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༄༅། །མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་འགྱེལ་པ་དང་བཅས་པའྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཟབ་དོན་
གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད་ཅྱེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།། ཨོཾ་སྭ་སྱི། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་འགྱེལ་པ་དང་བཅས་པའྱི་
དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཟབ་དོན་གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད་ཅྱེས་བ་བ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་མཁྱེན་བརྱེ་ནུས་པའྱི་བདག་ྱིད་བླ་མ་དང་ལྷག་པའྱི་ལྷ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞྱིང་སྐྱབས་སུ་
མཆྱིའོ། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། རབ་དཀར་སོན་ཀའྱི་ཟླ་འོད་རྒྱས་པའྱི་སྐུ། །ཡན་ལག་དྲུག་
ཅུའྱི་གསུང་གྱི་སྒྲ་དབངས་ལྡན། །མཁའ་ལྟར་མྱི་གཡོ་བརན་པའྱི་ཐུགས་མངའ་བ། །བློ་གཏྱེར་གངས་རྱིའྱི་
མདོག་ཅན་གུས་པས་མཆོད། །མཁྱེན་པའྱི་ཆུ་གཏྱེར་གཏྱིང་མཐའ་རབ་ཡངས་པ། །སྐུ་གསུམ་ནོར་བུ་འབར་
བའྱི་འོད་ཀྱིས་མཛེས། །རྨད་བྱུང་ཕྱིན་ལས་དྭངས་པའྱི་ཆུ་ཀླུང་ལྡན། །ཀུན་མཁྱེན་གདྱེངས་ཅན་དབང་པོར་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །ཡྱིད་འོང་འཇའ་ཚོན་གུར་ཁྱིམ་བཀོད་པའྱི་དབུས། །ཐུགས་རྱེའྱི་བསྱིལ་ཟྱེར་ཕྱོགས་བྲལ་རྣམ་པར་
གཡོ། །མ་ལུས་འགོ་བ་ཀུན་གྱི་ྱེར་འཚོའྱི་གནས། །སོབས་བཅུའྱི་སོབས་ལྡན་མྱི་ཕམ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །གཞན་
དོན་ལྷག་བསམ་ཁུར་གྱིས་ཡྱིད་དལ་ཞྱིང་། །མང་ཐོས་ཆུ་ཤྱེལ་ཟླ་བའྱི་འོད་རྒྱས་པ། །འཆད་རོད་རོམ་པའྱི་འོད་
ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་ལྡན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྒྱུ་སྐར་དབང་པོ་རྒྱལ། །ལྱེགས་བཤད་སྱིན་སོན་རོལ་པའྱི་ཁང་བཟང་
ནས། །སྒྲ་དོན་རྒྱན་གྱི་དྱིལ་བུའྱི་ཕྱེང་སྒྲ་སྒྲོགས། །སྱེབ་སོར་དོན་གྱི་རོལ་པའྱི་དགའ་སོན་འགྱེད། །བམས་པའྱི་
གསུང་རབ་མཆོག་ཏུ་བསོད་པར་བགྱི། །ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྱེའྱི་གསུང་རབ་པདོའ་ིམཚོ། །དགོངས་དོན་གྱེ་སར་སྱིང་
པོ་གསལ་བྱེད་རྒྱན། །བམས་པའྱི་གསུང་རབ་ལྱེགས་བཤད་འདབ་བརྒྱ་པ། །རྣམ་བཤད་ྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་དབྱེ་
བར་བ། །འདྱིར་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་འགྱེལ་པ་དང་བཅས་པའྱི་དོན་སོན་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། བསན་བཅོས་
ཀྱི་མཚན་གྱི་དོན་དང་། གཞུང་གྱི་ཚིག་གྱི་དོན་བཤད་པ་དང་། བརམས་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
མཚན་སྒྱུར་བ་ནྱི། ཨ་བྷྱི་ནྱི་མངོན་པའོ། །ས་མ་ཡ་ནྱི་རོགས་པའོ། །ཨ་ལང་རོགས་པ་ལའོ་ཞྱེས་པའྱི་བྱིངས་དང་
ྱེར་སྒྱུར་རམ་སོན་ལ་བཞག་ནས་མཚམས་སར་བའོ། །ཨ་ལངྐཱ་ར་ནྱི་རྒྱན་ནོ། །ནཱ་མ་ནྱི་ཞྱེས་བ་བའོ། །ཛྙཱ་ནྱི་
ཤྱེས་པའོ། །པྲ་ནྱི་ྱེར་སྒྱུར་ཏྱེ་རབ་ལ་འཇུག་པས་ཤྱེས་སོ། །པཱ་ར་ནྱི་ཕ་རོལ། མྱི་ཏ་ནྱི་ཕྱྱིན་པའོ། །ཨུ་པ་དྱེ་ཤ་ནྱི་
མན་ངག་གོ །ཤཱསྠྲ་ནྱི་བསན་བཅོས་སོ། །པྲྲྀཏྱེ་ནྱི་འགྱེལ་པའོ། །མཚན་དོན་བཤད་པ་ནྱི། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱྱིན་པ་ནྱི་དོན་གསུམ་ལ་འཇུག་སྱེ། གཞུང་དང་། ལམ་དང་། འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ནྱི་རོད་བྱེད་ལ་འཇུག་སྱེ། 
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ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་དོན་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པས་ན་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱྱིན་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའོ། །སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། 
གཞུང་དང་ལམ་གྱིས་ནྱི་ཤྱེར་ཕྱྱིན་བཏགས་པ་བ་སྱེ། ཤྱེར་ཕྱྱིན་ཐོབ་བྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འབྲས་བུའྱི་མྱིང་རྒྱུ་ལ་
བཏགས་པའོ། །སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀང་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པར་བ་བས་ན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཅྱེས་བ་བ་ལ་བཞྱེད་ཀྱི། 
སྱེམས་བསྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ལ་མྱི་བཞྱེད་དོ། །ངོ་བོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་
ཤྱེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་གཟུང་སྱེ། དྱེ་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞྱེས་པ་དང་། གྱིས་སུ་མྱེད་པ་ཞྱེས་པ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཞྱེས་
པའྱི་ཚིག་གསུམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་མྱེད་པར་འདོད་པ་དང་། ན་ཐོས་སྱེ་གྱིས་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་
རྫས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་དང་། སྱེམས་ཙམ་པ་གཟུང་འཛིན་གྱིས་མྱེད་བཞྱེད་ཀང་ཡྱེ་ཤྱེས་བདྱེན་དངོས་སུ་
འདོད་པ་གསུམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སྱེལ་བའྱི་དོན་དུ་སོས་སོ། །མན་ངག་གྱི་སྒྲ་དོན་ལ་གྱིས་ཏྱེ། སྦས་པའྱི་དོན་
གསལ་བར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱ་ཆྱེན་པོའ་ིདོན་ཚིག་ཉུང་ངུས་སོན་པའོ། །མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ནྱི་དོན་
གྱིས་ཀ་དང་ལྡན་ཏྱེ། ཤྱེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདོར་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་སྦས་དོན་དུ་ཡོད་པ་འདྱིས་གསལ་
བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སོང་ཕག་བརྒྱ་པའྱི་དོན་ཚིག་ཉུང་ངུས་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་འཆད་དོ། །སཾ་སྲྀ་ཏའྱི་སྐད་
ལྟར་ན། ཨུ་པ་ྱེ་བ་དང་། དྱེ་ཤ་བསན་པ་ལ་འཇུག་པས་ྱེ་བར་བསན་པ་ཞྱེས་པ་སྱེ་བསན་ནས་ྱེ་བར་ཏྱེ་མྱུར་
དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་ཅྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །བསན་བཅོས་ནྱི་འཆོས་སྐྱོབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་དང་ལྡན་པ་སྱེ། 
རྣམ་བཤད་རྱིག་པ་ལས། ོན་མོངས་དག་རྣམས་མ་ལུས་འཆོས་པ་དང་། །ངན་འགོ་སྱིད་ལས་སྐྱོབ་བྱེད་གང་
ཡྱིན་པ། །འཆོས་སྐྱོབ་ཡོན་ཏན་ཕྱྱིར་ན་བསན་བཅོས་ཏྱེ། །གྱིས་པོ་འདྱི་དག་གཞན་གྱི་ལུགས་ལ་མྱེད། །ཅྱེས་
པ་ལྟར་རོ། །སཾ་སྲྀ་ཏ་ལས་ཤཱསྠྲ་ཞྱེས་འབྱུང་སྱེ། ཤ་ས་ནྱི་འཆོས་པའོ། །ཏ་ར་ནྱི་སྒྲོལ་བ་སྱེ། འཆོས་པ་དང་སྒྲོལ་
བ་གྱིས་ཀྱི་སྒྲ་དོན་བཤད་དོ། །འདྱི་ལྟར་ན་ཐར་པ་ཐོབ་པའྱི་ཐབས་སོན་པས་བསན་བཅོས་ཞྱེས་བརོད་ཀྱི། 
གཞན་ལ་བསན་བཅོས་ཀྱི་སྒྲ་དོན་མྱེད་དོ། །བསན་བཅོས་ནྱི་བཞྱི་སྱེ། རྒྱ་ཆྱེན་པོ་སྡུད་པར་བྱེད་པ་དང་། འཐོར་
བ་སྡུད་པར་བྱེད་པ་དང་། འཁྲུགས་པ་གོ་རྱིམ་དུ་བསྱེབས་པ་དང་། མྱི་གསལ་བ་གསལ་བར་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་
ནྱི་མངོན་པ་མཛོད་ལྟ་བུ་སྱེ། བྱེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆྱེན་མོའ་ིདོན་བསྡུས་ཏྱེ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱིས་སའྱི་སྱེའྱི་དོན་སོན་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སའྱི་དངོས་གཞྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་
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གོ་རྱིམ་ངྱེས་མྱེད་དུ་འཐོར་བ་རྣམས་སོམ་ཚིག་གྱིས་ས་བཅོ་ལྔར་བསྡུས་ནས་གོ་རྱིམ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞྱི་
པ་ནྱི་མངོན་རོགས་རྒྱན་ལྟ་བུའོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་བདག་མྱེད་པའྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་
མངོན་པར་རོགས་པ་སྱེ། དྱེ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་དང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ཚོགས་
སོར་གྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་ཀྱི་རོགས་པའོ། །རྒྱན་ལ་གྱིས་ཏྱེ། མཛེས་བྱེད་
ཀྱི་རྒྱན་དང་། གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་ཕྱྱི་མ་སྱེ། ཡུམ་གྱི་སྦས་པའྱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པས་རྒྱན་
ཞྱེས་སོ། །འགྱེལ་པ་ནྱི་ལྔ་སྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་དང་། དཀའ་འགྱེལ་དང་། བསྡུས་དོན་གྱི་འགྱེལ་པ་དང་། དོན་
འགྱེལ་དང་། སྒྲ་འགྱེལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་ཚིག་དོན་གྱིས་ཀ་ཞྱིབ་མོར་འབྱེད་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དཀའ་བའྱི་དོན་
རྣམས་འགྱེལ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བརོད་བའྱི་དོན་སོ་སོར་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བ་རྣམས་རྱིགས་མཐུན་བསྡུས་ཏྱེ་བསན་
པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་དོན་ཙམ་འཆད་པའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་སྒྲ་ཟྱིན་ཙམ་སོན་པའོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་
ལ་གསུམ་སྱེ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། བཤད་པ་ྱིད་ྱེ་བར་དགོད་པ་དང་། བཤད་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་བ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྱེ། མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་བརམ་པར་དམ་བཅའ། སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་
བཤད་པའྱི་ཚུལ། རང་ྱིད་ཀྱིས་འགྱེལ་པ་རོམ་པའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྱེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པ་ལ་གུས་ཕྱག་
འཚལ་ཞྱེས་བའོ། །དགོས་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལྱེའུར་བས་པ་དག་རྣམ་པར་དབྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་དབྱེ་ཞྱེ་ན། རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་ཞྱེས་བའོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་
ཤྱེ་ན། དགོས་འགྱེལ་དུ། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ལས་བརོད་པར་བ་བ་ྱིད་དུ་བསན་པ་གང་ཡྱིན་པ་
དང་ཞྱེས་པ་དང་། སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྱི་མདོ་སོར་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ལས་ཀྱི་ཞྱེས་
གསུངས་པ་དང་། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་འཕགས་བཞྱིའྱི་མངོན་རོགས་བསྡུས་པར་བསན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡུམ་
གསུམ་ཆར་ཁུངས་སུ་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པར་དབྱེ་ཞྱེས་དམ་བཅའ་བར་བྱེད་ན་ཡུམ་གྱི་
དོན་རྱིགས་པས་རོགས་ནས་སམ་བླ་མའྱི་མན་ངག་ལ་བརྱེན་ནས་བཤད། དང་པོ་མྱི་འཐད་དྱེ། ཡུམ་གྱི་དོན་
ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། དང་པོ་ཁས་མྱི་ལྱེན་ལ། ཕྱྱི་མ་ལྟར་ཏྱེ། སོབ་དཔོན་བཞྱིའྱི་གདམས་པ་ལས་
འཆད་པས་སོ་ཞྱེས་ལོ་ཙཱ་བས་སོ། །འབུམ་ཕག་གསུམ་པའྱི་བཞྱེད་པ་ལྟར་ན། སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་གྱིས་
ཅུང་ཟད་ཕྱྱེ་བ་ཡོད་དམ་མྱེད། མྱེད་ན་འཆད་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་རང་བཟོའ་ིྱེས་པ་ཡོད་དོ། །གལ་ཏྱེ་རྣམ་པར་
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ཕྱྱེ་བ་ཡོད་ན་དྱེ་དང་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་དོ་ཞྱེ་ན། ས་མ་དག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཕྱྱེ་བའྱི་ཚུལ་དང་ཞར་ལ་ཟློས་པའྱི་
སྐྱོན་མྱེད་པར་སོན་པ་ནྱི་ཞྱེས་འཆད་པ་ྱིད་ལྱེགས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ཕྱྱེ་བའྱི་ཚུལ་བརོད་པ་ནྱི། རྣམ་བཤད་མཛད་དོ་
ཞྱེས་བརོད་དོ། །གང་གྱི་ན་བསན་བཅོས་ཆྱེན་པོའའིོ། །གང་ལ་བརྱེན་ནས་ཤྱེ་ན། མྱི་ཕམ་མགོན་ལས་གསན་
ནས་ནྱི་ཞྱེས་བའོ། །གང་གྱིས་ན་འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཀྱིས་སོ། །དྱེའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། བསམ་པ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་འགོ་ལ་ཆགས་པས་ཀུན་ཆགས་མཛད་ཅྱེས་པའོ། །སོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་སྐྱོབ་པ་
ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །བཤད་བའྱི་བསན་བཅོས་ཆྱེན་པོའ་ིའདོད་ཚུལ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། ཤྱེས་རབ་འབྱུང་གནས་དང་
ཆོས་བཤྱེས་ཀྱིས་ཡུམ་ལ་འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་གསྱེར་གྱིང་པས་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ལ་འདོད་
དོ། །ས་མ་མྱི་འཐད་དྱེ། བསན་བཅོས་ཆྱེན་པོ་ནྱི་འོག་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་བཤད་བར་སར་དགོས་ཏྱེ། བསན་
བཅོས་ཆྱེན་པོ་རྣམ་པར་བཀོལ་ལོ་ཞྱེས་པ་དང་། བསན་བཅོས་ཆྱེན་པོ་རྣམ་པར་དབྱེ་ཞྱེས་པ་དང་། བསན་
བཅོས་ཆྱེན་པོའ་ིརྣམ་པར་བཤད་པ་བས་ཞྱེས་སར་དགོས་ལ། འཕགས་པ་དང་བཙུན་པ་རྣམ་པར་གོལ་སྱེས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་དང་སར་བར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ལ། གོང་འོག་གྱི་བཤད་བའྱི་བསན་བཅོས་གཅྱིག་ཏུ་
འཆད་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡུམ་གྱི་འགྱེལ་པ་མཛད་ཚུལ་ཐམས་ཅད་འདྱིར་སོས་པ་ནྱི་མྱིན་ཏྱེ། བརྒྱད་སོང་དོན་
བསྡུས་སོགས་མ་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་འདྱིར་མདོ་དང་རྒྱན་སར་བའྱི་འགྱེལ་པ་མཛད་ཚུལ་སོས་ནས། 
དྱེའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ནས་རང་གྱིས་ཀང་མདོ་དང་རྒྱན་སར་ནས་བསན་བཅོས་བརམ་ཞྱེས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དྱེ་ལྟར་མཁས་པས་སྣང་བས་ཤྱིང་། །ཞྱེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་བཤད་བ་ྱེ་བར་དགོད་པ་
ནྱི། མཆོད་བརོད་ནས་བརམས་ནས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྱི་བར་རོ། །དང་པོ་མཆོད་བརོད་ནྱི་དོན་ལྔས་བསན་
ཏྱེ། རྣམ་བཤད་རྱིག་པ་ལས། མདོ་དོན་ས་བ་དག་གྱིས་ནྱི། །དགོས་པ་བསྡུས་པའྱི་དོན་བཅས་དང་། །ཚིག་དོན་
བཅས་དང་མཚམས་སོར་བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་ཏྱེ་བསད་པར་བ། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རོ། །མཚམས་སར་བ་
རྱིགས་བཞྱི་སྱེ། དགོས་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་། དྱི་ལྱེན་དང་། བརྒལ་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་མཆོད་བརོད་ཀྱི་
མཚམས་སར་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྐབས་གྱིས་པའྱི་མཚམས་སར་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་དང་
ཆྱེད་དུ་བ་བའྱི་མཚམས་སར་ལྟ་བུའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་འགོག་པ་མྱེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཞྱེས་པའྱི་མཚམས་སར་ལྟ་
བུའོ། །བསྡུས་དོན་ནྱི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིས་ནྱི་ཞྱེས་སོགས་ལྟ་བུའོ། །དགོས་དོན་ནྱི། དྱེ་ལ་རྱེ་ཞྱིག་དྱེ་
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པའྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་བ་ཞྱེས་སོགས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྱི་དགོས་པ་བསན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། ན་ཐོས་
དང་དྱེའྱི་ཕྱོགས་སུ་བསན་པ་ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །བརྒལ་ལན་ནྱི། དྱེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་
ཞྱེས་སོགས་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་འཆད་པའྱི་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏྱེ། བརྒལ་བ་དང་ལན་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་
ན། བརྒལ་བ་ནྱི་ལན་འདྱེན་པའྱི་དོན་དུ་བཀོད་པས་ཡན་ལག་གྱིས་མྱིན་ནོ། །མཆོད་བརོད་ཀྱི་མཚམས་སར་
སས་པ་ནྱི་ངྱེས་པར་བཟུང་ནས་རྱེ་ཞྱིག་དང་པོར་ཡུམ་ལ་ཡོན་ཏན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་
ཅན་གྱི་ཕྱག་འཚལ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ན་ཐོས་ཞྱི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཞྱེས་སོགས་བཀོད་དོ། །བཟུང་ཞྱེས་
ཁད་པར་གྱི་གཞྱིའོ། །གང་ན་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རབ་ཏུ་དང་བ་ནྱིའོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན་
ལྱེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་རོ། །གང་གྱིས་ན་བམས་པའྱི་སོ་སོར་རང་
གྱིས་རྱིག་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་སོ། །དྱེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལྔ་དང་བྲལ་བའྱི་དོན་ཅན་ཏྱེ། ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་
ལ་མྱི་བྱེད་པ་ཙམ་ཡང་མྱིན་ཏྱེ། བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རོག་དཔོད་ལས་
ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཙམ་གྱིས་འཇོག་པ་ཡང་མྱིན་ཏྱེ། བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཐལ་བར་
འགྱུར་བས་སོ། །རོག་པ་ྱེ་བར་ཞྱི་བས་ཀང་མྱིན་ཏྱེ། འགོག་སོམས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་
སོ། །རོག་པའྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀང་མྱིན་ཏྱེ། མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་པོ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་
བས་སོ། །མྱི་རོག་པར་བའོ་སམ་པ་ལ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ྱིད་རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་དང་ཆོས་ྱིད་
རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལས། ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་འདས་པ་དང་། ྱེ་བར་ཞྱི་བ་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་
དོན་དང་། མངོན་རོགས་སུ་འཛིན་པ་སྱེ་རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་པའྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་སོ་ཞྱེས་པ་ལྟར་
རོ། །དྱེས་ན་སོ་སོར་རོག་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ལ་བརགས་ནས་ཅྱིར་ཡང་མྱི་རྱེད་པའྱི་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་
དོན་ལ་མམ་པར་བཞག་པའྱི་སྒྲ་དོན་དང་མ་འདྱེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པའྱི་བློའ།ོ །སྒྲ་དོན་ནྱི་རྣལ་འབོར་པ་
སོ་སོ་རང་གྱིས་མས་སུ་མོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྱིག་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་གྱིས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དངོས་སུ་རྱིག་པ་
མྱིན་ནོ། །མཆོད་བརོད་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གསུངས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། དམ་པའྱི་སོད་པ་དང་མཐུན་པ་
དང་། གཞན་དྭང་བ་སྐྱྱེ་བའྱི་ཆྱེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། རང་ྱིད་དམ་པའྱི་སོད་པ་དང་མཐུན་པར་རབ་ཏུ་སོན་པ་ཞྱེས་
པས་བརོད་དྱེ། རང་ྱིད་དམ་པར་རོགས་པས་གདུལ་བ་གཞན་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཆྱེད་དོ། །འདྱིར་
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རང་དོན་གྱི་དགོས་པ་ལ་སོར་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། བམས་པ་ནྱི་དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོས་ནས་མཛད་པ་བཅུ་
གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དྱེ་ཡང་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་ཟྱིན་པས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཆོས་
ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་པར། །སྤྲུལ་པའྱི་རང་བཞྱིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །སྐྱྱེ་བ་མངོན་པར་སྐྱྱེ་བ་དང་། །དགའ་ལྡན་
གནས་ནས་འཕོ་བ་དང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསང་བ་འདུས་པ་ལས་ལྷ་སུམ་ཅུ་སོ་གྱིས་ཀྱི་དབྱེ་
བས་དཀྱིལ་འཁོར་སུམ་ཅུ་སོ་གྱིས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པས་ན། བམས་པས་གཙོ་བོར་བས་པའྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔར་བཤད་པ་ནྱི་གཞན་ངོར་སོན་པ་ཙམ་མོ། །གྱིས་པ་དྭང་
བ་བསྐྱྱེད་པ་གང་གྱི་ཆྱེད་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། ཡུམ་ལ་དོན་གྱིས་འཇུག་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། དྭང་བ་ལས་ཡུམ་ལ་འཇུག་
ཚུལ་ཕྱྱི་འགྱེལ་གྱིས་སོན་ཏོ། །འཇུག་བའྱི་ཡུལ་གང་ཞྱེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྱེ་མཁྱེན་གསུམ་མོ། །ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་དྱེ་ལ་དྱེ་སྐད་ཅྱེས་བརོད་ཅྱེ་ན། ཡོན་ཏན་རྱིན་པོ་ཆྱེ་ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མྱེད་ཅྱིང་དཔག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་འབྱུང་
གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འགའ་ཞྱིག་འདྱིས་འབྲས་ཡུམ་ཁོ་ན་ཡུམ་དུ་བསན་ཞྱེ་ན། འདྱིས་ནྱི་འབྱུང་གནས་
ཞྱེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཟད་དྱེ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
ྱིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བསྡུས་དོན་ནྱི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞྱེས་
སོགས་སོ། །དགོས་དོན་ལ་གྱིས་ཏྱེ། དད་པའྱི་རྱེས་འབྲང་དྭང་བ་བསྐྱྱེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། འདྱི་ཐོས་ནས་དྭང་བ་སྐྱྱེ་
ཞྱེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །དབང་རྣོན་དྭང་བ་སྐྱྱེ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། དྱེ་ཐོས་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ཀང་
ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྱེ་ལ་དྭང་བར་རབ་ཏུ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་སར་རོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན་ཤྱེས་རབ་
ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བསྐྲུན་པར་མཛད་པ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་སྱིད་པ་ྱིད་དོ་ཞྱེས་
ངྱེས་པར་བཟུང་སྱེའོ། །ཤྱེས་རབ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན། ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་ཏྱེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་
བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་རྣོན་དྭང་བ་སྐྱྱེ་བ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟོས་ནས་སོ། །གང་བཟུང་ཞྱེ་ན། མཆོད་
བརོད་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་དོན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་ཡུམ་གྱིས་བཞྱེད་དོན་བསྒྲུབ་ཚུལ་བསན་པ་ལ་
གནོད་པ་གང་ཡང་མ་མཐོང་ནས་ཞྱེས་སར་རོ། །ཡུམ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན། གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་བྲལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚད་མས་གཞྱི་དང་ལམ་དང་རྣམ་པ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་
པའོ། །འགྱེལ་བྱེད་ཁ་ཅྱིག ཚད་མས་གནོད་པ་མ་མཐོང་ནས་ཞྱེས་སར་ནས་འཆད་པ་ནྱི་ནོར་བ་སྱེ། གཅྱིག་དང་
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དུ་བྲལ་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་སྐྱྱེ་མྱེད་སྒྲུབ་པ་རྱིགས་པ་ཡྱིན་པས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ཞྱེས་པ་དང་སར་བར་བ་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཅྱིག་དུ་བྲལ་སོགས་ཀྱིས་གནོད་པ་མ་མཐོང་བས་གནོད་པ་གཞན་ཡོད་པའྱི་དགོས་པ་
མྱི་ཁྱེགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡུམ་ལ་བསོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ་ནྱི། དྱེ་ལ་ཞྱེས་སོགས་ཏྱེ། བསོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དྱེ་ལྟར་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་བསོད་དོ། །གང་ལ་ན་ར་ཚིག་གྱིས་ཡུམ་ཞྱེས་བསན་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལའོ། །གང་གྱི་སོ་ནས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་
སོ། །འདྱི་ལ་འབྲྱེལ་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱེ་ན། མཁྱེན་གསུམ་ྱིད་ར་ཚིག་གྱིས་ཡུམ་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསོད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྱེ་ན། འཕགས་བཞྱིའྱི་བཞྱེད་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་ནུས་པའོ། །གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་མཚན་
འདྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ལ་ཡོད་དམ་མྱེད་ཅྱེ་ན། ཡོད་དྱེ། མཁྱེན་གསུམ་དུ་མ་ཟད་མངོན་པར་རོགས་པ་
བརྒྱད་པོ་དྱེས་ཀང་ཚིག་དོན་ལས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཕགས་པའྱི་བཞྱེད་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཀང་ཡུམ་དུ་སོས་པར་མྱི་མཛད་ཅྱེ་ན། 
མཁྱེན་གསུམ་དུ་མ་ཟད་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་པོ་དྱེ་དག་ཀང་ར་ཚིག་ཏུ་སོས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱྱིན་པའྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་པ་ཡྱིན་པས་དོན་གྱིས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་ཀང་
བསོད་པར་རྱིགས་ཤྱེ་ན། མཁྱེན་གསུམ་ལ་བསོད་ན་མངོན་རོགས་བརྒྱད་ལ་ཡང་བསོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་དོན་གྱིས་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར། དྱེ་སྡུད་བྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་
གསུམ་ནྱི། འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་མཁྱེན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ལ། བསྡུ་བ་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་
གལ་དུ་བཤད་པ་ནྱི་སྐྱྱེ་འཕགས་གྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་པས་ཚོགས་སོར་གྱི་གནས་སྐབས་ཀང་བསྡུ་
བར་གཟུང་ངོ་། །དྱེས་ན་སྡུད་བྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་གསུམ་དང་བསྡུ་བའྱི་མཁྱེན་གསུམ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པར་ཤྱེས་
པར་བའོ། །བསྡུ་ཚུལ་ནྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིས་ནྱི་ཟག་མྱེད་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེ་ཚན་ྱེར་གཅྱིག་ལ་ཐ་སད་ཟོར་ཡངས་
པའྱི་དོན་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཞྱེས་ཐ་སད་བཏགས་པ་དྱེ་ྱིད་བསྡུས་སོ། །ལམ་ཤྱེས་ཀྱིས་ནྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་
ལམ་གསུམ་ལ་ལམ་ཤྱེས་ཞྱེས་ཐ་སད་བཏགས་པ་དྱེ་ྱིད་དང་སོར་བཞྱི་ཡང་བསྡུས་སོ། །གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱིས་ནྱི་
ན་རང་གྱི་ལམ་ལྔ་ལ་ཐ་སད་ཟོར་ཡངས་པའྱི་དོན་དུ་ཐུན་མོང་དུ་གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱི་ཐ་སད་བཏགས་པ་དྱེ་ྱིད་
བསྡུས་སོ། །དྱེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བསྡུ་བའྱི་ལམ་གསུམ་སོ་སོར་མ་སོས་ཤྱེ་ན། དོན་རྒྱས་བསྡུས་ལ་ཞྱེས་པའྱི་ཚུལ་དུ་ཐ་
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སད་ཟོར་ཡངས་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ནོ། །ན་ཐོས་དང་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་ན་རང་གྱི་བཞྱེད་པ་ནྱི་ལྷག་བཅས་
དང་ལྷག་མྱེད་ཀྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ྱིད་གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པས་ན་དྱེ་ལ་ན་རང་གྱི་ཡུམ་
ཞྱེས་བརོད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་ཅྱེ་ན། ལྷག་མྱེད་ཀྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་ལ་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་
སྤང་དགོས་ཤྱིང་། དྱེ་སྤང་བ་ལ་ོན་མོངས་པ་སྤང་དགོས་ཤྱིང་། དྱེ་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་གྱི་ར་བ་ཅན་ཡྱིན་
པས་ཐོག་མར་དྱེ་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་བཟློག་དགོས་པས་ན་གཞྱི་ཤྱེས་ྱིད་ན་རང་གྱི་
གཞན་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་གཟུང་ངོ་། །གལ་ཏྱེ་གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱིས་བདག་འཛིན་འཇོམས་པར་འདོད་ན། བདག་འཛིན་
གྱིས་ཀང་གཞྱི་ཤྱེས་འཇོམས་པར་མཚུངས་སོ་ཞྱེ་ན། ཕུང་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་བདག་ཡོད་མྱེད་གྱིས་སུ་ངྱེས་
ལ། གལ་ཏྱེ་བདག་ཡོད་ན་བདག་འཛིན་གྱི་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་པས་བདག་འཛིན་ཅན་འཁོར་བར་སྐྱྱེ་བ་
བླངས་ནས་སྡུག་བསལ་མས་སུ་མོང་བ་ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ལས་མོང་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་བོ། །དྱེས་ན་
བདག་འཛིན་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་མ་ཞུགས་པས་སོབས་ཞྱེན་པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་
འཇོམས་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཕུང་པོའ་ིགནས་ཚུལ་བདག་ཏུ་མྱི་འཐད་པས་བདག་མྱེད་དུ་དོན་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་
ཕྱྱིར་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་སོབས་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་
བོ། །ཕུང་པོ་དང་བཅས་པ་དང་ཕུང་པོ་མྱེད་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཞྱེ་ན། དང་པོ་ནྱི་སོན་གྱི་ལས་ོན་
གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཕུང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་དག་བཅོམ་པ་དག་གྱི་ས་ཐོབ་པའྱི་སོ་སོར་བརག་འགོག་གོ །ལྷག་
མྱེད་ཀྱི་མང་འདས་ནྱི་སོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་སོ་སོར་བརག་འགོག་གོ །གལ་ཏྱེ་
ོན་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབྱུང་སྤངས་ལ་ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་མ་སྤངས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརག་འགོག་གང་དུ་
བསྡུ་ཞྱེ་ན། ལྷག་བཅས་ཀྱི་མང་འདས་སོ། །ལྷག་བཅས་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། ོན་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབྱུང་སྤངས་པ་
ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་མ་སྤངས་པ་དང་། ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་ཡང་སྤངས་པའོ། །ོན་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབྱུང་སྤོང་
དགོས་ཏྱེ་མ་སྤངས་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་གངས་སུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ོན་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབྱུང་
སྤངས་ལ་ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་མ་སྤངས་པ་ཡོད་དྱེ། དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། 
དག་བཅོམ་པ་འཆར་ཀ་བཞྱིན་ནོ། །སོད་འཇུག་ལས། ོན་མོངས་སྤངས་ཀང་དྱེ་དག་ལ། །ལས་ཀྱི་ནུས་པ་
མཐོང་བ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་ལས་མྱེད་དོ་ཞྱེ་ན། མྱི་འཐད་དྱེ། 
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ནུས་པ་དང་ནུས་པ་ཅན་རང་བཞྱིན་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
བསྐོར་བ་མཛད་ཅྱེས་པའྱི་དོན་ལ། ཆོས་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། ལུང་གྱི་ཆོས་དང་། རོགས་པའྱི་ཆོས་སོ། །འཁོར་ལོའ་ི
དོན་ནྱི་ཐོག་མར་ལུང་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་དྱེ་དག་གྱི་དོན་མས་སུ་བླངས་པས་སར་ཡང་རོགས་
པའྱི་ཆོས་རྒྱུད་ལ་སྐྱྱེ་བའྱི་རྱིམ་པས་གདུལ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཕོ་བས་འཁོར་ལོའ།ོ །དཔྱེར་ན་འཁོར་
ལོས་སྒྱུར་བའྱི་འཁོར་ལོ་ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འཕོ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ལུང་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་གསུམ་
སྱེ། བདྱེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། མཚན་ྱིད་མྱེད་པ་དང་། ལྱེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོའ།ོ །དུས་དང་གནས་ཀྱི་སོ་ནས་གསུམ་པོའ་ིརྱིམ་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའང་ཡོད་དྱེ། དང་པོ་ནྱི་གནས་
ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་དང་། དུས་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལས་དང་པོ་དང་། བརོད་བ་བདྱེན་པ་བཞྱི་དང་། འཁོར་ན་ཐོས་རྣམས་
ལ་བསྐོར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གནས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ིརྱི་དང་། དུས་ཐོག་མཐའ་གྱིས་ཀྱི་བར་དང་། བརོད་བ་
རང་བཞྱིན་མྱེད་པའྱི་དོན་དང་། འཁོར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་རྱིགས་རྣམས་ལ་བསྐོར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་
གནས་གོང་ཁྱེར་ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་དང་། དུས་ཐ་མ་དང་། བརོད་བ་མཚན་ྱིད་གསུམ་དང་། འཁོར་
ཐྱེག་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་བསྐོར་རོ་ཞྱེས་ཡོངས་སུ་གགས་སོ། །ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་བསྐོར་བ་
རྣམས་ལའང་བརོད་བ་གསུམ་ཆར་ཡོད་ལ། བར་པ་ལ་ཡང་བརོད་བ་གསུམ་ཆར་དང་། ཐ་མ་ལ་ཡང་བརོད་བ་
གསུམ་ཆར་ཡོད་པས། འཁོར་ལོ་དང་པོར་གགས་པ་ལ་བདྱེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ནྱི་དང་པོའ་ིདང་
པོ་ཡྱིན་ལ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་སོང་པར་སོན་པ་ནྱི་དང་པོའ་ིབར་པའོ། །མཚན་ྱིད་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་
བ་ནྱི་དང་པོའ་ིཐ་མའོ། །བར་པ་ལ་ཡང་བདྱེན་བཞྱི་དང་། མཚན་ྱིད་མྱེད་པ་དང་། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་སོང་
པ་དང་། མཚན་ྱིད་གསུམ་དུ་སོན་པ་རྣམས་ལ་བར་པའྱི་དང་པོ་དང་། བར་པའྱི་བར་པ་དང་། བར་པའྱི་ཐ་མ་
ཞྱེས་བའོ། །ཐ་མ་ལ་ཡང་བརོད་བ་དྱེ་དང་དྱེ་དག་སོན་པ་ལ་ཡང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཐ་མའྱི་དང་པོ་དང་། ཐ་མའྱི་
བར་པ་དང་། ཐ་མའྱི་ཐ་མ་ཞྱེས་བའོ། །དཔྱེར་ན་འདུལ་བ་ལུང་ལ་ཡང་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་བརོད་བ་ཡོད་པ་དང་། 
རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་གསུམ་ཀ་ལ་ཡང་གསུམ་ཀ་ཡོད་པ་དང་། ལང་ཀར་གཤྱེགས་པའྱི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ལ་
ཡང་གསུམ་ཀ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དཔྱེར་ན་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ལ་ཡང་ལམ་ཤྱེས་ཀྱི་སྐབས་སུ། 
འཕགས་པའྱི་བདྱེན་པ་བཞྱི་དག་གྱི །རྣམ་པ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། གཟུང་དོན་རོག་པ་སྤོང་ཕྱྱིར་དང་། །ཞྱེས་
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སོགས་ན་རང་གྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཆོས་དང་། གཟུགས་རག་མ་ཡྱིན་མྱི་རག་མྱིན། །ཞྱེས་སོགས་རང་བཞྱིན་
མྱེད་པར་སོན་པའྱི་ཆོས་དང་། དྱེ་མ་རྫོགས་དང་རབ་རྫོགས་དང་། །ཞྱེས་པས་མཚན་ྱིད་གསུམ་གསུངས་པ་
ལྟ་བུའོ། །དུས་ཀྱི་སོ་ནས་ཕྱྱེ་བ་མྱི་འཐད་དྱེ། སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་ལ་བདྱེན་
བཞྱིའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ིརྱི་ལ་ཡང་གསུམ་ཆར་བསྐོར་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གསུམ་པོ་འདྱི་ལས་དང་དོན་དང་ངྱེས་དོན་གང་ཞྱེ་ན། དགོངས་པ་ངྱེས་པར་འགྱེལ་པ་ལས་དང་པོ་གྱིས་
དང་དོན་དང་ཐ་མ་ངྱེས་དོན་དུ་གསུངས་མོད་ཀང་། འདྱི་ནྱི་སྱེམས་ཙམ་པའྱི་མདོའ་ིདབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་པས་
དབུ་མ་པས་ངྱེས་དོན་དུ་མྱི་འདོད་དོ། །དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། སོང་པ་བདྱེ་བར་
གཤྱེགས་པས་བསན་པ་ལྟར། །ངྱེས་དོན་མདོ་སྱེ་དག་གྱི་བྱེ་བྲག་ཤྱེས། །གང་ལས་སྱེམས་ཅན་གང་ཟག་སྐྱྱེས་
བུ་བསན། །ཆོས་དྱེ་ཐམས་ཅད་དང་བའྱི་དོན་དུ་ཤྱེས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་དོ། །ཆོས་འཁོར་གསུམ་ལ་
དང་དོན་ངྱེས་དོན་དུ་སོ་སོར་ཕྱྱེ་བ་ཡང་ཤྱེས་ཆྱེ་བའྱི་བྱེ་བྲག་ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་ཀྱི། དྱེ་ཁོ་ནར་ངྱེས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྱེ། གསུམ་ཆར་གྱིས་དང་ངྱེས་གསུམ་ཀ་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་གང་ན་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདྱེན་པ་སོན་
པར་སྣང་བ་ནྱི་དང་དོན་དང་། དོན་དམ་པའྱི་བདྱེན་པ་སོན་པ་ནྱི་ངྱེས་དོན་དུ་བསྡུ་བར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་མཁས་
མཆོག་བུདྡྷ་ཤྱིའྱི་ལྱེགས་བཤད་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་གྱིས་འགྱེལ་པ་བརོམས་པས་ནྱི་ཁོ་བོའ་ིལྱེགས་
བཤད་ལ་རྐུ་ཕོག་སོང་གསུམ་ལ་རྱེ་བ་ཟད་དོ། །ཡུམ་དྱེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞྱེས་པ་ལ་ཡུམ་གྱི་དོན་བཤད་པ་ནྱི། 
ཡུམ་དང་ཤྱེར་ཕྱྱིན་ལ་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྱེ་ན། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་ཡུམ་ཞྱེས་བརོད་ལ། བདག་
མྱེད་རོགས་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་ཤྱེས་རབ་དང་། དམ་པར་གྱུར་པས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། ཇྱི་སྐད་དུ། དོན་
དམ་རོགས་ཕྱྱིར་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན། །ཞྱེས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་མྱིང་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྱེས་ན་དོན་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་
པའྱི་སོ་ནས་སྒྲ་དོན་ཐ་དད་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །མཁྱེན་པ་གསུམ་དང་འཕགས་པ་བཞྱི་ཡུམ་སས་སུ་མྱི་འཐད་
དྱེ། བསྐྱྱེད་བ་སྐྱྱེད་བྱེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐོབ་དུས་མམ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། བཞྱེད་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་ཡུམ་
སས་སུ་བཤད་པ་དང་དུས་མམ་པ་མྱི་འགལ་ལ། ཟག་མྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་བསྐྱྱེད་པ་ལ་ནྱི་མཁྱེན་པ་ས་མ་ཡུམ་
དང་། རོགས་པའྱི་རྒྱུན་ཕྱྱི་མ་ལ་གནས་པ་སས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །འདྱི་ལྟར་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་བར་མ་ལས། 
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རབ་འབོར་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་འདྱི་ལ་བརྱེན་ནས་གཞྱི་ཤཤྱེས་ཐམས་ཅད་ན་རང་གྱི་
དང་། ལམ་ཤྱེས་ཐམས་ཅད་བང་སྱེམས་ཀྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། གྱེན་
པོ་གཞྱི་ཤྱེས་ན་རང་གྱི་མངོན་རོགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་ཀྱིས་འཕགས་
པའྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་མཁྱེན་གསུམ་རྣམ་པར་
གཞག་དགོས་པས་སོ། །མདོ་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ནྱི་གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱིས་ན་རང་གྱི་མཁྱེན་པ་བསྡུས་པ་དང་། ལམ་
ཤྱེས་ཀྱིས་བང་སྱེམས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་བསྡུས་པ་ལ་བཤད་དོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་ཀྱིས་འཕགས་བཞྱིའྱི་
མངོན་པར་རོགས་པ་མཐའ་དག་བསྡུས་པའྱི་ཁུངས་སུ་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མདོ་དྱེ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱས་བཤད་དུ་
ཡང་། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་ཅྱེས་བའོ་ཞྱེས་འབྱུང་བས་ན་ན་རང་གྱི་
མཁྱེན་པ་གཞྱི་ཤྱེས་སུ་སོན་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མདོར་བསན་གྱི་དོན་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་དགོངས་
པ་ལྟར་བཤད་དགོས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་གལ་ཏྱེ་གཞྱི་ཤྱེས་རྱེན་གང་ལ་ཡོད་ཀང་ན་ཐོས་ཀྱི་མངོན་རོགས་སུ་
བསྡུའོ། །ལམ་ཤྱེས་སངས་རྒྱས་དང་བང་སྱེམས་གང་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བང་སྱེམས་ཀྱི་མངོན་པར་རོགས་
པ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དག་གྱིས་ཀང་བཤད་ཚུལ་གྱི་གནད་འདྱི་མ་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞྱི་ཤྱེས་ཐམས་ཅད་ན་
རང་གྱི་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་བསྡུ་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། གྱེན་པོ་གཞྱི་ཤྱེས་ན་རང་གྱི་མངོན་རོགས་ཀྱི་
རྱིགས་ཙམ་དུ་ཡང་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་གྱེན་པོ་གཞྱི་ཤྱེས་གཞྱི་ཤྱེས་བཏགས་པ་པའོ་ཞྱེ་ན། འོ་ན། 
དྱེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤྱེས་པ་ྱིད། །ཅྱེས་པའྱི་དོན་རྒྱས་བཤད་ཀྱིས། ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའ་ལ་མྱིན། །ཞྱེས་གྱེན་
པོ་གཞྱི་ཤྱེས་ྱིད་དུ་མྱེད་པར་ཐལ། མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གལ་དུ་བགང་བའྱི་གཞྱི་ཤྱེས་གཞྱི་ཤྱེས་
མྱིན་ཞྱེས་ས་བ་ནྱི་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དོན་བོར་ནས་མ་བབ་པའྱི་དོན་འཛིན་པ་ཁོ་ནའོ། །གཞན་ཡང་ན་ཐོས་
ཀྱི་གཞྱི་ཤྱེས་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་ལ། མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ན་དྱེ་ལ་ཤྱེས་བྱེད་ཅྱི་ཡོད། གལ་ཏྱེ་
ཐམས་ཅད་ཤྱེས་པ་ྱིད། །ཅྱེས་སོགས་ཀྱི་བཤད་པ་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་ལུང་འདྱིས་བསན་ཏོ་ཞྱེ་ན། དྱེས་ནྱི་གཞྱི་
ཤྱེས་ཀྱིས་ན་རང་གྱི་མངོན་རོགས་བསྡུས་ཞྱེས་སོན་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞྱི་ཤྱེས་ཐམས་ཅད་ན་རང་གྱི་མངོན་
རོགས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ལན་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ན་རང་གྱི་ལམ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་ས། སའོ་
ཞྱེ་ན། ན་རང་གྱི་མྱི་སོབ་ལམ་ཡོད་དམ་མྱེད། ཡོད་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་ཐལ་བར་
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འགྱུར་ལ། མྱེད་ན་ན་རང་གྱི་སོབ་ལམ་ཡང་མྱེད་པས་ན་རང་གྱི་ལམ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་སོས་ཤྱིག གཞན་ཡང་
མཐར་ཐུག་ཐྱེག་པ་གསུམ་ཡོད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དྱེའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ཙམ་
གྱིས་ལམ་དྱེ་ཡོད་པར་འགྱུར་ན། ན་རང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་པ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
རོགས་པའྱི་རྱིགས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་བདྱེ་གཤྱེགས་སྱིང་པོ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱྱིར། གལ་ཏྱེ་ཆ་འད་བ་ལ་རྱིགས་སུ་བརོད་པ་དང་། རྒྱུ་ལ་རྱིགས་སུ་བརོད་པ་གྱིས་ལས་ས་མའོ་ཞྱེ་ན། འོ་ན་
ན་རང་གྱི་བང་ཆུབ་ཡོད་པར་ཐལ། དྱེ་དང་ཆ་འད་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། རབ་འབོར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་དང་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་བརོད་པ་ལ། དྱེ་དག་གྱིས་ལམ་གྱི་བ་བ་
ཡང་བ་ལ་ཞྱེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཆ་བསན་ལ། སོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མ་བས་པ་དང་
ཞྱེས་སོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་ཆ་བསན་ཏོ། །དྱེ་དག་ཀང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བ་ཞྱིང་ཞྱེས་
གསུངས་ན་ན་རང་གྱི་སྤངས་རོགས་གང་དུ་རྫོགས་ཤྱེ་ན། འགའ་ཞྱིག་སྤངས་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་རྫོགས་ཏྱེ། 
དྱེར་ོན་སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ས་རོལ་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ོན་སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པ་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
རོགས་པ་ནྱི་ས་དང་པོར་རྫོགས་ཞྱེས་འདོད་དོ། །འོ་ན་ས་དང་པོར་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་ཀྱི་རོགས་པ་མཐར་
ཕྱྱིན་པ་ཐོབ་བམ་མ་ཐོབ། དང་པོ་ལྟར་ན་ོན་སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པ་མ་སྤངས་པར་འགལ་ལ། གྱིས་པ་ལྟར་ན་རོགས་
པ་རྫོགས་པར་འགལ་ལོ། །གལ་ཏྱེ་རོགས་པ་རྫོགས་པ་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་ཀྱི་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་མྱི་
དགོས་སོ་ཞྱེ་ན། འོ་ན་སྤངས་པ་རྫོགས་པ་ལ་ོན་སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པར་སྤངས་དགོས་པ་འགལ་ལོ། །དྱེས་ན་སྤངས་
རོགས་གྱིས་ཀ་ས་དང་པོར་རྫོགས་པར་འཐད་དྱེ། སྤངས་པ་ནྱི་རོགས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ན་ཐོས་
དག་བཅོམ་པས་ཀང་འཁོར་བར་འཆྱིང་བྱེད་ཀྱི་ོན་སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི། བག་ལ་ལ་
གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པ་སྤངས་པ་མྱེད་ལ། འཁོར་བར་འཆྱིང་བྱེད་ཀྱི་ོན་སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པ་སྤངས་པ་ནྱི་ས་དང་པོ་
ལ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འཕགས་པས་འཆྱི་དང་ན་བ་དང་། །རྒ་བའྱི་སྡུག་བསལ་རད་ནས་
སྤངས། །ལས་དང་ོན་མོངས་དབང་གྱིས་སྐྱྱེ། །དྱེ་ལ་དྱེ་མྱེད་ཕྱྱིར་དྱེ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱིས་
ནྱི་ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ན་ཀུན་འབྱུང་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཡང་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་པ་རྣམ་གོལ་སྱེའྱི་
དགོངས་པ་ཡང་འདྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། མདོ་ལས། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཤྱེས་པ་དང་སྤང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་
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ནྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་མྱི་སྐྱྱེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པར་འདུས་སོ་ཞྱེས་པའྱི་འགྱེལ་པར། བཟོད་པ་གང་ཡྱིན་ཞྱེ་
ན། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤྱེས་པའྱི་བཟོད་པའོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྱི་ནྱི་རོགས་པ་འདུས་པའྱི་ཁུངས་ཡྱིན་
གྱི། སྤངས་པ་རྫོགས་པའྱི་ཁུངས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེ་ན། ཤྱེས་པ་དང་སྤོང་བ་ཞྱེས་གྱིས་སོས་པའྱི་དོན་འདྱི་ལ་
རོག་ཅྱིག ཐྱེག་པ་གསུམ་ཆར་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ། །ཞྱེས་པས་ཀང་འདྱི་ྱིད་གསལ་བར་བས་སོ། །སོན་ལམ་རྫོགས་
པ་ནྱི་སོན་ལམ་བཏབ་པའྱི་བང་ཆུབ་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའོ། །སོན་ལམ་ནྱི་གཞན་དོན་དུ་རྫོགས་
པའྱི་བང་ཆུབ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས་པའོ། །དྱེས་ན་སོན་ལམ་གྱི་མཆོག་རྫོགས་པ་ལ་སོན་ལམ་རྫོགས་པ་
ཞྱེས་བཤད་དྱེ། སོན་ལམ་གྱི་མཆོག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་དབུ་ས་དྱི་ཞྱིམ་པ་ྱིད་ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །སྱེམས་ཅན་སྱིན་པར་བས་པ་ནྱི། སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བ་ཚོགས་ལམ་དུ་སྡུད། སོར་ལམ་དུ་སྱིན་པར་བྱེད་
པ་སྱེ་སྤང་བ་མངོན་གྱུར་སྤངས་པ་དང་གྱེན་པོ་དང་ལྡན་པའོ། །འདྱིར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ལ་གོལ་བ་མྱིན་པ་ནྱི་སོར་
ལམ་པའོ། །གོལ་བ་ཡྱིན་ལ་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་སོ། །སྱིན་གོལ་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སོབ་པ་
འཕགས་པ་རྣམས་སོ། །གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་སྱིན་པར་མྱི་
བརོད་ཅྱེ་ན། སྱིན་པའྱི་དོན་ནྱི་གོལ་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པའྱི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ལ་བརོད་པས་
སོ། །ཞྱིང་ཡོངས་སུ་སངས་པ་ནྱི། རང་ྱིད་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཞྱིང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་
མས་སུ་བླངས་པའྱི་མཐུས་རང་སྣང་ལ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ྱེས་པ་དང་བྲལ་བར་སྣང་བའོ། །གདུལ་བ་གཞན་ལ་དྱེ་
ལྟར་མྱི་སྣང་བ་ནྱི་གཞན་གྱིས་ཞྱིང་ཡོངས་སུ་མ་སངས་པས་ན་མྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་
དང་གདུལ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་ཞྱིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་སྣང་སྱེ། འོད་དཔག་མྱེད་ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་བཞྱིན་ནོ། །ཚུལ་དྱེ་
ལྟ་བུའྱི་བྱེ་བྲག་དམྱིགས་པའྱི་དོན་ཅྱི་ཞྱེ་ན། འཁོར་ཡོངས་སུ་དག་མ་དག་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དག་
པའྱི་མཐའ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། མངོན་དུ་མྱི་བ་བའྱི་ཁད་པར། 
མངོན་དུ་མྱི་བ་བའྱི་དུས་བསན་པ་དང་གསུམ་གྱིས་བསན་ཏོ། །དང་པོ་ནྱི་གསུམ་དུ་བཤད་དོ། །དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་
དང་། དམན་པའྱི་མང་འདས་དང་། དྱི་བྲལ་གྱི་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་དོ། །འགྱེལ་ཆྱེན་ལས། སོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་
དག་པའྱི་མཐའ་ནྱི་ཆོས་དབྱིངས་ཡྱིན་ལ་ཞྱེས་པ་དང་། སྐྱོན་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་
ཅྱེས་པ་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་མང་འདས་འཐོབ་པར་བྱེད་པའོ་ཞྱེས་པ་དང་། འདྱིར་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་རོགས་པ་དང་
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ཞྱེས་འབྱུང་བས་སོ། །མངོན་དུ་མྱི་བ་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི། ན་ཐོས་ཀྱི་མང་འདས་ནྱི་འདྱིར་མྱི་བཟུང་སྱེ། འདྱི་ནྱི་
སོན་ལམ་སོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བས་ཀང་མངོན་དུ་བ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱི་བྲལ་གྱི་དྱེ་བཞྱིན་
ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་སོབ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གཏན་མངོན་དུ་བྱེད་མྱི་ནུས་པས་མངོན་དུ་མྱི་བའོ་ཞྱེས་
གདམས་པ་དོན་མྱེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་དྱི་མས་དག་མ་དག་གྱི་ཁད་པར་དུ་མ་བས་
པའྱི་སྱི་ལྡོག་ྱེ་བར་བཟུང་ངོ་། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དྱེ་ལ་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན། ཡང་དག་པ་ནྱི་འདྱིར་མཐར་
ཐུག་པ་ཡྱིན་གྱི། འདྱི་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་གཞན་བཙལ་དུ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དྱེ་སྐད་ཅྱེས་བརོད་དོ། །སོབ་དཔོན་ཟླ་
བས། མཐའ་ནྱི་མུར་ཐུག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་མངོན་དུ་མྱི་བ་བའྱི་དུས་ནྱི། 
སོབ་དཔོན་གྱིས་གནས་སྐབས་དྱེ་བང་སྱེམས་ཀྱིས་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་འདྱིས་པར་བྱེད་པའྱི་དུས་ཡྱིན་གྱི། མངོན་
དུ་བ་བའྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་དང་། རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་གྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སོར་བའྱི་སྐབས་སུ། 
སོབ་ལམ་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་བསོམ་པས་མྱི་གནས་པར་གནས་པ་ལ་མངོན་དུ་བ་
བའྱི་དུས་དང་དུས་མྱིན་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། སོམ་ལམ་པ་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་གྱི་བརགས་བཤད་པའྱི་
སྐབས་སུ། དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་གོམས་པར་བས་ཀང་དྱེ་མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱི་དག་གྱི་
དོན་ནྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་པ་དང་སྒྲྱིབ་པ་སྤོང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཆོས་ྱིད་ལ་མམ་པར་འཇོག་ཀང་དྱེ་འབའ་ཞྱིག་ལྷུར་ལྱེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་ལྷུར་
ལྱེན་པར་བྱེད་ན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ལས་གཞན་དོན་ཕྱིན་ལས་འབྱུང་བའྱི་
ནུས་པ་མ་ཐོབ་པས་གཞན་དོན་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་སོབ་ལམ་ན་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་
མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་མྱེད་པས་གདམས་པ་དོན་མྱེད་པར་ཐལ་བ་མཚུངས་སོ་ཞྱེ་ན། ས་བདུན་པར་
འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་ལ་སྐད་ཅྱིག་རྱེ་རྱེ་ལ་ལྡང་འཇུག་བྱེད་ནུས་པར་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་བཤད་ཅྱིང་། 
ས་བརྒྱད་པར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་འགོག་པ་ལས་བསོང་དགོས་པར་མདོ་སྱེ་ས་བཅུ་པ་ལས་བཤད་ཅྱིང་། 
རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཞྱི་བའྱི་བསམ་གཏན་སོམས་འཇུག་ལ། །རག་ཏུ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་
པ་བཞྱིན་སོབ་ལམ་ན་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། །ནུས་པ་ཡོད་ཀང་
མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་པ་མྱི་འགལ་ཏྱེ། སྱིན་པ་བཏང་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་མྱི་གཏོང་བ་དང་། གཞུང་ལུགས་ལ་སོབ་
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པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་མྱི་སོབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་མངོན་དུ་མྱི་
བྱེད་ཅྱེས་པའྱི་དོན་འདྱི་མ་རོགས་པར་དགག་པ་བྱེད་པ་ནྱི་བླུན་པོའ་ིརྣམ་ཐར་རོ། །མངོན་དུ་བ་བའྱི་དུས་ནྱི་
སངས་རྒྱས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཏྱེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་བཞྱིན་དུ་གཞན་དོན་ཕྱིན་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་རྱེས་སུ་དན་པའྱི་མདོ་ལས། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ལ་མྱི་གནས་ཞྱེས་བཤད་པ་མྱིན་
ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་གཞན་དོན་མྱི་བྱེད་པར་རང་དོན་ལ་ཆོས་ྱིད་དུ་མམ་པར་བཞག་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་གནས་
པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་རྣམ་བཤད་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །རབ་འབོར་རྣམ་པ་
གང་དག་དང་རགས་གང་དག་དང་ཞྱེས་སོགས་ལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིས་སྱིར་ཤྱེས་བ་མ་ལུས་པ་མཁྱེན་པའྱི་ཚུལ་
དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་དག་གྱིས་སྒྲོ་བཏགས་
པས་དབྱེན་པའྱི་རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་སྣང་ཙམ་ནྱི་སྣང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཁྱེན་ཏྱེ། བདྱེན་གྱིས་ལས། 
བཏགས་པའྱི་དོན་གྱིས་དབྱེན་གྱུར་པའྱི། །བརྱེན་ནས་སྐྱྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མངོན་
སུམ་གཟྱིགས། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་ྱིད་ནྱི་སྣང་བ་མྱེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཁྱེན་ནོ། །གཞན་གྱིས་སྒྲོ་བཏགས་
པའྱི་ཆ་ཡང་ལྟ་བ་པོ་རང་གྱི་བློ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་མཁྱེན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་གཞན་སྱེམས་ཤྱེས་པའྱི་མངོན་ཤྱེས་ཀྱིས་
གཞན་ལ་གྱིད་ཀྱི་རྱེན་གྱིས་རང་རང་གྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་དོན་ཡུལ་སྣང་ཚུལ་མཁྱེན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་གཞལ་
བ་ལོག་གྱུར་མཁྱེན་ནམ་མྱི་མཁྱེན། དང་པོ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་དོན་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཡོད་
པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས། ཤྱེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་སུམ་མྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་མྱིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་མྱི་མཁྱེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་
དོན་ལོག་གྱུར་མྱེད་ཀང་སོ་སོ་སྐྱྱེ་བོའ་ིདོན་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་མཁྱེན་པས་སྐྱོན་
གྱིས་ཀ་མྱེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འདས་པ་ལ་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟ་བ་ལ་ད་
ལྟར་བར་མཁྱེན་ཏྱེ། མདོ་ལས། འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་སྱེམས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་སྱེམས་
ཞྱེས་ཡང་དག་པར་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མམ་བཞག་གྱིས་ཇྱི་སྱེད་པ་
མཁྱེན་ནམ་མྱི་མཁྱེན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་མམ་པར་འཇོག་པའྱི་བློ་མྱིན་པར་ཐལ། 
ཆོས་ཅན་ཀུན་རྫོབ་པ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་དང་། 
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་ཇྱི་སྱེད་པ་མཁྱེན་པའྱི་གོ་སྐབས་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། མམ་བཞག་གྱིས་
མྱི་མཁྱེན་ཅྱིང་མམ་བཞག་ལས་ལྡང་བ་ཡང་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། གནས་པ་བརན་ཕྱྱིར་མྱི་བཞྱེངས་སོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ་ཞྱེ་ན། གཟུགས་སོགས་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མཁྱེན་པའྱི་ཚེ་ན་གཟུགས་སོགས་དང་རང་
བཞྱིན་མྱེད་པ་གྱིས་ཀ་གཅྱིག་ཆར་དུ་མཁྱེན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་སོགས་ཤྱེས་པའྱི་ཆ་ནས་ཇྱི་སྱེད་པ་དང་། 
རང་བཞྱིན་མྱེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཇྱི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའྱི་ཕྱྱིར་བློ་གཅྱིག་གྱིས་བདྱེན་གྱིས་གཅྱིག་ཆར་འཛིན་པས་ྱེས་
པ་མྱེད་དོ། །མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་དུས་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་དུ་བཤད་ཅྱིང་། དྱེ་ཡང་གནས་སྐབས་ལ་
བཏགས་པའྱི་བཏགས་ཡོད་ཡྱིན་པས་དུས་ཀང་གནས་སྐབས་བཏགས་པའྱི་བཏགས་ཡོད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྱེ་ན། 
ད་ལྟར་བའྱི་གཟུགས་སོགས་ནྱི་གནས་སྐབས་ཅན་ཡྱིན་ལ། དྱེ་སྐྱྱེས་ལ་མ་འགག་པ་ནྱི་དྱེའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་
པས་དྱེ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་ད་ལྟར་བའྱི་དུས་ཞྱེས་བརོད་དོ། །སོན་རོལ་གྱི་གཟུགས་སོགས་དྱེ་ད་ལྟ་བའྱི་གཟུགས་
སོགས་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་དྱེ་སྐྱྱེས་ལ་འགགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བཞག་པས་གནས་སྐབས་དྱེ་ལ་འདས་པའྱི་དུས་
ཞྱེས་བརོད་དོ། །ཕྱྱི་མའྱི་གཟུགས་སོགས་བྱུང་ལ་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལྡོག་པ་ལ་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་
དུས་ཞྱེས་བརོད་དོ། །དྱེས་ན་ད་ལྟར་གྱི་གཟུགས་སོགས་སྐྱྱེས་ལ་མ་འགག་པའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་ྱིད་འདས་
པའྱི་གཟུགས་སོགས་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་དྱེ་སྐྱྱེས་ལ་མ་འགག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཆ་དང་། སོན་རོལ་གྱི་གཟུགས་
སོགས་སྐྱྱེས་ལ་འགགས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་ད་ལྟར་བའྱི་གཟུགས་སོགས་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་སྐྱྱེས་ལ་འགགས་
པའྱི་ཆ་དང་། མ་འོངས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་འབྱུང་ལ་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལྡོག་བའྱི་གནས་སྐབས་
སུ་བཞག་པ་ལ་དུས་གསུམ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །སྐྱྱེ་བོ་བློ་གོས་དམན་པ་དག་ཅྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་བརོད་པ་ནྱི། 
དགོས་འབྲྱེལ་གྱི་ངག་གྱིས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞྱི་ཡོད་པར་བསན་ཏོ། །དྱེ་ནྱི་
མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་མྱེད་དོ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་བསལ་བ་དང་། དོན་འགྱུར་གྱི་ཐྱེ་
ཚོམ་བསྐྱྱེད་པའྱི་སོ་ནས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་གོ །འདྱི་ནྱི་དམ་བཅའ་ཙམ་ཡྱིན་
གྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་བརོད་པས་ཐྱེ་ཚོམ་བསྐྱྱེད་པ་ཙམ་དུ་འཐད་པར་བསམ་ནས་དོན་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་བསྐྱྱེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོས་སོ། །གང་ཟག་ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་དོགས་པ་སྱེལ་ཞྱེ་ན། མདོ་ལས་དངོས་སུ་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་སོན་པ་དང་། 
བསན་བཅོས་ཀྱིས་སྦས་དོན་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་སོན་པའྱི་ཁད་པར་མྱི་ཤྱེས་པའྱི་སྐྱྱེ་བོ་བློ་གོས་
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དམན་པ་དག་གྱིས་དོགས་པ་སྱེལ་ལོ། །གཞན་རྣམ་བཤད་ལས་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་
སོན་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་མདོར་བསན། སོ་སོའ་ིམྱིང་གྱི་སོ་ནས་བཤད་པ། ཅུང་ཟད་སོ་སོར་ཕྱྱེ་
སྱེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྱེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པ་ནྱི། །དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡང་དག་བཤད། །ཅྱེས་
པའོ། །དགོས་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བརྒྱད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་ཅྱེ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་
པ་ལ་དགོས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བརྒྱད་དུ་བཞག་གོ །མཁྱེན་པ་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབས་
པའྱི་དོན་རྣམ་ཀུན་རྱེ་སོར་གྱིས་བསོམ་པར་བས་ནས། མཐར་གྱིས་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བས་ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་བོགས་དབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་སོད་པའྱི་ཆ་ལ་ཞུགས་པས་འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་
འཕགས་གོལ་གྱི་བཞྱེད་པའོ། །སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་སོར་བ་བཞྱི་ཆར་གྱི་བསོམ་བར་
འདོད་དོ། །མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་དགོངས་པ་ནྱི་ས་མ་འདྱི་ཡྱིན་པར་མངོན་ཏྱེ། རྣམ་ཀུན་རྱེ་སོར་གྱིས་
མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བསོམ་པར་བྱེད་ཅྱིང་། མཐར་གྱིས་པའྱི་བསོམ་བ་ནྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་དང་རྱེས་
དན་དྲུག་ལ་སོད་ཅྱིང་། དྱེ་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དྱེའྱི་མས་
སུ་བླང་བ་བཅུ་གསུམ་ཁོ་ནར་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི། སར་གྱི་རྣམ་པ་ྱིད་བསོམ་བར་བཤད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བས་ཀང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱིན་པའྱི་ཆོས་གྱིས་མཚན་ྱིད་མྱེད་
པ་དང་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པར་བཤད་ཀྱི། སར་གྱི་རྣམ་པ་ྱིད་བསོམ་བར་མ་
བཤད་དོ། །དྱེས་ན་རྣམ་ཀུན་རྱེ་སོར་གྱིས་ནྱི་ལྟ་བའྱི་ཆ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ལ། མཐར་གྱིས་པ་ནྱི་སོད་པའྱི་ཆ་ལ་
འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བ་ནྱི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ྱིད་མྱེད་པ་དང་གྱིས་
སུ་མྱེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསོམ་སྱེ། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་སྒྲ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་
འདྱི་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་པར་སྣང་ངོ་། །ཤྱེར་ཕྱྱིན་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲ་འཇུག་པའྱི་དོན་ནྱི་བཞྱི་སྱེ། གཞུང་
དང་། ལམ་དང་། འབྲས་བུ་དང་། སྱིང་པོའ་ིདོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་གྱི་ཚོགས་
ཏྱེ། ཤྱེར་ཕྱྱིན་སོན་པས་ན་ཤྱེར་ཕྱྱིན་ཞྱེས་བ་སྱེ། བརོད་བ་ལ་བཏགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར་
བྱེད་པས་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་སྱེ། ལམ་ས་མ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡྱེ་
ཤྱེས་ཏྱེ། སྱིད་ཞྱིའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཆོས་ྱིད་དྱེ་ཤྱེར་ཕྱྱིན་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་ཤྱེར་ཕྱྱིན་
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ཞྱེས་བཤད་དོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་གྱེན་གྱིས་ཤྱེར་ཕྱྱིན་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བསན་པ་ནྱི། གཞན་སྒྲ་
ཤྱེས་དང་སོ་སོར་ནྱི། །རང་རྱིག་རབ་ཏུ་ཤྱེས་ཕྱྱིར་དང་། །རབ་ཞྱི་ཐོབ་ཤྱེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་། །ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཤྱེས་
ཕྱྱིར་ཤྱེས་རབ། །ཅྱེས་བཤད་དོ། །འདྱི་ལ་ཚོགས་སོར་གྱིས་ཀྱི་ཤྱེར་ཕྱྱིན་ནྱི་བདག་མྱེད་གཞན་གྱི་སྒྲ་ལས་
ཤྱེས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་བོ། །མཐོང་ལམ་གྱི་ཤྱེས་རབ་ནྱི་སོ་སོ་རང་གྱི་རྱིག་པས་མངོན་སུམ་གྱིས་ཤྱེས་པའྱི་ཤྱེས་
རབ་བོ། །སོམ་ལམ་གྱི་ཤྱེས་རབ་ནྱི་རབ་ཏུ་ཞྱི་བ་ཐོབ་པའྱི་ཤྱེས་རབ་བོ། །ཁད་པར་གྱི་ལམ་གྱི་ཤྱེས་རབ་ནྱི་ན་
རང་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཤྱེས་རབ་བོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཤྱེས་རབ་ནྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་ཐོབ་
པའྱི་ཤྱེས་རབ་བོ། །དྱེས་ན་ས་མ་རྣམས་ནྱི་སྱིད་ཞྱིའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཕྱྱི་མ་ནྱི་སྱིད་ཞྱིའྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའོ། །འདྱིར་སོབ་དཔོན་གྱིས་ས་མ་བཏགས་པ་བ་དང་། ཕྱྱི་མ་མཚན་ྱིད་པར་བཞྱེད་མོད། རྒྱན་
གྱི་དགོངས་པ་ནྱི་གྱིས་ཀ་མཚན་ྱིད་པར་མངོན་ནོ། །འོ་ན་ལམ་ས་མ་རྣམས་སྱིད་ཞྱིའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་མྱིན་
ན་ཇྱི་ལྟར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན། དམ་པར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་སྱེ། མདོ་ལས། དམ་པ་
ཡྱིན་ཕྱྱིར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པས་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཡང་ཡྱིན། 
བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ནྱི་བློ་ཙམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་འཁོར་
གསུམ་དུ་རོག་པ་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི་སྱིད་ཞྱི་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་དྱེ་སྐད་
བརོད་དོ། །གལ་ཏྱེ་སོབ་ལམ་ན་ཤྱེར་ཕྱྱིན་མྱེད་ན་སྱིན་སོགས་རྱེ་རྱེ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་དྲུག་ཚང་བར་
སོད་པའྱི་གོ་སྒྲུབ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའྱི་འདུན་པ་དང་བསམ་
པ་ལ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དུ་འདོད་དགོས་པ་ལྟར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར་འདོད་
དགོས་ཏྱེ། མཚོན་པར་བྱེད་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་དགོས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་ྱིད་
ཅྱེས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ། ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྱེད་མཁྱེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལམ་ཤྱེས་པ་ྱིད་ནྱི་ལམ་གསུམ་རང་
བཞྱིན་མྱེད་པར་མངོན་སུམ་མཁྱེན་པའོ། །མོས་བསོ་ཡྱི་རང་ལམ་ཤྱེས་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཞྱེ་ན། དང་པོ་ལྟར་ན་
ལམ་གསུམ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། ལམ་ཤྱེས་སོན་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐྱྱེ་བ་
མྱེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། མཆོད་བརོད་ཀྱི་ཡུམ་ངོས་གཟུང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་དང་ལམ་
དང་རྣམ་པ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་པ་དང་། ཡང་ལམ་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་ངོ་
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བོ་ྱིད་ཀྱིས་ཞྱེས་པ་དང་། ལམ་ཤྱེས་ྱིད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི། །འཕགས་པའྱི་བདྱེན་པ་བཞྱི་དག་གྱི །རྣམ་པ་མྱི་
དམྱིགས་སོ་ནས་ནྱི། །ན་ཐོས་ལམ་འདྱི་ཤྱེས་པར་བ། །ཞྱེས་འབྱུང་བས་སོ། །གལ་ཏྱེ་ཕྱྱི་མ་ལྟར་ན། བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཤྱེས་པ་ྱིད་ཅྱེས་བའོ་ཞྱེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། མོས་བསོ་ཡྱི་
རང་གསུམ་ལ། ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བླ་མྱེད་དག །ཅྱེས་པ་དང་། བསོ་བའྱི་སྐབས་སུ། དྱེ་ནྱི་དམྱིགས་མྱེད་རྣམ་པ་
ཅན། །ཞྱེས་པ་དང་། རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་གྱི་སྐབས་སུ། ཐབས་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་དག་གྱིས། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
ན་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་དང་། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས། ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བླ་
མྱེད་དག །ཅྱེས་པས་གཞན་དུ་ན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བླ་མྱེད་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། མོས་བསོ་ཡྱི་རང་གསུམ་ལམ་ཡྱིན་
ལ། དྱེ་བདྱེན་པར་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་རོགས་པས་ན་ལམ་ཤྱེས་སུ་འཐད་དོ། །མྱི་དམྱིགས་པའྱི་
རྣམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བླ་མྱེད་དུ་སོན་པའྱི་མོས་བསོ་ཡྱི་རང་གསུམ་བླ་མྱེད་དུ་འཐད་ཀྱི་མོས་བསོ་
ཡྱི་རང་ཙམ་ནྱི་མྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤྱེས་པ་ྱིད། །ཅྱེས་པས་ནྱི་དངོས་སུ་གྱེན་པོ་གཞྱི་ཤྱེས་སོན་པ་
ཡྱིན་ལ། ན་རང་གྱི་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་སོ་ནས་བསན་པར་རྒྱས་བཤད་ནས་གསུངས་སོ། །དངོས་བསན་གྱི་ཚིག་འདྱི་
མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྱེས་ལ་སོར་བ་ལ། དུས་རྣམས་མམ་པ་ྱིད་ཤྱེས་ཕྱྱིར། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་
རྒྱས་བཤད་དང་མྱི་འགྱིག་གོ །གང་དག་གྱེན་པོ་གཞྱི་ཤྱེས་གཞྱི་ཤྱེས་མྱིན་པ་ས་བ་ལྟར་ན་མངོན་པར་རོགས་
པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གལ་དུ་བགང་བའྱི་གཞྱི་ཤྱེས་གཞྱི་ཤྱེས་མྱིན་པར་འདོད་དགོས་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །གང་དག གང་གྱིས་དངོས་གཅྱིག་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་མཐོང་བ། །དྱེ་ཡྱིས་དངོས་ཀུན་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་
མཐོང་། །ཞྱེས་འབྱུང་བ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཁས་ལྱེན་པར་ལྟར་ན་ན་ཐོས་ཀྱིས་དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཤྱེས་
པར་འདོད་དགོས་པས་གྱེན་པོ་གཞྱི་ཤྱེས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་ཀུན་མངོན་རྫོགས་རོགས་པ་ཞྱེས་པ་ནྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་ནས་རྒྱུ་སོར་བ་ལ་ཡང་རྣམ་ཀུན་མངོན་རྫོགས་
རོགས་པ་ཐོབ་པ་ཞྱེས་བཤད་དོ། །འདྱི་ནྱི་ཚོགས་ལམ་ཐོས་བསམ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་བསྡུས་པ་དང་སོམ་བྱུང་
གྱིས་བསྡུས་པ་དང་གྱིས་ཡོད་པ་ལས། སོམ་བྱུང་གྱི་བསྡུས་པ་ནས་བརམས་ཏྱེ་ཡོད་དོ། །རྱེ་མོར་ཕྱྱིན་པ་ནྱི་
མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྱེལ་བར་བྱེད་པའྱི་སོར་བ་སྱེ། བསོད་ནམས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་གྱིས་ལས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་
ཚོགས་ཏྱེ་མམ་གཞག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱེ་སོར་གྱི་རགས་རྱེ་སོར་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། རྱེ་སོར་ཤྱེས་
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པར་བྱེད་པའྱི་རགས་ཡྱིན་གྱི། རྱེ་སོར་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་མྱིན་ནོ། །རྣམ་འཕྱེལ་ཡང་སོར་བའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམས་ནྱི་
རྱེ་སོར་དུ་གཏོགས་ལ། གཞན་གྱི་བསོད་ནམས་འཕྱེལ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་རྱེ་སོར་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་མྱིན་
ནོ། །མཐར་གྱིས་པ་ནྱི་རྒྱུན་མཐའ་ན་མྱེད་དྱེ། དྱེ་ནྱི་བརན་པ་ཐོབ་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་བསོམ་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་ཚེ་
བརན་པ་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་བཞྱེད་པའོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པའྱི་མངོན་པར་
རོགས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པར་བང་
ཆུབ་པའྱི་སོར་བ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ནར་ཟད་དོ་ཞྱེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དམ་ཆོས་པད་དཀར་ལས། 
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མངོན་པར་ཤྱེས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆྱེན་པོས་བར་ཀྱི་བསྐལ་པ་ལྔ་བཅུར་འདྱི་བསོམས་ནས་
སངས་རྒྱས་སོ་ཞྱེས་འབྱུང་བས་སོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པའྱི་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་
པར་འཆད་ཅྱེ་ན། འདྱི་ཐོབ་ནས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པར་བསན་
ཏོ། །འདྱི་ཡུན་རྱིང་པོར་བསོམ་ན་སོར་བའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རོ་རྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་དོན་གཅྱིག་
ལ། དུས་ཐུང་ངུར་བསོམས་ན་བར་ཆད་མྱེད་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རོ་རྱེ་ལྟ་བུ་དང་དོན་གཅྱིག་གོ །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་
གནས་སྐབས་གང་དུ་ཐོབ་ཅྱེ་ན། མདོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། སྐུ་མྱེད་པ་དང་བཅས་པ་དང་སྐུ་ཐོབ་པ་དང་། སྐུ་ཡོངས་
རྫོགས་དང་ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། ཚོགས་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ཐོས་བསམ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་བསྡུས་པ་ལ་ནྱི་སྐུ་
མྱེད་དྱེ། སྤངས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ངྱེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ནྱི་
སྤངས་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པའྱི་སྐུ་དང་བཅས་པ་ཞྱེས་བསན་ཏོ། །ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་དུ་ནྱི་སྐུ་ཐོབ་པ་
ཞྱེས་བ་སྱེ། སྒྲྱིབ་པའྱི་ས་བོན་སྤངས་པའྱི་བྲལ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྐུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། བག་
ལ་ལ་གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་རགས་པ་སྤངས་པ་རྫོགས་པ་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡོད་ལ། སྒྲྱིབ་གྱིས་མ་ལུས་པ་དག་པ་
མཐར་ཕྱྱིན་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྱེའུར་དུ་མར་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་
རྱིམ་པ་མང་དུ་བས་པ་ནྱི་གདུལ་བ་ས་ཕྱྱིར་འདུ་བའྱི་བྱེ་བྲག་ལས་ཡྱིན་ཏྱེ། ས་ཕྱྱིའྱི་གདུལ་བ་དྱེ་དག་ལ་ལམ་གྱི་
རྱིམ་པ་ཚང་བར་བསན་དགོས་པས་སོ། །དྱེ་དག་ལ་བཤད་ཚུལ་གཞན་དང་གཞན་གྱི་སོ་ནས་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བའྱི་
དབང་དུ་མཛད་པ་དྱེ་ནྱི་སྤོབས་པ་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའྱི་བརས་པ་སྤང་བའྱི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དང་པོར་
རྣམ་མཁྱེན་སོན་པ་ལ་ཆོས་བཅུ་སྱེ། སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་དང་ཞྱེས་སོགས་སོ། །བཅུ་པོ་ཡང་བཞྱིར་འདུས་ཏྱེ། 
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བསྒྲུབ་བ་སྱེམས་བསྐྱྱེད། སྒྲུབ་བྱེད་གདམས་ངག སྒྲུབ་ཚུལ་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན། སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཆོས་
སོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་དང་ཞྱེས་པ་དང་། གྱིས་པ་ནྱི། གདམས་ངག་དང་ཞྱེས་པ་དང་། གསུམ་པ་
ནྱི། ངྱེས་འབྱེད་ཡན་ལག་རྣམ་བཞྱི་དང་། །ཅྱེས་པས་བསན་ཏོ། །བཞྱི་པ་ལ་བཞྱི་སྱེ། སྒྲུབ་པའྱི་རྱེན་དང་། སྒྲུབ་
པའྱི་དམྱིགས་པ་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་ཆྱེད་དུ་བ་བ་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒྲུབ་པ་ཡྱི་ནྱི་རྱེན་གྱུར་
པ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། །ཞྱེས་པ་སྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་
རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་རྱེན་དུ་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དམྱིགས་པ་དག་དང་ཞྱེས་པ་སྱེ། །སྒྲུབ་པ་པོས་སོ་སོར་
གཅད་པར་བ་བའྱི་ཡུལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཆྱེད་དུ་བ་དང་ཞྱེས་པ་སྱེ། །ཆྱེན་པོ་གསུམ་མོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཆྱེད་དུ་
བ་བ་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན། གསུམ་པོ་འདྱིའྱི་ཆྱེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གོ་ཆ་ཞྱེས་སོགས་
བཞྱིས་བསན་ཏྱེ། སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་བསམ་སོར་རྣམ་པ་གྱིས་ནྱི། གོ་ཆ་འཇུག་པའྱི་བ་བ་དང་། །ཞྱེས་
སོགས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསན་ཏོ། །འབྲས་བུ་འབྱིན་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འབྱིན་
པ་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་འབྱིན་ཚུལ་ལོ། །གྱིས་པོ་ནྱི་ཚོགས་དང་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་དང་གྱིས་ཀྱིས་
རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསན་ཏོ། །རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་པ་ྱིད། ཅྱེས་པས་ནྱི་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ཀུན་
བསན་ཏོ། །མཁྱེན་པ་སྱེ་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་ཡུལ་ཅན་བསན་པའོ། །རྱེན་གྱི་གང་ཟག་ནྱི། ཐུབ་པ་ཞྱེས་པས་བསན་
ཏོ། །ལམ་ཤྱེས་ནྱི་ཆོས་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་སོན་ཏྱེ། མོག་མོག་པོར་བྱེད་ཅྱེས་སོགས་ཏྱེ། རྱེན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་ཁད་
པར་བྱེད་ཆོས་ལྔ། ཤྱེས་བ་ལམ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནྱི། མགོ་མོག་པོར་བྱེད་ལ་སོགས་དང་། །ཞྱེས་པས་བསན་
ཏོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དང་། བང་སྱེམས་ཀྱི་ལམ་
མོ། །དང་པོ་ནྱི། སོབ་མའྱི་ལམ་གང་ཞྱེས་པ་དང་། གྱིས་པ་ནྱི། བསྱེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་གང་ཞྱེས་པས་བསན་
ཏོ། །འདྱི་གྱིས་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྱེས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཆྱེད་དུ་
ཤྱེས་པར་བའོ། །བང་སྱེམས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། སར་ཆོས་ྱིད་
ཀྱི་དོན་གོམས་པར་བས་པ་ལས་བདག་མྱེད་པའྱི་དོན་མངོན་སུམ་གསར་དུ་མཐོང་བ་སྱེ། འདྱི་དང་གཞན་པའྱི་
ཡོན་ཏན་གྱི། །ཕན་ཡོན་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པའོ། །སོམ་ལམ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྱེ། བྱེད་པ་དང་། བྱེད་པ་ཅན་གྱི་
སོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱེད་པ་དང་ནྱི་ཞྱེས་པས་བསན་ཏྱེ། གོང་དུ་མཐོང་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན་བསན་པ་ལྟར། 
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འདྱིས་ཀང་སོམ་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་བྱེད་པ་ཅན་གྱི་སོམ་ལམ་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། རྱེས་ཐོབ་
བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། མམ་བཞག་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྱེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་
ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་མོ། །མོས་པས་བསགས་པའྱི་
དགྱེ་བ་བང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་སྒྱུར་བར་བྱེད་པ་བསོ་བ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་མོ། །དགྱེ་བའྱི་ར་བ་སྤྱེལ་བའྱི་ཡན་
ལག་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་དངོས་དང་། ཕན་ཡོན་གྱིས་
ལས། དང་པོ་ནྱི། མོས་པ་དང་ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསོད་པ་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་གྱི་བྱེ་
བྲག་གྱིས་བསོད་པ་དང་བཀུར་བ་དང་བསགས་པ་གསུམ་གྱིས་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་མམ་བཞག་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་
ཚོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་དངོས་སུ་སྱེལ་བའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་
དྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སོམ་ལམ་མོ། །རྱེན་གྱི་གང་ཟག་ནྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མཁས་རྣམས་
ཀྱིས། །ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །གཞྱི་ཤྱེས་ནྱི་ཆོས་དགུས་བསན་ཏྱེ། ཤྱེས་པས་ཞྱེས་སོགས་སོ། །འདྱི་ལ་དོན་
གསུམ་སྱེ། གང་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ། འཇུག་པ་སོར་བའྱི་ངོ་བོ། ཞུགས་འབྲས་མཐོང་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྱེ། གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱི་ངོ་བོ། ྱེ་རྱིང་གྱི་འཐད་པ། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་གྱེན་པོའ་ིཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནྱི། 
ཤྱེས་པས་སྱིད་ལ་མྱི་གནས་ཤྱིང་། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
ཐབས་མ་ཡྱིན་པས་རྱིང་བ་དང་། །ཞྱེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མྱི་མཐུན་གྱེན་པོའ་ི
ཕྱོགས་དག་དང་། །ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །འཇུག་པ་སོར་བ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། སོར་བ་དང་སོར་བའྱི་རྣམ་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི། སོར་བ་དང་ཞྱེས་པ་དང་། གྱིས་པ་ནྱི། དྱེ་ཡྱི་མམ་པ་ྱིད་ཅྱེས་པས་བསན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མཐོང་
བའྱི་ལམ་ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །ན་ཐོས་ལ་སོགས་ཞྱེས་པས་ནྱི་རྱེན་གྱི་གང་ཟག་བསན་ཏོ། །རྣམ་རྫོགས་སོར་
བའྱི་ཆོས་བཅུ་གཅྱིག་དོན་ལྔར་འདུས་ཏྱེ། སོར་བའྱི་བསོམ་བ། སོམ་པ་པོ་རྱེན་གྱི་གང་ཟག སོར་བ་རང་གྱི་ངོ་
བོ། སོར་བས་བླང་དོར་བ་བའྱི་ཡུལ། སོར་བ་སོམ་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པའོ། །དང་པོ་གསུམ་ནྱི། རྣམ་པ་སོར་བར་
བཅས་རྣམས་དང་། །ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཡོན་ཏན་སྐྱོན་ནྱི་ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ཐོག་
མར་ཐོས་བསམ་གྱིས་རོགས་པར་བ་བ་མཚན་ྱིད་དང་། སོམ་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ། ཐར་དང་ཞྱེས་སོགས་ཏྱེ། ྱེར་
རྒྱུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན། སོར་བ་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན། རྱེན་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་གྱི་དགྱེ་འདུན། དོན་གྱིས་ཕུན་སུམ་
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ཚོགས་པའྱི་རྒྱུའོ། །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། ཆོས་སྐུའྱི་རྒྱུ་སྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ། གཟུགས་སྐུའྱི་རྒྱུ་ཞྱིང་
དག་པའྱི་སོར་བ། ཕྱིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སོར་བའོ། །རྱེ་སོར་གྱི་ཆོས་བརྒྱད་དྱེ། རྱེ་སོར་མཚོན་
བྱེད་རགས་དང་། བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕྱེལ་བའྱི་རྱིམ་པ། དོན་གྱིས་ལ་བརན་པ་ཐོབ་ཚུལ། སྱེམས་ཀུན་
ཏུ་གནས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་བཞྱིས་སོར་ལམ་རྱེ་སོར་བསན་ཏོ། །དྱེ་ནས་མཐོང་སྤང་སྤོང་བའྱི་མཐོང་ལམ་
དང་། སོམ་སྤང་སྤོང་བའྱི་སོམ་ལམ་སྱེ། ལམ་གྱིས་སོ་སོ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱིའྱི་གྱེན་པོ་སོར་འཇུག་རྣམ་
པ་བཞྱིའོ། །དྱེ་ནས་གནས་ངན་ལྱེན་སྤོང་བ་བར་ཆད་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནོ། །རྱེ་སོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་
ཐམས་ཅད་བསལ་བར་བ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བོ། །མཐར་གྱིས་པ་ནྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱིས་བསན་
ཏོ། །སྐད་ཅྱིག་གྱིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་སོར་བ་ནྱི། བྱེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་རྣམ་པ་བཞྱི་སྱེ། 
རོགས་བ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས། རོགས་ཚུལ་མཚན་ྱིད་མྱེད་པ་དང་གྱིས་
སུ་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཞྱིའོ། །འདྱིར་ཆོས་སྐུ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སྱེ། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་། 
ལོངས་སོད་རྫོགས་པའྱི་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདུས་མ་བས་པ་གྱིས་སུ་བཅད་དུ་མྱེད་པ་ཕྱྱིན་
ཅྱི་མ་ལོག་པ་སྒྲྱིབ་པ་དག་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་སྱེ་མཚན་ྱིད་ལྔ་ལྡན་ནོ། །ལོངས་སོད་རྫོགས་པའྱི་
སྐུ་ནྱི། གསུང་བརོད་པ་དང་སྐུ་སྣང་བ་དང་མཛད་པ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་དང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་དང་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་དུ་མར་སྱེན་ཀང་དྱེའྱི་བདག་ྱིད་དམ་དྱེའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བྲལ་བ་སྱེ་མཚན་ྱིད་ལྔ་
ལྡན་ནོ། །སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ནྱི། ཞྱི་བའྱི་ལམ་སོན་པ་དང་གདུལ་བ་སྱིན་པར་བྱེད་པ་དང་ལུང་སོན་པར་བྱེད་པ་དང་
གཞན་གྱི་རྣམ་རྱིག་ལ་སྣང་བ་དང་མཚན་ྱིད་བཞྱི་ལྡན་ཏྱེ། དོན་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་བླ་མ་ལས་བཤད་
དོ། །ཕྱིན་ལས་ནྱི་གདུལ་བ་མངོན་མཐོ་དང་ངྱེས་ལྱེགས་ལ་འགོད་པའྱི་བ་བའོ། །འདྱིར་གནས་སྐབས་དུ་མར་
མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ལན་མང་དུ་བསན་པ་ལ་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་དོ་སམ་ན། སྐྱོན་མྱེད་དྱེ། གདུལ་བ་
ཐ་དད་པའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟ་བཞྱིན། ཡུམ་ན་པའྱི་གདུལ་བ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་དང་པོ་ནས་ཐ་མའྱི་
བར་དུ་འཁོད་པ་ཡང་ཡོད་དྱེ། འཕགས་པ་རབ་འབོར་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་སྐབས་དྱེ་དང་དྱེ་
ཐོས་ནས་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གནས་གཞན་དུ་སོང་བ་ཡང་ཡོད་དྱེ། ཐོག་མར་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་ལྷའྱི་བུ་
རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྐོར་བ་བས་ཏྱེ། འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཁོད་ནས་དྱེ་ནས་ཧ་ཅང་མྱི་རྱིང་བ་



