་ཞག་སུམ་ཅུའི་བར་དུ་བཅངས་པས་དྱེའི་བར་ལ་ཁ་གནོན་གི་
གོས་གཞན་ཡྱེ་མ་རྱེད་ན་སྔར་གི་གོས་དྱེ་ཟླ་འཇོག་གི་གོས་རིགས་ལས་རིགས་གཞན་དུ་མ་ལོག་ལ། སོ་
གཅིག་པའི་ས་རྱེང་ཤར་བའི་ཚེ། དྱེས་ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་ན་ཤན་ཡང་མི་འབྱུང་སྟྱེ། ཤན་བརྱེག་བ་མྱེད་པས་
སོ། །ཟླ་འཇོག་གི་གོས་ཞག་བཅུ་པའི་གོས་སུ་རིགས་ལོག་པ་འདི་ལ་རྣམ་དབྱེ་འདི་ཙམ་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། ཚེས་
གཅིག་ནས་བཅུའི་བར་ལ་ཁ་གནོན་གི་གོས་ནམ་རྱེད་པ་ན་གོས་སྔ་མ་དྱེ་ཞག་བཅུ་པའི་གོས་རིགས་སུ་ལོག་པ་
གཞིར་བཞག་ལ། ཡང་བཅུ་སྔ་མ་ལ་མ་རྱེད་པར། བཅུ་གཅིག་ནས་ི་ཤུའི་བར་ལ་ཁ་གནོན་རྱེད་ན་དྱེའི་ཚེ་གོས་
སྔ་མ་དྱེ་ཞག་བཅུ་བའི་གོས་རིགས་སུ་ལོག་པ་དང་། ྱེར་གཅིག་གི་ས་རྱེང་ཤར་བ་ན་སྔ་ཕི་གིས་ཀས་ཞག་
བཅུ་པའི་འཆང་སྤང་བསྱེད་པ་འད་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་བཅུ་ཚན་ 
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༼༢༤༨༽ 
དང་པོ་གིས་ལ་ཁ་གནོན་གི་གོས་མ་རྱེད་པར་ྱེར་གཅིག་ནས་གནམ་གང་གི་བར་ལ་རྱེད་ན་སྔ་མ་ཞག་བཅུ་
བའི་གོས་རིགས་སུ་ལོག་པ་དང་། སོ་གཅིག་པའི་ས་རྱེང་ཤར་བ་ན་སྔ་མས་རང་སྟོབས་དང་། ཕི་མས་གོགས་
སྟོབས་སམ་ཤན་སྟོབས་ཀིས་ཞག་བཅུ་བའི་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་དོ། །དྱེ་སྐད་དུ། ཐུབ་དབང་གིས་པ་
རོང་སྟོན་ཆོས་རྱེའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཞག་བཅུ་བ་གསུམ་གང་གི་ནང་དུ་ཁ་གནོན་རྱེད་ཀང་། གང་རྱེད་པའི་ཞག་
བཅུ་བ་དྱེའི་རིགས་སུ་བསླན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདི་ཚད་ཐུབ་ཏུ་བཟུང་བར་བའོ། །དྱེས་ན་ཞག་བཅུ་བའི་
གོས་ཟླ་མཆོག་གི་གོས་རིགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་དྱེ། སྔར་ཁ་གནོན་ལ་རྱེ་བ་མྱེད་པའི་གོས་ཤིག་སླར་ཁ་
གནོན་ལ་རྱེ་བ་དང་བཅས་པའི་གོས་སུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལ་ཟླ་འཇོག་གི་གོས་ཡིན་ན། ཁ་གནོན་
ལ་རྱེ་བ་དང་བཅས་པས་ཁྱབ་པར་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་བཤད་ལ། ཅིག་ཤོས་ཞག་བཅུ་པའི་གོས་ལ་མདོ་རྩའི་
དངོས་བསྟན་ལ་འཁོར་གསུམ་ཁྱེབས་པའི་མཐའི་ཚད་ལ་བཤད་ཀང་མཚན་གཞི་མཚོན་པ་ཡིན་གི་དོན་ལ་ཁ་
སྐོང་གི་རྱེ་བ་མྱེད་པའི་གོས་དགྱེ་སློང་གིས་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུར་བཅང་བ་ཀུན་ཞག་བཅུ་པའི་གོས་རིགས་ཡིན་
ཞིང་། ཚེས་གཅིག་ནས་སུམ་ཅུའི་བར་ལ་ཁ་གནོན་གི་རྱེ་བ་འཆང་པའི་གོས་དྱེ་ཟླ་འཇོག་གི་གོས་རིགས་ཡིན་
ཏྱེ། ཟླ་འཇོག་དང་ཞག་བཅུ་ 
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༼༢༤༩༽ 
བའི་གོས་རིགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཁ་བསྐང་གི་རྱེ་བ་ཡོད་མྱེད་ལ་བཤད་པའི་ཕིར་འདིར་སྨྲས་པ། རྱེད་ལ་སྱེད་ན་
བཤྱེས་གྱེན་ཟོལ་འཆང་ཡང་། །འཆང་པའི་སྤང་ལྟུང་མང་པོའ་ིའདམ་གཏིང་བིང་། གོགས་དག་ཡོ་བད་ཉུང་
ཞིང་གང་བྱུང་གིས། །ཆོག་ཤྱེས་ཙམ་གིས་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག་འདི། །གཅྱེས་པར་ཟུང་ཞིག་ཀུན་ཏུ་རིན་
ཐང་མྱེད། །ཡོ་བད་མང་པོས་དོན་མྱེད་བ་བས་གཡྱེངས། །དགོས་པའི་བསླབ་གསུམ་ལྱེ་ལོའ་ིདབང་དུ་
སོང་། །དོན་ཉུང་བ་བ་ཉུང་ན་བསླབ་གསུམ་འཕྱེལ། །གིས་པ་ལྷུང་བཟྱེད་ལ་རྟྱེན་པའི་ལྟུང་བ་ཤན་བརྱེག་ཚུལ་
ནི། གོས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་གོས་ཞག་བཅུ་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་བཞིན་ཤྱེས་པར་
བའོ། །འདིར་པཎ་ཆྱེན་གིས། སིར་ལྷུང་བཟྱེད་བིན་གིས་མ་རླབས་པར་བཅང་པ་ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་སྐབས་ཀི་
འཆང་པའི་སྤང་ལྟུང་ཡིན་གིས། ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་བཅངས་པ་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་མ་བཤད་
གསུངས་པ་ནི། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལ་རྩི་འཇོག་ཆྱེ་ཡང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་འགལ་ཏྱེ། སོ་ཐར་གི་མདོ་ལས། དགྱེ་
སློང་གིས་ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་ཞག་བཅུའི་བར་དུ་བཅང་པར་བའོ། །དྱེ་ལས་འདས་པར་འཆང་ན་སྤང་པའི་ལྟུང་
བྱེད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་སན་ལ་རྟྱེན་པའི་ལྟུང་བ་ཤན་བརྱེག་ཚུལ་ནི། སིར་སན་རྣམ་བཞི་
གསུངས་པ་ལས། དང་པོ་དུས་རུང་གི་སན་ནི། བཀྲྱེས་པའི་ནད་སྱེལ་བ་ལ་གཙོ་ 
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༼༢༥༠༽ 
བོར་གྱུར་ཅིང་། དུས་རང་གིང་གི་ས་རྱེང་ཤར་ནས་ི་མ་གུང་མ་ཡོལ་གི་བར་ལ་བིན་ལྱེན་བས་པ་ལོངས་སོད་
དུ་རུང་ལ། ི་མ་ཕྱེད་ཡོལ་ནས་དུས་མིན་གི་ཟས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། དྱེ་ཕིས་ཟ་བའི་ཕིར་བཅང་ན་སོག་འཇོག་ཏུ་
འགྱུར་རོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སན་ནི། ཆུ་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་དང་། ཀུ་ཤུ་དང་། ཀོ་ལ་དང་། ཨ་ཤོད་ཐ་དང་། 
ཨུ་དུམ་ཝ་ར་དང་། པ་རུ་ཤ་ཀ་དང་། དགུན་འབྲུམ་དང་། འབྲ་གོ་སྟྱེ་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ཆུ་ལ་སྤངས་པའི་ཁུ་བ་
ཚགས་ལ་བཙགས་ནས་རུང་ཆུ་གཏོར་བ་བིན་ལྱེན་བས་ཏྱེ། བིན་གིས་བརླབས་པ་སྐོམ་པ་སྱེལ་བའི་ཕིར་
དགོངས་ཕོགས་སོགས་དུས་རུང་མ་ཡིན་པ་ཡང་ལོངས་སད་པས་ཆོག་སྟྱེ། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས་དུས་མིན་རུང་
བ་ཆུ་ཤིང་འབྲས་བུ་ལ། སོགས་པའི་བཏུང་བ་ཚགས་བཙགས་རུང་ཆུས་བསླང་། ཅྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ཡང་
སྔ་དོ་བིན་གིས་བརླབས་ན། དགོངས་མོ་ི་མ་དམར་ཐག་མ་ཆོད་ཀི་བར་དང་། སོད་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པ་
ནམ་ལངས་ཚུན་ལོངས་སད་ཆོག་པ་ནི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སན་ཡིན་ཞིང་། རང་རང་གི་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་
ནས་ལོངས་སོད་པར་མ་གནང་ཞིང་རང་འཐུང་བའི་ཕིར་འཆང་དུ་ཡང་མི་བཏུབ་བོ། །ཆུ་ཤིང་གི་འབྲས་བུའི་ཁུ་
བ་སོགས་བརྒྱད་པོ་དྱེས་མཚོན་ནས། ཨསྨྲའི་བཏུང་བ་དང་ཇའི་བཏུང་བ་སོགས་ཀང་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་
སན་ཡིན་པས་རུང་ཆུ་གཏོར་བ་རྱེ་ཕག་ལྱེན་ལ་ 
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༼༢༥༡༽ 
བྱུང་ན་སྟོན་པའི་བཅས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཕན་ཡོན་ཡོད་དོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་འདི་ལ་ཡང་ཐུན་ཚོད་མ་
ཡོལ་བ་རོ་ཁ་བ་སོགས་སུ་གྱུར་ནས་ལོངས་སོད་པར་མི་རུང་ན་བིན་རླབས་ཀི་མཐའ་མ་གཞིག་ཀང་ལོངས་
སོད་ཀི་མཐའ་གཞིག་པས་ལོངས་སོད་པར་མ་གནང་ཞིང་། རང་གི་ཕིར་བཅངས་ན་ཡང་སོག་འཇོག་ཏུ་འགྱུར་
རོ། །ཚུལ་འདི་ནི་ཞག་བདུན་པ་དང་། ཇི་སིད་འཚོ་བཅང་གི་སན་ལ་ཡང་རིགས་འགྱེའོ། །ཞག་བདུན་པའི་སན་
ནི། སུམ་བརྒྱ་བ་ལས། བུ་རམ་དང་ནི་འབྲུ་མར་སྦྲང་རྩི་མར། །ཧགས་དང་ཞགས་དང་ཁ་རར་བཅས་ིད་
ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། བུ་རམ་སོགས་བིན་ལྱེན་བས་པ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ཞག་བདུན་གི་བར་དུ་
དུས་རུང་དང་། དུས་མ་ཡིན་གང་ལ་ཡང་ལོངས་སད་པས་ཆོག་ཅིང་འཆང་བར་ཡང་གནང་། བདུན་སོང་ནས་
བརྒྱད་པའི་ས་རྱེང་ཤར་བ་ནས་སོག་འཇོག་གི་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པས་བཅང་བར་མི་བའོ། །འདི་ལ་ཤན་བརྱེག་
ཚུལ་ནི། བིན་གིས་བརླབས་པས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་ཤན་བརྱེག་པ་ཡིན་ཞིང་། དྱེ་ཡང་རིགས་མཐུན་
ཤན་བརྱེག་པ་ཡིན་གིས། རིགས་མི་མཐུན་ཕན་ཚུན་ཤན་བརྱེག་པ་མྱེད་དོ། །དཔྱེར་བརོད་ན། ཚེས་གཅིག་ལ་
བུ་རམ་གཅིག་རྱེད་པ་བིན་གིས་བརླབས། ཡང་ཚེས་གིས་ལ་བུ་རམ་རྱེད་ན་སྔ་མ་ལོངས་སད་པར་བ་ཞིང་། 
ཕི་མ་ནི་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་ལོངས་སད་ 
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༼༢༥༢༽ 
པར་མི་བ་བར་གསུངས་ཤིང་། གལ་ཏྱེ་ཕི་མ་བིན་གིས་བརླབས་ན་སྔ་མས་ཞག་བདུན་འདས་ནས་བརྒྱད་པའི་
ས་རྱེང་ཤར་བ་ན་སོག་འཇོག་གི་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པའི་ཚེ་ཕི་མ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེས་རང་སྟོབས་ཀིས་
ཞག་དྲུག་ལས་མ་ལོན་ཀང་ལྟུང་བ་གཅིག་དྱེའི་ཤན་སྟོབས་ཀིས་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །བིན་གིས་མ་
རླབས་བཞག་ན་ཤན་བརྱེག་མྱེད་ལ། སོག་འཇོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཚེས་གཅིག་ལ་བུ་རམ་རྱེད། ཚེས་གིས་ལ་
མར་རྱེད་པ་སོགས་ལ་སྔ་མས་ཞག་བདུན་ལོན་ནས་བརྒྱད་པའི་ས་རྱེང་ཤར་བ་ན་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པའི་ཚེ་ཕི་
མས་དྱེ་ལྟར་མི་བསྱེད་དྱེ། སན་ལ་རས་རིགས་མི་མཐུན་ན་ཤན་བརྱེག་པ་མྱེད་པའི་ཕིར། ཇི་སིད་འཚོ་བཅང་གི་
སན་འདུ་བའི་ནད་སྱེལ་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཞིང་། ངོས་འཛིན་ནི་ལུང་སན་གི་གཞི་ལས། རྩ་བའི་སན་ལྔ་དང་། 
སོང་པོའ་ིདང་། ལོ་མའི་དང་། མྱེ་ཏོག་གི་དང་། འབྲས་བུའི་སན་ལྔ་སྟྱེ་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། བིན་
གིས་བརླབས་པའི་མཐའ་ནི་ཇི་སིད་མ་ཤིའི་བར་དུ་ཡིན་ཏྱེ། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། དྱེ་དག་ཇི་སིད་མ་ཤིའི་བར་དུ་
བཅང་བའི་སན། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཐའ་དྱེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་ལོངས་སོད་ཀི་
མཐའ་གཞིག་པར་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་ཡང་ཡོད་པས། ཇི་སིད་འཚོ་བཅང་གི་དོན་ནད་ཇི་སིད་གསོས་ཀི་
བར་ལ་བྱེད་དགོས་མྱེད་དོ། །རོང་སྟོན་ཆོས་ཀི་སན་ལན་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་འཚོ་བཅང་གི་དོན་ 
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༼༢༥༣༽ 
ཇི་སིད་མ་ཤིའི་བར་དུ་འཆད་པ་ལ་མཛད་དོ། ཁ་ཅིག་ལྟུང་བ་ཤན་བརྱེག་ཚུལ་ལ་སྤང་ལྟུང་དྱེ་ཕིར་བཅོས་པའི་
ཚེ། ལྟུང་བ་དྱེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཡོ་བད་ཀི་དངོས་པོ་དྱེ་སྤང་དགོས་པར་མ་ཟད་ཕིར་བཅོས་མི་བྱེད་ཀི་
བར་ལ་བླངས་པའི་ཡོ་བད་གཞན་རྣམས་ཀང་དྱེ་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པ་ཡིན་ན་ཞག་གཅིག་སྤང་བྲལ་སྔོན་དུ་བཏང་
དགོས་པ་འདི་ལྟུང་བ་ཤན་བརྱེག་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས་པ་ནི་འཐད་པར་མི་སྱེམས་ཏྱེ། དྱེ་ལ་སྤང་བར་བ་བའི་
དངོས་པོ་ཤན་བརྱེག་པ་ཟྱེར་ན་གོ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་དྱེ་ལ་ལྟུང་བ་ཤན་བརྱེག་པའི་གོ་བ་དང་འབྲྱེལ་
གང་ཡང་མྱེད་དྱེ། དྱེ་ལ་ལྟུང་བ་ཤན་བརྱེག་བྱེད་དང་བརྱེག་བ་གང་ཡང་མི་འདུག་པའི་ཕིར། འདི་ནི་འཇིག་རྟྱེན་
གི་ཁ་དཔྱེ་སྟབ་སྟོབ་ལ་བོལ་སོང་བགངས་པས་གལ་གཞུག་ཏུ་ཀུ་ཀུ་ར་ཙ་མ་ཚང་བ་དང་མཚུངས་ཏྱེ། སྔར་ཤན་
མི་ཐོབ་པའི་གོས་དང་སན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཤན་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཚར་བས་ལྟུང་བའི་སྐབས་སུ་ཤན་བརྱེག་
རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་གཞི་མ་ཡིན་པའི་ཡོ་བད་གཞན་རྣམས་ཀང་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་ཀི་ཚེ་སྤང་
དགོས་པ་འདི་ལྟུང་བ་ཤན་བརྱེག་པ་ཡིན་ཟྱེར་བ་ལ་རང་གི་བློ་གཟུར་གནས་ཀིས་བལྟས་ན་ཡང་འབྲྱེལ་མྱེད་
པར་ཤྱེས་པ་ལས་འོས་མྱེད་དོ། །གིས་པ་དོགས་པ་གཞན་དཔད་པ་ནི། འབྲལ་སྤང་གི་སྐབས་སུ་པཎ་ཆྱེན་
རིན་པོ་ཆྱེས། ཆོས་ 
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༼༢༥༤༽ 
གོས་སོགས་ཀི་རྒྱུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་བཅངས་པས་ཆོས་གོས་དང་མི་ལན་པའི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་པའི་ཤྱེས་
བྱེད་དུ་བིན་བརླབས་ཀི་བསྔགས་ཚིག་ལས། ཆོས་གོས་འདི་ནི་རུང་བར་སད་པར་འོས་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་
པ་ཤྱེས་བྱེད་དུ་དངས་ནས་སླད་སྔགས་རྟྱེན་འདི་ནི་འབྲལ་བ་ཁྱེགས་པ་ནི་ཡིན་ལ། ཆོས་གོས་དང་མི་ལན་པའི་
ྱེས་པ་ཁྱེགས་མི་ཁྱེགས་གིས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། ཞྱེས་པ་ནས་རས་ཁྲུ་གང་པ་གཅིག་སྣམ་སྦྱར་དུ་བིན་གིས་
བརླབས་པ་ལྟ་བུ་དྱེས་འབྲལ་བ་ཁྱེགས་ཏྱེ། ཆོས་གོས་རུང་བ་ཚད་ལན་གི་བིན་རླབས་ཕྱུང་ནས་མྱེད་པར་བས་
པའི་ཕིར། ཆོས་གོས་དང་མི་ལན་པའི་ྱེས་པ་ནི་ཁྱེགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ཏྱེ། དངོས་དང་རྒྱུའི་བིན་རླབས་
གང་ཡང་མྱེད་པས་སྐབས་དྱེའི་དགག་བ་མི་ཁྱེགས་པའི་ཕིར། དྱེ་བས་ན་དངོས་དང་རྒྱུར་རུང་བ་གང་ཡང་མྱེད་
ན་སྔགས་རྟྱེན་རང་པ་ལ་དགོས་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད་དཔད་དགོས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ད་ནི་དྱེ་དག་ལ་ཅུང་ཟད་
དཔད་པར་བ་སྟྱེ། རས་ཁྲུ་གང་བ་སྣམ་སྦྱར་དུ་སྔགས་ཚིག་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་བཅངས་པ་འདིས་ཆོས་
གོས་དང་འབྲལ་བའི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་ན་ཆོས་གོས་དང་མི་ལན་པའི་ྱེས་པ་ཡང་ཁྱེགས་དགོས་ཏྱེ། ཆོས་གོས་
དང་འབྲལ་བ་དང་ཆོས་གོས་དང་མི་ལན་པ་དོན་འད་བས་སོ། །གཞན་དུ་འབྲལ་བ་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པའི་མི་ 
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༼༢༥༥༽ 
ལན་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད། རས་ཁྲུ་གང་པ་སྣམ་སྦྱར་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེས་འབྲལ་བ་ལྱེགས་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་
ཆོས་གོས་རུང་བ་ཚད་ལན་གི་བིན་རླབས་ཕྱུང་ནས་མྱེད་པར་བས་པའི་ཕིར། །ཞྱེས་འགོད་པ་ཡང་མི་འཐད་
དོ། །རས་ཁྲུ་གང་པ་དྱེ་ནི་སྣམ་སྦྱར་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སྔགས་ཀི་རྟྱེན་ཡིན་པས་ཁྲུ་གང་པ་ིད་སྔགས་
ཚིག་གིས་སྣམ་སྦྱར་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་གིས། དྱེ་ལ་ཆོས་གོས་རུང་བ་ཚད་ལན་གི་བིན་རླབས་
ཕྱུང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར། སྣམ་སྦྱར་གི་བིན་བརླབས་གཞན་ལ་དབྱུང་བ་དང་། སྣམ་རྟྱེན་སྣམ་སྦྱར་དུ་བིན་གིས་
བརླབས་པའི་ཁྱད་པར་མ་འདྱེས་པར་ཤྱེས་ན་འདི་ལ་དོགས་པ་མྱེད་དོ། །སྣམ་རྟྱེན་སྣམ་སྦྱར་དུ་བིན་གིས་
བརླབས་པ་ལ་དངོས་དང་རྒྱུའི་བིན་རླབས་གང་ཡང་མྱེད་གསུངས་པའང་མི་རིགས་ཏྱེ། འདི་ནི་རྒྱུ་བིན་གིས་
བརླབས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། རས་སྱེར་ཁ་གང་གྲུ་བཞི་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེའི་སྟྱེང་དུ་ཁ་གནོན་གི་གོས་
རིགས་མཐུན་ཇི་ཙམ་དགོས་པ་རྱེད་པ་ན་དྱེ་ལ་ལྷན་ཐབས་སམ། ཁ་སྐོང་དུ་བས་ནས་ཆོས་གོས་བར་རུང་བའི་
ཕིར་ཏྱེ། བིན་གིས་བརླབས་པའི་བསྔགས་ཚིག་ལས། ཡང་ན་འདི་ལ་ལྷན་ཐབས་སུ་བསླན་ནོ། རྱེན་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་བགིས་ཏྱེ། ཆོས་གོས་འདི་ནི་རུང་བ་སད་པར་འོས་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་སྣམ་སྦྱར་
སོགས་ཆོས་གོས་ 
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༼༢༥༦༽ 
ཀི་རྒྱུ་བིན་བརླབས་ལ་རྒྱུའི་སོ་ནས་མ་མཐའ་ཁྲུ་གང་གྲུ་བཞི་བ་རྱེད་པ་ནས་བཟུང་། ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་ཕལ་ཆྱེར་
ལང་བ་དང་། ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལང་བའི་བར་ནི་རྒྱུ་བིན་བརླབས་ཀི་རྟྱེན་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། 
དས་ཤིང་དྲུབས་པ་མྱེད་ན་རྒྱུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ྱེད་དུ་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ལྟར་ན་སྔགས་
ཚིག་ལས། འཚལ་ན་སྣམ་ཕན་དགུ་བ་ལ་སོགས་པར་བགིས་ཏྱེ་ཞྱེས་པ་ནས། དྲུབ་བོ་ཁ་བསྒྱུར་རོ། །ཞྱེས་པའི་
བར་ནི་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་ཡོངས་རོགས་ལང་ཚད་བིན་གིས་རློབས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན། ཡང་ན་འདི་ལ་
ཞྱེས་སོགས་ནི་ཁྲུ་གང་བ་ནས་བཟུང་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་ཕལ་ཆྱེར་ལང་བའི་བར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་དབང་
དུ་བས་པ་ཡིན། དྱེས་ན་སྔགས་རྟྱེན་ལ་དགོས་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད་དཔད་དགོས་གསུངས་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ། 
སྣམ་རྟྱེན་བིན་གིས་བརླབས་པ་རྒྱུ་བིན་རླབས་མ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་མཛད་པས་རང་ལ་དོགས་པ་དྱེ་ལྟར་
འབྱུང་ཡང་གཞན་ལ་དོགས་པ་མྱེད་དོ། །གཞན་དུ་ན་རས་ཁྲུ་གང་པ་སྣམ་རྟྱེན་དུ་བྱེད་པའི་བླ་མ་གོང་མའི་ཕག་
ལྱེན་མཐའ་དག་འགོག་པར་འགྱུར་བས་ཧ་ཐང་ཐལ་ལོ། །དྱེང་སང་རས་ཁྲུ་གང་གྲུ་བཞིར་མ་ལོངས་པ་སྣམ་སྦྱར་
སོགས་བིན་གིས་རློབས་པའི་རྟྱེན་དུ་བྱེད་པ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། ཁྲུ་གང་གྲུ་བཞི་ལས་ཆུང་བ་ལ་བིན་རླབས་མི་
ཆགས་པའི་ཕིར་ 
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༼༢༥༧༽ 
ཏྱེ། ཚིག་ལྱེ་ལས། ཁྲུ་ཡི་ཚད་ལས་ཆུང་བ་ལ། །བིན་རླབས་ཡིད་བརྟན་མི་དགོས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་
ཕིར། འཆང་འབྲལ་འཇོག་གསུམ་གི་ལྟུང་བ་འདི་དག་ས་རང་བཏིངས་བཞིན་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་མི་འབྱུང་སྟྱེ། 
མདོ་རྩར། འདི་གསུམ་ནི་ས་རང་བཏིངས་པ་ལ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་ས་རང་
བཏིངས་པའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་དྱེ་གསུམ་མི་འབྱུང་བས་ཁྱབ་ཟྱེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། ས་རང་བཏིངས་
ནས་དབྱུང་ཚར་མ་ཐག་པའི་དགྱེ་སློང་ཆོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། ས་རང་བཏིངས་
ནས་དབྱུང་ཚར་བའི་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྱེ་ལ་དྱེ་གསུམ་གི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་ཐལ། དྱེ་
ས་རང་བཏིངས་བཞིན་པའི་དགྱེ་སློང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ས་རང་འདིང་བའི་ཚུལ་ནི། དགག་དབྱེའི་དུས་ཀི་གོས་
བཟང་བ་དགྱེ་འདུན་སིའི་དོན་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆོས་གོས་ལ་ས་རང་གི་མིང་བཏགས་ནས་དྱེ་འདིང་
བ་དང་། དབྱུང་བ་ལ་ས་རང་འདིང་དབྱུང་དུ་འཇོག་ལ། ས་རང་དངོས་ནི་ཆོས་གོས་དྲུབ་པའི་གཞིའི་གཏན་པ་དྱེ་
ཡིན་ཞིང་། འདིར་ནི་དྱེའི་མིང་ཆོས་གོས་ལ་བཏགས་ནས་ས་རང་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གཏན་
པའི་སྟྱེང་དུ་ཆོས་གོས་བཏིངས་པས་འདིང་བ་པོ་དག་བློ་རྩྱེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། གཏན་པའི་སྟྱེང་དུ་སྣམ་ཕན་
དང་། གྱེགས་བམ་གནས་པ་ལྟར་འདིང་ 
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༼༢༥༨༽ 
བ་པོའ་ིབིན་རླབས་གནས་པ་དང་། གཏན་པས་ཆོས་གོས་མི་འཁུམ་པར་བྱེད་པ་ལྟར་འདིང་བ་པོ་བག་ཡངས་
སུ་བྱེད་པས་བློ་མི་འཁུམ་པར་བྱེད་པ་དང་། གཏན་པས་ཆོས་གོས་ལ་ཁྱབ་པ་ལྟར་འདིང་བ་པོ་ལ་ཕན་ཡོན་
གིས་ཁྱབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཡང་མཚམས་ནང་དྱེ་ན་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་བློ་མཐུན་
ནས་དགྱེ་སློང་གཞན་ཞིག་ལ་གསོལ་བའི་ལས་ཀི་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་གཏད་པར་བ། དགྱེ་སློང་དྱེས་ཀང་ཁ་
བསྒྱུར་བ་དང་དྲུབ་པ་སོགས་བས་ནས་ཟིན་པ་ན་དགྱེ་འདུན་གི་ཐད་དུ་སོང་ནས་ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ་ས་རང་
བཏིངས་པར་འགྱུར་གིས། རང་རང་གི་ཆོས་གོས་ཀི་བིན་བརླབས་ཕྱུང་ངོ་། །ཞྱེས་ཞུས་ལ། དྱེ་ནས་གསོལ་བ་
དང་གིས་ཀི་ཆོ་གས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འདིང་བར་བ་སྟྱེ། དི་ཞིམ་པོས་བདུགས་ནས་ཆོས་གོས་གསུམ་ཕྲུགས་
སྤྲོག་མའི་ནང་དུ་ཁྱྱེར་ནས་དགྱེ་སློང་རྱེ་རྱེའི་མདུན་དུ་འདུག་སྟྱེ་བཏིང་ངོ་ཞྱེས་གོ་བར་བའོ། །གཞན་གིས་ཀང་
བཏིང་ངོ་ལྱེགས་པར་བཏིང་ངོ་། །འདི་ལ་རྱེད་པ་དང་། ཕན་ཡོན་གང་ཡིན་པ་བདག་གིའོ། །ཞྱེས་ལན་བརོད་པར་
བའོ། དྱེ་ནི་ས་རང་བཏིང་བ་ཡིན་ལ། དྱེ་ནི་ས་རང་བསྲུང་བ་པོ་བསྐོས་ནས་དུས་དུས་སུ་སྱེང་བ་དང་། མི་
གཙང་བས་མ་གོས་པ་དང་། དི་ཞིམ་པོས་བདུག བསྲུང་བ་པོ་དང་། དྱེ་ཞག་གཅིག་ཀང་མ་བྲལ་བར་བྱེད་
དོ། །ཕན་ཡོན་ནི། འཆང་འབྲལ་འཇོག་གསུམ་གི་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་དང་།  
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༼༢༥༩༽ 
ཆོས་གོས་མ་བརྟགས་པར་འཆང་བ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་པ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་དྱེ། ཚིག་ལྱེ་ལས། འདིང་བ་ས་རང་
བཏིང་བ་ཡི། །དགྱེ་སློང་རྣམས་ལ་ཕན་ཡོན་མང་། །ཡང་དག་ཕན་བཞྱེད་སྟོན་པས་གསུངས། །ཞག་བཅུ་ཟླ་བ་
ངྱེས་པ་དང་། །མ་བརྟགས་པར་ནི་འཆང་བ་དང་། །སྣམ་སྦྱར་མྱེད་པར་གོང་སོགས་འཇུག །ཡང་ཡང་ཟ་བ་ིད་
དང་ནི། །འདུས་ཤིང་ཟ་བར་ྱེས་པ་མྱེད། །བསོ་བ་མྱེད་པར་ཡང་དག་འགོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདིང་བའི་
དུས་ནི། སིན་དྲུག་ནས་ནི་ཁ་ཡི་བར། །ས་རང་འདིང་བར་རྱེས་སུ་གནང་། ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཇིག་རྟྱེན་
ཡོངས་གགས་ཀི་སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིཚེས་བཅུ་དྲུག་ནི་འདུལ་བ་པའི་ལུགས་ལ་སིན་དྲུག་ཟླ་བའི་མར་ངོའ་ིཚེས་
གཅིག་ཡིན་པས་དྱེའི་ིན་ས་རང་འདིང་བའི་ཆོ་ག་བས་ཏྱེ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནས་བཟུང་། ཁ་ཟླ་བའི་ཡར་
ངོའ་ིབཅོ་ལྔའི་བར་ཏྱེ་ཟླ་བ་ལྔ་ཡིན་ལ། དབྱུང་བ་ན་ཁའི་བཅོ་ལྔའི་ིན་དབྱུང་བའི་ཆོ་ག་བས་ནས་དབྱུང་བ་ཡིན་
ལ། འདི་ལ་དུས་རན་གི་དབྱུང་བ་ཟྱེར། གོ་བུར་གི་རྱེན་འགའ་ཞིག་གིས་དགོས་པ་བྱུང་ན་དུས་མ་རན་པར་
གོང་དུ་དབྱུང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཆོ་ག་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱུ་རྱེན་འགའ་ཞིག་གིས་ས་རང་གི་བིན་བརླབས་རང་
དགར་གཞིག་པ་ལ་རང་འཇུག་འབྲལ་གི་དབྱུང་བར་འཇོག འདི་ལ་གིས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་གི་རང་
འཇུག་འབྲལ་དང་། གང་ 
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༼༢༦༠༽ 
ཟག་གི་རང་འཇུག་འབྲལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ས་རང་འདིང་བའི་མཚམས་ལས་འདས་པ་དང་། བིན་གིས་རློབས་
པར་བྱེད་པ་པོ་གཅིག་ཀང་མཚམས་ནང་དྱེར་མྱེད་པ་དང་། ས་རང་བསྲུང་བ་པོ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ས་རྱེང་
ཤར་བར་གནས་པའོ། །གནས་སྐབས་གསུམ་པོ་དྱེ་གང་བྱུང་ཡང་དྱེར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་གི་ས་
རང་གི་བིན་རླབས་གཞིག་གོ །གིས་པ་གང་ཟག་རང་རང་གི་རང་འཇུག་འབྲལ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། མཚམས་
འདས་དང་། སིར་འགོ་དང་། ངྱེས་བྱེད་དོ། །དང་པོ་ནི། མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ཞག་ལོན་པར་གནས་
པའོ། །གིས་པ་ནི། མཚམས་ནང་ནས་ཕིར་འགོ་བའི་དུས་སུ་སླར་མཚམས་ནང་དུ་མི་འོང་བའི་སྱེམས་སྱེས་
པ་དང་། མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་སླྱེབས་ནས་སླར་ནང་དུ་མི་འོངས་པའི་སྱེམས་སྱེས་པའོ། །ངྱེས་བྱེད་ནི། སིར་
ས་རང་ལ་མ་རྟྱེན་པའི་བསམ་པ་སྱེས་པའོ། །གནས་སྐབས་དྱེ་དག་བྱུང་ན་གང་ཟག་རང་རང་གི་ས་རང་གི་བིན་
བརླབས་གཞིག་པའོ། །ས་རང་བཏིང་བའི་ཟླ་བ་ལྔ་བོ་དྱེའི་བར་ལ་གོས་ལྷག་པོ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དང་། 
རྣམ་པར་བརྟགས་པ་མ་བས་པར་བཅངས་པ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་ཅིང་ཟླ་བ་གཞན་རྣམས་ཀི་དུས་སུ་དྱེ་ལྟར་མི་བ་
སྟྱེ། ཚིག་ལྱེར། སིན་དྲུག་ནས་ནི་ཁ་ཡི་བར། །དུས་ཀི་གོས་ནི་རྣམ་པར་སད། །དྱེ་ལས་གང་ལྷག་དུས་མིན་
ཏྱེ། །ྱེ་དུ་སོགས་ལ་ཡིད་ 
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༼༢༦༡༽ 
བརྟན་བ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ཞག་ལོན་པར་གནས་པས། གནས་མཁན་དྱེའི་ས་རང་
གི་བིན་རླབས་རང་འཇུག་འབྲལ་དུ་བཤད་ན་ས་རང་བཏིང་བའི་བར་ལ་འབྲལ་བའི་སྤང་ལྟུང་མི་འབྱུང་བར་
བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན་ཆོས་གོས་དང་དགྱེ་སློང་གིས་ཀ་ཡོད་པའི་མཚམས་ནང་དྱེར་མཚམས་ཆུང་ཐ་
དད་པ་དུ་མ་ཡོད་ཚེ། ཆོས་གོས་ས་རང་དང་དགྱེ་སློང་མཚམས་ཆུང་ཐ་དད་དུ་གནས་ནས་ཞག་ལོན་པ་ལྟ་བུ་ལ་
ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་ལ་དགོངས་ནས་འདི་གསུམ་ནི་ས་རང་བཏིང་བ་ལ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞྱེས་ས་རང་བཏིང་བ་ལ་
འབྲལ་བའི་སྤང་ལྟུང་མི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུར་བཤད་པ་ཡིན་གིས། མི་འབྱུང་བས་ནི་མི་ཁྱབ་སྟྱེ། ས་རང་བཏིངས་
པའི་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ཞག་ལོན་པར་གནས་པས་ས་རང་གི་བིན་རླབས་གཞིག་པ་ན་འབྲལ་བའི་སྤང་ལྟུང་
ཡང་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དོན་འདི་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་བ་སྟྱེ། ས་རང་བཏིང་བས་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ། ཞག་
གཅིག་ལོན་པས་བིན་རླབས་འཇིག་འགྱུར་ན། །ས་རང་བཏིང་ལ་ཞག་གི་འབྲལ་སྤང་གི །ལྟུང་བ་འབྱུང་མིན་
བཤད་འདི་གང་ལ་དགོངས། །བཅུ་ཚན་གིས་པར། འདིང་བ་རིང་པ་ནས་གསར་པ་ལ་མཐོ་གང་གིས་མ་བསླན་
པར་གསར་པ་ལ་ལོངས་སོད་པའི་སྤང་ལྟུང་གི་སྐབས་སུ་པཎ་ཆྱེན་གིས། འདིང་བ་ནི་གཏན་མ་ཡིན་ཏྱེ། གོས་
ཀི་ངོ་བོ་ 
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༼༢༦༢༽ 
ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་གིས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དགོས་བྱེད་ཐ་དད་གནང་བཀག་ཐ་དད་ཚད་ཐ་དད་དུ་འགྱེལ་བ་ལས་
གསུངས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་འཐད་བརྟག་པར་བ་སྟྱེ། འདིང་བ་མལ་ཆ་དང་སྟན་གི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་
སྟན་མ་ཡིན་ཀང་སིར་སྟན་ཡིན་ཏྱེ། རྣམ་འབྱེད་ཀི་འགྱེལ་པ་ཁྱྱེད་རང་གིས་འདྱེན་པར་མཛད་པ་དྱེ་ལས། སྟན་
འོག་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟྱེང་དུ་འདིང་བ་ན་དྱེའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིང་བ་སྟན་ཡྱེ་མ་ཡིན་ན། སྟན་འོག་
མ་ཐམས་ཅད། ཅྱེས་པའི་ཚིག་ལ་འགྱེལ་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། འདིང་བ་སྟན་གོང་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རིན་པོ་
ཆྱེ་ལ་རྱེག་པའི་སྐབས་སུ་པཎ་ཆྱེན་གིས། སྦྱོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས་རྱེག་པར་རྩོམ་པ་མཐར་ཐུག་བདག་
གིར་བས་པའོ། །འདི་ལ་རྱེག་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཏྱེ། དྱེ་མྱེད་ན་སྦྱོར་བ་མ་ཚང་བའི་ཕིར། ཞྱེས་སོགས་
གསུངས་པ་ནི་ཅུང་ཐལ་ཆྱེས་ཏྱེ། བདག་གིར་མ་བས་པའི་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་རྱེག་པ་ལ་ྱེས་བས་འབྱུང་བའི་སྐབས་
ཡོད་ཀང་སྤང་ལྟུང་འབྱུང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་གང་ལ་རྱེག་ན་སྤང་ལྟུང་འབྱུང་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་རིན་པོ་
ཆྱེ་ནི་རང་གིས་བདག་གིར་བས་པའི་རིན་པོ་ཆྱེ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། རིན་པོ་ཆྱེ་བདག་གིར་བས་
ནའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདི་གཞིའི་ཡན་ལག་སྟོན་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར། སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། དཔྱེར་ན་
ན་ཐོས་དགྱེ་སློང་གིས། །གསྱེར་དངུལ་ 
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༼༢༦༣༽ 
ལྱེན་པ་ཐུབ་པས་བཀག །ཅྱེས་གསུངས་པས། སིར་དགྱེ་སློང་གིས་གསྱེར་དངུལ་སོགས་ལྱེན་པ་དང་། བདག་
གིར་བྱེད་པ་དང་། རྱེག་པ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་ཡང་། དགྱེ་འདུན་སིའི་དོན་དང་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་ཕིར་རིན་
པོ་ཆྱེ་ངོ་བོ་འདི་མི་བཅང་ཡང་འདི་ལས་བྱུང་བའི་ཟས་གོས་ལ་སོགས་དགྱེ་འདུན་དང་དཀོན་མཆོག་མཆོད་
པར་བའོ་བསམ་པས་བཅངས་པ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་ཅིང་། རང་དོན་དུའང་ཆོས་ལན་གི་རྱེན་ཆོས་གོས་ལྷུང་བཟྱེད་
ཟས་ལ་སོགས་པས་འཕོང་ཞིང་དྱེ་དག་སྒྲུབ་པའི་རས་གཞན་དག་ཀང་མྱེད་པ་ན་དྱེ་དག་གི་ཆྱེད་དུ་ཇི་ཙམ་
དགོས་པ་དྱེ་ཙམ་གི་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དུ་རུང་བར་བིན་གིས་བརླབས་ནས། དྱེ་ལས་གྱུར་པའི་
ཆོས་ལན་གི་མཐུན་རྱེན་བས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །དྱེ་ལས་གཞན་དུ་ངོ་བོ་ལ་མི་རུང་བའི་བློ་མ་བཞག་པར་
ནོར་གི་བློས་བདག་གིར་བས་པའི་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་ཆགས་ཞྱེན་གི་དགྱེ་སློང་རང་གིས་དངོས་སུ་རྱེག་གམ་གཞན་
རྱེག་ཏུ་བཅུག་ན་ཡང་རྱེག་པར་རྩོམ་པ་སྦྱོར་བ། རྱེག་ཟིན་པ་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པས་དྱེའི་ཚེ་ན་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་
རྱེག་པའི་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་དོ། །བིན་འཕོག་གི་སྤང་བའི་སྐབས་སུ། དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་སྔར་ཡོ་
བད་བིན་པ་སླར་ཕོགས་པ་དྱེ་མ་བིན་ལྱེན་དུ་འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར། །མི་འགྱུར་ན་བིན་པའི་དུས་སུ་རང་གི་
བློས་བཏང་ཞིང་དགྱེ་སློང་གཞན་དྱེས་ 



264   མཁན་ཆྱེན་ངག་ཆོས། 

༼༢༦༤༽ 
ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ན་བདག་གིར་བས་ཚར་བས་གཞན་གིས་བདག་གིར་བཟུང་བའི་ནོར་ཕོགས་པ་མ་བིན་ལྱེན་མ་
ཡིན་ན། ནན་ཁུགས་ཀིས་བརྐུས་པ་ཐམས་ཅད་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ། མ་བིན་ལྱེན་དུ་
འགྱུར་ན། རིན་ཐང་ཚང་བ་ལ་ཕམ་པར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། མ་བིན་ལྱེན་བིན་ཅིག ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་
ཤྱེས་སོ། །སིར་དགྱེ་སློང་གིས་འཕོགས་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། རང་གི་ིད་སྱེལ་བར་གྱུར་པའི་འཕོག་པ་དང་། བློ་
གོས་ངན་པས་འཕོག་པ་དང་། རིགས་པའི་དོན་གི་དབང་གིས་འཕོགས་པ་རྣམས་ལས། འདིར་བཤད་པའི་བིན་
འཕོག་ནི་དང་པོ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་དུ་རང་གི་ིད་སྱེལ་བར་གྱུར་པའི་འཕོག་པ་འདིར་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་ནི་ཕ་རོལ་པོ་ཡིད་ཆད་པར་གྱུར་ཅིག གནོད་པར་གྱུར་ཅིག ཅོ་འབྲི་བར་གྱུར་
ཅིག མཐུ་བསྟན་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་པས་འཕོག་ཅིང་སླར་སྦྱིན་པར་སྱེམས་པ་དང་ལན་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕ་
རོལ་པོ་ྱེས་པ་ལ་འཇུག་པ་འགྱེགས་པའི་ཕིར་ཕན་པར་འདོད་པས་འཕོག་པ་སྟྱེ་འདི་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། །དབར་
གི་རྱེད་པ་དང་འབྲྱེལ་བའི་སྤང་ལྟུང་གི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ལྟུང་བའི་བྱེད་པ་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་
དབར་གི་ནང་ལོགས་སུ་བདག་གིར་བྱེད་པ་དང་། བགོད་པ་དང་མི་བགོད་པ་ཞྱེས་གསུངས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་
པོ་དྱེ་དག་ནི་དངོས་གཞིའི་བྱེད་པ་པོ་ 
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༼༢༦༥༽ 
ིད་ཡིན་གིས། སྦྱོར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་དབར་རྱེད་དང་འབྲྱེལ་བ་འདི་ལ་ལྟུང་བ་རིགས་
གསུམ་སྟྱེ། དབར་གི་ནང་ལོགས་སུ་དབར་གི་རྱེད་པ་བདག་གིར་བྱེད་པའི་སྤང་ལྟུང་དང་། དབར་གི་ནང་དུ་
དབར་གི་རྱེད་པ་སོ་སོར་འགོས་པའི་སྤང་ལྟུང་དང་། དབར་གི་རྱེད་པ་དགག་དབྱེ་བས་པའི་ཕི་དྱེ་ིན་པར་མ་
བགོས་པའི་སྤང་ལྟུང་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། སྦྱིན་བདག་གི་གོ་བུར་གི་རྱེན་ལྔ་གང་རུང་གི་དབང་གིས་དབར་
གི་རྱེད་པ་དགག་དབྱེའི་དུས་སྔ་རོལ་དུ་གཏད་པ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་དབར་རྱེད་དབར་ནང་དུ་བདག་གིར་
བས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་དུ་དབར་གི་ནང་ལོགས་སུ་བདག་གིར་བྱེད་ནའོ། །ཞྱེས་
དང་། གཏད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྱེད་པ་དབར་གི་ནང་ལོགས་སུ་བགོས་ན་ཡང་ལྟུང་བའི་བྱེད་པ་པོ་ིད་ཡིན་
པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །རྱེན་ལྔ་གང་རུང་གིས་དགག་དབྱེའི་སྔ་རོལ་དུ་གཏད་པ་རྣམས་ནི་དབར་གི་མཐའི་
ཞག་བཅུའི་ནང་དུ་བདག་གིར་བས་པ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་ཅིང་། དྱེ་དབར་གི་ནང་དུ་བགོས་ན་སྤང་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ཏྱེ། 
རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། གཏད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྱེད་པ་བདག་གིར་བས་ཀང་བགོ་བར་མི་བ་སྟྱེ། བགོད་ན་སྤང་
བའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ཚིག་ལྱེ་ལས། འདི་དག་གཏད་པ་ལས་བྱུང་ལྔ། །མཐའ་
ཡི་ཞག་བཅུའི་བར་དུ་ནི། །བགོས་ཀང་རུང་བ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། །ཞྱེས་ 
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༼༢༦༦༽ 
གསུངས་པ་ནི། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྱེ་བ་ལ་ཡང་ལུགས་སོལ་མི་འད་བ་ཡོད་པས་ལུགས་སོལ་
གཞན་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། མདོ་རྩ་འགྱེལ་ལས། འདི་དང་མ་མཐུན་ཡང་། ལུགས་ཐ་དད་དུ་ཁས་བླང་
པར་བའོ། །གིས་པ་ནི། དབར་གི་རྱེད་པ་གཏད་པ་ལས་བྱུང་བའམ། དྱེ་མ་ཡིན་ཡང་རུང་དབར་གི་ནང་དུ་སོ་
སོར་བགོས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། འདི་ནི་གཞུང་དུ་དྱེ་བགོས་ན་ཡང་ངོ་ཞྱེས་པས་བསྟན། 
འདི་དང་དབར་རྱེད་བགོད་སས་པའི་སྤང་ལྟུང་དོན་ཅིག གོ་བུར་གི་རྱེན་ལྔའི་དབང་གིས་གཏད་པ་ལས་བྱུང་
བའི་ངོས་འཛིན་ནི། སྦྱིན་བདག་ཤི་བའི་དོན་དུ་དབར་རྱེད་ཕུལ་བ་དང་། འཆི་བར་དོགས་པས་དྱེ་ཕུལ་བ་དང་། 
ནད་པས་དྱེ་ཕུལ་བ་དང་། ནད་པའི་ཕིར་དྱེ་ཕུལ་བ་དང་། ལམ་དུ་འགོ་བར་ཆས་པས་དྱེ་ཕུལ་བ་རྣམས་ཡིན་ལ། 
དྱེ་དག་ནི་དགག་དབྱེའི་སྔ་རོལ་མཐའི་ཞག་བཅུའི་ནང་དུ་བླངས་ལ། མཆོད་གནས་བགོ་སྐལ་ལ་གཏོགས་པ་
འཆི་བར་དོགས་པ་སོགས་ལ་སྐལ་བ་བིན་ནས་དགྱེ་འདུན་སི་ལ་ནི་དགག་དབྱེ་སོང་བའི་ཕི་དྱེ་ིན་པར་སོ་
སོར་བགོད་པ་ནི་མདོ་རྩ་འགྱེལ་གི་བཞྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །སིར་བཏང་ལ་དགག་དབྱེའི་ིན་སྦྱིན་བདག་གིས་འོངས་
ནས་དགྱེ་འདུན་ལ་དབར་གནས་པའི་རྱེད་པ་འབུལ་བ་སྐབས་སུ་བབས་ལ། དྱེ་ལ་དབར་གི་རྱེད་པ་དུས་སུ་བྱུང་
བ་ཞྱེས་པའི་ཐ་སད་ 
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༼༢༦༧༽ 
འདོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དབར་གི་རྱེད་པ་སྦྱིན་བདག་གི་ཚིག་གི་མ་གཏོགས་པར་དགག་དབྱེའི་ཕི་དྱེ་ིན་
བར་ལས་བགོད་འཕིས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། ཚིག་ལྱེར། སྦྱིན་པའི་དུས་ལས་འདས་པར་
ནི། །ནམ་ཡང་བཅངས་ན་དངོས་གཞིའོ། །ཞྱེས་དང་། གཞུང་འདིར་ཡང་། མ་བགོས་ན་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །དབར་རྱེད་བགོད་འཕིས་པའི་ལྟུང་བ་འདི་ནི་གོས་ལ་སོགས་པའི་རྱེད་པ་སྱེད་པ་མ་བསྐོས་པའི་དགྱེ་སློང་
རྣམས་ལ་འབྱུང་སྟྱེ། དྱེ་སྱེད་པ་མ་བསྐོས་པ་རྣམས་ལའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལྟུང་བ་སྔ་མ་གིས་དགྱེ་
འདུན་སི་ལ་འབྱུང་ངམ། གང་ཟག་ལ་འབྱུང་ཞྱེས་དཔད་པར་བའོ། །དམིགས་བསལ་སྦྱིན་བདག་གི་ཚིག་ནི། 
སྦྱིན་བདག་རང་སླྱེབས་ནས་ལག་གིས་འབུལ་བར་བྱེད་དོ། །ཞྱེས་ནན་ཆགས་ཤིང་སྦྱིན་བདག་དུས་རན་ལ་མ་
སླྱེབ་པར་བགོད་འཕིས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་དྱེ། སྦྱིན་བདག་གི་ཚིག་གིས་དབང་མྱེད་ནའོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །སོ་ཐར་གི་མདོ་ལས། གོས་སྦྱིན་པའི་དུས་ཀི་བར་དུ་བཅང་བར་བའོ། །དྱེ་ལས་འདས་བར་འཆང་ན་སྤང་
བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་གོས་སྦྱིན་པའི་དུས་དྱེ་ཡང་དགག་དབྱེའི་ཕི་དྱེ་ིན་བར་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། 
དགག་དབྱེ་བས་པའི་ཕི་དྱེ་ིན་བར་དྱེ་དབར་རྱེད་བགོད་རན་ཚད་ཀི་དུས་ཡིན་པས་སོ། །དབར་གི་ནང་དུ་
ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་ཡོན་ཕུལ་ 
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༼༢༦༨༽ 
བ་དང་། དགྱེ་འདུན་སི་ལ་འཕལ་འཕལ་གི་མཆོད་སྟོན་ལ་སོགས་པ་དབར་གནས་པའི་ཡོན་དུ་དམིགས་པ་མ་
ཡིན་པའི་རྱེད་པ་གཞན་རྣམས་ནི་དབར་ནང་དུ་འཕལ་དུ་བགོས་པས་ཆོག་སྟྱེ་དབར་གནས་པའི་ཡོན་དུ་ཕུལ་བ་
མ་ཡིན་པས་སོ། །འདིའི་ཐད་ཀི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དྱེ་བཞིན་དུ་དྱེའི་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལས་ཀང་དགྱེ་སློང་
གིས་གོས་སྦྱིན་པའི་དུས་དང་། སྐབས་མ་ཡིན་པ་གང་ཞྱེ་ན་ས་རང་མ་བཏིང་བའི་གནས་ན་ནི་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་
་ཚུན་ཆད་དོ། །ས་རང་འདིང་བའི་གནས་ན་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་་ཕན་ཆད་ནས་དཔིད་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིའི་བར་ཏྱེ་
དྱེ་ནི་དགྱེ་སློང་གིས་ཆོས་གོས་སྦྱིན་པའི་དུས་མ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་དུས་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བཤད་པ་ནི་དབར་ཕི་མ་ཁས་ལྱེན་དང་འབྲྱེལ་བའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དྱེའི་ཚེ་ན་སྟོན་ཟླ་
འབྲིང་པོའ་ིཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་ས་རང་བཏིང་ནས་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་འི་ཕི་དྱེ་ིན་བར་དབར་རྱེད་བགོས་ན་
རྣམ་འབྱེད་པའི་ལུང་དངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལ། ལུང་དངས་པ་འདི་བཞིན་དུ་དཔིད་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིའི་
བར་ཐུག་མ་བགོས་ན་དབར་རྱེད་བགོད་པ་ཟླ་བ་བཞིའི་འགངས་པར་འགྱུར་བས་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔད་པར་
བའོ། །དགོན་པ་པའི་འབྲལ་སྤང་གི་སྐབས་སུ་པཎ་ཆྱེན་གིས་ས་རང་བཏིང་བ་ལ་ྱེས་མྱེད་དུ་འཆང་བ་ཡང་
དཔད་དགོས་ཏྱེ་ས་རང་བཏིང་བའི་དགོན་པ་བས་ས་རང་ 
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༼༢༦༩༽ 
བཏིང་ཡོད་ཀི་མཚམས་ལས་ཕི་རོལ་དུ་ཞག་དྲུག་ལྟ་ཞོག མཚམས་ལས་འདས་པ་ན་དྱེའི་བིན་རླབས་རང་
འཇུག་འབྲལ་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་པར་སྱེམས་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་དགོན་པའམ་གཞན་
ཡིན་ཡང་རུང་དགྱེ་སློང་གཅིག་ནས་གསུམ་གི་བར་དགྱེ་འདུན་དུ་མ་ལོངས་པས་ས་རང་བཏིང་བའི་བར་ལ་
སྣམ་སྦྱར་མྱེད་པར་ཡང་གོང་ཁྱྱེར་སོགས་སུ་འགོ་བར་གནང་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ས་རང་གི་ཕན་ཡོན་འཆད་པ་ན། 
སྣམ་སྦྱར་མྱེད་པར་གོང་སོགས་འཇུག ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། མདོ་རྩ་ལས་ཀང་། ཆོས་གོས་ས་རང་མ་
བཏིང་བས་སྣམ་སྦྱར་མྱེད་པས་གར་ཡང་འགོ་བར་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་དྱེའི་ཤུགས་ལ་ས་རང་བཏིང་བས་
མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་སོགས་སུ་ཕིན་ཆོ་ག་པ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་ས་རང་བཏིང་བས་དགྱེ་འདུན་མཐའ་
དག་གི་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་འདས་ན་དྱེའི་བིན་རླབས་རང་འཇུག་འབྲལ་དུ་བཤད་པ་ཡིན་གིས། གང་ཟག་
ལ་དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་པས་དགོངས་འཚལ་ལོ། །མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ྱེ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ྱེ་འཁོར་ནི། གཙུག་
ལག་ཁང་ངམ། དགོན་གནས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་དྱེའི་ཕི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འདོམ་རྱེ་རྱེ་ཡིན་ལ། སིར་ནི་མི་
ངྱེས་སོ། །དགྱེ་སློང་དགོན་པ་བས་ཞག་དྲུག་གི་བར་དུ་རང་གི་ཆོས་གོས་བིན་རླབས་ཅན་དང་འབྲལ་པ་ 
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༼༢༧༠༽ 
ྱེས་མྱེད་དུ་གནང་ལ། དྱེ་ལས་ལྷག་པ་ལ་སིར་བཏང་བག་ཡངས་སུ་གནང་བ་མྱེད་ལ། དམིགས་བསལ་ལ་
ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་ཆོས་གོས་ཡོད་པའི་གནས་སུ་མ་སླྱེབ་པར་ཞག་དྲུག་ལས་
ལྷག་པར་འདས་པ་ལ་ཡང་ྱེས་མྱེད་དུ་གནང་ངོ་། །ཞག་གི་འབྲལ་བ་ལ་ནི་དྱེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་གཞག་མ་བཤད་ཅིང་། 
གནས་གཞན་དུ་ཕིན་ནས་གལ་ཏྱེ་རང་གི་ཆོས་གོས་ཡོད་པའི་གནས་སུ་མི་སླྱེབས་པར་ཤྱེས་ནས་འབྲལ་སྤང་
འབྱུང་དོགས་ན་རྒྱང་རིང་པོ་ནས་རང་གི་ཆོས་གོས་ཀི་བིན་རླབས་གོས་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་
སྔགས་ཚིག་གིས་ཕྱུང་ནས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེ་བཅངས་པས་འབྲལ་སྤང་མི་འབྱུང་སྟྱེ། མདོ་རྩར། གནས་
སུ་ཕིན་པར་མི་འགྱུར་ན་ཆོས་གོས་ཀི་ཕྱུང་སྟྱེ་གཞན་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་ཆོ་གའི་རྣམ་པའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་སོ། །དབར་གི་གོས་རས་ཆྱེན་གི་སྐབས་སུ་འདི་གནང་བའི་གྱེང་གཞི་ནི། དགྱེ་བསྱེན་མ་ས་ག་མི་
ཀུན་དགའ་རྭ་བར་དགྱེ་སློང་ཞིག་གིས་ལུས་ས་བ་མ་བས་པ་བབ་ཆོལ་དུ་ཆུར་ཞུགས་ནས་ཁྲུས་བས་པ་
མངགས་གཞུག་གཅིག་གིས་མཐོང་སྟྱེ་འཆར་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཁྲུས་བྱེད་པའི་ཚེ་དབར་གི་རས་ཆྱེན་དྱེ་གནང་
བ་ཡིན་ཏྱེ། ཚིག་ལྱེ་ལས། སོ་ཀའི་ཟླ་བ་ལྷག་མ་ལ། །ཁྲུས་དོན་ལུས་རབ་ས་བའི་ཕིར། །དབར་གོས་མིང་ཅན་
རས་ཆྱེན་གི། །ཆོས་གོས་བརྟུལ་ཤུགས་ 
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༼༢༧༡༽ 
གིས་བཟུང་། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེང་སང་འདུལ་བའི་གཞུང་ལ་མ་སྦྱང་པ་དག་གིས་རས་ཆྱེན་འདི་སྟོན་
པས་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་དབར་གི་ཆར་སོབ་བྱེད་དུ་གནང་བ་ཡིན་ཟྱེར་བ་ནི་རྒྱུས་མྱེད་ཀི་ཚོད་གཏམ་
མོ། །ཆར་སོབ་ཀི་གོས་མི་གནང་བ་ནི། དབར་གི་རིང་ལ་དབར་གནས་པ་ཁས་བླངས་ཏྱེ། དབར་མཚམས་ལ་
ཞུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཡིན་ནམ་སམ་མོ། །སྤང་ལྟུང་དྱེ་དག་ཕིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་ནི། ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་
རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཡོ་བད་ཀི་དངོས་པོ་དྱེ་དང་། ཕིར་བཅོས་མི་བྱེད་ཀི་བར་ལ་བླངས་པའི་ཡོ་བད་གཞན་ད་ལྟ་ཡོད་
བཞིན་པ་དག་ཀང་ཞག་གཅིག་གཞན་ལ་བཅོལ་བ་སོགས་ཀི་སྤངས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་ཡུལ་དགྱེ་སློང་
གཅིག་དང་གིས་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་བས་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལང་ནུས་ཏྱེ། ཚིག་ལྱེ་
ལས། སོམ་བརྩོན་དྱེ་དོན་ལ་མཁས་པ། །སྤང་བར་འོས་པ་སྤངས་ནས་ནི། །དྱེ་ནས་ལྟུང་དྱེ་ལས་ལང་ཕིར། །ནུབ་
ཀིས་ཆོད་ནས་བཤགས་པ་བ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །མངོན་མཚན་ཅན་དང་། ོ་ཚོང་གི་ལྟུང་བ་གིས་ལ་
བསྱེད་ཐོབ་ཀི་དངོས་པོ་དྱེ་དག་དང་། བིན་འཕོག་ལ་གང་ཕོགས་པའི་དངོས་པོ་དྱེ་བཤགས་པའི་གོང་དུ་རྩ་བ་
ནས་སྤང་དགོས་པར་བཤད་དོ། །འདིར་དཔོད་ལན་ལ་དོགས་པ་འདི་འབྱུང་སྟྱེ། ལྟུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ 
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༼༢༧༢༽ 
དངོས་པོ་ཞག་སྤངས་ནས། བཤགས་པ་བྱེད་པ་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་སུ། །བཤད་ཚེ་འབྲལ་བའི་སྤང་ལྟུང་ཕིར་
བཅོས་ལ། །འབྲལ་བའི་ཆོས་གོས་སྤང་ངམ་གཞན་ཞིག་སྤང་། གིས་པ་དགྱེ་སློང་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
སྤང་ལྟུང་ལ། ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་ཞག་འདས་པའི་སྤང་ལྟུང་དང་། ཆོས་གོས་ནམ་རྱེད་པའི་ི་མ་དྱེ་ལ་བིན་གིས་
མི་རློབས་པར་ཞག་འདས་པ་སོགས་ཀི་དང་། ས་རང་འབིན་སྔས་པའི་དང་། ས་རང་འབིན་པའི་དུས་སུ་
ཚོགས་པར་མི་བྱེད་པའི་དང་། རིན་པོ་ཆྱེ་སློང་བའི་སྤང་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི། དགྱེ་སློང་མས་
ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་ཞག་གཅིག་ལས་འདས་པར་འཆང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། གིས་པ་ནི། དགྱེ་སློང་
མ་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་ལྔ་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་མྱེད་པས་སླར་ཆོས་གོས་དྱེ་འབོར་བར་གྱུར་
པའི་ི་མ་དྱེ་ལ་བིན་གིས་མ་རླབས་པར། ཞག་ཕི་མའི་ས་རྱེང་ཤར་བའི་ལྟུང་བ་དང་། ི་མ་དང་པོ་ལ་བིན་གིས་
བརླབས་པའི་ཆོས་གོས་དྱེ་ཡང་སླར་ཟླ་བ་ཕྱེད་གི་དུས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་དགོས་པ་ལས་མ་བརླབ་ན་སྤང་
ལྟུང་བསྱེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་གི་དཔིད་ཟླ་ར་བའི་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་སྔ་རོལ་དུ་
ཆོམ་རྐུན་གིས་བཅོམ་པའི་སྐབས་མ་གཏོགས་པ་ས་རང་འབིན་པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། དགྱེ་འདུན་
མ་ས་རང་འབིན་པའི་དུས་སུ་དགྱེ་སློང་མ་ 
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༼༢༧༣༽ 
གང་ས་རང་དབྱུང་བ་ལ་ཚོགས་པར་མི་བྱེད་པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་སྤང་བའི་དངོས་པོ་ནི་རང་གི་སྐལ་
བ་ལ་ཐོབ་པའི་ས་རང་གི་རྱེད་པ་དྱེ་ཡིན་པར་སྱེམས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། དབར་ཁང་གི་དགོས་པའི་ཆྱེད་མ་ཡིན་པར་
དགྱེ་སློང་མས་དབིག་གམ་གསྱེར་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆྱེ་གཞན་ལས་བླངས་ཏྱེ་ལྱེན་པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་ཡིན་
ནོ། །གོས་ཟ་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི་གྱེགས་བམ་འབྲི་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆྱེད་དུ་རྱེད་པའི་གོས་ཟས་སུ་
བསྒྱུར་ཏྱེ་ཟ་བར་བ་བའི་ཕིར་འཇོག་ན་སྤང་ལྟུང་ངོ་། །གོས་ཀི་རྒྱུ་ཟ་བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། མལ་ཆའི་རྒྱུ་ཟ་བ་
ལས་གྱུར་པ་དང་། དབར་ཁང་གི་རྒྱུ་ཟ་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྤང་ལྟུང་གསུམ་ནི་རིམ་བཞིན་གོས་དང་མལ་ཆ་དང་། 
དབར་ཁང་གི་ཆྱེད་དུ་ཡོ་བད་གང་ཡང་རུང་བ་རྱེད་པ་ཟས་སུ་བསྒྱུར་ཏྱེ་ཟ་བའི་ཕིར་འཇོག་པ་ནི་སྤང་ལྟུང་དུ་
འགྱུར། ཟོས་ཟིན་པ་ིད་ལ་ནི་སྤང་བའི་དངོས་པོ་མྱེད་ཟིན་པས་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་བར་བཤད་དོ། །སྱེ་བོ་མང་
པོ་ལ་བསྔོས་པ་རང་ལ་བསྒྱུར་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་མ་བཞི་ཡན་ཆད་ལ་སོགས་པའི་གངས་སུ་བཅད་བ་
ལ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པའི་དངོས་པོ་དགྱེ་སློང་མ་རང་ིད་ལ་བསྒྱུར་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་
བཞིན་དགྱེ་འདུན་མ་སི་ལ་བསྔོས་པ་རང་ལ་བསྒྱུར་བའི་སྤང་ལྟུང་ཡང་བཞི་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་གངས་སུ་
བཅད་པ་མྱེད་པར་དགྱེ་འདུན་མ་སིའི་ཕིར་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པའི་དངོས་པོ་ 
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༼༢༧༤༽ 
དགྱེ་སློང་མ་རང་གཅིག་ིད་ལ་བསྒྱུར་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །བཅིང་པ་འགོལ་དུ་འཇུག་པའི་
སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་སློང་མས་ཆགས་ཡུལ་གི་སྱེ་བོ་དྱེ་ཚིག་ན་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་རང་དབང་བའི་སྤྲོག་མ་ལ་
སོགས་པ་རས་འཇུག་པའི་ཐུམ་བུ་དྱེའི་ཁ་འཆིང་དུ་འཇུག་ཅིང་ཡང་ཡང་འགོལ་དུ་འཇུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །གོས་ལི་བ་རྟྱེན་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། གོས་གང་ལིད་ཀི་ལི་བ་སང་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་
དང་། རིན་ཐང་གི་ལི་བ་ཀ་ཤ་པ་ནི་ི་ཤུ་ལ་སོགས་པ་རི་བ་དགྱེ་སློང་མས་བདག་གིར་བྱེད་པ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །གོས་
ཡང་བ་རྟྱེན་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། ཀ་ཤི་ཀའི་རས་ཕན་དང་། དར་ལ་དང་། དར་གོས་ལ་སོགས་བརིད་སང་གིས་པ་
ནས་ལྔ་བའི་བར་དགྱེ་སློང་མས་བདག་གིར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལྟུང་བྱེད་
འབའ་ཞིག་ལ་དགྱེ་སློང་ཕའི་དང་། མའི་ལྟུང་འབྱེད་འབའ་ཞིག་པ་གིས། དང་པོ་ལ་བཅུ་ཚན་དགུ་ཡོད་པ་ལས། 
བཅུ་ཚན་དང་པོ་ནི། རྫུན་སོན་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་དང་། །སོ་སྔོགས་བྱེད་དང་སྟོན་པ་དང་། །འདོན་དང་གནས་ངན་
ལྱེན་དང་ཆོས། །ཤྱེས་ངོར་བྱེད་དང་ཁྱད་དུ་སོད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་ལས། དང་པོ་ཤྱེས་བཞིན་དུ་རྫུན་
དུ་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། གཞུང་ལས་དྱེ་གིས་དང་། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་གྱུར་པ་
གིས་ལས་གཞན་པའི་རྫུན་དུ་སྨྲ་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་ 
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༼༢༧༥༽ 
པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི་ཕམ་པ་ལྷག་མ་སོམ་པོ་ྱེས་བས་དང་བཞི་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་དགྱེ་སློང་
གིས་རྫུན་སྨྲ་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །ཕམ་པར་གྱུར་པའི་རྫུན་ནི། རྫུན་སྨྲ་བའི་ཕམ་པ་ལྟ་
བུའོ། །དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་གྱུར་པའི་ནི་བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པ་དང་། གཞི་མྱེད་ཀི་ལྷག་མའོ། སོམ་པོར་
གྱུར་པའི་ནི། དགྱེ་འདུན་མཐུན་པ་དབྱེ་བའི་ཕིར་དགྱེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཆོས་སུ་དང་ཆོས་
ཆོས་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་རྫུན་གི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་སོ། །ྱེས་བས་སུ་གྱུར་པའི་རྫུན་ནི། གསོ་
སྦྱོང་གི་དུས་སུ་ཅི་འདི་ལ་ཁྱྱེད་ཡོངས་སུ་དག་གམ། ཞྱེས་ལན་གསུམ་དུ་དིས་པ་ལས་ཅང་མི་སྨྲ་བས་འདའ་
བར་བྱེད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་སོན་ནས་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སོན་ིད་བརོད་པར་འདོད་པས་
སོ། །འཇམ་པོས་ཀང་རུང་། རྩུབ་པོས་ཀང་རུང་ངོ་། །རུང་བ་མ་ཡིན་པར་བསམ་པ་གང་ཡང་རུང་བས་སྨྲས་
ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཡུལ་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་ཡན་ལག་མས་པ་དང་། རིགས་
རུས་སོགས་ཀི་སོན་གང་ཡང་རུང་བ་སྨྲ་བར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ཕ་མ་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་
ནི། ཕ་མ་བྱེད་འདོད་པས་ཆྱེ་གྱེ་མོས་ཅིག་ཟྱེར་རོ། །ཞྱེས་སྨྲས་ནའོ། །གལ་ཏྱེ་མིང་ནས་སོ། ཞྱེས་པས་བསྟན། 
ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ 
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༼༢༧༦༽ 
ཡུལ་དགྱེ་སློང་ཕན་ཚུན་མཐུན་པ་འབྱེད་པར་འདོད་པས་དགྱེ་སློང་མིང་འདི་ཞྱེས་བ་བས་དགྱེ་སློང་ཁྱོད་ལ་
བརོད་པར་མི་འོས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཟྱེར་རོ། །ཞྱེས་པའི་འབྱེད་བྱེད་ཀི་ཚིག་སྨྲ་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །སོ་
སྔོགས་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཤྱེས་གཙོའི་དགྱེ་སློང་གིས་ཀི་རྩོད་པ་ིད་དགྱེ་འདུན་གིས་ལྱེགས་པར་ཞི་
བར་བས་པ་ིད་ལའོ། །སོ་རོགས་སོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་ཕན་ཚུན་གི་རྩོད་པ་དགྱེ་སློང་
གཞན་དག་གིས་ལྱེགས་པར་ཞི་བར་བས་པ་ལ་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་ཀང་འདི་ནི་ལྱེགས་པར་མ་
བས་པའོ། །སོན་ཅན་ནོ་ཟྱེར་བས་སླར་ཡང་རྩོད་པ་དྱེ་སློང་བར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ཆོས་
སྟོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་ལའོ། །ཆོས་སོ། །ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་པའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་
སློང་གིས་ཁྱིམ་པ་མོ་ལ་སྱེས་པ་རིག་པ་མྱེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་
པར་སྟོན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །འདོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་། ཅིག་ཅར་
རམ་འཇུག་ཐོགས་སུ་སྟོན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་དང་ཡི་གྱེ་ཡང་འདོན་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་
སློང་གིས་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རོད་བག་གིས་ཆོས་འདོན་པའི་ཅ་ཅོ་ཆྱེན་པོ་བསྒྲགས་པའི་
བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གནས་ངན་ལྱེན་བརོད་པའི་ 
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༼༢༧༧༽ 
ལྟུང་བྱེད་ནི། ཤྱེས་གཙོ་བོ་ན་པ་པོ་མི་ཤྱེས་པ་ིད་དང་། བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་ིད་དག་དང་ལན་པ་ལའོ། 
སྨྲས་ནའོ། །ཕམ་པར་གྱུར་པ་དང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་དག་སོ་སོར་ཡང་རུང་། བསྡུས་པར་ཡང་རུང་ངོ་། །ཞྱེས་
པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་ལ་ཡུལ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པའི་
དྲུང་དུ་དྱེ་ལྟར་བྱུང་ངོ་ཞྱེས་སྨྲས་ཤིང་དོན་གོ་བར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །མི་ཆོས་བླ་མ་བརོད་
པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བདྱེན་པ་ིད་ནའོ། །བདྱེན་པ་མ་མཐོང་བ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་ལའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། 
ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཡུལ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་། རོགས་ཀང་བདྱེན་པ་མ་མཐོང་བ་ལ་དགོས་པ་
ཁྱད་པར་ཅན་མྱེད་བཞིན་དུ་རང་གིས་མི་ཆོས་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་བོ་ཞྱེས་བདྱེན་པར་སྨྲ་བར་བྱེད་
པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །བཀུར་བ་འདྱེབས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་འདུན་གི་ཟས་ཀི་རྱེད་པ་མ་ཡིན་
པ་དགྱེ་སློང་གིས་གང་ཟག་ལ་ལོག་པར་བསྔོས་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ིད་གཞན་ལ་ཡང་མིང་མ་སོས་
པར་བརོད་ན་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་འདུན་གི་བ་བ་བྱེད་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་དགྱེ་འདུན་གིས་
ཡོ་བད་ཅུང་ཟད་སྦྱིན་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་འདི་ལ་ཤྱེས་ངོར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །སིའི་རས་ཆུད་ 
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༼༢༧༨༽ 
སོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་བཀུར་བ་འདྱེབས་པར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བའོ། །ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། འདུལ་བ་དང་ལན་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་
གིས་འདུལ་བའི་བསླབ་བ་ཕ་བ་དག་ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་ངག་གི་རིག་བྱེད་ཀི་ལྟུང་བའོ། །བཅུ་ཚན་གིས་པ་ནི། 
ས་བོན་འཕ་བ་བསོ་བ་དང་། །ཁི་དང་འདིངས་དང་སྐྲོད་པ་དང་། །ཕིས་གནོན་འབྱུང་བ་འདྱེབས་པ་དང་། །རིམ་
པ་གིས་སུ་རྩིག་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་ལས། དང་པོ། ས་བོན་དང་སྱེ་བ་འཇིག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི་
ཤྱེས་གཙོའོ། །མ་མས་པ་ིད་ལའོ། །ས་བོན་དང་བྱེའུ་ཁ་ཐོན་པ་རུང་བར་མ་བས་པ་དག་གིའོ། །ཞྱེས་དང་། 
མས་པར་གྱུར་པ་ན་དངོས་གཞི་དག་གོ །མས་པར་བ་བའི་གངས་དག་གིའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། 
དགྱེ་སློང་གིས་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མྱེད་བཞིན་དུ་མྱེ་ལ་སོགས་པ་རུང་བར་མ་བས་པ་དག་གི་ས་བོན་དང་
མྱུ་གུ་རང་གིས་སམ་གཞན་འཇོམས་སུ་བཅུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །དྱེས་མཚོན་ནས་དགྱེ་སློང་
གིས་ལོན་ཤིང་བཅད་པར་མི་བ། ལོ་ཐོག་ར་བ་སོགས་མི་བ། ཤིང་འབྲས་མ་སིན་པ་དཀྲུག་པར་མི་བ་སྟྱེ་སོ་
སོའ་ིགངས་དང་མམ་པའི་ལྟུང་བྱེད་བསྱེད་དོ། །འཕ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བདག་དང་འབྲལ་བའི་དོན་གིས་ཐོས་
པར་འཕ་ཡང་རུང་། ཟུར་གི་ཞོགས་ 
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༼༢༧༩༽ 
འཕས་བྱེད་ཀང་རུང་ངོ་། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་འདུན་གི་བ་བ་བྱེད་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་དགྱེ་སློང་
གཞན་གིས་དངོས་སམ་ཟུར་གི་འཕ་བར་བྱེད་པའི་ལྟུང་བའོ། །བསོ་བ་རྣ་ལ་གཟོན་གི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགྱེ་སློང་
གིས་བསོ་བ་རྣ་ལ་གཟོན་ནའོ། །དྱེར་འདུན་པས་སོ། །གཞན་དུ་བརོད་པས་སོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། 
དགྱེ་འདུན་གི་ཕིར་བཅོས་ལ་འགོད་པའི་ཕིར་ལྟུང་བ་གྱེང་བ་ན་མི་ན་པར་ལན་གཞན་དུ་བརོད་པའི་བཅས་
པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གནས་མལ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ིད་རང་ངམ་
བསྐོས་པས་བླ་གབ་མྱེད་པར་བཞག་པ་བས་པ་ལྟ་བུ་ནི་བྱེད་པ་པོ་དག་ཡིན་ནོ། །མཐའ་ཐུག་ན་དངོས་
གཞིའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་འདུན་གིས་ལོངས་སད་པའི་ཁི་དང་ཁིའུ་དང་། སྟན་ནང་ཚང་ཅན་
དང་། སྔས་ལ་སོགས་པའི་གནས་མལ་དགྱེ་སློང་ལས་བྱེད་པ་པོས་བླ་གབ་མྱེད་པའི་གནས་སུ་བཞག་སྟྱེ། རླན་
དང་ི་མ་ལ་སོགས་པས་ཆུད་བཟོས་པར་བས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གདིང་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་
བྱེད་ནི། དགྱེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ིད་དང་། རོ་བ་དང་། བྱེ་མའི་གཞི་ིད་ལ་སོགས་པའི་བདག་ིད་མ་
ཡིན་པ་ིད་དང་། དྱེ་ལྟ་བུའི་ྱེས་དམིགས་ཡོད་པ་ིད་ཀི་ས་གཞིར་རང་དང་བསྐོས་པས་གདིང་བ་བས་པས་
ིད་ལྟ་བུ་ནི་བྱེད་པ་པོ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་འདུན་ 
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༼༢༨༠༽ 
བཞུགས་པའི་གནས་སུ་རྩ་དང་ལོ་མའི་ཚོགས་དགྱེ་སློང་ལས་བྱེད་པ་པོས་དང་པོར་བཏིང་སྟྱེ་སླར་མ་བསྡུས་
པར་རང་དགར་འཇོག་པར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །སྐྲོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལ་གནོད་
པ་དང་། དགྱེ་འདུན་འཁྲུག་པ་སྱེ་བ་ྱེ་བར་ཞི་བར་མི་འགྱུར་བའི་གྱེན་པོར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནའོ། །སྐྲོད་པ་
ལའོ། །གཞན་གིས་ཀང་ངོ་། །གཞན་གི་རྱེས་སུ་འཇུག་པས་ཀང་ངོ་། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། གནོད་པ་
དང་འཁྲུག་པ་ཞི་བའི་དགོས་པ་མྱེད་པར་དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་བསམ་པས་དྱེ་གཙུག་
ལག་ཁང་ནས་སྐྲོད་པའི་ལྟུང་བའོ། །ཕིས་གནོན་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ན་བ་དང་འཇིགས་པའི་དབང་མ་
གཏོགས་པར་ཡིས་གནོན་བྱེད་པ་ལའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། ན་བ་དང་འཇིགས་པ་བྱུང་བའི་དགོས་
སྐབས་མ་གཏོགས་པར་དགྱེ་སློང་གཞན་དགྱེ་སློང་རང་གི་ལུས་ཀིས་བརིས་ཤིང་གནོད་པར་བྱེད་པའི་ལྟུང་
བའོ། །རྩ་བ་འབྱུང་བ་ལ་འདུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགྱེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟྱེང་གི་ཐོག་ིད་ནི་བྱེད་པ་
པོའ།ོ །ཞྱེས་དང་། གནོན་པ་ལའོ། །ཤྱེས་གཙོའོ། །ཞྱེས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་དུ་
དགྱེ་སློང་གི་ལུས་ཀི་ལིད་ཀིས་ཁི་རྐང་གནོན་པར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །སོག་ཆགས་དང་
བཅས་པ་ལ་སོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། མདོ་ལས། ། 
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༼༢༨༡༽ 
འདྱེབས་པ་དང་། ཞྱེས་དང་། འདིར་རང་སོད་པའི་དོན་ིད་དྱེ་ལས་གཞན་ལའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། 
དགྱེ་སློང་གིས་གཞན་དོན་དུ་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་དང་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ལ་དྱེར་ཤྱེས་བཞིན་
དུ་ལོངས་སོད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །རིམ་པ་ལྷག་པར་རྩིག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཕ་གུའི་རིམ་པ་
གསུམ་ལས་ལྷག་པར་རྩིག་པར་བས་པ་ལའོ། །གཞན་གིས་ཀང་ངོ་། །ི་མ་དྱེ་ལའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་
ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཆར་ཆུས་འཇིགས་པ་ཡོད་པའི་ཚེ། ཆར་ཆུ་སོབས་པའི་གཡོགས་མ་བས་པར་ི་མ་གཅིག་
ལ་ཕ་གུ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་བརྩིགས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་ནི། མ་
བསྐོས་ི་མ་ནུབ་པ་དང་། །ཟས་དང་ཆོས་གོས་གིས་དག་དང་། །དོན་མཐུན་གྲུ་དང་དབྱེན་པ་གིས། །དགྱེ་
སློང་མ་ཡིས་སྦྱོར་བཅུག་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་ལས། །དང་པོ་མ་བསྐོས་པར་སྟོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 
མ་བསྐོས་པ་དགྱེ་སློང་མ་ལ་སྟོན་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་གིས་དགྱེ་སློང་མའི་
སྟོན་པར་མ་བསྐོས་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་སྟོན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ི་མ་
ནུབ་ནས་སྟོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཤྱེས་གཙོའོ། །ི་མ་ནུབ་པ་ིད་ལའོ། །མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་ཆོས་སྟོན་པ་མ་
གཏོགས་པར་དགྱེ་སློང་མ་ལ་སྟོན་ནའོ། །ཞྱེས་ 
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༼༢༨༢༽ 
པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགག་དབྱེ་བས་པའི་མཚན་མོ་ལྟ་བུ་མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་ཆོས་སྟན་པའི་སྐབས་མ་
གཏོགས་པར་དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་མ་ལ་ི་མ་ནུབ་རྱེས་སུ་དྱེར་ཤྱེས་བཞིན་དུ་ཆོས་སྟོན་པའི་བཅས་པའི་
ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །མདོ་རྩར། ི་མ་ནུབ་ཀི་བར་དུ་སྟོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །གསུངས་པས་དགོངས་པ་བླང་དགོས་
སོ། །ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་སྟོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགྱེ་སློང་དྱེ་ལྟར་གྱུར་པ་མིན་པ་ལ་ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་
གི་ཕིར་དགྱེ་སློང་མ་ལ་སྟོན་ཏོ། །ཞྱེས་སྨྲ་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་སྟོན་པའི་དགྱེ་
སློང་རྣམ་པར་དག་པས་ཟས་ཀི་ཆྱེད་དུ་མ་ཡིན་པར་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་འདི་ནི་ཟས་ཅུང་ཟད་
ཙམ་གི་ཕིར་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །ཞྱེས་བཀུར་བ་འདྱེབས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གོས་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་
ནི། ཤྱེས་གཙོའོ། །དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ིད་ལའོ། །གོས་བྱེད་ནའོ། ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་
སློང་གིས་དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པ་ཤྱེས་བཞིན་དུ་དྱེའི་ཆོས་གོས་ད་བ་དང་ཚེམ་པར་བྱེད་པའི་
བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གོས་སྦྱིན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། གོས་སྦྱིན་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་
སློང་གིས་དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་ཤཤྱེས་བཞིན་དུ་གོས་སྦྱིན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བའོ། །དགྱེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ 
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༼༢༨༣༽ 
ལམ་དུ་འགོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ལམ་ིད་དུ་འགོ་ན་ཐབས་ཅིག་ཏུ་ཞུགས་ཤིང་ཐ་མི་
དད་པར་འགོ་བ་ིད་མ་གཏོགས་པར་དགྱེ་སློང་མ་གཅིག་དང་ཡང་ལམ་ལས་འདའ་ཞིང་འགོ་ནའོ། །རྒྱང་གགས་
རྱེ་རྱེའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། འཇིགས་ྱེན་གི་དགོས་པ་མྱེད་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་གང་དགྱེ་སློང་མ་དང་
ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་རྒྱང་གགས་ཚུན་འགོ་བར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །རྒྱང་གགས་ཕྱེད་རྱེར་འགོ་
ན་ྱེས་བས་འབྱུང་ངོ་། །དགྱེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཁྲུར་འཇུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། འགམ་གིས་འཇིགས་པ་དང་
བཅས་པ་ིད་མ་གཏོགས་པར་འཐམས་ནས་ཅིག་ཅར་གྲུ་གཅིག་གི་ལམ་ལས་འདའ་ཞིང་འགོ་ནའོ། །ཞྱེས་པས་
བསྟན། ངོ་བོ་ནི། ཆུ་འགམ་ཕན་ཚུན་ལ་འཇིགས་པ་ཡོད་པའི་སྐབས་མ་གཏོགས་དགྱེ་སློང་གང་དགྱེ་སློང་མ་
དང་ལྷན་ཅིག་གྲུར་ཞུགས་ནས་ཆུ་བོའ་ིགཞུང་ལ་རྒྱང་གགས་ཚུན་འགོ་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ཆུ་
བོའ་ིཐད་ཀར་ཕ་རོལ་དུ་འགོ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །དབྱེན་པ་སབས་ཡོད་ན་འདུག་པ་དང་འགྱེང་བའི་ལྟུང་བྱེད་
གིས་ནི། བུད་མྱེད་གཅིག་པོ་ིད་དང་། སྱེ་བོའ་ིརྒྱུ་འགྲུལ་མྱེད་པ་ིད་ཀི་ཕོགས་དབྱེན་པ་ིད་དང་། སབས་
དང་བཅས་པ་ིད་དང་། བར་འདོམ་གང་ིད་ནི་བྱེད་པ་པོ་དག་ཡིན་ནོ། །འདུག་པ་ལའོ། །ཞྱེས་དང་། དགྱེ་སློང་
མ་དང་ངོ་། །འགྱེང་བ་ལའོ། །ཞྱེས་ 
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༼༢༨༤༽ 
པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། རིམ་བཞིན་སྱེ་བོའ་ིརྒྱུ་འགྲུལ་མྱེད་པའི་ཕོགས་དབྱེན་པ་དང་། རྩིག་པ་སོགས་ཀི་སབས་
དང་བཅས་པ་ིད་དུ་དགྱེ་སློང་གང་བུད་མྱེད་དང་བར་འདོམ་གང་ཡོད་སར་ལྷ་ཅིག་ཏུ་ས་ལ་འདུག་པ་དང་། དྱེར་
དགྱེ་སློང་གང་དགྱེ་སློང་མ་དང་བར་འདོམ་གང་ཡོད་སར་ལྷན་ཅིག་འགྱེང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བའོ། །དགྱེ་སློང་མས་ཟས་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཤྱེས་གཙོ་བོའ།ོ །དགྱེ་སློང་མས་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པ་
ིད་ལའོ། །ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་དག་གིས་སོ། །ཞྱེས་དང་། ཟོས་ནའོ། །དྱེ་ནི་མིད་ན་དྱེའོ། །ཞྱེས་
པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གང་རང་ལ་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མྱེད་བཞིན་དུ་
དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པས་སྦྱིན་བདག་གི་རྩར་དགྱེ་སློང་གི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་ནས་ཟས་སྦྱོར་དུ་བཅུག་སྟྱེ་
ཟོས་ཤིང་མགུལ་དུ་མིད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །བཅུ་ཚན་བཞི་པ་ནི། ཡང་ཡང་དང་ནི་འདུག་ནས་
ཅིག ཕྱེ་དང་བཅའ་དང་སྟོབ་པ་དང་། །འདུས་དང་དུས་མིན་སོག་འཇོག་དང་། ཁ་ནས་མིད་དང་གསོད་པ་
ིད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་ལས། དང་པོ་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཅིག་ཅར་དུ་ཡང་རུང་། ཕིས་ཀང་
རུང་སྟྱེ་གོས་ཀི་རྱེད་པ་མྱེད་པའི་མགོན་དུ་བོས་པ་གིས་པ་རྱེད་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། ཟོས་ན་དངོས་
གཞིའོ། །ཞྱེས་པས་ 
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༼༢༨༥༽ 
བསྟན། ངོ་བོ་ནི། ན་བ་དང་ལས་བྱེད་པ་དང་། ལམ་དུ་འོང་བ་དང་། མུ་གྱེའི་སྐབས་མ་ཡིན་པར་ི་མ་གཅིག་གི་
ནང་དུ་དགྱེ་སློང་གིས་ཁྱིམ་པ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཁ་ཟས་ཀི་བསོད་སོམ་གིས་གཅིག་ཅར་རམ་སྔ་ཕིར་རྱེད་
ཀང་རུང་། ཡང་ཡང་ལོངས་སོད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །འདུག་གནས་སུ་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཆོས་
འདི་བ་མ་ཡིན་པ་བདག་པོ་ཁྱིམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡ་མཚན་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པའི་འདུག་གནས་སོ། །མི་
ན་བ་ལའོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེས་ཟོས་ན་ཟོས་པ་ལ་དངོས་གཞིའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། མུ་སྟྱེགས་པའི་རབ་
བྱུང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་པའི་གནས་སུ་དགྱེ་སློང་ནད་པ་མ་ཡིན་པས་ཞག་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་གནས་ཏྱེ་ཁ་ཟས་ལ་
ལོངས་སོད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ལྷུང་བཟྱེད་ཕྱེད་དོ་གསུམ་ཙམ་ལས་ལྷག་པར་ལྱེན་པའི་ལྟུང་བྱེད་
ནི། སྟོབ་པའི་འོ། ཡོངས་སུ་མ་སྤགས་པར་རོ། །ཞྱེས་པ་ནས་ཟོས་པ་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེར། ཅི་བདྱེར་
སྟོབས་པ་མ་ཡིན་པར། །དགྱེ་སློང་ཕྱེ་དང་འཁུར་བ་ཡིས། །གང་བའི་ལྷུང་བཟྱེད་གིས་གསུམ་ལས། །ལྷག་པར་
ལྱེན་ན་ལྟུང་བྱེད་ཡིན། ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། ཁྱིམ་པ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་དགྱེ་སློང་གིས་དུས་གཅིག་ཏུ་
ལྷུང་བཟྱེད་གིས་སམ་གསུམ་ཁྱེངས་པ་ལས་ལྷག་པའི་ཕྱེ་དང་འཁུར་བ་བླངས་ནས་ལོངས་ 
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༼༢༨༦༽ 
སད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །སྤང་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། མདོ་ལས། བཅའ་དང་ཞྱེས་དང་། གཞུར་
འདིར་ཤྱེས་གཙོ་བོའ།ོ །སྤངས་པ་ིད་དང་ལྷག་པོར་མ་བས་པ་ིད་དག་གོ །ཟོས་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་
བོ་ནི། ན་བ་ལ་སོགས་པའི་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བ་དང་བཅའ་བ་དུས་སུ་རུང་བ་ལོངས་སད་ཚར་ནས་མི་ཟ་བའི་
བསམ་པས་སྤངས་པ་ལྷག་པོར་གི་ཆོ་ག་མ་བས་པར་དགྱེ་སློང་དྱེས་ལོངས་སད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བའོ། །དུས་རུང་གི་ཟ་བ་ལྔ་དང་བཅའ་བ་ལྔ་ནི། ཚིག་ལྱེ་ལས། སྣ་ཚོགས་ཆན་དང་ཟན་དང་ཤཤ །ཕྱེ་དང་འཁུར་
བ་ཟ་བ་སྟྱེ། །རྩ་བ་སོང་པོ་མྱེ་ཏོག་འབྲས། །ལོ་མ་ཡང་ནི་བཅའ་བ་ལྔ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཀ་ར་དང་བུ་
རམ་ནི་སིར་བཅའ་བ་ཡིན་ཀང་དུས་རུང་གི་བཅའ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །སྤངས་པ་སྟོབ་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོབ་
ནའོ། །དགྱེ་སློང་ལའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་སྤངས་པའི་ཟས་ལྷག་བོར་གི་ཆོ་ག་མ་
བས་པར་དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་དྱེ་ལ་སྟོབ་པར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་
ལྟུང་བྱེད་ནི། ཤྱེས་གཙོའོ། །སོ་སོར་ངྱེས་པའི་ཟས་ཀི་གནས་ཅན་དག་ལས་གཞན་པའི་དགྱེ་སློང་དགྱེ་འདུན་དུ་
གྱུར་པ་མཚམས་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་དག་གི་ཟན་ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པ་ིད་ལའོ། །ལྷན་ཅིག་པའི་འོ། །ཞྱེས་པས་
བསྟན། ངོ་བོ་ 
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༼༢༨༧༽ 
ནི། མཚམས་ནང་ཅིག་ཏུ་དགྱེ་འདུན་སི་དང་བསམ་པ་མི་མཐུན་པས་དགྱེ་སློང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་འདུན་
སི་ལས་ལོགས་སུ་འདུས་ནས་ཁ་ཟས་ལ་ལོངས་སོད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་
བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། རང་གིང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་ནས་ས་རྱེང་འཆར་བའི་བར་དུ་ནི་དུས་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ིད་ལ་ཤྱེས་
གཙོའོ། །ཟ་བར་བྱེ་བ་དང་། བཅའ་བར་བ་བ་ཟོས་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། སུམ་བརྒྱ་བར། རང་གིང་ས་རྱེང་དང་པོ་
སོགས་བཟུང་ནས། ི་མ་ཕྱེད་བར་འདིར་ནི་དུས་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ཡོལ་གང་ཞིག་དུས་རུང་ཟ་བྱེད་དྱེ། །ྱེས་བས་
ལགས་ཀི་གོང་དུའི་ཟས་རྣམས་ཟ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་
རང་གིང་གི་ི་མ་ཕྱེད་ཡོལ་ནས་ས་རྱེང་མ་ཤར་གི་བར་དུ་དུས་རུང་གི་ཟས་ལ་ལོངས་སོད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བའོ། །གསོག་འཇོག་བས་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྔ་དོ་བའི་ཟས་བིན་ལྱེན་བས་པ་ཕི་དོ་བའི་ཟས་སུ་
དང་། དྱེ་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུ་ནི་གསོག་འཇོག་བས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། སན་རྣམ་
པ་བཞི་གང་རུང་བིན་རླབས་ཀི་མཐའ་འམ་ལོངས་སོད་ཀི་མཐའ་གཞིག་ནས་གསོག་འཇོག་བས་པ་དགྱེ་སློང་
གིས་ཟ་བར་བྱེད་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །བིན་ལྱེན་མ་བས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཤྱེས་གཙོའོ། ། 
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༼༢༨༨༽ 
བིན་ལྱེན་མ་སྟབ་པ་ིད་ལའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་སན་རྣམ་པ་བཞི་གང་ཡང་རུང་བ་
བིན་ལྱེན་མ་བས་པར་ཟོས་ཤིང་མགུལ་བ་ནས་མིད་དྱེ་ལོངས་སོད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ཟས་
གསོད་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། འོ་མ་དང་ཞོ་དང་། མར་དང་། ་ཤ་དང་། ཤ་སྐམ་ལྟ་བུ་ནི་ཟས་བསོད་པ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་པ་ནས། རང་གིས་བླང་སྟྱེ་ཟོས་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཁྱིམ་པ་ྱེ་དུ་མ་
ཡིན་པ་ལ་ཟས་བཟང་པོ་བསླངས་ནས་ལོངས་སོད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གཞན་སློང་དུ་བཅུག་པ་ལ་
ནི་ྱེས་བས་འབྱུང་ངོ་། །བཅུ་ཚན་ལྔ་པ་ནི། སོག་ཆགས་བཅས་དང་ལ་སར་འདུག །འགྱེང་དང་གཅྱེར་བུར་
དམག་དང་ནི། །ཞག་གིས་བཤམ་དཀྲུག་འགོ་བ་དང་། །བརྱེག་དང་ཟས་དང་གནས་ངན་ལྱེན། ཞྱེས་གསུངས་
པ་ལྟར་བཅུ་ལས། དང་པོ་རང་དོན་དུ་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་སོགས་ལ་ལོངས་སོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 
རང་སོད་པའི་དོན་ིད་ལ་འཇུག་པ་དང་། འཇུག་ཏུ་འཇུག་པ་དག་ལའོ། །ཤྱེས་གཙོའོ། སོག་ཆགས་དང་བཅས་
པ་ིད་ལའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་རང་དོན་དུ་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་དང་རྩ་
སོགས་ལ་ལོངས་སོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་དྱེ་ལ་སོད་དུ་འཇུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ལ་པོ་བྱེད་
པར་བཤོམས་ 
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༼༢༨༩༽ 
པའི་ཁྱིམ་ན་འདུག་པའི་དང་། དྱེ་ན་འགྱེང་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བཞུགས་པའམ། ཕོགས་པའོ། །འཁིག་པའོ། །སྱེས་
པ་དང་བུད་མྱེད་ལའོ། །ཞྱེས་པ་ནས། མངོན་སུམ་དུ་བརྣག་པས་འདུག་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། དབྱེན་པར་བརྣག་
པས་འགྱེང་པའོ། །སབས་ཡོད་པར་རོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། རིམ་བཞིན་ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་ལ་པོ་བྱེད་པར་
བཞུགས་པའམ། ཕོགས་པའི་ནང་ན་དགྱེ་སློང་འདུག་པའི་དང་། དྱེ་ན་དགྱེ་སློང་འགྱེང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་
ཐོ་བའོ། །གཅྱེར་བུ་བ་ལ་ཟས་སྦྱིན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཕོ་ཡང་རུང་མོ་ཡང་རུང་བ་ལའོ། །ྱེ་དུ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་
བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། ནད་པ་མ་གཏོགས་སོ། །རྟགས་འདི་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་མྱེད་པ་གཅྱེར་བུའོ། །ཞྱེས་པ་
ནས། རང་གིས་སྦྱིན་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ྱེ་དུ་སོགས་དམིགས་བསལ་མ་
གཏོགས་པ་ཆོས་འདི་བའི་རྟགས་དང་མི་ལན་པའི་གཅྱེར་བུ་བ་ཕོ་མོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཟ་བ་དང་བཅའ་བ་རུང་
བ་དག་རང་གིས་སྦྱིན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །དམག་ལ་བལྟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། གཡུལ་ལ་མངོན་པར་
དགའ་བའི་དམག་ལ་བལྟ་བའི་དོན་ིད་ཀིས་སོ། །ཞྱེས་པ་ནས། འཕགས་པའི་ྱེ་འཁོར་གི་མཐའ་ལས་འདས་ཏྱེ་
མཐོང་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀིས་བཀུག་པ་དང་། འཇིགས་པའི་དབང་གིས་མ་
ཡིན་པར།  
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༼༢༩༠༽ 
དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་འདུན་གི་མཚམས་ཀི་ྱེ་འཁོར་ལས་འདས་ཏྱེ་དམག་གི་ཚོགས་ལ་བལྟ་བའི་བཅས་པའི་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བའོ། །དམག་གི་ནང་ན་གནས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དྱེ་དག་མྱེད་པར་དྱེར་ིན་མཚན་གིས་ལས་ལྷག་
པར་འདུག་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མྱེད་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་གིས་དམག་གི་
ནང་དུ་ཞག་གིས་ལས་ལྷག་པར་འདུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །བཤམས་པ་དཀྲུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 
དཔུང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ནི་བྱེད་པ་པོ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པ་ནས། རྱེག་པ་དང་བཤམས་པ་དཀྲུག་པ་དང་། བལྟ་
བའི་ཕིར་འཕགས་ཤིང་ྱེ་འཁོར་གི་མཐའ་ལས་འདས་ཏྱེ་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་ནི་དངོས་དག་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པས་
བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་དམག་གི་ནང་དུ་ཕིན་ཏྱེ་གོ་ཆ་དང་དཔུང་གི་ཚོགས་བལྟ་ཞིང་གོ་བཤམས་པ་
རྣམས་གཞན་དང་གཞན་དུ་དཀྲུག་པར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །བརྱེག་པ་དང་བརྱེག་པར་བཟས་
པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། རོག་པ་ཅན་གི་སྱེམས་ིད་ཀིས་དགྱེ་སློང་ཕ་རོལ་ལ་ལུས་སམ། དྱེས་འཕངས་པའམ། དྱེ་
དང་འགྱེལ་བ་དག་གང་ཡང་རུང་བ་མཐའ་ན་རྐང་པའི་མཐྱེ་བོའམ་ཡུངས་ཀར་རམ་རྩ་དག་གིས་བརྱེག་
ནའོ། །ཞྱེས་དང་། བརྱེག་པར་ཟས་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཡུལ་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་
གནོད་ 
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༼༢༩༡༽ 
པའི་བསམ་པས་ལུས་སམ་ལག་པའམ་དབྱུག་པ་ལ་སོགས་པས་བརྱེག་པའི་དང་། དྱེ་དག་གིས་བརྱེག་པར་
བརྩོམ་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གནས་ངན་ལྱེན་བཅབ་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། 
དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་དག་བཅབ་ནའོ། །ཞྱེས་དང་། ིན་མཚན་གི་མཐར་རོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་
སློང་གིས་གོགས་དགྱེ་སློང་གཞན་ཕམ་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་གང་རུང་གི་ལྟུང་བས་གོས་པར་ཤྱེས་བཞིན་
དུ་དགོས་བྱེད་ཁྱད་པར་ཅན་མྱེད་པར་ིན་ཞག་གཅིག་གསང་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ལྟུང་བ་གཞན་
བྱུང་བ་གསང་ན་ྱེས་བས་ཡིན་ནོ། །བཅུ་ཚན་དྲུག་པ་ནི། བདྱེ་དང་མྱེ་དང་འདུན་པ་དང་། །བསྱེན་པར་མ་
རོགས་ཆོས་དང་སྨྲ། །དགྱེ་ཚུལ་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་དང་། །རིན་པོ་ཆྱེ་དང་ཚ་བའི་དུས། ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
བཅུ་ལས། དང་པོ་ཟན་གཅོད་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ནད་ཀི་གྱེན་པོའ་ིདོན་ིད་མ་གཏོགས་པར་ཆྱེད་དུ་
བསམ་སྟྱེ། སྦྱིན་པ་པོ་ཁྱིམ་པའི་ཟན་གཅོད་དུ་བཅུག་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་གོགས་
དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་བསམ་པས་དྱེའི་དུས་རུང་གི་ཟས་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བའོ། །མྱེ་ལ་རྱེག་པའི་ལྟུང་ཕྱེད་ནི། སྱེང་གྱེ་ལ་རྱེག་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་པ་ནས་རྩྱེ་བ་ིད་ནའོ། །ཞྱེས་དང་།  
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༼༢༩༢༽ 
དུས་བིན་གིས་མ་རླབས་པའི་དགྱེ་སློང་ན་བའི་དབང་ིད་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྱེག་ནའོ། །རང་ངམ་བསོ་
བས་སོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། ཆོས་ལན་གི་བ་བའི་ཆྱེད་དུ་མ་ཡིན་པར་དགྱེ་སློང་གིས་མྱེ་ལ་རྱེག་ཅིང་
རོད་བག་གི་རྩྱེ་བར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་དྱེ་ལྟར་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། དཀོན་
མཆོག་གསུམ་དང་མཁན་པོ་དང་། སློབ་དཔོན་གི་བ་བ་དང་། རང་གི་ལྷུང་བཟྱེད་དང་། ཆོས་གོས་ཀི་ལས་བ་
བའི་དུས་དང་། དགྱེ་སློང་ནད་པའི་དོན་དུ་མྱེ་ལ་རྱེག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །བདུན་པ་ཕིར་བསྒྱུར་གི་ལྟུང་བྱེད་
ནི། དགྱེ་སློང་གི་དོན་གི་ཆྱེད་ཀི་ལས་བས་པ་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་བ་ཕིར་བསྒྱུར་བའི་ཕིར་སྨྲ་ནའོ། །ཞྱེས་པས་
བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་དང་པོར་དགྱེ་འདུན་ལ་ལས་ལ་མི་མཐུན་པ་མྱེད་པའི་འདུན་པ་ཕུལ་རྱེས་སུ་
སླར་འདུན་པ་ཕིར་ལོག་པར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ལ་
བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་གཅིག་ཏུ་མཚན་མོ་གསུམ་པ་ལ་ལ་
ནའོ། །མཐར་རོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། ན་བ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་ཆྱེད་ཁྱད་པར་ཅན་མྱེད་བཞིན་དུ་
དགྱེ་སློང་གིས་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་མཚམས་ཆུང་གི་གནས་གཅིག་ཏུ་ནུབ་གིས་ལས་ལྷག་པར་ལ་
བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་ 



