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༄༅། །འགེལ་པ་དོན་གསལ་གྱི་ངག་དོན་བཞུགས་སོ།། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་
བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའྱི་ངག་དོན་སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ིགནད་ཀྱི་སོན་མེ་
ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའྱི་ལྷ་མཆོག་མགོན་པོ་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་དག་ལྟ་བ་
གང་ལ་ལྟ། །ཇྱི་ལྟར་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཀང་། །ཡང་དག་དོན་ལ་ལྟ་བའྱི་ཚུལ། །སྟོན་མཛད་བླ་མ་ལྷར་བཅས་
མཆོད། །མཁའ་ལྟར་རྣམ་དག་ེར་ཞྱིའྱི་གོ་འཕང་མཆོག་བརེས་ཐོག་མ་མྱི་མངོན་ཡང་། །ཏྱིང་འཛིན་མངལ་ལྡན་
སྟོང་ྱིད་ཡུམ་ལ་ཐབས་མཁས་ས་བོན་གྱིས་བསྐྲུན་ནས། །སྱིང་རེའྱི་མ་མས་བསྐྱངས་པའྱི་རྒྱལ་སྲས་ཚུལ་
འཛིན་སླར་ཡང་མྱི་མཇེད་འདྱིར། །རྒྱལ་བའྱི་མཛད་པས་གངས་མེད་ཆོས་སོ་འབྱེད་མཛད་མྱི་ཕམ་མགོན་ལ་
འདུད། །མགོན་པོ་གང་གྱི་གསུང་རབ་མཆོག་ལ་སོན་སྦྱང་བག་ཆགས་སད་པ་དང་། །ཚེ་འདྱིར་དམ་པའྱི་
མགོན་གྱིས་བཟུང་ཞྱིང་བརོན་པ་དུ་མས་སྦྱངས་པའྱི་མཐུས། །ངེས་དོན་ཟབ་མོའ་ིདོན་ལ་མྱི་འཇྱིགས་སོབས་
པ་ཐོབ་པ་ལས། །འདྱིར་ནྱི་ངག་དོན་གནད་ཀྱི་སོན་མེ་གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྦྱྱིན། །འདྱི་ལ་གསུམ་སྟེ། 
བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག ཡན་ལག་ཅན་གྱི་བསྟན་བཅོས། བསྟན་བཅོས་ཇྱི་ལྟར་བསྒྱུར་བའྱི་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཐ་སད་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་མཚན་གྱི་དོན། གཞུང་ཚད་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་བམ་པོའ་ི
གངས། གུས་པས་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་ཕག་འཚལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱ་གར་རོག་ལོ་ཙཱ་བས་འགེལ་བ་དོན་
གསལ་བསྒྱུར་བའྱི་ཐོག་མར་མཚན་དོན་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། འགེལ་པ་དོན་གསལ་གྱི་
གེགས་བམ་བཙལ་སླ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་དེའྱི་ཐོག་མར་རྒྱ་སྐད་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་
དེ། བསྟན་བཅོས་ཁུངས་བཙུན་པར་ཤེས་པ་དང་སཾ་སྐྲྀ་ཏའྱི་སྐད་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་པའྱི་ཆེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 
དེས་དེའྱི་ཐོག་མར་བོད་སྐད་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དབང་རྟུལ་གྱིས་མྱིང་ཙམ་ཤེས་པ་དང་། 
དབང་རྣོན་གྱིས་བརོད་བྱར་རགས་པ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། བམ་པོ། དེས་དེའྱི་ཐོག་
མར་བམ་གངས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཞུང་གངས་ལྷག་ཆད་སོང་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་དེས་དེའྱི་ཐོག་མར་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་
ཡོད་དེ། འགྱུར་གྱི་བར་ཆད་ཞྱི་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ། 
བཤད་པ་ྱིད་ེ་བར་འགོད་པ། བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། མཆོད་པར་



2   ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ། 

བརོད་པའྱི་དོན། སློབ་དཔོན་ས་མས་ཇྱི་ལྟར་ཕེ་བའྱི་ཚུལ། རང་ྱིད་ཀྱིས་འགེལ་པའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤེས་
རབ་སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་འགེལ་པ་དོན་གསལ་རོམ་པའྱི་ཐོག་མར་ཕག་འཚལ་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་
པ་ཡོད་དོ། །མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གཞུང་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱན་དུ་དབྱེ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ཐོགས་མེད་ཀྱིས་རྣམ་བཤད་མཛད་ཚུལ། དབྱྱིག་གེན་གྱིས་རྣམ་པར་བཀྲལ་
ཚུལ། འཕགས་པ་གོལ་སེས་རྣམ་པར་ཕེ་ཚུལ། བཙུན་པ་གོལ་སེས་རྣམ་བཤད་བྱས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། འགོ་
ལ་བསམ་སྦྱོར་གྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོགས་མེད་ཆོས་ཅན། བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོའ་ི
རྣམ་བཤད་མཛད་དེ། མྱི་ཕམ་མགོན་པོ་ལས་དངོས་སུ་གསན་པ་ལ་བརེན་ནས་དེ་ྱིད་རྣམ་ངེས་བརམས་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འགོ་དོན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དབྱྱིག་གེན་ཆོས་ཅན། བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་
བཀྲོལ་ཏེ། སེམས་ཙམ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརེན་ནས་གཞུང་འགེལ་བརམས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། འཕགས་
པའྱི་འཕགས་པའྱི་ས་བརེས་པའྱི་གོལ་སེ་ཆོས་ཅན། བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ། དབུ་མ་པའྱི་གྲུབ་
མཐའ་ལ་བརེན་ནས་ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་བརམས་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་ཡྱི་དད་པའྱི་ས་ལ་གནས་པའྱི་གོལ་སེ་ཆོས་
ཅན། བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོའ་ིརྣམ་བཤད་བྱས་ཏེ། རང་གྱི་རོགས་པ་དང་མཐུན་པར་ྱི་ཁྱི་རྣམ་འགེལ་བརམས་
པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རང་གྱིས་རོགས་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཞུགས་པ། དབྱེ་བར་རྱིགས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན། ཁེངས་པ་སྐྱུང་སྟེ་བརམས་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སེང་བཟང་ཆོས་ཅན། 
འགེལ་བྱེད་གཞན་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ་སྟེ། དབྱྱིག་གེན་དང་བཙུན་གོལ་གྱིས་མ་རེད་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་དོན་རེད་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཡུམ་དོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རེད་པའྱི་མཁས་པས་དབྱེ་བར་
རྱིགས་ཏེ། ཁྱོད་རོག་གེས་རེད་པར་དཀའ་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས་རེད་དགོས་པས་ཟབ་མོའ་ིདོན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། རྣམ་པ་སེང་བཟང་ཆོས་ཅན། ཡུམ་དོན་ཁྱོད་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་
ཡང་འགེལ་པ་རོམ་པ་ལ་སོ་བ་བསྐྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འགེལ་པ་བརམས་པས་རང་གཞན་ལ་ཕན་
འདོགས་པར་འདོད་པའྱི་སོ་སྐྱེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་ྱིད་ེ་བར་འགོད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
བརོད་བྱ་མངོན་རོགས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་མཆོད་བརོད། རོད་བྱེད་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་
དགོས་འབེལ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་མངོན་པར་རོགས་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར། ར་བ། འགེལ་པ་
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དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། འཕགས་པ་མགོན་པོ་བྱམས་པས་རྒྱན་བརམ་པའྱི་ཐོག་མར་ཡུམ་ལ་མཆོད་པར་
བརོད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་པོ་རང་ྱིད་དམ་པའྱི་སོད་པ་དང་མཐུན་པར་
བསྟན་པའྱི་སོ་ནས་གདུལ་བྱ་གཞན་ཡུམ་ལ་དྭང་བ་སྐྱེད་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གདུལ་བྱ་གཞན་ཡུམ་ལ་དྭང་
བ་སྐྱེད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཡུམ་ལ་དོན་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ན་
ཐོས་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཡུམ་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བྱང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེ་མེད་གསུམ་
རོགས་པའྱི་མཁྱེན་པས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡུམ་བྱེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་སྐྱེ་
མེད་གསུམ་རོགས་པའྱི་མཁྱེན་པས་རྱིགས་ཅན་གསུམ་ལ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའྱི་བདག་རེན་བྱེད་པ་དང་། 
འཕགས་པ་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་མེད་གསུམ་རོགས་པའྱི་མཁྱེན་པས་འཕགས་པ་སོ་སོའ་ིབཞེད་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཡུམ་བྱེད་
པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན་དེ་ྱིད་ཐུགས་དགེས་པར་
གྱུར་ཅྱིག གསུམ་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། དགོས་དོན། བསྡུས་དོན། ཚིག་དོན། བརྒལ་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
དགོས་པའྱི་རེན། དགོས་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚིགས་སུ་ན་ཐོས་ཞྱི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་
ཡུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཆོད་བརོད་ངག་གྱི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་
གྱིས་ཡུམ་ལ་དྭང་བ་བསྐྱེད་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དགོས་པ་སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན། 
ཐུན་མོང་གྱི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་ཀྱི་དགོས་པ། བརྒྱུད་པའྱི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། དབང་རྟུལ་དྭང་བ་སྐྱེ་ཚུལ་དང་། དབང་རྣོན་དྭང་བ་སྐྱེ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ཐོས་ན་ཐོས་ཞྱི་བ་
ཚོལ་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་མཆོད་བརོད་ངག་གྱི་གདུལ་བྱ་དབང་
རྟུལ་དྭང་བ་བསྐྱེད་དེ། ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་ཡུམ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་མེད་མྱི་དཔོད་པར་མྱུར་དུ་དང་བ་སྐྱེ་བའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་ས་མ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་མཆོད་བརོད་ངག་གྱི་གདུལ་བྱ་དབང་རྣོན་ཡུམ་ལ་
དང་བ་སྐྱེ་སྟེ། ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་དེ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིས་འཕགས་བཞྱིའྱི་ཡུམ་བྱེད་ཚུལ་ལ་གནོད་པ་མ་མཐོང་
ནས་དང་བ་སྐྱེ་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལ་མཆོད་བརོད་ངག་གྱི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྱིས་ཡུམ་ལ་
དང་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཡུམ་བརོད་བྱར་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་འཇུག་པའྱི་
ཆེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དེ་གྱིས་དེ་ལ་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བླ་ན་མེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའྱི་



