༄༅། །གུབྷཱརྠགམྱིརནྱིདྷེརྨུཁཱབྷེདནཱམཔྲཛྙཱཔརམྱིཏོཔདེཤཤཱསམབྷྱི
ྠྲ སམཡཱལངྐརསྱགྲནྠཔཽརྦཱཔརོསྶངྒཔཉྱིཀཱས ྡྱཱ
ནབྱིཙརཏྱིབྱིཛཧཱརཾ།།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་གཞུང་སྔ་ཕྱིའྱི་འབེལ་དང་
དཀའ་གནས་ལ་དཔྱད་པ་སྦས་དོན་ཟབ་མོའ ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད་ཅེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཅེས་བ་བའྱི་གཞུང་སྔ་ཕྱིའྱི་འབེལ་དང་།
དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་སྦས་དོན་ཟབ་མོའ ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད་ཅེས་བ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའྱི་ལྷ་མཆོག་
མགོན་པོ་འཇམ་པའྱི་དབངས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་དག་པ་གྱིས་དང་རྣམ་
དབེར་མེད་པའྱི་ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས། །གང་གྱིས་བརེས་ཚེ་གདུལ་བ་མཆོག་གྱི་གཟའ་སྐར་དབུས་ན་
ལོངས་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །རྨད་བྱུང་སྐུ་དེའྱི་གཟུགས་བརན་རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་སེམས་རྒྱུད་དག་
པའྱི་ཆུ་ནང་དུ། །རྣམ་པར་འཆར་པའྱི་ཆ་ཙམ་ཆོས་ཀྱིས་མཐོ་བའྱི་ཁང་བཟང་དབུས་བཞུགས་དེ་ལ་འདུད། །ཚེ་
འདྱིར་མགོན་པོ་གང་གྱི་གསུང་རབ་སྦས་དོན་ཟབ་མོའ ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད་ཅྱིང་། །ཚེ་འདྱིའྱི་སྣང་བ་ནུབ་ཚེ་
ཆོས་ཀྱིས་མཐོ་བའྱི་ཁང་བཟང་མཆོག་དེའྱི་སོ་འབེད་ཕྱིར། །ཆོས་ཀྱི་རེས་འབང་བློ་གྲོས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བའྱི་
ལེགས་བཤད་གནད་ཀྱི་ལེ་མྱིག་འདྱི། །སྐལ་བཟང་བློ་གསལ་དོན་གེར་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ་སྔར་བཤད་དོན་
གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད།། །།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
བགྲོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ་མདོ་སྡུད་པར། རྒྱལ་བ་འདས་དང་མ་བོན་ཕོགས་བཅུར་གང་
བཞུགས་པ། །ཀུན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ཡྱིན་གཞན་མ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གང་སླད་
སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་གཙོ། །ཐུགས་རེ་ཅན་རྣམས་ཁོད་ཀྱི་སྲས། །དེ་ཡྱི་སླད་དུ་དགེ་མ་ཁོད། །སེམས་ཅན་
ཀུན་གྱི་ཕྱི་མོ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱིས་བང་ཆུབ་གསུམ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་
ཡང་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། གང་དག་བདེ་གཤེགས་ན་ཐོས་འགྱུར་བར་བ་སྙམ་དང་། །རང་སངས་རྒྱས་དང་དེ་
བཞྱིན་ཆོས་རྒྱལ་འགྱུར་འདོད་པ། །བཟོད་པ་འདྱི་ལ་མ་བརེན་ཐོབ་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། །དཔེར་ན་ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་
འགྲོ་དོགས་མྱི་མཐོང་བཞྱིན། །ཞེས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་
དང་། །ན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་བསྟེན་མ། །ཁོད་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ཐར་པའྱི་ལམ། །དེ་ལྟར་གཞན་དག་མེད་པར་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ངེས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྨྲ་བསམ་བརོད་པའྱི་ཡུལ་
ལས་འདས་པས་བློས་ཡུལ་དུ་བས་པའྱི་སོ་ནས་བསམ་དུ་མེད་ཅྱིང་། བརོད་པ་ཚིག་གྱིས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
བརོད་དུ་ཡང་མེད་དེ། མདོར། ཟབ་ཞྱི་སོས་བལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བས། །བདུད་རྱི་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཁོ་
བོས་རེད། །སུ་ལ་བསྟན་ཀང་གོ་བར་མྱི་ནུས་པས། །མྱི་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གནས་པར་བ། །ཞེས་དང་།
རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པས། གང་ཞྱིག་ཡོད་མྱིན་མེད་མྱིན་ཡོད་མེད་མ་ཡྱིན་ཡོད་མེད་གཞན་དུའང་། །བརག་པར་མྱི་
ནུས་ངེས་ཚིག་དང་བལ་སོ་སོར་རང་གྱིས་རྱིག་ཞྱི་བ། །ཞེས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། འདྱིར་ཁོད་བསྟོད་
པར་སུས་རོ་ཐོགས། །མཚན་མ་མེད་ཅྱིང་ཡྱི་གེ་མེད། །ངག་གྱི་ཡུལ་ཀུན་ལས་འདས་མ། །གང་ཁོད་འགར་ཡང་
བསྟན་མྱི་མངའ། །ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞྱི་བ་འཚོས། སྨྲ་བསམ་བརོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་
ཕྱིན། །མ་སེས་མྱི་འགག་ནམ་མཁའྱི་ངོ་བོ་ྱིད། །སོ་སོ་རང་རྱིག་ཡེ་ཤེས་སོད་ཡུལ་བ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་
ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རང་གྱི་ངོ་བོ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཀང་གདུལ་བས་རོགས་པའྱི་
དོན་དུ་ཐ་སྙད་དུ་རེས་སུ་མཐུན་པ། བློའ ་ི ཡུལ་དུ་བས་པའྱི་སོ་ནས་བསམ་དུ་ཡོད་ཅྱིང་བརོད་པ་ཚིག་གྱིས་
བསྟན་དུ་ཡང་ཡོད་དེ། ཇྱི་སྐད་དུ། སློབ་མ་བཟང་པོ་བླ་མ་གུས་ལན་དེ་དག་གྱིས། །བླ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་
རག་ཏུ་བསྟེན་པར་བ། །ཅྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན་མཁས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་འབྱུང་། །དེ་དག་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་
རེས་སུ་སྟོན། །ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་ཕུང་པོར་ཞེན་ནས་མཆོག་འཛིན་མ་བེད་ཅེས། །དང་པོའ ་ི ལས་ཅན་དེ་ལ་
དེ་སྐད་བསྟེན་པར་བ། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པས། བློ་ལན་རྒྱལ་བའྱི་ཡུལ་འདྱི་ལ་མོས་པ། །སངས་རྒྱས་
ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱི་སྣོད་གྱུར་ཏེ། །ཅེས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གང་གྱིས་ཐུགས་བརེས་ེར་བཟུང་
ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར། །དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་སྟོན་མཛད་པ། །གོ་ཏཾ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་བརོད་པ་དང་བལ་བའྱི་ཤེར་ཕྱིན། སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མངོན་དུ་
བ་བའྱི་ཆེད་དུ་སྟོན་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ཚིག་གྱི་སོ་
ནས་རེས་སུ་མཐུན་པ་བསྟན་པའྱི་ཚུལ་ལ། ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་གསུངས་པའྱི་སྦས་
དོན་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པ་མགོན་པོ་བམས་པས་གསུངས་པའྱི་ཚིག་
ལེའུར་བས་པ་འདྱིའྱི་གཞུང་སྔ་ཕྱིའྱི་འབེལ་དང་། དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་ལ་དོན་བཞྱི་སྟེ། སྱིར་བམས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

པ་དང་འབེལ་པའྱི་ཆོས་སེ་ྱི་ཤུའྱི་རྣམ་གཞག དེ་ལས་ཆོས་ལྔས་མདོ་ཇྱི་ལྟར་འཆད་ཚུལ། བེ་བག་ཏུ་བསྟན་
བཅོས་འདྱིས་མདོ་ཇྱི་ལྟར་འཆད་པའྱི་ཚུལ། སྐབས་སུ་བབ་པ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་དངོས་ལ་འཇུག་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི། གང་ཟག་གསུམ་གྱིས་མཛད་པའྱི་ཆོས་ྱི་ཤུ་སྟེ། བམས་པས་མཛད་པའྱི་ཆོས་ལྔ། ཐོགས་མེད་ཀྱིས་
མཛད་པའྱི་ས་སེ་ལྔ་དང་སོམ་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ་བདུན། དབྱིག་གེན་གྱིས་མཛད་པའྱི་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་
དོ། །ཆོས་ལྔ་ནྱི་རྒྱན་གྱིས། འབེད་གྱིས། རྒྱུད་བླ་མ་སྟེ། འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག སེ་
སྣོད་གསུམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཆོས་ལྔར་ངེས་ཏེ། དེ་ཡང་མདོ་སེ་གཏན་ལ་འབེབས་
པ་ནྱི་མདོ་སེའྱི་རྒྱན་དང་། རྒྱུད་བླ་སྟེ། སྔ་མས་ནྱི་མདོ་སེ་དྲང་ངེས་མ་ཕེ་བར་གཏན་ལ་འབེབས། ཕྱི་མས་ནྱི་
ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སེ་བེ་བག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར། འདུལ་པའྱི་སེ་སྣོད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་
ནྱི་མངོན་རོགས་རྒྱན་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུལ་བ་ནྱི། ོན་མོངས་པ་འདུལ་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱིས་
དེའྱི་གེན་པོ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་པའྱི་སེ་སྣོད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནྱི་འབེད་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། འདྱིས་
ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས། མདོ་
སོ་སོ་བ་དང་། ཐུན་མོང་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བམས་ཆོས་ལྔར་ངེས་ཏེ། མདོ་སེའྱི་རྒྱན་
གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་མདོ་དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱིས་ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་དང་། རྒྱུད་བླས་འཕགས་པ་
གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའྱི་མདོའ་ི དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པས་གསུམ་པོ་མདོ་སོ་སོ་བ་དང་།
དབུས་མཐས་གང་ཟག་གཅྱིག་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་བརྒྱ་བའྱི་ལམ་རྱིམ་སྟོན་ལ། ཆོས་དང་ཆོས་ྱིད་
རྣམ་འབེད་ཀྱིས་དེའྱི་ནང་ནས་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་རྱིམ་སྟོན་པས་གྱིས་པོ་མདོའ ་ི དོན་ཐུན་
མོང་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས། གཙོ་བོ་ལུས་ལྟ་བུའྱི་
བསྟན་བཅོས་དང་། གེས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བམས་ཆོས་ལྔར་ངེས་ཏེ།
མངོན་རོགས་རྒྱན་དང་། མདོ་སེའྱི་རྒྱན་དང་། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད་གསུམ་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་འདུལ་བའྱི་སེ་
སྣོད་དང་། མདོ་སེའྱི་སེ་སྣོད་དང་། མངོན་པའྱི་སེ་སྣོད་གཏན་ལ་འབེབས་པས། གཙོ་བོ་ལུས་ལྟ་བུའྱི་བསྟན་
བཅོས་ཡྱིན་ལ། རྒྱུད་བླས་ནྱི། མདོ་སེའྱི་རྒྱན་དུ་རྱིགས་ཆད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོད་པར་བསྟན་པ་དེ་དྲང་དོན་
དགོངས་པ་ཅན་དུ་བསྟན་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་།
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཆོས་དང་ཆོས་ྱིད་རྣམ་འབེད་ནྱི། དབུས་མཐར་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའྱི་ལམ་རྱིམ་བསྟན་ཀང་། ཐེག་ཆེན་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་རྱིམ་མ་བསྟན་པ་དེ། འདྱིསབསྟན་པས་གྱིས་པ་གེས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའྱི་བསྟན་བཅོས་
ཡྱིན་ཞེས་བཞེད་དོ། །རང་ལུགས་ནྱི་འོག་དུ་འབྱུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཆོས་བདུན་
ལས་སའྱི་དངོས་གཞྱི་དང་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་གྱིས་ཀྱིས་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་གྱི་ཆ་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་བེད་དེ། སྔ་མས་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་ཆ་རེན་བསྟན་ལ། ཕྱི་མས་ནྱི་དེའྱི་ནང་ནས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཟག་གྱི་ཆ་རེན་གྱི་དོན་ནྱི། གང་ཟག་
གཅྱིག་སངས་རྒྱ་བའྱི་ཆ་རེན་ལ་དམྱིགས་ཡུལ། མས་ལེན། འབས་བུ་གསུམ་ཀར་དགོས་པས་དེ་གསུམ་
ཚང་བ་ལ་བའོ། །གཞྱི་བསྡུ་བ་དང་རྣམ་གྲངས་བསྡུ་བ་གྱིས་ཀྱིས་རོད་བེད་ཚིག་གྱི་ཆ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
བེད་དེ། སྔ་མས་ནྱི་རོད་བེད་ཐམས་ཅད་སེ་སྣོད་གསུམ་དུ་འདུས་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཕྱི་མས་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་བཤད་
པའྱི་སོ་བསྡུ་བས་ནྱི་ཚིག་དེས་དོན་དེ་ཇྱི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་བསྟན་ཏོ། །འོ་ན་སའྱི་དངོས་
གཞྱིས་གང་ཟག་གྱི་ཆ་རེན་ཇྱི་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་ཞེ་ན། སའྱི་སྱི་སོམ་དུ། རྣམ་ཤེས་ལྔ་དང་ལན་པའྱི་
ས། །ཡྱིད་ཀྱི་ས་དང་གཞན་གསུམ་སྟེ། །རོག་དཔྱོད་བཅས་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཏྱིང་འཛིན་བཅས་དང་མ་ཡྱིན་
དང་། །སེམས་མེད་པ་དང་སེམས་ཡོད་དང་། །ཐོས་དང་བསམ་དང་སོམ་པའྱི་ས། །དེ་བཞྱིན་ཐེག་པ་གསུམ་
ལན་དང་། །ཕུང་པོར་བཅས་དང་ཕུང་པོ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ལ་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག དང་པོ་
དགུས་དམྱིགས་པར་བ་བའྱི་ཡུལ། བར་བ་དྲུག་གྱིས་སོད་པའྱི་བདག་ྱིད། ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་འབས་བུ་བསྟན་
ཅེས་གསུངས་ལ། སའྱི་སྟོད་འགྲེལ་དུ། རང་བཞྱིན་དང་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འཇུག །དེ་ལ་དེ་ཡྱི་གནས་སྐབས་དང་། །གོ་
རྱིམ་དང་ནྱི་གང་ཐོབ་དང་། །དེ་ལ་དེ་ནྱི་འགྲོ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་ན་གང་ཟག་གྱི་རང་བཞྱིན་
གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ས་དང་པོ་གྱིས་ཏེ། མས་སུ་ལེན་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་
རྒྱུན་ལ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རོག་དཔྱོད་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་
ས་གསུམ་སྟེ། གང་ཟག་དེ་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞྱི་ཙམ་པོ་མན་ཆད་དུ་རོག་དཔྱོད་གྱིས་ཀ་
དང་བཅས་པའྱི་སོ་ནས་འཇུག ཁད་པར་ཅན་གྱི་དུས་སུ་རོག་པ་མེད་ཅྱིང་དཔྱོད་པ་ཙམ་གྱི་སོ་ནས་འཇུག
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བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ཡན་ཆད་དུ་རོག་དཔྱོད་གྱིས་ཀ་མེད་པའྱི་སོ་ནས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་གནས་
སྐབས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་བཞྱི་སྟེ། གང་ཟག་དེ་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་བཅས་པ་དང་། འདོད་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་མ་བཅས་པ་དང་། སྙོམས་འཇུག་
གྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་སེམས་མེད་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་ནྱི་སེམས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གོ་རྱིམ་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཐོས་བསམ་སོམ་པའྱི་ས་གསུམ་སྟེ། དེ་གསུམ་ལ་རྱིམ་གྱིས་འཇུག་དགོས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཐོབ་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་ས་གསུམ་སྟེ། ཐོབ་བའྱི་ཐེག་པ་ནྱི་
གསུམ་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་འགྲོ་བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ལྷག་མ་གྱིས་པོ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་དེ་
ཡང་མཐར་ཐེག་པ་གསུམ་གྱིས་མྱང་འདས་གྱིས་སུ་འགྲོ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོམ་གྱིས་ལས་ཀུན་བཏུས་ནྱི། ཐེག་
པ་ཐུན་མོང་གྱི་སོམ་ཡྱིན་ཏེ། ན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་ཏུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། སེམས་ཙམ་པ་
དང་ཐུན་མོང་དུ་མཚན་ྱིད་གསུམ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྡུས་པ་ནྱི། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོམ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་བཤད་པའྱི་ཤེས་
བའྱི་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་དེ་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་ལམ་འབས་བུའྱི་རྣམ་པར་གཞག་
པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གེན་གྱིས་རང་རྒྱུད་དུ་བརམས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་
ལྔ། གཞན་འགྲེལ་ཊྱི་ཀ་བཏག་པ་གསུམ་སྟེ། པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་བརམས་པ་ལས། འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་སྔོན་
གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལྟ་བ་སྟོན་པ། དེའྱི་སྒྲུབ་བེད། དེ་ལ་རོད་པ་སྤོངས་བ་དང་གསུམ་དུ་
བས་ནས། དང་པོ་ནྱི། སུམ་ཅུ་པའྱི་རབ་བེད་དེ། ཆོས་དང་གང་ཟག་གྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་མཚན་ྱིད་གསུམ་དུ་
བསྡུས་ནས་བདག་མེད་པ་གྱིས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ྱི་ཤུ་པའྱི་རབ་ཏུ་བེད་པ་སྟེ། སྣང་བ་
ཐམས་ཅད་སེམས་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཏེ། དེ་
ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཡྱིན་ན། ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའྱི་རོད་པ་སྤོང་
བ་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རབ་བེད། ལས་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའྱི་རོད་པ་སྤོང་བ། ལས་སྒྲུབ་པའྱི་རབ་བེད།
ན་བཤད་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའྱི་རོད་པ་སྤོང་བ་རྣམ་བཤད་རྱིག་པ་མཚན་ྱིད་གསུམ་མྱི་འཐད་
པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའྱི་རོད་པ་སྤོང་བ་དབུས་མཐའྱི་འགྲེལ་པ། རེན་འབེལ་བཅུ་གྱིས་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།

5

རོ་ཞེ་ན། དེའྱི་རོད་པ་སྤོང་བ་རེན་འབེལ་གྱི་མདོ་འགྲེལ། རང་དོན་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་གཞན་དོན་བསྡུ་དངོས་
བཞྱིའྱི་སོད་པ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའྱི་རོད་པ་སྤོང་པ་མདོ་སེ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་མཛད་གསུངས་
སོ། །འོན་ཀང་བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་པོས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དགོངས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་གོ་རྱིམ་འདྱི་ལྟར་རོམ་པ་
ཡྱིན་ན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ཀང་བརོད་བ་དེ་དང་དེ་སྟོན་པའྱི་བསྟན་བཅོས་རོམ་པར་བཞེད་ནས་སོ་
སོར་རོམ་པ་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་གཞག་དགོས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་དམ་སྙམ་མོ། །གཞན་དུ་ན་འཕགས་པ་ཐོགས་
མེད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་རྒྱུད་བླའྱི་འགྲེལ་པ་དང་། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གེན་གྱིས་མཛད་པའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ྱིད་
རྣམ་འབེད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་གྱིས་བམས་པ་དང་འབེལ་པའྱི་ཆོས་སེར་མྱི་བགྲང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞལ་
འཛུམ་པ་དང་བཅས་ཏེ་གསུང་གྱི་མདངས་ཕྱུང་རན་ནོ། །གྱིས་པ་དེ་ལས་ཆོས་ལྔས་མདོ་ཇྱི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་
ལ་གྱིས་ཏེ། ཚིག་ཇྱི་ལྟར་འཆད་པའྱི་ཚུལ་དང་། དོན་ཇྱི་ལྟར་འཆད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།
བཤད་བའྱི་མདོ་དགོད་པ་དང་། དེ་ཇྱི་ལྟར་འཆད་པའྱི་ཚུལ། མདོ་དང་སྦྱར་བའྱི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་
བཤད་བའྱི་མདོ་ནྱི། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེ་སྣོད་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་དྲང་དོན་གྱི་མདོ་དང་། ངེས་
དོན་གྱི་མདོ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ།
གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའྱི་མདོ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོའ ་ི མདོ། བུ་མོ་རྱིན་ཆེན་
གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདོ། ལྷག་བསམ་བསྟན་པའྱི་མདོ། འཕེལ་འགྲྱིབ་མེད་པའྱི་མདོ། དཔལ་ཕྲེང་གྱི་མདོ། ཡེ་ཤེས་
སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་མདོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་བམས་པའྱི་ཆོས་ལྔ་པོ་དེས་མདོ་དེ་དག་ཇྱི་
ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སེ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། དྲང་དོན་གྱི་མདོ་
སེ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། དྲང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སེ་སྣ་ཚོགས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་གསུམ་ལས།
དང་པོ་ལ་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སེ་རྱིགས་གཅྱིག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། རྱིགས་དུ་མ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་
གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཏེ། དེས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སེ་ཁོ་ན་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྒྱུད་བླ་སྟེ། དེས་སྔར་བཤད་པའྱི་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སེ་དེ་རྣམས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་
ཕྱིར། དྲང་དོན་གྱི་མདོ་སེ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནྱི་འབེད་རྣམ་གྱིས་ཏེ། དེས་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་ལ་
སོགས་པ་གཏད་ལ་འབེབས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སེ་སྣ་ཚོགས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་
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པ་ནྱི་མདོ་སེའྱི་རྒྱན་ཏེ། གཞྱིའྱི་དུས་སུ་རྱིགས་ཆད་གྱི་སེམས་ཅན་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་། ལམ་གྱི་དུས་སུ་
ཆོས་ཐམས་ཅད་སེ་མེད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་མདོ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པ་དང་། འབས་བུའྱི་དུས་སུ་མཐར་
ཐུག་ཐེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་དྲང་དོན་དུ་བསྟན་ནས། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་
དྲང་དོན་གྱི་མདོ་སེ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞྱིའྱི་དུས་སུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཅན་དུ་བསྟན་པ་དང་། ལམ་གྱི་དུས་སུ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་། བསྡུ་དངོས་བཞྱིའྱི་སོད་པ་
དང་། འབས་བུའྱི་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སེ་གཏན་
ལ་འབེབས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་མདོ་དང་སྦྱར་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི། འོ་ན་རེ་བཙུན་བམས་པ་ས་བཅུ་པའྱི་བང་
སེམས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པས་བཀའྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པ་ལ་མ་ལྟོས་
པར་རང་དགར་མྱི་རོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྟོན་པས་མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་
འདྱི་ལ་ཐུབ་པའྱི་གསུང་གྱི་རེས་སུ་འབང་བ་དེ་བསྟན་པ་རྣམ་དག་ཡྱིན་གྱི། དེའྱི་རེས་སུ་མྱི་འབང་བ་དེ་བསྟན་པ་
རྣམ་དག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རེས་འཇུག་གྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་དང་སྦྱར་བ་ཁོ་
ན་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡྱིད་ཆེས་ལུང་དང་རྱིགས་པ་ལ། །བརེན་ནས་བདག་ྱིད་འབའ་ཞྱིག་དག་ཕྱིར་
དང་། །ཞེས་དང་། གང་ཕྱིར་རྒྱལ་ལས་ཆེས་མཁས་འགའ་ཡང་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ན་ཡོད་མྱིན་ཏེ། །མ་ལུས་དེ་ྱིད་
མཆོག་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་ཀུན་མཁེན་གྱིས་མཁེན་གཞན་མྱིན་པ། །དེ་ཕྱིར་དྲང་སྲོང་རང་ྱིད་ཀྱིས་བཞག་མདོ་སེ་
གང་ཡྱིན་དེ་མྱི་དཀྲུག ཐུབ་ཚུལ་བཤྱིག་ཕྱིར་དེ་ཡང་དམ་ཆོས་ལ་ནྱི་གནོད་པ་བེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་
སོ། །གྱིས་པ་དོན་ཇྱི་ལྟར་འཆད་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའ་ི དོན་
མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་དུ་བསྡུས་ནས་སྟོན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ནྱི། །དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡང་
དག་བཤད། །ཅེས་སོ། །རྒྱུད་བླ་མས་ནྱི་སྔར་བཤད་པའྱི་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སེ་དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་རོ་རེའྱི་གནས་
བདུན་དུ་བསྡུས་ནས་སྟོན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ཁམས་དང་བང་ཆུབ་དང་། །ཡོན་ཏན་སངས་རྒྱས་ཕྲྱིན་
ལས་ཐ་མ་སྟེ། །བསྟན་བཅོས་ཀུན་གྱི་ལུས་ནྱི་མདོར་བསྡུས་ན། །རོ་རེ་ཡྱི་ནྱི་གནས་བདུན་འདྱི་དག་གོ །ཅེས་
སོ། །དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་སྟོན་ཏེ། མཚན་ྱིད་སྱིབ་པ་དེ་ཁོ་ན། །གེན་པོ་དག་ནྱི་སོམ་པ་དང་། །དེ་ཡྱི་གནས་དང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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འབས་བུ་ཐོབ། །ཐེག་པ་བླ་ན་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཆོས་དང་ཆོས་ྱིད་རྣམ་འབེད་གྱིས་ནྱི་ཆོས་
ཅན་འཁོར་བ་དང་། ཆོས་ྱིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་སྟོན་ཏེ། འདྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི་གྱིས་ཏེ།
ཆོས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་། ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའོ། །ཆོས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ནྱི་འཁོར་བའོ། །ཆོས་
ྱིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱི་བ་ནྱི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་སོ། །མདོ་སེ་རྒྱན་གྱིས་ནྱི་དྲང་དོན་
དང་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སེ་དུ་མའྱི་དོན། གསེར་ལས་བརྡུང་བས་འདྲ་བ་ལ་སོགས་པ། དཔེ་ལྔས་མཚོན་པའྱི་དོན་
ལྔར་བསྡུས་ནས་སྟོན་ཏེ། གསེར་ལས་བརྡུང་བས་འདྲ་ཞྱིང་པདྨ་རྒྱས་པ་འདྲ། །བཀེས་པས་ེན་པ་གཡོས་
ལེགས་ཁ་ཟས་ཟ་བ་འདྲ། །ཕྲྱིན་ཡྱིག་ལེགས་པ་ཐོས་འདྲ་རྱིན་ཆེན་སོམ་ཕེ་ལྟའྱི། །ཆོས་དེ་འདྱིར་བཤད་པའང་
དགའ་བའྱི་མཆོག་བསེད་དོ། །ཅེས་སོ། །གསུམ་པ་བེ་བག་ཏུ་བསྟན་བཅོས་འདྱི་མདོ་ཇྱི་ལྟར་འཆད་པའྱི་ཚུལ་
ལ་ལྔ་སྟེ། བཤད་བའྱི་མདོ་ངོས་གཟུང་བ། དགོངས་འགྲེལ་ཤྱིང་རའྱི་སྲོལ་འབེད་ངོས་གཟུང་བ། དེས་སྲོལ་ཇྱི་
ལྟར་ཕེ་བའྱི་ཚུལ། བཤད་ཐབས་ཀྱིས་མན་ངག་ངོས་གཟུང་བ། དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་
བའྱི་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་རྣམས་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ལ་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུམ་
དྲུག་དང་། སྲས་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་དོ། །ཡུམ་དྲུག་ནྱི། སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་དང་། སྟོང་ཕྲག་ེར་ལྔ་
པ་དང་། ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་པ་སྟེ་རྒྱས་པ་སྐོར་གསུམ། ཤེས་རབ་ཁྱི་པ་དང་། བརྒྱད་སྟོང་པ་དང་། ཡོན་ཏན་རྱིན་
ཆེན་སྡུད་པ་སྟེ། བསྡུས་པ་སྐོར་གསུམ་མོ། །སྲས་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི། ཤེར་ཕྱིན་བདུན་བརྒྱ་པ་དང་། ཤེར་ཕྱིན་
སུམ་བརྒྱ་པ་དང་། ཤེར་ཕྱིན་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་དང་། ཤེར་ཕྱིན་ལྔ་བཅུ་པ་དང་།སོ་ེར་ལྔ་པ་དང་། རབ་རལ་རྣམ་
གནོན་གྱིས་ཞུས་པ་དང་། ཀོའུ་ཤྱི་ཀས་ཞུས་པ་དང་། ཡྱི་གེ་ཉུང་ངུ་མ་དང་། ཡྱི་གེ་གཅྱིག་མ་དང་། རོ་རེ་གཅོད་
པ་དང་། ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོའ །ོ །དེ་ལ་དང་པོ་དྲུག་པོས་ནྱི་དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་སྟོན་པས་
ན་ཡུམ་དང་། ཕྱི་མ་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་དེ་ལྟར་མྱི་སྟོན་པས་སྲས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ལ་གྲངས་ངེས་མྱི་
འཐད་པ་དང་། ཐ་སྙད་མྱི་འཐད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་མདོ་སྡུད་པ་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་པའྱི་ལེའུ་གཅྱིག་ཡྱིན་
པས་དེ་ལོགས་སུ་བགྲངས་ན་ལྷག་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཟླ་བའྱི་སྙྱིང་པོས་ཞུས་པའྱི་མདོ་དང་། ྱི་མའྱི་སྙྱིང་པོས་
ཞུས་པའྱི་མདོ་དང་། ཤེར་ཕྱིན་ལག་ན་རོ་རེ་རྣམས་མ་ཚང་བས་ཆད་པའྱི་སོན་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་ཐ་སྙད་མྱི་
འཐད་པ་ནྱི། དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུར་ཕེ་ནས་སྟོན་པ་ལ་ཡུམ་དང་། དེ་ལྟར་མྱི་སྟོན་པ་ལ་སྲས་ཀྱི་ཐ་སྙད་
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གང་ནས་ཀང་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་སྟོན་པས་ན་ཡུམ་དང་།
མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་མྱི་སྟོན་པར་ཡུལ་སེ་མེད་ཙམ་སྟོན་པས་ན་སྲས་སུ་བཞག་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་
པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་ལ་སོགས་པས་དེ་གྱིས་ཀ་སྟོན་པས་ཡུམ་སྲས་གྱིས་ཀར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱིར་དང་། ཡུལ་སེ་མེད་དུ་སྟོན་པ་ནྱི་བདག་མེད་བརོད་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་སྟོན་པས་ཡུམ་གྱི་ཐ་སྙད་
འཐད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཤེར་ཕྱིན་བདུན་བརྒྱ་པས་ཚོགས་སྦྱོར་གྱིས། འཕགས་པའྱི་ས་བཅུ་སྟེ། ས་བཅུ་གྱིས་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། རོ་རེ་གཅོད་པས་ནྱི་མོས་སོད་ཀྱི་ས་དང་། བང་སེམས་ཀྱི་ས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་སྟེ།
ས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོས་ནྱི་ལམ་ལྔའྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་བཤད་
བའྱི་མདོ་གང་ཞེ་ན། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཕགས་བཞྱིའྱི་ཡུམ་དུ་གྱུར་བའྱི་བདག་མེད་རོགས་
པའྱི་ཤེས་རབ་བརོད་བའྱི་གཙོ་བོར་སྟོན་པས་ཡུམ་གྱི་ཐ་སྙད་འཐད་པས་དེ་ྱིད་འདྱིར་བཤད་པར་བ་བའྱི་མདོ་
ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅྱིག ཤེར་ཕྱིན་གྱི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་ཤྱིང་རའྱི་སྲོལ་འབེད་དེ་ལ་མགོན་
པོ་བམས་པས་མཛད་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་རྱིགས་པའྱི་
ཚོགས། དཔའ་པོས་མཛད་པའྱི་འབུམ་ཊྱི་ཀ་ཕོགས་གླང་གྱིས་མཛད་པའྱི་བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུས་ཏེ་བཞྱིར་
གྲངས་ངེས་སོ། །འོ་ན་དེ་དག་གྱིས་སྲོལ་ཇྱི་ལྟར་ཕེ་ན། དང་པོས་ནྱི་སྦས་དོན་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གསལ་
བར་མཛད་ལ། གྱིས་པས་ནྱི། དངོས་བསྟན་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གསལ་བར་མཛད། གསུམ་པས་ནྱི་ཡུམ་གྱི་
དོན་སོ་གསུམ་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་སོ་ནས་སྟོན་ཏེ། སོ་གསུམ་ནྱི་ཐོག་མར་གླྱིང་གཞྱིས་སྐབས་ཕེ་ནས་
གདུལ་བ་དབང་རྣོན་ལ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་ཡུམ་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་གང་གྱིས། གང་གྱི་ཕྱིར། གང་ལ་བསླབ་ཚུལ་
བཞྱིས་དོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནྱི་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྱི་སོ། དེ་ནས་སྐབས་དང་པོའ་ི བར་ལ་འབྱིང་དུ་
བསྟན་པའྱི་སོ། དེ་ནས་མཇུག་རོགས་པར་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱི་སོ་སྟེ་གསུམ་མོ། །རྣམ་གྲངས་བཅུ་
གཅྱིག་ནྱི། དང་པོ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དེ་ནས་རབ་འབོར་གྱིས་བཤད་པ་གཅྱིག་དང་། དེ་ནས་
བརྒྱ་བྱིན་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་གྱིས་དང་། རབ་འབོར་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་བཞྱི་དང་། བམས་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་
གྱིས་དང་། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ནས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གཏད་པ་སྟེ་བཅུ་གཅྱིག་གོ །བཞྱི་པས་ནྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཡུམ་གྱི་གཙོ་བོའ ་ི དོན་སོ་གྱིས་སུ་བསྡུས་ནས་སྟོན་ཏེ། བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུར། རེན་དང་དབང་དུ་བ་བ་
དང་། །ལས་ནྱི་སོམ་པ་དང་བཅས་དང་། །རབ་དབེ་རགས་དང་ལྟུང་བ་དང་། །ཕན་ཡོན་བཅས་པར་ཡང་དག་
བརོད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལ་རེན་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས། དབང་དུ་བ་བ་འཁོར། ལས་ཡུམ་ལ་ཆོས་སོད་བཅུས་ཇྱི་
ལྟར་སོད་པ། སོམ་པ་རྣམ་གཡེང་གྱི་རྣམ་རོག་བཅུའྱི་གེན་པོར་སོམ་པ་བཅུ། རབ་ཏུ་དབེ་བ་སྟོང་ྱིད་བཅུ་དྲུག
རགས་ལ་བདུད་ལས་ཀྱི་རགས་དང་། ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་རགས་གྱིས། ལྟུང་བ་ཤེར་ཕྱིན་སྤངས་ན་ངན་སོང་དུ་
ལྟུང་བ། ཕན་ཡོན་སྟོང་གསུམ་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀང་ནས་སྦྱྱིན་པ་བྱིན་པ་བས་ཡུམ་ལ་སད་ན་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་
ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་འདོད་དོ། །ཤེས་བ་ཀུན་རྱིག་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཕྱི་མ་གྱིས་ནྱི་སྔ་མ་གྱིས་ལས་སྲོལ་
འབེད་གཞན་མ་ཡྱིན་པས་ན་སྲོལ་འབེད་ལ་སྔ་མ་གྱིས་སུ་ངེས་སོ་ཞེས་བཞད་དོ། །འདྱི་ྱིད་དོན་ལ་ཡང་
གནས་ཏེ། སྱིར་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པ་ཙམ་གྱིས་ཤྱིང་རའྱི་སྲོལ་འབེད་དུ་འགྲོ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་གྱི་
མན་ངག་ལ་བརེན་ནས་དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་འགྲེལ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཆོས་ྱིད་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་
དུ་མཐོང་བའྱི་སོ་ནས་བཀའྱི་དགོངས་པར་རང་དབང་དུ་འགྲེལ་པ་ལ་ཤྱིང་རའྱི་སྲོལ་འབེད་དུ་འཇོག་པ་གང་ཞྱིག
དེ་ལ་སྔ་མ་གྱིས་པོ་དེར་ངེས་ཤྱིང་། ཕྱི་མ་གྱིས་ནྱི་གཞན་གྱི་མན་ངག་ལ་བརེན་ནས་དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་
འགྲེལ་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགྲེལ་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་ཙམ་གྱིས་སྲོལ་འབེད་སོ་སོར་འཇོག་ན་ར་བ་ཤེས་
རབ་དང་། འཇུག་པ་ཡང་སྲོལ་འབེད་སོ་སོར་འགྱུར་ཏེ། སྔ་མས་ནྱི་རེན་འབེལ་མཐའ་བརྒྱད་ཀྱི་སོས་པ་དང་
བལ་བའྱི་སོ་ནས་འགྲེལ། ཕྱི་མས་ནྱི་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས་བཤད་པ་དང་སྦྱར་ཏེ་འགྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་
ཕྱི་མ་གྱིས་པོ་གང་གྱི་མན་ངག་ལ་བརེན་ཞེ་ན། སློབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྱིས་ནྱི་མགོན་པོ་བམས་པའྱི་མན་
ངག་ཐོགས་མེད་ནས་བརྒྱུད་དེ། དབྱིག་གེན་ལས་ཐོས་པ་ཡྱིན་ལ། སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས་ནྱི་མགོན་པོ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག་འཕགས་པ་ལྷ་ལས་ཐོས་པས་དེ་དག་གྱི་རེས་སུ་འབང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སྲོལ་འབེད་
གྱིས་སུ་ངེས་ན་དེས་སྲོལ་ཇྱི་ལྟར་ཕེ་སྙམ་ན། སྱིར་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྱི་ལམ་བསྟན་ཏེ།
ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ལ་བསླབ་པར་འདོད་པས་ཀང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ྱིད་ལ་བསླབ་པར་བའོ་ཞེས་
སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤྱིང་། མཐར་དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ལས་ནྱི་ཐེག་པ་
གསུམ་པོ་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལ་མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ནྱི་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

གླེང་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་ལམ་བསྟན་པར་བཞེད་ནས་མཁེན་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་
པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ནྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་རྱིམ་ཁོ་ན་བསྟན་ཏེ། གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་
དང་། མངོན་རོགས་བརྒྱད་དང་དྲུག་གྱི་ལམ་རྱིམ་ཐེག་པ་གཞན་ལ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རོགས་རྱིགས་ཀྱི་དབང་
དུ་བས་ན་ལུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་ལམ་བསྟན་པས་མངོན་པར་རོགས་པ་མཐའ་དག་
བསྡུས་པར་འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱི་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ་ཡང་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དབུ་མ་
རྱིགས་ཚོགས་ཀྱིས་ནྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའྱི་ཐབས་སུ་གཟུགས་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བ་
མེད་དེ་ཅེས་སོགས་ཀྱིས་དངོས་བསྟན་སེ་མེད་ཀྱི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་དེ། མདོར། གཟུགས་ནས་
རྣམ་མཁེན་གྱི་བར་སེ་མེད་དུ་གསུངས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད། རྒྱུ་ལ་དཔྱོད་པ་རོ་རེ་གཟེགས་མ། འབས་བུ་ལ་དཔྱོད་
པ་ཡོད་མེད་སེ་འགོག གྱིས་ཀ་ལ་དཔྱོད་པ་མུ་བཞྱི་སེ་འགོག ངོ་བོ་ལ་དཔྱོད་པ་གཅྱིག་དུ་བལ། ཐམས་ཅད་
ལ་དཔྱོད་པ་རེན་འབེལ་གྱི་རྱིགས་པ་རྣམས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྔོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་སྦས་དོན་མངོན་
རོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། དངོས་བསྟན་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་རྱིམ་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་གྱིས་
ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འདྱི་དང་གནད་གཅྱིག་ཅྱིང་། དོན་ལ་ཡང་གནས་ཏེ། དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ནང་
ཚན་གྱི་དབེ་བ་དང་བཅས་པ་འདྱི་མདོའ ་ི སྦས་དོན་ཡྱིན་ལ་གཟུགས་སོགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བ་མེད་པ་
སོགས་ནྱི་མདོའ ་ི མངོན་བསྟན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་སྱིར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས། མདོ་
འཆད་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་དུ་མ་སྣང་ཡང་། འདྱིར་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གེན་གྱིས། གང་ཞྱིག་བདག་བས་བློ་དམན་
ཞྱིང་། །མདོ་རྣམས་འཆད་འདོད་དེ་དག་ལ། །མན་ངག་ཅུང་ཞྱིག་སྦྱྱིན་པར་བ། །དགོས་པ་བསྡུས་པའྱི་དོན་
བཅས་དང་། །ཚིག་དོན་བཅས་དང་མཚམས་སྦྱར་བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་ཏེ་བསྙད་པར་བ། །མདོ་དོན་ཆེ་
བ་ྱིད་ཐོས་ནས། །ལེན་པ་དང་ནྱི་འཛིན་པ་ལ། །ན་པ་པོ་དེ་གུས་བེད་པས། །ཐོག་མར་དགོས་པ་བརོད་པར་
བ། །དགོས་པའྱི་དོན་ནྱི་བསྡུས་དོན་ལས། །བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི་ཚིག་དོན་ལས། །གོ་རྱིམ་རྱིགས་པ་སྔ་ཕྱི་
དག །མྱི་འགལ་བ་ནྱི་གྱིས་ལས་སོ། །ཞེས་མདོ་དོན་ཐམས་ཅད་བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔའྱི་སོ་ནས་བཤད་
པར་བཞེད་ཅྱིང་། དེ་ྱིད་མགོན་པོ་བམས་པའྱི་མན་ངག་ཀང་ཡྱིན་པར་གྲགས་ཏེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱིས་མདོ་
འཆད་པའྱི་ཚེ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔ་ཚང་པས་སོ་སྙམ་དུ་དགོངས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ཚང་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་མྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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འཐད་པའྱི་ལུགས་དགག བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ངོས་གཟུང་། དེ་ྱིད་འཐད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་གསུམ་ལས།
དང་པོ་ནྱི་སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅྱིག རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ྱིད་ལམ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མདོའ་ི དགོས་དོན། ལུས་
རྣམ་གཞག་གྱིས་བསྡུས་དོན། ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ཀྱིས་ཚིག་དོན། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ྱིད་ཅེས་དང་།
དེ་ནས་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་པའྱི། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར། རྱིགས་ཀྱིས་བརྒལ་ལན་དང་། སོམ་
ལམ་དང་། སྲྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད་དང་། དྲྱི་མ་སེལ་ཚུལ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་བརྒལ་ལན་རྣམས་ཀྱིས་མདོའ་ི བརྒལ་
ལན་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཅེས་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་དགོས་དོན་གྱི་ངོས་འཛིན་དེ་མྱི་འཐད་དེ། རྒྱན་གྱིས་མདོ་འཆད་པའྱི་
ཚེ་མདོའ་ི དགོས་དོན་འཆད་དགོས་པ་ལས། དགོས་འབེལ་གྱི་གཞུང་གྱིས་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་དོན་
བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཚམས་སྦྱར་གྱི་ངོས་འཛིན་དེ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། འདྱིར་མཚམས་སྦྱར་ནྱི་གོ་རྱིམ་སྔ་ཕྱི་
མྱི་འགལ་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་དགོས་པ་ལས་དེ་ནས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ཙམ་གྱིས་དེ་བསྟན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །བརྒལ་ལན་གྱི་ངོས་འཛིན་དེ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། འདྱིར་བརྒལ་ལན་ནྱི་རྱིགས་པ་སྔ་ཕྱི་མྱི་འགལ་བར་བསྟན་
པ་ལ་གསུངས་ཤྱིང་། རྱིགས་པ་ནྱི་རྒྱུད་བླར། དེ་ལྟར་ཡྱིད་ཆེས་ལུང་དང་རྱིགས་པ་ལ་བརེན་ནས། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། མདོའ ་ི དངོས་བསྟན་ལ་མེད་ཀང་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོས་སྦྱར་བའྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། སྔར་
གྱི་བརྒལ་ལན་དེ་རྣམས་ནྱི་མདོ་ྱིད་ལས་གསུངས་པའྱི་བརྒལ་ལན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མདོའ ་ི
དགོས་སོགས་ཆོས་ལྔ་རྒྱན་གྱིས་སྟོན་པའྱི་ཚུལ་ལ་མཆོད་བརོད་ཀྱིས་དགོས་དོན་བསྟན། དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་
དགོས་འབེལ་གྱི་གཞུང་གྱིས་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་དོན་བསྟན་ཏོ། །བསྡུས་དོན་དང་ཚིག་དོན་གྱིས་བསྟན་
ཚུལ་སྔར་དང་འདྲ་ཞྱིང་། མཚམས་སྦྱར་ནྱི་མཚན་ྱིད་དེ་ཡྱི་སྦྱོར་བ་དང་། ཞེས་སོགས་དང་། བརྒལ་ལན་ནྱི་
ཡུལ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྒྱུ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལ་ངོ་བོ་མཐུན་པས་འཐད་པ་དང་། གོ་
རྱིམ་མཐུན་པས་འཐད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཆོད་བརོད་ཀྱིས་དགོས་དོན་བསྟན་ཏེ། དགོས་དོན་ལ་
མདོ་དོན་ཆེ་བ་ྱིད་ཐོས་ནས། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱི་དོན་ཚང་བ་ཅྱིག་དགོས་ཤྱིང་། མདོ་དོན་
གྱི་ཆེ་བ་རང་དོན་མཁེན་གསུམ་གྱི་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་བརེས་ཏེ། གཞན་དོན་རྱིགས་ཅན་གསུམ་ལ་ཆོས་
འཁོར་བསྐོར་བ་དེ་མཆོད་བརོད་ཀྱིས་བསྟན་པས་མཆོད་བརོད་ངག་གྱི་གདུལ་བ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྱིས་པོ་
ཡུམ་བརོད་བར་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་ལེན་པ་དང་འཛིན་པ་ལ་གུས་པར་བེད་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སློབ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

དཔོན་གྱིས་དེ་ལ་རབ་ཏུ་དང་བས་ཀང་དེའྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཀ་ཡང་དེ་དང་དེ་
ལ་བརེན་པའྱི་གསུང་རབ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཟུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ཏུ་ཤྱིན་ཏུ་གུས་པར་བེད་
དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འདྱི་ལ་དགོངས་སོ། །ལུས་རྣམ་གཞག་གྱིས་བསྡུས་དོན་བསྟན་ཏེ། དགོས་པའྱི་དོན་
དེ་བསྡུས་དོན་ལས་རོགས་དགོས་པར་གསུངས་པ་གང་ཞྱིག་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་
དེ་ལུས་ཀྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་རོགས་པར་བ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།
ྱིར་སྣང་དུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི་བརོད་པར་བའོ་ཞེ་ན་བཤད་པ་ཤེས་
རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ཀྱིས་ནྱི་ཚིག་དོན་བསྟན་ཏེ།
བསྡུས་པའྱི་དོན་དེ་ཚིག་དོན་ལས་རོགས་དགོས་པར་གསུངས་ཤྱིང་ལུས་རྣམ་གཞག་གྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་
དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་པོ་དེ་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ལས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་རོགས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།
འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་དུ། བསྡུས་པའྱི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་རྣམས་ནྱི། བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་ྱིད་ཀྱིས།
སེམས་བསེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་པའྱི་བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་
གྱིས་འཆད་པས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཚན་ྱིད་དེ་ཡྱི་སྦྱོར་བ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་
སྦྱར་བསྟན་ཏེ། མཚམས་སྦྱར་གྱི་དོན་ནྱི་གོ་རྱིམ་སྔ་ཕྱི་མྱི་འགལ་བར་བསྟན་པ་ལ་གསུངས་ཤྱིང་། གཞུང་དེས་
མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་མྱི་འགལ་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་གྱི་གོ་རྱིམ་ལས་མ་
གསུངས་སོ་སྙམ་ན་མཁེན་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་གྱི་གོ་རྱིམ་ལ་གཞྱི་ཤེས་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི་མཁེན་
གསུམ་ཀྱི་དོན་བསྡུ་དང་། སྐབས་བཞྱི་པའྱི་གཞུང་ལས་རོགས་ནུས་ཤྱིང་རྣམ་མཁེན་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་གོ་
རྱིམ་ྱིད་ཀང་རྣམ་མཁེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ྱིད་ལས་རོགས་ནུས་སོ། །འདྱིར་མཚན་ྱིད་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ྱིར་སྣང་དུ། དང་པོར་བསྟན་པའྱི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་ནྱི་མཚན་ྱིད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་མཁེན་གསུམ་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱིས་མཚོན་ནས་ཐོས་བསམ་
གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་སྟེ། ར་བར་ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་
མཚན་ྱིད་ཅེས་དང་། འགྲེལ་པར་མཚན་ྱིད་པ་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་རོགས་གཞན་རྣམས་ཀང་
རང་གྱི་མཚོན་བེད་ཀྱིས་མཚོན་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན། ཁད་གཞྱི་མཁེན་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་འཇོག་པས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སོན་མེད་དོ། །སྐལ་ལན་དག་དགའ་སྟོན་མཛོད་ཅྱིག ཡུལ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྒྱུ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བརྒལ་
ལན་བསྟན་ཏེ། བརྒལ་ལན་གྱི་དོན་ནྱི་རྱིགས་པ་སྔ་ཕྱི་མྱི་འགལ་བར་བསྟན་པ་ལ་གསུངས་ཤྱིང་གཞུང་དེས་
མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་དུ་བསྟན་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་། དྲུག་ཏུ་བསྟན་པའྱི་རྱིགས་པ་གྱིས་མྱི་འགལ་བར་
བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་པོ་དེ་ཡང་བསྡུ་ན་ཡུལ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། འབས་བུ་གསུམ་
དུ་འདུས་པས་བརྒྱད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡུལ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་བསྟན། དྲུག་གྱི་སྐབས་སུ་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་
པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་པའྱི་དོན་མདོའ ་ི དངོས་བསྟན་ལ་མེད་ཀང་བསྟན་
བཅོས་རོམ་པ་པོ་ྱིད་ཀྱིས་སྦས་དོན་སྦྱར་བ་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ནྱི་རྒྱུད་བླར་ཤེས་སོ། །གྱིས་པ་གོ་རྱིམ་
མཐུན་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་བས་ན། དགོས་པ་བསྡུས་པའྱི་དོན་བཅས་དང་། །ཚིག་དོན་བཅས་དང་མཚམས་སྦྱར་
བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་ཏེ་བསྙད་པར་བ། །ཞེས་དབྱིག་གེན་རང་ྱིད་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་གོ་རྱིམ་དེ་
མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ལས་རེད་པར་ཤེས་པ་འགྱུར་བས་འདྱི་ལས་འོས་མེད་དོ། །ལྔ་པ་དགོངས་འགྲེལ་
གྱི་བསྟན་བཅོས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཐོག་མར་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མ་ཕམ་པ་ལས་མདོ་དང་
བསྟན་བཅོས་དངོས་སུ་གསན་པ་ལ་བརེན་ནས་དེ་ྱིད་རྣམ་ངེས་མཛད་དོ། །དེའྱི་རེས་སུ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་
གེན་གྱིས་སེམས་ཙམ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརེན་ནས་ྱི་ཁྱི་གཞུང་འགྲེལ་མཛད་ལ། དེ་ྱིད་བོད་དུ་མ་འགྱུར་
རོ། །ཁ་ཅྱིག་དབྱིག་གེན་གྱིས་མཛད་པའྱི་ཡུམ་གསུམ་གནོད་འཇོམས་འདྱི་ྱི་ཁྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཡྱིན་པར་
འདོད་དེ། ལོ་ཆེན་གྱི་ཞལ་ནས་པཎྱི་ཏ་འགའ་ཞྱིག་ང་ལ་གཞུང་འགྲེལ་ཡོད་ཟེར་ནས་བལྟས་པས། འབུམ་ཊྱི་ཀ་
ཏུ་སོང་ནས། འདྱི་འབུམ་ཊྱི་ཀ་ཡྱིན་བས་པས་དེ་ག་གཞུང་འགྲེལ་ཡྱིན་ཟེར་རོ། །དེའྱི་རེས་སུ་འཕགས་པ་གྲོལ་
སེས་དབུ་མའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་སྦྱར་བ་ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་མཛད། དེའྱི་འོག་ཏུ་བཙུན་པ་གྲོལ་སེས་ྱི་ཁྱི་དང་སྦྱར་བའྱི་
ྱི་ཁྱི་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་དོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཐོག་མར་ྱི་ཁྱིའྱི་རྒྱན་དུ་
གཟྱིགས་ཏེ་ྱི་ཁྱི་དང་སྦྱར་བའྱི་ལེའུ་བརྒྱད་མ་མཛད། དེའྱི་འོག་ཏུ་བརྒྱད་སྟོང་པའྱི་རྒྱན་དུ་གཟྱིགས་ཏེ། བརྒྱད་
སྟོང་འགྲེལ་ཆེན་མཛད། དེའྱི་འོག་ཏུ་ཡུམ་གསུམ་ཆར་གྱི་རྒྱན་དུ་གཟྱིགས་ཏེ། ཡུམ་གསུམ་གྱི་ལུང་ཁུངས་
ཙམ་དང་སྦྱར་ཞྱིང་རང་གྱི་འདོད་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་སྟོན་པ་འགྲེལ་ཆུང་དོན་གསལ་མཛད་དོ། །འདྱི་གསུམ་
བརམས་པའྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི་པཎྱི་ཏ་དག་གྱིས་རྣམ་གཞག་གཞན་དུ་འཆད་པ་མང་ཡང་།ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་གཞྱིར་གཞག་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

པ་ན་དེ་དང་མཐུན་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་མཐུན་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་མྱི་མཐུན་པར་འདུག་པས་རང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་
ལོགས་སུ་འཇོག་མྱི་ནུས་པ་དང་། ཅུང་ཟད་འཇོག་ནུས་པ་དང་། རང་ཁོ་ནའྱི་འདོད་པ་ལ་གཙོ་བོར་བེད་པའྱི་
སྐབས་ཏེ། ཤེས་རབ་སེ་བའྱི་གོ་རྱིམ་དང་བསྟུན་ན་དེ་ལྟར་རྱིགས་སོ། །ཞེས་འབུམ་པ་འཆད་དོ། །སྡུད་འགྲེལ་
གསར་མ་ནྱི་བལ་པོ་ལོ་ཙཱ་དང་། པུཎྱཱ་ཤྱི་ནྱི་འགྲེལ་ཆེན་དང་སས་སོས་མཐུན་པས་སློབ་དཔོན་གྱིས་མཛད་པ་
ཡྱིན་གསུངས་ཤྱིང་། འབུམ་པ་དང་། མ་ཧཱ་ནྱི་སས་སོས་མྱི་མཐུན་པས་མ་ཡྱིན་པར་མཛད། འབེས་ནྱི་སློབ་
དཔོན་གྱིས་འགྲེལ་པ་བརམས་ལུགས་དང་མཐུན་པས་སློབ་མ་རེས་འབང་ཞྱིག་གྱིས་མཛད་པ་ཡྱིན་གསུང་།
དེའྱི་རེས་སུ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱིས་མདོ་སྡུད་པའྱི་འགྲེལ་པ་མཛད་དོ། །དེའྱི་རེས་སུ་ཤཱནྱི་པས་ྱི་ཁྱི་
དང་སྦྱར་བའྱི་འགྲེལ་པ་དག་ལན། བརྒྱད་སྟོང་པ་དང་སྦྱར་བའྱི་སྙྱིང་པོ་མཆོག ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མན་ངག་སྟེ་
གསུམ་མཛད། འདྱི་སློབ་དཔོན་ལ་འགྲན་རོག་པའྱི་པཎྱི་ཏ་ཡྱིན་པས་ྱི་ཁྱི་ལེའུ་བརྒྱད་མ་མ་དག་པ་དང་།
བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་ཆེན་ལ་སྙྱིང་པོ་མེད་པ་དང་། འགྲེལ་ཆུང་ལ་མན་ངག་མེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཟུར་ཟ་བར་གྲགས་
སོ། །ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་འགྲེལ་ཆུང་ལ། གསེར་གླྱིང་པ་དང་། ཤེར་འབྱུང་བློ་གྲོས་དང་། ཀུ་ལེན་དང་། རཏྣ་ཀཱྱིརྱི་
རྣམས་ཀྱིས་འགྲེལ་བཤད་མཛད་དོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་རས་བརྒྱད་སྟོང་པ་དང་སྦྱར་བའྱི་གནད་ཀྱི་ཟླ་
འོད་དང་། བུདྡྷ་ཤྱིས་ཤེས་རབ་སོན་མའྱི་ཕྲེང་བ་རྣམས་མཛད་དོ། །བཞྱི་པ་སྐབས་སུ་བབ་པ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་
དོན་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བརོད་བ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་མཆོད་བརོད། རོད་བེད་
བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་དགོས་འགྲེལ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བ་མངོན་རོགས་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི་ན་ཐོས་ཞྱི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་གསུམ་སྟེ། འཕགས་པས་ཇྱི་ལྟར་ཕེ་བའྱི་ཚུལ། སློབ་
དཔོན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཀལ་བའྱི་ཚུལ། གནད་ཀྱི་དོན་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ྱིར་སྣང་དུ། འཕགས་པའྱི་
གང་ཟག་ཐམས་ཅད་གྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་
ཏན་ེ་བར་དགོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བརོད་པ་འདྱི་ནྱི་
དེའྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་མན་ངག་བཤད་སྦྱར་དུ་བའོ་སྙམ་པས་རྣམ་པར་དགྲོལ་པར་བའོ་ཞེས་
མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་བཤད་པ་འདྱི་སྦྱར་བར་དམ་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་དོན་དུ་ཞེ་ན། རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁེན་ྱིད་ལམ་ཞེས་པ་ནས་བ་བ་རོམ་པའྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། ཞེས་དེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་ེ་བར་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བཀོད་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཡང་དག་པར་མཚོན་པའྱི་དོན་འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཅྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གཞྱི་བསྡུས་པས་སམ། འོན་ཏེ་གེན་པོ་བསྡུས་པས་སམ། དེ་སྟེ་རྣམ་པ་
བསྡུས་པས་རྒྱན་དུ་བེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་བ་བ་འདྱི་བརོད་པར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་ཀང་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན།
ཕོགས་དང་པོ་ལྟར་ན་ནྱི་འབད་པ་དོན་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །འདྱི་ལ་དངོས་བསྟན།
ཤུགས་བསྟན། འཕྲོས་དོན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཅེས་སོགས་ཏེ། མཆོད་བརོད་ཀྱི་
ཚིག་རྐང་དང་པོ་གསུམ་པོས་མཁེན་གསུམ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་ཅྱིང་། བཞྱི་པས་དེ་སྔོན་
དུ་འགྲོ་བས་ཤེར་ཕྱིན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ནྱི་དངོས་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དེའྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་
ཞེས་སོགས་ཏེ། ཤེར་ཕྱིན་དེའྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་བརམ་པར་དམ་བཅས་པ་ནྱི་ཤུགས་བསྟན་
ནོ། །གསུམ་པ་ལ། ཤུགས་བསྟན་ལས་འཕྲོས་ནས་དགོས་པ་གང་ཡྱིན། བརོད་བ་གང་ཞྱིག་བསྡུས་པས་རྒྱན་
དུ་བེད་ཅེ་ན། དང་པོའ ་ི ལན་དུ་དགོས་འབེལ་གྱི་གཞུང་འདོན། གྱིས་པ་ལ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བ་ལ་གཞྱི་
གེན་རྣམ་གསུམ་གང་རུང་དུ་ངེས་པས་གཞྱི་ཁོ་ན་བརོད་བ་བསྡུས་པས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་དུ་བེད་
དམ། གེན་པོ་ཁོ་ན་བརོད་བར་བསྡུས་པས་སམ། རྣམ་པ་ཁོ་ན་བརོད་བར་བསྡུས་པས་རྒྱན་དུ་བེད། གསུམ་
ག་ལ་ཕོགས་དང་པོ་ལྟར་ན་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱི་སོན་གནས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་བརྒལ་བ་ཡྱིན་ལ། གཞྱི་གེན་རྣམ་
པའྱི་ཕོགས་གསུམ་ཆར་བརོད་བར་བསྡུས་པས་སོན་མེད་ཅེས་པ་ནྱི་ལན་ནོ། །གང་དག་ྱིར་སྣང་དང་འགྲེལ་
ཆེན་གྱིས་ལས། བརྒལ་ལན་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་རྣམས་དགོས་འབེལ་གྱི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བས་དགོས་འབེལ་གྱི་
འགྲེལ་པ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་འདྱི་འདྲ་བའྱི་འཆད་ཚུལ་མ་ཤེས་པའྱི་སོན་ནོ། །གྱིས་པ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་
བཀལ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་རྒྱན་གྱིས་མདོ་འཆད་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔ་ཚང་ཞྱིང་དེ་ལ་བརེན་
ནས་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གེན་གྱིས་ཀང་མདོ་དོན་འཆད་པ་ལ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔ་གསུངས་པའྱི་རེས་
སུ་འབངས་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀང་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔའྱི་སོ་ནས་
བཤད་པར་བཞེད་པ་ལས། ཐོག་མར་མཆོད་བརོད་ལ་ལྔ་ཆར་སྦྱར་ནས། དགོས་འགྲེལ་མན་ཆེད་ལ་མཚམས་
སྦྱར་དང་། ཚིག་དོན་ཙམ་ཞྱིག་སྦྱར་ཞྱིང་། སྐབས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་བརྒལ་ལན་ཡང་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་གཞོན་ནུ་
ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་འཕགས་པ་བམས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་བརོད་ཀྱི་གླེང་བསླང་བར་བས་ནས་ར་བའྱི་
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ངག་ལ་རང་ྱིད་ཀྱིས་བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔ་སྦྱར་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། སློབ་དཔོན་ྱིད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལ་
བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔ་ངོས་གཟུང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་
ཐོག་མར་སོས་པ་ནྱི་འཕགས་པ་བམས་པ་རང་ྱིད་ཅེས་སོགས་ཏེ། མཚམས་སྦྱར་སྔ་འགྲེལ་དུ་བཀོད་པ་ནྱི་
འགྲེལ་པ་འདྱིའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མཚམས་སྦྱར་གྱི་དོན་གོ་རྱིམ་སྔ་ཕྱི་མྱི་འགལ་བར་བསྟན་པ་ལ་
འཆད་དགོས་ཤྱིང་། གཞུང་འདྱིས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ལ་མཆོད་བརོད་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་
བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རེ་ཞྱིག་དང་པོར་ཡུམ་ལ་ཡོན་ཏན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱི་ཞེས་
སོགས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡན་ལག་ཕྱི་མ་བཞྱི་ལ་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིས་ནྱི་
ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དགོས་དོན། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱིས་ནྱི་ཞེས་སོགས་གྱིས་བསྡུས་དོན།
ན་ཐོས་དང་དེའྱི་ཕོགས་སུ་བསླན་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཚིག་དོན། དེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་དང་ཞེས་སོགས་
གྱིས་བརྒལ་ལན་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །ཊཱྡྱཱཱྱི་ཀར། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིས་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་
དོན། དེ་ཐོས་ནས་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དགོས་དོན། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱིས་ནྱི་ཞེས་སོགས་
གྱིས་ཡུམ་ལ་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་ཅྱིང་ལྷག་མ་གྱིས་སྔར་བཤད་པ་དང་འདྲ་བར་བཞེད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་
བསྡུས་དོན་དགོས་དོན་ཚིག་དོན་གསུམ་དེ་དང་འདྲ་བ་ལས། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱིས་ནྱི་
ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བརྒལ་ལན་བསྟན་ཅྱིང་དེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་དང་ཞེས་སོགས་དགོས་འབེལ་གྱི་མཚམས་
སྦྱར་ལ་སྦྱོར་བར་སྨྲའོ། །དེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། གོ་རྱིམ་དང་མྱི་མཐུན་པ་དང་། ཚིག་སྦྱོར་དང་མྱི་མཐུན་པ་དང་།
བརྒལ་ལན་གོ་ལོག་པའྱི་སོན་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཚམས་སྦྱར་ཐོག་མར་སོས་པ་ལ་ནྱི་དགོས་པ་
ཡོད་ཅྱིང་། གཞན་བཞྱི་པོ་གོ་རྱིམ་དཀྲུགས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པས་བསྡུས་དོན་ཐོག་མར་སོས་ན། དབྱིག་
གེན་གྱིས་གསུངས་པའྱི་གོ་རྱིམ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སོན་གནས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འདྱིར་བཤད་ཐབས་ཀྱིས་
མན་ངག་ཕྱི་མ་བཞྱི་པོ་རེ་རེའྱི་མཇུག་ཏུ་རོགས་ཚིག་རེ་འབྱུང་བ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལན་པར་བརོད་
དོ། །ཅེས་པའྱི་ཚིག་དེ་འོག་མ་འདྲེན་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་གྱི་རོགས་ཚིག་མ་ཡྱིན་པས་ཡན་ལག་ལོགས་སུ་སྟོན་པ་
སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱིས་ནྱི་ཞེས་
སོགས་ལ་བརྒལ་ལན་གྱི་དོན་མྱི་གནས་ཤྱིང་། དེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་དང་ཞེས་སོགས་དགོས་འགྲེལ་གྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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མཚམས་སྦྱར་ཡྱིན་པ་གོང་དུ་བཀག་ཟྱིན་པས་མཆོད་བརོད་ཀྱི་བརྒལ་ལན་ལས་འོས་མེད་པས་བཟློག་སྟེ་སྨྲ་བ་
མྱི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་བརྒལ་ལན་གྱི་དོན་གནས་ཏེ་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཁེན་གསུམ་ལ་བསྟོད་ནས་
ལུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་བརོད་བར་བས་པ་ལ་རྒོལ་བའྱི་སོན་སྤོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་
ཡང་མྱི་འཐད་དེ། སྐབས་འདྱིའྱི་བརྒལ་ལན་ནྱི་མཆོད་བརོད་ཁོ་ནའྱི་བརྒལ་ལན་དུ་འགྱུར་བ་ཅྱིག་དགོས་པ་
ལས། དེ་ནྱི་མཆོད་བརོད་དང་། ལུས་གྱིས་ཆར་གྱི་བརྒལ་ལན་དུ་སོང་འདུག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞུང་གཞན་
རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མར་ཡང་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའྱི་དོགས་པ་རེ་བསླད་དུ་ཡོད་པས་བརྒལ་ལན་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ནྱི་ལུགས་དང་པོ་ྱིད་ཡྱིན་པས། འདྱི་ལ་ཡན་ལག་ངོས་གཟུང་བ་
དང་། དཀར་བའྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིས་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་
དགོས་དོན་བསྟན་ཏེ། དེ་ཐོས་ནས་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་མཆོད་བརོད་ངག་གྱི་གདུལ་བ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་
གྱིས་ཀ་དང་བ་སེ་བའྱི་དམྱིགས་རེན་བསྟན་ནས་དེ་མན་ཆད་ཀྱིས་དང་བ་སེ་ཚུལ་སོ་སོར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་དོན་བསྟན་ཏེ། དགོས་པའྱི་དོན་
བསྡུས་དོན་ལས་རོགས་པར་གསུངས་ཤཤྱིང་། གང་ཟག་གྱིས་པོ་དང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཡུམ་ལ་འཇུག་དགོས་ན་
ཡུམ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་སྙམ་ན་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་པར་བེད་པའྱི་མཁེན་གསུམ་ལ་འཇུག་
དགོས་ཞེས་བསྟན་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ན་ཐོས་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཚིག་དོན་བསྟན་པའྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི་གོ་སླ་བར་ཟད་
དོ། །དེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བརྒལ་ལན་བསྟན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་
ཡང་བཞེད་ཅྱིང་། མཁས་གྲུབ་གཡག་གྱི་བཞེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་དཀའ་བའྱི་གནས་དཔྱད་པ་ལ་
གསུམ་སྟེ། གསུམ་གྱིས་བརྒྱད་བསྡུས་ཚུལ་དང་། བརྒལ་བ་དང་ལན་གྱི་ཚུལ་དང་། ལམ་ཤེས་གྱི་མདོ་ལ་
དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རོག་ལོ་ཆེན་པོས་མཁེན་གསུམ་རྒྱ་ཆེ་བའམ་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་སྦྱོར་བཞྱི་དང་
ཆོས་སྐུ་རྒྱ་ཆུང་བའམ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་པས། རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱ་ཆུང་བ་བསྡུས་པའམ། ཐུན་མོང་བས་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པ་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྡུས་ཞེས་བཞེད། འབེ་ཆེན་པོས་དེ་བཀག་ནས། མཁེན་གསུམ་རང་
བཞྱིན་དང་། སྦྱོར་བཞྱི་དང་ཆོས་སྐུ་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་སྐབས་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་
གྱིས་བསྡུས་སོ་ཞེས་བཞེད། ཨར་གྱིས་དེ་བཀག་ནས་མཁེན་གསུམ་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་པོ་སྡུད་བེད་
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ཀྱི་མཁེན་གསུམ་ཡྱིན་པས། དེས་སྦྱོར་བཞྱི་དང་ཆོས་སྐུ་བསྡུས་པར་བཞེད། གཞོན་ནུ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་དེ་
བཀག་ནས་འབེའྱི་བཞེད་པར་རང་ལུགས་སུ་མཛད། ཤེས་བ་ཀུན་རྱིག་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་འཕགས་བཞྱིའྱི་མངོན་
རོགས་ལ་མཁེན་གསུམ་དུ་བཞག་པ་ནྱི་མཁེན་གསུམ་སྱིས་བསྡུས། སྦྱོར་བཞྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས། ཆོས་
སྐུ་རྣམ་མཁེན་གྱིས་བསྡུས་ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་འབེའྱི་བཞེད་པ་ལ་གསུམ་གྱིས་བརྒྱད་
བསྡུས་པར་མ་སོང་བར་ལྔ་བསྡུས་པར་སོང་པས་སོན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་སྐབས་
བསྡུས་པ་ལ་ནྱི་དོན་ལ་གནས་པའྱི་ཆ་ཤས་ཡོད་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱ་ཆུང་བ་བསྡུས་པ་ལ་ནྱི་དེ་དང་འདྲའོ། །སློབ་
དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། མཆོད་བརོད་ཀྱི་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་པའྱི་མཁེན་གསུམ་
ནྱི་སྡུད་བེད་ཀྱི་མཁེན་གསུམ་དང་། ལུས་ཀྱི་མངོན་རོགས་བརྒྱད་པོ་བསྡུ་བར་འཇོག་པ་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་
པས་སྡུད་བེད་དེས་ལུས་ཀྱི་མཁེན་གསུམ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་བསྡུས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་མཁེན་གསུམ་དེ་ཐོས་
བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པས་ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་ནྱི་སྦྱོར་བའྱི་སོ་ནས་བསྡུས་ཏེ། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་དེ་མཁེན་གསུམ་གྱི་
རྣམ་པ་སོམ་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རེ་སྦྱོར་རབ་ཀྱི་སོ་ནས་བསྡུས་སྟེ། རེ་སྦྱོར་དེ་མཁེན་གསུམ་ཀྱི་
སྦྱོར་བ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཐར་གྱིས་པ་གོ་རྱིམ་གྱི་སོ་ནས་བསྡུས་ཏེ། མཐར་
གྱིས་པ་དེ་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གོ་རྱིམ་དུ་སོམ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་མཐར་
ཐུག་པའྱི་སོ་ནས་བསྡུས་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་མ་དེ་མཁེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །ཆོས་སྐུ་རྣམ་སྱིན་གྱི་སོ་ནས་བསྡུས་ཏེ། ཆོས་སྐུ་དེ་མཁེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་སོམ་པའྱི་རྣམ་སྱིན་
མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བསྡུས་ཚུལ་གཞན་རྣམས་ནྱི་སྡུད་བེད་ཀྱི་མཁེན་གསུམ་དེས་མངོན་རོགས་དང་པོ་
གསུམ་པོ་སོ་སོར་བསྡུས་ཤྱིང་། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་མན་ཆད་རེ་རེ་ཡང་མཁེན་པ་གསུམ་ཆར་གྱིས་བསྡུས་
དགོས་པའྱི་གནད་མ་རོགས་པའྱི་ཅལ་ཅོལ་དུ་སྣང་ངོ་། །འདྱི་སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་འཆད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་
ལ། མཚན་ྱིད་དེ་ཡྱི་སྦྱོར་བ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་འགྲེལ་པ་
དེ་མཐོང་ན་སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་རོད་པ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཕྱི་མ་ཁ་ཅྱིག གསུམ་གྱི་བརྒྱད་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བསྡུས་པའྱི་ཤེས་བེད་དུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པར་བཞེད་ནས་བརྒྱད་ལ་བསྟོད་པར་མྱི་བཞེད་པའྱི་གང་ཟག་མྱི་སྲྱིད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི། གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་དང་ཆོས་མཚུངས་ཏེ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པས་བརྒྱད་ལ་བསྟོད་
པར་འགྱུར་པའྱི་ཤེས་བེད་དུ་གསུམ་གྱིས་བརྒྱད་བསྡུས་པ་བཀོད་ནས་སླར་ཡང་དེའྱི་ཤེས་བེད་དུ་གསུམ་ལ་
བསྟོད་པས་བརྒྱད་ལ་བསྟོད་པ་བཀོད་འདུག་པས་ཟད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་བརྒལ་ལན་གྱི་
ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག མཁེན་གསུམ་བརོད་བར་བས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་རོམ་ན་ཞེས་པ་དང་། གཞན་དག་
དེ་བཀག་ནས་མཁེན་གསུམ་བརོད་བར་བས་པར་ཡྱིད་དཔྱོད་ཀྱིས་ངེས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་མཁེན་གསུམ་
བརོད་བར་བས་པའྱི་རྒྱན་རོམ་ན་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཕྲོས་བེད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ྱིར་སྣང་དུ། མཆོད་བརོད་
ཀྱི་ཤུགས་ལ་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་རོམ་པར་དམ་བཅས་པར་གསུང་གྱི་བརོད་བར་བས་པའྱི་རྒྱན་རོམ་པར་
དམ་བཅས་པར་མ་གསུང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གལ་ཏེ་གསུངས་ན་གཞྱི་ཁོ་ན་བརོད་བར་བེད་དམ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་
དོགས་པ་སེ་བའྱི་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་གཞྱི་ཁོ་ན་བརོད་བར་བསྡུས་པའྱི་སོ་ནས་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྒྱན་
དུ་བེད་དམ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོགས་པ་གསུམ་བཀོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཁེན་
གསུམ་གྱི་རྒྱན་རོམ་པར་དམ་བཅས་བཞྱིན་དུ་མཁེན་གསུམ་རེ་རེ་བ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱན་དུ་བེད་དམ་ཞེས་དོགས་པ་
སེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཐད་པའྱི་ཕོགས་གཟུང་བ་ལ་གང་ལ་རོད་པའྱི་ཡུལ། གང་གྱིས་རོད་པའྱི་གང་
ཟག ཇྱི་ལྟར་རོད་པའྱི་ཚུལ། ལན་གྱི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་
མཁེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་རོམ་པར་ཤུགས་ལ་དམ་བཅས་པ་ལའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་རོམ་པར་
དེས་ཀང་གཞྱི་གེན་རྣམ་གསུམ་གང་བརོད་བར་བེད་མ་ངེས་ཤྱིང་སྱིར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བ་དེ་གསུམ་དུ་
ངེས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གཞྱི་ཁོ་ན་བསྡུས་པས་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་རོམ་མམ། དེ་བཞྱིན་
དུ་ལམ་ཁོ་ན་དང་། རྣམ་པ་ཁོ་ན་བསྡུས་པས་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་རོམ། གསུམ་པོ་གང་ཁས་བླངས་ཀང་
གཞུང་ནས་བཀོད་པའྱི་སོན་གསུམ་ཡོད་དོ་ཅེས་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་སོན་དེ་དག་མེད་དེ། གཞྱི་གེན་རྣམ་པ་
གསུམ་ཆར་གྱི་བརོད་བར་བསྡུས་པའྱི་སོ་ནས་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་རོམ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །འདྱི་ལ་
འཕགས་སེང་གྱིས་ཆར་དགོངས་པ་གཅྱིག་པར་སྣང་ཞྱིང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་དེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་དང་ཞེས་
པའྱི་ཚིག་རམ་དང་། ཡུམ་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱས་པའྱི་ལུང་ཁུངས་གྱིས་བསྣན་པ་རམ་མ་གཏོགས་གཞན་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

འགྲེལ་པ་གྱིས་ཁད་བར་མྱི་སྣང་ངོ་། །གསུམ་པ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་མདོའ་ི དོན་ལ་དཔྱད་པ་ལ། ལམ་ཐམས་ཅད་
བསེད་པར་བ་ཞྱིང་ལམ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་བང་སེམས་ཀྱིས་བསེད་བ་དང་ཤེས་
བའྱི་ལམ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་ནྱི་སྐབས་གྱིས་པར་འབྱུང་ངོ་། །དེ་དག་ཀང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་ཞྱིང་
ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་ན་རང་གྱི་སྤང་རོགས་རོགས་པའྱི་ཚད་ལ། ཁ་ཅྱིག་ས་བརྒྱད་པ་ནས་རོགས་པར་འདོད་
པ་ནྱི་སེམས་ཙམ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་འདྲེས་པའྱི་སོན་ཡྱིན་ཞྱིང་། གཞན་དག་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་མ་
རོགས་པར་འདོད་པ་ནྱི་ཀུན་བཏུས་སུ་ཅྱིག་ཆར་ོན་མོངས་པ་དང་། ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པ་སྤོང་ངོ་། །ཅྱིག་ཅར་དགྲ་
བཅོམ་པ་དང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྱིབ་གྱིས་དང་། ལུགས་འདྱིའྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་མ་ཕེད་པའྱི་གཏམ་མོ། །དེས་ན་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ལ་ན་
རང་གྱི་སྤང་རོགས་ས་བརྒྱད་པ་ནས་རོགས་ཏེ། དེར་ོན་ཡྱིད་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མདོར་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་
ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་གྱི་ཤེས་པ་དང་སྤོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བང་སེམས་ཆེན་པོའ ་ི མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་
ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའྱི་བཟོད་པའོ་ཞེས་པའྱི་བཟོད་པ་དེས་བརྒྱད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། གནོད་འཇོམས་
སུ། བཟོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཐུགས་རེའྱི་ཤེས་རབ་ཆེ་བར་བསྟན་ཏེ། ན་ཐོས་
དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགྲ་བཅོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་འབས་བུའྱི་ཤེས་པ་རྣམས་དང་། ོན་མོངས་པ་
ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་རྣམས་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་ཞུགས་པ་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཙམ་ྱིད་ཀྱིས་མཐར་ཐུག་
པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གྱི་ཤེས་པ་དང་སྤོང་བ་ནྱི་བཟོད་པ་དེ་ལས་ལྷག་པ་མེད་དོ། །དེ་ཕན་ཆད་དུ་ནྱི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ོན་མོངས་པ་མེད་དེ་ཅེས་དང་། སྙྱིང་པོ་མཆོག་ཏུ་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་
ལ་བཟོད་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཟག་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་ནྱི་བཟོད་པའོ། །དེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་
ས་བརྒྱད་པ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ས་དང་པོ་ནས་རོགས་ཏེ། བང་སེམས་ཀྱི་
མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ལ་ན་རང་གྱི་མཐོང་སོམ་གྱིས་ཆར་གྱི་ནུས་པ་ཚང་བས་མཐོང་ལམ་
རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ན་རང་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ོན་སྱིབ་དང་ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་མ་
ལུས་པར་སྤངས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཕགས་སེང་གྱིས་ཀང་འདྱི་ྱིད་བཞེད་དེ། ྱིར་སྣང་དུ་སྔར་བཤད་པའྱི་
བཟོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་དུ་བཟོད་པ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་འོ། །འདྱི་གང་ལས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཤེས་ཞེ་ན་ལམ་གཞན་ཁད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིགས་དང་། དབང་པོ་དང་། ཚོགས་ཁད་ཞུགས་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱིར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བཟོད་བའྱི་བེད་པར་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་རོགས་པའྱི་བེད་པ་མ་ལུས་པར་འདུས་
པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དེ་དག་གྱི་ཤེས་པ་དང་སྤངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེའྱི་བཟོད་པ་ཡྱིན་གྱི་རོགས་པའྱི་ཚད་
འདྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་
དགོངས་པ་འགྲེལ་བ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །འགྲེལ་ཆེན་དུ་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
བ་བ་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེ་བ་མེད་པའོ་ཞེས་བ་བའྱི་ཆོས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བཟོད་པའམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་
ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་ཐོབ་པའོ། །ཞེས་སོ། །ལུགས་འདྱི་ལ་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་དུས་སུ་རོགས་པ་
རོགས་ཤྱིང་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྱི་དུས་སུ་སྤངས་པ་རོགས་ཞེས་པ་འཐད་པར་སྣང་སྟེ། བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་དུས་
སུ་ན་རང་གྱི་ལམ་གྱིས་ཇྱི་ཙམ་རོགས་པ་རོགས་ཤྱིང་ཇྱི་ཙམ་སྤངས་བ་སྤོང་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་གྲོལ་
ལམ་གྱི་དུས་སུ་ཇྱི་ཙམ་སྤངས་པ་སྤངས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བང་སེམས་འཕགས་པས་ོན་སྱིབ་སྤངས་ཟྱིན་
པར་གསུངས་པ་ཡང་དོན་འདྱི་ལ་གནས་ཏེ། གཞན་ངོར་བང་སེམས་འཕགས་པ་འཇོག་པའྱི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ལ་
ཆོས་བཟོད་སེས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་དུང་སྦྱོར་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཀང་
རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྱིར་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་མ་བཤད་ཅྱིང་། མངོན་རོགས་
རྒྱན་དང་རྒྱུད་བླར་ཡང་ཚོགས་དྲུག་ལས་གཞན་པའྱི་ོན་ཡྱིད་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ས་དང་པོ་
ནས་ན་རང་གྱི་སྤང་རོགས་རོགས་པར་བཞད་པ་ནྱི་ལུགས་འདྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའོ། །སོན་ལམ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་མ་བས་པ་དང་། ཞེས་སོགས་ལ་བརེན་ནས་སོན་ལམ་རོགས་པའྱི་ཚད་ནྱི་མདོ་སེ་རྒྱན་དུ། བརན་
པ་རྣམས་ཀྱི་སོན་ལམ་ནྱི། །སེམས་དཔའ་འདུན་དང་བཅས་པའོ། །ཞེས་དང་། བང་སར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀྱི་སོན་ལས་གྱི་མཆོག་ནྱི་སེམས་བསེད་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོངས་
སུ་རོགས་པའོ། །སེམས་ཅན་སྱིན་པ་ནྱི་སྤང་བ་མཐོང་སྤང་དངོས་སུ་སྤོང་བ་དང་གེན་པོ་མཐོང་ལམ་དངོས་སུ་
སེ་རུང་ཡྱིན་ལ། རང་ྱིད་སྤྲུལ་སྐུར་སངས་རྒྱ་བའྱི་འཁོར་གྱི་ཐོག་མ་དེ་དེ་ལྟར་དུ་བས་པ་ནྱི་སྱིན་པར་བས་པའྱི་
ཚད་དེ། རྒྱན་དུ། ཇྱི་ལྟར་རྨ་དང་ཟས་ལ་དེ་དག་གྱི །གཟག་དང་དཔྱད་དུ་རུང་བ་སྱིན་འདོད་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་
རེན་འདྱིར་ཕོགས་གྱིས་ཞྱི་བ་དང་། །ཡོངས་སུ་སད་པ་ྱིད་དུ་སྱིན་བསྟན། །ཅེས་སོ། །སངས་རྒྱས་གྱི་ཞྱིང་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པའྱི་ཚད་ནྱི་རང་སྣང་ལ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་དག་པ་རབ་འབམས་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་འཆར་བ་
སྟེ། ཞྱིང་དག་སྦྱོར་གྱི་ནུས་པ་མཐར་ཐུག་པའོ། །འདྱི་གསུམ་ཆ་མཐུན་པ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་མས་སུ་
ལེན་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི། རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་འདྱི་གསུམ་གྱི་མས་ལེན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བ་
ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་ནས་འཇོག་གོ །དེ་དག་གྱིས་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་ནྱི་མྱི་བའོ་ཞེས་པ་ལ་བརེན་
ནས། ཡང་དག་མཐའ་ངོས་གཟུང་ཞྱིང་དེ་མངོན་དུ་བས་པའྱི་ཚད་ལ། ཡང་དག་མཐའ་ནྱི་སོས་པ་མཐའ་དག་
བཀག་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དེ། འཇུག་འགྲེལ་དུ། འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ལ་
སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་པས། དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་འགོག་པ་ཞེས་བ་སྟེ་འདྱིར་སོས་པ་མཐའ་དག་འགག་པར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དང་། དབུས་མཐར། སྟོང་པ་ྱིད་ནྱི་མདོར་བསྡུ་ན། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་ཡང་དག་
མཐའ། །མཚན་མ་མེད་དང་དོན་དམ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་རྣམ་གྲངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དེ་རོགས་པ་ཙམ་གྱིས་མངོན་དུ་བས་པར་ནྱི་མྱི་འཇོག་སྟེ། ཚོགས་སྦྱོར་དུ་དེ་དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་
པ་ཡོད་ཅྱིང་། ས་བཅུའྱི་མམ་གཞག་རྣམས་སུ་མངོན་གསུམ་དུ་རོགས་པ་ཡོད་ཀང་དེ་མ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །མམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་ཀང་མངོན་དུ་བས་པར་མྱི་འཇོག་སྟེ། ངོས་སྐལ་གྱི་སྱིབ་པ་སྤོང་བའྱི་ཚེ་
དག་སར་ཡང་མམ་པར་བཞག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པར། རྱིགས་ཀྱི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་
རྣམས་རོགས་པར་བ་བ་ལ་འདྱི་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་བཟོད་པ་ཡང་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་སྙམ་
ན་ཆོས་གསུམ་མ་བས་པར་མངོན་དུ་བས་པའྱི་ཚད་ནྱི། དག་སར་སྱིབ་པ་སྤོང་བ་སོགས་གྱི་དགོས་པ་མེད་
བཞྱིན་དུ་ཡུན་རྱིང་དུ་མམ་པར་བཞག་པས་དུས་དེ་སྲྱིད་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་
པའོ། །འདྱི་ལ་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པར། དུས་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་།
དེའྱི་དོན་འཕགས་པས་རེ་ཞྱིག་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱུན་ཆད་པས་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་མྱང་འདས་སུ་གསུངས་
སོ། །ཆོས་གསུམ་བས་ནས་མངོན་དུ་བས་པའྱི་ཚད་ནྱི། ཆོས་གསུམ་རོགས་པར་བས་པས་གཞན་དོན་འབད་
མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་ཞྱིང་། འདྱི་ལ་དུས་རག་ཏུ་མམ་པར་བཞག་པ་སྟེ། ཐུགས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་མྱི་
མངའ་བའྱི་མ་འདྲེས་པ་གསུངས་པ་དང་གནད་གཅྱིག་གོ །བསོད་ནམས་བསགས་པའྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་
ཐོགས་པར་གྱུར་ཅྱིག གསུམ་པ་གནད་ཀྱི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། བརོད་བའྱི་གཙོ་བོ་བང་སེམས་ཀྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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མངོན་རོགས་སུ་བསྟན་པའྱི་སོ་ནས་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་མས་ལེན་ལ་སྦྱར་བ་དང་། དེའྱི་འབས་བུ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་མངོན་རོགས་སུ་བསྟན་པའྱི་སོ་ནས་མདོའ ་ི དགོས་པ་ལ་སྦྱར་བ་དང་། དེའྱི་འབས་བུ་འཕགས་
བཞྱིའྱི་མངོན་རོགས་སུ་བསྟན་པའྱི་སོ་ནས་མདོའ ་ི གླེང་གཞྱི་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དོན་ངོས་
གཟུང་བ་དང་། ཤེས་བེད་དགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཆོད་བརོད་ཀྱི་ཚིག་རྐང་དང་པོས་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
གཞྱི་སེ་མེད་དུ་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་བསྟན་ཏེ། བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་དེ་བསྟན་པས་ན་ཐོས་
ཞྱི་བ་ཚོལ་བ་རྣམས་རོགས་རྱིགས་དེ་མས་སུ་བླངས་པས་ཀུན་ཤེས་ྱིད་ཀྱིས་ེར་ཞྱིར་ཁྱིད་པར་མཛད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་པས་ནྱི་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་སེ་མེད་དུ་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་བསྟན་ཏེ།
རོགས་རྱིགས་དེ་རང་གྱིས་མས་སུ་བླངས་ཤྱིང་བང་སེམས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་བསྟན་པས་འགྲོ་བ་
ལ་ཕན་པར་བེད་པའྱི་བང་སེམས་རང་གཞན་རྣམས་ལམ་ཤེས་ྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་བར་མཛད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་རྐང་གསུམ་པས་ནྱི་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་པ་སེ་མེད་དུ་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་བསྟན་
ཏེ། རོགས་རྱིགས་དེ་རང་གྱིས་མས་སུ་བླངས་པས་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་པ་གང་དང་ཡང་དག་ལན་པས་ཐུབ་
པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྣ་ཚོགས་པ་གསུངས་པ་འདྱི་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སེ་མེད་གསུམ་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནྱི་ཡུམ་
ཞེས་བ་སྟེ། རང་སྲས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་སེད་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་ནྱི་
སེད་བེད་ཀྱི་ཡུམ་དང་འབེལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་ན་ཐོས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚོགས་དང་
བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་ཤེས་བེད་འགོད་པ་ལ་ར་བའྱི་དགོངས་པར་བསྟན་པ། འཕགས་པའྱི་དགོངས་པར་
བསྟན་པ། སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པར་བསྟན་པ། གཞུང་གཞན་གྱི་དགོངས་པར་བསྟན་པ་དང་བཞྱི་ལས། དང་
པོ་ནྱི། བསྟན་བཅོས་ར་བར་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་གྱི་མཁེན་གསུམ་དང་། མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་མཁེན་
གསུམ་གནད་གཅྱིག་པར་བཞེད་ནས་ལུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཐུབ་པའྱི་ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
མཁས་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་དང་། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཞེས་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་དང་སྦྱར་
བ་མཛད་ཅྱིང་། དེ་ྱིད་བང་སེམས་ཀྱི་སོམ་བར་བསྡུ་བའྱི་ཚེ་ན་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་
མཁེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་གསུམ་གྱིས་བསོམ་པར་སྐབས་བཞྱི་པར་བཤད་ཅྱིང་། དེ་ལ་རོགས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

རེ་སྦྱོར་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་རོགས་སུ་
བསྟན་པའྱི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་མས་ལེན་ལ་སྦྱར་བ་ཡང་འབད་མེད་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །བཤད་
ཚུལ་འདྱི་ལ་རྣམ་མཁེན་དང་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་ནྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པར་འཆད་
དགོས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ྱིར་སྣང་དུ། མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕག་
འཚལ་ལོ་ཞེས་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་བཤད་པར་གསུངས་ཤྱིང་། མཁེན་གསུམ་
གྱིས་འཕགས་བཞྱིའྱི་མངོན་རོགས་བསྡུས་པར་ཡང་གསུངས་པས་ན་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སེ་མེད་གསུམ་
རོགས་པའྱི་རོགས་པ་དེས་འཕགས་པ་བཞྱི་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་བསྡུས་པའྱི་དོན་དུ་བཞེད་ཅྱིང་དེ་ྱིད་བསྟན་
བཅོས་ལུས་ཀྱི་མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཀྱི་མས་ལེན་དང་ཁད་པར་མེད་པར་བཞེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འགྲེལ་ཆུང་
ལས། གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚད་མས་གཞྱི་དང་ལམ་དང་
རྣམ་པ་སེ་བ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་དོན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུམ་ལ་གནོད་པ་མ་
མཐོང་ནས་ཞེས་པ་ཡང་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སེ་མེད་གསུམ་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་ལ་བཞེད་དེ། དེ་གསུམ་
ཆར་གྱིས་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་སྐྲུན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དེ་གསུམ་གྱིས་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་
བསྡུས་པར་བཤད་པས་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་མས་ལེན་བསྡུས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། མདོ་སེ་
རྒྱན་དང་རྒྱུད་བླ་གྱིས་ཆར་དུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ལ་མོས་པའྱི་ས་བོན་དང་། བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་
ཀྱི་མ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་མངལ་དང་། སྙྱིང་རེའྱི་མ་མ་བཞྱི་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ནུས་པའྱི་བང་
སེམས་འཕགས་པ་སེ་བར་གསུངས་པའྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མ་དེ་འདྱིར་བསྟན་པའྱི་སེ་མེད་
གསུམ་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་གསུམ་མས་སུ་བླངས་པས་
ས་དང་པོའ ་ི བང་སེམས་འབྱུང་ཞྱིང་། འཕགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་གསུམ་མས་སུ་བླངས་པ་ལས་སངས་
རྒྱས་འཕགས་པ་འབྱུང་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཞེད་པ་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དོན་མངོན་
དགའྱི་བདག་ྱིད་ཅན། །དཔའ་བོ་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གསོ་མཛད་བསེད་པར་མཛད་པ་སྟེ། །ཁོད་ནྱི་བམས་
མའྱི་ཡུམ་ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་མཆོད་བརོད་ཀྱི་མཁེན་པ་གསུམ་པོ་བང་
སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ལ་སྦྱར་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་གྱི་ཡུམ་དུ་འཇོག་པའྱི་ཚེ་སེད་བེད་ཀྱི་ ཡུམ་དུ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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འཇོག་པ་འདྱི་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་བརོད་བའྱི་གཙོ་བོར་སྣང་ཞྱིང་དེས་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་
པའྱི་ཚུལ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་མངོན་རོགས་ལ་སྦྱར་བའྱི་སོ་ནས་
མདོའ ་ི དགོས་པ་ལ་སྦྱར་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། དོན་ངོས་གཟུང་བ། མདོའ ་ི དགོས་པར་འགྱུར་ཚུལ། དེ་ལ་ཤེས་བེད་
འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚིག་རྐང་དང་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་གཞྱི་སེ་མེད་དུ་རོགས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་
བསྟན་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་གཞུང་དང་སྦྱར་བ་ནྱི་སྔར་དང་འདྲའོ། །ཚིག་རྐང་གྱིས་པས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་ལམ་
སེ་མེད་དུ་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་བསྟན་ཏེ། རོགས་རྱིགས་དེ་གདུལ་བ་བང་སེམས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་བསྟན་
པས་འགྲོ་བ་ལ་ཕན་པར་བེད་པའྱི་བང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་རོགས་རྱིགས་དེ་མས་སུ་བླངས་པས་ལམ་ཤེས་
ྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་རྐང་གསུམ་པས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱིརྣམ་
མཁེན་བསྟན་ཏེ། རྣམ་མཁེན་རང་ྱིད་གང་དང་ཡང་དག་པར་ལན་པས་སོགས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་མཁེན་པ་
གསུམ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཞད་དོན་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ཡུམ་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་བའོ། །ན་ཐོས་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་ཚོགས་བཅས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ལ་སྦྱར་བ་སྔར་དང་འདྲའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ན་
གཞུང་འདྱིས་མདོའ ་ི དགོས་པ་བསྟན་ཏེ། མདོའ ་ི དགོས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ནྱི་མཁེན་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལོག་
པ་ཐ་དད་དུ་ལན་པའྱི་འབས་བུ་ཤེར་ཕྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་སྔར་ལྟར་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ར་བའྱི་
དགོངས་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ར་བར་ཐོབ་བའྱི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་མཆོད་བརོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བས་ནས་དེ་ཐོབ་པར་
བེད་པའྱི་ཐབས་སུ་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་བཤད་པ་ལས་མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱི་ཡུལ་དུ་བས།
སྦྱོར་བཞྱིས་མས་སུ་བླངས་པ་ལས་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ན་ཕྲྱིན་ལས་ྱི་ཤུ་ར་བདུན་བེད་པ་དེ་
འབྱུང་ཞྱིང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་བདག་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་དེ་ཡང་མཆོད་བརོད་ཀྱི་
སྐབས་ནས་འབྱུང་བའྱི་མཁེན་པ་གསུམ་པོ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ། རྒྱུད་བླར། ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་དང་མཇུག་ཏུ་ཕྲྱིན་ལས་སོས་པ་དང་འདྲའོ། །གྱིས་པ་འཕགས་པའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ྱིར་སྣང་དུ་
དང་པོར་བསྟན་བའྱི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་ནྱི་མཚན་ྱིད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་གསུངས་པས། མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་འབས་བུ་ཤེར་ཕྱིན་བསྟན་པར་ཡང་བཞེད་དེ། བསྟན་བཅོས་
ཀྱི་ཐོག་མར་བསྟན་པའྱི་མཆོད་བརོད་ཀྱི་ཡུལ་དང་། མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོག་མར་བསྟན་པའྱི་རྣམ་མཁེན་
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དང་། དྲུག་གྱི་ཐོག་མར་བསྟན་པའྱི་མཚན་ྱིད་རྣམས་འབས་བུ་ལ་སོ་བ་བསེད་པའྱི་ཆེད་དུ་འབས་བུ་ཐོག་མར་
བསྟན་པར་བཞེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི། བཅོམ་ལན་འདས་མ་ཡོན་
ཏན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མེད་ཅྱིང་དཔག་ཏུ་མེད་པའྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་དང་། དེའྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལན་
འདས་མ་ལ་རབ་ཏུ་དང་བ་ནྱི་ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འབས་བུའྱི་ཆར་གྱུར་པའྱི་མཁེན་གསུམ་དེ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། འགྲེལ་ཆེན་དུ། དེའྱི་ཕྱིར་དེ་དང་འབེལ་བ་གཟུགས་བརན་དང་འབེལ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་ཀ་ཡང་ཤེས་རབ་
ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ྱིད་དོ་ཅེས་ངེས་པར་བཟུང་བ་སྟེ་གཙོ་བོ་ལས་དབང་དུ་བས་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏེ་འདྱི་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བས་བང་ཆུབ་གསུམ་ཀའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །བཞྱི་པ་གཞུང་གཞན་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། འཕགས་མ་ཡོན་ཏན་ཕྱུག་ཁོད་
དང་། །སངས་རྒྱས་འགྲོ་བའྱི་བླ་མ་རྣམས། །ཁད་པར་ཡོད་པར་མ་ཁུམས་ཏེ། །ཟླ་བ་དང་ནྱི་ཟླ་འོད་
བཞྱིན། །ཞེས་དང་ཕོགས་གླང་གྱིས། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་གྱིས་མེད། །ཡེ་ཤེས་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་དེའྱི་འབས་བུ་འཕགས་བཞྱིའྱི་མངོན་རོགས་སུ་བསྟན་པའྱི་
སོ་ནས་མདོའ་ི གླེང་གཞྱི་ལ་སྦྱར་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། དོན་ངོས་གཟུང་བ། གླེང་གཞྱི་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྦྱར་བའྱི་ཚུལ། དེ་
ལ་ཤེས་བེད་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚིག་རྐང་དང་པོས་ཐེག་དམན་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་དང་།
གྱིས་པས་བང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ཤེས་དང་། གསུམ་པས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
རྣམ་མཁེན་བསྟན་ཏེ། གཞུང་ལ་སྦྱར་བ་ནྱི་གོ་སླ་སྟེ། དེའྱི་ཚེ་ཕག་འཚལ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་འཕགས་པ་སོ་སོའ ་ི
མཁེན་པ་གསུམ་ལ་འཇོག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། གང་དང་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་ཕག་འཚལ་བའྱི་ཡུལ་གྱི་ཡུམ་དང་འབེལ་
བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུམ་གང་དང་ཡང་དག་པར་ལན་པས་ཐུབ་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ལན་སྣ་ཚོགས་འདྱི་
གསུངས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞེས་འབེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
ན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་གྱི་འཁོར་ཚོགས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་འཁོར་ཚོགས་དང་བཅས་པའྱི་སྤྲུལ་པའྱི་
སྐུའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏེ། གླེང་གཞྱི་ལ་སྦྱར་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་ངོ་། །དེས་ན་བཤད་ཚུལ་དང་པོ་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སེད་བེད་ཀྱི་ཡུམ་དང་། ཕྱི་མ་གྱིས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཞེད་དོན་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ཡུམ་ལ་ཕག་
འཚལ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས། ཕག་གྱི་ཡུལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུམ་ཁོ་ན་སྟེ། འདྱིར་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བརོད་བའྱི་གཙོ་བོ་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་འབས་བུ་ལ་ཕག་འཚལ་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐེག་དམན་གྱི་རྒྱུད་
ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ནྱི་འདྱིར་ཕག་འཚལ་བའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བསྟན་བཅོས་འདྱིའྱི་གདུལ་བའྱི་གཙོ་བོ་ཐེག་དམན་གྱི་
ལམ་ལ་འཇུག་པ་སྤངས་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཆེད་དུ་ལམ་རེ་རེའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཐེག་དམན་
གྱི་ལམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཚུལ་རེ་རེ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་
བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། དེ་ནྱི་སློབ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་རང་ྱིད་ཀྱི་སྱིབ་པ་སྦྱང་ཞྱིང་ཚོགས་
རོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་མཆོད་འོས་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ཡྱིན་པས་འདྱི་དང་འདྲ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མདོ་
གཞན་དང་ཐུན་མོང་གྱི་གླེང་གཞྱི་ལ་སྦྱར་བ་དང་། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གླེང་གཞྱི་ལ་སྦྱར་བ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་དགེ་སློང་ལྔ་སྟོང་ཙམ་དང་ཐབས་ཅྱིག་སྟེ། འདྱི་ལྟ་སྟེ། ཚེ་དང་ལན་པ་འོད་སྲུང་དང་།
ཞེས་སོགས་དང་། སེ་དགུའྱི་བདག་མོ་ལ་སོགས་པའྱི་དགེ་སློང་མ་དང་། གཟུགས་ཅན་སྙྱིང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་
དགེ་བསྙེན་དང་། ས་ག་མ་ལ་སོགས་པའྱི་དགེ་བསྙེན་མ་སྟེ། འཁོར་རྣམ་བཞྱི་སྟོན་པའྱི་མདོ་རྣམས་ཀྱིས་རེན་
བསྟན། ཐམས་ཅད་ཀང་དགྲ་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་ཞེས་སོགས་ན་ཐོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཅོ་ལྔ་གསུངས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་འབས་བུ་ེར་ཞྱི་གྱིས་བསྟན། རེན་དེས་འབས་བུ་དེ་ཐོབ་པ་ཡང་ཀུན་ཤེས་ྱིད་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་
པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་བམས་པས་དགོངས་ནས་རེན་ནྱི་ན་ཐོས་ཞྱི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཞེས་དང་། ཐབས་ནྱི་ཀུན་ཤེས་
ྱིད་ཅེས་དང་། འབས་བུ་ནྱི་ེར་ཞྱི་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །དེས་ན་འདྱི་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ན་ཐོས་ཀྱི་ཕོགས་
སུ་བསླན་ནས་བསྟན་མྱི་དགོས་ཏེ། རེན་གྱི་གང་ཟག་དེ་རྣམས་ན་ཐོས་ཡྱིན་ཞྱིང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་
ཅན་སྤྲུལ་སྐུའྱི་འཁོར་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་ན་ཐོས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཞྱི་བ་ཚོལ་རྣམས་
ཞེས་དང་། ེར་ཞྱིར་ཁྱིད་པར་མཛད་ཅེས་པ་དང་འགལ་ཏེ། རེན་དེ་རྣམས་ཞྱི་བ་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་ན།
དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་རྣམས་ཀང་སྔར་ཞྱི་བ་ཚོལ་པའྱི་ཚེ་ན་ཀུན་ཤེས་ྱིད་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་ེར་ཞྱི་ཐོབ་པ་ཡྱིན་
པས་ད་ལྟ་ཞྱི་བ་ཚོལ་བ་རྣམས་ཀང་ཀུན་ཤེས་ྱིད་ལ་བརེན་ནས་ེར་ཞྱི་འཁྱིད་པར་བེད་དགོས་སོ། །ཞེས་ཤེས་
པར་འགྱུར་བས་སོན་མེད་དོ། །ཡང་བང་སེམས་ཆེན་པོ་བེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སྟོང་དང་ཡང་ཐབས་ཅྱིག་སྟེ། འདྱི་
ལྟ་སྟེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཟང་སོང་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རེན་བསྟན། ཐམས་ཅད་ཀང་གཟུངས་ཐོབ་པ་
མ་མས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ཐོབ་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འབས་བུ་བསྟན། རེན་དེས་འབས་བུ་དེ་ཐོབ་པ་ནྱི་ལམ་
28

ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཤེས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་བམས་པས་དགོངས་ནས་རེན་ནྱི་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བེད་
རྣམས་ཞེས་དང་། ཐབས་ནྱི་ལམ་ཤེས་ྱིད་ཅེས་དང་། འབས་བུ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་དོན་སྒྲུབ་མཛད་པ་གང་ཞེས་
བསྡུས་ཏེ་བསྟན་ཏོ། །འོ་ན་བམས་པ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པས་འཕགས་པ་སོ་སོའ ་ི མངོན་རོགས་ལ་སྦྱར་བའྱི་ཚེ་
ལམ་ཤེས་ཀྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་དུ་སྦྱར་བ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་སོན་མེད་དེ། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་འཆད་པའྱི་ཚེ་བང་
སེམས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་བའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྐབས་འདྱིའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལ་དོན་ལ་
སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ཀང་ན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་གཟུང་བ། དོན་ལ་བང་སེམས་ཡྱིན་ཀང་ན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་གཟུང་བ།
ན་ཐོས་རང་རྒྱུད་པ་དང་གསུམ་ཡོད་པས་ཚིག་རྐང་དང་པོས་བསྟན་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ལ་ཡང་གསུམ་ཡོད་ཅྱིང་།
བང་སེམས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་དོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ཀང་བང་སེམས་ཀྱི་ཚུལ་གཟུང་བ་དང་། བང་
སེམས་རང་རྒྱུད་པ་གྱིས་ཡོད་པས་ཚིག་རྐང་གྱིས་པས་བསྟན་པའྱི་ལམ་ཤེས་ལ་གྱིས་ཡོད་དོ། །ཡང་དོན་
ལ་བང་སེམས་ཡྱིན་ཀང་མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སྟོན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རང་ྱིད་ཀྱིས་མཛད་པ་བཅུ་
གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སྟོན་པ་དང་གྱིས་ཡོད་པས་ཚིག་རྐང་གསུམ་པས་བསྟན་པའྱི་རྣམ་མཁེན་ལ་ཡང་གྱིས་ཡོད་
པར་ཤེས་པར་བའོ། །གྱིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གླེང་གཞྱི་དང་སྦྱར་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། བཞུགས་ཐབས་
བཤམ་པ། ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པ། ཆོས་བཤད་པའྱི་དུས་མཁེན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། གདན་སེང་གེའྱི་ཁྱི་
བཤམ་པ་དང་། སྐུ་རོ་རེའྱི་སྱིལ་མོ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལན་འདས་ྱིད་ཀྱིས་བླ་གོས་བཞྱི་
ལྟབ་ཏུ་བས་ཏེ་གདན་སེང་གེའྱི་ཁྱི་བཤམ་པ་མཛད་དོ་ཅེས་པ་སྟེ། ཆོས་འདྱིའྱི་གདན་ཙམ་ཡང་གཞན་གྱིས་
བཤམས་པར་མྱི་ནུས་ན་རོགས་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས་ཞེས་པ་དང་།ཕྱི་མའྱི་དུས་ན་ཆོས་འཆད་པ་དག་ལ་སྟན་འདྱིངས་
བ་མེད་ན་ཡྱི་ཆད་པ་བསལ་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ྱིད་ཀྱིས་གདན་བཤམ་པར་མཛད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུའྱི་
གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བཅོམ་ལན་འདས་ཞབས་རོ་རེའྱི་སྱིལ་མོ་ཀྲུང་། སྐུ་དྲང་པོར་བསྲངས་ཏེ་དགོངས་པ་མངོན་དུ་
མཛད་ནས་བཞུགས་སོ། །སོད་ལམ་དེ་ལྟ་བུ་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་ཡང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའ ་ི དོན་ནྱི་མམ་པར་
བཞག་པས་རོགས་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པར་འགྲེལ་ཆེན་དུ་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་དང་། ཆོས་སྣང་བའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་
རྒྱལ་པོའ ་ི དང་། སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་བཅོམ་ལན་འདས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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གང་གྱི་ནང་དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་གྱུར་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྙོམས་
པར་ཞུགས་སོ། །སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པའྱི་གྲངས་བཞྱི་སྟེ། དང་པོ་ནྱི་སྐུའྱི་ཡན་ལག་དང་
ྱིང་ལག་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། སྔོན་པོ་དང་། ཤེལ་དང་དངུལ་གྱི་ཁ་དོག་
ལྟ་བུ་སྟེ་དྲུག འཁོར་བེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་དང་བཅས་པ་ཕོགས་གཅུར་བཀེ་བས་དྲུག་ཅུ་དྲུག་ཅུ་
དང་། གྱིས་པ་ནྱི་བ་སྤུའྱི་བུ་ག་ནས་ཀང་དེ་ལྟར་བཀེ་བ་དང་། གསུམ་པ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འོད་རང་ལུགས་སུ་
བཞག་པ་ན་སྟོང་གསུམ་ཁབ་པར་བེད་པ་མངའ་བ་ལས་ཐུབ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་གོ་བའྱི་དོན་དུ་འོད་འདོམ་
གང་བར་བྱིན་གྱིས་བརབས་པ་ཡྱིན་ཀང་དེའྱི་ཚེ་སྟོང་གསུམ་ཁབ་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་འོད་བཀེ་བ་དང་། བཞྱི་པ་
ནྱི་ཞལ་གྱི་སོ་ནས་ལྗགས་ཀྱི་དབང་པོ་བཀམ་སྟེ་སྟོང་གསུམ་ཁབ་པར་མཛད་ནས་དེ་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་པའྱི་རེ་
མོ་ལ་པདྨའྱི་སོང་པོ་རེ་རེ། དེའྱི་ལྟེ་བ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀ་ཐུབ། འདབ་མ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་རྣམས་ལ་ཕར་
ཕྱིན་དྲུག་ལས་བརམས་པའྱི་ཆོས་འཆད་པའྱི་སྣང་བས་ཕོགས་བཅུར་ཁབ་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་གསུམ་ལ་བང་
ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་བེད་པའྱི་འོད་དང་། ཕྱི་མ་ལ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་སྟོན་པའྱི་སྔ་ལྟས་སུ་གྱུར་པའྱི་འོད་ཅེས་བ་
བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལན་འདས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་
པར་གྱུར་ཏོ། །སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པ་ལ་རྣམ་འགྱུར་དྲུག་དང་། ལྟས་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་
དང་། ཕོགས་འགྱུར་བ་ཟུང་དུ་བསེབས་ན་དྲུག བརང་ན་བཅུ་གྱིས་ལ་སོགས་པས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཞྱིང་སྦྱང་
བ་དང་། ཆོས་ན་པའྱི་སྣོད་དུ་བེད་པའོ། །དེ་ལ་རྣམ་འགྱུར་དྲུག་ནྱི། གཡོས་པ་དང་། འགུལ་བ་དང་། ལེག་པ་
དང་། འཁྲུག་པ་དང་། ཆེམ་པ་དང་། འུར་བ་སྟེ་དྲུག དེ་རྣམས་ྱིད་ལ་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པོའ ་ི བེ་བག་གྱིས་
གསུམ་གསུམ་དུ་བཞག་པས། ལྟས་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །དེ་དག་ཀང་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་སྔར་སྦྱང་བ་མ་
བས་པ་དང་ཅུང་ཟད་སྦྱང་བ་བས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དང་པོ་གྱིས་བཞག སེམས་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་
ངན་སོང་དུ་སེས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་ལན་པ་དང་། ལྷ་སྣ་ཚོགས་ལ་མོས་པ་དང་། རོགས་པ་དང་ལན་པ་བཞྱི་
ཡོད་པས། དེ་དག་ངན་སོང་ནས་ཐོན་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ཆག་པ་དང་། ལྷར་སེ་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་རོགས་པ་
ཆེར་འགྲོ་བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ལེག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་གསུངས་ཏེ། གནས་མྱི་གཙང་བ་དང་། ན་པ་པོ་
སྣོད་དུ་མྱི་རུང་བ་རྣམས་ལ་ཡུམ་བསྟན་པར་མྱི་བའོ་ཞེས་གོ་བའྱི་དོན་དུ་འགྲེལ་པ་དག་གྱིས་བཤད་དོ། །ཕོགས་
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འགྱུར་བ་ཟུང་དུ་བསེབས་ན་དྲུག་དང་། བརང་ན་བཅུ་གྱིས་ནྱི་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལ་གཡོས་གཡོས་ཞེས་པ་
གྱིས་གྱིས་ཡོད་པས་སོ། །གྱིས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྤྲུལ་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་། བྱིན་
གྱིས་བརབས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གདུལ་བའྱི་ང་རྒྱལ་བཅག་པའྱི་དོན་དུ་སྐུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་
པར་བསྟན་པ་དང་། ཞུམ་པ་བསལ་བའྱི་དོན་དུ་སྐུ་ཐ་མལ་པར་བསྟན་པ་དང་། ཆགས་སང་ཅན་དུ་འཛིན་པ་སྤོང་
བའྱི་དོན་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདུན་དུ་མམ་པར་བསྟན་པ་དང་གསུམ་མོ། །གྱིས་པ་ལ་དད་པ་ཅན་རྣམས་
མཆོད་པ་བེད་པ་དང་། སོ་བར་བ་བས་དེ་དག་བསོད་ནམས་སྤེལ་བའྱི་དོན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརབས་པ་གྱིས་
སོ། །གསུམ་པ་ཆོས་སྣང་བའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་རྣམ་པར་བསྟན་པ་དང་། འཁོར་
བསྡུས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་སྟོན་པ་ལ་བཟང་ངན་ཅན་དུ་འཛིན་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཕོགས་བཅུའྱི་
སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཐོང་བར་བས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྱིན་ཆེན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འཇྱིག་
རེན་གྱི་ཁམས་ན་བང་སེམས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཟེར་ལ་སོགས་པ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་རང་རང་གྱི་སྟོན་པ་རྱིན་ཆེན་
འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཞུས་པ་དང་། སྟོན་པས་དེ་ལུང་བསྟན་པ་དང་། ཕྲག་
དོག་མེད་པའྱི་ཐུགས་དགོངས་བཟང་པོ་རྱིག་ནས་རང་རང་གྱི་སྟོན་པ་ལ་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་འདྱིར་འོང་བར་
ཞུས་པ་དང་། པདྨོའ ་ི སེས་བསྐུར་བ་དང་། སྙུན་སྨྲ་བ་དང་། འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་འདྱིར་སེས་པའྱི་སེམས་ཅན་
མྱི་སད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གདམས་པ་དང་བཅས་ཏེ་གནང་བ་དང་། གནང་བ་ཐོབ་པ་རྣམས་མཆོད་རས་སྟ་གོན་
བས་ནས་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་འདྱིར་འོངས་ནས་སྙུན་སྨྲ་བ་དང་། སེས་འབུལ་བ་དང་། པདྨོ་རྣམས་གང་ནས་
འོངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ལ་མཆོད་པའྱི་ཕྱིར་གཏོར་བས། ཕོགས་བཅུའྱི་
འཇྱིག་རེན་དུ་པདྨོའ ་ི ལྟེ་བར་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀ་ཐུབ་བཞུགས་ནས་འདབ་མ་ལ་ས་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱིས་
བསྐོར་བ་ལ་ཡུམ་ལས་བརམས་པའྱི་ཆོས་འཆད་པའྱི་སྣང་བས་ཁབ་པ་དང་། ཕོགས་བཅུ་ནས་འོངས་པའྱི་
འཁོར་རྣམས་གང་ནས་འོངས་པའྱི་ཕོགས་དང་། སྟེང་འོག་ནས་འོངས་པ་རྣམས་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་གནས་
པའོ། །གསུམ་པ་ཆོས་བཤད་པའྱི་དུས་མཁེན་པ་ནྱི་ན་པའྱི་སྐལ་བ་དང་ལན་པའྱི་འཁོར་རྣམས་འཚོགས་པར་
མཁེན་ཏེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ལྷ་ལ་སོགས་པའྱི་འཁོར་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་
གྱུར་ཏོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་བ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ི རྱི་ལ་སྟོན་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་ལྗགས་ལས་འོད་བཀེ་བ་ནས་པདྨོའ ་ི ལྟེ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བ་ལ་སྤྲུལ་བའྱི་སྐུ་རེ་བཞུགས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་དུས་སུ་སྐུའྱི་སྣང་བ་དང་། འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་
བསྟན་པ་ན་ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་དང་འཁོར་བསྡུས་པས་སྲས་ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་
དང་། པདྨོ་ཕོགས་བཅུར་གཏོར་བ་ན་ལྟེ་བ་ན་བཞུགས་པའྱི་སྐུ་སྟེ། སྐུའྱི་སྣང་བ་ཇྱི་སྙེད་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་
རེན་བསྟན། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་ཡུམ་ལས་བརམས་པའྱི་ཆོས་འཆད་པའྱི་སྣང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་འབས་བུ་ཆོས་
འཁོར་བསྐོར་བ་བསྟན། རེན་དེས་འབས་བུ་དེ་ཐོབ་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཡྱིན་
ནོ་སྙམ་དུ་བམས་པས་དགོངས་ནས་རེན་ནྱི་ཐུབ་རྣམས་ཞེས་པ་དང་། ཐབས་ནྱི་གང་དང་ཡང་དག་ལན་པས་
ཞེས་དང་། འབས་བུ་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ལན་སྣ་ཚོགས་འདྱི་གསུངས་པ་ཞེས་བསྡུས་ནས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་
ཤེས་བེད་འགོད་པ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ར་བའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ར་བར་རྣམ་མཁེན་ལུས་
ཀྱི་ཐོག་མར་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་ཤེས་དང་པོར་བཤད་པ་འདྱི་དང་། ན་ཐོས་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚོགས་བཅས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་སྐབས་འདྱིར་བསྟན་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དེ་ན་ཐོས་ཀྱི་
ཚོགས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པར་བསྟན་པ་འདྱི་དང་། སྐབས་དེར་ན་ཐོས་ཀྱི་
ཚོགས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་པའྱི་ཚོགས་དང་། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་གསུམ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསྟན་པ་སྟེ།
གནད་འདྱི་གསུམ་གྱིས་བསྟན་བཅོས་ར་བའྱི་དགོངས་པར་གདོན་མྱི་ཟའོ། །གྱིས་པ་འཕགས་པའྱི་དགོངས་པ་
ཡྱིན་པ་ནྱི། ྱིར་སྣང་དུ། གང་གྱི་ཕྱིར་གཞུང་སྟོང་ཕྲག་ེར་ལྔ་པོ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་འདྱི་སྐད་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་
པ་སྐབས་འབེད་པ་ནས་བརམས་ཏེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་བར་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པའྱི་མཐར་ཐུག་པ་དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་
འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལུང་འདྱི་ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་འབྱུང་བས་གླེང་གཞྱི་ཕྲྱིན་ལས་
ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། དེ་ནྱི་ཁོ་བོའ ་ི ལུགས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་མཛད་པ་ཕྲྱིན་
ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་མཚོན་པའྱི་ཆེད་དུ་མཐའ་ཐོག་གྱིས་པོ་སྦྱར་བའྱི་ལུགས་འདྱི་ལ་འཐད་པ་
ཡྱིན་ཏེ། གླེང་གཞྱི་ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ཚེ་མཆོད་བརོད་ཀྱི་བརོད་བ་ཡང་ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་ཁོངས་
སུ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་སྙམ་ན་མཆོད་བརོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ལ་སོ་བ་སེས་ནས་དེ ་
ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སྦྱོར་བཞྱིས་མས་སུ་བླངས་ཏེ། ཆོས་སྐུ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