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   293 

༼༢༩༣༽ 
བའོ། །སིག་ལྟ་མི་གཏོང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། མདོ་ལས་ཆོས་དང་། ཞྱེས་དང་། འདིར། ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལན་འདས་
ཀིས་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དྱེ་དག་བསྟྱེན་ཀང་བར་དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་
ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཆོས་བསྟན་པ་བདག་གིས་ཤྱེས་སོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པར་འཇུག་པའི་
ཚིག་མི་གཏོང་བ་ལའོ། །དྱེ་ལ་གསོལ་བས་སད་པ་ིད་བས་ཏྱེ་དྱེའི་འོག་ཏུའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་
སློང་གང་སྟོན་པས་གསུངས་པའི་ཆོས་ལ་ཡིད་མི་ཆྱེས་པའི་སིག་ལྟ་སྱེས་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་ཟློག་བྱེད་ཀི་རྱེན་
ལྔས་ཟློག་པའི་མཐའ་ལ་མི་གཏོང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །སྤངས་པའི་རྱེས་སུ་ཕོགས་པའི་ལྟུང་བྱེད་
ནི། མདོ་ལས། སྨྲ་དང་། ཞྱེས་དང་། འདིར་ཤིས་གཙོའོ། །དྱེ་སྐད་སྨྲ་བས་སྤངས་པ་ཕིར་བཅོས་པ་ིད་མ་བས་
པའི་དགྱེ་སློང་ལའོ། །ལུང་འབོག་པ་དང་། ཞྱེས་པ་ནས། གནས་སུ་ལྷན་ཅིག་ལ་ནའོ། །མཐར་རོ། །མཚན་མོའ་ི
འོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གང་དགྱེ་འདུན་གི་གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་དང་སོད་ལམ་
མཐུན་པར་བྱེད་ཅིང་མཚན་གང་གཅིག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལ་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་
དྱེ་ན་བའི་སྐབས་དང་སིག་ལྟ་དང་བྲལ་བའི་ཆྱེད་དུ་ལུང་འབོག་པ་སོགས་དང་། སོད་ལམ་མཐུན་ 
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༼༢༩༤༽ 
པར་བྱེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །དགྱེ་ཚུལ་བསིལ་བ་བསྡུད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཚིག་དྱེ་ིད་ལ་ཞུགས་པ་མི་
གཏོད་ན་དགྱེ་ཚུལ་བསིལ་བ་བའོ། །ཞྱེས་པས་དགྱེ་ཚུལ་བསིལ་བ་ཙམ་བསྟན། དྱེ་སྡུད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 
སྤངས་པའི་རྱེས་སུ་ཕོགས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དྱེ་གནས་དབྱུང་ཕོག་པ་པོ་དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་ཚུལ་
གི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྦྱར་ཆོག་པར་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་གསུངས་སོ། །ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་འདུན་
གི་གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་དགྱེ་ཚུལ་དང་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་གང་ལྷན་ཅིག་གནས་ཏྱེ་སོད་ལམ་
མཐུན་པར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གོས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་གོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྔོན་པོའམ། 
དམར་པོའམ། ངུར་སྨྲིག་གིས་ཁ་མ་སྒྱུར་བར་རང་གི་གོས་ཞྱེས་པ་ནས། ཡོངས་སུ་ལོངས་སོད་ནའོ། །ཞྱེས་
པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། རུང་བའི་ཚོན་གསུམ་གང་རུང་གིས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གོས་གཞན་གི་གཡོགས་མྱེད་
པར་དགྱེ་སློང་གིས་ལུས་ལ་གོན་པར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ཚོན་ཆྱེན་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་གིས་
ཁ་བསྒྱུར་བ་ནི་གོན་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་ཏྱེ། ལུང་ལས། དགྱེ་སློང་དག་ཁ་དོག་ཆྱེན་པོ་བརྒྱད་པོ་ལི་ཁི་དང་། 
མཐིང་ཤཤིང་དང་། རྒྱ་སགས་དང་། མཚལ་དང་། གུར་གུམ་དང་། བཙོད་དང་། རྨ་ཤིང་རྩི་དང་། ལྱེབ་རན་རྩི་སྟྱེ་
བརྒྱད་མ་གཏོགས་པ་ 
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༼༢༩༥༽ 
ངུར་སྨྲིག་གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བར་བའོ། །ཞྱེས་དང་། མདོ་རྩར་ཡང་། ཁ་དོག་ཆྱེན་པོར་ཁ་སྒྱུར་
བའི་གོས་བསྟྱེན་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་རྱེག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། རིན་པོ་ཆྱེ་རང་གི་
མིན་པ་དང་། དྱེར་སོས་པ་ལ་རྱེག་གམ་རྱེག་ཏུ་བཅུག་ན་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནི་གཡུལ་དུ་གཅད་པའི་མཚོན་
ཆ་དང་། རོལ་མོར་བཅས་པའི་ལག་ཆའོ། །དགོས་པའི་ཕིར་རུང་བ་ིད་དུ་གྱུར་པ་ནི་དངོས་གཞིའོ། །ཞྱེས་པས་
བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་རང་གི་མ་ཡིན་པའི་ནོར་བུ་ལ་སོགས་པ་མིག་ཕུག་པ་རིན་པོ་ཆྱེར་ཇུང་པ་
དང་། མིག་མ་ཕུག་པ་དང་། རིན་པོ་ཆྱེར་སོས་པ་ལྕུག་མ་སོགས་དང་། མཚོན་ཆ་དང་། རོལ་ཆ་ཡན་ལག་མ་
མས་པ་ལ་ཆགས་ཞྱེན་གིས་རྱེག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འོ། །མིག་མ་ཕུག་པའི་རིན་པོ་ཆྱེ་དང་། རིན་
པོ་ཆྱེར་སོས་པ་ལྕུག་མ་དང་། ཟངས་སོགས་དང་། །མཚོན་ཆ་དང་། རོལ་ཆ་མས་པ་རྣམས་ལ་རྱེག་པ་ལ་ྱེས་
བས་འབྱུང་སྟྱེ། གྱུར་པ་མིན་པ་ནི་ྱེས་བས་ཀིའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་ཕིར་རྱེག་པ་
སོགས་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །ཁྲུས་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། གཞན་གི་དུས་སུ་ཁྲུས་ཀི་ིན་མོ་མ་ཡིན་པ་ཞག་
བཅོ་ལྔའི་མདུན་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱེད་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། ཚ་བའི་དུས་ཀི་ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་གསུམ་ལས་
ཟླ་བ་ 
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༼༢༩༦༽ 
གཞན་གི་དུས་སུ་དགྱེ་སློང་གིས་ཞག་བཅོ་ལྔ་བཅོ་ལྔ་ནས་ཁྲུས་བྱེད་པ་གནང་བ་ལས་དྱེའི་སྔ་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱེད་
པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ཚིག་ལྱེར། གཞན་ཡང་ཚ་བའི་དུས་ཞྱེས་པ། །ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་གསུམ་
དུའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་དུས་ནི། སྣོན་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་གཅིག་ནས་མགོ་བཟུང་བའི་ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་། ཆུ་སྟོད་
ཀི་ཟླ་བ་སྟྱེ་གསོས་ཀའི་ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་གིས། དྱེའི་སྟྱེང་དུ་དབར་ཟླ་གོན་བཞིན་གི་ཟླ་བ་བསྣན་པས་ཟླ་བ་ཕྱེད་
དང་གསུམ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། སོས་ཀ་རྣམས་ཀི་ཟླ་བ་ལྷག་མ་ཕྱེད་དང་གིས་དང་། དབར་རྣམས་ཀི་དང་པོ་
ལས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་དགོངས་པ་གཅིག་གོ །འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་ཚ་བའི་དུས་ཀི་ཟླ་བ་གསུམ་
གསུངས་པ་ནི་མ་བརྟགས་པར་ཟད་དོ། །བཅུ་ཚན་བདུན་པ་ནི། དུད་འགོ་འགོད་པ་སྱེར་མོ་དང་། །རྩྱེ་དང་ལྷན་
ཅིག་དངངས་བྱེད་དང་། །སྱེད་དང་གདྱེངས་མྱེད་གཞི་མྱེད་དང་། །སྱེས་པ་མྱེད་པར་ལམ་འགོ་བའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་ལས། དང་པོ་དུད་འགོ་བསོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། གསོད་པའི་སྱེམས་ཀིས་དུད་འགོ་ལ་
བསྣུན་ནའོ། །གཞི་དྱེ་དྱེའི་ཚེའམ་གཞན་གི་ཚེ་ཤི་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། གསོད་སྱེམས་ཀིས་ཀུན་
ནས་བསླངས་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་གིས་དུད་འགོའ་ིརིགས་སུ་གཏོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་སོག་བཅད་པའི་བཅས་
པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །དུད་འགོ་ནི་འགོ་བ་ 
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༼༢༩༧༽ 
ཐ་ཆད་ཡིན་པས་དྱེ་བསད་པ་ལ་ལྟུང་བྱེད་ཙམ་དང་། ལྷ་ནི་བདྱེ་འགོ་ཡིན་ཡང་། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་སྱེ་བའི་རྟྱེན་
མ་ཡིན་པས་དྱེ་བསད་པ་ལ་སོམ་པོ་དང་། མི་ནི་སོ་ཐར་བསམ་གཏན་ཟག་མྱེད་ཀི་སོམ་པ་གསུམ་ཀ་སྱེ་བའི་
རྟྱེན་དུ་རུང་བས་དྱེ་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་རིགས་པར་འོད་ལན་ལས་བཤད་དོ། །འགོད་པ་བསྱེད་པའི་ལྟུང་
བྱེད་ནི། ཁྱོད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་འབྱུང་ངོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་སློང་
མ་ཡིན་པའི་དོན་གི་འགོད་པ་བསྱེད་ནའོ། །དགྱེ་སློང་ལའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་
སློང་གཞན་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་འགོད་པ་བསྱེད་པར་བྱེད་
པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །འདི་ནི་འགོད་པ་བསྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གི་འགོད་པ་བསྱེད་པ་ཡན་ལག་ཏུ་
མི་དགོས་ཏྱེ། འགོད་པ་མ་སྱེས་ན་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ག་ག་ཚིལ་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགྱེ་
སློང་ལ་སོར་མོའམ་ཁུ་ཚུར་རམ་ཞྱེས་པ་ནས་ག་ག་ཚིལ་བྱེད་པས་རྱེག་ནའོ། ཀི་གཡའ་བར་བྱེད་པའི་སྱེམས་
ཀིས་སོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་ཀི་གཡའ་བར་བ་བའི་བསམ་པས་
གཡའ་དགོག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ཆུ་ལ་རྩྱེ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཆུའི་ཡུལ་ལ་རྩྱེ་བ་རྱེས་སུ་སྒྲུབ་
ནའོ། །ཞྱེས་ 
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༼༢༩༨༽ 
པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་རོད་བག་གི་བསམ་པས་ཆུ་ལ་རྩྱེད་མོ་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བའོ། །བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་གཅིག་ཏུ་གིད་ལོག་
ནའོ། །མཚན་མོའ་ིམཐར་རོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་བུད་མྱེད་དང་
ལྷན་ཅིག་ིད་ལོག་ཅིང་མཚན་མོའ་ིམཐའི་སྐད་ཅིག་མ་རོགས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །མཚན་མོའ་ི
མཐའི་སྐད་ཅིག་གི་སྔ་རོལ་ཙམ་ཡིན་ན། ྱེས་བས་སྱེད་དོ། །དངངས་པར་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དངངས་པར་
འདོད་པས་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་ཞྱེས་པ་ནས། འཇིགས་པ་མ་སྱེས་ཀང་ངོ་། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་
བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཡུལ་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་མཐོ་འཚམས་པའི་བསམ་པས་འཇིགས་པ། སྟོན་པའི་བཅས་
པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །སྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་བར་དབང་བའི་ལྷུང་བཟྱེད་དང་། ཆོས་གོས་
དང་། ད་བ་དང་། ཕོར་བུ་དང་། སྐ་རགས་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་སློང་གི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་སྱེད་དམ་སྱེད་དུ་བཅུག་
ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཡུལ་དགྱེ་སློང་གཞན་གི་ཆོས་གོས་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་ལ་
སོགས་པ་མཐོ་འཚམས་པའི་བསམ་པས་སྱེད་དམ་སད་དུ་བཅུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་ 



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   299 

༼༢༩༩༽ 
བའོ། །བིན་པས་ྱེ་བར་འཚོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགྱེ་སློང་ལ་གོས་བསླང་བ་མྱེད་པར་སྦྱིན་པ་དྱེས་གནང་བ་མྱེད་
པར་སོད་ནའོ། །གལ་ཏྱེ་གཞི་དྱེས་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་རང་
དང་རས་མི་ཅིག་པའི་དགྱེ་སློང་གཞན་གི་གོས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་གདྱེང་མྱེད་བཞིན་དུ་ལོངས་སད་པས། 
དགྱེ་སློང་གཞན་དྱེ་མི་དགའ་བར་གྱུར་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །མི་དགའ་བ་མི་སྱེ་ན་ལྟུང་བ་མྱེད་
དོ། །བཀུར་བ་འདྱེབས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བཀུར་བ་འདྱེབས་པར་འདོད་པས་དགྱེ་སློང་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འདུ་
ཤྱེས་བསྒྱུར་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མས་བཀུར་བ་བརོད་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། ཡུལ་དགྱེ་སློང་རྣམ་
པར་དག་པ་ལ་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གི་གཞི་མྱེད་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་ལྷག་མས་བཀུར་བ་
འདྱེབས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །འདི་ནི་བརྫུན་གི་ལྟུང་བྱེད་ཀང་ཡིན་ཏྱེ། འདུ་ཤྱེས་བསྒྱུར་ཏྱེ་ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་འགོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། འདོད་པས་ལམ་དུ་འགོ་ནའོ། །རྒྱང་གགས་
རྱེ་རྱེའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་འཇིགས་ྱེན་སྱེལ་བ་དང་། ལམ་མ་ནོར་བར་སྟོན་པ་
སོགས་ཀི་དགོས་བྱེད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱང་གགས་ལས་ལྷག་པར་ལམ་དུ་འགོ་བའི་
བཅས་ 



300   མཁན་ཆྱེན་ངག་ཆོས། 

༼༣༠༠༽ 
པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །བཅུ་ཚན་བརྒྱད་པ་ནི། རྐུ་དང་ི་ཤུ་མ་ལོན་དང་། །རྐོ་དང་མགོན་དང་བསླབ་པ་
དང་། །འཐབ་དང་མི་སྨྲ་འགོ་བ་དང་། །མི་གུས་ཆང་འཐུང་དུས་མིན་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་ལས། 
དང་པོ་རྐུན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། གོང་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་ཆོམ་རྐུན་པ་དག་གམ། 
ཤོ་གམ་འབྲལ་བར་བྱེད་པའི་ཚོང་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་འགོ་བའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགོས་པ་ཁྱད་
པར་ཅན་མྱེད་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་གང་རྐུན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱང་གགས་ལས་ལྷག་པར་འགོ་བའི་བཅས་པའི་
ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །འདིས་ནི་ཤོ་གམ་མ་བཅལ་བ་རྐུན་མར་བསྟན་ནོ། །ལོ་ི་ཤུ་མ་ལོན་པ་ལ་བསྱེན་རོགས་བྱེད་
པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་ལོ་ི་ཤུ་མ་ལོན་པ་ིད་ལའོ། །མཁན་པོ་ིད་ཀིས་སོ། །བསྱེན་
པར་རོགས་པར་བས་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། སྱེས་ནས་ལོ་ི་ཤུ་མ་ལོན་པའི་སྒྲུབ་བ་བསྱེན་པར་
རོགས་པའི་མཁན་པོ་བས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །སློབ་དཔོན་སོགས་ལས་གལ་ན་གནས་པ་གཞན་
རྣམས་ལ་ྱེས་བས་འབྱུང་ངོ་། །ས་རྐོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བརྐོ་འམ་རྐོར་འཇུག་པ་ལའོ། །སའི་སའི་ཞྱེས་པས་
བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མྱེད་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་གིས་ས་ཞིང་ཐས་པའི་ས་རང་གིས་སམ་
གཞན་བརྐོར་བཅུག་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ 
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༼༣༠༡༽ 
ཡིན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ན་དངོས་གཞིའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མགོན་དུ་གྱེར་བ་ལས་རིང་
དུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཟླ་བ་བཞི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་འོག་ཏུ་བཤམ་པ་ཟོས་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་
བོ་ནི། སྦྱིན་བདག་གིས་དགྱེ་སློང་ཟླ་བ་བཞིར་མགོན་དུ་གྱེར་བ་ལས་བཞི་པ་རོགས་ནས་ཀང་སྔར་བཞིན་
བཤམ་པའི་ཟས་ལ་ལོངས་སོད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །བསླབ་པ་ལ་ྱེ་བར་འཇོག་པ་སྤོང་བའི་ལྟུང་
བྱེད་ནི། བསོ་བ་ན་མི་སློབ་པའོ། །རྒྱུའི་དངོས་པོ་དྱེས་གོ་བར་བྱེད་པ་ལ་མི་ཤྱེས་པ་ིད་སྒྲོགས་པར་བྱེད་པའི་
ཚིག་བརོད་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་སྟོན་པས་བཅས་པའི་བསླབ་པ་ལ་སློབ་པའི་
ཐབས་བརོད་པ་ན། དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་ཚུར་ལ་ཚིག་ངན་བརོད་ཅིང་མི་ན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བའོ། །ན་རྣ་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགྱེ་སློང་དག་རྩོད་པར་གྱུར་པ་དགྱེ་སློང་དག་དང་གོས་བྱེད་པ་ན་མན་
པའི་ཕིར་རྣ་བ་གཏོད་ན་སྟྱེ། ཞྱེས་པ་ནས་དོན་ལ་ནི་དངོས་གཞིའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་དག་
རྩོད་པར་གྱུར་པའི་སྐབས་སུ་གོས་བྱེད་པ་ལ་དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་ཕག་ན་བས་པས་ཚིག་ཐོས་ཤིང་དོན་གོ་
བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ཚིག་ཐོས་ཀང་དོན་མ་གོ་བ་ནི་ྱེས་བས་སུ་བཞག་གོ །མི་སྨྲ་བར་འགོ་བའི་
ལྟུང་བྱེད་ནི། ། 
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༼༣༠༢༽ 
གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ལ་འདུས་པ་དགྱེ་སློང་ལ་མ་སྨྲས་པར་འགོ་ནའོ། །ཐོས་པའི་ྱེ་འཁོར་ལས་འདས་
ན་དངོས་གཞིའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གང་ལས་གལ་དུ་དང་པོ་འདུས་ནས། ཕིས་ལས་མ་
བས་གོང་དུ་འདུན་པ་མ་ཕུལ་བར་ལས་ཐོས་པའི་ྱེ་འཁོར་ལས་འདས་ནས་ཕིན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བའོ། །མ་གུས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་བསོ་བའི་དོན་ལ་མ་གུས་པར་རོ། །ཆོས་དང་ལན་པར་
བཤད་ཀིས་སྦྱང་བ་མྱེད་པར་དྱེ་ལས་ལོག་སྟྱེ་འགལ་བར་བྱེད་པ་ལའོ། །དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་ལ་ནི་དངོས་
གཞིའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གང་དགྱེ་འདུན་གི་བཅས་པའི་ཆོས་ལན་གི་བ་བ་ལ་མ་གུས་
པའི་ཚུལ་གིས་འགལ་བར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་སོགས་གང་ཟག་
གིས་བསོ་བ་ལས་འགལ་བ་ནི་ྱེས་བས་སུ་བཞག་གོ །མྱོས་འགྱུར་འཐུང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། མྱོས་བར་འགྱུར་
བ་ཐུང་ནའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་མགུལ་དུ་མིད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བའོ། །མི་ན་བས་འཁུར་བར་སྱེལ་བ་དང་། ལུས་ལ་སྐུད་པ་ནི་ྱེས་བས་དང་། ནད་པས་དྱེ་ལྟར་བས་པ་
ནི་ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །དུས་མ་ཡིན་པར་གོང་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཤྱེས་གཙོའོ། །དུས་མ་ཡིན་པ་ིད་
ལའོ། །དགྱེ་ 
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༼༣༠༣༽ 
སློང་འཁོད་པ་ལ་མ་སྨྲས་པའོ། །གོང་དུ་ཞུགས་པའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་རང་གིང་གི་ི་
མ་ཕྱེད་ཡོལ་ནས་དྱེར་ཤྱེས་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་དྱེར་གནས་པ་ལ་མ་སྨྲས་པར་གོང་དུ་འགོ་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བའོ། །ཆོམ་རྐུན་སོགས་ཀི་འཇིགས་པའི་སྐབས་སུ་ཕི་དོ་སོགས་དུས་མ་ཡིན་པར་གོང་དུ་ཕིན་པ་དང་རྫུ་
འཕྲུལ་ཐོབ་པས་ཕིན་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །བཅུ་ཚན་དགུ་པ་ནི། །ཟས་བཅས་ས་རྱེང་ད་འདོད་དང་། །ཁབ་རལ་
དང་ནི་ཁི་རྐང་དང་། །གདལ་དང་འདིང་དང་གཡན་པ་དང་། །རས་ཆྱེན་བདྱེ་གཤྱེགས་ཆོས་གོས་སོ། ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་ལས། དང་པོ་གོང་གཞན་དུ་འགོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དུས་མ་ཡིན་པར་ཁྱིམ་བཞི་པ་ལ་
སོགས་པར་འགོ་བ་ལའོ། །ཞྱེས་པ་ནས། གསུམ་པ་ལ་སོགས་པར་རྒྱུ་བ་ལའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། 
གུང་ཚིགས་ཡོལ་བའི་དུས་མ་ཡིན་པར་སྔ་དོ་ལ་སོགས་པའི་དུས་སུ་དགྱེ་སློང་ཁྱིམ་གཞན་དང་གཞན་དུ་རྒྱུ་
པའི་དབང་གིས་སྦྱིན་བདག་གིས་དགྱེ་འདུན་གི་ཚོགས་ལ་གདུགས་ཚོད་སོགས་ཀིས་བསྱེན་བཀུར་དུས་ཐོག་
ཏུ་བྱེད་པ་ལ་གནོད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དུ་ནུབ་མོ་འགོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཤྱེས་
གཙོའོ། །ནམ་མ་ལངས་པ་ིད་ལའོ། །ཞྱེས་པ་ནས། བཙུན་མོའ་ིའཁོར་འདུག་པའི་གནས་དང་འབྲྱེལ་ 
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༼༣༠༤༽ 
བ་ིད་ལའོ། །ཞྱེས་དང་། རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དང་གོང་ཁྱྱེར་དག་ཀང་དྱེ་དང་འདའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། 
དགྱེ་སློང་གིས་མཚན་མོའ་ིདུས་སུ་དྱེར་ཤྱེས་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་སོགས་སུ་རྒྱུ་ཞིང་ནམ་མ་ལངས་ཀི་
བར་དུ་བསད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གལ་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་སོགས་འདུལ་པའི་དགོས་པ་
ཡོད་ན་ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །ིན་མོའ་ིའགོ་ས་རྱེང་དང་པོ་ནས་འཛིན་ཀང་ནམ་ལངས་པ་ནི། ས་རྱེང་ཐ་མ་ཤར་བ་ལ་
འཇོག་སྟྱེ། འདིར་ནི་ས་རྱེང་ཐ་མ་ཤར་བ་ིད་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྔ་དོ་སོགས་ཕོ་བྲང་དུ་ཕིན་
ནས་ནུབ་མོ་དྱེར་བསད་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བྱེད་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །བསླབ་པའི་གཞི་ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་ལྟུང་
བྱེད་ནི། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པའི་ཚེ་དྱེ་ལན་གིས་མས་སུ་མྱོང་བཞིན་དུ་ཡིད་རྨོངས་པ་མ་ཡིན་
པས་འདི་ལ་ཆོས་འདི་ཡོད་པར་བདག་གིས་གཟོད་ཤྱེས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། 
གསོ་སྦྱོང་གིས་དུས་སུ་དགྱེ་སློང་གིས་འདུལ་བའི་བསླབ་བ་ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བའོ། །ཁབ་རལ་འཆོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བ་སོ་དང་རུས་པ་དང་། རྭའི་ཁབ་རལ་བྱེད་དམ། བྱེད་དུ་བཅུག་
པའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། ཁྱིམ་པ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་དགྱེ་སློང་གིས་བ་སོ་དང་། རུས་པ་དང་། རྭ་ལ་
སོགས་པ་བླངས་ནས་ཁབ་རལ་རང་གིས་སམ། གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །ཁི་རྐང་ 
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༼༣༠༥༽ 
འཆོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཚད་ལས་ལྷག་པར་བྱེད་དམ། བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ལའོ། །ཞྱེས་དང་དྱེའི་ཚད་ནི་བུ་གར་
གཞུག་པའི་ཕོགས་མ་གཏོགས་པར་ཁྲུ་གང་ངོ་། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་ཁི་རྐང་ཁྲུ་གང་
ལས་ལྷག་པར་བས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །སོར་གཅིག་གིས་ལྷག་ན་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་ངོ་། ཤིང་
བལ་གི་གོས་པར་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བརལ་དང་ཞྱེས་དང་། འདིར་ཤིང་བལ་གི་གོས་པར་བས་པ་
ལའོ། །རང་ངམ་བསྐོས་པས་སོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་འདུན་གི་ཁི་འམ་ཁིའུ་ལ་
ཤིང་བལ་བརལ་ནས་དྱེར་ལ་བའི་དགྱེ་སློང་ལ་གོས་པར་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །འདིང་བ་ཚད་
ལྷག་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། འདིང་བའི་འོ། །འདིའི་ཚད་ནི་སིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་མོ། །ཞྱེས་པ་ནས། འདིའི་ཞྱེངས་དུ་
ནི་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་དོ་དང་སོར་དྲུག་གོ །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་འདིང་བ་སིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་དང་
ཞྱེང་དུ་ཁྲུ་དོ་སོར་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་བས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གཡན་པ་དགབ་པ་ཚད་ལྷག་བྱེད་
པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དྱེའི་ཚད་སིད་དུ་ཁྲུ་དྲུག་དང་ཞྱེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་ཡིན་པ་ལས། དགྱེ་སློང་གིས་དྱེའི་ཚད་དྱེ་ལས་
ལྷག་པར་བས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །དབར་གི་རས་ཆྱེན་ཚད་ལྷག་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། རས་ཆྱེན་
གི་ཚད་སིད་དུ་ཁྲུ་དགུ། ཞྱེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་དང་སོར་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཡིན་པ་ 
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༼༣༠༦༽ 
ལས་དགྱེ་སློང་གིས་དྱེའི་ཚད་དྱེ་ལས་ལྷག་པར་བས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །འདིང་བ་ཚད་ལྷག་
སོགས་གསུམ་པོ་འདི་ནི་གོང་དུ་གིས་པའི་འོག་མ་གསུམ་པོ་དག་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏྱེ། 
གིས་པ་ནི་སིན་བལ་བརལ་བ་ཡིན་ཞིང་། དྱེའི་འོག་མ་འདིང་བ་སོགས་གསུམ་ཡིན་ལ། ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པའི་
དོན་ནི། བཤད་མ་ཐག་པར་ཚད་ལས་ལྷག་པར་བྱེད་དམ། བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ལའོ། །ཞྱེས་པ་དྱེ་འདིང་བ་སོགས་
གསུམ་ལ་སྦྱར་བར་བ་བ་བསྟན་ནོ། །བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 
སྟོན་པ་རང་གི་ཁྲུ་ལྔ་དང་། གསུམ་པའི་ཆོས་གོས་སོ། །དྱེའི་ལུས་ཙམ་མྱེད་པར་དྱེའི་ཚད་དམ་ལྷག་པའི་ཆོས་
གོས་བྱེད་དམ། བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ལའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། ངོ་བོ་ནི། དགྱེ་སློང་གང་སྟོན་པའི་སྐུ་ཚད་དང་མི་
ལན་བཞིན་དུ་སྟོན་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་དམ་དྱེ་ལས་ལྷག་པ་བྱེད་དམ། བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བའོ། །འདིང་བ་ཚད་ལྷག་སོགས་གསུམ་ལ་པཎ་ཆྱེན་གིས། གསུམ་པོ་བའི་གོས་ལྷག་པོ་བིན་གིས་
རློབས་པའི་སྐབས་འདིར་བིན་རླབས་ཆགས་ན་ནི་འཆང་སྤང་གི་དགག་བ་ཁྱེགས་ལ། མ་ཆགས་ན་ཞག་བཅུ་
ན་དྱེའི་ྱེས་པ་འབྱུང་ངོ་། །ཞྱེས་བིན་རླབས་ཆགས་མི་ཆགས་ཀི་དོགས་པ་སློང་བར་མཛད་ཀང་། བིན་རླབས་
ཆགས་ཏྱེ། འདིང་བ་ཚད་ལྷག་སོགས་གསུམ་པོ་ལྟ་ཅི་སོས། ཆོས་གོས་ཚད་ལྷག་ 
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༼༣༠༧༽ 
སྟོན་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་དམ། ལྷག་པ་ལ་ཡང་བིན་རླབས་ཆགས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་བཅང་བར་མི་
བའོ། །ཞྱེས་པའི་འགྱེལ་པར། དྱེ་ཞྱེས་བ་བ་ནི། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་ཆོས་གོས་སམ། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་
པའི་ཆོས་གོས་ལས་ལྷག་པ་དྱེའོ། །བཅང་བར་མི་བའོ། །ཞྱེས་བ་བ་ནི་ལུས་དང་འབྲྱེལ་བས་སམ། གཞན་ཡང་
རུང་སྟྱེ། བིན་གིས་བརླབས་ནས་སམ། རྣམ་པར་བརྟགས་ནས་སམ། རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པར་ཡང་བཅང་
བར་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །སྟོན་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་ལ་ནི་དགྱེ་སློང་རྣམས་ཀི་ཆོས་གོས་རབ་
ཚད་གསུམ་འགྱུར་ཡོད་པར་བཤད་ལ། སྟོན་པའི་སྐུ་དང་ཚད་མམ་ན་སྟོན་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་བཞིན་བས་
པས་ཡོད་པ་དམིགས་བསལ་ལོ། །ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་གི་དོན་ནི། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དངོས་པོ་སྤང་དུ་མྱེད་
ཅིང་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་བཤགས་པར་བ་བ། ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། འདུལ་འཛིན་གགས་རྒྱལ་གི་
བསླབ་བ་ཆྱེན་མོར། ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་ཚེ་ཁབ་རལ་མ་བཅག་ན་བཤགས་པ་མི་ཆགས་ལ། དྱེ་བཞིན་དུ་ཁི་
རྐང་འཆོས་པ་དང་། འདིང་བ་དང་། གཡན་པ་དགབ་པ་དང་། །དབར་གི་རས་ཆྱེན་ཚད་ལས་ལྷག་པ་རྣམས་ལ་
ལྷག་པའི་ཆ་མ་བཅང་པར་བཤགས་པ་མི་ཆགས་ལ། ཤིང་བལ་གི་གོས་པར་བས་པ་ལ་ཡང་ཤིང་བལ་མ་
བསྡུས་པར་བཤགས་པ་མི་ཆགས་ལ། བཤགས་ཡུལ་ 
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༼༣༠༨༽ 
གིས་ཀང་ཁབ་རལ་བཅག་གམ། འདིང་བ་སོགས་ཀི་ཚད་ལྷག་པ་བཅད་དམ། ཤིང་བལ་བསྡུས་སམ། ཞྱེས་མ་
དིས་པར་བཤགས་པ་ལྱེན་ན་ྱེས་བས་སོ། །ཞྱེས་བཤད་ལ། དྱེ་ལྟར་ན་ཁབ་རལ་སོགས་ཀི་ལྟུང་བྱེད་རྣམས་
སྤང་ལྟུང་དུ་ཐལ་བའི་དོགས་པ་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དངོས་པོ་སྤང་དུ་མྱེད་ཅིང་། ཞྱེས་གསུངས་
པ་དང་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བས་དཔད་པར་བའོ། །འོན་ཀང་སྤངས་པ་ཞག་གིས་ཆོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་མི་དགོས་
ཤིང་ཁབ་རལ་ཅོག་པ་སོགས་དྱེ་དག་ལ་ལུང་ཁུངས་ཡོད་ན་འཐད་པ་ལས་འོས་མྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ལྟུང་བྱེད་
འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ་ལས། མ་བསྐོས་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་ཚན་གཅིག ཡང་ཡང་ཟ་བ་དང་། དབར་གི་གོས་
རས་ཆྱེན་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་དགྱེ་སློང་མའི་ཕོགས་ལ་མྱེད་པས། བཅུ་གིས་པོ་འདིའི་སྟྱེང་དུ་སྔར་
བཤད་པའི་སོམ་ཚིག་གིས་བསྡུས་པའི་སྐྲོད་པ་དང་། ཟས་སོད་པ་སློང་བ་དང་། དབྱེན་པ་གིས་དང་། ི་ཤུ་མ་
ལོན་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཕིར་མ་བླང་བར་སོད་པ་དང་བཅས་པས་བཅོ་བརྒྱད་ནི་དགྱེ་སློང་
ཕའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཡིན་ཞིང་། ལྷག་མ་བདུན་ཅུ་རྩ་གིས་ནི་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་ཐུན་མོང་བའི་ལྟུང་
བྱེད་དུ་བཤད་དོ། །དགྱེ་སློང་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་ལ་བཅུ་ཚན་བཅུ་དང་། བརྒྱད་
ཚན་གཅིག་སྟྱེ། བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ 
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༼༣༠༩༽ 
དུ་ཡོད་པ་ལས། རིམ་བཞིན་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་ན་དགྱེ་སློང་མ་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་གིས་མ་ལོན་
པར་གཞན་རབ་ཏུ་འབིན་པ་དང་། བསྱེན་པར་རོགས་པའི་མཁན་མོ་བྱེད་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི། མ་
ལོན་པས་ྱེ་བར་འཇོག་པའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། དགྱེ་སློང་མ་གང་ལོ་བཅུ་གིས་ལོན་ཀང་འཁོར་དང་འཁོར་མང་
འཇོག་མི་ནུས་དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་གི་གནང་བ་མ་ཐོབ་བཞིན་དུ་འཁོར་དང་འཁོར་མང་པོ་སོང་བ་ནི་རིམ་
བཞིན་འཁོར་འཇོག་པའི་དང་། འཁོར་མང་འཇོག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཡིན། ཁྱིམ་སོ་བཟུང་བ་ལོ་བཅུ་གིས་མ་ལོན་
པ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དང་། ཁྱིམ་སོ་མ་བཟུང་བ་ལོ་ི་ཤུ་མ་ལོན་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་མཁན་མོ་བས་
པ་ནི་རིམ་བཞིན་ལོ་བཅུ་གིས་མ་ལོན་པ་བསྱེན་པ་རོགས་བྱེད་པའི་དང་། ི་ཤུ་མ་ལོན་པ་བསྱེན་རོགས་བྱེད་
པའི་ལྟུང་བྱེད་ཡིན། དྱེ་བཞིན་དུ་མཁན་མོ་ིད་ཀི་ཁྱིམ་སོ་བཟུང་བ་དང་། ཁྱིམ་སོ་མ་བཟུང་བ་དགྱེ་སློབ་མའི་
བསླབ་པ་མ་སྦྱིན་པ་གིས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་པ་ནི་ཚིགས་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བྱེད་གིས་སུ་
འཇོག དགྱེ་སློབ་མའི་སོམ་པ་སྦྱིན་དུ་ཟིན་ཀང་དྱེའི་བསླབ་བ་ལ་སློབ་པ་ལོ་གིས་མ་ལོན་པར་བསྱེན་རོགས་
བྱེད་པ་དང་། བསླབ་བ་ལ་བསླབ་པ་ལོ་གིས་ལོན་པ་མཁན་མོས་བསྱེན་རོགས་མི་བྱེད་པ་ནི་རིམ་བཞིན་
བསླབ་པ་ལ་མ་བསླབ་པ་བསྱེན་རོགས་བྱེད་པའི་དང་། ། 
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༼༣༡༠༽ 
བསླབ་པ་ལ་བསླབ་པ་བསྱེན་རོགས་མི་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འཇོག མཁན་མོས་ཁོ་མོ་ལ་གོས་སྦྱིན་པ་ལ་
སོགས་པའི་བསྱེན་བཀུར་བྱེད་ན། བསྱེན་པར་རོགས་པར་བའོ། །ཟྱེར་བ་ནི་ཆོས་ཚོང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ཡིན་ཏྱེ། 
བཅུ་ཚན་དང་པོའ།ོ །ཁྱིམ་པ་མོ་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལ་འདིད་པས་ཁྱིམ་པ་མ་ཁྱིམ་གི་འབོར་བ་སྤོང་དུ་བཅུག་ནས་
རབ་ཏུ་མི་འབིན་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་འདིད་པའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། ལོ་གིས་སྦྲྱེལ་མར་གཞན་དང་
གཞན་ལ་རབ་བྱུང་འབོགས་པ་ནི་འཁོར་མང་པོ་སོག་པའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། ཆུང་མ་ཁྱིམ་ཐབས་ཀིས་མ་གནང་བ་
རབ་ཏུ་འབིན་པ་ནི་མ་གནང་བ་བསྡུད་པའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། སད་འཚོང་མ་དང་། སྦྲུམ་མ་དང་། མྱ་ངན་གིས་ཟིར་
མ་དང་། མ་རུང་མ་རབ་ཏུ་འབིན་པ་རྣམས་ནི་རིམ་བཞིན་འཁྲུལ་པ་མོ་བསྡུད་པའི་དང་། སྦྲུམ་མ་བསྡུད་པའི་
དང་། མྱ་ངན་གིས་ཟིར་བ་བསྡུད་པའི་དང་། ཙབ་བཀྲོལ་ཅན་བསྡུད་པའི་ལྟུང་བྱེད་དྱེ། སོན་ཅན་བསྡུད་པ་ལས་
གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་བཞི་རུ་གགས་པ་ཡིན། མཁན་མོ་ིད་ཀིས་རབ་བྱུང་དང་། བསྱེན་རོགས་བས་པ་དག་ལ་
ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་མི་འདོགས་པ་ནི། ཕན་མི་འདོགས་པའི་དང་། མཁན་མོ་ིད་ཀིས་དྱེ་དག་བར་ཆད་
དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་ན་བར་ཆད་མྱེད་པའི་གནས་སུ་མི་འདྱེན་པ་སོགས་ནི་མི་འདྱེན་པ་དང་། མཁན་མོས་དྱེ་དག་
ན་བར་གྱུར་པ་ན་ནད་གཡོག་མི་བྱེད་པ་ནི་ནད་གཡོག་མི་བྱེད་པའི་དང་། མཁན་ 
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༼༣༡༡༽ 
མོས་དྱེ་དག་ལ་དགྱེ་སློང་མའི་བསླབ་པ་མི་སློབ་པ་ནི། མི་སློབ་པའི་ལྟུང་བྱེད་དྱེ་ཡལ་བར་འདོར་བ་ལས་གྱུར་
པའི་ལྟུང་བྱེད་བཞི་རུ་གགས་པ་ཡིན། དགྱེ་སློང་མས་རང་གི་བསྟྱེན་བ་མོ་དབང་གི་ནང་དུ་རྒྱ་སགས་ཀི་ཆང་བུ་
རང་གིས་འཇུག་པ་ནི་འདོད་པ་བསྟྱེན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཡིན་ཏྱེ། ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་བཤད་དོ། །དགྱེ་སློང་
མས་རྒྱ་སགས་ཀི་ཆང་བུ་འད་བའམ། དྱེའི་གཟུགས་བརན་སོར་མོའ་ིཚིགས་གིས་ལས་ལྷག་པ་རང་གི་མོ་
དབང་གི་ནང་དུ་འཁྲུ་བར་བྱེད་པ་ནི་འདོད་པ་བསྟྱེན་པ་ལྟར་བཅོས་པའི་དང་། རང་གི་མོ་དབང་ལ་ལག་མཐིལ་
གི་ཐལ་ཅག་གིས་བསྣུན་པ་ནི། འདོད་པ་བསྟྱེན་པ་ལ་གནོད་པའི་དང་། དྱེ་ལས་སྤུ་འཐོག་ཅིང་འདྱེག་པ་རང་
གིས་བྱེད་དམ་གཞན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ནི་བསྟྱེན་པར་བ་བ་འཆོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །དགྱེ་སློང་མ་གཅིག་པུ་
ཁྱིམ་པ་ཆགས་ལན་གཅིག་དང་དབྱེན་པ་སབས་ཡོད་ན་འདོམ་གང་གི་ནང་ཚུན་ཆད་ན་འདུག་གམ་འགྱེང་བ་ནི་
ཁྱིམ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སོད་ལམ་ཅིག་པའི་དང་། དྱེ་ན་དགྱེ་སློང་མ་གཅིག་པུ་དགྱེ་སློང་གཅིག་དང་ལྷན་ཅིག་
འགྱེང་བ་ནི་དགྱེ་སློང་དང་ལྷན་ཅིག་འགྱེང་བའི་དང་། དབྱེན་པ་སབས་ཡོད་བླ་གབ་མྱེད་པ་ན་ཁྱིམ་པ་དང་ལྷན་
ཅིག་འགྱེང་བ་དང་། དྱེ་ན་དགྱེ་སློང་དང་ལྷན་ཅིག་འགྱེང་བ་ནི་རིམ་བཞིན་བླ་གབ་མྱེད་པ་ན་ཁྱིམ་པ་དང་ལྷན་
ཅིག་འགྱེང་བའི་དང་། དྱེ་ན་དགྱེ་སློང་དང་ལྷན་ཅིག་འགྱེང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འཇོག དགྱེ་སློང་མས་ཁྱིམ་པའི་རྣ་
བར་མ་ 
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༼༣༡༢༽ 
རྱེག་ཙམ་དུ་མན་ཏྱེ། འཕིན་ལ་སོགས་པ་སྨྲ་བ་ནི་ཁྱིམ་པའི་རྣ་བར་ཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བའི་དང་། ཁྱིམ་པ་ལས་རྣར་
ཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་ན་པ་ནི་སྨྲ་བ་ན་པའི་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་པའི་དྱེ་འད་བ་དགྱེ་སློང་ལ་ཡང་སྦྱར་བའི་ལྟུང་
བྱེད་གིས་དང་། དགྱེ་སློང་མས་ཁྱིམ་པ་ལས་རིག་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལྱེན་པ་དང་། ཁྱིམ་པ་དྱེ་ལས་རིག་པ་དྱེ་
ཀློག་པ་ནི་རིམ་བཞིན་ཁྱིམ་པ་ལས་རིག་པ་ལྱེན་པའི་དང་། དྱེ་ལས་རིག་པ་ཀློག་པའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འཇོག ཆགས་
སྱེམས་དང་བཅས་པའི་རྒྱུ་ཐབས་ཀི་རང་གི་ལུས་ཀི་རྨ་བཅིངས་ཤིང་བཅིངས་ཤིང་སྱེས་པ་འགོལ་དུ་འཇུག་པ་
ནི་རྨ་བཅིངས་པ་འགོལ་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཡིན་ཏྱེ། རྱེག་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། བསྟྱེན་པ་ལས་གྱུར་
པའི་ལྟུང་བྱེད་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གགས། བུ་དང་བུ་མོ་ལ་སོགས་པ་འཚོ་ཞིང་བརྩྱེ་བ་ལ་སོགས་པས་བསྱེན་བཀུར་
བྱེད་པ་ནི། བུ་འཚོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། གོང་དུ་འགོ་བའི་དུས་སུ། ཁྱིམ་བདག་ལ་མ་དིས་པར་ཁྱིམ་གཞན་དུ་
མཚན་མོ་ལ་ཞིང་འདའ་བར་བྱེད་པ་ནི། ཁྱིམ་གཞན་དུ་མཚན་མོ་ལ་བའི་དང་། མཚན་མོ་མ་བརྟགས་པར་
མུན་ཁུང་དང་འཐིབ་པོ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་ཞུགས་ན་སྱེས་པ་ཡོད་པ་ཤྱེས་པར་མི་འགྱུར་བའི་སབས་ཡོད་
སར་མཚན་མོ་ལ་ཞིང་འདའ་བར་བྱེད་པ་ནི། མཚན་མོ་མ་བརྟགས་པར་ལ་བའི་དང་། མཚན་མོ་གནས་ཁང་
དུ་དགྱེ་སློང་མ་གཞན་མྱེད་པར་གཅིག་པུ་ལ་ཞིང་འདའ་བར་བྱེད་པ་ནི། དགྱེ་སློང་མ་ 
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༼༣༡༣༽ 
གཞན་མྱེད་པར་མཚན་མོ་ལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ཡིན་ཏྱེ། གནོད་པར་འགྱུར་བའི་སོ་སྤོང་བའི་ལྟུང་བྱེད་གསུམ་དུ་
བརོད་དོ། །དགྱེ་སློང་མ་གང་དགྱེ་སློང་མ་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་ཁི་གཅིག་གི་སྟྱེང་དུ་ཤ་མང་རྱེག་པ་དང་བཅས་
ཤིང་མཚན་མོ་ལ་བར་བྱེད་པ་ནི། ལོངས་སོད་ཅིང་གནས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །དགྱེ་སློང་མས་རང་གི་ལུས་ལ་
འདག་རས་ཀིས་དིལ་ཞིང་ཕི་བའི་དིལ་ཕི་དགྱེ་སློང་མ་གཞན་བྱེད་དུ་འཛུད་པ་དང་། དྱེ་དགྱེ་སློབ་མ་བྱེད་དུ་
འཛུད་པ་དང་། དྱེ་དགྱེ་ཚུལ་མ་བྱེད་དུ་འཛུད་པ་དང་། དྱེ་ཁྱིམ་པ་མོ་བྱེད་དུ་འཛུད་པ་དང་། དྱེ་མུ་སྟྱེགས་མོ་བྱེད་
དུ་འཛུད་པ་དང་། རང་གི་ལུས་ལ་ཆུ་འབའ་ཞིག་གིས་དི་མ་བཀྲུ་བཤལ་བ་བ་བུད་མྱེད་གཞན་བྱེད་དུ་འཛུད་པ་
དང་། རས་དི་ཞིམ་པོ་དག་གིས་རང་གི་ལུས་ལ་སྐུད་པ་དང་། འབྲུ་མར་གི་ཚིགས་མས་རང་གི་ལུས་ལ་སྐུད་པ་
བུད་མྱེད་གཞན་བྱེད་དུ་འཛུད་པ་སྟྱེ། ཕི་མ་གིས་སོ་སོར་ཕྱེ་བས་བི་དོར་བྱེད་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་
བརྒྱད་དུ་བརོད། །བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལག་པ་སྦྲྱེལ་ཏྱེ་ཁྲུས་བྱེད་པ་ནི་ཆུ་ལ་ལོངས་སོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་
དོ། །སྐྲ་བཅོས་པའི་ཕིར་པུ་ཤྱེལ་རྩིས་སྐྲ་བཤད་འཆོས་པ་དང་། སོ་མང་གིས་དང་། སིག་བཤད་ཀིས་དང་། པུ་
ཤྱེལ་རྩི། སོ་མང་། སིག་བཤད་ཀི་རས་གསུམ་ཆར་བསྡུས་པས་སྐྲ་བཤད་པ་འཆོས་པ་དང་། སྐྲ་བརན་འཆང་
བ་དང་། ཁྱིམ་པའི་རྒྱན་ཐོགས་པ་སྟྱེ་འཆོས་ 
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༼༣༡༤༽ 
པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་དྲུག་ཏུ་བརོད། བྲོ་རྡུང་བ་དང་། གླུ་ལྱེན་པ་དང་། པི་ཝང་ལ་སོགས་པའི་རོལ་མོ་བྱེད་
པ་སྟྱེ་རྒྱགས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་གསུམ། ལོངས་སོད་བྱེད་ཅིང་གདུགས་ཐོགས་པ་དང་། དྱེ་བྱེད་ཅིང་
མཆིལ་ལྷམ་གོན་པ་དང་། ཁིའུ་ལ་བདག་ིད་འདུག་ཏུ་འཛུད་པའི་བསྱེན་བཀུར་མས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་པ་སྟྱེ། 
ལོངས་སོད་འཆོས་པ་ིད་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་གསུམ་དུ་བརོད། ཁྱིམ་གཞན་དུ་བདག་པོས་མ་བསྐོ་བར་
དྱེར་སྟན་ལ་འདུག་པ་ནི་ཐུགས་ཐུབ་ཏུ་ཕིས་གནོན་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། ཁྱིམ་པ་ཆོས་ན་དུ་བཞུགས་པའི་
ཚེ་ཁྱིམ་པའི་སྟན་རང་གིས་ཡོངས་སུ་སད་པ་ཁྱིམ་པ་ལམ་སྦྲན་པ་བོར་ཏྱེ་འགོ་བ་ཁྱིམ་པ་ལ་ལོག་ཐབས་བྱེད་
པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་སྐུད་པ་འཁལ་བ་ནི། ཁྱིམ་པ་མོའ་ིབཟོ་སྟོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་དང་པོ། དགྱེ་
སློང་མ་རབ་ཏུ་མང་པོས་གོས་བདག་གིར་བྱེད་པ་དང་། མར་དང་འབྲས་ཆན་ལ་སོགས་པའི་ཟས་བཙོད་ནས་
ཚོད་བས་ཟིན་པ་དང་གིས་ནི་སྐབས་འདིར་བར་གི་ལྟུང་བྱེད་དུ་བརོད། ཁྱིམ་དུ་ཆག་ཆག་གདབ་པ་ལ་སོགས་
པ་འཕལ་གི་བ་བ་རྣམས་བྱེད་པ་དང་། དགྱེ་སློང་གིས་བཙོས་པའི་སྐབས་སུ་མི་སི་བ་རྣམས་ཀི་གསུམ་ཆ་བང་
པ་དང་། སི་བ་རྣམས་ཀི་ཁ་དོག་གྱུར་པ་དང་། ཁུ་བ་རྣམས་ཀི་ལན་གིས་ཁོལ་བར་གྱུར་པའི་རྱེན་པ་བཙོས་པ་ 
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༼༣༡༥༽ 
ནི་རྱེན་པ་འཚོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཡིན་ཏྱེ། ཕི་མ་འདི་གིས་ཁྱིམ་པ་མོའ་ིབཟོ་སྟོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་གིས་པ་དང་
གསུམ་པའོ། །ཟས་ཟོས་ནས་སྟན་ལས་ལངས་ཏྱེ་སྟན་བཏང་བའི་འོག་ཏུ་ཡང་ཟས་དྱེའི་འཕོ་ཟ་བར་བྱེད་པ་ནི། 
ལྟོ་འདུན་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། ནད་པ་མ་ཡིན་པས་སོག་ས་ཇི་ཙམ་ཟོས་པ་ནི་ཚོགས་པར་དབྱུང་བ་མ་
ཡིན་པའི་དི་བསྟྱེན་པའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། ཟླ་མཚན་འཛག་པའི་དུས་མངལ་གི་སོར་གོས་ངན་མི་འདོགས་པ་ནི་རྨྱེ་
ཁྱེབ་མི་འཆང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། ཁྲུས་དང་ཆར་པ་ལ་སོགས་པས་ལུས་ཤྱེར་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་ཆུ་གོས་མི་
འཆང་མི་གོན་པ་ནི་ཆུ་གོས་མི་འཆང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དང་རང་གི་ཆོས་གོས་དང་འདིང་བ་རིང་པ་བཀྲུ་བར་འོས་
པ་བཀྲུ་བཤལ་པ་ལ་འཁྲུར་འཛུད་པ་ནི་བཀྲུ་བཤལ་པ་ལ་གོས་འཁྲུར་འཛུད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཡིན་ཏྱེ། རྨྱེ་ཁབ་མི་
འཆང་པ་སོགས་ཕི་མ་གསུམ་པོ་འདི་ནི། སུ་གོས་མ་རུང་པ་བྲལ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་གསུམ་ཞྱེས་
བའོ། །དགྱེ་སློང་གི་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཁྱིམ་པ་ལ་བགོ་བའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་ནི། ཆོས་གོས་ཀི་
རྒྱལ་མཚན་ལ་མ་གུས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། དགྱེ་སློང་དང་སྣམ་སྦྱར་བརྱེ་བ་ནི། རྒྱལ་མཚན་བརྱེ་བའི་ལྟུང་བྱེད་
དོ། །དགྱེ་སློང་མ་གཞན་གི་བསྔགས་པ་བརོད་པ་ན་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་མི་མཐུན་པར་སྟོན་པ་ནི། 
བསྔགས་པ་ལ་ 
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༼༣༡༦༽ 
སྱེར་སྣ་བྱེད་པའི་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་དང་གནས་དང་རྱེད་པ་དང་ཆོས་ལ་སྱེར་སྣ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པས་
སྱེར་སྣ་བྱེད་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་ལྔའོ། །དགྱེ་སློང་མས་དགྱེ་སློང་མ་གཞན་དབར་ཁང་ནས་སྐྲོད་པ་དང་། 
ཁྱིམ་པའི་ཁྱིམ་གཞན་ན་སྔར་ནས་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་མ་ཐབས་གང་ཡང་རུང་བས་སྐྲོད་པ་ནི། སྐྲོད་པ་ལས་
གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་གིས་སོ། །འདིར་བཤད་པའི་སྐྲོད་པ་དང་། ི་ཤུ་མ་ལོན་པར་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་
པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགྱེ་སློང་ཕའི་སྐབས་སུ་ཕའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་དྱེ་གིས་དང་མིང་འད་ཡང་། 
དོན་མི་ཅིག་པས་སོ་སོར་ཕ་མ་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བར་བཤད་དོ། །ལྱེགས་པར་མ་ཐོས་པ་
དང་མ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པས་ལྟུང་བྱེད་ལ་སོགས་པ་གྱེང་པ་ནི། མཐོ་འཚམས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་
དང་། གཞན་ཡིད་ཆྱེས་པར་བ་བའི་ཕིར་གཞན་གི་མདུན་དུ་མནའ་འདོར་བ་ནི། ལོག་པར་སྟོན་པའི་དང་ཁོ་བས་
བདག་ིད་ལ་གནོད་པ་བྱེད་ཅིང་བརྱེག་པར་བྱེད་པ་ནི། མི་བརྟན་པས་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །དགྱེ་
སློང་མས་དགྱེ་འདུན་ལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པས་བརས་ཐབས་བྱེད་པ་དང་། དྱེ་ལ་བཀུར་བ་འདྱེབས་པས་ཅོ་བ་
དང་། དགྱེ་སློང་གི་ལུས་ལ་དགོས་པ་མྱེད་བཞིན་དུ་ཆུ་མཐོར་བ་དང་གསུམ་ནི། བླ་མར་གྱུར་པ་ལ་བསས་
ཐབས་བྱེད་ 
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༼༣༡༧༽ 
པའི་ལྟུང་བྱེད་གསུམ་མོ། །དགྱེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་རྩོད་པ་ཞི་བར་བ་བའི་མཐུ་ཡོད་བཞིན་དུ་དྱེ་ཞི་བར་མི་བྱེད་
པ་ནི། འཁྲུག་ལོང་ཡལ་བར་འདོར་བའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། ཞག་སྔ་མ་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་ནས། ཞག་ཕི་མ་ལ་འདུན་
པ་མི་འབུལ་བ་ནི། བློ་མཐུན་པར་མི་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །དགྱེ་སློང་ལས་གདམ་ངག་མི་ན་པ་དང་། དགྱེ་
སློང་མྱེད་པའི་གནས་སུ་དབར་གནས་ཁས་ལྱེན་པ་དང་། གིས་ཀའི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་མི་བྱེད་པ་ནི། 
ལི་བའི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བྱེད་གསུམ་མོ། །དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་ལས་འདུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་མ་
བསླང་བར་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་པ་ནི་ལི་བའི་ཆོས་དང་འབྲྱེལ་བའི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །དབུལ་པོ་ལ་
དགྱེ་འདུན་གི་དོན་དུ་ཆོས་གོས་ས་རང་གི་ཟོང་ཙམ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པ་དང་། ཆོས་གོས་ས་རང་དབྱུང་བའི་དུས་
སུ་དབྱུང་བའི་ཕིར། བག་ཡངས་སུ་བ་བའི་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་པ་དང་། ཆོས་དང་ལན་པའི་རྱེད་པ་བགོ་བའི་
ཕིར། བག་ཡངས་སུ་བ་བའི་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་པ་རྣམས་ནི། གཞན་ལ་གནོད་པར་སོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་གསུམ་
མོ། །དགྱེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཁྱིམ་ཁྲུ་བཞི་བ་ལ་སོགས་པ་དབར་གནས་པའི་ཁང་པ་གཞན་ལ་མ་བཅོལ་བར་
ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་ནི། དབར་ཁང་ཡལ་བར་འདོར་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །དབར་གནས་པའི་ནང་དུ་ཡུལ་ 
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༼༣༡༨༽ 
ལྟ་བའི་ཕིར་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བ་དང་། དབར་གནས་ནས་དགག་དབྱེ་བས་པའི་ཕི་དྱེ་ིན་པར་ལོངས་རྒྱུ་བར་
མི་འགོ་བ་དང་། ཡུལ་འཁོར་ཆོམ་རྐུན་གིས་འཇིགས་པས་དོགས་པ་དང་བཅས་པར་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བ་
དང་། ཡུལ་འཁོར་གང་ན་དག་བོ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་དང་བཅས་པར་འགོ་བ་རྣམས་ནི་འགོ་བ་དང་མི་འགོ་བ་
ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་བཞིའོ། །རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དང་། མུ་སྟྱེགས་གཞན་གི་འདུག་གནས་ལ་སོགས་པར་
སོང་སྟྱེ་འདུག་པར་བྱེད་པ་ནི། ཐབ་དཀྲོལ་བྱེད་པའི་དང་། དགྱེ་སློང་ལ་སོགས་པས་ཚིག་གི་སྐབས་མ་ཕྱེ་བར་
དི་བའི་དི་བ་ནི། སྐབས་མ་ཕྱེ་བར་འདི་བའི་ལྟུང་བྱེད་ཡིན་ཏྱེ་སྨྲ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་གིས་སོ། །དབར་
ཁང་གི་ྱེ་འཁོར་འདོམ་གང་ལས་ལོགས་ཤིག་ན་ཆབ་ཁུང་གི་ན་ཕག་ཏུ་འདུག་པ་དྱེར་གཅིག་པུ་འགོ་བ་དང་། 
རྩ་སྔོན་པོའ་ིསྟྱེང་དུ་བཤང་བ་འདོར་བ་དང་། རྩིག་པའི་ཕག་ཏུ་མ་བལྟས་པར་བཤང་བ་འདོར་བ་རྣམས་ནི། 
བཤང་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་གསུམ་མོ། །ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །སོར་བཤགས་ལ་དགྱེ་
སློང་གི་དང་། དགྱེ་སློང་མའི་སོར་བཤགས་གིས། དང་པོ་ནི། གོང་དང་ཁྱིམ་གཞན་ིད་དང་ནི། །བསླབ་པ་དང་
ནི་དགོན་པ་སྟྱེ། །སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་བཞི། ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཞི་ལས། དང་པོ་དགྱེ་སློང་མ་ལ་
ཟས་ལྱེན་པའི་སོར་བཤགས་ནི། དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པར་ཤྱེས་བཞིན་ 
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༼༣༡༩༽ 
དུ་དྱེ་གོང་ན་འདུག་པ་ལ་ཟས་བསླངས་ཏྱེ་ཟོས་པའོ། །གིས་པ་གལ་རིམ་དུ་མ་ཕྱེབས་པར་འགིམ་དུ་འཇུག་པ་
ལ་མ་ལོག་པར་ཟ་བའི་སོར་བཤགས་ནི། དགྱེ་སློང་གི་ཁྱིམ་བདག་གིས་དགྱེ་འདུན་སི་ལ་གདུགས་ཚོད་འདྱེན་
པའི་ཚེ་དགྱེ་སློང་མ་འགའ་ཞིག་གིས་དགྱེ་སློང་ལ་ངོས་མགོན་བྱེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ན་ཚིག་གིས་མ་ལོག་པར་
དྱེས་ངོས་མགོན་བས་པའི་ཟས་བླངས་ཏྱེ་ཟོས་པའོ། །བསླབ་པ་བྲལ་ཏྱེ་ཁྱིམ་དུ་འཇུག་པའི་སོར་བཤགས་ནི། 
ཁྱིམ་གི་བསླབ་པའི་སོམ་པ་སྦྱིན་པའི་ཁྱིམ་ནས་མགོན་དུ་མ་བོས་པར་ཟས་བསླངས་ཏྱེ་ཟོས་པའོ། །ནགས་མ་
བརྟགས་པར་གྱུར་པའི་སོར་བཤགས་ནི། དགྱེ་སློང་གང་དགྱེ་འདུན་གིས་ནགས་ཉུལ་བར་བསྐོས་པ་ལས་དྱེས་
ཤྱེས་བཞིན་དུ་ནགས་མ་ཉུང་བའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །གིས་པ་དགྱེ་སློང་མའི་སོར་བཤགས་ནི། ནད་
པ་མ་ཡིན་པས་རང་གི་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱིམ་ནས་བདག་གི་དོན་དུ་འོ་མ་བསླངས་ཏྱེ་འཐུང་བ་ནི། འོ་མ་སློང་
བའི་སོར་བཤགས་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱིམ་ནས་ཞོ་དང་མར་དང་། ཞུན་མར་དང་། འབྲུ་མར་
དང་། སྦྲང་རྩི་དང་བུ་རམ་གི་དབུ་བ་དང་་ཤ་དང་ཤ་དང་ཤ་སྐམ་རྣམས་རིམ་བཞིན་བདག་གི་དོན་དུ་བསླངས་
ཏྱེ་འཐུང་ངམ་ཟོས་པ་ནི། ཞོ་སློང་བའི་སོར་བཤགས་ནས། ཤ་སྐམ་སློང་བའི་སོར་བཤགས་ཀི་བར་དུ་བརོད་
དོ། །སྔར་མགོན་དུ་མ་བོས་པར་ཁྱིམ་གི་བསླབ་པ་སྦྱིན་པའི་ཁྱིམ་ནས་ 
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༼༣༢༠༽ 
བཅའ་བ་དང་ཟ་བ་དག་བསླངས་ཤིང་ཟ་བ་ནི། དམག་དཔོན་སྱེངྱེའི་གྱེང་གཞི་ལས་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ིད་
དང་མཐུན་པས་སྱེངྱེ་ལས་གྱུར་པའི་སོར་བཤགས་ཞྱེས་བའོ། །འདིར་དཔོད་ལན་ལ་དོགས་པ་འདི་འབྱུང་སྟྱེ། 
སྐབས་འདིའི་འོ་མ་སློང་སོགས་ལྟུང་བ་བཅུ། །དགྱེ་སློང་ཕ་ལ་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པར། །བཤད་པའི་སོད་པ་
སློང་བ་དྱེ་མིན་ནམ། །དྱེ་ལ་འདིར་ནི་བཅུར་དབྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། དྱེ་ལྟར་བཤད་པའི་སོར་བཤགས་བཅུ་པོ་དྱེ་
དགྱེ་སློང་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། སོར་བཤགས་བཅུ་གཅིག་པ་དགྱེ་སློང་ཕའི་སོར་བཤགས་གསུམ་པ་
དང་དོན་འད་བས་ཐུན་མོང་པ་དང་། གོང་དང་ཁྱིམ་གཞན་སོགས་གཞན་གསུམ་ནི་ཕའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
སོར་བཤགས་ཡིན་ནོ། །ྱེས་བས་ཀི་སྱེ་ཚན་ལ་གོས་བསོ་བའི་སྱེ། སོད་ཡུལ་དུ་འགོ་བའི། སྟན་ལ་འདུག་པའི། 
ཟས་བསླངས་པའི། ཟས་ཟ་བའི། ལྷུང་བཟྱེད་ལ་ལོངས་སོད་པའི། ཆོས་བཤད་པའ།ིི སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལས་གྱུར་
བའི་སྱེ་ཚན། དགྱེ་སློང་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྱེ་ཚན་དང་དགུ་ལས། དང་པོ་ནི། ཤམ་ཐབས་ལ་ནི་རྣམ་
བདུན་དང་། །སྟོད་གཡོན་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། དྱེ་ལ་ཤམ་ཐབས་ཀི་བདུན་ནི། ཤམ་
ཐབས་ཀི་ཡ་མཐའ་དང་མ་མཐའ་མཐོ་དམན་མྱེད་པར་ཟླུམ་པོར་བགོ་བ་དང་། མ་མཐའ་དཔུས་མོ་ཡན་ཆད་དུ་
བརྩྱེངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ལོང་བུ་མན་ 
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༼༣༢༡༽ 
ཆད་དུ་འཇོལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཤམ་ཐབས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་མདུན་ཕོགས་སུ་གང་པོ་ཆྱེའི་སྣ་ལྟར་འཕར་བ་
མ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་རགས་ཀི་གོང་དུ་ཏ་ལའི་ལོ་མ་ལྟར་ལྟབ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་རགས་ཀི་བར་གི་བར་ནས་
འབྲུའི་མ་ལྟར་ཕིར་འབུར་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་རགས་ཀི་གོང་དུ་སྦྲུལ་མགོའ་ིགདྱེང་ཀ་ལྟར་མཐོ་དམན་དུ་
འདུག་པ་མ་ཡིན་པའོ། །བླ་གོས་ཀི་གསུམ་ནི། ཟླུམ་པོར་བགོ་བ་དང་། ཧ་ཅང་བརྩྱེངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཧ་
ཅང་འཇོལ་བ་མ་ཡིན་པའོ། །གིས་པ་སོད་ཡུལ་དུ་འགོ་བའི་སྱེ་ནི། ཤིན་ཏུ་བསམ་ལ་སོགས་པ་ལྔ། །མགོ་
གཡོགས་ལ་སོགས་རྣམ་པ་ལྔ། །ཕོང་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །ལུས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞྱེས་གསུངས་
པ་ལྟར་ལྔ་ཚན་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། ལུས་ངག་མམ་པར་བཞག་པའི་ཤིན་ཏུ་བསམ་པ། སྟོད་གཡོགས་ལ་
སོགས་པ་ལྱེགས་པར་བགོ་བ། བླ་གོས་དང་ཐང་གོས་ཀིས་ལུས་ལ་མམ་པར་གཡོགས་ཏྱེ་ལྱེགས་པར་བགོ་
བ། ཅ་ཅོའ་ིསྒྲ་སྒྱུར་བ། དགོས་པ་མྱེད་བཞིན་དུ་མིག་གཡས་གཡོན་དུ་མི་གཡྱེངས་པ། མིག་གའ་ཤིང་གང་
ཙམ་དུ་བལྟ་བའོ། །གིས་པ་ནི་མགོ་གོས་ཀི་མི་གཡོག་ཤམ་ཐབས་འདོམ་སྣང་བར་མི་བརྱེ། སྟོད་གཡོགས་
ཕག་པ་གཡས་གཡོན་ལ་མི་གཟར། ལག་པ་གིས་མདུན་ནས་གོང་དུ་མི་བསྣོལ། །ལག་པ་གིས་རྒྱབ་ནས་
ལྟག་པར་མི་བསྣོལ་བའོ། །གསུམ་པ་ནི།  
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༼༣༢༢༽ 
འགོ་བ་ན་མི་འཕོང་། སིད་པ་རང་བསྐུམ་བྱེད་ཅིང་མི་འགོ། ཙོག་བུའི་མི་འགོ། རྐང་པའི་རྟིང་པ་བཏྱེག་སྟྱེ་སོར་
མོའ་ིབྲང་ས་ལ་ཕབ་ནས་མི་འགོ། ལག་པ་གིས་རྐང་པའི་སྐྱེད་པའི་ཕོགས་སུ་རྟྱེན་ཏྱེ་གྲུ་མོ་གིས་སྙུང་སྙུང་
པོར་བས་པ་སྟྱེ་སྱེད་ཟྱེར་བས་ནས་མི་འགོ་བའོ། །སྱེ་ཚན་བཞི་པ་ནི། འགོ་བ་ན་ལུས་མི་སྒྱུར། ལག་པ་མི་ཀོག་
མགོ་མི་སྒྱུར། གཞན་དང་ཕག་པ་མི་སྤྲད། དགོས་པ་མྱེད་བཞིན་དུ་གཞན་དང་ལག་པ་སྦྲྱེལ་ནས་ཁྱིམ་གཞན་དུ་
མི་འགོ་བའོ། །གསུམ་པ་སྟན་ལ་འདུག་པའི་སྱེ་ཚན་ནི། འདུག་པར་བ་བ་དགུ་དག་དང་ཞྱེས་པས་བསྟན། དོན་
ནི་ཁྱིམ་གཞན་དུ་ཁྱིམ་བདག་སོགས་ཀིས་མ་བསོ་བར་སྟན་ལ་མི་འདུག སྟན་ལ་སོག་ཆགས་ཡོད་མྱེད་མ་
བལྟས་པར་མི་འདུག ག་ཚོམས་སུ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀི་བརིད་སན་ལ་ཕབ་སྟྱེ་མི་འདུག རྐང་པའི་སྟྱེང་དུ་རྐང་པ་
བཞག་སྟྱེ་མི་འདུག རླའི་སྟྱེང་དུ་རླ་བཞག་སྟྱེ་མི་འདུག ལོང་བུའི་སྟྱེང་དུ་ལོང་བུ་མི་བཞག རྐང་པ་ཁིའི་འོག་ཏུ་
མི་བཀུག རླ་གིས་ཤིབས་ཏྱེ་བིན་པ་དང་རྐང་པ་གིས་བར་ཐག་རིང་དུ་སོ་སོར་ཕལ་ཏྱེ་མི་འདུག འདོམས་
སྣང་བར་མི་བྱེད་པའོ། །བཞི་བ་ཟས་སླང་བའི་སྱེ་ཚན་ནི། བིན་ལྱེན་བ་བ་བརྒྱད་རྣམས་སོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། 
དོན་ནི། ཟས་ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་ཁ་ལས་མཐོ་བར་མི་ལྱེན། འབྲས་ཆྱེན་དང་ཚོད་མ་མམ་པར་མི་ལྱེན། བསླབ་པ་
རན་རིམ་བཞིན་འདུག་པའི་གལ་རིམ་ 
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༼༣༢༣༽ 
བཞིན་ཐྱེར་ཆགས་སུ་ལྱེན། ལྷུང་བཟྱེད་ལ་མིག་གིས་བལྟ་ཞིང་ལྱེན། ཟ་བ་དང་བཅའ་བ་མ་བྱུང་བར་ལྷུང་བཟྱེད་
ཁ་མི་གདྱེང་། ཚོད་མ་འདོད་པའི་ཕིར་འབྲས་ཆྱེན་གིས་ཚོད་མ་མི་གཡོག འབྲས་ཆྱེན་འདོད་པའི་ཕིར་ཚོད་
མས་འབྲས་ཆན་མི་དཀབ། ཟ་བ་དང་བཅའ་བའི་སྟྱེང་དུ་ལྷུང་བཟྱེད་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་མི་བཟུང་བར་བའོ། །ལྔ་
པ་ཟ་བའི་སྱེ་ཚན་ནི། ཟས་ལ་ལྱེགས་པར་བ་བ་དྲུག ཙུག་ཙུག་ལ་སོགས་རྣམ་པ་ལྔ། །འབྲུ་ནས་ཐ་དད་བྱེད་པ་
ལྔ། །ལག་པ་ལག་ལ་སོགས་པ་ལྔ། ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་ྱེར་གཅིག་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་དྲུག་ནི། འདུལ་བ་
དང་མཐུན་པར་ཟས་ཟ་བར་བསླབ་པ། ཁམ་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་མ་ཡིན་པ། ཧ་ཅང་ཆྱེ་བ་མ་ཡིན་པ། ཁམ་རན་པ། 
ཁའི་སོར་ཟས་མ་འོང་པར་ཁ་མི་གདྱེང་། ཁ་ཁམ་གིས་བསྐངས་ཏྱེ་གཏམ་མི་སྨྲའོ། །གིས་པ་ལྔ་ནི། ཟས་ཟ་བའི་
ཚེ་ཁའི་རྣམ་པར་སྒྱུར་བའི་སྒྲ་ཙུག་ཙུག་མི་བ། ཅག་ཅག་མི་བ། ཧུ་ཧུ་མི་བ། ཕུ་ཕུ་མི་བ། ལྱེ་ཕི་རོལ་ཏུ་ཕྱུང་སྟྱེ་
ཟས་མི་ཟའོ། །གསུམ་པ་ལྔ་ནི། སོག་ཆགས་ཡོད་མྱེད་བརྟག་པའི་ཕིར་མ་ཡིན་པར་འབྲས་ཆན་ལ་སོགས་པའི་
འབྲུ་རྱེ་རྱེ་ནས་ཐ་དད་དུ་མི་ཟ། སྦྱིན་བདག་གི་ཟས་ལ་འཕ་སོད་མི་བ། ཁུར་བ་མི་སྤོ། བཀན་མི་རྟོག ཁམ་
འཕོར་སོས་བཅད་ཅིང་མི་ཟའོ། །བཞི་པ་ལྔ་ནི། ལག་པ་ལ་ཟས་ཆགས་པ་མི་ལག ལྷུང་བཟྱེད་དང་ཕོར་པ་ 
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༼༣༢༤༽ 
སོགས་ཀི་སྣོད་ལ་ཟས་ཆགས་པ་ལྱེ་དང་སོར་མོས་མི་ཡོག ལག་པ་ལ་ཟས་ཆགས་པ་མི་དཀྲུག ཟས་དང་
བཅས་པའི་ལྷུང་བཟྱེད་མི་སོམས། ཟས་ལ་མཆོད་རྟྱེན་གི་དབིབས་འད་བར་བས་ནས་གཞོམ་ཞིང་མི་ཟའོ། དྲུག་
པ་ལྷུང་བཟྱེད་ལ་སོད་པའི་སྱེ་ཚན་ནི། འཕ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞི། །ལྷུང་བཟྱེད་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ། ཞྱེས་
པས་བསྟན། དྱེ་ལ་དང་པོ་བཞི་ནི། དགྱེ་སློང་གཞན་གི་ལྷུང་བཟྱེད་ལ་འཕ་བར་མི་བྱེད། ལག་པ་ཟས་དང་སགས་
པས་ཆུ་སྣོད་མི་བཟུང་། དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་ཟས་དང་སགས་པའི་ཆུས་མི་གཏོར། ཁྱིམ་པ་འདུག་པ་ལ་མ་དིས་
པར་ཆུ་དང་ཟན་སགས་པ་ཁྱིམ་དུ་མི་འདོར་བའོ། །ཕི་མ་བཅུ་ནི། ཟས་ཟོས་པའི་ལྷག་མ་ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་ནང་དུ་མི་
འདོར། ལྷུང་བཟྱེད་འོག་གཞི་མྱེད་པའི་ས་ལ་མི་བཞག གཡང་སར་མི་འཇོག གད་ཁར་མི་འཇོག དཀན་གཟར་
པོར་མི་འཇོག འགྱེང་སྟྱེ་ལྷུང་བཟྱེད་མི་བཀྲུ། གད་ཁར་མི་བཀྲུ། གཡང་སར་མི་བཀྲུ། དཀན་གཟར་པོར་མི་བཀྲུ། 
འབབ་ཆུ་དྲུག་པོའ་ིརྒྱུན་ལས་ལོག་སྟྱེ་ལྷུང་བཟྱེད་ཀིས་ཆུ་མི་བཅུའོ། །བདུན་པ་ཆོས་སྟོན་པའི་སྱེ་ཚན་ནི། འགྱེང་
ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །མགོ་གཡོགས་ལ་སོགས་རྣམ་པ་ལྔ། །དོ་ཀྱེར་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལྔ། །གང་ཆྱེན་ལ་
སོགས་ཞོན་པ་ལྔ། །ལག་ན་འཁར་བ་ལ་སོགས་དྲུག །ཅྱེས་པས་བསྟན། དྱེ་ལ་འགྱེང་སོགས་ལྔ་ནི། ན་པ་པོ་
མི་ན་བར་ 
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༼༣༢༥༽ 
འདུག་པ་ལ་འཆད་པ་པོས་འགྱེང་སྟྱེ་ཆོས་མི་འཆད། མི་ན་བར་ལ་བ་ལ་ཆོས་མི་འཆད། མི་ན་བར་སྟན་མཐོན་
པོ་ལ་འདུག་པ་ལ་ཆོས་མི་འཆད། མདུན་དུ་འགོ་བ་ལ་འཆད་པ་པོས་ཕི་ནས་འགོ་ཞིང་ཆོས་མི་འཆད། ན་པ་
པོ་ལམ་ནས་འགོ་བ་ལ་འཆང་པ་པོས་ལམ་གི་འགམ་ནས་འགོ་ཞིང་ཆོས་མི་འཆད་དོ། །མགོ་གཡོགས་ལ་
སོགས་ལྔ་ནི། མི་ན་བར་ན་པ་པོ་མགོ་རས་ལ་སོགས་པས་གཡོགས་པ་དང་། གོས་བརྱེས་པ་དང་། ཆོས་
གོས་ཕག་པ་གིས་ཀར་གཟར་བ་དང་། ལག་པ་གའ་གོང་དུ་བསྣོལ་བ་དང་། ལག་པ་ལྟག་པར་བསྣོལ་བ་
རྣམས་ལ་ཆོས་མི་འཆད་དོ། །དོ་ཀྱེར་ཅན་སོགས་ལྔ་ནི། སི་གཙུག་ཏུ་སྐྲ་བསྡུས་པའི་ཐོར་ཅོག་ཅན་ལ་དང་། 
མགོ་ལ་ཞྭ་གོན་པ་ལ། མགོ་ལ་དར་ལ་སོགས་པའི་ཅོད་པན་བཅིངས་པ་ལ། མགོ་ལ་མྱེ་ཏོག་གི་ཕྱེང་བ་བཅིངས་
པ་ལ། མགོ་ལ་ཐོད་དཀྲིས་པ་ལ་ཆོས་མི་འཆད་དོ། །ཞོན་པ་ལྔ་ནི། གང་པོ་ཆྱེ་ལ་ཞོན་པ་ལ། རྟ་ལ་ཞོན་པ་ལ། 
ཁྱོགས་ཀི་སྟྱེང་ན་འདུག་པ་ལ། ཤིང་རྟའི་སྟྱེང་ན་འདུག་པ་ལ། འཆིལ་ལྷམ་གོན་པ་ལ་ཆོས་མི་འཆད་དོ། །འཁར་
བ་སོགས་དྲུག་ནི། ལག་ན་འཁར་བ་ཐོགས་པ་ལ། གདུགས་ཐོགས་པ་ལ། མཚོན་ཐོགས་པ་ལ། ལག་ན་རལ་གི་
ཐོགས་པ་ལ། མདའ་གཞུ་ཐོགས་པ་ལ། གོ་ཆ་གོན་པ་ལ་ཆོས་མི་འཆད་པའོ། །བརྒྱད་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལས་
གྱུར་པའི་སྱེ་ཚན་ནི། ན་བ་རྣམ་པ་ 
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༼༣༢༦༽ 
བཞི་རྣམས་སོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། དོན་ནི། མི་ན་བར་འགྱེང་སྟྱེ་བཤང་ལི་མི་བ། ཐམས་ཅད་ཆུས་གང་སྟྱེ་གོ་
སྐབས་མྱེད་པ་མ་གཏོགས་པར་མི་ན་བས་ཆུའི་ནང་དུ་བཤང་ལི་དང་། འཆིལ་མ་དང་། སྣབ་དང་། སྐྱུགས་པ་ལ་
སོགས་པ་དོར་བར་མི་བ། ཕོགས་དྱེར་རྩྭ་སྔོན་པོས་ཁྱབ་ནས་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་རྩྭ་སྔོན་པོ་ཡོད་
པའི་ས་ཕོགས་སུ་བཤང་ལི་ལ་སོགས་པ་དོར་བར་མི་བ། གནོད་པ་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་པར་ཤིང་ལ་མི་གང་
ཙམ་ལས་ལྷག་པར་མི་འཛེག་པའོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ཕམ་པ་བཞི། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། སྤང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། ལྟུང་བྱེད་
འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ། སོར་བཤགས་པ་བཞི། ྱེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གིས་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་གི་དངོས་གཞིའི་
ལྟུང་བའི་རྐང་གངས་ིས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །དགུ་བ་དགྱེ་སློང་མའི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་སྱེ་ཚན་ནི། སྦྱིན་བདག་སོགས་ཀི་ཁྱིམ་དུ་སྟན་ལ་གཞན་གིས་མ་བསོ་བར་འདུག་པ་དང་། མི་ན་བར་
རྩྭ་སྔོན་པོ་ཡོད་པའི་ཕོགས་སུ་བཤང་གཅི་སོགས་འདོར་བ་དང་གིས། དགྱེ་སློང་ཕ་ལ་ྱེས་བས་ཡིན་ཀང་། 
མ་ལ་ལྟུང་བྱེད་དུ་བཤད་ཟིན་པས་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ྱེས་བས་གིས་ནི། ཤམ་ཐབས་སྐྱེད་པ་སྣང་བར་
བགོ་བ་དང་། །འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་མངོན་གྱུར་བ་དང་ལན་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་གཞན་དུ་འགོ་བ་སྟྱེ་དྱེ་གིས་
དང་བཅས་པས་ 
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༼༣༢༧༽ 
དགྱེ་སློང་མ་ལ་ཡང་ྱེས་བས་ཀི་གངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གིས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ཀརྨ་ཤ་གཏམ་ལས། མཐའ་
བརྒྱད་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ི་ཤུ་དང་། །སྤང་བའི་ལྟུང་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་། །གཞན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་བརྒྱད་
དང་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་བཅུ་གཅིག་དང་། །ྱེས་པར་བས་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གིས་
སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་གངས་ཀུན་སོམས་པས་དགྱེ་སློང་མའི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བའི་རྐང་གངས་གསུམ་
བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྱེ་བཞིར་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཕ་མའི་ལྟུང་བའི་རྐང་གངས་དྱེ་དག་ཀང་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་
དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གིས། སིར་ནི་མ་ངྱེས་ཏྱེ། །ཕམ་ལྷག་གི་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་ཀུན་
དང་། སོམ་པོ་ལས་ན་སད་པའི་ལྟུང་བ་ཀུན་དང་། སྤང་ལྟུང་གི་སྦྱོར་བ་ནས་ྱེས་བས་ཀི་སྦྱོར་བའི་བར་ཀུན་
དགྱེ་སློང་ཕ་མ་གང་གི་རྟྱེན་ལ་ཡང་ྱེས་བས་སུ་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་འབའ་ཞིག་དང་ཕམ་ལྷག་གི་སྦྱོར་བ་རྣམས་ནི་
སོམ་པོ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་མ་ལ་ལྟུང་བྱེད་དུ་བཤད་པ། ཕ་ལ་ྱེས་བས་སུ་འགོ་བ་ཡང་ཡོད་དྱེ། རང་གིས་
རབ་བྱུང་དང་བསྱེན་རོགས་ཕོག་པའི་སློབ་མ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་མ་སངས་པ་དང་། དྱེ་ན་བ་ན་ནད་གཡོག་
མི་བྱེད་པ་དང་། ི་ཤུ་མ་ལོན་པ་ལ་བསྱེན་རོགས་ཕོག་པ་དང་། དགྱེ་སློབ་མའི་སོམ་པ་མ་བིན་པ་ལ་བསྱེན་
རོགས་ཕོག་པ་སོགས་མང་པོ་ 
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༼༣༢༨༽ 
ཞིག་དགྱེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བྱེད་དུ་བཤད་པ། དགྱེ་སློང་ཕ་ལ་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཕམ་པ་ལ་སོགས་
པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་དག་གང་བྱུང་ཡང་བཅབ་པར་མི་བ་སྟྱེ། མ་བཅབ་ན་ཕམ་པ་བྱུང་ཡང་ཕིར་བཅོས་སུ་ཡོད་ཅིང་། 
དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་སོགས་ཀང་འདག་སླ་བ་ཡིན་ནོ། །མི་བཅབ་པའི་ཚུལ་ནི། གཞུང་འདིར། ལྟུང་བ་བཅབ་པར་
མི་བའོ། །མཐའ་ན་མིང་གོ་བར་བ་བ་ིད་དོ། །ྱེས་བས་ནི་གང་ཡང་རུང་བས་སོ། །དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་
གནས་པ་ལའོ། །ལྟ་བ་ཐ་མི་དད་པའོ། །བསྱེན་པར་རོགས་པ་དང་བཅས་པ་ལའོ། །མཚན་མཐུན་པ་ལའོ། །ཞྱེས་
པས་བསྟན། དོན་ནི། མཚམས་ནང་དྱེར་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལྟ་བ་དང་མཚན་མཐུན་
པ་དྱེའི་དྲུང་དུ། ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་དྱེས་བདག་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་ངོ་། །ཞྱེས་མིང་བརོད་དམ། བདག་གིས་
མི་ཚང་པར་སོད་པར་འཁིག་པའི་ཆོས་བསྟྱེན་ནོ། །ཞྱེས་བྱེ་བྲག་ཕྱེ་ནས་རིགས་བརོད་ཀང་རུང་། གོ་བར་བྱེད་
ན་འཆབ་པར་མི་བྱེད་པ་ཡིན། དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ནས་ྱེས་བས་ཀི་བར་ལ་ཡང་རིགས་འགྱེ་བས། 
ཡུལ་དགྱེ་སློང་དྱེ་ལ་གོ་བར་བྱེད་ན་འཆབ་པ་དང་བྲལ་ལོ། མཚམས་ནང་དྱེར་གོ་བར་བ་ཡུལ་གི་དགྱེ་སློང་དྱེ་ལྟ་
བུ་མྱེད་ན་བཙལ་བར་བ་ཞིང་མ་རྱེད་ཀི་བར་ལ་གཞན་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་
དང་དགྱེ་ཚུལ་དང་།  



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   329 

༼༣༢༩༽ 
ཁྱིམ་པ་སོགས་གང་ལ་མ་བརོད་ཀང་བཅབ་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། འགྱེལ་པར་ལུང་དངས་པ་ལས། བཙུན་པ་རྱེ་
ཞིག་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་དགྱེ་སློང་མ་མཆིས་པའི་གནས་ན་གནས་པས་གང་ལ་ཡང་མ་བརོད་ན་བཅབ་པར་
བརོད་པར་བགིའམ། ྱེ་བར་འཁོར་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །གོ་བར་བ་ཡུལ་གི་དགྱེ་སློང་དྱེར་
གནས་བཞིན་པའམ། མི་གནས་ཀང་བཙལ་ནས་རྱེད་ན་དྱེའི་དྲུང་དུ་རང་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གོ་བར་མ་བརོད་ན་
ཕམ་པ་ལ་མ་བརོད་པའི་དུས་དྱེ་ནས་དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་ཞག་གཅིག་སོང་ནས་བཅབ་པ་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་
འདུན་ལྷག་མ་འདག་བྱེད་ལ་སྤོ་མགུ་སོགས་བཤད་ཀང་དམིགས་བསལ་ྱེས་པའི་རྣམ་སིན་ལ་སྐྲག་ཅིང་ངོ་ཚ་
ཤྱེས་པ་དང་ལན་པ་དང་། སྱེ་སྣོད་ཤྱེས་པའི་མཁས་པ་དག་གིས་ཡུལ་དགྱེ་སློང་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པས་
ཀང་སྤོ་མགུ་མི་དགོས་པར་ལྟུང་བ་ལས་ལང་ནུས་པ་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་འདིར། ངོ་ཚ་དང་ལན་པ་དང་། མདོ་སྱེ་
འཛིན་པ་དང་། འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་། མ་མོ་འཛིན་པ་དང་། ཤྱེས་པས་ནི་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པས་
ལྷག་མ་འདག་གོ །བསམ་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལང་གིས། ཆད་པའི་ལས་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །དོན་ནི། ཆད་ལས་ཀང་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་བསྱེད་པའི་ཕིར་དུ་བ་བ་ཡིན་གིས། བསམ་པའི་ཁྱད་པར་མ་
བསྱེད་ན་ཆད་ལས་ཁོ་ནས་ལྟུང་བ་ལས་ལང་མི་ནུས་པར་བསྟན་ནོ། །ལྟུང་བ་ 



