༄༅། །རྟེན་འབྟེལ་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཁོར་འདས་རབ་གསལ་ཞྟེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །རྟེན་
འབྟེལ་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཁོར་འདས་རབ་གསལ་ཞྟེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའྱི་ལྷ་མཆོག་རྟེ་བཙུན་
འཇམ་པའྱི་རོ་རྟེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་འདུས་མཐོང་ལམ་རྟེ་སོར་གྱི། །རོགས་པ་བརྟེས་ནས་སྟེངྟེ་
རྣམ་བསྱིངས་ཀྱིས། །རྣམ་པར་བསྱིངས་ནས་སླར་ཡང་རྟེས་ཐོབ་ཏུ། །རྟེན་འབྟེལ་རོགས་མཛད་རྒྱས་སྲས་
འཕགས་པ་རྒྱལ། །གང་ཞྱིག་རོགས་ནས་སྲྱིད་པའྱི་ར་བ་ལས། །རྣམ་པར་བརྒལ་ཏྟེ་ཐར་པའྱི་རྱི་ངོས་
སུ། །འཛེགས་པའྱི་ཐབས་ནྱི་རྟེན་འབྟེལ་རོགས་པ་ལས། །གཞན་དུ་མྟེད་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
གསུང་། །འཁོར་བའྱི་ར་བ་གང་ཟག་ལ་རོངས་པའྱི། །མ་རྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་དྟེ་ཡྱི་ར་བ་ཡང་། །གནས་ལུགས་དོན་
ལ་རོངས་པའྱི་མ་རྱིག་ཏུ། །ཐྟེག་ཆྟེན་དབུ་མའྱི་སྟེ་སོད་རྣམས་ལས་གསུངས། །མ་རྱིག་དྟེ་ཡྱི་ཞྟེན་ཡུལ་སོས་པ་
ནྱི། སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བས་བཅད་བྱས་ནས། །འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་སོགས་ོན་མོངས་མཐའ་དག་དང་། །ཟག་
བཅས་ལས་རྣམས་འབྱུང་བ་མྟེད་པ་ནྱི། འཁོར་བར་སྟེ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱི་འབྱུང་བས། །ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་
ལུགས་འབྱུང་ལུགས་བཟོག་གྱི །གོ་རྱིམ་ངྟེས་པར་བྱས་ནས་སོམ་པ་ནྱི། །བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་འཛེགས་པའྱི་
ཐྟེམ་སྐས་ཡྱིན། །རྟེན་འབྟེལ་དོན་དང་སོང་ྱིད་དོན་གཅྱིག་པའྱི། །དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་སྟེ་ཚུལ་རྱིགས་པ་ཡྱི། །རྣམ་
གཞག་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ལས། །གསལ་བར་གསུངས་པ་ཐྟེག་པ་ཆྟེན་པོའ ་ི
ལུགས། །འདྱིར་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་གྲགས་པ་ཡྱི། །ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་དང་། །རྒྱུ་འབས་དུས་
བསྡུས་ས་མཚུངས་དཔྱད་པ་སོགས། །བཤད་པར་བྱ་ཡྱི་དོན་གྟེར་དགའ་བས་ོན། །འདྱི་ལ་བཞྱི་སྟེ། བྱྟེ་བག་
ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས། མདོ་སྟེ་པའྱི་ལུགས། སྟེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་
ཏྟེ། སྱིར་རྟེན་འབྟེལ་བཞྱིར་དབྱྟེ་བ་དང་། གནས་སྐབས་པའྱི་རྟེན་འབྟེལ་བྱྟེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྐད་
ཅྱིག་མའྱི། འབྟེལ་པ་ཅན་གྱི། གནས་སྐབས་པའྱི། རྒྱུན་ཆགས་པའྱི་རྟེན་འབྟེལ་དང་བཞྱིའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདོད་
ཆགས་དྲག་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྱི་སྲོག་གཅོད་པའྱི་གནས་སྐབས་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཡན་
ལག་བཅུ་གྱིས་བརྱིར་རུང་སྟེ། དྟེའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྟེམས་བྱུང་རོངས་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པ། སྟེམས་བྱུང་
སྟེམས་པ་ནྱི་འདུ་བྱྟེད། གཙོ་སྟེམས་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྟེས་པ། དྟེ་ྱིད་ཕུང་པོ་གཞན་བཞྱི་དང་བཅས་པ་ནྱི་མྱིང་
གཟུགས། མྱིང་གཟུགས་དྟེ་ལ་གནས་པའྱི་མྱིག་སོགས་དྲུག་ནྱི་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་ཡུལ་དང་འཕྲད་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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པ་ནྱི་རྟེག་པ། རྟེག་པ་མས་སུ་མོང་པ་ནྱི་ཚོར་བ། འདོད་ཆགས་དྲག་པོ་ནྱི་སྲྟེད་པ། དྟེས་ཀུན་ནས་བསླངས་
པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་ལས་རྣམས་ནྱི་ལྟེན་པ་དང་སྲྱིད་པ། ལས་དྟེས་འབས་བུ་ཕྱྱི་མ་བསྟེད་ནུས་པ་ནྱི་སྟེ་བ། ལས་
དྟེ་ཞྱིག་ཅྱིང་འགག་པ་ནྱི་རྒ་ཤྱི་སྟེ། དྟེ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདོད་ཆགས་དྲག་པོས་ཀུན་ནས་སློང་བའྱི་སྲོག་གཅོད་
པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་སྟེས་ནས་འགགས་བ་ཙམ་ལ་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བསན་བཅོས་
རབ་ཏུ་བྱྟེད་པ་ལས། རྟེན་ཅྱིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཞྟེ་ན། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྟེས་
གསུངས་པ་ལྟར། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་འབྟེལ་པ་ཅན་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་ཏྟེ། རྒྱུ་དང་རྟེན་དྟེ་དང་དྟེ་ལ་བརྟེན་ནས་
འབས་བུ་དྟེ་དང་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་རྒྱུ་འབས་སུ་འབྟེལ་པ་ལ་རྟེན་འབྟེལ་དུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་
ནྱི། ཚེ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕུང་པོའ ་ི གནས་སྐབས་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སུ་འགྱུར་བ་སྟེ་འཆད་པར་
འགྱུར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། འབྟེལ་པ་ཅན་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་དང་། གནས་སྐབས་པའྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱྱི་
བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་སྟེ་གྱིས་པོ་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་གོ །གྱིས་པ་ལ་སོམ་ནྱི། ཚེ་གསུམ་ཕུང་པོའ་ི སྐབས་ལ་
བཅུ་གྱིས་བཞག །ཡན་ལག་ཐ་སྙད་གཙོ་བོའ ་ི སོ་ནས་བསན། །ཚེ་གསུམ་ྱིད་ལ་བཞག་པའྱི་དགོས་པ་
བསན། །ོན་མོངས་གསུམ་དང་རྒྱུ་འབས་གྱིས་སུ་བསྡུ། །གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་བསྡུས་ཀང་བར་མས་
རོགས། །སྔ་ཕྱྱིའྱི་རྒྱུ་འབས་ཡོད་ཀང་བཅུ་གྱིས་ངྟེས། །འབྱུང་དང་བྱུང་བའྱི་རྟེན་འབྟེལ་ཁད་པར་བཤད། །ཅྟེས་