24   རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། 

ན་རང་གྱི་གནས་སུ་སོང་བར་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་ལྱེའུ་ནས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ཆོས་ས་མ་
རྣམས་རྫོགས་ནས་གསར་དུ་ལྷགས་པའང་ཡོད་དྱེ། རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་ནས་ལམ་ཤྱེས་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་
གསར་དུ་ལྷག་པའྱི་ལྷ་རྒྱལ་ཆྱེན་རྱིགས་བཞྱི་ནས་གནས་གཙང་མའྱི་བར་དུ་འདུས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱི་
མཐོང་ལམ་འཆད་པ་ན་སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆྱེན་པོའ་ིའཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཆྱེན་རྱིགས་བཞྱི་པ་ནས་མྱི་
མཇྱེད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་ཆྱེན་གྱི་བར་དུ་འདུས་པ་དང་། ཡང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པའྱི་སྐབས་སུ་
འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ཀང་འདུས་པ་དང་། མྱེ་ཏོག་བཀམ་པའྱི་ལྱེའུ་ལས་རྱེ་མོའ་ི
མཐོང་ལམ་གྱི་རྒྱུ་འཆད་པ་ན་དགྱེ་སོང་བརྒྱ་ཕག་དྲུག་ཅུ་དྱེའྱི་ཚེ་འདུས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དོན་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་
ཀཱ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས་ནྱི། ཡུམ་གསུང་དུས་ཀྱི་འཁོར་དབང་པོ་རབ་འབྲྱིང་ཐ་མ་གསུམ་ལས། དབང་པོ་རབ་ལ་
སྱེམས་བསྐྱྱེད་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བཤད་དོ། །འབྲྱིང་དང་ཐ་མ་ལ་གདམས་ངག་ནས་ངྱེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའྱི་
བར་དུ་བཤད་དོ། །དབང་པོ་འབྲྱིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ལ་ལམ་ཤྱེས་དང་གཞྱི་ཤྱེས་སོ། །དབང་པོ་ཐ་
མ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གཞན་ནས་འདུས་པའྱི་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ལ་རྣམ་ཀུན་ནས་ཆོས་སྐུའྱི་བར་དུ་གསུངས་
སོ་ཞྱེས་འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་བསོད་པ་མཛད་པ་ལས། ས་བའྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བཀའ། །རྣམ་
གངས་དུ་མ་ྱིད་མཆྱི་ཞྱིང་། །ཟློས་པ་ཡང་ནྱི་མ་མཆྱིས་ན། །སོར་བའྱི་ལུགས་ཀང་རྱིགས་པ་ལ། །ཞྱེས་
གསུངས་སོ། །སྱེམས་བསྐྱྱེད་ལ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱྱིར། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྱི་
དོན་བསན་པ་ལ། རྒྱུ་དང་། འབྲས་བུ་དང་། ངོ་བོ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྒྱུ་ལ་ཡང་གསུམ་སྱེ། སངས་རྒྱས་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་དད་པ། སྱེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྱིང་རྱེ། བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཐོས་པའོ། །ངོ་བོ་
ནྱི་གཞན་དོན་དུ་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བློའ།ོ །འཕགས་སྱེང་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པའྱི་སྒྲ་
དོན་ལ་བསམ་ནས་གཙོ་སྱེམས་ལ་འདོད་དོ། །ར་བའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་སྱེམས་བྱུང་སྱེ། མདོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། བསན་བཅོས་
དང་། བང་ཆུབ་འདོད་ཅྱེས་པ་དང་། མདོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། བརན་པ་རྣམས་ཀྱི་སོན་ལམ་ནྱི། །སྱེམས་པ་འདུན་དང་
བཅས་པ་སྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ཐོགས་མྱེད་ཀྱིས་ཀང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ས་ལས། བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའྱི་སོན་ལམ་གྱི་མཆོག་ནྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་ཞྱེས་པ་དང་། དབྱིག་གྱེན་གྱིས་མདོ་སྱེ་རྒྱན་གྱི་
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འགྱེལ་པར། དོན་གྱིས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྱེམས་པ་ནྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་སྱེ་ཞྱེས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་
པར་བྱེད་པ་ན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཅྱེས་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་སྒྲ་བཤད་དོ། །དབྱེ་ན་སོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དང་། འཇུག་
པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་གྱིས་སོ། །འདྱི་གཞན་དོན་དུ་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་འད་
ཡང་བསབ་པའྱི་གོགས་ཀྱིས་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་དྱེ། ཞྱི་བ་ལྷ། ཞྱི་བ་འཚོ། ཀཱ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ། ཆོས་
ཀྱི་བཤྱེས་གྱེན་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པའོ། །སོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ནྱི་ཆོ་གས་མྱི་ལྱེན་ཏྱེ། གཞན་དོན་དུ་བང་
ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཡོད་ན་དྱེ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་ལ། མྱེད་ན་ཆོ་གས་བླངས་ཀང་མྱི་སྐྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་འཇུག་
པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སོམ་པའྱི་ཆོ་ག་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། འཇུག་པའྱི་
ཆོ་ག་ཐོབ་པས་བང་སྱེམས་ཀྱི་སོམ་པ་ཡང་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔྱེར་ན་དགྱེ་བསྱེན་དང་དགྱེ་ཚུལ་དང་དགྱེ་
སོང་ྱིད་དུ་ཆོ་ག་ལས་ཁས་བླངས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོམ་པ་སྐྱྱེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་
བླངས་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཆྱིས་ས་དགོས་སོ། །གལ་ཏྱེ་
སོ་སོ་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་དང་མཚུངས་པ་བསྒྲྱེ་བར་བའོ། །གཞན་དག་ལྟ་བ་ཐ་དད་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་སྱེམས་
བསྐྱྱེད་ལྱེན་པའྱི་སྣོད་དང་ཆོ་ག་ཐ་དད་པར་མྱི་འཐད་པས་དབུ་སྱེམས་གྱིས་ཀྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྱི་ཚུལ་མྱི་འད་
བ་གྱིས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྱེས་ས་བ་ནྱི་བབ་ཅོལ་འབའ་ཞྱིག་སྱེ། ལྟ་བ་མཐོ་དམན་གྱི་བྱེ་བྲག་
ལས་ཆོ་ག་བ་བའྱི་ཡུལ་གྱི་སྣོད་རྒྱ་ཆྱེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཁས་ལྱེན་དགོས་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ི
སྱེམས་བསྐྱྱེད་དང་ན་ཐོས་ཀྱི་སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པའྱི་སྣོད་ཀྱི་ཁད་པར་ཡང་རྒྱ་ཆྱེ་ཆུང་དམྱིགས་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་དབུ་མ་པའྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ལྱེན་པའྱི་སྣོད་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་བྱེད་པ་
བཞྱིན་དུ་སོ་ཐར་ལ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་མཚུངས། དང་པོ་ལྱེན་པའྱི་ཆོ་གའྱི་ཚུལ་དང་། བསབ་པར་བ་བའྱི་གངས་
དང་། སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པའྱི་རྱེན་དུ་དགོས་མྱི་དགོས་ཁད་པར་སོགས་འབྱུང་བ་ཅྱི་ཡྱིན། དྱེས་ན་ལྱེགས་པར་མ་
སངས་པ་དག་གྱིས་ཕག་དོག་གྱིས་མཁས་པ་ས་མའྱི་ལྱེགས་བཤད་ལ་ཟུར་ཟ་བ་ལ་སྱིང་པོ་ཅྱི་ཡོད། འགའ་
ཞྱིག་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཚུལ་གྱི་གཞུང་ཐ་དད་པ་འབྱུང་བ་ནྱི་བཀའ་ཐ་དད་ནས་བཏུས་པ་ཡྱིན་གྱི། དབུ་སྱེམས་ཀྱི་
འདོད་ཚུལ་གྱིས་ཡོད་པ་ནྱི་མྱིན་ནོ་ཞྱེ་ན། བཀའ་ནས་མྱི་མཐུན་པ་གྱིས་འབྱུང་བ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྱེས་དྱི་བར་
བའོ། །དྱེས་ན་འདྱིས་ཀང་རོད་པ་མྱི་སྤོང་ངོ་། །མདོ་ཐ་དད་ནས་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྱི་ཁད་པར་གྱིས་འབྱུང་བ་ཡང་
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ལྟ་བ་ཟབ་མྱི་ཟབ་ཀྱི་ཁད་པར་ལས་རྣམ་པར་གཞག་པ་མངོན་ནོ། །དྱེས་ན་ལྟ་བ་ཟབ་མྱི་ཟབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
གྱིས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ་ཞྱེས་ས་ཡྱི། ལྟ་བ་ཐ་དད་ན་སོད་པའྱི་ཚུལ་གང་ལ་ཡང་ཁད་པར་ཡོད་པས་ཁབ་
པར་ས་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེས་ན་ཕྱོགས་སའྱི་ནམ་མ་ལངས་བར་དགག་པའྱི་ྱི་མ་ཤར་བ་དག་ནྱི་རྱེ་ཞྱིག་མྱི་ས་
བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཟུངས་ཤྱིག ལྟ་བ་ཐ་དད་ན་སོད་པ་ལ་ཡང་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་ལ། 
སོད་པའྱི་ནང་ཚན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་ཡོད་དགོས་ཞྱེས་ས་བ་ནྱི་མྱིན་ཏྱེ། སོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ལ་ཆོ་ག་མྱི་
དགོས་པ་ལ་དགོངས་ནས། སོད་འཇུག་ལས་སོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ལས་བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་མྱི་འབྱུང་
བ་དང་། འཇུག་པ་ནས་བརམས་ཏྱེ་བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བར་བཤད་པའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་ྱིད་
དོ། །ལྟ་བ་གཅྱིག་པ་ལ་ཡང་སོད་པའྱི་ཁད་པར་མྱི་འད་བ་འབྱུང་ན་མྱི་གཅྱིག་པ་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོད་པའྱི་ཁད་པར་
མྱི་འད་བ་གྱིས་མྱི་འབྱུང་། བམས་པ་དང་འཇམ་དབངས་སྐུ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་དང་སྐུ་བཞྱིར་འདོད་པའྱི་རྣམ་
པར་བཞག་པ་ཡང་མཐོང་ངམ། གལ་ཏྱེ་སྱེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པ་གྱིས་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཀང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་
དྲུག་གྱི་སོད་པ་ལ་མཐུན་ནོ་ཞྱེ་ན། སོད་པ་འགའ་ཞྱིག་མཐུན་པ་ཙམ་གྱིས་སྱིར་སོད་པ་ལ་ཁད་པར་མྱེད་པར་
མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་གྱི་སོད་ཚུལ་ཡང་མྱི་མཐུན་ཏྱེ། འཁོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་ལ་
མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་གྱི་ངོ་བོ་ལའང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། སྱེམས་སུ་བདྱེན་པར་
འདོད་མྱི་འདོད་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཁོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་དོན་ལ་ཡང་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་
གྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེ་ྱིད་ཀྱིས་ན་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་མས་སུ་ལྱེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་ཡང་མྱི་མཐུན་ནོ། །སོ་
སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་མས་སུ་ལྱེན་ཚུལ་ལ་ཡང་མྱི་མཐུན་ཏྱེ་སྱེམས་ཙམ་པས་སྱེམས་སུ་བདྱེན་པར་གཏན་
ལ་བབ་ནས་མས་སུ་ལྱེན་པའྱི་ཚུལ་དང་། དབུ་མ་པས་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པའྱི་ཚུལ་དུ་མས་སུ་ལྱེན་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གྲུབ་མཐའྱི་ཁད་པར་གྱིས་ན་ཐོས་སྱེ་གྱིས་ཀྱིས་ལུས་ངག་གྱི་བ་བ་གཟུགས་སུ་འདོད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། དབུ་སྱེམས་དག་གྱིས་དྱེ་ལྟར་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་ཡང་མྱི་འད་
སྱེ། ལྟ་བ་མྱི་འད་ཞྱིང་བསོམ་ཚུལ་ཡང་མྱི་འད་བ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་དབུ་སྱེམས་གྱིས་ཀྱི་སྱེམས་
བསྐྱྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་མྱི་འད་ན། སྱེམས་ཙམ་པའྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཐོབ་ལ། དབུ་མ་པའྱི་
སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཐོབ་བོ་ཞྱེས་བསན་དགོས་སོ་ཞྱེ་ན། འོ་ན་བ་རྒྱུད་སོགས་རྒྱུད་སྱེ་
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བཞྱིའྱི་ཆོ་ག་མྱི་འད་བས་ཐོབ་བའྱི་སངས་རྒྱས་མྱི་འད་བ་སོ་སོར་བསན་དགོས་པར་མཚུངས་པ་དང་། བང་
སྱེམས་ཀྱི་སོམ་པ་དང་ན་ཐོས་སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པའྱི་ཆོ་ག་ཡང་མྱི་འད་བས་དྱེ་གྱིས་ཀྱི་ཐོབ་བའྱི་སངས་རྒྱས་
ཀང་མྱི་འད་བ་སོ་སོར་སོན་ཅྱིག བོད་འདྱིར་མཁས་པའྱི་ལྱེགས་བཤད་དོར་ནས་ཟང་ཟྱིང་གྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ཏྱེ་
གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནྱི་ལྟ་བའྱི་སྱིགས་མར་གྱུར་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱས་པར་ནྱི་རྣམ་
བཤད་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །མདོ་དང་བསན་བཅོས་ལས་སྱེམས་བསྐྱྱེད་བསབ་བ་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་འཇུག་པ་
སྱེམས་བསྐྱྱེད་ལ་སར་བར་བ་ཡྱི། སོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ནྱི་ཚོགས་མ་ཟྱིན་པས་བསབ་བའྱི་རྣམ་པར་བཞག་ཏུ་
མྱེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་རྣམ་བཤད་དང་ཅུང་ཟད་མྱི་འད་བར་བས་སོ། །སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་ནྱི་འདོད་ཅྱེས་སར་རོ། །གང་
ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་བོ། །རང་དོན་དུ་འདོད་དམ་ཞྱེ་ན། མྱིན་ཏྱེ། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདྱི་གྱིས་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཆྱེད་དུ་བ་བའྱི་དམྱིགས་པ་དང་དངོས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་གྱིས་བསན་
ཏོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་ཞྱེ་ན། ཐོག་མར་གཞན་སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་འདོད་ཀྱི་སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པོ་སྐྱྱེས་པ་ལ་བརྱེན་
ནས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་བསལ་འདོད་ཀྱི་བློ་སྐྱྱེ་སྱེ། འདྱི་ནྱི་གཞན་དོན་དོན་གྱེར་གྱི་འདོད་པའོ། །དྱེས་ན་
གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་སྱེལ་བའྱི་ཐབས་ལ་རོགས་པར་མཛད་ཅྱིང་། ཐབས་དྱེ་ཡང་གཞན་དོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་
ལོ་བསྐོར་བ་ལས་འབྱུང་ཞྱིང་། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ་གདུལ་བའྱི་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ལ་མ་ལུས་
པ་མཁྱེན་ནས་བསྐོར་དགོས་པས་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱྱིར་དུ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བའོ་ཞྱེས་སྱེམས་
བསྐྱྱེད་པར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ། གཞན་དོན་ཕྱྱིར། །ཡང་དག་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་འདོད། །ཅྱེས་བཤད་ན། 
གང་གྱི་དོན་དུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་གཞན་གྱི་དོན་དང་། མངོན་པར་འདོད་པའྱི་བང་ཆུབ་དྱེ་གང་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། དྱེ་དང་
དྱེ་ནྱི་མདོ་བཞྱིན་དུ། །བསྡུས་དང་རྒྱས་པའྱི་སོ་ནས་བརོད། །ཅྱེས་སར་རོ། །ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་བང་
ཆུབ་དང་གཞན་གྱི་དོན་བསན་ཞྱེས་བཤད་པའྱི་གཞྱིའོ། །གང་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་དང་གཞན་
གྱི་དོན་ནོ། །གང་གྱི་སོ་ནས་ན། སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་ནྱི་ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དང་། དྱེ་ཡང་ས་གསྱེར་ཟླ་བ་
མྱེ། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བསན་པའྱི་སོ་ནས་སོ། །གང་གྱིས་ན་མདོའ་ིདོན་སོན་པ་ལྷུར་ལྱེན་པའྱི་མངོན་
པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ངག་གྱིས་སོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན་ཤྱེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདོའ་ིདོན་དང་མྱི་འགལ་བར་རོ། །འདྱི་ནྱི་
མདོ་བཞྱིན་དུ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དྱེས་ན་མདོ་བཞྱིན་དུ་བརོད་ཅྱེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ནྱི་འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་
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སར་ཞྱེས་ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་གྱེན་གྱིས་གསུང་པ་ལྟར་བཟུང་ངོ་། །མདོ་གང་གྱི་དོན་དང་མྱི་འགལ་བར་སོན་ཅྱེ་
ན། མདོ་ལས་སས་པ་ནྱི། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དང་ཞྱེས་པ་བང་ཆུབ་མདོར་བསན་པ་དང་། སྱིན་པ་
ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞྱེས་པ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བའོ་ཞྱེས་པའྱི་བར་བང་ཆུབ་རྒྱས་པ་དང་། སྱེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཅྱེས་སོགས་གཞན་དོན་མདོར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་མདོའ།ོ །འདྱིར་བར་མའྱི་ལུང་ཁོ་ན་དངས་
པ་ལ་གཞན་གྱིས་ལས་མ་བསན་ནམ་སམ་ན། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་གསུམ་ཆར་ལས་ཀང་ཞྱེས་སོས་སོ། །བརྒྱད་
སོང་པ་ལས་མ་བསན་ནོ་ཞྱེ་ན། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་སྤོབས་པ་སྐྱྱེད་ཅྱིག་ཅྱེས་པའྱི་ཚིག་འདྱིས་
བསན་ཏོ། །འདྱིར་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་མདོ་དང་སར་བར་མཛད་པ་ན་ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་ལྟར། འོག་མ་རྣམས་
ལ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་རྱེ་རྱེ་དང་སོར་བར་མྱི་མཛད། འདྱིར་ཡུམ་གསུམ་ཆར་
ཁུངས་སུ་སོས་པ་ལྟར་འོག་མ་རྣམས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གསུམ་ཆར་དང་སོར་བར་མྱི་མཛད་ཅྱེ་ན། ལན་ནྱི། གཙུག་
ལག་གྱི་ཞྱེས་སོས་སོ། །འདྱིར་མ་བྲྱིས་སོ་ཞྱེས་འབྱུང་ཡང་འགྱུར་རྱིང་ལས་མྱི་བྲྱིའོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
ལྱེགས་སོ། །སྱེམས་བསྐྱྱེད་འདྱི་དག་ས་གང་དང་གང་དུ་ལྡན་ཞྱེ་ན། སོབ་དཔོན་གྱི་བཞྱེད་པ་ནྱི། དྱེ་ལྟར་དང་པོ་
གསུམ་ནྱི་ཞྱེས་སོགས་འགྱེལ་ཆུང་ནས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །དོན་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱོགས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་
ན་དོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཡོད་དྱེ། རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཀུན་རྫོབ་བང་ཆུབ་ཀྱི་
སྱེམས་ནྱི་མྱེད་དྱེ། སོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དང་འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་
མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བསབ་བ་ལ་སོབ་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱེ་ནྱི་ས་རྣམས་
ལ། །མོས་དང་ལྷག་བསམ་དག་པ་དང་། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་གཞན་དུ་འདོད། །དྱེ་བཞྱིན་སྒྲྱིབ་པ་སྤངས་པ་
འོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཟུང་ངོ་། །དབྱེ་བ་ལ། བདུན་པ་དང་བསམ་པ་དང་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་གསུམ་ནྱི་གོ་
ཆས་བསྡུས་པའྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དོ། །སོར་བ་ནས། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་བར་ནྱི་འཇུག་པས་བསྡུས་
པའྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དོ། །མངོན་པར་ཤྱེས་པ་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་ལྡན་པའྱི་བར་ནྱི་རྱེས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །འདུན་པ་དང་ལྡན་པ་ནས། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་ལྡན་པ་ཞྱེས་ལྡན་པའྱི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ལ་སར་རོ། །ལྡན་པ་ཞྱེས་
པའྱི་དོན་ཅྱི་ཞྱེ་ན། གཞན་དོན་དུ་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བློ་གོགས་འདུན་པ་ཁད་པར་ཅན་གྱི་
གོགས་སུ་ལྡན་པའྱི་ཚེ་ན་འདུན་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །གོགས་བསམ་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་ཚེ་
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བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱེས་སོགས་དང་པོ་བཞྱི་ནྱི་སྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱྱིན་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་སར་ཏྱེ། ཐོག་མར་སྱིན་
པ་ལ་འདུན་པས་གཞྱི་བས་ནས་བསམ་པ་ནྱི་སྱིན་པ་གཏོང་བའྱི་བློ་ནམ་ཡང་མྱི་འདོར་བ་གསྱེར་བཟང་པོ་ལྟ་
བུའོ། །ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་ནྱི་ཟླ་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྱེལ་བའོ། །སོར་བ་ནྱི་སྱིན་པ་གཏོང་བ་ལ་དངོས་སུ་
སོར་བས་སྱེར་སྣ་བུད་ཤྱིང་དང་འད་བ་སྱེག་པས་མྱེའྱི་དཔྱེས་བསན་ཏོ། །ལྷག་མ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བཟོད་པ་
སོགས་ལ་ཡང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་སར་རོ། །དྱེ་ལྟར་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་ཞྱེས་སོགས་ལ། སྱེམས་དང་པོ་བསྐྱྱེད་པ་
ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་གདམས་ངག་ན་པའྱི་སྣོད་བསན་ཏོ། །དུས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་དོན་དུ་གྱེར་བར་བྱེད་པ་
ཞྱེས་པས་ནྱི་དུས་བསན་ཏོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་དང་དྱེས་འཕངས་པའྱི་ཆོས་འགྲུབ་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་
ཞྱེས་པས་ནྱི་གདམས་ངག་བསན་ཏོ། །འདོམས་པ་ཞྱེས་པས་ནྱི་གདམས་ངག་གྱི་ངོ་བོ་བསན་ཏྱེ། གདམས་ངག་
གྱི་ཡུལ་བཅུ་བརོད་བར་བྱེད་པའྱི་སྒྲའོ། །འཇུག་པར་བའོ་ཞྱེས་ལུང་འབོག་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འདོམས་
པ་དང་ཞྱེས་འབྱུང་བས་སྒྲའྱི་ངོ་བོར་བཞྱེད་པ་མངོན་ནོ། །འཇུག་པའྱི་འགྱེལ་བཤད་ལས་ཀང་། ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་
ཆྱེད་དུ་ཆོས་སོན་པ་ནྱི་གདམས་ངག་གོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་འདྱིར་བསན་གྱི་གདམས་ངག་ན་པ་
ལ་ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཐོབ་དགོས་སོ་ཞྱེས་འདོད་པ་ནྱི་མྱིན་ཏྱེ། འདྱིར་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་དང་པོ་ལ་
སོགས་པ་བསྐྱྱེད་པ་ཞྱེས་འབྱུང་ལ། དྱེ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་ཀང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་
གྱེན་ཙམ་ལས་ན་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་གོང་མ་རྣམས་ལས་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པས་ཀང་ན་པར་
ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་ན་པ་ལ་ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཐོབ་དགོས་སོ་ཞྱེ་
ན། མྱིན་ཏྱེ། ཐ་མལ་པས་ཀང་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་ཡང་དངོས་སུ་ན་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་
མདོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། དྱེ་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་ཞྱི་གནས་དང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་སྤངས་པ་
ཐོབ་བའྱི་ཕྱྱིར། །གདམས་ངག་རྒྱ་ཆྱེན་རྱེད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་འབྱུང་བ་མྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མ་
ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཚུལ་བསན་པའྱི་འོག་རོལ་དུ་ཞྱིང་ཁམས་གཞན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་བགོད་ནས་
མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་ཆོས་ན་པའྱི་དབང་དུ་བས་སོ། །གཞན་རྒྱས་པར་ནྱི་རྣམ་བཤད་ཀྱི་སྱི་དོན་ལས་
རྱིག་པར་བའོ། །སྒྲུབ་པ་ལ་འདོམས་པ་ཞྱེས་པ་ལ། སྒྲུབ་པའྱི་ཁད་པར་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། ཤྱེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་
ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་
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དོན་དམ་པའྱི་བདྱེན་པ་ལས་མྱི་འདའ་བས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པར་བའོ་ཞྱེས་བསན་ཏོ། །ན་
ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །དང་པོ་ལ་འཇུག་པར་བའོ་ཞྱེས་བཤད་པའྱི་
གཞྱིའོ། །གང་ལ་ན་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་མཐར་ཕྱྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་
ལའོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདྱེན་པ་ལས་མྱི་འདའ་བས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། དོན་དམ་པའྱི་བདྱེན་པ་
ལས་མྱི་འདའ་བས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །ཀུན་རྫོབ་ནྱི་ཐ་སད་པའྱི་བློ་ལ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དོ། །དབྱེ་
བ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་དང་། ལོག་པའྱི་ཀུན་རྫོབ་གྱིས་སོ། །སྒྲ་དོན་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། རྣམ་པར་
དཔད་པའྱི་དཔུང་མྱི་བཟོད་པས་ཀུན་རྫོབ་དང་། དོན་དམ་མཐོང་བ་ལ་སྒྲྱིབ་པར་བྱེད་པས་ན་ཀུན་རྫོབ་བོ། །དོན་
དམ་བདྱེན་པ་ནྱི་རྱིགས་ཤྱེས་ཀྱི་རྱེད་པའྱི་རྱེད་དོན་ནོ། །དབྱེ་བ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། རྣམ་གངས་པ་དང་། རྣམ་གངས་
པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་དམ་མོ། །སྒྲ་དོན་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། གཞྱི་ཐ་དད་ཀྱི་བཤད་པ་དང་། གཞྱི་མཐུན་གྱིས་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དོན་དམ་ནྱི་རྱིགས་པ་སྱེ། བདྱེན་གྱིས་ལས། སླུ་བ་མྱེད་པའྱི་རྱིགས་པ་དྱེ། །དོན་དམ་ཡྱིན་པ་
ཁོ་བོ་འདོད། །ཅྱེས་པ་ལྟར་རོ། །བདྱེན་པའྱི་སྒྲ་དོན་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། དངོས་པོ་ས་བས་གནས་ཚུལ་ལ་ཡོད་པར་སྒྲོ་
འདོགས་པ་ལ་བདྱེན་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པ་དང་། མྱི་བསླུ་བ་ལ་བདྱེན་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པ་སྱེ། མདོ་ལས། བདྱེན་པ་
དམ་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཁོ་ན་སྱེ། འདྱི་ལྟ་སྱེ། མྱི་བསླུ་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །འདྱིར་གང་བཟུང་ཞྱེ་ན། མྱི་བསླུ་བ་ལ་བདྱེན་པར་སྒྲས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་གཞྱི་མཐུན་གྱི་བཤད་
པ་ནྱི། དོན་ཡང་དྱེ་ཡྱིན་ལ་དམ་པ་ཡང་ཡྱིན་པས་དོན་དམ་པའྱི་བདྱེན་པའོ། །དྱེ་ནྱི་ཚིག་གསལ་ལས་བཤད་
དོ། །བདྱེན་གྱིས་ལས། རྱིགས་པས་བརགས་ན་འགའ་མྱི་རྱེད། །མ་རྱེད་པ་དྱེ་དོན་དམ་སྱེ། །ཡྱེ་ནས་གནས་
པའྱི་ཆོས་ྱིད་དོ། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རོ། །མཚན་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། བདྱེན་གྱིས་ལས། ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་འདྱི་ཁོ་
ན། །ཀུན་རྫོབ་གཞན་ནྱི་ཅྱིག་ཤོས་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱི་གྱིས་ཆུ་ཟླའྱི་དཔྱེའྱི་སོ་ནས་སོན་པ་
ལ་ཆུ་ཟླ་ལ་ཆོས་བཞྱི་སྱེ། སྣང་ཙམ་མ་འགགས་པར་ཡོད་པ་དང་། སྣང་དུས་ནས་གནས་ཚུལ་ལ་མྱེད་པ་དང་། 
སྣང་སོང་ཐ་དད་དུ་མྱེད་པ་དང་། ཟླ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཤྱེས་ནས་ཟླ་བ་རང་སར་གོལ་བའོ། །དཔྱེ་དྱེ་བཞྱིན་དུ་
གཟུགས་སོགས་སྣང་ཙམ་མ་འགག་པར་ཡོད་པ་དང་། སྣང་བའྱི་དུས་ན་གནས་ཚུལ་ལ་མྱེད་པ་དང་། སྣང་སོང་
རང་བཞྱིན་ཐ་དད་མྱེད་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་གནས་ཚུལ་ཤྱེས་ནས་གནས་ཚུལ་མ་གྲུབ་པར་རོགས་
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པའོ། །འདྱི་ནྱི་མདོ་ལས། གཟུགས་སོང་པའོ། །སོང་པ་ྱིད་གཟུགས་སོ། །གཟུགས་ལས་ཀང་སོང་པ་ྱིད་
གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོང་པ་ྱིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །བདྱེན་པ་བཞྱི་ལ་
འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་བསན་པ་ལ། བདྱེན་པ་བཞྱི་ནྱི། སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་དང་། འགོག་པ་དང་། 
ལམ་གྱི་བདྱེན་པའོ། །གངས་ངྱེས་ནྱི་མཁས་པ་འཇུག་པའྱི་སོ་ལས་གྱིས་གསུངས་ཏྱེ། དགོས་པའྱི་གངས་ངྱེས་
དང་། དངོས་པོའ་ིམཐའ་གཅོད་པའྱི་གངས་ངྱེས་སོ། །འདྱི་ནྱི་དགོས་པའྱི་གངས་ངྱེས་ཏྱེ། ཐར་པ་དོན་གྱེར་གྱི་
བླང་དོར་ལ་བཞྱིར་ངྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། དོར་བ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་དང་བླང་བ་རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་
སུ་ངྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དངོས་པོའ་ིམཐའ་གཅོད་པའྱི་གངས་ངྱེས་ནྱི་མྱིན་ཏྱེ། འདྱིར་མ་འདུས་པའྱི་ཆོས་དུ་མ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་དང་། སོ་སོར་བརགས་མྱིན་གྱི་འགོག་པ་དང་། 
ཤྱེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་ནམ་མཁའ་སོགས་འདྱིར་མ་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངོ་བོ་ནྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། སྡུག་
བསལ་གྱི་བདྱེན་པ་གང་ཞྱེ་ན། སྱེམས་ཅན་སྐྱྱེ་བ་དང་སྐྱྱེ་བའྱི་གནས་ཀྱིས་ཀང་རྱིག་པར་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདྱེན་པ་ནྱི། ོན་མོངས་པ་དང་དྱེས་བས་པའྱི་ལས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་ཀུན་འབྱུང་ས་
བཅུ་རྒྱུན་མཐའྱི་ས་ལོགས་དང་། སྡུག་བསལ་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་དུ་ཡོད་ཅྱེས་ས་བ་ནྱི་ལོག་པར་རོག་པ་ཁོ་ན་སྱེ། 
ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་ཀུན་འབྱུང་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཇྱིག་རྱེན་ཆོས་མཆོག་གྱི་རྱེན་ལ་མཐོང་
ལམ་སྐྱྱེ་ཞྱིང་། རྱེན་དྱེ་བོར་བའྱི་འོག་ཏུ་སྡུག་བསལ་གྱི་བདྱེན་པ་ཡང་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུད་བླ་མ་ལས། 
འཕགས་པས་འཆྱི་དང་ན་བ་དང་། །རྒ་བའྱི་སྡུག་བསལ་རད་ནས་སྤངས། །ལས་དང་ོན་མོངས་དབང་གྱིས་
སྐྱྱེ། །དྱེ་ལ་དྱེ་མྱེད་ཕྱྱིར་དྱེ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སོ། །གལ་ཏྱེ་ས་དང་པོ་ཐོབ་ནས་ཀང་སྤོང་བར་བ་བའྱི་
ོན་མོངས་པ་ཡོད་པ་མྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། ོན་མོངས་པ་ནྱི་མྱེད་དྱེ། སྱེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་མྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། འཁོར་བར་སྐྱྱེ་བར་བྱེད་པའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ནུས་པ་བཅོམ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བག་ལ་ལ་གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་
ཡོད་ཀང་ོན་མོངས་མ་ཡྱིན་གྱི་ཤྱེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་
རྣམ་པར་རོག་པའོ་ཞྱེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འཇུག་འགྱེལ་ལས་ཀང་བག་ལ་ལ་གྱི་
ོན་སྒྲྱིབ་ཤྱེས་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་གྱེགས་སུ་བཤད་ཅྱིང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ོན་མོངས་ཤྱེས་བའྱི་སྱིན་གྱི་
དྲྭ་བ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་རྱེའྱི་རླུང་གྱིས་རྣམ་པར་གཏོར། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་རྒྱས་བཤད་དུ་སྒྲྱིབ་པ་གྱིས་ཀྱི་