4   ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ། 

ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་འབས་ཡུམ་ལ་དང་བའྱི་དད་པ་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་གསུམ་གྱི་
རོགས་རྱིགས་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཐོག་མའྱི་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལ་ན་
ཐོས་ཞྱི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཆོས་ཅན། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་
ཡུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིས་མངོན་རོགས་བརྒྱད་བསྡུས་ཤྱིང་། མངོན་རོགས་བརྒྱད་ལ་
འཕགས་བཞྱིའྱི་བཞེད་དོན་བསྒྲུབ་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཚང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་
བརོད་པའྱི་ཚིགས་བཅད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ། 
དོན་བསྡུས་ཏེ་འཕགས་བཞྱིའྱི་ཡུམ་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ནྱི། 
ན་ཐོས་གཞྱི་ཤེས་ཆོས་ཅན། ན་རང་གྱི་རྱིགས་ཅན་ེར་ཞྱི་གྱིས་སུ་འཁྱིད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཏེ། ན་
རང་གྱི་རྱིགས་ཅན་ེར་ཞྱི་གྱིས་སུ་འཁྱིད་པར་བྱེད་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་བརོད་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་ལམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་
ལྡན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་
མཁྱེན་གྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ནྱི། རྣམ་པ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའྱི་ཡོན་
ཏན་དང་ལྡན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའྱི་བདག་རེན་བྱེད་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་འབས་ཡུམ་ཆོས་ཅན། བྱམས་མགོན་གྱི་བསྟོད་ཕག་གྱིས་ཡུལ་ཡྱིན་ཏེ། མཆོག་གྱི་
སྤྲུལ་སྐུའྱི་བཞེད་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། བརྒལ་བ་དང་། ལན་ནོ། །དང་
པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་མཆོད་བརོད་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་དངོས་སུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པས་ཤུགས་
ལ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་རོམ་པར་དམ་བཅས་ན་གཞྱི་ཁོ་ན་བརོད་བྱར་བསྡུས་པས་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་
རོམ་མམ། ལམ་ཁོ་ན་བརོད་བྱར་བསྡུས་པས་དེའྱི་རྒྱན་རོམ་མམ། རྣམ་པ་ཁོ་ན་བརོད་བྱར་བསྡུས་པས་དེའྱི་
རྒྱན་རོམ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཆོས་མངོན་པ་དང་ཟོས་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད། གྱིས་པ་ལྟར་ན། སང་བྱ་མྱི་རོགས་པའྱི་
སྐྱོན་ཡོད། གསུམ་པ་ལྟར་ན། སྐྱེས་བུ་ལ་ེ་བར་མཁོ་བའྱི་དོན་མ་བཤད་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་དོ་ཅེ་ན། གྱིས་པ་ལ་
གསུམ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་འགོད། སྒྲུབ་བྱེད་བཤད། མཇུག་བསྡུ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ནྱི་རྒྱན་ཆོས་ཅན། གཞྱི་
གེན་རྣམ་པ་གང་རུང་རེ་རེ་ཁོ་ན་བརོད་བྱར་བསྡུས་པ་ལ་བཀོད་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞྱི་གེན་རྣམ་
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པའྱི་ཕོགས་གསུམ་ཆར་བརོད་བྱར་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་རྒྱན་ཆོས་ཅན། འཕགས་པ་བཞྱི་ཆར་གྱི་རོགས་
རྱིགས་བརོད་བྱར་བསྡུས་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་བརོད་བྱར་བསྡུས་པ་གང་ཞྱིག མཁྱེན་གསུམ་གྱིས་འཕགས་པ་
བཞྱི་ཆར་གྱི་རོགས་རྱིགས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལུང་འགོད་པ། ལུང་གྱི་དོན་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཡུམ་བར་མའྱི་ལུང་འགོད། བསྡུས་པའྱི་ལུང་འགོད། རྒྱས་པའྱི་ལུང་ཁུངས་འགོད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྱི་ལྟར་མཁྱེན་གསུམ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་འཕགས་བཞྱིའྱི་རོགས་རྱིགས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་ཡུམ་བར་མ་ལས་དོན་མཐུན་དུ་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གཞྱི་ཤེས་ན་རང་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་བསྟན་པ། ལམ་ཤེས་བྱང་
སེམས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་བསྟན་པ། རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དྱི་བ་དང་། རྒྱུ་མཚན་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཞྱི་ཤེས་ན་རང་གྱི་
རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་ཅེ་ན། གྱིས་པ་ནྱི། རབ་འབྱོར་གཞྱི་ཤེས་ཆོས་ཅན། ན་རང་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་ཏེ། 
གཞྱི་བདེན་པའྱི་སྐྱེ་མེད་དུ་རོགས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་གང་ཞྱིག ལམ་ཤེས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཀང་མ་ཡྱིན། རྣམ་
མཁྱེན་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཀང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དྱི་བ་དང་། རྒྱུ་མཚན་འགོད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ལམ་ཤེས་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་ཅེ་ན། གྱིས་
པ་ནྱི་རབ་འབྱོར་དེ་ཆོས་ཅན། དེ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གསུམ་ཤེས་ཤྱིང་སངས་རོགས་རོགས་པར་
བྱེད་པ་དང་། རོགས་སྱིན་སྦྱང་གསུམ་མ་བྱས་པར་ཡང་དག་མཐའ་མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དྱི་བ་དང་། རྒྱུ་མཚན་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་ཅེ་ན། གྱིས་པ་ནྱི། རབ་འབྱོར་དེ་ཆོས་ཅན། དེ་
ཡྱིན་ཏེ། ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་
བཞྱིན་མཁྱེན་གསུམ་ཆོས་ཅན། འཕགས་བཞྱིའྱི་རོགས་རྱིགས་བསྡུས་ཏེ། དེ་བསྡུས་པར་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི་རྒྱས་པར་གཞན་སར་དང་འད་བ་ལས་རྒྱས་པ་འབུམ་ལས་ཞེས་སྦྱར་
རོ། །གྱིས་པ་ལུང་གྱི་དོན་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གཞྱི་ཤེས་ཀྱི། ལམ་ཤེས་ཀྱི། རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ལུང་གྱི་དོན་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་གཞྱི་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། དམྱིགས་རྣམ་འབས་བུའྱི་
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ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ལམ་ཤེས་པ་ལམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འད། གསུམ་པ་ནྱི། 
རྣམ་པ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འདའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྒྱན་ཆོས་ཅན། འཕགས་བཞྱིའྱི་
མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིགས་མ་ལུས་པར་བསྟན་ཏེ། གཞྱི་གེན་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་བརོད་བྱར་བསྡུས་པའྱི་སོ་ནས་
མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྐབས་འདྱིའྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་མྱིང་ཅན་ཕལ་ཆེ་བ་ནྱི་
གཞུང་འདྱིའྱི་བརོད་བྱའྱི་གཙོ་བོ་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེ་མེད་གསུམ་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་ལ། འབས་
ཡུམ་ལ་བཞག་པའྱི་ཚེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདྱི་མན་ཆད་དུ་ས་བཅད་དམྱིགས་བསལ་
མེད་པའྱི་གསུམ་ཅེས་པ་རྣམས་མཚམས་སྦྱར་ར་བ་འགེལ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་ཞེས་པ་རྣམས་མཚམས་
སྦྱར་བ་དང་ར་འགེལ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དང་གྱིས་བར་དུ་ཆོད་པའྱི་མཚམས་གོང་འོག་ནྱི་
ར་འགེལ་སེབས་པའྱི་གཞུང་གྱི་མགོ་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །ར་འགེལ་སྦྱོར་བ་འགོད་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་ར་
བའྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་རང་ལུགས་ཡྱིན་པས་འགལ་བར་མྱི་སེམས་སོ། །གྱིས་པ་རོད་བྱེད་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་
པའྱི་ཡན་ལག་དགོས་འབེལ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྐྱེ་བོ་བྱམས་པས་རྒྱན་གྱི་དགོས་འགེལ་གྱི་ངག་
གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྒྱན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྒྱན་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞྱི་ཡོད་དམ་སམ་
པའྱི་དོན་འགྱུར་གྱི་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས། 
བརོད་བྱ་ནྱི། རྣམ་དང་རྣམ་ཤེར་ཕྱིན་མདོའ་ིབརོད་བྱར་གྱུར་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཆོས་ཅན། རྒྱན་
གྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱན་གྱི་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འགེལ་པ་ནྱི། བརོད་པར་རྒྱན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཀྱི་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་ལ་ཐབས་ཐབས་བྱུང་གྱི་འབེལ་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་བསྟན་བཅོས་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ྱིང་དགོས་ནྱི། གཞན་དང་ཕྱི་རྒྱན་ལ་བརེན་ནས་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མངོན་
གསུམ་དུ་རོགས་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱན་གྱི་ྱིང་དགོས་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱན་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་པའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་འབས་
བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དགོས་པ་ནྱི། བདེ་དང་དགོས་རྒྱན་ལ་བརེན་ནས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའ་ིདོན་བདེ་བླག་དུ་
རོགས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒྱན་གྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་གང་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱན་རོམ་པའྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་མངོན་རོགས་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རྒྱས་པ་ལ་དད་པ་ལ་
བརྒྱད་དུ་ཕེ། བར་པ་ལ་དད་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་བསྟན། བསྡུས་པ་ལ་དད་པ་ལ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
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གྱིས་ཏེ། བསྡུས་དོན་ལུས་རྣམ་བཞག་དང་། ཚིགས་དོན་ཡན་ལག་བརྒྱད་བཤད་དོ། དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྟེ། 
དགོས་པའྱི་སོ་ནས་མཚམས་སྦྱར། བཤད་བྱའྱི་ངག་ེ་བར་དགོད། དེ་དག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་དོན། རྒྱས་པར་
མ་བཀྲོལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་མགོན་པོ་བྱམས་པས་རྒྱན་གྱི་ལུས་རྣམ་བཞག་གསུངས་པ་
ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྒྱན་ན་པ་པོས་རོགས་སླ་བ་དང་། འཆད་པ་པོས་བཤད་སླ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལུས་མདོར་བསྟན། ཅུང་ཟད་ཕེ་སྟེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་
བཤད་པའྱི་ཚུལ། དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤེས་རབ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཤེར་ཕྱིན་ཡང་
དག་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེར་ཕྱིན་དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་མདོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་ཀུན་རྒྱན་གྱི་ལུས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་ཡོད་དེ། ཡུལ་མཁྱེན་པ་གསུམ། ཡུལ་ཅན་
སྦྱོར་བ་བཞྱི། འབས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་བརྒྱད་ལས་རྣམ་མཁྱེན་ནྱི། སེམས་
བསྐྱེད་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་ཡང་དག་པར་བཤད་དེ། རྣམ་མཁྱེན་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུའྱི་
སོ་ནས་མདོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ལམ་ཤེས་ནྱི། མོག་མོག་ལམ་ཤེས་དང་། མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་
བཅུ་གཅྱིག་སྦྱར་བ་གཞན་འགེ། གཞྱི་ཤེས་ནྱི། ཤེས་པ་དང་། གཞྱི་ཤེས་དང་། མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་སྦྱར། 
རྣམ་ཀུན་ནྱི། རྣམ་པ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་དང་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གཅྱིག་སྦྱར། རེ་སྦྱོར་ནྱི། དེ་ཡྱི། རེ་
སྦྱོར་དང་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱད་སྦྱར། མཐར་གྱིས་པ་ནྱི། མཐར་གྱིས་མཐར་གྱིས་སྦྱོར་བ་དང་མཚོན་
བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་སྦྱར། སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་དང་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཞྱི་
སྦྱར། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ནྱི། ངོ་བོ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཡང་དག་པར་བཤད་དེ། འབས་
བུ་ཆོས་སྐུ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་མདོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལ་
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གྱིས་ཆོས་ཅན། རྒྱན་གྱི་ལུས་མདོར་བསྟན་པ་
ཡྱིན་ཏེ། རྒྱན་གྱི་ལུས་དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། ཚིག་ལེར་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། 
གདམས་ངག་དང་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་གསུམ་ཆོས་ཅན། རྒྱན་གྱི་ལུས་ཅུང་ཟད་བཤད་དེ། དོན་
བདུན་ཅུའྱི་རྐང་གངས་ཙམ་དུ་ཕེ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ལུས་རྣམ་བཞག་གྱི་ཚིགས་བཅད་བཅོ་ལྔ་ཆོས་
ཅན། རྒྱན་གྱི་ལུས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱན་གྱི་ལུས་དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་བསྡུས་པ་དང་དོན་བདུན་
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ཅུར་ཕེ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་སེངེ་བཟང་པོ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་གོང་
དུ་ལུས་རྣམ་གཞག་གྱི་ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་མ་བཀྲོལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་བཀྲོལ་ན་ཟོས་པའྱི་ེས་
པར་འགྱུར་དུ་དོགས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཚིག་དོན་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཐོས་བསམ་
གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་ཡུལ། མས་སུ་ལེན་པའྱི་སྦྱོར་བ། མས་སུ་བླངས་བའྱི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྟེ། འབས་བུ་རྣམ་མཁྱེན། རྒྱུ་ལམ་ཤེས། རྣམ་པར་དག་བྱེད་གཞྱི་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
འབེལ་དགོད་པས་མཚམས་སྦྱར་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་མགོན་པོ་བྱམས་པས་སྐབས་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོར་རྣམ་མཁྱེན་བསྟན་པ་ཆོས་ཅན། 
དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྒྱན་གྱི་གདུལ་བྱ་འབས་བུ་ལ་སོ་བ་བསྐྱེད་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ། སྦྱོར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ངོ་བོ་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་
བསྟན། དམྱིགས་པ་རྒྱས་བསྡུས་མདོ་དང་སྦྱར། རྒྱས་བསྡུས་སོ་ནས་དབྱེ་བ་བསྟན། དབྱེ་བ་དེ་ཡྱི་ས་མཚམས་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་དང་། རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སེམས་
བསྐྱེད་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་ཀྱི་ཆོས་བཅུའྱི་དང་པོར་སེམས་བསྐྱེད་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་
དེ། རྣམ་མཁྱེན་དོན་དུ་གེར་བས་ཐོག་མར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། 
སེམས་དང་སངས་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འདུན་ལྡན་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་
སེམས་བསྐྱེད་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞན་དོན་དུ་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་དོན་
དུ་གེར་བའྱི་འདུན་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་ལྟར་ན། དེ་འདའྱི་འདུན་པ་དང་
མཚུངས་ལྡན་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་རྱིག་འགོད་དོ། །ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གྱིས་ཡོད་དེ། སོན་
པ་སེམས་བསྐྱེད་དང་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རོད་པ་དང་། 
ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡང་དག་ཡང་དག་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་ཅེས་སྐབས་ཀྱི་འདོད་པ་ཆོས་ཅན། སེམས་
བསྐྱེད་མྱིན་པར་ཐལ། སེམས་བྱུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་མྱིང་འབས་བུ་ལ་བཏགས། 
གོགས་མྱིང་གོགས་ཅན་ལ་བཏགས་པའོ། །དང་པོ། བདེན་མོད་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྒྱུ་
གཞན་དོན་དོན་གེར་གྱི་འདུན་པའྱི་མྱིང་གྱིས་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་རང་རྒྱུ་གཞན་དོན་དོན་
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གེར་གྱི་འདུན་པ་དེའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལ་དེའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 
གཞན་དོན་དོན་གེར་གྱི་འདུན་པ་ཡོད་ན་དགེ་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཤེས་
པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རང་གྱི་གོགས་བྱང་
ཆུབ་དོན་གེར་གྱི་སོན་ལམ་གྱི་མྱིང་གྱིས་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། དེ་ལ་དེའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སོན་
ལམ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེའོ་ཞེས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་དག་ནྱི་སློབ་དཔོན་
སེམས་བསྐྱེད་གཙོ་སེམས་སུ་འདོད་པའྱི་རོད་ལན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཡང་གང་དེ་དང་
དེ་ནྱི་མདོ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་
དམྱིགས་པ་བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་དང་རྒྱན་
གཞུང་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་དག་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་དམྱིགས་པ་
བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་གྱིས་མདོར་བསྟན་དང་རྒྱས་བཤད་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་མདོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཡུམ་གསུམ་ཆར་གྱི་ཁུངས་སོས་པ། ཡུམ་བར་མའྱི་མདོ་དང་
སྦྱར་བ། རྒྱས་བསྡུས་གྱིས་ཀྱི་ལུང་ཚིག་མ་སོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་སེམས་
བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་དང་བྱང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡུམ་གསུམ་ཆར་ལས་
དོན་མཐུན་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལུང་དང་པ། ར་བའྱི་ཚིག་དོན་བཤད་པ། དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤེས་རབ་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་བསླབ་པར་བྱའོ་ཞེས་པའྱི་མདོ་ཆོས་ཅན་བྱང་ཆུབ་མདོར་བསྟན་པ་ཡྱིན་
ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མྱིང་ཙམ་སོས་པའྱི་ཕྱིར། སྦྱྱིན་པ་སྦྱྱིན་པ་པོ་དང་ལེན་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་
ཡོངས་སུ་བཏང་བ་མེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དུ་ཕེ་ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། སེམས་ཅན། བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་ཕོགས་བཅུ་རེ་
རེ་ཞྱིང་གངྒཱའྱི་ཀླུང་གྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་མདོར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དོན་གྱི་
ཐབས་མ་ཕེ་བར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། སེར་སྣ་སེར་སྣ་ཅན་རྣམས་སྦྱྱིན་པ་ལ་འགོད་པར་འདོད་པས་ཞེས་སོགས་
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ཀྱི་མདོ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དོན་གྱི་ཐབས་ཕེ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ནྱི། ངག་གྱིས་རྒྱན་གྱི་ངག་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་
ཡྱིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་གྱིས་མདོ་བཞྱིན་དུ་རྒྱས་བསྡུས་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་དུ་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་མདོ་ལས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། གཙུག་ལག་སེང་བཟང་ཆོས་ཅན། སེམས་བསྐྱེད་
ཀྱི་དམྱིགས་པ་འཆད་པའྱི་འགེལ་པ་དོན་གསལ་གྱི་སྐབས་འདྱིར་རྒྱས་བསྡུས་གྱིས་ཀྱི་ལུང་དངོས་སུ་མ་བྱིས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འགེལ་པ་དོན་གསལ་ཚིག་མང་དུ་དོགས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ནྱི། དེ་ལྟར་དེ་ཡང་ས་གསེར་ཟ་བ་མེ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 
ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དབྱེ་བ་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་
སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་ེར་གྱིས་ཡོད་དེ། བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་མདོར་བསྡུས་པ་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་གཅྱིག བྱང་ཆུབ་རྒྱས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་གསུམ། གཞན་དོན་རྒྱས་པ་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་དོན་
བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདུན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། མཚུངས་ལྡན་གྱི་སོ་ནས་ེར་གྱིས་ཡོད་དེ། དེའྱི་སོ་ནས་འདུན་
པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་བར་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ས་དང་
དེ་ཆོས་ཅན། དཔེའྱི་སོ་ནས་ེར་གྱིས་ཡོད་དེ། དཔེའྱི་སོ་ནས་ས་ལྟ་བུ་ནས་སྱིན་ལྟ་བུའྱི་བར་རྣམས་སུ་ཡོད་
པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་དཀར་དེ་ཆོས་ཅན། ཆོས་མཐུན་གྱི་སོ་ནས་ེར་གྱིས་ཡོད་དེ། དེའྱི་སོ་ནས་ཆོས་དཀར་པོ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱིའྱི་དངོས་པོར་རུང་བ་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་སྟོན་པའྱི་བར་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ས་གསེར་ཟ་བ་མེ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གྱིས་ཆོས་ཅན། སེམས་བསྐྱེད་ྱི་ཤུ་
ར་གྱིས་བཤད་དེ། དཔེའྱི་སོ་ནས་འདུན་ལྡན་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་འཕངས་པའྱི་རྒྱན་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་ལས་དང་པོ་པའྱི་ས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
སའྱི་བར་དུ་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་སྦྱོར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ལ་འཇུག་ཚུལ། ཕྱིར་
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མྱི་ལྡོག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ། དེ་གྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ཆོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
གདམས་ངག་བཅུ་སྱིར་བསྟན། རོགས་དཀའ་བ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། 
དབྱེ་བ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དབྱེ་བའྱི་འོག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་གདམས་ངག་བསྟན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་
པ་ཡོད་དེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དབྱེ་བས་
འཕངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་ཟྱིན་མངོན་པར་འཕེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ནྱི། སྒྲུབ་དང་སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་གདམས་ངག་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བཅུར་གངས་ངེས་
ཏེ། གདམས་བྱའྱི་ཡུལ་བཅུར་གངས་ངེས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྒྲུབ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འདོམས་པ་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ལ་འདོམས་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལ་བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་ཡུམ་ལ་སོད་པས་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཡང་དག་པར་མྱི་མཐོང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་
ངག་ཡྱིན་ཏེ། ཡུལ་བདེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བར་ཡུལ་ཅན་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་གྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་རང་གྱི་
ངོ་བོ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་
སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ལ་འདོམས་པ་ནྱི། སྡུག་བསལ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལ་བྱང་སེམས་ཆེན་པོས་གཟུགས་སྟོང་པ་
ྱིད་ལ་བརོན་ན་བརོན་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ལ་འདོམས་པའྱི་
གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་འགེ་སྡུག་བསལ་བདེན་པའྱི་སྟོང་ྱིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཤེར་ཕྱིར་
གྱིས། དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོར་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་
ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་འབྱུང་གཟུགས་སྐྱེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དང་། འགག་པའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་
སུ་མྱི་མཐོང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། 
སོ་ནས་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་སར་མེད་གསར་དུ་ཀུན་འབྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་སོས་པ་དང་བལ་བ་ྱིད་དུ་མས་སུ་
ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འགོག་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སྟོང་པ་ྱིད་དེ་ནྱི་མྱི་སྐྱེ་མྱི་
འགག་ཅྱིང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མ་ཡྱིན། རྣམ་པར་བྱང་བ་མ་ཡྱིན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། 
འགོག་བདེན་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་གོ་བུ་དྱི་བལ་གྱི་སྟོང་ྱིད་གཟུགས་ནས་བྱང་ཆུབ་
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ཀྱི་བར་གྱི་སོས་པ་དང་བལ་བ་ྱིད་དུ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ལམ་ལ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་སོད་པ་ན་བདག་ྱིད་ལ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརོན་ཞེས་བྱ་བའམ་མྱི་བརོན་
ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། ལམ་བདེན་ལ་འདོམས་པའྱི་
གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་དོན་དམ་པར་ཕན་ཚུན་བསོམ་བྱ་སོམ་བྱེད་ཀྱི་སོས་པ་དང་བལ་བ་ྱིད་དུ་མས་
སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་ལ་འདོམས་པ་ནྱི། སངས་
རྒྱས་དེ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ་གཟུགས་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་ཀྱི་སྦྱོར་བར་མྱི་བྱེད་དོ་ཞེས་སོགས་
ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་སངས་
རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་དབྱྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་ཞེན་པ་བཀག་པ་སོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་མས་སུ་
ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ལ་དེ་ཤཤེར་ཕྱིན་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ་གཟུགས་
དངོས་པོ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བར་མྱི་སྦྱོར་རོ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཆོས་དཀོན་མཆོག་ལ་འདོམས་
པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་གཞྱི་གེན་རྣམ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་
པར་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དགེ་འདུན། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་
ཞྱིག་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གནས་པ་འདྱིས་གནས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གང་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་འདྱིར་སྐྱེས་
པ་ལགས། འདྱི་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་ནྱི་གང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། དགེ་འདུན་
དཀོན་མཆོག་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་རྣམས་
རང་བཞྱིན་གྱི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ྱིད་དུ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་
པ་སྒྲུབ་པ་ཁྱད་བར་དུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ལ་འདོམས་པ་ནྱི། བརོན་འགྲུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་སེམས་ཆེན་པོའ་ི
ལུས་ཀྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། མ་ཞེན་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་
འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་བྱ་བ་ངན་ཞེན་གྱི་ལེ་ལོའ་ིགེན་པོར་ལུས་སོགས་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་
པར་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་སྒྲུབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་འགོ་
བའྱི་རྒྱུ་ལ་འདོམས་པ་ནྱི། དུས་ཡུན་གཟུགས་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། 
ཡོངས་སུ་མྱི་ངལ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་སྱིད་ལུག་པའྱི་ལེ་ལོའ་ི
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གེན་པོར་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བར་ལ་བདེན་པར་རློམ་པ་མེད་པ་ྱིད་དུ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་
པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལྔ་པ་སྒྲུབ་པ་ཐེག་པ་གཞན་གྱིས་མྱི་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ལ་འདོམས་པ་ནྱི། 
ཕོགས་བཅུ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གང་དག་ལྡན་པས་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ཀྱི་ཁམས་
གངྒཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བྱེ་མ་སེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་གངྒཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བྱེ་མ་སེད་ཀང་མཐོང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་
ཅན། ལམ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་སེམས་ཞུམ་པའྱི་
ལེ་ལོའ་ིགེན་པོར་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་སྐྱེས་པ་ྱིད་དུ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་
མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲུག་པ་སྒྲུབ་པ་གཞན་གྱི་དྱིང་མྱི་འཇོག་པར་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ལ་འདོམས་པ་ནྱི། ཤའྱི་དང་
ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བྱང་སེམས་ཆེན་པོའ་ིཤའྱི་མྱིག་གྱིས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་མཐོང་བ་ཡོད་དེ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་
ཆོས་ཅན། སན་ལྔ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་སན་ལྔ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རྣམས་དེ་བཞྱིན་ྱིད་
དུ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདུན་པ་སྒྲུབ་པ་རྣམ་
མཁྱེན་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་ལ་འདོམས་པ་ནྱི། རྫུ་འཕྲུལ་དེ་ནྱི་ས་ཆེན་པོ་འདྱིའང་རབ་ཏུ་གཡོ་བར་བྱེད་དོ། །གཅྱིག་
ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། མངོན་ཤེས་དྲུག་ལ་འདོམས་པའྱི་
གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་མངོན་ཤེས་དྲུག་གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་ྱིད་དུ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་
ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བརྒྱད་པ་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་རྒྱུ་ལ་འདོམས་པ་ནྱི། མཐོང་བའྱི་རབ་
འབྱོར་ཁྱོད་བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཤེར་ཕྱིན་ལས་བརམས་ཏེ་སོབས་པ་སྐྱེད་ཅྱིག་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་
ཚིག་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་མཐོང་སང་གྱི་གེན་པོར་མཐོང་
ལམ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདུས་བྱས་རབ་འབྱོར་འདུས་བྱས་
ཀྱི་དབྱྱིངས་མེད་པར་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་དབྱྱིངས་གདགས་པར་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། 
སོམ་ལམ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་ནས་སོམ་སང་གྱི་གེན་པོར་སོམ་ལམ་མས་སུ་ལེན་
ཚུལ་སྟོན་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་གྱི་གདམས་ངག་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་བཅུར་གངས་ངེས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་གདམས་བྱའྱི་ཡུལ་བཅུ་པོ་དེས་རྣམ་མཁྱེན་དོན་གེར་གྱི་
སྐྱེས་བུའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་གདམས་བྱའྱི་ཡུལ་དེ་ལ་སྒྲུབ་
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པའྱི་རྣམ་པ་ནས། སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བའྱི་རྒྱུའྱི་བར་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་རོགས་དཀའ་
བ་བྱེ་བག་དུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགེ་འདུན་དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་དག་ཞེས་སོགས་ཚིག་
བཅད་གྱིས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གྱི་རབ་དབྱེ་
བདེ་བླག་དུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་གྱི་མྱིང་ཅན་དང་། 
རང་རྒྱལ་གྱི་དགེ་འདུན་གྱི་མྱིང་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཞུགས་པའྱི་འབས་གནས་ཙམ་པོའ།ི །འབས་
གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མྱིང་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། དབང་པོ། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཞུགས་
པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱིས་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་དད་པའྱི་རེས་འབང་དང་། ཆོས་ཀྱི་རེས་འབང་གྱི་མྱིང་ཅན་གྱིས་ཡོད་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དད་དང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་འབས་གནས་ཙམ་པོའ་ིམྱིང་ཅན་དྲུག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་
ལ་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པོ་དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གྱིས། ཕྱིར་འོང་འབས་གནས་ཙམ་པོ་དད་མོས་
མཐོང་ཐོབ་གྱིས། ཕྱིར་མྱི་འོང་འབས་གནས་ཙམ་པོ་དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གྱིས་ཀྱི་མྱིང་ཅན་རྣམས་སུ་ཡོད་
པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། རྱིགས་ནས་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མྱིང་ཅན་བཅུ་
གཅྱིག་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གཅྱིག ཕྱིར་འོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་
གཅྱིག ཕྱིར་མྱི་འོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དགུའྱི་མྱིང་ཅན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ལ་ཕྱི་མ་དགུ་པོ་དེ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་འདའ་བ་བཞྱི། འོག་མྱིན་མཐར་ཐུག་འགོ། སྲྱིད་རེའྱི་མཐར་ཐུག་འགོ། 
གཟུགས་ཀྱི་ཆགས་བཅོམ། མཐོང་ཆོས་ཞྱི། ལུས་མངོན་བྱེད་ཀྱི་མྱིང་ཅན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་དག་
ར་བ་དང་། ྱི་སྣང་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཚུལ་དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ་ངག་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། བསེ་རུ་དེ་ཆོས་ཅན། བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། སངས་རྒྱས་དང་ན་ཐོས་མྱི་
བཞུགས་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་ས་མེད་ལུས་ཀྱི་ཆོས་སྟོན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ན་ཐོས་ཀྱི་དང་། 
རང་རྒྱལ་གྱི་དགེ་འདུན་གྱི་མྱིང་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ཟུང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞུགས་པ་
ནྱི། འཆད་པར་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་
པའྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། མཐོང་སངས་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྱི་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་གྱི་འབས་བུ་ཐོབ་
ཕྱིར་དུ་བརོན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་དབང་རྟུལ་ཆོས་ཅན། དད་པའྱི་
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རེས་འབང་གྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། དད་པ་ལྷག་པས་འབས་བུའྱི་རེས་སུ་སྦྱོང་བའྱི་བྱང་སེམས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཀྱི་རེས་འབང་གྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་
རུང་སྟེ། ཤེས་རབ་ལྷག་པས་འབས་བུའྱི་ཆེད་དུ་སྦྱོར་བའྱི་བྱང་སེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབས་གནས་ལ་ཙམ་
པོ་ནྱི། རྒྱུན་དུ། སར་སོམ་སང་མ་སངས་པའྱི་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་
ཅན། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། མཐོང་སངས་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྱི་དགེ་སྦྱོང་
ཚུལ་གྱི་འབས་བུ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི། དེ་ྱིད་འདོད་པའྱི་ལྷའྱི་སྐྱེ་བ་
རྱིས་མཐུན་གྱིས་སམ་གསུམ་བླངས་ནས་སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ལྷའྱི་རྱིགས་
ནས་རྱིགས་སྐྱེའྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། དེ་དང་སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཟུང་གྱིས་པ་ལ་
ཞུགས་པ་ནྱི། དབང་པོ། འདོད་པའྱི་སོམ་སང་ལྔ་པ་སངས་ནས་དྲུག་པ་སོང་བ་ལ་བརོན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་
ཅན། ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། འདོད་པའྱི་སོམ་སངས་དྲུག་པ་སངས་པས་རབ་ཏུ་
ཕེ་བའྱི་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་གྱི་འབས་བུ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་བརོན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབས་གནས་ལ་ཙམ་པོ་ནྱི། ལན་
གཅྱིག་འདོད་པའྱི་སོམ་སངས་དྲུག་པ་སངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ལན་
གཅྱིག་ཕྱིར་འོང་གྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། འདོད་པའྱི་སོམ་སངས་དྲུག་པ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྱི་
དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་གྱི་འབས་བུ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི། དེ་ྱིད་འདོད་པ་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་
ལན་གཅྱིག་བླངས་ནས་སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་གཅྱིག་པའྱི་མྱིང་གྱིས་
གདགས་སུ་རུང་སྟེ། དེ་དང་སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཟུང་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནྱི། ས་མ་འདོད་
པའྱི་སོམ་སངས་དགུ་པ་སོང་པ་ལ་བརོན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ཕྱིར་མྱི་འོང་ཞུགས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་
གདགས་སུ་རུང་སྟེ། འདོད་པའྱི་སོམ་སངས་དགུ་པ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྱི་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་གྱིས་འབས་བུ་
ཐོབ་ཕྱིར་དུ་བརོན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབས་གནས་ལ་ཙམ་པོ་ནྱི་མ་གསུངས་ལ། ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འདའ་བ་ཞྱི། 
གོང་འཕོ་གསུམ། སྲྱིད་རེའྱི་མཐར་ཐུག་འགོ་གྱིས་ཏེ་ཚན་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཕྱིར་མྱི། གཟུགས་ཀྱི་
བར་དོར་སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པ་དང་། གཟུགས་སུ་སྐྱེས་ཙམ་ནས་སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པ་དང་། 
གཟུགས་སུ་སྐྱེས་ནས་ལམ་ལ་འབད་རོལ་དང་བཅས་ཏེ་སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པ་དང་། ལམ་ལ་འབད་རོལ་
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མེད་པར་སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་བྱང་སེམས་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། རྱིམ་པ་ལྟར་བར་འདའ་བ་དང་། སྐྱེས་
འདའ་བ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་མེད་པར་འདའ་བའྱི་མྱིང་
གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། དེ་དག་དང་སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ྱིད་ཚངས་རྱིས་
ནས་འོག་མྱིན་གྱི་བར་དུ་སྐྱེས་ནས་ཞྱིང་སྣ་ཚོགས་སུ་སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། 
འོག་མྱིན་མཐར་ཐུག་འགོའ་ིམྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། དེ་དང་སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དབྱེ་ན་
གསུམ་ལས། ཕྱི་མ་ཚངས་རྱིས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། བར་གྱི་གནས་གཞན་རྣམས་དོར་བ་འོག་མྱིན་དུ་སངས་རྒྱ་བའྱི་
ཚུལ་སྟོན་པ་དང་། ཚངས་རྱིས་ནས་གཙང་མའྱི་འོག་མ་གསུམ་གང་རུང་དུ་སྐྱེས་ནས་བར་གྱི་གནས་གཞན་
རྣམས་བརྒལ་ཏེ། འོག་མྱིན་དུ་སྐྱེས་ནས་སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པ་དང་། ཚངས་རྱིས་ནས་འོག་མྱིན་གྱི་བར་
དུ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སྐྱེས་ནས་ཞྱིང་སྣ་ཚོགས་སུ་སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། རྱིམ་པ་
ལྟར་འཕར་བ་དང་། ཕེད་དུ་འཕར་བ་དང་། གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆྱི་འཕོ་བའྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། 
དེ་དག་དང་སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ྱིད་གཟུགས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་
བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། སྲྱིད་རེའྱི་མཐར་ཐུག་འགོའ་ིམྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། བཞེད་ན་གཟུགས་མེད་
བཞྱི་ལ་འཇུག་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། དབྱེ་ན་གྱིས་ལས། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་བྱང་
སེམས་ཆོས་ཅན། མཐོང་ཆོས་ཞྱིའྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། དེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་
ཕྱིར། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ལུས་མངོན་
བྱེད་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། དེ་དང་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཟུང་བཞྱི་པ་ལ་ཞུགས་
པ་ནྱི། དག་བཅོམ་སྲྱིད་རེའྱི་སོམ་སངས་དགུ་པ་སོང་བ་ལ་བརོན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། དག་བཅོམ་
ཞུགས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་སོམ་སངས་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྱི་དགེ་སྦྱོང་
ཚུལ་གྱི་འབས་བུ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་བརོན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། རང་སངས་ར་བའྱི་ངག་
དོན་འགོད། ན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་གྱི་མྱིང་ཅན་རྣམས་མདོ་ལས་སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཆོས་མཐུན་འབའ་ཞྱིག་
གསུངས་པས་སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་ཆོག་མོད་ཀྱི། འདྱིར་ཞུགས་པ་དང་། 
འབས་གནས་ཙམ་པོ་རྣམས་སངས་པའྱི་སོ་ནས་བཞག་པ་ནྱི་ྱི་སྣང་གྱི་རེས་སུ་འབང་བའོ། །གྱིས་པ་ཕྱིར་མྱི་
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ལྡོག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། སྒྲུབ་པ་སྐྱེས་པའྱི་གནས་སྐབས། སྒྲུབ་པའྱི་རེན། སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ། སྒྲུབ་པའྱི་
ཆེད་དུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ནྱི། ལས་དང་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྱི་གདམས་ངག་གྱི་འོག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་
འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལས་དང་པོ་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་གདམས་ངག་ཐོབ་པ་ལས། ཐེག་ཆེན་གྱི་ངེས་འབྱེད་
ཆ་མཐུན་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དམྱིགས་པ་རེན་དང་། ངོ་བོ་དང་། ལྡན་པ་དང་། དབྱེ་བའྱི་ཁྱད་པར་
བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་ཅན། ན་རང་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། དེ་
ལས་དམྱིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་། རྒྱུ་དང་། ཡོངས་འཛིན་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ཞར་ལས་བྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་
པའྱི་ཚུལ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། གང་དང་། གང་གྱིས་དང་། གང་
ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྟེ། རྒྱུ་དང་། འབྱུང་བའྱི་དུས་དང་། ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ེ་རྒྱུ་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་
ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དད་སོགས་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེའྱི་འོག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འབྱུང་བའྱི་དུས་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དད་སོགས་རོགས་
པའྱི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། བདེན་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་དོད་སོགས་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྱི་
སྦྱོར་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་དང་། དམྱིགས་རྣམ་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་
སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། ཆུང་ངུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་དོད་སོགས་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། རེ་
རེ་ལ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་དེ། རེ་རེ་ལ་ཆུང་འབྱིང་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འཆད་པར་ཐེག་
ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་མམ་གཞག་དོད་སོགས་བཞྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། བདེན་བཞྱི་མྱི་རག་ལ་
སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། མངོན་ཞེན་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་
ཆར་རོགས་པའྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་རྒྱུ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཡོངས་འཛིན་གྱི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། རྣམ་རོག་བཞྱི་
དང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་སྦྱོར་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ན་ཐོས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་ཅན། 
ན་རང་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། ཁྱད་ཆོས་ལྔ་ལྡན་གྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་
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ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་དག་ན་རང་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ལས་དམན་ཏེ། ཁྱོད་ཆོས་
ལྔ་དང་བལ་བའྱི་སྦྱོར་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། དམྱིགས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་
སུ་བསྟན་པ། རྒྱས་པར་མ་བཀྲོལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། ལུང་གཞན་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་
བྱང་སེམས་ཀྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཆོས་ཅན། བདེན་བཞྱིའྱི་དངོས་པོ་ལ་དམྱིགས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
དམྱིགས་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་ཆོས་ྱིད་སོགས་ཀྱིས་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་ལ་སོགས་
བཅུ་དྲུག་གྱིས་ཀང་བདེན་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ཏེ། ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་བདེན་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། མདོར་བསྡུས་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་དམྱིགས་ཚུལ་བརོད་དགོས་སོ་ཞེ་ན། སེང་བཟང་ཆོས་