པ་ལྟར་བདུན་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཚང་བ་ནྱི་འདོད་པ་ཁམས་པའྱི་བརྫུས་སྟེས་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སྟེམས་ཅན་ཚེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གཅྱིག་དབུས་སུ་བྱས་ནས་དྟེའྱི་ཚེ་གསུམ་ལ་མ་རྱིག་པ་དང་། འདུ་བྱྟེད།
རྣམ་ཤྟེས་ནས་སྲྱིད་པའྱི་བར་བརྒྱད། སྟེ་རྒ་གྱིས་སོ་སོར་བཞག་དགོས་ཏྟེ། མཛོད་ལས། སྔོན་དང་ཕྱྱིར་
མཐར་གྱིས་གྱིས་དང་། །བར་དུ་བརྒྱད་ཡང་རོགས་ལྡན་ལ། །ཞྟེས་སོ། །འོ་ན་དྟེ་ཚེ་གསུམ་ལ་བཞག་པའྱི་ངོ་
བོ་གང་ཞྟེ་ན། མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཚེ་སྔ་མའྱི་ལས་ཀུན་ནས་བསློངས་པའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀང་ཕུང་པོ་
ལྔའོ། །འདུ་བྱྟེད་ནྱི་སྔ་མའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལས་བསོག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །རྣམ་
པར་ཤྟེས་པ་ནྱི་ལས་དྟེས་ཚེ་འདྱིར་མའྱི་མངལ་དུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོའ ་ི གནས་སྐབས་
ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །མྱིང་དང་གཟུགས་ནྱི་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ནས་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་མ་དོད་
པའྱི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་ནྱི་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་དོད་པ་ནས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྟེས་
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གསུམ་མ་འདུས་པའྱི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །རྟེག་པ་ནྱི་དྟེ་གསུམ་འདུས་ནས་བདྟེ་སྡུག་གྱི་
འགྱུར་བ་མྱི་ཤྟེས་པའྱི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །ཚོར་བ་ནྱི་བདྟེ་སྡུག་གྱི་འགྱུར་བ་ཤྟེས་ནས་
འཁྱིག་པ་སོད་མྱི་ཤྟེས་པའྱི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སྲྟེད་པ་ནྱི་འཁྱིག་པ་སོད་ཤྟེས་པ་ནས་
འཁྱིག་པའྱི་ལོངས་སོད་ལ་ཆགས་པ་མ་སྟེས་པའྱི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །ལྟེན་པ་ནྱི་དྟེ་ལ་
ཆགས་པ་སྟེས་པ་ནས་ལོངས་སོད་དྟེ་ཐོབ་པའྱི་ཆྟེད་དུ་ཡོངས་སུ་རྒྱུག་པའྱི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་
ལྔའོ། །སྲྱིད་པ་ནྱི་རྒྱུག་པ་དྟེ་ྱིད་ཡང་སྲྱིད་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བའྱི་ལས་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་
ལྔའོ། །སྟེ་བ་ནྱི་ལས་དྟེས་ཚེ་ཕྱྱི་མར་མངལ་དུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་པོའ ་ི གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་
པོ་ལྔའོ། །རྒ་ཤྱི་ནྱི་དྟེའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་མྱིང་གཟུགས་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚོར་བའྱི་བར་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །དྟེ་ཡང་
འདྱི་ྱིད་དབུས་སུ་བཞག་པ་ན་སྟེ་བ་ལ་རྣམ་ཤྟེས་དང་། རྒ་ཤྱི་ལ་མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་བཞག་སྟེ།
གཞན་ལ་ཡང་འགྲྟེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཡྱིན་ན། མ་རྱིག་པ་སོགས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡན་ལག་ཏུ་
བཞག་ཅྟེ་ན། དྟེ་དང་དྟེའྱི་གནས་སྐབས་ན་གཙོ་གང་ཆྟེ་བ་དྟེའྱི་མྱིང་ནས་སོས་ཏྟེ་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ཏྟེ།
སྔོན་ོན་མོངས་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་མ་རྱིག་པ་གཙོ་ཆྟེ་བ་དང་། ལས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་འདུ་བྱྟེད་སྟེམས་པ་
གཙོ་ཆྟེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡན་ལག་རྟེ་རྟེ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་ཀང་མ་རྱིག་པ་སོགས་དྟེ་དང་དྟེའྱི་
མྱིང་གྱིས་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། གཙོ་བོའ ་ི ཕྱྱིར་ན་ཡན་ལག་བསྒྲགས། །ཞྟེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འོ་ན་ཡན་ལག་
བཅུ་གྱིས་ཕུང་པོ་ྱིད་ལ་བཞག་ནས། དྟེ་ཡང་ཚེ་གསུམ་ལ་བཞག་པའྱི་དགོས་པ་གང་ཞྟེ་ན། སྔོན་གྱི་མཐར་
བདག་བྱུང་ངམ་མ་བྱུང་སྙམ་པའྱི་རོངས་པ་བསལ་ནས་ཕུང་པོའ ་ི རྒྱུན་ཙམ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་བདག་ནྱི་ཅུང་ཟད་
ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བར་ཤྟེས་པ་དང་། ཕྱྱི་མའྱི་ཚེ་བདག་འབྱུང་ངམ་མྱི་འབྱུང་སྙམ་པའྱི་རོངས་པ་བསལ་ནས་ཕུང་
པོའ ་ི རྒྱུན་ཙམ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་བདག་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་འབྱུང་བ་མྟེད་པར་ཤྟེས་པ་དང་། ད་ལྟར་བདག་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་
ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་རོངས་པ་བསལ་ནས་ཕུང་པོའ ་ི རྒྱུན་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་བདག་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་
པ་མྱིན་ནོ་ཞྟེས་ཤྟེས་པའྱི་ཆྟེད་དུ་ཡྱིན་ཏྟེ། བདག་མྟེད་ཕུང་པོ་ཙམ་ྱིད་དོ། །ཞྟེས་དང་། སྔོན་དང་ཕྱྱི་མཐའ་བར་
དག་ལ། །རོངས་པ་རྣམ་པར་བཟོག་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྟེས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། བཅུ་གྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་ོན་མོངས་པ་
གསུམ་དུ་ཡང་འདུས་ཏྟེ། མ་རྱིག་པ་དང་། སྲྟེད་པ་དང་། ལྟེན་པ་གསུམ་ནྱི། ོན་མོངས་པའྱི་ཀུན་ནས་ོན་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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མོངས་པ་དང་། འདུ་བྱྟེད་དང་སྲྱིད་པ་གྱིས་ནྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། ལྷག་མ་བདུན་ནྱི་གཞྱིའྱི་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་རྒྱུ་འབས་གྱིས་སུ་ཡང་འདུས་ཏྟེ། ོན་མོངས་པ་དང་ལས་