330   མཁན་ཆྱེན་ངག་ཆོས། 

༼༣༣༠༽ 
གང་ལ་ཡང་ངོ་ཚ་དང་ལན་ན་ཡངས་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཚིག་ལྱེར། རང་ིད་ངོ་ཚས་ཤིན་ཏུ་ཡངས། །ཞྱེས་སོ། དྱེ་བས་
ན་ངོ་ཚས་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་འཆབ་པ་ཡང་སྤོ་བ་སོགས་མི་དགོས་པར་བཤགས་པས་ཆོག་སྟྱེ། ཚིག་ལྱེར། དྱེ་
བཞིན་ངོ་ཚས་བཅབ་པ་ཡང་། །དྱེ་ཡིས་སྤོ་བར་ཡོངས་བརྟགས་པར། །དྱེ་ཡི་སོ་ནས་ཆོ་ག་བཞིན། །དྱེ་ནི་འཐོལ་
བ་ལན་གསུམ་ཡིན། ཞྱེས་གསུངས་པས་བཤགས་པས་སྤོ་མགུའི་གོ་ཆོད་པར་བཤད་དོ། །བསོ་བ་ལས་གྱུར་
པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ནི། ཁྱེལ་དང་ངོ་ཚ་མྱེད་པ་ཤས་ཆྱེ་བས་ལྟུང་བ་ལི་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གོ་བར་བ་བ་དང་
བཤགས་པར་བ་བ་དགྱེ་སློང་རྱེ་རྱེའི་མདུན་དུ་མི་ཆོག་པར་དྱེར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་བ་
དགོས་ཏྱེ། བསོ་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །བཤགས་པའི་ཚུལ་
ནི། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་རང་གི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་གང་ཟག་
གི་མདུན་དུ་ལན་གསུམ་འཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། གང་ཟག་གི་མདུན་དུ་ཞྱེས་
པ་ནི། བསོ་བ་ལས་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ངོ་ཚ་ཤྱེས་ཆྱེ་བ་ལ་ལན་པ་རྣམས་དང་སྤང་ལྟུང་ནས་
ྱེས་བས་ཀི་བར་ཀུན་བཤགས་པའི་ཚེ་གང་ཟག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་ཆོག་པའི་དོན་ནོ། །བཤགས་པར་བ་
བའི་བསྔགས་ཚིག་ནི།  
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༼༣༣༡༽ 
ཚེ་དང་ལན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སློང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ་ལྟུང་བ་འདི་ལྟ་བུ་བྱུང་སྟྱེ། བདག་
དགྱེ་སློང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལྟུང་བ་དྱེ། ཚེ་དང་ལན་པའི་མདུན་དུ་འཐོལ་ལོ་འཆགས་སོ། །མི་འཆབ་
བོ། །འཐོལ་ཞང་བཤགས་ན་བདག་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་གིས། མ་འཐོལ་མ་བཤགས་ན་ནི་མི་
འགྱུར་རོ། །ལན་གསུམ་དུ་བཟླས། ཡུལ་གིས་སྨྲས་པ། ལྟུང་བ་མཐོང་ངམ། འཆགས་པ་པོས་སྨྲས་པ། མཐོང་ངོ་
དང་། ཕིན་ཆད་སོམ་མམ་སོམ་མོ། ལན་གསུམ་དུ་བཟླས། ཐབས་ཡིན་ནོ། །ལྱེགས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདི་
ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་ཡང་ཡང་བཤགས་པ་ལ་འབད་པར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་གང་སྱེ་སྣོད་ལ་སྦྱངས་པ་དང་། དྱེ་མ་
སྦྱངས་ཀང་ལྟུང་བ་ལ་སྐྲག་པ་སོགས་ཀི་ངོ་ཚ་ཤྱེས་པ་དང་ལན་པ་དག་གིས་བཤགས་པ་བས་ན་ཕམ་པ་མ་
གཏོགས་ལྟུང་བ་གཞན་ཕལ་ཆྱེར་འདག་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་སྐད་དུ་བདག་ིད་ཆྱེན་པོ་ས་པཎ་གི་ཐུབ་པ་
དགོངས་གསལ་ལས། རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པོ་རོ་དང་མི་འགོགས་པ་ལྟར་ཆོས་བྱེད་པ་ལྟུང་བ་དང་མི་འགོགས་པ་
དགོས། ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་བཤགས་བསམས་བས་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལང་ནུས་པར་བཞྱེད་པ་ཡིན་
ནོ། །འཐོལ་པར་བ་བའི་དགྱེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་མྱེད་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞྱེ་ན། འགྱེལ་པར། གང་ལ་འཐོལ་པར་བ་
བའི་གང་ 
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༼༣༣༢༽ 
ཟག་མྱེད་ན་ནི་དྱེ་སིད་དུ་མ་འཐོལ་བ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། རྟྱེན་གི་དྲུང་དུ་བཤགས་པ་
སོགས་འདུལ་བ་རང་རྐང་ལ་མ་གསུངས་ཀང་རྱེ་ཞིག་ལ་བཤགས་པ་བ་ཡུལ་གཞན་མ་རྱེད་ན་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་
ལ་ཞུགས་པའི་དགྱེ་སློང་གིས་རྟྱེན་གི་དྲུང་དུ་འམ། མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་འཁོར་དག་
བཅོམ་པའི་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་བསམས་ལ་ངག་ཏུ། སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་འཁོར་འཕགས་པའི་དགྱེ་
འདུན་དང་བཅས་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དགྱེ་སློང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་ལ་ལྟུང་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞྱེས་
སོགས་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་གི་བཤགས་བསམས་ལན་གསུམ་བས་ན་སོན་མྱེད་ཅིང་ལྱེགས་པར་སྱེམས་
སོ། །དྱེ་དག་གིས་ནི་རྣམ་འབྱེད་ལས་འབྱུང་བའི་ལྟུང་བ་སྱེ་ལྔའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །ལྱེགས་བས་བསོད་
ནམས་ཡངས་པའི་ཀྱེ་ལ་ཤར། །ཕ་རོལ་རོལ་བའི་གིས་འཐུང་ཀུན་སྐྲག་བྱེད། །ལྱེགས་གསུངས་སྨྲ་བའི་རྣམ་
དཔོད་སྱེངྱེའི་སྒྲས། །སིད་གསུམ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀུན་མཁྱྱེན་བླ་མར་འདུད། །འདིར་ནི་ཕ་མའི་ལྟུང་བའི་རྐང་
གངས་སོགས། །སོ་སོའ་ིརྣམ་གཞག་ངྱེས་ཤིང་ཤྱེས་དྱེ་ལ། །ཐུན་མོང་དོགས་དཔོད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་
པ། །འཆད་དོ་དཔོད་ལན་དགའ་བ་བསྱེད་དྱེ་ོན། །འདིར་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། ཐུན་མོང་གི་ཡན་
ལག་སིར་ 
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༼༣༣༣༽ 
བཤད་པ། ཡན་ལག་གི་བྱེ་བྲག་གིས་ལྟུང་བའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་འགྱུ་རབ་སིར་བཤད་པ། མཚན་མཚན་གི་ཡན་ལག་
སིར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྟྱེ། རྟྱེན་གི་ཡན་ལག་དང་། ཡུལ་གི་ཡན་ལག་དང་། ལྟུང་བ་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་
སྱེལ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། བསམ་པའི་ཡན་ལག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྟྱེ། བསླབ་པའི་
ཡན་ལག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་དང་། བསམ་པའི་ཡན་ལག་སྱེལ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཚིགས་ཀི་ཡན་ལག་
ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་དང་། མཚན་གི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྱེ། དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་ལས། མས་པ་དང་མ་ཆགས་པ་ལ་ཅིར་འགྱུར་བ་ནི། མས་པ་དང་མ་ཆགས་པ་གིས། ལྟུང་བ་ལ་
སྦྱོར་ན་ྱེས་བས་སོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། དོན་ནི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཀིས་བསླབ་པ་མས་པ་དང་། བསྱེན་
རོགས་བླངས་ཀང་མ་ཆགས་པ་གིས་ལྟུང་བ་སྱེ་ལྔ་གང་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ནི། སྱེ་ལྔ་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་
གྱུར་པའི་ྱེས་བས་བསྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཀིས་མས་པ་དྱེ་དགྱེ་སློང་གི་སོམ་པ་དང་ལན་
པས་སྱེ་ལྔའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་དངོས་གཞི་ལྟུང་བ་བསྱེད་དམ་སམ་པའི་དོགས་པ་ཡོད་པས་དྱེ་བསལ་ནས་
ྱེས་བས་ཙམ་ལས་མི་བསྱེད་ཅྱེས་དགག་པའི་སོ་ནས་བསྟན། བསྱེན་རོགས་བླངས་ 
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༼༣༣༤༽ 
ལ་མ་ཆགས་པ་དྱེ་སོམ་པ་དང་མི་ལན་པས་སྱེ་ལྔའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་ྱེས་པ་གང་ཡང་མི་བསྱེད་དམ་སམ་
པའི་དོགས་པ་ཡོད་པས་དྱེ་བསལ་ནས་ྱེས་བས་ཙམ་ཞིག་བསྱེད་ཅྱེས་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲས་བསྟན་པ་ཡིན་
ནོ། །འདིའི་མཐའ་དཔོད་དགོས་པ་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤྱེས་པར་བའོ། །མ་རོགས་པ་གསུམ་ལ་ཅིར་
འགྱུར་བ་ནི་བསྱེན་པར་མ་རོགས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བླངས་པ་ལས་འདས་ལ་ཡང་ངོ་། །དྱེའི་ཕོགས་དང་
མཐུན་པ་ལ་ནི་ཡིད་ཀིའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། དོན་ནི་བསྱེན་པར་མ་རོགས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དགྱེ་ཚུལ་དང་
དགྱེ་ཚུལ་མས་སོག་གཅོད་སྤོང་བ་ལ་སོགས་པ་བསླབ་པའི་གཞི་བཅུ་བླངས་པ་དང་། རབ་བྱུང་དགྱེ་སློབ་མས་
སྔར་བླངས་པའི་བཅུ་པོའ་ིསྟྱེང་དུ། རྩ་བའི་ཆོས་དྲུག་དང་། རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་དྲུག་བླངས་པ་དྱེ་ལས་
འདས་ཤིང་བྲལ་ན་ཡང་ྱེས་བས་ཁོ་ནའོ། །བསླབ་པའི་གཞི་བཅུ་དང་། ཆོས་དྲུག་དང་། རྱེས་མཐུན་གི་ཆོས་
དྲུག་པོ་དྱེ་དག་གི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་ནི། དགྱེ་སློབ་མས་ནི་འཆང་བ་དང་། །འབྲལ་དང་མྱེ་ལ་རྱེག་
པ་དང་། །སྤངས་པ་ཟ་དང་ས་བོན་འཇིག །རྩ་སྔོན་ཡོད་པའི་ས་ཕོགས་སུ། །མི་གཙང་འདོར་དང་ཤིང་ལ་
འཛེག །སླངས་པ་འདོར་གཏོགས་སློབ་མའི་མིན། །དགྱེ་ཚུལ་གིས་ཀིས་རིན་ཆྱེན་རྱེག །གསོག་འཇོག་བས་
པ་ཟ་བ་དང་། །བིན་ལྱེན་མ་ 
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༼༣༣༥༽ 
བས་ས་རྐོ་དང་། །སྱེ་བ་འཇིག་དང་བཅས་པ་དང་། །འདོར་གཏོགས་པ་ནི་མ་གཏོགས་པ། ཞྱེས་གསུངས་པ་
ལྟར། གོས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་འཆང་བ་དང་། ཆོས་གོས་དང་འབྲལ་བ་དང་། མྱེ་ལ་རྱེག་པ་སྟྱེ་མྱེ་འབུད་པ་
དང་། སྤངས་པ་ཟ་བ་སོགས་བདུན་པོ་དྱེ་དང་། དགྱེ་སློབ་མའི་བསླབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་རྣམས་
ནི་དྱེའི་བླངས་པའི་ཕོགས་མཐུན་མ་ཡིན་ཏྱེ། འཆང་བ་སོགས་བདུན་པོ་དྱེ་དག་ལས་དགྱེ་སློབ་མས་འདའ་ཞིང་
འགལ་བར་བྱེད་ན་ྱེས་པ་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་བས་ྱེས་མྱེད་ཡིན་ལ། རང་གི་བསླབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་
བླངས་པ་ལས་འདས་ན་བླངས་འདས་ཀི་ྱེས་བས་ཡིན་ནོ། །འཆང་བ་སོགས་བདུན་དང་། རང་གིས་ཡང་དག་
པར་བླངས་པ་དྱེ་དག་མ་ཡིན་པ། གཞན་དགྱེ་སློང་ཕ་མའི་བསླབ་པའི་གཞི་སོ་ཐར་གི་མདོར་བཤད་པ་ཀུན་ནི་
བསླངས་པའི་ཕོགས་མཐུན་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ཀུན་ལས་དགྱེ་སློབ་མས་འདའ་ཞིང་འགལ་ན་བཤགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ཡིད་ཀིས་བསམ་པ་ཙམ་གིས་འདག་པར་བ་བ་ཡིན་པས་ཡིད་ཀིས་བསམ་བའི་ྱེས་བས་ཞྱེས་
བའོ། །དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མ་གིས་ཀིས་ནི་འཆང་བ་སོགས་བདུན་དང་། རང་གི་བསླབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་
བླངས་པ་དང་། སྔར་བཤད་པའི་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་རྱེག་པ་སོགས་ལྔ་ནི་རང་གིས་བླངས་པའི་ཕོགས་མཐུན་མ་ཡིན་
ཏྱེ། ། 
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༼༣༣༦༽ 
འཆང་བ་སོགས་བདུན་དང་། རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་རྱེག་པ་སོགས་ལྔ་ནི་ྱེས་མྱེད་དང་། རང་གིས་བླངས་པ་ལས་
འདས་པ་རྣམས་ནི་བླངས་འདས་ཀི་ྱེས་བས་སོ། །དྱེ་དག་མ་ཡིན་པ་དགྱེ་སློང་ཕ་མའི་བསླབ་པའི་གཞི་གཞན་
ཀུན་ལས་འདས་ན་རང་གིས་བླངས་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པས་ཡིད་ཀིས་བསམ་པར་བ་དགོས་སོ། །བསྱེན་
པར་མ་རོགས་པའི་རབ་བྱུང་གསུམ་པོ་འདི་ལ་རང་གི་བསླབ་པའི་གཞི་དངོས་སུ་བསླངས་པ་ལས་འདས་པ་
དྱེར་མ་ཟད་སྔར་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་སྐབས་སུ་མཁན་པོར་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་། ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སྤོང་བར་
ཁས་བླངས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་པར་ལྱེན་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་པས། དྱེ་དག་ལས་
འདས་ན་ཡང་བླངས་འདས་ཡིན་པས་དྱེའི་ཕོགས་མཐུན་ཡང་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། མཁན་པོ་ལ་མ་གུས་པ་ནི། 
མཁན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་འགལ་བའི་ཕོགས་མཐུན་དང་། ཁྱིམ་པ་བཞིན་དུ་ཤམ་ཐབས་མི་བགོ་བ་ནི། 
ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སྤོང་བ་དང་འགལ་བའི་ཕོགས་མཐུན་དང་། མུ་སྟྱེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་སོགས་
ནི། ཆོས་འདི་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་ལྱེན་པ་དང་འགལ་བའི་ཕོགས་མཐུན་ཡིན་ཏྱེ། འདི་དག་གི་རྣམ་
གཞག་ཞིབ་པར་ནི་སུམ་བརྒྱ་པ་རྩ་འགྱེལ་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཕོགས་མཐུན་གཞན་ཡང་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། 
དབར་གནས་གཅིག་ཏུ་ 
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༼༣༣༧༽ 
གནས་པ་དང་། གསོ་སྦྱོང་དགག་དབྱེར་བཅས་པ་དང་། །དྱེ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་ཡི་ནི། །བླངས་པའི་ཕོགས་དང་
མཐུན་པ་ཡིན། །རྟགས་དང་སློང་དང་སྣོད་དང་ནི། །ལོངས་སོད་ཆར་གཡྱེང་འདོད་པ་དང་། །གནོད་པ་དང་ནི་
གནས་པ་དང་། །མ་གུས་མི་སྦྱོང་གཞི་ལས་བྱུང་། ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ་ལས། དང་པོ་རྟགས་ཀི་གཞི་
ལས་བྱུང་བ་ཁྱིམ་པའི་རྟགས་འཆང་བ་དང་། རས་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ར་མོའ་ིབལ་སོགས་ལས་བས་པའི་ཆོས་
གོས་འཆང་བ་དང་བྱེད་པ་དང་། སྐྲ་བ་གང་གི་སྤུ་ལྟར་འདྱེག་པ་དང་། འདྱེག་པར་བ་བའི་ཕོགས་མ་ཡིན་པ་
གསང་བའི་སྤུ་འདྱེག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་ཀང་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཟངས་མ་ལ་སོགས་པའི་རས་
གཞན་ལས་བས་པ་དང་། ཚང་ལས་ཆྱེ་བ་དང་ཆུང་བ་དང་ས་བ་འཆང་བ་རྣམས་ནི་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་ཁས་
བླངས་པ་ལས་འདས་པའི་ཕོགས་མཐུན་ཡིན་པས་ཡིད་ཀིས་བསམས་པར་བ་དགོས་སོ། །སློང་བའི་གཞི་ལས་
བྱུང་བ་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་སློང་བ་དང་། སྣོད་ཀི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་ཁབ་རལ་ལ་སོགས་པ་
བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ནི། རིན་པོ་ཆྱེ་ལྱེན་པའི་ཕོགས་མཐུན་དང་། ལོངས་སོད་ཀི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་སོག་ས་ལ་
སོགས་པ་ཟ་བ་ནི། དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བའི་ཕོགས་མཐུན་དང་། འཆར་གཡྱེང་གི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་རྒྱུག་པ་
དང་། རལ་བ་དང་། ཆུ་ལ་རྩྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ 
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༼༣༣༨༽ 
ཡན་ལག་གི་སྤང་བ་མལ་སྟན་ཆྱེ་མཐོ་སོགས་ཀི་ཕོགས་མཐུན་དང་། འདོད་པའི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་ཁུ་བ་འབིན་
པ་ལ་སོགས་པ་དང་། མཚན་མི་མཐུན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ལ་པ་ནི། མི་ཚངས་སོད་ཀི་ཆ་མཐུན་དང་། འདོད་
པའི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྱེན་བརྩིག་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི། བར་མ་རབ་བྱུང་བླངས་པ་ལས་འདས་
པའི་ཕོགས་མཐུན་དང་། གནོད་པའི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་ནི། དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་བྱེད་པ་དང་། དྱེའི་རྱེས་སུ་
ཕོགས་པ་དང་། ཁྱིམ་སུན་འབིན་པ་དང་། བཀུར་བ་འདྱེབས་པ་དང་། ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་
ནོ། །གནས་པའི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་དགྱེ་འདུན་གིས་སྤངས་ཤིང་བསིལ་བ་སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་། 
ཁྱིམ་པ་དང་མུ་སྟྱེགས་ཅན་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ནི། དགྱེ་འདུན་དང་ཆོས་ལ་སབས་སུ་འགོ་བར་ཁས་བླངས་
པ་དང་འགལ་བའི་ཕོགས་མཐུན་དང་། མ་གུས་པའི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་གནས་སྦྱིན་
པའི་སློབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་ལ་མ་གུས་པ་རྣམས་ལས། དང་པོ་ནི་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བར་ཁས་བླངས་
པ་ལས་འདས་པའི་ཕོགས་མཐུན་དང་། མ་གུས་པའི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་གནས་སྦྱིན་
པའི་སློབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་ལ་མ་གུས་པ་རྣམས་ལས། དང་པོ་ནི་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བར་ཁས་བླངས་
པ་ལས་འདས་པའི་ཕོགས་མཐུན་དང་། གནས་ལ་མ་གུས་པ་སོམ་པ་འཇིག་པའི་ཕོགས་མཐུན་དང་། མཁན་པོ་
ལ་མི་གུས་པ་མཁན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འཇིག་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །བསླབ་པ་མི་སྦྱོངས་
པའི་གཞི་ལས་ 
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༼༣༣༩༽ 
བྱུང་བ་དགྱེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་གང་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབྱེ་མི་བྱེད་པ་དང་། དབར་གནས་ཁས་མི་ལྱེན་པར་
འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་དག་གི་ནང་ནས་གསང་བའི་སྤུ་འདྱེག་པ་ནི་དགྱེ་སློབ་མ་ལ་བླངས་འདས་སུ་
བྱེད་དགོས་སོ། །མདོར་ན་དགྱེ་སློང་ཕ་མའི་བསླབ་གཞི་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དགྱེ་སློབ་མ་ལ་འཆང་བ་སོགས་
བདུན་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མ་ལ་དྱེའི་སྟྱེང་དུ་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་རྱེག་པ་སོགས་ལྔ་དང་། རང་རང་གི་བསླབ་པ་ཡང་
དག་པར་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་རྣམས་མ་གཏོགས། བསླབ་གཞི་གཞན་ཀུན་རང་རང་གིས་བླངས་པ་དང་
ཕོགས་མཐུན་ཡིན་པས་ཡིད་ཀིས་བསམ་པར་བ་དགོག་པ་འབའ་ཞིག་གོ །རང་རང་གིས་བླངས་འདས་ནི་སུམ་
བརྒྱ་པར། གང་ཞིག་སོག་གཅོད་གཞན་གི་ནོར་འཕོག་དང་། །མི་ཚང་སོད་བརྫུན་བཅོས་པའི་ཆང་ལ་
སོགས། །གར་སོགས་ཕྱེང་སོགས་མལ་ཆྱེ་མཐོ་བ་དང་། །ཕི་དོའ་ིཁ་ཟས་གསྱེར་དངུལ་ལྱེན་པ་སྤང་། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར་གི་བཅུ་ནི། དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མའི་བསླབ་བ་རགས་པ་རོག་པོ་བཅུར་གགས་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་དག་
ལས་འདས་ཤིང་འགལ་ན་བླངས་འདས་དང་། དགྱེ་སློབ་མ་ལ་ལྷག་པོ་དྲུག་ཚན་གིས་ཡོད་པ་ལས། རྩ་བའི་
ཆོས་དྲུག་ནི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། གཅིག་སུ་ལམ་དུ་འགོ་མི་བ། །ཆུ་བོའ་ིཕ་རོལ་རལ་མི་བ། །སྱེས་པ་ལ་ནི་
རྱེག་མི་བ། །སྱེས་པ་དང་ནི་འདུག་མི་བ། ། 
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༼༣༤༠༽ 
བསྨྱུན་དུ་འགྱུར་བར་མི་བ་ཞིང་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བཅབ་མི་བ། ཞྱེས་དང་རྱེས་མཐུན་གི་ཆོས་དྲུག་ནི། གསྱེར་ལ་
བཟུང་བར་མི་བ་ཞིང་། །འདོམ་གི་སྤུ་ནི་དྱེག་མི་བ། །ས་ནི་རྐོ་བར་མི་བ་སྟྱེ། །རྩ་སྔོན་དག་ཀང་བཅད་མི་
བ། །བིན་ལྱེན་མ་བས་ཟ་མི་བ། །གསོག་འཇོག་བས་པ་ཟ་མི་བ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་བསླབ་པ་རྣམས་ལས་
འདས་ན་བླངས་འདས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་གོང་དུ་བཤད་པའི་རྩ་བ་བཞི་དང་འགལ་བ་ནི་ཕམ་འདའི་ྱེས་བས་ཡིན་
པས་འཆབ་བཅས་བྱུང་ན་བསླབ་པ་རྣམ་དག་ལས་མས་པར་བྱེད། ཆང་འཐུང་པ་ལ་སོགས་དྲུག་ནི་བཤགས་
བའི་ྱེས་བས་ཡིན་ཏྱེ། ཆང་འཐུང་ལ་སོགས་དྲུག་པོ་ནི། །བཤགས་ལ་ྱེས་བས་མཐུན་པ་ཡིན། ཞྱེ་གསུངས་
སོ། །རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དགྱེ་ཚུལ་དང་དགྱེ་ཚུལ་མས། དྱེ་དག་ལས་འདས་ཤིང་འགལ་བར་བས་ན་
བཤགས་པར་བ་བའི་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བས། ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པས་རགས་རོག་བཅུ་ཀ་བཤགས་བའི་
ྱེས་བས་སུ་གསུངས་ལ། དྱེ་ལྟར་ན་སུམ་བརྒྱ་བ་དང་བཤད་ཚུལ་ཐ་དད་པར་བྱེད་དམ། ཡང་ན་འགལ་བ་སྤང་
དགོས་སོ། ཁ་ཅིག་དགྱེ་ཚུལ་གི་རྩ་ལྟུང་བཞི་པོ་ཕམ་འདའི་ྱེས་བས་དང་། བཤགས་བའི་ྱེས་བས་གིས་
ཀར་འདོད་པ་ཡང་སྣང་སྟྱེ་དཔད་པར་བའོ། །གསུམ་པ་བསླབ་པ་བིན་པ་ལ་ཅིར་འགྱུར་བ་ནི། བསླབ་པ་བིན་པ་
ནི་འད་བ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན།  
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༼༣༤༡༽ 
ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བ་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་གསོལ་བ་དང་གཞིའི་ལས་ཀི་ཆོ་གས་ཆད་པ་ལས་ཀི་བསླབ་པ་
བིན་པ་ནི་ཆོས་ཅན། སྱེ་ལྔའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་ལ་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་འད་
བ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། མི་ཚང་པར་སོད་པ་ལ་སོགས་པའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་ཕམ་པ་ལ་སོགས་པ་བསྱེད་པ་དགྱེ་
སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་དྱེ་རང་བཞིན་
དུ་གནས་པ་གཞན་དག་ལ་བརྱེག་པ་དང་བརྱེག་པར་རྩོམ་པ་དང་། བརྩོད་པ་བསྱེད་པ་དང་། སྐྲོད་པ་ལ་སོགས་
པ་བྱེད་པ་ལ་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་གནས་པས་བསླབ་བིན་དགྱེ་སློང་ལ་བརྱེག་
པ་སོགས་བས་ན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། བསླབ་བིན་དགྱེ་སློང་མ་ཡང་དགྱེ་སློང་མ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་
དང་། ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་ལ་འད་ཚུལ་ཡང་དྱེ་བཞིན་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། བསླབ་བིན་འདི་ནི་སོམ་པ་འབོགས་བྱེད་
ཀི་ཆོ་གས་བསླབ་པ་བིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། འདུལ་བ་རང་རྐང་ལས་དྱེ་ལྟར་མ་བཤད་ལ། འདིར་ནི་ཆད་པ་ལས་
ཀི་ཆོ་ག་བས་ནས་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མཐའ་དག་གི་གལ་དུ་མི་གནས་པར་དགྱེ་འདུན་གི་བ་བ་
མཐའ་དག་བསྒྲུབ་ཅིང་། ཐོས་བསམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནན་ཏན་ལྷུར་ལྱེན་པས་ཚེ་འདི་ལ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ན་བསླབ་
པ་བིན་ 
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༼༣༤༢༽ 
པ་ཞྱེས་མི་བ། དག་བཅོམ་མ་ཐོབ་ན་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་བསླབ་བིན་ལ་གནས་ནས། དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་
གནས་པ་མཐའ་དག་ལ་བསྱེན་བཀུར་བ་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་འདུན་གི་བ་བ་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་ཆད་ལས་སོད་
དགོས་ཤིང་། ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་དུ་ཡང་མི་རུང་ངོ་། །དྱེ་སྐད་དུ་གཞུང་འདིར། བཅབ་པའི་སྱེམས་མ་སྱེས་ན་མཐའ་
ལས་ལང་བར་འགྱུར་རོ། །བསླབ་པ་སོད་པས་སོ། །དྱེ་ཐོབ་པས་སོ། །དགྱེ་འདུན་ལས་སོ། །ལས་ཀིས་སྦྱིན་
ནོ། །ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དོན་ནི། འཆབ་མྱེད་བྱུང་བ་དྱེས་དགྱེ་འདུན་ལས་ཇི་སིད་
འཚོའི་བར་དུ་བསླབ་པ་ཞུ་བར་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ། དྱེ་ནས་དགྱེ་འདུན་གིས་གསོལ་གཞིའི་ལས་
ཀིས་ཆད་པ་ལས་ཀི་བསླབ་པ་བིན་པས་དགོས་པ་བསྒྲུབ་ནུས་ཀི་བསླབ་པ་རྣམ་དག་སོར་ཆུད་པ་ཡིན་
ནོ། །དྱེས་ན་སོམ་པ་འབོགས་བྱེད་ཀི་གསོལ་བཞིའི་ཆོ་ག་དང་། ཆད་པ་ལས་ཀི་གསོལ་གཞིའི་ཆོ་ག་གིས་ཐ་
དད་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཚེ་འདིར་དག་བཅོམ་ཐོབ་ན་བསླབ་བིན་ལ་མི་གནས་པར་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་
གནས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཀང་འདིར་བསླབ་པ་བིན་པ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་བིན་པ་ཡིན་ཏྱེ། དགོས་པ་བསྒྲུབ་
ནུས་ཀི་བསླབ་པ་སོར་ཆུད་པ་དྱེ་དག་བཅོམ་མ་ཐོབ་པའམ། ཐོབ་ཀང་རུང་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་གནས་པས་
སོ། །གིས་པ་ཞར་བྱུང་ནི། འོ་ན་བསླབ་བིན་དགྱེ་སློང་དྱེ་དགྱེ་ 
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༼༣༤༣༽ 
སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདའམ་ཞྱེ་ན། མི་འད་ཞྱེས་འཆད་པ་ལ། བསྱེན་པར་མ་
རོགས་པ་ཞྱེས་སོགས་བྱུང་། དྱེ་ཡང་བསླབ་བིན་དགྱེ་སློང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་
ཡུལ་ལ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལན་པའམ་འད་བ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། ཁྱོད་ཀིས་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་
པ་ལ་བིན་ལྱེན་བས་ན་བིན་ལྱེན་ཆགས་པ་དང་། དྱེའི་ཟས་ལ་རྱེག་ན་བིན་ལྱེན་འཇིག་པ་དང་། ཁྱོད་ལ་རང་
བཞིན་དུ་གནས་པ་དྱེས་ཕ་མ་བས་ན་ཕ་མ་བས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། དྱེ་ཁྱོད་དང་ལྷན་ཅིག་ཞག་
གསུམ་ལ་ན་ནུབ་ལྷག་ལ་གི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཁྱོད་ལ་དྱེས་དགྱེ་སློང་གི་གནས་ངན་ལྱེན་དང་། མི་
ཆོས་བླ་མ་བརོད་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པས་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་
པའི་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྱེད་པ་ལྟར་ཁྱོད་ཀིས་ཀང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་ལ་ལྟུང་བ་དྱེ་དག་བསྱེད་པ་མ་
རོགས་པའི་རབ་བྱུང་དང་འད་བའི་ཕིར། ཞྱེས་པ་ལ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལན་པ་ིད་ཀང་ངོ་། །ཞྱེས་པ་
འདི་བྱུང་། བསླབ་བིན་ནང་ཕན་ཚུན་རང་གི་ཡུལ་ལ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་འད་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། བསླབ་
བིན་ནང་ཕན་ཚུན་བིན་ལྱེན་མི་ཆགས་ཤིང་། དྱེས་དགྱེ་སློང་གི་བསླབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་དགྱེ་སློང་རང་
བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་འད་བར་བསྲུང་དགོས་པའི་ཕིར།  
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༼༣༤༤༽ 
ཞྱེས་པ་ལ། དྱེ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། དྱེ་ལྟར་ན་དགྱེ་སློབ་མའི་ཡུལ་ལ་ནི་བསླབ་བིན་དགྱེ་སློང་
མ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་འད་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །བསླབ་བིན་དགྱེ་སློང་མས་དགྱེ་སློབ་མ་ལ་བིན་ལྱེན་བར་མི་
རུང་པས་སོ། །ཞྱེས་པ་ལ་དགྱེ་སློབ་མ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། གིས་པ་བསམ་པའི་ཡན་ལག་སྱེལ་བ་
དང་བཅས་པ་ནི། བསླབ་བིན་དགྱེ་སློང་ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་ལ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་འད་ན། །དགྱེ་སློང་གང་
སྔགས་དང་སན་གི་མཐུ་དང་། ལས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་འགོ་བ་གཞན་དུད་འགོ་ལ་སོགས་
པའི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ན་ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་འདའམ་ཞྱེ་ན། གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་
དྱེའི་ཚེ་ན་རང་ིད་དགྱེ་སློང་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤྱེས་མ་བརྱེད་པར་ཡོད་པ་ལ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་
འད་བར་ལྟུང་བའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ་འགོ་བ་གཞན་གི་
རྣམ་པ་བསྟན་པ་ན་དགྱེ་སློང་གི་འདུ་ཤྱེས་ཡོད་པ་ལའོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། རང་ིད་དགྱེ་སློང་ཡིན་པའི་འདུ་
ཤྱེས་མྱེད་ན་ནི། དངོས་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་བསྱེད་དྱེ། དགྱེ་སློང་གི་འདུ་ཤྱེས་མྱེད་པ་དྱེས་མི་ཚང་བར་སོད་
པ་ལ་སོགས་པའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་ཕམ་པ་མི་སྱེད་པར་དྱེ་ལས་ན་སད་དོ། །ཆུང་བ་སོམ་པོ་བསྱེད་པའི་ཕིར་
ཞྱེས་པ་ལ། མྱེད་ན་ནི་ན་སད་པ་ིད་དོ། ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། ། 
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༼༣༤༥༽ 
གསུམ་པ་ཚིགས་ཀི་ཡན་ལག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ནི་ན་
སད་པ་ིད་དོ། །ཅྱེས་པ་ལ་འཕོས་ན་སད་དྱེ་ཙམ་དུ་ངྱེས་སམ་ཞྱེ་ན། དྱེར་མ་ཟད་ཚིག་སྔ་མ་དགྱེ་བསྱེན་ནམ་
དགྱེ་ཚུལ་ལམ་དགྱེ་སློབ་མའི་སྐབས་སུ་བརྐུ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བ་བས་པ་དྱེ་ཁོ་ནས་ཚིགས་ཕི་མ་དགྱེ་
ཚུལ་ལམ། དགྱེ་སློབ་མའམ། དགྱེ་སློང་གི་སྐབས་སུ་དངོས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གྲུབ་པ་ཡང་ན་སད་པ་ཡིན་ཏྱེ། 
མ་བིན་ལྱེན་གི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བ་ལ་ཚིགས་དྱེའི་རྟྱེན་ལ་སྦྱོར་བ་བས་ནས་ཚིགས་དྱེའི་རྟྱེན་ལ་དངོས་གཞི་གྲུབ་
པ་དགོས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་པ་ལ། ཚིགས་སྔ་མ་སྦྱོར་བ་བས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པ་འདི་འབྱུང་། དྱེས་མཚོན་
ནས་ལྟུང་བ་གཞན་ལ་ཡང་དྱེ་བཞིན་ནོ། །དྱེར་མ་ཟད་ཚིགས་ཕི་མ་དགྱེ་སློང་གི་སྐབས་སུ་མ་བིན་ལྱེན་གི་སྦྱོར་
བ་བས་ནས་དགྱེ་སློང་གིས་བསླབ་པ་ཕུལ་བའི་དབང་གིས་ཚིགས་སྔ་མ་དགྱེ་ཚུལ་སོགས་སུ་གྱུར་པ་ན་ཡང་ན་
སད་པ་དྱེ་དང་ལན་པ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། ཚིགས་ཕི་མའི་རྟྱེན་ལ་སྦྱོར་བ་བས་པ་སྔ་མར་དངོས་གཞི་གྲུབ་པ་ན་རབ་
བྱུང་མ་རོགས་པ་ིད་ལ་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བས། ཞྱེས་པ་ལ། ཕི་མ་ལ་ཡང་དྱེ་དང་ལན་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་
པ་འདི་བྱུང་། ཕི་མར་སྦྱོར་བ་བས་པ་ཁྱིམ་པར་བབ་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །གིས་པ་ཞར་བྱུང་ནི། རས་རིན་
ཆུང་བ་སིན་བལ་དང་། བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་གི་སྟན་ 
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༼༣༤༦༽ 
བྱེད་པ་བཀག་སྟྱེ་སྤང་ལྟུང་དུ་བཅས་པས་སིན་བལ་ལ་སོགས་ལས་རིན་ཆྱེ་བའི་རས་བཟང་པོ་ལ་ཡང་གདན་
བྱེད་པ་བཀག་པ་དྱེ་དང་ལན་པ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། ངན་པ་ལ་གདན་བས་པ་སྤང་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ན་བཟང་པོ་ལ་དྱེར་
འགྱུར་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་པས་སོ། །ཞྱེས་པ་ལ། རས་བཀག་པ་བས་བཟང་པོ་ལ་ཡང་དྱེ་དང་ལན་པ་ིད་
ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། སིན་བལ་སོགས་རིན་ཆུང་བ་དང་། དྱེ་ལས་རིན་ཆྱེ་བ་ལ་གདན་བྱེད་པ་བཀག་
པས་དྱེ་དག་དང་འད་བ་བལ་དཀར་པོ་སོགས་དང་མོན་དར་སོགས་ཀི་གདན་བྱེད་པ་ཡང་བཀག་པ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ་འད་བ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། བཞི་བ་མཚན་གི་ཡན་ལག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ལ་
གསུམ་སྟྱེ། སིར་བསྟན་པའི་ཚུལ་གིས་མདོར་བསྟན་པ། དམིགས་ཀི་ཕྱེ་བའི་ཚུལ་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
དྱེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་སློང་ཕ་མ་ཕན་ཚུན་མཚན་གྱུར་པ་ན་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་མྱེད་པ་
དང་། ཆྱེ་བ་ཆུང་བ་སོགས་སུ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། ཕ་མ་ཐུན་མོང་པའི་ལྟུང་བ་ལ་རྟྱེན་མཚན་གྱུར་ཀང་ཡོད་པ་
མྱེད་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་མྱེད་དྱེ། ཕན་ཚུན་མཚན་གྱུར་པ་ནི་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་པ་དྱེ་ཀུན་གི་ཞིང་ངམ། རྟྱེན་
ིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞྱེས་པ་ལ། མཚན་གྱུར་པ་ནི་དྱེའི་ཞིང་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་
པ་ནི། ཐུན་མོང་པའི་ཕམ་པ་བཞི་དང་། བསྱེན་ཁ་དང་། གཞི་མྱེད་དང་། བག་ཙམ་དང་། དགྱེ་ 
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༼༣༤༧༽ 
འདུན་དབྱེན་གི་ལྷག་མ་སོགས་བཞི་དང་བཅས་པས་ཐུན་མོང་པའི་ལྷག་མ་བདུན་དང་། སྤང་ལྟུང་ནས་འཆང་བ་
སོགས་བཅུ་ཚན་དང་པོ་དང་། བཅུ་ཚན་གིས་པ་ནས་གསྱེར་དངུལ་ལ་རྱེག་པ་སོགས་ཕི་མ་གསུམ་དང་། 
བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་ནས་ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་འཚོལ་བ་སོགས་དྲུག་སྟྱེ་ཐུན་མོང་པའི་སྤང་ལྟུང་བཅུ་དགུ་དང་། 
ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་ནས་མ་བསྐོས་པ་སོགས་བཅུ་དང་། ཡང་ཡང་ཟ་བ་སོགས་བརྒྱད་དྱེ་བཅོ་བརྒྱད་མ་
གཏོགས་པ་བརྫུན་སོན་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གིས་ནི་ཐུན་མོང་པའི་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་
པ་དང་། སོར་བཤགས་བཞིའི་ནང་ནས་གསུམ་པ་ནི་ཐུན་མོང་པའི་སོར་བཤགས་དང་། ྱེས་བས་ནས་ཁྱིམ་
གཞན་དུ་མ་བསོ་བར་སྟན་ལ་འདུག་པ་དང་། རྩ་སྔོན་ཡོད་པའི་ཕོགས་སུ་མི་གཙང་བ་འདོར་བ་དང་། གིས་མ་
གཏོགས་པ་ལྷག་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ནི་ཐུན་མོང་པའི་ྱེས་བས་ཡིན་པས་ཐུན་མོང་པ་འདི་ཀུན་ཕ་མ་ཕན་ཚུན་
མཚན་ལན་གཅིག་གམ་གིས་སུ་གྱུར་ཀང་ཡོད་པ་མྱེད་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་མྱེད་དོ། །མཚན་ལན་གསུམ་
དུ་གྱུར་ན་སོམ་པ་གཏོང་བས་ལྟུང་བ་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་དམིགས་ཀི་ཕྱེ་བའི་ཚུལ་གིས་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ནི། དྱེའི་ཞིང་ིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་པ་ལ་འཕོས། མཚན་སྔ་མའི་གནས་སྐབས་སུ་སྦྱོར་བ་བས་པ་མཚན་
ཕི་མར་གྱུར་པའི་སྐབས་སུ་དངོས་གཞི་གྲུབ་པ་ན་ཆྱེ་ 
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༼༣༤༨༽ 
ཆུང་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། མཚན་སྔ་མར་སྦྱོར་བ་བས་པ་ཕི་མར་དངོས་གཞི་གྲུབ་པ་ན། སྔར་གི་སྦྱོར་བ་དྱེའི་
དངོས་གཞིར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་དྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་གིས་གསོད་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་ཞུགས་ནས་དགྱེ་སློང་མར་
གྱུར་པ་ན་དངོས་གཞི་གྲུབ་པ་ན། སྔར་གི་སྦྱོར་བ་དྱེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕམ་པ་ཡིན་པ་དང་། དགྱེ་སློང་མས་གསོད་
པའི་སྦྱོར་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཕར་མཚན་གྱུར་པ་ན་ཡང་དྱེ་བཞིན་དུ་རིགས་བསྒྲྱེལ། གལ་ཏྱེ་མཚན་སྔ་མར་སྦྱོར་བ་
བས་པ་ལས། ཕི་མར་དངོས་གཞི་གྲུབ་པ་ན་ལྟུང་བ་ན་སད་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་དྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་ཁུ་བ་
འབིན་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་ཞུགས་པ་དགྱེ་སློང་མར་མཚན་གྱུར་པ་དང་སམ་དུ་དངོས་གཞི་གྲུབ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་
འགྱུར་བ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་ལུས་བཀན་གི་སྦྱོར་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཕར་མཚན་གྱུར་པ་དང་སམ་དུ་དངོས་གཞི་
གྲུབ་ན་སོམ་པོར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀང་ཡོད་དོ། །ཅྱེས་སིར་བཏང་བ་བས་ནས། དམིགས་བསལ་ལྟུང་བ་ན་སད་
པ་གང་གི་དོན་གི་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་པ་བྱེད་པ་ིད་ལས་མཚན་གྱུར་པ་ན་སྦྱོར་བ་དྱེ་ིད་ཀི་དངོས་གཞི་འབྱུང་
གིས། དྱེ་ལས་ལྷག་པའི་དངོས་གཞི་ནི་མི་འབྱུང་སྟྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་གིས་ཁི་གཅིག་ལ་ཤ་རྱེག་པ་དང་
བཅས་བཞིན་དུ་ས་རྱེངས་མ་ཤར་གི་བར་དུ་ལ་བ་ྱེས་བས་ཀི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པ་ལས་དྱེ་གིས་དགྱེ་སློང་མར་
མཚན་གྱུར་ཏྱེ་ས་རྱེང་ཤར་བ་ན། དངོས་གཞི་ལ་ྱེས་བས་ཁོ་ན་འབྱུང་གིས།  



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   349 

༼༣༤༩༽ 
ལྟུང་བྱེད་མི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །ཞྱེས་པ་ལ། ན་སད་པའི་དོན་གི་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་པ་ིད་ལས་སོ། །ཞྱེས་པ་འདི་
བྱུང་། འདི་དག་གིས་ནི་ལྟུང་བའི་སྦྱོར་བ་བྱེད་བཞིན་པ་ལས་མཚན་གྱུར་པ་ལ་དངོས་གཞི་ཅིར་འགྱུར་ཚུལ་
བསྟན་པ་ཡིན་ཏྱེ། སྔར་བཤད་པའི་སིར་བཏང་གིས་སུ་ལྟུང་བ་ཆྱེ་བའི་སྦྱོར་བ་བྱེད་བཞིན་པ་ལས་མཚན་གྱུར་
པ་ལ་དངོས་གཞི་ཡང་ཆྱེ་བ་འབྱུང་བ་དང་། དྱེ་བྱེད་བཞིན་པ་ལས་མཚན་གྱུར་པ་ལ་དངོས་གཞི་ཆུང་བ་འབྱུང་
བ་ཡོད་པ་བསྟན། དམིགས་བསལ་སྟོན་བྱེད་ཀི་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་འདིར་ཆུང་བ་ྱེས་བས་ཀི་སྦྱོར་བ་བྱེད་
བཞིན་པ་ལས་དངོས་གཞི་ཡང་ྱེས་བས་འབྱུང་བ་བསྟན་ནོ། །སིར་ནི་དྱེ་ལྟར་མ་ངྱེས་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་གིས་སྟན་
ལ་མ་བསོ་བར་འདུག་པར་རྩོམ་བཞིན་པ་དང་། རྩ་སྔོན་ཡོད་པའི་ཕོགས་སུ་བཤང་གཅི་འདོར་བར་རྩོམ་བཞིན་
པ་མར་མཚན་གྱུར་པ་ན་དངོས་གཞི་ལ་ྱེས་བས་མི་བསྱེད་པར། དྱེ་ལས་ལི་བའི་ལྟུང་བྱེད་འབྱུང་བར་ཁས་
ལྱེན་པ་དགོས་པས་སོ། །ན་སད་པའི་དོན་གི་ཞྱེས་སོགས་ལ་འཕོས། སྦྱོར་བ་བྱེད་བཞིན་པ་མཚན་གྱུར་པ་
ལས་ལྟུང་བ་འབྱུང་ཚུལ་དྱེ་ལྟར་ན་མཚན་མ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ལྟུང་བ་གང་བས་པ་དྱེ་མཚན་གྱུར་པ་ན་
ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། མཚན་མ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གང་བས་པ་ནི་ཕིས་མཚན་གྱུར་
པའི་འོག་ཏུ་ཡང་རིགས་མཐུན་གི་ 
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༼༣༥༠༽ 
ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་མ་རྱེག་ཕམ་བྱུང་མ་ཐག་པ་དྱེའི་རྒྱུན་བྱེད་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་
དུ་གྱུར་ན་རྱེག་པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་མཚན་གྱུར་པ་དྱེ་ལ་རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་གཏོགས་པའི་སོམ་པོར་
འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ། བས་པ་ནི་དྱེ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་འབྱུང་། རྱེག་ཕམ་མ་བྱུང་བ་རྱེག་ཕམ་
གི་སྦྱོར་བ་བྱེད་བཞིན་པ་ལ་རྱེག་ཕམ་མ་བྱུང་བ་ཙམ་ལ། དགྱེ་སློང་དུ་གྱུར་ན་དངོས་གཞི་ལ་སོམ་པོ་ལས་ཕམ་
པ་མི་བསྱེད་པས་སྦྱོར་བ་དྱེ་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏྱེ། སོམ་པོའ་ིསྦྱོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ལུས་
བཀན་གི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། འཆབ་ཕམ་དང་བཟློག་ཕམ་བྱེད་བཞིན་པ་ལ་ཡང་རིགས་
བསྒྲྱེའོ། ཡང་དགྱེ་སློང་ཁུ་བ་འབིན་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་བྱེད་བཞིན་དུ་མར་མཚན་གྱུར་ན་ཁུ་བ་འབིན་པ་དྱེ་
ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། དགྱེ་སློང་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་བྱེད་བཞིན་དུ་མར་མཚན་གྱུར་ན་ཡང་ཡང་ཟ་
བ་དྱེ་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལྱེན་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་བྱེད་བཞིན་དུ་དགྱེ་
སློང་དུ་གྱུར་ན་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལྱེན་པ་དྱེ་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་བཤད་དོ། །ལྟུང་བ་ཆྱེ་བ་
སོད་བཞིན་དུ་མཚན་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་མང་དུ་བཤད་ན་དྱེ་ལྟར་མཐའ་ཅིག་ཏུ་ངྱེས་སམ་ཞྱེ་ན། 
མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངྱེས་པའི་དམིགས་བསལ་ནི། ལྟུང་བ་ན་སད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བྱེད་བཞིན་དུ་མཚན་གྱུར་ན་
ན་སད་པ་དྱེ་ནི་ན་སད་པ་རང་གི་ཁ་ 
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༼༣༥༡༽ 
ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་གི། ལྷག་པར་ནི་མི་འགྱུར་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་མ་ཁུ་བ་འབིན་པའི་ལྟུང་བྱེད་བྱེད་བཞིན་
དུ་དགྱེ་སློང་དུ་གྱུར་ན་ཁུ་བ་འབིན་པ་དྱེ་ཡང་ལྟུང་བྱེད་ཁོ་ནར་འགྱུར་གིས། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་བ་
ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ། ན་སད་པ་ནི་རང་གི་ིད་དོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། དྱེས་ན་ལུས་ཀི་བྱེ་བྲག་ལས་བསམ་པའི་
བྱེ་བྲག་བྱུང་། བསམ་པའི་བྱེ་བྲག་ལས་ལྟུང་བའི་བྱེ་བྲག་བྱུང་བས་ན་མཚན་གྱུར་པའི་དབང་གིས་ལྟུང་བ་ལྷག་
པ་ན་སད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ན་སད་པ་ལྷག་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། སོག་གཅོད་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ནི་
མམ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་དང་། རྱེ་འགའ་ནི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་ཞིང་ལྷག་པར་སོད་པ་ལས་འདས་པ་ན་
རང་གི་ལྟུང་བ་ིད་དུ་འགྱུར་གིས། །ན་སད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །སྔར་བཤད་པའི་སྤང་ལྟུང་གི་
སྐབས་སུ་ཞག་བཅུར་རྱེས་སུ་ཞུགས་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པ་ལ་འཕོས། དགྱེ་སློང་གིས་ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་ཞག་
བཅུ་ལས་ལྷག་པར་བཅང་ན་སྤང་ལྟུང་དུ་འགྱུར། དགྱེ་སློང་མས་ཞག་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་བཅངས་ན་སྤང་ལྟུང་
དུ་འགྱུར་བ་དྱེ་ལྟར་བཤད་ན་ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་ཞག་དགུ་བཅངས་པའི་དགྱེ་སློང་ཞག་བཅུ་བའི་གོང་དུ་མར་
མཚན་གྱུར་པའི་ཚེ་ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞྱེ་ན། མི་འགྱུར་ཏྱེ། ལྷུང་
བཟྱེད་ལྷག་པོ་ཞག་བཅུར་མ་ལོན་པར་ཞག་དགུ་ཚུན་ཆད་དུ་བཅངས་པའི་ཞག་དགུ་པོ་དྱེ་ནི་སྐབས་ 
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༼༣༥༢༽ 
དྱེར་ཕ་མར་མཚན་གྱུར་པའི་དགྱེ་སློང་མ་དྱེའི་ལྷུང་བཟྱེད་ཐོག་མ་རྱེད་པའི་ི་མ་དང་པོ་དྱེ་ིད་ཀི་ཆ་སྟྱེ། དྱེའི་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ིད་ཡིན་པས་སོ། །ཞྱེས་པ་ལ། ཞག་བཅུར་མ་ལོན་པར་ནི་ཆ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། 
དགྱེ་སློང་གིས་ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་རྱེད་པའི་ི་མ་དྱེ་ལ་མར་མཚན་གྱུར་ན། དྱེ་ནས་ཞག་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་
འཆང་ན་སྤང་ལྟུང་འབྱུང་ངོ་། །གོང་དུ་ཕན་ཚུན་མཚན་གྱུར་པ་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་པའི་ཞིང་དུ་བསྟན་ན་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་ཞིང་དུ་ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཞིང་དུ་མི་འགྱུར་ཏྱེ། ཕ་མར་མཚན་གྱུར་པ་ན་སྔར་ཕའི་
རྟྱེན་ལ་བྱུང་བའི་ཕའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བ་ཁུ་བ་འབིན་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་སོགས་ཕིར་བཅོས་མ་
བས་པ་ཀུན་ཀང་མས་ཤིང་བཞིག་པ་དང་མྱེད་པར་འགྱུར་ལ། མར་མཚན་གྱུར་པ་ནི་ཕའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་ལྟུང་བ་བསྱེད་པའི་ཞིང་མ་ཡིན་པས་སྔར་ཡོད་རྣམས་མས་པར་མ་ཟད་སླར་གཞན་ཡང་བསྱེད་པར་མི་
འགྱུར་ལ། མ་ཕར་མཚན་གྱུར་པ་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བའི་ཞིང་མ་ཡིན་པ་ིད་ལ་ནི་སྔར་བྱུང་བའི་
རྱེག་ཕམ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་མས་ཤིང་མྱེད་པར་འགྱུར་ལ། དྱེར་མ་
ཟད་ཕར་གྱུར་པའི་རྟྱེན་དྱེ་ལ་རྱེག་ཕམ་ལ་སོགས་པ་དང་། འཁོར་དང་འཁོར་མང་འཇོག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ལ་
སོགས་པ་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བ་གང་ཡང་བསྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་ 
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༼༣༥༣༽ 
པ་ལ། ཞིང་མ་ཡིན་པ་ིད་ལ་ནི་མས་སོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། དྱེ་བཞིན་དུ་ཕ་མར་མཚན་གྱུར་པ་དྱེ་ལ་ཕའི་
སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ྱེས་པ་བཅབ་པ་དང་། མ་ཕར་མཚན་གྱུར་པ་དྱེ་ལ་མའི་སྐབས་སུ་བྱུང་
བའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ྱེས་པ་བཅབ་པ་རྣམས་མཚན་གྱུར་གི་དབང་གིས་མས་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། 
མས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ལ་བཅབ་ྱེས་འདག་པའི་ཕིར་དུ་སྤོ་བ་སོད་མི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ། 
དྱེ་ལ་ྱེས་པ་བཅབ་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། ཕིས་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག མཚན་གྱུར་གི་
དབང་གིས་ཕམ་པའི་བཅབ་ྱེས་ཀང་འདག་པ་ཡིན་གསུངས་པ་ཡོད་ཀང་། །རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། དྱེ་ལྟར་མ་
བཤད་པས་མི་འཐད་དོ། །མཚན་གྱུར་ཀི་དབང་གིས་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་བཅབ་ྱེས་འདག་ན་ལྷག་མའི་དངོས་
གཞི་ཡང་འདག་གམ་ཞྱེ་ན། མི་འདག་སྟྱེ། དངོས་གཞི་འདག་པའི་ཕིར་དུ་དགྱེ་སློང་གིས་སིར་བཏང་ལ་མགུ་བ་
ཞག་དྲུག་དང་། དགྱེ་སློང་མས་སིར་མགུ་བ་ཟླ་བ་ཕྱེད་སོད་དགོས་ཤིང་། དྱེ་ལ་ཞག་ལྔ་མགུ་བ་སད་པའི་དགྱེ་
སློང་ཕ་མར་མཚན་གྱུར་པ་ན་སྔར་མགུ་བ་སད་པ་དྱེ་དོན་མྱེད་པ་ིད་དང་། །དགྱེ་སློང་མ་མགུ་བ་ཞག་བཅུ་བཞི་
སད་པ་ཕར་མཚན་གྱུར་པ་ན་སྔར་མགུ་བ་སད་པ་དྱེ་དོན་མྱེད་པ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། ཕ་མར་མཚན་གྱུར་པ་དྱེས་
གིས་ཀའི་དགྱེ་འདུན་ལ་སླར་མགུ་བ་ཟླ་བ་ཕྱེད་སོད་དགོས་པ་དང་།  
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༼༣༥༤༽ 
མ་ཕར་མཚན་གྱུར་པ་དྱེས་དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་ལ་སླར་མགུ་བ་ཞག་དྲུག་སོད་དགོས་པས་སོ། །ཞྱེས་པ་ལ། 
མགུ་བ་སད་པ་ནི་དོན་མྱེད་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། གསུམ་པ་དྱེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 
སྔར་བཤད་པ་དྱེ་ལྟར་མཚན་གྱུར་པའི་དབང་གིས་ལྟུང་བ་ཆྱེ་བ་ཆུང་དུ་འགོ་བ་དང་། ཡོད་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་
དང་། སྔར་མི་འབྱུང་བའི་ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྔར་བས་པ་ནི་དྱེ་ིད་ཡིན་པ་དང་། ཞིང་མ་ཡིན་
པ་ིད་ལ་ནི་མས་པ་དང་། སྔར་མགུ་བ་སད་པ་ནི་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཡོད་དྱེ། དགྱེ་
སློང་ཕ་མ་ལུས་རྟྱེན་མི་འད་བའི་དབང་གིས་ཀུན་སློང་གི་བསམ་པ་མི་འད། དྱེའི་དབང་གིས་ོན་མོངས་པ་མི་
འད། དྱེའི་དབང་གིས་ལྟུང་བའི་རིགས་ཐ་དད་དུ་བཅས་པས། མཚན་གྱུར་པ་འདི་ལ་ཕམ་གང་གི་ཕིར་སྔར་ཆོ་
ག་སད་པ་རྣམས་སླར་ཐ་དད་པར་གྱུར་པ་དྱེའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་པ་ལ། འདི་ལ་ཆོ་ག་རྣམས་གྱུར་ཏོ། །ཞྱེས་པ་འདི་
བྱུང་། གིས་པ་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་ལ་བཞི་སྟྱེ། དུས་འདས་པ་དང་མ་འོང་པ་ལ་བརྟྱེན་པའི་དོགས་པ་དཔད་ནས་
ད་ལྟར་བའི་ལུས་ལྟུང་བའི་བྱེད་པ་པོར་བསྟན་པ། གང་ལས་སྱེས་པ་གཞན་ལ་བརྟྱེན་པའི་དོགས་པ་དཔད་ནས་
རང་གི་འགོ་བ་གང་དུ་གཏོགས་པའི་ལུས་ལྟུང་བའི་བྱེད་པ་པོར་རྣམ་པར་གཞག་པ། ཁ་དོག་དང་དབིབས་
གཞན་ལ་བརྟྱེན་པའི་དོགས་པ་དཔད་ནས་རང་གི་རྒྱུད་གང་དུ་གཏོགས་པའི་ལུས་ལྟུང་ 
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༼༣༥༥༽ 
བའི་བྱེད་པ་པོར་རྣམ་པར་གཞག་པ། ཡོན་ཏན་གི་ཆ་ལ་བརྟྱེན་པའི་དོགས་པ་དཔད་ནས་འཕྱེན་པ་གཅིག་གིས་
བསྡུས་པའི་ལུས་ལྟུང་བའི་བྱེད་པ་པོར་རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྟུང་བ་བསྱེད་པའི་དུས་དྱེའི་ཚེ། གང་
ལས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་ཡུལ་དྱེའི་ད་ལྟར་བའི་ལུས་དང་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྟྱེན་མཚན་གྱུར་པ་ན་གྱུར་པའི་ལུས་
དྱེ་ལྟུང་བའི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་གིས། འདས་མ་འོང་གི་ལུས་ལྟུང་བའི་བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་ཏྱེ། བསད་པར་བ་བ་སློབ་
པར་གྱུར་པ་ལ་གསོད་པ་པོ་དགྱེ་སློང་གིས་གསོད་པའི་སྦྱོར་བ་བས་ནས་གསོད་པའི་བསམ་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་
བཞིན་དུ། བསད་བ་དྱེས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྟྱེ། སྔར་གི་སྦྱོར་བ་དྱེས་དྱེ་ཤི་བར་གྱུར་ན། གསོད་པ་པོ་ལ་སོག་
གཅོད་གི་ཕམ་པ་དང་། མཚམས་མྱེད་ཀི་ལས་གིས་ཀ་འབྱུང་ཞིང་། གསོད་པའི་སྦྱོར་བ་བས་ནས་སླར་
འགོད་པ་དག་པོ་བསྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་དྱེ་ལས་ཕིར་བཟློག་ན། བསད་བ་དྱེས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ནས་
སྔར་གི་རྱེན་དྱེས་ཤི་བར་གྱུར་ན། གསོད་པ་པོ་ལ་སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་དང་། མཚམས་མྱེད་ཀི་ལས་གིས་
ཀ་འབྱུང་ཞིང་། གསོད་པའི་སྦྱོར་བ་བས་ནས་སླར་འགོད་པ་དག་པོ་བསྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་དྱེ་ས་ཕིར་
ལོག་ན། བསད་བ་དྱེས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ནས་སྔར་གི་རྱེན་དྱེས་ཤི་བར་གྱུར་ཀང་། རྱེན་བྱེད་པ་པོའ་ིདགྱེ་
སློང་ལ་ཕམ་པ་དང་མཚམས་མྱེད་གང་ཡང་མི་འབྱུང་ 
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༼༣༥༦༽ 
བར་སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པའི་ཆར་གཏོགས་ཀི་སོམ་པོ་ཙམ་འབྱུང་བ་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་གིས་སྱེས་
པའི་ལུས་ལ་རྱེག་པའི་སྦྱོར་བ་བརྩམ་པ་ན་སྱེས་པ་དྱེ་བུད་མྱེད་དུ་མཚན་གྱུར་ན། བུད་མྱེད་ཀི་ལུས་ལ་རྱེག་པ་
དྱེ་རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་འབྱུང་བའི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་གིས། སོམ་པོའ་ིབྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པས་དྱེའི་ཚེ་སོམ་
པོ་མི་འབྱུང་བར་ལྷག་མ་འབྱུང་བ་དང་། དགྱེ་སློང་གིས་བུད་མྱེད་ལ་རྱེག་པའི་སྦྱོར་བ་བརྩམ་པ་ན་བུད་མྱེད་དྱེ་
སྱེས་པར་མཚན་གྱུར་ན་སྱེས་པའི་ལུས་ལ་རྱེག་པ་དྱེ་སོམ་པོར་འབྱུང་བའི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་གིས། དགྱེ་འདུན་
ལྷག་མའི་མ་ཡིན་པས་དྱེའི་ཚེ་ལྷག་མ་མི་འབྱུང་བར་སོམ་པོ་འབྱུང་བ་སོགས་བརོད་པར་བ་བ་མང་དུ་ཡོད་
དོ། །ཞྱེས་པ་ལ་དྱེའི་ཚེ་ལུས་བྱེད་པ་པོ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། གིས་པ་ནི། ཕ་མའི་རིགས་བརྒྱུད་
ཡིན་པ་ལ་དུད་འགོ་ལ་སོགས་པ་འགོ་བ་གཞན་གི་མ་བས་པ་ལས་སྱེས་པ་དང་། ཕ་ལྷ་ལ་སོགས་པ་མི་མ་ཡིན་
གི་རིགས་བརྒྱུད་ཡིན་པ་ལ་མི་ལ་སོགས་པ་འགོ་བ་གཞན་གི་མ་བས་པ་ལས་སྱེས་པ་དྱེ་དག་འགོ་བ་གང་དུ་
གཏོགས་པ་དང་། ལྟུང་བའི་བྱེད་པ་པོ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཅྱེ་ན། ཕ་མི་ཡིན་པ་ལ་འགོ་བ་གཞན་གི་མ་བས་པ་ལས་
སྱེས་པ་ནི་རང་གི་འགོ་བ་ིད་མི་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། མི་ཡིན་ནོ། དཔྱེར་ན་རྒྱལ་པོ་རྐང་ཁ་ཅན་དྱེ་མ་སྱེངྱེ་མོ་
ལས་སྱེས་ཀང་། ཕ་མིའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པས་མིའི་འགོ་བ་པར་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། ། 
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༼༣༥༧༽ 
དྱེ་བས་ན་མ་འགོ་བ་གཞན་ལས་སྱེས་པའི་མི་ནི་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་དང་། སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་སོགས་
བསྱེད་པའི་གཞིའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས། དགྱེ་སློང་གིས་དྱེ་ལྟ་བུའི་མི་ལས་ཡན་ལག་ཚང་པར་རས་བརྐུས་ན་མ་
བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་དང་། དྱེ་ལྟ་བུའི་མི་བསད་ན་སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ་འབྱུང་བར་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེ་བཞིན་
དུ་ཕ་མི་མ་ཡིན་པ་ལ། མི་ལ་སོགས་པ་འགོ་བ་གཞན་གི་མ་བས་པ་ལས་སྱེས་པ་ནི་རང་གི་འགོ་བ་ིད་མི་མ་
ཡིན་པ་ཡིན་ཏྱེ། རིགས་བརྒྱུད་འགོ་བ་གང་དུ་གཏོགས་ལ་ཕ་གཙོ་ཆྱེ་བས་མི་མ་ཡིན་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བས་ན་དྱེ་ལྟ་
བུའི་མི་མ་ཡིན་དྱེ་ལས་དགྱེ་སློང་གིས་རིན་ཐང་ཚང་བའི་རས་བརྐུས་པ་ན་ནམ་ཡང་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བ་དྱེ་
བསད་ཀང་བསད་བ་དྱེ་ལྷའི་འགོ་བར་གཏོགས་ན་སོམ་པོ་དང་། དུད་འགོ་ཡིན་ན་ལྟུང་བྱེད་འབྱུང་བར་ཤྱེས་
པར་བའོ། །ཞྱེས་པ་ལ། གཞན་ལས་སྱེས་པ་ནི་རང་གི་འགོ་བ་ིད་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། 
གསུམ་པ་ཁ་དོག་དང་དབིབས་གཞན་ལ་བརྟྱེན་པའི་དོགས་པ་དཔད་པ་ནི། མི་རས་དང་སྔགས་ལ་སོགས་པའི་
དབང་གིས་འགོ་བ་གཞན་ལྷ་དང་དུད་འགོའ་ིརྣམ་པ་བསྟན་པ་དགྱེ་སློང་གིས་བསད་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་
ན། དྱེ་བསད་པ་ལ་ཡང་རང་གི་འགོ་བ་ིད་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་དྱེ་སྦྱར་ནས་ལྟུང་བ་གང་དུ་འགྱུར་
ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་གིས་མིའི་འགོ་བ་པ་མ་ཡིན་དང་དུད་འགོའ་ི 
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༼༣༥༨༽ 
འགོ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ཞིག་གསོད་ན་དྱེར་འདུ་ཤྱེས་པས་ཀང་རུང་། གཞན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་ཀང་
རུང་། བསད་པའི་དུས་ན་དངོས་གཞི་ལ་ཕམ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ལ། སྦྱོར་བ་ལ་ནི་མིར་འདུ་ཤྱེས་ན་ནི་སྦྱོར་བ་དྱེ་
སོམ་པོ་དང་འགོ་བ་གཞན་དུ་ཤྱེས་ན་ནི་སྦྱོར་བ་དྱེ་ྱེས་བས་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ། འགོ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་
བསྟན་པ་བསད་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། དྱེས་མཚོན་ནས་ལྷའི་འགོ་བ་པ་མི་དང་དུད་འགོའ་ིལུས་ཀི་
རྣམ་པ་བསྟན་པ་གསོད་ན་དྱེར་རམ། གཞན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་ཀང་རུང་བསད་པའི་དུས་ན་དངོས་གཞི་ལ་སོམ་
པོ་དང་། སྦྱོར་བ་ལ་འདུ་ཤྱེས་ཀི་དབང་གིས་སོམ་པོ་དང་ྱེས་བས་ཅི་རིགས་པར་འགྱུར། དུད་འགོ་མིའམ་ལྷའི་
ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ཞིག་གསོད་ན་དྱེར་རམ། གཞན་དུ་འདུ་ཤྱེས་ཀང་རུང་། དངོས་གཞི་ལ་ནི་དུད་འགོ་
བསད་པའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ལྷ་བིན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་མཆོད་སྦྱིན་བསད་པ་ལ་ཕམ་པར་ཐལ་
བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། བསད་བར་འདུ་ཤྱེས་པའི་ལྷ་བིན་དང་། བསད་བ་དངོས་ཀི་མཆོད་
སྦྱིན་དྱེ་གིས་ནི་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ཡིན་པས་ལྷ་བིན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པས་མཆོད་སྦྱིན་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་
བར་རིགས་སོ། །གོང་དུ་བཤད་པ་དྱེར་ནི་འདུ་ཤྱེས་ལོག་མ་ལོག་གི་དབང་གིས་སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་ཆྱེ་ཆུང་དུ་
འགྱུར་བ་ཡོད་ཀང་། བསད་བ་གང་དང་གང་དུ་འདུ་ཤྱེས་པའི་གཞི་གིས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་རྒྱུར་ཅིག་པའི་
ཕིར། དངོས་གཞི་ 
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༼༣༥༩༽ 
ལ་བསད་བ་དྱེ་མི་ཡིན་ན་ཕམ་པ་དང་། འགོ་བ་གཞན་ཡིན་ན་སོམ་པོ་དང་ལྟུང་བྱེད་ཅི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། 
སོག་གཅོད་ཀི་ལྟུང་བ་འདི་དངོས་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། འདུ་ཤྱེས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པས་སོ། 
བཞི་པ་ཡོན་ཏན་གི་ཆ་ལ་བརྟྱེན་པའི་དོགས་པ་དཔད་པ་ནི། མི་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་བ་འཐད་མོད། 
བསད་བའི་མི་དྱེ་དག་བཅོམ་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དགྱེ་སློང་གིས་དྱེ་བསད་པའི་ཕིར། མཚོན་བསྣུན་
པ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བ་བས་ནས་བསད་བ་དྱེས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ནས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་ན་དགྱེ་སློང་དྱེ་
ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། དྱེའི་ལན་ནི། དྱེའི་ཚེ་དགྱེ་སློང་དྱེ་ལ་ཕམ་པ་དང་། མཚམས་མྱེད་གིས་ཀ་ཅིག་
ཅར་འབྱུང་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏྱེ། བསད་བ་དག་བཅོམ་པའི་གནས་སྐབས་གཞན་ཐོབ་པ་ནི་སྦྱོར་བའི་སྐབས་ཀི་
མི་དྱེ་ལས་རྒྱུད་གཞན་ིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞྱེས་པ་ལ། གནས་སྐབས་གཞན་ཐོབ་པ་ནི་གཞན་ིད་མ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་འབྱུང་། འོ་ན་མཛོད་ལས། བསྣུན་འོག་དག་བཅོམ་པ་ལ་མིན། །ཞྱེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་
ཞྱེ་ན། དྱེའི་འགལ་བ་འདིར་སྤོང་མི་དགོས་ཏྱེ། མངོན་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། འདུལ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་གིས་
བཤད་སོལ་ཐ་དད་པ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། འདུལ་བ་པ་ལ་ཡང་སྱེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་མི་མཐུན་པ་ལྟ་སོས་
ཀང་ཅི་དགོས། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བའི་གཞུང་མདོ་རྩ་དང་། སུམ་བརྒྱ་པ་རྩ་འགྱེལ་
དང་། ། 
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༼༣༦༠༽ 
མྱེ་ཏོག་ཕྱེང་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཡང་མི་མཐུན་པ་འགའ་རྱེ་ཡོད་པས། མི་མཐུན་པ་ལ་འགལ་སྤོང་བྱེད་པ་ནི་རང་
ིད་ངལ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་སྱེལ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། དངོས་དང་། 
སྱེལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟྱེ། བསླབ་པ་དང་མཚན་གི་རྒྱུན་ཐ་དད་ལ་བརྟྱེན་ནས་དང་། ཀུན་སློངས་ཀི་རྒྱུན་ཐ་
དད་ལ་བརྟྱེན་ནས་དང་། བཅས་པའི་རིགས་ཐ་དད་ལ་བརྟྱེན་ནས་དང་། ཀུན་སློང་གི་རིགས་ཐ་དད་ལ་བརྟྱེན་
ནས་དང་། འབྲས་བུ་ཐ་དད་ལ་བརྟྱེན་ནས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁྱིམ་པར་བབས་པའི་གང་
ཟག་གང་ལ་སྟན་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པའི་ྱེས་པ་འབྱུང་བ་དྱེ་མྱེད་པ་ིད་ཀི་གནས་སྐབས་ཅན་དྱེ་ལ་སླར་གནས་
སྐབས་གཞན་དུ་བསླབ་པ་བསར་ནས་བླངས་ཏྱེ་ྱེས་པ་འོང་བའི་དགྱེ་སློང་གི་རྟྱེན་ལ་སྔར་གི་སྟན་ལ་སོགས་
པའི་འཕོ་བྱེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། སྔར་བརྩམ་པའི་འཕོ་དང་། ཕིས་དྱེ་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་པ་ནི་ལྟུང་
བའི་བྱེད་པ་པོ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པར་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་གིས་སྟན་གཅིག་ལོ་དྲུག་མ་ལོན་པར་
སྟན་གཞན་ཞིག་ལ་བརྩམ་ནས་དྱེ་བྱེད་འཕོ་ལ་བསླབ་པ་ཕུལ་ནས་ཁྱིམ་པར་བབས་ཤིང་ཡང་བསྱེན་རོགས་
བླངས་ནས་སྟན་གཞན་ཞིག་གྲུབ་པར་བས་ནས། དྱེ་ནས་ལོ་དྲུག་མ་ལོན་པར་སྔར་བསླབ་པ་འབུལ་གོང་སྟན་
བརྩམ་པ་དྱེ་ཡང་ཟིན་པར་བྱེད་ན་དྱེའི་ཚེ་སྟན་གཞན་ཞིག་ཟིན་པར་བས་པ་དྱེ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་མོད། ། 
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༼༣༦༡༽ 
སྔར་སྟན་བརྩམ་པ་དང་ཕིས་དྱེའི་འཕོ་ཟིན་པར་བྱེད་པ་ནི་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པའི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ཏྱེ། སྔར་བརྩམ་པ་
དྱེ་ནི་ྱེས་བས་ཀི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པས་ྱེས་བས་བསྱེད། ཕིས་སྔར་བརྩམ་པའི་འཕོ་ཟིན་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ནི་སྤང་
ལྟུང་གི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པས། ལོ་དྲུག་པའི་སྟན་གི་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་དོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་མ་ལོ་དྲུག་གི་ནང་
དུ་སྟན་གསར་པ་གཞན་བྱེད་བཞིན་པ་དགྱེ་སློང་དུ་མཚན་གྱུར་ན་ཡང་སྔར་གི་འཕོ་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་པ་ན་
མཚན་ཐ་དད་པས་བར་ཆོད་པའི་དབང་གིས་སྔར་བརྩམ་པ་དང་ཕིས་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་པ་གིས་ལྟུང་བ་ཐ་
དད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ་ྱེས་པ་དྱེ་མྱེད་པ་ིད་ལ་འོང་བ་ནི་ཐ་དད་དོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། གིས་པ་ནི། 
གང་བརྩམས་པའི་ལས་དྱེ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ལན་གཅིག་བཏང་ནས་སླར་ཡང་ལས་དྱེ་ཟིན་པར་བྱེད་ན་དྱེ་
དག་ཀང་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པའི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་གིས་ཁང་པའམ་སྟན་བརྩམས་ནས་བཏང་སྟྱེ། 
ཡང་བྱེད་ན་སྔར་བརྩམ་པ་ནི་སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བའི་བྱེད་པ་པོ་དང་། ཕིས་ཟིན་པར་བྱེད་པ་ནི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་
བའི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྱེས་པ་ལ་བཏང་བ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། གསུམ་པ་བཅས་པའི་རིགས་
ཐ་དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ནི་གཞི་གཅིག་ལ་བསླབ་གཞི་དུ་མ་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། གང་དུ་
ཡུལ་གི་གཞི་གཅིག་ལ་བསླབ་པའི་གཞི་དུ་མ་ིད་བཅས་པར་གྱུར་པ་ལ་ནི་ 
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༼༣༦༢༽ 
ཇི་སྱེད་བཅས་པར་གྱུར་པ་དྱེ་སྱེད་ཀི་ྱེས་པའམ་ལྟུང་བ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། 
སོན་ནས་སྨྲ་བ་བཀག་པ་ལ་དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་ཤྱེས་བཞིན་དུ་བརྫུན་གི་སོན་ནས་སྨྲས་ན་ཤྱེས་
བཞིན་དུ་བརྫུན་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། སོན་ནས་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བྱེད་གིས་ཀ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་
བསིལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཞག་གསུམ་ལ་ན་ནུབ་ལྷག་ལ་གི་ལྟུང་བྱེད་དང་། བསིལ་བ་བསྡུད་པའི་ལྟུང་བྱེད་
གིས་ཀ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་དོ། །ཞྱེས་པ་ལ། གཞི་གཅིག་ལ་དུ་མ་ིད་བཅས་པ་ལ་ནི་ཇི་སྱེད་
པ་དྱེ་སྱེད་ཀི་ྱེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། བཞི་བ་ཀུན་སློང་གི་རིགས་ཐ་དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་
ནི། །ལྟུང་བ་རིགས་མཐུན་པ་རྣམས་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཀང་སོན་མྱེད་དམ། ཐ་དད་དུ་འཇོག་
དགོས་ཞྱེ་ན། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་རིགས་ཅིག་ཀང་ཀུན་སློང་གི་བསམ་པ་ཐ་དད་པ་ལས་སྱེས་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་
པར་འཇོག་སྟྱེ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལི་བ་མི་ཚང་པར་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་དྱེའི་ཆ་ནི་མི་ཚང་པར་སོད་པ་སོགས་དྱེ་
དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྱེར་གཏོགས་པས་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གི་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ། 
དྱེའི་ཆ་ནི་དྱེར་གཏོགས་སོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། དྱེ་ལ་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གང་ཞྱེ་ན། ལྷག་མའི་ནང་ནས་ཁུ་བ་འབིན་
པ་ལ་སོགས་པ་དང་པོ་ལྔ་དང་། སྤང་ལྟུང་ནས་འཁྲུར་འཇུག་པ་དང་། ལྱེན་པ་སོགས་དང་།  
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༼༣༦༣༽ 
ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་ནས་ཚིག་དྲུག་གམ་ལྔ་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། མ་བསྐོས་པར་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་
སོགས་པ་བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་དང་། ལ་པོ་བྱེད་པར་ཤོམ་པའི་ཁྱིམ་དང་འབྲྱེལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་གིས་དང་། 
གཅྱེར་བུ་པ་ཕོ་མོ་གང་རུང་ལ་ཟས་སྦྱིན་པ་དང་། བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་འབྲྱེལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་གིས་དང་། 
དུས་མ་ཡིན་པར་གོང་དུ་འགོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། སོ་སོར་བཤགས་པ་ནས་དང་པོ་གིས་དང་། ྱེས་བས་ནས་
ཤིན་ཏུ་བསམས་ལ་སོགས་པ་ནས་མ་བསོ་བར་ཁྱིམ་དུ་བསྟན་ལ་འདུག་པའི་བར་ལ་གཏོགས་པ་ྱེས་བས་
གཞན་རྣམས་ནི་ཕམ་པ་དང་པོའ་ིཆར་གཏོགས་དང་། བིན་འཕོག་དང་དངོས་བསྒྱུར་ལ་སོགས་པ་ལྟུང་བྱེད་ལྔ་
དང་། མ་བསོ་བར་ཁྱིམ་དུ་སྟན་ལ་འདུག་པའི་ྱེས་བས་ནི་ཕམ་པ་གིས་པའི་ཆར་གཏོགས་དང་། རྩོད་པ་དང་
བཅས་པའི་གཞི་མི་གཏོང་བ་དང་། ལྟུང་བྱེད་ནས་ས་བོན་དང་སྱེ་བ་འཇིག་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ནི་ཕམ་པ་
གསུམ་པའི་ཆར་གཏོགས་དང་། གཞི་མྱེད་དང་། བག་ཙམ་ཅི་རིགས་པས་བཀུར་བ་འདྱེབས་པའི་ལྷག་མ་དང་། 
དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་བྱེད་པའི་ལྷག་མ་དང་། ལྟུང་བྱེད་ནས་རང་སྐྲོད་པར་བྱེད་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་བཀུར་བ་
འདྱེབས་པ་དང་། ཤྱེས་ངོར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་བདུན་ནི་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་སྨྲ་བའི་ཕམ་པའི་ཆར་
གཏོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕམ་པ་བཞི་ནི་ཆ་ཅན་དང་། དྱེའི་ 
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༼༣༦༤༽ 
ཆར་གཏོགས་རྣམས་ནི་ཆར་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ཞིང་། ཕམ་པ་བཞི་ནི་ཆ་ཅན་གི་ལྟུང་བ་ཡིན་ལ་ཆར་
གཏོགས་མ་ཡིན་པའི་མུ་དང་། ཁུ་བ་འབིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆ་ཅན་དང་ཆར་གཏོགས་པ་གིས་ཀ་ཡིན་པའི་
མུ་དང་། སྱེ་ལྔ་གང་རུང་གི་སྦྱོར་བ་དང་། སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་རྣམས་ནི་ཆར་གཏོགས་ཀི་ལྟུང་བ་ཡིན་ལ། ཆ་ཅན་
མ་ཡིན་པའི་མུར་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེ་སྐད་དུ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ཆའི་ངོ་བོ་ིད་བརོད་དྱེ། མི་ཚང་པར་སོད་
པ་སད་པའི་ཕིར་འགོ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ྱེས་བས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེས་ན་ཆའི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་ལྟུང་བ་
དང་། ཆར་གཏོགས་རང་པའི་ལྟུང་བ་དོན་ཅིག་གོ །ཡང་དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མས་བཀུར་བ་འདྱེབས་
པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི་ཕམ་པས་བཀུར་བ་འདྱེབས་པའི་ལྷག་མའི་ཆར་གཏོགས་དང་། དགྱེ་སློང་ལ་ཕ་མ་བྱེད་པ་དང་། 
སོ་སྔོགས་བྱེད་པ་སོགས་ལྟུང་བྱེད་དགུ་ནི་དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་བྱེད་པའི་ལྷག་མའི་ཆར་གཏོགས་དང་། བསླབ་
པ་ྱེ་བར་འཇོག་པ་སྤོང་བ་དང་། མ་གུས་པའི་ཚུལ་གི་ལྟུང་བྱེད་ནི་བཀའ་བློ་མི་བདྱེ་བའི་ལྷག་མའི་ཆར་
གཏོགས་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་གསོག་འཇོག་བས་པ་ཟ་བའི་མཚམས་ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་། བཙོས་པ་དྱེ་དགྱེ་
སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་བཟའ་བ་ནི་གསོག་འཇོག་བས་པ་ཟ་བའི་སྤང་ལྟུང་གི་ཆར་གཏོགས་ཡིན་ནོ། །སྱེ་
ལྔ་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་སོམ་པོ་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་ 
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༼༣༦༥༽ 
ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་ཆར་གཏོགས་ཡིན་ཏྱེ། སྔར་སོམ་པོའ་ིསྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཁུ་
བ་འབིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆར་གཏོགས་ནི་ལྷག་མའི་ཆར་གཏོགས་ིད་ཡིན་གིས། མི་ཚང་བར་སོད་པ་ལ་
སོགས་པའི་ཕམ་པའི་ཆར་གཏོགས་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཁུ་བ་འབིན་པ་ལ་སོགས་པ་མི་ཚང་སོད་ཀི་ཆར་གཏོགས་
ཡིན་པའི་སྟྱེང་དུ་ཁུ་བ་འབིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆ་དག་ཀང་མི་ཚང་སོད་ཀི་ཕམ་པའི་ཆར་གཏོགས་སུ་བས་ན། 
ཆར་གཏོགས་ཐུག་མྱེད་དུ་འགྱུར་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་སྐད་དུ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ཐུག་པ་མྱེད་
པའི་སོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེས་ན་ཁུ་བ་འབིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དྱེ་དག་ིད་ཀི་
ཡིན་གིས། མི་ཚང་བར་སོད་པའི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ཕམ་པའི་ཆར་གཏོགས་ལ་
སོམ་པོ་མང་དུ་བཤད་ཀང་ཕམ་པའི་ཆར་གཏོགས་ཀི་དགྱེ་སློང་གི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་ནི་ཁུ་བ་འབིན་པ་ནས་
མིའི་ཆོས་བླ་མ་བདྱེན་པར་སྨྲ་བའི་བར་སྔར་བཤད་པའི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བར་གྱུར་བ་དྱེ་དག་ལ་ངོས་འཛིན་པ་
ཡིན་གི། སོམ་པོ་དག་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པས་མདོ་འདིའི་དངོས་བསྟན་གི་ཆར་གཏོགས་ཀི་ལྟུང་བ་
མ་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། མདོ་འདིའི་མ་བརོད་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བརོད་ཀི་ཞྱེས་
པ་ནས། མདོ་འདིས་སོམ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དམིགས་ཀི་བསལ་ཏོ། །ཞྱེས་དང་། 
མི་ 
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༼༣༦༦༽ 
ཚང་པར་སོད་པ་དྱེའི་ཆ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཁུ་བ་འབིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དག་ིད་ཡིན་གིས། ྱེས་པ་སོམ་པོ་
ཞྱེས་བ་བ་གཞན་ིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །གཞུང་སྔ་མ་དྱེ་ལ་འཕོས་ལྷག་མར་གྱུར་པའི་ཁུ་
བ་འབིན་པ་དྱེ་ཕམ་པ་དང་པོའ་ིཆར་གཏོགས་ཡིན་ན། ཕམ་པ་དང་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ཁུ་བ་འབིན་པ་
ཐམས་ཅད་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་ངྱེས་སམ་ཞྱེས་ན། དགྱེ་སློང་ཕའི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བའི་སྱེ་ཚན་གང་ཞིག ཁུ་
བ་ཕྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐའ་འམ་ཕམ་པ་ིད་མ་གཏོགས་པ་ནི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། 
དགྱེ་སློང་གིས་སད་མི་བཟོད་པའི་བུད་མྱེད་ལ་དང་། མགོ་བཅད་པའི་ཁ་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་མི་ཚང་པར་སོད་
པའི་ཚེ་ཁུ་བ་མ་ཡང་ན་སོམ་པོར་འགྱུར་ལ། ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་ཁུ་བ་འབིན་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་
རོ། །ཞྱེས་པ་ལ། ཕྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐའ་ིད་མ་གཏོགས་པ་ནི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། 
ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ཐ་དད་ལ་བརྟྱེན་ནས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ནི། གོང་གཞི་སྟོད་དུ་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཕམ་པ་
དང་། འཆང་འབྲལ་འཇོག་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་འཕོས། བ་བ་ཐ་དད་པ་
དང་རྒྱུན་མ་འབྲྱེལ་པའི་ཞག་སྔ་ཕི་དང་། །ཚིག་སྔ་ཕི་ཐ་དད་པས་མཐའ་གཞིའི་ཡན་ལག་ཚང་ན་དངོས་གཞིའི་
ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞྱེ་ན། དྱེར་མི་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི་རྐུ་བའི་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྔ་ཕི་ཐ་དད་པ་དུ་མའི་འབྲས་
བུ་ཐ་དད་པ་དུ་མ་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པས་ 
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༼༣༦༧༽ 
དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བར་རྣམ་པར་མི་གཞག་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་གིས་ལན་གངས་དུ་མར་ཉུང་ངུ་ཉུང་ངུར་བརྐུས་པ་
གཅིག་ཏུ་བསོམས་པས་མཐར་རིན་ཐང་ཚངས་ཀང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཁང་པ་ཆུང་ངུ་དུ་མའི་གཞི་
བས་པ་བསོམས་པས་ཚད་ལས་ག་པར་གྱུར་ཀང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་བ་དང་། གོས་ཀི་དུམ་བུ་ཚད་
དུ་མ་ལོང་བ་ཞག་དགུའི་བར་དང་། ི་ཤུ་རྩ་དགུའི་བར་ཅི་རིགས་པར་བཅང་སྟྱེ་གཏོང་བར་བྱེད་ཅིང་ཡང་དྱེ་
འད་བ་གཞན་ཞིག་དུས་གཞན་དུ་བཅངས་ཏྱེ་གཏོང་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དག་བསོམས་ན་འཆང་བའི་
དུས་ལས་ལྷག་ཏུ་ཟིན་ཀང་འབྲས་བུ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་སྤང་ལྟུང་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་ལམ་དུ་བལ་
ཐོགས་པ་དང་། ཞག་དྲུག་གི་འབྲལ་བའི་སྤང་པ་དང་། ཚིག་ལྔའམ་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་ཡང་བ་
བ་དང་དུས་སྔ་ཕི་ཐ་དད་པ་བསོམས་པས་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ཚུལ་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཞྱེས་པ་ལ། 
བ་བ་དུ་མའི་འབྲས་བུས་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་མི་གཞག་གོ །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། གིས་པ་སྱེལ་པ་ནི། ལྟུང་བ་ཀུན་
ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་ལས་བརྩམ་པ་ཕྱེད་བས་པ་དྱེ་ལ་སླར་ཕྱེད་ལྷག་མ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་འདི་ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་
འགྱུར་ཞྱེ་ན། འདི་ལ་ནི་ལྟུང་བའི་དངོས་གཞི་གང་བྱུང་བ་དྱེ་ཕྱེད་ིད་དྱེ་ལྟུང་བ་འོག་མར་ན་སད་པ་ཡིན་ཏྱེ། 
དཔྱེར་བརོད་ན། ཆོས་གོས་རིང་པ་ཅུང་ཟད་སྔར་བཀྲུས་པ་དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་འཁྲུར་ 
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༼༣༦༨༽ 
བཅུག་པ་དང་། སིན་བལ་རིང་པ་དང་། ལུག་བལ་ནག་པོ་རིང་པ་ལས་སྟན་བས་ན་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་
སོགས་མང་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཞྱེས་པ་ལ། ཕྱེད་བས་པ་ལ་བྱེད་པ་ནི་ིད་དོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། གཞུང་སྔ་མ་
དྱེ་ལ་འཕོས། ན་སད་པ་གཞན་ཡང་མང་དུ་ཡོད་དྱེ། འདི་ལྟར་ཕམ་པ་དང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་དངོས་གཞིའི་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བ་དག་ལས་ན་སད་པ་སོམ་པོའ་ིཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་ཆ་ིད་ནི་ན་སད་པ་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་
ན་དགྱེ་སློང་གཞན་ལ་སོམ་པོ་དང་། ལྟུང་བྱེད་དང་། སོར་བཤགས་དང་། ྱེས་བས་དག་གིས་བཀུར་བ་བཏབ་
པ་རྣམས་ྱེས་བས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྱེས་པ་ལ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ན་སད་པ་དག་གི་ཆ་ིད་ནི་ན་སད་པ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། དྱེས་ན་འདིའི་དངོས་བསྟན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་དང་། ན་སད་པ་ནི་
སོམ་པོ་སོགས་དང་། དྱེའི་ཆ་ིད་ནི་ྱེས་བས་སུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །བཞི་པ་བསམ་པའི་ཡན་ལག་ཞར་བྱུང་དང་
བཅས་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། བསམ་པའི་ཡན་ལག་དངོས། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤོང་པ། ཞར་ལས་བྱུང་བའོ། །སོག་གཅོད་
པའི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་བསད་བ་དྱེ་མི་ཡིན་ནམ་མིན། བདག་གི་མ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། ཕ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་
སམ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཞུགས་པ་ནི་གང་ཟག་དྱེ་ནི་བསམ་པ་དང་བཅས་མ་
བཅས་ཇི་ལྟར་ན། དྱེ་ལྟར་ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཞུགས་པ་ནི་བྱེ་བྲག་མ་ཕྱེད་དུ་ཟིན་ཀང་བསམ་པ་དང་ 
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༼༣༦༩༽ 
བཅས་པ་ཡིན་ཏྱེ། གསོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ན་འདི་བསད་པར་བའོ་སམ་པའི་གསོད་སྱེམས་ཀི་བསམ་པ་ཡོད་
པས་སོ། །ཞྱེས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཞུགས་པ་ནི་བསམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་
འདི་བྱུང་། དྱེ་ལྟར་ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་བསད་པ་ལས་ནི་བསད་པར་བ་བའི་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་ལས་ལྟུང་བར་འགྱུར་
ཏྱེ། བསད་བ་དྱེ་མི་ཡིན་ན་ཕམ་པ་དང་། མི་མ་ཡིན་ན་སོམ་པོ་སོགས་ན་སད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་མི་
ཚང་པར་སོད་པ་སོགས་ཀི་གཞི་ལ་ཞུགས་པ་ན་གང་ལ་ཆགས་ཡུལ་དྱེ་འདི་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་སམ་དུ་ཐྱེ་ཚོམ་
ཟ་བཞིན་དུ་མི་ཚང་པར་སད་པ་སོགས་ལ་ཡང་གཞི་དྱེ་ཇི་ལྟ་བ་ལས་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། 
འདི་ལ་གཞིའི་ཡན་ལག་དོན་གི་དངོས་པོ་གཙོ་ཆྱེ་བས་སོ། །འོ་ན་སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་ལ་ཡང་དོན་གི་དངོས་པོ་
ིད་གཙོ་ཆྱེའམ་ཞྱེ་ན། སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་ལ་ནི་འདུ་ཤྱེས་ཀི་ཡན་ལག་གཙོ་ཆྱེ་བ་ཡིན་གིས། དོན་གི་དངོས་པོ་
གཙོ་ཆྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་དུད་འགོ་དང་ལྷ་ལ་མིར་འདུ་ཤྱེས་པས་བསད་ན་སྦྱོར་བ་ལ་སོམ་པོ་དང་། མི་མ་
ཡིན་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀིས་བསད་ན་སྦྱོར་བ་ལ་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་མ་བིན་ལྱེན་ལ་
སོགས་པའི་ལྟུང་བ་གཞན་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་རོ། །ཞྱེས་པ་ལ། སྦྱོར་བ་ལ་ནི་འདུ་ཤྱེས་ཡན་ལག་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། སྦྱོར་བ་ལ་དྱེ་ལྟར་ཡིན་མོད། དངོས་གཞི་ལ་ནི་དོན་གི་དངོས་པོ་ིད་ཡན་ 



