༄༅། །ཞུགས་གནས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད་ཅྐྱེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།། དགྐྱེ་འདུན་
དཀོན་མཆོག་གི་རྣམ་པར་གཞག་པ་སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད་ཅྐྱེས་བ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་
འཇམ་པའི་དབངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕགས་མཆོག་གང་གིས་བདྐྱེ་གཤྐྱེགས་སིང་པོ་ཇི་བཞིན་ཡང་དག་
ལྐྱེགས་གཟིགས་ནས། །སྐྱེ་སོགས་རྣམས་ལས་འདས་ཀང་སིང་རྐྱེའི་དབང་གིས་སྐྱེ་སོགས་ཚུལ་སོན་པ། །གང་
གིས་མཚོན་བྐྱེད་ཐོས་སོགས་བསྐྱེ་རུར་བཅས་པའི་ཚོགས་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །མཚོན་བ་མཚོན་བྐྱེད་མཚོན་
ཚུལ་རྣམ་གཞག་འཁྲུལ་མྐྱེད་ངག་གིས་འདིར་བརོད་བ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འདོམས་པའི་གདམས་ངག་
གི་སྐབས་སུ་དགྐྱེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ་གསུམ་སྐྱེ། མཚོན་བ་དོན་གི་དགྐྱེ་འདུན་ཤྐྱེར་
ཕྱིན་ལས་གསུངས་པའི་ཚུལ། མཚོན་བྐྱེད་དཔྐྱེའི་དགྐྱེ་འདུན་མངོན་པ་ནས་གསུངས་པའི་ཚུལ། མཚོན་བྐྱེད་
དྐྱེས་མཚོན་བ་དྐྱེ་ཇི་ལྟར་མཚོན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྐྱེ། མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ཚུལ། བསན་
བཅོས་སུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ། དྐྱེ་དག་གི་དགོངས་པ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུམ་བར་མ་ལས། དད་པས་རྐྱེས་
སུ་འབྲང་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི། དྐྱེ་ལ་ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་སྐྱེམས་དཔའ་ཆྐྱེན་
པོ་གང་མིའི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་མི་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མམ་པ་ིད་དུ་སྐྱེས་པ་དྐྱེ་ནི་ཕྱིར་མི་ལོག་པའི་བང་
ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ཆྐྱེན་པོ་མ་གཏོགས་པར་དབང་པོ་རྟུལ་བ་ཡིན་ཏྐྱེ་ཞྐྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཀི་
རྐྱེས་སུ་འབྲང་བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་དྐྱེ་ལ་བང་སྐྱེམས་ཆྐྱེན་པོ་གང་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཞིང་གཞན་ནམ་དགའ་ལན་གི་ལྷའི་རིས་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་འདིར་སྐྱེས་པ་དྐྱེ་ནི་དབང་པོ་རྣོན་པོར་འགྱུར་
ཞིང་ཞྐྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་གིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དད་མོས་ཀི་དབང་དུ་
མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ཐབས་མི་མཁས་པ་གང་དག་བསམ་གཏན་བཞི་
པོ་དག་ནི་སྒྲུབ་པར་བྐྱེད་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་ཡང་སོད་པར་བྐྱེད་ཅིང་བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་དྐྱེས་ཀང་
ལྷ་ཚེ་རིང་པོའ ་ི ནང་དུ་སྐྱེས་ཏྐྱེ་དྐྱེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་དྐྱེ་དག་གལ་ཏྐྱེ་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་
ནང་དུ་སྐྱེས་ན་དྐྱེ་དག་གི་དབང་པོ་རྣམས་རྟུལ་པོར་འགྱུར་གི་རྣོན་པོ་མི་འགྱུར་བ་དག་ཀང་ཡོད་དོ། །ཞྐྱེས་བ་
བའོ། །མཐོང་ཐོབ་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་སྐྱེམས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་དག་
བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྐྱེད་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་སོམས་པར་བཞུགས་ཤིང་། བང་ཆུབ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ཕྱོགས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་སོམས་པར་འཇུག་ལ། བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པའི་དབང་
གིས་ནི་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། འོན་ཀང་ཐབས་ལ་མཁས་པས་གང་དང་གང་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་རྣམས་
མྐྱེས་བར་བྐྱེད་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དག་ཡོད་དོ། །དྐྱེ་དག་ནི་ཤྐྱེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་
རྣལ་འབོར་དང་མ་བྲལ་བས་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ིད་ལ་བླ་ན་མྐྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་
མངོན་པར་འཚང་རྒྱའོ། །ཞྐྱེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི།
ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ཤྐྱེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་པ་གང་དག་ཐབས་ལ་མཁས་པས་
བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྐྱེད་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ཞྐྱེས་བ་བ་ནས་རྒྱ་ཆྐྱེར་
དགའ་ལན་གི་གནས་སུ་ཚེ་ཇི་སིད་ཀི་བར་དུ་གནས་ནས་དྐྱེ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏྐྱེ་འདིར་སྐྱེ་བ་ཡང་དག་པར་བསན་
ཏྐྱེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་སུ་བླ་ན་མྐྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་
འཚང་རྒྱ་བའང་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་བ་བའི་བར་རོ། །ཕྱིར་མི་འོང་བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་
འདི་ལྟར་ཡང་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་མངོན་པར་ཤྐྱེས་པ་དྲུག་ཐོབ་པ་གང་དག་འདོད་པའི་ཁམས་དང་།
གཟུགས་ཀི་ཁམས་དང་། གཟུགས་མྐྱེད་པའི་ཁམས་སུ་མི་སྐྱེའི། འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་འདོང་བ་ཞྐྱེས་བ་བ་ནས་བརྩམས་ཏྐྱེ། གང་དང་གང་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་རྣམས་
བཞུགས་པ་དྐྱེ་དང་དྐྱེར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་བྐྱེད་པ་དག་ཀང་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་
ནས་རིགས་སྐྱེ་ལ་གིས་ལས། མིའི་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་གང་དག་
བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྐྱེད་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་བསྐྱེད་ནས་ཐབས་ལ་མཁས་པས་མིའི་རིགས་
རྣམས་སུ་རྒྱལ་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆྐྱེན་པོ་ལྟ་བུའམ། བྲམ་ཟྐྱེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆྐྱེན་པོ་ལྟ་བུའམ། ཁིམ་བདག་
གི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆྐྱེན་པོ་ལྟ་བུའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དག་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་གང་གསུངས་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པ་གང་དག་ཐབས་ལ་
མཁས་པས་རྒྱལ་ཆྐྱེན་བཞིའི་རིས་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྐྱེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་བར་དུ་སྐྱེས་ཏྐྱེ་ཞྐྱེས་བ་བ་
ནས། དྐྱེར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་རྣམས་ཀང་མྐྱེས་པར་བྐྱེད་པ་དག་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་བ་བའི་བར་དུ་གང་
གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་ཞྐྱེས་གང་གསུངས་པ་དྐྱེ་ིད་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ནི། ཤཱ་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་གང་དག་བསམ་གཏན་བཞི་ནས་འཕགས་པའི་བདྐྱེན་པ་བཞིའི་བར་དུ་ཐོབ་ཀང་
དྐྱེ་དག་མངོན་དུ་མི་བྐྱེད་པ་དག་ཡོད་དྐྱེ། དྐྱེ་དག་ནི་ཚེ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པར་ཤྐྱེས་པར་བའོ་ཞྐྱེས་གང་
གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྱིར་མི་འོང་ལ་བདུན་ལས། དང་པོ་བར་འདའ་བ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་
བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པ་གང་དག་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཚངས་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་བར་དུ་སྐྱེ་བར་
འགྱུར་བ་དག་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་གང་གསུངས་པའོ། །གིས་པ་སྐྱེས་འདའ་བ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་
གང་དག་དང་པོར་སྐྱེམས་བསྐྱེད་པ་ིད་ཀིས་བླ་ན་མྐྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་
འཚང་རྒྱ་ཞིང་ཞྐྱེས་བ་བ་ནས། དྐྱེ་དག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་
པ་ལས་ལྷག་པར་གནས་པ་དག་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་གང་གསུངས་པའོ། །གསུམ་པ་མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་དང་བཅས་
པས་འདའ་བ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སོད་པ་གང་དག་འཇིག་རྐྱེན་གི་
ཁམས་ནས་འཇིག་རྐྱེན་གི་ཁམས་སུ་འདོང་ཞིང་དྐྱེ་དག་སྐྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་ཏྐྱེ་ཞྐྱེས་
བ་བ་ནས། བསྐལ་པ་གྲངས་མྐྱེད་པ་ཚད་མྐྱེད་པ་རྣམས་ཀིས་བླ་ན་མྐྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་
ཏུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དག་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་བ་བའི་བར་གང་གསུངས་པའོ། །བཞི་པ་འདུ་བྐྱེད་མྐྱེད་པས་འདའ་
བ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་གང་དག་དང་པོ་སྐྱེམས་བསྐྱེད་པ་ིད་ཀིས་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའི་
སོན་མྐྱེད་པ་ལ་གནས་ཤིང་ཞྐྱེས་བ་བ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དང་གཞན་དུ་བླ་ན་མྐྱེད་པ་ཡང་དག་
པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དག་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་བ་བའི་བར་གང་གསུངས་པའོ། །ལྔ་པ་
གོང་འཕོ་ལ་གིས་ལས། འོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྲོ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
དྲུག་ལ་སོད་པ་གང་དག་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ནས་སྐྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདྐྱེ་བའི་ཡོ་བད་
ཐམས་ཅད་ྐྱེ་བར་སྒྲུབ་ཅིང་ཟས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཟས་ཞྐྱེས་བ་བ་ནས་བརྩམས་ཏྐྱེ། སྐྱེམས་ཅན་རྣམས་དགྐྱེ་
བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་བཞག་ནས་ཚངས་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ནས་འོག་མིན་གི་བར་དུ་སྐྱེས་ཏྐྱེ་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཞིང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་བླ་ན་མྐྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དག་
ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་བ་བའི་བར་གང་གསུངས་པའོ། །དྐྱེ་ལ་གསུམ་ལས་འཕར་བ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་སྐྱེམས་ཆྐྱེན་པོ་
གང་དག་བསམ་གཏན་བཞི་རོགས་པར་བས་ནས་བསམ་གཏན་ལས་ཡོངས་སུ་མས་ནས་བསམ་གཏན་དང་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།

3

པོ་བསྒྲུབས་ཏྐྱེ་ཚངས་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་། དྐྱེ་དག་ཀང་བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་ནས་འོག་མིན་གི་ལྷ་
རྣམས་སུ་སྐྱེས་ཏྐྱེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་སུ་བླ་ན་མྐྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་
ཏུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དག་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་གང་གསུངས་པའོ། །ཕྱྐྱེད་འཕར་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་སྐྱེམས་ཆྐྱེན་པོ་
གང་དག་ཚངས་པའི་འཇིག་རྐྱེན་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་གནས་གཙང་མར་སྐྱེས་ཏྐྱེ། དྐྱེ་དག་གནས་གཙང་མའི་
གནས་གཅིག་གམ་གིས་ལས་བརྒལ་ཏྐྱེ་འོག་མིན་གི་བར་དུ་སྐྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་རྣམས་
སུ་ཞྐྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་གསུངས་པའོ། །གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོ་བ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་སྐྱེམས་
ཆྐྱེན་པོ་གང་དག་དགའ་ལན་གི་གནས་སྦྱངས་ནས་ཚངས་རིས་ནས་འོག་མིན་གི་བར་དུ་སྐྱེས་ཏྐྱེ། ཐབས་ལ་
མཁས་པས་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྲོའ ་ི སྐྱེ་གནས་པ་དང་། གཤིན་རྐྱེའི་འཇིག་རྐྱེན་པའི་སྐྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
ཆོས་སོན་པར་བྐྱེད་པ་དག་ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་འགྲོ་ཞིང་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་རྣམས་ལ་བསྐྱེན་བཀུར་བྐྱེད་བ་དང་ཞྐྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་གསུངས་
པའོ། །སིད་རྩྐྱེའི་མཐར་ཐུག་འགྲོ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་སྐྱེམས་ཆྐྱེན་པོ་གང་དག་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྐྱེད་
པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་སྒྲུབ་པར་བྐྱེད་པ་དག་ཚངས་རིས་ནས་དགྐྱེ་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ལྷ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་
འགྱུར་ཞིང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆྐྱེད་ནས་སིད་པའི་རྩྐྱེ་མོའ་ི བར་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། དྐྱེ་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བ་ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དྲུག་པ་གཟུགས་ཀི་ཆགས་
བཅོམ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་སྐྱེམས་ཆྐྱེན་པོ་གང་དག་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆྐྱེད་ནས་སིད་རྩྐྱེའི་བར་གི་ལྷ་
རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། དྐྱེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་སུ་བླ་ན་མྐྱེད་པ་ཡང་དག་པར་
རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དག་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་གང་གསུངས་པའོ། །བདུན་པ་
མཐོང་ཆོས་ཞི་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་སྐྱེམས་ཆྐྱེན་པོ་གང་དག་ལུས་ལ་སྐྱེས་བུ་ཆྐྱེན་པོའ ་ི མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་
ཀིས་བརྒྱན་ཅིང་དབང་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་བླ་ན་མྐྱེད་པ་རྣམས་དང་ལན་ཏྐྱེ་ནམ་ཡང་ངན་སོང་ངན་འགྲོར་ལོག་
པར་ལྟུང་བར་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་ཞྐྱེས་བ་བ་ནས། དྐྱེ་དག་ལ་གནས་ཀང་སངས་རྒྱས་བྐྱེ་བ་ཕྲག་ཁིག་བརྒྱ་
སོང་དུ་མ་ལ་བཀུར་སི་བས། མཆོད་པར་བས། བརྐྱེད་པར་བས་ནས་འདི་ིད་དུ་བླ་ན་མྐྱེད་པ་ཡང་དག་པར་
རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དག་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ལུས་མངོན་བྐྱེད་ནི།
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

ཤཱ་རིའི་བུ་བང་སྐྱེམས་ཆྐྱེན་པོ་གང་དག་ཤྐྱེར་ཕྱིན་ལ་སོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཚད་མྐྱེད་པ་དང་།
གཟུགས་མྐྱེད་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་རྩྐྱེ་ཞིང་དྐྱེ་དག་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་
པར་འཇུག་གོ །དྐྱེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལའོ། །དྐྱེ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་
གིས་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ་ཞྐྱེས་བ་བ་ནས། ཤཱ་རིའི་བུ་དྐྱེ་ལྟར་བང་སྐྱེམས་ཆྐྱེན་པོ་ཤྐྱེར་ཕྱིན་ལ་སོད་པ་
ཐབས་མཁས་པས་ཐོད་རྒལ་གི་ཏིང་ངྐྱེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་སུ་
ཞྐྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་བར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་སྐྱེམས་ཆྐྱེན་
པོ་གང་དག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་གནས་ནས་སྐྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སྣང་བར་
བྐྱེད་ཅིང་། བདག་ིད་ཀང་བླ་ན་མྐྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་
རྒྱས་ཀི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྣང་བ་དང་འབྲལ་བར་མི་བྐྱེད་པ་དག་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་
ནོ། །དགྲ་བཅོམ་པ་ནི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ལ། དྐྱེའང་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་
གདམས་པར་བསན་པས་འདིར་ཡང་མ་སོས་སོ། །བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་
ནས་གསུངས་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་སྐྱེམས་ཆྐྱེན་པོ་གང་དག་སངས་རྒྱས་མི་བཞུགས་ཤིང་ན་ཐོས་མྐྱེད་པའི་
འཇིག་རྐྱེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་རང་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དག་ཡོད་དོ། །དྐྱེ་དག་
ཐབས་ལ་མཁས་པས་སོག་ཆགས་བྐྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སོང་མང་པོ་ཐྐྱེག་པ་གསུམ་པོ་རྣམས་སུ་ཡོངས་སུ་སིན་པར་
བས་ནས་བླ་ན་མྐྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱའོ་ཞྐྱེས་བ་བ་ཡིན་
ནོ། །འདིའི་མཚམས་སྦྱོར་གི་ཚིག་རྣམས་ནི་ིར་སྣང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། འདི་དག་གི་ཐོག་མར་
བཅོམ་ལན་འདས་གང་ཞིག་ཤྐྱེར་ཕྱིན་གི་གནས་པ་འདིས་གནས་པའི་བང་སྐྱེམས་དྐྱེ་གང་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་
འདིར་སྐྱེས་པ་ལགས། འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་ནི་གང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞྐྱེས་བ་བའི་དི་བའི་ཚིག་ལ་གང་གི་
ཕྱིར་བརྒྱད་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི་ཞྐྱེས་པའི་མཚམས་སྦྱོར་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ནི། མདོ་
འདི་དག་གི་དོན་བསན་བཅོས་ལས། དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་དག །ཅྐྱེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་སུ་
བསྡུས་ཤིང་། དགྐྱེ་འདུན་གི་གྲངས་ི་ཤུར་ངྐྱེས་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དྐྱེ་ལ་མདོ་དང་བསན་བཅོས་
ཀི་དགྐྱེ་འདུན་གི་གྲངས་བསིག་པའི་ཚུལ་ལ། རྒྱ་བོད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བཞྐྱེད་པ་བཀོད་པ་དང་། མདོ་དང་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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བསན་བཅོས་ཀི་དགོངས་པ་ངོས་གཟུང་བ་གིས་ལས། དང་པོ་ལའང་མདོ་ནས་ཁ་བསྐང་བའི་ལུགས་དང་།
བསན་བཅོས་ཀི་དངོས་བསན་བགྲང་བའི་ཚུལ་གིས་སོ། །དང་པོ་ལ་རཏྣ་ཀིརིའི་ལུགས། སོབ་དཔོན་གི་
ལུགས། འཕགས་པའི་ལུགས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་འགྲྐྱེལ་པ་གྲགས་པའི་ཆ་ལས། བང་ཆུབ་སྐྱེམས་
དཔའི་སོམ་པ་བླངས་པ་སོ་སོའ ་ི སྐྱེ་བོ་ནས་བཟུང་སྐྱེ། ཇི་སིད་ས་བཅུ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་སྣ་ཚོགས་པའི་རབ་
ཏུ་དབྐྱེ་བས་ཕྱྐྱེ་བའི་བློ་དང་ལན་པའི་བདག་ིད་ཆྐྱེན་པོ་དྐྱེ་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའི་དགྐྱེ་འདུན་
ནོ། །དགྐྱེ་སོང་གི་སོམ་པ་བླངས་པ་སོ་སོའ ་ི སྐྱེ་བོ་ནས་བཟུང་སྐྱེ། ཇི་སིད་ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་གང་ཟག་ཆྐྱེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་དབིབས་ཕྱྐྱེ་བའི་བདག་ིད་ཆྐྱེན་པོ་དྐྱེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི་ན་
ཐོས་ཀི་དགྐྱེ་འདུན་ནོ་ཞྐྱེས་དང་། ད་ནི་འཕགས་པའི་ན་ཐོས་དང་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའི་ཐུན་མོང་གི་རབ་ཏུ་
དབྐྱེ་བ་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་དག །ཅྐྱེས་པ་ནས། དད་པས་ཐོབ་པ་དང་།
མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ལྷའི་རིགས་ནས་རིགས་དང་། མིའི་རིགས་ནས་རིགས་དང་།
ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་སོ་སོར་ཞུགས་པ་དང་། ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་། བར་ཆད་གཅིག་
པ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་སོ་སོར་ཞུགས་པ་དང་། བར་མ་དོ་དང་། སྐྱེས་ནས་དང་། མངོན་པར་
འདུ་བྐྱེད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པ་མྐྱེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། འཕར་
བ་དང་། ཕྱྐྱེད་དུ་འཕར་བ་དང་། གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕར་བ་ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ཞི་བ་
ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་། ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྐྱེད་པ་ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་སོ་
སོར་ཞུགས་པ་དང་། ན་ཐོས་ཀི་སངས་རྒྱས་ནི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གི་ནང་དུ་འདུས་པས་ན་རང་
སངས་རྒྱས་དང་ཞྐྱེས་པ་སྐྱེ་ི་ཤུའོ་ཞྐྱེས་བཤད་དོ། །དྐྱེ་དག་གི་དོན་ནི། སིར་བང་སྐྱེམས་དང་ན་ཐོས་ཀི་དགྐྱེ་
འདུན་ཙམ་སྐྱེམས་བསྐྱེད་དང་། དགྐྱེ་སོང་གི་སོམ་པ་བླངས་པ་ནས་འཇོག་ཀང་། འདིར་བསན་གི་དགྐྱེ་འདུན་ནི་
འཕགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་མདོ་ནས་ཁ་བསྐང་བ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ། ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པ་
དང་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ། ཕྱིར་མི་འོང་ཞུགས་པ། དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་སྐྱེ་ལྔ། བསན་བཅོས་ཀི་དངོས་བསན་
ལ་བཅོ་ལྔ་སྐྱེ་ི་ཤུའོ། །དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་རྣོན་པོ་གིས་ནི་དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་ཀི་བྐྱེ་བྲག་ཡིན་པས་དབྐྱེ་
བར་མི་བགྲང་། སིད་རྩྐྱེའི་མཐར་ཐུག་འགྲོ་དང་། གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅོམ་གིས་མཐོང་ཆོས་ཞི་དང་ལུས་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

མངོན་བྐྱེད་ཀི་དབྐྱེ་གཞི་ཡིན་པས་མི་བགྲང་། འོག་མིན་འགྲོ་ཡང་འཕར་གསུམ་གི་དབྐྱེ་གཞི་ཡིན་པས་མི་
བགྲང་ངོ་། །གིས་པ་སོབ་དཔོན་གི་ལུགས་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ལ་རྐྱེས་འབྲང་གིས། རྒྱུན་ཞུགས་
འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་ཁ་བསྐང་། ཁད་པར་ཅན་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེས་གིས་ཏྐྱེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་སྐོར་ལ་
ལྔའོ། །ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པ་དང་མོས་མཐོང་ཐོབ་གིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་ཁ་
བསྐང་། ཁད་པར་ཅན་བར་ཆད་གཅིག་པ་སྐྱེ་ཕྱིར་འོང་གི་སྐོར་གསུམ་མོ། །ཕྱིར་མི་འོང་ལ་ཞུགས་པ་སྔར་དང་
འད་བ་དང་། འབྲས་གནས་ལ་འདའ་བ་བཞི། འཕར་བ་གསུམ། མཐོང་ཆོས་བཞི། ལུས་མངོན་བྐྱེད་དྐྱེ་ཕྱིར་མི་
འོང་གི་སྐོར་བཅུ། དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་ཁ་བསྐང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་ི་ཤུ་སྐྱེ་དངོས་བསན་བཅུ་བདུན། ཁ་
སྐོང་གསུམ་མོ། །འོག་མིན་འགྲོ་དང་། སིད་རྩྐྱེའི་མཐར་ཐུག་འགྲོ་དང་། གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅོམ་རྣམས་མིང་
བགྲང་བའི་ཚུལ་ནི་སྔར་ལྟར་རོ།། །།གསུམ་པ་འཕགས་པའི་ལུགས་ལ། རོག་ལོ་ཆྐྱེན་པོ་ལྟར་ན། འཇིག་རྐྱེན་
ལས་འདས་པའི་སྐྱེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་དང་སོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལོག་པ་དང་། སྐྱེ་བ་གཅིག་
གིས་ཐོགས་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ་སོབ་དཔོན་གི་བཞྐྱེད་པ་ལྟར་གི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་སྐོར་ལྔའོ། །གིས་པ་
ལ། དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གིས། ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་གཅིག ཁད་པར་ཅན་བར་ཆད་གཅིག་པ་སྐྱེ་
བཞིའོ། །གསུམ་པ་ལ། ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་གཅིག ཁད་པར་ཅན་འདའ་བ་བཞི། གོང་འཕོ།
གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅོམ། མཐོང་ཆོས་ཞི། ལུས་མངོན་བྐྱེད་དང་དགུའོ། །བཞི་པ་ནི་དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་
པའོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀང་ཅི་རིགས་པར་དྐྱེ་བཞིར་འདུ་བ་ིད་དོ། །དྐྱེས་ན་རྩ་ཚིག་གིས་བཅུ་དྲུག་ཟིན་པར་
བས་ནས་འབྲས་བུ་དང་པོ་གསུམ་གི་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་གསུམ། དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་སྐྱེ་བཞི་ཁ་བསྐང་
བར་བཞྐྱེད་དོ། །འབྲྐྱེས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་བླངས་པ་ལྟར་ན། བརྒྱད་པ་བགྲངས་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་
གནས་ཙམ་པོ་མི་བགྲང་ངོ་། །མཁན་ཆྐྱེན་པས་ཀང་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛད་ཅིང་། རོང་སོང་
ཆྐྱེན་པོས་ཀང་བརྒྱད་པར་འགྲང་བ་འདི་དང་ཆ་འད་བ་ལས། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གིས་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་
ཙམ་པོར་མཛད། ཕྱིར་འོང་ལ་ཞུགས་པ་དད་མོས་དང་མཐོང་ཐོབ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པས་གསུམ་མོ། །ཕྱིར་མི་
འོང་ལ་ཞུགས་པ་དད་མོས་དང་མཐོང་ཐོབ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། དོན་གིས་ཐོབ་པ་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་
དང་། ཁད་པར་ཅན་བརྒྱད་སྔར་བཞིན་ཏྐྱེ་བཅུའོ། །དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་ཁ་བསྐང་བ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཏྐྱེ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ི་ཤུ་ཅྐྱེས་བཞྐྱེད་དོ། །དྐྱེ་དག་ལ་བརྒྱད་པ་ཁ་བསྐང་བ་ནི་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། ིར་སྣང་ལས་རྐྱེ་
ཞིག་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་དད་པས་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བ་ནས་བརྩམས་ནས་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་རང་སངས་
རྒྱས་ཀི་བར་ཡིན་ནོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལོ་ཙཱ་བས། དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གིས་ཕྱིར་འོང་ཞུགས་
པའི་སྐབས་སུ་སོ་སོར་བགྲངས་ནས། ཕྱིར་མི་འོང་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་མི་བགྲང་བ་ཡང་དགོངས་པ་མ་ཡིན་
ཏྐྱེ། ིར་སྣང་ལས། འབྲས་བུ་གིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དད་པས་ལྷག་པར་མོས་པའི་དབང་དུ་མཛད་
ནས་ཞྐྱེས་དང་། འབྲས་བུ་གིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་མཐོང་བས་ཐོབ་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཞྐྱེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གིས་ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་གཅིག་ཏུ་བགྲང་།
ཕྱིར་མི་འོང་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་ནས་ཞུགས་པ་གིས་བགྲངས་པ་ཡང་ཁྐྱེགས་སོ། །ཐུན་
མོང་དུ་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ལ་བརྒྱད་དུ་བྐྱེད་པ་ཡང་མི་འཐད་དྐྱེ། གོང་འཕོ་ལ་ལྔ་པ་དང་།
གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅོམ་ལ་དྲུག་པ་དང་། མཐོང་ཆོས་ཞི་ལ་བདུན་པ་ཞྐྱེས་པའི་ཐ་སད་གསུངས་ཀང་། ལུས་
མངོན་བྐྱེད་ལ་བརྒྱད་པ་ཞྐྱེས་པའི་ཐ་སད་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྐྱེ་དྐྱེ་ིད་དོན་གིས་ཐོབ་བོ་སམ་ན།
དྐྱེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། མཐོང་ཆོས་ཞི་ཡན་ཆད་ལ་བདུན་དུ་མཛད་པ་ནི་མཛོད་ལས། གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་ལ་ལྔར་
ཕྱྐྱེ་ནས་གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་ལ་དྲུག་པ་དང་། མཐོང་ཆོས་ཞི་ལ་བདུན་པ་ཅྐྱེས་པ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་
ཡིན་གི་སྐབས་འདིའི་དགྐྱེ་འདུན་གི་གྲངས་བགྲང་ཚུལ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ལུས་མངོན་བྐྱེད་ལ་
བརྒྱད་པ་ཅྐྱེས་པའི་ཐ་སད་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སོས་ཤིག འོ་ན་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་
ཡིན་སམ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ལ་རྐྱེས་འབྲང་གིས། འབྲས་བུ་བར་པ་གིས་ཀི་ཞུགས་པ་ལ་དད་མོས་
མཐོང་ཐོབ་གིས། དོན་གིས་ཐོབ་པ་ཕྱིར་འོང་དང་ཕྱིར་མི་འོང་ཙམ་པོ་གིས། རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་
པར་ཅན་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གིས་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་བར་ཆད་གཅིག་པ། ཕྱིར་མི་འོང་
འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ལ་འདའ་བ་བཞི། གོང་འཕོ་གིས། གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅོམ། མཐོང་ཆོས་ཞི།
ལུས་མངོན་བྐྱེད་དྐྱེ་དགུ དོན་གིས་ཐོབ་པ་དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ། བསྐྱེ་རུ་དང་ི་ཤུའོ། །བརྒྱད་པ་ལ་མདོ་སྦྱོར་
གསུངས་བ་ནི་དི་བའི་ཚིག་དང་སྦྱར་གི་ལན་དང་སྦྱར་བ་མི་སྣང་ངོ་། །འདི་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་མིན་
ི་ཁི་སྣང་བར་ཞིབ་དུ་གཟིགས་ཤིག གིས་པ་བསན་བཅོས་ཀི་དངོས་བསན་འགྲང་བའི་ཚུལ་ནི་ཤཱནི་པ་དང་།
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

བུདྡྷ་ཤི་གིས་ཀི་ལུགས་ཏྐྱེ། འདི་ལ་དབང་པོའ ་ི སོ་ནས་ཕྱྐྱེ་བ་བཞི། འབྲས་བུའི་སོ་ནས་ཕྱྐྱེ་བ་བཅོ་ལྔ། རང་
རྒྱལ་གི་མིང་ཅན་དང་ི་ཤུའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་།རྣོན་པོ་གིས་ལས།
འབྲས་བུ་བར་པ་གིས་ཀི་ཞུགས་པ་དད་མོས་དང་མཐོང་ཐོབ་གིས་སོ། །གིས་པ་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་
གནས་ཁད་པར་ཅན་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གིས། ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་བར་ཆད་གཅིག་པ།
ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ལ་འདའ་བ་བཞི། འོག་མིན་འགྲོ། འཕར་བ་གསུམ། སིད་རྩྐྱེར་འགྲོ།
གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅོམ། མཐོང་ཆོས་ཞི། ལུས་མངོན་བྐྱེད་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནི་བསྐྱེ་རུའི་མིང་ཅན་
ནོ། །ཞྐྱེས་བཞྐྱེད་དོ། །འདི་དག་ལའང་མི་འཐད་པའི་ཆ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ནི་རང་ལུགས་ཀི་སྐབས་སུ་རོགས་པར་
འགྱུར་རོ། །འབྲྐྱེ་ཆྐྱེན་པོས་འཕགས་སྐྱེང་གི་ལུགས་སོ་སོར་བཀག་ནས་རང་ལུགས་བཞག་པ་འདི་ལྟར་མཛད་
དྐྱེ། ཚིག་ལྐྱེར་བཅས་ལས་མ་གསུངས་དང་། །དྐྱེ་རྣམས་བྐྱེ་བྲག་མྐྱེད་ཕྱིར་དང་། །མདོ་གཞན་དོན་ཡང་མ་ཚང་
དང་། །མདོ་འདི་ིད་ལ་མི་གསལ་ཕྱིར། །དབྐྱེ་བ་འདི་ནི་རིགས་མ་ཡིན། །གོ་རིམ་གཞུང་དང་མི་མཐུན་
དང་། །རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་གསུམ་གི་ཕྱིར། །དབྐྱེ་བ་གཞན་ཡང་མི་འཐད་དོ། །བསན་བཅོས་གཞན་གི་རྐྱེས་འབྲང་
ནས། །དབྐྱེ་འོ་ཞྐྱེ་ན་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། །འབྲས་བུ་གསུམ་པའི་དབྐྱེ་བ་ཡང་། །གཞན་པ་དག་དང་འགལ་ཕྱིར་རོ། །ལྷག་
དང་ཆད་པ་མྐྱེད་པ་དང་། །མདོ་འདི་ིད་ལ་ཞུགས་པ་དང་། །མདོ་གཞན་དོན་དང་འགལ་མྐྱེད་ཕྱིར། །དབྐྱེ་བ་
གཞུང་བཞིན་རིགས་པ་ཡིན། །འགལ་མྐྱེད་མ་གྲུབ་ཞྐྱེ་ན་སིར། །གསུངས་པས་ཁད་པར་འགལ་མྐྱེད་དྐྱེ། །ཤ་བ་
ཤིང་དང་མི་འགལ་བཞིན། །ཅྐྱེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་མདོ་དང་བསན་བཅོས་ཀི་དགོངས་པ་ངོས་བཟུང་བ་
ལ་གསུམ་སྐྱེ། དོན་དངོས་དང་། སྒྲུབ་བྐྱེད་འགོད་པ་དང་།དོགས་པ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཚོན་བྐྱེད་དཔྐྱེའི་
དགྐྱེ་འདུན་ལ་སྦྱར་ན། ན་ཐོས་ཀི་དགྐྱེ་འདུན་དང་། རང་རྒྱལ་གི་དགྐྱེ་འདུན་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཞུགས་
པའི་སྐོར། འབྲས་གནས་ཙམ་པོའ་ི སྐོར། འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་སྐོར་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། དབང་པོ་
རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་དག །ཅྐྱེས་ཏྐྱེ། འདི་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་གིས། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་འབྲས་བུ་བར་
པ་གིས་ཀི་ཞུགས་པ་གིས་གིས་ཏྐྱེ་དྲུག་ཡོད་ཀང་། རིམ་གིས་པའི་ཚེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་གིས་ལས་
མྐྱེད་པས་གིས་སུ་བགྲང་བར་བའོ། །འདི་ནི་ིར་སྣང་གི་དགོངས་པའང་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། དད་དང་
མཐོང་ཐོབ་ཅྐྱེས་ཏྐྱེ། འདི་ལ་འབྲས་བུ་དང་པོ་གསུམ་གི་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་གིས་གིས་ཏྐྱེ། རིམ་གིས་པའི་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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སྐབས་སུའང་དྲུག་པོ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པས་དྲུག་ཏུ་བགྲང་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །མདོ་ལས། སྐབས་འདིར་ཕྱིར་འོང་
དང་ཕྱིར་མི་འོང་གི་མདོ་གིས་འབྱུང་བའི་གནད་ཀང་འདི་ིད་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་
གནས་ཁད་པར་ཅན། ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན། ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནི། རིགས་ནས་རིགས་ཞྐྱེས་པ་སྐྱེ་གཅིག་ཏུ་བགྲང་ངོ་། །རྒྱ་གར་བ་ཕལ་ཆྐྱེར་གིས་འདི་ལ་རྐྱེན་གི་
སོ་ནས་གིས་སུ་འགྲང་བ་ནི་མི་འཐད་དྐྱེ། རྐྱེན་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་སྐབས་འདིའི་དགྐྱེ་འདུན་གི་
གྲངས་སུ་བཀོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། བར་ཆད་གཅིག་ཅྐྱེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་འདའ་བ་
བཞི། གོང་འཕོ་གིས། གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅོམ། མཐོང་ཆོས་ཞི། ལུས་མངོན་བྐྱེད་དྐྱེ་དགུའོ། །གིས་པ་ནི།
བསྐྱེ་རུ་དང་ནི་ཞྐྱེས་པའོ། །འཕར་བ་གསུམ་ནི་འོག་མིན་འགྲོའ ་ི ནང་ཚན་གི་དབྐྱེ་བ་ཙམ་ཡིན་གི། རྩ་བའི་དབྐྱེ་
བ་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྐྱེ། མདོའ ་ི དགོངས་པར་འགྱུར་བ། བསན་བཅོས་རྩ་བའི་དགོངས་པར་
འགྱུར་བ། མདོ་གཞན་དང་ཕྱོགས་མཐུན་པར་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས་ཀང་ཞུགས་པ་རྐྱེས་འབྲང་
གིས་ཀི་མདོ་སྦྱོར་ཐོག་མར་སོས་པའི་འོག་ཏུ་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གིས་ཀི་མདོ་
དང་། ཕྱིར་འོང་དང་ཕྱིར་མི་འོང་གིས་ཀི་མདོ་དང་། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་མན་ཆད་ཀི་མདོ་རྣམས་གོ་རིམ་
བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ལས་ཀང་ཤྐྱེས་སོ། །གཞན་དུ་ན་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེའི་གོང་དུ་ཕྱིར་འོང་དང་ཕྱིར་མི་འོང་
གིས་ཀང་མདོ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ས་དགོས་སོ། །གིས་པ་ནི། སིར་བསན་བཅོས་འདིར་སྐྱེམས་
བསྐྱེད་ི་ཤུ་རྩ་གིས་དང་། གདམས་ངག་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཕྲིན་ལས་ི་ཤུ་རྩ་བདུན་གི་བར་བསན་
བཅོས་ཀི་ཚིག་ཟིན་ལ་གྲངས་དངོས་སུ་བསན་པ་རྣམས་ལ་བསན་བཅོས་ལ་མ་ཚང་བར་མདོ་ལས་ཁ་བསྐང་
དགོས་པའི་ཚུལ་གཏན་ནས་མྐྱེད་པས་འདིར་ཡང་བསན་བཅོས་ཀི་དངོས་བསན་ལ་ི་ཤུ་ཚང་དགོས་ལ། དྐྱེ་ལ་
ཤཱནི་པ་དང་བུདྡྷ་ཤིའི་ལུགས་དྐྱེ་ནི་མི་འཐད་དྐྱེ། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གིས་སུ་བགྲངས་འདུག་པའི་ཕྱིར་
དང་། འཕར་གསུམ་དང་འོག་མིན་འགྲོ་སོ་སོར་བགྲངས་འདུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་ན་བསན་བཅོས་རྩོམ་པ་
པོས་ཐ་སད་ཟོར་ཡང་བའི་ཕྱིར་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་དང་། འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་རྣམས་ཕྱོགས་
གཅིག་དང་། ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་པར་མཛད་པར་སྣང་བས། ལུགས་འདི་ལས་གཞན་འོས་མྐྱེད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕྱིར་མི་ལོག་པ་འཁོར་ལོའ ་ི མདོར། བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ལ་བརྒྱད་པ་ལ་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