ཀྱིས་བསྡུས་པ་ལྔ་ནྱི་རྒྱུའྱི་རྟེན་འབྟེལ་དང་། ལྷག་མ་བདུན་ནྱི་འབས་བུའྱི་རྟེན་འབྟེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། ོན་
མོངས་གསུམ་མོ་ལས་གྱིས་སོ། །གཞྱི་བདུན་དྟེ་བཞྱིན་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྟེས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ཡན་ལག་བཅུ་
གྱིས་ཆ་གཅྱིག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཚེ་ཕྱྱི་མའྱི་འབས་བུའྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྣམ་ཤྟེས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་ལྔ་
མྟེད་པར་ཐལ། ཕྱྱི་མའྱི་འབས་བུའྱི་ཡན་ལག་རྣམས་སྟེ་རྒ་གྱིས་སུ་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚེ་སྔ་མའྱི་རྒྱུའྱི་
གནས་སྐབས་སུ་སྲྟེད་ལྟེན་སྲྱིད་པ་གསུམ་མྟེད་པར་ཐལ། ཚེ་སྔ་མའྱི་རྒྱུའྱི་ཡན་ལག་རྣམས་མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་
བྱྟེད་གྱིས་སུ་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྟེ་ན་སོན་མྟེད་དྟེ། ཚེ་འདྱིའྱི་འབས་བུའྱི་ཡན་ལག་ལ་ལྔར་ཕྱྟེ་བའྱི་རྟེས་སུ་
དཔག་པ་ལས་ཕྱྱི་མའྱི་འབས་བུའྱི་ཡན་ལག་ལ་ཡང་ཡན་ལག་ལྔ་པོ་དྟེ་ཡོད་པར་རོགས་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཚེ་
འདྱིའྱི་རྒྱུའྱི་ཡན་ལག་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱྟེ་བའྱི་རྟེས་སུ་དཔག་པ་ལས་སྔ་མའྱི་རྒྱུའྱི་ཡན་ལག་ལ་ཡང་གསུམ་པོ་དྟེ་
ཡོད་པར་རོགས་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་མདོར་བསྡུས་པ། །བར་མའྱི་རྟེས་སུ་དཔག་པ་
ལས། །ཞྟེས་སོ། །འོ་ན་སྔ་ཕྱྱི་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་རྒྱས་པར་མྱི་ཕྱྟེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་སྙམ་ན། དྟེ་ལྟར་ན་
མདོ་ལས། ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་གྱིས་སྔ་མ་སྔ་མའྱི་རྟེན་གྱིས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་བསྟེད་པ་དྟེ་མྱི་འགྲུབ་པས་
དྟེ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆྟེད་དུ་སྔ་ཕྱྱི་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་མདོར་བསྡུས་ནས་བར་མ་རྒྱས་པར་ཕྱྟེ་བའོ། །དྲུག་པ་ནྱི་མ་
རྱིག་པ་ལ་རྒྱུ་མྟེད་ན་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཡོད་ན་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སུ་གྲགས་མ་
ངྟེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྒ་ཤྱི་ལ་འབས་བུ་མྟེད་ན་འཁོར་བ་ལ་ཐ་མ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཡོད་ན་ཡན་ལག་
བཅུ་གྱིས་སུ་གྲངས་མ་ངྟེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྟེ་ན། འདྱིའྱི་ལན་དུ། ོན་མོངས་པ་ལས་ོན་མོངས་དང་། །བྱ་བ་
ྱིད་དོ་དྟེ་ལས་གཞྱི། །དྟེ་ལས་གཞྱི་དང་ོན་མོངས་སྟེ། །འདྱི་ནྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཡན་ལག་ལུགས། །ཞྟེས་གསུངས་ཏྟེ།
རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །དྟེ་ཡང་མདོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་ལ་འཁོར་བས་
བསྡུས་པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གྱིས་ངྟེས་པར་ཚང་བ་ནྱི་ཐྟེག་པ་ཆྟེ་ཆུང་གྱི་སྟེ་སོད་ཀུན་གྱི་དགོས་པར་
སང་སྟེ། འདྱིར་ཡང་མདོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་བཞག་པ་ལ་ཡང་ཚེ་གསུམ་ངྟེས་
པར་དགོས་ཤྱིང་། །འཁོར་བས་བསྡུས་པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཚེ་གྱིས་ཀྱིས་ཆོག་པའྱི་ཕྱྱིར་
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ཏྟེ། ཚེ་སྔ་མའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྱྟེད་ལ་སྲྟེད་ལྟེན་སྲྱིད་པ་གསུམ་ཚང་ཞྱིང་། ཚེ་འདྱིའྱི་རྣམ་ཤྟེས་ནས་ཚོར་
བའྱི་བར་ལ་སྟེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་གྱིས་ཚང་བས་དྟེར་ཡང་འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་གཅྱིག་རོགས་ལ། ཚེ་འདྱིའྱི་
སྲྱིད་ལྟེན་སྲྱིད་པ་གསུམ་ལ་མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྱྟེད་གྱིས་ཚང་། ཚེ་ཕྱྱི་མའྱི་སྟེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་གྱིས་ལ་རྣམ་
ཤྟེས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་ལྔ་ཚང་བས་དྟེར་ཡང་འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་གཅྱིག་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་མདོ་
ལས་འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སུ་མྱི་འཇོག་པར་ཆ་གྱིས་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་
གྱིས་སུ་བཞག་པའྱི་དགོས་པ་གང་ཞྟེ་ན། འདྱི་ལ་ཚེ་གསུམ་ལ་བཞག་པའྱི་དགོས་པ་དང་། སྔ་མ་སྔ་མའྱི་རྟེན་
གྱིས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བར་རོགས་པའྱི་དགོས་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ལ། ཕྱྱི་མ་ནྱི་ཡན་ལག་
བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་ལ་མདོ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སུ་བཞག་ན་སྔ་མ་སྔ་མའྱི་རྟེན་གྱིས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་
འབྱུང་བར་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། དྟེའྱི་ཚེ་སྲྟེད་ལྟེན་སྲྱིད་པ་གསུམ་པོ་རྒྱུར་བྱས་ནས་རྣམ་ཤྟེས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་
འབས་བུར་བཞག་དགོས་པས་ཚོར་བའྱི་རྟེན་གྱིས་སྲྟེད་པ་འབྱུང་བ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆ་གྱིས་ལ་ཡན་
ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་པའྱི་ཚེ་ཚོར་བའྱི་རྟེན་གྱིས་སྲྟེད་པ་འབྱུང་པ་འགྲུབ་སྟེ། དྟེའྱི་ཚེ་ཚོར་བ་ནྱི་
ཆ་སྔ་མའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ལ། སྲྟེད་པ་ནྱི་ཆ་ཕྱྱི་མའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཅྱིང་། མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་