མངོན་དུ་བས་པའྱི་ཚེ་ཕྲྱིན་ལས་ྱི་ཤུ་ར་བདུན་འབྱུང་ལ་ཕྲྱིན་ལས་དེ་ྱིད་ལ་གང་དང་ཡང་དག་ལན་པས་ཐུབ་
རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ལན་སྣ་ཚོགས་འདྱི་གསུངས་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་སློབ་དཔོན་
གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི། འགྲེལ་ཆུང་དུ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་བདག་ྱིད་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་
སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་སྐྲུན་པར་མཛད་པ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་སྲྱིད་པ་ྱིད་དོ་ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་ན་
ཐོས་ལ་སོགས་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་དེ་ཞེས་ར་བར་ན་ཐོས་དང་བང་སེམས་ཐོག་མར་ཡོད་ཀང་འགྲེ ལ་
པར་སངས་རྒྱས་ཐོག་མར་སོས་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ཀང་གྲུབ་སྟེ། བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་གསུམ་པོ་
དེས་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་བསེད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་གསུམ་པོས་བདག་རེན་བས་ཏེ་
ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བས་སླར་ཡང་འཕགས་པ་གཞན་རྣམས་བསེད་པ་གླེང་གཞྱིའྱི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་
དགོངས་སོ། །བཞྱི་པ་གཞུང་གཞན་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྒྱུད་བླར། འདྱི་དག་རང་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་སོ་སོ་
བ། །གོ་རྱིམ་ཇྱི་བཞྱིན་གཟུངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ི མདོར། །གླེང་གཞྱི་ལས་ནྱི་གནས་གསུམ་རྱིག་བ་སྟེ། །ཞེས་མདོ་
སེ་དུ་མའྱི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་བརམས་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་རོ་རེའྱི་གནས་དང་པོ་གསུམ་གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
རྒྱལ་པོའ ་ི མདོའ་ི གླེང་གཞྱི་དང་སྦྱར་བར་མཛད་ན། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་གཅྱིག་པུའྱི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་བརམས་
པའྱི་ཚེ་དོན་དེ་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་རྒྱུད་བླར། རོ་རེའྱི་གནས་དང་པོ་གསུམ་གླེང་གཞྱི་དང་
སྦྱར་ཞྱིང་འདྱིར་དངོས་པོ་བརྒྱད་ལས་ལོགས་སུ་མཆོད་བརོད་གླེང་གཞྱི་དང་སྦྱར་བའྱི་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་སྙམ་ན།
གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའ ་ི མདོའ་ི གླེང་གཞྱིའྱི་གོ་རྱིམ་དང་རོ་རེའྱི་གནས་དང་པོ་གསུམ་གྱི་གོ་རྱིམ་
མཐུན་པས་ལོགས་སུ་མ་སྦྱར་ལ། འདྱི་ནྱི་གོ་རྱིམ་མྱི་མཐུན་པས་ལུས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ལས་ལོགས་སུ་མཆོད་
བརོད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་གླེང་གཞྱི་དང་སྦྱར་བར་མཛད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་ངོ་བོ་མྱི་མཐུན་པ་མེད་པར་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་
ཟྱིན་ཏོ། །དེས་ན་རྒྱུད་བླར་ཡང་མཛད་པའྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་འདྱི་ྱིད་བསྟན་ཏེ། མཐར་ཐུག་གྱི་དཀོན་
མཆོག་གསུམ་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་ཁམས་ཀྱི་དྲྱི་མ་སྦྱངས་ཏེ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ན་སྟོབས་སོགས་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་འབྱུང་ཞྱིང་དེ་ལས་མཛད་པ་ཕྲྱིན་ལས་འབྱུང་ལ། དེ་ྱིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་གླེང་གཞྱི་ནས་བཤད་པའྱི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དེ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཞེད་པ་ཡང་
ཡྱིན་ཏེ། གང་སླད་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་གཙོ། །ཐུགས་རེ་ཅན་རྣམས་ཁོད་ཀྱི་སྲས། །དེ་ཡྱི་སླད་དུ་དགེ་མ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཁོད། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཕྱི་མོ་ལགས། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁེན་པ་གསུམ་པོ་དེ་སངས་རྒྱས་
འཕགས་པའྱི་ཡུམ་དང་དེའྱི་རེས་སུ་བྱུང་བའྱི་འཕགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །བསྟན་བཅོས་རྱིན་ཆེན་སོན་མེའྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་དུ། གླེང་གཞྱི་རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་དོན་
མཆོག་རྣམས། །ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ཕག་འཚལ་ཚིགས་བཅད་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འབེ་ཨར་
ལ་སོགས་པའྱི་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་དང་། ཤེར་ཕྱིན་ལ་དབང་འབོར་བ་གཡག་རོང་གྱིས་ཀྱི་བཞེད་པ་
ཡང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པས་ཐེ་ཚོམ་དང་སོམ་ྱི་མྱི་བའོ། །མཆོད་བརོད་ཚིག་གྱི་མཁེན་གསུམ་རྱིང་བཅས་
ནས། །དགོས་འབེལ་ངག་གྱིས་ཡུར་བ་ནས་དྲངས་ཏེ། །མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཞྱིང་ལ་བཅུས་པ་ཡྱིས། །རང་
དོན་མཁེན་གསུམ་ལོ་ཏོག་རབ་རྒྱས་ནས། །གཞན་དོན་གླེང་གཞྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྱིགས་ཅན་གསུམ། །རང་རང་
བཞེད་དོན་ཟས་ལ་སོད་པ་ཡྱི། །སོ་ནམ་ཚུལ་འདྱི་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །མཛད་པའྱི་འཁོར་ལོ་ཡྱིན་པར་
ཁོ་བོས་རོགས། །ཞེས་བ་བ་ཡང་ཤུགས་འབྱུང་དུ་བྱིས་སོ། །མཆོད་བརོད་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། །།གྱིས་པ་རོད་
བེད་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་དགོས་འབེལ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ྱིད་ལམ། །ཞེས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་ཏེ། འདྱི་ལ་འཕགས་གྲོལ་གྱིས་བསྟན་བཅོས་བརམས་པའྱི་དགོས་པ་ལ་སྦྱར་བ་
ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་པ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞྱི་ཆར་ལ་སྦྱར་བའྱི་གསལ་ཀ་མྱི་སྣང་ངོ་། །སློབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་
རྐང་པ་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་བརོད་བ། བར་པ་བཞྱིས་ྱིང་དགོས། ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་དགོས་པ། འབེལ་པ་
ཤུགས་ལས་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །འོན་ཀང་དེ་ཞེས་ཚིག་སྦྱོར་དང་བསྟུན་ན་དང་པོ་གསུམ་གྱིས་བརོད་བ། དེ་
ནས་གསུམ་གྱིས་ྱིད་དགོས། ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་དགོས་པ་བསྟན་ཏེ། མགོན་པོ་བམས་པས་མཁེན་གསུམ་གྱི་
ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་མཁེན་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱན་རོམ་པར་དམ་བཅས་པ་ན་དེའྱི་
བརོད་བ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། མཆོད་བརོད་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་ཕྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་
མཁེན་གསུམ་ལ་རྣམ་མཁེན་གྱི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་དེ་ཐོབ་བའྱི་འབས་བུར་བས་ནས་དེ་ཐོབ་བེད་ཀྱི་ལམ་མཆོད་
བརོད་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་དང་པོས་བསྡུས་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སེ་མེད་གསུམ་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་གང་
ཟག་གྱི་ཆ་རེན་གྱི་སོ་ནས་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ྱིད་འདྱིར་བརོད་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ྱིད་ལམ་ཞེས་པས་བསྟན། འོ་ན་དེ་ྱིད་བཀའ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་སྟོབས་ཀྱིས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

བཤད་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན། སྟོན་པས་འདྱི་ལས་བཤད་པ་གང་ཞེས་ཏེ། སྟོན་པས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལས་
གསུངས་པ་དེ་འདྱིར་བཤད་པར་བ་བ་ཡྱིན་གྱི་དེ་ལས་ལོགས་སུ་མྱི་འཆད་ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་ཤེར་ཕྱིན་
གྱི་མདོ་ནས་བཤད་པའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་ལམ་འདྱིར་འཆད་དམ་ཞེ་ན་གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ།
ཞེས་ཏེ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་ལམ་གསུངས་ཀང་འདྱིར་ནྱི་ཐེག་པ་གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་མ་
ཡྱིན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁོ་ནས་མས་སུ་མྱང་བར་བ་བ་དེ་འཆད་ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །རོགས་རྱིགས་ཀྱི་
དབང་དུ་བས་ན་ནྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་དངོས་སུ་བསྟན་ཏེ། བང་སེམས་ཁོ་ནས་མས་སུ་
མྱང་བར་བ་བ་དེ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཚང་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་དམན་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལམ་ནྱི་
གཞུང་འདྱིར་དངོས་སུ་མྱི་སྟོན་ཏེ། གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་དང་། འོག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་ལམ་གྱི་རྣམ་
གཞག་རེ་རེ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་རྣམས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དེས་ན་འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་འདྱིས་འཕགས་པ་བཞྱི་ཆར་གྱི་མངོན་རོགས་བསྡུས་པར་
གསུངས་པ་དང་། ར་བར་ཡང་། སློབ་མ་བསེ་རུའྱི་ལམ་གང་དང་། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་རང་གྱི་ངོ་བོ་བང་
སེམས་ཀྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཡྱིན་ཀང་། འཕགས་པ་བཞྱི་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པ་ལ་དགོངས་ལ།
དངོས་བསྟན་ལ་ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་མེད་པ་ནྱི་མྱི་འགལ་ཞྱིང་གནད་གཅྱིག་པར་རོགས་དགོས་སོ། །གྱིས་པ་
དགོས་པ་ནྱི། སྟོན་པས་འདྱི་ལས་བཤད་པ་གང་། །ཞེས་པ་ལས་འཕྲོས་ནས་སྟོན་པས་བཤད་ཟྱིན་པས་བསྟན་
བཅོས་བརམས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། དེའྱི་ལན་ནྱི་ཚིག་རྐང་ཐ་མ་གྱིས་ཏེ། བསྟན་
བཅོས་མ་བརམས་ན་སོ་སོ་སེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པར་མྱི་ནུས་པས་དེས་དོན་དེ་
རོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་བསྟན་བཅོས་རོམ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ྱིང་དགོས་ནྱི། འོ་ན་སོ་སོ་སེ་བོས་མདོ་
དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། དེའྱི་ལན་དུ་ཆོས་སོད་བཅུ་ཡྱི་བདག་ྱིན་ཀྱི། །ཞེས་
སོགས་རྐང་པ་གསུམ་སྟེ། སོ་སོ་སེ་བོས་མདོ་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་སོད་བཅུའྱི་བདག་
ྱིད་ཀྱི་མདོ་དོན་དྲན་པའྱི་ཤེས་པ་ལ་བཞག་ནས་ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གཅྱིག་
ཏུ་བསོམས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ས་དང་པོར་ཆོས་སོད་བཅུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ྱིང་དགོས་
ཡྱིན་ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་ཆོས་སོད་བཅུའྱི་ངོ་བོ་དང་། དེས་མདོ་དོན་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་དང་། བསྟན་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བཅོས་ཀྱི་ྱིང་དགོས་ས་དང་པོ་ནས་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་
ཀྱིས། འདྱིར་བསྟན་གྱི་ཆོས་སོད་བཅུ་ཡྱི་གེ་འདྲྱི་མཆོད་སྦྱྱིན་པ་སོགས་དབུས་མཐའ་ནས་གསུངས་པ་ལ་ངོས་
འཛིན་པ་དང་། རྣམ་མཁེན་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་ལ་བེད་པ་དང་། ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ལ་བེད་པའྱི་ལུགས་གསུམ་
སྣང་ཡང་བསྟན་བཅོས་ར་འགྲེལ་གྱི་དགོངས་པ་ཕྱི་མ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་ལོ་ཙྪ་བ་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀང་འདྱི་ྱིད་
བཞེད་དོ། །དེ་ཡང་ཆོས་སོད་བཅུ་ཡྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི། མདོ་དོན་ཞེས་པས་མདོ་དོན་མ་ལུས་པ་ཆོས་སོད་བཅུས་
བསྡུས་པར་གསུངས་ཤྱིང་། འགྲེལ་པར་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ྱིད་ལམ་ཞེས་
པའྱི་ལམ་དེ་དང་། སྐབས་འདྱིར་བཤད་པའྱི་ཆོས་སོད་བཅུ་དོན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཏེ། འགྲེལ་ཆེན་དུ། བང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་དང་གདམས་ངག་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་སྐབས་བརྒྱད་ཀྱི་དབེ་བས་ཕེ་བ་ཐམས་ཅད་ཅེས་
དང་། འགྲེལ་ཆུང་དུ། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་སོད་པ་ལེགས་པར་བཞག་ནས་
ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ཞེས་སེམས་བསེད་ཆོས་བཅུའྱི་དང་པོར་བསྟན་པ་དང་
འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གཞུང་དེས་སེམས་བསེད་ཆོས་སོད་བཅུའྱི་དང་པོར་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་
ཆོས་སོད་བཅུས་བསམ་པ་མ་བསྡུས་སོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས་བསམ་པ་ཡང་བསྡུ་པའྱི་ཆེད་དུ་བསམ་པ་
སེམས་བསེད་བསྣན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་ཆོས་སོད་བཅུས་མདོ་དོན་བསྡུས་པའྱི་ཚེ་ན་བསམ་པ་སེམས་
བསེད་ཀང་ཆོས་སོད་བཅུར་བསྡུ་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་བསམ་པ་མ་བསྡུས་སོ་སྙམ་པ་ནྱི་མྱི་དགོས་སོ། །ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ལ་ཆོས་སོད་བཅུར་འཇོག་ཅེ་ན། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གེན་གྱིས། ཆོས་ནྱི་ཤེས་བ་ལམ་དང་
ནྱི། །མྱ་ངན་འདས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ཡུལ། །གསུང་རབ་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དང་། །འབྱུང་འགྱུར་ངེས་དང་ཆོས་
ལུགས་ལའོ། །ཞེས་དོན་བཅུ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ལས་སྐབས་འདྱིར་ནྱི་ལམ་ལ་འཇུག་ལ། དེའྱི་སོད་པ་
ནྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་སྟེ། གོང་གྱི་ལམ་ཞེས་པ་དང་དོན་གཅྱིག་པའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་
ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྦྱྱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུས་མདོ་དོན་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མཁེན་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་
ཡང་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་པོ་འདྱི་ྱིད་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན། སྦྱོར་བཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་
ཡང་བཅུ་པོ་དེ་ྱིད་མས་ལེན་གྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན། ཆོས་སྐུའྱི་སྐབས་སུ་བཅུ་པོ་དེ་ྱིད་འབས་བུའྱི་ལོག་པ་
ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་ཕར་ཕྱིན་ཕྱི་མ་བཞྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པས།
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པོ་དེ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་མཛད་ནས་དེ་ྱིད་མཁེན་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་
བསྟན་པ་ལ་སྱིའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། སྦྱོར་བཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་ལ་བེ་བག་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་པའྱི་གཞུང་དང་ཡང་
འབོར་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ྱིང་དགོས་མ་མཐའ་ས་དང་པོ་ནས་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་
ཡྱིན་སྙམ་ན། སོ་སོ་སེ་བོའ ་ི གནས་སྐབས་སུ་བསྟན་བཅོས་ལ་མ་བརེན་པར་མདོ་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་མྱི་
ནུས་པས་བསྟན་བཅོས་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པའྱི་མདོ་དོན་དེ་ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསོམས་པའྱི་
སྟོབས་ཀྱིས་ས་དང་པོར་ཆོས་ྱིད་མངོན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ྱིད་ཀྱིས་མདོ་དོན་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་སོ་ནས་བཀའྱི་དགོངས་པ་རང་དབང་དུ་འགྲེལ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་འཕགས་
པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས། གང་ཞྱིག་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས། །དབང་བས་རྣམ་
གཡེང་མེད་ཡྱིད་ཅན་གྱིས་བཤད། །ཐར་པ་ཐོབ་པའྱི་ལམ་དང་རེས་མཐུན་པ། །དེ་ཡང་དྲང་སྲོང་བཀའ་བཞྱིན་
སྱི་བོས་བླང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མདོར་ན་དགོས་འབེལ་དག་གྱི་ཚིགས་བཅད་གྱིས་པོ་འདྱིས་རོད་བེད་
མངོན་རོགས་རྒྱན་ལ་བརེན་ནས། བརོད་བ་དགོས་པ་ྱིང་དགོས་གསུམ་ལ་འཇུག་པའྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་ལྟར་བསྟན་
ཏེ། སོ་སོ་སེ་བོའ ་ི དུས་སུ་མངོན་རོགས་རྒྱན་ལ་ཐོས་བསམ་བས་པས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའ་ི དོན་ངོ་བོ་ཆོས་སོད་
བཅུ་ཡྱིན་ཀང་བསྟན་ཚུལ་སྐབས་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་དེ་ྱིད་དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པར་འབྱུང་ལ།
དེའྱི་དོན་ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་མས་སུ་བླངས་པས་ས་དང་པོར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་པོ་མངོན་
དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་ལམ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་མས་ལེན་བསྟན་བཅོས་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་མདོའ ་ི དོན་ལ་རང་ྱིད་
ཀྱིས་འཇུག་པར་བསྟན་ཏེ་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གྱི་དགོངས་པའོ། །འདྱི་བློ་ཡུལ་དུ་མ་ཤོང་བ་དག་གྱིས་གཞན་
གྱི་བློ་ཚོད་འཇལ་བ་ནྱི་ཁོན་པའྱི་ནང་གྱི་སྦལ་ཆུང་དང་མཚུངས་སོ། །གསུམ་པ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བ་
མངོན་རོགས་བཤད་པ་ལ། རྒྱས་པ་ལ་དད་པ་ལ་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བ། བར་པ་ལ་དད་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་བསྟན་པ། བསྡུས་
པ་ལ་དད་པ་ལ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་སྟེ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་བསྡུས་དོན་ལུས་རྣམ་གཞག་དང་། ཚིག་དོན་ཡན་
ལག་རྒྱས་བཤད་གྱིས་ལས། བསྡུས་དོན་ལུས་རྣམ་གཞག་འཆད་ཅེས་པའམ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔའྱི་
སོ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ན་དགོས་དོན་སྔར་བསྟན་ཟྱིན་པས་བསྡུས་དོན་འཆད་པ་ནྱི། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་
ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་བཅོ་ལྔ་སྟེ། མཆོད་བརོད་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་འབས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བུ་ཤེར་ཕྱིན་ནྱི་ཐོབ་བེད་ཀྱི་ལམ་མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་བཤད། བཤད་ཚུལ་དང་པོས་བསྡུས་པའྱི་
ལམ་ཤེར་ཕྱིན་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་ཆ་རེན་མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་བཤད། ཞར་ལ་སྟོན་པས་འདྱི་ལས་
བཤད་པ་གང་ཞེས་པ་ལས་འཕྲོས་ནས་གཞུང་ཤེར་ཕྱིན་ནྱི་བརོད་བ་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་
བཤད་ཅེས་པ་ཡང་ཐོབ་བོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ལ་ཕྱི་མ་གྱིས་ནྱི་
བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཞུང་ནྱི་དེ་སྟོན་བེད་ཡྱིན་པ་དང་ལམ་ནྱི་དེ་ཐོབ་བེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཏགས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་དོན་དུ་གེར་བས་གཞུང་ལ་ཐོས་སོགས་ཀྱིས་འཇུག་ཅྱིང་
ལམ་བསོམ་བར་ཤེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དངོས་ལ་གནོད་བེད་ནྱི་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་
སྐད་དུ་འགྲེལ་ཆེན་དུ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱི་གྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནྱི་དངོས་ཡྱིན་
ལ་དེ་ཐོབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཚིག་དང་ངག་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་དང་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་ལམ་ལ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་བཏགས་པ་བའོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་
སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གླང་པོའ ་ི ཞལ་སྔ་ནས། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་གྱིས་མེད། །ཡེ་ཤེས་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས། །བསྒྲུབ་བ་དེ་དོན་སྦྱོར་བ་ཡྱི། །གཞུང་དང་ལམ་ལ་དེ་ས་ཡྱིན། །ཞེས་བ་བ་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དངོས་པོ་བརྒྱད་ངོས་འཛིན་པ་ནྱི། རྣམ་ཀུན་མཁེན་ྱིད་ལམ་ཤེས་ྱིད། །ཅེས་སོགས་
ཚིག་རྐང་དྲུག་སྟེ། དེ་ནས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་གོ་རྱིམ་ངེས་པ། དགོས་པ་ནྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་
སྐབས་སུ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་རྣམ་བརྒྱད་ཅེས་པའྱི་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་གྲངས་ངེས་པ། དགོས་པ་ན། ཡུལ་ནྱི་རྣམ་པ་
གསུམ་པོ་རྒྱུ། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་འབྱུང་ངོ་། །འདྱིར་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ངེས་པ་འཆད་པའྱི་ཚེ་བརྒྱད་པོ་སྔ་མ་
སྔ་མའྱི་འོག་ཏུ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་དགོས་ཀྱི་མཁེན་གསུམ་གྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་
འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ་ཅེས་པ་ནྱི་དྲུག་གྱི་གོ་རྱིམ་དང་ཁད་པར་མ་ཕེད་པ་ཡྱིན་ལ། མཁེན་གསུམ་གྱི་འོག་
ཏུ་སྦྱོར་བཞྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ་ཅེས་པ་ནྱི་གསུམ་གྱི་གོ་རྱིམ་དང་ཁད་པར་མ་ཕེད་པའོ། །ཁོ་བོ་ནྱི་
བརྒྱད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་གྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ་ཅེས་
འཆད་པར་འགྱུར་བས་སྒུགས་སོད་མཛོད་ཅྱིག བརྒྱད་པོ་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི་སེམས་བསེད་པ་དང་
གདམས་ངག་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། རེ་རེ་ལ་ཡང་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྐང་གྲངས་བསྟན་པ་དང་། དེ་ལུས་
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དང་སྦྱར་བ་གྱིས་གྱིས་གསུངས་ཤྱིང་མཁེན་གསུམ་ལ་ནྱི་འདྱི་ནས་བསྟན་པའྱི་མཁེན་གསུམ་དང་མཆོད་
བརོད་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་མཁེན་གསུམ་དོན་གཅྱིག་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ། རེན་གྱི་གང་ཟག་དང་སྦྱར་བ་ཡང་
གསུངས་སོ། །ལུས་དང་སྦྱོར་བ་ལ་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་སྦྱར་བ་དང་། བར་དུ་སྦྱར་བ་དང་། ཐོག་
མར་སྦྱར་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་མཁེན་གསུམ་དང་རེ་སྦྱོར་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་དང་
འབས་བུ་ཆོས་སྐུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་མཐར་གྱིས་པ་དང་། སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བའོ། །བསྡུས་དོན་བཤད་ཟྱིན་ནས་
ཚིག་དོན་འཆད་པ་ལ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་རྣམ་མཁེན་ལ་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། མཚོན་
བེད་ཀྱི་ཆོས་སོ་སོའ ་ི འབེལ་བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཁེན་གསུམ་སྟོན་པའྱི་སྐབས་གཞན་དུ་གཞྱི་
ཤེས་ཐོག་མར་བསྟན་ནས་འདྱིར་རྣམ་མཁེན་ཐོག་མར་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་སྐབས་གཞན་
དུ་གཞྱི་ཤེས་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། འདྱིར་རྣམ་མཁེན་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
ལས། དང་པོ་ལ་འཕགས་པ་སོ་སོའ ་ི མཁེན་གསུམ་འཆད་པའྱི་ཚེ་གཞྱི་ཤེས་དང་པོར་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་
ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་གོ་རྱིམ་ལྟར་དམན་མཆོག་གྱི་གོ་རྱིམ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་གླེང་གཞྱིའྱི་གོ་རྱིམ་དང་མཐུན་
ནོ། །བང་སེམས་ཀྱི་མས་ལེན་གསུམ་འཆད་པའྱི་ཚེ་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་མས་ལེན་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རོགས་རྱིགས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་རོགས་
རྱིགས་དེ་དང་པོར་བསོམ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རྣལ་འབོར་ས་བཞྱིའྱི་རྱིམ་པས་ལམ་ལ་འཇུག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་
དང་པོར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་མཁེན་གསུམ་འཆད་པའྱི་ཚེའང་གཞྱི་ཤེས་དང་པོར་བསྟན་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྒྱུའྱི་ངོས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་དང་མཐུན་པ་དང་། འབས་
བུའྱི་ངོས་ནས་གླེང་གཞྱིའྱི་གོ་རྱིམ་དང་མཐུན་པ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་རྣམ་མཁེན་
གྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་འཆད་པའྱི་ཚེ་གཞྱི་ཤེས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་དང་པོར་བསྟན་
པ་ཡྱིན་ནོ། །མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་མཁེན་གསུམ་གྱི་གོ་རྱིམ་ལ་ནྱི་བང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་དང་།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་མཁེན་གསུམ་དང་། གླེང་གཞྱིའྱི་གོ་རྱིམ་གསུམ་ཆར་ཚང་སྟེ་སྔར་བསྟན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་
པ་ནྱི་མཁེན་གསུམ་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ཕལ་ཆེར་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན། འདྱིར་རྣམ་མཁེན་ཐོག་མར་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། འདྱིའྱི་གདུལ་བའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་ལ་དེ་ྱིད་འབས་བུ་ལ་སོ ་བ་སེས་
ཏེ་དེའྱི་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཆེད་དུ་ཐོབ་བའྱི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་དེ་ཐོག་མར་བསྟན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་
ན་སྐབས་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་རྣམ་མཁེན་ནྱི་སྐབས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ཆོས་བཅུ་པོ་མངོན་
གསུམ་དུ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་རྣམ་མཁེན་ལ་འཇུག་སྟེ། མཆོད་བརོད་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་ཕྱི་མ་གྱིས་
ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་རྣམ་མཁེན་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ྱིད་ལམ་ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་མཁེན་དང་ངོ་
བོ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཆད་ཚུལ་ནྱི་མྱི་གཅྱིག་སྟེ། སྔ་མ་གྱིས་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཆར་ལམ་དུ་
བས་པའྱི་འབས་བུའྱི་སོ་ནས་བཤད་ཅྱིང་། འདྱིར་ནྱི་མངོན་རོགས་ཕྱི་མ་བདུན་ལམ་དུ་བས་པའྱི་འབས་བུའྱི་སོ་
ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་ཡུལ་དུ་གཞག་པའྱི་ཚེ་ནྱི་ཆོས་བཅུ་པོ་སེ་
མེད་དུ་རོགས་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁེན་པ་ལ་འཇུག་གོ །གྱིས་པ་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་སོ་སོའ ་ི
འབེལ་འཆད་པ་ལ། མདོ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ། རྣམ་མཁེན་མཚོན་པའྱི་ཚུལ། གཞུང་སོ་སོའ ་ི སྐབས་ལ་
འཇུག་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་གླེང་གཞྱི་རོགས་པའྱི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་
འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཤེར་ཕྱིན་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་བསེད་
བསྟན། བསླབ་ཚུལ་ཞུས་པའྱི་ལན་གྱིས་གདམས་ངག་དང་། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་བསྟན། ངེས་འབེད་ཆ་
མཐུན་གྱི་སྐབས་སུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་མང་དུ་གསུངས་པའྱི་མྱིང་གྱི་དོན་དྲྱིས་པའྱི་ལན་གྱིས་སྒྲུབ་
པའྱི་རེན་བསྟན། དེ་དག་གྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆགས་པ་མེད་པ་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་པའྱི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲྱིས་པའྱི་ལན་གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་བསྟན། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དྲྱིས་པའྱི་ལན་གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་བ་བ་དང་། གོ་སྒྲུབ་དང་། འཇུག་སྒྲུབ་བསྟན། གོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་
གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ། ཞེས་གསུངས་ན་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ན་བང་སེམས་ཆེན་པོ་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ལགས་
ཞེས་དྲྱིས་པའྱི་ལན་གྱིས་ཚོགས་དང་པོ་བཅུ་བསྟན། འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་ཡུལ་ཐེག་ཆེན་ལས་ཕྲོས་ནས་བང་
སེམས་ཆེན་པོའ ་ི ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་གང་ལགས། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ན་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་
དག་པར་ཞུགས་པར་རྱིག་པར་བ། བང་སེམས་ཆེན་པོའ ་ི ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་གང་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་པར་
འགྱུར། བང་སེམས་ཆེན་པོའ ་ི ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་གང་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། བང་སེམས་ཆེན་པོའ ་ི
40

ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་གང་གྱིས་ངེས་པར་འབྱུང་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྱི་དྲྱི་བ་ལྔ་ལས། དྲྱི་བ་དང་པོའ ་ི ལན་གྱིས་
ཐབས་མཁས་ནས་གཟུངས་ཀྱི་བར་ལྔ་བསྟན། གྱིས་པའྱི་ལན་གྱིས་སའྱི་ཚོགས་བསྟན། ཕྱི་མ་གསུམ་གྱི་ལན་
གྱིས་གེན་པོའ་ི ཚོགས་བསྟན་ཏེ། མཐོང་སྤང་གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་བཞྱི་དང་། སོམ་སྤང་གེན་པོའ་ི ཚོགས་
སྒྲུབ་དང་པོ་དང་། ཕྱི་མ་གསུམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསྟན་ཏོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་
བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་བསྟན་
ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྔ་རབས་པའྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག ཡུལ་གྱིས་ཡུལ་ཅན་མཚོན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་བཅུ་པོས་
རྣམ་མཁེན་མཚོན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་བཅུ་མངོན་གསུམ་དུ་རོགས་པ་ནྱི་རྣམ་མཁེན་ནོ། །ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་
མཚོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་སྱིར་རྣམ་མཁེན་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཁེན་པའྱི་རྣམ་མཁེན་དང་། བདེན་
གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་མཁེན་པའྱི་རྣམ་མཁེན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་འདྱིའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་མཁེན་དེ་ཡྱིན་
ལ། གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པ་གང་དག་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །འོན་
ཀང་དེ་གྱིས་རྣམ་པ་མཁེན་ཚུལ་གྱི་ས་བཤད་མྱི་གཅྱིག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པ་མཁེན་ཚུལ་ལ་དམྱིགས་པ་
ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་བཞག་ནས་དེའྱི་རྣམ་པའྱི་རབ་དབེ་མཁེན་པ་དང་། དམྱིགས་པ་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བཞག་ནས་དེའྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་རབ་དབེ་མཁེན་པ་དང་། དམྱིགས་པ་དེ་ྱིད་ལ་
བཞག་ནས་དེའྱི་དོན་དམ་པའྱི་རྣམ་པ་མཁེན་པ་ལ་རྣམ་མཁེན་དུ་བཞག་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་
བསྟན་པ་དང་གྱིས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གང་དག་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྱི་ཆོས་
གཅྱིག་གྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་དེ། ཅེས་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་
ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་རབ་དབེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་སྙམ་ན། ཆོས་བཅུ་པོ་རེ་རེའྱི་
སྐབས་སུ་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་མཐའ་དག་གམ། འབས་བུ་མཐའ་དག་གམ། ལམ་དང་འབས་བུ་གྱིས་ཀ་
གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་ཕྱིར་ན་རྣམ་པའྱི་རབ་དབེ་ཞེས་བ་སྟེ། ཀུན་བཏུས་སུ། རས་ཡོད་ཤེས་བ་གཟུགས་ཅན་ལ་
སོགས་པ་ཆོས་དྲུག་ཅུ་པོ་རེ་རེའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་མཐའ་དག་གཏན་ལ་དབབ་པས་ཕུང་
ཁམས་སེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་རབ་དབེར་འཇོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཆོས་བཅུ་པོ་རེ་རེས་ལམ་དང་འབས་བུ་ཇྱི་ལྟར་
གཏན་ལ་དབབ་སྙམ་ན། སེམས་བསེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལམ་དང་འབས་བུ་གྱིས་ཀའྱི་སེམས་བསེད་བཤད་པ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དང་། གདམས་ངག་གྱི་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གྱི་བར་བཤད་པ་དང་།
ངེས་འབེད་ཡན་ལག་གྱི་སྐབས་སུ་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཚང་བ་དེ་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ལ་འཇོག་དགོས་ཤྱིང་། དེའྱི་རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་རེན་གྱི་
སྐབས་སུ་དྲོད་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་གྱི་སྒྲུབ་པ་མཐའ་དག་བཤད་པ་དང་། དམྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཆོས་ཐམས་ཅད་བཤད་པ་དང་། ཆེད་དུ་བ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་འབས་བུའྱི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་
བཤད་ཅྱིང་། འབས་བུའྱི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་བསྡུས་ཤྱིང་དེ་ྱིད་མདོ་ལས་བང་སེམས་ཀྱི་མས་ལན་དུ་བཤད་
པའྱི་ལམ་མཐའ་དག་ཀང་བསྡུས་པ་དང་། གོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་གྱི་མས་
ལེན་མཐའ་དག་བཤད་ཅྱིང་། བསྒྲུབ་བ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡང་བསྡུས་པ་དང་། འཇུག་སྒྲུབ་
ཀྱི་སྐབས་སུ་དྲོད་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་གྱི་མས་ལེན་མཐའ་དག་བཤད་ཅྱིང་། འཇུག་བ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་
དང་། འབས་བུ་གྱིས་ཀ་བསྡུས་པ་དང་། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་
གྱི་མས་ལེན་མཐའ་དག་བཤད་ཅྱིང་། སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡང་བསྡུས་པ་
དང་། ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་དག་སའྱི་མས་ལེན་མཐའ་དག་བཤད་ཅྱིང་། ངེས་པར་འབྱུང་ས་བརྒྱད་
པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡང་བསྡུས་པས་ན་ཆོས་བཅུ་པོ་འདྱི་ལ་རྣམ་པའྱི་རབ་དབེར་འཇོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
དག་ནྱི་ཡུལ་གྱིས་ཡུལ་ཅན་མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ལ། རྒྱུས་འབས་བུ་མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ཡང་འདྱི་ལ་གནས་ཏེ།
ཆོས་བཅུ་པོ་དེས་རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྱི་སྒྲུབ་པ་བསྟན་ནས། སྒྲུབ་པ་དེའྱི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་ནྱི་
རྣམ་མཁེན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཚོན་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་གཞུང་སོ་སོའ ་ི དོན་ལ་
འཇུག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆོས་བཅུའྱི་གྲངས་ངེས་པ། གོ་རྱིམས་ངེས་པ། སོ་སོའ ་ི དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ལོ་ཆེན་
གྱིས་རེན་གྱི་གང་ཟག་དང་། དམྱིགས་པ་དང་ཆེད་དུ་བ་བ་དང་། སྒྲུབ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྟེ། རྣམ་མཁེན་གྱི་སྒྲུབ་
པའྱི་ཆོས་བཞྱིར་ངེས་པ་ལས། དང་པོ་ནྱི་ཆོས་བཞྱི་དང་ལན་པ་སྟེ་བསམ་པའྱི་ཁད་པར་སེམས་བསེད་པ་དང་།
གདམས་ངག་རེས་སུ་བསྟན་པ་ཐོབ་པ་དང་། སྦྱོར་བའྱི་ཁད་པར་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ཐོབ་པ་དང་། རྱིགས་ཀྱི་
ཁད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རྱིགས་དང་ལན་པའོ། །རེན་ཆོས་བཞྱི་ལན་དེས་དམྱིགས་པ་བཅུ་གཅྱིག་ལ་
དམྱིགས་ཏེ། ཆེད་དུ་བ་བ་གསུམ་གྱི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་བཞྱི་བས་པས་རྣམ་མཁེན་དེ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་
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ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འབེས་རྣམ་མཁེན་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་པོ་ནྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཆོས་མ་ལུས་པ་བསྟན་
པས་ཆེད་དུ་བ་བ་གསུམ་དང་གང་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ལ་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཆོས་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་བཞེད་དོ། །རང་ལུགས་ནྱི་རྣམ་མཁེན་མཚོན་པར་བེད་པའྱི་ཆོས་ལ་ཆོས་བཅུར་གྲངས་ངེས་ཏེ། དེ་
ལ་བསམ་པ་སེམས་བསེད་པ་དང་སྦྱོར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་སེམས་བསེད་
དོ། །གྱིས་པ་ལ་ཐེག་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་སྲྱིད་པའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐེག་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་སྒྲུབ་པ་
དང་། དེ་གྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ཆོས་དང་གསུམ་དུ་ངེས་ཤྱིང་། དང་པོ་ནྱི་གདམས་ངག་ལ་ཐོས་བསམ་བེད་
པའྱི་སྒྲུབ་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཐེག་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ས་མཚམས་དང་དེའྱི་རེན་དང་
དམྱིགས་པ་དང་ཆེད་དུ་བ་བ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི་ངེས་འབེད་ཡན་ལག གྱིས་པ་ནྱི་རེན་རྱིགས་ཏེ། སྒྲུབ་པའྱི་
རེན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཆོས་དབྱིངས་དེ་ལ་རེན་ཆོས་དྲོད་ཡན་ཆད་ཀྱི་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་དབེ་བའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་ྱིད་
ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ། བཞྱི་པ་ནྱི་ཆེད་དུ་བ་བ་སྟེ་སར་གྱི་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་བདེན་བཞྱི་ཙམ་
དང་། ཆེད་དུ་བ་བ་རྣམ་མཁེན་ཙམ་དུ་བཤད་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་བས་པའོ། །དེ་གྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ཆོས་
ལ་གོ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིར་ངེས་སོ། །གྱིས་པ་གོ་རྱིམ་ནྱི་ཐོག་མར་སེམས་བསེད་སྟོན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་གདམས་ངག་སྟོན་ཏེ། སེམས་བསེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་
དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བས་པ་དེ་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་གདམས་ངག་ན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ངེས་འབེད་
ཡན་ལག་སྟོན་ཏེ། གདམས་ངག་གྱི་དོན་མས་སུ་བླངས་པ་ལས་ངེས་འབེད་ཡན་ལག་འབྱུང་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་སྟོན་ཏེ། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་ཐོབ་ནས་སེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་དེས་ཐེག་ཆེན་
གྱི་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནའྱི་རེན་བེད་ཀྱི་ཐེག་པ་གཞན་གྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་བེད་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་
པའྱི་དམྱིགས་པ་སྟོན་ཏེ། ཐེག་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་སྒྲུབ་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་འདོགས་
གཅོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ཆེད་དུ་བ་བ་སྟོན་ཏེ། དམྱིགས་པ་བདེན་བཞྱི་ལ་སོ་འདོགས་གཅོད་
པའྱི་ཆེད་དུ་བ་བ་དེ་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་མ་ངེས་ཀང་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་ཆེད་
དུ་བ་བ་དེ་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་གོ་སྒྲུབ་སྟོན་པ་སོགས་ནྱི་འོག་ཏུ་བཤད་པར་
བའོ། །གསུམ་པ་སོ་སོའ ་ི དོན་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་སེམས་བསེད་ལ་ཡང་གྱིས་ཏེ། གཞུང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བསྟན་པའྱི་ཚུལ་དང་། དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སེམས་བསེད་པ་ནྱི། ཞེས་པའྱི་སེམས་
བསེད་དེ་གང་ཞེ་ན། དེའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་འདོད། །ཅེས་པས་
བསྟན་ཏོ། །འོ་ན་གོང་དུ་སྟོན་པས་འདྱི་ལས་བཤད་པ་གང་། ཞེས་གསུངས་པས་སེམས་བསེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
དེ་སྟོན་པས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ྱིད་བསྟན་བཅོས་འདྱིར་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར ་
ཇྱི་ལྟར་བསྟན་སྙམ་ན། སེམས་བསེད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་བང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་གྱིས་པོ་དེ་ནྱི་ཡུམ་གྱི་མདོ་ཇྱི་
ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ངག་གྱིས་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པ་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བརོད་པར་
བའོ། །ཞེས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་དང་སྦྱར་བ་ནྱི། དེ་དང་དེ་ནྱི་མདོ་བཞྱིན་དུ། །ཅེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་
སོ། །བསྟན་བཅོས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱས་པའྱི་སོ་ནས་བརོད་པ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ས་གསེར་ཟླ་བ་
མེ། །ཞེས་སོགས་སོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་དུ་སྟོན་ན། ས་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བསེད་དེ། སེམས་བསེད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་
གཞན་དོན་དང་བང་ཆུབ་གྱིས་ཀ་མདོར་བསྡུས་ནས་སྟོན་ཏེ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལ་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཆོས་
ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་ལ་བརོན་པར་བའོ་ཞེས་པས་བང་ཆུབ་མདོར་སྟོན་ཅྱིང་། བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཕོགས་བཅུ་རེ་རེ་ཞྱིང་གདའྡྱཱ ྱི་
ཀླུང་གྱི་བེ་མ་སྙེད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ན་སེམས་ཅན་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་
མེད་པའྱི་དབྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདོད་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ་
པར་བའོ། །ཞེས་པས་གཞན་དོན་མདོར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་དེ་གྱིས་ཀའྱི་དོན་བསྡུས་ནས་ས་ལྟ་བུའྱི་
སེམས་བསེད་དུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཆོས་དཀར་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱིའྱི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་
གསུངས་པའྱི་ཆོས་དཀར་པོ་ནྱི་བང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་གྱིས་ཀ་ལ་འཇོག་དགོས་སོ། །ྱིར་སྣང་དུ། གཞན་
དོན་མདོར་བསྟན་གྱི་མདོ་འདྱི་མེ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ནྱི་གཞན་དོན་མདོར་བསྟན་དང་
རྒྱས་བཤད་སྱིག་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱན་གྱི་ངག་ལ་སྦྱོར་བའྱི་ཆོས་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་དུ་སྦྱོར་དུ་
མེད་དོ། །གསེར་བཟང་པོ་དང་། ཟླ་བ་ཚེས་པ་དང་། མེ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བསེད་གསུམ་གྱིས་ནྱི་བང་ཆུབ་རྒྱས་
པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དང་པོས་བང་ཆུབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ནས་བསྟན། གྱིས་པས་བང་ཆུབ་ཀྱི་ངོ་
བོ་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་ཕེ་ནས་བསྟན། གསུམ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

པས་བང་ཆུབ་ཀྱི་ངོ་བོ་མཁེན་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཏེར་ལྟ་བུ་མན་ཆད་ཀྱི་སེམས་
བསེད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་གཞན་དོན་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དོན་དུ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་སློབ་ཚུལ་དཔེ་དུ་མའྱི་
སོ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དེ་དང་དེ་ནྱི་ཞེས་པ་ནྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་བང་ཆུབ་དེ་དང་།
གཞན་དོན་དེ་ནྱི་མདོ་བཞྱིན་དུ་ཅེས་པ་ནྱི། མདོ་ལས་དམྱིགས་པ་གྱིས་པོ་དེ་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱས་པ་གྱིས་
གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་བཞྱིན་དུ། བསྡུས་དང་རྒྱས་པའྱི་སོ་ནས་བརོད་ཅེས་པ་ནྱི་རྒྱན་གྱི་ངག་གྱིས་ཀང་
བསྡུས་པ་དང་། རྒྱས་པ་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བརོད་ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །རྒྱན་གྱི་ངག་དེ་ཡང་ས་གསེར་ཟླ་
བ་མེ་ཞེས་སོགས་དང་འབེལ་ལོ། །རྒྱན་གྱི་ངག་གྱིས་པོའ ་ི ངོས་འཛིན་ལ་བསྡུས་ཏེ་བརོད་པ་ནྱི་མཚན་ྱིད་
སྟོན་པའྱི་གཞུང་དང་། རྒྱས་པར་སྟོན་པ་ནྱི་དབེ་བ་སྟོན་པའྱི་གཞུང་ལ་མཛད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། མཚན་ྱིད་སྟོན་
པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་གྱིས་པོ་དེ་མདོ་དང་སྦྱར་བར་བར་མེད་ན། སྟོན་པས་འདྱི་ལས་བཤད་པ་
གང་། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ཞྱིང་། ཡོད་ན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཡུམ་གྱི་མདོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བསྡུས་པ་དང་།
རྒྱས་པ་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བརོད་ཅེས་པའྱི་མཇུག་ཐོག་དེ་
མ་ཐག་ཏུ་དེ་ཡང་ཞེས་པའྱི་ཚིག་སྦྱོར་འབྱུང་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སེམས་བསེད་ཀྱི་མདོ་སྦྱོར་གྱི་ཐོག་མས་ལྟ་བུའྱི་
སེམས་བསེད་ནས་འཛིན་པར་ྱིར་སྣང་ལས་བཤད་འདུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་དབེ་བ་སྟོན་པའྱི་
གཞུང་ལ་རྒྱས་བཤད་དུ་ངོས་འཛིན་ནྱི། བང་ཆུབ་མདོར་བསྟན་གྱི་མདོ་དང་། ས་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བསེད་སྦྱར་
ནས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །འོ་ན་མཚན་ྱིད་སྟོན་པའྱི་གཞུང་ལ་མདོ་སྦྱོར་མེད་དམ་ཞེ་ན་སེམས་བསེད་
ེར་གྱིས་ཀྱི་ཐད་ཀྱི་མདོ་ཐམས་ཅད་མཚན་ྱིད་སྟོན་པའྱི་གཞུང་གྱི་མདོ་སྦྱོར་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་དམྱིགས་པ་
མྱི་རག་ལ་སོགས་པ་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྱི་མདོ་ལས་ལོགས་སུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་མདོར་བསྟན་གྱི་མདོ་སྦྱོར་
མེད་ཀང་མདོར་བསྟན་ལ་མདོ་མེད་མྱི་དགོས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་དོན་བསྡུས་ཏེ་སྟོན་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ངག་ཀང་
ས་ཞེས་པའྱི་རྒྱན་ཚིག་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། གསེར་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དེས་ནྱི་བང་ཆུབ་རྒྱས་པར་བཤད་
ཅྱིང་། གཏེར་ལྟ་བུ་མན་ཆད་ཀྱིས་གཞན་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པས་གཞན་དོན་མདོར་བསྡུས་པའྱི་ངག་གཞན་
མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སེམས་བསེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའྱི་སེམས་བསེད་
དང་། ས་ཞེས་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་སེམས་བསེད་གྱིས་པོ་ཡྱིན་ཁབ་མམ་དུ་འདོད་དགོས་ཏེ། གཞུང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སྔ་མས་སེམས་བསེད་དེས་གཞན་དོན་དང་བང་ཆུབ་གྱིས་ལ་དམྱིགས་པར་བསྟན་ནས། དམྱིགས་པ་གྱིས་
པོ་དེ་ྱིད་ས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་མདོར་བསྟན། གསེར་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུས་བསྡུས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མ་མཐའ་ངོས་འཛིན་པ་ཡྱིན་པས་སོན་
མེད་དེ། གཞན་དུ་ན་ས་གྱིས་པ་ཡན་ཆད་དུ་སྦྱྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་དང་ལན་པའྱི་སེམས་བསེད་མེད་པར་ཐལ་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བསྟན་བཅོས་ར་བར་སེམས་བསེད་མདོ་དང་སྦྱར་བ་ནྱི་གདམས་ངག་ནས་ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་བར་
རྣམས་ཀང་མདོ་དང་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ་དངོས་སུ་མ་སྦྱར་བ་ནྱི་ཚིག་མང་དུ་
དོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་དང་སྦྱར་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི་རེས་འཇུག་གྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་ལ་
མ་ལྟོས་པར་ཞེན་ལྟའྱི་དབང་གྱིས་བསྟན་བཅོས་རང་དགར་བརམ་པ་དགག་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། སྔར་ཡང་བཤད་
ཟྱིན་ཅྱིང་། རྒྱུད་བླར་ཡང་འབྱུང་ང་ཱོ། །གྱིས་པ་དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་ལ། མཚན་གཞྱི་སེམས་སེམས་
བྱུང་གང་ཡྱིན་དཔྱད། སོན་འཇུག་གྱིས་འགལ་མྱི་འགལ་ལ་དཔྱད། དེ་དང་དོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀྱི་གཞྱི་
མཐུན་ཡོད་མེད་དཔྱད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་སེམས་སུ་བཞེད་དེ།
ྱིར་སྣང་དུ། སེམས་བསེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སེམས་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། རྣམ་པར་རྱིག་པའོ་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ་དཀར་པོའ ་ི ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་དེ་ལ་སྲྱིད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་འདོད་པ་སེམས་བྱུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན་སེམས་བསེད་ཡྱིན་པར་འགལ་
ལོ་ཞེས་པའྱི་དོགས་པ་བཀོད་ནས་བདེན་མོད་ཀྱི་ཞེས་པའྱི་ལན་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཡང་དག་རོགས་པའྱི་
བང་ཆུབ་འདོད་ཅེས་པའྱི་འདོད་པ་དེ་སེམས་བསེད་ཀྱི་བཏགས་མྱིང་ཡྱིན་གྱི་སེམས་བྱུང་སེམས་བསེད་དུ་
སྟོན་པ་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མགོན་པོ་བམས་པས་སེམས་བྱུང་ལ་བཤད་དེ། འདྱིར་ཡང་ཡང་དག་
རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་འདོད་ཅེས་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་དུ། དོན་གྱིས་ལན་པའྱི་སེམས་བྱུང་བ། །ཞེས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱིར། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀང་འདྱི་ྱིད་བཞེད་དེ། བང་སར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སོན་ལམ་
གྱི་མཆོག་ནྱི་སེམས་བསེད་པའོ་ཞེས་དང་། དོན་གྱིས་ལན་པའྱི་སེམས་བྱུང་བ་ཞེས་པའྱི་འགྲེལ་པར། དབྱིག་
གེན་གྱིས་ཡོན་ཏན་གྱིས་སམ་གསུམ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སེམས་པ་ནྱི་སེམས་བསེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གནད་ཀྱི་དོན་ནྱི་གཙོ་བོར་སེམས་བྱུང་འདུན་པ་དང་། སེམས་པ་གྱིས་ལ་འཇོག་དགོས་ཏེ། ཡང་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

དག་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་འདོད་ཅེས་པའྱི་འདོད་པ་དེ་འདུན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དོན་གྱིས་ལན་པའྱི་
སེམས་བྱུང་བ་ཞེས་པའྱི་སེམས་བྱུང་དེ་དབྱིག་གེན་གྱིས་སེམས་པ་ལ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐོགས་མེད་
ཀྱིས་ནྱི་དེ་གྱིས་ཀ་ལ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། སོན་ལམ་གྱི་མཆོག་སེམས་བསེད་དུ་བཤད་ཅྱིང་སོན་
ལམ་དེ་ཡང་མདོ་སེ་རྒྱན་དུ། བརན་པ་རྣམས་ཀྱི་སོན་ལམ་ནྱི། །སེམས་པ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྟེ། །ཞེས་
སེམས་པ་དང་འདུན་པ་གྱིས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སེམས་བསེད་དེ་སེམས་བྱུང་གྱིས་པོ་དེར་ངེས་
སམ་ཞེ་ན། སེམས་བྱུང་གྱིས་པོ་དེ་སེམས་བསེད་དུ་ནམ་ཞྱིག་སོང་བའྱི་ཚེ་དེ་དང་མཚུངས་ལན་གྱི་སེམས་
སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་ཀང་། གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་སེམས་བསེད་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་
དང་། སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྱིག་ལྟ་བུ་སེམས་སེམས་བྱུང་གྱི་ལོག་པ་ནས་མ་སོས་པའྱི་སབས་འགྲོ་དང་།
སེམས་བསེད་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གཙོ་བོར་སེམས་བྱུང་གྱི་སྟེང་ནས་འཇོག་ཀང་
གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་སེམས་སེམས་བྱུང་གྱིས་ཆར་ཡོད་པ་མངོན་པ་གོང་འོག་སོགས་གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་
པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ཚད་ལན་གྱི་གཞུང་ལུགས་གཞན་གྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། བང་སའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་ལེའུར། ེས་སོད་སྤོང་བ། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་པོ་དེ་འཇུག་
པ་སེམས་བསེད་དུ་གསུངས་ཤྱིང་གསུམ་པོ་དེས་མ་བསྡུས་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་མས་ལེན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ས་ས་པའྱི་རེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པས་སྱིར་སོན་པ་ལ། སོན་པའྱི་སེམས། སོན་
པ་སེམས་བསེད་པ། སོན་པ་མྱི་མས་པར་སྲུང་བ་དང་གསུམ། འཇུག་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པའྱི་སེམས། འཇུག་
པ་སེམས་བསེད་པ། འཇུག་པ་མྱི་མས་པར་སྲུང་བ་དང་གསུམ་དུ་མཛད་ནས་སོན་འཇུག་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་
ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ལམ་སྒྲུབ་པར་
འདོད་པ་ཡྱིན་པས་བློ་གྱིས་པོ་དེ་རྒྱུད་ལ་སེས་ནས་སོམ་པས་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཚེ་ན་སོན་པ་དང་། འཇུག་པའྱི་
སེམས་ཙམ་དང་། སོམ་པས་ཟྱིན་པའྱི་ཚེ་ན་སོན་པ་དང་། འཇུག་པའྱི་སེམས་བསེད་དང་། དེ་མན་ཆད་དུ་
མས་སུ་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་སོན་པ་མྱི་མས་པར་སྲུང་བ་དང་། འཇུག་པ་མྱི་མས་པར་སྲུང་བ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་བཞེད་དོ། །དེས་ན་སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་མཚན་ྱིད་པ་སེས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་
ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དུས་མམ་སྟེ། སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་མཚན་ྱིད་པ་སེས་པ་ལ་སོམ་པས་ཟྱིན་པའྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སེམས་བསེད་རྒྱུད་ལ་སེ་དགོས་ཤྱིང་དེ་སེས་པའྱི་ཚེ་འགྲོ་བའྱི་བ་བས་ཟྱིན་པའྱི་སེམས་བསེད་སེས་དགོས་ལ་
དེ་ྱིད་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྟོན་པ་དམྱལ་པའྱི་ཤྱིང་ར་འདྲེན་པའྱི་གད་དུ་འཁྲུངས་པའྱི་ཚེ་བང་
ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལམ་མ་ཞུགས་ན་སེམས་བསེད་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྱི་སོན་པ་དང་
འཇུག་པའྱི་སེམས་ཙམ་ལ་དགོངས་པའམ། གལ་ཏེ་སེམས་བསེད་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་ལམ་དུ་
ཞུགས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ། །སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་གྱིས་པོ་རྒྱུད་ལ་སེས་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་གནས་ཀྱི་
བར་དུ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ལན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་གྱིས་དུས་མམ་དུ་སེས་པའྱི་ཚེ་སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་ཙམ་ནྱི་
སེམས་བྱུང་འདུན་པ་དང་སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ནྱི། མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྤོང་བའྱི་སེམས་པའྱི་
སྟེང་ནས་འཇོག་པ་ཡྱིན་པས། སེམས་པ་དེ་སོན་པ་སེམས་བསེད་དང་། འཇུག་པ་སེམས་བསེད་དུ་ནམ་ཞྱིག་
སོང་བའྱི་ཚེ་དེ་དང་མཚུངས་ལན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་སེམས་བསེད་གྱིས་སུ་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏེ་སོན་པ་སེམས་བསེད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བའྱི་སེམས་བྱུང་སེམས་པ་རས་ཐ་དད་པ་དང་། འཇུག་པ་
སེམས་བསེད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་སེམས་བྱུང་སེམས་པ་གྱིས་ཡོད་པས་ངོ་བོ་གཅྱིག་པར་ཡང་མ་ངེས་སོ་
སྙམ་ན་མྱི་འཐད་དེ། གཙོ་བོ་སེམས་གཅྱིག་གྱི་འཁོར་དུ་སེམས་བྱུང་སེམས་པ། རས་ཐ་དད་པ་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་
དུ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་གྱིས་པོ་རྒྱུད་ལ་སེས་པའྱི་རེས་སུ་ར་ལྟུང་བྱུང་
ནས་དེ་གྱིས་གཏོང་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་སེས་པ་དང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཐོབ་པ་དུས་མམ་ཞྱིང་
ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཐོབ་ནས་ལམ་མ་ཞུགས་སུ་འགྱུར་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཚོགས་ལམ་གྱི་
གནས་སྐབས་སུ་ཡང་ར་ལྟུང་གྱི་དབང་གྱིས་བསླབ་པ་ལས་མས་ནས་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བ་ཡོད་ཅྱིང་། སེམས་
ཅན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་མ་བཏང་ན་སོམ་པའྱི་ར་བ་མ་བཏང་པས་ལམ་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་
བའྱི་སོན་ཡང་མེད་དོ། །སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ན་སོམ་པས་ཟྱིན་པ་དགོས་ན། སོད་
འཇུག་ཏུ། བང་ཆུབ་སོན་པའྱི་སེམས་ལས་ནྱི། །འཁོར་ཚེ་འབས་བུ་ཆེ་འབྱུང་ཡང་། །ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པའྱི་
སེམས་བཞྱིན་དུ། །བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་སོན་མེད་
དེ། སོན་པའྱི་སེམས་ནྱི་སོམ་པས་མ་ཟྱིན་པའྱི་སོན་པའྱི་སེམས་ཙམ་ལ་དགོངས་ཤྱིང་། ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པའྱི་
སེམས་བཞྱིན་དུ་ཞེས་པ་ནྱི་དེ་ྱིད་སོམ་པས་ཟྱིན་ནས་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

མཇུག་ཏུ་གང་ནས་བཟུང་སྟེ་སེམས་ཅན་ཁམས་མཐའ་ཡས་རབ་ཏུ་བསལ་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་ལོག་པ་ཡྱི་སེམས་
ཀྱིས་སུ། །སེམས་དེ་ཡང་དག་བླངས་གྱུར་པ། །དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་གྱིད་ལོག་གམ། །བག་མེད་གྱུར་ཀང་བསོད་
ནམས་ཤུགས། །རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་དུ་མ་ཞྱིག །ནམ་མཁའ་མམ་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་མཚན་ྱིད་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་དུ་གཞག་པ་
ཁད་པར་མེད་ན། སོད་འཇུག་ཏུ། འགྲོ་བར་འདོད་དང་འགྲོ་བ་ཡྱི། །བེ་བག་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་
མཁས་པས་འདྱི་གྱིས་ཀྱི། །བེ་བག་རྱིམ་བཞྱིན་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་སོན་མེད་དེ།
གཞུང་དེས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོ་བར་འདོད་པའྱི་བློ་
དང་། འགྲོ་བའྱི་བ་བས་ཟྱིན་པ་གྱིས་ཡོད་པ་ལ། སོན་འཇུག་གྱིས་སུ་གཞག་པར་བསྟན་པས་ལུགས་འདྱི་
ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་འགྲོ་པའྱི་བ་བས་ཟྱིན་པའྱི་ཚེ་འགྲོ་བར་འདོད་པའྱི་བློ་མེད་པ་ནྱི་ཤྱིན་
ཏུ་མྱི་འཐད་དེ། འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་འགྲོ་བར་འདོད་པ་དང་། འགྲོ་བ་དཔེར་བས་པ་ཡྱིན་པས་འཇྱིག་རེན་ན་
འགྲོ་བའྱི་བ་བས་ཟྱིན་ཀང་འགྲོ་བར་འདོད་པའྱི་བློ་མེད་ན་དེ་ྱིད་དུ་གནས་པའམ། ཕྱིར་ལོག་པར་མྱོང་བས་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགྲོ་བའྱི་བ་བས་མ་ཟྱིན་པའྱི་གོང་དུ་འགྲོ་བར་འདོད་པའྱི་བློ་ཙམ་ཡོད་པ་ནྱི་སོན་པའྱི་སེམས་
ཙམ་ཡོད་པ་དང་མཚུངས་སོ། །འདྱི་ནྱི་འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། འཕགས་པས་སེམས་
བསེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བང་ཆུབ་མདོར་བསྡུས་པ་དེ་འདུན་ལན་
སེམས་བསེད་ལ་གཞག་ཅྱིང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་སེམས་བསེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་
སེམས་བསེད་ལ་སོན་འཇུག་གྱིས་སུ་བཤད་ནས། དེ་ྱིད་དཔེའྱི་སོ་ནས་ེར་གྱིས་སུ་བས་པའྱི་མ་མཐའྱི་
ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་གཞག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སེམས་བསེད་ཐ་མ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་སོན་
འཇུག་གྱིས་ཀྱིས་ཁབ་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། དེའང་འདོད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་གཞག་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་
སློབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་དོན་བདུན་ཅུའྱི་ཐོག་མ་སེམས་བསེད་དང་། བར་དུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྟོང་ྱིད་ྱི་
ཤུའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་དང་། ཐ་མ་ཕྲྱིན་ལས་དང་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་དུ་གཞག་པས་དོན་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཀང་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པ་ལ་དགོངས་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་གཞག་པ་ཡྱིན་གྱི་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དེ་གསུམ་མེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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མདོ་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་དུ། སེམས་བསེད་ེར་གྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་གཞག་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། སྱིན་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བསེད་ནྱི་ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་ལ་འཇོག་པ་སྐབས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐེག་
ཆེན་གྱི་ལམ་དུ་འཇུག་ཁ་མའྱི་དུས་སུ་སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་ཙམ་ཡོད་ལ་དེའྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་སོན་
འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་མཚན་ྱིད་པ་སེས་པ་དང་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དུས་མམ་པ་ཡང་འཕགས་
སེང་གྱིས་ཀྱི་བཞེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ལ་འདོད་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་དེ་རྒྱུ་མྱིང་འབས་
བུ་ལ་བཏགས་པར་བཞེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་དུས་མམ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་མྱིང་འབས་བུ་ལ་བརགས་
པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེང་སང་ཕལ་ཆེར་སོན་འཇུག་གྱིས་པོ་དེ་ཀུན་རོབ་སེམས་བསེད་
ཀྱི་དབེ་བར་བས་ནས་དེ་གྱིས་ལ་ཀུན་རོབ་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཁབ་ཅྱིང་། དེ་གྱིས་དང་དོན་དམ་སེམས་
བསེད་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་མེད་པར་འདོད་དོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། སེམས་བསེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་
སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སེམས་བསེད་ཐམས་ཅད་སོན་འཇུག་གྱིས་ཀྱིས་
བསྡུས་ཤྱིང་གཞུང་དེས་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་བསྟན་པ་ཡྱིན་གྱི། ཀུན་རོབ་སེམས་བསེད་
ཁོ་ནའྱི་མཚན་ྱིད་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་གྱིས་ཀྱིས་བང་
སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སེམས་བསེད་ེར་གྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་བསྡུས་ཤྱིང་དོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀང་
སེམས་བསེད་ེར་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པས། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་ལན་པའྱི་སེམས་བསེད་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་
བའྱི་བང་སེམས་འཕགས་པའྱི་སེམས་བསེད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐོགས་མེད་ཀྱི་བཞེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། བང་
སའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལེའུར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ེས་སོད་སྤོང་བ། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད། སེམས་ཅན་དོན་བེད་
ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་པོ་དེ་འཇུག་པ་སེམས་བསེད་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། དོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀང་གསུམ་པོ་
དེའྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར། གནད་ཀྱི་དོན་ནྱི་
འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ས་དང་པོའ ་ི མམ་གཞག་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་གཙོ་སེམས་གཅྱིག་གྱི་འཁོར་དུ་ཀུན་འགྲོ་ལྔ། ཡུལ་
དེས་ལྔ། དགེ་བ་བཅུ་གཅྱིག་སྟེ་སེམས་བྱུང་ེར་གཅྱིག་འབྱུང་ལ། ཀུན་འགྲོ་ལྔའྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་
པ་དང་།ཡུལ་དེས་ལྔའྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འདུན་པ་དེ་སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་དུ་སོང་བའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་
དེ་དང་མཚུངས་ལན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་དུ་འགྱུར་བ་གོང་དུ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡུལ་དེས་ལྔའྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་གྱིས་པོ་དེ་རྣམ་པར་མྱི་
རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་སོང་བའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་དང་མཚུངས་ལན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་
སེམས་བསེད་དུ་སྒྱུར་བར་བེད་དོ། །དེས་ན་ས་དང་པོའ ་ི མམ་གཞག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་
ཐམས་ཅད་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་འདུན་པ་དང་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའྱི་ཆ་ནས་སོན་
པ་སེམས་བསེད་དང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལམ་སྒྲུབ་པའྱི་སེམས་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའྱི་ཆ་ནས་
འཇུག་པ་སེམས་བསེད། རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཆ་ནས་དོན་དམ་སེམས་བསེད་དུ་
འཇོག་པ་ནྱི་ཚད་ལན་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཕོགས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཀུན་རོབ་སེམས་
བསེད་དང་དོན་དམ་སེམས་བསེད་གྱིས་པོ་མྱི་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སོན་འཇུག་གྱིས་པོ་དང་དོན་དམ་
སེམས་བསེད་མྱི་འགལ་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་ལ་ཀུན་རོབ་སེམས་བསེད་ཀྱིས་མ་ཁབ་
པས་སོན་མེད་དོ། །ཀུན་རོབ་སེམས་བསེད་དང་དོན་དམ་སེམས་བསེད་གྱིས་ནྱི་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡྱིན་ཏེ། སྔ་མ་
ནྱི། གྲོགས་སྟོབས་རྒྱུ་སྟོབས་ར་བའྱི་སྟོབས། །ཐོས་སྟོབས་དགེ་བ་གོམས་པ་ལས། །མྱི་བརན་པ་དང་བརན་
འབྱུང་བ། །གཞན་གྱིས་བསྟན་པའྱི་སེམས་བསེད་བཤད། །ཅེས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ་ཕྱི་མ་ནྱི། རོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་རབ་བསྙེན་བས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རབ་བསགས། །ཆོས་ལ་མྱི་རོག་ཡེ་ཤེས་ནྱི། །སེས་
ཕྱིར་དེ་ནྱི་དམ་པར་འདོད། །ཅེས་པ་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་བང་སེམས་སོ་སེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
སེམས་བསེད་ཐམས་ཅད་དང་། བང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་སེམས་བསེད་ཐམས་ཅད་སོན་འཇུག་
གྱི་སེམས་བསེད་དང་། ཀུན་རོབ་སེམས་བསེད་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡྱིན་ལ། བང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
ཆོས་ྱིད་ལ་མམ་པར་གཞག་པའྱི་སེམས་བསེད་ཐམས་ཅད་སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་དང་། དོན་དམ་
སེམས་བསེད་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡྱིན་ནོ། །མདོར་བསྡུས་ན་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་རོགས་པའྱི་
བང་ཆུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བའོ། །བང་སེམས་གྱི་སོམ་པའྱི་མཚན་ྱིད། རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
ཁད་པར་བ་གང་ཞྱིག མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྤོང་བའྱི་སེམས་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་དབང་ལན་རྒྱུན་ཆགས་
པའོ། །དབེ་བ་ལས་མཚམས་ཀྱི་སོ་ནས་དབེ་ན། མོས་པས་སོད་པའྱི་སེམས་བསེད། ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་
དག་པའྱི་སེམས་བསེད། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སེམས་བསེད། སྱིབ་པ་སྤངས་བའྱི་སེམས་བསེད་དང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བཞྱིའོ། །དཔེའྱི་སོ་ནས་དབེ་ན་ས་ལྟ་བུ་ནས་སྱིན་ལྟ་བུའྱི་བར་ེར་གྱིས་སོ། །དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་དབེ་
ན། སོན་པ་སེམས་བསེད་དང་། འཇུག་པ་སེམས་བསེད་གྱིས་ཡོད་དེ། འབས་བུ་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ལ་
དམྱིགས་པ་དང་། དེའྱི་རྒྱུ་ལམ་ལ་དམྱིགས་པ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་དབེ་ན་དོན་དམ་
སེམས་བསེད་དང་། ཀུན་རོབ་སེམས་བསེད་གྱིས་ཡོད་དེ། རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་
དང་། མ་བསྡུས་པ་གྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོན་པ་སེམས་བསེད་དང་། འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་རྱིམ་པ་བཞྱིན། རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ་གང་ཞྱིག འབས་བུ་རོགས་པའྱི་བང་
ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་འདུན་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་གང་ཞྱིག་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལམ་སྒྲུབ་
པར་འདོད་པའྱི་འདུན་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའོ། །དོན་དམ་སེམས་བསེད་དང་། ཀུན་རོབ་སེམས་
བསེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་རྱིམ་བཞྱིན་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་
པ་ཁད་པར་བ་དང་། དེས་མ་བསྡུས་པའྱི་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བའོ། །སེམས་བསེད་བསྟན་
ཟྱིན་ནས། ད་ནྱི་གདམས་ངག་བསྟན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གདམས་ངག་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྒྱུ་མཚན་གྱི་
གདམས་ངག་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མདོར་བཅོམ་ལན་འདས་ཇྱི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སད་པར་བགྱི་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་སེམས་བསེད་པའྱི་གང་ཟག་
དེས་སེམས་བསེད་ཀྱི་དབེ་བའྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་སྒྲུབ་
དགོས་ན་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པར་བགྱི་ཞེས་དྲྱིས་པའོ། །ལན་ནྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་དབེ་བའྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ལ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་མས་སུ་ལེན་དགོས་པས་དེ་བརོད་བར་སྟོན་པའྱི་
གདམས་པ་དང་། རེས་སུ་གདམས་པ་གྱིས་འཆད་ཅེས་པ་སྟེ། གདམས་ངག་གྱི་མདོ་རོགས་པའྱི་མཐར་ཡང་
འདྱི་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གདམས་པ་སྟེ། འདྱི་ནྱི་
རེས་སུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་གདམས་ཞེས་པ་ལས་འཕྲོས་ནས་གང་
ཟག་གང་ལ། སྟོན་པ་གང་གྱིས། སྒྲུབ་པ་གང་ལ། དགོས་པ་གང་གྱི་ཆེད་དུ་གདམས། གདམས་པ་དང་རེས་
བསྟན་གྱི་ཁད་པར་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དང་པོ་ནྱི་སེམས་བསེད་ནས་སྒྲུབ་པ་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཆེད་དུ་གདམས་
ངག་དོན་དུ་གེར་བའྱི་གང་ཟག་ལའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྤྲུལ་བའྱི་སྐུ་ལྟ་བུས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་པ་
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ལའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་དབེ་བའྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའྱི་རང་གཞན་གྱི་དོན་མཐར་ཐུག་པ་འདྱི་
རོགས་པའྱི་ཆེད་དུའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་དེ་ལ་དོན་དུ་གེར་བའྱི་དོན་ཐོབ་པའྱི་བ་བ་ེ་བར་སྟོན་པ་ནྱི་གདམས་པ་དང་
རེས་སུ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་སོང་བའྱི་དོན་གྱིས་མྱི་མས་པར་བེད་པ་ནྱི་
གདམས་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་འོག་ཏུ་མ་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་རེས་སུ་སྟོན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་གདམས་ངག་དངོས་ནྱི། སྒྲུབ་དང་བདེན་པ་རྣམས་དང་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་སྔ་རབས་པ་
རྣམས་སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་དང་། དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཁད་པར་ཀྱི་ཆོས་ལ་འདོམས་པ་གསུམ་དུ་མཛད་ཀང་འཕགས་
སེང་གྱིས་ཀྱི་དོན་བསྡུའྱི་གཞུང་ལྟར་ན་སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ལ་འདོམས་པ་དང་། ཁད་པར་ལ་འདོམས་པ་གྱིས་སུ་
འདུས་ཏེ། དམྱིགས་པ་དང་རེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་སུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་སྒྲུབ་
པའྱི་ངོ་བོ་ལ་འདོམས་པ་ལ་བདེན་པ་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི་སྒྲུབ་པ་ངོས་གཟུང་། དེ་ན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་
མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པ། དེ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་དངོས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་ཚེ་དང་ལན་པ་ཤཱ་
རྱིའྱི་བུས་བཅོམ་ལན་འདས་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལན་འདས་ཇྱི་ལྟར་ན་བང་སེམས་ཆེན་པོས་
ཡུམ་ལ་སད་པར་བགྱི། །བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་བཀར་སྩལ་པ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལ་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཡུམ་
ལ་སོད་པའྱི་ཚེ་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་བང་སེམས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །བང་
སེམས་ཀྱི་མྱིང་ཡང་། བང་ཆུབ་ཀང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་མྱིང་ཡང་། ཡུམ་ཡང་། ཡུམ་གྱི་མྱིང་ཡང་། སོད་ཅེས་བ་
བར་མྱི་སོད་ཅེས་བ་བར་ཡང་། སོད་ཀང་སོད་ལ་མྱི་སོད་ཀང་མྱི་སོད་ཅེས་བ་བར། སོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྱི་
སོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཞེས་བ་བར། གཟུགས། ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། འདུ་བེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་
རེས་སུ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བང་སེམས་དང་དེའྱི་མྱིང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་
སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་མདོ་སེ་རྒྱན་དང་། ཀུན་བཏུས་དང་། བརྒྱད་སྟོང་དོན་
བསྡུས་སོགས་སེམས་ཙམ་པའྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལས། རྣམ་གཡེང་གྱི་རྣམ་རོག་བཅུའྱི་གེན་པོར་ཤེར་
ཕྱིན་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ་བཅུ་བསོམ་པ་ལ་སྦྱར་ནས་འཆད་དོ། །ཡུམ་དོན་དབུ་མར་འགྲེལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་
བདེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི་སྒྲུབ་པ་བསྟན་པར་བཞེད་དེ། ྱིར་སྣང་དུ། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་
སྦྱར་བཙམ་མ་གཏོགས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ལས་མྱི་འདའ་བ་ལ་སྦྱར་བའྱི་གསལ་ཀ་མྱི་སྣང་ཡང་། སློབ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དཔོན་གྱིས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལས་མྱི་འདའ་བས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། རོག་དང་ཨར་
གྱིས། བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཡུམ་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ་ཞེས་པས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ལས་མྱི་འདའ་བ་བསྟན་པར་
བཞེད་ཀང་། མཁས་གྲུབ་གཡག་པས། བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཡོད་བཞྱིན་དུ། །ཅེས་པས་བསྟན་པར་བཞེད་པ་
ྱིད་ལེགས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀྱི་མྱིང་ཡོད་བཞྱིན་བཞྱིན་དུ་ཞེས་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཅེས་པའྱི་
བར་ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་བེད་དུ་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡྱིན་པས་དོན་དམ་དུ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཀུན་
རོབ་ཏུ་སྣང་བ་ཙམ་མྱི་འགོག་པའྱི་ཀུན་རོབ་ལས་མྱི་འདའ་བ་རེ་རེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་ལས་མྱི་འདའ་
བ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སོད་པ་པོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། སོད་པའྱི་འབས་བུ་
བང་ཆུབ་ཏུ་ཞེན་པ་དང་། སོད་པར་བ་བ་ཤེར་ཕྱིན་ཏུ་ཞེན་པ་དང་། སོད་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་བཟློག་ཟླ་དང་བཅས་
པར་ཞེན་པ་དང་། ཤེས་བ་ཕུང་པོ་ལྔར་ཞེན་པ་སྟེ་ལྔ་ཡོད་པས་དེའྱི་གེན་པོ་བང་སེམས་དང་། བང་ཆུབ་དང་།
ཡུམ་དང་། སོད་སེགས་མཐའ་བཞྱི་དང་། ཕུང་པོ་ལྔར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་ངོ་ཞེས་བསྟན་
ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མདོར། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གལ་ཏེ་ཕོགས་བཅུ་རེ་རེའྱི་ཞྱིང་གདའྡྱཱ ྱི་ཀླུང་གྱི་བེ་མ་སྙེད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་
ཁམས་འདྱིར། དགེ་སློང་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་། མོདལ་གྱི་བུ་ལྟ་བུ་ཤ་སྟག་གྱིས་འདྱི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། འདམ་བུ། འོད་
མ། བུ་རམ་ཤྱིང་། སྱིག་མ། འབས། ཏྱིལ་གྱི་ཚལ་ལམ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་ཀང་དེ་དག་གྱི་ཤེས་རབ་
གང་ཡྱིན་པ་དེས་བང་སེམས་ཡུམ་ལ་སོད་པའྱི་ཤེས་རབ་ྱིན་གཅྱིག་བསོམ་པ་ཙམ་གྱིས་བརྒྱའྱི་ཆར་ཡང་ེ་
བར་མྱི་འགྲོ། སྟོང་དང་། བརྒྱ་སྟོང་དང་། བེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་དང་། གྲངས་དང་། ཆར་ཡང་། བགྲང་བར་ཡང་། རྒྱུར་
ཡང་། དཔེར་ཡང་ེ་བར་མྱི་འགྲོ་བ་ནས་དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་བང་སེམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་དོན་དུ་ེ་བར་གནས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་རྒྱ་
ཆེར་གསུངས་སོ། །འདྱི་ལ་གང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་པ་ངོས་གཟུང་། གང་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ངོས་གཟུང་། ཇྱི་ལྟར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདྱི་ལྟ་སྟེ་ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་གྱི་ཤེས་རབ་གང་ཡྱིན་པ་
དེས་ནྱི་ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །དགེ་སློང་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་། མོངྒལ་གྱི་བུ་ལྟ་བུ་ཤ་སྟག་ཅེས་པ་ནྱི་འོག་
ནས་འཆད་པ་ལྟར་གྱི་རོགས་རྱིགས་མཐུན་པ་ཤ་སྟག་གྱིས་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འདམ་བུ་ནས་ཏྱིལ་གྱི་བར་གྱིས་
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ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་པ་ཆོས་དྲུག་བསྟན་ཏེ། ན་ཐོས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་དེ་འདམ་བུ་ལྟ་བུར་ལས་ོན་གྱི་གནོད་
པ་ཆུང་ངུ་མྱི་བཟོད་པ་དང་། རེ་མོ་ནྱི་འོད་མ་ལ་མེ་མཚོན་དག་གྱི་བཞྱིན་དུ་ལས་ོན་གྱི་གནོད་བེད་དྲག་པོ་དང་
ཕྲད་ཀང་དགེ་ར་མྱི་འཆད་པ་དང་། བཟོད་པ་ནྱི་བུ་རམ་ཤྱིང་དང་འདྲ་བར་ངན་སོང་ཆད་པའྱི་ཕྱིར་བདེ་འགྲོར་
ཆོས་བསོམ་པའྱི་མངར་བ་ལས་མྱི་འདའ་བ་ྱིད་དང་། ཆོས་མཆོག་ནྱི་སྱིག་མ་དང་འདྲ་བར་མྱུར་དུ་བདེན་པ་
མངོན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དང་། མཐོང་ལམ་ནྱི་འབས་དང་འདྲ་བར་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་རོགས་
པ་མཆོག་ཡྱིན་པ་དང་། སོམ་ལམ་ནྱི་ཏྱིལ་ལ་མེ་ཏོག་དང་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་རྱིགས་གཅྱིག་ཀང་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ་
ཡོད་པ་ལྟར། མཐོང་ལམ་ལས་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་དུ་མེད་ཀང་དུས་གཞན་དུ་སོམ་སྤང་སྤོང་པའྱི་ཁད་པར་
ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དཔེ་དྲུག་པོ་རྣམས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚལ་སོས་པ་ནྱི་རོགས་རྱིགས་གཅྱིག་
པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་དབང་པོའ་ི ཁད་པར་ཐ་དད་པ་ཡོད་ཀང་དྲོད་ལ་སོགས་པར་རྱིགས་གཅྱིག་ཅེས་པའྱི་དོན་
ཏོ། །ལམ་སྔ་མ་སྔ་མ་ནྱི་དཔེ་ཕྱི་མ་དྲངས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ། ཐ་མར་ལམ་སོས་པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་དེ་
རྣམས་ཀྱི་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེར་གནས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་ྱིན་གཅྱིག་
ཤེས་རབ་བསོམས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཞེས་པ་སྟེ། ྱིན་གཅྱིག་ཤེས་རབ་བསོམས་པ་ལ་ནུས་པ་དེ་ཙམ་ཡོད་
པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་བང་སེམས་དེ་ཅྱི་སེམས་དང་པོ་བསེད་པའམ།
སོད་པ་ལ་ཞུགས་པའམ། ཕྱིར་མྱི་བཟློག་པའམ། སེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིན།
རེ་ཞྱིག་བཞྱི་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ས་བཅུ་པ་ལ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ྱིད་དུ་བསྟན་པས་ན་རང་ལས་ཁད་པར་
དུ་འཕགས་པར་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱིར་མྱི་བཟློག་པའྱི་བང་སེམས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ས་བརྒྱད་པ་ལ་
དགོངས་པ་ཅན་གྱི་མྱང་འདས་བཀག་པས་ན་རང་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་སེ་
ས་བཅུ་པར། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྱི་སོ་ལ་
བཅུག་པར་མ་གྱུར་ན་ནྱི་འདྱི་དེའྱི་ཚེ་ྱིད་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འོ་ན་དེའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་མྱང་འདས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ནྱི་སེམས་
བསེད་པ་ནས་བརམས་ཏེ་རྱིང་དུ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།
བསོམས་པས་སྤང་པར་བ་བ་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྱིར་མྱང་འདས་ལ་རེ་མོ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཐོབ་པ་ན་དགེ་ར་ཆད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ན་ངན་འགྲོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་།
བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་ན་དེའྱི་ཡན་ལག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ན་སྲྱིད་པ་བརྒྱད་པ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་དང་། ཕྱིར་འོང་པ་ལ་འདོད་པའྱི་སྲྱིད་པ་གྱིས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། ཕྱིར་མྱི་འོང་པ་
འདོད་པའྱི་ཁམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་ཀྱི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་དང་། དགོངས་པ་ཅན་གྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས་ཕྱི་མ་སྟེ་རེ་ཞྱིག་
གཞན་དོན་རྒྱུན་ཆད་པ་ལ་དགོངས་ནས་མྱང་འདས་སུ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོད་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་བང་
སེམས་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་གྱི་ཤེས་པ་དང་སྤོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བཟོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་བས་ན་ཐོས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་
པར་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཡོངས་སུ་མྱི་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་སེམས་དང་པོ་
བསེད་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེམས་བསེད་དང་པོ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་ྱིན་གཅྱིག་བསོམས་པའྱི་ཤེས་རབ་དེ་སྔར་བཤད་པའྱི་
རོགས་པ་ཆོས་དྲུག་ལས་ཇྱི་ལྟར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ན། འདྱི་ལ་གྲངས་ཀྱི་ཁད་པར། མཐུའྱི་ཁད་པར། རྱིགས་
ཀྱི་ཁད་པར། རྒྱུའྱི་ཁད་པར། དཔེའྱི་ཁད་པར་དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནྱི་བརྒྱའྱི་ཆར་ཡང་ཞེས་པ་ནས་གྲངས་སུ་
ཡང་ཞེས་པའྱི་བར་དང་། གྱིས་པ་ནྱི་ཆར་ཡང་། གསུམ་པ་ནྱི་བགྲང་བར་ཡང་། བཞྱི་པ་ནྱི་རྒྱུར་ཡང་། ལྔ་པ་ནྱི་
དཔེར་ཡང་། ཞེས་པས་སྟོན། བཞྱི་པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་འདུས་མ་བས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བས་
རོགས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཤེ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ནྱི་ཆེད་དུ་བ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདའ་པའྱི་ཆེད་དང་། སྦྱོར་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་
སོད་པ་དང་། རོགས་པ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་བེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་སོ་ནས་སྦྱྱིན་གནས་སུ་གྱུར་པ་སྒྲུབ་པར་
བེད་པའྱི་ཁད་པར་དང་ལན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྦྱྱིན་གནས་སུ་འགྱུར་ཞེ་ན་དགེ་བ་བཅུའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་
དང་། རྒྱལ་རྱིགས་ཤྱིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལྷའྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་དང་། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་གྱི་ཤེས་རབ་རྣམས་བང་སེམས་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཆེད་དུ་བ་
བ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། རོགས་པ་རྣམས་བང་སེམས་ྱིན་གཅྱིག་ཤེས་རབ་བསོམས་པའྱི་འབས་བུར་མྱི་འཐད་
56

ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

དེ། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཤེས་རབ་བསོམས་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ ན། མར་མེའྱི་དཔེ་ལ་
བརེན་ནས་མྱི་འགལ་པའྱི་ལན་གདབ་པར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་དེ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་དངོས་ནྱི།
ཡུལ་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་ནས་གདམས་ངག་དོན་དུ་གེར་བའྱི་བང་སེམས་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་
ཐུག་གྱི་འབས་བུ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་བདེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བར་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་གྱི་སོ་ནས་ཤེར་
ཕྱིན་སྒྲུབས་ཤྱིག་ཅེས་འདོམས་པར་བེད་པའྱི་མདོ་ཚིག་གོ །དེས་ན་འདྱིར་བསྟན། གདམས་ངག་བཅུ་པོ་ཐམས་
ཅད་ཤེར་ཕྱིན་ཀྱི་མདོ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལ་འདྱིར་བསྟན་གདམས་ངག་བཅུ་འཇོག་པ་ནྱི་བརོད་བ་རོད་བེད་
མ་ཕེད་པའོ། །གྱིས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཁད་པར་ལ་འདོམས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་དང་།
དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྣང་ཙམ་ལ་སྐུར་བ་མྱི་འདེབས་ཤྱིང་དོན་དམ་པར་མྱི་དམྱིགས་
པའྱི་བདེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བ་ཙམ་གྱིས་སེམས་བསེད་ཀྱི་དབེ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་
སྒྲུབ་ནུས་སམ་སྙམ་ན་དེ་ལ་ཡང་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་དམྱིགས་པ་ལ་སོ་འདོགས་གཅོད་པ་དང་། སབས་གསུམ་
ལ་བརེན་པ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་སེལ་བར་བེད་པའྱི་བརོན་འགྲུས་དང་། གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་
ཏན་དང་། མཐར་ཐུག་པར་བེད་པའྱི་རྒྱུ་རྣམས་དགོས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི། བདེན་པ་རྣམས་དང་ནྱི་ཞེས་པ་མན་ཆད་
ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །འདྱིར་སོ་འདོགས་གཅོད་པར་བ་བའྱི་གཞྱི་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་གཞག་པ་དང་། དམྱིགས་པ་ཆོས་
རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ། །ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གཞག་པ་དང་། འདྱི་ཡྱི་དམྱིགས་པ་དངོས་མེད་
དེ། །ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བདེན་པའྱི་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་གཞག་པ་གསུམ་གྱི་ཁད་པར་ནྱི་རོགས་རྱིགས་ཐུན་
མོང་པའྱི་དམྱིགས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་དང་། མམ་གཞག་
རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དམྱིགས་པའྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །གཞན་དག་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་
པར་སྣང་ངོ་། །རོགས་རྱིགས་ཐུན་མོང་གྱི་དབང་དུ་བས་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་པས་ཀང་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་
དམྱིགས་ཏེ། སྐབས་གསུམ་པར་བསྟན་པའྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་དམྱིགས་པ་བདེན་བཞྱི་ལ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །སབས་གསུམ་པོ་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་ཡྱིན་ཏེ། ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་
བརེན་ནས་དེ་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པ་མས་སུ་ལེན། འཕགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་དཀོན་
མཆོག་ལ་བརེན་ནས་དེ་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པ་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བརོན་འགྲུས་གསུམ་པོ་ནྱི་སྒྲུབ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སེལ་བར་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མ་ཞེན་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་བ་བ་ངན་ཞེན་གྱི་ལེ་ལོ་སྤངས་
ནས་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་དུ་འགྲོ་བར་བེད། ཡོངས་སུ་མྱི་ངལ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་སྱིད་ལུག་པའྱི་ལེ་ལོ་སྤངས་
ནས་སྒྲུབ་པ་སླར་མྱི་ལོག་པར་བེད། ལམ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་སེམས་ཞུམ་པའྱི་ལེ་ལོ་
སྤངས་ནས་ཐེག་དམན་དུ་མྱི་ལྟུང་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སན་དང་མངོན་ཤེས་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ཏེ།
སན་ལྔས་རང་དོན་བླང་དོར་ལ་གཞན་གྱི་དྲྱིང་མྱི་འཇོག་པར་བེད། མངོན་ཤེས་དྲུག་གྱིས་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྒྱུ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་གྱིས་པོ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པར་
བེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པ་ལ་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གྱིས་སྤང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲུབ་
པའྱི་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་ལ་དགུར་གྲངས་ངེས་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་དེས་བསྒྲུབ་བ་མཐར་ཐུག་སྒྲུབ་པ་ལ། དགུ་པོ་
གང་རུང་ཞྱིག་མ་ཚང་ན་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཤྱིང་དགུ་ཆར་ཚང་བས་སྒྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གོ་རྱིམ་ནྱི་བཤད་པའྱི་
གོ་རྱིམ་ཙམ་ཡྱིན་པར་མངོན་ནོ། །དེ་དག་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་གྱི་ངོས་འཛིན་ནྱི་སྔ་མ་ལ་དཔག་ནས་
ཤེས་པར་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་འདོད་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་དང་། སན་དང་མངོན་ཤེས་ཀྱི་
ཁད་པར་དང་། མཐོང་སོམ་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་མེད་པའྱི་དོན་ལ་དཔྱད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། བེ་
བག་ཏུ་སྨྲ་བས། སངས་རྒྱས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟད་མྱི་སེ་ཤེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ལ། ཆོས་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སོ་སོར་བརགས་པའྱི་འགོག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ནྱི་
སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའྱི་སློབ་མྱི་སློབ་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བདེན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་དེ།
མཛོད་དུ། གང་ཞྱིག་གསུམ་ལ་སབས་འགྲོ་དེ། །སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་བེད་པའྱི་ཆོས། །མྱི་སློབ་པ་དང་གྱིས་
ཀ་དང་། །མྱ་ངན་འདས་ལ་སབས་སུ་འགྲོ། །ཞེས་སོ། །མདོ་སེ་པས་སངས་རྒྱས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟད་
མྱི་སེ་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་འདོད་ལ་ཆོས་ཀྱི་འདོད་
ཚུལ་འདྲའོ། །དགེ་འདུན་ནྱི་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའྱི་སློབ་པ་དང་། མྱི་སློབ་པ་དང་དེ་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་
བདེན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་དེ། མཛོད་རང་འགྲེལ་དུ་བསྟན་བཅོས་ལས་ནྱི་མྱི་སློབ་པའྱི་ཆོས་ཁོ་
ན་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །འོ་ན་ཇྱི་སྐད་དུ་འབྱུང་ཞེ་ན་སངས་རྒྱས་སུ་བེད་པའྱི་ཆོས་
ཞེས་འབྱུང་སྟེ། དེའྱི་ཕྱིར་རེན་སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་མ་བཀག་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཀླན་ཀར་མྱི་རུང་བ་ྱིད་ཅེས་
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སོ། །གང་ཞྱིག་ཆོས་ལ་སབས་སུ་འགྲོ་བ་དེ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བདག་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ོན་མོངས་པ་
རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དུཿཁ་ཞྱི་བར་མཚན་ྱིད་གཅྱིག་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། དགེ་སློང་དུ་བེད་པའྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་ཁོ་ན་དགེ་སློང་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །སེམས་ཙམ་པས་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་གསུམ་སངས་རྒྱས་དཀོན་
མཆོག་ཡྱིན་ལ། བསྟན་པའྱི་ཆོས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་འཕགས་ལམ་ཡན་
ལག་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་དང་། དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་གློ་བུར་གྱི་དྲྱི་མས་དག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་ཆོས་
དཀོན་མཆོག་ཡྱིན་ཞྱིང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། ན་ཐོས་ཞུགས་གནས་བརྒྱད་དང་། རང་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་འདོད་དེ། དབྱིག་གེན་གྱིས། དམྱིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ།
ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ། ཅྱིར་ཡང་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུར། གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས།
སྒྲུབ་པའྱི་འཕགས་ལམ་བརྒྱད། སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་ལ། གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །བང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་
དང་། །དགྲ་བཅོམ་དག་ལ་སོགས། །རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ། །གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་འགའ་ཞྱིག སངས་རྒྱས་ནྱི་སྐུ་གསུམ། ཆོས་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ། དགེ་
འདུན་ནྱི་གང་ཟག་བརྒྱད་དུ་འདོད་དེ། ཟླ་གྲགས་ཀྱིས། ཐུབ་དབང་དག་གྱི་སྐུ་གསུམ་དང་། །མྱ་ངན་འདས་དང་
གང་ཟག་བརྒྱད། །ཅེས་སོ། །དེའྱི་ཚེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་འདོད་
དེ། ཤཱ་རྱིའྱི་ལུང་ལས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕག་བས་ཕྱིར། །འདྱི་དག་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་གཞན་མེད། །སངས་རྒྱས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །རྒྱུད་བླར། འདུས་མ་
བས་ཤྱིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྲུག་གམ་བརྒྱད་དང་ལན་པའྱི་ཆོས་སྐུ་ནྱི་སངས་རྒྱས་
དཀོན་མཆོག བསམ་མེད་གྱིས་མེད་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྲུག་གམ་བརྒྱད་དང་ལན་པའྱི་རྣམ་བང་གྱི་
བདེན་པ་ནྱི་ཆོས་དཀོན་མཆོག ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙེད་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྲུག་གམ་བརྒྱད་དང་ལན་པའྱི་
ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་བང་སེམས་འཕགས་པ་ནྱི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། འདུས་མ་བས་ཤྱིང་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ། །གཞན་གྱི་རེན་གྱིས་རོགས་མྱིན་པ། །མཁེན་དང་བརེ་དང་ནུས་པར་ལན། །དོན་ྱིད་ལན་པའྱི་
སངས་རྒྱས་ྱིད། །ཅེས་དང་། བསམ་མེད་གྱིས་མེད་རོག་མེད་པ། །དག་གསལ་གེན་པོའ ་ི ཕོགས་ྱིད་
ཀྱི། །གང་ཞྱིག་གང་གྱིས་ཆགས་བལ་པ། །བདེན་གྱིས་མཚན་ྱིད་ཅན་དེ་ཆོས། །ཞེས་དང་། ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙེད་ནང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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གྱི་ནྱི། །ཡེ་ཤེས་གཟྱིགས་པ་དག་པའྱི་ཕྱིར། །བློ་ལན་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་ཚོགས། །བླ་མེད་ཡོན་ཏན་དང་ལན་
ྱིད། །ཅེས་སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་གནས་སྐབས་སབས་གསུམ་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི། མཐར་ཐུག་གྱི་སབས་གསུམ་
ནྱི་སངས་རྒྱས་གཅྱིག་ྱིད་ལ་གསུམ་ཆར་ཚང་བར་ཡོད་དོ། །འོ་ན་འདྱིར་གང་གཟུང་ཞེ་ན། རྒྱུད་བླ་ནས་
གསུངས་པའྱི་གནས་སྐབས་སབས་གསུམ་པོ་དེ་ྱིད་གཟུང་བར་འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱི་བཞེད་དོ། །གྱིས་པ་
ལ་སྱིའྱི་ཁད་པར་དང་། སོ་སོའ ་ི ཁད་པར་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་གང་ལས་གསུངས་པའྱི་སེ་སྣོད་ཀྱི་ཁད་པར།
གང་ལ་ལན་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཁད་པར། གང་ལས་བྱུང་བ་རྒྱུའྱི་ཁད་པར། བ་བ་ལས་ཀྱི་ཁད་པར་དང་བཞྱི་ལས།
དང་པོ་ནྱི། སན་ལྔ་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་དང་། བསྟན་བཅོས་ཁོ་ན་ལས་གསུངས་ལ། མངོན་ཤེས་དྲུག་ནྱི་ཐེག་པ་
ཆེ་ཆུང་གྱི་སེ་སྣོད་གྱིས་ཀ་ལས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སན་ལྔ་ནྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་གང་ཟག་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུད་པ་
ཡོད་ལ། མངོན་ཤེས་དྲུག་ནྱི་ཐེག་པ་སུམ་ཆར་དང་། དང་པོ་ལྔ་ནྱི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་ལ་ཡང་ཡོད་
དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སན་ལྔ་ནྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་དང་འབྱིང་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་དྲུག་མས་སུ་བླངས་པ་ལས་འབྱུང་ལ། མངོན་ཤེས་དྲུག་ནྱི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་མས་ལེན་མེད་ཀང་བསམ་
གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་བསོམ་ཞྱིང་རྣམ་གནས་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །འོན་ཀང་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ནྱི། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཤྱིན་ཏུ་དག་པ་བ་དང་། མྱི་རོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མས་ལེན་གྱིས་
ཟྱིན་པ་དང་། རྣམ་གནས་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་གསུམ་ལས་འབྱུང་བར་མདོ་སེ་རྒྱན་དུ་བཤད་དོ། །བདག་རེན་ལ་ཡང་
སན་ལྔ་ནྱི་བདག་རེན་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་ལ་བརེན་ཏེ། བཙུན་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པས། །ཤའྱི་སན་ཞེས་བ་བ་ནྱི་
རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་བསོམས་པས་ཤེས་ཞེས་གསུངས་སོ། །མངོན་ཤེས་དྲུག་ནྱི་བདག་རེན་བསམ་གཏན་
གྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་བརེན་ཏོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སན་ལྔས་ནྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གྱི་དྲྱིང་མྱི་འཇོག་པར་བེད་དེ། ཤའྱི་
སན་གྱིས་ཡར་སྟོན་པ་དང་། མར་སློབ་མ་གང་ན་ཡོད་པ་ཤེས། ལྷས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འཆྱི་འཕོ་བ་དང་སེ་བ་
ཤེས། ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསོམ་པར་བ་བའྱི་བདག་མེད་གྱིས་ཤེས། ཆོས་ཀྱིས་གྲོགས་དགེ་འདུན་གྱི་རོགས་པ་
ཤེས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སན་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་གཟྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་ཤེས་ལ་
ཐེག་དམན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་ཤེས་དྲུག་དང་། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་དང་པོ་ལྔས་ནྱི་རང་གཞན་གྱི་དོན་
ཅྱི་རྱིགས་པ་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་ཤེས་དྲུག་གྱིས་ནྱི་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྒྱུ་གཞན་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་དེ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་གདུལ་བ་གང་ན་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་གཞན་
སེམས་ཤེས་པས་གཞན་གྱི་སོད་པ་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་སོགས་ཤེས་ཏེ་ལྷའྱི་རྣ་བས་དེ་དག་གྱི་སྐད་དང་
མཐུན་པར་ཆོས་སྟོན་སྔོན་གྱི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པས་གང་ནས་འོངས་བ་དང་། ལྷའྱི་མྱིག་གྱིས་གང་དུ་འགྲོ་བ་
དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་ངེས་པར་འབྱུང་པའྱི་ལམ་འདོམས་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་སོ་སོའ ་ི ཁད་པར་ནྱི་ཤའྱི་སན་ནྱི་བདག་རེན་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་ལ་བརེན་པའྱི་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརེན་པའྱི་དབང་ཤེས་སོ། །འདྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སས་བསྡུས་སུ་ནྱི་མ་ངེས་ཏེ། རེན་གྱི་
གང་ཟག་གང་དུ་སེས་པ་དེའྱི་ས་པའྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་བྱུང་
པའྱི་ལྷའྱི་སན་ནྱི་སེ་བ་སྔ་མ་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་བསོམས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ལ་ཚེ་འདྱིར་
འབད་མེད་དུ་འབྱུང་བའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརེན་པའྱི་ཤེས་
པའོ། །འདྱི་དང་ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་ཁད་པར་ནྱི་ཚེ་འདྱིར་བསམ་གཏན་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་
ལས་མ་བྱུང་པ་དང་བྱུང་བའོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་སན་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ས་
བཅུ་གཅྱིག་གྱི་མམ་གཞག་རྣམས་སོ། །འདྱི་དང་དོན་དམ་སེམས་བསེད་དོན་གཅྱིག་གོ །ཆོས་ཀྱི་སན་ནྱི་རང་
དང་རྒྱུད་ཚོད་མམ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་སོགས་མངོན་
གསུམ་དུ་རོགས་པའོ། །འདྱི་དང་གཞན་སེམས་ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་ཁད་
པར་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་། ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་ལ་འདྱིའྱི་ཡུལ་ནྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་རོགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། གཞན་
སེམས་ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སན་ནྱི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །རེས་མཐུན་པ་ས་བདུན་
པ་ནས་ཡོད་དེ། ས་བདུན་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་སྐབས་སུ། བང་སེམས་ཆེན་པོའ ་ི ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་
གང་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སན་ཐོབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་སྟེ། ཞེས་སོ། །ཨར། གཟད་པ། གཡག་གསུམ་
གྱིས་རེས་མཐུན་པ་ས་དང་པོ་ནས་ཡོད་ཅྱིང་མཚན་ྱིད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད་དོ། །ཅེས་བཞེད་
དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འདྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ལས། སོམ་ལམ་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་མེད་པར་གསུངས་
ཤྱིང་། ྱི་ཚེ་བ་དང་། སྣ་ཚོགས་ྱིད་ཅེས་དང་། དེའྱི་འགྲེལ་པར་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ཀྱི་འབས་བུ་དང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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པོ་ལ་སོགས་པ་རོགས་པ་ཐ་དད་པ་ྱིད་དང་། ཞེས་ན་ཐོས་ཀྱི་འབས་བུ་དང་པོ་སོགས་ལ་རོགས་རྱིགས་ཐ་
དད་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་། ྱིར་སྣང་དུ། ན་ཐོས་ཀྱི་སོམ་ལམ་ཏྱིལ་དང་དཔེ་སྦྱར་པའྱི་ཚེ། མཐོང་ལམ་
ལས་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན་མམ་གཞག་གྱི་དབང་དུ་བས་ན་ཐེག་པ་
གསུམ་ཆར་ལ་ཡང་མཐོང་ལམ་ལས་སོམ་ལམ་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་དུ་མེད་དེ། མཐོང་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་
སུ་མངོན་གསུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་དོན་དེ་ྱིད་སོམ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལན་དུ་སོམ་པར་བེད་པ་ཙམ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ཀ་ལ་མཐོང་སོམ་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་མེད་
པར་གསུངས་སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མམ་གཞག་གྱིས་དྲངས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་
ལ་ཡང་ཐ་དད་མེད་དེ། ངེས་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀང་སོས་བལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་
ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་སོས་པ་དང་ཡང་བལ། མྱི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་སོས་
པ་དང་ཡང་བལ་བ་ལ་ངེས་ཤེས་དྲངས་པའྱི་ཚེ་ངེས་ཤེས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་མེད་པ་
བཞྱིན་ནོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་སོམ་མམ་གཞག་གྱིས་དྲངས་པའྱི་ངེས་ཤེས་ལ་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དེ།
མམ་གཞག་དེས་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་ངེས་ཤེས་དྲངས་པས་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མྱི་རག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན།
འགའ་ཞྱིག་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མམ་གཞག་
ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་སྙམ་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་སོམ་མམ་གཞག་གྱིས་སེ་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པའྱི་
ལུགས་ལ་མཚུངས་ཀང་འདྱིར་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་སོམ་མམ་གཞག་གྱིས་སེ་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་
པས་མྱི་རག་སྡུག་བསྔལ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མྱི་རག་
སྡུག་བསྔལ་སོགས་ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གཞུང་འདྱི་ྱིད་ལས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན་དེ་ནྱི་
སྦྱོར་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསོམ་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་ངེས་ཤེས་སེས་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་དགོངས་ཏེ།
གཞན་དུ་ན་མེད་པ་དང་། མྱི་སེ་བ་དང་། དབེན་པ་སོགས་ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏེ།
མྱི་རག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ན། འཇྱིག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་དགོས་ཤྱིང་། དེ་ལྟར་ན་མྱི་སེ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་
ཡྱིན་པ་དང་འགལ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མ་དག་ས་བདུན་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་མྱི་རག་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་
པ་སེ་སྲྱིད་པས་རེས་ཐོབ་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་པར་མཚུངས་སོ་སྙམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་མྱི་རག་སོགས་སུ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