370   མཁན་ཆྱེན་ངག་ཆོས། 

༼༣༧༠༽ 
ལག་ཡིན་པར་སྟོན་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་ནམ་རས་ལ་བསམ་སྟྱེ་ཞུགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་ནི་བསམ་པའི་དོན་གི་
དངོས་པོ་ིད་དངོས་པོའ་ིཡན་ལག་དྱེ་ིད་དུ་གཙོ་ཆྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། དཔྱེར་ན། ལྷ་སྦྱིན་དང་མཆོད་
སྦྱིན་གིས་འཁོད་པ་ལས་གཅིག་བསད་པར་བའོ་སམ་པ་ལས་ཅིག་ཤོས་བསད་པ་དང་། ཕ་དང་ཕ་མ་ཡིན་
པའི་མི་གཞན་འཁོད་པ་ལས་ཕ་བསད་པར་བའོ་སམ་པ་ལས་མི་གཞན་བསད་པ་སོགས་ནི་སོམ་པོ་ཁོ་ནར་
འགྱུར་གིས། ཕམ་པ་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ལ། དྱེ་བཞིན་དུ་དུད་འགོ་དང་མི་གིས་འཁོད་པ་ལས་
དུད་འགོ་བསད་དོ་སམ་པ་ལས་མི་བསད་ན། མི་ལ་གསོད་སྱེམས་མྱེད་པས་ྱེས་བས་དང་། །ཤིང་ལོན་པ་
བཅད་དོ་སམ་པ་ལས་མི་ལ་སོགས་པ་བསད་ན་གང་ལ་ཡང་གསོད་སྱེམས་གཏན་མྱེད་པས་སོམ་པར་གཏོགས་
པའི་ྱེས་བས་དང་། ཤིང་སྐམ་བཅད་ན་ྱེས་པ་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་བར་བཅད་དོ་སམ་པ་ལས་མ་ལ་སོགས་པ་
བསད་པ་ལ་ནི་སོམ་པོ་དང་། དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་གང་ཡང་མི་འབྱུང་སྟྱེ། སྟོན་པས་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་
ྱེས་པ་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་དང་། མ་བསམ་པ་ལ་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བས་སོ། །ཞྱེས་པ་ལ། བསམ་པ་ལ་ནི་དྱེ་ིད་
དོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། འདིར་ཁ་ཅིག་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་དངོས་གཞིར་ནི་མི་
འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་པའི་ལུང་དངས་ནས་ཅིག་བསད་པར་ 
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༼༣༧༡༽ 
བའོ་སམ་པ་ལས་ཅིག་ཤོས་བསད་པ་སོགས་ལ་སྦྱོར་བ་ཙམ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་། དངོས་གཞི་ལ་ལྟུང་བ་གཏན་
མྱེད་དུ་བཞྱེད་པ་ནི་མི་འཐད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ལྷ་སྦྱིན་ལ་མཆོད་སྦྱིན་དུ་འདུ་ཤྱེས་ནས་བསད་པ་དྱེ་དངོས་གཞིའི་
སོམ་པོར་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་སོགས་སོན་མཐའ་ཡས་ཤིང་། དངོས་གཞིར་ནི་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་པའི་དོན་
ནི། ཕམ་པ་དངོས་གཞིར་མི་འགྱུར་བའི་དོན་ཡིན་གིས། དངོས་གཞི་ལ་ལྟུང་བ་ཡྱེ་མི་འབྱུང་ན། སྦྱོར་བ་ལ་ཡང་
ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤོང་བ་ནི། དོན་གི་དངོས་པོ་དྱེ་ིད་རྣམ་པ་
ཀུན་དུ་གཙོ་ཆྱེའམ་ཞྱེ་ན། མི་ཚང་པར་སོད་པ་དང་། ཁུ་བ་འབིན་པ་གིས་ལ་ནི་བསམ་པའི་དོན་དྱེར་མ་ཟད་མ་
བསམ་པའི་དོན་གཞན་ཡང་ཡན་ལག་ཡིན་ཏྱེ། ཀར་གཤམ་ལ་མི་ཚང་པར་སད་པར་བའོ་སམ་པ་ལས་ནོར་
ནས་སྔོ་སངས་ལ་མི་ཚང་པར་སད་པ་ལས་ཕམ་པ་དང་། རླ་ལ་ཁུ་བ་དབྱུང་བར་བའོ་སམ་དུ་བསམ་ནས་སྐྱེད་
པ་སོགས་ཡན་ལག་གཞན་ལ་ཁུ་བ་འབིན་པ་ལས་ལྷག་མ་དངོས་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསྱེད་པའི་ཕིར། ཞྱེས་པ་
ལ། མི་ཚང་པར་སོད་པ་དང་། ཁུ་བ་འབིན་པ་གིས་ལ་ནི་དྱེར་མ་ཟྱེད་དོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། མི་བདྱེན་པ་
བརྫུན་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་ན་པ་པོ་གང་བསམ་པ་དྱེ་ིད་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགོས་ཏྱེ། ལྷ་སྦྱིན་ལ་བརྫུན་སྨྲ་བར་བསམ་
ནས་དྱེ་ལས་གཞན་པ་ལ་སྨྲས་པ་ལ་ཡང་ 
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༼༣༧༢༽ 
བརྫུན་སྨྲ་བའི་ཕམ་པ་སོགས་བརྫུན་གི་ལྟུང་བ་བསྱེད་པའི་ཕིར། ཞྱེས་འཆད་པ་ལ། མི་བདྱེན་པ་ལ་ནི་ན་པ་པོ་
ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་ནི། རྣམ་འབྱེད་དུ། མི་ཚང་པར་སོད་པ་དང་། ལུས་ཀིས་རྱེག་
པ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ལ་བརྟྱེན་པའི་ཆོས་མཐུ་དང་ལན་པ་དགོས་པར་གསུངས་པ་དྱེའི་ངོས་འཛིན་གང་ཞྱེ་ན། 
རྟྱེན་བ་ཕོ་མོ་གང་ཡིན་ཡང་རུང་དྱེའི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མ་མས་པ་ལག་པར་ལག་པ་དང་། རྐང་པར་རྐང་པ་
དང་། འདོམས་སུ་འདོམས། ཚིགས་སུ་ཚིགས། དང་དུ་སླང་དུ་རུང་བ་ིད་ནི་རྟྱེན་པའི་ཕིར་མཐུ་དང་ལན་པ་
ིད་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ལས་མི་ཚང་པར་སོད་པ་དང་། རྱེག་ཕམ་དང་། རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་བསྱེད་ནུས་པས་སོ། །ཞྱེས་པ་ལ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང་དུ་སླང་དུ་རུང་བ་ིད་ནི་རྟྱེན་པའི་ཕིར་མཐུ་
དང་ལན་པ་ིད་ཡིན། ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། གིས་པ་ཡན་ལག་གི་བྱེ་བྲག་གིས་ལྟུང་བའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་འགྱུར་བ་
སིར་བཤད་པ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོས་ཅན་ཞྱེས་པ་ནས། བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པའི་བར་གི་མདོ་འོག་
མ་དག་ལ་ནི། དྱེར་བསྟན་པའི་ལྟུང་བ་གཅིག་ིད་བསྱེད་པ་ལ་ཡན་ལག་ཇི་ཙམ་དགོས་པའི་ཡན་ལག་གང་རུང་
ཞིག་མ་ཚང་ན་ན་སད་དུ་འགྱུར། ཡན་ལག་དུ་མ་མ་ཚང་པ་ལ་ནི་ན་སད་པ་དྱེ་བས་ཀང་ན་སད་དུ་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་
ལྟར་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཞྱེས་པ་ལ། འོག་མ་དག་ལ་ནི་གཞན་ལ་ན་སད་པ་ིད་དོ། །དུ་མ་མ་ཚང་བ་ལ་ནི་དྱེ་བས་
ཀང་ངོ་། །ཞྱེས་པ་ 
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༼༣༧༣༽ 
འདི་བྱུང་། ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ལ་དྱེ་ལྟར་ན་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་གོ་བསྣོར་བ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། ལུས་ཀི་སོ་
ནས་ལུས་ཀིས་རྱེག་པ་དང་། འཁིག་པ་དང་ལན་པ་སྨྲ་བ་དང་། བདག་ིད་ཀིས་བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པའི་
ལྷག་མ་ལ་མི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་ལ་དུད་འགོ་དང་ལྷན་ཅིག་ལུས་ཀིས་རྱེག་པ་སོགས་བས་པ་ལ་ཡང་ཆྱེས་
ན་སད་དུ་འགྱུར་ཏྱེ། ལྷག་མ་ལྟ་ཅི་སོས་དྱེ་ལས་ན་སད་པ་སོམ་པོ་ཡང་མི་བསྱེད་པར་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བས་
སོ། །ཞྱེས་པ་ལ། མི་ལ་དུད་འགོ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། གསུམ་པ་མཚན་གི་ཡན་ལག་སིར་བཤད་པ་ལ་
གསུམ་སྟྱེ། ཡུལ་གི་ཡན་ལག ཀུན་སློང་གི་ཡན་ལག སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ་དྲུག་
སྟྱེ། བུད་མྱེད་ཀིས་བསྱེད་པའི་དང་། རྱེག་པས་བསྱེད་པའི་དང་། ཐ་སད་ཀིས་བསྱེད་པའི་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་གི་
མཚན་ིད། ཁྱིམ་པས་བསྱེད་པའི་ཡུལ་གིས་སྱེལ་བ། དགྱེ་སློང་ཕ་མས་བསྱེད་པའི་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་གི་
མཚན་ིད། རས་དང་ཡོ་བད་ཀིས་བསྱེད་པའི་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་གི་མཚན་ིད་དོ། །དང་པོ་ནི། སིར་བུད་མྱེད་
ཀིས་བསྱེད་པའི་ལྟུང་བ་ལ། མི་ཚང་པར་སོད་པ་དང་། རྱེག་པའི་ལྷག་མ་དང་། འཁིག་ཚེག་སྨྲ་བ་དང་། བསྱེན་
བཀུར་བསྔགས་པ་དང་། དབྱེན་པ་སབས་ཡོད་ན་བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པ་དང་། འགྱེང་བའི་ལྟུང་བྱེད་
དང་། བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ྱེར་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་འཁིག་ཚེག་སྨྲ་བ་
དང་།  
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༼༣༧༤༽ 
བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པ་གིས་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་མ་ཐོབ་པའི་བུད་མྱེད་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ཏྱེ། བུད་མྱེད་རྫུ་འཕྲུལ་
གི་ཆོས་ཅན་ཏྱེ་དྱེའི་ཆོས་དང་ལན་པ་ིད་མ་ཡིན་པ་ནི་ནང་གི་རྱེག་པ་མི་ཚང་པར་སོད་པ་དང་། ཕིའི་རྱེག་པ་
རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལས་གཞན་པ་འཁིག་ཚེག་སྨྲ་བ་དང་། བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པའི་
དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་བསྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོས་ཅན་ིད་མ་ཡིན་པ་ནི་རྱེག་པ་
མ་ཡིན་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པའི་བུད་མྱེད་ནི་བཟུང་བར་མི་ནུས་པའི་
ཕིར་དང་། དྱེ་ལ་འཁིག་པའི་བསམ་པ་ཤས་ཆྱེན་པོ་མི་སྱེ་བས་དྱེ་ལ་འཁིག་ཚིག་སྨྲས་པ་དང་། བསྱེན་བཀུར་
བསྔགས་ན་ལྟུང་བ་ན་སད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ལུང་འདུལ་བྱེད་ལས་སོམ་པོ་བསྱེད་པར་བཤད་དོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་
པས་ཕམ་པ་དང་། རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མི་བསྱེད་པ་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་རྱེག་པས་
བསྱེད་པའི་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་ནི། རྱེག་པས་བསྱེད་པའི་ལྟུང་བ་དག་ལ། རྱེག་པར་བ་བའི་ལུས་མ་མས་པ་
ངྱེས་པར་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་སམ་མས་པས་ཀང་ཆོག་ཅྱེ་ན། དྱེའི་དོགས་པ་དཔད་པ་ནི། ནང་གི་རྱེག་པས་
བསྱེད་པ་མི་ཚང་སོད་ལྟ་བུ་དང་། ཕིའི་རྱེག་པས་བསྱེད་པ་རྱེག་པའི་ལྷག་མ་དང་། སོར་མོས་ག་ག་ཚིལ་བྱེད་
པའི་ལྟུང་བྱེད་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་གང་ལ་རྱེག་པར་བ་བའི་ལུས་ིད་ནི་མ་མས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ཏྱེ་རྨ་དང་ནད་ 
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༼༣༧༥༽ 
ལ་སོགས་པས་མས་པ་མཚན་མི་མཐུན་པའི་ཡན་ལག་གི་ལུས་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་བཅས་ལན་གིས་རྱེག་
ན། དགྱེ་སློང་ལ་ནི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་ལ་ནི་རྱེག་པའི་ཕམ་པར་
གཏོགས་པའི་སོམ་པོར་འགྱུར་ལ། ཤུ་བ་ཅན་དང་། གཡན་པ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ལ་རྱེག་ན་ཡང་དྱེ་
བཞིན་དུ་སོམ་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ། རྱེག་པར་བ་བ་ིད་ནི་མ་མས་པའོ། །ག་ག་ཚིལ་བྱེད་པ་ལ་ཡང་
ངོ་། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། རྱེག་པར་བ་བ་མ་མས་པ་དགོས་པར་མ་ཟད་རྱེག་པར་བྱེད་པའི་ལུས་ཀང་མ་མས་
པས་ཕམ་པ་དང་རྱེག་པའི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་སོགས་བསྱེད་པ་ཡིན་གིས། རྱེག་པར་བྱེད་པ་དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་
སློང་མ་བདག་ིད་ཀི་ལུས་རྨ་དང་ནད་ལ་སོགས་པས་མས་པར་གྱུར་ན་སོམ་པོ་དང་། རྱེག་བ་དང་རྱེག་བྱེད་
གིས་ཀའི་ལུས་མས་པར་གྱུར་ན་ྱེས་བས་སུ་བཤད་དོ། །འོ་ན་སྱེན་མོ་ལ་སོགས་པ་མ་མས་པས་དངོས་
གཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསྱེད་དམ་ཞྱེ་ན། མི་བསྱེད་ཅྱེས་འཆད་པ་ནི། སྱེན་མོ་དང་། སོ་དང་། ཤ་མྱེད་པའི་རུས་པ་
དང་། སྤུ་དག་ལ་ནི་མ་མས་པ་ཡིན་ཀང་མ་མས་པའོ། །ཞྱེས་བཤད་པ་དྱེ་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་མ་མས་པ་ལས་གཞན་
མས་པ་དང་ལན་པ་ིད་ཡིན་པས་རྱེག་པའི་ལྷག་མ་དང་། ག་ག་ཚིལ་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་བསྱེད་པ་ལ་མས་པ་
དང་འད་བར་དངོས་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་བསྱེད་དོ། །ཞྱེས་པ་ 
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༼༣༧༦༽ 
ལ། སྱེན་མོ་དང་། སོ་དང་། ཤ་མྱེད་པའི་རུས་པ་དང་། སྤུ་དག་ནི་གཞན་དང་ལན་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། 
དྱེས་ན་སྱེན་མོ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དག་ལ་ཡན་ལག་གཞན་གིས་རྱེག་པ་དང་། ག་ག་ཚིལ་བྱེད་ན་སོམ་པོ་དང་། དྱེ་
དག་གིས་ཡན་ལག་གཞན་ལ་རྱེག་པ་དང་། ག་ག་ཚིལ་བྱེད་ན་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཤྱེས་པར་
བའོ། །གསུམ་པ་ཐ་སད་ཀིས་བསྱེད་པའི་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་ལ་གསུམ་སྟྱེ། དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་དང་། གཞར་
ལ་རྱེག་པ་དྱེ་དང་འད་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་སོགས་ཀི་ལྟུང་བ་བསྱེད་
པ་ལ་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་ངྱེས་པར་དགོས་སམ་ཞྱེ་ན། དགོས་ཞྱེས་འཆད་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་བ་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བ་སྔར་བསྟན་པའི་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་། བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པ་དང་། བརྫུན་སྨྲ་བ་དང་། སོན་ནས་སྨྲ་བ་
དང་། དགྱེ་སློང་ལ་ཕ་མ་བྱེད་པ་དང་། གནས་ངན་ལྱེན་བརོད་པ་དང་། མིའི་ཆོས་བླ་མ་བརོད་པ་ལ་སོགས་པའི་
ལྟུང་བ་རྣམས་ལ་མིའི་འགོ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ཏྱེ། མིའི་འགོ་བ་པ་ལས་ལྟུང་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་
ཞིང་། འགོ་བ་གཞན་དུ་གཏོགས་པ་ལ་ནི་ན་སད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ་མིའི་འགོ་བ་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་
བ་བ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། འོ་ན་མིའི་འགོ་བ་པ་ཡིན་པ་ཙམ་གི་ཆོག་གམ་ཞྱེ་ན། མི་ཆོག་སྟྱེ། སིར་
མི་ཡིན་པའི་སྟྱེང་དུ་སོ་བ་དང་། སྱེམས་འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་པས་རང་ 
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༼༣༧༧༽ 
བཞིན་མས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་སོ་ཞྱེས་པ་ལ། རང་བཞིན་མས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་
འདི་བྱུང་། གིས་པ་ཞར་བྱུང་ནི། ཐ་སད་ཀིས་བསྱེད་པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་དག་ལ་མ་ནིང་དང་། མཚན་གིས་པ་
བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་ཡུལ་གིས་ཡན་ལག་བས་པ་ལས་བསྱེད་ནུས་སམ་ཞྱེ་ན། མི་ནུས་སོ་ཞྱེས་
པ་ནི། མ་ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་དག་ནི་བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པའི་སོན་པ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དང་
འད་བར་ལན་པ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་དང་འད་བར་མཚན་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་མིའི་ཐ་སད་དུ་བ་བ་མ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ། མ་ནིང་དང་། མཚན་གིས་པ་དག་ནི་དྱེ་དང་ལན་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། །གསུམ་པ་
ཞར་ལ་རྱེག་པ་དྱེ་དང་འད་བར་བསྟན་པ་ནི། མིའི་འགོ་བ་པ་ནི་ཞྱེས་སོགས་ལ་འཕོས། འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་
སོགས་ཐ་སད་ཀིས་བསྱེད་པའི་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་ལ་མིའི་ཐ་སད་དུ་བ་བ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་དྱེ་ལྟར་དགོས་ན། 
ལུས་ཀིས་རྱེག་པའི་ལྷག་མ་བསྱེད་པའི་ཡུལ་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན། རྱེག་པའི་ལྷག་མའི་ཡུལ་ནི་ཐ་སད་དང་
འད་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཐ་སད་ཀིས་བསྱེད་པའི་ལྟུང་བ་དག་གི་ཡུལ་དང་འད་བར་མི་ཡིན་པ་དང་། བསམ་པ་རང་
བཞིན་དུ་གནས་ཤིང་མ་ནིང་མ་ཡིན་པ་དགོས་སོ། །ཞྱེས་པ་ལ། རྱེག་པ་ནི་ཐ་སད་དང་འདའོ། །ཞྱེས་པ་འདི་
བྱུང་། བཞི་པ་ཁྱིམ་པས་བསྱེད་པའི་ཡུལ་གི་སྱེལ་པ་ནི། སློང་བ་དང་སློང་བ་རིགས་པའི་ 
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༼༣༧༨༽ 
སྤང་པ་སོགས་ཁྱིམ་པས་བསྱེད་པའི་ལྟུང་བ་ལ་ཆོས་འདི་བའི་རབ་བྱུང་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པའི་མི་ཡིན་པ་ཙམ་
གིས་འདིའི་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་རམ་ཞྱེ་ན། མི་འགྱུར་ཞྱེས་འཆད་པ་ནི། མུ་སྟྱེགས་ཅན་གི་དགྱེ་སློང་ལ་
སོགས་པ་ཕི་རོལ་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ཆོས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་དང་བསྱེན་རོགས་བླངས་ཀང་མ་ཆགས་པ་
དང་། ཆགས་ཀང་ཕམ་པའམ་ཕམ་འདའི་རྩ་ལྟུང་གིས་མས་པ་དག་ལས་ནི་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་བླངས་
ཏྱེ་ཐོབ་པ་དང་། སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་དང་བཅས་པ་ལས་ལྷག་པ་ལྱེན་པ་སོགས་ལས་སྤང་ལྟུང་སོགས་
ཀི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་མི་སྱེད་པར་ཕྱེད་ིད་དྱེ་ན་སད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། །ཕི་རོལ་པའི་རབ་བྱུང་སོགས་དྱེ་དག་
ཕྱེད་ཁྱིམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་པ་ལ། ཕི་རོལ་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། མ་ཆགས་པ་དང་། མས་པ་
དག་ནི་ཕྱེད་ིད་ཁྱིམ་པའོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། ལྔ་པ་དགྱེ་སློང་ཕ་མས་བསྱེད་པའི་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་གི་མཚན་
ིད་ནི། དབྱེན་ལ་སོགས་པའི་ལྷག་མ་ཕི་མ་བཞི་པོ་དང་། བིན་འཕོག་དང་། དབར་རྱེད་དང་འབྲྱེལ་བའི་ལྟུང་བ་
དང་། དངོས་སྒྱུར་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དག་གིས་ལྟུང་བ་བསྱེད་པ་ལ་བྱེད་པ་པོ་དགྱེ་སློང་ཡིན་པ་ཙམ་གི་ཆོག་གམ་
ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཡང་དགོས་ཞྱེ་ན། དྱེའི་ལན་ནི། དགག་པའི་བསླབ་པ། ལྟུང་བ་དྱེ་དག་བསྱེད་པ་ལ་བྱེད་པ་པོ་
དགྱེ་སློང་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཅན་ནི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཀི་མ་མས་ 
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༼༣༧༩༽ 
པ་མཚན་མཐུན་པ་དང་། ལྟ་བ་ཁས་བླངས་པ་མཐུན་པ་དག་གིས་ནི་རང་གི་ཕོགས་ིད་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་
པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་མ་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བས་ནས་བསྱེད་པའི་དགྱེ་སློང་གི་
ལྟུང་བ་འཁྲུལ་འཇུག་པ་དང་། གོས་ལྱེན་པ་དང་། བལ་སྱེལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། མ་བསྐོས་ི་མ་ནུབ་པ་དང་། 
ཟས་དང་ཆོས་གོས་གིས་དག་དང་། །དོན་མཐུན་གྲུ་དང་སྦྱོར་བཅུག་པའོ། །ཞྱེས་པའི་ལྟུང་བ་འདི་དག་བསྱེད་
པ་ལ་ཡང་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་དགྱེ་སློང་མ་དྱེ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཅན་བསླབ་པ་མ་མས་པ་དགྱེ་སློང་མར་
མཚན་དང་ལྟ་བ་ཁས་བླངས་པ་དག་གིས་ནི་རང་ཕོགས་ཀི་ིད་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ིད་ནི་ཁྱད་ཆོས་སུ་
ལན་པ་དགོས་ཏྱེ། ཁྱད་ཆོས་དྱེ་དག་དང་ལན་པ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དགག་པའི་བསླབ་པ་ལྟུང་བ་དྱེ་དག་
བསྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ། དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་སློང་མ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཅན་མ་མས་པ་
ིད་ཀི་བསླབ་པ་དག་ལ་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །མཚན་དང་ལྟ་བ་ཁས་བླངས་པ་དག་གིས་ནི་རང་གི་ཕོགས་ིད་ཀི་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། དགྱེ་སློང་དང་ཞྱེས་པ་ནས་བསླབ་པ་དག་ལ་ཡན་ལག་གི་ཡིན་ནོ་
ཞྱེས་པ་ལ་འཕོས། འོ་ན་ཁྱིམ་པ་ཡུལ་གི་ལག་ཏུ་བས་པ་ལས་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། འགའ་ཞིག་ཆྱེས་ན་སད་
དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་དོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་ནི། དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་སློང་མའི་ལྟུང་བ་འདིར་གཏོགས་པ་འགའ་ཞིག་ 
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༼༣༨༠༽ 
ལ་ཁྱིམ་པ་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་དང་མི་ལན་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་ནི་ཆོས་འདི་བའམ་གཞན་གིའང་རུང་རྟགས་
ཅན་ིད་ཀིས་བས་ན་སད་པར་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། ཕི་རོལ་པའི་རབ་བྱུང་ལ་ན་སད་པ་དྱེ་བས་ཀང་ཆྱེས་ན་སད་
པར་འགྱུར་རོ། །དཔྱེར་བརོད་ན་དགྱེ་སློང་གིས་ཁྱིམ་པར་གྱུར་པའི་མི་སྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་ལ་གཞི་མྱེད་དང་
བག་ཙམ་དག་གིས་བཀུར་བ་འདྱེབས་པ་དང་། བརྱེག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་རྟགས་ཅན་མ་ཡིན་
པ་ལ་སོན་ནས་སྨྲས་པ་དང་། ཕ་མ་བས་པ་སོགས་ྱེས་བས་ཕ་མོར་འགྱུར་བ་མང་དུ་ཡོད་དོ། །ཞྱེས་པ་ལ། 
འདིར་གཏོགས་པ་ལ་ཁྱིམ་པ་ལ་ནི་རྟགས་ཅན་ིད་ཀི་བས་ན་སད་དོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། འདིའི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག་
དགྱེ་ཚུལ་བསིལ་པ་བསྡུད་པ་ལྟ་བུའི་ལྟུང་བྱེད་ལ་ཁྱིམ་པ་སོགས་ཡུལ་དུ་བས་ན་ན་སད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་
འཆད་པ་ནི་ཕོགས་ཙམ་དུ་ཡང་མ་ཕིན་པས་དཔོད་ལན་དག་གིས་རྟོག་དཔོད་རྱེ་མཐོང་མཛོད། དྲུག་པ་རས་
དང་ཡོ་བད་ཀིས་བསྱེད་པའི་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་གི་མཚན་ིད་ནི། རྣམ་འབྱེད་དུ། འཆང་བྲལ་འཇོག་གསུམ་ལ་
སོགས་པ་སྤང་ལྟུང་གི་རྣམ་གཞག་དང་། རིན་པོ་ཆྱེ་སོགས་ལས་བས་པའི་ཁབ་རལ་དང་། ཁི་རྐང་ཚད་ལས་
ལྷག་པར་བས་པ་དང་། ཡོ་བད་རུང་བ་སད་པའི་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་རྣམས་བཤད་པ་ལ་འཕོས། ཆོས་གོས་
སོགས་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཚད་དང་མི་ལན་པ་ཞག་བཅུར་བཅང་པ་སོགས་ལས་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ 
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༼༣༨༡༽ 
ན། དྱེའི་ལན་ནི། དྱེ་ལས་ལྟུང་བ་ན་སད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དངོས་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསྱེད་པའི་ལྟུང་བའི་ཡུལ་
གི་ཡན་ལག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རས་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ནི་རྒྱུ་རུང་བ་དག་ལས་
བས་པས་རུང་བ་ིད་དང་། གོས་ལ་ནི་རང་གི་ཁྲུ་གང་དུ་ལོངས་པ་སོགས་སི་དང་སོས་ཀི་ཚད་དང་ལན་པ་
དང་། ལ་སོགས་པ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ིད་རྣམས་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རས་དག་ལ་ནི་རུང་བ་
ིད་དང་། ཚད་དང་ལན་པ་ལ་སོགས་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། གོས་རུང་བ་དང་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་
གོས་གཞིར་འཆད་དོ། །ལྷུང་བཟྱེད་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་ར་ལྟུང་སོ་མ་བཏང་བ་དང་། དཀར་པོ་དང་། རྒྱུ་རིན་པོ་
ཆྱེ་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པ་དང་། མདོག་སྔོན་པོར་མ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཡིན་ལ། རུང་བ་ནི་ས་དང་ལགས་གང་
རུང་ལས་བས་པ། སའི་ཡིན་ན་སོ་བཏང་བ། གིས་པ་གང་ལྟར་ཡང་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཚད་ནི་འདུལ་
བ་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཆྱེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གང་རུང་གི་ཚད་དང་ལན་པའོ། །དྱེ་ལྟར་བཤད་པའི་རུང་བ་
ིད་དང་། ཚད་དང་ལན་པའི་ཆོས་གོས་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་ནི་དགྱེ་སློང་ཁོ་ནའི་མ་ཡིན་པར་རོགས་པ་དང་མ་
རོགས་པའི་རབ་བྱུང་སིའི་ཡིན་པས་གཞུང་འདིར། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རས་དག་ལ་ནི་ཞྱེས་སི་མིང་ནས་སོས་པ་
ཡིན་ནོ། །ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཚད་ལས་ཆུང་བ་ཞག་བཅུ་ལས་ལྷག་པར་འཆང་
བ་དང་། རུང་བ་མ་ཡིན་ 
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༼༣༨༢༽ 
པ་སོགས་ཀི་རིང་པ་དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་འཁྲུར་བཅུག་པ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་དང་། 
ཁྱིམ་བདག་དང་། ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་དག་ལས་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ཚད་དང་མི་ལན་པ་བླངས་པ་
དང་། །དབར་གི་རས་ཆྱེན་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་འཚོལ་སྔས་པ་དང་། འཇོག་འཕིས་པ་སོགས་དང་། ཟས་རུང་བ་
མ་ཡིན་པ་སོག་འཇོག་བས་པ་དང་། བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་གཅྱེར་བུ་པ་ལ་བིན་པ་སོགས་ནི་
ྱེས་བས་ཡིན་པར་བསྟན་ཏྱེ། གཞིའི་ཡན་ལག་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་སོགས་ལས་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་མི་བསྱེད་
དོ། །གིས་པ་ཀུན་སློང་གི་ཡན་ལག་ནི། རྣམ་འབྱེད་དུ་བཤད་པའི་ལྟུང་བ་དྱེ་དག་བསྱེད་པ་ལ་བསམ་པ་རང་
དོན་དང་གཞན་དོན་དུ་བས་པ་གང་གཙོ་ཞྱེ་ན། མ་བིན་ལྱེན་དང་མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན། འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་
བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པའི་ལྷག་མ་དང་། སྤང་ལྟུང་ལ་འབྲལ་བ་གིས། བིན་འཕོག་དབར་རྱེད་དང་འབྲྱེལ་བ་
སོགས་བོར་ནས་ལྷག་མ་གཞན་དག་དང་། ཤྱེས་བཞིན་དུ་བརྫུན་སྨྲ་བ། ཞལ་ལྟ་བ་ལ་དངོས་སུ་འཆའ་བ། དགྱེ་
སློང་མས་ཟས་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པ། ཡང་ཡང་ཟ་བ། མུ་སྟྱེགས་ཅན་གི་འདུག་གནས་སུ་ཟ་བ། ལྷུང་བཟྱེད་དོ་
གསུམ་ཙམ་ལས་ལྷག་པ་ལྱེན་པའི་ལྟུང་བྱེད་དང་། སོར་བཤགས་དང་པོ་གིས་རྣམས་ལ་རང་གི་དོན་གི་
བསམ་པ་ིད་གཙོ་ཆྱེར་ཡོད་པ་དགོས་ཏྱེ། རང་དོན་གི་བསམ་པས་ལྟུང་བ་དྱེ་དག་རོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་
གིས། གཞན་དོན་གི་ 
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༼༣༨༣༽ 
བསམ་པ་དང་འབྲྱེལ་ན་ལྟུང་བ་ན་སད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞྱེས་པ་ལ། རང་གི་དོན་ིད་གཙོ་ཆྱེར་ཡོད་
པའོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། དཔྱེར་བརོད་ན། གཞན་དོན་ཁོ་ནའམ། རང་གཞན་གིས་ཀའི་དོན་དུ་མི་ཆོས་བླ་
མའི་བརྫུན་སྨྲས་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་དོན་དུ་རིན་ཐང་ཚང་བའི་དངོས་པོ་མ་བིན་པར་བླངས་པ་དང་། གཞན་
དོན་དུ་འཁིག་ཚིག་དང་བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པ་ནི་དངོས་གཞི་དང་འདུ་བའི་སོམ་པོ་དང་། གཞན་དོན་དུ་དགྱེ་
སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་གོས་འཁྲུར་བཅུག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། དགྱེ་སློང་གཞན་གཅིག་གམ་དུ་མའི་ཕིར་
དངོས་སྒྱུར་བྱེད་པ་དང་། དྱེའི་ཕིར་སིན་བལ་གི་གདན་སོགས་བྱེད་པ་དང་། དྱེའི་ཕིར་ལྷུང་བཟྱེད་གིས་དང་། 
ཁབ་རལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཐ་ག་གིས་དང་ཤིང་བལ་གིས་གོས་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཞན་
དོན་དུ་དགྱེ་སློང་མ་ལས་ཟས་ལྱེན་པ་ལ་སོགས་ཀི་སོར་བཤགས་གིས་ཀང་བསམ་པའི་དབང་གིས་ྱེས་
བས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་ལ་གསུམ་སྟྱེ། ཐུན་མོང་གི་ཡན་
ལག་དོགས་དཔོད་དང་བཅས་པ་དང་། ཞར་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྦྱོར་བའི་ཡན་ལག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀི་སྨྲ་བ་དང་འབྲྱེལ་བའི་ལྟུང་བ་དག་ལ་གཞི་མྱེད་དང་བག་ཙམ་གི་བཀུར་
འདྱེབས་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་སྨྲས་པ་ཙམ་གི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞྱེ་ན། མི་འགྱུར་ཞྱེས་འཆད་པ་ནི། རྣམ་
པར་རིག་བྱེད་ཀི་སྨྲ་བ་དང་འབྲྱེལ་བའི་ལྟུང་བ་ 
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༼༣༨༤༽ 
དག་ལ་ནི་གཞན་གི་དོན་གོ་བ་དངོས་གཞི་བསྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ཏྱེ། དོན་མ་གོ་ན་སོམ་པོ་སོགས་སུ་
ན་སད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞྱེས་པ་ལ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ལ་ནི་དོན་གོ་བའོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། དཔྱེར་
བརོད་ན། འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་། བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པ་དང་། གཞི་མྱེད་པ་དང་། བག་ཙམ་གི་བཀུར་
འདྱེབས་ཀི་ཚིག་རྣམས་བསམ་གཏན་ལ་སོམས་པར་བཞུགས་པ་དང་། ལྐུག་པ་དང་འོན་པ་དག་ལ་སྨྲས་ན་སོམ་
པོ་དང་། ལྐུག་པ་དང་འོན་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་མངོན་མཚན་ཅན་གི་སོད་པ་དང་། ོ་ཚོང་བྱེད་པ་དང་། འཐག་
པ་དང་འཐག་པ་བསྱེད་དུ་བཞུགས་པའི་ཕིར་དྱེ་གིས་ལ་ལུས་ཀི་བརས་གོ་བར་བྱེད་པ་དང་། དྱེ་གིས་ལ་
གཞན་གི་སོན་ནས་སྨྲས་པ་དང་། དྱེ་གིས་ལ་ཕ་མ་དང་སོ་སྔོགས་བྱེད་པ་དང་། བུད་མྱེད་གིད་ལོག་པ་ལ་
ཆོས་སྟོན་པ་དང་། དྱེ་གིས་དང་ལྷན་ཅིག་བུད་མྱེད་གིད་མ་ལོག་པ་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། དྱེ་གིས་ལ་མིའི་
ཆོས་བླ་མ་བརོད་པ་སོགས་དྱེ་གིས་དང་འབྲྱེལ་བར་དག་གིས་སྨྲས་པའི་ལྟུང་བ་དུ་མ་ཞིག་ནི་ྱེས་བས་ཡིན་
ནོ། །དོན་གོ་བའོ་ཞྱེས་པ་ལ་འཕོས། དོན་གོ་བར་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ན་སྨྲ་བ་པོ་ིད་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གོ་བ་
དགོས་སམ་ཞྱེ་ན། གསོད་པ་དང་། རང་དོན་དུ་བརྐུ་བ་གིས་ལ་ནི་དྱེ་མི་དགོས་སོ་ཞྱེས་འཆད་པ་ནི། གང་ཟག་
སྨྲ་བ་པོ་ིད་དྱེ་ལ་དོན་གོ་བ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞིའི་ཡན་ལག་
ཡིན་ 
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༼༣༨༥༽ 
གིས། སྨྲ་བ་པོ་མ་ཡིན་པ་གཞན་དག་ལ་དོན་གོ་བ་གང་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀི་ལྟུང་བའི་ཡན་ལག་
མ་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་དྱེ་ནི་གསོད་པ་དང་། རང་གི་དོན་དུ་བརྐུ་བ་དག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། དྱེ་ལས་
གཞན་པ་དག་ལ་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་པ་ལ། སྨྲ་བ་པོ་ིད་ལ་ཡོད་པ་སྟྱེ། གསོད་པ་དང་། རང་གི་དོན་དུ་
བརྐུ་བ་དག་ལས་གཞན་པའི་འོ། ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། དྱེ་ལྟར་ན་ལྐུགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྨྲ་བ་པོ་ིད་མ་ཡིན་དུ་
ཟིན་ཀང་། །སོག་གཅོད་དང་མ་བིན་ལྱེན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འབྱུང་སྟྱེ། གཞན་གི་བརའ་དོན་གོ་བར་གྱུར་ན་ལྐུག་པ་
ལ་སོགས་པས་ཀང་སོག་གཅོད་དང་མ་བིན་ལྱེན་གི་བ་བ་སྒྲུབ་ནུས་པ་གང་ཞིག སོག་གཅོད་དང་མ་བིན་ལྱེན་
ནི་གཞན་ལ་བཅོལ་བས་ཀང་འགྲུབ་པ་ཡིན་པས་སོ། གིས་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ནི། སྨྲ་བ་པོ་ིད་ལ་ཡོད་པ་སྟྱེ། 
ཞྱེས་པ་ལ་འཕོས། འོ་ན་སོམ་པ་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་ལ་སྨྲ་བ་པོ་ིད་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གོ་བ་དགོས་སམ་ཞྱེ་ན། 
མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་དགོས་ཞྱེས་འཆད་པ་ནི། །སོམ་པ་དང་བར་མ་ཡང་དག་པར་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་ལ་ནི་སྨྲ་བ་པོ་
ིད་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གོ་བ་དྱེར་མ་ཟད། སྨྲ་བ་པོ་ིད་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གོ་བ་ཡང་ཡན་ལག་ཡིན་ཏྱེ། 
གོ་བར་བྱེད་པ་ལྐུག་པ་དང་འོན་པ་དག་གིས་ཀང་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པར་ལྱེན་པ་འབང་བའི་ཕིར། 
ཞྱེས་པ་ལ། ཡང་དག་པར་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་ལ་ནི་དྱེར་མ་ཟད་དོ། །ཞྱེས་པ་འདི་འབྱུང་། དྱེས་ན་རྣ་བ་འོན་པས་
ལས་བརོད་པ་མ་ཐོས་ཀང་། རང་ལ་སོམ་པ་འབོགས་པའི་ཆོ་ག་བྱེད་པར་ 
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༼༣༨༦༽ 
ཤྱེས་ཤིང་སོམ་པ་ཐོབ་དུས་ཀི་བརའ་དོན་གོ་བར་གྱུར་ལ། སྔར་ནས་ཐོབ་འདོད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་ན་བསྱེན་
རོགས་སྱེ་སྟྱེ། ཚིག་ལྱེར། འོན་པས་ཀང་ནི་གོ་གྱུར་ན། །ལས་བརོད་པ་ནི་མ་ཐོས་ཀང་། །འདི་ལ་བསྱེན་རོགས་
ཡོད་པ་སྟྱེ། །ཚུལ་ཁིམས་ལན་ལ་ྱེས་པ་མྱེད། །ཅྱེས་སོ། །བདག་གི་མིང་མ་བརོད་པ་དང་ཞྱེས་སོ་གསུངས་པ་
ནི། ལས་མཁན་གིས་ལས་བརོད་པའི་དུས་སུ་སྒྲུབ་བའི་མིང་མ་བརོད་པ་དང་། མཁན་པོ་ཡོད་བཞིན་དུ་མཁན་
པོའ་ིམིང་མ་བརོད་ན་ལས་མི་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །སྨྲ་བ་པོ་ིད་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གོ་བ་དྱེ་ནི་ལྟུང་བ་གོ་བར་བ་བ་
དང་། གོ་ནས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པའི་སྣོད་དམ་ཡུལ་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་སྨྲ་ཤྱེས་ཤིང་
དོན་གོ་བ་ནི་དགྱེ་སློང་གཞན་གི་ལྟུང་བ་གོ་བར་བ་བ་དང་། འཐོལ་བཤགས་འབུལ་བའི་ཡུལ་ནི་ཡིན་པས་
སོ། །ཞྱེས་པ་ལ། དྱེ་ནི་སྣོད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། བསྱེན་པར་རོགས་ཀང་འོན་པ་ལ་སོགས་པས་དོན་མི་
གོ་བ་ནི་ལྟུང་བ་གོ་བར་བ་བ་སོགས་ཀི་སྣོད་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ལ་ལྟུང་བ་མ་བརོད་པ་ལ་བཅབ་པའི་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། 
གསུམ་པ་སྦྱོར་བའི་ཡན་ལག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནི། མི་ཆོས་བླ་མའི་བརྫུན་དང་། འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་། 
བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པ་དང་། བསྱེན་ཁ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ངག་གི་རིག་བྱེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ལྟུང་བའི་
དངོས་གཞི་བསྱེད་པ་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཇི་ཙམ་དགོས་ཞྱེ་ན། དྱེའི་ལན་ནི། དྱེ་དག་བསྱེད་པ་ལ་སིར་ངག་གི་རིག་
བྱེད་ཡིན་པ། དྱེའང་བྱེད་པ་པོ་རང་གི་ཡིན་པ། བདག་ིད་དང་འབྲྱེལ་པར་སྨྲས་པ། གསལ་པོ། མ་ནོར་བ། 
རྒྱུད་ནས་མ་ཡིན་ 
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༼༣༨༧༽ 
པར་ཡུལ་དྱེ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྨྲས་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་ལན་དགོས་ཏྱེ། དྱེ་ལས་གཞན་དུ་ན་སོམ་པོ་དང་ྱེས་
བས་སུ་ན་སད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞྱེས་པ་ལ། ངག་གིའོ། །རང་གིའོ། །བདག་ིད་དང་འབྲྱེལ་པའོ། །ཞྱེས་པ་
འདི་བྱུང་། དཔྱེར་བརོད་ན། སྤྲིང་ཡིག་དང་། ལག་ཡིག་དང་། ལག་རྩིས་དག་གིས་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་། 
བསྱེན་བཀུར་བསྔགས་པ་དང་། གཞི་མྱེད་དང་བག་ཙམ་གི་བཀུར་བ་འདྱེབས་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ནི་སོམ་པོ་
དང་། སྤྲིང་ཡིག་སོགས་ཀིས་དགྱེ་སློང་མ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་གོས་འཁྲུར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། དྱེ་ལས་
གོས་ལྱེན་པ་ནས་གལ་རིམས་སུ་མ་ཕྱེབས་པར་འགིམ་པ་མ་ལོག་པར་ཟས་ཟ་བའི་བར་འགྱེལ་པར་མང་དུ་
གསུངས་པ་དག་ནི་ྱེས་བས་སུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །གོང་གི་གསོད་པ་དང་ཞྱེས་སོགས་ལ་འཕོས་གསོད་པ་དང་། 
བརྐུ་བ་ལས་གཞན་པའི་ལྟུང་བ་གཞི་མྱེད་དང་བག་ཙམ་གི་བཀུར་འདྱེབས་སོགས་སྔར་སོས་དྱེ་དག་ལ་བྱེད་པ་
པོ་རང་གིས་དངོས་སུ་བས་པ་དགོངས་སམ་ཞྱེ་ན། མི་དགོས་ཏྱེ། རང་གིས་བསྐོས་པའི་ཕོ་་ལ་སོགས་པ་ིད་
རང་གིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ཡང་ལྟུང་བ་དྱེ་དག་བསྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏྱེ། རང་གིས་མངོན་
སུམ་དུ་བསྐོས་ཕ་མ་ཡིན་པར་བརྒྱུད་ནས་བསྐོས་ཏྱེ་བྱེད་དུ་བཅུག་པས་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་སོགས་ནི་སོམ་པོ་
དང་། དྱེ་ྱེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་དགྱེ་སློང་མ་ལ་གོས་འཁྲུར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་རྱེག་ཏུ་འཇུག་
པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སོར་བཤགས་དང་པོ་གིས་རྣམས་ནི་ྱེས་བས་སུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཞྱེས་པ་ལ། རང་
གིས་བསྐོས་པ་ིད་བྱེད་དུ་ 
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༼༣༨༨༽ 
བཅུག་པ་ིད་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་པ་འདི་བྱུང་། འདིར་བཤད་པའི་ལྟུང་བ་ན་སད་རྣམས་ནི་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་ལས་
གཞན་དུ་གྱུར་པའི་སོམ་པོ་དང་། ྱེས་བས་དང་། ྱེས་བས་ཕ་མོ་གསུམ་དུ་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། ཕམ་ལྷག་གང་
རུང་གི་དངོས་གཞི་ལས་ན་སད་ཙམ་ནི་སོམ་པོ་དང་། དྱེ་ལས་ཆྱེས་ན་སད་ནི་ྱེས་བས་དང་། སྤང་ལྟུང་དང་། 
ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་ལས་ན་སད་ཙམ་ནི་ྱེས་བས་དང་། དྱེ་ལས་ཆྱེས་ན་སད་དང་། ྱེས་བས་ལས་ན་སད་
ནི་ྱེས་བས་ཕ་མོ་ཡིན་ནོ། །སོམ་པོ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་ན་སད་ཡིན་པས་ནི་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་སྦྱོར་
སོམ་དང་། གནས་སྐབས་གཞན་གི་སོམ་པོ་རྣམས་ནི་ན་སད་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་སོམ་པོ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་
འདིར་བཤད་པའི་སིར་བསྟན་ལ། མདོ་ཚིག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ཡོད་པ་ལས་དྱེ་ལ་ྱེས་པ་བཅབས་པ་ཞྱེས་སོགས་
ཚན་པ་གིས་དང་། ཡང་དག་པ་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་ལ་ནི་དྱེར་མ་ཟད་དོ། དྱེ་ནི་སྣོད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཚན་པ་གིས་
ཏྱེ་བཞི་ནི། གཞིའི་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་ལས་འབྱུང་། གཞན་དྲུག་ཅུ་ནི་རྣམ་འབྱེད་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་ཞུ་བ་
སིར་བསྟན་ལས་འབྱུང་བས་ན་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་གཏོགས་པ་ཕལ་ཆྱེ་བ་སིར་བསྟན་པ་རྣམས་རོགས་
སོ། །ཞྱེས་པ་ནི་མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ཡིན་ནོ། ། 
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༼༣༨༩༽ 
ལྱེགས་གསུངས་འདུལ་བའི་བསླབ་ཁིམས་བདུད་རྩིའི་གཏྱེར། །བླ་ན་མྱེད་པ་ཐར་པའི་སོག་སྦྱིན་
པས། །སིད་ན་གསུམ་དིན་གི་བའི་རྣམ་འདྱེན་མཆོག །དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་ཞབས་ལ་འདྱེགས་
ཤིང་སྦྱོར། །ཡང་ནི་བསླབས་པའི་གཞི་སོད་གཞི་གསུམ་དང་། །བདྱེ་བར་གནས་པའི་རྱེན་རྟྱེན་གོས་
དང་སན། །ཕིར་བཅོས་སོགས་དང་དགྱེ་འདུན་གནས་མལ་གཞི། །འཆད་དོ་ཤྱེས་ལན་གཟུར་གནས་
ཚུལ་གནས་ོན། །ཞྱེས་གདམས་ནས། འདིར་མས་སུ་བླངས་བའི་བསླབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་
ཁིམས་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། སིའི་འགྱེལ་དང་། སོ་སོར་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་ལུང་
བར་སོམ་ལས། རབ་བྱུང་གསོ་སྦྱོང་གཞི་དང་ནི། །དགག་དབྱེ་དབར་དང་ཀོ་ལྤགས་དང་། །སན་དང་
གོས་དང་ས་རང་དང་། །ཀཽ་ཤམི་དང་ལས་ཀི་གཞི། །དམར་སྱེར་ཅན་དང་གང་ཟག་དང་། །སྤོ་དང་
གསོ་སྦྱོང་བཞག་པ་དང་། །གནས་མལ་དང་ནི་རྩོད་པ་དང་། །དགྱེ་འདུན་དབྱེན་རྣམས་བསྡུས་པ་
ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། དང་པོ་ནི། གཞུང་འདིར་ཐོག་མར་བཤད་ཟིན་
པ་དྱེ་ཡིན་ལ། །ཕི་མ་རྣམས་གཞི་སད་དུ་རིམ་གིས་འཆད་པར་འགྱུར་པ་འདི་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་གསོ་
སྦྱོང་ནས་ས་རང་གི་བར་ནི་རང་མིང་ནས་སྨྲོས་པས་གོ་བླ་ལ། །ཀཽ་ཥམི་ནི་ཕིར་བཅོས་ཀི་གཞི་
དང་། །དམར་སྱེར་ཅན་ནི་ནན་གཏུར་གི་གཞི་སྟྱེ། །དྱེ་གིས་སོ་སོར་བཀྲལ་ན་གཞི་བཅོ་བརྒྱད་
འབྱུང་ཡང་འདིར་གཅིག་ཏུ་བས་ཏྱེ་གིས་ཀ་སོམ་པ་ལ་ཕིར་བཅོས་ཀི་གཞི་ཞྱེས་བའོ། །གང་ཟག་
ནི་གང་ཟག་གང་ལ་འཆབ་པ་འབྱུང་བ་དང་། མི་འབྱུང་བ་བསྟན་པ་སྟྱེ། གཞུང་འདིར་ 
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༼༣༩༠༽ 
དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཞྱེས་བཤད་དོ། །སྤོ་བའི་གཞི་ནི་ཡ་གལ་གི་མིང་
ཚོགས་པ་ལ་བཏགས་པ་སྟྱེ། སྤོ་བར་མ་ཟད་འགུ་བ་དང་དབྱུང་བ་ཡང་བཤད་པས་ན་འདིར་ས་
གཞན་ན་གནས་པས་སོད་པའི་གཞི་ཞྱེས་བཤད་དོ། །གསོ་སྦྱོང་བཞག་པའི་གཞི་ཡང་ཡ་གལ་གི་
མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། །བརོད་བ་གྱེངས་དན་གཞམ་སོ་སོགས་གཞན་རྒྱུད་སྦྱོང་བའི་ཐབས་
གཙོ་བོར་སྟོན་པས་ན་འདིར་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པའི་གཞི་ཞྱེས་བཤད་དོ། །རྩོད་པ་དང་ཞྱེས་པས་རྩོད་
པའི་གཞི་ཞྱེས་བཅུ་བདུན་གི་ནང་ཚན་ཅིག་བསྟན། །དགྱེ་འདུན་དབྱེན་རྣམས་ཞྱེས་པས་ལས་བྱེ་
བའི་གཞི་དང་། འཁོར་ལོ་བྱེ་བའི་གཞི་གིས་བསྟན་ནོ། །གཞུང་འདིར་ནི་རྩོད་པའི་གཞི་ནི་དགྱེ་
འདུན་དབྱེན་གི་གཞིའི་འོག་ཏུ་བསྟན། ལས་ཀི་གཞི་དང་གནས་མལ་གི་གཞི་ནི་རང་མིང་ནས་སོས་
པ་དྱེ་ལས་གཞན་དུ་མིང་དོན་བརའ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་དབྱེ་བསྡུའི་སྤྲོས་པ་མྱེད། གཞུང་འདིར་ནི་སན་
གཞིའི་རྱེས་ལ་ལས་བཞི་དང་། །གནས་མལ་གི་གཞི་ནི་མཇུག་ིད་དུ་བཤད་པས་ལུང་ལས་འབྱུང་
བའི་གོ་རིམ་དང་། །མདོ་རྩ་བར་བཤད་པའི་གོ་རིམ་གིས་མི་མཐུན་ཀང་སྔ་མ་ནི་འབམས་པའི་
རིམ་པ་དང་། བྱུང་བའི་གོ་རིམ་ཡིན་ལ། །མདོ་རྩ་བར་ནི་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་འཕོས་པ་
དང་། །དགོས་པའི་གོ་རིམ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། །བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་
བའི་གཞི། །བདྱེ་བར་གནས་བའི་རྱེན་རྟྱེན་པའི་གཞི། །དགོས་པ་བསྒྲུབ་བྱེད་ལས་ཀི་གཞི། །ལྟུང་བ་
ཕིར་བཅོས་ཚུལ་ཕིར་བཅོས་ཀི་གཞི་ལ་སོགས་པ། དགྱེ་ 
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༼༣༩༡༽ 
འདུན་མཐུན་པས་ཞི་བར་བྱེད་པ་རྩོད་པ་དང་དབྱེན་གི་གཞི། །བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་པའི་དོན་དུ་
དགྱེ་འདུན་གི་གནས་མལ་གི་གཞི་བཤད་པ་དང་དྲུག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། གསོ་སྦྱོང་། དབར་
གནས། དགག་དབྱེའོ། དང་པོ་ལ། གཞི་གནས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་དང་། མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་གིས། 
དང་པོ་ནི། སོད་ཡུལ་དུ་ཞྱེས་པ་ནས་གལ་ཏྱེ་རྱེན་དྱེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ལྱེ་མིག་སས་པ་བསྟན་པར་
བའོ། །ཞྱེས་པའི་བར་གིས་བསྟན། འདི་ལ་གིས་ཏྱེ། སོམ་ཁང་རྩིག་པ་དང་། སོམ་པ་དངོས་གིས། 
དང་པོ་ནི། གོང་དུ་རྒྱུ་བའི་སོད་ཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་དང་། །མི་རྣམས་མངོན་པར་འོང་བ་འདུ་འཛི་
དང་། །ལུས་སྱེམས་རྣམ་པར་གཡྱེང་པ་ལ་སོགས་པ་སྤངས་ནས་བསོམ་པར་བྱེད་དགོས་པས། དྱེ་
ལ་སོམ་ཁང་བརྩིག་པ་གལ་ཆྱེ་སྟྱེ། །ཇི་སྐད་དུ། སྤོང་ཁང་བརྩིག་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
གིས་པ་ལ། ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་སོམ་ཚུལ་གིས། དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་ནས་ཆྱེ་བའི་
གྱེན་པོར་མི་སྡུག་པ། ཞྱེ་སང་གི་གྱེན་པོར་བམས་སིང་རྱེ། གཏི་མུག་གི་གྱེན་པོར་རྟྱེན་འབྲྱེལ་
བཅུ་གིས། རྣམ་རྟོག་གི་གྱེན་པོར་དབུགས་དབྱུང་རྔུབས། ང་རྒྱལ་གི་གྱེན་པོར་ཁམས་ཀི་རྣམ་
པའི་རབ་དབྱེ་བསོམ་ནས་སྱེམས་གནས་པར་བྱེད་པའོ། །གིས་པ་ལྷག་མཐོང་ནི། ཚོགས་ལམ་དུ་
དན་པ་ྱེར་བཞག་བཞི། ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞི། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི། སྦྱོར་ལམ་དུ་དབང་པོ་ལྔ་
དང་སྟོབས་ལྔ། འཕགས་ལམ་ 
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༼༣༩༢༽ 
དུ་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་དང་། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དྱེ། སྱེ་ཚན་བདུན་པོ་རྱེ་རྱེ་ལ་
ཡང་དམིགས་པ། ངོ་བོ། གོགས། སོམ་ཚུལ། སོམ་པའི་འབྲས་བུ། ལྔ་ལའི་སོ་ནས་མདོ་སྱེ་སོགས་
ལས་གསུངས་དགོས་པར་བ་སྟྱེ། འདིར་གཞུང་འདིར། ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ལས་སླང་བར་མི་
བའོ། །གདམས་ངག་མྱེད་པར་བསོམ་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་པ་ནས། བརྩོན་འགྲུས་ལྷོད་པར་མི་
བའོ། །མདོ་སྱེ་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་ལ་
གསུམ་སྟྱེ། གསོ་སྦྱོང་བ་བའི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ། གང་གིས་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་གི་
ཆོས། ཇི་ལྟར་གསོ་སྦྱོང་བ་བའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་གི་གསོ་སྦྱོང་བ་བའི་གནས་བསྐལ་
པ་ཆགས་པའི་དུས་སུ་རང་གི་ངང་གིས་གྲུབ་པའམ། སྱེས་བུའི་བརྩོལ་བས་ཟིན་པར་བས་པའི་
གནས་གང་ཡང་རུང་བར་མཐུན་པའི་རྱེན་ཚང་ཞིང་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པས་ྱེར་འཚེ་མྱེད་པ། ཕི་
རོལ་ཀུན་དུ་ྱེ་འཁོར་འདོམ་གང་དང་ལན་པ། ཚད་ནི་ཆུང་ཚད་འདིང་བ་བཞི་བཅུ་གཤོང་བ་ནས་ཆྱེ་
ཚད་དབུས་ནས་གཡས་གཡོན་དུ་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་གསུམ་དགོས་ལ། ཆྱེ་ཚད་དྱེ་ལྟར་
དང་། འབྲིང་ཚད་རྒྱང་གགས་ཚུན་ལ་ཕོགས་བཞིའི་མཚམས་སུ་ཕ་ཕོང་དང་རྩིག་པ་ལ་སོགས་པའི་
མཚན་མས་མཚམས་ཀི་མཐའ་གསལ་པོར་ཤྱེས་པ། དྱེ་ལྟ་བུ་དགྱེ་འདུན་གི་གསོལ་བ་དང་གིས་
ཀི་ལས་ཀི་བློ་མཐུན་པར་བས་པའི་གནས་དྱེར་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་ 
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༼༣༩༣༽ 
རྣམས་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། གསོ་སྦྱོང་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་པར་བའོ། །གནས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའམ་
བས་ཟིན་པ་ལའོ། །ཕི་རོལ་ྱེ་འཁོར་འདོམ་གང་དང་ལན་པའོ། །དགྱེ་འདུན་འདོད་ནའོ། ལས་གཞན་
གི་གནས་ཀང་དྱེ་ཡིན་ནོ། །མཚམས་བཅད་པར་བའོ། །དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་གི་མཐའ་ཚུན་
ཆད་དུའོ། །ཕོགས་ཕོགས་སུ་ཕ་ཕོང་དང་། རྩིག་པ་དང་། ཀ་བ་དང་། ཤིང་ལོན་པ་དང་། ར་བ་དང་། 
བ་སིབས་དང་། ལམ་པོ་ཆྱེ་དང་། ཁོན་པ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་ཤྱེས་པའི་དགྱེ་སློང་རྣམས་ཀིས་བརྟགས་
ནས་དགྱེ་འདུན་གི་མདུན་དུ་མཚན་མ་བརྟན་པོ་བརོད་དྱེ་ལས་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། མཚམས་
ནང་དྱེར་དགྱེ་འདུན་གི་ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་དག་དང་མི་འབྲལ་བའི་སྣང་བ་བས་ན་ཆོས་གོས་དག་
དང་འབྲལ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་སྣང་བ་དྱེ་ཡང་བ་བར་འོས་ལ། སྔར་མཚམས་ཆྱེན་པོ་བཅད་ཟིན་ནས་
གསོ་སྦྱོང་དུ་མ་ཟད་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པོ་ལ་སོགས་པ་འདུལ་བ་དང་ལན་པའི་ལས་
ཐམས་ཅད་ཀི་ཆྱེད་དུ་མཚམས་ཆུང་ངུ་བཅད་ཅིང་ཆུང་ངུ་དྱེའི་ནང་དུ་དཀིལ་འཁོར་བར་བློ་མཐུན་
པར་བས་པས་ཆོག་ལ། སྔར་མཚམས་ཆྱེན་པོ་བཅད་པའི་དྱེ་འགོལ་བའི་ཆོ་གས་བག་ཡངས་སུ་མ་
བས་པར་མཚམས་ཆུང་ངུ་བཅད་ཅིང་བློ་མཐུན་པར་བ་བ་མི་ཆགས་ཏྱེ། །དྱེ་བས་ན་མཚམས་ཆྱེན་
སྔ་མ་བཀྲོལ་ནས་མཚམས་ཆུང་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ་ཆགས་ཏྱེ། གཞུང་ལས། དྱེར་སྣང་བ་བས་ན་
ཆོས་གོས་དག་དང་འབྲལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་བའོ།  
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༼༣༩༤༽ 
ཐམས་ཅད་ཀི་ཆྱེད་དུ་དཀིལ་འཁོར་བར་བློ་མཐུན་པར་བའོ། །སྔ་མ་བག་ཡངས་སུ་མ་བས་པར་
བཅད་པ་གཞན་མི་ཆགས་སོ། །མཚམས་དག་འགོལ་བར་བའོ། །ཚིག་གཅིག་གིས་མཚམས་གིས་
བཅད་པ་དང་འགོལ་དུ་རུང་ངོ་། མཚམས་མ་བཅད་པའི་གནས་སུ་ནི་ལས་ཁ་རྩིག་པ་མཚམས་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཚིག་གཅིག་གིས་ཞྱེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི། །མཚམས་ཆྱེན་བཅད་པ་དང་
མཚམས་ཆུང་བཅད་པའི་ལས་ཚིག་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། །དྱེ་བཞིན་དུ་དྱེ་གིས་འགོལ་བའི་ལས་ཚིག་
ཀང་ཅིག་པས། །དགྱེ་འདུན་འདུས་པའི་གལ་གཅིག་ཏུ་དགྱེ་སློང་ལས་བྱེད་པ་གཅིག་གིས་གསོལ་པ་
དང་ལས་བརོད་པའི་ཚིག་གཅིག་གིས་མཚམས་གིས་བཅད་པ་དང་། མཚམས་གིས་འགོལ་དུ་
རུང་བ་དང་། མཚམས་མ་བཅད་པའི་གནས་གང་ཡིན་པ་དྱེར་ནི་ལས་བྱེད་པ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་
རྩིག་པ་ིད་མཚམས་ཡིན་པ་བསྟན་ནོ། །མདོ་སྔ་མ་དྱེའི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆྱེད་དུ་ཞྱེས་དང་། འདིར་
ལས་ལ་ཞྱེས་པའི་ལས་དོན་ཅིག་པས་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་དང་། གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་
དང་། གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པར་མ་ཟད་འདུལ་བ་དང་
ལན་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་མདོ་ཚིག་གོང་འོག་གིས་ཀའི་དངོས་བསྟན་གི་ལས་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་
གང་གིས་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ནི། གངས་ཁ་སྐོང་། མི་མཐུན་པ་གིས་དང་བྲལ་བའི་ཁྱད་
ཆོས་གསུམ་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་དང་དགྱེ་ 