སོགས་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། དབྐྱེ་བཞི་བརྒྱད་ཀི་མིང་གིས་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་ཤིང་
མདོ་དང་བསན་བཅོས་འདིར་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་སོ་སོ་བའི་མིང་གིས་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གསུངས་ཀི་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་གང་ཡང་རུང་བའི་རང་ལོག་གིས་མིང་གི་མ་གསུངས་ལ། རང་སངས་རྒྱས་ནི་
དབྐྱེ་བ་མྐྱེད་པས་མདོ་གིས་ཀར་མཐུན་པར་གསུངས་པ་འདི་ིད་ཀིས་ཀང་བགྲང་ཚུལ་འདི་ལས་འོས་མྐྱེད་
དོ། །གསུམ་པ་དོགས་པ་བཅད་པ་ནི། འོ་ན་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་རྐྱེས་འབྲང་གིས་པོ་གིས་སུ་བགྲངས་ནས་
འབྲས་གནས་ཙམ་པོའ ་ི སྐབས་སུ་མོས་ཐོབ་གིས་དྲུག་ཏུ་བགྲང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སམ་ན་དྐྱེ་ནི་གོང་དུ་
བཤད་ཟིན་ཏོ། རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཀི་སྐབས་སུ་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་མི་བགྲང་བ་ཅི་ཡིན་ཞྐྱེ་ན། དྐྱེ་ནི་
རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོར་ངྐྱེས་ལ། ཙམ་པོ་ནི་དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གིས་སུ་བསྡུ་བའི་སྐབས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །བགྲང་ཚུལ་གཞན་ས་བ་རྣམས་ལ་ཁོ་བོས་རྒྱུ་མཚན་འདི་དིས་ན་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཁ་སྤུ་སུར་རྐྱེ།
བོད་རྣམས་མིག་ཧུར་རྐྱེ་ལུས་པར་འགྱུར་རོ། །འཕར་གསུམ་སོ་སོར་མི་བགྲང་བ་ཅི་ཡིན་སམ་ན་དྐྱེ་ནི་འོག་མིན་
འགྲོའ ་ི གསལ་བའི་དབྐྱེ་བ་ཙམ་བསན་པ་ཡིན་གི་རྩ་བའི་དབྐྱེ་བ་ནི་འོག་མིན་འགྲོ་ིད་ཡིན་པས་འདི་ལ་
དགོངས་ནས་འཕར་གསུམ་གི་མདོ་ལས་ལོགས་སུ་འོག་མིན་འགྲོའ ་ི མདོ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་
གསུམ་གི་ཞུགས་པ་མི་བགྲངས་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སམ་ན། འབྲས་བུ་སྔ་མ་གསུམ་གི་འབྲས་གནས་ཁད་
པར་ཅན་དྐྱེ་ིད་ཕྱི་མ་གསུམ་གི་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྐྱེ་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གིས་དང་འཕར་
གསུམ་ལ་མདོ་སོ་སོར་ཡོད་པས་རྩ་བའི་དབྐྱེ་བར་བགྲང་དགོས་སོ་སམ་ན། དྐྱེ་ལྟར་ན་བདྐྱེན་པ་བཞི་ལ་ཡང་
མདོ་སོ་སོར་ཡོད་པས་གདམས་ངག་བཅུའི་རྩ་བའི་དབྐྱེ་བར་བགྲང་དགོས་པར་མཚུངས་སོ། །བསན་བཅོས་རྩ་
བར་འཕར་གསུམ་ཞྐྱེས་པའི་ཚིག་དངོས་སུ་ཡོད་པས་རྩ་བའི་དབྐྱེ་བར་བགྲང་དགོས་སོ་སན་ན། དྐྱེ་ལྟར་ན་
སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཅྐྱེས་པའི་ཚིག་ཡོད་པས་གདམས་ངག་གི་རྩ་བའི་དབྐྱེ་བར་འགྲང་
དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཁོ་བོས་མདོ་དང་བསན་བཅོས་ཀི་དགོངས་པ་འདི་བཞིན་དུ་ས་བ་ལ་མི་ཤྐྱེས་པ་དག་
གིས་འཇིག་རྐྱེན་ཕལ་པའི་ཐ་སད་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཅི་ཡང་ས་བར་མི་བ་སྐྱེ། བླུན་པོ་ས་བ་ཉུང་ན་མཛེས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །མདོ་དང་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་ལ་བློ་གྲོས་ཀི་སྣང་བ་རྒྱས་པ་དག་གིས་འཐད་མི་འཐད་ཀི་ཆ་ས་བ་ནི་བསན་
པ་འཛིན་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་ས་བ་ཐོས་ན་ཁོ་བོས་ཀང་བརག་དཔྱད་བའོ། །གིས་པ་མཚོན་བྐྱེད་དཔྐྱེའི་དགྐྱེ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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འདུན་མངོན་པ་ནས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། མངོན་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་དངོས་དང་། དྐྱེའི་དོན་
གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། གང་ལ་གནས་པ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་དང་། དྐྱེ་ལ་གནས་པའི་གང་
ཟག་གི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྐྱེ། དགྐྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་དང་། དྐྱེའི་འབྲས་བུ་ངོས་བཟུང་ནས་བརྒྱད་ཅུ་
རྩ་དགུར་དབྐྱེ་བ། མདོ་ལས་འབྲས་བུ་བཞིར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སྤང་བ། ཁམས་གསུམ་གང་དུ་འབྲས་
བུ་དུ་ཞིག་ཐོབ་པའོ། །དང་པོ་ནི་མཛོད་དུ། དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་ནི་དི་མྐྱེད་ལམ། །འབྲས་བུ་འདུས་བས་འདུས་མ་
བས། །དྐྱེ་དག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུ་འོ། །གྲོལ་ལམ་ཟད་པ་རྣམས་དང་བཅས། །ཞྐྱེས་དང་། དྐྱེའི་འགྲྐྱེལ་པར། དགྐྱེ་
སྦྱོང་གི་ཚུལ་ཞྐྱེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཅྐྱེ་ན། དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་ནི་དི་མྐྱེད་ལམ། དགྐྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ནི་ཟག་པ་མྐྱེད་
པའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །དྐྱེས་ོན་མོངས་པ་ཡང་དག་པར་ཞི་བར་བྐྱེད་པའི་སོ་ནས་དགྐྱེ་སྦྱོང་དུ་འགྱུར་ཏྐྱེ། མདོར་
འདིས་སིག་པ་མི་དགྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཞྐྱེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་པར་རྒས་ཤིང་འགྱུར་བའི་བར་རྣམ་པ་དུ་མ་ཞི་བར་
བས་པ་ཡིན་པས་དྐྱེའི་ཕྱིར་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སོ་སོའ ་ི སྐྱེ་བོ་ནི་གཏན་དུ་ཞི་བར་མི་བྐྱེད་
པའི་ཕྱིར་དོན་དམ་པའི་དགྐྱེ་སྦྱོང་མ་ཡིན་ནོ། དགྐྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་དྐྱེའི། འབྲས་བུ་འདུས་བས་འདུས་མ་བས།
དགྐྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་ནི་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་རྣམས་ཡིན་ཏྐྱེ། དྐྱེ་དག་ཀང་མདོར་རྣམ་པ་
བཞིར་གསུངས་སོ། གཞན་ཡང་དྐྱེ་དག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུའོ། །དྐྱེ་དག་ཀང་གང་ཞྐྱེ་ན། གྲོལ་ལམ་ཟད་པ་རྣམས་
དང་བཅས། མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བ་སྤོང་བར་བྐྱེད་པ་བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ་བརྒྱད། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་
ལམ་བརྒྱད་དང་། སོམ་པས་སྤང་བར་བ་བ་སྤོང་བར་བྐྱེད་པ་ས་དགུ་པོ་རྐྱེ་རྐྱེ་ཞིང་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་དགུ་
སྤོང་བར་བྐྱེད་པ་དྐྱེ་སྐྱེད་ཁོ་ནའི་བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་དག་གོ །དྐྱེ་ལ་བར་ཆད་
མྐྱེད་པའི་ལམ་རྣམས་ནི་དགྐྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་རྣམས་ནི་དགྐྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་
འབྲས་བུ་འདུས་བས་དག་ཡིན་ཏྐྱེ། དྐྱེའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་དང་སྐྱེས་བུ་བྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ོན་མོངས་པ་དྐྱེ་དག་གི་སྤངས་པ་ནི་དགྐྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་འདུས་མ་བས་དག་ཡིན་ཏྐྱེ། དྐྱེ་ལྟར་
ན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་སོ། །གིས་པ་ནི། དྐྱེ་ིད་ལས། འབྲས་བུ་བཞིར་རྣམ་གཞག་པ་ནི། །རྒྱུ་ལྔ་
དག་ནི་སིད་ཕྱིར་རོ། །འབྲས་ལ་སྔོན་ལམ་བཏང་བ་དང་། །གཞན་ཐོབ་པ་དང་ཟད་སོམ་དང་། །ཤྐྱེས་པ་བརྒྱད་
ཚན་ཐོབ་པ་དང་། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པ་འོ། །ཞྐྱེས་དང་། དྐྱེའི་འགྲྐྱེལ་པར། དྐྱེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་
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གསུངས་པ་ཁ་བསྐང་བར་བ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྐྱེ་ན། བ་མི་དགོས་ཏྐྱེ། གལ་ཏྐྱེ་ཡང་འབྲས་བུ་རྣམས་མང་
མོད་ཀི། འབྲས་བུ་བཞིར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། རྒྱུ་ལྔ་དག་ནི་སིད་ཕྱིར་རོ། །བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་སྤང་བའི་
ལམ་གི་གནས་སྐབས་གང་ལ་རྒྱུ་ལྔ་སིད་པ་དྐྱེ་ལ་འབྲས་བུར་རྣམ་པར་གཞག་གོ་ཞྐྱེས་གྲག་གོ །ལྔ་གང་ཞྐྱེ་ན།
འབྲས་ལ་སྔོན་ལམ་བཏང་བ་དང་། །གཞན་ཐོབ་པ་དང་ཟད་སོམ་དང་། །ཤྐྱེས་པ་བརྒྱད་ཚན་ཐོབ་པ་དང་། །རྣམ་
པ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པ་འོ། །ལམ་སྔ་མ་བཏང་བ་དང་སྔོན་མྐྱེད་པའི་ལམ་ཐོབ་པ་ནི་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་བུའི་ལམ་
བཏང་བ་དང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྤངས་པ་སོམ་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐོབ་པ་གཅིག་རྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤྐྱེས་པ་
བརྒྱད་ཅིག་ཅར་ཐོབ་པ་ནི་ཆོས་དང་རྐྱེས་སུ་ཤྐྱེས་པ་རྣམ་བཞིའི་འོ། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པ་ནི་མི་རག་པའི་
རྣམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ། རྒྱུ་ལྔ་པོ་དྐྱེ་དག་ནི་འབྲས་བུ་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་ཡོད་དོ་ཞྐྱེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དྐྱེ་ིད་ལས།
འདོད་པར་གསུམ་ཐོབ་ཐ་མ་ནི། །གསུམ་དུའོ་གོང་ན་མཐོང་ལམ་མྐྱེད། །མི་སོ་ལུང་ལས་འདིར་རྩོམ་ཞིང་། །དྐྱེ་
མཐར་ཕྱིན་ཅྐྱེས་འབྱུང་ཕྱིར་རོ། །ཞྐྱེས་དང་། དྐྱེའི་འགྲྐྱེལ་པར་ཡང་ཁམས་གང་དུ་དགྐྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་
བུ་དུ་དག་ཅིག་ཐོབ་ཅྐྱེ་ན། འདོད་པར་གསུམ་ཐོབ། གསུམ་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་ཁོ་ནར་ཐོབ་ཀི་གཞན་དུ་ནི་མ་
ཡིན་ནོ། །ཐ་མ་ནི་གསུམ་དུའོ། །དགྐྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་ཐ་མ་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་ིད་དྐྱེ་དྐྱེ་ཁམས་གསུམ་
ཆར་དུ་འཐོབ་བོ། །རྐྱེ་ཞིག་འབྲས་བུ་གིས་ནི་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་ཐོབ་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གོང་མར་མི་འཐོབ་པར་ཡང་རིགས་ན་གསུམ་པ་གོང་དུ་ཅི་ཕྱིར་མི་འཐོབ་ཅྐྱེ་ན། གོང་ན་མཐོང་ལམ་མྐྱེད། འདོད་
པའི་ཁམས་ལས་གོང་ན་ནི་མཐོང་ལམ་མྐྱེད་ལ་དྐྱེ་མྐྱེད་པར་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་
འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་མྐྱེད་པས་ཞྐྱེས་བ་བ་འདི་ནི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །ཅི་ཕྱིར་དྐྱེ་ན་མཐོང་བའི་ལམ་མྐྱེད་ཅྐྱེ་ན་རྐྱེ་
ཞིག་གཟུགས་མྐྱེད་པའི་ཁམས་ན་ནི་ན་པ་མྐྱེད་པ་དང་། ཁམས་འོག་མ་ལ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་ནི་མི་སོ་ལུང་ལས་འདིར་རྩོམ་ཞིང་། དྐྱེ་མཐར་ཕྱིན་ཞྐྱེས་འབྱུང་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་
ན་སོད་པའི་སོ་སོའ ་ི སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་སོམས་པར་འཇུག་པའི་བདྐྱེ་བ་ལ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་
ཚོར་བ་མྐྱེད་ཕྱིར་ཀུན་ཏུ་སོ་བར་མི་འགྱུར་ལ་སོ་བ་མྐྱེད་པར་ཡང་འཕགས་པའི་ལམ་འཐོབ་པར་མི་ནུས་ཏྐྱེ།
འདི་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ལུང་ཡང་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནས་གོང་དུ་འཕོ་བའི་བར་
གང་ཟག་ལྔ་ནི་འདིར་རྩོམ་ཞིང་དྐྱེར་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ། ཞྐྱེས་གསུངས་པ་འདི་ཡིན་ནོ། །རྩོམ་པ་ཞྐྱེས་བ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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བ་ནི་ལམ་རྩོམ་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །གིསཔ་དྐྱེ་
ལ་གནས་པ་གང་ཟག་གི་རྣམ་བཞག་ལ་གིས་ཏྐྱེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བཤད་ཚུལ་དང་། མཛོད་ལས་བཤད་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། འཐོབ་པ་རྣམ་པར་ངྐྱེས་པའི་སྐབས་སུ། གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། མངོན་པར་
རོགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་དབྐྱེ་སོ་བདུན་ཡོད་པ་ལས། དབྐྱེ་སོ་བཞི་པ་དང་། ལྔ་པ་
གིས་ཀིས་ཞུགས་གནས་ཀི་རྣམ་གཞག་སོན་ཏྐྱེ། འདི་ལ་སྤང་བའི་རིམ་གི་པ་དང་། ཅིག་ཆར་བ་གིས་ལས།
དང་པོ་ནི། དྐྱེ་ིད་ལས་སྦྱོར་བས་རབ་ཏུ་དབྐྱེ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྐྱེ་ན། དད་པས་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ཆོས་ཀི་རྐྱེས་
སུ་འབྲང་བའི་གང་ཟག་གོ །འབྲས་བུས་རབ་ཏུ་དབྐྱེ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྐྱེ་ན། དད་པས་མོས་པ་དང་། མཐོང་བས་ཐོབ་
པ་དང་། ལུས་ཀི་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་། ཤྐྱེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། གིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་
གྲོལ་བ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་
ཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་དང་། ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་
བའི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་ིད་ཀི་འབྲས་བུ་མངོན་
དུ་བ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་དང་། རྐྱེ་ལྟར་ཐོགས་ན་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་དང་། རིགས་ནས་
རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། བར་ཆད་གཅིག་པ་དང་། བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། སྐྱེས་ནས་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པ་མྐྱེད་པར་ཡོངས་སུམྱ་ནང་ལས་འདའ་བ་དང་།
མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པ་དང་བཅས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། གོང་དུ་འཕོ་བ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཡོངས་
སུ་མས་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། བདག་གསོད་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། རྐྱེས་སུ་བསྲུང་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། གནས་པ་
ལས་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་། རབ་ཏུ་རོགས་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོས་ཅན་གི་གང་
ཟག་གོ་ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །དྐྱེ་ལ་དང་པོ་ལྔ་ནི་ཡོན་ཏན་གི་སོ་ནས་ཕྱྐྱེ་བ་སྐྱེ། དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གིས་ནི་
འབྲས་བུ་དང་པོ་གསུམ་ག་དང་། བར་པ་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་དང་། ཐ་མ་གིས་ནི་དགྲ་བཅོམ་ཁོ་ན་འོ། །དྐྱེ་ནས་
བརྒྱད་ནི། ཞུགས་གནས་གི་སོ་ནས་གང་ཟག་ཡ་བརྒྱད་དུ་དབྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་དྐྱེ་དག་གི་ཁད་
པར་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དྐྱེ་ཡང་དང་པོ་གིས་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་ཁད་པར། གསུམ་པ་ནི་ཕྱིར་འོང་གི་ཁད་
པར། དྐྱེ་ནས་ལྔ་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་ཁད་པར། དྐྱེ་ནས་དྲུག་ནི་དགྲ་བཅོམ་གི་ཁད་པར་རོ། །འོ་ན་ཕྱིར་མི་འོང་ལ་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ། མཐོང་ཆོས་ཞི། ལུས་མངོན་བྐྱེད་གསུམ་ཅི་ཕྱིར་མ་བཤད་ཅྐྱེ་ན། དང་པོ་ནི། བར་
འདའ་བ་མ་གཏོགས་པའི་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་ཕྱི་མ་བཞིས་གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་ཡང་བསན་པ་ལ་དགོངས་
ཏྐྱེ། མཛོད་དུ། གཞན་ནི་གཟུགས་མྐྱེད་འགྲོ་རྣམས་བཞི། །ཞྐྱེས་པ་དང་ཡང་མཐུན་ནོ། །ཡང་ན་ལུགས་འདི་ལ་
གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་མྐྱེད་དྐྱེ། རྩ་འགྲྐྱེལ་གིས་ཆར་ལས། གོང་འཕོ་ཡན་ཆད་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་ཁོ་ན་ལ་
སྦྱར་བར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་གིས་གང་འཐད་ཤྐྱེས་ལན་དག་གིས་དཔྱོད་མཛོད་ཅིག གིས་ནི་ཅིག་ཆར་
པའི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ཤིང་། གསུམ་པ་ནི་ཡོན་ཏན་གི་སོ་ནས་ཕྱྐྱེ་བའི་སྐབས་སུ་
བཤད་ཟིན་ཏོ། །གིསཔ་ཅིག་ཅར་བ་ནི། ཡང་དྐྱེ་ིད་ལས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ཅྐྱེས་གང་གསུངས་པ་
ལ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནི་གིས་ཏྐྱེ། རིམ་གིས་པ་དང་ཅིག་ཅར་ངྐྱེས་པར་འབིན་པའོ། །རིམ་གིས་པ་ནི་ཇི་སྐད་
བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཅིག་ཅར་ངྐྱེས་པར་འབིན་པ་ནི་གང་བདྐྱེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་པར་བས་ནས་མི་
ལོགས་པ་མྐྱེད་པ་ལ་བརྐྱེན་ཏྐྱེ་འཇིག་རྐྱེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའི་ོན་མོངས་པ་
རྣམས་རྣམ་པས་ཅིག་ཅར་སྤོང་སྐྱེ། འདི་ནི་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་སྐྱེ།
འབྲས་བུ་གིས་ལ་གདགས་སོ། །ཕལ་ཆྐྱེར་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་སམ་འཆི་བའི་དུས་ཀི་ཚེ་ཀུན་ཤྐྱེས་པ་ཐོབ་
པར་བྐྱེད་དོ། །གལ་ཏྐྱེ་མི་བྐྱེད་ནའང་དྐྱེ་སོན་ལམ་གི་སོབས་ཅན་ཡིན་ཏྐྱེ། སོན་ལམ་གི་དབང་གིས་འདོད་པའི་
ཁམས་ིད་དུ་སྐྱེས་ཏྐྱེ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྐྱེད་པ་ན་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །འདི་དག་
ལ་རྐྱེས་འབྲངས་གིས་སྦྱོར་ལམ་སན་གཅིག་པ་ནས་འཇོག་པ་དང་། བར་ཆད་གཅིག་པ་ལྷའི་རྐྱེན་ལ་མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བར་ངྐྱེས་པ་དང་། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་དངོས་སུ་མ་བཤད་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་དབང་རྟུལ་
རྣམས་མཐོང་ཆོས་བདྐྱེ་གནས་ལས་མས་པ་སིད་ཀི་འབྲས་བུ་ལས་མས་པ་མི་སིད་པ་དང་། ཅིག་ཆར་བའི་
རྣམ་གཞག་རྣམས་ནི་ལུགས་འདིའི་ཁད་པར་གིས་ཆོས་ཡིན་ལ། གཞན་རྣམས་ནི་ཕལ་ཆྐྱེར་མཛོད་དང་འད་
ཞིང་། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་གནས་ཀི་སྐབས་སུ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་འབྲས་བུ་བར་མ་གིས་ཀི་རྣམ་
གཞག་འཆད་ཚུལ་ཡང་མཛོད་དང་འདའོ། །གིས་པ་མཛོད་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྐྱེ། མཐོང་ལམ་
དང་། སོམ་ལམ་དང་། མི་སོབ་ལམ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གོ །དང་པོ་ནི། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དྐྱེ་དག་ཏུ། །དད་
དང་ཆོས་ཀི་རྐྱེས་འབྲངས་བ། །སོམ་པས་སྤང་བ་མ་སྤངས་ན། །འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ། །རྣམ་ལྔའི་བར་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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བཅོམ་གིས་པ་ལ། །དགུ་པ་ཚུན་ཆད་ཟད་པ་ཡིན། །འདོད་པའམ་ཡང་ན་གོང་མ་ལས། །ཆགས་བྲལ་གསུམ་
པ་ལ་ཞུགས་པ། །ཞྐྱེས་དང་། དྐྱེའི་འགྲྐྱེལ་བར། ད་ནི་ཇི་ལྟར་ན་འཕགས་པའི་ལམ་སྐྱེས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་
རྣམ་པར་གཞག་པ་དྐྱེ་བཞིན་ཏུ་བཤད་པར་བ་སྐྱེ། མཐོང་བའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གི་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔར་
བཤད་པ་གང་ཡིན་པ། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དྐྱེ་དག་ཏུ། །དད་དང་ཆོས་ཀི་རྐྱེས་འབྲང་བ། །ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སྐྱེ་
དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དྐྱེ་དག་ལ་གནས་པ་ནི་དད་པས་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བ་ཞྐྱེས་བ་བའོ། །དད་པས་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བས་
ན། དད་པས་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བའོ། །དྐྱེ་འདི་ལ་ཡོད་པས་སམ། འདི་དད་པས་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་
ཡིན་པས་ན། དད་པས་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བ་སྐྱེ་སྔོན་གཞན་གི་དིང་གིས་དོན་གི་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་
གི་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བ་ཡང་དྐྱེ་དང་འད་སྐྱེ། སྔོན་བདག་ིད་ཁོ་ནས་མདོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀིས་དོན་གི་རྐྱེས་སུ་
འབྲང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་གིས་ནི་སོམ་པས་སྤང་བ་མ་སྤངས་ན། འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ། འབྲས་བུ་
རྣམས་ཀི་དང་པོ་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་སྐྱེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུའོ། །དྐྱེ་ནི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བ་བ་ཐམས་
ཅད་ཀི་དང་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དད་པ་དང་ཆོས་ཀི་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བ་དྐྱེ་དག་ིད་གལ་ཏྐྱེ་སྔོན་འཇིག་རྐྱེན་པའི་
ལམ་གིས་སོམ་པས་སྤང་བར་བ་བ་མ་སྤངས་པ་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལན་པ་ཡིན་ན་ནི་དྐྱེ་གིས་རྒྱུན་དུ་
ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ཞྐྱེས་བའོ། །རྣམ་ལྔའི་བར་བཅོམ་གལ་ཏྐྱེ་སྔོན་འཇིག་རྐྱེན་པའི་ལམ་གིས་
བསོམས་ཏྐྱེ་སྤང་བར་བ་བ་འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ལས་རྣམ་པ་ལྔའི་བར་དུ་སྤངས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་དྐྱེ་
བཞིན་དུ་དང་པོ་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་དག་ཅྐྱེས་བའོ། །གིས་པ་ལ་དགུ་པ་ཚུན་ཆད་ཟད་པ་ཡིན། གིས་པ་
ལ་ཞྐྱེས་བ་བ་ནི་གིས་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། གལ་ཏྐྱེ་དྐྱེ་གིས་ཀི་དྐྱེ་ཡན་ཆད་རྣམ་པ་དྲུག་གམ་བདུན་ནས་བརྒྱད་
གཅིག་སྔོན་སྤངས་པ་ཡིན་ན་ནི་དྐྱེ་གིས་འབྲས་བུ་གིས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཞྐྱེས་བ་སྐྱེ། གིས་པ་གང་ཞྐྱེ་ན་ལན་
ཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུའོ། །འདོད་པའམ་ཡང་ན་གོང་མ་ལས། །ཆགས་བྲལ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་
པ། །གལ་ཏྐྱེ་རྣམ་པ་དགུ་པ་ཡང་སྤངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་པའི་ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་
པའམ། གོང་མ་ཅི་ཡང་མྐྱེད་པའི་སྐྱེ་མཆྐྱེད་ཀི་བར་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། དྐྱེ་གིས་
འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཞྐྱེས་བ་སྐྱེ། གསུམ་པ་གང་ཞྐྱེ་ན། ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུའོ། །དྐྱེ་གིས་
དད་པ་དང་ཆོས་ཀི་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བ་ཞྐྱེས་ཀང་མི་བ་ལ། ཞུགས་པ་ཞྐྱེས་ཀང་མི་བའོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྐྱེ་ན། འབྲས་བུ་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

ལ་གནས་པ་དག་ཡིན་ཏྐྱེ། གང་ཞིག་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུའམ་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ཡང་
རུང་འབྲས་བུ་གང་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དྐྱེ་ནི་དྐྱེའི་ཚེ་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །དྐྱེ་
དག་གི་དོན་ནི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་ལ་གནས་པའི་ན་ཐོས་དབང་རྟུལ་རྣམས་ལ་དད་པས་རྐྱེས་འབྲང་
དང་། དབང་རྣོན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་རྐྱེས་འབྲང་དུ་འཇོག་པས་ན་རྐྱེས་འབྲང་གིས་པོ་ནི་མཐོང་ལམ་ལ་གནས་
པ་ཁོ་ནར་ངྐྱེས་སོ། །དྐྱེ་ལ་འདོད་པའི་སོམ་སྤངས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྤངས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་སྤངས་པ་དང་།
དྲུག་པ་ངྐྱེས་པར་སྤངས་པ་དང་། དགུ་པ་ངྐྱེས་པར་སྤངས་པ་དང་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་
ཞུགས་པ་དང་། གིས་པ་ནི་ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པ་དང་། གསུམ་པ་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་ཞུགས་པར་འཇོག་སྐྱེ། ཕྱི་མ་
འདི་གིས་ལ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་ཞྐྱེས་པའི་ཐ་སད་བོད་རྣམས་ཀིས་མཛད་དོ། །ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་
ཞུགས་པ་གིས་རྒྱན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཆད། འབྲས་གནས་གིས་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་
གནས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཆད་པ་ནི་ལམ་ཀི་གནས་སྐབས་འད་བས་ཐ་སད་ཟོར་ཡང་བའི་ཕྱིར་ན་མངོན་པ་གོང་
འོག་གིས་ཀ་བཤད་ཚུལ་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །གིས་པ་སོམ་ལམ་ལ་གནས་པ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། སྔར་གི་ཞུགས་
པ་གསུམ་གི་སོ་ནས་བཞག་པ་དང་། མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་སོམ་སྤངས་རིམ་གིས་སྤངས་པའི་སོ་ནས་བཞག་
པའོ། །དང་པོ་ནི་གང་ཞིག་གང་ལ་ཞུགས་པ་ནི། བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དྐྱེ་འབྲས་གནས། །དྐྱེ་ཚེ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་
དག །དད་པས་མོས་དང་མཐོང་བས་ཐོབ། །ཅྐྱེས་དང་། དྐྱེའི་འགྲྐྱེལ་པར། སྐྱེམས་བཅུ་དྲུག་པ་སྐྱེས་ན་དྐྱེ་གིས་
དད་པ་དང་ཆོས་ཀི་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བ་ཞྐྱེས་ཀང་མི་བ་ལ། ཞུགས་པ་ཞྐྱེས་ཀང་མི་བའོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྐྱེ་ན། འབྲས་བུ་
ལ་གནས་པ་དག་ཡིན་ཏྐྱེ། གང་ཞིག་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུའམ། ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོད་པའི་འབྲས་བུའམ།
ཕྱིར་མི་འོད་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་རུང་། འབྲས་བུ་གང་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དྐྱེ་ནི་དྐྱེའི་ཚེ་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་
ཡིན་ནོ། །དགྲ་བཅོམ་པ་ིད་ནི་དང་པོ་ིད་དུ་ཐོབ་པར་མི་ནུས་ཏྐྱེ། མཐོང་བའི་ལམ་གིས་སོམ་པས་སྤང་བར་བ་
བ་མི་སྤོང་བའི་ཕྱིར། སྔར་ཡང་སིད་པའི་རྩྐྱེ་མོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་ཚེ་
དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དག །དད་པས་མོས་དང་མཐོང་བས་ཐོབ། །དྐྱེའི་ཚེ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་སྔོན་དད་པས་རྐྱེས་སུ་
འབྲངས་བ་གང་ཡིན་པ་དྐྱེ་ནི་དད་པས་མོས་པ་ཞྐྱེས་བའོ། །དབང་པོ་རྣོན་པོ་སྔོན་ཆོས་ཀི་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བ་གང་
ཡིན་པ་དྐྱེ་ནི་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་ཞྐྱེས་བ་སྐྱེ། དད་པ་དང་ཤྐྱེས་རབ་ལྷག་པས་མོས་པ་དང་མཐོང་བས་རབ་ཏུ་ཕྱྐྱེ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །དྐྱེ་དག་གི་དོན་ནི་སྔར་གི་ཞུགས་པ་གསུམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་
པའི་ཚེ་དྐྱེ་དང་དྐྱེའི་འབྲས་གནས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། དྐྱེའི་ཚེ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གིས་ལ་དད་མོས་དང་མཐོང་ཐོབ་
ཞྐྱེས་བའི་རྐྱེས་འབྲང་གིས་སུ་མི་བརོད་དྐྱེ། བདྐྱེན་པ་མཐོང་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་ན་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གིས་
ནི་དོན་ཡིན་པས་མཐོང་སོམ་མི་སོབ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་གསུམ་ཆར་དུ་ཡོད་ལ། རྐྱེས་འབྲང་གིས་དང་།
དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གིས་དང་། དུས་སྦྱོར་དུས་མི་སྦྱོར་གིས་ནི་མཐོང་སོམ་མི་སོབ་པའི་ལམ་གསུམ་ལ་སོ་
སོར་འཇོག་པ་ནི་གཞུང་ལུགས་འདིའི་དགོངས་པའོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྐྱེ། རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཕྱིར་
འོད་ཞུགས་གནས། ཕྱིར་མི་འོང་ཞུགས་གནས། དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། སིད་པ་ལན་
བདུན་པ་དང་། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེའོ། །དང་པོ་ནི། མཛོད་དུ། འབྲས་གནས་སོམ་སྤང་བ་མ་ཟད། རྐྱེ་ལྟར་
ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ། །ཞྐྱེས་དང་། དྐྱེའི་འགྲྐྱེལ་པར་དྐྱེ་ལྟར་ོན་མོངས་རྣམ་པ་དགུ་པོ་དྐྱེ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་
འབྲས་གནས་སོམ་སྤང་བ་མ་ཟད། རྐྱེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ། འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་གང་ཞིག་གིས་སོམ་
པས་སྤང་བར་བ་བའི་ོན་མོངས་པ་གཅིག་ཀང་མ་སྤངས་པ་དྐྱེ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། ཚེ་བདུན་གི་བར་
དུ་སྐྱེ་བས་ན་ལན་བདུན་པའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ལན་བདུན་པ་མ་ཡིན་པས་རྐྱེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ཞྐྱེས་བ་བ་ནི་
ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་ཤལ་པའོ། །མདོ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་ཞྐྱེས་འབྱུང་པ་ནི་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་
སྐྱེ་བ་ལན་བདུན་ཞྐྱེས་པའི་ཐ་ཚིག་སྐྱེ། མཆོག་ཅྐྱེས་བ་བའི་ས་ནི་རབ་ཏུའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུན་ནི་
ལམ་སྐྱེ། དྐྱེ་ནས་དྐྱེར་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ནི་དྐྱེར་ཞུགས་ཤིང་ཕྱིན་ལ་སོན་པས་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་
ནོ། །ཇི་ལྟར་ན་ཞུགས་པ་ཡིན། གལ་ཏྐྱེ་ལམ་དང་པོ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྐྱེ་ན་ནི་བརྒྱད་པ་ཡང་ཡིན་པར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྐྱེ་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྐྱེ་ན་ནི་ཕལ་ཆྐྱེར་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡང་ཡིན་པར་
འགྱུར་ལ། འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡང་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པའི་
དབང་དུ་བས་ནས་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། བརྒྱད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཞྐྱེ་ན།
ལམ་ལ་རྐྱེས་སུ་ཤྐྱེས་པ་ལ་ནི་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་བུའི་ལམ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དང་། མཐོང་པ་དང་སོམ་པའི་ལམ་
ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུན་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་རྣམས་ན་རྐྱེ། དྐྱེ་ནི་དྐྱེ་
ལས་གཞན་པ་སྐྱེ་བའི་སིད་པ་བདུན་དང་། སྐྱེད་པ་བར་མ་བདུན་དུ་མི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་
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བྐྱེད་ལ། དྐྱེ་བཞིན་དུ་ལྷ་དག་གི་ནང་དུ་ཡང་ིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་བྐྱེད་དྐྱེ། དྐྱེ་ལྟར་ན་སིད་པ་ི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་
ཀི་བར་དུ་ིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་བྐྱེད་དོ། །སིད་པ་བདུན་ཚན་དུ་འད་བའི་ཕྱིར་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་
པ་ཞྐྱེས་བཤད་དྐྱེ། གནས་བདུན་ལ་མཁས་པ་ཞྐྱེས་བ་བ་དང་། འདབ་མ་བདུན་པ་ཞྐྱེས་བ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞྐྱེས་
ཟྐྱེར་རོ། །འོ་ན་གང་མདོ་ལས་གང་ཟག་ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སིད་པ་བརྒྱད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་གང་
ཡིན་པ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ཞིང་གོ་སྐབས་མྐྱེད་དྐྱེ། འདི་ནི་གནས་མྐྱེད་དོ་ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྐྱེ་ན། འགྲོ་བ་
གཅིག་ཏུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ས་ཇི་བཞིན་དུ་བཏགས་ན་ནི་སིད་པ་བར་མ་ཡང་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་
རོ། །དྐྱེ་ལྟ་ན་ཡང་སིད་པའི་རྩྐྱེ་མོའ ་ི བར་དུ་གང་དུ་འཕོ་བ་འགྲོ་བ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་སིད་པ་བརྒྱད་པར་མི་འགྱུར་
རོ་ཞྐྱེ་ན། འདོད་པའི་ཁམས་ལ་དགོངས་ཏྐྱེ་གསུངས་པས་ྐྱེས་པ་མྐྱེད་དོ། །འདི་ལ་ཤྐྱེས་པར་བྐྱེད་པའི་མདོའམ་
རིགས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ལྷ་དང་མི་དག་གི་ནང་དུ་སོ་སོར་ལན་བདུན་སྐྱེའི་གིས་ཀའི་ནང་དུ་ལན་བདུན་མ་ཡིན་
པ་ིད་དོ། །ཞྐྱེས་བ་བ་འདི་ལ་ཡང་ཤྐྱེས་པར་བྐྱེད་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དྐྱེ། འདི་སྐད་དུ་ལྷ་རྣམས་དང་མི་རྣམས་སུ་
ལན་བདུན་ཞྐྱེས་འབྱུང་ངོ་ཞྐྱེ་ན། འོད་སྲུང་པ་རྣམས་ལྷ་རྣམས་སུ་ལན་བདུན་མི་རྣམས་སུ་ལན་བདུན་ཞྐྱེས་སོ་
སོར་ཡང་འདོན་པས་འདི་ལ་མངོན་པར་ཞྐྱེན་པར་མི་བའོ། །གང་ཞིག་མི་དག་གི་ནང་དུ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་
གྱུར་པ་དྐྱེ་ནི་དྐྱེ་ཁོ་ནར་འོངས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ལ། གང་ཞིག་ལྷ་དག་གི་ནང་དུ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་
པར་གྱུར་པ་དྐྱེ་ནི་དྐྱེ་ཁོ་ནར་འོངས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །ཅི་ཕྱིར་སིད་པ་བརྒྱད་པ་མངོན་པར་མི་
འགྲུབ་ཅྐྱེ་ན་དུས་དྐྱེ་སིད་ཀིས་གདོན་མི་ཟ་བར་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལམ་དྐྱེ་ནི་དྐྱེ་འད་སྐྱེ། སྦྲུལ་
གོམས་པ་བདུན་པས་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། རིམས་ིན་བཞི་པ་བཞིན་ནོ། །ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་བདུན་པོ་ཐ་མའི་ཆ་དང་
མཐུན་པ་གིས་དང་། གོང་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལྔ་ལུས་པའི་ཡང་ཕྱིར་རོ། །བར་སྐབས་སུ་ཡང་འཕགས་པའི་
ལམ་མངོན་ཏུ་བྐྱེད་ཅིང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་སྐྱེ། དྐྱེ་སིད་དུ་སིད་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀི་
སོབས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྐྱེད་ན་ནི་ཁིམ་པ་ཁོ་ནར་དགྲ་བཅོམ་པ་ིད་འཐོབ་ལ་ཁིམ་
ན་ནི་མི་གནས་སོ། །ཆོས་ིད་ཀིས་འཐོབ་པའི་དགྐྱེ་སོང་གི་མཚན་མ་ཡང་ཐོབ་བོ། །གཞན་དག་ན་རྐྱེ་དགྐྱེ་སྦྱོང་
གཞན་གི་མཚན་མའོ་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་རོ། །ཅི་ཕྱིར་ལོག་པར་ལྟུང་བའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་ཞྐྱེ་ན། དྐྱེར་འགྲོ་བའི་ལས་མི་
སོགས་པའི་ཕྱིར་དང་། གསོག་པ་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་བསམ་པ་དག་གི་སོ་ནས་དགྐྱེ་བའི་རྩ་བ་སོབས་དང་ལན་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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པས་བསོམ་པའི་ཕྱིར་རྒྱུད་རྣམ་པར་སིན་པ་དང་། མི་མཐུན་པར་བས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ངན་སོང་དུ་ངྐྱེས་པའི་ལས་
ཡོད་ན་ནི་དྐྱེས་བཟོད་པ་ཡང་བསྐྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འདིར་སས་པ། མི་མཁས་པས་ནི་སིག་པ་ཆུང་དུ་བས་
ཀང་འོག་ཏུ་འགྲོ། །མཁས་པས་ཆྐྱེན་པོ་བས་ཀང་གནོད་པ་རབ་ཏུ་ཡང་བར་འགྱུར། །ལགས་ཀི་གོང་བུ་ཆུང་
ཡང་ཆུ་ཡི་གཏིང་དུ་འབིང་འགྱུར་ལ། །དྐྱེ་ིད་སྣོད་དུ་བས་ན་ཆྐྱེ་ཡང་སྐྱེང་དུ་འཕྱོ་བར་འགྱུར། །སྡུག་བསྔལ་གི་
མཐར་བྐྱེད་དོ་ཞྐྱེས་བ་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་མཐའ་གང་ཡིན་ཞྐྱེ་ན། གང་ཕན་ཆད་སྡུག་བསྔལ་མྐྱེད་པ་སྐྱེ། སྡུག་
བསྔལ་ིང་མཚམས་མི་སྦྱོར་བར་བྐྱེད་ཅྐྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཡང་ན་མཐའ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་
ནོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཇི་ལྟར་བྐྱེད་ཅྐྱེ་ན། །དྐྱེ་འཐོབ་པའི་གྐྱེགས་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། དཔྐྱེར་ན་ས་བ་པོ་
བདུན་ཁང་རིབ་ལ་ནམ་མཁའ་གིས་ཞྐྱེས་འཛེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་གཞན་ཡང་
ཡོད་མོད་ཀི་མ་ངྐྱེས་པས་མི་བརོད་དོ། །རྐྱེ་ཞིག་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་སོམ་པས་སྤང་བར་བ་བ་མ་ཟད་པ་
མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་ནི་དྐྱེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དྐྱེ་དག་གི་དོན་ལ་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་གང་ཞིག་གིས་
སོམ་པས་སྤང་བར་བ་བའི་ོན་མོངས་པ་གཅིག་ཀང་མ་སྤངས་པ་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ནི་སིད་པ་ལན་བདུན་པའི་
ས་དོན་དང་། དྐྱེ་ཡང་འདིར་རྐྱེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ཞྐྱེས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འགོར་པའམ་མདོ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ཞྐྱེས་
འབྱུང་བ་ནི་མ་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གི་དབང་དུ་བས་པར་བསན་ནོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུན་ནི་ལམ་སྐྱེ།
ཞྐྱེས་སོགས་ཀི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་ས་དོན་བསན། ཇི་ལྟར་ན་ཞུགས་པ་ཡིན་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་
འཇོག་བྐྱེད་དིས་ནས་དང་པོ་གིས་རིགས་པས་སུན་ཕྱུངས་ནས་རང་ལུགས་འབྲས་བུ་བཞི་ཆར་རིམ་གིས་
ཐོབ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་པ་བཀོད་པའོ། །ཅི་ཕྱིར་དྐྱེ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་
རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དང་། འབྲས་གནས་གིས་རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་མིན་གི་ཁད་པར་བསན་ནོ། །བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་
བ་རྣམས་ན་རྐྱེ་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་ཀི་སིད་པ་ལན་བདུན་པའི་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་དོགས་
གཅོད་དང་བཅས་པ་བསན་ནོ། །འདི་ལ་ཤྐྱེས་པར་བྐྱེད་པའི་མདོའམ་རིགས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅྐྱེས་སོགས་ཀིས་
མདོ་སྐྱེ་པས་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་ལ་སིད་པ་ལན་བདུན་པས་སྐྱེ་སིད་བཅུ་བཞི་ལྐྱེན་པའི་སྒྲུབ་བྐྱེད་དིས་ནས་དྐྱེ་སུན་
འབིན་པ་བསན། དྐྱེ་ལྟར་ན་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་ལ་སིད་པ་ལན་བདུན་པས་ལྷ་མི་གིས་སུ་སྐྱེ་སིད་བཅུ་
བཞི་དང་། མདོ་སྐྱེ་པས་ལྷ་མི་གིས་བསོམས་ནས་སྐྱེ་སིད་བདུན་དང་། འོད་སྲུང་པས་ལྷ་མི་གིས་གང་རུང་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་སིད་བདུན་ལྐྱེན་པར་འདོད་པ་ནི་ཁད་པར་རོ། །གང་ཞིག་མི་དག་གི་ནང་དུ་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ནི་
རྒྱུན་ཞུགས་ཀིས་འདོད་པའི་རྐྱེན་ལ་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རྐྱེན་གི་ཁད་པར་བསན་ནོ། །ཅི་ཕྱིར་སིད་པ་
བརྒྱད་པ་མངོན་པར་མི་འགྲུབ་ཅྐྱེ་ན་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གི་སིད་པ་ལན་བདུན་པས་སིད་པ་
བརྒྱད་པ་མི་འགྲུབ་ཅིང་། དྲུག་པ་ཚུན་ཆད་དུ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་སྒྲུབ་བྐྱེད་དང་། ལོག་པར་ལྟུང་
བའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྐྱེད་རྣམས་བསན། སྡུག་བསྔལ་གི་མཐར་བྐྱེད་དོ་ཞྐྱེས་བ་བ་སོགས་ཀིས་ནི་
སྡུག་བསྔལ་གི་མཐའ་ངོས་བཟུང་ནས་དྐྱེ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་ཚུལ་བསན། མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ཞྐྱེས་སོགས་
ཀིས་ནི་གོང་དུ་བཤད་པ་དྐྱེ་དག་ཀང་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གི་དབང་དུ་བས་པར་བསན་ནོ། །གིས་པ་ནི། རྣམ་
གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་གྲོལ་བ། །ཚེ་གིས་གསུམ་དུ་རིགས་ནས་རིགས། །ཞྐྱེས་དང་དྐྱེའི་འགྲྐྱེལ་པར། རྒྱུན་དུ་
ཞུགས་པ་དྐྱེ་ིད་རྒྱུ་གསུམ་གིས་ན་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏྐྱེ། ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་ལས་ནི་ོན་
མོངས་པའི་རྣམ་པ་གསུམ་མམ་བཞི་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དབང་པོ་ལས་ནི་དྐྱེའི་གྐྱེན་པོ་ཟག་པ་མྐྱེད་པའི་
དབང་པོ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྱེ་བ་ལས་ནི་ཚེ་གཅིག་གམ་གིས་ལུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ནང་
དུ་གིས་ཤིག་སོས་པ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཕྱིས་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བར་བྐྱེད་ན་དྐྱེའི་གྐྱེན་པོ་ཟག་པ་མྐྱེད་པའི་
དབང་པོ་ཐོབ་པ་ནི་མ་སོས་ཀང་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྱེ་བ་ནི་གལ་ཏྐྱེ་ན་གོང་མའི་སྐལ་བ་དང་ལན་པའི་ཕྱིར་
ཆྐྱེས་ཉུང་ངུར་ཡང་འགྱུར་བས་དྐྱེའི་ཕྱིར་འདི་སོས་སོ། །ཅིའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་བའི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ཞྐྱེ་ན་དྐྱེ་
སྤངས་ན་དྲུག་པ་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་སྤོང་བའི་ཕྱིར་དྐྱེའི་རྣམ་པ་གཅིག་གིས་ནི་བར་ཆད་གཅིག་པའི་བཞིན་དུ་
འབྲས་བུ་ལ་གྐྱེགས་བ་བར་མི་ནུས་ཏྐྱེ་ཁམས་ལས་མི་འདའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དྐྱེ་ནི་
རྣམ་པ་གིས་ཏྐྱེ། ལྷའི་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་ནི་ལྷ་དག་གི་ནང་དུ་རིགས་གིས་སམ་གསུམ་དུ་འཁོར་
ནས་རིས་དྐྱེ་འམ་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །མིའི་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་
ནི་མི་དག་གི་ནང་དུ་རིགས་གིས་སམ་གསུམ་དུ་འཁོད་ནས་གིང་དྐྱེའམ་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བ་གང་ཡིན་པའོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་ཏྐྱེ་དྐྱེ་དག་གི་དོན་ནི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དྐྱེ་ིད་ཅྐྱེས་སོགས་ཀིས་
རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེར་འཇོག་པའི་ཁད་ཆོས་གསུམ་བསན། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ནང་དུ་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་
རྩ་བར་གྐྱེན་པོའ་ི ཁད་པར་མ་སོས་ཀང་སྐབས་འདིར་མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་སྤང་བ་སྤངས་པའི་ཁད་པར་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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འཇོག་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་དྐྱེའི་གྐྱེན་པོ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་དབང་པོ་ཐོབ་པ་དོན་གིས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྐྱེས་
བསན་ཏོ། །སྐྱེ་བ་ནི་གལ་ཏྐྱེ་ན་ཞྐྱེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི། ཚེ་གཅིག་ལུས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ནི་ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་ཕྱིར་
འོང་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལན་པའི་ཕྱིར། སྐྱེ་བའི་ཁད་པར་ཆྐྱེས་ཉུང་བར་ཡང་འགྱུར་
བས་དྐྱེའི་ཕྱིར་ཚེ་གིས་དང་གསུམ་གི་ཁད་པར་འདི་སོས་སོ་ཞྐྱེས་པའི་དོན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་
པའི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ཞྐྱེ་ན་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ནི་སྤངས་པའི་ཁད་པར་གི་ངྐྱེས་པ་བསན་ཏོ། །རིགས་ནས་རིགས་སུ་
སྐྱེ་བ་དྐྱེ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་དབྐྱེ་བ་དང་། དབྐྱེ་བ་སོ་སོའ ་ི དོན་བསན་ཏྐྱེ་གོ་སའོ། །གིས་པ་
ཕྱིར་འོང་ཞུགས་གནས་ལ་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་གནས་སོ། །དང་པོ་ཡང་དྐྱེ་ིད་ལས། འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དྐྱེ་
ིད། །རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་བར་བརྩོམ་པ། །གིས་པ་ལ་ནི་ཞུགས་པ་ཡིན། །འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་གང་གི་རྣམ་པ་
གཅིག་ནས་ལྔའི་བར་དུ་སྤངས་པ་ཡིན་ན། དྐྱེ་ནི་འབྲས་བུ་གིས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་
བའོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་ཏྐྱེ་དོན་ནི་གོ་སའོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྐྱེ་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་དང་། འབྲས་གནས་ཁད་
པར་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནི་ཡང་དྐྱེ་ིད་ལས། རྣམ་པ་དྲུག་པ་ཟད་གྱུར་པ། །དྐྱེ་ནི་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ། །དྐྱེ་ནི་
འབྲས་བུ་གིས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། ལྷ་དག་གི་ནང་དུ་སོང་ནས་མིའི་འཇིག་རྐྱེན་དུ་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་
ཕྱིར་ལྐྱེན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་སྐྱེ། ཕན་ཆད་སྐྱེ་བ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞྐྱེ་སང་དང་གཏི་མུག་
རྣམས་བསབས་པའི་ཕྱིར་ཞྐྱེས་འབྱུང་བ་ནི་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ་ལུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་ཏྐྱེ་དོན་ནི་གོ་
སའོ། །གིས་པ་ནི་ཡང་དྐྱེ་ིད་ལས། ྐྱེས་ཆ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཟད་པ། །ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་
དང་། །གསུམ་པ་ལ་ནི་ཞུགས་པའང་ཡིན། །ཡང་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དྐྱེ་ིད་རྒྱུ་གསུམ་གིས་བར་ཆད་གཅིག་
པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སྐྱེ། ོན་མོངས་པའི་རྣམ་པ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་སྤངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དྐྱེའི་གྐྱེན་པོ་
ཟག་པ་མྐྱེད་པའི་དབང་པོ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཚེ་གཅིག་ལུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ན་འདིའི་རྣམ་པ་གཅིག་
གིས་འབྲས་བུ་ལ་གྐྱེགས་བྐྱེད་པར་ནུས་ཤྐྱེ་ན་ཁམས་རྣམས་ལས་འདའ་བའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། གོང་དུ་ལས་རྣམས་ནི་
གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་གྐྱེགས་བ་བའི་ཕྱིར་ྐྱེ་བར་གནས་སོ་ཞྐྱེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ལས་རྣམས་ཇི་ལྟ་བར་ོན་
མོངས་པ་རྣམས་ཀང་དྐྱེ་དང་འད་བར་རིག་པར་བ་སྐྱེ། རྣམ་པར་སིན་པ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུའི་ས་ལས་
འདའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །བར་ཆད་ཅྐྱེས་བ་བ་ནི་བར་ཆད་བྐྱེད་པའོ། །དྐྱེའི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་ཚེ་གཅིག་གིས་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