ཚེ་གྱིས་ཀ་ཡང་ཆ་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་གྱིས་ཐྟེ་ཚོམ་ཡང་ག་ལ་ཞུགས། བདུན་པ་ནྱི།
འོ་ན་མདོ་ལས་རྟེན་ཅྱིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་བྱུང་བ་ཞྟེས་གྱིས་གསུངས་ན་དྟེ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་གང་ཞྟེ་
ན། མདོའ་ི དགོངས་པ་ནྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་བྱུང་བ་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་
ལ། བསན་བཅོས་ལས་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཡན་ལག་ལྔ་པོ་འབྱུང་བ་དང་། འབས་བུའྱི་ཡན་ལག་བདུན་པོ་བྱུང་བར་འཆད་
དྟེ། འདྱིར་ནྱི་འབྱུང་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྟེ། །བྱུང་བ་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་འདོད། །ཅྟེས་སོ། །བྱྟེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་
བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། །།གྱིས་པ་མདོ་སྟེ་པའྱི་ལུགས་ལ་གྱིས་ཏྟེ། བྱྟེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་སུན་ཕྱུང་བ་དང་། རང་
གྱི་འདོད་པ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྔ་པར་འདོད་པ་མྱི་འཐད་དྟེ།
ལུང་རྱིགས་གྱིས་ཀྱིས་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལུང་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདོ་ལས། མ་རྱིག་པ་གང་ཞྟེ་ན་
སྔོན་གྱི་མཐའ་མྱི་ཤྟེས་པ་དང་ཞྟེས། སྟེམས་བྱུང་རོངས་པ་ལ་མ་རྱིག་པར་བཤད་པས་ཕུང་པོ་ལྔ་པར་འདོད་པ་
མྱི་འཐད་དོ། །རྱིགས་པ་ནྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཡྱིན་ན། མྱིང་གཟུགས་ཁོ་ན་ཕུང་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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པོ་ལྔ་པར་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་མྟེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མ་རྱིག་པ་ནྱི། རྱིག་པ་ཡྟེ་ཤྟེས་ཀྱི་
འགལ་ཟ་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་སྟེམས་བྱུང་རོངས་པ་སྟེ། རྱིག་པ་ཡྟེ་ཤྟེས་ལས་གཞན་ཙམ་དང་། རྱིག་
པ་ཡྟེ་ཤྟེས་བཀག་ཙམ་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ན། མདོ་ལས། མ་རྱིག་པའྱི་ཀུན་སོར་དང་། མ་རྱིག་པའྱི་འཆྱིང་བ་
སོགས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྟེ་ཤྟེས་རབ་ངན་པ་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན་མྱིན་ཏྟེ། ཤྟེས་
རབ་ངན་པ་ནྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ལ། ལྟ་བ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་དྟེ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་བཤད་པས་རྣམ་ཤྟེས་གཅྱིག་གྱི་འཁོར་
དུ་ཤྟེས་རབ་ཀྱི་རས་གྱིས་འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་མདོ་ལས་མ་རྱིག་པས་ྟེ་བར་ོན་མོངས་པ་
ཅན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཤྟེས་རབ་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་གྲོལ་ལོ་ཞྟེས་ཤྟེས་རབ་དྟེ་མ་རྱིག་པས་ོན་མོངས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཡང་ཤྟེས་རབ་མ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྟེས་པ་ནྱི་མངོན་པ་སྨྲ་པའྱི་མདོ་སྟེ་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ལ། ཚད་
མ་སྨྲ་པའྱི་མདོ་སྟེ་པ་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ྱིད་མ་རྱིག་པར་འདོད་དྟེ། རྣམ་འགྲྟེལ་ལས། ྟེས་པ་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དག །འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་ལས་སྟེས་པ་ཡྱིན། །དྟེ་མ་རྱིག་དྟེ་དྟེ་ལས་ཆགས། །ཞྟེས་སོ། །འདུ་བྱྟེད་ནྱི་
ལས་བསན་པའྱི་སྐབས་སུ་འཆད་བར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་ཤྟེས་དང་། གཟུགས་དང་། སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་ནྱི། ཁམས་
བསན་པར་བཤད་ཟྱིན་ནས། མྱིང་ནྱི་མྱིང་གཞྱིའྱི་ཕུང་པོའ །ོ །རྱིག་པ་ནྱི་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་བ་
ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་སྟེམས་བྱུང་སྟེ། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏྟེ་རྟེག་པ་སོགས་དྲུག་གོ །དྟེ་ྱིད་ཀྱི་དང་པོ་ལྔ་ལ་ཐོགས་
པའྱི་རྟེག་པ་དང་། ཕྱྱི་མ་ལ་ཚིག་བླ་དྭགས་པའྱི་རྟེག་པ་ཞྟེས་གྱིས་སུ་ཡང་དབྱྟེའོ། །ཡང་རྟེག་པ་ལ་དབྱྟེ་ན།
རྱིག་པའྱི་རྟེག་པ། མ་རྱིག་པའྱི་རྟེག་པ། དྟེ་ལས་གཞན་པའྱི་རྟེག་པ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་ནྱི་ཟག་མྟེད་ཀྱི་རྟེག་པ།
གྱིས་པ་ནྱི་ོན་མོངས་ཅན་གྱི་རྟེག་པ། གསུམ་པ་ནྱི་དགྟེ་བ་ཟག་བཅས་དང་། མ་བསྒྲྱིབས་པའྱི་རྟེག་
པའོ། །ོན་མོངས་ཅན་གྱི་རྟེག་པ་ལ་གནོད་སྟེམས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྟེག་པ་དང་། རྟེས་སུ་ཆགས་པ་དང་
མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྟེག་པ་གྱིས་སོ། །ཡང་རྟེག་པ་ལ་བདྟེ་བ་སྡུག་བསྔལ་བཏང་སྙོམས་མོང་འགྱུར་གྱི་རྟེག་པ་
དང་གསུམ་སྟེ། དྟེ་ལྟར་དབྱྟེ་སོ་ལྔ་ལས། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སོ་ནས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཞྟེད་དོ། །ཚོར་བ་ནྱི་རྟེག་པས་
བཅད་པ་ལྟར་རྣམ་སྱིན་མས་སུ་མོང་བའྱི་སྟེམས་བྱུང་སྟེ། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏྟེ་རྟེག་པའྱི་རྟེན་གྱིས་ཚོར་བ་
སོགས་དྲུག་གོ །སྲྟེད་པ་དང་ལྟེན་པ་གྱིས་ནྱི་ཕྲ་རྒྱས་བསན་པའྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སྲྱིད་པ་ནྱི་
འདུ་བྱྟེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའྱི་བཏགས་ཡོད་དོ། །སྟེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་གྱིས་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་ནས་