ཅན། རྣམ་པ་གཞན་གྱི་དམྱིགས་ཚུལ་སྐབས་འདྱིར་རྒྱས་པར་མ་བརོད་དེ། སྐབས་འདྱིར་དམྱིགས་ཚུལ་མདོར་
བསྡུས་པ་ཙམ་བརོད་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། གང་གྱིས་རྣམ་པ་མྱི་འད་བ་དུ་མའྱི་དམྱིགས་ཚུལ་མྱི་
འཐད་དེ། མཛོད་ལས། དྱི་མེད་བཅུ་དྲུག་གཞན་རྣམ་མེད། །ཅེས་བཤད་པས་སོ་ཤེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་བཞག་པ་ལ། ཐེག་པ་གཞན་གྱི་སུན་འབྱྱིན་
བརོད་པར་མྱི་བྱ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་དེ་ཐེག་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དམྱིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་རྒྱས་པར་བཤད། ལྡན་པ་རྣམ་རོག་རྒྱས་པར་
བཤད། ཡོངས་འཛིན་དགེ་བཤེས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། དྱི་བའྱི་སོ་ནས་མཚམས་སྦྱར། 
སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད། ཆོས་ཅན་བརོད་པ་ཆད་པའྱི་རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་
དམྱིགས་པ་མྱི་རག་ལ་སོགས་པ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་བདུན་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 
ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་གྱི་ཁྱད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་
དོད་སོགས་བཞྱི་ལས། དང་པོ་དོད་ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་
དང་དེ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དོད་ཆུང་ངུ་ཆོས་ཅན། ཐེག་དམན་གྱི་དོད་ཆུང་ངུ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་
ཏེ། དེ་ལས་དམྱིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཕྱིར། འོག་མ་ཀུན་ལ་འགེའོ། །གཟུགས་
དང་འབྱིང་དོད་འབྱིང་དང་སྦྱོར་རོ། །གནས་དང་ཆེན་དོད་ཆེན་པོ་དང་སྦྱར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་དམྱིགས་
རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་དང་པོ་ཆོས་ཅན། དོ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བརོད་
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པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཐོང་ལམ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་སྐྱེ་བའྱི་ས་ལྟས་སུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་རེ་མོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུགས་དང་ཆུང་རེ་
མོ་ཆུང་ངུ་དང་སྦྱར་རོ། །དེ་རྣམས་དང་འབྱིང་རེ་མོ་འབྱིང་དང་སྦྱར་རོ། །དེ་དག་དང་ཆེན་རེ་མོ་ཆེན་པོ་དང་
སྦྱར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་དམྱིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་
གྱིས་པ་ཆོས་ཅན། རེ་མོ་གྱུར་པ་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དགེ་བའྱི་ར་བ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་
གཡོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རེ་མོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བཟོད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུགས་དང་ཆུང་། བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་སྦྱར་རོ། །དེ་དང་འབྱིང་བཟོད་པ་འབྱིང་དང་སྦྱར་
རོ། །དེ་དག་དང་ཆེན་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང་སྦྱར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་དམྱིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་
པར་དང་ལྡན་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་གསུམ་པ་ཆོས་ཅན། བཟོད་པར་གྱུར་བ་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དེ། ཆོས་ཆེན་པོ་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དོན་ལ་མྱི་སག་པའྱི་བཟོད་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ཆོས་མཆོག་ལ་གྱིས་
ཏེ། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཏྱིང་དང་ཆུང་ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུ་དང་སྦྱར་རོ། །ལུང་
དང་འབྱིང་ཆོས་མཆོག་འབྱིང་དང་སྦྱར་རོ། །གསུམ་དང་ཆེན་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་དང་སྦྱར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
དེ་ལྟར་དམྱིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་བཞྱི་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་
མཆོག་ཅེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་
པ་ལ་རོད་པ་ནྱི། དམྱིགས་པ་མྱི་རག་ལ་སོགས་པ། བདེན་པའྱི་རེན་ཅན། ཞེས་པས་དམྱིགས་རྣམ་དང་པོ་བདེན་
པའྱི་རེན་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ལྟར། དམྱིགས་རྣམ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་བདེན་པའྱི་རེན་ཅན་དུ་བསྟན་དགོས་པ་ལས་
མ་བསྟན་པར་དམྱིགས་རྣམ་ཀྱི་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པས་དམྱིགས་རྣམ་ལྷག་མ་རྣམས་སྟོན་པའྱི་གཞུང་ལ་
ཐོས་བསམ་བྱས་ཀང་བདེན་བཞྱིའྱི་དོན་མྱི་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལན་ལ་གྱིས་ཏེ། ས་གྱིས་བརོད་བྱ་
ཐ་དད་མེད་པས་ཆོས་ཅན་གོ་བའྱི་ལན། དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་གོ་བའྱི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་
པ་དམྱིགས་རྣམ་ཕྱི་མ་རྣམས་སྟོན་པའྱི་རྒྱན་གཞུང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་ཅན་བདེན་བཞྱི་མྱི་
རོགས་པའྱི་སྐྱོན་མེད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་དམྱིགས་རྣམ་བརོད་པ་གང་ཞྱིག ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་
བརོད་པའྱི་ས་གྱིས་དོན་གཅྱིག་ྱིད་ཁྱད་པར་གཞན་སོང་མྱི་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བརོད་པ་མ་གཏོགས་པར་
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བརོད་བྱའྱི་དོན་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པ་དམྱིགས་རྣམ་ཕྱི་མ་རྣམས་བདེན་བཞྱིའྱི་
རེན་ཅན་དུ་མ་བསྟན་པས་བདེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་མྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དམྱིགས་རྣམ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། 
བདེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐྱོན་མེད་དེ། དམྱིགས་རྣམ་དང་པོའ་ིཆོས་ཅན་བདེན་བཞྱི་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལྡན་པ་རྣམ་རོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚམས་སྦྱར། གཞུང་གྱི་དོན་
འབྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྣམ་པར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། མདོར་བསྟན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
ལྡན་ཚུལ་གྱིས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། གཟུང་རོག་མདོར་བསྟན། འཛིན་རོག་མདོར་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞྱི་དང་གཟུང་གཟུང་རོག་ཆོས་ཅན། གྱིས་ཡོད་དེ། གཞྱིའྱི་རེན་ཅན་གྱི་གཟུང་བར་རོག་པ་
དང་། གེན་པོའ་ིརེན་ཅན་གྱི་གཟུང་བར་རོག་པ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཟུང་རོག་གྱིས་པོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་
པ་དགུ་དགུར་ཡོད་དེ། ཡུལ་དགུ་དགུ་ཡོད་པའྱི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རས་དང་གང་འཛིན་
རོག་ཆོས་ཅན། གྱིས་ཡོད་དེ། གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པ་ལ་
དམྱིགས་པ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འཛིན་རོག་གྱིས་པོ་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་གཟུང་རོག་གྱི་སྐབས་དང་འད། 
གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚམས་སྦྱར་བ། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། གཟུང་རོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། འཛིན་རོག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། གཞྱི་དང་། 
གེན་པོའ་ིརེན་ཅན་གྱི་གཟུང་རོག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཀུན་མ་རྱིག་པ་ལ་དམྱིགས་ནས་དོར་
བྱའྱི་གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། གཞྱིའྱི་རེན་ཅན་གྱི་གཟུང་བར་རོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ཡུལ་
དོར་བྱ་ལ་དམྱིགས་ནས་དོར་བྱའྱི་གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་
ཕུང་པོ་ནས་རྣམ་དག་སྐྱེ་བྱེད་སོགས་ཀྱི་བར་བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་བཞྱིན་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཆོས་རགས་
འདའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་བརྒྱད་རང་རྒྱལ་གྱི་སང་བྱའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གཟུང་རོག་ཡྱིན་
ལ། ཕྱི་མ་ནྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སང་བྱའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་གཟུང་རོག་སྟེ། འདྱི་ལ་སྐབས་ལྔ་པར་ལྡོག་པ་
གཟུང་རོག་དགུར་ཕེ་ནས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གེན་རྣམ་བྱང་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་དམྱིགས་ནས་བླང་བྱའྱི་
གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། གེན་པོའ་ིརེན་ཅན་གྱི་གཟུང་བར་རོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ཡུལ་
བླང་བྱ་ལ་དམྱིགས་ནས་བླང་བྱའྱི་བཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་བྱང་སྐྱེ་བའྱི་སོ་ནས་
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གཟུང་སྟེ་མྱི་སློབ་པའྱི་ལམ་ལ་བླང་བྱའྱི་བཟུང་བར་རོག་པའྱི་བར་བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་བཞྱིན་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་
ཆོས་རགས་འདའོ། །དེ་ལ་གཟུང་རོག་དང་པོ་བཞྱི་དང་། ཕྱི་མ་གསུམ་ནྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་སང་བྱའྱི་རྱིགས་སུ་
གནས་པའྱི་རྣམ་བྱང་བཟུང་རོག་ཡྱིན་ལ། བར་པ་གྱིས་ནྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སང་བྱའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་
བཟུང་རོག་སྟེ། འདྱི་ལ་སྐབས་ལྔ་པར་འཇུག་པ་བཟུང་རོག་དགུར་ཕེ་ནས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
རས་འཛིན་རོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད། བཏགས་འཛིན་རོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། །གང་བདག་
རང་དབང་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་དེ་ཆོས་ཅན། རས་
འཛིན་རོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་
བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་བུའྱི་བདག་ནས་བཟུང་སྟེ། མྱི་སློབ་ལམ་གྱི་རེན་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་
བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བར་བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་བཞྱིན་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཆོས་རགས་འདའོ། །དེ་ལ་
འཛིན་རོག་དང་པོ་བཞྱི་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་རས་འཛིན་རོག་པ་སྟེ་ན་ཐོས་ཀྱི་སང་བྱའྱི་རྱིགས་སུ་
གནས་པའྱི་ོན་སྱིབ་ཡྱིན་ལ། ཕྱི་མ་ལྔ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་རས་འཛིན་རོག་པ་སྟེ། འདྱི་ལ་སྐབས་ལྔ་
པར་མཐོང་སངས་རས་འཛིན་རོག་པ་དགུར་ཕེ་ནས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྐྱེས་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་
ཀྱི་གདགས་གཞྱིའྱི་ཕུང་པོ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་
ཆོས་ཅན། བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ཡུལ་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་པ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་
པ་པོར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་
གདགས་གཞྱི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་བཟུང་སྟེ་མྱི་སློབ་པའྱི་ལམ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་བཏགས་པ་
ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློའ་ིབར་བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་བཞྱིན་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཆོས་རགས་འདའོ། །འདྱི་
དག་ནྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སང་བྱའྱི་རྱིགས་ཁོ་ན་སྟེ། ན་རང་གྱིས་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་སང་བྱར་མྱི་བྱེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་བཏགས་ཆོས་དགུ་ལ་བཏགས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་བཏགས་
འཛིན་རོག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གདགས་གཞྱི་དགུ་ལ་བཏགས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་
བཏགས་འཛིན་རོག་པ་སྟེ། སྐབས་ལྔ་པར་མཐོང་སངས་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་དགུར་ཕེ་ནས་གསུངས་
སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ཅྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རོག་པ་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་བཞྱི་ལ་
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གངས་བཞྱིན་དུ་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་རེས་ཐོབ་བཞྱིའྱི་ངོ་བོར་གངས་བཞྱིན་དུ་
ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། ཤུགས་བསྟན་དགག་རོག་དང་མམ་གཞག་བཞྱིའྱི་ལྡན་ཚུལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་ཡོངས་
འཛིན་དགེ་བཤེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཚིག་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་མདོར་བསྟན་དུ་
ཡོངས་འཛིན་རོགས་པའྱི་གོང་དུ་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མདོར་བསྟན་གྱི་ཚིག་བཅད་སྦྱར་
བདེ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་རྒྱས་བཤད་དུ་ཡོངས་འཛིན་རོག་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་
གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཡོངས་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རོག་པ་ཁྱད་ཆོས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཆེད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སེམས་འཕགས་པ་ལྟར་ན་བྱང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། ཐེག་དམན་གྱི་
རོགས་རྱིགས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསོམས་ཀང་ཐེག་དམན་དུ་མྱི་ལྟུང་སྟེ། ཕྱི་ནང་གྱི་ཡོངས་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་
གྱིས་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་དུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། སེམས་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱི་མཆོག་གྱི་
སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་པའྱི་ཡོངས་འཛིན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྟོན་པའྱི་དགེ་
བའྱི་བཤེས་གེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་ལ་གྱིས་ཏེ། རྱིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། རྱིགས་ལ་རོད་པ་
སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྒྲུབ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གྱི་འོག་དུ་
སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་བའྱི་རྱིགས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཅྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རེན་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་
པ་ལ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དང་མཐོང་ལམ་སོགས་གཞན་ཡང་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། རོགས་སྒྲུབ་པ་
བཅུ་གསུམ་གྱི་རེན་དུ་འགྱུར་བའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་
ཆེན་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གོ་རྱིམ་ངེས་
པ། གངས་ངེས་པ། རྱིགས་སུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིགས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་དོད་ཀྱི་རེན་
དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འད། དེ་བཞྱིན་སྦྱོར་ལམ་ཕྱི་མ་གསུམ་དང་། ཐེག་
ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་དང་། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་སོམ་ལམ་གྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་
ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་སྦྱོར་བ་དྲུག་གོ །དེའྱི་ས་བརྒྱད་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཀྱི་
ཆོས་དབྱྱིངས་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འད། ས་བརྒྱད་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ལྡོག་པའྱི་སོ་
ནས་གེན་པོའ་ིསྒྲུབ་པ་དང་། སང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་གྱིས་སུ་དབྱེར་རུང་སྟེ། ཁྱོད་སྐྱེ་བ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་
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སང་བྱ་འགག་པ་དུས་མམ། ཁྱོད་སྐྱེས་བ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སང་བྱ་འགགས་པ་དུས་མམ་པའྱི་ཕྱིར། 
དཔེར་ན་རྐུན་པོ་ཕྱུང་བ་དང་། སོ་འཕར་བཅད་པ་ལྟར་རོ། །སང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་གོལ་ལམ་འཇོག་ན་སོང་བ་
དང་། སངས་པ་ཁྱད་མེད་དུ་ཐལ་བས་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བཞག་པ་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་སྟེ། ས་དང་པོ་ནས་
ཀང་བཞག་ཏུ་རུང་བར་མངོན་ནོ། །དེའྱི་ས་བརྒྱད་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་
དབྱྱིངས་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འད། དེའྱི་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཁྱད་པར་ལམ་གྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་
དབྱྱིངས་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འད། དེའྱི་ས་དགུ་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ཆོས་ཅན། 
ཆོས་རགས་འད། དེའྱི་ས་བཅུ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ཆོས་ཅན། ཆོས་
རགས་འད། དེའྱི་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་བའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ཆོས་ཅན། ཆོས་
རགས་འད། འདྱི་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་ཆོས་ཅན། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕར་ཆེར་རྒྱུ་
འབས་དོན་གྱི་གོ་རྱིམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འདྱིས་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྣམ་
མཁྱེན་དོན་གེར་གྱི་སྐྱེས་བུའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་
སྦྱོར་ལམ་དོད་ནས་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། སྒྲུབ་སྒྲུབ་པ་
བཅུ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་
དབྱྱིངས་ཁོ་ན་སྐབས་འདྱིར་རྱིགས་སུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ཁོ་ན་སྟོང་ྱིད་ལ་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་
གྱུར་པའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ནའྱི་དོན་འདྱི་ཡྱིན་པར་མངོན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རོད་པ་
དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཆོས་དབྱྱིངས་ཁོ་ན་འཕགས་པའྱི་ཆོས་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་དང་
ལྡན་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་གསུམ་པོ་ཁོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་གནས་པར་ཐལ། ཆོས་དབྱྱིངས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྱིར་གནས་པའྱི་
ཕྱིར། འདོད་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རྱིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་དབྱེར་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། འཐད་པའྱི་སོ་ནས་རྱིགས་སུ་འཇོག་པ་དང་། དཔེའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་འཐད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། 
ཇྱི་དྱི་མ་དང་བཅས་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ཆོས་ཅན། རྒྱུའྱི་སོ་ནས་རྱིགས་སུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་
དེ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པས་བདག་མེད་གསུམ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་ཁྱོད་ལ་ཇྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་ལྟར་
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འཕགས་ཆོས་སོ་སོར་ཐོབ་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་
པོ་ནྱི། ས་ཆོས་དབྱྱིངས་ལ་རྱིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་དབྱེར་མྱི་རུང་བར་ཐལ་བ་ལ། དཔེའྱི་སོ་ནས་ལན་བཏབ་
པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ལན་གོ་སླ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། རེན་དྱི་མ་དང་བཅས་པའྱི་
སེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་བ་མེད་ཀང་། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རྱིགས་ཐ་དད་
པ་གསུམ་དུ་དབྱེར་རུང་སྟེ། རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་བ་མེད་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་གཞྱི་སོ་
སོར་བྱེད་དུ་རུང་བའྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རའྱི་སྣོད་གསུམ་བཅུད་ཀྱི་སོ་ནས་སྦྲང་རྱི་དང་ལྱི་
ཁ་ར་ལ་སོགས་པའྱི་སྣོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་རུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་ལ་འཕགས་པས་རོད་ལན་ཚན་པ་གྱིས་སུ་
གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་གཞན་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་
སྐད་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དམྱིགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པས་སོ་འདོགས་བཅད་པར་བྱ་བའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སོ་སོའ་ིངོ་
བོ། གོ་རྱིམ་ངེས་པ། གངས་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི། རེ་ཤྱིག་དགེ་མྱི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འད། གྱིས་པ་ནྱི། དེའྱི་འོག་སོ་
སྐྱེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་སོགས་བརྒྱད་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས། ཆོས་རགས་འད། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་
དམྱིགས་པ་བཅུ་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་དེ་
རོགས་པའྱི་གོ་རྱིམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དམྱིགས་པ་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ལ་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་གངས་ངེས་ཏེ། ཁྱོད་ལ་སྱི་གསུམ་དང་། བྱེ་བག་བརྒྱད་རྣམས་སུ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་
བསྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་ཆེན་པོ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། གང་གྱིས་དབང་
དུ་བྱས་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་ནྱི། རྣམ་པ་སངས་རྒྱས་སའྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། སེམས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གང་གྱིས་འཐོབ་
པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མཆོག་ྱིད་དུ་བྱེད་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སངས་
རྒྱས་སའྱི་སང་བ་ཆོས་ཅན། སང་བ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཏེ། རགས་གཞན་འད་བ་ལས་སང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སངས་
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རྒྱས་སའྱི་བདག་མེད་གྱིས་རོགས་པའྱི་རོགས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཏེ། རགས་གཞན་འད་
བ་ལས་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དེ་གྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ཆོས་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དྱི་བའྱི་སོ་
ནས་མཚམས་སྦྱར། ལན་གྱི་སོ་ནས་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 
དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཡུལ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ། ཡུལ་ཅན་སྦྱོར་བའྱི་སྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གསུམ་ལ་ཐོས་བསམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའྱི་
ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་ལ་ཐོབ་བྱ་ཐོབ་བྱེད་བླང་དོར་བྱ་བའྱི་
ཡན་ལག་ཏུ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སོ་འདོགས་བཅད་ནས་སྱིར་དགེ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་རེན་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་བྱང་སེམས་
ལས་དང་པོ་པའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཚོགས་ལམ་ཕལ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཁོ་ན་ན་ཡོད། 
གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་མཁྱེན་གསུམ་ལ་ཐོས་བསམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའྱི་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། 
ཡུལ་ཅན་སྦྱོར་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མངོན་རོགས་དྲུག་པོ་རེ་རེ་ཞྱིང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གྱི་རེན་ཅན་དུ་
བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་
ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ནས་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། སྱི་སྒྲུབ་པ་དང་བྱེ་བག་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་
སྦྱར་ན་ཡང་འདའོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། བསམ་པས་གོ་བགོས་པ་གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་པ། སྦྱོར་བས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་
ཞུགས་པ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། འབས་བུ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། འབས་བུ་འབྱྱིན་པ་ལ་
ཞུགས་པ་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་པ་
བཞྱིའྱི་ནང་ནས་དང་པོར་གོ་སྒྲུབ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གོ་སྒྲུབ་དེ་ཐོག་མར་བསམ་པས་གོ་བགོས་པའྱི་
བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒྲུབ་པ་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་མ་མཐའྱི་ས་མཚམས་སོ་སོར་
ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་མ་མཐའྱི་ས་མཚམས་རྱིམ་པ་ལྟར། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་དང་། སྦྱོར་ལམ་དོད་དང་། 
ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་དག་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་
པའྱི་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཕར་ཕྱིན་རེ་རེ་ཞྱིང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལེན་པ་ལ་
འཁོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་བསམ་པས་གོ་བགོས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྦྱྱིན་པའྱི་གོ་ཆ་བཤད་
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པ། དེ་ཚུལ་གཞན་ལ་བསེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའྱི་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། སྦྱྱིན་པའྱི་
གོ་སྒྲུབ་ཡྱིན་ཏེ། སྦྱྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལེན་པ་ལ་སོགས་འགེ། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་
ཆོས་ཅན་ས་མ་བཟུང་ནས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་སྒྲུབ་ཡྱིན་ཏེ། སོགས་ལྔ་འགེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་གོ་སྒྲུབ་
ཆོས་ཅན་ཁྱོད་ལ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་ཀང་། བསྡུ་ན་དྲུག་ཏུ་འདུས་ཏེ། ཁྱོད་ལ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་
སྦྱྱིན་སོགས་རེ་རེ་ལ་དྲུག་དྲུག་དུ་དབྱེར་ཡོད་ཀང་། བསྡུ་ན་བསྡུ་བྱ་དྲུག་དྲུག སྡུད་བྱེད་རེ་རེར་འདུས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ཡང་སྦྱྱིན་པའྱི་བསྡུ་བྱ་དྲུག་སྦྱྱིན་པར་ཆོས་མཐུན་ཅེས་པ་ནྱི་མདོ་སེ་རྒྱན་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་
པས་འགོག་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །གྱིས་པ་འཇུག་སྒྲུབ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་ཏེ། བྱམས་མགོན་
ཆོས་ཅན། གོ་སྒྲུབ་ཀྱི་འོག་ཏུ་འཇུག་སྒྲུབ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བསམ་པས་གོ་བགོས་པ་ལས་སྦྱོར་
བས་ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པ་འབྱུང་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། བསམ་དང་བསམ་བྱང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་པའྱི་
བརོན་འགྲུས་ཆོས་ཅན། འཇུག་སྒྲུབ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུས་བསྡུས་པའྱི་ཐེག་ཆེན་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་
གྱུར་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གནོན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མས་ལེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དགུ་པོ་
སོ་སོར་ཕྲལ་ན་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ལ་འཇུག་པའྱི་བྱང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ཆོས་ཅན། 
བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་
གྱུར་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གནོན་པའྱི་མས་ལེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་འགོད་
དོ། །གསུམ་པ་ཚོགས་སྒྲུབ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚོགས་བཅུ་བདུན་སྱིར་བསྟན་པ་དང་། རོགས་དཀའ་བ་བྱེ་བག་ཏུ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བརེ་ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་
བདུན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཚོགས་བཅུ་བདུན་པོ་
རྱིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། ཚོགས་སྒྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱིང་ཚོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་བདུན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཐེག་པ་ལ་གནས་
ནས་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་འགོས་པར་འཇོག་བྱེད་བཅུ། ཐེག་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་བདུན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་
ནྱི། མྱི་དམྱིགས་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚོགས་བཅུ་བདུན་པོ་ཆོས་ཅན། ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
རང་འབས་དྱི་མ་གདོད་མ་ནས་ཟད་སྐྱེ་མེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འབྱྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ནུས་
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པ་མཐུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། སའྱི་ཚོགས་བྱེ་
བག་ཏུ་བཤད་པ། གེན་པོའ་ིཚོགས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་བཤད་པ་
དང་། ཡུལ་སྟོང་ྱིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་ཚོགས་སྒྲུབ་གྱི་སྐབས་འདྱིར་སྟོང་ྱིད་ྱི་ཤུ་སྟོན་པའྱི་མདོ་
ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྦས་དོན་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ྱི་ཤུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་མ་བསྟན་ན་ཁྱོད་
ཀྱིས་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་མ་བསྟན་དགོས་པ་གང་ཞྱིག ཁྱོད་ཀྱིས་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་སྟོང་ྱིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ྱི་ཤུ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྟོང་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་ྱི་ཤུ་པོ་རང་རང་
ངོ་བོས་སྟོང་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་ྱི་ཤུར་ཕེ་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་སའྱི་ཚོགས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། དོན་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། སའྱི་སའྱི་ཚོགས་ལ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་
ཆེད་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་སའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་དང་། འབས་བུ་སའྱི་ངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ལ་
དགུ་ལས། ས་དང་པོའ་ིཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། ཡངས་དང་ཇྱི་ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔས་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་ཆོས་བཅུ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ས་དང་པོའ་ིསྐྱོན་ཟད་ཅྱིང་
ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་སོ་ནས་རོགས་པར་འཐོབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ལ་
གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་ཆོས་བཅུ་པོ་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་
སྦྱོང་བར་བྱེད་པའྱི་མས་ལེན་དེ་ཆོས་ཅན། ས་དང་པོའ་ིཡོངས་སྦྱོང་ཡྱིན་ཏེ། ས་དང་པོའ་ིམམ་གཞག་གྱི་
སྐབས་སུ་སའྱི་ངོ་བོ་ཐོབ་པ་དེ་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའྱི་སོ་ནས་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་ས་དང་པོའ་ི
མས་ལེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པོ་འདྱི་འོག་མ་ཀུན་ལ་བསེའོ། །ས་གྱིས་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། ཚུལ་དང་
སོམ་ས་གྱིས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་ཆོས་བརྒྱད་པོ་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཅན་སོགས་འགེའོ། །ས་གསུམ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། ཐོས་དང་
དམ་ས་གསུམ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱིས་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་ཆོས་ལྔ་པོ་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་
པའྱི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཅན་སོགས་འགེའོ། །ས་བཞྱི་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། ནགས་དང་དགོན་ས་
བཞྱི་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱིས་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་ཆོས་བཅུ་པོ་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་
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ནས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཅན་སོགས་འགེའོ། །ས་ལྔ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། འདྱིས་དང་རེད་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་
ཆོས་བཅུ་སྦྱར་གཞན་འགེ། ས་དྲུག་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། སྦྱྱིན་དང་ཕ་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་ཆོས་བཅུ་གྱིས་ཞེས་
སྦྱར་གཞན་འགེ། ས་བདུན་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ལ་གྱིས་ཏེ། སང་བྱ་སངས་པ་དང་། གེན་པོ་རོགས་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི། བདག་དང་བདག་ས་བདུན་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱིས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་སོགས་སང་བྱ་
ྱི་ཤུ་བཀག་ནས་སོམ་པ་ཆོས་ཅན་སོགས་འགེའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དོན་གྱི་སོགས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་དང་རྣམ་ས་བདུན་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་
ཤེས་པ་སོགས་གེན་པོ་ྱི་ཤུ་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཅན་སོགས་
འགེའོ། །ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོང་ནྱི། སེམས་དང་སེམས་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་ཆོས་བརྒྱད་པོ་ཞེས་སྦྱར་གཞན་
འགེ། ས་དགུ་པའྱི་ཡོངས་སྦྱོངས་ནྱི། སོན་དང་སོན་ཡོངས་སྦྱོངས་གྱི་ཆོས་བཅུ་གྱིས་ཞེས་སྦྱར་གཞན་འགེ། 
གྱིས་པ་འབས་བུ་སའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྒྱུའྱི་སའྱི་ཚོགས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྱི་སྐབས་
འདྱིར་ཆོས་ཅན། ས་བཅུ་པ་ཡོངས་སྦྱོང་གྱི་སོ་ནས་མ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ས་བཅུ་པ་ས་འོག་མའྱི་
རོགས་རྱིགས་འདུས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་བཤད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ས་ས་བཅུ་
པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དམན་པ་ས་བརྒྱད་དང་། བྱང་
སེམས་ཀྱི་ས་དགུ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་རྣམས་ལས་འདས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
འདས་ས་ས་དགུ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། འབས་བུ་ས་བཅུ་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ན་ཐོས་ས་བཅུ་པའྱི་
ཡེ་ཤེས་གང་ལས་འདས་པའྱི་ས་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དགུ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ན་ཐོས་ཀྱི་ས་བདུན། རང་རྒྱལ་
གྱི་ས་གཅྱིག བྱང་སེམས་ཀྱི་ས་དགུ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ས་དགུ་སོགས་
ལ་ར་བའྱི་ངག་འདོན་འགོད། གསུམ་པ་གེན་པོའ་ིཚོགས་བྱེ་བག་དུ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། 
གེན་པོའ་ིསོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མཐོང་དང་གཟུངས་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་
ཆོས་ཅན། མཐོང་སངས་གེན་པོའ་ིཚོགས་སྒྲུབ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་མཐོང་སངས་བཞྱིའྱི་གེན་པོར་
གྱུར་བའྱི་བྱང་འཕགས་ཀྱི་མམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་གྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། སོམ་
སངས་གེན་པོའ་ིཚོགས་སྒྲུབ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་སོམ་སངས་བཞྱིའྱི་གེན་པོར་གྱུར་བའྱི་བྱང་
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འཕགས་ཀྱི་མམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་
སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆེད་དང་ཆེད་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་
ངེས་པར་འབྱུང་ས་བརྒྱད་དུ་བར་ཆད་མེད་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱེད་པའྱི་དག་སའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
སོ་སོར་སྦྱར་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཆེད་དུ་བྱ་བའྱི་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངེས་པར་འབྱུང་ས་ཆེད་དུ་བྱ་
བ་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་བར་ཆད་མེད་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཞེས་སོགས་བརྒྱད་འགོད་དོ། །གསུམ་པ་སྐབས་
ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་ཤེས་རབ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་ལམ་ཤེས་ལ་གསུམ་སྟེ། འབེལ་དགོད་པས་
མཚམས་སྦྱར། མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྣམ་པ་
བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་གྱི་འོག་ཏུ་ལམ་ཤེས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྣམ་མཁྱེན་དེ་རང་རྒྱུ་
ལམ་ཤེས་མེད་པར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། ཡན་ལག་ཅན་
གྱི་ལམ་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། ར་བ་ནྱི། ལྷ་རྣམས་ལམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་དེ་ལ་
ལྔར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་རེན་གྱི་ཡན་ལག་གསུམ། རང་བཞྱིན་གྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག བྱེད་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག་
རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འགེལ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རེན་གྱི་ཡན་ལག རང་བཞྱིན་གྱི་ཡན་ལག བྱེད་ལས་ཀྱི་ཡན་
ལག་གོ །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་སུ་སྐྱེ་བའྱི་རེན་དང་། བརྒྱུད་ནས་སྐྱེ་བའྱི་རེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
འགལ་རེན་བལ་བའྱི་རེན་དང་། མཐུན་རེན་ཚང་བའྱི་རེན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ལམ་ཤེས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་
རང་བཞྱིན་གྱི་འོད་ཀྱིས་ལྷ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འོད་མོག་མོག་པོར་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་
དེ། ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་སྐྱེ་རུང་གྱི་རེན་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ང་རྒྱལ་དེའྱི་འོད་ཀྱི་ཆེ་བ་སྟོན་པའྱི་ཚིག་
ཟུར་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་སྐྱེ་བའྱི་རེན་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་སྐྱེ་བའྱི་རེན་ལ་ང་རྒྱལ་
དང་བལ་བ་དགོས་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ཡང་ལམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དངོས་སུ་སྐྱེ་བའྱི་
ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་དངོས་སུ་སྐྱེ་བའྱི་རེན་ལ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཅྱིག་
དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཐེག་པ་ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་མྱི་སྐྱེ་བའྱི་རེན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་མ་
ཚང་བའྱི་ན་རང་དག་བཅོམ་པ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་བལ་བ་མ་ཚང་པའྱི་ཕྱི་རོལ་པའྱི་ཆགས་བལ་སོགས་ཆོས་
ཅན། ལམ་ཤེས་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཁྱོད་སོགས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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གལ་ཏེ་ན་རང་ལྷག་མེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་དུ་མྱི་འཇུག་པས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་
བོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་བྱང་སེམས་
འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ྱིད་ཀྱི་ལམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་པའྱི་མྱིང་ཅན་འདོད་སྲེད་ཆེད་དུ་གེར་ནས་མྱི་
སོང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་དེ་བསམ་བཞྱིན་དུ་སྲྱིད་པར་སྐྱེ་བ་ལེན་པའྱི་སོ་
ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དེའྱི་འོག་ལམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། བྱེད་ལས་ཁྱད་
པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། རང་དོན་རོགས་སྱིན་སྦྱང་གསུམ་མ་བྱས་པར་ཡང་དག་མཐའ་མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་པ་དང་། 
གཞན་དོན་སེམས་ཅན་འཁོར་དུ་མ་སྡུས་པ་བསྡུད་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལམ་ཤེས་
ལ་གསུམ་སྟེ། ན་ཐོས་ཀྱི་རང་རྒྱལ་གྱི། བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལམ་ཤེས་དངོས་
དང་། རྒྱུ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ལམ་
ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་འོག་ཏུ་ཤེས་བྱ་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལམ་ཤེས་
ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་རོགས་པར་ཤེས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ལམ་ཤེས་བྱང་སེམས་
ཀྱི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་གྱི་མྱི་
རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་སོས་བལ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་སོ་ནས་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་
ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་པར་བྱེད་པའྱི་བྱང་འཕགས་ཀྱི་མམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་
གྱི་དམྱིགས་རྣམ་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ཀྱི་མཁྱེན་
པ་ཆོས་ཅན། ཡང་དེ་ཡྱིན་ཏེ། གདུལ་བྱ་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རེས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་དུ། ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་
གྱི་དམྱིགས་རྣམ་འཁོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་བྱང་འཕགས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཤེས་བྱའྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ། དེ་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། དོར་བྱའྱི་རྣམ་པ་དང་། བླང་བྱའྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྡུག་ཀུན་སོ་སོ་བའྱི་རྣམ་པ་དང་། 
སྡུག་ཀུན་ཐུན་མོང་པའྱི་རྣམ་པའོ། དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྡུག་བསལ་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བདེན་
པའྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་སྡུག་བསལ་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བཞྱི་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ངོ་བོ་
ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་གྱིས། རྣམ་གངས་ཀྱི་རྣམ་པ་གྱིས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་འབྱུང་ཀུན་
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འབྱུང་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བཞྱི་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་འགོག་པའྱི་རྣམ་གངས་ཀྱི་རྣམ་པ། ནད་ཀྱི་
རྣམ་པ་སོགས་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཡྱིད་འབྱུང་སྡུག་ཀུན་ཐུན་མོང་བའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ལ་བདུན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཡྱིད་འབྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་གྱིས། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་རྣམ་པ་གྱིས། འགོག་
པའྱི་རྣམ་པ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འགོག་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་དང་། ལམ་བདེན་
གྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འགོག་པའྱི་འགོག་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བདུན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་འགོག་
པའྱི་རྣམ་གངས་ཀྱི་རྣམ་པ་བདག་མེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱི་བ་དང་། ག་ནོམ་པའྱི་རྣམ་གངས་ཀྱི་རྣམ་
པ་དབེན་པ་དང་། ངེས་འབྱུང་གྱི་རྣམ་གངས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ལམ་གྱི་
ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བཞྱི་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལམ་སོགས་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ངོ་བོ་སོགས་ཏེ། ར་བའྱི་ངག་དོན་གྱིས་འགོད། གྱིས་པ་རྒྱུ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བདེན་པ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་འོག་ཏུ་དེའྱི་རྒྱུ་ངེས་
འབྱེད་ཆ་མཐུན་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་དེ་མེད་པར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འཕགས་དང་
གཟུགས་ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སོམ་པར་བྱེད་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཆོས་ཅན། 
དམྱིགས་རྣམ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། དམྱིགས་པ་བདེན་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་སྟོང་པ་ྱིད་རྣམས་
ཕན་ཚུན་དབྱེར་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་དང་གཟུགས་དེ་སོམ་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་རེ་
མོ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། དམྱིགས་པ་བདེན་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་གཟུགས་སོགས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་
རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དེ་དང་དེ་དེ་སོམ་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། 
དམྱིགས་པ་བདེན་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་རག་མྱི་རག་སོགས་སུ་གནས་པ་བཀག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ས་དང་གང་དེ་སོམ་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། དམྱིགས་པ་
བདེན་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་ས་བཅུ་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་རང་རྒྱལ་
གྱི་ལམ་ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་ལ་གྱིས་ཏེ། ཤེས་བྱའྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་བཞག རྒྱུ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་
ལ་གྱིས་ཏེ། འབས་བུའྱི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས། རྒྱུ་ལམ་གྱི་ངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་དང་རོད་པ་
སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ན་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཤེས་བྱ་རང་རྒྱལ་གྱི་