ཆོད་པའི་ཕྱིར་རམ་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ལ་ོན་མོངས་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་གིས་ཆོད་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་བར་
ཆད་གཅིག་ཡོད་པས་ན་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །དྐྱེའི་དོན་ཡང་ཡང་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་
བ་དྐྱེ་ིད་རྒྱུ་གསུམ་གིས་ནི་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ནི་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པར་འཇོག་
པའི་ཁད་པར་གི་ཆོས་གསུམ་བསན། ཇི་ལྟར་ན་འདིའི་རྣམ་པ་གཅིག་གི་ཞྐྱེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་
འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་ཁམས་ལས་འདའ་དགོས་པས་ོན་མོངས་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་གིས་ཀང་ཚེ་འདིར་འབྲས་བུ་
དྐྱེ་ཐོབ་པ་ལ་གྐྱེགས་བྐྱེད་ནུས་པའི་ཕྱིར། གོང་དུ་ལས་བསན་པར། བཟོད་དང་ཕྱིར་མི་འོང་དགྲ་བཅོམ། །འཐོབ་
ལ་ལས་གྐྱེགས་ཤིན་ཏུ་བྐྱེད། །ཅྐྱེས་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལ་ངན་འགྲོ་མྱོང་ངྐྱེས་ཀི་ལས་ཀིས་གྐྱེགས་བྐྱེད། ཕྱིར་མི་
འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་འདོད་པ་མྱོང་ངྐྱེས་ཀི་ལས་ཀིས་གྐྱེགས་བྐྱེད། དགྲ་བཅོམ་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་
གོང་མ་མྱོང་ངྐྱེས་ཀི་ལས་ཀིས་གྐྱེགས་བྐྱེད་པར་བསན་པས་ཀང་འདོད་པའི་ོན་མོངས་པ་གཅིག་གིས་ཕྱིར་མི་
འོང་གི་འབྲས་བུ་ཚེ་དྐྱེ་ིད་དུ་ཐོབ་པ་ལ་གྐྱེགས་བྐྱེད་ནུས་པར་གྲུབ་སྐྱེ། ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་
འདོད་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་དང་། འདོད་པའི་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་གིས་ལས་འདའ་
དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བར་ཆད་ཅྐྱེས་བ་བ་ནི་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པའི་ས་དོན་བསན་
ཏོ། །གསུམ་པ་ཕྱིར་མི་འོང་ཞུགས་གནས་ལ་གིས་ཏྐྱེ། ཞུགས་པ་དང་འབྲས་གནས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྩ་ཚིག་
གོང་མར་གསུམ་པ་ལ་ནི་ཞུགས་པའང་ཡིན་ཅྐྱེས་པ་དང་། དྐྱེའི་འགྲྐྱེལ་པར་རྣམ་པ་བདུན་དང་བརྒྱད་སྤངས་པ་
དྐྱེ་ནི་འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་པའང་རིག་པར་བའོ། །སྔོན་རྣམ་པ་གསུམ་དང་བཞི་སྤངས་པའམ།
རྣམ་པ་བདུན་དང་བརྒྱད་སྤངས་པ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ནི་ཇི་སིད་དུ་འབྲས་བུ་ཁད་པར་ཅན་གི་ལམ་མངོན་དུ་མ་
བས་པ་དྐྱེ་སིད་དུ་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བའམ་བར་ཆད་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་གསུངས་ཏྐྱེ་དྐྱེའི་དོན་ཚེ་
གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཕྱིར་མི་འོང་ཞུགས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ཅིང་དྐྱེས་ན་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་
འཇིག་རྐྱེན་པའི་ལམ་གིས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་སྤངས་ནས་ཚེ་གཅིག་ལུས་པ་ཡང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་
ཅན་དུ་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་མི་འགྱུར་རོ།། །།གིས་པ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། འབྲས་གནས་
ཙམ་པོ་དང་ཁད་པར་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་དྐྱེ་ིད་ལས། དྐྱེ་དགུ་ཟད་པས་ཕྱིར་མི་འོང་། །འབྲས་བུ་ལ་
གནས་པ་དྐྱེ་ིད་རྣམ་པ་དགུ་སྤངས་པས་ཕྱིར་མི་འོང་བ་ཡིན་པར་ལྟ་བར་བ་སྐྱེ། འདོད་པའི་ཁམས་སུ་མི་འོང་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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པའི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་སྦྱོར་བ་ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལྔ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། ཞྐྱེས་འབྱུང་བ་ནི་སྤངས་པ་སོམ་པའི་
ཕྱིར་ཏྐྱེ། གདོན་མི་ཟ་བར་སྔོན་གིས་སམ་གསུམ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །དྐྱེ་དག་གི་དོན་ནི་
མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པ་ཙམ་གིས་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་སུ་འགྱུར་ལ། ཐ་མའི་
ཆ་མཐུན་ལྔ་སྤངས་པས་ཕྱིར་མི་འོང་དུ་འགྱུར་ཞྐྱེས་པ་ནི། འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་ཚེ། སྤངས་པ་སོམ་པ་
ཐོབ་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་ཀི་ལྔ་པོ་ཅིག་ཅར་དུ་སྤངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། སྔོན་བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ་
འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཐྐྱེ་ཚོམ་གསུམ་སྤངས་
ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། དྐྱེ་གསུམ་མཐོང་སྤངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་སམ་ཞྐྱེས་པའི་དོན་ནི་མདོ་སྐྱེ་པས་མཐོང་
ལམ་གིས་འཇིག་ལྟ་སོམ་སྤང་གི་ཆ་མི་སྤོང་བར་འདོད་པ་སྡུད་དྐྱེ། རྣམ་འགྲྐྱེལ་ལས། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་བ་མ་
སྤངས་ཕྱིར། །ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་གིས་ཏྐྱེ། འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྐྱེད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་
དང་། ཡོན་ཏན་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྐྱེ། དབྐྱེ་བ་དངོས་དང་། མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པའི་
རབ་དབྐྱེ་དང་། རྐྱེན་གི་ཁད་པར་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་དང་། འོག་མིན་འགྲོའ ་ི རྒྱུ་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། ཚེ་རབས་གཞན་དུ་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་། ཚེ་འདིར་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྐྱེད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་དང་། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ །ོ །དང་པོ་ནི། ཡང་དྐྱེ་ིད་
ལས། དྐྱེ་ནི་བར་སྐྱེས་འདུ་བྐྱེད་དང་། །འདུ་བྐྱེད་མྐྱེད་ཡོངས་མྱ་ངན་འདའ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་རྣམས། འདིར་བར་
མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་ན་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྐྱེ། དྐྱེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་
པ་དང་འདུ་བྐྱེད་མྐྱེད་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །ཕྱིར་མི་འོང་བ་དྐྱེ་ིད་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ཏྐྱེ། བར་མ་དོར་ཡོངས་
སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་ནི་སིད་པ་བར་མར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཡིན་པའོ། །སྐྱེས་ནས་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་སྐྱེས་པ་ཙམ་ལས་མི་འཆི་བར་ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཡོངས་སུ་
མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྐྱེ་རྣམ་པར་མངོན་པར་བརྩོན་པ་དང་ལམ་ངང་གིས་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྐྱེ་དྐྱེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྐྱེད་པས་སོ་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་རོ། །མ་ཡིན་ཏྐྱེ། ཚེ་འདོར་
བ་ལ་དབང་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་སྐྱེས་
ནས་སྦྱོར་བ་མ་བཏང་ཞིང་མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པ་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཡིན་པ་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

སྐྱེ། མངོན་པར་བརྩོན་པ་དང་ལམ་ངང་གིས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཕྱིར་རོ། །མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པ་མྐྱེད་པར་
ཡོངས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པ་མྐྱེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྐྱེ། མངོན་པར་
བརྩོན་པ་དང་ལམ་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞྐྱེས་གྲག་གོ །གཞན་དག་ན་རྐྱེ། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་
ལ་དམིགས་པའི་ལམ་གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་རོ། །དྐྱེ་ནི་མི་རུང་སྐྱེ། ཧ་ཅང་
ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ིད་ཀི་བཞྐྱེད་པ་ནི་མདོ་ལས་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པ་མྐྱེད་པར་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྔར་འབྱུང་བས་དྐྱེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་རུང་སྐྱེ། ལམ་ངང་གིས་འབྱུང་བ་དང་། ངང་
གིས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དག་ནི་འབད་པ་མྐྱེད་པ་དང་འབད་པས་ཐོབ་པའི་སོ་ནས་མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པ་མྐྱེད་
པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པས་འགྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྱེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་
བ་ནི་ལམ་ཆྐྱེས་ངང་གིས་འབྱུང་བ་དག་ཆྐྱེས་ཆྐྱེ་བ་དང་། ཕྲ་རྒྱས་ཆྐྱེས་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་ནི་གོང་
དུ་སྐྱེས་བ་འདི་ིད་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གོང་དུ་འགྲོ་བ་གང་ཡིན་པ་སྐྱེ། འཕོ་བ་དང་འགྲོ་བ་
ཞྐྱེས་བ་བ་ནི་དོན་གཅིག་གོ །དྐྱེ་ནི་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་ན་འོག་མིན་འགྲོ། གོང་དུ་འཕོ་བ་དྐྱེ་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་
སོ་ནས་རྣམ་པ་གིས་ཏྐྱེ། རྒྱུའི་སོ་ནས་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་བ་དང་། སྤྐྱེལ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུའི་སོ་ནས་
ནི་འོག་མིན་འགྲོ་དང་སིད་པའི་རྩྐྱེ་མོ་ལ་ཐུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་ལ་གང་གིས་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་བ་དྐྱེ་ནི་འོག་
མིན་དུ་སོང་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །དྐྱེ་འཕར་ཕྱྐྱེད་འཕར་ཐམས་ཅད་དུ། འཆི་འཕོ། གོང་དུ་འཕོ་བ་
འོག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པ་དྐྱེ་ཡང་འཕར་བ་ལ་སོགས་པའི་བྐྱེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་གསུམ་སྐྱེ། དྐྱེ་ལ་འཕར་བ་ཞྐྱེས་
བ་བ་ནི་འདིར་བསམ་གཏན་རྣམས་སྤྐྱེལ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི རོ་མྱངས་ཏྐྱེ་བསམ་གཏན་གསུམ་ལས་
ཡོངས་སུ་མས་པ་ཚངས་རིས་པ་དག་གི་ནང་དུ་སྐྱེས་ནས་སྔོན་གོམས་པའི་དབང་གིས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་
སྤྐྱེལ་ཏྐྱེ། དྐྱེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་འོག་མིན་པ་དག་གི་ནང་དུ་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་པ་སྐྱེ། དྐྱེ་ནི་བར་མི་འགྲོ་བས་ན་
འཕར་བ་ཞྐྱེས་བའོ། །ཕྱྐྱེད་འཕར་བ་ཞྐྱེས་བ་བ་ནི་དྐྱེ་གནས་གཙང་མ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་ལ་བར་ནས་གནས་གཞན་
འགའ་ཙམ་ཡང་བརྒལ་ཏྐྱེ་འོག་མིན་དུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པའོ། །འཕགས་པ་ནི་ཚངས་ཆྐྱེན་པ་དག་གི་ནང་དུ་མི་
སྐྱེ་སྐྱེ་ལྟ་བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གཙོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོ་བ་
ཞྐྱེས་བ་བ་ནི་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་འཕོས་ནས་འོག་མིན་དུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པའོ། །ཕྱིར་མི་འོང་པ་ནི་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ནམ་ཡང་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་མཆྐྱེད་དྐྱེ་ིད་དུ་ཚེ་གིས་པ་མངོན་པར་གྲུབ་པར་མི་བྐྱེད་དྐྱེ། ཁད་པར་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་ན་འདིའི་ཕྱིར་མི་འོང་བ་ིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། གོང་དུ་སྐྱེས་པ་དྐྱེའི་འོག་དང་
དྐྱེར་གཏན་དུ་མི་འོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྐྱེ་ཞིག་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་ན་འོག་མིན་དུ་འགྲོ་བ་ནི་དྐྱེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་རིག་
པར་བའོ། །དྐྱེ་ལས་གཞན་སིད་རྩྐྱེ་མོར་འགྲོ། གོང་དུ་འཕོ་བ་བསམ་གཏན་མ་སྤྐྱེལ་བ་ནི། སིད་པའི་རྩྐྱེ་མོར་ཐུག་
པ་ཡིན་ཏྐྱེ། དྐྱེ་ནི་སོམས་པར་ཞུགས་པ་གཞན་རྣམས་རོ་མྱོང་བར་བྐྱེད་ཅིང་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེས་
ལ་གནས་གཙང་མ་རྣམས་སུ་མི་འཇུག་པ་ཁོ་ནར་གཟུགས་མྐྱེད་པར་སྐྱེ་བའི་རིམ་གིས་སིད་པའི་རྩྐྱེ་མོར་སོང་
སྐྱེ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །འདི་ནི་ཞི་གནས་སད་པ་ཡིན་ནོ། །སྔ་མ་ནི་ལྷག་མཐོང་སད་པ་ཡིན་
ནོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་བར་སྐབས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་རུང་བར་ལྟའོ། །འོག་མིན་དང་སིད་པའི་རྩྐྱེ་
མོའ ་ི མཐར་ཐུག་པ་ིད་ནི་ཕན་ཆད་དུ་འགྲོ་བ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། དཔྐྱེར་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་
ལན་བདུན་པ་ིད་བཞིན་ནོ། །རྐྱེ་ཞིག་དྐྱེ་དག་ནི་གཟུགས་སུ་ྐྱེ་བར་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་མི་འོང་བ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །འདི་
དག་གི་དོན་ལ་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་ན་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ནི་འདའ་བ་བཞིའི་མྱང་
འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་ཚུལ་བསན་ཅིང་། འདིར་བར་འདའ་བའི་སྐབས་སུ་ལྷག་མྐྱེད་དུ་འདའ་བའི་གསལ་ཁ་མ་
བྱུང་ཡང་། སྐྱེས་འདའ་བ་ལ་ཕུང་པོའ་ི ལྷག་མ་དང་བཅས་པས་འདའ་བར་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དག་ན་རྐྱེ་
ཞྐྱེས་པའི་རྩོད་ལན་གི་ཤུགས་ལ་བར་འདའ་བ་ལ་ལྷག་མྐྱེད་དུ་འདའ་བར་བསན་ཏོ། །དྐྱེ་ལ་སྔོན་གི་མཁས་པ་
དག་ལྷག་མྐྱེད་དུ་ྐྱེ་བ་ལ་དགོངས་ཞྐྱེས་དང་། ཚེ་འདོར་ལྐྱེན་ལ་དབང་མ་ཐོབ་པས་བརག་དགོས་ཞྐྱེས་དང་། སྐྱེ་
སིད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྐྱེན་པ་མྐྱེད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་དོན་ཏོ། །ཞྐྱེས་པའི་ལུགས་གསུམ་སྣང་ཡང་དྐྱེ་དག་ནི་
ལྷག་བཅས་སུ་འདའ་བར་འདོད་པའི་ལུགས་སོ། གནད་ཀི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏྐྱེ། བར་དོའ ་ི རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་
མངོན་དུ་བས་པ་དང་། འཆི་འཕོ་བ་དུས་མམ་སྐྱེ། མྱང་འདས་མངོན་དུ་བས་པའི་རྐྱེས་སུ་ཡང་ལྷག་བཅས་ཀི་
རྐྱེན་ལ་གནས་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་སྐྱེ་སིད་ཀི་རྐྱེན་ཁོ་ན་ལ་དགོངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ཇི་ལྟར་ཤྐྱེས་ཅྐྱེ་ན་
མྱང་འདས་མངོན་དུ་བས་ཀང་ཚེ་གནས་པ་ནི་རོགས་བྐྱེད་ཀི་ལས་ཀི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ཚེའི་འཕྐྱེན་པའི་
དབང་གིས་གནས་པ་ཡིན་ལ། རོགས་བྐྱེད་ཀི་ལས་ཀི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ཚེ་རིང་ཐུང་སོགས་ནི་ལས་དྐྱེའི་
འཕྐྱེན་བྐྱེད་ཀི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་དགོས་པའི་ངྐྱེས་པ་མྐྱེད་ཀང་སིར་འཕྐྱེན་བྐྱེད་ཀི་ལས་ཀི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་
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རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོའ ་ི སྐྱེང་དུ་འབྱུང་དགོས་ཤིང་། དྐྱེ་ཡང་སྐྱེ་སིད་ཀི་ཕུང་པོ་ཁོ་ན་ལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། ལུགས་
འདི་ལ་རྐྱེན་འབྲྐྱེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་འབྲས་བུའི་རྐྱེན་འབྲྐྱེལ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་སིད་ནས་འཆི་
སིད་ཀི་བར་ཁོ་ན་ལ་བཞག་པར་སྣང་གི་བར་སིད་ལ་བཞག་པའི་ཚུལ་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ། རྣམ་
ཤྐྱེས་མཚམས་སྦྱོར་ཕུང་པོ་ཡིན། །ཅྐྱེས་དང་། ིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་སྐྱེ་བ་ཡིན། །ཅྐྱེས་གསུངས་སོ། །མདོར་
ན་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྷག་བཅས་ལ་གནས་པ་ནི་རོགས་བྐྱེད་ཀི་ལས་ཀི་ཚེའི་འཕྐྱེན་པ་ལ་བརྐྱེན་ནས་གནས་ཤིང་
བར་སིད་ནི་དགྲ་བཅོམ་མངོན་དུ་མ་བས་ཀི་བར་རམ་སྐྱེ་སིད་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་ཅིག་ཆར་ལས་དབང་གིས་
གནས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རོགས་བྐྱེད་ཀི་ལས་ཀིས་འཕྐྱེན་པའི་དབང་གིས་གནས་པ་མ་ཡིན་པས་ན་བར་སིད་ཀི་
རྐྱེན་ཅན་གིས་དགྲ་བཅོམ་པ་མྐྱེད་པའི་གནད་ཀང་འདི་ིད་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྐྱེས་ནས་འདའ་བའི་སྐབས་སུ་ཚེ་
འདོར་ལྐྱེན་ལ་དབང་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྐྱེས་དང་། བར་འདའ་བ་གསུམ་གི་དཔྐྱེ་ལ་འགྲྐྱེལ་བཤད་རྣམས་ལས།
སོག་མའི་མྐྱེ་སག་གནམ་ཏུ་ཡལ་བ་སོགས་ཀི་དཔྐྱེར་བརོད་མཛད་པའི་ཚིག་གི་ནུས་པ་དང་། རྐྱེན་འབྲྐྱེལ་ཡན་
ལག་བཅུ་གཅིག་ཀི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཤྐྱེས་ན་ལུགས་འདི་ལ་ངྐྱེས་པ་གཏིང་ནས་ཚུགས་པ་སྐྱེ་
བར་འགྱུར་རོ། །མཁས་མཆོག་དབིག་གྐྱེན་ཐུགས་དགྐྱེས་པར་གྱུར་ཅིག གཞན་དག་ན་རྐྱེ་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་
ནི་འདའ་བ་ཕྱི་མ་གིས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གཞན་ལུགས་འགོག་པ་བསན་ཏྐྱེ། འདུས་བས་ལ་དམིགས་པའི་ལམ་
དང་། འདུས་མ་བས་ལ་དམིགས་པའི་ལམ་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དྐྱེ་གིས་ཀི་ཁད་ཡིན་ན། མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བ་ཐམས་ཅད་འདའ་བ་གིས་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏྐྱེ། ཐམས་ཅད་ཀང་བདྐྱེན་པ་བཞི་ལ་
དམིགས་པའི་ལམ་གིས་འདའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་ལས་ནི་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་སོབ་དཔོན་རང་གི་འདོད་པ་
བསན་ཏྐྱེ། ཚིགས་བཅད་ཀི་ནང་དུ་མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་དང་བཅས་པ་སྔར་འབྱུང་བ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྦྱར་
བདྐྱེ་བའི་དབང་གིས་ཡིན་ལ་དོན་གི་རིམ་པ་ནི་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་མྱུར་བུལ་གི་ཁད་པར་ཡིན་པས་
འདུ་བྐྱེད་མྐྱེད་པར་འདའ་བ་སྔར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ིད་དོན་ལ་གནས་ཏྐྱེ། མདོ་ལས་འདུ་བྐྱེད་མྐྱེད་པར་
འདའ་བ་སྔར་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང་། ཀུན་བཏུས་ལས་ཀང་དྐྱེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་ལ་དྐྱེ་དག་གི་ནི་ཁད་པར་
རམ། ལས་དབང་ོན་མོངས་བྐྱེ་བྲག་ལས། །ཞྐྱེས་པའི་དོན་ཡང་འདི་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་ནི་
ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་གོང་འཕོའ ་ི ས་དོན་བསན་ཏྐྱེ། གོང་དུ་སྐྱེས་པ་དྐྱེ་ིད་དུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་དྐྱེའི་གོང་དུ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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འགྲོ་བས་ན་གོང་འཕོར་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་ནི་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་ན་འོག་མིན་འགྲོ། །ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ནི་
གོང་འཕོ་ལ་གིས་སུ་ཕྱྐྱེ་ནས་འོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྲོའ ་ི གོང་འཕོ་ལ་ཡང་གསུམ་དུ་དབྐྱེ་བ་ངོས་འཛིན་དང་
བཅས་པ་བསན་ཏྐྱེ། གཞན་རྣམས་ནི་གོ་ས་ལ། འདིར་བསམ་གཏན་རྣམས་སྤྐྱེལ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི རོ་
མྱངས་ཏྐྱེ་བསམ་གཏན་གསུམ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ཞྐྱེས་པའི་དོན་ནི་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་བ་ནི་ཟག་མྐྱེད་
གིས་ཀི་བར་དུ་ཟག་བཅས་གཅིག་སྤྐྱེལ་བ་ཡིན་ལ་རོ་མྱངས་པ་ནི་ཟག་བཅས་ཀི་རོ་མྱངས་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། དག་པ་
དྐྱེ་ནི་དྐྱེས་མྱོངས་བ། །ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དག་པ་བའི་རོ་མྱངས་པས་དག་པ་བ་ལས་མས་ཏྐྱེ་
སོམས་འཇུག་ོན་མོངས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞིང་དྐྱེའི་ཚེ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་བསམ་གཏན་ལས་ཀང་མས་ཏྐྱེ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་
བསམ་གཏན་ཀི་དོན་ནི་དང་པོར་དག་པ་བའི་བསམ་གཏན་སྐྱེད་ནས་དྐྱེའི་འོག་ཏུ་བདག་མྐྱེད་མངོན་སུམ་དུ་
རོགས་པའི་ཤྐྱེས་རབ་བསྐྱེད་དྐྱེ། དྐྱེ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་སྔར་གི་བསམ་གཏན་དྐྱེ་བདག་མྐྱེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་
འི་བསམ་གཏན་ཀི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ལ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཟག་མྐྱེད་ལམ་བདྐྱེན་ལས་མས་པར་ཡོད་
པ་འགྱུར་རོ་ཞྐྱེ་ན། སིར་ཟག་མྐྱེད་ལམ་བདྐྱེན་ལས་མས་པ་ནི་མྐྱེད་དྐྱེ། བདག་མྐྱེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་
ཤྐྱེས་རབ་ལས་མས་པ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞིས་བསྡུས་པའི་ཟག་མྐྱེད་ལམ་བདྐྱེན་
ལས་མས་པ་ནི་ཡོད་དྐྱེ། དག་པ་པའི་བསམ་གཏན་ལས་མས་པའི་ཚེ་ན་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ཟག་
བཅས་ཟག་མྐྱེད་ཐམས་ཅད་ལས་མས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན། བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ཐམས་ཅད་
ལས་མས་ནས་སོམས་འཇུག་ོན་མོངས་ཅན་རྒྱུད་ལན་ཡང་ཡིན། བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ཟག་མྐྱེད་
རྒྱུད་ལན་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཁས་ལྐྱེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་ལ་ནི་ཟག་མྐྱེད་
བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་གིས་སྤངས་པའི་སྤངས་པ་ལས་མས་པ་ཡོད་ཅིང་། མདོ་སྐྱེ་པའི་ལུགས་ལ་དྐྱེ་མྐྱེད་ཀང་
དགྲ་བཅོམ་པ་མཐོང་ཆོས་ལ་བདྐྱེར་གནས་ལས་མས་པར་གསུངས་ཤིང་མཐོང་ཆོས་ལ་བདྐྱེར་གནས་ལས་
མས་པ་ནི་དག་པ་བའི་བསམ་གཏན་ལ་བཞད་དྐྱེ། ཀུན་བཏུས་ཀི་འགྲྐྱེལ་པ་རྒྱལ་པོ་སས་ལས། མཐོང་བའི་
ཆོས་ལ་བདྐྱེ་བར་གནས་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ཞྐྱེས་བ་བ་ནི་འཇིག་རྐྱེན་པའི་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ལས་
ཞྐྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དྐྱེའི་རྒྱུད་ལ་བདག་མྐྱེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་
ཤྐྱེས་རབ་མྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞི་ལས་མས་པའི་ཚེ་བསམ་གཏན་དང་
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པོའ ་ི ྐྱེར་བསོགས་ལ་བརྐྱེན་པའི་ཕྱིར་སོན་མྐྱེད་དོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་ནི་གཟུགས་མྐྱེད་འགྲོ་རྣམ་བཞི་ཕྱིར་
མི་འོང་བ་གཞན་ནི་གཟུགས་མྐྱེད་པར་ྐྱེ་བར་འགྲོ་བ་སྐྱེ་གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་བྲལ་བར་འདི་ནས་ཤི་
འཕོས་ནས་གཟུགས་མྐྱེད་པ་དག་གི་ནང་དུ་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་པའོ། །དྐྱེ་ཡང་སྐྱེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྐྱེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་བཞི་སྐྱེ། དྐྱེ་དག་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་བ་དྲུག་ཡིན་ནོ། ཞྐྱེས་གསུངས་ཏྐྱེ་
དོན་ནི་གོ་སའོ། །གིས་པ་མཐོང་ཆོས་ཞི་ནི། གཞན་ནི་འདི་ལ་མྱ་ངན་འདའ། གཞན་ནི་ཚེ་འདི་ཁོ་ན་ལ་ཡོངས་
སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་སྐྱེ་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དྐྱེ་ནི་བདུན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྐྱེས་
གསུངས་ཏྐྱེ་དོན་ནི་གོ་སའོ། །གིས་པ་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པའི་རབ་དབྐྱེ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། གཟུགས་སུ་ྐྱེར་
འགྲོ་དགུར་བཞག་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགྲོ་བ་བདུན་དུ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཡང་དྐྱེ་ིད་ལས། གསུམ་
ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ་ཕྱྐྱེ་ནས། །གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་དགུར་བཤད་དོ། །ཕྱིར་མི་འོང་བ་གསུམ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་
གསུམ་དུ་ཕྱྐྱེ་ནས་གཟུགས་སུ་ྐྱེ་བར་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་མི་འོང་བ་དགུ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པོ་གང་དག་ཅྐྱེ་ན་བར་མ་
དོར་དང་སྐྱེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་དང་། གོང་དུ་འཕོ་བའོ། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཕྱྐྱེ་བ་ཇི་ལྟ་
བུ་ཞྐྱེ་ན་རྐྱེ་ཞིག་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་དཔྐྱེ་གསུམ་གི་མྱུར་བ་དང་མྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་
དང་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ན་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྱེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་
ནི་སྐྱེས་ནས་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པ་མྐྱེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་
བའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐྱེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཕྱིར་སྐྱེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་
ངན་ལས་འདའ་བ་དག་ཡིན་ནོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་ནི་འཕར་བ་ལ་སོགས་པའི་བྐྱེ་བྲག་གིས་སོ། །ཡང་ན་གསུམ་པོ་
ཐམས་ཅད་མྱུར་བ་དང་མྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་ཡོས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཕྱིར་
རོ། །དྐྱེ་དག་གི་ཁད་པར་རྣམས་ལས་དབང་ོན་མོངས་བྐྱེ་བྲག་ལས། ཕྱིར་མི་འོང་བ་གསུམ་དང་དགུ་པོ་དྐྱེ་
དག་གི་ཁད་པར་ནི་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་དང་དབང་པོའ ་ི བྐྱེ་བྲག་ལས་ཏྐྱེ། རྐྱེ་ཞིག་ལས་ནི་གསུམ་ནི་གོ་རིམ་
བཞིན་དུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་དང་། སྐྱེས་པ་དང་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་བསགས་པའི་
ཕྱིར་དང་། ོན་མོངས་བ་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཆུང་བ་དང་། འབྲིང་དང་། ཆྐྱེན་པོའ ་ི ཕྱིར་དང་། དབང་པོ་ཆྐྱེན་པོ་དང་།
འབྲིང་དང་། ཆུང་དུའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་དྐྱེ་དག་སོ་སོའ ་ི ཁད་པར་ཡང་ཅི་རིགས་པར་གསུམ་ཚན་དང་པོ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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གིས་ནི་གོང་མ་བཞིན་དུ་ོན་མོངས་པ་དང་དབང་པོའ ་ི བྐྱེ་བྲག་ལས་སོ། །གསུམ་ཚན་ཐ་མ་ནི་ལན་གྲངས་
གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ཀི་བྐྱེ་བྲག་ལས་ཀང་ཁད་པར་དུ་ལྟ་སྐྱེ། དྐྱེ་དག་ནི་ོན་མོངས་པ་དང་དབང་པོའ ་ི
རྣམ་པ་དགུའི་ཕྱིར་མི་འོང་བ་དགུ་ཡིན་ནོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །དྐྱེ་དག་གི་དོན་ལ་ཕྱིར་མི་འོང་བ་གསུམ་ལ་
ཡང་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་བར་འདའ་བ་དང་སྐྱེས་འདའ་བ་དང་། གོང་འཕོ་གསུམ་ལ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱྐྱེ་ནས་
གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་དགུར་བཞག་པ་བསན་དྐྱེ་དག་གི་ནི་ཁད་པར་རྣམས་ཞྐྱེས་སོགས་ཀི་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་
འགྲོ་དགུར་དབྐྱེ་བ་དང་། གསུམ་པོ་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་གསུམ་གསུམ་དུ་དབྐྱེ་བའི་སྒྲུབ་བྐྱེད་བསན་ནོ། །འོ་ན་གོང་དུ་
གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོའ ་ི དབྐྱེ་བའི་སྐབས་སུ་བར་འདའ་བ་དང་གོང་འཕོ་རྐྱེ་རྐྱེ་བགྲངས་ནས་སྐྱེས་འདའ་བ་ལ་
གསུམ་དུ་དབྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སམ་ན་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས་ཀང་། བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བ་ནས་གོང་དུ་འཕོ་བའི་བར་ལྔ་ནི་ཞྐྱེས་དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་དང་ཀུན་བཏུས་ལས་ཀང་དྐྱེ་
བཞིན་དུ་གསུངས་པས་ལུགས་འདི་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དགོངས་པར་འདུག་པས་དྐྱེའི་
དགོངས་པ་ནི་ཅིས་ཀང་བཤད་པར་བ་སྐྱེ། སྐྱེས་འདའ་བ་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱྐྱེ་བ་དྐྱེ་ིད་ཀིས་བར་འདའ་བ་དང་གོང་
འཕོ་གིས་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་དུ་དབྐྱེར་ཡོད་པར་མཚོན་པའི་ཆྐྱེད་ཡིན་ལ། གོང་འཕོ་ལ་གསུམ་དུ་མ་ཕྱྐྱེ་བ་
ནི་གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ ་ི དབྐྱེ་བའི་སྐབས་སུ་གོང་འཕོ་གཅིག་ལས་མྐྱེད་པས་དྐྱེ་བདྐྱེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའི་
ཆྐྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་བར་འདའ་བ་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱྐྱེ་ནས་གཞན་གིས་པོ་རྐྱེ་རྐྱེར་བཞག་པས་ཀང་
དགོས་པ་དྐྱེ་གིས་འགྲུབ་བོ་སམ་ན་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། དྐྱེ་ལྟར་ན་གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་ལ་སྦྱར་བའི་ཚེ་ཐོག་མར་
སྐྱེས་འདའ་བ་དང་གོང་འཕོ་གིས་སུ་ཕྱྐྱེ་ནས་སར་ཡང་སྐྱེས་འདའ་བ་ལ་གསུམ་དུ་དབྐྱེ་དགོས་པས་དབྐྱེ་བའི་
ཚུལ་ཅུང་ཟད་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་ལ་ལྔར་ཕྱྐྱེ་ནས་བར་འདའ་བ་དོར་ཏྐྱེ་ལྷག་མ་
བཞི་པོ་གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ ་ི དབྐྱེ་བར་བཀོད་པས་གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ ་ི དབྐྱེ་བ་བདྐྱེ་བླག་ཏུ་རོགས་
པའི་ཆྐྱེད་དུ་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་ཁུངས་ཐུབ་རྣམས་ནས་དྐྱེ་ལྟར་དུ་མཛད་པར་སྣང་སྐྱེ། གཞན་ནི་གཟུགས་
མྐྱེད་འགྲོ་རྣམ་བཞི་ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ལས་ཤྐྱེས་སོ། །གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་འབའ་ཞིག་གི་རྣམ་བཞག་བྐྱེད་པའི་
ཚེ་ནི་གསུམ་ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ་ཕྱྐྱེ་ནས། ཞྐྱེས་པ་ལྟར་གིས་ཆོག་གོ །ཁོ་བོ་ནི་གསུང་རབ་ཀི་དཀའ་བའི་
གནས་ལ་འདི་བཞིན་འཆད་པ་ཡིན་གི་དྐྱེང་སང་གི་བིས་པ་མགོ་བོ་བསྐོར་བའི་ཚིག་གིས་དུས་འདའ་བ་ནི་མ་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི་ཡང་དྐྱེ་ིད་ལས། འོ་ན་མདོ་ལས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགྲོ་བ་བདུན་བསན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྐྱེ་ན།
གོང་དུ་འཕོ་བ་མ་ཕྱྐྱེ་བར་དམ་པའི་འགྲོ་བ་བདུན་དུ་འདོད། གོང་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་ནི་གོང་དུ་འགྲོ་བའོ། །མདོ་
ལས་ནི་དྐྱེ་མ་ཕྱྐྱེ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར་མདོ་ལས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགྲོ་བ་བདུན་ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །ཅིའི་ཕྱིར་
འདི་དག་ཁོ་ན་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགྲོ་བ་ཡིན་སོབ་པའི་འགྲོ་བ་གཞན་དག་ནི་མ་ཡིན་ཞྐྱེ་ན་གང་དག་ལ་འགྲོ་བ་
འདི་དག་ཡོད་པ་དྐྱེ་དག་ནི་ལས་དམ་པ་དགྐྱེ་བ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་ཅིང་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་མི་དགྐྱེ་བ་ལ་མི་འཇུག་པ་
དང་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཏུ་སོན་པ་རྣམས་ཡང་ཕྱིར་མི་འོང་བ་མྐྱེད་པ་ཡིན་ལ་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པ་འདི་གཞན་ལ་ནི་
མྐྱེད་པས་དྐྱེའི་ཕྱིར། དམ་པ་དམ་མིན་འཇུག་མི་འཇུག །སོན་པ་ཕྱིར་མི་འོང་ཕྱིར་ཏྐྱེ། །སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགྲོ་བ་
དག་ཡིན་གི་གཞན་དག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་མདོ་ཁོ་ན་ལས། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་གང་ཞྐྱེ་ན་སོབ་པའི་ཡང་དག་པའི་
ལྟ་བ་དང་ལན་པའོ་ཞྐྱེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྐྱེ་ན། གཞན་དག་ལའང་སིག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་གཏན་མི་
བྐྱེད་པའི་སོམ་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ོན་མོངས་པ་མི་དགྐྱེ་བ་ཕལ་ཆྐྱེར་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་གྲངས་པའི་སྐྱེས་
བུ་དམ་པ་ིད་ཡོད་མོད་ཀི་འདིར་ནི་གང་དག་ལ་རྣམ་གྲངས་མྐྱེད་པར་ཡོད་པ་དྐྱེ་དག་གི་སྐབས་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་
གསུངས་སོ། །དྐྱེ་དག་གི་དོན་ནི་གོང་དུ་འཕོ་བ་མ་ཕྱྐྱེ་བར་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་དགུའི་དང་
པོ་དྲུག་དང་། གོང་འཕོ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པ་རྣམས་ལ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགྲོ་བ་བདུན་དུ་བཞག་པར་བསན། ཅིའི་
ཕྱིར་འདི་དག་ཁོ་ན་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འོང་ལ་འགྲོ་བའི་དོན་ཚང་ཡང་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་
དོན་མ་ཚང་། མཐོང་ཆོས་ཞི་ལ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་དོན་ཚང་ཡང་འགྲོ་བའི་དོན་མ་ཚང་བས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་
འགྲོ་བ་མ་ཡིན་པར་བསན་ཏོ། །འོ་ན་གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགྲོ་བ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ཞྐྱེ་
ན།ཡིན་ཏྐྱེ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང་འགྲོ་བ་གིས་ཀི་དོན་ཚང་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དྐྱེ་གང་གིས་བསན་སམ་ན་འགྲོ་
བ་དང་པོ་གསུམ་པོ་དོར་བའི་ཕྱི་མ་བཞིས་བསན་ཏྐྱེ་སྐབས་འདིར་གོང་འཕོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དགོས་པ་ཡང་
དྐྱེ་ིད་ཡིན་པས་སྔར་བཤད་པ་དང་དོན་གཅིག་གོ །འོ་ན་མདོ་ཁོ་ན་ལས་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་རྒྱུན་ཞུགས་དང་
ཕྱིར་འོང་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་གསུངས་པ་རྣམ་གྲངས་པར་བསན་ཏོ། །གསུམ་པ་རྐྱེན་གི་ཁད་པར་ལ་དོགས་པ་
བཅད་པ་ནི། ཡང་དྐྱེ་ིད་ལས་ཅི་ཕྱིར་མི་འོང་བ་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་དབྐྱེ་བ་འདི་ཡོད་དམ་ཞྐྱེ་ན་མྐྱེད་དྐྱེ་
འདི་ལྟར་འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་པས་འཕགས། ཁམས་གཞན་དུ་ནི་འགྲོ་བ་མྐྱེད། འདོད་པའི་ཁམས་སུ་ཚེ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པ་ནི་ཁམས་གཞན་དུ་མི་འགྲོ་སྐྱེ་ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ནི་གལ་ཏྐྱེ་ན་གཟུགས་
མྐྱེད་པའི་ཁམས་དག་ཏུ་ཡང་འཇུག་སྐྱེ། གོང་དུ་འཕོ་བ་སིད་པའི་རྩྐྱེ་མོའ་ི མཐར་ཐུག་པ་གང་ཡིན་པའོ། །འོ་ན་
བརྒྱ་བིན་གིས་བདག་ནི་ཐ་མར་མས་ན་ལྷ་གང་འོག་མིན་ཞྐྱེས་རྣམ་པར་གྲགས་པ་དྐྱེར་ནི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་
ཤོག ཅྐྱེས་གང་སས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྐྱེ་ན་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་རྣམས་ན་རྐྱེ། ཆོས་མངོན་པ་མངོན་པར་མི་ཤྐྱེས་པའི་ཕྱིར་
དང་། ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཀང་མ་བཀག་གོ །ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་
རོ། །དྐྱེ་དང་གོང་མར་སྐྱེས་པ་ནི། །ཡོངས་མས་དབང་པོ་འཕོ་མི་བསྐྱེན། །འདོད་པའི་ཁམས་སུ་ཚེ་ཡོངས་སུ་
གྱུར་པའི་འཕགས་པ་དྐྱེ་དང་ཁམས་གོང་མར་སྐྱེས་པའི་འཕགས་པ་ནི་དབང་པོ་རྣམས་ཀང་མི་འཕོ་ལ་ཇི་ལྟར་
ཡང་ཡོངས་སུ་མས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་ཕྱིར་འཕགས་པ་ཚེ་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མྐྱེད་པར་འཇུག་པ་དང་། དབང་པོ་འཕོ་བ་དང་ཡོངས་སུ་མས་པ་དག་ཏུ་མི་འདོད་ཅྐྱེ་ན། འདི་ལྟར་
མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་ཕྱིར་མྐྱེད་ཅྐྱེ་ན། ཚེ་རབས་གཞན་ནས་ཡོངས་སུ་འདིས་པས། དབང་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་
སིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རྐྱེན་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་སོབ་པ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་བར་
མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་འགྱུར་ཞྐྱེ་ན། ལམ་ལ་མ་འདིས་པས་མངོན་སུམ་དུ་མི་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་དང་། ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་མིན་པའི་ཕྱིར། བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་རྣམས་ན་རྐྱེ། འདོད་པའི་ཁམས་ལས་
འདའ་བར་དཀར་བའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། འདིས་ོན་མོངས་པ་མི་དགྐྱེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་སྤངས་པ་དང་། དགྐྱེ་
སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་གིས་སམ་གསུམ་ཐོབ་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བ་སྐྱེ།
མང་པོ་ཞིག་བ་དགོས་ལ་དྐྱེ་ཡང་སིད་པ་བར་མ་ལ་གནས་པས་བ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་རོ། །དྐྱེ་དག་གི་
དོན་ལ་ཅི་ཕྱིར་མི་འོང་བ་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ནི་གོང་དུ་བཤད་པའི་དབྐྱེ་བ་དྐྱེ་དག་
མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་མ་དོར་བ་ལ་འཇོག་བར་བསན་ཏྐྱེ། མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དོར་བའི་
འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅན་ནི་ཁམས་གོང་དུ་འགྲོ་བ་མྐྱེད་པས་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་དང་། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་
འཇོག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དོར་བ་དྐྱེ་ིད་ཀིས་མཐོང་ཆོས་ཞི་ཡིན་པར་
འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