32   རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། 

ངོས་འཛིན་ལ། དྱེ་སྒྲྱིབ་མཐའ་ཡས་ོན་མོངས་དང་། །ྱེ་བའྱི་ོན་མོངས་བག་ཆགས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །དྱེས་ན་ཤྱེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། བག་ལ་ལ་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་། བདྱེན་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ོན་མོངས་པས་བཞག་པའྱི་གནས་ངན་ལྱེན་དང་རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་བས་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་
ཞྱེས་ལོགས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་སུ་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་ཁོ་ནའོ། །གལ་ཏྱེ་བང་སྱེམས་འཕགས་པས་
གཞན་དོན་དུ་སྱིད་པར་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་པའྱི་ལུས་སྡུག་བསལ་གྱི་བདྱེན་པ་མྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 
སྡུག་བསལ་མྱིན་པ་ལ་སྡུག་བསལ་དུ་སྣང་བ་སྱེ། བསམས་བཞྱིན་དུ་སྱིད་པར་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་
བཤད་པ་ལྟར་ངྱེས་པར་བའོ། །སོ་སོ་སྐྱྱེ་བོ་དང་ན་རང་སོབ་པ་རྣམས་ནྱི་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་
སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་པར་བྱེད་ཅྱིང་། འཆྱིང་བྱེད་ཀྱི་ོན་མོངས་པས་སྱིད་པར་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་ཡྱིན་ལ། ན་རང་
དག་བཅོམ་དང་བང་སྱེམས་འཕགས་པ་ནྱི་མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་སས་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་བྱེད་ཅྱིང་། 
འཆྱི་འཕོ་བའྱི་ཚེ་ཡང་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་འཆྱི་འཕོ་ཞྱེས་བཤད་པས། ན་རང་མྱི་སོབ་པ་དང་བང་
སྱེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ོན་མོངས་པ་མྱེད་པར་ངྱེས་སོ། །ན་རང་མྱི་སོབ་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀྱི་ཀུན་
འབྱུང་ཡོད་པ་སྱིད་ཅྱེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འོ་ན་དྱེ་དག་གྱིས་སྱིད་པར་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་འགྱུར་ཏྱེ། ལས་ཀྱི་
ཀུན་འབྱུང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། རྱེན་ོན་མོངས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་སྤྱེལ་ལས། ལས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་གཅྱིག་བུ་འཁོར་མ་ཡྱིན་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གཅྱིག་
ཆར་ོན་མོངས་པ་དང་ཤྱེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྤོང་ངོ་། །གཅྱིག་ཆར་དག་བཅོམ་པ་དང་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པར་
འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་བག་ལ་ལ་གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པས་ྱེས་པ་
མྱེད་དོ། །འགོག་བདྱེན་ནྱི་སོ་སོར་རོག་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་ོན་མོངས་པའྱི་ས་བོན་བཅོམ་པའྱི་བྲལ་བའོ། །འདྱི་
ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་ཤྱེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་བྲལ་བའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་གྱིས་སུ་བསན་ཏོ། །རྒྱས་པར་
རྣམ་བཤད་ལས་རོགས་པར་བའོ། །ལམ་བདྱེན་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་མོ། །ཚོགས་སོར་
གྱིས་ནྱི་ལམ་བདྱེན་མྱིན་ཏྱེ། ལམ་བདྱེན་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པའྱི་དག་པ་དང་གསལ་བ་དང་གྱེན་པོའ་ི
དོན་གསུམ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། སྒྲྱིབ་པ་མངོན་འགྱུར་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདག་མྱེད་མངོན་སུམ་དུ་མ་
རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྒྲྱིབ་པའྱི་ས་བོན་དངོས་སུ་སྤོང་བའྱི་ནུས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། མྱི་སོབ་ལམ་ཡང་ལམ་
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བདྱེན་མྱིན་ཏྱེ། སྒྲྱིབ་པའྱི་གྱེན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ལམ་ལྔའྱི་དབྱེ་བ་བསན་པ་ཅྱི་ཞྱེ་ན། རྒྱུའྱི་མྱིང་འབྲས་བུ་ལ་ྱེ་བར་བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ྱེས་པ་
མྱེད་དྱེ། བང་ཆུབ་ཏུ་ཕྱྱིན་ཟྱིན་པ་ཡང་ལམ་དུ་འདོད་ན་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཐ་སད་དང་ཡང་འགལ་ཏྱེ། ལམ་བགོད་
ཟྱིན་པའྱི་གནས་སུ་ཕྱྱིན་ནས་ནྱི་ལམ་ལ་གནས་པར་མྱི་འདོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་མོས་བསོ་ཡྱི་རང་ལམ་བདྱེན་
མྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། མོས་བསོ་ཡྱི་རང་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་ནྱི་བདྱེན་པར་མྱི་དམྱིགས་
པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་དགྱེ་བ་ལ་བདྱེན་འཛིན་གཅོད་པའྱི་གྱེན་པོར་འདོད་དོ། །སྒྲུབ་
པའྱི་རྱེན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འདོམས་པ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོའ་ིངོ་བོ། སྐྱབས་སུ་འཇོག་
པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ནྱི་ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སྱེ། འདུས་མ་བས་པའྱི་ཡོན་
ཏན་ནྱི་ཆོས་དབྱིངས་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་སྱེ། སྐྱྱེ་འཇྱིག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བའོ། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་
ཡོན་ཏན་ནྱི་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའོ། །གཞན་གྱི་རྱེན་གྱིས་རོགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་མམ་པར་
འཇོག་པའྱི་རྣལ་འབོར་པའྱི་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་པར་བ་བའོ། །གསུམ་པོ་འདྱི་ནྱི་རང་དོན་གྱི་ཡོན་ཏན་
ནོ། །ཁད་པར་གསུམ་པོ་དྱེ་ྱིད་རང་བྱུང་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ནྱི་མཁྱེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ལ། རང་གྱིས་
ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ལྟར་གཞན་གྱིས་རོགས་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་སོན་པ་ནྱི་བརྱེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །མཁྱེན་བརྱེ་
གྱིས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་འཇོམས་པ་ནྱི་ནུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཏྱེ་གཞན་དོན་གྱི་ཡོན་
ཏན་གསུམ་མོ། །ཆོས་དཀོན་མཆོག་ནྱི་རྣམ་བང་གྱི་བདྱེན་པ་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་ཡོན་ཏན་དྲུག་ལྡན་
ནོ། །འགོག་བདྱེན་ནྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སྱེ། རོག་གྱེའྱི་བློས་མུ་བཞྱིར་བརགས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
བསམ་དུ་མྱེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ། །ལས་དང་ོན་མོངས་པ་གྱིས་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་
ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ། །རྒྱུ་ཚུལ་བཞྱིན་མྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཞྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱི་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་
ནོ། །ལམ་བདྱེན་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་གསུམ་སྱེ། ྱེ་བའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་དྱི་མས་དག་པ་དང་། ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྱེད་ཀྱི་ཤྱེས་
བ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང་། དྱེ་ཁོ་ན་ྱིད་མཐོང་བ་ལ་སྒྲྱིབ་བྱེད་ཀྱི་མུན་པའྱི་གྱེན་པོ་བྱེད་པའོ། །དགྱེ་འདུན་
དཀོན་མཆོག་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་དྲུག་སྱེ། རྱིག་པ་གསུམ་དང་། གོལ་བ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་སྱེམས་རང་
བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་རོགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་རྱིག་པ་དང་། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་སྱིང་པོ་
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ཅན་དུ་མཐོང་བ་ཇྱི་སྱེད་པ་རྱིག་པ་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་གྱིས་པོ་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་པའྱི་བློའ།ོ །གོལ་བ་ལ་གསུམ་
སྱེ། མམ་བཞག་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་ཆགས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་གོལ་བ་དང་། རྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་ཐོགས་
པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་གོལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་ྱེ་བས་དམན་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་གོལ་བའོ། །གྱིས་
པ་སྐྱབས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། གནས་སྐབས་སྐྱབས་གསུམ་དུ་གཞག་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་
སྐྱབས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་ཟག་དྲུག་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སྐྱབས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བ་
སྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐྱེག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་སུ་རྣམ་པར་རོག་སྱེ། བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་དོན་དུ་གྱེར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐྱེག་
པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་སུ་བཞག་སྱེ། འདྱི་དག་ནྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ཟབ་མོའ་ིཆོས་རོགས་
པ་དོན་དུ་གྱེར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དགྱེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་
སྐྱབས་སུ་བཞག་སྱེ། དྱེ་དག་ནྱི་དགྱེ་འདུན་གྱི་དངོས་པོ་ཐོབ་པ་དོན་དུ་གྱེར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ངྱེས་ལྱེགས་
དོན་དུ་གྱེར་བའྱི་གང་ཟག་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རང་རང་གྱི་ཐོབ་བ་སྐྱབས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་སྱེ། 
ཐྱེག་པ་གསུམ་ལ་གནས་པས་རང་རང་གྱི་ཐོབ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་ན། འཁོར་བའྱི་འཆྱིང་བ་ལས་རྣམ་པར་
གོལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དོན་དྱེ་ྱེ་བར་བཟུང་ནས་གསུམ་པོ་སྐྱབས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་
འབྲས་བུའྱི་སྐྱབས་གནས་ཞྱེས་བཤད་དོ། །མངོན་མཐོ་དོན་དུ་གྱེར་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་ནྱི་
སངས་རྒྱས་ལ་བ་བ་བྱེད་པར་མོས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་ལ་བ་བ་བྱེད་པར་མོས་པ་ལ་ཆོས་དང་། 
དགྱེ་འདུན་ལ་བ་བ་བྱེད་པར་མོས་པ་ལ་དགྱེ་འདུན་སྐྱབས་སུ་བཞག་གོ །གལ་ཏྱེ་གང་ཟག་རྱེ་རྱེ་ཡང་དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ཀ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་མྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་གང་ཟག་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་
སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་དྱེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་སྱེ། འདྱི་ལ་ནྱི་རྒྱུའྱི་སྐྱབས་འགོ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །འདྱིར་རྱེན་འབྲྱེལ་
ཟབ་མོའ་ིརོགས་པ་ལ་ཆོས་དང་། གང་ཟག་ཟུང་བཞྱི་ལ་དགྱེ་འདུན་དུ་བས་ནས་སྐྱབས་སུ་བཞག་པ་ནྱི་གནས་
སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྱེ་ལས་མཐར་ཐུག་གྱི་སྐྱབས་གནས་ནྱི་སངས་
རྒྱས་ཁོ་ན་སྱེ། ཇྱི་ལྟར་ཞྱེ་ན། ཆོས་ལ་ལུང་དང་རོགས་པ་གྱིས་ལས། ལུང་ནྱི་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ན་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་ཟྱིན་པའྱི་གཟྱིངས་ལྟར་དགོས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ཙམ་མོ། །གནས་
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སྐབས་གསུམ་དུ་བཞག་པ་ལ། རོགས་པའྱི་ཆོས་ལ་ལམ་བདྱེན་ནྱི་གཏན་དུ་བའམ་བརན་པའྱི་སྐྱབས་མྱིན་ཏྱེ་
བསླུ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ཏྱེ། འདུས་བས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ར་བ་ཤྱེས་རབ་ལས། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་བསླུ་
བའྱི་ཆོས། །དྱེས་ན་དྱེ་དག་རྫུན་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཡང་བསླུ་བའྱི་ཆོས་ཅན་
དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་གཏན་དུ་བའམ་བརན་པའྱི་སྐྱབས་མྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་ནྱི་
རྱེས་འགའ་བའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པས་གཏན་དུ་བའམ་བརན་པའྱི་སྐྱབས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། གནས་སྐབས་སྐྱབས་
གསུམ་དུ་བཞག་པ་དྱེ་དག་ལས་འགོག་པའྱི་བདྱེན་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་མྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱྱེ་བ་ཡྱིན་གྱི་
མཐར་ཐུག་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་གནས་སྐབས་སྐྱབས་གསུམ་དུ་བཞག་པ་ལས་ཕྱྱེ་
བའྱི་ཆོས་ལ་འགོག་ལམ་གྱིས་ལས་འགོག་པ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལྷག་མ་མྱེད་པའྱི་མང་འདས་བཟུང་སྱེ། གནས་
སྐབས་སྐྱབས་གསུམ་དུ་བཞག་པའྱི་ཆོས་དང་། དགྱེ་འདུན་མཐར་ཐུག་གྱི་སྐྱབས་མ་ཡྱིན་པར་འཆད་པའྱི་
སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ངོར་ན་ཐོས་ཀྱི་ལྷག་མྱེད་ཀྱི་མང་འདས་དཔྱེར་བཟུང་ནས་དྱེ་མཐར་
ཐུག་གྱི་སྐྱབས་མྱིན་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། གནས་སྐབས་སྐྱབས་གསུམ་དུ་བཞག་པའྱི་དགྱེ་འདུན་ཡང་མཐར་
ཐུག་གྱི་སྐྱབས་མྱིན་ཏྱེ། སྒྲྱིབ་གྱིས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར། །གཏན་གྱི་སྐྱབས་མཆོག་
མ་ཡྱིན་ཏྱེ། །ཞྱེས་འབྱུང་བ་ལ་གཏན་དུ་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲས་དོན་གྱིས་བསན་ཏྱེ། བརན་པ་དང་། མཐར་ཐུག་
པའོ། །ལམ་ཤྱེས་གཏན་གྱི་སྐྱབས་མྱིན་པར་བསྒྲུབས་ལ། གཞན་རྣམས་ནྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་སྐྱབས་མྱིན་པ་ལ་
སར་རོ། །གཞན་གྱིས་འབད་ཀང་རོགས་པར་དཀའ་བའྱི་དོན། །བློ་གོས་ྱིན་མོར་བྱེད་པའྱི་འོད་སོང་ཅན། །ལུང་
རྱིགས་བྱེ་བའྱི་འོད་ཟྱེར་འབར་བ་ཡྱིས། །ལྱེགས་བཤད་གྱེ་སར་སྱིང་པོ་གསལ་བར་བས། །འདྱིར་དགྱེ་འདུན་
དཀོན་མཆོག་གྱི་སྐབས་སུ་ན་ཐོས་ཀྱི་དགྱེ་འདུན་ལ་བར་མ་དོར་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཤད་པ་ནྱི། འགའ་
ཞྱིག་མཛོད་འགྱེལ་ལས་འདྱི་ལྷག་མྱེད་མང་འདས་སུ་བཤད་པ་ནྱི་ལྷག་མྱེད་ལ་ྱེ་བ་ལ་དགོངས་ཀྱི་དང་པོར་
ལྷག་བཅས་མ་ཐོབ་པར་ལྷག་མྱེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །ཡང་བར་དོ་ནྱི་སྱིད་པ་ཚོལ་
བའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་མང་འདས་ཐོབ་པ་དང་སྱིད་པ་ཚོལ་བའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་འཇྱིགས་པ་སང་མདའྱི་མཐོ་
དམན་གྱི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་བས་ལྷག་མྱེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདའ་འོ་སམ་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི། དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། 
མཛོད་ལས། བགོད་པའྱི་གནས་སུ་མ་ཕྱྱིན་ཕྱྱིར། །སྱིད་པ་བར་མ་འབྱུང་བ་མྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྱིད་
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པ་བར་མ་དོ་ནྱི་སོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་བླངས་མ་ཟྱིན་པས་སྐྱྱེ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་མ་བླངས་
པ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཐོབ་པས་སྐྱྱེ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོའ་ིལྷག་མ་མྱེད་པར་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བསན་
ཏོ། །གཞན་ནྱི་རྣམ་བཤད་ལས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞྱིན་བཤད་པར་བའོ། །འགའ་ཞྱིག་འདྱིར་རྒྱུན་ཞུགས་དང་
ཕྱྱིར་འོང་དང་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པའོ་ཞྱེ་ན། འདྱིར་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་ཐ་སད་ཀྱིས་
གསུངས་པའྱི་བང་སྱེམས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་ཐལ། 
རྒྱུན་ཞུགས་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན། མདོ་ལས། ལམ་དྱེ་དག་ལ་འདྱིས་པར་བྱེད་ཀང་ཞུགས་པ་ནས་
རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་ཅྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་འདྱིར་ཕྱྱིར་འོང་དུ་
གསུངས་པའྱི་བང་སྱེམས་འཕགས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། ད་ལྟའྱི་རྱེན་བོར་བའྱི་འོག་རོལ་དྱེ་ྱིད་ནས་བརམས་ཏྱེ་
བར་མ་ཆད་དུ་འདོད་པར་སྐྱྱེ་བ་རྱིགས་མཐུན་དུ་ལྱེན་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ། ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་དུ་གསུངས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། ད་ལྟར་གྱི་རྱེན་དྱེ་བོར་བའྱི་འོག་རོལ་དྱེ་ྱིད་དུ་འདོད་པར་སྐྱྱེ་
བ་ལྱེན་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་ཀ་འདོད་པ་མྱིན་ཏྱེ། འདོད་པར་གཞན་
དོན་དུ་སྐྱྱེ་བ་ཚད་མྱེད་པ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར་རང་
སངས་རྒྱས་གསུངས་པ་ཡང་རང་སངས་རྒྱས་དངོས་ཡྱིན་ན་ཐྱེག་པ་འབྲྱིང་པོའ་ིགང་ཟག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །འདོད་ན། རང་གྱིས་བང་སྱེམས་འཕགས་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ། །འདྱིར་སྱིད་རྱེའྱི་མཐར་ཐུག་
འགོར་བཤད་པ་ཡང་གཟུགས་མྱེད་དུ་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན། ལས་དང་ོན་མོངས་པའྱི་དབང་
གྱིས་སམ་གཞན་དོན་དུ་ཡྱིན་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་བང་སྱེམས་འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ལས་དང་ོན་
མོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་། བང་སྱེམས་འཕགས་པ་ནྱི་ལས་དང་ོན་མོངས་
པའྱི་དབང་གྱིས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དྱེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ལས་དང་ོན་མོངས་དབང་གྱིས་སྐྱྱེ། །དྱེ་ལ་དྱེ་མྱེད་ཕྱྱིར་དྱེ་
མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྱྱི་མ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། བང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་མས་འགྱུར་འོང་
ཞྱེས། །གཟུགས་མྱེད་ཁམས་སུ་སྐྱྱེ་བ་དོན་དུ་གྱེར་མྱི་བྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གང་པོས་ཞུས་པ་
ལས། དྱེ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྱེད་པའྱི་ནང་དུ་སྐྱྱེས་ནས་སྐྱྱེ་བོ་སོང་ཕག་མང་པོ་དག་མགུ་བར་མྱི་འགྱུར་
ཞྱིང་། སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་ལས་ཕྱྱི་རོལ་དུ་འགྱུར་དུ་དོགས་པ་དང་གྱེན་པའྱི་གནས་སུ་སྐྱྱེས་ཏྱེ། གྱེན་པའྱི་
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གནས་སུ་སྐྱྱེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་དུ་འོང་སམ་ནས་དྱེས་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སྤོང་བར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དམྱིགས་པ་དང་ནྱི་རྣམ་པ་དང་། །ཞྱེས་སོགས་ལ། ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་རྱེན་གྱི་གང་ཟག་
གང་ལ་བརྱེན་པ། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གང་ལ་བརྱེན་པ། རྣམ་བཞག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། རང་གྱི་འབད་
པས་སྐྱྱེ་བའྱི་རྱེན་དང་། གཞན་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཐུས་བསྐྱྱེད་པའྱི་རྱེན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་གྱིང་གསུམ་གྱི་མྱི་དང་
འདོད་པའྱི་ལྷའོ། །སྒྲ་མྱི་སན་དང་ངན་སོང་པ་རྣམས་འདྱིའྱི་རྱེན་མྱིན་ཏྱེ། བདྱེན་པ་མཐོང་བ་ལ་རྣམ་སྱིན་གྱི་སྒྲྱིབ་
པ་ཤས་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྱེད་པར་སྐྱྱེས་པའྱི་སོ་སྐྱྱེ་རྣམས་ནྱི་སོམས་
འཇུག་གྱི་བདྱེ་བ་ལ་ཆགས་པས་འཁོར་བ་ལ་ཡྱིད་འབྱུང་ཆྱེན་པོ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིང་གསུམ་པོ་ཡང་མཚམས་
མྱེད་པའྱི་ལས་བས་པ་ལ་མྱི་སྐྱྱེ་སྱེ། ལས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཟ་མ་དང་མ་ནྱིང་རྣམས་ལ་ཡང་
མྱི་སྐྱྱེ་སྱེ། བདྱེན་པ་མཐོང་བ་ལ་སྒྲྱིབ་པའྱི་ོན་མོངས་ཤས་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཛོད་ལས། 
མཚམས་མྱེད་པ་ཡྱི་ལས་རྣམས་དང་། །ོན་མོངས་ཤས་ཆྱེ་ངན་འགོ་དང་། །སྒྲ་མྱི་སན་པའྱི་སྒྲྱིབ་གསུམ་
འདོད། །ཅྱེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་གཞན་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཐུས་བསྐྱྱེད་པའྱི་རྱེན་ནྱི། འདོད་པའྱི་ལྷ་མྱི་ལས་
གཞན་པའྱི་འགོ་བ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱྱེ་སྱེ། ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པའྱི་མདོར་འཕགས་པ་འཇྱིག་རྱེན་དབང་ཕྱུག་གྱིས་
ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་ཡྱི་དྭགས་མང་པོ་བདྱེན་པ་མཐོང་བ་ལ་བཀོད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལྷའྱི་བུ་རབ་
གནས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལས་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མང་པོ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱྱེས་པ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་
ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གང་ལ་བརྱེན་པ་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྱེར་བསོགས་དང་དངོས་གཞྱི་ཙམ་པོ་དང་ཁད་པར་
ཅན་དང་། བསམ་གཏན་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་དངོས་གཞྱི་དང་། བསམ་གཏན་ས་དྲུག་པ་གང་
ཡང་རུང་བ་ལ་བརྱེན་ནོ། །བསམ་གཏན་ཕྱྱི་མ་གསུམ་གྱི་ྱེར་བསོགས་ལ་མྱིན་ཏྱེ། འོག་མའྱི་དངོས་གཞྱི་མ་
ཐོབ་བར་གོང་མའྱི་ྱེར་བསོགས་མྱི་ཐོབ་ལ། འོག་མའྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་ནས་ྱེར་བསོགས་ལ་བརྱེན་པ་མྱིན་ཏྱེ། 
ལམ་སྒྲུབ་ས་བ་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་ན་སྒྲུབ་དཀའ་བ་ྱེར་བསོགས་ལ་བརྱེན་པ་ལ་དགོས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དངོས་གཞྱི་ནྱི་ལམ་ས་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་མམ་པར་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ྱེར་
བསོགས་ནྱི་ལམ་སྒྲུབ་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆྱེ་ཞྱིང་ཞྱི་གནས་ཤས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྱེར་བསོགས་ལ་བརྱེན་ནས་ལམ་སྒྲུབ་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆྱེ་ཞྱིང་ཞྱི་
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གནས་ཤས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་མ་ཐོབ་ན་དངོས་གཞྱིའྱི་ྱེར་བསོགས་ལ་
བརྱེན་དགོས་ཏྱེ། ཞྱི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་ལམ་སྒྲུབ་དགོས་པ་གང་ཞྱིག རྱེན་གཞན་མྱེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལག་པ་གཡས་པ་མྱེད་ན་གཡོན་པ་ལ་བརྱེན་དགོས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཟུགས་མྱེད་ལ་ཡང་མྱིན་ཏྱེ། 
འདྱི་བདྱེན་པ་མཐོང་བའྱི་སོར་བས་ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆྱེན་པོ་ཐོབ་དགོས་པ་ལ་གཟུགས་མྱེད་ལ་ལྷག་མཐོང་
ཤས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཛོད་ལས། བསམ་གཏན་དག་གྱི་ས་རྣམས་ས། །ས་གཞན་དག་གྱི་དཀའ་བ་
ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོག་ཏུ་འཆད་པའྱི་མཐོང་ལམ་ལ་ཡང་ལུས་གང་ལ་བརྱེན་པ་དང་། ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་གང་ལ་བརྱེན་པ་སོགས་འདྱིས་རྱིགས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ངྱེས་འབྱེད་ཡན་ལག་རྣམ་གཞག་ལ་བཞྱི་
སྱེ། མཚན་ྱིད། དབྱེ་བ། སོ་སོའ་ིདོན། བློ་རྱིགས་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་རྫོགས་རྱེས་ཀྱི་
འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའོ། །ཐོས་བསམ་གྱིས་བསྡུས་པ་མྱེད་པ་ཡང་མྱིན་ཏྱེ། ས་ཐོབ་ཀང་
ཐོས་བསམ་ལྷུར་ལྱེན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། སོམ་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སོམ་པ་ལས་བྱུང་
བའྱི་ཤྱེས་རབ་དག་གྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྱེམས་པ་དང་འཇལ་བ་དང་། ངྱེས་པར་རོག་པ་དག་ནྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོམ་བྱུང་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། ཀུན་རྫོབ་བདྱེན་པས་བསྡུས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དང་། 
དོན་དམ་བདྱེན་པས་བསྡུས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚད་མྱེད་པ་བཞྱི་བསོམ་པ་དང་། ཟད་པར་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་བསོམ་པ་དང་། མྱི་སྡུག་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསོམ་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུང་འཛིན་རང་བཞྱིན་
མྱེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་དབྱེ་བ་ནྱི། དོད་
དང་། རྱེ་མོ་དང་། བཟོད་པ་དང་། ཆོས་མཆོག་དང་བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་སོ་སོའ་ིདོན་ནྱི། དོད་ནྱི། ཚོགས་ལམ་དུ་
གཟུང་འཛིན་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དོན་སོམ་པའྱི་མཐུས་ཤྱེས་པ་ལས་རྫས་ཐ་དད་
པའྱི་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་
ལྡན་ནོ། །རྱེ་མོ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་འཕྱེལ་བའྱི་ཆྱེད་དུ་བརོན་པས་སྣང་བ་མཆྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཤྱེས་རབ་
མཚུངས་ལྡན་ནོ། །བཟོད་པ་ནྱི། གཟུགས་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་སྣང་བ་བརན་ཅྱིང་། གང་ཟག་རྫས་ཡོད་
འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་སྐྱྱེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །ཆོས་
མཆོག་ནྱི། བཏགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་སྐྱྱེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་
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རབ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །ཡང་ན་དོད་ནྱི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་
སྐྱྱེས་པའོ། །རྱེ་མོ་ནྱི། དྱེ་ྱིད་ལ་རོགས་པ་བརན་ཅྱིང་རྣམ་བང་གྱི་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་
སྐྱྱེས་པ་དང་། བཟོད་པ་ནྱི། དྱེ་ྱིད་ལ་ཡང་རོགས་པ་བརན་ཅྱིང་འཛིན་པར་གགས་པའྱི་གང་ཟག་རྫས་ཡོད་རང་
བཞྱིན་མྱེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་དང་། ཆོས་མཆོག་ནྱི། དྱེ་ྱིད་ལ་རོགས་པ་བརན་ཅྱིང་བཏགས་པ་འཛིན་པ་རང་
བཞྱིན་མྱེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་སྐྱྱེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །བཞྱི་པ་བློ་རྱིགས་དཔད་
པ་ནྱི། ཚད་མ་དང་ཚད་མྱིན་གང་དུ་བཟུང་བར་བ་ཞྱེ་ན། རོག་གྱེ་པ་ལྟར་ན་རོགས་ཟྱིན་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པའྱི་
དན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཚད་མ་མྱིན་ནོ་ཞྱེས་བཞད་ལ། དབུ་མ་པས་ནྱི་ཚད་མ་སྱེ། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་མྱི་བསླུ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་བསླུ་བ་ཙམ་གྱིས་ཚད་མར་གྲུབ་གྱི། ཡུལ་སར་མྱེད་གསར་དུ་རོགས་པ་ནྱི་མྱི་དགོས་སོ། །པྲ་མ་ན་
ཞྱེས་པ་ལ་མ་ན་ནྱི་འཇལ་བ་སྱེ་བྱིངས་སོ། །པྲ་ནྱི་ྱེར་བསྒྱུར་རོ། །དྱེ་ཡང་པྲ་ཀ་ར་ཞྱེས་པ་དང་། པྲ་ཛྙཱ་ཞྱེས་པ་
རབ་ལ་འཇུག་པ་དང་། པྲ་ཏྱིཙྪ་ཞྱེས་པ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དང་པོ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ལས། རོག་གྱེ་པས་
འདྱི་དང་པོ་ལ་འཇུག་པར་བཞྱེད་ལ། དབུ་མ་པས་རབ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པས་རབ་ཏུ་འཇལ་བས་ན་ཚད་མ་
ཞྱེས་བའོ། །རོད་ཟློག་ལས། མངོན་སུམ་ཚད་མ། རྱེས་དཔག་ཚད་མ། དཔྱེ་ྱེར་འཇལ་གྱི་ཚད་མ། ལུང་ཚད་
མ་དང་བཞྱིར་བཤད་དོ། །འདྱིར་ཚད་མ་བཞྱི་ལས་གང་བཟུང་ཞྱེ་ན། རྱེས་དཔག་སྱེ། རགས་ལ་བརྱེན་ནས་རང་
བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཛིན་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱེས་དཔག་ལ་རྒྱུ་མཚན་
མྱེད་པར་འདོད་པ་ནྱི་རོག་གྱེ་པའྱི་འདོད་པའོ། །གལ་ཏྱེ་སོར་ལམ་མམ་གཞག་སྒྲ་དོན་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ཡྱིན་
པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཆོས་ྱིད་དོན་སྱི་འཛིན་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་
པར་ཐལ་ལོ་ཞྱེ་ན། སྒྲ་དོན་འདྱེས་རུང་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ལ་ཡང་གསལ་སྣང་ཡོད་དྱེ། བསྐྱྱེད་རྱིམ་གོམས་པས་
གསལ་སྣང་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གོམས་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཡུལ་གསལ་བར་དན་མྱི་དན་གྱི་བྱེ་བྲག་
ཀང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྣམ་འགྱེལ་ལས། གོམས་ལས་འདོད་ཆགས་སོགས་གསལ་བར། །མཐོང་ཕྱྱིར་ཞྱེས་
གསུངས་པའོ། །གལ་ཏྱེ། རྣམ་རོག་རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་བ་ལས། །དོན་གསལ་སྣང་བ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞྱེས་འབྱུང་བ་
མྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དོན་རང་མཚན་མྱི་སྣང་བ་ལ་དགོངས་ཀྱི། རོག་པ་ལ་གསལ་སྣང་བཀག་པ་མྱིན་ནོ། །ཆོས་ཅན་
བརོད་པ་ཆད་པའྱི་དོན་བརོད་པ་ནྱི། དམྱིགས་པ་མྱི་རག་ལ་སོགས་པ། །བདྱེན་པའྱི་རྱེན་ཅན་ཞྱེས་པས་
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དམྱིགས་པ་དང་པོ་བདྱེན་པའྱི་རྱེན་ཅན་དུ་བསན་པ་ལྟར། དམྱིགས་རྣམ་ཕྱྱི་མ་རྣམས་སོན་པའྱི་གཞུང་གྱིས་ཀང་
ཆོས་ཅན་བདྱེན་བཞྱིའྱི་རྱེན་ཅན་དུ་སོན་རྱིགས་པ་ལས། བདྱེན་བཞྱིའྱི་རྱེན་ཅན་དུ་མ་བསན་པར་དམྱིགས་རྣམ་
གྱི་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པས་དམྱིགས་རྣམ་ཕྱྱི་མ་སོན་པའྱི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་བས་ཀང་བདྱེན་བཞྱིའྱི་དོན་
མྱི་རོགས་ཤྱིང་། དམྱིགས་རྣམ་བསོམ་ཡང་བདྱེན་བཞྱིའྱི་དོན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་མྱི་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། 
དམྱིགས་པ་མྱི་རག་ལ་སོགས་པ། །བདྱེན་པའྱི་རྱེན་ཅན་ཞྱེས་བ་བ་མ་གཏོགས་པར་དམྱིགས་པ་ལྷག་མ་དང་། 
རྣམ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་ཅན་བདྱེན་བཞྱི་དང་། ཆོས་དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་རྣམས་རྱེན་དང་
རྱེན་ཅན་གྱི་ཚུལ་དུ་བརོད་པས་བརོད་པར་བ་བ་ཡྱིན་ཡང་ཁད་པར་ཅན་བདྱེན་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་
དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་ཅན་བདྱེན་བཞྱི་མྱི་རོགས་པའྱི་སྐྱོན་མྱེད་དྱེ། 
ཆོས་བརོད་པས་ཆོས་ཅན་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒྲ་འདྱི་དག་ལ་ཁད་
པར་གཞན་སྤང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བརོད་པ་དང་། མྱི་སྤོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བརོད་པ་མ་གཏོགས་པར་བརོད་བའྱི་
དོན་ལ་ཁད་པར་འགའ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལན་གྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་ན་ཞྱེས་
སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། དམྱིགས་པ་དང་པོ་བདྱེན་བཞྱིའྱི་རྱེན་ཅན་དུ་བསན་པ་ལྟར་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ཀང་བདྱེན་བཞྱིའྱི་
རྱེན་ཅན་དུ་བསན་རྱིགས་པ་ལས་མ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་བདྱེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་མྱིན་ནོ་སམ་ན། དམྱིགས་པ་དང་པོའ་ི
བརོད་ཚུལ་ལས་ཐ་དད་པར་བདྱེན་བཞྱིའྱི་རྱེན་ཅན་དུ་མ་བསན་པར་དམྱིགས་རྣམ་གྱི་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་
ཀང་། དམྱིགས་རྣམ་ལྷག་མ་རྣམས་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྱེན་པར་རོགས་པ་ཁོ་ནར་གཞག་པར་བ་བ་
ཡྱིན་ཏྱེ། རྣམ་པ་མངོན་ཞྱེན་ལ་སོགས་འགོག །ཅྱེས་གསུངས་པའྱི་དོན། མངོན་པར་ཞྱེན་པ་བཀག་པ་དང་ལྡན་
པའྱི་བདྱེན་བཞྱི་དག གཟུགས་སོགས་འདུ་འགོད་བྲལ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་དྱེ་ཁོ་ནར་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པར་འགྱུར་
བའྱི་བདྱེན་བཞྱི་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་དམྱིགས་རྣམ་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ཀང་བདྱེན་བཞྱིའྱི་རྱེན་ཅན་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
དངོས་སུ་མ་བརོད་ཅྱེ་ན། ཚིག་ལྱེའུར་བས་པའྱི་བསྱེབས་པའྱི་ངོར་མཛད་ནས་མ་བརོད་དོ། །འོག་མ་དག་ལ་
ཡང་དམྱིགས་རྣམ་བདྱེན་བཞྱིར་གཏོགས་པ་དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །ལྡན་པ་རྣམ་རོག་བཤད་པ་
ལ། །གཞུང་ལུགས་རྣམས་སུ་ཡང་སྤང་བའྱི་རོག་པ་ཇྱི་སྱེད་གསུངས་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀུན་ཏུ་རོག་
པས་བསྡུས་ཏྱེ། བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་སད་པའྱི་མཐུ་ལས་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར། 
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བང་སྱེམས་ལམ་གྱི་སྤང་བའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་སྒྲ་དོན་འདྱེས་རུང་དུ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་སྱེ། མངོན་པར་ཞྱེན་པའྱི་རྣམ་
པ་ཅན་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། གཟུང་རོག་ལ་བླང་བ་དང་དོར་བའྱི་སོ་ནས་གཟུང་བའོ་ཞྱེས་གཟུང་བ་རྣམ་
པར་རོག་པ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། རྫས་འཛིན་རོག་པ་ལ་དོན་དམ་པའྱི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ྱིད་
ཀྱིས་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ལ་བཏགས་པའྱི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ྱིད་ཀྱིས་
ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་
འཛིན་པ་ཡྱིན་པས་ལུང་དང་རྱིགས་པས་འདྱི་གྱིས་ཀྱི་ཡུལ་བདག་འདྱི་འགོག་པའྱི་གནད་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་
ནྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྤང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་ྱིད་དུ་སོན་པ་ཡྱིན་པས་ོན་སྒྲྱིབ་ཏུ་འཆད་པ་
ནྱི་སྐབས་སུ་མ་བབས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་འདྱིར་བསན་གྱི་རོག་པ་དགག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་གྱི་སྒྲུབ་རོག་ནྱི་
མྱིན་ཏྱེ། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ནྱི་སོར་ལམ་གྱི་ཁད་ཆོས་སུ་མྱི་འཐད་ལ། འདྱི་ནྱི་ཁད་པར་
བྱེད་ཆོས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འོ་ན་རྣམ་པ་ཡང་མངོན་ཞྱེན་མྱེད་པའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པས་
ཁད་པར་འཕགས་ཆོས་སུ་བཤད་པས་རྣམ་པའྱི་ཁད་པར་བྱེད་ཆོས་ཟློས་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་། རོག་པ་རང་
བཞྱིན་མྱེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ན་གྱེན་པོ་མཐོང་སོམ་ལམ་གྱི་སྤང་བའྱི་གཙོ་བོ་མྱིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་དང་
འཛིན་སངས་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྱེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་སོར་ལམ་མམ་གཞག་དང་འཛིན་སངས་མྱི་མཐུན་
པར་ཞུགས་པའྱི་སོ་ནས་དངོས་སུ་གནོད་བྱེད་མྱིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས་ཀང་སྒྲུབ་
རོག་ཏུ་གསུངས་ཤྱིང་། ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་དང་འགྱེལ་ཆུང་གྱིས་ཀར་ཡང་སྒྲུབ་རོག་ཏུ་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །འགའ་ཞྱིག་རོག་པ་གསུམ་པ་གང་ཟག་རྫས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྱེན་ཅན་བདག་རང་དབང་ཅན་ལ་འཛིན་པར་རོག་
པ་སོགས་ནྱི་དགག་རོག་ཏུ་བཤད་དགོས་ཀྱི་སྒྲུབ་རོག་ཏུ་མྱི་རུང་སྱེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་དུ་ཐལ་བས་ོན་
མོངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །བདག་འཛིན་ནྱི་ཕུང་པོ་ལ་དམྱིགས་ནས་བདག་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱྱེ་
ལ། འདྱི་ནྱི་བདག་ལ་དམྱིགས་ནས་འཛིན་པ་པོར་ཞྱེན་པས་འད་བ་མྱིན་ནོ། །དྱེས་ན་འདྱི་ཡང་སྒྲུབ་རོག་ཁོ་
ནའོ། །ཁད་པར་བྱེད་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་ནྱི་ལྡན་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་གཞག་པར་བའོ། །ལྡན་ཚུལ་ནྱི་སྤང་བར་ལྡན་པ་
སྱེ། སོར་ལམ་ནྱི་རོགས་པ་བཞྱི་པོ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས། རོག་པའྱི་ས་བོན་ཡོངས་སུ་སྤོང་
བྱེད་མཐོང་སོམ་གྱི་སོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡོངས་འཛིན་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཚུལ་དང་། བདྱེན་བཞྱི་ཡང་
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དམྱིགས་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་ཁད་པར་འཕགས་ཆོས་སུ་གཞག་པར་བའོ། །ར་བར་ལྡན་ཞྱེས་སོས་པའྱི་དོན་འགྱེལ་
པས་འབྲྱེལ་པ་ཞྱེས་སོགས་སོས་པ་ནྱི་སྤང་གྱེན་དུ་འབྲྱེལ་ཏྱེ། སོམ་པའྱི་ལམ་དང་འབྲྱེལ་པ་ཡྱི། །མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་གཞན་རྣམ་པ་དགུ། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རོ། །དབྱེ་བ་ཡུལ་གཟུང་འཛིན་གྱི་དབྱེ་བས་གཟུང་རོག་དང་། འཛིན་
རོག་གྱིས་སོ། །གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོག་ནྱི་གསུམ་དུ་བཤད་དྱེ། སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཀྱི་གཟུང་འཛིན། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་
གྱི་གཟུང་འཛིན། བདག་དང་བདག་གྱི་བའྱི་གཟུང་འཛིན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་གཟུང་བ་དང་། 
མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་འཛིན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡུལ་གཟུང་བ་ཡྱིན་ལ། ཡུལ་ཅན་གྱི་བློ་ནྱི་འཛིན་
པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ལོངས་སོད་ཡུལ་ཅན་གྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་ལ། ལོངས་སོད་ཀྱི་བདག་ནྱི་འཛིན་པའོ། །འདྱིར་
འཛིན་རོག་གྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པའྱི་འཛིན་པ་ནྱི་གང་ཟག་ཏུ་གཟུང་བར་བའོ་ཞྱེས་བཤད་ཀང་། འཛིན་པ་ལ་
རྣམ་པ་གྱིས་ཏྱེ། གང་ཟག་ལ་བརོད་པ་དང་། ཆོས་ལ་བརོད་པའོ། །གང་ཟག་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྱེ། སོ་སོ་
སྐྱྱེ་བོས་ཕུང་པོ་ལ་རྱིལ་པོའ་ིབདག་ཏུ་གཟུང་བ་དང་། འཕགས་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་པའོ། །ཆོས་ཀྱི་
འཛིན་པ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། སྱེམས་དང་སྱེམས་ལས་བྱུང་བའོ། །བཤད་མ་ཐག་པའྱི་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀྱི་དབྱེ་
བས་གྱིས་སུ་བསན་པ་ལས། གཟུང་བ་ལས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་རྱེན་ཅན་དང་གྱེན་པོའ་ིརྱེན་ཅན་
གྱིས་སུ་བསན་ཏྱེ། གྱེན་པོ་རྣམ་བང་ལ་ཡང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དང་ན་ཐོས་ཀྱི་རྣམ་བང་གྱིས་ཡོད་
པས་འཇུག་པ་གཟུང་རོག་དང་ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་གྱིས་སོ། །འཛིན་པ་ལ་ཡང་རྫས་སུ་འཛིན་པ་དང་བཏགས་
པར་འཛིན་པ་གྱིས་སུ་ཕྱྱེ་བས་རྫས་འཛིན་རོག་པ་དང་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་གྱིས་སོ། །བཏགས་འཛིན་རོག་
པ་ལ་ཡང་སྱེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་དང་། གདགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྱེན་པ་གྱིས་སོ། །སྱེམས་ཅན་
བཏགས་དང་དྱེ་རྒྱུ་ཡྱི། །ཡུལ་ཅན་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འགའ་ཞྱིག་འཕགས་པས་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་
བཞྱི་རོག་པ་བཞྱིའྱི་ངོ་བོར་འདོད་དོ་ཞྱེས་པ་ནྱི་དགོངས་པ་མ་རོགས་པ་སྱེ། འཕགས་པས་ཀང་ར་བ་ལྟར་རོག་པ་
དང་ལྡན་པའྱི་དོན་དུ་འཆད་པར་མངོན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་བཞྱི་པོ་སྒྲ་དོན་འདྱེས་རུང་དུ་འཛིན་
པའྱི་རོག་པར་འདོད་ན། འཛིན་སངས་འགལ་བའྱི་གྱེན་པོར་གང་གྱིས་སྤོང་བར་བྱེད་ཅྱེ་ན། སྤང་བ་ནྱི་གྱིས་
ཏྱེ། འཛིན་སངས་འགལ་བའྱི་སོ་ནས་སྤང་བར་བ་བ་དང་། གོམས་པའྱི་མཐུས་ཞར་ལ་སྤང་བར་བའོ། །ངྱེས་
འབྱེད་ཆ་མཐུན་གྱི་ཞྱེན་པའྱི་ཆ་ནྱི་ཞར་ལ་སྤང་བར་བ་སྱེ། གསལ་སྣང་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པས་
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ཞྱེན་པ་འགྱིབ་པ་རྱིགས་པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱས་པར་རྣམ་བཤད་ལས་ཤྱེས་པར་བའོ། །རྣམ་པར་དག་པ་
བསྐྱྱེད་པ་ལ་གཟུང་བ་རྣམ་པར་རོག་པ་ཞྱེས་བ་བ་འདྱི་ལ། ལོ་ཙཱ་བས་རྣམ་པར་དག་པ་བསྐྱྱེད་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་
བ་སྱེ། སྡུག་བསལ་མྱེད་ན་ངྱེས་འབྱུང་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།ཤ།ཨར་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་འགོག་
བདྱེན་བསྐྱྱེད་པ་ལམ་བདྱེན་ལ་འཆད་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་ཀང་མྱི་འཐད་དྱེ། འགོག་བདྱེན་ལམ་བདྱེན་གྱི་
བསྐྱྱེད་འབྲས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། སྡུག་བསལ་རྣམ་བང་སྐྱྱེད་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ལས། དྱེར་མྱི་འཐད་པས་
སོ། །རྣམ་པར་དག་པ་བསྐྱྱེད་པ་སོགས་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བཟུང་ནས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གཟུང་རོག་གྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྱེ་ན། འཕགས་པས་རོག་པ་དང་པོ་འདྱིའྱི་ཡུལ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་དང་རྣམ་
བང་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡོད་པས་གཞྱི་ཙམ་གྱིས་རོག་པ་ཞྱེས་བཤད་ལ། སོབ་དཔོན་གྱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་
རྱེན་ཅན་གྱི་རོག་པ་ཞྱེས་བཤད་པ་ལྟར་ན། འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་སྱེམས་རྣམ་པར་དག་པ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་
མྱེད་བསྐྱྱེད་པ་དང་ཞྱེས་པ་ལ་སར་རོ། །འདྱི་གྱིས་ནྱི་འཁོར་བའྱི་ཆོས་ཀྱིས་བསྡུས་པས་འདྱི་ལ་རོག་པ་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་གཟུང་རོག་ཏུ་འཐད་དོ། །ཡོངས་འཛིན་ལ། སྱེམས་མྱི་འགོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས། །རྣམ་པ་ཀུན་
ཏུ་ཡོངས་འཛིན་ཡྱིན། །ཞྱེས་དང་། དྱེ་ཡྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་བོར་བ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་འཛིན་ཡྱིན། །ཞྱེས་
པ་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་མྱེད་སོགས་སོན་བྱེད། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་འཛིན་ཡྱིན། །ཞྱེས་སར་རོ། །སྱེམས་མྱི་
འགོང་ཞྱིང་མྱི་སག་པ་ལ་སོགས་པ་ཞྱེས་གསུངས་ན། འགོང་པ་དང་སག་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། ཨརྻ་དྱེ་བའྱི་
བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། བློན་པོ་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་ཆོས་ལ། །སག་པ་སྐྱྱེ་བ་ཇྱི་ལྟ་བར། །དྱེ་བཞྱིན་གཞན་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནྱི། །རྨད་
བྱུང་ཆོས་ལ་སག་པ་སྐྱྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དངོས་པོ་མཐའ་དག་བདག་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པར་སོན་
པར་བྱེད་པ་ཞྱེས་པ་ལ་སོན་པའྱི་དོན་ནྱི། རྒྱ་ཆྱེ་ཐྱེ་ཚོམ་སྤོང་བ་དང་། །གཟུང་འོས་དྱེ་ྱིད་གྱིས་སོན་ལ། །འདྱི་
ནྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡྱི། །སོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་དྱེ་
དག་སྐྱྱེས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཞྱེས་སོགས་ལ། རྐུན་པོ་སོར་ཕྱུང་བའྱི་བ་བ་བྱེད་པ་ལྟར་གྱེན་པོ་བར་ཆད་མྱེད་
ལམ་སྐྱྱེ་བའྱི་སྒྲུབ་པ་འབྱུང་ངོ་། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་ཞྱེས་པ་འདྱིར་ཡང་སར་རོ། །སོ་འཕར་བཅད་པ་ལྟར་མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་འགག་པ་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་དག་འབྱུང་ངོ་། །འདྱི་དུས་མམ་དུ་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲ་འབྱུང་བ་ལ་བརྱེན་
ནས་འདྱིར་བསན་གྱི་གྱེན་པོ་ཞྱེས་པ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་འགགས་པ་ཞྱེས་པ་དུས་མམ་དུ་འཆད་པ་ལྟར་
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ན། སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་བཅུ་གྱིས་ལས་མྱེད་པས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམ་པ་བཅུ་
གྱིས་སུ་འགྱུར་བས་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམ་པ་
བཅུ་གསུམ་པོ་ཞྱེས་འབྱུང་བ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དཔྱེའྱི་སྐབས་སུ་རྐུན་པོ་ཕྱུང་བ་བར་ཆད་མྱེད་ལམ་དང་། 
སོ་འཕར་བཅད་པ་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་དཔྱེར་སོར་བ་མཛོད་འགྱེལ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་
འདྱིར་དུས་མམ་དུ་ཞྱེས་པའྱི་གཞུང་འབྱུང་བ་ཇྱི་ལྟར་འཆད་ཅྱེ་ན། གྱེན་པོ་སྐྱྱེ་བ་དང་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་
འགགས་པ་དག་ཅྱེས་པའྱི་ཞར་ལ་འབྱུང་བ་སྱེ། ཚིག་ཟྱིན་ཙམ་ལ་བརྱེན་ནས་སྤང་གྱེན་སྐྱྱེ་འགག་བྱེད་པའྱི་
ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན་ཞྱེས་པའྱི་དྱི་བ་བཀོད་ན། དྱེའྱི་ལན་དུ་དུས་མམ་དུ་ཞྱེས་སར་རོ། །ཚུལ་འདྱི་རྣམ་དཔོད་
མྱིག་ལྡན་པས། །རོགས་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་གྱིས་མྱིན། །རྣམ་བཀའྱི་གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དག །མྱིག་མྱེད་དག་
ལ་ཡོད་དམ་ཅྱི། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་གོ་རྱིམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་བསན་ཏོ། །དྱེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན། བསམ་པ་ཇྱི་ལྟ་
བ་བཞྱིན་དུ་གཞུག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྡྱེམ་པོར་དགོངས་པའྱི་སོ་ནས་ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་ལ་འགོད་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ཅན་ནོ། །གཞུག་པ་ལ་ལྡྱེམ་པོར་དགོངས་པ་ནྱི། ན་ཐོས་བསན་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་དོན་དུ་གཟུགས་
སོགས་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་པར་སོན་པ་ལྟ་བུའོ། །མཚན་ྱིད་ལ་ལྡྱེམ་པོར་དགོངས་པ་ནྱི། ངོ་བོ་ྱིད་གསུམ་ལ་
དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྱེད་པར་སོན་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་
ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞྱེས་བཤད་ཀང་དབུ་མ་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་མྱི་བཟུང་ངོ་། །འོ་ན་གང་ཞྱེ་ན། 
འཇུག་པ་ལས། འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་དང་བྲལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །ཇྱི་ལྟར་ང་དང་ང་ཡྱི་ཞྱེས་གསུངས་
ལྟར། །དྱེ་བཞྱིན་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་མྱེད་མོད་ཀྱི། །ཡོད་ཅྱེས་དང་དོན་ྱིད་དུ་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་རྣམས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྱེན་པོ་ལ་ལྡྱེམ་པོར་
དགོངས་པ་ནྱི། འཁོར་འགའ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ལ་བརས་པའྱི་གྱེན་པོར་མམ་པ་ྱིད་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས། 
ང་ནྱི་འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟྱིགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །མམ་པ་ྱིད་གསུམ་ནྱི། རྒྱུ་ཚོགས་
གྱིས་རྫོགས་པར་མམ་པ་དང་། འབྲས་བུ་སྐུ་གྱིས་ཐོབ་པ་དང་། གཞན་དོན་ཕྱིན་ལས་མམ་པའོ། །བསྒྱུར་
བ་ལ་ལྡྱེམ་པོར་དགོངས་པ་ནྱི། ལམ་མྱིན་པ་ལམ་དུ་སྒྱུར་བའྱི་ལྡྱེམ་དགོངས་དང་། ངན་པ་མཆོག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་
ལྡྱེམ་དགོངས་གྱིས་པོ་ལྟ་བུ་སྱེ། ཇྱི་སྐད་དུ། ཕ་དང་མ་ནྱི་བསད་བ་ཞྱིང་། །རྒྱལ་པོ་གཙང་སྦྲ་ཅན་གྱིས་
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དང་། །ཡུལ་འཁོར་འཁོར་དང་བཅས་བཅོམ་ན། །མྱི་དྱེ་དག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། ཡྱིད་མྱི་
ཆྱེས་དང་བས་མྱི་གཟོ། །མྱི་གང་ཁྱིམ་འཇྱིག་བྱེད་པ་དང་། །གོ་སྐབས་བཅོམ་དང་སྐྱུགས་པ་ཟ། །དྱེ་ནྱི་སྐྱྱེས་བུ་
མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལས་དང་སྱེད་པ་སྤང་བ་ཞྱིང་། །སོར་བའྱི་རྣམ་ཤྱེས་
མཆོག་འཛིན་གྱིས། །སྐྱྱེ་མཆྱེད་སོད་ཡུལ་བཅས་བཅོམ་ན། །མྱི་དྱེ་དག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞྱེས་བསྒྱུར་ནས་
བཤད་དགོས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རང་གྱི་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་གཞན་གྱིས་བསན་པ་ཙམ་ལ་ཡྱིད་མྱི་ཆྱེས་ཤྱིང་བས་
པ་མྱི་གཟོ་བ་སྱེ་འདུས་མ་བས་ཀྱི་དབྱིངས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། ཁྱིམ་དང་འད་བའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྤངས་པ་དང་། 
ཡང་སྱིད་ལྱེན་པའྱི་གོ་སྐབས་བཅོམ་པ་དང་། སྐྱུགས་པ་ཟ་བ་ལྟར་འདོད་པའྱི་ཡུལ་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་མྱེད་
པར་སོད་ཅྱེས་བསྒྱུར་ནས་བཤད་པར་བ་བ་ལྟ་བུའོ། །དགོངས་པ་ཅན་བཞྱི་ནྱི་གྱེན་པོ་ལ་ལྡྱེམ་དགོངས་ཀྱི་
ཁོངས་སུ་འདུས་པས་ལྡྱེམ་དགོངས་སྱི་དང་དགོངས་པ་ཅན་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཟུང་ངོ་། །འོ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དགོངས་
ལྡྱེམ་དགོངས་ཞྱེས་གྱིས་སུ་ཐ་སད་རྣམ་པར་བཞག་ཅྱེ་ན། དགོངས་གཞྱིའྱི་ལྡོག་པ་ྱེ་བར་བཟུང་ནས་དགོངས་
པ་ཅན་དང་གདུལ་བ་དྱེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལ་དང་བའྱི་དགོངས་པའྱི་ལྡོག་པ་ྱེ་བར་བཟུང་ནས་ལྡྱེམ་དགོངས་སུ་གཞག་
གོ །རྒྱས་པར་རྣམ་བཤད་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་
ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་སོགས་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་
བྱེ་བྲག་གྱིས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་པོ་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱེན་དུ་བཞག་སྱེ། འོག་ཏུ་ཇྱི་སྐད་
བཤད་པའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རྱེན་གྱི་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་ཞྱེ་ན་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དོན་
དམ་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་རྱིགས་ཞྱེས་ཐ་སད་འདོགས་དགོས་སོ་ཞྱེས་བསན་
ཏོ། །ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་སུ་འཇོག་ཅྱེ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་རྱིགས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་ལ་
དམྱིགས་ཏྱེ་སོམ་པ་ལས་སྱེམས་ལ་རྱིམ་གྱིས་བདག་འཛིན་གྱི་དྱི་མ་དག་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ལ་
འཕགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྱིམ་གྱིས་སྐྱྱེ་བས་དྱེའྱི་སྱེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་རྱིགས་སུ་འཇོག་
ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རྱེན་དུ་བསན་ཏོ། །ཡང་ན་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱི་གཞྱིར་
གྱུར་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་ཆོས་དབྱིངས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་རྱིགས་ཞྱེས་བསན་ཏོ་
ཞྱེས་བཤད་ན་ཡང་འབོར་བས་རྣམ་གངས་གྱིས་པོ་གང་ཡང་རུང་བར་བའོ། །གཞན་ནྱི་རྣམ་བཤད་ལས་
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འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །དམྱིགས་པའྱི་བརྒལ་ལན་ནྱི། སྱེམས་ཙམ་པ་དག་དགྱེ་བ་དང་མྱི་དགྱེ་བ་དང་ལུང་མ་
བསན་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པར་འཇོག་པ་མྱི་འཐད་དྱེ། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་
པར་ཆོས་དབྱིངས་ཡོངས་གྲུབ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཁོ་ན་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་
ནམ་མཁའ་ལྟར་རོ་གཅྱིག་པས་སྒྲོ་འདོགས་རྱིགས་མྱི་འད་བ་དུ་མ་བཅད་དུ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྒྲོ་འདོགས་གཅྱིག་
ཆར་བཅད་པས་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་ཆར་དག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་དམྱིགས་པ་དག་པ་གོང་ནས་
གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འགོར་མྱེད་པའྱི་སྐྱོན་གནས་སོ། །ཡང་ན་དྱི་མ་བདྱེན་པར་ཡོད་པས་བདྱེན་འཛིན་གྱི་བློ་སྤང་
དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དྱི་མ་དག་ཏུ་ཆུག་ཀང་ཡུལ་ཅན་བདྱེན་འཛིན་གྱི་དྱི་མ་སྤང་དུ་མྱི་རུང་བས་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་
པར་དག་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་དག་པ་ཕྱོགས་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་
ན། འདྱི་ཡྱི་དམྱིགས་པ་དངོས་མྱེད་དྱེ། །ཞྱེས་འབྱུང་བས་དངོས་མྱེད་ནམ་མཁའ་ལྟར་རོ་གཅྱིག་པས་ཁད་ལ་
ཡང་སྒྲྱིབ་པ་གཅྱིག་ཆར་དུ་དག་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་མཚུངས་སོ་ཞྱེ་ན། རྱིགས་པས་བརགས་ན་བདྱེན་པའྱི་
དངོས་པོ་མྱེད་པ་ལ་འདོད་དགོས་ཀྱི། མྱེད་དགག་ལ་འདོད་པ་མྱིན་པས་སྐྱོན་མཚུངས་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་
མྱིན་ནོ། །བློ་གོས་ཞན་པའྱི་སྐྱྱེ་བོ་ཡྱིས། །རྱིང་དུ་བརགས་ཀང་མ་རོགས་པ། །རྣམ་དཔོད་ྱི་མའྱི་འོད་ཟྱེར་
གྱིས། །ལྱེགས་བཤད་འདབ་བརྒྱ་གསལ་བར་བས། །གོ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚམས་སར་བ་ནྱི། སྒྲུབ་པ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་
དང་པོ་གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་པ་གསུངས་པ་ནྱི་ཞྱེས་སར་རོ། །སྒྲུབ་པ་བཞྱི་པོ་གནས་སྐབས་གང་ན་ཡོད་པར་འདོད་ཅྱེ་ན། 
སྱིའྱི་སྒྲུབ་པ་བསན་པ་དྱེ་ལྟར་བྱེ་བྲག་གྱི་སྒྲུབ་པ་གནས་སྐབས་གང་ན་ཡོད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སོན་པ་ནྱི་ཞྱེས་
སར་རོ། །རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། རྱིགས་པས་མྱི་འཐད་
ཅྱིང་རྱིམ་པའྱི་སྒྲ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྱིན་པར་བྱེད་པས་ནྱི་ཞྱེས་སྡུད་པར་བྱེད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པ་ལ་སོགས་
པ་དང་ཞྱེས་པ་ནྱི་དང་པོའ།ོ །ན་ཐོས་ཀྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྤོང་བ་དང་ཞྱེས་པ་ནྱི་གྱིས་པའོ། །སྐྱྱེ་
བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་སན་པར་ས་བ་ྱིད་ལ་བཟོད་པ་དང་ཞྱེས་པ་ནྱི་གསུམ་པའོ། །འདུན་པ་བསྐྱྱེད་པ་དང་ཞྱེས་
པ་ནྱི་བཞྱི་པའོ། །ཐྱེག་པ་གཞན་དང་མ་འདྱེས་པའྱི་སྱེམས་རྱེ་གཅྱིག་པ་ནྱི་ལྔ་པའོ། །བླ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་
རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བ་ནྱི་དྲུག་པ་སྱེ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕར་
ཕྱྱིན་དུ་བཞག་ཅྱེ་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བཞྱི་ནྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་
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འབྱུང་བས། སོན་ལམ་ཤྱེར་ཕྱྱིན་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པར་ངྱེས་སོ། །གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སྱིན་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་
མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གོ་ཆ་ྱིད་ཀྱི་བྱེད་པ་དང་། ཞྱེས་པ་ནྱི་གོ་ཆ་སོན་པའྱི་གཞུང་ངོ་། །དྱེ་ལྟར་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་
དྲུག་དང་གོ་ཆའྱི་གཞུང་སོ་སོར་འབྱུང་བས་ལྱེགས་སོ། །གཞུང་ཚིག་ཕྱྱི་མ་འདྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་གོ་ཆའྱི་གཞུང་དུ་
མ་སར་ན་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་གོ་ཆ་སོན་པའྱི་གཞུང་མྱེད་པས་མྱི་འཐད་དོ། །རྒྱས་པར་ནྱི་རྣམ་བཤད་ལས་འབྱུང་བ་
བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་སོན་པ་ནྱི། བསམ་གཏན་གཟུགས་མྱེད་ཅྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ་བཞྱི་
སྱེ། རྱེན་གྱི་གང་ཟག ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ། ཐོབ་བའྱི་ངོ་བོ། ཐོབ་པའྱི་རགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒྲ་མྱི་སན་པ་དང་ངན་
སོང་གསུམ་པོ་རྣམས་འདྱིའྱི་རྱེན་དུ་མྱི་རུང་སྱེ། དྱེ་དག་སྐྱྱེ་བའྱི་གྱེགས་རྣམ་སྱིན་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཤས་ཆྱེན་པོ་དང་
ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདུ་ཤྱེས་མྱེད་པ་ཡང་འདྱིའྱི་རྱེན་མྱིན་ཏྱེ། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྱིད་
རྱེ་སྐྱྱེས་པའྱི་ལྷ་ཡང་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སོམས་འཇུག་དང་པོར་སྐྱྱེ་བའྱི་རྱེན་དུ་མྱི་རུང་སྱེ། གོང་འོག་ཏུ་
ཞྱི་རགས་སུ་བལྟ་བ་བར་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། སྱིད་རྱེ་ལ་གོང་ས་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟ་མ་དང་མ་ནྱིང་སོགས་ཀང་
ངན་སོང་གསུམ་པོ་དང་མཚུངས་སོ། །ལྷག་མ་འགོ་བ་གཞན་རྣམས་ནྱི་འདྱིའྱི་རྱེན་དུ་རུང་བར་བལྟའོ། །འདྱི་དག་
ལ་ཡང་རང་ས་དང་འོག་སའྱི་རྱེན་ཅན་གྱིས་སུ་བཤད་དྱེ། སྐྱྱེ་བའྱི་བསམ་གཏན་རང་སའྱི་རྱེན་ཅན་དང་། 
སོམས་འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྐྱྱེ་བ་ནྱི་འོག་སའྱི་རྱེན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། འོག་སའྱི་རྱེན་ལ་སོམས་
འཇུག་བསྒྲུབས་ནས་གོང་སར་སྐྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར། སྱིར་བཏང་ལ་འོག་མའྱི་སོམས་འཇུག་གོང་མའྱི་སོམས་འཇུག་གྱི་
རྱེན་ཅན་མྱིན་ཞྱེས་བཤད་དྱེ། གོང་མའྱི་རྱེན་ལ་འོག་མའྱི་སོམས་འཇུག་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་དགོས་པ་མྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏྱེ། འོག་མ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་གོང་མའྱི་སོམས་འཇུག་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྱིད་རྱེར་སྐྱྱེས་པའྱི་ན་ཐོས་
འཕགས་པས་རང་ས་ལ་སྱིད་རྱེའྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་གྱེན་པོ་མྱེད་པས་ཅྱི་ཡང་མྱེད་ཀྱི་ཟག་མྱེད་མངོན་དུ་བས་ཏྱེ་སྱིད་
རྱེ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་དུ་མཛད་དྱེ། མཛོད་ལས། སྱིད་
རྱེར་འཕགས་པས་ཅྱི་ཡང་མྱེད། །མངོན་སུམ་བས་ནས་ཟག་པ་ཟད། །ཅྱེས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སྱིད་རྱེ་ལ་རང་སའྱི་
གྱེན་པོ་མྱེད་ཅྱེ་ན། སྱིད་རྱེ་ནྱི་ཟག་བཅས་སུ་ངྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཟག་བཅས་ཀྱིས་ནྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་ས་བོན་སྤང་མྱི་
ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ལྔ་སྱེ། རྒྱུའྱི་སོབས་དང་། ལས་ཀྱི་སོབས་དང་། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་
སོབས་དང་། ཐོས་པའྱི་སོབས་དང་། མན་ངག་གྱི་སོབས་ཀྱིས་སྐྱྱེས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་མང་དུ་
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གོམས་པར་བས་པའྱི་རྒྱུས་རྱེ་ཞྱིག་མས་ན་ཡང་སར་སྐྱྱེ་བ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཁམས་གོང་མར་སྐྱྱེ་བའྱི་
ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་ྱེ་བར་གནས་པ་ལས་རྱེན་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་གྱིས་སར་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་སད་པར་
བས་པ་ལས་སྐྱྱེ་བ་སྱེ། སོད་འཇུག་ལས། སྱེམས་གསལ་གཅྱིག་བསྐྱྱེད་འབྲས་བུ་གང་། །ཚངས་ལ་སོགས་པ་
ཡྱིན་པ་ལྟར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར་བམས་པ་ལ་སོགས་པས་གོང་མར་སྐྱྱེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ས་བོན་
གསོས་པ་ཡྱིན་གྱི་དྱེ་ཁོ་ནར་སྐྱྱེ་བ་མྱིན་ཏྱེ། གོང་མར་སྐྱྱེ་བའྱི་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་མྱེད་པར་ནྱི་དྱེར་སྐྱྱེ་བའྱི་གོ་
སྐབས་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། བསྐལ་པ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་ལྟ་བུ་སྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་སྐྱྱེ་བ་དང་རྱེས་སུ་
མཐུན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གནས་པས་ལུང་ངམ་སོབ་དཔོན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་སྐྱྱེ་བའོ། །མདོ་སྱེ་པ་རྣམས་ནྱི། 
ཆོས་འཇུག་པ་ཤས་ཆྱེན་པོ་འདྱི་དག་ྱིད་སོན་གྱི་བསམ་གཏན་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དྱེ་བསྐྱྱེད་པའྱི་
ལུང་མྱེད་པར་བསམ་གཏན་སྐྱྱེ་བ་དང་མཐུན་པ་ནྱི་ཆོས་ྱིད་དྱེ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །བྱེ་བྲག་ས་བ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་
གཞན་ལས་ལུང་མ་མནོས་པར་ཚེ་རབས་ས་མའྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་བསམ་གཏན་སྐྱྱེ་བ་ནྱི་
ཆོས་ྱིད་དོ་ཞྱེས་འདོད་དོ། །གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་སོམས་འཇོག་ནྱི་རྒྱུ་ལྔ་བཤད་པ་ལས་བཞྱི་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་
ལས་སྐྱྱེའྱི། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་སྐྱྱེ་བ་ནྱི་མྱིན་ཏྱེ། བསྐལ་པ་འཇྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་གཟུགས་མྱེད་དུ་སྐྱྱེ་བ་
མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། སོམས་འཇུག་བསྐྱྱེད་པའྱི་ཐབས་སོན་པའྱི་ཆོས་མང་པོ་ཐོས་པའྱི་མཐུས་གཞན་གྱི་
མན་ངག་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ྱིད་ཀྱིས་སོམས་འཇུག་གྱི་ཐབས་ཤྱེས་ནས་བསོམ་པས་རྒྱུད་ལ་སྐྱྱེ་བའོ། །ལྔ་པ་
ནྱི། སོབ་དཔོན་གཞན་གྱིས་མན་ངག་བསན་པའྱི་མཐུ་ལས་སྐྱྱེ་བའོ། །གསུམ་པ་འཐོབ་བའྱི་ངོ་བོ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། 
སོམས་འཇུག་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་། འབྲས་བུ་སྐྱྱེས་པས་ཐོབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། ྱེར་བསོགས་དང་། 
དངོས་གཞྱིའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་སྱིའྱི་ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་བ་དང་། རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ནྱི། སོམས་འཇུག་གྱི་
དངོས་གཞྱིའྱི་དོན་དུ་སོམས་འཇུག་སྐྱྱེ་བའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱིས་
བསྡུས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་དུ་བཤད་པ་ལས་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྱེར་བསོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ལས། མཚན་ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི། 
རྒྱལ་སས་མ་ལས། མམ་པར་བཞག་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་གྱིས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ྱེས་དམྱིགས་སུ་ལྟ་
བས་རགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རྱིགས་པར་བྱེད་ལ། དྱེ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཞྱི་བའྱི་མཚན་
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ྱིད་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། དྱེ་ནྱི་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་འདྱེས་པར་རྱིགས་པར་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་པོ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་བཞྱི། རྱེན་བཞྱི། སྐྱྱེད་པའྱི་སོབས་བཞྱི་སྱེ་བཅུ་གྱིས་སོ། །དྱེ་
ལ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་པོའ་ིརྒྱུ་བཞྱི་ནྱི། ཐོག་མར་ཕྱྱི་དང་ནང་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་ཐོས་བསམ་གྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནྱི་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུའོ། །དྱེ་ྱིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་བརན་པའྱི་
རྒྱུའོ། །ཐོས་བསམ་གྱི་སོ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཇལ་བར་བྱེད་པ་ནྱི་ཤྱེས་པའྱི་རྒྱུའོ། །ངྱེས་པའྱི་ཤྱེས་པ་སྐྱྱེས་
ནས་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུའོ། །རྱེན་བཞྱི་ནྱི། རྱེན་བཞྱི་ལ་ཡུལ་སྣང་བ་ནྱི་གསལ་བའྱི་རྱེན་
ནོ། །དམྱིགས་པ་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་འཛིན་པ་ནྱི་གྱེན་པོའ་ིརྱེན་ནོ། །སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ནྱི་ཐྱེ་ཚོམ་སྱེལ་བའྱི་རྱེན་
ནོ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སྒྲུབ་པའྱི་རྱེན་ནོ། །སྐྱྱེད་པའྱི་སོབས་བཞྱི་ནྱི། 
དམྱིགས་པ་ལྱེགས་པར་སངས་པ་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་སོབས་སོ། །དགྱེ་བའྱི་ར་བ་མང་དུ་བསགས་པ་ནྱི་འགྲུབ་པའྱི་
སོབས་སོ། །གདམས་ངག་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་མ་བརྱེད་པ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་སོབས་སོ། །ཡོངས་སུ་རོགས་
པའྱི་དོན་མ་མས་ཤྱིང་འཕྱེལ་བ་ནྱི་ཁད་པར་ཅན་གྱི་སོབས་སོ། །མོས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི། 
ཐོས་བསམ་ལས་འདས་ཏྱེ་རྱེ་གཅྱིག་ཏུ་སོམ་པའྱི་རྣམ་པས་ཞྱི་རགས་ཀྱི་མཚན་མ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཞྱི་གནས་
དང་ལྷག་མཐོང་བསོམ་པའོ། །དྱེ་ལ་ཡང་དང་པོ་རྒྱུ་བཞྱི་ནྱི། ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དོན་ལ་གོམས་
པ་རོགས་པ་སྤོང་བའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངང་གྱིས་གནས་པའྱི་རྒྱུ། དམྱིགས་པ་དང་མ་བྲལ་བས་དྱེ་ལ་
འཇུག་པ་ནྱི་སྱེམས་གནས་པའྱི་རྒྱུ། སོམ་པའྱི་དུས་སུ་རོག་པ་བྱུང་བ་རྱིག་པ་ནྱི་བློ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ། མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་བསལ་བ་གྱེན་པོ་བསྐྱྱེད་པའྱི་རྒྱུ། གྱེན་པོ་འཕྱེལ་བའྱི་རྒྱུ། གདམས་ངག་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་མ་བརྱེད་
པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་རྒྱུའོ། །རྱེན་བཞྱི་ལ། རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་བསོམ་པ་གོམས་པའྱི་ཡན་ལག དམྱིགས་རྣམ་
གསལ་བ་གདམས་པ་གསལ་བའྱི་ཡན་ལག རབ་ཏུ་སོ་བ་བློ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག དུས་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་
ཡན་ལག་གྱིས་ནྱི། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་ཐུན་དང་པོར་ཆུང་བ་དང་། དམྱིགས་པ་གསལ་བ་དང་། ལན་གངས་མང་
བ་དང་། གྱེན་པོ་སྒྲྱིམ་པ་དང་། ཤྱེས་པ་གོད་པ་དང་། ཐུན་མཚམས་ཤྱེས་པ་དང་། འཇུག་ཡུལ་བརག་པ་དང་། 
རྣམ་པ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཚད་གཟུང་བ་དང་། སྐྱོན་སྱེལ་བ་དང་། རགས་དང་སར་བ་སྱེ་བཅུ་གཅྱིག་གོ །དང་པོ་ནྱི་
ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་ཐུན་ཡུན་ཐུང་བར་བསོམ་པ་སྱེ། བྱིང་རྒོད་ཀྱི་སྐྱོན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དོན་ནོ། །གསལ་བ་ནྱི་
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གདམས་ངག་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་གསལ་གདབ་པའོ། །གངས་མང་བ་ནྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ལན་མང་དུ་
གོམས་པས་བསྐྱྱེད་པའོ། །གྱེན་པོ་སྒྲྱིམ་པ་ནྱི་སྱེམས་ཕྱྱིར་འཕོ་ན་སར་ཡང་དམྱིགས་པའྱི་སྱེང་དུ་བསན་ནས་
འཇོག་ཅྱིང་། ཡང་ཕྱྱིར་འཕོས་ཀྱིས་དོགས་ན་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་ཤྱེས་པ་སྒྲྱིམ་ནས་ཡང་དང་
ཡང་དུ་བློ་ཕྱྱི་མ་དམྱིགས་པ་ལ་འཇོག་གོ །ཤྱེས་པ་གོད་པ་ནྱི་གྱེན་པོ་དྱེ་ྱིད་བསྒྲྱིམས་དག་ན་རོག་པ་འཕོས་
ནས་འགོ་བས་ཤྱེས་པ་ཅུང་ཞྱིག་གོད་དྱེ་ཆུ་བསྐྱྱིལ་བ་བཞྱིན་དུ་བཞག་གོ །ཐུན་མཚམས་ཤྱེས་པ་ནྱི་དུས་ཀྱི་
ཐུན་མཚམས། མམ་པར་གཞག་པའྱི་ཐུན་མཚམས། སྐྱོན་གྱི་ཐུན་མཚམས། བརན་པར་བྱེད་པའྱི་ཐུན་
མཚམས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་རོག་པ་འཕོ་ན་གང་བསོམ་པའྱི་དམྱིགས་པ་བསྒྱུར་ནས་སོམ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
དམྱིགས་པ་གསལ་བའྱི་འཕོ་བཅད་ལ་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་གནས་པར་བ། གསུམ་པ་ནྱི་རྒོད་ན་གསལ་བར་བསྒྱུར། 
བྱིང་ན་མྱི་རོག་པར་བསྒྱུར། བཞྱི་པ་ནྱི་མམ་གཞག་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་བརྱེད་པར་དན་པའོ། །འཇུག་ཡུལ་
བརགས་པ་ནྱི། བསོམ་སྱིང་འདོད་ན་འབད་ལ་བསོམ། མྱི་འདོད་ན་འདོད་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པར་བ། རྣམ་
པ་བསྒྱུར་བ་ནྱི། བྱིང་རྒོད་བྱུང་བའྱི་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ཏྱེ། རྒོད་ན་རྣམ་པ་སྱེམས་ཀྱི་སྱེང་དུ་བསྒྱུར་ལ་བལྟ། 
བྱིང་ན་ཡུལ་གྱི་སྱེང་དུ་རྣམ་པར་བསྒྱུར། ཚད་གཟུང་བ་ནྱི་བཞྱི་སྱེ། ལམ་གྱི་ཚད་གཟུང་བ་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ལ་
བལྟ། དམྱིགས་པའྱི་ཚད་གཟུང་བ་དན་པ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་ལ་བལྟ། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་ཚད་གཟུང་བ་ཐུན་
མཚམས་ཀྱི་དཔྱེ་ལ་བལྟ། ཁམས་ཀྱི་ནུས་པའྱི་ཚད་བདག་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ལ་བལྟ། སྐྱོན་སྱེལ་བ་ནྱི། སྐྱོན་འཛིན་
པའྱི་དུས་སུ་རོག་པ་སྤང་བ། སྱེམས་གནས་པའྱི་དུས་སུ་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་འགལ་རྱེན་སྤང་བ། སྱེམས་བྱིང་བའྱི་
དུས་སུ་དངོས་པོར་སྣང་བ་སྤང་བ། ལམ་གྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་ོན་མོངས་པ་སྤང་བ། ལས་དང་པོ་པ་ལ་བྱིང་རྒོད་
སྤང་བ། རགས་དང་སར་བ་ནྱི་འདྱིར་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཏྱེ། སྱེམས་ཟྱིན་པའྱི་རགས། སྱེམས་གནས་པའྱི་རགས། 
སྱེམས་འབོངས་པའྱི་རགས་སོ། །སོབས་བཞྱི་ལ། དོན་དུ་གྱེར་བ་འདུན་པའྱི་སོབས་རབ་ཏུ་སོ་བ་ནྱི་བརོན་
འགྲུས་ཀྱི་སོབས། བྱིང་རྒོད་སྱེལ་བ་སྱེམས་པའྱི་སོབས། ངོ་བོ་མྱི་གཡོ་བ་བརན་པའྱི་སོབས་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་
གྱིས་སྱེམས་ལ་དབང་ཐོབ་བོ། །འདྱི་ལ་ོན་མོངས་པ་མ་སྤངས་ན་ཡོན་ཏན་མྱི་སྐྱྱེ་བས་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བའྱི་
ལམ་གསུམ་སྱེ། དབྱེན་པ་ཡྱིད་བྱེད། དགའ་བ་སྡུད་པ་ཡྱིད་བྱེད། སོར་བའྱི་མཐའ་ཡྱིད་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་བཅུ་
གྱིས་ལས་རྒྱུ་བཞྱི་ནྱི། ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་གཅོད་པ་ནུས་པའྱི་རྒྱུ། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་འགལ་བར་སྐྱྱེ་
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བ་སུན་འབྱིན་པའྱི་རྒྱུ། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་ོན་མོངས་གྱི་རྒྱུ་ལ་གནོད་པ་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་རྒྱུ། དམྱིགས་
པ་ལ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པ་སྤང་བ་སྤོང་བའྱི་རྒྱུའོ། །རྱེན་ཡང་བཞྱི་སྱེ། སོར་བའྱི་དུས་སུ་བླང་བ་དང་དོར་
བ་ངོས་ཟྱིན་པ་བླང་དོར་གྱི་ཡན་ལག ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་བཞག་པ་དངོས་ཀྱི་ཡན་ལག མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་སྱེལ་བའྱི་གྱེན་པོ་ཕྱྱི་མ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱེད་པ་ཤྱེས་བཞྱིན་གྱི་ཡན་ལག སྤང་གྱེན་གྱི་དུས་དང་གནས་
སྐབས་ཀྱི་རྱིགས་པ་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་གོ །དྱེ་དག་གང་ཞྱེ་ན། སྤང་བའྱི་ཐོད་རྒལ། གྱེན་པོ་
འཕྱེལ་འགྱིབ། བར་དུ་གཅོད་པའྱི་འགལ་རྱེན། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་མཚམས་སོར། བར་དུ་གཅོད་པའྱི་འགལ་རྱེན་
ལ་མས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལམ་རགས་དང་བྲལ་བ། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཐོབ་པ་ནྱི་
བསམ་གཏན་རྒྱུན་དུ་བསོམ་ཀང་ལུས་སྱེམས་གྱིས་ཀ་ལ་ཕན་པའྱི་ལག་རྱེས་མྱེད་པའོ། །ཤྱེས་བཞྱིན་གྱི་བ་
ར་དང་མྱི་ལྡན་པས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྐྱྱེས་ཀང་ངོ་མ་ཤྱེས་པ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་རྨོངས་པ་མཚན་མར་འཛིན་པས་
ཟྱིན་པའོ། །སྤང་བ་ཐོད་རྒལ་དུ་འབྱུང་བ་ལ་གསུམ་སྱེ། ོན་མོངས་པ་སོབས་ལྡན་དུ་སྐྱྱེས་པས་དྱེའྱི་དབང་དུ་
སོང་བ་དང་། དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་ོན་མོངས་པ་དྱེའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་པའྱི་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་བ་དང་། 
རྱེས་ཀྱི་དུས་སུ་ཡུལ་གྱི་རྱེན་གྱིས་སྐྱྱེས་པའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་དབང་དུ་སོང་བའོ། །འདྱི་དག་ནྱི་བྱུང་བའྱི་
མཚམས་ངོ་ཤྱེས་པར་བས་ནས་གདམས་ངག་གྱི་གནད་ཀྱིས་སྱེལ་ལོ། །གྱེན་པོའ་ིའཕྱེལ་འགྱིབ་ཀང་གསུམ་
སྱེ། སོར་བའྱི་དུས་སུ་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་གཏན་ལ་མྱི་འབྱེབས་པ་ནྱི་ཐོས་བསམ་གྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་སྒྲོ་
འདོགས་བཅད་པས་སྱེལ་ལོ། །དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་འབྱུང་བའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་བའྱི་བྱིང་རྒོད་
ནྱི་བརོན་འགྲུས་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་འབད་རོལ་བས་པས་སྱེལ་ལོ། །རྱེས་སུ་ཡུལ་གྱི་རྱེན་གྱིས་
བྱུང་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་དན་པ་རྒྱུན་ཆགས་དང་སར་གྱི་འཕྱེན་པ་ལ་འབད་པས་སྱེལ་ལོ། །བར་དུ་གཅོད་པའྱི་
འགལ་རྱེན་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། ལམ་གྱི་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་འགལ་རྱེན་དང་། སྱེམས་གནས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་
འགལ་རྱེན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ཏྱེ། འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ལམ་སྐྱྱེར་མྱི་
སྱེར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བྱིང་བ་དང་རྒོད་པ་གྱིས་ཏྱེ། དམྱིགས་པ་ལ་སྱེམས་གནས་སུ་མྱི་སྱེར་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པོ་ཐུན་མོང་དུ་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་གསལ་བ་ལ་སོར་བས་སྱེལ་
ལོ། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་མཚམས་སོར་ནྱི། སོར་བའྱི་དུས་སུ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་གཏན་ལ་ཕབ་པས་
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མམ་གཞག་ལ་མཚམས་སོར། གཞན་དུ་རྣམ་རོག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འགྱུར་བས་ྱེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་གསལ་བ་ལ་གནས་པས་རྱེས་ཀྱི་ཤྱེས་པ་ལ་མཚམས་སར་རོ། །དྱེ་ལས་འདས་ནས་སྤང་བའྱི་ཐོད་རྒལ་
འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ལམ་རགས་དང་བྲལ་བ་ནྱི། མམ་གཞག་ལ་སྱེམས་གནས་པ་ཐོབ་ཀང་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་
རགས་མྱི་འབྱུང་བའོ། །མམ་གཞག་ཏུ་ངྱེས་པ་བརན་པོ་ཐོབ་ནས་རྱེས་ལ་རང་དང་མཐུན་པའྱི་རགས་
སྐྱྱེའོ། །ལམ་གྱི་རྱེན་གྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ལ་རྨོངས་པ་ནྱི། ལམ་སྐྱྱེ་བའྱི་ཐབས་མ་ཤྱེས་པ་སྱེ། གདམས་ངག་གྱི་དོན་
གཏན་ལ་མ་ཕྱེབས་པའོ། །ལམ་མཚན་མར་འཛིན་པས་ཟྱིན་ན་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དང་བཅས་
པའོ། །ཡང་ན་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་མཐུན་རྱེན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང་དྱེ་ཡན་ལག་ཏུ་བརྱེན་མ་ཤྱེས་པ་ནྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་
ལ་རྨོངས་པའོ། །འདྱིས་ནྱི་དབྱེན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་སོམ་ཚུལ་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་བཅས་པ་བསན་ཟྱིན། 
དགའ་བ་སྡུད་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་སོམ་ཚུལ་ལ་ཡང་རྒྱུ་བཞྱི། རྱེན་བཞྱི། སོབས་བཞྱི་ས་མ་བཞྱིན་དུ་སར་
རོ། །འདྱིས་འདོད་པའྱི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་འབྲྱིང་པོ་གསུམ་སྤང་བའོ། །དཔོད་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་ནྱི་འདོད་
པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཕལ་ཆྱེར་ཟད་པས་ན་ོན་མོངས་པ་ལུས་སམ་མ་ལུས་སམ་དུ་དཔད་པར་བྱེད་པའོ། །འདྱི་
ལ་ནྱི་སོམ་པའྱི་ཡན་ལག་མྱེད་དོ། །སོར་བའྱི་མཐའ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་ནྱི་འདོད་པའྱི་སོམ་སྤང་གྱི་ལྷག་མ་ཡོད་
པར་ཤྱེས་ནས་སར་ཡང་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསོམ་པ་སྱེ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ནྱི་སར་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིས་ནྱི་འདོད་
པའྱི་ོན་མོངས་ཆུང་ངུ་གསུམ་སྤང་ངོ་། །སོར་བའྱི་མཐའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་དངོས་གཞྱིའོ། །ཡྱིད་ལ་
བྱེད་པ་བདུན་པོ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བཞྱིར་བསྡུ་བ་དང་། ལམ་བཞྱིར་བསྡུ་བ་དང་། ཁད་པར་གྱི་ཆོས་དཔད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད། གྱེན་པོའ་ིཡྱིད་བྱེད། དྭང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད། སོ་
སོར་རོག་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་དོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ལས། མཚན་ྱིད་སོ་སོར་རྱིག་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་
དང་། མོས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི། སུན་འབྱིན་པའྱི་གྱེན་པོ་ནྱི་སོབས་དང་ལྡན་པ་
སྱེ་རྱེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་ཏུ་དབྱེན་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་སོར་བ་
མཐར་ཐུག་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི་སྤོང་བའྱི་གྱེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སྱེ་གྱེན་པོ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །དགའ་བ་སྡུད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི་དྭང་བར་གྱུར་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔོད་
པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི་སོ་སོར་རོག་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ་ཞྱེས་སོ། །ཐ་མ་ནྱི་དངོས་
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གཞྱིར་གཏོགས་པས་མ་སོས་སོ། །གྱིས་པ་ལམ་བཞྱིར་བསྡུ་བ་ནྱི། བསྡུ་བ་ལས། མཚན་ྱིད་སོ་སོར་རྱིག་པ་
དང་མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་སོར་བའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་ཏུ་དབྱེན་པ་དང་སོར་བའྱི་མཐར་
ཐུག་པ་གྱིས་ནྱི་བར་ཆད་མྱེད་པའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགའ་བ་སྡུད་པ་ནྱི་ལམ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཆར་
གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔོད་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་
པ་ལྟར་རོ། །ལམ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་དམྱིགས་པ་གང་ལ་རྣམ་པ་གང་གྱིས་འཇུག་ཅྱེ་ན། སོར་
བ་དང་བར་ཆད་མྱེད་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ས་འོག་མ་ལ་སྐྱོན་དང་གོང་མ་རྣམས་
ལ་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་ཅྱིང་། ཁད་པར་གྱི་ལམ་ཁབ་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། ཟག་མྱེད་ལ་ཡང་
དམྱིགས་པར་ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ལས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྱེར་བསོགས་ལ་ནྱི་བསམ་
གཏན་དག་པ་བ་དང་ཟག་མྱེད་གྱིས་ཡོད་ལ། བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ནས་བཟུང་སྱེ་སྱིད་རྱེའྱི་བར་གྱི་ྱེར་
བསོགས་རྣམས་ལ་ནྱི་བསམ་གཏན་དག་པ་བ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཟག་མྱེད་དང་ོན་མོངས་ཅན་གྱིས་ཀ་
མྱེད་དོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་མྱེད་དྱེ། ྱེར་བསོགས་རྣམས་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ལ་
ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟག་མྱེད་ཀང་མྱེད་དྱེ། འོག་
མའྱི་དངོས་གཞྱི་ཟག་མྱེད་མ་ཐོབ་པར་ནྱི་གོང་མའྱི་ྱེར་བསོགས་ཟག་མྱེད་མྱི་ཐོབ་ལ། འོག་མའྱི་དངོས་གཞྱི་
ཟག་མྱེད་ཐོབ་ན་ནྱི་ྱེར་བསོགས་ལ་མྱི་བརྱེན་ཏོ། །དྱེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། ལམ་ས་བ་དངོས་གཞྱི་ལ་དབང་བཞྱིན་དུ་
ལམ་དཀའ་བ་ྱེར་བསོགས་ལ་བརྱེན་པ་ལ་དགོས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། མཛོད་ལས། བསམ་གཏན་དག་གྱི་ལམ་
རྣམས་ས། །ས་གཞན་དག་གྱི་དཀའ་བ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྱེར་
བསོགས་ལ་ཡང་ཟག་མྱེད་མྱི་བརྱེན་པར་ཐལ་ལོ་ཞྱེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་ལ་སོགས་པའྱི་
ལམ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྱེར་བསོགས་ལ་བརྱེན་དགོས་ཏྱེ། འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཞྱི་གནས་
དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་པས་མམ་པར་གཞག་པའྱི་སྱེམས་ལ་བརྱེན་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
དངོས་གཞྱིའྱི་བསམ་གཏན་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔྱེར་ན་ལག་པ་གཡས་པ་མྱེད་ན་གཡོན་པ་ལ་བརྱེན་དགོས་པ་
བཞྱིན་ནོ། །དྱེས་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྱེར་བསོགས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་ཀ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་
བྱེད་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་ལོགས་པ་མྱེད་པ་ཞྱེས་བའོ། །འོག་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་ྱེར་



54   རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། 

བསོགས་ཀྱིས་བྱེད་ཀྱི་དངོས་གཞྱིས་ནྱི་མྱི་བྱེད་དྱེ། ྱེར་བསོགས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཟྱིན་པས་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དངོས་གཞྱིའྱི་ཟག་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རང་ས་དང་གོང་ས་གྱིས་ཀའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་
གྱེན་པོ་མྱི་བྱེད་དྱེ། རང་སའྱི་སྱེད་པས་བཅྱིངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གོང་ས་ལས་དམན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྱེའྱི་ཕྱྱིར་
དངོས་གཞྱིའྱི་ཟག་བཅས་རྣམས་ནྱི་མཐོང་ཆོས་ལ་བདྱེ་བར་གནས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་
ཡྱིན་ལ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའྱི་ལམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་གཞྱིའྱི་ཟག་མྱེད་ཀྱིས་ནྱི་རང་ས་དང་
གོང་སས་བསྡུས་པའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་གྱེན་པོ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའྱི་ལམ་ཡང་
ཡྱིན་ལ། མཐོང་ཆོས་ལ་བདྱེ་བར་གནས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ལམ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ྱེར་
བསོགས་རྣམས་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ལམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་མཐོང་
ཆོས་ལ་བདྱེ་བར་གནས་པའྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཡན་ལག་གྱིས་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་
བའྱི་རོལ་བ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་གྱི་སོམ་ཚུལ་གྱིས་སྱིད་རྱེའྱི་བར་
གྱི་ྱེར་བསོགས་རྣམས་ཀྱི་སོམ་ཚུལ་ཡང་རྱིག་པར་བའོ། །ཁད་པར་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་པོ་
མཚན་ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཐོས་བསམ་འདྱེས་མར་བཤད་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་རྱེན་ལ་བསོམ་པའྱི་
དབང་དུ་བས་ལ། གོང་མའྱི་རྱེན་ལ་ནྱི་ཐོས་བསམ་འདྱེས་མ་མྱེད་དོ། །གཟུགས་ན་སྱེམས་ཡང་མྱེད་པར་ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་ལ་འགོ་བས་བསམ་བྱུང་མྱེད་ལ། གཟུགས་མྱེད་ན་སྒྲ་མན་པ་མྱེད་པས་ཐོས་བྱུང་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་
གསུངས་ཀང་། བསམ་བྱུང་རྒྱུན་ཐུང་བ་ལ་དགོངས་ཀྱི་གཏན་མྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། གཟུགས་ཀྱི་རྱེན་ཅན་གྱི་
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་གསུམ་ལ་ཐོས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་སྱེམས་
པ་དང་། བསམ་བྱུང་གྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་དང་། སོམ་བྱུང་གྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་ངྱེས་པར་རོག་པ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱྱིར། གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་རྱེན་ལ་ནྱི་ཡྱིད་བྱེད་དང་པོ་སོམ་བྱུང་དུ་འདོད་པར་བའོ། །གྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་ངོ་བོ་
དང་། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་། འཐོབ་པའྱི་ཚུལ་དང་། དམྱིགས་རྣམ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། བསམ་
གཏན་གྱི་སོམས་འཇུག་དང་། གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་གོ །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། སའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་
དང་། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། སོ་སོར་ངོ་བོ་དང་། ཡན་ལག་གྱི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་
ལ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྱིའྱི་སོམས་འཇུག་ནྱི་ཚོར་བ་ཡྱིད་མྱི་བདྱེ་ལས་ངྱེས་པར་འབྱུང་བས་ཁད་
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པར་དུ་བས་པའྱི་སོམས་འཇུག་གང་ཞྱིག རོག་དཔོད་གང་རུང་གྱིས་འོག་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞྱིང་
དགའ་བདྱེ་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའོ། །ཡང་ན་གྱེན་པོའ་ིཡན་ལག་རོག་དཔོད་གང་རུང་དང་ལྡན་པའྱི་
ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག དབྱེན་པ་ལས་སྐྱྱེས་པའྱི་དགའ་བདྱེ་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་
དང་ལྡན་པ། འདྱི་ལ་དངོས་གཞྱི་ཙམ་པོ་དང་། ཁད་པར་ཅན་གྱིས་ལས། དངོས་གཞྱི་ཙམ་པོ་ནྱི་རོག་དཔོད་
གྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་གཞྱི་ཁད་པར་ཅན་ནྱི་རོག་པའྱི་ས་ལས་འདས་ནས་དཔོད་པ་ཙམ་དང་
ལྡན་པའོ། །འདྱིར་ཡན་ལག་ལྔའྱི་ནང་ནས་རོག་པ་ནྱི་ཆྱེས་རགས་པའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་འདོད་
ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་ཀང་སྤངས་ནུས་པས་ཡན་ལག་རགས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་མ་བྲལ་གྱི་བྱེ་བྲག་
གྱི་དངོས་གཞྱི་ཙམ་པོ་དང་ཁད་པར་ཅན་གྱིས་སུ་ཕྱྱེ་ལ། བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཡན་ལག་
རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བར་ཡན་ལག་གང་ཡང་སྤོང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡན་ལག་གྱི་
ཆ་ཤས་རྣམས་འགའ་ཞྱིག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་མ་བྲལ་བའྱི་རྣམ་དབྱེར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཙམ་པོ་
དང་ཁད་པར་ཅན་གྱིས་སུ་མྱེད་དོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སོམས་འཇུག་ནྱི་གྱེན་པོའ་ིཡན་
ལག་ནང་རབ་ཏུ་དང་བས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་ལས་སྐྱྱེས་པའྱི་དགའ་བདྱེ་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པའོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་དངོས་
གཞྱིའྱི་སོམས་འཇུག་ནྱི་གྱེན་པོའ་ིཡན་ལག་དན་ཤྱེས་བཞྱིན་བཏང་སོམས་ཀྱིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག དགའ་བས་དབྱེན་པའྱི་སྱེམས་བདྱེ་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་
པའོ། །བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སོམས་འཇུག་ནྱི་གྱེན་པོའ་ིཡན་ལག་དན་པ་དང་། བཏང་སོམས་
ཡང་དག་གྱིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག ཚོར་བ་བཏང་སོམས་
ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་གྱིས་ཏྱེ། དབྱེ་བ་དང་། སོ་སོའ་ི
དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སྱེ། རོག་པ་དང་། དཔོད་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། བདྱེ་
བ་དང་། སྱེམས་རྱེ་གཅྱིག་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཡན་ལག་བཞྱི་སྱེ། ནང་རབ་ཏུ་དྭང་བ་དང་། དགའ་བ་དང་། བདྱེ་
བ་དང་། སྱེམས་རྱེ་གཅྱིག་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སྱེ། དན་པ་དང་། ཤྱེས་བཞྱིན་དང་། བཏང་སོམས་
དང་། བདྱེ་བ་དང་། སྱེམས་རྱེ་གཅྱིག་པའོ། །བཞྱི་པ་ལ་ཡན་ལག་ལ་བཞྱི་སྱེ། དན་པ་དང་། བཏང་སོམས་