32   ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ། 

ལམ་འཆད་པར་རྱིགས་ཀང་ཐོག་མར་འབས་བུ་རང་རྒྱལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་
ཡོད་དེ། འབས་བུ་རང་རྒྱལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རོགས་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱུ་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རོགས་པའྱི་ཆེད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཚུལ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རང་དང་རང་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། 
ན་ཐོས་ལས་ལམ་བགོད་ཚུལ་གྱིས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཏེ། འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་རེན་ལ་སློབ་
དཔོན་གཞན་གྱི་གདམས་ངག་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་བྱུང་གྱི་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱས་པའྱི་མྱི་སློབ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སར་དེ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ལས་ཆོས་སྟོན་ཚུལ་གྱིས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་
དང་ན་ཐོས་མེད་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་ས་མེད་ལུས་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་པའྱི་བདག་རེན་བྱེད་པའྱི་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གོང་གྱི་ལུང་ལས་འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་རེན་ལ་རང་བྱུང་གྱི་བྱང་ཆུབ་
མངོན་དུ་བྱས་པ་དང་། གདུལ་བྱ་ལ་ས་མེད་ལུས་ཀྱི་ཆོས་སྟོན་ན། ན་ཐོས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པས་
ཁྱབ་སྟེ། དེ་གྱིས་ན་ཐོས་ལ་མེད་པར་ལུང་ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཡང་
ཅྱི་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། ཆོས་སྟོན་པར་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཆོས་སྟོན་པའྱི་ས་མེད་པའྱི་
ཕྱིར་ཞེ་ན། གྱིས་པ་ནྱི། གང་དང་རྣམ་དེ་ཆོས་ཅན། ས་མེད་ཀང་ཆོས་སྟོན་པ་མྱི་འགལ་ཏེ། སོན་གྱི་སོན་ལམ་
ལ་སོགས་པའྱི་མཐུས་ས་མེད་ཀང་ལུས་ཀྱི་སོ་ནས་གདུལ་བྱའྱི་རྒྱུད་ལ་བདེན་བཞྱི་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྐྱེད་ནུས་
པའྱི་ཕྱིར། བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། ས་མེད་དུ་ཆོས་སྟོན་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སོན་སོན་ལམ་
བཏབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཚིག་ཏུ་རོད་པའྱི་ཀུན་སློང་གྱི་རོག་དཔོད་ཀྱིས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་འཁྲུག་པར་
བྱེད་པར་དགོངས་ནས་སོན་སོན་ལམ་དེ་ལྟར་བཏབ་པའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ས་མེད་དུ་
ཆོས་སྟོན་པས་འདུལ་བའྱི་དོན་དུ་སོན་སོན་ལམ་དེ་ལྟར་བཏབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་
ནྱི། དེ་ལྟར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་རང་རྒྱལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་འོག་ཏུ་རྒྱུ་
ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འབས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྱིགས་
པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུངས་དང་རང་ཤེས་བྱ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀྱི་
ལམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། གཟུང་རོག་སོང་བའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་
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གྱི་ལམ་ལས་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་དམན་ཏེ། འཛིན་རོག་མྱི་སོང་བའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་
ཆོས་ཅན། རེན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་ཏེ། ཅྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རོག་རྱིགས་གྱིས་ཀྱི་རེན་ཆོས་དབྱྱིངས་དང་ལྡན་
པའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་ཅན་ལམ་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་གྱིས་པ་ས་མ་ལ་བསེས་ཏེ་འགོད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་ངེས་
འབྱེད་ཆ་མཐུན་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ངེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བཏགས་དང་གཟུགས་རང་རྒྱལ་
གྱི་རོགས་རྱིགས་སོམ་པར་བྱེད་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཆོས་ཅན། དམྱིགས་རྣམ་
ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། དམྱིགས་པ་བདེན་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་མྱིང་དུ་བཏགས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་མྱི་
འགལ་བར་སྟོན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རེ་དང་གཟུགས་དེ་འདའྱི་རེ་མོའ་ིཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཆོས་
འད། དམྱིགས་པ་བདེན་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་དོན་དམ་པར་འཕེལ་འགྱིབ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ནང་དང་ངོ་དེ་འདའྱི་བཟོད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། དམྱིགས་པ་བདེན་བཞྱི་ལ་
དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་ནང་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་སོགས་མྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གཟུགས་དང་གཟུགས་དེ་འདའྱི་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན་ཆོས་འད། དམྱིགས་པ་བདེན་བཞྱི་ལ་
དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་
ཤེས་པའྱི་ལམ་ཤེས་ལ་གྱིས་ཏེ། མཐོང་ལམ་དང་། བསོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་མདོར་
བསྟན། རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད། གཞན་གྱི་ལོག་རོག་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རང་
བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཤེས་བྱ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཤེས་བྱ་བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་འཆད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དམན་མཆོག་གྱི་གོ་རྱིམ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་འཆད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། བདེན་
དང་རྣམ་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་པོ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་
པའྱི་མཐོང་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ཕྱིའྱི་ཕན་ཡོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་བདེན་པ་མངོན་
རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱི་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྣམ་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་ལམ་
ཤེས་འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་
བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་སངས་རྒྱས་དག་ཕན་ཚུན་རྣམ་གངས་ཀྱིས་གནས་པ་ཁས་མྱི་ལེན་
པ་སོགས་ལ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་པའྱི་མམ་གཞག་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
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ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་སྡུག་བསལ་བདེན་པའྱི་
རྣམ་པ་ནྱི། དོན་དམ་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་འཆད་
པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། བྱང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་གང་
ཞྱིག དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་སངས་རྒྱས་དག་ཕན་ཚུན་རྣམ་གངས་ཀྱིས་གནས་པར་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ལ་ངེས་པ་རང་
སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་གསུམ་ལ་འགེའོ། །གྱིས་པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ནྱི། གཟུགས་དེ་
འདའྱི་ལྔ་པ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་ཀུན་འབྱུང་ཆོས་བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཞྱིག་
གཟུགས་སོགས་རག་ཆད་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་གསུམ་ལ་
འགེའོ། །གསུམ་པ་འགོག་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི། གཟུགས་དེ་འདའྱི་དགུ་པ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་འཆད་པའྱི་
སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་འགོག་པ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཞྱིག་གཟུགས་སོགས་རང་བཞྱིན་ཁོ་ནས་སྟོང་པ་
ྱིད་ལ་ངེས་པར་རང་སྟོབས་ཀྱི་འདེན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་གསུམ་ལ་འགེའོ། །བཞྱི་པ་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་
ནྱི། ངོ་བོ་དེ་འདའྱི་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་ལམ་ཆོས་
བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཞྱིག་གཟུགས་སོགས་དང་། མྱང་འདས་ལ་མངོན་ཞེན་ཞྱི་བའྱི་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་
འདེན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་གསུམ་ལ་འགེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
འདོད་པ་བརོད། སུན་འབྱྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་རྒྱན་གྱི་འགེལ་བྱེད་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། སྐབས་འདྱིར་
མཐོང་ལམ་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་གཞུང་གྱིས་རྣམ་པ་མ་བཤད་པར་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་རབ་དབྱེ་
ཙམ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། སྐབས་དང་པོར་བཤད་པའྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དང་། འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་
བའྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་སྟོན་པའྱི་གཞུང་གྱིས་ཀང་རྣམ་པ་མ་བཤད་པར་དེ་དག་གྱི་རབ་དབྱེ་ཙམ་བསྟན་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཞན་དག་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་སངས་རྒྱས་དག་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་
ཆོས་ཅན། མམ་བཞག་དུ་སོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡྱིད་ལ་བྱ་བའྱི་རྱིམ་པ་མ་བསྟན་པར་ཐལ། རྣམ་
པ་མ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསྟན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྱི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང་དམྱིགས་པ་དང་ནྱི་རྣམ་པ་དང་ཞེས་སོགས་དང་། དོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་འདྱིར་ཞེས་
སོགས་ཀྱི་གཞུང་དང་དུ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། གཞུང་དེ་དག་གྱིས་དམྱིགས་རྣམ་མ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་
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སོམ་ལམ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོམ་ལམ་གྱི་བྱེད་པ་དང་། བྱེད་པ་ཅན་གྱི་སོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་
པོ་ནྱི། མཐོང་བའྱི་སྐྱེ་བའྱི་རྱིམ་པ་དང་བསྟུན་ན་མཐོང་ལམ་གྱི་རེས་སུ་སོམ་ལམ་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ན་ཡང་
བྱམས་མགོན་གྱིས་ཐོག་མར་སོམ་ལམ་གྱི་བྱེད་པ་བསྟན་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 
གཞུང་ཉུང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གདུལ་བྱ་རྒྱུ་སོམ་ལམ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་ནས་
ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་སོམ་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྲུག་པོ་
དེ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སོམ་ལམ་གྱི་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་སོམ་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་རྣམ་
དཀར་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་བྱེད་པའྱི་
འབས་བུ་བཞྱི་དང་ལྡན་ཏེ། ནང་གྱི་ེར་འཚེ་ཞྱི་བ་གསུམ། ཕྱིའྱི་ེར་འཚེ་ཞྱི་བ་གཅྱིག་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་
དག་དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་དང་ལྡན་ཏེ། རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར། རེན་གྱི་དེ་
ཆོས་ཅན། བདག་པོའ་ིའབས་བུ་དང་ལྡན་ཏེ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་བཞུགས་པའྱི་ས་ཕོགས་མཆོད་པའྱི་
ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་བསྟན་ཏེ་མཚམས་སྦྱར། སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན་ཕེ་སྟེ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱེད་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་སོམ་
ལམ་གྱིས་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སྣང་དང་བཅས་པའྱི་སོམ་ལམ་དང་། དེ་མེད་པའྱི་སོམ་ལམ་
གྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་དང་། ཟག་མེད་སོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་སྟེ། དབྱེ་བའྱི་སོ་ནས་མཚམས་སྦྱར། ཕེ་བ་སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན་བཤད། བྱེད་ལས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་
བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། མོས་བསོ་རེས་སུ་ཡྱིད་རང་
བསོམ་ལམ་གསུམ་ཡོད་དེ། དགེ་ར་སོག་པར་བྱེད་པ་དང་། མྱི་ཟད་པར་བྱེད་པ་དང་། སེལ་བར་བྱེད་པའྱི་སོམ་
ལམ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། མོས་སོམ་ལམ། བསོ་སོམ་ལམ། རེས་སུ་ཡྱི་རང་སོམ་
ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མོས་པའྱི་དབྱེ་བ་དང་། མོས་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་
ནྱི། རྣམས་ཀྱིས་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་དང་པོར་མོས་པ་སོམ་
ལམ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཐོག་མར་དགེ་ར་སོག་པ་སོན་དུ་
འགོ་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མོས་དང་ཇྱི་ས་
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གྱིས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡུམ་དོན་གསུམ་གྱི་འབྱུང་གནས་སུ་མོས་པའྱི་སོམ་ལམ་དེ་ཆོས་
ཅན། མོས་པ་སོམ་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་གང་ཞྱིག ཡུམ་དོན་གསུམ་གྱི་འབྱུང་
གནས་སུ་མོས་པའྱི་མོས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་འབྱུང་
གནས་སུ་མོས་པའྱི་ཞེས་སོགས་སོ་སོར་ཕྲལ་ནས་རང་དོན་མོས་པ་སོམ་ལམ་སོགས་གསུམ་དུ་ཕྲལ་ནས་ཡང་
འགོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་དང་དེ་མོས་པ་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། ྱི་ཤུ་ར་བདུན་ཡོད་དེ། རང་དོན་མོས་པ་
སོམ་ལམ་དགུ། གྱིས་དོན་མོས་པ་སོམ་ལམ་དགུ། གཞན་དོན་མོས་པ་སོམ་ལམ་དགུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་བསོམ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ལ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་
གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མོས་པ་སོམ་པའྱི་བྱང་སེམས་སོ་བ་སྐྱེད་པའྱི་ཆེད་དུ་བསྟོད་
བཀུར་བསགས་གསུམ་མཛད་ཚུལ་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཤེས་དང་ཇྱི་
རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རང་དང་གྱིས་དོན་མོས་པའྱི་གནས་སྐབས་དགུ་ལ་བསྟོད་བཀུར་དགུ། གཞན་
དོན་མོས་པའྱི་གནས་སྐབས་དགུ་ལ་བསགས་པ་དགུ་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མོས་པ་སོམ་
པའྱི་བྱང་སེམས་སོ་བ་སྐྱེད་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་མོས་པ་སོམ་པའྱི་བྱང་སེམས་ལ་སངས་རྒྱས་
ཀྱིས་བསྟོད་བཀུར་བསགས་པ་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། གཅམ་བུའྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དང་འཚམས་པའྱི་
བསྟོད་སོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་བསོ་བ་སོམ་ལམ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱམས་མགོན་
ཆོས་ཅན། མོས་པ་སོམ་ལམ་གྱི་འོག་ཏུ་བསོ་བ་སོམ་ལམ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མོས་པས་བསགས་
པའྱི་དགེ་ར་བསོ་བས་མྱི་ཟད་པར་བྱེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཡོངས་དང་ཇྱི་ས་གྱིས་པའྱི་རེས་ཐོབ་
ཀྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དགེ་ར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྒྱུར་བར་བྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་དེ་ཆོས་ཅན། བསོ་བ་སོམ་
ལམ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་གང་ཞྱིག དགེ་ར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་བསྒྱུར་བར་
བྱེད་པའྱི་འདུན་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བསོ་བ་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་
ཡོད་དེ། སྱིའྱི་རང་བཞྱིན། མངོན་ཞེན་འགོག་པ་དྲུག ཟུང་འཇུག་གྱི་རྣམ་པ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་བལ་བ། 
རྣམ་པའྱི་རབ་དབྱེ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རེས་སུ་ཡྱིད་རང་སོམ་ལམ་ལ་གྱིས་ལས། 
དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། བསོ་བ་སོམ་ལམ་གྱི་འོག་ཏུ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་སོམ་ལམ་འཆད་པའྱི་



སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ིགནད་ཀྱི་སོན་མེ།   37 

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བསོ་བས་བསོས་པའྱི་དགེ་ར་ཡྱི་རང་གྱིས་མངོན་པར་སེལ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། ཐབས་དང་རབ་ས་གྱིས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རང་གཞན་གྱི་དགེ་ར་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བའྱི་
སོམ་ལམ་དེ་ཆོས་ཅན། རེས་སུ་ཡྱི་རང་བའྱི་སོམ་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་གང་ཞྱིག 
དགེ་ར་སེལ་བར་བྱེད་པའྱི་འདུན་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ཀྱི་སོ་ནས་
དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དེ་ལ་མོས་པ་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། དགེ་ར་སོག་པར་བྱེད་
པའྱི་ཕྱིར། བསོ་བ་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། དགེ་ར་མྱི་ཟད་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར། རེས་སུ་ཡྱི་རང་སོམ་
ལམ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། དགེ་ར་སེལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྒྲུབ་
པ་སོམ་ལམ་དང་། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཟག་པ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། 
ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་གྱི་འོག་ཏུ་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དམན་མཆོག་གྱི་གོ་རྱིམ་ལ་
དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཟག་མེད་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དང་། རྣམ་དག་སོམ་
ལམ་གྱིས་ཡོད་དེ། སང་བྱའྱི་དངོས་གེན་དང་། རྣམ་གོལ་ལམ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་དང་
གཟུགས་ས་གྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སོམ་པའྱི་སང་བ་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཆོག་དང་
གཞན་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཤེར་ཕྱིར་ཆོས་ཅན། སྦྱྱིན་སོགས་གཞན་ལས་མཆོག་ཡྱིན་ཏེ། སྦྱྱིན་
སོགས་གཞན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཁྱོད་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་དང་ཆོས་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་ཆོས་
ཅན། ཡུལ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འདུ་མྱི་བྱེད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་
པའྱི་ངེས་ཤེས་འདེན་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་དང་དེ་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་
དང་ལྡན་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་རྣམས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རོགས་པ་སྐྱེད་པའྱི་ཕྱིར། དོན་དང་དོན་དེ་
ཆོས་ཅན། དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་དང་རྒྱུ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་རབ་དབྱེ་དང་། འབས་བུ་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་
འོག་སངས་རྒྱས་བརེན་དང་སྦྱྱིན་སོགས་དང་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་
པ་ཡོད་དེ། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་སྐྱེ་བའྱི་མཐུན་རེན་དང་། འགལ་རེན་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡོད་པའྱི་