འཕགས་པ་ཁམས་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་ཡོད་པར་བསན་ཏྐྱེ། འོ་ན་བརྒྱ་བིན་གིས་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ནི་འདོད་པར་
ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པ་ཁམས་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་མྐྱེད་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་པ་བསན་ནོ། །དྐྱེ་དང་གོང་མར་
སྐྱེས་པ་ནི། །ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པའི་ཁད་ཆོས་བསན་ཏྐྱེ་གོ་སའོ། །ཅི་ཕྱིར་སོབ་པ་
ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འོང་ལ་བར་འདའ་བ་མྐྱེད་པའི་སྒྲུབ་བྐྱེད་སོབ་དཔོན་རང་གི་བཞྐྱེད་པ་
བསན་ཏྐྱེ། བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་གི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ཕྱིར་འོང་དྐྱེས་འདོད་ོན་མ་སྤངས་པས་ཕྲ་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་
ཆུང་བ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། འཕགས་ལམ་ལ་མ་འདིས་པས་བར་སིད་ཀི་སྐབས་སུ་མངོན་སུམ་དུ་ཡང་མི་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་རྣམས་ན་རྐྱེ། ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་སྔར་གི་དྐྱེའི་སྒྲུབ་བྐྱེད་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་
ལུགས་སོན་ཏྐྱེ། བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ལ་འདོད་པའི་ཁམས་ལས་འདའ་བ་སོན་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་
གི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ཕྱིར་འོང་གི་དགྲ་བཅོམ་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་འདོད་ོན་མ་སྤངས་པས་ོན་མོངས་པ་
མི་དགྐྱེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གིས་སྤང་དགོས་པ་དང་། དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་ཕྱིར་འོང་གི་གིས་སམ་
རྒྱུན་ཞུགས་ཀིས་གསུམ་ཐོབ་དགོས་པ་དང་། འདོད་པའི་ཁམས་ལས་ཀང་མ་འདས་པས་ཁམས་གསུམ་ཀར་
ལས་འདའ་བ་སྐྱེ་མང་པོ་ཞིག་བ་དགོས་ལ་དྐྱེ་ནི་བར་སིད་གང་གི་རྐྱེན་ལའང་བ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་
རོ། །བཞི་པ་འོག་མི་འགྲོའ ་ི རྒྱུ་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནི། ཡང་དྐྱེ་ིད་ལས། དྐྱེ་ནི་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་ན་འོག་མིན་
འགྲོ་ཞྐྱེས་བཤད་པ་ཡང་དང་པོ་ིད་དུ་བསམ་གཏན་གང་སྤྐྱེལ་བར་བྐྱེད་ཅྐྱེ་ན། དང་པོ་བཞི་པ་སྤྐྱེལ་བར་བྐྱེད།
ཏིང་ངྐྱེ་འཛིན་དྐྱེ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་ལས་སུ་རུང་བ་དང་། ལམ་ས་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །འདི་ལྟར་སྤྐྱེལ་བར་བྐྱེད་དྐྱེ། དགྲ་བཅོམ་པའམ་ཕྱིར་མི་འོང་བའང་རུང་ཟག་མྐྱེད་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་
ལ་རྒྱུན་དང་ལན་པར་སོམས་པར་འཇུག་ཅིང་དྐྱེ་ལས་ལངས་ནས་དྐྱེ་ིད་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱུན་དང་ལན་པ་
ལ་སོམས་པར་འཇུག་ལ། ཡང་ཟག་པ་མྐྱེད་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་སྐྱེ་དྐྱེ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་ཕྲི་ནས་གང་གི་ཚེ་
སྐད་ཅིག་མ་གིས་ཟག་པ་མྐྱེད་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅིང་། སྐད་ཅིག་མ་གིས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་
སོམས་པར་འཇུག་ལ་ཡང་ཟག་པ་མྐྱེད་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །ཞྐྱེས་གྲགས་སྐྱེ་འདི་ིད་སྤྐྱེལ་བའི་སྦྱོར་བ་
ཡིན་ནོ་ལོ། །སྐད་ཅིག་མ་ནི་བསྐྱེས་པས་འགྲུབ། བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་རྣམས་ན་རྐྱེ། གང་གི་ཚེ་ཟག་པ་མྐྱེད་པའི་སྐད་
ཅིག་མའི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྐྱེད་ཅིང་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ཡང་ཟག་པ་མྐྱེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྐྱེད་པ་དྐྱེ་ལྟར་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་ཟག་པ་མྐྱེད་པ་དག་ཏུ་
བསྐྱེས་པས་སྤྐྱེལ་བ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏྐྱེ་སྐད་ཅིག་མ་གིས་ནི་བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ་དུ་ཡིན་ལ་གསུམ་པ་ནི་རྣམ་
པར་གྲོལ་བའི་ལམ་དུ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་རོ། །དྐྱེ་ལྟར་བསམ་གཏན་བཞི་པ་སྤྐྱེལ་ནས་དྐྱེའི་སོབས་ཀིས་གཞན་
དང་གཞན་དག་ཀང་སྤྐྱེལ་བར་བྐྱེད་དྐྱེ། དང་པོར་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་གིང་གསུམ་དག་ཏུ་སྤྐྱེལ་བར་བྐྱེད་ལ་
ཕྱིས་ནི་ཡོངས་སུ་མས་པས་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སྤྐྱེལ་བ་བྐྱེད་དོ། སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་པས་སྐད་ཅིག་
མ་སྤྐྱེལ་བར་མི་ནུས་ཏྐྱེ། དྐྱེའི་ཕྱིར་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་ལ་ཇི་སིད་དུ་འདོད་པར་སོམས་པར་འཇུག་པའི་སོ་ནས་
རོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་བ་བར་ལྟའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་བར་བྐྱེད་ཅྐྱེ་ན། སྐྱེ་དང་གནས་པར་བ་ཕྱིར་
དང་། །ོན་མོངས་པས་ནི་འཇིགས་ཕྱིར་ཡང་། །རྒྱུ་གསུམ་གིས་ན་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་བར་བྐྱེད་དྐྱེ། ཕྱིར་མི་
འོང་བ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྣམས་ནི་གནས་གཙང་མར་སྐྱེ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་དང་། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདྐྱེ་བར་
གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣམས་ནི་ོན་མོངས་པས་ཡང་འཇིག་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། རོ་མྱང་བ་དང་
མཚུངས་པར་ལན་པའི་ཏིང་ངྐྱེ་འཛིན་ཐག་བསིང་བའི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་མི་མས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དགྲ་
བཅོམ་པ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྣམས་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདྐྱེ་བར་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣམས་
ནི་ོན་མོངས་པས་འཇིགས་པའི་ཡང་ཕྱིར་ཏྐྱེ། ཡོངས་སུ་མི་མས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་གནས་
གཙང་མར་སྐྱེས་པ་ལྔ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞྐྱེ་ན་བསམ་གཏན་བཞི་པ་སྤྐྱེལ་མར་བསོམ་པར་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དྐྱེ་ནི་
རྣམ་པ་ལྔའི་ཕྱིར། གནས་གཙང་སྐྱེ་བ་ལྔ་ཁོ་ན་སྤྐྱེལ་མར་བསོམ་པ་དྐྱེ་ནི་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྐྱེན་པོ་ཤིན་ཏུ་
ཆྐྱེ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་ཆྐྱེས་ཆྐྱེ་བའི་བྐྱེ་བྲག་གི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ཏྐྱེ། དང་པོ་ལ་ནི་ཟག་པ་མྐྱེད་པ་དང་ཟག་པ་དང་བཅས་
པ་དང་། ཟག་པ་མྐྱེད་པ་དང་སྐྱེམས་གསུམ་མངོན་དུ་བྐྱེད་དོ། །གིས་པ་ལ་ནི་དྲུག་གོ །གསུམ་པ་ལ་ནི་
དགུའོ། །བཞི་པ་ལ་ནི་བཅུ་གིས་སོ། །ལྔ་པ་ལ་ནི་བཅོ་ལྔ་སྐྱེ། དྐྱེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ནི་གྲངས་བཞིན་དུ་གནས་
གཙང་མ་ལྔ་ཡིན་ལ་དྐྱེ་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་གང་ཡིན་པའི་དབང་གིས་དྐྱེ་དག་ཏུ་སྐྱེའོ། །གཞན་དག་ན་རྐྱེ།
དད་པའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྷག་པའི་ཕྱིར་ལྔ་ཡིན་ནོ། །ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་རོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །དྐྱེ་དག་གི་དོན་
ལ་དྐྱེ་ནས་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་ནས་འོག་མིན་འགྲོ། ཞྐྱེས་སོགས་ཀི་འོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྲོའ ་ི རྒྱུ་ལ་བསམ་
གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་དགོས་པས་དང་པོར་གང་སྤྐྱེལ་བ་དང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྤྐྱེལ་བ་དང་། གྲུབ་པའི་ཚད་དང་། རྐྱེན་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

གང་ལ་སྤྐྱེལ་བ་རྣམས་བསན་ནོ། །སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་པས་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཚད་སོབ་དཔོན་
རང་གི་བཞྐྱེད་པ་བསན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་བར་བྐྱེད་ཅྐྱེ་ན། ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་
སོམ་བྐྱེད་པའི་དགོས་པ་བསན། གཞན་དག་ན་རྐྱེ་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་བཙུན་པ་དཔལ་ལྐྱེན་གིས་དད་པའི་དབང་
པོ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ལྷག་པའི་ཕྱིར། གནས་གཙང་མ་ལྔར་ངྐྱེས་པར་འདོད་པ་བསན་ནོ། །གིས་པ་ཡོན་ཏན་གི་
སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་ནི། ཡང་དྐྱེ་ིད་ལས། འགོག་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་། །ལུས་ཀིས་མངོན་པར་བྐྱེད་པར་
འདོད། །འདི་ལ་འགོག་པ་ཐོབ་པ་ཡོད་པས་ན་འགོག་པ་ཐོབ་པ་སྐྱེ། ཕྱིར་མི་འོང་བ་གང་ལ་ལ་འགོག་པ་དྐྱེ་ནི་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་དང་འད་བའི་ཆོས་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྐྱེད་པ་
ཞྐྱེས་བ་བའོ། །ཇི་ལྟར་ན་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྐྱེད་ཅྐྱེ་ན། སྐྱེམས་མྐྱེད་པས་ལུས་ལ་བརྐྱེན་ཏྐྱེ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་
རོ། །འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྐྱེ། དྐྱེ་འགོག་པ་དྐྱེ་ལས་ལངས་ནས་གང་ལས་དྐྱེ་འདི་སམ་དུ། ཀྐྱེ་མ་འགོག་པའི་
སོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འད་བར་ཞི་བ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སྐྱེམས་པར་གྱུར་པ་རྣམ་པར་
ཤྐྱེས་པ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ཞི་བ་སྔོན་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྐྱེ། དྐྱེ་ལྟར་ན་འདིས་དྐྱེའི་ཞི་བ་ིད་ལུས་
ཀིས་མངོན་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། ཐོབ་པ་དང་ཤྐྱེས་པས་མངོན་སུམ་དུ་བྐྱེད་པ་དག་གི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ནི་
མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྐྱེས་སོགས་གསུངས་ཞིང་དྐྱེའི་དོན་ལ་འདི་ལ་འགོག་པ་ཐོབ་པ་ཡོད་པས་ན་ཞྐྱེས་
སོགས་ཀིས་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྐྱེད་པའི་ས་དོན་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་བསན་ཏྐྱེ། འགོག་པ་ལ་
སོམས་པར་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱེམས་མྐྱེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརྐྱེན་པའོ། །འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྐྱེ་
ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་སོབ་དཔོན་གི་བཞྐྱེད་པ་བསན་ཏྐྱེ། འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་ལས་ལངས་པའི་སྐབས་སུ་
རྣམ་ཤྐྱེས་དང་བཅས་པའི་ལུས་ཀིས་སྔར་གི་འགོག་སོམས་ཞི་བ་ཡིན་པའི་ངྐྱེས་ཤྐྱེས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་ལ་
དགོངས་སོ། །མདོར་ན་སྔ་མས་ནི་སོམས་པར་འཇུག་པའི་སྐབས་ལ་དགོངས་ནས་སྐྱེམས་མྐྱེད་པའི་ལུས་ཀིས་
མངོན་དུ་བྐྱེད་ཅྐྱེས་པ་དང་། ཕྱི་མས་ནི་སོམས་འཇུག་ལས་ལངས་པའི་སྐབས་ལ་དགོངས་ནས་སྐྱེམས་དང་
བཅས་པའི་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྐྱེད་ཅྐྱེས་པ་ནི་ཁད་པར་རོ། །སྔར་བཤད་པ་དྐྱེ་དག་ལ་མཐོང་ཆོས་ཞི་ཡན་
ཆད་ནི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་མ་དོར་བ་ཁོ་ན་དང་། ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པ་ནི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་
པའི་ལུས་རྐྱེན་དོར་བ་ཁོ་ན་དང་། ལུས་མངོན་བྐྱེད་ནི་དོར་མ་དོར་གིས་ཀ་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་གོ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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རིམ་བཞིན་དུ་བསན་པར་ཤྐྱེས་པར་བའོ། །དྐྱེ་དག་ནི་དབྐྱེ་བ་ཆྐྱེ་ལོང་ཙམ་ཡིན་ལ། ཞིབ་ཏུ་ཕྱྐྱེ་ན་ཕྱིར་མི་འོང་བ་
ཁི་ིས་སོང་དགུ་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུར་འགྱུར་བ་ཡང་གསུངས་མོད་ཀི་ཧ་ཅང་ཡང་མངས་སུ་དོགས་ནས་མ་སོས་
སོ། །བཞི་པ་དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་ནི། ཡང་དྐྱེ་ིད་ལས། སིད་རྩྐྱེའི་བར་ཆད་བརྒྱད་ཟད་པ། །དགྲ་བཅོམ་ིད་
ལ་ཞུགས་པ་ཡིན། །ཕྱིར་མི་འོང་བ་ཞྐྱེས་བ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་སྐྱེ། ཡང་ཕྱིར་མི་འོང་བ་དྐྱེ་བསམ་གཏན་དང་
པོའ ་ི རྣམ་པ་གཅིག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནས་བཟུང་སྐྱེ་སིད་པའི་རྩྐྱེ་མོའ ་ི རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀི་བར་སྤངས་
པས་དགྲ་བཅོམ་པ་ིད་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །དགུ་པའི་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་ཡང་དྐྱེ་སིད་པའི་རྩྐྱེ་མོ་པའི་རྣམ་པ་
དགུ་པ་སྤོང་བར་བྐྱེད་པའི་བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་ན་ཡང་དགྲ་བཅོམ་པ་ིད་ལ་ཞུགས་པ་ཁོ་ན་
ཡིན་ནོ། །དྐྱེ་ནི་རོ་རྐྱེ་ལྟ་བུ་ཡིན། བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ་དྐྱེ་ནི་ཕྲ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རོ་རྐྱེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྐྱེ་འཛིན་ཅྐྱེས་བའོ། །བཅོམ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་འདིས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་མ་ཡིན་གི། བར་
ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ཤིན་ཏུ་ཆྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཇོམས་པར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་
གསུངས་སོ། །དྐྱེའི་དོན་ལ་སིད་རྩྐྱེའི་བར་ཆད་བརྒྱད་ཟད་པ་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ོན་
མོངས་དང་པོ་སྤང་བ་ལ་བརྩོན་པ་ནས་སིད་ོན་བརྒྱད་པ་སྤངས་པའི་བར་གི་ཕྱིར་མི་འོང་རྣམས་དགྲ་བཅོམ་
ཞུགས་པ་ཡིན་པར་བསན་ཏྐྱེ། ཅིག་ཅར་བ་མྐྱེད་པའི་ལུགས་སོ། །དགུ་པའི་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་ཡང་ཞྐྱེས་
སོགས་ཀིས་ནི་སིད་ོན་དགུ་པ་སྤོང་བའི་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་ལ་གནས་པ་ཡང་དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་
བསན་ཅིང་། དྐྱེ་ནི་རོ་རྐྱེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་དྐྱེ་རོ་རྐྱེ་ལྟ་བུར་འཇོག་པའི་ས་དོན་
བསན་ནོ། །སོམ་ལམ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་བསན་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་མི་སོབ་ལམ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་
ལ་གིས་ཏྐྱེ། ངོ་བོ་དང་། དབྐྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་དྐྱེ་ིད་དུ། གང་སིད་པའི་རྩྐྱེ་མོ་པའི་རྣམ་པ་དགུ་པར་
བཤད་པ་རོ་རྐྱེ་ལྟ་བུའི་སྤངས་པ་གང་ཡིན་པ། དྐྱེ་ཟད་ཐོབ་དང་ཟད་པ་ཤྐྱེས། །རྣམ་པ་དགུ་པ་དྐྱེ་ཟད་པའི་ཐོབ་པ་
དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཟད་པ་ཤྐྱེས་པ་སྐྱེས་ཏྐྱེ། རོ་རྐྱེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྐྱེ་འཛིན་གི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་
ཐ་མ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །དྐྱེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་དྐྱེ་ནི་དང་པོ་ིད་དུ་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་འཐོབ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ ་
བའི་ཕྱིར་ཟད་པ་ཤྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །དྐྱེ་ཚེ་དྐྱེ་མི་སོབ་དགྲ་བཅོམ། །ཡང་དགྲ་བཅོམ་པ་ིད་ལ་ཞུགས་པ་དྐྱེ་ཟད་པ་
ཤྐྱེས་པ་སྐྱེས་ན་མི་སོབ་པ་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་ིད་ཀི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡིན་གི་འབྲས་བུ་གཞན་གི་ཕྱིར་བསབ་
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པར་བ་བ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་མི་སོབ་པ་ཡིན་ནོ། །དྐྱེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་དྐྱེ་ནི་གཞན་གི་དོན་བྐྱེད་པར་འོས་པའི་ཕྱིར་དང་།
འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོད་པར་འོས་པའི་ཕྱིར་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་གསུངས་
སོ། །དྐྱེ་དག་གི་དོན་ལ་གང་སིད་པའི་རྩྐྱེ་མོ་པའི་རྣམ་པ་དགུ་པར་བཤད་པ་ཅྐྱེས་སོགས་ཀིས་སིད་ོན་དགུ་པ་
ཟད་པའི་ཐོབ་པ་དང་ཟད་པ་ཤྐྱེས་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་དང་། ཟད་པ་ཤྐྱེས་པའི་ས་དོན་བསན། དྐྱེ་ཚེ་དྐྱེ་
མི་སོབ་དགྲ་བཅོམ། །ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ཟད་པ་ཤྐྱེས་པ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་སྔར་གི་དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་དྐྱེ་མི་སོབ་
པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པར་འགྱུར་པའི་ཚུལ་དང་། དགྲ་བཅོམ་གི་ས་དོན་བསན་ནོ། །གིས་པ་ནི་ཡང་དྐྱེ་ིད་དུ།
ཇི་སྐད་དུ། གལ་ཏྐྱེ་མི་གཡོ་ཟད་ཤྐྱེས་ལས། །མི་སྐྱེ་བའི་བློ་གྲོས་ཞྐྱེས་བཤད་པ་དྐྱེ། ཅི་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་
དབྐྱེ་བ་ཡོད་དམ་ཞྐྱེ་ན་སས་པ་ཡོད་དྐྱེ། དགྲ་བཅོམ་དྲུག་འདོད། མདོ་ལས་དགྲ་བཅོམ་པ་དྲུག་གསུངས་ཏྐྱེ།
ཡོངས་སུ་མས་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། འཆི་བར་སྐྱེམས་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། རྐྱེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཆོས་ཅན་དང་།
གནས་པ་ལས་མི་བསོད་པ་དང་། རོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དང་། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །དྐྱེ་དག་ལས་ལྔ་ནི་
དད་པས་མོས་ལས་སྐྱེས། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ལྔ་ནི་དད་པས་མོས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་
དག་ཡིན་ནོ། །དྐྱེ་དག་རྣམ་གྲོལ་དུས་དང་སྦྱོར། །ལྔ་པོ་འདི་དག་གིས་སྐྱེམས་ཀི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ནི་དུས་དང་
སྦྱོར་བ་ལ་འཕངས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སྐྱེ། རག་ཏུ་རྐྱེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་འདི་དག་
ནི་དུས་ཀིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཞྐྱེས་བའོ། །འདི་དག་ནི་དུས་ལ་ལྟོས་པ་ཡང་ཡིན་ལ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡང་ཡིན་
པས་དུས་ཀིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དག་སྐྱེ་བར་གི་ཚིག་མི་མངོན་པར་བས་པའི་ཕྱིར་མར་གི་བུམ་པ་བཞིན་
ནོ། །འདི་དག་གི་ཏིང་ངྐྱེ་འཛིན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཡོ་བད་དང་ནད་མྐྱེད་པ་དང་། ཡུལ་གི་བྐྱེ་བྲག་ལ་ལྟོས་
པའི་ཕྱིར་དུས་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ། །མི་གཡོའ་ི ཆོས་ཅན་མི་གཡོ་བ། །མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་རྣམ་པར་གྲོལ་
བ་ནི་ཡོངས་སུ་མི་མས་པའི་སོ་ནས་གཡོ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་མི་གཡོ་བ་ཡིན་ནོ། །དྐྱེ་ཕྱིར་དྐྱེ་དུས་མི་སྦྱོར་
གྲོལ། །དྐྱེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་དྐྱེ་ནི་དུས་དང་མི་སྦྱོར་བར་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཞྐྱེས་བ་ཏྐྱེ་དྐྱེ་ནི་འདོད་དགུར་ཏིང་ངྐྱེ་འཛིན་
མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དུས་ལ་མི་ལྟོས་པ་དང་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་ཡོངས་སུ་མས་པ་
སིད་པ་དང་མི་སིད་པའི་སོ་ནས་དུས་གཞན་གི་བར་དང་གཏན་དུ་རྣམ་པར་གྲོལ་པའི་ཕྱིར་དུས་ཀི་རྣམ་པར་
གྲོལ་བ་དང་དུས་དང་མི་སྦྱོར་བར་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ིད་ཡིན་ནོ། །དྐྱེ་ནི་མཐོང་ཐོབ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །མི་གཡོ་བའི་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།