མངོན་པར་ཞེན་པ་ནྱི་ཐེག་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་སྤང་བ་ཡྱིན་གྱི་ཐེག་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། ན་ཐོས་འཕགས་པས་རེས་ཐོབ་དུ་མྱི་རག་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ནྱི་ཐེག་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་
རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དག་ནྱི་དཔྱད་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་པར་སྣང་ངོ་། །དེ་དག་གྱིས་
གདམས་ངག་བཅུ་སྱིར་བཤད་ཟྱིན་ནས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གྱི་སྐབས་སུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་བ་
ལེན་ཚུལ་དང་། གཞན་དོན་ཕྲྱིན་ལས་བེད་ཚུལ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་འདྱིར་ལོགས་སུ་
གསུངས་པ་ནྱི། དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་དག །ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་ཏེ་འདྱི་དག་ལ། མཚོན་བ་
མཚོན་བེད། མཚོན་ཚུལ་རྣམས་མཐའ་ཆོད་པའྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་དཔྱད་དགོས་པ་ནྱི་ཁོ་བོས་བས་པའྱི་སེས་
བུ་མཆོག་གྱི་གསལ་བེད་དུ་བསྟན་ཟྱིན་པས་དེར་བལྟ་བར་བའོ། །གདམས་ངག་བསྟན་ཟྱིན་ནས་དེའྱི་འོག་ཏུ་
ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་བསྟན་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསེད་པའྱི་ལས་དང་པོ་པས་གདམས་ངག་ན་ཏེ། དེའྱི་
དོན་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་འབད་པས་ཇྱི་སྲྱིད་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་
ནྱི་ཚོགས་ལམ་ཕལ་པ་ཡྱིན་པར་ཆོས་ཤེས་ཀྱིས་བཤད་ལ། སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པའྱི་ཚེ་
རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་དོན་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམ་པ་ལས་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་དྲོད་དང་། རྣམ་བང་གྱི་གཟུང་
བ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་རེ་མོ་དང་། གང་ཟག་རས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་
ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་བཟོད་པ་དང་། སེས་བུ་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་
ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ཆོས་མཆོག་ཏུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ། མདོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པའྱི་ཚུལ།
བསྟན་བཅོས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ། ཁད་པར་གྱི་ཆོས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི།
གདམས་ངག་གྱི་མདོ་རོགས་པའྱི་རེས་སུ་དྲོད་ཆུང་ངུའྱི་དམྱིགས་རྣམ་བསྟན། དེའྱི་འོག་ཏུ་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་
བསྟན། དེ་ནས་དྲོད་འབྱིང་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་ནས་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའ་ི དམྱིགས་རྣམ་གྱི་བར་དང་། དེ་ནས་རྣམ་
པར་རོག་པ་བཞྱི་དང་། དེ་ནས་ཡོངས་འཛིན་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། མདོའ ་ི དོན་ན་རང་ལས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ་བསྟན་ཚུལ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། མདོའ ་ི རྱིམ་པ་ལྟར་ཁད་ཆོས་སོ་སོར་བཤད་པ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་དང་ནྱི་རྣམ་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་ཏེ། འདྱི་ལ་གང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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གྱིས་ཁད་པར་དུ་བེད་པའྱི་ཆོས། གང་ཁད་པར་དུ་བ་བའྱི་གཞྱི། གང་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དང་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་དང་ནྱི་རྣམ་པ་དང་། །རྒྱུ་དང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡྱིས། །ཞེས་པ་སྟེ། ན་
རང་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ནྱི་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། འདྱིས་ནྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་གྱི་མྱི་རག་སོགས་
ལ་ཡང་དམྱིགས་པ་དང་། ན་རང་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ནྱི་མྱི་རག་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ལ།
འདྱི་ནྱི་མངོན་ཞེན་བཀག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ན་རང་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ནྱི་ཐེག་པ་གཅྱིག་དང་། གྱིས་ཀྱི་རོགས་
རྱིགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་ཐེག་པ་སུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ན་རང་གྱི་སྦྱོར་
ལམ་ནྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་དང་བལ་བས་ཐེག་དམན་དུ་ལྟུང་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་ཡོངས་
འཛིན་གྱིས་ཀྱི་ཐེག་དམན་དུ་མྱི་ལྟུང་བར་ཐེག་ཆེན་དུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་སྟེ། ཁད་ཆོས་བཞྱིས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་སོ། །འདྱིར་རྣམ་རོག་བཞྱི་དང་ལན་པ་ཁད་ཆོས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བགྲངས་ནས་ལྔར་བེད་པ་ནྱི་ར་བའྱི་
དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདོར་ཡོངས་འཛིན་གྱི་གོང་དུ་རོག་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་རོག་པ་འོག་ཏུ་དྲངས་ནས་
ཡོངས་འཛིན་ཡན་ཆད་ལ་ཡྱིས་ཞེས་པའྱི་བེད་ཚིག་སྦྱར་བ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་མདོར་བསྟན་དུ་
ཡོངས་འཛིན་རོག་པའྱི་སྔར་གསུངས་པ་ནྱི་ཚིགས་བཅད་སྦྱར་བདེ་བའྱི་ཆེད་དང་། རྒྱས་བཤད་དུ་དེ་ལས་
བཟློག་སྟེ་གསུངས་པ་ནྱི་རོག་པ་སྦྱོར་ལམ་གྱི་ཁད་ཆོས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འཐད་
པར་མ་མཐོང་སྟེ། རྒྱས་བཤད་ནྱི་མདོའ ་ི གོ་རྱིམ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། མདོར་བསྟན་གྱི་སྐབས་སུ་རོག་པ་ཁད་གཞྱིའྱི་
ཁོངས་སུ་འགྲངས་པ་ནྱི་རོག་པ་ན་རང་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་འཕགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་
པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མདོར། རོག་པ་ཡོངས་འཛིན་གྱི་སྔར་གསུངས་པའྱི་དོན་ཅྱི་སྙམ་ན་ཁད་
གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ནྱི་ྱིར་སྣང་གྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་
དུ་འདྱི་དག་ལ་བརོད་པར་བ་བའྱི་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁད་པར་རྣམ་པ་བཞྱིས་
འཕགས་པ་བརོད་པར་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དམྱིགས་པའྱི་ཁད་པར་དང་། རྣམ་པའྱི་ཁད་པར་དང་། རྒྱུའྱི་ཁད་པར་
དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཁད་པར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ལུང་དེ་ྱིད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་འཆད་པར་
འགྱུར་བ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་མཐོང་བ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་སྤང་བར་བ་བ་བཞྱི་རྣམས་
ཀྱི་རོག་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལན་པ་ཡང་བརོད་པར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་དྲང་སྙམ་ན། སྦྱོར་
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ལམ་སྟོན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་མདོ་དང་། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བ་ཡང་ཁད་ཆོས་བཞྱི་པོ་དེར་ངེས་སམ་སྙམ་ན་
དེར་མ་ཟད་རོག་པ་ཡང་བརོད་བ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཁད་པར་ལྔས་འཕགས་པ་བརོད་པར་བ་
བ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་བརོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་རོག་པ་ཁད་ཆོས་སུ་བགྲང་པའྱི་འཁྲུལ་གཞྱི་ཡང་འདྱིས་
བས་པར་མངོན་ནོ། །འོ་ན་ཡུལ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྒྱུ་ཞེས་པའྱི་འོག་ཏུ། ྱིར་སྣང་དུ། རེ་ཞྱིག་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ ངེས་པར་འབེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་
པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་ངེས་པར་འབེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ལས་ཁད་པར་
རྣམ་པ་དྲུག་གྱིས་ཁད་པར་འཕགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་དེའྱི་དོན་ནྱི་སྐབས་གོང་འོག་
གྱི་སྦྱོར་ལམ་རྣམས་ཀྱི་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་བསྟན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་སྐབས་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་
དེ་སྐབས་འོག་མ་རྣམས་སུ་བསྟན་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་ལས་ཁད་ཆོས་དྲུག་གྱི་སོ་ནས་བསྟན་པས་སྐབས་འོག་མ་
རྣམས་དང་ཟློས་པའྱི་སོན་མེད་ཅེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ཁད་ཆོས་ལྔར་འདོད་པ་ལ་ཡང་
ལུང་འདྱིས་གནོད་ཅྱིང་ྱིར་སྣང་ྱིད་ལ་ཡང་ནང་འགལ་བར་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར་ལེགས་པར་དཔྱོད་ཅྱིག གྱིས་པ་
ཁད་གཞྱི་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོབ་པ་ཡྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་སྟེ། རེན་གྱི་ཁད་པར་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོབ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ། ངོ་བོ་དྲོད་སོགས་བཞྱི་ཡྱིན་པ། ལན་ཚུལ་གྲངས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་
དུ་རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་རོག་བཞྱི་པོ་ལན་ཅྱིང་། མམ་གཞག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་
དགག་པའྱི་རྣམ་རོག་བཞྱི་པོ་ལན་པ་དང་། དབེ་བའྱི་ཁད་པར་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་ཡོད་
པ་སྟེ། ཁད་ཆོས་བཞྱི་དང་ལན་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་དེ་ྱིད་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ཁད་ཆོས་
ཙམ་དང་། ན་རང་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བེད་པའྱི་ཆོས་གྱིས་མ་ནོར་བ་གལ་ཆེའོ། །གསུམ་པ་གང་
ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་ཚིག་རྐང་ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་སྟོན་ཏོ། །འོ་ན་གང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་
པའྱི་གཞྱི་ལ་ཁད་ཆོས་བཞྱི་སོས་པའྱི་དགོས་པ་གང་ཞེ་ན། རེན་གྱི་ཁད་པར་སོས་པ་ནྱི། སྱིར་བང་སེམས་ཀྱི་
སྦྱོར་ལམ་ཙམ་དུ་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ། ངོ་བོའ ་ི ཁད་པར་ནྱི་འོག་གྱི་རོག་པ་བཞྱི་པོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ལན་པའྱི་
གཞྱི་དང་། ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་དབེ་བའྱི་གཞྱི་ངོས་གཟུང་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ནོ། །ལན་ཚུལ་གྱི་ཁད་
པར་ནྱི་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་གཞྱི་དེ་ཡང་རོག་པ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ནོ། །དབེ་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི་དྲོད་སོགས་བཞྱི་ལ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་བཅུ་གྱིས་པོ་རེ་རེའྱི་སྟེང་དུ་ཡང་གོང་
དུ་བཤད་པའྱི་ཁད་ཆོས་བཞྱི་བཞྱི་དང་ལན་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ནོ། །མདོར་ན་ཚིག་རྐང་བར་པ་བཞྱིས་
བསྟན་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་ཅན། ཚིག་རྐང་ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་བསྟན་དོན་ཡྱིན་ཏེ། ཚིག་རྐང་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་
བསྟན་པའྱི་ཁད་ཆོས་དང་ལན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པའྱི་མགོན་པོ་བམས་པའྱི་གཞུང་འདྱི་མ་དཀྲུགས་པར་རང་སོར་
ཞོག་ཅྱིག གྱིས་པ་མདོའ་ི རྱིམ་པ་ལྟར་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། དམྱིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་རྒྱས་
པར་བཤད། །ལན་པ་རྣམ་རོག་རྒྱས་པར་བཤད། །ཡོངས་འཛིན་དགེ་བཤེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་མྱི་རག་ལ་སོགས་པ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུན་ཏེ། སྦྱོར་ལམ་
བཅུ་གྱིས་པོ་རེ་རེའྱི་སྟེང་དུ་ཡང་དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་གསུམ་གསུམ་དང་ལན་པར་
བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་མདོར། དྲོད་ཆུང་ངུའྱི་དམྱིགས་རྣམ་གྱི་འོག་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ལས་གང་
ལ་བང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་གྱིས་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སའམ།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་གང་ལ་བསླབ་པར་བ་བའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་
གསུངས་པ་ལྟར། འདྱིར་ཡང་ཐེག་པ་སུམ་ཆར་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་དྲོད་འབྱིང་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་
མ་བཅུ་གཅྱིག་པོ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བ་བ་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཞྱི་དང་དེ་ཡྱི་གེན་པོ་
ཡྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་ཏེ། མདོར་ཡང་གནས་སྐབས་འདྱིར་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱས་
བཤད་དུ་ཡང་གནས་སྐབས་འདྱིར་གསུངས་པ་ནྱི་གང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་གཞྱི་དེ་ཡང་རྣམ་རོག་བཞྱི་དང་
མཚུངས་པར་ལན་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་ཡྱིན་གྱི། དམན་ལམ་སྔོན་སོང་གྱི་བང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་
འབོར་མངོན་གསུམ་ལྟ་བུ་དང་། གཞན་སེམས་ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ལྟ་བུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པའྱི་དོན་
ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སེམས་མྱི་འགོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་སྟེ། འཕགས་པས་
ཚིག་རྐང་དང་པོ་དང་། གསུམ་པས་ནང་གྱི་ཡོངས་འཛིན་ཐབས་མཁས་དང་། གྱིས་པ་དང་གསུམ་པས་ཕྱིའྱི་
ཡོངས་འཛིན་དགེ་བཤེས་དང་། བཞྱི་པས་དོན་བསྡུ་བསྟན་པར་བཞེད་ཅྱིང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་ཚིག་རྐང་དང་
པོ་གསུམ་ཕྱིའྱི་ཡོངས་འཛིན་དགེ་བཤེས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་གསུམ་ལ་སྦྱོར་བར་མཛད་དོ། །འོ་ན་རོག་པ་ཁད་གཞྱིའྱི་
ཁོངས་སུ་བགྲངས་ན་ཁད་ཆོས་བཞྱིའྱི་གོ་རྱིམ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སྙམ་ན་ཐོག་མར་དམྱིགས་པའྱི་ཁད་ཆོས་བསྟན་
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དགོས་ཏེ། ཁད་ཆོས་འོག་མ་རྣམས་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནས་རྣམ་པའྱི་ཁད་ཆོས་
སྟོན་ཏེ། མྱི་རག་སོགས་ཀང་དམྱིགས་པར་བེད་ན་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སྙམ་ན་འདྱིར་ཆོས་སུ་ལྟ་བའྱི་གེན་པོ་
ཡྱིན་པས་མངོན་ཞེན་བཀག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན་དེའྱི་འོག་ཏུ་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་བསྟན་ཏེ། ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཚང་བའྱི་མཐོང་
ལམ་གྱི་རྒྱུ་བེད་པས་ད་ལྟ་ཡང་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཚང་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །ཐེག་པ་གསུམ་
ཆར་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཐེག་དམན་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་དེའྱི་འོག་ཏུ་ཡོངས་འཛིན་སྟོན་ཏེ། ཕྱི་ནང་གྱི་ཡོངས་
འཛིན་གྱིས་ཀྱིས་ཐེག་དམན་དུ་མྱི་ལྟུང་བར་ཐེག་ཆེན་དུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །གོ་རྱིམ་འདྱིས་
ཀང་རོག་པ་ཁད་ཆོས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མྱི་བགྲང་བར་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་
དམྱིགས་རྣམ་གྱི་ཁད་པར་ལས་འཕྲོས་ནས་བློ་རྱིགས་ངོས་གཟུང་བ། རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ལས་འཕྲོས་ནས་རོགས་
རྱིགས་གསུམ་པོ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དཔྱད་པ། ཁད་གཞྱི་རོག་པའྱི་དཀའ་གནས་ལ་དཔྱད་པ་དང་གསུམ་ལས།
དང་པོ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པ་ནྱི་སྔ་མ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་བཀག་ཅྱིང་དོན་ལ་ཡང་མྱི་གནས་
སོ། །གཞན་དག་རང་རྱིག་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པ་ནྱི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་རང་རྱིག་མངོན་སུམ་
ཡྱིན་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་སོ། །འཐད་པའྱི་ཕོགས་ནྱི་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཀྱི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་དབང་དུ་
བས་པ་དང་། མ་སོང་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལྟར་ན་རྣལ་འབོར་མངོན་གསུམ་ཡྱིན་པ་
ཡང་ཡོད་དེ། སྔར་གྱི་ོན་སྱིབ་ཀྱི་ལྷག་མ་སྤོང་དགོས་པས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་སོམ་པའྱི་ཚེ་དེ་མངོན་སུམ་
དུ་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དགྲ་བཅོམ་གྱི་རོགས་པ་སྔོན་སོང་ལ་ཡང་རེས་འགའ་མངོན་དུ་འགྱུར་སྲྱིད་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་དེ་དག་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་མ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན་བང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞྱི་
ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་སོམ་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པས་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བར་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་ལ། བང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་པའྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་པ་ལ་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་སྲྱིད་དོ། །གྱིས་པ་ལ། ཐེག་པ་གསུམ་
ཆར་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་རྣམས་ནྱི་ས་དོན་འདྲེས་
འཛིན་གྱི་རོག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། བདག་མེད་གསུམ་པོ་དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བ་ལ་ཡང་སྦྱོར་ལམ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དེར་མ་ངེས་ཏེ། བང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་པའྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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རྒྱུད་ཀྱི་གཞན་སེམས་ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་དེ་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་རོགས་རྱིགས་གསུམ་པོ་དེ་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་ཡོ ད་
དེ། རོག་པ་སེལ་འཇུག་ཡྱིན་པས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སེས་པའྱི་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་
ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སེས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་དུ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་གཅྱིག་
ྱིད་ཀྱིས་སོས་པ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་དུ་བཀག་ནུས་ལ་དེའྱི་ཚེ་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་
སོས་པ་བཀག་པའྱི་ཆ་ནས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་དང་། གཟུང་བའྱི་དོན་དུ་སོས་པ་
བཀག་པའྱི་ཆ་ནས་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་དང་། མྱི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་
སོས་པ་བཀག་པའྱི་ཆ་ནས་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་མཚུངས་ལན་རོག་པའྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་ལ། ངོ་བོ་དང་སྤང་བ་གང་དུ་ལན་དཔྱད།
དགག་རོག་དང་། སྒྲུབ་རོག་གང་ཡྱིན་དཔྱད། མཐོང་སྤང་དང་། སོམ་སྤང་གང་ཡྱིན་དཔྱད། སྱིབ་པ་གྱིས་པོ་
གང་ཡྱིན་དཔྱད་པ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། ལོ་ཆེན་གྱིས་རོག་པ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་རེས་ཐོབ་ཁོ་ན་ལ་ལན་
ཅྱིང་། ལན་ཚུལ་རང་གྱི་མཐོང་སོམ་གྱི་སྤང་བར་ལན་པ་ཡྱིན་གསུང་། དེ་ལ་འབེས་མམ་གཞག་ན་རོག་པ་མེད་
པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། མཐོང་ལམ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའྱི་དགག་པ་མཛད་དོ། །ཨ་མ་
རས་དཔེར་ན་དང་པོར་དགྲ་བཙོན་དུ་འཛིན་པ་དང་། མས་དམོད་པ་དང་། མཚོན་དང་པོ་བརྒྱབ་པ་དང་།
མཚོན་གྱིས་པ་བརྒྱབ་ནས་གནད་དུ་ཕོག་པ་དང་། ཤྱི་བའྱི་གནས་སྐབས་དང་ལྔ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་ཚོགས་
ལམ་དུ་རོག་པ་བཙོན་དུ་འཛིན། ངེས་འབེད་དུ་མངོན་འགྱུར་དང་ས་བོན་མགོ་གནོན། མཐོང་ལམ་དུ་རགས་པ་
སྤོང་། སོམ་ལམ་དུ་ཕྲ་བ་སྤོང་། མྱི་སློབ་ལམ་དུ་རོག་པ་འགགས་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་ལྔ་ཡོད་དོ་ཅེས་བཤད་
པ་དང་མཐུན་པར་དྭགས་པོ་དང་། ཁྱུང་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རྣམ་རོག་བཞྱི་པོ་སྤོང་ལན་པ་ཞེས་བསྟན་ནས་དེ་དག་
སྤང་བའྱི་གེན་པོའ་ི སོ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་འབེས། སོ་སོ་སེ་བོ་ཕྱིན་ཅྱི་
ལོག་ཅེས་སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་པོ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་པས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་གེན་པོར་འགལ་ལོ་ཞེས་
བཀག་ནས། རང་ལུགས་ལ་འདྱི་དག་ཁད་པར་བེད་ཆོས་སུ་བཤད་པས་སྒྲུབ་རོག་མ་ཡྱིན་ལ་མཐོང་ལམ་དང་
ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་བས་མམ་གཞག་ན་མྱི་ལན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་པས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་
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གྱི་གེན་པོར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ན་སྤང་བར་ལན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ཨར་གྱིས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་
ཡང་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་སུན་འབྱིན་པའྱི་གེན་པོ་དང་། མགོ་གནོན་པའྱི་གེན་པོར་བཤད་པ་དང་། འདྱི་ྱིད་
ནས་ཀང་ཆོས་སུ་ལྟ་བའྱི་གེན་པོར་ྱིད་ཀྱིས་ཞེས་གསུངས་པས་གེན་པོར་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་བཀག་ནས་
སྤང་བར་ལན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་སོགས་པའྱི་ལུགས་རབ་ཏུ་མང་བར་སྣང་ཡང་གནད་ཀྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ།
གཞུང་ྱིད་ལས་དྲོད་ལ་སོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་རོག་བཞྱི་པོ་ལན་ཞེས་པ་དང་། བསྟན་
ཞེས་འབྱུང་བས་ལན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དོན་སྤང་བར་ལན་པ་ལ་འཆད་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། སྤང་བ་ལ་ལན་པའྱི་ས་
སྦྱོར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ྱིར་སྣང་ལས་ཀང་དེ་ལ་ངེས་པར་འབེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་པོ་དང་
གྱིས་པ་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ། གསུམ་པ་དང་བཞྱི་
པ་དག་ཀང་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དང་། འགྲེལ་ཆུང་དུ་ཡང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པར་རོག་
པ་བཞྱི་དང་། ངེས་པར་འབེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྱི་པོ་གྲངས་བཞྱིན་དུ་ལན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཀྱི་
སྤང་བར་ལན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀང་སྦྱོར་ལམ་གྱིས་སྤང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མྱི་
འདོད་དེ། སྐབས་འདྱིའྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་རོག་པ་བཞྱི་པོ་མཐོང་སྤང་ཡྱིན་པས་དེའྱི་སྤོང་བ་གེན་པོ་ལ་སྦྱོར་བའྱི་
ལམ་དང་། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཡོད་པས་སྔ་མ་ནྱི་སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་ཆར་དང་། ཕྱི་མ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་
ཆོས་བཟོད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་འཇོག་པ་ནྱི་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འགྲེལ་ཆེན་དང་།
གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད་སོགས་ལས། སྦྱོར་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་སྤོང་། བར་ཆད་མེད་པའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བར་བཤད་པ་དང་གནད་གཅྱིག་པར་འབྱུང་སྟེ། མཐོང་སྤང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་
པར་རོག་པ་མངོན་འགྱུར་བ་བཞྱི་པོ་དེ་ནྱི་སྦྱོར་ལམ་མམ་གཞག་བཞྱིས་སོ་སོར་སྤོང་བས་སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་ལ་
གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་སོགས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ས་བོན་བཞྱི་པོ་སྡུག་
བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བས་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་གཅྱིག་ྱིད་ལ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་
བཞྱིར་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱིར་ལན་པའྱི་དོན་ནྱི་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་རེས་ཐོབ་བཞྱི་ལ་དངོས་
བསྟན་སྒྲུབ་རོག་བཞྱི་པོ་ངོ་བོར་ལན་ཞྱིང་། མམ་གཞག་བཞྱི་ལ་ཤུགས་བསྟན་དགག་རོག་བཞྱི་པོ་ངོ་བོར་ལན་
པས་ན་ལན་ཞེས་པ་དང་། བསྟེན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་འབྱུང་སྟེ་མམ་རེས་གང་དང་གང་མས་སུ་ལེན་པའྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཚེ་དེའྱི་ངོ་བོར་ལན་པ་དེ་ྱིད་བསྟེན་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སྒྲུབ་རོག་རེས་ཐོབ་ལ་ངོ་བོར་ལན་པའྱི་
ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་སྙམ་ན་དྲོད་ཀྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱིས་ཆོས་སམ། ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་འབས་བུ་
དང་བཅས་པ་ནྱི་དོར་བའྱི་གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན། རེ་མོའ ་ི རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྣམ་བང་གྱི་ཆོས་
སམ་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ནྱི་བླང་བའྱི་གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན། བཟོད་པའྱི་རེས་ཐོབ་
ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་མམ་གཞག་གྱི་ལྟ་བས་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཚེ། སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྙྱིང་རེས་གང་ཟག་
རས་ཡོད་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་མངོན་པར་ཞེན། ཆོས་མཆོག་གྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་ནྱི་ཆོས་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་སྙྱིང་རེས་སེས་བུ་བཏགས་ཡོད་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པའོ། །དེ་
དག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དྲོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དམྱིགས་པ་འདྱིར་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །མམ་
གཞག་ལ་དགག་རོག་ངོ་བོར་ལན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་དྲོད་ཀྱི་མམ་གཞག་ཏུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱིས་གཟུང་བ་རང་
བཞྱིན་མེད་པར་རོག་པའྱི་ཚེ་དེར་ཞེན་པ་ལས་མ་འདས་ཏེ། ས་དོན་འདྲེས་འཛིན་གྱི་རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དེར་ཞེན་པ་དེ་ྱིད་ཀང་ལམ་ཕྱི་མ་ལ་ལྟོས་ཏེ། སྤང་བའྱི་རྣམ་རོག་ཡྱིན་ཏེ། སྱིར་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ལ་ཡོད་
པར་ཞེན་པ་དང་། མེད་པར་ཞེན་པ་དང་། བདེན་པར་ཞེན་པ་དང་། བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་ནས་
མཐར་འཛིན་པ་གང་ཡང་མེད་པ་ཅྱིག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེང་སང་ལྟ་བ་སོས་བལ་བཀག་ནས། དབུ་མའྱི་
དགག་བ་ནྱི་བདེན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་སྟོང་ྱིད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དགག་མྱི་དགོས་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་གཞན་དུ་
བཀག་ཟྱིན་ཅྱིང་། མདོར་སྟོང་ཞེས་བ་བར་སོད་པ་དང་། མྱི་སྟོང་ཞེས་བ་བར་སོད་པ། གྱིས་ཀ་མཚན་མ་ལ་
སོད་པར་གསུངས་པ་དང་། འདྱིར་ཡང་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་མངོན་ཞེན་བཀག་པའྱི་ཚེ་སྟོང་པ་དང་
བདག་མེད་ལ་ཡང་མངོན་ཞེན་བཀག་དགོས་པ་སོགས་ཕལ་ཆེར་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ངོ་བོར་ལན་པའྱི་
ཚེ་སྦྱོར་ལམ་འདྱིར་བསྟན་གྱི་རོག་པ་ཡྱིན་ཞེས་པ་དང་། འདྱིར་བསྟན་གྱི་རོག་པ་དེ་སྦྱོར་ལམ་ཡྱིན་ཞེས་པར་ནྱི་
ཁས་མྱི་ལེན་ཏེ། འདྱིར་བསྟན་གྱི་རོག་པ་ནྱི་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་ཆ་ནས་འཇོག་དགོས་ཤྱིང་སྦྱོར་ལམ་ནྱི་མངོན་
ཞེན་བཀག་པའྱི་ཆ་ནས་འཇོག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ངོ་བོ་གཅྱིག་པར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་དྲོད་མམ་གཞག་
གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་མྱི་རག་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་པའྱི་ཚེ་མྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ་སྙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་མ་འདས་པས་མྱི་རག་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་པ་དང་། མྱི་རག་པ་མ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཡྱིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་གྱིས་བློ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་ཚེ་མྱི་རག་པ་ལ་མངོན་ཞེན་བཀག་པའྱི་
ཆ་དེ་སྦྱོར་ལམ་ཡྱིན་ཀང་འདྱིར་བསྟན་གྱི་རོག་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་ཆ་དེ་
འདྱིར་བསྟན་གྱི་རོག་པ་ཡྱིན་ཀང་སྦྱོར་ལམ་དུ་མྱི་འཇོག་པས་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བློ་སྔ་མས་གང་དུ་
ཞེན་པའྱི་ཡུལ་དེ་ྱིད་བློ་ཕྱི་མས་བཀག་ནས་སྟོང་པ་དང་མྱི་སྟོང་པ་སོགས་ཀྱི་ཞེན་པ་མཐའ་དག་ཀང་བཀག་
དགོས་པས་དམྱིགས་རྣམ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་བ་སྟེ་བཤད་ཀྱིས་ག་ལ་ལང་། གནད་འདྱི་ཤེས་ན་དགག་
རོག་དང་སྦྱོར་ལམ་མམ་གཞག་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་དང་། རོག་པས་སོས་པ་ཅྱིག་བཀག་ཀང་ཅྱིག་
ཤོས་སུ་འཛིན་པས་རེས་འཇོག་གྱིས་ཐམས་ཅད་བཀག་དགོས་པའྱི་ཚུལ་དང་། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གྱིས་
སོས་པ་མཐའ་དག་ཅྱིག་ཅར་དུ་བཀག་པའྱི་ཚུལ་རྣམས་གནད་གཅྱིག་ཏུ་འདུས་པར་གོ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། གཞན་
དུ་ན་བསྐལ་པར་བཙལ་ཀང་གོ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་དགག་རོག་དང་སྒྲུབ་རོག་གང་ཡྱིན་དཔྱད་པ་ནྱི།
ཁ་ཅྱིག་སྒྲུབ་རོག་ཁོ་ནར་འདོད་པ་དང་། གཞན་དག་དགག་རོག་ཁོ་ནར་འདོད་པ་དང་། ལོ་ཙྭ་བའྱི་བླ་མ་འགའ་
ཞྱིག་རོག་པ་བཞྱི་པོ་སྦྱོར་ལམ་ལ་ངོ་བོར་ལན་དགོས་པས། གསུམ་པ་དགག་རོག་དང་གཞན་གསུམ་པོ་སྒྲུབ་
རོག་ཏུ་འདོད་པ་སོགས་དུ་མ་སྣང་ཡང་ར་བའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། མདོར་རོག་པ་གཞན་གསུམ་ལ་
དགག་རོག་དངོས་སུ་བསྟན་ཞྱིང་། སྒྲུབ་རོག་ཤུགས་ལ་བསྟན་ལ། བསྟན་བཅོས་སུ་ནྱི་གཞན་གསུམ་དེ་ལས་
བཟློག་སྟེ་བསྟན་པས། བསྟན་བཅོས་ཀྱིས་དངོས་བསྟན་སྒྲུབ་རོག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། ཡུལ་དགུ་བཞྱི་སོ་དྲུག་ལ་
དམྱིགས་ནས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས། སྒྲུབ་རོག་ལས་འོས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོའ ་ི
དངོས་བསྟན་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཤུགས་བསྟན་ནྱི་དགག་རོག་ཡྱིན་ཏེ། ཡུལ་སོ་དྲུག་ལ་དམྱིགས་ནས་གཟུང་
འཛིན་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས། འཛིན་སྟངས་དགག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དགག་རོག་ཁས་ལེན་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་། བུམ་པ་བདེན་མེད་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ལྟ་བུ་ནྱི་
དགག་རོག་ཏུ་ཁས་མྱི་ལེན་ཏེ། འཛིན་སྟངས་སྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་འཛིན་སྟངས་
སྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་སྤང་བ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ལོག་ཕོགས་དགག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་
མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་ཡང་སྤང་བ་ཡྱིན་དགོས་ཏེ་ཡོད་མེད་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་གྱིས་འཛིན་གྱི་སོས་པ་མཐའ་
དག་བཀག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་སྟོན་པའྱི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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མགྲྱིན་གཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་ཡང་། ལྷན་སེས་ཀྱི་མགོ་ལ་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་ཞྭ་མོ་གོན་པ་དག་གྱིས་ནྱི་མ་མཐོང་བར་
སྣང་ངོ་། །གསུམ་པ་མཐོང་སྤང་དང་། སོམ་སྤང་གང་ཡྱིན་དཔྱད་པ་ནྱི། དངོས་བསྟན་གྱི་སྒྲུབ་རོག་བཞྱི་པོ་ནྱི་
མཐོང་སྤང་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། ྱིར་སྣང་དུ་ད་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལན་པ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་
མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་སྟེ། ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། གཟུང་པའྱི་རྣམ་
པར་རོག་པ་རྣམ་གྱིས་ཏེ། དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བརེན་པ་དང་། གེན་པོའ ་ི ཕོགས་ལ་བརེན་པའོ། །ཙམ་སོས་པ་ནྱི་
ཁད་པར་གསལ་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ནོ། །འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་
པའྱི་རེན་ཅན་དང་། སེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའྱི་རེན་ཅན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བང་སེམས་ཀྱི་
སྦྱོར་ལམ་མམ་གཞག་བཞྱི་ཆར་མཐོང་སྤང་གྱི་སྤོང་པ་གེན་པོ་ལ་གྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་སྦྱོར་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཞྱིང་
དངོས་བསྟན་གྱི་རོག་པ་བཞྱི་པོ་མམ་གཞག་དང་། འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་གནད་ཀྱིས་ཀང་།
མཐོང་སྤང་དུ་གྲུབ་སྟེ་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འོ་ན་ྱིར་སྣང་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་པའྱི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་
རྣམ་པར་རོག་པ་མཐོང་བ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱིས་སྤང་བར་བ་བ་ཞེས་དང་། འགྲེལ་ཆུང་ལས་མཐོང་བ་དང་
སོམ་པས་སྤང་བར་བ་བ་གཟུང་མ་དང་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་པོ་འཆད་པར་འགྱུར་པའྱི་ཚུལ་དང་།
འགྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་སོན་མེད་དེ། དངོས་བསྟན་མཐོང་སྤང་ཡྱིན་ཡང་། ཤུགས་
བསྟན་དགག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཀྱི་རོག་པ་བཞྱི་པོ་མཐོང་ལམ་གྱིས་སྤོང་མྱི་ནུས་པས་བདེན་ཞེན་མེད་པར་ཆོས་
ཅན་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་པར་སོང་བའྱི་ཚེ། བང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡང་མངོན་དུ་འགྱུར་
སྲྱིད་ལ། དེ་ྱིད་སྐབས་ལྔ་པ་ནས་བཤད་པའྱི་སོམ་སྤང་རོག་པར་འཇོག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་རེ་
བཙུན་ཤེས་བ་ཀུན་རྱིག་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས། སྐབས་ལྔ་པའྱི་སོམ་སྤང་འཛིན་རོག་གྱིས་ཀ་ཡང་བཏགས་འཛིན་
རོག་པའྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། ར་བར་ཡང་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ཁོ་ནར་གསུངས་པ་དང་།
རས་འཛིན་རོགས་པ་ཡྱིན་ན་བདེན་འཛིན་ཡྱིན་དགོས་པས། བང་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རས་འཛིན་རོགས་པ་
གཏན་མེད་པ་དང་། དངོས་ཤུགས་མ་ཕེ་བའྱི་སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་རོག་པ་ལ། འཕགས་སེང་གྱིས་ཆར་
གྱིས་མཐོང་སྤང་དང་། སོམ་སྤང་གྱིས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་གནད་གཅྱིག་ཏུ་འདུས་ཤྱིང་། གཞན་དུ་ན་
སྐབས་འདྱིར་དངོས་བསྟན་གྱི་རོག་པ་བཞྱི་ལ། སོམ་སྤང་དང་མཐོང་སྤང་གྱིས་སུ་ཕེ་ན། སོམ་སྤང་རས་འཛིན་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

རོག་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པས། དེ་ནྱི་ར་བར་མ་བཤད་དོ། །བཞྱི་པ་སྱིབ་གྱིས་གང་ཡྱིན་དཔྱད་པ་ནྱི། སློབ་
དཔོན་གྱིས་སྐབས་ལྔ་པར། མཐོང་སྤང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སྤངས་པ་ན། དེ་དག་
གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་སེད་པར་བེད་པའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་བག་ཆགས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སྤང་ཞེས་
དང་། སོམ་སྤང་རོག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་། དེ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས། བོད་རྣམས་སྐབས་འདྱིར་
བསྟན་གྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་ཆར་བང་སེམས་ལམ་གྱི་སྤང་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི། ཤེས་
སྱིབ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་ན་རང་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ོན་སྱིབ་དང་། ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་མེད་དོ་
ཅེས་མགྲྱིན་པ་བསྱིགས་ཏེ་སྨྲ་བར་ནུས་སོ། །ར་བའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་
བསྟན་པའྱི་མཐོང་སྤང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་པོ་དེ་གང་ཟག་གྱི་ངོས་ནས་བང་སེམས་ལམ་གྱི་
སྤང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཚང་སྟེ། གཟུང་རོག་གྱིས་ལ་
གཞྱིའྱི་རེན་ཅན་དང་། དེའྱི་གེན་པོའ་ི རེན་ཅན་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་དངོས་སུ་གསུངས་ཤྱིང་། གཞྱི་དེ་ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་པའྱི་ཆོས་ཙམ་དང་། དེའྱི་གེན་པོ་དེ་རྣམ་བང་གྱི་ཆོས་ཙམ་དུ་བས་ནས་བླང་དོར་དུ་མངོན་པར་
ཞེན་པ་ནྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞྱི་དེ་ཐེག་
དམན་གྱི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་དང་། དེའྱི་གེན་པོ་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པར་བས་
ནས་དེ་ལ་བླང་དོར་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ནྱི་བང་སེམས་ཀྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཤེས་སྱིབ་གཟུང་
རོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རས་འཛིན་རོག་པ་ལ་གང་ཟག་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་
ཡྱིན་པས་ན་ཐོས་ཀྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ོན་སྱིབ་དང་། ཆོས་ལ་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་དང་།
བཏགས་འཛིན་རོག་པ་གྱིས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡྱིན་པས་བང་སེམས་ཀྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་
པའྱི་ཤེས་སྱིབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྐབས་དང་པོར་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་འདུས་པའྱི་མཐོང་
སྤང་རོག་པ་བཞྱི་དངོས་སུ་བསྟན་ཅྱིང་། སྐབས་ལྔ་པར་གཟུང་རོག་གྱིས་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་དང་།
རས་འཛིན་རོག་པ་ལ་མདོར་བསྟན་སྐབས་དང་པོ་དང་མཐུན་ཅྱིང་། རྒྱས་བཤད་དུ་བང་སེམས་ཀྱི་སྤང་བའྱི་
རྱིགས་བསྟན་པ་ནྱི་གཞུང་ན་གསལ་བས་ཀླན་ཀའྱི་གོ་སྐབས་མེད་དོ། །མདོར་ན་མཐོང་སྤང་རོག་པའྱི་ནང་དུ་
ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་འདུས་པ་དང་། དེའྱི་གེན་པོ་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་མམ་གཞག་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ན་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་འདུས་པ་དང་། དེའྱི་འབས་བུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་
ལམ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཚང་བ་དང་། དེའྱི་འབས་བུ་རྣམ་དག་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་
སྤང་བ་སྤངས་པའྱི་རྣམ་དག་ཚང་བ་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་འདྱིའྱི་དབུ་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཅྱིག་ཏུ་
སྣང་སྟེ། སྤང་བ་ཚང་ཚུལ་ནྱི་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ལ། གེན་པོ་ཚང་ཚུལ་ནྱི་སྦྱོར་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་སེམས་
བསེད་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་སྱིབ་པའྱི་བུད་ཤྱིང་སྲེག་པར་བེད་པ་དང་། ཞེས་དང་། རོགས་
རྱིགས་ཚང་ཚུལ་ནྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་ཞེས་དང་། རྣམ་དག་ཚང་ཚུལ་ནྱི། ལམ་གསུམ་མས་
ཕྱིར་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་དག །ཅེས་འབྱུང་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་གྱིས་ཐེག་པ་གསུམ་
ཆར་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་མངོན་གྱུར་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་སྤོང་ཞྱིང་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་ས་བོན་
ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ་ཞེ་ན། ཤྱིན་ཏུ་ཡང་ཁས་ལེན་ཏེ། བང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་
བསྔལ་ཆོས་བཟོད་གཅྱིག་ྱིད་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་སྤང་མ་ལུས་པ་དང་། ན་རང་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་
གནས་པའྱི་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གྱིས་ཀ་སྤོང་བའྱི་ནུས་པ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ན་རང་གྱི་མཐོང་སོམ་
གྱི་ལམ་གྱིས་ཆར་གྱི་བེད་པ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་ྱིར་སྣང་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བཟོད་
པའྱི་བེད་པར་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རོགས་པའྱི་བེད་པ་མ་ལུས་པ་འདུས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དེ་དག་གྱི་ཤེས་པ་
དང་སྤོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་བཟོད་པ་ཡྱིན་གྱི་རོགས་པའྱི་བེད་པ་འདྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་རྣམ་གྲངས་
གཞན་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་བླའྱི་དགོངས་པ་དང་ཡང་མཐུན་ཏེ། རྒྱུད་བླར།
བང་སེམས་ཀྱི་མམ་གཞག་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ོན་སྱིབ་སྤོང་བ་དང་། རེས་ཐོབ་ཀྱིས་ཤེས་
སྱིབ་སྤོང་བར་བཤད་ཅྱིང་། བང་སེམས་འཕགས་པས་འཁོར་བར་འཆྱིང་བེད་ཀྱི་ོན་སྱིབ་སྤངས་ཟྱིན་པར་ཡང་
བཤད་པས་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་ོན་སྱིབ་ཀྱི་དངོས་གེན་བེད་ཅྱིང་། རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྱི་དུས་
སུ་སྤངས་ཟྱིན་པ་ལས་འོས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེའྱི་ོན་སྱིབ་ནྱི་བག་ལ་ལ་ལ་དགོངས་སོ་སྙམ་ན་མ་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཤེས་སྱིབ་ཏུ་འཇོག་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མམ་གཞག་དེ་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་ལ་
དགོངས་སོ་སྙམ་ན་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་རོག་ཡེ་ཤེས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རང་རྒྱལ་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་ནྱི་
གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་ཡྱིན་གྱི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གཟུང་རོག་
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དང་། རྣམ་བང་གཟུང་རོག་མ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་ན་སྐབས་བཞྱི་པར་བཤད་པའྱི་ལམ་གྱིས་པའྱི་རྣམ་པ་
ལྔ་པོ་དེ་རང་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་གྱི་ལམ་གསུམ་པའྱི་རྣམ་པ་དྲུག་པོའ་ི རང་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རྱིགས་མ་
ཡྱིན་པར་ཁས་བླངས་པས་ལེགས་པར་དཔྱོད་ལ་སྨྲོས་ཤྱིག ཁོ་བོ་ནྱི་གཞུང་ལུགས་ཚད་ལན་གྱི་མགོ་མཇུག་
བསྱིགས་ནས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་གྱི། དེང་སང་གྱི་རྱི་བོང་ཅལ་གྱི་རེས་སུ་འབང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་
སྐབས་ལྔ་པའྱི་གཞུང་འདྱི་ྱིར་སྣང་ལས། དེ་ཡང་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་བཟོད་པ་སེས་པ་ན། འདོད་པ་དང་
གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་བརྒྱ་ར་
བརྒྱད་པོ་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་མཛད་པར་སྣང་ཡང་།
ལུང་དེའྱི་དོན་ནྱི་མཐོང་སྤང་རོག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ོན་མོངས་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པའྱི་དོན་དུ་སྣང་སྟེ། ྱིར་
སྣང་དུ། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆེན་པོ་ཡྱི། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དྲྱི་མ་དགུ་པོ་ལ་ཡང་ོན་མོངས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པའོ་ཞེས་འབྱུང་བ་
དང་ཡང་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ངེས་འབེད་ཡན་ལག་བཤད་ཟྱིན་ནས་དེའྱི་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་
རྱིགས་སྟོན་ཏེ། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་ཐོབ་ནས་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་འཇོག་དགོས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ྱིར་སྣང་དུ་ནྱི། རྒྱུ་འབས་དོན་གྱི་གོ་རྱིམ་ལྟར་ན་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཐོག་མར་རྱིགས་བསྟན་པར་
བ་བ་ཡྱིན་ཀང་འདྱིར་འབས་བུའྱི་རེས་སུ་རྒྱུ་སྟོན་པ་རོགས་པའྱི་གོ་རྱིམ་དུ་བཤད་དོ། །འདྱི་ལ་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་
བ་དང་། རོད་པ་སྤོང་བ་དང་། རང་བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རོགས་པ་ཡྱི་ནྱི་ཆོས་དྲུག་
དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་ཏེ། རེན་ལ་རྱིགས་ཞེས་བ་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསལ་བེད་དུ་སྦྱར་
ནས་དྲོད་ཀྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་དབྱིངས་ལ་རྱིགས་ཞེས་བརོད་པ་ནས་ཡེ་ཤེས་རོལ་བ་མྱི་མངའ་བར་འཇུག་
པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་དབྱིངས་ལ་རྱིགས་ཞེས་བརོད་པའྱི་བར་བཅུ་གསུམ་དུ་དབེར་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་གོང་
དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ཞེས་མང་དུ་གསུངས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ། རབ་འབོར་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་ཚིག་གྱི་དོན་མེད་པ་སྟེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་ལ་ནྱི་སེ་བའམ་ཡོད་པ་ྱིད་
ཡོད་པའམ་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ལ། འདྱིས་ནྱི་བརེན་པ་བང་ཆུབ་རས་སུ་མེད་པའྱི་འཐད་པས་
སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དངོས་པོར་གྱུར་པའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ྱིར་སྣང་དུ་བཤད་དོ། །ལུགས་འདྱི་ལ་ཆོས་དབྱིངས་
དེས་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་བེད་པའྱི་ཚེ་ན་རྱིགས་སུ་འཇོག་པ་ཡྱིན་གྱི། བར་ཆད་བཞྱི་དང་བཅས་པའྱི་ཚེ་རྱིགས་སུ་མྱི་
འཇོག་པར་བཞེད་དེ། ྱིར་སྣང་དུ། གལ་ཏེ་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཐོག་
མ་དང་བལ་བའྱི་འཁོར་བར་གདའྡྱཱ ྱི་ཀླུང་གྱི་བེ་མ་དང་མམ་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀང་ད་
དུང་དུ་ཡང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་དང་ལན་པའྱི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་ཤེ་ན། དེ་
ནྱི་ེས་དམྱིགས་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་ལན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ོན་མོངས་པ་དང་། གྲོགས་ངན་པ་དང་། ཕོངས་པ་དང་།
གཞན་གྱི་དབང་རྣམས་ནྱི་དེའྱི་ེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིས་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པ་ྱིད་
ལ་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་སུ་མངོན་པར་འདོད་དོ། །ཅེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ན་ལུང་འདྱིའྱི་དགོངས་
པ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་ལ་འཆད་དགོས་ཀྱི། གཞན་དུ་ན། རྱིགས་ཡོད་ཕྱིར་ན་ལུས་ཅན་
ཀུན། །རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྙྱིང་པོ་ཅན། །ཞེས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་པོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་ལུས་རྣམ་གཞག་ལས་བསྟན་ལ།
སྐབས་འདྱིར་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དེ་ྱིད་ལ་རྱིགས་ཞེས་བསྟན་པས། འདྱིར་ཆོས་དབྱིངས་དང་རྱིགས་གྱིས་པོ་
དོན་གཅྱིག་གོ །དེ་ལ་བཅུ་གསུམ་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ན། རོགས་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་དྲུག བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་
དབང་དུ་བས་པ་གྱིས། རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་གཅྱིག ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་
བཞྱི་སྟེ། སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པས་དེའྱི་རེན་ཆོས་དབྱིངས་བཅུ་གསུམ་ལ་རྱིགས་བཅུ་གསུམ་དུ་འཇོག་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་པོའ ་ི ས་མཚམས་ཇྱི་ལྟར་སྙམ་ན། བུདྡྷ་ཤྱི་ལྟར་ན། དང་པོ་དྲུག་སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་
དང་། མཐོང་ལམ་དང་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་སོམ་ལམ་ན་རྱིམ་པ་ལྟར་ཡོད། བདུན་པ་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་
གསུམ། ས་བརྒྱད་པ་དང་། དགུ་པ་དང་། བཅུ་པ་ན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཡོད། བཅུ་པ། བཅུ་གཅྱིག་པ། བཅུ་གྱིས་
པ་གསུམ་ཡང་དག་པ་ས་གསུམ་ན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཡོད། བཅུ་གསུམ་པ་ས་བཅུ་པའྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་ན་ཡོད་
པར་བཤད་དོ། །ཆོས་བཤེས་ལྟར་ན། དང་པོ་ལྔ་སྔར་དང་འདྲ། དྲུག་པ་སོམ་ལམ་སྦྱྱིན། བདུན་དགུ་གྱིས་རྱིམ་
པ་བཞྱིན་སོམ་ལམ་གྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྱིས་ན། བརྒྱད་པ་ས་འོད་བེད་པ་ནས་དྲུག་
པའྱི་བར་ན། བཅུ་པ་ས་བདུན་པ་ན། བཅུ་གཅྱིག་པ་ས་མྱི་གཡོ་བ་ནས་ས་བཅུ་བའྱི་བར་ན། བཅུ་གྱིས་པ་སེ་བ་
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གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པ་དང་། སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པ་ན། བཅུ་གསུམ་པ་ས་བཅུ་པའྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་རོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་
ངེ་འཛིན་ན་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །གྱིས་པ་རོད་པ་སྤོང་བ་ལ་འཕགས་པའྱི་ལུགས། སློབ་དཔོན་རེས་འབང་དང་
བཅས་པའྱི་ལུགས། བོད་སྔ་རབས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་ྱིར་སྣང་དུ། དོན་གྱིས་
ཐོབ་པའྱི་རོད་ལན་དང་། དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་རོད་ལན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏེ་ཆོས་དབྱིངས་རྱིགས་
ཡྱིན་ན། ཐམས་ཅད་རྱིགས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྱི་སྱིར་གནས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན་ཞེས་པའྱི་རོད་
པ་བཀོད་ནས་དེའྱི་ལན་དུ་ཇྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་ན། འཕགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་རྱིགས་
ཡྱིན་པར་བརོད་པ་དེས་ན་འདྱིར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཅྱི་སྟེ་ཚོལ་བར་བེད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་སྔར་
བཤད་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་པས་ཆོས་དབྱིངས་ལ་དམྱིགས་པ་ན་ཆོས་དབྱིངས་དེ་
འཕགས་པའྱི་ཆོས་སྟོབས་སོགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་པའྱི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་
པར་བརོད་པས། སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་རྱིགས་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་པར་ཐལ་བའྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་
མེད་དོ། །ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་ན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དབེར་མེད་ཕྱིར། །རྱིགས་ནྱི་ཐ་
དད་རུང་མ་ཡྱིན། །ཞེས་ཏེ། ཆོས་དབྱིངས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རྱིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་
དབེར་མྱི་རུང་བར་ཐལ། ཁོད་ལ་རྣམ་པར་དབེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའྱི་ལན་དུ་བརེན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བེ་བག་
གྱིས། དེ་ཡྱི་དབེ་བ་ཡོངས་སུ་བརོད་ཅེས་ཏེ། འཇྱིམ་པ་གཅྱིག་ལས་མངོན་པར་གྲུབ་ཅྱིང་མེ་ལེ་གཅྱིག་གྱིས་སོ་
བཏང་བའྱི་སྣོད་གསུམ་ལ་སྦྲང་རྱི་དང་། ལྱི་ཁ་ར་ལ་སོགས་པའྱི་བཅུད་ཀྱི་བེ་བག་གྱིས་སྦྲང་རྱིའྱི་སྣོད་ལ་སོགས་
པར་འཇོག་པ་བཞྱིན་དུ། རེན་ཆོས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་པའྱི་སོ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རྱིགས་ཐ་
དད་པར་འཇོག་པས་སོན་མེད་ཅེས་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འཕགས་པས་འགོད་པའྱི་རོད་པ་སྔ་མ་དེ་ྱིད། ཆོས་
ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དབེར་མེད་ཕྱིར། །རྱིགས་ནྱི་ཐ་དད་རུང་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་མཛད་ནས་དེའྱི་ལན་དུ་དོན་
གྱིས་ཐོབ་པའྱི་ལན་དང་། གཞུང་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ལན་གྱིས་མཛད་པར་སྣང་སྟེ། ཇྱི་ལྟར་ན་ཐོས་གྱི་
ཐེག་པ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ལན་དང་། རེན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བེ་བག་གྱིས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་ལན་གྱིས་
རོད་པ་གཅྱིག་ལ་འདེབས་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་རོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རོད་པ་ཕྱི་མ་ཁ་བསྐངས་ནས་
མཛད་པར་སྣང་ཡང་། དེ་ནྱི་སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་བ་བའྱི་ལན་ཞྱིག་ཀང་གཟྱིགས་མོད་ཀྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བློ་ཆོས་ྱིད་དུ་ཅེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པས། ལན་གྱིས་ཀ་རོད་པ་གཅྱིག་གྱི་ལན་དུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་
ལྟར་ན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དབེར་མེད་ཕྱིར། ཅེས་
པའྱི་ལན་དུ་སྦྱར་བ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ྱིར་སྣང་དུ། འདྱིའྱི་རོད་ལན་གྱིས་ཀ་རོགས་པའྱི་
རེས་སུ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དབེར་མེད་ཕྱིར། ཞེས་གཞུང་ལས་བསྟན་པའྱི་རོད་པ་གསར་དུ་
གསུངས་ནས། ལན་འདེབས་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་རེས་འབང་ལ། ཆོས་བཤེས་ལྟར་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་
ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་དཔེ་ཇྱི་ལྟར་ན་ན་ཐོས་པ་དག་གྱིས། སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་རྱིགས་ཐ་
དད་པ་དང་རྱིགས་ཆད་པ་ཡོད་པར་མྱི་འདོད་པས། སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ྱིད་ལ་རེན་དབང་
གྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་ལ་སོགས་པ་རང་རྒྱལ་དང་བང་སེམས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་རོགས་པ་ཐ་དད་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་
ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་སོགས་པར་དམྱིགས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། འདྱིར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གཅྱིག་ྱིད་ཀང་འཕགས་
པའྱི་ཆོས་རོགས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར། རྒྱུའྱི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་སོ་ནས་དེ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ལས་
རྱིགས་ཁད་པར་ཅན་བཅུ་གསུམ་ྱིད་དུ་ཐ་སྙད་འདོགས་སོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །གསེར་གླྱིང་པས་དཔེ་ཇྱི་ལྟར་ན་
ན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་ལ་སོགས་པ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་སོ་ནས་གོང་དུ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་ཇྱི་
ལྟར་དམྱིགས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་དེ་དང་འདྲ་བར་འཕགས་པའྱི་ཆོས་རོགས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར། བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དམྱིགས་པས་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཚང་བའྱི་རྒྱུ་བེད་པའྱི་ཆ་
ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཁོ་ན། ན་ཐོས། རང་རྒྱལ། ཐེག་ཆེན་གྱི་རྱིགས་ྱིད་
དུ་ཐ་སྙད་འདོགས་སོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འབོམ་ནྱི་སྔར་གྱི་ཆོས་བཤེས་ཀྱི་ལུགས་དེ་ྱིད་བཞེད།
དྭགས་པོ་ནྱི་སེམས་ཙམ་པ་གྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཤེས་པ་དོན་ལ་ཡོད་པའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ྱིད་ལ་རྱིགས་གསུམ་དུ་
འདོད་པ་བཞྱིན། ངེད་ཀང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྱིགས་སུ་འདོད་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །གལ་པ་
ནྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རྱིམ་གྱིས་སློབ་པ་ན། ན་ཐོས་ལྷ་བྱིན། རང་རྒྱལ་ལྷ་བྱིན། ཞེས་པ་
རྣམས་རྒྱུད་གཅྱིག་ཀང་ནང་གྱི་རོགས་པ་ཐ་དད་པས་འཇོག་པ་བཞྱིན་དུ། རེན་ཆོས་ཐེག་པ་གསུམ་ཀྱི་རོགས་པ་
ཐ་དད་པས་རེན་རྱིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་འདོད་དོ། །ཅེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་ཐོས་ཀྱི་
ཐེག་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དཔེ་སྟོན་པར་འདོད་པའྱི་ལུགས་སུ་སྣང་ཞྱིང་། དེ་ལ་ཊྱི་ཀར། དཔེ་སྟོན་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་
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དེ། །གཞུང་འདྱི་ྱིར་སྣང་གྱི་ཇྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་ན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་དེ་ཡང་དཔེ་སྟོན་བེད་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་རྱིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་དབེར་མྱི་རུང་ཞེས་པའྱི་ལན་དུ་ཐེག་པ་
གསུམ་གྱི་སོ་ནས་རྱིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་དབེར་རུང་ཞེས་པའྱི་དཔེ་ལ་འབེལ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་
གསུངས་པའྱི་སོན་དེ་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་འཁུར་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། །རང་ལུགས་ནྱི་འཕགས་པའྱི་དགོངས་པ་
སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་། སློབ་དཔོན་གྱི་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་ཡང་སློབ་དཔོན་རང་ྱིད་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་རོད་
ལན་འདེབས་པའྱི་ཚེ། དེ་དང་འདྲ་ཡང་ར་བའྱི་རོད་པ་ལ་ལན་དུ་མ་སོང་བ་འདྲའོ། །འོ་ན་ར་བའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་
ལྟར་ཡྱིན་སྙམ་ན། ལོ་ཆེན་གྱིས་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བཤད་པ་དང་། སྐབས་
འདྱིར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་རྱིགས་སུ་བས་ནས་དེ་ལ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་
བའྱི་ཆོས་དབྱིངས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྲོད་ཀྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་བཅུ་
གསུམ་དུ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་རྣམ་པར་དབེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན་སོན་མེད་དེ། ཆོས་དབྱིངས་
ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་ལ་དབེ་བ་མེད་ཀང་། རེན་ཆོས་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་བེ་བག་གྱིས་ཆོས་དབྱིངས་དེའྱི་དབེ་བ་ཡང་
དྲོད་ཀྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གསུམ་དུ་ཡོངས་སུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་
ར་བའྱི་དགོངས་པར་སྣང་ངོ་། །གསུམ་པ་རྱིགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་
ལུགས། མདོ་སེ་པའྱི་ལུགས། སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་སེམས་བྱུང་མ་
ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་འདོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་ཆོག་ཤེས་པ་ཞྱིག་ལ་རྱིགས་སུ་འདོད་ཅྱིང་དེ་ལ་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་
ཞེས་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་རྱིགས་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལས་འཕགས་པའྱི་ཟག་མེད་གྱི་ལམ་སེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་དབེ་
ན་ཆོས་གོས་དང་། བསོད་སྙོམས་དང་། གནས་མལ་ངན་དོན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་པ་གསུམ་དང་། སྤོང་བ་དང་
སོམ་པ་ལ་དགའ་བ་སྟེ་བཞྱི་ཡོད་དོ། །དེ་ལས་འཕགས་པའྱི་ཟག་མེད་སེ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་འདོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་ཆོག་
ཤེས་པ་ལ་ལུས་འདུ་འཛི་ལས་བསྲྱིང་བ་དང་། སེམས་རྣམ་རོག་ལས་བསྲྱིང་བ་སྟེ། བསྲྱིང་བ་གྱིས་དང་ལན་པ་
དེ་འབྱུང་ཞྱིང་། བསྲྱིང་བ་ྱིས་ལན་གྱིས་སོམ་པ་ལ་རབ་ཏུ་བརོན་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་
ཆོག་ཤེས་པའྱི་སེམས་བྱུང་དེ་ལ་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སུ་ནྱི་མྱི་འཇོག་སྟེ། རང་བཞྱིན་གྱི་དོན་མ་ཚང་བའྱི་
ཕྱིར་ཏེ། རེན་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ལུགས་འདྱི་ལ་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མེད་པའྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་ཡང་འཇོག་པར་མ་ངེས་ཏེ། ན་ཐོས་ཀྱི་འཕགས་ལམ་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་
འཕགས་ལམ་བསེད་པར་ངེས་པ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་འཇོག་ཏུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཐོབ་ནས་
སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་ངེས་པ་དང་། རྱིགས་ཆད་པའྱི་རྣམ་གཞག་མེད་པ་ཆོས་
བཤེས་ཀྱིས་བཤད་ཀང་། རྱིགས་ཆད་པ་ལུགས་འདྱི་ལ་ཡང་འདོད་དགོས་པ་འདྲ་སྟེ། ལོག་སྲེད་ཅན་སེམས་
བྱུང་མ་ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་སེ་མྱི་རུང་བ་ཅྱིག་ཁས་ལེན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་ཀྱིས་སྟོབས་ཀྱིས་
རྱིགས་ངེས་པ་ནྱི་མེད་དེ། སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དེ་ན་ཐོས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་དང་། རང་
རྒྱལ་དང་། བང་སེམས་ཀྱི་དྲོད་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་རེན་དབང་གྱིས་ཐེག་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དེ་ཐོབ་ནས་བསྒྱུར་དུ་མྱི་རུང་བ་ནྱི་རོགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཡྱིན་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མ་ཡྱིན་
ནོ། །མདོར་ན་རེན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་སོ་ནས་དབེ་ན། རྱིགས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གྱིས་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ན་ཐོས་
ཀྱི། རང་རྒྱལ་གྱི། ཐེག་ཆེན་གྱི་རྱིགས་ཡོད་པ་དང་གསུམ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རོགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྱིགས་
ངེས་པ་དང་། མ་ངེས་པ་གྱིས་སུ་ཡོད་ཅྱིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྱིགས་དེ་ཁོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
རྱིགས་ཡྱིན་པར་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྒྱལ་པོའ་ི སྲས་ཀྱིས་མདོ་སེ་པ་དག་གྱིས་རྱིགས་ཞེས་བ་བ་ནྱི་སེམས་
ཀྱི་ས་བོན་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་དང་། སློབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་
གྱི་ས་བོན་ལ་རྱིགས་ཞེས་བའོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཟག་མེད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ས་བོན་འབས་བུ་འབྱུང་རུང་གྱི་
ནུས་པའོ། །འོ་ན་རྣམ་རྱིག་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་དང་། ཞེས་སོགས་སོས་
ཏེ་རྣམ་རྱིག་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་རྱིགས་དེ་ནྱི་རེན་དབང་གྱིས་གསར་དུ་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་
ཡོད་པར་འདོད་ལ། འདྱི་ནྱི་སོ་སོ་སེ་བོའ ་ི གནས་སྐབས་ན་སྔར་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རེན་གྱིས་ཟག་མེད་ཀྱི་
ས་བོན་བཞག་པ་དང་། སློབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཕྱིར་འོང་དང་། ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབས་བུ་ལས་མས་པ་ན་
ཡང་དེའྱི་ས་བོན་ཡོད་པ་རྱིགས་སུ་འདོད་པས་ཁད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་རེན་གྱི་སོ་ནས་དབེ་བ་སྔར་
བཞྱིན་དུ་རུང་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་མྱི་འདོད་པ་ཡང་སྔར་
དང་འདྲའོ། །འོན་ཀང་འདྱི་ལ་རྱིགས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྱིགས་ངེས་པ་ཡང་བཞག་ཏུ་རུང་སྟེ། ཟག་མེད་ཀྱི་ས་བོན་
དེ་ན་ཐོས་ཀྱི་འཕགས་ལམ་བསེད་པའྱི་ཐོས་སོགས་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་འཕགས་ལམ་བསེད་པའྱི་ཐོས་
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སོགས་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་འཕགས་ལམ་བསེད་པའྱི་ཐོས་སོགས་ཀྱིས་བཞག་པ་རྣམས་ནྱི་དེ་དང་དེའྱི་རྱིགས་
ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྱིགས་ངེས་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། འཕགས་ལམ་གང་ཡང་རུང་བ་བསེད་དུ་རུང་བའྱི་ཐོས་སོགས་
ཀྱིས་བཞག་པ་ནྱི་རྱིགས་མ་ངེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བང་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་དེ་ནྱི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འོངས་པ་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ཁད་པར་གང་
ཡྱིན་པ་ཏེ། ཞེས་སོགས་བཤད་དོ། །འདྱི་ལ་ངོ་བོ་དང་། མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་། དབེ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ནྱི། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རེན་དང་ཕྲད་ན་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བེད་པའྱི་ནུས་
པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྟེ། རྒྱ་མཚོའྱི་སྱིན་དུ་སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ཁད་པར་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ལ་གནས་པའྱི་ས་བོན་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་སེད་པར་བེད་པའྱི་ནུས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ཁད་པར་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་ས་བོན་དང་། སྱིབ་པ་སྤོང་རུང་དང་། ཐོས་པའྱི་
བག་ཆགས་རྣམས་སོ། །སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ཁད་པར་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ནང་
ནས་ཁད་པར་ཡྱིད་ཀྱི་སེ་མཆེད། དེ་ལ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས་ཁད་པར་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་དེ་
ལ་ཡང་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཆ་དང་ས་བོན་གྱི་ཆ་གྱིས་ཡོད་པ་ལས་ཁད་པར་ས་བོན་གྱི་ཆ། དེ་ལ་ཡང་དགེ་མྱི་དགེ་
ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ས་བོན་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཁད་པར་དགེ་བའྱི་ས་བོན། དེ་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་ས་བོན་
གྱིས་ཡོད་པ་ལས་ཁད་པར་ཟག་མེད་ཀྱི་ས་བོན་ཞེས་པ་ནྱི་སེམས་ཙམ་པའྱི་འདོད་པ་སྟེ། ལང་གཤེགས་ལས།
དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བསག་པ་རྣམ་པར་སྦྱང་བར་བའོ། །ཞེས་དང་
དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡུལ་ཏེ། ཞེས་དང་།
མདོ་གཞན་ལས། ས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཀུན་གཞྱི་སྟེ། །བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་དགེ་བའང་དེ། །སྙྱིང་པོ་དེ་ལ་ཀུན་
གཞྱིའྱི་སས། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་རྣམས་གསུང་བར་མཛད། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་བསམ་
པའོ། །སྱིར་བང་ས་ནས་གསུངས་པའྱི་ཁད་པར་གསུམ་པོ་དེ་མདོ་ལས་བཤད་པ་ཡྱིན་པས། དབུ་མ་པ་རྣམས་
སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ཁད་པར་འདོད་དགོས་ལ་དེའྱི་ཚེ་སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ཁད་པར་ནྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ཆོས་ྱིད་
དུ་ྱིར་སྣང་ལས་བཤད་དེ། མ་འདྲེས་པར་བའོ། །ཟག་མེད་ཀྱི་ས་བོན་ཞེས་བ་སྟེ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསེད་
པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྱིབ་པ་སྤོང་རུང་ཞེས་བ་སྟེ། རེན་དང་ཕྲད་ན་སྱིབ་པ་དང་བལ་རུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཐོས་པའྱི་བག་ཆགས་ཞེས་བ་སྟེ། གསུང་རབ་ཐོས་པའྱི་རེན་གྱིས་གསོ་བར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རང་བཞྱིན་
དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་ཞེས་བ་སྟེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་
རྱིགས་སུ་འཇོག་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པ་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་དབེ་བ་ལ་རྱིགས་ངེས་པ་དང་། རྱིགས་མ་
ངེས་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་བང་ཆུབ་སོ་སོའ ་ི རྒྱུར་ངེས་པས་རེན་
དབང་གྱིས་བང་ཆུབ་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་སྟེ། དཔེར་ན་རྱིའྱི་ཕོགས་འགའ་ཞྱིག་ནས་གསེར་འབའ་ཞྱིག་དང་།
དངུལ་འབའ་ཞྱིག་དང་། ཟངས་འབའ་ཞྱིག་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རེན་དབང་གྱིས་ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྱི་
རྒྱུར་སྒྱུར་དུ་རུང་བ་སྟེ། དཔེར་ན། རྱིའྱི་ཕོགས་འགའ་ཞྱིག་ནས་རེས་འགའ་ཟངས་དང་། རེས་འགའ་དངུལ་
དང་། རེས་འགའ་གསེར་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །རྱིགས་ཆད་པ་ནྱི་སྱིབ་པ་ཤས་ཆེ་པའྱི་རྒྱུས་ཟག་མེད་ཀྱི་ས་བོན་དེ་
དང་མྱི་ལན་པའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་རྱིགས་ངེས་པ་ལ་འོག་མ་གྱིས་ཀྱི་རྱིགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་མྱི་འདོད་
ལ། རྱིགས་མ་ངེས་པ་ནྱི་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པའྱི་ཚེ་ཟག་མེད་ཀྱི་རྱིགས་ཙམ་དུ་འདོད་ཀྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་
སོགས་པར་མྱི་འདོད་ཅྱིང་། ལམ་དུ་ཞུགས་པའྱི་ཚེ་གང་ནས་ཞུགས་པ་དེ་དང་དེའྱི་རྱིགས་སུ་འདོད་དོ། །མདོར་
ན་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་དག་གྱིས་རྱིགས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱིས་མ་ཁབ་པར་འདོད་པ་
ནྱི་གྲུབ་མཐའྱི་གནད་ཡྱིན་པས་ཡྱིད་ལ་ཟུང་ཤྱིག བཞྱི་པ་ལ་ངོ་བོ། མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས། དབེ་བ། རེན་དུ་འགྱུར་
ཚུལ། རྱིགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནྱི་དཔལ་ཕྲེང་གྱི་མདོར། བཅོམ་ལན་འདས་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་འདྱི་ྱིད་ོན་མོངས་པའྱི་སྦུབས་ལས་མ་གྲོལ་བ་ན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་
ཞེས་བགྱིའོ། །ཞེས་ཆོས་སྐུ་ལ་བཤད་པ་དང་། འདྱིར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་ཞེས་དང་། ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱིས། གང་ཞྱིག་ཀུན་ཏུ་མ་ཤེས་པས། །སྲྱིད་པ་གསུམ་ན་རྣམ་འཁོར་ཞྱིང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ངེས་
གནས་པའྱི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་བཤད་པ་དང་། ས་ར་ཧས་
སེམས་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ཀུན་གྱི་ས་བོན་ཏེ། །ཞེས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ོན་མོངས་དྲྭ་བས་གཡོགས་པ་
ན། །སེམས་ཞེས་བ་བ་བརོད་པ་ཡྱིན། །དེ་ྱིད་ོན་མོངས་བལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་ཞེས་ནྱི་བརོད་པར་
བ། །ཅེས་སེམས་ལ་བཤད་པ་སོགས་དུ་མར་སྣང་ཡང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནྱི། རྒྱུད་བླར། རོགས་
སངས་སྐུ་ནྱི་འཕྲོ་ཕྱིར་དང་། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་དབེར་མེད་ཕྱིར་དང་། །རྱིགས་ཡོད་ཕྱིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རག་ཏུ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

སངས་རྒྱས་སྙྱིང་པོ་ཅན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པོ་དེ་ཡྱི་ངོས་འཛིན་ལ། །འདྱི་ཡྱི་རང་བཞྱིན་ཆོས་སྐུ་
དང་། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་རྱིགས་ཀང་སྟེ། །དེ་ནྱི་དཔེ་གསུམ་གཅྱིག་དང་ནྱི། །ལྔ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཤེས་པར་
བ། །ཅེས་དོན་རྣམ་པ་དགུར་ཕེ་ནས། དཔེ་དགུས་མཚོན་པར་གསུངས་སོ། །དོན་དགུ་ནྱི་ཆོས་སྐུ་ལ་གློ་བུར་དྲྱི་
བལ་གྱི་དབྱིངས་དང་། ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་དང་། བརོད་བ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་
གསུམ་དུ་ཕེ་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་ལ། །རྱིགས་ལ་རང་བཞྱིན་གནས་
རྱིགས་དང་། རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་གྱིས་དེ་གྱིས་ཀྱི་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་དང་ལྔར་ཕེ་བ་སྟེ། ཆོས་སྐུ་རྣམ་
གྱིས་ཤེས་བ་སྟེ། །ཆོས་དབྱིངས་ཤྱིན་ཏུ་དྲྱི་མེད་དང་། །དེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཐུན་ཟབ་པ་དང་། །སྣ་ཚོགས་ཚུལ་ནྱི་སྟོན་
པའོ། །ཞེས་དང་། གཏེར་དང་འབས་བུའྱི་ཤྱིང་བཞྱིན་དུ། །རྱིགས་དེ་རྣམ་གྱིས་ཤེས་བ་སྟེ། །ཐོག་མེད་རང་
བཞྱིན་གནས་པ་དང་། །ཡང་དག་བླང་པ་མཆོག་ྱིད་དོ། །རྱིགས་འདྱི་གྱིས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སྐུ་གསུམ་
ཐོབ་པར་འདོད་པ་སྟེ། །དང་པོས་སྐུ་ནྱི་དང་པོ་སྟེ། །གྱིས་པ་ཡྱིས་ནྱི་ཕྱི་མ་གྱིས། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དེ་ལ་རོགས་སངས་སྐུ་ནྱི་འཕྲོ་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་པས། རེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲྱིན་ལས་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་
བསྟན་ཏེ། འཕྲོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་དང་། རྒྱུད་བླར་དཔེ་དགུ་དོན་དགུ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཡང་། དེ་བཞྱིན་བདེ་གཤེགས་མནར་མེད་གནས་རྣམས་ལའང་། །སངས་རྒྱས་སན་གྱིས་རང་ཆོས་ྱིད་
གཟྱིགས་ཏེ། །སྱིབ་མེད་ཕྱི་མཐའྱི་མུར་གནས་ཐུགས་རེ་ཡྱི། །བདག་རེན་སྱིབ་པ་ལས་ནྱི་གྲོལ་བར་
མཛད། །ཅེས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཆོས་ྱིད་སེམས་ཅན་ལ་ཡོད་པར་གཟྱིགས་ནས་སྱིབ་པ་སྦྱང་
པའྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་སྟོན་པར་གསུངས་པ་རྣམས། རོགས་སངས་སྐུ་ནྱི་འཕྲོ་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། ཆོས་སྐུ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ཡང་རོགས་པ་ཆོས་སྐུ་བརེས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ཆོས་སྐུ་འབྱུང་
པའྱི་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་དབེར་མེད་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་པས་འགལ་རེན་སྱིབ་པ་སྤང་དུ་རུང་
བར་བསྟན་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་
དག་པར་དབེར་མེད་པས་དྲྱི་མའྱི་ངོ་བོར་མ་སེས་པར་མཚུངས་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་ཡོད་ཕྱིར་ན་
ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་དུ་རུང་བར་བསྟན་ཏེ། རྱིགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་རྒྱུའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་དང་། རྒྱས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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འགྱུར་ཀྱི་རྱིགས་གྱིས་སུ་ཕེ་ནས་དེ་གྱིས་ལས་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བར་གཞུང་ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར།
དེས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ལ་ཡང་དོན་དེ་གསུམ་ཆར་ཚང་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་ཡང་
དོན་དེ་གསུམ་ཆར་ཚང་བ་ཡྱིན་ཀང་། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོར་འཇོག་པ་ལ་ནྱི་འཇོག་བེད་གསུམ་
ཆར་དགོས་ཤྱིང་། རྱིགས་སུ་འཇོག་པ་ལ་ནྱི་གསུམ་ཆར་མྱི་དགོས་ཏེ། གསུམ་པོ་དེའྱི་ནང་ཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །མདོར་ན་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོའ ་ི མྱི་ཚན་ྱིད། རེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲྱིན་ལས་འཇུག་ཏུ་རུང་།
འགལ་རེན་སྱིབ་པ་སྤང་དུ་རུང་། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་དུ་རུང་བའྱི་ཆོས་
དབྱིངས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད། རང་གྱི་ངོ་བོ་སྐུ་གསུམ་གང་རུང་དུ་འགྱུར་དུ་རུང་
ཞྱིང་། །དྲྱི་མ་ལས་མ་གྲོལ་བའྱི་དབྱིངས་སམ། རྱིགས་སད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དགེ་ར་གང་རུང་གྱིས་བསྡུས་
པའྱི་རྒྱུའྱི་ཆའོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུན་མཐའྱི་བང་སེམས་ལོངས་སྐུར་འགྱུར་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་པས་མཚན་ྱིད་དེ་ཞུགས་
སོ་སྙམ་ན། རྒྱུན་མཐའྱི་བང་སེམས་གང་ཟག་གྱི་ཆ་ལོངས་སྐུར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུན་མཐའྱི་བང་སེམས་
ཀྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་བཞྱིར་གྱུར་ཅྱིང་སེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་དེ་གློ་བུར་དྲྱི་བལ་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གྱུར་པའྱི་
ཚེ་ན་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། དབྱིངས་རྣམ་དག་དེ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་། མམ་པ་ྱིད་དང་སོ་སོར་རོག་
པའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལོངས་སྐུ་དང་། བ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་སྤྲུལ་སྐུར་འགྱུར་བར་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་
དང་མདོ་སེ་རྒྱན་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དབྱིངས་རྣམ་དག་དང་། མེ་ལོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་
རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་དང་། ཡེ་ཤེས་གཞན་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ལ་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་སུ་འཇོག་པ་དང་། རྒྱུད་
བླར་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུའྱི་རྒྱུ་ལ་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་དང་། གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་
སུ་འཇོག་པ་གནད་གཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་ཡང་སྐལ་བ་དང་མྱི་ལན་པ་དག་གྱིས་གོ་བར་དཀའོ། །དེང་སང་ཆོས་
དབྱིངས་ཞེས་པ་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་གྱི་མེད་དགག་ལ་འདོད་པ་ནྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་གནད་
མ་གོ་བ་སྟེ། རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་དེ་ྱིད་ཆོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོབས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ན་ཆོས་ཀྱི་
དབྱིངས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དབྱིངས་དང་། རྱིགས་དང་། རྒྱུ་རྣམས་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་
རྣམ་གྲངས་ནྱི་སྱིར་རྱིགས་ཙམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་རྱིགས་དང་། ཁམས་དང་ས་བོན་དང་། ེར་གནས་དང་།
སྔོན་འགྲོ་ཞེས་ལྔ་དང་ལན་ནོ། །རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་
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དང་། ཆོས་དབྱིངས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁམས་རྣམས་ཏེ། ཁབ་མམ་ྱིད་དུ་
འཁྲུལ་བར་མྱི་བའོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་དང་ཆོས་དབྱིངས་ནྱི་འབས་བུའྱི་དུས་ན་ཡང་
ཡོད་པས་དེ་ལ་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཀྱིས་མ་ཁབ་ཀང་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ལ་ནྱི་དེ་གྱིས་ཀྱིས་ཁབ་
སྟེ། རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་དེ་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོའ ་ི བེ་བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཙམ་པས་རང་
བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཞེས་པའྱི་ཟུར་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་། རྒྱུ་དོན་གཅྱིག་པར་འདོད་པ་ལ་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་
ཀྱིས་མ་ངེས་པ་བརོད་ནས། རང་ལུགས་ལ་རང་བཞྱིན་དང་ཆོས་དབྱིངས་དོན་གཅྱིག་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།
ྱིར་སྣང་དུ། གཞན་དག་ནྱི་རྱིགས་ནྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་ནོ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། རེན་གྱིས་
ཡང་དག་པར་བླངས་བ་དང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་གྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་
པའྱི་རྱིགས་ལ་རང་བཞྱིན་དུ་བརོད་པའྱི་དོན་བརོད་དགོས་སོ། །རྒྱུའྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། རེན་གྱིས་ཡང་
དག་པར་བླངས་པ་ཡང་དེ་ཡྱིན་པ་དེས་ན་དོན་གྱི་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་ེས་
པ་འདྱི་མེད་དོ། །ཡང་ན་དེ་དག་གྱི་རྱིགས་ནྱི་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ལ་འདྱི་ནྱི་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་འདྱི་
དང་དེ་འགྲྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཊྱི་ཀ་ལས། འདུས་བས་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་
དང་། འདུས་མ་བས་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་གྱིས་སུ་གསུངས་པ་ཡང་དེང་སང་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཆོས་ཅན་
གསལ་བའྱི་སྟེང་གྱི་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་གྱི་སྟོང་ྱིད་ཁོ་ན་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སུ་འདོད་པ་བཀག་ནས་དེ་
རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཡྱིན་ན། ཆོས་ཅན་གསལ་བ་ཡང་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སུ་འདོད་དགོས་ཏེ། ཁད་
པར་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་ཕུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་དབྱིངས་རྱིགས་
དབེར་མེད་ལ་བཞེད་པས་དེའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་དེ་ཡང་དབྱིངས་རྱིག་དབེར་མེད་དུ་
གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ལ་སྟོང་པ་ྱིད་དང་། དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་། ཡང་དག་མཐའ་དང་།
མཚན་མ་མེད་པ་དང་། དོན་དམ་པ་དང་། ཆོས་དབྱིངས་རྣམས་གཞན་དབང་གྱི་སྟེང་དུ་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་སྟོང་
པའྱི་སྟོང་ྱིད་རྱིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་འདོད་པས། ཡྱིན་ཁབ་མམ་
ཡྱིན་ཀང་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ནྱི། བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་དང་། ཆོས་དབྱིངས་དང་། རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་
རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན་གསལ་བ་དང་། དེ་ྱིད་ལ་མཐའ་བཞྱིའྱི་སོས་པ་བཀག་པའྱི་ཆོས་ྱིད་དབེར་མེད་པའྱི་ཟུང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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འཇུག་ལ་འདོད་ཅྱིང་། སྟོང་ྱིད་དང་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་བདེན་པའམ་མཐའ་བཞྱིའྱི་སོས་པ་
བཀག་པའྱི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་འཇོག་པས་ཁད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། ཟུང་འཇུག་གྱི་སྟོང་པའྱི་ཆ་ལ་སྟོང་
ྱིད་སོགས་སུ་འཇོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ལ་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་
ཡྱིན་ན་ཆོས་དབྱིངས་མ་ཡྱིན་དགོས་ཏེ། སྔ་མ་ནྱི་འདུས་བས་དང་། ཕྱི་མ་ནྱི་འདུས་མ་བས་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཡྱིན་ན། ཆོས་དབྱིངས་ཡྱིན་དགོས་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་སྔར་
བསྟན་ཟྱིན་ཅྱིང་། བསྟན་བཅོས་ར་བར་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་ཆོས་དབྱིངས་ྱིད་ལ་རྱིགས་ཞེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། འགྲེལ་པ་དག་ལས་ཀང་འདྱི་ཁོ་ན་བཞྱིན་འབྱུང་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་འདྱི་ཁོ་
ན་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་དབེ་བ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་དབེ་བ། ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་དབེ་བ། རེན་
ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་དབེ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། གནས་སྐབས་ལ་ལྟོས་ནས་རྱིགས་མ་ངེས་པ་དང་།
ངེས་པ་གྱིས། ཕྱི་མ་ལ་ཡང་གནས་སྐབས་ན་ཐོས། རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་དུ་རྱིགས་ངེས་པ་གསུམ་ཡོད་ཀང་
མཐར་ཐུག་ལ་ལྟོས་ནས་རྱིགས་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པའྱི་དབེ་བ་མེད་ཅྱིང་། ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་དུ་རྱིགས་
ངེས་པ་ཡང་མེད་དེ། རྱིགས་ཡྱིན་ན་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་སུ་ངེས་པས་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གནས་སྐབས་
ན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས། ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་གོ་ཆོད་ཀང་གནས་
སྐབས་ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་དུ་རྱིགས་ངེས་པས་དེ་དང་དེར་རྱིགས་ངེས་པར་ནྱི་འཇོག་མྱི་ནུས་ཏེ། ན་ཐོས་
དང་རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པ་ཙམ་ནྱི་ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་གཞྱི་བེད་པའྱི་ཆ་ནས་འཇོག་
པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་དང་དེར་རྱིགས་ངེས་པ་ཡྱིན་ན། རེན་དབང་གྱིས་ཐེག་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་དུ་མྱི་རུང་དགོས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་དག་གྱིས་མཐར་ཐུག་ལ་ལྟོས་ནས་རྱིགས་ངེས་
པ་དང་། མ་ངེས་པ་གྱིས་རྱིགས་ངེས་པ་ལ་ཡང་མཐར་ཐུག་ན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་དུ་རྱིགས་ངེས་པ་
གསུམ་དུ་འདོད་ཅྱིང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པས་ནྱི་མཐར་ཐུག་ལ་ལྟོས་ནས་དེ་འདྲའྱི་དབེ་བ་མྱི་
འདོད་པ་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་གྱི་གནད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་དང་།
རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་གྱིས་ལས། དང་པོའ ་ི མཚན་ྱིད། དྲྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ན་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུར་འགྱུར་
རུང་གྱི་དྲྱི་མ་ལས་མ་གྲོལ་བའྱི་ཆོས་དབྱིངས་སོ། །གྱིས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་ལམ་གྱིས་བསྡུས་
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པའྱི་དྲྱི་མ་ལས་མ་གྲོལ་བའྱི་དགེ་ར་གང་ཞྱིག དྲྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ན་ཡེ་ཤེས་གསུམ་མམ་གཟུགས་སྐུ་
གྱིས་སུ་འགྱུར་དུ་རུང་བ་སྟེ་གནད་གཅྱིག་གོ །ཐེག་དམན་གྱི་ཐར་ལམ་ནྱི་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་མ་ཡྱིན་ཏེ།
འདྱི་ལ་ལུང་དང་རྱིགས་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་རྒྱུད་བླར། ཡང་དག་བླངས་པ་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་སུ་འཇོག་པ་ལ་རྱིགས་སད་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྱིགས་ཀྱི་ནུས་
པ་བརས་པ་དགོས་པ་གང་ཞྱིག་ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སེས་ཀང་རྱིགས་སད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་
དུ། སྦྱོར་བའྱི་སྔོན་དུ་སྙྱིང་རེ་དང་། །མོས་པ་དང་ནྱི་བཟོད་པ་དང་། །དགེ་ལ་ཡང་དག་སོད་པ་ནྱི། །རྱིགས་ཀྱི་
རགས་སུ་ངེས་པར་བཤད། །ཅེས་དང་། དབུ་མ་འཇུག་པར་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱས་
འགྱུར་གྱི་རྱིགས་ལ། རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་ཚོགས་གྱིས་གང་རུང་ཡྱིན་དགོས་པ་
ལས། ན་ཐོས་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཚོགས་གྱིས་མེད་པས་ཀང་གྲུབ་བོ། །མདོ་འགའ་ཞྱིག་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ལས། ན་ཐོས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དེ་དང་པོ་ྱིད་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་
ལས་ལམ་ཡུན་རྱིང་དུ་འགོར་བར་བཤད་པས་ཀང་གྲུབ་སྟེ། རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་
པའྱི་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལམ་ཡུན་རྱིང་དུ་འགོར་པའྱི་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་རྒྱས་འགྱུར་ཀྱི་རྱིགས་
ཡྱིན་ན། ཐེག་པ་གཞན་ལ་མ་ཞུགས་པར་རང་གྱི་ཐེག་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་མཐར་ཐུག་སྒྲུབ་ནུས་པ་ནྱི་གནད་ཀྱི་
དོན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གཞུང་འདྱིར་བཤད་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་བཅུ་གསུམ་
མོ། །འགྲེལ་པ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་གསུམ་དུ་ཡང་དབེར་ཡོད་
དོ། །བཞྱི་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ལ། ྱིར་སྣང་དུ། དེས་ན་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ྱིད།
འཕགས་འྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་
པར་བེད་དོ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལ། འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་སེམས་ཀྱི་དབྱིངས་དེ་དགེ་རས་སད་པའྱི་ཚེ། འཁོར་བ་སྤོང་
འདོད་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སོས་བལ་རོགས་པར་འདོད་པའྱི་བློ་སེ་བ་ནྱི་སེམས་རང་གྱི་
གནས་ཚུལ་སྙོགས་པར་འདོད་པའྱི་བློ་སེས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པར་འབྱུང་ཞྱིང་དེ་ལས་
སེམས་རང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའྱི་ཚེ། འཁོར་བ་སྤོང་འདོད་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་སོས་བལ་རོགས་པར་འདོད་པའྱི་བློ་སེ་ཞྱིང་དེ་ལས་འཕགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་འབྱུང་ཞེས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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པའྱི་དོན་ནོ། །བོད་ཁ་ཅྱིག་དག་པར་བ་བའྱི་དོན་ཡོན་ཏན་དང་ལན་ན་དེ་དག་པར་བེད་པའྱི་སྒྲུབ་པ་འཐད་པའྱི་
ཕྱིར་ན། སྒྲུབ་པའྱི་རེན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། འབེས་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་བཤད་ཅེས་
དང་། ཁ་ཅྱིག་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིན་ལ་དེ་སེ་མཆེད་དྲུག་ལ་གདགས། སེ་མཆེད་གཞན་
ལྔ་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་སེ་མཆེད་ལ་བརེན་ཅྱིང་དེའྱི་ར་བ་ཡང་ཆོས་དབྱིངས་ཡྱིན་པས་ཆོས་དབྱིངས་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་
འཇོག་པར་བཞེད་པ་རྣམས་ནྱི་ཕོགས་རེ་ལ་བསམ་ན་འགལ་བ་མེད་མོད། ཞྱིབ་ཏུ་བས་ན་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་
འཁོར་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་དབྱིངས་ལ་བརེན་པ་དང་། ལམ་གྱི་དུས་སུ་ལམ་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་
དབྱིངས་ལ་བརེན་པ་དང་། འབས་བུའྱི་དུས་སུ་འབས་བུའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་དབྱིངས་ལ་བརེན་དགོས་པར་
གཞན་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་ལས་ཤེས་སོ། །ལྔ་པ་རྱིགས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ལ་རེན་གྱི་སོ་ནས་རྱིགས་སུ་འཇོག་པ་
དང་། དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་རྱིགས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་། རྱིགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་
རྒྱུའྱི་དོན་ཡྱིན་པས། རྱིགས་འདྱི་གྱིས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་སྟེ། །དང་པོས་སྐུ་
ནྱི་དང་པོ་སྟེ། །གྱིས་པ་ཡྱིས་ནྱི་ཕྱི་མ་གྱིས། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ྱིད་རྱིགས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་
པས་གནད་ངོས་ཟྱིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་གཅེས་སོ། །སྒྲུབ་པའྱི་རེན་བསྟན་ཟྱིན་ནས་དེའྱི་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་
འཆད་དོ། །རྱིགས་སད་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་དམྱིགས་པ་ལ་སོ་འདོགས་བཅད་ནས་སྒྲུབ་པ་མས་སུ་ལེན་
དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་རང་ལུགས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། གཞན་ལུགས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་
དགག་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ། །ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་
ཏེ། འཕགས་པ་ལྟར་ན་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་མདོར་བསྟན་ནས། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། སློབ་
དཔོན་ལྟར་ན། དང་པོས་མདོར་བསྟན། གྱིས་པས་ཅུང་ཟད་བཤད། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི་སྟེ། རབ་ཏུ་དབེ་བ། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ངེས་པ། གྲངས་ངེས་པ་གོ་རྱིམ་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ།
ལམ་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། སྤང་གེན་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། བདེན་གྱིས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་།
འབས་བུའྱི་དབང་དུ་བས་པ་རྣམས་ནྱི་ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་དང་། གཅྱིག་དང་། ཡང་གཅྱིག་དང་། ཡང་གྱིས་
ཀྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསྟན་ཏོ། །འདྱི་ལ་ཟ་ངས་ལོ་ན་རེ། དགེ་སོགས་གསུམ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་དམྱིགས་པ།
འཇྱིག་རེན་པ་དང་། དེ་ལས་འདས་པ་གྱིས་ནྱི་སྦྱོར་ལམ་གྱི། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ནྱི་མཐོང་ལམ་གྱི། འདུས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

བས་འདུས་མ་བས་ནྱི་སོམ་ལམ་གྱི། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་ནྱི་མྱི་སློབ་ལམ་གྱི་དམྱིགས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་ཤེས་བེད་མེད་ཅྱིང་། མྱི་སློབ་ལམ་ན་སྒྲུབ་པ་མེད་པས། དེའྱི་དམྱིགས་
པ་འཇོག་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དོ། །དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་དགེ་མྱི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་དེ་
དག་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་མ་འདས་ལ་སོགས་པར་སོ་འདོགས་གཅོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཙོ་བོར་
ནྱི་ཚོགས་ལམ་དུ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། སྦྱོར་ལམ་དུ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སོམ་བྱུང་གྱིས་བསོམ་
པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁ་ཅྱིག་ཏུ་ནྱི་རྒྱུའྱི་སོ་ནས་ཞེས་སོགས་དང་མཐུན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བང་སེམས་ཆེན་
པོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་གྱུར་པ་ྱིད་ལ་བསླབ་པར་
བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ན། ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བླང་བ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དོར་བ།
ཁ་ཅྱིག་ནྱི་རྒྱུད་ལ་བསེད་པར་བ་བ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཐོབ་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པར་དེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་
གནས་པ་བཞྱིན་རོགས་པར་བེད་ལ། དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལ་བརེན་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་
རོགས་པར་བེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དམྱིགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སོ་འདོགས་གཅད་པར་བ་བའྱི་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི་
འདྱིར་འདུས་པས་འདྱི་ལས་མང་བ་མྱི་དགོས་ལ། འདྱི་ལས་གང་རུང་ཞྱིག་མ་ཚང་ན་ཡང་སོ་འདོགས་གཅོད་
ཚུལ་མ་འདུས་པར་འགྱུར་བས་འདྱི་ལས་ཉུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་ན་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་གྲངས་ངེས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི།
རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་གོ་རྱིམ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མེད་ཀང་། རོགས་བེད་ཀྱི་བློ་ལ་ལྟོས་ནས་གོ་རྱིམ་ངེས་པ་
ཡོད་དེ། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་བདག་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བསླབ་དགོས་ན་བླང་
བར་བ་བ་ནྱི་གང་། དོར་བ་ནྱི་གང་། རེ་ཞྱིག་བཏང་སྙོམས་སུ་གཞག་བ་ནྱི་གང་སྙམ་པའྱི་བློ་སེ་བས་དེ་ལ་ལྟོས་
ནས་དགེ་མྱི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་པོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་གཞག་གོ །དེ་ནས་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་བཏང་
སྙོམས་སུ་བཞག་སྟེ། དགེ་བ་ྱིད་ལ་ཡང་དང་པོར་བླང་བར་བ་བ་དང་། ཕྱིས་བླང་བར་བ་བ་གང་སྙམ་པའྱི་བློ་
ལ་ལྟོས་ནས་འཇྱིག་རེན་པ་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་
གྱིས་གཞག་གོ །དེ་ནས་ཡང་འཇྱིག་རེན་པ་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་སྟེ། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་སྤང་བ་ནྱི་
གང་། གེན་པོ་ནྱི་གང་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་བློ་སེ་བས། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སྤང་བ་དང་། ཟག་པ་
མེད་པ་གེན་པོ་ྱིད་དུ་གཞག་གོ །དེ་ནས་ཡང་ཟག་བཅས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་སྟེ། ཟག་མེད་ཀྱིས་རོགས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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པར་བ་བའྱི་ཡུལ་དེ་གང་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་བློ་སེ་བས་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་འདུས་བས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང་།
འདུས་མ་བས་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་གྱིས་བཞག་གོ །དེ་ནས་ཡང་འདུས་བས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་སྟེ།
འདུས་མ་བས་རོགས་པའྱི་འབས་བུ་གང་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་བློ་སེ་བས་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་དེའྱི་འབས་བུ་སློབ་མ་དང་
ཐུན་མོང་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་བཞག་སྟེ། འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ནྱི་འདུས་མ་བས་
ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཤྱིན་ཏུ་མཐུན་ནོ། །སྔ་མ་སྔ་མ་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པ་ནྱི་གནས་
སྐབས་དེ་དང་དེ་ནས་སོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་བ་བ་རོགས་པའོ། །གྱིས་པ་གཞན་གྱི་དམྱིགས་པ་དགག་པ་ནྱི།
ྱིར་སྣང་ལས། གང་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ྱིད་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་དག་གྱིས་དམྱིགས་པ་
དག་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་འགྲོ་བ་ཞེས་བ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་བརོད་དགོས་སོ། །ཆུ་ཁམས་གསེར་དང་ནམ་
མཁའ་རྣམས། །དག་པ་བཞྱིན་དུ་དག་པར་འདོད། །ཅེས་བ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ནྱི་འོ་ན་མྱི་མཐུན་པ་དང་
གེན་པོའ ་ི ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་སྤང་པ་མེད་པས་དག་པ་ཕོགས་གཅྱིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རབ་
འབོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ལ་ནྱི་དམྱིགས་པ་མེད་དོ་ཅེས་པ་འབྱུང་བས་ཁེད་ཀྱི་ཕོགས་ལ་ཡང་
དམྱིགས་པ་དག་པ་མཐར་ཐུག་པར་མྱི་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཅྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཙམ་ྱིད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རབ་འབོར་གྱིས་ནྱི་དངོས་པོའ ་ོ གྱིས་སུ་མེད་པ་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །ཞེས་འཆད་པར་
འགྱུར་ལ་གྱིས་ཀང་འཁྲུལ་པ་ལས་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། མངོན་པར་ཞེན་པ་ནྱི་གྱིས་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་འཁྲུལ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ནྱི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དེས་ན་འདྱི་ལ་ཁོད་འཁྲུལ་པར་ཟད་དོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་རང་བཞྱིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ལ།
རྣམ་འགྱུར་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་ཀ་ཡང་གྱིས་ཀར་མ་བཀག་པ་དེས་ན་རེན་དང་
དམྱིགས་པ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་དབེ་བ་དང་། དམྱིགས་པ་དག་པའྱི་མཐར་ཐུག་པར་འགྲོ་བ་ཡང་འཐད་པར་
འགྱུར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རབ་འབོར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་ཆགས་པ་ྱིད་དང་། ཡོད་
པར་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་རང་བཞྱིན་དང་རེས་
སུ་འབེལ་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་གྱི་དོན་རོང་སྟོན་དམ་པའྱི་ཊྱི་ཀ་ལས་ཞྱིབ་ཏུ་བཀོད་པ་བཞྱིན་ཤེས་པར་བ་སྟེ་
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འདྱིར་ནྱི་མ་སོས་སོ། །སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་བསྟན་ཟྱིན་ནས་དེའྱི་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་བ་བ་སྟོན་ཏེ།
དམྱིགས་པ་ལ་སོ་འདོགས་ཆོད་པའྱི་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡང་ཆེད་དུ་བ་བ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱིས་ཆེད་དུ་འབད་དགོས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་ཆེད་དུ་བེད་པ་པོ་དང་། ཆེད་དུ་བ་བ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་རང་བྱུང་གྱི་ཞེས་པ་སྟེ། རང་བྱུང་
དངོས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་དེའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འོ། །འདོགས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མདོ་ལས་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཞེས་གང་བརོད་པ་ཅྱིའྱི་སླད་དུ་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཞེས་བགྱི།
རབ་འབོར་འདྱི་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་སེ་ཆེན་པོའ་ི མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དེའྱི་
ཕྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་རང་བྱུང་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ན་རང་བྱུང་གྱི་མྱིང་གྱིས་
བཏགས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་སེམས་ཆེན་པོ་ནྱི། སེམས་ཅན་ཀུན་མཆོག་ྱིད་སེམས་
དང་། །ཞེས་དང་། སྔར་གྱི་མདོ་དེ་ྱིད་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་འགྲོ་བ་རྱིགས་ལྔས་བསྡུས་པའྱི་སེམས་ཅན་
ནམ། ཡང་ན་ཚོགས་ཆེན་པོ་སྟེ་སྱིར་བསྟན་པའོ། །སེམས་ཅན་གྱི་སེ་ཆེན་པོ་ནྱི། འཕགས་པ་གསུམ་ཀྱིས་
བསྡུས་པའྱི་སེམས་ཅན་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཕྱིར་མྱི་བཟློག་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་བར་རོ། །དེ་དག་ནྱི་
འདྱིར་སེམས་ཅན་ཀུན་ཅེས་པར་བསྡུས་ལ་མཆོག་ནྱི་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་དམ་པར་གྱུར་པ་སྟེ་རོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་མོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་སྦྱར་བར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་དུ་བེད་པའྱི་སེམས་
དང་། སྤོང་བ་དང་། རོགས་པ་གསུམ་པོ་ལ་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སེམས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་རོ་
རེ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བསེད་དང་། རབས་པོ་ཆེའྱི་སེམས་དང་། མྱི་བསྒུལ་བའྱི་སེམས་དང་། ཕན་བདེའྱི་སེམས་
དང་། ཆོས་ལ་དགའ་བ་དང་། ཀུན་དགའ་བ་དང་། ཀུན་དགའ་བའྱི་རྣལ་འབོར་ལ་བརོན་པའྱི་སེམས་ནམ་མཁའ་
ལྟར་ཆགས་པ་མེད་པས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཞྱིང་གོས་པ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་དམྱིགས་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་མཆོག་ྱིད་དུ་བེད་པ་སྟེ། རྒྱུའྱི་དུས་སུ་སེམས་དེ་དག་བསེད་ནས་
འབས་བུའྱི་དུས་སུ་མངོན་དུ་གྱུར་བའོ། །གྱིས་པ་སྤོང་བ་ཆེན་པོ་ལ་བཅོམ་ལན་འདས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་།
སེམས་ཅན་དང་། སྲོག་དང་། སེ་བ་དང་། གསོ་བ་དང་། སེས་བུ་དང་། གང་ཟག་དང་། ཤེད་ལས་སེས་དང་།
ཤེད་བདག་དང་། བེད་པ་པོ་དང་། ཚོར་བ་པོ་དང་། ཤེས་པ་པོ་དང་། མཐོང་བ་པོར་ལྟ་བ་དང་། ཆད་པ་དང་།
རག་བཞྱི་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཁད་པར་མེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་མམ་གཞག་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་སྡུག་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི།
བསྟན་བཅོས་འདྱིར་བཤད་པའྱི་སྐབས་གོང་འོག་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐམས་ཅད་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
པས། སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་དབྱིངས་མཐོང་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་མེད་དེ། ཆོས་དབྱིངས་ཆ་
ཤས་མེད་པ་ལ་མཐོང་མ་མཐོང་ཆ་གྱིས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་མམ་གཞག་སེས་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་རྒྱུན་
མ་རོགས་ཀྱི་བར་དུ་ཆོས་དབྱིངས་སོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་དང་། རོགས་བེད་ཀྱི་བློ་གྱིས་པོ་གྱིས་སུ་
སྣང་བ་ནུབ་ནས་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོས་
ྱིད་ཀྱིས་བདེན་པ་ཞྱི་ཆར་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཡྱིན་གྱི་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་ཆོས་དབྱིངས་
རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི་ལུགས་འདྱི་ལ་མེད་དོ། །སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་རྣམས་མཐོང་ལམ་མ་ཡྱིན་
པར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བར་བར་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེའྱི་ལན་དུ་ཊྱི་ཀ་ལས། བདེན་བཞྱི་ལ་
སོ་འདོགས་མང་དུ་ཡོད་པས་དེ་དག་སེལ་བར་བེད་པའྱི་ངེས་ཤེས་བསེད་པའྱི་ནུས་པ་མམ་གཞག་གྱི་གནས་
སྐབས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཐོབ་ཅྱིང་། ནུས་པ་ཐོབ་པ་ལ་རོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་འཇོག་པས་ན་མ་རོགས་པ་རོགས་པར་
བར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་ལམ་དུ་འཐད་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཁོ་བོའ་ི རོག་པ་ལ་ནྱི་ཆོས་ྱིད་དང་པོར་མཐོང་བའྱི་
མམ་གཞག་གྱི་རྒྱུན་དེ་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་སུ་གཏོགས་པས་མཐོང་ལམ་དུ་འཇོག་སྟེ། དཔེར་ན། ཆོས་མཆོག་ཆུང་
ངུ་དང་། འབྱིང་གྱིས་པོ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་མ་ཡྱིན་ཀང་དེའྱི་རྱིགས་སུ་གཏོགས་པས་
འཇྱིག་རེན་ཆོས་མཆོག་ཏུ་འཇོག་པ་བཞྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། འོ་ན་སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་རྣམས་ཀྱི་
ཁད་པར་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རེས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པའྱི་ནུས་པ་སྐད་ཅྱིག་རེ་རེ་ལ་སོ་སོར་ཐོབ་པས་སྐད་ཅྱིག་
དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ཞེས་པ་ཙམ་གྱི་གྲངས་མ་ཡྱིན་པ་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་ཆོས་བཟོད་དང་། ཆོས་ཤེས་ལ་
སོགས་པའྱི་བེ་བག་སོ་སོར་འཇོག་པ་སྟེ། རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་མ་
གཅུ་དྲུག་པོ་སེ་མེད་རོགས་པར་མཚུངས་ཀང་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པའྱི་ནུས་པ་མམ་
གཞག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྱིམ་ཅན་དུ་ཐོབ་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ལ་སོགས་པའྱི་བེ་བག་འཇོག་པར་
བསྟན་བཅོས་འདྱིའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་བཞེད་དགོས་པ་འདྲ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་དེ་རག་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་
སོས་བལ་བཅུ་དྲུག་ལ་ངེས་ཤེས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་དྲངས་པའྱི་ཆ་ནས་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

གཞག་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་དང་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་སྦྱར་བ་
གཞུང་གཞན་ལ་ནྱི་མྱི་སྣང་ངོ་། །ལྔ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ལས། སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་
ཆོས་བཟོད་ཁོ་ན་མཐོང་སྤང་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བར་བེད་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་སྔ་
མ་རྣམས་སུ་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་ཀང་རེ་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་
གྱི་དབང་དུ་བས་ནས། སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་པའྱི་བཟོད་པ་ཡྱིས། །བསྡུས་པ་དེ་འདྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ། །ཞེས་
གསུངས་ཤྱིང་། དེའྱི་འགྲེལ་པར་འཕགས་སེང་གྱིས་ཆར་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་སེས་ཟྱིན་པའྱི་ཚེ།
མཐོང་སྤང་ོན་སྱིབ་དང་། ཤེས་སྱིབ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཟྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ྱིར་སྣང་ལས། དེ་ཡང་
མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་བཟོད་པ་སེས་པ་ན། འདོད་པ་དང་། གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ཀྱིས་བསྡུས་
པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པོ་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་སྤོང་
བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དང་། དེའྱི་དོན་འགྲེལ་ཆུང་ལས་དེ་སེས་པ་ན་འདོད་པ་དང་། གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་
པའྱི་ཁམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགྲེལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ།
འབས་བུའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དོན་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་བ་བ་ཅྱིག་
ཅར་བེད་པ་ལ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་པས་ཀང་གྲུབ་སྟེ། བང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་
བཟོད་དེས་བདེན་པ་བཞྱི་ཆར་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཅྱིག་ཅར་དུ་མཐོང་བས་མཐོང་སྤང་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བར་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་བཅོ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དུ་གྲུབ་སྟེ། བར་ཆད་མེད་ལམ་
གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་དྲྱི་མ་ལས་གྲོལ་ཞྱིང་དེ་དང་དམྱིགས་རྣམ་ཁད་པར་མེད་པའྱི་མམ་གཞག་གྱི་རྒྱུན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ནྱི། སྐབས་དང་པོར་གསུངས་པའྱི་མཐོང་སྤང་གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་བཞྱི་དང་། སྐབས་ལྔ་
པར་གསུངས་པའྱི་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་བཞྱི་ནྱི་དོན་གཅྱིག་པས་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་སྟེ། མཐོང་
སྤང་བཞྱི་སྤོང་བའྱི་གེན་པོའ་ི ལོག་པ་ནས་བཞྱིར་ཕེ་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་པ་
འདྱིས་སོམ་སྤང་གེན་པོའ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་བཞྱི་དང་། སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་བཞྱི་ཡང་ས་གྱིས་པ་ནས་བཅུ་པའྱི་
བར་གྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་རེ་རེའྱི་སྟེང་དུ་ཡང་ལོག་པའྱི་སོ་ནས་བཞྱི་བཞྱིར་ཕེ་བར་ཤེས་པར་བའོ། །སྐབས་
གྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། བཞྱི་པར་གསུངས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་རྣམས་ནྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པའྱི་ཁད་པར་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་
འདྲེན་པའྱི་ནུས་པ་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་རྱིམ་ཅན་དུ་ཐོབ་པས་ཤེས་བཟོད་ཀྱི་ཁད་པར་རྣམས་ནྱི་མམ་གཞག་
ལ་འཇོག་གོ །གཅྱིག་ལ་དཔེར་མཚོན་ན། བང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་དེ་ཆོས་
ཅན། སྐབས་གྱིས་པ་ནས་བཤད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་སངས་རྒྱས་དག་
ཕན་ཚུན་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་གནས་པ་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ལ་ངེས་པ་རང་སྟོབ་ཀྱིས་འདྲེན་པའྱི་མམ་གཞག་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྐབས་གསུམ་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་
བདེན་པ་རག་མྱི་རག་གྱི་སོས་བལ་ལ་ངེས་ཤེས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདྲེན་པའྱི་མམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱིར་
མྱི་ལོག་གྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ལ་འདུ་ཤེས་ལོག་པའྱི་
རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ངེས་ཤེས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདྲེན་པའྱི་མམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཁད་མཚན་གྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་དབྱིངས་བསམ་གྱིས་མྱི་
ཁབ་པ་ལ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདྲེན་པར་བེད་པའྱི་མམ་བཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་སྐད་ཅྱིག་མ་
བཅུ་དྲུག་པོའ ་ི བར་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཡོན་ཏན་གྱི་ལོག་པ་འདྲེན་ཚུལ་རྣམས་མ་འཛོལ་
པར་བཀོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་སྐབས་གྱིས་པར་སྐད་ཅྱིག་མ་བརྒྱད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བམས་
སོགས་ཚད་མེད་བཞྱི་བསོམ་དགོས་པར་གསུངས་པ་ཡང་རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་བཞག་ནས་དེ་འདྲེན་
པའྱི་ནུས་པ་མམ་གཞག་སྐད་ཅྱིག་མ་བརྒྱད་པ་ལ་ཐོབ་པ་དང་། ཕྱིར་མྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་
གྱི་སོད་པ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་གོང་འོག་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་
འགལ་མེད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །བདུན་པ་ནྱི། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་སྐབས་
སུ་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གྱིས་དང་། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལས་
གསུངས་པའྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། ཐོད་རྒལ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་དང་མདོ་སེ་རྒྱན་དུ། རྒྱལ་སྲས་
བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་པ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནྱི། །རག་ཏུ་མཐོང་བའྱི་ལམ་འདྱི་དང་། །ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་
ནྱི་ཐོབ་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་
ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཐོབ་ཅྱིང་མམ་གཞག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་
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ྱིད་སོས་པ་དང་བལ་བའྱི་དོན་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་མམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་པས་དེ་དག་མངོན་དུ་བེད་མྱི་ནུས་
ཀང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ས་དང་པོའ ་ི རེས་ཐོབ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་མངོན་དུ་བེད་པ་ནྱི་གནས་ཀྱི་དོན་ནོ། །བང་
ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ནྱི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཚང་ཡང་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནྱི་ནུས་
པ་མམ་གཞག་ཏུ་ཐོབ་ཀང་མངོན་དུ་བེད་པ་རེས་ཐོབ་ཏུ་འབྱུང་བས་སོམ་ལམ་ནས་གཞག་པར་སྣང་སྟེ་ཐོད་
རྒལ་གྱི་སྙོམས་འཇུག་བཞྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཀླན་ཀ་མ་ལུས་པ་སྤང་བ་ལ་བཞྱི་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་གཞན་དང་འགལ་བ་
སྤང་བ། རང་གཞུང་གཞན་དང་འགལ་བ་སྤང་བ། རེས་འབང་གྱི་གཞུང་དང་འགལ་པ་སྤང་བ། སོམ་སྤང་སྤོང་
ཚུལ་དང་མཚུངས་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མངོན་པ་གོང་མ་ལས་བར་ཆད་མེད་ལམ་བཞྱི་དང་། རྣམ་གྲོལ་
ལམ་བཞྱི་སྟེ་བརྒྱད་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་གྲུབ་མཐའྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ལ།
མཛོད་དུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་བརྒྱད་དང་། ཀུན་བཏུས་སུ་བཞྱི་དང་། འདྱིར་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་པ་ཡང་། རྣལ་
འབོར་པ་ཡང་བློ་ཁད་ཀྱིས། གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གནོད། །ཅེས་པའྱི་དོན་དུ་རོགས་པར་བའོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། བར་ཆད་མེད་ལམ་གཅྱིག་གྱིས་མཐོང་སྤང་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་ན། རྒྱུད་བླར། ཇྱི་ལྟར་སྨྱུག་སོགས་
རྱིམ་སེས་པས། །ས་བོན་ཤུན་པ་གཅོད་པ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་མཐོང་ལམ་རྱིམ་སེས་པས། །མཐོང་སྤང་རྣམས་ནྱི་
ལོག་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ནས་
བཟུང་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་མ་སེས་བར་དུ་མཐོང་ལམ་རྱིམ་གྱིས་སེ་བར་འཇོག་སྟེ། མཐོང་ལམ་རྣམ་
པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་སེ་བའྱི་སྔ་ལྟས་སུ་གྱུར་ལ་དྲོད་དུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་རྱིམ་
ཅན་དུ་སེ་བས་མཐོང་སྤང་རོག་པ་མངོན་གྱུར་བཞྱི་རྱིམ་ཅན་སྤོང་བ་ནྱི་མཐོང་སྤང་རྱིམ་ཅན་དུ་སྤོང་བའྱི་དོན་
ཡྱིན་ལ། སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་སེས་པའྱི་ཚེ་མཐོང་ལམ་སེས་པར་འཇོག་ཅྱིང་། དེའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་ལོག་ནས་
མཐོང་སྤང་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བའོ། །དཔེར་ན། ས་བོན་ས་འོག་ན་ཡོད་པའྱི་དུས་སུ་མྱུ་གུ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སེ་
བས། ས་བོན་གྱི་ཤུན་པ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གཅོད་ཅྱིང་། ཤུན་པའྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་མྱུ་གུ་ཐོན་པའྱི་ཚེ་ཤུན་པ་བཅད་ཟྱིན་
པ་བཞྱི་ནོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་འཇུག་པའྱི་རང་འགྲེལ་དུ། མདོ་ཐ་དད་ནས་གསུངས་པའྱི་དཔེ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་
བའྱི་རྒྱལ་པོའ ་ི སྲས་བཙས་མ་ཐག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལྱིང་གྱི་ཕྲུ་གུ་སོ་ངའྱི་སྦུབས་ལས་ཐོན་མ་ཐག་པ་དང་།
ཡར་ངོའ ་ི ཚེས་གཅྱིག་གྱི་ཟླ་བ་དང་། ལྗོན་ཤྱིང་གྱི་མྱུ་གུ་ཐོན་མ་ཐག་པ་རྣམས་ས་དང་པོའ ་ི བང་སེམས་དང་དཔེ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དོན་བསྱིགས་པའྱི་དོན་རྣམས་འདྱི་ལ་འགྲྱིག་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་སྤང་
རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སྤོང་པ་ལ་སྦྱར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི སེ་སྣོད་ཕལ་ཆེར་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
འགྲེལ་ཆུང་ལས། སྤོང་བའྱི་ལམ་ལ་ཡུལ་བདེན་པ་བཞྱིས་བསྡུས་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་བཞྱི་གསུངས་པ་
མཐོང་ལམ་ལ་སྦྱར་དགོས་པས་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་མཐོང་ལམ་
ཁོ་ན་ལ་སྦྱར་བའྱི་ངེས་པ་མེད་ཅྱིང་། སྦྱར་བའྱི་ཚེ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་དེ་ྱིད་ལ་ཡུལ་བདེན་བཞྱིའྱི་
གནས་ལུགས་རོགས་པའྱི་ལོག་པའྱི་སོ་ནས་ཕེ་བ་སྟེ། སྤང་བ་བཞྱི་སྤོང་པའྱི་ལོག་པ་ནས་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་
བཞྱིར་བཞག་པ་དང་འདྲའོ། །འདྱི་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ནས་བདེན་པ་བཞྱིས་བསྡུས་པ་
བར་ཆད་མེད་ལམ་བཞྱི་ཞེས་པ་ཙམ་དང་། ྱིར་སྣང་དུ་ཡང་སྤོང་བའྱི་ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་བདེན་པ་རྣམ་
པ་བཞྱི་ལ་བརེན་པ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་གང་ལ་སྦྱར་གྱི་གསལ་ཀ་མྱི་སྣང་ཞྱིང་། བུདྡྷ་ཤྱིས་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་ཆོས་
ཤེས་པ་ྱིད་ཀྱི་བཟོད་པས་རབ་ཏུ་བསྡུས་པ་རྣམ་པ་བཞྱིའོ། །ཞེས་མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བཞྱི་ལ་སྦྱར་ཞྱིང་།
ཆོས་བཤེས་ཀྱི་སྤོང་བའྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །ཞེས་བར་ཆད་
མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་ངོས་འཛིན་པར་མཛད་དོ། །དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ས་དང་པོ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་གྱི་བར་
ཆད་མེད་ལམ་རེ་རེ་ཡང་ཡུལ་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་ཆོས་ྱིད་རོགས་པའྱི་ལོག་པའྱི་སོ་ནས་བཞྱི་བཞྱིར་ཕེ་ བ་ནྱི་སྤོང་
བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་དང་ཆོས་མཚུངས་སོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྱི་མྱི་འདྲ་སྟེ། ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་
དང་། སྤང་བའྱི་སོ་ནས་ཕེ་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་ལམ་ནྱི་ས་བཅུའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་
ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བཅུ་སྟེ། འདྱི་ནྱི་སའྱི་ཚོགས་དང་ཆོས་མཚུངས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀྱིས་
བདེན་པ་བཞྱི་ཆར་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བདེན་པ་བཞྱི་ཆར་གྱིས་མཐོང་སྤང་ཅྱིག་ཅར་
དུ་སྤོང་ན། ས་གྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱིས་སོམ་སྤང་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བར་
འགྱུར་ཏེ། ཁམས་གསུམ་ཆར་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མྱི་མཚུངས་ཏེ། མཐོང་སྤང་ནྱི་
ཆོས་ྱིད་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྤང་བར་བ་བའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་མཐོང་ཟྱིན་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་
ལ། སོམ་སྤང་ནྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པས་སྤང་བར་བ་བའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པ་སྔ་
ཕྱི་ལ་སྤང་བ་སྤོང་བའྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་ཆེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

གཞག་རོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་གྱི་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཕེ་ཞྱིང་ཐེག་ཆེན་དབུ་མའྱི་
ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་བསྲེས་པའྱི་ལུགས་ངོས་གཟུང་
མེད་པ་རྣམས་ལ་འདྱིར་དགག་སྒྲུབ་བེད་པ་མ་ལོང་ཞྱིང་། གཞན་དུ་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟྱིན་ལ། ཞྱིབ་པར་ནྱི་རང་
ལུགས་འདྱི་རོགས་ན་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །མཁས་པ་སྔ་མའྱི་གྲུབ་མཐའ་སུན་ཕྱུང་ནས། །རང་གྱི་རྣམ་རོག་ཤྱིང་
རའྱི་སྲོལ་འབེད་དུ། །སྟོན་འདོད་མེད་ཀང་རྣམ་དཔྱོད་མེ་ལོང་ལ། །གནས་ལུགས་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་སུ་
ཡྱིས་འགོག །སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཚད་ལན་དང་། །འགལ་བར་སྟོན་ན་ཁོ་བོས་འཇུག་ལོག་
བེད། །དེ་ལྟ་མྱིན་པར་ཅལ་ཅལ་མགྲྱིན་བསྱིགས་ནས། །ཅོལ་ཅོལ་སོགས་ལ་བ་སྤུ་གཡོ་རེ་སྐན། །ཞེས་སྨྲས་
སོ། །བང་སེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་ལ་སོམ་ལམ་གྱི་བེད་པ་ནྱི། ཀུན་ནས་ཞྱི་དང་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞེས་སོགས་ཏེ།
སོམ་ལམ་གྱི་བེད་པ་དང་པོར་བསྟན་པ་ནྱི་བང་སེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་དེ་ཡང་གཞན་ལ་སྟོན་པ་དང་། རང་གྱིས་
སོམ་པ་གྱིས་ཆར་གྱི་ཚེ་ཡང་། བེད་པའྱི་སོ་ནས་སོ་བ་བསེད་དགོས་ཞེས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་
རོགས་རྱིགས་སྔ་མ་གྱིས་ཀང་ཕན་ཡོན་གྱིས་སོ་བ་བསེད་པའྱི་སོ་ནས་སྟོན་དགོས་པར་མཚུངས་སོ། །ཞེ་ན་
མྱི་མཚུངས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་མ་ངེས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་དམན་པའྱི་ལམ་སྤངས་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་གྱིས་
རེས་སུ་གཟུང་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཕན་ཡོན་གྱིས་སོ་བ་བསེད་པ་ཡྱིན་ལ། སྔ་མ་གྱིས་ནྱི་རེ་ཞྱིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་
ལམ་དུ་འཇུག་པར་མྱི་ནུས་པ་རྣམས་ལ་བསྟན་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་ཕན་ཡོན་གྱིས་སོ་བ་བསེད་པ་ལ་
དགོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་བང་སེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་དེ་ལ་སྐབས་དང་པོར་གདམས་ངག་གྱི་སྐབས་སུ་
མཐོང་ལམ་དང་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་མེད་པ་དང་། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་སའྱི་ཚོགས་དང་། གེན་པོའ ་ི
ཚོགས་དང་། སྐབས་བཞྱི་པར་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། སྐབས་ལྔ་པར་སོམ་སྤང་གྱི་གེན་པོའ ་ི
ལོག་པ་ནས་བསྟན་པ་ལས་འདྱིར་རེས་ཐོབ་དང་མམ་གཞག་གྱིས་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། བང་
སེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་དེ་གཞན་ལ་སྟོན་པའྱི་ཚེ་ཡང་སོམ་ལམ་གྱི་རྱིགས་མ་ལུས་པ་བསྟན་དགོས་ལ་རང་གྱིས་
བསོམ་པའྱི་ཚེ་ཡང་རྱིགས་མ་ལུས་པ་བསོམ་དགོས་ཤྱིང་རྱིགས་མ་ལུས་པ་དེ་ཡང་རེས་ཐོབ་དང་མམ་གཞག་
གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་དོན་ནོ། །བང་སེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་རེས་ཐོབ་དེ་ཡང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རོགས་
པར་བེད་པའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་དགོས་པས། དང་པོར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་གསོག་པ་དང་། བར་དུ་སྤེལ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བ་དང་། ཐ་མར་མྱི་ཟད་པར་བེད་པ་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་མོས་བསོ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་གསུམ་དུ་ངེས་
ཤྱིང་། གོ་རྱིམ་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་མོས་པ་སོམ་ལམ་ནྱི། ས་མཚམས་ཀྱི་རབ་དབེའྱི་སོ་
ནས་བསྟན། བསྔོ་བ་སོམ་ལམ་ནྱི། བེད་པ་དང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སོ་ནས་བསྟན། རེས་སུ་ཡྱི་རང་
སོམ་ལམ་ནྱི། ཐབས་ཤེས་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་ནས། མོས་པ་སོམ་ལམ་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་རབ་དབེ་འོག་
མ་གྱིས་ལ་སྦྱར། བསྔོ་བ་སོམ་ལམ་གྱི་བེད་པ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་གོང་འོག་གྱིས་ལ་སྦྱར། རེས་སུ་ཡྱི་
རང་སོམ་ལམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་གྱིས་ཀང་གོང་མ་གྱིས་ལ་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །མོས་པ་སོམ་ལམ་གྱི་ས་
མཚམས་ཀྱི་རབ་དབེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་དེ་འོག་མ་གྱིས་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྦྱོར་ཞེ་ན། དང་པོ་ནྱི། གང་ལ་མོས་པར་བ་བའྱི་
ཡུལ་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་དང་། མོས་པར་བེད་པའྱི་བློ་ནྱི་ས་གྱིས་པ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་གྱི་མོས་པ་དགུ་པོ་དེ་ཡྱིན་ལ།
ཚུལ་ནྱི་བློ་དགུ་པོ་དེས་ཤེར་ཕྱིན་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་མོས་པ་ལ་རང་དོན་མོས་པ་དགུ།
གྱིས་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་མོས་པ་ལ་གྱིས་དོན་མོས་པ་དགུ། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་
འབྱུང་གནས་སུ་མོས་པ་ལ་གཞན་དོན་མོས་པ་དགུར་འཇོག་པ་ནྱི། མོས་པ་རང་གྱི་དོན་དང་ནྱི། །ཞེས་སོགས་
ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །དེས་ན་དགུ་ཚན་གསུམ་པོ་དེ་ྱིད་རེ་རེ་བཞྱིན་ས་གྱིས་པ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་ཡོད་པར་
ཤེས་པར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་འགྲེལ་ཆེན་ལས་ལུགས་གྱིས་གསུངས་བའྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་བསྟན་བཅོས་ར་བར་
གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་དགུ་དགུར་གསུངས་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ས་གྱིས་པ་ནས་
བཅུ་པའྱི་བར་དུ་འཇོག་པར་སྣང་སྟེ། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆེན་པོ་ཡྱི། །ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ནྱི་རྒྱུན་ཆགས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་སྐབས་དང་ཚུལ་འདྲའོ། །ྱིར་སྣང་ལས། མོས་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་
ལ་སོགས་པ་དཔེ་གོང་ནས་གོང་དུ་གྱུར་པས། གང་དང་གང་བསྟན་པ་དེ་དང་དེའྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཆེན་
པོའ ་ི ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལོག་པ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་དོན་འདྱི་
ྱིད་བསྟན་ནོ། །ྱིར་སྣང་ལས། རང་གྱི་དོན་གྱི་མོས་པ་ནྱི་གང་གྱིས་རང་གྱི་དོན་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅྱིང་
གཞན་གྱི་དོན་ཡང་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་བེད་པའོ། །རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་ནྱི་གང་གྱིས་གྱིས་ཀའྱི་
དོན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའོ། །གཞན་གྱི་དོན་ནྱི་གང་གྱིས་གཞན་ཁོ་ནའྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ། དེར་ཡང་རང་གྱི་དོན་
ནྱི་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་དེར་རང་གྱི་དོན་འགོག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་དུ་བསམས་ནས་རང་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