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   395 

༼༣༩༥༽ 
ཚུལ་སོགས་རབ་བྱུང་སྱེ་ལྔ་ཀས་བསླབ་པ་གོང་འཕྱེལ་དུ་བ་བ་དང་། །མས་པ་ཕིར་བཅོས་པའི་
ཕིར་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་ཏྱེ། དྱེ་བས་བས་ལྟུང་བ་མ་བྱུང་བ་དག་ནི་བསླབ་པ་གོང་འཕྱེལ་དུ་འགྱུར་
ཞིང་། བྱུང་བ་དག་ལ་ནི་དྱེའི་དུས་སུ་བཤགས་བསམ་ལ་སོགས་པས་ཕིར་བཅོས་དང་། མཐའ་
ནའང་ལྟུང་མཐུན་བིན་གིས་བརླབས་པས་ལྟུང་བ་འཕྱེལ་བར་མི་བྱེད་པ་དང་། ལས་ཆགས་པ་ལ་མི་
སྒྲིབ་པ་ཡིན་ནོ། །མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་དང་བྲལ་པ་ལ་ནི་འདུན་པ་འབུལ་བས་དྱེ་དང་བྲལ་བར་
འགྲུབ་ཅིང་། གསོ་སྦྱོང་དང་། དགག་དབྱེ་ལ་ལྟུང་བས་ཡང་དག་དང་འདུན་པ་ཕུལ་བས་དྱེ་དང་བྲལ་
བ་འགྲུབ་སྟྱེ། །འདུན་པ་འབུལ་བ་ལས་དྱེ་དང་མཐུན་པ་འགྲུབ་བོ། །མཚམས་བཅད་པ་ལ་ནི་མི་
འགྲུབ་བོ། །བསླབ་པ་བིན་པ་ལས་དྱེ་བླངས་དུ་རུང་ངོ་། དགྱེ་སློང་གི་འདུ་ཤྱེས་ྱེ་བར་བཞག་པ་
ལའོ། །འབུལ་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཡོངས་སུ་དག་པ་ཕུལ་བ་དང་ཡང་ཅིག་གིད་དོ། །གསོ་སྦྱོང་དང་
དགག་དབྱེ་ལའོ། །དྱེ་ཕུལ་བས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་དྱེ་གིས་ལ་བའོ། །ཆོ་ག་དྱེ་ནོང་པར་
བའོ། །ཚོགས་ཐ་དད་པ་འདུན་པ་ལ་སོགས་པས་མཐུན་པར་བ་སྟྱེ་ལས་བྱེད་པ་ལ་མི་རུང་བ་མྱེད་
དོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། གང་གིས་འདུན་པ་འབུལ་ན། ན་བ་ལ་སོགས་པས་ལས་གལ་དྱེར་འདུ་བའི་
རྱེན་མ་ཚང་བའི་དགྱེ་སློང་གིས། གང་ལྱེན་ལས་བྱེད་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་དགྱེ་འདུན་
གི་འདུན་པ་ལྱེན་པར་བསོས་ 
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༼༣༩༦༽ 
པའི་དགྱེ་སློང་ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་དང་ལན་པས་སྤྲོ་བ་དིས་ཚར་བ་དང་། དྱེའི་དྲུང་དུ་འདུན་པ་འབུལ་
བའི་སྔགས་ཚིག་ལན་གསུམ་བརོད། དྱེ་མི་ནུས་ན་འདུན་པ་འབུལ་ལོ་ཞྱེས་པའམ། ལུས་ཀི་བརའ་
ཙམ་གིས་ཀང་ཆོ་ག་ལྱེན་པའི་དགྱེ་སློང་དྱེས་ཀང་དགྱེ་འདུན་གི་དྲུང་དུ་སོང་སྟྱེ་བསྔགས་ཚིག་དྱེ་
ལན་གསུམ་བརོད། ཡང་ན་འདུན་པ་ཕུལ་ལོ་ཞྱེས་བའོ། །ལས་གང་ལ་འབུལ་ན་མཚམས་བཅད་
པའི་ལས་ལ་འདུན་པ་འབུལ་བ་མི་འགྲུབ། དྱེ་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་བས་
མཐུན་པ་སྒྲུབ་ནུས་སོ། །བསླབ་བིན་གིས་འདུན་པ་འབུལ་ན་ལྱེན་པ་པོ་ལ་དྱེ་ལ་དགྱེ་སློང་རྣམ་པར་
དག་པའི་འདུ་ཤྱེས་ྱེ་བར་བཞག་ན་ལྱེན་དུ་རུང་། བསླབ་བིན་སོ་སྱེས་འདུན་པ་ནམ་ཡང་འབུལ་དུ་
མི་རུང་། དྱེས་ཆོས་ིད་བདྱེན་པ་མཐོང་སྟྱེ་འཕགས་པར་གྱུར་པ་ན་འདུན་པ་འབུལ་དུ་རུང་བར་
བཤད་དོ། །སོས་པའི་གནང་བ་བིན་པའི་གང་ཟག་དང་ལྷན་ཅིག་པས་འདུན་པ་མ་ཕུལ་ཡང་མི་
མཐུན་པར་མི་འགྱུར་པ་ནི་དམིགས་བསལ་ལོ། །གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབྱེ་ལ་ཡོངས་དག་ཕུལ་
བམ་ལྟུང་བ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་དགྱེ་འདུན་དང་མཐུན་པ་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། རང་རྒྱུད་ཀི་གསོ་
སྦྱོང་དང་དགག་དབྱེ་འགྲུབ་པའི་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་དྱེ། ཡོངས་དག་ཕུལ་བ་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པའི་
གསོ་སྦྱོང་ཡིན་པས། རང་རྒྱུད་ཀི་གསོ་སྦྱོང་མས་སུ་མྱོང་བ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འདུན་པ་དང་འད་
བར་དགྱེ་འདུན་གི་ཡོངས་དག་ལྱེན་ 
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༼༣༩༧༽ 
པར་བསྐོས་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་ཡོངས་དག་འབུལ་བའི་སྔགས་ཚིག་ལན་གསུམ་བརོད། དྱེས་ཀང་
དགྱེ་འདུན་གི་དྲུང་དུ་སོང་སྟྱེ་ལན་གསུམ་བརོད། དགག་དབྱེ་འབུལ་བ་ཡང་དྱེ་དང་འད་སྟྱེ་སྔགས་
ཚིག་རྣམས་ནི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་གསོལ་ལོ། །དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཕུལ་བའི་ཆོག་དྱེ་
གསན་པར་བ་ཞིང་དོན་དྱེ་ཁས་བླང་ངོ་། ཡོངས་དག་དག་དང་དགའ་དབྱེ་ཕུལ་བས་ལས་ལ་མཐུན་
པ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་འདུན་པ་ཡང་འབུལ་བར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་ལྱེགས་བཤྱེས་གྱེན་གིས་མཛད་པའི་
འགྱེལ་བར་དྱེ་ལྟར་དུ་བཤད་དོ། །དགྱེ་སློང་ནད་པ་ལྟ་བུས་འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་ལ་སོགས་ཆོ་ག་
དཀྱུས་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཅིག་ཅར་ཕུལ་བ་ལ་མི་རུང་བའི་འགལ་བ་མྱེད་དྱེ། བརོད་པར་བ་བ་རྩོམ་པ་
འད་བ་རྣམས་ཅིག་ཅར་བརོད་པ་ལ་ཡང་མྱེད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། །ལྱེན་པ་པོ་དགྱེ་སློང་གཅིག་
གིས་དགྱེ་སློང་དུ་མའི་འདུན་པ་དང་། ཡོངས་དག་ལ་སོགས་པ་ལྱེན་པ་ལ་ཡང་མི་རུང་བ་མྱེད་དྱེ། 
གཅིག་གིས་དུ་མའི་དྱེ་དག་ལྱེན་པ་ལ་ཡང་མྱེད་དོ། ཅྱེས་སོ། དྱེ་ལྟར་ན་དགྱེ་འདུན་གི་མཚམས་
གཅིག་གི་ནང་དུ་ཚོགས་ཐ་དད་པ་སོ་སོར་གནས་པ་རྣམས་འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་ལ་སོགས་པ་
ཕན་ཚུན་འབུལ་བས་མཐུས་པར་བས་ཏྱེ། ལས་ཐ་དད་པ་མང་པོ་མཚམས་ཆུང་སོ་སོར་ན་བྱེད་པ་
ལ་མི་རིགས་པ་མྱེད་པར་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། ཚོགས་ཐ་དད་པ་འདུན་པ་ལ་སོགས་པས་ཞྱེས་སོགས་
སྔར་དངས་པ་ལྟར་རོ། །གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབྱེ་གིས་ལ་ 
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༼༣༩༨༽ 
འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་གིས་ཀ་འབུལ་ཞིང་བླངས་པར་བ་ལ། དྱེ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ལས་
གཞན་ལ་འདུན་པ་འབུལ་བར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདུན་པ་འབའ་ཞིག་བླང་བར་བའོ། གསུམ་པ་
ཆོ་ག་ལ། སྦྱོར་བ་དངོས་གཞི་རྱེས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི་བསྟན་པར་བའོ། །ཞྱེས་སོགས་གསུངས་
པས། དགྱེ་འདུན་འདུ་བའི་གནས་སུ་ཕག་དར་བ། སྟན་དང་མཆོད་པ་བཤམས། འདུ་བའི་བར་ལ་
དུང་དང་། གཎི་དང་ར་བོ་ཆྱེ་དང་། སོང་བ་པ་འདུ་བའི་བརའ་ལ་ནི་མཁར་སིལ་ཏྱེ་དྱེ་རྣམས་སྟ་གོན་
བའོ། །དྱེ་ལ་གཎིའི་རྒྱུ་ནི་ཙན་དན་དཀར་པོ་དང་། བིལ་བ་དང་། པ་ལ་ཤ་དང་། ཨ་ཤོ་ཏ་དང་། ཙན་
དན་དམར་པོ་དང་། རྒྱ་ལྟར་དང་། ཤིང་ཏ་ལ་དང་། ཀྱེ་ཤུ་ཀ་དང་། ཤ་བ་དང་། ཏ་མ་ལ་དང་། ཤིང་ཨ་
རྨ་དང་། ལྟར་བུ་དང་། སྐྱུ་རུ་དང་། ཏན་ཏི་པ་ར་དང་། ཨྱེ་ཤོ་ཀ་མ་དང་། འོ་སྱེ་ཏྱེ་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་
ཡིན་ལ། ཚད་དང་དབིབས་ནི་སིད་དུ་སོར་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ནི་ཞི་ཆུང་ཚད་དང་། བརྒྱ་དང་བརྒྱད་
ནི་ཆྱེ་ཚད་དྱེ་གིས་ཀི་བར་ནི་འབྲིང་ཚད་ཡིན་ཏྱེ། གཎའི་མདོར་ཚད་ནི་ཆུང་ངུ་སོར་ཚད་
ཀི། །བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ིད་བ་ཞིང་། ཞྱེས་གསུངས་པས་ཆུང་ཚད་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། གཞན་
གིས་བཤུགས་ལ་བསྟན་ནོ། །གཎི་ཀུན་ལ་ཞྱེང་དུ་སོར་དྲུག སྤངས་སུ་སོར་གིས་ཟུར་བཞིར་
བརྒྱད་གཤོགས་སོར་གིས་གིས་དང་ལན་པ། རྩྱེ་མོ་གིས་སལ་བའི་མགོ་བོ་འད་བ། གཎ་
གཡོག་ཀང་ཤིང་དྱེ་ིད་ལས་བཅད་པ་གཎི་ལ་ཕོག་པའི་ཚད་སོར་བཅུ་གིས་ལག་པས་བཟུང་བར་
བ་བའི་འཆང་བཟུང་ལ་ཡང་ 
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༼༣༩༩༽ 
སོར་བཅུ་གིས་དང་ལན་པ། རྩྱེ་མོ་གིས་ནྱེའུ་ལྱེའི་མགོ་བོ་བཞིན་དུ་ཡོད་པའོ། །དྱེ་ལྟ་བུའི་གཎྱེ་དྱེ་
སྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཀི་སྒྲ་སྒྲོག་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུའི་ཡུམ་ཆྱེན་མོར་
མོས་པ་བས་ནས་མྱེ་ཏོག་གཏོར་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརོད་པ་ནི་རབ་གནས་
སོ། །གང་དུ་འཇོག་པའི་གནས་ནི། མདོར་གང་ཕིར་བརྡུང་དྱེ་བཞག་དགོས་པས། འོག་ཏུ་ཡང་ནི་ཁི་
བས་ལ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་སྟྱེང་ངམ། །ཡང་ན་དབུས་མའི་སྟྱེང་དུ་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
འོག་ཏུ་ཁི་བ་ཞིང་ན་བཟས་ཀང་བརྒྱན་ཏྱེ་གཅྱེས་སྤྲས་སུ་བ་ཞིང་། བསྟི་སྟང་ཆྱེན་པོས་གུས་པར་
བའོ། །ཇི་ལྟར་བརྡུང་བའི་ཚུལ་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟྱེང་སོགས་ཀུན་གི་སྒྲ་གསལ་པོར་ཐོས་
པའི་གནས་སུ། ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་གཎི་དྱེ་ལ་ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས། བསམ་པ་
ནི་དྱེ་བརྡུང་བས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་དང་། དྱེའི་སྒྲ་ལ་སྟོང་པ་ིད་དང་། ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་སྒྲར་མོས་པ་དང་། ངྱེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བརྟན་པོས་བསྟན་པ་
དང་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ཆྱེད་དུ་བསམ་ནས་སྔོན་ལ་ཤད་ཙ་སྟྱེ་བཤད་ལན་གསུམ་བྱེད། དྱེ་ནས་
དགྱེ་ཚུལ་ཡན་གི་དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་འདུ་བའི་དོན་དུ་ནི་རྒྱུད་གསུམ་རྟོག་གསུམ་དང་བཅས་པའི་
ཚུལ་དུ་བརྡུང་སྟྱེ་མཇུག་ཏུ་རྟོག་སྒྲ་ཆྱེན་པོ་ལྱེན་གསུམ་བའོ། །རྒྱུད་གསུམ་ནི། ཀླུ་བདུན་གིས་ནི་
བརྒྱན་པ་ལྟར། །བསྱེད་བའི་རིམ་གིས་བརྡུང་བར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ 
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༼༤༠༠༽ 
དོན་སངས་རྒྱས་ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཀླུ་བདུན་གི་བརྒྱན་པ་ལྟར། རྒྱུད་རྱེ་རྱེ་ཡང་གཅིག་ནས་
བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་ཇྱེ་ཆྱེ་དང་། བཅུ་དགུ་ནས་སོ་དྲུག་གི་བར་དུ་ཇྱེ་ཆུང་དུ་འགོ་བའི་རྒྱུད་གསུམ་
སྟྱེ། སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ལྱེན་གསུམ་བསོམས་པས་བརྱེག་ཐྱེང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དོ། །དགྱེ་འདུན་ཟས་ལ་
འདུ་བའི་དོན་དུ་ནི་སྔོན་ལ་གཎི་ཆུང་ངུ་བརྡུང་། དྱེ་ནས་མཚམས་བཅད་དྱེ་རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་བ་
བ་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་སྟ་གོན་བ་བ་སོགས་ཀི་ལོངས་ཡོད་པར་བས་ལ་སླར་ཆྱེ་བ་བརྡུང་ངོ་། །དབུས་
ནས་གཡས་གཡོན་དུ་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་མཚམས་ཆྱེན་དྱེར་ནི་གཎིའི་སྒྲ་མི་ཐོས་
པ་མང་བས་དུང་གིས་ཁ་སྦྲད་དྱེ་འབུད་པ་དང་། ཕོགས་བཞིའི་སང་མཐོ་སར་ར་བོ་ཆྱེ་བརྡུང་བ་
སོགས་བྱེད་དགོས་ཏྱེ། གཞུང་ལས། བསྡུ་པའི་ཕིར་གཎི་བརྡུང་ངོ་། །དྱེའི་གནས་ནི་ཁང་སྟྱེང་
ངོ་། །དགྱེ་འདུན་འདུ་བའི་ཕིར་ནི་རྒྱུད་གསུམ་དང་། དྱེ་སྱེད་ཀི་རྟོག་དག་གོ །ཅྱེས་པ་ནས། ཟན་གི་
ཕིར་འདུ་བའི་དོན་དུ་ནི་གཎི་དང་ཆུང་ངུ་གིས་ཀ་བརྡུང་ངོ་། བར་དུ་བཅད་དྱེའོ། །འགང་བས་
སོ། །འདུས་པ་ཆྱེ་བའི་ཚེ་གཎི་བརྡུང་བས་གོ་བར་མི་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་དུང་སྒྲས་ཏྱེ་འབུད་པར་
བའོ། །ར་བོ་ཆྱེ་དག་བརྡུང་ངོ་། །ཞྱེས་སོ། གཎིའི་རྒྱུ་ཚད་བརྡུང་ལུགས་ལ་སོགས་པ་བཤད་ཚོད་
དང་མཐུན་པ་བས་ན་གང་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་པ་དང་། ཕོགས་ཀུན་དུ་གགས་པས་ཁྱབ་པ་དང་། 
ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སོད་འཕྱེལ་བར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡོད་དྱེ། མདོ་ལས། 
རྒྱལ་ 
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༼༤༠༡༽ 
པོ་གང་ཚེ་ཡུལ་འཁོར་དུ། །གཎྱེ་འདི་ནི་གགས་གྱུར་པ། །དྱེར་ནི་དཔལ་དང་གགས་པ་དང་། །འདོད་
པ་ཇི་བཞིན་ལོངས་སོད་འགྱུར། །ཕ་རོལ་གིས་ནི་འཇིག་མྱེད་ཅིང་། །འབྲས་བུ་རྣམས་ནི་མས་མི་
འགྱུར། །སངས་རྒྱས་བིན་བརླབས་འབོར་བ་ཡིས། །དྱེར་ནི་བདུད་རྣམས་འདུལ་བར་
འགྱུར། །དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་ཇི་སྱེད་རྣམས། །འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད། །ཐམས་ཅད་
སངས་རྒྱས་རྟག་དད་ཅིང་། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར། །དྱེར་ནི་དགྱེ་འདུན་དུལ་བར་
འགྱུར། །མཁས་པ་རྣམས་ཀང་འཕྱེལ་བར་འགྱུར། །འདོད་ཆགས་ཞྱེ་སང་གཏི་མུག་རྣམས། །དྱེར་ནི་
ནུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཆོས་ཀི་ར་ནི་བརྡུང་བ་ཡིས། །གང་གི་རྣ་ལམ་གགས་གྱུར་ཅིང་། །དུས་
བཞི་དག་ཏུ་ཐོས་པ་ཡིས། །དྱེ་རྣམས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་སོ། རྒྱལ་པོ་ཞྱེས་པ་ནི་རྒྱལ་
པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་བོད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གིས་བརྡུང་བ་ནི་དགྱེ་ཚུལ་དང་དགྱེ་སློང་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་
བརྡུང་དུ་རུང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་གསོ་སྦྱོང་ལ་གནས་པའི་ཚེ་དགྱེ་བསྱེན་གིས་ཀང་བརྡུང་དུ་
རུང་བར་བཤད་དོ། །གཎྱེའི་ཐད་ཀི་གཞུང་འདི་གཞི་གནས་ཀི་སྐབས་ན་ཡོད་ཀང་མཁས་པ་དག་
གིས་འདིར་དངས་ཏྱེ་བཤད་པ་ནི་སོན་མྱེད་ཅིང་ལྱེགས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་དགྱེ་ཚུལ་གི་གསོ་སྦྱོང་
ནི་རབ་བྱུང་བསྱེན་པར་མ་རོགས་བདག་གིས་སྦྱོར་བ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བས་ནས་
དངོས་གཞི་དགྱེ་སློང་གི་མདུན་དུ་གསོ་སྦྱོང་གི་བསྔགས་ཚིགས་ལན་གསུམ་ 
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༼༤༠༢༽ 
བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །པཎ་ཆྱེན་གིས་དགྱེ་ཚུལ་གི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚིག་འདི་ལ་ལན་མ་གསུངས་ཀང་། 
བསྟན་བཅོས་འདུལ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་གསུངས་པས་བསྟན་བཅོས་ཀི་ཚིག་ཙམ་ཡིན་
གསུངས་པ་ནི་མི་ལྱེགས་ཏྱེ། བདག་ིད་ཆྱེན་པོ་ས་པཎ་གིས། བསླབ་པ་འཆའ་དང་སྔགས་སྦྱོར་
བའི། །བྱེད་པོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་གསུངས། །ཞྱེས་གསུངས་པས། འདུལ་བའི་ལས་ཚིག་ཀུན་
སངས་རྒྱས་ཀི་གསུངས་འབའ་ཞིག་ལས་གཞན་གིས་བས་པ་ཡྱེ་མྱེད་དོ། །དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
གཞན་གིས་བས་པ་ནི་ལས་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་སློང་གི་གསོ་སྦྱོང་གི་སྦྱོར་བ་ནི། 
ལས་ལ། འདུལ་བའི་སྔ་རོལ་དུ་ལྟུང་བ་ལ་བཤགས་བསམས་དང་གསོལ་བའི་ལས་ཀིས་བིན་གིས་
བརླབས་པ་བྱེད། མ་གྲུབ་ན་ལས་ལ་འདུས་པའི་དུས་སུ་གསོལ་བའི་ལས་ཀིས་ཐུན་མོང་དུ་བིན་
གིས་རློབས་པར་བྱེད་དྱེ། ལྟུང་མཐུན་བིན་བརླབས་སུ་གགས་སོ། །དྱེ་ནས་དགྱེ་ཚུལ་རྣམས་ཀང་། 
ཚོགས་ཏྱེ། དང་པོར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོ་ལྷ་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་མདོ་བསྐུལ་ནས་མདོ་འདོན་
པ་དང་། གཞི་བདག་སོགས་ལ་གཏོར་མ་བིན་ནས་ཆོས་བཤད་པའི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ། སྟོན་
པ་དང་ཆོས་ལ་ཕག་འཚལ། དྱེ་ནས་གོལ་ནས་གོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན་ཞྱེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་
གཅིག་གིས་དགྱེ་འདུན་ལ་ཕག་འཚལ་ཏྱེ་བཤགས་པ་བ། དྱེ་ནས་ལྷ་མི་སོགས་ཀུན་ཆོས་ན་པ་ལ་
བསྐུལ་བའི་དོན་དུ་ཆོས་བསྒྲགས་ཀི་མདོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞི་བ་འདོན། །དྱེ་ནས་ 
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༼༤༠༣༽ 
ཐོག་མར་ཕག་འཚལ་བའི་རྒྱུད། བར་དུ་མདོ་འདོན་པའི་རྒྱུད། །མཐའ་མར་བསྔོ་བའི་རྒྱུད་གསུམ་
དང་ལན་པའི་སོ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་གི་མདོ་འདོན་པར་བྱེད། དྱེ་ནས་དགྱེ་ཚུལ་གི་གསོ་སྦྱོང་
ཟིན་པའི་རྱེས་སུ་དགྱེ་ཚུལ་རྣམས་གནས་གཞན་དུ་གཏང་ངོ་། །གིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། དགྱེ་སློང་
གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་ཚུལ་ཤིང་བྲིམ་ནས་དགྱེ་སློང་གི་གངས་གཟུང་སྟྱེ། སོ་ཐར་གི་མདོ་འདོན་
པའི་སོ་ནས་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། གསོ་སྦྱོང་བའོ། །ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཀི་ཚེ་བཅོ་ལྔ་ལའོ། །སོ་སོ་
ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པས་སོ། །ཞྱེས་སོ་དྱེ་ཡང་སོ་ཐར་གི་མདོ་ཚིག་ཕྱེད་ཀང་མ་འཁྲུལ་བར་བློ་ལ་
ཐོན་པའི་གནས་བརྟན་གིས་ཕན་ཡོན་གི་བསྟོད་པ་དང་གིང་གཞི་འདོན། དགྱེ་འདུན་ཐུགས་བསྟུན་
པའི་ཕིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བས་ལ་ཚེ་དང་ལན་པ་དག་ལྟུང་བ་གང་དང་གང་བྱུང་བ་
གསལ་པོར་སོས་ལ་འཐོལ་བ་དང་བཤགས་པ་གིས་ཤིག དྱེ་ལྟར་མ་བས་ན་གསོ་སྦྱོང་ལ་ཕན་ཡོན་
མྱེད་པའི་སྟྱེང་དུ་ཤྱེས་བཞིན་དུ་བརྫུན་གི་ྱེས་པས་གོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་དུ་
བསྒྲགས་ནས་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་རྣམས་འཐོལ་བ་དང་བཤགས་སུ་བཅུག དྱེ་ནས་ཕམ་པ་སོགས་གང་
ལ་རྩམ་པའི་སྱེ་ཚན་དྱེ་ནི་རོགས་པར་བ་དགོས། །བཞི་པ་ལྟུང་བྱེད་ཀི་སྱེ་ཚན་ལ་རྱེག་ན། མདོ་རིལ་
གི་འདོན་པར་བ་བ་སྐབས་སུ་བབ་ཅིང་མཛེས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་དུ་གསོ་སྦྱོང་བས་
པས་ཟླ་བ་ཕྱེད་རྱེའི་སིག་པའི་ལྟུང་བ་ 
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༼༤༠༤༽ 
ཀུན་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱེད་པས་ན་སིག་པའི་སན་གི་གསོ་སྦྱོང་ཞྱེས་ཀང་བ་སྟྱེ། ཚིག་ལྱེར། གསོ་
སྦྱོང་ཟླ་ཕྱེད་རྱེ་རྱེ་ཡི། །སིག་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་དང་། གཞུང་འདིར་གསལ་བ་
དང་རྣམ་པར་དག་པ་འཛིན་དུ་གཞུག་པ་སྔར་བ་ཞིང་དྱེ་འདོན་ཏོ། །གྱེང་གཞི་འདོན་པ་དང་། གསོལ་
བ་ནི་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ིད་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ལྷག་མ་ནི་ཐོས་པ་སྒྲགས་པས་ཀང་
ངོ་། །རྩམ་པའི་སྱེ་ཚན་ནི་རོགས་པར་བ་དགོས་སོ། །བཞི་པ་ལ་རྱེག་ན་རིལ་གིས་སོ། འདི་ལ་ཟླ་བ་
ཕྱེད་འདས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་པར་བའོ། །བཤགས་པ་བྱེད་པ་ལ་གསོ་སྦྱོང་གི་གལ་དྱེར་ལྟུང་བ་
རིགས་མཐུན་གི་མ་གོས་པ་ཅི་རིགས་པ་ཡོང་དགོས་ལ། གལ་ཏྱེ་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་རིགས་མཐུན་
དང་ལན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ན། དགྱེ་སློང་འགའ་ཞིག་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་ལ་གནས་གཞན་དུ་བཏང་
ལ་དྱེ་འཁོར་བ་དང་བཤགས་པ་བ། ལྟུང་བ་ལི་བ་བཤགས་པས་མི་འདག་པ་ཡིན་ཀང་། གསོ་སྦྱོང་
གི་དུས་སུ་བཤགས་པས་ཅུང་ཟད་ཡངས་པར་འགྱུར་པའི་ཕན་ཡོན་ཡོད། དགྱེ་སློང་འགའ་ཞིག་ཕིར་
བཅོས་ལ་གཏོང་བ་མ་གྲུབ་ན་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཕིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་
པའི་ལས་བ་བ་གལ་ཆྱེ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གལ་ཏྱེ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྟུང་བ་ཤྱེས་སམ། 
ཡིད་གིས་སུ་གྱུར་ན་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དགྱེ་སློང་འགའ་ཞིག་ཕིར་བཅོས་པའི་དོན་
དུ་གནས་གཞན་དུ་བཏང་བར་བའོ། །མ་གྲུབ་ན་བིན་གིས་བརླབས་ 
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༼༤༠༥༽ 
པའི་ཕིར་གསོལ་བ་བ་བར་འདོད་པར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། གསོ་སྦྱོང་ལ་གངས་ནི་ཉུང་མཐའ་དགྱེ་སློང་
བཞི་ཚང་དགོས་ལ། མ་ཚང་ན་གསོ་སྦྱོང་ཡོད་པའི་གནས་གཞན་དུ་ཕིན་ནས་དྱེ་བྱེད་པའམ། ཡང་
ན་རང་གི་གནས་དྱེར་གསོ་སྦྱོང་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བསྔགས་ཚིག་ལན་གསུམ་བརོད་པར་བ་
སྟྱེ། །འདི་ལ་འགའ་ཞིག་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གསོ་སྦྱོང་ཞྱེས་ཀང་འདོགས་མོད། དོན་ལ་ནི་གསོ་
སྦྱོང་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆོ་ག་ཡིན་ནོ། །དགག་དབྱེ་བས་པས་གསོ་སྦྱོང་གི་གོ་ཆོད་པ་ནི་
དགག་དབྱེའི་གསོ་སྦྱོང་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་འདིར། དགག་དབྱེ་བས་པས་འདི་མ་གྲུབ་པ་ིད་མ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེར་སིག་པའི་སན་གི་གསོ་སྦྱོང་ནི། །དགག་དབྱེ་བས་ནས་ཡང་མི་
བ། །གསོ་སྦྱོང་དག་པར་བ་ཕིར་ཏྱེ། །དགག་དབྱེ་ཡང་ནི་དྱེ་ིད་ཡིན། །ཞྱེས་སོ། གཞན་ཡང་གནོད་
པ་བཟློག་པའི་དང་། རྩོད་པ་འདུམ་པའི་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་གསོ་སྦྱོང་རྣམས་ཀང་འདུལ་བ་དང་
འབྲལ་ཞིང་དགྱེ་འདུན་གིས་བ་བའི་གསོ་སྦྱོང་ཡིན་ནོ། །མདོར་བསྡུས་པའི་གསོ་སྦྱོང་ཡང་ལུང་
ཁུངས་མ་མཐོང་མོད། འདུལ་འཛིན་དག་གི་ཕག་ལྱེན་ལ་བྱུང་བར་གནང་སྟྱེ། གསོ་སྦྱོང་གི་དུས་ལ་
བབ་པ་ན་སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བ་ཞིང་ཞྱེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གིས་ཙམ་འདོན་པར་བྱེད་
པའོ། སྒྲ་དོན་ནི། དགྱེ་བ་གསོ་ཤིང་སིག་པ་སྦྱོང་བས་ན་གསོ་སྦྱོང་ཞྱེས་བའོ། །གསུམ་པ་རྱེས་ནི། 
སོ་སོ་ཐར་པ་སྟོན་པ་ཡི། །བསོད་ནམས་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ། དྱེས་ནི་འཇིག་རྟྱེན་མ་ལུས་པ། །ཐུབ་
དབང་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅྱེས་པའི་བསྔོ་བ་དང་བཀྲ་ 
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༼༤༠༦༽ 
ཤིས་བྱེད་པའོ། །མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་ཀུན་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བྱེད་པར་གསུངས་པས་
ཀུན་ཚེས་ཞག་གི་གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། ིན་ཞག་གི་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ་དྲུག་ཡོད་དྱེ། 
ལོ་དི་བར། རྒྱལ་དང་དབོ་དང་ས་ག་དང་། །ཆུ་སྟོད་ཁྲུམ་དང་སིན་དྲུག་ཅན། འདི་རྣམས་ཀི་ནི་ནག་
པོའ་ིཕོགས། ཟླ་ཕྱེད་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ། །ཞྱེས་སོ། །བཅུ་བཞི་པ་ལ་གསོ་སྦྱོང་ཞག་མི་ཐུབ་
ཞྱེས་ཀང་བ། རྒྱུ་མཚན་ནི། ལོ་རྱེ་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གིས་ཡོད་པའི་ཟླ་བ་གིས་གིས་ནས་ིན་ཞག་
རྱེ་ཆད་ཡོད་པ་རྩིས་དང་བསྟུན་པས་ཤྱེས་པར་བས་ལ་དྱེའི་ཚེ་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ་བ་སྟྱེ། དཔྱེར་
བརོད་ན། སིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་མར་ངོའ་ིམཇུག་གི་འཇིག་རྟྱེན་ཡོངས་གགས་ཀི་ི་ཤུ་དགུའི་ིན་
སྔར་ཁྲུམ་ཟླ་བའི་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ་སོང་མཚམས་ནས་བགངས་བའི་ིན་ཞག་དྱེ་དགུ་བའི་སྟྱེང་
ཡིན་ཀང་ཚེས་ཞག་དྲུག་ཅུ་པར་སླྱེབ་པས་དྱེའི་ཚེས་ི་ཤུ་དགུའི་ཐ་སད་དོར་ནས། མར་ངོའ་ིཚེས་
ཞག་བཅོ་ལྔ་པར་བས་ཏྱེ་གསོ་སྦྱོང་བས་པ་ན། ཚེས་ཞག་གི་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་ཀང་། སིན་དྲུག་གི་
མར་ངོའ་ིཚེས་གཅིག་ནས་བགངས་པའི་ིན་ཞག་བཅུ་བཞི་པ་ལ་འབྱུང་བས་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ་
བའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་མར་ངོ་སྔོན་འགོ་བས་ཏྱེ་སིན་དྲུག་གི་བཅུ་བཞི་པ་སོང་ནས་སིན་དྲུག་གི་ཡར་
ངོའ་ིཟླ་བ་ཕྱེད་དང་། མགོ་ཟླ་བ་རིལ་པོ། རྒྱལ་ཟླ་བའི་མར་ངོའ་ིཟླ་ཕྱེད་རྣམས་སོམ་པས་ཚེས་ཞག་
གི་དབང་དུ་བས་པའི་ཟླ་བ་གིས་འབྱུང་བ་དྱེ་བས་ན་རྒྱལ་ཟླའི་མར་ངོའ་ིིན་ཞག་གི་བཅུ་བཞི་པ་
འཇིག་རྟྱེན་པའི་ི་ཤུ་དགུར་གགས་ 
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༼༤༠༧༽ 
པ། ཚེས་ཞག་གི་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་གསོ་སྦྱོང་བས་པ་ནས་བཟུང་ཁྲུམ་ཟླ་བའི་མར་ངོའ་ིིན་ཞག་གི་བཅུ་
བཞི་པ་ལ་གསོ་སྦྱོང་བས་པའི་བར་དང་། སིན་དྲུག་གི་བཅུ་བཞི་པ་བསོམས་པས་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་
བཞི་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །མགོ་ཟླ་བ་སོགས་ཟླ་བ་གཞན་དྲུག་གི་ཡར་ངོ་མར་ངོའ་ིགསོ་སྦྱོང་གིས་
གིས་དང་། བཅུ་བཞི་པ་འབྱུང་བའི་དུས་ཀི་རྒྱལ་ཟླ་བ་སོགས་དྲུག་གི་ཡར་ངོའ་ིགསོ་སྦྱོང་རྣམས་
ནི་ཚེས་ཞག་དང་ིན་ཞག་གིས་ཀའི་གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་པས་ིན་ཞག་གི་གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་
པ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དོ། །དྱེས་ན་ལོ་རྱེ་ལ་ཟླ་བ་ཤོལ་མྱེད་པའི་ཚེ་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་ི་ཤུ་རྩ་བཞི་
རྱེ་འབྱུང་། ཟླ་བཤོལ་བྱུང་ན་དྱེའི་ཡར་ངོ་མར་ངོའ་ིགིས་ཏྱེ་ི་ཤུ་རྩ་དྲུག་འབྱུང་ངོ་། འོ་ན་ཟླ་བ་
གིས་རྱེ་ནས་ཞག་མི་ཐུབ་པ་དྱེ་འབྱུང་ན། དགུན་དང་དཔིད་དང་དབར་རྣམས་ཀི། །ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་
གིས་འདས་ཤིང་། །ཟླ་བ་ཕྱེད་ནི་ལུས་པ་ན། །མཁས་པས་ཞག་མི་ཐུབ་པ་དོར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་མི་འགལ་ཞིང་གནད་ཅིག་པ་ཡིན་ཏྱེ། དགུན་དང་དཔིད་དང་དབར་རྣམས་
ཀི། །ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་གིས་འདས་ཤིང་། །ཟླ་བ་ཕྱེད་ནི་ལུས་པ་ན། མཁས་པས་ཞག་མི་ཐུབ་པ་
དོར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་མི་འགལ་ཞིང་གནད་ཅིག་པ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱལ་ཟླའི་
མར་ངོའ་ིགསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པའི་ཚེ་དགུན་གི་ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་གིས་ཙམ་འདས་པའི་དུས་ཡིན་
ཀང་། དྱེའི་སྔོན་དུ་སིན་དྲུག་གི་ཡར་ངོའ་ིཟླ་བ་ཕྱེད་སོང་བས་ཟླ་བ་གིས་འགོ་བ་སོགས་རིགས་
བགྱེ་ཏྱེ་ཤྱེས་པར་བའོ། །མདོར་ན་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ་སྔ་མ་དྱེ་སོང་བ་ནས་བཅུ་བཞི་པ་ཕི་མ་བ་
བའི་ིན་དྱེའི་བར་ལ་ཚེས་ཞག་གི་ཟླ་བ་གིས་རྱེ་ཚང་བར་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། གཞུང་འདིར་ིན་ཞག་
གཅིག་གིས་མི་ 
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༼༤༠༨༽ 
ཆོག་པར་བའོ། །དུས་ཚིགས་རྣམས་ཀི་ཟླ་བ་ཕྱེད་ལུས་པ་ིད་ལའོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར། 
ི་མ་གཅིག་ཆད་པ་དྱེ་ིད་ས་སྟོང་དུ་དོར་བར་ཟད་ཀི་ཞྱེས་པ་ནས། གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ་བ་བའི་
ི་མ་དྱེ་ིད་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་པ་དང་། ཚིག་ལྱེར་ཁ་བ་གསོས་ཀ་དབར་རྣམས་
ཀི། །ཟླ་བ་གིས་དང་བཞི་ཡི་ནི། །མར་གི་དོ་ལ་བཅུ་བཞི་པའི། །གསོ་སྦྱོང་སོམ་བརྩོན་དག་གིས་
བ། །ཞྱེས་སོ། དྱེ་ལྟར་ན་དགུན་དང་དཔིད་དང་དབར་རྣམས་ཀི། ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་བཞི་འདས་ཤིང་། 
ཞྱེས་སོགས་ཀང་དོན་གི་ཐོབ་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །གནོད་པ་བཟློག་པའི་གསོ་སྦྱོང་སོགས་གསུམ་
ནི་ཚེས་གངས་གང་ལ་འབྱུང་གི་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། ནམ་དགོས་པའི་དུས་དང་བསྟུན་ནས་བ་བ་ཡིན་
ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། འདི་ལ་རྒྱུ་ནི་དྱེའི་དུས་ིད་དུའོ། །ཞྱེས་སོ། གོང་དུ་གཞི་གནས་ཀི་སྐབས་སུ་སྤོང་
བ་པ་འདུ་བའི་དོན་དུ་འཁར་སིལ་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ནི། བསམ་གཏན་པ་རྣམས་བསམ་གཏན་
ལས་དལ་བུས་སློང་བའི་ཆྱེད་ཡིན་ཏྱེ། སྒྲ་ལན་འཁར་སིལ་འཁོལ་བ་ནི། །བསམ་གཏན་པ་རྣམས་གོ་
བྱེད་ིད། །ཅྱེས་སོ། འདིའི་མཚན་དོན་ནི། །དུམ་བུ་གསུམ་བས་པ་བསླབ་པ་གསུམ་གི་བརའ། 
སྦུབས་སྟོང་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའི་བརའ། སྟོད་སད་གིས་ལགས་ལས་བས་པ་ནི་ཚུལ་
ཁིམས་དང་། ཤྱེས་རབ་ཀི་བསླབ་པས་སྤང་བ་རྣམས་ཕར་ལ་འཇོམས་ཤིང་ཚུར་མི་ཚུགས་པའི་
བརའ། བར་ཤིང་ 
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༼༤༠༩༽ 
ལས་བས་པ་ནི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་བསླབ་པ་མཚོན་ཏྱེ། ཏིང་ངྱེ་འཛིན་སྱེས་ན་སྱེམས་ལས་སུ་རུང་
ཞིང་མྱེན་པའི་བརའ་ཡར་རྩྱེ་ལ་ཅུང་གཞོགས་བརྒྱད་བས་པ་ནི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད། 
ཨ་ལོང་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་གཅིག་བསྐོར་བའི་བརའ། རྭ་བཞི་ནི་འཕགས་པའི་
བདྱེན་པ་བཞི། རྭ་གིས་ནི་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདྱེན་པ། རྭ་ལ་བཏགས་པའི་ཨ་ལོང་བཅུ་
གིས་ནི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས། སྟྱེང་གི་མཆོད་རྟྱེན་གིས་ནི་ཆོས་སྐུ་དང་། གཟུགས་
སྐུ། ལགས་ཀྱུ་ནི་འགོ་བ་ངན་སོང་ནས་འདྱེན་པ་མཚོན། མར་རྩྱེའི་རྒྱ་མདུད་ནི་ངན་སོང་གི་སོ་
འགྱེགས་པ། འབྲྱེང་པས་བཀྲིས་པ་ནི་བསླབ་པ་གསུམ་ཟུང་དུ་འབྲྱེལ་བ། །ལགས་སྟྱེང་མ་ལ་རྒྱ་
མདུད་བས་པ་ནི་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་སོ་ཕྱེ་བ་མཚོན། འོག་མ་ལ་བདུན་གཞོགས་བས་པ་ནི་བང་
ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་མཚོན་པར་བཤད་དོ། །གོང་དུ་བསོད་སོམས་ལ་རྒྱུ་བ་ན། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་
གོ་བར་བྱེད་པའི་བརའ་དང་། ཁྱི་བསྲུང་བར་བྱེད་པས་ཁྱི་སྐྲོད་ཅྱེས་ཀང་བའོ། །མིང་གི་རྣམ་གངས་
གཞན་སྱེག་ཤང་དང་། སིལ་བྱེད་ཅྱེས་ཀང་བའོ། །གོང་དུ་སོ་ཐར་གི་མདོ་འདོན་པའི་སྐབས་དྱེ་ལ་
དོགས་པ་འདི་འབྱུང་སྟྱེ། །གྱེང་དང་གསོལ་བ་ཚིག་བརོད་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །ལྷག་མ་ཐོས་པ་བསྒྲགས་
པས་སྒྲུབ་ཅྱེས་པ། །དྱེ་ལ་ཚིག་བརོད་ཐོས་བསྒྲགས་ཁྱད་པར་ཅི། །ལྷག་མ་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་མི་
འཐད་དམ། །གསོ་སྦྱོང་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་དབར་གནས་ 
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༼༤༡༠༽ 
ཀི་གཞི་ལ་ལྔ་སྟྱེ། ནམ་ལྱེན་པའི་དུས་དང་ཡུན་ཚད་བཤད་པ། སྔོན་དུ་འགོ་བའི་སྦྱོར་བ། དངོས་
གཞི་ཁས་བླངས་ནས་བསྲུང་བའི་ཚུལ། ཆོས་ལན་གི་བ་བ་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པ། ཡུན་ཚད་ལ་
དམིགས་བསལ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞུང་འདིར། དབར་གནས་པ་ཁས་བླངས་པར་བའོ། །ཟླ་
བ་གསུམ་དུའོ། །ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལའོ། །དབར་ཟླ་འབྲིང་པོ་འི་ཕི་དྱེའི་ིན་པར་གིའོ། །དབར་ཟླ་ཐ་
ཆུང་འི་འོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཇིག་རྟྱེན་ཡོངས་གགས་ཀི་དབར་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིཚེས་བཅུ་
དྲུག དྱེ་ལ་འདུལ་བ་པས་གོ་ཞུན་ཟླ་བའི་མར་ངོའ་ིཚེས་གཅིག་ཏུ་བརོད་པ། དྱེའི་ིན་ཁས་ལྱེན་ལ། 
ཡུན་ནི་དྱེ་ནས་བགངས་བའི་ཟླ་བ་གསུམ་གི་བར་དུ་ཁས་ལྱེན་ཏྱེ། སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིཡར་ངོའ་ིཚེས་
བཅོ་ལྔའི་བར་རོ། །དབར་ཕི་མ་ནི་འཇིག་རྟྱེན་ཡོངས་གགས་ཀི་དབར་ཐ་ཆུང་གི་འི་ཕི་དྱེ་ིན་བར་
སྟྱེ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་དྱེ་ལ་འདུལ་བ་པས་ཁྲུམ་ཟླའི་མར་ངོའ་ིཚེས་གཅིག་ཏུ་གགས་པའི་ིན་ཁས་ལྱེན་
ལ། ཚད་ནི་དྱེ་ནས་བགངས་བའི་ཟླ་བ་གསུམ་གི་བར་ཏྱེ། སིན་དྲུག་གི་ཡར་ངོའ་ིབཅོ་ལྔའི་བར་
རོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཚིག་ལྱེར། གོ་ཞུན་ཅན་གི་ཚེས་གཅིག་ནས། །སྔ་མའི་དབར་དྱེ་གཙོ་བོ་ཡིན། །དྱེ་
ིད་ཁྲུམ་གི་ཟླ་བ་ཡི། ཚེས་གཅིག་ནས་ནི་ཕི་མར་གགས། །ཞྱེས་སོ། །འདི་ལ་ཆོས་ཀི་སན་ལན་བུ་
སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེའི་གསུངས་ལས། བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་ཚོད་དྱེ་ལྟར་ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་རིམ་
གིས་འཆུགས་པའི་དབང་གིས་དྱེང་སང་ལག་ལྱེན་ལ་དྱེ་ལྟར་བྱེད་པ་མ་ 
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༼༤༡༡༽ 
ཡིན་ཏྱེ། ཡིན་ན་ཆར་ཆུའི་སང་ཡོལ་ནས་དབར་གནས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དགག་དབྱེ་དགུན་གི་
མགོ་སང་ལ་འབྱུང་བ་སོགས་ཀི་ྱེས་པ་ཡོད་དོ། །དྱེས་ན་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏྱེ། དང་སོང་ར་བོང་གི་དུས་
སོགས་འཇིག་རྟྱེན་རན་པོའ་ིདུས་དྱེ་ལས་སྟོན་པ་འཇིག་རྟྱེན་དུ་བོན་པའི་དུས་སུ་ི་མ་ལོག་པ་ཟླ་བ་
གཅིག་གི་སྔ་བར་སོང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ། ར་བོང་གི་དུས་དྱེར་སིན་དྲུག་ཟླ་བ་ལ་ིན་མཚན་མམ་པ་
འབྱུང་བར་བཤད་ལ། སྟོན་པ་བོན་པའི་དུས་སུ་སྟོན་ིན་མཚན་མམ་པའི་དུས་ནི་སྔ་མ་དྱེ་ལས་ཟླ་
བ་གཅིག་གི་སྔ་བར་བཤད། དྱེང་སང་ནི་དྱེ་ལས་ཀང་ཞག་བཅུ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་གི་སྔ་བར་སོང་
ཡོད་པས་སོ། །ཞྱེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ནས་ཧོར་ཟླ་ལྔ་པ་སོན་གི་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་
ཧིལ་པོ་འདི་དབར་ཟླ་འབྲིང་པོར་བཤད་ནས། དྱེའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་དབར་སྔ་མ་ཁས་ལྱེན་པའི་
རྣམ་གཞག་མཛད་ཅིང་། དྱེ་ིད་ཁ་ཆྱེ་པཎ་ཆྱེན་གི་ཕག་ལྱེན་དང་། གྲུབ་མཐའ་གིས་ཀ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་བཞྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ཆར་ཆུའི་སང་ཡོལ་པར་འགྱུར་བ་དང་། དགག་དབྱེ་དགུན་གི་མགོ་ལ་
འབྱུང་བའི་ྱེས་པ་རྣམས་བསྟན་བཅོས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་དབར་ཕི་མ་ཁས་ལྱེན་ལ་འཇུག་ཤས་
ཆྱེ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དབར་ཁས་ལྱེན་འདི་གཙོ་བོར་ནི་སོག་ཆགས་ལ་གནོད་པ་སྤང་བའི་ཆྱེད་ཡིན་
པས་སོན་ཟླ་བ་ནས་དབར་ཁས་ལྱེན་ཐུབ་ན་སོན་མྱེད་ཅིང་ཤིན་དུ་ལྱེགས་པ་ཡིན་ནོ། །གྱེང་གཞི་ནི། 
སྟོན་པ་རྒྱལ་བྱེད་ཀི་ཚལ་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་དགྱེ་སློང་རྣམས་དབར་ལོངས་རྒྱུ་བ་ལ། ཕི་རོལ་པ་
དག་གིས་ 
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༼༤༡༢༽ 
བ་ཁུ་ཏ་ཡང་དབར་ཟླ་བ་བཞི་ཚང་བར་ཚང་དུ་ཞུམ་ཞུམ་པོར་འདུག་པ་ལས་དགྱེ་སྦྱོང་མགོ་རྱེག་པ་
འདི་དག་ནི་དབར་ཡང་ཕོགས་སུ་རྒྱུགས་ཏྱེ་སོག་ཆགས་རྣམས་གསོད་པར་བྱེད་དོ། །ཅྱེས་འཕའ་
བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྟོན་པས་དབར་གནས་པ་ཁས་བླངས་པར་བའོ། །ཞྱེས་དབར་གནས་བཅའ་བ་
མཛད་དོ། །སོག་ཆགས་ལ་གནོད་པ་སྤོང་བར་མ་ཟད་དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཡོད་དྱེ། 
དབར་གནས་པའི་དུས་དྱེར་ཆོས་འཆད་ན་སོགས་ཀི་ཐོས་བསམ་དང་སོམ་པ་འཕྱེལ་བ་དང་། དྱེའི་
བར་ལ་གནས་རལ་བ་དང་གྲུམ་པ་བཅོས་པ་དང་། དབར་ནང་དུ་ལྟུང་བ་གྱེང་བ་སོགས་མི་བྱེད་པས་
རྩོད་པ་མྱེད་པ་དང་། དྱེ་ལས་དགྱེ་འདུན་བྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ྱེས་པ་མི་འབྱུང་བ་དང་། དབར་གི་
རྱེད་པས་དགྱེ་འདུན་ཆོས་དང་མཐུན་པར་འཚོ་བ་དང་། དབར་གནས་པ་ལས་ས་རང་དང་དགག་
དབྱེ་འབྱུང་ཞིང་། ས་རང་ལས་ཕན་ཡོན་བཅུ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་དང་། དགག་དབྱེ་ལས་ནི་
བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་མ་ཟད་ལྟུང་བ་གྱེང་བའི་སྐབས་རིགས་པར་ཕྱེ་བ་ཡིན་པས། འདིར་
ལྟུང་བ་གྱེང་ཀང་ལྟུང་ཕིར་གི་རྩོད་པ་མི་འབྱུང་བ་སོགས་དང་། གནས་དབྱུང་དང་། ནན་ཏུར་མི་
འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །དབར་ཁས་ལྱེན་པའི་གང་ཟག་ནི། དགྱེ་སློང་ཕ་
མ་སོགས་རབ་བྱུང་སྱེ་ལྔ་ཆར་གི་ཁས་ལྱེན་པ། དགྱེ་ཚུལ་དག་འབའ་ཞིག་འཚོགས་པས་ནི་བཞི་
ཡན་གི་ཚོགས་སུ་ལོང་ཀང་ཁས་ལྱེན་དུ་མི་རུང་། དྱེར་མ་ཟད་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་
ལོན་པའི་དགྱེ་སློང་ 
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༼༤༡༣༽ 
འབའ་ཞིག་ཚོགས་པས་ཀང་ཁས་ལྱེན་དུ་མི་རུང་སྟྱེ་གང་ཟག་རང་དབང་ཅན་མ་ཡིན་པས་སོ། །འོན་
ཀང་དགྱེ་སློང་དྱེ་དག་གིས་ཆོ་ག་བས་ན་ལས་མི་ཆགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། །ཇི་སྐད་དུ། སྱེ་བ་ལྔ་ཆར་
གིས་ཀང་གནས་པར་ཁས་བླང་པར་བ་བ་ིད་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་ཚུལ་དག་འབའ་ཞིག་གིས་ནི་མ་ཡིན་
ནོ། །ལོ་མ་ཚང་བ་དག་གིས་ཀང་ངོ་། །དྱེ་དག་ལ་ཁས་བླངས་བ་མི་ཆགས་པ་ིད་ནི་མ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེར། དགྱེ་སློང་དགྱེ་སློང་མ་ལ་སོགས། །ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་སྟོན་པ་
ཡིས། །དབར་གནས་པ་དང་དྱེ་ཡི་མཐར། །དགག་དབྱེ་རྱེས་སུ་གནང་བ་ཡིན། །ཞྱེས་སོ། །གིས་
པ་སྦྱོར་བ་ནི། ཞག་བཅུའི་ཟླ་བ་ཕྱེད་ནས་དབར་གནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ན་དབར་ཁས་ལྱེན་པའི་
གནས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་བི་དོར་བ་ཞིང་། གནས་དང་གནས་མལ་སྟ་གོན་བས་ལ་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་
ིན་གནས་མལ་སྟོབས་པའི་དགྱེ་སློང་ཁྱད་ཆོས་བཅུ་དང་ལན་པ་གཅིག་གམ་གིས་ལ་སོགས་པ་ཇི་
ཙམ་དགོས་པ་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་སྟོབས་པ་བསྐོ་
བར་བའོ། །མི་ནུས་ན་དུ་མའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱད་ཆོས་བཅུ་ནི། བསྱེན་རོགས་ཀི་སོམ་
པ་རྣམ་དག་དང་ལན་པ། མཚན་དང་ལྟ་བ་མཐུན་པ། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལན་པ། །ལུས་ཐ་མལ་པར་
གནས་པ། བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། ཆོས་མིན་ཕོགས་སུ་མ་སོང་བ། ས་རང་བཞིན་དུ་
གནས་པ། འགོ་བ་བཞི་དང་བྲལ་བ། བས་པ་དང་མ་བས་པ་དན་པར་ནུས་པ། གནས་མལ་སྟོབས་
པའི་ 
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༼༤༡༤༽ 
ཆོ་ག་ལ་མཁས་པའོ། །སྟོབས་རྒྱའི་གནས་ཁང་ནི། དགྱེ་འདུན་གི་རྱེད་པ་དང་། གོས་ཀི་རིན་སོགས་
དང་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་གནས་ཁང་སོ་སོ་རྣམས་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གནས་བརྟན་
གཙུག་ལག་ཁང་ཆྱེ་གྱེ་མོ་འདི་ནི་རྱེད་པ་དང་བཅས་པ། གོས་ཀི་རིན་ཐང་དང་བཅས་པ་ལགས་ཀི་
བཞྱེས་ཤིག་ཅྱེས་སོགས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གནས་མལ་ནི། ཁི་དང་ཁིའུ་དང་། མལ་སྟན་ལ་སོགས་
པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གནས་མལ་སོགས་པ་སྦྱིན་ནོ། །ཡོད་པ་ིད་ན་དུ་མ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་སོགས་
བཤད་དོ། །གནས་དང་གནས་མལ་མི་སྟོབས་ན་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་མཁན་བསྐོས་དགོས། སྟོབས་ན་
གནས་མལ་སྟོབས་པ་སོགས་དྱེས་ཚུལ་ཤིང་བྲིམ་ཆོག་པས་ལོགས་སུ་བསྐོ་མི་དགོས། གང་ལྟར་
བཅོ་ལྔའི་ིན་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་མཁན་དྱེས་དི་བཟང་གིས་བྱུགས་པའི་ཚུལ་ཤིང་དྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་
གངས་ལས་ལྷག་པ་དག་ཟྱེབ་ཀི་སྤྲོག་མར་རས་དཀར་པོ་བཏིངས་བར་རས་ཀིས་དཀྲིས་པ་དག་དགྱེ་
འདུན་གི་མདུན་དུ་བཞག་ནས་ཚེ་དང་ལན་པ་དག་གནས་འདི་ན་ཁིམས་སུ་བ་བ་འདི་དང་འདི་ཡོད་
དྱེ། ཁིམས་དྱེས་གནས་པར་སྤྲོ་ན་ཚུལ་ཤིང་ལོངས་ལ། མི་སྤྲོ་ན་བླང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་
བརོད། ཁིམས་སུ་བ་བ་ནི་དབར་ནང་དུ་ལྟུང་བ་གྱེང་དན་མི་བ་བ་སོགས་ཀི་འཁྲུག་ལོང་གི་རྒྱུ་བཞི་
དང་། དྱེའི་འབྲས་བུ་རྩོད་པ་བཞི་འགོག་པ་དང་། དབར་དགྱེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འཁྲུག་ལོང་བསྱེད་པར་
མི་བ་བ་དང་། དབར་ནང་དུ་ཆད་པས་གཅོད་པར་འོས་པ་དག་ཀང་མི་གཅོད་པ་དང་། །དགྱེ་འདུན་
གི་གནས་མལ་ལ་འདིང་ 
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༼༤༡༥༽ 
བ་མྱེད་པར་དང་། དྱེ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། དྱེ་དི་མ་ཅན་གི་ལོངས་མི་སོད་པ་དང་། བིན་གིས་མ་
བརླབས་པར་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་མི་འགོ་བ་སོགས་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནས་ཚུལ་ཤིང་ལྱེན་པའི་དགྱེ་
འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ལ་དགྱེ་སློང་གཞན་ཞིག་གིས་དགྱེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་
ལས་ཀི་ཐུགས་བསྟུན་པར་བ་དགོས་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་ཡང་གཞན་གིས་བླང་བ་དང་། ཁས་བླང་བའི་ཕིར་
དགྱེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེའི་དོན་བླང་བ་ནི་ཚུལ་ཤིང་བླངས་བ་
དང་། ཁས་བླངས་བ་ནི་དབར་གནས་ཡིན་ནོ། །གསོལ་བ་བས་མ་ཐག་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་སྟྱེ། དང་
པོར་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་སྟོབ་པ་པོ་རང་ིད་གིས་ལྱེན། དྱེ་ནས་རང་རང་གི་ཚུལ་ཤིང་
སྟན་ལས་ཕྱེད་འཕགས་པའི་སོད་ལམ་གིས་ལྱེན། །རྱེས་སུ་དགྱེ་ཚུལ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ནི་རང་
རང་གི་སློབ་དཔོན་དང་། མཁན་པོ་དག་གིས་ལྱེན། མཇུག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བསྲུང་མ་གཉུག་
མར་གནས་པ་འཕོག་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་གནས་བརྟན་གིས་ལྱེན། བསྡུད་པ་ན་ཀུན་
གི་དལ་བུས་བཞག་པར་བའོ། །དྱེ་ལྟར་ཚུལ་ཤིང་རིམ་གི་བྲིམ་ནས་སླར་ཡང་དྱེ་ིད་བསྡུས་ནས་
གངས་བཟུང་སྟྱེ་གནས་འདིར་དགྱེ་སློང་འདི་སྱེད་ཀི་ཚུལ་ཤིང་བླངས་སོ། །ཞྱེས་བརོད་དགོས་ཏྱེ། 
ཇི་སྐད་དུ། ཚུལ་ཤིང་བྲིམ་མོ། །དང་པོར་སྟོན་པས་བླང་ངོ་། །གཞན་དག་གིས་ནི་སྟན་ལས་ཕྱེད་
འཕགས་པས་སོ། །དགྱེ་ཚུལ་རྣམས་ཀི་ནི་སློབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་ 
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༼༤༡༦༽ 
དག་གིས་སོ། །མཇུག་ཏུ་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་དྱེ་ཡང་ངོ་། དལ་བུས་བཞག་པར་
བའོ། །བགངས་ནས་གནས་འདིར་དགྱེ་སློང་འདི་སྱེད་ཀིས་ཚུལ་ཤིང་བླངས་ཞྱེས་གོ་བར་
བའོ། །ཞྱེས་སོ། ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་པ་ནི་དགྱེ་འདུན་སྐུ་ཡུལ་གན་པས་དངོས་སུ་གཅིག་གིས་ལ་
སོགས་པའི་གངས་ཀི་མི་བགངས་བར་ཚུལ་ཤིང་དང་བསྟུན་ནས་གངས་རྟོགས་པར་བ་བ་ཡིན་
ནོ། །དྱེ་ལྟར་ཚུལ་ཤིང་བྲིམ་པ་སོགས་དང་། གནས་དང་གནས་མལ་སྟོབ་པར་བས་ནས། གསུམ་པ་
དངོས་གཞི་ལ། དང་པོར་ཁས་ལྱེན་པའི་ཚུལ་དང་། ཇི་ལྟར་བསྲུང་བའི་ཚུལ་གིས། །དང་པོ་ནི། 
ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་པར་དགྱེ་སློང་གི་མདུན་དུ་གནས་པར་ཁས་བླང་བར་བ་སྟྱེ། དྱེའི་བསྔགས་ནི་
གནས་བརྟན་ནམ། བཙུན་པའམ། ཚེ་དང་ལན་པ་ཞྱེས་སྐབས་དང་སྦྱར་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། 
བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་མཚམས་ཀི་ནང་དང་བཅས་པའི་གནས་འདིར་གནས་རལ་བ་དང་གྲུམ་
པ་བཅོས་པའི་སླད་དུ་སྦྱིན་བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དང་། ཞལ་ལྟ་བ་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་དང་། 
སོད་ཡུལ་གི་གོང་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ཞྱེས་བགི་བ་དང་། ནད་གཡོག་པ་ཆྱེ་གྱེ་མོ་ཞྱེས་བགི་བ་ལས་རྟྱེན་ནས་
དབར་སྔ་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་ལན་གསུམ་བརོད། ཐབས་ལྱེགས་བ། དབར་ཕི་མ་ལ་ནི་
ཚིག་གཞན་འད་བ་ལ་དབར་ཕི་མ་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པར་ཁས་བླང་ངོ་། །ཞྱེས་བརོད། སྦྱིན་བདག་
ལ་སོགས་པ་བརོད་མ་དགོས་ན་རལ་བ་དང་། གྲུམ་པ་བཅོས་པའི་སླད་དུ་དབར་སྔ་མའམ་ཕི་མ་ཟླ་
བ་གསུམ་གནས་པ་ཁས་བླང་ངོ་། །ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གིས་ཆོག་གོ །གནས་གང་དུ་ 
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༼༤༡༧༽ 
ན་རང་ིད་གང་དུ་འདུག་པ་ལ་སོགས་པ་རང་དབང་བའི་གནས་སྟྱེང་གཡོགས་དང་བཅས་པར་ཁས་
ལྱེན་ཏྱེ། གཞུང་འདིར། གཡོགས་པར་དགྱེ་སློང་གི་མདུན་དུའོ། །ཞྱེས་སོ། །གིས་པ་བསྲུང་བའི་
ཚུལ་ནི། །ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་ཁིམས་སུ་བཅས་པ་དག་དང་འགལ་མ་འགལ་སོ་སོར་བརྟག་པར་
བས་ལ། འགལ་ན་དགྱེ་ཚུལ་སོགས་གནས་པའི་འགལ་བ་ནི་དྱེའི་མཁན་པོའམ། སློབ་དཔོན་ལ་
བརོད། དགྱེ་སློང་གཞན་གིས་འགལ་ན་དགྱེ་འདུན་སི་ལ་བརོད་དྱེ། དྱེ་དང་དྱེའི་གནས་མལ་འཕོག་
པར་བའོ། །དབར་གནས་པ་སུས་ཀང་བིན་གིས་མ་བརླབ་པར་མཚམས་ནང་དྱེའི་ཕི་རོལ་དུ་ཞག་
ཏུ་གནས་ནས་ཕི་མའི་ས་རྱེང་ཤར་ན་དབར་རལ་བར་འགྱུར་བས་ཕི་རོལ་དུ་ཞག་ཏུ་གནས་པར་མི་
བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བིན་གིས་མ་བརླབ་པར་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ས་རྱེང་འཆར་བར་མི་
བའོ། །ཞྱེས་སོ། །འདིའི་དོན་ལ་པཎ་ཆྱེན་གིས། མཚམས་འདི་ནི་ལས་མཚམས་དང་རྩིག་མཚམས་
ལྟ་བུ་ལ་ཟྱེར་བ་མ་ཡིན་གི། གང་དུ་གནས་པར་ཁས་བླང་པའི་གནས་དྱེའི་ྱེ་འཁོར་གི་མཚམས་
སོ། །ཞྱེས་དང་། ཟླ་བ་གསུམ་པོའ་ིརང་ལ་རང་ིད་གང་དུ་མཚན་མོ་ལ་པའི་གནས་སྟྱེང་གཡོགས་
དང་བཅས་པར་ཁས་ལྱེན། ཁས་བླང་བའི་གནས་དྱེའི་ྱེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལས་ཕི་རོལ་དུ་ཞག་
མི་འདའ་གསུངས་པ་ནི་མི་རིགས་པར་མཐོང་སྟྱེ། རང་གང་དུ་གནས་པའི་ྱེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་
ཚུན་ལ་མཚམས་བཅད་པའི་ཆོ་ག་བས་ན་དྱེ་ལྟར་འཐད་ 
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༼༤༡༨༽ 
མོད་ཀང་། དབར་གནས་པའི་ནང་འདིར་ནི་གནས་ཁང་སོ་སོ་ལ་མཚམས་བཅད་པའི་ཆོ་ག་བ་བར་
མ་བཤད་པས། གནས་ཁང་སོ་སོའ་ིྱེ་འཁོར་ཚུན་ལ་མཚམས་སུ་བྱེད་པར་མི་འཐད་དོ། །དྱེས་ན་
ཀུན་གི་ཐུན་མོང་པའི་གནས་དྱེ་ལ་ཐོ་ཐོ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་ཤྱེས་པའི་མཚམས་རྒྱ་ཆྱེ་ཆུང་གི་
ཁྱད་པར་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དྱེའི་ནང་དུ་གནས་པ་ཙམ་གི་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་མ་འདས་པ་ཡིན་
ནོ། །གཞན་དུ་ན་མཚམས་ནང་དྱེར་དབར་ཁས་ལྱེན་པ་ཉུང་ཞིང་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པ་མང་བར་
གྱུར་ན། དགྱེ་སློང་གཅིག་ལ་ཡང་གནས་ཁང་གིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་སྟོབ་པར་བཤད་ལ། 
དྱེའི་དགྱེ་སློང་དྱེས་ཀང་གནས་ཁ་ལ་ལར་ཀླག་པར་བ། ལ་ལར་ལྷུང་བཟྱེད་དང་ཆོས་གོས་བཞག་
པར་བ། ལ་ལར་སྔ་དོ་འདུག་པར་བ། ལ་ལར་གུང་ཚིགས་ལ་འདུག་པར་བ། ལ་ལར་ཕི་དོ་འདུག་
པར་བ། ལ་ལར་མཚན་མོ་འདུག་པར་བ་བས་ལོངས་སད་པ་ན་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དྱེ་མཚན་མོ་
ལ་པའི་གནས་ཁང་གི་ཕི་རོལ་ཡིན་ནམ། སྔ་དོ་འདུག་པ་སོགས་ཀི་གནས་ཁང་གི་ཕི་རོལ་གང་
ཡིན་དཔད་པ་ན་ངོས་འཛིན་དཀའ་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ། མང་བ་ིད་ཡིན་ན་
གཅིག་ལ་ཡང་གིས་ལས་སོགས་པ་ཁྱབ་པའི་བར་བདག་གོ །ཅྱེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་
སད་པར་བའོ། །ཁ་འདོན་དང་འདུག་པ་དང་། འཆག་པ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་བ། ལ་ལར་ཆོས་
གོས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་བཞག་ 
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༼༤༡༩༽ 
པར་བ། ལ་ལར་མཚན་མོ་ལ་བར་བ། ལ་ལར་སྔ་དོ་དང་གུང་ཚིགས་དང་ཕི་དོ་འདུག་པས་དྱེར་
སད་པར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེའི་ཚེ་གནས་དྱེ་དག་ཏུ་ཡང་འདུག་པ་དང་། ལ་ས་སོགས་རྱེ་མོས་
བས་ཀང་ཆོག་པས་ལ་བ་ཡང་གཅིག་ཁོ་ནར་མཐའ་ཅིག་ཏུ་མ་བཤད་དོ། །མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་གི་
ངོས་འཛིན་དྱེ་ལྟར་བས་ན་གུ་ཤིན་ཏུ་དོག་པར་འགྱུར་ཏྱེ། རང་གི་གནས་ཁང་ནས་མཚམས་ནང་དྱེའི་
གནས་ཁང་གཞན་དུ་ཞག་ཏུ་གནས་དགོས་པས། འགོ་བ་ན་ཡང་བིན་རླབས་ཀི་ཆོ་ག་བ་དགོས་པར་
འགྱུར་བ་སོགས་གནོད་པ་དུ་མ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་གི་ངོས་
འཛིན་གང་དུ་གནས་སར་ཁས་བླང་བའི་གནས་དྱེའི་ྱེ་འཁོར་གི་མཚམས་ལས་འདས་པ་ལ་ཁྱྱེད་
རང་གི་ངོས་བཟུང་བས་གནོད་པ་དུ་མ་འཇུག་པ་ལས་འོས་མྱེད་དོ། །རང་ལ་གནས་ཁང་དུ་མ་ཡོད་
པའི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འགོ་བ་ལ་ཡང་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་འདས་པར་འགོ་བའི་སོན་འབྱུང་
སྟྱེ། ཁྱྱེད་ལྟར་ན་གནས་ཁང་རྱེ་རྱེའི་ྱེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུན། མཚམས་ནང་རྱེ་རྱེར་འཇོག་
དགོས་པས་སོ། །དྱེ་མི་འཇོག་ན་སྔར་གི་དམ་བཅའ་མས་སོ། །དབར་གནས་པ་མང་ཞིང་གནས་
ཁང་ཉུང་བས་མི་ལང་ན་གིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་དུ་གནས་ཁང་གཅིག་
སྟོབ་པར་བ་བ་ཡིན་ཞིང་། དྱེས་ཀང་མ་ལང་ན་མཐའ་ན་གནས་ཁང་གི་ས་གཞིར་ 
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༼༤༢༠༽ 
སྟན་འདིང་བའི་ཚད་ཙམ་དུ་གཤོང་བ་རྱེ་རྱེ་དགྱེ་སློང་རྱེ་རྱེ་ལ་སྟོབ་པར་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གནས་
ཁང་གི་མི་ཆོག་ན་གིས་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་མཐའ་ན་དྱེའི་ས་གཞི་འདིང་བའི་ཚད་ཙམ་ཡང་
ངོ་། །ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་འདིང་བའི་ཚད་ཙམ་དུ་གཤོང་བ་རྱེ་རྱེ་དགྱེ་སློང་རྱེ་རྱེ་ལ་སྟོབ་པ་ན་གནས་
ཁང་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཡང་དགྱེ་སློང་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་པའི་མཚམས་ནང་དུ་མ་འབྱུང་ངམ་མི་འབྱུང་
ཞྱེས་དཔད་ན་སྔར་གི་དམ་བཅའ་དྱེའི་དབང་གིས་དུ་མ་འབྱུང་བར་ཞལ་གིས་བཞྱེས་པ་ལས་འོད་
མྱེད་དོ། །དབར་ཁས་བླང་བའི་ཆོ་ག་མ་བས་པས་མཚམས་ནང་དྱེར་དབར་གནས་ན་དབར་གནས་
བས་པར་འགོའམ་མི་འགོ་ཞྱེ་ན། ཁས་བླང་པའི་ཆོ་ག་མ་བས་ཀང་གནས་འདིར་དབར་གནས་སོ་
ཞྱེས་ཡིད་དམ་བཅས་ནས་དབར་གནས་པ་དང་འབྲྱེལ་པའི་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པ་སྟོབ་པ་དག་
ཀང་བླངས་ཏྱེ། མཚམས་ནང་དྱེར། ཚུལ་བཞིན་དུ་གནས་ན་དབར་གནས་པར་འགོ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། 
དམ་བཅས་ན་དབར་གནས་པ་དང་། །གནས་སུ་མི་འབྲྱེལ་བར་མི་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །གསོ་སྦྱོང་
གིས་པ་ིད་ཀི་གནས་གིས་ཡོད་ན་གཅིག་ཏུ་དབར་གནས་པ་དམ་བཅའ་ཙམ་བས་ཤིང་གནས་
ཅིག་ཤོས་སུ་གནས་པར་ཁས་ལྱེན་དུ་ཟིན་ཀང་། དམ་བཅས་པའི་གནས་དྱེ་དབར་གནས་པ་དང་། 
གནས་སུ་མ་འབྲྱེལ་བའི་ྱེས་པ་སིར་བཏང་ལ་མྱེད་མོད། གནས་དྱེ་གིས་རྱེད་པ་གཅིག་པ་ིད་ལ་
ནི། དམ་ 
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༼༤༢༡༽ 
བཅས་པ་ལ་འགལ་བའི་ྱེས་པ་ཡོད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གསོ་སྦྱོང་ཅིག་པ་ིད་ཀི་གནས་གིས་སུ་ནི་དྱེ་
འབྱུང་བ་མྱེད་དོ། །རྱེད་པ་ཅིག་པ་ིད་ལ་ཡོད་དོ། །ཅྱེས་སོ། །གོང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མར་མི་
བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་མདོ་ཕི་མ་འདི་དང་དོན་ཅིག་ཏུ་སྦྱར་ནས་བཤད་ན་ལྱེགས་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་
འགྱེལ་ལས། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མར་རས་ཅིག་གིས་མནན་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་གི་གནས་པར་ཁས་བླང་
པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །རས་ཅིག་གི་ཞྱེས་པའི་དོན་ནི་རྱེད་པ་གཅིག་གིས་ཞྱེས་པའོ། །གསོ་སྦྱོང་
ཅིག་པ་ིད་ཀི་གནས་གིས་སུ་ནི་དྱེ་འབྱུང་བ་མྱེད་དོ། །ཅྱེས་པ་འདི་པཎ་ཆྱེན་གིས་བིན་གིས་མ་
བརླབ་པར་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ཞྱེས་པའི་དམིགས་བསལ་དུ་འཆད་པ་ནི། མཚམས་ཀི་ངོས་
འཛིན་དྱེ་ལ་སོན་སྤོང་བའི་ཆྱེད་དུ་སྦྱར་བ་མ་གཏོགས། དོན་ལ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ཞྱེས་པ་དྱེ་ལ་
དྱེ་མ་ཐག་དམིགས་བསལ་འཆད་པ་ལ་གཞུང་གཞན་ཡོད་ཅིང་། གསོ་སྦྱོང་ཅིག་པ་ཞྱེས་སོགས་
མདོ་གིས་པོ་འདི་ནི་བཤད་མ་ཐག་པར། དམ་བཅས་ན་དབར་གནས་པ་དང་གནས་སུ་མི་འབྲྱེལ་
བར་མི་བའོ། །ཞྱེས་པའི་འཕོས་དོན་དོགས་དཔོད་དུ་སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་བསྟན་པ་ཡིན་
ནོ། །བཞི་པ་ནི། དགྱེ་སློང་རང་རང་གི་དགོས་དོན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ལན་གི་བ་བ་ལ་དགྱེ་སློང་གི་
མདུན་དུ་ཡུན་ཇི་ཙམ་དགོས་པའི་ཞག་གཅིག་གམ་གིས་ལ་སོགས་པ་ནས་རིང་མཐའ་བདུན་གི་
བར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆོ་ག་བས་ནས། མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ཞག་ལ་ 
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༼༤༢༢༽ 
སོགས་པ་གནས་པས་ཆོག་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཆོས་དང་ལན་པའི་དོན་དུ་ཞག་བདུན་བིན་གིས་བརླབ་
པར་བའོ། །ཞྱེས་དང་། འདི་ལ་མཐར་ཐུག་པའི་མཐའ་ནི་ཞག་བདུན་ིད་དོ། །ཅྱེས་སོ། །དྱེས་ན་
ཆོས་དང་ལན་པའི་དོན་དུ་སོགས་ཀི་མདོ་འདི་ནི་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར། མཚམས་ཀི་སོགས་
མདོ་སྔ་མ་དྱེའི་དམིགས་བསལ་དྱེ་མ་ཐག་པ་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་འདུན་སིའི་དོན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ལན་
གི་བ་བ་ལ་རང་གི་སྔར་ནས་འགོ་བར་ཁས་བླངས་ཤིང་། དགྱེ་འདུན་ལས་ཞག་བཞི་བཅུ་བིན་གིས་
བརླབས་པའི་གནང་བ་ཐོབ་པས་ནི་དགྱེ་སློང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་ཞག་བཞི་བཅུ་བིན་གིས་བརླབས་
པའི་བསྔགས་ཚིག་ལན་གསུམ་བརོད་ནས་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ཕིན་ཏྱེ་ཆོས་ལན་གི་བ་བ་ལ་
ཡུན་ཇི་ཙམ་དགོས་པའི་ཞག་གངས་དྱེ་བསད་ནས་དབར་གནས་ཀི་མཚམས་ནང་དུ་སླྱེབས་པར་བ་
བཞི་བཅུ་ཞྱེས་པ་ནི་རིང་མཐའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། སྣང་བ་མ་ཐོབ་པའི་མཐའ་དྱེ་
ཡིན་ནོ། །གཞན་གི་ནི་ཞག་བཞི་བཅུའོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་བསྔགས་ཚིག་ལས། དགྱེ་འདུན་གི་བགི་
བཞིག་གི་སླད་དུ་དགུང་བཞི་བཅུ་མཚམས་ཀི་སླད་རོལ་དུ་མཆིས་པ་དང་། དྱེ་ཚུན་ཆད་ཀི་སླར་
མཆིས་པར་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །ཞྱེས་སོ། །མདོ་སྔ་མ་ནི་ཆོས་ལན་གི་དོན་དུ་ཞག་བདུན་བིན་
གིས་བརླབས་པར་གསུངས་པ་དང་ཅིག་གོ །ཞག་བདུན་ནམ་བཞི་བཅུ་གང་བིན་གིས་བརླབས་
ཀང་ཆོས་ལན་གི་དོན་དྱེ་གཞན་གི་བསྒྲུབ་ཟིན་པའམ། རང་གིས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ལ་རྱེད་ན་དྱེའི་
མོད་ལ་ 
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༼༤༢༣༽ 
མཚམས་ནང་དུ་ལོག་ཡོང་བའི་སྦྱོར་བ་མ་རྩམ་པར་གཞན་དུ་ཞག་འདས་ན་རང་གི་དབར་གནས་པ་
འཇིག དྱེ་བཞིན་དུ་ཞག་གཅིག་གམ་གིས་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་ཆོས་ལན་གི་བ་བ་འགྲུབ་ནས་ཕི་
རོལ་དུ་ཞག་ལྷག་པོ་གནས་ན་གནས་མཁན་དྱེའི་དབར་གནས་འཇིག་པར་བཤད་དོ། །དབར་གི་
མཚམས་ནང་ན་གནས་བཞིན་དུ་ཆོས་ཕོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཆོས་མིན་ཕོགས་པར་སོང་ནས། 
ལྟ་བ་དྱེའི་རྒྱུན་མ་ཟློག་པར་ཞག་གཅིག་འདས་ན་གང་ཟག་དྱེའི་དབར་གནས་འཇིག་གོ །ཆོས་ལན་
གི་བ་བའི་ངོས་འཛིན་ནི་གཞུང་ིད་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །ལྔ་པ་ཡུན་ཚད་ལ་དམིགས་བསལ་ནི། ཡུལ་
གི་འཁྲུག་ལོང་ལ་སོགས་པས་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དབར་གནས་པར་མ་ནུས་ན་ཕན་ཚུན་གཅིག་
ལ་གཅིག་གིས་ཚོགས་པའི་དགག་དབྱེ་གོ་བར་བས་ཏྱེ་དུས་མ་རན་ཀང་དབར་གནས་གོལ་པར་
བཤད། གང་ཟག་རྱེ་རྱེ་བས་གནས་པར་མ་ནུས་ན་དྱེ་དགྱེ་འདུན་ལ་ཞུས་ནས། དགྱེ་འདུན་གིས་
དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་པོ་བསྐོས། དྱེའི་དྲུང་དུ་ཚེས་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་གང་རུང་ལ་དགག་དབྱེ་ཚུལ་
བཞིན་དུ་བས་ཏྱེ་ཅི་བདྱེར་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་སློང་འཐབ་དཀྲོལ་བྱེད་པ་འོངས་པའི་རྱེན་གིས་
གསོ་སྦྱོང་གིས་སམ་གསུམ་ཐོན་ནས་དགག་དབྱེ་བས་པས་དབར་གནས་གོལ་པ་དང་། ཡང་དྱེ་
འདའི་རྱེན་གིས་དབར་སྔ་མ་ཁས་ལྱེན་མི་བྱེད་པ་དང་། ཕི་མ་ལ་ཡང་ཟླ་བ་གིས་ལས་ལྷག་པ་མི་
བྱེད་པ་སོགས་བཤད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་རྱེས་སུ་བསྲུང་བར་མི་ 
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༼༤༢༤༽ 
བའོ། །ཕི་མ་ལ་ཡང་ཟླ་བ་གིས་ལས་ལྷག་པའི་འོ། །ཞྱེས་སོ། །དམིགས་བསལ་དྱེ་དག་དགོས་པ་
ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་ན་བ་བ་ཡིན་གིས། སིར་ནི་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་དུས་བཞིན་ཟླ་བ་གསུམ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚད་བར་གནས་དགོས་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་མ་གནས་ན་རང་ཚིག་དང་འགལ་བས་ཤྱེས་
བཞིན་དུ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྟོན་པའི་བཅས་པ་དང་མི་མཐུན་ཞིང་ཆོས་ལ་དབང་ཟ་
བའི་ྱེས་པ་ཆྱེན་པོ་བས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེང་སང་འདུལ་བའི་ལག་ལྱེན་བྱེད་ཟྱེར་བ་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་
ལོ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་གིས་རྱེ་ལས་མི་ལྱེན་པའི་ངྱེས་པ་ཅན་ཤྱེས་བཞིན་དུ་ཚིག་ཏུ་
བརོད་པ་ན་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ཁས་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བརྫུན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། 
དོན་ལ་ཡང་ལས་ཆགས་པ་དཀའ་སྟྱེ། དོན་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་གནས་པའི་ཞྱེ་འདོད་ཀི་བསམ་པ་མྱེད་
པའི་ཕིར། དཔྱེར་ན་དགྱེ་བསྱེན་དང་དགྱེ་ཚུལ་ལ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ལྱེན་པའི་ཞྱེ་འདོད་ཀི་བསམ་
པ་མྱེད་བཞིན་དུ་ངག་ཏུ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཞྱེས་བླངས་ཀང་སོམ་པ་མི་ཆགས་ཏྱེ། དུས་ངྱེས་པ་
དང་མ་བྲལ་བས་སོམ་པ་མི་ཆགས་པ་བཞིན་ནོ། །དྱེས་ན་བདག་ིད་ཆྱེན་པོ་ས་པཎ་གིས་ན་ཐོས་
བསྟན་པ་ནུབ་པས་ན། ཞྱེས་དང་། དྱེས་ན་ན་ཐོས་ཐྱེག་པ་ནི། ནུབ་ཀང་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞིག་
སྣང་། ཞྱེས་གསུངས་པས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མྱེད་ཀང་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡོད་
པར་ 
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༼༤༢༥༽ 
གསུངས་གདའ་ནའང་། དྱེ་ནས་ཀང་ཡུན་རིང་སོང་བས་དྱེང་སང་ནི་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡང་མི་
སྣང་བས་འདུལ་བའི་ལག་ལྱེན་ཕལ་ཆྱེར་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏོ། །བསྟན་འཛིན་གི་བཤྱེས་
གྱེན་བསྟན་པ་ལ་ཕན་སྱེམས་སོགས་ཀི་ཁུར་དང་ལན་པ་ཡོད་ན་གསོ་སྦྱོང་དང་དབར་གནས་
སོགས་བས་བློ་དང་ཐོས་བློ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བཤད་ཚོད་དང་མཐུན་པའི་ཕག་ལྱེན་ངྱེས་པ་ཅན་རྱེ་
མཛད་རིགས་སོ། །ཞྱེས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཞུ་བ་ལན་བརྒྱར་འབུལ་བ་འདི་ལགས་སོ། །པཎ་ཆྱེན་
གིས་དགྱེ་སློང་གཅིག་པུར་གནས་པ་ལ་དབར་གནས་དང་དགག་དབྱེ་དང་། ས་རང་འདིང་བ་ཡོད་
གསུངས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དབར་གནས་ཡོད་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་རྱེན་ཆོ་ག་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ིད་
གཅིག་པུས་དམ་བཅས་ནས་དབར་གི་ཕན་ཡོན་ཇི་སྱེད་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར་གསུང་པ་ནི་དྱེའི་ཤྱེས་
བྱེད་དུ་འཐད་པ་མ་མཐོང་སྟྱེ། དྱེ་ལ་དབར་གི་ཕན་ཡོན་ཇི་སྱེད་པ་འབྱུང་བའི་རྟགས་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་
ཕིར་དང་། དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པའི་གནས་སུ། དགྱེ་སློང་གཞན་ཅིག་གི་ཡིད་དམ་
བཅས་ནས་གནས་ན་དབར་གནས་པར་སོང་ཀང་། །དགྱེ་སློང་གཞན་ཡྱེ་མྱེད་པའི་གནས་སུ་རང་
ིད་གཅིག་པུས་དབར་གནས་ཁས་ལྱེན་པ་དགག་པའི་ཕིར། ཇི་སྐད་དུ། གང་ན་དགྱེ་སློང་མྱེད་པ་
ིད་དང་། སོ་གྱེགས་མྱེད་པ་ིད་དང་བཅས་པར་ཡང་མི་བའོ། །ཞྱེས་ 
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༼༤༢༦༽ 
གསུངས་ཤིང་། །མི་བ་བ་ནི་དྱེ་ལྟ་བུར་དབར་ཁས་བླངས་བར་མི་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནས་དགྱེ་སློང་
གི་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པའི་གནས་གཞི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་དབར་གནས་ལ་སོགས་པའི་འདུལ་བའི་
བསྟན་པ་མ་མས་པར་བྱེད་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དགག་དབྱེའི་གཞི་ལ། སྦྱོར་བ་དངོས་
གཞི། མཇུག་གི་བ་བ། ཞར་ལ་དགྱེ་ཚུལ་སོགས་ཀི་དགག་དབྱེ། དགག་དབྱེའི་ཕན་ཡོན་དང་
ལྔའོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་སྟོན་པ་མན་ཡོད་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་དགྱེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོས་རི་ཕག་
གཅིག་ཏུ་ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་བའི་ཡིད་དམ་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་དབར་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་ཏྱེ་སྟོན་
པའི་དྲུང་དུ་ཕག་འཚལ་དུ་འོངས་པ་ན་སྟོན་པས་དབར་གང་དུ་གནས། གོགས་སུ་དང་འགོགས་བདྱེ་
བར་རྒྱུའམ། ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལས་སྔར་གི་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་པས། མི་སྨྲ་བའི་ཡིད་དམ་བཅའ་བར་
མི་བའོ། །ཞྱེས་དང་། དབར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། དོགས་པ་དག་
གིས་དགག་དབྱེ་བའོ། །ཞྱེས་དགག་དབྱེ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་ཞག་ལྔའམ་དྲུག་ནས་གང་དུ་བ་བའི་
གཙུག་ལག་ཁང་རྒྱན་པ་དང་། མཆོད་རྟྱེན་གསོ་བ་དང་། མཚན་ཐོག་ཐག་ཆོས་འཆད་པའི་སྱེངྱེའི་ཁི་
བརྒྱན་པ་དང་། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་བསོད་ནམས་སྤྱེལ་བའི་ཕིར། ཞག་འདི་ཙམ་ན་དགྱེ་འདུན་དགག་
དབྱེ་མཛད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་སོད་ཡུལ་གི་གོང་དང་གོང་ཁྱྱེར་དང་། ཚོང་འདུས་ལ་སོགས་པར་
བརོད་པར་བའོ། །ཕན་ཚུན་འཁོན་ 
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༼༤༢༧༽ 
ཡོད་པ་རྣམས་བཟོད་གསོལ་མ་བས་པར་དགག་དབྱེ་མི་བ་བར་གསུངས་པས། བཟོད་པར་བ་བའི་
ཡུལ་ལ་བཟོད་གསོལ་བ་ཞིང་། དྱེས་ཀང་བཟོད་གསོལ་མི་ལྱེན་པར་མི་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བཟོད་
པར་གསོལ་བར་བྱེད་པ་ན་མི་བཟོད་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་མདོ་སྱེ་དང་། འདུལ་བ་དང་། 
མ་མོ་འཛིན་པའི་མཁས་པ་དག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། དྱེ་དག་གིས་མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་རྱེ་མོས་
ཀི་ཆོས་བཤད་པར་བ། བཅོ་ལྔའི་ིན་དགྱེ་སློང་དབར་གནས་པ་དབར་རལ་བ་དང་། མ་རལ་བ་གང་
ཡིན་ཀང་། རང་ལ་ལྟུང་བ་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་ཡོད་པ་རྣམས་དགྱེ་འདུན་ལ་གྱེང་བར་སྐབས་
དབྱེ་ནས་དགྱེ་འདུན་གིས་ཀང་དགྱེ་སློང་སོ་སོར་ལྟུང་བ་གང་དང་གང་བྱུང་གྱེང་སྟྱེ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་
མ་བྱུང་ན་བིན་གིས་བརླབ། ལྟུང་བྱེད་མན་ཆད་ནི་བཤགས་པ་བའོ། །ཚེས་བཅོ་ལྔའི་མཚན་མོ་ཡང་
དགག་དབྱེ་བ་བའི་ལས་རྩོམ་པ་མ་རན་གི་བར་དུ་ཆོས་དང་ལན་པའི་གཏམ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་
འབྱེབས་པས་མཚན་འདའ་བར་བའོ། །འདི་དག་གཞུང་དང་སྦྱར་བ་ནི་རང་གི་གཞུང་ལ་བལྟས་ལ་
ཤྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། དགྱེ་འདུན་གི་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་པོ་གཅིག་གམ་ཚོགས་
པ་མང་བར་ཡོད་ན་གིས་ལ་སོགས་པ་ཇི་ཙམ་དགོས་པ་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་
བར་བ། དྱེ་ནས་དགྱེ་སློང་གཞན་ཞིག་གིས་དགྱེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བ། དྱེ་
ཚར་བ་དང་དགག་དབྱེ་བྱེད་པར་ 
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༼༤༢༨༽ 
བསྐོས་པའི་དགྱེ་སློང་དྱེས་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་རྩ་དུར་བྷ་བ་བ་ཁ་ཅིག་གིས་དུར་བ་ལ་བཤད། 
བོད་འདིར་ཕལ་ཆྱེར་གིས་རྩ་ཟོར་པ་ལ་བཤད་དྱེ་དྱེ་བྲིམས་སོ། །དྱེ་ནས་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ས་རྱེང་
འཆར་བའི་སྔ་རོལ་དུ་བྱེད་པ་པོ་དྱེ་དགྱེ་སློང་རྱེ་རྱེའི་མདུན་དུ་རྩ་བཟུང་ནས་ཕན་ཚུན་ཙོག་ཙོག་པུར་
འདུག་ལ། གིས་ཀས་རྩ་བ་ནས་བཟུང་སྟྱེ། བསྐོས་པ་དྱེ་ལ་དགག་དབྱེ་གོ་བར་བ་བའི་བསྔགས་
ཚིག་ལན་གསུམ་བརོད་དྱེ། དྱེའི་སྔགས་ནི་བཙུན་པའི་ཚེ་དང་ལན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། དྱེང་ནི་
དགྱེ་འདུན་གི་དགག་དབྱེ་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏྱེ། བདག་དགྱེ་སློང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་དགག་
དབྱེ་བཅོ་ལྔ་པ་ལགས་ན་བདག་དགྱེ་སློང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བ་བདག་ལ་མཐོང་བ་དང་། །ཐོས་པ་
དང་། དོགས་པའི་གནས་གསུམ་གི་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་བྱེད་ཀིས། ཚེ་དང་
ལན་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་གདམས་སུ་གསོལ། ཚེ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་རྱེས་སུ་
བསྟན་དུ་གསོལ། ཚེ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་རྱེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། ཐུགས་བརྩྱེ་བ་
ཅན་ཚེ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་བརྩྱེ་བའི་སླད་དུ་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩྱེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། 
ལྟུང་བ་ཤྱེས་ཤིང་མཐོང་ན་ཆོས་བཞིན་དུ་སླར་བགིའོ། །ཐབས་ལྱེགས་བ། དྱེས་གལ་ན་གནས་པ་
རྣམས་ལ་རོགས་ན་བྱེད་པ་པོར་བསྐོས་པ་དུ་མ་ཡོད་ཚེ་ཕན་ཚུན་རྱེ་མོས་ཀི་བསྔགས་ཚིག་བརོད། 
བྱེད་པ་པོ་གཅིག་ལས་མྱེད་ན་གལ་དྱེའི་དགྱེ་སློང་གཅིག་གི་ 
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༼༤༢༩༽ 
མདུན་དུ་འདུག་ལ་རྩའི་སྣ་ནས་བཟུང་ལ་བསྔགས་ཚིག་བརོད་དོ། །འདི་བཅུ་དྲུག་གི་ས་རྱེང་འཆར་
བའི་སྔ་རོལ་དུ་གྲུབ་དགོས་པས་དྱེ་ཆར་བ་ལ་ྱེ་བར་གྱུར་ན་བསྔགས་ཚིག་ལན་རྱེ་རྱེས་ཆོག ན་
བར་གྱུར་པ་དག་གིས་ནི་གིས་སམ་གཅིག་བས་ཀང་ཆོག་པར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ནི། 
དྱེ་ནས་དགྱེ་སློང་དྱེས་རྩ་རྣམས་བསྡུས། དྱེའི་གངས་བགངས་ནས་དུ་ཡོད་ཤྱེས་པར་བས་ཏྱེ། དྱེ་
དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། འདི་ལྟར་གནས་འདི་ན་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་
འདི་སྱེད་ཀིས་དགག་དབྱེ་མཛད་ལགས་སོ། །ཞྱེས་བརོད། དགྱེ་འདུན་གིས་ཀང་ལྱེགས་པར་མཛད་
དོ། །ཤིན་དུ་མཛད་དོ། །ཅྱེས་བརོད་དོ། །དྱེ་ལྟར་བརོད་ཚར་བའི་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ། བྱེད་པ་པོ་དྱེས་རང་
གི་རས་གང་ཡང་རུང་བ་མཐའ་ན་ཁབ་ཙམ་ཡིན་ཀང་ལག་ཏུ་ཐོགས་ནས་རན་རིམ་གི་མདུན་འདུག་
ནས། བཙུན་པ་རས་འདི་ལྟ་བུས་ཀང་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་ལ་དགག་དབྱེ་
བགིར་རུང་ངམ། ཞྱེས་བརོད། འདི་ལ་རས་ཀི་དགག་དབྱེར་གགས། འདིས་ནི་རྱེད་པའི་སོ་དབྱེ་
བར་འགྱུར་ཏྱེ། དགག་དབྱེ་བས་པའི་དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་ནི་བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་ཆྱེས་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་པས། དྱེ་ལ་བིན་ན་འབྲས་བུ་ཆྱེས་མང་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བསྟན་པའི་
ཕིར། སྟོན་པས་རས་ཀི་དགག་དབྱེ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་འདིའི་འགོས་སྦྱར་ནས་དགག་དབྱེ་
དངོས་གཞི་དྱེ་ལ་ལྟུང་བའི་དགག་དབྱེའི་མིང་འདོགས་མཛད་དོ། ། 
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༼༤༣༠༽ 
དགག་དབྱེ་ཞྱེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྔར་དབར་གི་ནང་དུ་ལྟུང་བ་གྱེང་པའི་སྐབས་དགག་པའམ། 
བཀག་པ་ལས། འདིར་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གི་སོ་ནས་ལྟུང་བ་གྱེང་བའི་སྐབས་དབྱེ་བའི་ཕིར་
ན་དགག་དབྱེ་ཞྱེས་བའོ། །བཞི་པ་དགྱེ་ཚུལ་སོགས་ཀི་དགག་དབྱེ་ནི། དགྱེ་སློང་ལ་རས་ཀི་དགག་
དབྱེ་བས་པ་དྱེའི་འོག་ཏུ་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་དྱེས་དགྱེ་ཚུལ་རྣམས་ལ་བསྔགས་ཚིག་སྔར་བཞིན་དུ་
བརོད་དྱེ་དགག་དབྱེ་བ། དྱེའི་འོག་ཏུ་དགྱེ་སློང་མ་རྣམས་དང་། །དྱེས་མཚོན་ནས་དགྱེ་སློབ་མ་དང་། 
དགྱེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དགག་དབྱེ་བ་བ་བསྟན་ནོ། །དགྱེ་ཚུལ་ལ་སོགས་ལ་རས་ཀི་དགག་
དབྱེ་ནི་མ་གནང་སྟྱེ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། པཎ་ཆྱེན་གིས་དགག་དབྱེ་དངོས་གཞི་དགྱེ་སློང་ནས་
བཟུང་། དགྱེ་ཚུལ་མའི་བར་རིམ་བཞིན་བས་ནས། དྱེའི་འཇུག་ཏུ་གནས་འདིར་དགྱེ་སློང་འདི་སྱེད་
ཀི་སོགས་དང་། རས་ཀི་དགག་དབྱེ་བཤད་པ་ནི་ལྱེགས་ལྱེགས་འད་ཡང་། མདོ་རྩ་རྩ་འགྱེལ་དང་མི་
མཐུན་པས་མི་འཐད་དོ། །དགག་དབྱེ་བ་བའི་ཡུལ་ནི། མཚམས་ནང་གཅིག་པ་དང་། དབར་གནས་
གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ནི་མི་དགོས་ཏྱེ། དབར་ནང་ནས་ཆོས་ལན་གི་བ་བ་ལ་བིན་གིས་བརླབ་སྟྱེ་སོང་
བས་གནས་གཞན་དུ་དགྱེ་འདུན་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་དང་ཐུག་ན་དྱེས་ཀང་དྱེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་
དགག་དབྱེ་བས་ན་དགག་དབྱེ་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཇི་སྐད་དུ། བིན་གིས་བརླབས་སྟྱེ་
སོང་བས་དྱེར་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་ན་ 
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༼༤༣༡༽ 
དྱེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་བས་ན་དགག་དབྱེ་བས་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། །དགག་དབྱེ་ལ་དུས་ཀི་
དམིགས་བསལ་དགོས་པ་ནི་སྔར་དབར་གནས་ཀི་མཇུག་ཏུ་བཤད་ཟིན་པ་དྱེས་ཆོག་གོ །འདིར་
ལྟུང་བ་གྱེང་བའི་སྐབས་སུ། གཞི་བཞག་པ་སོགས་གསུམ་གསུངས་པ་ལས། གཞི་ནི་ལྟུང་བ་ཡིན་
ལ། དྱེ་ལ་ཕམ་པ་དང་ལན་པ་ཕིར་བཅོས་མ་ཚར་བ་ནི་རྱེ་ཞིག་དགག་དབྱེའི་ལས་ལ་མི་དབང་བས་
གཞི་བཞག་པ་མ་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིའི་གཞི་བཞག་པ་ནི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མན་ཆད་ཀི་ལྟུང་བའི་
སྐབས་ཡིན་ཞིང་། བཞག་པའི་དོན་ནི་རང་གི་ལྟུང་བ་གྱེང་བའི་སྐབས་དབྱེ་ཡང་རང་ལ་དགྱེ་འདུན་
ལྷག་མས་གོས་ན་དྱེ་སྒྲིབ་པའི་ཕིར་ལྷག་མ་ནས་མ་གྱེང་ལྟུང་བ་གཞན་ནས་གྱེང་ཞིག་ཟྱེར་བ་ལྟ་བུ་ལ་
དགྱེ་འདུན་གིས་དམིགས་བསལ་དུ་བས་ནས་དགག་དབྱེ་བ་བར་ཞལ་གིས་བཞྱེས་པ་ཡིན་
ནོ། །གང་ཟག་བཞག་པ་ནི། གང་ཟག་གང་ལ་རྱེག་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་ཡུལ་དྱེ་ནས་
མ་སོས་ལ། ཡུལ་གཞན་ནས་གྱེང་ཞིག་ཟྱེར་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་དགག་དབྱེ་བ་བར་ཁས་ལྱེན་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་ཀ་བཞག་པ་ནི། དྱེ་ལྟར་བཤད་པའི་གཞི་དང་། གང་ཟག་གིས་ཀ་ནས་མ་གྱེང་། གཞན་
ནས་གྱེང་ཞིག་ཟྱེར་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་དགག་དབྱེ་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཕམ་པ་ནས་མ་གྱེང་ཞིག་ཟྱེར་བ་ལྟ་
བུ་ལ་ཁས་མི་ལྱེན་ཏྱེ། ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་ཡང་དྱེ་ཕིར་མ་བཅོས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགྱེ་ 
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༼༤༣༢༽ 
འདུན་གི་ལས་བ་བར་མ་གསུངས་པས་སོ། །ཇི་སྐད་དུ། གཞིའམ་གང་ཟག་གམ། གིས་ཀ་བཞག་
ནས་ཀང་ངོ་། །དྱེ་དག་གནོད་པར་བའོ། །བཞག་པར་བ་བ་མཐའ་མ་གཏོགས་པ་ིད་ཁས་བླང་བར་
བའོ། །ཞྱེས་སོ། །ཁ་ཅིག་བྱེད་པ་པོ་དགྱེ་སློང་འདི་ལྟ་བུས་ལྟུང་བ་མ་གྱེང་ལ། གཞན་གིས་གྱེང་ཞིག་
ཟྱེར་བ་ལྟ་བུ་ལ་གང་ཟག་བཞག་པར་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ནི་རང་གི་བློས་བཏགས་ཀི་ཚོད་
གཏམ་ཡིན་གིས། གཞུང་དང་འགྱེལ་པར་མ་བཤད་དོ། །དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་པོ་དགྱེ་སློང་འབའ་ཞིག་
གིས་བ་བ་ཡིན་གིས། དགྱེ་སློང་མས་ནི་བར་མི་རུང་སྟྱེ། དྱེས་དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་སློང་མ་སོགས་ལ་
དགག་དབྱེ་བས་ན་ལས་མི་ཆགས་པའི་ཕིར། དྱེར་མ་ཟད་དགྱེ་སློང་དགག་དབྱེ་བྱེད་པར་བསྐོས་པ་
དགྱེ་སློང་མར་མཚན་གྱུར་བས་ཀང་། གཞན་ལ་དགག་དབྱེ་བར་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་མ་
ཐག་པ་ལྟར་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཇི་སྐད་དུ། བུད་མྱེད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གྱུར་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་
སོ། །འདིའི་དོན་ལ་པཎ་ཆྱེན་གིས། བུད་མྱེད་ལ་དགག་དབྱེ་བར་མི་རུང་བར་བཤད་པ་ནི་མི་
ལྱེགས་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་གིས་དགྱེ་སློང་མ་ལ་དགག་དབྱེ་བྱེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེའི་འོག་ཏུ་
དགྱེ་སློང་མ་རྣམས་ལའོ། །ཞྱེས་སུ་ངྱེས་པའི་ཕིར། གཞན་དུ་ན་དགྱེ་སློང་མ་ལ་དགག་དབྱེ་མྱེད་པར་
འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་དགག་དབྱེའི་ཕན་ཡོན་ནི། དགག་དབྱེ་བས་པས་སྟོན་པའི་བཅས་པ་དང་མཐུན་
ཞིང་། ཚུལ་ཁིམས་ 
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༼༤༣༣༽ 
དང་ཆོས་གིས་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བོར་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། དགག་དབྱེའི་
སྐབས་དྱེར་སྦྱིན་བདག་གི་སྟོན་མོ་དང་། དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང་། གོས་ལ་སོགས་པའི་རྱེད་
པ་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ན་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་ཕུལ་བ་ལས་བསོད་
སོམས་ཀི་འབྲས་བུ་ཆྱེ་བར་འབྱུང་བས་དྱེའི་ཕན་ཡོན་འགྲུབ་པའི་ཆྱེད་ཡིན་ནོ། །དཔྱེར་བརོད་ན། 
དབིག་གྱེན་གིས། གང་དག་འགོག་བམས་ོན་མོངས་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་
དབར་གནས་རོགས་པར་ཚར་ཞིང་། དགག་དབྱེ་བས་མ་ཐག་པ་དྱེ་བསོད་ནམས་སོག་པའི་ཞིང་
གང་ལས་ཀང་མཐུ་ཆྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞུང་འདིར། འདི་ལྟར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་
པར་དག་པའི་ཕིར་ན་གསོ་སྦྱོང་གསུངས་ལ་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་ནི་དགག་དབྱེ་གསུངས་
པས། གལ་ཏྱེ་འདོད་ན་དགག་དབྱེ་གིས་ཤིག ཅྱེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། གསོ་སྦྱོང་བས་ན་འཕལ་
གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྱེད་པ་ིད་ཙམ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྱེས་བ་ཞིང་། དགག་དབྱེ་བས་
པས་ནི་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གི་སོ་ནས་ལྟུང་བ་གྱེང་བ་དང་། དྱེ་བིན་གིས་རློབས་པ་དང་། 
བཤགས་པ་བ་བའི་གདམ་ངག་དང་། །སྤོ་མགུ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་བཅོས་བྱེད་ཚུལ་གི་རྱེས་སུ་
བསྟན་པ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་བཞུགས་པ་ིད་དང་། དྱེ་བཞུགས་པས་ཡང་དག་པ་ིད་དུ་ངྱེས་པར་
གྱུར་ན་སྱེམས་དང་སྱེམས་ 
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༼༤༣༤༽ 
བྱུང་གི་ཆོས་ཀུན་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་དགག་དབྱེའི་བསྔགས་ཚིག་ལས། 
བདག་ལ་གདམས་སུ་གསོལ། བདག་ལ་རྱེས་སུ་བསྟན་དུ་གསོལ། ཞྱེས་འབྱུང་བ་དང་དོན་མཐུན་པ་
ཡིན་ནོ། །གིས་པ་བདྱེ་བར་གནས་པའི་རྱེན་རྟྱེན་པ་གོས་སོགས་ཀི་གཞི་ལ་གསུམ་སྟྱེ། བག་
ཡངས་དང་འབྲྱེལ་བ་ཆོས་གོས་ས་རང་གཞི། གོས་མཐའ་གིས་སུ་མ་ལྟུང་བ་གོས་ཀི་གཞི། ཟས་
མཐའ་གིས་སུ་མ་ལྟུང་བ་སན་གི་གཞིའོ། །དང་པོ་ནི། དགག་དབྱེ་ལ་འཕོས་ས་རང་འབྱུང་བས་
དྱེའི་འོག་ཏུ་དྱེ་བཤད་དོ། །དྱེ་ཡང་སྟོན་པའི་ལུང་ལས། དྱེ་ལྟ་བས་ན་དགྱེ་སློང་དག་གིས་བསྟན་པ་ྱེ་
བར་བཞག་པར་རྱེས་སུ་གནང་ངོ་། །ཞྱེས་དང་། གཞུང་འདིར་ས་རང་འདིང་བར་བའོ། །ཞྱེས་པས་ས་
རང་འདིང་བ་བསྟན། །གནས་གང་དུ་གང་ཟག་གང་གིས་ན། གནས་ནི་དབར་སྔ་མ་ཁས་བླངས་བའི་
གནས་སུ་འདིང་། གང་ཟག་ནི་དབར་སྔ་མ་ཁས་བླངས་བའི་དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་གིས་འདིང་བ་
ཡིན་གིས། དབར་སྔ་ཁས་མ་བླང་པ་དང་། བླངས་ཀང་རལ་བ་དང་། དབར་ཕི་མ་ཁས་བླང་པ་དང་། 
དབར་གནས་གཞན་དུ་ཁས་བླངས་བ་དང་། དྱེ་ལས་གཅོད་བཞིན་པ་དང་། སོ་བ་ལ་སོགས་པ་ས་
གཞན་ན་གནས་པ་དག་གིས་ནི་མི་འདིང་བར་གཞུང་ལས་བཤད་དོ། །གཏད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྤང་
བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་དུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ལུང་དངས་ནས་དབར་ཕི་མ་ཁས་བླངས་བས་ས་ 
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༼༤༣༥༽ 
རང་འདིང་བར་བཤད་ལ། དྱེ་དང་གཞུང་འདིར་དབར་ཕི་མ་ཁས་བླངས་པས་ས་རང་འདིང་བར་བ་
བ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་གིས་དངོས་སུ་འགལ་བ་ལྟར་གནང་པའི་དོགས་པ་ཆྱེན་པོ་འབྱུང་བ་
དཔོད་ལན་དག་གིས་མཁྱྱེན་པར་བ་དགོས་སོ། །དངོས་པོ་གང་འདིང་བ་ནི་དབར་གནས་པའི་དགྱེ་
འདུན་གི་གོས་ཀི་རྱེད་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་རུང་བའི་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་པ་ས་རང་འདིང་བར་རྩོམ་
པའི་དགྱེ་འདུན་སི་ལ་དབང་བའི་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་རུང་བ་ཚད་དང་ལན་པ་ལ་ས་རང་གི་མིང་
གིས་བཏགས་བ་དྱེ་འདིང་ངོ་། ས་རང་མཚན་ིད་པ་ནི་ཆོས་གོས་དས་དྲུབ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པའི་
ཤིང་སོགས་ཀི་སྤང་ལྱེབ་འམ། གཏན་པ་དྱེ་ཡིན་ཞིང་། །ཆོས་གོས་ས་རང་ནི་ས་རང་བཏགས་པ་བ་
ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟ་བུ་ཆོས་གོས་ས་རང་དྱེ་སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིཚེས་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ལ་གྲུབ་པར་བས་
ནས་དུས་ནམ་འདིང་བ་ནི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ིན་ས་རང་འདིང་བ་པོ་རྣམས་ཀིས་ས་རང་དྱེ་ིད་
བདུག་སྤོས་དི་ཞིམ་པོ་སོགས་དང་། མྱེ་ཏོག་གིས་མཆོད་ཅིང་ཕང་བར་ཐོགས་ཏྱེ་རན་རིམ་བཞིན་དུ་
བསྔགས་ཚིག་ལན་གསུམ་བརོད་པའི་སོ་ནས་འདིང་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དི་དང་མྱེ་ཏོག་གིས་
མཆོད་ཅིང་། བདུག་སྤོས་དི་ཞིམ་པོས་བདུག་པ་དུ་མ་བཟྱེབ་ཀི་སྤྲོག་མར་ཐོགས་ཏྱེ་རན་རིམ་དུ་
འདུག་པས་འདིང་བ་སྒྲུབ་པར་བའོ། །ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལའོ། །སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིའོ། །ལན་གསུམ་
བཟླས་པས་སོ། །གདིང་ངོ་།  



436   མཁན་ཆྱེན་ངག་ཆོས། 

༼༤༣༦༽ 
ཞྱེས་སོ། དུ་མ་ཞྱེས་པ་ཆོས་གོས་གསུམ་ཕྲུགས་གཅིག་ལོ་ནར་མ་ངྱེས་པར་གསུམ་ཕྲུགས་དུ་མ་
འདིང་བ་བསྟན། ཉུང་མཐའ་གསུམ་ཕྲུགས་གཅིག་གི་ཆོག བཏིང་བའི་ས་རང་དྱེ་ལ་དགྱེ་སློང་རང་
རང་གིས་ཆོས་གོས་ཡིན་པར་མོས་པ་བ་བ་གལ་ཆྱེ། དྱེ་ལྟར་མོས་ཤིང་ས་རང་བཏིང་བའི་བསམ་
པས་བཏིང་བའི་གནས་ཀི་སིའི་མཚམས་ཆྱེན་པོ་དྱེའི་ནང་ན་གནས་སམ། ཡུལ་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡོད་
ཚེ་ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་ཀང་ས་རང་བཏིང་བའི་གནས་དངོས་གཞི་རང་ན་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་
གཞན་དག་དང་ས་རང་གི་རྱེད་པ་ཐུན་མོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་དྱེ་བཏིང་བའི་ཕན་ཡོན་ཡིན་ཞིང་། སིའི་
མཚམས་ཆྱེན་པོ་གཅིག་གི་ནང་ན་ཡོད་ཕིན་གནས་གཞན་དུ་གནས་ཀང་། ས་རང་བཏིང་བའི་ཕིར་
གནས་པར་ཡང་འགོ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་ལྷག་མ་དག་དང་རྱེད་པ་ཐུན་མོང་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་དང་། 
མཚམས་ཅིག་པ་ིད་ཡིན་ན། དྱེར་གནས་གཞན་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཀང་བཏིང་བའི་ཕིར་གནས་པ་
ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། །སྐབས་སུ་ས་རང་དྱེ་བསྱེར་བུའི་ངང་ལས་བསང་བ་དང་། ི་མ་ལ་སོད་པ་
ཙམ་དང་རྡུལ་སྤྲུགས་པ་ནི་ས་རང་བརྒྱང་བ་ཅྱེས་བ་སྟྱེ། སྔར་གི་འདིང་བ་པོས་བ་བ་ཡིན་
ནོ། །བཏིང་བའི་ཕན་ཡོན་གཞན་རྣམས་དང་། བཏིང་བའི་བར་གི་བསླབ་བ་དང་དབྱུང་བའི་རྣམ་
གཞག་རྣམས་ནི་གོས་འཆང་བྲལ་འཇོག་གསུམ་གི་སྤང་བའི་ 
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༼༤༣༧༽ 
སྐབས་སུ་མདོ་ཙམ་བཤད་ཟིན་པ་དྱེས་རྟོགས་པར་ནུས་སོ། །གིས་པ་གོས་ཀི་གཞི་ལ་གིས་ཏྱེ། 
གོས་གཞི་དངོས་དང་། དམིགས་བསལ་བསྟན་པ་ཀོ་ལྤགས་ཀི་གཞིའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟྱེ། གོས་ཀི་
རྒྱུ་རུང་མི་རུང་གི་རྣམ་དབྱེ་བསྟན་པ། རུང་བ་ལ་གོས་བཟོ་བའི་ཚུལ། ཡོ་བྱེད་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། 
དབྱེ་བ་སོ་སོའ་ིརྣམ་བཞག གོས་ལ་ལོངས་སོད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་
ལས་བྱུང་བའི་གོས་དང་། བ་གང་དང་། ར་མོ་དང་། ར་དང་རི་དགས་ཀི་བལ་ལས་བས་པ་དང་། 
ཨརྐའི་ཤིང་བལ་ལས་བས་པ་དང་། སྤུན་ལ་དྱེ་དག་གི་བལ་འདྱེས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུའི་སོ་ནས་རུང་བ་
མ་ཡིན་ཞིང་། ཚད་ནི་རང་གི་ཁྲུ་ཚང་དང་མཐུན་ན་གོས་ལྷག་ཀང་ཚད་དང་ལན་པ་དང་། མ་མཐུན་
ན་ཚད་དང་མི་ལན་པས་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དབིབས་ཀི་སོ་ནས་ཁྱིམ་པ་དང་། མུ་
སྟྱེགས་ཅན་གི་གོས་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱུའི་སོ་ནས་ཁ་ཚར་དང་བུན་ཚར་མ་བཅད་པ་ནི་གོས་ཀི་རྒྱུར་རུང་
བ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རྒྱུར་གང་རུང་ཞྱེ་ན། ལུག་གི་བལ་ལས་བས་པ་དང་། རྩ་ཤ་ན་ལས་བས་པ་
དང་། ི་འོག་པའི་གོས་དང་། རས་གོས་དང་། རྩ་ཟར་མ་ལས་བས་པ་དང་། རྩ་ཀོ་ཏ་མ་བ་ལས་བས་
པ་དང་། རྩ་དུ་གུ་ལས་བས་པ་དང་བདུན་ནི་རུང་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཚིག་ལྱེར། ཆོས་གོས་རྒྱ་ནི་རྣམ་པ་
བདུན། །ཞྱེས་སོ། དྱེ་དག་ཀང་སྤུ་ཤིན་ཏུ་ཆྱེ་ན། ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གི་རྒྱུར་མི་རུང་སྟྱེ། ཇི་སྐད་
དུ།  
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༼༤༣༨༽ 
སྤུ་ཅན་ཆོས་གོས་གསུམ་ིད་དུ། །བིན་གིས་བརླབ་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་སོ། གིས་པ་བཟོ་བའི་
ཚུལ་ལ་བཀྲུ་བ་དང་། ཁ་བསྒྱུར་བ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་བ་སྟྱེ། ཚིག་ལྱེར། སྔོན་
པོ་བཙག་དང་དུར་སིག་རྩི། །འདི་དག་རུང་བའི་ཚོན་གསུམ་སྟྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྱེ་གསུམ་
གང་རུང་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ནི། རབ་བྱུང་གི་གོན་པར་བ་བའི་གོས་ཡིན། །དྱེ་གསུམ་གང་རུང་གིས་
ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་གོན་པ་ནི་དགྱེ་སློང་ལ་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གོས་གོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། 
སྔོན་པོའམ། དམར་པོའམ། ངུར་སིག་གི་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་རང་གི་གོས་ཞྱེས་པ་ནས། ཡོངས་སུ་
ལོངས་སོད་ནའོ། །ཞྱེས་སོ། །རྒྱ་སགས་དང་། ལྱེབ་རན་རྩི་དང་། རྩོད་དང་། ས་ཤིང་རྩི་དང་། མཐིང་
ཤུན་དང་། མཚལ་དང་། སིནྡྷུ་ར་དང་། གུར་གུམ་སྟྱེ་ཚོན་ཆྱེན་བརྒྱད་ཀིས་ཁ་བསྒྱུར་པའི་གོས་ནི་
རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་བཀག་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཚོན་ཆྱེན་དག་གི་ཆོས་གོས་ནི། ཁ་བསྒྱུར་བྱེད་པར་བཀག་པ་
ཡིན། ཞྱེས་དང་། གཞུང་འདིར། ཁ་མདོག་ཆྱེན་པོར་ཁ་བསྒྱུར་བའི་གོས་བསྟྱེན་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་
སོ། །དྱེ་ལྟར་རུང་བའི་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་ནས་སྣམ་སྦྱར་ལ་ངྱེས་པར་དས་དྲུབ་དགོས་ལ། བླ་གོས་
དང་། ཐང་གོས་ལ་རབ་དས་དྲུབ། དྱེ་མ་ཡིན་ན་ལྷན་ཐབས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། ཕིང་པ་དང་། 
ལ་བ་དང་། བྱེའུ་ཕྲུག་དང་། ཀླམ་དང་། གོས་བསང་པ་ནི་མི་ད་བར་ལྷན་ཐབས་བསླན་ཞིང་དྲུབ་
བོ། །ཞྱེས་དང་། འགྱེལ་པར་ 
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༼༤༣༩༽ 
ལྔ་བོ་འདི་དག་ནི་མི་ད་བ་དག་ཡིན་ཏྱེ། ཞྱེས་པ་ནས། ལྷན་ཐབས་བསླན་ཏྱེ་བཅང་བར་བའོ། །ཞྱེས་
སོ། །འདིང་བ་ལ་གྱེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གིས་པ་བྱེད་ཅིང་གོས་གཞན་རྣམས་ལ་སྣམ་ཕན་དང་། 
གྱེགས་བུའི་བཤད་པ་མྱེད་དོ། ཇི་སྐད་དུ། མཚོན་གིས་མ་དས་པའི་གོས་བཅང་བར་མི་བའོ། །དས་
ཤིང་དྲུབ་པ་ཆོས་གོས་ིད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །ཞྱེས་དང་། སྣམ་སྦྱར་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་
དས་ཏྱེ་བིན་གིས་བརླབས་པར་ངྱེས་པ་མྱེད་དོ། །ཅྱེས་སོ། །དས་ཤིང་དྲུབ་པ་ནི་གྱེགས་བུར་དས་
ཤིང་དྲུབས་པ་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དྲུབ་པ་ཡིན་ཞྱེ་ན། ཇི་སྐད་དུ། སྣམ་ཕན་སྱེལ་གཞི་ིད་དང་། 
ལྷག་མ་མམ་པ་ིད་དང་། དབུས་ནས་གཞན་དུ་གྱེགས་བུའི་འཕོ་ཕོགས་ཕོགས་སུ་བལྟ་བ་ིད་
དང་། མཐའ་བསྐོར་བ་ིད་དག་གིས་སོ། །ཐང་གོས་དང་། བླ་གོས་དང་། སྣམ་སྦྱར་ལའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པས་དྲུབ་པ་བསྟན་ནོ། དྱེའི་དོན་ཡང་སྣམ་སྦྱར་ལ་སྣམ་ཕན་དང་གྱེགས་བུའི་གངས་ཀི་སོ་
ནས་ཕྱེ་ན་ཆུང་ངུ་སྐོར་གསུམ། འབྲིང་སྐོར་གསུམ། ཆྱེན་པོ་སྐོར་སྟྱེ་དགུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་
གསུམ་ནི། སྣམ་ཕན་དགུ་བ་དང་། བཅུ་གཅིག་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་པ་རྣམས་ཡིན་ཏྱེ། འདི་གསུམ་
ཀ་ལ་གྱེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གསུམ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །འབྲིང་གསུམ་ནི། སྣམ་ཕན་བཅོ་ལྔ་བ། བཅུ་
བདུན་པ། བཅུ་དགུ་པ་རྣམས་ཡིན་ཏྱེ། འདི་གསུམ་ཀ་ལ་གྱེགས་བུ་ཕྱེད་དང་ 
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༼༤༤༠༽ 
བཞི་བར་བྱེད་དོ། །ཆྱེན་པོ་གསུམ་ནི། སྣམ་ཕན་ྱེར་གཅིག་པ། ྱེར་གསུམ་པ། ྱེར་ལྔ་རྣམས་ཡིན་
ཏྱེ། འདི་གསུམ་ཀ་ལ་གྱེགས་བུ་ཕྱེད་དང་ལྔ་པར་བྱེད་དོ། །བླ་གོས་ལ་མཐའ་ཅིག་ཏུ་སྣམ་ཕན་བདུན་
མ། །གྱེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གསུམ་མོ། །ཐང་གོས་ལ་སྣམ་ཕན་ལྔ་པ། གྱེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གིས་པར་
བྱེད་དོ། །འདུལ་འཛིན་གགས་རྒྱལ་གི་བསླབ་བ་ཆྱེན་མོར། སྣམ་ཕན་དང་། གྱེགས་བུ་མྱེད་པའི་བླ་
གོས་མྱེ་ལོང་མ་ལྟ་བུ་བཞྱེད་ཀང་། དྱེ་ནི་རབ་བྱུང་མ་ཡིན་པའི། སྔགས་པར་ཁས་ཆྱེ་བ་འགའ་ཞིག་
གི་ཆོས་གོས་སུ་མིང་འདོགས་པ་དྱེ་ཡིན་པས་ལུགས་འདི་ཇི་ལྟར་འཐད་བརྟག་པར་བའོ། །སྣམ་
སྦྱར་དྲུབ་པའི་ཚེ་སྣམ་ཕན་ྱེར་ལྔ་མ་ལ་གྱེགས་བུ་ཕྱེད་དང་ལྔ་མ། བ་སྤུ་ནོན་གི་ཚུལ་དུ་འཐུད་ནས་
དྲུབས་པས་གྱེགས་བུ་ཕྱེད་དང་ལྔ་ལྔ་དང་ལན་པའི་སྣམ་ཕན་ྱེར་ལྔ་འབྱུང་། དྱེའི་ཚེ་སྣམ་ཕན་
གཅིག་དབུས་སུ་བཞག གཡས་སུ་བཅུ་གིས། གཡོན་དུ་བཅུ་གིས། གྱེགས་བུ་རྣམས་རིམ་པ་
འཆོལ་བར་བ་སྤུ་ནོན་གིས་བཞག་པ་ལ་མཐའ་ལགས་རིས་བསྐོར་བའི་ཚུལ་གིས་སྦྱར་ནས་དྲུབ་
བོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་སྣམ་སྦྱར་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤྱེས་པར་བའོ། །སྣམ་སྦྱར་ཞྱེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་
སྣམ་ཕན་དུ་དས་ཏྱེ་སྦྱར་བ་ལས་དགྱེ་སློང་ཕ་མ་ཁོ་ན་ལ་ངྱེས་པར་དགོས་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་རིགས་
ལ་སྣམ་སྦྱར་ཞྱེས་བའོ། །སྣམ་ཕན་བཅུ་བ་དང་། བཅུ་གིས་པ་སོགས་ཟུང་ 
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༼༤༤༡༽ 
དུ་སྦྱར་བ་ནི་མི་རུང་ངོ་། །བླ་གོས་དྲུབ་པའི་ཚེ་གྱེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གསུམ་རྱེ་བ་སྤུ་ནོན་གི་ཚུལ་དུ་
སྦྱར་ནས་དྲུབ་བོ། །དྱེ་ལ་སྣམ་ཕན་བདུན་པ་ལ་གཅིག་དབུས་སུ་བཞག གཡས་སུ་གསུམ། གཡོན་
དུ་གསུམ། གྱེགས་བུ་ཆྱེ་ཆུང་རིམ་པ་འཆོལ་བར་བ་སྤུ་ནོན་གི་ཚུལ་གི་བཞག་ནས་མཐའ་ལགས་
རིས་བསྐོར་ཏྱེ། དྲུབས་པར་བྱེད་པའོ། །དགྱེ་སློང་ལ་སྣམ་སྦྱར་སོགས་ཆོས་གོས་གསུམ་ཡིན་ལ། 
དགྱེ་སློང་མ་ལ་དྱེའི་སྟྱེང་དུ་གིས་ཏྱེ་ཆོས་གོས་རྣམ་ལྔར་གགས། དྱེའི་ཕི་མ་གིས་ནི་དས་ཤིང་
དྲུབ་པ་ཡང་རུང་། དས་ཤིང་དྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་རུང་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དགྱེ་སློང་མས་ནི་ཤིང་དང་
དཔུང་བཅད་དང་། རྔུལ་གཟན་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །གསུམ་པ་ཡོ་བད་གསུམ་གི་
རྣམ་གཞག་ནི། འཚོ་བའི་ཡོ་བད། མཁོ་བའི་ཡོ་བད། ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། དགྱེ་
སློང་ལ་ལུས་འཚོ་བའི་ཆྱེད་དུ་རང་དོན་གི་བསམ་པས་འཆང་བར་གནང་བའི་རུང་བ་ཚད་ལན་གི་
གོས་སོ། །གིས་པ་ནི་དགྱེ་སློང་ལ་ྱེ་བར་མཁོ་བའི་ཆྱེད་དུ་རང་དང་ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སོད་
པ་གིས་ཀའི་བསམ་པས་འཆང་བར་གནང་བའི་གོས་ཕན་ཚེགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། 
དགྱེ་སློང་ལ་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དུ་རུང་བར་གཞན་ལ་ཡིད་གཏད་པའི་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབས་
པས་འཆང་བར་གནང་བའི་གོས་དང་། གོས་ཀི་ 
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༼༤༤༢༽ 
རིན་དུ་གྱུར་པའི་རིན་པོ་ཆྱེ་གང་རུང་ངོ་། །གོས་ཀི་རིན་དུ་མ་གྱུར་བའི་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་སོགས་པ་དང་། 
རས་ཀི་རིགས་གཞན་རྣམས་ལ་བིན་བརླབ་བཤད་པ་མྱེད་པར་མཁས་པ་དག་བཞྱེད་དོ། །འཚོ་བའི་
ཡོ་བད་ལ་ནི་ངྱེས་པར་བིན་གིས་བརླབ་དགོས་ཏྱེ། མཁན་པོའམ། སློབ་དཔོན་ནམ། ཚེ་དང་ལན་པ་
སོགས་སྐབས་དང་སྦྱར་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་ཆོས་གོས་བགིས་
ལགས་པ་རུང་བ་སོད་པར་འོས་པ་འདི་ཆོས་གོས་སྣམ་སྦྱར་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པའོ། །ལན་
གསུམ། ཐབས་ལྱེགས་བ། དྱེ་བཞིན་དུ་བླ་གོས་སོགས་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་གཞན་བཅུ་གིས་པོ་ལ་
ཡང་བིན་བརླབ་རིགས་འགྱེའོ། །ཤམ་ཐབས་སོགས་ལ་གོས་བགིས་ལགས་པ་བཞྱེས་དང་། གོས་
ཤམ་ཐབས་སུ་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །སྣམ་སྦྱར་སོགས་
ཐྱེབས་ཡོད་ན་གཅིག་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབས། ཅིག་ཤོས་ནི་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དུ་
བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ནོ། །རབ་བྱུང་གི་གོས་ཀི་རྣམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ཁྲུ་གང་ནས་བཟུང་འཁོར་
གསུམ་ཁྱེབས་པའི་མཐའི་ཚད་ཀི་བར་ལ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དང་། ཁ་ཚར་དང་ཕུན་ཚར་བཅད་པའམ་
མ་བཅད་ཀང་རུང་། མཁོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པར་བའོ། །དྱེའི་བསྔགས་ནི་དགོངས་
གསོལ་སྔར་དང་འད། གོས་འདི་དག་བདག་དང་ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སོད་པ་རྣམས་ལ་མཁོ་
བའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་པོ་ལན་གསུམ།  
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༼༤༤༣༽ 
ཐབས་ལྱེགས་བ། །སྣམ་སྦྱར་སོགས་ལྷག་པོ་དང་། གོས་ཀི་རིན་དུ་གྱུར་པའི་རིན་པོ་ཆྱེ་དང་། རས་
ཡུག་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་ཡིད་གཏད་པའི་སོ་ནས་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པར་བ་
དགོས་ཏྱེ། དྱེའི་བསྔགས་ནི་དགོངས་གསོལ་སྔར་བཞིན་ལ། བདག་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་པས་གོས་
ལྷག་མ་དུང་བ་མ་བགིས་པ། རུང་བ་བགིད་པར་འོས་པ་འདི་མཁན་པོ་ལ་རུང་བར་བགིའོ། །མཁན་
པོ་ལ་ཡིད་གཏད་དྱེ་བཅང་བར་བགིའོ། །རྱེན་ཇི་ལྟར་བཞིན་དུ་བགིའོ། །ལན་གསུམ། མཁན་པོ་མི་
བཞུགས་ན་སློབ་དཔོན་ནམ། བཙུན་པའམ། ཚེ་དང་ལན་པ་སོགས་སྐབས་དང་སྦྱར་ལ་བསྔགས་
ཚིག་བརོད། མཁན་པོ་ལ་མ་ཡིན་པར་གཞན་ལ་ཡིད་གཏད་ན་མཁན་པོའ་ིམདུན་དུ་དགོངས་གསོལ་
དང་། སློབ་དཔོན་ནམ་དགྱེ་སློང་འདི་ཞྱེས་བ་བ་ལ་ཡིད་གཏད་དྱེ། ཞྱེས་སོགས་བ། དྱེ་བཞིན་དུ་སློབ་
དཔོན་ལ་ཡིད་གཏད་ན་སློབ་དཔོན་མ་ཡིན་པའི་གཞན་གི་མདུན་དུ་བཙུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ་
སོགས་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཡིད་གཏད་པ་དང་དྱེའི་ཡིན་པར་བསམ་ནས་འཆང་བ་ཡིན་གིས། རང་གི་
ཡིན་པར་མི་བསམ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གང་ལ་ཞྱེན་པ་དྱེ་བཅང་བར་མི་བའོ། །ཞྱེས་སོ། བིན་རླབས་ཕི་
མ་འདི་ལ་རྣམ་པར་བཏགས་པའི་ཆོ་ག་ཅྱེས་པའི་ཐ་སད་བཤད་དོ། །ཡོ་བྱེད་ཕི་མ་གིས་འཆང་བ་
ལ་མཐའ་ཅིག་ཏུ་བིན་རླབས་དགོས་པའི་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། མཁོ་བ་དང་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དྱེ་དང་དྱེ་
གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་བསྔོས་པ་ིད་ན། རང་གི་ཡིན་པར་འཛིན་ 
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༼༤༤༤༽ 
པ་དང་བྲལ་བས་བིན་བརླབས་མི་དགོས། སྣམ་སྦྱར་སོགས་ལྷག་པོ་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་ལྷག་པོ་
རྣམས་མ་འོངས་པའི་རབ་བྱུང་གི་དོན་དུ་དམིགས་ནས་བཞག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བིན་རླབས་མི་
དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་ནི་བསྔོས་པ་ིད་ན་བྲལ་བ་ིད་དོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་ངྱེས་པར་བས་
པ་ཡང་དྱེ་ིད་དོ། །ཅྱེས་སོ། །མདོར་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཡོ་བད་མང་ན་ྱེས་པ་བསྱེད་པར་
འགྱུར་བས་ཡོ་བད་མང་པོ་མི་འཆང་བའི་དོན་དུ་བིན་རླབས་གསུངས་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །གཞན་
ཡང་ཞྭ་དང་སྐྱེ་རགས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་ཤུབས་དང་སྟན་ལ་སོགས་པ་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་ཆར་
གཏོགས་པའམ་ཡོ་བད་ཕན་ཚེགས་པ་ཡིན་ལ། བིན་རླབས་ནི་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་མཛད་ཀང་བཤད་ཚོད་
མྱེད་པས་མ་བས་ཀང་ཆོག་གོ །བཞི་བ་དབྱེ་བ་སོ་སོའ་ིརྣམ་གཞག་ལ་གོས་གསུམ་སྟྱེ། དང་པོ་འཚོ་
བའི་ཡོ་བད་ཀི་དབྱེ་བ་ནི་གཞུང་འདིར། སྣམ་སྦྱར་དང་། བླ་གོས་དང་། ཐང་གོས་དང་། ཤམ་ཐབས་
དང་། ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན་དང་། རྔུལ་གཟན་དང་། རྔུལ་གཟན་གི་གཟན་དང་། གདོང་ཕིས་དང་། 
རྣག་གཟན་དང་། གཡན་པ་བགབ་པ་དང་། སྐྲ་བཟྱེད་དང་། འདིང་བ་དང་། དབར་གི་གོས་རས་ཆྱེན་
དག་བཅང་བར་བའོ། །ཆོས་གོས་གནང་བ་དྱེ་ིད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་བཅང་བར་བའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པས་དགྱེ་སློང་གི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ལ་བཅུ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་བསྟན་ཞིང་། དྱེ་ཡང་རང་མིང་
གིས་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་བཅང་བར་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་སྣམ་སྦྱར་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་དྱེས་
ཕལ་ཆྱེར་རྟོགས་པར་བ་ལ། ཚད་ནི་རབ་ 
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༼༤༤༥༽ 
བསྐོར་གསུམ་ལ་དཔངས་སུ་ཁྲུ་གསུམ། སིད་དུ་ཁྲུ་ལྔ། ཆུང་ངུ་སྐོར་གསུམ་ལ་དཔངས་སུ་ཁྲུ་ཕྱེད་
དང་གསུམ། སིད་དུ་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་ལྔ། འབྲིང་སྐོར་གསུམ་ལ་ནི་དཔངས་སུ་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་གསུམ་ལས་
ཅུང་ཟད་ཀིས་ལྷག་པ་དང་། སིད་དུ་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་ལྔ་ལས་ཅུང་ཟད་ཀིས་ལྷག་པ་ནས་བཟུང་། དཔངས་
སུ་ཁྲུ་གསུམ་ལས་ཅུང་ཟད་ཀི་ཆོག་པ་དང་། སིད་དུ་ཁྲུ་ལྔ་ལས་ཅུང་ཟད་ཀི་མ་ཆོག་པའི་བར་ཅི་
རིགས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བིན་གིས་རླབས་སུ་རུང་བ་ཆྱེན་པོ་དག་ནི་རང་གི་ཁྲུ་གསུམ་དང་ལྔ་
དག་གོ །ཆུང་དུ་དག་ནི་གིས་ཀ་ལས་ཁྲུ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཕི་བའོ། །འབྲིང་རྣམས་ཀི་ཚད་ནི་བར་
མའོ། །ཞྱེས་དང་། ས་གའི་ལྷས་ཀང་དྱེ་བཞིན་དུ་བཤད་དོ། །མཆན་ཁུང་གཡས་པའི་དོད་ཀི་སྣམ་
སྦྱར་ཆུད་མི་ཟ་བར་བ་བའི་ཕིར་སྣམ་སྦྱར་གི་ལོགས་ལ་ཞྱེང་དུ་མཐོ་གང་དང་། སིད་དུ་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་
དོ་ཡོད་པའི་གོས་ཀིས་ལྷན་པ་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཕོགས་དྱེར་དྱེ་ལ་གོས་བསླན་པར་བ་བའོ། །ཁྲུ་ཕྱེད་
དང་དོ་དང་མཐོ་གང་ངོ་། །ཞྱེས་སོ། གོན་པའི་དུས་ནི་གོང་དུ་བསོད་སོམས་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། དཀོན་
མཆོག་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལ་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་དང་། ཆོས་བཤད་ན་
མས་སུ་མྱོང་བའི་དུས་སུ་གོན་པར་བ་བ་ཡིན་གིས། གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བསོད་
སོམས་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། མཆོད་སྟོན་དང་། མཆོད་རྟྱེན་ལ་ཕག་བ་བ་དང་། རྱེས་བ་བ་དང་། དགྱེ་འདུན་
ཚོགས་པ་དང་། གདམ་ངག་དང་། ཆོས་ན་པ་མས་སུ་མྱོང་བ་ལས་གཞན་པའི་བ་བ་ལ་སྣམ་སྦྱར་
བགོ་བར་མི་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །གིས་པ་བླ་གོས་ནི། རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གི་ཚད་སྣམ་སྦྱར་བཞིན་
ཡིན་པར་ 
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༼༤༤༦༽ 
མཁས་པ་དག་གིས་བཤད་ལ་བགོ་བའི་དུས་ནི་གཞུང་འདིར། བཤང་བ་དང་། གཅི་བ་དང་། མི་
གཙང་བའི་བི་དོར་བ་བ་དག་ན་བླ་གོས་བགོ་བ་བསྟན་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་བི་དོར་
བྱེད་པ་ན་གོན་པར་མི་བ་ཞིང་། དྱེ་ལས་གཞན་པའི་ིན་མོའ་ིདུས་ཕལ་ཆྱེར་ལ་གོན་པར་བ་བ་ཡིན་
ནོ། །འདི་དང་སྣམ་སྦྱར་ནམ་ཡང་ས་རྱེན་ལ་བཞག་པར་མི་བ་སྟྱེ། དས་དྲུབ་བྱེད་པ་ན་ཡང་ས་ལ་མི་
བཞག་པར་འོག་ཏུ་གཏན་པ་དགོས་པར་གསུངས་ན་དྲུབ་ཟིན་པ་བིན་བརླབས་བས་པ་ལྟ་སོས་ཀང་
ཅི་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཆོས་གོས་ས་ལ་མི་བཞག་གོ །དྱེའི་དོན་ཏུ་གཏན་པ་བའོ། །ཞྱེས་དང་། 
ཆོས་གོས་གར་བབ་བབ་ཏུ་མི་བཞག་གོ །དྱེའི་དོན་དུ་གདང་བུ་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེས་ན་གཞི་
གཞན་མ་བཏིང་བར་ཆོས་གོས་མི་བཞག་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གཞི་མ་བཏིང་བའི་སར་ཆོས་གོས་བཞག་
པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །བླ་གོས་ལ་སྱེད་ཚལ་བས། འབྲིང་ལྷན་ཐབས། མཐའ་མ་ཐང་ཐང་
པོར་བའོ། །གསུངས་འདུག་ཀང་། ཐང་ཐང་པོ་ལ་ཁུངས་མི་གནང་ངོ་། །ཐང་གོས་ནི་སྤངས་སུ་ཁྲུ་དོ། 
སིད་དུ་ཁྲུ་ལྔའམ་བཞི། མཐའ་ན་ལྟྱེ་བ་མན་ཆད་པུས་མོ་ཡན་ཆད་དྱེ་འཁོར་གསུམ་ཁྱེབས་པའི་ཚད་
ཀང་རུང་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཐང་གོས་ནི་དོ་དང་ལྔ་ཡང་ཡིན། དོ་དང་བཞི་ཡང་ཡིན་ནོ། །འཁོར་གསུམ་
ཁྱེབས་པ་ིད་ཡན་ཆད་ཀང་ངོ་། །ཁྲུའི་དོན་ནི་ལུས་ཀི་ཆ་བདུན་ལས་གིས་སོ། །ཞྱེས་སོ། །མདོ་
ཕི་མའི་དོན་ནི་རང་གི་ལུས་ཀི་སི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་ལ་དུམ་བུ་བདུན་དུ་བས་པའི་ཆ་
གིས་ 
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༼༤༤༧༽ 
ནི་ཁྲུ་ཡིན་ནོ། །གཞུང་འདིར། ཤམ་ཐབས་བགོས་པའི་སྟྱེང་དུ་སྐྱེ་རགས་ཅིང་ངོ་། །ཞྱེས་དང་། ཤམ་
ཐབས་མ་བཅིང་པར་གོང་དུ་འཇུག་པར་མི་བའོ། །ཁིས་ཅིག་གི་ཡང་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་
ཤམ་ཐབས་ནི་ཐང་གོས་ཡིན་པར་སྱེམས་ཏྱེ། ཤམ་ཐབས་ཀི་ཕི་ལ་ཐང་གོས་གོན་པ་ཡིན་ཞིང་། 
དྱེའི་ཚེ་ན་སྐྱེད་རགས་ཀིས་ཐང་གོས་བཅིང་བ་ལས་འོས་མྱེད་དོ། །སོ་ཐར་གི་མདོར། ཤམ་ཐབས་
ལ་ནི་རྣམ་བདུན་དང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་ཐང་གོས་ལ་ཤམ་ཐབས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་
དྱེ་གོན་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་ཞིང་། སྟོད་གཡོགས་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་ཞྱེས་པས་བླ་གོས་བགོ་
བ་བསྟན་པས་སོ། །གཞན་དུ་ན་ཐང་གོས་བགོ་ཚུལ་གི་བསླབ་བ་དྱེར་མ་བསྟན་པར་འགྱུར་
རོ། །ཤམ་ཐབས་སོགས་ནི་ཀུན་མཁྱྱེན་རོང་སྟོན་ཆྱེན་པོས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏྱེ། ཤམ་ཐབས་ནི་
ིན་པར་གོན་པའོ། །ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན་ནི་མཚན་མོ་རྔུལ་གཟན་གི་སྟྱེང་དུ་གོན་པའོ། །རྔུལ་
གཟན་ནི་ིན་མོ་ཤ་ལ་གོན་པའོ། །རྔུལ་གཟན་གི་གཟན་ནི་མཚན་མོ་ཤ་ལ་གོན་པའོ། །རྣམ་འབྱེད་
ཀི་འགྱེལ་པ་ལས། རྔུལ་གཟན་གི་གཟན་ནི་སྟོད་ཤག་དང་། སྟོད་ཤག་གི་ཐྱེབ་ཅྱེས་བཤད་དོ། །དགྱེ་
སློང་གཡན་པའི་ནད་ཅན་ཆོས་གོས་ལ་གོས་པའི་རྣག་ཁག་ལ་སྦྲང་མ་འདུས་བ་ཞིག་བསོད་སོམས་
ལ་ཞུགས་པས་གཡན་པ་བགབ་པ་གནང་ངོ་། །གཞན་གི་གནས་མལ་ཆུད་ཟོས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་
འདིང་བ་གནང་ངོ་། །ས་ག་མའི་ཀུན་དགའ་རྭ་བར་དགྱེ་སློང་གཅིག་གིས་གཅྱེར་བུར་ཁྲུས་བས་པས་ 
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༼༤༤༨༽ 
དྱེའི་ལུས་བགབ་པའི་ཕིར་རས་ཆྱེན་གནང་ངོ་། །སྐྲ་བྲག་པའི་དུས་སུ་སྐྲས་གོས་ཆུད་གཟོས་པས་སྐྲ་
བཟྱེད་དང་། གདོང་དང་ལག་པའི་དི་མ་ཕི་བའི་དོན་དུ་ནི་གདོང་དང་ལག་པ་ཕི་བའི་གོས་གནང་
ངོ་། །མདོ་རྩ་བར་ལག་ཕིས་མ་བགངས་པར་རྣག་གཟན་བགངས། བཅུ་གསུམ་པོ་འདི་དག་ནི་གོས་
ཀི་དབྱེ་བར་འདོད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པ་འདི་དག་ནི་རང་ལུགས་སུ་བཟུང་བར་བའོ། །གཞུང་འདིར་
ནི་གཡན་པ་བགབ་པ་དང་ལན་པས་བཅང་བར་བའོ། །ཞྱེས་པས་གཡན་པ་བགབ་པ་བསྟན། གདོང་
ཕིས་བཅང་བར་བའོ། །ལུས་འཛག་པས་རྣག་གཟན་ནོ། །དྱེ་ཆོས་གོས་ཀི་ནང་དུ་བགོའ།ོ །ཞྱེས་པས་
དྱེ་གིས་བསྟན། དང་པོ་ནི། གདོང་གི་དི་མ་ཕི་བའི་གོས་ཁྲུ་གང་གྲུ་བཞི་པའོ། །རྣག་གཟན་ནི་ལུས་
ལས་རྣག་དང་ཁག་འཛག་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་ཆོས་གོས་ཀི་ནང་དུ་ཤ་ལ་བགོ་བའི་གོས་ཇི་ཙམ་དགོས་
པ་གནང་བ་དྱེ་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་སློང་ཆོས་གོས་གོན་བཞིན་དུ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་མི་འབྲྱེག་གོ །སྐྲ་བཟད་
བཅང་བར་བའོ། །ཞྱེས་པས་སྐྲ་བཟྱེད་བསྟན། ངོ་བོ་ནི་སྐྲ་བྲྱེག་པའི་ཚེ་ཆོས་གོས་བསྲུང་བའི་དོན་དུ་
སྟོད་དུ་གོན་པར་བ་བ་ཞྱེང་དུ་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་གིས་སིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་པ་ཡིན་ཏྱེ། ས་ག་ལྷས་ཚད་དྱེ་
ལྟར་དུ་བཤད་དོ། །གནས་མལ་སབས་པའི་ཕིར་གདིང་བ་ནི་གཞུང་དུ། གདིང་བ་བཅང་བར་
བའོ། །དྱེ་ནི་འཐུག་ན་ཚིག་རང་ངོ་། །སྱེང་པ་ནི་ྱེས་རིམ་མོ། །ཁ་ཁ་བོ་མི་རུང་ངོ་། དྱེ་ལ་གྱེགས་
བུའི་འཕོ་བའོ། །འོག་རོལ་གི་གསུམ་ཆའི་དང་པོར་རོ། གྱེགས་བུ་གཅིག་པ་བིན་གིས་བརླབས་ 
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༼༤༤༩༽ 
པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། དོན་ནི་གདིང་བའི་རྒྱུ་འཐུག་པ་ཡིན་ན་ཆིག་རང་དང་། སབ་ན་
འཐུག་པོར་བ་བའི་ཕིར་ིས་རིམ་བ། ཁ་དོག་ཁ་བོ་སྣ་ཚོགས་པ་མངོན་པར་བཀྲ་བ་མི་རུང་ཞིང་། 
ཆོས་གོས་བཞིན་དུ་གྱེགས་བུའི་འཕོ་མཐའ་ལག་གི་ནང་དུ་བ། མཚམས་ནི་དབུས་དང་མཐའ་མ་
ཡིན་པར་རྐང་པ་བཞོག་སའི་འོག་རོལ་གི་གསུམ་ཆ་གསུམ་གིས་ཀི་མཚམས་སུ་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་
ལྟར་བས་ན་གྱེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གིས་པའི་ཐ་སད་འབྱུང་ངོ་། །མཐའ་སྐོར་གི་ནང་དུ་གྲྭ་མྱེད་པའི་
གྱེགས་བུ་གཅིག་པ་ལ་བིན་བརླབས་མི་ཆགས་པས་གདིང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གདིང་བ་དང་ཁྲུས་རས་
ཀི་ཚད་ནི་སྔར་ལྟུང་བྱེད་དུ་བཤད་ཟིན་པ་དྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །དབར་གི་རས་ཆྱེན་ནི། གཞུང་དུ། 
སྒྲྱེན་མོར་ཁྲུས་མི་བའོ། །ཞྱེས་པ་ནས། ཁྲུས་རས་བཅང་བར་བའོ། །ཞྱེས་པའི་བར་གིས་བསྟན། 
ལུང་རིགས་གཏྱེར་མཛོད་ལས། དབར་གི་རས་ཆྱེན་དབར་ཆར་ཆུ་སབས་པའི་ར་དུ་གོན་པར་བ་བ་
ཡིན་ཞིང་། ཞྱེས་དང་འདུལ་འཛིན་གགས་རྒྱལ་གིས་ཀང་དྱེ་དང་། འད་བར་གསུངས་པ་ནི་སྔར་ནས་
འཇིག་རྟྱེན་གི་གགས་ཚོད་ཐུགས་ལ་འཇགས་པ་དྱེ་སོ་མ་སྔ་བཙན་དུ་སོང་བ་ཡིན་གིས། དོན་ལ་
འདི་ནི་ཁྲུས་རས་ཡིན་པ་འདིའི་གྱེང་གཞི་དང་བསྟུན་ནས་ཤྱེས་ཤིང་། ས་ག་ལྷས་ཀང་། ཁྲུས་དོན་
ལུས་རབ་ས་བའི་ཕིར། །དབར་གོས་རས་ཆྱེན་བཅང་བར་བ། །ཞྱེས་སོ། དགྱེ་སློང་མ་ལ་ཆུ་གོས་མི་
འཆང་བ་ལྟུང་བྱེད་དུ་གསུངས་པའི་ཆུ་གོས་ཀང་ཁྲུས་ཀི་ཚེ་ལུས་ས་བའི་ཁྲུས་རས་འདི་ཡིན་པ་རྒྱ་
ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་གསལ་ 
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༼༤༥༠༽ 
ཤིང་། དགྱེ་སློང་མ་ལ་དབར་གི་གོས་རས་ཆྱེན་གི་ཐ་སད་མ་གནང་ཡང་དོན་ནི་ཆུ་གོས་འདི་ཡིན་ཏྱེ། 
གཞུང་དུ། དྱེ་གིས་བཅང་བར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཅིག་ནི་ཆུ་གོས་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་སྱེ་
གབ་ཡིན་ནོ། །སིད་ཚལ་བས་རྣག་གཟན་དང་། ལག་ཕིས་ཅིག་པ་ཡིན་གསུངས་པ་ནི་མདོ་རྩ་དང་། 
ཚིག་ལྱེ་གིས་མཐའ་ཅིག་ཏུ་མཐུན་དགོས་པ་གཞིར་བཞག་མཛད་ཀང་དྱེའི་ངྱེས་པ་མྱེད་པས། 
བཤད་ཚུལ་ཐ་དད་པར་བས་ན་ལྱེགས་སོ། །སྣམ་སྦྱར་སོགས་གསུམ་པོ་དྱེ་བིན་བརླབས་མ་བས་
པར་ནམ་ཡང་མི་བཞག་ཅིང་། བིན་བརླབས་བས་པ་དྱེ་དང་རང་ིད་ཞག་ཏུ་འབྲལ་བར་མི་བ་སྟྱེ། ཇི་
སྐད་དུ། དྱེ་གཞག་སྟྱེ་ས་རྱེང་འཆར་བ་འདའ་བ་མི་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེས་ན་འབྲལ་བའི་ྱེས་པ་མི་
འབྱུང་བའི་ཕིར་རང་ལ་ཆོས་གོས་མྱེད་ན་གཞན་གི་གཡན་པོ་དང་། དྱེ་མ་འབོར་ན་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་
ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་དང་། མ་དས་པ་ལ་ཡང་བིན་རླབས་ཆགས་པས་དྱེ་དག་བིན་རླབས་བས་པ་བཅང་
བས་ཆོས་གོས་དང་འབྲལ་བའི་ྱེས་པ་ཁྱེགས་སོ། །གཞུང་འདིར་ཆོས་གོས་གནང་བ་དྱེ་ིད་དུ་བིན་
གིས་བརླབ་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པས་ཤམ་ཐབས་དང་ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན་སོགས་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་
ལྷག་མ་རྣམས་ཆོས་གོས་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན་ཆོས་གོས་བཅུ་གསུམ་དུ་ཐལ་བས་དགྱེ་སློང་ལ་
ཆོས་གོས་གསུམ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་ལ་ལྔར་བཤད་པ་དང་འགལ། མ་ཡིན་ན་འདིང་བ་མ་ཡིན་པ་
གཞན་རྣམས་ལ་བིན་རླབས་བ་བར་བཤད་པའི་ཁུངས་ཇི་ལྟར་ཡོད་བརྟག་པར་བའོ། །གོང་དུ་དྱེ་
དག་ལ་བིན་གིས་རླབས་པ་ནི་མཁས་པ་ 
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༼༤༥༡༽ 
དག་གི་བཞྱེད་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བས་པའོ། །གིས་པ་མཁོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་དབྱེ་བ་ནི། གཞུང་དུ། ཡོ་
བད་ཀི་གོས་ཀང་ངོ་། །དྱེ་ནི་དཀར་པོ་ིད་དང་། ཁ་ཚར་དང་། བུན་ཚར་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ྱེས་
པ་མྱེད་དོ། །དགྱེ་འདུན་གི་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པས་བསྟན། མཚན་གཞི་ནི་སྔར་བཤད་པ་དྱེ་རྣམས་དང་། 
གཞན་ཡང་ཚད་པ་ལས་སོབ་པའི་སིལ་ཡབ་དང་། །སྦྲང་མའི་གནོད་པ་ལས་སོབས་པའི་སྦྲང་ཡབ་
དང་། ཡང་སྦྲང་སབ་དང་། ཆོས་གོས་ཆུད་མི་ཟ་བའི་སྣོད་ཀི་གཏུར་བུ་དང་། །འབབ་ཆུ་དཀོན་པའི་
ཡུལ་དུ་དགོས་པའི་དཔང་ཐག་སོགས་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱེད་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་དུ། སིལ་ཡབ་བཅང་བར་
བའོ། །ཞྱེས་དང་། སྦྲང་ཡབ་བཅང་བར་བའོ། །ཞྱེས་དང་། སྦྲང་སབ་ཀང་ངོ་། །ཤིང་བུའི་སྟྱེང་དུ་གོས་
ཀིས་གཡོགས་པའོ་ཞྱེས་དང་། གཏུར་བུའི་གོས་དག་བསྐུར་ན་བཟང་ངོ་། །ཞྱེས་དང་། དཔང་ཐག་
བཅང་བར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། སིལ་ཡབ་སོགས་ཞྱེན་ཆགས་ཆྱེར་མི་སྱེ་བའི་རིགས་ལ་ནི་བིན་རླབ་མ་
བས་ཀང་ཆོག་གོ །གསུམ་པ་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་ཀི་དབྱེ་བ་ནི། གཞན་དུ་མ་ཡང་རུང་བར་བས་ཏྱེ་
བཅང་བར་བའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། དྱེའི་དོན་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། མཁན་པོ་དང་། སློབ་དཔོན་
སོགས་སམ། གཞན་ཁྱིམ་པ་ྱེ་དུ་དང་། དགྱེ་བསྱེན་ཞལ་ལྟ་བ་ལ་ཡིད་གཏད་པའི་ཆོ་གས་རུང་བར་
བས་ཏྱེ་བཅང་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་གཏད་པའི་ཡུལ་ནི། ཤྱེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་དང་། 
བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་མི་བ་ཞིང་། ཡུལ་དྱེའི་ཡང་མདུན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མི་བ་བར་ལོག་ཏུ་
གཞན་ཞིག་གི་མདུན་དུ་དྱེ་ལ་དགོངས་གསོལ་བརོད་ནས། མཁན་པོ་སོགས་ཇི་ལྟར་ 
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༼༤༥༢༽ 
རིགས་པ་ལ་ཡིད་གཏད་པའི་བསྔགས་ཚིག་བརོད་ནས། །ཡིད་གཏད་པའི་ཡུལ་དྱེའི་ཡིན་པར་
བསམ་ནས་བཅང་སྟྱེ་ཞྱེན་ཆགས་མི་སྱེ་བའི་ཆྱེད་ཡིན་ནོ། །ཆོས་གོས་སོགས་ཀི་བིན་རླབས་འདི་
དག་རང་གཅིག་པོས་ཀང་འགྲུབ་པར་བཤད་པས་དྱེའི་ཚེ་དགོངས་གསོལ་མི་དགོས་སོ། །འཚོ་བའི་
ཡོ་བད་སོགས་ཀི་བིན་རླབས་དུས་ནམ་གི་ཚེ་འཇིག་ན། འཆང་བ་པོའ་ིརྟྱེན་དང་ཡོ་བད་ཀི་དངོས་
པོ། མས་པ་ན་འཇིག ཡོ་བད་གཞན་གིས་ཕོགས་པ་དང་། རང་གིས་གཞན་ལ་བིན་པ་དང་། དྱེའི་
བིན་རླབས་བསྔགས་ཚིག་གིས་ཡོ་བད་གཞན་ལ་ཕྱུང་བ་ན་འཇིག་ཅིང་། ལྷག་པོའ་ིཡོ་བད་ལ་དྱེ་
དག་གིས་སྟྱེང་དུ་ཡིད་གཏད་བ་བའི་ཡུལ་དྱེ་ཤི་ནས་དྱེ་རང་གིས་ཤྱེས་ན་འཇིག་གོ །གཞན་ལ་ཡིད་
གཏད་བས་ཀང་ཡོ་བད་ཀི་བདག་པོ་ནི་རུང་བར་བྱེད་པ་པོ་རང་ིད་ཡིན་ཞིང་། རུང་བར་བ་བའི་
ཡུལ་དྱེ་མ་ཡིན་པས། རང་གི་གཞན་ལ་བིན་པ་སོགས་ཅི་བདྱེར་བས་པས་ཆོག་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། འདི་
ལ་རུང་བར་བྱེད་པ་བདག་པོ་ིད་དོ། །ཅྱེས་སོ། ལྔ་པ་གོས་ལ་ལོངས་སོད་པའི་ཚུལ་ནི། ཐོག་མར་
གོས་ཀི་རྱེད་པ་འགོ་བ་ན། དགྱེ་ཚུལ་དང་དགྱེ་ཚུལ་མར་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལས་གསུམ་ཆ་དབྲི་
བས་གསུམ་གིས་ཐོབ། དགྱེ་ཚུལ་བསྱེན་པར་རོགས་བར་འདོད་པ་དང་། དགྱེ་སློབ་མ་ལ་ནི་བསྱེན་
པར་རོགས་པ་དང་། རྱེད་པ་མམ་པོར་ཐོབ། ཟས་ཀི་རྱེད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་མམ་པ་ིད་ཡིན་
ཞིང་། དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་སློང་མའི་གོས་ཀི་རྱེད་པའི་སྐལ་བ་ནི་གང་ཟག་གངས་མང་ཉུང་ལས་བགོ་
བར་བ་བ་ཡིན་གིས། དགྱེ་འདུན་གི་གངས་ལས་ཕྱེད་དུ་བགོ་བ་ནི་མྱེད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དགྱེ་ཚུལ་
དང་དགྱེ་ཚུལ་མ་དག་ནི་རྱེད་པ་ལས་གསུམ་ཆ་དབྲི་བ་ིད་དོ། ། 
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༼༤༥༣༽ 
ཟས་ལ་ནི་མམ་པ་ིད་དོ། །བསྱེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པ་དང་། དགྱེ་སློབ་མ་དག་ཀང་
ངོ་། །དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་སྐལ་བ་བགོ་བ་ནི། གང་ཟག་ལས་ཡིན་གིས། དགྱེ་འདུན་
ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། འདིར་ནམ་བསོད་ཆྱེན་པོས། གོས་ཀི་རྱེད་པ་ཡིན་ལ་གོས་མ་ཡིན་པ་
ནི། གོས་ཀི་རིན་དུ་གྱུར་པའི་རིན་པོ་ཆྱེ་ལྟ་བུའོ། །གོས་ཡིན་ལ་གོས་རྱེད་མ་ཡིན་པ་ནི་ཟས་ཀི་དོན་
དུ་ཕུལ་བའི་རས་ཡུག་ལྟ་བུའོ། །ཞྱེས་བཤད་པ་ནི་ལྱེགས་ཏྱེ། གོས་ཀི་རིན་གི་རྱེད་པ་ལ་གོས་ཀི་
རྱེད་པ་ཞྱེས་བར་གི་ཚིག་མི་མངོན་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཟས་ཀི་རྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཟས་མ་ཡིན་པ་
ཡང་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། ཟས་ཀི་དོན་དུ་ཕུལ་བའི་རས་ཡུག་སོགས་ནི་དྱེ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་བཤད་པའི་
གོས་རྣམས་ལ་ལོངས་སོད་པ་པོ་ནི་གཞུང་འདིར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་
བ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་པ་ལ་ནི་གོས་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་བ་དང་། ཟས་རོ་བརྒྱ་བ་དང་། ཁང་པ་བརྩྱེགས་
པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཡང་འོས་སོ། །དགྱེ་འདུན་གི་རས་ཀང་ངོ་། སོ་སོ་སྱེ་བོ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཚུལ་ཁིམས་
འཆལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ངྱེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པའི་
ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་པས་ནི་གོས་ཀར་ཤ་པ་ཎི་འབུམ་རི་བ་སོགས་དང་། དག་བཅོམ་པ་མན་ཆད་
ཀི་དགྱེ་འདུན་གི་རས་ཀང་ལོངས་སད་པར་འོས་ལ། གལ་ཏྱེ་འཕགས་པ་ལ་དྱེ་ལྟར་ཡིན་མོད། སམ་
ན། དྱེར་མ་ཟད་སོ་སོ་སྱེ་བོ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་པ་ལ་ཡང་དྱེ་དག་ལོངས་སད་དུ་འོས་པར་གནང་
ཞིང་། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པས་ནི་ནམ་ཡང་ལོངས་སད་པར་མི་བ་སྟྱེ། ས་ག་ལྷས། ཁིམས་འཆལ་
རྣམས་ཀིས་ནམ་ཡང་ནི། ། 
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༼༤༥༤༽ 
གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ྱེར་སོད་བཀག །ཅྱེས་སོ། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་དང་ལན་ཡང་ཐོས་
བསམ་སོམ་པ་གང་ཡང་མི་ནུས་པ་དང་། གཞི་གསུམ་ལ་སོགས་པས་བསླབ་པ་གོང་འཕྱེལ་དུ་
བསྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ལྱེ་ལོ་ཅན་ལ་ནི་གཞན་ལས་རྱེད་པ་བསླང་པ་དང་། ྱེ་བར་སོད་པ་ཀུན་བུ་ལོན་
དུ་འགྱུར་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལྱེ་ལོ་ཅན་ལ་ནི་བསླང་བ་དང་། །ྱེ་བར་སད་པ་བུ་ལོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་
དང་། དྱེའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ཚེ་རབས་གཞན་ལ་སྦྱིན་བདག་དྱེ་ལ་དཔའ་འཇལ་པའམ། དྱེའི་
བྲན་གཡོག་དང་། ཕྱུགས་ལ་སོགས་པར་སྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་སོ། མདོར་ན་དགྱེ་སློང་གིས་
གོས་བཟང་པོ་མ་རྱེད་ན་དྱེ་ཚེགས་ཆྱེན་པོས་བསྒྲུབ་པ་ནི་འདོད་པ་བསོད་སོམས་ཀི་མཐའ་ཡིན་
པས། དྱེ་སྤང་ནས་གོས་ངན་པ་ཕག་དར་ཁོད་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཀང་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལྱེགས་པར་
བསླབ་དགོས། དཀའ་ཚེགས་ཀི་བསྒྲུབ་མ་དགོས་པར་ལྷག་པར་རྱེད་ན་དར་རམ་རྱེས་ཡུག་ཆྱེན་
ནམ། བྱེའུ་རས་སམ། ཞྱེས་པ་ནས། ི་འོག་གི་གོས་སམ་གཞན་ཡང་རུང་བ་གང་དགྱེ་འདུན་ནམ་
གང་ཟག་ལས་རྱེད་ན་དྱེ་ཡང་ཁྱྱེད་ཀིས་ལོངས་ལ་ཚོད་ཟིན་པར་གིས་ཤིག ཅྱེས་གདམ་པ་ལྟར། རང་
ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྩོན་འགྲུས་གིས་ཀ་དང་ལན་པས་དྱེ་དག་ལ་ཚོད་ཟིན་པར་བས་ལ་མ་ཆགས་
མ་ཞྱེན་པའི་ངང་ནས་ལོངས་སད་པར་བའོ། །རྩོལ་མྱེད་དུ་རྱེད་ཀང་ལོངས་མི་སོད་ན་ངལ་ཞིང་དུབ་
པའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །གཞུང་འདིར། གོས་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་བ་དང་། ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པས་ནི་
གོས་དང་། ཟས་དང་གནས་མལ་གསུམ་ཀ་ལ་ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་མཐའ་སྤོང་བ་བསྟན་པར་ཤྱེས་པར་
བའོ།  
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༼༤༥༥༽ 
།གཞུང་འདིར་མི་སློབ་པ་མན་ཆད་ཀིའོ། །ཞྱེས་སོགས་དང་། ས་ག་ལྷས། མི་སློབ་པ་ནི་བདག་པོར་
སོད། །ཅྱེས་སོགས་གསུངས་པ། སིད་ཚལ་བས་བརོད་དོན་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་ནས་འཆད་པར་བཞྱེད་
ཀང་། བརོད་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནི་མི་ཅིག་སྟྱེ། གཞུང་སོ་སོར་དཔད་པས་གསལ་ལོ། །འོན་ཀང་
ཕན་ཚུན་ཕོགས་མཐུན་པར་སྦྱར་ནས་བཤད་ན་སོན་མྱེད་ཅིང་ཅིག་གིས་ཅིག་གསལ་བར་བས་
སོ། །པན་ཆྱེན་གིས། གོས་ཀི་ནང་ན་ཕག་དར་ཁོད་ནི་རུང་བ་རྱེད་ཀང་སླ་བ་སྟྱེ། ཞྱེས་པ་ནི་སྦྱངས་
པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སློབ་ནུས་པའི་དགྱེ་སློང་རྣམས་ལ་གསུངས་ཤིང་སིར་གཏད་པ་ཡིན་ལ། འཚོ་བའི་
ཡོ་བད་བཅུ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལྷག་པར་རྱེད་ན་དར་རམ། རས་ཡུག་ཆྱེན་ནམ། ཞྱེས་
སོགས་གདམས་པ་ནི་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སློབ་མི་ནུས་པའི་དགྱེ་སློང་རྣམས་ལ་དམིགས་
བསལ་དུ་གནང་བ་ཡིན། ཞྱེས་བཤད་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཕག་དར་ཁོད་ནི་སྦྱངས་པའི་ཡོན་
ཏན་ལ་སློབ་བམ་མི་སློབ་ཀང་རུང་། དགྱེ་སློང་མཐའ་དག་ལ་འདོད་པ་བསོད་སོམས་ཀི་མཐའ་སྤོང་
བའི་ཕིར་དུ་གནང་སྟྱེ། གང་བྱུང་ཙམ་གི་ཆོག་ཤྱེས་ན། ཐོས་སོགས་ཀི་བར་ཆད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་
དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྷག་པར་རྱེད་ན་དར་རམ། ཞྱེས་སོགས་ནི་རྩོལ་མྱེད་དུ་རྱེད་ན་ལོངས་སད་
པས་ཆོག་གོ །ཅྱེས་ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་མཐའ་སྤོང་བ་བསྟན་པས་དམིགས་བསལ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟ་
བུའི་སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ནི་ཁྱབ་ཆྱེ་ཆུང་གོ་ལོག་པར་འགྱུར་ཏྱེ། སིར་བཏང་ཁྱབ་ཆྱེ་བ་
དགོས་པ་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སློབ་པའི་དགྱེ་སློང་ཉུང་ཤས་དང་། དམིགས་བསལ་ཁྱབ་ཆུང་
བས་ཆོག་པ་དགྱེ་སློང་ཕལ་ཆྱེར་ལ་སྦྱར་བར་གནང་བས། དྱེང་སང་ 