37

ཆོས་ཅན་དྐྱེ་ནི་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཅི་དགྲ་བཅོམ་པ་དྲུག་པོ་འདི་དག་
དང་པོ་ཁོ་ནས་དྐྱེའི་རིགས་ཅན་དག་གཅིག་ཡིན་ནམ་འོན་ཏྐྱེ་ཕྱིས་ཡིན་ཞྐྱེ་ན། ཁ་ཅིག་དང་པོ་ནས་དྐྱེའི་རིགས།
ཁ་ཅིག་སྦྱངས་པ་ལས་གྱུར་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ནི་དང་པོ་ིད་ནས་འཆི་བར་སྐྱེམས་པའི་ཆོས་ཅན་གི་རིགས་ཅན་
ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ཡོས་སུ་མས་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལས་དབང་པོ་རྣམས་སྦྱངས་པས་འཆི་བར་སྐྱེམས་
པའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། མི་གཡོ་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་བར་དུ་ཡང་དྐྱེ་དང་འད་བར་རིག་པར་
བའོ། །དྐྱེ་ལ་ཡོངས་སུ་མས་པའི་ཆོས་ཅན་ནི་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་པའི་སྐལ་བ་དང་ལན་གི་འཆི་བར་
སྐྱེམས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པའོ། །འཆི་བར་སྐྱེམས་པའི་ཆོས་ཅན་ནི་འཆི་བར་
སྐྱེམས་པར་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། །རྐྱེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཆོས་ཅན་ནི་རྐྱེས་སུ་བསྲུང་བར་འགྱུར་
བའི་སྐལ་བ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། །གནས་པ་ལས་མི་བསོད་པ་ནི་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་པའི་རྐྱེན་སོབས་
དང་ལན་པ་མྐྱེད་ན་རྐྱེས་སུ་མ་བསྲུངས་ཀང་གནས་པར་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་ཅན་ཡིན་ཅིང་མས་པར་མི་འགྱུར་
བ་དང་། མངོན་པར་བརྩོན་པ་མྐྱེད་ན་འཕྐྱེལ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། །རོགས་པའི་
སྐལ་བ་ཅན་ནི་མི་གཡོ་བར་རོགས་པར་འགྱུར་པའི་སྐལ་བ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། །མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་ནི་
ཡོངས་སུ་མས་པར་མི་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དྐྱེ་ཁོ་ནའོ། །དང་པོ་གིས་ནི་སོབ་པའི་གནས་
སྐབས་ཁོ་ན་ན་རྒྱུན་དུ་སྦྱོར་བ་དང་གུས་པར་སྦྱོར་བ་མྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱུན་དུ་སྦྱོར་བ་པ་ཡིན་
ནོ། །བཞི་པ་ནི་གུས་པར་སྦྱོར་བ་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི་གིས་ཀར་སྦྱོར་བ་པ་ཡིན་ལ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཡིན་
ནོ། །དྲུག་པ་ནི་གིས་ཀར་སྦྱོར་བ་པ་དང་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཡོངས་སུ་མས་པའི་ཆོས་ཅན་ཡང་
གདོན་མི་ཟ་བར་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ལ། རོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་གི་བར་དུ་ཡང་རོགས་
པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་གི། སིད་པའི་ཕྱིར་དྐྱེ་སྐད་ཅྐྱེས་གསུངས་པའོ། །དྐྱེ་ལྟར་བས་ནས་ཁམས་གསུམ་ཆར་ན་
ཡང་དགྲ་བཅོམ་པ་དྲུག་ཡོད་རུང་ངོ་། །གང་དག་གིས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བ་ནས་
མངོན་པར་རོགས་པའི་བར་དུ་འགྱུར་བ་དྐྱེ་དག་གི་ལྟར་ན་འདོད་པའི་ཁམས་ན་ནི་དྲུག་གོ །གཟུགས་དང་
གཟུགས་མྐྱེད་པའི་ཁམས་ན་ནི་གནས་པ་ལས་མི་བསོད་པ་དང་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་གིས་སྐྱེ། དྐྱེ་
གིས་ན་ཡོངས་སུ་མས་པ་དང་འཆི་བར་སྐྱེམས་པ་དང་དབང་པོ་འཕོ་བ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་
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སོ། །དྐྱེ་དག་གི་དོན་ལ་འདི་སྐད་དུ། གལ་ཏྐྱེ་མི་གཡོ་ཟད་ཤྐྱེས་ལས། །མི་སྐྱེའི་བློ་གྲོས་ཅྐྱེས་སོགས་ཀིས་ནི་
གོང་དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་མི་གཡོ་བ་ལ་ཟད་པ་ཤྐྱེས་པའི་རྐྱེས་སུ་མི་སྐྱེ་བ་ཤྐྱེས་པ་འབྱུང་གི མི་གཡོ་བ་མ་ཡིན་ན་
ཟད་པ་ཤྐྱེས་པ་ལས་ཟད་ཤྐྱེས་དྐྱེ་ིད་དམ། མི་སོབ་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་ལ་འོ་ན་དགྲ་
བཅོམ་པ་ལ་ཡང་དབྐྱེ་བ་ཡོད་དམ་ཞྐྱེ་ན་ཞྐྱེས་པའི་དི་བ་བསན་ནོ། །དགྲ་བཅོམ་དྲུག་འདོད་ཅྐྱེས་པ་རྩ་འགྲྐྱེལ་
གིས་ནི་དྐྱེའི་ལན་བསན་ནོ། །དྐྱེ་དག་ལས་ནི། ལྔ་ནི་དད་པས་མོས་ལས་སྐྱེས། །ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་དྲུག་པོ་དྐྱེ་
དག་དུས་སྦྱོར་དུས་མི་སྦྱོར་གིས་སུ་བསྡུས་ནས་དྐྱེར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གང་
གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་བསན། ཅི་དགྲ་བཅོམ་པ་དྲུག་པོ་འདི་དག་ཅིས་སོགས་ཀིས་དང་པོ་ནས་དྐྱེའི་རིགས་ཅན་
དང་སྦྱངས་པ་ལས་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དྐྱེའི་ཁད་པར་དང་། དྲུག་པོ་སོ་སོའ ་ི ངོས་འཛིན་བསན་ནོ། །ཡོངས་སུ་
མས་པའི་ཆོས་ཅན་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ལ་ཞྐྱེས་སོགས་ཀིས་ནི་རྐྱེན་
གི་ཁད་པར་བསན་ནོ། །དྐྱེ་དག་གིས་ནི་ན་ཐོས་ཀི་དགྐྱེ་འདུན་མཛོད་རྩ་འགྲྐྱེལ་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ་
བསན་ཟིན་ཅིང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་དགྐྱེ་འདུན་ནི་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་ཚིག་མང་དུ་
དོགས་པས་མ་སོས་སོ། །གིས་པ་དྐྱེ་དག་གི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བཞི་སྐྱེ། སྤང་བ་སིབ་པའི་རྣམ་གཞག
སྤོང་བྐྱེད་གྐྱེན་པོའ ་ི རྣམ་གཞག སྤངས་པ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག དྐྱེ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གི་རྣམ་གཞག་
གོ །དང་པོ་ནི། སིར་སྤང་བ་ལ་ོན་སིབ་དང་། ཤྐྱེས་སིབ་གིས་ཡོད་ཀང་ཤྐྱེས་སིབ་ནི་སྐབས་མ་ཡིན་པས་མི་
འཆད་དོ། །ོན་སིབ་ལ་མཛོད་ཀི་ལུགས་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་ལུགས་གིས་ལས། དང་པོ་ནི་ཕྲ་རྒྱས་
བསན་པའི་སྐབས་སུ་མཐོང་སྤང་ལ། ལྟ་མིན་ལྔ་དང་ལྟ་བ་ལྔ་སྐྱེ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་བཅུ། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་
སྤང་དང་། འགོག་པ་མཐོང་སྤང་གིས་ལ་འཇིག་མཐར་གིས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་
འཛིན་མ་གཏོགས་པ་བདུན་བདུན། ལམ་མཐོང་སྤང་ལ་འཇིག་མཐར་གིས་མ་གཏོགས་པ་བརྒྱད་དྐྱེ་འདོད་པའི་
ཁམས་ན་མཐོང་སྤང་སུམ་ཅུ་སོ་གིས། ཁམས་གོང་མ་གིས་ན་ཁོང་ཁོ་བཞི་བཞི་མ་གཏོགས་པའི་ྐྱེར་བརྒྱད་
དྐྱེ། མཐོང་སྤང་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དོ། །སོམ་སྤང་ལ་འདོད་པའི་ཁམས་ན་འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁོ། ང་རྒྱལ། མ་
རིག་པ་དང་བཞི། ཁམས་གོང་མ་གིས་ན་ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པས་བཅུ་སྐྱེ། དྐྱེ་ལྟར་ན་
སྤང་བ་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་དུ་བཤད་དོ། །དྐྱེ་ིད་ལམ་དང་གང་ཟག་བསན་པའི་སྐབས་སུ་མཐོང་སྤང་ཐམས་ཅད་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ལ་སོགས་པ་བཞི། ཁམས་གོང་མའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ལ་སོགས་པ་
བཞི་སྐྱེ་བརྒྱད་དུ་བསྡུས་ནས་སྔར་གི་སོམ་སྤང་དྐྱེ་ིད། ས་དང་ས་ན་ྐྱེས་རྣམ་དགུ། །ཞྐྱེས་པ་རྩ་འགྲྐྱེལ་གིས་
འདོད་པ་ནས་སིད་རྩྐྱེའི་བར་གི་ས་དགུ་པོ་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་ཆྐྱེན་པོའ ་ི ཆྐྱེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགུ་དགུར་ཕྱྐྱེ་ནས་སྔར་གི་
མཐོང་སྤང་དང་བསོམས་པས་སྤང་བ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུར་གསུངས་པ་ནི་སྐབས་འདིར་མཁོ་བའི་དབྐྱེ་བ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ནི་བདྐྱེན་པ་རྣམ་ངྐྱེས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་བདྐྱེན་པའི་སྐབས་སུ། བདྐྱེན་པ་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་ལྟ་མིན་ལྔ་དང་། ལྟ་
བ་ལྔ་སྐྱེ་འདོད་པའི་ཁམས་ན་མཐོང་སྤང་བཞི་བཅུ། ཁམས་གོང་མ་གིས་ན་ཁོང་ཁོ་བཞི་མ་གཏོགས་པའི་སུམ་
ཅུ་སོ་དྲུག་རྐྱེ་སྐྱེ། མཐོང་སྤང་བརྒྱ་དང་བཅུ་གིས། སོམ་སྤངས་ལ་ལུགས་འདི་ལ་འཇིག་མཐར་གིས་ཀང་
ཡོད་པས། འདོད་པའི་ཁམས་ན་དྲུག ཁམས་གོང་མ་གིས་ན་ཁོང་ཁོ་རྐྱེ་རྐྱེ་མ་གཏོགས་པ་ལྔ་ལྔ་སྐྱེ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་
གསུངས་སོ། །དྐྱེ་ིད་མཐོང་ལམ་གི་སྐབས་སུ་མཐོང་སྤང་ཐམས་ཅད་ཁམས་གོང་འོག་སོ་སོར་མ་ཕྱྐྱེ་བར་སྡུག་
བསྔལ་མཐོང་སྤང་ལ་སོགས་པ་བཞིར་བསྡུས། སོམ་ལམ་གི་སྐབས་སུ་སོམ་སྤང་གི་དབྐྱེ་བ་སྔར་བཞིན་དུ་
གསུངས་པ་ནི་སྐབས་འདིར་མཁོ་བའི་དབྐྱེ་བའོ། །གིས་པ་སྤོང་བྐྱེད་གྐྱེན་པོའ་ི རྣམ་གཞག་ལ། མཐོང་སྤོང་གི་
གྐྱེན་པོ་དང་སོམ་སྤང་གི་གྐྱེན་པོ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི་མཛོད་ལྟར་ན། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་མཐོང་
སྤོང་བཞི་ནི་ཆོས་བཟོད་བཞིས་རིམ་པ་བཞིན་སྤོང་། ཁམས་གོང་མའི་སས་བསྡུས་ཀི་མཐོང་སྤང་བཞི་ནི་རྐྱེས་
བཟོད་བཞིས་རིམ་པ་བཞིན་སྤོང་བས་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་བརྒྱད་དོ། །ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན་མཐོང་སྤོང་བཞི་ནི་
ཆོས་བཟོད་བཞིས་རིམ་པ་བཞིན་སྤོང་བས་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་བཞིའོ། །གིས་པ་ལ། ཅིག་ཆར་བའི་སྤོང་བའི་
ཚུལ་དང་། རིམ་གིས་པའི་སྤོང་ཚུལ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི་ལམ་ལ་རྐྱེས་ཤྐྱེས་རོགས་པའི་རྐྱེས་སུ་འདོད་པའི་
སས་བསྡུས་ཀི་སོམ་སྤང་ཆྐྱེན་པོའ ་ི ཆྐྱེན་པོ་ནས་སིད་རྩྐྱེའི་སས་བསྡུས་ཀི་སོམ་སྤང་ཆྐྱེན་པོའ ་ི ཆྐྱེན་པོའ ་ི བར་ས་
དགུའི་སོམ་སྤང་ཆྐྱེན་པོའ ་ི ཆྐྱེན་པོ་དགུ་ཟག་མྐྱེད་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་གཅིག་གིས་ཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་བ་ནས་ས་
དགུའི་སོམ་སྤོང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དགུ་ཟག་མྐྱེད་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་གཅིག་གིས་ཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་བས་ན་སོམ་
ལམ་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་དགུའོ། །གིས་པ་ལ་འཇིག་རྐྱེན་པའི་ལམ་གིས་སྤོང་ཚུལ་དང་། འཇིག་རྐྱེན་ལས་
འདས་པའི་ལམ་གིས་སྤོང་ཚུལ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ོན་མོངས་དགུ་པོ་བསམ་
གཏན་དང་པོའ ་ི ྐྱེར་བསོགས་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་སྤོང་བ་ནས་ཅི་ཡང་མྐྱེད་ཀི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་
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དགུ་སིད་རྩྐྱེའི་ྐྱེར་བསོགས་ཀིས་སྤོང་བར་བྐྱེད་པ་སྐྱེ་སྤོང་ཚུལ་འདི་ནི་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་ཡང་ཡོད་ལ།
མཐོང་ལམ་གི་རྐྱེས་སུ་ཡང་ཡོད་དོ། །འདི་ལ་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་ི་ཤུ་རྩ་བཞིར་འདོད་དགོས་ཏྐྱེ། ྐྱེར་བསོགས་
ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་འོག་སའི་ོན་མོངས་སྤོང་བ་ལས་རྐྱེ་རྐྱེའི་ཆྐྱེན་པོ་གསུམ་ཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་།
འབྲིང་གསུམ་ཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་། ཆུང་ངུ་གསུམ་ཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀང་ཅིག་ཆར་བའི་ཐ་
སད་ནི་མི་འདོགས་ཏྐྱེ། ས་གོང་འོག་གི་ོན་མོངས་ཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་བ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར། སིད་རྩྐྱེའི་ོན་མོངས་
རྣམས་ནི་འཇིག་རྐྱེན་པའི་ལམ་གིས་སྤོང་བར་བྐྱེད་པ་མྐྱེད་དྐྱེ། གོང་སའི་ྐྱེར་བསོགས་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། སྔར་བཤད་པའི་སོམ་སྤང་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་པོ་དྐྱེ་དག་མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་ཟག་མྐྱེད་བར་ཆད་མྐྱེད་
ལམ་རྐྱེ་རྐྱེས་སོ་སོར་སྤོང་བར་བྐྱེད་པས་ན་འདི་ལ་བར་ཆྐྱེད་མྐྱེད་ལམ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་གོ །དྐྱེ་ཡང་སིད་པའི་
དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འགའ་ཞིག་སྤངས་ཟིན་པ་ལ་ནི་དྐྱེར་མ་ངྐྱེས་སོ། །གསུམ་པ་
སྤངས་པ་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་བཞི་སྐྱེ། ངོ་བོ། དབྐྱེ་བ། གྲངས་ངྐྱེས། ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི་
ཟག་མྐྱེད་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་ནི་དགྐྱེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ཞྐྱེས་བ་སྐྱེ། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པའི་
ས་བོན་སྤོང་བར་བྐྱེད་པའི་སོ་ནས་རང་རྒྱུད་ལན་གི་གང་ཟག་དྐྱེ་དོན་དམ་པའི་དགྐྱེ་སྦྱོང་དུ་བྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ།
མདོ་ལས། འདིས་སིག་པ་མི་དགྐྱེ་བའི་ཆོས་ཞྐྱེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་པར་རྒ་ཤིར་འགྱུར་བའི་བར་རྣམ་པ་དུ་མ་ཞི་
བར་བས་པ་ཡིན་པས་དྐྱེའི་ཕྱིར་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེའི་འབྲས་བུ་ལ་འདུས་བས་འདུས་མ་
བས་གིས་ཡོད་དྐྱེ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་དང་། བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་སོ་སོར་བརགས་
འགོག་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་ན་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུའི་མཚན་ིད་ནི་ཟག་མྐྱེད་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་གི་རྒྱུ་
མཐུན་གི་འབྲས་བུ་དང་། བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་ཟག་མྐྱེད་རྣམ་བང་གི་བདྐྱེན་པའོ། །གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྐྱེ། བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུར་དབྐྱེ་བ་དང་བཞིར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་མཐོང་སྤང་
བརྒྱད་དམ་བཞི་སྤངས་པའི་འབྲས་བུ་བརྒྱད་དམ་བཞི། སོམ་སྤང་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་སྤངས་པའི་འབྲས་བུ་བརྒྱད་ཅུ་ག་
གཅིག་སྐྱེ། བརྒྱད་ཅུ་ག་དགུ་འམ་ག་ལྔ་ཡོད་དོ། །གིས་པ་ནི་འོ་ན་མདོ་ལས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་
བཞིར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྐྱེ་ན་མི་འགལ་ཏྐྱེ། མཛོད་ལྟར་ན་ཁད་པར་ལྔ་ལན་གི་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུའི་དབང་
དུ་བས་ནས་བཞིར་གྲངས་ངྐྱེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁད་པར་ལྔ་ནི། འབྲས་གནས་ཀི་སྔོན་དུ་ཞུགས་པའི་ལམ་བཏང་པ་དང་།
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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གཞན་འབྲས་བུའི་ལམ་ཐོབ་པ་དང་། ཟད་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སོམ་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཆོས་ཤྐྱེས་ལ་སོགས་པའི་ཤྐྱེས་པ་བརྒྱད་
ཚན་ཐོབ་པ་དང་། མི་རག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པའོ། །ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན། སིར་སྤང་བ་ལ་ཐར་པ་ལ་འཇུག་
པའི་གྐྱེགས་ཀི་གཙོ་བོ་ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་དང་། འགྲོ་བ་ཐ་མ་དང་། ཁམས་ཐ་མ་ལས་འདའ་བའི་གྐྱེགས་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་
དང་། ཁམས་གོང་མ་གིས་ལས་འདའ་བའི་གྐྱེགས་གོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སྐྱེ། གསུམ་དུ་ངྐྱེས་ཤིང་། དང་པོ་སྤངས་པ་ལས་
རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ། གིས་པ་ལ། ཕལ་ཆྐྱེར་སྤངས་པ་ལས་ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ། མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ལས་ཕྱིར་མི་
འོང་གི་འབྲས་བུ། གསུམ་པ་སྤངས་པ་ལས་དགྲ་བཅོམ་གི་འབྲས་བུར་བཞག་སྐྱེ། མདོ་ལས། གང་ཟག་འདི་ནི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་
གསུམ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྐྱེས་དང་། ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་གང་ཞྐྱེ་ན་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་
སྤངས་ཤིང་འདོད་ཆགས་དང་། ཞྐྱེ་སང་དང་། གཏི་མུག་བསབས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །ཕྱིར་མི་འོང་བ་གང་ཞྐྱེ་ན། ཐ་མའི་ཆ་
མཐུན་ལྔ་སྤངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །དགྲ་བཅོམ་པ་གང་ཞྐྱེ་ན་གོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སྤངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་
སོ། །ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཐྐྱེ་ཚོམ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ནོ། །འདི་
གསུམ་ལ་མཛོད་ལྟར་ན། མཐོང་སྤང་གིས་ཁབ་པར་གསུངས་ཤིང་། ཀུན་བཏུས་དང་རྣམ་འགྲྐྱེལ་ལས། འཇིག་མཐར་ལ་
མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གིས་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་ནི་གསུམ་པོ་དྐྱེའི་སྐྱེང་དུ་འདོད་པ་
ལ་འདུན་པ་དང་། རྣམ་འཚེ་གིས་བསྣན་པའོ། །གོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་ནི་ཁམས་གོང་མ་གིས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་འདོད་
ཆགས་གིས་དང་། ཁམས་གོང་མ་གིས་སོ་སོར་མ་ཕྱྐྱེ་བར་རྒོད་པ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། རོངས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་དགྐྱེ་
སྦྱོར་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་དྐྱེ་ལ་བཞིར་གྲངས་ངྐྱེས་ཏྐྱེ། ན་ཐོས་ཀི་སྤང་བ་ལ་མཐོང་སྤང་ོན་མོངས་པ་དང་། སོམ་སྤང་ོན་
མོངས་པ་གིས་སུ་ངྐྱེས་ཤིང་། དང་པོ་སྤངས་པ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ། གིས་པ་ལ་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་དང་།
ཁམས་གོང་མའི་སས་བསྡུས་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཕལ་ཆྐྱེར་སྤངས་པ་ལས་ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ། མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་
ལས་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ། གིས་པ་སྤངས་པ་ལས་དགྲ་བཅོམ་གི་འབྲས་བུ་བཞག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་འདོད་པའི་སས་
བསྡུས་ཀི་ོན་མོངས་སྤངས་པ་ལས་འབྲས་བུ་གིས་བཞག་ནས་གཞན་རྣམས་ལ་ཅི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ཞྐྱེ་ན། འདོད་པ་ནི་ྐྱེས་
དམིགས་ཆྐྱེ་བས་མྱུར་དུ་འདའ་དགོས་ལ་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་གིས་སུ་བཞག་པས་མྱུར་དུ་འདའ་བར་ཡང་འགྱུར་ཏྐྱེ།
འདོད་པའི་ོན་མོངས་ཕལ་ཆྐྱེར་སྤངས་པ་ལ་ཡང་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་བཞག་པས་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་
གསར་ཐོབ་ཡོད་པར་ཤྐྱེས་ནས་མྱུར་དུ་སོ་བས་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་འཐོབ་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྐྱེ། ཁམས་
གང་དུ་འཐོབ་པ། ལམ་གང་གིས་འཐོབ་པ། ས་གང་ལ་བརྐྱེན་པའོ། །དང་པོ་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་གསུམ་པོ་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་
སུ་འཐོབ་སྐྱེ། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འོང་དང་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་གསུམ་ནི་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་
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མ་བྲལ་བས་འཐོབ་དགོས་ཤིང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་བུ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་གང་
ཟག་གིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཀང་དྐྱེ་མཐོང་ལམ་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཐོབ་དགོས་ཤིང་། ཁམས་གོང་མ་ན་ཐོས་ཀི་མཐོང་ལམ་སྐྱེ་བ་མྐྱེད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྐྱེ། ཁམས་གོང་མའི་སོ་སོ་སོ་བོ་རྣམས་ནི་སོམས་འཇུག་གི་བདྐྱེ་བ་ལ་ཆགས་པས་འཁོར་
བ་ལ་ཡིད་སོ་བ་མྐྱེད་ཅིང་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་སོ་བ་མྐྱེད་པར་ཡང་ན་ཐོས་ཀི་མཐོང་ལམ་སྐྱེ་བ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱིར་མི་འོང་
གི་འབྲས་བུ་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་འཐོབ་དགོས་པའི་སྒྲུབ་བྐྱེད་གཞན་ཡང་ཁམས་གོང་མའི་རྐྱེན་ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འོང་ཐམས་
ཅད་ཀང་དང་པོར་འདོད་པའི་རྐྱེན་ལ་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། མདོར། བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་
མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནས་གོང་དུ་འཕོ་བའི་བར་གང་ཟག་ལྔ་ནི་འདིར་རྩོམ་ཞིང་དྐྱེར་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྐྱེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། དགྲ་བཅོམ་གི་འབྲས་བུ་ནི་ཁམས་གསུམ་ཆར་གི་རྐྱེན་ལ་འཐོབ་ཏུ་རུང་སྐྱེ། རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་
དང་། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གིས་དང་། ཕྱིར་འོང་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་མཐོང་ཆོས་ཞི་རྣམས་
འདོད་པའི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད། འདའ་བ་བཞི་དང་། འོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྲོའ་ི གོང་འཕོ་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་
ཀི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད། སིད་རྩྐྱེའི་མཐར་ཐུག་འགྲོ་དང་། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་མྐྱེད་ཀི་
རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་དང་། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་འབྲས་
བུ་རྣམས་ནི་འཇིག་རྐྱེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་འཐོབ་སྐྱེ། མཐོང་ལམ་གི་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིམ་གིས་པའི་འབྲས་བུ་བར་
པ་གིས་ནི་རྐྱེན་གི་གང་ཟག་དྐྱེ་ཞི་གནས་ཤས་ཆྐྱེར་སད་པ་ཡིན་ན། འཇིག་རྐྱེན་པའི་ལམ་གིས་ཐོབ་སྐྱེ། བསམ་གཏན་དང་
པོའ་ི ྐྱེར་བསོགས་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་འདོད་ོན་དྲུག་པ་དང་། དགུ་པ་སྤངས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷག་
མཐོང་ཤས་ཆྐྱེར་སད་པ་ཡིན་ན་འཇིག་རྐྱེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་འཐོབ་སྐྱེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ྐྱེར་བསོགས་ཞི་
གནས་ལ་བརྐྱེན་ནས་བདག་མྐྱེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ལྷག་མཐོང་ལ་བརྩོན་པར་བྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དགྲ་བཅོམ་གི་
འབྲས་བུ་ནི་འཇིག་རྐྱེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཐོབ་སྐྱེ། སིད་ོན་དགུ་པ་སྤོང་བའི་བར་ཆྐྱེད་མྐྱེད་ལམ་གིས་འཐོབ་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་དང་། ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་གིས་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ྐྱེར་བསོགས་
ལ་བརྐྱེན་ཏྐྱེ། མམ་པར་བཞག་པའི་ས་ལ་བརྐྱེན་དགོས་ཤིང་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱིར་མི་འོང་
གི་འབྲས་བུ་ནི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ལ་བརྐྱེན་ཏྐྱེ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཚེ་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་པ་ལ་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཟིན་པས་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལ་བརྐྱེན་དུ་རུང་ཞིང་རིམ་གིས་པའི་ཚེ་འདོད་ོན་དགུ་པ་
སྤངས་མ་ཐག་པའི་འབྲས་བུ་དྐྱེ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ྐྱེར་བསོགས་ལ་བརྐྱེན་དགོས་ཀང་དྐྱེ་ཕྱིན་ཆད་ནི་བསམ་གཏན་གི་
དངོས་གཞི་ཐོབ་ཏུ་རུང་བས་དྐྱེའི་ཚེ་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལ་བརྐྱེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དགྲ་བཅོམ་གི་འབྲས་བུ་ནི་ཟག་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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མྐྱེད་ས་དགུ་གང་རུང་ལ་བརྐྱེན་ཏྐྱེ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ྐྱེར་བསོགས་མི་ལོགས་པ་མྐྱེད་པ་ལ་བརྐྱེན་ནས་སིད་ོན་དགུ་པ་
སྤོང་བ་ཡོད་པ་ནས་བཟུང་སྐྱེ། ཅི་ཡང་མྐྱེད་ཀི་ཟག་མྐྱེད་ཀིས་སིད་ོན་དགུ་པ་སྤོང་བའི་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་རྣམས་སུ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་ཡང་ྐྱེར་བསོགས་མི་ལོགས་པ་མྐྱེད་པས་རང་ས་གོང་ས་འོག་སའི་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་ཡོད་ཅིང་
དངོས་གཞི་ཟག་མྐྱེད་ཀིས་འོག་སའི་ོན་མོངས་སྤོང་བ་མྐྱེད་ཀང་རང་ས་དང་གོང་སའི་ོན་མོངས་སྤོང་བ་ཡོད་པའི་གནད་
ཀིས་སོ། །འདི་དག་ནི་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་འདུས་བས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་དྐྱེ་ལ་གནས་པའི་གང་
ཟག་གི་རྣམ་གཞག་ལ་སྤང་བ་སྤོང་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན། སྤང་བ་རིམ་གིས་པ་དང་། སྤང་བ་ཅིག་ཅར་བ་གིས། །དང་པོ་ལ་
འབྲས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན། འབྲས་བུ་ཐོད་རྒལ་བ་དང་། འབྲས་བུ་རིམ་གིས་པ་གིས་ཡོད་དྐྱེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་
འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པར་ཕྱིར་འོང་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། འབྲས་བུ་བཞི་ཆར་རིམ་གིས་འཐོབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དྐྱེའི་དང་པོ་ནི་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་ཡིན་ལ། གིས་པ་ནི་རིམ་གིས་པ་ཡིན་ནོ། །དྐྱེ་དག་རིམ་པ་བཞིན་བཤད་ན།
ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་བཤད་པ། རིམ་གིས་པ་བཤད་པ། ཅིག་ཅར་བ་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། ཆགས་
བྲལ་སྔོན་སོང་གི་འབྲས་བུ་གང་ལ་བཞག་པ་དང་། དྐྱེ་ལ་བཞག་པའི་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ལ་
མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རྐྱེ། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་དགྲ་བཅོམ་ཡོད་དྐྱེ། མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་
ལྔ་པ་སྤངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་ཅི་ཡང་མྐྱེད་མན་ཆད་ཀི་ོན་མོངས་སྤངས་པའི་
དགྲ་བཅོམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྒྱུན་ཞུགས་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་དང་། དགྲ་བཅོམ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་ནི་མྐྱེད་དྐྱེ། མཐོང་
ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུའི་གྐྱེགས་ཀི་གཙོ་བོ་མཐོང་སྤངས་ོན་མོངས་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་གི་འབྲས་བུའི་
གྐྱེགས་ཀི་གཙོ་བོ་སིད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར། ལུང་ནི་སོམ་པས་སྤང་བ་མ་སྤངས་ན། འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་
ཞུགས་པ། །རྣམ་ལྔའི་བར་བཅོམ་ཞྐྱེས་པ་རྩ་འགྲྐྱེལ་གིས་གྲུབ་བོ་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་རོ། །མི་འཐད་དྐྱེ། སིར་སོམ་སྤངས་ཀི་ཆ་ཤས་
མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་སྤངས་པ་ཙམ་གིས་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་དུ་བཞག་པ་མ་ཡིན་གི། རང་གང་ལ་གནས་པའི་འབྲས་
བུ་དྐྱེ་ཐོབ་པའི་གྐྱེགས་ཀི་གཙོ་བོ་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་སྤངས་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་དུ་བཞག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་
ན་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་ལྔ་པ་སྤངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཆོས་ཅན། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་མིན་
པར་ཐལ། རང་གང་ལ་གནས་པའི་འབྲས་བུ་དྐྱེ་ཐོབ་པའི་གྐྱེགས་ཀི་གཙོ་བོ་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་སྤངས་པ་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དྐྱེ་བཞིན་དུ་དགྲ་བཅོམ་ལ་འང་སྦྱར་རོ། །གཞན་ཡང་རང་རྒྱུ་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་གི་ངོས་སྐལ་གི་ཁམས་གོང་འོག་གི་
མཐོང་སྤངས་ོན་མོངས་པ་ཅིག་ཅར་དུ་སྤངས་པའི་འབྲས་གནས་ཡིན་ན་ཅིག་ཅར་བ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མཐོང་ལམ་གི་
སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་ལྔ་པ་སྤངས་པའི་འབྲས་གནས་ཡིན་ན་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་རིམ་གིས་
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པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཆོས་ཅན། དྐྱེར་ཐལ། དྐྱེའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྐྱེ། ལམ་ལ་ཆོས་བཟོད་དྐྱེས་ཁམས་གོང་
འོག་གི་ལམ་མཐོང་སྤངས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་བར་བྐྱེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྐྱེ་ལམ་ལ་ཆོས་བཟོད་དྐྱེས་འདོད་པའི་ལམ་
མཐོང་སྤངས་སྤོང་བར་བྐྱེད། ལམ་ལ་རྐྱེས་བཟོད་དྐྱེས་ཁམས་གོང་གི་ལམ་མཐོང་སྤངས་སྤོང་བར་བྐྱེད་པ་སོགས་མཛོད་ལྟར་
དུ་ཁས་ལྐྱེན་པར་བྐྱེད་པས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྐྱེ་ན། འོ་ན་འཇིག་རྐྱེན་བའི་ལམ་གིས་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་ཅི་ཡང་
མྐྱེད་མན་ཆྐྱེད་ཀི་མཐོང་སྤངས་སྤངས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དྐྱེ་ལྟར་དུ་མཛོད་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་
རོལ་དུ་འདོད་ོན་ལྔ་པ་སྤངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་ཐོད་རྒལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ལུང་དྐྱེས་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་རྒྱུན་ཞུགས་བསན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པར་འཇོག་པ་ལ་
འདོད་ོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྤངས་པ་ནས་འདོད་ོན་ལྔ་པ་སྤངས་པའི་བར་ཁད་པར་མྐྱེད་པ་ཙམ་ཞིག་བསན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅིག མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་དྲུག་པ་དང་། དགུ་པ་སྤངས་ནས་བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་
ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ལ་ཕལ་ཆྐྱེར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་ཕྱིར་འོང་དང་། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་ཕྱིར་མི་འོང་ཞྐྱེས་པའི་ཐ་སད་འཐད་ཀི། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་ཞྐྱེས་
པའི་ཐ་སད་མི་འཐད་ཅྐྱེས་ཟྐྱེར་རོ། །དྐྱེ་ནི་སྔོན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུང་རབ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་ཐ་སད་བདྐྱེ་བའི་
རྣམ་གཞག་འགོག་པར་སྣང་གིས་དོན་གཞན་མི་སྣང་སྐྱེ། དྐྱེ་ལྟར་ན་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་འོང་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་གིས་ལ་ཕལ་
ཆྐྱེར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་འོང་དང་། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་མི་འོང་ཞྐྱེས་པའི་ཐ་སད་
འཐད་ཀི་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་འོང་ཕྱིར་མི་འོང་ཞྐྱེས་པའི་ཐ་སད་མི་འཐད་པར་མཚུངས་སོ། །དྐྱེ་བཞིན་དུ་རོག་གྐྱེ་པ་དག་གིས་
ཚུལ་དང་པོ་བདྐྱེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའི་ཕྱིར་དུ་ཕྱོགས་ཆོས་ཞྐྱེས་པའི་ཐ་སད་མཛད་པ་ལ། ཤྐྱེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་ཞྐྱེས་
པའི་ཐ་སད་འཐད་ཀི་ཕྱོགས་ཆོས་ཞྐྱེས་པའི་ཐ་སད་མི་འཐད་ཅྐྱེས་རྩོད་པར་བྐྱེད་དམ། ས་བ་ལ་དགའ་བ་ཁྐྱེད་བློ་ནང་དང་ཁུག་
ཅིག རང་གི་ལུགས་ནི། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་ནི་འབྲས་བུ་བར་པ་གིས་ཁོ་ན་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་
དུ་འདོད་ོན་དྲུག་པ་དང་། དགུ་པ་སྤོང་པ་ཡོད་ཅིང་། མཐོང་སྤངས་ོན་མོངས་པ་དང་། སིད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པ་མྐྱེད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་དྐྱེ་ལ་བཞག་པའི་གང་ཟག་གི་རྣམ་བཞག་ལ་གིས་ཏྐྱེ། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་གི་སྐོར་དང་།
ཕྱིར་མི་འོང་གི་སྐོར་རོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། ཞུགས་པ་དང་། འབྲས་གནས་སོ། །དང་པོ་ལ། སྤངས་པའི་ཁད་པར། རོགས་
པའི་ཁད་པར། མཚན་ིད། དབྐྱེ་བ་དང་བཞི། དང་པོ་ལ་མཐོང་སྤངས་ལ་ལྟོས་པ་དང་། སོམ་སྤངས་ལ་ལྟོས་པ་གིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཞུགས་པ་གིས་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་གསུམ་ཆར་གིས་མངོན་པ་གོང་མ་ལྟར་ན་
མཐོང་སྤངས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྤངས་པ་ཡང་ཡོད་དྐྱེ། སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གསུམ་པོ་དྐྱེས་མཐོང་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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སྤངས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མཐོང་སྤངས་ོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ཡང་ཡོད་དྐྱེ། །ལམ་ཆོས་
ཤྐྱེས་དང་། རྐྱེས་བཟོད་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གསུམ་པོ་དྐྱེས་མཐོང་སྤངས་ོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །མཛོད་ལྟར་ན་གང་ཟག་གསུམ་པོ་དྐྱེས་ཁམས་གོང་གི་ལམ་མཐོང་སྤངས་མ་སྤངས་པ་གཅིག་དགོས་ཏྐྱེ། ལམ་རྐྱེས་
བཟོད་དྐྱེ་ཁམས་གོང་གི་ལམ་མཐོང་སྤངས་ཀི་དངོས་གྐྱེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སོམ་སྤངས་ལ་ལྟོས་པའི་ཁད་པར་ནི་ཆགས་
བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པས་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་དྲུག་པ་ངྐྱེས་པར་སྤངས་པ་གཅིག་དགོས་ཤིང་
བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་སྤངས་མ་སྤངས་ཅི་རིགས་པ་ཡོད་ལ་དགུ་པ་མ་སྤངས་པའོ། །གིས་པ་རོགས་པའི་ཁད་པར་ནི་
མཛོད་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་ཅིང་ལམ་རྐྱེས་ཤྐྱེས་མ་ཐོབ་པའོ། །ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན་སྦྱོར་ལམ་སན་
གཅིག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་ལམ་རྐྱེས་ཤྐྱེས་མ་ཐོབ་པའོ། །སན་གཅིག་པའི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག་སྦྱོར་ལམ་ཐོབ་པའི་རྐྱེན་དྐྱེ་ིད་
ལ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཞྐྱེས་པ་ནི་ཀོག་མ་བསབས་པའི་སོན་ཏྐྱེ། །སན་དང་རྐྱེན་ནོར་འདུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཅི་
ཞྐྱེ་ན། སན་ཐོག་གཅིག་ལ་སྦྱོར་ལམ་གང་ལ་མམ་པར་བཞག་པའི་མམ་གཞག་ལས་མ་ལངས་བཞིན་དུ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་
པར་འགྱུར་བ་སྐྱེ་འདིའི་ལུགས་ལ་བཟོད་ཆྐྱེན་དང་ཆོས་མཆོག་གིས་སོ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་ནི། སྦྱོར་ལམ་སན་གཅིག་
པའི་རོགས་པ་ཐོབ་པའི་ན་ཐོས་གང་ཞིག བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་དུས་མམ་དུ་ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་
འགྱུར་བའོ། །བཞི་པ་དབྐྱེ་བ་ལ། སྤངས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ། རོག་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ། དབང་པོའ་ི སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་དང་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས། བདུན་པ་སྤངས། བརྒྱད་པ་སྤངས་པ་དང་གསུམ་
མོ། །གིས་པ་ནི། སྦྱོར་ལམ་སན་གཅིག་པའི་རོགས་པ་དང་། མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་ལ་གནས་པ་སྐྱེ་བཅུ་དྲུག་
གོ །གསུམ་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པ་དད་པས་རྐྱེས་འབྲང་དང་། ཆོས་ཀི་རྐྱེས་འབྲང་གིས་སོ། །དྐྱེ་
གིས་ཀི་མཚན་ིད་རིམ་བཞིན། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པ་གང་ཞིག དད་པ་ལྷག་པས་གཞན་གིས་
བསན་པའི་རྐྱེས་སུ་འབྲངས་ཏྐྱེ་བདྐྱེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་སྦྱོར་བའོ། །དྐྱེ་གང་ཞིག་ཤྐྱེས་རབ་ལྷག་པས་རང་ིད་ཀིས་
བདྐྱེན་པའི་དབང་དུ་བས་ཏྐྱེ་ཆོས་ཀི་རྐྱེས་སུ་འབྲངས་པས་བདྐྱེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་སྦྱོར་བའོ། །གིས་པ་འབྲས་
གནས་ལ་སྔར་ལྟར་བཞི་ལས། དང་པོ་སྤངས་པའི་ཁད་པར་ནི། སོམ་སྤངས་སྤངས་ཚུལ་སྔར་དང་འད་བ་ལས་མཐོང་སྤངས་
ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའོ། །རོགས་པའི་ཁད་པར་ནི་བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་
པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མ་ཐོབ་པའོ། །མཚན་ིད་ལ་ཁ་ཅིག མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་ཤིང་འདོད་ོན་
དགུ་པ་མ་སྤངས་པའི་ན་ཐོས་འབྲས་གནས་ཞྐྱེས་པ་ལ་གཞན་དག་ན་རྐྱེ། མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་རྐྱེས་ཤྐྱེས་ལ་གནས་པའི་
ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྐྱེར་ཐལ། མཚན་ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་
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དུ་འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་ཤིང་འདོད་ོན་དགུ་པ་མ་སྤངས་པའི་ན་ཐོས་གང་ཞིག འབྲས་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཟུར་ཕྱི་མ་
གྲུབ་སྐྱེ། ཁོད་ཀི་རྒྱུན་ཀི་མཁྐྱེན་པ་དྐྱེ་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྐྱེ་ན། ས་དང་པོའ་ི རྐྱེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའི་
བང་སྐྱེམས་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་མཁྐྱེན་པ་དྐྱེ་སོམ་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས།
འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། མཐོང་ལམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྐྱེ། རྐྱེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གི་སོད་པ་ཁད་པར་ཅན་
དང་ལན་པའི་མཐོང་ལམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་ཤིང་། འདོད་ོན་
དགུ་པ་མ་སྤངས་པའི་ན་ཐོས་འབྲས་གནས་གང་ཞིག འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པ་དང་དུས་མམ་དུ་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་
བུ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཞྐྱེ་ན། འདོད་ོན་དགུ་པ་མ་སྤངས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་ཐྐྱེག་ཆྐྱེན་ལམ་དུ་འཇུག་པར་ངྐྱེས་པའི་
ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཆོས་ཅན། མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་ཕྱི་མ་དྐྱེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྐྱེའི་ཕྱིར། རང་
ལུགས་ནི་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་པའི་ན་ཐོས་འབྲས་གནས་གང་ཞིག འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤོང་
བར་འགྱུར་བའོ། །དབྐྱེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། སྤངས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་པ་
དང་། བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ་སྤངས་པའི་འབྲས་གནས་གསུམ་མཐོང་ལམ་གི་རྐྱེས་སུ་བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ་སྤངས་པ་
གིས་ཏྐྱེ་ལྔའོ། །རོགས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན། བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་ལ་གནས་པ། དྐྱེའི་རྐྱེས་ཐོབ་ལ་གནས་པ། འདོད་ོན་
བདུན་པ་སྤོང་བའི་སྦྱོར་བའི་ལམ། བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ། དྐྱེའི་རྐྱེས་ཐོབ་ལ་གནས་པ་སྐྱེ་བཞི།
འདོད་ོན་བརྒྱད་པ་ལ་ཡང་དྐྱེ་བཞིན་དུ་བཞི། །དགུ་བ་སྤོང་པའི་སྦྱོར་བའི་ལམ། བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་ལ་གནས་པ་གིས་ཏྐྱེ་
བཅུ་གིས་སོ། །དབང་པོའ་ི སོ་ནས་དབྐྱེ་ན། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་དད་པས་མོས་པ་དང་། མཐོང་
བས་ཐོབ་པ་གིས། མཚན་ིད་རིམ་བཞིན། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་གང་ཞིག དད་པ་ལྷག་པས་
གཞན་གི་རྐྱེས་སུ་འབྲངས་ཏྐྱེ་བདྐྱེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་བས་པ་དང་། དྐྱེ་གང་ཞིག ཤྐྱེས་རབ་ལྷག་པས་རང་ིད་ཀིས་
བདྐྱེན་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཆོས་ཀི་རྐྱེས་སུ་འབྲངས་ཏྐྱེ་བདྐྱེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་བས་པའོ། །གིས་པ་ཆགས་བྲལ་
སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་སྐོར་ལ་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་གནས་གིས། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། སྤངས་པའི་ཁད་པར་ནི་
མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་ཤིང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ོན་མོངས་དང་པོ་ནས་ཅི་ཡང་མྐྱེད་ཀི་ོན་
མོངས་དགུ་པ་མན་ཆད་སྤངས་པ་དང་། མ་སྤངས་པ་ཅི་རིགས་པ་ཡོད་ལ། སིད་ོན་དང་པོ་མ་སྤངས་པའོ། །རོགས་པའི་ཁད་
པར་ནི་སྔར་དང་འདའོ། །མཚན་ིད་ནི་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས། སྦྱོར་ལམ་སན་གཅིག་པའི་རོགས་
པ་ཐོབ་པའི་ན་ཐོས་གང་ཞིག བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་དུས་མམ་དུ་ཕྱིར་མི་འོང་དུ་འགྱུར་བའོ། །དབྐྱེ་བ་ལ་
སྤངས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ོན་མོངས་དང་པོ་ནས་ཅི་ཡང་མྐྱེད་ཀི་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ོན་མོངས་དགུ་པ་སྤངས་པའི་བར་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའོ། །རོགས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་སྔར་ལྟར་བཅུ་དྲུག་གོ །དབང་པོའ་ི སོ་ནས་
དབྐྱེ་ན་སྔར་ལྟར་རྐྱེས་འབྲངས་གིས་སོ། །གིས་པ་འབྲས་གནས་ལ་ཡང་བཞི་ལས། དང་པོ་སྤངས་པའི་ཁད་པར་ནི། འདོད་
ོན་དགུ་པ་དང་། མཐོང་སྤངས་ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་མ་ལུས་པར་སྤངས་ཤིང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ོན་མོངས་དང་པོ་ནས་
སིད་ོན་བརྒྱད་པའི་བར་སྤངས་མ་སྤངས་ཅི་རིགས་པ་ཡོད་ལ། སིད་ོན་དགུ་པ་མ་སྤངས་པའོ། །རོགས་པའི་ཁད་པར་ནི་
བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་སིད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མ་ཐོབ་པའོ། །མཚན་ིད་ནི། མཐོང་ལམ་གི་སྔ་
རོལ་དུ་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་ན་ཐོས་སོབ་པ་འབྲས་གནས་སོ། །དབྐྱེ་བ་ལ་སྤངས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན། འདོད་ོན་
དགུ་པ་སྤངས་པ་གཅིག བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ོན་མོངས་དང་པོ་ནས་ཅི་ཡང་མྐྱེད་ཀི་ོན་མོངས་དགུ་པའི་བར་མཐོང་ལམ་
གི་སྔ་རོལ་དུ་སྤངས་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ། མཐོང་ལམ་གི་རྐྱེས་སུ་སྤངས་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ། སིད་ོན་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་
པའི་བར་སྤངས་པ་བརྒྱད་དྐྱེ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའོ། །རོག་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན། འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་
ལམ་ལ་གནས་པ། དྐྱེའི་རྐྱེས་ཀི་རྐྱེས་ཐོབ་ལ་གནས་པ་སྐྱེ་གིས། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ོན་མོངས་དང་པོ་ནས་སིད་ོན་
བརྒྱད་པའི་བར་བདུན་ཅུ་རྩ་གཅིག་པོ་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་ཡང་སྦྱོར་བའི་ལམ། བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ། རྐྱེས་
ཐོབ་ལ་གནས་པ་བཞི། སིད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་སྦྱོར་བའི་ལམ་དང་། བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་གིས་ཏྐྱེ་ིས་
བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དོ། །དབང་པོའ་ི སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་སྔར་ལྟར་དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གིས་སོ། །འོ་ན་ཆགས་བྲལ་
སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་གིས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་དྐྱེ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་ནམ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་ཡིན་ཞྐྱེ་ན། འདི་ལ་ཁ་
གཅིག རིམ་གིས་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། ཕྱིར་འོང་དང་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་གིས་རིམ་གིས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་
ཡང་ཡིན་ཏྐྱེ། མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་པའི་འབྲས་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་རོ། །ཁ་ཅིག་
ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་ཡིན་གི་རིམ་གིས་པ་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པར་ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་
བས་པའི་ཕྱིར་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་རོ། །དང་པོ་ལ་དྐྱེ་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་ཐོད་རྒལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་
པར་ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས། འདོད་ན། འབྲས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕྱིར་འོང་
དང་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་གིས་རིམ་གིས་མངོན་དུ་བས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་འགལ་ལོ། །སྔ་ཕྱི་གིས་ཆར་ལ་དྐྱེ་ཆོས་
ཅན། ཕྱིར་མི་འོང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་དུ་ཐལ། ཕྱིར་མི་འོང་གང་ཞིག ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་དྐྱེ་ཆོས་
ཅན། རང་གང་ལ་གནས་པའི་འབྲས་བུ་དྐྱེའི་གྐྱེགས་ཀི་གཙོ་བོ་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་སྤངས་པར་ཐལ། ཆགས་བྲལ་སྔོན་
སོང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་ལུགས་ནི་དྐྱེ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། ཕྱིར་འོང་དང་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་གིས་རིམ་གིས་མངོན་
དུ་བས་པ་གང་ཞིག དྐྱེ་གིས་ཀི་བར་དུ་འབྲས་བུ་གཞན་རྒལ་བར་བར་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་ན།
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འབྲས་བུ་བཞི་རིམ་གིས་ཐོབ་ཟིན་པ་ཡིན་མི་དགོས་ཤིང་། རིམ་གིས་ཐོབ་པར་བྐྱེད་པ་ཡང་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་རིམ་གིས་པ་བཤད་པ་ལ། རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་སྐོར། ཕྱིར་འོང་གི་སྐོར། ཕྱིར་མི་འོང་གི་སྐོར། དགྲ་
བཅོམ་གི་སྐོར་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་གནས་གིས། དང་པོ་ལ་སྤངས་པའི་ཁད་པར་སོགས་བཞི་
ལས། དང་པོ་སྤངས་པའི་ཁད་པར་ནི་འདོད་པའི་སོམ་སྤངས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྤངས་པའམ། དང་པོ་ནས་ལྔ་པའི་བར་སྤངས་
པ་དང་མ་སྤངས་བ་ཅི་རིགས་པ་ཡོད་ལ་དྲུག་པ་མ་སྤངས་པའོ། གིས་པ་རོག་པའི་ཁད་པར་ནི་མངོན་པ་གོང་མ་ལྟར་ན།
སྦྱོར་ལམ་སན་གཅིག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་ནས་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་གང་རུང་ལ་གནས་པའོ། །འོག་མ་ལྟར་ན། མཐོང་
ལམ་སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་གང་རུང་ལ་གནས་པའོ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་ལ་ཁ་ཅིག སྦྱོར་ལམ་སན་གཅིག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་
ཅིང་ལམ་རྐྱེས་ཤྐྱེས་ཀི་རོགས་པ་མ་ཐོབ་པའི་ན་ཐོས་གང་ཞིག འདོད་ོན་དྲུག་པ་མ་སྤངས་པ་ཟྐྱེར་ན། ཅིག་ཆར་བའི་རྒྱུན་
ཞུགས་ཞུགས་པས་མ་ངྐྱེས་སོ། །རང་ལུགས་ནི་སྦྱོར་ལམ་སན་གཅིག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་། ལམ་རྐྱེས་ཤྐྱེས་ཀི་རོགས་པ་
མ་ཐོབ་པའི་ན་ཐོས་གང་ཞིག ལམ་རྐྱེས་ཤྐྱེས་ཀི་རོགས་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་སུ་འགྱུར་
བའོ། །བཞི་པ་དབྐྱེ་བ་ལ་སྤངས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་འདོད་པའི་སོམ་སྤངས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྤངས་པ་དང་། དང་པོ་ནས་ལྔ་
པའི་བར་སྤངས་པ་སྐྱེ་དྲུག་གོ །རོགས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་མངོན་པ་གོང་མ་ལྟར་ན་བཅུ་དྲུག་དང་འོག་མ་ལྟར་ན་བཅོ་
ལྔའོ། །དབང་པོའ་ི གོ་ནས་དབྐྱེ་ན། དད་པས་རྐྱེས་འབྲང་དང་། ཆོས་ཀི་རྐྱེས་འབྲང་གིས་ཏྐྱེ། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་
ཞུགས་པའི་སྐབས་བཞིན་དུ་ཤྐྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ལའང་བཞི་ལས། དང་པོ་
སྤངས་པའི་ཁད་པར་ནི། མཐོང་སྤངས་ོན་མོངས་མ་ལུས་པ་སྤངས་ཤིང་། འདོད་པའི་སོམ་སྤང་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྤངས་པའམ་
དང་པོ་ནས་ལྔ་པའི་བར་སྤངས་མ་སྤངས་ཅི་རིགས་པ་ཡོད་ལ་དྲུག་པ་མ་སྤངས་པའོ། །གིས་པ་རོགས་པའི་ཁད་པར་ནི་ལམ་
ལ་རྐྱེས་ཤྐྱེས་ཀི་རོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མ་ཐོབ་པའོ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་ལ་ཁ་
ཅིག མཐོང་སྤངས་ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་སྤངས་པའི་ན་ཐོས་གང་ཞིག འདོད་ོན་དྲུག་པ་མ་སྤངས་པ་ཞྐྱེས་པ་དང་། ཡང་དྐྱེ་གང་
ཞིག འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་དགོས་པ་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་ན། འདོད་ོན་དྲུག་པ་མ་སྤངས་པའི་ཅིག་ཅར་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་
གནས་ཀིས་མ་ངྐྱེས་སོ། །ཡང་དྐྱེ་གང་ཞིག་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་གསུམ་རིམ་གིས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་ན། ཕྱིར་འོང་གི་
འབྲས་བུ་མངོན་དུ་མི་བྐྱེད་པར་ཐྐྱེག་ཆྐྱེན་གི་ལམ་དུ་འཇུག་པར་ངྐྱེས་པའི་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཀིས་མ་
ངྐྱེས་སོ། །ཡང་དྐྱེ་གང་ཞིག་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་གསུམ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རིགས་ཅན་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་ན་ལམ་ཆོས་ཤྐྱེས་ལ་གནས་པའི་
རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྐྱེར་ཐལ། མཚན་ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར། རགས་སྔ་ཟུར་ནི་མངོན་པ་གོང་མས་གྲུབ་
བོ། །ཡང་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་གསུམ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རིགས་ཅན་གང་ཞིག བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་པའི་ན་ཐོས་ཞྐྱེས་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ཟྐྱེར་ན། རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྐྱེར་ཐལ། མཚན་ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར། སྔ་ཟུར་གྲུབ་སྐྱེ། འབྲས་
བུ་རིམ་གིས་པའི་ན་ཐོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་ལུགས་ནི་བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤང་དགོས་
པའི་ན་ཐོས་གང་ཞིག འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་གསུམ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རིགས་ཅན་ནོ། །བཞི་པ་དབྐྱེ་བ་ལ་བྐྱེད་སོ་བདུན་ཏྐྱེ།
སྤངས་པའི་སོ་ནས་དང་། རོགས་པའི་སོ་ནས་དང་། དབང་པོའ་ི སོ་ནས་དང་། རིགས་ཀི་སོ་ནས་དང་། ལམ་ལ་བརྩོན་མི་
བརྩོན་གི་སོ་ནས་དང་། རྐྱེན་གི་སོ་ནས་དང་། སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། འདོད་པའི་སོམ་སྤངས་ཅུང་
ཟད་ཀང་མ་སྤངས་པ་ནས་ལྔ་པ་སྤངས་པའི་བར་དྲུག་གོ །གིས་པ་ལ། བཅུ་དྲུག་པའི་རོག་པ་ལ་གནས་པ། དྐྱེའི་རྐྱེས་ཐོབ་ལ་
གནས་པ། འདོད་ོན་དང་པོ་ནས་ལྔ་པའི་བར་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་ཡང་དྐྱེ་སྤོང་བའི་སྦྱོར་བའི་ལམ། བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ། རྣམ་པར་
གྲོལ་བའི་ལམ། དྐྱེའི་རྐྱེས་ཐོབ་ལ་གནས་པ་སྐྱེ་བཞི་བཞི། འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤོང་བའི་སྦྱོར་བའི་ལམ། བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ་
ལ་གནས་པ་གིས་ཏྐྱེ། ི་ཤུ་རྩ་བཞིའོ། །གསུམ་པ་ལ་དད་པས་མོས་པ་དང་། མཐོང་བས་ཐོབ་པ་གིས་སོ། །བཞི་པ་ལ་
ཡོངས་སུ་མས་པའི་ཆོས་ཅན་གི་དགྲ་བཅོམ་པའི་རིགས་ཅན་ནས་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་དགྲ་བཅོམ་པའི་རིགས་ཅན་
གི་བར་དྲུག་གོ །དྐྱེ་ལ་དང་པོ་ལྔ་ནི། དད་མོས་སུ་འདུ་ལ། ཕྱི་མ་ནི་མཐོང་ཐོབ་ཏུ་འདུའོ། །ལྔ་པ་ལ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་
འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་དང་། ཁད་པར་ཅན་གིས། འདི་གིས་ཀི་མཚན་ིད་ལ་ཁ་ཅིག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རིམ་གིས་བའི་རྒྱུན་
ཞུགས་འབྲས་གནས་གང་ཞིག ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་ལམ་ལ་བརྩོན་པར་བས་པ་དང་། མ་བས་པའོ། །ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་
ན། རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་ཆོས་ཅན། རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་དུ་
ཐལ། མཚན་ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར། རགས་ཕྱི་མ་གྲུབ་སྐྱེ། ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་བས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ཁ་ཅིག་དྐྱེ་བཅད་པའི་ཕྱིར་དུ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་དྐྱེ་ལྟར་དུ་བས་པ་དང་། མ་བས་པ་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་ན། རིམ་གིས་པའི་
རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་ཁད་གིས་ཀ་ཆོས་ཅན། ཙམ་པོ་བར་ཐལ། ཞྐྱེས་པའི་སོན་བརོད་པ་ཡང་འདུག་གོ །རང་
ལུགས་ནི། དྐྱེ་གིས་ཀི་མཚན་ིད་རིམ་བཞིན། རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་གང་ཞིག མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྐྱེས་
སུ་ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་སྔར་ལམ་ལ་མ་བརྩོན་པ་གསར་དུ་བརྩོན་དགོས་པ་དང་། དྐྱེ་གང་ཞིག མཐོང་ལམ་
ཐོབ་རྐྱེས་སུ་འདོད་ོན་སྤངས་པའི་སྦྱོར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པ་སྐྱེ། ཕྱིར་འོང་དང་ཕྱིར་མི་འོང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་འདིས་བསྐྱེས་
ཏྐྱེ་ཤྐྱེས་པར་བའོ། །དྲུག་པ་ལ་འདོད་ལྷ་རིས་དྲུག་དང་། གིང་གསུམ་གི་མིའི་རྐྱེན་ཅན་ཏྐྱེ་དགུའོ། །བདུན་པ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། དབྐྱེ་
བ་སིར་བསན་པ་དང་། སྐབས་སུ་བབ་པ་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁམས་གསུམ་གང་དུ་ཡང་སྐྱེ་བ་མི་ལྐྱེན་པར་ཚེ་
དྐྱེ་ིད་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་། ཕྱི་མ་ཁམས་གོང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཁམས་གོང་དུ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་།
ཕྱི་མ་འདོད་པར་སྐྱེས་ནས་འདོད་པར་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་མཐོང་ཆོས་ཞི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་
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རིགས་ཅན་ནོ། །གིས་པ་ནི་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་དང་། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ་ི ཕྱིར་མི་འོང་གི་རིགས་ཅན་ནོ། །གསུམ་
པ་ལ་འདོད་པར་རིས་མཐུན་གི་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཁོ་ན་བླངས་ནས་དང་། གིས་སམ་གསུམ་བླངས་ནས་དང་། བཞི་པ་ཕན་ཆད་
བླངས་ནས་འདོད་པར་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པའི་ཕྱིར་འོང་གི་
རིགས་ཅན་ནོ། །གིས་པ་ལ་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་དང་། གསུམ་པ་ལ་སིད་པ་ལན་བདུན་པའི་རྣམ་གཞག་བྐྱེད་ཀང་ཡན་
ལག་གཞན་རྣམས་མ་ཚང་བ་ལ་དྐྱེར་འཇོག་པའི་ངྐྱེས་པ་ནི་མྐྱེད་དོ། །གིས་པ་སྐབས་སུ་བབ་པ་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་འཆད་པ་ནི། འོ་ན་
དྐྱེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་འཆད་པའི་ཚེ་གང་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་ཞྐྱེ་ན། སྔ་མ་རྣམས་ནི་ཚེ་དྐྱེ་ིད་
ཀི་རྐྱེན་ལ་ཕྱིར་འོང་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་དུ་འབྱུང་བས་དྐྱེ་དག་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་གི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་སྐབས་
འདིར་རྣམ་གཞག་འཆད་མི་དགོས་ཏྐྱེ། སྐབས་འདིར་ནི་འབྲས་བུ་གོང་མ་མངོན་དུ་མ་བས་པར་རྒྱུན་ཞུགས་ིད་ཀི་ངང་ནས་
འཆི་འཕོ་བར་འགྱུར་བའི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་ན་ཆོས་མངོན་པ་ལས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་
སྐབས་སུ་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་དང་། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གིས། ཕྱིར་འོང་གི་སྐབས་སུ་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་
དང་། ཕྱིར་མི་འོང་གི་སྐབས་སུ་སོབ་པའི་གང་ཟག་གི་རྣམ་གཞག་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་འཆད་པའི་གནད་ཀང་འདི་ིད་ཡིན་
ནོ། །དྐྱེས་ན་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་དང་། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ། སྤངས་
པའི་ཁད་པར། རོགས་པའི་ཁད་པར། སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་གི་ཁད་པར། མཚན་ིད་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་སོམས་
སྤངས་སྔར་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྤངས་ཤིང་། ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་ཡང་མི་སྤོང་བ་གཅིག་དགོས་ཏྐྱེ། གཞན་དུ་ན་སྐྱེ་བའི་ཁད་པར་མི་
འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་འདོད་ོན་དང་པོ་སྤོང་བའི་སྦྱོར་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཐོབ་
པའོ། །གསུམ་པ་ལ། བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་དང་། མདོ་སྐྱེ་པའི་ལུགས་གིས། དང་པོ་ལ་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་དང་། མ་
ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གིས་ལས། །དང་པོ་ནི། འདོད་པར་མིའི་སྐྱེ་སིད་བདུན། དྐྱེའི་བར་སིད་བདུན། ལྷའི་སྐྱེ་སིད་བདུན།
དྐྱེའི་བར་སིད་བདུན་ཏྐྱེ་སིད་པ་ི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལྐྱེན་ཀང་བདུན་ཚན་དུ་འད་བའི་ཕྱིར། ལན་བདུན་པ་ཞྐྱེས་བ་སྐྱེ། ཤིང་ལོ་མ་
བདུན་པ་དང་། གནས་བདུན་ལ་མཁས་པའི་དགྐྱེ་སོང་ཞྐྱེས་པའི་ཐ་སད་བཞིན་ནོ། །ཤིང་ལོ་མ་བདུན་པ་ནི་ཤིང་སོང་པོ་གཅིག་
ལ་ཡལ་ག་བདུན། ཡལ་ག་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་ལོ་མ་བདུན་བདུན་ཡོད་ཀང་བདུན་ཚན་དུ་འད་བའི་ཕྱིར་ན་ལོ་མ་བདུན་པ་ཞྐྱེས་བརོད་
དོ། །གནས་བདུན་ལ་མཁས་པའི་དགྐྱེ་སོང་ནི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོའ་ི ཡང་དག་པ། ཀུན་འབྱུང་། འགོག་པ། འགོག་པར་འགྲོ་
བའི་ལམ། རོ་མྱང་། ྐྱེས་དམིགས། ངྐྱེས་འབྱུང་སྐྱེ་བདུན། དྐྱེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་གཞན་བཞི་ལའང་བདུན་བདུན་ཤྐྱེས་ཀང་
བདུན་ཚན་དུ་འད་བའི་ཕྱིར་ན། གནས་བདུན་ལ་མཁས་པ་ཞྐྱེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་མདོ་ལས། གང་ཟག་ལྟ་བ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་སིད་པ་བརྒྱད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་དྐྱེ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ཞིང་གོ་སྐབས་མྐྱེད་དྐྱེ། འདི་ནི་གནས་མྐྱེད་དོ་ཞྐྱེས་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྐྱེ་ན། གང་ཟག་ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་བའི་
ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ལ། དྐྱེས་འགྲོ་བ་རིས་མཐུན་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་སིད་བརྒྱད་པ་མི་ལྐྱེན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །འོ་ན་
གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོ་བའི་གོང་འཕོ་དྐྱེ་ཚངས་རིས་ནས་འོག་མིན་གི་བར་དུ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པ་མིན་ནམ་ཞྐྱེ་ན། །འདོད་
པའི་ཁམས་ལ་དགོངས་པས་ྐྱེས་པ་མྐྱེད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་འདོད་པའི་རྐྱེན་ལ་རིས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བརྒྱད་པ་མིན་ལྐྱེན་ཅྐྱེ་ན།
དུས་དྐྱེ་སིད་ཀི་གདོན་མི་ཟ་བར་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། སྦྲུལ་གོམས་པ་བདུན་པས་ཟིན་པ་དང་། རིམས་ིན་བཞི་
པས་ཐྐྱེབས་པ་བཞིན་ནོ། །བར་སྐབས་སུ་འཕགས་པའི་ལམ་མངོན་དུ་བྐྱེད་ཀི་མྱ་ངན་ལས་ཀང་མི་འདའ་སྐྱེ། དྐྱེ་སིད་དུ་སིད་
པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀི་སོབས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སིད་པ་ཐ་མའི་རྐྱེན་ལ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྐྱེད་པ་དང་ཐུག་ན་
ཁིམ་པའི་རྐྱེན་ལ་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་ཅིང་། ཁིམ་ན་ནི་མི་གནས་ལ་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པའི་དགྐྱེ་སོང་གི་
མཚན་མ་ཡང་ཐོབ་བོ། །འདི་ནི་དྐྱེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་སྐྱེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་ཤལ་ལན་བདུན་ལྐྱེན་པར་
ངྐྱེས་པའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །གིས་པ་མ་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གིས་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་ནི་སྔར་འདོད་པའི་བསོམ་སྤངས་ཅུང་
ཟད་ཀང་མ་སྤངས་ཤིང་ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་ཡང་མི་སྤོང་བས། ལན་བདུན་ལྐྱེན་པའི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་བར་སྐབས་སུ་འཕགས་པའི་ལམ་
མངོན་དུ་བས་ནས་རིས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་གཅིག་ནས་དྲུག་པའི་བར་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །འོ་
ན་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་ཡང་དྐྱེར་འགྱུར་རོ་སམ་ན་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། དྐྱེ་ནི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་ལ། རྣམ་གསུམ་རྣམ་
བཞི་ལས་གྲོལ་བ་དགོས་ལ་འདི་ནི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་ལ་འདོད་ོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྤངས་པའི་དབང་དུ་བས་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གོང་དུ་འཕོ་བའི་སྐབས་སུ་གོང་དུ་འཕོ་བ་བར་སྐབས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་རུང་བར་ལྟའོ། །དཔྐྱེར་ན་རྒྱུན་
དུ་ཞུགས་པ་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ནི་མ་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་འདི་ིད་ཀི་དབང་དུ་
བས་པའོ། །གིས་པ་མདོ་སྐྱེའི་ལུགས་ནི། སིད་པ་ལན་བདུན་པ་ཞྐྱེས་པའི་ས་ཇི་བཞིན་ིད་དུ་སྐྱེ་སིད་བདུན་ཁོ་ན་ལྐྱེན་པར་
བཞྐྱེད་ཀི་ལྷ་མི་གིས་ཆར་གི་རྐྱེན་ལ་སྐྱེ་སིད་བདུན་བདུན་ལྐྱེན་པ་ནི་མི་བཞྐྱེད་དོ། །བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བས། ལྷ་མི་སོ་སོའ་ི རྐྱེན་ལ་
སྐྱེ་སིད་ལན་བདུན་ལྐྱེན་པར་འདོད་པ་འདི་ལ་ཤྐྱེས་པར་བྐྱེད་པའི་ལུང་དང་རིགས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཞྐྱེས་དིས་པས་ལྷ་མི་སོ་
སོར་ལན་བདུན་སྐྱེའི་གིས་ཀའི་ནང་དུ་ལན་བདུན་སྐྱེ་བས་སིད་པ་ལན་བདུན་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞྐྱེ་ན། འདི་ལ་ཡང་
ཤྐྱེས་བྐྱེད་ཅི་ཞིག་ཡོད། འདི་སྐད་དུ་ལྷ་རྣམས་དང་མི་རྣམས་སུ་ལན་བདུན་ཞྐྱེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞྐྱེ་ན། དྐྱེ་ནི་གང་ཟག་
གཅིག་གིས་ལྷ་མི་སོ་སོའ་ི རྐྱེན་ལ་སིད་པ་ལན་བདུན་འབྱུང་བའི་ཤྐྱེས་བྐྱེད་དུ་མི་རུང་སྐྱེ། འོད་སྲུང་པ་རྣམས་ལྷ་རྣམས་སུ་ལན་
བདུན། མི་རྣམས་སུ་ལན་བདུན་ཞྐྱེས་གང་ཟག་སོ་སོ་ལའང་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་ན་འདི་ལ་ལུགས་གསུམ་སྣང་སྐྱེ། བྐྱེ་
བྲག་ཏུ་ས་བས་ལྷ་མི་སོ་སོའ་ི རྐྱེན་ལ་སྐྱེ་སིད་བདུན་བདུན་ཏྐྱེ། བཅུ་བཞི་ལྐྱེན་པ་དང་། མདོ་སྐྱེ་པས་གིས་ཆར་བསོམས་ནས་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