56   རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། 

ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ཚོར་བ་བཏང་སོམས་དང་། སྱེམས་རྱེ་གཅྱིག་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། བསམ་གཏན་དང་
པོའ་ིཡན་ལག་ལྔ་ལས། རོག་པ་ནྱི་འདོད་པ་ལ་རགས་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཞྱི་བའོ་ཞྱེས་ཐོག་མར་ཞྱི་
གནས་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །དཔོད་པ་ནྱི་དྱེའྱི་འོག་ཏུ་ོན་མོངས་པ་མང་ཉུང་དང་ཚེ་རྱིང་ཐུང་
སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཞྱིབ་མོར་དཔོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །འདྱི་གྱིས་ནྱི་གྱེན་པོའ་ིཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིམྱི་མཐུན་ཕྱོགས་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་ཡྱིད་མྱི་བདྱེ་བ་ལ་སོགས་སྤོང་བར་བྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཡན་ལག་གྱིས་པོ་དྱེ་ཐོབ་པ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྱི་ཐོབ་པས་འདོད་པ་ལ་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་ཟྱིན་པས་འདོད་པའྱི་གྱེན་པོ་བྱེད་པར་མྱི་འཐད་དོ་ཞྱེ་ན། ཐག་བསྱིང་བའྱི་གྱེན་པོ་ཙམ་ལ་
དགོངས་ཏྱེ། ཕྱྱི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་འདྱིས་རྱིག་པར་བའོ། །དགའ་བདྱེ་གྱིས་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། 
བསམ་གཏན་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དང་སྱེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའོ། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནྱི་གནས་ཀྱི་ཡན་
ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། གྱེན་པོ་དང་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་གྱིས་ཀང་འདྱི་ལ་བརྱེན་ནས་འཇུག་པའོ། །བསམ་གཏན་
གྱིས་པའྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་ལས་ནང་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ནྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བས་བསམ་གཏན་གྱི་ས་ལ་ངྱེས་པར་འབྱུང་
བ་ཡྱིད་ཆྱེས་པའྱི་དད་པ་ལ་འདོད་ལ། རྣལ་འབོར་སོད་པ་བས་ནྱི་དན་ཤྱེས་བཞྱིན་བཏང་སོམས་གསུམ་ལ་
འདོད་དོ། །འདྱི་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདགའ་བ་ནྱི་ཡྱིད་ཤྱེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མོང་
བའོ། །བདྱེ་བ་ནྱི་བྱེ་བྲག་ས་བས་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པའྱི་བདྱེ་བ་ལ་འདོད། མདོ་སྱེ་པས་དབང་ཤྱེས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་
ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མས་སུ་མོང་བ་ལ་འདོད། མདོ་ལས། བདྱེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མས་སུ་མོང་བ་ཞྱེས་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པའྱི་བདྱེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཆྱེས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པ་ཡོད་ཀང་ཡན་ལག་ཏུ་མ་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་འདོད་དོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། ཡྱིད་
ཤྱེས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མོང་བ་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིད་ཤྱེས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
དགའ་བ་ཞྱེས་བ་ལ། དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་བདྱེ་བ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །འོ་ན་
འདོད་པའྱི་ཡྱིད་ཤྱེས་འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མོང་བ་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བདྱེ་བ་ཞྱེས་མ་བརོད་ཅྱེ་ན། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་
གྱིས་མ་ཟྱིན་པས་ཕྱྱི་རོལ་དུ་རྣམ་པར་གཡྱེང་བའྱི་ཕྱྱིར་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་མྱི་ནུས་
པས་དངོས་གཞྱིའྱི་བདྱེ་བ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་ལས་ནང་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ནྱི་གྱེན་པོའ་ིཡན་
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ལག་སྱེ། བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་རོག་དཔོད་ལས་འདའ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དགའ་བདྱེ་
གྱིས་ནྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་གོ །བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདགའ་བདྱེ་དང་འདྱི་གྱིས་ཀྱི་དགའ་བདྱེ་ལ་ཁད་
པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྱེ་ན། ས་མ་ནྱི་མྱི་དགྱེ་བས་དབྱེན་པ་ལ་སྐྱྱེས་པའྱི་དགའ་བདྱེ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་
ལས་སྐྱྱེས་པའྱི་དགའ་བདྱེ་ཡྱིན་ནོ། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནྱི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་གོ །བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་ཡན་
ལག་ལྔ་ལས་དན་པ་ནྱི། དགའ་བའྱི་འདུ་ཤྱེས་མྱི་འབྱུང་བར་བ་བའྱི་དོན་དུ་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་བརྱེད་པར་དན་
པའོ། །ཤྱེས་བཞྱིན་དགའ་བའྱི་འདུ་ཤྱེས་བྱུང་མ་བྱུང་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་སོ་སོར་རོག་པར་བྱེད་པའོ། །བཏང་སོམས་
ནྱི་སྱེམས་མམ་པ་ྱིད་དུ་འཇོག་པའྱི་འདུ་བྱེད་བཏང་སོམས་སོ། །བདྱེ་བ་ནྱི་སྱེམས་བདྱེ་བ་སྱེ་ཡྱིད་ཤྱེས་
འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མོང་བའོ། །ས་མ་དང་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྱེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོ་གྱིས་ཀྱི་
སྐབས་སུ་ནྱི། དགའ་བ་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་མ་བྲལ་བས་མ་ཞྱི་བ་ཡྱིན་ལ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་ནྱི་དྱེ་
དང་བྲལ་བས་ཞྱི་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་བསྒྱུར་བའྱི་མདོ་ལས་ཀང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་བཀའ་སྩལ་པ་ན། 
འདྱིར་ཡྱིད་བདྱེ་བའྱི་དབང་པོ་མ་ལུས་པར་འགག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི
དགའ་བ་དང་འདྱིའྱི་སྱེམས་བདྱེ་གྱིས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པར་མངོན་ཏྱེ། དན་པ་དང་ཤྱེས་བཞྱིན་དང་བཏང་
སོམས་གསུམ་ནྱི་གྱེན་པོའ་ིཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་དགའ་བ་ལས་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བདྱེ་བ་ནྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་གོ །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནྱི་གནས་ཀྱི་
ཡན་ལག་གོ །བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ཡན་ལག་ལ། དན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་གྱིས་ནྱི་
གྱེན་པོའ་ིཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་བདྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་སྤོང་བར་བྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ཡན་ལག་འདྱི་གྱིས་ལ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་དུས་སུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞྱེས་མ་སོས་ལ་
འདྱིར་སོས་པ་ཅྱི་ཞྱེ་ན། བསམ་གཏན་གྱི་སྐྱོན་བརྒྱད་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐྱོན་བརྒྱད་ནྱི། བཏང་སོམས་མ་
གཏོགས་པའྱི་ཚོར་བ་སོགས་བཞྱི་དང་། རོག་དཔོད་གྱིས་དང་། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་གྱིས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་ཤྱེས་བཞྱིན་ཡན་ལག་ཏུ་མ་སོས་ཤྱེ་ན། བསམ་གཏན་གྱི་སྐྱོན་བརྒྱད་ལས་གོལ་བས་
མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་བྱུང་མ་བྱུང་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་སོ་སོར་རོག་པར་བྱེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚོར་བ་བཏང་
སོམས་ནྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་གོ །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནྱི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་གོ །བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡང་དན་
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པ་དང་ཤྱེས་བཞྱིན་སོགས་ཡོད་པ་མྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། རོག་དཔོད་ཀྱིས་མངོན་པར་དཀྲུགས་པས་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ི
ལས་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡན་ལག་ཏུ་མ་སོས་ལ། བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་ངོ་བོའ་ིལས་བྱེད་
ཀང་དགའ་བ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པའྱི་ཕྱྱིར་རང་མྱིང་གྱིས་མ་སོས་པར་ནང་རབ་ཏུ་དྭང་བ་
ཞྱེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བསན་ཏོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་ནྱི་དགའ་བ་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་བྲལ་བས་རང་
མྱིང་གྱིས་དངོས་སུ་སོས་ལ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་
ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་མྱིང་གྱིས་སོས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ལ་བྱེ་བྲག་ཅྱི་ཡོད་ཅྱེ་ན། རོག་
དཔོད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་མ་བྲལ་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་མ་རྫོགས་ཀྱི་ཁད་པར་
ཡོད་དོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྱེ་ན། དགའ་བ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ལ་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་མ་བྲལ་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཡན་ལག་རྫོགས་མ་རྫོགས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་
དོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་ལ་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྱེ་ན། བསམ་གཏན་གྱི་སྐྱོན་བརྒྱད་ལས་གོལ་མ་
གོལ་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་མ་དག་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་ན། ོན་
མོངས་པ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་དང་། དག་པ་བའྱི་བསམ་གཏན་དང་། ཟག་མྱེད་ཀྱི་བསམ་གཏན་ནོ། །ོན་
མོངས་པ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་ནྱི། རང་སའྱི་ོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་བཅྱིངས་པའྱི་མ་དག་པའྱི་སོམས་
འཇུག་གོ །དབྱེ་ན་བཞྱི་སྱེ། སྱེད་པ་ཤས་ཆྱེ་བའྱི་བསམ་གཏན་དང་། ལྟ་བ་ཤས་ཆྱེ་བའྱི་སོམས་འཇུག་དང་། ང་
རྒྱལ་ཤས་ཆྱེ་བའྱི་བསམ་གཏན་དང་། ཐྱེ་ཚོམ་ཤས་ཆྱེ་བའྱི་བསམ་གཏན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པའྱི་
བདྱེ་བའྱི་རོ་མོང་བའྱི་སྱེད་པས་བཅྱིངས་བའྱི་སོམས་འཇུག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི་སོན་གྱི་མཐའ་ལ་རོག་པ་ལ་
སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བས་དྱི་མ་ཅན་དུ་བས་པའྱི་སོམས་འཇུག་གོ །གསུམ་པ་ནྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་བོ་
སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་དྱི་མ་ཅན་དུ་བས་པའྱི་སོམས་འཇུག་གོ །བཞྱི་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་ཐར་པ་ལ་ཐྱེ་
ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཡྱིད་གྱིས་ཀྱིས་མ་དག་པར་བས་པའྱི་སོམས་འཇུག་གོ །དག་པ་བའྱི་བསམ་གཏན་ནྱི་ཚོར་བའྱི་
སོ་ནས་འོག་ས་ལས་ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སོམས་འཇུག་གོ །དབྱེ་ན་བཞྱི་སྱེ། 
མས་པ་ཆ་མཐུན། གནས་པ་ཆ་མཐུན། ཁད་པར་ཆ་མཐུན། ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། དག་པ་པ་
གང་ཞྱིག་མཇུག་ཐོག་ཏུ་ོན་མོངས་སྐྱྱེ་བ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པ། གྱིས་པ་ནྱི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་རང་སའྱི་དག་པ་
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བ་སྐྱྱེ་བ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པ། གསུམ་པ་ནྱི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་གོང་ས་སྐྱྱེ་བ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པ། བཞྱི་པ་ནྱི་
མཇུག་ཐོག་ཏུ་ཟག་མྱེད་སྐྱྱེ་བ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའོ། །ཟག་མྱེད་ཀྱི་བསམ་གཏན་ནྱི། ཡན་ལག་གྱི་སོ་ནས་
འོག་ས་ལས་འདས་པའྱི་སོམས་འཇུག་གང་ཞྱིག་བདྱེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཟག་མྱེད་ཀྱི་ཤྱེས་རབ་དང་མཚུངས་
ལྡན་དུ་འབྱུང་བའོ། །བསམ་གཏན་གྱི་སོམས་འཇུག་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་
ལ། ངོ་བོ་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་འོག་ས་ལས་འདའ་བའྱི་སྱེམས་རྱེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པའོ། །དབྱེ་བ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། སའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྱེ། ནམ་
མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དང་། རྣམ་ཤྱེས་མཐའ་ཡས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དང་། ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དང་། འདུ་
ཤྱེས་མྱེད་འདུ་ཤྱེས་མྱེད་མྱིན་གྱི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། སོར་བའྱི་དུས་སུ་ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཡྱིད་ལ་
བྱེད་པས་གཟུགས་དང་ཐོགས་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་རྣམ་པར་བཤྱིག་སྱེ། དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པའོ། །དྱེ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་ནྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་སོ། །ཐོགས་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་ནྱི་རྱིག་པ་
དང་རྭ་བ་ལ་སོགས་པ་སྒྲྱིབ་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་སོ། །རྣམ་ཤྱེས་མཐའ་ཡས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་ནྱི། སོར་བའྱི་
དུས་སུ་ནམ་མཁའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤྱེས་ལ་དམྱིགས་ནས་དྱེ་ྱིད་མཐའ་ཡས་སོ་སམ་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་ཅྱིང་། 
དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་དྱེ་ྱིད་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པའོ། །ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་ནྱི། སོར་བའྱི་དུས་སུ་ཐོགས་བཅས་སམ་ཐོགས་མྱེད་ཀྱི་
དམྱིགས་པ་ཅྱི་ཡང་མྱེད་དོ་སམ་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་ཅྱིང་། དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་དྱེ་ྱིད་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའྱི་
ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །འདུ་ཤྱེས་མྱེད་འདུ་ཤྱེས་མྱེད་མྱིན་གྱི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཀྱི་
སོམས་འཇུག་ནྱི། སོར་བའྱི་དུས་སུ་འདུ་ཤྱེས་རགས་པ་ནྱི་ནད་དང་འབྲས་དང་ཟུག་རྔུའོ། །འདུ་ཤྱེས་མྱེད་པ་ནྱི་
ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའོ། །འདུ་ཤྱེས་རགས་པ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཕ་བ་མྱེད་པའང་མྱིན་པ་ནྱི་ཞྱི་བའོ་སམ་དུ་ཡྱིད་ལ་
བྱེད་ཅྱིང་། དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་དྱེ་ྱིད་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་
བཅས་པའོ། །ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་བ་ནྱི་ས་མ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། ཁད་པར་ནྱི་སྱིད་རྱེ་ལ་ཟག་མྱེད་མྱེད་དྱེ། སྱེམས་ཀྱི་
རྒྱུ་བ་མྱི་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁད་པར་ཆ་མཐུན་ཡང་མྱེད་དྱེ། གོང་ས་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་
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གཏན་རྣམས་ཡན་ལག་གྱིས་འདའ་ཞྱིང་གཟུགས་མྱེད་རྣམས་དམྱིགས་པས་འདའ་ཞྱེ་ན། བསམ་གཏན་གྱི་
སོམས་འཇུག་རྣམས་ནྱི་ཡན་ལག་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པས་ཡན་ལག་ས་མ་ས་མ་རྣམས་སྤངས་ནས་ཕྱྱི་
མ་ཕྱྱི་མ་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡན་ལག་གྱིས་འདའ་བ་ཞྱེས་བའོ། །དམྱིགས་པས་འདའ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ས་
གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་ལྟ་བའྱི་ཕྱྱིར། གཟུགས་མྱེད་པ་རྣམས་ནྱི་ཞྱི་གནས་སུ་རོ་གཅྱིག་པས་ཡན་ལག་མྱི་འད་བ་མྱེད་
པས་ཡན་ལག་གྱི་སོ་ནས་འདའ་བ་མ་ཡྱིན་ལ། དམྱིགས་པ་ས་མ་ས་མ་རྣམས་བོར་ནས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་ལ་གནས་
པའྱི་ཕྱྱིར་དམྱིགས་པས་འདའ་བ་ཞྱེས་བའོ། །གྱིས་པ་སོམས་འཇུག་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ངོས་གཟུང་བ་ལ། 
བསམ་གཏན་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ནྱི་ཆྱེན་པོ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆུང་ངུ་རྣམ་པ་གསུམ་སྱེ། དྱེ་ལ་ཆྱེན་པོ་ནྱི་འདོད་
པ་ལ་འདུན་པ་དང་རྣམ་འཚེ་སྱེ། དྱེས་བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་ལ་གྱེགས་བྱེད་པས་སོ། །འབྲྱིང་ནྱི་རོག་དཔོད་དྱེ། 
ཐོབ་ཟྱིན་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་ལ་གྱེགས་བྱེད་པས་སོ། །ཆུང་ངུ་ནྱི་དགའ་བ་དང་བདྱེ་བ་སྱེ། སྱེམས་ལས་སུ་རུང་
བའྱི་མཆོག་ཐོབ་པ་ལ་གྱེགས་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཆྱེན་པོ་དང་བྲལ་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་
པོའ།ོ །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་འབྲྱིང་དང་བྲལ་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའོ། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཆུང་
ངུ་དང་བྲལ་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཡྱིན་པས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ནྱི་སྱེམས་ལས་སུ་རུང་བའྱི་མཆོག་
གོ །གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡང་ཐོགས་བཅས་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་དང་ཐོགས་མྱེད་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་གྱིས་
སོ། །དྱེ་ལ་ཐོགས་བཅས་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་དང་བྲལ་བ་ལས་ནྱི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཐོབ་བོ། །ཐོགས་
མྱེད་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་ལ་ཡང་ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤྱེས་དང་། ཡུལ་ཅན་རྣམ་ཤྱེས་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་གྱིས་ལས། ནམ་མཁའྱི་
འདུ་ཤྱེས་དང་བྲལ་བ་ལས་ནྱི་རྣམ་ཤྱེས་མཐའ་ཡས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཐོབ་བོ། །ཡུལ་ཅན་རྣམ་ཤྱེས་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་ལ་ཡང་
རགས་པ་དང་ཕ་བ་གྱིས་ལས། རགས་པ་དང་བྲལ་བ་ལས་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཐོབ་བོ། །ཕ་བའྱི་
འདུ་ཤྱེས་ལ་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། ཅུང་ཟད་ཕ་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའོ། །ཅུང་ཟད་ཕ་བའྱི་འདུ་ཤྱེས་དང་བྲལ་བ་ལས་ནྱི་
སྱིད་རྱེ་ཐོབ་བོ། །ཐ་མ་ནྱི་སྐྱོན་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་སྤོང་ངོ་། །གསུམ་པ་ཇྱི་ལྟར་ཐོབ་པའྱི་ཚུལ་ལ། དང་པོ་རྣལ་
འབོར་པས་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་གནོད་སྱེམས་གྱིས་སྡུག་བསལ་གྱི་ར་བར་མཐོང་ནས་འདོད་པའྱི་ྱེས་
དམྱིགས་ལ་རོག་པ་དང་དཔོད་པ་གྱིས་པོས་དྱེ་སྤོང་བ་ལ་ཞུགས་པས་དབྱེན་པ་ལས་སྐྱྱེས་པའྱི་དགའ་བདྱེ་
ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཐོབ་བོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་རོག་དཔོད་གྱིས་རྒྱུད་འཁྲུག་བྱེད་དུ་མཐོང་ནས་ནང་རབ་ཏུ་
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དྭང་བས་དྱེ་སྤང་བར་ཞུགས་པས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལས་སྐྱྱེས་པའྱི་དགའ་བདྱེ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ཐོབ་
བོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་ཡྱིད་གཡོ་བར་བྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་སྐྱོན་དུ་མཐོང་ནས་དན་ཤྱེས་བཞྱིན་
བཏང་སོམས་ཀྱིས་དྱེ་སྤོང་བ་ལ་ཞུགས་པས་དགའ་བ་མྱེད་པའྱི་བདྱེ་བ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ཐོབ་
བོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་བདྱེ་བ་ཡང་སྱེམས་ལ་འགྱུར་བ་སྐྱྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་མཐོང་ནས་
དན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཡང་དག་གྱིས་ཀྱིས་དྱེ་སྤོང་བ་ལ་ཞུགས་པས་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཅན་གྱི་བསམ་
གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེ་ནས་ཡུལ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཡང་རྒྱུད་འཁྲུག་བྱེད་དུ་རོགས་ནས་འདུ་ཤྱེས་
ལས་ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་གཟུགས་མྱེད་པའྱི་སོམས་འཇུག་སོམ་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་ཡང་དང་པོར་
གཟུགས་དང་ཐོགས་པའྱི་འདུ་ཤཤྱེས་རགས་པར་མཐོང་ནས་གྱེན་པོ་ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་དྱེ་སྤོང་བ་ལ་
ཞུགས་པས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཐོབ་བོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤྱེས་སྤོང་བའྱི་དོན་དུ་རྣམ་
ཤྱེས་མཐའ་ཡས་བསོམ་པས་དྱེ་སྤངས་པ་ན་རྣམ་ཤྱེས་མཐའ་ཡས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཐོབ་བོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་ཤྱེས་ཀྱི་
འདུ་ཤྱེས་ཀང་སྐྱོན་དུ་མཐོང་ནས་ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱི་དྱེ་སྤོང་བ་ལ་ཞུགས་པས་ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་སྐྱྱེ་
མཆྱེད་ཐོབ་བོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་ཅྱི་ཡང་མྱེད་པ་ལ་ྱེས་དམྱིགས་སུ་བལྟས་ནས་ཡོད་མྱིན་མྱེད་མྱིན་གྱི་འདུ་ཤྱེས་
ཀྱིས་དྱེ་སྤོང་བ་ལ་ཞུགས་པས་སྱིད་རྱེ་ཐོབ་བོ། །འདྱི་ལ་ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྱི་འདུ་ཤྱེས་ནྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པ་
ལས་གཞན་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དྱེའྱི་གོང་ན་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་གནས་གཞན་མྱེད་དོ། །བཞྱི་པ་དམྱིགས་རྣམ་དཔད་པ་
ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། དག་པ་པ་དང་། ཟག་མྱེད་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་རང་སའྱི་ཟག་བཅས་ཀྱིས་དངོས་
གཞྱི་ལ་དམྱིགས་འོག་མ་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཏྱེ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར། གོང་ས་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཏྱེ། ས་
རྣམས་ནྱི་སྱེད་པས་སོ་སོར་བཅད་པས་སོ། །ཟག་མྱེད་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཏྱེ། དགྱེ་བ་ྱིད་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཐལ་བར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་པ་ནྱི་མཛོད་ཀྱི་དོན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་རགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་གྱི་ཞྱིབ་མོར་དཔད་ན་གོང་
འོག་གང་ལ་ཡང་དམྱིགས་པར་གསལ་ཏྱེ། འོག་མའྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་གཙང་བདྱེ་རག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་དང་དྱེ་
ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་ལྟ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གོང་ས་ལ་ཡང་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་
འདོད་ཆགས་དང་། གོང་མ་མ་ཐོབ་ཀང་ཐོབ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་། དྱེའྱི་རྱེན་གྱི་བདག་ལ་ཡང་དམྱིགས་པའྱི་
ཕྱྱིར། བསྡུ་བ་ལས། གོང་མར་སྐྱྱེས་པ་རྣམས་ནྱི་འོག་མའྱི་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལས་འདྱིར་བདག་ྱིད་རག་པ་
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བརན་པ་དང་གཙང་བ་དང་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་རློམ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་གསུངས་ཤྱིང་། 
མངོན་པ་གོང་མ་ལས་མ་རྱིག་པ་དང་ལྟ་བ་དང་ཐྱེ་ཚོམ་གྱིས་འོག་མ་ལ་ཡང་དམྱིགས་པ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
ཟག་མྱེད་ལ་ཡང་དངོས་སུ་མྱི་དམྱིགས་ཀང་བག་ཆགས་ཀྱི་སོ་ནས་དམྱིགས་པར་བཤད་དོ། །བསམ་གཏན་
དག་པ་བ་དང་གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་གྱིས་གང་ཅྱི་ཡོད་པ་ཐམས་
ཅད་དང་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ལ། གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་སྱེམས་དགྱེ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ས་
འོག་མའྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ས་འོག་མའྱི་ཟག་བཅས་རྣམས་ནྱི་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ས་འོག་མ་ལས་འདས་པ་ཞྱེས་བཤད་དོ། །བསམ་གཏན་གྱི་དགྱེ་བ་རྣམས་ནྱི་ས་འོག་མ་ལ་
དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དམྱིགས་པ་ལས་འདའ་བ་མྱེད་པས་ཀུན་ཏུ་བལྟ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་འདྱི་ནྱི་
རང་ས་དང་གོང་སའྱི་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྱེད་དང་འོག་སའྱི་ཟག་མྱེད་ལ་ཡང་དམྱིགས་པར་བལྟའོ། །མཛོད་
ལས། སྱེད་བཅས་རང་གྱི་སྱིད་ལ་དམྱིགས། །བསམ་གཏན་དགྱེ་ཡུལ་ཡོད་རྒུ་ཡྱིན། །གཟུགས་མྱེད་དངོས་
གཞྱི་དགྱེ་རྣམས་ཀྱི། །སོད་ཡུལ་ཟག་བཅས་འོག་མ་མྱིན། །ཞྱེས་སོ། །འདྱི་མྱིན་རྣམ་བཤད་ལས་བྱུང་བ་ཇྱི་ལྟ་
བ་བཞྱིན་ནོ། །ཚད་མྱེད་པ་ལ་བཞྱི་སྱེ། རྒྱུ་དང་། ངོ་བོ་དང་། གངས་ངྱེས་དང་། འབྲས་བུའོ། །དྱེ་ལ་དང་པོ་རྒྱུའྱི་
རྱེན་ནྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ལ། བདག་པོའ་ིརྱེན་ནྱི་དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གྱེན་ནོ། །དྱེ་མ་ཐག་པའྱི་རྱེན་ནྱི་རྱིག་པ་ས་
མའོ། །དམྱིགས་པའྱི་རྱེན་ནྱི་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྱེམས་ཅན་ནོ། །གྱིས་པ་ངོ་བོ་ལ་གསུམ་སྱེ། མཚན་ྱིད་དང་། 
མཚོན་བའྱི་སྒྲ་དོན་དང་། དབྱེ་བའོ། །དྱེ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། མཐའ་ཡས་པའྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བརྱེ་
བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྱིག་པའོ། །མཚོན་བའྱི་སྒྲ་དོན་ནྱི་གསུམ་སྱེ། དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་བཞག་པ་དང་། འབྲས་
བུའྱི་སོ་ནས་བཞག་པ་དང་། ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱེམས་ཅན་ཚད་མྱེད་པ་ལ་དམྱིགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཚད་མྱེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཚོགས་གྱིས་ཚད་མྱེད་པ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པས་ཚད་མྱེད་
དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཡྱེ་ཤྱེས་ཚད་མྱེད་པའྱི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པས་ན་ཚད་མྱེད་དོ། །དབྱེ་བ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། རྣམ་
པའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། བདྱེ་བའྱི་དགོངས་པ་ཅན་
དང་། ཕན་པའྱི་དགོངས་པ་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། བམས་པ་ཚད་མྱེད་ནྱི། བསམ་གཏན་ལ་བརྱེན་
ནས་དམྱིགས་ཡུལ་སྱེམས་ཅན་བདྱེ་བ་དང་ཕད་པར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་
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མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །སྱིང་རྱེ་ནྱི། དམྱིགས་ཡུལ་སྱེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྱི་
རྣམ་པ་ཅན་དང་། དགའ་བ་ནྱི། བདྱེ་བ་དང་མྱི་བྲལ་བར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཤྱེས་རབ་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་ཕན་པའྱི་དགོངས་པ་ཅན་ནྱི། བཏང་སོམས་ཚད་མྱེད་ནྱི། ཆགས་སང་
གྱི་ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པའོ། །མདོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརྱེ་བ་ཅན། །ཕད་དང་བྲལ་བའྱི་དགོངས་པ་ཅན། །མྱི་འབྲལ་
བདྱེ་བའྱི་དགོངས་པ་ཅན། །ཕན་དགོངས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྱེ་ལ་བམས་པ་
དང་སྱིང་རྱེ་དང་དགའ་བ་ཚད་མྱེད་གསུམ་ནྱི་བདྱེ་བའྱི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྱེ། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདྱེ་བར་
བྱེད་པའྱི་དོན་སྱེམས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཏང་སོམས་ཚད་མྱེད་ནྱི་ཕན་པའྱི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྱེ། མ་འོངས་པ་
ལ་ཕན་པའྱི་རྒྱུ་ཆགས་སང་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེ་ལ། སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརྱེ་བ་ཅན། །ཞྱེས་པ་
ནྱི་མདོར་བསན་ཏོ། །དྱེ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། བདྱེ་བའྱི་དགོངས་པ་ཅན་དང་། ཕན་པའྱི་དགོངས་པ་ཅན་ནོ། །བདྱེ་བའྱི་
དགོངས་པ་ཅན་ལ་གསུམ་སྱེ། ཕད་པའྱི་དགོངས་པ་ཅན་དང་། བྲལ་བའྱི་དགོངས་པ་ཅན་དང་། མྱི་འབྲལ་བའྱི་
དགོངས་པ་ཅན་ནོ། །ཕད་པའྱི་དགོངས་པ་ཅན་ནྱི་བམས་པའོ། །བྲལ་བའྱི་དགོངས་པ་ཅན་ནྱི་སྱིང་རྱེའོ། །མྱི་
འབྲལ་བའྱི་དགོངས་པ་ཅན་ནྱི་དགའ་བ་ཚད་མྱེད་དོ། །ཕན་པའྱི་དགོངས་པ་ཅན་ནྱི་བཏང་སོམས་ཚད་མྱེད་
དོ། །གཞན་དག་གྱིས་ཕན་པ་དང་བདྱེ་བའྱི་ཁད་པར་ཡང་མ་ཕྱྱེད་དོ། །གྱིས་པ་དམྱིགས་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་
དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སྱེ། དབྱེ་བ་དང་། བྱེད་ལས་དང་། ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ལ་སྱེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་
ཚད་མྱེད་དང་། ཆོས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མྱེད། དམྱིགས་པ་མྱེད་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མྱེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། 
དམྱིགས་ཡུལ་སྱེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་བ་ལ་བདྱེ་བར་འཛིན་པའྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས། བདྱེ་བར་
འཛིན་པ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་རྱེ་རྱེས་འཇྱིག་པ་ལ་རག་པར་འཛིན་
པའྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས། རག་འཛིན་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྱི་བརྱེ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས། བདྱེན་འཛིན་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྱི་བརྱེ་
བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །གྱིས་པ་བྱེད་ལས་ནྱི། སྱེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མྱེད་ཀྱིས་གནས་སྐབས་སུ་
སྡུག་བསལ་ལས་སྐྱོབ་པ་དང་། ཆོས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མྱེད་ཀྱིས་མཐར་ཐུག་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྱོབ་པ་
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དང་། དམྱིགས་པ་མྱེད་པའྱི་ཚད་མྱེད་ཀྱིས་སྱིད་ཞྱི་མཐའ་དག་གྱི་རྒྱུད་པ་ལས་སྐྱོབ་པའྱི་བ་བ་བྱེད་དོ། །གསུམ་
པ་ས་མཚམས་ནྱི། བང་ས་ལས། དང་པོ་ནྱི་མུ་སྱེགས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་། གྱིས་པ་ན་རང་དང་ཐུན་
མོང་བ་དང་། གསུམ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །བློ་གོས་མྱི་ཟད་པའྱི་མདོ་ལས་ནྱི། སྱེམས་ཅན་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མྱེད་པ་མོས་སོད་ཀྱི་ས་དང་། ཆོས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མྱེད་པ་ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའྱི་
བར་དང་། དམྱིགས་པ་མྱེད་པ་ནྱི་དག་པ་ས་གསུམ་ན་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །གངས་ངྱེས་ནྱི། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་
གནོད་སྱེམས་དང་རྣམ་འཚེ་དང་མྱི་དགའ་བ་དང་ྱེ་རྱིང་དུ་འཛིན་པ་བཞྱིའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་གྱེན་པོ་བམས་
སོགས་ཚད་མྱེད་བཞྱིར་ངྱེས་སོ། །འབྲས་བུ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་
འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚངས་པའྱི་གནས་སུ་སྐྱྱེ་བ་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབྲས་བུ། ཚོགས་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་བདག་
པོའ་ིའབྲས་བུ། སྱེམས་ཅན་སྱིན་པར་བྱེད་པ་ནྱི་སྐྱྱེས་བུ་བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ། རག་ཏུ་དྱེ་དང་མྱི་འབྲལ་བ་རྒྱུ་
མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ། གནོད་སྱེམས་སོགས་དང་བྲལ་བ་བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་སྱེ། གྱིས་པ་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་
བུ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་དོ། །ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བཤད་པ་ལ། ཞྱི་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནྱི་
དམྱིགས་པ་ལ་སྱེམས་རྒྱུན་དུ་འཇོག་པར་བྱེད་པའོ། །སྒྲ་དོན་ནྱི་རྣམ་གཡྱེང་ཞྱི་ནས་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་ལ་རྒྱུན་
ཆགས་སུ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབྱེ་བ་ནྱི་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་དང་། མཚན་མ་མྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 
དམྱིགས་པའྱི་མཚན་མ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་བཟུང་ནས་དྱེ་ལ་རྱེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོང་
ྱིད་ལ་རྱེ་གཅྱིག་ཏུ་མམ་པར་འཇོག་པའྱི་ཞྱི་གནས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། གང་ཟག་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་
དབྱེ་བས་ལྔར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ོན་མོངས་པའྱི་ཀུན་སོང་རོག་པ་ཞྱི་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་དྱེ་དབུགས་
འབྱུང་རྔུབ་ལ་དམྱིགས་ཏྱེ་ཞྱི་གནས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུངས་ལ། ོན་མོངས་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་ནྱི་
བཞྱི་གསུངས་ཏྱེ། འདོད་ཆགས་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་མྱི་སྡུག་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་། ཞྱེ་སང་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་བམས་
སོགས་ཚད་མྱེད་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་། གཏྱི་མུག་གྱི་གྱེན་པོར་རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་བར་
འབྱུང་བ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་ཁམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་
དང་ལྔ་གསུངས་སོ། །འོག་ས་ལས་འདས་ནས་གོང་མའྱི་གོང་མ་འཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་ནྱི་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་
གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསོམ་པར་གསུངས་ཏྱེ། འདྱི་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྔ་པོ་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བ་བའྱི་དོན་དུ་བསོམ་
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པར་བ་བ་སྱེ། ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་བའོ། །སྒྲུབ་ཚུལ་ལྔ་པོ་འདྱི་ནྱི་ཞྱི་གནས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལྔ་
སྱེལ་བའྱི་དོན་དུ་གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཞྱི་གནས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་
གསུངས་སོ། །དྱེ་དག་གྱི་རྱིམ་པ་དྱེ་མམ་པར་གཞག་པ་ན་བྱིང་བར་གྱུར་པ་དྱེའྱི་ཚེ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྱི་ཡུལ་
དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་བྱིང་བ་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྐུ་གཟུགས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་
ཞྱི་གནས་བསོམ་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡུལ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ལ་སྱེམས་རྒོད་པར་གྱུར་པ་དྱེའྱི་ཚེ་མྱི་སྡུག་པ་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསོམ་པར་བའོ། །ཐུན་མོང་གྱི་ཡུལ་མྱི་སྡུག་པ་ལ་དམྱིགས་པས་ཞྱེ་སང་སྐྱྱེས་པ་
དྱེའྱི་ཚེ་བམས་སོགས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསོམ་པའོ། །ཡུལ་བར་མའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་རྨོངས་པའྱི་
ཚེ་རྱེན་འབྲྱེལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་བཟློག་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསོམ་པར་བའོ། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་
འབོར་པ་ན་ང་རྒྱལ་སྐྱྱེ་བས་དྱེའྱི་ཚེ་ཁམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསོམ་པའོ། །ོན་
མོངས་པ་དྱེ་དག་གྱིས་ཀུན་སོང་རྣམ་པར་རོག་པ་ར་རྒོད་ལྟར་འདུལ་བར་དཀའ་བ་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་ནྱི་དབུགས་
འབྱུང་རྔུབ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསོམ་པར་བྱེད་དོ། །ཞྱི་གནས་འདྱི་དག་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ངོས་
གཟུང་བ་ནྱི། དབུས་མཐའ་ལས། ལྱེ་ལོ་དང་ནྱི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརྱེད་དང་བྱིང་དང་རྒོད་པ་དང་། །འདུ་
མྱི་བྱེད་དང་འདུ་བྱེད་དྱེ། །འདྱི་དག་ྱེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྱེ་ལ་ལྱེ་ལོ་དང་
གདམས་ངག་བརྱེད་པ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་ལ་སྒྲྱིབ་པར་བྱེད་དྱེ། ལྱེ་ལོས་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་
བསོམ་པ་ལ་མྱི་འཇུག་ཅྱིང་། གདམས་ངག་བརྱེད་པས་བསོམ་བའྱི་དོན་ལ་ཡང་དག་པར་འཇོག་མྱི་ནུས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །བྱིང་རྒོད་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་ལ་སྒྲྱིབ་པར་བྱེད་དྱེ། སྱེམས་བྱིང་བས་ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་གྱི་དམྱིགས་པ་རྣམས་གསལ་བར་འཛིན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྱེམས་རྒོད་པས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་ཡུལ་
མ་ཡྱིན་པ་ལ་སྱེམས་རྣམ་པར་གཡྱེང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་ལ་
གྱེགས་བྱེད་དྱེ། བྱིང་རྒོད་བྱུང་བར་མཐོང་བ་དྱེའྱི་ཚེ་གྱེན་པོ་འདུ་མྱི་བྱེད་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཀྱི་དབང་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གསལ་བའྱི་དུས་སུ་གྱེན་པོ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ནྱི་
དགོས་པ་མྱེད་བཞྱིན་དུ་འབད་པའྱི་རོལ་བས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་གནས་པ་རྒྱུན་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་གྱི་སྐྱོན་གྱི་གཙོ་བོ་བྱིང་རྒོད་གྱིས་ཀང་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་གྱི་ནང་དུ་འདུས་སོ། །ྱེས་པ་འདྱི་དག་གྱི་གྱེན་
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པོ་ལ་སྤོང་བའྱི་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་དོ། །ལྱེ་ལོའ་ིགྱེན་པོ་དད་པ་དང་འདུན་པ་རོལ་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་སངས་བ་དང་
བཞྱིའོ། །དྱེ་ལ་དད་པས་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡྱིད་ཆྱེས་པས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསོམ་པ་ལ་འདུན་པར་
བྱེད་དོ། །འདུན་པས་ནྱི་གང་འཐོབ་པར་འདུན་པའྱི་ཡུལ་ལ་བརོན་འགྲུས་རོམ་པར་བྱེད་དོ། །བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་
ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སོམ་པ་ལ་སོར་བས་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་འདྱེན་པར་བྱེད་དོ། །ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཐོབ་
པས་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་མས་སུ་མོང་བས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསོམ་པ་ལ་ཆྱེས་སོ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་
ལྟར་ན་བཞྱི་པོ་འདྱི་ནྱི་ལྱེ་ལོའ་ིགྱེན་པོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ། །དན་ཤྱེས་བཞྱིན་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་གདམས་ངག་
བརྱེད་པའྱི་གྱེན་པོ་བྱེད་དྱེ། དན་པས་དམྱིགས་པ་མ་བརྱེད་པས་སྱེམས་རྱེ་གཅྱིག་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
ཤྱེས་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་བྱིང་རྒོད་གྱིས་ཀྱི་སྐྱོན་རྱིག་ནས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱུན་གཅོད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །སྱེམས་པས་བྱིང་རྒོད་བྱུང་བ་ན་གྱེན་པོ་འདུ་བྱེད་དྱེ། སྱེམས་བྱིང་པའྱི་ཚེ་དམྱིགས་པས་སྱེམས་
རབ་ཏུ་འཛིན་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་། རྒོད་པའྱི་ཚེ་དམྱིགས་པ་ལ་སྱེམས་རབ་ཏུ་འཇོག་པར་བྱེད་
དོ། །བཏང་སོམས་ཀྱིས་ནྱི་གྱེན་པོ་ལྷག་པར་འདུ་བྱེད་པའྱི་གྱེན་པོ་བྱེད་དྱེ། ཞྱི་གནས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ལ་
སྱེམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབུས་མཐའ་ཡས། ྱེས་པ་ལྔ་སྤོང་འདུ་བྱེད་བརྒྱད། །ཅྱེས་པ་
ལྟར་རོ། །ཞྱི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལྷག་མཐོང་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྱི། སྱེམས་གནས་པའྱི་ཐབས་དགུ་སྱེ། 
ངོ་བོ་ྱིད་དུ་དམྱིགས་པ་ལ་སྱེམས་ཡུན་རྱིང་དུ་འཇོག་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་ལན་གཅྱིག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་
སྱེམས་མྱི་འཕོ་བར་མངོན་པར་སྡུད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུན་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏྱེ་ཕྱྱི་རོལ་དུ་གཡྱེང་བར་
གྱུར་ན་ཡང་སར་ཡང་སྱེམས་བཀུག་ནས་དམྱིགས་པ་ལས་སྱེམས་གན་ཏྱེ་འཇོག་གོ །ཡང་སྱེམས་ཕྱྱི་རོལ་དུ་
མྱི་འཕོ་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་ཐོག་མ་ྱིད་དུ་དན་པ་ྱིད་ྱེ་བར་འཇོག་གོ །གལ་ཏྱེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་
སྱེམས་རྣམ་པར་གཡྱེང་བར་གྱུར་ན་དྱེའྱི་ྱེས་དམྱིགས་ཤྱེས་པར་བས་ནས་སྱེམས་འཕོ་བར་མྱི་སྱེར་བའྱི་ཚུལ་
གྱིས་འདུལ་བར་བྱེད་པ་དང་། བྱིང་རྒོད་ཀྱི་ྱེས་དམྱིགས་མཐོང་ནས་འཕོ་བར་མྱི་སྱེར་བའྱི་སོ་ནས་ཞྱི་བར་བྱེད་
པ་དང་། རྣམ་པར་རོག་པ་བྱུང་བ་ན་དྭང་དུ་མྱི་ལྱེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ྱེ་བར་ཞྱི་བར་བྱེད་དྱེ། རྣམ་གཡྱེང་གྱིས་རྣམ་
པར་གཡྱེང་བས་བར་དུ་གཅོད་པ་མྱེད་པར་དམྱིགས་པ་ལ་སྱེམས་རྒྱུན་དུ་གན་ཏྱེ་འཇོག་པ་ནྱི་སྱེམས་རྱེ་གཅྱིག་
ཏུ་བྱེད་པའོ། །དྱེ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པའྱི་ཕྱྱིར་བྱིང་རྒོད་མྱེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་སྱེམས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་
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པར་འཇོག་པ་ནྱི་མམ་པར་འཇོག་པ་ཞྱེས་བའོ། །ཞྱི་གནས་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །ལྷག་མཐོང་མྱེད་ན་ོན་མོངས་པའྱི་
བག་ལ་ལ་འཇོམས་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྷག་མཐོང་ནྱི་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་སྱེ་ངོ་བོ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་
ཤྱེས་རབ་བོ། །འདྱི་ལ་དབྱེ་ན། ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་ཇྱི་སྱེད་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྱི་ལྷག་མཐོང་དང་། ཇྱི་ལྟ་བ་རྣམ་
པར་འབྱེད་པའྱི་ལྷག་མཐོང་གྱིས་ཏྱེ། རྣམ་པར་འབྱེད་པ་བ་བའྱི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ྱིད་གྱིས་སུ་
ངྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་སྱེད་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པས་ནྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་རྣམས་སོ་སོར་རྣམ་
པར་འབྱེད་པ་སྱེ། ཐོག་མར་ཕུང་པོ་ཙམ་ཞྱིག་བློ་ཡུལ་དུ་བས་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལྔར་རྣམ་པར་འབྱེད་
པ་དང་། དྱེ་ལས་ཀང་གཟུགས་ཙམ་ཞྱིག་དཔད་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཐོགས་བཅས་དང་ཐོགས་མྱེད་སོགས་སུ་
རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལྟ་བུ་སྱེ། འདྱིས་ནྱི་ཕུང་པོ་ལ་རྱིལ་པོའ་ིབདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལྡོག་པར་བྱེད་དོ། །ཡུལ་ལ་འཇུག་
ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་གྱིས་ཏྱེ། ཡོངས་སུ་རོག་པའྱི་ལྷག་མཐོང་དང་། ཡོངས་སུ་དཔོད་པར་བྱེད་པའྱི་ལྷག་
མཐོང་ངོ་། །དྱེ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པའྱི་ལྷག་མཐོང་གྱིས་ནྱི་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་སོགས་རགས་པ་ཙམ་ཞྱིག་བློ་ཡུལ་
དུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཡོངས་སུ་དཔོད་པས་ནྱི་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་སྱེ། བློའ་ིའཇུག་
ཚུལ་ལ་རགས་པའྱི་རྣམ་པ་དང་ཕ་བའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་གྱིས་སུ་ངྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོངས་སུ་དཔོད་པའྱི་
ཚུལ་ལ་བཞྱི་སྱེ། བགང་བ་དང་། འཇལ་བ་དང་། རོག་པ་དང་། སོ་སོར་རོག་པའོ། །བགང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་
པ་ནྱི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་གངས་སོགས་བློ་ཡུལ་དུ་འཛིན་པའྱི་མྱིང་གྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །འཇལ་བ་ནྱི་མྱིང་དྱེ་དང་
ལྡན་པའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་བཞྱིན་དུ་འཛིན་པའོ། །རོག་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་དོན་དྱེ་ྱིད་འཇལ་བར་
བྱེད་པའོ། །སོ་སོར་རོག་པ་ནྱི་བགང་བ་དང་འཇལ་བ་དང་རོག་པའྱི་དོན་རྣམས་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཇལ་བར་
བྱེད་པའོ། །ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་ན་གྱིས་ཏྱེ། སོ་སོར་རོག་པའྱི་ལྷག་མཐོང་དང་། རྣམ་པར་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལྷག་
མཐོང་ངོ་། །དྱེ་ལ་སོ་སོར་རོག་པའྱི་ལྷག་མཐོང་ནྱི་རྱིགས་པ་བཞྱི་གང་ཡང་རུང་བས་ཐོག་མར་ཡུལ་ལ་སོ་སོར་
རོག་ཅྱིང་བརགས་ནས་ཡུལ་ཇྱི་ལྟར་གནས་པའྱི་དོན་རྱེད་པར་བྱེད་པའོ། །རྱིགས་པ་བཞྱི་ནྱི་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་པ་
དང་། བ་བ་བྱེད་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་། འཐད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་པའོ། །དྱེ་ལ་ལྟོས་
པའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི། འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ལ་རྨོངས་པ་སྱེལ་བར་བྱེད་པའོ། །བ་བ་བྱེད་པའྱི་
རྱིགས་པ་ནྱི། རྒྱུས་འབྲས་བུ་ཇྱི་ལྟར་སྐྱྱེས་པའྱི་ཚུལ་ལ་རྨོངས་པ་སྱེལ་བར་བྱེད་པའོ། །འཐད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་
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རྱིགས་པ་ནྱི། ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་ལ་དོགས་པ་སྱེལ་བར་བྱེད་པའོ། །ཆོས་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ནྱི། དངོས་པོའ་ི
གནས་ཚུལ་སོན་པར་བྱེད་པའྱི་རྱིགས་པས་རྨོངས་པ་སྱེལ་བར་བྱེད་པའོ། །རྱིགས་པ་བཞྱི་པོ་འདྱི་ནྱི་ལང་ཀར་
གཤྱེགས་པའྱི་མདོ་དང་། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གསུངས་སོ། །རགས་ལ་བརྱེན་པའྱི་རྱེས་དཔག་ཀང་
བསམ་བྱུང་གྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་པས་སོ་སོར་རོག་པའྱི་ལྷག་མཐོང་ངོ་། །རྣམ་པར་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལྷག་མཐོང་ནྱི་
རྱིགས་པས་ཡོངས་སུ་རྱེད་པའྱི་དོན་ལ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་སོབས་ཀྱིས་གཞན་དུ་མྱི་གཡོ་བར་དམྱིགས་པ་ཤྱེས་
རབ་ཀྱི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ལྷག་མཐོང་རྣམས་ལས། ཇྱི་སྱེད་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྱི་
ལྷག་མཐོང་གྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་སྱེལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཇྱི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྱི་ལྷག་
མཐོང་གྱིས་ནྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་དོན་བཟུང་ནས་བདྱེན་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པར་བྱེད་པའོ། །གང་དག་ཇྱི་
སྱེད་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྱི་ལྷག་མཐོང་གྱི་གཏམ་ཙམ་ཡང་མ་རྱེད་པར་ལྷག་མཐོང་གྱི་མན་ངག་སོན་པར་བྱེད་
པའྱི་བསན་བཅོས་བརམ་པར་བྱེད་པ་ནྱི་བླུན་པོ་མཁས་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་ཞྱེས་བའོ། །ཇྱི་ལྟ་བ་འབྱེད་པའྱི་ལྷག་
མཐོང་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་
ཤྱེས་རབ་བོ། །དྱེ་ལ་ཇྱི་སྱེད་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྱི་ལྷག་མཐོང་གྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན་སོ་སོ་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་
པ་སྱེལ་བས་ཇྱི་སྱེད་པ་མཁྱེན་པའྱི་རྒྱུ་བྱེད་ལ། ཇྱི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྱི་ལྷག་མཐོང་གྱིས་ནྱི་བདྱེན་འཛིན་
གྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་ཇྱི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་ཞྱི་གནས་ཀྱིས་ན་དམྱིགས་པ་ལ་
སྱེམས་གཏོད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ལྷག་མཐོང་གྱིས་ནྱི་བློ་གཏད་པའྱི་ཡུལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་
པར་བྱེད་པས་ན་གྱིས་ཀ་ཟུང་འབྲྱེལ་དུ་མས་སུ་བླངས་པར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཚིག་ལ་སོགས་པའྱི་གཟུངས་
དང་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། གཟུངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངོས་གཟུང་བ། ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྱེ། རྒྱུ་དང་། ངོ་བོ་དང་། བྱེད་ལས་སོ། །རྒྱུ་ནྱི་སོན་ཐོས་པ་དང་བསམ་པའྱི་དགྱེ་བ་མང་དུ་བསགས་པ་
དང་། ཚེ་འདྱིའྱི་ཐོས་པ་དང་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་རྣམ་པར་དག་པ་བསོམས་པ་དང་གསུམ་ལས་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་
ཚིག་གྱི་གཟུངས་དང་དོན་གྱི་གཟུངས་གྱིས་ཀའྱི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་
བྱེད་དོ། །མདོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། རྣམ་འཛིན་ཐོས་ལ་གོམས་པ་དང་། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་གཟུངས་དག་ནྱི། །ཞྱེས་
སོ། །གྱིས་པ་ངོ་བོ་ལ་བཞྱི་སྱེ། སྒྲ་དོན་དང་། སོ་སོའ་ིམཚན་ྱིད་དང་། གངས་ངྱེས་དང་། ས་མཚམས་
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སོ། །དང་པོ་ནྱི། དྷ་ར་བ་ཞྱེས་པ་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་པས་འཛིན་པར་བྱེད་པས་ན་གཟུངས་ཏྱེ། ཡང་དག་པའྱི་
ཆོས་ལྱེགས་པར་འཛིན་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། ཚིག་གྱི་གཟུངས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། སར་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་མྱི་བརྱེད་པར་འཛིན་པའྱི་དན་པ་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་
བཅས་པའོ། །འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སན་དང་དོན་གཅྱིག་གོ །དོན་གྱི་གཟུངས་ནྱི། སར་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྱི་གསུང་
རབ་ཀྱི་དོན་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྱེ་བ་མྱི་བརྱེད་པར་འཛིན་པའྱི་དན་པ་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པའོ། །བཟོད་པའྱི་གཟུངས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། སར་རོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་སྐྱྱེ་མྱེད་ཀྱི་དོན་སོམ་བྱུང་གྱི་བློས་མྱི་
བརྱེད་པར་འཛིན་པའྱི་དན་པ་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །དབྱེ་ན་གྱིས་ཏྱེ། འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་
སོམ་བྱུང་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་གཟུངས་དང་། འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་བྱུང་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་གཟུངས་
སོ། །སགས་ཀྱི་གཟུངས་ནྱི། སགས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་
པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སོ། །སགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡྱིན་ལ། སགས་ཀྱི་ཚིག་
ལ་སགས་ཞྱེས་བརོད་པ་ནྱི། རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་ཚིག་ལ་ྱེ་བར་བཏགས་
པའོ། །གསུམ་པ་གཟུངས་ཀྱི་གངས་ངྱེས་ནྱི། གཟུངས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བ་བའྱི་ཆོས་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། 
གསུང་རབ་ཀྱི་ཚིག་གྱི་དོན་དང་། ཡུལ་ཅན་དྱེ་རོགས་པའྱི་བློའ།ོ །དང་པོ་ལ་ཚིག་དང་དོན་གྱིས་ཡོད་པའྱི་དབྱེ་
བས་ཚིག་གཟུངས་དང་། དོན་གཟུངས་གྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ཡུལ་ཅན་གསུང་རབ་ཀྱི་ཆོས་རོགས་པའྱི་བློ་ལ་
གྱིས་ཏྱེ། སྐྱྱེ་མྱེད་ཀྱི་དོན་རོགས་པ་དང་། སགས་ཀྱི་དོན་རོགས་པའོ། །ཡུལ་གྱིས་པོའ་ིདབྱེ་བས་བཟོད་པའྱི་
གཟུངས་དང་། གསང་སགས་ཀྱི་གཟུངས་གྱིས་སོ། །བཞྱི་པ་ས་མཚམས་ནྱི། ཚིག་གཟུངས་དང་དོན་
གཟུངས་ཙམ་ནྱི་ལམ་མ་ཞུགས་ལ་ཡང་ཡོད་ལ། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་བརྱེན་པའྱི་ཚིག་གཟུངས་དང་དོན་གཟུངས་
ཆུང་ངུ་ཚོགས་སོར་གྱིས་དང་། འབྲྱིང་པོ་མ་དག་ས་བདུན་དང་། ཆྱེན་པོ་དག་པ་ས་ན་ཡོད་པར་བཤད་
དོ། །བཟོད་པའྱི་གཟུངས་ལ་ཡང་ཆུང་ངུ་སོར་ལམ་དང་། འབྲྱིང་མ་དག་ས་བདུན་དང་། ཆྱེན་པོ་དག་པ་ས་
ནའོ། །གསང་སགས་ཀྱི་གཟུངས་ནྱི་ས་དང་པོ་ནས་སོ། །གཟུངས་ཀྱི་ངོ་བོ་བསན་ཟྱིན་ནས། གསུམ་པ་བྱེད་
ལས་ནྱི། རང་གྱིས་ཆོས་མྱི་བརྱེད་པར་འཛིན་པ་དང་གཞན་ལའང་ཆོས་སོན་པའྱི་ལས་མཛད་དོ། །གྱིས་པ་ཇྱི་
ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཚིག་གཟུངས་དང་དོན་གཟུངས་གྱིས་ནྱི་ཐོས་པ་དང་བསམ་པའྱི་ཤྱེས་རབ་གོམས་
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པར་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་ལ། བཟོད་པ་དང་གསང་སགས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྱི། ཡུམ་རྒྱས་པ་ལས་ཡྱི་
གྱེ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱེ་གྱིས་གསུངས་སོ། །ཡྱི་གྱེ་ཨ་ལ་བརྱེན་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཨས་བརོད་བའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་སོན་རྱིགས་པས་བརགས་ནས་སྒྲ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི་བརོད་བའྱི་དོན་གྱིས་སོང་པར་རོགས་ཤྱིང་བསོམ་པས་
སྐྱྱེ་མྱེད་ཀྱི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་ཅྱིང་། ཆོས་གཞན་རྣམས་ཀང་ཨའྱི་ཚུལ་དང་འད་བ་མྱིང་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི་དོན་
གྱི་ངོ་བོས་སོང་པར་བསོམ་པས་སྐྱྱེ་མྱེད་ཀྱི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་ནྱི་བཟོཾད་པཾའྱི་རྒྱུའིཾ་གཟུངས་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གཞན་རྣམས་ནྱི་དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་འཐོབ་བོ། །ཨ་ལ་དམྱིགས་པས་སྐྱྱེ་མྱེད་ཀྱི་དོན་རོགས་པ་འབྱུང་བས་ཨ་
ཞྱེས་བ་བ་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོའ་ོཞྱེས་གསུངས་སོ། །གཟུངས་བསན་ཟྱིན་ཏོ།།  །།ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་ནྱི་
སོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །དྱེ་ཡང་སོང་ྱིད་ྱི་ཤུ་ཡོད་པའྱི་བྱེ་
བྲག་གྱིས་ཡུལ་ཅན་ཡྱེ་ཤྱེས་ྱི་ཤུར་ཕྱྱེའོ། །སོང་ྱིད་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། གཟུགས་སོགས་རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་བར་
འབྱུང་བ་སྣང་ཙམ་ྱིད་ནས་གནས་ཚུལ་ལ་གདོད་མ་ནས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པའྱི་སོང་པ་སྱེ། དཔྱེར་ན་ཆུ་ནང་གྱི་ཟླ་བའྱི་
གཟུགས་ཤར་བའྱི་དུས་སུ་ཟླ་བར་སྣང་བའྱི་དུས་ྱིད་ན་གནས་ཚུལ་ལ་ཟླ་བར་མྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཟླ་བར་སྣང་
བའྱི་ཆ་ནས་ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་པ་ཡྱིན་ལ། ཟླ་བར་སྣང་བའྱི་དུས་ྱིད་ནས་ཟླ་བས་སོང་པ་ནྱི་དྱེའྱི་སོང་པ་ྱིད་དུ་
བརོད་དོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་སུ་སྣང་བའྱི་ཆ་ནས་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ལ། དྱེ་གནས་ཚུལ་དང་སྣང་ཚུལ་དང་
འདུག་ཚུལ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་དྱེའྱི་སོང་ྱིད་དོ། །ཆོས་ཅན་སྣང་ཙམ་དང་མ་བྲལ་བའྱི་སོང་ྱིད་ཡན་གར་བ་ཞྱེས་
པ་ནྱི་མྱི་བཞྱེད་དོ། །དབུ་མ་ར་བ་ལས། རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དྱེ་ནྱི་སོང་པ་ྱིད་དུ་བཤད། །ཅྱེས་
གསུངས་སོ། །ཟླ་བར་སྣང་བ་དང་ཟླ་བས་སོང་པ་ྱིད་སོ་སོར་གཅད་དུ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གཟུགས་ལས་སོང་པ་
ྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན། སོང་པ་ྱིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡྱིན་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེས་ན་སྣང་ཚུལ་དང་
གནས་ཚུལ་གྱིས་སུ་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བ་གལ་ཆྱེའོ། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་གང་ཞྱེ་ན། གཞན་དག་ནྱི་མྱེད་དགག་
གྱི་ཆའྱི་སོང་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པར་འདོད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བདྱེན་སོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་དམྱིགས་པར་འདོད་པ་དྱེ་
དག་ལས། འཕགས་སྱེང་གྱི་དགོངས་པ་ནྱི་ཕྱྱི་མ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྱེ། གང་དམྱིགས་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཤྱེས་པ་ནྱི་བདྱེན་
སོང་གྱི་སྣང་བ་ལ་དམྱིགས་ཏྱེ། རྨྱི་ལམ་གྱི་ཤྱེས་པས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་མྱེད་པའྱི་སྣང་ཙམ་ལ་དམྱིགས་པ་བཞྱིན་
ནོ། །ཤྱེས་པ་བདྱེན་སོང་ལ་དམྱིགས་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ལ། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པས་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་
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ཞྱིང་། བདྱེན་དངོས་ཡོད་པ་ལ་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་སོགས་ཀྱིས་གནོད་པས་གང་དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་བདྱེན་སོང་
དུ་གྲུབ་བོ། །ཅྱི་སྱེ་གང་དམྱིགས་པ་དྱེ་ནྱི་མྱེད་དྱེ། ཟླ་བ་གྱིས་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་
ཡང་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བདྱེན་པས་སོང་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡོད་པས་བདྱེན་པས་
གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དགག་པ་བཀག་པར་སྒྲུབ་པ་མྱིན་པས་སོ་ཞྱེ་ན། བདྱེན་པ་མྱེད་ཀང་སྣང་ཙམ་ཡོད་པས་
དམྱིགས་པ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། སྣང་བ་གནས་ཚུལ་ལ་གྲུབ་པ་བཀག་པས་སྣང་བ་བདྱེན་དངོས་
སུ་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། གནས་ཚུལ་ལ་སྣང་བ་མ་གྲུབ་པས་བདྱེན་དངོས་སུ་འགྱུར་བའྱི་གཞྱི་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་
ན་ལྷ་སྱིན་གྱི་གནོད་བྱེད་གསད་པས་ལྷ་སྱིན་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་གསད་བ་སྒྲོ་འདོགས་གསོད་བྱེད་
རང་བཞྱིན་སོང་པ་ྱིད་བསོམས་པས་གསད་བ་སྒྲོ་འདོགས་སར་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་ཅྱིང་། དམྱིགས་
ཡུལ་གནས་ཚུལ་ལ་མྱེད་པས་བདྱེན་དངོས་ཡོད་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། བདྱེན་དངོས་ཡོད་པ་ལ་གཅྱིག་དང་དུ་
བྲལ་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་པས་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདྱེན་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་ནྱི་དམྱིགས་ཡུལ་སོང་པ་ྱིད་དུ་
གྲུབ་པ་ྱིད་ཀྱིས་རྣམ་གཅད་དུ་ཁྱེགས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་བདྱེན་སོང་གྱི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་དམྱིགས་
པར་དགོངས་ནས་འཕགས་སྱེང་གྱིས་ཀྱིས་མམ་གཞག་སྣང་བཅས་སུ་བཞྱེད་པའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་ཡྱིན་
ནོ། །དྱེས་ན་ལྟ་བས་ཀང་སྣང་བའྱི་སྱེང་དུ་བདྱེན་འཛིན་གྱི་སོས་པ་གཅོད་ཅྱིང་། སོམ་པས་ཀང་སྣང་བ་ལ་
དམྱིགས་ནས་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་བསོམ་པར་བྱེད་པའོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་
བ་ལ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པར་བས་ཏྱེ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །མདོ་ལས་སྣང་མྱེད་དུ་བཤད་པ་ནྱི་ཆོས་ྱིད་
ཀྱི་ལྡོག་པ་ནས་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །གལ་ཏྱེ་སྣང་བ་དོན་དམ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་འཕགས་པའྱི་
མམ་གཞག་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། སྣང་བ་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་གྱི་འཛིན་སངས་ཀྱི་གཟུང་བ་མ་ཡྱིན་
པས་སྣང་བ་དོན་དམ་དུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ཀྱི་རགས་ལ་བརྱེན་པའྱི་རྱེས་དཔག་གྱིས་
སྣང་བ་ལ་དམྱིགས་ཀང་དྱེ་དོན་དམ་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །སྣང་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་
རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཁྲུལ་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །སའྱི་རྣམ་པར་གཞག་
པ་ནྱི་རྣམ་བཤད་ལ་རྒྱས་པར་ཡོད་པས་འདྱིར་མ་བྲྱིས་སོ། །སའྱི་ཚོགས་བཤད་པ་ལ། སའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། སྱིང་རྱེས་
ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པའྱི་སོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྱེན་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་ཞྱེས་བརོད་དོ། །ཡོངས་
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སོང་གྱི་ཆོས་ནྱི། བསམ་དང་ཕན་པའྱི་དངོས་ྱིད་དང་། །ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཐོབ་ཟྱིན་སོང་
ངམ་མ་ཐོབ་པ་སོང་ཞྱེ་ན། འགྱེལ་བཤད་གྱིས་ལས། ས་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་སོང་སྱེ། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་
ལ་སོགས་པ་བཅུ་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ས་དགུ་པར་སངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་བཤད་ལ། འགྱེལ་ཆྱེན་ལས། 
ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་དྱེ་སྱིད་དུ་ས་དྱེ་ཡྱིན་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་ས་གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། ཡོངས་སོང་གྱི་ཆོས་སུ་བཤད་པ་འདྱི་དག་སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་སངས་པ་ལས་ནྱི་
ས་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། དངོས་གཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོངས་སུ་སོང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་དངོས་
གཞྱིར་གཏོགས་པས་ན་གྱིས་ཀ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། །ས་བཅུ་པའྱི་མཚམས་སར་གྱི་དོན་ནྱི། ས་བཅུ་པ་ལ་
ཡོངས་སོང་མ་བཤད་པ་ནྱི། ས་དགུ་པར་བཤད་པ་དྱེ་ྱིད་ལས་ཆོས་གཞན་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ། 
འགྱེལ་བཤད་གྱིས་ཀྱིས་ཀང་དྱེ་ལྟར་དུ་བཤད་དོ། །བོད་གཞན་གྱིས་བཤད་པ་ལ་ནྱི་སྱིང་པོ་མྱེད་དོ། །རྱིགས་
ཀྱི་ས་ངོས་གཟུང་བ་ལ་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའ་ིའདོད་ཚུལ་དུ་མ་སྣང་སྱེ། འདྱིར་རྱིགས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྱེས་པ་དང་། 
རོགས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྱེས་པ་གྱིས་ལས། ན་ཐོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བས་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྱེས་པ་མྱི་
འདོད་ལ། རོགས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྱེས་པ་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རང་རྒྱལ་བསྱེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་དོད་ནས་
རང་གྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངྱེས་པའྱི་ས་ཐོབ་པར་འདོད་དྱེ། མཛོད་ལས། སོན་དང་བསྱེ་རུ་བང་ཆུབ་པར། །བསམ་
གཏན་མཐའ་རྱེན་གཅྱིག་ལ་ཀུན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའྱི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་བསྱེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་སངས་
རྒྱས་གྱིས་ཀྱིས་རང་གྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའྱི་སོན་རོལ་ལམ་བགོད་པའྱི་དུས་སུ་ཐོག་མར་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་
རྫོགས་པར་བས་ནས་སྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་དུས་སུ་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་སོམ་ལམ་གྱིས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་
ཆད་ཀྱི་སོམ་སྤང་རྱིམ་གྱིས་སྤངས་ནས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པར་བས་ནས། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་
བརྱེན་ནས་དོད་ནས་གཟུང་སྱེ་ཟད་པ་དང་མྱི་སྐྱྱེ་བར་ཤྱེས་པའྱི་བར་མམ་གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ལ་བསྐྱྱེད་ཅྱེས་
པའྱི་དོན་ནོ། །ན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་བཟོད་ཆྱེན་ནས་ལམ་གཞན་དུ་མྱི་འགོ་བར་རང་རང་གྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་
ངྱེས་ཏྱེ། བཟོད་ཆྱེན་དང་ཆོས་མཆོག་སྐད་ཅྱིག་རྱེ་རྱེ་ལས་མྱེད་པས་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་འཕགས་ལམ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། འཕགས་ལམ་ཐོབ་ནས་ངྱེས་པའྱི་སར་ཆུད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཟོད་ཆྱེན་གྱི་ས་རོལ་དུ་རྱིགས་ངྱེས་པའྱི་ས་
ཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ན་ཐོས་དོད་རྱེ་མོ་ཐོབ་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ཡང་སྱིད་ཅྱིང་། བཟོད་པ་འབྲྱིང་པོ་
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ཐོབ་པར་རང་རྒྱལ་དུ་གྱུར་པ་ཡང་སྱིད་པས་སོ། །མཛོད་ལས། གྱིས་སོབ་རྱིགས་ལས་ལོག་ནས་ནྱི། །སངས་
རྒྱས་སུ་འགྱུར་གཞན་གསུམ་ཡང་། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་ཡང་བསྱེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་
འདོད་ཀྱི་ཚོགས་སོད་མྱི་འདོད་པ་ནྱི་ཁ་ཆྱེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་གྱི། ཚོགས་སོད་ཀྱི་རང་སངས་
རྒྱས་འདོད་པ་ྱི་འོག་བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ན་ཐོས་འཕགས་ལམ་ཐོབ་ནས་ཀང་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་
བར་འདོད་པ་མཛོད་འགྱེལ་ལས་བཤད་དོ། །སྱེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ནྱི་ན་ཐོས་ལ་རྱིགས་ངྱེས་མ་ངྱེས་གྱིས་
སུ་ཕྱྱེ་ནས་རྱིགས་མ་ངྱེས་པ་རྣམས་ནྱི་ལྷག་མྱེད་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་སྱིད་པས་
རྱིགས་ཀྱི་ས་བཞག་ཏུ་མྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ན་ཐོས་ངྱེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་རྣམས་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་
ཚོགས་ལམ་ནས་ངྱེས་ཀང་རོགས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་རང་གྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངྱེས་པ་ནྱི་སོར་ལམ་ནས་ཐོབ་པས་
སོར་ལམ་ནས་རྱིགས་ཀྱི་ས་ཐོབ་པར་འཇོག་གོ །ན་ཐོས་ཅྱིག་ཅར་བ་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བར་མདོ་ལས་
བཤད་པ་ནྱི་མ་ངྱེས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་ནོ་ཞྱེས་འདོད་དོ། །འབུམ་ཊྱིཀ་དང་གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད་དུ་སོར་ལམ་རྱིགས་
ཀྱི་སར་བཞག་པ་ཡང་སྱེམས་ཙམ་པའྱི་འདོད་ཚུལ་བཀོད་པ་དང་དོན་གཅྱིག་ཅྱིང་སོབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་
ཡང་དྱེ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འགྱེལ་ཆྱེན་ལས། ངྱེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་རོགས་པས་རང་བང་ཆུབ་ལས་མྱི་ལྡོག་
གོ་ཞྱེས་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་ན་ཐོས་ལ་ཡང་དོན་གྱིས་ཐོབ་པར་འདོད་པས་སོ། །བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དུ་མས་
ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་རྱིམ་པ་ན་ཐོས་སྱེ་གྱིས་འདོད་ཚུལ་ལྟར་བཤད་དགོས་སོ་སམ་
ནས་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ས་མཛོད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་འཆད་པས་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་བཞྱི་ཀ་ལ་ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་
རྣམ་གཞག་རྱེ་རྱེ་ཡོད་པའྱི་དོན་མ་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེས་ན་འདྱིའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དབུ་མ་
པའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་འདོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བཞག་པའྱི་སོབ་དཔོན་འདྱི་རྣལ་འབོར་སོད་པའྱི་དབུ་མ་
པ་ཡྱིན་པས་སྱེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་མཐུན་པར་བཞག་པར་
བའོ། །འབྲས་བུ་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་ཞུགས་པའྱི་རོགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བརྒྱད་པའྱི་ས་ཡྱིན་ཏྱེ། ན་ཐོས་
ཞུགས་པ་དང་འབྲས་གནས་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་དང་པོའ་ིམངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་རོགས་
པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མཐོང་བའྱི་ས་ཡྱིན་ཏྱེ། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་འབྲས་བུ་བཞྱིའྱི་དང་པོའ་ིརོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་གྱི་རོགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སབ་པའྱི་ས་ཡྱིན་ཏྱེ། འདོད་པའྱི་སོམ་སྤང་ཕལ་ཆྱེར་སྤངས་
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པས་རབ་ཏུ་ཕྱྱེ་བའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་གྱི་རོགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བའྱི་ས་ཡྱིན་ཏྱེ། འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་མ་ལུས་པ་དང་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྱྱེ་བའྱི་འབྲས་བུ་གསུམ་པས་
བསྡུས་པའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དག་བཅོམ་གྱི་རོགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བས་པ་རོགས་པའྱི་ས་ཡྱིན་ཏྱེ། 
ཀུན་སོར་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་བ་བ་བས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱྱིར་འོང་ཞུགས་པ་
སོགས་ཞུགས་པ་ལྷག་མ་གསུམ་གྱི་རོགས་པ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་ཏྱེ། རྱིགས་ཅན་གསུམ་ལས་
དབང་པོ་རྟུལ་པོའ་ིརོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཞུགས་པ་ལྷག་མ་གསུམ་གྱི་རོགས་པ་ཆོས་ཅན། གསུམ་
ཡོད་ཀང་ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ཞྱེས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྱེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་སོགས་རོག་པ་
གཞན་རྣམས་ལ་བརྒྱད་པའྱི་ས་ཞྱེས་སོགས་མྱིང་གྱི་ཁད་པར་རྱེ་རྱེ་འབྱུང་བ་ལྟར་འདྱི་གསུམ་ལ་ཐ་དད་དུ་
འབྱེད་པའྱི་མྱིང་གྱི་ཁད་པར་གྱི་མདོ་ཚིག་མྱེད་པས་སོ། །རྱིགས་ཀྱི་ས་ལ་སོགས་པ་ས་མ་དྲུག་ཀང་ན་ཐོས་
ཀྱི་ས་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་གསུམ་ལ་ལོགས་སུ་ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ཞྱེས་རྣམ་པར་གཞག་ཅྱེ་ན། འདྱིར་མདོ་
ལས་བང་སྱེམས་ཀྱི་ས་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་ས་ཞྱེས་དངོས་སུ་འབྱུང་བས་དྱེ་གྱིས་ཀྱི་ཟླར་ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ཞྱེས་
སོས་པས་ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཡོད་པར་གྲུབ་པར་དགོངས་པས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི་ས་བཅུ་པ་ལ་ཐྱེག་
པ་གསུམ་གྱི་སྤངས་རོགས་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་འདུ་བར་རོགས་པའྱི་དོན་དུའོ། །འདྱིར་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་
པའྱི་རོགས་པ་སོགས་ལ་བརྒྱད་པའྱི་ས་ཞྱེས་སོགས་མྱིང་གྱི་ཁད་པར་མྱི་འད་བ་རྱེ་རྱེ་ཡོད་ལ། ཞུགས་པ་ལྷག་
མ་གསུམ་གྱི་རོགས་པ་ལ་སའྱི་མྱིང་གྱི་ཁད་པར་སོ་སོར་མ་གསུངས་པར་ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་
བསན་པའྱི་དོན་སྱི་སྒྲ་བྱེ་བྲག་ལ་བཀོད་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་ལས། གང་གྱིས་
ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱི་དམྱིགས་པར་ངྱེས་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པས་ངྱེས་
པར་འབྱུང་ལ། གང་དུ་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྱེ། སོབ་ལམ་མཐར་ཐུག་དང་། མྱི་སོབ་ལམ་མཐར་
ཐུག་གོ །དང་པོ་ནྱི་ལམ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ངྱེས་འབྱུང་སྱེ་ཞྱེས་པས་བསན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
ྱིད་ཅྱེས་པས་བསན་ཏོ། །གང་གྱིས་ངྱེས་པར་འབྱུང་ཚུལ་ནྱི་དྲུག་སྱེ། སྱེམས་ཅན་དོན་དང་འབད་མྱེད་
དང་། །ཞྱེས་སོགས་དྲུག་གྱིས་བསན་ཏོ། །དྱེ་ལྟར་ན་གང་གྱིས་ངྱེས་པར་འབྱུང་ཚུལ་དྲུག་དང་། གང་དུ་ངྱེས་པར་
འབྱུང་བ་གྱིས་ཀྱི་དབྱེ་བས་ངྱེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་བསན་ཏོ། །སྐབས་དང་པོའ་ིདཀའ་བའྱི་གནས་
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རྣམ་པར་འབྱེད་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ།།  །།སྐབས་གྱིས་པའྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ། དང་པོ་ལམ་
ཤྱེས་ཀྱི་ཡན་ལག་བསན་པ་ནྱི། ལམ་ཤྱེས་སྐྱྱེ་བའྱི་རྱེན་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དགོས་སམ་ན། ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་གྱེགས་
དང་བྲལ་ན་ལམ་ཤྱེས་ཀྱི་སྣོད་དུ་རུང་བ་ལ་སྐྱྱེའོ་ཞྱེས་བསན་པའྱི་དོན་དུ་ལམ་ཤྱེས་ཀྱི་རྱེན་བསན་པའོ། །མྱི་
མཐུན་ཕྱོགས་གྱེགས་དང་བྲལ་བ་ཙམ་གྱིས་སྐྱྱེའམ་སམ་ན། མཐུན་རྱེན་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་
ཡང་དགོས་སོ་ཞྱེས་བསན་པའྱི་དོན་དུ། ཡུལ་ངྱེས་པ་དང་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ན་རང་རྣམས་ལ་མྱི་སྐྱྱེ་
བར་ཐལ། བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་ཁོ་ན་ལ་སྐྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་སམ་པའྱི་དོགས་པ་གཅོད་པའྱི་དོན་དུ་ནྱི། 
ཁབ་པ་དང་ཞྱེས་རྱིགས་ཀྱིས་ཁབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏྱེ། སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྱིས་ཁད་པར་དུ་བ་དགོས་པར་བསན་པ་
ནྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ལ། མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་ལམ་ཤྱེས་སྐྱྱེ་རུང་གྱིས་ཁབ་ཅྱེས་གཏན་
ལ་འབྱེབས་པ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་ཅྱིག་ཤོས་མ་བྲལ་བའྱི་རྣལ་འབོར་པས་ཀང་
མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་གནས་སྐབས་ལམ་ཤྱེས་སྐྱྱེ་བའྱི་རྱེན་གྱིས་ཁབ་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། 
སྐྱྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པ་དྱེའྱི་
ཕྱྱིར། ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་སྒྲས་ཀང་བང་སྱེམས་འཛིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཡུལ་སོ་སོར་ངྱེས་པ་ཞྱེས་པས་བང་སྱེམས་
ཀྱི་རྱེན་ཅན་དུ་བསན་ཟྱིན་པས། བང་སྱེམས་ལ་སྐྱྱེ་མྱི་སྐྱྱེའྱི་དོགས་པ་བཅད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་
ན་རང་ངྱེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། མཐར་ཐུག་ཐྱེག་པ་གསུམ་དུ་སོ་སོར་ངྱེས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། མཐར་ཐུག་ཐྱེག་པ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་གྱི་ངྱེས་པའྱི་དོན་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ལུང་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཐྱེག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པའྱི་དང་དོན་གྱི་ལུང་གྱིས་ན་རང་རྣམས་
མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་རྣམ་པར་གཞག་པར་མྱི་ནུས་སོ། །ཐྱེག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་དང་དོན་
དུ་སོན་པའྱི་ལུང་ནྱི། ལང་གཤྱེགས་ལས། ཐྱེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངྱེས་བཤད་དྱེ། །ཐྱེག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཡོད་མ་
ཡྱིན། །བྱིས་པ་རྣམས་ནྱི་ཡོངས་དང་ཕྱྱིར། །ཐྱེག་པ་ཐ་དད་ངྱེས་བཤད་དོ། །ཞྱེས་སོ། །སྱེམས་ཙམ་པ་དག་ཐྱེག་
པ་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྱེ། དགོངས་གཞྱི་ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་ཐ་དད་མྱེད་པ་
དང་། བདག་མྱེད་རོག་པ་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མྱེད་པ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་ཙམ་དུ་མཚུངས་པ་ཙམ་དུ་དགོངས་ལ། 
དགོས་པ་ན་ཐོས་མ་ངྱེས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་དུ་དང་བ་དང་། བང་སྱེམས་མ་ངྱེས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་དུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
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ཡྱིན་ནོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལ་གཞན་དོན་དུ་སྐྱྱེ་བ་རྒྱུད་མར་བླངས་པའྱི་སོ་ནས་
ཚོགས་གྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བ་དགོས་ལ། ལྷག་མྱེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་
པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། རྒྱུ་ོན་མོངས་ཟད་པའྱི་ཕྱྱིར། དགོངས་འགྱེལ་ལས་ཀང་། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ན་
ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་གང་ཟག་ཞྱི་བ་བགོད་པ་གཅྱིག་པུ་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརོན་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་
ཡང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱིང་པོ་ལ་བཞག་སྱེ། བླ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མྱི་ནུས་སོ་
ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏྱེ་དགོངས་པ་ངྱེས་འགྱེལ་ལས། ན་ཐོས་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་
པ་དྱེ་ནྱི། དྱེས་རྣམ་གངས་ཀྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔར་བསན་ཏྱེ་ཞྱེས་གསུངས་པ་མྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། འདྱི་ནྱི་མ་ངྱེས་
པའྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་དགོངས་ཏྱེ། མ་ངྱེས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ལྷག་བཅས་ཀྱི་མང་འདས་ཐོབ་ནས་ཀང་
ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། ལྷག་མྱེད་ཐོབ་ནས་ནྱི་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། རྱིག་པ་རྒྱུན་ཆད་
པས་འབད་པའྱི་རོལ་བ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སའྱི་དངོས་གཞྱི་ལས། དོན་དམ་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་ལྷག་
མ་མྱེད་པའྱི་དབྱིངས་ཏྱེ། སྱེམས་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དབང་པོའ་ིཚོགས་ཀྱི་མདོ་ལས་ཀང་། 
མཐར་ཐུག་ཐྱེག་པ་གསུམ་དུ་ངས་སོ་སོར་ངྱེས་པར་བསན་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་དུ་
བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཁམས་ཐ་དད་པས་དང་པོར་མོས་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བར་དུ་སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ཐ་མ་འབྲས་བུ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིའྱི་དོན་མདོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། ཁམས་རྣམས་དང་ནྱི་མོས་པ་
དང་། །སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་དབྱེ་བ་དང་། །འབྲས་བུ་ཐ་དད་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར། །རྱིགས་ཡོད་ཅྱེས་ནྱི་ངྱེས་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་
སོ། །སྐབས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱིས་མ་ཁབ་པའྱི་སྱེམས་ཅན་ཡོད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་
ཐྱེག་པ་གསུམ་དུ་ངྱེས་པ་དང་། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཤྱེས་བ་ཐམས་ཅད་སོང་
པ་ྱིད་དུ་རོ་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱི་པོ་ནྱི་རྣམ་རྱིག་པ་སོགས་དངོས་པོར་ས་བ་དག་གྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་མྱེད་པའྱི་སྱེམས་ཅན་མྱི་སྱིད་དྱེ། དྱི་མ་
ལས་མ་གོལ་བའྱི་སྱེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་ལ་རྱིགས་སུ་འཇོག་པ་ཡྱིན་ལ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མྱེད་པའྱི་སྱེམས་
ཅན་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བར་ཡང་མཚུངས་ཏྱེ། འགལ་རྱེན་སྒྲྱིབ་པ་སྤང་དུ་
རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ྱེ་བར་ལྱེན་པའྱི་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཐུན་རྱེན་སངས་



དཀའ་གནས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཟབ་དོན་གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད།   77 

རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་ཀང་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་མདོ་ལས་ཀང་། ཐ་ན་ལོག་པ་ྱིད་དུ་
ངྱེས་པའྱི་རྒྱུད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལའང་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་
འོད་ཟྱེར་ཕོག་པ་ན་དྱེ་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། མ་འོངས་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་དག་པར་སྐྱྱེས་བས་དགྱེ་བའྱི་
ཆོས་རྣམས་འཕྱེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ན་རང་གྱི་ལྷག་མྱེད་ཀྱི་མང་འདས་
གྱིས་ནྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་མང་འདས་དང་སྒྲྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་དག་
པར་ཁད་པར་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། སྒྲྱིབ་པའྱི་རྱེན་ཀུན་གཞྱི་ཡང་འགགས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ན་རང་གྱིས་ནྱི་ལམ་
ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཐར་ཐུག་གྱི་མང་འདས་ཐོབ་བྱེད་དུ་འགྲུབ་པས་ན་ན་རང་ངྱེས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་
རྣམས་སངས་རྒྱ་བ་མྱིན་ནོ་ཞྱེ་ན། ན་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་མ་ཞུགས་པར་མཐར་ཐུག་གྱི་མང་འདས་
འཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྣམ་མཁྱེན་མ་ཐོབ་པར་སྒྲྱིབ་གྱིས་སྤངས་པའྱི་མང་འདས་ཐོབ་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་
ལ་དགོངས་ནས། སངས་རྒྱས་ྱིད་ལས་མ་གཏོགས་མང་འདས་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་
པར། །མ་ངན་འདས་པ་མྱི་འཐོབ་སྱེ། །འོད་དང་འོད་ཟྱེར་སྤངས་ནས་ནྱི། །ྱི་མ་ལྟ་བར་མྱི་ནུས་བཞྱིན། །ཞྱེས་
སོ། །འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ན་ཐོས་ལ་མང་འདས་མྱེད་པའྱི་ཁུངས་སུ་འདོད་པ་ནྱི་མ་རོགས་པ་སྱེ། ཤྱེས་བ་མ་ལུས་
པ་མཁྱེན་པའྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་སྒྲྱིབ་གྱིས་མ་ལུས་པ་ཟད་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡ་བྲལ་དུ་གནས་
པ་མྱི་སྱིད་པས་རྣམ་མཁྱེན་མ་ཐོབ་པར་མང་འདས་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པར་མྱི་རུང་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། 
རྣམ་ཀུན་མངོན་པར་བང་ཆུབ་དང་། །དྱི་མ་བག་ཆགས་བཅས་སྤངས་པ། །སངས་རྒྱས་མ་ངན་འདས་པ་
ནྱི། །དམ་པའྱི་དོན་དུ་གྱིས་མྱེད་ྱིད། །ཅྱེས་སོ། །འོ་ན་བློ་གོས་མྱི་ཟད་པའྱི་མདོ་ལས། གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་
ངྱེས་པར་འབྱིན་པའྱི་ཐྱེག་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་དང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་
པོའ་ོཞྱེས་གསུངས་པས་མཐར་ཐུག་ཐྱེག་པ་གསུམ་དུ་འདོད་པར་བ་དགོས་སོ་ཞྱེ་ན། ལུང་འདྱི་ནྱི་དགོངས་པ་
ཅན་ཡྱིན་ཏྱེ། དགོངས་གཞྱི་གནས་སྐབས་ན་རང་དུ་རྱིགས་ངྱེས་པ་དག་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ལ། དགོས་པ་
དྱེད་དཔོན་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ལམ་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་པོར་ངལ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་
བར་དུ་གོང་ཁྱེར་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་སྤྲུལ་པ་ལྟར་ཐོག་མ་ྱིད་དུ་ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་འཇུག་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་
ཐོག་མ་ན་རང་གྱི་ཐྱེག་པ་ལ་བཀོད་ནས་རྱིམ་གྱིས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་བར་དུ་གོང་ཁྱེར་སྤྲུལ་
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པ་དང་འད་བར་ན་རང་གྱི་ཐྱེག་པ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ལུང་ནྱི། དམ་ཆོས་པད་དཀར་
པོ་ལས། ཐྱེག་པ་གཅྱིག་སྱེ་གྱིས་པ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །གསུམ་པ་ནམ་ཡང་ཡོད་མྱིན་འཇྱིག་རྱེན་ན། །སྐྱྱེས་བུ་
མཆོག་རྣམས་ཐབས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་གང་། །སྣ་ཚོགས་ྱེ་བར་སོན་པ་མཛད་མ་གཏོགས། །ཞྱེས་པ་དང་། འཕགས་
པ་བདྱེན་པ་གྱིས་སོན་པའྱི་ལྱེའུ་ལས་ཀང་། སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་གང་དང་གང་སོན་པ་དྱེ་ཐམས་ཅད་
བང་ཆུབ་ལ་གཞོལ་བ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་འབབ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཞྱེས་
གསུངས་སོ། །རྱིགས་པ་ནྱི་སྒྲྱིབ་གྱིས་མ་ལུས་པར་ཟད་པར་བྱེད་པའྱི་གྱེན་པོའ་ིཆོས་དབྱིངས་གོམས་པར་
བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཆོས་དབྱིངས་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་ངྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་
པོས་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་ཆོས་དབྱིངས་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ན་རང་གྱིས་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་
དབྱིངས་གཞན་དང་གཞན་དག་ཡོད་དོ་སམ་ན། མྱི་འཐད་དྱེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་རྱིགས་མྱི་འད་བའྱི་དབྱེ་བ་
མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དབྱེར་མྱེད་
ཕྱྱིར། །གཙོ་བོའ་ིཐྱེག་པ་དབྱེར་མ་མཆྱིས། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེས་ན་ཆོས་དབྱིངས་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་
མ་ཐོབ་པར་སྒྲྱིབ་གྱིས་ཟད་པའྱི་མང་འདས་མྱི་ཐོབ་ལ། ཆོས་དབྱིངས་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་
ངྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐྱེག་པ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་ངྱེས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེས་ན་རང་ན་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་མང་འདས་མྱེད་པས་
ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་མ་ཞུགས་པར་མཐར་ཐུག་གྱི་མང་འདས་ཐོབ་པར་མྱི་རུང་བས། ན་རང་གྱིས་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་
ཐྱེག་པ་མྱེད་དོ། །འོ་ན་ན་རང་ལྷག་མྱེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དྱེ་དག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པར་བྱེད་
ཅྱེ་ན། ལས་ོན་གྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་མྱེད་པས་ལྷག་མྱེད་དུ་བརོད་པ་ཡྱིན་གྱི། མ་རྱིག་བག་ཆགས་དང་
ལྡན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའྱི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པས་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་རྱེན་ཀྱིས་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་
ལུས་བླངས་ནས་གནས་པ་དག་ལ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་འོད་དཔག་མྱེད་ལ་སོགས་པའྱི་འོད་ཟྱེར་གྱིས་སད་
པར་བས་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཅྱིང་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ཏྱེ། ལང་གཤྱེགས་ལས། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་ལུས་ཐོབ་ནས། །བསྐལ་པའྱི་བར་དུ་མྱི་སད་དོ། །དཔྱེར་ན་སྐྱྱེས་
བུ་མོས་པ་ནྱི། །མོས་འགྱུར་མྱེད་ན་སངས་བ་ལྟར། །དྱེ་བཞྱིན་དྱེ་དག་ང་ཡྱི་སྐུ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ཞྱེས་བ་བ་
ཐོབ། །ཅྱེས་སོ། །འོ་ན་ན་རང་དྱེ་དག་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་ལྔ་པོ་གང་ནས་འཇུག་པར་བྱེད་ཅྱེ་ན། ན་རང་གྱིས་
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ལ་འཁོར་འདས་གྱིས་ཀའང་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་
ལམ་མྱེད་པས་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇུག་པར་རྱིགས་ཏྱེ། འཁོར་འདས་གྱིས་ཀ་རང་བཞྱིན་མྱེད་
པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་བབ་ནས་དྱེ་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་ལམ་ལྔ་ལ་རྱིམ་གྱིས་
འཇུག་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ན་རང་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་འཁོར་འདས་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པ་
ཡོད་ཅྱེ་ན། འོ་ན་ྱེར་ལྱེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་གཤྱེད་མ་རལ་གྱི་གདྱེང་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་དུ་འཇྱིགས་ནས་སྱིད་པ་ལ་
དོར་བ་མང་འདས་ལ་བླང་བར་བཟུང་ནས་འཁོར་འདས་ལ་བླང་དོར་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའྱི་དོན་འདྱི་ཅྱི་སོམས་
ཤྱིག ཚིག་གྱིས་སོས་པས་དོན་གྱི་སྱིང་པོ་མྱི་རོགས་སོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇུག་པའྱི་འཐད་པ་
གཞན་ཡང་ཐོག་མར་ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ་ནྱི་འདུན་ལྡན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ཡང་ཚོགས་ལམ་
གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་ལྔ་ས་མ་ས་མ་ལ་མ་བསབ་པར་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་ལ་ཐོད་རྒལ་དུ་ཐོབ་
པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་ན་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་ངྱེས་པས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། འོ་ན་ཁོད་ཀྱིས་སྱེམས་ཅན་གྱི་ཚོགས་ལ་སངས་རྒྱ་བ་དང་
མྱི་རྒྱ་བ་གྱིས་སུ་ངྱེས་པར་འདོད་དགོས་པས་སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཕྱིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ས་མ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པས་དྱེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་འཇུག་
པའྱི་དོན་མྱེད་ལ། ལྷག་མ་སངས་མྱི་རྒྱ་བའྱི་སྱེམས་ཅན་འདོད་པ་ལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་འཇུག་པའྱི་གོ་
སྐབས་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བའྱི་ྱེས་པ་ཁོད་ྱིད་ཀྱི་ཕྱོགས་
ལ་གནས་སོ། །གལ་ཏྱེ་ལྷག་མ་སངས་མྱི་རྒྱ་བར་འདོད་པའྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་
འཇུག་གོ་ཞྱེ་ན། འོ་ན་སངས་མྱི་རྒྱ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཀང་སངས་རྒྱ་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། སྱེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་སངས་རྒྱ་བར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་སྐྱྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བ་ཡྱིན་གྱི། 
སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་རྱེན་ཚོགས་པ་
མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། ྱེ་བར་ལྱེན་པའྱི་རྒྱུ་རྱིགས་དང་ལྡན་པ་མཐུན་རྱེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་འཇུག་པ་
དང་། འགལ་རྱེན་སྒྲྱིབ་པ་སྤང་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བ་ྱིད་དུ་གྲུབ་བོ་ཞྱེས་བསན་
ཟྱིན་ལ། དྱེ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱ་བར་མྱི་འགྲུབ་ན། ན་རང་རྣམས་ཀང་སངས་རྒྱ་བར་མྱི་འགྲུབ་པས་ལམ་
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ཞུགས་ཀྱི་སྐྱྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ། །སངས་མྱི་རྒྱ་བའྱི་སྱེམས་ཅན་ནྱི་
འགའ་ཡང་མྱེད་དྱེ། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ྱེ་བར་ལྱེན་པའྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་མཐོང་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐོག་མར་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
སྡུག་བསལ་ལས་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅས་པའྱི་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཅྱིང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་
བསྐྱྱེད་པའྱི་དམ་བཅའ་ཡང་མཐར་ཕྱྱིན་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དང་པོའ་ི
དམ་བཅའ་མཐར་ཕྱྱིན་པར་མྱི་བྱེད་ཅྱེས་པ་ནྱི་སྱེམས་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞྱིག་ས་བར་བྱེད། གལ་ཏྱེ་དམ་བཅའ་
མཐར་ཕྱྱིན་པར་མཛད་པའྱི་ཐབས་མྱི་མཁྱེན་ནོ་ཞྱེ་ན། མྱི་མཁྱེན་པ་མྱིན་ཏྱེ། ཤྱེས་བ་མ་ལུས་པ་མཁྱེན་པའྱི་
མཁྱེན་པ་མངའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཁྱེན་ཀང་མྱི་མཛད་དོ་ཞྱེ་ན། སྡུག་བསལ་ལས་གོལ་བའྱི་ཐབས་མཁྱེན་བཞྱིན་
དུ་མྱི་མཛད་པ་ཡང་མྱི་སྱིད་དྱེ། ཐུགས་རྱེ་ཚད་མྱེད་པ་མངའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་
གཏུགས་ནས་དམ་བཅའ་མཐར་མ་ཕྱྱིན་པར་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའོ་ཞྱེ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་གོམས་
པར་མཛད་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་མྱི་སྱིད་ལ། འཆྱི་བདག་གྱི་བདུད་
ཀང་བཅོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡང་མྱེད་དོ། །གལ་ཏྱེ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ན་མཐར་མ་ངན་ལས་འདའ་འོ་ཞྱེ་ན། སྱེམས་ཅན་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་པས་ཟད་པ་
ཡང་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱེམས་ཅན་ཡོད་པ་དྱེ་སྱིད་དུ་གཞན་དོན་དུ་བཞུགས་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྱེམས་
ཅན་དོར་ནས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡང་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དོན་འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་རྒྱུད་བླ་མ་
ལས། རྒྱུ་མཐའ་ཡས་དང་སྱེམས་ཅན་ཟད་མྱེད་དང་། །བརྱེ་དང་འཕྲུལ་དང་མཁྱེན་དང་ཕུན་ཚོགས་ལྡན། །ཆོས་
ཀྱི་དབང་ཕྱུག་འཆྱི་བའྱི་བདུད་བཅོམ་པ། །ངོ་བོ་མྱེད་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རྱེན་མགོན་པོ་རག །ཅྱེས་པ་དང་། འཇུག་པ་
ལས། རྒྱལ་བ་ཇྱི་སྱིད་འཇྱིག་རྱེན་མཐའ་དག་མཆོག་ཏུ་རབ་ཞྱི་བར། །འགོ་བ་མྱིན་ཞྱིང་ནམ་མཁའ་རྣམ་འཇྱིག་
འགྱུར་མྱིན་དྱེ་སྱིད་དུ། །ཤྱེས་རབ་ཡུམ་གྱིས་བསྐྱྱེད་པ་ཁོད་ལ་ཐུགས་བརྱེ་མ་མ་ཡྱིས། །ཚུལ་ལུགས་བྱེད་
པས་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་གྱུར་པ་ག་ལ་མངའ། །ཞྱེས་སོ། །ནམ་མཁའ་མ་ཞྱིག་གྱི་བར་དུ་གཞན་དོན་ལ་ཞུགས་
དགོས་པར་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི་སངས་རྒྱ་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སྱེམས་ཅན་མྱེད་པས་རག་ཏུ་གཞན་དོན་ལ་
བཞུགས་དགོས་ལ། ནམ་མཁའ་མ་ཞྱིག་གྱི་བར་དུ་བཞུགས་ཞྱེས་པས་ནྱི་འཁོར་བའྱི་མཐའ་མྱེད་པར་བསན། 
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འགའ་ཞྱིག་དབུ་མ་པའྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་གྱི་སོས་པ་ལྷུར་ལྱེན་ཡང་དོན་ལ་དཔོད་པའྱི་ཤྱེས་རབ་མྱེད་པར་
ཚིག་འདོན་པ་ལྷུར་ལྱེན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །གལ་ཏྱེ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བ་ཡྱིན་ན་འཁོར་བའྱི་
མཐའ་མྱེད་པ་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་མྱི་སྱིད་པས་
འཁོར་བ་སོང་པ་ཡང་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྱེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ལ་འཆྱི་བས་ཁབ་ཀང་འཆྱི་ཟྱིན་པ་དང་། 
འདུས་བས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇྱིག་པས་ཁབ་ཀང་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་མྱི་སྱིད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་དངོས་པོ་ཐམས་
ཅད་ཞྱིག་པའྱི་དུས་སྱིད་དོ་ཞྱེས་ས་བས་ནྱི་དུས་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ནམ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཞྱིག་ནས་དུས་སྱིད་
པ་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སོ། །བླ་མྱེད་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པའྱི་བང་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ཤྱེས་པ་ནྱི་
གཞན་དོན་དུ་སྱིད་པར་སྐྱྱེ་བའྱི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆྱེད་དུ་གྱེར་ནས་
སྤང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་རྒྱུས་གཞན་དོན་དུ་སྱིད་
པར་སྐྱྱེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསམ་སོར་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་པར་སྱེམས་
ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་བཞུགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་ོན་མོངས་པའྱི་ནུས་པ་བཅོམ་པས་མྱི་སག་པའྱི་
ཕྱྱིར། ཆྱེད་དུ་གྱེར་ནས་མྱི་སྤོང་བ་ཡྱིན་གྱི། སྱིད་པར་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་པའྱི་རྒྱུར་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ས་བ་
དག་གྱིས་ནྱི་མ་རོགས་ཏྱེ་ོན་མོངས་པ་ལ་མྱི་སག་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། འཁོར་བར་ཇྱི་སྱིད་པ་སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་
པས་སོ་ཞྱེས་སས་དགོས་པས་བང་སྱེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཡང་ོན་མོངས་པའྱི་ྱེས་པས་སག་པ་མྱེད་པར་
ཐལ། འདོད་ན། ས་སྱེ་ལས་ན་ཐོས་ལས་བང་སྱེམས་རྣམས་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་འབད་དགོས་
པར་བསན་པ་དང་འགལ་ལོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་གནས་སྐབས་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། སོ་སོ་སྐྱྱེ་བོ་དང་འཕགས་
པའོ། །སོ་སོ་སྐྱྱེ་བོའ་ིགནས་སྐབས་ལ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ྱེས་པ་བསྐྱྱེད་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆྱེད་དུ་གྱེར་ནས་སྤོང་
དགོས་པས། ས་སྱེ་ལས་ཆྱེད་དུ་གྱེར་ནས་སྤོང་དགོས་པར་བཤད་པ་ནྱི་སོ་སྐྱྱེ་ལ་དགོངས་སོ། །ཆྱེད་དུ་གྱེར་
ནས་མྱི་སྤོང་བར་བཤད་པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་སར་རོ། །འཕགས་པ་གོལ་སྱེས་ཀང་མ་རྱིག་པ་
དང་ལྟ་བའྱི་བག་ལ་ལ་འཇོམས་ཀྱི། འདོད་སྱེད་ཀྱི་བག་ལ་ལ་ནྱི་མྱི་འཇོམས་ཏྱེ། བསམ་བཞྱིན་དུ་སྱིད་པར་
སྐྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་དོན་འདྱི་ྱིད་དོ། །དྱེ་ལ་སོ་སྐྱྱེ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ལས་དང་ོན་
མོངས་པ་ཡྱིན་ལ། ན་རང་འཕགས་པ་སོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཇྱི་སྱིད་སྐྱྱེ་བ་
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ལྱེན་པ་དྱེ་སྱིད་དུ་སར་སོ་སྐྱྱེའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱིས་སྱིད་པར་ྱིང་
མཚམས་སོར་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་ཤྱེ་ན། ྱེ་བར་ལྱེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལ་གཤྱེད་མ་རལ་གྱི་
གདྱེངས་པ་ལྟར་འཇྱིགས་པས་ཇྱི་སྱིད་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་པ་དྱེ་སྱིད་དུ་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་
པར་མངོན་ནོ། །ན་རང་དག་བཅོམ་པ་དང་བང་སྱེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་སམ་
ོན་མོངས་པའྱི་བག་ལ་ལ་གྱི་རྱེན་དང་ཟག་པ་མྱེད་པའྱི་ལས་ཀྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལུས་ཀྱིས་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་
པ་ཡྱིན་ནོ། །འབུམ་གྱི་འགྱེལ་པ་ལས། དག་བཅོམ་པས་ོན་མོངས་པ་ཀུན་སྤངས་ཀང་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་
མ་སྤངས་ལ། དྱེ་མ་སྤངས་པས་ོན་མོངས་པའྱི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་སྤངས་ཞྱེས་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་
ཡང་སྱིད་འཛིན་པར་བྱེད་ཅྱེ་ན། རྒྱུའྱི་སོབས་དང་རྱེན་གྱི་སོབས་ལས་སོ། །དྱེ་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་བག་ཆགས་
མ་སྤངས་པ་ནྱི་རྱེན་ནོ། །ཟག་མྱེད་ཀྱི་ལས་ནྱི་རྒྱུའོ་ཞྱེས་པ་དང་། རྒྱུད་བླ་མའྱི་འགྱེལ་པར། མ་རྱིག་བག་ཆགས་
ཀྱི་སའྱི་རྱེན་ཅན་མཚན་མའྱི་རྒྱུན་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཕ་མོས་ཀུན་ནས་བསོངས་བའྱི་ཟག་པ་མྱེད་པའྱི་ལས་ལ་
བརྱེན་ཏྱེ་ཞྱེས་སོ། །དྱེས་ན་སྐྱྱེ་བོ་རྣམས་ནྱི་ལས་ོན་གྱི་དབང་གྱིས་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་ལ། ན་རང་དག་བཅོམ་དང་
བང་སྱེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་རྱིག་བག་
ཆགས་ཀྱི་སས་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་ནྱི་མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་
ཡང་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་མཚམས་སོར་བ་ྱིད་སྤངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་སོ་སྐྱྱེ་དང་། 
ན་རང་དག་བཅོམ་པ་དང་བང་སྱེམས་འཕགས་པ་དང་། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་ས་མ་ལས་ཕྱྱི་
མ་ཁད་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་བག་ལ་ལ་གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་ཅྱེས་བཤད་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཤྱེས་
བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པའོ་ཞྱེས་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྒྱུད་བླ་མར། ོན་མོངས་ཤྱེས་བའྱི་སྱིན་གྱི་དྲྭ་བ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་རྱེའྱི་རླུང་གྱིས་རྣམ་པར་
གཏོར། །ཞྱེས་གསུངས་ནས། རྒྱས་བཤད་དུ་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ངོས་གཟུང་བ་ལ། དྱེ་སྒྲྱིབ་མཐའ་ཡས་
ོན་མོངས་དང་ཞྱེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཤྱེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ངོས་གཟུང་བ་ལ། ྱེ་བའྱི་ོན་མོངས་བག་ཆགས་སོ་
ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འཇུག་པའྱི་རང་འགྱེལ་དུ་ཡང་། བག་ལ་ལ་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་ཤྱེས་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་
གྱེགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེས་ན་ཤྱེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། ོན་མོངས་པས་བཞག་པའྱི་བག་ལ་ལ་
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གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་ལ་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་དུ་བཞག་པ་དང་། དང་པོ་ནས་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་ཐ་སད་བས་པའོ། །མངོན་པ་ཀུན་ལས་
བཏུས་ལས། ཅྱིག་ཅར་ོན་མོངས་པ་དང་ཤྱེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྤང་ངོ་། །ཅྱིག་ཅར་དག་བཅོམ་པ་དང་དྱེ་བཞྱིན་
གཤྱེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ཡང་བག་ལ་ལ་གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་ཅྱེས་བཤད་པ་དང་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་
ཐ་སད་དུ་གསུངས་པ་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་འགགས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །ོན་མོངས་པ་ནྱི་ས་དང་པོ་ཐོབ་ནས་
མྱེད་དྱེ། སྱེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འགའ་ཞྱིག་སྡུག་བསལ་བདྱེན་པ་ས་བཅུ་
རྒྱུན་མཐའྱི་བར་དུ་ཡོད་ལ། ཀུན་འབྱུང་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའྱི་ས་ལོགས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་འདོད་པ་ནྱི་མྱི་
འཐད་དྱེ། ས་དང་པོ་ཐོབ་ནས་ཀུན་འབྱུང་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཇྱིག་རྱེན་ཆོས་མཆོག་གྱི་རྱེན་བོར་ཟྱིན་པའྱི་
འོག་རོལ་དུ་སྡུག་བསལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཡང་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འཕགས་པས་འཆྱི་དང་ན་བ་
དང་། །རྒ་བའྱི་སྡུག་བསལ་རད་ནས་སྤངས། །ལས་དང་ོན་མོངས་དབང་གྱིས་སྐྱྱེ། །དྱེ་ལ་དྱེ་མྱེད་ཕྱྱིར་དྱེ་
མྱེད། །ཅྱེས་སོ། །བོད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལུང་འདྱིའྱི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཚིག་ཙམ་སྒྲོགས་པར་ཟད་དོ། །འོ་ན་
ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་བདྱེན་པ་བཞྱི་པོ་གང་གྱི་ནང་དུ་འདུ་ཞྱེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྱེན་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་
འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པས་བདྱེན་བཞྱིར་སྡུད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། ལམ་ཤྱེས་ལ་ཤྱེས་བའྱི་ལམ་ངོས་གཟུང་
བ་དང་། ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་པའྱི་ཚུལ་དང་། དངོས་དོན་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མདོ་ནྱི་ྱི་ཁྱི་ལྱེའུ་བརྒྱད་མ་ལས་
རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་ར་དྲུག་གསུངས་ལ། འབུམ་ལས་བཅུ་དགུ་གསུངས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་དྱེ་དག་ལམ་ཡྱིན་ཞྱེ་
ན། བདྱེན་པ་བཞྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་འཛིན་སངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ྱིད་ལ་ལམ་དུ་བརོད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པ་འདྱི་དག་ལ་སོབ་དཔོན་སྱེང་གྱེ་བཟང་པོས་ཆོས་མངོན་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་མྱི་རག་ལ་
སོགས་བཅུ་དྲུག་དང་སར་ནས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་འཆད་དོ། །འོ་ན་ཕ་རོལ་དང་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་
སོགས་བདུན་པོའ་ིདོན་ཆོས་མངོན་པ་ནས་གསུངས་པ་མྱེད་པས་གང་དང་སར་ཞྱེ་ན། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་
བ་ལས། ཡྱིད་འབྱུང་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འགོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་
པ་དང་སོར་བར་མཛད་དོ། །འོ་ན་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་མ་གསུངས་པའྱི་ས་རོལ་དུ་ཆོས་མངོན་པ་གང་དང་
སོར་བར་མཛད། དྱེས་ན་ཅུང་ཟད་མྱི་འགྱིག་པས་ཆོས་མངོན་པ་དང་རྱེ་རྱེ་བཞྱིན་དུ་སོར་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་
ཡོད། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་དོན་ཆོས་མངོན་པ་དང་སོར་བ་ལ་ལྟོས་མྱི་དགོས་སོ་སམ་ན། ན་ཐོས་
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སྱེ་པ་རྣམས་ཆོས་མངོན་པ་ལ་ཚད་མར་བྱེད་ཅྱིང་། ཤྱེར་ཕྱྱིན་བཀའ་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པས་ཆོས་མངོན་པ་དང་
དོན་གཅྱིག་པར་བསན་པས་འདྱིར་གསུངས་པའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པར་
བསན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །འོག་སྐབས་བཞྱི་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་མངོན་པ་དང་སོར་བའྱི་དོན་
ཡང་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་ཤྱེས་པར་བའོ། །འོ་ན་འདྱིར་ཤྱེས་བའྱི་ལམ་བཤད་པ་ནྱི་བང་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་
རོགས་རྱིགས་ལ་འདོད་དམ་ན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་བཏགས་པ་
བར་འདོད་དགོས་པས་དྱེ་ཤྱེས་པས་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྱེས་པ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། མདོ་ལས་
བསྐྱྱེད་པར་བ་ཞྱིང་ཤྱེས་པར་བའོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་དང་འགལ་ཏྱེ། ན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་རོགས་པ་བང་
སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བསྐྱྱེད་པར་བར་མྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། ན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཇྱི་ལྟར་བསྐྱྱེད་པའྱི་
ལམ་དང་མཐུན་པའྱི་རོགས་རྱིགས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱྱེད་ཅྱིང་ཤྱེས་པར་བས་ནས་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཇྱི་ལྟར་མས་སུ་
མོང་བ་དང་མཐུན་པར་གཞན་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ལ་བསན་པས་དྱེ་དག་གྱིས་བང་སྱེམས་ཀྱིས་
བསན་པ་ལྟར་མས་སུ་བླངས་ཏྱེ་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་
ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱྱེད་ཅྱིང་ཤྱེས་པས་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྱེས་པའྱི་དོན་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འགའ་
ཞྱིག་བང་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྐྱྱེས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་དངོས་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འོ་ན་ྱེར་ཞྱི་
གྱིས་སུ་ཁྱིད་བྱེད་ཀྱི་ལམ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་རོགས་རྱིགས་དྱེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་མཐར་ཐུག་ཐྱེག་པ་གསུམ་དུ་ཁས་ལྱེན་དགོས་
སོ། །འགའ་ཞྱིག་འདྱིར་བསན་པའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྣམ་མཁྱེན་
ཡྱིད་བྱེད་དང་ལྡན་པའྱི་གཟུགས་མྱི་རག་པ་ྱིད་དུ་མྱི་དམྱིགས་པར་ཡྱིད་ལ་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་ཐྱེག་ཆྱེན་
སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྱིས་ཁད་པར་དུ་བས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱེ་ནྱི་ཡུལ་ཅན་ལམ་ཤྱེས་ཀྱི་
ཁད་པར་དུ་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། ཤྱེས་བའྱི་ལམ་གྱི་ཁད་པར་དུ་བསན་པ་མ་ཡྱིན་པས་དོན་མ་རོགས་པ་ཁོ་
ནའོ། །དྱེས་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་དངོས་སུ་བསན་ཅྱིང་དྱེའྱི་རྱིགས་འད་བང་སྱེམས་ཀྱིས་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་བསྐྱྱེད་
ཅྱིང་དྱེ་གཞན་ལ་སོན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ན་རང་གྱི་ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་
རྒྱུད་ལ་སྐྱྱེས་ནས་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པས་བདྱེན་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་སོ་ནས་ཤཤྱེས་
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པར་བའོ། །གསུམ་པ་དངོས་དོན་དཔད་པ་ནྱི། །འཕགས་པའྱི་བདྱེན་པ་བཞྱི་དག་གྱི རྣམ་པ་ཞྱེས་པ་ནྱི་ཤྱེས་
བའྱི་ལམ་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་ནྱི། །ཞྱེས་པས་ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་པའྱི་ཚུལ་བསན་ཏོ། །ཤྱེས་
པར་བ་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཤྱེས་ཞྱེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ནྱི་ཡུལ་ཅན་བསན་ཏོ། །འཕགས་པ་ན་ཐོས་ལམ་ལ་
ནྱི། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་བསན་པའྱི་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་འདྱི་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ན་ཐོས་ཀྱི་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་
ལ་འཆད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། འདྱིར། དྱེ་ལ་རག་ལ་སོགས་ཚུལ་གྱིས། །གནས་པ་བཀག་པས་བཟོད་པ་
རྣམས། །ཞྱེས་གསུངས་པས་རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་གྱིས་ཀ་ལ་གནས་པ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིའྱི་འགྱེལ་
པར། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། མྱི་རག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་
གནས་པ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ནྱི་ར་བ་དང་མྱི་མཐུན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཡོད་མོད་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་མཐུན་ཏྱེ། 
གཟུགས་སོགས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་བཀག་གོ །ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་རག་པ་ཡྱིན་སམ་ན་རག་
པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་པ་དང་། མྱི་རག་པ་བདྱེན་ནོ་སམ་ན་མྱི་རག་པའང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཀག་
གོ །དྱེས་ན་འདྱིར་བསན་པ་ནྱི་བང་སྱེམས་ཀྱི་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དུ་འཕགས་པས་བཤད་ཅྱིང་ར་བའྱི་
དགོངས་པར་ཡང་མངོན་ནོ། །བཏགས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་མྱི་འགལ་བར། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ནས་བསན་པ་
ཡང་བང་སྱེམས་ཀྱི་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཡྱིན་ནོ། །བང་སྱེམས་ཀྱི་བསྐྱྱེད་པར་བ་བའྱི་རོག་རྱིགས་ནྱི་གསུམ་
སྱེ། ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའྱི་ལམ་མོ། །དང་པོ་གྱིས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་མྱི་དམྱིགས་པར་ཤྱེས་པ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་དབྱེ་བས་རོགས་
རྱིགས་བསྐྱྱེད་པར་བ་སྱེ། ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ལྡོག་པའྱི་དབྱེ་བས་གྱིས་ཡོད་པར་བསན་ཏོ། །བང་སྱེམས་ཀྱི་
རོགས་རྱིགས་བསྐྱྱེད་པའྱི་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ནྱི་སྐབས་དང་པོ་ལས་བསན་པ་ལས་ཤྱེས་པར་བའོ་ཞྱེས་
འགྱེལ་ཆྱེན་ལས་འབྱུང་ངོ་། །རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤྱེས་བསན་པ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་གྱི་ཚུལ་སྱིར་
བསན་པ་དང་། གཞུང་གྱི་ཚིག་དོན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྱེ། ན་ཐོས་སྱེ་གྱིས་དང་། 
སྱེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ལོ། །ན་ཐོས་སྱེ་གྱིས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི། རང་རྒྱལ་བསྱེ་རུ་ལྟ་
བུ་དང་ཚོགས་སོད་གྱིས་ཡོད་པ་ལས། བསྱེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་རྒྱལ་ནྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་པའྱི་སོན་
རོལ་སྐྱྱེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པ་མན་ཆད་དུ་ཚོགས་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ལ་བསྐལ་པ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་རྒྱུད་