456   མཁན་ཆྱེན་ངག་ཆོས། 

༼༤༥༦༽ 
གི་མདོ་སྔགས་ཀི་ཕག་ལྱེན་པ་དག་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ། དྱེ་བས་སིར་བཏང་དང་། དམིགས་
བསལ་མཚན་ིད་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཆོ་ག་བཙན་པོ་དག་ཡོད་ན་བག་ཡངས་སུ་བ་བ་ལ་བརྟྱེན་པར་
མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། སིར་བཏང་སྒྲུབ་ནུས་ན་ཐམས་ཅད་གི་དྱེ་ཁོ་ན་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་
བ་བ་ནི་སིར་བཏང་དང་ཅི་སྟྱེ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་ན་བག་ཡངས་ལ་
བརྟྱེན་པ་ནི་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཀོ་ལྤགས་ཀི་གཞི་ལ་གསུམ་སྟྱེ། འཆིལ་ལྷམ་གནང་
བ། དོམ་ལྤགས་གནང་བ། ཀོ་ལྤགས་ཀི་མལ་སྟན་གནང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་གང་དུ་གནང་ན་རྒྱ་
གར་རོ་རྱེ་གདན་ནས་ཤར་ཕོགས་སུ་ལི་ཁ་ར་ཤིང་འཕྱེལ་དང་། ལྷོར་ཆུ་ཀླུང་འདམ་བུ་ཅན་དང་། 
ནུབ་ཏུ་བྲམ་ཟྱེའི་གོང་ཀ་བ་དང་། ྱེ་བའི་ཀ་བ་གིས་དང་། བང་དུ་ཨུ་ཤི་རིའི་རི་སྟྱེ་རི་བོ་མུན་པ་
ཅན་གི་བར་རྣམས་ལ་དཔག་ཚད་དྲུག་ཅུ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པས་དྱེ་དག་གི་ནང་དུ་ཆུད་པ་ནི་ས་རྩིས་ཀི་
ཡུལ་དབུས་དང་། ཕི་རོལ་ནི་མཐའ་འཁོབ་ཡིན་པས་ས་ཚིགས་ཀི་མཐའ་འཁོབ་ནི་གང་ཞིང་ས་རྩུབ་
པས་རྐང་པ་ཆུད་མི་ཟ་བར་བ་བའི་ཕིར་འཆིལ་ལྷམ་གནང་ལ། དམིགས་བསལ་ལ་ཡུལ་དབུས་སུ་
ཡང་ཁི་ལ་སོགས་པའི་གནས་མལ་ཆུད་མི་ཟ་བའི་ཕིར་སྐབས་འགའ་རྱེར་འཆིལ་ལྷམ་གནང་སྟྱེ། ཇི་
སྐད་དུ། ཡུལ་དབུས་ཀི་མཚམས་སོ། །ཤར་དུ་ལི་ཁར་ཤིང་འཕྱེལ་གི། ཞྱེས་པ་ནས། མཐའ་འཁོབ་
ཏུ་འཆིལ་ལྷམ་དག་བཅང་བར་བའོ། །གནས་མལ་བསང་བའི་ཕིར་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་སོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་
བཅང་ན་གཙོ་བོར་མཐིལ་ཆིག་རིམ་ཅན་གནང་ཞིང་། ཁ་དོག་ཁ་བོ་ 
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༼༤༥༧༽ 
དང་། དབིབས་ལུག་རུ་ལྟ་བུར་གྱེར་མ་མཐོ་དམན་དུ་བས་པ་སོགས་དང་། རྒྱན་གསྱེར་དངུལ་
གིས་སྤྲས་པ་དང་། སྒྲ་ཐིག་ཐིག་དང་། ཁོག་ཁོག་དང་། ཏུག་ཏུག་ཟྱེར་བ་ལ་སོགས་པ་མི་བཅང་
ངོ་། །སྣ་དང་རྟིང་པའི་སྦུབས་ཅན་ཡང་གནང་ཞིང་། ཡུལ་གང་དུ་ཆབ་རོམ་སྟྱེ་འཁྱ་ཕག་འབྱུང་བའི་
སར་ཞྭ་དང་། ལྷམ་སྒྲོ་གུ་ཅན་ཡང་བཅང་བར་བ་བར་བཤད་དོ། །སྟོན་པ་དང་། མཁན་པོ་དང་། སློབ་
དཔོན་ལ་སོགས་པའི་དྲུང་དུ་འཆིལ་ལྷམ་བསོ་བར་མི་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བླ་མའི་དྲུང་དུ་འཆིལ་ལྷམ་
བགོ་བ་བརྟྱེན་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་སོ། ནམ་ཟ་བཏུང་བྱེད་པ་ན་འཆིལ་ལྷམ་ཕུད་པར་བ་སྟྱེ། གཞུང་
དུ། འཆིལ་ལྷམ་དང་བཅས་བཞིན་དུ་ཟ་བར་མི་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །གིས་པ་དོམ་ལྤགས་གནང་བ་ནི། 
ཇི་སྐད་དུ། མིག་ལ་ཕན་པར་བ་བའི་ཕིར་དོམ་ལྤགས་བཅང་བར་བའོ། །རྐང་པའི་གནས་སུ་གདིང་
བར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས། དོམ་ལྤགས་དྱེ་སྟན་ལ་འདིང་ཞིང་རྐང་པའི་འོག་དང་། ལྷམ་གི་ནང་
ལ་སོགས་པར་ཡང་གཞུག་པར་བའོ། །དོམ་ལྤགས་དྱེ་མཆིལ་ལྷམ་དག་ཏུ་ཡང་བགོ་བར་བ་སྟྱེ། 
མིག་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་རོ། །རླུང་ལ་ཡང་ཕན་པས་དོམ་ལྤགས་ལ་འདུག་པ་དང་ལ་པ་ཡང་བ། 
གཞང་འབྲུམ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་རྐང་པའི་གནས་སུ་གདིང་བ་ལ་སོགས་པ་བས་པས་ཕན་
ནོ། །གསུམ་པ་ཀོ་ལྤགས་ཀི་མལ་སྟན་གནང་བ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཨཤྨ་པ་རན་ཏ་དག་ཏུ་ནི་ཀོ་ལྤགས་
མི་བཅང་པར་མི་བའོ། །སྱེངྱེ་ལ་སོགས་པའི་མི་བཅང་ངོ་། །ཞྱེས་པས་བསྟན་དོན་ནི་ཇི་སྐད་སྨྲས་
པའི་ཡུལ་དྱེར་ནི་ཀོ་ལྤགས་སི་དགའ་མགུར་འཆང་དུ་གནང་བས།  
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༼༤༥༨༽ 
དྱེས་མལ་སྟན་བྱེད་པར་གནང་ངོ་། །ཇི་སྐད་དུ། ཁྱིམ་གཞན་དུ་གཞན་མྱེད་ན་ཀོ་ལྤགས་ལ་འདུག་
པར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། སྱེངྱེ་དང་སྟག་ལ་སོགས་པ་ནས་གང་པོ་ཆྱེ་ཕལ་པ་ལ་སོགས་པའི་བར་གི་ཀོ་
ལྤགས་ནི་བཅང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པས། ལུག་དང་དོམ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་ཀོ་ལྤགས་བཅང་བར་
བ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེང་སང་བཙུན་པར་རློམ་པ་ཁ་ཅིག ལུག་གི་ཀོ་ལྤགས་ལ་སོགས་པ་མི་གོན་ཞིང་
ཀུན་དུ་ལྷམ་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པ་ནི་འདུལ་བ་མ་མཐོང་བཞིན་དུ་གཞན་གི་ངོར་མཚར་མཚར་གི་
མཛེས་ཆོས་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་སན་གི་གཞི་ནི། ཇི་སྐད་དུ། སན་བསྟྱེན་པར་བའོ། །ཞྱེས་པས་
མཚམས་སྦྱར་ནས་དྱེ་ལ་དབྱེ་ན་བཞིར་ཡོད་དོ། །ཅྱེས་པ་ནི། དྱེ་ནི་རྣམ་པར་བཞིའོ། །དུས་སུ་རུང་
བ་དང་། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་། ཞག་བདུན་པ་དང་། འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་ིད་དོ། །ཞྱེས་
པས་བསྟན། འདི་འཆད་པ་ལ་ལྔ་སྟྱེ། ངོ་བོ་སིར་བསྟན་པ། དབྱེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པ། སན་ཕི་མ་
གསུམ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ལོངས་སོད་ཚུལ། དུས་རུང་གི་ཁམས་ཟས་ལ་ལོངས་སོད་པའི་
ཚུལ། དམིགས་བསལ་དང་འཕོས་དོན་གི་བསླབ་བ་འགའ་ཞིག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་པ་
ཁམས་པའི་ལུས་འཚོ་བའི་རྟྱེན་དུ་གྱུར་པའི་ཁམས་ཟས་གང་ཞིག དི་རོ་རྱེག་བའི་སྱེ་མཆྱེད་གསུམ་
པོ་གང་རུང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་དྱེ་སན་སིའི་ངོ་བོ་ཡིན་ཏྱེ། མཛོད་ལས། ཁམས་ཀི་ཟས་ནི་འདོད་པ་
ན། སྱེ་མཆྱེད་གསུམ་གི་བདག་ིད་དོ། །ཅྱེས་སོ། །དྱེ་ལ་ནང་སྱེལ་གི་ཕྱེ་ན་འདུལ་བའི་སྐབས་
འདིར་བཞིར་བཤད་པ་ལས། དང་པོ་དུས་རུང་གི་སན་གི་མཚན་ིད་ནི། བཅས་ 
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༼༤༥༩༽ 
ལན་རབ་བྱུང་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་གི་རང་གིང་གི་ས་རྱེང་ཤར་ནས་གུང་ཚིགས་མ་ཡོལ་ཚུན་གི་དུས་
སྐབས་ཅི་བདྱེ་བར་ལོངས་སད་པར་བ་བའི་ཁམས་ཟས་དྱེ་ཡིན་ནོ། །པཎ་ཆྱེན་གིས། དགྱེ་སློང་ལ་
རུང་བའི་སན་གང་ཞིག དུས་ཀི་ཁྱད་པར་གུང་ཚིགས་ལས་འདས་པར་ལོངས་སད་ན་དུས་མ་ཡིན་
པར་ཟས་ཟ་བའི་ྱེས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་དུས་རུང་གི་སན་གི་མཚན་ིད་ཡིན་གསུངས་པ་
མི་འཐད་དྱེ། དགྱེ་སློང་མ་དང་། དགྱེ་སློབ་མ་སོགས་རབ་བྱུང་གཞན་བཞི་པོ་དྱེ་དང་དྱེའི་གུང་
ཚིགས་ཀི་ཁམས་ཟས་ཆོས་ཅན། མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དང་པོ་དྱེར་ཐལ། དུས་རུང་གི་སན་ཡིན་པའི་
ཕིར། འདོད་ན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགྱེ་སློང་མ་སོགས་དྱེ་དང་དྱེའི་གུང་ཚིགས་ཀི་སན་ཡིན་པའི་
ཕིར། སིད་ཚལ་བས་བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་རང་གིང་གི་ས་རྱེང་ཤར་ནས་གུང་ཚུན་ཆད་དུ་
ལོངས་སད་དུ་རུང་བ་ཞྱེས་པ་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་སོན་འཕྱེན་ཚུལ་ཤྱེས་པར་བའོ། །རུང་བའི་སན་གི་
དོན་ལ་དགྱེ་སློང་ལ་རུང་བའི་སན་གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། དགྱེ་ཚུལ་གིས་ཀང་སན་བཞི་བསྟྱེན་
པར་སུམ་བརྒྱ་བ་རྩ་འགྱེལ་ལས་གསུངས་པ་གང་ཞིག དགྱེ་ཚུལ་གི་སན་དྱེ་དག་བསྟྱེན་པར་བ་བ་
ཡིན་ན། དགྱེ་ཚུལ་མ་དང་། དགྱེ་སློང་མས་ཀང་སན་དྱེ་དག་བསྟྱེན་པར་བ་བ་ཡིན་དགོས་པའི་
ཕིར། །དུས་རུང་གི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག སྔ་དོའ་ིདུས་ཁོ་ནར་ལོངས་སད་དུ་རུང་བས་ན་དུས་རུང་ཞྱེས་
བའོ། །གསུངས་པ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། རང་གིང་གི་ས་རྱེང་ཤར་ནས་གུང་ཚིགས་ཀི་བར་ལ་དུས་ཀི་
ཆ་དུ་མ་ཡོད་པ་གང་ཞིང་། སྔ་དོའ་ིདུས་ནི་དྱེར་སྐབས་ཀི་དུས་ཀི་ 
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༼༤༦༠༽ 
ཆ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ཡིན་པ་དུས་སོ་བརོད་པ་ལས་གསལ་ལོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་བཅས་
ལན་རབ་བྱུང་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་ལ་གནང་བའི་བཏུང་བའི་ཁྱད་པར་གང་ཞིག ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་
སོགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་གང་རུང་གི་མཐའ་མ་རོགས་ཀི་བར་ལ་དུས་
རུང་དང་དུས་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་དུ་ལོངས་སད་པར་བ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པ་དྱེ་ཐུན་ཚོད་དུ་
རུང་བའི་སན་གི་མཚན་ིད་ཡིན་ནོ། །མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དུ་པཎ་ཆྱེན་གིས། དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ིན་
མཚན་ཀུན་ཏུ་ལོངས་སད་དུ་རུང་བ། ཅྱེས་དང་། སིད་ཚལ་བས། བཅས་ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ཐུན་
ཚོད་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ལོངས་སད་དུ་རུང་བར་གསུངས་པ་ལ་ཡང་
དཔད་པ་བ་བར་ཡོད་དྱེ། དང་པོ་ལ་དགྱེ་སློང་གིས་སྔ་དོ་ཚ་བའི་གོང་དུ་ིན་མོའ་ིཐུན་ཚོད་དུ་རུང་
བའི་བཏུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་བཏུང་བ་ཆོས་ཅན། དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ིན་མཚན་ཀུན་དུ་ལོངས་
སད་དུ་རུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་བ་དྱེའི་ཕིར། འདོད་ན། དྱེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དུས་ཀི་ཁྱད་
པར་ིན་མཚན་གིས་ཀི་ནང་ནས་མཚན་མོ་ལོངས་སད་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ིན་མོའ་ི
ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ལས་ལྷག་པར་ལོངས་སད་དུ་མི་རུང་བའི་བཏུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ིན་མོའ་ི
ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་བིན་གིས་རླབས་པའི་བཏུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་སོད་
དུས་སུ་མཚན་མོའ་ིམཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་བིན་གིས་རླབས་པའི་བཏུང་བས་ཀང་མ་ངྱེས་སོ། །ལུགས་
ཕི་མ་ལ་ཡང་། མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དུ་བཞག་པའི་ལོངས་སད་དུ་རུང་ 
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༼༤༦༡༽ 
བ་དྱེ་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་ཡིན་ནམ་དྱེ་ལས་ལྷག་པར་ལོངས་སད་དུ་རུང་བ་ཡིན། ཕི་མ་
ལྟར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། དང་པོ་ལྟར་ན་དགྱེ་སློང་གིས་སྔ་དོ་བཏུང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེ་ིན་མོའ་ི
མཐའི་གོང་རོལ་དུ་ཆུད་ཟོས་པར་གྱུར་པའི་བཏུང་པ་དྱེས་མ་ངྱེས་ཏྱེ། དྱེ་ིན་མོའ་ིམཐའི་གོང་རོལ་དུ་
ལོངས་སད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། སྔ་དོ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དྱེ་ཕི་དོའ་ིདུས་སུ་གཞན་
གི་ཕོགས་པའམ། མྱེད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་ིན་མོའ་ིཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་ལོངས་
སད་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་མ་ཡིན་པར་མངོན་སུམ་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་མཚན་ིད་ཀི་
ཟུར་དུ་རིགས་གནས་སོས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་རབ་བྱུང་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་
གིས་ཞག་བདུན་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ་བདུན་གི་བར་ལ་དུས་རུང་དང་། དུས་
མིན་ཐམས་ཅད་དུ་ལོངས་སད་དུ་རུང་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སན་དྱེ་ཞག་བདུན་པའི་སན་གི་
མཚན་ིད་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་ཡང་རིགས་གནས་སྦྱར་བའི་རྒྱུ་མཚན་སྔར་ལྟར་ཤྱེས་པར་བའོ། །པཎ་
ཆྱེན་གིས། དགྱེ་སློང་ལ་རུང་བའི་གོང་བུའི་ཟས་གང་ཞིག དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ལོངས་སད་དུ་རུང་བ་
འདིའི་མཚན་ིད་དུ་བཞག་པ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། དགྱེ་སློང་ལ་ཇི་སིད་འཚོའི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རུང་
བའི་ཨ་རུ་ར་གོང་བུའི་རྣམ་པར་གནས་པའི་སན་དྱེ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྱེར་ཐལ། མཚན་ིད་དྱེའི་
ཕིར། ཟུར་དང་པོ་ཆོས་ཅན་གིས་འགྲུབ། གིས་པ་གྲུབ་སྟྱེ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ལོངས་སད་དུ་རུང་
བའི་འཚོ་བཅང་གི་སན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་གི་དུས་
ཐམས་ཅད་དུ་ཤྱེས་ 
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༼༤༦༢༽ 
པ་དྱེ། དུས་རུང་དང་དུས་མིན་ཐམས་ཅད་དུ་ཞྱེས་པ་ཡིན་ནམ། སིར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡིན། དང་
པོ་ལྟར་ན་དྱེའི་དོན་དྱེ་ལྟར་ཡིན་ཆུག་ཀང་། མཚན་ིད་དུ་བཞག་པ་ལ་སོན་སྔར་བརོད་པ་དྱེས་
ཁྱེགས་སོ། །སིར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཞྱེས་པ་ཡིན་ན། ཞག་བདུན་པའི་སན་དྱེ་བིན་གིས་མ་བརླབས་
པ་དང་། བིན་གིས་བརླབས་ཀང་སིར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ལོངས་སད་པར་བ་བ་ཡིན་པར་ཐལ་པས་
ཞག་བདུན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །སིད་ཚལ་བས་བཞག་པའི་མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་འདི་ལ་བཅས་
ལན་དགྱེ་སློང་གིས་ཞྱེས་སྦྱར་བ་དྱེ་ཁྱབ་ཆུང་བ་ཙམ་ལས་སོན་ཆྱེར་མི་འདུག་མོད། འོན་ཀང་
རིགས་གནས་སོས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ལན་འདུའི་ནད་སྱེལ་བ་ལ་གཙོ་བོར་གནང་བའི་
སན་གང་ཞིག རབ་བྱུང་སྱེ་ལྔ་གང་རུང་གི་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་འཆང་བར་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ། 
དྱེའི་བར་ལ་ལོངས་སད་དུ་རུང་བའི་རིགས་སུ་གནས་པ་དྱེ་འཚོ་བཅང་གི་སན་གི་མཚན་ིད་ཡིན་
ནོ། །པཎ་ཆྱེན་གིས། འཚོ་བཅང་ནི་དགྱེ་སློང་ལ་རུང་བའི་གོང་བུའི་སན་གང་དག་བིན་གིས་རློབས་
ན་ཇི་སིད་འཚོའི་མཐར་རླབས་ཏུ་རུང་བའོ་གསུངས་པ་མི་འཐད་དྱེ། དགྱེ་སློང་མ་སོགས་ལ་ཁྱབ་
ཆུང་པའི་སོན་སྔར་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དྱེ་ལྟར་ན་འཚོ་བཅང་གི་སན་བིན་
གིས་བརླབས་ཀང་ཆོག མ་བརླབས་ཀང་ཆོག་པའི་སན་ཅིག་ཏུ་ཁས་ལྱེན་དགོས་པར་འགྱུར་
རོ། །སན་ཕི་མ་གསུམ་བིན་རླབས་མ་བས་ཀང་ཟུར་རུང་ན་སྟོན་པས་དྱེ་གསུམ་ལ་བིན་རླབས་
གསུངས་པ་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་གིས་དྱེ་དག་ཟར་རུང་བར་བིན་རླབས་ 
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༼༤༦༣༽ 
ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། དྱེས་ན་བིན་རླབས་ནི་ཟར་རུང་བའི་ཆྱེད་དུ་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་
ཆོས་གོས་ལ་བིན་རླབས་གསུངས་པ་དྱེ་ཆོས་གོས་གོན་པའི་གོང་དུ་བས་ཏྱེ། དྱེ་ནས་ཆོས་གོས་
གོན་པར་བ་བ་བཞིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་བིན་རླབས་གསུངས་པའི་སན་ཕི་མ་གསུམ་ནི་གཙོ་བོར་ནད་
པའི་ཕིར་གནང་ཞིང་། དྱེ་ལ་བིན་རླབས་ཀང་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དང་པོ་མ་ཡིན་པ་ིད་
དག་ནི་ནད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་
ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའི་དུས་སུ་རང་གིས་བིན་གིས་རླབས་ཏྱེ་བསྟྱེན་པར་བ་བ་ིད་ཡིན་ནོ། ཞག་བདུན་
པ་གང་ཡིན་པ་ནི་ཞག་བདུན་གི་མཐའི་དུས་སུ་རང་གིས་བིན་གི་བརླབ་ཏྱེ་བསྟྱེན་པར་བ་བ་ིད་
ཡིན་ནོ། །འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་རང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་
ཏྱེ་བསྟྱེན་པར་བ་བ་ིད་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་ནི་ནད་པའི་ཕིར་གནང་བ་ཡིན་གིས། མི་ན་པའི་ཕིར་ནི་མ་
ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། བིན་གིས་བརླབས་པ་དག་ནི་དུས་མ་ཡིན་པར་ཡང་ཟར་རུང་ངོ་། །ཞྱེས་
སོ། །སན་ཕི་མ་བིན་གིས་མ་རླབས་པ་དག་ནི་ཟར་མི་རུང་བར་འགྱེལ་པ་དྱེས་ཀང་བསྟན་ནོ། །སིར་
བཏང་ནད་པ་ལ་གནང་བ་ཡིན་ཡང་། དམིགས་གསལ་མིན་པ་ལ་གནང་བ་ཡང་ཡོད་དྱེ། ཙོར་ཙ་དང་
ཆུ་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ནས་འབྲས་གོའ་ིབར་བརྒྱད་ཀི་ཁུ་བ་ལས་བཏུང་བར་བས་པ་དང་། བཅོས་པའི་
ཚྭ་དང་འབྲུའི་ཚྭ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་རུང་ཆུ་བཏབ་པས་རུང་བར་བས་པ། རས་ཀི་ཚགས་ཀིས་
བརྩགས་པ། ཤིན་དུ་སླ་བས་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་སྣང་བ། དྱེ་དག་ནད་པའམ་ 
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༼༤༦༤༽ 
ནད་པ་མ་ཡིན་པས་དུས་རུང་དང་དུས་མིན་ཐམས་ཅད་དུ་བཏུང་བར་བ་བར་ལུང་ལས་གསུངས་
ཤིང་། གཞུང་འདིར་ཡང་དྱེ་བཞིན་དུ་བཤད་དོ། །ཨ་རུ་ར་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་། བུ་རམ་ཡང་བིན་
གིས་བརླབས་པ་དུས་མིན་དུ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །བུ་རམ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དུས་མིན་དུ་མིན་བ་ལ་
ཟར་གནང་བའི་དམིགས་བསལ་ཡང་ཡོད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཟ་བ་ལ་ལམ་དུ་
ཞུགས་པ་དང་། དགྱེ་བསྐོས་དང་། ལག་གི་ག་རྣམས་ནི་ནད་པ་དང་འད་བ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཟན་ཆད་
པས་ཀང་དྱེ་དང་དུས་སུ་རུང་བ་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟར་རུང་ངོ་། །ཞྱེས་སོ། བུ་རམ་གིས་མཚོན་ནས་
སྦྲང་རྩི་ལ་ཡང་དམིགས་བསལ་དྱེ་དག་ཤྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་དབྱེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་བཞི་
ལས། དང་པོ་དུས་རུང་གི་སན་གི་དབྱེ་བ་ནི། བཟའ་བར་བ་བ་ལྔ་དང་། བཅའ་བར་བ་བ་ལྔར་ཡོད་
དྱེ། གོང་དུ་གསོག་འཇོག་གི་སྤང་བའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །མདོར་ན་བཟའ་བར་བ་བ་ལྔས་
མཚོན་ནས་བཟའ་བར་རུང་བའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་དུས་རུང་གི་སན་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་
ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སན་གི་དབྱེ་བ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ནི་བཏུད་པ་དག་གོ །ཤིན་
ཏུ་སླ་བའོ། །ཞྱེས་པས་ཐོག་མར་དབྱེ་གཞི་བསྟན་ནས། དྱེ་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་ཡོད་པར་གསུངས་ཏྱེ། 
རྒྱུ་དུས་རུང་ལས་བྱུང་བ་དང་། དུས་རུང་མ་ཡིན་པ་ཞག་བདུན་པའི་སན་ལས་བྱུང་བ་དང་། འཚོ་
བཅང་གི་སན་ལས་བྱུང་བའི་བཏུང་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི་གཞུང་འདིར། དྱེ་དུས་སུ་རུང་བ་ིད་
ཡིན་ན།  
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༼༤༦༥༽ 
ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། དོན་ནི་དགུན་འབྲུམ་ལ་སོགས་པ་དུས་རུང་
གི་སན་ལས་བྱུང་བའི་བཏུང་བ་རྣམས་ནི། ིན་མོའམ་མཚན་མོའ་ིཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་གང་རུང་དུ་
བིན་གིས་བརླབས་ནས་དྱེ་དང་དྱེའི་མཐའི་ཚུན་ལ་དུས་དང་དུས་མིན་དུ་བཏུང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། 
གཞུང་འདིའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། མཚན་མོའ་ིཐུན་ཚོད་ཀི་ཆའི་ཚད་ཀི་མཐའ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་
བཏུང་བ་དྱེ་བཏུང་བའི་མཐའ་ཡང་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེས་ན་ིན་མོའ་ིཐུན་ཚོད་
ཀི་མཐའ་ནི། གིང་འདིར་ི་མའི་དམར་ཐག་ཆད་ནས་རྒྱུ་སྐར་འཆར་བ་ལ་ྱེ་བའི་དུས་དྱེ་ཡིན་ཞིང་། 
མཚན་མོའ་ིཐུན་ཚོན་ཀི་མཐའ་ཡང་། རྒྱུ་སྐར་གི་འོད་ཅུང་ཟད་མས་ནས་ས་རྱེང་འཆར་བ་ལ་ྱེ་
བའི་དུས་དྱེ་ཡིན་ནོ། །པཎ་ཆྱེན་གིས། ཞག་གཅིག་པུ་དྱེའི་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ཁོ་ནར་བིན་
གིས་རློབས་དགོས་པས་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ཅྱེས་བའོ། །ཞྱེས་དང་། བིན་རླབས་གནས་པའི་དུས་
ཞག་གཅིག་ཏུའོ། །གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ནི་ིན་མཚན་གང་རུང་གི་ཐུན་
ཚོད་ཡིན་ཏྱེ། ཞག་གཅིག་གི་ཐུན་ཚོད་གི་མཐའ་གསུངས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར། དངས་མ་ཐག་པའི་
འགྱེལ་པ་དྱེས་ཀང་མཚན་མོའ་ིཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། ིན་མོའ་ིཐུན་ཚོད་དུ་
རུང་བ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ནོ། །དྱེས་ན་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་དུས་ནི་ིན་མཚན་གང་རུང་གི་ཐུན་ཚོད་
ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་རུང་བས་ན་དྱེ་སྐད་དུ་བཞག་གོ །གལ་ཏྱེ་འདི་ཞག་གི་མཐའ་ཚུན་ཚད་དུ་རུང་
ཞིང་བིན་གིས་རློབས་ན་ཞག་གཅིག་པའི་སན་དུ་འགྱུར་ཏྱེ། ཞག་ 
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༼༤༦༦༽ 
བདུན་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། ནད་པ་ལ་སིར་བཅས་རང་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཐམས་ཅད་
གནང་ཡང་། ཆང་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་བཀག་ཅིང་། མ་གནང་སྟྱེ་ནད་པས་ཆང་གི་རྩ་མཆོག་གིས་ཀང་
མི་བཏུང་ངོ་། །ཞྱེས་སོ། །འོན་ཀང་ཞུན་མར་སོགས་ཆང་དང་སས་པ་དང་། ཆང་བཀོལ་པ་ལས་
ནུས་པ་མས་པ་འཐུང་བ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། གཞུང་དུ། ནད་པས་ནི་ཞུན་མར་དང་། འབྲུ་མར་
འཆང་དང་འདྱེས་པ་བཏུང་བར་བ་བ་ིད་དོ། །ཅྱེས་དང་། དྱེ་ནི་བཀོལ་བ་ལས་འགྲུབ་བོ། །ཞྱེས་
སོ། །ཤ་ནི་ཀུན་ལ་གནང་ཡང་ཤའི་ཆྱེད་དུ་བསད་པ་མཐོང་བ་ཐོས་པ་དོགས་པ་གསུམ་དང་བྲལ་བ་
དགོས་ཏྱེ། གཞུང་དུ། ཤའི་བིན་ལྱེན་སྟོབ་པ་ལ་བསད་པ་ལས་བྱུང་བ་ིད་མིན་ནམ། ཞྱེས་དི་བར་
བའོ། །ཞྱེས་སོ། །དུས་རུང་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྱེ། རྒྱུ་ནས་
ལས་བྱུང་བ་དང་། ཤ་ལས་བྱུང་བའི་ཁུ་བ་རས་ཀི་ཚགས་ལ་བཙགས་པ་ཤིན་དུ་སླ་བ་དག་ཀང་བིན་
གིས་བརླབས་ནས་དུས་དང་དུས་མིན་དུ་བཏུང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གལ་ཏྱེ་དུས་མ་ཡིན་
པར་ནས་ལས་བས་པའི་སན་དགོས་པ་ིད་ཡིན་ན། ཞྱེས་པ་ནས་གལ་ཏྱེ་སོ་མ་ཚགས་ཀི་བཙགས་
ན་ཏྱེ་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། གལ་ཏྱེ་ཤའི་སན་དགོས་པ་ིད་ཡིན་ན། ཞྱེས་པ་ནས། གལ་
ཏྱེ་ཁུ་བ་ཚགས་ཀིས་བཙགས་ན་ཏྱེ་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེས་ན་རྩམ་ཐང་ཤིན་དུ་སླ་བ་
དང་། ཤའི་ཁུ་བ་ཚེགས་ཀིས་བཙགས་པ་དགྱེ་སློང་སྐོམ་པ་དང་། རླུང་གི་ནད་ཤས་ཆྱེ་བ་དག་ལ་ཕི་
དོ་སོགས་དུས་མིན་གི་སྐབས་སུ་གནང་བ་ཡིན་པས་སོན་མྱེད་ཅིང་རུང་བར་ 
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༼༤༦༧༽ 
ཤྱེས་པར་བའོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ཕི་མ་གིས་ནི། གཞུང་དུ། གཞན་ིད་ཡིན་ན་དྱེའི་གང་ཡིན་
པའོ། ཞྱེས་པས་བསྟན། དོན་ནི། དུས་རུང་ལས་གཞན་པ་ཞག་བདུན་པའི་སན་ལས་བྱུང་བ་བུ་རམ་
གི་ཁུ་བ་ཤིན་དུ་སླ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཞག་བདུན་གི་མཐའ་ཚུན་དང་། འཚོ་བཅང་གི་སན་ལས་བྱུང་བ་
ས་རུ་ར་སོགས་ཀི་ཁུ་བ་ཤིན་དུ་སླ་བ་སོགས་ནི་ཇི་སིད་འཚོའི་མཐའ་ཚུན་ལ་དུས་མིན་པར་ཡང་
བཏུང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། འགྱེལ་པར། རས་དྱེ་ཟ་བའི་དུས་ཀི་མཐའ་ཞག་བདུན་པའི་འཚོ་བའི་བར་
དུ་བཅང་བའི་མཐའ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ིད་བཏུང་བ་དྱེའི་མཐའ་ཡང་ཡིན་པ་སྟྱེ། ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་དང་
ལྷན་ཅིག་འགལ་པ་མྱེད་དོ། །ཅྱེས་སོ། །འདི་ལ་པཎ་ཆྱེན་སོགས་ཀིས་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བར་བིན་
གིས་རླབས་པའི་བཤད་པ་མཐའ་དག་མཛད་ནས། ཡང་འདི་སྐད་ཅྱེས། བུ་རམ་ལས་སྦྱར་བ་
སོགས་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སན་ནམ། ཞག་བདུན་གི་མཐའ་ཅན་དུ་བིན་གིས་རློབས། འཚོ་བཅང་
གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཐུན་ཚོད་དང་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་བིན་གིས་རླབས་པ་ནི་གཞན་ིད་ཡིན་ན། 
ཞྱེས་སོགས་ཀི་དོན་ཡིན་གསུངས་པ་སོགས་སྔ་ཕི་འགལ་བའི་རྣམ་གངས་མང་དུ་འདུག་པས་
དཔོད་ལན་དག་གིས་དཔད་པར་བའོ། །སིད་ཚལ་བས་དུས་རུང་གི་སན་སྔ་དོའ་ིདུས་ཁོ་ན་དང་། 
གཞན་གསུམ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྟྱེན་དུ་རུང་སྟྱེ། དྱེ་ལྟར་གནང་བའི་
ཕིར་གསུངས་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ། སྔ་དོའ་ིཁོ་ན་ཟྱེར་བ་ལ་སྔར་སོན་བརོད་ཟིན་ཅིང་། སན་ཕི་མ་
གསུམ་བིན་གིས་མ་རླབས་པར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྟྱེན་དུ་རུང་ན། ཁྱྱེད་རང་གིས་ 
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༼༤༦༨༽ 
སན་ཕི་མ་སོ་སོའ་ིམཚན་ིད་བཞག་པ་རྣམས་བརོད་སྟོང་དུ་འགྱུར་ཏྱེ། མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དུ་བིན་
གིས་བརླབས་ནས་ལོངས་སོད་དུ་རུང་བ་ཅྱེས་བཤད་པ་དྱེ་དང་མངོན་སུམ་ིད་དུ་འགལ་བའི་ཕིར། 
འདིར་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་བཏུང་བ་ཕི་མ་གིས་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པར་ལོངས་སད་
དུ་རུམ་ངམ་མི་རུང་། རུང་ན་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་རྣམ་དཔད་དང་འགལ། མི་རུང་ན་གཞན་ིད་
ཡིན་ན་དྱེའི་གང་ཡིན་པའོ། །ཞྱེས་པ་རྩ་འགྱེལ་དང་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་འདི་དཔོད་ལན་གིས་དཔད་
དགོས་པའི་དོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞག་བདུན་པའི་དབྱེ་བ་ནི། གཞུང་དུ། ཞུན་མར་དང་། འབྲུ་མར་
དང་། སྦྲང་རྩི་དང་། བུ་རམ་གི་དབུ་བ་དག་ནི་ཞག་བདུན་པའོ། །ཞྱེས་པ་ནས། ཞག་བཀོལ་ཞིང་
བརྩགས་པར་དག་ནི་འབྲུ་མར་དང་འད་བ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། བཞི་བ་འཚོ་བཅང་གི་དབྱེ་བ་
ནི། གཞུང་དུ། འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་ནི། རྩ་བ་དང་། སོང་པོ་དང་། འདབ་མ་དང་། མྱེ་ཏོག་དང་། 
འབྲུ་ཟས་ཀི་དོན་དུ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པའོ། །ཞྱེས་སོགས་ཀིས་བསྟན། འབྲས་བུའི་སན་ལྔ་
ནི། །ཨ་རུ་ར་དང་། སྐྱུ་རུ་ར་དང་། བ་རུ་ར་དང་། ན་ལྱེ་ཤ་མ་དང་། པི་པི་ལིང་རྣམས་ཡིན་ནོ། སན་
བཞི་པོ་དྱེ་དག་གང་ཡིན་ཀང་ཐོག་མར་བིན་ལྱེན་བས་ནས་བིན་ལྱེན་ཆགས་པ་ཅིག་དགོས་ཏྱེ། 
གཞན་དུ་ན་བིན་ལྱེན་མ་བས་པར་བཟའ་བའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སན་ཕི་མ་གསུམ་ནི་བིན་ལྱེན་
བས་ན་བིན་རླབས་ཆགས་པ་ཡིན་ཏྱེ། བིན་ལྱེན་བས་ཏྱེའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དགྱེ་སློང་
རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མཚན་མཐུན་པས་དགྱེ་སློང་གཞན་གི་སན་ལ་བིན་གིས་བརླབས་གོང་དུ་
རྱེག་ན་ལག་ར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ 
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༼༤༦༩༽ 
བིན་རླབས་མི་ཆགས་ཤིང་། ལོངས་སད་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལག་ར་བླངས་བ་དང་། 
གསོག་འཇོག་བས་པ་དང་། བིན་ལྱེན་མ་བས་པ་དང་། ནང་དུ་ཞག་ལོན་པ་དང་། ནང་དུ་བཙོས་པ་
དང་། དགྱེ་སློང་གིས་བཙོས་པ་དག་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པ་མི་ཆགས་སོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་
འགྱེལ་པར་ལུང་དངས་པ་ལས། ྱེ་བ་འཁོར་དྱེ་དག་ཡོངས་སུ་ལོངས་སད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཞྱེས་
སོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་སོགས་ཕི་མ་གསུམ་ནི་ཐུན་ཚོད་སོགས་རང་རང་གི་མཐའི་བར་དུ་རོ་དང་
ནུས་པ་གཞན་དུ་མ་གྱུར་ཞིང་མ་མས་ན་བིན་བརླབས་ཀི་མཐའི་བར་དུ་ལོངས་སོད་དུ་རུང་ལ། རོ་
སྐ་བ་དང་ནུས་པ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ན་བིན་རླབས་ཀི་མཐའི་གོང་དུ་ཡང་དྱེ་དག་སྤང་བར་བ་དགོས་
ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་མ་བས་ན་གསོག་འཇོག་གི་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། རོ་དང་སླ་བ་ིད་
ཡོངས་སུ་གྱུར་ན་གསོག་འཇོག་བས་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། །འཚོ་བཅང་གི་སན་ཨ་རུ་ར་
སོགས་ཀང་སན་གི་ནུས་པ་མས་ནས་བསྟྱེན་ན་གསོག་འཇོག་ཏུ་གྱུར་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེས་
ན་བིན་རླབས་ཀི་མཐའ་དང་ལོངས་སོད་ཀི་མཐའ་མི་ཅིག་པའི་གནད་འདི་ནི་ཐུབ་དབང་གིས་པ་
རོང་སྟོན་ཆྱེན་པོའ་ིགསུང་གི་བདུད་རྩི་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ཀུན་ཀང་ཡིད་ཆྱེས་པར་གིས་ཤིག 
པཎ་ཆྱེན་གིས། བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཐའ་དང་། ལོངས་སད་དུ་རུང་བའི་མཐའ་ནི་གཅིག་ིད་
ཡིན་ལ། བིན་རླབས་གནས་པའི་དུས་དང་། ལོངས་སོད་པའི་དུས་ཀང་དོན་ཅིག་ལ་འདུ་བ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་དང་། འཚོ་བཅང་བིན་གིས་རློབས་པ་ཡང་མ་ཤིའི་བར་དུ་གནས་པའི་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། 
ཅྱེས་སོགས་འགལ་པའི་ 
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༼༤༧༠༽ 
རྣམ་གངས་མང་དུ་གསུངས་འདུག་མོད། སྐུ་ཡུལ་གན་པས་ཞུ་མི་སྤོབས་སོ། །ནང་དུ་ཞག་ལོན་པ་
དང་། ནང་དུ་བཙོས་པའི་ྱེས་པ་མི་འབྱུང་བ་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་མཚམས་ནང་དྱེར་ཇི་ལྟར་འོས་པའི་
གནས་སུ་རུང་ཁང་བཅོས་ནས་དྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བིན་གིས་
བརླབས་པར་བ་དགོས་ཏྱེ། བིན་གིས་བརླབས་པའི་རུང་ཁང་དྱེར་འབྲས་ཆྱེན་གཡོས་པ་དང་། ཟས་
གཞན་ཚོད་པ་དང་། ནང་དུ་ཞག་ལོན་པ་སོགས་ལ་ྱེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཇི་སྐད་དུ། རུང་བ་
ིད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པར་བཙོས་པ་དང་། གནས་པ་དག་ནི་ཕི་རོལ་དང་འདའོ། །བིན་གིས་
བརླབས་པར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །གསུམ་པ་སན་ཕི་མ་གསུམ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ལོངས་སོད་
ཚུལ་ནི། སན་དྱེ་ིད་བིན་ལྱེན་བས་ཏྱེ་ཡུལ་དྱེ་ིད་རན་ན་ཕག་གསུམ་བ། །གིས་ཀའི་ལག་པ་
གཡོན་པར་སན་གཞག གཡས་པས་སྟྱེང་ནས་བཀབ་སྟྱེ། སན་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆོ་ག་ལ་
ཐུགས་གཏད་པ་ཞུ། བཙུན་པའམ་ཚེ་དང་ལན་པ་སོགས་སྐབས་དང་སྦྱར་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། 
བདག་དགྱེ་སློང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བའི་སན་མཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་འདི་དག་བདག་དང་ཚངས་པར་
མཚུངས་པར་སོད་པ་རྣམས་ཀི་དོན་དུ། ིན་མོའ་ིཐུན་ཚོད་ཚུན་ཆད་དུ་ཅྱེས་པའམ། མཚན་མོའ་ི
ཐུན་ཚོད་ཚུན་ཆད་དུ་རུང་བར་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །ཞྱེས་གང་རུང་ལན་གསུམ་བརོད། ཐབས་
ལྱེགས་བ། གཞན་གིས་ལ་ཡང་ཕལ་ཆྱེར་དྱེ་དང་འད་བ་ལ་ཞག་བདུན་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ། ཅྱེས་
པ་དང་། ཇི་སིད་འཚོའི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་རུང་བར་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །ཞྱེས་སྦྱར་རོ། །དྱེ་ནས་
ཕག་བས་ནས་སན་བིན་རླབས་ཀི་ཆོ་ག་ལ་ཐུགས་གཏད་ 
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༼༤༧༡༽ 
པ་བཀའ་དིན་ཆྱེ་ཞྱེས་བརོད། ཡུལ་དྱེས་ཀང་ཆོས་བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་མཛད་པ་ངོ་མཚར་ཆྱེ་
ཞྱེས་བརོད། དྱེ་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་པས་དུས་མ་ཡིན་པར། ལོངས་སད་དུ་རུང་བ་དང་། རང་
རང་གི་མཐའ་མ་རོགས་ཀི་བར་དུ་བིན་ལྱེན་སྟོབས་པ་མི་དགོས་པ་དང་། བིན་རླབས་དང་ལོངས་
སོད་ཀི་མཐའ་གིས་ཀ་མ་ཞིག་གི་བར་ལ་གསོག་འཇོག་གི་སྤང་ལྟུང་མི་བསྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དུས་
རུང་དང་ཐུན་ཚོད་འདྱེས་པ་དང་། དྱེ་དང་ཞག་བདུན་པ་འདྱེས་པ་དང་། ཞག་བདུན་པ་དང་། འཚོ་
བཅང་འདྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྔ་མ་སྔ་མའི་དུས་དབང་བཙན་པར་བས་ནས་ཟ་བར་བ་སྟྱེ། དྱེ་ལྟར་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནི་དུས་རུང་དུ་བཟའ་བར་བ་ཞིང་ཐུན་ཚོད་དུ་བཟའ་བར་མི་བ། གིས་པ་ནི་ཐུན་ཚོད་
དུ་བཟའ་བར་བ་ཞིང་། ཞག་བདུན་པར་བཟའ་བར་མི་བ། གསུམ་པ་ནི་ཞག་བདུན་པར་བཟའ་བར་
བའི། འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་དང་བཟའ་བར་མི་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེའི་ཕིར་དྱེ་དང་བཅས་པ་ལ་
ཆོ་ག་སྔ་མས་འཇུག་པར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེས་ན་དུས་རུང་དང་ཕི་མ་གསུམ་གང་འདྱེས་ཀང་དུས་
རུང་ཁོ་ནར་ལོངས་སད་པར་བ་བ་སོགས་རིགས་བསྒྲྱེའོ། །བཞི་པ་དུས་རུང་གི་ཁམས་ཟས་ལ་
ལོངས་སོད་པའི་ཚུལ་ནི། ལྟུང་བའི་གྱེན་པོ་དན་ཤྱེས་བཞིན་དང་ལན་ཞིང་རང་ིད་ལ་ནད་པ་དང་། 
ཟས་ལ་སན་གི་འདུ་ཤྱེས་དང་ལན་པས་ལོངས་སོད་དགོས་ཏྱེ། གཞུང་དུ། བདག་ིད་ལ་ནད་པའི་
འདུ་ཤྱེས་དང་། ཟས་ལ་སན་གི་འདུ་ཤྱེས་ྱེ་བར་བཞག་སྟྱེ་བཟའ་བར་བའོ། །དན་པ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་
སོ། །ཟས་ཟོས་ཚར་བའི་རྱེས་ 
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༼༤༧༢༽ 
སུ་འདག་རས་དང་རུང་བའི་ཆུ་རྣམས་ཀིས་ཁ་བཀྲུ་བར་བ་དགོས་ཏྱེ། སུམ་བརྒྱ་པར། འདག་པའི་
རས་སམ་རུང་བའི་ཆུ་རྣམས་ཀིས། ཟོས་ནས་ཁར་ཡང་ཁ་ཟས་མྱེད་པར་བ། ཞྱེས་དང་། དྱེའི་
འགྱེལ་པར། ལུང་སིལ་བུ་དངས་བ་ལས་འཁུར་བར་ཆུ་རྔུབ་པས་ལན་གིས་ནས་གསུམ་དུ་བཀྲུས་
བཤལ་ནས་བོར་ན་བི་དོར་བས་པར་བརོད་པར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། ལྔ་པ་དམིགས་བསལ་དང་འཕོས་
དོན་གི་བསླབ་བ་ནི། མུ་གྱེ་སོགས་ཀི་དུས་དང་། ན་བའི་ཚེ་ལག་་དང་། མཚམས་བཙོས་དང་། 
ནང་དུ་ཞག་ལོན་པ་དང་། བརྱེན་བཙོས་དང་། གསོག་འཇོག་དང་། ཡང་ཡང་བཟའ་བ་དང་། ས་བོན་
སྱེ་བ་འཇིག་པ་དང་། བིན་ལྱེན་མ་བས་པར་བཟའ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་སྟྱེ། དྱེའི་ཚེ་ན་དྱེ་དག་
གནང་བའི་ཕིར་རོ། །ཟས་ཟོས་ཚར་ནས་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འཆིལ་མ་དང་། སྣབས་དང་། ཁ་
བཀྲུས་པའི་ཆུ་ལ་སོགས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ལ་མི་འཐོར་སྟྱེ། དྱེ་
ལྟར་དོར་ན་རྩིག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཀ་བ་ལྟ་བུའི་དམྱལ་བ་པར་སྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །བཤང་གཅི་དོར་བ་ན་
ཡང་ཤིང་ལོན་པའི་དྲུང་དང་། རྩ་སྔོན་ཡོད་སར་མི་བ་ཞིང་། དབྱེན་པའི་གནས་སུ་བི་དོར་བས་ཏྱེ། 
སླར་ཆུ་ལ་སོགས་པས་ཁ་དང་ལག་པ་བཀྲུས་ཏྱེ། གཙང་སྦྲ་དང་ལན་པར་བྱེད་དོ། །མདོར་ན་དགྱེ་
སློང་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་དང་ལན་ཞིང་ཐོས་སོམ་སོགས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབད་པའི་བརྩོན་པ་
དང་ལན་པ་དག་གིས་ཟས་མཐའ་གིས་སུ་མ་ལྷུང་བར་ལོངས་སད་པར་བ་སྟྱེ། ཚེགས་ཆུང་ངུས་
ཟས་བཟང་པོ་མ་འབོར་ན་ཟས་ཀི་ནང་ན་བསོད་སོམས་ནི་རུང་བ་རྱེད་ཀང་སླ་ 
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༼༤༧༣༽ 
བ་སྟྱེ། དྱེ་ལ་སོགས་པ་ཟས་ངན་ངོན་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་གནས་ན་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལྱེགས་པར་
གནས་པ་ཡིན་ཏྱེ། འདོད་པ་བསོད་སོམས་ཀི་མཐའ་སྤོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཚེགས་ཀིས་བསྒྲུབ་མི་དགོས་
ཤིང་། ཞྱེན་ཆགས་མི་སྱེ་ན་འབྲས་ཆྱེན་དང་། སོ་མ་དང་། ཐུག་པ་དང་། ལྔ་སྟོན། བརྒྱད་སྟོན། བཅུ་
བཞི་སྟོན་ལ་སོགས་པ་ཚོད་ཟིན་པར་བས་ལ་ལོངས་སད་པས་ཆོག་པ་ནི་ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་མཐའ་
སྤོང་བ་ཡིན་ནོ།།  །།གསུམ་པ་འགྲུབ་བྱེད་ལས་ཀི་གཞི་ལ་གིས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་གི་ལས་དང་། གང་
ཟག་གི་ལས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟྱེ། ལས་ཆགས་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་དང་བསམ་
པ། བརོད་པ་ལས་ཀི་ངོ་བོ། ལས་མས་སུ་མྱོངས་པའི་དོན། ལས་ཆགས་པའི་དུས། ལས་ཀི་དབྱེ་
བསྡུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། བློ་མཐུན་པར་བྱེད་པ་དགྱེ་འདུན་གི་ཁྱད་པར། བརོད་པར་
བྱེད་པ་ལས་མཁན་གི་ཁྱད་པར། གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་གངས་ཚང་པ་དང་། 
ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་དང་། མི་མཐུན་པ་མྱེད་པ་དང་གསུམ་བཤད་པ་ལས་དང་པོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཆོ་
ག་ནི་དགྱེ་འདུན་ཚང་བ་དང་། ལས་བརོད་པ་དང་། ལས་བྱེད་པ་ིད་དོ། །ཅྱེས་པ་ལ་འཕོས། ལས་
གང་ལ། གངས་ཇི་ཙམ། དགྱེ་འདུན་ིད་ཡིན་ཞྱེ་ན། དྱེའི་ལན་ནི། དགྱེ་སློང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་
ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དྱེའི་ཆད་ལས་སྤོ་མགུ་སད་ཚར་བ་སླར་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་སར་
དབྱུང་བའི་ལས་ལ་ཉུང་མཐའ་དགྱེ་སློང་ི་ཤུ། དགྱེ་སློང་མ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ལས་དབྱུང་བ་ལ་དགྱེ་
སློང་ི་ཤུ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་ི་ཤུ་སྟྱེ་བཞི་བཅུ་ཚང་བ། ཡུལ་དབུས་སུ་ 
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༼༤༧༤༽ 
སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་དགྱེ་སློང་བཅུ། དྱེར་བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་དགྱེ་སློང་
བཅུ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་བཅུ་གིས་ཏྱེ་ི་ཤུ་རྩ་གིས་ཚང་བ། དབུས་སུ་དགྱེ་སློབ་མའི་སོམ་པ་དང་། 
ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་སྦྱིན་པ་དང་། འཁོར་དང་འཁོར་མང་པོ་འཇོག་པའི་གནང་བ་
སྦྱིན་པ་ལ་དགྱེ་སློང་མ་བཅུ་གིས་ཚང་བ། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་དགྱེ་སློང་མ་བྱེད་པ་ལ་དགྱེ་སློང་ལྔ་དང་། 
དགྱེ་སློང་མ་དྲུག་སྟྱེ། བཅུ་གཅིག་ཚང་བ། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་དགྱེ་སློབ་མ་ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་
འཁོར་དང་འཁོར་མང་འཇོག་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་རྣམས་ལ་དགྱེ་སློང་མ་དྲུག་ཚང་བ། མཐའ་འཁོབ་
ཏུ་སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་ལས་བགངས་པའི་དགྱེ་སློང་ལྔ་ཚང་བ། དགྱེ་སློང་གི་གསོ་སྦྱོང་
སོགས་ལས་གཞན་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་དགྱེ་སློང་བཞིར་ཚང་བ། དགྱེ་སློབ་མའི་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་ལ་
དགྱེ་སློང་ལྔ། དགྱེ་སློང་མ་བཞི་སྟྱེ་དགུ་ཚང་བ། དགྱེ་སློང་མའི་མགུ་བ་སོད་པའི་ལས་ལ་དགྱེ་སློང་
བཞི་དང་། དགྱེ་སློང་མ་བཞི་སྟྱེ་བརྒྱད་ཚང་དགོས་པར་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ་བཞྱེད་དོ། །ཇི་སྐད་དུ། 
གཞུང་ལས། དགྱེ་འདུན་དུ་མ་གྱུར་བ་དག་གིས་མི་བའོ། །དབྱུང་བ་ལ་ནི་ི་ཤུ་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་
འདུན་ིད་དོ། །བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་ནི་བཅུ་ལ་སོགས་པའོ། །མཐའ་འཁོབ་དག་ཏུ་ནི་མྱེད་ན་
འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པའོ། །ལྷག་མ་ལ་ནི་བཞི་ལ་སོགས་པའོ། །ཞྱེས་དང་། དགྱེ་སློང་
མའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། མགུ་བ་དབྱུང་བ་ནི་གིས་ཀ་ཚོགས་པ་ལའོ། །བསྱེན་པར་
རོགས་པར་བ་བ་ཡང་ངོ་། །འདི་ལ་དྱེ་དག་གིས་ཚོགས་ནི་བཅུ་གིས་སོ། །སྔོན་རོལ་གི་སོམ་ 
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༼༤༧༥༽ 
པ་གིས་དང་། འཁོར་དང་འཁོར་མང་པོ་ྱེ་བར་བཞག་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་བཅས་པའི་དགྱེ་
འདུན་གི་མཐའོ། །ལྷག་མ་དག་གི་ཚོགས་ནི་བཞིའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདིར་དྱེ་དག་གི་ཚོགས་
ནི་བཅུ་གིས་སོ། །ཞྱེས་པའི་དོན་ནི། བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་ཕ་མ་གིས་ཀའི་དགྱེ་
འདུན་དགོས་པས། དྱེ་ལ་ཡུལ་དབུས་སུ་ཉུང་མཐའ་དགྱེ་སློང་མ་བཅུ་གིས་དགོས་པ་བསྟན་
ནོ། །དགྱེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་དགག་དབྱེ་ཡང་གིས་ཀའི་དགྱེ་འདུན་ལ་བ་དགོས་པས་གངས་སྔར་
བསྟན་པ་ལྟར་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། གཞུང་དུ། དགག་དབྱེ་ནི་དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་
དང་། ཚིག་ལྱེར། དགྱེ་སློང་བཅས་གནས་དབར་གནས་ནས། །ཚོགས་གིས་དང་ནི་དགག་དབྱེ་
བ། །ཞྱེས་སོ། དགྱེ་སློང་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་ལ་འདུལ་འཛིན་ཕལ་ཆྱེར་ལྔ་ངྱེས་པར་དགོས་པར་
བཞྱེད། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ་ནི། ལྷག་མ་ནི་བཞི་ལ་སོགས་པའོ། །ཞྱེས་པ་ཤྱེས་བྱེད་དུ་མཛད་ནས། 
དགྱེ་སློང་བཞིས་ཀང་དགག་དབྱེའི་ལས་བྱེད་པར་བཞྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་ལུགས་སྔ་མ་ནི་དགྱེ་སློང་དགག་
དབྱེ་བྱེད་པ་ཞིག་ངྱེས་པར་དགོས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། དྱེ་དང་ཁ་སྐོང་གི་དགྱེ་སློང་གཞན་བཞི་
སྟྱེ་དྱེ་ལྟར་ན་དགྱེ་སློང་ལྔ་ངྱེས་པར་ཚང་ངོ་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །དགྱེ་སློང་བཞིས་དགག་དབྱེ་བྱེད་
ན་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་མི་བསྐོ་བར་བཞིར་ཚང་བའི་དགྱེ་འདུན་ིད་ཀིས་དགག་དབྱེའི་ལས་བར་
རུང་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་ིད་དུ་མི་བསྐོའ།ོ །ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། དྱེའི་དོན་ཡང་དགྱེ་
སློང་བཞི་ལས་མྱེད་ན། དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་མི་བསྐོ་བར་བཞི་པོ་ིད་ཀིས་ལས་བས་པས་ཆོག 
བཞིའི་སྟྱེང་དུ་ཁ་སྐོང་གཅིག་འབོར་ན་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་ 
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༼༤༧༦༽ 
བསྐོས་ནས་ལས་བ་བར་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས་གསུངས་པས་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེ་བཞྱེད་པ་ལྟར་འཐད་
དོ། །གིས་པ་ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་ནི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང་ལན་པ་ཞིག་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། མི་
འདུག་པར་འགྱེང་བ་ནི་ཁ་སྐོང་བ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་བ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འདུན་པ་
དང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཆོ་ག་ལས་ཀང་མ་ཡིན་པ་ིད་དོ། །ཅྱེས་དང་། བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་
དང་། མས་པ་དང་། མཚམས་མྱེད་པ་བས་པ་དང་། སིག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་དང་། ས་གཞན་ན་གནས་
པ་དང་། ཐ་དད་པར་གནས་པ་རྣམས་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པས་
བསྟན། མི་འདུག་པར་འགྱེང་བ་ནི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། སོད་ལམ་ཐ་དད་པར་འདུག་པས་ཐ་དད་པ་
ིད་དུ་གནས་བའི་ཕིར། གང་ལ་བསྐྲད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་བ་བའི་ཡུལ་གི་དགྱེ་སློང་དྱེ་ིད་ཀང་
ཁ་སྐོང་བ་ིད་མ་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་ལྷས་བིན་ལྟ་བུ་ལ་གནས་ནས་སྐྲོད་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་
འདུས་ནས་ལས་བྱེད་པ་ན་ལྷས་བིན་ིད་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་བ་བཞིན་ནོ། །ཁ་ཅིག འདི་བསྱེན་པར་
རོགས་པའི་ལས་ལ་ཡང་སྦྱར་ནས་གང་ལ་བ་བའི་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ིད་མ་ཡིན་པ་ཞྱེས་པའི་བཤད་པ་
མཛད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། བསྱེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ནི་སྔར་བསྱེན་པར་རོགས་
པ་མ་ཡིན་པས་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་དུ་རུང་མི་རུང་གི་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་འཇུག་མི་རིགས་པའི་ཕིར་
དང་། གལ་ཏྱེ་དོགས་པ་བྱེད་ན་ཡང་འོག་ཏུ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་བར་
གསུངས་པ་ 
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༼༤༧༧༽ 
དྱེའི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །ལས་ལ་བདུན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་གསོ་སྦྱོང་ལྟ་བུ་ལ་ལྟུང་བས་ཡོངས་
སུ་དག་པ་ཕུལ་ནས་ལས་ཀི་གནས་སུ་མ་འོང་ན་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། ལས་གལ་དྱེའི་དགྱེ་སློང་གི་
ཟླ་གོགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་བཞིན་དུ་བསྱེན་རོགས་ཀི་ལས་བས་ནས་ཆགས་ཀང་དགྱེ་སློང་གི་
བསླབ་པ་ཕུལ་ནས་མ་རོགས་པར་གྱུར་པ་དང་། ཟ་མ་དང་མ་ནིང་བྱུང་བས་མཚན་མས་པ་དང་། 
མཚམས་མྱེད་བས་པ་ནི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། ལས་ལ་མི་དབང་བའི་ཕིར། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་
དག་ཀང་ཚངས་པའི་ད་བ་ཅྱེས་བ་བའི་མདོ་སྱེ་ལས་གསུངས་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་པར་དྲུག་ཅུ་རྩ་གིས་
པོ་གང་རུང་དང་ལན་པ་ནི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། སིག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤོ་སོད་གསུམ། 
མགུ་སོད་གསུམ། སྤོ་ལན་གསུམ། མགུ་ལན་གསུམ། ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་བ་དང་། བསླབ་པ་བིན་པ། 
སིགས་པ། ནན་གཏུར། སད་པ། བསྐྲད་པ། ཕིར་འགིང་། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་མི་བྱེད་པ་གནས་ནས་
དབྱུང་བ། ལྟུང་བ་མ་མཐོང་ངོ་ཟྱེར་བ། སིག་ལྟ་མི་གཏོང་བ། དགྱེ་སློང་མ་དང་འདྱེས་ཤིང་གནས་པ། 
འཐབ་དཀྲོལ་བྱེད་པ་འབད་པས་ལོག་ཀང་མི་ན་པ། རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་རྩོད་པ་ྱེ་བར་
ཞི་བའི་ཕིར། འཐབ་དཀྲོལ་གི་རྒྱུ་མི་གཏོང་ཞིང་ྱེ་བར་སྒྲུབ་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་སྟྱེ། ས་གཞན་ན་
གནས་པ་ྱེར་ལྔ་ནི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། སྤོ་བ་སོགས་དྱེ་ཀུན་ཆང་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤོ་བ་ལ་
སོགས་པ་སོས་པས་ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བའི་བསླབ་བིན་ཡང་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་བར་བཤད་
དོ། །ཆང་ལས་ཕོག་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ 
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༼༤༧༨༽ 
ཀང་བསླབ་བིན་ནི་ཆྱེས་ལི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐ་དད་པ་གནས་པ་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་བར་
བཤད་པ་ནི་ལས་སི་དང་ཁྱད་པར་ཆོས་ཕོགས་པའི་ལས་ལ་དགོངས་པ་མ་ཡིན་ལ། འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན། 
ཆོས་ཕོགས་པ་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་གིས་སུ་ཕྱེ་ན་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁས་བླང་
ནས། ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པར་གནས་པ་ནི་ཆོས་མིན་ཕོགས་པའི་ལས་ལ་ཁ་སྐོང་དུ་
འོས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་འགྱེལ་པའི་དགོངས་པའོ། །དྱེས་མཚོན་ནས་ཆོས་མིན་ཕོགས་པར་ཁས་
བླངས་པ་ཡང་ཆོས་ཕོགས་པའི་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་བར་བསྟན་ནོ། །པཎ་ཆྱེན་གིས། ཚུལ་
ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་དགྱེ་སློང་དང་། མུ་སྟྱེགས་ཀི་ལྟ་བ་ཅན་གི་གཞི་མཐུན་ཡོད་གསུངས་པ་
ནི་འཐད་པར་སྱེམས་སོ། །སིར་གཏང་ལ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ཡང་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། ཁ་སྐོང་དུ་
རུང་བ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དགོས་ཤིང་། ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་ཕམ་པ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཁ་སྐོང་དུ་རུང་བའི་སོ་
སྱེའི་དགྱེ་སློང་རྱེད་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། རྱེད་མི་དཀའ་སྟྱེ། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་མན་ནི་དྱེའི་
ཚེ་བཤགས་པ་ལྱེན་པར་འོས་པ་ཡོད་ན་བཤགས་པས་ཀང་འདག་པར་ནུས། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་
དང་སྤང་ལྟུང་ནི། དགྱེ་འདུན་འདུས་ནས་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་པ་བིན་གིས་བརླབས་པས་ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་
མི་འདག་ཀང་། དྱེ་ལས་ཆགས་པ་ལ་སྒྲིབ་པ་འདག་ནུས་པས་དོན་ཚང་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། བིན་
གིས་བརླབས་པས་དག་པ་ིད་དུ་ 
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༼༤༧༩༽ 
འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ལྟར་བཅུའི་ནང་ནས་མ་རོགས་པ་དང་། མས་པའི་ངོས་འཛིན་ནི་སྔ་མ་
དག་གི་གོ་སླ་བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཚིག་ཟིན་ཙམ་ལས་གསལ་ཁ་མ་གསུངས་ཀང་། འགྱེལ་པར་
ལུང་གྱེང་གཞི་དངས་བ་དྱེ་དང་བསྟུན་ན་བསླབ་པ་ཕུལ་ནས་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པར་གྱུར་པ་དང་། 
མ་ནིང་སོགས་མཚན་མས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཏྱེ། ལུང་སྦྱོར་དྱེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅིག་འཆད་
དགོས་པས་སོ། །སིག་ལྟ་ཅན་གི་ངོས་འཛིན་ལ་ཁ་ཅིག་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་མི་ཆྱེས་པའི་སིག་ལྟ་
ཅན་ཟྱེར་བ་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ནི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡིན་པས་དྱེ་སྱེ་ན་ཁ་སྐོང་དུ་རུང་
བའི་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་འབྱུང་མི་རིགས་ཏྱེ། ལོག་ལྟ་དྱེས་ནི་སོམ་པ་གཏོང་ཞིང་དགྱེ་བའི་རྩ་བ་
གཅོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མཛོད་ལས། མྱེད་པར་ལྟ་བས་རྩ་བ་གཅོད། །ཅྱེས་སོ། ཐ་དད་པར་གནས་པ་ནི་
སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཏྱེ་དྱེ་དང་དྱེའི་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་གིས། སིར་ལས་
ཀི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་རུང་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཆོས་ཕོགས་པ་ཆོས་ཕོགས་པའི་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་དུ་རུང་བ་
སོགས་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་ལྷག་མ་གསུམ་དང་། མི་མཐུན་པ་མྱེད་པ་ནི་སྔར་ད་ཆོག་
གི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་དྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་ལས་མཁན་གི་ཁྱད་པར་ནི། ཁ་སྐོང་གི་
ཆོས་དང་ལན་ཞིང་ལས་དྱེ་དང་དྱེ་བརོད་པ་ལ་ཚིག་ཕྱེད་ཀང་མ་འཁྲུལ་བར་བློ་ལ་ཐོན་ཞིང་བར་སྤྲོད་
མཁས་པ། ལས་བརོད་པ་ལ་སྤྲོ་བ་དང་ལན་པའོ། །པཎ་ཆྱེན་གི་གསུངས་ལས། ལས་ཚིག་ཐོན་པ་མ་
འབོར་ན། ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་ 
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༼༤༨༠༽ 
དང་མི་ལན་ཡང་། ལས་ཚིག་ཐོན་པ་གཞན་གི་ལས་མཁན་བར་རུང་བ་དམིགས་བསལ་དུ་འཆད་
དོ། །དྱེ་ལྟར་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ལས་ལྟ་བུ་ལ་ལས་ཚིག་ཐོན་ཙམ་གི་ལས་སློབ་དང་གསང་སྟོན་
ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་དང་མི་ལན་པ་སོགས་ཀང་དམིགས་བསལ་ལ་རུང་བར་འགྱུར་པས། ཁ་སྐོང་གི་
ཆོས་དང་མི་ལན་པ་འབའ་ཞིག་ཚོགས་པས་བསྱེན་རོགས་ཀི་ལས་བར་རུང་བར་ཞལ་གིས་བཞྱེས་
སམ་ཅི། དྱེ་འད་ཞལ་གི་བཞྱེས་ན་ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་གི་བཤད་པ་རྣམས་དོན་མྱེད་པར་
འགྱུར་རོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་ཚེ་སོ་ཐར་གི་མདོ་འདོན་པ་པོ་གཞན་མྱེད་ན། སྤོ་བ་དང་མགུ་བ་ལ་གནས་
པས་ཀང་བར་རུང་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ཕིར་འཆོས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་འདོན་པར་
བྱེད་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། །དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ཕིར་བཅོས་ལ་ཞུགས་པ་དྱེ་ལས་གཞན་པ་མ་
སྤངས་པ་དང་མ་ལོག་པ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་གང་གིས་ཀང་ལས་ཐོས་པར་མི་བ་སྟྱེ། དྱེ་དག་ཡོད་
སར་ལས་མི་བའོ། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ནི། རང་གི་ལས་བཟོད་པར་གསོལ་བ་དྱེ་ནི་རང་གི་ཐོས་པ་
དང་བཅས་པར་བའི། ལས་གཞན་ནི་གནས་ཕྱུང་དྱེས་ཐོས་པར་མི་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གནས་ནས་
ཕྱུང་བ་ནི་རང་གི་ལས་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་སོ། །བསྱེན་རོགས་ཀི་ལས་བྱེད་པའི་ཚེ། དགྱེ་འདུན་གི་
ནང་དུ་བར་ཆད་འདི་བའི་སྔ་རོལ་དུ་ལས་མཁན་གིས་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བ་བ་དང་། 
དངོས་གཞི་གསོལ་གཞིའི་ལས་རྣམས་ནི་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བའི་བསྒྲུབ་བ་དྱེས་ཐོས་པ་དང་
བཅས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་དུ། ནང་དུ་འདི་བའི་ཕིར་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་ 
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༼༤༨༡༽ 
བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་སོ། །སྔོན་འགོ་སྦྱོར་བའི་སྐབས་སུ་ལྟུང་མཐུན་བིན་
རླབས་གནས་ལ་བློ་མཐུན། གསང་སྟོན་བསྐོ་བའི་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་བ་དྱེས་ཐོས་པ་དང་བཅས་པ་
མི་བ་སྟྱེ། དྱེ་དག་གི་ཚེ་ལས་ཐོས་པའི་ྱེ་འཁོར་ལས་བཀར་ནས། ལོགས་ཤིག་ཏུ་ལས་གལ་མཐོང་
སར་ལངས་ཤིང་རྣ་བ་བཀག་སྟྱེ་གནས་པ་ཡིན། དགྱེ་ཚུལ་བསིལ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ནི་ལས་མ་
ཐོས་ལ། ལས་བ་བ་མཐོང་བའི་ྱེ་འཁོར་དུ་བཞག་ནས། དགྱེ་འདུན་གིས་གསོལ་བཞིའི་ལས་བས་
པ་ནི་དྱེའི་མངོན་སུམ་དུ་ལས་བས་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་ལ་གོ་བར་བ་བ་ནི་རྱེས་སུ་བསྒྲག་པ་ཡིན་ཏྱེ། 
མཚམས་མཚམས་སུ་དགྱེ་སློང་གཅིག་ལངས་ནས། ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་བ་བ་ལས་
གསོལ་བ་ནི་བས་ཟིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ་བས་ཟིན་ཏོ། །ཞྱེས་སོགས་རྱེ་རྱེ་ལ་དྱེ་
སྐད་བསྒྲག་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་ལ་སྱེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། སྱེམས་ཅན་
ལ་བ་བ་གིས། དང་པོ་ནི། སྱེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་བ་བ་ལ་བརྒྱུད་ཡོད་དྱེ། མཚམས་པོ་ཆྱེ་
བཅད་པ་དང་། མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་ཅིང་དཀིལ་འཁོར་བར་བློ་མཐུན་བ་བ་དང་། དྱེ་དག་འགོལ་
བ་དང་། མཚམས་ནང་དུ་ཆོས་གོས་དང་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་། གསོ་སྦྱོང་གི་གནས་
དང་རུང་ཁང་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ་དང་། ས་རང་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ་དང་། ས་རང་དབྱུང་བ་དང་། 
མཚམས་ཐ་དད་ལ་གསོ་སྦྱོང་ཅིག་པའི་གནས་པ་སྦྱིན་པ་རྣམས་སོ། །གིས་པ་སྱེམས་ཅན་ལ་བ་བ་
ལ་གིས་ཏྱེ། ཁྱིམ་པའི་རྟྱེན་ལ་བ་བ་དང་། རབ་བྱུང་གི་རྟྱེན་ 
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༼༤༨༢༽ 
ལ་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ཡོད་དྱེ། ལྷུང་བཟྱེད་ཁ་སྤུབ་པ། དྱེ་ིད་ཁ་བསང་བ། ཁྱིམ་གི་བསླབ་པའི་
སོམ་པ་སྦྱིན་པ། དྱེ་ིད་བག་ཡངས་སུ་བ་བ། མུ་སྟྱེགས་ཅན་ལ་གནས་པ་སྦྱིན་པའོ། །གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྱེ། བསྱེན་པར་མ་རོགས་པའི་རྟྱེན་ལ་བ་བ་དང་། རོགས་པའི་རྟྱེན་ལ་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ། 
དགྱེ་སློབ་མ་སྦྱིན་པ་དང་། ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་སྦྱིན་པ། བསྱེན་རོགས་སྦྱིན་པ། དགྱེ་ཚུལ་
བསིལ་པ་སྟྱེ་བཞིར་ཡོད་དོ། གིས་པ་རོགས་པའི་རྟྱེན་ལ་བ་བ་ལ་བཞི་སྟྱེ། སྦྱིན་པའི་ལས་དང་། 
བསྐོ་བའི་ལས་དང་། ཆད་པས་བཅད་པའི་ལས་དང་། ཆད་པ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་ལས་སོ། །དང་
པོ་ནི། གངས་ི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་འཆད་དྱེ། ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྱེན་གི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་གིས་དང་། སྣམ་
སྦྱར་དང་མི་འབྲལ་བའི་དང་། སྟན་གིས་པ་བྱེད་པའི་དང་། གསོ་སྦྱོང་ཐ་དད་ལ་རྱེད་པ་ཅིག་ཏུ་བ་
བའི་དང་། སོས་པའི་གནང་བ་དང་། དབར་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ཞག་བཞི་བཅུ་འགོ་བའི་གནང་བ་
དང་། ལྟུང་བ་གསལ་པོར་མི་དན་ནོ་ཟྱེར་བ་ལ་དྱེའི་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་བ་སྦྱིན་པ། ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལ་
ཆད་པ་ལས་ཀི་བསླབ་པ་སྦྱིན་པ། སྤོ་བ་དང་། གཞི་སྤོ་དང་། ཡང་སྤོ་དང་། མགུ་བ་དང་། གཞི་མགུ་
དང་། ཡང་མགུ་སྦྱིན་པ་དང་། དབྱུང་བ་སྦྱིན་པ་དང་། ནན་གཏུར་བས་པས་བཟོད་པ་གསོལ་བ་ལ་
བཟོད་པ་སྦྱིན་པ་དང་། ནན་གཏུར་བས་པ་ལ་མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་དང་། དྱེ་ལ་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་
སྦྱིན་པ་དང་། མཐུན་པའི་རྱེན་བཀྲ་ཤིས་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པ། གནོད་པ་བཟློག་པའི་གསོ་སྦྱོང་
སྦྱིན་པ། དན་པས་འདུལ་བ་སྦྱིན་པ། མ་སོས་པས་འདུལ་ 
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༼༤༨༣༽ 
བ་སྦྱིན་པ། ནད་པ་དང་རན་པོ་ལ་འཁར་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ། ད་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ། ཆོས་གོས་
ངན་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་ཆོས་གོས་ཀི་རྒྱུ་སྦྱིན་པ་རྣམས་སོ། །འདི་དག་སྦྱིན་པའི་ལས་ཡིན་པས། 
ཡུལ་དྱེས་དགྱེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་དུ་འདྱེབས་དགོས་ཤིང་། ཡུལ་དྱེ་ཡང་གསུམ་མན་
ཆད་ལ་རུང་གི །བཞིར་ལོང་པའི་ཚོགས་ལ་བར་མི་རུང་སྟྱེ། ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ལ་ལས་མི་བ་
བར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་རོགས་པའི་རྟྱེན་ལ་བ་བའི་སྦྱིན་པའི་ལས་ྱེར་གཅིག་ཏུ་ངྱེས་པར་
འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། བསླབ་པ་སྦྱིན་པ་དང་། སྤོ་བ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་རོགས་པའི་རྟྱེན་ལ་བ་
བའི་སྦྱིན་པའི་ལས་ཡིན་པ་འགོག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །གིས་པ་བསྐོ་བའི་ལས་ནི་གངས་སོ་བཞིར་
འཆད་དྱེ། གསང་སྟྱེ་སྟོན་པ་བསྐོ་བ་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་འབྲྱེལ་མྱེད་འབྲིམ་པ  ྎགནས་ངན་ལྱེན་བརོད་
པ  ྎདགྱེ་སློང་མའི་སྟོན་པ  ྎནགས་ཉུལ་བ  ྎསྤོང་བ་པའི་ཞལ་ལྟ་བ  ྎདགག་དབྱེ་བྱེད་པ  ྎས་རང་
འདིང་བ  ྎས་རང་སོང་བ  ྎགོས་འགྱེད་པ  ྎདྱེ་སྱེད་པ  ྎསྣོད་སད་སྒྲུབ་པ  ྎདབར་གི་རས་ཆྱེན་
འགྱེད་པ  ྎདྱེ་སྱེད་པ  ྎགནས་ཁང་ལ  ྎཟས་ལ  ྎཐུག་པ་འབྲིམ་པ  ྎབག་ཚོས་འབྲིམ་པ  ྎཤིང་
ཐོག་འབྲིམ་པ  ྎཔར་པུར་འབྲིམ་པ  ྎསྱེར་དཔད་འབྲིམ་པ  ྎདགྱེ་བསྐོས  ྎམངགས་གཞུག་པ  ྎ
ལྟུང་བ་གྱེང་བ  ྎཆུའི་ཞལ་ལྟ་བ  ྎམཛེས་ཆོས་པ  ྎབང་རིམ་གི་ཞལ་ལྟ་བ  ྎགནས་མལ་སྟོབ་པ  ྎ
སྱེའུ་ཚུང་བསྲུང་བ  ྎརྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ཀི་གཟུ་བོར་གནས་པ  ྎདྱེ་ཞི་པ་ལ་གསལ་པ  ྎགསལ་པའི་
གསལ་བ  ྎ 
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༼༤༨༤༽ 
རྩོད་པ་སྱེད་པ་བསྐོ་བ། དགྱེ་འདུན་དབྱེ་ན་ཕོགས་མང་ཉུང་ཤྱེས་པའི་ཕིར་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་པ་བསྐོ་
བ་རྣམས་སོ། །དྱེ་དག་གང་ལ་བསྐོ་བར་བ་བའི་ཡུལ་ནི་ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་དང་ལན་པ། སྤྲོ་བ་དིས་ཤིང་
སྤྲོ་བ་སྦྱིན་པ། བསྐོས་པའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འདུན་པས་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་འགོ་བ་བཞིས་སོ་
ནས་འགོ་བ་མ་ཡིན་པ། རྒྱུད་ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བ་སྟྱེ། ཁྱད་ཆོས་བཞི་དང་ལན་པའོ། །ཚོགས་སུ་མ་
ཚང་བ་ནི། དཔྱེར་ན་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་དང་། གནས་མལ་སྟོབ་པ་བསྐོ་བ་ན་དུ་མ་དགོས་ཚེ། 
གསུམ་མན་ཆད་ལ་ཅིག་ཅར་རུང་གིས། བཞིར་ལོང་པ་ལ་མི་རུང་བ་ལྟ་བུས་ཤྱེས་སོ། གསུམ་པ་
ཆད་པས་བཅད་པའི་ལས་ནི་བཅུ་བཞི་སྟྱེ། སིགས་སད། བསྐྲད་པ། ཕིར་འགྱེད་བཞི་དང་། གནས་
ཕྱུང་བདུན་དང་། གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབྱེ་བཞག་པ་གིས་དང་། གསོལ་བ་ཙམ་ཡང་བཞག་པ་སྟྱེ། 
བཅུ་བཞི་པོ་དྱེ་དང་དྱེ་ལ་བ་བའི་ཆད་པའི་ལས་རྣམས་སོ། །དཔྱེར་ན་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་
ཕིར་མི་འཆོས་པར་རྒྱུན་དུ་བྱེད་པ་བཞི་ཚུན་ཆད་ལ་ཐོག་མར་ལྟུང་བ་གྱེང་དན་དང་། ཚིག་འཇམ་
པོས་བཞམ་སོ་བས་ལ། དགྱེ་འདུན་གིས་གསོལ་གཞིའི་ལས་ཀིས་སད་པ་ནན་གཏུར་གི་ལས་བྱེད་
པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ནས་ཤྱེས་པར་བའོ། །བཞི་བ་ཆད་པ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་ལས་ནི། བསོ་གྱུར་
གི་ལས་བཅུ་དང་། གངས་སུ་བཞུགས་པའི་ལས་བཞི་སྟྱེ་འདི་ལ་ཡང་བཅུ་བཞི་ཡོད་དོ། །རྒྱུད་
ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བའི་དོན་ལ། པཎ་ཆྱེན་གི་གསུང་པས། འདུལ་འཛིན་ཕི་མ་དག་ཚོགས་ཀིས་
ཚོགས་ལ་ལས་མི་ཆགས་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ལ་ནི་སྒྲུབ་བྱེད་མྱེད་ཅིང་གནོད་བྱེད་དུ་མ་དང་བཅས་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཚོགས་ཀིས་མི་བའོ་ 
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༼༤༨༥༽ 
ཞྱེས་འབྱུང་བ་དྱེ་ནི། སྔ་མ་རྣམས་གསུངས་པ་ལྟར་སྦྱིན་པའི་ལས་ལ་ནི་ཚོགས་སུ་ཚངས་བ་ལ་སྦྱིན་
ན་མ་ཚང་བ་ལ་སྦྱིན་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་བ་མི་སྱེ་བ་དང་། བསྐོ་བའི་ལས་ལ་ཚོགས་སུ་ཚངས་པ་ལ་
བསྐོས་ན་མ་ཚང་བ་ལ་བསྐོས་པ་ལྟ་བུའི་ཆྱེད་གྱེར་མི་འབྱུང་བ་དང་། ཆད་པས་བཅད་པའི་ལས་ལ་
ཚོགས་སུ་ཚངས་ན་ཅད་པས་མི་ཆོད་པའི་ྱེས་དམིགས་ཀི་དོགས་པ་དྱེ་དག་ཡོད་པས་དགག་པའི་
བསླབ་བ་ཡིན་གི། དྱེ་ལ་དམིགས་བསལ་མྱེད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། གནོད་བྱེད་ནི་དྱེ་ལྟར་མི་ཆགས་ན་
དབྱེན་གི་རྱེས་ཕོགས་ཀི་དགྱེ་སློང་བཞིར་ལོང་བ་ལ་ལོག་སོ་བྱེད་པར་བཤད་པ་དང་། དབྱེ་བ་
བསྡུམ་པའི་ཚེ་མཐུན་པའི་བིན་པར་གསུངས་པ་དང་། གསལ་བ་བསྐོ་བའི་ཚེ། དགྱེ་འདུན་གི་ཚད་
ལས་མི་ཉུང་བ་བསྐོ་བར་གསུངས་པ་དང་། དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་ལ་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚེ་མཐུན་པ་
སྦྱིན་པ་དང་། གོ་བུར་དུ་འོངས་པའི་དགྱེ་འདུན་གིས་གཉུང་མར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་ཚོགས་
པ་གསོལ་ཞིང་སྦྱིན་པ་དང་། ཡངས་པ་ཅན་པའི་དགྱེ་འདུན་གིས་ཀཽ་ཤམི་བའི་དགྱེ་འདུན་ལ་གནས་
དབྱུང་བས་པའི་རྱེན་གིས་ལས་བྱེ་བར་གསུངས་པ་དང་། ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་རློབས་
པའི་ཚེ་ཡང་ཡུལ་དགྱེ་འདུན་དུ་ཚང་བ་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞྱེས་བརྟག་དགོས་པས་སོ། །གསུངས་
པ་རྣམས་ནི་མི་འཐད་དྱེ། སྦྱིན་པའི་ལས་དང་། བསྐོ་བའི་ལས་ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བ་ལ་བས་ན་གཞན་
ལས་དགའ་བ་སྱེ་བ་དང་། ཆྱེད་གྱེར་འབྱུང་བས་སིར་གཏང་ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བ་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་
གསུངས་པ་དྱེ་འད་མཁས་པ་སྔ་མ་ཚད་ལན་གིས་གསུངས་པ་མྱེད་ཅིང་། ཁྱད་ 
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༼༤༨༦༽ 
པར་མདོ་རྩ་འགྱེལ་སོགས་ལུང་ཚད་ལན་ལས་མ་གསུངས་སོ། །གལ་ཏྱེ་གསུངས་ན་དྱེ་འདྱེན་པ་
རིགས་སོ། །ཆད་པས་བཅད་པའི་ལས་ལ་ཚོགས་སུ་མ་ཚང་ན་ཆད་པས་ཆོད་པ་དང་། ཚང་ན་མི་
ཆོད་པའི་ཁྱད་པར་དྱེ་འད་ཡང་སྔོན་གི་མཁས་པས་མ་གསུངས་ཏྱེ། རང་གིས་བློས་བརྟགས་ཙམ་
ཡིན་ནོ། །འདི་དག་ནི་ཁུངས་མྱེད་བཞིན་དུ་སྟོན་པས་ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ལ་ལས་མི་ཆགས་པར་
བཅས་པ་དྱེ་བདྱེན་མྱེད་དུ་གཏོང་བའི་ཆྱེད་ཁོ་ནར་གཞུང་འཛུགས་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་བཅས་
པའི་བསླབ་པ་ལ་རང་གི་བློས་བརྟགས་ནས་ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བ་དང་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་ལས། 
དགའ་བ་སྱེ་མི་སྱེ་དང་། ཆྱེད་གྱེར་ཆྱེ་ཆུང་གི་རྣམ་གཞག་འདི་འད་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ཚོད་ལ་
སྱེམས་ཅན་གི་སར་ཚོད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་གཟིགས་ན་ཐུགས་དགྱེས་བར་འགྱུར་རམ། 
གཞན་དུ་འགྱུར་བརྟག་དགོས་པས་སོ། །དགྱེ་སློང་བཞིར་ལོང་པ་ལ་ལོག་བསོ་བྱེད་པ་ནས་ཀའུ་
ཤམི་དགྱེ་འདུན་ལ་གནས་ཕྱུང་བས་པའི་བར་དྱེ་དག་ནི་བློ་གོས་གསར་བུ་བ་བཞིན་དུ་ཚིག་གི་རང་
ལོག་ལ་འཁིས་པའི་ཅལ་ཅོལ་ཡིན་གིས་དྱེ་འདའི་རིགས་ཀིས་འཁྲུལ་པར་མི་བ་སྟྱེ། གཞུང་ལུགས་
ཆྱེན་པོ་དག་ལས་རྣམ་པ་རུ་ཞིབ་ཆ་མ་སྦྱར་བའི་ཚིག་སོམ་ཡོར་དུ་གསུངས་པ་མཐའ་ཡས་སོ། དོན་
ནི་འདི་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་བཞི་ལ་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀི་ལོག་བསོ་བྱེད་པ་ན། དུས་གཅིག་ལ་བཞིར་
ཚོགས་པ་ལ་གསོལ་བཞིའི་ལས་བྱེད་པ་དྱེ་འད་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་རོལ་བའི་སིང་ཕོད་ཇི་ལྟར་
ཆྱེ་ཡང་སུས་ཀང་བར་མ་འོས་པས། དྱེའི་ཚེ་ལོག་བསོ་ལན་གིས་བྱེད་པ་གཞིར་བཞག་ཡིན་
ནོ། །དཔྱེར་བརོད་ན། བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་ཕག་ 
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༼༤༨༧༽ 
ལ་སོགས་པ་བསྱེན་རོགས་ཞུ་བ་ལ་ལྷགས་ནས་དྱེ་ཀུན་ལ་བསྱེན་པར་རོགས་པའི་ལས་བས་ཟྱེར་
བའི་སྔོན་དང་ད་ལྟར་གི་གཏམ་ཡོད་མོད། དྱེའི་ཚེ་ན་དྱེ་ཀུན་ལ་ཅིག་ཅར་བསྱེན་རོགས་བས་པ་ག་
ལ་ཡིན། བསྒྲུབ་བ་གསུམ་མན་ཆད་དུ་གནས་པ་ལ་སྔ་ཕིའི་རིམ་པས་དྱེ་ཀུན་ལ་ལས་བས་པ་ཡིན་
ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དུ་མ་མཁན་པོ་གཅིག་པ་གསུམ་མན་ཆད་ཚིག་གཅིག་གིས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་
བར་རུང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དུས་གཅིག་ལ་གསུམ་ལས་མང་བ་ལ་ལས་མི་ཆགས་པ་
གཞུང་འདིས་ཀང་བསྟན་ནོ། །བཞིར་ལོང་བ་ལ་བསྐོ་བའི་ལས་གསུངས་པ་དང་། བྱེ་བ་བསྡུམ་པ་ལ་
མཐུན་པ་སྦྱིན་པར་གསུངས་པ་སོགས་ནི་འཚོ་བཅད་ནས་རིམ་ཅན་དུ་བ་བ་ལ་ཕལ་ཆྱེར་དགོངས་
ལ་འགའ་ཞིག་ནི་དགྱེ་འདུན་གི་ནང་ཚན་གིས་དང་གསུམ་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་མིང་བཏགས་པ་ཡང་
ཡོད་དྱེ། ཚིག་ལ་འཁི་བར་མི་བའོ། །ལྟུང་མཐུན་བིན་གིས་རློབས་པའི་ཚེ། ལས་གལ་དྱེར་གནས་པ་
ཀུན་གི་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་པ་རྣམས་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་ཀིས་བིན་གིས་རློབས་པ་ཙམ་ལས་བིན་
རླབས་དྱེ་བ་བའི་ཡུལ་དགྱེ་འདུན་ཡིན་མིན་གི་རྟོག་དཔོད་བ་མི་དགོས་སོ། གཞན་དུ་ན་ལས་བརྒྱ་
རྩའི་ནང་དུ་དགྱེ་འདུན་ལ་བ་བའི་ལས་འབྱུང་རིགས་པ་ལས་དྱེ་འད་མ་བཤད་དོ། །ལྟུང་མཐུན་བིན་
བརླབས་བ་བའི་ཡུལ་དགྱེ་འདུན་ཚང་བ་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞྱེས་བརྟག་དགོས་པ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་
སོགས་པའི་བིས་པ་དག་ལ་འབྱུང་རིགས་ཀང་། པཎ་ཆྱེན་མཁས་པའི་དབང་པོ་འདུལ་འཛིན་ཆྱེན་
པོ་ཁྱྱེད་ལྟ་བུ་ལ་འབྱུང་མི་རིགས་ 
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༼༤༨༨༽ 
ཏྱེ། གཞན་ངོར་དང་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཙམ་ལོས་ཡིན། ཁོང་ཆྱེན་པོར་གགས་པ་འགའ་ཞིག་འདུལ་
བ་འཛིན་པ་རོ་རྱེ་གཞོན་ནུའི་ཕག་ལྱེན་ཡིན་ཟྱེར་ནས་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་ཕག་ཙམ་ལ་མཁན་པོའ་ིབ་བ་
དུས་ཅིག་ཅར་དུ་མཛད་ནས། ལས་དངོས་གཞི་ལ་སད་བུས་བསྐོར་བའི་མཚམས་ཐ་དད་དུ་བསྒྲུབ་
བ་གསུམ་ཚན་དུ་བཅད་ནས་བཞག མཚམས་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཐག་པ་ལྟ་བུས་ནོན་པར་བས་པའི་སྟྱེང་
དུ་དགྱེ་འདུན་གངས་ཚང་བཞུགས་ནས་ལས་ཀི་ཆོ་ག་བརའ་སྤྲོད་པར་བྱེད་ཅིང་། དྱེ་ལ་བསྱེན་
རོགས་ཐགས་རྒྱ་མར་འདོགས་སོ། །ཚུལ་དྱེ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་དབང་བཙན་པོས་རང་
དགར་བས་པ་ཡིན་ནམ། ལུང་ཁུང་ཚད་ལན་ཡོད་ནས་བས་པ་ཡིན། རང་དགར་བས་ན་བསྟན་པ་
རྣམ་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། བསྟན་པ་སི་དཀྲུགས་པས་ྱེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆྱེའོ། ལུང་ཚད་ལན་ཡོད་
ནས་ཡིན་ན་མཁས་པ་དཔོད་ལན་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པའི་ལུང་གསལ་པོར་འདྱེན་རིགས་སོ། །ཁ་
ཅིག་ལུང་ཞུ་བ་ནས་གསུངས་ཟྱེར་བའི་འོལ་ཅིའི་གཏམ་སྨྲ་ཡང་། ལུང་ཀུན་ལས་དྱེ་འད་གསལ་བར་
མ་གསུངས་ཤིང་། ཚིག་ལ་འཁིགས་པ་ཙམ་དང་། ཕར་ཀོག་ཚུར་ཀོག་གིས་རྒྱབ་རྟྱེན་དུ་འགོ་རུ་རྱེ་
བ་དང་། འདུལ་བ་ལས་དམིགས་བསལ་མང་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དམིགས་བསལ་ཡིན་ཟྱེར་
ནས་རང་དགར་བྱེད་པ་དག་ནི་ཆྱེ་ཆུང་སུས་བས་ཀང་མི་འཐད་དྱེ། སུ་ཡིན་ཀང་བསྟན་འཛིན་དུ་
ཁས་ཆྱེན་ལག་ལྱེན་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པར་བ་དགོས་སོ། །ཐགས་རྒྱ་མ་བས་པའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་
བརྒྱ་ཕག་ཏུ་ལོངས་བ་དུས་གཅིག་ལ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དྱེ་ 
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༼༤༨༩༽ 
མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་ཡིན་ནམ། ཐ་དད་དུ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་སྐུད་པ་དང་ཐག་པས་བཅད་ནས་
མཚམས་ཐ་དད་དུ་གནས་པར་འདོད་པ་དང་འགལ། ཐ་དད་དུ་ཡིན་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་གི་
ནང་དུ་མཚམས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་མ་བཤད་དྱེ། གཙུག་ལག་ཁང་དྱེའི་རྩིག་ནང་ཚུན་ནི་མཚམས་ནང་
གཅིག་ཏུ་བཤད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལས་ལ་རྩིག་པ་མཚམས་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་
ཕིར། ཁྱྱེད་ལྟར་ན་ནུབ་ལྷག་ལ་བསྲུང་བའི་མཚམས་ཀང་སྐུད་པ་སོགས་ཀིས་བཅད་ན་མཚམས་
ཐ་དད་པས་དྱེས་ནུབ་ལྷག་ལ་བསྲུང་ཐུབ་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བསྱེན་པར་རོགས་པའི་བསྒྲུབ་བ་རྣམས་
ལ་དྱེའི་ཕིར། འདོད་ན། དྱེ་འདས་ནུབ་ལྷག་ལ་བསྲུང་ཐུབ་པ་ཡོད་སྨྲའི་གཞུང་གང་ལས་བཤད་སྨྲ་
དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་བསྒྲུབ་བ་ཚོ་སྐུད་པ་ལ་སོགས་པས་བཅད་པ་དྱེ་རྣམས་མཚམས་
ཐ་དད་པར་གནས་པར་ཁས་ལྱེན་བཞིན་དུ་མཚམས་ཐ་དད་པའི་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ཀུན་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་དགྱེ་
འདུན་རྣམས་དང་མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་གནས་ཟྱེར་བ་ཅི་དགར་སོས་པའི་སྣང་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ། 
བསྒྲུབ་བ་ཐག་པས་བཅད་པའི་ཐག་པའི་སྣྱེ་སྒྲུབ་བྱེད་དགྱེ་འདུན་བཞུགས་པའི་སྟན་གི་འོག་ཏུ་ཚུད་
པའི་སྒྲུབ་བྱེད་རྣམས་བསྒྲུབ་བ་མཚམས་ཐ་དད་པ་ཀུན་དང་མཚམས་ནང་གཅིག་པར་འགོ་བའི་ཡ་
མཚན་ལྟད་མོ་མཚར་ཆྱེ་བ་ཁྱབ་འཇུག་སྒྱུ་མ་མཁན་དྱེས་བས་པར་དོགས་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཀིས་
བཅས་པ་ལ་མགོ་བསྐོར་དང་བསླུ་ཁིད་མཚར་ཆྱེ་བ་འདི་ལྟ་བུ་གཞན་གི་བར་མི་ནུས་པས་སོ། །མདོ་
རྩར། ཐམས་ཅད་ནོན་ 
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༼༤༩༠༽ 
པ་ལ་གནས་ན་ནོན་པ་ིད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ནི་དབར་གནས་ཁས་ལྱེན་པའི་ཚེ་དམིགས་
བསལ་གསུངས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གིས། དྱེ་ལས་གཞན་ལ་སྦྱར་བར་མི་བ་སྟྱེ། ཕན་ཚུན་ཅིག་གི་
དམིགས་བསལ་ཅིག་ལ་སྦྱར་ན་ཐམས་ཅད་འཆོལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཐགས་རྒྱ་མ་འདི་འདའི་བསྱེན་
རོགས་ཀི་གཏུགས་དག་འདི་འད་དབང་ཆྱེན་སུ་ཞིག་གིས་བདས་པ་ཡིན་བརྟག་པར་བ་སྟྱེ། བརྟགས་
ན་ལས་ཆགས་པ་ལ་སྒྲིབ་བྱེད་ཀི་མྱེ་ཏོག་གཞུ་ཅན་གི་དཔུང་ཆྱེན་གིས་བདས་པ་ལས་འོས་མྱེད་
དོ། །དྱེས་ན་དཔལ་ལན་ས་ས་པཎི་ཏས། བླུན་པོ་སིང་ཕོད་ཅན་གིས་ཀང་། །འདུལ་བའི་ཆོ་ག་བརལ་
མ་ནུས། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། དཔྱེར་ན་རབ་བྱུང་གང་ཟག་ནི། གསུམ་ལས་མང་བ་འཇུག་
མི་ནུས། ཞྱེས་གསུངས་པ་འདི་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་སིང་གཏམ་ཡང་དག་པའི་
གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཡིན་པས་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་འདི་ལྟ་བུའི་རྱེས་སུ་འབྲང་ནས་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །འགའ་
ཞིག་ནི་ཆྱེན་པོར་གགས་པ་དྱེ་དག་གི་ངོ་བསྲུང་བས་སྔོན་སྟོན་པས་ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ལ་ལས་མི་
ཆགས་པར་གསུངས་པའི་བཀའ་རྒྱ་དམ་པོ་ཡོད་པ་དྱེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་སྣ་ཚོགས་པའི་ཅ་ཅོས་དྱེ་
སིར་བཏང་ཡིན་ཟྱེར་ནས་ཐབས་ཀིས་བཀའ་རྒྱ་འགོལ་པ་ལ་བརྩོན་ཞིང་། དོན་ལ་མི་ཐོབ་པའི་
དམིགས་བསལ་གསར་དུ་བཅོས་ནས་མདོར་ན་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པོ་ཕལ་ཆྱེར་
བཞི་ཡིན་གི་ཚོགས་ལ་ཆགས་པར་འཆད་པ་འདི། ཇི་ལྟར་འཐད་དཔོད་ལན་ཀུན་གིས་རྟོག་དཔོད་
རྱེ་བ་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྱེས་དང་ཀུན་སློང་ 
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༼༤༩༡༽ 
གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ལས་ཆགས་པ་ལ་བྱེད་པ་པོ་དགྱེ་འདུན་ཀུན་ལྟུང་བས་རྣམ་པར་དག་པ་
གལ་ཆྱེ་ཞིང་། ཅི་སྟྱེ་མ་དག་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མན་ཆད་ཀི་ལྟུང་བ་ཅི་རིགས་
པ་བྱུང་བར་ཀུན་གིས་འདུ་ཤྱེས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་མཐུན་བིན་རླབས་སམ་བཤགས་པ་བས་པས་ཕིར་
བཅོས་ཏྱེ། དྱེ་དག་ཀང་ལས་གལ་དུ་གནས་པས་ལས་བས་ན་ལས་ཆགས། ཕམ་པར་བྱུང་བར་
གགས་ཤིང་འདུ་ཤྱེས་ན། དྱེ་ལས་གལ་ལ་མྱེད་པར་བས་ནས་ལས་བ་དགོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། 
ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་ནི་འདུ་ཤྱེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་བའོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར། ལྟུང་བ་
བྱུང་བའི་གང་ཟག་ལ་ནི་བྱེད་པ་པོ་རྣམས་ཀི་འདུ་ཤྱེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། འབྱུང་བ་དྱེའི་རྱེས་སུ་
འབྲང་པས་དྱེ་དག་གི་འཇུག་པར་བ་བ་སྟྱེ། ལྷག་མ་དང་བཅས་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་བིན་
གིས་རློབས་ཏུ་གཞུག་པའམ་ཕིར་བཅོས་པ་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་དྱེ་དང་ལྷན་ཅིག་ལས་བའོ། །ལྷག་
མ་མྱེད་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་རྣམས་ཀི་ནི་དྱེ་མྱེད་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདིའི་དོན་ལ་པཎ་ཆྱེན་
གིས། དོན་ལ་རྣམ་པར་དག་ཀང་བྱེད་པ་པོས་གཞན་དུ་འདུ་ཤྱེས་ན་ལས་མི་ཆགས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་
དང་། ཁ་སྐོང་དུ་འོས་པའི་དགྱེ་སློང་ཅིག་ལ། ཡུལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་ིད་དུ་དགྱེ་འདུན་
གིས་ཤྱེས། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་མས་པར་ཤྱེས། ཁ་ཅིག་ཏུ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་
བཤགས་བའི་ྱེས་བས་ཙམ་དང་ལན་པར་ཤྱེས་པ་དྱེའི་ཚེ་ན། ཡུལ་དང་པོ་དྱེར་ཁ་སྐོང་དུ་བཞག་
པས་ལས་ཆགས་པ་དང་། གིས་ 
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༼༤༩༢༽ 
པ། མས་པར་ཤྱེས་པ་དྱེར་བསྐྲད་དགོས་པ་དང་། གསུམ་པ་དྱེར་མགུ་བ་སད་ནས་དབྱུང་བ་སྦྱིན་
པས་རྣམ་དག་ཏུ་འགྱུར་པ་དང་། བཞི་པ་དྱེར་གང་ཟག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པས་འདག་པ་ལྟ་
བུའོ། །དྱེ་ལྟར་ན་འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་སད་ཚད་
མ་ཡིན་གིས། མངོན་པར་ཤྱེས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མར་མི་འཇོག་པ་ནི་ལུང་གི་དགོངས་པའོ། །གསུངས་
པ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་ཁ་སྐོང་དུ་འོས་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་བཤད་པ་དྱེ་དག་དོན་
མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དོན་ལ་རྣམ་པར་དག་ཀང་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་སད་ལ་རྣམ་པར་མ་དག་པར་གགས་
ན་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་དུ་མི་འོས་པ་དང་། དོན་ལ་རྣམ་པར་མ་དག་ཀང་། དག་པར་གགས་ན། ལས་ཀི་
ཁ་སྐོང་དུ་འོས་པའི་ཕིར། མདོར་ན་ཁྱད་ཆོས་གཞན་གི་ཅི་བ་སྟྱེ། འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་སད་ལ་རྣམ་པར་
དག་པར་གགས་པ་ཁོ་ནས་ཆོག་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཁ་སྐོང་དུ་འོས་མི་འོས་དྱེ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་
ཕིར། ཡང་དོན་ལ་བསྱེན་རོགས་ཀི་ལས་མ་ཆགས་པ་ལ་གཞན་གི་ཆགས་པར་འདུ་ཤྱེས་པའི་དགྱེ་
སློང་གི་མིང་ཅན་དྱེས་ཀང་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་བར་རུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། འཇིག་རྟྱེན་གི་གགས་ཚོད་ལ་
དགྱེ་སློང་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་དྱེ་འདུལ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་ཚད་མ་
ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་བསྒྲུབ་བའི་ངོས་ནས་རང་ིད་ལོ་ི་ཤུ་མ་ལོན་ཀང་། རང་ིད་ཀིས་ལོན་
པར་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་། མཁན་པོ་བསྱེན་པར་མ་རོགས་ཀང་བསྒྲུབ་བས་རོགས་པར་འདུ་ཤྱེས་ན་ 
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༼༤༩༣༽ 
ལས་ཆགས་པ་ནི་གཞུང་འདིར་བཤད་ལ། སིར་བཏང་ལ་ཁ་སྐོང་དུ་འོས་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་རྣམ་པར་
དག་པ་དགོས་ཤིང་། མ་དག་པ་ལ་དག་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་ནི་འདུ་ཤྱེས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པས་ལས་མི་
ཆགས་པར་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆྱེའི་ལས་ཆོག་ཏུ་བཤད་དོ། །གིས་པ་ཀུན་སློང་ནི་བསྟན་པ་དང་
སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ལས་དྱེ་ཞྱེ་ཐག་པ་ནས་བྱེད་པར་འདོད་པ་དྱེ་ཡང་ངྱེས་འབྱུང་གི་
བསམ་པས་ཟིན་ན་ཐར་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་པས་ཚུལ་དྱེ་བཞིན་དུ་འབད་པར་བའོ། །གིས་པ་བརོད་པ་
ལས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་གིས་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་སོགས་ལས་
དྱེ་དང་དྱེའི་ངོ་བོ་མ་ནོར་བ། གོ་རིམ་མ་འཁྲུལ་བ། ཚིག་ཕྱེད་ཀང་མ་ཆད་ཅིང་མ་འཁྲུལ་བར་བརོད་
པར་བྱེད་པའི་ངག་གི་རིག་བྱེད་དྱེ་དགྱེ་འདུན་གི་ལས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། །དོན་གི་གོ་བ་མི་འཆུག་ན་
ཚིག་གི་ཕད་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་ཅུང་ཟད་འཁྲུགས་པ་དང་། ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ལྷག་པ་ལ་ལས་མི་ཆགས་
པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ཡང་དོན་གི་སྐབས་དག་གི་གོ་རིམ་འཁྲུགས་པས་ནི་མི་ཆགས་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་སོ། གསུམ་པ་ལས་མས་སུ་མྱོང་བའི་ཚད་ནི། བྱེད་པ་པོ་དགྱེ་འདུན་གི་ན་ཤྱེས་ཀི་
ཐོས་ཤིང་། ཡིད་ཤྱེས་ཀི་དྱེའི་དོན་གོ་བ་ན་ལས་མས་སུ་མྱོང་ངོ་། །བསྐོ་བའི་ལས་ཀུན་དང་། སྦྱིན་
པའི་ལས་ཕལ་ཆྱེར་ལ་ནི་བྱེད་པ་པོས་མ་ཟད་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་ལམ། བསྒྲུབ་བ་དྱེས་ཀང་ལས་
མས་སུ་མྱོང་བ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་གིས་ཀང་ལས་ཐོས་ཤིང་དོན་གོ་བས་སོ། །བཞི་བ་ལས་ཆགས་
པའི་དུས་ནི། གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ 
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༼༤༩༤༽ 
ལས་དང་། གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་རྣམས་ནི་ཚར་རྱེས་ཆོག་ཅིང་། དྱེ་རོགས་མ་ཐག་ཏུ་ལས་
ཆགས། གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་རྣམས་ལ་བརོད་པ་གསུམ་ཀ་ལན་གསུམ་བརོད་དགོས་པ་ལས། 
ལན་གསུམ་པའི་ངོ་བོ་དང་། བ་བ་བརོད་པ་རོགས་མ་ཐག་ཏུ་ལས་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ལས་ཀི་
དབྱེ་བསྡུ་བསྟན་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། སིར་བསྟན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་
གི་ལས་ལ་བརྒྱ་དང་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། དྱེ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་གསུམ་དུ་འདུས་ཏྱེ། དྱེ་དག་གི་ནང་
ནས་ི་ཤུ་རྩ་བཞི་ནི་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་དང་། བཞི་བཅུ་རྩ་བདུན་ནི་གསོལ་བ་དང་། 
གིས་ཀི་ལས་དང་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ནི་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཡིན་ནོ། །དྱེ་སྐད་དུ་འགྱེལ་བར་
གཏམ་གི་གཞི་དངས་པ་ལས། །བཙུན་པ་ལས་དུ་དག་མཆིས། ྱེ་བར་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་
གོ །བཙུན་པ་ལས་དུ་དག་གིས་ལས་ཐམས་ཅད་བསྡུས། ྱེ་བར་འཁོར་གསུམ་གི་སྟྱེ། གསུམ་གང་
ཞྱེ་ན། གསོལ་བའི་ལས་དང་། གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་དང་། གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་
སོ། །ཞྱེས་པ་ནས། གསོལ་བའི་ལས་ནི་ི་ཤུ་རྩ་བཞིའོ། །གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ནི་བཞི་བཅུ་
རྩ་བདུན་ནོ། །གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ནི་སུམ་ཅུའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་སོ་སོར་
བཤད་པ་ལ། གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་སོགས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་བསོམ་དང་། དྱེའི་དོན་
གིས། དང་པོ་ནི། ཀརྨ་ཤ་གཏམ་ལས། གསང་དང་ནང་དུ་འདི་ཕིར་དང་། །གསོ་སྦྱོང་དྱེ་ལ་ལྟུང་
བཅས་དང་། །དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་ཡིད་གིས་དང་། །རྩོད་དང་ངྱེས་ིད་མ་ཡིན་ 
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༼༤༩༥༽ 
དང་། །དྱེའི་དོན་དུ་ལྔ་པོ་དག ཐམས་ཅད་ཀང་དབྱེར་གཏོགས་པ་ཡིན། །དབར་གནས་ཁས་བླངས་
ིད་དང་ནི། །ཤི་བའི་རས་དང་ནོར་འད་དང་། །ཆོས་གོས་ས་རང་གཏིང་བ་དང་། །ཆོས་གོས་སྦྱིན་
པར་བ་བ་དང་། །གནས་ངན་ལྱེན་ནི་བརོད་པ་དང་། །གངས་སུ་གཞུག་པ་བཞི་དག་དང་། །ཁྱིམ་གི་
སོམ་དང་དྱེ་ཞིག་དང་། །ལྷུང་བཟྱེད་ཁ་སྦུབ་བ་བ་དང་། །དྱེ་ིད་ལོག་པར་བ་བ་དག གསོལ་བ་འབའ་
ཞིག་ལས་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། །གིས་པ་དྱེའི་དོན་ནི་གསང་སྟོན་གིས་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་དི་བའི་སྔོན་
དུ། ལས་སློབ་ཀིས་དགྱེ་འདུན་གི་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀི་གསང་སྟོན་བསྐོ་བ་དང་། ལས་
སློབ་རང་གིས་ནང་དུ་བར་ཆད་འདི་བའི་སྔོན་དུ་གསོལ་བ་དང་། སོ་ཐར་གི་མདོ་འདོན་པའི་གསོ་
སྦྱོང་གི་ཕིར་དུ། གསོ་སྦྱོང་དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན་དྱེ་བིན་གིས་
བརླབས་པའི་ཕིར  ྎཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་བྱུང་མ་བྱུང་ལ་ཡིད་གིས་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན  ྎལྟུང་
བའི་ཕིར་རྩོད་པར་གྱུར་ན  ྎལྟུང་བ་དྱེ་ནི་གང་ཡིན་དང་། རྒྱུ་གང་ལས་ཇི་ལྟ་བུར་ནི་ལྟུང་བར་འགྱུར་
ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ངྱེས་ིད་མ་ཡིན་པར་གྱུར་ན་དྱེའི་ཚེ་ལས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་ཏྱེ། གསོ་
སྦྱོང་བ་བར་གསུངས་པའི་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་དགག་དབྱེ་ལ་ཡང་
གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར་པ་སོགས་བཞི་ལ་བིན་གིས་
རློབས་པའི་ལས་རྱེ་རྱེ་ཏྱེ་དགག་དབྱེ་དང་འབྲྱེལ་པ་ལ་ལྔ། དབར་གནས་པར་ཁས་ལྱེན་པའི་གསོལ་
བའི་ལས་དང་། ཤི་བའི་རས་བགོ་བར་བ་བའམ། དྱེའི་ནོར་ 
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༼༤༩༦༽ 
གང་ཟག་ལ་ཡོད་པ་དྱེ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཕིར་གསོལ་བའི་ལས་བ་བ་དང་། ཆོས་གོས་ས་རང་
དྱེ་འདིང་བའི་དགྱེ་སློང་ལ་གཏད་པ་དང་། དགྱེ་སློང་ཆོས་གོས་གསུམ་ངན་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་རས་
ཡུག་ཆྱེན་སྦྱིན་པ་ལ་གསོལ་བའི་ལས་བ་བ་སྟྱེ། འདི་གིས་ནི་ཆོས་གོས་སྦྱིན་པའི་ལས་སུ་ཅིག་
པས་གངས་གཅིག་ཏུ་བགང་། དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་སློང་མ་སིག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་གང་དག་ཇི་ལྟར་སྱེ་བོ་
ཕལ་པོ་ཆྱེའི་ཚོགས་མ་དད་པ་རིག་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ལྟ་དྱེ་ལྟར་ཁྱིམ་རྣམས་སུ་སོ་སོར་གོ་བར་བྱེད་
དུ་གཞུག་པ། གནས་ངན་ལྱེན་བརོད་པ། བསྐོ་བའི་གསོལ་བའི་ལས་ཅིག་གངས་སུ་གཞུག་པ་བཞི་
ནི་ངོར་བ་བའི་གངས་སུ་གཞུག་པ་དང་། གཞོག་ཕས་བྱེད་པའི་གངས་སུ་གཞུག་པ་དང་། བསོ་བ་རྣ་
ལ་གཟོན་པའི་གངས་སུ་གཞུག་པ་དང་། ཅང་མི་སྨྲ་བའི་རྣ་ལ་གཟོན་པས་གངས་སུ་གཞུག་པ་རྱེ་རྱེ་
ལ་གསོལ་བའི་ལས་རྱེ་རྱེ་བ་བ་སྟྱེ་གངས་བཞིར་བགང་། དམག་དཔོན་སྱེངྱེ་ལྟ་བུའི་སྦྱིན་བདག་
ལོངས་སོད་འགིབ་པ་ལ་དྱེའི་ཁྱིམ་དུ་ཟན་མི་བཟའ་བར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀི་བསླབ་
པའི་སོམ་པ་སྦྱིན་པ་དང་། དྱེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་དྱེ་ིད་སླར་སྦྱིན་བདག་ལོངས་སོད་འཕྱེལ་པ་ལ་གསོལ་
བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་ཀིས་སོམ་པ་དྱེ་ཞིག་པར་བ་བ་དང་། ལི་ཙ་བི་ཆྱེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱིམ་
བདག་དགྱེ་སློང་ལ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་བཀུར་བ་འདྱེབས་པ་ལ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་ལྷུང་
བཟྱེད་ཁ་ཕུབ་པར་བ་བ་དང་། དྱེ་ིད་བཟོད་པར་གསོལ་བ་ལ་གསོལ་བའི་ལས་ཀིས་ལྷུང་བཟྱེད་དྱེ་
ཁ་བསང་བ་སྟྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་དགྱེ་འདུན་གི་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ 
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༼༤༩༧༽ 
ལས་ི་ཤུ་རྩ་བཞིར་བཤད་དོ། །དྱེ་དག་གི་ནང་ནས་གསང་དང་ནང་དུ་དི་ཕིར་གི་གསོལ་བའི་ལས་
གིས་དང་། གསོ་སྦྱོང་དང་། དགག་དབྱེ་བ་བ་ནི་རྱེས་སུ་གནང་བའི་ལས། གང་གི་རྟྱེན་ལ་བ་ན་
རོགས་པའི་རྟྱེན་ལ་བ་བ་ཡིན་ནོ། །གསོ་སྦྱོང་དང་། དགག་དབྱེ་དང་འབྲྱེལ་བའི་ལྟུང་བ་བིན་གིས་
རླབས་པའི་ལས་བཞི་བཞི་སྟྱེ་བརྒྱད་དང་། ཤི་བའི་རས་དང་ནོར་འད་བིན་གིས་བརླབས་པ་རྣམས་
ནི་དགྱེ་འདུན་གི་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ལས་དགུར་སློབ་དཔོན་དུལ་བའི་ལྷ་བཞྱེད། གང་གི་རྟྱེན་
ལ་བ་བ་ནི་ཁ་ཅིག ཡུལ་དགྱེ་འདུན་དུ་ཚང་བ་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ། ཞྱེས་དོགས་པ་སློད་ཡང་དྱེ་ནི་
མི་འཐད་དོ། །དྱེས་ན་བིན་གིས་རློབས་པ་ཀུན་ལ་གང་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གཞི་ནི་ངྱེས་པར་
ཡོད་དགོས་ལ། གང་ལ་བིན་གིས་རློབས་པའི་ཡུལ་ནི་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པ་ཅི་རིགས་པར་ཤྱེས་པར་
བའོ། །གངས་སུ་གཞུག་པའི་དོན་ལ་སིད་ཚལ་བས་ངན་པའི་གངས་སུ་གཞུག་པ་ཞྱེས་བཤད་ཀང་
རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་བརྟག་པར་བའོ། །འགྱེལ་པར་བགང་བ་བཅས་ཀང་བཤད་པས་བར་རིང་ཡིན་པར་
ངྱེས་སོ། །ལྷུང་བཟྱེད་ཁ་ཕུབ་སང་ནི་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་ཁྱིམ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁ་ཅིག་ཁྱིམ་གི་སོམ་པ་
སྦྱིན་པ་དང་ཞིག་པ་གིས་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་ཁྱིམ་པར་འདོད་ཀང་། དྱེ་ཁྱིམ་པ་ལ་ཡིན་ནམ་དགྱེ་
སློང་ལ་ཡིན་བརྟག་པར་བ་དགོས་ཏྱེ། ཁྱིམ་པ་ལོངས་སོད་འགིབ་པའི་ཁྱིམ་དུ་ཟས་མི་བཟའ་བར་
བཅས་པ་དང་། ལོངས་སོད་འཕྱེལ་བའི་ཁྱིམ་དུ་ཟན་བཟུར་གནང་བ་ནི་དགྱེ་སློང་སོགས་ལ་ཡིན་
གིས། ཁྱིམ་པ་ལ་དྱེ་དག་མི་འོས་ཤིང་ 
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༼༤༩༨༽ 
མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ་སམ་པའི་དོགས་པ་སྱེ་རིགས་སོ། །སྔར་དྱེ་དག་ཁྱིམ་པ་ལ་བ་བར་བཤད་པ་ནི་
ཁ་སྐོང་སི་དང་མཐུན་པར་བས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ལ་སོམ་དང་། 