སྐྱེ་སིད་བདུན་ལྐྱེན་པ་དང་། འོད་སྲུང་པས་ལྷ་མི་གང་རུང་གཅིག་གི་རྐྱེན་ལ་སྐྱེ་སིད་བདུན་ལྐྱེན་པར་འདོད་པའོ། །བཞི་པ་
མཚན་ིད་ལ། བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་ལ་སིད་པ་ལན་བདུན་པའི་མཚན་ིད། མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དང་བཅས་
པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་གང་ཞིག འདོད་པར་རིས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བདུན་ལྐྱེན་པའི་རིགས་ཅན་ནོ། །དབྐྱེ་ན་
ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གི་དང་། མ་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གི་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་གིས། །དང་པོའ་ི མཚན་ིད་ལ་ཁ་ཅིག
རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་གང་ཞིག འདོད་པར་རིས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་ལན་བདུན་ལྐྱེན་པར་ངྐྱེས་པ་ཞྐྱེ་ན། ངྐྱེས་པའི་
རིགས་ཅན་གི་སིད་པ་ལན་བདུན་པའི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་འདོད་པའི་བར་སིད་དང་པོའ་ི རྐྱེན་ཅན་གི་རྒྱུན་ཞུགས་
འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྐྱེར་ཐལ། མཚན་ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག དྐྱེ་བཅད་པའི་ཕྱིར་དུ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་
པའི་ལུས་རྐྱེན་མ་དོར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་གང་ཞིག དྐྱེ་ལྟར་བྐྱེད་པ་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར་བ་ན། གཞན་དག་ན་རྐྱེ།
ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གི་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་དང་། དྐྱེའི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་འདོད་པའི་བར་སིད་དང་པོའ ་ི རྐྱེན་ཅན་
གི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་གིས་ཀ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྐྱེར་ཐལ། མཚན་ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར། སྔ་ཟུར་གྲུབ་སྐྱེ། རྒྱུན་
ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་གང་ཞིག་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་མ་དོར་བའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན་ངྐྱེས་པའི་རིགས་
ཅན་གི་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་དྐྱེས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དོར་བར་ཐལ། དྐྱེ་གིས་ཀས་དྐྱེ་དོར་བའི་ཕྱིར་ཞྐྱེས་ཟྐྱེར།
འོ་ན་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གི་སིད་པ་ལན་བདུན་པའི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་འདོད་པའི་བར་སིད་དང་པོའ་ི རྐྱེན་ཅན་གི་
རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་དྐྱེས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་མ་དོར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོར་ཐལ། དྐྱེ་
དང་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གི་སིད་པ་ལན་བདུན་ལ་གིས་ཀ་དྐྱེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་ལུགས་ནི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་
རྐྱེན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་གང་ཞིག འདོད་པར་རིས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བདུན་བླངས་ནས་མྱང་
འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པར་ངྐྱེས་པའོ། །དྐྱེ་ཡང་ལྷའི་རྐྱེན་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ན་ལྷར་ལན་དྲུག མིར་ལན་བདུན།
མཐར་ལྷའི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །མིའི་རྐྱེན་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ན་མིར་ལན་དྲུག ལྷར་ལན་
བདུན་མཐར་མིའི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །གིས་པ་མ་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་
བདུན་པའི་མཚན་ིད། རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལམ་བདུན་པ་གང་ཞིག འདོད་པའི་སྐྱེ་སིད་བཅུ་གསུམ་པ་ཚུན་ཆད་དུ་མྱང་
འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །མདོ་སྐྱེ་པའི་ལུགས་ལ་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གི་སིད་པ་ལན་བདུན་པའི་མཚན་ིད། མཐོང་ལམ་
ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་གང་ཞིག འདོད་པར་སྐྱེ་སིད་བདུན་བླངས་ནས་སྐྱེ་སིད་
བདུན་པའི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པར་ངྐྱེས་པའོ། །མ་ངྐྱེས་པའི་རིགས་ཅན་གི་སིད་པ་ལན་བདུན་པའི་མཚན་ིད་
རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་གང་ཞིག འདོད་པའི་སྐྱེ་སིད་དྲུག་པ་ཚུན་ཆད་དུ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །སྐྱེ་བ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ལྐྱེན་ཚུལ་ལ་ཁ་ཅིག ལྷ་མི་རྐྱེ་རྐྱེ་བཞིན་དུ་སྤྐྱེལ་ནས་ལྐྱེན་ཟྐྱེར་བ་ནི་མི་འཐད་དྐྱེ་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་ལ་ཡང་དྐྱེ་ལྟར་དུ་
ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ལྷའི་རྐྱེན་ཅན་གི་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་དྐྱེ་ལྷར་ལན་བདུན། མིའི་རྐྱེན་ཅན་གི་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་
དྐྱེས་མིར་ལན་བདུན་ལྐྱེན་ཟྐྱེར་བ་ནི་མི་འཐད་དྐྱེ། དྐྱེ་ནི་མདོ་སྐྱེ་པ་རང་ིད་ཀིས་ཀང་འོད་སྲུང་པའི་འདོད་པར་བས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །རང་ལུགས་ནི་ལྷའི་རྐྱེན་ཅན་དྐྱེས་དང་པོར་ལྷར་གསུམ། དྐྱེ་ནས་མིར་གསུམ། མཐར་ལྷའི་རྐྱེན་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ།
མིའི་རྐྱེན་ལ་ཡང་དྐྱེས་འགྲྐྱེའོ། །གིས་པ་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་ལ་མཛོད་རྩ་འགྲྐྱེལ་ལས་གསུངས་པའི་ཚུལ་དང་། འགྲྐྱེལ་
བཤད་ལས་གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་སྤངས་པའི། རོགས་པའི། སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་གི་ཁད་པར། མཚན་ིད་
དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་འགྲོ་བ་ཞྐྱེས་ཏྐྱེ། འདོད་པའི་སོམ་སྤངས་གསུམ་པ་སྤངས་པ་གཅིག་
དགོས་ཏྐྱེ། དྐྱེ་མ་སྤངས་ན་སྐྱེ་སིད་བཞི་ལྐྱེན་སིད་པས་སྐྱེ་བའི་ཁད་པར་མི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་སྤངས་མ་སྤངས་ཅི་
རིགས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ལྔ་པ་སྔར་མ་སྤངས་ཤིང་ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་ཡང་མི་སྤོང་བ་གཅིག་དགོས་ཏྐྱེ། ལྔ་པ་སྤོངས་ན་དྲུག་པ་ཡང་ཚེ་
དྐྱེ་ིད་ལ་སྤོང་བས་ཕྱིར་འོང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་ན་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་གསར་ཐོབ་ཡོད་
པར་ཤྐྱེས་ནས་སོ་བས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་གང་ཞིག འདོད་པའི་ོན་མོངས་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་གིས་ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་ཕྱིར་འོང་
གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་གྐྱེགས་བྐྱེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་ཁམས་ལས་འདའ་མི་དགོས་པའི་
ཕྱིར། ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ལ་ནི་མི་མཚུངས་ཏྐྱེ། འདི་ལ་ཁམས་ལས་འདའ་དགོས་པས་འདོད་པའི་ོན་མོངས་པའི་རྣམ་
པ་གཅིག་གིས་ཀང་ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་གྐྱེགས་བྐྱེད་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི་སྤང་བ་གང་
དང་གང་སྤངས་པའི་གྐྱེན་པོ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་དབང་པོ་ཐོབ་པ་གཅིག་དགོས་ཏྐྱེ། གཞན་དུ་ན་དབང་པོའ་ི ཁད་པར་མི་འགྲུབ་པའི་
ཕྱིར་རོ། །རྩ་ཚིག་ཏུ་དབང་པོའ་ི ཁད་པར་མ་སོས་ཀང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་མཐོང་ལམ་གིས་ཕྱིས་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བར་བྐྱེད་
ན། དྐྱེའི་གྐྱེན་པོ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་དབང་པོ་ཐོབ་པ་ནི་དོན་ལ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་ཟག་མྐྱེད་ཀི་
དབང་པོ་མ་ཐོབ་ན་ཟག་བཅས་ཀི་སྤངས་པ་མས་སིད་པས་སྐྱེ་བའི་ཁད་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞྐྱེས་པ་ཤྐྱེས་བྐྱེད་དུ་བཀོད་
པ་ནི་མཛོད་ཀི་འགྲྐྱེལ་པར་མི་སྣང་ཞིང་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་པའི་ལུགས་ཀང་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། དྐྱེའི་ལུགས་ལ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་དབང་པོ་ཐོབ་
ཀང་སྤངས་པ་མས་སིད་པས་སྐྱེ་བའི་ཁད་པར་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་ན་མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་འཇིག་རྐྱེན་
པ་དང་། འཇིག་རྐྱེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གང་གིས་ོན་མོངས་པ་སྤངས་ཀང་ཟག་མྐྱེད་ཀི་དབང་པོ་ཐོབ་བ་འབྱུང་བ་ལ་
དགོངས་སོ། །གོ་བོའ་ི གཤོག་པ་ལ་རྒོད་ཀི་གཤོག་རྩལ་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་གྲོལ་བ། །ཚེ་
གིས་གསུམ་དུ་རིགས་ནས་རིགས་ཞྐྱེས་ཏྐྱེ། འདོད་ོན་གསུམ་པ་སྤངས། བཞི་པ་མ་སྤངས་པས་དྐྱེས་འདོད་ཁམས་སུ་རིས་
མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་གསུམ་ལྐྱེན་པར་བྐྱེད་དྐྱེ། བཞི་པའི་དབང་གིས་གཅིག ལྔ་པ་དྲུག་པ་བདུན་པ་གསུམ་གི་དབང་གིས་གཅིག
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བརྒྱད་པ་དགུ་པ་གིས་ཀིས་གཅིག་ལྐྱེན་པར་བྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་གྲུབ་སྐྱེ། འདོད་ོན་བཞི་པ་སྤངས་ནས་ལྔ་པ་མ་
སྤངས་པའི་བར་དུ་འཆི་འཕོ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། བར་བ་གསུམ་གིས་གཅིག་ལྐྱེན་པར་བྐྱེད་ཀི་རྐྱེ་རྐྱེ་ལྐྱེན་པ་ནི་མྐྱེད་དྐྱེ། ལྔ་པ་
སྤངས་ན་དྲུག་པ་ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་སྤོང་བས་ཕྱིར་འོང་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ཕྱི་མ་འདོད་པར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་འོང་ཡིན་ན། འདོད་ོན་བདུན་
པ་སྔར་སྤངས་པའམ། ཕྱིས་སྤོང་བར་འགྱུར་བ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐ་མ་གིས་ཀིས་འདོད་པའི་སྐྱེ་སིད་ཅིག་
ལྐྱེན་པར་བྐྱེད་དྐྱེ། བདུན་པ་སྤངས་ནས་བརྒྱད་པ་མ་སྤངས་པའི་བར་དུ་འཆི་འཕོ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཐ་མ་གིས་པོ་རྐྱེ་
རྐྱེས་ཀང་སྐྱེ་སིད་རྐྱེ་རྐྱེ་ལྐྱེན་པར་འགྱུར་ཏྐྱེ། བརྒྱད་པ་སྤངས་ནས་དགུ་པ་མ་སྤངས་པའི་བར་དུ་འཆི་འཕོ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞྐྱེ་
ན། སོན་མྐྱེད་དྐྱེ། དྐྱེའི་ཚེ་ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་ལ་བརྒྱད་པ་ངྐྱེས་པར་སྤངས་པ་གཅིག་དགོས་པས་ལྔ་པ།
དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ་བཞི་ཆར་གིས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ལྐྱེན་པར་སོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འཁྲུལ་པ་མྐྱེད་དོ། །འདོད་ོན་བཞི་པ་
སྤངས་པའི་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་དྐྱེས་འདོད་པར་སྐྱེ་བ་གིས་ལྐྱེན་ཏྐྱེ། ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ་རྣམས་ཀིས་སྐྱེ་བ་གཅིག
ཐ་མ་གིས་ཀིས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ལྐྱེན་པའམ་ཡང་ན་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་སྐྱེ་བ་གཅིག་བླངས་ནས་དགུ་པས་སྐྱེ་བ་གཅིག་
ལྐྱེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་ལ་ཁ་ཅིག རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག འདོད་པར་རིས་
མཐུན་གིས་སྐྱེ་སིད་གིས་སམ་གསུམ་བླངས་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་ཞྐྱེ་ན། སིད་པ་ལན་བདུན་པའི་རོག་པ་སྔོན་
དུ་སོང་ཞིང་འདོད་བར་རིས་མཐུན་གིས་སྐྱེ་སིད་གིས་སམ་གསུམ་ལྐྱེན་པར་ངྐྱེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་
ཅན་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྐྱེར་ཐལ། མཚན་ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག་དྐྱེ་བཅད་པའི་ཆྐྱེད་དུ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དང་
བཅས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག དྐྱེ་ལྟར་བྐྱེད་པ་ཞྐྱེ་ན། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེར་འགྱུར་ངྐྱེས་ཀི་
འདོད་ོན་གསུམ་པ་སྤང་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་གནས་བཞིན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྐྱེར་ཐལ།
མཚན་ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྐྱེ། འདོད་ོན་གསུམ་པ་མ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་འདོད་ོན་གསུམ་པ་སྤངས་
ཤིང་ཞྐྱེས་བསྣོན་ཀང་། མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་གསུམ་པ་སྤངས་ཤིང་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེར་འགྱུར་ངྐྱེས་ཀི་
རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྐྱེར་ཐལ། མཚན་ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར། རང་ལུགས་ནི་འདོད་ོན་
གསུམ་པ་སྤངས་པའི་གྐྱེན་པོ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་དབང་པོ་དང་། བཞི་པ་སྤངས་པའི་གྐྱེན་པོ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་དབང་པོ་གང་རུང་ཐོབ་
པའི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་གང་ཞིག འདོད་པར་རིས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་
གིས་སམ་གསུམ་བླངས་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །དབྐྱེ་ན་ལྷའི་རིས་ནས་རིགས་སྐྱེ་དང་། མིའི་རིགས་ནས་
རིགས་སྐྱེ་གིས། དང་པོའ་ི མཚན་ིད། ལྷའི་རྐྱེན་ལ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གང་ཞིག ལྷའི་རྐྱེན་ལ་སྐྱེ་
སིད་གིས་སམ་གསུམ་བླངས་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པར་ངྐྱེས་པའོ། །གིས་པའི་མཚན་ིད། མིའི་རྐྱེན་ལ་མཐོང་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ལམ་ཐོབ་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གང་ཞིག མིའི་རྐྱེན་ལ་སྐྱེ་སིད་གིས་སམ་གསུམ་བླངས་ནས་མྱང་འདས་
མངོན་དུ་བྐྱེད་པར་ངྐྱེས་པའོ། །གིས་པ་འགྲྐྱེལ་བཤད་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ་ནི། རྣམ་གཅིག་རྣམ་གིས་ལས་གྲོལ་
བ། །ཚེ་བཞི་ཚེ་ལྔ་རིགས་ནས་རིགས། །ཞྐྱེས་པའང་ཐོབ་པས་འདོད་ོན་གཅིག་སྤངས་ནས་འདོད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་
སིད་བཞི་བླངས་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་དང་། འདོད་ོན་གིས་པ་སྤངས་ནས་འདོད་པར་
རིས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བཞི་བླངས་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གིས་ཡོད་དྐྱེ། དྐྱེ་ལས་གཞན་
དུ་ན་འདོད་ོན་གསུམ་པ་ནས་དགུ་པ་སྤངས་པའི་བར་ལ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མཛད་ན་འདོད་ོན་དང་པོ་དང་གིས་པ་སྤངས་
པ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་གཞག་པ་མི་མཛད་དྐྱེ་མཛད་དགོས་པའི་ཕྱིར་གསུངས་སོ། །དྐྱེའི་དོན་ནི། འདོད་ོན་གསུམ་པ་དང་
བཞི་པ་སྤངས་པ་ལ་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་དང་། ལྔ་པ་སྤངས་པ་ལ་སོགས་སུ་རྣམ་བཞག་མ་མཛད་ཀང་དྐྱེ་སྤངས་ན་དྲུག་པ་
ཡང་ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་སྤངས་པས་ཕྱིར་འོང་དུ་འགྱུར་བས་དྐྱེའི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་དང་། བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་སྤངས་པ་ལ་
ཕྱིར་འོང་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་དང་། དགུ་པ་སྤངས་པ་ལ་ཕྱིར་མི་འོང་གི་རྣམ་གཞག་མཛད་ན་ཞྐྱེས་པའི་དོན་
ཏོ། །གིས་པ་ལ་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་འོང་གི་སྐོར་ལ་ཞུགས་པ་དང་། འབྲས་གནས་གིས། དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་
སྤངས་པའི་ཁད་པར་ནི་མཐོང་སྤངས་ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་སྤངས་ཤིང་འདོད་པའི་སོམ་སྤངས་སུ་གྱུར་བའི་ོན་མོངས་དང་པོ་
ནས་ལྔ་པའི་བར་སྤངས་མ་སྤངས་ཅི་རིགས་སུ་ཡོད་ཅིང་དྲུག་པ་མ་སྤངས་པ་གཅིག་དགོས་སོ། །གིས་པ་རོགས་པའི་ཁད་
པར་ནི། བཅུ་དྲུག་པའི་རོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་འདོད་པའི་སོམ་སྤངས་ོན་མོངས་དྲུག་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མ་ཐོབ་པ་
གཅིག་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་ལ་ཁ་ཅིག རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག འདོད་ོན་དྲུག་པ་མ་
སྤངས་པ་ཞྐྱེ་ན། འདོད་ོན་ལྔ་པ་སྤངས་ཤིང་། འདོད་ོན་དྲུག་པ་མ་སྤངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཆོས་
ཅན། མཚོན་བ་དྐྱེར་ཐལ། མཚན་ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར། ཡང་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག
འདོད་པའི་སོམ་སྤངས་སུ་གྱུར་པའི་ོན་མོངས་དྲུག་པ་མ་སྤངས་པ་ཞྐྱེ་ན། དྐྱེ་དྐྱེའི་མཚན་ིད་དུ་འཇོག་པ་མི་འཐད་དྐྱེ། རིམ་
གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་དང་། རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པ་གིས་ཡིན་ཁབ་མམ་ཡིན་
པས་གཅིག་གིས་མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དུ་ཅིག་ཤོས་བཞག་པ་ལ་དགོས་པ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་
འབྲས་གནས་གང་ཞིག འདོད་པའི་སོམ་སྤངས་ོན་མོངས་སྤངས་པའི་སྦྱོར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པ་ཞྐྱེ་ན། མཐོང་ལམ་གི་སྔ་
རོལ་དུ་འདོད་ོན་ལྔ་པ་སྤངས་པའི་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྐྱེར་ཐལ། མཚན་
ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར། རང་ལུགས་ནི་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་གང་ཞིག མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་འདོད་པའི་སོམ་
སྤངས་ོན་མོངས་སྤངས་པའི་སྦྱོར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པའོ། །བཞི་པ་དབྐྱེ་བ་ལ་སྤངས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་སོགས་གསུམ་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

སྐྱེ། སྔ་མ་ལ་དཔགས་ཏྐྱེ་ཤྐྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ལ་སྔར་ལྟར་བཞི་ལས། དང་པོ་
སྤངས་པའི་ཁད་པར་ནི། འདོད་པའི་སོམ་སྤངས་དྲུག་པ་སྤངས་ཤིང་། བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ་སྤངས་མ་སྤངས་ཅི་རིགས།
དགུ་པ་མ་སྤངས་པའོ། །གིས་པ་རོགས་པའི་ཁད་པར་ནི། འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐོབ་ཅིང་། དགུ་པ་
སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མ་ཐོབ་པའོ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་ནི། མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་པའི་ན་
ཐོས་འབྲས་གནས་གང་ཞིག འདོད་ོན་དགུ་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ོན་མོངས་དང་པོ་སྤང་དགོས་པ་དྐྱེ་རིམ་གིས་
ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཀི་མཚན་ིད་དུ་བཞག་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རྐྱེ། ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ལས་མས་པར་ངྐྱེས་པའི་རིམ་
གིས་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྐྱེར་ཐལ། མཚན་ིད་དྐྱེའི་ཕྱིར། གཞན་རྣམས་བསྒྲུབ་ས་ལ། འདོད་
ོན་དགུ་པ་སྤོང་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་སྤངས་པ་ལས་མས་པར་ངྐྱེས་པ་གང་ཞིག སྤངས་པ་དྐྱེ་
སར་ཡང་སོར་ཆུད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཟྐྱེར་རོ། །དྐྱེ་ནི་མི་འཐད་དྐྱེ། དྐྱེ་ཆོས་ཅན། འདོད་ོན་དགུ་པ་མ་སྤངས་པར་ཐལ། དྐྱེ་སྤང་
དགོས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་དབྐྱེ་བ་ལ་བདུན་ལས། དང་པོ་སྤངས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན། འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་པ། བདུན་པ་
སྤངས་པ། བརྒྱད་པ་སྤངས་པ་དང་གསུམ་མོ། །གིས་པ་རོགས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན། འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་
ལམ་ལ་གནས་པ་དང་། དྐྱེའི་རྐྱེས་ཐོབ་ལ་གནས་པ་གིས། བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གིས་ལ་སྦྱོར་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་
སོགས་བཞི་བཞི། དགུ་པ་སྤོང་བའི་སྦྱོར་བའི་ལམ་དང་། བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་ལ་གནས་པ་གིས་ཏྐྱེ་བཅུ་གིས་སོ། །གསུམ་
པ་དབང་པོའ་ི སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་དང་། བཞི་པ་རིགས་ཀི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་དང་། ལྔ་པ་ལམ་ལ་བརྩོན་མི་བརྩོན་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་
དང་། དྲུག་པ་རྐྱེན་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཤྐྱེས་པར་བའོ། །བདུན་པ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་
བ་ལ་སིར་བསན་པ་དང་། སྐབས་སུ་བབ་པ་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གིས། དང་པོ་ཁམས་གསུམ་གང་དུ་ཡང་སྐྱེ་བ་མི་ལྐྱེན་པར་
ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་། ཕྱི་མ་ཁམས་གོང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཁམས་གོང་མའི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་
བྐྱེད་པ་དང་། ཕྱི་མ་འདོད་པར་སྐྱེས་ནས་འདོད་པའི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་མཐོང་
ཆོས་ཞིའི་རིགས་ཅན། གིས་པ་ནི་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་དང་། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ་ི ཕྱིར་མི་འོང་གི་རིགས་ཅན་
ནོ། །གསུམ་པ་ལ་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པར་འཇོག་གོ །གིས་པ་ནི་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་སྐྱེ། མཛོད་ལས།
ྐྱེས་ཆ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ཟད་པ། །ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་དང་། །ཞྐྱེས་གསུངས་ཏྐྱེ། འདི་ལ་སྤངས་པའི་ཁད་པར་
འདོད་ོན་བདུན་པ་སྤངས་ཤིང་། བརྒྱད་པ་ཅི་རིགས། དགུ་པ་ངྐྱེས་པར་མ་སྤངས་པའོ། །རོག་པའི་ཁད་པར་ནི་འདོད་ོན་
བདུན་པ་སྤངས་པའི་གྐྱེན་པོ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་དབང་པོ་ཐོབ་པའོ། །དྐྱེས་ན་མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ོན་བདུན་པ་དང་
བརྒྱད་སྤངས་པའི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཀང་གྐྱེན་པོ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་དབང་པོ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མཚན་ིད་ལ་ཁ་ཅིག་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག འདོད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་
གཅིག་བླངས་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་ཟྐྱེར་ན། སིད་པ་ལན་བདུན་པའི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་རིས་མཐུན་གིས་
སྐྱེ་སིད་གཅིག་ལྐྱེན་པའི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གིས་མ་ངྐྱེས་སོ། ཁ་ཅིག་དྐྱེ་བཅད་པའི་ཕྱིར་དུ་སྔར་གི་མཚན་
ིད་ཀི་སྐྱེང་དུ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་མདོར་བ་ཞྐྱེས་བསྣོན་ན། ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པར་འགྱུར་ངྐྱེས་ཀི་འདོད་
ོན་བདུན་པ་སྤོང་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་གནས་བཞིན་པའི་ཕྱིར་འོང་གིས་མ་ངྐྱེས་སོ། །རང་ལུགས་ནི་འདོད་ོན་བདུན་པ་སྤངས་
པའི་གྐྱེན་པོ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་དབང་པོ་དང་། བརྒྱད་པ་སྤངས་པའི་གྐྱེན་པོ་ཟག་མྐྱེད་ཀི་དབང་པོ་གང་རུང་ཐོབ་ཅིང་མཐོང་ལམ་
ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་གང་ཞིག འདོད་པར་རིས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་གཅིག་བླངས་ནས་
མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་ལ་ན་ས་ལས། ལྷའི་སིད་པ་གཅིག་དང་། མིའི་སིད་པ་གཅིག་མངོན་དུ་གྲུབ་
པའི་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པར་བཞག་གོ །ཞྐྱེས་རིགས་མི་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་གིས་ལྐྱེན་པར་ངྐྱེས་ཀང་། རིས་མཐུན་གི་
སྐྱེ་སིད་གཅིག་ལས་མི་ལྐྱེན་པས་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པའི་ས་དོན་ཡང་མི་འདོར་རོ། །ཡང་ཀུན་བཏུས་ལས་ལྷའི་རྐྱེན་
ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་བར་བཤད་པས་དྐྱེ་ལྟར་ན་ལྷའི་རྐྱེན་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དགོས་ཏྐྱེ། མིའི་རྐྱེན་ལ་
རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དྐྱེས་འདོད་པའི་ལྷའི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་རིམ་
གིས་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་སྐོར་ལ་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་གནས་གིས། དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་སྤངས་པའི་ཁད་པར་ནི་
འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་ཤིང་། དགུ་པ་མ་སྤངས་པའོ། །གིས་པ་རོགས་པའི་ཁད་པར་ནི། འདོད་ོན་བདུན་པ་སྤངས་པའི་
སྦྱོར་བ་ཐོབ་ཅིང་། དགུ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མ་ཐོབ་པའོ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་ལ་ཁ་ཅིག འདིའི་མཚན་ིད་ཀི་
ཟུར་དུ་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་འོང་ཞྐྱེས་པ་ནི་མི་འཐད་དྐྱེ། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་དྐྱེ་
ཡང་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཁ་ཅིག ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་གང་ཞིག འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་
རྐྱེས་སུ་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་དོན་དུ་ལམ་ལ་བརྩོན་པར་བས་པ་ཞྐྱེ་ན། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་
གནས་ཙམ་པོས་མ་ངྐྱེས་སོ། །རང་ལུགས་ནི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་གང་ཞིག ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་ཕྱིར་མི་
འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་ལམ་ལ་བརྩོན་པར་བས་པའོ། །བཞི་པ་དབྐྱེ་བ་ལ་སྤངས་པའི་སོ་ནས་གསུམ། རོགས་པའི་
སོ་ནས་བཅུ། དབང་པོའ་ི སོ་ནས་དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གིས་ཏྐྱེ། སྔ་མ་ལ་དཔགས་ཏྐྱེ་ཤྐྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་རིམ་གིས་
པའི་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་སྤངས་པའི་ཁད་པར་ནི། འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་ཤིང་སིད་ོན་དགུ་པ་
མ་སྤངས་པའོ། །གིས་པ་རོགས་པའི་ཁད་པར་ནི་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐོབ་ཅིང་སིད་ོན་དགུ་པ་
སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མ་ཐོབ་པའོ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་ནི། མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་ན་
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ཐོས་སོབ་པ་འབྲས་གནས་སོ། །བཞི་པ་དབྐྱེ་བ་ལ། སྔར་ལྟར་དབྐྱེ་སོ་བདུན་ལས། དང་པོ་སྤངས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན། འདོད་
ོན་དགུ་པ་སྤངས་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་ཅི་ཡང་མྐྱེད་ཀི་བར་གི་ས་བདུན་པོ་རྐྱེ་རྐྱེ་ལའང་དགུ་དགུ སིད་ོན་དང་
པོ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་སྤངས་པ་སྐྱེ། ཀུན་བསོམས་པས་བདུན་ཅུ་དོན་གིས་ཡོད་དོ། །གིས་པ་རོགས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་
འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་གནས་པ་དང་། དྐྱེའི་རྐྱེས་ཐོབ་ལ་གནས་པ་གིས་དང་། བསམ་གཏན་དང་
པོའ་ི ོན་མོངས་དང་པོ་ནས་སིད་ོན་བརྒྱད་པའི་བར་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་ཡང་། སྦྱོར་བའི་ལམ། བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ། རྣམ་པར་
གྲོལ་བའི་ལམ། དྐྱེའི་རྐྱེས་ཐོབ་ལ་གནས་པ་དང་བཞི་བཞི་སྐྱེ་ིས་བརྒྱ་དང་ག་བཞི། སིད་ོན་དགུ་པ་སྤོང་བའི་སྦྱོར་བའི་ལམ་
ལ་གནས་པ་དང་། བར་ཆད་མྐྱེད་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་གིས་ཏྐྱེ་ཀུན་བསོམ་པས་ིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་ཡོད་
དོ། །གསུམ་པ་དབང་པོའ་ི སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་དང་། བཞི་པ་རིགས་ཀི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་དང་། ལྔ་པ་ལམ་ལ་བརྩོན་མི་བརྩོན་གི་སོ་
ནས་དབྐྱེ་བ་ནི་སྔར་ལྟར་རོ། །དྲུག་པ་རྐྱེན་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅན་དགུ གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་བཅུ་
བདུན། སྐྱེ་སིད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་བཅུ་བདུན། གཟུགས་མྐྱེད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་བཞི་སྐྱེ་ཞྐྱེ་བདུན་ནོ། །གལ་ཏྐྱེ་གཟུགས་མྐྱེད་ལ་བར་སིད་
མྐྱེད་པས་དྐྱེའི་རྐྱེན་ཅན་མྐྱེད་ན་ཡང་འདོད་པའི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འོང་ཅི་ཕྱིར་མྐྱེད་ཅྐྱེ་ན། དྐྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཕྱིར་
མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གི་འདོད་པའི་བར་སིད་འགྲུབ་བར་མི་བྐྱེད་ཅིང་། འདོད་བའི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ལ་ཕྱིར་
མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་གསར་དུ་ཐོབ་པ་ཡང་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། འདོད་པའི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ལ་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་གསར་
དུ་ཐོབ་པ་དྐྱེ་ཡིན་ན། བར་སིད་དྐྱེ་སིད་དུ་དགྲ་བཅོམ་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྐྱེད་དགོས་པ་གང་ཞིག འདོད་པའི་བར་སིད་ལ་
དགྲ་བཅོམ་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྐྱེ། ཕྱིར་མི་འོང་གི་འདོད་པའི་སྐྱེ་སིད་ལྐྱེན་པ་མྐྱེད་པའི་
ཕྱིར། ཕྱིར་མ་གྲུབ་སྐྱེ། འདོད་པའི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ལ་དགྲ་བཅོམ་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་ཆར་ལས་
འདའ་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་མི་དགྐྱེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གིས་སྤོང་བ་དང་། དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གིས་འབྲས་བུ་གིས་སམ་
གསུམ་ཐོབ་པར་བྐྱེད་པ་སྐྱེ་དྐྱེ་ལྟ་བུའི་བ་བ་མང་པོ་ཞིག་བྐྱེད་དགོས་ལ་དྐྱེ་ནི་བར་སིད་གང་གི་རྐྱེན་ལའང་འགྲུབ་པ་མི་སིད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་དག་གི་དོན་ཡང་འདོད་པའི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་གི་འཕགས་པ་དྐྱེ་ཡིན་ན། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འོང་གང་
རུང་ཡིན་དགོས་ཤིང་འཇིག་མཐར་གིས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ཞིང་དྐྱེ་ལས་གཞན་པའི་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ོན་མོངས་
རྣམས་མི་དགྐྱེ་བ་ཡིན་པས་དྐྱེ་དག་སྤོང་དགོས་པ་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་ཀིས་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་གསུམ་དང་ཕྱིར་འོང་
གིས་གིས་ཐོབ་པར་བྐྱེད་དགོས་པའི་དོན་ཏོ། །གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འོང་ཡོད་པ་ནི་འདོད་པའི་རྐྱེན་
ལ་ཕྱིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པ་ཡོད་པ་ཡིན་གི་གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ལ་ཕྱིར་
མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་གསར་དུ་ཐོབ་པ་ནི་མྐྱེད་དྐྱེ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའི་གང་ཟག་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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པ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ལ་དགྲ་བཅོམ་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ནི་ཡོད་དྐྱེ། དྐྱེའི་རྐྱེན་ཅན་གི་འཕགས་
པ་དྐྱེ་ཡིན་ན། ཁམས་གསུམ་ཆར་ལས་འདའ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། ོན་མོངས་པ་མི་དགྐྱེ་བ་སྤངས་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་
དང་། དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་གཅིག་ལས་ཐོབ་བར་བར་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདུན་པ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་
ལ་གསུམ་སྐྱེ། དབྐྱེ་བ་སིར་བསན་པ་དང་། སྐབས་སུ་བབ་པ་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། དཀའ་བའི་གནས་ལ་དོགས་པར་
བཅད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སིར་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་ལ་ཡོན་ཏན་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་འགོག་སོམས་ཐོབ་པ་དང་། མ་ཐོབ་པ་
གིས། དང་པོ་ནི་ལུས་མངོན་བྐྱེད་དྐྱེ། འདི་ལ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དོར་མ་དོར་གིས་ཡོད་དོ། །འགོག་སོམས་མ་
ཐོབ་པ་ལ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དོར་བ་དང་། མ་དོར་བ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པར་
བཞྐྱེད་དོ། །གིས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་གང་དུ་ཡང་སྐྱེ་བ་མི་ལྐྱེན་པར་ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་། ཕྱི་མ་
གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པ་དང་། གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་མི་ལྐྱེན་པར་གཟུགས་མྐྱེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་
མཐོང་ཆོས་ཞི། གིས་པ་ནི་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ གསུམ་པ་ནི་གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ །ོ །གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་ལ་ཡང་།
གཟུགས་སུ་བར་སིད་ཁོ་ན་ལྐྱེན་པ་དང་། སྐྱེ་སིད་ལྐྱེན་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི་བར་འདའ་བའོ། །ཕྱི་མ་ལ་སྐྱེ་སིད་གཅིག་
ཁོ་ན་ལྐྱེན་པ་དང་། གིས་པ་ཕན་ཆད་ལྐྱེན་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི་སྐྱེ་འདའ་བའོ། །གིས་པ་ནི་གོང་འཕོ་ཡིན་ལ། དྐྱེ་ལ་
ཡང་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་སིད་གིས་ཕན་ཆད་བླངས་ནས་གཟུགས་སུ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་། དྐྱེ་ལྟར་བླངས་ནས་
གཟུགས་མྐྱེད་དུ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། འོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྲོ་དང་། ཕྱི་མ་ནི་སིད་རྩྐྱེའི་
མཐར་ཐུག་འགྲོའ །ོ །དང་པོ་ལའང་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་སིད་གིས་ཁོ་ན་ལྐྱེན་པ་དང་། གསུམ་ཁོ་ན་ལྐྱེན་པ་དང་། བཅུ་བདུན་
བླངས་ནས་གཟུགས་ཀི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཏུ་འཕར་བ་དང་། ཕྱྐྱེད་དུ་འཕར་བ་དང་།
གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོ་བ་དང་གསུམ་དུ་འཇོག་གོ །གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་ལ་ཡང་གཟུགས་མྐྱེད་དུ་སྐྱེ་སིད་གཅིག་
ཁོ་ན་ལྐྱེན་པ་དང་། གིས་པ་ཕན་ཆད་ལྐྱེན་པ་གིས་ལས་དང་པོ་ནི། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ་ི སྐྱེས་འདའ་བ་དང་། ཕྱི་མ་ནི་
གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ་ི གོང་འཕོར་འཇོག་གོ །གིས་པ་སྐབས་སུ་བབ་པ་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སྐྱེ། གཟུགས་སུ་ྐྱེར་
འགྲོ། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ། མཐོང་ཆོས་ཞི། ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པ། ལུས་མངོན་བྐྱེད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
མཚན་ིད་དང་། དབྐྱེ་བ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་
ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །དབྐྱེ་བ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། དབྐྱེ་བ་དངོས་
དང་། མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པའི་རབ་དབྐྱེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། བར་འདའ་བ་དང་། སྐྱེས་འདའ་བ་དང་། གོང་འཕོ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་མཚན་ིད་དང་། དབྐྱེ་བ་གིས། དང་པོ་ནི། གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོའ་ི ཕྱིར་མི་འོང་གང་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