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ཚོར་བའྱི་བར་ལ་བཏགས་པའྱི་བཏགས་ཡོད་དོ། །ོན་མོངས་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་བ་སོགས་ཕལ་ཆྟེར་ནྱི་སྔ་མ་
དང་འདྲ་ལ་རྒྱུ་འབས་དུས་བསྡུས་པའྱི་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་བཞྱིན་དུ་བཞྟེད་པར་མངོན་ནོ། །མདོ་སྟེ་པའྱི་
ལུགས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། །།གསུམ་པ་སྟེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ལ། རྟེན་འབྟེལ་གང་ལ་འཇོག་པའྱི་གཞྱི་ངོས་
བཟུང་བ། དྟེ་ལ་བཞག་པའྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་རབ་དབྱྟེ་བཤད་པ། སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་རྟེན་འབྟེལ་བྱྟེ་བག་ཏུ་བཤད་
པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདྱིའྱི་ལུགས་ལ་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་བརྱི་
ཡྱིས། འདུས་མ་བྱས་ལ་ནྱི་མྱི་རྱི་སྟེ། དྟེ་ལ་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་མཚན་ྱིད་གསུམ་པོ་དྟེ་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་
གང་ཞྟེ་ན། གཡོ་བ་མྟེད་པའྱི་རྟེན་གྱིས་བྱུང་བ། མྱི་རག་པའྱི་རྟེན་གྱིས་བྱུང་བ། ནུས་པའྱི་རྟེན་གྱིས་བྱུང་
བའོ། །དྟེ་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན་རྱིམ་པ་བཞྱིན། ཕྱྱིའྱི་རྟེན་འབྟེལ་མྱུ་གུ་སོགས་དང་། ནང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་མ་རྱིག་
སོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། གཡོ་བ་མྟེད་པའྱི་རྟེན་གྱིས་བྱུང་བ་ཞྟེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྟེ། རྒྱུ་རྟེན་དྟེ་
དང་དྟེ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་གྱི་བདག་གྱིས་འབས་བུ་འདྱི་བསྟེད་པར་བྱའོ་སྙམ་པའྱི་བློ་སྔོན་
དུ་བཏང་བའྱི་གཡོ་བ་མྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ལ་དགོངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདྱི་ཡོད་པས་འདྱི་འབྱུང་
ཞྟེས་པ་དང་། ཡང་དྟེ་གྱིས་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པའྱི་རྟེན་གྱིས་བྱུང་བ་ཞྟེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྟེ། གཡོ་
བ་མྟེད་པ་ལས་བྱུང་དུ་ཟྱིན་ཀང་རག་པས་འབས་བུ་བསྟེད་ན་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཆར་བསྟེད་པར་ཐལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདྱི་སྟེས་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་སྟེ་ཞྟེས་གསུངས་
སོ། །ཡང་དྟེ་ྱིད་ཆོས་ཅན། ནུས་པའྱི་རྟེན་གྱིས་བྱུང་བ་ཞྟེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྟེ། གཡོ་བ་མྟེད་པ་
དང་། མྱི་རག་ཏུ་ཟྱིན་ཀང་རྟེན་གང་ཡང་རུང་བས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་བསྟེད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བསྟེད་
པར་ནུས་པའྱི་རྟེན་གྱིས་འབས་བུ་བསྟེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ལ་དགོངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མ་
རྱིག་པའྱི་རྟེན་གྱིས་འདུ་བྱྟེད་རྣམས་སོ་ཞྟེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྟེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་
དང་། རྣམ་བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ནང་གྱི་དང་། ཕྱྱིའྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱིས། དང་པོ་ལ། བརྟེན་པའྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ། རྟེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ། གྲུབ་ཟྱིན་གནས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ། མ་གྲུབ་པ་གྲུབ་པའྱི་དབང་
དུ་བྱས་པ་དང་བཞྱི་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན། མྱིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་འབྱུང་བ་ལྟ་
བུ་དང་། མ་རྱིག་པའྱི་རྟེན་གྱིས་འདུ་བྱྟེད་འབྱུང་བ་ནས་སྟེ་བའྱི་རྟེན་གྱིས་རྒ་ཤྱི་འབྱུང་བའྱི་བར་ལྟ་བུ་དང་།
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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ཁམས་གསུམ་གྱི་སྟེམས་ཅན་རྣམས་ཟས་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལྟེགས་སད་དང་ྟེས་སད་ལ་
བརྟེན་ནས་བདྟེ་འགྲོ་དང་། ངན་འགྲོ་སོ་སོར་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་ལས་བརྟེན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་།
རྟེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གྱིས། དང་པོ་ནྱི། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ། དྟེ་ལས་སོང་བུ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་
བུའོ། །ཕྱྱི་མ་ནྱི་སྟེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྱི་མཐུན་གྱི་ལས་ཀྱི་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཆགས་པ་དང་། འཇྱིག་པ་ལྟ་
བུའོ། །གྱིས་པ་རྣམ་བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་ལ་བརྟེན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། རྟེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གྱིས།
དང་པོ་ནྱི། ཚོགས་ལམ་ལས་སོར་ལམ། དྟེ་ལས་མཐོང་ལམ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་ལ་
བརྟེན་ནས་སན་དང་མངོན་ཤྟེས་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ལ་དགུ་སྟེ།
མཚན་ྱིད། ཡན་ལག་རྣམ་པར་དབྱྟེ་བ། ཡན་ལག་མདོར་བསྡུ་བ། ཡན་ལག་རྟེན་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ།
ཡན་ལག་གྱི་ལས་བསན་པ། ཡན་ལག་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བསྡུ་བ། རྟེན་འབྟེལ་གྱི་སྒྲ་དོན། ཟབ་མོ་རོག་
པར་དཀའ་བའྱི་ཚུལ། ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་བཟོག་ཏུ་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁད་པར་གསུམ་
དང་ལྡན་པའྱི་རྟེན་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་རྟེན་ཅྱིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །ཁད་པར་གསུམ་པོ་གང་ཞྟེ་