དོན་མོས་པ་ས་གྱིས་པ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་དང་། གྱིས་དོན་མོས་པ་ས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་གྱིས་དང་།
གཞན་དོན་མོས་པ་ས་བཅུ་པར་འཇོག་པ་ནྱི་རེ་རེ་ལ་ཡང་དགུ་དགུར་ཕེ་བའྱི་འཇོག་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་ཅྱིང་།
ྱིར་སྣང་ྱིད་ལས། དེ་ལ་རང་གྱི་དོན་གྱི་མོས་པ་ནྱི་གཞན་གྱི་དོན་ཆེད་དུ་བ་བར་འགྱུར་ལ། གྱིས་པ་ལ་ནྱི།
སྦྱོར་བ་བར་ཆད་དང་བཅས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་ནྱི། སྦྱོར་བ་བར་ཆད་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་
ཡང་མྱི་འགྲྱིག་སྟེ། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་གཞན་དོན་དངོས་སུ་མྱི་བེད་པར་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་སོ་ནས་བེད་པར་
མ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་ལ་གཞན་དོན་ལ་སྦྱོར་བ་བར་ཆད་དང་བཅས་པར་མ་ངེས་པའྱི་
ཕྱིར། དེས་ན་ལུང་དེའྱི་དོན་ཡང་ས་དགུའྱི་རེས་ཐོབ་རེ་རེ་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པ་ལ་མོས་པ་གསུམ་
གསུམ་དུ་འཇོག་པར་མངོན་ཏེ། སྔ་མའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་མོས་པ་བསོམ་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོ་བ་
བསེད་པའྱི་ཆེད་དུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་རང་དོན་མོས་པ་དགུ་ལ་བསྟོད་པ་དགུ། གྱིས་དོན་མོས་པ་དགུ་
ལ་བཀུར་བ་དགུ། གཞན་དོན་མོས་པ་དགུ་ལ་བསྔགས་པ་དགུ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། ཤེས་རབ་ཕ་
རོལ་ཕྱིན་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །མོས་པའྱི་དབེ་བ་འོག་མ་གྱིས་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་ནྱི། བསྔོ་བ་སོམ་
ལམ་བཅུ་གྱིས་སུ་ཡོད་པ་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་དུ་སོགས་དགུ་དགུར་ཕེ་ཞྱིང་རེས་སུ་ཡྱི་རང་སོམ་
ལམ་ལ་ཡང་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་སོགས་དགུ་ཡོད་པས་དེ་གྱིས་ས་གྱིས་པ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་ཡོད་པར་
ཤེས་པར་བའོ། །བསྔོ་བ་སོམ་ལམ་བེད་པ་དང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་ནྱི། ཡོངས་སུ་བསྔོ་
བ་ཁད་པར་ཅན། །ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་གོང་འོག་གྱིས་ལ་སྦྱོར་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་མོས་པ་སོམ་ལམ་དེ་ཡང་བེད་པ་
མ་འོངས་པ་ན་ཤེར་ཕྱིན་འཐོབ་པའྱི་བ་བ་བེད་ཅྱིང་། རྣམ་པ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། རེས་སུ་ཡྱི་རང་
སོམ་ལམ་དེ་ཡང་བེད་པ་རང་གཞན་གྱི་དགེ་ར་མམ་པར་ཐོབ་པའྱི་བ་བ་བེད་ཅྱིང་། རྣམ་པ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་
རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པའྱི་སོ་ནས་སོ། །རེས་སུ་ཡྱི་རང་སོམ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་
ནྱི། ཐབས་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་དག་གྱི །ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་གོང་མ་གྱིས་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྦྱོར་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་གོང་མ་
གྱིས་ཀང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་པར་ཐབས་དང་ཟུང་འཇུག་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པའྱི་སོ་ནས་
སོ། །དེ་ལྟར་རེས་ཐོབ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་བསྟན་ཟྱིན་ནས། མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་དགོས་པས་མམ་གཞག་འཆད་དོ། །དེ་ལ་ཡང་རང་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་སྱིབ་པ་སྤོང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བའྱི་གེན་པོ་དང་། དེ་ལས་གྲོལ་བའྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྱིས་སུ་ངེས་པས་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དང་རྣམ་དག་སོམ་
ལམ་གྱིས་སུ་བསྟན་ལ་དེ་ལ་དང་པོར་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་ནྱི། དེ་ཡྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མཆོག་ྱིད། །ཅེས་སོགས་ཏེ།
ཆོས་ྱིད་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་མམ་པར་གཞག་པའྱི་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་སྦྱོར་པའྱི་ལམ་དང་། བར་ཆད་མེད་
པའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དེ་ཡང་མཐུན་རེན་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞྱིང་
འགལ་རེན་བར་ཆད་སྤོང་བའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པས་རྒྱུ་ཚོགས་དང་། འགལ་རེན་བར་ཆད་གྱིས་པོ་
དེ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་སྦྱྱིན་སོགས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། སློབ་དཔོན་གྱིས་འདྱི་རྣམ་དག་སོམ་
ལམ་ལ་སྦྱོར་བར་མཛད་ཀང་སྔ་མ་དང་དོན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་ཚོགས་གྱིས་སྒྲུབ་པ་དང་། བར་ཆད་སྤོང་
བ་གྱིས་པོ་དེ་ཡང་སོམ་ལམ་གྱིས་ཆར་གྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཡྱིན་གྱི། དེ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་འགྱུར་བ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀང་། འདྱི་ལ་མོས་པའྱི་རྒྱུ་དག་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་ེ་ཚིག་གྱི་ནུས་པས་སྔ་མ་དང་སྦྱར་
བ་ལེགས་སོ། །རྣམ་དག་སོམ་ལམ་བསྟན་པ་ལ་འཕགས་བཞྱིའྱི་རྣམ་དག་སྱིར་བསྟན་པ་ནྱི། འབས་བུ་དག་པ་
གཟུགས་ལ་སོགས། །ཞེས་སོགས་ཏེ། དེའྱི་དོན་ཡང་འཕགས་བཞྱིའྱི་རྣམ་དག་དེ་དྲྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ན།
དེའྱི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀང་དྲྱི་མ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་དག་པ་ཡྱིན་ཞེས་པའོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དྲྱི་
མས་དག་པས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་དྲྱི་མས་དག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རང་སྣང་ལ་འདོད་དེ། རང་སྣང་ལ་ཆོས་
ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དྲྱི་མ་གང་དང་གང་དག་
པས་འཕགས་པ་གང་དང་གང་གྱི་རྣམ་དག་ཏུ་འཇོག་ཅེ་ན། རྣམ་དག་གྱི་ཁད་པར་སོ་སོར་བསྟན་པ་ནྱི། ོན་
མོངས་ཤེས་བ་ལམ་གསུམ་གྱི། །ཞེས་སོགས་ཏེ། རང་རྒྱུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་ོན་སྱིབ་ཙམ་
གྱིས་དག་པའྱི་ཕྱིར་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་རྣམ་དག་དང་། དེ་དང་ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་ཙམ་གྱིས་དག་པའྱི་ཕྱིར་རང་
རྒྱལ་གྱི་རྣམ་དག་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་སྱིབ་པ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཕྱིར་ན་བང་སེམས་ཀྱི་
རྣམ་དག་དང་། སྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་དག་པའྱི་ཕྱིར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཏུ་འཇོག་ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་
རྣམ་དག་སོམ་ལམ་འཆད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་འཕགས་བཞྱིའྱི་རྣམ་དག་འཆད་པ་སྐབས་སུ་མ་བབ་བོ་སྙམ་ན་
བརོད་བའྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་གྱི་སྤངས་པའྱི་ཁད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་འཕགས་པ་བཞྱི་
ཆར་གྱི་རྣམ་དག་འཆད་དགོས་པས་དེའྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་རོགས་ཤེ་ན། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་ཆོས་
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ཅན། རྣམ་དག་སྔ་མ་གྱིས་ལས་སྤངས་པའྱི་སོ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། རྣམ་དག་དང་པོས་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་
སྤང་བ་ཙམ་ལས་མ་སྤངས། གྱིས་པས་ནྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་སྤང་བ་ཙམ་ལས་མ་སྤངས་ཤྱིང་། ཁོད་ཀྱིས་དེ་གྱིས་
ཀྱི་སྟེང་དུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་གྱི་སྤང་བར་གྱུར་པའྱི་མཐོང་སྤང་ཤེས་སྱིབ་དང་། རང་རྒྱུ་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་
ལམ་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་སྤང་བ་སྤངས་པས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་སྱིབ་པ་གསུམ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་ལས་སྤངས་པའྱི་སོ་ནས་དམན་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར།
ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་སོ། །དེས་ན་འདྱིར་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་བརོད་བའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཀང་དེའྱི་ཁད་པར་
རོགས་པ་ལ་གོང་འོག་གྱི་རྣམ་དག་གཞན་གསུམ་ཡང་བསྟན་དགོས་པས་འཕགས་པ་བཞྱི་ཆར་གྱི་རྣམ་དག་
བསྟན་པའྱི་གནད་ཀང་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན། གོང་དུ་ཤེས་བ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་དེ་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ལས་
རོགས་རྱིགས་ཁད་པར་འཕགས་ཤྱིང་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་ལས་རོགས་རྱིགས་དམན་པར་བསྟན་པ་བཞྱིན་
ནོ། །བང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བང་
སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དེ་ཡང་སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་བང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འོ་ན་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་དེ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་སྱིབ་པ་གསུམ་སྤངས་པའྱི་སོ་ནས་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། གོང་དུ་ཤེས་བའྱི་ལམ་དེ་ལ་ཤེས་བ་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ། ཤེས་བ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ། ཤེས་
བ་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་ནྱི། ལམ་ཕྱི་མ་དེར་བསྟན་པ་ན་སྤང་བ་ཡང་བང་
སེམས་ཀྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་ཁོ་ན་སྤོང་ཞྱིང་རོགས་པ་ཡང་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནམ་
སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་སེ་བས་དེ་བཅད་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། སྤང་བ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་
སྤངས་པར་བསྟན་ཅྱིང་རོགས་པ་ཡང་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཚང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་འགྲེལ་པའྱི་དངོས་བསྟན་ལ་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ན་ཐོས་སོགས་ཀྱི་
རྣམ་དག་དེ་ཤྱིན་ཏུ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཤྱིན་ཏུ་བར་བསྟན་ན་དེ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ཇྱི་
ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་དེས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཤེས་སྱིབ་མཐའ་དག་གྱི་དངོས་གེན་བེད་པའྱི་ཕྱིར།
ཞེས་པ་ནྱི། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆེན་པོ་ཡྱི། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། དེའྱི་སྐབས་སུ་གེན་པོ་ཆུང་རྱིམ་ནས་སེ།
སྤང་བ་ཆེ་རྱིམ་ནས་འགག་པར་བསྟན་པ་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྤང་གེན་གྱི་རྱིམ་པ་མྱི་འཐད་ཅེས་པའྱི་རོད་པ་སྤོང་བ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ནྱི། དེ་ལ་ཀླན་ཀ་སྤངས་བ་ཡྱིས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། ཞེས་བཤད་ཅྱིང་། དེའྱི་དོན་ནུས་པ་ཐོན་པར་བས་
ན་འདྱི་ལྟར་བ་སྟེ། བང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་དག་དེ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་སྱིབ་པས་དག་ཅེས་པ་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་དེ་རྣམ་དག་ཤྱིན་ཏུ་བ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ཁད་པར་དེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་
གྱི་སྤང་བ་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་སྤང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོན་མེད་དེ། བང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་དག་གྱིས་
སྤངས་པའྱི་སྱིབ་པ་གསུམ་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ོན་སྱིབ་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་སྤང་བའྱི་
རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་མཐོང་སྤང་དང་།
སོམ་སྤང་གྱི་ཆ་སྔ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེས་སོམ་སྤང་གྱི་ཆ་ཕྱི་མ་མ་སྤངས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་དེས་དེ་སྤངས་
པས་ཤྱིན་ཏུ་བར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། བང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་དག་དེས་བང་སེམས་ཀྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་
པའྱི་སོམ་སྤང་ཤེས་སྱིབ་མ་སྤངས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་དེས་དེ་སྤངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྔ་
མས་དེ་མ་སྤངས་ཏེ། དེ་ལ་བང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ནས་ས་དགུ་པའྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྱི་བར་
དགུ་ཡོད་པ་ལས། སྔ་མས་བང་སེམས་ཀྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་སོམ་སྤང་ཤེས་སྱིབ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་
སྤངས། ཕྱི་མས་སོམ་སྤང་ཤེས་སྱིབ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་དེས་དེ་
སྤངས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ་པོ་དེས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སོམ་སྤང་ཤེས་སྱིབ་དགུའྱི་
དངོས་གེན་བེད་ནུས་པ་གང་ཞྱིག སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་དེ་དེ་ཐམས་ཅད་རོགས་པའྱི་རེས་སུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནྱི། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆེན་པོ་ཡྱི། །ཞེས་སོགས་སོ། །བང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཡྱིན་ན་ཐེག་པ་
གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་སྱིབ་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པས་ཁབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། བང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་དག་གྱི་མ་མཐའ་
མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ནས་ངོས་འཛིན་ལ་དེས་མཐོང་སྤང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོགས་པ་བཞྱི་ཀ་
སྤངས་ཟྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་ནང་དུ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་འདུས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་སྔར་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ།། །།རྣམ་དག་སོམ་ལམ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་སོམ་སྤང་གྱི་ཆ་སྔ་མ་སྔ་མ་སྤངས་པ་ཡང་ཐེག ་ཆེན་གྱི་ལམ་གྱི་སྤང་
བ་སྤངས་པའྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་པས་ལོགས་སུ་སོས་མྱི་དགོས་སོ། །འདྱིར་སྤང་བ་སྱིབ་པའྱི་ངོས་འཛིན། སྤོང་
བེད་གེན་པོའ ་ི ངོས་འཛིན། སྤང་གེན་སྦྱར་བའྱི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆེན་པོ་
ཡྱི། །ཆེན་པོ་ལ་སོགས་དྲྱི་མ་ཡྱི། །ཞེས་ཏེ། ས་དགུ་ནྱི་འདོད་པ་ནས་སྲྱིད་རེའྱི་བར་གྱི་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་
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སྟེ། ྱིར་སྣང་ལས། དེ་ཡང་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང་། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ཀྱིས་
བསྡུས་པའྱི་ས་དགུ་པོ་རྣམས་ལ་ཞེས་དང་། འགྲེལ་ཆུང་ལས། འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་། བསམ་གཏན་དང་།
གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ཏེ་ས་དགུ་པོ་དག་ལ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་དགུ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སོམ་སྤང་
ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དགུ་དགུར་ཕེ་བས། བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནྱི་འདྱིར་སྤང་བའྱི་
གྲངས་ངེས་ཏེ། ྱིར་སྣང་ལས། ས་དགུ་པོ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རོགས་པ་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་
ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དགུར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ས་རེ་རེའྱི་དབང་དུ་བས་པས་མྱི་
འགལ་ལོ། །སྐབས་ལྔ་པར་སོམ་སྤང་བཞྱིའམ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ྱིད་འདྱི་དང་
དོན་གཅྱིག་སྟེ། འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་།
སྐབས་འདྱིར་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་པའྱི་སོམ་སྤང་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགུར་འཇོག་ཅྱིང་། སྲྱིད་
རེའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གེན་པོ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ། །སོགས་པའྱི་
ལམ་ནྱི་དག་པ་ཡྱིན། །ཞེས་ཏེ། ས་གྱིས་པ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་གྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
ཁམས་གསུམ་ས་དགུའྱི་སོམ་སྤང་དགུ་པོ་སོམ་ལམ་དགུས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སྤོང་བ་དང་། ས་རེ་རེའྱི་སོམ་སྤང་
དགུ་པོ་སོམ་ལམ་དགུས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སྤོང་བ་གྱིས་པོ་གང་རུང་ལས་མ་འདས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་ས་
དགུའྱི་སོམ་སྤང་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགུ། སོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་དགུས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་སྤོང་བར་གཞུང་ལས་དངོས་སུ་བཤད་པས་གྱིས་པོ་ལས་གཞན་བར་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་
ལུགས་གྱིས་ལས། སྔ་མ་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་འདོད་པའྱི་སོམ་སྤང་ལ་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་དང་། སྲྱིད་རེའྱི་
སོམ་སྤང་ལ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུར་འཇོག་དགོས་པས་དེ་འདྲ་གཞུང་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྱིང་། ས་རེ་རེ་ལ་
ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགུ་དགུར་ཡོད་པར་མཚུངས་པས་རྱིགས་པས་ཀང་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དེས་ན་ལུགས་ཕྱི་མ་ལས་འོས་མེད་པས་ས་དགུའྱི་སོམ་སྤང་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྱིག་ཡོད་པས། ཐེག་ཆེན་གྱི་
སོམ་ལམ་དེ་ལ་ཡང་ལོག་པའྱི་སོ་ནས་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཀང་རས་ཀྱི་སོ་ནས་རྣམ་པ་དགུར་འདུས་
ཏེ། ས་གྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སོམ་སྤང་ཆེན་པོའ་ི ཆེན་པོ་ནས། སྲྱིད་
རེའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སོམ་སྤང་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོའ ་ི བར་དགུ་ཅྱིག་ཆར་དུ་སྤོང་བ་ནས་ས་བཅུ་པའྱི་བར་ཆད་མེད་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ལམ་དེས་འདོད་པའྱི་སོམ་སྤང་ཤེས་སྱིབ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ནས། སྲྱིད་རེའྱི་སོམ་སྤང་ཤེས་སྱིབ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་
ངུའྱི་བར་དགུ་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བང་སེམས་ཀྱིས་ཤེས་སྱིབ་རྣམ་པས་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བ་གཞུང་
གཞན་ལས་ཀང་གྲུབ་སྟེ། ན་ཐོས་ལ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྱིས་ལས། རྣོན་པོས་ོན་སྱིབ་རྣམ་པས་ཅྱིག་ཅར་དུ་
སྤོང་ནུས་ན། བང་སེམས་རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡྱིན་པས་ཤེས་
སྱིབ་རྣམ་པས་ཅྱིག་ཅར་ཏུ་སྤོང་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀླན་ཀ་སྤང་ཚུལ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས། ས་དགུ་ལ་ནྱི་
ཆེན་པོ་ཡྱི། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་གེན་པོ་ཆུང་རྱིམ་ནས་སེ་ཞྱིང་། སྤང་བ་ཆེ་རྱིམ་ནས་འགག་པར་བཤད་པ་
ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྤང་གེན་གྱི་རྱིམ་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། གོས་ལ་ཆགས་པའྱི་དྲྱི་མ་རགས་པ་བཙོ་བླག་མཁན་
གྱིས་འབད་པ་ཆུང་ངུས་སེལ་ལ། ཕྲ་མོ་འབད་པ་ཆེན་པོས་སེལ་དགོས་པའྱི་དཔེས་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་
ནྱི། དེ་ལ་ཀླན་ཀ་སྤངས་པ་ཡྱི། །ཞེས་པས་བསྟན། དེ་ལྟར་ཀླན་ཀ་སྤངས་ཟྱིན་ནས་བང་སེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་དེ་
ཁམས་གསུམ་གྱི་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་བ་མམ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་སོམ་སྤང་ཤེས་སྱིབ་མ་
ལུས་པའྱི་གེན་པོར་གྲུབ་བོ། །ཞེས་པ་ནྱི། ལམ་ནྱི་འཇལ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །ྱིར་སྣང་ལས།
ཁམས་གསུམ་པ་ཡྱི་རྣམ་པ་ཅན། །འཇལ་དང་གཞལ་བ་མམ་པ་ྱིད། །དེ་ལ་ཀླན་ཀ་སྤངས་པ་ཡྱིས། །གེན་
པོ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་བསྟན་ནས། གང་ལ་རོད་པའྱི་ཡུལ་ནྱི། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆེན་པོ་ཡྱི། །ཞེས་པའྱི་
སྐབས་སུ་སྤང་གེན་གྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་དང་། འཇལ་དང་གཞལ་བ་མམ་པ་ྱིད། །ཅེས་པས། འཇལ་
བེད་དང་གཞལ་བ་མམ་པ་ྱིད་དུ་བསྟན་པ་ལའོ། །ཇྱི་ལྟར་རོད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་འཇལ་བེད་དང་གཞལ་བ་མམ་
པ་ྱིད་ཡྱིན་པ་དེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྤང་གེན་གྱིས་སུ་རོག་པའྱི་སོ་ནས་སྤང་བ་ཆེ་རྱིམ་ནས་འགག་ཅྱིང་
གེན་པོ་ཆུང་རྱིམ་ནས་སེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའྱི་ལན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ལ་སན་པར་ཡང་མྱི་བགྱི། གནོན་པར་ཡང་མྱི་བགྱིད་པ་ལགས་སོ་ཞེས་ཏེ། དོན་དམ་པར་
སྤང་གེན་མ་གྲུབ་པས་སྤང་གེན་གྱིས་སུ་རོག་པར་མྱི་འགྱུར། ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་ཚོགས་གྱིས་ལ་
འབད་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བསེད་སྙམ་ན། དེའྱི་ལན་དུ་བཅོམ་ལན་འདས་ཤེར་ཕྱིན་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི། ཆོས་འགའ་
ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་མྱི་བགྱིད་ལགས་སོ་ཞེས་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཚོགས་གྱིས་ཀྱིས་བསེད་པའྱི་འབས་
བུ་ཡང་མེད་ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་ཐོབ་པའམ་མངོན་པར་རོགས་པ་འགའ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན།
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དེའྱི་ལན་དུ་བཅོམ་ལན་འདས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ནྱི་ཐོབ་པ་མ་མཆྱིས། མངོན་པར་རོགས་པ་མ་
མཆྱིས་སོ་ཞེས་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཐོབ་པར་བ་བ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པ་ཡང་མེད། ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་
ལྟར་དངོས་བསྟན་དོན་དམ་གྱི་ལན་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་གེན་པོ་སོམ་ལམ་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པར་
བསྟན་ཅྱིང་། ཤུགས་བསྟན་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྤང་གེན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་གྱིས་ཀྱིས་བསེད་
པའྱི་འབས་བུ་ཡོད་པ་དང་། ཐོབ་པ་དང་མངོན་པར་རོགས་པ་ཡོད་པའྱི་ལན་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྤང་
གེན་འཐད་པར་བསྟན་པས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི སོམ་ལམ་དེ་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཤེས་སྱིབ་མཐའ་དག་གྱི་གེན་
པོ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པའྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། གེན་པོ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པའོ། །གཞན་ལ་ནྱི་བཤད་ཚུལ་ལྟ་བུ་
མྱི་སྣང་ངོ་། །སྦས་དོན་ཟབ་མོའ ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད་ལས། སྐབས་གྱིས་པའྱི་གཞུང་སོ་སོའ ་ི འབེལ་དང་དཀའ་
བའྱི་གནས་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། ༈ །།སྐབས་གསུམ་པའྱི་འབེལ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་
བཀལ་བའྱི་ཚུལ་དང་། གནད་ཀྱི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གཞྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གེན་
པོའ ་ི རབ་དབེ་ཤེས་པ་མེད་པར་ལམ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་མེད་པས། ལམ་ཤེས་ཀྱི་འོག་ཏུ་གཞྱི་ཤེས་འཆད་པ་
ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་འཇུག་ཡུལ་གཞྱི་ཤེས། འཇུག་པ་སྦྱོར་བ། གཞུག་འབས་མཐོང་ལམ་དང་གསུམ། དང་པོ་
ནྱི། ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའ་ལ་མྱིན། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་དངོས་སུ་བང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་
ཤེས་དང་། ཤུགས་ལ་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་བསྟན། དེ་ལྟར་གྱིས་ལས་ཤུགས་བསྟན་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་
ཤེས་དེ་མཚན་མར་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འབས་ཡུམ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པས་འབས་ཡུམ་
རྱིང་བ་དང་། དངོས་བསྟན་བང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་དེ་མཚན་པར་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འབས་
ཡུམ་སྒྲུབ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་འབས་ཡུམ་ལ་ེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། དེ་ནྱི་མཚན་མར་དམྱིགས་སོ་
ནས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན། ཡང་ཤུགས་བསྟན་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་དེ་གཞྱི་
ལམ་འབས་གསུམ་ལ་མཚན་མར་དམྱིགས་པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་སྟོན་པ་ལ་གཞྱི་ལ་མཚན་འཛིན་ཡྱིན་པ་
ནྱི། གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་སྟོང་ྱིད་དང་། །དུས་གསུམ་རོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ལ། །སོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་མྱི་
མཐུན་ཕོགས། །ཞེས་པས་བསྟན། ལམ་ལ་མཚན་འཛིན་ཡྱིན་པ་ནྱི། སྦྱྱིན་སོགས་བང་ཆུབ་ཕོགས་རྣམས་
ལ། །སོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་མྱི་མཐུན་ཕོགས། །ཞེས་པས་བསྟན། འབས་བུ་ལ་མཚན་འཛིན་ཡྱིན་པ་ནྱི། རྒྱལ་ལ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སོགས་ལ་ཆགས་པ་ཕྲ། །ཞེས་པས་བསྟན། དངོས་བསྟན་བང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་དེས་གཞྱི་ལམ་འབས་
གསུམ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པས་གེན་པོ་ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་ལ་གཞྱི་ལ་མཚན་འཛིན་གྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་
པ་ནྱི་འོག་འཇུག་པ་སྦྱོར་བའྱི་སྐབས་སུ་སྟོན་པ་ལ་དགོངས་ནས་འདྱིར་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ནོ། །ལམ་ལ་མཚན་
གྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པ་ནྱི། སྦྱྱིན་ལ་སོགས་ལ་ངར་འཛིན་མེད། །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟན། འབས་
བུ་ལ་མཚན་འཛིན་གྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པར་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་
གྱིས་ཀྱིས་བསྟན། འབས་བུ་ལ་མཚན་འཛིན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རང་
བཞྱིན་གྱིས། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཀྱིས་བསྟན། ཟབ་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་ནྱི། མཐོང་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་
ཡྱིས། །དེ་ནྱི་རོགས་པར་དཀའ་བར་བཤད། །ཅེས་པས་བསྟན། རོགས་དཀའ་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་ནྱི། གཟུགས་ལ་
སོགས་པར་མྱི་ཤེས་ཕྱིར། །དེ་ནྱི་བསམ་མྱི་ཁབ་པར་འདོད། །ཅེས་པས་བསྟན། དེ་ལྟར་གྱིས་ལས། དངོས་
བསྟན་བང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་གེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཤུགས་བསྟན་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་མྱི་མཐུན་
ཕོགས་ཡྱིན་པའྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཀུན་ཤེས་ྱིན་ལུགས་ལ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་
བསྟན་ཏོ། །གྱིས་པ་འཇུག་པ་སྦྱོར་བ་ལ། དངོས་བསྟན་བང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ལ་འཇུག་པའྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི།
གཟུགས་སོགས་དེ་མྱི་རག་སོགས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དངོས་སུ་བསྟན། ཤུགས་བསྟན་ཐེག་དམན་གྱི་
གཞྱི་ཤེས་ལ་འཇུག་པའྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་དེའྱི་ཤུགས་ལ་བསྟན། སྦྱོར་བའྱི་མམ་ྱིད་ལའང་དེ་དང་འདྲའོ། །གསུམ་
པ་ཞུགས་འབས་མཐོང་ལམ་ལ། དངོས་བསྟན་བང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བསོམས་པའྱི་འབས་བུ་
བང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་བདེན་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དངོས་སུ་བསྟན།
ཤུགས་བསྟན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བསོམས་པའྱི་འབས་སུ་ཐེག་དམན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནྱི་དེའྱི་ཤུགས་ལ་
བསྟན། འོ་ན་རེས་སུ་སོམ་ལམ་མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མཐོང་ལམ་ནྱི་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་
རྱིགས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པས་སོམ་ལམ་ཡང་ཐེག་
དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཟྱིན་རྒྱུན་ལན་དུ་སོམ་པར་བེད་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་གྱི་
ལོག་པ་ནས་བསྟན་དགོས་པ་ལས་དེ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། བང་སེམས་འཕགས་པས་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་སྐབས་འདྱིར་སྟོན་པ་སྐབས་སུ་བབ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

པའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི སོམ་ལམ་མེད་པས་མ་བསྟན་ནོ། །ཞེས་པའྱི་སློབ་དཔོན་གྱི་གཞུང་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་
ཞེས་སོགས་སོ། །དེའྱི་རེས་སུ་མཁེན་གསུམ་གྱི་དོན་བསྡུ་སྟོན་པའྱི་མདོ་ཚིག་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དོན་ར་བར་
ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡུས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་འདྱི་དང་ཡང་འདྱི་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་བཞེད་
དོ། །དེ་ལྟར་སློབ་དཔོན་གྱི་བཞེད་པ་དེ་དག་ལས་འཇུག་ཡུལ་གཞྱི་ཤེས། འཇུག་པ་སྦྱོར་བ། ཞུགས་འབས་
མཐོང་ལམ་གསུམ་ལ་དངོས་བསྟན་དང་། ཤུགས་བསྟན་གྱིས་གྱིས་སུ་ཕེ་ནས་དངོས་བསྟན་བང་སེམས་ཀྱི་
མངོན་རོགས་དང་། ཤུགས་བསྟན་ཐེག་དམན་གྱི་མངོན་རོགས་ལ་སྦྱོར་བ་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ་སྐབས་གསུམ་པའྱི་
གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་འཆད་པའྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་གྱི་སྐབས་སུ་ན་ཐོས་ལ་སོགས་ཞེས་གསུངས་
ཤྱིང་། སོགས་ཁོངས་ནས་རང་རྒྱལ་དང་། བང་སེམས་བསྡུ་དགོས་ལ་དེའྱི་ཚེ་ཐེག་དམན་གྱི་མངོན་རོགས་
ཤུགས་བསྟན་ཡྱིན་པ་ལས་འོས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། སྐབས་གསུམ་པའྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་ན་བང་
སེམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ཐེག་
དམན་རང་རྒྱུད་པའྱི་མངོན་རོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ན། བང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་
ཤེས་ཀྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་ན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་ལ་ངོས་གཟུང་བ་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད་དེ། སྔར་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །ེ་རྱིང་གྱི་ཁད་པར་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གེན་པོའ་ི ཁད་པར་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་དང་། བང་
སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ལ་སོ་སོར་སྦྱོར་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ནྱི་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གོང་འོག་གྱིས་པོ་དེས་གཞྱི་
གཅྱིག་ྱིད་ལ་མཚན་མར་དམྱིགས་ན་འབས་ཡུམ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པས་འབས་ཡུམ་ལ་རྱིང་བ་
དང་། མཚན་མར་མྱི་དམྱིགས་ན་འབས་ཡུམ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་འབས་ཡུམ་ལ་ེ་བར་བསྟན་པའྱི་
ཕྱིར། གཞན་དུ་གཞྱི་སོ་སོ་ཡྱིན་ན། དེ་ནྱི་མཚན་མར་དམྱིགས་སོ་ནས། །ཐབས་མ་ཡྱིན་པས་རྱིང་བ་སྟེ། །ཅྱིག་
ཤོས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྱིས། །ཞེས་འབྱུང་རྱིགས་ཀྱི། དེ་ནྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྱིས་ཞེས་འབྱུང་མྱི་རྱིགས་
སོ། །ཡང་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་འདྱིར་བསྟན་མཚན་འཛིན་གྱི་བློ་ཡྱིན་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། ཐེག་དམན་གྱི་
གཞྱི་ཤེས་ནྱི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་བསྟན་མཚན་འཛིན་ནྱི་ས་དོན་འདྲེས་འཛིན་གྱི་རོགས་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་མཚན་འཛིན་གྱིས་བཅྱིངས་པ་ཡྱིན་གྱི་མཚན་འཛིན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་ཞེས་པས་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དང་འགལ་ཏེ། གོང་གྱི་མཚན་མར་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།

107

དམྱིགས་པའྱི་བློ་དེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་བློ་དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། སོད་
པའྱི་འདུ་ཤེས་མྱི་མཐུན་ཕོགས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་མྱི་མཐུན་གེན་པོའ ་ི ཕོགས་དག་དང་། །ཞེས་
པ་ཐེག་དམན་དང་བང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ལ་སོ་སོར་སྦྱོར་བ་མྱི་འཐད་དེ། འདྱིར་བསྟན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
དང་གེན་པོ་གྱིས་སྤང་གེན་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག གཞྱི་ཤེས་གྱིས་པོ་སྤང་གེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་དུ་
ན་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྐབས་གསུམ་པའྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་པར་ཐལ། དེ་ནྱི་
མཚན་མར་དམྱིགས་སོ་ནས། །ཞེས་པ་དང་། སོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་མྱི་མཐུན་ཕོགས། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་ནས་
དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །ཞེས་པའྱི་དངོས་
བསྟན་གྱི་དངོས་བརྒྱད་གང་རུང་དུ་ཐལ། འདོད་པ་དེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་སུ་འགལ་
ལོ། །ལེགས་པར་དཔྱོད་ཅྱིག གྱིས་པ་གནད་ཀྱི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་ལ་ས་གྱིས་པའྱི་ལམ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་
བེད་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་དང་། སྐབས་དོན་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་དང་། ཐོས་བསམ་གྱི་
ཡུལ་རྣམ་པར་བསྡུ་བའྱི་ཆེད་དུ་གོ་རྱིམ་བཟློག་སྟེ་མཁེན་གསུམ་གྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི།
ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའ་ལ་མྱིན། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་བདུན་ཏེ། འདྱི་ལ་གཞུང་གྱི་འབེལ་དངོས་དང་།
སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་དཔྱད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ལམ་ཤེས་ཀྱི་འོག་ཏུ་གཞྱི་ཤེས་འཆད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལམ་ཤེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རེས་ཐོབ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་ཚོགས་གྱིས་ཀྱིས་སྐབས་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ། རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་པའྱི་
ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་མྱི་མཁས་པའྱི་སོ་ནས་ེ་རྱིང་གྱི་ཁད་པར་སྐབས་གསུམ་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱི་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་ན། འཇལ་དང་གཞལ་བ་མམ་པ་ྱིད། །ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ།
ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་དགུ་ཁམས་གསུམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་བ་མམ་པ་
ྱིད་དུ་རོགས་པར་བསྟན་པ་ལ། འོ་ན་རོགས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ངེས་སམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་སྲྱིད་པ་ལ་
མྱི་གནས་པའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་གྱི་དེའྱི་སྟེང་དུ་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོས་ཞྱི་བ་ལ་མྱི་གནས་པ་དང་། དེ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་
ཡང་མྱི་གནས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་སྐབས་གསུམ་པ་འདྱིར་གཞྱི་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ནྱི། ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའ་ལ་མྱིན། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གྱིས་དང་བཞྱི་
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པས་བསྟན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འཁོར་འདས་བར་གསུམ་ལ་མྱི་གནས་ཞེ་ན། དུས་རྣམས་མམ་པ་ྱིད་ཅེས་པ་སྟེ། ྱིར་
སྣང་དུ། དེ་དག་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་མཚམས་སྦྱོར་བཀོད་ནས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཆོས་
རྣམས་མམ་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བ་བའྱི་འཐད་པས་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་ཚིགས་བཅད་འདྱིས་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མམ་གཞག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་
བསྟན་ཏེ། བང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་སོམ་མམ་གཞག་དེ་ྱིད་སྐབས་གྱིས་པར་ལམ་སེ་མེད་དུ་རོགས་པའྱི་ལོག་
པ་ནས་ལམ་ཤེས་སུ་བསྟན་ཟྱིན་ལ། འཁོར་འདས་བར་གསུམ་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་ལོག་པ་ནས་སྐབས་གསུམ་
པར་གཞྱི་ཤེས་སུ་བསྟན་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་སྔ་མ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་མམ་
གཞག་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཤེར་ཕྱིན་དེ་རེས་ཐོབ་ཏུ་མཚན་མར་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་སྦྱྱིན་སོགས་ལ་སོད་ན་
རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་པའྱི་མཁས་པས་རྣམ་མཁེན་ལ་རྱིང་བ་ཡྱིན་ལ། མཚན་མར་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་སྦྱྱིན་
སོགས་ལ་སོད་ན་རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་རྣམ་མཁེན་ལ་ེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། དེ་ནྱི་
མཚན་མར་དམྱིགས་སོ་ནས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན། དེས་ན་གཞུང་ནས་བསྟན་པའྱི་
ེ་རྱིང་བཤད་གཞྱིར་བས་ནས་ཡུལ་གང་ལ་ེ་རྱིང་དུ་འཇོག མས་ལེན་གང་གྱིས་ེ་རྱིང་དུ་འཇོག རྒྱུ་གང་
གྱིས་ེ་རྱིང་དུ་འཇོག དེས་ེ་རྱིང་དུ་འཇོག་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྐབས་དང་པོར་
བསྟན་པའྱི་རྣམ་མཁེན་ལ་ེ་རྱིང་དུ་འཇོག་དགོས་ཏེ། འདྱིར་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་བ་དང་། ལམ་ཤེས་ཐོབ་བེད་དུ་
བས་ནས་དེའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ེ་རྱིང་བརྱི་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྐབས་གྱིས་པར་བསྟན་
པའྱི་ལམ་ཤེས་དེ་ྱིད་ེ་རྱིང་དུ་འཇོག་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་སྔ་མ་དེའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀང་ཐ་སྙད་ནྱི་གཞྱི་ཤེས་
ཀྱི་ཐ་སྙད་བརོད་དགོས་ཏེ། སྐབས་གྱིས་པའྱི་ལམ་ཤེས་དེ་ྱིད་འཁོར་འདས་བར་གསུམ་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་
ལོག་པ་ནས་འདྱིར་གཞྱི་ཤེས་སུ་འཆད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རེས་ཐོབ་ཏུ་སྦྱྱིན་སོགས་
ལ་སོད་པའྱི་ཚེ་མཚན་མར་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་། དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་འཇོག་དགོས་ཏེ། མཚན་མར་མྱི་
དམྱིགས་ན་རེས་ཐོབ་ཀྱི་མས་ལེན་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་། མཚན་མར་དམྱིགས་ན་མཚན་འཛིན་གྱིས་
བར་ཆོད་ཡྱིན་པས་རེས་ཐོབ་ཀྱི་མས་ལེན་རྒྱུན་ཆད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་
མཚན་མར་དམྱིགས་མྱི་དམྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་ེ་རྱིང་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། མཚན་མར་དམྱིགས་པའྱི་བློ་ནྱི། རྒྱུད་བླར།
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།

109

འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་། །དེ་ནྱི་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པར་འདོད། །ཅེས་པ་ལྟར་བང་སེམས་ལམ་གྱི་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཤེས་སྱིབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཚན་མར་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་བློ་ནྱི་དེ་དང་འཛིན་སྟངས་
དངོས་སུ་འགལ་བས་གེན་པོ་བང་སེམས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་
ཤེས་ཞབས་ཀྱིས། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ྱིད་ནྱི་ས་བདུན་པ་ལ་གཞག་པར་གསུངས་པའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་ྱིད་
ཡྱིན་ཏེ། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་མཚན་འཛིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་བེ་བག་གྱིས་ེ་རྱིང་གྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །མདོ་དང་ྱིར་སྣང་གྱི་དགོངས་པ་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ྱིར་སྣང་དུ། ཐབས་མ་ཡྱིན་པས་རྱིང་བ་སྟེ། །ཞེས་
བ་བ་ནྱི་བཅོམ་ལན་འདས་གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཐེག་པ་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུའམ་རྱིགས་ཀྱི་བུ་མོ་ཐབས་
མྱི་མཁས་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤེས་པར་བགྱིད་ན་ཤེར་ཕྱིན་
འདྱི་འདོར་བར་འགྱུར། རྱིང་དུ་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་དང་ཕྱི་མའྱི་ཚེ་ལ་
ལྟོས་ཏེ་ཚིག་གྱིས་སོ། །ཐབས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མཚན་མར་དམྱིགས་སོ་ནས། །ཞེས་བ་བ་
སོས་ཏེ། རབ་འབོར་མྱིང་ལས་ཀང་ཆགས་སོ། །རབ་འབོར་མཚན་མ་ལས་ཀང་ཆགས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།
རབ་འབོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་མཚན་མ་མེད་པ་མྱིང་མེད་པའོ། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདྱིར་བང་སེམས་ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པའྱི་དབང་དུ་བས་པར་གསུངས་པས།
བང་སེམས་འཕགས་པ་ལ་སྦྱར་བ་མྱི་འཐད་དོ་སྙམ་ན། དེ་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་མ་གོ་བ་སྟེ། འདྱིར་མཚན་མར་
དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པར་གསུངས་ཤྱིང་། དེ་ནྱི་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ན་ཡོད་པ་སྟེ། བསྔོ་
བ་སོམ་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྡུད་པར། གལ་ཏེ་མཚན་མར་བེད་ན་དེ་ནྱི་བསྔོ་མ་ཡྱིན། ཅྱི་སྟེ་མཚན་མ་མེད་ན་བང་
ཆུབ་བསྔོ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ེ་རྱིང་གྱི་ཁད་པར་ཡང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
དང་གེན་པོའ་ི སོ་ནས་རོགས་དགོས་པས་འདྱིར་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ནྱི་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་འཛིན་
དང་། གེན་པོ་ནྱི་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་མེད་རོགས་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་པར་སྟོན་པ་ལ་བཏགས་པ་
ཙམ་གྱི་གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་མཚན་འཛིན་དང་། དེའྱི་གེན་པོ། བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་ཆོས་ལ་དམྱིགས་
པའྱི་མཚན་འཛིན་དང་། དེའྱི་གེན་པོ་གྱིས་ཏེ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་སྟོང་ྱིད་ལ་
སོད་པ་པོ་ངའོ་སྙམ་པའྱི་འདུ་ཤེས་ནས། བང་ཆུབ་ཕོགས་རྣམས་ལ་སོད་པ་པོ་ངའོ་སྙམ་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་བར་
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ནྱི་བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་མཚན་འཛིན་ཡྱིན་པས་བང་སེམས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་པ་ནྱི། གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་སྟོང་ྱིད་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན། གྱིས་
པ་ནྱི། བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་ངར་འཛིན་དགག་པའྱི་མཚན་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དེ་རང་ྱིད་ཀྱིས་བསོམས་
ན་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཆགས་པའྱི་མཐའ་འགོག་ནུས་ཤྱིང་། གཞན་ལ་བསྟན་ན་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་ཆགས་པའྱི་མཐའ་
འགོག་ནུས་པས་གེན་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། སྦྱྱིན་ལ་སོགས་ལ་ངར་འཛིན་མེད། །ཅེས་སོགས་ཚིགས་རྐང་
གསུམ་གྱིས་བསྟན། གསུམ་པ་ལ། རྒྱལ་བ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ལ། སོགས་ཀྱིས་གཞྱི་དང་ལམ་བསྡུས། གཞྱི་ལ་
དམྱིགས་པར་ཞེན་པའྱི་བློ། ལམ་ལ་མས་སུ་བླང་བར་ཞེན་པའྱི་བློ། འབས་བུ་ལ་ཐོབ་བར་ཞེན་པའྱི་བློ་ནྱི་
ཆགས་པ་ཕྲ་མོ་ཡྱིན་པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། རྒྱལ་ལ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་ཕྲ། །ཞེས་པས་
བསྟན། དེ་དག་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས། །དབེན་པའྱི་ཕྱིར་ན་
དེ་ཟབ་ྱིད། །ཅེས་པས་བསྟན། བཞྱི་པ་ནྱི། གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་ཤེས་པས་གཞྱི་ལམ་
འབས་གསུམ་ལ་དེ་དང་དེར་ཞེན་པའྱི་བློ་སྤོང་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པར་
ནྱི། །ཤེས་པས་ཆགས་པ་སྤོང་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པས་བསྟན། རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་
རོགས་པར་དཀའ་ཞྱིང་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ཞེས་པ་ནྱི། མཐོང་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་ཡྱིས། །ཞེས་སོགས་
དང་། གཟུགས་ལ་སོག་པར་མྱི་ཤེས་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །བང་སེམས་འཕགས་པས་རེས་ཐོབ་
ཏུ་བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་གང་ཟག་དང་། ཆོས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་མཚན་འཛིན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་། དེ་གྱིས་མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་མཚན་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་གེན་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་སྐབས་གསུམ་པ་གཞྱི་ཤེས་འཆད་པའྱི་
སྐབས་འདྱིར་སྤང་གེན་གྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དོན་བསྡུས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཀུན་ཤེས་ྱིད་ལུགས་ལ། །ཞེས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན། སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་
མ་ཡྱིན་པར་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་འཛིན་ཡྱིན་པ་ནྱི་མདོའ ་ི དགོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ཕུང་
པོ་སྟོང་ྱིད་དང་། །ཞེས་པའྱི་ཐད་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐབས་མྱི་མཁས་པ་དེས་གཟུགས་སྟོང་ཞེས་བ་
བར་འདུ་ཤེས་ན་ཞེས་སོགས་དང་། ཀོའུ་ཤྱི་ཀ་འདྱི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཐེག་པ་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུའམ་
རྱིགས་ཀྱི་བུ་མོ་སེམས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། ཞེས་སོགས་དང་། རྒྱལ་ལ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་ཕྲ། །ཞེས་པའྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཐད་དུ་རབ་འབོར་འདྱི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་མཚན་མར་ཡྱིད་ལ་བེད་ན། ཞེས་
སོགས་བང་སེམས་ཁོ་ན་ལ་སྦྱར་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ྱིར་སྣང་གྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་
སོགས་ཕུང་པོ་སྟོང་ྱིད་དང་། །ཞེས་པའྱི་མཚམས་སྦྱར་དུ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ནྱི་ཞེས་དང་། སྦྱྱིན་ལ་སོགས་ལ་
ངར་འཛིན་མེད། །ཅེས་པའྱི་མཚམས་སྦྱར་དུ། གེན་པོ་ནྱི་ཞེས་དང་། རྒྱལ་ལ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་ཕྲ། །ཞེས་
པའྱི་མཚམས་སྦྱར་དུ། གཞན་ཡང་ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་ཀུན་ཤེས་ྱིད་ལུགས་ལ་ཞེས་པའྱི་མཚམས་སྦྱར་དུ། དེ་
ལྟར་བས་ན། ཞེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཞེས་པས་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་སྟོན་པ་ྱིར་
སྣང་གྱི་མགོ་མཇུག་གང་ན་ཡང་མྱི་འདུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པས་ཀང་ཤེས་ཏེ།
སྐབས་དང་པོར་བཤད་པའྱི་སྤང་གེན་ནྱི། མཐོང་སྤང་དང་། སོམ་སྤང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བརྒྱད་
དང་། གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་བརྒྱད་ལ་བཤད། སྐབས་གྱིས་པར་ནྱི་སོམ་སྤང་དགུ་དང་། སོམ་ལམ་དགུ་ལ་
བཤད། སྐབས་བཞྱི་པར་ནྱི་ཡོན་ཏན་དང་སོན་ལ་བཤད། སྐབས་ལྔ་པར་ནྱི་མཐོང་སོམ་གྱི་སྤང་བར་གྱུར་པའྱི་
རོག་པ་དང་། མཐོང་སོམ་གྱི་རེ་སྦྱོར་ལ་བཤད་པ་རྣམས་ལས་འདྱིར་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི་མཚན་འཛིན་དང་།
མཚན་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་སྤང་གེན་དུ་བཤད་ཅེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་སྐབས་སུ་
བབ་པའྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་ལ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་པོ་རེ་རེ་ལ་
ཡང་ཚང་བ་རེ་ཡོད་པས་ཐོག་མར་གྲུབ་མཐའྱི་སོ་ནས་དབེ་བར་བའོ། །དེ་ལ་བཞྱི་ལས་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་
སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་དེ་ཡོད་པའྱི་ཚེ། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལན་
པས། །བསོམ་པ་ལ་ནྱི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་འབྱུང་ལ་གཞྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་གནས་ནས་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་
ཚེ་སོམ་པ་ལ་སྦྱོར་བའྱི་ཚུལ་ལ་ཞྱི་གནས་བསོམ་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་བསོམ་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདོད་
ཆགས་ལྷག་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་མྱི་སྡུག་པ་དང་། རྣམ་རོག་ལྷག་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་བསོམ་
པ་ནས་བརམས་ཏེ་ཞྱི་གནས་བསྒྲུབ་པ། །དེ་ལྟར་ཞྱི་གནས་གྲུབ་ནས། གྱིས་པ་ལྷག་མཐོང་ནྱི། དྲན་པ་ེར་
གཞག་བཞྱི་བསོམ་སྟེ། དམྱིགས་པ་ལུས་སོགས་བཞྱི་ལ་རྣམ་པ་ལུས་མྱི་གཙང་བ་ལ་སོགས་རང་གྱི་མཚན་
ྱིད་དང་། ཐམས་ཅད་ཀང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་པའྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གྱིས་སུ་བཅད་ནས་བསོམ་མོ། །དེ་ལྟ་
བུའྱི་དྲན་པ་ེར་གཞག་བཞྱི་ལ་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་གྱི་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་བསོམ་པ་ཚང་བས་དེ་ྱིད་
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ཚོགས་ཆུང་ངུས་ཚེ་གསུམ་ལ་སོགས་པར་བསོམས་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ། ཚོགས་འབྱིང་གྱིས་བསྐལ་
པ་བརྒྱར་བསོམས་ན་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ། ཚོགས་ཆེན་པོས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་
བསོམས་ན་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་དེ། མཛོད་དུ། མྱུར་བ་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་མཐར། །ཞེས་
དང་། བསེ་རུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཡྱི་རྒྱུས། །ཞེས་དང་། དེ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་དེ། ཤེས་བ་གཞྱི་ལྔ་བདེན་པར་གྲུབ་པས་དེ་དག་
བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་གྱི་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་རོགས་
པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུགས་འདྱི་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་ལ་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་
མྱི་དགོས་སོ། །མདོ་སེ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཕལ་ཆེར་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལས། མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་རོགས་
པའྱི་ལྟ་བ་དེ་ྱིད་རང་ྱིད་གཅྱིག་པུ་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བ་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་བསོམས་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་བང་ཆུབ་
ཐོབ། སངས་རྒྱས་དང་ན་ཐོས་མེད་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་རང་བྱུང་གྱི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བེད་པའྱི་ཆེད་དུ་
བསོམས་ན་རང་རྒྱལ་གྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ། སྙྱིང་རེའྱི་དམྱིགས་རྣམ་སེ་བ་དུ་མར་གོམས་པ་ལས་སེམས་ྱིད་སྙྱིང་
རེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཏེ། འགྲོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟེ། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་
བསོམས་ན་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་དེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། བརེ་ལན་སྡུག་བསྔལ་གཞོམ་པའྱི་
ཕྱིར། །ཐབས་རྣམས་ལ་ནྱི་མངོན་སྦྱོར་མཛད། །ཅེས་དང་། རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་མང་པོ། །ཡུན་རྱིང་དུས་སུ་
གོམས་པ་ལས། །དེ་ལ་སོན་དང་ཡོན་ཏན་དག །རབ་ཏུ་གསལ་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འདྱི་ལ་ཡང་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་དེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་དང་། འདུས་མ་བས་ཀྱི་
གཞྱི་དང་། ལན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་བེད་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པར་མཚུངས་ཤྱིང་། གཞྱི་གཞན་གསུམ་པོ་བདེན་
པར་གྲུབ་པས་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྟ་བ་རོགས་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་དེ། ན་
ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྟ་བ་གོམས་པ་ཤས་ཆུང་ཞྱིང་སོད་པ་ཁད་པར་ཅན་གྱི་གྲོགས་དང་བལ་བས།
ོན་མོངས་པའྱི་བག་ཆགས་སྤོང་མ་ནུས་པས། བདེན་བཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཐུགས་གསལ་བ་རབ་ཀྱི་མཐར་
ཕྱིན་པ་མ་ཐོབ་ལ། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི་དེ་ལས་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། དེས་ན་ཐུགས་ཀང་
གསལ་བའྱི་ཕྱིར། །རྒྱུ་ཡྱི་བག་ཆགས་སྤངས་པ་ཡྱིན། །ཐུབ་ཆེན་གཞན་དོན་འཇུག་ཅན་གྱི། །བསེ་རུ་ལ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སོགས་ཁད་འདྱི་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། ོན་མོངས་མེད་དང་ནད་མེད་དང་། །ལམ་བཤད་མྱི་གསལ་ྱིད་ལུས་
ཡྱིན། །གོམས་ཕྱིར་མ་ལུས་སྤངས་པ་ྱིད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ལུགས་འདྱིས་ཀང་གང་ཟག་གྱི་བདག་
མེད་རོགས་པ་ལ་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་མྱི་དགོས་པར་འདོད་དོ། །སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ལ་ན་རང་
གྱིས་སྔར་གྱི་ལྟ་བ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་འབས་བུའྱི་ཁད་པར་སོ་སོར་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་
འདོད་དེ། རང་ས་ལས། བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའྱི་དགྲ་བཅོམ་
པ་ྱིད་མངོན་དུ་བེད་དོ། །ཞེས་དང་། བང་སར་རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་ན་ཐོས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བ་སྟེ།
ན་ཐོས་རྣམས་དང་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་གྱིས་དང་
ཐེག་ཆེན་ལ་ནྱི་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པར་འདོད་དེ། མདོ་སེ་རྒྱན་དང་། ཀུན་བཏུས་དང་། བརྒྱད་སྟོང་དོན་
བསྡུས་རྣམས་སུ། རྣམ་གཡེང་གྱི་རྣམ་རོག་བཅུའྱི་གེན་པོར་ཤེར་ཕྱིན་བསོམ་པ་བཅུ་གསུངས་པ་ཡང་ཐེག་
ཆེན་གྱི་ལྟ་བའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལུགས་འདྱི་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་
གྱིས་སུ་བས་ནས་སྔ་མ་ནྱི་ཐེག་པ་འོག་མའྱི་རོགས་བ་དང་། ཕྱི་མ་ཐེག་ཆེན་གྱི་རོགས་བར་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གང་ཟག་གྱི་བདག་གྱི་ངོས་འཛིན་དང་། དེ་མེད་པའྱི་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་གྱིས་དང་
འདྲ་ཞྱིང་། མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི་འདྱིར་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁོ་ན་གང་ཟག་གྱི་གདགས་གཞྱིར་འདོད་
པའོ། །ཆོས་བདག་གྱི་ངོས་འཛིན་ནྱི་གཞན་དབང་དོན་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཡྱིན་ཀང་བག་
ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བས་གཟུང་འཛིན་གྱིས་པོ་དེ་ྱིད་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་བས་
ནས། གཞན་དབང་གྱི་སྟེང་དུ་དེ་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ྱིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ། དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་། ཡང་
དག་མཐའ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། དོན་དམ་པ་དང་། ཆོས་དབྱིངས་ཞེས་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལྔ་དང་
ལན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་རོགས་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པར་འདོད་དོ། །དེས་ན་ལུགས་འདྱི་ལ་ཡང་
གཞན་དབང་གྱི་སྟེང་དུ་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་གཟུང་བར་གྱུར་པའྱི་ང་ཙམ་གྱིས་སྟོང་པའྱི་
སྟོང་ྱིད་རོགས་པ་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སྟོང་གྱི་སྟོང་ྱིད་རོགས་པ་ལ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པར་འཇོག་པས། བདག་མེད་གྱིས་པོ་རོགས་པ་ལ་གཞན་དབང་བདེན་མེད་དུ་
རོགས་མྱི་དགོས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱིས་ཀང་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་མེད་དུ་མ་
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རོགས་པར་མཚུངས་ཤྱིང་། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སྟོང་གྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་རོགས་པ་དང་། མ་རོགས་པའྱི་བེ་བག་
གྱིས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་ནྱི་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །འོ་ན་དགོངས་འགྲེལ་དུ་གཞན་དབང་ལ་ཀུན་
བཏགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པས། ོན་མོངས་པར་སེད་ཅྱིང་དེས་ལས་བསགས་ནས་འཁོར་བར་
འཁོར་ལ་གཞན་དབང་ལ་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་མཐོང་ན། དེ་དག་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བཟློག་པར་
གསུངས་ནས་ན་རང་དང་། བང་སེམས་གསུམ་ཀས་ལམ་འདྱི་ྱིད་དང་། སྒྲུབ་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཐོབ་པས། དེ་དག་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་ལམ་དང་། རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་གཅྱིག་སྟེ་གྱིས་མེད་
པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གཞན་དབང་གྱི་སྟེང་དུ་གང་ཟག་གྱི་བདག་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་ཀུན་བཏགས་
ཀྱིས་སྟོང་པར་བས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་ཀུན་བཏགས་ཀྱིས་སྟོང་པར་བས་པ་གྱིས་སུ་
ཡོད་པས་མྱི་འགལ་ཞྱིང་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་མདོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པའྱི་
ཚུལ། དགོངས་འགྲེལ་གྱིས་ཀྱིས་བཀལ་བའྱི་ཚུལ། དཔལ་ལན་ཟླ་བས་གསལ་བར་མཛད་པའྱི་ཚུལ། དོན་གྱི་
དགོངས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྟན་པ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར། ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ལ་བསླབ་པར་
འདོད་པས་ཀང་ཤེར་ཕྱིན་འདྱི་ྱིད་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བསླབ་པར་འདོད་པས་ཀང་
ཤེར་ཕྱིན་འདྱི་ྱིད་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་དང་། གང་དག་བདེ་གཤེགས་ན་ཐོས་འགྱུར་བར་བ་སྙམ་
དང་། །རང་སངས་རྒྱས་དང་དེ་བཞྱིན་ཆོས་རྒྱལ་འགྱུར་འདོད་པ། །བཟོད་པ་འདྱི་ལ་མ་བརེན་ཐོབ་པར་མྱི་ནུས་
ཏེ། །དཔེར་ན་ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་འགྲོ་དོགས་མྱི་མཐོང་བཞྱིན། །ཞེས་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་ཤེར་ཕྱིན་ལ་བསླབ་
དགོས་པར་གསུངས་ཤྱིང་། ཐེག་པ་འོག་མ་གྱིས་ཀྱིས་བསླབ་པར་བ་བའྱི་ཤེར་ཕྱིན་ཡང་རབ་འབོར་ཐམས་
ཅད་ནྱི་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཇྱི་སྙེད་པ་འདྱི་ཙམ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་ཀང་ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་ཕྱིར་
ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ྱིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་གཞྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་
སེ་མེད་དུ་རོགས་པ་ཙམ་ལ་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མགོན་པོ་བམས་པས་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ན་
ཐོས་ཀྱིས་གཞྱི་ཤེས་པར་གསུངས། སྐབས་དང་པོའ་ི སྦྱོར་ལམ་དང་། སྐབས་བཞྱི་པའྱི་མཐོང་ལམ་དང་སོམ་
ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ན་རང་གྱི་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལས་རོགས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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པའྱི་སོ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་གསུངས། སྐབས་གྱིས་པར་ན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། བང་
སེམས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་གསུམ་གྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་དང་། བདག་མེད་ཕེད་དང་གྱིས་
དང་། བདག་མེད་གྱིས་ཆར་རོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་སོ། །རྒྱུད་བླར། རང་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་
སྟེ། །དད་པ་ྱིད་ཀྱིས་རོགས་བ་ཡྱིན། །ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་འབར་བ། །མྱིག་མེད་པས་ནྱི་མཐོང་བ་
མེད། །ཅེས་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ལས་གཞན་གྱིས་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་མཐོང་བ་མེད་པར་གསུངས་
སོ། །འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བར། མེད་པ་པ་ནྱི་ངན་འགྲོར་འགྲོ། །ཡོད་པ་པ་ནྱི་བདེ་འགྲོར་
འགྲོ། །ཡོངས་དག་ཇྱི་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་པས། །གྱིས་ལ་མྱི་བརེན་ཐར་པ་ལགས། །ཞེས་དངོས་པོ་དོན་དམ་
དུ་ཡོད་པར་འཛིན་ན་ཐར་པ་མྱི་ཐོབ་པར་གསུངས་ཤྱིང་། ཇྱི་སྲྱིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དེ་སྲྱིད་དེ་ལ་ངར་
འཛིན་ཡོད། །ངར་འཛིན་ཡོད་ན་ཡང་ལས་ཏེ། །དེ་ལས་ཡང་ནྱི་སེ་བ་ཡྱིན། །ལམ་གསུམ་ཐོག་མཐའ་དབུས་
མེད་པ། །འཁོར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མགལ་མེ་ཡྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུར་ཕན་ཚུན་གྱི། །རྒྱུ་ཅན་འདྱི་ནྱི་འཁོར་
བར་འགྱུར། །དེ་ནྱི་རང་གཞན་གྱིས་ཀ་དང་། །དུས་གསུམ་ྱིད་དུ་མ་མཐོང་ཕྱིར། །ངར་འཛིན་པ་ནྱི་ཟད་པར་
འགྱུར། །དེ་ནས་ལས་དང་སེ་བ་ཡང་། །ཞེས་དང་། སྟོང་ྱིད་བདུན་ཅུ་པར། །རྒྱུ་དང་རེན་ལས་སེས་དངོས་
རྣམས། །ཡང་དག་པར་ནྱི་རོག་པ་གང་། །དེ་ནྱི་སྟོན་པས་མ་རྱིག་གསུངས། །དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་
འབྱུང་། །ཞེས་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་ཡོད་ན་གང་ཟག་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་ངར་
འཛིན་ལྷན་སེས་འབྱུང་ཞྱིང་དེ་ལས་འཁོར་བ་འབྱུང་བས་འཁོར་བ་སྤངས་པ་ལ་ཕུང་པོ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་
རོགས་པ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །ཡང་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བར། གཟུགས་ཀང་དོན་དུ་དོན་མེད་དོ། །རྣམ་ཤེས་
ཚོར་དང་འདུ་ཤེས་དང་། །འདུ་བེད་རྣམ་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ། །སོ་སོར་བདེན་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱིར། །དམ་པའྱི་དོན་
དུ་དོན་མེད་དོ། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་མཇུག་ཏུ། དེ་ལྟར་ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །འགྲོ་བ་དོན་མེད་ཤེས་
ནས་ནྱི། །རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱི་མེ་བཞྱིན་དུ། །གནས་མེད་ལེན་མེད་མྱ་ངན་འདས། །ཞེས་འཁོར་བ་སྤངས་པའྱི་མྱང་
འདས་ཐོབ་པ་ལ་བདག་ཏུ་གདགས་པའྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་དགོས་པར་གསུངས་
སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཕུང་པོ་བདེན་པའྱི་སེ་མེད་དུ་རོགས་པ་
དགོས་པར་བཞེད་དེ། རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བར། ཐེག་པ་ཆེ་ལས་སེ་མེད་བསྟན། །གཞན་གྱི་ཟད་པ་སྟོང་པ་ྱིད། །ཟད་
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དང་མྱི་སེ་དོན་དུ་ནྱི། །གཅྱིག་པས་དེ་ཕྱིར་བཟོད་པར་གྱིས། །ཞེས་དང་། ཤེར་ཕྱིན་ལ་བསྟོད་པར། སངས་
རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། །ན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་བསྟེན་མ། །ཁོད་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ཐར་པའྱི་
ལམ། །དེ་ལྟར་གཞན་དག་མེད་པར་ངེས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི་
ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་དབྱིངས་དེ་མཐོང་ན་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་
མཐོང་བར་བཞེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བསྟོད་ཚོགས་སུ། མཚན་མ་མེད་པ་མ་རོགས་པར། །ཁོད་ཀྱིས་ཐར་པ་མེད་
པར་གསུངས། །དེ་ཡྱི་ཕྱིར་ན་ཐེག་ཆེན་ལས། །དེ་ནྱི་ཚང་བར་བསྟན་པ་ལགས། །ཞེས་ན་རང་གྱིས་མཚན་
མེད་ཚང་བར་མ་རོགས་ཤྱིང་། ཐེག་ཆེན་གྱིས་དེ་ཚང་བར་རོགས་པར་གསུངས་ཤྱིང་། དེ་ྱིད་དཔལ་ལན་ཟླ་
བས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་རོགས་མ་རོགས་ཀྱི་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ན་ཐོས་
དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་གསལ་བར་གསུངས་པ་མ་མཐོང་ཡང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་ནས་
གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་ངེས་པར་བཞེད་དགོས་པར་སྣང་སྟེ། དེ་ྱིད་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའ ་ི དོན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་དང་། འཇུག་འགྲེལ་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་འཆད་པ་ན་ཡང་དེ་དག་ནྱི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་
ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ་བའྱི་ཁད་པར་གྱིས་ན་ཐོས་རྣམས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བསོད་
ནམས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་
པས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་དམན་པའྱི་ཕྱིར་ན་འབྱིང་པོ་ཞེས་ན་ཐོས་ལས་ཡེ་
ཤེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཤྱིང་། ཐེག་ཆེན་ལས་དམན་པ་མངོན་རོགས་རྒྱན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འཇུག་འགྲེལ་དུ། ན་རང་གྱིས་ཆོས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་མདོ་སེ་ས་བཅུ་
པའྱི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྱིགས་པ་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བའྱི་ལུང་ལ་
བརེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ན་ཐོས་ལ་བསྟན་པའྱི་མདོ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལུང་ལ་
བརེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་བསྟན་པ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་སྤང་བ་དང་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནྱི། མདོ་སེ་ས་
བཅུ་པ་ལས། ས་དང་པོ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱིས་ན་རང་བློའ ་ི སྟོབས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་མྱི་ནུས་
ཤྱིང་། ས་བདུན་པ་ཐོབ་ནས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ནུས་པར་གསུངས་པས་གྲུབ་སྟེ། ན་རང་ལ་ཆོས་རང་བཞྱིན་
མེད་པར་རོགས་པ་མེད་ན། ས་དང་པོ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱིས་ཀང་བློའ ་ི སྟོབས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ནུས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འཇུག་འགྲེལ་དུ། ཕྱི་རོལ་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་དག་གྱིས་ཁམས་གསུམ་
ན་སོད་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྤངས་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་
དམྱིགས་པས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་པ་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཏུ་
གདགས་པའྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྔར་དྲངས་པའྱི་རྱིན་
ཆེན་ཕྲེང་བའྱི་ལུང་རྣམས་ན་ཐོས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་མཇུག་ཐོག་ཁོ་ནར་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས། དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང་། །མཐོང་ནས་བང་ཆུབ་ངེས་པར་འདོད། །འོན་
ཀང་དེ་ནྱི་སྙྱིང་རེ་ཡྱིས། །བང་ཆུབ་བར་དུ་སྲྱིད་མཚམས་སྦྱོར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ན་
ཐོས་ལ་བསྟན་པའྱི་མདོ་དག་ལས་ཀང་ན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་ོན་མོངས་པའྱི་སྱིབ་པ་སྤང་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར།
གཟུགས་ནྱི་དབུ་བ་རོས་པ་འདྲ། །ཚོར་བ་ཆུ་ཡྱི་ཆུ་བུར་བཞྱིན། །འདུ་ཤེས་སྱིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སྟེ། །འདུ་བེད་རྣམས་
ནྱི་ཆུ་ཤྱིང་བཞྱིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟར། །ྱི་མའྱི་གེན་གྱིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞེས་བ་བ་ལས་དབུ་བ་
རོས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དཔེ་དག་གྱིས་འདུ་བེད་རྣམས་ངེས་པར་དཔྱད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནྱི། མདོའ ་ི དོན་དེ་ྱིད་
ར་ཤེར། བཅོམ་ལན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །མཁེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ཡྱི། །གདམས་ངག་ལས་ནྱི་ཡོད་པ་
དང་། །མེད་པ་གྱིས་ཀ་དགག་པ་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དྲུག་པ་ནྱི། ན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མེད་བསྟན་ན་ཐེག་ཆེན་བསྟན་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའྱི་ལན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་པས་
ནྱི་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཙམ་འབའ་ཞྱིག་སྟོན་པར་བེད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀྱི་ས་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། སོན་ལམ་དང་། སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་བསྔོ་
བ་དང་། ཚོགས་གྱིས་དང་། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་
མེད་པ་གསལ་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་ཡང་རྱིགས་པ་ྱིད་དེ། རྒྱས་པར་བསྟན་པ་བརོད་པར་
འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་པ་མདོར་མཚོན་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་
དོ། །ཇྱི་སྐད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས། མཚན་མ་མེད་པ་མ་རོགས་པར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་
སོ། །བཞྱི་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་ངོས་གཟུང་བ། ཚད་ལན་གྱི་དགོངས་པ་ཕོགས་གཅྱིག་བསྟན་པ། ཐ་
སྙད་མྱི་འདྲ་བ་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ། ཀླན་ཀའྱི་གནས་མ་ལུས་པ་སྤངས་བ། མ་རོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྣ་
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ཚོགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་སོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ན་ཐོས་ཀྱིས་གང་ལ་བརེན་ནས་ངར་འཛིན་སེ་བར་འགྱུར་
བའྱི་རེན་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་ཏེ། ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་དེ་ྱིད་ཇྱི་སྲྱིད་ཡོད་ཀྱི་
བར་དུ་ངའོ་སྙམ་པའྱི་འཛིན་པ་འབྱུང་ཞྱིང་། འཛིན་པ་དེ་ྱིད་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་མ་རོགས་ཀྱི་བར་དུ་གང་
ཟག་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་
མེད་དུ་རོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་ོན་མོངས་སྤོང་བ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་
རོགས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྔར་གྱི་ལྟ་བ་དེའྱི་སྟེང་དུ་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་དཔེས་
གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་བདེན་མེད་དུ་རོགས་ཤྱིང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་སོགས་དྲུག་པོ་ཡང་
རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་ཀང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ནྱི་མ་རོགས་ཏེ། བདག་འཛིན་སེ་བའྱི་
རེན་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་སེ་བའྱི་རེན་གཟུང་བའྱི་ཡུལ་རྣམས་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་
རང་བཞྱིན་མེད་པར་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། །ཐེག་པ་ཆེན་པོས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་རོགས་པས། འདྱི་
ལ་སྟོང་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འཇོག་པ་དང་། སྟོང་ཚུལ་རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འཇོག་པ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ནང་དང་ཕྱི་རོལ་ནས་བཟུང་སྟེ། གཞན་གྱི་ངོ་བོའ ་ི བར་ཆོས་ཅན་གྱིས་བསྡུས་པ་
འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་
ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀང་སྟོང་ྱིད་དུ་རོགས་པས་ན་སྟོང་ྱིད་ྱི་ཤུ་རོགས་པར་
འཇོག་པ་སྟེ། འདྱིའྱི་སྟོང་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་ྱི་ཤུས་མ་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་གང་ཡང་མེད་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་པར་རོགས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ན་ཐོས་ཀྱིས་ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་
དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་དེ་ཡང་རོ་རེའྱི་ཟེགས་མ་དང་། གཅྱིག་དུ་
བལ་ལ་སོགས་པའྱི་རགས་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བ་མེད་པར་རོགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་སོས་པའྱི་
མཐའ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས། དང་པོ་ཁོ་ན་ཁེགས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕྱི་མ་གསུམ་མྱི་ཁེགས་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོས་ནྱི་ཐོག་
མར་དབུ་མའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་བཀག དེའྱི་འོག་ཏུ་ཡང་དགག་བ་བདེན་པ་མེད་པས་དེ་བཀག་
པའྱི་བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡང་བཀག དེའྱི་འོག་ཏུ་གྱིས་ཀ་དང་། གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་ཞེན་པ་
ཡང་བཀག་གནས་སོས་པའྱི་མཐའ་བཞྱི་ཆར་དང་བལ་བར་རོགས་པས་ན་རྒྱས་པའོ། །མདོར་ན་དབུ་མ་པས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་བང་ཆུབ་གསུམ་ཀ་ཡང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་དགོས་པ་ལས་ཐེག་པ་འོག་མས་ནྱི་བདེན་
པའྱི་མཐའ་བཀག་པས་ཡོད་མཐའ་དང་བལ། ཐ་སྙད་དུ་ལས་འབས་མེད་པར་མྱི་བལྟ་བས་མེད་མཐའ་དང་བལ་
བའྱི་བདེན་པ་གྱིས་ཀ་ལ་ལྟོས་ནས་དབུ་མར་འཇོག་པའྱི་དབུ་མ་རོགས་དགོས། ཐེག་པ་ཆེན་པོས་ནྱི་གནས་
ལུགས་ྱིད་ལ་མཐའ་བཞྱི་ཆར་དང་བལ་བའྱི་དབུ་མ་རོགས་དགོས་པར་བཞེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཐོག་མར་
ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའ་ི དགོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་པ་སུམ་ཆར་གྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཤེར་ཕྱིན་ལ་
བསླབ་དགོས་པར་གསུངས་པའྱི་ན་རང་གྱི་བསླབ་བ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པར་གསུངས་ལ། དེའྱི་
ཡུལ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཇྱི་སྙེད་པ་འདྱི་ཙམ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པས། ཕྱིའྱི་ཆོས་ནྱི་
གཟུགས་སོགས་ཕྱིའྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ནང་གྱི་ཆོས་ནྱི་མྱིག་སོགས་ནང་གྱི་སྱི་མཆེད་དྲུག་ཡྱིན་ལ།
ནང་གྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་གྱིས་གཟུགས་ཕུང་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བསྡུས། ཕྱིའྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ནང་ནས་
ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཀྱིས་ཕུང་པོ་བར་པ་གསུམ་ཡང་བསྡུས་པས་དེ་དག་ན་ཐོས་ཀྱིས་སེ་མེད་དུ་རོགས་བ་ཡྱིན་
ལ། ཕྱིའྱི་སེ་མཆེད་གཞན་ལྔ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་
སོགས་ནྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སེ་མེད་དུ་རོགས་པར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཡུམ་འདྱི་ནྱི་མ་
མཆྱིས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཞེས་སོགས་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ེར་བདུན་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་མེད་
པ་དང་། མྱི་སེ་བ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་དང་། གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྨྱི་
ལམ་ལྟར་མ་སེས་པ་སོགས་ལྔ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་མེད་པ་སོགས་དྲུག་སྟེ། རྣམ་པ་བཅུ་
གཅྱིག་ནྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གསུངས་པས་ཀང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་ལ་
བཏགས་པའྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དང་། ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་སོགས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པར་གྲུབ་བོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་
རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་སེམས་ཆེན་པོའ་ི ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནྱི་ནང་སྟོང་པ་ྱིད་དང་། ཞེས་སོགས་སྟོང་ྱིད་ྱི་
ཤུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་རོགས་བར་གསུངས་པ་དང་། གཟུགས་རག་ཅེས་བ་བར་སོད་ན་མཚན་མ་ལ་སོད་དོ། །མྱི་
རག་ཅེས་བ་བར་སོད་ན་མཚན་མ་ལ་སོད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྟོང་མྱི་སྟོང་དང་། མཚན་མ་ཡོད་མེད་སོགས་
མཐའ་གྱིས་ཆར་བཀག་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་རོགས་ཚུལ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

གྱིས་པོ་དེ་གྲུབ་བོ། །ན་ཐོས་ལ་བསྟན་པའྱི་མདོའ་ི དགོངས་པར་ཡང་གྲུབ་སྟེ། ན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་ོན་སྱིབ་
སྤོང་བའྱི་ཆེད་དུ་གཟུགས་ནྱི་དབུ་བ་རོས་པ་འདྲ་ཞེས་སོགས་ཕུང་པོ་ལྔ་བདེན་མེད་དུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །མགོན་པོ་བམས་པའྱི་དགོངས་པར་ཡང་གྲུབ་སྟེ། ན་ཐོས་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཙམ་ལས་
མ་བཞག་ཀང་དེ་ྱིད་ལ་ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་དགོས་པ་ལ་དགོངས་ནས། ཐེག་ཆེན་གྱི་
སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ན་རང་གྱི་དེ་གསུམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་སྐབས་རྣམས་སུ་མྱི་རག་
ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་མངོན་ཞེན་བཀག་པའྱི་ཆ་ནས་ཁད་པར་འཕགས་པར་གསུངས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་
དུ་རོགས་པའྱི་ཆ་ནས་ཁད་པར་འཕགས་པར་གསུངས་པ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་
སྟེ། །ཞེས་པའྱི་དོན་སྔར་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་བསྟན་བཅོས་ྱིད་ལས་བཤད་པས་ཀང་ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་སོམ་
མམ་གཞག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སེ་མེད་རོགས་པར་བཞེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རང་རྒྱལ་གྱིས་དེའྱི་སྟེང་དུ་གཟུང་
བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱིས་དེའྱི་སྟེང་དུ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་
ཁད་པར་ནྱི་སྐབས་གྱིས་པར་གསལ་ཞྱིང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་རོགས་ཚུལ་གྱིས་པོ་ཡང་སྟོང་
ྱིད་ྱི་ཤུ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཞེས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཤྱིང་། སྐབས་དང་པོར་སྦྱོར་ལམ་དང་། སྐབས་
གསུམ་པར་མཚན་འཛིན་མཐའ་དག་བཀག་པར་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་སོ། །འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་
སྲས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། སྔར་དྲངས་པའྱི་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་། སྟོང་ྱིད་བདུན་ཅུ་པའྱི་ལུང་དང་། ར་
ཤེར། ལས་དང་ོན་མོངས་རྣམ་རོག་ལས། །ཞེས་དང་། ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པར། བདག་དང་བདག་གྱིར་
ཞེས་འཛིན་པས། །ཇྱི་སྲྱིད་ཕྱི་རོལ་རྣམ་བརགས་པ། །བདག་མེད་རྣམ་པ་གྱིས་མཐོང་ནས། །སྲྱིད་པའྱི་ས་བོན་
འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། བཞྱི་བརྒྱ་པར། ཡུལ་ལ་བདག་མེད་མཐོང་ནས་ནྱི། །སྲྱིད་པའྱི་ས་བོན་ལོག་
པར་འགྱུར། །ཞེས་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་དེ་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་གྱི་དངོས་རྒྱུ་
ཡྱིན་ལ། གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་དེ་ཡང་སྲྱིད་པའྱི་ས་བོན་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་
ཡྱིན་པས། སྲྱིད་པའྱི་ས་བོན་འགག་པ་ལ་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་དགོས་ཤྱིང་། དེ་རོགས་པ་ལ་གང་
ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་དགོས་པར་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་ལྟ་བ་དེ་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་ཐུན་མོངས་བ་ཡྱིན་པ་ལས་རང་རྒྱལ་ལ་དེ་ལས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྱི་ལྟ་བ་ཡོད་པ་ནྱི་སྔར་དཔལ་ལན་ཟླ་བའྱི་ལུང་གྱིས་བཤད་ཟྱིན་ཞྱིང་། ཐེག་ཆེན་གྱིས་
བདག་མེད་གྱིས་རྒྱས་པར་རོགས་པའྱི་ཚུལ་ཡང་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་ཐུན་མོང་བར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མེད་དེ་ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྱི་ཐེག་ཆེན་རང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཡོད་པར་གསུངས་ཏེ།
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་བསྟོད་པར། ཇྱི་ལྟར་ཁོད་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་ལས། །རང་གྱི་ཆོས་ལ་བདག་མེད་
རོགས། །དེ་བཞྱིན་བློ་དང་ལན་རྣམས་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་དབང་གྱིས་བསྟན་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འདྱི་ྱིད་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པའྱི་ལུང་གྱི་དགོངས་པར་ཡང་སྣང་སྟེ། ནམ་ཞྱིག་ས་བདུན་པ་རྱིང་དུ་སོང་བ་དེར་
ནྱི་རང་གྱི་ཡུལ་ཤེས་པའྱི་ཆེ་བ་ལ་གནས་པས་ཀང་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་
ཤྱིན་ཏུ་འདས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་རང་གྱི་ཡུལ་དང་། རང་གྱི་ཆོས་ལ་བདག་མེད་གྱིས་པོ་དོན་
གཅྱིག་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་རང་གྱི་ཡུལ་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་དེ་གང་། དེ་ཤེས་པ་ནྱི་གང་། དེའྱི་ཆེ་བ་
ནྱི་གང་། དེ་ན་རང་ལས་ཤྱིན་ཏུ་འདས་པའྱི་དོན་ནྱི་གང་ཞེ་ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། རྣམ་དཔྱོད་དང་བསོད་
ནམས་གྱིས་ཀ་དང་ལན་པ་དག་རྣ་བ་བླགས་ཏེ་ན་པར་བོས་ཤྱིག དྲྱི་བ་དང་པོའ་ི ལན་ནྱི། དེ་ྱིད་ཕྱིར་ན་ཐེག་
ཆེན་ལས། །དེ་ནྱི་ཚང་བར་བསྟན་པ་ལགས། །ཞེས་པའྱི་ཚང་བ་དང་། འཇུག་འགྲེལ་དུ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་པ་
གསལ་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་ཡང་རྱིགས་པ་ྱིད་དེ། རྒྱས་པར་བསྟན་པ་བརོད་པར་འདོད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རེན་
ྱིད་འདྱི་པ་ཙམ་མཐོང་མོད་ཀྱི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསོམས་པ་
མེད་དེ། ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བའྱི་ཐབས་ཙམ་ཞྱིག་ནྱི་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གསལ་བ་དང་། རྒྱས་པ་དང་། རོགས་པ་རྣམས་ཏེ། སྔར་བཤད་པའྱི་རྒྱས་ཚུལ་གྱིས་པོ་
དེ་ྱིད་དོ། །དྲྱི་བ་གྱིས་པའྱི་ལན་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐེག་ཆེན་རང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཐོས་བསམ་
གྱིས་ཤེས་པ་ཚོགས་ལམ་ན་ཡང་ཡོད་པས། མཚན་མེད་རབ་ཏུ་སྦྱྱིན་ལ་སོགས། །ཞེས་པའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་
དུ་བསྟན། སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཤེས་པ་སྦྱོར་ལམ་ན་ཡང་ཡོད་པས་ན་ཐོས་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་དང་།
བཅས་པ་དག་ལས་ཁད་པར་འཕགས། །ཞེས་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ་བསྟན་མངོན་གསུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་སོ་ནས་ཤེས་
པ་མཐོང་ལམ་ནས་ཡོད་པས། གང་གྱི་ལམ་ནྱི་གཞན་དག་ལས། །ཁད་དུ་འཕགས་པས་ཁད་པར་ལམ། །ཞེས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

པའྱི་མཐོང་ལམ་དུ་བསྟན། མཐོང་ཟྱིན་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམ་པ་སོམ་ལམ་ནས་ཡོད་པས། སོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཟབ་
པ་སྟེ། །ཞེས་པའྱི་སོམ་ལམ་དུ་བསྟན་ཏོ། །དྲྱི་བ་གསུམ་པའྱི་ལན་ནྱི། ས་བདུན་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་སྐབས་སུ་
བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་མཚན་འཛིན་མཐའ་དག་སླར་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་
ཅན་དུ་བེད་པ་ནྱི་དེའྱི་ཆེ་བ་སྟེ། རང་གྱི་སྤང་བ་སླར་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བེད་པ་གེན་པོའ ་ི ཆེ་བར་འཇོག་པ་
ནྱི་གེན་པོ་སྱིའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ས་བདུན་པར་ཐོབ་སྟེ། ས་བདུན་པའྱི་མམ་གཞག་དེས་རེས་
ཐོབ་ཏུ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རོགས་པ་ྱི་ཤུ་འདྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲྱི་བ་བཞྱི་པའྱི་ལན་ནྱི།
ན་རང་ལས་ཤྱིན་ཏུ་འདས་པ་དང་། དེ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་དོན་གཅྱིག་པས་ས་བདུན་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་མ་ཐོབ་
སྟེ། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་ན་རང་དང་ཐུན་མོང་བར་གྱུར་པའྱི་མཚན་
འཛིན་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ན་རང་ལས་འདས་པ་དང་། ལྟ་བ་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པ་སྔ་རོལ་དུ་ཡང་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །ན་རང་དང་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་བང་སེམས་གྱིས་ཀ་ལ་
ཐུན་མོང་དུ་འབྱུང་བའྱི་མཚན་འཛིན་སླར་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བས་པའྱི་ཚེ་ན་རང་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་
ཡྱིན་པས། འཇུག་པར། ས་བརྒྱད་པར་ོན་མོངས་ར་བ་དང་བཅས་པ་ཞྱི་བས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ཐོབ་པར་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔལ་ལན་ཞྱི་བ་ལྷའྱི་བཞེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། སོད་འཇུག་ཏུ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་
བསོམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། དཔེར་ན་ཆུ་ཤྱིང་སོང་པོ་དག །ཆ་ཤས་ཕེ་ན་འགལ་མེད་པ། །དེ་བཞྱིན་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་
ཡྱིས། །བཙལ་ན་བདག་ཀང་ཡང་དག་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཇྱི་ལྟར་བཙལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། ལུས་ནྱི་རྐང་པ་
བྱིན་པ་མྱིན། །ཞེས་པ་ནས། །ཕྱི་དང་ནང་ནའང་ལུས་མེད་ན། །ཇྱི་ལྟར་ལག་སོགས་ལ་ལུས་ཡོད། །ལག་
སོགས་རྣམས་ལས་གཞན་མེད་ན། །དེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་ལུས་བཙལ་ནས་མ་རེད་པའྱི་ཚུལ་དང་།
དེ་བཞྱིན་སོར་མོའ་ི ཚོགས་ཡྱིན་ཕྱིར། །ལག་པའང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་འགྱུར། །དེ་ཡང་ཚིགས་ཀྱི་ཚོགས་ཡྱིན་
ཕྱིར། །ཚིགས་ཀང་རང་གྱི་ཆ་ཕེ་བས། །ཞེས་པ་ནས། མཁའ་བཞྱིན་དེས་ན་རྡུལ་ཡང་མེད། །ཅེས་ལུས་ཀྱི་ཡན་
ལག་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་བར་ཡང་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་ལ་ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་
བདེན་མེད་རོགས་པ་དགོས་པར་བཞེད་དོ། །འོན་ཀང་སྟོང་ྱིད་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་པོ་མ་རོགས་པར་བཞེད་
དེ། སེམས་ནྱི་དམྱིགས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །མྱ་ངན་འདས་པའང་དཀའ་བར་གནས། །ཞེས་ན་རང་ལ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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མངོན་ཞེན་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡོད་པས་འཁོར་བར་སེ་བ་ལེན་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་མྱང་འདས་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ོན་མོངས་སྤངས་པས་འཁོར་བར་སེ་བ་ལེན་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་མྱང་འདས་ཐོབ་བོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་
ན་ོན་མོངས་སྤངས་མ་ཐག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་སྤངས་བར་འགྱུར་བ་ལས་ལྷག་ཅེས་མྱང་འདས་ལ་སྡུག་
བསྔལ་ཡོད་པས་བསལ་ལོ། །ཞེས་པ་ནྱི། ོན་མོངས་སྤངས་པས་གྲོལ་ན་དེ། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེར་འགྱུར་
རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མདོར་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་ལ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་དང་། བམས་པ་
དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ཞྱི་བ་ལྷ་དང་། ཟླ་བ་གྲགས་པ་དང་། འཕགས་སེང་གྱིས་བཞེད་པ་མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་
མེད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འོན་ཀང་ཐ་སྙད་འཇོག་ལུགས་ནྱི་མྱི་འདྲ་བར་སྣང་སྟེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་
སྲས་ཀྱིས་གང་ཟག་བདེན་མེད་རོགས་པ་ལ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་དང་། ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་
བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པར་བས་ནས། ན་རང་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་
རོགས་པ་ཡོད་པར་བཞེད་ལ། བམས་ཆོས་རེས་འབང་དང་བཅས་པས་ནྱི་ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་
རོགས་པ་དེ་ྱིད་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བས་ནས། ན་ཐོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་
རོགས་པ་མེད། རང་རྒྱལ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཀྱི་ཕེད་རོགས་པ་ཡོད། ཐེག་ཆེན་ལ་བདག་མེད་གྱིས་ཀ་
རོགས་པ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཐ་སྙད་མྱི་འདྲ་བ་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་དགོས་པ་གང་ཞེ་ན།
ཀླུ་གྲུབ་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཤེར ་ཕྱིན་ལ་བསླབ་པར་
གསུངས་པའྱི་ཐུན་མོང་བའྱི་ལྟ་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་བ་གྱིས་ཀ་གཏན་ལ་དབབ་པར་
མཛད་པས་དེའྱི་ཚེ་དངོས་སྨྲ་བ་དག་གྱིས་ན་ཐོས་ཀྱིས་ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པར་གང་
ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པར་འདོད་པ་དེ་བཀག་ནས་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་
བདག་མེད་གྱིས་ཀ་རོགས་པའྱི་ཁད་པར་མཛད་དོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་འཇུག་འགྲེལ་དུ། ན་ཐོས་ཀྱིས་
རོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ལ་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བའྱི་ཐབས་ཙམ་དུ་གསུངས་
སོ། །མགོན་པོ་བམས་པས་ནྱི། གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་པས། བང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་གཅྱིག་ྱིད་ལ་ཐེག་
པ་གསུམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་གསུམ་དུ་ཕེ་དགོས་པས་ན་ཐོས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་མ་རོགས་པའྱི་རྣམ་
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གཞག་མཛད་དོ། །འོ་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་རོགས་པ་གཅྱིག་ྱིད་ལ་རོགས་རྱིགས་གསུམ་དུ་འཇོག་པའྱི་དགོས་པ་
གང་ཞེ་ན། རབ་འབོར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། རང་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསེད་པར་བ་ཞྱིང་ལམ་
ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་གསུམ་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་སོ་སོར་ཤེས་དགོས་ལ་དེའྱི་ཚེ་
ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མེད་ལ་གྱིས་སུ་ཕེ་སྟེ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་འཇོག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ན་
རང་གྱིས་ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་ན་ྱི་ཚེ་བ་དང་སྣ་ཚོགས་ྱིད ་ཅེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན།
དེའྱི་དོན་རོགས་པ་ྱི་ཚེ་བ་ཡྱིན་པས་ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་ཙམ་ལས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་མཐའ་དག་
རོགས་པ་མེད་པར་བཤད་ཟྱིན་པས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བར་བེད། གལ་ཏེ་ན་རང་གྱི་མཐོང་ལམ་གྱིས་སེ་
མེད་རོགས་ན་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་རོགས་པའྱི་བློ་དེ་ན་རང་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་མདོ་དང་བསྟན་
བཅོས་གྱིས་ཀར་ལས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། དེ་ནྱི་མམ་གཞག་གྱི་ཡུལ་མཐོང་ཚུལ་མ་ཡྱིན་གྱི་
རེས་ཐོབ་ཀྱིས་ངེས་ཤེས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ཀྱིས་འབས་
བུ་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་རོགས་པ་ཐ་དད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ཡང་མམ་གཞག་གྱི་དབང་
དུ་བས་སོ་སྙམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་དོན་ནྱི་ཞེན་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས་ན་རང་གྱི་
མཐོང་སོམ་མམ་གཞག་ན་མངོན་ཞེན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞན་དུ་ན་ན་རང་གྱི་མཐོང་སོམ་མམ་གཞག་
ལ་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་འབས་བུ་དང་པོ་སོགས་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་དུ་སྟོན་པའྱི་
གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན་ྱིར་སྣང་དུ། ཏྱིལ་གྱི་དཔེས་ན་ཐོས་ཀྱི་སོམ་ལམ་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་
མཐོང་སོམ་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་མེད་ཀང་ནུས་པ་ཐ་དད་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་འགལ། ཁེད་རང་
ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་སྙམ་ན་མྱི་མཚུངས་ཏེ། འདྱིར་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ལ་མམ་གཞག་
གྱིས་དྲངས་པའྱི་ངེས་ཤེས་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མྱི་རག་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་བར་
མངོན་པར་ཞེན་པ་སོགས་ཡྱིན་པས་རྱིགས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་ཆེན་ལ་ནྱི་མྱི་མཚུངས་ཏེ། མམ་གཞག་
གྱིས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་དྲངས་པའྱི་ངེས་ཤེས་ཐམས་ཅད་སོས་བལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་རྱིགས་གཅྱིག་པའྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ལུགས་འདྱི་མ་རོགས་པའྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་གཅྱིག་ཏུ་
བས་ནས་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་ལ་ན་རང་གྱིས་རོགས། བམས་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་ལ་ན་རང་གྱིས་མ་རོགས་
པར་ཁས་བླངས་པས་གང་རུང་ཅྱིག་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཆར་གྱི་
ལུགས་ལ་ན་རང་གྱིས་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པར་ཁས་བླངས་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྦྱོར་བའྱི་
ཚེ་ཀོག་བཤད་འབའ་ཞྱིག་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཙོང་ཁ་པས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ཆར་གྱིས་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་རོགས་པར་མཚུངས་པས་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་འདོད་པས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལྟ་སོད་
ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཡབ་སྲས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ལས། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་
རོགས་པ་དང་། རྒྱས་པར་རོགས་མ་རོགས་ཀྱི་ཁད་པར་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །དེའྱི་ལན་དུ་བསྒྲུབ་བ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཅྱིག་ྱིད་ལ་སྒྲུབ་བེད་རྱིགས་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་སོ་ནས་རོགས་པའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པར་
སྨྲ་བ་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གོ་བཟློག་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། སྱིབ་པ་སྤོང་བའྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་འཆད་
ན་ཡང་། སྤང་བ་བདེན་འཛིན་གཅྱིག་ྱིད་ན་ཐོས་བརོན་འགྲུས་མྱུར་བས་ཚེ་གསུམ་གྱིས་སྤོང་ནུས་ཤྱིང་།
བང་སེམས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་སྤོང་མྱི་ནུས་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་
འགལ། ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་ཀང་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་
མེད་མངོན་གསུམ་དུ་རོགས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་ལ་ཡོད་པ་ན་ཐོས་སེ་གྱིས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་
མ་རོགས་པར་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་ཡོད་ཅྱིང་། དེས་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྱི་ོན་
མོངས་མངོན་གྱུར་བ་སྤངས་ཀང་། ོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་མ་སྤངས་པས། བསྟན་ར་དགེ་སློང་ྱིད་ཡྱིན་
ན། །དགེ་སློང་ྱིད་ཀང་དཀའ་བར་གནས། །ཞེས་སོད་འཇུག་གྱི་གཞུང་འདྱི་ལ་སྦྱར་ནས་འཆད་པ་ནྱི་མཁས་
པའྱི་མདུན་སར་རྣ་བའྱི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བའྱི་གཏམ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་སོགས་ནོར་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྣང་མོད་ཀང་།
ཐེག་མཆོག་གནད་ཀྱི་ཟླ་ཟེར་དུ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟྱིན་ཞྱིང་། རྒྱས་པར་ངག་ལས་རོགས་པར་བའོ། །གྱིས་
པ་སྐབས་དོན་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་འགྱུར་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ལ་གསུམ་སྟེ། རྒྱུ་སྦྱོར་བ། འབས་བུ་
མཐོང་ལམ། སོམ་ལམ་མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ། སྦྱོར་བའྱི་དབེ་བ་དང་། སྦྱོར་བའྱི་མམ་པ་ྱིད་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གཟུགས་སོགས་དེ་མྱི་རག་སོགས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཏེ། ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའ་ལ་
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མྱིན། །ཞེས་པ་ནས། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་འདྱིར་ཤེས་བ། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ལ་ཐེག་
ཆེན་གྱི་རོགས་རྱིགས་དང་། ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་གྱིས་ལས། དང་པོའ ་ི དབང་དུ་བས་པའྱི་སྤང་གེན་
གྱི་རྱིམ་པ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་མམ་རེས་གྱིས་ལས། མམ་གཞག་གྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་སྤང་
གེན་གྱི་རྱིམ་པ་སྐབས་གྱིས་པར་བསྟན་ཟྱིན་ནས། རེས་ཐོབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་སྤང་གེན་གྱི་རྱིམ་པ་
བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། མམ་གཞག་གྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་སྤང་གེན་གྱི་རྱིམ་པ་དེ་ཡོད་པར་མཚུངས་ཀང་། རེས་
ཐོབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་སྤང་གེན་གྱི་རྱིམ་པ་དེ་ཤེས་པ་དང་། མ་ཤེས་པའྱི་བེ་བག་གྱིས་རྣམ་མཁེན་ལ་ེ་བ་
དང་རྱིང་བར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་གཞྱི་ཤེས་མམ་གཞག་ཏུ་སེས་
པ་དེ་རེས་ཐོབ་ཏུ་མཚན་འཛིན་བཀག་པའྱི་སོ་ནས་མས་སུ་ལེན་དགོས་ན་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་
གྱུར་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་མཚུངས་སམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མྱི་མཚུངས་ཏེ། དེ་སྦྱོར་ལམ་
གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཞེན་སོད་བཀག་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམས་པས་དེའྱི་འབས་བུ་མཐོང་ལམ་གྱི་
གནས་སྐབས་སུ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དེ་ཕྱིན་ཆད་དུ་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ྱིད་ནྱི་ས་བདུན་པ་ལ་བཞག་གོ །ཞེས་གཞྱི་
ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ས་བདུན་པའྱི་བར་དུ་རེས་སུ་འགྲོ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན་སོན་མེད་དེ། བང་
སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་མངོན་ཞེན་བཀག་པའྱི་སོ་ནས་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་བསོམ་
དགོས་ལ། མ་དག་ས་བདུན་གྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་མངོན་ཞེན་སེས་པའྱི་ཚེ་མངོན་ཞེན་
བཀག་དགོས་པས་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་གཞག་པ་ཡྱིན་གྱི། མངོན་ཞེན་བཀག་པའྱི་སོ་ནས་མྱི་རག་ལ་སོགས་
བཅུ་དྲུག་བསོམ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་སྦྱོར་བའྱི་དབེ་བ་ལ་འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱིས་སྦྱོར་བ་
བཅུར་བས་ནས། ཞེན་སོད་བཀག་པའྱི་སྦྱོར་བ་བཅུ་ཆར་ལ་སྦྱར་བར་བཞེད་ཅྱིང་། དེའྱི་དོན་སྔ་རབས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་དང་པོ་བཞྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སྦྱོར་བ་དང་། ཕྱི་མ་དྲུག་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྦྱོར་བར་བཞེད་ཀང་ཤེས་
བེད་མ་མཐོང་ངོ་། །དེས་ན་དང་པོ་བཞྱི་སོགས་སུ་བཅད་ནས་ཞེན་སོད་བཀག་པར་ར་བར་གསུངས་པའྱི་དོན་
ནྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་གྱི་ཁད་ཆོས་ལ་ཞེན་སོད་བཀག་པས་ན། ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ལ་ཞེན་སོད་བཀག་
པར་མངོན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ཞེས་པས་བདེན་པ་བཞྱི་བསྟན། དེ་མྱི་རག་སོགས་ཞེས་པས་སྡུག་བསྔལ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བདེན་པའྱི་ཁད་ཆོས་བསྟན། དེ་མ་རོགས་དང་། ཞེས་པས་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྱི་ཁད་ཆོས་བསྟན། རབ་
རོགས་དང་། ཞེས་པས་འགོག་བདེན་གྱི་ཁད་ཆོས་དང་། དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད་ྱིད་དང་། །ཞེས་པས་ལམ་
བདེན་གྱི་ཁད་ཆོས་སྟོན། དེ་དག་ལ་ཞེན་སོད་བཀག་ནས་བསོམས་པའྱི་འབས་བུ་ལ་མཐོང་ལམ་གྱི་གནས་
སྐབས་སུ་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་གྱི་རག་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་སོས་པ་སོ་གྱིས་དང་བལ་བའྱི་ཆོས་དབྱིངས་མངོན་
སུམ་དུ་མཐོང་བ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་མ་དྲུག་གྱིས་རང་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རྱིགས་ལ་ཞེན་སོད་བཀག་པ་སྟོན་
ཏེ། དང་པོ་ལྔས་ནྱི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་སོགས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་སོགས་བསྟན་
ཞྱིང་། སྣང་བ་རྣམ་བདུན་གྱིས་ནྱི་གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ྱིད་
ཀྱི་མཇུག་ཏུ། ྱིར་སྣང་དུ། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ྱིད་ལ་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དཔེའྱི་དོན་
འཐད་པར་བས་པས་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སློབ་དཔོན་བུདྡྷ་ཤྱི། གསེར་གླྱིང་
པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་རོགས་པས་ཀུན་བཏགས་དང་། རོགས་པས་ཡོངས་གྲུབ་བསྟན་ཅྱིང་། གཞན་དབང་ཤུགས་
ལ་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །འགྲེལ་ཆེན་དུ། མཚན་ྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་ཕྱིར་བཏགས་པའྱི་གཟུགས་ནྱི་ཡོངས་སུ་
མ་རོགས་པའོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་དང་ལན་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་གཟུགས་ནྱི་རབ་ཏུ་རོགས་པའོ། །ཞེས་
དང་། ཤེར་སོན་དུ་མ་རོགས་པ་དང་རོགས་པའྱི་གཟུགས་ཀུན་བཏགས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་སོད་པ་
བཀག་པའྱི་སོ་ནས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ེ་བར་སྦྱོར་ཞེས་དང་། རོགས་དཀའྱི་སྣང་བར། མཚན་ྱིད་ཀྱི་
སྟོང་པ་ྱིད་དུ་བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་དང་ལན་པ་ྱིད་དང་། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་
པས་སོ་སོར་མ་རོགས་པ་དང་རོགས་པ་ྱིད་དེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མ་ཚང་བ་དང་། ཚང་བ་ྱིད་དོ། །ཞེས་
སོ། །གལ་པས། མ་རོགས་པ་བྱིས་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། རོགས་པ་རྒན་པོའ ་ི ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་འཆད་ཅྱིང་ཀུན་
བརགས་སོགས་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་དེ་འདྱིར་འཆད་པ་མྱི་འཐད་ཅེས་དང་། གཟད་པས། མ་
རོགས་པ་སྟེ་མ་སྱིན་པ། རོགས་པ་སྟེ་སྱིན་པ་ལ་འཆད། ཁ་ཅྱིག ཚོགས་རོགས་མ་རོགས་ལ་འཆད་དོ། །འབེ་
ཨར་དང་། གཡག་རོང་གྱིས་སློབ་དཔོན་གྱི་བཞེད་པ་ལྟར་མཛད་པས་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན། འདྱིར་མཚན་ྱིད་
གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དཔྱད་པ་ལ། སྱིར་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྱི་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་གནས་ལུགས་འབེད་པ་དང་།
གསུང་རབ་འཆད་པའྱི་སོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་རེ་རེ་ཡོད་དེ། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་ནྱི་ཤེས་བ་གཞྱི་ལྔ་དང་། མདོ་
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སེ་པས་ནྱི་རང་སྱི་གྱིས་དང་། སེམས་ཙམ་པས་ནྱི་མཚན་ྱིད་གསུམ་དང་། དབུ་མ་པས་ནྱི་བདེན་པ་གྱིས་
ལ་གནས་ལུགས་འབེད་པ་དང་། གསུང་རབ་འཆད་པའྱི་སོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་
མཚན་ྱིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ་འཆད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། ངོ་བོ་
ངོས་གཟུང་བ། དེས་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་འབེད་པའྱི་ཚུལ། གསུང་རབ་ཇྱི་ལྟར་འགྲེལ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་
ལ་ཀུན་བཏགས་ནྱི། དགོངས་འགྲེལ་དུ། རྣམ་པར་རོག་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཀུན་བརགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་མཚན་
མ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་ངོ་བོ་ྱིད་དམ། བེ་བག་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མྱིང་དང་བརས་རྣམ་པར་གཞག་པ་
དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སེ་བ་ཞེའམ། འགག་པ་ཞེའམ། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྤངས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་
པ་ཞེས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དམ། བེ་བག་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མྱིང་དང་བརས་རྣམ་པར་བཞག་པ་གང་ལགས་
པ་དེ་ནྱི་ཀུན་བརགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གནས་འདུ་བེད་ཀྱི་མཚན་མ་ལགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་
འདུ་བེད་ཀྱི་མཚན་མ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཀུན་བརགས་འདོགས་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་བའྱི་གཞན་དབང་སྟོན་ཏེ།
འོག་མ་གྱིས་པོ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །རྣམ་པར་རོག་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཞེས་པ་ནྱི་ཀུན་བརགས་ཀྱི་
ཁད་ཆོས་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་གནས་འདུ་བེད་ཀྱི་མཚན་མ་ནྱི་གཞན་དབང་ངོ་། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་པ་མན་
ཆད་ཀྱིས་གཞན་དབང་དེ་ལ་ཀུན་བརགས་ཇྱི་ལྟར་འདོགས་པའྱི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྱི་མཚན་
ྱིད་རྣམ་པར་རོག་པས་སོ་བཏགས་ཏེ། འཇྱིག་རེན་གྱི་ཐ་སྙད་དུ་བེད་པ་རྣམས་སོ། །གཞན་དབང་ནྱི་དགོངས་
འགྲེལ་དུ། རྣམ་པར་རོག་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཀུན་བརགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གནས་འདུ་བེད་ཀྱི་མཚན་མ་གང་
ལགས་པ་དེ་ནྱི་གཞན་གྱི་དབང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ལ། འདུ་བེད་ཀྱི་མཚན་མ་ཞེས་པའྱི་
དོན་ནྱི་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་སེས་པ་ལ་འཇོག་ལ། རྣམ་པར་རོག་པའྱི་སོད་ཡུལ་ནྱི་ཀུན་བརགས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་སུ་
འགྲོ་བ་ཡང་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །ཡོངས་གྲུབ་ནྱི་དགོངས་འགྲེལ་དུ། རྣམ་པར་རོག་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཀུན་བརགས་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱི་གནས་འདུ་བེད་ཀྱི་མཚན་མ་དེ་ྱིད་ཀུན་བརགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དེར་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་།
ངོ་བོ་ྱིད་དེ་ཁོ་ནས་ངོ་བོ་ྱིད་མ་མཆྱིས་པ་ྱིད་ཆོས་ལ་བདག་མ་མཆྱིས་པ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་རྣམ་པར་དག་པའྱི་
དམྱིགས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྱི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་ལགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྱི་དོན་ནྱི་
གཞན་དབང་གྱི་སྟེང་དུ་ཀུན་བརགས་ཁོ་ནས་སྟོང་པའྱི་ཆ་ནས་སྟོང་ྱིད་དུ་བཞག་པ། རང་གྱི་ངོ་བོ་ཆོས་ལ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བདག་མེད་པ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་། ཡང་དག་མཐའ་ལ་སོགས་པ་མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལྔ་དང་ལན་པ་གང་ལ་
དམྱིགས་ནས་བསོམས་ན་སྱིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡོངས་གྲུབ་
ཏུ་འཇུག་གོ །མདོར་བསྡུ་ན། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བ་སེ་བའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་རྒྱུ་རེན་གཞན་ལས་སེས་
པའྱི་ཤེས་པ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཞྱིག་ལ་གཞན་དབང་དུ་
འཇོག་ཅྱིང་། དེ་ྱིད་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་གང་ཟག་དང་། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བ་སེ་བའྱི་ཚེ་ན་དེ་
ལྟར་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་དེའྱི་ཡུལ་གང་ཟག་དང་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ལ་ཀུན་བརགས་སུ་འཇོག་གོ །དེས་ན་རྣམ་
པར་རོག་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་རྣམ་རོག་ནྱི་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ཙམ་
མོ། །གཞན་དབང་དེ་ྱིད་འཁྲུལ་པའྱི་སྣང་བ་དང་བཅས་པའྱི་ཚེ་ན་མ་དག་པ་གཞན་དབང་དང་། འཁྲུལ་པའྱི་སྣང་
བ་རེ་ཞྱིག་འགག་པ་འཕགས་པ་སློབ་པའྱི་མམ་གཞག་དང་། གཏན་ནས་འགག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་དག་པ་
གཞན་དབང་དུ་འཇོག་ཅྱིང་། ཕྱི་མ་འདྱི་ལ་ཡོངས་གྲུབ་གྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་ཚེ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ཡོངས་གྲུབ་
དང་། དོན་དམ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་དོན་དམ་དུ་གཞག་པ་ཡོད་མོད་ཀྱི་ཡོངས་གྲུབ་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དང་།
དོན་དམ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་དགོངས་ནས་དེར་གཞག་པ་ཡྱིན་གྱི་ཡོངས་གྲུབ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ྱིད་
པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡྱིན་ན། འདུས་མ་བས་ཡྱིན་དགོས་པ་ལས། འདྱི་ནྱི་འདུས་བས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་
སྐད་དུ། དགོངས་འགྲེལ་ལས། ཇྱི་ལྟར་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཕན་ཚུན་མཚན་ྱིད་ཐ་དད་པ་
ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་གལ་ཏེ་ཆོས་དེ་དག་གྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དོན་དམ་པ་ཆོས་བདག་མེད་པ་ཡང་མཚན་ྱིད་ཐ་
དད་པ་ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་ནྱི། དེས་ན་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དོན་དམ་པ་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཡང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་
པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི་འདུས་བས་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འདུས་བས་ཡྱིན་ན་ནྱི་དོན་
དམ་པ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། དབུས་མཐར། དམ་པའྱི་དོན་ནྱི་གཅྱིག་པུ་འོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་།
དེའྱི་འགྲེལ་པར་ཡང་། དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་གཅྱིག་པུར་རྱིག་པར་
བའོ། །ཞེས་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་དུ། ཡོད་མྱིན་མེད་མྱིན་དེ་བཞྱིན་མྱིན་གཞན་མྱིན། །སེ་དང་འཇྱིག་མེད་འབྱི་
བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། །འཕེལ་བ་མེད་ཅྱིང་རྣམ་པར་དག་པའང་མེད། །རྣམ་པར་དག་གྱུར་དེ་ནྱི་དོན་དམ་
མཚན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་བསྡུ་བར། གཞན་དབང་གྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་རས་དང་། དོན་དམ་པར་
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གྱིས་ཀར་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པར་རྱིག་པར་བའོ། །ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པར།
གཟུང་དང་འཛིན་པ་ལས་གྲོལ་བའྱི། །རྣམ་ཤེས་དམ་པའྱི་དོན་དུ་ཡོད། །བློ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡྱི། །རྣལ་
འབོར་སོད་པའྱི་གཞུང་དུ་གྲགས། །ཞེས་གཞན་དབང་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ན་
ཐོས་སེ་གྱིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྱིན་པས་ཁབ་ཀང་། རྣལ་འབོར་སོད་པའྱི་
ལུགས་ལ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ལ་དོན་དམ་པར་བས་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའྱི་དམྱིགས་པ་ལ་
དོན་དམ་པར་བས་པ་གྱིས་ལས། སྔ་མ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པས་མ་ཁབ་པས་སོན་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞན་
དབང་ཡྱིན་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་མཚན་ྱིད་ལྔ་ལན་དུ། དགོངས་
འགྲེལ་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་དུ་བཤད་ཅྱིང་། གཞན་དབང་དེ་གཞན་དབང་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་དེ་བཞྱིན་ྱིད་མ་
ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཀང་མྱི་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སེ་དང་། འཇྱིག་མེད་དང་། འཕེལ་འགྲྱིབ་མེད་པའྱི་མཚན་
ྱིད་ཀང་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དབུས་མཐར། རྣམ་དག་སོད་ཡུལ་རྣམ་གྱིས་ཏེ། །གཅྱིག་པུ་ཁོ་ནར་
བརོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སོན་མེད་དེ། རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་གྱིས་སུ་བས་
ནས། རེས་ཐོབ་དག་པ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སོད་ཡུལ་ལ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་གཞག་པ་ནྱི། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ཡོངས་
གྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཚན་ྱིད་གསུམ་གྱི་དཔེ་ལ་དགོངས་འགྲེལ་དུ་དོན་དམ་ཡང་དག་
འཕགས་དེ་ལ་འདྱི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་ཅྱི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནྱི་མཚན་ྱིད་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་བལྟ་བར་
བའོ། །དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་དེ་ལ་འདྱི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། སྒྱུ་མ་བས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནྱི་སེ་བ་ངོ་བོ་
ྱིད་མེད་པ་ྱིད་བལྟ་བར་བའོ། །དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་དེ་ལས་ཀང་གཅྱིག་བལྟ་བར་བའོ། །དོན་
དམ་ཡང་དག་འཕགས་དེ་ལ་འདྱི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ཙམ་གྱིས་རབ་
ཏུ་ཕེ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནྱི་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དེ་ལས་ཆོས་བདག་མེད་
པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་གཅྱིག་བལྟ་བར་བ་སྟེ། ཞེས་གསུང་ལ། ཀུན་བརགས་ལ་ནམ་
མཁའྱི་མེ་ཏོག་དཔེར་བས་པ་ནྱི་ཐ་སྙད་དུ་མེད་པའྱི་དཔེར་མ་ཡྱིན་གྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་
དཔེའོ། །གཞན་དབང་ལ་སྒྱུ་མ་བས་པ་དཔེར་བས་པ་ནྱི། སྒྱུ་མའྱི་སྤྲུལ་གཞྱི་ར་གླང་དུ་མེད་ཀང་ར་གླང་དུ་སྣང་བ་
ལྟར་གཞན་དབང་ཡང་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མེད་ཀང་། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བའྱི་དཔེའོ། །ཡོངས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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གྲུབ་ལ་ནམ་མཁའ་དཔེར་བས་པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ཙམ་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་།
ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའྱི་ཆོས་གྱིས་ཡོད་པ་ལྟར་ཡོངས་གྲུབ་ཆོས་ྱིད་དེ་ཡང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་
ཕེ་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སོང་བའྱི་ཆོས་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དེ་ལས་
ཀང་གཅྱིག་བལྟ་བར་བ་སྟེ། ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི་ལུགས་འདྱི་ལ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ལ་གཞན་དབང་དུ་
སྦྱར་བ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ལ་སྦྱར་བ་གྱིས་ཡོད་པ་ལས། ཕྱི་མའྱི་དབང་དུ་བས་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏེ་འཆད་པར་
འགྱུར་རོ། །མདོ་སེ་རྒྱན་དུ། ཇྱི་ལྟར་སྒྱུ་མ་དེ་བཞྱིན་དུ། །ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཀུན་རོག་འདོད། །སྒྱུ་མའྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་
ལྟ་བུ། །དེ་བཞྱིན་གྱིས་སུ་འཁྲུལ་པར་བརོད། །ཅེས་སྒྱུ་མའྱི་སྤྲུལ་གཞྱི་གཞན་དབང་གྱི་དཔེ་དང་། སྒྱུ་མའྱི་རྣམ་
པ་ཀུན་བརགས་ཀྱི་དཔེར་གསུངས་པ་ནྱི་གཞན་དབང་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་འཁྲུལ་པའྱི་གཞྱི་དང་། ཀུན་
བརགས་འཁྲུལ་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ལ་འཇོག་པའྱི་དཔེའོ། །གྱིས་པ་དེས་གནས་
ལུགས་ཇྱི་ལྟར་འབེད་པའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། བང་ས་ནས། བསྡུ་བ་ནས། དབུས་མཐའ་ནས་བཤད་པའྱི་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་སོ་སྐུར་སྤང་ཚུལ་སྱིར་བསྟན། སྐུར་འདེབས་སྤང་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད། དེས་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་
དུ་གྲུབ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། བང་སར། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་དང་། གཟུགས་ལ་
སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་འདོགས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སོ་
བཏགས་ནས་མངོན་པར་ཞེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། བཏགས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་མཚན་མའྱི་གཞྱི་བཏགས་པའྱི་
ཚིག་གྱི་མཚན་མའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པ་བརོད་དུ་མེད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡང་དག་པའྱི་དངོ ས་
པོ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དོ། །ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་ཤྱིང་ཆུད་གཟོན་པར་བེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་
འདྱི་གྱིས་ནྱི་ཆོས་འདུལ་བ་འདྱི་ལ་རབ་ཏུ་མས་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་
མངོན་པར་ཞེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སོ་འདོགས་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་
ཆོས་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་རྣམ་པར་རོག་པས་སོ་བཏགས་པ་ཀུན་བརགས་ཡྱིན་པས་དེ་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནྱི་སོ་བཏགས་པའོ། །བཏགས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་
སྐུར་བ་འདེབས་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། ཀུན་བརགས་འདོགས་པའྱི་གཞྱི་གཞན་དབང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་
པར་འདོད་པ་ནྱི་སྐུར་བ་འདེབས་པའོ། །ཆུད་གཟོན་པར་བེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་དངོས་སུ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཐེག་ཆེན་ལས་མས་པར་བསྟན་ཅྱིང་ཤུགས་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སོ་སྐུར་སྤང་དགོས་པ་བསྟན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བང་
སར། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ལ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ཡང་མེད་ལ་
འདོགས་པ་ཡང་མེད་དེ། དེ་གྱིས་ཀ་ཡང་མ་རྱིགས་སོ། །འདྱི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཕུང་
པོ་རྣམས་ཡོད་ན་གང་ཟག་གདགས་སུ་རུང་གྱི་མེད་དུ་ཟྱིན་ན་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་གང་ཟག་གདགས་སུ་མེད་
དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཙམ་ཡོད་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་
ཆོས་འདོགས་པའྱི་ཚིག་ེ་བར་གདགས་སུ་རུང་གྱི་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་གདགས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ེ་བར་
འདོགས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལ་འདོགས་པའྱི་གཞྱི་མེད་དུ་ཟྱིན་ན་ནྱི་གཞྱི་མེད་པར་འགྱུར་བས་འདོགས་པ་ཡང་མེད་
པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའྱི་དོན་ནྱི་གྱིས་ཀ་ཡང་མྱི་རྱིགས་སོ། །ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་གཞན་
དབང་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་ན་མཚན་ྱིད་གཞན་གྱིས་འཇོག་ཏུ་མྱི་རུང་བར་བསྟན། འདྱི་ལྟ་སྟེ། ཞེས་པ་མན་ཆད་
ཀྱིས་ཀུན་བརགས་མྱི་རུང་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་རྒྱས་པར་བསྟན་ཏོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཞེས་པ་ནྱི་རྣམ་
པར་རོག་པས་སོ་བཏགས་པའྱི་ཀུན་བརགས་ཡྱིན་ལ། དངོས་པོ་ཙམ་ཞེས་པ་ནྱི་དེའྱི་བཞྱི་གཞན་དབང་
ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི། བང་སར། དངོས་པོ་སྔ་མ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་འདྱི་གྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།
མེད་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་དངོས་པོ་དེ་ནྱི་གྱིས་སུ་མེད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་སུ་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་མཐའ་གྱིས་སྤངས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེ་ལ་དངོས་པོ་སྔ་མ་ནྱི་གཞན་དབང་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་ནྱི་ཀུན་བཏགས་ཡྱིན་ལ། ཀུན་
བརགས་ཡོད་པ་དང་གཞན་དབང་མེད་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའྱི་ཆོས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་གཟུང་
འཛིན་གྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡོངས་གྲུབ་ཡྱིན་པས། དེ་ྱིད་ལ་མཐའ་གྱིས་སྤངས་པའྱི་དབུ་མར་འཇོག་ཅེས་པའྱི་
དོན་ནོ། །དེས་ན་ལུགས་འདྱི་ལ་འདུས་མ་བས་དང་དངོས་པོ་མྱི་འགལ་ཏེ། འདྱིར་ཡང་དངོས་པོ་དེ་ནྱི་གྱིས་སུ་
མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། དབུས་མཐར། གྱིས་དངོས་མེད་པའྱི་དངོས་མེད་པའྱི། །དངོས་པོ་སྟོང་པའྱི་
མཚན་ྱིད་དོ། །ཞེས་དང་། ཀུན་བཏུས་སུ་འདུས་མ་བས་ཀྱི་དངོས་པོ་བརྒྱད་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་
མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཡོངས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས། ཡང་དག་རས་དངོས་
རག་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདུས་མ་བས་དང་དངོས་པོའ་ི གཞྱི་མཐུན་མེད་པ་ནྱི། དངོས་སྨྲ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བ་གསུམ་ལས། མདོ་སེ་པ་ཁོ་ནའྱི་ལུགས་ཡྱིན་གྱི་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་དེ་
གྱིས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་རེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་ྱིད་གསུང་རབ་ཀྱི་
གནད་དུ་སྣང་ངོ་། །གྱིས་པ་བསྡུ་བ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ལ་སོ་སྐུར་སྤངས་པའྱི་ཚུལ་དང་། དེས་ན་དབུ་
མའྱི་ལམ་དུ་གྲུབ་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བསྡུ་བར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་རང་རང་གྱིས་ེས་པར་གཟུང་བས་
འདྱི་སྐད་ཅེས། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་ལ་དོན་དམ་པར་ནྱི་ཐམས་ཅད་མེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་
འདྱི་སྐད་ཅེས་ཚེ་དང་ལན་པ་དོན་དམ་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན། ཀུན་རོབ་ནྱི་གང་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །དེ་སྐད་
དྲྱིས་པ་ན་གལ་ཏེ་འདྱི་སྐད་ཅེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དོན་དམ་པ་ཡྱིན་ལ། ངོ་
བོ་ྱིད་མེད་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་
ན། འདྱི་ལྟར་དེ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དག་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བེད་པ་དང་། འདོགས་པ་དང་། མངོན་པར་བརོད་པ་
དང་། ཐ་སྙད་དུ་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ལན་འདེབས་པར་གྱུར་ན་ཞེས་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་སྨྲ་བའྱི་བདེན་
གྱིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཕོགས་སྔར་བས་པའོ། །དེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ངོས་འཛིན་འགོག་པ་ནྱི་བསྡུ་བར། དེ་ལ་འདྱི་
སྐད་ཅེས་བརོད་པར་བ་སྟེ། ངོ་བོ་ྱིད་དུ་དམྱིགས་པ་དེ་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་
ཡྱིན་པར་འདོད་དམ། གལ་ཏེ་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདོད། གལ་ཏེ་མངོན་པར་
བརོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེས་ན་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་
བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བར་མྱི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཙམ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེས་ན་གཞྱི་མེད་པར་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཅེས་བར་མྱི་རུང་ངོ་། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེའྱི་དོན་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ལ་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་དམྱིགས་པའྱི་ཀུན་རོབ་དེ་ནང་གྱི་མངོན་པར་
བརོད་པ་རྣམ་རོག་གྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཀུན་རོབ་རང་གྱི་རྱིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དོན་དམ་དུ་
མེད་པ་འགལ་ཞྱིང་ནང་གྱི་མངོན་པར་བརོད་པ་རྣམ་རོག་གྱིས་བཏགས་པ་ཙམ་དང་རང་གྱི་རྱིག་འདྲ་སྔ་མའྱི་རྒྱུ་
ལས་མ་བྱུང་བའྱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གདགས་གཞྱི་དོན་དམ་དུ་མེད་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡང་མྱི་རུང་
ངོ་ཞེས་པའོ། །དོན་དམ་གྱི་ངོས་འཛིན་འགོག་པ་ནྱི་བསྡུ་བར་དེ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་ཚེ་དང་ལན་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་
གང་དམྱིགས་པ་དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་བའོ། །དེ་སྐད་ཅེས་དྲྱིས་པ་ན་གལ་ཏེ་དེ་འདྱི་སྐད་ཅེས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ལན་འདེབས་པར་གྱུར་ན། དེ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་བརོད་པར་
བ་སྟེ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་དེ་ཡོད་པར་འདོད་དམ་འོན་ཏེ་མེད་པར་འདོད། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ནྱི་དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ངོ་བོ་ེད་མེད་པ་ྱིད་ནྱི་དོན་དམ་པའོ་ཞེས་བ་བར་མྱི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་མེད་ན་ནྱི་དེས་ན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་
དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གང་དམྱིགས་པ་དེ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་དོ་ཤེས་བར་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའྱི་
དོན་ནྱི་གང་དམྱིགས་པ་དེའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེས་དྲྱིས་པས། དམྱིགས་བེད་ཀྱི་བློ་
དེ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བློ་དེ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་ཡོད་དམ་མེད།
དང་པོ་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་མེད་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་དངོས་པོ་རྒྱུ་
མཚན་དུ་བས་ནས་དམྱིགས་པ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་མེད་པར་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསྡུ་བར།
དེ་ལ་གཞན་གྱི་དབང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་ཀུན་བརགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སོ་འདོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་རྱིག་པར་བའོ། །གཞན་གྱི་དབང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་ཡོངས་སུ་
གྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡོད་པ་མྱི་འཐད་དོ། །ཤེས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་གང་ཡྱིན་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་
མཐའ་གྱིས་རྣམ་པར་སྤང་བའྱི་ཚུལ་གྱི་དེ་ཁོ་ནའྱི་དོན་གྱི་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་
གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་ལ་ཀུན་བརགས་སུ་སོ་འདོགས་པ་དང་། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མེད་དོ། །ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་སྤངས་ནས་གཞན་དབང་དང་དེ་ལ་ཀུན་བརགས་ཀྱིས་སྟོང་
པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ནྱི་དབུ་མའོ། །ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་དབུ་མཐའ་ནས་བཤད་པའྱི་ཚུལ་
ལ། སོ་སྐུར་སྤང་བའྱི་ཚུལ་དང་། དེས་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་དུ་གྲུབ་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དབུས་མཐར། ཡང་
དག་མ་ཡྱིན་ཀུན་རོག་ཡོད། །དེ་ལ་གྱིས་པོ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །སྟོང་པ་ྱིད་ནྱི་འདྱི་ལ་ཡོད། །དེ་ལ་ཡང་ནྱི་དེ་ཡོད་
དོ། །ཞེས་དང་། དེའྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་བློ་བརན་གྱིས་ལ་ལ་དག་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ལྟར་རང་བཞྱིན་
ཡེ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེའྱི་ཕྱིར། ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དགག་པའྱི་དོན་དུ། ཡང་དག་མ་ཡྱིན་
ཀུན་རོག་ཡོད། །ཅེས་བ་བ་གསུངས་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་གྱི་ལྷག་མའོ། །དེ་ལྟར་ན་མདོར་
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའོ། །ཞེས་བཤད་པས་མདོ་དང་མྱི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། མྱི་འགལ་ཏེ་འདྱི་ལྟར། དེ་ལ་
གྱིས་པོ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་བལ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།