ཞིག །གཟུགས་སུ་བར་སིད་གཅིག་ཁོ་ན་བླངས་ནས་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །གིས་པ་དབྐྱེ་བ་
ལ། མྱུར་བར་འདའ་བ་དང་། མྱུར་བར་མ་ཡིན་པར་འདའ་བ་དང་། དུས་རིང་མོ་ཞིག་ནས་འདའ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ནི། བར་སིད་གྲུབ་མ་ཐག་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྐྱེ། དཔྐྱེར་ན་སོག་མའི་མྐྱེ་སག་གནམ་ལ་ཡར་མ་ཁད་ཡལ་བ་ལྟ་
བུའོ། །གིས་པ་ནི་བར་སིད་གྲུབ་ནས་སྐྱེ་སིད་དུ་འགྲོ་འདོད་མ་སྐྱེས་ཙམ་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྐྱེ། དཔྐྱེར་ན་ཞོགས་མའི་
མྐྱེ་སག་གནམ་ལ་ཡར་ནས་ཐུར་དུ་ལོག་ལ་ཁད་དུ་ཡལ་བ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི་སྐྱེ་སིད་དུ་འཇུག་པར་བརྩམས་ནས་སྐྱེ་
སིད་མ་ཐོབ་ཙམ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྐྱེ་དཔྐྱེར་ན་ལགས་ཀི་ཚྭ་ཚྭ་ཐུར་དུ་བཟོག་ནས། ས་ལ་མ་ལྷུང་ཙམ་དུ་ཡལ་བ་ལྟ་
བུའོ། །ཡང་གང་དུ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རྐྱེན་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་ཚངས་རིས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་
དུ་བྐྱེད་པ་ནས་འོག་མིན་གི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་བར་བཅུ་བདུན་དུ་ཡོད་ཅིང་འདི་དག་ལྷག་མྐྱེད་
དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་མི་འདའི་དཔྱད་པ་ནི་སྔར་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་སྐྱེས་འདའ་བ་ལ་མཚན་ིད་དང་། དབྐྱེ་བ་གིས་
ལས་དང་པོ་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོའ་ི སྐྱེས་འདའ་བའི་མཚན་ིད། གཟུགས་སུ་སྐྱེས་ནས་མྱོང་གྱུར་གི་ལས་ཅན་གི་གཟུགས་
སུ་ྐྱེར་འགྲོའ་ི ཕྱིར་མི་འོང་གང་ཞིག གཟུགས་སུ་སྐྱེ་སིད་གཅིག་ཁོ་ན་བླངས་ནས་དྐྱེའི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་
པའོ། །གིས་པ་དབྐྱེ་བ་ལ་སྐྱེས་ཙམ་ནས་འདའ་བ། མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་མྐྱེད་པར་འདའ་བ། མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་དང་བཅས་
ཏྐྱེ་འདའ་བ་དང་གསུམ་ལས། །མཚན་ིད་རིམ་བཞིན། གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོའ་ི སྐྱེས་འདའ་བ་གང་ཞིག གཟུགས་སུ་སྐྱེ་སིད་
གྲུབ་མ་ཐག་ལམ་རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་སོ་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །དྐྱེ་གང་ཞིག་གཟུགས་སུ་སྐྱེས་སིད་
གྲུབ་ནས་ཡུན་ཅུང་ཞིག་ལོན་པ་ན་ལམ་རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་སོ་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་། དྐྱེ་གང་ཞིག
གཟུགས་སུ་སྐྱེ་སིད་གྲུབ་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལོན་པ་ན་ལམ་ལ་འབད་རྩོལ་གིས་མངོན་པར་འདུ་བྐྱེད་པ་དང་བཅས་པའི་སོ་ནས་
མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་སྐྱེ། མཚོན་བ་རྣམས་ལའང་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་སྦྱར་དགོས་སོ། །གོང་དུ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་
བྐྱེད་པའི་རྐྱེན་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་ཚངས་རིས་ཀི་སྐྱེ་སིད་ཀི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་ནས་འོག་མིན་གི་སྐྱེ་སིད་ཀི་
རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་བར་བཅུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། དྐྱེ་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གསུམ་གསུམ་དུ་ཡོད་
དོ། །གསུམ་པ་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོའ་ི གོང་འཕོ་ལ། མཚན་ིད། ས་དོན། དབྐྱེ་བ། གྲངས་ངྐྱེས་པའི་རྒྱུ་དང་བཞི་ལས། དང་
པོ་ནི། གཟུགས་ཀི་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ཅན་གི་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོའ་ི ཕྱིར་མི་འོང་གང་ཞིག
གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་མར་བླངས་ནས་ཁམས་གོང་གི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། གིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་གོང་
འཕོ་ཞྐྱེས་བ་ཞྐྱེ་ན། ད་ལྟ་འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འོང་ཡིན་པ་ལས་ཕྱི་མ་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་ས་དྐྱེ་ིད་དུ་མྱ་ངན་ལས་
མི་འདའ་བར་དྐྱེའི་གོང་དུ་འགྲོ་བས་ན་གོང་འཕོ་ཞྐྱེས་བའོ། །འདིར་གོང་འོག་མིན་དང་། སིད་རྩྐྱེ་ལ་བས་ནས་དྐྱེར་འགྲོ་བས་ན་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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གོང་འཕོར་འཇོག་པ་ནི་འདིའི་ས་དོན་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། བར་འདའ་བ་དང་། སྐྱེས་འདའ་ལ་ཡང་འོག་མིན་དང་སིད་རྩྐྱེར་འགྲོ་བ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་འོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྲོ་དང་། སིད་རྩྐྱེའི་མཐར་ཐུག་འགྲོའ་ི གོང་འཕོ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ།
མཚན་ིད་དང་། དབྐྱེ་བ་གིས། དང་པོ་ནི། གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོའ་ི གོང་འཕོ་གང་ཞིག བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་ལས་མས་
ཏྐྱེ་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་མར་བླངས་ནས་འོག་མིན་གི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རིགས་ཅན་ནོ། །གིས་པ་
དབྐྱེ་བ་ལ། འཕར་པ་དང་། ཕྱྐྱེད་དུ་འཕར་བ་དང་། གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོ་བ་དང་གསུམ་ལས། མཚན་ིད་རིམ་བཞིན་
འོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྲོའ་ི གོང་འཕོ་གང་ཞིག བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་ལས་མས་ཏྐྱེ་ཕྱི་མ་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱེས་ནས་འཕར་
ཐྐྱེབས་གཅིག་གིས་འོག་མིན་དུ་སྐྱེས་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རིགས་ཅན་དང་། དྐྱེ་གང་ཞིག བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་
སོམ་ལས་མས་ནས་ཕྱི་མ་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱེས་ཏྐྱེ། འཕར་ཐྐྱེབས་གིས་ཀིས་འོག་མིན་དུ་སྐྱེས་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་
བྐྱེད་པའི་རིགས་ཅན་དང་། དྐྱེ་གང་ཞིག བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་ལས་མས་ནས་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིས་བཅུ་བདུན་དུ་
སྐྱེ་བ་རིམ་གིས་བླངས་ནས་འོག་མིན་གི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རིགས་ཅན་ཏྐྱེ། ཕྱི་མ་འདིའི་མཚོན་བ་ལ་ཡང་
འོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྲོ་སྦྱར་དགོས་སོ། །བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བས་ནི་ཚངས་ཆྐྱེན་མ་གཏོགས་པའི་གནས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་བ་རིམ་
གིས་ལྐྱེན་པ་ཡིན་ལ། ཚངས་ཆྐྱེན་དུ་འཕགས་པ་མི་སྐྱེ་སྐྱེ། གཙོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྟ་བ་ངན་པའི་གནས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཞྐྱེས་འདོད་པ་ལ་ནི། རིན་ཆྐྱེན་ཕྲྐྱེང་བ་ལས། ས་དགུ་པ་ལ་གནས་པའི་བང་སྐྱེམས་སོང་གིས་ཀི་བདག་པོ་ཚངས་
པ་ཆྐྱེན་པོར་སྐྱེ་བ་བླངས་པར་གསུངས་པས་གནོད་དོ་ཞྐྱེས་བཞྐྱེད་དགོས་པ་འདའོ། །གིས་པ་སིད་རྩྐྱེ་མཐར་ཐུག་འགྲོའ་ི གོང་
འཕོའ་ི མཚན་ིད་ནི། རྒྱུའི་དུས་སུ་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་མ་སད་པས་ཚངས་རིས་ནས་འབྲས་བུ་ཆྐྱེ་བའི་བར་དུ་རིམ་གིས་
སྐྱེས་ཏྐྱེ་གནས་གཙང་མར་མི་འགྲོ་བར་གཟུགས་མྐྱེད་བཞིར་སྐྱེ་བ་བླངས་ནས་སིད་རྩྐྱེའི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་
པའི་རིགས་ཅན་ནོ། །བཞི་པ་གྲངས་ངྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོའ་ི གོང་འཕོ་ལ། འོག་མིན་མཐར་ཐུག་
འགྲོ་དང་། སིད་རྩྐྱེ་མཐར་ཐུག་འགྲོ་གིས་སུ་ངྐྱེས་ཞྐྱེ་ན། རྒྱུའི་དུས་སུ་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་བས་པ་དང་མ་བས་པ་གིས་
སུ་ངྐྱེས་པས་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་བས་པ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི རོ་མྱངས་ནས་བསམ་གཏན་གོང་མ་གསུམ་ལས་
མས་ན་ཕྱི་མ་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱེས་ནས་སར་ཡང་དྐྱེ་ིད་ཀི་རྐྱེན་ལ་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་བས་པས་ོན་མོངས་པ་ཆུང་བ་
དང་། དབང་པོ་རྣོ་བ་ཡིན་ན། འཕར་ཐྐྱེབས་གཅིག་གིས་འོག་མིན་དུ་འགྲོ། ོན་མོངས་པ་དང་དབང་པོ་འབྲིང་ཡིན་ན། འཕར་
ཐྐྱེབས་གིས་ཀིས་འོག་མིན་དུ་འགྲོ། ོན་མོངས་པ་ཆྐྱེ་ཞིང་དབང་པོ་རྟུལ་བ་ཡིན་ན། གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོས་ནས་
འོག་མིན་དུ་འགྲོ། བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་མ་བས་པ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི རོ་མྱངས་པས་གོང་མ་གསུམ་ལས་མས་ན་
ཕྱི་མ་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱེས་ནས་སར་ཡང་བསམ་གཏན་གོང་མ་རྣམས་བསོམས་པའི་སོབས་ཀིས་འབྲས་བུ་ཆྐྱེ་བའི་བར་དུ་
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རིམ་པ་བཞིན་སྐྱེས་ནས་གནས་གཙང་མར་འགྲོ་མི་ནུས་པས་གཟུགས་མྐྱེད་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ཏྐྱེ་སིད་རྩྐྱེའི་བར་དུ་འགྲོ་བ་
གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་བས་པ་ལས་མ་མས་ན་གོང་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་སམ་ན་བསམ་གཏན་
སྤྐྱེལ་སོམ་ལྔའི་རིམ་གིས་ཚངས་རིས་སོགས་སུ་མི་སྐྱེ་བར་དང་པོ་ིད་ནས་གནས་གཙང་མ་ལྔ་གང་རུང་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པས་
བར་འདའ་བ་དང་། སྐྱེས་འདའ་བར་འཇོག་གོ །འདི་ནི་ཁོ་བོའ་ི ལུགས་ཀི་འདའ་བ་དང་པོ་གིས་ལ་གང་དུ་མྱང་འདས་མངོན་
དུ་བྐྱེད་པའི་གནས་ཀི་སོ་ནས་བཅུ་བདུན་དུ་དབྐྱེ་བ་འདི་ལ་འཐད་པ་ཡིན་གི་གཞན་དག་གིས་ནི་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་བས་
ན་དྐྱེ་ལས་མས་པའི་ཁབ་པ་ཁས་ལྐྱེན་དགོས་པས་བག་ཡོད་པར་གིས་ཤིག འོ་ན་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་གི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་
སམ་ན། འདི་ལ་རྐྱེན་གང་ལ། གང་ཟག་གང་གིས། གཞི་གང་། ཚུལ་ཇི་ལྟར། དང་པོར་གང་སྤྐྱེལ་བ། གྲུབ་པའི་ཚད། དགོས་པ་
གང་། འབྲས་བུའི་གྲངས་ངྐྱེས་དང་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་ནི་མ་སྐྱེས་པ་གསར་དུ་བསྐྱེད་པའི་རྐྱེན་ནི་གིང་གསུམ་གི་མི་ཡིན་ལ་
ཕྱིས་མས་པ་ནི་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སྤྐྱེལ་ལོ། །གིས་པ་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་གིས་ཀིས་སྤྐྱེལ་
ལོ། །གསུམ་པ་ནི་ཟག་བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྐྱེད་ཀི་བསམ་གཏན་ནོ། །བཞི་པ་ནི་ཟག་མྐྱེད་གིས་ཀི་བར་དུ་ཟག་
བཅས་གཅིག་སྤྐྱེལ་ཞིང་། ཟག་མྐྱེད་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་འཛིན་ནི་རྐྱེས་ཐོབ་ཀིས་བྐྱེད་དོ། །ལྔ་པ་ནི་དང་པོར་བཞི་པ་སྤྐྱེལ་བར་
བྐྱེད་དྐྱེ། ཏིང་ངྐྱེ་འཛིན་དྐྱེ་ནི་གཞན་ལས་ལས་སུ་རུང་བ་དང་། ལམ་ས་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་
པ་ལ་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་ཀི་ཟག་མྐྱེད་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་རྒྱུན་ལན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅིང་། དྐྱེ་ལས་ལངས་
ནས་ཟག་བཅས་ཀི་བཞི་པ་རྒྱུན་ལན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ལ། ཡང་ཟག་མྐྱེད་ཀི་བཞི་པ་རྒྱུན་ལན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་སྐྱེ་
དྐྱེ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་ཕྲིས་ནས་སྐད་ཅིག་མ་གིས་གིས་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་སྤྐྱེལ་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ལ། སྐད་ཅིག་མ་རྐྱེ་
རྐྱེ་སྤྐྱེལ་བའི་ཚེ་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན་ནོ། །ཞྐྱེས་འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་གིས་ནི་སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་པས་སྐད་ཅིག་མ་སྤྐྱེལ་
མི་ནུས་པས་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པར་སོམས་པར་འཇུག་པའི་སོ་ནས་རོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་བཞྐྱེད་
དོ། །བདུན་པ་ནི། ཕྱིར་མི་འོང་བ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྣམས་ན་གནས་གཙང་མར་སྐྱེ་བར་བྐྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མཐོང་བའི་ཆོས་
ལ་བདྐྱེ་བར་གནས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་འཇུག་ལ། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣམས་ནི་གིས་པོ་དྐྱེ་དང་། ོན་མོངས་པས་འཇིགས་པའི་
ཕྱིར་ཡང་འཇུག་གོ །དགྲ་བཅོམ་པ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྣམས་ནི་མཐོང་ཆོས་ལ་བདྐྱེ་བར་གནས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དང་། རྟུལ་པོ་
རྣམས་ནི་ོན་མོངས་པས་འཇིགས་པའི་ཕྱིར་ཡང་འཇུག་གོ །བརྒྱད་པ་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་གནས་གཙང་མའི་སྐྱེ་བ་དྐྱེ་ལ་ལྔ་ཁོ་ནར་
ངྐྱེས་ཞྐྱེ་ན། རྒྱུ་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་དྐྱེ་ལ་ཆུང་ངུ་དང་། འབྲིང་དང་། ཆྐྱེན་པོ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཆྐྱེན་པོ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཆྐྱེས་ཆྐྱེ་
བ་ལྔར་ངྐྱེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་ལ་དང་པོ་ནི་ཟག་མྐྱེད་དང་། ཟག་བཅས་དང་། ཟག་མྐྱེད་གསུམ་མངོན་དུ་བྐྱེད་དོ། །གིས་པ་ལ་
ནི་དྲུག གསུམ་པ་ལ་ནི་དགུ། བཞི་པ་ལ་ནི་བཅུ་གིས། ལྔ་པ་ལ་ནི་བཅོ་ལྔ་སྐྱེ། དྐྱེ་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་གང་ཡིན་པའི་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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དབང་གིས་དྐྱེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བའོ། །ཟག་མྐྱེད་ཀི་སྐྱེ་བ་ནི་མྐྱེད་དྐྱེ། །ཟག་མྐྱེད་ཀི་ལས་ཀིས་ཁམས་གསུམ་གི་སྐྱེ་བ་འཕྐྱེན་པ་མི་
སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སོ་སོའ་ི སྐྱེ་བོ་ཡང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་ན་སོན་མྐྱེད་དྐྱེ། ཟག་མྐྱེད་དང་སྤྐྱེལ་བའི་ཟག་བཅས་ཀི་
དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི། ཟག་བཅས་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་གནས་གཙང་མར་སྐྱེ་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་དང་སྤྐྱེལ་སོམ་
ལས་མ་མས་ན་དང་པོ་ིད་ནས་གནས་གཙང་མར་སྐྱེ་བས་བར་འདའ་བ་དང་། སྐྱེས་འདའ་བར་འཇོག་པའི་ཚུལ་སྐབས་
འདིར་གནད་དུ་ཆྐྱེ་ཞིང་གནས་གཙང་མ་ལ་འཕགས་པའི་གནས་སུ་འཇོག་པའི་ཚུལ་ཡང་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་
མདོ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པའི་རབ་དབྐྱེ་བཤད་པ་ལ་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་དགུར་བཞག་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགྲོ་བ་
བདུན་དུ་བཞག་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་དགུ་ཞྐྱེས་བཤད་པ་དྐྱེ་གང་ཞྐྱེ་ན། གོང་དུ་
བཤད་པའི་བར་འདའ་བ་གསུམ་དང་། སྐྱེས་འདའ་བ་གསུམ་དང་། གོང་འཕོ་གསུམ་པོ་དྐྱེ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཅི་ཕྱིར་གསུམ་དང་
དགུར་དབྐྱེ་ཞྐྱེ་ན། བར་འདའ་བ་སོགས་གསུམ་དུ་དབྐྱེ་བ་ནི་ལས་ཀི་བྐྱེ་བྲག་གིས་ཡིན་ཏྐྱེ། མངོན་པར་འགྲུབ་པ་དང་། སྐྱེས་
ནས་མྱོང་འགྱུར་དང་། ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྱོངས་འགྱུར་གི་ལན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུ་དང་།
འབྲིང་དང་། ཆྐྱེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དབང་པོ་ཆྐྱེན་པོ་དང་། འབྲིང་དང་ཆུང་ངུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བར་འདའ་བ་དང་།
སྐྱེས་འདའ་བ་ལ་ནང་ཚན་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ོན་མོངས་པ་དང་དབང་པོའ་ི བྐྱེ་བྲག་གི་སོ་ནས་ཕྱྐྱེ་བ་སྔ་
མ་དང་འད་ཞིང་གོང་འཕོ་ལ་གསུམ་དུ་དབྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ོན་མོངས་པ་དང་། དབང་པོའ་ི བྐྱེ་བྲག་སྔར་དང་འད་བ་ལས་ལན་
གྲངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ིད་ལ་ཡང་མང་ཉུང་གི་བྐྱེ་བྲག་གི་སོ་ནས་ཕྱྐྱེ་བའོ། །གིས་པ་ནི། མདོ་ལས། སྐྱེས་བུ་
དམ་པའི་འགྲོ་བ་བདུན་གསུང་བ་དྐྱེ་གང་ཞྐྱེ་ན། དགུ་པོ་དྐྱེ་ིད་ལས་གོང་འཕོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའོ། །སྔ་མ་ལ་ནི་གཟུགས་སུ་
ྐྱེར་འགྲོས་ཁབ་ཅིང་འདི་ལ་ནི་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོས་མ་ཁབ་ཏྐྱེ། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ་ི སྐྱེས་འདའ་བ་གསུམ་དང་།
གོང་འཕོ་རྣམས་ཀང་བསྡུ་བའི་ཆྐྱེད་དུ་འདིར་གོང་འཕོ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་
གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་ལ། མཚན་ིད་དང་། དབྐྱེ་བ་གིས། དང་པོ་ནི། གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་འདོད་པའི་
རྐྱེན་ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག གཟུགས་མྐྱེད་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བ་བླངས་ནས་གཟུགས་མྐྱེད་ཀི་རྐྱེན་
ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །དྐྱེ་ལ་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཆད་ན་གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོར་འགྱུར་ངྐྱེས་
ཀི་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྐྱེད་བཞིན་པས་མ་ངྐྱེས། འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅན་ཆད་ན་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སུ་
སྐྱེ་བ་བླངས་ཟིན་ནས་སིད་རྩྐྱེར་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པས་མ་ངྐྱེས། ཁད་པར་ཅན་ཆད་ན་གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་འགྱུར་
ངྐྱེས་ཀི་ཙམ་པོས་མ་ངྐྱེས། ཁོན་ཆད་ན་འགོག་བ་ཐོབ་པའི་ཕྱི་མི་འོང་། ད་ལྟ་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ཀང་
ཆགས་བྲལ་ལས་མས་ནས་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྐྱེད་གིས་ཆར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པས་མ་ངྐྱེས་པ་སྐྱེ། དྐྱེ་བཞིན་དུ་མཚན་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

ིད་གོང་འོག་ཀུན་ལ་རང་གི་བློས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པར་བ་ཡི་འདིར་ནི་འབྲི་བར་ག་ལ་ལང་། གིས་པ་དབྐྱེ་བ་ལ། གཟུགས་
མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ་ི སྐྱེས་ཙམ་ནས་འདའ་བ། འདུ་བྐྱེད་མྐྱེད་པར་འདའ་བ་འདུ་བྐྱེད་དང་བཅས་ཏྐྱེ་འདའ་བ། གོང་འཕོ་དང་བཞིའི་
མཚན་ིད་རིམ་བཞིན། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོའ་ི ཕྱིར་མི་འོང་གང་ཞིག གཟུགས་མྐྱེད་དུ་སྐྱེ་སིད་གཅིག་ཁོ་ན་བླངས་ནས་
སྐྱེ་སིད་གྲུབ་མ་ཐག ལམ་རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་སོ་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་། དྐྱེ་གང་ཞིག གཟུགས་མྐྱེད་
དུ་སྐྱེ་སིད་གཅིག་ཁོ་ན་བླངས་ནས་ཡུན་ཅུང་ཞིག་ལོན་པ་ན་ལམ་རང་གི་ངང་གི་འབྱུང་བའི་སོ་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་
པ་དང་། དྐྱེ་གང་ཞིག གཟུགས་མྐྱེད་དུ་སྐྱེ་སྐྱེད་གཅིག་ཁོ་ན་བླངས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལོན་པ་ན་འབད་རྩོལ་གི་མངོན་པར་འདུ་
བྐྱེད་དང་བཅས་པའི་སོ་ནས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་། དྐྱེ་གང་ཞིག གཟུགས་མྐྱེད་བཞི་ལ་སྐྱེ་བ་རིམ་གིས་བླངས་
ནས་སིད་རྩྐྱེར་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རིགས་ཅན་ནོ། །གང་དུ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་རྐྱེན་གི་སོ་ནས་དང་པོ་
གསུམ་པོ་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་ཡང་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆྐྱེད་ཀི་རྐྱེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་ནས་སིད་རྩྐྱེའི་རྐྱེ ན་ལ་མྱང་
འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་བར་བཞི་བཞི་ཡོད་ཅིང་། ཕྱི་མ་ལ་རྒྱུའི་དུས་སུ་བསམ་གཏན་སྤྐྱེལ་སོམ་མ་སད་པས་འཕར་བ་
སོགས་བྐྱེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ན་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོ་བ་ཁོ་ནའོ། །གསུམ་པ་མཐོང་ཆོས་ཞིའི་མཚན་ིད་ནི། མཐོང་
ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་མ་དོར་བའི་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག རྐྱེན་དྐྱེ་ིད་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་
བྐྱེད་པའོ། །འབྲས་བུ་དང་པོ་གིས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡང་། འདི་ཡི་དོན་ཡོད་མོད་ཀི་དྐྱེ་དག་ཀང་རྐྱེན་དྐྱེ་ིད་ལ་ཕྱིར་མི་འོང་དུ་
གྱུར་ནས་འདི་གཞག་དགོས་པས་ན་དྐྱེ་དག་གི་སྐབས་སུ་རྣམ་གཞག་མ་བཤད་དྐྱེ། གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་སོགས་དང་
འདའོ། །བཞི་པ་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པ་ལ་མཚན་ིད་དང་། དབྐྱེ་བ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་
གང་ཞིག མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དོར་བའོ། །གིས་པ་ལ། འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅན་དང་། གཟུགས་ཀི་རྐྱེན་ཅན་དང་།
གཟུགས་མྐྱེད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འོང་གང་ཞིག མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་
རྐྱེན་དོར་བ་སྐྱེ། གཞན་གིས་ལའང་འགྲྐྱེའོ། །འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པ་དང་། འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅན་གི་ཚེ་
ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པ་གིས་དོན་གཅིག་ཀང་གཟུགས་སུ་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པ་ཡིན་ན། གཟུགས་ཀི་རྐྱེན་ཅན་
ཡིན་པས་མ་ཁབ་སྐྱེ། སིད་རྩྐྱེར་མཐར་ཐུག་འགྲོའ་ི ཕྱིར་མི་འོང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྐྱེད་གིས་ཆར་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་ན་
གཟུགས་མྐྱེད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་དྐྱེ་གཟུགས་སུ་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པར་ཁས་བླང་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་དག་གི་ཁད་
ཆོས་ལ་འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅན་གི་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པ་དང་། ཁམས་གོང་མར་སྐྱེས་པའི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་འབྲས་
བུ་ལས་མས་པ་དང་། དབང་པོ་འཕོ་བ་མྐྱེད་དྐྱེ། འཕགས་པའི་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་མར་བརྐྱེན་པར་བས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅིག
མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དོར་བའི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པར་བས་ནས། རྒྱུན་ཞུགས་དང་།
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ཕྱིར་འོང་ལ་ཡང་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་གི་འཕགས་པར་འཇོག་པ་ནི་རྣམ་གཞག་སྐབས་སུ་བབ་པའི་དོན་མ་རོགས་པ་སྐྱེ། མཛོད་
འགྲྐྱེལ་ལས། འདོད་པའི་ཁམས་སུ་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པ་ནི་ཁམས་གཞན་དུ་མི་འགྲོ་སྐྱེ། ཚེ་དྐྱེ་ིད་ལ་ཕྱིར་མི་
འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་
དུ་ན་རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ཕྱིར་འོང་ལ་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་དང་། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་ཡང་འཇོག་དགོས་པར་ཐལ་བའི་
ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ལུས་མངོན་བྐྱེད་ལ་མཚན་ིད་དང་། དབྐྱེ་བ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་གང་ཞིག
འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་པའོ། །གིས་པ་དབྐྱེ་བ་ལ། མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་མ་དོར་བ་དང་། དོར་བ་གིས།
དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་རྐྱེན་དུ་ངྐྱེས་སོ། །ཕྱི་མ་ལ་གཟུགས་ཀི་རྐྱེན་ཅན་དང་། གཟུགས་མྐྱེད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་གིས་ཡོད་དྐྱེ། འདོད་
པའི་རྐྱེན་ལ་འགོག་སོམས་ཐོབ་པ་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བྲལ་ལས་མས་ནས་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པ་ཡོད་པར་འགོག་
སོམས་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་ཅིང་། དྐྱེ་ིད་སར་ཡང་གཟུགས་མྐྱེད་དུ་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཀང་ཁས་ལྐྱེན་དགོས་པ་འདའོ། །དྐྱེ་མིན་
པའི་དབང་དུ་བས་ན་ཡང་གཟུགས་མྐྱེད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་ནི་ངྐྱེས་པར་ཡོད་དྐྱེ། འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅན་གི་ལུས་མངོན་བྐྱེད་དྐྱེས་ཅི་
ཡང་མྐྱེད་མན་ཆད་ཀི་ཆགས་བྲལ་ལས་མ་མས་བཞིན་དུ་འཆི་འཕོ་བ་སིད་རྩྐྱེར་སྐྱེ་བ་ལས་འོས་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་ན་
མཛོད་ལས། གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོ་དང་། གཟུགས་མྐྱེད་ྐྱེར་འགྲོ་དང་། མཐོང་ཆོས་ཞི་དང་། ཚེ་ཡོངས་གྱུར་དང་། ལུས་
མངོན་བྐྱེད་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་བཤད་པ་ནི་དང་པོ་གསུམ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་མ་དོར་བ་དང་། བཞི་པ་མཐོང་
ལམ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྐྱེན་དོར་བ་དང་། ལྔ་པ་ལ་གིས་ཀ་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་པས་བསན་བཅོས་
ཆྐྱེན་པོའ་ི གོང་འོག་གི་བབ་འདི་བཞིན་དུ་ས་བའི་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བར་རིགས་ཀི་དྐྱེང་སང་གི་བིས་པ་རྣ་ལས་མིག་དབུགས་མང་
བ་དག་གི་ཁ་ནས་ལྐྱེགས་བཤད་མི་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་དཀའ་བའི་གནས་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་པ་ལ། དབྐྱེ་བའི་ཚུལ་ལ་
དོགས་པ་དཔྱད་པ། ཕྱིར་མི་འོང་གི་ས་དོན་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་པ། སྤང་བའི་ོན་མོངས་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་པ་དང་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནི། ཆོས་མངོན་པའི་མདོ། མངོན་རོགས་རྒྱན། མངོན་པ་གོང་འོག་རྣམས་ལས་གཟུགས་སུ་ྐྱེར་འགྲོའ་ི སྐབས་
སུ་སྐྱེས་འདའ་བ་གསུམ་རྩ་བའི་དབྐྱེ་བར་བཀོད་ཅིང་། བར་འདའ་བ་དང་། གོང་འཕོ་རྐྱེ་རྐྱེར་བགྲངས་ནས་ལྔར་དབྐྱེ་བའི་ཚུལ་
ལ་དོགས་པ་དཔྱད་དགོས་པ་ནི་སྔར་འགྲྐྱེལ་པའི་དོགས་གཅོད་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་ནི། འདིར་ཁ་ཅིག
འདོད་པའི་ཁམས་སུ་ཕྱིར་མི་འོང་བས་ན་ཕྱིར་མི་འོང་ཡིན་ཞྐྱེས་པའི་ས་བཤད་བྐྱེད་པ་ནི་བློ་དོགས་པའི་སོན་ཡིན་ཏྐྱེ། གོང་དུ་
སྐྱེ་བའི་གནས་དྐྱེ་ིད་དང་། དྐྱེའི་འོག་ཏུ་ཕྱིར་མི་འོང་བས་ན་ཕྱིར་མི་འོང་ཞྐྱེས་པའི་ས་བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། མཛོད་
འགྲྐྱེལ་ལས། ཕྱིར་མི་འོང་བ་ནི། ནམ་ཡང་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་མཆྐྱེད་དྐྱེ་ིད་དུ་ཚེ་གིས་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་མི་བྐྱེད་དྐྱེ་ཁད་པར་
དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་ན་འདིའི་ཕྱིར་མི་འོང་བ་ིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། གང་དུ་སྐྱེས་པ་དྐྱེའི་འོག་ཏུ་
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མི་འོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྐྱེ། ཕྱིར་མི་འོང་ཡིན་ན། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་
ཀི་ོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པས་ཁབ་པ་མངོན་པ་གོང་འོག་གིས་ཀའི་ལུགས་ལ་ཁས་བླངས་ནས་གཞན་གིས་འདོད་
པའི་རྐྱེན་ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འོང་གིས་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ོན་མོངས་མ་ལུས་པར་མ་སྤངས་ཏྐྱེ། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་
ཀི་ོན་ཡིད་མ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། སུམ་ཅུ་པ་ལས། གང་དུ་སྐྱེས་པ་དྐྱེ་ཡིའོ། །ཞྐྱེས་ས་བ་ལ་ལུང་དྐྱེའི་དོན་ནི་འདོད་པའི་རྐྱེན་
ཅན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ོན་ཡིད་འདོད་པའི་སར་གཏོགས་པའི་ལུང་མ་ཡིན་གི། ོན་ཡིད་དྐྱེ་རང་གི་འཁོར་དང་ཁམས་
དང་ས་མཚུངས་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྐྱེའི་འགྲྐྱེལ་པར་བློ་བརྐྱེན་གིས་ཅི་རང་གི་ས་པ་ིད་དང་མཚུངས་པར་ལན་ནམ།
འོན་ཏྐྱེ་གཞན་གི་ས་པ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་མི་ཤྐྱེས་སོ་ཞྐྱེ་ན། དྐྱེའི་ཕྱིར་གང་དུ་སྐྱེས་པ་དྐྱེ་ཡིའོ་ཞྐྱེས་བ་བ་སོས་ཏྐྱེ།
གང་དུ་སྐྱེས་པ་དྐྱེ་ནི་གང་དུ་བྱུང་བའོ། །དྐྱེ་ཡིའོ་ཞྐྱེས་བ་བ་ནི་ཁམས་དང་ས་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་ཁམས་དྐྱེ་དང་ས་དྐྱེ་ིད་དང་
མཚུངས་པར་ལན་ཏྐྱེ། ཁམས་གཞན་དག་དང་ས་གཞན་དག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྐྱེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་འདོད་
པའི་རྐྱེན་ཅན་གི་ཅི་ཡང་མྐྱེད་མན་ཆད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་མི་འོང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འདོད་ོན་
མོངས་གྱུར་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འདོད་པའི་ོན་ཡིད་མངོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྐྱེ། ཅི་ཡང་
མྐྱེད་མན་ཆད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕྱིར་མི་འོང་ཡིན་ན། འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པས་ཁབ་
ན་ནི་འདོད་པའི་ོན་ཡིད་མ་སྤངས་པ་འགལ་ཞིང་། མ་ཁབ་ན་འདོད་ོན་ལ་དགུར་གྲངས་མ་ངྐྱེས་པར་ཐལ་ལོ། །ཕྱིར་མི་འོང་
ཡིན་ན། འདོད་པའི་སས་དུས་ཀི་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སྤངས་པས་མ་ཁབ་པ་མངོན་པ་གོང་འོག་གི་ལུགས་ཀང་མ་ཡིན་ཏྐྱེ།
ཀུན་བཏུས་སུ། ཕྱིར་མི་འོང་བའི་གང་ཟག་གང་ཞྐྱེ་ན། འདོད་པ་ན་སོད་པའི་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་དགུ་སྤངས་པའི་ལམ་ལ་
གནས་པའི་གང་ཟག་གོ །གང་གི་ཚེ་འདོད་པ་ན་སོད་པའི་སོམ་པས་སྤང་བར་བ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པས་ཕྱིར་མི་འོང་བར་
འགྱུར་ན་ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕྱིར་མི་འོང་གི་རྒྱུད་ལ་འདོད་ོན་དགུ་སྤང་བའི་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་དགུ་
ཁས་ལྐྱེན་པ་འདི་འད་བ་ནི་ཞུགས་གནས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་ཧ་ཅང་གནོད་ཚབས་ཆྐྱེའོ་ཞྐྱེས་སའོ། །འདི་དག་ནི་གསུང་རབ་ཀི་
དོན་ལ་རོག་དཔྱོད་ཞུགས་ནས་ས་བ་ཡིན་པར་སྣང་ཡང་། ཕུགས་རྩད་མ་ཆོད་པར་སྣང་སྐྱེ། འདི་ལྟར་སྐྱེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་
ལ་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོའ་ི གཙོ་བོ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྐྱེས་འཁོར་བཅས་ལ་འཇོག་པས་འདོད་པའི་རྐྱེན་
ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྐྱེས་དྐྱེ་འདོད་པར་འཕྐྱེན་བྐྱེད་ཀི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་འདོད་
པའི་སས་བསྡུས་སུ་ཁས་བླངས་དགོས་ཏྐྱེ། ས་གཞན་གི་ལས་ཀིས་ས་གཞན་གི་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོ་འཕྐྱེན་བར་མི་བྐྱེད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་ནི་དྐྱེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་ཀི་ོན་ཡིད་དྐྱེ་ཡང་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་སུ་ཁས་བླངས་དགོས་ཏྐྱེ། ས་གཞན་གི་རྣམ་སིན་
གི་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་གི་ོན་ཡིད་ཀིས་ངར་འཛིན་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྐྱེགས་པར་དཔྱོད་ཅིག ཁོད་ཀི་ལུགས་ལྟར་ན་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ོན་ཡིད་དྐྱེ་ལ་ཡང་དགུར་ཕྱྐྱེ་ནས་འདོད་ོན་དགུ་པོ་སྤོང་བའི་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་རྣམས་ཀིས་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྤོང་བར་ཁས་ལྐྱེན་པར་སྣང་བས། དྐྱེ་ནི་ཐོགས་མྐྱེད་ཀི་གཞུང་དང་འགལ་ཏྐྱེ། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར།
དྐྱེ་དག་ནི་འདུ་ཤྐྱེས་མྐྱེད་འདུ་ཤྐྱེས་མྐྱེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆྐྱེད་ཀི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཁོ་ནས་ཅིག་ཆར་སྤོང་བ་རིག་པར་
བའོ། །འདི་ལྟ་སྐྱེ་དཔྐྱེར་ན། དྐྱེ་ལས་གཞན་པའི་ོན་མོངས་པ་དག་ལྟར་རིམ་གིས་སྤོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་ན་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་ན་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ོན་ཡིད་སྤངས་པས་ཁབ་པར་ས་བ་དང་། འདོད་
པའི་རྐྱེན་ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་རྒྱུད་ལ་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ོན་ཡིད་ཡོད་ན། ཕྱིར་མི་འོང་གི་རྒྱུད་ལ་འདོད་ོན་དགུ་
པ་སྤོང་བའི་རབ་ཆད་མྐྱེད་ལམ་དགུ་ཁས་ལྐྱེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྐྱེས་ས་བ་ཐམས་ཅད་འབྲྐྱེལ་མྐྱེད་པར་གོ་བར་
བའོ། །འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་རྒྱུད་ལ་ོན་ཡིད་ཡོད་དམ་མྐྱེད། ཡོད་ན་དྐྱེ་ཁམས་གོང་གི་སས་བསྡུས་སུ་ཁས་
ལྐྱེན་དགོས་པས། བསྡུ་བར། ོན་མོངས་པ་དྐྱེ་དག་ནི་གང་དུ་ལུས་སྐྱེས་པར་གྱུར་བ་དྐྱེའི་ས་པ་ིད་དྐྱེ་ཞྐྱེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ལོ། །མྐྱེད་ན་དྐྱེ་ིད་ལས། སོབ་པ་བཞི་མཐོང་བ་ལ་ནི་འཇིག་རྐྱེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་མངོན་དུ་གྱུར་ན་མི་འབྱུང་
ངོ་། །དྐྱེ་ལས་ལངས་པ་ལ་ནི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་སྐྱེ། ཤིན་ཏུ་རོག་པའི་ཕྱིར་དང་། མ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ལོ། །སུམ་ཅུ་པ་རྩ་འགྲྐྱེལ་གི་ལུང་གི་དོན་ོན་ཡིད་དྐྱེ་རང་གི་འཁོར་དང་ཁམས་དང་། ས་མཚུངས་པར་སོན་པ་ཡིན་
ཡང་། ལུང་དྐྱེ་ིད་ཀིས་ལུས་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་སར་གཏོགས་པར་གྲུབ་སྐྱེ། རང་གི་འཁོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞི་པོ་དྐྱེས་
དམིགས་པ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྐྱེས་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་བདག་ལ་ལྟ་བ་དང་། ངའོ་སམ་པ་དང་། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་།
བདག་ཏུ་རོངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། དྐྱེའི་ཚེ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྐྱེས་ནི་ལུས་གང་དུ་སྐྱེས་པ་དྐྱེའི་ས་པ་ཡིན་པ་སྐྱེམས་
ཙམ་པའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ཁམས་གོང་མའི་སས་བསྡུས་ཀི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་འདོད་པའི་སས་
བསྡུས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་པར་ཁས་བླང་དགོས་པས་མངོན་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་འགལ་ལོ། །གནད་ཀི་དོན་ནི་འདི་
ཡིན་ཏྐྱེ། ོན་ཡིད་ཁས་མི་ལྐྱེན་པའི་ཚེ་ཕྱིར་མི་འོང་ཡིན་ན། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ོན་མོངས་སྤངས་པས་ཁབ་པར་
ཁས་བླངས་པ་ལ་འགལ་བ་མྐྱེད་ཀང་ཁས་ལྐྱེན་པའི་ཚེ་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བས་ཁབ་པ་ཁས་བླངས་ཀི་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པས་ཁབ་པ་ནི་ཁས་ལྐྱེན་དུ་མི་རུང་སྐྱེ།
གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། ཡིད་ནི་དས་རག་ཏུ་ཡྐྱེ་ཡོད་པའི་ོན་མོངས་པ་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་སྐྱེ། ངར་འཛིན་པ་དང་། ང་
ཡིར་འཛིན་པ་རྣམས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ངའོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་། མ་འདྐྱེས་པའི་མ་
རིག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་གི་དངོས་པོ་མཚུངས་པར་ལན་ཏྐྱེ། ོན་མོངས་པ་དྐྱེ་དག་ཀང་། དགྐྱེ་བ་དང་། མི་དགྐྱེ་བ་དང་། ལུང་དུ་
མ་བསན་པའི་རྣམ་པར་ཤྐྱེས་པ་ལ་འགལ་བ་མྐྱེད་པ་དང་། སིབ་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་ཡྐྱེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྐྱེ་ལས་གཞན་
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པ་རྣམ་པར་བརགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་རྐྱེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །འཇིག་རྐྱེན་པའི་ལམ་ནི་ཡྐྱེ་
ཡོད་པའི་ོན་མོངས་པ་བཞི་པོ་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་དྐྱེ་དག་མས་པར་བྐྱེད་པའི་གྐྱེན་པོ་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། འདི་ལྟར་དྐྱེ་དག་ནི་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ོན་མོངས་པ་དྐྱེ་དག་ནི་གང་དུ་ལུས་སྐྱེས་པར་གྱུར་པའི་ས་དྐྱེ་
པ་ིད་དྐྱེ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་ཡང་དྐྱེ་དག་ིད་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་རིག་པར་བའོ། །དྐྱེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྐྱེ་ན། འདི་ལྟར་དྐྱེ་
དག་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྐྱེས་པའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དུས་རག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་།
གྐྱེན་པོའ་ི ཕྱོགས་ཀི་ཡུལ་གི་རྐྱེན་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེ་དག་ནི་འཇིག་རྐྱེན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་ནི་ལམ་
མངོན་དུ་གྱུར་ཀང་རུང་མ་གྱུར་ཀང་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །སོབ་པ་བཞི་མཐོང་བ་ལ་ནི་འཇིག་རྐྱེན་པའི་ལམ་མངོན་དུ་གྱུར་ན་མི་
འབྱུང་ངོ་། །དྐྱེ་ལས་ལངས་པ་ལ་ནི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་སྐྱེ། ཤིན་ཏུ་རོག་པའི་ཕྱིར་དང་། མ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་སོབ་པ་ལ་ནི།
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ཏུ་མི་འབྱུང་ངོ་། །དྐྱེ་དག་ནི་འདུ་ཤྐྱེས་མྐྱེད་འདུ་ཤྐྱེས་མྐྱེད་མིན་སྐྱེ་མཆྐྱེད་ཀི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བ་ཁོ་ནས་ཅིག་ཆར་སྤོང་བར་རིག་པར་བའོ། །འདི་ལྟ་སྐྱེ། དཔྐྱེར་ན་དྐྱེ་ལས་གཞན་པའི་ོན་མོངས་པ་དག་ལྟར་རིམ་གིས་
སྤངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། དྐྱེ་ལྟར་ན་དྐྱེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་དག་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་འཇུག་པ་རྣམ་
པར་བཞག་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ་ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུང་འདི་ལས་ོན་ཡིད་རྐྱེན་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་སར་
གཏོགས་པ་དང་། གནས་སྐབས་གོང་དུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སིད་ོན་དགུ་པ་སྤོང་བའི་བར་ཆད་མྐྱེད་ལམ་གིས་ཅིག་
ཅར་དུ་སྤོང་བ་དང་། ཆྐྱེ་འབྲིང་དགུའི་རྣམ་བཞག་མྐྱེད་པ་རྣམས་བསན་ཅིང་། ཅིག་ཆར་བ་ལ་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པ་དང་
དུས་མམ་དུ་སྤངས་པ་ཡིན་ཀང་རིམ་གིས་པ་ལ་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པ་དང་། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ོན་ཡིད་ཅིག་
ཅར་དུ་སྤངས་པ་མི་སིད་པ་རྣམས་བསན་པ་ནི་གསུང་རབ་ཀི་གནད་དོ། །འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞྐྱེས་པའི་འདོད་
པ་ནི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིན་གི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པས་གནད་མ་འཆུག་པ་གལ་ཆྐྱེའོ། །བཞི་པ་རིམ་
གིས་པའི་དགྲ་བཅོམ་གི་སྐོར་ལ། ཞུགས་པ་དང་། འབྲས་གནས་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་སྤངས་པའི་ཁད་པར་ནི། འདོད་ོན་
དགུ་པ་སྤངས་སིད་ོན་དགུ་པ་མ་སྤངས་པའོ། །རོགས་པའི་ཁད་པར་ནི། འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐོབ་
ཅིང་། སིད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མ་ཐོབ་པའོ། །མཚན་ིད་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་གང་ཞིག ཕྱིར་མི་
འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་རྐྱེས་སུ་ཁམས་གོང་གི་ོན་མོངས་སྤོང་བའི་སྦྱོར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པའོ། །དབྐྱེ་བ་ལ་སྤངས་པའི་སོ་
ནས་དབྐྱེ་བ་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་ཀི་སྐབས་དང་ཁད་པར་མྐྱེད་ཅིང་། རོགས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་ནི། དྐྱེ་ིད་ལས་
འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དང་། རྐྱེས་ཐོབ་ལ་གནས་པ་གིས་ཕྲི་བས་ིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག་ཏུ་
འགྱུར་རོ། །དབང་པོའ་ི སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་ནི་སྔར་ལྟར་རོ། །གིས་པ་འབྲས་གནས་ལ་བཞི་ལས། སྤངས་པའི་ཁད་པར་ནི།
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ཁམས་གསུམ་གི་ོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའོ། །རོགས་པའི་ཁད་པར་ནི། སིད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་
ཐོབ་པའོ། །མཚན་ིད་ལ་སིར་དགྲ་བཅོམ་འབྲས་གནས་ཀི་མཚན་ིད་ཁམས་གསུམ་གི་ོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སྤངས་
པས་རབ་ཏུ་ཕྱྐྱེ་བའི་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པའི་ན་ཐོས། རིམ་གིས་པའི་དགྲ་བཅོམ་འབྲས་གནས་དང་། ཅིག་
ཆར་པའི་དགྲ་བཅོམ་འབྲས་གནས་གིས་ལ་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་ོན་མོངས་རྣམ་པས་རིམ་གིས་སྤངས་པའི་ཞྐྱེས་དང་།
རྣམ་པས་ཅིག་ཆར་སྤངས་པའི་དགྐྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པའི་ན་ཐོས་ཞྐྱེས་སྦྱར་རོ། །བཞི་པ་དབྐྱེ་བ་ལ་སྤངས་
པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་དང་། ལམ་ལ་བརྩོན་མི་བརྩོན་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་བ་ནི་མྐྱེད་ཅིང་།
རོགས་པའི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་སིད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་གནས་པའི་དང་། དྐྱེའི་རྐྱེས་ཐོབ་ལ་གནས་པ་དང་།
མཐོང་ཆོས་བདྐྱེར་གནས་ལ་གནས་པ་གསུམ་དུ་དབྐྱེར་རུང་ངོ་། །རྐྱེན་གི་སོ་ནས་དབྐྱེ་ན་འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅན་དགུ། གཟུགས་
ཀི་རྐྱེན་ཅན་བཅུ་བདུན། གཟུགས་མྐྱེད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་བཞི་སྐྱེ་སུམ་ཅུ་ཡོད་ལ། གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྐྱེན་ཅན་མྐྱེད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དབང་པོའ་ི སོ་ནས་དབྐྱེ་ན། དུས་སྦྱོར་དང་། དུས་མི་སྦྱོར་གིས་སོ། །རིགས་ཀི་སོ་ནས་དབྐྱེ་
ན། ཡོངས་སུ་མས་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། འཆི་བར་སྐྱེམས་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། རྐྱེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཆོས་ཅན་དང་། གནས་
པ་ལས་མི་སོད་པ་དང་། རོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དང་། མི་གཡོ་པའི་ཆོས་ཅན་ཏྐྱེ་དྲུག་གོ །དྐྱེ་ལ་དང་པོ་ལྔ་ནི་དད་མོས་ཀི་རྒྱུ་
ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིང་། དུས་སྦྱོར་ཞྐྱེས་བ་སྐྱེ། ཏིང་ངྐྱེ་འཛིན་མངོན་དུ་འགྱུར་པ་ཡོ་བད་དང་། ནད་མྐྱེད་པ་དང་། ཡུལ་གི་བྐྱེ་
བྲག་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ནི་མཐོང་ཐོབ་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞིང་དུས་མི་སྦྱོར་ཞྐྱེས་བ་སྐྱེ་ཏིང་ངྐྱེ་འཛིན་འདོད་རྒུར་
མངོན་དུ་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་པོ་དྐྱེ་དག་གི་མཚན་ིད་རིམ་བཞིན། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་སྔོན་སྦྱོར་བ་གིས་དང་མི་ལན་
པས་འདོད་ཡོན་གིས་སྐྱེམས་གཡྐྱེངས་པའམ་མ་གཡྐྱེངས་ཀང་རུང་རང་གི་ངང་གིས་མཐོང་ཆོས་ཀི་བདྐྱེར་གནས་ཀི་བསམ་
གཏན་ལས་མས་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་ཅན་དང་། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་སྔོན་སྦྱོར་བ་གིས་དང་མི་ལན་པས་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྐྱེད་
མི་གཏོང་ན་མས་ཤིང་། བཏང་ན་མི་མས་པའི་རིགས་ཅན་དང་། དབང་པོ་སྔོན་རྒྱུན་དུ་སྦྱོར་བ་དང་ལན་པས་འདོད་ཡོན་
ལས་སྐྱེམས་བསྲུངས་ན་མས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། མ་བསྲུངས་ན་མས་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་ཅན་དང་། དབང་པོ་རྟུལ་
པོ་སྔོན་གུས་པར་སྦྱོར་བ་དང་ལན་པས་འདོད་ཡོན་ལས་རྣམ་པར་གཡྐྱེངས་སམ་མ་གཡྐྱེངས་ཀང་རུང་མས་པར་མི་འགྱུར་
ལ་དབང་པོ་རྣོན་པོར་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་མི་ནུས་པའི་རིགས་ཅན་དང་། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་འདོད་ཡོན་གིས་གཡྐྱེངས་སམ་མ་
གཡྐྱེངས་ཀང་རུང་མས་པར་མི་འགྱུར་ལ་དབང་པོ་རྣོན་པོར་སྦྱོང་ནུས་པའོ། །དབང་པོ་རྣོན་པོ་སྦྱོར་བ་གིས་ཀ་དང་ལན་
པས་འདོད་ཡོན་གིས་ནམ་ཡང་མི་མས་ཤིང་དབང་པོ་སྦྱོང་མི་དགོས་པའོ། །འདི་དག་དྐྱེའི་རིགས་ཅན་ཙམ་ལ་འཇོག་ན་
ཁམས་གསུམ་ཆར་ན་ཡང་དགྲ་བཅོམ་པ་དྲུག་ཆར་ཡོད་ལ། ངྐྱེས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་འདོད་པའི་ཁམས་ན་དྲུག་ཀ་ཡོད་
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ཅིང་། ཁམས་གོང་མ་གིས་ན་གནས་པ་ལས་མི་བསོད་པ་དང་། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་གིས་ཡོད་ཀི་གཞན་བཞི་པོ་མྐྱེད་
པར་བཤད་དོ། །མཐོང་ཆོས་ལ་བདྐྱེར་གནས་ལས་མས་མི་མས་ཀི་སོ་ནས་འཇོག་པ་འདི་ནི་མདོ་སྐྱེ་པའི་ལུགས་ཡིན་གི་
བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བས་ནི་འབྲས་བུ་ལས་མས་མི་མས་ཀི་སོ་ནས་འཇོག་པར་འདོད་དོ། །དྐྱེ་ལ་མདོ་སྐྱེ་པ་ན་རྐྱེ། འཇིག་རྐྱེན་པའི་
ལམ་གིས་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ་བར་པ་གིས་ལས་མས་པ་སིད་ཀི་འབྲས་བུ་ཐོག་མཐའ་གིས་དང་། འདས་ལམ་གིས་ཐོབ་
པའི་འབྲས་བུ་བར་པ་གིས་ལས་མས་པ་ནི་མྐྱེད་དྐྱེ། འདི་ལ་ལུང་དང་རིགས་པ་གིས་ལས། ལུང་ནི་དགྐྱེ་སོང་དག་
འཕགས་པའི་ཤྐྱེས་རབ་ཀིས་སྤངས་པ་གང་ཡིན་པ་དྐྱེ་ནི་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་གསུངས་པ་དང་། སོབ་པ་ལ་བག་ཡོད་པ་ལ་
བག་ཡོད་པར་བའོ། །ཞྐྱེས་ང་སའོ་ཞྐྱེས་གསུངས་ཀི་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་རྐྱེད་
པ་དང་བཀུར་སིའི་བར་ཆད་བྐྱེད་པ་ཡིན་པར་ང་སའོ་ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་མདོ་དྐྱེ་ལས་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདྐྱེ་བར་གནས་
པ་ཙམ་ཁོ་ན་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་པར་ཟད་དྐྱེ། འདིས་སྐྱེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མི་གཡོ་བ་ལུས་
ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བས་པ་གང་ཡིན་པ་དྐྱེ་ལས་ནི་རྣམ་གྲངས་གང་གིས་ཀང་ཡོས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བ་ང་མི་སའོ་ཞྐྱེས་
ཀང་གསུངས་སོ་ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རིགས་པ་ལས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྐྱེ་ན། རྐྱེ་ཞིག་གལ་ཏྐྱེ་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་གང་
གིས་ན་ོན་མོངས་པ་རྣམས་གཏན་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ིད་དུ་འགྱུར་བ་དྐྱེ་ལྟ་བུའི་གྐྱེན་པོ་གང་ཞིག་སྐྱེས་ན་ནི། ཇི་ལྟར་ན་
ཡང་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར། འོན་ཏྐྱེ་མ་སྐྱེས་ཏྐྱེ་དྐྱེའི་ས་བོན་གི་ཆོས་ཅན་ིད་གཏན་དུ་རྩད་ནས་མ་བཏོན་ན་ནི་ཇི་ལྟར་
ཟག་པ་ཟད་པ་ཡིན། ཟག་པ་མ་ཟད་ནའང་ཇི་ལྟར་དགྲ་བཅོམ་པ་ིད་ཡིན་ཏྐྱེ། རིགས་པ་ལས་ནི་དྐྱེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཞྐྱེས་
གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ཅིག་ཅར་བ་ལ་གིས་ཏྐྱེ། གཞུང་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ། །དྐྱེའི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི།
མཛོད་ལས་ཅིག་ཅར་བའི་རྣམ་གཞག་མ་གསུངས་ཤིང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ཅྐྱེས་གང་
གསུངས་པ་ལ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནི་གིས་ཏྐྱེ། རིམ་གིས་པ་དང་ཅིག་ཅར་ངྐྱེས་པར་འབིན་པའོ། །རིམ་གིས་པ་ནི་ཇི་སྐད་
བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཅིག་ཅར་ངྐྱེས་པར་འབིན་པ་ནི། གང་བདྐྱེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོག་པར་བས་ནས་མི་ལོགས་པ་མྐྱེད་པ་
ལ་བརྐྱེན་ཏྐྱེ། འཇིག་རྐྱེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་རྣམ་པས་ཅིག་ཅར་སྤོང་
སྐྱེ། འདི་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་སྐྱེ། འབྲས་བུ་གིས་ལ་གདགས་སོ། །ཕལ་ཆྐྱེར་ནི་
མཐོང་བའི་ཆོས་སམ་འཆི་བའི་དུས་ཀི་ཚེ་ཀུན་ཤྐྱེས་པ་ཐོབ་པར་བྐྱེད་དོ། །གལ་ཏྐྱེ་མི་བྐྱེད་ནའང་དྐྱེ་སོན་ལམ་གི་སོབས་ཅན་
ཡིན་ཏྐྱེ། སོན་ལམ་གི་དབང་གིས་འདོད་པའི་ཁམས་ིད་དུ་སྐྱེས་ཏྐྱེ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྐྱེད་པ་ན་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་
རོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ལ་ོན་མོངས་སྤོངས་བའི་ཚུལ། འབྲས་བུ་གང་ལ་གདགས་པ། མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་
པའི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ཡང་བཞི་སྐྱེ། གནས་སྐབས་གང་དུ་སྤོང་བ། ས་གང་ལ་བརྐྱེན་པ། ལམ་གང་གིས་སྤོང་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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བ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། བདྐྱེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་པར་བས་ནས་ཞྐྱེས་པ་སྐྱེ་མཐོང་ལམ་གི་རྐྱེས་སུ་
སྤོང་བ་ཡིན་གི་སྔ་རོལ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏྐྱེ། སོ་སོའ་ི སྐྱེ་བོའ་ི གནས་སྐབས་སུ་ས་གོང་འོག་གི་ོན་མོངས་ཅིག་ཅར་དུ་སྤོང་བའི་
གྐྱེན་པོ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། མི་ལོགས་པ་མྐྱེད་པ་ལ་བརྐྱེན་ཏྐྱེ་ཞྐྱེས་པ་སྐྱེ། བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལ་
བརྐྱེན་པ་ནི་མྐྱེད་དྐྱེ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་
ནི། འཇིག་རྐྱེན་ལས་འདས་བའི་ལམ་གིས་ཞྐྱེས་པ་སྐྱེ། འཇིག་རྐྱེན་པའི་ལམ་གིས་ས་གོང་འོག་གི་ོན་མོངས་ཅིག་ཅར་དུ་སྤོང་
མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་རྣམ་པས་ཅིག་ཅར་སྤོང་སྐྱེ་ཞྐྱེས་པ་སྐྱེ།
འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ོན་མོངས་ཆྐྱེན་པོའ་ི ཆྐྱེན་པོ་ནས་སིད་རྩྐྱེའི་ོན་མོངས་ཆྐྱེན་པོའ་ི ཆྐྱེན་པོའ ་ི བར་ཆྐྱེན་པོའ་ི ཆྐྱེན་པོ་
དགུ་ཅིག་ཅར་དུ་སྤོང་བ་ནས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དགུ་ཅིག་ཅར་དུ་སྤོང་བར་བྐྱེད་པ་ནི་རྣམ་པས་ཞྐྱེས་པའི་དོན་ཏོ། །གཞན་དུ་ན་
ས་དགུ་ཆར་གི་སོམ་སྤང་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་འབྲས་བུ་གང་ལ་གདགས་པ་ནི། འདི་ནི་
རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་སྐྱེ། འབྲས་བུ་གིས་ལ་གདགས་སོ་ཞྐྱེས་པ་སྐྱེ་འབྲས་བུ་བར་
པ་གིས་ལ་ནི་བཞག་དུ་མྐྱེད་དྐྱེ། འདིས་འདོད་ོན་དྲུག་པ་སྤངས་པའི་ཚེ་གོང་མ་རྣམས་ཀི་དྲུག་པ་ཡང་སྤངས་པས་ཕྱིར་འོང་
དུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་ཚེ་ཁམས་གོང་གི་ོན་མོངས་མ་ལུས་སྤངས་པས་ཕྱིར་མི་འོང་དུ་
འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའི་ཚུལ་ནི་ཕལ་ཆྐྱེར་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་སམ་ཞྐྱེས་སོགས་ཏྐྱེ།
འདི་ནི་དབང་པོ་རྣོ་ཞིང་ང་རྒྱལ་ཤས་ཆྐྱེ་བ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་དང་འད་བ་ཡིན་པས་ཕལ་ཆྐྱེར་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་
མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྐྱེད་ཅིང་གལ་ཏྐྱེ་ོན་མོངས་ལྷག་མ་སྤོང་བར་མ་ནུས་ན་འདོད་ོན་མ་སྤངས་པས་འདོད་པ་ཁམས་སུ་སྐྱེ་
བ་ལས་འོས་མྐྱེད་ཅིང་སངས་རྒྱས་དང་ན་ཐོས་མྐྱེད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ནས་རང་བྱུང་གི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པར་
གྱུར་ཅིག་ཅྐྱེས་པའི་སོན་ལམ་གི་མཐུས་ཞིང་དྐྱེ་འདར་སྐྱེས་ནས་རང་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པའོ། །འདི་ནི་བཟུང་དོན་རོག་པ་
སྤོང་ཕྱིར་དང་ཞྐྱེས་པའི་སྐབས་ཀི་སྤངས་རོགས་ཀི་ཁད་པར་དང་མི་ལན་ཡང་འདོད་པ་ཁམས་ཀི་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་རྐྱེན་ལ་
སོབ་དཔོན་མྐྱེད་པར་རང་བྱུང་གི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བས་པའི་ཕྱིར་ན་རང་སངས་རྒྱས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་གི་ན་ཐོས་དང་
སྤང་རོགས་ཁད་པར་མྐྱེད་དོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་དང་འཕྲད་ན། ན་ཐོས་ཀི་དགྲ་བཅོམ་དུ་འགྱུར་ཡང་
སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྐྱེད་ན་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་ཞྐྱེས་པ་དང་། གཞན་དག་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་དང་ཕྲད་ན་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་
དཔར་འགྱུར་ཀང་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྐྱེད་ན་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྐྱེས་ས་བ་ནི་བིས་པའི་གཏམ་སྐྱེ། སྔ་མ་ལྟར་ན་སངས་
རྒྱས་འབྱུང་བ་དང་ཕྲད་མ་ཕྲད་གིས་ཀི་ནང་ནས་མ་ཕྲད་པ་བཟང་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ཐྐྱེག་ཆྐྱེན་སྐྱེམས་
བསྐྱེད་མ་སྐྱེས་ན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་དང་ཕྲད་ཀང་། བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སྐྱེས་ན་མ་འཕྲད་
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ཀང་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། རྒྱན་ལས། དོན་བས་མ་ཡིན་དྐྱེ་སངས་རྒྱས། །མྐྱེད་པར་སྐྱེས་ནས་སྤྲུལ་
དོན་གྐྱེར། བསམ་གཏན་དོན་བརྩོན་དྐྱེར་བསྐྱེན་ནས། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དྐྱེས་ན་ཅིག་ཆར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱང་འདས་མ་ཐོབ་པ་དྐྱེ་ང་རྒྱལ་ཤས་ཆྐྱེ་བའི་
རིགས་ཅན་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྐྱེད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བར་སོན་ལམ་འདྐྱེབས་པར་འད་ཡང་། དྐྱེར་སྐྱེས་
ནས་རང་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྐྱེད་པ་དང་། ཐྐྱེག་ཆྐྱེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་གིས་ཡོད་པ་ལས། སྔ་མ་ནི་གཞུང་འདི་ནས་བཤད་པ་
དྐྱེ་ིད་ཡིན་ཅིང་། ཕྱི་མ་ནི་རྒྱན་ལས་འབྱུང་བ་དྐྱེ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་འདོད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡང་སོན་ལམ་གི་སོབས་ཀིས་
ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི་གཞུང་གི་གཅོད་མཚམས་མ་ཤྐྱེས་པས་རང་དགར་ས་བ་སྐྱེ། སོན་ལམ་མ་བཏབ་ན་དྐྱེ་གང་དུ་སྐྱེ་སོས་
ཤིག དྐྱེས་ན་སིར་འདོད་ཁམས་སྐྱེ་བ་ཙམ་སོན་ལམ་ཀི་སོབས་ཀིས་སམ་ཡིན་ཡང་། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྐྱེད་པར་ན་
འདོད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ནི་སོན་ལམ་གི་སོབས་ཀིས་ཡིན་པ་ཁད་པར་ཕྱྐྱེད་པར་བའོ། །དྐྱེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་པའི་རྣམ་གཞག་
ལ་ཅིག་ཆར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་གནས་དང་། ཅིག་ཆར་བའི་དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་གནས་གིས་ལས། དང་པོའ་ི མཚན་
ིད་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་གང་ཞིག འདོད་ོན་དང་པོ་དང་སིད་ོན་དང་པོ་ཅིག་ཅར་དུ་སྤོང་བར་འགྱུར་བའོ། །གིས་པའི་
མཚན་ིད་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་གང་ཞིག འདོད་ོན་དགུ་པ་དང་སིད་ོན་དགུ་པ་ཅིག་ཆར་སྤང་བར་འགྱུར་
བའོ། །གསུམ་པའི་མཚན་ིད། རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་གང་ཞིག འདོད་ོན་དང་པོ་དང་། སིད་ོན་དང་པོ་ཅིག་ཆར་དུ་
སྤོང་བའི་སྦྱོར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པའོ། །བཞི་པའི་མཚན་ིད་ནི་སྔར་བསན་ཟིན་ཏོ། །མངོན་པ་ནས་བཤད་པའི་མཚོན་བྐྱེད་
དཔྐྱེའི་དགྐྱེ་འདུན་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།གསུམ་པ་མཚོན་བྐྱེད་དྐྱེས་མཚོན་བ་ཇི་ལྟར་མཚོན་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་ཏྐྱེ། གཞུང་གི་
དངོས་བསན་ཐྐྱེག་པ་གསུམ་གི་གང་ཟག་གང་ཡིན་དཔྱད་པ། དྐྱེ་དག་གི་ས་མཚམས་རྣམ་པར་བཞག་པ། ཇི་ལྟར་མཚན་པའི་
ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་ི་ཤུ་པོ་འདི་དག་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ཡིན་
ནམ། དང་པོ་བཅུ་དགུ་ན་ཐོས་དང་། ཕྱི་མ་རང་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ལ་
རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ཕྱིར་འོང་སོགས་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕྱི་མ་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་དཀོན་མཆོག་
གསུམ། །ཞྐྱེས་པའི་དགྐྱེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱས་བཤད་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྐྱེ་ན། ཕྱི་མ་ཁས་མི་ལྐྱེན་ཅིང་། དང་པོ་ཁས་
བླངས་ཀང་། སོན་དྐྱེ་ིད་མི་གནས་ཏྐྱེ། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་སོགས་པའི་མིང་གིས་འདོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་འདོགས་པའི་
རྒྱུ་མཚན། བཏགས་པའི་དགོས་པ། དངོས་ལ་གནོད་བྐྱེད་ཇི་ལྟར་ཞྐྱེ་ན། དང་པོ་ནི་འོག་མཚོན་ཚུལ་གི་སྐབས་སུ་འབྱུང་ཞིང་།
གིས་པ་ནི་ན་ཐོས་པ་འགའ་ཞིག དགྐྱེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ནི་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ཡིན་གི་
བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ནི་ཚོགས་ལམ་ཁོ་ནར་བསྐལ་པ་གྲངས་མྐྱེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་ཡིན་པས་དགྐྱེ་འདུན་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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དཀོན་མཆོག་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བར་མྐྱེད་ཅིང་། དོད་ནས་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤྐྱེས་ཀི་བར་མམ་གཞག་ཐུན་ཅིག་ལ་བསྐྱེད་པས་
ས་བཅུའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་བར་མྐྱེད་དོ། །ཞྐྱེས་འདོད་པ་ལས་ལོག་རོག་དང་པོ་བཟོག་པའི་ཆྐྱེད་དུ་ཤྐྱེར་ཕྱིན་གི་མདོའ་ི
དོན་བསན་བཅོས་འདིར་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ལ་དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་ི་ཤུར་བཏགས་
པའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱི་མ་བཟོག་པའི་ཆྐྱེད་དུ་མདོ་གཞན་གི་དགོངས་པ་རིན་ཆྐྱེན་ཕྲྐྱེང་བ་ལས། ཇི་ལྟར་ན་ཐོས་ཐྐྱེག་པ་ལ། །ན་
ཐོས་ས་ནི་བརྒྱད་བཤད་པ། །དྐྱེ་བཞིན་ཐྐྱེག་པ་ཆྐྱེན་པོ་ལ། །བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའི་ས་བཅུའོ། །ཞྐྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དྐྱེ་ལྟར་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བས་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པ་ཐམས་ཅད་
ཚོགས་ལམ་ཁོ་ནར་ལྐྱེན་པ་ཡིན་གི། དོད་ཡན་ཆད་ནས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཏྐྱེ། དོད་ཐོབ་པའི་རྐྱེན་དྐྱེ་
ིད་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་ན། ན་ཐོས་ཡིན་
པས་ཁབ་སྐྱེ། རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ཕྱིར་འོང་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་འཕགས་པ་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པ་མི་
སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་ན་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་ན། སིད་པ་ལན་བདུན་པ་སོགས་མངོན་པ་ནས་བཤད་
པ་རྣམས་ཡིན་དགོས་ཤིང་། དྐྱེ་དག་བང་སྐྱེམས་ལ་མྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ན། བང་སྐྱེམས་འཕགས་པ་གཞན་དོན་དུ་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་
ལྐྱེན་པ་ིད་མི་འཐད་དོ་ཞྐྱེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དམ་བཅའོ། །དྐྱེ་བཟོག་པའི་ཆྐྱེད་དུ་ཤྐྱེར་ཕྱིན་གི་མདོར། བང་ཆུབ་སྐྱེམས་
དཔའ་ལའང་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་པས། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འོང་ལ་སོགས་པའི་མིང་གིས་གདགས་སུ་
རུང་བས་ན་ན་ཐོས་འཕགས་པ་ལ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་གི་སོ་ནས་གང་ཟག་བཅུ་དགུའི་རྣམ་གཞག་བྐྱེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་
བང་སྐྱེམས་འཕགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པར་ཤྐྱེས་པར་གིས་ཤིག ཅྐྱེས་འདོམས་པ་ཡིན་ནོ། །བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བས་སངས་རྒྱས་དང་
ན་ཐོས་མི་བཞུགས་པའི་འཇིག་རྐྱེན་གི་ཁམས་སུ་ས་མྐྱེད་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གིས་ཆོས་སོན་པའི་སོ་ནས་སྐྱེམས་ཅན་གི་
དོན་བྐྱེད་པ་དྐྱེ་ཡིན་ན། རང་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ས་བ་དྐྱེ་བཟོག་པའི་ཆྐྱེད་དུ། ཤྐྱེར་མདོར། དོན་བྐྱེད་ཚུལ་དྐྱེ་བང་
ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ལ་ཡང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་གིས་གདགས་སུ་རུང་བར་
བསན་ཏོ། །ཡང་བྐྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བས། རིགས་ཀི་ས་དང་། བརྒྱད་པའི་ས་ལ་སོགས་པ་རྐྱེས་ཐོབ་ཀིས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ས་སོ་
སོའ་ི རྣམ་པར་བཞག་པ་ན་ཐོས་ཀི་སྦྱོར་ལམ་ཡན་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་གི་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ལ་ནི་དོད་ནས་བཟུང་སྐྱེ་
མི་སོབ་ལམ་གི་བར་མམ་བཞག་ཐུན་གཅིག་ཡིན་པས་རྐྱེས་ཐོབ་ཀིས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ས་སོ་སོའ་ི རྣམ་པར་བཞག་པ་མྐྱེད་
པར་ས་བ་དྐྱེ་དགག་པའི་ཆྐྱེད་དུ། རིན་ཆྐྱེན་ཕྲྐྱེང་བ་ལས་སྔར་གི་གཞུང་དྐྱེ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དྐྱེ་ལྟར་ཤྐྱེར་ཕྱིན་གི་མདོར།
བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ལ་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་དགྐྱེ་འདུན་གི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་གསུངས་པ་ལ་དྐྱེ་དག་
ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པར་བཟུང་བའི་དགྐྱེ་སོང་འགའ་ཞིག་བྱུང་བས་དྐྱེ་དག་གི་འདུ་ཤྐྱེས་བཟོག་
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