ན། གཡོ་བ་མྟེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དྟེ་ལ་དང་པོས་ནྱི། སྔོན་གྱི་མཐའ་ལ་རོངས་པ་སྟེལ་ཏྟེ། ཕྱྱི་ནང་གྱི་འབས་
བུ་འདྱི་དག་སྔོན་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་བྱྟེད་པ་པོ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་བྱས་སོ་སྙམ་པའྱི་
དོགས་པ་བཟོག་པར་བྱྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པས་ནྱི་ད་ལྟར་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་རོངས་པ་སྟེལ་ཏྟེ། གཙོ་བོ་
ལ་སོགས་པ་རག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བས་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་སྟེ་འགག་མྱི་བྱྟེད་པའྱི་རག་པར་སྒྲོ་
འདོགས་པ་བཟོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། རྒྱུ་རྟེན་མྱི་རག་པ་ལས་སྟེས་པའྱི་འབས་བུ་རག་པའྱི་གོ་སྐབས་མྱི་འཐད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པས་ནྱི། ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་ལ་རོངས་པ་སྟེལ་ཏྟེ། ཕྱུགས་ཀྱི་མཆོད་སྱིན་ལ་སོགས་པ་མྱི་མཐུན་
པའྱི་རྒྱུ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་བདྟེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བར་སྨྲ་བ་སྟེལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། རྒྱུ་དང་རྟེས་སུ་མཐུན་པར་འབས་བུ་འབྱུང་གྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་མྱི་མཐུན་པའྱི་འབས་བུ་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། དྲུག་པ་ནྱི་དབུ་མ་པའྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་
རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡན་ལག་རྟེན་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྟེ་ན། བག་ཆགས་
དང་། ཤུགས་དང་། ཡྱིད་ལ་བྱྟེད་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བས་ཀང་ཡན་ལག་རྟེན་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པར་
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རྱིག་པར་བྱ་སྟེ། ཅྱི་རྱིགས་སུ་སར་རོ། །ཞྟེས་གསུངས་པ་དྟེའྱི་དོན་ནྱི། བག་ཆགས་ཀྱིས་རྒྱུའྱི་རྟེན། ཤུགས་
ཀྱིས་དྟེ་མ་ཐག་རྟེན། ཡྱིད་ལ་བྱྟེད་པས་དམྱིགས་རྟེན། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བས་བདག་རྟེན་བསན་པ་ཡྱིན་པས་མ་
རྱིག་པ་ལ་འདུ་བྱྟེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྟེན་ཞྟེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྟེ། མ་རྱིག་པས་བག་ཆགས་བསོས་པའྱི་
སྟེམས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་འདུ་བྱྟེད་ཀྱིས་ཡང་སྲྱིད་འཕྟེན་གྱི་གཞན་གྱིས་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྟེ་ལ་དྟེའྱི་དྟེ་མ་ཐག་
རྟེན་ཞྟེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྟེ། མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་འདུ་བྱྟེད་སྔ་མ་ལས་དྟེ་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། དྟེ་ལ་དྟེའྱི་དམྱིགས་རྟེན་ཞྟེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྟེ། མ་རྱིག་པ་དྟེའྱི་དབང་གྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་
མྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྟེད་པའྱི་སོ་ནས་ཡུལ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། དྟེ་ལ་དྟེའྱི་བདག་རྟེན་ཞྟེས་བརོད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྟེ། མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་དྟེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་སྟེམས་བྱུང་རྣམས་ཡུལ་ལ་
མངོན་པར་འདུ་བྱྟེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཅྱི་རྱིགས་ཞྟེས་པའྱི་དོན་ནྱི། རྱིག་པས་རྱིག་པའྱི་རྟེན་བཞྱི་ཀ་དང་།
དྟེས་བྟེམ་པོའ ་ི རྟེན་བྱས་ན་བདག་རྟེན་ཁོ་ན། བྟེམ་པོས་བྟེམ་པོའ ་ི རྟེན་བྱས་ན། རྒྱུའྱི་རྟེན་དང་། བདག་རྟེན་
གྱིས། བྟེམ་པོས་རྱིག་པའྱི་རྟེན་བྱས་ན་དམྱིགས་རྟེན་དང་བདག་རྟེན་གྱིས་བྱྟེད་དོ། །དྟེ་དག་ཀང་དངོས་
བཏགས་མ་ཕྱྟེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི། ཕྱྟེ་ན། མ་རྱིག་པས་འདུ་བྱྟེད་ཀྱི་རྟེན་བྱྟེད་པའྱི་ཚེ་ན་དང་པོ་
གསུམ་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕྱྱི་མ་ཁོ་ན་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་། སའྱི་དངོས་གཞྱི་ལས། ཡན་ལག་
བཅུ་གྱིས་པོ་སྔ་མ་སྔ་མས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མའྱི་རྒྱུའྱི་རྟེན་བྱྟེད་པར་མྱི་སྲྱིད་དྟེ། རྒྱུའྱི་རྟེན་གྱི་དོན་ནྱི། རང་རང་གྱི་ས་
བོན་གྱིས་སོ་སོར་བྱྟེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྟེས་ན་བདག་རྟེན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཞྟེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི་རྒྱུའྱི་རྟེན་
མཚན་ྱིད་པ་ལ་དགོངས་ཏྟེ། འདྱི་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྟེན་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ན། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྟེས་ཀྱི་
སྟེང་གྱི་རང་རང་གྱི་ས་བོན་ཡྱིན་དགོས་པ་ལ། ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་པོ་དྟེའྱི་སྟེང་གྱི་ས་བོན་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར།
བསྡུ་པ་ལས། དམྱིགས་རྟེན་དང་བདག་རྟེན་གྱིས་གསུངས་པ་ནྱི་རྱིག་པས་བྟེམ་པོའ ་ི རྟེན་དང་། བྟེམ་པོས་
རྱིག་པའྱི་རྟེན་བྱྟེད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །དབུས་མཐའ་དང་ཐྟེག་བསྡུས་ལས། བདག་རྟེན་ཁོ་ནར་གསུངས་པ་ནྱི་
རྟེན་མཚན་ྱིད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །ལྔ་པ་ལ། ཡན་ལག་དང་པོ་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བྱ་བ་