135

བས་སྟོང་པ་ཞེས་བ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་ཡེ་མེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་མདོ་དང་མྱི་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་
གྱིས་པོ་ནྱི་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ལྟར་ཡེ་མེད་ལ་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ནྱི་དོན་དམ་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཡོད་ན་དེ་ལྟར་ན་སྟོང་པ་ྱིད་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་སྟོང་པ་ྱིད་ནྱི་འདྱི་ལ་
ཡོད། ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མེད་པ་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སྟོང་པ་ྱིད་
ཡྱིན་པས་སྟོང་པ་ྱིད་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའྱི་དོན་ནྱི་ཆོས་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་འདོད་པ་ནྱི་སྐུར་འདེབས་ཡྱིན་པས་དེའྱི་གེན་པོར་གཞན་དབང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་
ཡོད་ཅེས་བའོ། །འོ་ན་མདོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་དེ་ནྱི་ཀུན་བརགས་ཀྱིས་
སྟོང་པ་ལ་དགོངས་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །འོ་ན་སྟོང་ྱིད་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་སྟོང་
ྱིད་ཀྱི་དོན་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ྱིད་མ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དབང་གྱི་སྟེང་དུ་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀྱིས་
སྟོང་པའྱི་སྟོང་ྱིད་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དབུས་
མཐར། སྟོང་པ་མ་ཡྱིན་མྱི་སྟོང་མྱིན། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་བཤད། །ཡོད་པས་མེད་པས་ཡོད་པས་ནྱི། །དེ་
ནྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཏེ་གཞན་དབང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་དང་། མདོའ ་ི དོན་མྱི་འགལ་
པར་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན། གཞན་དབང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་དང་། ཀུན་བརགས་རང་གྱི་མཚན་
ྱིད་ཀྱིས་མེད་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་མཐའ་གྱིས་སྤངས་པ་དབུ་མའྱི་ལམ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །གསུམ་པ་དེས་གསུང་རབ་ཇྱི་ལྟར་འགྲེལ་པའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། དོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་སེ་བའྱི་
ཚུལ། དེ་སེལ་བེད་ཀྱི་ལན་བཤད་པ། དེས་ན་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལ་གྲངས་ངེས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །དང་
པོ་ལ་དོགས་པ་སེ་བའྱི་གཞྱི་ནྱི་འཁོར་ལོ་དང་པོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གསུངས་པ་དང་།
འཁོར་ལོ་གྱིས་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མ་མཆྱིས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ལའོ། །དོགས་པ་སེ་བའྱི་
ཚུལ་ནྱི་དེ་གྱིས་འགལ་ལོ་སྙམ་དུ་བསམ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གསུངས་པ་དེ་ཅྱི་ལ་
དགོངས། ཆོས་ཐམས་ཆད་ངོ་བོ་ྱིད་མ་མཆྱིས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་དེ་ཅྱི་ལ་དགོངས་ཞེས་ཞུས་པ་སྟེ།
དགོངས་འགྲེལ་དུ། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་རྣམ་གྲངས་དུ་མར་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་བཀའ་
སྩལ། སེ་བའྱི་མཚན་ྱིད་དང་འཇྱིག་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། སྤངས་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡང་བཀའ་སྩལ།
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཕུང་པོ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་སེ་མཆེད་རྣམས་དང་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་ཟག་བཅས་ཀྱི་བར་
ཡང་བཀའ་སྩལ། དེ་བཞྱིན་དུ་སྦྱར་ནས་བདེན་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་
སྤངས་པ་དང་མངོན་དུ་བགྱི་བ་དང་། བསོམ་པ་དང་ཁམས་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ཁམས་སྣ་
ཚོགས་པ་དང་ཁམས་དུ་མ་དང་སྤངས་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དག་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱི་རང་གྱི་མཚན་
ྱིད་དང་། མྱི་མཐུན་པ་དང་། གེན་པོ་དང་། མ་སེས་པ་དང་། སེ་བ་དང་། སེས་པ་གནས་པ་དང་། མྱི་འབྱུང་བ་
དང་། སླར་ཞྱིང་གནས་པ་དང་། འཕེལ་ཞྱིང་ཡངས་པ་ྱིད་ཀང་བཀའ་སྩལ་ལ། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མ་མཆྱིས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སེས་པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་ཀང་བཀའ་སྩལ་ལགས་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ཅྱི་ལ་དགོངས་
ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མ་མཆྱིས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སེས་པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་ བར་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་སྙམ་བགྱིད་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལན་འདས་
ཀྱིས་ཅྱི་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མ་མཆྱིས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སེས་པ་མ་འགགས་པ་
གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་ཀང་བཀའ་སྩལ་པའྱི་དོན་དེ་ྱིད་
བཅོམ་ལན་འདས་ལ་བདག་ཡོངས་སུ་ཞུ་ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དགོངས་
འགྲེལ་གསུངས་ཚུལ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་གསུངས་ཚུལ། ཀུན་བཏུས་ནས་གསུངས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ངོ་བོ་
ྱིད་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་དོན་བཤད་པ་དང་། མ་སེས་པ་སོགས་གསུངས་པའྱི་དོན་བཤད་པ་གྱིས་ལས།
དང་པོ་ནྱི། དགོངས་འགྲེལ་དུ་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་པས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་
པོ་འདྱི་ལྟ་སྟེ། མཚན་ྱིད་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་དང་། སེ་བ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་དང་། དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་
མེད་པ་ྱིད་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པའོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་
གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་གསུམ་པོ་དེ་གང་ཡྱིན། ངོ་བོ་
ྱིད་མེད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སྙམ་ན། ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དང་པོ་ནྱི། དགོངས་འགྲེལ་དུ་དེ་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་བརགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་དེ་
ནྱི་མྱིང་དང་བརར་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་གནས་པ་ནྱི་མ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་དེ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་ཀུན་བརགས་ལ་དགོངས་ནས་
མཚན་ྱིད་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་འཇོག་སྟེ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
དགོངས་འགྲེལ་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སེ་བ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་གང་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གཞན་གྱི་དབང་གྱི་
མཚན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན་འདྱི་ལྟར་དེ་ནྱི་རེན་གཞན་གྱི་སྟོབས་ཀྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་གྱི་བདག་
ྱིད་ཀྱིས་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་དེ་ནྱི་སེ་བ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཞན་དབང་
ནྱི་སེ་བ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སེ་བ་ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི་རེན་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བདག་ྱིད་ཀྱིས་སེ་བ་ལ་
འཇོག་དགོས་པ་ལས་གཞན་དབང་ནྱི་རེན་གཞན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའོ། །ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་
གསུམ་པ་ལ་འཇོག་ཚུལ་གྱིས་ལས་གཞན་དབང་ལ་བཞག་པ་ནྱི། དགོངས་འགྲེལ་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་
པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་གང་ཞེ་ན་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཆོས་གང་དག་སེ་བ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་ངོ་
བོ་ྱིད་མེད་པ་དེ་དག་ནྱི་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་
ན། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཆོས་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དོན་དམ་པ་
ཡྱིན་པར་ཡོངས་སུ་བསྟན་ལ་གཞན་གྱི་དབང་གྱི་མཚན་ྱིད་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་
དེའྱི་ཕྱིར་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡོངས་གྲུབ་ལ་གཞག་པ་ཡང་
དགོངས་འགྲེལ་དུ་གཞན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་དོན་དམ་ངོ་
བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་ཅེས་བའོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བདག་མེད་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་ཅེས་བ་སྟེ། དེ་ནྱི་དོན་དམ་པ་ཡྱིན་ལ་དོན་དམ་པ་ནྱི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་དེ་ྱིད་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་
ྱིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི་དོན་དམ་པ་དེ་རྣམ་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ལ་འཇོག་པའྱི་ཚེ་
གཞན་དབང་ལ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་དུ་འཇོག་སྟེ། གཞན་དབང་དེ་རྣམ་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་དེའྱི་དོན་དམ་པ་ཡང་ཡྱིན། ཆོས་དེའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་པ་ལ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་
ྱིད་མེད་པ་ྱིད་དུ་གཞག་པའྱི་ཚེ་ཡོངས་གྲུབ་ལ་འཇོག་སྟེ། ཡོངས་གྲུབ་དེ་གཞན་དབང་གྱི་དོན་དམ་པ་ཡང་
ཡྱིན། གཞན་དབང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ངོ་བོ་ྱིད་མེད་
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པར་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན། སེ་བ་མེད་པ་སོགས་གང་ལ་དགོངས་ནས་གསུང་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་ངོ་བོ་
ྱིད་མེད་པ་དང་པོ་དང་ཐ་མ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཏེ། དགོངས་འགྲེལ་དུ། དེ་ལ་མཚན་ྱིད་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་
པ་ལ་དགོངས་ནས་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སེས་པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་
སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་འདྱི་ལྟར་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མ་སེས་པ་ཡྱིན། མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མ་འགགས་པ་ཡྱིན་
ཞེས་སོགས་དང་། ཡང་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་ཆོས་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་
ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སེས་པ་མ་འགགས་པ། གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའོ། །ཞེས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་ཆོས་བདག་མེད་
པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ནྱི་རག་པ་རག་པའྱི་དུས་དང་ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག་གྱི་དུས་སུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་
དེ་ནྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་འདུས་མ་བས་པ་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་
གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མདོ་སེ་རྒྱན་ནས་གསུངས་ཚུལ་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་དོན་བཤད་
པ། མ་སེས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པའྱི་དོན་བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་རེན་ལ་རག་ལས་
པས་རང་དབང་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དང་། ཆོས་གང་འགགས་པ་སླར་ཡང་ཆོས་དེའྱི་བདག་ྱིད་
དུ་མྱི་སེ་བས་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དང་། སེས་ལ་མ་འགགས་པ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་
མ་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་དུས་གྱིས་པར་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དང་། བྱིས་པས་གཙང་བདེ་
རག་བདག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་བཞྱིན་དེ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། རྒྱན་དུ། རང་དང་
རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ། །མེད་ཕྱིར་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ། །མྱི་གནས་ཕྱིར་དང་འཛིན་བཞྱིན་ཏེ། །མེད་ཕྱིར་ངོ་བོ་ྱིད་
མེད་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དེ་ལྟར་མ་སེས་པ། ཅྱི་ལྟར་མ་
སེས་པ་དེ་ལྟར་མ་འགགས་ཞེས་སོགས་སྔ་མ་སྔ་མ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྒྲུབ་སྟེ། རྒྱན་དུ། སྔ་མ་
ཕྱི་མའྱི་རེན་ཡྱིན་པས། །ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི་མེད་པ་ཡྱིས། །སེ་མེད་འགག་མེད་གཟོད་ནས་ཞྱི། །རང་བཞྱིན་མྱ་ངན་
འདས་པ་གྲུབ། །ཅེས་སོ། །གསུམ་པ་ཀུན་བཏུས་ནས་བཤད་ཚུལ་ནྱི། དེ་ྱིད་དུ། ཀུན་བརགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
ལ་མཚན་ྱིད་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དང་། གཞན་གྱི་དབང་ལ་སེ་བ་ངོ་བོ་ེད་མེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མ་སེས་པ། མ་འགགས་པ། གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ། རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་སོགས་འབྱུང་བའྱི་དགོངས་པ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཇྱི་ལྟར་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་
དེ་ལྟར་མ་སེས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་མ་སེས་པ་པར་ལྟ་བ་དང་། ཡོད་པ་དང་། མེད་པར་ལྟ་བ་དང་། ཕུང་པོར་ལྟ་བ་ནས་
རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བར་ལྟ་བའྱི་བར་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བ་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་ལྟ་
བའྱི་བར་རྣམས་ཏེ་ལྟ་བ་འདྱི་དག་རབ་ཏུ་སྤོང་བའྱི་སླད་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་བགྱིད་ཀང་དེ་
མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བགྱིད་དེ། དེའྱི་སླད་དུ་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཞེས་བགྱིའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་
ལྟ་བ་དང་པོ་བཅུ་གྱིས་ལ་ནྱི་འཇྱིགས་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ། ཆད་པ་དང་རག་པར་ལྟ་བ་ནྱི་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ། ཡོད་
པ་དང་མེད་པར་ལྟ་བ་ནྱི་ལོག་ལྟ་སྟེ་སོ་སེ་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཕུང་པོར་ལྟ་བ་ནས་རེན་འབེལ་དུ་ལྟ་བའྱི་བར་
ནྱི་ན་རང་དང་ཐུན་མོང་བ། ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་བང་སེམས་ལས་དང་པོ་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་སྟེ་གེན་པོའ ་ི
ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྡུས་པའོ། །ལྟ་
བ་འདྱི་དག་སྤོང་བའྱི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པ་མས་སུ་བླངས་པས་མ་ལུས་པར་སྤངས་བ་ནྱི་སྤོང་བ་ཆེན་པོའ །ོ །གསུམ་
པ་རོགས་པ་ཆེན་པོ་ནྱི་བརྒྱད་སྟོང་པར་བཅོམ་ལན་འདས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་སེམས།
ཟག་པ་མེད་པའྱི་སེམས། མམ་པ་མེད་པའྱི་སེམས། མྱི་མམ་པ་དང་མམ་པའྱི་སེམས། ན་ཐོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་གང་ལགས་པ་དེ་ལ་ཡང་རང་དོན་དུ་མ་ཆགས་ཤྱིང་མ་ཞེན་ཏེ།
དེའྱི་ཕྱིར་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཞེས་བགྱི་བའྱི་གྲངས་སུ་མཆྱིའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། འགྲེལ་ཆེན་དུ། སྱིར་
བསྟེན་ཞེས་གསུངས་ཏེ་དབྱིངས་ཀྱི་དོན་དུ་འདུག་གོ །བར་པ་བཞྱི་ནྱི་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་དང་སྦྱར་ནས་ཐ་མ་ནྱི་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་བར་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་ནྱི་རོགས་པ་ཆེན་
པོའ །ོ །རོགས་པ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུའྱི་དབང་བས་ན་དང་པོ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་སེམས་བསེད། བར་པ་བཞྱི་ནྱི་མོས་
པས་སོད་པ་དང་། ལྷག་བསམ་དག་པ་དང་། སྱིབ་པ་སྤོང་བ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སེམས་བསེད། ཐ་མ་ནྱི་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་བའོ། །ཞེས་སྔ་རབས་པ་འགའ་ཞྱིག་བཞེད་པ་ནྱི་རྒྱུའྱི་དུས་སུ་དེ་ལྟར་མས་སུ་བླངས་
པས་འབས་བུའྱི་དུས་སུ་རོགས་པ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་འགྱུར་ཞེས་སྦྱར་ན་སྔ་མ་གྱིས་དང་འགྲྱིག་གོ །སྒྲུབ་པའྱི་
ཆེད་དུ་བ་བ་བསྟན་ཟྱིན་ནས་སྒྲུབ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྟོན་ཏེ། ཆེད་དུ་བ་བ་དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོས་བསྒྲུབ་
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དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ཡང་ཡུལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་དང་མངོན་རོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཁད་པར་བཞྱིའྱི་ས་མཚམས།
སྒྲུབ་པ་བཞྱིའྱི་གྲངས་དང་གོ་རྱིམ་ངེས་པ། སོ་སོའ ་ི དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་ཡུལ་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཤེར་འབྱུང་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྱིའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁད་པར་གྱི་
སྒྲུབ་པ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་བས་ནས་དེ་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་དཀར་པོའ་ི ཆོས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་རེས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འདོད་དོ། །གསེར་གླྱིང་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་
གསུམ་གྱི་ཡུལ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ལ་སྱིར་དགེ་བའྱི་ཆོས་ནྱི་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྱི་ཆོས་
དབྱིངས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་རེན་ཅན་ནྱི་དེ་ལ་གནས་པའྱི་སྒྲུབ་པའོ། །རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པ་
ལ་སོགས་པ་བཞྱི་པོ་རེ་རེའྱི་བསོམ་པར་བ་བའྱི་རགས་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གྱི་རེན་ཅན་ཏེ།
བརེན་པ་སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བ་བ་མས་སུ་ལེན་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་སྐུ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་
པ་མ་བཤད་དོ། །ཞེས་བཤད། ཆོས་བཤེས་ཀྱིས་མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཤེས་པའྱི་དོན་གོམས་པའྱི་
མཐུ་ཐོབ་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སྱིར་དགེ་བའྱི་ཆོས་སོ་དུ་མ་ནས་སོད་པའྱི་སེམས་པའྱི་བ་བ་དེ་མཁེན་གསུམ་
དང་འབེལ་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཤེས་པའྱི་དོན་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་འདྲྱིས་པའྱི་
མཐུས་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཇྱི་སྙེད་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལན་དུ་བསྒྲུབ་ནུས་པའྱི་སེམས་པའྱི་བ་བ་དེ་སྦྱོར་བཞྱི་
དང་འབེལ་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྔ་མ་ལ་གོ་སྒྲུབ་སོགས་བཞྱི་དང་། ཕྱི་མ་ལ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་སྒྲུབ་པ་དྲུག་
ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །གནད་ཀྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཕལ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་
པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཡུལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁོད་སྱིར་དཀར་པོའ་ི ཆོས་ཀྱི་རེན་
ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་བ་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པར་འཇོག་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལན་གྱི་མངོན་རོགས་
མས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་མཁས་པས་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་། མངོན་ཞེན་བཀག་པས་འཛིན་པ་མེད་པ་དེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་སྐབས་གང་དུ་བསྟན་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་ཡུལ་སེ་མེད་གསུམ་གཏན་ལ་
དབབ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསྟན་ཏོ། །རྣམ་རོགས་སྦྱོར་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་རྒྱུད་ལ་
སེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བརོད་དེ། མངོན་པར་
རོགས་པ་རེ་རེ་ཞྱིང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་དག་གྱི་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་མཁས་པས་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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མངོན་ཞེན་བཀག་པས་འཛིན་པ་མེད་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་སྐབས་གང་དུ་བསྟན་ན་རྣམ་པ་ཀུན་
མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་བཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསྟན་ཏོ། །ྱིར་
སྣང་དུ། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་སྱིར་དཀར་པོའ ་ི ཆོས་ཀྱི་རེན་ཅན་གྱི་བ་བ་སྒྲུབ་པ་
ཡྱིན་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་བཞྱི་ལ་ནྱི་
མངོན་པར་རོགས་པ་སོགས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་དག་གྱིས་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་འཛིན་པ་མེད་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྱི་དོན་ཡང་མཁེན་པ་གསུམ་གྱི་
སྐབས་ནྱི་བསྟན་པའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། སྦྱོར་བ་བཞྱིའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྟན་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་
འབེད་པ་ཡྱིན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཁད་པར་འབེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མཁེན་གསུམ་གྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་
སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་ལ། སྦྱོར་བཞྱིའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་
སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཐོས་བསམ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཁད་པར་ཅན་ཡན་ཆད་དུ་མས་སུ་བླང་
བར་བ་བའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མཚན་མེད་རབ་ཏུ་སྦྱྱིན་ལ་སོགས་ཞེས་པའྱི་སྐབས་ནས་
བསྟན་པའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དེ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཁད་པར་ཅན་དང་། དེ་མན་ཆད་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་ཕལ་པར་
འཇོག་པའྱི་ཁད་པ་གང་ལས་ཤེས་སྙམ་ན། ྱིར་སྣང་དུ། དེ་ལྟར་གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསྟན་པའྱི་སྦྱོར་བ་
དང་ལན་པའྱི་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་གོམས་པས་དད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད། ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་
དགེ་བའྱི་ར་བ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ལས། དྲོ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་དང་། དེའྱི་དོན་འགྲེལ་ཆུང་ལས་ཐོས་པ་ལ་
སོགས་པ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའྱི་ར་བའྱི་མཚན་
ྱིད་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཞེས་དང་། ཆོས་བཤེས་ཀྱིས་སྐབས་དང་པོ་ནས་བསྟན་པའྱི་སེམས་བསེད་པ་དང་པོ་དང་།
གྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་པོར་བས་ཏེ་གདམས་ངག་ལ་བརེན་ནས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ཕལ་པ་སྦྱངས་ནས་
སྐབས་བཞྱི་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཐར་བའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བསེད་དེ། སྐབས་དང་པོ་ནས་བསྟན་པའྱི་ངེས་པར་
འབེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་གདུལ་བ་ལ་ཕན་
ཐོགས་པ་སྲྱིད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སྦྱོར་བ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ། སྦྱོར་བ་
དང་ཞེས་པས་གོ་སྒྲུབ་དང་། འཇུག་སྒྲུབ་དང་། ཚོགས་སྒྲུབ་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་དང་གསུམ་རྱིམ་པ་ལྟར་མཐོང་ལམ་
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ལ་བརྒྱུད་ནས་སྦྱོར་བ་ཚོགས་ལམ་དང་། དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་སྦྱོར་ལམ་དང་། མངོན་གསུམ་དུ་སྦྱོར་བ་ཆོས་
མཆོག་ཆེན་པོ་ནས་ཡོད་པར་བསྟན། མཐོང་བ་དང་། སོམ་པ་དང་ཞེས་པས་ས་དང་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་དང་།
མཐོང་སྤང་གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་གྱིས་མཐོང་ལམ་དང་། ས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་། སོམ་སྤང་
གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་གྱིས་སོམ་ལམ་ནས་ཡོད་པར་བསྟན། ཁད་པར་གྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཅེས་པས་ངེས་
འབྱུང་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་གྱི་ཁད་པར་ལམ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡོད་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཐོགས་མེད་
ཀྱི་གོ་ཆ་དང་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བརྒྱུད་པ་དང་། དངོས་སུ་སྦྱོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་
ཚོགས་དང་མོས་པས་སོད་པའྱི་སས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་བརེ་བ་ནས་བརམས་ཏེ་
གཟུངས་ཀྱི་བར་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་སྦྱོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ས་དང་པོ་
རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ལ། ས་
གྱིས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་། གེན་པོའ ་ི ཚོགས་ཀྱི་བདག་ྱིད་
ཅན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ལམ་གྱིས་ཀའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་སོམ་པའྱི་
ལམ་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོ། །འགྲེལ་ཆེན་དུ་ཡང་དེ་ྱིད་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་ཤྱིང་། ཨ་བྷ་ཡ་ཡང་བཞེད་
དོ། །ཁྱུང་པོས་གོ་རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས། གོ་ཆ་སྦྱོར་ལམ། འཇུག་པ་མཐོང་ལམ།
ཚོགས་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་སོམ་ལམ། ངེས་འབྱུང་སོམ་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ས་བརྒྱད་པ་ནས་འཇོག་པ་
ཡྱིན་ཞེས་དང་། ཕྱི་མ་དག་གཞུང་འདྱིས་སྒྲུབ་པ་བཞྱིའྱི་ས་མཚམས་བསྟན་ན་སྒྲུབ་པ་བཞྱི་དང་། ལམ་བཞྱི་རྱིམ་
པ་ལྟར་སྦྱོར་དགོས་པར་འགྱུར་བས་ས་མཚམས་མ་བསྟན་ཞེས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཐོགས་མེད་ཀྱི་ལུང་
འགྲེལ་ཆེན་དུ་དྲངས་བའྱི་དོན་མ་རོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་སྤང་བ་སྤོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་
སྒྲུབ་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་ྱིར་སྣང་དུ། གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་གོ་
རྱིམ་གྱི་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། གོ་བགོས་པ་ནྱི་འཇུག་གོ །ཞུགས་པ་ནྱི་དཔུང་གྱི་ཚོགས་
སོ། །དཔུང་ཚོགས་གསོག་པ་ནྱི་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་པ་ཐོབ་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་
གསུངས་ལ་འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། བསྟན་བཅོས་འདྱིར་འབྱུང་བའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་སྤང་བ་ནྱི་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་
གྱིས་ཡྱིན་ལ། དེ་ལས་རྒྱལ་བར་བེད་པ་ལ་དམག་དཔོན་དཔའ་བོ་གཡུལ་དུ་འཇུག་པའྱི་དཔེ་དང་སྦྱར་ཏེ། དེ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ལ་དང་པོར་གོ་ཆ་བགོས་པ། དེ་ནས་དཔུང་ཚོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་གཡུལ་དུ་འཇུག་པ། དེ་ནས་དཔུང་མ་ལུས་པ་
གསོག་པ། དེ་ནས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གཡུལ་བསྐྲད་དེ་དེ་ལས་རྒྱལ་བ་བཞྱི་ཡོད་པ་ལྟར། འདྱིར་ཡང་སྤང་བ་
གྱིས་པོ་དེ་སྤོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བསམ་པས་གོ་བགོས་པ་ནྱི་གོ་ཆ། སྦྱོར་བས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ཞུགས་པ་ནྱི་འཇུག་
པ། གེན་པོའ་ི དཔུང་ཚོགས་གསོག་སྟེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གཡུལ་བསྐྲད་པ་ནྱི་ཚོགས། མྱི་མཐུན་ཕོགས་
ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཐོབ་པ་ནྱི་ངེས་འབྱུང་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་གྲངས་དང་གོ་རྱིམ་གྱིས་ཆར་ངེས་
པའོ། །འདྱིར་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་མཐའྱི་ས་མཚམས་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་ནས་བཞག་པ་དང་། ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་
པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་བཞག་པའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་བཏུས་སུ། སྤོང་བ་གེན་པོ་ལ་གྱིས་སུ་
བས་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་ལམ་ནྱི་སྤང་བ་དངོས་སུ་སྤོང་བའྱི་བ་བ་བེད་པ་ཡྱིན་ལ། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ནྱི་གང་གྱི་
འོག་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མངོན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་པ་ལ་བཤད་པས་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་དང་། སྡུག་
བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་གྱིས་མཐོང་སྤང་དངོས་སུ་སྤོང་བའྱི་བ་བ་བེད་པ་འདྲ་ཡང་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱིར་
ལོགས་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མངོན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ནས་སོམ་སྤང་རོག་པ་སླར་མྱི་སེ་
བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྤངས་ཟྱིན་པས་དེ་ཡན་ཆད་ནྱི་རོག་པ་གྱིས་པོ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་
ལ་དགོངས་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་འགྲེལ་པར་དག་པ་ས་གསུམ་ལ་ཁད་པར་གྱི་ལམ་ཞེས་མང་དུ་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འགྲེལ་ཆུང་དུ་སྙྱིང་རེ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་གྱིས་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོས་བང་
ཆུབ་ཆེན་པོ་འཛིན་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་ན། སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཚོགས་ཡྱིན་པས་ཞེས་གསུངས།
སངས་རྒྱས་སའྱི་སྐུ་གསུམ་ནྱི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ལ་དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་བསམ་པས་གོ་བགོས་པས་གོ་
ཆ། སྦྱོར་བས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ཞུགས་པས་འཇུག་པ། རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་ཚོགས་པ་ནྱི་ཚོགས་སྒྲུབ།
བསྒྲུབ་བ་དེར་སྐད་ཅྱིག་ཀང་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་ངེས་འབྱུང་གྱི་སྒྲུབ་པ་སྟེ། འདྱི་
ལ་ཡང་ས་མཚམས་ནྱི་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཞྱིང་འོ་ན་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་ནས་རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཚང་
སྙམ་ན། རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་སྐུ་མངོན་གསུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་ས་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་མམ་གཞག་ལ་ཁད་
པར་མེད་པས་དེ་དངོས་སུ་བསེད་པའྱི་ནུས་པ་ཚང་བ་ལ་དགོངས་སོ། །ས་བརྒྱད་པ་ནས་སྐད་ཅྱིག་ཀང་བར་མ་
ཆད་པར་བསྒྲུབ་བ་དེར་ངེས་པར་འབྱུང་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་མཚན་འཛིན་གྱིས་བར་མ་ཆད་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ངེས་པར་འབྱུང་པའྱི་དོན་ནོ། །ལུགས་འདྱི་གྱིས་ཆར་ཡང་བསྟན་བཅོས་ར་བའྱི་དགོངས་པར་སོང་ཞྱིང་དོན་ཀྱི་
གནད་ཀང་གཅྱིག་པར་སྣང་སྟེ། ཆེད་དུ་བ་བ་ཆེན་པོ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གྱིས་སྤོང་
དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་སོ་སོའ ་ི དོན་ལ་བཞྱི་ལས་དང་པོ་གོ་སྒྲུབ་ནྱི། དེ་དག་སོ་སོར་སྦྱྱིན་ལ་
སོགས། །ཞེས་ཏེ། འདྱི་ལ་སྡུད་བེད་དྲུག་ངོས་གཟུང་། བསྡུ་བ་དྲུག་ཚན་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ། དེ་ྱིད་གོ་
ཆར་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་སྦྱྱིན་པའྱི་གོ་སྒྲུབ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་གོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བར་རྣམ་པ་
དྲུག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི། མཚན་བཞྱི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱྱིན་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཆོས་ཀྱི་སྦྱྱིན་པ་དེ་ྱིད་སྦྱྱིན་པའྱི་སྦྱྱིན་
པ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་སྤོང་པ་སྦྱྱིན་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་སེ་བོ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ྱིད་བཟོད་པ་ནྱི་བཟོད་པ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་འདུན་པ་བསེད་པ་ནྱི་སྱིན་པའྱི་
བརོན་འགྲུས། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་ཐེག་པ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ནྱི་སྦྱྱིན་པའྱི་བསམ་གཏན།
དེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ནྱི་སྦྱྱིན་པའྱི་ཤེས་རབ་སྟེ་སྦྱྱིན་པའྱི་གོ་
ཆ་དྲུག་ཡྱིན་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་གནོད་སྤོང་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྟ་བུ་ལ་དྲུག་ཏུ་སྦྱར་བ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བར་
རེ་རེ་ལ་ཡང་དྲུག་དྲུག་སྦྱར་རོ། །ྱིར་སྣང་ལས། དང་པོ་གྱིས་འདྲ་བ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ཀྱི་
ཆོས་རྣམས་ལ་བཟོད་པ་དང་། འདོད་པ་དང་ེ་བར་རོག་པ་ནྱི་བཟོད་པ་དང་། དགེ་བའྱི་ར་བ་དེ་བླ་ན་མེད་ཡང་
དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ནྱི་བརོན་འགྲུས་དང་། ཐེག་པ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པའྱི་རེ་གཅྱིག་པ་
ྱིད་ཀྱི་དགེ་ར་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་། སྒྱུ་མའྱི་འདུ་ཤེས་ེ་བར་གནས་པས་སྦྱྱིན་པར་བ་བ་
དང་། གཏོང་བ་པོ་དང་། ལེན་པ་པོ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཏུ་བཤད་དོ། །འོ་ན་སྡུད་བེད་ཀྱི་སྦྱྱིན་པ་དང་།
བསྡུ་བའྱི་སྦྱྱིན་པ་ལ་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་སྙམ་ན། སྦྱྱིན་པ་ཙམ་དུ་འཇོག་པའྱི་ཆ་དེ་སྡུད་བེད་ཡྱིན་ཞྱིང་། མཚན་
གཞྱི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱྱིན་པ་ལྟ་བུ་དེ་བསྡུ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གོ་སྒྲུབ་དྲུག་ཏུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་སྙམ་ན་འདྱི་ལ་ཕར་ཕྱིན་
དྲུག་གྱི་སྦྱྱིན་པ་དྲུག་སྦྱྱིན་པར་ཆོས་མཐུན་ཞེས་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་དང་སྦྱྱིན་པའྱི་བསྡུ་བ་དྲུག་སྦྱྱིན་པར་ཆོས་
མཐུན་ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྣང་བ་ལས་ཕྱི་མ་འདྱི་ྱིད་འཐད་དེ། འདྱིར་སྡུད་བེད་ཀྱི་གོ་ཆ་དྲུག་པོ་དེ་ྱིད་གོ་
སྒྲུབ་ཏུ་འཇོག་ཅྱིང་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དྲུག་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའྱི་ཚེ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་དག་གྱི་གྲངས་ངེས་པ་དང་། གོ་རྱིམ་ངེས་པ་ནྱི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་སྐབས་ལྟར་ཤེས་པར་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འཕགས་པ་ལྟར་ན་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་མས་ལེན་ལ་འཇུག་པར་བའོ་སྙམ་པའྱི་བསམ་པས་
ཁབ་པར་བས་པ་ནྱི་གོ་བགོས་པའྱི་དོན་ཏེ། འཇྱིག་རེན་ན་གཡུལ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡ་ལད་ལ་སོགས་པ་
བགོས་པ་ལ་གོ་བགོས་པར་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་ལྟར་ན་བསོམ་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གྱི་མས་
ལེན་ལ་སོམ་བེད་འཁོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་བསམ་པས་གོ་བགོས་པ་སྟེ་འགྲེལ་པར་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
སྦྱྱིན་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གོ་བ་ྱིད་ཀྱི་བེད་པ་དང་ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་སྦྱྱིན་སོགས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་། ཡུལ་དང་། གོ་
རྱིམ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་འཇུག་ཡུལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལས་འདས་ནས་སྦྱོར་བའྱི་བརོན་
འགྲུས་ཀྱིས་འཇུག་པ་དང་འཛེག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་སྟེ་མདོར། ཚེ་དང་ལན་པ་གང་པོ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ན་བང་སེམས་
ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཛེག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །འཇུག་པ་དང་འཛེག་པ་གྱིས་དོན་གཅྱིག་ཏེ། ྱིར་སྣང་དུ། དེ་ཡང་དོན་གཅྱིག་པ་ྱིད་ཀྱིས་འཇུག་པ་ནྱི་
འཛེག་པ་ཡྱིན་ལ་འཛེག་པ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། འདྱི་
ལ་རྒྱུའྱི་ཐེག་པ་དང་། འབས་བུའྱི་ཐེག་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ནས་འཁོར་
གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་བར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆེད་དུ་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་མ་གསུམ་མོ། །ཡང་ཚན་པ་
གསུམ་དུ་ཡང་བསྡུ་སྟེ། རང་དོན་གྱི་དང་། གཞན་དོན་གྱི་དང་། གྱིས་དོན་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་
བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་སོགས་གསུམ་མོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བམས་སོགས་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཆེད་དུ་
བ་བ་སོགས་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་གོ་རྱིམ་ནྱི། དང་པོར་སེམས་བརན་པར་བ་བའྱི་དོན་དུ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་
ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མེད་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བཞྱི་ལ་འཇུག་
གོ །དེ་བསོམས་པས་སེམས་བརན་ཞྱིང་ལས་སུ་རུང་བ་ཐོབ་པ་ན། ཚོགས་གྱིས་གསོག་དགོས་པས་སྦྱྱིན་
སོགས་དྲུག་ལ་འཇུག་གོ །ཚོགས་གྱིས་བསགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མཐོང་སོམ་གྱི་ལམ་སེ་བས་ལམ་ལ་
འཇུག་གོ །འདྱིར་སློབ་དཔོན་གྱིས་མྱི་སློབ་པ་དང་ཁད་པར་གྱི་ལམ་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ནྱི་དག་པ་ས་ཡྱི་
དབང་དུ་བས་པའོ། །དེ་གསུམ་གྱིས་རང་དོན་གྲུབ་པར་བས་ཟྱིན་ནས་དེའྱི་འོག་ཏུ་གཞན་དོན་གྱི་རྒྱུ་ཚད་མེད་
བཞྱི་ལ་འཇུག་གོ །དེ་ནས་ཡང་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པས་གཞན་དོན་བེད་མྱི་
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ནུས་པས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་དམྱིགས་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ལ་འཇུག་གོ །གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་
བདག་ཏུ་དམྱིགས་པ་མེད་ཀང་འཁོར་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་བློ་མ་སྤངས་ན་གཞན་དོན་མྱི་ནུས་པས་དེ་
ནས་འཁོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་འཇུག་གོ །འཁོར་གསུམ་དག་པའྱི་སོད་པ་དང་ལན་པ་དེས་རང་དོན་ཆེད་
དུ་བ་བ་གསུམ་བསྒྲུབ་དགོས་པས་དེ་ནས་ཆེད་དུ་བ་བ་ལ་འཇུག་གོ །དེ་ཡང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་
དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནས་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྒྱུ་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ལ་འཇུག་གོ །རྣམ་མཁེན་གྱི་རྒྱུ་
ཚོགས་པས་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་དེ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ལ་འཇུག་གོ །གསུམ་པ་
ཆོགས་སྒྲུབ་ནྱི། །བརེ་དང་སྦྱྱིན་ལ་སོགས་པ་དྲུག །ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་ཚོགས་བཅུ་བདུན་སྱིར་བསྟན་པ་
དང་། རོགས་དཀའ་བ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གྱིས། དང་པོ་ལ། དང་པོར་སྒྲུབ་པའྱི་གོ་རྱིམ་དང་། ཚོགས་སུ་
འགྱུར་ཚུལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱི། །རྱིམ་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ན།
རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སྙམ་ན། ཐོག་མར་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་འདོད་ཀྱི་བརེ་བ་མངོན་དུ་བས་ནས་དེའྱི་འོག་ཏུ་
གཞན་དོན་སྦྱྱིན་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ལ་རྱིམ་པར་འཇུག་གོ །དེ་ནས་གཞན་དོན་ལ་རེ་གཅྱིག་པའྱི་ཞྱི་གནས་ལ་
ཞུགས་ནས་སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་བསེད་དོ། །སྟོང་ྱིད་རོགས་པ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་མྱི་ཐོབ་པས་
དེ་ནས་ཤེས་རབ་དང་སྙྱིང་རེ་ཟུང་དུ་འབེལ་པའྱི་ལམ་ལ་སློབ་པོ། །གྱིས་པོ་ལ་བསླབས་པས་གཞན་དོན་བེད་
པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཡྱིན་པ་འཐོབ་བོ། །དེ་ལས་སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཞྱིང་ཡེ་ཤེས་ལས་
བསོད་ནམས་ཀྱི་འབས་བུ་ཅན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེའོ། །ཚོགས་གྱིས་གོམས་པར་བས་པས་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་
རོགས་པའྱི་དོན་དུ་ལམ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་ལམ་ཐོབ་པ་ལས་མྱི་བརེད་པའྱི་གཟུངས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་
ས་བཅུ་ཐོབ་ནས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་གེན་པོ་ཡང་མངོན་དུ་བེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འཕགས་པ་ལྟར་ན་ཚོགས་དང་
པོ་བཅོ་ལྔ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའ ་ི གནས་སྐབས་སུ་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཚོགས་པས་མཐོང་སྤང་དང་གཡུལ་འགེད་པར་
བེད་པའོ། །སའྱི་ཚོགས་ལས་དང་པོའ ་ི ཡོངས་སྦྱང་ནྱི་ས་དང་པོའ་ི རེས་ཐོབ་ཏུ་ཚོགས་པས་མཐོང་སྤང་གྱི་
གནས་ངན་ལེན་སྦྱོང་བར་བེད་ཅྱིང་། ས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་ས་དེ་དང་དེའྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཚོགས་པས་སྔར་
གྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་སྤངས་པའྱི་གནས་ངན་ལེན་སོད་པའོ། །གེན་པོའ ་ི ཚོགས་ལ་མཐོང་སྤང་གེན་
པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་ནྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། སོམ་སྤང་གེན་པོའ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་ནྱི་སོམ་ལམ་བར་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཆད་མེད་ལམ་དུ་ཚོགས་པས་སྤང་བ་དེ་དང་དེ་སླར་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བེད་པའོ། །སློབ་དཔོན་ལྟར་ན་
ཚོགས་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཏུ་ཅྱིག་ཅར་ཚོགས་པས་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་ྱིད་མངོན་
སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་གྱི་སའྱི་ཚོགས་དང་གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྔ་
མ་རྣམ་ནྱི་གློ་བུར་གྱི་དྲྱི་མ་ཕོགས་རྱི་དང་བལ་བའྱི་ཆོས་དབྱིངས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་
དང་། ཐ་མ་ནྱི་གློ་བུར་གྱི་དྲྱི་མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའྱི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཚོགས་པའོ། །འོ་ན་
ལམ་གྱི་ཚོགས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་དང་གཟུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཚིག་ལ་སོགས་པའྱི་གཟུངས་ལ་བཞག་
པས་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོར་ཚོགས་སོག་པ་འགལ་ཏེ། དེར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།
བཟོད་པའམ་གཟུངས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། སྔོན་གྱི་མཁས་པ་དག་ལམ་དང་གཟུངས་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་
པ་དང་། ངོ་བོ་ཚོགས་པ་དང་གྱིས་ལས། སྔ་མའྱི་དབང་དུ་བས་པས་མྱི་འགལ་བར་བཞེད་དོ། །གྱིས་པ་
རོགས་དཀའ་བ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། སའྱི་ཚོགས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་
པ། གེན་པོའ་ི ཚོགས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་འཕགས་པས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཚུལ།
དེའྱི་དགོངས་པ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཀལ་བའྱི་ཚུལ། དེའྱི་དགོངས་པ་སྔ་རབས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
བཀལ་བའྱི་ཚུལ། འཐད་པའྱི་ཕོགས་ངོས་གཟུང་བ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ྱིད་ཀྱི་ཐད་དུ་
མདོར་སྟོང་ྱིད་ྱི་ཤུ་གསུངས་པ་ལས། ྱིར་སྣང་དུ། སྟོང་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་ྱི་ཤུ་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་དག་ཇྱི་
ལྟར་སྟོང་པའྱི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་བརོད་ཟྱིན་པའྱི་མཇུག་ཏུ་ཕོགས་འདྱིས་སྐབས་གོ་རྱིམ་མ་ཚང་བ་རྣམས་ཀྱི་
སྐབས་ཀྱི་དོན་ལ་ཡང་བརོད་པར་བའོ། །དེ་དག་ནྱི་གཞན་དགག་པའྱི་སོ་ནས་སྟོང་ྱིད་འབའ་ཞྱིག་ཁོ་ན་བརོད་
པར་བེད་པ་ཡྱིན་གྱི་འདྱི་དག་ལ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་
དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་ཁོ་ན་བརོད་པར་བ་བ་ཡྱིན་གྱི་གཙོ་བོར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ནྱི་མ་ཚང་
བར་འགྱུར་བ་དེས་ན་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་རྣམས་སེང་བ་དང་འགྲོ་བར་བ་བའྱི་གོ་རྱིམ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར་ཆེད་
དུ་བ་བ་མས་པའྱི་ངོ་བོར་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འགྲེལ་ཆེན་དུ། སྟོང་ྱིད་དང་པོ་
གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྟོང་པ་ྱིད་འདྱི་གསུམ་ནྱི་མོས་པས་སོད་པའྱི་ས་ལ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དང་། བཞྱི་པའྱི་སྐབས་
སུ་འདྱི་ནྱི་སྦྱོར་བའྱི་ལམ་ལའོ་ཞེས་དང་། ལྔ་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ནྱི་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའྱི་དོན་གྱིས་ན་དང་པོའ ་ོ ཞེས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

དང་། སྟོང་ྱིད་ཐ་མ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྟོང་པ་ྱིད་འདྱི་གསུམ་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ོན་མོངས་པའྱི་སྱིབ་པ་
བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་པའྱི་རེན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་
པ་སྤངས་པའྱི་རེན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རང་བྱུང་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་དོན་གྱིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་ཡྱིན་པར་
ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དྭགས་པོ་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་ན་རེ། ཡེ་ཤེས་དང་པོ་གསུམ་
ཚོགས་ལམ། བཞྱི་པ་སྦྱོར་ལམ། དེ་ནས་བདུན་ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་ལ་རེ་རེ་དང་། དེ་ནས་དག་པ་ས་
གསུམ་ལ་གྱིས་གྱིས་དང་། སྟོང་ྱིད་ཐ་མ་གསུམ་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་འཇོག་པར་
བཞེད་དོ། །ཨར་ན་རེ། ཡེ་ཤེས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ས་མཚམས་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཀང་དང་པོ་གསུམ་ཚོགས་ལམ་དུ་
འཇོག་པ་མྱི་འཐད་དེ། འགྲེལ་ཆེན་དུ། ཡེ་ཤེས་དང་པོ་གསུམ་མོས་སོད་ཀྱི་ས་ལ་བཞག་ཅྱིང་། མོས་སོད་ཀྱི་ས་
ནྱི་སྦྱོར་ལམ་ལ་བཞེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་དང་མོས་པས་སོད་པ་དང་ཞེས་དང་།
རག་ཏུ་ངུའྱི་ལེའུའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་ས་དང་། མོས་པས་སོད་པའྱི་ས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་
དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་སྟོང་ྱིད་དང་པོ་གསུམ་འཇོག་པའྱི་མོས་
སོད་ཀྱི་ས་ནྱི་སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་ཀ་དང་། བཞྱི་པ་འཇོག་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་ནྱི་ཆོས་མཆོག་ཡྱིན་ཞེས་བཞེད་དོ། །ཁྱུང་
གྱིས། དང་པོ་གསུམ་འཇོག་པའྱི་མོས་སོད་ཀྱི་ས་ནྱི་སྦྱོར་ལམ་དང་པོ་གསུམ་དང་། བཞྱི་པ་འཇོག་པའྱི་སྦྱོར་
ལམ་ནྱི་ཆོས་མཆོག་ཡྱིན་པས་སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་འཇོག་པར་བཞེད་དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་སློབ་དཔོན་
གྱི་བཞེད་པ་སྟོང་ྱིད་དང་པོ་གསུམ་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇོག་སྟེ། སྟོང་ྱིད་ྱི་ཤུ་པོ་འདྱིས་
ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་གྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་སྟོན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་སེམས་བསེད་
ེར་གྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་དང་འདྲ་བར་བཞེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མ་མཐར་སྦྱོར་ལམ་ནས་འཇོག་པ་ལ་ཤེས་བེད་
མེད་དེ། སྱིར་ཚོགས་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཚོགས་ལམ་ནས་ཡོད་པ་ལ་
འགལ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ནྱི་ཆོས་མཆོག་མན་
ཆད་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མོས་སོད་ཀྱི་ས་ཞེས་པས་སྦྱོར་ལམ་དུ་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། སྱིར་མོས་སོད་ཀྱི་ས་ནྱི་
ཚོགས་སྦྱོར་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་ཚོགས་ལམ་གྱི་ཟླས་དྲངས་པའྱི་ཚེ་སྦྱོར་ལམ་དང་། སྦྱོར་ལམ་གྱི་ཟླས་
དྲངས་པའྱི་ཚེ་ཚོགས་ལམ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མྱིན་པར་མོས་སོད་ཀྱི་ས་ཞེས་པ་སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་ཀ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དང་། སྦྱོར་བའྱི་ལམ་ཞེས་པ་ཆོས་མཆོག་ཡྱིན་ན་ཐ་སྙད་དེ་ྱིད་ཀྱིས་གསུང་རྱིགས་ཤྱིང་། སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་ལ་
རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་འཇོག་ན། དང་པོ་གསུམ་དང་བཞྱི་པ་སོ་སོར་བེད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་
ཡེ་ཤེས་ྱི་ཤུའྱི་ས་མཚམས་གྱི་རེས་སུ་སྔར་གྱི་ྱིར་སྣང་གྱི་ལུང་དེ་ྱིད་འགྲེལ་ཆེན་ནས་དྲངས་པའྱི་དེའྱི་དོན་
ཡང་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་གྱི་ས་མཚམས་ངེས་པ་ཅན་དང་བལ་
བ་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་དོན་ཡང་འདྱིར་ཡེ་ཤེས་ྱི་ཤུའྱི་ས་མཚམས་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པར་བའོ། །གང་དག་
སྟོང་ྱིད་ྱི་ཤུ་སྟོན་པའྱི་མདོར་སྟོང་ྱིད་མེད་དགག་ཁོ་ན་བསྟན་ནས་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་མ་བསྟན་པར་འདོད་པ་
དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན། མདོ་དེས་ཡུལ་སྟོང་ྱིད་ཁོ་ན་བསྟན་ནས་ཡུལ་ཅན་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་མ་བསྟན་པར་
འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་འདོད་ན་སྐབས་དོན་སྟོང་ྱིད་ཁོ་ན་བརོད་བར་འགྱུར་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་མངོན་རོ གས་
ཀྱི་རྱིམ་པ་བརོད་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་འདོད་ན་སྟོང་ྱིད་ྱི་ཤུའྱི་བེ་བག་གྱིས་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་
ལ་སྔར་བགྲོད་ཟྱིན་པ་དང་། ཕྱིས་བགྲོད་པར་བ་བའྱི་གོ་རྱིམ་དང་བལ་བས་ན་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བ་བ་
མས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །གྱིས་པ་སའྱི་ཚོགས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། མཚན་ྱིད། དབེ་བ།
ས་དོན། ཁད་པར་གྱི་ཆོས་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ལ་ས་ཙམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། རོགས་པ་ཕྱི་མ་དང་ཡོན་ཏན་
གྱི་རེན་བེད་པའོ། །སྐབས་དོན་བང་སེམས་ཀྱི་སའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་སྟོང་ྱིད་མངོན་གསུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཤེས་
རབ་དང་། སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྱི་སོ་ནས་རོགས་པ་ཕྱི་མ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་རེན་བེད་པའྱི་མས་ལེན་
ཁད་པར་ཅན་ཏེ། འཇུག་འགྲེལ་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་རེ་ལ་
སོགས་པས་ཟྱིན་པ་ྱིད་ཆར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ནས་ཞེས་བ་བའྱི་མྱིང་ཐོབ་སྟེ། ཡོན་ཏན་གྱི་འབྱུང་གནས་སུ་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྱིར་ས་ཙམ་ལ་དབེ་ན། ན་ཐོས་ཀྱི་ས། རང་རྒྱལ་གྱི་
ས། ཐེག་ཆེན་གྱི་ས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་དཀར་པོ་རྣམ་པར་མཐོང་བའྱི་ས། རྱིགས་ཀྱི་ས། བརྒྱད་པའྱི་
ས། མཐོང་བའྱི་ས། བསྲབས་པའྱི་ས། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ས། བས་པ་རོགས་པའྱི་ས། ན་ཐོས་ཀྱི་ས་
དང་བརྒྱད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་རབ་ཏུ་དབེ་བ་བཤད་པ་མྱི་སྣང་ཞྱིང་། གསུམ་པ་ལ་མོས་སོད་ཀྱི་ས། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་ས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་གསུམ་ལས། བང་སེམས་ཀྱི་ས་ལ་ཡང་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་
ནས་ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་གྱི་བར་བཅུར་ཡོད་དེ། རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བར། ཇྱི་ལྟར་ན་ཐོས་ཐེག་པ་ལ། །ན་ཐོས་
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ས་ནྱི་བརྒྱད་བཤད་པ། །དེ་བཞྱིན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་བཅུའོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །གསུམ་པ་ལ། སྱིའྱི་ས་དོན་དང་། སོ་སོའ ་ི ས་དོན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་རྒྱན་དུ། འབྱུང་པོ་དཔག་མེད་
འཇྱིགས་མེད་ཕྱིར། །དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་དག་ལ། ཕྱི་ཕྱིར་གོང་དུ་འགྲོ་ལན་ཕྱིར། དེ་དག་ྱིད་ནྱི་སར་འདོད་
དོ། །ཅེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དེ་ྱིད་དུ། བང་ཆུབ་ལ་ནྱི་ེ་བ་དང་། །སེམས་ཅན་དོན་སྒྲུབ་མཐོང་བ་ལ། །རབ་ཏུ་
དགའ་བ་སེ་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ཕྱིར་རབ་དགའ་ཞེས་བརོད་དོ། །འཆལ་ཚུལ་རོལ་པའྱི་དྲྱི་བལ་ཕྱིར། །དྲྱི་མ་མེད་པའྱི་
ས་ཞེས་བ། །ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ནྱི། །བེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་འོད་བེད་པའོ། །འདྱི་ལྟར་བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་
ཆོས། །རབ་ཏུ་སྲེག་བེད་འོད་ལྟ་བུ། །དེ་དང་ལན་ཕྱིར་ས་དེ་ནྱི། །གྱིས་པོ་བསྲེགས་པས་འོད་འཕྲོ་
ཅན། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྱིན་བེད་ཅྱིང་། །རང་གྱི་སེམས་ཀང་བསྲུངས་པའྱི་ཕྱིར། །བློ་ལན་རྣམས་ཀྱིས་
སྦྱང་དཀའ་བ། །དེ་ཕྱིར་སྦྱང་དཀའ་ཞེས་བའོ། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བརེན་ནས། །འཁོར་བ་དང་ནྱི་མྱ་ངན་
འདས། །གྱིས་འདྱིར་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། །མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་ཞེས་དང་། །བགྲོད་གཅྱིག་ལམ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཕྱིར། །རྱིང་དུ་སོང་བའྱི་སར་འདོད་དོ། །འདུ་ཤེས་གྱིས་ཀྱིས་མྱི་གཡོའ ་ི ཕྱིར། །མྱི་གཡོ་བ་ཞེས་
ངེས་པར་བརོད། །སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིགས་བློ་བཟང་། །ས་དེ་ལེགས་པའྱི་བློ་གྲོས་ཡྱིན། །སྱིན་བཞྱིན་གྱིས་
ཀྱིས་ནམ་མཁའྱི་ཆོས། །ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཆོས་ཀྱི་སྱིན། །ཞེས་སོ། །བཞྱི་པ་ལ་བཅུ་གྱིས་ཏེ། མམ་གཞག་ཏུ་
ཆོས་དབྱིངས་རོགས་པའྱི་ཁད་པར། རེས་ཐོབ་ཏུ་ངེས་ཤེས་དྲང་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའྱི་
དུས་ཀྱི་ཁད་པར་གང་ཟག་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཁད་པར། བསླབ་པ་གསུམ་སྦྱོང་པའྱི་ཁད་པར། ཟག་མེད་ཀྱི་ཕུང་
པོ་ལྔ་སྦྱང་བའྱི་ཁད་པར། ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པའྱི་ཁད་པར། རྣམ་སྱིན་གྱི་སེ་བ་འཛིན་པའྱི་ཁད་པར། སྤང་བ་སྤོང་
བའྱི་ཁད་པར། ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར། ཡོན་ཏན་གྱི་གྲངས་ཀྱི་ཁད་པར། འཕོ་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་
རོ། །དང་པོ་ནྱི་ས་བཅུ་པོ་རྣམས་ལ། རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་རོགས་ཚུལ་ལ་ནྱི་ཁད་པར་མེད་དེ།
ཆོས་དབྱིངས་ཆ་ཤས་མེད་ལ་མཐོང་མ་མཐོང་ཆ་གྱིས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གློ་བུར་དྲྱི་བལ་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་
མཐོང་ཚུལ་ལ་ནྱི་ཁད་པར་ཡོད་དེ། ས་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་དྲྱི་མ་ལས་གྲོལ་བའྱི་བལ་
བ་གསར་མཐོང་རེ་རེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མདོར། སྱིན་མཐོང་མཁར་ལ་ྱི་བཞྱིན་འདྱིར་ཁོད་ཕོགས་གཅྱིག་བློ་
གྲོས་ཅན། །བློ་མྱིག་དག་པའྱི་འཕགས་མཆོག་གྱིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཐོང་མ་ལགས། །བཅོམ་ལན་འདས་ཁོད་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཆོས་སྐུ་གང་དག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པ། །ཤེས་བ་མཐར་མེད་མཁའ་དབྱིངས་ཁབ་པ་དེ་དག་གྱིས་ཀུན་
མཐོང་། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མམ་གཞག་གྱི་ནུས་པས་རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ས་དང་པོར་ཆོས་
དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའྱི་དོན་དུ་རོགས། གྱིས་པ་ལ་མཆོག་གྱི་དོན་དུ་རོགས། གསུམ་པ་ལ་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་
དོན་གྱི་མཆོག་ཏུ་རོགས། བཞྱི་པ་ལ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པའྱི་དོན་དུ་རོགས། ལྔ་པ་ལ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་མེད་
པའྱི་དོན་དུ་རོགས། དྲུག་པ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པའྱི་དོན་དུ་རོགས། བདུན་པ་
ལ་ཐ་དད་མེད་པའྱི་དོན་དུ་རོགས། བརྒྱད་པ་ལ་འབྱི་བ་དང་འཕེལ་བ་མེད་པའྱི་དོན་དུ་རོགས་ཤྱིང་། དབང་བཞྱི་
ལས་ཆོས་དབྱིངས་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བའྱི་གནས་དང་། ཞྱིང་དག་པ་ལ་དབང་བའྱི་
གནས་སུ་རོགས། དགུ་པ་ལ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བའྱི་གནས་སུ་རོགས། བཅུ་པ་ལ་ཆོས་དབྱིངས་
ལས་ལ་དབང་བའྱི་གནས་སུ་རོགས་ཏེ། དབུས་མཐར། ཀུན་ཏུ་འགྲོ་དོན་མཆོག་གྱི་དོན། །རྒྱུ་མཐུན་དོན་གྱི་
མཆོག་ྱིད་དང་། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་དོན་དང་། །རྒྱུད་རྣམས་ཐ་དད་མེད་དོན་དང་། །ོན་མོངས་རྣམ་རོག་
མྱིན་དོན་དང་། །ཐ་དད་མེད་པའྱི་དོན་ྱིད་དང་། །འབྱི་མེད་འཕེལ་བ་མེད་དོན་དང་། །དབང་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱི་
དོན། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་དང་པོས་ས་དང་པོ་དང་། གྱིས་པས་ས་བརྒྱད་པ་དང་།
གསུམ་པས་ས་བཅུ་པར་འགྲུབ་སྟེ། བང་སར་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་དང་པོས་ནྱི་མོས་པས་སོད་པ་ལ་
གནས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ཐོབ་སྟེ། དེ་རག་ཏུ་འབད་པས་ཐོབ་ཀྱི་མྱི་
འབད་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་གྱིས་པས་ནྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ནས་
མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་རོལ་བ་དང་བཅས་པའྱི་བར་ལས་འདས་ཏེ། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྱི་ངེས་པ་ཁོ་ན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་བསམ་པ་དག་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་
ནྱི་ངེས་པར་འབད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་པས་ནྱི་མཚན་མ་མེད་པ་ལྷུན་གྱིས་
གྲུབ་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ལ་གནས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
གནས་པ་མཆོག་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ས་དང་པོ་ལ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་གང་
ཟག་དང་། གྱིས་པ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དང་། གསུམ་པ་ལ་མམ་པར་བཞག་པའྱི་དང་། བཞྱི་པ་
ལ་ཆོས་ལ་ང་རྒྱལ་སྤངས་པའྱི་དང་། ལྔ་པ་ལ་རྒྱུད་ཐ་དད་པར་ང་རྒྱལ་མེད་པའྱི་དང་། དྲུག་པ་ལ་ཀུན་བང་ཐ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

དད་པར་ང་རྒྱལ་མེད་པའྱི་དང་། བདུན་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་པ་དང་ལན་པའྱི་བློ་ཐོབ་པའྱི་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་
བཏང་སྙོམས་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའྱི་དང་། དགུ་པ་ལ་སེམས་ཅན་སྱིན་པར་བེད་པ་ལ་
མཁས་པའྱི་དང་། བཅུ་པ་ལ་མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་མཐུ་ཆེན་པོ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀྱི་ལུས་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་ལུས་ངེས་པར་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའྱི་གང་ཟག་ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱན་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་པ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་དག་མམ་པར་གཞག །ཆོས་ལ་ང་སྤངས་རྒྱུད་དང་ཀུན་
ོན་མོངས། །རྣམ་པར་བང་བ་ཐ་དད་ང་རྒྱལ་མེད། །སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་བློ་ཐོབ་པ་བཏང་སྙོམས་པ། །ཞྱིང་རྣམས་
སྦྱོང་བ་སེམས་ཅན་སྱིན་བེད་པར། །མཁས་པ་མཐུ་ཆེན་ལུས་ཡོངས་རོགས་པ་དང་། །ངེས་པར་སྟོན་ལ་
མཁས་པ་དབང་བསྐུར་ཡྱིན། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ས་དང་པོ་ནྱི་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་རེན་དང་། གྱིས་པར་
ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་། གསུམ་པར་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་། བཞྱི་པར་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱིས་
བསོམ་པས་བསྡུས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་། ལྔ་པར་བདེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་།
དྲུག་པར་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཤེས་པའྱི་ཤེས་རབ་ལ་སློབ་ཅྱིང་། ས་ལྷག་མ་བཞྱི་ལ་བསླབ་པ་གསུམ་
གྱི་འབས་བུ་ཡང་དག་པར་བསྟན་པ་སྟེ། རྒྱན་དུ། ཆོས་ྱིད་རབ་ཏུ་རོགས་ནས་འདྱིར། །ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལྷག་སེམས་དང་། །ལྷག་པའྱི་ཤེས་རབ་ལ་རེས་སློབ། །ཤེས་རབ་སོད་ཡུལ་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། །ཆོས་ཀྱི་དེ་ྱིད་
དང་དེ་ནྱི། །མྱི་ཤེས་ཤེས་སོགས་འཇུག་པ་ྱིད། །ཤེས་རབ་སོད་ཡུལ་དེ་ལྟ་བས། །དེ་ས་གྱིས་ལ་རྣམ་པར་
གནས། །བསླབ་པ་རྣམས་དང་སོམ་པ་ཡྱི། །འབས་བུ་གཞན་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི། །མཚན་མེད་འདུ་བེད་དང་བཅས་
པར། །གནས་པ་འབས་བུ་དང་པོ་ཡྱིན། །དེ་ྱིད་མངོན་འདུ་བེད་མེད་དང་། །ཞྱིང་ནྱི་རྣམ་པར་དག་པ་
དག །འབས་བུ་གྱིས་པར་འདོད་པ་ཡྱིན། །སེམས་ཅན་སྱིན་པ་གྲུབ་ྱིད་དང་། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་
རྣམས་ནྱི། །འགྲུབ་པ་འབས་བུ་དམ་པ་ཡྱིན། །འབས་བུ་རྣམ་པ་འདྱི་བཞྱི་ནྱི། །ས་བཞྱི་པོ་ལ་ཡང་དག་
བརེན། །ཞེས་སོ། །དྲུག་པ་ནྱི། ས་དང་པོ་ནྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རེན་ཡྱིན་ལ། ས་གྱིས་པར་ཚུལ་ཁྱིམས་
ཀྱི་ཕུང་པོ་སྦྱོང་། ས་གསུམ་པར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་སྦྱོང་། བཞྱི་པ་ནས་དྲུག་པའྱི་བར་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་
པོ་སྦྱོང་། བདུན་པ་ཡན་ཆད་དུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའྱི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའྱི་ཕུང་པོ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སྦྱོང་སྟེ། རྒྱན་དུ། ཆོས་ྱིད་རབ་ཏུ་རོགས་ནས་འདྱིར། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནྱི་ཕུང་པོ་སྦྱོང་། །དེ་ཡྱི་འོག་ཏུ་ཏྱིང་
འཛིན་དང་། །ཤེས་རབ་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་སྦྱོང་། །དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལས་ནྱི། །སྱིབ་རྣམ་བཞྱི་དང་ཐོགས་པ་
ཡྱི། །སྱིབ་པ་ལས་ཀང་རྣམ་གྲོལ་དང་། །གྲོལ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་སྦྱོང་། །ཞེས་སོ། །བདུན་པ་ནྱི། ས་དང་
པོར་སྦྱྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པར་སོད་པ་ནས་ས་བཅུ་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་པ་སྟེ།
དབུས་མཐར། སྦྱྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་བཟོད་བརོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་དང་ནྱི་ཤེས་རབ་ཐབས། །སོན་ལམ་
སྟོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །འདྱི་དག་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའོ། །ཁད་པར་ཅན་དང་ཁད་མེད་ནྱི། །ས་བཅུ་རྣམས་སུ་
ཤེས་པར་བ། །ཞེས་སོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པར། ས་དང་པོ་ལ་གནས་པ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ཛམའྦཱུ ྱི་གླྱིང་
གྱི་དབང་ཕྱུག་སེར་སྣའྱི་དྲྱི་མ་དང་བལ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེར་སྣའྱི་དྲྱི་མ་སེལ་བའྱི་བདག་པོར་འགྱུར་
རོ། །གྱིས་པ་ལ་གླྱིང་བཞྱི་ལ་དབང་བའྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ཏེ་ཤས་ཆེར་སེམས་ཅན་
རྣམས་འཆལ་ཚུལ་དང་མྱི་དགེ་བ་ལས་བཟློག་ནས་དགེ་བ་ལ་འཛུད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་བརྒྱ་བྱིན་དུ་གྱུར་ཏེ་
སེམས་ཅན་གྱི་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་བཟློག་པ་ལ་མཁས་སོ། །བཞྱི་པ་ལ་འཐབ་བལ་གྱི་ལྷའྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་
འཐབ་བལ་དུ་གྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་བཟློག་པ་ལ་མཁས་སོ། །ལྔ་པར་དགའ་
ལན་གྱི་ལྷའྱི་རྒྱལ་པོ་ཡོངས་སུ་དགའ་ལན་དུ་གྱུར་ཏེ་མུ་སྟེགས་ཐམས་ཅད་བཟློག་པ་ལ་མཁས་སོ། །དྲུག་པ་ལ་
འཕྲུལ་དགའྱི་ལྷའྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་འཕྲུལ་དུ་གྱུར་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་བཟློག་པ་ལ་མཁས་
སོ། །བདུན་པ་ལ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀྱི་བདག་པོ་ལྷའྱི་རྒྱལ་པོ་དབང་བསྒྱུར་དུ་གྱུར་ཏེ་ན་རང་གྱི་མངོན་
པར་རོགས་པ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་མཁས་སོ། །བརྒྱད་པ་ལ་སྟོང་གྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ་ཐེག་པ་
གསུམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་ཤྱིང་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ཡོངས་སུ་དྲྱིས་པ་
བསྟན་པས་མྱི་འཕྲོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགུ་པ་ལ་སྟོང་གསུམ་གྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ་ཐེག་པ་
གསུམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོན་པ་ལ་བང་ཞྱིང་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་དྲྱིས་པ་བསྟན་པ་རྣམས་
ཀྱིས་མྱི་འཕྲོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཅུ་པ་ལ་འོག་མྱིན་གྱི་ལྷའྱི་རྒྱལ་པོ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ་ཐེག་པ་གསུམ་
གྱི་ཕར་ཕྱིན་སྟོན་པ་ལ་མཁས་ཤྱིང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ཡོངས་སུ་དྲྱིས་པ་བསྟན་པས་མྱི་འཕྲོགས་
སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྱི་དོན་ཡང་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པའྱི་ཁད་པར་དང་། སོ་སོའ ་ི ས་དོན་རྣམས་ཕོགས་
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གཅྱིག་ཏུ་དྲྱིལ་ནས་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བར། དེ་དག་དང་པོར་རབ་དགའ་བ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་བེད་
ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་ྱི་ཤུ་གསུངས་སོ། །དགུ་པ་ནྱི་དབུས་མཐར། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་རྱིག་
པ། །ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་སྱིབ་པ་བཅུ། །ས་བཅུའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་རྣམས་ཀྱི། །གེན་པོ་དག་ནྱི་ས་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིབ་པ་བཅུ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྤོང་བར་བཤད་ཅྱིང་། ཀུན་བཏུས་སུ། ས་
བཅུའྱི་ཤེས་སྱིབ་བཅུ་དངོས་སུ་སྤོང་བའྱི་ཞར་ལ་ོན་སྱིབ་བཅུ་ཡང་སྤོང་བས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སྱིབ་
གྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤངས་པར་བཤད་དོ། །འདྱི་དང་རྒྱུད་བླ་གྱིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལུགས་ནྱི་ས་དང་
པོའ ་ི བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་ཐེག་པ་འོག་མའྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་མ་ལུས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་སྤང་ཅྱིག་
ཅར་དུ་སྤོང་ཞྱིང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་སྤང་ནྱི་ཤེས་སྱིབ་སོམ་སྤང་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་
རྣམ་པ་དགུར་ཕེ་ནས་ས་གྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་བར་གྱིས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་སྤོང་བར་བཞེད་དེ། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆེན་པོ་ཡྱི། །ཆེན་པོ་ལ་སོགས་དྲྱི་མ་ཡྱི། །གེན་པོ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་
ངུ་ལ། །སོགས་པའྱི་ལམ་ནྱི་དག་པ་ཡྱིན། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་སོམ་སྤང་གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་དང་། སོམ་ལམ་
རེ་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་སོམ་སྤང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་པོ་ྱིད་འདོད་པ་ནས་
སྲྱིད་རེའྱི་བར་གྱི་ས་དགུ་པོ་རེ་རེས་བསྡུས་པའྱི་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་ཡོད་པ་ལས། ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་དགུ་ས་
གྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བ་ནས་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་དགུ་ས་བཅུ་པའྱི་བར་ཆད་མེད་
ལམ་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བའྱི་བར་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །བཅུ་པ་ནྱི། ས་དང་པོ་ལ་ཡོངས་སྦྱོང་བཅུ། གྱིས་པ་
ལ་བརྒྱད། གསུམ་པ་ལ་ལྔ། བཞྱི་པ་ལ་བཅུ། ལྔ་པ་ལ་བཅུ། དྲུག་པ་ལ་བཅུ་གྱིས། བདུན་པ་ལ་ྱི་ཤུ། བརྒྱད་
པ་ལ་བརྒྱད། དགུ་པ་ལ་བཅུ་གྱིས་ཏེ། ཀུན་བསོམས་པས་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔའོ། །ས་བཅུ་པ་ལ་ཡོངས་སྦྱོང་
ལོགས་སུ་མྱི་བགྲང་བ་ནྱི་སོ་བ་བསེད་པའྱི་ཆེད་དུ་འབས་བུའྱི་སོ་ནས་བསྟན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །མེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ྱིར་སྣང་དུ། སའྱི་ཚོགས་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་བཅུ་པོ་རྣམས་སོ་སོར་
བདག་ྱིད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའྱི་དབེ་བས་རྣམ་པ་ཅུར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ས་བཅུ་
པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་གང་སྙམ་ན་ས་དགུ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་དེ་ྱིད་ས་དགུ་པ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པ་རོགས་པར་བ་
བའྱི་ཆེད་དུ་སྦྱོང་བ་ནྱི་ས་དགུ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ཡྱིན་ལ་རོགས་ནས་ས་བཅུ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་འགྱུར་པ་ནྱི་ ས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བཅུ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཡོངས་སྦྱོང་དང་པོ་ནྱི་སོན་ལམ་གྱི་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པ་ཡྱིན་པས་བརྒྱད་པ་
དང་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིགཔ་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་ས་དགུ་
པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་གཙོ་ཆེ་ལ་མངལ་དུ་འཇུག་པ་མཆོག་མན་ཆད་ནྱི་གཞན་ངོར་ཕྲྱིན་ལས་བེད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་
དང་མམ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་ས་བཅུ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་གཙོ་ཆེའོ། །ཡོངས་སྦྱོང་འདྱི་རྣམས་ས་མ་ཐོབ་པ་སྦྱོང་
ངམ་ཐོབ་ཟྱིན་སྦྱོང་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའྱི་ཆེད་དུ་སྦྱོང་ཞེས་འདོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ།
མདོར། རབ་འབོར་ས་དང་པོ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་བ་སྟེ།
ཞེས་དང་། ས་བཅུ་པའྱི་མདོར། ཀེ་རྒྱལ་བའྱི་སྲས་དག་བང་སེམས་ས་དང་པོ་ལ་གནས་པས་ཆོས་བཅུ་ཡྱིད་ལ་
བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ས་ནྱི་དང་པོ་འཐོབ་འགྱུར་ཏེ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ས་
དང་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏེ། ས་དང་པོའ ་ི རེས་ཐོབ་ཏུ་བཅུ་པོ་སྦྱངས་པས་
བཅུ་པོ་རོགས་པར་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ས་དང་པོ་ཡྱིན་ལ། ཡོངས་སུ་རོགས་ནས་ས་གྱིས་པར་འཕོས་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འགྲེལ་ཆེན་དུ། ཡོངས་སྦྱོང་མ་རོགས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་ས་དེ་ཡྱིན་ལ། ཡོངས་སྦྱོང་རོགས་
ནས་ས་གཞན་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་དོན་ཡང་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཅུ་གཅྱིག་པ་ནྱི་མདོ་སེ་ས་
བཅུ་པར། ཀེ་རྒྱལ་བའྱི་སྲས་འདྱི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐོབ་
མ་ཐག་ཏུ་འཇྱིགས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་འདྱི་ལྟ་སྟེ། འཚོ་བ་མེད་པའྱི་འཇྱིགས་པའམ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེད་
པའྱི་འཇྱིགས་པའམ། འཆྱི་བས་འཇྱིགས་པའམ། ངན་འགྲོས་འཇྱིགས་པའམ། འཁོར་གྱི་ནང་དུ་བག་ཚ་བས་
འཇྱིགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་ས་བཅུ་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཕར་ཕྱིན་
བཅུ་རོགས་པ་དང་། ཡང་ས་དང་པོ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གྱིས་ཡོད་དེ། ས་བཅུ་པར། འདོད་ན་བརོན་
འགྲུས་རོམ་པ་རྣམ་པ་འདྱི་ལྟ་བུས་ཁྱིམ་དང་། ཆུང་མ་དང་། ལོངས་སོད་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཀང་སྐད་ཅྱིག་ཐང་ཅྱིག་ཡུད་ཙམ་ཅྱིག་ལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ཐོབ་ཅྱིང་སྙོམས་པར་འཇུག་
པ་དང་། སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང་། དེ་དག་གྱི་བྱིན་རབས་ཀང་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་
གྱི་ཁམས་བརྒྱ་གཡོ་བར་བེད་པ་དང་། ཞྱིང་བརྒྱར་འགྲོ་བ་དང་། འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་བརྒྱ་འོད་ཀྱིས་ཁབ་པར་
བས་ནས་གཞན་དག་ལ་སྟོན་པ་དང་། སྤྲུལ་པ་བརྒྱས་སེམས་ཅན་བརྒྱ་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་བེད་པ་དང་།
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་པར་བེད་པ་དང་། སྔོན་དང་ཕྱི་མའྱི་མཐའྱི་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་འཇུག་པ་
དང་། ཆོས་ཀྱི་སོ་བརྒྱ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། ལུས་བརྒྱ་སྤྲུལ་པ་དང་། ལུས་རེ་རེ་ཡང་འཁོར་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱ་བརྒྱ་དང་ལན་པར་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ས་གྱིས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་
དག་སྟོང་ཕྲག་དང་། གསུམ་པ་ལ་འབུམ་དང་། བཞྱི་པ་ལ་བེ་བ་དང་། ལྔ་པ་ལ་བེ་བ་ཕྲག་སྟོང་དང་། དྲུག་པ་ལ་
བེ་བ་ཕྲག་འབུམ་དང་། བདུན་པ་ལ་བེ་བ་ཕྲག་ཁྱིག་འབུམ་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་སྟོང་གསུམ་འབུམ་ཕྲག་བཅུའྱི་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་དང་། དགུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གྲངས་མེད་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུའྱི་རྔུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་
རྡུལ་སྙེད་དང་། བཅུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་བརོད་དུ་མེད་པ་བེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུའྱི་རྡུལ་ཕྲ་
རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྱི་དོན་དབུ་མ་འཇུག་པར། དེ་ཚེ་འདྱིས་ནྱི་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་
མཐོང་ཞྱིང་། །ཞེས་སོགས་ཚིག་བཅད་དགུར་གསུངས་སོ། །བཅུ་གྱིས་པ་ནྱི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་
རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་ལྟུང་བའྱི་འཁྲུལ་པ་ཆ་ཕྲ་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་གནས་པར་བེད་མྱི་
ནུས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་ས་དང་པོ་དང་ནུས་པ་ནྱི་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
མཐའ་དག་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ཐོས་པའྱི་དོན་ཀུན་འཛིན་མྱི་ནུས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་གྱིས་པ་དང་། ནུས་
པ་ན་གསུམ་པའོ། །དེ་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་ལན་མང་དུ་གནས་པར་བེད་མྱི་
ནུས་ཤྱིང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སྲྱིད་པ་དང་། ཆོས་ལ་སྲེད་པ་ལས་སེམས་ལྷག་པར་བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་
མྱི་ནུས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་གསུམ་པ་དང་། ནུས་པ་ན་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་བདེན་པ་བཞྱི་བསོམ་པ་ན་
འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་ལ་གཅྱིག་ཏུ་ཕོགས་པ་དང་། མངོན་པར་ཕོགས་པའྱི་སེམས་བཟློག་སྟེ་
ཐབས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་བསོམ་པར་མྱི་ནུས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་བཞྱི་པ་དང་། ནུས་པ་ན་ལྔ་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་འཁོར་བས་སོ་བ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་མམ་པར་འཇོག་མྱི་ནུས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་ལྔ་
པ་དང་། དེ་ནུས་པ་ན་དྲུག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་
མམ་པར་འཇོག་མྱི་ནུས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་དྲུག་པ་དང་། ནུས་པ་ན་བདུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་ལྷུན་གྱིས་
གྲུབ་པ་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་མམ་པར་འཇོག་མྱི་ནུས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་བདུན་པ་དང་། ནུས་པ་ན་བརྒྱད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ནས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིགས་པ་བཞྱིས་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་དབང་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་བརྒྱད་པ་དང་།
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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གྱུར་པ་ན་དགུ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་ཡང་དག་པར་རྱིག་པར་མྱི་ནུས་
པ་དེ་སྲྱིད་དུ་དགུ་པ་དང་། ནུས་པ་ན་བཅུ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་ཐོབ་ཀང་ཤེས་བ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་དང་། ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སེད་པར་བེད་མྱི་ནུས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་བཅུ་པ་དང་ནུས་
པ་དེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ནྱི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་ལུང་ལས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནོ། །བློ་གྲོས་
མྱི་ཟད་པས་ཞུས་པའྱི་མདོར། ས་དང་པོ་ལ་རྨྱི་ལམ་དུ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའ ་ི འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་
གཏེར་བེ་བ་ཕྲག་ཁྱིག་བརྒྱ་སྟོང་གྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བར་མཐོང་ངོ་། །གྱིས་པ་ལ་སྟོང་གསུམ་ལག་མཐྱིལ་ལྟར་
མམ་པ་ལ་རྱིན་པོ་ཆེ་བེ་བ་ཕྲག་ཁྱིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་མཐོང་ངོ་། །གསུམ་པ་ལ་བདག་
ྱིད་དཔའ་ཞྱིང་གོ་ཆ་ཐོགས་ནས་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བར་མཐོང་ངོ་། །བཞྱི་པ་ལ་ཕོགས་བཞྱི་
ནས་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱི་ལས་ཐམས་ཅད་དང་ལན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
མངོན་སུམ་དུ་འཐོར་བ་མཐོང་ངོ་། །ལྔ་པ་ལ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་མགོ་ལ་མེ་ ཏོག་ཙམ་
པ་ཀའྱི་ཕྲེང་བ་འདོགས་པར་མཐོང་ངོ་། །དྲུག་པ་ལ་རྱིང་ཐེམ་སྐས་བཞྱི་དང་ལན་པ་གསེར་གྱི་བེ་མ་གདལ་བ་
རོག་པ་མེད་ཅྱིང་དྭངས་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལན་པའྱི་ཆུས་ཡོངས་སུ་གང་ལ་མེ་ཏོག་ཨུཏྤལ་དང་། ཀུ་མུད་
དང་། པདྨ་དཀར་པོས་བརྒྱན་པ་མཐོང་སྟེ། དེ་ལ་བདག་ྱིད་རེ་དགའ་ཡོངས་སུ་སོད་པར་མཐོང་ངོ་། །བདུན་པ་
ལ་ངོས་གཡས་གཡོན་གྱིས་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའྱི་གཡང་ས་མཐོང་སྟེ་དེ་ལས་བདག་ྱིད་མ་རྨས་མ་
མས་པར་སླར་ལོག་པ་མཐོང་ངོ་། །བརྒྱད་པ་ལ་ཕྲག་པ་གྱིས་ན་རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རལ་པ་ཅན་
ཅོད་པན་ཐོགས་པ་གཅན་གཟན་ཕྲ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐྲག་པར་བེད་ཅྱིང་འདུག་པ་མཐོང་ངོ་། །དགུ་པ་ལ་འཁོར་
ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་མཐོང་སྟེ། སེ་བོ་བེ་བ་ཕྲག་ཁྱིག་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཞྱིང་མདུན་གྱིས་བལྟས་ནས་
མགོའ ་ི སྟེང་ན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སས་པའྱི་གདུགས་འཛིན་པ་མཐོང་ངོ་། །བཅུ་པ་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པའྱི་སྐུ་མཐོང་སྟེ་སྐུ་མདོག་གསེར་ལྟ་བུ་འོད་འདོམ་གང་བ་ཚངས་བ་བེ་བ་ཕྲག་ཁྱིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ཡོངས་
སུ་བསྐོར་ཞྱིང་མདུན་གྱིས་བལྟས་ནས་ཆོས་སྟོན་པ་མཐོང་ངོ་ཞེས་གསུང་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་དཀོན་མཆོག་
བརེགས་པ་དང་། གསེར་འོད་དམ་པ་ནས་ཀང་ས་བཅུ་པོ་ལ་རྨྱི་ལམ་གྱི་རགས་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་
སྔོན་གྱི་མཁས་པ་གཞོན་ནུ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི། བང་འཕགས་ལ་གྱིད་མེད་པས་རྨྱི་ལམ་མྱི་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

སྲྱིད་པ་དང་། ན་ཐོས་བདེན་པ་མཐོང་བ་ཡང་ཐེ་ཚེམ་ལས་བརྒལ། སོམ་ྱི་ལས་བརྒལ་བར་གསུངས་ན། བང་
སེམས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོང་པ་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ནྱི་ས་ཐོབ་པའྱི་རགས་རྨྱི་ལམ་ལ་ལྟོས་པ་མྱི་
སྲྱིད་པས། ས་མ་ཐོབ་པའྱི་ཟླ་བོ་གཞན་གྱིས་གཞན་ལ་དཔོག་པའྱི་རགས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །མཁན་
ཆེན་པ་ནྱི། ས་ཐོབ་ནས་མྱི་དགེ་བའྱི་གྱིད་མེད་ཀང་དགེ་བའྱི་གྱིད་ཡོད་པས་རྨྱི་ལམ་གྱི་རགས་ཡོད་པ་མྱི་
འགལ་ཞེས་བཞེད་ཀང་། དཔལ་ལན་ས་ས་པཎྱི་ཏ་ནྱི། རྨྱི་ལམ་གྱི་རགས་དེ་དག་མོས་སོད་ཀྱི་ས་ལ་སྦྱར་ན་རུང་
མོད་ཀྱི། འཕགས་པའྱི་ས་ལ་དངོས་སུ་སྦྱར་ན་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་འགལ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ྱིད་དོན་ལ་
གནས་ཏེ། དེ་ལས་འགོད་གྱིད་མྱི་དགེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དང་པོ་དག་ན་མེད། །ཅེས་ཁམས་གོང་དུ་སེས་
པའྱི་སོ་སེ་ཙམ་ལ་ཡང་གྱིད་མེད་པར་བཤད་ན། ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་འགྲོའ ་ི ཚུལ་གྱིས་རོགས་པའྱི་སྟོབས་
ཀྱིས་མཐར་གནས་ཀྱིས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ཐོབ་པའྱི་བང་འཕགས་རྣམས་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། དཀོན་མཆོག་བརེགས་པར། ས་དང་པོ་ཐོབ་པའྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་རགས་བྱུང་བའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་
སྱིབ་པ་སྦྱང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཕུང་པོ་གསུམ་པའྱི་མདོ་འདོན་པར་གསུང་ཞྱིང་། བང་སེམས་འཕགས་པས་ལས་ོན་
མ་ལུས་པ་སྤངས་ཟྱིན་པས་ལས་སྱིབ་སྦྱང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཕུང་པོ་གསུམ་པའྱི་མདོ་འདོན་པ་ཡང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར།
འོ་ན་ཅྱི་ལྟར་སྙམ་ན། རེ་སྦྱོར་ཐོབ་ནས་ཐེག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་ས་བཅུ་འཐོབ་པར་ངེས་པས་ན་
དྲོད་ཀྱི་རེ་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་རྨྱི་ལམ་གྱི་རགས་པ་བཅུ་ཆར་འབྱུང་ཞྱིང་དེ་དག་ཐེག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་
པར་ས་དེ་དང་དེ་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་རགས་དེ་རགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་རེ་སྦྱོར་གྱིས་སྐབས་སུ་རྨྱི་ལམ་
གྱི་རགས་དྲུག་བཤད་པ་དང་དོན་གཅྱིག་པར་མངོན་ནོ། །ད་ནྱི་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པར་བ་སྟེ། འདྱི་ལ་ས་
དགུ་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་དང་། ས་བཅུ་པ་འབས་བུའྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་གྱིས། དང་པོ་ལ་དགུ་
ལས་ས་དང་པོ་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་རྣམ་བཅུ་ཡྱི། །ཞེས་སོགས་ཏེ། ཚིག་རྐང་དང་པོ་གྱིས་ནྱི་
གྲངས་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏེ་འོག་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་གསལ་བེད་དུ་སྦྱར་བར་བའོ། །འདྱི་ལ་སྦྱོང་བེད་ཆོས་ཀྱི་སོ་
ནས་དབེ་བ་དང་། སྦྱོང་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུས་འཐོབ་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་དབྱིག་གེན་གྱི་འགྲེལ་པར་བསམ་པ་
དང་། སྦྱོར་བ་དང་བསྔོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་རང་དོན་གྱི་བསམ་པ་ནྱི་བསམ་དང་
ཞེས་དང་། གྱིས་དོན་གྱི་བསམ་པ་ནྱི་ཕན་པའྱི་དངོས་ྱིད་དང་ཞེས་དང་། གཞན་དོན་གྱི་བསམ་པ་ནྱི་སེམས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཅན་རྣམས་ལ་སེམས་མམ་ྱིད་ཅེས་པའོ། །སྦྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཟང་ཟྱིང་གྱིས་སྡུད་པའྱི་སྦྱོར་བ་
དང་། ཆོས་ཀྱིས་སྡུད་པའྱི་སྦྱོར་བ་དང་། བདག་ྱིད་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་བའྱི་སྦྱོར་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་གཏོང་
བ་དང་། གྱིས་པ་ལ་རང་སྡུད་པ་ནྱི་བཤེས་གེན་བསྟེན་པ་དང་། དམ་ཆོས་དམྱིགས་པ་ཚོལ་བ་གྱིས་དང་།
གཞན་སྡུད་པ་ནྱི་འོག་གྱི་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྱི་རག་ཏུ་ངེས་འབྱུང་སེམས་ྱིད་དང་། བདེན་པའྱི་ཚིག་
སྨྲས་པའོ། །བསྔོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཀུར་འདོད་དགའ་བའོ། །སྦྱོར་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུས་འཐོབ་
པ་ནྱི་འདྱི་དག་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པས། ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཤེས་པར་བ་ཅེས་པ་སྟེ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
གསལ་བེད་དུ་སྦྱར་རོ། །དེ་ཡང་འདྱིར་ས་བཅུའྱི་མམ་གཞག་གྱི་སྱིབ་པ་སྤོང་ཚུལ་ལ་གེན་པོའ་ི ཚིགས་སྒྲུབ་
དང་། མམ་གཞག་ཏུ་ཐོབ་པའྱི་ས་དེ་ྱིད་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་རེས་ཐོབ་ཏུ་སྦྱོང་བ་ལ་སའྱི་
ཚོགས་སུ་འཇོག་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་མཚན་འཛིན་དང་བཅས་པའྱི་མས་ལེན་
འབྱུང་སྲྱིད་པས་དེ་དགག་པའྱི་ཆེད་དུ་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པས་སྦྱོང་བར་གསུངས་པ་སྟེ་མོས་བསྔོ་རེས་སུ་
ཡྱི་རང་རྣམས་ལ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དགོས་པར་གསུངས་པ་དང་དོན་གཅྱིག་གོ །འདྱིར་ཟང་ཟྱིང་
གྱི་གཏོང་བ་དང་། ཆོས་སྟོན་པ་གཙོ་བོར་གསུངས་པ་ནྱི་ས་དང་པོར་སྦྱྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པའྱི་དོན་ཡྱིན་
ཞྱིང་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་རོགས་པར་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ས་དང་པོ་རོགས་པར་ཐོབ་ཟྱིན་པས། ས་གྱིས་པར་འཕོས་པ་
ཡྱིན་ལ་འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་འདྱི་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ལོ་ཆེན་གྱིས་ས་དང་པོ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཡོངས་སྦྱོང་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་སྦྱོང་བར་བཤད་པ་ནྱི་སྔར་དྲངས་པའྱི་མདོ་གྱིས་དང་འགལ་ལོ། །ས་
གྱིས་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་བས་པ་གཟོ་དང་བཟོད། །ཅེས་པ་སྟེ། འདྱི་ལ་གཞྱི་ཚུལ་ཁྱིམས།
བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན། སྦྱོར་བ་ཁད་པར་ཅན་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་ཅེས་པ་སྟེ། ཐོགས་
མེད་ཀྱིས་ེས་སོད་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཁོ་ན་ལ་བཞེད་ཅྱིང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་དབྱིག་གེན་གྱི་རེས་སུ་
འབངས་ནས་ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་ཆར་ལ་བཞེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བས་པ་གཟོ་བ་དང་། གནོད་པ་བཟོད་པ་དང་།
རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། སྙྱིང་བརེ་ཆེ་བ་སྟེ་བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བཀུར་སྟྱི་དང་། བླ་མ་ལ་གུས་ན་དང་། སྦྱྱིན་
སོགས་ལ་བརོན་པ་སྟེ་གསུམ་མོ། །འདྱིར་ཚུལ་ཁྱིམས་གཙོ་བོར་གསུངས་པ་ནྱི་ས་གྱིས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་
ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་ཅྱིང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་སྦྱོང་བའྱི་དོན་ཏོ། །ས་གསུམ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི།
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཐོས་པས་མྱི་ངོམས་ྱིད་དང་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ས་གསུམ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའྱི་
རྒྱ་མཚོ་ལས་བསལ་བར་བ་སྙམ་པའྱི་བསམ་པ་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་ས་སེ་ཞྱིང་། དེ་ལ་ཐབས་སྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་
ཤེས་དགོས། སྱིབ་པ་སྤོང་བའྱི་རྒྱུ་ལ་ཤེས་རབ་དགོས། དེའྱི་རྒྱུར་ཡང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དགོས། དེ་ལ་ཡང་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་གྱི་རབ་དབེ་ལ་མཁས་པ་ཅྱིག་དགོས། དེའྱི་ཆེད་དུ་གསུང་རབ་ཐོས་པ་ཅྱིག་དགོས་པས་ཐོས་པ་མཆོག་
ཏུ་རོགས་ཤྱིང་། དེའྱི་ཚེ་ཚིག་བཞྱི་པ་ཅྱིག་ཙམ་གྱི་དོན་དུ་ཡང་སྟོང་གསུམ་མེ་ལེ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཀང་
བརྒལ་བར་བེད་དོ། །དེས་ན་ཐོས་པས་མྱི་ངོམས་པ་ྱིད་དང་ཟང་ཟྱིང་མེད་པར་གཞན་ལ་ཆོས་སྦྱྱིན་པ་གྱིས་
འབྱུང་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་ལས་ཆོས་ཐོས་པའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་མཐོང་ནས་དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་སངས་
རྒྱས་ཞྱིང་ཀུན་སྦྱོང་བ་དང་། གཞན་ལ་ཆོས་སྦྱྱིན་པའྱི་ཚེ་ལོག་སྒྲུབ་བཟོད་པས་འཁོར་བས་ཡོངས་སུ་མྱི་སེ་བ་
གྱིས་འབྱུང་། གཞན་དོན་བེད་པ་ལ་རང་དོན་རོགས་དགོས་པར་མཐོང་ནས་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡོད་པ་
གྱིས་འབྱུང་ངོ་། །རོམ་མེད་བདག་ྱིད་ཅེས་པ་ནྱི་མངོན་ཞེན་མེད་པའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིར་ཐོས་པས་མྱི་ངོམས་པ་
ནྱི་ས་གསུམ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་སྦྱོང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་། འཁོར་བས་ཡོངས་སུ་མྱི་སོ་
བ་ནྱི་བཟོད་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །ས་བཞྱི་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། ནགས་གནས་འདོད་ཆུང་ཆོག་
ཤེས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་ཡང་བཅུ་ཡོད་པ་དོན་དྲུག་ཏུ་འདུས་ཏེ། སེམས་རྣམ་དག སོད་པ་རྣམ་དག
ཡྱིད་བེད་རྣམ་དག ཕྲྱིན་ལས་རྣམ་དག སྟོང་པ་རྣམ་དག རྣལ་འབོར་རྣམ་དག་གོ །དང་པོ་ནྱི་ནགས་གནས་དང་།
འདོད་ཆུང་དང་། ཆོག་ཤེས་གསུམ་མོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྦྱངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གྱིས་ལེན་པ་དང་། བསླབ་པ་
ཡོངས་སུ་མྱི་གཏོང་བ་གྱིས་སོ། །སྦྱངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གྱིས་ནྱི། ཟས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་གསུམ་དང་།
གོས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་གསུམ་དང་། །གནས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ལྔ་དང་། སོད་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་
གཅྱིག་རྣམས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ཟས་བཟང་པོ་ལ་ཞེན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་བསོད་སྙོམས་པ་དང་། ཡང་ཡང་ཟ་བ་ལ་
ཞེན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་སྟན་གཅྱིག་པ་དང་། ཕྱིས་མྱི་ལེན་པའོ། །བསོད་སྙོམས་ལ་སོ་ཐེར་ཆགས་རྒྱུ་བ་དང་།
ཅྱི་ཐོབ་པ་ལེན་པ་གྱིས་སོ། །སྟན་གཅྱིག་པ་ལ་ཟོས་པའྱི་དང་། ཆུའྱི་དང་། སྟན་གྱི་མཐའ་པ་གསུམ་མོ། །ཕྱིས་
མྱི་ལེན་པ་ལ་བླངས་པའྱི་དང་། ཟ་བའྱི་མཐའ་པ་གྱིས་སོ། །གོས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ལ་བཟང་པོ་ལ་ཞེན་པ་
དགག་པའྱི་ཕྱིར་ཕག་དར་ཁོད་པ་དང་། འཇམ་པོ་ལ་ཞེན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་ཕྱིང་པ་བ་དང་། མང་པོ་ལ་ཞེན་པ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དགག་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་གོས་གསུམ་པའོ། །གནས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ནྱི་འདུ་འཛི་ཅན་ལ་ཞེན་པ་དགག་པའྱི་
ཕྱིར་དགོན་པ་བ་དང་། སྟེང་གཡོགས་ཅན་ལ་ཞེན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་བླ་གབ་མེད་པ་དང་། བསྐོར་བ་ལ་ཞེན་པ་
དགག་པའྱི་ཕྱིར་ཤྱིང་དྲུང་པ་དང་། གནས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ་ཞེན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་དུར་ཁོད་པ་དང་། མང་པོ་ལ་
ཞེན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་གཞྱི་ཇྱི་བཞྱིན་པའོ། །སོད་ལམ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ནྱི་ལ་བ་སོགས་ལ་ཞེན་པ་དགག་
པའྱི་ཕྱིར་ཅོག་པུ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འདོད་པ་རྣམས་ལ་སོད་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་
བའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་བདོག་ཀུན་གཏོང་པའོ། །དྲུག་པ་ནྱི་མྱི་ཞུམ་པ་དང་ལྟ་བ་མེད་པ་གྱིས་སོ། །འདྱིར་འདོད་ཆུང་
ཆོག་ཤེས་དང་སྦྱང་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གྱིས་ལེན་པ་གཙོ་བོར་གསུངས་པ་ནྱི་ས་བཞྱི་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་བརོན་
འགྲུས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་། མྱང་འདས་ལ་གཞོལ་བ་ནྱི་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་ལ་མཁས་པའྱི་
ཤེས་རབ་སྦྱོང་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །ས་ལྔ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། འདྲྱིས་དང་ཁྱིམ་ལ་འཁེན་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་
ཏེ། འདྱི་ལ་ཡང་སྤང་བ་བཅུ་སྤོངས་དགོས་པ་ཡང་བཞྱིར་འདུས་ཏེ། བསམ་སྦྱོར་མ་དག་པ་དང་། གནས་མ་
དག་པ་དང་། ེས་པར་སོད་པ་དང་། ར་བའྱི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྲྱིས་དང་ཁྱིམ་ལ་འཁེན་པ་
སྤོང་བ་གྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ན་འདུ་འཛིར་གྱུར་པའྱི་གནས་སྤོང་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བདག་བསྟོད་གཞན་ལ་
རྨད་པ་དང་། མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་སྤང་བ་གསུམ་མོ། །བཞྱི་པ་ལ་ང་རྒྱལ་ནྱི་རོམ་པས་ཁེངས་པ་དང་།
མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་དང་། ཐེ་ཚེམ་དང་ལྟ་བ་ནྱི་བློ་ངན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་ལྟ་བ་མཐོང་སྤང་ཡྱིན་ཡང་། སྐབས་
འདྱིར་སྤོང་བར་བཤད་པ་ནྱི་གནས་ངན་ལེན་སྦྱོང་བའམ། ཐག་བསྲྱིང་པའྱི་གེན་པོ་ལ་དགོངས་ནས་གསུང་
ཞྱིང་། ོན་མོངས་པ་ལ་བཟོད་པ་སྟེ་བཞྱི་སྤོང་པའོ། །འདྱིར་འདུ་འཛིར་གྱུར་པའྱི་གནས་སྤོང་བ་གསུངས་པ་ནྱི་
ས་ལྔ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་། མཐོང་སྤང་གྱི་གེན་པོ་གསུངས་པ་
ནྱི་བདེན་བཞྱི་ལ་མཁས་པའྱི་ཤེས་རབ་སྦྱོང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །ས་དྲུག་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། སྦྱྱིན་དང་ཚུལ་
ཁྱིམས་བཟོད་བརོན་འགྲུས། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་བཅུ་གྱིས་ཡོད་པ་གྱིས་སུ་འདུས་ཏེ། སྤོང་བེད་ཀྱི་
གེན་པོ་དང་སྤང་བ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་རོགས་པའོ། །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ས་དང་
པོ་ནས་ཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན་ཐོབ་མོད་ཀྱི་འདྱིར་ནྱི་རོགས་པར་ཐོབ་པའྱི་དོན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་བང་ཆུབ་
ཀྱི་གེགས་དང་། སོད་པ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་གེགས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སློབ་མ་དང་། བསེ་རུ་ལ་དགའ་བའྱི་
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སེམས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོར་འཇུག་པའྱི་གེགས་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སྱིག་པའྱི་
སེམས་སོ། །བར་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་གེགས་ནྱི་བླངས་ན་སེམས་ཞུམ་པ་དང་། བཏང་ན་མྱི་དགའ་བའྱི་སེམས་སོ། །ཐ་
མར་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གེགས་ནྱི་དབུལ་ཡང་སློང་བ་མྱི་སྤོང་བའྱི་སེམས་སོ། །འདྱིར་སྱིར་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་རོགས་
པས་སྤང་བ་དྲུག་སྤོང་བ་ཡྱིན་གྱི་སོ་སོར་སྦྱར་བར་བ་བ་མ་ཡྱིན་པས་གེན་པོ་རོགས་པ་དང་། སྤང་བ་སྤང་པ་
རྣམས་སྦྱོང་བེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྐང་གྲངས་སོ་སོར་བགྲངས་ཤྱིང་སྤང་བ་རྣམས་ཀང་སྤོང་བེད་གེན་པོའ་ི ལོག་པ་
ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་རོགས་པར་གསུངས་པ་ནྱི་ས་དྲུག་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཤེས་རབ་
ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་། ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སྐྲག་པ་སྤོང་བ་ནྱི་རེན་འབེལ་ལ་མཁས་པའྱི་
ཤེས་རབ་སྦྱོང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །ས་བདུན་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ལ་སྤང་བ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དང་། སྤོང་བེད་
གེན་པོ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བདག་དང་སེམས་ཅན་འཛིན་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་སྤང་བའྱི་
དབེ་བ་དང་། ེས་པ་སྤངས་པས་ཐོབ་པར་བསྟན་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་ྱི་ཤུ་ཡོད་པ་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ།
སོ་སེ་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་། ན་རང་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་། བང་སེམས་ལས་དང་པོ་བ་དང་ཐུན་མོང་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ནས་རག་པར་འཛིན་པའྱི་བར་དྲུག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི་མཚན་མར་འཛིན་པ་
ནས་ཚུལ་ཁྱིམས་སུ་ལྟ་བའྱི་མངོན་ཞེན་གྱི་བར་བཅུ་གྱིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སྟོང་ྱིད་ལ་རོད་པ་དང་། སྟོང་
ྱིད་དེ་དང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་འགལ་བའྱི་ེས་པ་འཛིན་པ་གྱིས་སོ། །ེས་པ་སྤངས་པས་ཐོབ་པར་བསྟན་
པ་ནྱི། ྱི་ཤུ་གང་ལ་རྣམ་ཆད་པ། །དེ་ཡྱིས་ས་ནྱི་བདུན་པ་ཐོབ། །ཅེས་པའོ། །འོ་ན་དང་པོ་དྲུག་པོ་འཇྱིག་ཚོགས་
སུ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་ཡྱིན་པས་ས་དང་པོ་ནས་སྤངས་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན། འདྱི་ལ་བདག་
དང་སེམས་ཅན་སོགས་བདེན་པར་འཛིན་པ་དང་། བརགས་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ོན་
སྱིབ་ཡྱིན་པས་ས་དང་པོ་ནས་སྤངས་ཟྱིན་ལ། ཕྱི་མ་ལ་ཀུན་བརགས་དང་། ལྷན་སེས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་
མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའྱི་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ཡྱིན་པས་ས་དང་པོ་ནས་སྤངས་ཟྱིན་ཏེ། སོ་སོ་སེ་བོ་འཕགས་
དབེ་བས། །སེམས་ཅན་རས་དང་བཏགས་ཡོད་པར། །རྣམ་རོག་འཛིན་པ་དག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ་
དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་རས་འཛིན་རོག་པ་ནྱི་ཁོ་བོའ ་ི ལུགས་ཀྱི་ོན་སྱིབ་ཡྱིན་ཞྱིང་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ནྱི་ཤེས་
སྱིབ་ཡྱིན་པས་གྱིས་ཆར་ཡང་མཐོང་སྤང་རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྷན་སེས་སུ་གྱུར་བའྱི་གང་ཟག་བཏགས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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པ་ཙམ་དུ་འཛིན་པའྱི་བློ་ནྱི་སོམ་སྤང་རོག་པ་ཡྱིན་པས་ས་བདུན་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་
སྲྱིད་ཅྱིང་དེའྱི་ཚེ་མཚན་འཛིན་གྱི་བར་ཆད་འབྱུང་བས་ལམ་གྱི་དངོས་པོའ ་ི རྒྱུན་དང་མྱི་ལན་པ་ཡྱིན་ལ། རེས་
ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་དེ་འབྱུང་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཚེ་ས་བདུན་པ་རོགས་པར་ཐོབ་ནས་ས་བརྒྱད་པར་འཕོས་
པ་ཡྱིན་པས། ྱི་ཤུ་གང་ལ་རྣམ་ཆད་པ། །དེ་ཡྱིས་ས་ནྱི་བདུན་པ་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་འདྱི་ལ་དགོངས་
སོ། །ཆོས་སུ་འཛིན་པ་ལ་ཡང་ཆོས་སུ་བདེན་པ་དང་། དེར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་
ནྱི་མཐོང་སྤང་ཁོ་ན་སྟེ། འཛིན་པ་དང་ནྱི་འདོར་བ་དང་། །ཞེས་པའྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་རས་འཛིན་རོག་པ་དང་དོན་
གཅྱིག་གོ །ཕྱི་མ་ལ་ཀུན་བརགས་དང་། ལྷན་སེས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་མཐོང་སྤང་སྟེ། ཆེད་བཞྱིན་ངེས་པར་
མྱི་འབྱུང་དང་། །ཞེས་པའྱི་དངོས་བསྟན་དང་དོན་གཅྱིག་གོ །འདྱིར་རོང་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཞལ་སྔ་
ནས། མདོར་བསྟན་དུ་གང་ཟག་ལ་རས་ཡོད་དང་བརགས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་ཆོས་ལ་དེ་
དང་དེར་འཛིན་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན། རྒྱས་བཤད་དུ་དེ་ལས་བཟློག་སྟེ་བསྟན་པར་གསུངས་པ་ནྱི་འཆད་ཚུལ་
འདྱིའྱི་མེ་ལོང་གྱི་ནང་དུ་སོང་དུས་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ལྷན་སེས་ནྱི། བདག་ྱིད་ཇྱི་
བཞྱིན་ཀུན་མཁེན་ནྱི། །ཅེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་སོམ་སྤང་རོག་པ་ཡྱིན་ལ་དེ་ྱིད་འདྱིར་བཤད་པའྱི་མཚན་མར་
འཛིན་པ་སོགས་བཅུ་གྱིས་དང་དོན་གཅྱིག་པས་ས་བདུན་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་འབྱུང་སྲྱིད་པའོ། །དེ་ལྟར་
བས་ན་འཕགས་པས་སོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའྱི་འཛིན་རོག་གྱིས་ལ་སེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་ལ་བརེན་པ་དང་།
གདགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་པ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་མཛད་ཅྱིང་། གྱིས་ཀ་ཡང་བཏགས་འཛིན་རོགས་པར་
བཞེད་པ་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ར་བའྱི་དགོངས་པར་གནས་པའོ། །གྱིས་པ་སྤོང་བེད་གེན་པོ་ནྱི། རྣམ་ཐར་སོ་
གསུམ་ཤེས་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་གེན་པོ་རེ་རེས་སྤང་བ་རེ་རེ་སོ་སོར་སྤངས་པས་ཡོངས་སྦྱོང་
གྱི་གྲངས་ལོགས་སུ་མ་སོས་ལ། ས་དྲུག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྤང་གེན་སོ་སོར་སྦྱར་བར་བ་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཡོངས་
སྦྱོང་གྱི་གྲངས་ལོགས་སུ་སོས་སོ། །ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ལ། སེམས་ཅན་ཀུན་ཡྱིད་ཤེས་པ་དང་། །ཞེས་
པ་སྟེ། འདྱི་ལ་མདོ་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པས་ནྱི་ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡོངས་སུ་བཏགས་
པའྱི་དོན་དུ་ཆོས་བཞྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་སྟེ། བཞྱི་གང་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བ་དང་། ཞེས་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་ཆོས་བཞྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་སྟེ་ཞེས་
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བཞྱི་ཕྲག་གྱིས་སོ་སོར་བས་པ་ནྱི་གང་ཡང་རུང་བ་ཡང་ས་དེའྱི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ་
བའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ྱིར་སྣང་ལས་བཤད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་སྦྱོང་བ་གྱིས་སུ་བས་པའྱི་སྔ་མ་ནྱི་
སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་དང་། ཕྱི་མ་ནྱི་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་སྦྱོང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་དང་། ཞྱིང་དག་སྦྱོང་བའྱི་སྐབས་
སུ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་སོ་སོར་དག་པ་སྒྲུབ་པར་བཤད་པ་ནྱི་གནད་གཅྱིག་པས་རོགས་སྱིན་སྦྱོང་གསུམ་
གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་བའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་སྦྱོང་བ་མ་མཐའ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་འཇོག་པའྱི་དོན་ཏེ། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ལ་ས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་སྦྱོང་
བར་བཤད་པ་ནྱི་ཞྱིང་དག་པ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་བློ་སེད་པ་ཙམ་མོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་བཞྱི་ཚན་གྱིས་ལ་སྣོད་
བཅུད་ཀྱི་ཞྱིང་སྦྱོང་བ་སོ་སོར་སྣང་བས་གང་རུང་ཅྱིག་གྱིས་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་གྱི།
གྱིས་ཀ་དགོས་ལ་གྱིས་སུ་བས་པ་ནྱི་སྔ་མ་ས་བདུན་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཕྱི་མ་ས་དགུ་པ་དང་ཐུན་
མོང་བར་མངོན་ཏེ། དཔྱད་པས་ཤེས་སོ། །ས་དགུ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། སོན་ལམ་དག་ནྱི་མཐའ་ཡས་
དང་། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་བཅུ་གྱིས་ཡོད་པ་དོན་ལྔར་འདུས་ཏེ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ།
ཆོས་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ། བདག་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ེར་སོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཚིག་སོ་སོར་རྱིག་པ་ལྷ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་ཤེས་པ་
དང་། སྤོབས་པ་སོ་སོར་རྱིག་པ་ཆུ་བོའ ་ི རྒྱུན་ལྟར་མྱི་ཟད་པ་གྱིས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་ལུས་དག་པ་དང་། དག་
པའྱི་ཕོགས་འཛིན་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་མཆོག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི་
སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པས་བསྐུལ་ཏེ་ངེས་པར་འབྱུང་བའོ། །ེར་སོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་
ཤྱིང་རྣམས་སོ། །འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་ཡོན་ཏན་ཅེས་པ་སྟེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
གསལ་བེད་དུ་སྦྱར་རོ། །འདྱིར་སོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པ་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པའྱི་གོ་རྱིམ་ལྟར་ན་ས་བརྒྱད་པ་ལ་
འཐད་ཅྱིང་། མངལ་དུ་འཇུག་པ་མཆོག་ལ་སོགས་པ། ས་བཅུ་པའྱི་བང་སེམས་ལ་འཐད་པས་ས་དགུ་པ་ལ་ཇྱི་
ལྟར་འཐད་སྙམ་ན་སོན་མེད་དེ། སྔ་མ་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་ལ། ཕྱི་མ་ནྱི་ས་བཅུ་པ་
དང་ཐུན་མོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་ཤྱིང་། གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ནྱི་ས་དགུ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་མཛད་པའྱི་གནད་ཀང་ས་སྔ་མའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་དེ་མ་རོགས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་ས་སྔ་མ་དེ་ཡྱིན་ལ།
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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རོགས་པར་ཐོབ་ནས་ས་ཕྱི་མར་འཕོས་པ་ཡྱིན་པས་ཡོངས་སྦྱོང་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་འདྱི་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པར་
ཞྱིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་ཤེས་སོ། །གྱིས་པ་ས་བཅུ་པ་འབས་བུའྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་ནྱི། ས་དགུ་འདས་ནས་ཡེ་ཤེས་
ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཏེ་མདོ་ལས། རྱིགས་ཀྱི་ས་དང་། བརྒྱད་པའྱི་ས་དང་། མཐོང་བའྱི་ས་དང་། བསྲབས་པའྱི་ས་
དང་། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ས་དང་། བས་པ་རོགས་པའྱི་ས་དང་། ན་ཐོས་ཀྱི་ས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། རབ་འབོར་དེ་ལྟར་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ས་
དགུ་ལས་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པ་སྟེ། རབ་འབོར་དེ་ནྱི་བང་སེམས་ཆེན་པོའ ་ི ས་བཅུ་
པའོ། །ཞེས་གསུངས། འདྱི་ལ་འདས་ས་ས་དགུ་ངོས་བཟུང་བ། དེ་ལས་འདས་པའྱི་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ། འབས་
བུའྱི་སོ་ནས་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྱིགས་ཀྱི་ས་ནྱི་གནས་སྐབས་ཐེག་དམན་དུ་རྱིགས་
ངེས་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་བཞྱིའོ། །བརྒྱད་པའྱི་ས་ནྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའྱི་རོགས་པའོ། །མཐོང་བ་དང་། བསྲབས་
པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ས་གསུམ་ནྱི་འབས་གནས་དང་པོ་གསུམ་གྱི་ཙམ་པོའ ་ི མངོན་པར་རོགས་
པའོ། །བས་པ་རོགས་པའྱི་ས་ནྱི་ན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པའོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ནྱི་འབས་
གནས་དང་པོ་གསུམ་གྱི་ཁད་པར་ཅན་གྱི་མངོན་པར་རོགས་པའོ། །དེ་གསུམ་ལ་ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ཞེས་ལོགས་
སུ་བཞག་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་གྱིས་ཀྱི་ཟླ་བོར་ན་
ཐོས་ཀྱི་ས་ཞེས་བཞག་པས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གྲུབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། ྱིར་སྣང་དུ། ན་ཐོས་ཀྱི་ས་
ནྱི་ཐེག་པ་གསུམ་གསལ་བར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་དགོངས་པ་སྟེ་ཞེས་དང་། དེའྱི་དོན་འགྲེལ་ཆུང་ངུ་། ཚུལ་
གསུམ་རྣམ་པར་གཞག་པར་དགོངས་པས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གྲུབ་
པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ས་བཅུ་པོ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཡོན་ཏན་ཡར་ལན་དུ་འདུ་བར་རོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་
ཡྱིན་ནོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ནྱི་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་དང་ཚོགས་ན་སོད་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པའོ། །བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་ས་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ས་དགུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་ས་བཅུ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་བང་སེམས་ཀྱི་
ས་ལས་འདས་པར་རྱིགས་ཀང་དམན་པའྱི་ས་བརྒྱད་ལས་འདས་པར་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་ཏེ། དམན་པའྱི་ས་བརྒྱད་
སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་ནྱི་དེ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་མེད་ཅྱིང་། སྔོན་དུ་སོང་ན་ནྱི་ཐེག་པ་འོག་མ་གྱིས་ཀ་བགྲོད་ཟྱིན་
པའྱི་དབང་དུ་བས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐེག་པ་འོག་མ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

གྱིས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམ་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་ནས་དེ་
ཕྱིན་ཆད་རོགས་རྱིགས་རྒྱུན་ལན་དུ་མྱི་སོམ་པས་དམན་པའྱི་ས་བརྒྱད་ཆར་ལས་འདས་པ་ཞེས་བ་བར་འཇོག་
སྟེ། ྱིར་སྣང་དུ། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཤེས་པ་དང་
མཐོང་བས་བལྟས་ནས་འདའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ན་འདྱི་ནྱི་གཞན་གཙོར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བ་བར་
དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་གྱི་ཤེས་པ་དང་
སྤོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བཟོད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བཟོད་པ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །མདོར་ན་ས་དང་པོ་ནས་ན་རང་གྱི་སྤང་རོགས་རོགས་པའྱི་ཚེ་དམན་པའྱི་ས་བརྒྱད་ལས་འདས་ཟྱིན་ཅྱིང་
དེའྱི་རེས་སུ་བང་སེམས་ཀྱི་ས་དགུ་ལས་འདས་པས་ན་དམན་པའྱི་ས་བརྒྱད་ལས་འདས་པ་ནྱི་ཤེས་མཐོང་
གྱིས་བལྟས་ནས་འདས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་བང་སེམས་ཀྱི་ས་དགུ་ལས་འདས་པ་ནྱི་ལམ་ཕྱི་མ་སེས་པ་ན་སྔ་མ་
ལས་འདས་པའྱི་དོན་ནོ། །སྔོན་ཆད་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བཤད་པ་འབྱུང་པའྱི་ཞལ་གྱི་པདྨོ་དཀོན་ཙམ་འདུག་པས་ཟབ་
དོན་དོན་དུ་གེར་བ་དག་གྱིས་ལོག་རོག་གྱི་དྲྱི་མ་རྣམས་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསལ་
ནས་གཟུང་བར་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འོ་ན་ས་བཅུ་པ་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་སོ་ནས་མྱི་སྟོན་པར་འབས་བུའྱི་སོ་ནས་
སྟོན་པ་ཅྱི་ཞེ་ན། ལོ་ཆེན་གྱིས་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི་ས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཁད་པར་དུ་བེད་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ། འབས་
བུའྱི་སོ་ནས་བསྟན་པས་ས་སྔ་མ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། ཡོངས་
སྦྱོང་དེ་རོགས་པར་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པར་གཞུང་ལས་བཤད་པས་ས་སྔ་མ་ལས་ཁད་པར་བེད་པའྱི་ཆེད་
ཡྱིན་པར་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ན་ཡང་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་སོ་ནས་མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སོང་གྱི་འབས་
བུའྱི་སོ་ནས་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་དུང་ཚོལ་དགོས་པས་དཔྱད་པ་མ་རོགས་པའོ། །འཐད་པའྱི་ཕོགས་ནྱི་འདྱི་
ཡྱིན་ཏེ། ས་དགུ་པོ་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་ན་བང་སེམས་ལས་དང་པོ་པ་འགའ་ཞྱིག་དེ་ལ་འཇུག་པར་
མྱི་ནུས་སོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཞུམ་པར་འགྱུར་བས་མཐར་ཐུག་གྱི་འབས་བུར་མ་ཟད་གནས་སྐབས་ས་བཅུ་པ་ལ་
ཡང་འབས་བུ་འདྱི་ལྟར་ཡོད་དོ་ཞེས་སོ་བ་སེད་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཏེ། ས་བཅུ་པ་ལ་ཡོངས་སྦྱོང་ཡོད་ཀང་ས་
དགུ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་པ་ལས་ཀང་ཤེས་ཤྱིང་འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན། སྐབས་ལྔ་པར་ཡང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་གེན་པོའ་ི ཚོགས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི། མཐོང་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་དག་ལ། །ཞེས་
སོགས་ཏེ། འདྱིར་སྤང་བ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་སྔར་སྦྱོར་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསྟན་
པའྱི་ཐ་སྙད་བཞྱི་པོ་དེ་ྱིད་མཐོང་སྤང་རོག་པ་དང་། སོམ་སྤང་རོག་པ་གྱིས་ཀ་ལ་སྦྱར་བར་བཞེད་ཅྱིང་།
འཕགས་པས་མཐོང་སྤང་རོག་པ་ལ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བརེན་པ་དང་། གེན་པོ་ལ་
བརེན་པ་གྱིས། འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་པ་དང་། སེས་བུ་བརགས་པར་
ཡོད་པ་ལ་བརེན་པ་གྱིས་ཏེ་བཞྱི། སོམ་སྤང་རོག་པ་ལ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དངོས་པོ་ཙམ་གྱི་རྣམ་པ་
ལ་བརེན་པ་དང་། གེན་པོ་ལ་བརེན་པ་གྱིས། འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་
པ་ལ་བརེན་པ་དང་། བཏགས་པ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་པ་གྱིས་ཏེ་བརྒྱད་དུ་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་རོག་
བརྒྱད་པོ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བས་ནས། ངེས་པར་འབྱུང་བེད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེས་འབྱུང་ཚུལ་མྱི་དམྱིགས་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཀུན་རོབ་ཁས་བླངས་པའྱི་ལན་གྱིས་མཐོང་སྤང་གེན་པོའ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་དང་། དེ་
དག་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་དོན་དམ་གྱི་ལན་གྱིས་སོམ་སྤང་གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་ངེས་པར་
འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ཆེད་དུ་བ་དང་མམ་ྱིད་དང་། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་ངེས་པར་འབྱུང་ས་བརྒྱད་ལས།
དང་པོ་བདུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་། ལམ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ནྱི་རྒྱུན་མཐའ་ན་ཡོད་པར་བོད་རྣམས་བཞེད་ལ། ྱི་ཁྱི་
སྣང་བར། ཚེ་དང་ལན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སྦྱྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འཇྱིག་རེན་པ་ཡང་ཡོད། འཇྱིག་རེན་ལས་
འདས་པ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བ་བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ཐོབ་པར་བེད་པའྱི་ལམ་ེ་བར་དགོད་པ་དང་།
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་རྒྱུན་མཐའ་ན་ཡོད་པ་ྱིད་ལེགས་ཤྱིང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་དང་། དེའྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་ཡོད་
པར་མངོན་ནོ། །ངེས་པར་འབྱུང་ས་བརྒྱད་པོ་དེར་བར་ཆར་མེད་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་ནས་
ཡོད་ཅྱིང་། དངོས་སུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་འཇོག་ན་རྒྱུན་མཐར་འཇོག་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། །སྦས་དོན་ཟབ་
མོའ ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད་ཅེས་བ་བ་ལས་སྐབས་དང་པོའ ་ི གཞུང་སོ་སོའ ་ི འབེལ་དང་། དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་
ལེགས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། །།གྱིས་པ་ལམ་ཤེས་ལ་རྣམ་མཁེན་གྱི་འོག་ཏུ་ལམ་ཤེས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་གཞུང་གྱི་དོན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། དོན་གྱི་འབེལ་དང་། ཚིག་གྱི་འབེལ་གྱིས།
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