86   རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། 

ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་ཚོགས་བསགས་ཤྱིང་། སྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་དུས་སུ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པར་
བ་སྱེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་བརྱེན་ནས་དོད་ནས་བཟུང་སྱེ་ཟད་པ་དང་མྱི་སྐྱྱེ་བ་ཤྱེས་པའྱི་བར་མམ་གཞག་
ཐུན་གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །དྱེ་ཡང་མཐོང་ལམ་གྱིས་སར་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་མ་སྤང་བའྱི་སྤང་བའྱི་
ལྷག་མ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སྤང་བ་རྣམས་སྤོང་བ་ཡྱིན་གྱི། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་
སྤང་བ་རྣམས་ནྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་ས་རོལ་དུ་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་སྤངས་ཟྱིན་པས་སར་སྤང་མྱི་དགོས་
སོ། །ཚོགས་སོད་ལ་གྱིས་ཏྱེ། ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་སོན་དུ་སོང་བ་དང་མ་སོང་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། 
རྒྱལ་པོ་སས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་འགྱེལ་པ་ལས། སྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་སོན་རོལ་དུ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱྱིར་འོང་གྱི་འབྲས་
བུ་བསྐྱྱེད་ནས་བསན་པ་ནུབ་པ་དང་ཕད་པ་ན་རང་བང་ཆུབ་ཀྱི་དག་བཅོམ་པར་འགྱུར་བའོ་ཞྱེས་བཤད་པ་ལྟར་
རོ། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་སོན་འགོ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དྱེ། རང་རྒྱལ་ནྱི་འདོད་པའྱི་རྱེན་ཅན་དུ་ངྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རང་རྒྱལ་
ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ཐོབ་པ་ནྱི་ཚེ་ཕྱྱི་མ་འདོད་ཁམས་སུ་སྐྱྱེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། འབྲས་བུ་སོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་རང་རྒྱལ་
གྱི་རྱིགས་ཅན་ནྱི་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་དོད་དང་རྱེ་མོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཙམ་བསྐྱྱེད་ནས་སྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་དུས་སུ་
བདག་ྱིད་ཀྱིས་སོབ་དཔོན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལམ་ལྷག་མ་རྣམས་མངོན་དུ་བས་ནས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་སྱེ། སོན་
བསམ་གཏན་པ་ལྔ་བཅུ་དཀའ་ཐུབ་དག་པོས་གདུངས་པ་དང་། བསྱེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་རྒྱལ་དང་འགོགས་པའྱི་
སྱེའུ་ཞྱིག་གྱིས་བསྱེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོད་ལམ་བསན་པ་ལྟར་བས་པས་རང་བང་ཆུབ་ཐོབ་ཅྱེས་
གགས་སོ་ཞྱེས་མཛོད་འགྱེལ་ལས་བཤད་དོ། །དཀའ་ཐུབ་དག་པོས་གདུངས་པ་དང་དུ་མ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སོད་
པར་བཤད་པས་ནྱི། སོན་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པའྱི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་བོ། །ཁ་ཆྱེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བས་ནྱི་བསྱེ་
རུ་ལྟ་བུ་ཁོ་ན་འདོད་ཀྱི་ཚོགས་སོད་མྱི་བཞྱེད་དོ། །ན་ཐོས་སྱེ་གྱིས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །སྱེམས་
ཙམ་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྱེ། ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་རྱེན་གྱི་གང་ཟག དྱེས་ལམ་ཇྱི་ལྟར་བགོད་པའྱི་ཚུལ། 
ཐོབ་པའྱི་འབྲས་བུའོ། །རྱེན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྱིགས་ནྱི་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་ས་རོལ་ནས་ོན་མོངས་པ་ཤས་
ཆུང་བའྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་པས་དབྱེན་པ་ལ་སོ་ཞྱིང་། སྱིང་རྱེ་ཤས་ཆུང་བས་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་ལ་མྱི་འཇུག་
ལ། ང་རྒྱལ་ཤས་ཆྱེ་བའྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་པས་སོབ་དཔོན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འགན་ཟླ་མྱེད་པར་རང་བང་ཆུབ་
ཐོབ་པའོ། །རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཅན་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། སོན་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་མ་ཐོབ་པ་དང་
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ཐོབ་པ་གྱིས་སུ་གནས་པ་ཡྱིན་ལ། སོན་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་
གྱིས་ཏྱེ། ས་མ་དང་གསུམ་དུ་ངྱེས་ལ། གྱིས་པ་ལམ་བགོད་པའྱི་ཚུལ་ལ། རྱིགས་གསུམ་དུ་རྱིགས་པར་བ་
སྱེ། འདྱི་ལྟར་ལ་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་གནས་ནས་བསྐལ་པ་བརྒྱར་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྱེས་
པར་བྱེད་ཅྱིང་རང་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ་པའྱི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་བས་ནས་ཕྱྱི་མ་ལ་རང་
བང་ཆུབ་འཐོབ་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་མཁས་པར་བ་བའྱི་དངོས་པོ་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྱེད་པ་སྱེ། རང་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དང་པོའ།ོ །མཁས་པར་བ་བའྱི་དངོས་པོ་དྲུག་གང་ཞྱེ་ན། ཕུང་པོ་ལ་མཁས་པ། ཁམས་ལ་མཁས་
པ། སྐྱྱེ་མཆྱེད་ལ་མཁས་པ། རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ། གནས་དང་གནས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་
མཁས་པ། བདྱེན་པ་ལ་མཁས་པའོ། །ཡང་ལ་ལ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ་མྱེས་པར་བས་
ནས་སྐྱྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྱེན་ནས་ཆོས་ན་པ་དང་། ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་བརྱེན་ནས་བཟོད་འབྲྱིང་
མན་ཆད་སོབ་དཔོན་གྱི་དྲུང་དུ་བསྐྱྱེད་ཅྱིང་། ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་བདྱེན་པ་མཐོང་བར་མ་ནུས་པས་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་
བདྱེན་པ་རོགས་པར་བ་བ་དང་། དགྱེ་སོང་གྱི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་མཁས་པར་བ་བའྱི་དངོས་པོ་
དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་ལམ་གྱིས་པའོ། །ཡང་འདྱི་ནྱི་ལ་ལ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་སངས་རྒྱས་མྱེས་པ་དང་
ཆོས་ན་པ་དང་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་བརྱེན་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་སམ། ཕྱྱིར་འོང་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་
མཐོང་ཆོས་ལ་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་མ་ནུས་པས་ཕྱྱི་མ་ལ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་དང་། དག་བཅོམ་པའྱི་
འབྲས་བུ་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་མཁས་པར་བ་བའྱི་དངོས་པོ་དྲུག་ལ་མཁས་པ་ནྱི་ལམ་གསུམ་པའོ། །ཡང་དྱེ་དག་
ལ་བརྱེན་ནས་འབྲས་བུ་ཇྱི་ལྟར་ཐོབ་པར་བྱེད་ཅྱེ་ན། སར་གྱི་རྒྱུ་དང་རྱེན་དྱེ་དང་དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་སྱིད་པ་ཐ་མ་
པའྱི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྱེད་པ་ན་སོབ་དཔོན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ལྷག་མ་
རྣམས་བསོམ་ནས་རང་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །མཛོད་ལས། བསམ་གཏན་མཐའ་རྱེན་གཅྱིག་ལ་
ཀུན། །ཞྱེས་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་འདྱིར་མ་བཤད་དོ། །ཡང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ལམ་
གྱིས་པ་དང་ལམ་གསུམ་པར་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་དང་རྱེན་དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་སོབ་དཔོན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བང་ཆུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལྷག་མ་རྣམས་བསོམ་པས་ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱེད་ཅྱིང་རང་བང་ཆུབ་ཀང་འཐོབ་
བོ། །དྱེ་ལ་ལམ་དང་པོས་ནྱི་བསྱེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ལ། གྱིས་པ་དང་གསུམ་པས་ནྱི་
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ཚོགས་ན་སོད་པའྱི་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། གནས་པ་
དང་རྒྱུ་བའོ། །གནས་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། སྐུའྱི་གནས་པ་དང་། གསུང་གྱི་གནས་པ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་གནས་
པའོ། །དང་པོ་སྐུའྱི་གནས་པ་ལ་བསྱེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་ནྱི་ཟླ་མྱེད་པར་གཅྱིག་པུར་གནས་ལ། ཚོགས་ན་སོད་པ་གྱིས་
ནྱི་ཟླ་དང་བཅས་པར་དུ་མར་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པའོ། །གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་གནས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀང་
གཞན་ལ་ས་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་དང་། ཐུགས་རྱེན་འབྲྱེལ་ཟབ་མོ་དང་། རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ལ་གནས་
པའོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་བ་ནྱི། རང་རྒྱལ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་གང་དུ་གནས་ཀང་རུང་དན་ཤྱེས་བཞྱིན་གྱི་སོ་
ནས་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། ཕ་རོལ་གདུལ་བའྱི་སྱེམས་ཅན་མཐོང་བ་དང་ལུས་ཀྱི་སོ་ནས་ཆོས་སོན་
པར་བྱེད་ཀྱི་ངག་གྱིས་ནྱི་མྱི་སོན་ནོ། །ཕ་རོལ་པོ་ཞྱེ་འབྲས་པ་བཟློག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་སོན་
པར་བྱེད་ཅྱིང་། སོན་གྱི་སོན་ལམ་ལ་སོགས་ཀྱི་མཐུས་མངོན་མཐོ་དང་ངྱེས་ལྱེགས་ཀྱི་ལམ་ལས་བརམས་ཏྱེ། 
ཆོས་གང་བསན་པར་འདོད་པ་དྱེ་ྱིད་གདུལ་བའྱི་སྱེམས་རྒྱུད་ལ་ཡོངས་སུ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །བང་ས་ལས་
རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་སྤངས་རོགས་ན་ཐོས་དང་འད་བར་བཤད་དྱེ། རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་ན་ཐོས་ཇྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་དུ་རྱིགས་པར་བ་སྱེ། ན་ཐོས་རྣམས་དང་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་གསུངས་ཤྱིང་། 
ཡང་ས་སྱེ་ལས། བསྱེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ཐམས་
ཅད་སྤངས་པའྱི་དག་བཅོམ་པ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདྱིས་ོན་མོངས་སྤངས་པར་བཤད་ཀྱི་
གཟུང་རོག་སྤངས་པར་ནྱི་མ་བཤད་དོ། །དབུ་མ་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་བམས་ཆོས་རྱེས་འབྲང་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། 
གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་དང་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་ལ། རོག་གྱེ་འབར་བ་
ལས་ནྱི་སྤངས་རོགས་འད་བར་བཤད་དྱེ། ཇྱི་སྐད་དུ་གང་ཟག་ལ་བདག་མྱེད་པ་ཙམ་དུ་རོགས་པར་བས་ནས་
འབྲས་བུ་དམན་པ་འདོད་པས་དམན་པའྱི་ཁད་པར་ཐོབ་པ་ཡོད་དྱེ། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་བཞྱིན་ནོ་
ཞྱེས་པ་དང་། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དག་གྱིས་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་འཆྱིང་བ་ཙམ་སྤངས་ཀང་ོན་མོངས་
པའྱི་བག་ཆགས་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ། ཤྱེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །གྱིས་པ་ཚིག་དོན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི། ཤྱེས་པར་བ་ཞྱེས་དང་ངོ་། །གང་གྱིས་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །གང་ན་ཁད་པར་གསུམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་བསྱེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་མོ། །ཁད་
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པར་གསུམ་གང་ཞྱེ་ན། ན་ཐོས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པར་
གཟུགས་སོགས་གཟུང་བའྱི་དོན་ལ་རོག་པ་སྤངས་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐྱེག་ཆྱེན་ལས་དམན་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་མ་
ལྟོས་པར་འཛིན་རོག་སྤོང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱེན་གྱི་སོ་ནས་ན་ཐོས་ལས་ཁད་ཞུགས་ཏྱེ། གཟུང་བ་རང་
བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་རྱེན་གྱིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྱེ་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་
ན་འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་དགོས་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ན། ཆོས་
ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། གང་གྱིས་དངོས་གཅྱིག་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་མཐོང་
བ། །དྱེ་ཡྱིས་དངོས་ཀུན་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་མཐོང་། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་ན་ཐོས་ཀྱིས་འཁོར་འདས་
ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པར་ཐལ། གང་ཟག་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
འདོད་ན་སྱིད་པ་ལ་གཤྱེད་མ་རལ་གྱི་གདྱེངས་པ་ལྟ་བུར་འཇྱིགས་ནས་དོར་བར་བལྟས་ཏྱེ། ོན་མོངས་སྤངས་
པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆྱེས་ཆྱེར་དོན་དུ་གྱེར་བ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །དྱེས་ན་ལུང་དྱེའྱི་དོན་ནྱི། ཆོས་གཅྱིག་
རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མཐོང་བ་ན། ཕྱྱིས་ཀང་སར་གྱི་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་དྱེ་ལས་རྱིགས་མྱི་འད་བ་གཞན་མཐོང་
བ་མྱེད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་རོགས་ཀང་འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མ་རོགས་པ་
ནྱི། དཔྱེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་རང་གྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་ར་གང་མྱི་བདྱེན་པར་ཤྱེས་ཀང་ཡུལ་ཅན་སྣང་བའྱི་ཤྱེས་པ་
དྱེ་མྱི་བདྱེན་པར་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་འཕགས་པ་བམས་པས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་ཕྱོགས་
སར་བས་ནས་ཕྱྱིས་ཀྱི་པཎྱི་ཏ་འགའ་ཞྱིག་འཁྲུལ་མྱེད་དུ་འདོད་པ་ནྱི་ལུང་རྱིགས་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པའྱི་བླུན་པོ་
འགའ་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་ཐར་རོ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ིམཐོང་ལམ་གྱི་ཚུལ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ། སོབ་དཔོན་གཞན་
གྱིས་འདོད་ཚུལ་དང་། འཐད་པའྱི་དོན་རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བརྒྱད་སོང་འགྱེལ་པ་ལས་དོན་
གྱིས་གསུངས་ཏྱེ། འདོད་ཚུལ་དང་པོ་ནྱི། བདྱེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་ྱིད་རྱིགས་མྱི་འད་བའྱི་ཆ་ཤས་མྱེད་པ་ལ་མཐོང་
མ་མཐོང་ཆ་གྱིས་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བ་དང་རོགས་པ་གྱིས་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཏུ་ཟད་དོ་ཞྱེས་འདོད་ལ། 
གཞན་དག་ནྱི་མཐོང་བ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་བདྱེན་བཞྱི་ལ་སྒྲོ་འདོགས་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་བཅུ་
དྲུག་ཡོད་པས་དྱེ་སྱེལ་བར་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་བཅུ་དྲུག་རྱིམ་གྱིས་ཐོབ་དགོས་པས་རོགས་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་
བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་འདོད་དོ། །འདོད་ཚུལ་ས་མ་ལྟར་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་ལ་གནས་པ་ལ་ཞུགས་པ་
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དང་། བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་པ་ལ་འབྲས་གནས་སུ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་སུན་ཕྱུང་
ནས་ཕྱྱི་མ་ྱིད་ལྱེགས་པར་འདོད་དོ། །ཆོས་ྱིད་མཐོང་བའྱི་ཚེ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་ནུས་པ་མ་ཐོབ་ན་སོ་སོ་
སྐྱྱེ་བོ་དང་ཁད་པར་མྱེད་པར་འགྱུར་ལ། མཐོང་ཙམ་ྱིད་ནས་ངྱེས་པ་འདྱེན་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་ན་རོགས་པའྱི་རྱིམ་
པ་རྱིམ་གྱིས་སྐྱྱེ་བ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྱེ་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངྱེས་པ་འདྱེན་ནུས་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པ་ན་སྒྲོ་
འདོགས་ཀྱི་ས་བོན་སུན་ཕྱུང་ནས་ཕྱྱིས་མྱི་སྐྱྱེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་བྱེད་ནུས་ལ། སོ་སོ་སྐྱྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་སྒྲོ་
འདོགས་ཀྱི་ས་བོན་སྤོང་མྱི་ནུས་པས་ཕྱྱིས་མྱི་སྐྱྱེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཁད་པར་ཡོད་དོ་
ཞྱེས་མཚུངས་སོ། །རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ནྱི་མངོན་སུམ་གོམས་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་མཐོང་བཞྱིན་དུ་ངྱེས་པ་
འདྱེན་པའྱི་ནུས་པ་མ་ཐོབ་པ་མྱི་སྱིད་དྱེ། བློ་གོས་ཆྱེན་པོས་མཐོང་ྱིད་ལས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ངྱེས་པར་
བྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྱེས་ན་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འདོད་དུ་ཆུགས་ཀང་
མཐོང་བ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ནའོ། །བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི་
ལྡོག་པའྱི་ཆ་ཤས་ལ་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་སྱེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྱེན་པ་ལ་སྐྱྱེ་མྱེད་དུ་
རོགས་པའྱི་ལྡོག་པའྱི་དབྱེ་བས་ཆོས་ཤྱེས་བཞྱིར་ཕྱྱེ་ཞྱིང་། རང་བཞྱིན་སྐྱྱེ་མྱེད་ཀྱི་དོན་ལ་མྱི་སག་པའྱི་ལྡོག་པའྱི་
དབྱེ་བས་ཆོས་བཟོད་བཞྱིར་ཕྱྱེའོ། །ཁམས་གོང་མའྱི་བདྱེན་པ་བཞྱི་ལ་སྐྱྱེ་མྱེད་དུ་རོགས་པའྱི་ལྡོག་པའྱི་དབྱེ་བ་
ལས་རྱེས་ཤྱེས་བཞྱི་དང་། དྱེ་ྱིད་ལ་མྱི་སག་པའྱི་ལྡོག་པའྱི་དབྱེ་བས་རྱེས་བཟོད་བཞྱིར་དབྱེ་བས་བཅུ་དྲུག་
གོ །འོ་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་ལ་གནས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། བཅུ་དྲུག་ལ་གནས་པ་ལ་འབྲས་གནས་སུ་
འཇོག་པའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་རུང་བར་ཐལ། མཐོང་ལམ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ནར་ངྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། 
མཐོང་ལམ་གྱི་རྱེས་ཀྱི་ངྱེས་ཤྱེས་བཅུ་དྲུག་མཐོང་ལམ་དུ་བསྡུས་པའམ། རྒྱུ་མཐོང་ལམ་གྱི་མྱིང་གྱིས་ངྱེས་ཤྱེས་
བཅུ་དྲུག་ལ་ཡང་མཐོང་ལམ་དུ་བཏགས་ནས་ངྱེས་ཤྱེས་བཅུ་དྲུག་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིམ་པས་ཞུགས་པ་དང་
གནས་པའྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པར་མངོན་ནོ། །གཞན་རྣམས་ནྱི་རྣམ་བཤད་ལས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བས་མ་བྲྱིས་
སོ། །སོམ་ལམ་གྱི་དོན་གཏན་ལ་འབྱེབས་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་བ་དང་། སྤང་བ་སྤོང་ཚུལ་ལོ། །ངོ་
བོ་ནྱི། བདག་མྱེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་
དང་བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། འཕགས་སྱེང་གྱིས་ལྟར་ན། ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་དང་། ཟག་མྱེད་
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སོམ་ལམ་གྱིས་སོ། །རྱེས་ཐོབ་ལ་ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་ཞྱེས་བརོད་དྱེ། གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་
གྱི་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་རྣམ་རོག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར། མམ་གཞག་ནྱི་ཟག་མྱེད་ཅྱེས་བརོད་དྱེ། གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་
པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་རྣམ་རོག་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མམ་པར་གཞག་པ་ན་རྣམ་རོག་དྱེ་དག་མྱེད་པ་
ཡྱིན་གྱི། སྤངས་པ་ཞྱེས་ནྱི་མྱི་བརོད་དོ། །དཔྱེར་ན་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་གྱི་དུས་སུ་སོམ་སྤང་མྱེད་པ་ཡྱིན་
གྱི། སྤངས་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ས་རབས་པ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་རྱེས་ཐོབ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་སྣང་བ་ཡོད་པས་ཟག་
བཅས་ཡྱིན་ལ། མམ་གཞག་ལ་སྣང་བ་མྱེད་པས་ཟག་མྱེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་འདོད་དོ། །འོ་ན་འཕགས་སྱེང་གྱིས་
ཀྱི་བཞྱེད་པས་མམ་གཞག་ཟག་བཅས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། མམ་གཞག་སྣང་བཅས་སུ་འདོད་པས་
སོ། །རྱེས་ཐོབ་ཀྱི་སོམ་ལམ་ཡང་གསུམ་སྱེ། མོས་པ་དང་། བསོ་བ་དང་། རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་ངོ་། །མོས་པ་ནྱི་ལུང་
རྱིགས་གྱིས་ཀྱིས་ཡུམ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ངྱེས་པ་ལ་ཡྱིད་ཆྱེས་པའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་
ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །སོམ་ལམ་བསོ་བ་ནྱི་མོས་པས་ཡོངས་སུ་བསགས་པའྱི་དགྱེ་བའྱི་
ཚོགས་བླ་མྱེད་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་སྒྱུར་བར་བྱེད་པའྱི་འདུན་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །རྱེས་
སུ་ཡྱི་རང་ནྱི་རང་གཞན་གྱི་དགྱེ་བ་ལ་དགའ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་
བཅས་པའོ། །མོས་བསོ་ཡྱི་རང་གསུམ་ཀའྱི་གནས་སྐབས་སུ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་བ་
དགོས་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་དྱེས་མ་ཟྱིན་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཕགས་སྱེང་གྱིས་
ཀྱིས་འདོད་པའྱི་དོན་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རང་ལུགས་ལ། འདྱིར་སོམ་ལམ་རྱེས་ཐོབ་ཟག་བཅས་སུ་འདོད་པ་ནྱི་ཤྱིན་
ཏུ་མྱི་རྱིགས་ཏྱེ། ཆོས་མངོན་པ་ལས་ཟག་པ་ོན་མོངས་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་ལ། ས་དང་པོ་
ཐོབ་ནས་ོན་མོངས་པ་མྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། ོན་མོངས་པ་ནྱི་སྱེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བར་བྱེད་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ས་དང་པོ་ཐོབ་ནས་སྱེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་མྱེད་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱེས་ཐོབ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་ལ་ཡང་གསུམ་སྱེ། མོས་པ་དང་། བསོ་བ་
དང་། རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བའོ། །མོས་པས་ནྱི་དགྱེ་བའྱི་ར་བ་གསོག་པར་བྱེད་ལ། བསོ་བས་ནྱི་དགྱེ་བའྱི་ར་བ་མྱི་
ཟད་པར་བྱེད་ཅྱིང་། རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་གྱིས་ནྱི་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡོངས་སུ་འཕྱེལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱེས་
ཐོབ་ཀྱི་ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པར་བྱེད་པའྱི་རྱིམ་པ་མཐའ་དག་ནྱི་འདྱི་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མམ་
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གཞག་གྱི་སོམ་ལམ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དང་། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་མོ། །དྱེ་ལ་མམ་གཞག་གྱི་སོམ་
ལམ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ལ། རྱེས་ཐོབ་ཀྱི་སོམ་ལམ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། 
བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཚོགས་གྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་
པའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་ལྔ་པོ་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །བང་སྱེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་ལ་རྱེས་ཐོབ་ཟག་བཅས་སུ་མྱི་འདོད་
ན་ཟག་མྱེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། འོ་ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ཡང་ཟག་མྱེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །འདོད་ན་སོམ་ལམ་རྱེས་ཐོབ་ཀང་ཟག་མྱེད་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་སྒྲྱིབ་པ་དང་བཅས་པ་ལ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། ཟག་མྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་སྒྲྱིབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཟག་
པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་སྤང་བ་སྤོང་ཚུལ་ལ། སྤང་བ་གང་སྤོང་བ་དང་། གྱེན་པོ་གང་གྱིས་སྤོང་བ་
དང་། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་སྤོང་བ་དང་གསུམ་གྱིས་བསན་ཏྱེ། དང་པོ་སྤང་བ་གང་སྤོང་བ་ནྱི། མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་
གྱིས་ཏྱེ། ལམ་གྱི་སྤང་བར་བ་བའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ནྱི་འདྱི་གྱིས་ཁོ་ནར་ཟད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་གྱེན་
པོ་གང་གྱིས་སྤོང་བ་ནྱི། མཐོང་བ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཏྱེ། འདྱི་གྱིས་ཁོ་ནས་སྤང་བ་ཀུན་བཏགས་དང་
ལྷན་སྐྱྱེས་གྱིས་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུན་བཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལམ་འདྱི་གྱིས་རྫོགས་པར་བྱེད་པའྱི་གྱེན་པོའ་ིརྱིམ་པ་
ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སྱེ། སུན་འབྱིན་པའྱི་གྱེན་པོ་དང་། སྤོང་བའྱི་གྱེན་པོ་དང་། གཞྱིའྱི་གྱེན་པོ་དང་། ཐག་སྱིང་
བའྱི་གྱེན་པོའ།ོ །དང་པོ་སུན་འབྱིན་པའྱི་གྱེན་པོ་ནྱི། ཐོག་མར་ཟག་བཅས་རྣམས་ལ་ྱེས་དམྱིགས་སུ་བལྟས་
ནས་མྱི་མཐུན་པར་འཛིན་པའོ། །སྤོང་བའྱི་གྱེན་པོ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། སོར་བ་དང་བར་ཆད་མྱེད་ལམ་མོ། །དྱེ་ལ་
སོར་བས་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ནུས་པ་མས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། བར་ཆད་མྱེད་ལམ་གྱིས་ནྱི་སྤོང་བར་བྱེད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གཞྱིའྱི་གྱེན་པོ་ནྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་སྱེ། བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་གསར་དུ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཐག་སྱིང་བའྱི་གྱེན་པོ་ཁད་པར་གྱི་ལམ་སྱེ། རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ལ་
བརོད་དོ། །གསུམ་པ་ཇྱི་ལྟར་སྤོང་བའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྱེ། གཞན་ལུགས་དགག་པ། རང་ལུགས་བཞག་པ། དྱེ་
ལ་རོད་པ་སྤོང་བའོ། །དྱེ་ལ་དང་པོ་ནྱི། མཁས་པར་ཁས་འཆྱེ་བ་མང་པོས་མངོན་པ་གོང་མ་ལྟར་ན་གྱེན་པོ་སྐྱྱེ་
བ་དང་སྤང་བ་འགག་པ་དུས་མམ་པས་སྐྱྱེ་འགྱུར་གྱིས་སྤོང་ལ། མངོན་པ་འོག་མ་ལྟར་ན་སྤང་གྱེན་ལྷན་ཅྱིག་
སྐྱྱེ་འགག་བྱེད་པས་འགག་འགྱུར་གྱིས་སྤོང་ངོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །སྐྱྱེ་འགྱུར་ནྱི་མ་འོངས་པ་ཡྱིན་པས་མ་སྐྱྱེས་པའྱི་
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ཕྱྱིར་དྱེས་ཇྱི་ལྟར་སྤང་བ་སྤོང་བར་བྱེད། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ཀང་། སྤོང་བའྱི་གྱེན་པོ་དྱེ་ཅྱི་སྐྱྱེས་
ནས་སྤོང་ངམ་མ་སྐྱྱེས་ནས་སྤོང་ཞྱེ་ན། མ་སྐྱྱེས་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྐྱྱེས་ནས་ཀང་དུས་ཕྱྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ་
ཞྱེས་གསུངས་པས་གྱེན་པོ་ད་ལྟར་བ་ྱིད་ཀྱིས་སྤོང་བར་བཤད་དོ། །འགག་འགྱུར་གྱིས་སྤོང་བར་བཤད་པའྱི་
དོན་ཡང་། འགག་འགྱུར་ནྱི་ད་ལྟར་བ་ཡྱིན་པས་ལམ་ད་ལྟར་བས་སྤོང་བའྱི་དོན་ནོ། །ཡང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྤོང་
གྱེན་གྱིས་སྤོང་བ་མངོན་འགྱུར་མྱི་སྤོང་སྱེ། འདས་པ་འགགས་པ་དང་མ་འོངས་པ་མ་སྐྱྱེས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་ནྱི་
ལམ་དང་མམ་དུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འོ་ན་སྣང་བས་མུན་པ་མྱི་སྱེལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། སྣང་བ་
འདས་པ་འགགས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་མ་སྐྱྱེས་པ་དང་། ད་ལྟར་བ་ནྱི་མུན་པ་དང་མམ་དུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ་ཞྱེས་མཚུངས་པར་བརོད་པར་བའོ། །འོ་ན་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་སྤོང་བར་བྱེད་ཅྱེ་ན། མངོན་འགྱུར་ལ་དངོས་སུ་
གནོད་པ་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་སྤོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། འདས་པ་འགགས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་མ་སྐྱྱེས་པ་དང་། ད་
ལྟར་བ་ནྱི་ལམ་དང་མམ་དུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་ས་བོན་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་
སྤོང་ངོ་། །འོ་ན་འདྱི་ལ་ཡང་འདས་པ་འགགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་པ་མཚུངས་སོ་ཞྱེ་ན། མྱི་
མཚུངས་ཏྱེ། ས་བོན་གྱི་དོན་ནྱི་རྱེན་དང་ཕད་ནས་འབྲས་བུ་འབྱུང་རུང་ཙམ་ལ་བརོད་ཀྱི། དམྱིགས་རྣམ་དངོས་
སུ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་ལམ་དང་མམ་དུ་འཇུག་ཏུ་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། །ས་བོན་
ལ་གནོད་པ་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་སྤོང་བའྱི་དོན་ནྱི་ས་བོན་རྱེན་དང་འཕད་ན་འབྲས་བུ་འབྱུང་རུང་དུ་ཡོད་པ་ྱིད་ལ་
བར་ཆད་མྱེད་ལམ་ལ་མམ་པར་བཞག་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་སྱེམས་རྒྱུད་ལ་སྒྲྱིབ་པ་མངོན་འགྱུར་འབྱུང་བ་མྱི་
རུང་བ་བྱེད་པ་ལ་སྤོང་བ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །ཇྱི་སྐད་དུ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཕྱྱིས་མྱི་སྐྱྱེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་
པ་ནྱི་སྤང་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྱྱིས་མྱི་སྐྱྱེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ཟྱིན་པ་དྱེའྱི་ཚེ་ནྱི་སྤངས་བ་ཞྱེས་
བརོད་དོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སྤོང་བ་ནྱི། སྤང་གྱེན་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བར་ཆད་
མྱེད་ལམ་གྱིས་དུས་སུ་ས་བོན་མ་འགགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། སྤང་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ཞྱེས་བརོད་
པ་ཡྱིན་གྱི། ས་བོན་དང་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ཞྱེས་སུ་ཞྱིག་གྱིས་བརོད་པར་བྱེད། དྱེས་ན་སྤང་བ་དང་ས་
བོན་གྱིས་སུ་ཕྱྱེ་བའྱི་སྤང་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པར་སོན་པ་ཡྱིན་གྱི། ས་བོན་དང་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་
པར་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་གནས་ངན་ལྱེན་གྱི་དྱི་མ་ལ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་དངོས་
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སུ་གནོད་པར་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་སྤོང་བ་ཡྱིན་ལ། གནོད་པ་བས་ཟྱིན་པ་དྱེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་རྣམ་གོལ་
ལམ་སྐྱྱེ་བ་དང་། གནས་ངན་ལྱེན་མ་ལུས་པ་འགགས་པ་དུས་མམ་གྱི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་ངོ་། །མཐོང་ལམ་གྱིས་
སྤོང་ཚུལ་ནྱི། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་བཟོད་སྐྱྱེས་ཙམ་ྱིད་ནས་མཐོང་སྤང་འགགས་པ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་
བོ། །འོན་ཀང་དྱེའྱི་ཚེ་མཐོང་སྤང་འགགས་པ་ཡྱིན་གྱི། སྤངས་བ་ཞྱེས་ནྱི་མྱི་བརོད་དྱེ། །ས་བོན་ཕྱུང་མ་ཟྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །བར་ཆད་མྱེད་ལམ་གྱི་ནུས་པ་རྫོགས་པ་དང་། རྣམ་གོལ་ལམ་སྐྱྱེས་པ་དང་། སྤང་བའྱི་ས་བོན་དང་
བྲལ་བ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཐོབ་པས་དྱེའྱི་ཚེ་ས་བོན་སྤངས་པའྱི་སོ་སོར་བརགས་འགོག་ཀང་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །བར་
ཆད་མྱེད་ལམ་གྱི་དུས་སུ་ནྱི་མངོན་འགྱུར་དང་བྲལ་བའྱི་འགོག་པ་ཙམ་ཐོབ་ཀྱི། ས་བོན་དང་བྲལ་བའྱི་སོ་སོར་
བཏགས་པའྱི་འགོག་པ་ནྱི་དྱེའྱི་ཚེ་ཐོབ་པ་མྱེད་དོ། །མཛོད་ལས་དགྱེ་སོང་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དགུ་
རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བའྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ན། རྣམ་གོལ་ལམ་དགྱེ་སོང་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུར་བཞག་ཅྱིང་བར་ཆད་
མྱེད་པར་མ་བཞག་པའྱི་དོན་ཡང་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱས་པར་ནྱི་རྣམ་བཤད་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །རང་དང་
གཞན་གྱི་བསོད་ནམས་བས་པ་མམ་པ་ྱིད་ཐོབ་བོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ལ་བོད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་འཆད་དྱེ། 
རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་བའྱི་ཡུལ་དང་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་པོ་གྱིས་བློ་མམ་ན་བསོད་ནམས་མམ་པ་དང་། བློ་མཐོ་
ན་བསོད་ནམས་མཐོ་བ་དང་། བློ་དམན་ན་བསོད་ནམས་ཡང་དམན་པ་ལས་མྱི་འཐོབ་བོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འོ་ན་
འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྱེན་བསགས་པ་དྱེ་ལས་བློ་ཅུང་ཟད་མཐོ་བ་གཅྱིག་གྱིས་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་
བར་བས་པའྱི་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་པོ་ལས་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བས་པའྱི་ཡུལ་བསོད་ནམས་དམན་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་
བར་འགྱུར་ཞྱིང་། དགྱེ་བ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསགས་པར་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་ཁོ་ནས་བསོད་ནམས་ཀྱི་
ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐལ་བས་མྱི་རྱིགས་སོ། །དྱེས་ན་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་བའྱི་
ཡུལ་གྱིས་དགྱེ་བའྱི་ར་བ་བསགས་པའྱི་ཚེ་བསོད་ནམས་ཐོབ་པ་ལྟར་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་པོས་ཀང་བསོད་
ནམས་ཐོབ་པ་ཙམ་དུ་འད་བར་སོན་པ་ཡྱིན་གྱི། ཆྱེ་ཆུང་མམ་པར་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འབྲས་བུ་དག་པ་
གཟུགས་ལ་སོགས། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་བཤད་པ་ནྱི། བར་ཆད་མྱེད་ལམ་གྱིས་སྤང་བའྱི་ས་
བོན་བཅོམ་པས་འབྲས་བུ་རྣམ་གོལ་ལམ་དྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཚེ་བར་ཆད་མྱེད་ལམ་གྱིས་སྱེལ་བའྱི་དྱི་མ་
དྱེ་ྱིད་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་བ་ལ་སྒྲྱིབ་བྱེད་ཀྱི་དྱི་མ་དག་པ་
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དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་ངོ་། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་ཤྱེ་ན། དཔྱེར་ན་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ལ་གནས་པའྱི་
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་བ་ལ་སྒྲྱིབ་བྱེད་ཀྱི་དྱི་མ་དྱེ་ྱིད་བར་ཆད་
མྱེད་པའྱི་ལམ་གྱིས་སྱེལ་བ་ན་རྣམ་གོལ་ཐོབ་ཅྱིང་། དྱེའྱི་ཚེ་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་བ་ལ་སྒྲྱིབ་
བྱེད་ཀྱི་དྱི་མ་ཡང་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། དྱི་མ་གཅྱིག་པོ་དྱེ་ྱིད་ཀྱིས་ཡུལ་གཟུགས་
སོགས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་བ་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་གྱེགས་བྱེད་དྱེ་ྱིད་བར་ཆད་མྱེད་ལམ་
གྱིས་བཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེའྱི་གང་ཟག་དྱེ་ྱིད་ཀྱིས་རོགས་པའྱི་དབྱེ་བས་རྣམ་གོལ་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་གྱེགས་
བྱེད་པའྱི་དྱི་མ་དག་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་བ་ལ་གྱེགས་བྱེད་ཀྱི་དྱི་མ་དག་པ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་
འཐོབ་བོ། །དྱི་མ་གཅྱིག་པོ་དྱེ་ལ་འབྲས་བུ་རྣམ་གོལ་གྱི་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་གྱེགས་བྱེད་པ་དང་། ཡུལ་གཟུགས་
སོགས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་བ་ལ་གྱེགས་བྱེད་པའྱི་དྱི་མ་ལ་གྱིས་ཡོད་པ་བཅོམ་པའྱི་དབྱེ་བས་རྣམ་པར་དག་པ་
གྱིས་སོས་ཀྱི་དྱི་མ་གཅྱིག་པོ་དྱེས་དག་པའྱི་རྣམ་དག་ལ་དབྱེ་བ་མྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་ཀླན་ཀ་སྤངས་པ་ཡྱིས། །ཞྱེས་
སོགས་ཀྱི་དཀའ་བའྱི་གནད་བཤད་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་སྱེང་གྱེ་བཟང་པོས། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆྱེན་པོ་ཡྱི། །ཞྱེས་
སོགས་ཀྱི་སོམ་སྤང་ཆྱེན་པོའ་ིཆྱེན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྱིམ་གྱིས་དག་པར་བས་པའྱི་ཕྱྱིར་དྱེའྱི་འབྲས་བུ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ཤྱིན་ཏུ་བ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་བོ་ཞྱེས་བཤད་ནས། བང་སྱེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་དགུས་དྱི་མ་
དགུ་རྱིམ་གྱིས་དག་པའྱི་དྱི་མ་སྱེལ་ཚུལ་ཀླན་ཀའྱི་ཡུལ་དུ་བཀོད་ནས། དྱེ་ལ་ཀླན་ཀ་སྤངས་པ་ཡྱིས། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ནྱི་དྱི་མ་སྱེལ་ཚུལ་ལ་ཀླན་ཀ་སྤངས་པ་ཡྱིས་བང་སྱེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་རྣམས་དྱི་མ་མཐའ་དག་གྱི་
གྱེན་པོའ་ིངོ་བོ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཤྱིན་ཏུ་བ་ཡྱིན་པ་ལ་ཀླན་ཀ་མྱེད་དོ་
ཞྱེས་པའྱི་དོན་དུ་འཆད་དོ། །འདྱི་ནྱི་ར་བའྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། མདོ་ལས་ཀླན་ཀ་ནྱི་མམ་པ་ྱིད་ལས་
འཕོས་པའྱི་ཀླན་ཀ་ཡྱིན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཞུང་ཚིག་གྱི་གོ་རྱིམ་བཀོད་ཚུལ་ཡང་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དྱེས་ན་འཕགས་པས་གསུངས་པའྱི་གཞུང་དུ། ཁམས་གསུམ་པ་ཡྱི་རྣམ་པ་ཅན། །འཇལ་དང་གཞལ་བ་
མམ་པ་ྱིད། །དྱེ་ལ་ཀླན་ཀ་སྤངས་པ་ཡྱིས། །ལམ་ནྱི་དྱེ་ཡྱི་གྱེན་པོར་འདོད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ྱིད་མདོ་དང་
མཐུན་ནོ། །དྱེའྱི་དོན་ནྱི་འཇལ་བྱེད་ཚད་མ་བློ་འཛིན་པ་དང་། གཞལ་བ་གཟུང་བ་གྱིས་མམ་པ་ྱིད་དུ་
རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སྤང་བ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་ཞྱེན་པའྱི་ཁམས་གསུམ་པ་རོགས་པའྱི་གྱེན་པོའ་ིངོ་བོ་ྱིད་
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གྲུབ་བོ། །གཟུང་འཛིན་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མམ་པ་ྱིད་རོགས་པ་མྱི་འཐད་དྱེ། གཟུང་འཛིན་རང་བཞྱིན་མྱེད་
པར་མམ་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་པའྱི་ཀླན་ཀ་བཀོད་ནས། དྱེ་ལ་ཀླན་ཀ་སྤངས་པ་ཡྱིས། །ལམ་ནྱི་དྱེ་
ཡྱི་གྱེན་པོར་འདོད། །ཅྱེས་འཆད་པ་ྱིད་ལྱེགས་སོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀ་རང་བཞྱིན་མྱེད་
པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་པས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་
མམ་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་བོ། །དྱེས་ན་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀ་མྱེད་པར་མམ་པ་ྱིད་རོགས་པའྱི་ལམ་ནྱི་གཟུང་
འཛིན་རྫས་ཐ་དད་དུ་ཞྱེན་པའྱི་གྱེན་པོར་འདོད་དོ། །སྐབས་གྱིས་པའྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ།།  །།སྐབས་གསུམ་པའྱི་དོན་ལ་གསུམ་སྱེ། ཤྱེས་པར་བ་བའྱི་གཞྱི། ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་པའྱི་ཚུལ། དྱེ་ལ་གཞན་གྱི་
ལོག་རོག་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་ཐུན་མོང་ནས་བཤད་པའྱི་གཞྱི་དང་། སྐབས་འདྱིར་བསན་
པའྱི་གཞྱིའོ། །དང་པོ་ལ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་གསུམ་མོ། །ཕུང་པོ་ནྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལྔ་སྱེ། 
སྱིར་ལུས་ལ་རྱིལ་པོ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་གྱེན་པོ་དང་། བྱེ་བྲག་སྱེམས་བྱུང་རྣམས་ལ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་
གྱེན་པོར་བསན་ཏྱེ། དུ་མ་སྤུངས་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱེམས་བྱུང་ལ་ཚོར་བ་འདུ་ཤྱེས་འདུ་
བྱེད་དྱེ་གསུམ་དུ་ཕྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར། ཁམས་ཀང་སྱིར་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་རྱིལ་
པོ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་གྱེན་པོར་བསན་ཏྱེ། ལུས་ལ་ཁམས་དུ་མར་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྣམ་པར་
ཤྱེས་པ་ལ་བདུན་དུ་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར། སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཀང་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་གཟུགས་ལ་
གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པ་བཟློག་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་གསུངས་ཏྱེ། སྱིར་སྐྱྱེ་མཆྱེད་བཅུ་གྱིས་སུ་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
བྱེ་བྲག་ཏུ་གཟུགས་ལ་བཅུར་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་ཕུང་པོ་དང་། འབྲྱིང་པོ་ལ་སྐྱྱེ་
མཆྱེད་དང་། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་ཁམས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དོན་བསྡུས་པ་དང་འབྲྱིང་པོ་དང་རྒྱས་པ་
དང་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུམ་དུ་བཞག་སྱེ། བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ཕུང་པོ་དང་། འབྲྱིང་པོ་ལ་
དགའ་བ་ལ་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དང་། རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ཁམས་རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཛོད་ལས། རྨོངས་
དབང་འདོད་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཕྱྱིར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་པའྱི་ཚུལ་ལ། ན་ཐོས་
རྣམས་ཀྱིས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་ལ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་
ཕུང་པོ་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ལྟར་ཕྱྱི་རོལ་དུ་མྱི་བདྱེན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པས། གཟུང་དོན་རོགས་པ་
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སྤོང་ཕྱྱིར་དང་། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། གཟུང་བའྱི་
དོན་དུ་མྱི་བདྱེན་པར་ཤྱེས་ཙམ་གྱིས་བདྱེན་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔྱེར་ན་བད་
བཞྱིན་གྱི་གཟུགས་བརན་བཞྱིན་དུ་མྱི་བདྱེན་པར་ཤྱེས་པ་ཙམ་གྱིས་གཟུགས་ཅན་ལ་བདྱེན་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་
འདོགས་གཅོད་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་ནམ། གཟུགས་བརན་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པར་རོགས་པས་གཟུགས་ཅན་སོང་པ་
ྱིད་དུ་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བོད་ཀྱི་མཁས་རློམ་ཐམས་ཅད་མགྱིན་གཅྱིག་ཏུ་རང་
རྒྱལ་གྱིས་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པར་འདོད་ཅྱིང་། གང་གྱིས་དངོས་གཅྱིག་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་མཐོང་
བ། །དྱེ་ཡྱིས་དངོས་ཀུན་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་མཐོང་། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ཆོས་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་
རོགས་ན་ཆོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་ཞྱེས་ས་བར་བྱེད་ཅྱིང་། ཡང་འགའ་ཞྱིག་ན་རང་ལ་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མྱེད་རོགས་པ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་འདོད་དོ། །འོ་ན་ན་ཐོས་ཀྱིས་དྱི་མ་མཐའ་དག་གྱིས་དག་པའྱི་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་
ཀང་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པར་ཐལ། ན་ཐོས་ཀྱིས་ཕུང་པོ་ལྔ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རགས་དང་ཁབ་པ་ཁས་བླངས་ཤྱིང་། འདོད་ན། འགོག་བདྱེན་མཐར་ཐུག་རོགས་པར་ཐལ་
ལོ། །འདོད་ན། སྱིན་མཐོང་མཁའ་ལ་ྱི་བཞྱིན་འདྱིར་ཁོད་ཕྱོགས་གཅྱིག་བློ་གོས་ཅན། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
བང་སྱེམས་འཕགས་པས་ཀང་གོ་བུར་དྱི་བྲལ་གྱི་དག་པ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཙམ་ལས་མ་རོགས་པར་བཤད་པ་
འདྱིའྱི་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་སོམས་ཤྱིག སྱིན་མཐོང་མཁའ་ལ་ྱི་བཞྱིན་ཞྱེས་པའྱི་དཔྱེ་དོན་ཡང་སོར་མ་ཤྱེས་པར་ཟད་
དོ། །ཡང་ན་ཐོས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་
བར་ཐལ། ཕུང་པོ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མངོན་སུམ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རགས་དང་ཁབ་པ་ཁས་བླངས་ཤྱིང་། 
འདོད་ན། འཁོར་བ་ལ་དོར་བ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བླང་བར་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 
འཁོར་འདས་གང་རུང་གྱི་མཐའ་ལ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དུས་གསུམ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་མམ་པ་ྱིད་དུ་
ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁབ་པ་མ་ངྱེས་པ་དང་། འདོད་པ་གྱིས་ཀས་ཀང་མདོ་དང་བམས་པའྱི་གསུང་
རབ་གྱིས་ཀའྱི་དོན་འགོག་པར་ས་བ་པོ་ཐང་ཆད་པ་ྱིད་དུ་རྱིག་པར་བའོ། །ཡང་རོགས་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་
ཡང་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མངོན་སུམ་རོགས་པར་ཐལ། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་
མངོན་སུམ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་ཁས་བླངས། ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། འདོད་ན། རོགས་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆོས་ཀྱི་
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སྐུ་མངོན་སུམ་མཐོང་བར་ཐལ། རོགས་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མངོན་སུམ་རོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར། ཁབ་པ་མ་ངྱེས་ན། ཁད་གཞྱི་མ་མཐོང་བར་ཁད་ཆོས་མངོན་སུམ་རོགས་པར་འདོད་པ་བཞད་གད་ཀྱི་
གནས་སོ། །འདོད་ན། རོགས་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་སངས་རྒྱས་ནང་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའྱི་དངོས་ཀྱི་སོད་ཡུལ་མྱིན་པར་ཐལ་
ལོ། །གཞན་དག་ན་རང་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པ་ཡོད་དྱེ། ན་རང་དག་བཅོམ་གྱིས་ཁམས་གསུམ་གྱི་
ཕ་རྒྱས་མ་ལུས་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་ཡོད་དྱེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཕ་རྒྱས་མ་ལུས་པར་མ་སྤངས་ན་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མྱེད་རོགས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་འགའ་ཞྱིག་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་མ་རོགས་ན་གང་ཟག་གྱི་
བདག་མྱེད་རོགས་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། བདག་ཏུ་གདགས་པའྱི་གཞྱི་ཕུང་པོ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་མ་རོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ན་རང་གྱི་རྱིགས་ཅན་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། གྲུབ་མཐའ་ས་བའྱི་ན་ཐོས་དང་། ལམ་ཞུགས་ཀྱི་ན་ཐོས་
ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ནོ། །གྲུབ་མཐའ་ས་བའྱི་ན་ཐོས་ཀྱིས་ནྱི་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ཙམ་རོགས་པ་ཡྱིན་གྱི་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་མ་རོགས་པས། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་མ་རོགས་པའྱི་ན་ཐོས་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་ས་བའྱི་ན་ཐོས་
ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །གྲུབ་མཐའ་ས་བའྱི་ན་ཐོས་ཀྱིས་སོང་བདག་མྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་རོགས་སམ་
མ་རོགས། རོགས་ན་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་ན་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་ཀང་རོགས་པར་འདོད་པས་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མྱེད་ཀང་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་སོང་བདག་མྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་རོགས་ན་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་
དྲུག་རོགས་པ་འགལ་ལོ། །ཁམས་གསུམ་གྱི་ཕ་རྒྱས་མ་ལུས་པ་སྤངས་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་མྱི་
དགོས་ཏྱེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་མ་རོགས་ཀང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན་ངར་འཛིན་ལྡོག་ཅྱིང་། 
ངར་འཛིན་ལྡོག་པ་ན་ོན་མོངས་པ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་ཤྱེ་ན། ོན་མོངས་པ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་
བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ར་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། ྱེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་ལས་སྐྱྱེས་པ་
ཡྱིན། །ཞྱེས་དང་། ོན་མོངས་སྐྱོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇྱིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་འབྱུང་བར་བློ་ཡྱིས་མཐོང་གྱུར་
ཅྱིང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་ལྡོག་པ་ན་ོན་མོངས་པ་ལྡོག་པར་ཡང་གྲུབ་སྱེ། དྱེ་
སྤོང་བ་ན་སྤོང་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་མ་རོགས་པར་གང་ཟག་གྱི་བདག་
མྱེད་མྱི་རོགས་ཞྱེས་ས་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། གང་ཟག་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྱེད་པར་རོགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་
ྱིད་མྱེད་པར་རོགས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པས་ཀུན་རང་བཞྱིན་
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མྱེད་པར་རོགས་པ་ནྱི་གོང་དུ་བཀག་ཟྱིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་ན་ཐོས་སྱེ་གྱིས་ཀྱིས་ཕུང་པོ་ལྔ་རྱེ་རྱེ་ནས་
བཏགས་ཡོད་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ཐལ། གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། གང་ཟག་བཏགས་
ཡོད་དུ་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཏགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པ་ལ་
གདགས་གཞྱི་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པ་མ་ངྱེས་པར་རྱིགས་པས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཅྱིག་རང་བཞྱིན་
མྱེད་པར་རོགས་པས་ཀུན་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པ་གོང་དུ་བཀག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་
མ་རོགས་པར་བཤད་པ་ཡང་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་ལ་བརོད་པ་ཡྱིན་གྱི། ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་ལ་བདག་མྱེད་
རོགས་མ་རོགས་ཀྱི་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་སུ་ཞྱིག་བྱེད། མ་རོགས་པ་ཡང་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་
དབང་དུ་བས་པར་གསལ་ཏྱེ། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས། ཆོས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་མ་བཤྱིག་ཕྱྱིར། །ན་ཐོས་དྱེ་
དག་མངོན་སུམ་གྱུར། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ས་བདུན་པ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བློ་
གོས་ཀྱི་ནུས་པ་མྱི་ལྷག་པར་འདོད་པར་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། ན་ཐོས་ཀྱིས་རང་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའྱི་དུས་སུ་
ཕུང་པོ་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདྱེན་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་མ་ཆོད་པར་མཐོང་སྤང་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་གཟུང་རོག་
བརྒྱ་ར་བརྒྱད་གཅོད་པའྱི་ནུས་པ་མྱེད་ལ། བང་སྱེམས་ཀྱིས་མཐོང་སྤང་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་གཟུང་རོག་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་
དངོས་སུ་གཅོད་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ན་ཐོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པ་མྱེད་དྱེ། 
དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་སྱིང་པོ་མཐོང་བ་ལ་བློ་གོས་ཀྱི་མྱིག་དང་མྱི་ལྡན་པར་ལོང་བས་ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
འོད་འབར་བ་མྱི་མཐོང་བའྱི་དཔྱེས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ། དད་པ་ྱིད་ཀྱིས་རོགས་བ་ཡྱིན། །ཞྱེས་
བཤད་པས་དད་པ་ྱིད་ཀྱིས་རོགས་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེ་ན། རོགས་བ་ཡྱིན་པས་རོགས་པར་ནྱི་མ་ངྱེས་ཏྱེ། སངས་
རྒྱས་ཐོབ་བ་ཡྱིན་ཀང་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་རང་ན་རྣམས་རོགས་པ་ྱི་ཚེ་བ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། བང་སྱེམས་མཐོང་ལམ་པས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་ཅྱི་ཙམ་རོགས་པ་ལྟར་ན་རང་གྱིས་ཀང་རོགས་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། ྱི་ཚེ་བ་དང་སྣ་ཚོགས་ྱིད། །ཅྱེས་གསུངས་པའྱི་དོན་དང་
འགལ་ལོ། །ཡང་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། བཙས་པའྱི་ཁྱིམ་ནས་བུ་ཆུང་གྱི །ྱི་མའྱི་གཟུགས་བཞྱིན་འཕགས་པས་
ཀང་། །ཞྱེས་པའྱི་མདོར་ཆོས་ྱིད་མཐོང་བའྱི་ནུས་པ་མྱེད་པ་ནྱི་ན་རང་འཕགས་པ་ལ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཞན་ཡང་ན་རང་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཤྱེར་ཕྱྱིན་ཡོད་དམ་མྱེད། གལ་ཏྱེ་ཡོད་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་
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ཕྱྱིན་པ་དང་པོ་ལྔ་ལ་སོད་པ་སོན་དུ་སོང་བར་ཐལ། སོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་རྒྱུད་ལ་
ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སོད་འཇུག་ལས། ཡན་ལག་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི།ཤ།ཐུབ་པས་ཤྱེས་རབ་དོན་དུ་
གསུངས། །ཞྱེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏྱེ་སོད་འཇུག་ལས། སྱེམས་ནྱི་དམྱིགས་དང་བཅས་རྣམས་
ཀྱིས། །མ་ངན་འདས་པར་དཀའ་བར་གནས། །ཞྱེས་འབྱུང་བས་ན་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་
བར་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་སོ་ཞྱེ་ན། འདྱི་ནྱི་དངོས་པོར་ས་བ་དག་གྱིས་མཐར་ཐུག་ཐྱེག་པ་གསུམ་ཐ་དད་པས་
ན་ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་ཞུགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ན་ཐོས་ལ་ཡང་མཐར་ཐུག་གྱི་མང་འདས་ཡོད་པ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་
གསུངས་པ་སྱེ། ན་རང་གྱིས་ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་མ་ཞུགས་པར་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་མང་འདས་ཐོབ་པའང་དཀའ་བར་
གནས་ཏྱེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ན་རང་གྱིས་མཐར་
ཐུག་གྱི་མང་འདས་མ་ཐོབ་པར་ཐལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་
མཐུན་ནོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར། །མ་ངན་འདས་པ་མྱི་ཐོབ་སྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །ལང་ཀར་གཤྱེགས་པའྱི་མདོ་ལས། མཚན་མ་མྱེད་པའྱི་དོན་མ་རོགས་པར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་མྱི་ཐོབ་
ལ། ན་ཐོས་ཀྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་དོན་སོད་འཇུག་ཏུ། སྱེམས་ནྱི་
དམྱིགས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །མ་ངན་འདས་པར་དཀའ་བར་གནས། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་དོན་བཀོད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །སོད་འཇུག་ལས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་མ་རོགས་པར་མ་ངན་འདས་པ་མྱི་ཐོབ་ཅྱེས་གང་གསུངས་པའྱི་
གནས་སྐབས་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ལང་ཀར་གཤྱེགས་པའྱི་མདོའ་ིདོན་བཀོད་པ་ཡྱིན་པར་རོགས་པར་བའོ། །དྱེ་
དག་ནྱི་དངོས་པོར་ས་བ་དག་གྱིས་མཐར་ཐུག་ཐྱེག་པ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་འདོད་པས་ན་རང་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་
མང་འདས་ཡོད་པ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་གསུངས་པ་མ་རོགས་པར་ཚིག་ཙམ་འདོན་པ་ལྷུར་ལྱེན་པར་ཟད་དོ། །འོ་
ན། སོང་པ་ྱིད་དང་བྲལ་བའྱི་སྱེམས། །འགགས་པ་སར་ཡང་སྐྱྱེ་འགྱུར་ཏྱེ། །ཞྱེས་པའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་འཆད་ཅྱེ་ན། 
ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་མ་རོགས་ན་མམ་གཞག་ཏུ་སྒྲྱིབ་པ་དྱེ་རྱེ་ཞྱིག་འགགས་སུ་ཟྱིན་ཀང་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་སྒྲྱིབ་པ་
ལྡང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། ཤྱེས་སྒྲྱིབ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དྱེས་ན་ན་རང་ལ་སྒྲྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་ཟད་པའྱི་མང་
འདས་མྱེད་དོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ྱེར་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་། མྱུར་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་འདོད་པས། །དྱེ་
བས་སོང་ྱིད་བསོམ་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདྱི་ངྱེས་པར་བ་དགོས་སོ། །ལོ་ཙཱ་བ་ཆྱེན་པོས་ཀང་སོད་
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འཇུག་གྱི་དོན་ན་རང་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པ་མྱེད་པའྱི་དོན་དུ་འཆད་དོ། །ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱྱིན་པ་ལས་ཀང་། ན་རང་གྱི་རོགས་པའྱི་ཆོས་དྲུག་ལ་གནས་པའྱི་ཤྱེར་ཕྱྱིན་གྱིས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་
ྱིན་གཅྱིག་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་སད་པའྱི་བརྒྱའྱི་ཆར་ཡང་ྱེ་བར་མྱི་འགོ་ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །རོགས་པ་ཁད་ཆོས་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བདག་མྱེད་གྱིས་རོགས་པ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ཁོ་ནའྱི་ཁད་
ཆོས་སུ་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ན་ཐོས་ལས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པའྱི་འཕགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ན་ཐོས་ལ་ཡང་དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཤྱེས་པའྱི་ཤྱེས་
རབ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྱེ་དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཤྱེས་པ་མྱེད་ན་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པ་ཡོད་
པར་འགལ་ལོ། །བདྱེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་བདྱེན་པར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་མྱེད་པའྱི་རྣམ་པས་དམྱིགས་པ་
བང་སྱེམས་ཀྱི་སོར་ལམ་ན་རང་གྱི་སོར་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་འཕགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
ན་རང་གྱི་སོར་ལམ་ལ་ཡང་བདྱེན་བཞྱི་ལ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པའྱི་རྣམ་པས་ཞུགས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་
ཡང་ན་རང་ལ་གཞྱིའྱི་གཟུགས་སོགས་ལ་བདྱེན་ཞྱེན་བཀག་པའྱི་སོར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞྱི་རང་བཞྱིན་
མྱེད་པར་རོགས་ནས་སོམ་པ་ལ་སོབ་པའྱི་རྣལ་འབོར་རྣམ་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་ཁས་བླངས། འདོད་ན། 
ན་ཐོས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་གྱེན་པོ་གཞྱི་ཤྱེས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ན་རང་ལ་གཟུགས་སོགས་རག་
མྱི་རག་གྱི་སོས་བྲལ་དུ་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཡོད་པར་ཐལ། ན་རང་ལ་ཕུང་པོ་སོས་བྲལ་དུ་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་
རབ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་ཁས་བླངས། འདོད་ན། ན་རང་ལ་གྱེན་པོ་གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་མཐོང་
ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་ན། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་
ཆོས་ྱིད་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཕུང་པོ་སོས་བྲལ་
དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན། དྱེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ན་ཐོས་ལས་ཁད་དུ་
འཕགས་པའྱི་འཕགས་ཆོས་མྱིན་པར་ཐལ། འདོད་ན། གང་གྱི་ལམ་ནྱི་གཞན་དག་ལས། །ཁད་དུ་འཕགས་པས་
ཁད་པར་ལམ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་མྱི་སོབ་ལམ་ཡོད་དམ་
མྱེད། མྱེད་ན་དག་བཅོམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡོད་ན་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་མྱི་སོབ་ལམ་ཡོད་
དམ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་མྱི་སོབ་ལམ་ཡོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་མྱི་སོབ་
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ལམ་ཐོབ་པར་ཐལ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་མྱི་སོབ་ལམ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁབ་པ་རང་ྱིད་ཀྱིས་
ཁས་བླངས་ཏྱེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་མ་རོགས་ན་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་ཀང་མྱི་རོགས་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་གལ་ཏྱེ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་མྱི་སོབ་ལམ་ཡོད་པར་འདོད་ན། ན་རང་དག་བཅོམ་
གྱིས་དངོས་པོའ་ིམཚན་འཛིན་མཐའ་དག་སྤངས་པར་ཐལ། འདོད་ན། ཤྱེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་སྤངས་པར་
ཐལ། འདོད་ན། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་འཕགས་ལམ་ཐོབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དྱེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན། མངོན་
རོགས་རྒྱན་ལས། ཅྱི་བཞྱིན་དོན་མྱིན་རྣམ་རོགས་པ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་ན་ཐོས་མཐོང་
ལམ་པས་སོང་ྱིད་ྱི་ཤུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་ཐལ། ཕུང་པོ་ལྔ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་
པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་མ་གྲུབ་ན་ན་ཐོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པར་ཡོད་པར་འགལ་ལོ། །ཁབ་པ་མྱེད་ན་
ཆོས་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ན་ཆོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་
པ་དང་འགལ་ལོ། །འདོད་ན། ན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་ཡ་གལ་དུ་བགང་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་
ཚོགས་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། བརྒྱད་སོང་འགྱེལ་བ་ལས། སོང་ྱིད་མཐའ་མ་གསུམ་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ན་ལ་བཞག་པ་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་ས་མ་རྣམས་ཀྱི་ས་མཚམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བཞག་པ་དང་
འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ན་ཐོས་དག་བཅོམ་ཆོས་ཅན། བདག་གྱིས་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་མམ་པ་
ྱིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་ཐལ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན། སྱིད་ཞྱི་
མམ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ་ཐོབ་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ན་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མྱེད་རོགས་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ཁོད་ལྟར་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་འགྱེལ་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་
རྣམས་ལ་བདག་མྱེད་གྱིས་ཀ་བསན་པ་དང་། ན་ཐོས་རྣམས་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་བསན་ཏོ་ཞྱེས་པའྱི་
རྣམ་དབྱེ་ཡང་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་གསང་འདུས་སྒྲོན་གསལ་ལས། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གྱི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པ་ཙམ་ལས་མྱེད་པར་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་
ལོ། །བོད་འདྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྱི་ཏ་འགའ་ཞྱིག་དང་བོད་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ལུགས་ཚད་མར་བཟུང་ནས་དྱེ་བཞྱིན་
གཤྱེགས་པའྱི་གསུང་རབ་དང་། བམས་པའྱི་ཆོས་ལྔ་འགོག་པ་ནྱི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སོ། །གཟུགས་སོགས་
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ཕུང་པོ་སོང་ྱིད་དང་། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་སོང་ྱིད་ལ། །སོད་པའྱི་
འདུ་ཤྱེས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས། །ཞྱེས་པས་ནྱི་གཞྱིའྱི་སོང་ྱིད་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་བསན་ཏོ། །དུས་གསུམ་
རོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ལ། །སོད་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས། །ཞྱེས་པས་ནྱི་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་མཚན་
མར་འཛིན་པ་བསན་ཏོ། །སྱིན་སོགས་བང་ཆུབ་ཕྱོགས་རྣམས་ལ། །སོད་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས། །ཞྱེས་པས་ནྱི་ལམ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་བསན་ཏོ། །འོག་ནས། རྒྱལ་ལ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་
ཕ། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཞྱེས་སར་བས་ནྱི་འབྲས་བུ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་བསན་ཏོ། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་གསུམ་
པོ་བང་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་བང་སྱེམས་ཀྱི་གཞྱི་ལམ་རྣམ་གསུམ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་
ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་དངོས་སུ་སྤང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ལ། ན་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་ཕྱྱིས་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་དུ་
འཇུག་དུས་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ཤྱེས་རབ་བསྐྱྱེད་ནས་དྱེ་སྤང་བར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འགྱེལ་ཆྱེན་ལས་བང་
སྱེམས་ཀྱི་ལམ་གྱིས་སྤོང་བར་བཤད་པ་ནྱི་འདྱི་ལ་དགོངས་སོ། །བང་སྱེམས་དང་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ན་རང་གྱི་
རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་མཚན་འཛིན་ན་རང་དང་རྒྱུད་ཐ་དད་པའྱི་བང་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ཤྱེས་ཀྱིས་སྤོང་ཞྱེས་
བ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས། །དབྱེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་དྱེ་ཟབ་ྱིད། །ཅྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་
ལ། མདོ་ལས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་ཟབ་པ་དང་། རོགས་པར་དཀའ་བ་དང་། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར་
གསུངས་པ་སོ་སོའ་ིདོན་གསུམ་བསན་པ་ནྱི་ཟབ་པའྱི་དོན་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས། །དབྱེན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ན་དྱེ་ཟབ་ྱིད། །ཅྱེས་པས་བསན་ཏོ། །རོགས་པར་དཀའ་བའྱི་དོན་ནྱི་མཐོང་བ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་རྐང་པ་
གྱིས་ཀྱི་བསན་ཏོ། །བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དོན་ནྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་ཞྱེས་སོགས་ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་
ཀྱིས་བསན་ཏོ། །སོབ་དཔོན་སྱེང་གྱེ་བཟང་པོས། ཆོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་ཟབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་
ཟྱིན་པས། ཡང་མཐོང་བ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱི་དོན་ལ། ཟབ་པ་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་རོགས་
དཀའ་བ་ཟབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་སོགས་ནྱི་དོན་མྱེད་དྱེ། ཟབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་བཀོད་ཟྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་རོགས་པར་དཀའ་བའྱི་དོན་ལ། མཐོང་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་ཡྱིས། །ཞྱེས་སོགས་བཀོད་ཟྱིན་
ནས། དྱེ་ནས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ཞྱེས་སོགས་རོགས་པར་དཀའ་བའྱི་དོན་དུ་འཆད་པ་མྱི་འཐད་དྱེ། སྒྲུབ་
བྱེད་ལ་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཐད་པ་ས་མས་སྒྲུབ་མ་ནུས་ན། ཕྱྱི་མས་ཀང་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པ་
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མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་སོགས་དྱེ་མྱི་རག་སོགས་དང་། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། སོད་པ་བཀག་པའྱི་
སོར་བའྱི་དོན་ནྱི་གཞྱི་ལ་མཚན་འཛིན་བཀག་པའྱི་དོན་དུ་གཞྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པར་སོམ་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །འདྱི་མམ་གཞག་དང་རྱེས་ཐོབ་གང་དུ་བསོམ་ཞྱེ་ན། 
གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱི་སོར་བ་བཅུ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་དགུ་མམ་གཞག་ཏུ་བསོམ་ལ། སྣང་བ་རྣམ་བདུན་ཤྱེས་བྱེད་ཀྱི་
སོར་བ་ནྱི་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་བསོམ་མོ་ཞྱེས་འཆད་དོ། །འདྱི་མམ་གཞག་སྣང་མྱེད་དུ་འདོད་པས་སྣང་བ་རྣམ་བདུན་
མམ་གཞག་ཏུ་བསོམ་དུ་མྱི་རུང་ཞྱེས་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཡང་། སོབ་དཔོན་མམ་གཞག་སྣང་བཅས་སུ་འདོད་
པས་མམ་གཞག་ཏུ་བསོམ་པ་ལ་སར་ཡང་འགལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་གང་དུ་བསོམ་ཞྱེ་ན། 
འཕགས་པ་ལྟར་ན། སོར་བ་འདྱི་ཐྱེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤྱེས་ལས་འདའ་བའྱི་དོན་དུ་བསོམ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྱེ་ལས་
ཟླ་བ་ཡང་ས་དང་པོ་ནས་ཐོབ་པས་ས་དང་པོའ་ིབར་དུ་སོམ་པར་བཤད་དོ། །སོབ་དཔོན་གྱི་བཞྱེད་པ་ནྱི། གཞྱི་
ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་གྱེན་པོར་བསོམ་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་གཞྱི་ལ་མཚན་འཛིན་ཇྱི་སྱིད་པ་དྱེ་སྱིད་དུ་
བསོམ་པར་བ་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་བདུན་པའྱི་བར་དུ་སོམ་མོ་ཞྱེས་འདོད་དོ། །སྡུད་འགྱེལ་ལས་ཐམས་ཅད་
ཤྱེས་པ་ྱིད་ནྱི་ས་བདུན་པ་ལ་བཞག་གོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ཡང་འདྱི་ྱིད་དོ། །འཕགས་པའྱི་དགོངས་པ་ཅུང་ཟད་
གསལ་བར་བཤད་ན། ན་ཐོས་ཀྱི་སོར་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་གཞྱི་ཤྱེས་སོར་བ་སོམ་པ་ལ་ནྱི་གཞྱི་བདྱེན་
མྱེད་དུ་མ་རོགས་པས་མངོན་པར་ཞྱེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོད་པ་བཀག་པ་མྱེད་པའྱི་དོན་གྱིས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་
དུས་གཞྱི་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་སྤངས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བྲལ་བ་མྱེད་ལ། བང་སྱེམས་ཀྱི་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དུ་
གཞྱི་ལ་ཞྱེན་སོད་བཀག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསོམ་པས་ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ན་གཞྱི་ལ་ཞྱེན་སོད་མངོན་འགྱུར་བའྱི་
ས་བོན་རགས་པ་སྤངས་པ་ཐོབ་པས་ཞྱེན་སོད་མངོན་འགྱུར་བ་བཀག་པའྱི་དོན་དུ་ཆྱེས་ཆྱེར་ལྷུར་ལྱེན་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་བསོམ་མྱི་དགོས་པ་ལ་དགོངས་ལ། སོབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་གཞྱི་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཕ་མོའ་ིས་
བོན་གྱི་གྱེན་པོར་ས་དང་པོ་ཐོབ་ནས་ཀང་བསོམ་དགོས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །བག་ལ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་
གྱེན་པོར་ནྱི་དག་པ་ས་ལ་ཡང་བསོམ་དགོས་པར་འདོད་དགོས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ས་དང་
པོར་སྤངས་པ་ཡང་བཤད་ཅྱིང་ས་བདུན་པའྱི་ཡོངས་སོང་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་
སོགས་པ་ལྔ་འདོར་བ་དང་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྱེ། ས་བོན་རགས་པ་དང་ཕ་བ་དང་བག་ལ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བ་
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བའྱི་རྱིམ་པས་རྣམ་པར་འབྱེད་དགོས་སོ། །སྤང་བ་སྤོང་ཚུལ་གྱི་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་འདྱི་འད་དགོས་པ་
ནྱི་མན་ངག་གོ །ན་ཐོས་ཀྱི་སོར་བ་ནྱི་བང་སྱེམས་ཀྱི་སོར་བ་ལས་ཟློག་སྱེ་བསན་པས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་
རོགས་པ་མྱེད་པར་གསལ་བར་བས་སོ། །སོར་བ་རྣམས་ར་བའྱི་གཞུང་ཚིག་གྱིས་བསན་ཚུལ་ལ། འཕགས་པ་
དང་སོབ་དཔོན་གྱི་བཞྱེད་པ་ནྱི་རྣམ་བཤད་ལས་བསན་ཟྱིན་ལ། འབུམ་ཊྱིཀ་གྱི་འཆད་ཚུལ་ནྱི། གཟུགས་
སོགས་དྱེ་མྱི་རག་སོགས་དང་། །ཞྱེས་སོགས་ཚིག་རྐང་པ་བཞྱིས་ནྱི་སོད་པ་བཀག་པའྱི་སོར་བ་བཞྱི་བསན་ལ། 
མྱི་འགྱུར་བྱེད་པོ་མྱེད་ྱིད་དང་། །ཞྱེས་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་སོར་བའྱི་བསོམ་བའྱི་ཡུལ་ངོས་གཟུང་བ་ཡྱིན་
ནོ། །བ་དཀའ་རྣམ་གསུམ་སོར་བ་དང་། །ཞྱེས་པས་ནྱི་ཡུལ་དྱེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སོར་བའྱི་ཚུལ་བསན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །སོར་བ་དྱེ་བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཅྱི་ཡོད་ཅྱེ་ན། སྐལ་བ་ཅྱི་བཞྱིན་འབྲས་ཐོབ་པས། །ཞྱེས་པས་ནྱི་འབྲས་
བུ་བསན་ཏོ། །ཕན་ཡོན་ནྱི། གཞན་ལ་རག་ལས་མྱེད་གང་དང་། །ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །སྲུང་བྱེད་གཞན་ལ་རག་
མ་ལས་པའྱི་ཤྱེས་བྱེད་ནྱི། སྣང་བ་རྣམ་བདུན་ཤྱེས་བྱེད་དོ། །ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །ར་བའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཁོ་
ནའོ། །འབུམ་ལས། རྫོགས་པ་ཞྱེས་པ་མདོ་མྱེད་ཅྱིང་། །སྣང་བ་ཡང་དྲུག་ལས་མྱེད་དོ། །སོར་བའྱི་མམ་པ་ྱིད་
བཞྱི་ལ། །ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་། མཚན་མ་དང་། སོས་པ་རློམ་སྱེམས་བཀག་པའྱི་དབྱེ་བས་ཡུལ་མམ་པ་ྱིད་དུ་
བསོམ་པའྱི་མམ་ྱིད་གསུམ་དང་། ཡུལ་ཅན་ལ་རློམ་པ་བཀག་པའྱི་མམ་ྱིད་དང་བཞྱིའོ། །འབུམ་ལ་ནྱི་
མམ་ྱིད་གསུམ་ལས་མྱི་སྣང་ངོ་། །དྱེ་ལ་སོད་པ་བཀག་པའྱི་སོར་བ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྱེལ་བའྱི་ལྡོག་པ་
ནས་བསན་ལ། མམ་ྱིད་ནྱི་སོར་བ་བསོམ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་དངོས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་རག་མ་ཡྱིན་
མྱི་རག་མྱིན། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་བསན་པ་ནྱི། གཟུགས་རག་པ་བཀག་པ་ན་མྱི་རག་པར་དོན་གྱིས་ཐོབ་པས་
རག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོམ་པ་བཀག་ན་མྱི་རག་པར་སོམ་དགོས་སོ་ཞྱེ་ན། གཟུགས་སོགས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་ལ་མམ་པར་འཇོག་པ་ན། རག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོམ་པ་བཀག་པ་ན་མྱི་རག་པར་སོམ་མྱི་དགོས་ཏྱེ། 
གནས་ཚུལ་ལ་གཟུགས་སོགས་རག་མྱི་རག་གང་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། གནས་ཚུལ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། ངོ་བོ་
ྱིད་མྱེད་པས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་ཡང་འདྱིས་རྱིག་པར་བའོ། །གལ་ཏྱེ་བང་སྱེམས་མཐོང་ལམ་
པ་དྱེས་མྱི་རག་པའྱི་རྣམ་པ་མྱི་སོམ་ན་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བས་གང་ཟག་གྱི་བདག་
མྱེད་རོགས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བང་སྱེམས་སོར་ལམ་གྱིས་ཐྱེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་
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རྱིགས་ཚང་བའྱི་བང་སྱེམས་མཐོང་ལམ་གྱི་རྒྱུ་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། ཕུང་པོ་དང་གང་ཟག་
གྱིས་ཀ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། གང་ཟག་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་ན་
ཐོས་ཀྱི་ཐྱེག་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཚང་བར་བརོད་དོ། །མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་
དུ་སྐྱྱེད་དགོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་སྐྱོན་མྱེད་དོ། །རྣམ་པ་གཞན་རྣམས་ནྱི་སོང་བདག་མྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་
སོང་བའྱི་རྣམ་པ་ཐོབ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། བདག་འཛིན་དངོས་སུ་སྤོང་བར་བྱེད་པའྱི་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །རྣམ་འགྱེལ་ལས། སོང་ྱིད་ལྟ་བས་གོལ་འགྱུར་ཞྱིང་། །སོམ་པ་ལྷག་མ་དྱེ་དོན་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་བའྱི་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། མཐོང་
ལམ་ནྱི་ཡུལ་མཐོང་བའྱི་དོན་གྱི་སོ་ནས་བསན་ལ། སོམ་ལམ་ནྱི་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་
བསན་ལ། མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་དགོས་པ་ཡང་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བའྱི་ཆྱེད་ཡྱིན་ནོ། །དོན་
འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་གཞན་དོན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་བ་བ་ཡྱིན་
པས་དྱེ་མཐོང་བའྱི་མཐོང་ལམ་ར་ཚིག་གྱིས་ཟྱིན་པར་དངོས་སུ་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་
གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་ནྱི་དངོས་སུ་མ་བསན་ཏྱེ། དྱེའྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་
ལམ་ཤྱེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཐོང་ལམ་བསན་པའྱི་རྱེས་སུ་སོམ་ལམ་བསན་པ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་མཐོང་ལམ་གྱི་རྱེས་
ཐོག་ཏུ་སོམ་ལམ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་སུ་མ་བསན་ཅྱེ་ན། རོགས་རྱིགས་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་ལམ་གྱི་རོགས་
རྱིགས་དང་། ཐྱེག་དམན་གྱི་ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་གྱིས་སོ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ིརོགས་རྱིགས་གོམས་པར་
བྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་ནྱི་སྐབས་གྱིས་པར་བསན་ཟྱིན་ལ། ན་རང་གྱི་རོགས་རྱིགས་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་སོམ་
ལམ་ནྱི་འདྱིར་མ་བསན་ཏྱེ། སོམ་ལམ་ནྱི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་དོན་ཅན་གྱི་སོ་
ནས་བསན་པར་བ་བ་ཡྱིན་ལ། ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་
མཐོང་ལམ་ཡང་མ་བསན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། མཐོང་ལམ་ནྱི་ཡུལ་མཐོང་བའྱི་དོན་ཅན་གྱི་སོ་ནས་བསན་པར་
བ་བ་ཡྱིན་པས་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་མཐོང་བའྱི་སོ་ནས་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། ཡུལ་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་
བསན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་མཐོང་ལམ་གྱི་སོ་ནས་མཐོང་བར་བྱེད་དགོས་ཤྱེ་ན། ན་ཐོས་
ཀྱི་ལམ་ནྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་གཞན་དོན་དུ་ཤྱེས་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །འོ་ན་སོམ་ལམ་ན་ན་རང་གྱི་
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རོགས་རྱིགས་མྱེད་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། གོམས་པར་བྱེད་མྱི་དགོས་ཞྱེས་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། 
རོགས་རྱིགས་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་མྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བཞྱིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་འདྱི་དང་ཞྱེས་
སོགས་ཀྱི་དོན་ལ་བོད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་དུ་མས་ལྱེའུ་གསུམ་གྱིས་བརོད་བ་མཁྱེན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པར་མཛད་ཅྱེས་འཆད་པ་ནྱི་ནོར་བ་སྱེ། གང་གྱིས་རྫོགས་པར་མཛད་པའྱི་མདོ་ཚིག་ངོས་མ་ཟྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞྱེ་ན། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛད་བྱེད་ཀྱི་མདོ་ནྱི་ལྱེའུ་གསུམ་མ་ཡྱིན་གྱི། ལྱེའུ་གསུམ་
རྫོགས་ཟྱིན་པའྱི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་གསུངས་པའྱི་མདོ་ཚིག་གསུམ་གྱིས་རྫོགས་པར་མཛད་པ་ལ་ངོས་གཟུང་
དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་ལྱེའུ་གསུམ་གྱི་བརོད་བ་མཁྱེན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྫོགས་པར་མཛད་དོ། །གང་
གྱིས་ན། རབ་འབོར་ཡུམ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་གང་ཡང་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱེས་པས་གཞྱི་ཤྱེས་དང་། རབ་འབོར་
ཡུམ་འདྱི་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་འདའ་བ་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་ལམ་ཤྱེས་དང་། རབ་འབོར་ཡུམ་
འདྱི་ནྱི་ཆོས་གང་ལའང་འཇུག་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པར་མཛད་དོ་ཞྱེས་སར་རོ། །ཐོག་མའྱི་འདྱི་ཞྱེས་པ་ནྱི་གཞྱི་ཤྱེས་ལ་སར་ཏྱེ། འཆད་མ་ཐག་པ་ཡྱིན་པས་
སོ། །དྱེ་ནས་ཡང་འདྱི་ཞྱེས་པ་ལམ་ཤྱེས་ཏྱེ། གཞྱི་ཤྱེས་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་བཤད་མ་ཐག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེ་ནས་
ཡང་འདྱི་ཞྱེས་པ་གསུམ་པ་ནྱི་རྣམ་མཁྱེན་ཏྱེ། ལམ་ཤྱེས་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་བཤད་མ་ཐག་པ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྱེས་པ་ནྱི་
འཕགས་པ་གོལ་སྱེའྱི་བཞྱེད་པའོ། །སོབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་དང་པོར་སོས་པ་འདྱི་ཞྱེས་པ་རྣམ་མཁྱེན་དང་། དྱེ་ནས་
ཡང་འདྱི་ཞྱེས་པ་ལམ་ཤྱེས་དང་། དྱེ་ནས་ཡང་འདྱི་ཞྱེས་པ་གསུམ་པ་ནྱི་གཞྱི་ཤྱེས་ལ་སོར་མོད། མྱི་འཐད་དྱེ། 
རྣམ་མཁྱེན་བཤད་མ་ཐག་པ་དང་འཆད་འགྱུར་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །སྐབས་གསུམ་པའྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམ་
པར་བཤད་པའོ།།  །།སྐབས་བཞྱི་པའྱི་དོན་གཏན་ལ་འབྱེབས་པ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། སོར་བ་སོམ་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ། 
སོར་བ་སྐྱྱེས་པའྱི་སོམ་རྱིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྱེ། བསོམ་པར་བ་བའྱི་རྣམ་པ། སོམ་པ་པོའ་ིརྱེན་གྱི་གང་ཟག 
ཡུལ་ཅན་སོར་བའྱི་དབྱེ་བ། སོར་བའྱི་སོན་འགོའ་ིཆོས། ྱེ་རྒྱུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། རྣམ་
པའྱི་རང་བཞྱིན་ངོས་གཟུང་། ཇྱི་ལྟར་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། རོགས་བ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དང་། 
ཡུལ་ཅན་ཤྱེས་པའྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གཞྱི་བདྱེན་བཞྱིའྱི་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་སོ། །དྱེ་ལ་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། གང་
ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་ཀྱི་དོན་རྣམ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་ཀྱི་དོན་རྣམ་མོ། །དང་པོ་ལ་སོང་བདག་མྱེད་གྱིས་ནྱི་
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སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྤོང་བའྱི་དོན་དུ་རོགས་པར་བ་བའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ལ། མྱི་རག་སྡུག་
བསལ་སོགས་ལྷག་མ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞྱི་ནྱི་སོང་བདག་མྱེད་ཀྱི་རོགས་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བ་བའྱི་ཡན་ལག་
གོ །ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་ཀྱི་དོན་རྣམ་ལ་གསུམ་སྱེ། བསྡུས་ཏྱེ་བསན་པ་དང་། འབྲྱིང་དུ་བསན་པ་དང་། རྒྱས་
པར་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མ་ཡྱིན་དགག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཁད་པར་དང་། སྣང་སོང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་ཁད་པར་
རོ། །གྱིས་པ་འབྲྱིང་དུ་བསན་པ་ནྱི། དངོས་པོ་དང་། དངོས་པོ་མྱེད་པ་དང་། རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་། གཞན་གྱི་ངོ་བོ་
སོང་པ་ྱིད་བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་རྒྱས་པར་ཕྱྱེ་བ་ནྱི་སོང་ྱིད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བསན་པ་དག་གོ །གྱིས་པ་ཡུལ་ཅན་
ཤྱེས་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་པ་དག་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་
པའྱི་ཤྱེས་པ་རྣམས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གོ །དྱེ་ལ་སོང་
བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ལ། གཞན་རྣམས་ནྱི་དྱེ་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་ཡན་ལག་
གོ །འདྱི་ནྱི་ན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་ོན་མོངས་སྤངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སོམ་
པར་བ་བ་ཡྱིན་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་དོན་དུ་ཤྱེས་པར་བ་བའྱི་ཡན་ལག་ཀང་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རྣམ་ལ་མདོར་བསྡུས་པའྱི་དོན། སོབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་
འབྱེད་ལྟར་ན། རྱེས་ཐོབ་ཏུ་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་དང་། 
མམ་གཞག་ཏུ་སྣང་སོང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་སོ། །འཕགས་སྱེང་ལྟར་ན་
མམ་རྱེས་གྱིས་ཀར་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་དོན་སོམ་པར་འདོད་དོ། །འབྲྱིང་གྱི་དབྱེ་བ་ནྱི་
དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་སོགས་སོང་ྱིད་བཞྱི་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གོ །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི་
སོང་ྱིད་བཅུ་དྲུག་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གོ །རྣམ་པ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པའྱི་དོན་ནྱི་ལམ་ཤྱེས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་
སྐབས་སུ་བསན་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རྣམས་སོ། །འདྱིར་བསོམ་བའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ས་རབས་པ་དག་དོན་རྣམ་
བསོམ་བ་ཡྱིན་ལ། ཤྱེས་རྣམ་ནྱི་དོན་རྣམ་སོམ་པའྱི་ཡན་ལག་གོ་ཞྱེས་འདོད་ལ། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་གྱིས་ཀ་བསོམ་
བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་སའོ། །སྐབས་ཀྱི་དོན་ནྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་རོགས་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱེས་ཐ་སད་བྱེད་
པའོ། །ཡུལ་ཅན་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་བསོམ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མྱེད་པ་གྱིས་ཐོག་མར་ཐོས་བསམ་གྱིས་རྣམ་པར་རོགས་པར་བས་ནས། ཐོས་བསམ་གྱི་བློའ་ིརྱིགས་
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རྒྱུན་ྱིད་གོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་སོམ་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཐ་སད་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོན་གྱི་མཁས་པ་དག་བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། སྱིང་པོའ་ིདོན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། མངོན་
པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའོ། །སྱིང་པོའ་ིདོན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི། བདག་མྱེད་པའྱི་དོན་བསོམ་པ་
ཡྱིན་ལ། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་འདྱིར་མཁྱེན་གསུམ་བསོམ་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ་
ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཡུལ་སྐྱྱེ་མྱེད་གསུམ་ནྱི་རོགས་བ་ཡྱིན་ལ། སྐྱྱེ་མྱེད་གསུམ་རོགས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་མཁྱེན་པ་
གསུམ་གྱི་བློའ་ིརྱིགས་རྒྱུན་གོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་མཁྱེན་གསུམ་བསོམ་ཞྱེས་བསན་དགོས་ཏྱེ། བདག་མྱེད་
གྱིས་བསོམ་པའྱི་དོན་ཡང་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་བློའ་ིརྱིགས་རྒྱུན་གོམས་པ་ལ་བཤད་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་
ན་བར་གྱི་ཚིག་མྱི་མངོན་པར་བས་པ་སྱེ། མར་གྱིས་གང་བའྱི་བུམ་པ་ལ་མར་གྱི་བུམ་པ་ཞྱེས་བརོད་པ་བཞྱིན་
ནོ། །འགའ་ཞྱིག་མདོར་བསན་དུ་ཤྱེས་རྣམ་དང་རྒྱས་བཤད་དུ་དོན་རྣམ་བསན་ཞྱེས་འཆད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་
དོ། །མདོར་བསན་གྱིས་བསན་པ་དག་རྒྱས་བཤད་ཀྱིས་དྱེ་ྱིད་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་རྒྱས་བཤད་དུ་མྱེད་
པ་དང་མྱི་སྐྱྱེ་བ་སོགས་རྨྱི་ལམ་སྒྲ་བརན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་དངོས་སུ་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། 
འདྱིར་མྱི་སྐྱྱེ་བའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་མྱི་སྐྱྱེ་བ་རོགས་པའྱི་བློའ་ིའཛིན་སངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ྱིད་ལ་ངོས་གཟུང་དགོས་ཏྱེ། 
བརྒྱད་སོང་འགྱེལ་པ་ལས། རྣམ་པ་ནྱི་བློའ་ིའཛིན་སངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ྱིད་ལ་བ་སྱེ་ཞྱེས་པ་དང་། དབྱིག་གྱེན་
གྱིས་ཀང་། རྣམ་པ་ནྱི་སྱེམས་སྱེམས་བྱུང་རྣམས་ཀྱིས་དམྱིགས་པ་འཛིན་པའྱི་འཛིན་སངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཞྱིག་སྱེ་
ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱིར་བསན་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་བསོམ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པས་ཚུལ་དྱེ་ལྟར་བཤད་དགོས་
སོ། །རྨྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱེས་བཤད་པ་ཡང་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་སྣང་བ་རྨྱི་ལམ་ལྟར་ངོ་བོ་ྱིད་མྱེད་པར་རོགས་
པའྱི་བློའ་ིའཛིན་སངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གོ །ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་འདྱི་བཞྱིན་ནོ། །བསོམ་བའྱི་རྣམ་པ་བསན་ཟྱིན་
ཏོ། །གྱིས་པ་ཇྱི་ལྟར་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཐོག་མར་བདྱེན་པ་བཞྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བདྱེན་པ་བཞྱི་ལ་
སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་བྱེ་བྲག་རག་པ་དང་བདྱེ་བ་དང་གཙང་བ་དང་བདག་དང་བདག་གྱིར་འཛིན་པ་སོགས་ཀྱི་
གྱེན་པོར་བདྱེན་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ཏྱེ། མྱི་རག་སྡུག་བསལ་སོགས་སུ་ཐོས་བསམ་གྱིས་རོགས་པར་བས་ནས། 
རོགས་པའྱི་བློའ་ིརྱིགས་རྒྱུན་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་སོམ་ཞྱེས་ཐ་སད་བྱེད་དོ། །འོ་ན་ཚོགས་
ལམ་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟར་བསོམ་ཞྱེ་ན། གནས་དང་གནས་མ་ཡྱིན་པ་མཁྱེན་
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པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ནྱི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རབ་དབྱེ་མ་ལུས་པ་མཁྱེན་པ་ལ་གཞན་གྱིས་ཀླན་ཀས་བརྫྱི་བར་མྱི་
ནུས་པ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པ་ལ་བརོད་པ་ཡྱིན་པས་ཚོགས་ལམ་ན་སོབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྱེད་ཀང་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་རབ་དབྱེའྱི་ཆ་ཤས་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཅུང་ཟད་རོགས་པ་ཡོད་ལ། རོགས་པ་དྱེའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་གོམས་
པར་བྱེད་ཅྱིང་། དྱེ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ན་གནས་དང་གནས་མ་ཡྱིན་པ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ཀྱི་ངོ་བོར་གནས་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཚོགས་ལམ་དུ་བདྱེན་པ་བཞྱི་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་ཤྱིང་དྱེ་ྱིད་ཀྱི་བློའ་ིརྱིགས་རྒྱུན་
གོམས་པར་བྱེད་པ་ཡོད་ལ། དྱེ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ན་མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱིའྱི་ངོ་བོར་གནས་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་
མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་དམ་བཅའ་ནྱི་བདྱེན་པ་བཞྱི་ཤྱེས་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ལ་བཤད་དོ། །ཡང་ཚོགས་ལམ་དུ་ཆོས་
རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངྱེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱེས་པ་དང་། དྱེ་གཞན་ལ་འཆད་
པའྱི་སྤོབས་པ་ཆ་མཐུན་ཡང་ཡོད་པས་དྱེ་སོམ་པར་བྱེད་པ་ཡོད་དོ། །དྱེ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ནྱི་སོ་སོ་ཡང་དག་པ་
རྱིག་པ་བཞྱི་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་རང་བྱུང་གྱི་རྣམ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་
པའྱི་ཆ་མཐུན་ཡང་དྱེ་ནས་ཡོད་དོ། །གཞུང་གྱི་དོན་ནྱི། སྡུག་བསལ་གྱི་བདྱེན་པ་ལ་དམྱིགས་ནས་དྱེའྱི་ཁད་པར་
བྱེད་ཆོས་མྱི་རག་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་བདྱེན་པ་ལ་རག་པར་འཛིན་པའྱི་མྱི་
མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གྱེན་པོའ་ིཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དོ། །སྡུག་བསལ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི་
བདྱེ་བ་དང་གཙང་བར་འཛིན་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གྱེན་པོའ་ིཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དོ། །སོང་པ་དང་བདག་
མྱེད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི་བདག་དང་བདག་གྱིར་འཛིན་པའྱི་མྱི་མཐུན་མན་འད། རྒྱུ་ཀུན་
འབྱུང་རབ་སྐྱྱེ་རྱེན་གྱི་རྣམ་པ་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་གྱིས་སྡུག་བསལ་གྱི་
རྒྱུ་མྱིན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་སོགས་ཀུན་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། སྡུག་བསལ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་མྱི་
བསྐྱྱེད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་བའྱི་རྱེན་མྱིན་པར་འཛིན་པའྱི་མྱི་མཐུན་མན་འད། འགོག་
པ་ཞྱི་བ་ག་ནོམ་ངྱེས་འབྱུང་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི། བདག་མྱེད་ཀྱི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་
སྡུག་བསལ་འགོག་པ་མྱིན་པ་དང་། ལས་ོན་མ་ཞྱི་བ་དང་། ག་ནོམ་མྱིན་པ་དང་། གཏན་དུ་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་
མྱིན་པར་འཛིན་པའྱི་མྱི་མཐུན་མན་འད། ལམ་རྱིགས་པ་སྒྲུབ་པ་ངྱེས་འབྱིན་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི། 
བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཐར་པ་བགོད་པར་མྱི་བྱེད་པ་དང་། བདག་མྱེད་རོགས་པས་ལམ་དུ་མྱི་རྱིགས་
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པ་དང་། སྱེམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་བྱེད་མྱིན་པ་དང་། གཏན་དུ་བའྱི་གནས་སུ་ངྱེས་པར་འབྱིན་བྱེད་མྱིན་
པར་འཛིན་པའྱི་མྱི་མཐུན་མན་འད། ཡྱེ་ཤྱེས་འདྱི་དག་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་རག་འཛིན་སོགས་ཀྱི་གྱེན་པོར་
བསོམ་པར་བ་བའྱི་ཤྱེས་རྣམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །མཁྱེན་པ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་
གསུམ་དུ་ཕྱྱེ་བར་མ་ཟད་ཤྱེས་རྣམ་དྱེ་དག་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་རྣམ་པ་གསུམ་
ཁོ་ནར་བཤད་དོ། །ཁོ་ན་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲའྱི་དོན་ནྱི་མཁྱེན་པ་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པའྱི་གྱེན་པོའ་ིཤྱེས་རྣམ་མྱེད་
ཅྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་གྱེན་པོ་ྱིད་དུ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། ཡང་དག་པའྱི་དོན་
མཐོང་བ་ལ་སྒྲྱིབ་པས་ན་སྒྲྱིབ་པ་ཞྱེས་བ་ལ། དབྱེ་བ་ལ་གྱིས་སུ་དབྱེ་བ་དང་། གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་དང་། ལྔར་
དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལྷག་མཐོང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གྱིས་ཏྱེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་
མྱེད་རོགས་པས་སྤང་བར་བ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པས་སྤང་བར་བ་བ་གྱིས་སུ་ངྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དྱེ་ལ་ོན་སྒྲྱིབ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པས་སྤང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ལ། ཤྱེས་སྒྲྱིབ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་
མྱེད་རོགས་པས་སྤང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་དུ་དབྱེ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་གསུམ་སྱེ། ོན་མོངས་པ་དང་། ཤྱེས་
བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་། སོམས་འཇུག་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་གསུམ་མོ། །རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ོན་མོངས་ཤྱེས་བ་སོམས་
འཇུག་གྱི །སྒྲྱིབ་གསུམ་ལས་ནྱི་ངྱེས་གོལ་ཏྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱིར་སོམས་འཇུག་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་
ལོགས་སུ་བསན་པ་ནྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྱིས་ལས་ལྷག་མཐོང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་
ནས་ོན་སྒྲྱིབ་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་གྱིས་དང་། ཞྱི་གནས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སོམས་འཇུག་གྱི་
སྒྲྱིབ་པ་ལོགས་སུ་བཞག་གོ །ཡང་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་། ལས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་། རྣམ་སྱིན་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་
གསུམ་མོ། །དྱེ་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་ོན་མོངས་ཙམ་ལ་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། གྱེན་པོའ་ིགོ་སྐབས་མྱི་
འབྱེད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནུས་ལྡན་ལ་བརོད་དོ། །ལས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་མཚམས་མྱེད་པ་ལྔའྱི་ལས་
སོ། །རྣམ་སྱིན་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་བདྱེན་པ་མཐོང་བ་དང་འགལ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་ཏྱེ། ངན་སོང་གསུམ་དང་སྒྲ་མྱི་སན་
པའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོའ།ོ །མཛོད་ལས། མཚམས་མྱེད་པ་ཡྱི་ལས་རྣམས་དང་། །ོན་མོངས་ཤས་ཆྱེ་ངན་འགོ་
དང་། །སྒྲ་མྱི་སན་པའྱི་སྒྲྱིབ་གསུམ་འདོད། །ཅྱེས་པ་ལྟར་རོ། །སྒྲྱིབ་པ་ལྔར་དབྱེ་བ་ནྱི་འདྱིར། སྒྲྱིབ་པ་ནྱི། རྣམ་པ་
ལྔ་དང་མྱི་འགོགས་དང་། །ཞྱེས་པ་ལྟར་ཏྱེ་འོག་ནས་གཞུང་གྱི་སྐབས་སུ་བསན་ནོ། །འདྱིར་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
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ལམ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྱེད་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་དམྱིགས་སུ་མྱེད་པར་རོགས་པ་སོགས་རྣམ་པ་
དྲུག་གསུངས་བའྱི་དོན་ནྱི། རྣམ་པ་དྲུག་པོ་འདྱིས་ཀང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པ་ཡོད་
པར་བསན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་སོགས་རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་ཤྱེས་པ་
ལས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལྟརཾ་ཡུལ་ཅན་ཤྱེས་པ་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་འཆད་པར་སྣང་བ་ལྟརཾ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའྱི་
གྱེན་པོ་བྱེད་ཅྱིང་ཡུལ་ཅན་ཤྱེས་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་བདྱེན་པར་དམྱིགས་སུ་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་
བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སོགས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིལྡོག་པ་ནས་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ཡང་དཔྱེར་ན་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་སོགས་ཡུལ་ཅན་ཤྱེས་པ་ལས་ཐ་
དད་དུ་བདྱེན་པར་དམྱིགས་སུ་མྱེད་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་སོགས་
ཡུལ་ཅན་ཤྱེས་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་བདྱེན་པར་རོགས་པའྱི་གྱེན་པོར་གྱུར་པ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་དགོས་པ་
ལྟ་བུའོ། །གཞན་དག་ནྱི་ཐྱེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་ན་དོན་ཤྱེས་པ་ལྟ་ག་ལ་ཞྱིག རྒྱུ་དང་ལམ་དང་སྡུག་བསལ་
དང་། །ཞྱེས་སོགས་ལ་འདྱིར་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་བདྱེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཁོ་ནར་
གསུང་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་མངོན་པ་དང་རྱེ་རྱེ་ནས་སོར་བར་མཛད་ཅྱེ་ན། ཆོས་མངོན་པ་
ནས་གསུངས་པའྱི་རྣམ་པ་དང་སར་ནས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་བསན་པ་ན་ཐྱེག་ཆྱེན་བཀར་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་པའྱི་ན་
ཐོས་རྣམས་ཀྱི་ཐྱེ་ཚོམ་སྱེལ་བར་བ་བ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་སོ། །ལམ་བདྱེན་གྱི་རྣམ་པ་བདུན་ལས་ངྱེས་
འབྱིན་གྱི་རྣམ་པ་ལ་འཐད་པ་མ་བཀོད་པའྱི་དོན་ནྱི་ས་མ་རྣམས་ལ་འཐད་པ་བཀོད་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཕྱྱི་མ་ལ་ཡང་སྒྲོ་
འདོགས་གཅོད་ནུས་པར་དགོངས་ནས་མ་བཀོད་དོ། །སྡུག་བསལ་གྱི་བདྱེན་པའྱི་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་མྱི་རག་སྡུག་
བསལ་སོང་བདག་མྱེད་བཞྱི་པོ་ལ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱེས་བརོད་ནས་ལྔ་པ་སོས་པའྱི་མཚན་མ་གང་
ཡང་མྱེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལ་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱེས་བརོད་པའྱི་དོན་ནྱི་ས་མ་བཞྱི་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་
མྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པས་སྱེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་ལ་དམྱིགས་ནས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་
རྣམ་པ་ཡྱིན་ལ། ལྔ་པ་ནྱི་སྱེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དང་མ་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་སྒྲོ་
འདོགས་གཅོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་ཡང་སོང་བདག་མྱེད་གྱིས་ནྱི་སྱིའྱི་རྣམ་པ་
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ཡྱིན་ཏྱེ། བདྱེན་པ་བཞྱི་ཀ་ལ་ཁབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མྱི་རག་སྡུག་བསལ་གྱིས་ནྱི་བདྱེན་པ་བཞྱི་ཀ་ལ་
ཁབ་པ་མ་ཡྱིན་པས་གཞན་གྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །རྣམ་པ་གྱིས་པོ་
ལ་ཡང་མྱི་རག་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་ལམ་བདྱེན་གསུམ་ཀ་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན་པས་སྡུག་བསལ་གྱི་
རྣམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ལ། སྡུག་བསལ་བ་ནྱི་ལམ་བདྱེན་ལ་མ་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དྱེ་ལྟར་མྱིན་
ནོ། །བཏགས་པའྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྱེན་དང་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་དབུ་མ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་ཙམ་
དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་གྱི། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་འདོད་དོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་དུ་སོས་པ་ཡྱིན་ལ། འོག་མ་
རྣམས་ལ་ཡང་སར་བར་བའོ། །ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་ངོ་བོ་ྱིད་དགག་པས་དངོས་པོ་མྱེད་པའྱི་ངོ་བོ་
ྱིད་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་སྱེ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནྱི་གང་ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་དངོས་པོ་མྱེད་པའྱི་
ངོ་བོ་ྱིད་སོང་པ་ྱིད་ལ་ཞྱེན་པ་དགག་པས་རབ་ཏུ་ཕྱྱེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་སྱེང་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་སོང་ྱིད་ཐ་མ་
བཞྱི་པོ་དངོས་པོ་མྱེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སོང་པ་ྱིད་འདྱི་ལ་བསྡུས་པར་འདོད་ཅྱིང་། ཤཱནྱི་པས་ནྱི་དངོས་པོ་སོང་པ་
ྱིད་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་སོང་པ་ྱིད་གྱིས་ནྱི་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་སོང་པ་ྱིད་གྱིས་སུ་སྡུད་ལ། 
རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་གཞན་གྱི་ངོ་བོ་སོང་པ་ྱིད་གྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པར་བཞྱེད་པ་
ྱིད་ལྱེགས་སོ། །དན་པ་ྱེར་གཞག་ཅྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། བཞྱེད་དོ་ཞྱེས་བཤད་པའྱི་གཞྱིའོ། །གང་ན་རྫོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དན་པ་ྱེར་གཞག་ནས་བཟུང་སྱེ། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་བར་ནྱི་
གངས་བཞྱིན་དུ་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ནས་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་བར་གྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་
ལ་ཡོད་པའྱི་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱི་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབས་
བཅུ་ནས་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་བར་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་རྣམས་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་
བཞྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ཡུམ་རྒྱས་པ་ལས། སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་ལྷག་པོ་སྣང་བས་བཞྱི་བཅུ་དག་ཏུ་
བཞྱེད་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་པའྱི་གཞུང་སར་དགོས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་སོན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ན་
ཐོས་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པ་ཡང་རྣམ་པར་བཞག་ཅྱེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
ྱིད་ཀྱིས་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་
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རོ། །གང་གྱི་སོ་ནས་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་བསྡུས་ཤྱེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ནྱི་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་བསྡུས་སོ། །སངས་རྒྱས་ལ་མཁྱེན་གསུམ་མྱེད་
པར་འདོད་པ་དག་ནྱི་གཞུང་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དག་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ཡུལ་གྱི་རྣམ་
པ་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱེས་བརན་པར་འདོད་པ་དག་གྱིས་ནྱི་མ་རོགས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་
རྣམ་པ་ལ་གསུམ་དུ་འབྱེད་པའྱི་རགས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་ཀྱིས་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཐམས་
ཅད་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་སོས་པ་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་ན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་སུམ་ཅུ་སོ་
བདུན་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་ཞྱེས་བཤད་ན། གང་དུ་རྱེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཡུལ་སོ་བདུན་པོ་གང་ཞྱེ་ན། དྱེ་ལ་དང་པོ་
དན་པ་ྱེ་བར་གཞག་པ་སོན་པ་ལ་ལྔ་སྱེ། གང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ། ཡུལ་ཅན་དན་པ་ྱེར་གཞག་གྱི་ངོ་བོ། 
མཚུངས་ལྡན་གྱི་གོགས། ཇྱི་ལྟར་བསོམ་པའྱི་ཚུལ། བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུའོ། །དྱེ་ལ་དང་པོ་གང་ལ་དམྱིགས་
པའྱི་ཡུལ་ནྱི། ལུས་དང་ཚོར་བ་དང་སྱེམས་དང་ཆོས་རྣམས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཞྱི་པོ་འདྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་
བཞག་ཅྱེ་ན། སོ་སོ་སྐྱྱེ་བོ་རྣམས་ལུས་ལ་བདག་གྱི་རྱེན་གྱི་དངོས་པོ་དང་། ཚོར་བ་ལ་བདག་གྱི་ལོངས་སོད་ཀྱི་
གཞྱི་དང་། སྱེམས་ལ་བདག་གྱི་དངོས་པོ་དང་། ཆོས་ལ་བདག་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའྱི་
དངོས་པོར་སྒྲོ་འདོགས་པ་ན། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་བཞྱི་པོ་ལྡོག་པའྱི་དོན་དུ་ལུས་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་བཞྱི་དན་པ་
ྱེ་བར་གཞག་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བསན་ཏོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་དམྱིགས་པར་བཞག་པས་ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལོག་བཞྱི་ལྡོག་ཅྱེ་ན། ལུས་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ལ་རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གྱིས་གྱིས་ཀྱིས་བརགས་ནས་
སོམ་པ་ན་བདག་མྱེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ལ། བདག་མྱེད་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས། གང་ཟག་གྱི་རྱེན་གྱི་དངོས་པོ་
སོགས་སུ་ཞྱེན་པའྱི་གོ་སྐབས་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། བདག་མྱེད་པར་རོགས་ན་བདག་གྱི་རྱེན་གྱི་དངོས་པོ་རོགས་
པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཁད་གཞྱི་མྱེད་པར་རོགས་པས་ཁད་ཆོས་སུ་རོགས་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་
པ་ཡུལ་ཅན་དན་པ་ྱེར་གཞག་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི། ལུས་ལ་སོགས་པའྱི་དམྱིགས་པ་དྱེ་ལ་རྱེས་སུ་ལྟ་བའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་
དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །དྱེ་ལ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་ནྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སྱེམས་འཛིན་པར་བྱེད་ལ། ཤྱེས་
རབ་ཀྱིས་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་དམྱིགས་པ་དྱེ་ྱིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་པར་བྱེད་
དོ། །གསུམ་པ་གོགས་ནྱི། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་དྱེ་གྱིས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སྱེམས་དང་
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སྱེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་གཞན་རྣམས་སོ། །བཞྱི་པ་ཇྱི་ལྟར་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། དམཾྱིགཾས་པཾ་མྱེདཾ་པཾར་བསོཾམ་
མོཾ། །དྱེ་ལ་ལུས་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་མྱི་གཙང་བར་སོམ་ཞྱིང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་བདག་
མྱེད་པར་སོམ་མོ། །ཚོར་བ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་བ་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་བདག་མྱེད་པ་
དང་། སྱེམས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་རག་པ་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་བདག་མྱེད་པ་དང་། ཆོས་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བར་བྱེད་པ་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་བདག་
མྱེད་པ་སྱེ། དམྱིགས་པ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ལ་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་རང་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གྱིས་ཀྱིས་བརགས་ནས་
བརགས་པའྱི་དོན་ལ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་སོ་ནས་གོམས་པར་བྱེད་དོ། །ལྔ་པ་བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་
སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། ལུས་ལ་སོགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱི་པོ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་རོག་པ་བཞྱི་སྤོང་བ་དང་། 
མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བའོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་
དན་པ་ྱེ་བར་གཞག་པའྱི་སོམ་ཚུལ་ནྱི། ས་མ་ན་ཐོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་
དམྱིགས་ནས་མྱི་གཙང་བ་དང་སྡུག་བསལ་དང་མྱི་རག་པ་དང་བདག་མྱེད་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་རྣམས་ཀང་རང་
བཞྱིན་མྱེད་པར་ཤྱེས་པར་བྱེད་ཅྱིང་། རང་ྱིད་ཀང་བདྱེན་པ་བཞྱི་ལ་འཇུག་ཅྱིང་གཞན་དག་ཀང་དྱེ་ལ་དགོད་
པར་མཛད་དོ། །ན་ཐོས་ཀྱིས་ནྱི་རང་གྱི་ལུས་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་དམྱིགས་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ནྱི་
རང་གཞན་གྱི་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་བྱེ་བྲག་མྱེད་པར་དམྱིགས་པར་བྱེད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ལུས་
ནྱི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། ཚོར་བ་ནྱི་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་། སྱེམས་ནྱི་འོད་གསལ་བ་དང་། དྱི་མའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་གོ་
བུར་བ་ཤྱེས་ཤྱིང་། གྱེན་པོ་རྣམ་པར་བང་བ་རྣམས་ཀང་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་སོ། །ཡང་དག་
སྤོང་བ་བཞྱི་ལ་ངོ་བོ་ནྱི། མྱི་དགྱེ་བ་མ་སྐྱྱེས་པ་མྱི་བསྐྱྱེད་ཅྱིང་སྐྱྱེས་པ་སྤང་བ་དང་། དགྱེ་བ་མ་སྐྱྱེས་པ་བསྐྱྱེད་པ་
དང་། སྐྱྱེས་པ་སྤྱེལ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་དང་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །དབྱེ་བ་ནྱི་བླང་བ་ལ་འཇུག་པ་
གྱིས་དང་། དོར་བ་ལ་དགག་པ་གྱིས་ཀྱི་དབྱེ་བས་བཞྱིའོ། །སོམ་ཚུལ་ནྱི་མྱི་དགྱེ་བ་སྐྱྱེས་པ་སྤོང་བ་ལ་བདུན་
པ་སྐྱྱེད་དོ། །འབད་དོ། །བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ། །སྱེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཏོ། །ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་གོ །མྱི་
དགྱེ་བ་མ་སྐྱྱེས་པ་མྱི་བསྐྱྱེད་པ་ལ་བདུན་པ་སྐྱྱེད་དོ། །འབད་དོ། །བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ། །སྱེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་
ཏོ། །ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་གོ །དགྱེ་བའྱི་ཆོས་སྐྱྱེས་པ་སྤྱེལ་བ་དང་། མ་སྐྱྱེས་པ་བསྐྱྱེད་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་དྱེ་
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བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱི་དོན་ཡང་འདུན་པ་ལ་བརྱེན་ནས་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསོམ་པ་ལ་འབད་
དོ། །བསོམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཞྱི་གནས་དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། བྱིང་རྒོད་དང་བྲལ་བའྱི་བཏང་སོམས་དང་བཅས་
ཏྱེ་བསོམ་མོ། །དྱེ་ལ་ཞྱི་གནས་དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཞུམ་པ་དང་། རྒོད་པའྱི་གྱེན་པོར་
བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ། །བརོན་འགྲུས་ཇྱི་ལྟར་རོམ་ཞྱེ་ན། སྱེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཡང་དག་པར་འཇོག་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །དྱེ་ལ་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་ནྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་སོ། །རབ་ཏུ་འཇོག་པ་ནྱི་ཞྱི་གནས་ཀྱིས་
སོ། །བྱིང་རྒོད་དང་བྲལ་བའྱི་མམ་པ་ྱིད་ཐོབ་ནས་ནྱི་བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་གོ །འབྲས་བུ་ནྱི་མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་མས་པ་དང་གྱེན་པོ་འཕྱེལ་བའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་ལ་ངོ་བོ་ནྱི་སྱེམས་གནས་པའྱི་ཐབས་དགུ་ལ་
བརྱེན་ནས་རྱེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན། འདྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་
དག་པར་འབོར་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་ཞྱེས་བའོ། །དབྱེ་བ་ནྱི་འདུན་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སྤོང་
བའྱི་འདུ་བྱེད་དང་ལྡན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སྤོང་བའྱི་འདུ་བྱེད་དང་ལྡན་
པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང་། སྱེམས་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སྤོང་བའྱི་འདུ་བྱེད་དང་ལྡན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་
དང་། དཔོད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སྤོང་བའྱི་འདུ་བྱེད་དང་ལྡན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱིའོ། །སོམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་
ྱེས་པ་ལྔའྱི་གྱེན་པོར་སྤོང་བའྱི་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སོམ་པའོ། །ྱེས་པ་ལྔ་ནྱི། དབུས་
མཐའ་ལས། ལྱེ་ལོ་དང་ནྱི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརྱེད་དང་བྱིང་དང་རྒོད་པ་དང་། །འདུ་མྱི་བྱེད་དང་འདུ་བྱེད་
དྱེ། །འདྱི་དག་ྱེས་པར་ལྔར་འདོད་དོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ལ་ལྱེ་ལོ་དང་གདམས་ངག་བརྱེད་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་གྱི་སོར་བ་ལ་སྒྲྱིབ་པར་བྱེད་དོ། །བྱིང་རྒོད་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་ལ་སྒྲྱིབ་པར་བྱེད་
དོ། །གྱེན་པོ་འདུ་མྱི་བྱེད་པ་དང་འདུ་བྱེད་པ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་ལ་སྒྲྱིབ་པར་བྱེད་
དོ། །འོ་ན་ྱེས་པ་གང་གྱི་གྱེན་པོར་གང་བསོམ་ཞྱེ་ན། གྱེན་པོ་ནྱི་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས་ལྱེ་ལོའ་ིགྱེན་པོ་ནྱི་
བཞྱི་སྱེ། འདུན་པ་དང་རོལ་བ་དང་དད་པ་དང་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པའོ། །དྱེ་ལ་གྱེན་པོ་དངོས་ནྱི་རོལ་བའོ། །དྱེའྱི་
གནས་ནྱི་འདུན་པའོ། །རྒྱུ་ནྱི་དད་པའོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་བ་སྱེ། དད་ཅྱིང་དོན་དུ་གྱེར་ན་འབད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། འབད་པ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཐོབ་པས་ལུས་སྱེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དན་པ་ནྱི་
གདམས་ངག་བརྱེད་པའྱི་གྱེན་པོ་ཡྱིན་ཏྱེ། དམྱིགས་པ་ལ་སྱེམས་ྱེ་བར་གཏོད་པའྱི་སོ་ནས་མྱི་འཕོ་བར་བྱེད་
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པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཤྱེས་བཞྱིན་ནྱི་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་གྱེན་པོ་ཡྱིན་ཏྱེ། སྱེམས་བྱིང་བ་དང་འཕོ་བ་རབ་ཏུ་ཤྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སྱེམས་པ་དང་བཏང་སོམས་ནྱི་གྱེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྱི་ཐབས་ཡྱིན་ཏྱེ། ྱེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་བྱིང་
རྒོད་ཀྱི་གྱེན་པོ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ནོ། །རྣམ་བང་གྱི་དབང་པོའ་ིངོ་བོ་ནྱི། རྣམ་པར་བང་བ་ལ་དབང་བྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་
ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །དབྱེ་ན་དད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། དན་པ་དང་། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་
དབང་པོ་ལྔའོ། །འདྱི་དད་པའྱི་དབང་པོ་ནྱི་ཡྱིད་ཆྱེས་པའོ། །བརོན་འགྲུས་ནྱི་དགྱེ་བ་ལ་སོ་བའོ། །དན་པ་ནྱི་
དམྱིགས་རྣམ་མྱི་བརྱེད་པའོ། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སྱེམས་རྱེ་གཅྱིག་པའོ། །ཤྱེས་རབ་ནྱི་དམྱིགས་
པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །དྱེ་ལ་དད་པས་ནྱི་ལམ་གྱི་རྱེན་བྱེད་ལ། བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ནྱི་ལམ་གྱི་རྒྱུན་མྱི་གཅོད་
པའོ། །དན་པས་ནྱི་ལམ་རྒྱུན་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་དོ། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་ནྱི་དམྱིགས་པ་ལ་མམ་པར་འཇོག་
ལ། ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་ནྱི་གང་ལ་མམ་པར་གཞག་པའྱི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་བྱེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སོམ་
པའྱི་ཚུལ་ལོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་རྣམ་པར་བང་བའྱི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའོ། །སོབས་ལ་ངོ་བོ་ནྱི། བདྱེན་
བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་རོགས་པ་ལ་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱིས་བརྫྱི་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་
ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོབས་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱིས་བརྫྱི་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་
སོབས་ཞྱེས་བའོ། །དབྱེ་བ་ནྱི་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔའོ། །སོམ་ཚུལ་སོགས་སར་བཞྱིན་ནོ། །བང་ཆུབ་ཡན་
ལག་ལ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་། ཇྱི་ལྟར་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་
དན་པ་ཡང་དག་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཤྱེས་བ་མ་རོགས་པ་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་
བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་འཇོམས་པའྱི་ཕྱྱིར། བརོན་འགྲུས་ནྱི་ཡོན་ཏན་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དྱེ། མངོན་པར་
ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་བདྱེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དགའ་བ་ནྱི་ཡྱིད་བདྱེ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཆོས་ཀྱི་
སྣང་བས་ལུས་སྱེམས་ཚིམ་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ནྱི་དགའ་བ་མོང་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། 
གནས་ངན་ལྱེན་ཡང་དག་པར་འཇོམས་པར་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་སྱེམས་ལས་སུ་རུང་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་ནྱི་འདོད་པའྱི་དོན་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཇྱི་ལྟར་བསམ་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་འབོར་བར་བྱེད་པའྱི་
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ཕྱྱིར། བཏང་སོམས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་གནས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། མམ་གཞག་དང་རྱེས་ཐོབ་
གྱིས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་འདོར་བ་དང་གྱེན་པོ་གནས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་
ཚུལ་ལ། དན་པ་ནྱི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། དན་པས་དགྱེ་བའྱི་ཆོས་མྱི་མས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཆོས་
རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། མཐོང་ལམ་བང་ཆུབ་ནྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། བརོན་འགྲུས་ནྱི་ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། བགོད་བ་ཇྱི་སྱིད་པར་བགོད་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། 
དགའ་བ་ནྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། སྱེམས་རྒྱུད་ཚིམ་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ནྱི་གང་
གྱིས་ོན་མོངས་པ་མྱི་འགྱུར་བར་བྱེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། ོན་མོངས་ཀྱི་རྒྱུ་གནས་ངན་ལྱེན་འཇྱིག་པར་
བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནྱི་གང་དུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་བྱེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། 
ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་གནས་པས་གནས་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། བཏང་སོམས་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྱེད་པའྱི་ངོ་བོའ་ི
ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། བྱིང་རྒོད་དང་བྲལ་བས་ོན་མོངས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
གསུམ་པ་ཇྱི་ལྟར་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། སྡུག་བསལ་གྱི་བདྱེན་པ་ལ་དམྱིགས་ནས་སྡུག་བསལ་གྱི་བདྱེན་པས་
དབྱེན་པ་ཚོལ་བ་ལ་གནས། ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདྱེན་པ་ལ་དམྱིགས་ནས་དྱེ་དང་བྲལ་བར་འདོད། འགོག་པ་ལ་
དམྱིགས་ནས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་འདོད། ལམ་བདྱེན་ལ་དམྱིགས་ནས་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བར་འདོད། 
འབྲས་བུ་ནྱི་སྱེམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའོ། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལ་ངོ་བོ་ནྱི། 
བདག་མྱེད་མངོན་སུམ་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པའོ། །དབྱེ་བ་ནྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་དྱེ། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་མམ་གཞག་ཏུ་རོགས་པའྱི་དྱེ་ཁོ་ན་ྱིད་འཛིན་
པའོ། །རོགས་པ་ནྱི་ལྟ་བ་རོགས་པའྱི་དོན་སོན་པའྱི་ངག་ཀུན་ནས་སོང་བའོ། །ངག་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་འཚོ་
བ་གསུམ་ནྱི་ལུས་ངག་གྱི་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ངོ་བོའ།ོ །རོལ་བ་ནྱི་ཀུན་སོར་
ལྷག་མ་རྣམས་སྤོང་བར་བྱེད་པའྱི་བརོན་འགྲུས་སོ། །དན་པ་ནྱི་ཞྱི་གནས་ཀྱི་མཚོན་མ་མྱི་བརྱེད་པས་བྱིང་རྒོད་
ཀྱི་གོ་སྐབས་མྱི་འབྱེད་པའོ། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནྱི་མངོན་ཤྱེས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའོ། །ཡན་
ལག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་མམ་གཞག་ཏུ་རོགས་པའྱི་དོན་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་ཡན་ལག་
གོ །རོགས་པ་ནྱི་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། ལྟ་བས་རོགས་པའྱི་དོན་གཞན་ལ་སོན་པའྱི་ངག་
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ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ངག་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་གསུམ་ནྱི་གཞན་ཡྱིད་ཆྱེས་པར་བྱེད་
པའྱི་ཡན་ལག་སྱེ། ངག་གྱིས་ནྱི་གཞན་ལ་དྱི་བ་ལུང་སོན་པས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡྱིད་ཆྱེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། ལས་ཀྱི་མཐས་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག་དང་། འཚོ་བས་ནྱི་འཚོ་བ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡྱིད་ཆྱེས་པར་བྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། རོལ་བ་ནྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྤོང་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། ཀུན་སོར་ལྷག་མ་རྣམས་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར། དན་པ་ནྱི་ྱེ་བའྱི་
ོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སོང་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། བྱིང་རྒོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་མྱི་འབྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་
ནྱི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་སོང་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། མངོན་ཤྱེས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་
པའྱི་ཕྱྱིར། བང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱེན་པོའ་ིལམ་ལ་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་དང་པོ་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་
ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནྱི་སྡུག་བསལ་བདྱེན་པའྱི་རྣམ་པ་སོང་པ་དང་བདག་མྱེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་
ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཞྱེས་བརོད་ཅྱེ་ན། སོང་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཡྱིན་པས་
སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཏྱེ། མྱི་སྡུག་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་མྱི་སྡུག་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཞྱེས་
བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འགོག་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི། ལམ་གྱི་བདྱེན་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སྱེ། རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་
ནྱི་མཚན་མ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མཚན་མ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན། མཚན་མ་
མྱེད་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འགོག་པ་ནྱི་མཚན་མ་མྱེད་པའྱི་ངོ་བོ་དང་། ལམ་བདྱེན་ནྱི་མཚན་མའྱི་རྣམ་
པར་རོག་པ་སྱེལ་བའྱི་ཐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་སོན་པ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནྱི་སྡུག་
བསལ་བདྱེན་པའྱི་མྱི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བ་གྱིས་དང་། ཀུན་འབྱུང་བདྱེན་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སྱེ་དྲུག་གྱི་རྣམ་
པ་ཅན་ནྱི་སོན་པ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོན་པ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན། སོན་
པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡུག་ཀུན་གྱི་ཆོས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། མདོ་གང་
ལས་སོང་པ་ྱིད་དང་མཚན་མ་མྱེད་པ་དང་སོན་པ་མྱེད་པ་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ལ་ནྱི། སོང་པ་དང་བདག་མྱེད་པ་
སོགས་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སོམ་པ་གསུམ་ཀ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ལ། མདོ་གང་ལས་སོང་
ྱིད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་མཚན་མ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་སོན་པ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཞྱེས་འབྱུང་བ་
ལ་ནྱི་སོང་པ་དང་བདག་མྱེད་སོགས་རོགས་པའྱི་སོམ་འབྱུང་ཁོ་ན་གཟུང་ངོ་། །སོམ་བྱུང་ལ་འཇྱིག་རྱེན་པ་དང་
འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་བྱུང་གྱིས་ཡོད་པ་ལས་གང་གཟུང་ཞྱེ་ན། འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་མ་འདས་
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ཐུན་མོང་དུ་གཟུང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་གང་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་
རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་མཚན་མ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་སོན་པ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་
ཞྱེས་འབྱུང་བ་ལ་ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་བྱུང་ཁོ་ན་གཟུང་ངོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །སྤྲུལ་པའྱི་ལམ་ལ་
གསུམ་སྱེ། སོམ་པ་པོའ་ིགང་ཟག ས་གང་ལ་བརྱེན་པ། རང་བཞྱིན་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཛོད་ལས་
མྱིའྱི་རྱེན་ཅན་ཏྱེ། ལུང་གྱི་མཐུས་བསྐྱྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་བཤད་ལ། སའྱི་དངོས་གཞྱི་ལས་འདོད་པའྱི་རྱེན་ཅན་
ཞྱེས་གསུངས་སོ། །མཛོད་ཀྱི་དོན་ནྱི་གཙོ་ཆྱེ་བ་ལ་དགོངས་ཀྱི་མྱི་ཁོ་ནའྱི་རྱེན་ཅན་དུ་ནྱི་མ་ངྱེས་ཏྱེ། འདོད་ལྷས་
ཀང་ལུང་གྱི་མཐུས་བསྐྱྱེད་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པས་གང་ལ་བརྱེན་པ་ནྱི། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་
རྣམ་ཐར་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྱི་ལ་བརྱེན་ཏྱེ། འདོད་ཁམས་ཀྱི་ཁ་དོག་གྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་གྱེན་
པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་
ལ་བརྱེན་ཏྱེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིཁ་དོག་གྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་གྱེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་
པོ་ལ་རང་སས་བསྡུས་པའྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཡོད་པས་དྱེའྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་བའྱི་ཁ་དོག་གྱི་འདོད་ཆགས་
ཡོད་པས་དྱེའྱི་གྱེན་པོ་ལ་དགོངས་སོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ཡན་ཆད་ལ་ནྱི་རང་སས་བསྡུས་པའྱི་མྱིག་གྱི་
རྣམ་ཤྱེས་མྱེད་དྱེ་རང་སས་བསྡུས་པའྱི་རོག་དཔོད་གྱིས་ཀ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་སྱིད་སོ་ལྔའྱི་རྣམ་ཤྱེས་ཡོད་
པ་དྱེ་སྱིད་དུ་རོག་དཔོད་གྱིས་ཀ་ཡོད་དགོས་ཏྱེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིཁ་དོག་གྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་གྱེན་པོ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རོག་དང་དཔོད་དང་བཅས་པ་ནྱི། །རྣམ་པར་ཤྱེས་པའྱི་ཁམས་ལྔ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །གལ་ཏྱེ་གཟུགས་མ་ཡྱིན་པ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སོམ་པའྱི་ཚེ་གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་སྱེམས་
ཐོབ་བམ་མ་ཐོབ། མ་ཐོབ་ན་རང་ལ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་བཤྱིག་མྱི་ནུས་ལ། གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་སྱེམས་ཐོབ་ན་
ཕྱྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་སྱེམས་མ་ཐོབ་པ་དག་གྱིས་བསོམ་ན་རང་ལ་
གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་བཤྱིག་མྱི་ནུས་པས་གཟུགས་མྱེད་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་བཞག་པ་ཙམ་གྱི་སོ་ནས་བསོམ་པར་
བ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གཟུགས་མྱེད་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་བཞག་པས་ཀང་རུང་སྱེ་ཞྱེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་སྱེམས་ཐོབ་པ་རྣམས་ནྱི་ཐོག་མར་གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་
བཞག་ནས། རང་ལ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་བཤྱིག་ཅྱིང་ཕྱྱིས་གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལས་ལངས་ནས་
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བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་གཞག་སྱེ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སའྱི་
དངོས་གཞྱི་ལས་གཟུགས་མྱེད་ཀྱི་སྱེམས་ཐོབ་ལ་མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་པར་བཤད་པའྱི་དོན་ཡང་འདྱི་ྱིད་དོ། །ཀུན་
ལས་བཏུས་ལས་བསམ་གཏན་ལ་བརྱེན་པར་གསུངས་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ལ་བརྱེན་པའྱི་
དམྱིགས་བསལ་མ་བས་པས་བསམ་གཏན་བཞྱི་ཀ་ལ་བརྱེན་པར་འདོད་པར་མངོན་ནོ། །འགོག་པའྱི་སོམས་
འཇུག་རྣམས་ནྱི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བསན་ཟྱིན་པས་དྱེར་ལྟ་བར་བའོ། །འདྱིར་སྤོང་བའྱི་ལམ་བཞྱི་དང་། 
སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་ལམ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བཅུར་བཤད་པ་ནྱི་འབུམ་དང་ྱི་ཁྱི་དང་ཤྱེས་རབ་ཁྱི་བ་དང་ཁྱི་
བརྒྱད་སོང་པ་གང་ནའང་མྱེད་དོ། །འོ་ན་ར་བར་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱི་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་དོན་མ་ཚང་བར་འགྱུར་རོ་
ཞྱེ་ན། བརྒྱད་སོང་པ་ལས། འཕགས་པའྱི་བདྱེན་པ་བཞྱི་དམྱིགས་སུ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ས་བཅུ་དམྱིགས་སུ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་དོན་བཀོད་པར་མངོན་ནོ། །དྱེ་ལ་
ཐམས་ཅད་ཤྱེས་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ན་ཐོས་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཟག་
པ་མྱེད་པ་དང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཀང་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། འདྱིར་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་ཟག་པ་དང་
བཅས་མ་བཅས་ལ་འདོད་དམ། ོན་སྒྲྱིབ་ཀྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་མ་བཅས་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་
རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཡང་ཟག་བཅས་སུ་འཆད་པར་རྱིགས་ཏྱེ། ཤྱེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་བང་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཡང་ཟག་མྱེད་དུ་འཆད་པར་ཡང་རྱིགས་སོ་ཞྱེ་ན། ན་
ཐོས་ཀྱི་འདྱི་དག་མམ་གཞག་ཏུ་བསོམ་པས་ཟག་མྱེད་དུ་བཤད་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་གཞན་དོན་དུ་
ཤྱེས་པར་བ་བའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་རྱེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་རོག་བཅས་ཀྱི་བློས་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་
ཟག་བཅས་སུ་བཞག་གོ །ཡང་གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་ར་བདུན་བཤད་པ་དྱེ་དག་ལ་ན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་
པར་བཤད་པ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་མམ་བཞག་གྱི་ཆ་ཡྱིན་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་
ལ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཆ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་
པའྱི་ཆའོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱི་རྣམ་པ་མམ་གཞག་ཏུ་སོམ་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་ཟག་བཅས་
སུ་བཤད་པ་ནྱི་རྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ལྡོག་པ་ནས་བཤད་དོ། །འདྱིར་ན་རང་གྱི་རོགས་རྱིགས་གཞྱི་ཤྱེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་
རྱེས་ཐོབ་གཙོ་བོར་གཟུང་ངོ་། །སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གྱིས་ཏྱེ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་