བྱྟེད་དྟེ། དྟེ་ཡང་མ་རྱིག་པས་གྱིས་བྱྟེད་དྟེ། སྲྱིད་པ་ལ་སྟེམས་ཅན་རྣམས་རོངས་པར་བྱྟེད་པ་དང་། འདུ་བྱྟེད་
ཀྱི་རྟེན་བྱྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདུ་བྱྟེད་ཀྱིས་གྱིས་བྱྟེད་དྟེ། དྟེས་འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་སྟེམས་ཅན་རྣམས་འབྱྟེད་པར་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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བྱྟེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤྟེས་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་རྟེན་བྱྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྣམ་པར་ཤྟེས་པས་གྱིས་བྱྟེད་དྟེ།
སྟེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འཆྱིང་བ་འཛིན་པ་དང་། མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་བྱྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དྟེ་བཞྱིན་དུ་མྱིང་
དང་གཟུགས་ཀྱིས་སྟེམས་ཅན་རྣམས་ལུས་ལྟེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་གྱི་རྟེན་བྱྟེད། སྟེ་མཆྟེད་
དྲུག་གྱིས་སྟེམས་ཅན་རྣམས་ལུས་རོགས་པར་ལྟེན་པ་དང་རྟེག་པའྱི་རྟེན་བྱྟེད། རྟེག་པས་སྟེམས་ཅན་རྣམས་
ཡུལ་གྱི་ལོངས་སོད་ལ་སོར་བ་དང་ཚོར་བའྱི་རྟེན་བྱྟེད། ཚོར་བས་སྟེམས་ཅན་རྣམས་སྟེ་བའྱི་ལོངས་སོད་ལ་
སོར་བ་དང་། སྲྟེད་པའྱི་རྟེན་བྱྟེད། སྲྟེད་པས་སྟེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྟེ་བ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་དང་ལྟེན་པའྱི་
རྟེན་བྱྟེད། ལྟེན་པས་སྟེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་ྟེ་བར་ལྟེན་པ་དང་བཅས་པར་བྱྟེད་པ་དང་། སྲྱིད་
པའྱི་རྟེན་བྱྟེད། སྲྱིད་པས་སྟེམས་ཅན་རྣམས་ཡང་སྲྱིད་ཕྱྱི་མ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་དང་། སྟེ་བའྱི་རྟེན་བྱྟེད། སྟེ་
བས་སྟེམས་ཅན་རྣམས་མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་རྱིམ་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། རྒ་ཤྱིའྱི་རྟེན་བྱྟེད། རྒ་ཤྱིས་
ཡང་དང་ཡང་དུ་ན་ཚོད་འགྱུར་བར་བྱྟེད་པས་གང་ཟག་ལ་བྱ་བ་བྱྟེད་ཅྱིང་། འཁོར་བས་བསྡུས་པའྱི་རྟེན་འབྟེལ་
ཆ་གཅྱིག་ལ་ཆོས་ལ་བྱ་བ་བྱྟེད་པ་ནྱི་མྟེད་ལ། མདོ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆ་གཅྱིག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་སྲྟེད་པའྱི་རྟེན་
བྱྟེད་པས་ཆོས་ལ་བྱ་བ་བྱྟེད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །བདུན་པ་ནྱི། རྟེན་ཅྱིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞྟེས་པའྱི་སྒྲས་བྱྟེད་པ་
པོ་མྟེད་པའྱི་དོན་བསན་ཏྟེ། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྱི་བྱྟེད་པ་པོ་མྟེད་པར་གཡོ་བ་མྟེད་པའྱི་རྟེན་ཙམ་ལས་
བྱུང་བར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་རྒྱུ་མྟེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྟེ་ན། རྒྱུ་དང་བཅས་པར་ཡང་བསན་ཏྟེ། མ་རྱིག་པ་
ལས་འདུ་བྱྟེད་སོགས་ཡན་ལག་སྔ་མ་ལས་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། བདག་མྟེད་པར་ཡང་བསན་ཏྟེ།
ཕུང་པོ་ལས་གཞན་པའྱི་གང་ཟག་མྟེད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་དབང་ཙམ་ཡང་བསན་ཏྟེ། རྒྱུ་རྟེན་གཞན་
གྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཡོ་བ་མྟེད་པར་ཡང་བསན་ཏྟེ། རྒྱུ་རྟེན་ཚོགས་པ་ལས་འབས་བུ་
འབྱུང་གྱི་འདྱི་བསྟེད་པར་བྱའོ་སྙམ་པའྱི་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་བའྱི་གཡོ་བ་མྟེད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། མྱི་རག་པར་
ཡང་བསན་ཏྟེ། ཐྟེར་ཟུག་ཏུ་མྱི་གནས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྐད་ཅྱིག་མར་ཡང་བསན་ཏྟེ། སྟེས་པའྱི་དུས་ནས་
ཕ་རོལ་ཏུ་མྱི་གནས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་རྒྱུ་འབས་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྟེ་ན། མྱིན་ཏྟེ། རྒྱུ་ཞྱིག་པའྱི་
སྐད་ཅྱིག་ཕྱྱིར་ལོགས་ན་འབས་བུ་ཡོད་པས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་རྒྱུ་འབས་ངྟེས་པ་
མྟེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྟེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྟེ། སྱིན་པ་ལས་ལོངས་སོད། སྟེར་ས་ལས་དབུལ་བ་སོགས་རྒྱུ་དང་འབས་
10

ཀུན་མཁྟེན་གོ་རམས་པ།

བུ་མཐུན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་རྒྱུ་འབས་གྲངས་མམ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྟེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྟེ། རྒྱུ་དུ་མ་ལས་
འབས་བུ་གཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་འབྱུང་བ་ཡོད་པས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ས་ཚོགས་
པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་ལས་མ་བྱས་པ་དང་ཕྲད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྟེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྟེ། རང་རྒྱུད་ལ་གང་
བསགས་པའྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་དྟེ་མོང་བར་འགྱུར་བས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་སོ་སོར་ངྟེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར།
འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་རྟེན་ཅྱིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞྟེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་ལ་ཚང་བའྱི་དོན་ནོ། །བརྒྱད་
པ་ལ་ལྔ་ལས། ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྟེན་ཅྱིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་བ་འདྱི་དག་ཆོས་ཅན། རྒྱུས་ཟབ་པ་ཡྱིན་ཏྟེ། བྱྟེད་པ་པོ་
མྟེད་པ་དང་རྒྱུ་དང་བཅས་པའྱི་དོན་གྱིས་ཀྱིས་རྒྱུ་མྟེད་པ་དང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་སྤངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཟབ་སྟེ། བདག་ཏུ་སང་ཡང་བདག་ཏུ་མྟེད་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྟེ་བས་