དང་པོ་ནྱི། འབས་བུ་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་པ་ལ་རྒྱུ་ལམ་ཤེས་དགོས་པས་འབས་བུ་རོགས་པའྱི་བློས་རྒྱུ་རོགས་པའྱི་
བློ་དྲངས་པ་རོགས་པའྱི་གོ་རྱིམ་མོ། །གྱིས་པ་ལ་གསར་དུ་ལྷགས་པའྱི་འཁོར་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། སྔར་
གནས་པའྱི་འཁོར་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྣམ་མཁེན་གྱི་མདོ་རོགས་པའྱི་རེས་སུ་རྒྱལ་
ཆེན་རྱིས་བཞྱི་ནས་འོག་མྱིན་གྱི་བར་གྱི་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ལྷགས་པ་ན་དེ་དག་ལ་སྔར་གྱི་རྣམ་མཁེན་གྱི་སྐབས་གྱི་
རོགས་པ་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་པས་སྔ་མ་དེ་ྱིད་བརོད་ན། སྔར་ནས་གནས་པའྱི་འཁོར་རྣམས་བརས་པ་སེ་བར་
འགྱུར་བས། ལམ་ཤེས་འདྱིས་སྔར་གྱི་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རྒྱུའྱི་ཚུལ་གྱིས་གསུངས་
པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྔར་ནས་གནས་པའྱི་འཁོར་ཁ་ཅྱིག སྔར་བསྟན་པའྱི་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཁོ་
ནས་རོགས་པར་བ་བ་ཡྱིན་གྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རོགས་པར་བ་བ་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཡོད་
པས་རྒྱུའྱི་ཆོས་ཙམ་ཞྱིག་དྲངས་ནས་བང་སེམས་ཀྱི་རོགས་བར་བསྟན་པའོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་
གཞུང་གྱི་དོན་ལ་ཆོས་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། ལམ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལས།
དང་པོ་ལ་རྒྱུའྱི་ཡན་ལག རང་བཞྱིན་གྱི་ཡན་ལག བེད་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་སྔ་རབས་པ་
ཁ་ཅྱིག་འགལ་རེན་དང་བལ་བའྱི་རེན། ལྷན་ཅྱིག་བེད་པའྱི་རེན། ེ་བར་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་དང་གསུམ་དུ་མཛད་ནས་
ཁབ་པའྱི་དོན་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཀྱིས་ཁབ་པ་ལ་འཆད་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འཐད་དེ། ྱིར་སྣང་དུ། ཁབ་པ་ནྱི་
ལམ་ཤེས་པ་ྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། འདྱིར་ཡན་ལག་ལྔ་ཆར་ཡང་ལམ་ཤེས་ལ་སྦྱར་
དགོས་པ་སྐབས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱིར་བསྟན་ཡན་ལག་ལྔ་ཆར་ཡང་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་
ཡྱིན་པས། འོད་ཀྱིས་མོག་མོག་པོར་མཛད་དང་། །ཞེས་པས་ལམ་ཤེས་སེ་བར་རུང་བ་བསྟན། ཡུལ་ངེས་པ་
དང་ཞེས་པས་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ངེས་པ་བསྟན། ཁབ་པ་དང་ཞེས་པས་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་ཁབ་པ་བསྟན། རང་
བཞྱིན་དང་ནྱི་ཞེས་པས་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བསྟན། དེའྱི་ལས་ཞེས་པས་ལམ་ཤེས་ཀྱི་བེད་ལས་བསྟན་
ནོ། །དེ་ལྟར་ལྔ་ལས་དང་པོས་ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་སེ་རུང་བ་ལ་གེགས་ང་རྒྱལ་མངོན་གྱུར་པས་མཚོན་པའྱི་
ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་པ་ཅྱིག་དགོས་ཞེས་བསྟན་ནས་ཡོངས་གཅོད་ལ་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་
མཆོག་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་དེས་ང་རྒྱལ་མངོན་གྱུར་པས་མཚོན་པའྱི་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་པ་
བཅོམ་པས་ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་སེ་རུང་དུ་བསྟན།ཤརྣམ་བཅད་ལ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཆགས་བལ་དེས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཅྱི་ཡང་མེད་མན་ཆད་ཀྱི་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་པ་བཅོམ་ཀང་སྲྱིད་རེའྱི་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་བ་མ་བཅོམ་
པས་ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་སེ་མྱི་རུང་བར་བསྟན། འོ་ན་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་པ་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལམ་
ཤེས་དངོས་སུ་སེ་རུང་ངམ་སྙམ་ན་ཡུལ་ངེས་པ་དང་ཞེས་པས་དེའྱི་སྟེང་དུ་མཐུན་རེན་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་
སེམས་བསེད་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བེ་བག་གྱིས་ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་སེ་བའྱི་ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པ་བསྟན། འདྱིས་
ཡོངས་གཅོད་ལ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ལ་གེགས་ང་རྒྱལ་མངོན་གྱུར་བ་བཅོམ་པའྱི་
སྟེང་དུ་མཐུན་རེན་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་ཡང་ཡོད་པས་ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་སེ་རུང་དུ་བསྟན་
ནས། རྣམ་བཅད་ལ་ན་རང་དགྲ་བཅོམ་པས་ོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སྤངས་ཀང་མཐུན་རེན་བང་ཆུབ་མཆོག་
ཏུ་སེམས་བསེད་པ་མེད་པས་ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་སེ་མྱི་རུང་བར་བསྟན། འོ་ན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཅྱི་
ཡང་མེད་མན་ཆད་ལ་ཆགས་བལ་བས་པ་དང་། ན་རང་དགྲ་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ལམ་ཤེས་གཏན་མྱི་སེའམ་
སྙམ་ན་ཁབ་པ་དང་ཞེས་པས་དེ་གྱིས་ལ་ཡང་ལམ་ཤེས་སེ་བ་བསྟན་ཏེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་
པས་དེ་དག་གྱིས་ཀང་སྐབས་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་རྣམ་མཁེན་དེ་ཐོབ་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ལམ་ཤེས་བསོམ་
དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་སྟོན། དེས་ན་ཁབ་པའྱི་དོན་ནྱི་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཀྱིས་ཁབ་པ་ལ་འཆད་པ་ནྱི་
འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱི་གཞུང་དང་འགལ་ཞྱིང་། རྒྱུ་ལ་གསུམ་དུ་བས་ནས་ེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ལ་འཆད་པ་ཡང་དེ་
དང་དོན་གཅྱིག་པས་མྱི་འཐད་དེ། ཡན་ལག་སྔ་མ་གྱིས་ཀྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་དང་། འདྱིའྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་རེན་
མྱི་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྔ་མ་གྱིས་ཀྱིས་དངོས་སུ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་བཤད་ནས་འདྱིས་ནྱི་དེ་དག་ལ་
དོགས་པ་བཅད་པའྱི་སོ་ནས་དངོས་སུ་མྱི་སེ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་བརྒྱུད་ནས་སེ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡྱིན་པས་ཤེས་
ལན་དག་དཔྱོད་མཛོད་ཅྱིག འོ་ན་ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་སེ་བ་ལ་ང་རྒྱལ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་
པ་བཅོམ་དགོས་ན་ལམ་ཤེས་ྱིད་ཀྱིས་འདོད་སྲེད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ོན་མོངས་ཆེད་དུ་གེར་ནས་སྤོང་ངམ་ཞེ་
ན་དེའྱི་ལན་དུ་གྱིས་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡན་ལག་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་ཞེས་པས་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་ོན་མོངས་ཆེད་
དུ་གེར་ནས་མྱི་སྤོང་སྟེ། ོན་མོངས་པ་དེ་དག་གཞན་དོན་དུ་སྲྱིད་པར་སེ་བ་ལེན་པའྱི་རྒྱུར་དགོས་པས་ོན་
མོངས་ཆེད་དུ་གེར་ནས་མྱི་སྤོང་བ་དེ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བསྟན་ཏོ། །འོ་ན་ོན་
མོངས་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག ོན་མོངས་མཚན་ྱིད་པ་ལ་འདོད་པ་དང་། གཞན་དག་ོན་མོངས་
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པའྱི་བག་ཆགས་ལ་འདོད་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་དགེ་ར་དང་མཚུངས་ལན་གྱི་ོན་མོངས་པ་ལ་འདོད་པ་དང་
གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནྱི་ས་དང་པོ་ནས་ོན་མོངས་སྤངས་ཟྱིན་པས་བསལ་ལ། གྱིས་པ་ཡང་རྒྱུད་བླར་
མམ་རེས་གྱིས་ཀྱིས་སྱིབ་པ་གྱིས་ཆེད་དུ་གེར་ནས་སྤོང་བའྱི་ཤེས་སྱིབ་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ོན་མོངས་པའྱི་
བག་ཆགས་ལ་མཛད་པས་ཆེད་དུ་གེར་ནས་མྱི་སྤོང་བ་འགལ་ལོ། །དེས་ན་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་དུ་མ་དང་།
མཁས་གྲུབ་གཡག་པས་གསུམ་པ་ྱིད་ལ་བཞེད་པ་ལྟར་འཐད་དེ། སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་
ཅྱིང་། སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྙྱིང་རེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པས་བསམ་བཞྱིན་དུ་སྲྱིད་པར་གཞན་དོན་དུ་
སེ་བ་ལེན་པར་འདོད་པའྱི་འདུན་པའམ་སྲྱིད་པ་ནྱི་སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་མྱི་སྤོང་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་དང་མཚུངས་
ལན་གྱི་ོན་མོངས་ཡྱིན་ཞྱིང་། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྱི་མདོ་ལས། དགེ་ར་དང་མཚུངས་ལན་གྱི་ོན་
མོངས་བརྒྱད་གསུངས་པའྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།
བཏགས་པའྱི་དགོས་པ། དངོས་ལ་གནོད་བེད། སྤང་བར་དོགས་པ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། གང་ཟག་གཞན་ལ་སྤང་
བར་བསྟན་པ། དོགས་པའྱི་གནས་གཞན་དཔྱད་པ། ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་དང་བདུན་ལས། དང་པོ་ནྱི་
ོན་མོངས་པས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་བར་བེད་པ་ལྟར། འདྱིས་ཀང་བང་སེམས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་བར་
བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཐབས་མཁས་དེ་ན་ཐོས་ལས་ཁད་བར་དུ་འཕགས་
པར་བསྟན་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་ཟྱིན་ན། ོན་མོངས་པ་མ་སྤངས་
བཞྱིན་དུ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་སྒྱུར་བར་བེད་པ་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ོན་མོངས་
མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྱིས་ཟྱིན་པས་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ་ི ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡ་གལ་
གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་ཁད་པར་ཅན་དེ་སྤང་བ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་
མེད་པས་ལམ་ཤེས་གྱིས་ཆེད་དུ་གེར་ནས་མྱི་སྤོང་ཞེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན་མ་
ཡྱིན་ཏེ། འཁོར་བ་མཐའ་དག་སྤང་བར་བསྟན་པའྱི་ཚེ་འཁོར་བར་སེ་བ་ལེན་པར་འདོད་པའྱི་བློ་དེ་སྤང་བར་
བསྟན་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ནྱི་དེ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་སྤང་བར་བེད་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་རྱིགས་ཅན་གྱིས་སྤང་བར་བེད་དེ། དེ་དག་ནྱི་འཁོར་བ་སྤངས་པའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འབའ་ཞྱིག་དོན་དུ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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གེར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ནྱི་འོ་ན་ན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྲེད་པ་དེ་སྤངས་ཟྱིན་པས་ཐེག་ཆེན་
ལམ་དུ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་འཁོར་བར་སེ་བ་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་ཤྱིན་ཏུ་
ཆེ་བས་ལུགས་འདྱི་ལ་མཐའ་ཆོད་པའྱི་བཤད་པ་དགོས་པར་སྣང་ཞྱིང་ཅྱིས་ཀང་བཤད་པར་ཞུ་ཞེས་གསོལ་
ཞྱིང་བཤད་ན་འདྱི་ལ་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་སྲྱིད་པ་ལ་ོན་མོངས་པས་ཁབ་པས་ན་རང་དགྲ་བཅོམ་
ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་སྤྲུལ་པའྱི་ལུས་བསྒྲུབས་ཏེ། ལུས་དེ་ྱིད་ཀྱིས་
བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་གནས་ནས་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བཞེད་དེ། རྒྱན་ལས། དོན་བས་
མ་ཡྱིན་དེ་སངས་རྒྱས། །མེད་པར་སེས་ནས་སྤྲུལ་དོན་གེར། །བསམ་གཏན་དོན་བརོན་དེར་བསྟེན་
ནས། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དབུ་མ་པས་ནྱི་ན་རང་དགྲ་བཅོམ་གྱིས་སྲྱིད་པ་ོན་
མོངས་ཅན་སྤངས་ཀང་། ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྲྱིད་པ་ཡོད་པས། དེ་ྱིད་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་
བསེད་པའྱི་ཚེ་དགེ་ར་དང་མཚུངས་ལན་གྱི་ོན་མོངས་པར་གྱུར་ནས་དེའྱི་དབང་གྱིས་སེ་བ་ལེན་པར་བཞེད་
དེ། སོད་འཇུག་ལས། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ལས་ལངས་ནས་འཁོར་བར་སེ་པ་ལེན་པའྱི་ཤེས་བེད་དུ། སྲེད་
འདྱི་ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་ཡང་། །ཀུན་རྨོངས་བཞྱིན་དུ་ཅྱི་སྟེ་མེད། །ཚོར་བའྱི་དབང་གྱིས་སྲེད་པ་ཡྱིན། །ཚོར་བ་
དེ་དག་ལ་ཡང་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་ན་རང་སློབ་པས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་འཁོར་བར་སེ་བ་
ལེན་པར་འདོད་པའྱི་སྲེད་པ་དེ་ཆེད་དུ་གེར་ནས་སྤོང་ཞྱིང་བང་སེམས་འཕགས་པས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་འཁོར་བར་
སེ་བ་ལེན་པར་འདོད་པའྱི་བློ་དེ་ཆེད་དུ་གེར་ནས་མྱི་སྤོང་བ་ནྱི་རང་དོན་གཙོ་བོར་བེད་པ་དང་། གཞན་དོན་
གཙོ་བོར་བེད་པའྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་པས་སྐབས་འདྱིར་ཡང་དེ་སྦྱར་བར་བའོ། །བདུན་པ་ནྱི་དཀོན་བརེགས་སུ།
ཇྱི་ལྟར་གྲོང་ཁེར་སེ་བོའ ་ི མྱི་གཙང་ལུད། །དེ་ནྱི་བུ་རམ་ཤྱིང་པའྱི་ཞྱིང་ལ་ཕན། །དེ་བཞྱིན་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་ོན་མོངས་ལུད། །དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་བསེད་ལ་ཕན། །ཅེས་དང་། ཡང་མདོ་ལས། ཐབས་
ཆེན་དང་ནྱི་ལན་པ་ལ། །ོན་མོངས་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་འགྱུར། །འཁོར་བའང་ཞྱི་བའྱི་བདག་ྱིད་པས། །དེ་ཕྱིར་
རྒྱལ་སྲས་བསམ་མྱི་ཁབ། །ཅེས་དང་། འདྱིའྱི་ཐད་ཀྱི་མདོ་ལས། ཇྱི་ལྟར་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་རྣམས་
ཀྱི་འབས་བུ་དང་། ལམ་གྱི་རོགས་པ་སོ་སོར་ངེས་པ་དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ལམ་ཤེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་ཐད་
172

ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཀྱི་མདོར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་སྱིན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ཆེད་དུ་བསམ་ཞྱིང་ལུས་ཡོངས་སུ་འཛིན་
པའོ། །ཞེས་དང་། དེ་ཡྱི་དོན་བསྟན་བཅོས་ལས། བསམ་བཞྱིན་སྲྱིད་པ་ལེན་པ་དང་། །ཞེས་དང་། དེའྱི་འགྲེལ་
པར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཐོང་ནས་བློ་སྔོན་དུ་གཏང་བའྱི་སེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཞེས་བ་བ་
ཞེས་དང་། བག་ལ་ལ་ཀུན་འཇོམས་པ་དང་། །ཞེས་པའྱི་འགྲེལ་པར་ྱིར་སྣང་ལས། བག་ལ་ལ་ཐམས་ཅད་
ནས་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་ནྱི། མ་རྱིག་པ་དང་། ལྟ་བའྱི་ཟག་པས་བསྡུས་པའྱི་བག་ལ་ལ་ཡྱིན་གྱི། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ནྱི་བསམ་བཞྱིན་དུ་སྲྱིད་པར་སེ་བ་ལེན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པ་དང་། སྲྱིད་པའྱི་ཟག་པས་བསྡུས་པ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྱི་མདོ་ལས། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།
འཁོར་པའྱི་རྒྱུ་བེད་ལ་དགེ་བའྱི་ར་བ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའྱི་ོན་མོངས་པ་དེ་ གང་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྟེ། བསོད་
ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་བཙལ་བས་མྱི་ངོམས་པ་དང་། བསམ་བཞྱིན་དུ་སྲྱིད་པར་སེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་
དང་། སངས་རྒྱས་དང་ཕྲད་པར་སོན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་བ་བ་ལ་མྱི་སོ་བ་དང་། དམ་པའྱི་
ཆོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལ་བརོན་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བ་བ་ཅྱི་ཡོད་སྙམ་པ་ལ་སོ་བ་དང་། ཆོས་འདོད་
པའྱི་བག་ལ་ལ་མྱི་འདོར་བ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡོངས་སུ་མྱི་འདོར་བ་སྟེ། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ།
གང་དག་གྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁམས་གསུམ་དུ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བར་བེད་ཀང་ོན་མོངས་པའྱི་སོན་གྱིས་
མ་གོས་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་འདྱི་དག་གོ །བཅོམ་ལན་འདས་གང་
གྱི་ཚེ་དགེ་བའྱི་ར་བ་ལགས་ན། དེ་རྒྱུ་ཅྱིའྱི་སླད་དུ་ོན་མོངས་པ་ཞེས་བགྱི། བཀའ་སྩལ་པ། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་
འདྱི་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ོན་མོངས་པ་འདྱི་དག་གྱིས་བང་སེམས་ཁམས་གསུམ་པོར་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་
བར་བེད་ལ། ཁམས་གསུམ་པོ་ཡང་ོན་མོངས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་བང་སེམས་ནྱི་ཐབས་མཁས་པ་
དང་། དགེ་བའྱི་ར་བའྱི་སྟོབས་བསེད་པས་བསམ་བཞྱིན་དུ་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་ཏེ། དེས་ན་དགེ་བའྱི་ར་
བ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཞེས་བའོ། །ཇྱི་སྲྱིད་ཁམས་གསུམ་པོར་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བས་ཡྱིན་
གྱིས་སེམས་ེ་བར་ོན་མོངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཤྱིན་ཏུ་
གྲོལ་བ་ཡང་སྲྱིད་པར་སེ་བ་ལེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་སྟེ་
ཐབས་མཁས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དག་གྱིས་ཀང་མྱི་གནོད་ལ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ོན་མོངས་པའྱི་འཆྱིང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀང་སྟོན་
ཏོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་འཁོར་བར་སེ་བ་བླངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། གསུམ་པ་བེད་ལས་ནྱི་
དེའྱི་ལས་ཞེས་ཏེ་གཞན་དོན་བེད་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་བསྟན། གཞན་དོན་བེད་ན་ཡུལ་གང་ལ། ཚུལ་ཇྱི་
ལྟར་ལམ་གང་ཞྱིག་བསྟན་པའྱི་སོ་ནས་བེད་ཅེ་ན། ཡུལ་ནྱི་རྱིགས་ཅན་གསུམ་ལའོ། །ཚུལ་ནྱི་སེམས་ཅན་
འཁོར་དུ་མ་བསྡུས་པ་བསྡུས། བསྡུས་པ་སྱིན། སྱིན་པ་གྲོལ། གྲོལ་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་བེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་
སོ། །དེ་ཡང་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་ལམ་ལ་འགོད་པ་ནྱི་དང་པོ། ཚོགས་ལམ་པ་
རྣམས་སྦྱོར་ལམ་ལ་འགོད་པ་ནྱི་གྱིས་པ། སྦྱོར་ལམ་པ་རྣམས་མཐོང་ལམ་ལ་འགོད་པ་ནྱི་གསུམ་པ། རྱིགས་
ཅན་འོག་མ་གྱིས་དང་། གོང་མའྱི་མཐོང་ལམ་པ་རྣམས་སོམ་ལམ་ལ་འགོད། སོམ་ལམ་པ་རྣམས་མྱི་སློབ་ལམ་
ལ་འགོད་པ་ནྱི་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ལ་བང་སེམས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་རང་དང་རོགས་པ་མམ་པ་ཙམ་ལ་འགོད་
ནུས་ཀྱི། རང་ལས་ལྷག་པ་ལ་འགོད་མྱི་ནུས་པས་དེ་ནྱི་བང་སེམས་གོང་མ་རྣམས་དང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་
མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་ནྱི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་བསྟན་པའྱི་སོ་ནས་གཞན་དོན་བེད་པས་དེ་ྱིད་ཡན་ལག་
ཅན་གྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་སྟོན་པས་འདྱི་ལ་ཐོག་མར་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་ནྱི། ལམ་ཤེས་ྱིད་ཀྱི་
ཚུལ་ལ་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཏེ། ལམ་ཤེས་དངོས་དང་། དེའྱི་རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་
ཤེས་བ་ན་ཐོས་གྱི་ལམ་དང་། དེ་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས། དང་པོ་ལ་ན་ཐོས་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལམ་ཁོ་ན་
ལ་འདོད་པ་དང་། བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཁོ་ན་ལ་འདོད་པ་དང་། གྱིས་ཀ་ཡོད་པར་
འདོད་པའྱི་ལུགས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ལམ་ཐམས་ཅད་བསེད་པར་བ་ཞྱིང་། ཞེས་དང་། ཐེག་པ་ལ་གསུམ་
ཆར་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ། །ཞེས་སོགས་གཞུང་ཕལ་ཆེར་དང་འགལ་བས་མྱི་འཐད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གཞུང་གྱི་དངོས་
བསྟན་ཕལ་ཆེར་དེ་ལྟར་དུ་གནས་ཀང་བང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སན་གྱིས་འཕགས་པའྱི་གང་
ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རོགས་པ་མཁེན་པར་གསུངས་པ་དང་། གཞན་སེམས་ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་རང་དང་
རྒྱུད་ཚད་མམ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་སེམས་འདོད་ཆགས་ཡོད་མེད་སོགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མཁེན་པར་གསུངས་
པ་རྣམས་ཀང་། ལམ་ཤེས་སུ་གྲུབ་པས་ཅུང་ཟད་མྱི་འཐད་དོ། །དེས་ན་ལུགས་གསུམ་པ་ྱིད་འཐད་པས་འདྱི་ལ་
རང་རྒྱུད་ལ་མས་སུ་མྱོང་པའྱི་སོ་ནས་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། གཞན་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚུལ་གྱིས་
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ཤེས་པར་བ་བ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསེད་པར་བ་ཞྱིང་ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་བསེད་བའྱི་ན་
ཐོས་ཀྱི་ལམ་དང་། སྐབས་གསུམ་པའྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་ཐད་ཀྱི་མདོར། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བས་བལྟས་ནས་འདའོ། །ཞེས་པའྱི་འདའ་བར་བ་
བའྱི་ལམ་དང་། ས་བཅུ་པའྱི་སའྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། ས་དགུ་ལས་འདས་པར་གསུངས་པའྱི་ས་དང་པོ་བདུན་
དང་། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། སློབ་མ་བསེ་རུའྱི་ལམ་གང་དང་། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལམ་དང་། འདྱིར་ཡང་
འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་དག་གྱི །རྣམ་པ་ཞེས་དང་། ན་ཐོས་ལམ་འདྱི་ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་
ལམ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བང་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སན་དང་། གཞན་སེམས་
ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་ན་ཐོས་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་རོགས་པའྱི་ལམ་རྣམས་དང་། ལམ་ཐམས་ཅད་བསེད་
པར་བ་ཞྱིང་ཞེས་བཤད་པའྱི་འོག་ཏུ་ལམ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་པ་འདྱིས་ཀང་ཤེས་པར་ནུས་ཏེ།
བསེད་བའྱི་ལམ་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཤེས་བའྱི་ལམ་གཅྱིག་ཡོད་པ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཙོ་བོ་ནྱི་སྔ་མ་
སྟེ་ཤེས་བ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སྦྱར་བར་བའོ། །འོ་ན་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་
ཤེས་བ་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་དུ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལས། མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་
པའྱི་རྣམ་པ་ེར་དྲུག་གསུངས་ཤྱིང་འདྱི་ྱིད་འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱིས་མངོན་པ་ནས་བཤད་པའྱི་མྱི་རག་ལ་
སོགས་བཅུ་དྲུག་དང་སྦྱོར་བར་མཛད་དོ། །གྱིས་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་སོ་ནས་ནྱི། ན་
ཐོས་ལམ་འདྱི་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་
མ་ཡྱིན་པའྱི་རོགས་རྱིགས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སོ་ནས་ཤེས་པར་བ་
དགོས་སོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །དེའྱི་རྣམ་གཅད་ལ་བང་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ། འདྱི་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་དམྱིགས་
པའོ། །འདྱི་ནྱི་རྣམ་པའོ་སྙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཅན་གྱི་བློ་སེ་སྲྱིད་པས་དེ་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའྱི་ལམ་
ཤེས་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཏེ། མཚན་འཛིན་གྱིས་བར་ཆད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ལམ་
ཤེས་ཡྱིན་ན། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་གཙོ་བོའ །ོ །དེ་ལྟར་བས་ན་མྱི་དམྱིགས་
པའྱི་རྣམ་པས་མ་ཟྱིན་པར་མངོན་ཞེན་ཅན་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བང་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་
རྱིགས་དེ་ཤེས་བ་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ཀང་། ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་མ་ཡྱིན་གྱི། མྱི་དམྱིགས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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པའྱི་རྣམ་པས་ཟྱིན་པ་ནྱི་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་བོ། །འོན་ཀང་ལོག་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་དེ། བློ་གཅྱིག་
གྱི་སྟེང་གྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་དེ་ཤེས་བའྱི་ལམ་དང་། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་
ཅན་དེ་ཡུལ་ཅན་ལམ་ཤེས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། སློབ་མ་བསེ་
རུའྱི་ལམ་གང་དང་། །ཞེས་པས་ཤེས་བའྱི་ལམ་གྱིས་དང་། འདྱི་དང་གཞན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི། །ཞེས་པ་ནས།
བ་བ་འདྱི་ནྱི་སོམ་པའྱི་ལམ། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་ཤེས་བ་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་ངོས་བཟུང་ནས། ལམ་གསུམ་
པོ་དེ་ྱིད་ལ། ལམ་ཤེས་ྱིད་ནྱི་དེ་འདྲར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དུ་མྱི་དམྱིགས་
པའྱི་སོ་ནས་ཤེས་པ་དེ་ྱིད་ལམ་ཤེས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ནྱི།
འཕགས་པ་ན་ཐོས་ལམ་ལ་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཏེ། ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་དེ་ྱིད་དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤེས་
པ་ཙམ་གྱིས་གཞན་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཆད་མྱི་ནུས་པས་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་ལ་སྦྱོར་ལམ་
དུ་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམ་དགོས་པས་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་སོམ་པར་བེད་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་
ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་ལ། ལམ་ཤེས་དངོས་དང་། དེའྱི་རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རང་
བྱུང་བདག་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྟེ། ན་ཐོས་ཀྱི་མྱི་སློབ་ལམ་དང་། རང་
རྒྱལ་གྱི་མྱི་སློབ་ལམ་ལ་ཁད་པར་མེད་ན་དེ་གྱིས་ཀྱི་སློབ་ལམ་ལ་ཡང་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་
ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་ལས་ལོགས་སུ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་བསྟན་པ་དོན་མེད་
པར་འགྱུར་ཞྱིང་། མྱི་སློབ་ལམ་ྱིད་ལ་ཁད་པར་ཡོད་ན་ཁད་པར་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀྱི་མྱི་སློབ་ལམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཏེ། ལམ་བགྲོད་ཚུལ་དང་ཆོས་
སྟོན་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་ཁད་པར་འཕགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འདོད་ཁམས་སུ་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་
རེན་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གདམས་ངག་བསྟན་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རང་བྱུང་གྱི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བས་པའྱི་ཕྱིར།
གྱིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་དང་ན་ཐོས་མྱི་བཞུགས་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་རང་གྱི་གདུལ་བ་ལ་ས་མེད་ལུས་
ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སོ་ནས་ཆོས་སྟོན་པའྱི་བདག་རེན་བེད་པའྱི་མཁེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནྱི་རང་བྱུང་
བདག་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། འདྱིར་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་ཞེས་མྱི་སློབ་ལམ་གྱི་
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ཁད་ཆོས་ངོས་གཟུང་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པ་མ་རོགས་པ་དག་གྱིས་རང་རྒྱལ་སོམ་ལམ་པ་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་
རྱིགས་ཅན་སོམ་ལམ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་གྱིས་པོ་བརྱི་བ་ནྱི་སེང་གེའྱི་གཞུང་མྱིག་
གྱིས་མ་བལྟས་པར་རྱི་བོང་གྱི་ཅལ་རྣ་བས་ན་པའྱི་སོན་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་སྟོན་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སྤོང་བ་ནྱི། གང་
གང་དོན་ནྱི་གང་གང་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་མྱི་སློབ་ལམ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པས་སློབ་ལམ་ལ་
ཡང་ཁད་པར་ཡོད་པར་གྲུབ་སྟེ། འབས་བུའྱི་ཁད་པར་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སློབ་ལམ་གྱི་
ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། གཟུང་དོན་རོག་པ་སྤོང་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་མདོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ།
སྔོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀལ་བའྱི་ཚུལ། གནད་ཀྱི་དོན་ངོས་གཟུང་བ། དོགས་པའྱི་གནས་གཞན་
དཔྱད་པ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི་མདོ་ལས། ལྷའྱི་བུ་དག་གཟུགས་ནྱི་ཟབ་པ་མ་ཡྱིན། ཕྲ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཟབ་པ་མ་ཡྱིན། ཕྲ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོགས་རྣམ་མཁེན་གྱི་
བར་ལ་སྦྱར་ཏེ་གསུངས་པས་གཟུང་རོག་སྤོང་བའྱི་ཁད་པར་བསྟན། གནས་བརན་རབ་འབོར་ལ་ཆོས་ན་པ་ནྱི་
ཇྱི་ལྟར་བུར་བཙལ་བར་བ། ཞེས་པའྱི་ལན་དུ་ལྷའྱི་བུ་དག་གཟུགས་ཀང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ནས་
ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུ་
སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཛིན་རོག་མྱི་སྤོང་པའྱི་ཁད་པར་བསྟན། ཡུམ་འདྱི་ལེན་པར་བེད་པ་སུ་དག་
འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་པའྱི་ལན་དུ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་བང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་སམ། བདེན་པ་མཐོང་བའྱི་
གང་ཟག་གམ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའམ། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ལ་བ་བ་བས་
པའམ། སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་དགེ་བའྱི་ར་བ་བསེད་པ་དག་གམ། དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་
པ་དག་གྱིས་ལེན་པར་འགྱུར་ཞེས་དྲུག་གསུངས་ཤྱིང་། བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས། ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་བང་སེམས་
ཆེན་པོ་དང་། ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་གསུམ་གསུངས་ལ། མདོ་སྡུད་པ་
ལས། གང་ཟག་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་དེ་ལ་མྱི་སྐྲག་སྟེ། །རྒྱལ་སྲས་བདེན་ལ་མཁས་དང་ཕྱིར་མྱི་ཟློག་པ་དང་། །དགྲ་
བཅོམ་དྲྱི་མ་བསལ་ཞྱིང་སོམ་ྱི་སྤངས་པ་དང་། །བཞྱི་པ་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པའོ། །ཞེས་བཞྱི་
གསུངས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་མེ་ཏོག་མ་སེས་པར་བསྟན་པའྱི་སྐབས་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རེན་གྱི་ཁད་པར་བསྟན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མདོ་དང་པོས། ལམ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཟབ་པ་དང་། མ་བརོད་པ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཟབ་པ་གྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཟབ་པ་དང་ཕྲ་བར་རོགས་ཀང་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པས་ཕྱི་
རོལ་གྱི་དོན་དགག་པའྱི་ཕྱིར་ཟབ་པ་དང་ཕྲ་བ་འགོག་པ་བསྟན་ཞེས་འབེ་ཆེན་པོ་བཞེད་དོ། །མདོ་གྱིས་པས།
འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་མ་སྤངས་པར་ནྱི་རོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མྱི་སྲྱིད་དོ། །སྙམ་ནས་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་གནས་
བརན་རབ་འབོར་ལས་ཆོས་ན་པ་ཇྱི་ལྟ་བུར་བཙལ་བར་བ་སྙམ་པ་དང་། བདག་ལ་ཆོས་ན་པ་ནྱི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་
དང་། སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུར་བཙལ་བར་བ་སྟེ། ཞེས་བསྟན་པར་གཞོན་ནུ་ཚུལ་ཁྱིམས་བཞེད་དོ། །མདོ་གསུམ་པའྱི་
དོན་ལ། ྱིར་སྣང་ལས། གང་ཟག་སོ་སོ་ལ་སྦྱར་བའྱི་གསལ་ཀ་མྱི་སྣང་ཞྱིང་། འགྲེལ་ཆེན་ནས། ཕྱིར་མྱི་ལོག་པ་
ཞེས་བ་བ་ནྱི་ངེས་པར་འབེད་པའྱི་ཆ་རོགས་པས་རང་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའོ། །དེ་ྱིད་ནྱི་རང་གྱི་བང་
ཆུབ་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་པས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའོ། །ལུས་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་པས་སངས་རྒྱས་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་ཞྱིང་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་བེད་པའྱི་བསམ་པ་དང་ལན་པས་ན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ །ོ །ལྟ་
བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྟ་བ་བར་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལན་པའོ། །དགྲ་བཅོམ་པ་ཟག་
པ་ཟད་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་རང་གྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་སྱིབ་པ་སྤངས་པས་ན་མཆོད་པར་འོས་པའོ། །ཚིག་འདྱི་
གསུམ་གྱིས་ནྱི་རང་བང་ཆུབ་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་དང་། ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་
པའྱི་རྱིགས་དང་། དེ་ྱིད་ལ་ངེས་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གང་ཟག་ཅེས་བཤད་དོ། །སམ་ཞེས་བ་བའྱི་ས་ནྱི་ཐམས་ཅད་
དུ་ཕན་ཚུན་གྱི་རྣམ་པར་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་པར་བལྟ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྡུད་པའྱི་འགྲེལ་
པར་ཤེས་རབ་འབྱིང་གྱི་ལྟ་བ་དང་ལན་པས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་དབེ་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྱི་མཁས་པ་
ནྱི་རྒྱལ་སྲས་སོ། །དང་པོར་ངེས་པར་འབེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཐོབ་པ་ྱིད་ཀྱིས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བང་
ཆུབ་འཐོབ་པར་ངེས་པ་ནྱི་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པ་སྟེ་གྱིས་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་པར་འོས་པས་ན་དགྲ་
བཅོམ་པ་སྟེ། མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་སོགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་སྤངས་པས་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་
བ་བཞྱིན་དུ་དྲྱི་མ་བསལ་བ་དང་། དེ་ྱིད་ཀྱིས་ཆོས་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་བས་པས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐེ་
ཚོམ་སྤངས་པ་ནྱི་གསུམ་པའོ། །དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ནྱི་བཞྱི་པའོ། །གང་ཟག་བཞྱི་
པོ་དེ་དག་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལ་སྐྲག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱིས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མཐོང་ལམ་པ་ལ་བཤད། ཨར་གྱིས་བདེན་པ་མཐོང་བ་ཚོགས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ལམ་པ། ཕྱིར་མྱི་ལོག་པ་སྦྱོར་ལམ་པ། དགྲ་བཅོམ་པ་མཐོང་ལམ་པ་ལ་བཤད་དོ། །གཞོན་ནུ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་
བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་མེ་ཏོག་གྱི་རྣམ་པ་ེ་བར་བཀོད་པས། དེ་དག་རབ་འབོར་གྱིས་ལྷ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་
ན་མ་མཐོང་ཞྱིང་། ངས་མ་མཐོང་བའྱི་ས་ནས་ཁེར་འོང་བའྱི་ནུས་པ་ཡང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་མེད་པར་བསམས་ནས་
ལྷའྱི་དབང་པོས་གཏོར་བའྱི་མེ་ཏོག་འདྱི་དག་ནྱི་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་ལས་སེས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའོ་
སྙམ་པ་དང་། ཞེས་པས་ཕྱི་དོན་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་གོ །རབ་འབོར་གྱི་རོག་པ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཤེས་ནས་གནས་
བརན་རབ་འབོར་ཡྱིད་ལས་བྱུང་བའྱི་མེ་ཏོག་ནྱི་གང་ཡང་མེད་དོ། །མེ་ཏོག་འདྱི་དག་ནྱི་མ་སེས་པའོ། །ཞེས་
པས་ནང་སེམས་སུ་གྲུབ་པ་བཀག་གོ །འཁོར་ཁ་ཅྱིག་གྱི་རོག་པ་ལ་མེ་ཏོག་མཆོད་པའྱི་བ་བ་བེད་པར་མཐོང་
བས་འདྱི་དག་མེད་པར་ནྱི་མྱི་འཐད་ཅྱིང་། ཕྱི་ནང་དུ་བདེན་པ་ཡང་སྔར་བཀག་པས་མ་སེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་
སྔ་ནས་གནས་པ་བདེན་ནམ་སྙམ་པ་ལ། རབ་འབོར་གྱིས་གང་མ་སེས་པ་དེ་ནྱི་མེ་ཏོག་ཀང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་
མེ་ཏོག་ཀང་བདེན་པ་བཀག་གོ །དོན་ནྱི་མེ་ཏོག་དེ་དག་ཕྱི་དང་ནང་དང་། མ་སེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བདེན་པར་
མ་གྲུབ་ཀང་སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་ལ་མཆོད་པའྱི་བ་བ་བེད་པ་བཞྱིན་དུ་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་
ལྟོགས་པའྱི་རེན་ཆོས་ྱིད་ཀང་ཕྱི་དང་། ནང་དང་མ་སེས་པར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཀང་། རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་གྱི་
རེན་བེད་དོ། །ཞེས་རེན་ཆོས་ྱིད་བསྟན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཁད་པར་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་རང་
རྒྱལ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལམ་གྱི་ཁད་ཆོས་སུ་བེད་དམ། བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་ཁད་
ཆོས་སུ་བེད་ཅེ་ན། མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དངོས་བསྟན་ནྱི་ཕྱི་མ་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། གོང་གྱི་ཤེས་བ་ན་ཐོས་ཀྱི་
ལམ་དེ་སྦྱོར་བ་སེམས་བསེད་དང་། དངོས་གཞྱི་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་། རེས་བསྔོ་བ་
གསུམ་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སོ་ནས་བཤད་པས་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ལ་འཇོག་དགོས་ཤྱིང་དེ་དང་
རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདྱིར་རེན་གྱི་ཁད་པར་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བང་སེམས་དང་རྒྱལ་
སྲས་ཀྱི་ལོག་པ་ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྐབས་དེར་སོམ་ལམ་མ་བཤད་པའྱི་གནད་ཀང་རོགས་རྱིགས་དེ་
བང་སེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་དུ་གོམས་པར་མྱི་བེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞན་དུ་ན་རང་རྒྱལ་གྱི་སོམ་
ལམ་ལ་ཡང་ཁད་ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་ཡོད་པས་སོམ་ལམ་པ་ཡང་འཆད་དགོས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་
ནྱི་སློབ་དཔོན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ལས། རང་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པ་ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དབང་པོ་བར་མ་དང་ལན་པ་ཞེས་བཤད་པས་རང་རྒྱལ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལམ་གྱི་ཁད་ཆོས་སུ་འཇོག་དགོས་སོ་
སྙམ་ན་དེ་ནྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པར་གཡག་རོང་གྱིས་བཞེད་པ་ལྟར་འཐད་དེ། ཐེག་པ་སུམ་ཆར་
ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ། །ཞེས་རོགས་རྱིགས་ཐོབ་པ་ལ་ཐེག་པ་དེ་ཐོབ་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། བོད་རྣམས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་
བང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་སམ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ལམ་པ་གང་ཟག་གྱི་རེན་དང་མེ་ཏོག་འདྱི་དག་ནྱི་སྤྲུལ་པའོ་
ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ྱིད་རྱིགས་ཀྱི་རེན་བསྟན་པར་བཞེད་ཀང་སྔ་མས་གང་ཟག་དེ་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་
ྱིད་དེ་རང་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་རྱིགས་ཀྱི་རེན་དང་། ཕྱི་མས་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་ཀང་རེན་དུ་རུང་
བའྱི་སྒྲུབ་བེད་སྟོན་པ་ྱིར་སྣང་གྱི་དགོངས་པར་སྣང་སྟེ། དེ་ྱིད་དུ། རོགས་པའྱི་རེན་རྱིགས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་
ནས་གསུངས་པ་ནྱི་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་སོགས་དང་། དངོས་པོར་གྱུར་
པའྱི་རེན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་ཆོས་ཐོབ་པར་སྟོན་པར་བེད་པ་སྤྲུལ་པའྱི་མེ་ཏོག་གྱི་རྣམ་པ་ེ་བར་དགོད་པ་དང་
ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རང་རྒྱལ་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་ནྱི་བོད་དག་
གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་ཁོ་ན་ལ་འདོད་པ་ནྱི། གཞྱི་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་
པའྱི་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ཕྱི་མ་བཅུ་གཅྱིག་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་དོན་མ་རོགས་ཤྱིང་།
སྐབས་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་གཟུང་རོག་གྱིས་ལ་རང་རྒྱལ་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཤེས་སྱིབ་གཟུང་
རོག་མེད་པའྱི་ལུགས་སུ་སྣང་བས་སྔར་བཀག་ཟྱིན་ཞྱིང་ཤེར་སོན་དུ། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་བདེན་པ་སོམ་པ་ཁོ་ན་
དང་། དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་བསོམ་པས་གཟུང་བའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་
སྤངས་ཏེ། མ་རྱིག་པ་དང་། ཕུང་པོ་དང་། བདག་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རབ་ཏུ་སྤངས་པ་ྱིད་དེ།
ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མ་མཐོང་བར་ཟད་དོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ནྱི། བཏགས་པའྱི་ཆོས་
ྱིད་མྱི་འགལ་བར། །ཞེས་སོགས་ཏེ། རང་རྒྱལ་ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་དེ་ཡང་དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤེས་པ་
ཙམ་གྱི་གཞན་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཆད་པར་མྱི་ནུས་པས་མངོན་གསུམ་དུ་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་
སྦྱོར་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམ་དགོས་པས་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་
རང་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རྱིགས་རྒྱུན་ལན་དུ་སོམ་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་བསྟན་ནོ། །འགྲེལ་ཆེན་དུ། བང་
སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་སྐབས་དང་པོར་ཁ་འཕངས་པ་ནྱི་ལམ་ཤེས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

པའྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ཁ་འཕངས་པ་ཡྱིན་པས། སྐབས་འདྱིར་ལམ་ཤེས་དང་པོ་གྱིས་ཀྱི་
སྐབས་སུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གསུངས་པ་ནྱི་རོགས་རྱིགས་འོག་མ་གྱིས་བསོམ་པའྱི་བང་སེམས་ནྱི་སྦྱོར་
ལམ་ཡྱིན་པ་དང་། ལམ་ཤེས་ཕྱི་མའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་མ་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་
ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་བང་སེམས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་བསྟན་པར་བ་བའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་
ཤེས་པའྱི་ཚུལ་ལ། ཤེས་བ་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་གདུལ་བ་གཞན་ལ་བསྟན་པར་བ་བ་ཡང་ཡྱིན་ཞྱིང་། རང་
ྱིད་ཀྱིས་ཀང་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམ་པར་བ་བ་ཡང་ཡྱིན་པས་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དུ་ཤེས་པར་བ་ཞེས་པའྱི་
ཚིག་གྱི་ཁད་པར་མ་སོས་པར་རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་བསྟན་ཅྱིང་། རོགས་རྱིགས་སྔ་མ་གྱིས་ནྱི་གཞན་དོན་དུ་
མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པར་བ་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དེ་ཡན་ཆད་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམ་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་
པས་ཤེས་པར་བ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཁད་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཤེས་བ་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་དང་། དེ་
ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་གྱིས་རོགས་རྱིགས་གཅྱིག་པས་ཤེས་པར་བ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཁད་པར་མ་གསུངས་
པར། རང་གྱི་ངོ་བོ་མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ་རོགས་རྱིགས་སྔ་མ་གྱིས་དང་། དེ་
ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་གྱིས་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་ཡྱིན་པས་ཤེས་པར་བ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཁད་པར་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པས་ཟྱིན་པའྱི་ཚེ་ཤེས་བའྱི་ལམ་དང་། ཤེས་བེད་ཀྱི་ལམ་ཤེས་གྱིས་ངོ་བོ་
གཅྱིག་ཡྱིན་པས་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་ནྱི་སུམ་ཆར་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཁད་པར་མ་གསུངས་
པ་སྟེ་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། །།དེས་ན་ཤེས་བ་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་མམ། དེ་ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་ལ་འདྱིར་མཐོང་
ལམ་དང་སོམ་ལམ་གྱིས་གསུངས་པ་ནྱི་ཤེས་བ་དང་། ཤེས་བེད་ངོ་བོ་གཅྱིག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ཏེ། མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པས་མ་ཟྱིན་པའྱི་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ནྱི་ཤེས་བ་བང་
སེམས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ཀང་ལམ་ཤེས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་གྱིས་ལས་དང་པོ་མཐོང་ལམ་ནྱི་བདེན་དང་
བདེན་ལ་བཟོད་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་དང་། དེའྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དེ་བཞྱིན་
ྱིད་དང་སངས་རྒྱས་དག །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔ་སྟེ། སྐབས་གཞན་དུ་ཡོན་ཏན་གྱི་ལོག་པ་གཞན་གྱི་
སོ་ནས་བཤད་ཀང་འདྱིར་འདྱི་ཕྱིའྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སྐབས་འདྱིར་གདུལ་བང་
སེམས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་བསྟན་པ་དང་། རང་ྱིད་རྒྱུན་ལན་དུ་སོམ་པ་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་གང་ཞྱིག དེ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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གྱིས་ཀ་ལ་ཕན་ཡོན་གྱི་སོ་ནས་སོ་བ་བསེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་མཐོང་ལམ་གྱི་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་
པ་ལ། མཛོད་ཀྱི་ལུགས། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་ལུགས། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བའྱི་ལུགས། དབུ་མ་པའྱི་
ལུགས་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྱི་སྟེང་གྱི་ཁད་ཆོས་བཞྱི་པོ་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ས་དེས་བསྡུས་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ནྱི་སྡུག་
བསྔལ་ཆོས་བཟོད། དེའྱི་རེས་སུ་དེ་སྤངས་པའྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་སེས་པ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཤེས། དེའྱི་རེས་སུ་
ཁམས་གོང་གྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྱི་སྟེང་གྱི་ཁད་ཆོས་བཞྱི་པོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ས་
དེས་བསྡུས་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་རེས་བཟོད། དེའྱི་རེས་སུ་
དེ་སྤངས་པའྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་སེས་པ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་རེས་ཤེས་ཏེ། བདེན་པ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་
སྦྱར་བས་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་བའྱི་ཕྱི་མ་ནྱི་སོམ་ལམ་དུ་འདོད་པས་མཐོང་ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་
བརྒྱད་དང་། རྣམ་གྲོལ་ལམ་བདུན་ཏེ་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅོ་ལྔ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སྤེལ་ནས་སེའོ། །འདྱི་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་
འདྱིའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཐེག་པ་སུམ་ཆར་གྱི་མཐོང་ལམ་སེ་ཚུལ་དུ་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྱི་
གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ཁམས་གོང་འོག་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་དུ་
སྤོང་བའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད། དེའྱི་རེས་སུ་དེ་སྤངས་པའྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་སེས་པ་ནྱི་
སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཤེས། དེའྱི་འོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་དེ་གྱིས་འཕགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུར་ངེས་པ་འདྲེན་པའྱི་ཡེ་
ཤེས་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་རེས་བཟོད། དེའྱི་འོག་ཏུ་རེས་བཟོད་དེ་ྱིད་ཡུལ་དུ་བེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་རེས་
ཤེས་ཏེ། བདེན་པ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སྦྱར་བས་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་རས་ཀྱི་སོ་ནས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་འབྱུང་སྟེ། རྒྱལ་པོའ ་ི སྲས་ལས་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཆོས་བཟོད་བཞྱི་ནྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། ཆོས་ཤེས་བཞྱི་ནྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དང་། རེས་
བཟོད་དང་། རེས་ཤེས་བརྒྱད་ནྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་ཡྱིན་པས་འདྱིར་བར་ཆད་མེད་ལམ་བཞྱིར་ངེས་པ་ནྱི་སྔ་མ་
ལས་གྲུབ་མཐའ་ཅུང་ཟད་ཁད་པར་འཕགས་པ་སྟེ། བདེན་པ་གཅྱིག་ལ་ཁམས་གོང་འོག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་
གནས་ལུགས་ཐམས་ཅད་བློ་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་མཐོང་བར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ཡང་གྲུབ་མཐའ་
འདྱིའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་མཐོང་ལམ་སེ་ཚུལ་ལ་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །བོད་སྔ་རབས་པ་དག་
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མངོན་རོགས་རྒྱན་ནས་གསུངས་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ལུགས་འདྱི་སྦྱར་ཏེ། ཕར་
བསྲེས་ཚུར་བསྲེས་བེད་པ་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱིར་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་གཞན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་
གཞན་ལ་བརེན་ནས་ནྱི་གང་དུ་ཡང་སུན་འབྱིན་པ་བརོད་པར་མྱི་བའོ་ཞེས་པའྱི་གཞུང་མ་དྲན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཆོས་ཤེས་ཕོགས་མཐུན་བཞྱི་དང་། རེས་ཤེས་ཕོགས་མཐུན་བཞྱི་དང་། མཇུག་ཏུ་ཞྱི་
གནས་འབའ་ཞྱིག་པའྱི་སེམས་གཅྱིག་སྟེ། སེམས་རྣམ་པ་དགུས་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་
བར་གསུངས་ཤྱིང་། དེ་དག་ཀང་གདུལ་བ་སོས་པ་ལ་དགའ་བ་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་གཞུག་པའྱི་
ཐབས་སུ་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གེའྱི་ཚོགས་ཀྱི་སོས་ཏེ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི། དོན་དམ་སོས་མེད་ཀྱི་དབང་དུ་
བས་ན་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་ཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལས་བརམས་ཏེ་
མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ལུགས་འདྱི་ལ་མཐོང་སྤང་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་
ཅར་དུ་སྤོང་བར་བཞེད་དེ། བསྡུ་པ་ལས། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་སྤོང་བར་རྱིག་པར་བ་ཡྱི། རྱིམ་
གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ཤེས་པ་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པས་
མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བའྱི་ོན་མོངས་རྣམས་སྤོང་བར་འགྱུར་བ་ལ། མངོན་པར་རོགས་པ་དེ་ཡང་བདེན་པ་
འདྲེན་མ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ྱིད་སེམས་གསུམ་གྱིས་
མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལོག་པར་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་
ཅར་སྤོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོམ་པས་སྤང་བར་བ་བ་རྣམས་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་སྤོང་བར་རྱིག་པར་བ་སྟེ།
ལམ་གོམས་པས་སྤང་བར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྱི་ཡང་གྲུབ་མཐའ་འདྱིའྱི་
ལུགས་ཀྱི་ཐེག་པ་སུམ་ཆར་གྱི་མཐོང་ལམ་སེ་ཚུལ་དུ་འདོད་ཅྱིང་། ཐེག་པ་འོག་མ་གྱིས་ཀྱིས་དེ་བཞྱིན་ྱིད་
རོགས་པ་ནྱི་གཞན་དབང་གྱི་སྟེང་དུ་གང་ཟག་གྱི་བདག་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ྱིད་ལ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་བས་
པའོ། །བཞྱི་པ་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཤད་ཚུལ། བམས་པས་བཤད་ཚུལ། རེས་འབང་གྱིས་བཤད་ཚུལ། འགལ་
མེད་ཀྱི་གནད་ངོས་གཟུང་བ། ཀླན་ཀ་མ་ལུས་པ་སྤང་བ་དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས།
ཆོས་ཤེས་པ་ཡྱི་འོག་ཏུ་ནྱི། །འདྱི་ལ་བེ་བག་དབེར་ཡོད་ན། །ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་བའྱི་དངོས་རྣམས་ལ། །གང་གྱིས་སེ་
བར་རྣམ་བརགས་པ། །རྣམ་པར་མྱི་མཁས་པ་ཡྱིས་ནྱི། །རེན་ལས་བྱུང་བའྱི་དོན་མ་མཐོང་། །ཞེས་ཆོས་ཤེས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།

183

པའྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་དབེ་བ་མེད་པར་གསུངས་ཤྱིང་། ཆོས་ཤེས་པ་ཡང་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་ཟླས་ཕེ་བའྱི་ཆོས་ཤེས་
མ་ཡྱིན་གྱི། བདེན་པ་གསུམ་པོ་རེན་འབེལ་སེ་འགག་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་དང་། སོ་སོར་བརགས་
འགོག་གློ་བུར་གྱི་དྲྱི་བལ་གྱིས་དབེར་མེད་པའྱི་དག་པ་གྱིས་ལན་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཆོས་སུ་བས་
ནས་དེ་ཤེས་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེའྱི་འགྲེལ་པར་དཔལ་ལན་ཟླ་བས། དེ་ལ་ཆོས་ཞེས་བ་
བའྱི་ས་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བའོ། །དེ་ཡང་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་
ཏེ། ཞེས་དང་། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་དེ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་
པའྱི་ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པའྱི་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཆོས་ཤེས་པ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་ཡུལ་ཤེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཤེས་པ་
ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་ན་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་སེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་
པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཆོས་ཤེས་པ་བདེན་པ་གསུམ་པོ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་མ་སེས་པ་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་དེའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པར་མཐོང་བས་མངོན་པར་རོགས་པ་གཅྱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །ཞེས་
གསུངས་པས་སོ། །བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་ཁམས་གོང་འོག་གྱི་བདེན་པའྱི་གནས་ལུགས་སོ་སོར་མཐོང་བས་སྐད་
ཅྱིག་མ་བཅོ་ལྔར་འདོད་པ་ནྱི། མངོན་པར་རོགས་པ་གཅྱིག་པོ་དེ་ྱིད་ལ་ལོག་པའྱི་སོ་ནས་ཕེ་སྟེ་དྲང་དོན་དུ་
བསྟན་པ་སྟེ། ཡང་དེ་ྱིད་ལས་གང་དག་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅོ་ལྔར་འདོད་པ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ཡང་དེ་ལྟ་བུས་འདུལ་
བའྱི་སེ་བོ་ལ་དེ་ལྟ་བུ་བསྟན་པས་ཕན་གདགས་པའྱི་ཕྱིར། ཤེས་པ་ངོ་བོ་ྱིད་ལ་ཆར་ཕེ་སྟེ་ཆ་བཅོ་ལྔར་རྣམ་
པར་གཞག་གོ །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ལམ་བསོམ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལམ་
རྣམ་པར་གཞྃག་པྃ་ཅྃན་གྱིྃ་དེ་ཁོ་ན་ཤེས་པ་ལ་འཇུག་པ་གོམས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ཡོངས་སུ་བརགས་ནས་
རྣམ་པར་བཞག་པ་ྱིད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ནྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མངོན་
རོགས་རྒྱན་གྱི་སྐབས་དང་པོར་མཐོང་སྤང་རོག་པ་བཞྱིའྱི་གེན་པོར་མཐོང་སྤང་གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་བཞྱི་
གསུངས། སྐབས་གྱིས་པར་འདྱི་ཕྱིའྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་སོ་ནས་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅུ་དྲུག་གསུངས།
སྐབས་གསུམ་པར་སོས་པ་གྱིས་དང་བལ་བའྱི་ཆོས་ྱིད་རོགས་པའྱི་སོ་ནས་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་
དྲུག་གསུངས། སྐབས་བཞྱི་པར་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་རགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་དང་།
ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱོར་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཁད་མཚན་གྱི་སོ་ནས་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་
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གསུངས། སྐབས་ལྔ་པའྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཐོང་སྤང་རོག་པ་བཞྱིའྱི་གེན་པོར་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་བཞྱི་
གསུངས་ཤྱིང་། དེ་ྱིད་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དུ་བཟོད་པས་བསྡུས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་
གསུངས་སོ། །བོད་དུ་འགྱུར་བའྱི་བསྟན་བཅོས་ཞྱིག་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདྱི་
ལས་རྒྱས་པ་མེད་ཅྱིང་། ལུགས་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཀང་། འདྱིའྱི་རྣམ་གཞག་མངོན་པ་གོང་
འོག་ནས་བཤད་པ་དང་བསྲེ་བ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་སོ་བོར་ནས་མེད་པའྱི་སྲང་དུ་འཆག་པའོ། །གསུམ་པ་ལ། གཞན་
གྱི་འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། སློབ་དཔོན་རང་ྱིད་ཀྱི་དགོངས་པ་བསྟན་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་སྡུག་
བསྔལ་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཤེས་པའྱི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀྱིས་ཀུན་འབྱུང་སྤོང་ལ། དེ་ྱིད་ཀྱིས་འགོག་པ་
མངོན་དུ་བེད། དེ་ྱིད་ཀྱིས་ལམ་གོམས་པར་བ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལས་འགྲུབ་
པས་འབས་བུའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གཅྱིག་ཏུ་གཞག་གོ །སོ་སོར་མངོན་པར་རོགས་པ་ལས་ནྱི་
སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་པ་བཞྱི་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལོག་པར་རོག་པ་དུ་མ་འབྱུང་བས། དེ་སེལ་བེད་
ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀང་དེ་སྙེད་དུ་འབྱུང་བས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཞུགས་པ་དང་གནས་པའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་ལེགས་
པར་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གཞན་དག་ན་རེ། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །བདག་ྱིད་མངོན་སུམ་ཡྱིན་
པ་ལ། །ཚད་མ་རྣམས་ཀྱིས་བརག་བ་གང་། །མ་མཐོང་ཆ་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །ཅེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་
སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་བདེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས། སོ་སོར་མངོན་པར་
རོགས་པ་ལས་ཀང་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཟོར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། འགྲེལ་ཆེན་དུ་ཕོགས་ཕྱི་མ་
ཞུགས་པ་དང་། གནས་པའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མྱི་རུང་བས་སུན་ཕྱུང་ནས་རང་ཕོགས་སུ་བཞག་པ་ནྱི། ་ཕྱིས་
ལ་དངུལ་རྣམ་པ་ལྟར། །གལ་ཏེ་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། །ཡོན་ཏན་གཞན་སྦྱོར་མྱི་བེད་ན། །ཞེས་པ་ལྟར།
བདེན་པ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སོ་འདོགས་པ་དུ་མ་མེད་ན། མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་
མཐར་ཕྱིན་ཡང་བདེན་པ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སོ་འདོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་དེ་སེལ་བེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་སྙེད་དུ་
འཇུག་པས་ན་འདྱི་ལྟར་འགྱུར་བ་སྟེ། ཆོས་ྱིད་ཆ་ཤས་མེད་པ་ལ་མཐོང་མ་མཐོང་ཆ་གྱིས་མེད་པའྱི་བདེན་
བཞྱིའྱི་ཆོས་ྱིད་ཅྱིག་ཆར་མཐོང་བས། མཐོང་བ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་སོ་འདོགས་སེལ་བེད་ཀྱི་
ངེས་པ་བསེད་པའྱི་ནུས་པ་བཅུ་དྲུག་མམ་གཞག་ཏུ་རྱིམ་ཅན་དུ་ཐོབ་པ་ལས་བཅུ་དྲུག་གོ །ཞེས་ཊྱི་ཀ་ལས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བཤད་པ་འདྱི་ྱིད་འགྲེལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པར་སྣང་ངོ་། །བཞྱི་པ་ལ། རང་ངོར་མངོན་པར་
རོགས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྟན་པ། བློ་གཞན་གྱི་ངོར་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བསྟན་པ། ཆོས་ྱིད་མཐོང་བ་ལ་ཁད་
པར་མེད་པ། ངེས་ཤེས་འདྲེན་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ། ལམ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ། སྐབས་
གོང་འོག་གྱི་ཁད་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ། ཡོན་ཏན་གཞན་ཡང་ཐོབ་པའྱི་ཚུལ་དང་བདུན་ལས། དང་པོ་ནྱི།
མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་སེས་པ་ནས། མམ་གཞག་གྱི་རྒྱུན་དེ་ལས་མ་ལངས་ཀྱི་བར་དུ་བློ་དེའྱི་ངོར་སྐད་
ཅྱིག་སྔ་ཕྱིའྱི་བེ་བག་མེད་དེ། བློ་དེས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་སེ་འགག་མེད་པའྱི་དོན་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་
གཙོ་བོར་བས་ནས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་གང་ཞྱིག སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱིའྱི་བེ་བག་མཐོང་ན་སྔ་མ་འགགས་ནས་ཕྱི་
མ་སེ་བར་མཐོང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བློ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་གནས་
ལུགས་མཐོང་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས། རེན་འབེལ་སེ་འགག་མེད་པའྱི་ཆོས་ཤེས་པའྱི་འོག་ཏུ་དབེ་བ་མེད་
པར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ལུང་དེའྱི་དོན་ནྱི། བདེན་པ་གསུམ་པོ་སེ་ཞྱིང་འགག་པའྱི་ཆོས་ྱིད་དང་། མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་དབེར་མེད་པའྱི་ཆོས་དང་པོར་ཤེས་ནས། མམ་གཞག་དེ་ལས་མ་ལངས་ཀྱི་བར་དུ་བློ་དེའྱི་
ངོར་སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱིའྱི་བེ་བག་དབེར་ཡོད་ན། བློ་དེ་ཆོས་ཅན། ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་བའྱི་དངོས་པོ་སེ་འགག་མེད་པའྱི་དོན་
ལ་རྣམ་པར་མྱི་མཁས་པར་ཐལ། སེ་འགག་དང་བཅས་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་སྔ་མའྱི་འོག་ཏུ་སྐད་
ཅྱིག་ཕྱི་མ་སེ་བར་རྣམ་པར་བརགས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་རེན་ལས་འབྱུང་བའྱི་དོན་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་
བ་སེ་འགག་མེད་པའྱི་དོན་མ་མཐོང་བ་ཐལ་ལོ། །ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་མངོན་པར་རོགས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡང་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། བློ་དེའྱི་ངོར་མངོན་པར་རོགས་པ་གཅྱིག་ཏུ་ཡང་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེ་ན་སོན་
མེད་དེ། བློ་དེས་སེ་འགག་མེད་པའྱི་ཆོས་གྱིས་སྣང་ནུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པ་ནྱི་ཡོད་ཅྱིང་། སྐད་ཅྱིག་སྔ་
ཕྱིའྱི་བེ་བག་མྱི་སྣང་བའྱི་ཆ་ནས་མངོན་པར་རོགས་པ་གཅྱིག་ཏུ་གཞག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུགས་འདྱི་
ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པས་ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་གྱིས་སེ་འགག་མེད་པའྱི་
དོན་ཇྱི་ལྟར་རོགས་ཤེ་ན། ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་གྱིས་ཀང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་
གདགས་གཞྱི་ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་སེ་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་དགོས་པས་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་
འབྱུང་བ་སེ་འགག་མེད་པའྱི་དོན་མཐོང་བ་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །འོ་ན་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མ་རོགས་པར་
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འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་ངེས་ཤེས་དྲངས་པའྱི་ཆ་ནས་རོགས་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་གྱི་
བློ་དེ་ྱིད་ཀྱི་དོན་སྣང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ྱིད་མགོན་པོ་བམས་
པ་ཡང་བཞེད་དེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་སེས་ནས་རྒྱུན་མ་རོགས་ཀྱི་བར་དུ་ཆོས་དབྱིངས་
སོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱིའྱི་སོས་པ་སྣང་བ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་དེ་ཡང་དུས་མཐའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་མ་ཡྱིན་གྱི་བ་རོགས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་
མ་ཡྱིན་པས་དེ་སེས་པའྱི་ཡུན་ཚད་དེ་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ལྟ་བུའམ། གང་ཟག་གོང་མས་གཞན་
སེམས་ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་ཚེ་སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱིའྱི་བེ་བག་མང་དུ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཀང་རེས་
ཀྱི་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པའྱི་གྲངས་ལ་ལྟོས་ནས། སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །འདྱི་ལ་དགོངས་
ནས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཕལ་ཆེར་ལས། སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་ཤྱིང་། ལུགས་འདྱིའྱི་མདོ་དང་
བསྟན་བཅོས་གྱིས་ཀ་ལས། ལམ་ཤེས་གཞྱི་ཤེས་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་
གསུངས་སོ། །འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱི་བཞེད་པ་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ྱིར་སྣང་དང་འགྲེལ་ཆེན་གྱིས་ལས།
གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་སྟོངས་ཱྃསོས་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ལས་
གྲངས་ལྷག་པ་མེད་པའྱི་དཔང་པོར་གསུངས་ཤྱིང་སྐབས་གྱིས་པར་འགྲེལ་ཆེན་ལས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སོ་
སོར་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་པར་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་
དྲུག་པོ་དེ་དག་ལོག་པའྱི་སོ་ནས་ཕེ་བ་ཡྱིན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱིའྱི་བེ་བག་མ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་ན་སྱིར་བཅུ་
དྲུག་ཙམ་སོས་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཞེས་སོས་མྱི་རྱིགས་ཏེ། དཔེར་ན། མཐོང་སྤང་གེན་པོའ ་ི
ཚོགས་སྒྲུབ་བཞྱི་དང་། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་བཞྱི་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་དེ་ལྟར་མ་འགགས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་མ་སེས་པ་
དང་། མ་འགགས་པ་དེ་ལྟར་གཟོད་མ་ནས་ཞྱིའོ། །དེ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་
སོ། །ཞེས་སོགས་མཚན་ྱིད་གསུམ་ཀའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་མ་སེས་པ་སོགས་སུ་བཤད་པར་གསུངས་
སོ། །འོ་ན་དགོངས་འགྲེལ་དུ། ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དང་པོ་དང་ཐ་མའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལོ་སྙམ་ན་སོན་མེད་དེ། དགོངས་འགྲེལ་དུ་ནྱི། དང་པོ་དང་ཐ་མ་གྱིས་འདུས་བས་སུ་མེད་པས་མ་སེས་པ་
དང་། མ་འགགས་པ་སོགས་སུ་བཤད་ལ། རྒྱན་དང་། ཀུན་བཏུས་སུ། ཇྱི་ལྟར་ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་ཞེས་པའྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཚིག་གྱི་ནུས་པས་གཞན་དབང་ལ་ཡང་བདག་ྱིད་ཀྱིས་སེ་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པས་བདག་ྱིད་ཀྱིས་མ་སེས་
པས་བདག་ྱིད་དུ་མ་འགགས་ཞེས་སོགས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་དེས་ན་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལ་
གྲངས་ངེས་ཀྱི་ཁད་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི། དགོངས་འགྲེལ་དུ། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་དང་པོར་ཡུལ་བཱ་རཱ་
ཎཱ་སཱྱིར། དྲང་སྲོང་སྨྲ་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་སུ་ན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་
འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྔོན་ལྷར་གྱུར་
པའམ་མྱིར་གྱུར་པ་སུས་ཀང་ཆོས་དང་མཐུན་པར་འཇྱིག་རེན་དུ་མ་བསྐོར་བ་གཅྱིག་རབ་ཏུ་བསྐོར་ཏེ། བཅོམ་
ལན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་སྐོར་བ་དེ་ཡང་བླ་ན་མཆྱིས་པ། སྐབས་མཆྱིས་པ། དྲང་བའྱི་དོན་རོད་
པའྱི་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས་ལ། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མ་མཆྱིས་པ་ྱིད་
ལས་བརམས་ཏེ་སེ་བ་མ་མཆྱིས་པ་དང་། འགག་པ་མ་མཆྱིས་པ་དང་། གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་དང་། རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ྱིད་ལས་བརམས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་
ལ་སྟོང་པ་ྱིད་སོས་པའྱི་རྣམ་པས། ཆེས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གྱིས་པ་བསྐོར་ཏེ།
བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེ་ཡང་བླ་ན་མཆྱིས་པ། སྐབས་མཆྱིས་པ། དྲང་པའྱི་དོན་
རོད་པའྱི་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས་ཀྱི། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མ་མཆྱིས་པ་
ྱིད་ལས་བརམས་ཏེ། སེ་བ་མ་མཆྱིས་པ་དང་། འགག་པ་མ་མཆྱིས་པ་དང་། གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་དང་། རང་
བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ྱིད་ལས་བརམས་ནས་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་
ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་དང་ལན་པ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་
པ་བསྐོར་ཏེ། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་འདྱི་ནྱི་བླ་ན་མ་མཆྱིས་པ། སྐབས་མ་མཆྱིས་
པ། ངེས་པའྱི་དོན་ལགས་ཏེ་རོད་པའྱི་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་དག་གྱི་
དོན་ལ་དབུ་སེམས་གྱིས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལ་དྲང་ངེས་ཀྱི་ཁད་པར་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་དང་།
འཁོར་ལོ་ཕྱི་མའྱི་ངོས་འཛིན་གྱི་ཁད་པར་ཞྱིབ་ཏུ་ཕེ་དགོས་མོད་ཀྱི་མང་བས་འཇྱིགས་པས་རེ་ཞྱིག་བཞག་
གོ །གྱིས་པ་སྦྱོར་བའྱི་མམ་པ་ྱིད་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་རོམ་མེད་པ། །རྣམ་བཞྱི་དེ་ཡྱི་མམ་པ་
ྱིད། །ཅེས་ཏེ། མདོར། རྣམ་པ་བཞྱི་ནྱི་གཟུགས་རོམ་སེམས་སུ་མྱི་བེད། གཟུགས་ཀྱིས་རོམ་སེམས་སུ་མྱི་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

བེད། གཟུགས་བདག་གྱི་ཞེས་བ་བར་རོམ་སེམས་སུ་མྱི་བེད། གཟུགས་ལ་རོམ་སེམས་སུ་མྱི་བེད་ཅེས་པ་
ནས། རྣམ་མཁེན་གྱི་བར་དུ་སྦྱར་ནས་གསུངས་པའྱི་དོན་སློབ་དཔོན་གྱིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་
པར་ཞེན་པ་དང་། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མ་དང་། རོགས་པའྱི་རོམ་པ་རྣམས་མྱི་དམྱིགས་པར་མམ་པ་
ྱིད་དུ་སོམ་པ་ལ་འཆད་དོ། །གྱིས་པ་འབས་བུ་མཐོང་ལམ་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་བདེན་པ་ལ། །ཞེས་
སོགས་ཏེ། སྦྱོར་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་གྱི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་དང་། མྱི་རག་སོགས་
བཅུ་དྲུག་ལ་ཞེན་པ་བཀག་ནས་བསོམ་པའྱི་མཐུས་རག་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་སོས་པ་སོ་གྱིས་དང་བལ་བའྱི་
སོས་བལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའོ། །གལ་ཏེ་གཞུང་འདྱིས་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་
བའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བསྟན་པ་མྱི་འཐད་དེ། ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན་མྱི་
རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་དགོས་པ་ལས། འདྱིར་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་སོས་པ་
དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་ན། རེས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་ངེས་པ་
འདྲེན་ནུས་པའྱི་ཆ་ནས་ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཚང་བར་བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི། མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ལ་ཡང་མེད་དེ། སེ་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་
བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་མཐོང་ལམ་དེ་ྱིད་གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པའྱི་
ལོག་པ་ནས་རང་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཀང་ཚང་བས་ན། ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཚང་བ་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་སྐབས་འདྱིར་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་དངོས་སུ་སྟོན་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་སྙམ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་། ཐེག་པ་
སུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྱིང་། རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་སོམ་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་། ཐེག་པ་སུམ་ཆར་
གྱི་རོགས་རྱིགས་བསོམ་དགོས་པས། སྐབས་འདྱིར་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དེ་ྱིད་རྣམ་པར་བསྡུས་པའྱི་ཚེ་འོག་ནས་འཆད་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་
དེ་ཡང་། ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་ྱིད་དངོས་སུ་སྟོན་
རྱིགས་སོ་སྙམ་ན། འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་བང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་སོམ་ལམ་མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ྱིར་སྣང་དུ། ཡང་ཅྱིའྱི་དོན་གྱིས་ལམ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཤེས་པ་ྱིད་བཞྱིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ྱིད་ལ་སོམ་པའྱི་ལམ་ལོགས་ཤྱིག་པ་མེད་ཅེ་ན། ན་ཐོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཤེས་པ་དང་། མཐོང་བས་བལྟས་ནས་
འདྲའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ན། འདྱི་ནྱི་གཞན་གཙོ་བོར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བ་བར་དགོངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་དང་། དེའྱི་དོན་སློབ་དཔོན་གྱིས་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་
བ་ཡྱིན་གྱི་མངོན་དུ་བ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་སོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་མ་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྱི་དོན་
ཡང་སྐབས་གྱིས་པར་མཐོང་ལམ་གྱི་རེས་སུ་སོམ་ལམ་བསྟན་པ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་སྟོན་སྙམ་ན།
འདྱིར་མཐོང་ལམ་ནྱི་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མཐོང་ལམ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་
རེས་སུ་སོམ་ལམ་སྟོན་ན་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་རྒྱུན་ལན་དུ་སོམ་པར་བེད་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་
བསྟན་དགོས་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་གཞན་དོན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པར་
བ་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་རང་དོན་དུ་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམ་པར་བ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་དེ་ལྟ་བུའྱི་
སོམ་ལམ་མེད་པས་མ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དང་། འབས་བུ་མཐོང་ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་
ཀྱི་གནད་ངོས་ཟྱིན་ན། འདྱི་ལ་དཀའ་བའྱི་གནས་གཞན་མེད་པས་སྨྲ་བ་མང་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་
ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དོན་རྣམ་པར་བསྡུས་པའྱི་ཆེད་དུ་མཁེན་གསུམ་གྱིས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི།
དེ་ལྟར་འདྱི་དང་ཡང་འདྱི་དང་། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་རོགས་པར་བསྟན་བ། རོགས་པར་སྟོན་བེད། གོ་རྱིམ་
བཟློག་པའྱི་དགོས་པ། སྐབས་འདྱིར་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། དོན་བསྡུ་འདྱི་ལ་ལྟོས་
ནས་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་འདྱི་དང་། གཞྱི་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ལམ་ཤེས་འདྱི་
དང་། ལམ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་རྣམ་མཁེན་འདྱིའོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་རྣམ་མཁེན་ལ་ཐོག་
མར་འདྱི་ཞེས་སོས་ནས་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཚུལ་དུ་ཞེས་སྦྱར་བ་ནྱི་སྔར་གྱི་མཁེན་གསུམ་གྱི་གོ་རྱིམ་དང་།
འདྱིའྱི་མཁེན་གསུམ་གྱི་གོ་རྱིམ་མཐུན་པ་གཅྱིག་དགོས་སོ་སྙམ་དུ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་རྣམ་མཁེན་ནྱི་
བཤད་མ་ཐག་པ་དང་འཆད་འགྱུར་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ཞེས་སྦྱར་བ་མྱི་འཐད་དོ། །དེས་ན་དང་པོར་དེ་
ལྟར་འདྱི་ཞེས་དང་། འོག་མ་གྱིས་ལ་ཡང་འདྱི་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པས་གོ་རྱིམ་སྔ་མ་ལས་མ་འདས་ཤྱིང་།
མདོ་དང་། ྱིར་སྣང་དུ་ཡང་འདྱི་བཞྱིན་དུ་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་ལེའུ་གསུམ་ལ་རོགས་པར་སྟོན་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

བེད་དུ་བས་ནས། དེས་མཁེན་པ་གསུམ་རོགས་པར་བསྟན་ཅེས་འཆད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། འདྱིར་རོགས་པར་
སྟོན་བེད་ནྱི་ལེའུ་གསུམ་རོགས་པའྱི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་དོན་བསྡུའྱི་མདོ་ཚིག་གསུམ་ལ་ངོས་འཛིན་
དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དེ་ྱིད་གང་ཞེ་ན། རབ་འབོར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་གང་ཡང་
ཐོབ་པར་བེད་པ་མ་ཡྱིན། སྟོན་པར་བེད་པ་མ་ཡྱིན། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྟན། རབ་འབོར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ནྱི། ཁམས་གསུམ་ལས་འདའ་
བར་བེད་པ་མ་ཡྱིན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དབྱིངས་ལ་གནས་པར་བེད་པ་མ་ཡྱིན། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ལམ་
ཤེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྟན། རབ་འབོར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ནྱི།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང་། སོ་སོ་སེ་བོའ ་ི ཆོས་རྣམས་དང་། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་
རྣམས་སོ་སོར་གཏོང་བར་བེད་པ་མ་ཡྱིན། འདོར་བར་བེད་པ་མ་ཡྱིན། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་མཁེན་
དང་པོར་བསྟན་ནས་དོན་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་ཤེས་དང་པོར་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་སྙམ་ན་རྒྱས་
བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ནྱི་འབས་བུ་ལ་སོ་བ་བསེད་པའྱི་ཆེད་དུ་རྣམ་མཁེན་དང་པོར་བསྟན་ལ། འདྱིར་ནྱི་མཁེན་
གསུམ་གྱི་རྣམ་པའྱི་གོ་རྱིམ་དང་མཚམས་སྦྱོར་བའྱི་ཆེད་དུ་གཞྱི་ཤེས་དང་པོར་བསྟན་པར་ཤེས་པར་
བའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སྔར་མཁེན་གསུམ་རྒྱས་པར་བསྟན་པའྱི་མཇུག་ཏུ། མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་གྱིས་ཆར་ལས་
མཁེན་གསུམ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་གང་ཞེ་ན། སྔར་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་དག་ཀང་
བསྡུས་ནས་བསོམ་དགོས་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ། བསྡུས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་ར་
གསུམ་དུ་བསྡུ་ཞེས་པ་ནྱི། འོག་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་དང་འབེལ་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུའོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་བདེན་
བཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་སོས་པ་སོ་གྱིས་དང་བལ་བའྱི་མཐོང་ལམ་བསྟན་མ་ཐག་ཏུ་མཁེན་གསུམ་གྱི་མཇུག་སྡུད་བསྟན་
ཅྱིང་། དེའྱི་འོག་ཏུ་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་ཡང་འགྲུབ་སྟེ། མཁེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་དེ་
དག་ཀང་འཕགས་པའྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུ་བར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྦས་དོན་
ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད་ལས། སྐབས་གསུམ་པའྱི་གཞུང་སོ་སོའ ་ི འབེལ་དང་། དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་
ལེགས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། ༈ །།སྐབས་བཞྱི་པའྱི་འབེལ་ལ་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་འཆད་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། བཤད་པར་བ་བ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་དངོས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་མཁེན་
གསུམ་གྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཞེས་འཆད་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་མྱི་འཐད་དེ།
མངོན་པར་རོགས་པ་དྲུག་ཏུ་བསྟན་པའྱི་ཚེ་མཁེན་པ་གསུམ་པོ་དེ་མཚན་ྱིད་ཅེས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པས་དེའྱི་
འོག་ཏུ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པར་བ་བ་ཡྱིན་ཀང་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་དུ་
བསྟན་པའྱི་ཚེ་སྔ་མ་སྔ་མའྱི་འོག་ཏུ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་འདྱིར་ཡང་
གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་དེ། གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཁེན་གསུམ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དོན་གཞྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་
དུ་བསྡུ་ཚུལ་གསུངས་བའྱི་བསྡུ་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། གཞྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ་
བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་སོམ་པར་བེད་པ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །བསྡུ་
བའྱི་ཚེ་རྣམ་པ་དང་ལམ་དང་གཞྱི་ཤེས་པ་བསྡུ་བའྱི་སོ་ནས་ཞེས་རྣམ་མཁེན་དང་པོར་སྟོན་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་གོ་རྱིམ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། བསྡུ་བའྱི་ཚེ་དང་པོར་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞུང་ྱིད་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བའྱི་དོན་ཡང་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་རོགས་པར་བསོམ་པ་ཡྱིན་
པས་བསོམ་པའྱི་ཚུལ་ལ་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མས་མ་སེས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོམ་རྱིམ་དང་། དེ་
སེས་པའྱི་སོམ་རྱིམ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དོན་རྣམ་པ་
བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་བསྡུ་བའྱི་ཚུལ། དེ་ལྟར་སོམ་པ་ལ་སྦྱོར་བ་པོའ ་ི རེན་གྱི་གང་ཟག གང་ཟག་དེས་རྣམ་
པ་དེ་སོམ་པའྱི་སྦྱོར་བ་ལ་འཇུག་ཚུལ། སྦྱོར་བ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཁད་པར་གྱི་ཆོས། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་པའྱི་ཐར་པ་
ཆ་མཐུན་དང་ལྔ། དེ་དག་གྱི་དོན་ཡང་སྔར་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ྱིད་སོམ་པར་བེད་པའྱི་ཚེ་
རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་བསྡུ་དགོས་པས་བསྡུ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། གཞྱི་ཤེས་པ་ཡྱི་བེ་བག་རྣམས། །ཞེས་
སོགས་ཀྱིས་བསྟན། ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནས་རྣམ་པར་བསྡུ་བའྱི་བར་གྱིས་རེན་གྱི་གང་ཟག་
དེ་ལ་ཡང་ཡུམ་ན་པ་དང་། ཚིག་བློ་ལ་ལེན་པ་དང་། དོན་མྱི་བརེད་པར་འཛིན་པ་དང་། བསམ་བྱུང་གྱིས་ཚུལ་
བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་དང་བཞྱིར་ཡོད་དོ། །ཞེས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བས། །ཞེས་སོགས་
ཀྱིས་སྟོན། དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གང་ཟག་དེས་རྣམ་པར་བསྡུས་པ་དེ་ྱིད་བསོམ་དགོས་ན་ཡུལ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཅན་གང་གྱིས་བསོམ་ཞེ་ན། ཡུལ་ཅན་སྦྱོར་བ་ྱི་ཤུས་བསོམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་
མྱི་གནས་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྦྱོར་བ་དེ་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་དང་། སོན་དང་། མཚན་ྱིད་
ཤེས་དགོས་པས་དེའྱི་འོག་ཏུ་དེ་གསུམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སྟོན། གང་ཟག་དེས་དེ་གསུམ་ཤེས་པའྱི་ཚེ་སངས་
རྒྱས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་སེས་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། མཚན་
མེད་རབ་ཏུ་སྦྱྱིན་ལ་སོགས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན། དེའྱི་འོག་ཏུ་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་མེད་པ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། འཇུག་པ་སེམས་བསེད་སེས་པ་ནས་མཚན་ྱིད་ཤེས་པའྱི་བར་གྱི་ལམ་རྣམས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་
ཆ་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོན་ཀང་འདྱིའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་མ་ཡྱིན་ཏེ།
ཡོན་ཏན་སོགས་གསུམ་ཤེས་པའྱི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་སོགས་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་
སྔར་མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དོན་རྣམ་པར་བསྡུ་ན་རྣམ་པའྱི་ངོ་བོ་གང་། དབེ་ན་དུ་
ཡོད་ཅེ་ན། འདྱི་ལ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་ནྱི། གཞྱི་བདེན་
བཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བེ་བག་ཡྱིན་ལ། དབེ་ན་གཞྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་གཞྱི་ཤེས་
ཀྱི་རྣམ་པ་རོགས་པ་དང་། གཞྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་རོགས་པ་དང་། གཞྱི་ལམ་བདེན་གྱི་
སྟེང་དུ་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་རོགས་པ་དང་གསུམ་ཡོད་ཅེས་སྟོན་པ་ནྱི། གཞྱི་ཤེས་པ་ཡྱི་བེ་བག་རྣམས། །ཞེས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ཏོ། །འདྱིར་བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་དོན་རྣམ་དང་ཤེས་རྣམ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁ་
ཅྱིག་དོན་རྣམ་དང་ཤེས་རྣམ་གྱིས་ཀ་དངོས་སུ་བསྟན་པར་འདོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། བསྟན་བཅོས་ར་བར་ཡང་
འདྱིར་དངོས་བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་ལ་མཁེན་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ངེས་པར་གསུངས་ཤྱིང་དེ་གསུམ་ནྱི་
ཤེས་རྣམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ྱི་ཁྱི་སྣང་བར་ཡང་། དེ་ལ་དངོས་པོ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་གཞྱི་ཤེས་པའོ། །བེ་
བག་ནྱི་མཚན་ྱིད་དེ་ཞེས་དང་། གསེར་གླྱིང་པས་ཡེ་ཤེས་ནྱི་རྣམ་གསུམ་ཕྱིར། །ཞེས་བ་བ་དབེ་བ་རྣམ་པ་
གསུམ་ཡོད་པས་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པ་ྱིད་ཡྱིན་ལ་ཞེས་དང་། ཆོས་བཤེས་ཀྱི། ད་ནྱི་རྣམ་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་དུ་
ཞྱིག་ཡོད། རྣམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། རྣམ་པ་དེ་དག་གང་གྱིས་བཞག ཅེས་རོག་པ་ལ་གཞྱི་དང་ཡེ་ཤེས་
རྣམ་པ་ནྱི་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་བཀོལ་བའྱི་ཕྱིར། རག་པ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་
སོགས་པ་སོས་ཏེ། སོགས་པ་སོས་པས་ནྱི་བདེ་བ་དང་། གཙང་བ་དང་། བདག་ལ་སོགས་པ་བསྡུའོ། །དེ་ལྟར་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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འཛིན་པ་ྱིད་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཏེ་བྱིས་པ་རྣམས་སྲྱིད་པར་འཁམ་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པས་
ན་འདྱི་ནྱི་འཁོར་བའྱི་གཞྱིའམ་རྒྱུའོ། །དེ་ནྱི་གཞྱི་དེ་ཇྱི་ལྟར་གཟུང་བ་ལྟར་མེད་པར་ཤེས་པའྱི་སོ་ནས་གེན་པོའ་ི
ཆོས་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པར་དམྱིགས་པ་དང་ཞེས་སོས་ཏེ་དེའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་རྣམ་པ་
དང་ཞེས་བ་བ་དང་སྦྱོར་རོ། །ཞེས་སོགས་གཞུང་འགྲེལ་ཐམས་ཅད་སྐབས་འདྱིར་དངོས་བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་ཤེས་
རྣམ་དུ་བཞེད་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་འདྱིར་དངོས་བསྟན་གྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་
བདེན་པ་རག་པར་མེད་པ་ཙམ་ལ་འཇོག་པ་མ་ཡྱིན་པར་དེར་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བེ་བག་ལ་འཇོག་པ་ནས་
སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པར་
རོགས་པའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་བེ་བག་ལ་འཇོག་པར་བེད་དགོས་པས་ན་སྐབས་འདྱིར་དངོས་བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་
བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྣམ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པའྱི་དོན་ནོ། །ཤུགས་ལ་དོན་རྣམ་ཡང་
བསྟན་པར་བ་དགོས་ཏེ། མདོར། བཅོམ་ལན་འདས་ཡུམ་འདྱི་ནྱི་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཞེས་
སོགས་དམ་བཅའ་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་རྣམ་བསྟན། བཀའ་སྩལ་པ་ནམ་མཁའ་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཞེས་སོགས་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་རྣམ་བསྟན་པས་དེ་དག་ཀང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བར་
བེད་དགོས་ལ་དེའྱི་ཚེ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ལས་འོས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་མགོན་པོ་བམས་པས་
སྦས་དོན་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དངོས་བསྟན་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་
ཚུལ་དང་ཡང་ལེགས་པར་འབོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་གཞྱི་ཤེས་
ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །ཞེས་སོགས་ཏེ། དེའྱི་དོན་ཡང་སྔར་གཞྱི་
ཤེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ྱིད་རྣམ་པར་བསྡུ་ན་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་སོགས་ེར་
བདུན་དུ་འདུ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དེ་ལ་བདེན་པ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས། ལམ་བདེན་གྱི་ལམ་དང་
པོའ ་ི རྣམ་པ་བཞྱི་སྟེ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱིས་མངོན་པ་ལས་བཤད་པའྱི་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་
དྲུག་དང་སྦྱར་བས་ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཏེ། མམ་གཞག་ཏུ་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་
གསུམ་དུ་རོགས་པས་རེས་ཐོབ་ཏུ་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་ནུས་པ་ནྱི་ན་ཐོས་ལ་ཡོད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ནྱི་སེ་མེད་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཡང་། བམས་ཆོས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཀྱི་ལུགས་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པར་བསྡུ་ཞྱིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དེ་ྱིད་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་
པར་བས་ནས་ན་ཐོས་ཀྱིས་ཀང་བདག་མེད་གྱིས་ཀ་རོགས་པར་བཞེད་པ་ནྱི་སྐབས་གསུམ་པར་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །ལམ་བདེན་གྱི་ལམ་གྱིས་པའྱི་རྣམ་པ་ལྔ། གསུམ་པའྱི་རྣམ་པ་དྲུག་སྟེ་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མེད་རོགས་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པས་རང་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ེར་བདུན་ལ་བང་སེམས་ཀྱི་
རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་རོགས་རྱིགས་དང་། ཐེག་དམན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་རོགས་པ་དངོས་ཡྱིན་ལ། ཐེག་དམན་
གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་རོགས་པ་དང་པོ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་ོན་སྱིབ་ཀྱི་གེན་པོར་གྱུར་བའྱི་ལམ་ཟག་མེད་ཡྱིན་
པས་དེ་ལ་ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་སོམ་ཟག་མེད་གྱིས། རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་སོམ་ཟག་མེད་གྱིས་ཏེ་བཞྱིར་ཡོད།
ལམ་གྱིས་པའྱི་རྣམ་པ་ལྔ་ནྱི་ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་གྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྱི་ལམ་ཟག་བཅས་ཡྱིན་པས་རང་
རྒྱལ་གྱི་སོམ་ལམ་རེས་ཐོབ་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་གསུམ་པའྱི་རྣམ་པ་དྲུག་ནྱི་ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་གྱི་གེན་པོར་
གྱུར་པའྱི་ལམ་ཟག་མེད་ཡྱིན་པས་རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་སོམ་ཟག་མེད་གྱིས་ཡོད་དེ། རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་གྱི་སྤང་
བར་གྱུར་པའྱི་ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་དེ་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་ལ་ལྟོས་ནས་མཐོང་སྤངས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཀང་། རང་
རྒྱལ་གྱི་ལམ་ལ་ལྟོས་ནས་མཐོང་སྤངས་དང་སོམ་སྤངས་གྱིས་ཀ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་ཟག་པ་ཡོད་མེད་
ཀྱི་དོན་ནྱི་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བེ་བག་གྱི་རེས་ཐོབ་དང་མམ་བཞག་ལ་འཇོག་གོ །དེ་
དག་ནྱི་རང་ལུགས་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་བཞེད་པའྱི་རྣམ་གྲངས་ཅུང་ཟད་བཀོད་ན། འཕགས་སེང་། བུདྡྷ་ཤྱིས་ཐེག་
དམན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་མ་ཕེ། གྱིས་པ་
སོམ་ལམ། གསུམ་པ་མཐོང་ལམ་དུ་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། ྱིར་སྣང་དུ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པའྱི་
གེན་པོའ ་ི ལམ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། སོམ་པའྱི་ལམ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། མཐོང་བའྱི་ལམ་ཟག་པ་མེད་
པའོ་ཞེས་དང་། འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་རང་སངས་རྒྱས་ཀང་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། དེ་
དག་གྱི་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་བའྱི་གེན་པོའ ་ི བདག་ྱིད་ཅན་སོམ་པའྱི་ལམ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལས་གྱུར་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཟག་པ་མེད་པ་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པའྱི་གེན་པོའ ་ི
བདག་ྱིད་ཅན་ཞེས་དང་། ཤེར་སོན་ལས། དེའྱི་འོག་ཏུ་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པའྱི་གེན་པོ་སྟེ། གྲངས་
བཞྱིན་དུ་སོམ་པ་དང་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་བདག་ྱིད་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལྔ་དང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དྲུག་ཡྱིན་ཞེས་སོ། །ཤེར་འབྱུང་བློ་གྲོས་ཀྱིས་དང་པོ་ན་རང་གྱིས་ཀ་ལ། གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་རང་རྒྱལ་
གྱི་སོམ་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་ལ་གསལ་བར་བཤད་དེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་བསྡུས་དོན་ལས། དོན་འདྱི་ཡྱིན་
ཏེ། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དག་གྱིས་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་སྱིབ་པ་སྤང་བ་ྱིད་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱི ར། སྡུག་
བསྔལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདེན་པ་ལ་གནས་པ་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་
རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་མཚུངས་པ་ཁོ་ནའོ། །རང་སངས་རྒྱས་དག་གྱིས་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་
པའྱི་གེན་པོའ ་ི བདག་ྱིད་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་ལམ་དང་། མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་
བརེན་པ་ཞེས་སོགས་དང་། ཆོས་བཤེས་ཀྱིས་དང་པོ་ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་སོམ་གྱིས་ཀ་ལ། གྱིས་པ་དང་
གསུམ་པ་རང་རྒྱལ་གྱི་སོམ་ལམ་དུ་བཤད་དེ། ཚིག་གསལ་ལས། ཐམས་ཅད་ཤེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ན་ཐོས་
ཀྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སོས་པ་ནྱི། དེ་དག་གྱིས་མཐོང་བ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །རང་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔ་སོས་པ་ནྱི་དེ་དག་གྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །ཞེས་སོ། །གསེར་གླྱིང་བས་དང་པོ་
ན་ཐོས། གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་རང་རྒྱལ་ལ་བཤད་ཀྱི་ལམ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་མེད་དོ། །བང་སེམས་ཀྱི་
རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ེར་བདུན་ལ་སོ་སེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་སོགས་དོན་སྱི འྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་
པ་ཡྱིན་གྱི་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པས་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་དངོས་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་ཐེག་དམན་གྱི་མཐོང་
ལམ་སྔོན་སོང་ལ་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་བ་དགོས་སོ། །བང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་
རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མེད་པའྱི་རྣམ་པ་སོགས་མྱི་དམྱིགས་པར་མངོན་སུམ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལམ་
ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། རྒྱུ་དང་ལམ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་
སྟེ། དེའྱི་དོན་ཡང་སྔར་ལམ་ཤེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐོས་བསམ་གྱིས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ྱིད་རྣམ་པར་
བསྡུ་ན་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་རྣམ་པ་སོགས་སོ་དྲུག་ཏུ་འདུས་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་སོ་དྲུག་པོ་བང་
སེམས་སོ་སེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་རྣམ་པ་སོགས་དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་
པ་ཡྱིན་གྱི་མངོན་སུམ་མ་རོགས་པས་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་དངོས་མ་ཡྱིན་ལ་བང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་
ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་དངོས་ཡྱིན་པར་ཤཤེས་པར་བའོ། །འདྱིར་བདེན་བཞྱིའྱི་གོ་རྱིམ་གཞན་དང་
མྱི་མཐུན་པར་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་དང་། ལམ་བདེན་དང་པོར་བསྟན། སྡུག་བདེན་དང་། འགོག་བདེན་ཕྱིས་
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སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་སྙམ་ན། གོ་རྱིམ་གཞན་རྣམས་ནྱི་རྒྱུད་བླར། ནད་ནྱི་ཤེས་བ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྤང་བ་
ལ། །བདེར་གནས་ཐོབ་བ་སན་ནྱི་བསྟེན་པར་བ་བ་ལྟར། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞྱིན་
ལམ། །ཤེས་བ་སྤང་བ་རྱིག་པར་བ་ཞྱིང་བསྟེན་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འབས་བུ་རོགས་པས་རྒྱུ་
རོགས་པའྱི་བློ་དྲང་བ་རོགས་པའྱི་གོ་རྱིམ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་རྒྱུ་སྔར་བསྟན་ནས་འབས་བུ་ཕྱིས་བསྟན་པ་རྒྱུ་
འབས་དོན་གྱི་གོ་རྱིམ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་སོགས་
བརྒྱད། ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ལ་ཚད་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་སོགས་བདུན། སྡུག་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ལ་མྱི་རག་པའྱི་
རྣམ་པ་སོགས་ལྔ། འགོག་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ལ་ནང་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་སྟེ། སོ་དྲུག་པོ་
རྣམས་འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱིས་མངོན་པ་ནས་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་སོགས་བཅུ་དྲུག་དང་སྦྱོར་བར་
མཛད་པ་ནྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ན། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་མངོན་པ་དང་སྦྱོར་བར་
མཛད་དགོས་པར་དགོངས་སོ། །འོ་ན་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ེར་བདུན་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་ལ་བཞག་
པ་ལྟར་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་སོ་དྲུག་བང་སེམས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གཞག་དགོས་པ་ལས། ཀུན་འབྱུང་བདེན་
པའྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་བའྱི་རོགས་རྱིགས་དང་།
སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་དང་པོ་བཞྱི་མྱི་རག་སོགས་བཞྱི་རོགས་པའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པས་དེ་དག་བང་
སེམས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། སོན་མེད་དེ། འདྱི་དག་སྔར་ལམ་ཤེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་
ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ྱིད་རྣམ་པར་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས། དེར་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་
རོགས་རྱིགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་འདྱིར་ཡང་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུ་དགོས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །ཞེས་པ་དང་། ཟློས་པའྱི་སོན་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སོན་མེད་དེ།
དེར་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན། འདྱིར་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དཔེར་ན་སྐབས་གྱིས་པར་ཡང་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་བསྟན། སྐབས་གསུམ་པར་ཡང་ཐེག་དམན་
གྱི་རོགས་རྱིགས་བསྟན་པ་གྱིས་ལ་ཟློས་པའྱི་སོན་མེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །སྔོན་ཆད་འདྱི་ལ་ཐེ་ཚེ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་
བ་འདྲ་སྟེ། འཕགས་པ་རྣམས་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སོ་སེ་རྣམས་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་མ་ཞུགས་བར་སྣང་བའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། དྲན་པ་ེར་གཞག་ནས་བཟུང་སྟེ། །ཞེས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་ཏེ། དེའྱི་དོན་ཡང་སྐབས་དང་པོར་རྣམ་མཁེན་ཐོས་བསམ་གྱིས་རྒྱས་པར་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་དེ་ྱིད་སོམ་བྱུང་གྱིས་སོམ་པའྱི་ཚེ་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བཅུར་བསྡུས་ནས་བསོམ་དགོས་སོ ་ཞེས་པའྱི་
དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་བརྒྱད་དང་བཅུ་ལས། བང་སེམས་སོ་སེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་དོན་སྱིའྱི་
ཚུལ་གྱིས་རོགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པར་དངོས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ན་ཐོས་དང་། བང་འཕགས་
ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་སོ་བདུན། ལམ་ཤེས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་སོ་བཞྱི་
རྣམས་ཀང་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་དངོས་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་མཁེན་ཡྱིན་དགོས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དེ་ལ་གྲངས་དུ་ཞྱིག་ཡོད། བདེན་བཞྱི་གང་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན། འཕགས་པ་གང་གྱི་རོགས་
རྱིགས་ཡྱིན་ཞེ་ན། དྲྱི་བ་དང་པོའ ་ི ལན་དུ་གྲངས་བརྒྱ་དང་བཅུར་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ནྱི། དྲན་པ་ེར་གཞག་ནས་
བཟུང་སྟེ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པའྱི་མཐར་ཐུག་པར། །ཞེས་པས་སྟོན། དྲྱི་བ་གྱིས་པའྱི་ལན་དུ་བདེན་བཞྱིའྱི་ནང་
ནས་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ནྱི། ལམ་གྱི་བདེན་པའྱི་ཞེས་པས་སྟོན། དྲྱི་བ་གསུམ་པའྱི་ལན་ནྱི་
རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་དེ་ལ་ཀུན་མཁེན་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་
དང་རེས་སུ་མཐུན། ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་བང་སེམས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་དང་རེས་སུ་མཐུན། སྟོབས་བཅུ་ལ་
སོགས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི་རེས་མཐུན་པར་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན་
ཏོ། །འོ་ན་སྔར་རྣམ་པ་ཙམ་ལ་ཀུན་མཁེན་གསུམ་དུ་ཕེ་ཟྱིན་བཞྱིན་དུ་སླར་ཡང་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་ལ་ཀུན་
མཁེན་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོན་ཅེ་ན། རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བཞག་པ་ན་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་མཁེན་པ་གཞན་གྱིས་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ལོག་རོག་འབྱུང་བས་དེ་དགག་པའྱི་ཆེད་དུ་
རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་ྱིད་ལ་ཡང་མཁེན་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའོ། །ཁ་ཅྱིག་རེས་སུ་མཐུན་པར་ཞེས་པའྱི་དོན་
སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་མཁེན་པ་གཞན་གྱིས་གཞྱི་ཤེས་དང་ལམ་ཤེས་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་དོན་
དུ་བཤད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་མཁེན་པ་གཞན་གྱིས་མེད་པའྱི་ལུང་དུ་སྦྱོར་བ་ནྱི་གཞུང་གྱི་གཅོད་
མཚམས་མ་ཤེས་པ་སྟེ། རེས་སུ་མཐུན་ཞེས་པའྱི་དོན་གང་དང་རེས་སུ་མཐུན་ན། སློབ་མ་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་དང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཏེ། །སུམ་ཅུ་བདུན་དང་སུམ་ཅུ་བཞྱི། །སུམ་ཅུ་ར་དགུ་དག་ཏུ་
བཞེད། །ཅེས་པའྱི་དང་པོ་གྱིས་པ་སྦྱར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་མཁེན་པ་གསུམ་ཀ་
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ཡོད་པ་གཞུང་འདྱིས་གྲུབ་སྟེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚེ་ཡང་མཁེན་
གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། རྣམ་པར་བསྡུ་བའྱི་ཚེ་ཡང་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས།
སྦྱོར་བས་སོམ་པའྱི་ཚེ་ཡང་མཁེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བས་བསོམས་པས་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚེ་མཁེན་
གསུམ་འབྱུང་བ་རེན་འབེལ་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སྔར་རྣམ་པ་ཙམ་ལ་ཀུན་མཁེན་གསུམ་དུ་ཕེ་
བའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་ལ་ན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རྱིགས་སོ་སོར་ཕེ་ནས་སྐབས་འདྱིར་བསྟན་
གྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་སློབ་མ་ན་ཐོས་ཀྱི་སོ་བདུན་དང་རེས་མཐུན་པ་ཞེས་སྟོན་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
རོགས་རྱིགས་དང་རེས་མཐུན་པ་ཞེས་མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་སྙམ་ན་འདྱིར་ནྱི་སངས་རྒྱས་འཕགས་
པས་རྱིགས་ཅན་གསུམ་ལ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའྱི་བདག་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་མཁེན་པ་སྟོན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་
པས་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུས་རྱིགས་ཅན་གསུམ་ལ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའྱི་ཚེ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་
དང་། ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་གྱིས་ཀ་ཡང་ན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དུ་བསྡུས་ནས་ཀུན་ཤེས་ྱིད་ཀྱིས་ེར་
ཞྱིར་ཁྱིད་པར་མཛད་པའྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །འོ་ན་དེའྱི་ཚེ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་རང་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་མྱི་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན། དེའྱི་ཚེ་དེ་ལ་དེ་སྟོན་ཀང་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་གཞྱི་
ཤེས་སྟོན་པའྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར། དོན་འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་གླེང་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཐེག་དམན་གྱི་དགེ་
འདུན་རྣམས་ན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དུ་བསྡུས་ནས་དེ་ྱིད་ཀུན་ཤེས་ྱིད་ཀྱིས་ཁྱིད་པར་མཛད་ཅེས་གསུངས་
པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་དག་གྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་གནས་སོ་སོའ ་ི དོན་ལ་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱི་ས་
མཚམས་ལ་དཔྱད་པ། གེན་པོའ ་ི ལམ་ལ་དཔྱད་པ། སྤྲུལ་པ་དང་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེར་གནས་ཀྱི་ལམ་ལ་
དཔྱད་པ། སྤོང་བའྱི་ལམ་ལ་དཔྱད་པ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཛོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་དྲན་པ་ེར་གཞག་བཞྱི་
ཚོགས་ལམ། ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞྱི་སྦྱོར་ལམ་དྲོད། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་རེ་མོ། དབང་པོ་ལྔ་བཟོད་པ།
སྟོབས་ལྔ་ཆོས་མཆོག འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་མཐོང་ལམ། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་སོམ་ལམ་ནས་
འཇོག་པར་བཤད་དེ། དེ་ྱིད་དུ། སེ་ཚན་བདུན་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །ལས་ནྱི་དང་པོ་པ་དག་དང་། །ངེས་འབེད་
ཆ་མཐུན་རྣམས་དང་ནྱི། །མཐོང་དང་སོམ་ལ་རབ་ཏུ་ཕེ། །ཞེས་སོ། །ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ལུགས་ལ། དྲན་པ་ེར་
བཞག་བཞྱི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་། ཡང་དག་སྤང་བ་བཞྱི་འབྱིང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་ཆེན་པོ། དབང་པོ་ལྔ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དྲོད་རེ་གྱིས། སྟོབས་ལྔ་བཟོད་མཆོག་གྱིས། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་མཐོང་ལམ། འཕགས་ལམ་ཡན་
ལག་བརྒྱད་སོམ་ལམ་ནས་ཡོད་པར་བཤད་ཅྱིང་། སེ་ཚན་བདུན་ལ་མྱིང་གྱི་ཐ་སྙད་དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་
པའྱི་ལམ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལམ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦྱོངས་བའྱི་ལམ། མངོན་པར་རོགས་པར་སྦྱོར་
བའྱི་ལམ། མངོན་པར་རོགས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ལམ། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ལམ། རྣམ་དག་ངེས་འབྱིན་གྱི་
ལམ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་མཛད་ཅྱིང་། འཕགས་སེང་གྱིས་ཀང་འདྱི་བཞྱིན་དུ་བཞེད་དོ། །གྱིས་པ་གེན་པོའ ་ི
ལམ་གྱི་སྐབས་སུ། ྱིར་སྣང་ལས་གེན་པོའ ་ི ལམ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ལྟ་བས་བས་པའྱི་གེན་པོ་སྟོང་པ་ྱིད་
ནྱི་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པས་ལྟ་བས་བས་པའྱི་གེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གེན་པོ་མཚན་མ་མེད་པ་ནྱི་མཚན་མ་མེད་པའྱི་རྣམ་པས་རོག་པ་དམྱིགས་སུ་
མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་པོ་ལ་སོན་པའྱི་གེན་པོ་སོན་པ་མེད་པ་ནྱི་སོན་
པ་མེད་པའྱི་རྣམ་པས་སོན་པ་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་སྟོང་པ་དང་
བདག་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་བའྱི་སོ་སྟོང་པ་ྱིད་དོ། །མྱི་རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བའྱི་
རྣམ་པ་གྱིས་དང་། ཀུན་འབྱུང་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་སོན་པ་མེད་
པའོ། །འགོག་པ་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་མཚན་མ་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཚན་མ་
མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འགོག་པ་དང་། མཚན་མའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་གྱིས་བསལ་བ་ནྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །མཚན་མེད་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་དངོས་པོའ ་ི མཚན་མ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བ་
ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དང་འདྱི་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ་ཅེས་སོ། །འདྱི་དག་
གྱི་དོན་ལ་མདོ་ལ་བསྟན་པའྱི་ཚུལ། རོགས་བའྱི་ཡུལ། ཡུལ་ཅན་གྱི་རྣམ་པ། ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱི་ཁད་
པར། རྣམ་པ་བསྡུ་ཚུལ། གནད་ཀྱི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་དང་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར། སྟོང་པ་
ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པས་ལྟ་བས་བས་པའྱི་གེན་པོ་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པས་རྣམ་པར་ཐར་བའྱི་སོ་
སྟོང་པ་ྱིད་བསྟན། མཚན་མ་མེད་པའྱི་རྣམ་པས་རོག་པ་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པས་མཚན་མ་
མེད་པ་བསྟན། སོན་པ་མེད་པའྱི་རྣམ་པས་སོན་ལམ་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པས་སོན་པ་མེད་པ་
བསྟན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སོམ་བཞྱི་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ནྱི་སྟོང་པ་ྱིད་དང་། མྱ་ངན་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ལས་འདས་པ་ཞྱི་བ་ནྱི་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་
སྡུག་བསྔལ་བ་གྱིས་ནྱི་སོན་པ་མེད་པའྱི་ཡུལ་དུ་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བདེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ལས་
སྡུག་བདེན་གྱི་སྟོང་པ་དང་། བདག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་དང་པོ་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་
ཡྱིན་ལ། འགོག་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་གྱིས་པ་མཚན་མ་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ།
མཛོད་དུ། མཚན་མེད་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིས། །ཞེས་འགོག་བདེན་གྱི་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་བཤད་པ་ནྱི། དངོས་
པོའ ་ི མཚན་མ་དང་འབེལ་བ་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་དབང་དུ་མཛད་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །སྡུག་བདེན་གྱི་མྱི་རག་
སྡུག་བསྔལ་གྱིས་དང་། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སྟེ། དྲུག་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་བའྱི་སོ་གསུམ་པ་སོན་པ་
མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གོ་རྱིམ་འདྱི་ནྱི་སློབ་དཔོན་གྱི་འགྲེལ་བ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ལ།
ྱིར་སྣང་དུ་ནྱི། སོན་པ་མེད་པ་ལ་གྱིས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གསུམ་པར་བཤད་ཅྱིང་། བདེན་བཞྱིའྱི་
རྣམ་པ་སྦྱོར་ཚུལ་ལ་ནྱི་ཁད་པར་མྱི་སྣང་ངོ་། །བཞྱི་པ་ནྱི། བསྡུ་བར་ནྱི། གཞུང་གང་དུ་སྟོང་པ་ྱིད་དང་མཚན་མ་
མེད་པ་དང་། སོན་པ་མེད་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྱི་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱི་ཤེས་རབ་གསུམ་ཀ་སྱིར་གཟུང་བ་
ཡྱིན་ལ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སས་གསུངས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་བྱུང་ཐུན་མོང་དུ་
འཛིན་པ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་ཞེས་བཤད་པ་ནྱི། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ནའོ་ཞེས་
བཤད་དོ། །ལྔ་པ་ནྱི། འདྱིར་བསྟན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། འགོག་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ནྱི་
མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྡུག་ཀུན་གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ནྱི་སྟོང་པ་ྱིད་དང་སོན་པ་མེད་པའྱི་རྣམ་པས་བསྡུས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གེན་པོར་འགྱུར་ཚུལ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་དང་པོ་ནྱི། བདག་དང་བདག་གྱིར་ལྟ་
བའྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སོ་གྱིས་པ་ནྱི་དེའྱི་རྒྱུ་རྣམ་པར་རོགས་པའྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།
གསུམ་པ་ནྱི། ཁམས་གསུམ་པ་ལ་བླང་བར་སོན་པའྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ནྱི། སྱིར་ཐེག་པ་
གསུམ་ཆར་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཡོད་ཀང་སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་མཐུན་ཡུལ་དུ་གྱུར་
པའྱི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ནྱི་བང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་རོགས་པའྱི་མཁེན་པ་
ཡྱིན་ལ། མཐུན་ཆོས་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཁོངས་སུ་བགྲང་བར་བ་བ་ནྱི། དེའྱི་རོགས་རྱིགས་སངས་རྒྱས་
འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའོ། །གསུམ་པ་སྤྲུལ་པ་དང་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེར་གནས་ཀྱི་ལམ་ལ་དཔྱད་པ་ལ།
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སྤྲུལ་པའྱི་ལམ་ནྱི་རྣམ་ཐར་དང་པོ་གསུམ་དང་། མཐོང་ཆོས་ལ་བདེར་གནས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱི་མ་ལྔ་སྟེ་
རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དོ། །འདྱི་ལ་མཛོད་དུ། རྣམ་པར་ཐར་བརྒྱད་དང་པོ་གྱིས། །མྱི་སྡུག་བསམ་གཏན་གྱིས་ན་
ཡོད། །གསུམ་པ་མཐའ་ན་དེ་མ་ཆགས། །གཟུགས་མེད་མམ་བཞག་དགེ་རྣམས་སོ། །ཞེས་དང་། འགོག་པའྱི་
སྙོམས་པར་འཇུག་པའོ། །ཕྲ་བ་ཕྲ་བའྱི་མཇུག་ཐོག་ཏུ། །ཞེས་རྣམ་ཐར་དང་པོ་གྱིས་ནྱི། ངོ་བོ་མྱི་སྡུག་པ། ས་
བསམ་གཏན་དང་པོ་གྱིས་ན་རྱིམ་པ་ལྟར་ཡོད། གསུམ་པ་ནྱི་ངོ་བོ་སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པ། ས་བསམ་གཏན་
བཞྱི་པ་ན་ཡོད། གཟུགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱི་ནྱི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དག་པ་པ་དང་། ཟག་མེད་
རྣམས་དང་། འགོག་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནྱི། འགོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །ཀུན་བཏུས་སུ།
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའྱི་སེམས་དང་། སེམས་བྱུང་
གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྣམ་ཐར་དང་པོ་བདུན་གྱི་ངོ་བོ་དང་། འགོག་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནྱི་ལན་མྱིན་འདུ་བེད་
དུ་བཞེད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། རྣམ་ཐར་དང་པོ་གྱིས་ནྱི། སྤྲུལ་པའྱི་སྱིབ་པ་ལས་རྣམ་
པར་ཐར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གསུམ་པ་ནྱི། གཟུགས་སྡུག་པ་དང་། མྱི་སྡུག་པ་སྤྲུལ་པར་འདོད་མྱི་འདོད་ཀྱི་སྱིབ་པ་
ལས་ཐར་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཟུགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱི་ནྱི་གཟུགས་མེད་ཞྱི་བའྱི་རོ་མྱང་གྱི་སྱིབ་པ་ལས་རྣམ་
པར་ཐར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། འགོག་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་འདུ་འགོག་པ་ལ་སྱིབ་པའྱི་སྱིབ་པ་
ལས་རྣམ་པར་ཐར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་བསྡུ་ན། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་མཚན་ྱིད།
བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་
གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའྱི་སྱིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའྱི་རྣམ་ཐར་རོ། །གཟུགས་
མེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་མཚན་ྱིད། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་
སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའྱི་སྱིབ་པ་ལས་གྲོལ་བའྱི་རྣམ་མཐར་རོ། །སྡུག་པའྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་མཚན་
ྱིད་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་གཟུགས་སྡུག་པར་རོ་གཅྱིག་ཏུ་སྤྲུལ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའྱི་
སྱིབ་ལས་གྲོལ་བའྱི་རྣམ་ཐར་རོ། །གཟུགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱིའྱི་མཚན་ྱིད་རྱིམ་བཞྱིན། རང་རང་གྱི་དངོས་
གཞྱིའྱི་དགེ་བ་གང་ཞྱིག རང་རང་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་རོ་མྱང་བའྱི་སྱིབ་པ་ལས་གྲོལ་བའྱི་རྣམ་ཐར་རོ། །འགོག་པའྱི་
རྣམ་ཐར་གྱི་མཚན་ྱིད། འགོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གང་ཞྱིག མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་མས་པ་ལས་གྲོལ་བའྱི་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

རྣམ་ཐར་རོ། །ཕྱི་མ་ལྔ་པོ་འདྱི་ལ་སྙོམས་འཇུག་དང་། རྣམ་ཐར་གྱི་ཁད་པར་ནྱི་སྙོམས་འཇུག་གཞྱིར་གཞག་པ་
ལ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་མས་མྱི་སྲྱིད་པ་ནྱི་རྣམ་ཐར་དུ་འཇོག་པ་གནད་ཀྱི་དོན་ཏོ། །བཞྱི་པ་སྤོང་བའྱི་ལམ་
ལ། མདོ་ལས་ཡུམ་འདྱི་ནྱི་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཞེས་དང་། འགྲེལ་ཆེན་དུ། བདེན་པ་བཞྱིས་
བསྡུས་པ་ོན་མོངས་པ་དང་མྱི་ལན་པའྱི་མཚན་ྱིད། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་བཞྱི་ནྱི་སྤོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་ལ་བུདྡྷ་ཤྱིས་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་ཆོས་ཤེས་པ་ྱིད་ཀྱི་བཟོད་པས་རབ་ཏུ་བསྡུས་པ་
རྣམ་པ་བཞྱིའོ། །ཞེས་མཐོང་ལམ་ཆོས་བཟོད་བཞྱི་ལ་བཞེད་པ་དང་། ཨ་བྷ་ཡས་མཐོང་བའྱི་ལམ་བར་ཆད་མེད་
པའྱི་ལམ་བཞྱི་དང་། ཞེས་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་བཞྱི་ལ་བཞེད་པ་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། སྤོང་བའྱི་
ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །ཅེས་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་
བཞེད་པ་དང་། གཟོད་པས་མཐོང་སོམ་གྱིས་ཀའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བཞེད་དོ། །གནད་ཀྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་
ཏེ། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་ས་བཅུའྱི་མམ་གཞག་ལ་གེན་པོའ ་ི ཚོགས་དང་། རེས་ཐོབ་ལ་སའྱི་ཚོགས་སུ་
བཞག་པ་ལྟར། འདྱིར་ཡང་ས་བཅུའྱི་མམ་གཞག་སྤོང་བ་གེན་པོ་རྣམས་ལ་སྤོང་བའྱི་ལམ་དང་། རེས་ཐོབ་
རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་ལམ་དུ་གཞག་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་འདྱིར་སྤོང་བའྱི་ལམ་ཡང་མཐོང་ལམ་བར་
ཆད་མེད་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་བར་བཅུ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་བཞྱི་བཞྱིར་ཕེ་ནས་བཞག་
གོ །ཕེ་ཚུལ་གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་དང་མྱི་འདྲ་སྟེ། དེར་ནྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཅྱིག་ྱིད་ཀང་སྤང་བ་བཞྱི་
སྤོང་བའྱི་ཆ་ནས་བཞྱིར་འཇོག་ལ། འདྱིར་ནྱི་ཡུལ་བདེན་བཞྱིའྱི་གནས་ལུགས་རོགས་པའྱི་ཆ་ནས་བཞྱིར་ཕེ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་ཡང་སྤོང་ལམ་བཞྱི་ཚང་བ་ནས་
རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་གཅྱིག་ྱིད་ལ་ཡང་སྤོང་ལམ་བཞྱི་ཚང་བའྱི་བར་རོ། །རྣམ་པའྱི་དོན་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་
འཕགས་སེང་གྱིས་ཆར་གྱིས་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་ན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཟག་མེད་དང་། བང་ཆུབ་
སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཟག་བཅས་སུ་བཤད་ཅྱིང་། ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ྱིར་སྣང་དུ། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཟག་
བཅས་སུ་བཤད། རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཟག་མེད་ཁོ་ནར་བཤད་དོ། །འདྱིར་ཁ་ཅྱིག་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་ལ་
མཁེན་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྱི་དོན་བསྡུར་འཆད་པ་ནྱི་ནོར་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་
ནྱི་ཞེས་རྣམ་མཁེན་ཀྱི་རྣམ་པ་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ཞེས་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་གསུངས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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མཁེན་པ་གཞན་གྱིས་པོ་བདེན་པ་བཞྱི་ཆར་གྱི་རྣམ་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་འདྱིར་བསྟན་གྱི་
མཁེན་པ་གསུམ་ཆར་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པར་ཁས་བླང་དགོས་པས་རྣམ་མཁེན་ལ་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ཞེས་
ལོགས་སུ་བཀར་བ་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་ན་ཐོས་ལ་སོགས་ཁོངས་སྦྱར་ནས་ན་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་
ཡོད་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ེར་བདུན་ཟག་མེད་དུ་འཆད་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་རྱིང་སྟེ། རང་རྒྱལ་གྱི་སོམ་ལམ་རེས་
ཐོབ་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ལམ་གྱིས་པའྱི་རྣམ་པ་ལྔ་ཟག་བཅས་སུ་བཤད་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན་མདོར་བསྟན་གྱི་སྐབས་སུ་ཐེག་དམན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔ་ལ་
ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཁད་པར་ཕེ་ཟྱིན་པས། དེའྱི་ལྷག་མ་ན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་བདེན་པ་དང་པོ་
གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་དང་། བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ེར་བདུན་གྱི་ཟག་བཅས་ཟག་
མེད་ཀྱི་ཁད་པར་འདྱིར་འཆད་པ་ཡྱིན་པས་ྱིར་སྣང་དང་། འགྲེལ་ཆུང་གྱིས་ཆར་ལས་ན་ཐོས་ལ་སོགས་
ཁོངས་མ་སྦྱར་བའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དང་། སྐབས་གྱིས་པའྱི་སོམ་
ལམ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་དོན་གནད་གཅྱིག་པས་མཚན་གཞྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་ཐོབ་དང་། མམ་
གཞག་ལ་འཇོག་པ་འཐད་ཀང་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དུ་འཇོག་པའྱི་དོན་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བའྱི་ཡང་
དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀུན་རོག་དང་བཅས་མ་བཅས་ལ་འཇོག་པ་ནྱི་ཀུན་མཁེན་ཆོས་རེའྱི་བཞེད་པའོ། །འོན་ཀང་
ྱིར་སྣང་གྱི་དགོངས་པ་ལ་ཟག་པ་འདྱི་དང་བང་སེམས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་གེར་ནས་མྱི་སྤོང་རྒྱུའྱི་ོན་མོངས་པ་དོན་
གཅྱིག་ཏུ་བཞེད་པ་འདྲ་སྟེ། ངག་ལས་ཤེས་སོ། །རྣམ་པ་བསྟན་ཟྱིན་ནས་རྣམ་པ་སོམ་པའྱི་སྦྱོར་བ་ལ་འཇུག་པ་
པོའ ་ི རེན་གྱི་གང་ཟག་ནྱི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བས། །ཞེས་སོགས་ཏེ། ཁ་ཅྱིག་འདྱིར་བསྟན་གྱི་གང་
ཟག་བཞྱི་པོ་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་སྦྱོར་བ་ྱི་ཤུའྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་ལ་འདོད་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་མྱི་འཐད་
དེ། འདྱིར་བསྟན་གང་ཟག་བཞྱི་པོ་ནྱི་ཐོས་བསམ་བེད་པའྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ལ། སྦྱོར་བ་ྱི་ཤུའྱི་རེན་གྱི་
གང་ཟག་ནྱི་སོམ་བྱུང་གྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀང་འདྱིར་བསྟན་གང་ཟག་
བཞྱི་པོ་དེ་སྦྱོར་བ་སོམ་པ་ལ་སྦྱོར་བ་པོར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དག་ཀང་སྦྱོར་བ་པོ་མེད་པར་བརོད་པར་མྱི་
ནུས་པས་ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་སྦྱོར་བ་པོ་བསྟན་ནས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གང་ཟག་གཅྱིག་
ྱིད་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་དང་པོར་ཡུམ་ན་པ་དང་། དེ་ནས་ཚིག་བློ་ལ་ལེན་པ་དང་། དེ་ནས་དོན་མྱི་བརེད་པར་འཛིན་པ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