པའི་ཆྐྱེད་དུ་ཕྱིར་མི་ལོག་པ་འཁོར་ལོའ་ི མདོར། སྔར་གི་དྐྱེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ལ་ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་
ཀི་དགྐྱེ་འདུན་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་གི་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྐྱེས་བསན་ཏྐྱེ། མདོ་དྐྱེ་ིད་
དུ། ཀུན་དགའ་བོ་དགྐྱེ་སོང་དྐྱེ་དག་ནི་ཆུ་མིན་པ་ལ་ཆུར་འདུ་ཤྐྱེས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་
མ་ཡིན་པ་ལ་དྐྱེ་དག་ཏུ་འདུ་ཤྐྱེས་པ་དང་། ཕུང་པོ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཕུང་པོར་འདུ་ཤྐྱེས་པ་དག་སྐྱེ། དྐྱེ་དག་གི་འདུ་ཤྐྱེས་རྣམ་པར་
གྲོལ་བའི་དོན་དུ་ང་ལ་ཆོས་བསན་དུ་ཡོད་པས་ཁོད་ཀི་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དང་རིའི་གསྐྱེབ་ན་འདུག་པའི་དགྐྱེ་
སོང་དག་བོས་ཤིག་འོང་བར་འགྱུར་རོ། ཞྐྱེས་གསུངས་པས། ཀུན་དགའ་བོས་དྐྱེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྐྱེར་དགྐྱེ་སོང་
རྣམས་འདུས་པ་ན་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལན་འདས་འཁོར་འདི་ན་འཁོར་བཞི་པོ་དག་ཀང་མང་། ལྷ་བརྒྱད་སོང་དག་ཀང་
མང་ངོ་། དྐྱེ་མ་ལགས་པ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུར་འདུ་ཤྐྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མང་དུ་མཆིས་པས་ཞྐྱེས་སྔ་མ་རྣམས་
བརོད་དྐྱེ། བཅོམ་ལན་འདས་ལ་ཆོས་བསན་པར་ཞུས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་སྐྱེམས་དཔའ་ཆྐྱེན་པོ་ལ་དད་པས་
རྐྱེས་སུ་འབྲང་བར་བསན་ནོ་ཞྐྱེས་པས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་བསན་ནོ་ཞྐྱེས་གསུངས་སོ། །དྐྱེས་ན་བསན་བཅོས་འདིར་
བྱུང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ལ་དབང་རྟུལ་དང་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་མྐྱེད་དམ་སམ་པའི་ལོག་རོག་དགག་
པའི་ཆྐྱེད་དུ་དྐྱེ་དག་གི་མིང་གིས་འདོག་པར་གསུངས་པས་ན་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ན་གསུངས་ཤི ང་། ཕྱིར་མི་ལོག་པ་
འཁོར་ལོའ་ི མདོ་ལས་ནི་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ལ་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ིད་པར་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་བཟོག་པའི་
ཆྐྱེད་དུ་དངོས་ལ་གནོད་བྐྱེད་དང་། འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཀ་གསུངས་ཏྐྱེ། ཆུ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཆུར་འདུ་ཤྐྱེས་པ་བཞིན་
དུ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་མ་ཡིན་པ་ལ་དྐྱེ་དག་ཏུ་འདུ་ཤྐྱེས་པ་ཞྐྱེས་པས་ནི་དངོས་ལ་གནོད་བྐྱེད་
བསན་ཅིང་། ལོག་པ་བརྒྱད་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས། །རྣམ་པར་ཐར་བ་བརྒྱད་ལ་རྐྱེག །ཡང་དག་བརྒྱད་ལ་ཞྐྱེན་པ་མྐྱེད། །དྐྱེ་ཕྱིར་
བརྒྱད་པ་ཞྐྱེས་བ་བ་འོ། །སངས་རྒྱས་མཐོང་བས་ཆགས་མྐྱེད་ལ། །སྐྱེམས་ཅན་དཔག་མྐྱེད་དད་པར་བྐྱེད། །དྐྱེ་ནི་དྐྱེ་ལ་
ཆགས་པ་མྐྱེད། །དྐྱེ་ཕྱིར་བློ་ལན་དད་པས་འབྲང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ལས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །ཆོས་ལས་ལོག་པར་མི་བྐྱེད་
ཅིང་། །ཆོས་ིད་འདི་དག་འཛིན་བྐྱེད་དྐྱེ། །དྐྱེ་ཕྱིར་ཆོས་རྐྱེས་འབྲང་ཞྐྱེས་བ། །ལམ་ལ་རྒྱུན་ཞྐྱེས་ངས་བརོད་དྐྱེ། །བསམ་དུ་
མྐྱེད་པས་སངས་རྒྱས་ལམ། །གང་དག་ལ་ལ་འདིར་གནས་པ། །དྐྱེ་དང་དྐྱེ་ནི་རྒྱུན་ལ་གཞོལ། །གང་གི་བང་ཆུབ་འགྲུབ་འགྱུར་
བ། །རྐྱེན་རྣམས་མང་པོ་རབ་གསུངས་པ། །རྐྱེན་འདི་ཤྐྱེས་པར་བའོ་ཞྐྱེས། །དྐྱེ་དག་ཚོལ་ཞིང་འོངས་པ་ཡིན། །འགྲོ་བ་རྣམ་
གསུམ་གང་དུ་ཡང་། །དྐྱེ་ནི་ཕྱིར་ཞིང་མི་འགྲོ་སྐྱེ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་པས་ན། །དྐྱེ་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་ཞྐྱེས་བརོད། །ི་
ཚེའི་སོད་པ་གང་ཡིན་པ། །སོད་པ་ཐམས་ཅད་དྐྱེ་ཡིས་ཤྐྱེས། །དྐྱེས་དྐྱེ་དགྲ་བཅོམ་ཞྐྱེས་བ་བ། །ཞྐྱེས་དང་། ཀུན་དགའ་བོ་
གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་སྐྱེམས་དཔའ་ཆྐྱེན་པོ་རྐྱེན་འབྲྐྱེལ་བཅུ་གིས་ཀི་རང་བཞིན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྐྱེ། དྐྱེ་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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ལྟ་བས་ན་རང་སངས་རྒྱས་ཞྐྱེས་བའོ། །ཞྐྱེས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་དྐྱེ་དག་
གི་ས་མཚམས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། འདིར་བསན་གི་དགྐྱེ་འདུན་ི་ཤུ་པོ་དྐྱེ་དག་ལམ་གི་ས་མཚམས་གང་ནས་བཞག་ཅྐྱེ་ན།
གཞོན་ནུ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས། རཏྣ་ཀིརིའི་ལུགས་ལ་ཚོགས་ལམ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ཟྐྱེར་ཀང་དྐྱེའི་ལུགས་ལ་སིར་བང་ཆུབ་
སྐྱེམས་དཔའི་དགྐྱེ་འདུན་ཙམ་ཚོགས་ལམ་ནས་བཞག་པར་སྣང་ཡང་འདིར་བསན་གི་དགྐྱེ་འདུན་ཚོགས་ལམ་ནས་བཞག་པ་
མི་སྣང་སྐྱེ། ད་ནི་འཕགས་པའི་ན་ཐོས་དང་། བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའི་ཐུན་མོང་གི་རབ་ཏུ་དབྐྱེ་བ་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་
པ། དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་དག །ཅྐྱེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤཱནི་པས། སོབ་པ་ཕྱིར་མི་ལོག་པའི་ཚོགས། །ཞྐྱེས་
པའི་རྐྱེས་སུ་འབྲངས་ནས་བང་སྐྱེམས་ཀི་སྦྱོར་ལམ་དོད་ནས་འཇོག་པར་མཛད་དོ། །འཕགས་སྐྱེང་གིས་ཀིས་རྒྱུད་བླ་
མར། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྐྱེད་ནང་གི་ནི། །ཡྐྱེ་ཤྐྱེས་གཟིགས་པ་དག་པའི་ཕྱིར། །བློ་ལན་ཕྱིར་མི་ལོག་པའི་ཚོགས། །ལུས་ཅན་ཀུན་གི་
སབས་ཡིན་ནོ། །ཞྐྱེས་པའི་རྐྱེས་སུ་འབྲངས་ནས་ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་དུ་འཇོག་པར་མཛད་དོ། །ལོ་ཆྐྱེན་གིས་དྐྱེ་དག་ཀང་།
རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་སྐོར་རྣམས་འཇིག་རྐྱེན་ལས་འདས་པའི་སྐྱེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཕྱིར་འོང་གི་སྐོར་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་
ཞུགས་པ་ནི་སོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་རྣམས་ནི་ཕྱིར་མི་ལོག་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་ནི་
སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ལ་འཇོག་པར་མཛད་དོ། །འོན་ཀང་ས་མཚམས་འདི་བཞིན་དུ་འཇོག་པ་དང་། མཚོན་ཚུལ་
སྤངས་རོགས་ཀི་སོ་ནས་མཚོན་པ་གིས་མི་འགྲིག་སྐྱེ། སྤང་བའི་ོན་མོངས་དྐྱེ་དག་ོན་སིབ་ལ་འཇོག་ན་ནི་ས་དང་པོ་ནས་
སྤངས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ོན་སིབ་ཀི་བག་ཆགས་ལ་འཇོག་ན་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་དུ་བཞག་པའི་ཚེ་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་
ོན་སིབ་ཀི་བག་ཆགས་སྤངས་ཟིན་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔས་ཤྐྱེས་སིབ་སྤོང་ཚུལ་ཅིག་
ཆར་བའི་སྤོང་ཚུལ་ལྟར་འཐད་པའི་ཕྱོགས་ཡིན་པས་ོན་སིབ་ཀི་བག་ཆགས་སྤོང་ཚུལ་གི་སོ་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་རྣམ་གཞག་
འཇོག་པ་དཀའོ། །དྐྱེས་ན་སྔོན་གི་མཁས་པ་གཞོན་ནུ་ཚུལ་ཁིམས། མཁས་གྲུབ་གཡག་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོས་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་
ཚུལ་གང་དང་གང་ཡོད་པའི་བང་སྐྱེམས་དྐྱེ་དང་དྐྱེ་ལ་དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་ལ་སོག་པའི་མིང་གིས་འདོགས་པ་ཡིན་གི་ས་
མཚམས་འདི་ན་ཡོད་ཀི་ངས་པ་མྐྱེད་པར་བཞྐྱེད་པ་ིད་ལྐྱེགས་སོ། །གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་མཚོན་པའི་ཚུལ་དངོས་ནི་འཕགས་
སྐྱེང་གིས་ཀི་ནི་སྤངས་རོགས་ཆ་འད་བའི་སོ་ནས་མཚོན་པར་བཞྐྱེད་དྐྱེ། ི་ཁི་སྣང་བ་ལས། དྐྱེ་ལ་ལམ་ཤྐྱེས་པ་ིད་ལ་ས་
དགུ་པོ་རྣམས་ཀི་ོན་མོངས་པ་ཆྐྱེན་པོའ་ི ཆྐྱེན་པོ་ལ་སོགས་པ་སྤངས་པའི་དོན་དུ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པའི་དབྐྱེ་བས་
སོམ་པའི་ལམ་རྣམ་པ་དགུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དྐྱེ་ལས་དད་པ་དང་ཆོས་ཀི་རྐྱེས་སུ་འབྲང་བ་གང་ཡིན་པའི་གང་
ཟག་གིས་གལ་ཏྐྱེ་རྣམ་པ་དྲུག་པའམ་བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ་སྔར་སྤངས་པར་འགྱུར་ན་ནི་དྐྱེ་ལས་དྐྱེ་དག་འབྲས་བུ་གིས་པ་
ལ་ཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྐྱེ་རྣམ་པ་དགུ་པ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་འདོད་པའི་ཁམས་སམ་གོང་མ་ཅི་ཡང་མྐྱེད་པའི་སྐྱེ་མཆྐྱེད་
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ཀི་བར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་ན་ནི། དྐྱེ་ལས་འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྐྱེས་དང་། སོབ་
དཔོན་གི་འགྲྐྱེལ་ཆྐྱེན་ལས། མཐོང་བའི་ལམ་སོ་སོར་མངོན་པར་རོགས་པ་ལས་ཀང་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཡིན་ན་ཞུགས་
གནས་ཀི་རྣམ་གཞག་མིན་རུང་བར་ཐལ་བས་སུན་ཕྱུང་བས་ཀང་རོགས་པའི་སོ་ནས་མཚོན་པར་གསལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་
ཀང་ན་རང་གི་སྤངས་རོགས་ས་དང་པོ་ནས་རོགས་པ་ཤྐྱེར་ཕྱིར་གི་མདོ་དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་དང་།
འཕགས་སྐྱེང་གིས་ཆར་གི་བཞྐྱེད་པར་གྲུབ་ཅིང་། དྐྱེ་ཡི་ཚེ་སྤངས་རོགས་ཀི་སོ་ནས་མཚོན་པར་མི་རུང་སྐྱེ། བང་སྐྱེམས་
འཕགས་པ་ན་རང་དགྲ་བཅོམ་དང་། ོན་སིབ་སྤངས་པ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་མྐྱེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཆ་ནས་
སྤངས་རོགས་མམ་ཤིང་། ཐྐྱེག་ཆྐྱེན་རང་གི་སྤངས་རོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་གྲུབ་
བཞིན་དུ་ཡང་ན་ཐོས་སོབ་པ་དང་། སྤངས་རོགས་འད་བསིགས་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་འགྲུབ་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྐྱེ་
ན་ཐོས་ཀི་ོན་སིབ་སྤོང་ཚུལ་ཀི་རྣམ་གཞག་དྐྱེས་བང་སྐྱེམས་ཀི་ཤྐྱེས་སིབ་སྤོང་ཚུལ་མཚོན་ནུས་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ན། དྐྱེ་
ལྟར་ན་ཤྐྱེས་སིབ་ཅིག་ཅར་བའི་ལུགས་ལྟར་སྤོང་བ་ལ་ནི་གཏན་མི་འགྲིག་ཅིང་། རིམ་གིས་སྤོང་བའི་ལུགས་ལ་ཡང་གཏན་མི་
འགྲིག་སྐྱེ། ས་ལྔ་པ་ལ་གནས་པའི་བང་སྐྱེམས་ཀིས་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཤྐྱེས་སིབ་སྤངས་པར་ཁས་ལྐྱེན་དགོས་པས་
ཕྱིར་མི་འོང་དུ་བཞག་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྐྱེས་ན་མདོ་དང་། བསན་བཅོས་ཀི་དགོངས་པ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏྐྱེ།
ན་ཐོས་ཀི་དགྐྱེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ནི་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་གི་སོ་ནས་མཚོན་ཏྐྱེ། མདོ་ལས་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་གི་སོ་ནས་མཚོན་པ་
ཁོ་ན་བཤད་ཀི། སྤངས་རོགས་ཀི་སོ་ནས་མཚོན་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་གི་སོ་ནས་
མཚོན་པའི་ཚེ་ན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གིས་བང་སྐྱེམས་འཕགས་པ་མཚོན་མི་ནུས་པས་སྐབས་འདིར་དགྲ་བཅོམ་མ་བཤད་པ་
ཡང་འདི་ལ་འགྲིག་པའི་ཕྱིར་དང་། སྤངས་རོགས་ཀི་སོ་ནས་མཚོན་ན། ན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གིས་ཀང་བང་སྐྱེམས་འཕགས་
པ་མཚོན་ནུས་པས། དགྲ་བཅོམ་འབྲས་གནས་ཀང་བཤད་རིགས་པར་ཐལ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མདོ་ལས། ལྷ་ཚེ་རིང་པོར་
སྐྱེ་བའི་བང་སྐྱེམས་དང་། གཟུགས་མྐྱེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པའི་བང་སྐྱེམས་བཤད་པས་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་འདི་དག་བང་སྐྱེམས་
འཕགས་པ་ལ་མྐྱེད་དོ་སམ་ན། རྩོད་པ་འདི་ནི་གིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀི། དྐྱེ་ཡི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ལས།
ལན་གཞན་མྐྱེད་དོ། །འབྲྐྱེས་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་འཕགས་པ་རྣམས་ལྷ་ཚེ་རིང་པོར་སྐྱེ་བར་བཤད་པ་ནི་འབྱུང་བའི་འདུ་
ཤྐྱེས་སྔོན་དུ་མ་བཏང་བས། ཕྱིས་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེ་བས་ན་དྐྱེར་སྐྱེས་ཀང་མི་ཁོམ་པའི་གནས་མ་ཡིན་གི་སྐྱེ་བ་བཟོག་མི་ཤྐྱེས་པ་
དབང་མྐྱེད་དུ་སྐྱེ་བར་ཟད་དོ། ཞྐྱེས་གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དྐྱེ། བང་སྐྱེམས་འཕགས་པ་དབང་མྐྱེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་པ་ཐྐྱེག་པ་
ཆྐྱེན་པོའ་ི སྐྱེ་སྣོད་རྣམས་ལས་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་དགྐྱེ་འདུན་གི་གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་བྐྱེད་ཚུལ་གི་
སོ་ནས་མཚོན་ཏྐྱེ། མདོ་ལས་ཀང་འདི་ིད་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་དང་ན་ཐོས་མྐྱེད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་རང་
སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད།
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སངས་རྒྱས་སུ་སྤྲུལ་ནས་སྐྱེམས་ཅན་གི་དོན་བྐྱེད་པ་ནི་བང་ཆུབ་སྐྱེམས་དཔའ་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་མདོ་ལས་
བཤད་པ་ལྟར་གི་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་དང་། གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་བྐྱེད་ཚུལ་གང་ལ་ཡོད་པའི་བང་སྐྱེམས་འཕགས་པ་དྐྱེ་མཚན་
གཞི་བཟུང་ནས་གང་ཟག་ི་ཤུ་པོ་དྐྱེ་དང་དྐྱེའི་མིང་གི་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྐྱེ། སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་ཚུལ་འདི་དང་གཞན་དོན་
ཕྲིན་ལས་བྐྱེད་ཚུལ་འདི་ཚང་བའི་ཕྱིར། ཞྐྱེས་བཀོད་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ།། །།བདྐྱེ་གཤྐྱེགས་སིང་པོ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པ་
ཡིས། །ལས་ོན་དབང་གིས་སྐྱེ་འཆི་རབ་སྤངས་ཀང་། །གཞན་གི་དོན་དུ་སྐྱེ་འཆིའི་ཚུལ་སོན་ཅིང་། །ས་མྐྱེད་ལུས་ཀིས་ཆོས་
སོན་མཚོན་བ་ཡིན། རྐྱེས་འབྲང་གིས་ནས་ལུས་མངོན་བྐྱེད་ཀི་བར། །ལན་ོན་དབང་གི་སྐྱེ་འཆི་ལྐྱེན་ཚུལ་དང་། །བསྐྱེ་རུ་
ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་མྐྱེད་ཞིང་དུ། །ས་མྐྱེད་ལུས་ཀིས་ཆོས་སོན་མཚོན་བ་ཡིན། །མི་ལོག་འཁོར་ལོའ་ི མདོ་ལས་མཚོན་ཚུལ་
ནི། །གཞན་དུ་བཤད་ཀང་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ཡི། །མཚོན་ཚུལ་སྐྱེ་བ་ལྐྱེན་དང་ཆོས་སོན་པ། །མདོ་ལས་གསུངས་ཤིང་
རིགས་པས་ལྐྱེགས་པར་གྲུབ། །འདི་འདའི་ཆོས་ཚུལ་གང་གིས་ས་བ་ནི། །མདོ་སྔགས་གཞུང་ལ་བློ་གྲོས་རབ་སྦྱངས་
པ། །མདོ་ཁམས་འབུམ་གི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་པ་ཡི། །བསོད་ནམས་སྐྱེང་གྐྱེ་ཡིན་ཞྐྱེས་གསང་མཐོར་སོགས། །འདི་སྦྱར་དགྐྱེ་བ་
ིན་མོར་བྐྱེད་པ་དྐྱེས། །མཁའ་མམ་འགྲོ་བའི་བློ་མུན་ཀུན་བསལ་ནས། །ཤྐྱེར་ཕྱིན་གཞུང་གི་པད་ཚལ་ཁ་ཕྱྐྱེ་སྐྱེ། །ངྐྱེས་དོན་
སྦྲང་རྩིའི་དཔལ་ལ་རོལ་བར་ཤོག །།དགྐྱེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་རྣམ་གཞག་སྐྱེ་བུ་མཆོག་གི་གསལ་བྐྱེད་ཅྐྱེས་བ་བ་འདི་
ནི། སྐྱེ་སྣོད་འཛིན་པ་དུ་མས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ཞིང་། ལ་སོད་པ་གཞོན་ནུ་བཟང་པོས་འཕྲལ་དུ་བསྐུལ་ཏྐྱེ་ཡི་གྐྱེའི་རྐྱེན་སྦྱར་བ་
ལ་བརྐྱེན་ནས། ས་བའི་ཁྱུ་མཆོག་སངས་རྒྱས་འཕྐྱེལ་གི་ཞབས་རྡུལ་ལ་རྐྱེག་པ་ཤཱཀའི་དགྐྱེ་སོང་བསོད་ནམས་སྐྱེང་གྐྱེས་
ལགས་ཕོ་སག་གི་ལོ་ཆྐྱེ་འཕྲུལ་ཆྐྱེན་པོའ ་ི སྐར་མ་རྒྱལ་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ར་ནག་གསྐྱེར་གིང་གི་དགོན་པར་སྦྱར་བའོ།། །།འདི་
བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །དགྐྱེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ། །དྐྱེས་ནི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བདྐྱེ་གཤྐྱེགས་ཤྐྱེས་རབ་
ཐོབ་པར་ཤོག །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སན་གཅིག་པུ། །བདྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསན་པ་རྐྱེད་དང་བཀུར་སི་
དང་། །བཅས་ཏྐྱེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །།དགྐྱེའོ།། དགྐྱེའོ།། དགྐྱེའོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྐྱེན་ཞྐྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་
སྤྐྱེལ།། །།
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ཀུན་མཁྐྱེན་གོ་རམས་པ།