38   ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ། 

ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་མེས་པར་བྱེད་པ་སོགས་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། 
རང་འབས་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་སྐྱེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདུད་དང་
བདུད་བདུད་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱས་པ་སོགས་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་སྐྱེ་བའྱི་འགལ་རེན་ཡྱིན་ཏེ། 
དེ་སྐྱེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བག་དུ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འབས་དང་འཕགས་ས་གྱིས་པའྱི་
རྣམ་གོལ་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་རྒྱུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་དྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་
ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀང་དེས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་དེས་དག་པའྱི་དག་པ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་
གཟུགས་སོགས་དེས་དག་པའྱི་དག་པ་གྱིས་རང་སྱི་གྱིས་ཆར་དུ་ཐ་དད་མེད་པར་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། འཕགས་བཞྱིའྱི་རྣམ་དག་སྱིར་བསྟན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཤྱིན་ཏུ་བར་
སྒྲུབ། སྒྲུབ་བྱེད་ལ་ཀླན་ཀ་སང་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྣམ་པར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
ོན་དང་འདོད་ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་དེ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཡྱིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་བར་
ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་ོན་སྱིབ་ཙམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤེས་
དང་དེ་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་དག་ཡྱིན་ཏེ། རང་
རྒྱུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་ོན་སྱིབ་དང་། ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་ཙམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྱི་
རྣམ་གོལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལམ་དང་ཐེག་ས་དང་པོའ་ིརྣམ་གོལ་ལམ་ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཡྱིན་ཏེ། 
རང་རྒྱུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་སྱིབ་པ་གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་
བའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་དག་ནྱི་མ་མཐའ་ངོས་བཟུང་བའོ། །སངས་དང་ོན་སངས་རྒྱས་སའྱི་
རྣམ་གོལ་ལམ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཡྱིན་ཏེ། སྱིབ་གྱིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པས་
རབ་ཏུ་ཕེ་བའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ལམ་ཤེས་ས་དགུ་ལ་ནྱི་
ཆེན་པོ་ཡྱི་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྣམ་དག་ཤྱིན་ཏུ་བ་དང་
ཤྱིན་ཏུ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ས་དང་འདོད་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཆོས་ཅན། རྣམ་དག་ཤྱིན་ཏུ་བ་ཡྱིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་
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ཁམས་གསུམ་གྱི་ཤེས་སྱིབ་མཐའ་དག་གྱི་གེན་པོ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ན་
ཐོས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་དག་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་དག་ཤྱིན་ཏུ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་
ཁམས་གསུམ་གྱི་ཤེས་སྱིབ་མཐའ་དག་གྱི་གེན་པོ་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། 
ཇྱི་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལ་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཤེས་སྱིབ་མཐའ་དག་
གྱི་གེན་པོར་གྲུབ་སྟེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་གཟུང་འཛིན་མམ་པ་ྱིད་དུ་མངོན་སུམ་རོགས་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་
རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བསལ་བྱ་ཀླན་ཀ སེལ་བྱེད་གེན་པོ། ཀླན་ཀ་
བསལ་བས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་གེན་པོ་ཆུང་རྱིམ་ནས་སྐྱེ་ཤྱིང་སང་བྱ་ཆེ་རྱིམ་ནས་འགགས་
པ་མྱི་འཐད་དེ། གོ་རྱིམ་དེ་ལས་བཟོག་པ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གྱིས་པ་ནྱི། གོས་ལ་གེན་པོ་ཆུང་རྱིམ་ནས་
སྐྱེ་ཤྱིང་། སང་བྱ་ཆེ་རྱིམ་ནས་འགགས་པའྱི་དཔེ་ཡོད་དེ། གོས་ལ་ཆགས་པའྱི་དྱི་མ་རགས་པ་འབད་པ་ཆུང་
ངུས་སེལ་ཞྱིང་། ཕྲ་མོ་འབད་པ་ཆེན་པོས་སེལ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། སོམ་ལམ་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
རྣམ་དག་ཤྱིན་ཏུ་བར་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་སོགས་དགུ་པོ་དེ་ཁམས་གསུམ་ས་
དགུའྱི་སོམ་སངས་ཆེན་པོའ་ིཆེན་པོ་སོགས་དགུའྱི་གེན་པོར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་
མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་ཤེས་རབ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་གཞྱི་ཤེས་ལ་གསུམ་སྟེ། འབེལ་དགོད་
པས་མཚམས་སྦྱར། མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། 
གཞྱི་ཐམས་ཅད་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་ཀྱི་འོག་ཏུ་གཞྱི་ཤེས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བྱང་
སེམས་འཕགས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ས་ལམ་ལེགས་པར་ཤེས་ལ་མཚན་འཛིན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དང་། 
མཚན་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་
གསུམ་སྟེ། ལམ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པའྱི་གཞྱི་ཤེས། སྐབས་དོན་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གྱུར་
བའྱི་གཞྱི་ཤེས་རྣམ་པ་དང་སྦྱར་བའྱི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། གཞྱི་
ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ། ེ་རྱིང་གྱི་རྒྱུ་མཚན། མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གེན་པོའ་ིཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ར་བ་
དང་། འགེལ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚུ་རོལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་སོམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། སྐབས་
གསུམ་པ་འདྱིར་གཞྱི་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཤེར་ཕྱིན་དུ་འདོད་དེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་གཟུང་འཛིན་མམ་ྱིད་
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དུ་རོགས་པར་མ་ཟད་པར་འཁོར་འདས་བར་གསུམ་ལ་མྱི་གནས་ཤྱིང་དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་
བྱང་སེམས་ཀྱི་མམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་བསྟན་བྱང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས། 
ཤུགས་བསྟན་ན་རང་གྱི་གཞྱི་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། དུས་གསུམ་བྱང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྲྱིད་ཞྱི་
ལ་མྱི་གནས་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྲྱིད་མཐའ་དང་། སྱིང་རེས་ཞྱི་མཐའ་གནོན་དུས་ཀྱི་གཞྱི་
ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་ཤེས་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྲྱིད་ཞྱི་ལ་གནས་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་ཏེ། ཐབས་
ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བལ་བའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་མ་རོགས་པའྱི་གཞྱི་
ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ལུགས་ལས་ན་རང་གྱི་གཞྱི་ཤེས་ཤེར་ཕྱིན་ལ་
རྱིང་བ་དང་། བྱང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ཤེར་ཕྱིན་ལ་ེ་བའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་གྱིས་ཀས་དུས་
གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་གྱིས་ཀས་གཞྱི་རེན་འབེལ་གྱི་དོན་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 
གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ཆོས་ཅན། རེས་ཐོབ་ཏུ་མཚན་མར་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་སྦྱྱིན་
སོགས་ལ་སོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ལ་རྱིང་བར་འགྱུར་ཏེ། རེས་ཐོབ་དུ་མཚན་མར་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་སྦྱྱིན་
སོགས་ལ་སོད་ན་རྣམ་མཁྱེན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ནྱི་དེ་ཆོས་ཅན། རེས་ཐོབ་དུ་མཚན་
མར་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་སྦྱྱིན་སོགས་ལ་སོད་ན་རྣམ་མཁྱེན་ལ་ེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་སོད་ན་རྣམ་
མཁྱེན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཕྱིར། ེ་རྱིང་གྱི་ཡུལ་སྐབས་དང་པོའ་ིརྣམ་མཁྱེན་དང་། ེ་རྱིང་དུ་འགོ་བ་
པོ་སར་བཤད་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པར་དེ་ནྱི་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གོང་འོག་གྱིས་ཀྱིས་གསལ་ལོ། །གསུམ་
པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ན་རང་གྱི་གཞྱི་ཤེས་འབས་
ཡུམ་ལ་རྱིང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། བྱང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་འབས་ཡུམ་ལ་ེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒྱུ་མ་
ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་ཆོས་ཅན། འབས་ཡུམ་ལ་རྱིང་བ་ཡྱིན་ཏེ། དུས་གསུམ་མམ་ྱིད་དུ་མྱི་ཤེས་པའྱི་
གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མཚན་འཛིན་གྱིས་བཅྱིངས་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། བྱང་
ཆུབ་བྱང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ཆོས་ཅན། འབས་ཡུམ་ལ་ེ་བའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་ཏེ། དུས་གསུམ་མམ་ྱིད་དུ་
ཤེས་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མཚན་འཛིན་གྱིས་མ་བཅྱིངས་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་
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ནྱི། ཐབས་མ་ན་ཐོས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་དང་། བྱང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་གྱིས་ཆོས་ཅན། འབས་ཡུམ་ལ་ེ་རྱིང་
གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། འབས་ཡུམ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་མྱི་མཁས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གེན་པོའ་ིཁྱད་པར་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། གཞྱི་ལམ་ལ་མཚན་འཛིན་གྱི་སང་གེན། འབས་བུ་ལ་མཚན་འཛིན་གྱི་སང་གེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། སང་བྱ་དང་། གེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་སྟོང་
ྱིད་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། འབས་ཡུམ་ལ་རྱིང་བའྱི་གཞྱི་ཤེས་དེ་མྱི་མཐུན་
ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་དང་གཟུགས་གཞྱིའྱི་ཆོས་ྱིད་
དང་ཆོས་ཅན་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་མཚན་འཛིན་ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་
ཏེ། བྱང་སེམས་ལམ་གྱི་སང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྦྱྱིན་དང་ཟག་ལམ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་མཚན་འཛིན་
ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འད། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྦྱྱིན་ལ་སོགས་ལ་ངར་འཛིན་མེད་
ཞེས་སོ་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བྱང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་དེ་གེན་པོ་གཞྱི་ཤེས་སུ་བསྟན་
པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྦྱྱིན་དང་འཁོར་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་སྦྱྱིན་སོགས་ལ་འཁོར་གསུམ་
མྱི་དམྱིགས་པའྱི་མཁྱེན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ལམ་ལ་མཚན་འཛིན་འགོག་བྱེད་ཡྱིན་ཏེ། སྦྱྱིན་སོགས་འཁོར་གསུམ་
མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པ་ལ་རང་གནས་ནས་གཞན་སྦྱོར་བར་བྱེད་པའྱི་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་
གསུམ་སྟེ། སང་བྱ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས། སོང་བྱེད་གེན་པོ། ཡུལ་ཟབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བསྟན་པ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་དང་དེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པ་ལ་སྐྱབས་གནས་སུ་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ཏེ། 
བྱང་སེམས་ལམ་གྱི་སང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཡང་ཇྱི་སོགས་སོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། ཆོས་དང་གང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐྱབས་གནས་སུ་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། མྱི་མཐུན་
ཕོགས་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཟབ་མོ་སོས་བལ་ཡྱིན་པ་ལ་མཚན་མར་བཟུང་བའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། འོ་ན་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་དང་གཟུགས་མ་དག་ས་བདུན་གྱི་
བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་མཚན་འཛིན་སོང་བྱེད་ཡྱིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་རང་བཞྱིན་
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མེད་པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
ཡུལ་ཟབ་པར་བསྟན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རོགས་དཀའ་བར་བཤད་པ། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཡང་ཇྱི་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མཐོང་དང་གང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཆོས་
ཅན། དོན་དམ་པར་ཟབ་མོ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་རོགས་པར་དཀའ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་
ལས། དང་པོ་ནྱི། ཡང་དེ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་དང་གང་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རོགས་པར་
དཀའ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་
པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་མཚན་
འཛིན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་། མཚན་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་དེ་ཆོས་ཅན། 
གཞྱི་ཤེས་འཆད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། གཞྱི་ཤེས་འཆད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་རོགས་པར་བྱ་
བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ཐམས་ཅད་ན་རང་གྱི་གཞྱི་ཤེས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་། བྱང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་
ཤེས་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འད། གྱིས་པ་སྐབས་དོན་ཐེག་དམན་གྱི་རོགས་
རྱིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་ལ་གསུམ་སྟེ། འཇུག་པ་སྦྱོར་བ། ཞུགས་འབས་མཐོང་ལམ། སོམ་ལམ་མྱི་སྟོན་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྦྱོར་བའྱི་དབྱེ་བ་དང་། སྦྱོར་བའྱི་མམ་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནྱི་དེ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་དེ་མྱི་རག་སོགས་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་
ཡོད་དེ། མཚན་འཛིན་གྱི་གེན་པོར་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་སོམ་ཚུལ་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་སོགས་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བཅུ་ཡོད་དེ། རང་བཞྱིན་གྱི་སྦྱོར་
བ་བཞྱི། གནས་སྐབས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དྲུག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་བསྟན་བྱང་
སེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བ། ཤུགས་བསྟན་ཐེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུགས་ལས་
བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་མམ་བཞག་ཆོས་ཅན། གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ལ་ཞེན་སོད་བཀག་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གསལ་བའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་
དེ་ཆོས་ཅན། གཞྱིའྱི་ཁྱད་པར་དང་། མཚན་ྱིད་གསུམ་དང་། ཆགས་པ་མེད་པ་དང་། གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་
དང་། བྱེད་པ་པོ་མེད་པ་དང་། བྱ་དཀའ་རྣམ་གསུམ་དང་། འབས་བུ་མྱི་གཏོང་བ་དང་། སྲུང་བྱེད་གཞན་ལ་རག་
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མ་ལས་པ་དང་། སྣང་བ་རྣམ་བདུན་ལ་ཞེན་སོད་བཀག་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོངས་སུ་
ཤེས་པ་གསལ་བའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཤུགས་ཀྱིས་ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱོར་
ལམ་མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཞེན་སོད་དང་བཅས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་
སོགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མམ་པ་སོགས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་དང་གཟུགས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་མམ་གཞག་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་བའྱི་མམ་
པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། ཁྱད་པར་དང་། དབྱེ་བ་དང་། ཡུལ་ཅན་རྣམས་རང་བཞྱིན་མེད་
པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་ནས་སོམ་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྦྱོར་བའྱི་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། 
གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་འོག་ཏུ་མཐོང་ལམ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྦྱོར་ལམ་གྱི་སྐབས་ཀྱི་
སྦྱོར་བའྱི་མམ་པ་ྱིད་ལས་མཐོང་ལམ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྡུག་དང་བདེན་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཤེས་
བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ཤེས་འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་མཐོང་ལམ་
ཡྱིན་ཏེ། རག་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་སོས་པ་སོ་གྱིས་དང་བལ་བའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་བདེན་པ་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། བདེན་པའྱི་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་རགས་སོགས་
སོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་བསྟན་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ། ཤུགས་བསྟན་ཐེག་དམན་གྱི་མཐོང་
ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་སྡུག་
བསལ་བའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ངོ་བོ་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ཤེས་
འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་རག་མྱི་རག་གྱི་སོས་བལ་
ལ་གཙོ་བོར་ངེས་པ་འདེན་ནུས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་གསུམ་ལ་
འགེའོ། །གྱིས་པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། རྒྱུ་དང་དེ་འདའྱི་སྐད་ཅྱིག་ལྔ་པ་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ཤེས་
འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་ཀུན་འབྱུང་ཆོས་བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་འབྱུང་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོས་
བལ་ལ་གཙོ་བོར་ངེས་པ་འདེན་ནུས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་གསུམ་ལ་
འགེའོ། །གསུམ་པ་འགོག་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི། གང་གྱི་དེ་འདའྱི་སྐད་ཅྱིག་དགུ་པ་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ཤེས་འཆད་
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པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་འགོག་པ་ཆོས་བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། འགོག་བདེན་འགོག་པ་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་གྱི་སོས་བལ་ལ་
གཙོ་བོར་ངེས་པ་འདེན་ནུས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་གསུམ་ལ་འགེའོ། །བཞྱི་
པ་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ལམ་དང་དེ་འདའྱི་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ཤེས་འཆད་པའྱི་
སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་ལམ་ཆོས་བཟོད་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་བདེན་ལམ་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་གྱི་སོས་བལ་ལ་གཙོ་བོར་ངེས་
པ་འདེན་ནུས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་གསུམ་ལ་འགེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་
མདོར་བསྟན་གྱི་ངག་དོན་འགོད། གྱིས་པ་ནྱི། ན་ཐོས་ན་ཐོས་ཀྱི་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆོས་
ཅན། གཞྱི་ཤེས་འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའྱི་མཐོང་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་
སོས་བལ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཤྱིང་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་སོས་བལ་མ་རོགས་པའྱི་བདེན་པ་མངོན་
རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ན་ཐོས་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ཤེས་འཆད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་
མཐོང་ལམ་གྱི་རེས་སུ་སོམ་ལམ་མ་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་དེ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔས་གཞན་དོན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སོམ་
པར་བྱ་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རྣམ་པ་དང་སྦྱོར་བའྱི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་དེ་ལྟར་འདྱི་དང་ཡང་འདྱི་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 
མཁྱེན་གསུམ་རྒྱས་པར་བསྟན་པའྱི་མཇུག་བསྡུ་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་
ལྟར་རབ་འབྱོར་ཡུམ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་གང་སྟོན་པར་བྱེད་པའམ་ཞེས་པ་ནས་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ལས་འདའ་
བར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ཤེས་དང་པོར་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་མཁྱེན་གསུམ་
རོགས་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལེའུ་གསུམ་གྱི་བརོད་བྱ་མཁྱེན་པ་གསུམ་པོ་དེ་རྣམ་པར་བསྡུ་བའྱི་ཆེད་དུ་གཞྱི་
ཤེས་དང་པོར་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་བསྡུ་ཏེ་བསྟན་པའྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། བཤད་མ་རབ་
འབྱོར་ཡུམ་འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སྟེར་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་འཕྲོགས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཞེས་
སོགས་ཀྱི་མདོ་ཚིག་གསུམ་པ་ཆོས་ཅན། མཁྱེན་གསུམ་རོགས་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་རྒྱས་
པར་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་མཇུག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྱི་མདོ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་
མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་ཤེས་རབ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་མས་སུ་ལེན་པའྱི་སྦྱོར་བ་ལ་བཞྱི་སྟེ། དབང་ཐོབ་པའྱི་དོན་
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དུ་བསོམ་པ་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ། དབང་ཐོབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསོམ་པ་རེ་མོའ་ིསྦྱོར་བ། བརན་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་
དུ་བསོམ་པ་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ། བརན་པ་ཐོབ་ནས་ཅྱིག་ཆར་དུ་བསོམ་པ་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བའོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། འབེལ་དགོས་པའྱི་སོ་ནས་མཚམས་སྦྱར། མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་
སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐམས་ཅད་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་
རོགས་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཁྱེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་བབ་པའྱི་དོན་རྣམ་པར་
བསྡུས་ནས་སྦྱོར་བས་སོམ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྦྱོར་བ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གཏན་ལ་དབབ་
པ། སྦྱོར་བ་སྐྱེས་པའྱི་གོ་རྱིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྟེ། བསོམ་བྱ་རྣམ་པ། སྦྱོར་བ་པོའ་ིགང་ཟག ཡུལ་ཅན་སྦྱོར་
བའྱི་དབྱེ་བ། སྦྱོར་བའྱི་སོན་འགོའ་ིཆོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞྱི་དང་རག་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་གྱི་རག་པར་མེད་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་བསྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་
ཏེ། ཁྱོད་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བས་མཚོན་ཞྱིང་མངོན་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཚན་མཚོན་གཞྱི་གསུམ་གྱི་
མཚན་མཚོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཀུན་དང་དེ་འདྱིར་བསྟན་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། མཁྱེན་པ་
གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ། ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་
པ། རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྣམ་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མེད་པའྱི་
གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ེར་བདུན་ཡོད་དེ། ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གྱུར་བའྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག 
རང་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་རྣམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
བདེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་སོ་སོར་བཤད། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བདེན་པ་དང་པོ་
གསུམ་གྱི་རྣམ་པ། ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་རག་པ་མེད་པར་རོགས་པ་
སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྡུག་བསལ་བདེན་པའྱི་མྱི་རག་སོགས་བཞྱི་
ལ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱེ་བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གནས་མེད་དོན་དམ་པར་སྡུག་
བསལ་སྐྱེ་བའྱི་གནས་མེད་པར་རོགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། ཀུན་འབྱུང་བདེན་
པའྱི་རྒྱུ་སོགས་བཞྱི་ལ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱེ་བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འགོ་བ་དོན་དམ་
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པར་དམན་པ་ནས་མཆོག་ཏུ་འགོ་བ་མེད་པར་རོགས་པ་སོགས་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། འགོག་
བདེན་གྱི་འགོག་པ་སོགས་བཞྱི་ལ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱེ་བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རེན་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ། ལམ་སོ་སོའ་ིརྣམ་པ། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་
ནྱི། ོན་མོངས་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ལམ་བདེན་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། 
གསུམ་ཡོད་དེ། ོན་སྱིབ་ཀྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྱི་ལམ་ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིག་གཅྱིག ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་
གྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྱི་ལམ་ཟག་བཅས་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་གྱིས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལམ་དང་པོའ་ིརྣམ་པ། གྱིས་པའྱི་རྣམ་པ། གསུམ་པའྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་
དོན་དམ་པར་བྱེད་པ་པོའ་ིབདག་མེད་རོགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ལམ་བདེན་ཀྱི་ལམ་སོགས་བཞྱི་ལ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱེ་བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ནྱི། གྱིས་པ་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྱི་
རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་གྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྱི་ལམ་ཟག་བཅས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱི་
གཟུང་བའྱི་ཡུལ་ལ་བདེན་འཛིན་སོང་བྱེད་ཀྱི་གེན་པོའ་ིརྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། གསུམ་པ་བྱང་
སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་བཟུང་བ་སོགས་དྲུག་པོ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་
རྣམ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཤེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་གྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྱི་ལམ་ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་ཏེ། 
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རོགས་པ་སོགས་དྲུག་གྱི་གེན་པོའ་ིརྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྱིར་བསྟན་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་
གསུམ་སྟེ། དབྱེ་བའྱི་སོ་ནས་མདོར་བསྟན། སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་འོག་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྒྱུ་དང་ཀུན་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་
ཆོས་ཅན། སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་དེ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད། ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་བདུན། སྡུག་
བསལ་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་ལྔ། འགོག་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། 
ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་སང་གེན་གྱི་སོ་ནས་བཤད། ལམ་བདེན་དམ་བཅའ་དང་འཐད་པའྱི་སོ་ནས་བཤད། སྡུག་
བདེན་རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་བཤད། འགོག་བདེན་དྱི་བལ་གྱི་སོ་ནས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་
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ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་དང་གོ་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་འདོད་
ཆགས་དང་བལ་བར་རོགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་
རོགས་པའྱི་སོ་ནས་འདོད་ཡོན་ལ་འདུན་པ་སོགས་ཀྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱེ་བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
འདོད་དང་ཀུན་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་དོན་དམ་པར་འདོད་ཆགས་མེད་པར་རོགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་
ཆོས་ཅན། ཀུན་འབྱུང་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་འབྱུང་གྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་སོ་ནས་དུག་གསུམ་གྱི་གེན་
པོར་གྱུར་པའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་བྱེ་བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ོན་དང་རག་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་དོན་དམ་པར་ོན་མོངས་
མེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། རབ་ཏུ་སྐྱེ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རབ་སྐྱེའྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་སོ་
ནས་ཀུན་རོག་གྱི་གེན་པོ་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱེ་བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སེམས་དང་རེན་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་
སེམས་ཅན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། རེན་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རེན་གྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་
སོ་ནས་སེམས་ཅན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱེ་བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་
ནྱི་དེ་རྣམ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཚད་མེད་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་ཆོས་ྱིད་ཚད་མེད་པར་རོགས་པ་སོགས་ཀྱི་
རྣམ་པ་བདུན་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་བདེན་གྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་སོགས་
འགེ། དེ་རྣམ་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། བདུན་ཡོད་དེ། ལམ་གྱི་རྣམ་པ་གྱིས། རྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་
གྱིས། སྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་པ་གྱིས། ངེས་འབྱྱིན་གྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། མྱི་རག་
ལམ་ཤེས་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་མྱི་རག་པར་རོགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་
བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྡུག་བསལ་བདེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་སོགས་འགེ། དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་
བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ལྔ་ཡོད་དེ། རང་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱི། སྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་རྣམས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
བཞྱི་སྟེ། དངོས་པོའ་ིགངས་ངེས་དགག་པ། མངོན་ཞེན་གྱི་དྱི་མ་དགག་པ། བྱེད་པ་པོའ་ིརོགས་པས་དབེན་པ། 
འཁྲུལ་པའྱི་དྱི་མ་སེལ་བའྱི་ངེས་འབྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། འགོག་པའྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་ནང་
སྟོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་གསུམ་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། འགོག་བདེན་གྱི་འགོག་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
འགོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་སོགས་འགེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཞྱི་བའྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་
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སྟོང་པ་ྱིད་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཞྱི་བའྱི་
གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་སོགས་འགེ། གསུམ་པ་ནྱི། ག་ནོམ་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་རང་བཞྱིན་
སྟོང་པ་ྱིད་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ག་ནོམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ག་ནོམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་
སོགས་འགེ། བཞྱི་པ་ནྱི། ངེས་པར་ལམ་ཤེས་ཀྱིས་དག་པ་གྱིས་ལྡན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས་
པ་བཞྱི་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ངེས་འབྱུང་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ངེས་འབྱུང་གྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་
སོགས་འགེ། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་འགོག་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། འགོག་པའྱི་རྣམ་པ་
གསུམ། ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད། ག་ནོམ་གྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག ངེས་འབྱུང་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་གངས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། སྱིར་བསྟན་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་
པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་
འོག་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དན་དང་དན་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། བརྒྱ་དང་བཅུ་ཡོད་དེ། ན་ཐོས་
དང་ཐུན་མོང་བའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན། བྱང་སེམས་དང་ཐུན་མོངས་བའྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་
པ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞྱི། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དགུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ། བྱང་སེམས་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་
ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སེ་ཚན་
བདུན་ལས། དང་པོ་དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ལམ་ནྱི། དེ་ལ་མཐུན་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་འགོད་ན་
ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དན་པ་ེར་བཞག་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། དམྱིགས་པ་ལུས་སོགས་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་བརགས་
ཏེ་གཅོད་པར་བྱེད་པའྱི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་བའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐུན་ཆོས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགོད་
ན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དན་པ་ེར་གཞག་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་རྣམ་
མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་གང་ཞྱིག དན་པ་ེ་བཞག་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལམ་ནྱི། དེའྱི་འོག་ཚོགས་ལམ་འབྱིང་པོ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་དག་སོང་བའྱི་རྣམ་
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པ་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། དགེ་སྱིག་གྱི་བླང་དོར་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བྱེད་པའྱི་
ཚོགས་ལམ་འབྱིང་པོས་བསྡུས་པའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐུན་ཆོས་འགེ། གསུམ་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
ཡོངས་སུ་སྦྱོར་བའྱི་ལམ་ནྱི། བརོན་འགྲུས་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་
ཆོས་ཅན། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། ེས་པ་ལྔའྱི་གེན་པོར་སོང་བའྱི་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་
བསྟེན་པ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་སེམས་གནས་པ་ལས་རུང་དུ་བྱེད་པའྱི་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོས་བསྡུས་པའྱི་མངོན་
རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐུན་ཆོས་འགེ། བཞྱི་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་སྦྱོར་བའྱི་ལམ་ནྱི། སེམས་ཡོངས་དོད་
ཀྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་པོའ་ིརྣམ་པ་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། མངོན་པར་རོགས་པར་སྦྱོར་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། དོད་རེ་
གང་རུང་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རྣམ་བྱང་གྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐུན་ཆོས་འགེ། ལྔ་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་
དང་འབེལ་པའྱི་ལམ་ནྱི། དོ་བ་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། མངོན་
པར་རོགས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། བཟོད་མཆོག་གང་རུང་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རྣམ་བྱང་གྱི་སྟོབས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། མཐུན་ཆོས་འགེ། དྲུག་པ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ལམ་ནྱི། དོ་བ་མཐོང་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གྱི་རྣམ་པ་བདུན་པོ་ཆོས་ཅན། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་པ་གསར་དུ་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་མམ་གཞག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐུན་ཆོས་འགེ། 
བདུན་པ་རྣམ་དག་ངེས་འབྱྱིན་གྱི་ལམ་ནྱི། བདེན་པ་སོམ་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་
རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་དག་ངེས་འབྱྱིན་གྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། སོམ་སང་གྱི་གེན་པོའ་ིརྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་སོམ་
ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
ན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་མཐུན་
ཡུལ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དུ་ཕེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་
བྱང་སེམས་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་
མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སེ་ཚན་དྲུག་ལས། དང་པོ་གེན་པོའ་ིལམ་ནྱི། ལམ་ཤེས་མཐུན་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་
འགོད་ན་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཆོས་ཅན། གེན་པོའ་ིལམ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་ཏུ་
ལྟ་བ་སོགས་ཀྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྱི་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐུན་ཆོས་ཀྱི་
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སོ་ནས་འགོད་ན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་དང་ཐུན་མོང་
བའྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་གང་ཞྱིག རྣམ་མཐར་སོ་གསུམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་བའྱི་སོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་
དེ། སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སོགས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་སྤྲུལ་པའྱི་ལམ་ནྱི། སྤྲུལ་པའྱི་བྱང་
སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་པོ་གྱིས་ཆོས་ཅན། སྤྲུལ་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་
ཏེ། གཞན་དོན་དུ་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྱི་སྱིབ་པའྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྱི་འཕགས་རྒྱུད་
ཀྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་སྡུག་པ་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡུག་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཆོས་
ཅན། སྤྲུལ་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་སྡུག་པ་དང་མྱི་སྡུག་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་དགའ་མྱི་དགའྱི་རྣམ་རོག་གྱི་གེན་
པོར་གྱུར་པའྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་ཀ་ལ་མཐུན་ཆོས་འགེ། དེ་ལྟར་གཟུགས་
ཅན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཆོས་ཅན། གསུམ་ཡོད་དེ། སྤྲུལ་པའྱི་སྱིབ་པའྱི་གེན་པོ་གྱིས། དགའ་མྱི་དགའྱི་རྣམ་རོག་གྱི་
གེན་པོ་གཅྱིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེར་གནས་ཀྱི་ལམ་ནྱི། མཐོང་བའྱི་བྱང་
སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། ཐར་པ་དང་མཐུན་པར་གནས་པའྱི་
ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཞྱི་བའྱི་རོ་མྱོང་གྱི་སྱིབ་པ་ལས་གོལ་བའྱི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགོག་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཆོས་ཅན། ཞྱི་བར་གནས་པའྱི་ལམ་
ཡྱིན་ཏེ། ཚོར་འདུ་རགས་པ་ཞྱི་བའྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐུན་ཆོས་འགེ། དེ་ལྟར་མཐོང་
ཆོས་ལ་བདེར་གནས་ཀྱི་ལམ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ལྔ་ཡོད་དེ། ཐར་པ་དང་མཐུན་པར་གནས་པའྱི་ལམ་གྱི་རང་
བཞྱིན་བཞྱི། ཞྱི་བར་གནས་པའྱི་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་འཇྱིག་རེན་ལས་
འདས་པའྱི་ལམ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་གནས་ཀྱི་སོམས་འཇུག་ཆོས་ཅན། 
འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐུན་
ཆོས་འགེ། ལྔ་པ་སོང་བའྱི་ལམ་ནྱི། སོང་བའྱི་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་
རོགས་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། སོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
མཐུན་ཆོས་འགེ། དྲུག་པ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་ལམ་ནྱི། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕར་
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ཕྱིན་བཅུ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་དུ་བགོད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཕེ་ཤུལ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐུན་ཆོས་འགེ། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱང་སེམས་དང་
ཐུན་མོང་བའྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། སུམ་ཅུ་ར་བཞྱི་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་མཐུན་ཆོས་དེ་ལ་སུམ་ཅུ་ར་
བཞྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱིར་ཕེ་བའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་
ནྱི། རྣམ་པ་སྟོབས་བཅུ་ནས་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་བར་སུམ་ཅུ་ར་དགུ་ཆོས་ཅན། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཕགས་པ་འོག་མ་ལས་རོགས་རྱིགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་སངས་རྒྱས་འཕགས་
པའྱི་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། བརེན་པ་ཡོན་ཏན་བཤད་པ། རེན་ཡེ་ཤེས་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྟེ། སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་པ། མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པའྱི་རྣམ་པ། མ་
འདེས་པའྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། གནས་
དང་གནས་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་ཤེས་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་འཇུག་པའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་
མཁྱེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་
ཏེ། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་བརེས་པ་དང་། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་དམ་བཅས་པ་ལ་ཆོས་
མཐུན་པའྱི་རྒོལ་པ་མེད་ཅྱིང་། ཆོས་མྱི་མཐུན་གྱི་རྒོལ་བས་མྱི་བརྱི་བའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། རྣམ་གངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རེག་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་
ཏེ། བཤད་བྱ་འཆད་བྱེད་གྱིས་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་འཇུག་པའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་
ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་སོད་པ་མ་འདེས་པ་ནྱི། འཁྲུལ་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སོད་པ་མ་འདེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སོད་པ་ལ་ེས་པ་མྱི་
མངའ་བའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཡེ་ཤཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་རོགས་པ་མ་འདེས་པ་ནྱི། འདུན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། རོགས་པ་མ་འདེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདུན་པ་སོགས་མས་པ་མྱི་མངའ་བའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཡེ་
ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཕྲྱིན་ལས་མ་འདེས་པ་ནྱི། སྐུ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཕྲྱིན་ལས་
མ་འདེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྲྱིན་ལས་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་
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ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ཡེ་ཤེས་མ་འདེས་པ་ནྱི། འདས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་
མ་འདེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དུས་གསུམ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། 
དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། སོད་པ་མ་འདེས་
པ་དྲུག རོགས་པ་མ་འདེས་པ་དྲུག ཕྲྱིན་ལས་མ་འདེས་པ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་མ་འདེས་པ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་རེན་ཡེ་ཤེས་བཤད་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཅྱི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅན། དེ་
བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་སེད་པ་མཁྱེན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅན། རང་བྱུང་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་
ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། སུམ་ཅུ་ར་དགུ་ཡོད་དེ། སྟོབས་
བཅུ་ནས་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་བར་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ངོ་
བོའ་ིསོ་ནས་སོ་སོའ་ིདོན་བསྡུ་བ། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་ཐུན་མོང་གྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་ན་ཐོས་ཀྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཟག་པ་མེད་པ་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་དོན་དུ་མམ་
གཞག་དུ་སོམ་པར་བྱ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆོས་
ཅན། ཟག་བཅས་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གཞན་དོན་དུ་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ལམ་ཤེས་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཟག་
བཅས་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ོན་སྱིབ་ཆེད་དུ་གེར་ནས་མྱི་སོང་བའྱི་རོགས་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། རྣམ་པ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་པོ་ཆོས་ཅན། ཟག་པ་མེད་
པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིབ་གྱིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཟད་པར་སངས་པའྱི་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། 
རྣམ་པ་སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་ཡོད་དེ། གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ྱི་
ཤུ་ར་བདུན། ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་སྦྱོར་བ་པོའ་ིགང་ཟག་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྦྱོར་བ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། རྣམ་པའྱི་
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འོག་ཏུ་སྦྱོར་བ་པོའ་ིགང་ཟག་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བས་རྣམ་པ་སོམ་པ་ལ་སྦྱོར་བ་
དེ་ཡང་སྦྱོར་པ་པོའ་ིགང་ཟག་བསྟན་པ་སོན་དུ་སོང་ན་གོ་སླ་བའྱི་དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སངས་
དང་འདས་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། ཡུམ་ན་པའྱི་སྣོད་ཡྱིན་ཏེ། ཡུམ་ན་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་མཐུན་
རེན་ཁྱད་པར་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སངས་དང་དེ་དེ་ཆོས་ཅན། ཡུམ་གྱི་ཚིག་བློ་ལ་
འཛིན་པ་དང་། དོན་མྱི་བརེད་པར་སེམས་པ་དང་། བསམ་བྱུང་གྱི་རྱིགས་པས་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའྱི་
སྣོད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱེད་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་མཐུན་རེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ཡུལ་ཅན་སྦྱོར་བའྱི་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
གཟུགས་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་ཡོད་དེ། རང་བཞྱིན་གྱི་སྦྱོར་བ་ལྔ། གནས་སྐབས་ཀྱི་
སྦྱོར་བ་བཅོ་ལྔ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱི་སྦྱོར་བ་ལྔ། གནས་སྐབས་ཀྱི་
སྦྱོར་བ་བཅོ་ལྔའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུགས་ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་
ཆོས་ཅན། མྱི་གནས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་དོན་དམ་པར་གནས་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་རོགས་པའྱི་
སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་བཞྱི་ལ་འགེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཤེས་རབ་དེ་ཆོས་ཅན། 
ཚེགས་ཆེན་ཡུན་རྱིང་རོགས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྟོང་ྱིད་ལ་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་མ་ཐོབ་པས་ཤེར་
ཕྱིན་ལ་སག་པ་སྐྱེ་སྲྱིད་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཚེགས་ཆེན་ཡུན་རྱིང་རོགས་པའྱི་སྦྱོར་
བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་སོམ་བྱ་རྣམ་པ་དེ་ལ་མཁྱེན་གསུམ་
གྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དེས་
ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་འགེའོ། །བཞྱི་པ་སྦྱོར་པའྱི་སོན་འགོའ་ིཆོས་ལ་གསུམ་སྟེ། ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡོན་ཏན། དོར་
བར་བྱ་བ་སྐྱོན། ཤེས་པར་བྱ་བ་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཡོན་ཏན་བྱམས་མགོན་
ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་འོག་ཏུ་དེའྱི་ཡོན་ཏན་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་སོམ་
པ་ལ་དེའྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། བདུད་དང་བདུད་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་
སོམ་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་བདུད་ཀྱི་མཐུ་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་བཞྱི་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་ཡོན་
ཏན་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་སོམ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་
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ལས། དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་འོག་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་འོག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་
བའྱི་སྐྱོན་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡོན་ཏན་མཐོང་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་སོམ་པ་ལ་བར་ཆད་བྱེད་
པའྱི་སྐྱོན་ཤེས་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྐྱོན་དང་ཚེགས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་སོམ་པའྱི་
གནས་སྐབས་སུ་ཚེགས་ཆེན་པོས་འཐོབ་པ་སོགས་བཞྱི་བཅུ་ར་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་སྐྱོན་ཡྱིན་
ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་བསོམ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་བདུད་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
རྒྱུ་མཚན་གྱི་སོ་ནས་མཚམས་སྦྱར། སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གོ་རྱིམ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་སྐྱོན་གྱི་རེས་སུ་ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་
མཚན་ྱིད་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡོན་ཏན་དང་སྐྱོན་ལ་བླང་དོར་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་
སོམ་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཤེས་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་
བའྱི་སོ་ནས་མདོར་བསྟན། སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན་ཕེ་སྟེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གང་
གྱིས་ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད་དེ། བྱེད་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། 
ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གཅྱིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། བྱེད་པར་ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་
ཤེས་ཁྱད་བྱེད་གསུམ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་བྱེད་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ངོ་བོ་
ྱིད་མཚན་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བར་མཚོན་པར་བྱེད་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལས་སུ་ངོ་བོ་ྱིད་
མཚན་བཅུ་དྲུག་པོ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་
ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བ་མཚོན་པར་བྱ་བའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ཤེས་མཚན། ཁྱད་མཚན། བྱེད་
མཚན། ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བའྱི་སོ་ནས་མཚམས་སྦྱར། སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན་རྒྱས་
པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་ཤེས་མཚན་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བའྱི་
རྣམ་པ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན། ལམ་ཤེས་
སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན། རྣམ་མཁྱེན་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རེ་ཞྱིག་
སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་དང་དེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་
བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་
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ཕྱིར། ཐ་མས་དང་འདྱི་གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བས་ཡུམ་ལ་བརེན་ནས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བར་ཤེས་པ་
སོགས་ཀྱི་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། ོན་མོངས་ཀྱིས་དབེན་པ་
སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་བཞྱི་པོ་ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བར་མཚོན་པའྱི་བྱེད་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཤེས་
པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་འོག་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྟོང་དང་སྟོང་
ལམ་ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའྱི་ཕྱིར། ལམ་དང་འདྱི་ལམ་ཤེས་སྦྱོར་བས་སྟོང་པ་ྱིད་རོགས་པ་
སོགས་ཀྱི་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། བྱ་དཀའ་བ་སོགས་ཀྱི་ངོ་
བོ་ྱིད་ལྔ་པོ་ལམ་ཤེས་སྦྱོར་བར་མཚོན་པའྱི་བྱེད་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཤེས་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་
པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་འོག་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་དང་དེ་རྣམ་མཁྱེན་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་བཅུ་
དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་དང་འདྱི་རྣམ་མཁྱེན་སྦྱོར་བས་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེར་གནས་རོགས་པ་སོགས་
ཀྱི་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། དམྱིགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་
ྱིད་བདུན་པོ་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་སྦྱོར་བ་མཚོན་པའྱི་བྱེད་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཤེས་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ཁྱད་མཚན་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། དོན་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱམས་མགོན་
ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་ཤེས་མཚན་གྱི་འོག་ཏུ་དེའྱི་ཁྱད་མཚན་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཤེས་
མཚན་གྱི་སྐབས་སུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་གྱི་ཤེས་མཚན་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། ར་བ་ནྱི། བསམ་མྱི་ཐེག་
ཆེན་སྦྱོར་བས་ཆོས་ྱིད་རོག་གེའྱི་བློས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར་རོགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་ཆོས་
ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་ཁྱད་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བར་མཚོན་པར་
བྱེད་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་བྱེད་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འགེལ་པ་ནྱི་བསམ་གྱིས་ཆོས་འད། ངོ་བོ་
ྱིད་མཚན་ཕྱི་མ་བཅུ་གྱིས་ལམ་ཤེས་དང་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་སྦྱོར་བར་མཚོན་པར་བྱེད་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཡང་བསམ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གང་ཁྱད་
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པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཆོས། གང་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། བསམ་མྱི་ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་
བའྱི་ཁྱད་མཚན་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། ཡུལ་བདེན་བཞྱིའྱི་སྟེང་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བཅུ་དྲུག་རོགས་
པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གང་གྱིས་ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་ཁྱད་མཚན་བཅུ་དྲུག་པོ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཁྱད་མཚན་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གང་ལ་ལྡན་པའྱི་སྦྱོར་བ་དེ་
ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱོར་བ་ལས་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་མཚོན་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་
པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚན་ྱིད་དངོས་དང་། དམན་ལམ་མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཁྱད་པར་
གྱི་དབྱེ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡང་དག་སོགས་དང་། གྱིས་པ་ནྱི། གང་
གྱིས་སོགས་ཏེ། ར་བའྱི་ངག་དོན་འགོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཁྱད་མཚན་
འཆད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་གང་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ལམ་དངོས་སུ་མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 
སྐབས་འདྱིར་དེ་ཤུགས་ཀྱི་གོ་བ་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བྱེད་མཚན་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཁྱད་
པར། ཕན་དང་བདེ་དང་སྐྱོབ་པ་དང་ཞེས་སོགས་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་ཀྱིས་བྱེད་མཚན་
བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཁྱད་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་བྱེད་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རོག་པའྱི་ཆེད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚན་ྱིད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ཕན་དང་
མ་ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བས་མ་འོངས་པའྱི་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་པ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། ཐེག་
ཆེན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་བྱེད་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། ོན་མོངས་ཀྱིས་དབེན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་བཞྱི་པོ་
ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བར་མཚོན་པའྱི་བྱེད་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། མྱི་དང་གཏན་ལམ་ཤེས་སྦྱོར་བས་གཏན་དུ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་པ་བདུན་པོ་ཆོས་ཅན། ལམ་
ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་བྱེད་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། བྱ་དཀའ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་བདུན་པོ་ལམ་ཤེས་སྦྱོར་བར་མཚོན་
པའྱི་བྱེད་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐ་དང་རྣམ་རྣམ་མཁྱེན་སྦྱོར་བས་ཆོས་
ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་ེ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་བྱེད་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་སྦྱོར་བའྱི་བྱེད་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། དམྱིགས་པ་
ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལྔ་པོ་རྣམ་མཁྱེན་སྦྱོར་བར་མཚོན་པའྱི་བྱེད་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་
པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འདྱི་དང་དེ་ཕན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱེད་པ་བཅུ་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། ཐེག་
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ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་བྱེད་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བར་མཚོན་པའྱི་བྱེད་པ་
གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། 
བྱེད་པའྱི་ོན་མོངས་རགས་དང་མཚན་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གྱིས་ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་
བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བྱེད་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་མཚན་གཞྱི་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚན་ྱིད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ོན་དང་
འདོད་ོན་མོངས་ཀྱི་དབེན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་ངོ་
བོ་ྱིད་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞྱི་ཤེས་སྦྱོར་བ་གང་ལ་མཚོན་པར་བྱ་བའྱི་མཚན་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དཀའ་དང་དོན་བྱ་དཀའ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་སྦྱོར་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
མཚན་ཡྱིན་ཏེ། རགས་འགེ། དམྱིགས་དང་ཐམས་དམྱིགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་བདུན་པོ་ཆོས་ཅན། 
རྣམ་མཁྱེན་སྦྱོར་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། རགས་འགེ། གྱིས་པ་ནྱི། ངོ་དང་དེ་ོན་མོངས་ཀྱིས་དབེན་པ་
ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་བཅུ་དྲུག་པོ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། རགས་འགེ། 
གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཆོས་ཅན། ཕེ་ན་དགུ་བཅུ་ར་གཅྱིག་ཡོད་དེ། ཤེས་
མཚན་བཞྱི་བཅུ་ར་བརྒྱད། ཁྱད་མཚན་བཅུ་དྲུག བྱེད་མཚན་བཅུ་གཅྱིག ངོ་བོ་ྱིད་མཚན་བཅུ་དྲུག་རྣམས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་སྦྱོར་བ་སྐྱེས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་སྒྲུབ་
པས་བསྡུ་པའྱི་སྦྱོར་བ། འཛིན་པ་མེད་པའྱི་སྦྱོར་བས་བསྡུས་པའྱི་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་
བསྟན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཐར་པའྱི་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་བའྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་དགེ་ར་དང་ལྡན་པ་ལ་
སྦྱོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཤེས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། འོན་ཀང་འགྱུར་བཟོག་ན་བདེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མཚན་དང་
མཚན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དད་སོགས་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བས་བསྡུས་
པའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཡྱིན་ཏེ། མཚན་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སོ་ནས་སྦྱྱིན་སོགས་སྒྲུབ་པའྱི་
ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཐེག་ཆེན་ལས་དང་པོ་པའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་
པོ་ནྱི། མཁས་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་བསྟན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན། ཤུགས་
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བསྟན་ཐེག་དམན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། དབང་པོའ་ིསོ་
ནས་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སངས་དང་དད་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དད་
སོགས་ལྔ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་མཁས་བྱའྱི་ཡུལ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་སོགས་ལྔ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་
དད་སོགས་ལྔར་ཕེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། རོགས་དང་དེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་
དད་སོགས་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྣོ་རྟུལ་གྱིས་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཐེག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་
རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་སླ་བ་དང་དཀའ་བ་གྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཤུགས་ཀྱིས་རང་
རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཅན་ཚོགས་ལམ་པའྱི་དད་སོགས་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 
རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་སློབ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ན་ཐོས་ཀྱི་
ཚོགས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དད་སོགས་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རགས་
འགེ། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྦྱོར་བ་སྐྱེས་པའྱི་གནས་སྐབས། རེན་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གང་ཟག བསོམ་བྱ་
སྦྱོར་བའྱི་ངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཐར་པའྱི་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པ་
ཆ་མཐུན་གྱི་འོག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ལས་དེ་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དོ་བ་དམྱིགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་སེམས་མམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་
ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བར་བསྟན་པའྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་
ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བསམ་སྦྱོར་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱིས་བསྡུ་པའྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ཞར་ལས་བྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱས་
པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས། དོད་ཀྱི་དམྱིགས་རྣམ་ནྱི། རྣམ་པ་དམྱིགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་
དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་སེམས་མམ་པ་སོགས་བཅུ་དང་ལྡན་པའྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཆོས་ཅན། རྣམ་རོགས་
སྦྱོར་བའྱི་ཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་དོད་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བསམ་སྦྱོར་ཁྱད་པར་
ཅན་དང་ལྡན་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་དོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རེ་མོའ་ིདམྱིགས་རྣམ་ནྱི། མདོར་
ན་དམྱིགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་དགེ་སྱིག་གྱི་བླང་དོར་ལ་གཞན་འགོད་པ་སོགས་ཀྱི་ངེས་
འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཆོས་ཅན། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་རེ་མོ་ཡྱིན་ཏེ། རགས་འགེ། 
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བཟོད་པའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ནྱི། རེ་མོར་དམྱིགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་བདེན་བཞྱི་ཤེས་པ་ལ་
རང་གནས་ནས་གཞན་འགོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཆོས་ཅན། རྣམ་རོགས་
སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་བཟོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རགས་འགེ། ཆོས་མཆོག་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་ནྱི། ས་
མ་དམྱིགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་སྱིན་གོལ་ལ་གནས་ནས་གཞན་འགོད་པ་སོགས་ཀྱི་
རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཆོས་ཅན། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་
ཆོས་མཆོག་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བསམ་སྦྱོར་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱིས་
སྡུས་པའྱི་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
མཁྱེན་པ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་བསྟན་པའྱི་འདོད་ཚུལ། སྦྱོར་བ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་
བསྟན་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། རྣམ་པ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། མཁྱེན་པ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྦྱོར་
མཐོང་སོམ་གསུམ་ལན་གསུམ་དུ་བསྟན་པ་ལ། ཟོས་པའྱི་སྐྱོན་མེད་དེ། རྣམ་པ་དང་། ལམ་དང་། གཞྱི་སྐྱེ་མེད་
དུ་རོགས་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་མཁྱེན་པ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་བསྟན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་
ལན་གསུམ་དུ་བསྟན་པ་ལ་ཟོས་པའྱི་སྐྱོན་མེད་དེ། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་
ངུ་འབྱིང་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་། རེ་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་ས་དགུ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་། 
མཐར་གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་བཅུ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་གྱི་
མྱིང་གྱིས་བཏགས་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་བརེན་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གང་ཟག་ལ་གསུམ་སྟེ། རེན་གྱི་སོ་
ནས་མདོར་བསྟན། རགས་ཀྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། 
དང་པོ་ནྱི། ཕྱིར་མྱི་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གྱི་འོག་ཏུ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་
དགེ་འདུན་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཐོབ་ནས་གང་ཟག་དེ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་
པའྱི་དགེ་འདུན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་རྱིགས་པ་ས་མའྱི་མཚམས་སྦྱར་ལ་ཡང་ཐོབ་བོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
ངེས་དང་ས་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་དགེ་འདུན་ཡྱིན་
ཏེ། སྟོང་ྱིད་ལ་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཡྱིན་
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པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྦྱོར་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས། མཐོང་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་
རགས། སོམ་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་བར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་རྣམས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་དང་གཟུགས་བྱང་
སེམས་སྦྱོར་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གནས་སྐབས་བླ་མེད་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
དེའྱི་རགས་ྱི་ཤུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཡང་ལྡོག་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། རགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། རེན་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུགས་དང་ངོ་གཟུགས་སོགས་ལ་བདེན་
ཞེན་མངོན་གྱུར་པ་ལྡོག་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྱི་དོད་ལ་གནས་པའྱི་སེམས་དཔའ་
ཆོས་ཅན། སྟོང་ྱིད་ལ་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་མམ་གཞག་སོན་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་དངས་པའྱི་
རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་འབས་རགས་འགོད། དེ་གྲུབ་ནས། དེ་
ཆོས་ཅན། ཐེག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འབྱུང་དུ་རུང་སྟེ། སྟོང་ྱིད་ལ་སོམ་བྱུང་
གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མམ་གཞག་དང་སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་འགོད། 
དེ་གྲུབ་ནས་དེ་ཆོས་ཅན། གནས་སྐབས་བླ་མེད་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་སྟེ། ཐེག་པ་གཞན་
གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འབྱུང་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར། ཞེས་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་
འགོད་དེ། གསུམ་རྒྱུད་འདྱི་ནྱི་འགེལ་པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེས་ལྷག་མ་བཅུ་ལ་ཡང་
འགེའོ། །ལུས་དང་དགེ་ལུས་ལ་སྲྱིན་བུའྱི་རྱིགས་བརྒྱད་ཁྱི་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་
དང་ལྡན་པའྱི་རེ་མོ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་གསུམ་རྒྱུད་འགོད། དེས་ལྷག་མ་ལྔ་ལ་
འགེའོ། །གཞན་དང་རོགས་བདུད་ཀྱིས་ལམ་གཞན་དུ་དཀྲྱིར་མྱི་བཏུབ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁྱད་
པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྱི་བཟོད་པ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་གསུམ་རྒྱུད་འགོད། དེས་
འོག་མ་ལ་འགེའོ། །སངས་དང་འཁོར་སོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་དགེས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་
སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་གསུམ་
རྒྱུད་དུ་འགོད། གྱིས་པ་ནྱི། དང་བྱང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་
ྱི་ཤུ་ཡོད་དེ། དོད་ཀྱི་རགས་བཅུ་གཅྱིག རེ་མོའ་ིརགས་དྲུག བཟོད་པའྱི་རགས་གྱིས། ཆོས་མཆོག་གྱི་རགས་



སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ིགནད་ཀྱི་སོན་མེ།   61 

གཅྱིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་མཐོང་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་
བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ངེས་པར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་
ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འོག་ཏུ་མཐོང་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ལས་དེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། མཐོང་དང་སྡུག་བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་གནས་སྐབས་སུ་བླ་མེད་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་དེ། དེའྱི་གཏན་
ཚིགས་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། 
སྐད་ཅྱིག་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་སོགས་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱིས་
དངས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་གཞན་
ངོར་གནས་སྐབས་བླ་མེད་རོགས་བྱང་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ྱིད་མངོན་
སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་མཐོང་ལམ་གྱིས་དངས་པའྱི་བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། རགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་
ལས་སྡུག་བསལ་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། རང་གྱི་གཟུགས་སོགས་ལ་མངོན་ཞེན་བཟོག་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་
གྱི་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྱི་བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། སྟོང་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་
པའྱི་མམ་གཞག་སོན་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་དངས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་
ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་འབས་རགས་བཀོད་ནས་རང་བཞྱིན་དང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ས་མ་ལས་
རྱིགས་བསེས་ཏེ་དེས་ལྷག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་འགེའོ། །ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། མྱི་དགེ་ལུས་སེམས་
ཡང་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྱི་བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་
བཟུང་ནས་གསུམ་རྒྱུད་འགོད། དེས་ལྷག་གསུམ་ལ་འགེའོ། །འགོག་བདེན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི། སྟོང་པ་ཕུང་ཁམས་
སྐྱེ་མཆེད་ལ་གནས་པ་བཀག་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྱི་བྱང་སེམས་
མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་གསུམ་རྒྱུད་འགོད། དེས་ལྷག་མ་གསུམ་ལ་འགེའོ། །ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་
པ་ནྱི། སྦྱྱིན་པ་སེར་སྣ་སོགས་ལ་གནས་པ་བཀག་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་
པའྱི་བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་གསུམ་རྒྱུད་འགོད། དེས་ལྷག་མ་གསུམ་ལ་
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འགེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་ལ་མངོན་ཞེན་བཟོག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་
སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་མྱིང་
གྱིས་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་དེའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣལ་འབྱོར་དེ་ལ་དེའྱི་མྱིང་གྱིས་
བཏགས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་ྱིད་མཐོང་བའྱི་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་
རྣམས་སེམས་ཅན་འདུལ་བའྱི་དགོས་པའྱི་དབང་མ་གཏོགས་པར་མམ་བཞག་གྱི་རོགས་པ་དང་མཐུན་པར་
ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱང་
སེམས་མཐོང་ལམ་པ་རང་ལས་རོགས་པ་དམའ་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་ངོར་ཐོག་མར་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་ལས་རོགས་པ་དམའ་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་
ཐོག་མར་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་སོམ་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་
བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་འོག་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། བྱང་
སེམས་མཐོང་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འོག་ཏུ། བྱང་སེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་འཆད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱད་པར་བཟུང་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བློ་སྐྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ལྟར་
བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སོམ་དང་སྟོང་བྱང་སེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། ཐེག་དམན་གྱི་སོམ་ལམ་
ལས་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཟབ་སྟེ། སོ་སྐུར་དང་བལ་བའྱི་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་ལ་སེམས་འཇལ་རོགས་གསུམ་
བྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབུ་མ་པ་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་གྱི་ངོ་བོའ་ིའདོད་ཚུལ་དངོས་སྨྲ་བའྱི་འདོད་
ཚུལ་ལས་ཟབ་སྟེ། སོམ་ལམ་དོན་དམ་པར་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་སེམས་སོམ་ལམ་
པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཆོས་ཅན། ཟབ་མོ་ཡྱིན་ཏེ། སོ་སྐུར་དང་བལ་
བའྱི་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་མམ་གཞག་གྱིས་དངས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རོགས་རྱིགས་ཟབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད། ངོ་བོ་ཟབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད། 
གཏན་ཚིགས་ཟབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོམ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དང་། སོམ་ལམ་གྱི་དབྱེ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་ཁྱད་
པར་བསྟན་ནས་ཁྱད་གཞྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱད་པར་བཟུང་
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ནས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བློ་སྐྱེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ངེས་ཤེས་ས་གྱིས་པའྱི་མམ་གཞག་གྱིས་དངས་
པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཆོས་ཅན། སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་སོམ་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། སྦྱོར་མཐོང་
སོམ་གསུམ་མམ་གཞག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་མཐོང་ཟྱིན་པའྱི་སོ་སྐུར་དང་བལ་བའྱི་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་
སེམས་འཇལ་རོག་གསུམ་བྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ཐོས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་
ཆོས་ཅན། སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་སོམ་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་མམ་གཞག་གྱི་གནས་སྐབས་
སུ་མཐོང་བའྱི་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་མམ། སྦྱོར་དངོས་རེས་གསུམ་གྱི་ཤེས་རབ་
ཀྱིས་སེམས་འཇལ་རོག་གསུམ་བྱེད་པའྱི་སོམ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་
རྣམས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་གྱིས་དངས་པའྱི་ངེས་ཤེས་དེ་ལ་
དགུར་གངས་ངེས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་དེ་ལ་དགུར་གངས་ངེས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། 
བྱང་ཆུབ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་སོགས་དགུར་གངས་ངེས་
ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་སང་བྱ་རྣམ་རོག་དེ་ལ་ཆེན་པོའ་ིཆེན་པོ་སོགས་དགུར་གངས་ངེས་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་གྱི་
སོམ་ལམ་མམ་གཞག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བྱུང་སྟེ། ཁམས་གསུམ་ས་དགུའྱི་རྣམ་རོག་ཆེན་པོའ་ི
ཆེན་པོ་སོགས་དགུ་རྣམ་པས་ཅྱིག་ཆར་སོང་བའྱི་སོ་ནས་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་སོགས་དགུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ངོ་བོ་ཟབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དོན་དམ་གྱི་བྱེད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ། ཀུན་
རོབ་ཀྱི་བྱེད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། འབས་བུ་སྐྱེད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སང་བ། བྱ་བ་
བྱེད་པ་མྱི་འཐད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་བའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་ལ་དགུར་གངས་མ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་འབས་བུ་དགུ་ལས་མང་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་རེ་རེས་ཀང་འབས་
བུ་བསོད་ནམས་གངས་མེད་སོགས་བསྐྱེད་པ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གྱིས་པ་ནྱི། 
འཕགས་པ་ལྟར་ན་གྱིས་ལས། རོད་པ་ནྱི། གངས་མེད་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་བསོད་
ནམས་གངས་མེད་སོགས་བསྐྱེད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 
ལན་ནྱི་ཀུན་རོབ་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་བསོད་ནམས་གངས་མེད་
སོགས་བསྐྱེད་པར་མྱི་འགལ་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་ཡྱིན་ཀང་ཀུན་རོབ་དུ་བསོད་ནམས་གངས་
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མེད་སོགས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རེའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི་མཚམས་སྦྱར་གྱི་ལན་དུ་
སྦྱར་ཏེ། གངས་མེད་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་བསོད་ནམས་གངས་མེད་གཞལ་མེད་སོགས་བསྐྱེད་པའྱི་སོ་
ནས་དགུར་གངས་མ་ངེས་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་མེད་དེ། དོན་དམ་པར་བསོད་ནམས་གངས་མེད་སོགས་སྟོང་ྱིད་
སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་ཐ་དད་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་རོབ་དེ་ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་ཏུ་འབས་བུ་བསོད་ནམས་
གངས་མེད་སོགས་བསྐྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་དགུར་གངས་མ་ངེས་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་མེད་དེ། ཀུན་
རོབ་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་འབས་བུ་བསོད་ནམས་གངས་མེད་སོགས་ཀྱིས་དམྱིགས་པ་མེད་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིརང་
བཞྱིན་གྱིས་ཚོགས་གྱིས་བསོམས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་གྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་པས་ངོ་བོའ་ི
གངས་ངེས་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རོད་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། 
དང་པོ་ནྱི། སྟོང་པ་དངོས་པོ་བརོད་དུ་མེད་པ་ལ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། 
དགོས་པ་ཡོད་དེ། དོན་དམ་པར་སྟོང་ྱིད་ཡྱིན་ན། སང་གེན་མས་འཕེལ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པར་མྱི་རུང་ངོ་སམ་
པའྱི་དོགས་པ་བསུ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དངོས་དང་ཆོས་དེ་ཆོས་ཅན། སང་གེན་མས་
འཕེལ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པར་མྱི་རུང་བར་ཐལ། སོམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བྱར་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཟབ་མོ་
སྟོང་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་བས་དེ་ཆོས་ཅན། སང་གེན་མས་འཕེལ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའྱི་ཆེད་དུ་ཁྱོད་
སྟོན་པའྱི་གཞུང་ེ་བར་དགོད་པར་མྱི་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་ཐལ། སང་གེན་མས་འཕེལ་གྱི་བྱ་བ་མྱི་བྱེད་པའྱི་
ཕྱིར་ཞེ་ན། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དོན་དམ་པར་སྟོང་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ཀུན་རོབ་དུ་སང་གེན་མས་འཕེལ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་
པའྱི་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད་དེ། སྐུ་གསུམ་པོ་དོན་དམ་པར་གཟུང་འཛིན་གྱི་སོས་པ་དང་བལ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་
གཟུང་འཛིན་གྱི་སོས་པར་བསྟན་པའྱི་སོ་ནས་གདུལ་བྱའྱི་དོན་བྱེད་པ་དེ་ཁྱོད་དེ་ལྟར་བྱེད་པའྱི་དཔེ་ཡང་དག་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་མ་ངེས་པའྱི་ལན་དང་། དོན་དམ་དུ་འདོད་པའྱི་ལན་
ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དཔེ་སྒྲུབ་པ་དང་། དོན་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་སྐུ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། 
དོན་དམ་པར་གཟུང་འཛིན་གྱི་སོས་པ་དང་བལ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་གཟུང་འཛིན་གྱི་སོས་པར་བསྟན་པའྱི་སོ་ནས་
གདུལ་བྱའྱི་དོན་མཛད་པ་མྱི་འགལ་ཏེ། དོན་དམ་པར་གཟུང་འཛིན་གྱི་སོས་པ་དང་བལ་ཡང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་
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གདུལ་བྱའྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་གྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་པར་གཟུགས་སྐུ་ཁྱད་པར་ཅན་སྣང་པའྱི་སོ་
ནས་གདུལ་བྱའྱི་དོན་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སོམ་ལམ་པས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། དོན་
དམ་པར་སྟོང་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་སང་གེན་མས་འཕེལ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ་མྱི་འགལ་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱེད་
པའྱི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དོན་དམ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་
པར་སང་གེན་མས་འཕེལ་གྱི་བྱ་བ་མྱི་བྱེད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་ཟབ་མོ་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
ཞེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དབུ་མ་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབུ་
མ་པས་ཁྱོད་ལ་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་དུ་ཐེབས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བྱེད་པ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་
གྱིས་ཏེ། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སེམས་ནྱི་ས་མས་ཞེས་སོགས་
ཚིག་རྐང་གྱིས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསོམ་ལམ་དེས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་
བྱང་ཆུབ་སྐྱེད་པར་མྱི་རྱིགས་སོ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་བསུ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སེམས་དང་
ས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་གང་རུང་རེ་རེ་ཁོ་ནས་བྱང་ཆུབ་བསྐྱེད་པར་རྱིགས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་གང་རུང་རེ་རེ་ཁོ་ན་ལ་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་པའྱི་
ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། རྱིགས་མཐུན་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་འབྱུང་བས་བྱང་ཆུབ་བསྐྱེད་
པར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིགས་མཐུན་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བླ་ན་དེ་ཆོས་ཅན། 
རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་དུ་མས་བྱང་ཆུབ་བསྐྱེད་པར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ས་ཕྱི་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་
ཏེ། ཕྱི་མ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ས་མ་འཇྱིག་བའྱི་ཕྱིར། དེ་བས་བླ་ན་མེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་ཁྱད་
པར་ཅན་སྣང་བའྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའྱི་སོ་ནས་དོན་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུས་ཁྱོད་བསྐྱེད་པའྱི་
ཚུལ་ལ་བརགས་ན་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ནྱི་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། མར་མེ་ཐེག་ཆེན་སོམ་ལམ་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་བསྐྱེད་ཚུལ་མཐའ་གསུམ་དུ་
བརགས་ན་མྱི་འཐད་པའྱི་སྐྱོན་མེད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་བསྐྱེད་ཚུལ་གྱི་མཐའ་ཕྱི་མའྱི་བསྒྲུབ་བྱེད་དེ་ལ་མར་
མེས་སོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་བསྲེག་པའྱི་དཔེས་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའྱི་ལན་ཐེབས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
དཔེ་སྒྲུབ་པ། དོན་ལ་སྦྱར་བ། དོན་གཞན་ཡང་མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལྟོས་མེད་དུ་མྱི་
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བསྲེག་པ། ལྟོས་ནས་བསྲེག་པ། དེ་གྱིས་ཀའྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་དང་པོས་ལྟོས་
མེད་དུ་མྱི་བསྲེག་པ། དེ་གྱིས་པས་ལྟོས་མེད་དུ་མྱི་བསྲེག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་མར་མེའྱི་མེ་ལེ་སྐད་ཅྱིག་
དང་པོ་ཆོས་ཅན། མེ་ལེ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་མྱི་བསྲེག་སྟེ། མེ་ལེ་སྐད་ཅྱིག་
གྱིས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་བསྲེག་ནུས་ཀྱི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་སྐྱེས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་
པ་ནྱི། དེ་ནྱི་མར་མེའྱི་མེ་ལེ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ཆོས་ཅན། མར་མེའྱི་མེ་ལེ་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོང་
བུ་སྣུམ་ལྡན་མྱི་བསྲེག་སྟེ། མར་མེའྱི་མེ་ལེ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་འབྱུང་བ་མེད་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གང་གྱི་མར་མེའྱི་མེ་ལེ་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་ཕན་ཚུལ་ལྟོས་ནས་སོང་བུ་སྣུམ་
ལྡན་བསྲེག་སྟེ། སྐད་ཅྱིག་ས་མ་ས་མས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་བསྲེག་ནུས་ཀྱི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་
བྱས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བས་མར་མེའྱི་མེ་ལེ་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་ཕན་ཚུན་མ་ལྟོས་པར་སོང་བུ་
སྣུམ་ལྡན་མྱི་བསྲེག་སྟེ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་ཐེག་ཆེན་སོམ་ལམ་གྱི་སེམས་
བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་རྱིགས་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་ས་མ་ས་མས་ཕྱི་
མ་ཕྱི་མ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའྱི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་མར་མེའྱི་མེ་ལེས་
སོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་བསྲེག་པའྱི་དཔེ་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ཡང་མཚོན་ནུས་ཏེ། འོག་ནས་འཆད་པའྱི་ཟབ་མོའ་ི
ཆོས་ྱིད་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀང་མྱི་འགལ་བར་མཚོན་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གཏན་ཚིགས་ཟབ་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། སོམ་པའྱི་ཟབ་མོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་གང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་དང་བཅས་པ་
བསྟན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་སོམ་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཆེད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྐྱེ་བ་ཐེག་ཆེན་སོམ་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཟབ་
མོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཟབ་མོ་ལ་ཡུལ་སྐྱེ་འགག་ཟབ་པ་
གྱིས། ཆོས་ྱིད་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཟབ་པ་གཅྱིག སང་བྱ་གཟུང་འཛིན་ཟབ་པ་གྱིས། མས་ལེན་སོད་པ་ཟབ་པ་
གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་ཐེག་ཆེན་སོམ་ལམ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་
པ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བ་ཟབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་ཟབ་པ་རོགས་པའྱི་མམ་གཞག་གྱིས་དངས་པའྱི་
རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་འོག་མ་རྣམས་ལ་འགེའོ། །བསམ་གྱིས་ཐེག་
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ཆེན་སོམ་ལམ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྱི་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཆོས་ཅན། ཟབ་མོ་ཡྱིན་ཏེ། འགལ་བ་ལྟར་སྣང་
ཡང་མྱི་འགལ་བའྱི་སོ་ནས་རོག་གེའྱི་བློས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དོན་
བསྡུ་བ་ནྱི། སློབ་པ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་བསོམ་བྱ་སྦྱོར་བའྱི་ངོ་བོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆོས་སྐུའྱི་རྒྱུ་སྲྱིད་ཞྱི་མམ་
ྱིད་ཀྱི་སྦྱོར་བ། གཟུགས་སྐུའྱི་རྒྱུ་ཞྱིང་དག་པའྱི་སྦྱོར་བ། ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྦྱོར་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། སློབ་པའྱི་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚོགས་
ཀྱི་འོག་ཏུ་སྲྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་
པའྱི་རགས་ཐོབ་ནས་སྲྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་སོམ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་ས་བརྒྱད་
པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྲྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་ཐོབ་དུ་ཡང་འཁོར་འདས་ལ་བླང་དོར་ཐ་
དད་དུ་མ་རོག་པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་དག་སའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལས་མེད་འཁོར་འདས་ཀྱི་
ཆོས་རྣམས་རྱི་ལམ་དང་འད་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཆོས་མཐུན་གྱི་ཀླན་ཀ་མེད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཀླན་ཀའྱི་ལན་མདོ་
ལས་བསལ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་དང་ཀླན་ཀ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཁོར་བ་ར་བའྱི་
ངག་དོན་འགོད། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཀླན་ཀ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱི་ལམ་གྱིད་མ་ལོག་པའྱི་གནས་
སྐབས་ན་ཆོས་ཅན། དགེ་མྱི་དགེའྱི་ལས་མེད་པར་ཐལ། རྱི་ལམ་དང་འད་བ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གྱིས་པ་
ལ་གསུམ་སྟེ། རགས་མ་ངེས་པར་བསྟན་པ། དཔེ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ། ཀླན་ཀ་བསལ་བས་གྲུབ་པའྱི་དོན་
ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དཔེ་སྒྲུབ། དོན་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དོན་དམ་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་དགེ་
སྱིག་གྱི་ལས་མ་གྲུབ་པ། ཀུན་རོབ་རྒྱུན་ལ་ལྟོས་ནས་དགེ་སྱིག་གྱི་ལས་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ན་ཐོས་
སེ་གྱིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཡང་དོན་དམ་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་ཆོས་ཅན། སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ལས་མེད་དེ། བསད་བྱའྱི་སྲོག་
རང་རྒྱུ་ལས་རྒྱུ་གཞན་མེད་པར་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བསད་བྱའྱི་
སྲོག་འགག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། སྲོག་གཅོད་སངས་པའྱི་དགེ་བ་ཡོད་པ་མྱིན་ཏེ། སྲོག་གཅོད་ཀྱི་
ལས་མེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། རྒྱུན་འཇུག་ཀུན་རོབ་རྒྱུན་ལ་ཆོས་ཅན། དགེ་སྱིག་གྱི་ལས་ཡོད་དེ། ཚུལ་
མྱིན་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། སྲོག་གྱི་རྒྱུན་འཇུག་པ་དང་འགལ་བའྱི་དངོས་པོ་བསྐྱེད་པ་ལ་སྲོག་
གཅོད་ཀྱི་ལས་དང་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་སོ་ནས་མྱི་དགེ་བའྱི་རྒྱུན་འཇུག་པ་དང་འགལ་བའྱི་དངོས་པོ་
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བསྐྱེད་པ་ལ་དགེ་བར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དངོས་པོ་དབུ་མ་པ་ལའང་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་དགེ་
སྱིག་གྱི་ལས་མེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་དགེ་སྱིག་གྱི་ལས་འཇོག་པ་མྱི་འགལ་ཏེ། དེ་ལྟར་འཇོག་པའྱི་མཐུན་དཔེ་
ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ྱི་ཤུ་པའྱི་ལུང་གྱིས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ལུང་
གྱིས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞན་ཡང་རྱི་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ལས་མེད་པའྱི་
དཔེར་མ་གྲུབ་སྟེ། ྱི་ཤུ་པ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་ལས་དམན་པ་སོགས་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་ནྱི་གཞྱི་ཆོས་འད། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་ལས་སད་པར་
རྱིས་པ་དེ་སད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གསོས་བཏབ་ན་ལས་སོགས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། 
འཁོར་བ་དོན་དམ་པར་འཁོར་འདས་མམ་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་འཁོར་འདས་མམ་པ་ྱིད་དུ་བསྟན་
པ་ན་ཆོས་མཐུན་གྱི་ཀླན་ཀ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་གཟུགས་སྐུའྱི་རྒྱུ་ཞྱིང་དག་པའྱི་སྦྱོར་བ་ལ་གྱིས་ལས། 
དང་པོ་ནྱི། གྱིས་ཀ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། སྲྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད་ཀྱི་སྦྱོར་བའྱི་འོག་ཏུ་ཞྱིང་དག་པའྱི་སྦྱོར་བ་
འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྲྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད་དུ་སོམ་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ཞྱིང་དག་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་འབས་བུ་
མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སེམས་དང་སེམས་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཞྱིང་
དག་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཞྱིང་མ་དག་པའྱི་གེན་པོར་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཞྱིང་དག་པ་སོ་སོར་སོམ་
པའྱི་དག་སའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ་གསུམ་ལས། 
དང་པོ་ནྱི། རང་གྱི་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཞྱིང་དག་སྦྱོར་གྱི་འོག་ཏུ་ཐབས་མཁས་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་དེ། ཞྱིང་དག་པའྱི་སྦྱོར་བ་སོམ་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ཐབས་མཁས་སྦྱོར་བའྱི་འབས་བུ་ལ་འཇུག་པར་
འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་དང་ཐབས་མཁས་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་
ཀྱི་ཡུལ་ཐབས་མཁས་དེ་ལ་བཅུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་ཡང་བཅུར་ཕེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
ལ་གྱིས་ཏེ། ཡུལ་ཐབས་མཁས་བཤད་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་སྦྱོར་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བར་ཆད་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། བདུད་ལས་འདས་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བདུད་བཞྱི་མ་ལུས་པར་
སངས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་འོག་མ་རྣམས་ལ་འགེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཤེས་རབ་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡེ་
ཤེས་ཆོས་ཅན། ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཡུལ་ཐབས་མཁས་བཅུ་པོ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའྱི་དུས་



སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ིགནད་ཀྱི་སོན་མེ།   69 

དང་དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ནས་དུས་ལ་མ་བབས་པ་ན་མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་ཅྱིང་། དུས་ལ་བབས་པ་ན་མངོན་དུ་བྱེད་
པའྱི་དག་སའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་འཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤེས་རབ་སོགས་
སོ། །གྱིས་པ་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོམ་པ་རེ་མོའ་ིསྦྱོར་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། འབེལ་དགོད་པས་མཚམས་
སྦྱར། མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྣམ་པ་བྱམས་
མགོན་ཆོས་ཅན། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བའྱི་འོག་ཏུ་རེ་སྦྱོར་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་
བསོམས་པ་ལས་བསོམ་བྱའྱི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའྱི་རེ་སྦྱོར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། སྦྱོར་
ལམ་རེ་སྦྱོར། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར། སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར། བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་རོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྟེ། རགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་རེ་སྦྱོར། རྣམ་འཕེལ་གྱིས་
མཚོན་པའྱི་རེ་སྦྱོར། བརན་པ་གྱིས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་རེ་སྦྱོར། སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པས་མཚོན་པའྱི་རེ་
སྦྱོར་རོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། ར་བ་ནྱི། རྱི་ལམ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་
ལམ་རེ་སྦྱོར་ཡྱིན་ཏེ། རེ་སྦྱོར་ཐོབ་པའྱི་རགས་བཅུ་གྱིས་ཀྱིས་མཚོན་ནས་མདོ་ལས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་
ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འགེལ་པ་ནྱི། ཤྱིན་ཏུ་དོད་ལ་གནས་པའྱི་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། རེ་
སྦྱོར་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྱི་ལམ་
དང་འད་བ་ལ་སོགས་པར་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར། དེས་འོག་མ་ལྔ་ལ་འགེ། གོང་ཁྱེར་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་འད། བདག་
བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ན་མེ་འདྱི་ཞྱི་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་བརོད་པས་གོང་ཁྱེར་ལ་སོགས་པ་ཚིག་པ་ཞྱི་བར་བྱེད་
པའྱི་བདེན་པའྱི་བྱྱིན་རླབས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་འོག་མ་ལྔ་ལ་འགེ། ཞེས་བྱ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རེ་
སྦྱོར་ཐོབ་པའྱི་རགས་བཅུ་གྱིས་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིས་རེ་སྦྱོར་ཐོབ་པའྱི་རྱི་ལམ་གྱི་རགས་དྲུག སད་པའྱི་རགས་
དྲུག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འཛམ་
བུ་རེ་མོ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་ཆོས་ཅན། རེ་མོའ་ིརེ་སྦྱོར་ཡྱིན་ཏེ། བསོད་ནམས་རྣམ་
པར་འཕེལ་བ་བཅུ་དྲུག་གྱིས་མཚོན་ནས་མདོ་ལས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་ནྱི། འཛམ་བུའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་རེ་མོ་ཆོས་ཅན། བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
སྟོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་སེམས་ཅན་སེད་ཀྱིས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་བསོད་
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ནམས་ལྷག་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་དུ་རེ་མོའ་ིཤེས་རབ་
ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་འོག་མ་རྣམས་ལ་འགེའོ། །མེ་ཏོག་སྦྱོར་ལམ་རེ་མོའ་ི
བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཕྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་བསོད་
ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་པ་བརྒྱད། ནང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་བརྒྱད་རྣམས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། རྣམ་འཕེལ་གྱི་འོག་ཏུ་
ངེས་པར་བརན་པ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྣམ་འཕེལ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལས་ངེས་པར་བརན་པ་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་མཁྱེན་བཟོད་པ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཆོས་ཅན། བརན་
པའྱི་རེ་སྦྱོར་ཡྱིན་ཏེ། བརན་པ་གྱིས་ཀྱིས་མཚོན་ནས་མདོ་ལས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མངོན་
རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་ཕྲྱིན་
ལས་བརན་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིང་རེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཡོངས་སུ་མྱི་གཏོང་བའྱི་ངེས་འབྱེད་མཐུན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རང་དོན་རོགས་པ་བརན་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་
པར་བསོ་བ་བླ་ན་མེད་པའྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་
བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། བརན་པའྱི་འོག་ཏུ་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བརན་པ་
གྱིས་པོ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལས་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གྱིང་དང་ཚད་བྱང་
སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆོས་ཅན། སེམས་ཀུན་གནས་ཀྱི་རེ་སྦྱོར་ཡྱིན་ཏེ། སྟོང་གསུམ་གྱི་ས་རོའ་ི
གངས་དང་། ཆུ་ཐྱིགས་ཀྱི་གངས་ལས་ཆེས་ཆེར་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤྱིང་ཚད་ལས་འདས་པའྱི་བསོད་ནམས་
མང་པོའ་ིསོ་ནས་མདོ་ལས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། 
རགས་རགས་ཀྱི་རེ་སྦྱོར་སོགས་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་ལམ་རེ་སྦྱོར་ཡྱིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་སོན་དུ་
བྱུང་བའྱི་རེ་སྦྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། དོན་
དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ངེས་པར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་འོག་ཏུ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་
འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ལས་དེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སང་བྱ་རྣམ་རོག གེན་པོ་
མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་རོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད། གེན་པོའ་ིདབྱེ་བའོ། དང་པོ་
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ལ་གྱིས་ཏེ། གཟུང་རོག་མདོར་བསྟན། འཛིན་རོག་མདོར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་
ལ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། མཐོང་སངས་རོག་པ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་གཟུང་རོག་གྱིས་ཐོག་མར་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་དེ། དེ་སྟོན་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འཇུག་དང་འཇུག་གཟུང་རོག་ཆོས་ཅན། 
རྣམ་པ་གྱིས་ཡོད་དེ། འཇུག་པ་གཟུང་རོག་དང་། ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ོན་མོངས་
མཐོང་སང་གཟུང་རོག་གྱིས་པོ་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཡྱིན་ཏེ། དེ་སྐྱེ་བའྱི་
གེགས་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སོ་དང་ཡུལ་གཟུང་རོག་གྱིས་པོ་ཆོས་ཅན། སོ་སོར་དགུ་དགུ་ཡོད་དེ། ཡུལ་
དགུ་དགུ་ཡོད་པའྱི་དབྱེ་བས་སོ་སོར་དགུ་དགུར་ཕེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་དང་དངོས་གཟུང་རོག་གྱིས་པོ་
ཆོས་ཅན། ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོ་དང་སོ་མཐོང་སངས་འཛིན་རོག་
ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གྱིས་ཡོད་དེ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་རས་སུ་ཡོད་པའྱི་རེན་ཅན་གྱི་འཛིན་རོག་དང་། 
འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའྱི་རེན་ཅན་གྱི་འཛིན་རོག་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 
གང་མཐོང་སངས་འཛིན་རོག་གྱིས་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཡྱིན་ཏེ། མཐོང་
ལམ་རེ་སྦྱོར་སྐྱེ་བའྱི་གེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར། དེ་དང་ཡུལ་མཐོང་སངས་འཛིན་གྱིས་ཆོས་ཅན། སོ་སོར་དགུ་
དགུ་ཡོད་དེ། ཡུལ་དགུ་དགུ་ཡོད་པའྱི་དབྱེ་བས་སོ་སོར་དགུ་དགུར་ཕེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་དང་གང་མཐོང་
སངས་འཛིན་རོག་གྱིས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་
དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གཟུང་རོག་རྒྱས་པར་བཤད། འཛིན་རོག་རྒྱས་
པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། འཇུག་པ་གཟུང་རོག་རྒྱས་པར་བཤད། ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་རྒྱས་པར་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། བཟུང་བའྱི་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ངོ་བོ་བྱང་སེམས་ཀྱི་
ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་འཇུག་བྱ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། འཇུག་པ་གཟུང་རོག་ཡྱིན་ཏེ། རང་
ཡུལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་འཇུག་བྱའྱི་གཟུང་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་འཇུག་བྱའྱི་གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་སང་བྱ་
རྣམ་རོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དབེན་པས་འཇུག་པ་གཟུང་རོག་གྱི་འཇུག་བྱའྱི་བཟུང་བ་ཆོས་ཅན། 
དགུ་ཡོད་དེ། བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལྔ་འབས་བུའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་བཞྱི་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་
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ཕྱིར། སྐྱོན་མེད་ར་བའྱི་ངག་དོན་འགོད། མཐོང་བའྱི་འཇུག་པ་གཟུང་རོག་དགུ་པོ་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རེ་
སྦྱོར་གྱི་སྦྱོར་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སང་བྱ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་གཞོམ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། 
དང་པོ་ནྱི། གཟུང་བའྱི་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྲྱིད་དང་ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་
དམྱིགས་ནས་དོར་བྱའྱི་གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་ཡྱིན་ཏེ། རང་ཡུལ་
ཐེག་དམན་གྱི་ལྡོག་བྱའྱི་གཟུང་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་དོར་བྱར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་སང་བྱ་རྣམ་རོག་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། འཁོར་བ་ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་གྱི་ལྡོག་བྱའྱི་བཟུང་བ་ཆོས་ཅན། དགུ་ཡོད་དེ། ཐེག་དམན་
གྱི་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལྔ། འབས་བུའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་བཞྱི་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ེས་པ་ར་བའྱི་
ངག་དོན་འགོད། ན་ཐོས་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཡུལ་དགུ་པོ་ཆོས་ཅན། ན་རང་ལ་ལྟོས་ནས་ལྡོག་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
དེ་ལ་ལྟོས་ནས་བླང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་དགུ་པོ་ཆོས་ཅན། མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་
འཇུག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སང་བྱ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་གཞོམ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རས་
འཛིན་རོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད། བཏགས་འཛིན་རོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། 
སོ་སོའ་ིསོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འཛིན་པ་འཛིན་དོར་སོགས་ཡུལ་དགུ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་
བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། རས་འཛིན་རོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ཡུལ་རས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་པ་ལ་
དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ཀུན་རོབ་
རས་འཛིན་རོག་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྱི་འཛིན་པ་ཆོས་ཅན། དགུ་ཡོད་དེ། གཙོ་བོ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་
བརྒྱད། ཕར་ཕྱིན་གཞན་ལྔའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གཅྱིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དོན་དམ་ར་བའྱི་ངག་དོན་
འགོད། མཐོང་བའྱི་ཅྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རས་འཛིན་རོག་པ་དགུ་ཆོས་ཅན། ས་མས་འགེ། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནྱི། འཛིན་པར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆེད་བཞྱིན་ཆེད་བཞྱིན་ངེས་པར་མྱི་འབྱུང་བ་སོགས་
ཡུལ་དགུ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། བཏགས་
འཛིན་རོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ཡུལ་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་པ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་བཏགས་པ་
ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་སང་བྱ་རྣམ་རོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ན་ཐོས་བཏགས་འཛིན་རོག་པའྱི་
ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་འཛིན་པ་ཆོས་ཅན། དགུ་ཡོད་དེ། ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གྱིས། བྱང་སེམས་
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ཀྱི་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་དྲུག སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གཅྱིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 
བཏགས་པའྱི་ར་བའྱི་ངག་དོན་འགོད། མཐོང་བའྱི་ཅྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་དགུ་ཆོས་ཅན། ས་
མས་འགེའོ། །གསུམ་པ་གེན་པོའ་ིདབྱེ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་མཐོང་སངས་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་གེན་པོ་བཞྱི་
པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སང་བྱའྱི་སོ་ནས་དགུ་དགུར་དབྱེར་རུང་སྟེ། ཁྱོད་བཞྱི་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དགུ་དགུར་ཡོད་པས་
དེ་ལྟར་དབྱེར་རུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་གེན་པོ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་ལ་གྱིས་ཏེ། ཞར་ལས་བྱུང་བའྱི་དོན་
དང་། རྣལ་མ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་དངོས་པོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུ་དང་། འབས་བུ་བྱང་
ཆུབ་ཆེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ལ་གཞན་སྟོན་པ་དང་ཞེས་སོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་
གསུམ་བདེ་བླག་དུ་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ི
རྒྱུ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། གཞན་འབས་བུ་རོགས་པའྱི་ཆ་ལ་འགོད་པ། རྒྱུ་ལུང་གྱི་ཆོས་ལ་འགོད་
པ། རང་ྱིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་སྦྱོར་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། འཆད་པར་གཞན་འབས་བུ་
རོགས་པའྱི་ཆོས་ལ་འགོད་པ་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་
དགེ་ར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་འོག་མ་གྱིས་ལ་འགེའོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དབུ་མ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་
ཚུལ་བརོད། དངོས་སྨྲ་བའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་ཚུལ་དགག གོལ་བ་འདོད་པས་སྟོང་ྱིད་ལ་འཇུག་པར་གདམས་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། གང་གྱི་དྱི་མ་ཟད་དང་མྱི་སྐྱེ་བའྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་
གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྒྱུ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའྱི་བྱང་ཆེན་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་
ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དྱི་མ་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་ཡྱིན་ཏེ། མཐོང་སང་རྣམ་
པར་རོག་པའྱི་དྱི་མ་གདོད་མ་ནས་ཟད་པ་ལ་ཟད་པ་དང་མྱི་སྐྱེ་བ་ལ་མྱི་སྐྱེ་བར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡེ་
ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟད་མེད་མཐོང་སང་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་དྱི་མ་ཆོས་ཅན། གདོད་མ་ནས་ཟད་པ་དང་། མྱི་སྐྱེ་
བ་ཡྱིན་ཏེ། གདོད་མ་ནས་ཡོད་པ་གེན་པོས་གསར་དུ་ཟད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སར་མེད་བདེན་པ་བ་
གསར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ོན་མོངས་མཐོང་སངས་སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་དྱི་མ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་
ནས། ར་བའྱི་ཆོས་རགས་ཕྱི་མ་འགོད། གོ་རྱིམ་སྐུ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིབ་གྱིས་
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ཀྱི་དྱི་མ་གདོད་མ་ནས་ཟད་པ་ལ་ཟད་པ་དང་། མྱི་སྐྱེ་བ་ལ་མྱི་སྐྱེ་བར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་
བྱང་ཆུབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་པོའ་ིརྱིགས་པས་དགག་པ་དང་། ཁས་བླངས་འགལ་
བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གང་གྱི་འགོག་པ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ལ་ཞེས་སོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དྱི་མ་བདེན་གྲུབ་ཡོད་ན་ཟད་དང་མྱི་སྐྱེ་ཤེས་
པའྱི་བྱང་ཆུབ་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འགོག་དང་སྐྱེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་
ལམ་ཆོས་ཅན། མཐོང་སང་རོག་པ་ཟད་པ་བདེན་གྲུབ་ཟད་པ་དང་། དེ་ཟད་པའྱི་འགོག་པ་ཐོབ་པ་མྱི་འཐད་པར་
ཐལ། མཐོང་སངས་རོག་པ་བདེན་གྲུབ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་གཞན་གྱི་
ཆོས་རྣམས་ཀང་ཡོད་ལ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 
དངོས་སྨྲ་བས་དྱི་མ་བདེན་གྲུབ་དུ་ཁས་ལེན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྱིབ་གྱིས་དྱི་མ་སངས་པར་ཁས་
བླངས་པ་ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བསྟན་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གཞན་གྱི་སེམས་ཙམ་པ་
ཆོས་ཅན། དབུ་མ་པས་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ཡྱིན་ཏེ། དྱི་མ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་སྟོན་པས་སྒྲུབ་གྱིས་
སངས་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་རྒོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དབུ་མ་པ་ལ་དྱི་མ་སོང་པ་འཐད་
པའྱི་ཚུལ། དངོས་སྨྲ་བ་ལ་དེ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཚུལ། ར་བའྱི་ཚིག་དོན་དངོས་འཆད་པའོ། །དང་པོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་
གྱི་ས་བཞྱི་ལས། བདག་མེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ས་ནྱི། དེ་ལ་ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་
གྱིས་སྟོང་པར་རོགས་ནས་སོམ་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དེ་ཆོས་ཅན། བདག་མེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་
འབྱོར་གྱི་ས་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་གཙོ་བོ་སོང་བར་བྱེད་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་བཟུང་མེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ས་ནྱི། སོན་པོ་ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངེས་ཀྱི་རགས་
ལས་བཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མེད་པར་རོགས་ནས་སོམ་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆོས་ཅན། བཟུང་
མེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ས་ཡྱིན་ཏེ། བཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་བདེན་འཛིན་གཙོ་བོར་སོང་བར་བྱེད་
པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་འཛིན་མེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ས་ནྱི། 
གཟུང་བ་བཟུང་བ་མེད་ན་དེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་འཛིན་པ་མེད་པར་རོགས་ནས་སོམ་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་
ཆོས་ཅན། འཛིན་མེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ས་ཡྱིན་ཏེ། ནང་འཛིན་པ་ལ་བདེན་འཛིན་གཙོ་བོར་སོང་བར་
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བྱེད་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་སོས་བལ་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ས་ནྱི། དེ་
ཡང་མཐའ་བཞྱིའྱི་སོས་བལ་རོགས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། སོས་བལ་རོགས་པའྱི་
རྣལ་འབྱོར་གྱི་ས་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་ཤེས་སྱིབ་ཀྱི་དངོས་གེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་
ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་སྱིབ་གྱིས་བདེན་པར་གྲུབ་ན་སྱིབ་གྱིས་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་གེན་པོ་བསོམས་པས་སོང་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་སྐྱེད་དུ་མེད་པ་དང་། གེན་པོས་སོང་དུ་
མེད་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་རས་མེད་པ་ཙམ་གྱི་ངོ་བོ་རག་དུ་འཛིན་པའྱི་རས་
མེད་པ་ཙམ་གྱི་ངོ་བོ་འདོར་དུ་མྱི་རུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་ར་བའྱི་ངག་དོན་འགོད་
དོ། །གསུམ་པ་གོལ་བ་འདོད་པས་སྟོང་ྱིད་ལ་འཇུག་པར་གདམས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་འདྱི་
ལ་བསལ་བྱ་ཅྱི་ཡང་མེད་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཐེག་
ཆེན་གྱི་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྱི་མ་གདོད་མ་ནས་ཟད་སྐྱེ་མེད་པ་ཁས་བླང་དགོས་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འདྱི་ལ་དྱི་མ་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པ་གེན་པོས་གསར་དུ་ཟད་པ་མེད་པ་དང་། དྱི་
མ་སངས་པའྱི་འགོག་བདེན་གསར་དུ་བཞག་པར་བྱ་བ་མེད་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་བསོམས་པ་ཆོས་ཅན། 
དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་འཆྱིང་བ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། གང་གྱི་
གཟུགས་སོགས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྣང་བའྱི་ངོ་བོ་བསལ་བ་དང་། བདེན་པའྱི་ངོ་བོ་བཞག་
པ་མ་བྱས་པར་ལྟ་དགོས་ཏེ། ཁྱོད་ལ་སྣང་བའྱི་ངོ་བོ་བསལ་བ་དང་། བདེན་པའྱི་ངོ་བོ་བཞག་པ་བྱས་ན་བདེན་
འཛིན་ལས་མྱི་གོལ་བའྱི་ཕྱིར། རང་བཞྱིན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་བརག་པར་
བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་བརགས་པས་གནས་ལུགས་མཐོང་བར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་མཐོང་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ལས་
གོལ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་རྣལ་མ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་དངོས་ལ་གསུམ་སྟེ། བར་ཆད་མེད་ལམ་
པའྱི་ལམ། རྣམ་གོལ་གྱི་ལམ། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྦྱྱིན་དང་སྦྱྱིན་ཕར་ཕྱིན་རེ་རེ་ཡང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལེན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་
མཐོང་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཅན། རེ་སྦྱོར་འཆད་པའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་མཐོང་བའྱི་
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ལམ་ཡྱིན་ཏེ། མཐོང་སངས་སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་དངོས་གེན་དུ་གྱུར་བའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་
པ་ནྱི། དེ་སྐྱེས་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་བཅོ་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་
ཏེ། མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་གང་ཞྱིག མཐོང་སངས་མ་ལུས་པར་སངས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས། 
དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་དེ་ནས་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་པའྱི་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། 
དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཐོང་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དབང་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡང་
དང་ཡང་དུ་བསོམ་པར་བྱེད་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་དང་མཐོང་
ས་དང་པོའ་ིབྱང་སེམས་ཀྱིས་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 
སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ལ་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རེན་དང་དུས་ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་
སྐབས་སུ་རེན་འབེལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་བཟོག་ཏུ་བསོམ་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། འཁོར་བ་རྒྱུ་
འབས་སྡུག་ཀུན་གྱི་བདེན་པ་དང་། མྱང་འདས་རྒྱུ་འབས་འགོག་ལམ་གྱི་བདེན་པ་ལ་མཁས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་ལ་གསུམ་སྟེ། རེན་སོམ་ལམ། སང་བྱ་རྣམ་རོག བརེན་པ་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་འགོག་དང་བཅས་པའྱི་སོམས་འཇུག་དགུར་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་
གྱིས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་སོང་བའྱི་སོམ་ལམ་དང་། བརེན་པ་ཡོན་ཏན་
གྱི་རེན་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འགོག་དང་བྱང་སེམས་སོམ་ལམ་པས་
དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་ཆུང་ངུ་དང་འབྱིང་གྱིས་བསོམ་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་
ཆེན་པོ་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོང་ནས་བྱང་སེམས་སོམ་ལམ་པས་དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་འབྱིང་པོའ་ི
རེས་སུ་སྲྱིད་རེའྱི་ནུད་ཆུང་བྱེད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རལ་སྦྱང་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། འདོད་པར་བྱང་སེམས་སོམ་ལམ་པས་མཚམས་འཛིན་གྱི་འདོད་སེམས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཆོས་ཅན། 
དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཐོད་རྒལ་འབྱིང་པོའ་ིའགོག་པ་དང་ཐོད་རྒལ་ཆེན་པོའ་ིའགོག་པ་གྱིས་ཀྱི་མཚམས་ཕེད་
པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐོད་རྒལ་བྱང་སེམས་སོམ་ལམ་པས་དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་ཆེན་པོ་སོམ་པ་ཆོས་ཅན། 
དགོས་པ་ཡོད་དེ། སོམ་ལམ་མམ་གཞག་གྱི་རལ་སྦྱང་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུས་ཏེ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ངོ་བོར་བསྟན་པ་དང་། རེན་བསོམ་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་བསྟན་
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པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྦྱོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་གྱི་སོམས་འཇུག་
གོ །དང་པོ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་བྱང་སེམས་སོམ་ལམ་པས་སྦྱོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་སོམ་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་
པ་ཡོད་དེ། དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ནུས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་འབྱིང་པོ། མཚམས་འཛིན་གྱི་འདོད་སེམས། དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་ཆེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ནྱི། 
ཡང་བསམ་བྱང་སེམས་སོམ་ལམ་པས་མཐར་གནས་ཀྱི་སོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་བརྒྱད་སེལ་ནས་
བསོམ་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་གཞན་སེལ་ནས་ལུགས་མཐུན་དུ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སོམས་
འཇུག་གྱི་རྱིགས་ལ་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལས་ར་བའྱི་ནུད་ཆུང་གྱི་སྦྱོར་བ་འགོད། གྱིས་པ་
ནྱི། འདོད་པ་ར་བའྱི་མཚམས་འཛིན་གྱི་སྦྱོར་བ་འགོད། གསུམ་པ་ནྱི། དེའྱི་འོག་བྱང་སེམས་སོམ་ལམ་པས་
མཐར་གནས་ཀྱི་སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་འདོད་སེམས་དགུ་སེལ་ནས་ལུགས་བཟོག་ཏུ་སོམས་པར་འཇུག་པ་
ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་གཞན་སེལ་ནས་ལུགས་བཟོག་ཏུ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སོམས་འཇུག་
གྱི་རྱིགས་ལ་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་མཐར་གནས་ཀྱི་སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་
འདོད་སེམས་དགུ་སེལ་ནས་ལུགས་བཟོག་ཏུ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སོམས་འཇུག་ཆོས་ཅན། ཐོད་རྒལ་གྱི་
སོམས་འཇུག་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མམ་རེས་རྱིགས་མྱི་འད་བ་སེལ་བའྱི་སོ་ནས་ལུགས་
བཟོག་ཏུ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སོམས་འཇུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དག་པ་དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་གྱི་
སོམས་འཇུག་ཆོས་ཅན། རེན་བསོམ་ལམ་ཡྱིན་ཏེ། སོམ་སངས་ཤེས་སྱིབ་ཀྱི་དངོས་གེན་དུ་གྱུར་བའྱི་སོམ་
ལམ་མམ་གཞག་གྱི་རེན་གྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་བསོམ་པའྱི་སོམས་འཇུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་སང་བྱ་རྣམ་
རོག་ལ་གསུམ་སྟེ། མཚམས་སྦྱར་བ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། གེན་པོའ་ིདབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོམ་
ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་སང་བྱ་རྣམ་རོག་བཞྱི་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་
སང་བྱ་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གཟུང་རོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
འཛིན་རོག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྦྱོར་བའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་གཟུང་རོག་དང་། འཇུག་པའྱི་
ཡུལ་ཅན་གྱི་གཟུང་རོག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རེ་ཞྱིག་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མདོར་དང་
བསྡུས་བཟོག་པ་དང་རྣལ་མ་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྦྱོར་བའྱི་ཡུལ་དགུ་ལ་དམྱིགས་ནས་འཇུག་བྱའྱི་གཟུང་བར་
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མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་བའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་གཟུང་རོག་ཡྱིན་ཏེ། རང་ཡུལ་སྦྱོར་བའྱི་རྣམ་པ་ལ་
དམྱིགས་ནས་འཇུག་བྱའྱི་གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་སང་བྱ་རྣམ་རོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། 
མདོར་བསྡུས་སྦྱོར་བའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་གཟུང་རོག་གྱི་ཡུལ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་དགུ་ཡོད་དེ། རྣལ་མར་སྦྱོར་བ་
གྱིས། བཟོག་པར་སྦྱོར་བ་བཞྱི། སླར་ཡང་རྣལ་མར་སྦྱོར་བ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བཟུང་བའྱི་ར་
བའྱི་ངག་དོན་འགོད། གནས་སྐབས་སྦྱོར་བའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་གཟུང་རོག་དགུ་པོ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་
ལམ་གྱི་སྦྱོར་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སང་བྱ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་གཞོམ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། 
དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གྱིས་པ་ན་རང་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་གྱི་རྒྱུན་འཇུག་པ་ལ་
དམྱིགས་ནས་ལྡོག་བྱའྱི་གཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་གཟུང་རོག་
ཡྱིན་ཏེ། རང་ཡུལ་འཇུག་པ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལྡོག་བྱའྱི་བཟུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་སང་བྱ་རྣམ་རོག་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དགེ་བའྱི་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་གཟུང་རོག་གྱི་ཡུལ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་དགུ་ཡོད་དེ། 
ན་རང་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གྱིས། སྦྱོར་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གྱིས། མཐོང་སོམ་མྱི་སློབ་
ལམ་གསུམ་གྱི་རེ་རེ་སོམ་མྱི་སོམ་ལས་བཟོག་པ་དང་། ཤེས་བྱ་མ་གཏོགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་རྣམས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བཟུང་བའྱི་ར་བའྱི་ངག་དོན་འགོད། གནས་སྐབས་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་གཟུང་རོག་དགུ་པོ་
ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་གྱི་འཇུག་པ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་སང་བྱ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་གཞོམ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་འཛིན་རོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་སྟེ། སེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་ལ་བརེན་པ་དང་། 
གདགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
སེམས་ཅན་སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་སོགས་ཡུལ་དགུ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་མངོན་པར་ཞེན་
པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ལ་བརེན་པའྱི་འཛིན་རོག་ཡྱིན་ཏེ། སོམ་སངས་རོག་པ་གང་ཞྱིག 
སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་སོགས་ཡུལ་དགུ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། རས་སུ་སོམ་སངས་འཛིན་རོག་དང་པོའ་ིཡུལ་ཆོས་ཅན། དགུ་ཡོད་དེ། ཤེས་བྱའྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། ན་རང་དང་། བྱང་སེམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་གྱིས། ཐབས་གྱིས། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ་ིལྟ་
སོད་གྱིས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ས་མ་ར་བའྱི་ངག་དོན་འགོད། སོམ་པའྱི་གཟུང་རོག་དང་པོས་
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འགེའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་
ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སེམས་དང་མྱི་མ་རྱིག་པ་དགུ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་མངོན་པར་
ཞེན་པའྱི་བློ་ཆོས་ཅན། སོམ་སངས་འཛིན་རོག་གྱིས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སོམ་སངས་རོག་པ་གང་ཞྱིག སེམས་ཅན་དུ་
གདགས་པའྱི་རྒྱུ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལོངས་སོད་པ་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བདག་ྱིད་མདོར་བསྟན་གྱི་ངག་དོན་འགོད། 
གསུམ་པ་ནྱི། རྣམ་པ་སོམ་སངས་འཛིན་རོག་གྱིས་པའྱི་ཡུལ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་དགུ་ཡོད་དེ། མཁྱེན་གསུམ་
གྱི་སྱིབ་པ་ལ་རོངས་པ་སོགས་མ་རྱིག་པ་དགུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ས་མ་མདོར་བསྟན་གྱི་ངག་དོན་འགོད། སོམ་
པའྱི་བཟུང་རོག་གྱིས་པས་འགེའོ། །གསུམ་པ་གེན་པོའ་ིདབྱེ་བ་ནྱི། སོམ་པའྱི་སོམ་སངས་གཟུང་འཛིན་གྱི་
རྣམ་རོག་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་གེན་པོ་བཞྱི་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སང་བྱའྱི་སོ་ནས་དགུ་དགུར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་
བཞྱི་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དགུ་དགུར་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་དབྱེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བརེན་པ་ཡོན་ཏན་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ས་མ་ཡམས་ནད་འདྱི་རྣམས་ཟད་ནས་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་གསུངས་
པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སོམ་སངས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་མངོན་འགྱུར་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་
སངས་པ་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བར་མ་ཆད་དུ་བརེན་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཡམས་དང་སོམ་དག་ས་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རོགས་
རྱིགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བར་མ་ཆད་དུ་བརེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བརེན་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྱི་མཚན་འཛིན་སངས་པའྱི་
བྱང་སེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་དང་། དམྱིགས་རྣམ་
མོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སོམ་པའྱི་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་གྱི་འོག་ཏུ་བར་
ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སོམ་ལམ་རེ་སྦྱོར་སོན་དུ་སོང་ནས་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་
སྦྱོར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྟོང་དང་འགའ་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་པའྱི་
རེ་སྦྱོར་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་འབས་རྣམ་མཁྱེན་བསོད་ནམས་མང་པོའ་ིསོ་ནས་མདོ་ལས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་སྦས་
དོན་གྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དམྱིགས་རྣམ་དངོས་དང་། བསལ་བྱ་ལོག་པར་
སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་དམྱིགས་འདྱི་ཡྱི་དམྱིགས་པ་དངོས་མེད་དེ། ཞེས་སོགས་
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གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བར་ཆད་མེད་རེའྱི་དམྱིགས་རྣམ་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འདྱི་དང་བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པའྱི་དངོས་པོ་མེད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་
མེད་རེའྱི་དམྱིགས་པའྱི་རེན་ཡྱིན་ཏེ། བར་ཆད་མེད་རེ་དེ་ཁྱོད་ལ་དམྱིགས་ནས་སྐྱེ་བའྱི་ཕྱིར། བདག་དང་
བདག་རྒྱུན་མཐའ་མན་ཆད་ཀྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་བརེད་པའྱི་དན་པ་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་
རེའྱི་བདག་པོའ་ིརེན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་རང་དབང་དུ་སྐྱེ་བྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་དང་རྣམ་བར་ཆད་མེད་རེ་ཆོས་ཅན། 
ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། སོས་བལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་བསལ་བྱ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྱི་དང་གནས་བར་ཆད་མེད་རེའྱི་དམྱིགས་རྣམ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རོག་གེ་པ་རྣམས་ཀླན་ཀ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་རོག་གེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རོགས་
པར་དཀའ་བའྱི་ཟབ་མོའ་ིགནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐབས་ལ་བར་ཆད་མེད་རེའྱི་དམྱིགས་རྣམ་གྱི་གནས་ལ་ཀླན་
ཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐབས་ལ་མཁས་པས་བསལ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པའྱི་ཀླན་ཀ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིས་ནྱི་བར་ཆད་མེད་རེའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་ཀླན་ཀ་འབྱུང་བར་བསྟན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་
ཡོད་དེ། དེའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ཟབ་པར་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། 
བློའ་ིནོར་བར་ཆད་མེད་རེའྱི་འོག་ཏུ་ལོག་རོག་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ལོག་རོག་བསལ་ནས་
བར་ཆད་མེད་རེའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱེད་ཚུལ་བདེ་བླག་དུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། 
དམྱིགས་པ་བར་ཆད་མེད་རེའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའྱི་ལོག་རོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་
དེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་བཅུ་དྲུག་དུ་ཕེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
ལ་གྱིས་ཏེ། བསལ་བྱ་ཀླན་ཀ་བསལ་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱེད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། འདུས་བྱས་འདུས་
བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཁམས་བདེན་པའྱི་དངོས་པོར་མེད་པས་ཀུན་རོབ་དུ་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་དམྱིགས་པ་མྱི་
འཐད་སམ་པའྱི་ལོག་རོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བསལ་བྱ་ལོག་རོག་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་དོན་དམ་དུ་མེད་ན་ཀུན་རོབ་དུ་
ཡང་མེད་དགོས་སོ་སམ་པའྱི་དོན་དམ་སོ་ཅན་གྱི་ལོག་རོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལོག་རོག་དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་
པའྱི་ཀླན་ཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བསལ་བྱ་ཀླན་ཀ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་དོན་དམ་གྱི་ཁས་བླངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཀུན་
རོབ་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་དོན་དམ་སོ་ཅན་ཀྱི་ཀླན་ཀ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་འོག་མ་རྣམས་ལ་འགེའོ། །སྐྱེ་བོ་སྐབས་
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འདྱིར་བསྟན་གྱི་ལོག་རོག་བཅུ་དྲུག་བསྟན་པའྱི་མདོ་ཆོས་ཅན། དངོས་རྒྱུ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རེ་སྦྱོར་གྱི་
དམྱིགས་རྣམ་ལ་བརེན་པའྱི་ལོག་རོག་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་འབས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་
ལ་ལོག་རོག་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་བས་བར་ཆད་མེད་རེའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་འདོད་པའྱི་བྱང་
སེམས་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་རེའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའྱི་ལོག་རོག་བསལ་དགོས་ཏེ། བར་
ཆད་མེད་རེའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་ངེས་པ་སྐྱེད་པའྱི་སོ་ནས་བར་ཆད་མེད་རེའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱེད་དགོས་པའྱི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་ཤེས་རབ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་བརན་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་
བསོམ་པ་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། འབེལ་དགོད་པས་མཚམས་སྦྱར། མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་
པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རེ་མོའ་ིབྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ར་སྦྱོར་གྱི་འོག་
དུ་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རེ་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་རོགས་པའྱི་མཁྱེན་
གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་མཐར་གྱིས་པས་གོ་རྱིམ་དུ་བསོམ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་ར་བ་དང་། འགེལ་པ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྦྱྱིན་པ་སྦྱྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ནས་དངོས་མེད་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་བར་བཅུ་གསུམ་པོ་ཆོས་
ཅན། ཚོགས་ལམ་དུ་མཐར་གྱིས་པའྱི་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་
མཐར་གྱིས་པར་འཇོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་ལམ་དུ་མཐར་གྱིས་བསླབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་རྒྱུན་
ལྡན་དུ་སོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་མཐར་གྱིས་པར་འཇོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཆོས་ཅན། མཐོང་སོམ་གྱི་
གནས་སྐབས་སུ་མཐར་གྱིས་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་མཐར་གྱིས་པར་
འཇོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྦྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 
རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ཕ་རོལ་ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་མཁྱེན་གསུམ་
གྱི་རྣམ་པ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོམ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆོས་ཅན། སྦྱྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་
ཡྱིན་ཏེ། སྦྱྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སོ་ནས་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བཀླགས་ནས་
བརན་པོར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་སོམ་པར་བྱེད་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་ལྔ་ལ་
འགེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པའྱི་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པས་ཟྱིན་པའྱི་སོ་ནས་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བཀླགས་ནས་བརན་
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པོར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་སོམ་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་ལྔ་ལ་འགེའོ། གསུམ་པ་ནྱི། 
གཟུགས་ལས་དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་མེད་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་
པའྱི་དངོས་པོ་མེད་པར་རོགས་པས་ཟྱིན་པའྱི་སོ་ནས་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བཀླགས་ནས་
བརན་པོར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར། སོམ་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་དག་ལས་མཐར་གྱིས་པ་དང་། 
མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། མཐར་གྱིས་བྱ་བ་སོགས་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇོག་ཀང་མཐར་གྱིས་
པའྱི་སྦྱོར་བ་ས་དང་པོ་ནས་འཇོག་ཚུལ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བས་དེ་བློ་ཡུལ་དུ་མ་ཤར་བར་དུ་རང་གྱི་རྣ་བ་ཚད་
མར་མྱི་བྱའོ། །གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་ཤེས་རབ་སོགས་སོ། །བཞྱི་པ་བརན་པ་ཐོབ་ནས་
ཅྱིག་ཆར་བསོམ་པ་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། འགེལ་དགོད་པས་མཚམས་སྦྱར། མཚོན་བྱེད་ཀྱི་
ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཐར་གྱིས་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། 
མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་འོག་ཏུ་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་
བས་བསོམས་པའྱི་རྣམ་པ་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བས་ཅྱིག་ཆར་དུ་སོམ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། 
རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ། མཚན་ྱིད་
མེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ། གྱིས་སུ་མེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་
དང་། དེའྱི་དཔེའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ཡང་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་
བཞྱིའྱི་ནང་ནས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་དང་པོར་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་
འཆད་པ་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་འོག་མ་གསུམ་ལའང་འགེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྦྱྱིན་དང་ལུགས་
རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་གཅྱིག་སོམ་པའྱི་ཚེ་དེ་དང་རྱིས་མཐུན་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་
ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཆར་བསོམ་ནུས་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཡང་ཇྱི་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་དང་དཔེར་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་
ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་གཅྱིག་བསོམས་བའྱི་ཚེ་དེ་དང་རྱིས་མཐུན་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཐམས་
ཅད་སོམ་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད་དེ། སྐྱེས་བུའྱི་རོག་ཐབས་གཅྱིག་གྱིས་སྐྱོད་པ་
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ན་ཟོ་ཆུན་གྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཆར་འགུལ་བ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གང་དང་གང་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། རྣམ་
པར་སྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་གཅྱིག་བསོམ་པ་ན་
དེ་དང་རྱིས་མཐུན་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཐམས་ཅད་སོམ་ནུས་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་
ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྦྱྱིན་དང་སོན་
རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། མཚན་ྱིད་མེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་དང་
རྣམ་བྱང་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པའྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་
འབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྱི་
དང་ཡུལ་ཅན་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། གྱིས་སུ་མེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། འཁོར་འདས་
ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མེད་པར་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་
སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་ཤེས་རབ་
སོགས་སོ། །གསུམ་པ་འབས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསུམ་སྟེ། འབེལ་དགོད་པས་མཚམས་སྦྱར། མཚོན་བྱེད་ཀྱི་
ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། སྐད་
ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བའྱི་འོག་དུ་འབས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་རྣམ་པར་
བསོམ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་པ་ལ་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རེན་སྐུ་བཤད་
པ། བརེན་པ་ཕྲྱིན་ལས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། ལོངས་སོད་
རོགས་པའྱི་སྐུ། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ཡང་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། སྐུ་
བཞྱིའྱི་ནང་ནས་དང་པོར་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དེ་སྐུ་གཞན་གསུམ་གྱི་རེན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་སངས་རྒྱས་སའྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དེ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་དབྱྱིངས་དབྱེར་མེད་པའྱི་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ངོ་བོ་ྱིད་སྐུའྱི་རང་བཞྱིན། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པའྱི་དགོས་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི། ཐུབ་པ་དན་པ་ེར་བཞག་སོགས་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ེར་གཅྱིག་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ཡྱིན་
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ཏེ། དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་དབྱྱིངས་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཅོས་མ་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རེན་
ལས་འདས་པའྱི་ལམ་བསོམས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འཐོབ་པ་ཡྱིན་གྱི་ངོ་བོ་གསར་དུ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་རེན་
གྱིས་མ་བཅོས་པའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྐུ་ལྷག་ཆོས་ཅན་གྱི་སྐུ་གསུམ་པོ་
ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་ཐ་མྱི་དང་ཀང་ཀུན་རོབ་དུ་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཆོས་ཅན། 
དགོས་པ་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་སེམས་དང་། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་དུ་སོ་སོར་སྣང་
བའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐུ་གསུམ་སོ་སོར་བཞག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་
གསུམ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་སྐུའྱི་རང་བཞྱིན། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར། དེ་ལ་རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཡེ་
ཤེས་དང་སྐུ་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ། ཐ་མྱི་དད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ལ་རོད་པ་སང་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ྱིད་སྐུའྱི་འོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་འཆད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་སུ་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། 
བྱང་ཆུབ་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་སོགས་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ེར་གཅྱིག་པོ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ྱིད་སྐུའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་
ཏེ། ངོ་བོ་ྱིད་སྐུའྱི་མཚན་ྱིད་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་དང་དབྱེར་མེད་པའྱི་
ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཕགས་པའྱི་འོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཡོན་ཏན་སོ་སོར་བཤད་པ། 
ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུར་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་སེ་ཚན། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཡོན་ཏན་གྱི་སེ་ཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། དན་པ་སངས་རྒྱས་སའྱི་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་
ཡྱིན་ཏེ། གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གྱི་བར་ལ་
འགེ་སྟེ། ཆོས་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་སའྱི་ཞེས་སྦྱར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོ་སོ་སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པ་བཞྱི་ཆོས་
ཅན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡྱིན་ཏེ། གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་ཀྱི་བར་ལ་འགེ་སྟེ། ཆོས་ཅན་རང་ལྡོག་ནས་བཟུང་བས་ཆོག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་
སངས་རྒྱས་སའྱི་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་སོགས་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ེར་གཅྱིག་པོ་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འགེ། 
གྱིས་པ་ཐ་མྱི་དད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕོགས་ས་མ་བརོད། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞན་
དག་སྐུ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་དག་ན་རེ། ཐུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ནྱི་ཞེས་པ་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན་
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ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་ཚིགས་བཅད་དྲུག་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚིགས་
བཅད་དང་པོས་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་མཚན་ྱིད་གསུམ་ལྡན་དུ་བསྟན། ཚིགས་བཅད་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་ྱིད་
གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར། གྱིས་པ་ནྱི། གཞན་དག་སྐུ་བཞྱིར་
འདོད་པ་དག་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་གཟུང་འཛིན་
གྱིས་སུ་མེད་པའྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུས་མ་བསྡུས་པར་ཐལ། སྐུ་
གསུམ་པོ་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །གསུམ་པ་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ལ་རོད་པ་སོང་པ་ལ་གྱིས་
ཏེ། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་སྐུ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་དག་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་ལ་གསུམ་ཁོ་ནར་གངས་ངེས་ཏེ། ཁྱོད་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པའམ། བཞྱིར་གངས་ངེས་པ་གང་རུང་གང་
ཞྱིག ཁྱོད་བཞྱིར་གངས་ངེས་ན། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་ངོ་བོ་ྱིད་ཅེས་བྱ་བའྱི་སའྱི་མཇུག་ཐོབ་དེ་མ་ཐག་དུ་ཆོས་
ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་འབྱུང་རྱིགས་པ་ལས་དེ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཞན་དག་
ལུས་རྣམ་བཞག་ཏུ་ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་བཅས་པ་སྟེ་ཞེས་ཆོས་སྐུ་མཇུག་དུ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 
ལུས་རྣམ་བཞག་གྱི་ཚིགས་བཅད་སྦྱར་བདེ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་དང་མཛད་པ་སྦྱར་
བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེའྱི་ཕྱིར་བསྟན་བཅོས་འདྱིར་ཆོས་ཅན། སྐུ་བཞྱིར་གངས་ངེས་པ་ལ་ཕོགས་མཐུན་
གྱི་ལུང་ཡོད་དེ། སགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནས་ཀང་སྐུ་བཞྱིར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་
གྱིས་ཏེ། ོན་མོངས་མེད་པའྱི་ཁྱད་པར། སོན་གནས་ཤེས་པའྱི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་
ནྱི། ན་ཐོས་ན་ཐོས་ོན་མོངས་མེད་པའྱི་ལྟ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། 
དགོས་པ་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ོན་མོངས་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཁྱད་པར་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ན་དང་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ོན་མོངས་པ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་དམན་ཏེ། མྱིའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་སྐྱེ་རུང་འགོག་པ་ཙམ་གྱི་
བྱེད་ལས་ཅན་ཡྱིན་གྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་རྒྱུན་དྲུང་ནས་འབྱྱིན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། གོང་དང་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ོན་
མོངས་པ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། ཆོས་སྟོན་པའྱི་སོ་ནས་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་ོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུན་དྲུང་ནས་འབྱྱིན་ནུས་
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པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ན་ཐོས་སངས་རྒྱས་སོན་གནས་
མཁྱེན་པ་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
སོན་གནས་མཁྱེན་པའྱི་ཁྱད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སངས་དང་དེ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོན་གནས་མཁྱེན་པ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀྱི་སོན་གནས་ཤེས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ན་ཐོས་ན་ཐོས་ཀྱི་སོན་
གནས་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོན་གནས་མཁྱེན་པ་ལས་དམན་ཏེ། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་སོགས་ཁྱད་
ཆོས་ལྔ་ལས་ལྡོག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རོད་པ་སང་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཆོས་སྐུ་རག་པ་ལ་
རོད་པ་སོང་བ། ཁྱབ་རག་གྱིས་ཀ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྐལ་ལྡན་ལ་སྣང་བ། སྐལ་མེད་
ལ་མྱི་སྣང་བ་དཔེས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རག་ཏུ་རྒྱུད་ནྱི་ཡོངས་སུ་སྱིན་གྱུར་ནས་
ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་སྐུ་རག་པ་ཡྱིན་ན། རག་ཏུ་ཇྱི་
ལྟར་དོན་མྱི་མཛད་ཅེས་པའྱི་ལན་གདབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། རྒྱུ་དང་དེ་དགེ་ཆོས་སྐུ་ཆོས་
ཅན། སྐལ་ལྡན་ལ་རག་ཏུ་དོན་མཛད་དེ། སྐལ་ལྡན་ལ་རག་ཏུ་དོན་མཛད་པའྱི་སོན་ལམ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རང་གྱི་
ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། སྐལ་མེད་ལ་དངོས་སུ་མྱི་སྣང་སྟེ། སྐལ་མེད་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། 
གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ཇྱི་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལྷ་དང་དཔེར་ཆོས་སྐུ་སྐལ་མེད་ལ་
དངོས་སུ་མྱི་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་ཡོད་དེ། ལྷའྱི་དབང་པོས་ཆར་ཕབ་ཀང་ས་བོན་རུལ་བ་ལས་མྱུ་གུ་
མྱི་འབྱུང་བ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཡེ་ཤེས་དེ་ལྟར་མཛད་པ་རྒྱ་
ཆེ་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་སྐུ་རག་པ་ཡྱིན་
ན། སྐད་ཅྱིག་རེ་རེ་ལ་འབྱུང་བ་དང་། ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུད་སོ་སོར་ངེས་པ་མྱི་འཐད་ཅེས་པའྱི་ལན་བཏབ་པའྱི་
ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེ་དང་དེ་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱབ་པ་ཞེས་བརོད་དེ། གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་
ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། རག་པ་ཞེས་བརོད་དེ། འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལོངས་
སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་
ལྟར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཆོས་སྐུའྱི་འོག་ཏུ་ལོངས་སྐུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཆོས་སྐུ་དེ་བྱང་
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སེམས་འཕགས་པ་ལ་ལོངས་སྐུར་སྣང་པ་སྟོན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། མཚན་དང་མཚན་ས་བཅུ་པ་ལ་
བཞུགས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཁོ་ན་ལ་སྣང་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་ཅན། ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་
ཡྱིན་ཏེ། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚན་བཤད་པ། 
དཔེ་བྱད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚན་དངོས་དང་། མཚན་གྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་
པོ་ནྱི། མཚན་གསུམ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཕག་དང་བླ་ལོངས་སྐུའྱི་ཕག་དང་ཞབས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིམཚན་
ཆོས་ཅན། ལོངས་སྐུའྱི་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། ལོངས་སྐུ་དེ་གཞན་ངོར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོར་མཚོན་ཞྱིང་མཐོང་བ་ཙམ་
གྱིས་དང་བར་མཛད་པའྱི་ལོངས་སྐུའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་གཞན་རྣམས་ལ་འགེའོ། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྒྱུ་གྲུབ་སོགས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འདྱི་དང་མཚན་བླ་མ་རྣམས་ལ་བསུ་བ་དང་སྐྱེལ་བ་སོགས་སུམ་ཅུ་སོ་གྱིས་ཆོས་ཅན། 
མཚན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། མཚན་སྐྱེད་བྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྒྱུ་དེ་སོགས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བླ་མ་མཚན་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་སུམ་ཅུ་སོ་གྱིས་པོའ་ིལྷག་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྐབས་
འདྱིར་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ཀང་མྱི་རོགས་པའྱི་སྐྱོན་མེད་དེ། ཁྱོད་སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ཀང་མདོ་
ལས་རོགས་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ཚིག་ལེ་བླ་མ་སྐྱེལ་ལ་སོགས་པ་དང་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་
གྱིས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་འགེལ་པ་སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་མྱི་འབྱི་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་འགེལ་པ་
གོང་དུ་མཚན་བཤད་པར་བྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་དཔེ་བྱད་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་
སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་སེ་ཚན་བཅུ་སྟེ། སེན་མོའ་ིདབང་དུ་བྱས་པ་སོར་མོའ་ིརེའྱི། རའྱི། ཞབས་ཀྱི། 
གཤེགས་ཚུལ་གྱི། སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། ཕག་གྱི ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། དབུ་འཁོར་དང་བཅས་པའྱི། 
དགེ་མཚན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོར་མོ་སོགས་
སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ར་མྱི་སོགས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ལོང་བུ་སོགས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི། སེང་གེ་སོགས་སོ། །དྲུག་པ་
ནྱི། འཁྱིལ་བག་སོགས་སོ། །བདུན་པ་ནྱི། ཕག་ནྱི་སོགས་སོ། །བརྒྱད་པ་ལ་དྲུག་སྟེ། ཞལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ། 
ལྗགས་གསུང་དང་བཅས་པའྱི། མཆེ་བའྱི། ཤངས་ཀྱི། སན་འཁོར་དང་བཅས་པའྱི། སན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཞལ་ནྱི་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལྗགས་མེན་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མཆེ་བ་སོགས་
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སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཤངས་མཐོ་སོགས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི། སན་ཡངས་སོགས་སོ། །དྲུག་པ་ནྱི། ཕག་རྱིང་སོགས་
སོ། །དགུ་པ་ནྱི། དཔྲལ་བ་སོགས་སོ། །བཅུ་པ་ནྱི། དཔལ་གྱི་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འདུ་བྱེད་ལོངས་སྐུའྱི་
སེན་མོ་ཟངས་ཀྱི་མདོག་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། ལོངས་སྐུའྱི་དཔེ་བྱད་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་རགས་མཚན་གྱི་སྐབས་དང་འད། 
དེས་འོག་མ་རྣམས་ལ་འགེའོ། །དེས་ན་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ཁྱོད་མཐོང་ན། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་
ལེགས་པར་འཚལ། །མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་རབ་དང་བར། །མཛད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའྱི་ས་ཕྱི་
གྱིས་གྱིས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་སོ་སོ་ལ་སྦྱར་བ་ནྱི་དགོངས་པ་མྱིན་ཏེ། འགེལ་པར་གྱིས་ཀ་ལ་གྱིས་ཀ་
སྦྱར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་གྱིས་ཀའྱི་སྐད་དོད་ལ། ལཀྵ་མྱི་ཞེས་པ་ཡོད་ལ། དེ་ནྱི་མཚན་
ྱིད་དང་། མཚོན་བྱ་དང་། བྱ་བ་དང་། བྱེད་པ་དང་། མཚན་དང་། དཔེ་བྱད་རྣམས་ལ་འཇུག་པས་ཚིག་རྐང་དང་
པོ་གྱིས་ཀྱིས་མཚན་ྱིད་བསྟན་ཞྱིང་། ཕྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས་བྱེད་ལས་བསྟན་པ་ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་འད་བའྱི་དབང་དུ་
བྱས་པའོ། །བཞྱི་པ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ལོངས་སྐུའྱི་འོག་
ཏུ་སྤྲུལ་སྐུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལོངས་སྐུ་དེ་སྤྲུལ་སྐུར་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གང་
དང་ཤཱཀ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། སྤྲུལ་བའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ཏེ། གདུལ་བྱ་རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་དོན་མམ་དུ་མཛད་
པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་བརེན་པ་ཕྲྱིན་ལས་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དེ་
ལྟར་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་བཞྱི་ལྡན་གྱི་སྐུ་གསུམ་བསྟན་ཟྱིན་ནས་ཕྲྱིན་ལས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དེ། ཀུན་རོབ་དུ་ཆོས་སྐུ་དེ་ལོངས་སྐུར་སྣང་བ་བསྐྱེད། ལོངས་སྐུ་དེ་སྤྲུལ་སྐུར་སྣང་བ་བསྐྱེད་པའྱི་སོ་ནས་
ཕྲྱིན་ལས་མཛད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གདུལ་བྱའྱི་ཕྲྱིན་ལས་ེར་བདུན་ཆོས་ཅན། ཆོས་སྐུའྱི་ཕྲྱིན་ལས་ཡྱིན་ཏེ། 
ཆོས་སྐུའྱི་བདག་རེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་དཀར་གྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཕྲྱིན་
ལས་ཀྱི་དུས། ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་གངས་ངེས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་
ལ་གསུམ་སྟེ། གདུལ་བྱ་ལམ་གྱི་རེན་ལ་འགོད་པ། ལམ་ལ་འགོད་པ། ལམ་གྱི་འབས་བུ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་
ནྱི། འགོ་རྣམས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་ཚོགས་ལམ་ལ་འགོད་པ། སྦྱོར་ལམ་ལ། མཐོང་ལམ་ལ། སོམ་ལམ་
ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བསྡུ་རྣམས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
གྱིས་ཟད་དང་སོགས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། བར་དང་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མྱ་ངན་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
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ཆོས་ཀྱི་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་དུས། ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་ས་
མཚམས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། དང་པོར་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། གདུལ་བྱ་ལམ་གྱི་རེན་ལ་འགོད་པར་མཛད་དེ། གདུལ་
བྱ་ངེས་འབྱུང་གྱི་བསམ་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། སྦྱྱིན་པ་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། གདུལ་བྱ་ཚོགས་ལམ་
ལ་འགོད་པར་མཛད་དེ། གདུལ་བྱ་བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། དེ་
ནས་ཆོས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། གདུལ་བྱ་སྦྱོར་ལམ་ལ་འགོད་པར་མཛད་དེ། གདུལ་བྱ་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་ྱིད་
གོམས་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། དེའྱི་རེས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། གདུལ་བྱ་ས་དང་པོ་ལ་འགོད་པར་
མཛད་དེ། གདུལ་བྱ་སྦྱྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་དབྱྱིངས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་རོགས་པ་ལ་འགོད་པར་
མཛད་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ནས་ཚོགས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། གདུལ་བྱ་ས་གྱིས་པ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར་ལ་འགོད་པར་
མཛད་དེ། གདུལ་བྱ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཤེས་པ་ལ་འགོད་
པའྱི་ཕྱིར། དེས་འོག་མ་རྣམས་ལ་འགེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཆོས་སྐུའྱི་ཕྲྱིན་ལས་ེར་བདུན་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་
མྱི་འཆད་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། སེམས་བསྐྱེད། དང་པོ་
སེམས་བསྐྱེད་དང་ཐ་མ་ཆོས་སྐུའྱི་ཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་ས་མཚམས་བསྟན་པའྱི་གཞུང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་
ལྷག་མ་བར་གྱི་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་ལྷག་མ་བར་གྱི་
ཚིག་གྱི་དོན་རྣམས་ཀྱི་ས་མཚམས་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཚིག་མང་སེང་གེ་བཟང་པོ་ཆོས་ཅན། 
ལྷག་མ་བར་གྱི་ཚིག་གྱི་དོན་རྣམས་ཀྱི་ས་མཚམས་འགེལ་པ་འདྱིར་དངོས་སུ་མ་བྱིས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 
འགེལ་པ་ཚིག་མང་དུ་དོགས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་ཤེས་རབ་སོགས་
སོ། །གྱིས་པ་བར་པ་ལ་དད་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྒྱས་པ་བྱམས་མགོན་ཆོས་
ཅན། ཡུམ་དོན་དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་བཤད་པའྱི་འོག་ཏུ་ཡུམ་དོན་དངོས་པོ་དྲུག་གྱི་སོ་ནས་བཤད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བའྱི་གདུལ་བྱ་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་འོག་ཏུ་བར་པ་ལ་དགའ་བའྱི་གདུལ་བྱ་
རེས་སུ་འཛིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། མཚན་ྱིད་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཤེར་ཕྱིན་ཡང་དག་པར་
བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེར་ཕྱིན་དངོས་པོ་དྲུག་གྱི་སོ་ནས་མདོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དང་
པོར་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་བསྟན་པའྱི་མཁྱེན་གསུམ་ཆོས་ཅན། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་ལས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་