སྟེ། གསུམ་ནྱི་མཁེན་གསུམ་ལ་ཐོས་པ་བེད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ལ། དེ་ནས་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ་བེད་པ་ནྱི་རྣམ་
པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་སེམས་པར་བེད་པའྱི་བསམ་བྱུང་གྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པས་དེས་སྦྱོར་
བ་སོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོར་ན་འདྱིར་བསྟན་གྱི་གང་ཟག་དང་པོ་གསུམ་ནྱི་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་
བསྟན་པའྱི་མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་ལ། བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་དག་རྣམ་
པར་བསྡུ་བའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པས་ད་དུང་སྦྱོར་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་། སོན་དང་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་
འཇུག་པར་བ་དགོས་སོ། །འོ་ན་གང་ཟག་བཞྱི་པོ་དེ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་དོན་རྣམ་པར་
བསྡུས་ནས་སྦྱོར་བ་སོམ་པ་ལ་འཇོག་དགོས་ན། ཡུལ་ཅན་སྦྱོར་བ་དེ་ལ་དབེ་ན་དུ་ཡོད་ཅེ་ན་ྱི་ཤུ་ཡོད་དོ་ཅེས་
པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་མྱི་གནས་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་བུདྡྷ་ཤྱི་ལྟར་ན། དང་པོ་ལྔ་
རང་བཞྱིན་གྱི་དང་། ཕྱི་མ་བཅོ་ལྔ་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྦྱོར་བར་བཞེད། འབེས་དང་པོ་ལྔ་རང་བཞྱིན་གྱི། དེ་ནས་
བཅུ་བཞྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི། ཐ་མ་དེ་དག་འགྲུབ་པར་བེད་པ་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོར་བར་བཞེད་དོ། །ཟབ་པའྱི་སྦྱོར་བ་
སོགས་གསུམ་ལ་ྱིར་སྣང་དུ། དེ་ཡང་ཆུང་ངུ་དང་། འབྱིང་དང་། ཆེན་པོའ ་ི གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། སྦྱོར་བ་རྣམ་པ་
གསུམ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། ཡང་ན་ཟབ་མོར་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་མངོན་པར་
བང་ཆུབ་པ་དང་། བླ་ན་མེད་པར་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཟབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྦྱོར་བ་
གསུམ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། བོད་དག་གྱིས་ནྱི་མཁེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་ལ་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་སྦྱོར་བར་མཛད་དོ། །ས་མཚམས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དང་པོ་ལྔ་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར།
ཚེགས་ཆེན་ཡུན་རྱིང་རོགས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ། ལུང་བསྟན་ཐོབ་པ། ཕྱིར་མྱི་ལོག་པ།
ངེས་པར་འབྱུང་བ། བར་ཆད་མེད་པའྱི་སྦྱོང་བ་བཞྱི། སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན། བང་ཆུབ་ལ་ེ་སྦྱོར་ས་
དང་པོ། མྱུར་བར་བང་ཆུབ་པ་ས་གྱིས་པ་ནས་བདུན་པའྱི་བར། གཞན་དོན་གྱི་སྦྱོར་བ་སོགས་ལྔ་ས་བརྒྱད་
པ། འབས་བུ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྦྱྱིན་པའྱི་སྦྱོར་བ་ས་དགུ་པ། རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྦྱོར་བ་ས་བཅུ་པ། ས་མཚམས་ཀྱི་
སྦྱོར་བ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ན་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །ཤེར་འབྱུང་བློ་གྲོས་ཀྱིས་དང་པོ་ལྔ་སྦྱོར་ལམ། ཚེགས་
ཆེན་མཐོང་ལམ། ལུང་བསྟན་སོགས་དགུ་སོམ་ལམ་ས་དགུ་ན། འདུ་ཤེས་འགོག་པ་ནས་འབས་བུ་སྦྱྱིན་པའྱི་
བར་དག་པ་ས་གསུམ་ན། རྣམ་པར་དག་པ་དང་ས་མཚམས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་གྱིས་ས་བཅུ་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ན་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །སྦྱོར་བ་ྱི་ཤུ་པོ་དེ་ལ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ྱི་ཤུ་པོ་
རེ་རེས་ཀང་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་རོགས་པར་སོམ་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་བང་སེམས་སོ་
སེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱོར་བས་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟར་བསོམ་སྙམ་ན། མཚན་ྱིད་རེས་སུ་སོད་པ་དང་། སོན་
ལམ་གྱི་རྣམ་པ་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོམ་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་སྦྱོར་བ་བསོམ་པ་ལ་མ་འོངས་པ་ན་
བདུད་ཀྱི་མཐུ་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་བཅུ་བཞྱི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་པའྱི་སོ་ནས་སོ་བ་བསེད་པ་ནྱི། བདུད་
ཀྱི་མཐུ་བཅོམ་ལ་སོགས་པ། །ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་བཅུ་བཞྱིའོ། །ཞེས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་ད་ལྟར་སྦྱོར་བ་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་
ཡོན་ཏན་རགས་སུ་བཀོད་ནས། བདུད་ཀྱི་མཐུ་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་པའྱི་
ཡོན་ཏན་དཔོག་པ་རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་ཚང་གྱི་རགས་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་
རགས་ཡང་དག་གོ །མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་འདྱིར་སྦྱོར་བའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་
ཡོད་སྙམ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། དེ་ྱིད་རྣམ་
པར་བསྡུ་བ་དང་། དེ་ྱིད་སྦྱོར་བས་བསོམ་དགོས་པར་བསྟན་པ་ན་བང་སེམས་དབང་རྟུལ་འགའ་ཞྱིག་སེམས་
ཞུམ་པར་འགྱུར་བས་དེ་བསལ་ནས་ཕན་ཡོན་གྱི་སོ་ནས་སོ་བ་བསེད་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་སའྱི་ཡོངས་
སྦྱོང་མང་པོ་བསྟན་ནས་ས་བཅུ་པ་འབས་བུའྱི་སོ་ནས་བཤད་པ་དང་། སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་སོམ་སྤང་གྱི་གེན་
པོའ ་ི ལོག་པ་ནས་བསྟན་ནས། བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་བསོད་ནམས་མང་པོའ་ི ལོག་པ་ནས་བསྟན་པ་བཞྱིན་
ནོ། །དེ་ལྟར་སྦྱོར་བ་སོམ་པ་ལ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བར་ཤེས་ནས་སོ་བ་སེས་ཀང་གནས་སྐབས་སུ་བར་དུ་གཅོད་
པར་བེད་པའྱི་སོན་ངོ་མ་ཤེས་ན་སྦྱོར་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་བས་སོན་འདྱི་དང་འདྱི་དག་ནྱི་སྦྱོར་བ་
བསོམ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བེད་པ་ཡྱིན་པས་ཤེས་ནས་སྤོང་དགོས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི། སོན་ནྱི་བཅུ་ཚན་བཞྱིར་
བཅས་པ། །དྲུག་ཏུ་ངེས་པར་རོགས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་མཐོང་ནས་སོ་བ་སེ། སོན་
ཤེས་ནས་སྤོང་བའྱི་སོ་ནས་བསོམ་པར་བ་དགོས་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་གང་ཞེ་ན། མཚོན་པར་བེད་པ་
བེད་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་གསུམ་དང་། མཚོན་པར་བ་བ་ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་གཅྱིག་སྟེ་བཞྱིར་
ཡོད་དོ། །ཞེས་སྱིར་བསྟན་པ་ནྱི། གང་གྱིས་མཚོན་དེ་མཚན་ྱིད་དུ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་
གོ །འོ་ན་བེད་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གསུམ་ཇྱི་ལྟར་དགོས་སྙམ་ན། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བར་
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མཚོན་པ་ལ་སྦྱོར་བའྱི་ངོ་བོ་ཤེས་རབ་རོགས་པའྱི་ཆ་དང་། ཐབས་ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་ཆ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་སོ་ནས་
སྦྱོར་བ་ཡྱིན་པས་ཤེས་རབ་རོགས་པའྱི་ཆ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཤེས་མཚན་དང་། ཐབས་ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་ཆ་མཚོན་
པར་བེད་པ་བེད་མཚན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ྱིད་ཐེག་ཆེན་དུ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཐེག་དམན་ལས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པར་མཚོན་དགོས་པས་དེ་ྱིད་ལ་ཁད་མཚན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཚོན་པར་བ་བ་ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་
དབང་དུ་བས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་བཅུ་དྲུག་སྟེ། དེ་ྱིད་མཚན་གཞྱིར་བས་ནས་
སྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་དང་། བེ་བག་མཁེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བར་མཚོན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྱིབ་ཏུ་ཕེ་ན་
མཚོན་བ་གང་། མཚོན་བེད་གང་གྱིས། མཚན་གཞྱི་གང་གྱི་སྟེང་དུ་མཚོན་པར་བེད་ཅེས་པ་གསུམ་ལས།
མཚོན་བ་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་སྦྱོར་བ་ྱི་ཤུ་པོ་རེ་རེའྱི་སྟེང་དུ་ཡང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་པ་
དང་། བེ་བག་ཕེ་ན་མཁེན་པ་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རེ་རེས་ཀང་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པོ་ཀུན་རོགས་པར་སོམ་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དེས་ན་སྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་དང་། བེ་བག་མཁེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་གསུམ་ནྱི་མཚོན་པར་བ་བ་
ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །མཚོན་བེད་ལ་ཡང་སྦྱོར་བ་རང་གྱི་ངོ་བོ་མཚོན་པར་བེད་པ་དང་། ཐེག་དམན་གྱི་
སྦྱོར་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་མཚོན་པ་བེད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཤེས་མཚན་དང་། བེད་
མཚན་གྱིས་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དེས་ནྱི་སྱིར་
ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཙམ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ལ། བེ་བག་ཕེ་ན་གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན་དང་།
བེད་མཚན་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཚོན་པར་བེད། ལམ་ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་
མཚན་དང་། བེད་མཚན་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ལམ་ཤེས་སྦྱོར་བ་མཚོན་པར་བེད། རྣམ་མཁེན་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན་
དང་། བེད་མཚན་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་རྣམ་མཁེན་གྱི་སྦྱོར་བ་མཚོན་པར་བེད་དེ། ཤེས་མཚན་དང་། བེད་མཚན་
སྟོན་པའྱི་གཞུང་རྣམས་ལས་མཁེན་པ་གསུམ་གྱིས་མཚམས་སོ་སོ་བཅད་པའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྦྱོར་བ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཀང་ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱོར་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རོགས་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་
སྟེ། ཁད་མཚན་སྟོན་པའྱི་གཞུང་ལ་མཁེན་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་སོ་སོ་མ་བཅད་པའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ནོ། །མཚན་གཞྱི་ནྱི། སྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཙམ་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་བཅུ་དྲུག་གྱི་སྟེང་དུ་མཚོན་པར་བེད།
བེ་བག་ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བ་ནྱི་ོན་མོངས་ཀྱིས་དབེན་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་བཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་
མཚོན་པར་བེད། ལམ་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་བ་དཀའ་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ལྔའྱི་སྟེང་དུ་མཚོན་པར་བེད།
རྣམ་མཁེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་བདུན་གྱི་སྟེང་དུ་མཚོན་པར་བེད་དོ། །མཚོན་
ཚུལ་མདོར་བསྡུ་ན། ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་བཅུ་དྲུག་མཚན་གཞྱི། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་པར་མཚོན། ཐབས་
ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་ཡྱིན་པ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་མཚན་གཞྱི། ཐེག་དམན་གྱི་
སྦྱོར་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་པར་མཚོན། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མེད་རོགས་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་ཡྱིན་པ། ཞེས་པ་ནྱི། སྱིའྱི་མཚོན་ཚུལ་
ཡྱིན་ལ། བེ་བག་ཕེ་ན་ོན་མོངས་ཀྱིས་དབེན་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སོགས་བཞྱི་ནྱི་མཚན་གཞྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི
གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་པར་མཚོན། ཡུམ་ལ་བརེན་ནས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བར་རོགས་པ་སོགས་
གཞྱིའྱི་གནས་ལུགས་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་དང་། ཕན་བདེ་སོབ་པའྱི་བེད་པ་གསུམ་དང་ལན་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་
རྣལ་འབོར་ཡྱིན་པ། ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བ་མཚན་གཞྱི། ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱོར་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པའྱི་སྦྱོར་བར་མཚོན། མཚན་ྱིད་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །བ་དཀའ་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ལྔ་མཚན་
གཞྱི། ལམ་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་པར་མཚོན། རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཤེས་པ་སོགས་ལམ་གྱི་གནས་ལུགས་
རོགས་པའྱི་རོགས་པ་དང་། སབས་ལ་སོགས་པའྱི་བེད་པ་བདུན་དང་ལན་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་ཡྱིན་
པ། ལམ་ཤེས་གྱི་སྦྱོར་བ་མཚན་གཞྱིར་བས་ནས་ཁད་མཚན་གྱིས་མཚོན་ཚུལ་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །དམྱིགས་པའྱི་
ངོ་བོ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་བདུན་མཚན་གཞྱི། རྣམ་མཁེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་པར་མཚོན། མཐོང་ཆོས་ལ་བདེར་
གནས་ཤེས་པ་སོགས་རྣམ་པའྱི་གནས་ལུགས་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་དང་། རེན་གྱི་མཛད་པ་གཅྱིག་དང་ལན་
པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་ཡྱིན་པ། རྣམ་མཁེན་གྱི་སྦྱོར་བ་མཚན་གཞྱིར་བས་ནས་ཁད་མཚན་གྱིས་
མཚོན་ཚུལ་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །གནད་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཚེ། མཁེན་པ་གསུམ་གཏན་
ལ་ཕབ། རྣམ་པར་བསྡུ་བའྱི་ཚེ་ཡང་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས། དེ་དག་སྦྱོར་བ་ྱི་ཤུས་བསོམ་དགོས་
པར་བསྟན་པ་ན། ྱི་ཤུ་པོ་རེ་རེའྱི་སྟེང་དུ་ཡང་སྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་པ་དང་། བེ་བག་མཁེན་གསུམ་
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གྱི་སྦྱོར་བ་གསུམ་དུ་ཡོད་པར་ངེས་ནས་དེ་དག་མཚོན་བེད་གང་གྱིས། མཚན་གཞྱི་གང་གྱི་སྟེང་དུ་མཚོན་མ་
ངེས་པ་ལ་སྐབས་འདྱིར་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་ངོ་བོ་མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ལ་
སྦྱར་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །སྔ་རབས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུས་འབས་བུ་མཚོན་ཚུལ་དང་། འབས་བུས་རྒྱུ་མཚོན་
ཚུལ་ལ་སྦྱར་བའྱི་བཤད་པ་མང་དུ་མཛད་པ་ནྱི་གཞུང་གྱི་ཟུར་རེ་རེ་ལ་བལྟས་ན་རུང་བར་འདྲ་བར་སྣང་ཡང་།
མཚོན་ཚུལ་གྱི་ངོ་བོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མྱི་རོགས་པས་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་ལ་སྱིབ་ན་ཡོད་དོ། །འོ་ན་ྱིར་སྣང་
དུ། ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ལམ་ཤེས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཤེས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གྱིས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བསེད་པ་གང་ཡྱིན་
པ་དེའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་དྲང་སྙམ་ན། དེའྱི་དོན་ནྱི་སོན་གྱི་སྐབས་སུ་སྦྱོར་བ་
བསོམ་པ་ལ་སོན་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་སྲུང་སོབ་མཛད་པས་སོན་གྱི་
དབང་དུ་མྱི་འགྲོ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བསེད་པའྱི་ཡུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དཔེར་ན་བུ་མང་དུ་ཡོད་པའྱི་མ་ན་བར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མའྱི་རྱིམ་གྲོ་བེད་པ་བཞྱིན་
ནོ། །ཞེས་བསྟན་པ་ན། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བསེད་པར་བསྟན་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བུ་
ཞེ་ན་དེ་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་གྱི། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་སེད་བེད་མཚོན་བར་བས་ནས་
དེའྱི་མཚན་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་སྐད་དུ་མདོ་སྡུད་པར། མ་ཞྱིག་ན་བར་གྱུར་ལ་བུ་ནྱི་
མང་ཡོད་པ། །དེ་དག་ཡྱིད་མྱི་བདེ་ཞྱིང་དེ་ལ་རྱིམ་གྲོ་བེད། །དེ་བཞྱིན་ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་
སངས་རྒྱས་ཀང་། །ཡུམ་གྱུར་ཤེས་རབ་དམ་པ་འདྱི་ལ་དགོངས་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་དེ་སེད་
པར་བེད་པའྱི་ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བ་མཚོན་བར་བས་ནས་དེའྱི་མཚན་ྱིད་འཇོག་དགོས་སོ་སྙམ་ན། འདྱི་ལ་རྱིགས་
པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས། ཡང་ན་དེ་རོགས་ནས་ལོག་ཕྱིར། །བསྒྲུབ་བའྱི་དུས་སུ་ཡན་ལག་མྱིན། །ཞེས་པའྱི་
དོན་རོགས་དགོས་སོ། །དེ་དག་གྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་ལ་ཤེས་པ་དེ། །གཡོ་བ་ལ་སོགས་
ཤེས་བ་དང་། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞྱི་ལ་དཔྱད་པ། ཁད་མཚན་གྱི་སྐབས་སུ་
གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བ་ལ་ཁད་མཚན་ཡོད་མེད་དཔྱད་པ། བེད་མཚན་གྱི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་
གང་གྱི་མཛད་པ་ཡྱིན་དཔྱད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་ངོས་གཟུང་བ་
དང་། དེ་བཅུ་བཞྱིར་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་ལྟ་བ་གང་ཇྱི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་སྔོན་གྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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མཐར་རོག་པའྱི་ལྟ་བ་བཅོ་བརྒྱད། ཕྱི་མའྱི་མཐར་རོག་པའྱི་ལྟ་བ་བཞྱི་བཅུ་ར་བཞྱི་སྟེ་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་སུ་འདུས་
པ་ལས། དང་པོ་ལ་སོམ་ནྱི། རག་དང་ཁ་ཅྱིག་རྒྱུད་མེད་དང་། །མཐའ་ལན་དེ་བཞྱིན་ལྷ་མྱི་སྤོང་། །ཞེས་པ་ལྟར་
རག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བཞྱི། ཁ་ཅྱིག་རག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བཞྱི། རྒྱུད་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་གྱིས།
མཐའ་དང་ལན་མྱི་ལན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བཞྱི། ལྷ་མྱི་སྤོང་བར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བཞྱི་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་
བཞྱི་ནྱི། ཕྱི་རོལ་པའྱི་བསམ་གཏན་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྔོན་གྱིས་གནས་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་
བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུ་དང་། བཞྱི་བཅུ་དང་བརྒྱད་ཅུ་དྲན་པ་དང་། ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་
ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་། ངན་པ་ཤྱི་བ་རྣམས་དེ་དང་དེར་སེས་པར་མཐོང་ན་བདག་དང་འཇྱིག་རེན་མཐོང་བ་ལྟར་
རག་གོ་ཞེས་སྨྲས་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་རག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བཞྱི་ནྱི། ཚངས་ཆེན་གྱི་འཁོར་འགའ་ཞྱིག་ཤྱི་ནས་
མྱིར་སེས་བསམ་གཏན་སྒྲུབ་སྟེ་མངོན་ཤེས་བསེད་ནས་བལྟས་པས་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་མ་ཤྱི་བར་མཐོང་ནས་
ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ནྱི་རག་ལ། ལྷ་གཞན་རྣམས་ནྱི་མྱི་རག་གོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། ཚངས་ཆེན་གྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་
རྣམས་ནྱི་མྱི་རག་ཅྱིང་། སེམས་མྱི་འགག་པར་མཐོང་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་མྱི་རག་ལ་སེམས་རག་ཅེས་པ་དང་།
འདོད་ལྷ་རེ་བས་རབ་ཏུ་བསླུས་པ་ཞྱིག་རད་མོས་དྲན་ཤེས་བཞྱིན་མས་ཏེ་ཤ
ཤ ྱི་བ་ན་མྱིར་སེས་ཏེ། མངོན་ཤེས་
བསེད་དེ་བལྟས་པས་རང་གྱི་སྔར་གྱི་ཟླ་པོ་རྣམས་མ་ཤྱི་བར་མཐོང་སྟེ་ལྷ་རེ་བས་བསླུས་པ་རྣམས་མྱི་རག་ལ་
གཞན་རག་ཅེས་པ་དང་། ལྷ་གྲོགས་ལ་ཡྱིད་འཁྲུགས་པ་ཁ་ཅྱིག་གྱི་དེའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཤྱི་སྟེ་མྱིར་སེས་ནས་སྔ་མ་
ལྟར་མངོན་ཤེས་བསེད་དེ་བལྟས་པས། གཞན་རྣམས་མ་ཤྱི་བར་མཐོང་ནས་ལྷ་ཡྱིད་འཁྲུགས་པ་དག་ནྱི་མྱི་རག་
ལ་གཞན་རྣམས་རག་གོ་ཞེས་སྨྲའོ། །རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ལ་གྱིས་ཀྱི་བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་
བ་ནྱི། གཟུགས་མེད་ནས་ཤྱི་འཕོས་པའྱི་སེམས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་འདོད་གཟུགས་སུ་སེས་པ་ན། མངོན་ཤེས་
དང་ལན་པའྱི་དྲང་སྲོང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དེའྱི་རྒྱུ་སྔ་མ་གང་ཡྱིན་བལྟས་པས་མ་མཐོང་ནས་ལུས་དང་སེམས་གློ་
བུར་དུ་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་དང་། རོག་གེ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་ཆར་པ་དང་རླུང་སོགས་གློ་བུར་དུ་
འབྱུང་ཞྱིང་། ཤྱིང་རྣམས་ལ་ཡང་རེས་འགའ་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་གློ་བུར་དུ་འབྱུང་ཞྱིང་རེས་འགའ་མྱི་འབྱུང་
བར་མཐོང་ནས་བདག་དང་འཇྱིག་རེན་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲའོ། །མཐའ་དང་ལན་མྱི་ལན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བཞྱི་ནྱི་ཕྱི་
རོལ་པའྱི་དྲང་སྲོང་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ལན་པ་འགའ་ཞྱིག་འཇྱིག་རེན་གྱི་མཐའ་ཆད་པར་འགྱུར་རམ། འོན་
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ཏེ་ཆད་པར་མ་གྱུར་སྙམ་དུ་ཡང་དག་པར་ཚོལ་བར་འདོད་པ་ན་གང་གྱི་ཚེ་འཇྱིག་པའྱི་བསྐལ་པ་དྲན་པ་དེའྱི་ཚེ་
ནྱི་མཐའ་ཡོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་ངོ་། །གང་གྱི་ཚེ་ཆགས་པའྱི་བསྐལ་པ་དྲན་པ་དེའྱི་ཚེ་མཐའ་མེད་པའྱི་འདུ་
ཤེས་འབྱུང་ངོ་། །ཡང་དེ་དག་ཡུལ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་མཐའ་ཡང་དག་པར་ཚོལ་བར་འདོད་པ་ན་གང་གྱི་ཚེ་འོག་ཏུ་
མནར་མེད་པ་ཡན་ཆད་ལས་མ་མཐོང་ཞྱིང་སྟེང་དུ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་མན་ཆད་ལས་མ་མཐོང་ལ་ཐད་ཀར་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་རོལ་མ་མཐོང་བ་དེའྱི་ཚེ་འོག་དང་སྟེང་དུ་ནྱི་མཐའ་ཡོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་ལ། ཐད་ཀར་ནྱི་
མཐའ་མེད་པའྱི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་སྔ་མ་ནྱི་སྔོན་གནས་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་མངོན་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་
དུས་ཀྱི་མཐའ་ལ་རོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱི་མ་ནྱི་ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་གྱི་མཐའ་ལ་རོག་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ཕྱི་མ་དེ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཀང་ཡྱི་གེའྱི་ཁད་པར་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ལ་དོན་གྱི་ཁད་པར་ལ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་མཐའ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷ་མྱི་སྤོང་བར་
སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བཞྱི་ནྱི་བློ་མ་བང་བ་དང་། རོགས་པ་ཡོད་པར་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་དང་། བློ་བང་བ་རྣམ་པར་
མ་ངེས་པ་དང་། ཤེས་པ་ཞེན་ཅྱིང་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་བཞྱི་ལ་མངོན་པར་མཐུ་བའྱི་ལམ་དགེ་པ་དང་། མྱི་དགེ་བ་
དང་། ངེས་པར་ལེགས་པའྱི་ལམ་བདེན་པ་བཞྱི་ལས་བརམས་ཏེ་དྲྱིས་པ་ན་བདག་ནྱི་ལྷ་མྱི་སྤོང་བ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་
དུ་དམ་བཅས་ནས་གང་དུ་འཆྱི་བ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བརམས་
ཏེ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་སྤང་བར་བ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དེར་ཚིག་གཞན་དང་གཞན་དུ་རླུང་ལ་བསྐུར་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་པ་དང་
མཐོན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྤོང་བར་བེད་པའོ། །དེ་དག་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་གྱི་ཡུལ་ལ་རོག་
པའྱི་ཕྱིར་སྔོན་གྱི་མཐའ་ལ་རོག་པ་ཞེས་བ་སྟེ། འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་བ་དག་ནྱི་བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྔོན་གྱི་
མཐའ་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་སོམ་ནྱི། འདུ་ཤེས་ཡོད་སྨྲའྱི་བཅུ་དྲུག་དང་། །མེད་དང་གྱིས་མྱིན་བརྒྱད་
བརྒྱད་དང་། །ཆད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བདུན། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་གྲོལ་ངེས་ལྔ། །ཞེས་པ་ལྟར་དང་པོ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་
བདག་གཟུགས་དང་ལན་འདུ་ཤེས་ཅན། མྱི་ལན་འདུ་ཤེས་ཅན། གྱིས་ཡྱིན་འདུ་ཤེས་ཅན། གྱིས་མེན་འདུ་
ཤེས་ཅན་ཏེ་བཞྱི་དང་། བདག་མཐའ་དང་ལན་པ་དང་། མྱི་ལན་པ་དང་། གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་དང་། གྱིས་ཀ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཅན་ཏེ་བཞྱི་དང་། བདག་བདེ་བ་ཡྱིན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡྱིན་པ་དང་། གྱིས་ཡྱིན་དང་།
གྱིས་མྱིན་གྱི་འདུ་ཤེས་ཅན་ཏེ་བཞྱི་དང་། བདག་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཐ་དད་པ་དང་། ཆུང་ངུ་ཡྱིན་པ་དང་།
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཚད་མེད་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་རྣམས་སོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱད་ནྱི། བདག་གཟུགས་
ཅན་ཡྱིན། འདུ་ཤེས་མེད་ཅེས་པ་ནས། བདག་མཐའ་དང་ལན་མྱི་ལན་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན། འདུ་ཤེས་མེད་ཅེས་
པའྱི་བར་བརྒྱད་རྣམས་སོ། །གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱད་ནྱི་སྔ་མ་བརྒྱད་པོ་དེ་ྱིད་ལ་འདུ་
ཤེས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཞེས་སྦྱོར་བ་བརྒྱད་རྣམས་སོ། །ཆད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་
བདུན་ནྱི་འདོད་པའྱི་མྱི་དང་། ལྷ་དང་། གཟུགས་ཁམས་པ་དང་། གཟུགས་མེད་སེ་མཆེད་བཞྱི་སྟེ། བདུན་པོ་
རྣམས་མ་ཤྱི་བའྱི་བར་དུ་ནད་དང་། འབས་དང་། ཟུག་རྔུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ། ཤྱི་ནས་ཡེ་མེད་དུ་སྨྲ་བའོ། །ཚེ་
འདྱི་ྱིད་ལ་གྲོལ་བར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྔ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་འཛེམ་མེད་དུ་སོད་པས་གྲོལ་བ་དང་།
བསམ་གཏན་བཞྱི་ཐོབ་པས་གྲོལ་བར་སྨྲ་བ་རྣམས་སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ཕལ་ཆེར་མ་འོངས་པའྱི་ཆ་ལ་རོག་པའྱི་
ཕྱིར། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ལ་རོག་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་འདྱི་དག་ལྟ་བ་ལྔ་པོ་གང་དུ་འདུ་སྙམ་ན་རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི
དབང་དུ་བས་ནས་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་དང་ལོག་ལྟ་གྱིས་ལས་བྱུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ། རག་པར་སྨྲ་བའྱི་
བརྒྱད། མཐའ་དང་མྱི་ལན་པ་དང་། ཆད་ལྟ་བདུན་ནྱི་དང་པོ། ལས་དང་རྒྱུ་མེད་དུ་སྨྲ་བ་གྱིས་ནྱི་གྱིས་པ།
ལས་དང་། ལྷག་མ་བཞྱི་བཅུ་ར་གྱིས་ནྱི་གྱིས་ཀའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཏེ། སོ་འདོགས་ཀྱི་ལོག་ལྟ་དང་། མཐར་
འཛིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་མ་ལུས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན་ལྟ་བ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་
བཞག་སྟེ། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནྱི་དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མཆོག་འཛིན་གྱིས་ནྱི་འབས་བུ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་ཡུམ་གྱི་མདོར། འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བར་ལྟ་བ་དྲུག་ཅུ་གྱིས་འདུས་
ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་དེ་ལྟ་བ་བཅུ་
བཞྱིར་བསྡུ་བ་ལ། ངོ་བོ། དབེ་བ། གང་ཟག་གང་གྱི གཡོ་སོགས་སུ་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། ཡུལ་ལ་འཇུག་
པའྱི་ཚུལ། གང་ལ་བརེན་ནས་སེ་བ། ལུང་མ་བསྟན་དུ་གཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྔོན་དང་ཕྱི་མཐའ་སོགས་ངོས་
གཟུང་བ། གང་ལ་དགོངས་ནས་དབེ་བ་མཛད་པ་དང་དགུ་ལས། དང་པོ་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ལྟ་བའྱི་ངོ་བོ་ནྱི།
ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་སེམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་དབེ་བ་ནྱི་དབུ་མ་
ར་བར་འདས་ཕན་ཆད་དང་མཐའ་སོགས་དང་། རག་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་དག །མྱ་ངན་འདས་དང་ཕྱི་མཐའ་
དང་། །སྔོན་གྱི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་བདག་དང་འཇྱིག་རེན་རག་པར་དང་མྱི་རག་པ་དང་།
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

གྱིས་ཀར་དང་། གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་ལྟ་བ་དང་བཞྱི་སྔོན་གྱི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་དང་། བདག་དང་འཇྱིག་རེན་
མཐའ་དང་ལན་པར་དང་། མྱི་ལན་པར་དང་། གྱིས་ཀར་དང་། གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་ལྟ་བ་དང་བཞྱི་ཕྱི་མའྱི་
མཐའ་ལ་བརེན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་གྲོངས་ནས་འབྱུང་བར་དང་། མྱི་འབྱུང་བར་དང་། གྱིས་ཀར་
དང་། གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་ལྟ་བ་བཞྱི་མྱང་འདས་ལ་བརེན་པ་དང་། ལུས་སྲོག་གཅྱིག་ཏུ་དང་། ལུས་སྲོག་ཐ་
དད་དུ་ལྟ་བ་ནྱི་ལུས་སྲོག་ལ་བརེན་པ་སྟེ་བཅུ་བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་གང་ཟག་གང་གྱི་ཡྱིན་པ་ནྱི། རག་མཐའ་དང་
ལན། གྲོངས་ནས་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་གསུམ་གྲངས་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་མྱིང་གཡོ་བ་ཞེས་ཟེར། དེ་འོག་གསུམ་རྒྱང་
འཕེན་གྱི་ལྟ་བ་མྱིང་འདུ་བ་ཞེས་ཟེར། དེ་འོག་གསུམ་གཅེར་བུ་པའྱི་ལྟ་བ་མྱིང་བཀམ་པ་ཞེས་ཟེར། དེ་འོག་
གསུམ་གནས་མ་བུའྱི་ལྟ་བ་མྱིང་བཅུམ་པ་ཞེས་ཟེར། ལུས་སྲོག་གཅྱིག་ཏུ་ལྟ་བ་བེ་བག་པ་སོགས་ཀྱི་ཡྱིན།
ལུས་སྲོག་ཐ་དད་ཟེར་ཡང་། ལུས་ཀང་སྲོག་མ་ཡྱིན། སྲོག་ཀང་ལུས་མ་ཡྱིན་པར་ལྟ་བ་གྲངས་ཅན་སོགས་ཀྱི་
ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་གཡོ་སོགས་སུ་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ནྱི་གྲངས་ཅན་གྱིས་ེ་བར་ཞ་བའྱི་མྱི་རག་པ་
འདོད་ཅྱིང་སེམས་ཅན་ཤྱི་བ་ན་ྱི་མ་རྒས་པའམ། ཕུར་པ་བཏབ་པ་ལྟར་རེ་ཞྱིག་ནུབ་པར་གྱུར་པའྱི་ཚུལ་དུ་
གནས་པར་འདོད་པས་སམ། ཡོད་པ་ལ་མྱི་མཐོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པར་འདོད་པས་ཁོའ ་ི ལྟ་བ་ལ་གཡོ་བ་
ཞེས་བཏགས། རྒྱང་འཕེན་པ་སེ་བ་སྔ་ཕྱི་མེད་ཅྱིང་སྱིད་སྡུག་ལེགས་ེས་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདྱིར་རོགས་པར་
འདོད་པས་ཁོའ ་ི ལྟ་བ་ལ་འདུ་བ་ཞེས་བཏགས། གཅེར་བུ་པས་སྦྲུལ་དང་སྦྲུལ་གྱི་འཁྱིལ་བ་བཞྱིན་རང་བཞྱིན་
རག་གནས་སྐབས་མྱི་རག་ཅེས་སོགས་རང་བཞྱིན་དང་གནས་སྐབས་ལ་ལྟོས་ཏེ་གྱིས་སུ་འདོད་པས་ཁོའ ་ི ལྟ་
བ་ལ་བཀམ་པ་ཞེས་བ། གནས་མ་བུ་པ་རག་མྱི་རག་སོགས་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པར་འདོད་པ་ལ་ཁོའ ་ི ལྟ་
བ་ལ་བཅུམ་པ་ཞེས་བཏགས་སོ། །ལྔ་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནྱི་གཡོ་བ། བཀམ་པ། ལུས་སྲོག་གཅྱིག་ཏུ་ལྟ་བ་
རྣམས་ཡུལ་ལ་བསྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་འཇུག འདུ་བ། བཅུམ་པ། ལུས་སྲོག་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བ་རྣམས་ཡུལ་ལ་དགག་
པའྱི་སོ་ནས་འཇུག་གོ །དྲུག་པ་གང་ལ་བརེན་ནས་སེ་བ་ནྱི་འཁྲུལ་གཞྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་སོ། །བདུན་པ་
ལུང་མ་བསྟན་དུ་གཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གྲངས་ཅན་སོགས་ཀྱིས་གང་ཟག་གྱི་བདག་ལས་བརམས་ཏེ། འཇྱིག་
རེན་མཐའ་དང་ལན་ནམ་མྱི་ལན་ཞེས་སོགས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་ཞུས་པས་མྱི་འདུལ་བ་ལ་དགོངས་ནས་
ལན་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པས་དེར་བཞག་སྟེ། རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བར། འཇྱིག་རེན་མཐའ་དང་ལན་ནམ་ཞེས། ཞུས་ནས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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རྒྱལ་བ་མྱི་གསུངས་བཞུགས། །གང་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཟབ་མོའ ་ི ཆོས། །སྣོད་མྱིན་འགྲོ་ལ་མྱི་གསུང་བ། །དེ་ྱིད་ཕྱིར་
ན་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །ཀུན་མཁེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཤེས། །ཞེས་སོ། །ལན་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ནྱི་
མཛོད་ལས། མགོ་གཅྱིག་པ་དང་རྣམ་ཕེ་དང་། །དྲྱི་དང་བཞག་པར་ལུང་བསྟན་པ། །འཆྱི་དང་སེ་དང་ཁད་པར་
འཕགས། །བདག་གཞན་ལ་སོགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན། །ཞེས་དྲྱི་བའྱི་ལན་འདེབས་པའྱི་ཚུལ་བཞྱི་གསུངས་པའྱི་ཕྱི་མ་
དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །བརྒྱད་པ་སྔོན་དང་ཕྱི་མཐའ་སོགས་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། ཚེ་སྔ་མའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་སྔོན་མཐའ་
དང་། ཚེ་ཕྱི་མའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཕྱི་མཐའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་འདས་པའོ། །གང་ཟག་ནྱི་བདག་གོ །ཕུང་
པོ་ལྔ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ནོ། །དེས་ན་བདག་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་རག་མྱི་རག མཐའ་དང་ལན་མྱི་ལན་ཞེས་
སོགས་སོ། །སྲོག་ནྱི་བདག་ཡྱིན་ལ་ལུས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ཡྱིན་པས། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བའྱི་ཆ་ནས་བཞག་
པ་ཡྱིན་གྱི་མཚན་གཞྱི་ཆ་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །དགུ་པ་གང་ལ་དགོངས་ནས་དབེ་བ་མཛད་པ་ནྱི། །གོང་དུ་བཤད་
པའྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་ལན་པའྱི་གདུལ་བའྱི་སེ་བོ་ེ་བ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བཅུ་བཞྱིར་
དབེ་བ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་པོ་ལ་གྲངས་མེད་དོ། །འོ་ན་ལྟ་བ་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་དང་། བཅུ་བཞྱི་ལ་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་
ན། སྔོན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་བསྐོར་བའྱི་སྔ་རོལ་ན་ཕྱི་རོལ་པ་
རྣམས་ཀྱི་རག་ཆད་དུ་ལྟ་བའྱི་རྣམ་གྲངས་ཇྱི་སྙེད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་པོ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པའྱི་
ཕྱིར་མདོ་ལས་ལྟ་བ་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་ལ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་
བའྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་པའྱི་དྲང་སྲོང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བཅོམ་ལན་འདས་ལ་ལྟ་བར་གྱུར་པ་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་ཀྱི་དོན་
རྣམས་མཐའ་བཅུ་བཞྱིར་བཅད་ནས་ཞུས་པ་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའྱི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞྱི་པོ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་
གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བ་ལ་ཁད་མཚན་ཡོད་མེད་དཔྱད་པ་ནྱི། ྱིར་སྣང་དུ། གསལ་ཀ་གང་ཡང་མ་གསུངས་པར་ཐེག་
ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཁད་མཚན་བཅུ་དྲུག་བཤད་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལམ་ཤེས་དང་། རྣམ་
མཁེན་གྱི་སྦྱོར་བ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །དེའྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཁད་མཚན་གྱིས་གཞན་ལན་
རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱིས་མཚོན་པས་རང་གང་ལ་ལན་པའྱི་སྦྱོར་བ་དེ་གཞན་ཐེག་དམན་ལ་ལན་པ་རྣམ་པར་
བཅད་དགོས་པས་སྦྱོར་བ་ཕྱི་མ་གྱིས་ལ་སྦྱར་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྦྱོར་བ་ཕྱི་མ་གྱིས་ཐེག་དམན་ལ་མྱི་ལན་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཙམ་ཐེག་དམན་ལ་ཡང་ཡོད་པས་དེ་ལ་ཁད་མཚན་སྦྱར་ན། ཐེག་དམན་ལ་
214

ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ལན་པ་བཅད་དགོས་པ་ལས་དེ་གཅོད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་དུ་དགོངས་སོ། །འོན་ཀང་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་
དབང་དུ་བས་ན་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ་ཁད་མཚན་མེད་དེ། དེ་ནྱི་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི དབང་དུ་བས་ན་སྦྱོར་བ་གསུམ་ཆར་ལ་ཁད་མཚན་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་གཅྱིག་
གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་དེ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པས་ཟྱིན་པའྱི་སོ་ནས་
མས་སུ་ལེན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་བེད་མཚན་གྱི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་གང་གྱི་
མཛད་པ་ཡྱིན་དཔྱད་པ་ནྱི། བརྒྱད་སྟོང་པར་དང་པོ་གྱིས་བང་སེམས་ཀྱི་དང་། ཕྱི་མ་དགུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བེད་པར་བཤད། འབུམ་དང་ྱི་ཁྱི་ལེ་མང་ལས། དང་པོ་ལྔ་བང་སེམས་དང་། ཕྱི་མ་དྲུག་སངས་རྒྱས་ལ་སྦྱར།
ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་པར་དང་པོ་དྲུག་སངས་རྒྱས་དང་། ཕྱི་མ་ལྔ་བང་སེམས་ལ་སྦྱར། ཤེས་རབ་ཁྱི་པར་ཐམས་ཅད་
ཀང་བང་སེམས་ལ་བཤད་དོ། །འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་ཊྱི་ཀར། བེད་པ་བཅུ་གཅྱིག་པོ་སངས་རྒྱས་དང་བང་
སེམས་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་པ་ནྱི་བང་སེམས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆ་གཟུང་ངོ་། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །ྱིར་སྣང་དུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་ལ་སོ་སོར་སྦྱར་བའྱི་གསལ་ཁ་མྱི་སྣང་ཡང་། སློབ་
དཔོན་གྱིས་གསུམ་དང་། བདུན་དང་། གཅྱིག་རྣམས་མཁེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་ལ་སོ་སོར་སྦྱོར་བར་མཛད་
དོ། །མཚན་ྱིད་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྔར་མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་
གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དོན་རྣམ་པར་བསྡུས་པ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བས། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་
གྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་བཞྱི་བདེར་འགྱུར་ཞྱིང་། དེས་སྦྱོར་བའྱི་དབེ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། སོན་དང་། མཚན་
ྱིད་ལ་མཁས་པའྱི་ཚེ་འདྱིར་བསྟན་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་སེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་འདྱིར་བསྟན་ཐར་པ་ཆ་
མཐུན་དེ་དེ་དག་ལ་མཁས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་སྙམ་ན། འདྱིར་བསྟན་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དེ་ལྟ་བ་མཚན་མེད་
རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་། སོད་པ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པའྱི་སོད་པ་ཟུང་དུ་འཇུག་
པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མཚན་མེད་རབ་ཏུ་སྦྱྱིན་ལ་སོགས། །ཡང་དག་བསྒྲུབ་ལ་མཁས་པ་ནྱི། །རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་རོགས་འདྱི་ལ། །ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་
མཐུན་ཡྱིན་ན། སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པས་ནྱི་མ་ཁབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་སྔ་
ལ་མཁས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཐོས་བསམ་བེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནས་སྦྱོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་མཁས་པར་མ་གྱུར་པའྱི་
བར་གྱི་ཐོས་བསམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ནྱི་ཆོས་བཤེས་ཀྱིས་ཚོགས་ལམ་ཕལ་པ་ཞེས་པའྱི་ཐ་
སྙད་གསུངས་སོ། །སྦྱོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་མཁས་པའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་
ཞྱིང་། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་མ་སེས་བར་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ནྱི་བསོམས་པས་བསྡུས་པའྱི་ཐར་པ་ཆ་
མཐུན་ཏེ། འདྱི་ལ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཁད་པར་ཅན་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་མཛད་དོ། །འདྱིར་བསྟན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་
རྒྱུད་ལ་སེས་ནས་དྲོད་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ནྱི་ཐོས་བསམ་ལ་མྱི་ལྟོས་ཏེ། ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པའྱི་དད་སོགས་དེའྱི་
རྱིགས་རྒྱུན་བསོམས་པས་བསོམ་བའྱི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་དད་སོགས་ལྔ་པོ་དེ་དབང་པོར་འགྱུར་
ལ་དེའྱི་ཚེ་དྲོད་ཐོབ་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲོད་མ་ཐོབ་བར་གྱི་དད་སོགས་ལྔ་ནྱི་རྣམ་པར་བང་བ་ཙམ་ལ་
དབང་བེད་པའྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་ཀང་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་དབང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།
བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་དབང་བེད་པའྱི་དབང་པོ་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་ྱིར་སྣང་
དུ། དད་པ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ལ་དབང་པོར་ནྱི་བརོད་པར་མྱི་བ་སྟེ། དབང་པོའ ་ི དོན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་
དང་། འགྲེལ་ཆུང་དུ་ཡང་དབང་པོའ ་ི ངོ་བོ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་འདྱིར་བསྟན་ཐར་པ་
ཆ་མཐུན་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཡྱིན་ན། གནས་སྐབས་བླ་མེད་རོགས་བང་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པས་ཁབ་
པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡྱིན་ན། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པས་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོན་མེད་
དེ། འདྱིར་བསྟན་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་དབང་རྣོན་རྣམས་ཕལ་ཆེར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་
རོགས་པར་སླ་བས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་ལ། དབང་རྟུལ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་དེ་རོགས་པར་དཀའ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་
ནྱི། །རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་རྣོན་པོ་ཡྱིས། །རོགས་སླ་རྟུལ་པོས་རོགས་དཀར་བཞེད། །ཅེས་པས་བསྟན་ཏོ། །དེ་
ལྟར་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ཐོབ་པའྱི་བང་སེམས་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་ཐམས་ཅད་ཀང་
གནས་སྐབས་བླ་མེད་རོགས་བང་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པས་ཁབ་པ་འོག་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་བས་ན་བང་སེམས་
ཚོགས་ལམ་པ་ཕྱིར་ལོག་མྱི་ལོག་གྱིས་ཡོད་དོ། །ཅེས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སློབ་དཔོན་གྱི་
དགོངས་པ་ནྱི། སྱིར་ཚོགས་ལམ་པའྱི་དད་སོགས་ལ་ཆེན་པོ་དང་། འབྱིང་དང་། ཆུང་ངུ་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ།
ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་ལམ་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྐབས་འདྱིར་ཆེན་པོ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་གཞན་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

གྱིས་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱོར་
མཐོང་སོམ་གསུམ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའྱི་རྱིགས་པས་འདྱིར་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དངོས་སུ་བསྟན་
ནས་ཐེག་དམན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་བསྟན་གྱི་དད་སོགས་ཆེན་
པོ་ྱིད་ལ་རྣོ་རྟུལ་གྱིས་སུ་བས་ནས་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་རོགས་དཀའ་སླའྱི་ཁད་པར་ཕེ་བར་མཛད་པ་ནྱི་ར་
བའྱི་དགོངས་པ་བླ་ན་མེད་པའོ། །འབེ་ཆེན་པོས་ཐེག་ཆེན་དུ་རྱིགས་ངེས་པ་རྣོན་པོ་དང་། མ་ངེས་པ་འབྱིང་པོ་
དང་། དམན་པའྱི་རྱིགས་ཅན་རྟུལ་པོར་མཛད་ནས་ར་བར་རྣོ་རྟུལ་གྱིས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཤུགས་ལ་འབྱིང་
པོ་འཕངས་པར་བཞེད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། འདྱིའྱི་རྣོན་པོ་ལ་ཐེག་ཆེན་དུ་རྱིགས་ངེས་པས་མ་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། རྟུལ་པོ་དམན་པའྱི་རྱིགས་ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཨར་གྱིས་ཐེག་ཆེན་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། ན་
ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསུམ་དུ་མཛད་ནས། གསུམ་ཀ་ཡང་ད་ལྟ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་
ཆ་མཐུན་ལ་གནས་པར་མཚུངས་ཀང་། སྔ་མས་བང་ཆུབ་རོགས་པར་སླ་ལ། ཕྱི་མ་གྱིས་རྟུལ་པོའ་ི སས་
གསུངས་ནས་རོགས་པར་དཀའ་བ་དངོས་སུ་བསྟན། དེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱི་མ་གྱིས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ལས་
ལོག་ནས་འབྱིང་པོ་རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཅན་གྱིས་རང་རྒྱལ་གྱི་བང་ཆུབ་དང་། ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་གྱིས་
ན་ཐོས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འཕངས་སོ། །ཞེས་འཆད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི་འབྱིང་པོ་རྣམས་
ཀྱི་ནྱི་ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་འབྱིང་པོ་དང་། ཆུང་ངུ་གྱིས་ད་ལྟ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ལ་གནས་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ྱིར་སྣང་དུ། རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་རྣོན་པོ་ཡྱིས། །རོགས་སླ་ཞེས་པས་ནྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་
པ་ཆ་མཐུན་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་བསྟན་ཞྱིང་། རྟུལ་པོས་རོགས་དཀར་བཞེད་ཅེས་པས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་
ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པོ་གསུམ་ཀར་བསྟན་པར་མཛད་ནས་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། དེ་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། གཞུང་སྔ་མས་སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་བསྟན་ཞྱིང་རྟུལ་པོས་
རོགས་དཀར་བཞེད་ཅེས་པས་ཚོགས་ལམ་ཕལ་པ་བརན་པར་སྣང་སྟེ། ཚོགས་ལམ་ཕལ་པ་ནྱི་ཐོས་བསམ་
གྱིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ྱིད་ལ་ཡང་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་ནྱི་གྱིས་
པ་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་མས་སེས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོམ་རྱིམ་ནྱི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ནས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།

217

ཐབས་མཁས་སྦྱོར་བའྱི་བར་གྱིས་སྟོན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པའྱི་དད་
སོགས་ལྔས་བསྡུས་པའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་རྒྱུན་ལན་དུ་བསོམས་པས་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མས་སེས་
པ་ན། བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་སེས་པར་འཇོག་པས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་འོག་ཏུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་སྟོན་པ་
ནྱི། དྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་འདྱིར། །ཞེས་སོགས་སོ། །སྱིར་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་ལོག་
པ་མྱི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་པས་སྐབས་དང་པོར་བང་སེམས་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན། སྐབས་
གྱིས་པར་ན་རང་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན། སྐབས་གསུམ་པར་དེ་དག་ལ་ཞེན་སོད་བཀག་
པའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན། འདྱིར་ནྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བསམ་སྦྱོར་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། རེས་ཐོབ་ཏུ་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་ཕ་དང་། མའྱི་
སེམས་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བམས་པ་དང་སྙྱིང་རེ་སོམ་པ་ན་སྐབས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་མམ་གཞག་གྱི་ལྟ་
བས་ཟྱིན་པའྱི་སེམས་ཅན་བརགས་ཡོད་ཙམ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡང་ཡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་ཚེ་བདེན་འཛིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་
གཟུང་རོག་གྱིས་དང་། བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ཅྱི་རྱིགས་པ་ངོ་བོར་ལན་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྐབས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་
མམ་གཞག་གྱི་ལྟ་བས་མ་ཟྱིན་པར་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་དགེ་སྱིག་གྱི་བླང་དོར་ལ་འགོད་པ་སོགས་
ཡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་ཚེ་བདེན་འཛིན་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་གཟུང་རོག་གྱིས་དང་། རས་འཛིན་རོག་པ་ངོ་བོར་ལན་
ནོ། །འོ་ན་འདྱིར་རེས་ཐོབ་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བསམ་སྦྱོར་གྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞེ་
ན། འོག་ཏུ་སྦྱོར་ལམ་པ་གནས་སྐབས་བླ་མེད་རོགས་བང་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རེས་
ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བས་དེ་གང་ལ་ལན་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་སྟོན་དགོས་ཤྱིང་དེ་ཡང་སྦྱོར་
ལམ་རེས་ཐོབ་ལ་ལན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་སྐབས་དང་པོ་དྲུག་ཏུ་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལན་དྲུག་བསྟན་པ་
ལ་ཟློས་པའྱི་སོན་ཡོད་ཅེས་པའྱི་དོགས་པ་བཀོད་ནས། དེའྱི་ལན་དུ་མཚན་བཏགས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་བཀོད་
པ་སོགས་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ན་ཡང་བར་སྐབས་སུ་བྱུང་འདུག་པ་ནྱི་དོན་མེད་དེ། ལམ་རེ་རེ་ཡང་ཡོན་ཏན་གྱི་
ལོག་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་སོ་ནས་སྐབས་གོང་འོག་ཏུ་བསྟན་པས་དེ་ལྟ་བུའྱི་དོགས་པ་མྱི་སེ་ཞྱིང་། སེ་སྲྱིད་ན་ཡང་ྱིར་
སྣང་དུ། ཡོན་ཏན་གྱི་ལོག་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་སོ་ནས་བསྟན་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟར་ལན་གདབ་པར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དེས་ན་སྐབས་དང་པོ་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་སོགས་བཞྱི་རང་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་རོག་བཞྱི་
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ལན་བསྟེན་ཞེས་གསུངས་ལ། རྣམ་རོག་བཞྱི་ལ་དངོས་བསྟན་སྒྲུབ་རོག་བཞྱི་དང་། ཤུགས་བསྟན་དགག་རོག་
བཞྱི་ཡོད་པ་ལས་ཕྱི་མ་རང་གྱི་ངོ་བོར་ལན་ཚུལ་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཞྱིང་། དངོས་བསྟན་སྒྲུབ་རོག་བཞྱི་ནྱི་འདྱིར་
བསྟན་གྱི་དྲོད་སོགས་བཞྱི་ལ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་ལན་ཞྱིང་བརེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་བསྟན་དྲོད་སོགས་བཞྱི་
དམྱིགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པར་མཚུངས་ཤྱིང་རྣམ་པ་དྲོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་མམ་པ་དང་བམས་པ་
སོགས་དང་། རེ་མོའ ་ི སྐབས་སུ་རང་ྱིད་སྱིག་པ་ལས་བཟློག་ཅྱིང་དགེ་བ་ལ་གནས་པ་དང་། གཞན་དེ་ལ་སྦྱོར་
བ་སོགས་དང་། བཟོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་ྱིད་བདེན་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཤྱིང་གཞན་དེ་ལ་འགོད་པ་སོགས་
དང་། ཆོས་མཆོག་གྱི་སྐབས་སུ་རང་ྱིད་སེམས་ཅན་སྱིན་གྲོལ་བེད་པ་ལ་གནས་ཤྱིང་གཞན་དེ་ལ་འགོད་པ་
སོགས་སུ་བཤད་པས་དེ་དག་གྱི་སྐབས་སུ་ཡུལ་གྱི་ཕོགས་སུ་ཞེན་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྱི་ཕོགས་སུ་ཞེན་པ་
གྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་དོར་བའྱི་ཕོགས་ཞེན་པའྱི་ཚེ་གཞྱིའྱི་རེན་ཅན་གྱི་རོག་པ་དང་། བླང་བའྱི་ཕོགས་སུ་ཞེན་
པའྱི་ཚེ་དེའྱི་གེན་པོའ ་ི ཕོགས་སུ་ཞེན་པའྱི་རོག་པ་གྱིས་ལན་ཞྱིང་བརེན་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མམ་
གཞག་གྱི་ལྟ་བས་མ་ཟྱིན་པ་དང་། ཟྱིན་པའྱི་བེ་བག་གྱིས་བདེན་འཛིན་ཡྱིན་མྱིན་གྱིས་གྱིས་ཡོད་དོ། །ཡུལ་
ཅན་གྱི་ཕོགས་སུ་ཞེན་པ་ལ་ཡང་མམ་གཞག་གྱི་ལྟ་བས་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཚེ་བདེན་འཛིན་དང་། ཟྱིན་པའྱི་ཚེ་
བརགས་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་པས། རས་འཛིན་རོག་པ་དང་བརགས་འཛིན་རོག་པ་ལན་ཞྱིང་བརེན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ཐོབ་ནས་གནས་སྐབས་བླ་མེད་རོགས་བང་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པར་ངེས་པས་དེའྱི་
འོག་ཏུ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་དགེ་འདུན་སྟོན་ཏེ། འདྱི་ཡང་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་
ཚོགས། །ཞེས་གསུངས་ལ། འདྱི་ལ་སློབ་པ་སོས་པའྱི་དགོས་པ། ཕྱིར་མྱི་ལོག་པ་སོས་པའྱི་དགོས་པ། ཚོགས་
སོས་པའྱི་དགོས་པ། མཚན་གཞྱི་ངོས་གཟུང་བ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་
སྐབས་འདྱིར་སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པ་དང་། མྱི་སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པ་གྱིས་ལས། འདྱིར་སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་
པ་སྟོན་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ལ་སློབ་པར་བས་ནས་དེ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པར་
བཞེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ཡྱི་རགས་དང་ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་རགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་
དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ྱིད་ཡྱིན་པས་དེས་སྟོན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་རྣོན་པོ་
ཡྱིས། །རོགས་སླ་རྟུལ་པོས་རོགས་དཀར་བཞེད། །ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ལ་གནས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སྐབས་རོགས་བང་ལས་ཕྱིར་ལོག་མྱི་ལོག་གྱིས་སུ་ཡོད་པར་བཤད་པས་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་ཐོབ་ནས་
ཀང་དེ་ལྟར་དུ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་ཐོབ་ནས་བསམ་སྦྱོར་གྱིས་ཀྱི་སོ་
ནས་དམན་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་མྱི་འཇུག་པས་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ན་
ཐོས་ཀྱི་སེ་སྣོད་དུ། ཚོགས་སམ་དགེ་འདུན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགེ་སློང་བཞྱི་དགོས་པར་བཤད་པས་དེ་ལས་ཁད་
པར་དུ་བ་བའྱི་ཕྱིར་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་རེ་རེ་ཡང་ཚོགས་སམ་དགེ་འདུན་ཡྱིན་
ཞེས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དེའྱི་མཚན་གཞྱི་གང་ཞེ་ན། སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་
སེམས་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་ནས་བཟུང་སྟེ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་
གྱིས་སྟོན་ཏོ། །གཞུང་འདྱིས་སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་ངོས་གཟུང་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་ཕྱིར་
མྱི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སྟོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ནྱི་གཞུང་འདྱི་ལས་འཕྲོས་ནས་གཞུང་
འོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་སྟོན་ཞེ་ན། སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་
སེམས་རྣམས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་ཚོགས་ཡྱིན་ན། དེ་དག་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་
དམ་བཅའ་ཙམ་གྱིས་རྒོལ་བ་རོགས་ལན་ལ་ངེས་ཤེས་བསེད་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། ཡོད་ན་སྒྲུབ་པ་བེད་དེ་གང་ཞེ་ན།
དེའྱི་ལན་ལ་སྦྱོར་ལམ་དང་། མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་རྣམས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པར་
བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ྱི་ཤུ་ཡོད་དོ། །ཅེས་མདོར་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་ནྱི། གཟུགས་
ལ་སོགས་ལ་ལོག་སོགས་རགས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་ཡང་དྲོད་ལ་
གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཅུ་གཅྱིག་དང་། རེ་མོའ་ི རགས་དྲུག་དང་།
བཟོད་པའྱི་རགས་གྱིས་དང་། ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་གཅྱིག་སྟེ་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང་བཅས་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་ལོག་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་
ཀྱིས་བསྟན། དེ་དག་གྱི་རགས་ཆོས་དོན་གསུམ་གཞུང་གང་དང་གང་གྱིས་བསྟན་ཞེ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་
ལོག་སོགས་རགས། །རྣམ་པ་ྱི་ཤུར་བརོད་པ་ཡྱིས། །ཞེས་པས་གཏན་ཚིགས་བསྟན། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་ལ་
གནས་པའྱི། །ཞེས་པས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་བསྟན། ཕྱིར་མྱི་ལོག་ཅེས་པས་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་བསྟན། མཚན་
ྱིད་འདྱི་ཞེས་པས་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་བའྱི་དོན་བསྡུ་དང་། ཤུགས་ལ་ཁབ་པ་བསྟན། རྒྱས་བཤད་དུ། གཟུགས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ལ་སོགས་ལ་ལོག་པ་དང་། །ཞེས་པ་ནས། རགས་ནྱི་ྱི་ཤུ་དེ་དག་གྱིས། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་གཏན་ཚིགས།
དྲོད་དང་རེ་མོ་བཟོད་བཅས་དང་། །ཆོས་མཆོག་རྣམས་ལ་གནས་པ་ནྱི། །ཞེས་པས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན།
རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ལས་མྱི་ལོག །ཅེས་པས་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །གྱིས་པ་མཐོང་ལམ་ལ་གནས་
པའྱི་སེམས་དཔའ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་མམ་གཞག་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་
དྲུག་ཡོད་དོ། །ཅེས་པ་ནྱི། མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་བཟོད་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་
ཏོ། །འོ་ན་མམ་གཞག་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་ྱིད་དང་པོ་ནས་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རམ་
སྙམ་ན་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་དེས་དྲངས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དང་པོར་རགས་ཡང་དག་
ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། གཟུགས་སོགས་འདུ་ཤེས་ལོག་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་
དག་གྱི་རགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ནྱི་མདོར་བསྟན་དུ་བཟོད་པ་དང་། ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་ནྱི། །ཞེས་པས་
གཏན་ཚིགས། མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་སྦྲེལ་བས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན།
མྱི་ལོག་ཅེས་པས་སྒྲུབ་ཆོས། མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པས་དངོས་སུ་དོན་བསྡུ་དང་། ཤུགས་
ལ་ཁབ་པ་བསྟན་ཏོ། །རྒྱས་བཤད་དུ་གཟུགས་སོགས་འདུ་ཤེས་ལོག་པ་དང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་འདྲའྱི་སྐད་
ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་ནྱི། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་གཏན་ཚིགས། བློ་ལན་མཐོང་བའྱི་ལམ་གནས་ཀྱི། །ཞེས་པས་ཤེས་
འདོད་ཆོས་ཅན། ཕྱིར་མྱི་ལོག་ཅེས་པས་སྒྲུབ་ཆོས། །རགས་དག་ཡྱིན་ཞེས་པས་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་
སོམ་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་
བཀལ་པའྱི་ཚུལ་དང་། གནད་ཀྱི་དོན་ཁ་བསྐང་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་སོམ་ལམ་གྱི་ཁད་པར་བེད་ཆོས།
ཁད་གཞྱི་སོམ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ། དེ་དག་ལ་རོད་པ་སྤོང་བ། གཏན་ཚིགས་དངོས་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། སོམ་
པོའ ་ི ལམ་ནྱི་ཟབ་པ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གོ །གྱིས་པ་ལ་ངོ་བོ་ནྱི། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་
དང་མཐོང་བའྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག དེའྱི་དབེ་བ་ནྱི། དེ་ནྱི་རྒྱུན་ཆགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །ཞེས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གོ །གསུམ་པ་དབེ་བ་ལ་རོད་པ་སྤོང་བ་ནྱི། གྲངས་མེད་ལ་སོགས་བསྟན་པ་
རྣམས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་བེད་ལས་ལ་རོད་པ་སྤོང་བ་ལ། རོད་པ་ནྱི།
དངོས་པོ་བརོད་དུ་མེད་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག ལན་ནྱི། བང་ཆུབ་ཇྱི་ལྟ་དེ་བཞྱིན་དུ། །ཞེས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག གནས་སྐབས་ཀྱི་བེད་ལས་ལ་རོད་པ་སྤོང་བ་ལ། རོད་པ་ནྱི། སེམས་ནྱི་སྔ་མས་
བང་ཆུབ་པར། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས། ལན་ནྱི། མར་མེའྱི་དཔེ་ཡྱི་ཚུལ་གྱིས་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིག་
རྐང་གྱིས། གཏན་ཚིགས་དངོས་ནྱི། སེ་བ་དང་ནྱི་འགག་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་
བསྟན། ཞེས་བཞེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོམ་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་མདོར་བསྟན། རྒྱས་
བཤད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཟབ་པ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་སྟེ། འདྱི་ྱིད་
སོམ་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་སྦྱར་བ་དང་། ཐེག་པ་འོག་མའྱི་སོམ་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པའྱི་འཕགས་ཚུལ་ལ་སྦྱར་བ་དང་། གྲུབ་མཐའ་འོག་མའྱི་འདོད་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་
འཕགས་ཚུལ་ལ་སྦྱར་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། སོམ་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་གང་ཞེ་
ན། ཟབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། ཚིག་རྐང་དང་པོས་བསྟན། ཟབ་པ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན་མམ་གཞག་ཏུ་ཟབ་མོ་
མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་དྲངས་པའྱི་སོ་སྐུར་དང་བལ་བའྱི་དོན་དཔོག་པར་བེད་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་
སོད་བ་དེ་གཏན་ཚིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཟབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། ཚིག་རྐང་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱིས་བསྟན། གྱིས་
པ་ནྱི། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཐེག་དམན་གྱི་སོམ་ལམ་ལས་ཟབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མམ་གཞག་ཏུ་ཟབ་
མོ་སོས་བལ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཤྱིང་རེས་ཐོབ་ཏུ་དེས་དྲངས་པའྱི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་ཟབ་མོའ ་ི དོན་ལ་སོ་སྐུར་
དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་སོམ་ལམ་གྱི་འདོད་ཚུལ་དེ་དངོས་སྨྲ་བའྱི་
ལུགས་ཀྱི་སོམ་ལམ་གྱི་འདོད་ཚུལ་ལས་ཟབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་སོམ་ལམ་དེ་དོན་དམ་པར་ཟབ་
མོ་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཀང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྤང་གེན་མས་འཕེལ་གྱི་བ་བ་བེད་པ་མྱི་འགལ་བས་སོ་སྐུར་
དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་ལས། དང་པོ་དེ་ྱིད་ཀང་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་ཞུགས་ཏེ། གོང་དུ་
སྦྱོར་ལམ་པ་དང་མཐོང་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གྱིས་ལ་མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད་གྱིས་
གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། འདྱི་ལ་ཡང་བསྟན་བཤད་གྱིས་དགོས་ཤྱིང་དགོས་པ་ལྟར་གཞུང་ྱིད་ལ་གནས་པའྱི་
ཕྱིར་ཏེ། མདོར་བསྟན་དུ། སོམ་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཟབ་པ་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཞྱིང་། རྒྱས་
བཤད་དུ་ཟབ་པ་དེ་ྱིད་ལ་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཡང་དོན་ལ་ཞུགས་ཏེ། རྒྱན་འདྱིར་ཐེག་ཆེན་
གྱི་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པའྱི་འཕགས་ཆོས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

བསྟན་དགོས་པ་ལས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་འཕགས་
ཆོས་སྐབས་དང་པོར་བསྟན་ཟྱིན། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐེག་དམན་གྱི་མཐོང་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པའྱི་འཕགས་ཆོས་ཁད་མཚན་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཟྱིན་པས་འདྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་
ཐེག་དམན་གྱི་སོམ་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་འཕགས་ཆོས་སྟོན་དགོས་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཡང་དོན་ལ་ཞུགས་ཏེ། སྐབས་ལྔ་པར་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་དྲྱི་མ་སྤོང་
ཚུལ་དངོས་སྨྲ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་དྲྱི་མ་སྤོང་ཚུལ་ལས་ཟབ་པར་བསྟན་པ་དེ་སོམ་ལམ་གྱི་དྲྱི་མ་སྤོང་
ཚུལ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱིར་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་སོམ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་འདོད་ཚུལ་དངོས་སྨྲ་
བའྱི་ལུགས་ཀྱི་སོམ་ལམ་གྱི་ངོ་བོའ་ི འདོད་ཚུལ་ལས་ཟབ་པར་བསྟན་པ་དེ་མཐོང་ལམ་གྱི་ངོ་བོའ ་ི འདོད་ཚུལ་ལ་
ཡང་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གཏན་ཚིགས་གང་ལ་ལན་པའྱི་
གཞྱིར་གྱུར་བའྱི་སོམ་ལམ་ངོས་གཟུང་བ། དེ་ལ་རོད་པ་སྤངས་ཏེ་སོ་སྐུར་དང་བལ་བའྱི་ཚུལ་སྒྲུབ་པ། དེས་
འགྲུབ་པའྱི་སོ་སྐུར་དང་བལ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབེ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་ནྱི། ངེས་འབེད་
ཡན་ལག་དང་མཐོང་བའྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་དང་། དབེ་བ་ནྱི། དེ་ནྱི་རྒྱུན་ཆགས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན་ནོ། །དེ་ལ་འདྱིར་བསྟན་སོམ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི། སྦྱོར་
མཐོང་སོམ་གསུམ་མམ་གཞག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་མཐོང་ཟྱིན་གྱི་ཟབ་མོའ་ི དོན་ལ་སེམས་འཇལ་རོག་
གསུམ་བེད་པའྱི་རེས་ཐོབ་གྱི་མཁེན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་བསྟན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྐབས་འདྱིར་སོམ་
ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་གང་ལ་ལན་པའྱི་སོམ་ལམ་སྟོན་པ་
སྐབས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་མཐོང་མམ་གཞག་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་མ་ཟད་ཐེག་
ཆེན་གྱིས་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་གཅྱིག་ཀང་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། སོམ་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་དེ་མམ་གཞག་ཏུ་ཟབ་མོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་རྒྱུན་ལན་དུ་གོམས་པས་དྲངས་པའྱི་སོ་སྐུར་
དང་བལ་བའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁད་པར་ཅན་ལ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་སོམ་ལམ་དེ་ལ་
དབེ་ན་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་དགུར་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་དེ་ལ་དྲྱི་མ་ཆེན་
པོའ ་ི ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགུའྱི་གེན་པོར་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་དགུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁབ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།

223

སྟེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་རེའྱི་རེས་སུ་མམ་གཞག་ཏུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཟྱིན་པའྱི་ཟབ་མོའ ་ི
དོན་ལ་སེམས་འཇལ་རོག་གསུམ་བེད་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་མཁེན་པ་རེ་རེ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ྱིར་སྣང་དུ། སོམ་པའྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་དེ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་ཡུལ་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
ཕྱི་མ་ཕྱི་མའྱི་ཡུལ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཡྱིན་པས་ེས་པ་མེད་དོ། །སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་སོམ་ལམ་ལ་ངེས་འབེད་ཆ་
མཐུན་བཞྱི་དང་། མཐོང་སོམ་གྱིས་ཏེ་དྲུག་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཡང་མདོར་དེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་
བཞྱིན་དུ་ངེས་པར་རོགས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ེ་བར་རོག་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་རོལ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སྦྱོར་
བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་འབད་པ་ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་དྲུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་སོ་འདོགས་པའྱི་རོད་
པ་སྤོང་བ་དང་། སྐུར་བ་འདེབས་པའྱི་རོད་པ་སྤོང་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བསོད་ནམས་གྲངས་
མེད་སོགས་མྱི་སེད་པར་ཐལ་བའྱི་རོད་པ་སྤོང་བ་དང་། སྤང་གེན་མས་འཕེལ་གྱི་བ་བ་མྱི་བེད་པར་ཐལ་བའྱི་
རོད་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གང་ལ་རོད་པའྱི་ཡུལ། དེ་ལ་སོ་འདོགས་པའྱི་རོད་པ། དེ་སྤངས་ནས་སོ་འདོགས་
དང་བལ་བའྱི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས། །ཞེས་པའྱི་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་
ལའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གྲངས་མེད་ལ་སོགས་བསྟན་པ་རྣམས། །ཞེས་པའྱི་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ཀྱི་སོམ་
ལམ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་སོགས་མྱི་སེད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་དེ་མྱི་བསེད་པའྱི་
ཕྱིར་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་སོམ་ལམ་དེས་འབས་བུ་བསོད་ནམས་
གྲངས་མེད་སོགས་སེད་པར་གྲུབ་པས་དོན་དམ་པར་དེ་བསེད་པར་གྲུབ། དེ་གྲུབ་པས་སོམ་ལམ་དོན་དམ་པར་
ཡོད་པ་གྲུབ་བོ། །ཞེས་པ་ནྱི་སོ་འདོགས་པའྱི་རོད་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྱི་ཐུགས་བརེ་བའྱི། །ཞེས་
སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་
ཡང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་འབས་བུ་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་གཞལ་མེད་སོགས་བསེད་པ་མྱི་འགལ་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་
ཁོད་ཀྱིས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བསེད་ཅྱིང་། བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་གཞལ་མེད་སོགས་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་ཐུགས་རེའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི སོམ་ལམ་གྱི་
འབས་བུ་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་སོགས་བསེད་པར་གྲུབ་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི སོམ་ལམ་མེད་དོན་དམ་པར་
ཡོད་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་པ་ནྱི་སོ་འདོགས་ལས་གྲོལ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །གྱིས་པ་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་གསུམ་ལས།
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

དང་པོ་གང་ལ་རོད་པའྱི་ཡུལ་ནྱི། ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས། །ཞེས་སོམ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དོན་དམ་པར་སྟོང་
ྱིད་དུ་བསྟན་པ་དང་། ཆུང་དང་འབྱིང་དང་ཆེན་པོ་རྣམས། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྤང་བ་དགུའྱི་གེན་པོར་སོམ་
ལམ་དགུའྱི་གྲངས་ངེས་པར་བསྟན་པ་ལའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དངོས་པོ་བརོད་དུ་མེད་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་
བཅད་གཅྱིག་སྟེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། སྤང་གེན་མས་འཕེལ་གྱི་བ་བ་མྱི་བེད་པར་ཐལ། དོན་
དམ་པར་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཁབ་སྟེ། བདེན་གྲུབ་ཀྱི་དངོས་པོར་བརོད་དུ་མེད་ན་སྤང་གེན་མས་
འཕེལ་གྱི་བ་བ་བེད་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་དེས་སྤང་གེན་མས་འཕེལ་
གྱི་བ་བ་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི་སོ་འདོགས་པའྱི་རོད་པའོ། །གསུམ་
པ་ནྱི། བང་ཆུབ་ཇྱི་ལྟ་དེ་བཞྱིན་དུ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་སྟེ། དེ་ཡང་བང་ཆུབ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་
མཚན་ྱིད། །བང་ཆུབ་ཇྱི་ལྟ་དེ་བཞྱིན་དུ། །ཞེས་པས་དཔེ་བསྟན། དེ་ཡང་དེ་ཡྱི་མཚན་ྱིད་བཞེད། །འདྱི་ནྱི་
འདོད་པའྱི་དོན་གྲུབ་བེད། །ཞེས་པས་དོན་བསྟན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་དོན་དམ་པར་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་
ངོ་བོ་ཡྱིན་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྤང་གེན་མས་འཕེལ་གྱི་བ་བ་བེད་དེ། བང་ཆུབ་སྐུ་གསུམ་པོ་དེ་དོན་དམ་པར་
གཟུང་འཛིན་གྱི་སོས་པ་དང་བལ་བའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་གཟུང་འཛིན་གྱི་སོས་པར་བསྟན་
ནས་གདུལ་བའྱི་དོན་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་དེས་སྤང་གེན་མས་འཕེལ་གྱི་བ་བ་
བེད་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཞེས་པ་ནྱི་སོ་འདོགས་ལས་གྲོལ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །གྱིས་པ་སྐུར་
འདེབས་ཀྱི་རོད་པ་སྤོང་བ་ལ་གང་ལ་རོད་པའྱི་ཡུལ། དེ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྱི་རོད་པ། དེ་སྤངས་ཏེ་སྐུར་
འདེབས་ལས་གྲོལ་བའྱི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདྱི་ནྱི་འདོད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་བེད། །ཅེས་པ་
ལའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སེམས་ནྱི་སྔ་མས་བང་ཆུབ་པར། །རྱིགས་མྱིན་ཕྱི་མས་ཀང་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་སྟེ། ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ ་ི སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་མྱི་སེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྱིས་སྐད་ཅྱིག་སྔ་
མས་ཀང་དེ་མྱི་སེད། ཁོད་ཀྱིས་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མས་ཀང་དེ་མྱི་སེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནྱི། སྐུར་འདེབས་ཀྱི་རོད་
པའོ། །གཞུང་གྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་རོད་པ་ནྱི་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ལ། འགྲེལ་པར་དངོས་བསྟན་གྱི་རོད་པ་དེ་ྱིད་སྐད་
ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་རེ་རེ་ཁོ་ནས་བང་ཆུབ་མྱི་སེད་ཅེས་པའྱི་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བས་ནས་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་བ་མང་པོས་ཀང་
མྱི་སེད་པ་དང་། རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་མང་པོས་ཀང་མྱི་སེད་པར་བསྟན་ཏེ། མཐའ་གསུམ་དུ་བརག་པར་མཛད་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མར་མེའྱི་དཔེ་ཡྱི་ཚུལ་གྱིས་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཏེ། མར་མེའྱི་དཔེའྱི་ཚུལ་
གྱིས་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཟབ་མོའ་ི ཆོས་ྱིད་རྣམ་པ་བརྒྱད་མྱི་འགལ་བར་རོགས་པའྱི་ནང་ནས་དང་
པོ་སེ་བ་ཟབ་པ་མྱི་འགལ་བར་རོགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་འདྱིའྱི་རོད་པའྱི་ལན་དེ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་
ན། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་རེ་རེ་ཁོ་ནས་ཀང་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་མྱི་སེད། དེ་དག་མེད་པར་
ཡང་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་མྱི་སེད་ཀང་སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་སེད་པ་
ཡྱིན་ཏེ། མར་མེའྱི་སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་གང་རུང་རེ་རེ་ཁོ་ནས་སོང་བུ་སྣུམ་ལན་རོགས་པར་མྱི་བསྲེག དེ་དག་མེད་
པར་ཡང་དེ་རོགས་པར་མྱི་བསྲེག་ཀང་སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་སོང་བུ་སྣུམ་ལན་རོགས་པར་བསྲེག་
པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནྱི། སྐུར་འདེབས་ལས་གྲོལ་བའྱི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་སོ་སྐུར་དང་བལ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་
དབེ་བ་ནྱི། སེ་བ་དང་ནྱི་འགག་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་སྟེ། མདོར་བསྟན་དུ། སོམ་ལམ་པ་
ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཟབ་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ཟབ་པ་དེ་སོ་སྐུར་དང་བལ་བར་བསྟན་ན་གཏན་ཚིགས་
ཟབ་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་དུ་ཡོད་དེ་སོ་སྐུར་དང་བལ་བའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན་གཏན་ཚིགས་ཟབ་པ་དེ་ལ་སེ་བ་ཟབ་པ་
སོགས་བརྒྱད་ཡོད་ཅྱིང་། སོ་སྐུར་དང་བལ་བའྱི་ཚུལ་སེ་བ་ཟབ་པ་ལ་མཚོན་ན། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་སྐད་
ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་གང་རུང་རེ་རེ་ཁོ་ནས་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་བསེད་པ་དང་། དེ་དག་མེད་པར་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་
ཆུབ་བསེད་པ་ནྱི་སོ་འདོགས་ཡྱིན་ལ། སྱིར་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་མྱི་བསེད་པ་ནྱི་སྐུར་འདེབས་ཡྱིན་པས། དེ་
གྱིས་ལས་གྲོལ་བ་ནྱི་སེ་བ་སོ་སྐུར་ལས་གྲོལ་བའྱི་ཕྱིར་ན་ཟབ་པའྱི་དོན་ཏེ། འོག་མ་བདུན་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་
སྦྱར་བར་བའོ། །འོ་ན་དེ་དག་གྱི་རགས་ཆོས་དོན་གསུམ་གཞུང་གང་དང་གང་གྱིས་བསྟན་ཞེ་ན། སོམ་པའྱི་ལམ་
ནྱི་ཟབ་པ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་དང་། སེ་བ་དང་ནྱི་འགག་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་བསྟན། བློ་
ལན་སོམ་པའྱི་ལམ་གནས་ཀྱི། །ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་རགས་དག་ཡྱིན། །ཞེས་པས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་།
བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་དང་དོན་བསྡུ་བསྟན་ནོ། །གཞུང་དེ་འདྱིར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཚིགས་
བཅད་མང་ཉུང་གྱི་ལྷག་ཆད་སྤོང་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ། མྱི་རོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྦྱོར་མཐོང་གྱིས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་
ཤུགས་ལ་ཤེས་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་གཞྱི་ཤེས་དང་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པའྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་པ་ཐོག་
མཐའ་གྱིས་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་བསྟན་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར་བསྟན་
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གཏན་ཚིགས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བཞྱི་པོ་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་སེམས་དཔའ་ཙམ་གྱི་དབང་དུ་བས་
སམ། དབང་པོའ ་ི རྱིམ་པས་འཇོག གཏན་ཚིགས་རང་གྱི་ངོ་བོ་འབས་རང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་གསུམ་པོ་
གང་ཡྱིན། གང་ཟག་རང་ངོར་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནམ་གདུལ་བ་གཞན་གྱི་ངོར་གཏན་ཚིགས་སུ་
འགྱུར་བ་ཡྱིན་སྙམ་དུ་རྒོལ་བ་རོག་ལན་ལ་དོགས་པ་གསུམ་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །དང་པོའ ་ི ལན་ལ་ཁ་ཅྱིག སྦྱོར་
མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ལ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པས་ཁབ་ཀང་། ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་རགས་ཐོབ་
པས་མ་ཁབ་པས་གཏན་ཚིགས་རྣམས་སྦྱོར་ལམ་པ་དབང་རྣོན་དང་། མཐོང་ལམ་པ་དབང་འབྱིང་ཡན་ཆད་དང་།
སོམ་ལམ་པ་དབང་རྟུལ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བཞེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་འཐད་པར་མ་མཐོང་
སྟེ། །སྦྱོར་ལམ་པ་དབང་འབྱིང་མན་ཆད་དང་། མཐོང་ལམ་པ་དབང་རྟུལ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་
ཡོད་ན་རགས་མ་ཐོབ་པར་འགལ་ཞྱིང་། སྒྲུབ་བེད་མེད་ན་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པར་དམ་བཅས་པའྱི་དམ་བཅའ་དེ་དམ་
བཅར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐོབ་ན་སྐབས་དེ་དང་དེ་ནས་བཤད་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པས་མ་ཁབ་ཅྱིང་། ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་རགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་
དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་སྟོང་ྱིད་ལ་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མམ་གཞག་ཡྱིན་ལ། དེ་མ་ཐོབ་པའྱི་སྦྱོར་
མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་མམ་གཞག་ཏུ་རོགས་པ་དེ་ཐོབ་
ཀང་དེས་དྲངས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁད་པར་ཅན་མ་ཐོབ་པ་ཡོད་པས་སོན་མེད་དོ་སྙམ་ན། དེ་
ལྟར་ན་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ནྱི། སེམས་ཅན་འདུལ་བའྱི་དགོས་པའྱི་དབང་མ་གཏོགས་པར་ཐམས་
ཅད་དུ་རོགས་པ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་རོགས་སོ། །དེས་ན་སྦྱོར་
མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐོབ་སྟེ།
སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་གཏན་ཚིགས་གང་རུང་གཅྱིག་མ་ཐོབ་པའྱི་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་
སེམས་མེད་པ་གང་ཞྱིག རེ་རེས་ཀང་ཕྱིར་མྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ཐེ་ཚོམ་ཟད་པ་དང་། མྱི་
དལ་ཟད་པས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་ནུས་ན་ན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པས་ཀང་ཕྱིར་མྱི་ལོག་གྱི་རགས་ཐོབ་པར་ཐལ་
ལོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་སེན་མོ་སྣུམ་པ་དཔེ་བད་ཡྱིན་ན། སེན་མོ་ལ་སྣུམ་བསྐུས་པས་དཔེ་བད་ཐོབ་པར་འགྱུར་
རོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པས་བློ་གྲོས་རྱིང་པའྱི་རགས་མ་སྟོན་ཅྱིག དོགས་པ་གྱིས་པའྱི་ལན་ནྱི་བསྟན་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བཅོས་ར་བར་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་བས་ནས་གཏན་ཚིགས་འགོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ན་
མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཞྱིང་། མདོར་རྣམ་པ་དེ་དག་དང་། རགས་དེ་དག་དང་། མཚན་མ་དེ་དག་
དང་ལན་པའྱི་བང་སེམས་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པར་གཟུང་པར་བའོ། །ཞེས་པའྱི་
འགྲེལ་པར་འགྲེལ་ཆེན་དུ། ནུས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱི་འབས་སེ་བར། །རེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྱིན་པ། །དོན་གཞན་ལ་ནྱི་
མྱི་ལྟོས་ཕྱིར། །དེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་བརོད། །ཅེས་བ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རུང་བ་ྱིད་ཀྱི་རེས་སུ་དཔག་པས་
གཟུང་བར་བའོ། །ཞེས་དང་། སྡུད་འགྲེལ་རོགས་པར་སླ་བ་ལས་ཀང་། ལུང་དེ་དྲངས་ནས་ཞེས་བ་བའྱི་རྱིགས་
པས་འདྱིར་བསྟན་པའྱི་རགས་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་ཚང་གྱི་རགས་
ལས་འབས་བུ་འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ། །འགྲེལ་ཆུང་དུ། དེ་ལྟར་ན་
བཟོད་པ་དང་ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱིས་བསྡུས་པ་འདྱི་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པ་ན་དག་པ་འཇྱིག་
རེན་པ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་རེས་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དང་མཐུན་
པའྱི་འབས་བུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ལོག་པ་ལ་སོགས་པ་སེད་པའྱི་ཕྱིར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
མཐོང་པའྱི་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ན་འབས་བུའྱི་གཏན་
ཚིགས་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་ངེས་པར་བ་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བཞྱི་པོ་རེ་རེའྱི་སྟེང་དུ་ཡང་
རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པའྱི་རགས་ལས་མམ་གཞག་གྱི་རོགས་པ་དཔོག་པའྱི་ཚེ་ན་འབས་བུའྱི་གཏན་
ཚིགས་ཡྱིན་ཏེ། འབས་བུ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་རྒྱུ་སྔོན་དུ་སོང་བར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྟོང་ྱིད་ལ་སོམ་
བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མམ་གཞག་གྱི་རགས་ལས་ཐེག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་རོགས་པའྱི་བང་
ཆུབ་འབྱུང་རུང་དཔོག་པའྱི་ཚེ་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་ཚང་རགས་སུ་བཀོད་
ནས་འབས་བུ་འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལས་གནས་
སྐབས་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏེ། ཕན་
ཚུན་སྤང་འགལ་ལ་བརེན་པའྱི་འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་གནས་སྐབས་རོགས་བང་ལས་ཕྱིར་
ལོག་པ་བཀག་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་རགས་སྦྱོར་ཇྱི་ལྟར་སྙམ་ན། གཟུགས་སོགས་ལ་བདེན་ཞེན་
མངོན་གྱུར་པ་ལོག་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལན་པའྱི་སེམས་དཔའ་ཕ་རོལ་པོ་འདྱི་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཆོས་ཅན། སྟོང་ྱིད་ལ་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མམ་གཞག་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་
ངག་གྱི་སོད་པ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནྱི་འབས་རགས་སོ། །དེ་གྲུབ་ནས་གང་ཟག་དེ་ཆོས་
ཅན། ཐེག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་འབྱུང་དུ་རུང་སྟེ། སྟོང་ྱིད་ལ་སོམ་བྱུང་གཙོ་
བོར་གྱུར་པའྱི་མམ་གཞག་གྱི་རོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་སོ། །དེ་གྲུབ་ནས་གང་
ཟག་དེ་ཆོས་ཅན། གནས་སྐབས་བླ་མེད་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་སྟེ། ཐེག་པ་གཞན་གྱིས་བར་
མ་ཆོད་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་འབྱུང་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །འོ་ན་
དྲོད་དང་རེ་མོ་སོགས་ལ་གནས་པའྱི་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་མྱི་དགོས་སམ་སྙམ་ན། དྲོད་སོགས་ལ་
གནས་པའྱི་རགས་སོ་སོར་བཤད་པ་ནྱི། རེས་ཐོབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་འདྱི་དང་འདྱི་མམ་གཞག་གྱི་རོགས་པ་
འདྱི་དང་འདྱིས་དྲངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་ལམ་གསུམ་ལ་གཏན་ཚིགས་སོ་སོར་བཤད་པ་ཡྱིན་
གྱི། གཏན་ཚིགས་འགོད་པའྱི་ཚེ་གཏན་ཚིགས་གང་ལ་ལན་པའྱི་སེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་བར་བ་
བ་ནྱི་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་ལོ། །དཔེར་ན་གོང་བུ་རྭ་ཅན་དེ་དོན་ལ་བ་ལང་དང་གཡག་ལ་སོགས་
པ་གང་ཡྱིན་ཀང་རུང་གོང་བུ་རྭ་ཅན་དེ་ཆོས་ཅན། ར་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྭ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པ་བཞྱིན་
ནོ། །མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་དང་འགྲེལ་པ་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ནྱི། འདྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་མྱི་ཤེས་པ་དག་
གྱིས་ངོ་ཚ་བོར་ནས་ཅྱི་ཡང་མ་སྨྲ་ཤྱིག འདྱི་ནྱི་ཁོ་བོ་གཅྱིག་པུའྱི་སོད་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ། །དོགས་པ་གསུམ་པའྱི་
ལན་ནྱི། རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པའྱི་རགས་ལས་མམ་གཞག་གྱི་རོགས་པ་དཔོག་པ་རྣམས་ནྱི་གཞན་ངོར་
རགས་སུ་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་སྟེ། རང་རྒྱུད་ལ་མམ་གཞག་མྱོང་བས་གྲུབ་པས་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་མྱི་དགོས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་ཕྱི་མ་གྱིས་ལ་རང་ངོར་རགས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་ངོར་རགས་སུ་འགྱུར་བ་
གྱིས་གྱིས་ཡོད་དེ། རང་རྒྱུད་ལ་མམ་གཞག་སེས་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཁབ་འབེལ་ངེས་པའྱི་ཚེ་རང་དོན་
སྐབས་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞན་ངོར་ནྱི་སྔར་གྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་བརྒྱུད་བཀོད་
པའྱི་རྱིགས་པས་ཤེས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་ཚོགས་བཤད་ཟྱིན་ནས་དེའྱི་འོག་ཏུ་སྲྱིད་ཞྱི་
མམ་ྱིད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་སོགས་གསུམ་འཆད་པ་ལ་འཕགས་སེང་གྱིས་ཆར་གྱིས་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་བང་
སེམས་ལ་སློབ་པའྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ཐ་སྙད་མཛད་ནས་སྔར་གྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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གཏན་ཚིགས་སུ་བཞེད་ཅྱིང་། དག་པ་ས་གསུམ་གྱི་བང་སེམས་ལ་མྱི་སློབ་པའྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ཐ་སྙད་མཛད་
ནས་སྦྱོར་བ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གྱི་མས་ལེན་དུ་བཞེད་དོ། །འོན་ཀང་སོམ་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་རྣམས་དེ་ནྱི་རྒྱུན་ཆགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་སོམ་ལམ་དགུ་ཆར་ལ་ལན་པ་ར་བ་དང་།
སློབ་དཔོན་གྱི་འགྲེལ་པ་གྱིས་ཀའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པས་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་བང་སེམས་ལ་སློབ་པ་ཕྱིར་
མྱི་ལོག་པ་དང་། དག་པ་སའྱི་བང་སེམས་ལ་མྱི་སློབ་པའྱི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའོ། །གཞན་དུ་ན་དག་པ་
ས་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཆོས་ཅན། སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་ཚོགས། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་གྱི་སློབ་པ་ཕྱིར་
མྱི་ལོག་པའྱི་དགེ་འདུན་ཡྱིན་པར་ཐལ། དེ་ནྱི་རྒྱུན་ཆགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་
འགྱུར་བའྱི་སོམ་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསལ་བ་ནྱི་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ལ་སློབ་པ་
དང་། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ལ་དེའྱི་ཟླས་དྲངས་པའྱི་མྱི་སློབ་པའྱི་ཐ་སྙད་གསུངས་པ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཞུ་ཞྱིང་།
ཁབ་པ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལ་དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པའྱི་ཚུལ་གྱི་གནས་པ་
དེ་དག་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལ་གཟྱིགས་ཤྱིག རགས་ནྱི་མུན་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ནྱི་སྣང་བ་ཆུང་ངུས་སེལ་ལ་ཆུང་ངུ་ནྱི་ཆེན་པོས་སེལ་ཏོ།
ཞེས་བ་བའྱི་དཔེས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གཟྱིགས་ཤྱིག འོ་ན་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རེས་སུ་
སྦྱོར་བ་གསུམ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་སྙམ་ན། སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐོབ་ན་དེ་དག་མས་ལེན་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འགྱུར་
རོ་ཞེ་ན་སྱིར་ས་བཅུའྱི་རེས་ཐོབ་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་མས་ལེན་ནྱི་སྐབས་དང་པོར་བསྟན་ཟྱིན། མམ་གཞག་སྱིབ་
པ་སྤོང་པའྱི་མས་ལེན་ནྱི་སྐབས་ལྔ་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདྱི་དག་ས་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མས་ལེན་སྦྱོར་བ་གསུམ་སྟོན་པ་ལ་དང་པོ་སྲྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད་ཀྱི་སྦྱོ ར་བ་ལ་ཐུན་མོང་
མ་ཡྱིན་པའྱི་མས་ལེན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བའྱི་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་། དེ་ལ་ཀླན་ཀ་སྤོང་
བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྲྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད་ཀྱི་སྦྱོར་བའྱི་དོན་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡང་འཁོར་འདས་ལ་བཟང་
ངན་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་རོག་འབྱུང་མྱི་སྲྱིད་པ་ལ་འཇོག་དགོས་ཤྱིང་། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་རེས་ཐོབ་
ཏུ་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་རོགས་འབྱུང་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ན་དག་སའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མས་ལེན་དུ་གྲུབ་བོ། །གྱིས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

པ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་རྨྱི་ལམ་འདྲ་བའྱི་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་རྐང་གྱིས་ཏེ། མདོ་ལས། ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་རབ་
འབོར་ལ་སྨྲས་པ། རྨྱི་ལམ་དུ་སྟོང་པ་ྱིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སོན་པ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་
སྙོམས་པར་ཞུགས་ན་ཅྱི་ཤེར་ཕྱིན་རྣམ་པར་འཕེལ་ལམ། རབ་འབོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ྱིན་བར་བསོམ་པས་
འཕེལ་ན་རྨྱི་ལམ་དུ་སོམ་པས་ཀང་འཕེལ་ལོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན། རྨྱི་ལམ་དང་ྱིན་པར་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་
པའོ། །ཅེས་སོ། །རྨྱི་ལམ་གྱིས་འཁོར་བ་བསྟན་ཏེ། མ་རྱིག་པའྱི་འཁྲུལ་སྣང་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ྱིན་
བར་གྱིས་མྱང་འདས་བསྟན་ཏེ། མ་རྱིག་པའྱི་གྱིད་སད་པས་སོ། །རོག་པ་མེད་པས་ནྱི། དག་པ་སར་རེས་ཐོབ་
ཏུ་ཡང་འཁོར་འདས་ཐ་དད་པར་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་སྤངས་པར་བསྟན་ནས་ཤུགས་ལ་མམ་གཞག་བསྟན་
ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ལས་མེད་ལ་སོགས་ཀླན་ཀ་ཡྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཏེ། ྱིར་སྣང་ལྟར་ན། ལས་
མེད་པར་ཐལ་པའྱི་ཀླན་ཀའྱི་ལན་སོགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་པ་དོན་དམ་དུ་འགལ་བའྱི་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་མ་ངེས་
པའྱི་དང་། ལུང་དང་འགལ་བའྱི་དང་། སྔ་ཕྱི་འགལ་བའྱི་ཀླན་ཀའྱི་ལན་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ལ་ཀླན་ཀ་ནྱི།
འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྱི་ལམ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པ་ལ་འཁྱིས་ནས་རྨྱི་ལམ་དང་འདྲ་ན་ྱིན་བར་
གྱི་ལས་ལ་ཡང་ལས་སོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་སྟེ། མདོར། ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྨྲས་པ། རབ་འབོར་
བང་སེམས་ཆེན་པོས་རྨྱི་ལམ་དུ་ལས་གང་ཞྱིག་བས་པའྱི་ལས་དེ་སོག་པའམ་འབྱི་བར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་
ཞེས་དང་། དེའྱི་དོན་ྱིར་སྣང་དུ་དེ་ལ་ལས་མེད་པར་བརད་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ་རྨྱི་ལམ་དང་འདྲ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ན།
རྨྱི་ལམ་དང་འདྲ་བར་སྦྱོར་བ་དངོས་གཞྱི་དང་མཇུག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ལས་མས་པ་དང་འཕེལ་བ་མེད་པར་
ཐལ་བ་ྱིད་དུ་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ལན་ལ་དོན་དམ་དུ་འདོད་པའྱི་ལན་ནྱི། མདོ་ལས།
བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ན་ལས་སོག་པའམ་ེ་བར་སོག་
པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྨྱི་ལམ་གྱི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་སོག་པའམ་འབྱི་བར་འགྱུར་བ་མྱི་དམྱིགས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁབ་པ་མ་ངེས་པའྱི་ལན་ནྱི། མདོ་ལས། འོན་ཏེ་སད་ནས་རྣམ་པར་རོག་ན་
ནྱི་དེ་ལས་སོག་པའམ་འབྱི་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། ྱིར་སྣང་དུ། འོན་ཏེ་སད་ཀང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཕྱི་ནས་
རྣམ་པར་རོག་པར་བེད་ཀྱི་རྣམ་པར་རོག་པར་མྱི་བེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བ་བས་ལས་དང་འབས་བུར་
འབེལ་བ་བར་ལས་བྱུང་བ་ྱིད་དུ་ེ་བར་བཀོད་པས་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དོན་ནྱི་རྨྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ལམ་དང་འདྲ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ན། ཐ་སྙད་དུ་ལས་མེད་མྱི་དགོས་ཏེ། རྨྱི་ལམ་དུ་ལས་སོག་པར་རྨྱིས་ཏེ་རེས་ཀྱི་རོག་
པས་གསོས་བཏབ་ན་ལས་སོག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཀླན་ཀ་ནྱི་རེས་ཀྱི་རོག་པས་
གསོས་བཏབ་ན་ལས་སོག་བས་པ་ལ་འཁྱིས་ནས་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལས་བདེན་པར་མེད་ཀང་རེས་ཀྱི་རོག་པས་
གསོས་བཏབ་པས་ལས་སོག་ན་རེས་ཀྱི་རོག་པས་ལས་དོན་དམ་པའྱི་དངོས་པོའ །ོ །ཞེས་གསོས་བཏབ་ན་ཡང་
ལས་དོན་དམ་པའྱི་དངོས་པོར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན་ཞེས་པ་སྟེ། མདོ་ལས། རབ་འབོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་
སྐད་དུ་ྱིན་པར་སྲོག་བཅད་པ་དང་། རྨྱི་ལམ་གྱི་ནང་དུ་སྲོག་བཅད་པ་དེ་ལ་འདྱི་སྙམ་དུ་དེ་བདག་གྱིས་བསད་
དོ། །དེ་བདག་གྱིས་བསད་པས་ལེགས་སོ། །ཞེས་དེ་རྣམ་པར་རོག་པ་ན་ཚེ་དང་ལན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལས་དེ་ལ་
ཁོད་ཇྱི་སྐད་སྨྲ་ཞེས་དང་། དེའྱི་དོན་ྱིར་སྣང་དུ། ྱིན་པར་སྲོག་གཅོད་པར་བས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། རྨྱི་ལམ་
གྱི་ནང་དུ་སྲོག་བཅད་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་རབ་ཏུ་གྲགས་པའྱི་མཚན་མོ་དང་ྱིན་མོ་ྱིད་མངོན་པར་བརོ ད་དོ། །ནང་
ན་སོས་པས་ནྱི་འཁོར་བའྱི་རྨྱི་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་དོན་དུའོ། །ཚེ་དང་ལན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལས་དེ་ལ་
ཁོད་ཇྱི་སྐད་སྨྲ། ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དྲྱིས་པས་
གེན་པོ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཡང་། རྣམ་པར་རོག་པ་རེས་སུ་འཇུག་པར་ཐལ་བས་དེ་དོན་དམ་པ་ྱིད་དུ་ཡང་
དག་པར་སྟོན་པའྱི་དོན་གྱིས་དེ་ལྟར་བཅད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ལན་ནྱི་མདོ་ལས། རབ་འབོར་
གྱིས་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་དམྱིགས་པ་མེད་པར་ལས་མྱི་སེད་དམྱིགས་པ་མེད་པར་སེམས་པ་མྱི་སེའོ། །དམྱིགས་པ་
དང་བཅས་པ་ལས་ལས་དང་སེམས་པ་འབྱུང་སྟེ་དམྱིགས་པ་མེད་པར་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས་རྣམ་པར་བང་
བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཏེ་ཞེས་དང་། ྱིར་སྣང་ལས། འདྱིའྱི་ལན་ནྱི་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ལས་ལས་སེ་བར་
ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དམྱིགས་པ་མེད་པར་ལས་སེ་བ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་ན། སླར་དེ་བར་ལས་བྱུང་བ་ྱིད་
དུ་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་གྱིས་དོན་ནྱི་རེས་ཀྱི་རོག་པས་གསོས་བཏབ་པས་ལས་
སོག་ན་རེས་ཀྱི་རོག་པས་ལས་དོན་དམ་པའྱི་དངོས་པོ་ཞེས་གསོས་བཏབ་པས་ལས་དོན་དམ་པའྱི་དངོས་པོར་
འགྱུར་དུ་དགོས་པ་དེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་དུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་དང་སེམས་པ་རང་རྒྱུ་རྣམ་རོག་ལས་སེ་
ཡྱི་དེ་མེད་པར་མྱི་སེ་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་ཀླན་ཀ་ནྱི་རང་རྒྱུ་རྣམ་རོག་ལས་སེམས་སེ་བར་ཁས་
བླང་པ་ལ་འཁྱིས་ནས་རང་རྒྱུ་རྣམ་རོག་ལས་སེམས་སེ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ལས་དང་
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སེམས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དབེན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཞེས་པ་སྟེ། མདོར། ཚེ་དང་ལན་པ་རབ་འབོར་
ལས་དང་སེམས་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་པའོ། །ཞེས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་ན་དེ་ཇྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་
དང་བཅས་པར་ལས་དང་སེམས་པ་འབྱུང་སྟེ། དམྱིགས་པ་མེད་པར་མ་ཡྱིན་ཞེས་དང་། ྱིར་སྣང་དུ། སེམས་པ་
ཐམས་ཅད་དབེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན་དེའྱི་དམྱིགས་པའྱི་དངོས་པོ་མེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་རོད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ལན་ནྱི་མདོར། ཚེ་དང་ལན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མཚན་མར་བས་ན་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པར་
ལས་དང་སེམས་པ་འབྱུང་སྟེ། དམྱིགས་པ་མེད་པར་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ྱིར་སྣང་དུ། སེམས་པ་ཐམས་
ཅད་དབེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན་དེའྱི་དམྱིགས་པའྱི་དངོས་པོ་མེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ་ཞེས་བ་བ་འདྱིའྱི་ལན་ནྱི། ཚེ་
དང་ལན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མཚན་མར་བས་ནས་ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའྱི་དོན་ནྱི་
བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ལས་དང་སེམས་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་པར་གསུངས་པ་དང་། རང་རྒྱུ་རྣམ་རོག་ལས།
ལས་དང་སེམས་པ་ཐམས་ཅད་སེ་བར་བཤད་པ་མྱི་འགལ་ཏེ། སྔ་མ་ནྱི་དོན་དམ་པ་ལ་དགོངས་ལ། ཕྱི་མ་ནྱི་
ཀུན་རོབ་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པའོ། །བཞྱི་པ་ལ་ཀླན་ཀ་ནྱི་རང་རྒྱུ་རྣམ་རོག་ལས། ལས་དང་སེམས་པ་
སེ་བར་ཁས་བླངས་པ་ལ་འཁྱིས་ནས། འོ་ན་བང་སེམས་ཀྱིས་རྨྱི་ལམ་དུ་སྦྱྱིན་སོགས་དྲུག་བསོམས་ཏེ། དགེ་བ་
བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་ན་དེ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་པར་འགྱུར་རམ་མྱི་འགྱུར། འགྱུར་ན་ལས་དང་སེམས་པ་
སོ་བཏགས་པའྱི་དངོས་པོར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ། མྱི་འགྱུར་ན་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ལས། སེམས་
སེ་བར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་སྟེ། མདོ་ལས། ཚེ་དང་ལན་པ་རབ་འབོར་བང་སེམས་ཆེན་
པོས་རྨྱི་ལམ་དུ་སྦྱྱིན་པ་བྱིན་པ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བར་བསོམ་སྟེ། དགེ་བའྱི་ར་བ་དེ་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་
པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་ན་དེ་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པར་འགྱུར་རམ་
ཞེ་ན། ཞེས་དང་། ྱི་ཁྱི་སྣང་བར། ཡོངས་སུ་བརགས་པའྱི་དམྱིགས་པའྱི་དངོས་པོ་ཁས་བླངས་པ་ན། རྨྱི་ལམ་
གྱི་ནང་གྱི་སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་ན་
ཡང་དག་པའམ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པར་བསྔོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་དྲྱིས་པས་བརད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །ལན་ནྱི་མདོ་ལས། རབ་འབོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བང་སེམས་ཆེན་པོ་བམས་པ་སེ་
བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ལ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པར་ལུང་བསྟན་པ་ྱིད་མངོན་དུ་གྱུར་ན་འདྱི་ལ་དྲྱིས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཤྱིག་དང་འདྱིས་ལན་ལོན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་བང་སེམས་ཆེན་པོ་བམས་པ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་
སྨྲས་སོ། །ཚེ་དང་ལན་པ་བམས་པ་གནས་བརན་རབ་འབོར་འདྱི་སྐད་དུ་བང་སེམས་ཆེན་པོ་བམས་པས་དོན་
འདྱིའྱི་ལན་ལོན་པར་འགྱུར་གྱིས་འདྱི་ལ་དྲྱིས་ཤྱིག་ཅེས་སྨྲ་ན། ཚེ་དང་ལན་པ་མ་ཕམ་པ་ལན་ཇྱི་ལྟ་བུ། དེ་ནས་
བང་སེམས་ཆེན་པོ་བམས་པས་ཚེ་དང་ལན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་སྨྲས་པ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
བམས་པ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་ལན་ལོན་ནམ། འོན་ཏེ་གཟུགས་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ལན་ལོན་ནམ། འོན་ཏེ་
ཁ་དོག་ལན་ལོན་ནམ། འོན་ཏེ་དབྱིབས་ལན་ལོན་ནམ། འོན་ཏེ་གཟུགས་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་སྟོང་པ་ྱིད་
ལན་ལོན་ནམ། ཞེས་པ་ནས་དེ་རྣམས་ལ་ནྱི་ལན་ལོན་པའྱི་མཐུ་མེད་དོ། །བདག་གྱིས་ནྱི་གང་ལན་ལོན་པ་དང་།
གང་གྱིས་ལན་གླན་པ་དང་། གང་ལ་ལན་གླན་པའྱི་ཆོས་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་
སོགས་ནས་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ཚེ་དང་ལན་པ་བམས་པ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་དང་ལན་པ་བམས་པ་ཆོས་དེ་
དག་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་ཁོད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བས་སམ། བམས་པས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལན་པ་ཤཱ་
རྱིའྱི་བུ་ཆོས་དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཁོ་བོས་མངོན་སུམ་དུ་མ་བས་མོད། ཚེ་དང་ལན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཇྱི་
ལྟར་ཚིག་གྱིས་བརོད་པ་དང་། སེམས་ཀྱིས་སེམས་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ཀང་ཁོ་བོས་མྱི་ཤེས་མྱི་དམྱིགས་ཡང་
དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་དང་། ྱིར་སྣང་དུ། འདྱིའྱི་ལན་ནྱི། འཕགས་པ་བམས་པ་འདྱི་ནྱི་ཐམས་
ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་
ཐོགས་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་དྲྱི་བ་འདྱིའྱི་ལན་ལོན་པ་ལ་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། དྲྱི་བ་དེའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ྱིད་ཀྱིས་མ་འོངས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བ་
ངེས་ན། དྲྱི་བ་འདྱིའྱི་ལན་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། མ་འོངས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་རྒྱུན་མར་འབྱུང་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་
པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། མྱིང་ནས་བརམས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ལན་ལོན་པར་བེད་པའྱི་དངོས་པོ་
དམྱིགས་སུ་མེད་པས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདྱི་དག་རང་ྱིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མ་བས་པར་སྨྲས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་མངོན་སུམ་དུ་མ་བས་པར་དམ་བཅས་པ་ནྱི། མངོན་དུ་མ་བས་པའྱི་དོན་ལ་དྲྱི་བ་དེའྱི་ལན་བཏབ་པ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ེས་པ་སྤོང་བའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ཏེ། མ་འོངས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚུལ་ཡང་དག་པར་ཆད་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

པ་མེད་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི་རབ་འབོར་གྱིས་ལན་དངོས་སུ་མ་སོས་
པར་བམས་པ་ལ་ཁ་འཕངས་ནས་བམས་པས་ལན་ལོན་བ་ལོན་བེད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་བར་
གསུངས་པས་ནྱི་དོན་དམ་ལ་དགོངས་ནས་གང་ཡང་མ་དམྱིགས་པར་དངོས་སུ་བསྟན་པས་ཤུགས་ལ་རེས་ཀྱི་
རོགས་པས་གསོས་བཏབ་ན་བསྔོ་བར་འགྱུར་བར་བསྟན་ཏོ། །བམས་པ་ལ་ཁ་འཕངས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་བསྟན་
པ་འདྱི་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དྲྱིས་ལན་མྱི་རོགས་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། བསྟན་པ་འདྱི་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དྲྱིས་ལན་
རོགས་ན་མ་འོངས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བ་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བམས་པ་རང་ྱིད་ཀྱིས་དེ་
ལྟ་བུའྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མ་བས་པར་དམ་བཅས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་བས་ཞེས་སྨྲས་ན་དྲྱི་བ་དེའྱི་
ལན་རོགས་པའྱི་ེས་པ་འབྱུང་བས་དེ་སྤོང་བའྱི་དོན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མ་བས་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་དགོས་པ་ཡང་མ་འོངས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲྱིན་ལས་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ྱི་ཁྱི་དང་། ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་སྦྱར་བའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ལ། བརྒྱད་སྟོང་པ་དང་། འགྲེལ་
ཆེན་སྦྱར་བའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་མངས་ཀྱིས་དོགས་པས་རེ་ཞྱིག་མ་སོས་སོ། །གྱིས་པ་ཞྱིང་དག་པའྱི་སྦྱོར་བ་
དག་སའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མས་ལེན་དུ་སྟོན་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་འཇྱིག་རེན་དེ་བཞྱིན་དུ། །ཞེས་སོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་སྟེ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ་ནྱི་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་ཞྱིང་སྦྱོང་བར་
གསུངས་པ་ནྱི། མ་འོངས་པ་ན་རང་ྱིད་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཞྱིང་དེ་ན་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་སོན་མེད་པར་བའོ་སྙམ་པའྱི་
སེམས་བསེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱིར་ནྱི་རང་ྱིད་འཚང་རྒྱ་བའྱི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཞྱིང་དེའྱི་རྒྱུ་དགེ་ར་དངོས་སུ་
བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ནྱི་དག་སའྱི་ཁད་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་གསུམ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་གྱིས་སྐབས་སུ་
སྣོད་བཅུད་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་སངས་རྒྱས་ཞྱིང་ཀུན་སྦྱོང་བ་དང་། ཞེས་དང་། ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་
སྐབས་སུ། རྒྱལ་བ་ཡྱི། ཞྱིང་སྦྱོང་ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཞྱིང་བཟང་བསྒྲུབ། ཞེས་སོ་སོར་ཕེ་བ་དང་། འདྱིར་
ཡང་། སེམས་ཅན་འཇྱིག་རེན་དེ་བཞྱིན་དུ། །སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་མ་དག་པ། །ཞེས་སོ་སོར་ཕེ་བ་དང་། ས་བརྒྱད་
པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་དང་། སྐབས་འདྱི་གྱིས་ཆར་དུ་སྒྲུབ་ཅེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཁད་པར་འབྱུང་པའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་
ྱིད་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ཐབས་མཁས་སྦྱོར་བ་དག་པ་སའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མས་ལེན་
དུ་སྟོན་པ་ནྱི། ཡུལ་དང་སྦྱོར་བ་ཅན་འདྱི་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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མས་ལེན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མངོན་དུ་བ་རྒྱུའྱི་ཡུལ་ཐབས་མཁས་བཅུ་པོ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་
ལ། དེ་མངོན་དུ་བེད་པའྱི་དུས་དང་དུས་མ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་ཐབས་མཁས་སྦྱོར་བར་འཇོག་ཅྱིང་།
དེ་ནྱི་དག་པ་སའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མས་ལེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་མཐོང་ལམ་མངོན་དུ་བ་བའྱི་
དུས་དང་དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཤེས་པ་ནྱི་སྦྱོར་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཀྱི་དེ་མན་ཆད་ན་མེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་ྱི་ཁྱི་
སྣང་བར། ཡུལ་དང་ཞེས་པས་སྦྱོར་བའྱི་ཡུལ་བསྟན། སྦྱོར་བ་ཅན་འདྱི་ནྱི་ཞེས་པས་སྦྱོར་བའྱི་ངོ་བོ་བསྟན།
དགྲ་རྣམས་ལས་ནྱི་འདས་པ་དང་། །ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་ཡུལ་གྱི་དབེ་བ་ཐབས་མཁས་བཅུ་བསྟན་ཞྱིང་། དེ་
ལ་འཇུག་པ་ནྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྦྱོར་བར་བཞེད་དོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས། དགྲ་རྣམས་ལས་ནྱི་འདས་པ་
དང་། །ཞེས་པ་ནས་ཚད་མེད་པ་ཞེས་པའྱི་བར་བཅུ་ནྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ལ། ཡུལ་རྣམ་པ་བཅུ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་ལ་
དུས་དང་དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཤེས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་ཐབས་མཁས་ྱིད་དུ་བཞེད་དོ། །སྦས་དོན་ཟབ་མོའ ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་
འབེད་ལས་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་གཞུང་སོ་སོའ ་ི འབེལ་དང་། དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ།། །།སྐབས་ལྔ་པའྱི་འབེལ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བའྱི་འོག་ཏུ་རེ་སྦྱོར་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་།
རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་རེ་སྦྱོར་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་དོན་གྱི་འབེལ་དང་། ཚིག་གྱི་འབེལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི།
བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པས་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་རོགས་པར་བསོམས་པས་བསོམ་བའྱི་དོན་ལ་
སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མས་སེས་པའྱི་ཚེ། རེ་སྦྱོར་དུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་ན་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བའྱི་འོག་ཏུ་
རེ་སྦྱོར་འཆད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་ཚོགས་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། དེའྱི་རགས་དང་། ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་
བསྟན་པ་ན། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་སོམ་པ་ལས་རེ་སྦྱོར་ཐོབ་པའྱི་རགས་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་རྨྱི་ལམ་ན་ཡང་
ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན་པས་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བའྱི་མཇུག་གྱི་གཞུང་གྱིས་རེ་སྦྱོར་གྱི་གཞུང་
གྱི་ཐོག་མ་འདྲེན་པར་བེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ལམ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ངེས་འབྱུང་དང་། །ཞེས་པ་ལས་འཕྲོས་ནས་ཡུལ་
ཅན་ལམ་ཤེས་ཀྱི་སེ་བར་རུང་བ་སོགས་ཡན་ལག་ལྔ་ནྱི་འོད་ཀྱིས་མོག་མོག་པོར་མཛད་དང་། ཞེས་སོགས་
ཀྱིས་སྟོན་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་པ་ཡྱི་རྣམ་པ་ཅན། །འཇལ་དང་གཞལ་བ་མམ་པ་ྱིད། །ཅེས་པ་ལས་འཕྲོས་
ནས་ལམ་ཤེས་དེ་ཁམས་གསུམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་བ་མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པ་ཡྱིན་ན།
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