122   རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། 

བཞག་པའོ། །དང་པོ་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་འདྱིར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་སོས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་སའྱི་མཁྱེན་
གསུམ་གྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་ལ། མཚན་ྱིད་དུ་བཟུང་བ་ནྱི་སོར་བ་ྱིད་ཀྱིས་ཤྱེས་པ་བསྐྱྱེད་པའྱི་ནུས་པའོ། །ཤྱེས་
པ་ྱིད་མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། སོར་བའྱི་ནུས་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཤྱེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་
ནས་བསན་ཏོ། །དགོས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་སའྱི་མཁྱེན་གསུམ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་རྒྱུའྱི་བྱེ་བྲག་ཤྱེས་པར་བ་བའྱི་
ཕྱྱིར་ཡྱིན་ནོ། །ཁད་པར་བྱེད་ཆོས་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་པ་ནྱི། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མྱེད་རོགས་པ་སོགས་སོར་པའྱི་ཁད་པར་བྱེད་ཆོས་སོ། །བྱེད་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པ་ནྱི་སོར་བས་
རང་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རོགས་པ་ལ་གཞན་འགོད་པར་མཛད་པའྱི་བྱེད་པའོ། །ངོ་བོ་ྱིད་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་
བརོད་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་སའྱི་མཁྱེན་གསུམ་བསྐྱྱེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སོར་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དོ། །མཚོན་
པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཤྱེས་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པས་ནྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་སངས་རྒྱས་སྐྱྱེད་བྱེད་དུ་མཚོན་
ཅྱིང་། མཚོན་པའྱི་ཚུལ་དྱེ་ཡང་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་མཚོན་ནོ། །ཁད་པར་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་
པ་ནྱི་སོར་བ་འདྱི་ཁོ་ན་ལ་སངས་རྒྱས་བསྐྱྱེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཅྱེས་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་
མཚོན་ནོ། །བྱེད་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པ་ནྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བས་སངས་རྒྱས་སའྱི་གཞན་དོན་
འཕྱིན་ལས་བསྐྱྱེད་པའྱི་ནུས་ལྡན་དུ་མཚོན་ནོ། །མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་སངས་རྒྱས་སྐྱྱེད་བྱེད་དུ་ཇྱི་ལྟར་
ཤྱེས་ཤྱེ་ན། གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་རགས་ལས་གཞྱི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདྱེན་པའྱི་སྐྱྱེད་མྱེད་དུ་རོགས་པའྱི་ལྡོག་
པའྱི་དབྱེ་བས་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བར་བྱེད་པ་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་འབྲས་བུ་
རབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་འབྱུང་དུ་རུང་སྱེ། རྱེན་བརན་པ་གོམས་པ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྱི་
སྱེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་འཇྱིགས་གོམས་པའྱི་བློ་བཞྱིན་ཞྱེས་པ་ནྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་
སངས་རྒྱས་སྐྱྱེད་བྱེད་དུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་རྱིགས་པའོ། །སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་གསུངས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། 
སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྱི་ཆྱེད་དུ་སོར་བ་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ཡང་སོར་བ་ལས་སངས་རྒྱས་བསྐྱྱེད་
པའྱི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བར་སོར་བ་བསོམ་པ་ལ་མྱི་འཇུག་པས་སོར་བ་བསོམ་པ་ལ་གཞུག་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་
ནོ། །དྱེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཞྱེ་ན། ཤྱེས་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པས་ནྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་སངས་རྒྱས་སྐྱྱེད་
བྱེད་དུ་བསན་པས་སངས་རྒྱས་སྐྱྱེད་བྱེད་གོ་བར་བྱེད་ཅྱིང་། སོར་བའྱི་ཁད་པར་བྱེད་ཆོས་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་
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བརོད་པས་ནྱི་དངོས་སུ་ཁད་པར་བྱེད་ཆོས་དང་ལྡན་པར་བསན་ནས་དམན་པའྱི་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པར་གོ་བར་བྱེད་དོ། །འདྱིའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ཐྱེག་དམན་གྱི་ལམ་སྤང་ནས་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་ཁོ་ན་ལ་
འཇུག་པའྱི་དོན་ནོ། །བྱེད་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པ་ནྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་
སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དངོས་སུ་བསན་པས་སངས་རྒྱས་སའྱི་ཕྱིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་གོ་བར་བྱེད་
པའྱི་དོན་ནོ། །མཚན་ྱིད་ཤྱེས་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་དོན་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏྱེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་
ལ་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་གྱིས་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པར་མཐོང་ནས་སོར་བ་བསོམ་པ་ལ་
བདྱེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་པ་ནྱི་གཞན་གྱི་འདོད་པ་བརོད་པའོ། །སོར་བའྱི་ནུས་པ་ལ་
འབྲས་བུ་ཤྱེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ལ་ལུང་རྱིགས་གང་གྱི་ཡང་ཤྱེས་བྱེད་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སོར་བའྱི་
མཚན་ྱིད་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི་སྐྱྱེད་བྱེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་སྐྱྱེད་བྱེད་མཚོན་
པར་འདོད་པ་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་མཁས་པ་དུ་མས་འདྱིར་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པའྱི་ཤྱེས་པ་ནྱི། 
མདོ་ལས་ཐུབ་པའྱི་མངོན་རོགས་སུ་གསུངས་ལ། བསན་བཅོས་ལས་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། མདོ་དང་བསན་བཅོས་གྱིས་ཀང་དགོངས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འབྲས་བུ་ཐུབ་
པའྱི་མཁྱེན་པས་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་རང་སྐྱྱེད་བྱེད་དུ་མཚོན་པ་ྱིད་དུ་དགོངས་པའོ་ཞྱེས་འདོད་
དོ། །མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་མཚོན་བྱེད་དུ་བཤད་པ་སོར་བ་ལས་དོན་གཞན་ཡྱིན་ན་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་
ཅྱེས་པའྱི་སྒྲ་དོན་དང་འགལ་ཞྱིང་། སྐྱྱེད་བྱེད་མཚོན་བྱེད་དུ་མ་བཤད་པས་སྐབས་ཀྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པས་སར་
བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ཐུབ་པའྱི་མཁྱེན་པར་བཤད་པས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱེན་པར་ཡང་མྱི་
འགྲུབ་ཅྱིང་། ཐུབ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་པ་ཡྱི། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ་ཞྱེས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡང་ཐུབ་
པའྱི་སྒྲས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མདོ་ལས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་སྒྲས་ཀང་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། སྡུད་པ་
ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་འདྱི་རྱེས་སུ་རོགས། །དྱེ་ཕྱྱིར་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་ཞྱེས་སངས་རྒྱས་
མཚན་གསོལ་ཏོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ལུགས་དགག་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་རང་ཕྱོགས་
བཞག་པ་ལ། མཚན་ྱིད་སོ་སོའ་ིངོ་བོ། མཚན་ྱིད་གསུངས་པའྱི་དགོས་པ། སོན་དུ་འགོ་བའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་
ལ་གཞྱི་ཤྱེས་སོར་བའྱི་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཤྱེས་པ་ལ་གཞྱི་ཤྱེས་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་པ་ནྱི་གཞྱི་ཤྱེས་སོར་
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བ་ལ་བརྱེན་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་གཞྱིའྱི་ཆོས་བཅུ་དྲུག་རོག་པའྱི་ཤྱེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱེ་བྲག་བཅུ་དྲུག་
གོ །ལམ་གྱི་ཆོས་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རྣམ་ལ་ལམ་ཤྱེས་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་པ་ནྱི་ལམ་ཤྱེས་སོར་བ་ལ་
བརྱེན་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ལམ་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་རབ་དབྱེ་སོགས་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱེ་
བྲག་བཅུ་དྲུག་གོ །མཐོང་ཆོས་ལ་བདྱེ་བར་གནས་པ་སོགས་འབྲས་བུའྱི་ཆོས་ཤྱེས་པ་ལ་རྣམ་མཁྱེན་སོར་བའྱི་
མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་པ་ནྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་སོར་བ་ལ་བརྱེན་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་འབྲས་བུའྱི་ཆོས་
རོགས་པའྱི་ཤྱེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱེ་བྲག་བཅུ་དྲུག་གོ །ཁད་པར་བྱེད་ཆོས་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པ་ནྱི། 
འཕགས་པ་ལྟར་ན་ཐྱེག་ཆྱེན་སོར་བ་ྱིད་ལ་ལྡོག་པའྱི་དབྱེ་བས་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བར་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བའྱི་
ཁད་པར་བྱེད་ཆོས་ཏྱེ། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སོགས་
ཁད་པར་བྱེད་ཆོས་བཅུ་དྲུག་གོ །བྱེད་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པ་ནྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་ལ་བརྱེན་ནས་
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་གདུལ་བ་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པ་བཅུ་གཅྱིག་གོ །སོར་བའྱི་ངོ་
བོ་ྱིད་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པ་ནྱི་མཚོན་པར་བ་བའྱི་མཁྱེན་གསུམ་སོར་བ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་སྱེ་བཅུ་དྲུག་
གོ །འདྱི་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་ལས་ལས་སྒྲུབ་པས་མཚོན་པར་བ་བ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་
མཚོན་བ་ཡྱིན་ན་མཚན་ྱིད་དུ་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་ནྱི་བ་བྱེད་གྱིས་ཀ་དང་འབྲྱེལ་བས་བྱེད་པ་
ལ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྒྲས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་མཚོན་པར་བྱེད་པས་ན་མཚན་ྱིད་ཅྱེས་བརོད་དོ། །མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་ལ་
ལས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་ན་མཚོན་པར་བ་བས་ན་མཚན་ྱིད་ཅྱེས་བརོད་པ་ཡྱིན་པས་ན་ཇྱི་ལྟར་འགལ། འདྱིར་ཡང་
ལས་སུ་སྒྲུབ་པས་དྱེ་རྣམས་མཚོན་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཅྱེས་གསུངས་པ་དང་། ར་བར་
ཡང་། ངོ་བོ་ྱིད་བཅུ་དྲུག་བདག་ྱིད། །མཚོན་བ་ལྟ་བུར་མཚོན་པས་ན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། དང་པོར་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་གསུམ་ནྱི་མངོན་པར་མཚོན་པའྱི་
གནས་ྱིད་ཡྱིན་པས་ན་མཚན་ྱིད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཚིག་གསལ་དུ་རོག་གྱེ་པ་དགག་པའྱི་སྐབས་
སུ། གཞལ་བ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གྱིས་སུ་གངས་ངྱེས་པར་བརོད་ན། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་
ཅྱེས་བཤད་པ་ལས་མཚན་ྱིད་དྱེ་ལས་སྒྲུབ་ཏུ་བས་ནས་མཚོན་བ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པའམ་བྱེད་སྒྲུབ་ཏུ་
བས་ནས་མཚོན་བྱེད་དྱེ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བྱེད་པའམ་ཞྱེས་བརགས་པ་མཛད་པས་ཀང་མཚོན་བ་ལ་མཚན་ྱིད་
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དུ་བརོད་པའྱི་རྣམ་རོག་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་ངོ་བོ་ྱིད་བཅུ་དྲུག་གྱིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་
གསུམ་གྱི་སོར་བ་དག་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་བཞྱིན་དུ་མཚོན་པས་ན་བཞྱི་པ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་
བཞྱེད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པས། ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་ཡང་མཚོན་བྱེད་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེ་ན། 
འདྱི་ནྱི་འགྱུར་མ་དག་པ་སྱེ། འགྱུར་རྱིང་ལས། དྱེ་ལྟར་ངོ་བོ་ྱིད་བཅུ་དྲུག་གྱི་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
ྱིད་གསུམ་གྱི་སོར་བ་དག་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་བཞྱིན་དུ་མཚོན་པས་ན་ཞྱེས་འབྱུང་བས་སོ། །ར་བའྱི་དོན་
ཡང་འདྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། །ངོ་བོ་ྱིད་བཅུ་དྲུག་བདག་ྱིད། །ཅྱེས་འབྱུང་ལ། བདག་ྱིད་འདྱིས་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཚིག་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚོན་བྱེད་དང་མཚོན་བ་འགལ་བ་ཡྱིན་གྱི། མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བ་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་
ཏྱེ། མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་ལ་ལས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་མཚོན་བ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངོ་བོ་ྱིད་བཅུ་དྲུག་
ཏུ་མཛད་པའྱི་དོན་ནྱི། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་མཚོན་བར་བསན་པ་ཙམ་གྱིས་མཚོན་པར་བ་བ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་
མྱི་རོགས་པས་མཚོན་པར་བ་བ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ནོ། །དགོས་པ་གང་གྱི་དོན་དུ་ཤྱེས་
པ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་གསུངས་ཤྱེ་ན། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་གཞྱི་ལམ་རྣམ་གསུམ་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་པའྱི་བྱེ་
བྲག་དང་ལྡན་པར་དངོས་སུ་བསན་ནས་ཤུགས་ལ་སངས་རྒྱས་སའྱི་མཁྱེན་གསུམ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ངྱེས་པར་
འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཁད་པར་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་གསུངས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་སོར་བ་ཁད་པར་བྱེད་
ཆོས་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་དངོས་སུ་བསན་ནས་ཤུགས་ལ་ཐྱེག་དམན་གྱི་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་
པར་རོགས་པས་ཐྱེག་དམན་གྱི་ལམ་སྤངས་ནས་ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །བྱེད་པ་ལ་མཚན་ྱིད་
དུ་གསུངས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པར་དངོས་སུ་
བསན་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་གཞན་དོན་ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཤུགས་ལ་ངྱེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །ངོ་བོ་
ྱིད་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་གསུངས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་ཞྱེས་མྱིང་སོས་པ་ཙམ་གྱིས་མཚོན་
པར་བ་བ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་མྱི་རོགས་པས་མཚོན་བ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ཞྱིབ་ཏུ་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རང་གཞན་གྱི་དོན་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པར་མཛད་ཅྱེ་
ན། དང་པོར་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པའྱི་དུས་སུ་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱྱིར་དུ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་དོན་དུ་གྱེར་བས་ན་གང་
དོན་དུ་གྱེར་བའྱི་རང་གཞན་གྱི་དོན་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་སོར་བ་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་པས་ན་ཐོག་མར་སོར་
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བ་ལ་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པར་མཐོང་དགོས་སོ། །སོར་བ་
མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མ་ངྱེས་པར་དྱེ་ལ་འཇུག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོར་བ་བསོམ་པ་ལ་
མཚན་ྱིད་ཤྱེས་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་དོན་ཡང་འདྱི་ྱིད་དོ། །མཁྱེན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྱེ། འབྲས་བུ་
ཐུབ་པའྱི་མཁྱེན་པ་དང་། རྒྱུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་མཁྱེན་པའོ། །མདོ་ལས་ཐུབ་པའྱི་མཁྱེན་པ་དངོས་སུ་
བསན་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་མཁྱེན་པ་སྦས་དོན་དུ་གསུངས་སོ། །བསན་བཅོས་ལས་མདོའ་ིསྦས་དོན་
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་མཁྱེན་པ་དངོས་སུ་གསུངས་ནས་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བསན་པར་མངོན་ཏྱེ། ྱི་ཁྱི་
སྣང་བ་ལས། ཤྱེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱེ་བྲག་བཅུ་དྲུག་གྱིས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་བསྐྱྱེད་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་
ཞྱེས་གསུངས་པས་ཤྱེས་པའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་སོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བཞྱེད་པར་མངོན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་གྱི་
བཤད་པ་རྣམས་ཁོ་བོའ་ིལྱེགས་བཤད་ལ་རྐུ་འཕོག་སོང་གསུམ་བྱེད་པར་ཟད་དོ། །མཚན་ྱིད་བསན་ཟྱིན་
ཏོ། །གཞྱི་དང་ལམ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སོམ་པའྱི་དབྱེ་བས་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ་དགོས་པ་ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་སྐབས་རྱེ་རྱེ་ཞྱིང་མངོན་པར་རོགས་པ་ལན་དུ་མར་བསན་ཅྱེ་ན། སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་ལམ་གསུམ་
གསུངས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། སྐབས་དང་པོར་རྣམ་པ་སྐྱྱེ་མྱེད་དུ་རོགས་པའྱི་སོར་ལམ་དང་། རྣམ་པ་
སྐྱྱེ་མྱེད་དུ་མངོན་སུམ་གསར་དུ་རོགས་པའྱི་མཐོང་ལམ་དང་། རྣམ་པ་སྐྱྱེ་མྱེད་ཀྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་
གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་གྱི་ལྡོག་པ་ནས་ལམ་གསུམ་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། སྐབས་གྱིས་པར་ནྱི་ལམ་སྐྱྱེ་
མྱེད་དུ་རོགས་པའྱི་སོར་ལམ་དང་། དྱེ་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐོང་བའྱི་མཐོང་ལམ་དང་། དྱེ་མངོན་སུམ་དུ་
མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་གྱི་ལྡོག་པ་ནས་ལམ་གསུམ་བསན་ཏོ། །སྐབས་གསུམ་པར་ནྱི་གཞྱི་
སྐྱྱེ་མྱེད་དུ་མངོན་སུམ་གསར་དུ་མཐོང་བའྱི་ལྡོག་པ་ནས་མཐོང་ལམ་བསན་ལ། ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ནྱི་ས་མ་
རྣམ་པ་དང་ལམ་སྐྱྱེ་མྱེད་དུ་རོགས་པའྱི་སོར་ལམ་དངོས་སུ་བསན་པས་གཞྱི་སྐྱྱེ་མྱེད་དུ་རོགས་པའྱི་སོར་ལམ་
ཡང་གོ་ས་བ་ལ་དགོངས་ནས་དངོས་སུ་ཐ་སད་མ་གསུངས་ལ། སོམ་ལམ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གཞུང་དོན་
གྱི་སྐབས་སུ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །འདྱིར་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་ལམ་གསུམ་བསན་ནས་ཞྱེས་བརོད་ཀྱི། སྐབས་རྱེ་
རྱེ་བཞྱིན་དུ་ལམ་གསུམ་བསན་ཞྱེས་བརོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སྐབས་འོག་མར་མངོན་པར་རོགས་པ་
ལན་དུ་མར་བསན་ཅྱེ་ན། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་འགྱེལ་བྱེད་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་འགའ་ཞྱིག་གྱི་
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དགོངས་པ་འགོད་པ་ནྱི། རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རྫོགས་པར་རོགས་པ་ལ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁད་པར་གྱི་
ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཟག་པ་མྱེད་པ་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་ལ་ནྱི་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དང་། 
འབྲྱིང་ལ་མཐོང་ལམ་དང་། ཆྱེན་པོ་ལ་སོམ་ལམ་གྱི་ཐ་སད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །རྱེ་མོའ་ི
མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁད་པར་གྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཟག་པ་མྱེད་པ་
ཆུང་ངུ་ས་དགུ་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་ངྱེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། ས་བཅུ་པའྱི་ས་མའྱི་ཆ་ལ་གྱིས་
སུ་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བ་ལ་འབྲྱིང་དང་ཆྱེན་པོ་གྱིས་སུ་བས་པ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་གྱི་ཐ་
སད་གསུངས་པ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །མཐར་གྱིས་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་ནྱི། ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའ་མ་
གཏོགས་པ་ཕྱྱི་མའྱི་ཆ་ལ་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་དུ་ཕྱྱེ་བ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དང་
མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་གྱི་ཐ་སད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །དངོས་ཀྱི་དགོས་པ་ནྱི་ས་
བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་། ས་དགུ་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་
གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་། ས་བཅུ་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་
ནོ། །དྱེ་ཡང་དགོས་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། དག་པ་ས་ཐོབ་པའྱི་དུས་སུ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་དབང་ཐོབ་
པས་གཅྱིག་ཆར་སྐྱྱེའམ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་དགག་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་ནོ། །ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་སོགས་
ལམ་གསུམ་གྱི་ཐ་སད་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ལམ་གསུམ་དང་རྱིམ་གྱིས་སྐྱྱེད་པའྱི་ཆོས་སུ་མཐུན་
པའྱི་ཕྱྱིར་སོམ་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགོ་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁད་པར་གྱིས་བསྡུས་པས་
སོ། །འདྱི་ནྱི་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་གཞན་གྱི་འདོད་པ་བཀོད་པ་ཡྱིན་པས་འགྱེལ་ཆྱེན་ལས་ཁ་ཅྱིག་ཅྱེས་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་མྱི་འཐད་པས་དགག་པར་བརོད་པར་བ་སྱེ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
སྐབས་འོག་མ་གསུམ་གྱི་ལམ་གསུམ་བཏགས་པ་བར་གསུངས། གལ་ཏྱེ་སྐབས་འོག་མ་གསུམ་གྱི་ལམ་
གསུམ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྐབས་འོག་མ་གསུམ་གྱི་ལམ་གསུམ་སོན་པའྱི་གཞུང་དང་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་
གྱི་ལམ་གསུམ་སོན་པའྱི་གཞུང་ལ་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ན། འོ་ན་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་གྱི་
ལམ་གསུམ་སོན་པའྱི་གཞུང་ལ་ཡང་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །ལན་གསུམ་བསན་པས་ཟློས་པའྱི་
སྐྱོན་མྱེད་ན་ལན་དྲུག་བསན་ཀང་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཡང་ཁོ་བོས་གོ་ཟློག་སྱེ་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་
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གྱི་ལམ་གསུམ་བཏགས་པ་བ་སྐབས་འོག་མ་གསུམ་གྱི་ལམ་གསུམ་མཚན་ྱིད་པར་བཤད་དགོས་ཏྱེ། གོང་
འོག་གྱིས་ཀའྱི་ལམ་གསུམ་མཚན་ྱིད་པར་བཤད་ན་གཞུང་ལ་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བརོད་ན་མཚུངས་
སོ། །ཡང་སྐབས་འོག་མ་གསུམ་གྱི་ལམ་གསུམ་བསན་པའྱི་གཞུང་ཡང་ཟློས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ལམ་གསུམ་
བཏགས་པ་བ་ལན་གསུམ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་སྐབས་འོག་མ་གསུམ་གྱི་ལམ་གསུམ་མཚན་ྱིད་པར་
བཤད་ན། བག་ལ་ལ་ཀུན་འཇོམས་པ་དང་། །ཞྱེས་པས་གནོད་བྱེད། སོར་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་བག་ལ་ལ་
ཀུན་འཇོམས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། འོ་ན་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་སོར་ལམ་ཞྱེས་བཤད་པའྱི་དོན་ས་བརྒྱད་པའྱི་
ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་ལ་སོར་བ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྱེ། ས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་སུ་བག་ལ་ལ་ཀུན་འཇོམས་པ་མྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །སྐབས་དང་པོ་ནས་བསན་པའྱི་སོར་ལམ་ཡང་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་མཆོག་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་
གྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཞྱེས་གསུངས་ལ། སོར་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་མྱི་
རོག་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་མཚུངས་པ་བརོད་པར་བའོ། །མཐར་གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་
གསུམ་གྱི་ཐ་སད་གསུངས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་པས་རྣམ་ཀུན་མངོན་པར་རྫོགས་པར་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུམ་ལ་ནྱི་ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་དོན་མྱེད་དོ། །རྣམ་རྫོགས་སོར་བའྱི་ལམ་གསུམ་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་
ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་ལ་འདོད་ན། རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་ཡང་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་
པོ་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་དགོས་ཏྱེ། རྣམ་པ་སོམ་པའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དང་ལམ་གསུམ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་
རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་རྣམ་རྫོགས་སོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་
འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་གྱི་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་སོགས་ལམ་གསུམ་གྱི་ཐ་སད་ཀྱི་དོན་གྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་ཡྱིན་
གྱི། ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་སོགས་གསུམ་པོ་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་དུ་ས་བ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ན། རྣམ་རྫོགས་སོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་གསུངས་པའྱི་དོན་གྱི་ཁོངས་སུ་ས་བརྒྱད་
པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་འདུ་བ་ལ་ལུང་དང་རྱིགས་པ་གང་གྱིས་ཀང་ཤྱེས་བྱེད་མྱེད་ཅྱིང་། 
ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དང་མཐོང་ལམ་གྱི་ཐ་སད་གསུངས་པས་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་
གསུམ་གྱི་ཐ་སད་དྱེ་ྱིད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་བར་རོགས་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་
དང་མཐོང་ལམ་གྱི་ཐ་སད་གསུངས་པའྱི་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་
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གསུམ་རོགས་པར་འགྱུར་ན། འོ་ན་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གྱི་སྐབས་སུ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་
ཡྱིན་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་སྒྲས་ས་བདུན་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་ཡང་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་བརོད་ན་མཚུངས་སོ། །ལམ་གསུམ་གྱི་ཐ་སད་ཀྱི་དོན་དུ་དག་པ་སའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་
པོ་གསུམ་ཁོ་ན་འཛིན་པར་གཞུང་གྱི་དོན་དུ་སུས་ཀང་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཡང་འགའ་ཞྱིག་སོབ་དཔོན་
གྱི་དགོངས་པ་རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་ས་བརྒྱད་པ། རྱེ་སོར་དགུ་པ། མཐར་གྱིས་པའྱི་སོར་བ་ས་བཅུ་པ་སྐད་ཅྱིག་
མའྱི་སོར་བ་རྒྱུན་མཐའ། ལམ་ཤྱེས་ས་དང་པོ། གཞྱི་ཤྱེས་ས་གྱིས་པ་ནས་བདུན་པའྱི་བར། རྣམ་མཁྱེན་
ཚོགས་སོར་གྱིས་ཀ་ནས་འཇོག་ལ། ཆོས་སྐུ་མྱི་སོབ་ལམ་ལ་འཇོག་པས་ན་ལམ་ལྔ་ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་
བརྒྱད་བཞག་པས་མངོན་པར་རོགས་པ་རང་པའྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་འདོད་དོ། །འོ་ན་རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་
དབང་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་སོམ་པ་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དག་པ་སར་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་དབང་
ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརན་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་མཐར་གྱིས་པ་སོམ་པ་ཡང་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ས་བཅུ་པའྱི་
དུས་སུ་བརན་པ་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་ན། རང་གྱི་རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་དང་མཐར་གྱིས་པའྱི་སོར་བ་དྱེ་
དང་དྱེ་དག་ཏུ་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ། །མདོར་ན་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་གྱི་ཐ་སད་གསུངས་པ་མྱེད་
ལ། རྣམ་རྫོགས་སོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་དང་པོ་གྱིས་ཀྱི་ཐ་སད་གསུངས་པས་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་
ངུ་འབྲྱིང་འདྱིའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཅུང་ཟད་ཀང་གོ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ཀང་མྱི་
འཐད་དྱེ། ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆྱེན་པོ་སོམ་ལམ་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོམ་ལམ་དགུའྱི་དབྱེ་གཞྱིར་
འགྱུར་བའྱི་སོམ་ལམ་དངོས་མ་ཡྱིན་ཞྱེས་སོར་བ་ཡང་ནོར་པ་ཁོ་ན་སྱེ། སོམ་ལམ་དགུའྱི་དབྱེ་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་
སོམ་ལམ་ཞྱེས་ཐ་སད་བཏགས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐྱོན་གཞན་ཡང་སོར་ལམ་པ་དང་མཐོང་ལམ་པ་དང་
སོམ་ལམ་པ་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་བཤད་པ་ཡང་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་ཁོ་ན་
ལ་གནས་པའྱི་རགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ནྱི་རྒྱུན་ཆགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཆུང་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྱེན་པོ་
རྣམས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆྱེན་པོ་ཁོ་ནའྱི་དབྱེ་བའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཐལ་བ་དང་། 
འབྲས་བུ་གངས་མྱེད་སོགས་འབྱུང་བའྱི་སོམ་ལམ་དང་། བཞྱེད་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་སོམ་ལམ་ཡང་ས་བརྒྱད་པའྱི་
ཡྱེ་ཤྱེས་ཆྱེན་པོ་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་བས་པར་འགྱུར་བས་འདྱི་ནྱི་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་མ་བརགས་པ་ཁོ་ནའྱི་རྣམ་
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གཞག་གོ །གཞན་ཡང་ཁོད་ལྟར་ན། ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་སོགས་དབྱེ་བ་ཡྱིས། །རྣམ་པས་རྣམ་པ་དགུར་བཞྱེད་
དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་རྣམ་རྫོགས་སོར་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་སོམ་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཡྱིན་པས་དག་པ་སའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་
དབྱེ་བར་འདོད་དགོས་པས་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་གཅྱིག་ཆར་སྐྱྱེའམ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་ཁྱེགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཅྱིག་
ཅར་སྐྱྱེ་བ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་ལམ་གསུམ་བཏགས་པ་པར་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་
དོ། །གལ་ཏྱེ་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་ལ་གནས་པ་ལམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་
མྱི་ལྡོག་གྱི་དགྱེ་འདུན་གྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་བར་འདོད་ཀྱི། ལམ་གསུམ་ལ་གནས་པ་དྱེ་དག་ཏུ་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྱེ་ན། འོ་ན་ལམ་གསུམ་གྱི་སྒྲའྱི་དོན་དུ་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་འཛིན་པར་བྱེད་
པའྱི་ས་དགུ་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་དང་། ས་བཅུ་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྱེན་པོ་གསུམ་
ཡང་འདྱིའྱི་དོན་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འཛིན་པར་མྱི་བྱེད་རྱེ་སོར་གྱི་སྐབས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་གྱི་ཐ་སད་ཀྱི་
དོན་དུ་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་འབྲྱིང་དང་ཆྱེན་པོ་གཟུང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ཞྱེས་བརོད་ན་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ལུང་
རྱིགས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། འོན་ཀང་འདྱི་ནྱི་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་གྱི་བཞྱེད་ཚུལ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བཀོད་
པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། རང་ལུགས་དོན་དམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་དགྱེ་འདུན་ལ་སོབ་པའྱི་དགྱེ་འདུན་
དང་མྱི་སོབ་པའྱི་དགྱེ་འདུན་གྱིས་སུ་བས་ནས། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ལ་གནས་པ་ལ་སོབ་པའྱི་དགྱེ་འདུན་
དང་། དག་པ་ས་གསུམ་ལ་གནས་པ་མྱི་སོབ་པའྱི་དགྱེ་འདུན་དུ་བས་ནས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་རྣམས་སོབ་
པའྱི་དགྱེ་འདུན་གྱི་རགས་སུ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ྱིད་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རང་ྱིད་ཀྱིས་
ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་གྱི་ས་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་གྱི་རགས་སུ་གསུངས་པ་
དྱེ་ྱིད་རང་ྱིད་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་བ་ན་རང་ྱིད་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་ཡྱིད་ཆྱེས་པར་འགྱུར་བས་ན་ཚུལ་དྱེ་ལྟར་
རོགས་པའྱི་དོན་དུ་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་གྱི་རགས་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས་གཙོ་བོ་རང་ྱིད་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་ཡྱིད་ཆྱེས་
པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་གྱི་རགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དག་པ་ས་ཐོབ་ནས་རང་ྱིད་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་
གྱི་ས་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དོན་འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་བརྒྱད་སོང་འགྱེལ་ཆྱེན་ལས། སོབ་པ་
ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚོགས་མཚན་ྱིད་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་དགྱེ་འདུན་གྱི་མཚན་ྱིད་
བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ཕྱོགས་ས་མར་བཀོད་ནས་དྱེ་ལ་དགག་པ་བྱེད་པར་རྱིགས་སོ་ཞྱེ་ན། 
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འདྱི་ནྱི་སྐུ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཚུལ་མཚུངས་ཏྱེ། སྐུ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་གཞན་ངོར་རང་ལུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་
བསན་གྱི་རང་ལུགས་དོན་དམ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། བརྒྱད་སོང་འགྱེལ་པ་ལས། རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་སྐུ་ནྱི་
གསུམ་པོ་ངྱེས་པར་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅྱེས་གསུངས་པས་རང་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་སྐུ་གསུམ་འདོད་པར་
མངོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་གཞན་གྱི་བཤད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གངས་བཀོད་པ་ཡྱིན་གྱི། ཕྱོགས་སར་བཀོད་ནས་
དགག་པ་དངོས་སུ་མ་མཛད་མོད། འོན་ཀང་གཞུང་གྱི་སྒྲ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བཤད་པས་དགག་པ་ཡང་དོན་གྱིས་
འགྲུབ་པར་དགོངས་སོ། །བོད་དག་གྱིས་གཞན་གྱིས་འདོད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གངས་བཀོད་པ་ཙམ་དུ་མ་རོགས་ནས་
སོབ་དཔོན་གྱི་བཞྱེད་པ་ལམ་གསུམ་བཏགས་པ་བར་བཤད་པས་ཕུང་ངོ་། །སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་གྱེན་
གྱིས་སྐུ་བཞྱིར་བཤད་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་བཀའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་གྱི་རང་ལུགས་སྐུ་གསུམ་དུ་བཞྱེད་པ་མྱི་
འགལ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་གྱེན་གྱི་ཚིག་འདྱི་ལྟར་ན་ལམ་གསུམ་བཏགས་པ་བའྱི་
གཞུང་ཚིག་བཀོད་པ་འདྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་བཀའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་གྱི་རང་ལུགས་གཞུང་གྱི་སྒྲ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
བཤད་པས་གཞན་གྱི་དགག་པ་ཡང་དོན་གྱིས་འགྲུབ་པར་དགོངས་སོ། །གཞན་གྱི་ངོར་མཛད་ནས་ཕྱོགས་
སར་བཀོད་ནས་དགག་པ་མ་གསུངས་པའྱི་དོན་ཡང་དྱེ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་འདྱི་ལ། །ཞྱེས་པ་
དང་། དོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་འདྱིར། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་དུ་མར་འདྱི་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲ་འབྱུང་བའྱི་དོན། 
མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སྐབས་ཀྱི་ལམ་གསུམ་སོན་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱིར་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲ་མ་སོས་པར་སོར་བའྱི་སྐབས་
ཀྱི་ལམ་གསུམ་སོན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ནྱི། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་ནྱི་བསོམ་
བའྱི་ལམ་གསུམ་ནྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་འཇུག་ཡུལ་གྱི་ལྡོག་པ་ནས་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། སོར་བའྱི་
སྐབས་སུ་ནྱི་ཡུལ་དྱེ་དག་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་སོར་བའྱི་ལྡོག་པ་ནས་བསན་པས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་
ཁད་པར་ཡོད་པ་ཤྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །སོར་བ་སོ་སོའ་ིསྐབས་སུ་འདྱིར་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲ་སོ་སོར་བྱུང་བའྱི་དོན་ནྱི་
སོར་བ་སོ་སོས་བསྡུས་པའྱི་ལམ་གྱི་ཁད་པར་རོགས་པའྱི་དོན་ནོ། །གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དག་སྤང་བར་བ་བ་
ྱིད་ཀྱིས་དབང་པོ་དང་རྱེན་གོང་ཁྱེར་ལ་སོགས་པའྱི་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། འགའ་ཞྱིག་དབང་པོ་དང་དབང་
རྱེན་སོགས་འགོག་པར་འདོད་ལ། གཞན་དག་ནྱི་དབང་པོ་དང་དབང་རྱེན་སོགས་ལ་ཞྱེན་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྱེས་སའོ། །ཡང་འགའ་ཞྱིག་དབང་པོ་དང་དབང་རྱེན་སོགས་ལ་ཞྱེན་པ་དང་། དྱེའྱི་གྱེན་པོ་གྱིས་གཡུལ་
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འགྱེད་པ་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་འདོད་དོ། །འདྱི་དག་གྱིས་ནྱི་བརྒྱད་སོང་འགྱེལ་ཆྱེན་དང་ྱི་
ཁྱི་སྣང་བ་གྱིས་ཀ་ལས། གཏམ་ཞྱེས་སོས་པ་ནྱི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་རོག་སྡུག་ཀུན་ཤྱེས་པའྱི་དུས་སུ་བཅོམ་པས་
འདྱིར་མྱིང་ཙམ་གྱི་གྱེན་པོར་ཤྱེས་པའྱི་དོན་ནོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་མ་རོགས་པ་ཁོ་ནའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ཡུལ་གྱི་དངོས་
པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ནྱི་སྡུག་ཀུན་ཤྱེས་པའྱི་དུས་སུ་བཅོམ་པས་འགོག་པ་ཤྱེས་པའྱི་གནས་སྐབས་འདྱིར་ནྱི་
མྱིང་ཙམ་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་སྤངས་སོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །འགོག་པ་ཤྱེས་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་འགོག་པ་བཞྱི་
ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དབང་པོ་འགོག་པ་ནྱི་དང་པོའ།ོ །དབང་རྱེན་འགོག་པ་ནྱི་གྱིས་པའོ། །དབང་ཡུལ་འགོག་པ་
ནྱི་གསུམ་པའོ། །བདག་འགོག་པ་ནྱི་བཞྱི་པའོ། །སོབ་དཔོན་ཤཱནྱི་པས། གཏམ་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཏམ་
ཞྱེས་སོས་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་གསུངས་པ་ྱིད་ལྱེགས་པར་མངོན་ནོ། །གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དག་སྤང་བར་བ་བ་ྱིད་
ཀྱིས་ཞྱེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། དབང་པོ་དང་དབང་རྱེན་སོགས་ནྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་དག་ལ་ཞྱེན་
པ་ནྱི་འཛིན་པ་ཡྱིན་པས་འདྱི་གྱིས་སྤང་བར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དག་སྤང་བར་བ་བ་
ྱིད་ཀྱིས་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་སར་དབང་པོ་དང་དབང་རྱེན་སོགས་ནྱི་འགོག་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་
བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། གཟུང་འཛིན་གྱིས་པོ་སྤང་བར་བ་བ་ཡྱིན་པས་དྱེ་ྱིད་སར་སྤངས་ཟྱིན་པས་
འདྱིར་མྱིང་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ཡང་སྤང་ངོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱིས་བསྡུས་པ་
འདྱི་རྣམས་ཐོབ་པས་ན་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། མཐོང་ལམ་པ་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་གྱི་རགས་རྣམས་རྱེས་ཐོབ་ཁོ་ནའོ་
ཞྱེས་འདོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། འོ་ན་མཐོང་ལམ་པ་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་རྣམས་མཐོང་ལམ་ལ་གནས་
པ་ལ་ལྡན་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ། མཐོང་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་དུས་སུ་མཐོང་ལམ་རྱེས་ཐོབ་ཡོད་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། 
མཐོང་ལམ་ནྱི་མམ་གཞག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་རང་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན། མཐོང་ལམ་རྱེས་ཐོབ་
ཀྱིས་རང་འདྱེན་བྱེད་ཀྱི་མམ་གཞག་ས་རོལ་དུ་སོང་བ་རོགས་པར་བས་ནས་མམ་གཞག་གྱི་རོགས་པ་ལས་
ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་མམ་གཞག་ཀང་རགས་སོ། །གཞན་ངོར་ནྱི་རྱེས་ཐོབ་ལ་མ་
ལྟོས་པར་མམ་གཞག་ཁོ་ན་རགས་སུ་འགོ་བ་ནྱི་མྱིན་ནོ།ཤ།གངས་མྱེད་ལ་སོགས་བསན་པ་རྣམས། །ཞྱེས་
སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། དང་པོ་ལ་རོད་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སོམ་ལམ་རྣམ་པ་དགུར་གངས་ངྱེས་པ་ཞྱེས་སོགས་ཇྱི་ལྟར་བ་
སྱེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། བྱེ་བྲག་དགུ་ལས་རྣམ་པ་མང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་སྱེ་རྣམ་པ་མང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། འབྲས་
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བུ་དགུ་ལས་མང་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་ཤྱེ་ན། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་དྱེ་དང་དྱེ་ལས་སོམ་
ལམ་གྱི་རྣམ་པ་རྱེ་རྱེའྱི་དབང་དུ་མཛད་དྱེ། འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་གངས་མྱེད་པ་དང་། གཞལ་དུ་མྱེད་པ་དང་། 
ཚད་མྱེད་པ་སྐྱྱེ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། དོན་དམ་པ་ལ་འབྲས་བུ་གངས་མྱེད་སོགས་སྐྱྱེ་བར་འདོད་དམ་
ཀུན་རྫོབ་ཏུ་སྐྱྱེ་བར་གསུངས་ཞྱེས་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཟབ་མོ་རོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་
ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་འབྲས་བུ་གངས་མྱེད་པ་དང་། གཞལ་དུ་མྱེད་པ་དང་། ཚད་མྱེད་པ་གསུམ་གསུམ་སྐྱྱེ་
བར་བསན་པ་ཚིག་ཏུ་བརོད་པའྱི་ངོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་དམ་པར་དགུ་ལས་མང་བ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་མྱི་
འགྱུར་རོ། །དོན་དམ་པར་འབྲས་བུ་གངས་མྱེད་པ་སོགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་དབྱེ་བར་བ་བ་
བཟོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དོན་དམ་པར་སོང་པ་ྱིད་དུ་རོ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར། མདོ་ལས། སོང་པ་ྱིད་ལ་ཟད་པ་མྱི་
དམྱིགས་ཞྱེས་པ་ནས། ཚད་ཀང་མྱི་དམྱིགས་ཏྱེ། དྱེ་བས་ཆོས་དྱེ་དག་ལ་དོན་དམ་པར་ཡྱི་གྱེ་ཐ་དད་དུ་བགྱི་བ་
མྱི་དམྱིགས་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་མ་ངྱེས་ཏྱེ། སོམ་པའྱི་ལམ་ཆོས་ཅན། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་
འབྲས་བུ་གངས་མྱེད་གཞལ་མྱེད་སོགས་གསུམ་གསུམ་སྐྱྱེ་བར་སོན་པའྱི་སོ་ནས་དགུ་བས་མང་བ་ྱིད་དུ་ཐལ་
བར་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་སོམ་ལམ་གྱི་བསྐྱྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་གངས་མྱེད་སོགས་གསུམ་གསུམ་དུ་ལྡོག་པ་
ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི། ཡོངས་གཅོད་དུ་དོན་རྫས་གཅྱིག་ལ་རབ་ཏུ་སོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགོས་པ་ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་ལྡོག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུམ་གསུམ་དུ་བཞག་ཅྱེ་ན། ལྡོག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་གངས་མྱེད་ལ་
སོགས་བཤད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཇྱི་སྐད་བཤད་ཅྱིང་བསན་པ་དྱེ་དག་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་རྱེ་རྱེ་ཡང་སྐྱྱེ་
བར་བསྱེན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྱེ། བྱིས་པའྱི་སྐྱྱེ་བོ་རྣམས་རྒྱུ་སོམ་ལམ་ལ་སོ་བ་བསྐྱྱེད་དྱེ་འཇུག་པའྱི་ཆྱེད་དུ་
འབྲས་བུ་ཆྱེན་པོ་སྐྱྱེ་བ་རབ་ཏུ་བསན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འབྲས་བུ་གངས་མྱེད་སོགས་དྱེ་དག་ཆོས་ཅན། ཆོས་
དབྱིངས་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཏྱེ། དམྱིགས་པ་མྱེད་པའྱི་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ཅན་
གྱིས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པར་འགྱུར་བར་བཞྱེད་པས་སོ། །འཕགས་པ་ལྟར་
ན། སོམ་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་རྱེ་རྱེ་ལ་བསོད་ནམས་གངས་མྱེད་སོགས་སྐྱྱེ་བར་བསན་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དམ་
པའྱི་དོན་དུ་བཟོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། མངོན་པར་བརོད་པས་ཀང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། དོན་དམ་པར་སོང་པ་ྱིད་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། དོན་དམ་པར་བསོད་ནམས་གངས་མྱེད་སོགས་དྱེ་དག་མྱེད་ཀང་
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ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཐུགས་བརྱེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ཐུབ་པས་ཆོས་དབྱིངས་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་དུ་བཞྱེད་
དོ། །སོམ་ལམ་པ་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་གྱི་རགས་ཟབ་མོ་བརྒྱད་པོ་དོན་གསུམ་དུ་འདུས་ཏྱེ། ཡུལ་བདྱེན་གྱིས་ཟབ། 
ལམ་ཐབས་ཤྱེས་ཟབ། མས་ལྱེན་སོད་པ་ཟབ་པའོ། །ཡུལ་བདྱེན་གྱིས་ཟབ་པ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། ཀུན་རྫོབ་ཟབ་པ་
དང་། དོན་དམ་ཟབ་པའོ། །ཀུན་རྫོབ་ཟབ་པ་ལ་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། སྐྱྱེ་བ་ཟབ་པ་དང་། འགགས་པ་ཟབ་
པའོ། །གྱིས་པོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ། སྐྱྱེ་བ་དང་ནྱི་འགག་པ་དང་། །ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །དོན་དམ་ཟབ་པ་ནྱི། དྱེ་
བཞྱིན་ྱིད་ཅྱེས་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལམ་ཐབས་ཤྱེས་ཟབ་པ་ནྱི། ཤྱེས་བ་དང་ཤྱེས་པ་གྱིས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་བསན་ཏོ། །གསུམ་པ་མས་ལྱེན་སོད་པ་ཟབ་པ་ལ་སོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཟབ་པ་དང་། རྣམ་པ་ཟབ་པ་དང་། 
ཁད་པར་བྱེད་ཆོས་ཟབ་པ་དང་གསུམ་པོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སོད་ཅྱེས་པ་དང་། གྱིས་མྱེད་ཅྱེས་པ་དང་། ཐབས་
མཁས་ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །ཇྱི་ལྟར་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་ས་བའྱི་ལུགས་ལ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། དོན་དམ་
སྐད་ཅྱིག་ཆ་མྱེད་ལ་སུས་ཀང་སུའྱི་ནོར་མ་བྱིན་པར་བླངས་པའྱི་ལས་ལམ་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་མྱི་དགྱེ་བ་ཡང་
མྱེད་དྱེ། དྱེ་མྱེད་པས་མ་བླངས་པའྱི་ལས་ལམ་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་དགྱེ་བ་ཡང་མྱེད། དོན་དམ་སྐད་ཅྱིག་ཆ་མྱེད་ལ་
གང་ཟག་གཞན་གྱིས་གཞན་བསད་པའྱི་ལས་ལམ་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་མྱི་དགྱེ་བ་ཡང་མྱེད་དྱེ། དྱེ་མྱེད་པས་མ་
གསད་པའྱི་ལས་ལམ་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་དགྱེ་བ་ཡང་མྱེད་དྱེ། སོག་ནྱི་གསོད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་
པར་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ནོར་ཡང་ཕོག་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། སྐད་ཅྱིག་
མ་ཡྱིན་པས་སོ། །སོག་འགག་པ་གསོད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་དང་། ནོར་གཞན་གྱི་ལག་ཏུ་སོང་བ་
ཡང་གཞན་གྱི་མཐུས་མ་ཡྱིན་གྱི་རང་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ཏྱེ། རང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སོན་པའྱི་གཞུང་ལས་
ཀང་། འཇྱིག་རྱེན་སྣ་ཚོགས་ལས་ལས་སྐྱྱེས། །ཞྱེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དྱེ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ས་མ་ནྱི་དོན་དམ་སྐད་
ཅྱིག་ཆ་མྱེད་པ་ལས་ལམ་གྱི་དངོས་གཞྱི་བཞག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ལ། ཕྱྱི་མ་ནྱི་གང་ཟག་གཞན་གྱི་
དབང་གྱིས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་གྱི། དོན་དམ་སྐད་ཅྱིག་ཆ་མྱེད་ལ་དགྱེ་སྱིག་གྱི་ལས་མྱེད་པའྱི་
སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མ་འབྲྱེལ་ལོ། །དྱེ་ནས་སྒྲུབ་བྱེད་ས་ཕྱྱི་གྱིས་ཀ་བསྒྲུབ་བ་གང་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགོ་བའྱི་ཁད་པར་
ཤྱེས་པར་བ་དགོས་སོ། །ཡུལ་དང་སོར་བ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། ཐབས་ལ་མཁས་པ་བཅུ་པོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་སས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་མངོན་དུ་བ་བའྱི་དུས་དང་དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཤྱེས་པའྱི་སོར་བ་ནྱི་སོབ་ལམ་གྱིས་
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བསྡུས་པ་ཡྱིན་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆོས་ཅན། ལྷའྱི་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་བདུད་བཞྱི་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་
ཏྱེ། འཆྱི་བ་མྱེད་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པའྱི་ཆོས་ཡང་དག་པར་བརྒལ་བས་སོ། །འདྱི་མངོན་དུ་
བ་བའྱི་དུས་དང་དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཤྱེས་པའྱི་སོར་བ་ནྱི་དག་རྣམས་ལས་འདས་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སོར་
བའོ་ཞྱེས་བཤད་པར་བའོ། །ཕྱྱི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡུལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་ཡུལ་ཅན་སོབ་ལམ་གྱི་
གནས་སྐབས་ལ་སར་རོ། །སྐབས་བཞྱི་པའྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམ་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།  །།རྱེ་སོར་གཏན་ལ་
དབབ་པ་ལ། རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རྫོགས་པ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། སོབ་དཔོན་འདྱིས་རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་
དབང་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་སོམ་པ་དང་། རྱེ་སོར་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོམ་པ་དང་། མཐར་གྱིས་པ་བརན་པ་
ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་སོམ་པ་དང་། སྐད་ཅྱིག་མ་བརན་པ་ཐོབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོམ་ཞྱེས་འདོད་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་འཆད་པ་
དང་། འདྱིར་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རྫོགས་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པ་ལས་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་རོགས་པ་འབྱུང་
ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་དོན་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་སོམ་པ་དོན་
མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་དབང་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་སོམ་པ་དོན་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། དབང་ཐོབ་
ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ས་བཅུ་པ་ཐོབ་ནས་མཐར་གྱིས་པའྱི་སོར་བ་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བརན་པ་ཐོབ་པའྱི་
དོན་དུ་སོམ་པ་དོན་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། བརན་པ་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་ལས་རྱེ་སོར་
འབྱུང་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་དང་རྱེ་སོར་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། རྱེ་སོར་ྱིད་
རྣམ་རྫོགས་སོར་བའྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་སོབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པའྱི་དོན་ནྱི། རྣམ་རྫོགས་
སོར་བ་ལ་དང་པོར་འཇུག་པའྱི་དུས་སུ་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་འཇུག་པ་དང་། མཐར་གྱིས་པ་དང་པོར་སོམ་པ་
ལ་འཇུག་པའྱི་དུས་སུ་བརན་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་འཇུག་པ་དང་། དང་པོར་རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་སོམ་པ་ལ་ཞུགས་
ནས་རྱེ་སོར་ཕྱྱིས་ཐོབ་པ་ལ་དགོངས་སོ། །འདྱི་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་བཞྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། འཕགས་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་སྤོང་བའྱི་དོན་དུ་རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་དང་རྱེ་མོའ་ིསོར་བ་སོམ་ཞྱིང་དྱེ་ནྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་རོ། །མཐར་གྱིས་པའྱི་སོར་བ་ནྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་སོར་བ་སྱེ། བསོད་ནམས་
ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའོ། །སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བ་ནྱི་སོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནུས་པ་མཐར་
ཕྱྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སོ་ཞྱེས་བཞྱེད་ཅྱིང་། སོབ་དཔོན་ལྟར་ན་རྣམ་རྫོགས་སོར་བ་དང་མཐར་གྱིས་པའྱི་རྣམ་
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པ་མས་སུ་བླང་བ་དོན་གཅྱིག་པར་ཡང་བཞྱེད་དོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་གྱིས་རྱེ་སོར་གྱི་རགས་དོད་ཀྱིས་བསྡུས་
པ་དང་། རྣམ་འཕྱེལ་རྱེ་མོས་བསྡུས་པ་དང་། བརན་པ་བཟོད་པ་དང་། སྱེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཆོས་མཆོག་
གྱིས་བསྡུས་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་འགྱེལ་པའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ལ། ར་བའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་རྱེ་སོར་སྱིར་ཐོབ་པ་
ཙམ་གྱི་རགས་དང་། སྱིར་རྱེ་སོར་གྱི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕྱེལ་བའྱི་རྱིམ་པ་དང་། རྱེ་སོར་གྱི་བརན་པ་
ཐོབ་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་། རྱེ་སོར་ཐོབ་པ་ནྱི་སྱེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་བརན་པ་ཡྱིན་གྱི། 
དོད་སོགས་བཞྱིར་སོ་སོར་སར་བ་ནྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་མངོན་ཏྱེ། བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་དང་པོར་ཐོབ་པའྱི་
གནས་སྐབས་ནྱི་སོར་ལམ་རྱེ་སོར་གྱི་གནས་སྐབས་སོ་ཞྱེས་སྱིར་བསན་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །ཀུན་མཁྱེན་ྱིད་
གསུམ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ་ར་བར་ཐོག་མར་རང་དོན་རོགས་པ་བརན་པ་བསན་ནས་
གཞན་དོན་ཕྱིན་ལས་བརན་པ་རྱེས་ཐོག་ཏུ་བཤད་ལ། འགྱེལ་བས་དྱེ་ལས་བཟློག་སྱེ་བསན་པའྱི་དོན་ནྱི་རང་དོན་
ལས་ཀང་གཞན་དོན་འབྱུང་ལ་གཞན་དོན་ལས་ཀང་རང་དོན་འབྱུང་བར་མཚོན་པའྱི་དོན་ནོ། །སོ་སོ་སྐྱྱེ་བོ་
འཕགས་དབྱེ་བས། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དཀའ་བའྱི་དོན་བཤད་པ་ནྱི། སོ་སོ་སྐྱྱེ་བོ་དང་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་
གྱིས་ཡོད་པའྱི་དབྱེ་བས་སྱེམས་ཅན་རྫས་ཡོད་ཀྱི་རྱེན་ཅན་གྱི་འཛིན་པ་སོ་སོ་སྐྱྱེ་བོ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ལ། སྐྱྱེས་བུ་
བཏགས་ཡོད་ཀྱི་རྱེན་ཅན་གྱི་འཛིན་པ་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅྱེས་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ་དཔད་ན། སྐྱྱེས་
བུ་རྫས་འཛིན་སོ་སྐྱྱེ་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པ་མྱི་འཐད་དྱེ། འཕགས་པ་ལ་ཡང་སྐྱྱེས་བུ་རྫས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། 
ངར་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ང་དྱེའྱི་ཚེ་དྱེའྱི་དུས་ན་སྱེང་གྱེ་ཡན་ལག་མ་སད་པར་གྱུར་ཏོ་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ་
ཞྱེ་ན། འཕགས་པ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྱི་དང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་ངྱེས་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པས་
འཕགས་པ་ལ་རྫས་འཛིན་ཡོད་པར་ཐལ་བའྱི་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། །སྐྱྱེས་བུ་བཏགས་འཛིན་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་
ཡོད་པ་མྱི་འཐད་དྱེ། སོ་སྐྱྱེ་ལ་ཡང་སྐྱྱེས་བུ་བཏགས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། བདག་མྱེད་པའོ་སམ་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་
པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། སོ་སོ་སྐྱྱེ་བོའ་ིསྐྱྱེས་བུ་བཏགས་འཛིན་མོས་པ་ཡྱིད་བྱེད་ཙམ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་སྐྱྱེས་
བུ་བཏགས་འཛིན་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྱི་དྱེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་
པས་འདྱིའྱི་སྐྱྱེས་བུ་བཏགས་འཛིན་སོ་སྐྱྱེ་ལ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྱི་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། །གལ་ཏྱེ་འདྱིའྱི་སྐྱྱེས་བུ་
བཏགས་འཛིན་ནྱི་མཐོང་སྤང་གྱི་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ཡྱིན་པས་མཐོང་སྤང་མངོན་གྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་



དཀའ་གནས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཟབ་དོན་གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད།   137 

ལྟར་འཕགས་པ་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། མཐོང་ལམ་མམ་བཞག་ལ་གནས་པ་དྱེ་ྱིད་དུ་མཐོང་སྤང་རོག་པ་མྱེད་
ལ། མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་མཐོང་སྤང་རོག་པ་ཡང་ཡོད་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། འདྱིར་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་
དུ་འཛིན་པ་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅྱེས་བཤད་པ་ནྱི་ན་རང་འཕགས་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ན་རང་
འཕགས་པས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ཙམ་
ཡོད་ཀྱི་རྫས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་མྱེད་དོ་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་འཕགས་པ་ལ་ཡོད་ཅྱེས་པའྱི་དོན་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱིར་བཤད་པའྱི་བཏགས་འཛིན་ནྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་སྤང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིའྱི་
གང་ཟག་རྫས་འཛིན་དང་བཏགས་འཛིན་གྱིས་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་ཡྱིན་པས་ོན་སྒྲྱིབ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་
ཏྱེ་ོན་སྒྲྱིབ་ཡྱིན་ན་འོག་ནས་བཤད་པའྱི་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་རྣམས་ཀྱི་མདོར་བསན་དུ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྱེ་ན། བདག་འཛིན་
ཕུང་པོ་ལ་དམྱིགས་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་བཤད་པའྱི་གང་ཟག་རྫས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་དང་
སྐྱྱེས་བུ་བཏགས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་ནས་འཛིན་པར་ཞྱེན་པ་ཡྱིན་པས་དོན་ཐ་དད་པ་ཁོ་
ནའོ། །འདྱིར་གང་ཟག་རྫས་ཡོད་ལ་འཛིན་པར་ཞྱེན་པ་དངོས་སུ་བསན་ནས་ཤུགས་ལ་གང་ཟག་གྱི་གདགས་
གཞྱི་ཕུང་པོ་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པ་ཡང་གསལ་བར་བས་པས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྱིས་ཀ་ལ་བདྱེན་པར་ཞྱེན་
པའྱི་རྫས་འཛིན་རོག་པའྱི་མདོར་བསན་དུ་རྱིགས་སོ། །གང་ཟག་ལ་བདྱེན་པར་ཞྱེན་པ་ཁོ་ན་མདོར་བསན་དུ་
གཟུང་ནས་རྒྱས་བཤད་དུ་དོན་དམ་པའྱི་དངོས་པོ་མངོན་པར་ཞྱེན་པས་ཞྱེས་བཤད་པའྱི་ཆོས་ལ་བདྱེན་པར་
མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ཡང་གཟུང་བ་དང་འགལ་ལོ། །འདྱི་ནྱི་འཕགས་པའྱི་དགོངས་པའོ། །སོབ་དཔོན་ལྟར་ན་གང་
ཟག་ལ་རྫས་སུ་འཛིན་པ་དང་། སྐྱྱེས་བུ་བཏགས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་གྱིས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་དྱེ་ལ་འཛིན་པ་པོར་
ཞྱེན་པ་ྱིད་ཡུལ་ཅན་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་ཏུ་འཆད་དོ། །གཞན་དག་སྐབས་འོག་མ་གསུམ་གྱི་ལམ་གསུམ་བཏགས་པ་
བར་འཆད་པ་ལྟར་ན་འདྱི་ཡང་སོམ་སྤང་དུ་འདོད་དགོས་པས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ར་ཚིག་གྱིས་
མཐོང་སྤང་དངོས་སུ་བསན་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། འདྱིར་མཐོང་སྤང་དུ་བཤད་པ་ཡང་མཐོང་སྤང་བཏགས་
པ་བ་ྱིད་དུ་འདོད་པར་བ་དགོས་སོ། །དྱེ་བས་ན་ལམ་གསུམ་བཏགས་པར་བཤད་པ་ནྱི་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་
བཞྱེད་པའྱི་རྣམ་གངས་བཀོད་པར་མངོན་ཏྱེ། འདྱིར་བཤད་པའྱི་མཐོང་སྤང་རོག་པའྱི་ས་བོན་ས་བཅུ་པ་ལ་སྤང་
ཞྱེས་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་འཆད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། འགྱེལ་ཆྱེན་ལས། རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་
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པར་རོག་པ་རྣམས་ནྱི་སོན་ྱིད་དུ་སྤངས་པས་ཇྱི་ལྟར་རབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་ལ་སྤོང་ཞྱེ་ན། 
སྐྱོན་མྱེད་དྱེ། དགོངས་པ་ངྱེས་པར་འགྱེལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མདོ་ལས། གསང་བ་ཕ་མོའ་ིགནས་ལ་རྱེས་སུ་
འཇུག་པ་དང་། མངོན་པར་ཤྱེས་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་གྱེགས་བྱེད་པའྱི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་གང་དག་དང་། དྱེའྱི་ས་བོན་ས་
བཅུ་པ་ལ་སྤང་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་བས་ན་ཞྱེས་གསུངས་ནས་མཇུག་ཐོག་ཏུ་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་འཆད་
དོ་ཞྱེས་སོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་ན་གཞན་གྱི་བཞྱེད་ཚུལ་བཀོད་པར་མངོན་ནོ། །སོབ་དཔོན་གྱི་
དགོངས་པ་ནྱི་མཐོང་སྤང་དུ་བཤད་པ་མཐོང་སྤང་མངོན་འགྱུར་བར་འདོད་པར་མངོན་ཏྱེ། སྐབས་དང་པོར་
མཐོང་བ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱིས་སྤང་བར་བ་བ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་དང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ནྱི་ཞྱེས་
འབྱུང་ཞྱིང་། འཆད་པར་འགྱུར་བ་ཡང་སྐབས་འདྱི་ྱིད་ལ་ངོས་གཟུང་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རོག་པའྱི་དབྱེ་བ་ལ་
སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། གཟུང་རོག་ལ་འཇུག་པ་གཟུང་རོག་དང་ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་གྱིས་སོ། །འཛིན་རོག་ལ་རྫས་
འཛིན་རོག་པ་དང་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་གྱིས་སོ། །འཕགས་པ་ལྟར་ན། མཐོང་སྤང་གྱི་དབྱེ་བ་སོབ་དཔོན་
དང་མཚུངས་ལ། སོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའྱི་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་དང་། 
གདགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྱེན་པའོ་ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། སྱེམས་ཅན་བཏགས་དང་དྱེ་
རྒྱུ་ཡྱི། །ཡུལ་ཅན་དྱེ་ཡྱིས་རྣམ་འཇོམས་པ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནོ། །མཐོང་སྤང་དུ་བཤད་པ་འདྱི་དག་
གྱེན་པོ་གང་གྱི་སྤང་བ་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། འཇུག་པ་གཟུང་རོག་དང་རྫས་འཛིན་རོག་པ་གྱིས་མཐོང་ལམ་གྱི་སོར་
བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱིས་སྤང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ལ། ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་དང་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་གྱིས་འཇུག་
པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱིས་སྤང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་སོབ་དཔོན་གྱིས་གསུངས་ཏྱེ། སོམ་སྤང་རོག་པའྱི་སྐབས་
སུ། སོར་བའྱི་རྣམ་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན། །ཞྱེས་པ་དང་། འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་བཞྱེད་དྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ལ་བརྱེན་ནས་མཐོང་སྤང་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་སོར་བ་དང་འཇུག་པ་གྱིས་གྱེན་པོར་བས་ནས་རོག་པ་བཞྱི་ལ་
དྱེའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཞྱེས་བཤད་དོ། །འཕགས་པས་ནྱི། སོར་བའྱི་རྣམ་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན། །ཞྱེས་
འབྱུང་བ་ལ་སོར་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱེས་པས་ནྱི་རོག་པའྱི་ཡུལ་ངོས་གཟུང་ལ། སོད་ཡུལ་ཞྱེས་པས་ནྱི་ཡུལ་ཅན་རོག་
པ་ྱིད་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་རྣམས། །འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་བཞྱེད་དྱེ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལ། འཇུག་པ་ཞྱེས་པས་ནྱི་རོག་པའྱི་ཡུལ་བསན་ལ། ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་བཞྱེད་དྱེ་ཞྱེས་པས་ནྱི་ཡུལ་
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ཅན་རོག་པ་བསན་ཏོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ྱིད་གཞུང་གྱི་དགོངས་པའོ། །སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྤང་བར་
བཞྱེད་ཅྱེས་པ་འདྱི་ལ་མཐོང་ལམ་གྱི་སོར་བ་གང་ཞྱེ་ན། གལ་ཏྱེ་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ས་མ་
ཡྱི་ཆ་ལ་འདོད་དོ་ཞྱེ་ན། སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ནྱི་མཐོང་ལམ་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་མཐོང་ལམ་གང་གྱི་ཡང་སོར་བ་
མྱི་རྱིགས་སོ། །གལ་ཏྱེ་འཇྱིག་རྱེན་ཆོས་མཆོག་གོ་ཞྱེ་ན། རྒྱལ་པོ་སས་དང་གང་སྤྱེལ་གྱིས་ཀྱིས་མཐོང་ལམ་
གྱི་སོར་བ་ཆོས་མཆོག་ལ་བཤད་པས་ན་དྱེ་མཐོང་ལམ་གྱི་སོར་བར་རྱིགས་མོད་ཀྱི། འཇུག་པ་གཟུང་རོག་
དང་རྫས་འཛིན་རོག་པ་གྱིས་འདྱིའྱི་སྤང་བ་ལ་སར་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྱེ། མཐོང་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྤོང་
བར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། མཐོང་ཞྱེས་བ་དང་སོམ་པ་ཞྱེས། །བ་བའྱི་ལམ་ནྱི་སོ་སོ་ལ། །རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་
བཞྱི་ཡྱི། །གྱེན་པོ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་ནྱི། །ཞྱེས་འབྱུང་བས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་གྱེན་པོ་རྣམ་པ་བཞྱིར་དབྱེ་ཞྱེ་ན། 
གཟུང་རོག་གྱིས་ཀྱི་གྱེན་པོ་ལ་བར་ཆད་མྱེད་ལམ་དང་། རྣམ་གོལ་ལམ་གྱིས། འཛིན་རོག་གྱིས་ཀྱི་གྱེན་
པོ་ཡང་བར་ཆད་མྱེད་ལམ་དང་། རྣམ་གོལ་ལམ་གྱིས་ཏྱེ་བཞྱིའོ། །བར་ཆད་མྱེད་ལམ་གྱིས་ནྱི་སྤང་བ་གཟུང་
རོག་དང་འཛིན་རོག་གྱིས་ཀྱི་དབྱེ་བས་གྱིས་སུ་ཕྱྱེ་བ་ཡྱིན་གྱི་རྫས་ཐ་དད་པ་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་གོལ་
ལམ་གྱིས་ཀང་སྤང་བའྱི་དབྱེ་བས་གྱིས་སུ་སོས་ཀྱི་རྫས་ཐ་དད་པ་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ར་བའྱི་དགོངས་པ་
ནྱི་འདྱི་ྱིད་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་ཁོ་བོའ་ིལྱེགས་བཤད་ལ་རྐུ་འཕོག་སོང་གསུམ་བྱེད་པར་
ཟད་དོ། །དྱི་མ་ཟད་དང་མྱི་སྐྱྱེ་བའྱི། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་ཅན། བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོ་ཡྱིན་ཞྱེས་
བརོད་དྱེ། དྱི་མ་ཟད་པ་དང་མྱི་སྐྱྱེ་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་བརྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ན་དྱི་མ་ཟད་པ་དང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་ཅྱེ་ན། 
གྱིས་པོ་དྱེ་དག་གྱི་གཏན་ཚིགས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ཟད་མྱེད་སྐྱྱེ་མྱེད་ཕྱྱིར་ཞྱེས་པ་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཤྱེས་པར་
བའོ། །གལ་ཏྱེ་དྱི་མ་ཟད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཟད་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་རགས་སུ་བཀོད་པ་ནྱི་འགལ་བ་ཁོ་ནའོ་ཞྱེ་
ན། འདྱིར་ཟད་ཅྱེས་པ་ནྱི་གདོད་མ་ནས་ཟད་ཅྱེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་གདོད་མ་ནས་ཟད་པ་དང་ཟད་པ་མྱེད་པ་
གྱིས་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འགལ་ལོ། །འགོག་པ་མྱེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། མཐོང་
ཞྱེས་བ་བའྱི་ལམ་གྱིས་ནྱི། །རྣམ་པར་རོག་རྱིགས་ཅྱི་ཞྱིག་ཟད། །སྐྱྱེ་མྱེད་རྣམ་པ་ཅྱི་ཞྱིག་འཐོབ། །ཅྱེས་གསུངས་
པ་ལྟར། ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ལམ་གྱིས་ནྱི། །ཞྱེས་པ་དང་། སོམ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ལམ་གྱིས་ནྱི། །རྣམ་པར་རོག་
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རྱིགས་ཅྱི་ཞྱིག་ཟད། །ཅྱེས་སོགས་ཀང་ཐོབ་ལ། འདྱིར་མཐོང་ལམ་ལ་སོར་བ་ནྱི་མཐོང་ལམ་རྱེ་སོར་སོན་པའྱི་
སྐབས་ཡྱིན་པས་དྱེའྱི་དབང་དུ་བས་སོ། །རྣལ་འབོར་གྱི་ས་བཞྱི་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་
འབོར་གྱི་ས་དང་། གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་ས་དང་། འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྱེད་
པར་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་ས་དང་། གཟུང་འཛིན་གྱིས་མྱེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་སའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
བཞྱིར་བཞག་ཅྱེ་ན། ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་སྤང་བ་དང་སྤང་བའྱི་ས་བོན་གྱིས་སུ་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བས་སྤང་
བ་མངོན་འགྱུར་གྱི་གྱེན་པོར་རྣལ་འབོར་གྱི་ས་དང་པོ་གསུམ་དང་། ས་བོན་གྱི་གྱེན་པོར་རྣལ་འབོར་གྱི་ས་
ཐ་མ་བཞག་གོ །མངོན་འགྱུར་ལ་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། ོན་སྒྲྱིབ་དང་ཤྱེས་སྒྲྱིབ་བོ། །ོན་སྒྲྱིབ་ཀྱི་གྱེན་པོར་ནྱི་གང་
ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་སའོ། །ཤྱེས་སྒྲྱིབ་ལ་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། ཤྱེས་སྒྲྱིབ་གཟུང་རོག་དང་
འཛིན་རོག་གོ །གཟུང་རོག་གྱི་གྱེན་པོར་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་ས་དང་། 
འཛིན་རོག་གྱི་གྱེན་པོར་འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་སའོ། །ས་བཞྱི་པོ་ཡྱི་རྱིམ་པ་
ཡང་ོན་མོངས་པའྱི་གྱེན་པོར་ཐོག་མར་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་ས་བསོམ་ལ། དྱེ་
ནས་རགས་པ་དང་ཕ་བའྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་ངྱེས་པ་འདྱེན་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་དང་
འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་ས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསོམ་མོ། །དྱེ་དག་གྱིས་སྤང་བ་
མངོན་འགྱུར་བ་སྤངས་ནས་ས་བོན་གྱི་གྱེན་པོར་རྣལ་འབོར་གྱི་ས་ཐ་མ་བསོམ་མོ། །གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་
རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་ས་ཡང་གྱིས་ཏྱེ། རང་རྒྱུད་ཁོ་ན་ལ་དམྱིགས་ནས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་པར་
བསོམ་པ་དང་། རང་གཞན་གྱིས་ཀའྱི་རྒྱུད་ལ་དམྱིགས་ནས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་
བསོམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་སོམ་ཚུལ་ཡྱིན་ལ། ཐ་མ་ནྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་གང་ཟག་གྱི་བདག་
མྱེད་སོམ་ཚུལ་ལོ། །འདྱིར་གང་ཟག་ནྱི་ལྷན་སྐྱྱེས་ཀྱི་ངར་འཛིན་གྱིས་བློས་ཕུང་པོ་ལ་བརྱེན་ནས་བཏགས་
པའོ། །དྱེ་ྱིད་བཏགས་པ་ཙམ་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་མྱེད་པ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་པའོ། །གལ་ཏྱེ་གང་ཟག་
ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་ཡོད་པར་ལྟ་ན་ནྱི་བདག་འཛིན་གྱི་འཆྱིང་བས་ཡོངས་སུ་འཆྱིང་བར་འགྱུར་ལ། བཏགས་པ་ཙམ་
ཡང་མྱེད་ན་གང་ཟག་འདྱི་ནྱི་སྐྱོན་དང་ལྡན་ནོ། །གང་ཟག་འདྱི་ནྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ་ཞྱེས་སོ་སོར་བཞག་ཏུ་
མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །སོབ་དཔོན་དབྱིག་གྱེན་གྱིས། བདག་ཡོད་ྱིད་དུ་ཁས་བླངས་ན། །ལྟ་བའྱི་མཆྱེ་བས་
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སས་པར་འགྱུར། །བཏགས་པའང་མྱེད་པར་འགྱུར་འོང་བས། །མྱེད་ྱིད་ཅྱེས་ཀང་མ་གསུངས་སོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་པའྱི་དོན་ནོ། །རང་
བཞྱིན་གྱི་སྒྲ་འཇུག་པ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྱེ། སོང་པ་ྱིད་ལ་རང་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་དང་། ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་
ལ་ཡོད་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་སྒྲ་བརོད་པའོ། །གང་མྱེད་པ་བརོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་ཕྱྱི་མ་ྱིད་དོ། །གལ་ཏྱེ་གཟུང་
འཛིན་གྱིས་ཀ་གཅྱིག་ཆར་དུ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་བསོམ་པ་མྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཐོག་མར་གཟུང་བ་རང་
བཞྱིན་མྱེད་པ་ལ་ངྱེས་པ་དངས་ནས་ཕྱྱིས་འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་ལ་ངྱེས་པ་འདྱེན་ཞྱེ་ན། གྱིས་ཀ་རང་
བཞྱིན་མྱེད་པར་གཅྱིག་ཆར་དུ་བསོམ་ཡང་། གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་དང་། འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པར་
རོགས་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་ངྱེས་པར་འདྱེན་པ་ས་ལ། འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་ལ་ངྱེས་པ་འདྱེན་པ་
དཀའ་བ་སྱེ། གཟུང་བ་ནྱི་རགས་ལ་འཛིན་པ་ནྱི་ཕ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ས་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ཇྱི་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསོམ་
ཞྱེ་ན། ཐོག་མར་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྱི་དོན་ལ་བསམ་བྱུང་གྱི་རྱིགས་པས་སྒྲོ་འདོགས་ཡོངས་
སུ་བཅད་ནས་སོམ་བྱུང་གྱི་ཤྱེས་རབ་དང་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཟུང་འབྲྱེལ་དུ་བསོམ་པའྱི་སོ་ནས་གོམས་པར་བྱེད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ལ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་ནྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སྱེམས་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་ནྱི་ཏྱིང་
ངྱེ་འཛིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་བྱེད་པའོ། །དྱེ་ལ་ཐོས་བསམ་
གྱི་བློ་ནྱི་རའྱི་དཀྱུས་ས་བསན་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། སོམ་བྱུང་ནྱི་དཀྱུས་ས་བསན་ནས་དྱེ་ལ་ཐོགས་མྱེད་དུ་རྒྱུག་པ་
བཞྱིན་ནོ། །རྣལ་འབོར་གྱིས་སོམ་པའྱི་ཚེ་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་རྣམ་ཡོངས་འཛིན་དགོས་ཏྱེ། སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་
དམྱིགས་རྣམ་གསལ་བ་མྱེད་པར་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་སྒྲྱིབ་གྱིས་ཀྱི་ས་བོན་འཇོམས་མྱི་ནུས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏྱེ། སོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། ཇྱི་སྐད་དུ། སོང་པ་ྱིད་དང་བྲལ་བའྱི་
སྱེམས། །འགག་པ་སར་ཡང་སྐྱྱེ་འགྱུར་ཏྱེ། །འདུ་ཤྱེས་མྱེད་པའྱི་སོམས་འཇུག་བཞྱིན། །ཞྱེས་སོ། །སོབ་དཔོན་
འདྱིས་ནྱི་ལྟ་བས་ཀང་སྣང་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་དགོས་ལ། སོམ་པས་ཀང་སྣང་བ་ལ་དམྱིགས་
ནས་བསལ་བཞག་སྤངས་ཏྱེ་སོམ་པར་བྱེད་པས་ན་མམ་གཞག་སྣང་བཅས་སུ་བཞྱེད་དོ། །སྱིན་པ་ལ་སོགས་
རྱེ་རྱེ་ནྱི། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། མཐོང་ལམ་རྱེ་སོར་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི། །སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་པའྱི་བཟོད་པ་
ཡྱིས། །ཞྱེས་པས་བསན་ལ། སྱིན་པ་ལ་སོགས་རྱེ་རྱེ་ནྱི། །དྱེ་དག་ཕན་ཚུན་བསྡུས་པ་གང་། །ཞྱེས་པས་ནྱི་