དྱེའི་དོན་གིས། དང་པོ་ནི། གནས་དང་མཚམས་གནས་གིས་པོ་དང་། །མི་འབྲལ་སོས་དང་
དགག་དབྱེ་དང་། །གནས་མལ་སྟོབ་པར་བྱེད་པ་དང་། །རུང་བའི་ས་གཞི་བརྐོ་བ་དང་། །ས་རང་དང་
ནི་དྱེ་འདིང་དང་། །སྤོང་དང་ལག་གི་ག་དང་ནི། །གནས་ཁང་བསྐོ་ལ་སོགས་པ་དང་། །གཟུ་དང་
གསལ་དང་སྱེད་པ་དང་། །ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཁང་པ་ཁང་ཆྱེན་བསྟན་པ་དང་། །གྱེང་
དང་འབྲལ་བར་མི་འབྱུང་དང་། །སྟན་དང་ལྷུང་བཟྱེད་འབྲིམ་པ་དང་། །མ་དང་གོ་བར་བ་བ་
དང་། །སྟོན་པ་དང་ནི་ནགས་ཉུལ་དང་། །ཕག་མི་བ་དང་མང་ཕིར་དང་། །ཁར་བ་ད་བའི་ཕིར་དང་
ནི། །རྱེད་པ་ཅིག་ཏུ་བ་ཕིར་དང་། །བསླབ་པ་བིན་དང་ྱེར་གནས་དང་། །བུ་དང་ྱེ་དུ་ཕིར་འགོ་
དང་། །གསོལ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། གནས་ཁང་ཟས་ལ་བསྐོ་བ་གིས། །ཐུག་
པ་བག་ཚོས་འབྲིམ་པ་གིས། །ཕན་ཚགས་འབྲིམ་པར་བྱེད་པ་དང་། །སྣོད་སད་སྒྲུབ་དང་གོས་ཀི་
གིས། །དབར་གི་རས་ཆྱེན་སྱེད་དང་འགྱེད། །མངགས་གཞུག་པ་དང་མཛེས་ཆོས་དང་། །གང་
ཟག་བཅུ་དང་གིས་པོ་དག །སྟོན་པས་ཡང་དག་བཤད་པ་ཡིན། །ཞྱེས་སོ། །གིས་པ་དྱེའི་དོན་ནི། 
གསོ་སྦྱོང་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ་དང་། དཀིལ་འཁོར་བའི་མཚམས་དང་མཚམས་ཆྱེན་པོ་དག་
བཅད་པར་བ་བ་དང་། མཚམས་ 
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༼༤༩༩༽ 
ཆྱེན་བཅད་པའི་ནང་དུ་དགྱེ་སློང་རྣམས་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་འབྲལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་གནང་བ་
སྦྱིན་པ་དང་། དགྱེ་སློང་སོས་ཤིང་སྱེམས་འཁྲུགས་པ་ལ་ལས་ལ་མི་མཐུན་བར་མི་འགྱུར་བའི་གནང་
བ་སྦྱིན་པ་དང་། དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་བསྐོ་བ་དང་། དབར་གནས་ཁས་ལྱེན་པ་རྣམས་ལ་གནས་མལ་
སྟོབ་པ་བསྐོ་བ་དང་། རུང་བའི་ཁང་པ་ལ་བློ་མཐུན་པར་བ་བ་དང་། ས་རང་ལ་བློ་མཐུན་པར་བ་བ་
དང་། ས་རང་འདིང་བའི་དགྱེ་སློང་བསྐོ་བ་དང་། སྤོང་བ་པའི་ཞལ་ལྟ་བྱེད་པ་བསྐོ་བ་དང་། ལག་གི་ག་
དང་། ལག་དཔོན་བསྐོ་བ་དང་། གནས་ཁང་བསྐོ་བ་ནས་མཛེས་ཆོས་པ་བསྐོ་བའི་བར་སྔར་བཤད་
པ་བཅུ་གིས་པ་གངས་རྱེ་རྱེར་བས་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་ལ་རྩོད་པ་བྱུང་བ་མངོན་སུམ་གིས་འདུལ་
བའི་གཟུ་བོ་བསྐོ་བ་དང་། དྱེས་རྩོད་པ་མ་ཞི་ན་རྩོད་པར་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གང་ཟག་གསལ་བ་དང་། 
གསལ་བའི་ཡང་གསལ་བ་བསྐོ་བ་ནི། གངས་གཅིག་ཏུ་བགང་བ་དང་། དྱེས་ཀང་མ་ཞི་ན་རྩོད་པ་
སྱེད་པའི་གང་ཟག་བསྐོ་བ་དང་། །དགྱེ་འདུན་ལ་རྩོད་པ་བྱུང་བའི་ཚེ་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་པ་བསྐོ་བ་དང་། 
དགྱེ་སློང་གང་ཁང་པའི་གཞི་རུང་བསྟན་པར་གསོལ་བ་ཁང་པའི་གཞི་རུང་བ་བསྟན་པ་སྦྱིན་པ་དང་། 
དགྱེ་སློང་གང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཞི་རུང་བསྟན་པ་གསོལ་བ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཞི་རུང་བ་
བསྟན་པ་སྦྱིན་པ་དང་། དགྱེ་སློང་ཁྱིམ་སུན་འབིན་པ་ལ་དགྱེ་སྦྱོང་གི་ཆོས་མིན་པ་རྣམ་པ་མང་པོས་
གྱེང་བའི་གང་ཟག་བསྐོ་བ་དང་། རན་པོ་དང་ནད་པ་ལ་ཆོས་གོས་སྣམ་སྦྱར་དང་འབྲལ་བར་མི་ 
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༼༥༠༠༽ 
འགྱུར་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་། དགྱེ་སློང་ལག་གི་ག་སྟྱེ་ཁང་པ་སོགས་ཀི་ལས་བྱེད་པ་ལ་ལོ་དྲུག་
གི་ནང་དུ་སྟན་གིས་པ་བྱེད་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་འབྲྱེལ་མྱེད་འབྲིམ་པ་བསྐོ་བ་
དང་། མ་དད་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་བསྐོ་བ་དང་། དགྱེ་སློང་མིའི་སྟོན་པ་བསྐོ་བ་དང་། སོར་བཤགས་ཀི་
ྱེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ནགས་ཉུལ་བ་བསྐོ་བ་དང་། དགྱེ་སློང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་དགྱེ་སློང་
མས་ཕག་བ་བའི་འོས་མ་ཡིན་པའི་བསླབ་པ་སྦྱིན་པ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་འཁོར་སོང་ནུས་པ་དང་། 
བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་གིས་ལོན་པ་ལ་འཁོར་དང་འཁོར་མང་པོ་ྱེ་བར་འཇོག་པའི་གནང་
བ་སྦྱིན་པ་གངས་གིས་སུ་བ་བ་དང་། དགྱེ་སློང་རན་པོ་དང་ན་བས་འཁར་བ་དང་ད་བ་གནང་བ་
གསོལ་བ་ལ་དྱེ་དང་དྱེ་སྦྱིན་པ་གངས་སོ་སོར་བགང་བ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་གིས་ཀི་
རྱེད་པ་གཅིག་ཏུ་བ་བ་དང་། དགྱེ་སློབ་མའི་བསླབ་པའི་སོམ་པ་སྦྱིན་པ་དང་། བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་
རོགས་པའི་སྦྱོར་བའི་སྐབས་སུ་ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་སྦྱིན་པ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་བུ་
དང་ལྷན་ཅིག་ཁྱིམ་ཅིག་ཏུ་ལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་མུ་གྱེ་བྱུང་བའི་ཚེ་ྱེ་དུ་
རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་། དབར་གནས་ཀི་ནང་དུ་དགྱེ་འདུན་སིའི་
དོན་ལ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་ཞག་བཞི་བཅུ་ཚུན་འགོ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་སྟྱེ། བཞི་བཅུ་ཞྱེ་བདུན་
པོ་དྱེ་ཀུན་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ལ་ལྟོས་ཤིང་། གིས་ཀི་ལས་དྱེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་དག་
གི་ནང་ནས་གསོ་སྦྱོང་གི་ 
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༼༥༠༡༽ 
གནས་དང་། ས་རང་དང་། རུང་ཁང་ལ་བློ་མཐུན་བ་བ་དང་། མཚམས་ཆྱེ་ཆུང་བཅད་པའི་ལས་
རྣམས་ནི་གཞི་སྱེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་བ་བའི་ལས་ཡིན་པར་གསལ་ལ། པཎ་ཆྱེན་སོགས་ཀིས་
མཚམས་ནང་དུ་ཆོས་གོས་དང་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ། དྱེ་སྱེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་བ་
བའི་ལས་སུ་བཤད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། གནང་བ་དྱེ་ནི་མཚམས་ནང་དྱེར་གནས་པའི་དགྱེ་སློང་
སོགས་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པས་སོན་འདིང་རྒྱུ་མྱེད་དོ། །རུང་ཁང་ལ་བློ་མཐུན་བ་
བ་ནི་རུང་ཁང་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་རྩར། བིན་གིས་བརླབས་པར་བའོ། །ཞྱེས་དང་། 
དྱེའི་འགྱེལ་པར་དགྱེ་འདུན་གི་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པར་བ་བ་ཁོ་
ནའོ། །ཞྱེས་སོ། །རུང་ཁང་བིན་གིས་བརླབས་པའི་དུས་བཞིར་བཤད་ཀང་གསུམ་པའི་ཚེ་གསོལ་
བ་དང་གིས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ངྱེས་པར་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་
ལས་ལ་སོམ་དང་དྱེའི་དོན་གིས། དང་པོ་ནི། བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་དང་། མུ་སྟྱེགས་གནས་
དང་མཚམས་འགོལ་དང་། །མཐུན་སྦྱིན་གསོ་སྦྱོང་བདུན་པོ་དང་། །བརྒྱད་དང་དན་དང་མ་སོས་
དང་། །དྱེ་ིད་འཚོལ་དུ་གཞུག་པ་དང་། །བསོ་བར་བ་བ་རྣམས་དང་ནི། །མས་པ་སྦྱིན་པར་བ་བ་
དག །གསོལ་དང་གཞིའི་ལས་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། །གིས་པ་དྱེའི་དོན་ནི། བསྒྲུབ་བ་བསྱེན་པར་
རོགས་པར་བ་བ་དང་། མུ་སྟྱེགས་ཅན་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་ལ་ཟླ་བ་བཞིའི་བར་དུ་མཁན་
པོས་སྦྱར་བའི་གོས་ཀི་གནས་པ་སྦྱིན་པ་དང་། དཀིལ་ 
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༼༥༠༢༽ 
འཁོར་བ་མཚམས་ཆྱེན་པོའ་ིམཚམས་བཅད་པ་འགོལ་བ་དང་། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་བཟོད་པའི་ལས་
བས་པ་ལ་མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་དང་། མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་ལ་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པ་དང་། བདུན་
པོ་དང་ཞྱེས་པས་ནན་གཏུར་གི་ལས་བདུན་པོ་སིགས། སད། བསྐྲད། ཕིར་འགྱེད་མ་མཐོང་བ་དང་། 
ཕིར་མི་འཆོས་པ་དང་། སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་གཏོང་པ་རྣམས་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་
གནས་ནས་དབྱུང་བ་དང་། གནས་ཕྱུང་དྱེ་དག་བཟོད་པ་བ་བ་ལ་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟོད་
པར་གསོལ་བ་སྟྱེ། གནས་ཕྱུང་བདུན་གི་ལས་ནན་གཏུར་དུ་ཅིག་པས་གངས་གཅིག་དང་། གསོ་
སྦྱོང་བཞག་པ་དང་། དགག་དབྱེ་བཞག་པ་དག་ལ་གསོལ་བཞིའི་ལས་བ་བ་ཡང་ནན་གཏུར་ལས་
ལོགས་སུ་མི་བགང་ངོ་། །བཟོད་པ་གསོལ་བ་ནི་གངས་གཅིག་སྟྱེ། འདིར་ལས་གིས་སོ། །བརྒྱད་
དང་ཞྱེས་པས་ལས་བརྒྱད་བསྟན་ཏྱེ། སྤོ་བ་དང་། མགུ་བར་བ་བ་དང་། གཞི་ནས་སྤོ་བ་དང་། གཞི་
ནས་མགུ་བར་བ་བ་དང་། ཡང་གཞི་ནས་བླང་སྟྱེ་སྤོ་བ་དང་། ཡང་གཞི་ནས་མགུལ་བར་བ་བ་དང་། 
དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་དབྱུང་བ་དང་། ས་རང་དབྱུང་བའི་ལས་སྟྱེ། དྱེ་རྣམས་གངས་སོ་སོར་བས་
པས་བརྒྱད། དན་པས་འདུལ་བར་འོས་པ་ལ་དན་པས་འདུལ་བ་སྦྱིན་པ་དང་། མ་མྱོས་པས་འདུལ་
བར་འོས་པ་ལ་མ་སོས་པས་འདུལ་པ་སྦྱིན་པ་དང་། ལྟུང་བ་གང་བྱུང་གསལ་བར་མི་དན་པ་དྱེའི་ངོ་
བོ་ིད་འཚོལ་དུ་གཞུག་པར་འོས་པ་ལ་དྱེའི་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་དུ་གཞུག་པ་སྦྱིན་པ་དང་། དགྱེ་འདུན་
དབྱེན་བྱེད་པ་དང་། དྱེའི་ 
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༼༥༠༣༽ 
རྱེས་སུ་ཕོགས་པ་དང་། ཁྱིམ་སུན་འབིན་པ་དང་། དཀའ་བློ་མི་བདྱེ་བ་དང་། དགྱེ་སློང་སིག་པ་ཅན་
གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པར་མི་གཏོང་བ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་དགྱེ་སློང་གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་རྱེས་སུ་ཕོགས་པ་
དང་། དགྱེ་སློང་མ་དཀོན་མཆོག་གཏོང་བ་དང་། དྱེ་འཐབ་དཀྲོལ་བྱེད་པ་དང་། དྱེ་བདྱེ་ཞིང་གནས་པ་
དང་། དྱེ་བདྱེ་ཞིང་གནས་སུ་འཛུད་པ་སྟྱེ་བཅུ་པོ་རྱེ་རྱེ་ལ་ལོག་པར་བསོ་བའི་གསོལ་བཞིའི་ལས་རྱེ་
རྱེ་སྟྱེ་བཅུ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་གཏོང་བ་བསིལ་བ་དག་ལ་གསོལ་
བཞིའི་ལས་བ་བ་དང་། ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བའི་མས་པ་ལ་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསླབ་པ་
བིན་པ་སྟྱེ་ལས་སུ་བཅུ་པོ་དྱེ་དག་ནི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། ལོག་པའི་ཕིར་བསོ་བ་
དང་། བསིལ་བ་དང་། དྱེའི་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་དུ་བཞུགས་པ་དང་། བསླབ་པ་དང་། མཐུན་པ་དང་། 
དྱེའི་གསོ་སྦྱོང་དང་། མུ་སྟྱེགས་ཅན་གི་གནས་དང་། དྱེ་ལས་གཞན་པའི་སྤོ་བ་དང་། མགུ་བ་དང་། 
ཡང་གཞི་ནས་བླང་བ་དང་། དན་པས་འདུལ་བ་དང་། མ་མྱོས་པས་འདུལ་བ་སྦྱིན་པ་དང་། བསྱེན་
པར་རོགས་པར་བ་བ་དང་། མཚམས་འགོལ་བ་དང་། ནན་གཏུར་གི་ལས་དང་། དབྱུང་བ་དག་ལ་ནི་
བརོད་པ་གསུམ་མོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ལོག་བསོ་བཅུ་ནི་དགྱེ་སློང་གི་རྟྱེན་ལ་བ་བ་ཡིན་ཞིང་། 
བསིལ་བ་ནི་དགྱེ་ཚུལ་གི་རྟྱེན་ལ་བ་བ་ཡིན་ཡང་། དྱེས་མངོན་སུམ་དུ་ཐོས་སར་ལས་མི་བ་སྟྱེ། 
དྱེས་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཐོས་སུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་དུ་ 
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༼༥༠༤༽ 
གཞུག་པ་འདི་ལ་ཁ་ཅིག ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་དྱེ་འཚོལ་དུ་གཞུག་པ་སྦྱིན་པ་ཡིན་ཟྱེར་བ་སྣང་ཡང་
མི་རིགས་ཏྱེ། ལྟུང་བ་གང་བྱུང་གསལ་པར་མི་དན་པ་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་བས་དགྱེ་འདུན་ལ་བཟོད་
པར་གསོལ་ཞིང་དགྱེ་འདུན་གི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟོད་པ་བས་ན་དྱེས་རང་བཞིན་དུ་གནས་
པ་ཐོབ་སྟྱེ། སྔ་མ་ནི་བཟོད་པ་གསོལ་བས་རང་བཞིན་ཐོབ་བོ། །ཞྱེས་སོ། །བསླབ་པ་དང་ཞྱེས་པས་
ཕམ་པ་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བ་ལ་ཆད་པ་ལས་ཀིས་བསླབ་པ་སྦྱིན་པ་དྱེ་བསྟན། མཐུན་པ་དང་ཞྱེས་པས་
གནས་ནས་ཕྱུང་བ་བཟོད་པ་གསོལ་བའི་ལས་བས་པ་ལ་མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་བསྟན། དྱེའི་གསོ་སྦྱོང་
དང་ཞྱེས་པས་མཐུན་པ་བིན་ཚར་བ་དྱེ་ལ་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པ་བསྟན། མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་
ཙམ་གི་མི་ཆོག་པར་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མཐུན་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་
དྱེའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པས་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གསོ་སྦྱོང་མྱེད་
པར་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ིད་མི་ཐོབ་བོ། །དྱེ་བིན་ནས་བའོ། །དྱེ་ནི་ལས་ཀིས་སོ། །ཞྱེས་
སོ། །འདི་ནི་ཐོག་མར་ཀཽ་ཤམིའི་དགྱེ་སློང་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་བསྔགས་ཚིག་ལ། ཀཽ་ཤམི་བའི་
དགྱེ་སློང་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདི་ལ་མཐུན་པ་སྩལ་ལགས་པས་ཞྱེས་སོགས་ཡོད་ཀང་། ལས་
མངོན་སུམ་དུ་བ་བའི་ཡུལ་ནི་གཙོ་བོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཞིར་ལོང་བ་མ་ཡིན་གིས། དགྱེ་སློང་
གཙོ་བོ་ིད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། གསོལ་བཏབ་ཀི་ཚིག་ལ། བདག་ཀཽ་ཤམི་བའི་དགྱེ་སློང་
ལ། ཞྱེས་སོགས་ལན་གསུམ་གིས་གསོལ་བཏབ་པར་གསུངས་པས་ཤྱེས་སོ། །གཙོ་བོས་ 
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༼༥༠༥༽ 
དངོས་སུ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་། དྱེ་ལ་གསོལ་བཞིའི་ལས་བས་པས་ཞབས་ལ་འཁོར་རྣམས་ལ་
ཡང་མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་སོགས་ཀིས་དོན་འགྲུབ་ཏྱེ། དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ཚུལ་
ཤྱེས་དགོས་སོ། །ཁ་ཅིག་ཚིག་ཙམ་ལ་འཁིས་ནས་ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ལ་ལས་ཆགས་པའི་ཤྱེས་
བྱེད་དུ་འདྱེན་པ་ནི་མི་རིགས་སོ། །གསོ་སྦྱོང་ཞྱེས་པ་འདི་ལ་པཎ་ཆྱེན་སོགས་ཀིས། བཀྲ་ཤིས་པའི་
གསོ་སྦྱོང་དང་། གནོད་པ་བཟློག་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པ་འདྱེན་པར་མཛད་པ་མི་འཐད་དྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་
འགྱེལ་ལས། གསོ་སྦྱོང་ཞྱེས་བ་བས་ལས་ཅིག་བསྟན་ཏྱེ། མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་ལ་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་
ལས་ཀིས་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་དུ་ན་གསོ་སྦྱོང་ཐ་དད་
པའི་ལས་གསུམ་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །སིར་གསོ་སྦྱོང་ལ་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ་དང་། བཅོ་ལྔ་བ་
དང་། མཐུན་པའི་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་དང་། གནོད་པ་བཟློག་པའི་གསོ་སྦྱོང་དང་ལྔ་གསུངས་པ་
ལས། འདིའི་དངོས་བསྟན་ནི། མཐུན་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་དགྱེ་འདུན་གི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་
མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པ་ཡིན་ཏྱེ། འགྱེལ་པར་གསལ་ལོ། །མུ་སྟྱེགས་ཅན་ལ་གནས་པ་སྦྱིན་པ་
སོགས་ཕལ་ཆྱེར་གོ་སླ། བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་དང་། ཞྱེས་པས་གསོལ་བཞིའི་སོ་ནས་བསྱེན་
པར་རོགས་པའི་ལས་ཅིག་བསྟན། དྱེ་ལ་དབྱེ་ན་གཙོ་བོར་སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་ཕ་
ཆོག་དང་། བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་མ་ཆོག་གིས་སུ་ཡོད་དོ། །དམིགས་བསལ་ལ་
ཕ་ཚོགས་ཀིས་མ་ཆོག་དང་། མ་ཚོགས་ 
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༼༥༠༦༽ 
ཀིས་ཕ་ཆོག་བར་རུང་ཞིང་། ཕ་ཆོག་ལ་བརྟྱེན་ནས་བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དང་། མ་ཆོག་
ལ་བརྟྱེན་ནས་སྱེས་པ་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ནི་ལས་མི་ཆགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་དུ། མཚན་
གཞན་ལ་བརྟྱེན་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་སློང་མ་ིད་དག་གིས་ལས་གཞན་བྱེད་པས་
མི་ཆགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་བར། དྱེའི་ཕིར་དགྱེ་སློང་མའི་ལས་ཀིས་ནི་དགྱེ་
སློང་ིད་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཞྱེས་པ་ནས། དགྱེ་སློང་གི་ལས་ཀིས་ཀང་དགྱེ་སློང་མ་ིད་དུ་འགྱུར་བ་
ཤྱེས་པར་བའོ། །ཞྱེས་དང་། དོན་འདི་དག་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས། ཀུན་མཁྱྱེན་ཆྱེན་པོས། དངོས་
གཞི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀི་ཚེ། །ཚོགས་གིས་ཕན་ཚུན་སྣོར་བ་དང་། །ལས་ཚིག་ཕན་ཚུན་སྣོར་
བས་ཀང་། །ཆགས་པ་ལས་གཞི་ིད་ལས་གསུངས། །ཞྱེས་སོ། དྱེས་ན་ད་ལྟར་གི་མ་ཆོག་གི་སོ་
ནས་བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ལ་གསང་སྟོན་གིས་བར་ཆད་དིས་པའི་འོག་ཏུ་དགྱེ་སློང་མའི་
དགྱེ་འདུན་གིས་ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་ངྱེས་པར་བིན་དགོས་པར་གསུངས་ཤིང་། དྱེ་
ལ་དམིགས་བསལ་གཞན་ཡང་མ་གསུངས་པས་བོད་དུ་བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་བར་མི་རུང་
བར་ཀུན་མཁྱྱེན་བླ་མ་བསོད་ནམས་སྱེངྱེ་བཞྱེད་པ་ནི་མདོ་དང་འགྱེལ་བའི་དགོངས་པ་དཔིས་ཕིན་
པ་ཡིན་ནོ། །མཁས་དབང་དམ་པ་དཔལ་གི་ཁི་ཤིང་གི་གསུངས་ལས། དགྱེ་སློབ་མ་ནི་མ་ཚོགས་
ཀི། །དགྱེ་འདུན་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་ཕིར། །བྷོ་ཉའི་ལོངས་འདིར་བུད་མྱེད་ལ། །བསྱེན་རོགས་
སོམ་པ་བཤོལ་ན་ལྱེགས། །གསུངས་ 
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༼༥༠༧༽ 
པ་ནི་བཤོལ་ན་ལྱེགས་པའི་བསྒྲུབ་བ་འཐད་ཀང་། བསྒྲུབ་བྱེད་དྱེ་འབྲྱེལ་མ་ཆགས་ཏྱེ། དགྱེ་སློབ་
མའི་སོམ་པ་མ་ཐོབ་ཀང་མ་ཆོག་གི་སོ་ནས་བུད་མྱེད་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དགྱེ་
སློབ་མའི་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ལ་མ་ཆོག་གི་སོ་ནས་བསྱེན་རོགས་བས་ན། མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བྱེད་
འབྱུང་བར་མདོ་རྩ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་དགྱེ་ཚུལ་མ་ཕ་ཆོག་གི་སོ་ནས་བསྱེན་པར་
རོགས་པ་ཡོད་ཀང་། དྱེ་ལ་དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་ཡང་གསོག་པའི་ཚུལ་མཐུན་པ་ཙམ་དུ་དགོས་
པར་འགྱེལ་པར་གསུངས་ཤིང་། གངས་རིའི་ལོངས་འདིར་དགྱེ་སློང་མའི་དགྱེ་འདུན་གི་སྱེ་མྱེད་པས་
ལོངས་འདིར་བུད་མྱེད་བསྱེན་རོགས་ཀི་ལས་མ་མཛད་པ་རང་འདུལ་བ་དང་མཐུན་ཞིང་ལྱེགས་པ་
ཡིན་ནོ། །ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པོ་དྱེ་ཀུན་བསྒྲྱེང་བ་ལ་སོགས་པས་མི་བ་བ་ནི་འདུག་པའི་སོད་ལམ་
གི་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལས་ནི་འདུག་པ་ིད་ཀིས་སོ། །ཞྱེས་སོ། །འཇིགས་པ་ཆྱེ་སར་ལམ་ལ་
འགོ་བཞིན་དུ་སོ་ཐར་གི་མདོ་འདོན་པའི་གསོ་སྦྱོང་བར་རུང་བར་འགྱེལ་བར་བཤད་དོ། །གིས་པ་
ལ་གིས་ཏྱེ། གང་ཟག་གི་ལས་དངོས་དང་ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། གསང་སྟོན་གི་ལོག་ཏུ་བར་
ཆད་དི་བ་དང་། ལས་སློབ་ཀི་དྱེ་མངོན་དུ་དི་བ་དང་། སྦྱིན་པའི་ལས་ཀུན་གི་སྔོན་དུ་དགྱེ་འདུན་ལ་
གསོལ་བ་ལན་གསུམ་འདྱེབས་པ་རྣམས་དགྱེ་འདུན་དང་འབྲྱེལ་པའི་གང་ཟག་གི་ལས་སུ་འཇོག 
ཆོས་གོས་དང་། སན་དང་། ལྷུང་བཟྱེད་དང་། མཁོ་ 
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༼༥༠༨༽ 
བའི་ཡོ་བད་ལ་སོགས་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། དགྱེ་བསྱེན་དང་། རབ་བྱུང་དང་། དགྱེ་ཚུལ་
ནོད་པ་དང་། ལྟུང་བ་བཤགས་པ་དང་། དབར་གནས་པར་ཁས་ལྱེན་པ་དང་། དབར་ནང་དུ་
མཚམས་ཀི་ཕིར་འགོ་བ་ན་ཞག་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། འདུན་པ་དང་
ཡོངས་དག་ལྱེན་པ་བསྐོས་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་དྱེ་དང་དྱེ་འབུལ་བ་དང་། དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་ལ་དག་པ་
འབུལ་བ་དང་། དགག་དབྱེ་གོ་བར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་རང་པའི་ལས་ཡིན་ཞིང་། བིན་
གིས་རློབས་པ་པོ་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་དྱེ་རང་ལས་རན་པས་ཕག་བ་བར་འོས་ན་ཕག་བ། 
བསྔགས་ཚིག་རྣམས་ནི་ལན་གསུམ་དུ་བརོད་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། རང་གི་དོན་དུ་བསྔགས་ལན་
གསུམ་བརོད་པར་བྱེད་པ་ིད་ན་དྱེ་འོས་པ་ིད་ལ་ཕག་བས་ཏྱེའོ། ཞྱེས་དང་། ལྷག་པོར་མ་
གཏོགས་པ་རང་གི་དོན་གི་བསྔགས་བརོད་པ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་སོ། །ཆོས་གོས་སོགས་རས་བིན་
གིས་བརླབ་པ་དྱེ་དང་དྱེ་ཀུན་ཡུལ་དྱེའི་མདུན་དུ་བསྒྲྱེང་སྟྱེ་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། རས་བིན་གིས་བརླབས་
པ་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་པ་དང་། འགྱེལ་པར་བསྒྲྱེང་སྟྱེ་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་དང་
སན་ལ་སོགས་པ་རྱེག་ཏུ་རུང་བ་རྣམས་ནི་ཡུལ་དང་། བིན་བརླབས་ཞུ་བ་པོ་གིས་ཀའི་ལག་པ་
གཡོན་པར་བཞག་ཏྱེ། གིས་ཀའི་ལག་པ་གཡས་པས་སྟྱེང་ནས་བཀབ་སྟྱེ་བ། སན་གི་བིན་
བརླབས་དབྱུང་བ་ནི་དྱེ་དང་འད་བར་བཤད། ལྷུང་བཟྱེད་ཀི་དབྱུང་བ་ནི་ལག་ 
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༼༥༠༩༽ 
པ་ཡ་རྱེས་ཁ་ནས་བཟུང་སྟྱེ་བའོ། །གསྱེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་རྱེག་ཏུ་མི་རུང་བ་དག་ནི་ཁྱིམ་པ་
མདུན་དུ་འཇོག་ཏུ་བཅུག་ལ་དྱེས་ལས་ཚིག་མི་ཐོས་སར་སོང་བ་དང་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་
རློབས་པར་བ་སྟྱེ། །ཇི་སྐད་དུ། བཟུང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ིད་ལ་ནི་མདུན་དུ་བཞག་སྟྱེ་བའོ། །ཞྱེས་
སོ། །གིས་པ་ཞར་བྱུང་ནི། ཆོས་གོས་བིན་གིས་རླབས་དབྱུང་བ་དང་། གསར་པ་བིན་གིས་
བརླབས་པ་ནི། དགྱེ་སློང་གཞན་ྱེ་བར་མི་གནས་ན་རང་གི་ཡིད་ཀིས་རྣམ་པར་བརྟགས་པས་བིན་
བརླབས་ཆགས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཆོས་གོས་དབྱུང་བ་དང་། ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། ྱེ་
བར་མི་གནས་ན་ཡིད་ཀིས་རྣམ་པར་བརྟགས་པས་ཆགས་སོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར་ལུང་
དངས་པ་ལས། དགྱེ་སློང་དག་ལྔ་པོ་འདི་དག་ནི་སྱེམས་བསྱེད་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏྱེ། གསོ་སྦྱོང་
དང་། དགག་དབྱེ་དང་། ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། ཆོས་གོས་རྣམ་པར་བརྟག་པ་དང་། 
གང་ཟག་གིས་མགོན་དུ་བོས་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །རང་གཅིག་པོས་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་ཆོས་
གོས་དང་། གོས་ལྷག་ལ་སོགས་པ་བིན་གིས་རློབས་པ་ན་དང་པོར་འདི་བིན་གིས་བརླབས་པར་
བའོ་སམ་དུ་བསམ་ཞིང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ན་དགོངས་གསོལ་མི་བ་བར། ཚིག་གཞན་རྣམས་ལན་
གསུམ་བརོད་པས་བིན་བརླབས་ཆགས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གཅིག་པོས་བིན་གིས་རློབས་ན་དྱེ་ལ་དང་
པོར་བསམ་པ་བསྒྲུབ་ཅིང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པར་བའོ། །ཞྱེས་མདོ་འདིས་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབྱེ་
རང་གཅིག་པུས་བིན་གིས་རློབས་པ་ཡང་བསྟན་པས་ 
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༼༥༡༠༽ 
ཆོས་གོས་ལ་བ་བའི་ཚུལ་དྱེ་བཞིན་དུ་དང་པོར་འདི་བིན་གིས་བརླབས་སམ་དུ་བསམ་ཞིང་། 
བསྔགས་ཚིག་ལན་གསུམ་བརོད་པས་གསོ་དགག་བིན་གིས་བརླབས་པར་ཡིན་ནོ། །མགོན་དུ་
བོས་པ་ན་ཅང་མི་གསུངས་པས་དོན་གིས་ཁས་བླངས་པ་གྲུབ་སྟྱེ། འདི་ལ་བསྔགས་ཚིག་མྱེད་
དོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་རང་གཅིག་པོས་སྣམ་སྦྱར་གི་རྒྱུ་སོགས་བིན་གིས་རློབས་པ་ན་དགོངས་གསོལ་
བཞག་ནས། བདག་དགྱེ་སློང་མིང་འདི་ཞྱེས་བགི་བས་ཆོས་གོས་འདི་སྣམ་སྦྱར་དུ་བིན་གིས་
བརླབས་སོ། །ལན་གསུམ་བ། དྱེའི་འོག་གི་ཚིག་རྣམས་མི་དགོས། རང་གཅིག་པོས་བ་བ་འདི་ལ་
མཇུག་ཏུ་ཐབས་ལྱེགས་མི་དགོས་པར་སྱེམས་སོ། །སྣམ་སྦྱར་ལྟ་བུ་སྔ་མ་རིང་པར་གྱུར་ནས་
གསར་པ་བིན་གིས་རློབས་པར་འདོད་ན་སྔ་མའི་བིན་རླབས་ཏྱེ་གོས་གཞན་ལ་ཕྱུང་ནས་གསར་པ་
དྱེ་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱེད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་བཅང་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། སྔ་མ་མ་ཕྱུང་ན་ཕི་མ་མི་
ཆགས་སོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེའི་ཚེ་ན་སྣམ་སྦྱར་རིང་པ་དྱེ་གཞན་ལ་བསྔོས་པའམ་ཡང་ན་རྣམ་བརྟགས་
ཀི་ཆོ་གས་བིན་གིས་བརླབས་པར་བ་སྟྱེ། གཞན་དུ་ན་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ན་གོས་ཞག་བཅུ་འཆང་
བའི་སྤང་ལྟུང་བསྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེས་ན་སྟོན་པའི་རྱེས་འབྲང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་ནི་ཡོ་བད་ཉུང་
བ་དང་། གང་བྱུང་ཙམ་གིས་ཆོག་ཤྱེས་པར་བས་ནས་འདོད་པ་བསོད་སོམས་ཀི་མཐའ་སྤོང་བ་ལ་
བསླབ་པར་བའོ། །དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་པའི་ཕིར་སྤོ་བ་སོད་པ་ལ་ཞུགས་ 
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༼༥༡༡༽ 
གིས་ལས་བྱེད་པ་ན་ཚངས་སོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་སྦྱིན་པའི་ལས་མ་གཏོགས་ལས་གཞན་
ཕལ་ཆྱེར་ནི་མས་སུ་མྱོང་བ་ལ་དབང་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། སྤོ་བ་བྱེད་པས་ནི་ྱེ་བར་གནས་པའི་སོམ་པ་
ལས་གཞན་པའོ། །ཞྱེས་སོ། །འོན་ཀང་བསོ་བསྒྱུར་གི་ལྟུང་བ་བཅུ་པོ་གང་རུང་དང་བཅས་ན་གསོ་
དགག་གི་ལས་མ་གཏོགས་ལས་གཞན་མས་སུ་མྱོང་བར་མི་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བསོ་བ་ལས་བྱུང་
བ་ཕིར་མ་བཅོས་པར་ལས་མས་སུ་མྱོང་བར་མི་བའོ། །གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབྱེ་དག་ནི་མ་
གཏོགས་སོ། །ཞྱེས་སོ། །གསོ་དགག་གི་ལས་ལ་དབང་བ་ནི་གསོ་དགག་གི་ཚེ་ལྟུང་བ་བིན་
བརླབས་འབྱུང་ཞིང་། དྱེར་མ་ཟད་བཤགས་པས་ཕིར་བཅོས་པ་འབྱུང་བས་ཕིར་བཅོས་དང་ལན་
པར་འགྱུར་པའི་ཆྱེད་དུ་གསོ་དགག་གི་ལས་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་ཚུལ་
ཕིར་བཅོས་ཀི་གཞི་ལ་གིས་ཏྱེ། དངོས་དང་། དྱེ་ལས་འཕོས་པའི་གཞི་གཞན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ། ནན་གཏུར་གིས་ཕིར་བཅོས་དང་། བཤགས་པས་ཕིར་བཅོས་དང་། སྤོ་མགུས་ཕིར་
བཅོས་སོ། །དང་པོ་ལ་སིར་བསྟན་པ། སོ་སོར་བཤད་པ། ནན་གཏུར་བས་པ་ལ་བཟོད་པ་བླང་བ་
དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་དྲུག་སྟྱེ། གཞི་གང་ལ་བ་བ། དགྱེ་འདུན་གང་གིས་བ་བ། དུས་ནམ་གི་ཚེ་བ་
བ། དགོས་པ་གང་གི་ཕིར་བ་བ། ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་བུས་བ་བ། ནན་གཏུར་དང་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་
མུ་བཞི་རྩི་བའོ། །དང་པོ་ནི། ནན་གཏུར་གི་ལས་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་འཐབ་དཀྲོལ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་
པའི་གཞི་དྱེ་མ་ཞི་ཞིང་ཡོངས་སུ་མ་བཏང་བར་ཡིད་ཆྱེས་པར་ཤྱེས་ནས་གྱེང་བར་བ་བ་ 
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༼༥༡༢༽ 
འཐབ་དཀྲོལ་བྱེད་པ་དྱེ་ཡང་དགྱེ་འདུན་གི་མངོན་སུམ་དུ་འདུག་ན་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་གི་ནན་
གཏུར་གི་ལས་བ་བར་འོས་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་ལ་གྱེང་བ་པོ་མ་བྱུང་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་དྱེ་བསྐོ་བར་བ་
ཞིང་། བསྐོས་པ་དྱེས་གྱེང་བའི་ཡུལ་དྱེ་འོག་ཏུ་བཞག་ཅིང་ཤུད་པ་ིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་ནན་
གཏུར་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་འདུས་པར་མངོན་སུམ་དུ་ནན་གཏུར་གི་ཡུལ་དྱེ་མི་ཡོང་ན། 
འཐབ་དཀྲོལ་གི་རྒྱུ་བས་པར་གགས་པ་བརོད་ལ། སིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ནན་གཏུར་གིས་ལས་
བས་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། གཞི་མ་ཞི་པར་ཤྱེས་ནས་གྱེང་བ་པོས་སོ་སོར་ཤྱེས་པར་བས་ཤིང་
མངོན་སུམ་དུ་འཇོག་པ་ལ་ནན་གཏུར་གི་ལས་བའོ། །གྱེང་བ་པོ་རང་མ་བྱུང་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་གྱེང་
བར་བའོ། །འདུ་བ་མི་སྟྱེར་ན་གགས་པ་ཙམ་གིས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། གིས་པ་ནི། ཚུལ་
ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པས་ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་དང་ལན་ཞིང་ཡུལ་དྱེ་ལ་ཞྱེ་འཁོན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་
པ། བརྩྱེ་བས་རྱེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐུགས་དགོངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལན་པའི་དགྱེ་འདུན་གིས་
སོ། །གསུམ་པ་དབར་གི་ནང་དུ་ལྟུང་བ་མི་གྱེང་བས་དབར་གནས་པའི་དུས་མ་ཡིན་ཞིང་། དགྱེ་
འདུན་བྱེ་འགྱུར་གི་དགག་བ་མྱེད་པའི་དུས་སུའོ། །བཞི་པ་ནི། སྔར་བས་ཀི་བ་བ་ངན་པ་འཕོ་གཅོད་
པ་དང་། ཕིར་བཅོས་ལ་གཞུག་པའི་ཆྱེད་དུའོ། །ལྔ་པ་ནི། གྱེང་དན་དང་གཞམ་བསོ་མ་བས་པ་ལ་
ནན་གཏུར་གི་ལས་མི་ཆགས་པས། ཐོག་མར་གཞམ་བསོ་བས་ནས་དྱེ་ཆགས་པ་ལ་གསོལ་བ་དང་
བཞིའི་ནན་གཏུར་གི་ལས་བ་ཞིང་། ཡུལ་དྱེས་དགྱེ་འདུན་གི་མངོན་སུམ་དུ་མ་འོངས་ན་ 
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༼༥༡༣༽ 
གོ་བར་བྱེད་པས་མཇུག་ཏུ་བསྒྲགས་པར་ཡང་བ་དགོས་སོ། །དྲུག་པ་ནི། ནན་གཏུར་གི་ལས་བས་
པ་ཡིན་ལ། དམན་པའི་ས་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི་གསོ་སྦྱོང་བཞག་པ་དང་། དགག་དབྱེ་
བཞག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་གིས་ནི་ནན་གཏུར་གི་ལས་ཀི་གསོ་དགག་བཞག་པ་ཡིན་ཞིང་། དམན་
པའི་ས་གཞན་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དམན་པའི་ས་ན་གནས་པ་ཡིན་ལ་ནན་གཏུར་མ་བྱུང་བའི་
མུ་ནི་སྤོ་བ་སོད་པ་དང་མགུ་བ་སོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་གིས་ལ་ནན་གཏུར་གི་ལས་གང་ཡང་མ་
བྱུང་བས་སོ། །གིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། སིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ནན་གཏུར་བཞི་པོ་གང་རུང་
དང་། གནས་དབྱུང་བས་པ་ལྟ་བུའོ། །གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི། དགྱེ་སློང་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་
རྣམས་སོ། །གིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་སིགས་པ་ནན་གཏུར་ནི། འཐབ་
དཀྲོལ་བྱེད་པ་ལ་བ་བ་འདི་ཐོང་ཞིག མི་གཏོང་ན་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བའོ། ཞྱེས་སིགས་པར་
བྱེད་པའི་གསོལ་བཞིའི་ལས་བྱེད་པའོ། །སད་པ་ནན་གཏུར་ནི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་
ཕིར་མི་འཆོས་པར་བཞི་ཚུན་བཏུང་ནས་བྱེད་པ་ལ་སོད་པར་བྱེད་པའི་གསོལ་བཞིའི་ལས་བྱེད་
པའོ། །བསྐྲད་པ་ནན་གཏུར་ནི། ཁྱིམ་པའི་ནང་དུ་བུད་མྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་རྩྱེད་འཇོ་འཆར་གཡང་ལ་
སོགས་པ་ཁྱིམ་པ་སུན་འབིན་གི་སོད་པ་བྱེད་པ་ལ་གནས་དྱེ་ནས་སྐྲོད་པའི་གསོལ་བཞིའི་ལས་
བྱེད་པའོ། །ཕིར་འགྱེད་ནན་གཏུར་ནི། དག་སློང་གང་ཁྱིམ་པ་ལ་མཐོ་འཚམས་པ་དང་། དྱེས་མཚོན་
ནས་དགྱེ་ 
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༼༥༡༤༽ 
སློང་དང་། དགྱེ་སློང་མ་སོགས་སྱེ་ལྔ་པོ་གང་ལ་མཐོ་འཚམས་པས་བརས་ཐབས་བྱེད་པ་ལ་དྱེ་ལས་
ཕིར་ལོག་པའི་ཕིར་ལས་ཀི་མཐའ་ནི་མ་གཏོང་གི་བར་དུ་དགྱེ་འདུན་གི་མཛའ་གཅུགས་དང་། 
དགའ་བའི་དངོས་པོ་ལས་ཕིར་འགྱེད་པའི་གསོལ་བཞིའི་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། འཐབ་
དཀྲོལ་བྱེད་པ་ལ་ལས་ཀིས་སིགས་པར་བའོ། །དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཕིར་མི་བཅོས་པར་
རྒྱུན་དུ་བྱེད་པ་ལ་ནི་སད་པའོ། །ཁྱིམ་སུན་འབིན་པ་ལ་ནི་བསྐྲད་པའོ། །ཞྱེས་དང་། ཁྱིམ་པ་ལ་བརས་
ཐབས་བྱེད་པ་ལ་ནི་ཕིར་འགྱེད་པའོ། །ཞྱེས་སོ། །གནས་ནས་དབྱུང་བ་ལ་ལྟུང་བ་ཕིར་མི་འཆོས་པ་
གནས་ནས་དབྱུང་བ། ལྟུང་བ་མ་མཐོང་ངོ་ཟྱེར་བ  ྎསིག་ལྟ་མི་གཏོང་བ  ྎའཐབ་དཀྲོལ་བྱེད་པ་
འབད་པས་ལོག་ཀང་མ་ལོག་ན  ྎརྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྱེབ་པའི་རྩོད་པ་ྱེ་བར་མ་ཞི་ན  ྎའཐབ་
དཀྲོལ་གི་རྒྱུ་མི་གཏོང་ཞིང་ྱེ་བར་བསྒྲུབ་པ  ྎདགྱེ་སློང་མ་རྣམས་དང་འདྱེ་ཞིང་གནས་པ་གནས་
ནས་དབྱུང་བ་དང་བདུན་ཡོད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལྟུང་བ་གགས་པ་ཕིར་མ་བཅོས་པ་བསམས་པས་ཕིར་
བཅོས་སུ་མི་རུང་བ་དང་། མ་མཐོང་ངོ་ཟྱེར་ཞིང་ཕིར་འཆོས་པ་རྱེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་འདོད་པ་དང་། 
སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་མི་གཏོང་བ་ལ་ནི་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བའོ། །ཞྱེས་དང་། འཐབ་དཀྲོལ་ལ་
འབད་པས་མ་ལོག་ན་ྱེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བའོ། །རྣམ་པར་གཏན་ལ་
འབྱེབས་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་ྱེ་བར་ཞི་བས་སོ། །འཐབ་དཀྲོལ་གི་རྒྱུ་ྱེ་བར་བསྒྲུབ་པ་ 
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༼༥༡༥༽ 
ཡང་གནས་ནས་ཕྱུང་བར་བ་བ་ིད་དོ། །དགྱེ་སློང་མ་རྣམས་དང་འདྱེ་ཞིང་གནས་པ་ལ་ཡང་གནས་
ནས་ཕྱུང་བར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །གནས་ཕྱུང་བདུན་པོ་དྱེ་རྱེ་ཞིག་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཐ་མ་ཅིག་ཏུ་
བཞག་ནས་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ལོངས་སོད་པ་ལ་མི་
དབང་ཞིང་། སླར་བཟོད་པ་གསོལ་བ་ན་དང་པོར་བཟོད་པ་སྦྱིན། དྱེ་ནས་མཐུན་པ་སྦྱིན། དྱེ་ནས་
མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པས་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཐོབ་པར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །འགའ་
ཞིག་ལ་གནས་དབྱུང་ཐོབ་ཀང་དྱེ་ལ་གགས་པ་ཆྱེན་པོ་དང་། འཁོར་མང་བ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་
ནམས་ཆྱེན་པོ་ཡོད་པའམ། སྱེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཡིན་ན་དྱེ་ལ་གནས་དབྱུང་མི་བ་སྟྱེ། བས་ན་སོམ་པོ་
འབྱུང་ཞིང་དགྱེ་འདུན་བྱེ་འགྱུར་གི་དགག་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཇི་སྐད་དུ་ཚིག་ལྱེར། མདོ་སྱེ་འདུལ་བ་
མ་མོ་རྣམས། །མཁས་ཤིང་གགས་དང་ལན་པ་དང་། །བསོད་ནམས་ཆྱེན་པོ་ལ་སོགས་པ། །བསྐྲད་
ཅིང་བཀར་བར་འོས་པ་མིན། །གང་ཕིར་འདི་དག་མུ་སྟྱེགས་ཀི། །རི་དགས་བསྐྲག་བྱེད་སྱེངྱེའི་
བུ། །འདི་དག་ཁྱིམ་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །སྟོན་པའི་བློ་ཡིས་རབ་དད་བསྱེད། །འདི་དག་རྣམས་ཀི་
གཙུག་ལག་ཁང་། །མཛེས་བྱེད་ཁྱུ་མཆོག་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་། །དྱེ་བས་འདི་དག་སད་ན་ནི། །རང་གི་
བསྟན་པ་སད་པ་ཡིན། །ཞྱེས་སོ། །སྔར་བཤད་པའི་ནན་གཏུར་བཞི་ནི་གནས་དབྱུང་མ་ཡིན་ཞིང་། 
དྱེ་དག་གི་མཐའ་ལ་མ་བཏང་ན་གནས་དབྱུང་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །བསྐྲད་པ་ནན་ 
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༼༥༡༦༽ 
གཏུར་ནི། ཁྱིམ་པ་སུན་འབིན་གིས་སོད་པ་བས་པའི་གནས་དྱེ་ནས་བསྐྲད་པ་ཡིན་གིས། དགྱེ་
འདུན་གི་གནས་ནས་བསྐྲད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཕམ་པ་བྱུང་བ་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་ཡང་མི་
བཞག་པར་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་བསྐྲད་པར་བ་ཞིང་། བཟོད་པ་གསོལ་ན་འཆབ་མྱེད་བྱུང་བ་ལ་
བཟོད་པ་ལྱེན་ཞིང་ཡལ་བར་མི་འདོར་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་བསྐྲད་པར་བའོ། །འདི་
ལ་དགྱེ་འདུན་དབང་ངོ་། །དྱེས་དྱེ་ཡལ་བར་མི་འདོར་རོ། །བསིལ་བ་ལ་བཟོད་པར་བ་བ་ིད་
དོ། །ཅྱེས་སོ། །འཆབ་མྱེད་ཡིན་ཡང་དག་བཅོམ་པ་བསད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་ཡལ་བར་མི་འདོར་བའི་
ཐབས་མྱེད་དྱེ། དྱེ་ལ་ཆད་པ་ལས་ཀི་བསླབ་པ་སྦྱིན་མི་འོས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བསླབ་པ་བིན་པའི་དགོས་
པ་ནི་ཚེ་འདི་ལ་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཐོབ་པའི་ཆྱེད་ཡིན་ལ། མཚམས་མྱེད་བས་པས་རྣམ་པར་གོལ་བ་
ཐག་རིང་དུ་བས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མཛོད་ལས། མཚམས་མྱེད་སྦྱོར་བ་བས་པ་ལ། །འདོད་ཆགས་བྲལ་
འབྲས་མི་སིད་དོ། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསོ་སྦྱོང་བཞག་པ་སོགས་ནི་ལྟུང་བ་གྱེང་ཀང་སྐབས་
མི་འབྱེད་པ་དང་། སྐབས་ཕྱེ་ཡང་མན་པར་མི་བྱེད་པའི་གང་ཟག་ལ་གསོ་སྦྱོང་གི་དུས་སུ་གསོ་
སྦྱོང་འཇོག་པ་དང་། དགག་དབྱེའི་དུས་སུ་དགག་དབྱེ་འཇོག་པའི་ནན་གཏུར་གི་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་
ཞིང་། གསོལ་བ་དང་བརོད་པ་བཞག་པ་ནི་ལས་བྱེད་པའི་དུས་སུ་གསོལ་བ་དང་བརོད་པའི་ལས་ལ་
འོང་དུ་མི་བཞུགས་པའོ། །དགྱེ་ཚུལ་བསིལ་བ་ནི་སིག་ལྟ་ཅན་གི་དགྱེ་ཚུལ་ལ་ 
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༼༥༡༧༽ 
ལོག་བྱེད་ཀི་རྱེན་ལྔས་ལོག་ཀང་མི་གཏོང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །བཅུ་བ་ལྷུང་བཟྱེད་ཁ་
ཕུབ་པ་ནི་དགྱེ་འདུན་ལ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་བཀུར་བ་འདྱེབས་པའི་ཁྱིམ་པ་དྱེའི་ཁྱིམ་དུ་འགོ་བ་
དང་སྟན་ལ་འདུག་པ་དང་། དྱེས་སྦྱིན་པའི་ཟས་ལ་ལོངས་སོད་པར་མི་བ་བ་དང་། དྱེར་བསོད་
སོམས་བསླང་བར་མི་བ། ཆོས་བསྟན་པར་མི་བ་སྟྱེ། མདོར་ན་དྱེར་ལྷུང་བཟྱེད་ཁ་བཟྱེད་པར་མི་བ་
བས་ན་ཁ་ཕུབ་པ་ཞྱེས་བའོ། །གསུམ་པ་ནན་གཏུར་བས་པ་ལ་བཟོད་པ་བླང་བ་ནི། ནན་གཏུར་དང་
པོ་བཞི་པོ་གང་རུང་བས་ནས་སླར་བཟོད་པ་འབུལ་དུ་བཞུགས་ཅིང་ཞྱེ་ཐག་པ་ནས་བཟོད་པ་འབུལ་
བར་འདོད་ན། དགྱེ་འདུན་གིས་བཟོད་པ་ལྱེན་པར་རིགས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་བཟོད་པ་སྦྱིན་པའི་སྔོན་དུ་
དགྱེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ། དྱེ་ནས་དགྱེ་འདུན་གིས་གསོལ་གཞིའི་ལས་ཀིས་
བཟོད་པ་སྦྱིན་པས་ནན་གཏུར་གི་གཞིར་གྱུར་བའི་ྱེས་པ་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། རྒྱུ་ལས་
ཕིར་ལོག་པ་བཟོད་པ་གསོལ་བ་ལའོ། །ཞྱེས་སོ། །གིས་པ་བཤགས་པས་ཕིར་བཅོས་ལ་ལྔ་སྟྱེ། 
ཡུལ། གང་ཟག བསམ་པ། ཆོ་ག དགོས་པའོ། དང་པོ་ནི། བག་བསྒྱུར་གི་ལྟུང་བ་བཅུ་ནི། མཚམས་
ནང་དྱེར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕིར་བཅོས་ཤིང་བཤགས་པ་དང་། ལྟུང་བ་རིག་པར་
བ་བ་ིད་ཀང་ཐམས་ཅད་ལ་བ་བ་ཡིན་ལ། སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་ནི། དགྱེ་སློང་གཅིག་གམ་
ཡང་ན་གིས་སམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐོས་པར་བ་ཞིང་སྨྲྱེ་དངགས་འདོན་པའི་རྣམ་པས་སོ་
སོར་བཤགས་པར་བ་བ་ཡིན་གིས། བཤགས་ 
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༼༥༡༨༽ 
པ་དངོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། བསོ་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལའོ། །སོ་
སོར་བཤགས་པར་བ་བ་ནི། གནས་དྱེར་ཚོགས་པ་ལའོ། །ཞྱེས་སོ། །སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ལྟུང་བ་
འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རས་དྱེ་སྤངས་པ་དང་། ཡང་ན་དྱེ་དང་ཞག་གཅིག་ཙམ་བྲལ་བར་བ་བ་
སྔོན་དུ་བཏང་སྟྱེ་བཤགས་པ་བས་ན་ལྟུང་བ་ལས་ལང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། སྤང་བ་ལས་ནི་
སྤངས་བ་དང་བྲལ་བ་ལས་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་ལས་སོ། །ཞྱེས་སོ། །དགྱེ་འདུན་ལྷག་མར་གཏོགས་པའི་
སོམ་པོ་ལི་བ་ལས་སུ་རུང་བའི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལ་རྩལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ལ། མཚམས་ནང་
དྱེར་གཏོགས་པའི་དགྱེ་འདུན་ཉུང་མཐའ་དགྱེ་སློང་ལྔ་ནས་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གཤགས་
པར་བ། ལྷག་མར་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་ཡོང་བ་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ྱེས་པ་ལྟ་
བུ་ལ་དགྱེ་སློང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བ། ཕམ་པར་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་ལི་བ་ཡན་
ལག་མ་ཚང་བའི་རས་མང་པོ་བརྐུས་པ་དང་། རྟྱེན་བ་མཐུ་མྱེད་པར་ཁུ་བ་འབིན་པ་ལྟ་བུ་ལ་
མཚམས་དྱེར་གཏོགས་པའི་དགྱེ་འདུན་ནམ། གཞན་ནས་ཁ་བསྐང་ཀང་རུང་ཉུང་མཐའ་དྲུག་གི་
ཚོགས་ནས་མང་མཐའ་དྱེར་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བཤགས་པར་བ། ཕམ་པར་གཏོགས་པའི་
སོམ་པོ་ཡང་བ་འཛག་སྣོད་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་དང་། རྩྭ་དང་ཕུབ་མ་ལ་སོགས་པ་བརྐུས་པ་ལྟ་བུ་ལ་དགྱེ་
སློང་བཞི་ལ་སོགས་པ་ལ་བཤགས་བ་བས་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལྷག་
མ་དང་བཅས་པར་གཏོགས་ 
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༼༥༡༩༽ 
པའི་སོམ་པོ་ལི་བ་ལས་ནི་དགྱེ་འདུན་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལའོ། །ལྷག་མ་མྱེད་པར་གཏོགས་
པའི་སོམ་པོ་ལི་བ་ལས་ནི་མ་བཅད་པ་ལྷག་པ་ལའོ། །ཡང་བ་དྱེ་ལས་ནི་བཞི་ལ་སོགས་པ་
ལའོ། །ཞྱེས་སོ། །བཤགས་ཡུལ་གི་དགྱེ་འདུན་དྱེ་རང་གི་བཤགས་བའི་ལྟུང་བ་དྱེ་དང་མི་ལན་པ་
དགོས་ཏྱེ། དྱེ་དང་ལན་ན་དི་མས་དི་མ་བཀྲུར་མི་རུང་བ་ལྟར་བཤགས་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བར་བཤད་
དོ། །དཔྱེར་ན་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་སྤོ་མགུ་སད་ཚར་ནས་བཤགས་པར་བ་བར་སློབ་པ་ན་
བཤགས་ཡུལ་དྱེ་ཕམ་པ་མ་བྱུང་བ་གཞིར་བཞག་གི་སྟྱེང་དུ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་སྱེ་ཚན་གི་ལྟུང་
བས་མ་གོས་ན་བཤགས་ཡུལ་མཆོག་ཡིན། དྱེ་འད་མྱེད་ན་རང་གིས་གང་བཤགས་པར་བ་བའི་ལྟུང་
བ་རིགས་མཐུན་དྱེས་མ་གོས་ན་བཤགས་ཡུལ་དུ་འོས་ཤིང་སྤང་ལྟུང་སོགས་ལ་ཡང་དྱེ་བཞིན་དུ་
ཤྱེས་པར་བའོ། །ཇི་སྐད་དུ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མི་མཐུན་པ་ལའོ། །སྱེ་ཚན་ལས་སོ། །མྱེད་ན་ལྟུང་བ་ལས་
སོ། །ཞྱེས་སོ། གིས་པ་གང་ཟག་ནི། རང་རྒྱུད་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་ཞིང་། བང་བ་ལྟར་དན་པའི་དགྱེ་སློང་
གིས་བཤགས་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་བསམ་པ་ནི། ཞྱེ་ཐག་པ་ནས་བཤགས་པར་འདོད་
ཅིང་། སྔར་བས་ལ་འགོད་པ་དང་། ཕིན་ཆད་མི་བྱེད་པའི་སོམ་སྱེམས་ཀིས་བཤགས་དགོས་ཏྱེ། 
སོམ་སྱེམས་མྱེད་ན་ལྟུང་བ་ལས་ལང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ལུང་ལས། ང་ནི་བསམ་པས་ལྟུང་བ་
ལས་ལང་བར་སྨྲའི། ཆད་པའི་ལས་ཀི་ནི་མི་སྨྲའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་བ་ཆོ་ག་ནི། 
བཤགས་པའི་ཚིག་ 
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༼༥༢༠༽ 
རྣམས་འགྱེལ་པར་འབྱུང་བ་གོང་བུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། ཁ་ཅིག་གིས་འདིར་བཤགས་ཡུལ་ལ་ཁྱད་ཆོས་
དགུ་བགངས་པའི་ནང་དུ་འགོ་མིན་བཞི་དང་བྲལ་ཅྱེས་བྲིས་པ་ནི་འགོ་བ་བཞི་དང་བྲལ་བ་ཟྱེར་
དགོས་རྒྱུ་ལ་གོ་ལོག་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཡི་གྱེ་པས་ནོར་བ་ལས་འོས་མྱེད་དོ། །གཞུང་ལས་ཀང་། འདུན་པ་
དང་ཞྱེ་སང་དང་། གཏི་མུག་དང་། འཇིགས་པས་འགོ་བ་དང་བྲལ་བ། བས་པ་དང་མ་བས་པ་དན་
པར་ནུས་པ། སྤྲོ་བར་བ་སྟྱེ་བསྐོ་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས། གང་ལ་བསྐོ་བའི་ཡུལ་དང་། བཤགས་
ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི་འགོ་བ་བཞི་དང་བྲལ་བ་དགོས་པར་བསྟན་ནོ། །ལྔ་པ་དགོས་པ་ནི། བཤགས་པ་
བས་པས་ལྟུང་བ་དང་། དྱེའི་རྣམ་སིན་དག་པར་གྱུར་ཏྱེ། ྱེས་པ་མི་འཕྱེལ་ཞིང་གྱེན་པོ་བསླབ་པ་
གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྱེལ་བར་འགྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྤོ་མགུ་སོད་ཚུལ་ནི། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་
བཅབ་པའི་ྱེས་པ་དང་ལན་པའི་དགྱེ་སློང་ལ་བཅབ་ྱེས་འདག་པའི་ཕིར་དུ་བཅབ་པའི་ཞག་གངས་
དང་མཐུན་པར་དགྱེ་འདུན་གི་གཡོག་འབའ་ཞིག་བྱེད་པའི་ཚུལ་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀི་སྦྱིན་པ་ནི་
སྤོ་བ་སྦྱིན་པ་དང་། སྤོ་བ་དྱེ་བྱེད་པའི་རིང་ལ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་རིགས་མཐུན་བྱུང་ན་སྔར་
ཞག་གངས་ཇི་ཙམ་སོང་བ་དྱེ་མི་བགང་བར་གཞི་ནས་བསར་ཏྱེ་སྤོ་བ་སྦྱིན་པ་ནི། གཞི་ནས་སྤོ་བ་
དང་། ཡང་ལྟུང་བ་རིགས་མཐུན་གསུམ་པ་བྱུང་ན་སླར་ཡང་སྤོ་བ་སྦྱིན་པ་ནི། ཡང་སྤོ་བ་སྦྱིན་པ་
ཞྱེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་སྤོ་བ་སད་ཟིན་བཅབ་པའི་ྱེས་པ་དག་པའམ་ལྟུང་བ་བྱུང་ཀང་
བཅབ་པའི་ྱེས་པ་མ་བྱུང་ན་མགུ་བ་སྦྱིན་ 
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༼༥༢༡༽ 
པར་བ་སྟྱེ། དགྱེ་སློང་ཕ་ལ་ཞག་དྲུག་དང་། དགྱེ་སློང་མ་ལ་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀི་བར་དུ་དགྱེ་འདུན་མྱེས་
པའི་གཡོག་འགའ་ཞིག་བྱེད་པའི་མགུ་བ་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་པར་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དགྱེ་
འདུན་ལས་ཞག་དྲུག་མགུ་བར་བ་བ་མནོས་ཏྱེ་སད་པ་ལའོ། །དགྱེ་སློང་མས་ནི་ཟླ་བ་ཕྱེད་དོ། །ཅྱེས་
དང་། དྱེ་གིས་ལས་ཀིས་སྦྱིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། །མགུ་བ་སོད་པའི་རིང་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་རིགས་མཐུན་
གིས་པ་དང་གསུམ་པ་བྱུང་ན་གཞི་ནས་མགུ་བ་དང་། སླར་ཡང་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་བ་དགོས་སོ། །སྤོ་
བ་སད་ཟིན་ནས་མགུ་བ་མ་ཕོག་པ་ལ་སྤོ་ལན་དང་། མགུ་བ་སད་ཚར་ནས་རང་བཞིན་དུ་གནས་
པར་མ་དབྱུང་པ་ནི་མགུ་ལན་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། ས་གཞན་ན་གནས་པ་ྱེར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཡིན་ནོ། །ལྷག་མ་
བཅབ་ྱེས་བྱུང་བའི་ཚད་ནི། གང་ལ་ལྟུང་བ་གོ་བར་བ་ཡུལ་གི་དགྱེ་སློང་རྣམ་དག་སོགས་ཡོད་
བཞིན་དུ་མ་བརོད་པར་ཞག་གཅིག་འདས་ནས་ཕི་མའི་ས་རྱེང་ཤར་བ་ན་ལྷག་མའི་བཅབ་ྱེས་འབྱུང་
བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ིན་མཚན་གི་ཐ་མའི་ཆ་མ་ཡིན་པ་ལ་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་ངོ་། །བརོད་པའི་
ཡན་ལག་མྱེད་ན་དྱེའི་སྱེམས་མིན་པ་ིད་འཆབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། །སྤོ་བ་མགུ་བ་སོད་པའི་
རིང་ལ་བ་དགོས་པའི་དགྱེ་འདུན་གི་གཡོག་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ནང་པར་སྔར་ལངས་ཏྱེ་སོ་དབྱེ་བ་དང་། 
མར་མྱེའི་ཀོང་བུ་གསལ་བར་བའོ། །ཞྱེས་པ་ནས། དུས་དང་མཐུན་པའི་ཆུས་དགྱེ་སློང་རྣམས་ཀི་
རྐང་པ་བཀྲུའོ། །རྐང་པ་དག་བསྐུའོ། །མི་འདོན་ན་སྣུམ་དབུ་ལོ། །ཞྱེས་པའི་བར་གིས་ཇི་སྐད་བསྟན་
པ་མཐའ་དག་གོ །སྤོ་མགུ་སོད་པས་ཇི་ལྟ་ 
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༼༥༢༢༽ 
པ་བཞིན་དུ་སིགས་པ་ནས། གནས་ཕྱུང་གི་བར་གིས་ཀང་དྱེ་དག་བ་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། སིགས་
པ་དང་། སད་པ་དང་། བསྐྲད་པ་དང་། ཕིར་འགྱེད་པ་དང་། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དག་ཀང་དྱེ་བཞིན་
ནོ། །ཞྱེས་སོ། །ནན་གཏུར་དང་པོ་བཞི་ནི། དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མ་དང་། དགྱེ་སློབ་མ་ལ་ཡང་བ་བར་བཤད་
དྱེ། གཞུང་དུ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་ཡང་དྱེ་དག་བ་བ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་
སོ། །དྱེ་དག་ལ་ནན་གཏུར་བ་བ་ན་དྱེ་དག་གི་མངོན་དུ་མ་གྱུར་བར་ལས་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། ལས་འདི་ནི་
དགྱེ་འདུན་གི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕིར་བཅོས་ཀི་གཞི་འདི་ལ་ཀཽ་ཤམི་དང་དམར་སྱེར་ཅན་གི་
གཞི་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། ཕིར་བཅོས་ཅྱེས་གྱེང་གཞི་ཐོག་མར་ཀཽ་ཤམི་དང་། དགྱེ་སློང་དམར་སྱེར་ཅན་ལ་
བྱུང་པས་སོ། །གིས་པ་དྱེ་ལས་འཕོས་པའི་གཞི་གཞན་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དུས་དང་
དུས་མ་ཡིན་པ་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་ནི་གོང་དུ་ཕིར་བཅོས་ཀི་གཞིར་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་ནི་
དུས་འདི་སིད་གཅིག་འཆབ་པ་ིད་དམ། ཅྱེས་བཤད་པ་ལ་འཕོས། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་
འཆབ་པའི་ྱེས་པ་གང་ཟག་གང་ལ་འབྱུང་དང་དྱེ་ལས་ལང་བའི་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་གང་ཞྱེ་ན། 
དྱེ་འཆད་པ་ལ། ཇི་སྐད་དུ། འདི་ལ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མི་ཤྱེས་པ་ིད་དང་། ཞྱེས་པ་ནས། དགྱེ་སློང་
ཕམ་པར་གྱུར་པས་ལྟུང་བ་ཕིར་མ་བཅོས་པ་ལ་ནི་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། །ཞྱེས་པའི་བར་གིས་བསྟན། དྱེ་
ཡང་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མི་ཤྱེས་པ་ིད་དང་། བཅབ་པའི་སྱེམས་སྔ་ནས་མ་བཞག་པས་ལྷག་མ་བྱུང་
ཀང་དོགས་པ་མ་ཤར་བས་བརྱེད་པ་དང་། ལྟུང་བ་ 
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༼༥༢༣༽ 
བས་སམ་མ་བས་དན་པར་མི་ནུས་པ་དང་། བསྱེན་པར་མ་རོགས་པའི་དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མ་སོགས་དང་། 
དགྱེ་སློང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་ནི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་འཆབ་པའི་ྱེས་པ་མི་འབྱུང་སྟྱེ། རིམ་
བཞིན་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་པ་ངོ་མ་ཤྱེས་པའི་ཕིར་དང་། ཤྱེས་ཀང་བཅབ་པའི་སྱེམས་སྔོན་དུ་
མ་གཏང་བའི་ཕིར་དང་། ལྟུང་བ་བས་སམ་མ་བས་དན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། བསྱེན་པར་མ་
རོགས་པ་ལ་ནི་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མྱེད་པས་དྱེ་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་བ་དང་། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ནི་ཐ་
དད་པར་གྱུར་བ་ཡིན་པས་ཕིར་བཅོས་པའི་གོགས་མྱེད་པའི་ཕིར་འཆབ་པ་དྱེ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཇི་སྐད་
དུ། འདི་ལ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་མི་ཤཤྱེས་པ་ིད་དང་། བཅབ་པའི་སྱེམས་མ་བཞག་པས་བརྱེད་པ་དང་། 
བས་སམ་མ་བས་ཅི་ཞིག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅྱེས་དན་པར་མི་ནུས་པ་ིད་དང་། བསྱེན་པར་མ་རོགས་པ་
ིད་དང་། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ིད་ལ་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞྱེས་སོ། །སིད་ཚལ་བས། དགྱེ་ཚུལ་
ལ་ལྟུང་བ་འཆབ་བཅས་མྱེད་པར་བཞྱེད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། དགྱེ་ཚུལ་གིས་རང་ལ་ཕམ་འད་སོགས་
ཀི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དྱེ་ཡུལ་དགྱེ་སློང་ལ་རིག་པར་བ་བ་དང་། །བཤགས་པར་བ་བར་གསུངས་ཤིང་། 
རིག་པར་བས་པའི་དགོས་པ་ནི་བཅབ་ྱེས་མི་འབྱུང་བའི་ཆྱེད་ཡིན་ཏྱེ། མདོ་འདིར། ལྟུང་བ་བཅབ་
བར་མི་བའོ། །ཐ་ན་མིང་གོ་བར་བ་བ་ིད་དོ། །ཅྱེས་དགྱེ་སློང་གི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་དྱེ་དགྱེ་ཚུལ་
ལ་ཡང་རིགས་བསྒྲྱེལ་ལོ། །དགྱེ་ཚུལ་ནང་ཕན་ཚུན་ 
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༼༥༢༤༽ 
ནི་ལྟུང་བ་རིག་པར་བ་ཡུལ་དང་། བཤགས་པ་བ་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ཡུལ་གོང་མ་བསྱེན་པར་རོགས་
པ་ཞིག་ལ་དྱེ་དག་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་ལས། དྱེ་ིད་ལ་འདི་དང་འོག་མ་བཅས་ཏྱེའོ། །ཞྱེས་
གསུངས་ཤིང་། དྱེའི་དོན་བསྱེན་པར་རོགས་པ་དྱེ་ིད་ལ་དགྱེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པས་ལྟུང་བ་རིག་པར་
བ་བ་དང་བཤགས་པ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་དང་བཅས་པ་བ་དགོས་པར་བསྟན་ནོ། །དྱེས་ན་ལྷག་མ་
བཅབ་པའི་ྱེས་པ་ནི། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མའི་རྣམ་གཞག་ཤྱེས་པ་ནས་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་
བར་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལན་པའི་གང་ཟག་དྱེ་ལ་འབྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ནི་བཅབ་ྱེས་འབྱུང་བའི་གཞིའི་ཡན་
ལག་གོ །བསམ་པ་ནི་ལྷག་མ་བྱུང་བ་ལ་བྱུང་བར་འདུ་ཤྱེས་ཤིང་། ཞག་གཅིག་གི་བར་དུ་གསང་
འདོད་ཀི་བསམ་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི་རང་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་བྱུང་བ་དྱེ་གསང་
སྱེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་སོ། །མཐར་ཐུག་ནི་ཞག་གཅིག་སོང་བ་ན་
བཅབ་ྱེས་དངོས་གཞིར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འཆབ་སྱེམས་དང་འཆབ་པའི་ྱེས་པ་ནི་མི་ཅིག་ཅིང་
འགལ་ཏྱེ། སྔ་མ་ནི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གཞན་ལ་གསང་པའི་སྱེམས་ཡིན་ཞིང་། །བཅབ་ྱེས་ནི་ལུས་ངག་
གང་རུང་གི་ལས་སུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། སོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་དུ་རུང་བའི་
འདུ་ཤྱེས་མས་པ་ལ་ནི་ཕམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྟུང་བ་གང་ཡང་མི་འབྱུང་ཞིང་། །བསླབ་པ་མ་
བཅས་ 
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༼༥༢༥༽ 
པའི་ལས་དང་པོ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་བཤད་དོ། །འདི་ལྟུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་མི་ཤྱེས་པ་
ིད་དང་། དྱེ་ལྟར་མངོན་པར་ཡིད་མི་ཆྱེས་པ་དང་། མངོན་པར་མི་ཤྱེས་པ་ིད་དུ་འདུ་ཤྱེས་པ་ལ་
འཆབ་པ་མི་འབྱུང་ཡང་ལྟུང་བར་འབྱུང་ངོ་། །སིགས་སད་བསྐྲད་པ་ཕིར་འགྱེད་པ་དང་། བསླབ་པ་
བིན་པས་ས་གཞན་ན་གནས་ལ་རྣམས་ལ་ནི་ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་བ་བཅབ་པའི་ྱེས་པ་མི་འབྱུང་བ་མ་
ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་ལ་འཆབ་པ་དང་ལྟུང་བ་གིས་ཀ་འབྱུང་བར་འགྱེལ་བར་གསུངས་སོ། །དགྱེ་འདུན་
ལྷག་མ་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་བཞིན་དུ་འཆབ་པའི་ཡུལ་ལ་བཅབ་ན་བཅབ་ྱེས་འབྱུང་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། 
བཅབ་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ིད་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་བ་ནི་ཤྱེས་པ་དང་འདའོ། །ཞྱེས་སོ། །ལྷག་མ་
བཅབ་པའི་ཞག་གངས་གསལ་པོར་མི་དན་ན་ཚོད་བས་པའི་ཞག་གངས་ལས་མི་ཉུང་བར་སྤོ་བ་སོད་
པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བཅབ་པའི་དུས་ངྱེས་པར་མི་ཤྱེས་ན་ཉུང་བ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་པ་ལ་རྟྱེན་པར་
བའོ། །སྤོ་མགུ་སོད་པའི་གང་ཟག་ལ་སྔོན་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གཞན་དན་ནས། དྱེ་ཡང་ཕིར་བཅོས་འདོད་
སྱེས་ན་དྱེ་ལ་ལྟུང་བ་དྱེའི་སྤོ་བ་དང་མགུ་བ་ཐ་དད་དུ་སྦྱིན་པར་བ་ཞིང་། སད་པ་ནི་རིམ་བཞིན་ལྟུང་
བ་ཅིག་དྱེའི་སྤོ་བ་སོགས་དང་ཅིག་ཅར་སད་པས་ཆོག་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། སོད་པ་ལ་སྔོན་བྱུང་བ་གཞན་
གི་དྱེ་བཅོས་པར་འདོད་པ་སྱེས་ན་ཐ་དད་པར་སྦྱིན་ཞིང་ཅིག་ཅར་སད་དོ། །ཅྱེས་སོ། །གཞི་འདི་ལ་
ལུང་བར་སོམ་ལས། གང་ཟག་གི་གཞི་ཞྱེས་བཤད་ལ།  
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༼༥༢༦༽ 
མདོ་འདིར་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་བསྡུས་བ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཞྱེས་བཤད་དོ། །དུས་དང་དུས་མ་
ཡིན་པ་ནི་སྤོ་བ་སད་ཟིན་པ་ན་འདི་ནི་ལྟུང་བ་བཅབ་པ་རྣམས་ཀི་ལང་བའི་དུས་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། 
སྤོ་བ་སད་མ་ཚར་ན་འདི་ནི་བཅབ་པ་ལས་ལང་བའི་དུས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བར་སྟོན་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་སོད་པའི་གཞི་ནི། སྤོ་མགུ་སོད་པ་དག་གིས་སྔར་རང་ལས་
བསླབ་པ་གཞོན་པའི་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་ཕག་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་བླང་བར་མི་བ་
སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། སྤོ་བ་དང་མགུ་བར་བ་བ་སོད་པ་དག་གིས་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་
མངོན་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཕག་དང་སྔོན་དུ་ལང་བ་དང་། ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་དང་། གུས་པའི་ལས་དག་
བདག་གིར་མི་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །དགྱེ་སློང་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་ཀང་སྤོ་མགུ་སོད་པ་སོགས་
ས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་དྱེ་དག་མི་བ་ཞིང་། དྱེར་མ་ཟད་ས་གཞན་ན་གནས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
འདུག་པ་དང་། གོམ་པ་མམ་དུ་འདོར་བ་དང་། ལ་བར་ཡང་མི་བ་བར་བཤད་དོ། །ས་གཞན་ན་
གནས་པ་སིའི་བསླབ་བ་ནི། ས་གཞན་ན་གནས་པས་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་བསྱེན་
བཀུར་དང་དུ་མི་ལྱེན་པ་སོགས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དང་། དྱེར་མ་ཟད་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་
པ་ལ་ལྟུང་བ་གྱེང་བ་སོགས་དང་། བརོད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཕུར་པ་དང་བཅས་པ་དག་མི་བ་
ཞིང་། གདམ་ངག་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཆད་པའི་ལས་ཀི་རྒྱུ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་
སོགས་ཀང་ 
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༼༥༢༧༽ 
བརོད་པ་སྤང་བར་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དགྱེ་སློང་ལ་མས་པས་གྱེང་བར་མི་བའོ། དགྱེ་འདུན་ལས་མ་
བཀར་བ་ལའོ། །བརོད་པ་དང་བཅས་པ་ིད་དང་། ཕུར་པ་དང་བཅས་པ་ིད་དག་མི་བའོ། །གདམ་
ངག་དང་། གསོ་སྦྱོང་དང་། དགག་དབྱེ་དང་། གསོལ་བ་དང་། བརོད་པ་དག་བཞག་པར་མི་བའོ། 
ཞྱེས་དང་། ཆད་པ་དྱེའི་རྒྱུ་བས་པ་ཡང་ངོ་། ྱེས་པ་གཞན་ཡང་ངོ་། ཞྱེས་སོ། སྤོ་མགུ་སོད་པ་
སོགས་ཀི་ལས་དངོས་ནི་དགྱེ་འདུན་གི་གཡོག་བ་བའི་ལས་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་
དུ། ནང་པར་སྔར་ལངས་ཏྱེ་སོ་དབྱེ་བ་དང་། ཞྱེས་སོགས་ཀི་ཚིག་ཟིན་ལ་གསལ་བ་རྣམས་བྱེད་
དགོས་པར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གཞི་འདི་ལ་ལུང་བར་སོམ་ལས། སྤོ་བའི་གཞི་ཞྱེས་བཤད་
ཀང་། དོན་ལ་སྤོ་བར་མ་ཟད་མགུ་བ་སོད་པ་དང་། ནན་གཏུར་རྣམས་དང་། གནས་ཕྱུང་རྣམས་དང་། 
བསླབ་བ་བིན་པ་དང་། ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་བར་སྦྱིན་པ་སོགས་ས་གཞན་ན་གནས་པ་རྣམས་
ཀི་སོད་པའི་གཞི་བསྟན་པས། མདོ་འདིར། ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སོད་པའི་གཞིར་བཞག་
གོ །གསུམ་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཞི་ནི། གཞན་ལ་ལྟུང་བ་གྱེང་བ་ན་གྱེང་བའི་ལྟུང་བ་དྱེ་དང་དྱེ་
བྱུང་བར་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གང་རུང་གིས་བྱུང་བར་གགས་པ་ལ་གྱེང་བར་བའི། མ་གགས་
པ་ནི་ལྟུང་བ་གྱེང་བའི་གཞི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། མ་གགས་པ་ནི་གཞི་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། 
མ་གགས་ 
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༼༥༢༨༽ 
པའི་ཚད་ནི། ྱེས་པ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་བས་ཞྱེས་པའི་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་མྱེད་པ་དང་། ཡུལ་
ཆྱེ་གྱེ་མོ་ཞིག་ལས་བས་སོ་ཟྱེར་བའི་བྱེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་མ་རྟོགས་པ་དང་། དོན་བདྱེན་པ་ལ་ལྟུང་
བ་བྱུང་ཀང་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་མ་གགས་པས་མཐོང་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་འདུ་ཤྱེས་མྱེད་ན་གྱེང་བར་
མི་བ་སྟྱེ། དྱེ་ལ་གྱེང་ན་གཞི་མྱེད་དུ་གྱེང་བར་འགྱུར་བས་སོ། ཇི་སྐད་དུ། བས་པ་དང་བྱེད་པའི་རང་
གི་ངོ་བོ་མ་རྟོགས་པ་ིད་ལ་ཡང་གྱེང་བ་མི་ཆགས་སོ། ཞྱེས་དང་། འདི་ལ་དངོས་པོ་ལས་བདྱེན་པ་
ིད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། དངོས་པོ་གང་གྱེང་ན་ཚུལ་ཁིམས། ལྟ་བ། ཆོ་ག འཚོ་བ་མས་པ་
གང་རུང་གྱེང་བ་ཡིན་ཏྱེ། རིམ་བཞིན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་བྱུང་
བ་དང་སིག་ལྟ་སྱེས་པས་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་དང་། འགོ་འཆག་ལ་གསུམ་གི་སོད་པ་འདུལ་བ་དང་
མི་མཐུན་པ་དང་། ལོག་པའི་འཚོ་བ་ལ་ལོངས་སོད་པ་རྣམས་གྱེང་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིའི་ནང་
ནས་ལྟུང་བ་གྱེང་པ་གཙོ་ཆྱེ་བས། དྱེ་གྱེང་བའི་ཚེ་ལྟུང་བ་མི་དན་ནོ། །ཞྱེས་ཁས་མི་ལྱེན་ཞིང་ར་
བཅོས་མི་བྱེད་ན་ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་བར་སྦྱིན་པར་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། མི་དན་ན་དན་པར་
བའོ། ཞྱེས་སོ། ལྟུང་བ་མ་མཐོང་ཟྱེར་ནས་ཕིར་བཅོས་མི་བྱེད་ན་གནས་དབྱུང་བྱེད་པར་སྔར་བཤད་
པ་ལྟར་རོ། །ལྟུང་བ་གྱེང་ཀང་དྱེའི་སྐབས་མི་འབྱེད་ན་བརོད་བཅས་བྱེད་དགོས་ཏྱེ། ཚེ་དང་ལན་པ་
ཁྱོད་ལ་དགྱེ་འདུན་ 
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༼༥༢༩༽ 
གིས་བརོད་པ་དང་བཅས་པ་ིད་བས་ཀིས། དགྱེ་འདུན་ལ་མ་ཞུས་པར་གཞན་དུ་འགོ་བར་མི་
བའོ། །ཁོ་བོ་ལ་ཚེ་དང་ལན་པ་ལ་བརོད་པར་བ་བ་ིད་དུ་ངྱེས་པ་ནི་ཡོད་དོ། ཅྱེས་གོ་བར་བྱེད་པའོ། 
དྱེ་ལྟར་བརོད་བཅས་བས་ཀང་སྐབས་མ་ཕྱེ་ན། དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་གིས་ལུང་འབོག་པ་དང་། གཏམ་
འདྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་མི་བ་ལ། དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་སྐབས་མ་ཕྱེ་ན། དགྱེ་འདུན་གི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀི་
གསོ་སྦྱོང་བཞག་པ་དང་། དགག་དབྱེ་བཞག་པའི་ནན་གཏུར་ཀང་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དུས་གང་ཡིན་དུ་
གསོ་དགག་བཞག་པ་མི་བ་སྟྱེ། གསོ་དགག་གི་ལས་ཀི་དུས་མ་ཡིན་པར་གསོ་དགག་བཞག་པའི། 
ལས་མི་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། གཞུང་དུ། དགག་དབྱེ་མ་ཡིན་པར་དྱེ་བཞག་པར་མི་བའོ། གསོ་
སྦྱོང་མ་ཡིན་པར་དྱེ་མི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ལྟར་གསོ་དགག་བཞག་པས་དྱེས་སླར་
ལྟུང་བ་གྱེང་བའི་སྐབས་ཕྱེ་ནས་གསོ་དགག་འཇོག་པར་བྱེད་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་གསོ་དགག་བས་
ན་དྱེས་བཟོད་པ་གསོལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ལྟུང་བ་གྱེང་བའི་སྐབས་ཕྱེ་དང་མྱེན་པར་མི་བྱེད་པ་ལ་
ཕུར་བཅས་བྱེད་དགོས་ཏྱེ། ཚེ་དང་ལན་པ་ཁྱོད་ལ་གནས་སམ་གཞི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་རྟྱེན་པའི་
ལྟུང་བ་ཅི་ཡོད་པ་སྨྲ་བར་བའོ། ཞྱེས་བ་བ་དང་། དྱེ་དག་སྨྲས་ནས་ལྟུང་བ་དྱེ་ཁུར་དུ་བཀལ་ཞིང་ྱེས་
པ་བསྟན་ཏྱེ་བཏང་བར་བའོ། །དཔྱེར་ན་རྟ་རྨུ་རོད་ཕུར་པ་དང་བཅས་པ་བཏང་བ་དང་འད་བར་དྱེ་ཡང་
ལྟུང་བའི་དི་མ་དང་ 
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༼༥༣༠༽ 
བཅས་པར་བཏང་བ་ཡིན་པས་ཕུར་པ་དང་བཅས་པ་ཞྱེས་བའོ། །ལྟུང་བ་གྱེང་བའི་གནས་ནི། མཁན་
པོ་དང་། སློབ་དཔོན་དང་། དགྱེ་འདུན་གི་དྲུང་དང་། ཞྱེ་འགྱེས་པ་ལ་སོགས་པའི་མདུན་དུ་གྱེང་བར་
མི་བ་ཞིང་། གང་དུ་ན་གནས་དབྱེན་པར་གྱེང་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཕ་མ་མ་ཡིན་པར་མི་
བའོ། །ཞྱེས་སོ། །གཞི་འདི་ལ་ལུང་བར་སོམ་ལས། གསོ་སྦྱོང་བཞག་པའི་གཞི་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་
འདིར་གསོ་དགག་བཞག་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། མདོ་འདིར་ནི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཞི་ཞྱེས་བཤད་
དོ། ལྟུང་བ་གྱེང་བ་དང་། གྱེང་ཀང་སྐབས་མི་འབྱེད་པ་ལ་བརོད་བཅས་དང་། གདམ་ངག་གི་མི་
འབོག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། གསོ་དགག་བཞག་པ་དང་། སྐབས་ཕྱེའང་མན་པར་མི་བྱེད་པ་ལ་
ཕུར་བཅས་དག་གིས་གཞན་གི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པས་ན་དྱེ་སྐད་ཅྱེས་བའོ། །ལྔ་པ་དགྱེ་
འདུན་མཐུན་པས་ཞི་བར་བ་བ་དབྱེན་དང་རྩོད་པའི་གཞི་ལ་གིས་ཏྱེ། དབྱེན་གི་གཞི་དང་། རྩོད་
པའི་གཞིའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྱེ། ལས་ཀི་དབྱེན་དང་། འཁོར་ལོའ་ིདབྱེན་ནོ། དང་པོ་ནི། གཞུང་དུ། 
ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་བ་དག་གིས་དབྱེ་བའི་སྱེམས་ཀིས་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ལས་ཐ་དད་པར་བས་ན་
དྱེ་བྱེ་བ་ཡིན་ནོ། ཞྱེས་པས་བསྟན། དྱེ་ཡང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་བ་ངག་གིས་ཅྱེས་པས་དབྱེན་བྱེད་པ་
པོ་བསྟན། དབྱེ་བའི་སྱེམས་ཀིས་ཞྱེས་པས་ཀུན་སློང་གི་བསམ་པ་བསྟན། མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ཅྱེས་
པས་གནས་བསྟན། ལས་ཐ་དད་ 
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༼༥༣༡༽ 
པར་བས་ན་ཞྱེས་པས་སྦྱོར་བ་བསྟན། དྱེ་བྱེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་པས་མཐར་ཐུག་པ་བསྟན་ནོ། འདི་ལ་
ཆོས་ཕོགས་པ་དང་། ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་གིས་ཀ་ལ་མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་ཕན་ཚུན་དགྱེ་
འདུན་དུ་ལོངས་པ་དགོས་ལ། །དྱེའི་ཚེ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཆོས་ཕོགས་པ་ལས་ཐ་དད་
དུ་དབྱེ་བའི་སྱེམས་ཀིས་མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་ཆོས་ཕོགས་པ་ལས་ལམ་ཐ་དད་པར་བས་ན་དགྱེ་
འདུན་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་བྱེ་སྟྱེ་ལས་ཀི་དབྱེན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །སུ་ལ་གྲུབ་ན་ཆོས་མིན་སྨྲ་བ་རྣམས་
ལ་གྲུབ་སྟྱེ། དྱེ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཕོགས་པ་ལས་དབྱེ་བའི་སྱེམས་ཀི་ལས་ཟུར་དུ་བས་པའི་ཕིར། 
ཆོས་སྨྲ་བ་དག་ལ་ནི་ནམ་ཡང་ལས་ཀི་དབྱེན་མ་འབྱུང་སྟྱེ། འགྱེལ་པར། ཆོས་སྨྲ་བ་དག་གི་
མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ཆོས་མིན་པ་སྨྲ་བ་དག་ལས་ཐ་དད་པར་ལས་བས་པས་ནི་ལས་དྱེ་བྱེ་བར་མི་
འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་དག་གི་ལས་དྱེ་ཆོས་ལས་རྣམ་པར་མི་གཡོས་པ་ཁོ་ནར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། ཞྱེས་
གསུངས་སོ། སིད་ཚལ་བས། སྦྱོར་བ་ནི་མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་ལས་ཐ་དད་དུ་
བྱེད་པའི་ལུས་ངག་གི་བ་བ་བྱེད་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི་ལས་དྱེ་ིད་ཐ་དད་དུ་བས་ཟིན་པར་གྱུར་
ནའོ། །ཞྱེས་གསུངས་ 
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༼༥༣༢༽ 
པ་ནི་ཕོགས་སུ་ཡང་མ་ཕིན་ཏྱེ། ཆོས་ཕོགས་པས་ནི་ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་དགྱེ་འདུན་
གི་ལས་བས་ནའང་ཅིག་ཅར་དུ་བས་པར་མ་ངྱེས་ཤིང་། ཅིག་ཅར་རམ་རིམ་གིས་བས་ཀང་རུང་། 
ཆོས་དང་མི་མཐུན་པ་དབྱེ་བའི་སྱེམས་ཀིས་ལས་མི་བྱེད་པས་ལས་ཀི་དབྱེན་འབྱུང་བའི་གོ་སྐབས་
མྱེད་དོ། །པཎ་ཆྱེན་གི་གསུངས་ལས། ཆོས་ཕོགས་པས་སྔ་མ་དྱེ་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན་མོད་ཀང་ལས་
ཀི་དབྱེན་དུ་མི་འགྱུར་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་མམ་དུ་ལས་བས་ན་མི་ཆགས་ཤིང་། ཅིག་ཤོས་ལ་མཐུན་པ་
སོགས་ཀང་མི་ཆགས་པས་སྔ་མ་དྱེ་ལྟར་བ་བ་ིད་རིགས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་བཤད་པ་ནི་མདོ་སོགས་
དང་མཐུན་པས་ཤིན་དུ་འཐད་ལ། ཡང་གསུང་ལས། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་གི་ཕོགས་རྱེ་རྱེ་བ་དག་ལ་
ཡང་ལས་ཀི་དབྱེན་ཆགས་པའི་ཕིར་དང་། ཐོག་མར་ཆོས་ཕོགས་ལས་མཚམས་ནང་དུ་ཅིག་
ཕོགས་དགྱེ་འདུན་དུ་ལོང་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་གསོ་སྦྱོང་སོགས་བས་ན་ལས་ཀི་དབྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་
ཕིར། ཞྱེས་བཤད་པ་ནི་མདོ་དང་། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་དང་མི་མཐུན་པ་དང་། རང་གི་གསུང་རིགས་སྔ་
མ་དང་ཡང་ནང་འགལ་ཞིང་མི་འཐད་པ་ཁོ་ནར་སྱེམས་སོ། དྱེ་ལྟར་ཆོས་ཕོགས་པ་དང་ཆོས་མིན་
ཕོགས་པས་མཚམས་ནང་ཅིག་ཏུ་ཐ་དད་དུ་བས་པའི་ལས་རྣམས་ནི་ཆགས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། འདི་ལ་
སོ་སོའ་ིརང་གི་ལས་ནི་ཆགས་སོ། །ཞྱེས་སོ། །ལས་ཀི་དབྱེ་ན་དྱེ་བས་པ་ན་ 
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༼༥༣༣༽ 
མཚམས་མྱེད་ཀི་ལས་སུ་ངྱེས་པར་འགྱུར་རམ། ཞྱེ་ན། དྱེ་ལ་འགྱུར་མི་འགྱུར་གིས་ཡོད་དྱེ། 
མཚམས་མྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ནི་ཆོས་མིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་འདུ་ཤྱེས་བཞིན་
དུ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་བས་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ལས་ཐ་དད་པར་བས་པ་ན་མཚམས་མྱེད་ཀི་ལས་
ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་གིས་ཀ་དྱེ་བཞིན་ིད་དུ་ཤྱེས་ན་མཚམས་མྱེད་
པའོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར། ཆོས་ཀང་ཆོས་ིད་དུ་ཤྱེས་ལ། ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཆོས་མ་
ཡིན་པ་ིད་དུ་ཤྱེས་བཞིན་དུ་དགྱེ་འདུན་འབྱེད་པར་བྱེད་ན། དྱེ་ལ་མཚམས་མྱེད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བར་འགྱུར་རོ། ཆོས་ལ་ཆོས་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་། ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཆོས་སུ་འདུ་ཤྱེས་
པ་ལ་ནི་མཚམས་མྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་ལ་བསམ་པས་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། 
ཞྱེས་གསུངས་སོ། དྱེས་ན་ལས་ཀི་དབྱེན་བས་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་བྱེ་བ་ན་འདུ་ཤྱེས་ཀི་དབང་གིས་
མཚམས་མྱེད་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་འགྱེལ་བ་ལས་ཇི་སྐད་གསུང་པ་དྱེས་ཤྱེས་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་
འདུན་དབྱེན་གི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་དང་། དབྱེན་གི་མཚམས་མྱེད་ཀི་ལས་ནི་འགལ་ཏྱེ། ལྷག་མའི་ལྟུང་
བ་ནི་སྤོ་མགུ་དང་བཤགས་པ་བས་པས་འདག་ལ། དབྱེན་གི་མཚམས་མྱེད་ནི་སིག་པ་ཤིན་དུ་ལི་བ་
ཡིན་པས་ཚེ་འདི་ལ་འདག་པ་མི་སིད་དྱེ། ཆོས་ལ་ཆོས་སུ་དང་། ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་ 
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༼༥༣༤༽ 
འདུ་ཤྱེས་བཞིན་དུ་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་བྱེ་བ་ན་དབྱེན་གི་མཚམས་
མྱེད་ཀི་ལས་གྲུབ་པས་དྱེ་ལ་ལྷག་མའི་སྔོན་རོལ་དུ་བ་བའི་ལོག་བསོའ་ིལས་བས་ན་ཆགས་སམ་མི་
ཆགས་དཔད་པར་བ་སྟྱེ། དབྱེན་གི་མཚམས་མྱེད་ཅན་དྱེ་ལ་ཆོས་མིན་ཕོགས་པས་ལོག་བསོ་བྱེད་
པ་ནི་མི་སིད་ལ། དྱེ་ལ་ཆོས་ཕོགས་པས་ལོག་བསོའ་ིལས་བས་ན་བྱེད་དུ་མི་སྟྱེར་པའམ་སྟྱེར་ཡང་
ལས་མི་ཆགས་ན་མཚམས་མྱེད་ཅན་ལ་དབྱེན་གི་ལྷག་མ་འབྱུང་མི་སིད་དམ་སམ་པའི་དོགས་པ་
འབྱུང་ངོ་། ཡང་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་གི་ལས་བས་པ་དྱེ་ལ་ཕམ་པ་མ་བྱུང་བས་དགྱེ་སློང་ཚུལ་ཁིམས་
རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནམ། དྱེ་ལྟར་ན་དགྱེ་སློང་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་ཅན་དང་། །མཚམས་མྱེད་ཅན་
གི་གཞི་མཐུན་ཁས་ལྱེན་ནམ་མི་ལྱེན་བརྟག་པར་བའོ། །དྱེས་ན་དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་མི་འབྱུང་བར་
བ་བའི་ཕིར་དབྱེན་གི་རྒྱུ་སྤང་བར་བ་སྟྱེ། བྱེ་འགྱུར་གི་དགག་བ་ཡོད་པའི་དུས་སུ་ཆོས་མིན་
ཕོགས་པ་ལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཕར་གྱེང་བར་ཡང་མི་བ་ལ། དྱེས་ཚུར་གྱེང་པ་ན་ཡང་ལན་ལོག་པ་
མི་བ་བ་དང་། མི་མཐུན་པ་གིས་གནས་ཁང་གཅིག་ཏུ་མི་བཞག་པ་སོགས་དགྱེ་འདུན་ཐུགས་མི་
མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་གལ་ཆྱེ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དགྱེ་འདུན་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་ནུས་པ་ལ་མི་
འདོད་པར་གྱེང་བ་དང་། གྱེང་བར་བྱེད་པ་ན་ལོག་པར་མི་བའོ། །ཞྱེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་
སོ། །གལ་ཏྱེ་ཆོས་ཕོགས་པ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ན་ 
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༼༥༣༥༽ 
བཟོད་པ་སྦྱིན་ཞིང་མཐུན་པ་དང་། མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་ཡང་སྦྱིན་ནས་མཚམས་ནང་གི་དགྱེ་
འདུན་ཀུན་རྩྱེ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་འཁོར་ལོའ་ིདབྱེན་ལ་ཐར་པའི་
ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ལས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོར་གསོལ་བས་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་དུ་གྱུར་པ་
དང་། དོན་དྱེས་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་དུ་འཇུག་པས་དབྱེན་དུ་གྱུར་པ་གིས་ཡོད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དགྱེ་
འདུན་གི་དབྱེན་ནི་ཆོས་ལས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོར་གསོལ་བས་སམ། དོན་དྱེས་ཚུལ་ཤིང་ལོན་དུ་
འཇུག་པས་སོ། །ཞྱེས་སོ། །འདི་ནི་སྟོན་པ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་བྱེད་པ་པོ་ལྷས་སྦྱིན་གིས་བས་པ་
ཡིན་ཏྱེ། སྟོན་པའི་འཁོར་སོ་སོ་སྱེ་བོར་གྱུར་པ་དགྱེ་འདུན་དུ་ལོངས་པ་ཁ་དངས་ནས་དྱེ་དག་ལ་
འདུལ་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་བསླབ་ཁིམས་ལྔ་བཅས་ནས་ལྷས་སྦྱིན་དཔོན་གཡོག་རྣམས་དགྱེ་འདུན་
བིང་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱེ་ཞིང་། དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྟོན་པས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཞག་གཅིག་
རྒྱུན་ཆད་པས་ན་འཁོར་ལོའ་ིདབྱེན་གི་ཐ་སད་འཇོག་པར་མཛོད་ཀི་རྣམ་བཤད་དག་ན་གསལ་
ལོ། །དྱེ་ནས་མཆོག་ཟུང་གཅིག་གིས་མྱུར་དུ་འདུམ་བས་པས་འཁོར་ལོའ་ིདབྱེན་ཞག་གཅིག་ལས་
མ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། འདི་ལ་པཎ་ཆྱེན་གིས། ལྟ་བ་འཁོར་ལོའ་ིདབྱེན་དུ་མཛད་ཅིང་། དྱེ་ལ་ལྷས་
སྦྱིན་གིས་བས་པ་དྱེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཀའི་དབྱེན་ཡིན་ཏྱེ། ལྷས་སྦྱིན་གི་འཁོར་དག་གིས་ 
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༼༥༣༦༽ 
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ལས་ལྷས་སྦྱིན་ལ་སབས་སུ་སོང་གསུངས་པ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་དང་། ཆོས་
ཕོགས་པ་ལས་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་ནི་ཆོས་བྱེ་བ་དང་། དྱེ་གིས་བྱེ་བས་རྟྱེན་དགྱེ་སློང་དག་བྱེ་བ་ནི་
དགྱེ་འདུན་བྱེ་བ་ཡིན་ཞིང་། སྟོན་པ་མི་བཞུགས་པའི་རྱེས་སུ་ལྟ་བ་འཁོར་ལོའ་ིདབྱེན་བྱུང་བ་ནི། 
ཆོས་དང་དགྱེ་འདུན་གིས་བྱེ་བ་དང་། ལས་བྱེ་བ་ནི་དགྱེ་འདུན་འབའ་ཞིག་བྱེ་བ་ཡིན་གསུངས་པ་
རྣམས་ནི་ལྱེགས་ལྱེགས་འད་ཡང་བིས་པ་དགའ་བའི་བཤད་པ་སྟྱེ། སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་དང་ཆོས་བྱེ་
བ་མདོ་ལུང་འགྱེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལས་མ་གསུངས་སོ། །མངོན་པ་གོང་འོག་སོགས་ལས་ཀང་
དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་བ་བ་གསུངས་ཀི། སངས་རྒྱས་ཀི་དབྱེན་དང་། ཆོས་ཀི་དབྱེན་གསུངས་པ་
ཅིག་ཀང་མྱེད་པས་སྔར་མ་གགས་པའི་རྣམ་གཞག་དྱེ་འད་བིས་པའི་བློ་ངོར་མཛེས་མཛེས་འད་ཡང་
དཔོད་ལན་གིས་བརྟགས་ན་མི་འཐད་དོ། །ལྷས་སྦྱིན་གིས་དབྱེན་བ་བའི་ཕིར་བསླབ་ཁིམས་ལྔ་
བཅས་པ་དྱེ་ཡང་ཆོས་དང་མི་མཐུན་ཞིང་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའི་བསླབ་ཁིམས་ལོག་པ་བཅས་པ་
ཡིན་པ་ནི་གཞིར་བཞག་ལ་དྱེ་ལས་གཞན་དུ་ལྟ་བའི་ངོས་ནས་ལོག་ཁིམས་བཅས་པ་གཙོ་ཆྱེ་ན། ལྟ་
བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ཚུལ་གི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །སྟོན་པ་བཞུགས་པའི་དུས་
སུ་ལྷས་སྦྱིན་གིས་བས་པ་དྱེ་ལས་གཞན་དུ་ལྟ་བ་འཁོར་ལོའ་ིདབྱེན་གིས་པ་གསུངས་པ་ཡང་མི་
རིགས་ཏྱེ། དྱེ་འད་འདུལ་བ་ལས་མ་གསུངས་ཤིང་ 
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༼༥༣༧༽ 
མངོན་པ་དང་ཡང་འགལ་ཏྱེ་འཁོར་ལོའ་ིདབྱེན་གི་གོ་དོན་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་དྱེའི་ཕིར་རོ། །གིས་
པ་རྩོད་པའི་གཞི་ལ་གསུམ་སྟྱེ། རྩོད་པར་བ་བའི་གཞི་ངོས་བཟུང་པ། རྩོད་པ་གང་ལ་ཞི་བྱེད་དང་
འཇུག་པ་རྩོད་པ་ཞི་བའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འཁྲུག་ལོངས་དང་རྩོད་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་
ཞིང་། རྩོད་པའི་ངོ་བོ་ནི་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་སྨྲས་པའི་ཚིག་གི་རྱེས་སུ་སྱེམས་གཞོལ་བ་ལས་བྱུང་
བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་སོ། རྩོད་པའི་རྒྱུ་ལ་དངོས་པོའ་ིདྱེ་བཞིན་ིད་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། 
གདམ་ངག་གི་ལུང་མི་འབོགས་པར་བཞག་པ་དང་། གྱེང་བར་བ་བའི་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་དང་། 
ལས་ལ་མཐུན་པ་མི་སྦྱིན་པ་དང་བཞི་ཡོད་ཅིང་། དྱེའི་དབང་གིས་འབྲས་བུ་རྩོད་པ་ལ་ཡང་བཞི་
ཡོད་དྱེ། འགྱེད་ཕིར་གི་རྩོད་པ། མི་གདམ་པའི་ཕིར་གི་རྩོད་པ། ལྟུང་ཕིར་གི་རྩོད་པ། བ་ཕིར་གི་
རྩོད་པ་དང་བཞི་ཡོད་དོ། ཇི་སྐད་དུ། འཁྲུག་ལོང་གི་རྒྱུ་བཞིའོ། །དངོས་པོའ་ིདྱེ་བཞིན་ིད་ལ་ལོག་
པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྤོ་བ་དང་། ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ིད་དང་། ལས་ལ་མཐུན་པ་མི་སྦྱིན་
པའོ། །ཞྱེས་སོ། རྩོད་པ་དང་པོ་དྱེ་ལ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་རྩོད་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། དངོས་
པོའ་ིདྱེ་བཞིན་ིད་ཅྱེས་བ་བ་དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། དྱེ་ལས་རྩམ་སྟྱེ། འདི་ནི་ཆོས་དང་འདུལ་
བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལས་གཞན་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ཞིང་འདུལ་བ་མང་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་རོལ་ཕིར་རོལ་ཡིན་
མིན་གི་མཐའ་སོ་སོར་བཟུང་ནས་ཆོད་པའོ། ། 
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༼༥༣༨༽ 
པཎ་ཆྱེན་གིས། ཆོས་དང་། འདུལ་བ་དང་། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་མྱེད་དང་། ལྟུང་བ་ལི་ཡང་དང་། 
བཤགས་བ་དང་། ཡིད་ཀི་བསམ་བ་ལ་སོགས་པ་གནས་བཅུ་གིས་ལས་རྩམ་སྟྱེ་རྩོད་པ་ནི་འགྱེད་
བྱེད་ཀི་རྩོད་པ་ཡིན་གསུངས་པ་མི་འཐད་དྱེ། མདོ་རྩར། འདི་ནི་ཆོས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་
སིད་ཀི། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་མི་སིད་དོ། །ཅྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར། ཆོས་
རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་དངོས་པོའ་ིདྱེ་བཞིན་ིད་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་བསལ་བ་
སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པས་རྩོད་པ་དང་པོ་འདི་ཆོས་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་རྩོད་པར་བ་རིགས་པའི་
ཕིར་དང་། ལྟུང་བཅས་ལྟུང་མྱེད་སོགས་ཀི་རྩོད་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་
རྩོད་པ་ཡིན་ཞིང་། ལྟུང་ཕིར་གི་རྩོད་པར་འདུས་སོ། །གིས་པ་རྩོད་པ་གང་ལ་ཞི་བྱེད་གང་འཇུག་པ་
ནི་སོ་ཐར་གི་མདོ་ལས། མངོན་སུམ་དན་པ་མ་སོས་དང་། །དྱེ་བཞིན་གང་མང་ངོ་བོ་ིད། །རྩྭ་རྣམས་
བཀྲམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། །ཁས་བླངས་པར་ཡང་བ་བའོ། །ཞྱེས་རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ཀི་ཆོས་བདུན་གསུངས་
པ་ལས། རྒྱུ་དང་པོ་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་པ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ལ་མངོན་སུམ་གི་འདུལ་བ་དང་ཕོགས་
གང་མང་བརྟག་པའི་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་པ་འཇུག་སྟྱེ། དྱེས་འགྱེད་ཕིར་རྩོད་པ་ཞི་བར་བས་ཏྱེ། དགྱེ་
འདུན་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་རྩྱེ་གཅིག་ཏུ་བ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །རྒྱུ་གིས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་
པ་ཞི་བྱེད་ལ་མངོན་སུམ་གི་འདུལ་བ་འདི་དང་གྱེང་བ་ 
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༼༥༣༩༽ 
ལ་དག་པ་སྦྱིན་པ་དན་པས་འདུལ་བ་དང་། མ་སོས་པས་འདུལ་བ་སྦྱིན་པ་འཇུག་སྟྱེ། དྱེ་དག་གི་
གདམ་ངག་བཞག་པ་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་པ་ཞི་བར་བྱེད་པས་སོ། །རྒྱུ་གསུམ་པ་ལས་བྱུང་
བའི་རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ལ། ལྟུང་བ་ཁས་བླངས་པ་དང་། བཤགས་པས་ཕིར་བཅོས་རྩྭ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུ་
དང་། ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་བ་སྦྱིན་པ་གསུམ་འཇུག་སྟྱེ། ཁས་བླངས་པས་ནི་གྱེང་བྱེད་དང་གྱེང་
བ་གིས་ཀི་རྩོད་པ་རང་ཞི་དང་། ལྟུང་བ་རང་གི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་བཤགས་པས་ཕིར་
བཅོས་དང་། རང་གི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་མི་ཤྱེས་པ་ལ་ལྟུང་བ་རང་གི་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་བར་ངྱེས་པར་
འཛིན་པ་ིད་སྦྱིན་པས་ལྟུང་ཕིར་གི་རྩོད་པ་དྱེ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །བ་ཕིར་གི་རྩོད་པར་ཞི་བྱེད་ཀི་
ཆོས་བདུན་ཀ་འཇུག་སྟྱེ། དྱེ་དག་གིས་རྩོད་པ་ཞི་བར་བྱེད་པས་ཀུན་གི་ལས་ལ་མཐུན་པ་སྦྱིན་དུ་
གཞུག་པ་འབྱུང་། དྱེ་བྱུང་བས་བ་ཕིར་གི་རྩོད་པ་རང་ཞིར་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ། རྒྱུ་དང་པོ་ལས་
བྱུང་བ་ནི་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བ་བས་ྱེ་བར་ཞིའོ། རྒྱུ་གིས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་འདི་དང་དག་པ་སྦྱིན་
པས་སོ། །རྒྱུ་གསུམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཕིར་བཅོས་པ་དང་། ངྱེས་པར་འཛིན་པ་ལ་སྦྱར་བ་ིད་སྦྱིན་
པའོ། །ཐ་མ་ནི་སྦྱིན་དུ་གཞུག་པས་སོ། །ཞྱེས་དང་། ཞི་བ་ཐམས་ཅད་ནི་བ་བའི་ཕིར་རྩོད་པ་ལ་
འཇུག་གོ །ཅྱེས་སོ། །དྱེ་དག་སོ་སོར་བཤད་ན་མངོན་སུམ་གིས་འདུལ་བ་ལ་བརྒྱད་དྱེ། རོལ་ཕིར་
རོལ་གི་མངོན་སུམ། གཟུ་པོའ ིྎ  དགྱེ་འདུན་གི་ཞི་བའི  ྎགསལ་བའི  ྎགསལ་བའི་གསལ་བའི  ྎ
གནས་བརྟན་དང་བཅས་པའི་དགྱེ་འདུན་གི  ྎསྱེ་སྣོད་འཛིན་པའི  ྎགནས་བརྟན་མཐུ་ལན་གི་མངོན་
སུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། རོལ་ཕིར་རོལ་གིས། དང་པོར་ཆོས་གཏན་ལ་འབྱེབས་པ་གང་ལས་རྩམ་སྟྱེ་
རྩོད་པའི་ཚེ་ཕིས་ལུང་རིགས་ཀིས་བྱེད་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བློ་རྩྱེ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་གྱུར་པ་ལྟ་
བུའོ། །གིས་པ་ནི། རོལ་ 
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༼༥༤༠༽ 
ཕིར་རོལ་རང་སྟོབས་ཀིས་མ་ཞི་ན་མཁས་ཤིང་གཟུ་བོར་གནས་པའི་དཔངས་པོས་མི་འཐད་པའི་
ཕོགས་ལ་གནོད་བྱེད་དང་། འཐད་པའི་ཕོགས་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ནས་ཞི་བ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི་
དྱེས་མ་ཞི་ན་རྩོད་པ་དྱེ་དགྱེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ནས། དགྱེ་འདུན་གིས་དྱེ་ལྟར་བས་པས་ཞི་བ་ལྟ་
བུའོ། །བཞི་པ་ནི་དྱེས་མ་ཞི་ན་དགྱེ་འདུན་གིས་ལུང་རིགས་ལ་མཁས་པའི་དགྱེ་སློང་དགྱེ་འདུན་དུ་
ལོངས་པ་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོས་ནས་བསྐོས་པའི་དགྱེ་འདུན་གིས་སྔར་བཞིན་
ཞི་བར་བྱེད་པའོ། །ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ལ་ལས་མི་ཆགས་པས་དགྱེ་འདུན་དུ་ལོངས་པ་ཅིག་ཅར་དུ་
མི་བསྐོ་ལ། འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན། གསུམ་ལ་སྱེབས་གཅིག་དང་། ལྷག་པ་ལ་རྱེས་སུ་བསྐོ་སྟྱེ། བསྐོ་བའི་
ལས་ལན་གིས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་བ་གསལ་བའི་གསལ་བ་ནི། དྱེས་ཀང་མ་ཞི་ན་བསྐོས་པའི་དགྱེ་
སློང་བཞི་པོ་དྱེས་ཀང་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་ལུང་རིགས་ལ་ཆྱེས་མཁས་པའི་དགྱེ་སློང་
གཞན་བསྐོས་པས་དྱེས་སྔར་བཞིན་ཞི་བར་བྱེད་པའོ། །དྲུག་པ་ནི་དྱེས་ཀང་མ་ཞི་ན་གནས་བརྟན་
དང་བཅས་སོ་ཐར་གི་མདོ་ཐོན་པ་དང་བཅས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ་རྩོད་པ་ཕུལ་ཏྱེ། དྱེ་དག་གིས་སྒྲུབ་
བྱེད་དང་གནོད་བྱེད་བརོད་པའི་སོ་ནས་ཞི་བར་བྱེད་དོ། །བདུན་པ་ནི། དྱེས་ཀང་མ་ཞི་ན་ཀུན་གིས་
ཚད་མར་འཛིན་པའི་མདོ་སྱེ་དང་འདུལ་བ་དང་མ་མོ་འཛིན་པ་ལ་ཕུལ་ཏྱེ་སྔར་བཞིན་ཞི་བར་བྱེད་
དོ། །བརྒྱད་པ་ནི། དྱེས་ཀང་མ་ཞི་ན་སུས་ཀང་བཀའ་འདའ་བར་མི་ནུས་པའི་གནས་བརྟན་མཐུ་དང་
ལན་ 
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༼༥༤༡༽ 
པ་ལ་རྩོད་པ་ཕུལ་ཏྱེ་དྱེས་འཐད་ཕོགས་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། མི་འཐད་པའི་ཕོགས་ལ་གནོད་བྱེད་
བརོད་དྱེ་ཞི་བར་བྱེད་པའོ། །ཇི་སྐད་དུ། འགྱེད་པ་གིས་རང་གིས་མི་ནུས་ན་ཚོགས་པར་དབྱུང་བ་
དག་གིས་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབ་བོ། །དགྱེ་སློང་དག་གིས་སོ། །ཞྱེས་པ་ནས། དྱེ་དག་གིས་གནས་བརྟན་
མཐུ་དང་ལན་པ་ལའོ། །ཐུག་པ་མྱེད་པར་རོ། །ཞྱེས་པའི་བར་གིས་མངོན་སུམ་གི་འདུལ་བ་བརྒྱད་
རིམ་ཅན་དུ་བསྟན་ནོ། །མངོན་སུམ་གི་འདུལ་བའི་འདི་དག་ནི་ཆོས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་
རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ཡིན་གི། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ལ་མི་དགོས་
པར་བཤད་པས། བོད་སྟོན་སུས་ཀང་མདོ་དང་འགལ་པར་བར་མི་རིགས་སོ། །གནས་བརྟན་ལ་
ཐུག་པའི་བར་གིས་ཀང་མ་ཞི་ན་བཞིར་ལོངས་པའི་དགྱེ་འདུན་གིས་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་པ་བསྐོ། 
བསྐོས་པ་དྱེས་ཀང་ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ཡ་ཡོ་མྱེད་པ་སོགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལན་པ་དང་། ཆོས་
མིན་ཕོགས་པའི་ཚུལ་ཤིང་དྱེ་ལས་ལོག་པ་ྱེ་བར་བཞག་ལ་གང་ལ་འབྲིམ་པའི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་
བསྡུས་ཏྱེ་ཕོགས་མང་ཉུང་ལྱེགས་པར་བརྟགས་ལ། ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་མང་ན་མི་འབྲིམ། ཆོས་
ཕོགས་མང་ན་ལག་པ་གཡས་པས་ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་བཟུང་སྟྱེ་འབྲིམ། ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་ལ་
ཚུལ་ཤིང་དྱེ་དག་གོས་ཀིས་གཡོགས་ནས་ལག་པ་གཡོན་པས་བཟུང་སྟྱེ་འབྲིམ། དྱེ་ནས་མཐར་
ཆོས་ཕོགས་པ་མང་བར་གྱུར་ན་ 
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༼༥༤༢༽ 
རྩོད་པ་ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞི་བར་བས་ཏྱེ་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་བྱེད་དོ། །རྩོད་པ་གིས་པ་ཞི་བྱེད་ལ་
མངོན་སུམ་གི་འདུལ་བ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དག་པ་སྦྱིན་པ་ནི་གྱེང་བ་དྱེ་ལ་ལྟུང་བ་ཡྱེ་མ་
བྱུང་བས་གཞི་མྱེད་པ་དང་། ལྟུང་བྱེད་ཙམ་བྱུང་བ་ལ་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པས་གྱེང་བ་
དང་། ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ཆོས་བཞིན་དུ་ཕིར་བཅོས་བས་ཟིན་པ་དང་། གསུམ་ལ་ནི་དན་པས་འདུལ་བ་
སྦྱིན་ཏྱེ། འདི་ནི་དན་པ་དང་ལན་པ་ཡིན་པས་ལྟུང་བ་མྱེད་དོ། །ཅྱེས་པ་ིད་ཀིས་རྩོད་པ་ཞི་བར་བྱེད་
དོ། །སོ་བའི་སྐབས་སུ་བ་བ་མ་ཡིན་པ་བས་པ་དག ལྟུང་བ་གྱེང་བར་བས་པས། དྱེས་སོ་བའི་གནས་
སྐབས་ལས་གཞན་དུ་ལྟུང་བ་མ་བྱུང་ན་མ་མྱོས་པའི་འདུལ་བ་སྦྱིན་ཏྱེ། །དྱེ་དགྱེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་
གནས་པར་ཀུན་གིས་བཟུང་བས་རྩོད་པ་ཞིའོ། ཇི་སྐད་དུ། གྱེང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྱེད་པ་ལ་ནི་དག་
པ་སྦྱིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། དང་པོ་གསུམ་ལ་ནི་དན་པས་འདུལ་བ་སྦྱིན་ནོ། །ཐ་མ་ལ་ནི་མ་མྱོས་པས་
འདུལ་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །མངོན་སུམ་གི་འདུལ་བས་ཞི་བའི་རྩོད་པ་ནི། ཆོས་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་
རྩོད་པ་དང་། དག་པ་སྦྱིན་པ་གིས་ཀི་ཞི་བའི་རྩོད་པ་ནི་ལྟུང་ཕིར་གི་རྩོད་པ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེས་ན་ཞི་
བའི་རྩོད་པ་གིས་པ་འདི་ལ་དྱེ་ལྟར་གིས་སུ་ཡོད་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །པཎ་ཆྱེན་གིས། མི་
གདམས་པའི་ཕིར་རྩོད་པ་འདི་ྱེས་པ་བྱུང་མ་བྱུང་ལ་རྩོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། ྱེས་པ་བྱུང་བ་ལ་ཆད་
ལས་གང་རིགས་ཀི་རྩོད་པ་ཡིན་ 