རོགས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ངེས་སམ་ཞེ་ན། དེར་མ་ཟད་འཁོར་འདས་བར་གསུམ་དང་དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་
རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའ་ལ་མྱིན། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན་པ་དང་། དེ་ལྟར་འདྱི་
དང་ཡང་འདྱི་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཁེན་གསུམ་བསྡུ་བར་གསུངས་པ་དེ་བསྡུ་ཚུལ་གང་ཞེ་ན།
བཞྱི་ཤེས་པ་ཡྱི་བེ་བག་རྣམས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་གྱིས་སྟོན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་རེ་
སྦྱོར་དངོས་ལ་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ། སྦྱོར་ལམ་རེ་སྦྱོར་བཞྱི། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར། སོམ་ལམ་
རེ་སྦྱོར། བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར། བསལ་བ་ལོག་སྒྲུབ་རྣམས་སོ། །རེ་སྦྱོར་གྱི་གྲངས་ངེས་ལ་སྔ་རབས་པ་
རྣམས་སྦྱོར་ལམ་རེ་སྦྱོར། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར། སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར། བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་དང་བཞྱིར་
གྲངས་ངེས་ཏེ། རེ་སྦྱོར་ནྱི་སྤང་བ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྤོང་བའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། སྤང་བ་དེ་ལ་
མངོན་གྱུར་བ་དང་། ས་བོན་དང་། བག་ལ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྦྱོར་ལམ་རེ་སྦྱོར། གྱིས་པ་ནྱི་
མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་དང་སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར། གསུམ་པ་ནྱི། བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་གྱིས་སྤོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་
བཞེད། དེ་མྱི་འཐད་དེ། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་དང་། སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར། སྤང་བ་སྤོང་བའྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་ཀང་།
རེ་སྦྱོར་ཐོག་མཐའ་གྱིས། དེའྱི་སོ་ནས་མ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། སྦྱོར་ལམ་རེ་སྦྱོར་ནྱི། རགས་དང་རྣམ་འཕེལ་
སོགས་ཀྱི་སོ་ནས། བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་ནྱི་བསོད་ནམས་མང་པོའ ་ི ལོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།
སྦྱོར་ལམ་རེ་སྦྱོར་དེས་སོམ་སྤང་མངོན་གྱུར་པ་སྤོང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་རོགས་པའྱི་རེས་སུ་ཡང་སོམ་
སྤང་རོག་པ་མངོན་གྱུར་པ་འབྱུང་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། དེའྱི་ཕྱིར་སྐབས་དང་པོར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་གཟུང་འཛིན་
གྱི་རྣམ་རོག་བཞྱི་ཡང་མཐོང་སྤང་ཡྱིན་ཏེ། དེར་གཟུང་རོག་དེ་ལ་དོར་བ་དང་། བླང་བར་འཛིན་པ་གྱིས་དང་།
འཛིན་རོག་ལ་རས་འཛིན་རོག་པ་དང་། བརགས་འཛིན་རོག་པ་གྱིས་སུ་བཤད་ཅྱིང་། དེ་དག་འདྱིར་མཐོང་སྤང་
དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་སྤང་བ་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་བའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་གྱི་
སྤང་བ་འདོད་པ་མྱི་འཐད་དེ། དེས་སྤང་བ་སྤོང་བའྱི་ལོག་པ་ནྱི་སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལ་
དགོངས་ནས་རང་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསོད་ནམས་མང་པོའ ་ི ལོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་རང་ལུགས་
ལ་སྱིར་རེ་སྦྱོར་ལ་སྦྱོར་ལམ་རེ་སྦྱོར་དང་། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་དང་། སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་
པ་ཡྱིན་ཏེ། རེ་སྦྱོར་གྱི་མ་མཐའྱི་ས་མཚམས་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་ནས་ཡ་མཐའ་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་དུ་ཡོད་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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པའྱི་ཕྱིར། འོན་ཀང་འདྱིར་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་དང་བཞྱིར་ཕེ་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཐོང་ལམ་དང་
སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་སྤང་བ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོག་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀྱི་གེན་པོར་བསྟན་པ་ན་བང་སེམས་
དབང་རྟུལ་འགའ་ཞྱིག་སེམས་ཞུམ་པར་འགྱུར་བས་ཞུམ་པ་གཟེངས་བསྟོད་པའྱི་ཕྱིར་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་
སྦྱོར་ྱིད་ཡོན་ཏན་གྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བཞྱི་ལས་སྦྱོར་ལམ་རེ་སྦྱོར་རགས་སོགས་ཀྱི་
སོ་ནས་བསྟན་པ་ནྱི། རྨྱི་ལམ་ན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་བཞྱི་སྟེ། ར་བར་རགས་
དང་། རྣམ་འཕེལ་དང་། བརན་པ་དང་། སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ལ་འཕགས་
སེང་གྱིས་ཀྱིས། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་སྔར་བཤད་པས་སྦྱོར་ལམ་དུ་གྲུབ་ཅྱིང་རགས་སོགས་བཞྱིར་ཕེ་བས་
སྦྱོར་ལམ་བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པར་བཞེད་དེ། ྱིར་སྣང་དུ། རགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནྱི་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་
དྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པར་འབེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པར་ཤེས་
པར་བའོ། །ཞེས་དང་། འགྲེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། དེ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཀའ་འགྲེལ་དུ། རེ་
སྦྱོར་ཐོབ་པའྱི་རགས་དང་། རེ་སྦྱོར་གྱི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དང་། རེ་སྦྱོར་གྱི་བརན་པ་དང་། རེ་
སྦྱོར་གྱི་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས། བཞྱི་ཀ་ཡང་བང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ནས་
ཐོབ་པ་ཡྱིན་གྱི་དྲོད་སོགས་བཞྱི་དང་། རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྦྱོར་བ་ར་བའྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་
ཀང་། དེ་ཐོབ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རྒྱུ། །བསོད་ནམས་མང་པོའ ་ི མཚན་ྱིད་དོ། །ཅེས་པ་དང་བསྟུན་ན། སེམས་
ཀུན་གནས་མཐོང་ལམ་གྱི་དངོས་རྒྱུར་གྲུབ་སྟེ། བསོད་ནམས་མང་པོའ ་ི མཚན་ྱིད་ཀྱིས། །ཏྱིང་འཛིན་ཡོངས་
སུ་བསགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་དང་པོ་གསུམ། སྦྱོར་ལམ་དང་པོ་གསུམ་
དུ་སྦྱོར་བར་གྲུབ་པས་འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱི་བཞེད་པ་དེ་ྱིད་ར་བའྱི་དགོངས་པ་སྣང་ངོ་། །དེའྱི་འོག་ཏུ་མཐོང་
ལམ་རེ་སྦྱོར་ནྱི་ལུས་རྣམ་བཞག་ཏུ། མཐོང་ཞེས་བ་དང་སོམ་པ་ཞེས། །བ་བའྱི་ལམ་ནྱི་སོ་སོ་ལ། །རྣམ་པར་
རོག་པ་རྣམ་བཞྱི་ཡྱི། །གེན་པོ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་ནྱི། །ཞེས་མཐོང་སྤང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱིའྱི་
གེན་པོའ ་ི ལོག་པ་ནས་བསྟན་པས། འདྱིར་དེ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་སྤང་བ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོག་ངོས་
གཟུང་བ་དང་། གེན་པོ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་ངོས་གཟུང་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་གཟུང་རོག་དང་། འཛིན་
རོག་གྱིས། དང་པོ་ལ་འཇུག་པ་གཟུང་རོག་དང་། ལོག་པ་གཟུང་རོག་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་དགུར་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

ཕེ་བ་དང་བཅས་པ་མདོར་བསྟན་པ་ནྱི། འཇུག་པ་དང་ནྱི་ལོག་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་
གོ །འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པས། འདྱི་གྱིས་སྐབས་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་རྣམ་བང་གཟུང་རོག་ཏུ་བཞེད་དེ། དེ་
གྱིས་ཀྱི་ཡུལ་བང་སེམས་ཀྱི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་དང་། ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་
དེ་རྣམ་བང་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྙམ་དུ་དགོངས་སོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། སྐབས་དང་པོར་བསྟན་པའྱི་རྣམ་
བང་གཟུང་རོག་ནྱི་རང་ཡུལ་ལ་བླང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཡྱིན་ལ་ལོག་པ་གཟུང་རོག་ནྱི་རང་ཡུལ་ལ་
ལོག་བར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གནད་ཀྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་དང་པོར་གཟུང་
རོག་ལ་གཞྱིའྱི་རེན་ཅན་དང་། དེའྱི་གེན་པོའ་ི རེན་ཅན་གྱི་ཐ་སྙད་དངོས་སུ་གསུངས་ཤྱིང་གཞྱིའྱི་རེན་ཅན་གྱི་
གཟུང་རོག་གྱི་དོན་ཡང་རང་ཡུལ་དེ་མ་རྱིག་པ་སོགས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་ཆོས་དང་། ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་
ལ་སོགས་པ་རྣམ་བང་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཀང་རུང་སྟེ། དེ་ལ་དམྱིགས་ནས་དོར་བའྱི་གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་
ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་རང་རྒྱལ་ལམ་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་གཞྱིའྱི་རེན་ཅན་དང་། བང་སེམས་ལམ་གྱི་
སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་གཞྱིའྱི་རེན་ཅན་གྱི་གཟུང་རག་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མ་རྱིག་པ་སོགས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པའྱི་ཆོས་ལ་དམྱིགས་ནས་དོར་བའྱི་གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་གསུམ་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། ཞེས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མེད་
པར་རོགས་པའྱི་བློ་རང་རྒྱལ་ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་
འབས་བུ་དང་བཅས་པ་བཟློག་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་གྱིས་དེ་ལྟར་ཞེན་
པ་མེད། བང་སེམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་དུ་ཞེན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་གྱིས་ལས་ཕྱི་མ་ནྱི་འདྱིར་བསྟན་ལོག་པ་
གཟུང་རོག་གྱིས་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་གེན་པོའ་ི རེན་ཅན་གྱི་རོག་པའྱི་དོན་ནྱི། རྣམ་བང་གྱི་ཆོས་ལ་
བླང་བའྱི་གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་ཐེག་དམན་གྱི་རྣམ་བང་གྱི་ཆོས་ལ་དེར་ཞེན་པ་དང་།
ཐེག་ཆེན་གྱི་རྣམ་བང་གྱི་ཆོས་ལ་དེར་ཞེན་པ་གྱིས་ལས། སྔ་མ་ནྱི་རང་རྒྱལ་ལམ་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་
གནས་པའྱི་གཟུང་རོག་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་གསུམ་པའྱི་རྣམ་པའྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་བང་བ་མེད་པ་དང་། ཞེས་དང་།
དེའྱི་སྤང་བར་རྣམ་བང་གྱི་གཟུང་བར་རོག་པ་གཟུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། བང་སེམས་ལམ་གྱི་སྤང་བའྱི་
རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་གཟུང་རོག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། ཐེག་དམན་གྱི་རྒྱུད་ལ་མེད་པའྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཕྱིར། དེ་ལྟར་གྱིས་ལས་སྐབས་དང་པོར་དེ་གྱིས་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་དེའྱི་གེན་པོའ་ི རེན་ཅན་ཞེས་དེ་གྱིས་
ཀྱི་སྱི་འཛིན་པར་བེད་ལ་ཕྱི་མ་དེ་ྱིད་སྐབས་འདྱིར་འཇུག་པ་གཟུང་རོག་ཏུ་བསྟན་ཏོ། །འཇུག་པ་གཟུང་རོག་ལ་
ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་དགུར་ཕེ་བ་ནྱི། ངོ་བོ་ྱིད་དང་རྱིགས་དང་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས། ལོག་པ་
གཟུང་རོག་ལ་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་དགུར་ཕེ་བ་ནྱི། སྲྱིད་དང་ཞྱི་བར་ལྟུང་བའྱི་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་
གསུམ་མོ། །འཛིན་རོག་ལ་གྱིས་ལས། རས་འཛིན་རོག་པ་ནྱི་བདེན་འཛིན་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་གང་ཟག་གྱི་དབང་
དུ་བས་པའྱི་རས་འཛིན་རོག་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་རས་འཛིན་རོག་པ་གྱིས་ལས། སྔ་མ་ན་
ཐོས་ཀྱི་དང་། ཕྱི་མ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པ་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་། སྐབས་དང་པོར་དེ་གྱིས་སོ་
སོར་མ་ཕེ་བར་རས་ཀྱི་རེན་ཅན་ཞེས་གསུངས་ལ། སྐབས་འདྱིར་ནྱི་མདོར་བསྟན་དུ་སྔ་མ་དངོས་སུ་བསྟན་ཏེ།
སེམས་ཅན་རས་ཡོད་པ། རྣམ་རོག་འཛིན་པ་དག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱས་བཤད་དུ་ཕྱི་མ་
དངོས་སུ་བསྟན་ཏེ། དེའྱི་ཡུལ་དེ་ལ་འཛིན་འདོར་སོགས་ཆོས་དགུར་ཕེ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་
བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ནྱི་བང་སེམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྤང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་དམན་གྱིས་ཡུལ་ལ་
བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་གློ་དེ་སྤོང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཡང་གང་ཟག་གྱི་དབང་དུ་བས་
པའྱི་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་གྱིས་ལས། སྐབས་དང་
པོར་དེ་གྱིས་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་བཏགས་པའྱི་རེན་ཅན་ཅེས་གསུངས་ལ། སྐབས་འདྱིར་མདོར་བསྟན་དུ་སྔ་མ་
དངོས་སུ་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་བཤད་དུ་ཕྱི་མ་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་སར་དང་འདྲའོ། །དེ་ལྟར་འཛིན་
རོག་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། དབེ་ན་དགུར་ཡོད་དོ། །ཅེས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་སྟོན་པ་ནྱི། སོ་སོ་སེ་བོ་འཕགས་དབེ་
བས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་སོ། །རས་འཛིན་རོག་པ་ལ་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་དགུར་ཕེ་བ་ནྱི། འཛིན་པ་
དང་ནྱི་འདོར་བ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་སོ། །བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ལ་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་
དགུར་དབེ་བ་ནྱི། ཆེད་བཞྱིན་ངེས་པར་མྱི་འབྱུང་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་སོ། །འདྱིར་མདོར་
བསྟན་དུ་སོ་སོ་སེ་བོ་འཕགས་དབེ་བས། །ཞེས་འཛིན་རོག་གྱིས་པོ་སེ་འཕགས་གྱིས་ལ་སོ་སོར་བཤད་པའྱི་
དོན་ལ། ཁ་ཅྱིག་ས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རས་འཛིན་རོག་པ་དང་། བཏགས་འཛིན་རོག་པ་སེ་འཕགས་གྱིས་ལ་སོ་སོར་
ངེས་པར་འདོད་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་གཞུང་དེས་རྣམ་པར་གསལ་བའྱི་མཚན་གཞྱི་ངོས་གཟུང་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་སེ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

འཕགས་གྱིས་ལ་སོ་སོར་ངེས་པར་མ་བསྟན་པར་འདོད་པ་དང་། གཞན་དག་ཡུལ་རས་འཛིན་དང་བཏགས་
འཛིན་གྱིས་སོ་སོར་ངེས་པར་བསྟན་གྱི་ཡུལ་ཅན་རས་འཛིན་རོག་པ་དང་། བརགས་འཛིན་རོག་པ་གྱིས་སོ་
སོར་ངེས་པར་མ་བསྟན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ནྱི་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་གཞན་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འོ་
ན་ཅྱི་ཞེ་ན་སོ་སོ་སེ་བོ་འཕགས་དབེ་བས། །སེམས་ཅན་རས་དང་བརགས་ཡོད་པར། །ཞེས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་
དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་རས་འཛིན་རོག་པ་སོ་སེ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་དེ། དེ་གང་ཟག་གྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་རས་
འཛིན་རོག་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག འཕགས་རྒྱུད་ལ་དེ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་བསྟན་གྱི་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་
འཕགས་པ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་དེ། དེ་གང་ཟག་གྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིད་བེད་ཀྱི་བཏགས་འཛིན་
རོག་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག སོ་སོ་སེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ལ་གང་ཟག་གྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིད་བེད་ཀྱི་
བཏགས་འཛིན་རོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ྱིར་སྣང་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་ཆོས་དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་སོ་སོའ ་ི སེ་བོས་ཀང་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེས་ན་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་
དང་པོའ ་ི རྣམ་པར་བཞག་པས་ནྱི་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱི་ནྱི་མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ཡྱིན་ལ།
འདྱིར་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་བརོད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་པས་སྙྱིང་པོ་མེད་དོ་ཅེས་དང་། འཕགས་པ་ལ་
ཡང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དགེ་སློང་དག་མཚན་མོ་འདས་ནས་ནངས་པར་གྱི་དུས་སུ་ངས་སྲོག་ཆགས་ལེ་
སང་སྐད་འབྱིན་པའྱི་ས་ཐོས་སོ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ང་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ན་རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་
གེ་ཡན་ལག་མ་སད་པ་ཞེས་བ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་དེས་ན་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་
གྱིས་པའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པས་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའྱི་ཚིག་དེ་ནྱི་ཐ་སྙད་པ་ཡྱིན་གྱི་དོན་དམ་པ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་པ་དེས་ན་སྙྱིང་པོ་མེད་དོ། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་གེན་པོ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་ངོས་གཟུང་བ་
ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་རྒྱུ། དེའྱི་འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ། རྣལ་མ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་
དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། བང་ཆུབ་ལ་གཞན་སྟོན་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན། གྱིས་
པ་ལ། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའ ་ི འདོད་ཚུལ། དངོས་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའ ་ི
འདོད་ཚུལ་དགག་པ། གྲོལ་བ་འདོད་པས་སྟོང་ྱིད་ལ་འཇུག་པར་གདམས་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དྲྱི་
མ་ཟད་དང་མྱི་སེ་བའྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན། གྱིས་པ་ལ། དངོས་སྟོབས་རྱིགས་པས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དགག་པ་དང་། མཁས་བླང་འགལ་བས་དགག་པ་གྱིས། །དང་པོ་ནྱི། འགོག་པ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ། །ཞེས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན། གྱིས་པ་ནྱི། གཞན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཡོད་ལ། །ཞེས་སོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན། གསུམ་པ་ནྱི། འདྱི་ལ་བསལ་བ་ཅྱི་ཡོད་མེད། །ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་
གཅྱིག་གྱིས་སྟོན། རྣལ་མ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི། སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེ་ནྱི། །ཞེས་སོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན། དེའྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་ནྱི། དེ་ནས་སེངྒེ་རྣམ་བསྱིངས་པའྱི། །ཞེས་སོགས་
གྱིས་སྟོན། དྲྱི་མ་ཟད་དང་མྱི་སེ་བའྱི། །ཡེ་ཤེས་བང་ཆུབ་ཅེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་བང་ཆུབ་དེ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་
བཞེད་དེ། འདྱིར་བང་ཆུབ་ཅེས་པའྱི་ཚིག་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་བླའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་ལེའུའྱི་སྐབས་སུ་
བང་ཆུབ་དེ་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་ཅྱིང་། དེ་ལ་དབེ་ན། སྐུ་གསུམ་དུ་དབེ་བ་མཛད་པ་དེ་དང་། དགོངས་པ་
གཅྱིག་ཏུ་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ར་བའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་རྒྱུ། གེན་པོས་སྤང་བ་སྤོང་བའྱི་ཚུལ།
གེན་པོ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་དངོས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། བང་ཆུབ་ལ་གཞན། ཞེས་སོགས་ཚིགས་
བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན། དེ་ཡང་སྱིར་མཐོང་ལམ་གྱི་རྒྱུ་དང་། སོམ་ལམ་གྱི་རྒྱུ་གྱིས་ལས། ཕྱི་མ་ནྱི་སྐབས་
གྱིས་པར་བསྟན་ཟྱིན་ལ། འདྱིར་སྔ་མ་དེ་ྱིད་སྟོན་པ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་བརྒྱུད་རྒྱུ་དང་དེའྱི་དངོས་རྒྱུ་གྱིས་
ལས་སྔ་མ་ལ་ལྷན་ཅྱིག་བེད་རེན་དང་། ེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་གྱིས་ལས། སྔ་མ་ནྱི་ཚིག་རྐང་དང་པོས་སྟོན། ཕྱི་མ་ནྱི་
ཚིག་རྐང་གྱིས་པས་སྟོན། གྱིས་པ་ནྱི། ཚིག་རྐང་ཕྱི་མ་གྱིས་ཀྱི་སྟོན་ཏེ། བསོད་ནམས་མང་པོ་དེ་ཡང་།
བསོད་ནམས་མང་པོ་ྱིད་ཀྱི་ནྱི། །ཞེས་པ་ལ་དགོངས་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། དབུ་མ་པའྱི་
ལུགས་ཀྱི་དྲྱི་མ་སྤོང་ཚུལ་འཐད་པ་དངོས་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་དྲྱི་མ་སྤོང་ཚུལ་མྱི་འཐད་པ། ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་དང་
སྦྱར་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་དེས་སྔར་བཤད་པའྱི་སྤང་བ་རྣམ་རོག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་
སྤོང་བ་ཡྱིན་ན། གེན་པོས་སྤང་བ་སྤོང་པའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྱིར་གེན་པོས་སྤང་བ་སྤང་ཚུལ་ནྱི། སྤང་
བའྱི་དྲྱི་མ་གདོད་མ་ནས་ཟད་པ་ལ་ཟད་པ་དང་། མྱི་སེ་བ་ལ་མྱི་སེ་བར་རོགས་པས་སྤོང་བ་ཡྱིན་གྱི་སྔར་ཡོད་
གེན་པོས་གསར་དུ་ཟད་པ་དང་སྔར་ཡོད་སེ་འཕྲོ་ཆོད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྤོང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། དྲྱི་མ་
ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཀྱི་སྟོན། དེའྱི་སྒྲུབ་བེད་སྔར་ཡོད་གེན་པོས་གསར་དུ་ཟད་པ་མེད་པ་དང་། སྔར་
མེད་གསར་དུ་སེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནྱི། ཟད་མེད་ཅེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཀྱིས་སྟོན། རྒྱུ་མཚན་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

དེས་ན་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་དེས་ཀང་མཐོང་སྤང་གྱི་རྣམ་རོག་གྱིས་རྱིགས་སྔར་ཡོད་གསར་དུ་ཟད་པ་མེད་པ་
དང་། སེ་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་འགོག་བདེན་གསར་དུ་ཐོབ་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཐོང་སྤང་གྱི་དྲྱི་མའྱི་རྱིགས་རྣམས་
གདོད་མ་ནས་འགོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནྱི། འགོག་པ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ། །ཞེས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་མྱིན་པར་དྲྱི་མ་བདེན་པར་ཡོད་པ་ཕྱིས་གེན་
པོས་བཅོམ་པར་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཤེས་སྱིབ་སྤངས་པ་དང་། ཤེས་སྱིབ་བདེན་པར་
ཡོད་པ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། གཞན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཡོད་ལ། །ཞེས་སོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན། གསུམ་པ་ནྱི། དྲྱི་མ་རྣམས་སྔར་ཡོད་གེན་པོས་བསལ་བར་བ་རྒྱུ་ཡང་མེད།
གེན་པོས་དྲྱི་མ་སྤངས་བའྱི་འགོག་བདེན་སྔར་མེད་གསར་དུ་གཞག་ཏུ་ཡང་མེད་ཅེས་པ་ནྱི། འདྱི་ལ་བསལ་བ་
ཅྱི་ཡང་མེད། །ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་གེན་པོ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་
དངོས་ནྱི། སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེ་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན། དེའྱི་ཁད་པར་ལམ་གྱི་ངོ་
བོར་གྱུར་བའྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། སྦྱོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་གྱིས་ནྱི། དེ་ནས་སེང་གེ་རྣམ་
བསྱིངས་པའྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་གྱིས་བསྟན། རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་ལུགས་མཐུན་དང་། །ཞེས་
སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཀྱིས་ས་དང་པོའ ་ི རེས་ཐོབ་ཀྱིས་མས་ལེན་མ་ལུས་པ་མཚོན་ནས་སྟོན། ཅྱི་ལྟར་
བསྟན་ཞེ་ན། གོང་དུ་མཐོང་ལམ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་སོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཅྱིག་མ་
བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། གོང་དུ་རེས་ཐོབ་ཏུ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པའྱི་མམ་
བཞག་ཙམ་གྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་ནྱི། མཐོང་སྤང་མ་ལུས་པ་ཅྱིག་ཅར་དུ་
སྤོང་བའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྱིན་པས་སྔར་བཤད་པའྱི་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ནང་ནས་བང་
སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་དེ་ྱིད་ཁོ་ན་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི་ཚིག་རྐང་
ཕྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས་སྟོན། འོ་ན་བང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་དེ་སྟོང་ྱིད་སོས་བལ་ལ་
མམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་པས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་དེ་ལ་ཕར་ཕྱིན་གཞན་
རྣམས་མ་ཚང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྔར་གོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ། སྦྱྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་རེ་རེའྱི་ནང་དུ་ཡང་ཕར་
ཕྱིན་གཞན་རྣམས་ཚང་བ་མས་སུ་ལེན་པའྱི་མས་ལེན་དེ་ྱིད་བང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བཟོད་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས། བང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་
ཀྱི་ནང་དུ་ཕར་ཕྱིན་རེ་རེ་ཡང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལན་དུ་མས་སུ་ལེན་པའྱི་མས་ལེན་དེ་ཚང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་
ནྱི་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་སྟོན། མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་ལྟར་ན་མམ་གཞག་སྐད་ཅྱིག་
མ་གཅྱིག་པོ་དེའྱི་རེས་དེ་ནས་ཞེས་པའམ། སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་ལྟར་ན་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐད་ཅྱིག་
མ་གཅྱིག་པོ་དེའྱི་རེས་སུ་སྔར་བཤད་པའྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅོ་ལྔ་པོ་དེ་འབྱུང་བ་རེན་འབེལ་གྱི་
ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་པས། མམ་གཞག་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་རོགས་པའྱི་རེས་དེ་ནས། རེས་ཐོབ་ཀྱི་བར་མ་
ཆོད་པར་ཐོག་མར་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་སྙོམས་
པར་འཇུག་པའྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་ཁད་པར་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་སོམ་
བར་བེད་དོ། །དགོས་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དུ་ཞེ་ན། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་།
སྙོམས་འཇུག་དགུ་ཐོབ་པ་དེ་ལ་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྱིངས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་
ན། མཐོང་སྤང་སྱིབ་གྱིས་ཀྱིས་འཇྱིགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་བསྡུ་བར་གྱུར་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱིན་སྟོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁད་པར་ལམ་
གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། སྦྱོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་
རྣམས་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བས་རེན་འབེལ་ལ་རོག་ཚུལ་གྱི་མདོ་ཚིག་མྱི་འབྱུང་བས་རེ ་བཙུན་གྱིས་བར་
སྐབས་འདྱིར་རེན་འབེལ་ལ་རོག་ཚུལ་གྱི་རྐང་པ་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ལ་དགོས་
པ་ཡང་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་དང་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་གྱིས་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་ངམ་སྙམ་པའྱི་
དོགས་པ་བཟློག་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གམ་བཅུ་
དྲུག་རོགས་པའྱི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁད་པར་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་འབྱུང་ཞྱིང་།
དེའྱི་རེས་སུ་རེན་འབེལ་ལ་རོག་པས་མཚོན་ནས་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པར་བཤད་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་
གྱིས་དང་། སྐབས་གྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། ཁད་མཚན་གྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པའྱི་མཐོང་ལམ་མམ་
གཞག་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱིས་དྲངས་པའྱི་ངེས་ཤེས་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་དང་། ཕྱིར་མྱི་ལོག་གྱི་སྐབས་སུ་
བཤད་པའྱི་མཐོང་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་དང་། ཡོངས་སྦྱོང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ས་དང་
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པོའ ་ི རེས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་འབྱུང་ལ། དེ་ནས་སོམ་སྤང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྤོང་བ་ལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་
རལ་སྦྱང་དགོས་པས་སྦྱོང་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་རྣམས་འབྱུང་བར་ཤེས་པའྱི་
ཆེད་དུ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །ྱིར་སྣང་དུ། དེ་ལ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རེན་གྱིས་འདུ་བེད་
རྣམས་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་དེ་མེད་ན་མྱ་ངན་དང་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་ལ་
སོགས་པ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་མདོ་སྦྱོར་ཡྱིན་ན། འཕགས་པས་
གཟྱིགས་པའྱི་མདོ་གཅྱིག་ན་ཡོད་པར་གསལ་ལོ། །སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་ལ། གང་ལ་བརེན་ནས་སེ་བའྱི་རེན་དང་།
དེ་ལ་བརེན་ནས་སེས་པའྱི་སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར། དེ་དག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་གསུམ་ལས།
དང་པོ་ནྱི། འགོག་དང་བཅས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུར། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན། བསྟན་ཚུལ་ལ། འཕགས་
སེང་གྱིས་ཀྱིས་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་སྦྱོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་གཞྱི་
ཐོད་རྒལ་སྟོན་པར་བཞེད། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག་ར་བའྱི་དགོངས་པ། དེ་ནས་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་པའྱི་ཞེས་པས་
སྦྱོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་བསྟན་ཟྱིན་པས་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་ཆུང་ངུ་འབྱིང་
གྱིས་འོངས་ནས་ཞེས་པས། ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་པ་ནས་འབྱུང་བའྱི་ནུད་ཆུང་། དེ་ནས་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཆེ་
འབྱིང་གྱིས་ཀྱི་མཚམས་འཛིན། དེ་ནས་རྐང་པ་གཅྱིག་གྱིས་མྱིང་། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཆེན་པོ་བསྟན་ཞེས་
གསུངས་སོ། །འདྱི་དག་གྱི་ས་མཚམས་ལ་བོད་ཕལ་ཆེར་ས་གྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ནས་ཡོད་ཅེས་པ་
ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་འདྱི་དག་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་མངོན་དུ་བེད་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་
ནས། ས་དང་པོའ་ི རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསོམ་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་དག་མཐོང་
ལམ་དུ་ཕར་ཕྱིན་རེ་རེ་ཡང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལན་དུ་མས་སུ་ལེན་པའྱི་མས་ལེན་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་སེས་
པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་བསྡུ་བར་གྱུར་བའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱིན་དེ་ཡྱིན་པའྱི ་
ཕྱིར། དེས་ན་འདྱི་དག་མངོན་དུ་བེད་པའྱི་ནུས་པ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པ་ལ་དགོངས་
ནས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོང་གྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བར་གསུངས་ཀྱི། ས་དང་པོའ ་ི རེས་ཐོབ་ཏུ་
མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ནས་འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱིས་སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བར་
གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སོམ་སྤང་ཤེས་སྱིབ་ཀྱི་སྤོང་གེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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རོ། །གྱིས་པ་ལ། སྤང་བ་རྣམ་རོག་དག སྤོང་བེད་ཀྱི་གེན་པོ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། གཟུང་རོག་དང་འཛིན་
རོག་གྱིས་ལས། གཟུང་རོག་ནྱི། མདོར་བསྡུས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །ཞེས་སོགས་དང་། གྱིས་པ་
སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས། །ཞེས་སོགས་དང་། འཛིན་རོག་ནྱི། སེམས་ཅན་བཏགས་དང་དེ་རྒྱུ་ཡྱི། །ཞེས་
སོགས་དང་། བདག་ྱིད་ཇྱི་བཞྱིན་ཀུན་མཁེན་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། འདྱི་དག་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་
གཟུང་རོག་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གཟུང་རོག་དང་། རྣམ་བང་གཟུང་རོག་གྱིས། འཛིན་རོག་ལ་རས་འཛིན་
རོག་པ་དང་། བརགས་འཛིན་རོག་པ་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པར་སྣང་སྟེ། སྐབས་དང་པོར་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་
གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དེས། མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གྱིས་ཀྱི་སྱི་འཛིན་པར་བཤད་ཅྱིང་། གེན་
པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སོམ་སྤང་རོག་པ་དང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་སྦྱོར་
བའྱི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་དང་། གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་པའྱི་སྦྱོར་འཇུག་གྱིས་ནྱི། གེན་
པོ་ཡྱིན་པས་དེ་ྱིད་མཐོང་སྤང་རོག་པ་ལ་ཡར་སྦྱར་ཏེ་གཟུང་རོག་དང་པོ་དང་། འཛིན་རོག་དང་པོ་སྦྱོར་བའྱི་
སྤང་བ། གཟུང་རོག་གྱིས་པ་དང་། འཛིན་རོག་གྱིས་པ་འཇུག་པའྱི་སྤང་བར་བཤད་དོ། །འཕགས་པས་སོམ་
སྤང་རོག་པ་བཞྱི་ལ་སྐབས་འདྱིར་ཐ་སྙད་གསལ་བར་གསུངས་པ་མྱི་སྣང་ཞྱིང་། གེན་པོའ ་ི ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་
སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ནྱི་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འདྱི་བསྟན་སོམ་སྤང་རོག་པ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་བང་སེམས་ལམ་
གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཤེས་སྱིབ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་ཐེག་དམན་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་ནྱི་མེད་དེ། ཐེག་
དམན་གྱི་སྤང་བའྱི་རྱིགས་མ་ལུས་པ་ས་དང་པོ་ནས་སྤངས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་སྤོང་བེད་གེན་པོ་ལ་
རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་སྐབས་གྱིས་པར། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆེན་པོ་ཡྱི། །ཞེས་པར་བསྟན་ཟྱིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་འདྱིར་
དངོས་སུ་མ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། སྤང་གེན་སྦྱོར་བའྱི་ཚིག་ནྱི་གཟུང་རོག་གྱི་སྐབས་སུ་སོམ་པའྱི་ལམ་ལ་ཤེས་
པར་བ། ཞེས་དང་། འཛིན་རོག་གྱི་སྐབས་སུ་སོམ་པའྱི་ལམ་དང་འབེལ་པ་ཡྱི། ཞེས་པས་སྟོན་ཏོ། །འོ་ན་འདྱིར་
བསྟན་སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་དེ། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆེན་པོ་ཡྱི། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་མམ་གཞག་བར་ཆད་མེད་ལམ་
དགུ་པོ་ཡྱིན་ན། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་སོམ་པ་ཞེས། བ་བའྱི་ལམ་ནྱི་སོ་སོ་ལ། །རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་བཞྱི་
ཡྱི། །གེན་པོ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་ནྱི། །ཞེས་བཞྱིར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། མྱི་འགལ་ཏེ་དགུར་ཕེ་བ་ནྱི།
ཁམས་གསུམ་ས་དགུར་རེ་རེ་ལ་སོམ་སྤང་ཤེས་སྱིབ་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་སོགས་དགུ་དགུ་ཡོད་པས་དེ་དག་རྱིམ་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

པ་བཞྱིན་སྤོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ས་མཚམས་ཀྱི་སོ་ནས་ཕེ་བ་ཡྱིན་ལ། བཞྱིར་ཕེ་བ་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་
མམ་གཞག་བར་ཆད་མེད་ལམ་རེ་རེས་ཀང་རང་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་སོམ་སྤང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་
བཞྱིའྱི་ས་བོན་སྤོང་བའྱི་གེན་པོ་བེད་པས་ལོག་པའྱི་སོ་ནས་ཕེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བས་ནས་གྱིས་
པའྱི་མམ་གཞག་སྤོང་བ་གེན་པོ་གཅྱིག་ྱིད་ལ་ཡང་སྤང་བ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོགས་བཞྱིའྱི་གེན་པོ་བེད་
པའྱི་ཆ་ནས་བཞྱི་དང་། དེ་བཞྱི་ལ་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་སོ་དྲུག་ཡོད་པས་གེན་པོ་ཡང་སོ་དྲུག དེ་དག་ལ་ཁམས་
ཀྱི་སོ་ནས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཡོད་པས་དེའྱི་གེན་པོ་ཡང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད། སའྱི་སོ་ནས་སུམ་བརྒྱ་དང་ེར་བཞྱི་
ཡོད་པས་དེའྱི་གེན་པོ་ཡང་སུམ་བརྒྱ་དང་ེར་བཞྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་ས་བཅུ་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་བར་
རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བུ་ཡོད་པས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་ན་སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་ྱིས་སྟོང་དང་དགུ་བརྒྱ་
བཅུ་དྲུག་ཡོད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་ལ་ཡང་སྤང་བ་མཐོང་སྤང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོག་བཞྱིའྱི་
ས་བོན་གྱི་གེན་པོ་བེད་པའྱི་ཆ་ནས་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་གཅྱིག་པོ་དེ་ྱིད་ལ་བཞྱི་དང་། སོ་
དྲུག་གྱི་གེན་པོའ་ི ཆ་ནས་སོ་དྲུག་དང་། བརྒྱ་ར་བརྒྱད་གྱི་གེན་པོའ ་ི ཆ་ནས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དང་། སུམ་བརྒྱ་
དང་ེར་བཞྱིའྱི་གེན་པོ་བེད་པའྱི་ཆ་ནས་སུམ་བརྒྱ་དང་ེར་བཞྱི་ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་དེ་
དག་གྱི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི། ཡམས་ནད་འདྱི་རྣམས་ཟད་ནས་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན། འདྱིའྱི་
དོན་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྒྱུན་མཐའྱི་བང་སེམས་ཆོས་ཅན་རང་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་
ཡོན་ཏན་གྱི་རྱིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་འོང་པའྱི་རྣམ་པས་བརེན་པར་བེད་དེ། རང་གྱི་
སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་ལོགས་སུ་སོམ་སྤང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོག་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སྤངས་ཤྱིང་དེ་དག་གྱི་རྒྱུར་བསྡུས་
པའྱི་ོན་མོངས་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སྤང་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྤང་རོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་རྣམ་མཁེན་སྐད་
ཅྱིག་མ་དང་པོའ ་ི གནས་སྐབས་སུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཀང་རྒྱུན་མཐའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མྱི་
འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དེ་དག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འདྲེན་པར་བེད་པའྱི་ལོག་པ་ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རང་ལུགས་ནྱི་སྐབས་བཞྱི་པར་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་བང་སེམས་
རྣམས་ཕྱིར་མྱི་ལོག་པར་བསྟན་པ་ན་དེ་དག་མས་ལེན་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འགྱུར་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་
བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་ཆར་དག་སའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་མས་ལེན་ལ་སྦྱར་བ་ལྟར་དུ། སྔར་མཐོང་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སོམ་གྱི་རེ་སྦྱོར་གེན་པོ་འབད་རོལ་གྱི་ལོག་པ་ནས་བསྟན་པ་ན་དེ་དག་ལ་འབད་རོལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཡོན་
ཏན་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དག་སར་འབད་རོལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་
ལོག་པ་སྟོན་པའྱི་ཕྱིར་གཞུང་འདྱི་དག་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། འབད་རོལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་རེན་གྱི་གང་
ཟག འབད་རོལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་རྒྱུ། འབད་རོལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཡོན་ཏན། འབད་རོལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ནྱི། འབས་བུ་མཆོག་གྱིས་སྤ་བ་ཡྱིན། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ནྱི། །ཞེས་པའྱི་རྐང་པ་གྱིས་
ཀྱིས་སྟོན་ཏེ། དག་སའྱི་བང་སེམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡམས་ནད་འདྱི་རྣམས་ཟད་ནས་ནྱི། །ཡུན་རྱིང་ལོན་
ནས་དབུགས་ཕྱིན་ལྟར། །ཞེས་པས་སྟོན་ཏེ། ཡམས་ནད་ཟད་ནས་ཡུན་རྱིང་པོ་ལོན་ཏེ། ལུས་སྟོབས་རྒྱས་པར་
བེད་པའྱི་གེགས་བེད་པ་མེད་པས། རང་གྱི་ངང་གྱིས་རྒྱས་པ་བཞྱིན་དུ་སོམ་སྤང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོག་ཟད་
ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་རང་གྱི་ངང་གྱིས་གེགས་མེད་པར་ཡར་ལན་དུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་
པ་ནྱི། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡྱི། །བདེ་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀུན། །ཞེས་པས་སྟོན་ཏེ། །རྱིགས་ཅན་
གསུམ་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལ་ཆུ་བོ་བཞྱིན། །རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་བརེན་པར་བེད། །ཅེས་པས་སྟོན་ཏེ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་ཆུ་བོ་བཞྱི་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་འབྱུང་བ་བཞྱིན་
དུ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་རྣམས་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་འབྱུང་པ་ཡྱིན་ནོ། །བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་ལ་
མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། བསྟན་བཅོས་ལས་བསྟན་ཚུལ། དེ་ལྟར་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི་
མདོར། སྟོང་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
སོན་མེད་པ་ལ་བཀོད་པ་དཔེར་བས་ནས་རྣམ་མཁེན་དེ་ལས་བསོད་ནམས་མང་བར་དངོས་སུ་བསྟན་ནས།
སྦས་དོན་ལ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དཔེ་དེ་ྱིད་དང་། སྦས་དོན་བར་ཆད་
མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་སྦྱར་ནས་དེ་ྱིད་དེ་ལས་བསོད་ནམས་མང་བར་སྟོན་པ་ནྱི། སྟོང་གསུམ་སེ་བོ་ན་ཐོས་
དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན། མདོ་ལས་རྣམ་མཁེན་བསོད་ནམས་མང་བར་དངོས་སུ་བསྟན་པས་བར་ཆད་
མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་བསོད་ནམས་མང་བར་ཤུགས་ལ་བསྟན་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་འབས་རྣམ་མཁེན་བསོད་
ནམས་མང་བར་དངོས་སུ་བསྟན་པས་དངོས་རྒྱུ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་བསོད་ནམས་མང་བར་ཤུགས་ལ་
སྟོན་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། བར་ཆད་མེད་པའྱི་དོན་རང་གྱི་དངོས་འབས་རྣམ་མཁེན་བསེད་པ་ལ་ཆོས་གཞན་གྱིས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

བར་མ་ཆོད་པ་ལ་འཇོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནྱི། དེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་ྱིད། །ཅེས་པས་སྟོན། །གསུམ་
པ་ལ་དགོས་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་སོ་ནས་
བསྟན་ཅྱིང་ས་བཅུ་པ་འབས་བུའྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་ལྟར་མཐོང་སོམ་ལམ་གྱི་རེ་སྦྱོར་གེན་པོའ ་ི ལོག་པ་ནས་
བསྟན་པ་ན་གདུལ་བ་འགའ་ཞྱིག་སེམས་ཞུམ་བར་འགྱུར་བས་དེ་བསལ་ནས་སོ་བ་བསེད་པའྱི་ཕྱིར་ཕན་ཡོན་
གྱི་སོ་ནས་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་བང་ཆུབ་དེ་ལ་རང་
བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་ྱིད་མཐའ་དག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་བང་ཆུབ་དང་། གློ་བུར་དྲྱི་བལ་གྱི་ཆོས་ྱིད་
མཐའ་དག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་བང་ཆུབ་གྱིས་ལས། །དང་པོ་ནྱི། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་ཡོད་དེ།
དྲྱི་མ་ཟད་དང་མྱི་སེ་བའྱི། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཕྱི་མ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད་དེ།
དེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་ྱིད། །ཅེས་པའྱི་རྣམ་མཁེན་ལྟ་བུའོ། །དེ་གྱིས་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་བསོད་ནམས་མང་བར་
སྟོན་པའྱི་གཞུང་ཡང་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བསོད་ནམས་མང་པོ་ྱིད་ཀྱི་ནྱི། །ཞེས་དང་དེ་ཐོབ་བར་ཆད་མེད་
པའྱི་རྒྱུ། །བསོད་ནམས་མང་པོའ ་ི མཚན་ྱིད་དོ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཕྱི་མ་ནྱི་གཞུང་འདྱི་ྱིད་དེ། བསོད་ནམས་
མང་པོ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་བར་མེད་དེ། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་རྒྱུ་དེ་གྱིས་
བསོད་ནམས་མང་པོའ ་ི ལོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་ཡང་དངོས་འབས་ྱིད་ལ་སོ་བ་བསེད་པའྱི་ཆེད་དུ་
ཡྱིན་ནོ། །མདོར། རྣམ་མཁེན་བསོད་ནམས་མང་པར་དངོས་སུ་བསྟན་པས་དམྱིགས་རེན་སོགས་གསུམ་ཡང་
རྣམ་མཁེན་ལ་སྦྱར་ཏེ། མདོར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་འདྱིའྱི་དམྱིགས་པའྱི་རེན་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་
པའོ། །བདག་པོ་ནྱི་དྲན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྱི་ཞྱི་བ་སྟེ་མཚན་མ་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་
སྟོབས་ཀྱིས་བསལ་བ་ལོག་སྒྲུབ་ཡང་རྣམ་མཁེན་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་སྦྱོར་རོ། །བསྟན་བཅོས་ར་བའྱི་དགོངས་
པས་ཡང་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་བསོད་ནམས་མང་བར་དངོས་སུ་བསྟན་ཀང་དམྱིགས་རེན་སོགས་དེ་དག་
རྣམ་མཁེན་ལ་སྦྱོར་བར་སྣང་སྟེ། དེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་ྱིད། །འདྱི་ཡྱི་དམྱིགས་པ་དངོས་མེད་དེ། །ཅེས་དང་།
རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་ྱིད་རེན་ཅན། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དག་ཏུ་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ྱིར་སྣང་གྱི་
དགོངས་པ་ཡང་འདྱི་ྱིད་དུ་སྣང་སྟེ། དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ལ་བརེན་པའྱི་དམྱིགས་པ་འཐད་པ་
ལ་ལོག་པར་རོག་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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སྦྱོར་གྱི་དམྱིགས་རེན་སོགས་སྦྱོར་བར་མཛད་དེ། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་འདྱིའྱི་དམྱིགས་པའྱི་རེན་
ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་མཁེན་གྱི་དམྱིགས་རེན་སོགས་
ལ་སྦྱོར་བ་དོན་ལ་ཡང་གནས་ཏེ། གོང་དུ་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་འདུས་བས་འདུས་མ་བས་ལ་སོགས་
པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བཤད་ཅྱིང་། འདྱིར་དངོས་པོ་མེད་པ་ཁོ་ན་དམྱིགས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་
རྣམ་མཁེན་གྱིས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར། རྣམ་མཁེན་གྱི་དམྱིགས་པ་
དངོས་མེད་དུ་བཤད་ཅེ་ན། རྣམ་མཁེན་གྱིས་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅྱིག་པར་རོགས་
པས་རང་ངོར་ཆོས་དབྱིངས་སོས་བལ་ལས་གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་པས་ནྱི་ཆོས་ཅན་སྣ་
ཚོགས་ལ་སོ་འདོགས་གཅོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྦས་དོན་ཟབ་མོའ ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད་ལས་སྐབས་ལྔ་པའྱི་
འབེལ་དང་། དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། །།མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ལ་རེ་སྦྱོར་གྱི་
འོག་ཏུ་མཐར་གྱིས་པ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་མཐར་གྱིས་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། རེ་
སྦྱོར་གྱིས་འོག་ཏུ་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རེ་སྦྱོར་གྱིས་བང་སེམས་ལམ་གྱིས་
མྱི་མཐུན་ཕོགས་མ་ལུས་པ་སྤངས་ཀང་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བས་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་མེད་ན་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སྤངས་བ་ཕོགས་གཅྱིག་པར་འགྱུར་གྱི་རོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མྱི་འགྲུབ་པས་དེ་
འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་བསོམ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སློབ་དཔོན་ལྟར་ན་རེ་སྦྱོར་གྱི་འོག་ཏུ་
མཐར་གྱིས་པ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སོ་སོ་བ་དང་བསྡུས་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་དོན་རྣམས་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་བཀླགས་ནས་སོམ་པ་དེ་མཐར་གྱིས་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག དེ་རེ་མོའ་ི མངོན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པ་ཅྱིག་
གྱིས་བསོམ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོ་སོ་བ་དང་བསྡུས་པའྱི་དོན་ལ་ཆོས་བཤེས་ཀྱིས་སོ་སོ་བ་སྐབས་རེ་རེས་
ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་དང་། ཚོགས་ལམ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན་ཇྱི་སྙེད་པ་རེས་ཐོབ་
ཀྱི་རོགས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ལ་བསྡུས་པ་ནྱི་སྙྱིང་པོའ ་ི དོན་ཆོས་དབྱིངས་ཇྱི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
རང་བཞྱིན་མམ་གཞག་ཏུ་རོགས་པ་རྣམས་ལ་བཞེད་དེ། ཚིག་གསལ་ལས། སོ་སོའ ་ི དོན་རྣམས་ནྱི་སྐབས་རེ་
རེས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པ་དང་། ཚོགས་ལམ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་རེ་རེ་ལ་རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྙེད་ཡོད་པ་
མངོན་པར་རོགས་པའྱི་དོན་དེ་ནྱི་རེས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཐོབ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རོགས་པའོ། །བསྡུས་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་ནྱི་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

སྙྱིང་པོའ ་ི དོན་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ། དོན་དེ་ནྱི་མམ་པར་གཞག་པའྱི་
ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རོགས་པར་མཛད་ནས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བཀླགས་ནས་ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་
བཀླགས་ནས་ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏེ། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དང་པོས་ནྱི། འཇྱིག་རེན་ཆོས་མཆོག་གྱི་བར་
དུའོ། །གྱིས་པས་ནྱི་ས་མྱི་གཡོ་བའྱི་བར་དུའོ། །གསུམ་པས་ནྱི་ས་བཅུ་པའྱི་བར་དུའོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །གསེར་གླྱིང་པས་སོ་སོ་བ་མཁེན་པ་གསུམ་ལུགས་ཟློག་དུ་སྟོན་པ་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དང་། བསྡུས་པ་
མཁེན་གསུམ་ལུགས་འབྱུང་དུ་སྟོན་པ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་ལ་འཆད་དེ། རོགས་དཀའྱི་སྣང་བ་ལས། རེ་མོའ ་ི
མངོན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་སྔར་བཤད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི སྦྱོར་བ་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའོ། །སོ་
སོ་བ་དང་བསྡུས་པ་ྱིད་དུ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་ལུགས་ལས་ཟློག་པ་དང་། ལུགས་སུ་འབྱུང་བ་དག་གྱིས་སོ། །ཞེས་
སོ། །ཁ་ཅྱིག་སོ་སོ་བ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་། རེས་དྲན་དྲུག་བསྡུས་པ་དངོས་མེད་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་རོགས་པ་ལ་འཆད་
པ་དང་། སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅྱིག སོ་སོ་བ་སྦྱོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སོམ་ལམ་གྱི་རེ་སྦྱོར་གསུམ་བསྡུས་པ་བར་
ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་ལ་འཆད་དོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་གསེར་གླྱིང་པའྱི་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་སློབ་དཔོན་གྱི་
དགོངས་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་རྣམས་ནྱི་དོན་མེད་དེ། སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་མཁེན་པ་གསུམ་པོ་ལུགས་ཟློག་གྱི་
ཚུལ་དུ་སོ་སོར་བསྟན་པ་དེ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལུགས་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་
གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་མཐར་གྱིས་པས་གོ་རྱིམ་དུ་སོམ་པར་བེད་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ནས་རོགས་པའྱི་དངོས་པོ་ངེས་
པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་སོ་སོ་བ་དང་མཐའ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་བསོམ་པའྱི་དོན་གཞུང་སྲོང་བར་བེད་པས་མཐར་གྱིས་
པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་གོ་རྱིམ་གྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་བསྡུས་པ་རྣམ་ཀུན་དང་། རེ་སྦྱོར་གྱིས་ཀ་ལ་འཆད་པ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཐལ་བའྱི་
སོན་ཏེ། རེ་སྦྱོར་གྱི་འོག་ཏུ་མཐར་གྱིས་པ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རེ་མོའ ་ི མངོན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་
གྱིས་མཐར་གྱིས་པ་བསོམ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་རེ་སྦྱོར་བསྡུས་པའྱི་ནང་དུ་འཇུག་པ་ནྱི་
སྐབས་ཀྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་མཐར་གྱིས་པ་ནྱི། སྦྱྱིན་པ་ཤེས་རབ་བར་དག་
དང་། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་འཕགས་པས་ཇྱི་ལྟར་བཀལ་བའྱི་ཚུལ་དང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་འགྲེལ་
བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཐར་གྱིས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་ཡོད་པར་བཞེད་དེ། མདོ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ལས། བཅོམ་ལན་འདས་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་ཆོས་དང་། དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལགས་ན་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡུམ་ལ་སོད་པ་ན་མཐར་གྱིས་བགྱི་བ་དང་། མཐར་གྱིས་བསླབ་པ་
དང་། མཐར་གྱིས་སྒྲུབ་པར་ཇྱི་ལྟར་གདགས་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ལ་ྱིར་སྣང་དུ། བགྱི་བ་སོས་
པས་ནྱི་སེམས་བསེད་པ་གཟུང་བའྱི་དོན་དུའོ། །བསླབ་པ་སོས་པས་ནྱི་ངེས་པར་འབེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་
ཤེས་པར་བ་བའྱི་དོན་དུའོ། །སྒྲུབ་པ་སོས་པས་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་དང་། སོམ་པའྱི་ལམ་ཤེས་པའྱི་དོན་
དུའོ། །གསུམ་སོས་པས་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་མཐར་གྱིས་པ་ཤེས་པར་བ་བའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་།
སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པར་
ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་པས་དེ་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་མཚན་དང་དཔེ་བད་ལ་སོགས་པར་ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་
པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པར་ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་པ་དང་། སྟོབས་བཅུ་ལ་སོགས་པར་ཡྱིད་ལ་མྱི་
བེད་པ་དང་། རེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བར་ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་པས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ་ལྔ་གསུངས་པའྱི་
དང་པོས་སེམས་བསེད་པ་དང་། ཕྱི་མ་བཞྱིས་སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་དང་། བང་ཕོགས་སོ་བདུན་ཡོངས་སུ་རོགས་
པས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པའྱི་བར་གྱི་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ་ནྱི་སོམ་ལམ་ལ་སྦྱར་བར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་མཛད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མདོ་ལས། བང་སེམས་ཆེན་པོ་སེམས་དང་པོ་བསེད་པ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་
ྱིད་དང་ལན་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བེད་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ཞེས་པ་
འདྱི་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་པོ་བསེད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སློབ་དཔོན་གྱིས་རེ་མོའ ་ི
མངོན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་མཐར་གྱིས་པ་ལ་རེ་སྦྱོར་ཐོབ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་
ཀྱི། རེ་སྦྱོར་ཐོབ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་ལོགས་ནས་མཐར་གྱིས་པ་འབྱུང་བའྱི་གསལ་ཁ་མྱི་སྣང་ཡང་སངས་རྒྱས་
རེས་སུ་དྲན་པའྱི་སྐབས་སུ་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ནས་སྟོབས་ལྔའྱི་བར་དོན་དམ་པར་དྲན་པ་མེད་པའྱི་མཚན་
ྱིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ་ངེས་པར་འབེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་
སོ་ནས་དྲན་པ་མཐོང་ལམ་དང་། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་དྲན་པ་སོམ་ལམ་ལ་སྦྱོར་བས་སྦྱོར་
ལམ་ནས་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡོད་པར་བཞེད་པ་འདྲའོ། །འཕགས་པས་ནྱི་དེ་སུམ་ཆར་ཡང་མཐོང་
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ལམ་ལ་སྦྱོར་ཏེ་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཕྱི་མ་བཞྱི་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ནང་དུ་
འདུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྦྱྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་
རྣམ་པ་དྲུག་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ས་བཅུ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། ཞེས་པ་ལྟར་ན།
ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ས་དང་པོ་ནས་འཇོག་པར་མངོན་ཏེ། ཚོགས་ལམ་དུ་རྣམ་རོགས་
སྦྱོར་བ་བསོམ་པ་ལས་བསོམ་བའྱི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའྱི་སྦྱོར་ལམ་སེས་པ་ལ་རེ་སྦྱོར་དུ་འཇོག་ཅྱིང་།
སྦྱོར་ལམ་དུ་རེ་སྦྱོར་བསོམ་པས་ས་དང་པོར་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཐོབ་སྟེ། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་སོ་ནས་མཁེན་གསུམ་
གྱི་རྣམ་པ་གོ་རྱིམ་དུ་བསོམ་པ་ལ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་མཐར་གྱིས་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ་དཔྱད་
དོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཕྱི་མ་བཞྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཚུལ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་
གེན་གྱིས་ཐབས་དང་། སྟོབས་དང་། སོན་ལམ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཞྱི་
པོ་འདྱི་རྣམས་ཡུམ་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་པ་ནྱི་སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོས་པའྱི་
མཐུ་ཡྱིས་ཅུང་ཟད་ཡང་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་མྱི་ཟད་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། དེ་
ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁད་པར་ྱིད་དོ། །ཡང་སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་ངན་པའམ་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་ན་ཡང་
འཕགས་པ་ནམ་མཁའྱི་མཛོད་ཀྱི་མདོ་ལ་སོགས་པའྱི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་མང་ཞྱིང་ཁད་པར་དུ་སྤྲུལ་ཏེ། དེ་ལ་
ཕན་འདོགས་པས་འདྱི་ནྱི་སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདྱི་ཡང་ཡུམ་གྱི་བེ་བག་གོ །གང་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ལེགས་པར་སད་པ་རྣམས་བློས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་དངོས་པོ་དམན་པ་རྣམས་ཀང་ཁད་དུ་མྱི་གསོད་པར་
བདག་དགེ་བའྱི་ལས་འདྱིས་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་གྱི་འདྲེན་པར་གྱུར་ཅྱིག དེ་མ་ཐོབ་པའྱི་བར་དུ་ཡང་རྱིགས་
དང་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་སོན་ལམ་འདེབས་པས། དེ་ཇྱི་ལྟར་སོན་པ་ལྟར་
འགྲུབ་སྟེ། འདྱི་ཡང་ཡུམ་གྱི་བེ་བག་གོ །དེ་དེ་ལྟར་སོན་ལམ་གྱི་འབས་བུ་གྲུབ་པ་སོད་པ་ན་ཡང་ཚེ་གཞན་དང་
གཞན་དག་ཏུ་དེ་ལྟ་བུའྱི་གོ་འཕང་ལས་མ་མས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སོད་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་ཐོབ་པའྱི་བདེ་བ་རྣམས་
ལེགས་པར་སད་པའྱི་འབས་བུ་འདོད་ཀྱི་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་མྱི་འདོད་པ་
འདྱི་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡུམ་གྱི་བེ་བག་གོ །ཅེས་གསུངས་སོ། །སྦས་དོན་ཟབ་མོའ ་ི
གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད་ལས་སྐབས་དྲུག་པའྱི་གཞུང་གྱི་འབེལ་དང་། དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཟྱིན་ཏོ།། །།སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་ལ་མཐར་གྱིས་པའྱི་འོག་ཏུ་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་།
རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་དངོས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་བསོམ་པའྱི་
དགོས་པ་ནྱི་བསོམ་བའྱི་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཅྱིག་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་མཁེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ་དེ་བསོམ་པས་བརན་པ་ཐོབ་ནས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་གཅྱིག་མངོན་དུ་བས་པ་
ན་དེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་གནས་
སྐབས་ལ་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བའྱི་ངོ་བོ་
ནྱི་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ལ་དེ་ལ་མཚན་ྱིད་དེ་དོན་ལོག་མྱི་འདྲ་བའྱི་སོ་ནས་བཞྱིར་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་
པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་གཅྱིག་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ་དེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་
ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཟག་
མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་གཅྱིག་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་དེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཐམས་
ཅད་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་དེ་གྱིས་ཀྱིས་ཤེས་བ་རོགས་པའྱི་ཚུལ་ལ་ཆོས་
ཐམས་ཅད་མཚན་ྱིད་མེད་པར་རོགས་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མེད་པར་རོགས་པའྱི་ལོག་པ་ནས་སྐད་
ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་བཞྱིའྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་གཞག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྱི། སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེས་
ཀང་། །ཞེས་སོགས་དང་། དེའྱི་དཔེ་ཡང་། ཇྱི་ལྟར་སེས་བུའྱི་ཟོ་ཆུན་རྒྱུད། །ཅེས་སོགས་དང་། གྱིས་པ་ནྱི།
གང་ཚེ་ཆོས་དཀར་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཞེས་སོགས་དང་། གསུམ་པ་ནྱི། སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་སོད་བ་ཡྱི། །ཞེས་
སོགས་དང་། བཞྱི་པ་ནྱི། རྨྱི་ལམ་དང་ནྱི་དེ་མཐོང་ྱིད། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྟོན་ཏོ། །འོ་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་པ་གང་། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་པ་ནྱི་གང་། དེ་གྱིས་ཀྱི་རོགས་
རྱིགས་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བུ་གཅྱིག་མངོན་དུ་བས་པ་ན་རྱིགས་མཐུན་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་བས་པའྱི་དཔེ་གང་ཞེ་ན། མ་
དག་ས་བདུན་གྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བརོད་དེ། མངོན་པ་བ་དག་གྱིས་
རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྦྱོར་བྱུང་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཚེ་འདྱིར་འབད་རོལ་ལ་ལྟོས་པར་འདོད་པ་དང་འདྲ་
བར་འདྱི་ཡང་མཚན་འཛིན་གྱིས་བར་ཆད་དང་བཅས་པས་འབད་རོལ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དག་པ་སའྱི་ཟག་
མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཞེས་བརོད་དེ། མངོན་པ་བ་དག་གྱིས་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབས་བུ་
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དེ་སྔ་མའྱི་ལས་ོན་གྱིས་ཚེ་འདྱིར་འབད་རོལ་མེད་པར་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་རྣམ་པར་མྱི་རོག་
པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐོབ་པས་འབད་རོལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡོན་ཏན་དེ་གྱིས་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུན་
རྒྱུན་མཐའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོད་པ་ལ་དེ་གྱིས་ཀྱི་རོགས་པའྱི་རྱིགས་སུ་འཇོག་གོ །དཔེ་ནྱི་སྔར་བཤད་ཟྱིན་
པ་ལས་ཤེས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་འདྱིས་ཀང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གྱི་མཐར་གྱིས་པ་ས་དང་པོ་ནས་ཡོད་པར་གྲུབ་
སྟེ། མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བས་བསོམ་པར་བ་བའྱི་རོགས་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཞྱིག དེར་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟག་
པ་མེད་པའྱི་རོགས་རྱིགས་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་རོགས་རྱིགས་གྱིས་སུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་
སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ་ལེགས་པར་དཔྱད་དགོས་སོ། །སྦས་དོན་ཟབ་མོའ ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད་ལས་སྐབས་བདུན་
པའྱི་འབེལ་དང་དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། །།འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་
འོག་ཏུ་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་དངོས་གྱིས་ལས།
དང་པོ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་དེས་རང་གྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པར་སྦྱྱིན་པ་ནས་དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའྱི་
བར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་བས་པ་ལ་འབས་བུ་ཆོས་སྐུར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་ན་དེའྱི་འོག་ཏུ་དེ་བཤད་
དོ། །གྱིས་པ་ལ། སྱིར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་སྐུའྱི་རྣམ་གཞག བེ་བག་ཏུ་གཞུང་འདྱིའྱི་དགོངས་པ་
ངེས་པར་བ་བ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་པར་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། སྐུ་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་པ།
གྱིས་སུ་བཞག་པ། གསུམ་དུ་བཞག་པ། བཞྱི་དང་ལྔར་རོག་པའྱི་ཚུལ་དང་། མཚན་བཏགས་ཀྱི་ཁད་པར།
ལོངས་སྤྲུལ་གྱིས་ལ་མུ་བཞྱི་བརྱི་བ་དང་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནྱི། གསེར་འོད་དམ་པར། ོན་མོངས་པའྱི་སྱིབ་པ་
ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དགེ་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་དང་། ཡང་དག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་
ྱིད་ཙམ་དུ་གནས་པ་དེ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བའོ། །སྔ་མ་གྱིས་ནྱི་བཏགས་པ་ཙམ་མོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་ཡང་
དག་པ་སྟེ་སྐུ་དེ་གྱིས་ཀྱི་གཞྱི་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་། རྣམ་པར་མྱི་
རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་གུད་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དང་། གཞན་དོན་
མོས་པ་ཆུང་ངུ་འབྱིང་གྱི་མདོར། དགེ་སློང་དག་འདྱི་ལ་ནྱི་སྐུ་དམ་པར་མ་འཛིན་པར་དགེ་སློང་དག་ང་ལ་ནྱི་
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ལྟོས་ཤྱིག ཅེས་དང་། འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ལས་དགེ་སློང་དག་ང་ལ་ནྱི་འཇྱིག་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཚོགས་ཀྱི་སྐུར་མ་ལྟ་བར་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ལྟོས་ཤྱིག ཅེས་འབྱུང་ལ། དེའྱི་དོན་འགྲེལ་ཆེན་དུ།
མཚན་དང་དཔེ་བད་འབར་བ་རྣམ་པར་མཛེས་པའྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་སྐུར་མ་འཛིན་ཞེས་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པས་སྐུ་མཚན་ྱིད་པ་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ནར་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྒྱུད་
བླར། རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་སྐུ་དང་ནྱི། །དེ་ལ་བརེན་པའྱི་ཀུན་རོབ་སྐུ་ྱིད་དེ། །བལ་དང་རྣམ་པར་སྱིན་
པའྱི་འབས་བུ་ནྱི། །ཡོན་ཏན་དབེ་བ་དྲུག་ཅུ་བཞྱི་འདྱི་དག །ཅེས་སྐུ་ལ་རང་དོན་དོན་དམ་པའྱི་སྐུ་དང་། གཞན་
དོན་ཀུན་རོབ་པའྱི་སྐུ་གྱིས་དང་། ཡོན་ཏན་ལ་བལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་སུ་
ཕེ་ནས་སྐུ་གྱིས་ལ་ཡོན་ཏན་གྱིས་པོ་སོ་སོར་བསྟེན་པར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱུད་བླར། རྱིགས་འདྱི་
གྱིས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡྱི། །དང་པོས་སྐུ་ནྱི་དང་པོ་སྟེ། །གྱིས་པ་ཡྱིས་ནྱི་
ཕྱི་མ་གྱིས། །ཞེས་དང་། རྒྱན་ལས། སྐུ་གསུམ་དག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སྐུ་བསྡུས་པར་ནྱི་ཤེས་བ་
སྟེ། །ཞེས་དང་། གཞུང་འདྱི་དང་ཐེག་བསྡུས་དང་། མངོན་པར་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་སོགས་པ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཕལ་ཆེར་ལས་སྐུ་གསུམ་དུ་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བེད་ཁ་
ཅྱིག སྐུ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་དང་། ཆོས་སྐུ་གྱིས་སུ་ཕེ་ནས་སྐུ་བཞྱིར་འདོད་པ་དང་། ཆོས་
བཤེས་ཀྱིས། དེ་ལྟར་བཞྱིར་ཕེ་བའྱི་ལོངས་སྐུ་ལ་ཡང་ས་བཅུ་པའྱི་བང་སེམས་ཁོ་ནར་སྣང་བའྱི་ལོངས་སྐུ་ཆེན་
པོ་དང་། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ལ་སྣང་བའྱི་ལོངས་སྐུ་ཕལ་པ་གྱིས་སུ་ཕེ་ནས་ལྔར་བེད་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག སྤྲུལ་སྐུ་
ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུར་ཕེ་ནས་ལྔར་བེད་པ་དང་། གསེར་
གླྱིང་པས་ར་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་སྐུ་ལྔའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྲུབ་ཅེས་པ་སོགས་རྣམ་
རོག་གྱིས་སོ་བསྡུའྱི་སྐུ་བཞྱི་དང་ལྔའྱི་གྲངས་ངེས་བེད་པ་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་རེ་མོས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པའྱི་ལུགས་ལ་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་དང་སྐུ་གསུམ་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་བཞྱིར་བེད་པ་ནྱི་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་གསུངས་པ་ྱིད་ཀྱིས་བཀག་ཟྱིན་ཏོ། །ལྔ་པ་ནྱི། གཞུང་ལུགས་འགའ་
ཞྱིག་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་ལས་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་སྐུ་བཏགས་
པ་བར་གསུངས་པས་ཇྱི་ལྟར་བ་སྙམ་ན། གནད་ཀྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་དབྱིངས་དང་
ཡེ་ཤེས་རོ་གཅྱིག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་གཅྱིག་པུར་གནས་ཏེ། རང་སྣང་ལ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

རོ་གཅྱིག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་གསེར་འོད་
དུ། སྐུ་གཞན་གྱིས་བཏགས་པ་བར་གསུངས་ཤྱིང་། ཡང་དེ་ྱིད་ལས། སྐུ་གྱིས་ལ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
ཞེས་མྱི་བ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་གཞན་པའྱི་སངས་རྒྱས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར། སྐུ་གྱིས་པོ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཞེས་མྱི་བ་ཞེ་ན། སྐུ་དེ་གྱིས་ནྱི་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཏགས་པ་ཙམ་པས་སྐད་ཅྱིག་ཏུ་སེ་
ཞྱིང་འགག་པ་རག་པར་མྱི་གནས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རོ་རེ་གཅོད་པར། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་
སྩལ་པ། རབ་འབོར་དེ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པར་བལྟ་བར་མྱི་
བའོ། །རབ་འབོར་གལ་ཏེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་
བའྱི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པར་བལྟ་བར་མྱི་བའོ། །ཞེས་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། གང་དག་ང་ལ་གཟུགས་
སུ་མཐོང་། །གང་དག་ང་ལ་སར་ཤེས་པ། །ལོག་པའྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡྱི། །སེ་བོ་དེ་ཡྱིས་ང་མྱི་མཐོང་། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །གདུལ་བའྱི་གཞན་སྣང་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ཀང་སངས་རྒྱས་གྱི་སྐུ་མཚན་
ྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ། གདུལ་བའྱི་ངོར་ཕྲྱིན་ལས་མཛད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མཚན་ྱིད་པ་གཅྱིག་ཡོད་དགོས་
ཤྱིང་། དེ་ཡང་གདུལ་བའྱི་བློ་ལ་ཤར་བའྱི་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ལ་འཇོག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་
རྒྱུད་བླར། རང་དོན་དོན་དམ་པའྱི་སྐུ་དང་། གཞན་དོན་ཀུན་རོབ་པའྱི་སྐུ་གྱིས་སུ་ཕེ་ནས་ཕྱི་མས་ཕྲྱིན་ལས་
མཛད་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲྱིན་ལས་སུ་འཇོག་ཅྱིང་དེ་ཡང་སྐུ་སྔ་མ་དེའྱི་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། སྐུ་སྔ་
མ་ལྟར་མཚན་ྱིད་པ་མྱིན་པའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །དེང་སང་ཕལ་ཆེར། ཇྱི་ལྟར་བཻ་ཌཱུར་དག་པ་
ཡྱི། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན། སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ལོངས་སྐུའྱི་གཟུགས་བརན་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ལ་འཆད་པ་ནྱི་རྒྱུད་བླའྱི་
གཞུང་གོང་འོག་གྱི་བབ་སྱིག་མ་ཤེས་ཤྱིང་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའ ་ི སྐུ་ཞེས་པ་རང་དོན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འཇུག་པའྱི་
དོན་མ་རོགས་པར་ཟད་དོ། །མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་འདྱིར་ཡང་སྐུ་གསུམ་ལ་ཕྲྱིན་ལས་ྱི་ཤུ་ར་བདུན་སྦྱར་
བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་གདུལ་བའྱི་གཞན་སྣང་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་
མཚན་ྱིད་པར་བཤད་དེ། ཕྲྱིན་ལས་དངོས་སུ་མཛད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ལས་གཞན་མེད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་སངས་རྒྱས་རང་གྱི་གནས་ལུགས་འཆད་པའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མཚན་ྱིད་པ་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཆོས་སྐུ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ཏེ། ལོངས་སྤྲུལ་གྱིས་ཀང་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀྱི་སས་པའྱི་གཟུགས་སྐུ་ལ་མྱི་འཇོག་
པར་ཡེ་ཤེས་ཕྱི་མ་གསུམ་ལ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གདུལ་བའྱི་ངོར་ཕྲྱིན་ལས་མཛད་ཚུལ་འཆད་པའྱི་ཚེ་མཚན་
དང་དཔེ་བད་ཀྱིས་སས་པའྱི་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མཚན་ྱིད་པར་འཇོག་སྟེ། དེའྱི་ཚེ་
གདུལ་བའྱི་བློ་ངོར་སྣང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ཞྱིང་། གདུལ་བའྱི་ངོར་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་
ཀང་སངས་རྒྱས་སུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། གཞན་དོན་མོས་པ་ཆུང་ངུ་འབྱིང་གྱི་སྐབས་སུ་འབེལ་ཆེན་
དུ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བད་འབར་བ་དང་ལན་པ་སེམས་ཅན་སྐལ་བ་ཅན་
རྣམས་ཀྱིས་ེ་བར་མཐོང་བ་འདྱི་ནྱི་སྟོན་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མྱིན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་མཆོག་ཏུ་དྲྱི་མ་
མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཚོགས་དང་ལན་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའྱི་དབང་གྱིས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཤེས་པ་
དེ་ལྟ་བུའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པར་སོ་སོར་སྣང་སྟེ། ཞེས་དང་། གསེར་འོད་དུ་དཔེར་ན་སྟོང་པ་ལ་བརེན་ཏེ་
གློག་འབྱུང་ངོ་། །གློག་ལ་བརེན་ཏེ་འོད་འབྱུང་ངོ་། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བརེན་ཏེ་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་
སྐུ་འབྱུང་ངོ་། །ལོངས་སྐུ་ལ་བརེན་ཏེ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་སྣང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དྲུག་པ་ནྱི། གསེར་འོད་ལས།
རྱིགས་ཀྱི་བུ་གཞན་ཡང་སྐུ་འདྱི་གསུམ་དབེ་བ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱི་སྟེ། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ལ་ལོངས་སོད་
རོགས་པའྱི་སྐུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ལ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད། སྤྲུལ་
པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ལ་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མ་ཡྱིན་ལ་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་
སྐུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ལ་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པ་གནས་སམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སུ་ཟྱིན་ཡང་སོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་སྐལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཕན་
ཐོགས་པ་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཞེས་བའོ། །ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ལ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞེ་ན།
སའྱི་སྔ་རོལ་པའྱི་སྐུའོ། །སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཡང་ཡྱིན་ལ་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ཡང་ཡྱིན་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། ལྷག་
མ་དང་བཅས་པའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་སྐུའོ། །སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ཡང་
མ་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ། །ཞེས་མུ་བཞྱི་གསུངས་པའྱི་དང་པོ་ནྱི་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ལས་གཞན་པའྱི་སྤྲུལ་
པའྱི་སྐུ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་སྔ་རོལ་པ་ནྱི་ས་བཅུ་པ་བ་ཡྱིན་པས། དེ་ལ་
སྣང་བའྱི་གཟུགས་སྐུ་སྟེ། མདོ་འདྱིར་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་གདུལ་བའྱི་སྣང་བ་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་
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ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ལྟ་བུའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་བེ་བག་ཏུ་
གཞུང་འདྱིའྱི་དགོངས་པ་ངེས་པར་བ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྐུ་བཞྱིར་ཕེ་བའྱི་ལུགས་བརོད་ཅྱིང་། དེ་ལ་ལུང་རྱིགས་
ཀྱིས་དཔྱད་པ་བ་བ་དང་། སྐུ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྱི་ལུགས་བརོད་ཅྱིང་དེ་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་
པོ་ནྱི། སློབ་དཔོན་གྱི་འགྲེལ་པ་འདྱིའྱི་དངོས་བསྟན་དང་གསེར་གླྱིང་པ། ཆོས་བཤེས། ཤེར་འབྱུང་བློ་གྲོས།
བུདྡྷ་ཤྱི་རྣམས་ཆོས་སྐུ་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་ལ་སྐུ་བཞྱིར་གྲངས་ངེས་ཤྱིང་མཛད་པ་ནྱི་ཞར་བྱུང་ཡྱིན་པར་བཞེད་
དོ། །ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་ངོ་བོ་ྱིད་ལོངས་རོགས་བཅས་དང་། དེ་བཞྱིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་ནྱི། །ཆོས་སྐུ་མཛད་
པ་དང་བཅས་པ། །ཞེས་པའྱི་ཆོས་སྐུ་ནྱི་དབེ་བའྱི་ཡ་གལ་གྱི་ཆོས་སྐུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། མཇུག་ཏུ་སོས་པའྱི་དགོས་པ་
ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་དང་མཛད་པ་སྦྱར་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ། མཛད་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུར་སྣང་བ་སེད་དེ། དེ་ྱིད་སྤྲུལ་སྐུར་སྣང་བ་སེད་
ནས་ཕྲྱིན་ལས་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་ཁད་པར་གསུམ་ལན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གདོན་
མྱི་ཟ་བར་ཁས་བླང་དགོས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུས་མ་བསྡུས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐུ་གསུམ་གང་རུང་གྱིས་
མ་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་བཞེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པར་འཆད་པའྱི་ཚེ་
གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ། ཞེས་པའྱི་ཆོས་སྐུ་དེ་དབེ་བའྱི་ཡ་གལ་གྱི་
ཆོས་སྐུ་མ་ཡྱིན་གྱི། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་དེ་རྣམས་བརྒྱད། །ཅེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་དང་སྦྱར་བའྱི་ཚིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། མངོན་པར་རོགས་པ་གཞན་བདུན་ལ་ལུས་དང་སྦྱར་བའྱི་ཚིག་རེ་རེ་ཡོད་པ་ལྟར། འདྱི་ལ་ཡང་ངེས་
པར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་མཛད་པ་ཕྲྱིན་ལས་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་གཅྱིག་ཏུ་བགྲང་དགོས་
པས། དེ་ལུས་དང་སྦྱར་བའྱི་ཚིག་གྱི་མཇུག་ཏུ་འབྱུང་བ་མྱི་འཐད་དོ་སྙམ་ན་འདྱིའྱི་དོགས་པ་སེལ་བའྱི་ཆེད་དུ།
རྣམ་ཀུན་མངོན་རོགས་རོགས་པ་སྟེ། །འདྱི་ནྱི་ཐབས་མཁས་བཅས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་བའྱི་གཞུང་གསུངས་པ་དེ་
དྲན་པར་གྱིས་ཤྱིག གལ་ཏེ་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་སྐུ་ཐ་མར་སོས་པ་དེ་ཚིགས་བཅད་སྦྱར་བདེ་བའྱི་ཆེད་
ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་ན། དེ་བཞྱིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་ནྱི། །ཞེས་སོས་མྱི་རྱིགས་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། ཞེས་སོས་
རྱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གྱིས་ཚིགས་བཅད་སྦྱར་བདེ་མྱི་བདེ་ཁད་པར་མེད་པ་གང་ཞྱིག་ནྱི་ཞེས་པའྱི་ཚིག་
དེས་སྐུ་སྔ་མ་གསུམ་པོ་དེ་ཆོས་སྐུའྱི་མཚན་གཞྱིར་སྟོན་ཅྱིང་། དང་ཞེས་པས་སོ་སོར་འབེད་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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རོ། །སྒྲུབ་བེད་ལ་ཁབ་པ་མ་ངེས་པའམ་ཡང་ན་འགལ་བའྱི་སོན་གནས་པར་སྣང་སྟེ། དང་པོ་ནྱི། ཆོས་འཁོར་
རྱིམ་པ་གསུམ་བསྐོར་བ་པོ་དེ་རྣམ་མཁེན་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་མཁེན་གྱིས་བདག་རེན་བས་ནས་སྤྲུལ་སྐུས་
ཆོས་འཁོར་རྱིམ་པ་གསུམ་བསྐོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཁབ་པ་འགལ་ལོ་སྙམ་ན་བདེན་མོད་ཀྱི་དེ་ལྟར་ན་ཕྲྱིན་
ལས་ེར་བདུན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་ཏེ། སྐུ་གསུམ་ཆར་གྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་པར་སོང་
བས། ཁབ་པ་འགལ་བར་དོགས་སོ། །གཞན་ལ་སོན་བརོད་པ་དེ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་སའྱི་ཁད་པར་
གསུམ་ལན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུའྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་སྐུ་བཞྱིར་
གྲངས་ངེས་པར་འདོད་ན་ཡང་མཚན་དཔེ་སྐུ་གང་གྱིས་བསྡུས། རྒྱུད་བླར་སྐུ་གྱིས་སུ་གྲངས་ངེས་པར་བཤད་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བལ་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་། རྣམ་སྱིན་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་སྐུ་གང་གྱིས་བསྡུས་ཞེས་ཁེད་ལ་
འདྲྱི་སྟེ། དེའྱི་ལན་གང་གསུངས་པ་དེ་ྱིད་ཁོ་བོས་ཀང་སྨྲ་བ་ལ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བར་ཡོད། ད་ནྱི་གྱིས་
པ་སྐུ་གསུམ་དུ་འདོད་པའྱི་ལུགས་བརོད་ཅྱིང་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་ངེས་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པར་བ་སྟེ། གྲོལ་སེ་རྣམ་
གྱིས། སློབ་དཔོན་གྱི་འགྲེལ་ཆེན་གྱི་བསྔོ་བའྱི་སྐབས། ཨ་བྷ་ཡ། ཤཱནྱི་པ། རཏྣ་ཀཱྱིརྱི་རྣམས་ཆོས་སྐུ་མཚོན་
བེད་ཀྱི་ཆོས་ལ་སྐུ་གསུམ་མཛད་པ་ཕྲྱིན་ལས་དང་བཅས་པ་བཞྱིར་ངེས་པར་མཛད་དོ། །འདྱིར་སྐུ་གསུམ་གྱི་ངོ་
བོ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གྱིས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ལ་ངོ་བོ་མདོར་
བསྟན་པ་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་དང་། འོག་གྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་
བརོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་སྟེ། ཐུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ནྱི། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་འབེལ་
ལོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ཡང་དྷརྨཱ་ཏ་ཀ་ཡ་ཞེས་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་པ་ལས། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་རེན་ཏ་མྱི་མངོན་པར་
བས་ནས་དྷ་རྨཱ་ཀ་ཡ་ཞེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་བཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་
དང་། གློ་བུར་དྲྱི་བལ་དང་། རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གསུམ་དབེར་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྱི། ཟག་པ་མེད་པའྱི་
ཆོས་གང་དག །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གྱིས་སྟོན། ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི་དེ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་
ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་དེ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁེན་ྱིད་དང་། །ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །གང་དག་དང་གྱི་སས་གཞྱི་ཤེས་དང་ལམ་ཤེས་སྡུད་བ་ནྱི་གཞུང་གྱི་དོན་
མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་བསྡུས་དང་། ཀུན་བཏུས་སོགས་ལས་སེ་ཚན་འདྱི་དག་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་མཁེན་ལས་
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ལོགས་སུ་དེ་གྱིས་མ་བགྲངས་ཤྱིང་། འདྱིར་རྣམ་མཁེན་གྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལ་རྣམ་མཁེན་དུ་འཇོག་པའྱི་
སྐབས་ཡྱིན་པས་གཞན་གྱིས་ཀང་དེའྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པ་ནྱི་ཞེས་སོས་ན་སེ་ཚན་ེར་གཅྱིག་པོ་མཚན་གཞྱིར་གཟུང་ནས་སྐབས་འདྱིའྱི་ཆོས་སྐུར་འགྱུར་ལ་དེ་
ལྟར་ན་སེ་ཚན་ེར་གཅྱིག་པོ་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་སྐུར་འགྱུར་པས་དེ་སྤོང་བའྱི་ཆེད་དུ་དང་ཞེས་འབེད་པའྱི་ས་
གསུངས་པ་ནྱི་འཕགས་པས་དང་ཞེས་པ་འབེད་པ་ལ་འཆད་ཀྱི་སྡུད་པ་ལ་མྱི་འཆད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །མདོར་
བསྡུ་ན། སྐུ་བཞྱིར་འདོད་པ་མྱི་འཐད་དེ། ནྱི་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དང་ཞེས་པའྱི་ཚིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དང་ཞེས་
པ་ནྱི་ཞེས་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལེགས་པར་དཔྱོད་ཅྱིག ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ོན་མོངས་
པ་མེད་པ་དང་། སོན་གནས་མཁེན་པ་གྱིས་ན་ཐོས་ཀྱི་དེ་གྱིས་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་
དུ་ན་ཐོས་ོན་མོངས་མེད་པའྱི་ལྟ། ཞེས་སོགས་དང་། སངས་རྒྱས་སོན་གནས་མཁེན་པ་ནྱི། །ཞེས་སོགས་
གསུངས་སོ། །སོན་མཁེན་རག་ཏུ་གནས་པ་ལ་རོད་པ་སྤོང་བ་ནྱི། །རྒྱུ་ནྱི་ཡོངས་སུ་སྱིན་གྱུར་ནས། །ཞེས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་སོ། །ཁབ་རགས་གྱིས་ཀ་ལ་རོད་པ་སྤོང་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེའྱི་
ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གོ །ལོངས་སྐུ་ལ་ངོ་བོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྱི། མཚན་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་
གྱིས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་སྟེ། མཚན་སོ་གྱིས་དང་། དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུས་སས་ཤྱིང་
ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་གསུམ་ལན་དུ་བཤད་དོ། །ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་མཚན་ནྱི། ཕག་ཞབས་འཁོར་ལོའ ་ི མཚན་དང་རུས་སྦས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔས་
བསྟན། དེའྱི་རྒྱུ་ནྱི། འདྱི་ལ་མཚན་ནྱི་གང་གང་གྱིས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གྱིས་བསྟན། དཔེ་
བད་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་གྱིས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །སྤྲུལ་སྐུ་
ལ་ངོ་བོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྱི། གང་གྱིས་སྲྱིད་པ་ཇྱི་སྲྱིད་བར། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་སྟེ། དུས་འཁོར་
བ་ཇྱི་སྲྱིད་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་ཡུལ་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ལ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱིས་ཕན་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མམ་
དུ་མཛད་པ་སྟེ་ཁད་པར་གསུམ་ལན་ནོ། །དེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚུལ་བསྟན་པས་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་པ་
ལྟར་གྱི་དེ་རྒྱུན་ཆད་པ་སྲྱིད་དམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ལོག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཡོན་
ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། ཕན་པ་སྣ་ཚོགས་མཛད་པ་དེ་ཕྲྱིན་ལས་ེར་བདུན་དང་དོན་གཅྱིག་པར་དགོངས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ནས་ལོགས་སུ་མ་བསྟན་ཏོ། །མཛད་པ་ཕྲྱིན་ལས་ནྱི། དེ་བཞྱིན་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་འདྱི། །ཅེས་སོགས་ཏེ། གདུལ་
བ་ལམ་གྱི་རེན་ལ་འགོད་པ་ནས་མྱི་གནས་པའྱི་མྱང་འདས་ལ་འགོད་པར་བེད་པའྱི་བར་ེར་བདུན་ནྱི་སྐབས་
འདྱིའྱི་ཕྲྱིན་ལས་དངོས་ཡྱིན་ལ་བ་བའྱི་ལས་ེར་བདུན་ཡང་དེར་བསྡུའོ། །འོ་ན་ཕྲྱིན་ལས་ེར་བདུན་པོ་དེ་
མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་གཞན་དུ་བསྟན་པ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན་སོན་མེད་དེ། སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་ནའྱི་ཕྲྱིན་ལས་
མ་ཡྱིན་པར་སྐུ་གསུམ་ཆར་གྱི་ཕྲྱིན་ལས་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་ལོགས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྐུ་
གསུམ་ཆར་གྱི་ཕྲྱིན་ལས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་སྙམ་ན། སྦྱོར་བཞྱི་སོམ་པའྱི་རྣམ་སྱིན་དེ་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་ངོ་
བོ་ྱིད་སྐུར་འགྱུར་ཞྱིང་། དེ་ྱིད་བང་སེམས་འཕགས་པ་ལ་ལོངས་སྐུ་དང་། རྱིགས་ཅན་གསུམ་ལ་སྤྲུལ་སྐུར་
སྣང་ཞྱིང་དེས་ཕྲྱིན་ལས་འདྱི་དག་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སྐུ་གསུམ་ཆར་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་བཤད་དུ་འགྱུར་
གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་བཤད་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན་ེར་བདུན་པོ་འདྱི་དག་དངོས་སུ་མཛད་པ་པོ་ནྱི་སྤྲུལ་
སྐུ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཕྱིར་ན་སོན་མེད་དོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་ྱིར་སྣང་ལས། དེ་བཞྱིན་
འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་འདྱི། །ལས་ནྱི་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་འདོད། །ཅེས་པའྱི་ཚིག་རྐང་གྱིས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ས་ཁོངས་ལ་
སྦྱར་བ་མཛད་དོ། །གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་མྱིག་གྱིས་མཐོང་ཡང་ཙིཏྟས་མ་ཟྱིན་པར་སྣང་ངོ་། །བསྟན་བཅོས་འདྱིའྱི་
ཐོག་མར་གླེང་གཞྱིའྱི་འགྲེལ་པ་མཆོད་བརོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཕྲྱིན་ལས་ེར་བདུན་ཚང་བས་དེ་དག་གྱི་དོན་མངོན་
རོགས་བརྒྱད་དུ་འདུས་པ་དེ་མས་སུ་བླངས་པས་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་ཞྱིང་དེ་ལས་ཕྲྱིན་ལས་ེར་བདུན་
འབྱུང་ལ་དེ་ྱིད་ཀང་གླེང་གཞྱིའྱི་ཚུལ་གྱི་མཛད་པ་ལས་མ་འདས་པས་མཛད་པ་ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མྱི་
འཆད་པ་མཚོན་པའྱི་ཆེད་དུ་ཐོག་མར་མཆོད་བརོད་དང་། མཇུག་ཏུ་ཕྲྱིན་ལས་སོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་
ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་པར་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ཟད་པར་བཤད་པ་དང་། ཟྱིལ་གནོན་བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་
པོ་ལ་བདུན་ཏེ། ངོ་བོ། དབེ་བ། གྲངས་ངེས། ས་དོན། བསོམ་པའྱི་ཚུལ། གྲུབ་པའྱི་རགས། བེད་ལས་སོ། །དང་
པོ་ནྱི། ཟད་པར་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཚན་ྱིད། བདག་རེན་བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་གང་གྱི་སོ་ནས་ཟད་
བར་དུ་འཇོག་པའྱི་དམྱིགས་པའྱི་སྣང་བ་དེས་རང་ཡུལ་གྱི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་སོ་ནུས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་ནོ། །ཟད་པར་གྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་འཇོག་ན་དེ་ལྟར་ནུས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་
ལན་དང་བཅས་པ་ཞེས་འཇོག་དགོས་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། ཟད་པར་རྒྱས་པར་བེད་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའྱི་སེམས་དང་། སེམས་
ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་ཟད་པར་གྱི་སེ་མཆེད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མཛོད་ལས་ནྱི། དང་
པོ་བརྒྱད་སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པ་དང་། ཐ་མ་གྱིས་ལ་སེམས་སེམས་བྱུང་གྱིས་ཀ་ཡོད་པར་བཤད་
དོ། །གྱིས་པ་ལ་ཟད་པར་ས་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་།
དཀར་པོ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་སེ་མཆེད་དེ་བཅུའོ། །མཚན་ྱིད་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བདག་
རེན་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་བརེན་ནས་དམྱིགས་པའྱི་སྣང་བ་ས་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་གྱི་རང་
ཡུལ་དེ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་སོ་ནུས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་སྟེ་སོ་
སོར་སྦྱར་རོ། །མཛོད་ལྟར་ན། དང་པོ་བརྒྱད་ལ་དེ་ལྟར་སོ་ནུས་པའྱི་སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་
ཞེས་དང་། ཕྱི་མ་གྱིས་ལ། བདག་རེན་གཟུགས་མེད་ཀྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་བརེན་ནས་ཞེས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་
ནྱི། རེག་བ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དང་། ཆོས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་སེ་མཆེད་བཞྱི་ལ་ཟད་པར་བཞག་ནས་ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་སེ་མཆེད་གཞན་བརྒྱད་ལ་མྱི་འཇོག་ཅེ་ན། རེག་བ་དང་གཟུགས་གྱིས་ནྱི། །རང་གཞན་གྱིས་ཀ་དང་།
གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པས་ཁབ་པར་སོ་ནུས་པ་དང་། རེན་འབྱུང་བ་མེད་པར་བརེན་པ་
འབྱུང་འགྱུར་སོ་མྱི་ནུས་པས་འབྱུང་བ་བཞྱིའྱི་ཟད་པར་བཞག་ལ། ནམ་མཁའ་ནྱི་ཀུན་ལ་ཁབ་ཅྱིང་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་དེ་དག་ལ་བཞག་གོ །སེ་མཆེད་གཞན་རྣམས་ལ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་པོ་ལྔ་ཕྱི་རོལ་དུ་
སོ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ས་ལ་རྒྱུན་མེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲྱི་རོ་ནྱི་གཟུགས་ཁམས་སུ་སོ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གཟུགས་མེད་ཀྱི་སེ་མཆེད་དང་པོ་གྱིས་ལ་ཟད་པར་གཞག་པས་ཕྱི་མ་གྱིས་ལ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་འཇོག་
སྙམ་ན། འདྱི་ལ་མཁས་པ་དག་དེ་གྱིས་སེམས་ནང་དུ་སྡུས་ཅྱིང་མྱི་གསལ་བས་མ་གཞག་གོ །ཅེས་གསུངས་
པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། སྲྱིད་རེའྱི་སེམས་མྱི་གསལ་བར་བཤད་ཀྱི་གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་ལ་སེམས་གསལ་
མྱི་གསལ་གྱི་ཁད་པར་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། ཟད་པར་འཇོག་པ་ལ་རང་ཡུལ་གྱི་དམྱིགས་
པའྱི་གཙོ་བོ་དེ་མཐའ་ཡས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དགོས་པ་ལས་གཟུགས་མེད་དང་པོ་གྱིས་ལ་དེ་ཡོད་ཅྱིང་། ཕྱི་མ་
གྱིས་ལ་དེ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཟད་པར་དང་། རྒྱས་པ་དང་། ཁབ་པར་དང་། མཐའ་དག་ཅེས་པ་
རྣམས་མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྱིན་པས། དམྱིགས་ཡུལ་ས་ལ་སོགས་པ་དེས་ཡུལ་མཐའ་དག་ལ་ཟད་ཟད་ཀྱི་བར་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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དུ་རྒྱས་པར་བེད། ཁབ་པར་བེད་པའྱི་དོན་གྱིས་ན་ཟད་པར་ཞེས་བ་སྟེ། ྱིར་སྣང་ལས། རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་
ཁབ་པར་སོ་བས་ན་ཟད་པར་གྱི་སེ་མཆེད་ཅེས་དང་། རྒྱལ་སྲས་མ་ལས། བར་ཆད་མེད་པར་ཟད་པར་ས་ལ་
སོགས་པ་རྒྱས་ཤྱིང་ཁབ་པར་བེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཟད་པར་གྱི་སེ་མཆེད་རྣམས་ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །ལྔ་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ལུས་རེན། སེམས་རེན། དམྱིགས་པའྱི་རེན། སྦྱོར་དངོས་ཀྱི་ཡྱིད་ལ་བེད་ཚུལ་ལོ། །དང་
པོ་ལ། སྔ་མ་བརྒྱད་ནྱི་འདོད་པའྱི་རེན་ཅན་ཏེ། ཐོས་བསམ་གྱི་མཐུས་རབ་ཏུ་བསེད་པར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཐ་མ་གྱིས་ནྱི་ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་རེན་ཅན་ཡྱིན་ལ། མཛོད་ལྟར་ན། ཁམས་གསུམ་
ཆར་གྱི་རེན་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཅེས་བ་ཁམས་གསུམ་གྱི། །རེན་ཅན་ལྷག་མ་མྱི་ལས་སེ། །ཞེས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཐམས་ཅད་ཀང་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་བརེན་པར་བཤད་
ལ། མཛོད་ལས། ཐ་མ་གྱིས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་དངོས་གཞྱི་དག་པ་བར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་སྔར་སྦྱང་
བར་བས་པའྱི་དམྱིགས་རེན་དང་། སྔར་སྦྱང་བར་མ་བས་པའྱི་དམྱིགས་རེན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཆུ་ཀླུང་
དང་། ནགས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་དང་། རླུང་གྱིས་བསོད་པའྱི་འོད་མ་དང་། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་སྔོན་པོ་དང་། སེར་
པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་། དངུལ་དང་། ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་དང་། ྱི་མ་དང་ཟླ་
བའྱི་འོད་ཀྱིས་ཕོག་པའྱི་རྱིག་པ་དང་། སྐར་ཁུང་གྱི་ནང་དང་། བུ་ག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་
རྱིམ་པ་ལྟར་ཟད་པར་ཆུ་ནས་ནམ་མཁའྱི་བར་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཟད་པར་སའྱི་
དམྱིགས་རེན་ནྱི་ྱིར་སྣང་ལས་མ་བཤད་ལ། གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པའྱི་སྣོད་དྲྱི་མ་
མེད་པ་ཆུ་གཙང་མས་བཀང་བ་དང་། ཐབ་ཁུང་གྲུ་བཞྱི་པར་འོག་ཏུ་བུད་ཤྱིང་དང་། བར་དུ་མེ་དང་། སྟེང་དུ་དུ་བ་
འཐུལ་བ་དང་། ཡན་ལག་གྱི་ཕོགས་གང་དུ་རླུང་གྱིས་རེག་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐར་ཁུང་སོགས་ལས་བྱུང་བའྱི་
རླུང་དང་། མཚོན་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཟླུམ་པོར་བས་ཏེ། ཁ་དོག་
གཞན་གྱིས་བཅད་པར་བས་པ་དང་། མཐོ་གང་སོར་བཞྱི་ཙམ་གྱི་བུ་ག་ནམ་མཁའྱི་མཐོངས་བཏོད་པ་དང་།
བུམ་པའྱི་ནང་གྱི་མར་མེའྱི་འོད་བུ་གའྱི་ངོས་ནས་རྱིག་པ་ལ་ཕོག་པ་རྣམས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། བསམ་གཏན་གྱི་
དངོས་གཞྱི་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་དམྱིགས་རེན་དེ་དག་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་ནས་སྦྱོར་བའྱི་དུས་སུ་
དམྱིགས་རེན་འདྱིས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་བའོ་སྙམ་པའྱི་མོས་པ་ཡྱིད་བེད་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་དངོས་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

གཞྱི་དུས་སུ་ཡང་། ས་ས། ཆུ་ཆུ། ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཙམ་ལ་དམྱིགས་ཏེ། རེ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམ་མོ། །དྲུག་པ་ལ་
འཛིན་པའྱི་མཚན་མ་དང་། སྣང་བའྱི་མཚན་མ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ས་ལ་མ་བཤད་ཅྱིང་། གཞན་རྣམས་ལ་
རྱིམ་པ་ལྟར་ཆུའྱི་སྦུ་བ་དང་། ཆུ་བུར་འདྲེས་པའྱི་ཆུ་གཡོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། མེ་ལེ་ཆེད་ཅྱིང་ལྷུང་བ་ལྟ་བུར་
གཡོ་བ་དང་། འོ་མ་བསྐོལ་བ་ས་ལ་ཕོག་མ་ཐག་པའྱི་རངས་པ་འཐུལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་
ལ་མེ་ཏོག་གེ་སར་དང་། སོང་བུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཐ་མ་གྱིས་ལ་རྱིག་པའྱི་བུ་ག་དང་འདྲ་བར་གྱུར་ཏེ།
བསེད་ཀང་མྱི་འཕེལ་བ་དང་། ས་ལས་བས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འདྲ་བར་ཐོག་བཅས་སུ་སྣང་བ་སྟེ་འཛིན་
པའྱི་མཚན་མའྱི་དོན་ནྱི་མ་འབོངས་པའྱི་རགས་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཡང་ས་ལ་མ་བཤད་ལ། ཆུ་ལ་སོགས་པ་
གསུམ་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའྱི་ནོར་བུའྱི་རླུང་གཡབ་ལྟར་མྱི་གཡོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་བ་དང་། ནམ་
མཁར་གནས་པའྱི་ཟླ་བ་དམར་པོ་ཟླུམ་པོ་ལྟར་ེ་བར་གནས་པ་དང་འདུག་པ་ལྟར་མྱི་གཡོ་བ་དང་། སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རེན་ནམ་མཁར་འཕགས་ནས་ནོར་བུའྱི་རླུང་གཡབ་ལྟར་གནས་པ་དང་། ཐ་མ་
གྱིས་ལ་སྣང་བའྱི་ཚོགས་སྟུག་པོ་རབ་ཏུ་དྭངས་བ་དང་འདྲ་བར་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་དང་། ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་ལྟར་གྱུར་ནས་བསེད་ནས་འཕེལ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །སྣང་བའྱི་མཚན་མའྱི་དོན་ནྱི་འབོངས་པའྱི་
རགས་སོ། །བདུན་པ་ནྱི། རྱིམ་པ་ལྟར་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོར་གྱུར་བ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་ཆུ་ལ་ཡང་
གོམ་པ་དོར་ནས་འགྲོ་བ་དང་། ས་ལ་ཡང་ཆུ་ལ་འཇུག་པ་ལྟར་བེད་པ་དང་། བདུད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་
བསྲེགས་པའྱི་མེ་འབར་ཞྱིང་མེ་མདག་གྱི་ཆར་འབེབས་པ་སོགས་དང་། རླུང་ལྟར་མགོགས་པར་འགྲོ་བ་དང་།
གཟུགས་སོགས་སྔོན་པོར་སྤྲུལ་ཞྱིང་མུན་པར་བེད་པ་དང་། སེར་པོར་སྤྲུལ་ཞྱིང་གསེར་དུ་བསྒྱུར་པ་དང་
གཟུགས་དམར་པོར་སྤྲུལ་པ་དང་། དཀར་པོར་སྤྲུལ་པ་དང་། རྱིག་པ་སོགས་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲོ་བ་དང་།
གཟུགས་གསལ་བར་བེད་པ་དང་། གྱིད་དང་རྨུགས་པ་རྒྱང་རྱིང་དུ་བེད་པའོ། །གྱིས་པ་ཟྱིལ་གནོན་ལ། མདོ་
ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པའྱི་ཚུལ། དེའྱི་དོན་བཤད་པ། སྐབས་ཀྱི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ནྱི།མདོ་ལས། ནང་གཟུགས་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་། ཁོ་དོག་ངན་པ་
རྣམས་ལ་ལྟ་ཞྱིང་གཟུགས་དེ་དག་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་ཤེས། ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་མཐོང་སྟེ། དེ་ལྟར་འདུ་
ཤེས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སེ་མཆེད་དང་པོའ །ོ །དེ་བཞྱིན་དུ། ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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པས་ཕྱིར་རོལ་གྱི་གཟུགས་ཆེན་པོ་ལ་སྦྱར་བ་དང་། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱིར་རོལ་གྱི་
གཟུགས་ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོ་ལ་སྦྱར་བ་གྱིས་ཏེ་བཞྱི་གསུངས་སོ། །ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་ཁོ་
ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་
བལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། ཟར་མའྱི་མེ་ཏོག་གམ་ཡུལ་བཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་རས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ།
སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་
གཟུགས་སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བའྱི་གཟུགས་དེ་དག་ཟྱིལ་གྱིས་
མནན་ནས་ཤེས། ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་མཐོང་སྟེ། དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པ་འདྱི་ནྱི་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སེ་མཆེད་
ལྔ་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། སེར་པོ་ལ་དོང་ཀའྱི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་དང་། དམར་པོ་ལ་མཉྫུ་ཛི་བ་ཀའྱི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་དང་།
དཀར་པོ་ལ་སྐར་མ་པ་བ་སངས་དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆུང་ངུ་ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་
གཟུགས། ཆེན་པོ་ནྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་གཟུགས། བཟང་པོ་དང་། ངན་པ་ནྱི་སོ་སོར་སྦྱར་རོ། །སྔོན་པོ་ཞེས་
སོགས་ཀྱིས་ནྱི་མདོར་བསྟན། ཁ་དོག་སྔོན་པོ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་ལྷན་སེས་དང་། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ་
ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་སྦྱར་བྱུང་དང་། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་སྔོན་པོ་སོགས་ཀྱི་
མདངས་ཡོད་པར་སྟོན་ཏོ། །མེ་ཏོག་ནྱི་ལྷན་སེས་ཀྱི་དཔེ། རས་ནྱི་སྦྱར་བྱུང་གྱི་དཔེ། ཡུལ་བཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་རས་
གསུངས་པ་ནྱི་ཁ་དོག་ཆེས་གསལ་པའྱི་དཔེའོ། །ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་དབང་
བསྒྱུར་བའོ། །ཤེས་པ་ནྱི་ཞྱི་གནས་ཀྱིས་ཤེས་པའོ། །མཐོང་བ་ནྱི་ལྷག་མཐོང་གྱིས་མཐོང་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད། བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས། རང་
ཡུལ་གྱི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་སོ་ནས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ནུས་པའྱི་
ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གོ །དེ་ལ་དབེ་ན་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལ། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ལ་ལྟ་བའྱི་ཟྱིལ་གནོན་
གྱི་མཚན་ྱིད། བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་རང་ལ་གཟུགས་སྣང་མྱི་དོར་བའྱི་སོ་ནས།
རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་དབང་བསྒྱུར་
བའྱི་སོ་ནས་ཟྱིལ་གྱི་གནོན་ནུས་པའྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གོ །གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ཆེན་པོ་ལ་ལྟ་བའྱི་ཟྱིལ་
གནོན་གྱི་མཚན་ྱིད། གཞན་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལས། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་སྣོད་ཀྱི་གཟུགས་བཟང་ངན་ཐམས་
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ཅད་ཅེས་སྦྱར་རོ། །གཟུགས་མེད་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ལ་བལྟ་བའྱི་ཟྱིལ་གནོན་གྱི་མཚན་ྱིད། བསམ་གཏན་གྱི་
དངོས་གཞྱིའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ཏེ། རང་ལ་གཟུགས་སྣང་དོར་བའྱི་སོ་ནས། སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་བཟང་ངན་
ཐམས་ཅད་ཅེས་སོགས་དང་། གཟུགས་མེད་གཟུགས་ཆེན་པོ་ལ་བལྟ་བའྱི་ཟྱིལ་གནོན་གྱི་མཚན་ྱིད། གཞན་
འདྲ་བ་ལས་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྱི་སྣོད་ཀྱི་གཟུགས་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ཞེས་སོགས་སྦྱར་རོ། །གཟུགས་
མེད་གཟུགས་སྔོན་པོ་ལ་ལྟ་བའྱི་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་ལ་བལྟ་བའྱི་ཟྱིལ་གནོན་བཞྱིའྱི་
མཚན་ྱིད་རྱིམ་བཞྱིན། བདག་རེན་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས། རང་ལ་གཟུགས་
སྣང་དོར་བའྱི་སོ་ནས། ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་རྣམས་ཇྱི་
ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་སོ་ནས། ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ནུས་བའྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གོ །དང་པོ་
གྱིས་རྣམ་ཐར་དང་པོ་དང་། དེ་ནས་གྱིས་རྣམ་ཐར་གྱིས་པ་དང་། ཕྱི་མ་བཞྱི་སྡུག་པའྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་རྒྱུ་ལས་
བྱུང་བར་བཤད་དོ། །དེ་དག་གྱིས་རྒྱས་པ་ལ་དད་པ་ལ་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བའམ་ཚིག་གྱི་དོན་བཤད་ཟྱིན་ནས་བར་པ་
ལ་དད་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་བསྟན་པའམ། བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔའྱི་ནང་ནས་མཚམས་སྦྱར་བ་ནྱི། མཚན་ྱིད་དེ་
ཡྱི་སྦྱོར་བ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་སྟེ། ྱིར་སྣང་ལས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་གསུམ་ནྱི།
མཚན་ྱིད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིར་པའོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པ་ནྱི་སྦྱོར་
པའོ། །རེ་མོའ་ི མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་དང་ལན་པའོ། །མཐར་གྱིས་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་
གོ་རྱིམ་དང་ལན་པའོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ནྱི་མཐར་ཐུག་པའོ། །ཆོས་
ཀྱི་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་འདྱི་ནྱི་བཤད་པའྱི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱིར་འདས་པ་ལ་སྙེགས་པས་དེ་ལྔ་པོ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་སྙེགས་པ་དང་། མཁེན་གསུམ་
ལ་སྙེགས་པ་གང་གྱི་ཡང་གསལ་ཁ་མྱི་སྣང་ཡང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་དེའྱི་དགོངས་པ་མཁེན་གསུམ་ལ་སྙེགས་
པར་མཛད་དོ། །འདྱི་དག་མཚམས་སྦྱར་དུ་འགྲོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་། འདྱིར་མཁེན་གསུམ་
གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བའྱི་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྔ་པོ་མཁེན་གསུམ་ལ་སྙེགས་ཀང་སྔ་ཕྱི་མཚམས་སྦྱོར་བའྱི་ཚིག་ཏུ་
འགྲོ་ཚུལ་རྣམས་ནྱི་ཞྱིབ་ཏུ་ངག་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་དད་པ་ལ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བའམ།
བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔའྱི་ནང་ནས་བརྒལ་ལན་ནྱི། ཡུལ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྒྱུ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་དགོས་པ་གྱིས་ལས། གདུལ་བ་བརོད་བའྱི་རྐང་གྲངས་ཉུང་བ་ལ་དགའ་
བ་རྣམས་ལ་བརོད་བའྱི་གཙོ་བོ་དངོས་པོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་དུ་
བསྟན་པ་དང་། དྲུག་ཏུ་བསྟན་པ་ལ་འགལ་བར་རྒོལ་བ་ལ་དེ་ནྱི་མྱི་འགལ་ཏེ། ཕེ་ན་བརྒྱད་དུ་ཡོད་ཀང་མཁེན་པ་
གསུམ་པོ་ཐོབ་བའྱི་འབས་བུ་ཤེར་ཕྱིན་མཚན་ྱིད་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བའྱི་ཚེ་ན་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཞྱིང་། སྦྱོར་བ་
བཞྱི་པོ་ཡང་ཐོབ་བེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཞེས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བའྱི་ཚེ་ན། མངོན་པར་རོགས་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར།
ཞེས་པ་བརྒལ་ལན་གྱི་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །འདྱིར་འཕགས་གྲོལ་དང་། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱིས་
ཡུལ་དང་། རྒྱུ་དང་། འབས་བུ་གསུམ་དུ་མཛད་ནས། དང་པོ་ནྱི། ཡུལ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ཞེས་དང་། གྱིས་
པ་ནྱི། རྒྱུ་སྦྱོར་བ་བཞྱི་ཡྱི་བདག་ྱིད་དང་། །ཞེས་དང་། གསུམ་པ་ནྱི། ཆོས་སྐུ་ཕྲྱིན་ལས་འབས་བུ་ནྱི། །ཞེས་
པས་སྟོན་པར་བཞེད་དོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱུ། མས་ལེན་གྱི་སྦྱོར་བ། མས་སུ་
བླངས་པའྱི་འབས་བུ་དང་གསུམ་དུ་མཛད་ནས། ཚིག་རྐང་དང་པོ་གསུམ་རེ་རེས་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །དེ་དག་
ཀང་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཆར་གང་ཟག་ཅྱིག་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པར་སྱིག་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་
ཡྱིན་གྱི། ཡང་དག་པར་ན་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་པོ་རེ་རེའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་རྱིམ་རེ་རེ་
ཚང་བར་ཡོད་ཅྱིང་། སེམས་བསེད་དང་། གདམས་ངག་ལ་སོགས་པ་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆོས་རེ་རེ་ལ་ཡང་འཚང་
རྒྱ་བའྱི་ལམ་རྱིམ་ཚང་བར་ཡོད་ལ། ཕྲྱིན་ལས་ྱི་ཤུ་ར་བདུན་ྱིད་ལ་ཡང་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུངས་
རབ་ཀྱི་བརོད་བ་མ་ལུས་པ་ཚང་བ་སོགས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཁབ་པར་སོ་བར་བ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །གཤེགས་དང་གཤེགས་བཞྱིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་བའྱི་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀྱིས། །བགྲོད་དང་
བགྲོད་བཞྱིན་བགྲོད་པར་འགྱུར་བའྱི་ལམ་འདྱི་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །ཕེ་དང་ཕེ་བཞྱིན་ཕེ་བར་འགྱུར་ལས་
གཞན་དུ་བདག་བློ་ཡྱིས། །འཆད་དང་འཆད་བཞྱིན་འཆད་པར་འགྱུར་བ་མེད་མོད་དེ་ལྟ་ནའང་། །སེ་དང་སེ་བར་
ལུས་བཟང་རེན་ལ་ལུགས་བཟང་གོམས་པ་དང་། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ལྷ་མཆོག་དེ་ལ་སེམས་མཆོག་དད་བས་
ཤྱིང་། །མཁས་དང་མཁས་པའྱི་གསུང་རབ་ཚོགས་ལ་ཡྱིད་རབ་བརོན་པའྱི་མཐུས། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཇྱི་
བཞྱིན་དགོངས་པ་ཚུལ་བཞྱིན་ཕེ་བ་འདྱི། །རྒྱ་ཆེན་བསོྃད་ནམས་ལུས་སྟོབས་རབ་རྒྱས་ཏེ། །བདེ་གཤེགས་
གསུང་རབ་སེྃང་གེྃའྱི་ང་རོ་ཡྱིས། །ལོག་སྨྲའྱི་རྱི་དྭགས་མཐའ་དག་སྐྲག་བེད་ཅྱིང་། །ཐུབ་བསྟན་གངས་རྱི་སོང་
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

བ་དེ་ཡྱིས་སྦྱར། །བརོད་བ་དོན་ལན་རོད་བེད་ཆོས་དང་འབེལ། །བེད་ལས་ཁམས་གསུམ་ོན་མོངས་སྤོང་
བེད་ཅྱིང་། །ཞྱི་བའྱི་ཕན་ཡོན་སྟོན་པ་རྒྱལ་བ་ཡྱི། །བཀའ་ཡྱིན་དེ་ལས་བཟློག་པ་གཞན་དུ་གསུངས། །རྒྱལ་བའྱི་
བསྟན་པ་འབའ་ཞྱིག་དབང་བས་ཤྱིང་། །རྣམ་གཡེང་མེད་པས་ཐར་པའྱི་ཆེད་དུ་བཤད། །དེ་ཡང་དྲང་སྲོང་བཀའ་
བཞྱིན་སྱི་བོ་ཡྱིས། །བླང་བ་ཡྱིན་པར་ཚད་ལན་གཞུང་ལས་གསུངས། །ཚུ་རོལ་མཐོང་བས་བླ་མའྱི་མན་ངག་
དང་། །ཡྱིད་ཆེས་ལུང་དང་རྱིགས་པ་རྣམ་བཞྱི་ལ། །བརེན་ནས་གསུང་རབ་དགོངས་པ་འགྲེལ་བ་ནྱི། །འཇྱིག་
རེན་སོ་སོའ ་ི ལེགས་བཤད་ཡྱིན་པར་གསུངས། །དེ་སླད་འཕགས་མཆོག་མཁའ་ལྱིང་བགྲོད་པ་ཡྱི། །གསུང་རབ་
བ་ལམ་ཡངས་པར་བྱིས་པའྱི་བློ། །སྦྲང་རྱི་འཛིན་པ་རྐང་དྲུག་ལན་པ་ཡང་། །རེས་སུ་བརོན་པ་ཅུང་ཟད་བས་པ་
ལགས། །དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་དཀར་དགེ་བའྱི་ཚོགས། །ྱི་མའྱི་འོད་ལྟར་གསལ་བ་གང་ཐོབ་དེས། །མཁའ་
མམ་འགྲོ་བའྱི་སྙྱིང་མུན་ཀུན་བསལ་ནས། །ཐེག་མཆོག་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །བདག་ཀང་ཚེ་འདྱིའྱི་
སྣང་བ་ནུབ་མ་ཐག །མྱི་ཕམ་ཆོས་རེའྱི་ཞལ་མཆོག་མཐོང་གྱུར་ཏེ། །བསྟན་བཅོས་འདྱི་ཡྱི་ཚིག་དང་དོན་རྣམས་
ཀུན། །ཐོས་ནས་སོ་འདོགས་མ་ལུས་ཆོད་བར་ཤོག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་སོ་གསུམ་བ་བ་རྣམས། །མཐའ་དག་
འགྲོ་ལ་ཕན་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ནས། །རབས་ཆེན་བང་ཆུབ་སོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །སྐུ་གསུམ་ཕྲྱིན་ལས་བཅས་པ་
མྱུར་ཐོབ་ཤོག །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡྱི། །རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་ལ་སོགས་ེར་འཚེ་དང་། །མྱི་
དང་མྱི་མྱིན་འབྱུང་པོའ་ི གནོད་པ་སོགས། །རྣམ་རོག་མ་ལུས་དབྱིངས་སུ་དག་གྱུར་ཅྱིག །བདག་གྱི་གདུལ་བར་
གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་དག་ཅྱིང་བང་ཆུབ་སེམས་དང་ལན། རབ་འབམས་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་
མཁས་གྱུར་ཏེ། །བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་བེད་ཤོག །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་
དག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཅེས་བ་བའྱི་གཞུང་སྔ་ཕྱིའྱི་འབེལ་དང་། དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་
དཔྱད་པ་སྦས་དོན་ཟབ་མོའ ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད་ཅེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི། རེ་བཙུན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་
རོང་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། སྨྲ་བའྱི་ཟླ་བ་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཀུན་མཁེན་སངས་རྒྱས་འཕེལ་ལ་སོགས་པ།
མཁས་པའྱི་མཁས་པ་དུ་མའྱི་ཞབས་རྡུལ་སྱི་བོས་བླངས་པ་ལ་བརེན་ནས། སེ་སྣོད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སེ་བཞྱི་
ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་ཅྱིང་། ཁད་པར་དུ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚུལ་ལུགས་ལ།
ངེས་པའྱི་ཤེས་པ་གཏྱིང་ནས་སེས་བ་མང་དུ་ཐོས་པའྱི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་སེང་གེས་དོན་གེར་དུ་མས་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ི གཏེར་གྱི་ཁ་འབེད།
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ཡང་ཡང་བསྐུལ་ཞྱིང་། ལ་སྟོད་མདོག་གྱི་སའྱི་ཆ་ལ་སེས་པ་སྙོམ་ལས་པ་གཞོན་ནུ་བཟང་པོས་འཕྲལ་དུ་བསྐུལ་
ཏེ་ཡྱི་གེའྱི་རེན་སྦྱར་བ་ལ་བརེན་ནས། ལགས་ཕོ་སྟག་གྱི་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ། ར་ནག་གསེར་
གླྱིང་གྱི་དགོན་པར་སྦྱར་བའོ། །འདྱིས་ཀང་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅྱིག །འདྱི་བསྒྲུབས་པ་ལས་
བྱུང་བ་ཡྱི། །དགེ་བ་བདག་གྱིས་གང་ཐོབ་པ། །དེས་ནྱི་སེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་ཐོབ་
པར་ཤོག །འགྲོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་སན་གཅྱིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་གནས། །བསྟན་པ་རེད་དང་
བཀུར་སྟྱི་དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རྱིང་གནས་གྱུར་ཅྱིག །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་
ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །།
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ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ།