142   རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། 

མམ་གཞག་གྱིས་དངས་པའྱི་རྱེས་ཐོབ་ཀྱི་སོད་པ་སྱིན་སོགས་རྱེ་རྱེར་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱི་རྣམ་པ་སོ་དྲུག་ཏུ་ཕྱྱེ་
བ་ྱིད་བསན་ཏོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་དྲུག་ཚན་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཞྱེ་ན། སྱིན་སོགས་རྱེ་རྱེ་ལ་བསྡུ་བ་ལྔ་ལྔ་དང་། བསྡུ་བྱེད་
རྱེ་རྱེ་དང་དྲུག་དྲུག་ཏུ་འབུམ་ལས་བཤད་དོ། །བསྡུ་བྱེད་རྱེ་རྱེ་ལ་བསྡུ་བ་དྲུག་དྲུག་ཏུ་འཆད་པ་ནྱི་མདོའ་ིདོན་མ་
ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱྱིན་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱྱིན་ལ་སྱེང་གྱེ་རྣམ་
བསྱིངས་དང་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་སུ་བཤད་དོ། །དྱེ་ལ་སྱེང་གྱེ་རྣམ་བསྱིངས་ནྱི། དྱེ་ནས་སྱེང་གྱེ་
རྣམ་བསྱིངས་པའྱི། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་སོམས་ཞུགས་ནས། །ཞྱེས་པས་བསན་ཏོ། །འདྱིར། རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་
འབྱུང་ལུགས་མཐུན་དང་། །ལུགས་མྱི་མཐུན་ལ་རོག་པར་བྱེད། །ཅྱེས་པའྱི་ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་གསུངས་པ་ནྱི་
འཕགས་པ་གོལ་སྱེའྱི་གཞུང་དང་ྱི་ཁྱི་ལྱེ་བརྒྱད་གྱིས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཀང་བཀོད་པ་ཡྱིན་
ལ། འབུམ་དང་ད་ལྟར་གྱི་ྱི་ཁྱི་སོགས་ཤྱེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདོ་གཞན་ལ་ནྱི་གཏན་ནས་མྱེད་དོ། །འདྱིའྱི་སྱེང་གྱེ་རྣམ་
བསྱིངས་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཀང་སོམ་ལམ་དུ་བཞྱེད་དྱེ། འདྱིའྱི་མཚམས་སར་དུ་དྱེ་ལ་དབང་དུ་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། 
དྱེ་ྱིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་སོམ་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ཞྱེས་ཟློས་པའྱི་སྒྲ་གསུངས་
པས་ནྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་དུ་གསལ་བར་བས་སོ། །འོ་ན་ཐོད་རྒལ་གྱི་མཚམས་སར་དུ་དྱེ་ལྟར་མཐོང་བའྱི་ལམ་
བརོད་ནས་ཞྱེས་གསུངས་པས་རྱེན་འབྲྱེལ་ལ་རོག་པ་ཡན་ཆད་མཐོང་ལམ་དུ་གཏོགས་པར་བཤད་པ་མྱིན་ནམ་
ཞྱེ་ན། དྱེ་ལྟར་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་དང་བཅས་པ་བརོད་ཟྱིན་ནས་ཞྱེས་པའྱི་དོན་དུ་བཤད་པར་
བ་བ་ཡྱིན་པས་ན་སྐྱོན་མྱེད་དོ། །མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ལམ་འོག་མ་འོག་མའྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་གོང་
མ་གོང་མ་རྣམས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དྱེས་ན་སོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི། །དྱེ་ནས་སྱེང་གྱེ་རྣམ་བསྱིངས་
པའྱི། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་མམ་གཞག་སྱེང་གྱེ་རྣམ་བསྱིངས་བསན་ལ། རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་
འབྱུང་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱི་དོན་དྱེའྱི་རྱེས་ཐོབ་བསན་ཏོ། །དྱེ་ནས། འགོག་དང་བཅས་པའྱི་
སོམས་འཇུག་དགུར། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ངོ་བོ་མམ་གཞག་དང་རྱེས་ཐོབ་སྤྱེལ་ནས་བསོམ་པ་
བསན་ཏོ། །རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་རྱེན་འབྲྱེལ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་རྱེན་
འབྲྱེལ་དང་། རྣམ་བང་གྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྱེ། ཡན་ལག་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ངོས་གཟུང་། ས་མ་ལས་
ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ། ཡན་ལག་གྱི་ས་མཚུངས་དཔད་པ། སྐྱྱེ་བ་དུ་ཞྱིག་གྱིས་རྫོགས་པའྱི་ཚུལ། དང་པོ་ལ་མ་
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རྱིག་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཡུལ་ལ་མྱི་གསལ་བའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པའྱི་སྱེམས་བྱུང་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་
པར་འཇུག་པའོ། །ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ཡ་གལ་དུ་སོས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ནྱི་མཐོང་སྤང་གྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་
ནམ། སོམ་སྤང་གྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། དོན་གསང་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས། མཐོང་སྤང་ཁོ་ནར་འདོད་དྱེ། 
ཡང་སྱིད་འཕྱེན་བྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཕགས་པ་ལ་ཡང་སྱིད་འཕྱེན་བྱེད་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་
མདོ་འགྱེལ་ལས། བདྱེན་པ་མཐོང་ལ་འཕྱེན་བྱེད་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་འདོད་དོ། །ཡང་འགའ་
ཞྱིག་གྱིས་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱིའྱི་རྱེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་
འཁོར་དུ་འབྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སོམ་སྤང་ཁོ་ནའོ་ཞྱེས་སོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྱེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་
བའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡང་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་མ་རྱིག་པས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལས་འབྲས་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་
རྱིག་པས་ངན་སོང་དུ་འཕྱེན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སོམ་སྤང་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ལ། མཐོང་
སྤང་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྱེ། ལྷན་སྐྱྱེས་ཀྱི་མ་རྱིག་པའྱི་ཆར་གྱུར་པའྱི་ཡང་སྱིད་འཕྱེན་བྱེད་ཡང་ཡོད་
པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྣལ་འབོར་སོད་པའྱི་ས་ལས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་ཡན་ལག་དུ་སྤངས་ཤྱེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཕྱོགས་གཅྱིག་སྱེ། གང་ཡང་རྱིལ་གྱིས་སྤངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་
གྱིས་ཀ་ཡོད་པར་རྱིགས་སོ། །ལུང་གྱི་དོན་ནྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ལ་མཐོང་སྤང་གྱི་ཆ་དང་སོམ་སྤང་གྱི་ཆ་
གྱིས་གྱིས་ཡོད་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་མཐོང་སྤང་གྱི་ཆ་དྱེ་སྤངས་ཀྱི་སོམ་སྤང་གྱི་ཆ་ནྱི་སྤངས་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །འདུ་བྱེད་ནྱི་ཡང་སྱིད་འཕྱེན་པར་བྱེད་པའྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལས་སོ། །རྣམ་པར་
ཤྱེས་པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ནྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ལ་རྒྱུའྱི་ཆ་དང་འབྲས་བུའྱི་ཆ་གྱིས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས། རྣམ་པར་
ཤྱེས་པ་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་ས་བ་ལྟར་ན་འབྲས་བུའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་བཞྱེད་པས་སྐྱྱེ་གནས་སུ་འཇུག་པ་ན་
དང་པོར་མའྱི་མངལ་དུ་གྲུབ་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་འདོད་དོ། །རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་ས་བ་ལྟར་
ན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་ལས་རྒྱུའྱི་ཆར་གཏོགས་པར་བཞྱེད་པས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྱེན་
འབྲྱེལ་གྱིས་བསོས་པའྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྱེས་སོ། །མྱིང་
གཟུགས་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ནྱི་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་ས་བ་ལྟར་ན་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ནྱི་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་
སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པར་ཕུང་པོ་ལྔ་གྲུབ་པའོ། །ཚོགས་བརྒྱད་དུ་ས་བ་ལྟར་ན་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱིས་
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ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་དང་པོར་འདོད་དོ། །སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ནྱི་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ཡོངས་སུ་
སྱིན་པ་ལས་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཚང་བར་འདོད་པས་སོ། །རྱེག་པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ནྱི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་
དྲུག་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཕད་པ་ལས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་པའོ། །ཚོར་བ་ནྱི་རག་པས་ཡོངས་སུ་
གཅོད་པ་བཞྱིན་རྣམ་སྱིན་མས་སུ་མོང་བའོ། །སྱེད་པ་ནྱི་ཚོར་བ་བདྱེ་སྡུག་ལ་བླང་དོར་དུ་ཆགས་པའོ། །ལྱེན་
པ་ནྱི་ཚོར་བ་བདྱེ་སྡུག་གྱི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་འདུན་པའྱི་འདོད་ཆགས་སོ། །སྱེད་པ་དང་ལྱེན་པ་ལ་ཁད་
པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྱེ་ན། བཤད་སར་ལས། སྱིར་ཡང་སྱིད་མངོན་པར་འདོད་པ་ནྱི་སྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཡང་སྱིད་བྱེ་བྲག་
ཅན་མངོན་པར་འདོད་པ་ནྱི་ལྱེན་པའོ་ཞྱེས་བཤད་དོ། །འཇུག་པའྱི་རང་འགྱེལ་ལས། ཡང་སྱིད་མངོན་པར་འདོད་
པ་ནྱི་སྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ྱིད་འཕྱེལ་བ་ནྱི་ལྱེན་པའོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །སྱིད་པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ནྱི་རྣམ་ཤྱེས་
ཚོགས་བརྒྱད་དུ་ས་བ་ལྟར་ན་སར་གྱི་ཀུན་གཞྱི་ལ་བསོས་པའྱི་བག་ཆགས་སྱེད་པས་གསོས་བཏབ་ནས་ལས་
ཀྱི་བག་ཆགས་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འབྱིན་པའྱི་ནུས་པ་མཐུ་ལྡན་དུ་གྱུར་པས་སོ། །རྣམ་ཤྱེས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་ས་བ་
ལྟར་ན་ཡང་སྱིད་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་གསར་དུ་བསག་པའོ། །སྐྱྱེ་བ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་མའྱི་མངལ་དུ་ཞུགས་
ནས་ཕུང་པོ་རྱིམ་གྱིས་གྲུབ་པའོ། །རྒ་ཤྱི་ནྱི་ན་ཚོད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའོ། །རྒ་བ་ཤྱི་བ་ཡན་ལག་གཅྱིག་ཏུ་བས་
པ་ནྱི་མ་རྒས་པར་ཤྱི་བ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་གྱིས་པོ་ཡན་ལག་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བསན་ནོ། །མྱིང་གཟུགས་
ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གྱི་ས་ཕྱྱི་རྱིམ་ཅན་དུ་བཞག་ནས་ཡན་ལག་སོ་སོར་བཞག་པ་མྱི་རྱིགས་ཏྱེ། 
རྫུས་སྐྱྱེས་ལ་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། 
མྱིང་གཟུགས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་ས་ཕྱྱི་རྱིམ་ཅན་དུ་བས་པ་ནྱི་མངལ་སྐྱྱེས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡན་
ལག་སོ་སོའ་ིངོས་འཛིན་ཚུལ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་ས་མ་ལས་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ལ། མ་རྱིག་
པས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་ཡང་སྱིད་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་གསོག་པར་བྱེད་པའོ། །ལས་ནྱི་ོན་མོངས་པ་དུག་
གསུམ་ཆར་གྱིས་ཀུན་ནས་སོང་ཡང་མ་རྱིག་པ་ཁོ་ན་ཀུན་སོང་དུ་བཞག་པའྱི་དོན་ནྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་ཡན་ལག་
ཕྱྱི་མ་ཐམས་ཅད་དྱི་མ་ཅན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་ཁོ་ནའྱི་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཁོང་ཁོ་ནྱི་བསོད་ནམས་
དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དུ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པའྱི་སྱེད་པ་
ཡང་ལས་དྱེ་གྱིས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དུ་རྱེས་སུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ལས་རྣམ་པར་ཤྱེས་
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པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་འབྱུང་སྱེ། རྱེན་འབྲྱེལ་ལ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་ཆ་གྱིས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས་འབྲས་བུའྱི་
ཆ་བཟུང་ན་འདུ་བྱེད་ནྱི་རྣམ་ཤྱེས་སྐྱྱེ་གནས་སུ་འཕྱེན་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུའྱི་ཆ་གཟུང་ན་ཡང་སྱིད་ཀྱི་
བག་ཆགས་དང་ལྡན་པར་སྐྱྱེད་བྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་ཤྱེས་པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ལས་ནྱི་མྱིང་གཟུགས་
ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་འབྱུང་སྱེ། རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འབྲས་བུའྱི་ཆ་བཟུང་ན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་མའྱི་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་
ལས་མྱིང་གཟུགས་རྱིམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་རྒྱུའྱི་ཆ་ལ་བཟུང་ན་ཀུན་གཞྱི་ལས་བག་
ཆགས་ཅན་གྱི་མྱིང་གཟུགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །མྱིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་རྱེན་གྱིས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་འབྱུང་སྱེ། 
མྱིང་གཟུགས་འཕྱེལ་བ་ལས་མྱིག་སོགས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་ཏུ་ཚང་བར་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལུས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་
སྐྱྱེ་མཆྱེད་གྱིས་སར་རྣམ་ཤྱེས་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་དང་། མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་དུས་སུ་ཡོད་ཀང་། འདྱིར་
སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་ཚང་བར་གྲུབ་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་དུ་བསན་ཏོ། །སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གྱི་
རྱེན་གྱིས་རྱེག་པར་འབྱུང་སྱེ། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྱེས་གསུམ་འདུས་པ་ལས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་རྱེག་པ་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དྱེའྱི་རྱེན་གྱིས་ཚོར་བ་འབྱུང་སྱེ། རྱེག་པས་གཅོད་པ་ལྟར་བདྱེ་སྡུག་བར་མ་མས་སུ་མོང་
བའྱི་ཚོར་བ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཚོར་བ་ལས་ནྱི་སྱེད་པ་འབྱུང་སྱེ། ཚོར་བའྱི་རྱེན་གྱིས་ཚོར་བ་གསུམ་ལ་བླང་
དོར་དུ་ཆགས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དྱེ་ལས་ལྱེན་པ་འབྱུང་སྱེ། ཚོར་བའྱི་རྒྱུ་ཚོལ་བ་ལ་འདུན་ཅྱིང་ཆགས་པ་
འབྱུང་བས་སོ། །ལྱེན་པའྱི་རྱེན་གྱིས་སྱིད་པ་འབྱུང་སྱེ། རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་ས་བ་ལྟར་ན་ཡང་སྱིད་
དུ་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་གསོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཚོགས་བརྒྱད་དུ་ས་བ་ལྟར་ན་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བྱེད་
པའྱི་ཕྱྱིར། སྱིད་པ་ལས་ནྱི་སྐྱྱེ་བ་འབྱུང་སྱེ། སྱིད་པས་ཡང་སྱིད་ཀྱི་འགོ་བ་གཞན་འདྱེན་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སྐྱྱེ་བ་ལས་ནྱི་རྒ་ཤྱི་འབྱུང་སྱེ། སྐྱྱེ་བ་ལས་ནྱི་ཕུང་པོའ་ིགནས་སྐབས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཡན་ལག་ས་མ་ལས་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ཡན་ལག་གྱི་ས་མཚུངས་དཔད་པ་
ལ་སྱིར་སྐྱྱེ་གནས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་སྐྱྱེ་བའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྱེ། རང་ས་ནས་རང་སར་སྐྱྱེ་བ་དང་། འོག་ས་
ནས་གོང་སར་སྐྱྱེ་བ་དང་། གོང་ས་ནས་འོག་མར་སྐྱྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། འདོད་པ་ནས་ཚེ་འཕོས་ནས་འདོད་པར་
སྐྱྱེ་བའྱི་ཚུལ་ལ་མ་རྱིག་པ་དང་ལས་དང་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ས་མཚུངས་པ་ཁོ་ན་སྱེ། འདོད་
པར་སྐྱྱེ་བ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྱེ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལས་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡང་ས་གཅྱིག་དགོས་
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པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། ས་ཐ་དད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གོང་མའྱི་མ་རྱིག་
པས་འོག་མའྱི་ལས་སོག་པར་མྱི་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་ཤྱེ་ན། གོང་མའྱི་མ་རྱིག་པ་ཐོབ་
ན་གོང་མའྱི་སྱེམས་ཐོབ་དགོས་པ་ལ། གོང་མའྱི་སྱེམས་ཐོབ་པ་ནྱི་འོག་མ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཟྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིསྐྱྱེ་བ་ལ་ཡང་མ་རྱིག་པ་འོག་མར་
གཏོགས་ཏྱེ། བསམ་གཏན་དང་པོར་སྐྱྱེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་ཡྱིན་ལ། སོམས་འཇུག་
གྱི་བསམ་གཏན་དང་པོར་འཇུག་པ་ནྱི་དྱེ་མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་འཇུག་ཅྱིང་མ་རྱིག་པ་དྱེའྱི་ཀུན་
སོང་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིས་བསམ་གཏན་ལྷག་མ་གསུམ་དང་གཟུགས་མྱེད་བཞྱིར་རང་ས་ནས་
རང་ས་སྐྱྱེ་བ་ཐམས་ཅད་རྱིག་པར་བའོ། །གལ་ཏྱེ་བསམ་གཏན་གྱིས་པར་སྐྱྱེ་བའྱི་ཚེ་འདོད་པའྱི་སོམ་སྤང་གྱི་
མ་རྱིག་པས་བསམ་གཏན་གྱིས་པར་སྐྱྱེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་མྱི་བྱེད་དྱེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ཐོབ་པའྱི་དུས་
ནས་སྤངས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྱེ་མཐོང་སྤང་གྱི་མ་རྱིག་པས་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་བྱེད་ན་ནྱི་འདོད་པའྱི་སར་
གཏོགས་པའྱི་མ་རྱིག་པས་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་བྱེད་པ་ཡང་སྱིད་དྱེ། བྱིས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་མཐོང་སྤང་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཟྱིན་པའྱི་དུས་སུ་
འདོད་པའྱི་མཐོང་སྤང་མངོན་གྱུར་གྱི་ནུས་པའང་བཅོམ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གོང་མའྱི་ས་ལས་མ་མས་པ་དྱེ་
སྱིད་དུ་མངོན་འགྱུར་བ་མྱི་ལྡང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པའྱི་མ་རྱིག་པས་བསམ་གཏན་གྱིས་པར་སྐྱྱེ་བ་ཀུན་
སོང་མྱི་བྱེད་པ་ཁོ་ནའོ། །འདོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྐྱྱེ་བ་སོགས་འོག་ས་ནས་གོང་སར་སྐྱྱེ་བ་ཐམས་
ཅད་དུ་ཡང་གང་དུ་སྐྱྱེ་བའྱི་ས་དྱེ་ྱིད་ཀྱི་འོག་ས་དྱེ་ྱིད་དུ་གཏོགས་ཏྱེ། རྒྱུ་མཚན་སར་བཀོད་པ་ལྟར་རོ། །སྱིད་
རྱེ་ནས་ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དུ་སྐྱྱེ་བ་ལྟ་བུ་གོང་ས་ནས་འོག་སར་སྐྱྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་གང་དུ་སྐྱྱེ་བའྱི་
ས་དྱེ་ྱིད་ཀྱི་འོག་སར་གཏོགས་ཏྱེ། སྱིད་རྱེ་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དུ་སྐྱྱེ་བའྱི་ཚེ་ནམ་མཁའ་
མཐའ་ཡས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དུ་སྐྱྱེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ལ་དང་
པོར་འཇུག་པའྱི་དུས་སུ་སོམས་འཇུག་དྱེ་མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་བ་བའྱི་ཆྱེད་དུ་འཇུག་ཅྱིང་མ་རྱིག་པ་ནྱི་དྱེའྱི་
ཀུན་སོང་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱེས་ན་འདོད་པའྱི་ས་མ་གཏོགས་པ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་
ལྷག་མ་རྣམས་སུ་རང་ས་དང་གོང་ས་འོག་ས་གང་དུ་སྐྱྱེ་ཡང་མ་རྱིག་པ་གང་དུ་སྐྱྱེ་བའྱི་ས་དྱེ་ྱིད་ཀྱི་འོག་སར་
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གཏོགས་པར་ངྱེས་སོ། །ཁད་པར་ནྱི་འདྱི་ཡོད་དྱེ། གོང་ས་ནས་འོག་སར་སྐྱྱེ་བ་དང་། རང་ས་ནས་རང་སར་སྐྱྱེ་
བ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རྱིག་པ་འཆྱི་ས་ལ་མྱི་གཏོགས་པར་སྐྱྱེ་བ་དྱེ་ྱིད་ཀྱི་འོག་སར་གཏོགས་པ་སར་བཤད་པ་
ལྟར་ཡྱིན་ལ། འོག་ས་ནས་གོང་སར་སྐྱྱེ་བའྱི་དུས་སུ་མ་རྱིག་པ་འཆྱི་སར་གཏོགས་པ་ཡང་ཡོད་དྱེ། འདོད་པ་
ནས་ཚེ་འཕོས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྐྱྱེ་བའྱི་དུས་སུ་མ་རྱིག་པ་འཆྱི་སར་གཏོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འཆྱི་
སར་མྱི་གཏོགས་པ་ཡང་ཡོད་དྱེ། འདོད་པ་ནས་ཚེ་འཕོས་ནས་བསམ་གཏན་གྱིས་པར་སྐྱྱེ་བའྱི་དུས་སུ་འཆྱི་
ས་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཡྱིན་ཡང་མ་རྱིག་པ་བསམ་གཏན་དང་པོར་གཏོགས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྒྱུ་མཚན་སར་བཀོད་པ་
བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་གོང་མ་ནས་འོག་སར་སྐྱྱེ་བའྱི་ཚེ་འོག་མའྱི་སྱེད་ལྱེན་སྱིད་པ་གསུམ་མངོན་དུ་འགྱུར་རམ་མྱི་
འགྱུར། གལ་ཏྱེ་མངོན་དུ་འགྱུར་ན་གོང་མའྱི་རྱེན་ལ་འོག་མའྱི་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་
གོང་མའྱི་རྱེན་ཅན་གྱིས་འོག་མའྱི་ོན་མོངས་པ་མ་སྤངས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་མངོན་དུ་མྱི་འགྱུར་
ན་ས་གོང་མ་ནས་འོག་མར་སྐྱྱེ་བའྱི་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པས་ས་འོག་མར་སྐྱྱེ་བ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྱེ་ན། 
གོང་མའྱི་སྱེམས་ལས་མ་མས་པ་དྱེ་སྱིད་དུ་མངོན་དུ་མྱི་འགྱུར་ལ། གོང་མའྱི་སྱེམས་ལས་མས་ནས་མངོན་
དུ་འགྱུར་བས་ན་ྱེས་པ་མྱེད་དོ། །དཔྱེར་ན་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པའྱི་དགྱེ་སོང་དག་བཅོམ་པ་མ་ཐོབ་ཀང་
དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་རློམ་པ་ཞྱིག་ཚེ་འཕོས་ནས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་བར་དོར་ྱིང་མཚམས་སར་བས་ན་
འཇྱིག་རྱེན་ན་དག་བཅོམ་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་སྐུར་འདྱེབས་ཀྱི་ལོག་ལྟ་སྐྱྱེས་པས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་བར་དོ་
ནས་དམལ་བའྱི་བར་དོ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་ཡང་ལོག་ལྟའྱི་དངོས་རྒྱུའྱི་གོང་མའྱི་སྱེམས་ལས་མས་ནས་
རྱེས་ཐོག་ཏུ་ལོག་ལྟ་སྐྱྱེས་པ་ཡྱིན་གྱི་གོང་མའྱི་སྱེམས་ལས་མ་མས་པར་ལོག་ལྟ་སྐྱྱེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་
ཏྱེ་གོང་མའྱི་མ་རྱིག་པ་ནྱི་ལུང་མ་བསན་ཡྱིན་པས་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་འཕྱེན་བྱེད་དུ་མྱི་འཐད་དྱེ། ལུང་མ་བསན་
ནྱི་སོབས་ཞན་པས་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་འཕྱེན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུ་ནྱི་མྱི་དགྱེ་བའམ་དགྱེ་བ་
ཟག་བཅས་གཅྱིག་ངྱེས་པར་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། རྣམ་སྱིན་རྒྱུ་ནྱི་མྱི་དགྱེ་དང་། །དགྱེ་བ་ཟག་བཅས་
རྣམས་ཁོ་ན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འཕྱེན་བྱེད་དངོས་ནྱི་ལས་ཡྱིན་ལ། མ་རྱིག་པ་ནྱི་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་
ཀྱི་རྱེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་སས་བསྡུས་པ་ཙམ་མོ། །མ་རྱིག་པའྱི་ས་མཚུངས་དཔད་པ་འདྱི་ནྱི་ལས་
ཀྱི་ཀུན་སོང་ཡྱིད་ཤྱེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ལ་འདོད་པའྱི་དབང་དུ་བས་སོ། །ོན་ཡྱིད་ཀྱི་འཁོར་
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དུ་འབྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ནྱི་རྱེན་གང་དུ་སྐྱྱེས་པ་དྱེའྱི་ས་པར་གཏོགས་ཏྱེ། སུམ་ཅུ་པ་ལས། གང་དུ་སྐྱྱེས་པ་དྱེའོ་
ཞྱེས་སོ། །རྣམ་པར་ཤྱེས་པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ཀུན་གཞྱི་ལ་འདོད་ན་ཡང་ཚུལ་དྱེ་བཞྱིན་ནོ། །ཡན་ལག་ལྷག་མ་
རྣམས་ནྱི་ལས་དང་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པས་ན་གང་དུ་སྐྱྱེ་ཡང་ས་གཅྱིག་པ་ཁོ་ན་སྱེ། ས་
གཞན་གྱི་འཕྱེན་བྱེད་དང་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་ཐ་དད་པའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་
སྐྱྱེ་བ་དུ་ཞྱིག་གྱིས་རྫོགས་ཚུལ་དཔད་པ་ལ། མངོན་པ་འོག་མ་ལྟར་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཆ་གྱིས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་
སྱེ། རྒྱུ་འབྲས་ཆ་ས་མ་ལ་མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་གྱིས་སུ་རྒྱུར་བཞག་ཅྱིང་ཚེ་ས་མའྱི་གནས་སྐབས་ལ་
བཞག་གོ །རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་ལྔ་འབྲས་བུས་བསྡུས་ཏྱེ་ད་ལྟར་གྱི་གནས་སྐབས་སོ། །རྒྱུ་
འབྲས་ཆ་ཕྱྱི་མ་ལ་སྱེད་ལྱེན་སྱིད་པ་གསུམ་རྒྱུ་སྱེ་ད་ལྟར་གྱི་གནས་སྐབས་སོ། །སྐྱྱེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་ནྱི་འབྲས་བུ་སྱེ་
ཚེ་ཕྱྱི་མའྱི་གནས་སྐབས་ལ་བཞག་གོ །དྱེ་ལ་ཚེ་ས་མའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཡང་སྱེད་ལྱེན་གྱིས་དང་སྱིད་པ་
གསུམ་ཡོད་ཀང་མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཐ་སད་ཀྱིས་གསུང་ནས་གྱིས་སུ་བསྡུས་སོ། །ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་རྣམ་
པར་ཤྱེས་པ་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་ལྔ་ཡོད་ཀང་སྐྱྱེ་བ་དང་རྒ་ཤྱིའྱི་ཐ་སད་ཀྱིས་གསུངས་ནས་གྱིས་སུ་བསྡུས་
སོ། །འོ་ན་ཚེ་ས་མ་དང་ཕྱྱི་མའྱི་ཆ་གྱིས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡན་ལག་བསྡུས་ནས་གསུངས་པས་ན་ཡན་ལག་
སོ་སོའ་ིངོ་བོ་མྱི་རོགས་སོ་ཞྱེ་ན། བར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་ཕྱྱེ་བས་དྱེ་ལས་དཔག་ནས་རོགས་པར་
འགྱུར་ཏྱེ། ཇྱི་སྐད་དུ། བར་མའྱི་རྱེས་སུ་དཔག་པ་ལས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དགོས་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡན་
ལག་བཅུ་གྱིས་ཚེ་ས་ཕྱྱི་གྱིས་དང་དབུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་གཞག་ཅྱེ་ན། ཚེ་ས་
མ་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་དང་། ད་ལྟར་ཇྱི་ལྟར་གནས་པའྱི་ཚུལ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ལ་
རྨོངས་པ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། ཇྱི་སྐད་དུ། སོན་དང་ཕྱྱི་མཐའ་ད་ལྟར་ལ། །རྨོངས་པ་རྣམ་པར་ལྡོག་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མངོན་པ་གོང་མ་ལྟར་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཆ་གྱིས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ས་མ་
ལ་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་འཕངས་པའྱི་འབྲས་བུའོ། །ཕྱྱི་མ་ལ་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་གྲུབ་པའྱི་འབྲས་བུ་སྱེ་ཆ་
གྱིས་སུ་བཞག་གོ །དྱེ་ལ་འཕྱེན་བྱེད་ལ་གསུམ་སྱེ། མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་ཤྱེས་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའོ། །འཕངས་
པའྱི་འབྲས་བུ་བཞྱི་སྱེ། མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་རོ། །འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་གསུམ་སྱེ། སྱེད་པ་དང་
ལྱེན་པ་དང་སྱིད་པའོ། །གྲུབ་པའྱི་འབྲས་བུ་གྱིས་ཏྱེ། སྐྱྱེ་བ་དང་རྒ་ཤྱིའོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་དྲུག་དང་འབྲས་བུ་དྲུག་
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སྱེ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྱེ་ན། རྒྱུ་ལ་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་གསུམ་དང་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་གསུམ་ཡོད་
ཅྱིང་། འབྲས་བུ་ལ་འཕངས་པའྱི་འབྲས་བུ་བཞྱི་དང་། གྲུབ་པའྱི་འབྲས་བུ་གྱིས་ཡོད་པས་སོ། །རྒྱུ་འབྲས་ཇྱི་
ལྟར་འགྲུབ་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི། མ་རྱིག་པ་ལ་བརྱེན་ཏྱེ་ལས་བསགས་ནས་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤྱེས་ལ་མྱིང་གཟུགས་
སོགས་འགྲུབ་པའྱི་བག་ཆགས་འཇོག་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་རྱིག་པ་སོགས་གསུམ་ལ་འཕྱེན་བྱེད་ཅྱེས་བའོ། །མྱིང་
གཟུགས་སོགས་བཞྱི་ལ་ནྱི་འཕངས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅྱེས་བ་སྱེ། ལས་ཀྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྱེས་ལ་མ་འོངས་པ་
ནས་འགྲུབ་རུང་གྱི་བག་ཆགས་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར། སྱེད་ལྱེན་སྱིད་པ་གསུམ་ལ་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཞྱེས་བ་སྱེ། 
སྱེད་ལྱེན་གྱིས་ཀྱིས་སར་གྱི་བག་ཆགས་གསོས་བཏབ་ནས་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་ལ་སྱིད་པ་ཞྱེས་
བརོད་པ་དག་གྱིས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཚེ་ཕྱྱི་མ་དྱེ་ྱིད་ལ་འབྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐྱྱེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་གྱིས་ལ་གྲུབ་
པའྱི་འབྲས་བུ་ཞྱེས་བརོད་དྱེ། རྣམ་པར་སྱིན་པས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་ཚེ་ཕྱྱི་མ་དྱེ་ྱིད་དུ་འབྱུང་བའྱི་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། ད་ལྟ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ཐོབ་
པའྱི་ལས་བསགས་ནས་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྱེས་ལ་བསོས་ཀང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཚེ་ལོ་
བརྒྱད་ཁྱིའྱི་བར་དུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱེ། ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྱི་པ་མན་ཆད་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་ཏྱེ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་འབྱུང་བས་ནྱི། །སོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ལས་མྱི་འཕྱྱི། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་ཚེ་ཕྱྱི་མ་དྱེ་ྱིད་དུ་འབྱུང་སྱེ། ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་གནས་
སུ་གྱུར་པས་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འབྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་སྱེད་ལྱེན་སྱིད་པ་གསུམ་ནྱི་མྱིང་གཟུགས་སོགས་
ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་ས་རོལ་དུ་འབྱུང་བར་རྱིགས་ཏྱེ། མྱིང་གཟུགས་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་གསོས་
འདྱེབས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱེད་ལྱེན་གྱིས་གསོས་བཏབ་པ་ལས་མྱིང་གཟུགས་ཕྱྱིས་འབྱུང་དགོས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་མདོ་ལས། ཚོར་བའྱི་རྱེན་གྱིས་སྱེད་པ། སྱིད་པའྱི་རྱེན་གྱིས་ལྱེན་པ་ཞྱེས་སོགས་རྱེན་
འབྲྱེལ་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་གོ་རྱིམ་གསུངས་པ་དང་མྱི་མཐུན་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཚོར་བ་སོགས་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་ཡན་
ལག་གྱི་ས་རོལ་དུ་སྱེད་ལྱེན་སྱིད་པ་གསུམ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེ་ན། འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་གསུམ་
འཕངས་པའྱི་འབྲས་བུ་བཞྱི་ནྱི་དང་པོར་རྣམ་སྱིན་འཕྱེན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཡྱིན་ལ། འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་
རྒྱུ་གསུམ་གྲུབ་པའྱི་འབྲས་བུ་གྱིས་ནྱི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
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དང་། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་གནས་སྐབས་མྱི་འད་བ་གྱིས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རྱེན་འབྲྱེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་
གོ་རྱིམ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆ་ས་མ་ལ་ཡང་རྣམ་སྱིན་འགྲུབ་པ་ལ་སྱེད་ལྱེན་སྱིད་པ་
གསུམ་དགོས་ཀང་། འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་སོན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་དངོས་སུ་མ་སོས་ལ། རྒྱུ་འབྲས་ཆ་ཕྱྱི་མ་ལ་
ཡང་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་གསུམ་དགོས་ཀང་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་སོན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་དངོས་སུ་མ་སོས་
སོ། །འོན་ཀང་ས་མའྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡང་སྱེད་ལྱེན་སྱིད་པ་གསུམ་དངོས་སུ་མ་སོས་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་ཕྱྱི་མ་ལ་
སོས་པས་དྱེ་ལ་དཔག་ནས་ཤྱེས་ལ། རྒྱུ་འབྲས་ཕྱྱི་མ་ལ་ཡང་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་གསུམ་དངོས་སུ་མ་སོས་ཀང་
རྒྱུ་འབྲས་ས་མའྱི་ཆ་ལ་སོས་པས་དྱེ་ལ་དཔག་ནས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་ཆ་དང་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆ་གྱིས་ཡོད་པ་ལས། འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་སར་སོས་
ནས་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་མཇུག་ཐོག་ཏུ་སོས་པའྱི་གོ་རྱིམ་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཡན་ལག་བཅུ་
གྱིས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །རྱིང་དུ་བརགས་ཀང་རོགས་པར་དཀའ་བའྱི་དོན། །ཆོས་མངོན་ཤྱེས་
བའྱི་ཆུ་གཏྱེར་བསྲུབས་པ་ལ། །གཙུག་ལག་ཆུ་ཀླུང་རྱིགས་གཏྱེར་རྣམ་འབྱེད་ཅྱིང་། །རྨད་བྱུང་ལྱེགས་བཤད་
སོན་མྱེད་གསལ་བར་བཀོད། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སྱེད་ལྱེན་སྱིད་པ་གསུམ་འཕྱེན་བྱེད་མྱིན་ཞྱེ་ན། དང་པོར་ལས་གསོག་
པའྱི་དུས་སུ་ནྱི་མ་སྐྱྱེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སྐྱྱེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་འཕངས་པའྱི་འབྲས་བུ་མྱིན་ཞྱེ་ན། མྱིང་
གཟུགས་སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཙམ་ཡྱིན་པས་མྱིང་གཟུགས་སོགས་ལས་ལོགས་སུ་ཀུན་གཞྱི་ལ་ས་བོན་
བཞག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མ་རྱིག་པ་སོགས་འཕྱེན་བྱེད་ཡྱིན་གྱི་འགྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། འབྲས་
བུ་འགྲུབ་བྱེད་དུ་ྱེ་བའྱི་དུས་སུ་འགགས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱིང་གཟུགས་སོགས་འཕངས་པའྱི་
འབྲས་བུར་བརོད་ཀྱི་གྲུབ་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། གྲུབ་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་འཁོར་བའྱི་ྱེས་དམྱིགས་ཀྱི་ངོ་
བོའ་ིཆ་ལ་བརོད་ཀྱི། མྱིང་གཟུགས་སོགས་ནྱི་ྱེས་དམྱིགས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་གྱི་ྱེས་དམྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གྲུབ་པའྱི་འབྲས་བུ་ྱེས་དམྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསན་ཞྱེ་ན། འཁོར་བ་ལ་ཡྱིད་འབྱུང་ནས་
ཐར་འདོད་ཀྱི་བློ་སྐྱྱེད་པའྱི་དོན་ནོ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །རྣམ་བང་གྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་
ནྱི་རྒྱུ་རྱིགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་རྱེན་བདག་མྱེད་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ལས་མ་རྱིག་པ་སོགས་ཡན་ལག་
བཅུ་གྱིས་རྱིམ་གྱིས་ལྡོག་པར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ལམ་ལྔ་ས་མ་ལས་ཕྱྱི་མ་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་དག་གོ །ཐོད་རྒལ་གྱི་
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དོན་བསན་པ་ལ་གྱིས་ཏྱེ། མདོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བསྡུས་པའྱི་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཐོད་རྒལ་ཆུང་ངུ་ནྱི་མདོ་ལས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འགོག་པའྱི་བར་དུ་རྱིམ་གྱིས་
སོམས་པར་འཇུག་པར་གསུངས་བས་བསན་ཏོ། །ཐོད་རྒལ་འབྲྱིང་པོ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་སྱིད་རྱེའྱི་
བར་དུ་འགོག་པ་དྱེ་སྤྱེལ་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པར་གསུངས་པས་བསན་ཏོ། །སྱིད་རྱེའྱི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་འགོག་
པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་དྱེ་ྱིད་ཀྱིས་ཐོད་རྒལ་འབྲྱིང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་འགོག་པ་ལ་ཡང་
འགོག་པ་སྤྱེལ་བར་འདོད་པ་ནྱི་དོན་མ་རོགས་པ་ཁོ་ན་སྱེ། འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་དྱེ་ྱིད་གནས་ཀྱི་
འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་གྱི། དྱེ་དང་མྱི་འད་བའྱི་གནས་ཀྱི་འགོག་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ལོགས་པ་ཅུང་
ཟད་མྱེད་དོ། །འགོག་པ་དང་འདོད་སྱེམས་སྤྱེལ་བ་ཐོད་རྒལ་འབྲྱིང་པོ་ལ་སོར་ན། མམ་གཞག་མྱིན་པའྱི་
མཚམས་གཟུགས་སྱེ། །ཞྱེས་པས་ཐོད་རྒལ་འབྲྱིང་པོ་དང་ཆྱེན་པོའ་ིབར་གྱི་མཚམས་འཛིན་དུ་བཤད་པ་དང་
འགལ་ལོ། །འོ་ན། འགོག་དང་བཅས་པའྱི་སོམས་འཇུག་དགུར། །ཞྱེས་གསུངས་པས་མཐར་གནས་ཀྱི་སོམས་
འཇུག་དགུར་སྤྱེལ་བའྱི་གནས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མྱེད་བཞྱི་
དང་བར་དུ་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་དང་སྤྱེལ་བས་མཐར་གནས་ཀྱི་སོམས་འཇུག་དགུ་ཀ་ལ་སོམས་
པར་ཞུགས་པའྱི་དོན་གྲུབ་པས་གནས་ཀྱི་འགོག་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལོགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་དགོས། ཐོད་རྒལ་ཆྱེན་པོ་
འགོག་པ་ནས་བཟུང་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིབར་དུ་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་སོམས་པར་འཇུག་པར་གསུངས་
པས་བསན་ཏོ། །འདྱི་དག་ནྱི་འབུམ་དང་ྱི་ཁྱི་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལོ། །ཁྱི་བརྒྱད་སོང་པ་ལས། སྱིད་རྱེ་ལ་
མམ་པར་བཞག་ནས་དྱེའྱི་རྱེས་ཐོག་ཏུ་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས་ཡང་སྱིད་རྱེ་ལ་སོམས་པར་
ཞུགས་པའྱི་ནུད་ཆུང་ཞྱིག་ཀང་ལྷག་པོ་གསུངས་སོ། །འདྱི་ལྟར་ན་ཐོད་རྒལ་འབྲྱིང་པོ་ལ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་གནས་
སྐབས་བཅུ་བདུན་ཡོད་དོ། །མཇུག་ཐོག་གྱི་འདོད་སྱེམས་ནྱི་ས་ཕྱྱིའྱི་མཚམས་འཛིན་ཙམ་ཡྱིན་པས་སོམས་
འཇུག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་མྱི་བགངས་སོ། །ནུད་ཆུང་བྱེད་དགོས་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། འགའ་ཞྱིག་
འགོག་པ་ནས་གནས་ཀྱི་འགོག་པར་འགོ་བའྱི་དོན་ཏྱེ། འགོག་པ་ནས་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་གནས་ཀྱི་འགོག་པར་འགོ་མྱི་
ནུས་པས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །གཞན་དག་ནྱི་སྱིད་རྱེའྱི་མཇུག་ཐོག་གྱི་འགོག་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱི་བས་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་
ཤྱིན་ཏུ་མ་ཞྱི་བའྱི་འདོད་སྱེམས་མངོན་དུ་བྱེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་སྱིད་རྱེ་ལ་ཕྱྱིར་ཅུང་ཟད་ནུར་བ་ནྱི་འདོད་
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སྱེམས་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་དོན་ནོ་ཞྱེས་འདོད་དོ། །འདོད་ཚུལ་ས་མ་ནྱི་བཀག་ཟྱིན་ལ། ཕྱྱི་མ་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། 
འབུམ་དང་ྱི་ཁྱི་སོགས་ཀྱི་དོན་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །དྱེ་བས་ནུད་ཆུང་བྱེད་དགོས་པ་ནྱི་
དབང་པོ་རྟུལ་པོས་སྱིད་རྱེའྱི་མཇུག་ཐོག་གྱི་འགོག་པ་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་འདོད་སྱེམས་མངོན་དུ་བྱེད་མྱི་ནུས་པ་ལ་
དགོངས་ལ། འབུམ་དང་ྱི་ཁྱི་སོགས་ལས་ནྱི་དབང་པོ་རྣོན་པོའ་ིདབང་དུ་བས་ནས་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་འདོད་སྱེམས་
མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །གྱིས་པ་བསན་བཅོས་སུ་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། འགོག་དང་བཅས་པའྱི་
སོམས་འཇུག་དགུར། །རྣམ་པ་གྱིས་སུ་སོང་ཞྱེས་པས་ནྱི་ཐོད་རྒལ་ཆུང་དང་འབྲྱིང་བསན་ལ། འོང་ནས་ཞྱེས་
པ་ནྱི་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་པ་ནས་བཤད་པའྱི་སྱིད་རྱེ་ལ་ནུད་ཆུང་བས་པ་ྱིད་བསན་ཏོ། །ནས་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་རྱིམ་པ་
སོན་པའྱི་ཚིག་གོ །འདོད་པར་གཏོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས། །མམ་གཞག་མྱིན་པའྱི་མཚམས་བཟུང་
སྱེ། །ཞྱེས་པའྱི་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ནུད་ཆུང་གྱི་རྱེས་ཐོག་གྱི་ཐོད་རྒལ་འབྲྱིང་པོ་དང་ཆྱེན་པོའ་ིབར་གྱི་ཐུན་
མཚམས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཅྱིག་དང་གྱིས་གསུམ་བཞྱི་དང་ལྔ། །དྲུག་དང་བདུན་དང་བརྒྱད་བརྒལ་
ནས། །ཞྱེས་པའྱི་ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཐོད་རྒལ་ཆྱེན་པོ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐོད་རྒལ་དུ་ནྱི་སོམས་འཇུག་
པ། །འགོག་པའྱི་བར་དུ་མྱི་འདར་འགོ། །ཞྱེས་པས་ནྱི་ཐོད་རྒལ་ཞྱེས་པའྱི་མྱིང་གྱི་ཐ་སད་དང་ཐོད་རྒལ་གྱི་དོན་
བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚིག་རྐང་པ་ཐ་མའྱི་དོན་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འགོག་པའྱི་བར་དུ་མྱི་འད་བར་འགོ་བ་
དང་འོང་བ་ནྱི་ཐོད་རྒལ་གྱི་དོན་ཞྱེས་བསན་ཏོ། །སོབ་དཔོན་སྱེང་གྱེ་བཟང་པོའ་ིདགོངས་པ་ནྱི་རྣམ་བཤད་དུ་
བསན་ཟྱིན་ལ། འོན་ཀང་མདོའ་ིདགོངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་
ཅན་ཞྱེས་གསུངས་ན། སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་སོར་བ་གང་ཞྱེ་ན། མཐོང་ལམ་གྱི་རྱེས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དང་། སོམ་
སྤང་ཆྱེན་པོའ་ིས་བོན་རྣམ་པར་གནོན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཆ་གྱིས་ལ་བཟུང་ངོ་། །འོན་ཀང་རོག་པའྱི་གྱེན་
པོར་བཤད་པ་ནྱི་གནས་སྐབས་ཕྱྱི་མ་ལ་ངོས་བཟུང་ངོ་། །སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་རྱེས་ལ་བར་ཆད་མྱེད་ལམ་ཡྱིན་
པས་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ལ། བར་ཆད་མྱེད་པའྱི་རྱེ་སོར་ཡང་སོམ་ལམ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་
རྱེས་ཐོག་ཏུ་འབྱུང་བར་བརོད་ཅྱེ་ན། སོམ་ལམ་རྱེ་སོར་དང་བར་ཆད་མྱེད་པའྱི་རྱེ་སོར་གྱིས་སུ་ཕྱྱེ་བའྱི་ཡ་
གལ་དུ་བགངས་པའྱི་སོམ་ལམ་རྱེ་སོར་གྱི་རྱེས་ཐོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དྱེ་བས་ན་ཀུན་རྫོབ་སོ་ཅན་
གྱི་ཀླན་ཀ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། གཞུང་ནས་དངོས་སུ་བསན་པ་ནྱི་དོན་དམ་སོ་ཅན་གྱི་ཀླན་ཀ་ཡྱིན་པས་



དཀའ་གནས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཟབ་དོན་གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད།   153 

དཔྱེར་བརོད་ན། དོན་དམ་པར་ཡུམ་བསོམ་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། བསོམ་བ་རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་འཐད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ་ཞྱེས་སོམ་པ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་ལ་ལན་འདྱེབས་ཚུལ་ནྱི། དོན་དམ་པར་ཡུམ་བསོམ་པར་མྱི་འཐད་
པར་ཐལ་ཞྱེ་ན། འདོད་པ་སྱེ། དམ་པའྱི་དོན་དུ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཀུན་རྫོབ་ཏུ་སོམ་བ་
རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་བརོད་ན་རགས་མ་གྲུབ་སྱེ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ནྱི་ཐམས་ཅད་
ཡོད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡུམ་བསོམ་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་བསོམ་
བ་རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་འཐད་པས་སོ་ཞྱེས་བརོད་པ་འདྱི་ནྱི་དོན་དམ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཟུང་ནས་ཀུན་རྫོབ་
སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་དོན་དམ་སོ་ཅན་གྱི་ཀླན་ཀ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་མ་ངྱེས་ཏྱེ། དྱེས་ན་དངོས་པོ་གཅྱིག་ྱིད་
ལ། །ཡོད་དང་མྱེད་པ་ཇྱི་ལྟར་འགལ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རང་རྒྱུད་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བ་ན་རྒྱུ་མཚན་
དྱེ་དག་ལ་བརྱེན་ནས་དོན་དམ་དུ་མྱེད་ཀང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་མྱི་འགལ་བར་རོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་བསྐྱྱེད་ནས་
ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་དུ་ལོག་པར་རོག་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསལ་བ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་ངྱེས་པར་
ཐོབ་པར་བས་ནས། སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། བར་ཆད་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན། །འཕགས་པ་ལྟར་ན། རྣམ་མཁྱེན་
བསྐྱྱེད་པར་བའོ་ཞྱེས་ལོག་རོག་བཅུ་དྲུག་པོ་རྱེ་རྱེའྱི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་སར་རོ། །རྱིགས་པ་འདྱིས་ལོག་རོག་བསལ་
བ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་སོ་ནས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་བསྐྱྱེད་པར་བའོ་ཞྱེས་པ་དང་། ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་བསྐྱྱེད་པར་
བའོ་ཞྱེས་པ་དང་། མཐོང་ལམ་བསྐྱྱེད་པར་བའོ་ཞྱེས་པ་དང་། སོམ་ལམ་བསྐྱྱེད་པར་བའོ་ཞྱེས་ཀང་སར་
རོ། །སྐབས་ལྔ་པའྱི་དོན་གཏན་ལ་ཕབས་ཟྱིན་ཏོ།།  །།སྐབས་དྲུག་པའྱི་དོན་ལ། སོབ་དཔོན་གྱིས་སར་རྣམ་ཀུན་
རྱེ་སོར་དུ་རོགས་པའྱི་དོན་རྣམས་གོ་རྱིམ་དུ་ཀླག་ནས་བརན་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་སོམ་པར་བྱེད་ཅྱེས་གསུངས་ལ། 
མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱིས་མཐར་གྱིས་པའྱི་སོར་བ་མས་སུ་བླང་བ་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་དང་རྱེས་དན་དྲུག་
དང་དངོས་མྱེད་ངོ་བོ་ྱིད་ལ་བཤད་ཀྱི། རྣམ་ཀུན་རྱེ་སོར་གྱིས་བསོམ་བའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
ཀླག་ནས་བསོམ་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་མ་བསན་ཏོ། །འཕགས་པ་རྣམ་གོལ་སྱེའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་གཏོང་བ་དང་ཚུལ་
ཁྱིམས་ཀྱིས་གཞྱི་བཟུང་སྱེ་ལྷ་དཔང་པོར་བཞག་ནས་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྱེས་དན་དྲུག་གྱི་སོ་ནས་
སོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། དྱེ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་
པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་རྒྱས་འདྱེབས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཐར་གྱིས་པ་མས་སུ་བླངས་བར་བཞྱེད་པ་ལྱེགས་
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སོ། །སྐབས་དྲུག་པའྱི་དོན་བསན་ཟྱིན་ཏོ།།  །།སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བ་ལ། རོགས་བ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་
དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་གྱིས་ཀྱི་དབྱེ་བས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱིན་པ་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་སོར་གྱིས་
དང་། རོགས་བའྱི་ཡུལ་མཚན་ྱིད་མྱེད་པ་དང་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་དབྱེ་བས་མཚན་ྱིད་མྱེད་པ་
དང་གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་སོར་གྱིས་ཏྱེ་བཞྱིའོ། །དྱེ་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་
ཆོས་ནྱི་ས་བདུན་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཏྱེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱིན་པ་དང་མཐུན་པར་འབད་རོལ་གྱིས་
བསྐྱྱེད་པར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཟག་མྱེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་
ཏྱེ། རྣམ་སྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་ལྟར་འབད་རོལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པའོ། །རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རྣམ་
སྱིན་བྲལ་འད་མྱི་རོག་པའྱི། །ཡྱེ་ཤྱེས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་བཞྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྱེ་ལ་མཚན་ྱིད་
མྱེད་པ་ནྱི་ཆོས་རྣམས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སོང་པའོ། །གྱིས་སུ་མྱེད་པ་ནྱི་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པ་གྱིས་
ཀྱིས་སོང་པའོ། །དྱེ་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བའྱི་དོན་ནྱི། རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཟག་མྱེད་ཀྱི་ཆོས་གཅྱིག་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ན། དྱེའྱི་བསྡུ་བ་སྱིན་པ་ནས་མ་འདྱེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་
བར་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་དྱེ། རྒྱུན་མཐར་ཐོབ་པའྱི་ཟག་མྱེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་རང་གྱི་བསྡུ་བ་སྱིན་
པ་ནས་དཔྱེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའྱི་བར་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིས་ནྱི་དངོས་
རྒྱུས་དངོས་འབྲས་བསྡུས་པ་སྱེ། དངོས་རྒྱུ་མངོན་སུམ་དུ་བས་པ་ན་དངོས་འབྲས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའྱི་
ནུས་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་ནོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། ཟག་པ་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་གཅྱིག་དམྱིགས་ན་དྱེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པ་
ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱིར་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ཅྱེས་འབྱུང་གྱི་
ཟག་མྱེད་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་གཅྱིག་དམྱིགས་ན་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་བས་སོ་ཞྱེས་པ་མྱིན་ནོ། །ཡང་རྣམ་པར་སྱིན་
པའྱི་སྐད་ཅྱིག་སོར་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཟག་མྱེད་ཀྱི་ཆོས་གཅྱིག་དམྱིགས་པ་ན་བསྡུ་བ་དྱེ་དང་རྱིགས་མཐུན་
པའྱི་ཟག་མྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་ཤྱེ་ན། བསྡུ་བྱེད་མངོན་སུམ་དུ་བས་
པ་ན་དྱེའྱི་བསྡུ་བ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་བར་འཐད་པས་སོ། །མཐུན་པའྱི་དཔྱེ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་སྐྱྱེས་
བུས་ཟོ་ཆུན་རྒྱུད། །རོག་ཐབས་གཅྱིག་གྱིས་བསྐྱོད་པ་ན། །ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཆར་འགུལ་བ་ལྟར། །སྐད་ཅྱིག་
གཅྱིག་ཤྱེས་དྱེ་བཞྱིན་ནོ། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རོ། །མཚན་ྱིད་མྱེད་པ་དང་གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་སོར་གྱིས་
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ནྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་མཚན་ྱིད་མྱེད་པ་དང་གཟུང་འཛིན་གྱིས་
སུ་མྱེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པ་ལ་བཤད་དོ། །འདྱི་དག་གྱི་ཁད་པར་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་སྱིན་པ་མྱིན་པའྱི་
སྐད་ཅྱིག་སོར་གྱིས་ནྱི་རོགས་བའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་
རོགས་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པའྱི་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་སྒྲ་དོན་བཤད་
ལ། མཚན་ྱིད་མྱེད་པ་དང་གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་སོར་གྱིས་ནྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱེ་ཤྱེས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་
གྱིས་མཚན་ྱིད་མྱེད་པ་དང་གྱིས་སུ་མྱེད་པར་རོགས་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་སྒྲ་དོན་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་སྐད་དུ་
སྱིན་པ་ལ་སོགས་ངོ་བོ་ྱིད་ངྱེས་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ནས་ཞྱེས་པ་དང་། ཆོས་
རྣམས་ཀྱི་དྱེ་ཁོ་ན་ྱིད་གྱིས་སུ་མྱེད་པར་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ནས་རོགས་པས་ན་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །སོར་བ་ས་མ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཡུལ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་རོགས་ཞྱེས་བཤད་ལ། སོར་བ་ཕྱྱི་མ་
གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱེ་ཤྱེས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་རོགས་ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་གྱིས་
ཐྱེ་ཚོམ་ཡང་མ་ཞུགས་ན་རོགས་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས་སོ། །ལུགས་ལས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོར་ཞྱེས་པ་
ནས། འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་པའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་མང་པོས་གཅྱིག་བསྡུས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། འོན་
ཀང་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དམྱིགས་པར་བ་བ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པོ་ཞྱེས་པ་ནས། མཚན་ྱིད་ཀྱིས་
ཆོས་རྣམས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེས་པའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་གཅྱིག་གྱིས་མང་པོ་བསྡུས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བསན་པས་ན་
གཏན་ཚིགས་གྱིས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཁད་པར་མྱི་འད་བས་ན་བསྒྲུབ་བ་གཅྱིག་ལ་ས་མ་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཕྱྱི་མ་
རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འདོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དོ། །དངོས་གཅྱིག་དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད། །ཅྱེས་སོགས་
ཀྱི་ལུང་གྱི་དོན་ལ། བློ་གང་གྱིས་ཆོས་ཅན་གཅྱིག་གྱི་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་མཐོང་བ་དྱེ་ཡྱིས་ཆོས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཆོས་
ྱིད་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་མཐོང་ཞྱེས་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བཤད་ནས། ཡང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་
མྱེད་རོགས་ལ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་མ་རོགས་ཞྱེས་འཆད་པ་ཡང་ནང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བང་སྱེམས་
མཐོང་ལམ་པས་ཆོས་ཅན་གཅྱིག་གྱི་ཆོས་ྱིད་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་དྱེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ན་དྱི་མ་མཐའ་དག་
གྱིས་དག་པའྱི་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར། དྱེ་ལྟར་ན། སྱིན་མཐོང་མཁའ་ལ་ྱི་བཞྱིན་
འདྱིར་ཁོད་ཕྱོགས་གཅྱིག་བློ་གོས་ཅན། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་དོན་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །དྱེས་ན་ལུང་གྱི་དོན་ནྱི་
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ཆོས་ཅན་གཅྱིག་སོང་པ་ྱིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་བྱེད་པ་ལ་བརྱེན་ནས་ཆོས་ཅན་ཀུན་ཀང་སོང་པ་ྱིད་
དུ་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་འདྱེན་ནུས་པའྱི་དོན་ནོ། །རྒྱས་པར་སྐབས་གསུམ་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སྐབས་བདུན་
པའྱི་དོན་གཏན་ལ་ཕབས་ཟྱིན་ཏོ།།  །།སྐབས་བརྒྱད་པའྱི་དོན་བསན་པ་ལ། མཚམས་སར་གྱི་སྐབས་སུ་སྐད་
ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དབྱེ་གཞྱིར་གཟུང་
ནས་སྐུ་བཞྱིའྱི་དབྱེ་བར་བཤད་པ་ནྱི་རང་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཆོས་སྐུ་སྐུ་བཞྱིའྱི་དབྱེ་བར་སོས་པ་དང་འགལ་བར་
འགྱུར་ལ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་སོགས་པས་དབྱེ་
བའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་པས་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། ཆོས་སྐུ་སྐུ་བཞྱིའྱི་དབྱེ་བར་འདོད་པ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་
རོ། །སྤངས་རོགས་གང་དག་ཡྱིན་པ་དྱེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཆོས་ཅན། 
ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱི་མ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབྱེན་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་
གྱུར་པ་ལ་གྱེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས། དྱི་མ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དག་པ་གྱིས་
ལྡན་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱྱེ་བའྱི་ཆོས་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་ཏུ་རུང་ཞྱེ་ན། གོ་བུར་
བ་ྱིད་ཀྱི་གྱེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་དག་ཏུ་རུང་བར་ལྟའོ། །འདྱིས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ངོས་གཟུང་ནས་དྱེ་
ཟག་མྱེད་དུ་བསན་པ་ནྱི། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཟག་པ་མྱེད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པ་དན་པ་ྱེ་
བར་གཞག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འཕགས་པ་
ལྟར་ན། ཐུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ནྱི། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྱེས་བརོད་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་བཤད་ནས། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྱེས་བརོད་
པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་གང་ཞྱེ་ན། ཟག་པ་མྱེད་པའྱི་ཆོས་གང་དག །ཐོབ་གྱུར་རྣམ་ཀུན་རྣམ་དག་པ། །དྱེ་དག་རང་
བཞྱིན་མཚན་ྱིད་ཅན། །ཞྱེས་བརོད་དོ། །ཟག་པ་མྱེད་པའྱི་ཆོས་གང་ཞྱེ་ན། བང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་ཚད་མྱེད་
དང་། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་སོན་པར་བཞྱེད་དོ། །དྱེས་ན་ཐུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་
གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུའྱི་དོན་བསན་ལ། བང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་ཚད་མྱེད་ཅྱེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
སྐུའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །མཚན་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་
ལོངས་སོད་རྫོགས་པའྱི་སྐུའྱི་ངོ་བོ་བསན་ལ། ཕྱག་ཞབས་འཁོར་ལོའ་ིམཚན་དང་རུས་སྦལ་ཞབས། །ཞྱེས་
སོགས་ཀྱིས་ནྱི་དྱེའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །གང་གྱིས་སྱིད་པ་ཇྱི་སྱིད་པར། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་
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བཅད་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའྱི་ངོ་བོ་བསན་ལ། དྱེ་བཞྱིན་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་འདྱིར། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་
སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །ར་བའྱི་དགོངས་པ་འདྱི་ཁོ་ནའོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་
པ་ལ་སོགས་པ་སོས་པ་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བདག་ྱིད་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པས་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་
ཆོས་སྐུར་མངོན་པར་བརོད་དོ་ཞྱེས་པ་ལ། གནས་གྱུར་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སྱེ། སྤངས་པའྱི་གནས་གྱུར། ཡྱེ་ཤྱེས་
ཀྱི་གནས་གྱུར། ལམ་གྱི་གནས་གྱུར་རོ། །དང་པོ་ནྱི། གནས་ནྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་ས་བོན་ཡྱིན་ལ། དྱེ་མ་ལུས་པ་སྤངས་
པས་སྤངས་པའྱི་གནས་གྱུར་ཞྱེས་ཤཱནྱི་པས་བཤད་དོ། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་གནས་གྱུར་ནྱི། སྒྲྱིབ་པ་དྱེ་དག་ལས་གོལ་
བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྱེ། འདྱི་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དོ། །ལམ་གྱི་གནས་གྱུར་ནྱི་
ས་དང་པོ་ནས་ཐོབ་སྱེ། ས་དང་པོ་ནས་འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ོན་མོངས་པ་མྱེད་པ་
དང་སོན་ནས་མཁྱེན་པའྱི་དོན་བཤད་པ་ལ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་བརྱེན་ཅྱིང་གང་ཟག་དག་བཅོམ་པ་མྱི་གཡོ་
བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡན་ཆད་ལ་ཡོད་ཅྱིང་མྱིའྱི་རྱེན་ཅན་དུ་བཤད་དོ། །ོན་མོངས་པ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་
གྱིས་ལས། ན་ཐོས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ནྱི་ན་ཐོས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་སྐྱྱེ་
འགྱུར་ཕྱྱིས་མྱི་སྐྱྱེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་ནྱི་རང་རྒྱུད་ལ་ོན་མོངས་མྱི་སྐྱྱེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱེད་པར་མ་ཟད་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ོན་
མོངས་རྣམས་ཀང་དྲུང་ནས་འབྱིན་པར་བྱེད་པའོ། །སོན་ནས་མཁྱེན་པ་ལ་ཡང་ན་ཐོས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་གྱིས་ཡོད་ལ། གྱིས་ཀ་ཡང་ཐོག་མར་འདྱི་དང་འདྱི་ཤྱེས་པར་བའོ་ཞྱེས་བ་
བའྱི་སོན་པ་སོན་དུ་བཏང་ནས་མམ་པར་བཞག་པས་དྱེ་དག་ཡོངས་སུ་མཁྱེན་པས་ན་སོན་ནས་མཁྱེན་པ་
ཞྱེས་བསན་ཏོ། །སོར་མོ་རྱིང་དང་རྱིང་ཡངས་སྐུ་ཆྱེ་དང་། །ཞྱེས་པ་ལ་སྐུ་ཆྱེ་བའྱི་དོན་ནྱི། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་པ་
རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཚད་ལ་ཞྱེང་དུ་རང་ཁྲུ་བཞྱི་མཐོ་དམན་ལ་རང་ཁྲུ་ཕྱྱེད་དང་བཞྱི་ཡོད་དྱེ། མཛོད་ལས། འཛམ་བུ་
གྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚད། །ཁྲུ་བཞྱི་པ་དང་ཕྱྱེད་དང་བཞྱི། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏྱེ་མཐོ་དམན་དུ་ཡང་
ཁྲུ་བཞྱི་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། ལུས་ངོ་བོ་དང་རྐང་པ་ཕལ་ནས་མཐུད་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཁྲུ་བཞྱི་
ཡྱིན་ལ། མ་ཕལ་བར་ལུས་དང་རྐང་པའྱི་དཔྱི་འགོ་བསྣོལ་བའྱི་ཆ་ལ་མཐོ་གང་གབ་པས་ན་འདུག་ཚུལ་ལ་ཕྱྱེད་
དང་བཞྱིའོ། །སོན་པ་རང་གྱི་ཁྲུ་གང་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་ཁྲུ་གསུམ་ཡོད་པས་སོན་པའྱི་ཁྲུ་གསུམ་ལ་འཛམ་བུ་
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གྱིང་པའྱི་ཁྲུ་དགུའོ། །སོན་པའྱི་ཁྲུ་ཕྱྱེད་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་ཁྲུ་ཕྱྱེད་དང་གྱིས་ཡོད་པས་ན་ཐམས་ཅད་
བསོམས་པས་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་ཁྲུ་ཕྱྱེད་དང་བཅུ་གཅྱིག་གོ །དྱེས་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་ལུས་ཚད་ཁྲུ་ཕྱྱེད་དང་
བཞྱི་བཅད་པའྱི་ལྷག་མ་ཁྲུ་བདུན་ལྷག་པར་མངའ་བས་ན་སྐུ་ཆྱེ་ཞྱེས་བའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོན་པའྱི་ཁྲུ་རྱེ་ལ་འཛམ་
བུ་གྱིང་པའྱི་ཁྲུ་གསུམ་གསུམ་དུ་རྱི་ཞྱེ་ན། འདུལ་བ་མྱེ་ཏོག་ཕྱེང་རྒྱུད་ལས། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའྱི་མཐོ་ཡྱི་
ཚད། །འཇལ་བྱེད་མྱི་ཡྱི་ཁྲུ་དག་ནྱི། །ཕྱྱེད་དང་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་འབྱུང་བ་ལྟར་སོན་པའྱི་ཁྲུ་གང་ལ་
རང་གྱི་མཐོ་དོ་ཡོད་ཅྱིང་། མཐོ་རྱེ་རྱེ་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་ཁྲུ་ཕྱྱེད་དང་གྱིས་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་
ཏྱེ་སོན་པའྱི་སྐུའྱི་ཞྱེང་གྱི་ཚད་ལ་རང་ཁྲུ་བཞྱི་ཡོད་ལ། མཐོ་དམན་ལ་ཁྲུ་ཕྱྱེད་དང་བཞྱི་ལས་མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆུ་
ཞྱེང་གབ་པར་བཤད་པ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། ལུས་དང་རྐང་པ་བསྣོལ་ཆ་སོ་སོར་ཕལ་ནས་གྱིས་
མཐུད་བས་པའྱི་ཚད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བཞྱིར་ཡོད་པར་འཐད་དོ། །འདྱི་སྐུ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་མདོ་ནས་ཇྱི་
ལྟར་བསན་ཞྱེ་ན། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་ལོངས་སོད་རྫོགས་པའྱི་སྐུ་དངོས་སུ་བསན་ཟྱིན་པར་སོན་པའྱི་མདོ་ནྱི་
འབུམ་དང་ྱི་ཁྱི་སོགས་གཞན་ལ་ནྱི་མྱེད་ལ། སོབ་དཔོན་སྱེང་གྱེ་བཟང་པོས་དག་པར་བཅོས་པའྱི་ྱི་ཁྱི་ལྱེའུ་
བརྒྱད་པ་ལས་ནྱི་སྐུ་གྱིས་པོ་ལ་ཡང་མདོ་ཚིག་རྱེ་རྱེ་སྣང་མོད་ཀྱི་དག་མྱི་དག་དཔད་པར་བའོ། །མདོ་ལས་ནྱི། 
བང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་སོགས་དང་། མཚན་དང་དཔྱེ་བད་སོགས་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དངོས་སུ་བསན་
ནས། ཡོན་ཏན་དྱེ་དང་ལྡན་པའྱི་སྐུ་གྱིས་པོ་སྦས་དོན་དུ་ཡོད་པ་བམས་པས་དངོས་སུ་གསུངས་ནས་ཡོན་ཏན་
དང་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་སོར་ཞྱེས་བཤད་ན་ལྱེགས་སོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་
ས་བཅུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བཀོད་ཅྱེས་པའྱི་དོན་ནྱི། ཞྱིང་དག་པའྱི་སོར་བ་
ཙམ་ཞྱིག་སོར་ལམ་ནས་ཀང་ཡོད་ལ། ཁད་པར་ཅན་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡོད་ཅྱིང་། འདྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་
སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྱེས་བཤད་པ་ནྱི་ཞྱིང་སར་བས་ཆྱེས་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་
གསུངས་སོ། །ཕྱིན་ལས་སོན་པ་ལ། གདུལ་བ་ལམ་གྱི་རྱེན་ལ་འགོད་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་ཅན། གདུལ་བ་
ལམ་གྱི་རྱེན་ལ་བཀོད་པར་མཛད་དྱེ། འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསལ་རབ་ཏུ་ཞྱི་བའྱི་ཕྱིན་ལས་མཛད་
པས་སོ། །སྡུག་བསལ་རབ་ཏུ་ཞྱི་བ་གང་ཞྱེ་ན། འགོ་བ་བཟང་པོ་ལྷ་མྱི་དང་བཟང་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ངན་སོང་གསུམ་
ལ་བླང་དོར་དུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་མྱེད་པར་གནས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དྱེ་ནས་སོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་
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སོབས་ཀྱིས་ས་བརྒྱད་པ་ལ་ཞྱེས་སོགས་ལ། སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་སོན་ལམ་ས་བརྒྱད་པ་དང་
སོབས་ས་དགུ་པར་སར་ཞྱིང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་སྱིའྱི་གོ་རྱིམ་ལ་ཡང་དང་པོར་སོན་ལམ། དྱེ་ནས་སོབས་
བཤད་པའྱི་གོ་རྱིམ་དང་། འདྱིར་སོབས་སར་བཤད་ནས་རྱེས་སུ་སོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བཤད་པས་གོ་
རྱིམ་མྱི་མཐུན་པས་འདྱིར་བསན་པའྱི་གོ་རྱིམ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྱེ་ན། འདྱིར་སོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ས་དགུ་
པར་སར་བ་ནྱི་སར་ས་དགུ་པའྱི་ཡོངས་སོང་གྱི་སྐབས་སུ། སོན་ལམ་དག་ནྱི་མཐའ་ཡས་དང་། །ཞྱེས་གསུངས་
པའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ། ས་དགུ་པར་སོན་ལམ་སར་བའྱི་སོབས་ཀྱིས་སོབས་ས་བརྒྱད་པ་
ལ་སར་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། གཞན་དུ་ན་ས་བརྒྱད་པའྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་ཕར་ཕྱྱིན་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ས་
དགུ་པར་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་འགོད་ཅྱེས་པའྱི་དོན་ནྱི་ས་དགུ་པའྱི་ཡོངས་སོང་གྱི་སྐབས་སུ། འཁོར་དང་སྐྱྱེ་བ་
དག་དང་ནྱི། །ངྱེས་འབྱུང་བང་ཆུབ་ཤྱིང་རྣམས་ཀྱི། །ཞྱེས་སོགས་སྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་
ཡོངས་སུ་སོང་བ་རྣམས་ས་དགུའྱི་ཡོངས་སོང་ལ་བཤད་པའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ནས་བས་པས་སོ། །ཡང་དག་
པར་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སོ་སོར་ངྱེས་ཞྱེས་པའྱི་དོན། སྐྱྱེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པའྱི་དུས་སུ་དྱེ་བཞྱིན་
གཤྱེགས་པ་མཚན་འདྱི་ཞྱེས་བ་བ་དང་། ཞྱིང་ཁམས་འདྱི་ཞྱེས་བ་བར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་
ཞྱེས་སོ་སོར་ངྱེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡོད་པས་བང་ཆུབ་ཏུ་སོ་སོར་ངྱེས་པ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །བང་ཆུབ་མཐའ་
དག་འདྱེན་པ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ས་བཅུ་པའྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་ཐོབ་པའྱི་དུས་སུ་ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་བང་
ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུའྱི་ཡན་ལག་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་རང་གྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའྱི་
ཆོས་སོན་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ིཆོས་སོན་པའྱི་སོ་ནས་
རྱིགས་ཅན་གསུམ་རང་རང་གྱི་བང་ཆུབ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པས་ན་ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་བང་ཆུབ་མཐའ་དག་
འདྱེན་པར་བྱེད་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཕྱིན་ལས་མཛད་ཅྱེས་བའོ། །རྒྱུ་
བསགས་པ་དང་མཐུན་པར་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་ན་ལས་དང་འབྲས་བུའྱི་འབྲྱེལ་པ་མྱེད་པས་ལས་འབྲས་ཆུད་ཟ་བ་
ཞྱེས་བ་ལ། འདྱིར་ཚོགས་གྱིས་ཀྱི་ལས་བསགས་པ་དང་མཐུན་པར་འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པས་ལས་དང་
འབྲས་བུའྱི་འབྲྱེལ་པ་གྲུབ་པས་ལས་དང་འབྲས་བུའྱི་འབྲྱེལ་པ་ཆུད་མྱི་ཟ་ཞྱེས་བརོད་དྱེ། བདྱེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་མྱི་
རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་བཟློག་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅུ་དྲུག་འཛིན་པ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཅྱེས་བརོད་ལ། དྱེ་
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དག་མ་ལུས་པར་སྤངས་པས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་ཞྱེས་བ་ལ། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་སྤངས་ཤྱེ་ན། ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལོག་གྱི་གཞྱི་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ས་བོན་ཏྱེ། ས་བོན་ཙམ་ཡང་མྱེད་པར་བས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྤངས་ཞྱེས་
པའོ། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནྱི་བདྱེན་བཞྱིའྱི་མྱི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རོགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་བདྱེན་བཞྱི་ལ་
རག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་བོན་ཙམ་ཡང་མྱེད་པར་སྤངས་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྱི་
སྐུ་བཞྱིན་དུ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། དྱེ་བཞྱིན་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་འདྱིའྱི། །ལས་ནྱི་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་འདོད། །ཅྱེས་
པའྱི་དོན་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་བཞྱེད་ཚུལ་གྱིས་ཏྱེ། འཕགས་པས་ནྱི་དྱེ་བཞྱིན་ཞྱེས་པའྱི་དོན་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་
རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་འདྱིའྱི་ཕྱིན་ལས་ཀང་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་པར་འཇུག་པས་རྒྱུན་མྱི་ཆད་
པར་འདོད་དོ་ཞྱེས་བཤད་དོ། །འདྱིས་ནྱི་འཁོར་བ་མཐའ་མྱེད་པར་ཡང་བསན་ཏོ། །སོབ་དཔོན་འདྱིས་ནྱི། ཆོས་
ཀྱི་སྐུ་ཡྱི་ཕྱིན་ལས་ནྱི། །ཞྱེས་པའྱི་ར་ཚིག་ལ་བརྱེན་ནས་དྱེ་བཞྱིན་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྱེས་པ་སར་ནས་
བཤད་དོ། །ཐུབ་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མྱི་ཆད། །ཅྱེས་པའྱི་དྱེ་མ་ཐག་པར། དྱེ་བཞྱིན་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་འདྱི། །ཞྱེས་
འབྱུང་བས་འཕགས་པའྱི་ལུགས་ལྟར་ལྱེགས་སོ། །འདྱིར་ཆོས་སྐུ་གསུངས་པ་ནྱི་སྐུ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་གཞྱིའྱི་
ཆོས་སྐུ་ཡྱིན་པས་སྱིར་སངས་རྒྱས་ཞྱེས་སོས་པ་དང་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཞྱེས་པའྱི་
དོན་ནོ། །སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་དང་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ལས་དང་པོ་པའྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་ལ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་
དང་པོ་གསུམ་ནྱི་ཆུང་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྱེན་པོ་ྱིད་ཀྱིས་ལས་དང་པོ་པའྱི་སས་བསྡུས་སོ། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་
ལས་དང་པོ་པའྱི་ས་ནས་བཟུང་སྱེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་དུ་ལས་དང་པོ་པའྱི་གནས་སྐབས་གང་ན་ཡོད་པའྱི་
ཚུལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསན་ཞྱིང་། ཐ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་གནས་སྐབས་གང་ན་ཡོད་པའྱི་ཚུལ་ཡང་
དང་པོར་འགོ་བ་བཟང་པོ་དང་། བཟང་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་ལས་དང་པོའ་ིས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
སའྱི་བར་དུ་གནས་སྐབས་གང་ན་ཡོད་པའྱི་རྱིམ་པ་དངོས་སུ་བསན་པས་ལྷག་མ་གདམས་ངག་ནས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་
བར་གནས་སྐབས་གང་ན་ཡོད་པའྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་ཀང་ཤུགས་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །འདྱིར་དངོས་སུ་མ་
བཀོད་པ་ནྱི་ཚིག་མང་དུ་དོགས་པས་སོ་ཞྱེས་བཤད་དོ། །ཐ་མ་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲས་ཕྱིན་ལས་ལ་སོར་བ་ནྱི་གཞུང་ལ་
དྲུག་པའྱི་སྒྲ་ཡོད་པ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཟད་དོ། །རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བའྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པས་དྱེ་
ལྟར་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་བཤད་པ་ལ་སྱིར་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་གསུམ་ལ་ཚུལ་གྱིས་ཏྱེ། ཚིག་གྱི་རྒྱས་འབྲྱིང་
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བསྡུས་གསུམ་དང་། དོན་གྱི་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་ཚིག་རྒྱས་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། ཤྱེས་
རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་པ་ནྱི་དྱི་ཟའྱི་གནས་ན་བཞུགས་པར་གགས་པ་དང་། འབུམ་ཕག་བརྒྱ་
པ་ལྷའྱི་དབང་པོའ་ིགནས་ན་བཞུགས་པར་གགས་པ་དང་། སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་འོག་ཀླུའྱི་ཡུལ་ན་བཞུགས་པ་སོབ་
དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མྱི་ཡུལ་དུ་གདན་དངས་པ་དང་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་འདྱིར་ཁུངས་སུ་མཛད་པའྱི་རྒྱས་པ་ནྱི་
སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་དང་། འབྲྱིང་ནྱི་ྱི་ཁྱི་དང་། བསྡུས་པ་བརྒྱད་སོང་པ་ལ་བཤད་དོ། །དོན་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་
གསུམ་ལ། དོན་རྒྱས་པ་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་དང་། འབྲྱིང་མངོན་པར་རོགས་པ་དྲུག་དང་། བསྡུས་པ་
ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་གསུམ་མོ། །དྱེ་ལ་རྒྱས་པ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡང་དོན་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་
གསུམ་ཆར་དང་། འབྲྱིང་ྱི་ཁྱི་ལ་ཡང་དོན་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་གསུམ་ཆར་དང་། བརྒྱད་སོང་པ་ལ་ཡང་དོན་
རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་གསུམ་ཆར་ཡོད་པས་རྱེ་རྱེ་ཡང་དོན་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་གསུམ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་
རྒྱས་པར་བཤད་པར་བའོ། །དོན་རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། དོན་འབྲྱིང་ལ་དགའ་བ་དང་། དོན་བསྡུས་པ་ལ་
དགའ་བའྱི་དོན་དུའོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤྱེས་ཤྱེ་ན། ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་པ་གཞན་རྣམ་པ་དྲུག་ཅྱེས་པ་
དང་། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་དོན་བསྡུས་པ་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་སྱེ་ཞྱེས་པ་དང་། རྒྱས་པ་ལ་དགའ་
བའྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པར་དྱེ་ལྟར་ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །དོན་དྲུག་ཏུ་བཤད་པའྱི་ཚིག་
དོན་ནྱི། སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། མཚན་ྱིད་དྱེའྱི་སོར་བ་དང་། མཚན་ྱིད་དྱེའྱི་རབ་ཏུ་གྱུར་བ་དང་། མཚན་ྱིད་
དྱེའྱི་གོ་རྱིམ་དང་། མཚན་ྱིད་དྱེའྱི་མཐའ་དང་། མཚན་ྱིད་དྱེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཞྱེས་འཆད་དོ། །འཕགས་པ་
ནྱི། མཚན་ྱིད་དྱེའྱི་སོར་བ་དང་། སོར་བ་དྱེའྱི་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། སོར་བ་དྱེའྱི་གོ་རྱིམ་དང་། སོར་བ་དྱེའྱི་
མཐའ་དང་། སོར་བ་དྱེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཞྱེས་འཆད་པ་ྱིད་ལྱེགས་སོ། །སོར་བ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ལས། རྣམ་
རྫོགས་སོར་བ་དང་རྱེ་སོར་གྱིས་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤང་བའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ལ། མཐར་གྱིས་པའྱི་སོར་བ་ནྱི་
ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བ་ནྱི་སོར་བ་གསུམ་པོ་མཐར་ཐུག་པའྱི་
གནས་སྐབས་སོ། །དྱེའྱི་གོ་རྱིམ་ཞྱེས་པའྱི་སོར་བ་ས་མ་གྱིས་ཀྱི་བསོམ་པའྱི་དོན་རྱིམ་གྱིས་བསོམ་ཞྱེས་པའྱི་
དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། སོར་བ་ཞྱེས་པའྱི་སྒྲ་སྱི་ལ་བས་ནས་དྱེའྱི་དབྱེ་བ་མཐར་གྱིས་པའྱི་སོར་བས་ཆོས་བཅུ་
གསུམ་རྱིམ་གྱིས་བསོམ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་གསུམ་དུ་བཤད་པའྱི་ཚིག་དོན་ནྱི། འཇུག་
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ཡུལ་ནྱི་མཁྱེན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ཡྱིན་ལ། ཐོབ་པར་བ་བའྱི་འབྲས་བུའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སོར་བ་འདྱི་ྱིད་དོ། །འབྲས་བུ་
ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པའོ་ཞྱེས་སར་ཏྱེ་འཕགས་པའྱི་དགོངས་པའོ། །སོབ་དཔོན་གྱིས་རྒྱུ་ཞྱེས་པ་
མཇུག་ལ་སོར་བ་ནྱི་ར་བའྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གོ་བ་ས་ཕྱྱིར་ཞྱེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། འཕགས་པ་རྣམ་
གོལ་སྱེའྱི། མཐུ་ཡྱིས་དོན་མཐོང་སོ་ནས་ནྱི། །ཞྱེས་གསུངས་ནས། འཕགས་པས་མདོའ་ིཚིག་དང་བསན་
བཅོས་ཀྱི་ཚིག་རྱེ་རྱེ་སར་བའྱི་འགྱེལ་པ་བྱེད་པ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་ཚུལ་དྱེ་ལྟར་བྱེད་དམ་ཞྱེ་ན། འདྱིར་ནྱི་མདོའ་ི
ཚིག་དང་བསན་བཅོས་ཀྱི་ངག་རྱེ་རྱེ་ནས་སོར་བ་སོགས་མ་བས་པར་དོན་བླངས་ནས་བས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི་
གོ་ས་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོགས་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་ལུང་སྣ་ཚོགས་དང་སར་བ་མ་བས་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཚིག་ལྱེའུར་
བས་པ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནྱི། ཚིག་ལྱེའུར་བས་པ་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་འགྱེལ་པ་དོན་
གསལ་བ་འདྱི་ནྱི་སོབ་དཔོན་སྱེང་གྱེ་བཟང་པོས་བས་སོ་ཞྱེས་སར་རོ། །མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་དཀའ་
བའྱི་གནས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་བསན་ཟྱིན་ཏོ།།  །།རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་རྣམ་དཔོད་རླུང་གྱིས་བསྐྱོད་པའྱི་རྦ་
རླབས་ཆྱེར་གཡོ་ཞྱིང་། །མཁས་པའྱི་ལྱེགས་བཤད་རྣམ་མང་སྱིན་སོན་གཡོ་བའྱི་དཔལ་གྱིས་རབ་མཛེས་
པ། །ཟབ་སན་བདུད་རྱིའྱི་གསུང་གྱི་བདུད་རྱིའྱི་ཟླ་ཟྱེར་རྣམ་པར་རོལ་པའྱི་མཚོ། །རྣམ་མང་གཞུང་བཟང་ནོར་
བུའྱི་འོད་ཟྱེར་འབར་བའྱི་ལྱེགས་བཤད་དགའ་སོན་འགྱེད། །སན་ཚིག་དྱི་མྱེད་འདབ་སོང་དོན་གྱི་སྱིང་པོའ་ིགྱེ་
སར་མཆོག་ཐོབ་ཅྱིང་། །གཙུག་ལག་ཆུ་ཀླུང་རྱིགས་སོལ་རྣམ་འབྱེད་ལུང་རྱིགས་ྱིན་མོའ་ིའོད་སོང་ལྡན། །རྨད་
བྱུང་ལྱེགས་བཤད་མཁས་པའྱི་མགུལ་རྒྱན་རྣམ་མང་དོན་གྱི་ཚོན་རྱིས་བཀ། །བམས་པའྱི་གསུང་རབ་འབོར་
པའྱི་སྱིན་དཀར་ལྱེགས་འོང་བློ་གསལ་གཙུག་ན་མཛེས། །བློ་གོས་རྣམ་འགྱུར་རྣམ་པར་བཀ་བའྱི་རྨད་བྱུང་
ལྱེགས་བཤད་སོན་མྱེད་ལྡན། །སྐྱོན་བྲལ་འོད་དཀར་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུ་སྐར་འགྱེལ་བརྒྱུས་དག་པ་དབང་པོ་འདྱི་
མཐོང་ནས། །རྣམ་མང་མཁས་པའྱི་བཞྱིན་གྱི་ཀུནྡཱའྱི་འཛུམ་ཟྱེར་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་ངྱེས། །མཁས་རློམ་དུ་མ་
འཆད་པར་བཞྱེད་ཀང་རོམ་པའྱི་ཚུལ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས། །འགའ་ཞྱིག་རོམ་པར་སོ་ཡང་སྱེབ་སོར་མྱི་ལྡན་
དགོངས་པའྱི་དོན་མ་རྱེད། །ལ་ལ་རོད་པའྱི་ཚུལ་ལ་སྤོབས་པ་གོག་འོད་འཁྱུག་པའྱི་ཚུལ་དང་རྣམ་བྲལ་
ཏྱེ། །འཆད་རོད་རོམ་པས་ཕུལ་བྱུང་ས་བའྱི་དབང་པོ་འགན་པའྱི་ཟླ་མྱེད་པ། །མཁྱེན་རབ་མཚམས་སྱིན་གསར་
པས་ཁྱེབས་པའྱི་བློ་གོས་ནམ་མཁའྱི་ཁོན་ཡངས་ཤྱིང་། །ལྱེགས་བཤད་ྱིན་བྱེད་འཆར་ཀའྱི་འོད་ལྡན་གཞུང་
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ལུགས་བྱེ་བའྱི་འདབ་སོང་རྒྱས། །ས་གསུམ་མཁྱེན་གནས་སྣང་བའྱི་བདུད་རྱི་ལྱེགས་བཤད་འོད་ཀྱི་འབོར་པའྱི་
གཏྱེར། །གྱིང་བཞྱིའྱི་དཔལ་ལྡན་གགས་པའྱི་འོད་རྱིས་གཡོ་བའྱི་རོང་སོན་ཆྱེན་པོ་ཡྱིས། །དོན་ཟབ་ཕུལ་ཕྱུང་བློ་
གོས་མཐུ་ཡྱིས་བསྒྲུབས་པའྱི་རབ་དཀར་དགྱེ་བའྱི་ཚོགས། །གང་ཞྱིག་ཐོབ་པས་མ་ལུས་འགོ་བ་ཀུན་མཁྱེན་ས་
ལ་གནས་གྱུར་ཅྱིགཤ  །།མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་འགྱེལ་པ་དང་བཅས་པའྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམ་པར་
འབྱེད་པ་ཟབ་དོན་གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད་ཅྱེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི། དགྱེ་བཤྱེས་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པས་ཡང་
དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བའྱི་ངོར་སྱེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་ལ་བློ་གོས་ཀྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤྱིང་སྒྲ་ཚད་
གྱིས་ཀྱིསཾ་བློ་གོས་ཀྱི་སྣང་བ་འདབ་གཤོག་རབ་ཏུ་རྒྱས་པས་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་
རོང་སོན་ཆྱེན་པོས་མཛད་པའྱི་དཀའ་འགྱེལ་ས་ཕོ་མ་ཕྱྱི་རང་ལ་འདྱིའྱི་ཞབས་ཤོག་ཚང་མྱི་འདུག་པས་འདྱིའྱི་ཕྱག་དཔྱེ་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་ཞབས་ཤོག་ཚང་
བར་སུ་ཡོད་ཀྱིས་ཞབས་ལྡྱེབ་གཅྱིག་པུ་ཞལ་བཤུས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་གུ་རུ་ལ་འཕོད་ཐབས་གནང་རོགས་ཞུ། མ་དཔྱེ་འདྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་མཚན་ནས་བྱུང་བ་
ལགས།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྱེལ།། །། 