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   543 

༼༥༤༣༽ 
གསུངས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་བརྟག་གོ །ལྟུང་ཕིར་གི་རྩོད་པ་ལ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་གྱེང་
བ་དང་། གྱེང་བ་པོ་གིས་ཁོ་ན་ལས། གཞན་དུ་འཕོས་པ་མྱེད་པའི་རྩོད་པ་ནི། གྱེང་བ་དྱེས་ལྟུང་བ་
ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་རང་ཞིར་གྱུར་པས། དྱེའི་རྱེས་སུ་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། འགྱེལ་
པར་བ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ཕིར་བཅོས་པར་བ་བའོ། །ཞྱེས་སོ། གིས་པ་གྱེང་བ་དང་། གྱེང་བ་པོ་
གིས་པོར་མ་ཟད་དགྱེ་འདུན་དུ་གཏོགས་པ་ཁ་ཅིག་ཀང་དྱེའི་རྱེས་སུ་འབྲང་སྟྱེ། ྱེ་ཚེ་བའི་རྩོད་པ་
བྱུང་བ་ནི། དྱེ་ལྟར་རོལ་བ་དང་། དྱེ་ལ་ལན་གི་ཚིག་མངོན་སུམ་དུ་བརོད་པས་འདུལ་བ་ཡིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ལྟུང་བ་གྱེང་བ་ན་དྱེར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་ཕོགས་གིས་སུ་རྣམ་
པར་གནས་པས་དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་དང་འབྲྱེལ་བའི་རྩོད་པ་བྱུང་ན་རྩ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུས་ཞི་བར་
བྱེད་དྱེ། དཔྱེར་ན་རྩ་སྔོན་གི་ཚོགས་པ་བཅང་པ་བཀྲམ་པ་ན་རྩ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་རྩྱེ་སྤྲོད་དུ་ལ་
བ་དང་འད་བར་ཕོགས་གིས་སུ་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་སླར་རྩོད་པ་དྱེ་ྱེ་བར་ཞི་བའི་
ཕིར་ཕན་ཚུན་ནས་ཕག་འཚལ་ཞིང་བཟོད་པ་གསོལ་བ་ན་དྱེར་གནས་པའི་དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་གི་
རྩོད་པ་ཞི་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ིད་ཀི་ཕིར་འཁྲུག་ལོང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྱེ། 
ཁོས་པ་མྱེད་པ་དང་། ཁོས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་གིས་པོ་ི་ཚེ་བ་དང་དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་དང་
འབྲྱེལ་བའོ། །དང་པོ་ 
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༼༥༤༤༽ 
ལ་ནི་ཁས་བླང་བར་བ་བའི་ཕིར་བཅོས་སོ། །གིས་པ་ལས་ནི་མངོན་སུམ་གིས་འདུལ་བས་
སོ། །གསུམ་པ་ལས་ནི་རྩྭ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུས། ཞྱེས་སོ། ལྟུང་བ་གྱེང་བ་པོ་ལ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལན་
དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གྱེང་བ་པོ་ལུས་དང་ངག་གི་བསམ་པ་ིད་དང་། སྱེ་སྣོད་དག་ཤྱེས་པ་ིད་
དང་། དགྱེ་འདུན་གི་ནང་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་ཆོས་དང་འདུལ་བ་ལོག་པ་དང་། དྱེ་ལས་ལོག་པ་དག་
མི་སྟོན་པ་ིད་ཅྱེས་བ་བ་གསུམ་དང་ལན་པ་ལ་གུས་པར་བ་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །རྩྭ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུ་འདི་
ནི་རྩོད་པ་ཕིར་བཅོས་སུ་མ་ཟད་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་ཀང་ཡོད་དྱེ། ཕམ་པའི་ཆར་གཏོགས་ཀི་སོམ་པོ་
དང་། དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་། དྱེའི་ཆར་གཏོགས་ཀི་སོམ་པོ་འགའ་ཞིག་གི་དགྱེ་འདུན་ལ་བཤགས་
དགོས་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་གང་ཟག་ལ་བཤགས་པས་ཆོག་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་དགྱེ་སློང་གཞན་
དུ་མའི་ལྟུང་བ་དགྱེ་སློང་གཅིག་གིས་གྱེང་བ་པོའ་ིམདུན་ནམ། བཤགས་བའི་ལྟུང་བ་རིགས་མཐུན་
མ་བྱུང་བའི་དགྱེ་སློང་གཞན་གཅིག་གམ་གིས་ཡོད་ཀང་རུང་། དྱེ་དག་གི་མདུན་དུ་ཁོ་བོ་ལས་རྐོ་
བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། དགྱེ་སློང་གཞན་དག་ལ་སྱེ་བ་གཅོད་པའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་
ཡིན་པ་དག་ཚེ་དང་ལན་པ་དག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་ཤིང་མི་བཅབ་པར་ཁོ་བོ་སྤྲོའ།ོ །ཞྱེས་བ་བ་ལ་
སོགས་པ་ལྟུང་བའི་རིགས་དང་མིང་ནས་སྨྲོས་ཏྱེ་བཤགས་པས་ཕིར་བཅོས་ནུས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་
སྐད་དུ། འདི་ལ་མང་པོ་དག་གི་ 
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༼༥༤༥༽ 
དོན་དུ་དགྱེ་འདུན་མ་ཡིན་པ་ལ་བཤགས་པར་བ་བ་དག་ནི་གཅིག་གིས་ཕིར་བཅོས་པར་བའོ། །དུ་
མ་དག་ཅིག་ཅར་དུ་ཡང་ངོ་། །གང་ཡིན་ཞྱེས་སྨྲོས་པ་དང་། ཤྱེས་པ་གནང་བར་བ་བས་སོ། །ཕོགས་
གཞན་གིས་ཀང་མཐུན་པ་དྱེ་དག་ལའོ། །ཞྱེས་སོ། །པཎ་ཆྱེན་གི་གསུང་ལས། རྩྭ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུས་
ཞི་བྱེད་ལ་གོ་དོན་ནི། གྱེང་བྱེད་མ་གཏོགས་དགྱེ་འདུན་མཐའ་དག་ལྟུང་བ་གཅིག་གམ་མང་པོ་དག་
དང་འབྲྱེལ་བར་གྱུར་པ་དྱེའི་ཚེ་རྩྭ་བཀྲམ་པ་ན་ཐམས་ཅད་རྩྱེ་མོ་སྤྲད་ནས་འདུག་པ་བཞིན་དུ་ཐམས་
ཅད་བློ་རྩྱེ་གཅིག་པར་བྱེད་པའོ། །ཇི་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པའི་མདུན་དུ་རང་རང་ལ་ལྟུང་བ་
གང་བྱུང་བ་དྱེ་ཁས་ལྱེན་པའོ། །དྱེ་ལྟར་ཁས་བླངས་པ་དྱེ་ཕིར་བཅོས་པའི་ཚེ་གཅིག་གིས་མང་པོའ་ི
ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་པས་ཆོག་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཐམས་ཅད་བློ་རྩྱེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་གསུངས་པ་ནི། 
རྩྭ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུའི་དོན་གིས་ལ་འཇུག་པ་ལས་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་ཀི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་གསུངས་
པ་དྱེ་དག་ཤིན་ཏུ་ལྱེགས་ཀང་། ལྟུང་ཕིར་གི་རྩོད་པ་ཞི་ཕིར་ལ་གོ་དོན་དྱེ་མི་འཇུག་སྟྱེ། དྱེ་ཞི་བྱེད་ནི་
སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དགྱེ་འདུན་ཀུན་རྩོད་པ་དྱེ་ྱེ་བར་ཞི་བའི་ཕིར་ཕན་ཚུན་ནས་འདུད་པར་གྱུར་
པས། དཔྱེར་ན་རྩྭ་བཀྲམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ནས་རྩྱེ་སྤྲོད་དུ་ལ་བ་དང་འད་བར་ཐུགས། རྩྱེ་
གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་གྱུར་ན་རྩོད་པ་ཞི་བ་ཡིན་ནོ། །ལྟུང་བ་གྱེང་པ་ན་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་ཁས་བླངས་པ་
ལས་སླར་ 
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༼༥༤༦༽ 
རྱེས་སུ་མི་དན་ནོ། །ཞྱེས་ཕིར་བཅོས་མི་བསྒྲུབ་ན་དྱེ་ལ་ལྟུང་བ་དྱེའི་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་བ་སྦྱིན་ནས་
སླར་བཟོད་པ་གསོལ་བ་ན་མཐུན་པ་སྦྱིན་པས་དྱེ་དགྱེ་སློང་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་
ཡིན་ནོ། །སྔར་ཁས་བླངས་ནས་ཕིས་མི་དན་ནོ་ཟྱེར་བ་འདི་ནི་བརྱེད་པས་ཁྱད་དུ་གསོད་པ་ཡིན་
པས་དྱེའི་ཆད་ལས་སུ་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་བ་སྦྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། ལྟུང་བའི་ཕིར་རྩོད་པ་འདི་
ལ་དྱེའི་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་བ་དང་། མཐུན་པ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ིད་དོ། །ངྱེས་པ་དང་བྲལ་བ་ནི་ཁྱད་དུ་
གསོད་པ་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་འདུན་ལ་ཁས་བླངས་ནས་ཁྱད་དུ་གསོད་ན་ངྱེས་པ་འཛིན་དུ་བཅུག་པའི་
ཕིར་ངྱེས་པར་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནི་དྱེའི་ངོ་བོ་ིད་འཚོལ་བ་ལ་ཕན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེའི་ངོ་བོ་
འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་སོ། །བཞི་པ་བ་ཕིར་གི་རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ལ་ནི། ཞི་བྱེད་ཀི་
ཆོས་བདུན་ཀ་འཇུག་པར་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་རྩོད་པ་ཞི་བའི་ཕན་ཡོན་ནི། དྱེ་
ལྟར་ཞི་བྱེད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་རྩོད་པ་ཞི་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་པས་འཇིག་རྟྱེན་གི་
ཁམས་སུ་བདྱེ་སིད་འབྱུང་བ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། དྱེ་ཡང་ཡུན་རིང་དུ་
གནས་པའོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་སོ་ཐར་གི་མདོ་ལས། དགྱེ་འདུན་མཐུན་པ་བདྱེ་བ་སྟྱེ། །མཐུན་པ་རྣམས་
ཀི་དཀའ་ཐུབ་བདྱེ། །འཕགས་པ་རྣམས་ནི་མཐོང་བས་བདྱེ། །དམ་པ་རྣམས་དང་འགོགས་པ་བདྱེ། 
ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན། ། 
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༼༥༤༧༽ 
དྲུག་པ་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བ་བ་གནས་མལ་གི་གཞི་ལ་ལྔ་སྟྱེ། དགྱེ་འདུན་སིའི་
གཙུག་ལག་ཁང་བཞྱེངས་པའི་ཚུལ། བཞྱེངས་ནས་རི་མོའ་ིབཀོད་པ་བ་བ། ལས་ཚན་གི་རིམ་པ་
བསྐོ་བའི་ཚུལ། སོམ་པ་གོང་མར་གནས་པ་སོགས་ལ་འོག་མར་གནས་པས་ཕག་བ་ཚུལ། མཆོད་
རྟྱེན་གི་དྲུང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟྱེང་དུ་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དགྱེ་འདུན་
སིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། གང་ཟག་རང་རང་གི་སོས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྱེངས་པ་ལ་གང་དུ་བ་
བའི་ས་གཞི་རྩོད་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ། སོག་ཆགས་དུ་མ་དང་བཅས་པའི་མས་ངའི་གནས་མ་ཡིན་པ། 
ཚེར་མ་ཅན་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་དག་པར་དགྱེ་འདུན་ལས་གནང་བ་ཐོབ་ནས་གཙུག་
ལག་ཁང་རྩིག་པར་བ་སྟྱེ། དྱེའི་ཚད་ནི་ཇི་སྐད་དུ། ཚད་དང་ལན་པའི་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་དོ་ནི་བདྱེ་བར་
གཤྱེགས་པའི་མཐོ་གང་སྟྱེ། ནང་རོལ་ནས་དྱེ་བཅུ་དང་བདུན་གི་ཚད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་མ་
མཐའི་ཚད་དྱེ་ལྟར་དུ་བ་ཡ་མཐའི་ཚད་ནི་ཇི་ཙམ་དགོས་པ་བློས་གཞལ་བ་ལས་ཚད་ངྱེས་པ་ཅན་མ་
བཤད་པར་མཁས་པ་དག་བཞྱེད་དོ། །སོས་སོ་སོའ་ིཁང་པའི་ཚད་ནི་སོད་ལམ་བཞི་ཤོང་པ་ཡིན་
ཞིང་། དྱེ་ལས་ལྷག་ན་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མས་རྱེག་པར་འགྱུར་རོ། །དཀའ་ཚེགས་ཀིས་བསྒྲུབ་མ་
དགོས་པར་རྱེད་ན་ཁང་བཟང་ཡིད་དུ་འོང་བ། རྒྱ་ཆྱེ་བ་མི་ལྔ་བརྒྱའི་གནས་བཅར་རུང་བའམ། ཡང་
ན་ 
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༼༥༤༨༽ 
ནྱེ་ཙོའི་ལྟ་བུའི་ཁང་མིག་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཞྱེན་མྱེད་དུ་ལོངས་སོད་པ་ནི་ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་
མཐའ་སྤོང་བ་དང་། འབད་རྩོད་མྱེད་པར་མ་རྱེད་ན་གནས་མལ་ཤིང་དྲུང་བས་ཀང་ཆོག་པ་ནི་འདོད་
པ་བསོད་སོམས་ཀི་མཐའ་སྤོང་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཁང་པ་བརྩྱེགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཡང་འོས་
སོ། །ཞྱེས་དང་། ཤིང་ལོན་པའི་དྲུང་དང་། ནྱེའུ་གསིང་གི་གཞི་དག་ལ་ཡང་རན་རིམ་བཞིན་དུ་བསྐོ་
བར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤར་ལ་སོགས་པའི་ངོས་ཅིག་གི་དབུས་སུ་དི་གཙང་ཁང་
བ། གཙང་ཁང་དྱེའི་མདུན་གི་དང་ཐད་ཀི་ངོས་སུ་སོ་ཁང་རྩིག་པར་བ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་
དབིབས་ནི་གྲུ་བཞི་པ་བ། གྲུ་བཞི་ལ་ངོས་གསུམ་ནས་ཁྱམས་བཏགས་པ་ཡང་བ། གལ་ཏྱེ་གནས་
ཁང་གསུམ་པ་བྱེད་ན་དབུས་སུ་དི་གཙང་ཁང་། དྱེའི་ལོགས་གིས་སུ་གནས་ཁང་གིས་བ་བ་ཡིན་
ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། གཙུག་ལག་ཁང་བའོ། །ངོས་གཅིག་གི་དབུས་དི་གཙང་ཁང་བ་བ་ིད་དོ། །དྱེའི་
མདུན་དུ་སོ་ཁང་ངོ་། །གྲུ་བཞི་བཟང་བ་ིད་དོ། །ཁྱམ་གསུམ་པ་ཡང་ངོ་། །མ་ནོད་པར་བའོ། །གཙུག་
ལག་ཁང་དུ་གནས་པར་བའོ། །གཞན་དག་དགྱེ་འདུན་གི་གཞིར། དགྱེ་འདུན་གི་ཕིར་རམ། གང་
ཟག་དགྱེ་སློང་གི་ཕིར་གནས་ཀི་གཞི་བྱེད་པ་རྱེས་སུ་གནང་བར་བའོ། །གལ་ཏྱེ་སྦྱིན་བདག་ཡོད་ན་
དྱེས་རྱེས་སུ་གནང་ནའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དགྱེ་འདུན་སི་དང་གང་ཟག་གི་གནས་ 
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༼༥༤༩༽ 
ཁང་དག་གི་སོ་གཏོད་པར་བའོ། །སོ་དྱེར་སོ་གྱེགས་གཞུག རྩིག་ངོས་ཀི་དཀིལ་དུ་དཀར་ཁུང་
གཏོད། དཀར་ཁུང་གི་དབིབས་ནི་ཕི་རོལ་གི་ཁ་ཞུམ་ལ། ནང་ལོགས་ཡངས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་བིན་
གིས་ཡངས་པའོ། དཀར་ཁུང་ལ་ད་བ་དང་སོ་གྱེགས་གཞུག་པར་བ། གནས་ཁང་གི་མདུན་རོལ་དུ་
ཁྱམ་བ། འོག་གཞིའི་གཅལ་དུ་སོ་ཕག་རིམ་པ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་བ། དྱེའི་སྟྱེང་དུ་ཀ་རྟྱེན་གི་སྤང་
ལྱེབ། དྱེའི་སྟྱེང་དུ་ཀ་བའི་ཚར་དག་འཛུགས། དྱེའི་སྟྱེང་དུ་ཀ་ཞུའི་འདབ་མ། དྱེའི་སྟྱེང་དུ་གདུང་མ། 
དྱེའི་སྟྱེང་དུ་ཆམ། དྱེའི་སྟྱེང་དུ་སྤང་ལྱེབ། དྱེ་དག་གི་སྟྱེང་དུ་སོ་ཕག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་ཞིང་སོ་ཕག་གི་
ཕྱེ་མའི་འཇིམ་པས་བསླན་པར་བ། མི་ལྟུང་བར་བ་བའི་ཕིར་ལན་བཀན་དང་། འཛེག་པའི་ཕིར་ཐྱེམ་
ཀས་རིམ་པ་གསུམ་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། གནས་ཁང་དག་གི་སོ་གདོང་ངོ་། །སོ་གྱེགས་གཞུག་
གོ །ཞྱེས་པ་ནས། འཛེག་པའི་ཕིར་ཐྱེམ་ཀས་བའོ། །འོག་ཏུ་རོ་ལས་བས་པ། བར་དུ་ས་ལས་བས་
པ། སྟྱེང་དུ་ཤིང་ལས་བས་པའོ། །ཞྱེས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་ཆོས་འཆད་པ་པོ་བཞུགས་
པའི་སངྱེའི་ཁི་གྲུ་བཞི་པ་བ་སྟྱེ། ཁི་དྱེའི་རྐང་པ་བཞི་དག་ལ་སྱེངྱེའི་གདོང་ལྟ་བུ་བ་བའམ། སྱེངྱེའི་
གཟུགས་བྲི་བར་བ། ཁི་དྱེར་སྟན་ནང་ཚང་ཅན་གཞུག སྟྱེང་དུ་བླ་བྲྱེ་གདགས་པར་བའོ། །ཇི་སྐད་དུ། 
སྱེངྱེའི་ཁི་གྲུ་བཞི་བའོ། །རྐང་པ་དག་ལ་སྱེངྱེའི་གདོང་ལྟ་བུ་ིད་དོ། །ཞྱེས་པ་ནས། དྱེར་སྟན་ནང་
ཚང་ཅན་གཞུག་གོ །སྟྱེང་དུ་བླ་ 
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༼༥༥༠༽ 
བྲྱེའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཟན་བཟའ་བ་ན་ཁ་དང་བིའུ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་མི་གནོད་པར་བ་
བའི་ཕིར་མུན་ཛ་ལས་བས་པ་དང་། ཕལ་ཛ་ལས་བས་པ་སོགས་ཀི་བ་རྒྱ་རྣམ་པ་བཞི་གང་ཡང་
རུང་བ་ཁྱམ་དག་ལ་བ་བར་བཤད་དོ། །གནས་སིལ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཁྱམ་གི་ཕི་རོལ་གི་རྩིག་པས་
བསྐོར། ནང་དུ་ཀ་བའི་ཚར་དག་འཛུགས། ཁྱམ་དྱེའི་གོ་འབུར་ལ་དཀར་ཁུང་གཏོད། དཀར་ཁུང་ལ་
ད་བ་དང་སོ་གྱེགས་དག་གཞུག་གོ །གཞན་ཡང་ཟས་ཀི་ཁང་པ་སྟྱེ་རུང་ཁང་དང་། མྱེ་ཁང་དང་། སྤོང་
ས་དང་། འཆག་པའི་ཁང་པ་དག་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། འཁོར་གི་ཁྱམ་བའོ། །གནས་བསིལ་བར་བ་བའི་
ཕིར་ཕི་རོལ་རྩིག་པས་བསྐོར་རོ། །ཞྱེས་པ་ནས་ཟས་དང་། མྱེ་དང་། སྤོང་ས་ཁང་། འཆག་པའི་ཁང་
པ་དག་བ་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེར་མ་ཟད་དགྱེ་འདུན་རྣམས་དུ་བ་མྱེད་པའི་མྱེ་ལ་སོ་བའི་སོ་ཁང་དང་
ཆུའི་སྣོད་འཇོག་པའི་ཆུ་ཁང་དང་། ནད་པ་སོད་སའི་རུང་བའི་ཁང་པ་དང་། བཤང་གཅི་དོར་བའི་
ཆབ་ཁང་དག་ཀང་བཤད་ཅིང་དགོས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དྱེ་ལ་སོ་ལགས་དང་ལྱེ་མིག་དག་ཀང་
དགོས་ཤིང་། ིན་རྱེ་བཞིན་ཕག་དར་བྱེད་པའི་ཁང་གྱེར་བ་དག་ཀང་དགོས་ཏྱེ། འདི་ལ་ཁང་སོང་
དུ་བཤད་དོ། །གིས་པ་བཞྱེངས་པ་དྱེ་ལ་རི་མོའ་ིབཀོད་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཀུན་
དགའ་རྭ་བ་ལ་རི་མོ་བྲི་བ་ིད་དུ་རུང་ངོ་། །སོར་གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་རོ་རྱེ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་དག་
བྲིའོ། །སོ་གང་དུ་འཁོར་ 
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༼༥༥༡༽ 
བའི་འཁོར་ལོའ།ོ །ཆ་ལྔ་བར་བའོ། །སྟྱེང་དུ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་སོ། །གྱེང་བཞི་པོ་དག་གོ །ཞྱེས་པ་
ནས། ཆུའི་ཁང་པར་ཀླུ་ལག་ན་བུམ་པ་ཐོགས་པ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ་དག་དང་། ཀླུའི་བུ་
མོ་ཆུ་འབྲིམ་པར་བྱེད་པ་དག་གོ །ནད་པའི་རུང་བའི་ཁང་པར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ནད་པའི་རིམ་
གོ་མཛད་པའོ། །བཤང་བ་དང་གཅི་བའི་སབས་སུ་དུར་ཁོད་དག་གམ། མགོའ་ིཐོད་པ་དག་གོ །ཞྱེས་
པས་བསྟན། དྱེ་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོར་གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་རོ་རྱེ་དང་བྱེ་ཅོན་ཐོགས་པ་བྲི་སྟྱེ། 
ཚིག་ལྱེར། རྩ་བའི་སོར་ནི་དབང་ཕྱུག་ཆྱེ། །ཀུན་དགའ་བཞིན་གི་དཀིལ་འཁོར་ཅན། །ལག་ན་བྱེ་
ཅོན་ཐོགས་པ་ཡི། །གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀི་བདག་པོ་བྲི། ཞྱེས་སོ། །དི་གཙང་ཁང་གི་ནང་དུ་བསྟན་
པའི་གཙོ་བོ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ན་ཐོས་མཆོག་ཟུང་དང་བཅས་པ། ཇི་སིད་བམས་མགོན་མ་བོན་
གི་བར་དུ་བསྟན་པ་མི་མས་ཤིང་འཛིན་པར་ཞལ་གིས་བཞྱེས་པའི་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་
དྲུག་བྲི། དྱེ་དག་གི་འབུར་སྐུ་བཞུགས་ཀང་ལྱེགས། དི་གཙང་ཁང་གི་སོར་གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་ཕྱེང་
བ་ཐོགས་པ་དག་བྲི། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་གི་ངོས་རྣམས་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པ་དང་། 
བདུད་བཅོམ་པ་དང་། ཐུབ་པའི་སྔོན་གི་སྱེས་རབས་དག་བྲི་བར་བ་སྟྱེ། ཚིག་ལྱེར། ཁང་བཟང་དག་
གི་ངོས་དག་ཏུ། །ཐུབ་པའི་སྔོན་གི་སྱེས་རབས་བྲི། །དཔྱེར་ན་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་དང་ནི། །ཟླ་འོད་
བཟོད་པར་སྨྲ་ 
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༼༥༥༢༽ 
ལ་སོགས། །གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་འབུལ་བ་ལ། །འཇིག་རྟྱེན་མངོན་པར་དད་འཕྱེལ་ཕིར། །རི་
མོའ་ིཆོ་ག་བརོད་པ་འདི། །ཐུགས་རྱེ་ཅན་གིས་ལྱེགས་པར་གནང་། ཞྱེས་སོ། །སྤོང་བའི་ཁང་པར་
གནས་བརྟན་གི་གལ་དག་དང་། སི་རས་འཇོག་པའི་ལག་མཛོད་ཀི་སོར་གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་རིན་པོ་
ཆྱེའི་མྱུ་གུ་སྟྱེ་ནྱེའུ་ལྱེའི་ཁ་ནས་རིན་པོ་ཆྱེ་མང་པོ་སྐྱུག་པ་ཐོགས་པ་དང་། ཟས་ཀི་ཁང་པར་གནོད་
སྦྱིན་ལག་ན་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ཐོགས་པ་དང་། སོ་ཁང་དུ་གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་བུམ་པ་དང་མྱུ་གུ་
ཐོགས་པ་དང་། མྱེ་ཁང་དུ་གྲུལ་བུམ་མྱེ་སྤོར་བར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྦྱིན་བདག་མར་མྱེ་
ཐོགས་པ་དང་། སོ་བ་བསྱེད་པའི་ཕིར་ལྷའི་ཕོ་་དག་བྲིའོ། །དགྱེ་འདུན་རྣམས་སོ་ཁང་དུ་མྱེ་ལ་སོ་
ཞིང་སྐུ་ལ་སྣུམ་མྱེ་བྱེད་པ་དང་། ཁྲུས་བྱེད་པ་ན་སོ་དྲུང་དུ་བསྲུང་མཁན་བཞག་པར་བ་སྟྱེ། ཚིག་
ལྱེར། སོ་ཁང་ཁྲུས་ཀི་གནས་སུ་ནི། །སོ་དྲུང་བསྲུང་མ་བཞག་བ་སྟྱེ། །དགྱེ་སློང་རྣམས་ནི་ཁྲུས་སོང་
དག །བྱེད་པ་མ་དད་ལོག་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་སོ། གསུམ་པ་ལས་ཚན་གི་རིམ་པ་བསྐོ་བ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། 
གནས་ཁང་དང་ཟས་ལ་བསྐོ་བ་དང་། ཞྱེས་པ་ནས། ཟས་རུང་བ་དང་བཅས་པ་ིད་ཡིན་ན་མི་དག་
འོང་བ་ལ་སྱེའུ་ཆུང་བསྲུང་བའོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན། དྱེ་ཡང་གནས་ཁང་བསྐོ་བ་ནས་སྱེའུ་ཆུང་
བསྲུང་བའི་བར་ལ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་འདི་ཀུན་དགྱེ་འདུན་གིས་གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་
བསྐོ་ 



འདུལ་བའི་སི་དོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ིན་བྱེད།   553 

༼༥༥༣༽ 
བ་ཡིན་ཏྱེ། འགྱེལ་པར་དྱེ་ལྟར་དུ་བཤད་དོ། །དབར་གི་རས་ཆྱེན་སྱེད་པ་དང་། འགྱེད་པ་གིས་
ཡོད་ཀང་གངས་གཅིག་ཏུ་བ། ས་རང་སྱེད་པ་བསྐོ་བ་ནི་ས་རང་འདིང་བ་བསྐོ་བ་ཡིན་པར་འགྱེལ་
པར་བཤད་དོ། །གོས་བགོ་འགྱེད་པ་ཡང་ངོ་ཞྱེས་པས་སྱེད་པ་དང་། འགྱེད་པ་གིས་བསྟན་གངས་
གཅིག་ཏུ་བ། དགྱེ་བསྐོས་ཀི་ཀུན་དུ་སད་པ་ཐམས་ཅད་བ་བ་ཡིན་ཡང་། ཅུང་ཞིག་བྲྱེལ་བས་མ་
འཁོབ་པ་རྣམས་མངག་གཞུག་པས་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། འགྱེལ་པར་མངག་གཞུག་པ་བ་བ་ནི་དགྱེ་བསྐོས་
ཀི་འགབ་ལྱེན་ཅིང་། དྱེའི་དོན་གོགས་བྱེད་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །བང་རིམ་ཞལ་ལྟ་བ་ནི། བ་
དག་མཆོད་རྟྱེན་གི་བང་རིམ་དག་ཏུ་གནས་བཅས་པ་ན་དྱེ་ལོག་པར་བྱེད་པའི་ལས་བྱེད་
པའོ། །མཛེས་ཆོས་པ་ནི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཟས་བཞྱེས་པ་སོགས་ལ་སོད་ལམ་མཛེས་མི་མཛེས་
བརྟགས་ནས། མི་མཛེས་པ་མཐོང་ན་དྱེས་སྱེ་གོལ་གི་སྒྲ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟྱེ་མཛེས་པ་ལ་སྦྱོར་བའི་
ལས་བྱེད་པའོ། །སྱེའུ་ཆུང་བསྲུང་བ་ནི། དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཟས་རུང་བའི་ཤ་དང་བཅས་པ་ིད་ཡིན་
ན་དྱེར་མི་གཞན་དག་འོང་བ་དགག་པའི་ཕིར་སྱེའུ་ཆུང་བསྲུང་བའི་དགྱེ་སློང་སྤྲོ་བར་བས་ཏྱེ། 
གསོལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། ཤ་འབྲིམ་པ་ན་བྲམ་ཟྱེ་དང་། 
ཁྱིམ་བདག་དག་གིས་མཆའ་བར་འགྱུར་བས་དྱེའི་ྱེས་པ་སྤང་བའི་ཆྱེད་ཡིན་པར་ལུང་ལས་
གསུངས་སོ།  



554   མཁན་ཆྱེན་ངག་ཆོས། 

༼༥༥༤༽ 
།རུང་བའི་ཤ་ནི་ཤའི་ཆྱེད་དུ་བསད་པ་ཡིན་པའི་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ཞིང་། དྱེ་
ལ་རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་ཟྱེར་བས། དྱེ་འདུལ་བའི་སྐབས་འདིར་བཟའ་བར་གནང་སྟྱེ། བདག་ིད་
ཆྱེན་པོ་ས་པཎ་གིས་ན་ཐོས་རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤཤ །ཟ་རུང་གལ་ཏྱེ་མི་ཟ་ན། །ལྷས་བིན་གི་ནི་
བརྟུལ་ཞུགས་འགྱུར། །ཞྱེས་སོ། ཐྱེག་ཆྱེན་དགྱེ་སློང་གིས་ནི་ཤའི་རིགས་གང་ཡིན་ཀང་ཟོས་ན་བང་
ཆུབ་ཀི་སྱེམས་སྱེ་བ་ལ་གནོད་པས་སྤང་བར་བ་སྟྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ལས་ཤ་རྣམས་བཀག །ཟོས་ན་ངན་
འགོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས། །ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། ཤ་ཆང་གི་ྱེས་དམིགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ངོར་
ཆྱེན་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་སྤྲིང་ཡིག་སློབ་ཕན་དུ་གསུངས་པ་
རྣམས་ལ་བལྟ་བར་བ་སྟྱེ། བླང་དོར་གི་གནས་ལ་བཟོད་པ་ལྷུར་ལྱེན་པའི་བག་ཡོད་པར་བ་དགོས་
སོ། །བཞི་པ་སོམ་པ་གོང་མར་གནས་པ་སོགས་ལ་ཕག་བ་བའི་རིམ་པ་ནི། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་
མཆོག་སྟྱེ་བསླབ་ཚིགས་གོང་མར་གནས་པ་ལ། འོག་མར་གནས་པ་དག་གིས་ཕག་བ། བསླབ་
ཚིགས་མམ་ན་སྔོན་ལ་ཐོབ་པ་དྱེ་བསླབ་པ་རན་པ་དང་། རྱེས་སུ་བླང་བ་དྱེ་གཞོན་པ་ཡིན་པས་
རན་པ་ལ་ཕག་བ་སྟྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་ནང་ཕན་ཚུན་ཡིན་ན་གཞོན་པས་རན་པ་ལ་ཕག་བ། དྱེ་
བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་མ་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། དགྱེ་སློབ་མ་ནང་ཕན་ཚུན་སོགས་ལའང་རིགས་འགྱེའོ། 
བསླབ་པ་འོག་མར་གནས་པས་གོང་མར་ 
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༼༥༥༥༽ 
གནས་པ་ལ་ཕག་བ་བ་ཡང་མཚན་མཐུན་པ་ལ་ཡིན་གི། མི་མཐུན་པ་ལ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་ཚུལ་
གིས་དགྱེ་སློང་མ་དང་དགྱེ་སློབ་མ་ལ་ཕག་བ་མི་དགོས་པས་སོ། །མཚན་མི་མཐུན་ཡང་སྱེས་པ་
བསླབ་ཚིགས་གོང་མར་གནས་པ་དང་། བསླབ་ཚིགས་མམ་པ་ལ་བུད་མྱེད་ཀིས་ཕག་བ་དགོས་
ཏྱེ། དགྱེ་ཚུལ་མས་དགྱེ་ཚུལ་ལ་ཕག་དགོས། དགྱེ་ཚུལ་མས། དགྱེ་སློབ་མ་ལ་བ། དྱེ་གིས་དང་། 
དགྱེ་སློང་མས་ཀང་དགྱེ་སློང་ལ་ཕག་བ་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་མཆོག་ལ་
རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཕག་བའོ། །མམ་ན་རན་པ་ལའོ། །མཚན་ཐ་མི་དད་པ་ལའོ། །སྱེས་པ་མི་དམན་པ་
ལ་བུད་མྱེད་ཀིས་སོ། །ཞྱེས་དང་། ཚིག་ལྱེར། བསྱེན་པར་རོགས་པ་གསར་བུ་ལའང་། དགྱེ་སློང་མ་
ཡིས་ཕག་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །འོན་ཀང་དགྱེ་སློང་ས་གཞན་ན་གནས་པ་སོགས་ལ་དགྱེ་སློང་མས་ཕག་
མི་བ་བར་བཤད་ཅིང་། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཡིན་ན་ཡང་གོ་ཕབ་སྟྱེ་ལ་བ་དང་། ཏིང་འཛིན་
ལ་སོམ་པར་བཞུགས་པ་དང་། ལས་བྱེད་པས་བྲྱེལ་བ་དང་། སྱེམས་གཞན་དུ་ཡངས་པས་ཕག་
འཚལ་བ་ལ་མི་ལྟ་བ་དང་། མདུན་ཕར་ལྟ་བ་དང་། ཁྱིམ་པའི་ཁྱིམ་ན་འདུག་པ་དང་། ཟན་བཟའ་བའི་
གལ་ན་འདུག་པ་ལ་ནི། དགྱེ་སློང་མ་སོགས་སུས་ཀང་ཕག་བ་མི་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ས་གཞན་ན་
གནས་པ་དང་། མས་པ་དང་། དགྱེ་སློང་མ་སུན་ 
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༼༥༥༦༽ 
ཕྱུང་བ་དང་། ཆོས་མིན་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་དང་། ཐ་དད་པར་གནས་པ་དང་། མཚམས་མྱེད་
པ་བས་པ་དང་། ལ་བ་དང་། སོམ་པར་བཞུགས་པ་དང་། བྲྱེལ་བ་དང་། སྱེམས་གཞན་དུ་སོང་བ་
དང་། རྒྱབ་ཀི་ཕོགས་པ་དང་། ཁྱིམ་གཞན་ན་འདུག་པ་དང་། ཟས་ཀི་གལ་ན་འདུག་པ་མ་གཏོགས་
སོ། །ཞྱེས་སོ། །གཞན་ཡང་ནང་ཞྱེ་འཁོན་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ཕག་མི་བའོ། །སྔོན་འདས་པ་ན་ཕག་
བ་བ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ཕག་བ་བའི་འོས་མ་ཡིན་ཀང་ཕག་མི་བ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་མཁན་པོ་དང་
སློབ་དཔོན་དག་སྔོན་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་ཕིས་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པར་གྱུར་པ་ན་
ཡང་སྔར་སོམ་རྒྱུན་དང་ལུང་འབོག་པ་སོགས་ཞུས་པའི་སློབ་མས་ཕག་བ་དགོས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། 
སྱེངྱེ་ལྟ་བུས་ཝ་ལྟ་བུ་ལ་བསྱེན་བཀུར་མི་བའོ། །མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དག་ནི་མཆོག་ཏུ་ཚུལ་
ཁིམས་འཆལ་བ་ིད་ཡིན་ན་ཡང་ངོ་། །ཞྱེས་དང་། འདས་པ་ན་ཕག་བ་བ་ཡིན་པ་ལ་ནི་ཕག་མི་བ་བ་
ིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོ། །བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་ལོངས་སོད་པ་དང་འབྲྱེལ་བ་ནི་ཟས་ཀིས་
སགས་པ་དང་། ཐ་ན་མི་གཙང་བའི་ས་བི་དོར་བྱེད་པ་ཡན་ཆད་ནི་མི་གཙང་བས་སགས་པ་ཡིན་
པས་འབགས་པ་དྱེ་གིས་ལ་གཞན་གིས་ཕག་མི་བ། སགས་པ་དྱེ་གིས་གང་རུང་དང་ལན་པས་
གཞན་ལ་ཕག་མི་བ། སགས་པས་གཞན་གི་ཕག་དྱེ་བདག་གིར་མི་བ། སགས་པ་གཞན་ 
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༼༥༥༧༽ 
པས་ཕག་དྱེ་མ་སགས་པས་བདག་གིར་མི་བའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་གཅྱེར་བུར་གནས་པ་ལ་
ཕག་མི་བ། གཅྱེར་བུས་ཕག་མི་བ། གཅྱེར་བུས་གཞན་གི་ཕག་བདག་གིར་མི་བ། གཅྱེར་བུ་ལས་
ཕག་བདག་གིར་མི་བ་སྟྱེ་བཞི་དང་། གོས་གཅིག་པ་ལ་ཕག་མི་བ་གོས་གཅིག་པས་ཕག་མི་བ་བ་
སོགས་བཞི་ཡོད་དོ། །ཇི་སྐད་དུ། སགས་པས་ཕག་མི་བའོ། །སགས་པ་ལ་མི་བའོ། །དྱེ་བདག་གིར་
མི་བའོ། །སགས་པ་ལས་མི་བའོ། །སགས་པ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྱེ། སོ་ཤིང་ཡན་ཆད་བཟའ་བས་
དང་། ཐ་ན་དྱེའི་ས་བི་དོར་བྱེད་པ་ཡན་ཆད་མི་གཙང་བས་སོ། །འདི་ལ་གཅྱེར་བུ་ིད་དང་། གོས་
གཅིག་པ་ིད་ནི་སགས་པ་དང་འད་བའོ། །ཕག་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྱེ། ཡན་ལག་ལན་འཚལ་བ་དང་། 
སིད་པ་ལ་འཁྱུད་པས་འཚལ་བའོ། ཞྱེས་སོགས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པ་ནི། 
མཆོད་རྟྱེན་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ་འཛུག་པར་བའོ། །ཞྱེས་པ་ལ་འཕོས་མཆོད་རྟྱེན་དྱེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ལ་
གིས་སུ་ཡོད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། མཆོད་རྟྱེན་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྱེ། གཙང་ཁང་ཅན་ིད་དང་། ཀ་བ་ལྟ་
བུ་ིད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །མཆོད་རྟྱེན་གི་རྣམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡིན་ན་བང་རིམ་བཞི་དང་
ལན་པ། འདབ་མ་དང་། བུམ་པ་དང་། པུ་ཤུ་དང་། སོག་ཤིང་། གདུགས་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་དང་། 
ཆར་ཁྱེབ་དག་གོ །གཞན་ལ་ཆར་ཁྱེབ་མྱེད་པ་བ་ཞིང་། གནས་གང་དུ་བ་ན་དགྱེ་འདུན་གི་ཀུན་
དགའ་རྭ་བའི་ཕི་རོལ་དུ་བ་བ་ཡིན་ནོ། ། 
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༼༥༥༨༽ 
མཆོད་རྟྱེན་དྱེ་ལ་དུང་དང་ཕན་གདུགས་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པ་དུ་མས་མཆོད་ཅིང་། མཆོད་རྟྱེན་གི་
དྲུང་དུ་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་སོ། །དགྱེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟྱེང་དུ་ཡང་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་
པ་བཞི་འཛུགས་པར་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱལ་མཚན་གཟུགས་སོ། །དྱེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིའོ། །སྱེངྱེའི་
རྒྱལ་མཚན་དང་། ཆུ་སིན་གི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཁྱུ་མཆོག་གི་རྒྱལ་མཚན་
ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་དག་གིས་ནི་རབ་བྱུང་གི་གཞི་ནས་བཟུང་། གནས་མལ་གི་གཞིའི་བར་
གི་བརོད་བ་རགས་རིམ་མཐའ་དག་སིའི་ངག་གིས་མཐའ་ཆོད་པར་བས་ཏྱེ། རང་གི་བློ་གོས་གསུང་
རབ་ཟབ་མོའ་ིདོན་ལ་གོམ་པ་ལྷུར་བླངས་པས་བློ་གོས་ཀིས་ཞིབ་མོར་དཔད་ནས་རང་དང་རང་དང་
སྐལ་བ་མམ་པའི་དཔོད་ལན་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཕན་པར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་ནས་ལྱེགས་པར་
བཤད་པ་ཡིན་པས་ཀུན་ཏུ་ཕན་པར་གྱུར་ཅིག དམ་པའི་དི་བསྲུང་དང་ལན་སིང་སྟོབས་ཆྱེར་བརླིང་
རྩ་བ་བརྟན། །རྣམ་དཔོད་ཡངས་པའི་ཡལ་ག་འབུམ་མཛེས་ཐུགས་རྱེའི་དབང་ཕྱེང་ཅན། །གགས་
སན་མྱེ་ཏོག་བྱེ་བའི་འོད་འཕོ་ལྱེགས་བས་འབྲས་བུའི་ཚོགས། །རྣམ་པར་འཕྱེལ་བའི་འདོད་དགུའི་
དཔག་བསམ་ཡོན་ཏན་འོད་དྱེས་སོངས། །གཞུང་མང་འཆད་ལ་དྱེགས་རློམ་ཁྱེང་མཐོ་གཞུང་དོན་
སིང་པོར་འདོམ་མི་ནུས། །འགའ་དག་མཁྱྱེན་ 
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༼༥༥༩༽ 
པའི་སན་ཟུང་ཡངས་ཀང་རང་བཟོའ་ིགོམ་སྟབས་དུ་མས་འབོར། ཁ་ཅིག་གོ་བདྱེའི་ངག་ཚིག་འཇམ་
ཡང་གཞན་གི་ཟྱེར་སྒྲོས་དབངས་སུ་ལྱེན། །རྨད་བྱུང་བདུད་རྩིའི་ལིད་བྲལ་ཕོགས་ཀུན་རྣ་བའི་རྒྱན་
དུ་མཛེས་སམ་ཅི། །ཚད་ཐུབ་མདོ་དང་དྱེ་འགྱེལ་ལྟ་བའི་མིག །ཡངས་པའི་གོ་སྐབས་ཕྱེ་ལས་རྟོག་
དཔོད་ཀིས། །བློ་གོས་རྣོ་རྒྱུན་ཐིགས་པས་རྨོངས་པའི་དི། །དག་བྱེད་ཁྲུས་ཀི་ཆོ་གས་ལྱེགས་པར་
སྦྱངས། །རྣམ་དཔོད་གསལ་བའི་ས་བརྟན་འབྲས་བུའི་ཁུར། །རྣམ་མང་ལུང་གི་ཡལ་ག་སྟོང་གིས་
བྲྱེས། །རྣམ་གནོན་རིགས་པའི་མྱེ་ཏོག་འདབ་རྒྱ་ཕྱེ། །ཆོས་འདུལ་ཡོངས་འདུའི་དཔག་བསམ་འདི་ན་
མཐོ། །སིད་དང་ཞི་བའི་ཚ་གདུང་ཞི་བྱེད་ཆོས་འདུལ་ཞི་བསིལ་འཕྱེང་བས་བསྐོར། །གགས་སན་
དཀར་བའི་ཆུ་སྱེས་འབུམ་ལན་ཕན་བདྱེའི་དི་མ་ཕོགས་སུ་རིང་། །སྔོན་མྱེད་འཁི་ཤིང་ངོ་མཚར་ཆྱེར་
སྒྲོག་འཆི་མྱེད་དབང་པོའང་འདི་ན་ལྷགས། །དྱེ་སླད་དཀར་ཕོགས་སོང་པ་ཀུན་གིས་བཏུད་གྱུར་ལྷ་
མིའི་མཆོད་སོང་ཆྱེ། །མདོ་དང་དྱེ་འགྱེལ་མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ། །བརྟྱེན་ནས་རྣམ་དཔོད་
སྒྲིམ་སྟྱེ་སྨྲས་ན་ཡང་། །བིས་པའི་བློ་ཡིས་དོན་བྲལ་འགལ་པ་དང་། །མ་འབྲྱེལ་ྱེས་ཀུན་མཆོག་
གསུམ་སན་སྔར་བཤགས། །འདིར་འབད་རབ་དཀར་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །སྟོན་མཆོག་
ཐུབ་དང་མི་ཡི་ཟོལ་ 
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༼༥༦༠༽ 
འཛིན་པ། །ཡོངས་འཛིན་མཁས་པའི་ཚོགས་ལ་རྟག་ཏུ་འབུལ། །མཁའ་མམ་འགོ་བས་བང་ཆུབ་
མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ལྱེགས་བཤད་བདུད་རྩི་ཐར་པའི་རོ་བྲོ་བ། །རྣམ་གོལ་རྒྱལ་བའི་ལམ་བཟང་ཀུན་གི་
བཅུད། །བསྟན་པའི་པད་ཚལ་ཡངས་པའི་དི་བསུང་འཕོ། །རྣམ་དཀར་དཔིད་ཀི་དགའ་སྟོན་དར་བར་
ཤོག །དྱེ་ལྟར་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་དགོངས་དོན་སིའི་ངག་གིས་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་
བསྟན་པ་ིན་མོར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་ནི་དོན་གི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སོས་ཏྱེ་བཀའ་དིན་
མཚུངས་པ་མ་མཆིས་པ་མཁན་ཆྱེན་འཇམ་པའི་དབངས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་
ཡོངས་འཛིན་དུ་མའི་ཞབས་པད་བསྟྱེན་པས་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་དཔོད་པའི་བློ་ནུས་ཅུང་ཟད་ཐོབ་
པ་ཤཱཀའི་དགྱེ་སློང་སྱེ་སྣོད་འཛིན་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀི་གགས་པས། སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་
ཀིས་མཛད་པའི་མདོ་རྩ་བ་བམ་པོ་དགུ་བ་དང་། དྱེའི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་བཤྱེས་
གྱེན་གིས་མཛད་པ་བམ་པོ་བདུན་ཅུ་པ་དང་། སློབ་དཔོན་ཤཱཀ་འོད་ཀིས་མཛད་པའི་དགྱེ་ཚུལ་གི་
ཚིག་ལྱེའུར་བས་པ་སུམ་བརྒྱ་པ་དང་། དྱེའི་རང་འགྱེལ་འོད་ལན་དུ་གགས་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་
ས་ག་ལྷས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་མྱེ་ཏོག་འཕྱེང་རྒྱུད་དང་། དྱེའི་རྣམ་བཤད་རྒྱས་པ་རོང་སྟོན་ཐམས་
ཅད་མཁྱྱེན་པས་མཛད་པ་དང་། ཀུན་མཁྱྱེན་ཆོས་ཀི་ 
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༼༥༦༡༽ 
རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྱེངྱེས་མཛད་པའི་མདོ་རྩའི་ས་བཅད་དང་། བསླབ་བ་འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་
སིང་པོ། རྱེ་བཙུན་མུས་རབ་འབམས་པ་བམས་པ་ཐུགས་རྱེ་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་འདུལ་
བའི་སི་དོན་མདོ་དོན་གསལ་བའི་ི་འོད་རྣམས་ལ་བརྟྱེན་ཞིང་། མཁས་པ་གཞན་དག་གི་སི་དོན་སོ་
སོ་དང་། བསླབ་བ་དག་ལ་ཡང་བལྟ་རྟོག་བགིས་པས་ལྱེགས་པར་མཐའ་ཆོད་པར་བས་ཏྱེ། རྱེ་
བཙུན་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་བསམ་གཏན་མཚན་ཅན་གི་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གནས་སྤུ་དཀར་བླ་
བྲང་རོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རབ་བྱུང་ཞྱེས་པ་མྱེ་མོ་ཡོས་ཀི་ལོའ་ིརྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚེས་གསུམ་ལ་
ལྱེགས་པར་གྲུབ་པའི་ཡི་གྱེ་པ་ནི་ཆོས་གགས་བཟང་པོའ།ོ འདིས་ཀང་བསྟན་རྩ་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་
དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིགཤ  །།དགྱེའོ།།  དགྱེའོ།།  དགྱེའོ།།  ཆོས་འདི་
དར་བར་གྱུར་ཅིགཤ  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྱེལ།། །། 

 