90   ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ། 

བྱས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུས་མཚོན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
དེ་ནས་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་སོམ་པ་ལ་
སྦྱོར་བའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ནས་རེ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རབ་ཀྱི་
གནས་སྐབས་ཡྱིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་སོམ་པ་ལས་རོགས་པ་ཕུལ་བྱུང་ཐོབ་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་
འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ནས་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་གོ་རྱིམ་གྱི་གནས་སྐབས་
ཡྱིན་ཏེ། སོ་སོ་བ་དང་མཐའ་དག་ཏུ་རོགས་པའྱི་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གོ་རྱིམ་དུ་སོམ་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་
རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ནས་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་གནས་
སྐབས་ཡྱིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཅྱིག་ཆར་སོམ་པའྱི་སེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། དེ་ནས་ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཅན། དེའྱི་རྣམ་སྱིན་ཡྱིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་སོམ་
པའྱི་རྣམ་སྱིན་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡུམ་དོན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ཀང་། མཚོན་
བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དེ། དངོས་པོ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ཀང་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བདུན་ཅུའྱི་སོ་ནས་བཤད་
དགོས་པའྱི་ཕྱིར། །གསུམ་པ་བསྡུས་པ་ལ་དད་པ་ལ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། བར་པ་
བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཡུམ་དོན་དངོས་པོ་དྲུག་གྱི་བཤད་པའྱི་འོག་ཏུ་དངོས་པོ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་འཆད་པ་
ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བར་མ་ལ་དགའ་བའྱི་གདུལ་བྱ་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་འོག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའྱི་
གདུལ་བྱ་རེས་སུ་འཛིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་ནྱི་རྣམ་པ་བྱམས་མགོན་ཆོས་ཅན། ཡུམ་དོན་
ཡང་དག་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡུམ་དོན་དངོས་པོ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་མདོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་ནྱི། དང་པོར་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་བསྟན་པའྱི་མཁྱེན་གསུམ་ཆོས་ཅན། འཇུག་པའྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཏེ། ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆ་ནས་མངོན་རོགས་སུ་བཞག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ཇྱི་
སྦྱོར་བ་བཞྱི་པོ་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་སོམ་པ་ལ་སྦྱོར་བའྱི་ཆ་ནས་མངོན་རོགས་
སུ་བཞག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྦྱོར་བ་ཆོས་སྐུ་ཕྲྱིན་ལས་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་ཡྱིན་ཏེ། སྦྱོར་བཞྱི་
བསོམས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མངོན་རོགས་སུ་བཞག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་དོན་ཆོས་
ཅན། དངོས་པོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཀང་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དེ། དངོས་པོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཀང་
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མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བདུན་ཅུས་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་བྱ་
བ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཡུམ་གསུམ་བརོད་བྱ་གཅྱིག་ཏུ་བསྟན། །འགེལ་པ་ཇྱི་ལྟར་བརམས་པའྱི་ཚུལ། །བརམས་པའྱི་དགེ་
བ་བྱང་ཆུབ་བསོ། །ནོངས་པའྱི་དོན་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཡུམ་དོན་རོགས་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལགས་ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་ཆོས་ཅན། བརོད་བྱ་ཁྱད་པར་མེད་དེ། མངོན་པར་
རོགས་པ་བརྒྱད་ཚིག་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་བསྟན་པར་ཟད་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་རྒྱན་ཆོས་ཅན། 
ཡུམ་གསུམ་ཆར་གྱི་རྒྱན་ཡྱིན་ཏེ། ཡུམ་གསུམ་ཆར་གྱིས་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་བརོད་བྱར་བསྡུས་པ་
གང་ཞྱིག ཁྱོད་ཀྱིས་ཀང་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་ཡུམ་གྱི་རྒྱན་དུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཡུམ་
གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་པོ་ཚིགས་བསྡུས་པ་
དང་། འབྱིང་དང་། རྒྱས་པའྱི་སོ་ནས་སོ་སོར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འཕགས་པ་སེང་གེ་བཟང་པོས་
འཕགས་པ་གོལ་སེའྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་བླ་མ་ལ་གནང་བ་ནོས་ཏེ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་རེ་
རེ་ཞྱིང་མདོ་དང་སྦྱོར་བའྱི་ལུང་སྦྱོར་རྒྱས་པར་མ་བྱས་པར་དོན་ཡང་དག་པར་བླངས་པའྱི་འགེལ་པ་དོན་
གསལ་བརམས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གོ་སླ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བསེབས་
སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་འགེལ་པ་དོན་གསལ་བརམས་པའྱི་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསོས་པ་ཆོས་ཅན། 
དགོས་པ་ཡོད་དེ། དགེ་ར་ཆུད་མྱི་ཟ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། ཤེས་རབ་འགེལ་པ་དོན་གསལ་ཆོས་
ཅན། ནོངས་པ་མཆྱིས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཟོད་པ་མཛད་རྱིགས་ཏེ། ཚུ་རོལ་མཐོང་བས་བརམས་པའྱི་
བསྟན་བཅོས་གང་ཞྱིག རང་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་བསམ་པ་རྣམ་དག་གྱིས་བརམས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནྱི། 
ཀེ་མ་སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་ཆོས་ཅན། ཡུམ་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཡུམ་དོན་ལ་
ཡུན་རྱིང་དུ་སྦྱངས་པ་ལ་བརེན་ནས་མགོན་པོ་བྱམས་པའྱི་བྱྱིན་རླབས་ཞུགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཡུམ་དོན་
མཐོང་ཞྱིང་མཐོང་ནས་བསྟན་པ་རྣམས་རྒྱ་བོད་ཐམས་ཅད་དུ་ྱི་མའྱི་འོད་ལྟར་ཀུན་ལ་སོམས་པར་ཕན་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་འགེལ་པ་དོན་གསལ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རོམ་པ་པོའ་ིགང་ཟག་ཡོད་དེ། ཁྱོད་སློབ་དཔོན་
སེང་གེ་བཟང་པོས་རོམ་པར་ཀུན་ལ་གགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་བསྟན་བཅོས་ཇྱི་ལྟར་བསྒྱུར་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་
རྒྱ་གར་གྱི། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནེ་དཔལ་བརེགས་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འགེལ་པ་དོན་
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གསལ་བསྒྱུར་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བོད་ལ་ཕན་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞུང་ལུགས་པདོ་ཁ་ཕེ་
ནས། །མངོན་རོགས་གེ་སར་ཕྲེང་མཛེས་ཤྱིང་། །ཟབ་དོན་སྦྲང་རྱི་འབྱུང་བྱེད་པའྱི། །ངག་དོན་ཡྱིད་ཀྱི་ྱི་མ་
འདྱི། །ཤེས་པར་འདོད་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་། །དོན་ལ་སྦྱོར་བའྱི་དོན་གེར་དང་། །གཟུ་བོར་སོད་པའྱི་གཟུ་བོའ་ི
བློ། །གསུམ་ལྡན་དེ་ལ་སྦྱྱིན་པར་བྱ། །དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགེ་བའྱི་ཚོགས། །གངས་རྱིའྱི་ཕྲེང་མཛེས་ལྟར་གསལ་
བ། །བདག་གྱི་རྒྱུད་ལ་གང་ཐོབ་དེས། །འགོ་སེམས་བདེ་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་
མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་འགེལ་པ་དོན་གསལ་དང་བཅས་པའྱི་ངག་དོན། སྦས་
དོན་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་མང་དུ་ཐོས་བའྱི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་སེང་གེས་ལགས་མོ་གང་གྱི་སྱིན་དྲུག་
ཟ་བའྱི་ཡར་ཚེས་གྱིས་ལ་དཔལ་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦྱར་བའྱི་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི་གཞོན་ནུ་བཟང་
པོའ།ོ།  །།མདྒ་ལ། །འདྱི་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི། །དགེ་བའྱི་ར་བ་གང་ཐོབ་པ། །དེས་ནྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས། །བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །འགོ་བའྱི་སྡུག་བསལ་སན་གཅྱིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་
འབྱུང་བའྱི་གནས། །བསྟན་པ་རེད་དང་བཀུར་སྟྱི་དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རྱིང་གནས་གྱུར་ཅྱིགཤ  །།དགེའོ།།  
དགེའོ།།  དགེའོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སེལ།། །། 