ཟབ་པ་ཡྱིན་ཏྟེ། གཞན་གྱི་དབང་དང་སྟེ་བ་མྟེད་པའྱི་དོན་གྱིས་ཀྱིས་རྟེན་རྣམས་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་ཡང་དྟེ་
དག་གྱི་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གནས་པས་ཟབ་པ་ཡྱིན་ཏྟེ། མྱི་རག་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་
དོན་གྱིས་ཀྱིས་དོན་དམ་པར་གནས་པ་མྟེད་བཞྱིན་དུ་ཐ་སྙད་དུ་རྒྱུན་གནས་པར་སང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འབྱུང་
བས་ཟབ་པ་ཡྱིན་ཏྟེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་སོགས་བཞྱིས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ཤྱིན་ཏུ་
རོགས་པར་དཀའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཚུལ་གཞན་གྱི་སོ་ནས་ཀང་ཟབ་པར་ལྟ་སྟེ། འདྱི་ལྟར་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྐད་
ཅྱིག་ཀང་མྱི་གནས་ལ་རྒྱུན་གནས་པར་ཡང་དམྱིགས། བློ་སྔོན་དུ་བཏང་པའྱི་གཡོ་བ་མྟེད་པར་ནུས་པའྱི་རྟེན་
ལས་རྟེས་སུ་དཔག་པའྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བར་ཡང་དམྱིགས། དོན་དམ་པར་སྟེམས་ཅན་མྟེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་
སྟེམས་ཅན་དུ་གདགས་པར་ཡང་དམྱིགས། ལས་བྱྟེད་པ་པོ་མྟེད་ཀང་བྱས་པའྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་ཆུད་མྱི་ཟ་
བར་ཡང་དམྱིགས། མཐའ་བཞྱི་དང་བལ་བའྱི་རྟེན་ལས་སྟེས་པ་དྟེའྱི་ཕྱྱིར་ཟབ་པར་ཡང་ལྟའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མཐའ་
བཞྱི་དང་བལ་ཞྟེ་ན། ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་གྱིས་མ་བྱས་ཏྟེ། རང་ྱིད་རང་ལ་བྱྟེད་པ་
འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ལས་སྟེ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྟེ། རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་རྒྱུ་འབས་སུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་།
རྱིགས་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་རྟེན་རྣམས་ནྱི་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་ཀ་ལས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྟེ། ྟེས་པ་
གྱིས་ཀར་ཡོད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་མྟེད་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྟེ། དུས་རག་ཏུ་སྟེ་བ་འམ་གཏན་མྱི་སྟེ་
བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་དག་ནྱི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྟེ་བ་འགོག་པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་གྱིས་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་ལས་སྟེ་བ་མྱིན་ཏྟེ། འབས་བུ་རྒྱུ་ལས་གཞན་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡྱིན་ན་མྱི་
ལྟོས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྟེས་འཆད་པས། དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་སྟེ་ཇྱི་ལྟར་བཀག་ཀང་གཞན་
སྟེ་ཁས་བླངས་པ་ལས་མ་འདས་པར་འཆད་དོ། །དགུ་པ་ནྱི། མ་རྱིག་པའྱི་རྟེན་གྱིས་འདུ་བྱྟེད་འབྱུང་ཞྟེས་པ་
ནས་སྟེ་བའྱི་རྟེན་གྱིས་རྒ་ཤྱི་འབྱུང་ཞྟེས་པའྱི་བར་གྱི་སོམ་ཚུལ་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་རྟེན་འབྟེལ་ལུགས་
མཐུན་དུ་སོམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཏྟེ། རྣལ་འབྱོར་པའྱི་བློ་ལ་སང་བའྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་རྱིམ་པ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
ཀྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་རྱིམ་པ་མཐུན་པའྱི་སོམ་ཚུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ལས་ོན་གྱི་འབས་བུ་མཐར་
ཐུག་པ་སྡུག་བསྔལ་དུ་རོགས་པའྱི་ཆྟེད་ཡྱིན་ནོ། །རྒ་ཤྱི་གང་ལས་བྱུང་སྟེ་བ་ལས་བྱུང་ཞྟེས་པ་ནས་འདུ་བྱྟེད་
གང་ལས་བྱུང་མ་རྱིག་པ་ལས་བྱུང་ཞྟེས་པའྱི་བར་གྱི་སོམ་ཚུལ་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་རྟེན་འབྟེལ་ལུགས་
བཟོག་ཏུ་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ཏྟེ། རྣལ་འབྱོར་པའྱི་བློ་ལ་སང་བའྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་གོ་རྱིམ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་ཀྱི་རྟེན་འབྟེལ་སྟེ་བའྱི་རྱིམ་པ་མྱི་མཐུན་པའྱི་སོམ་ཚུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིའྱི་དགོས་པ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་
གྱི་ར་བ་མཐར་ཐུག་པ་མ་རྱིག་པར་རོག་པའྱི་ཆྟེད་ཡྱིན་ནོ། །མ་རྱིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱྟེད་འགག་ཅྟེས་པ་
ནས། སྟེ་བ་འགགས་པས་རྒ་ཤྱི་འགག་ཅྟེས་པའྱི་བར་གྱི་སོམ་ཚུལ་ནྱི་རྣམ་བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་ལུགས་མཐུན་དུ་
སོམ་པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ཏྟེ། རྣལ་འབྱོར་པའྱི་བློ་ལ་སང་བའྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་གོ་རྱིམ་དང་རྣམ་བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་སྟེ་
ཚུལ་མཐུན་པའྱི་སོམ་ཚུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ལམ་སོམ་པའྱི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་འགོག་
བདྟེན་དུ་རོགས་པའྱི་ཆྟེད་ཡྱིན་ནོ། །སྟེ་བ་འགགས་པས་རྒ་ཤྱི་འགག་ཅྟེས་པ་ནས་མ་རྱིག་པ་འགགས་པས་འདུ་
བྱྟེད་འགག་ཅྟེས་པའྱི་བར་གྱི་སོམ་ཚུལ་ནྱི་རྣམ་བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་ལུགས་བཟོག་ཏུ་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ཏྟེ།
རྣལ་འབྱོར་པའྱི་བློ་ལ་སང་བའྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་རྱིམ་པ་དང་། རྣམ་བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་སྟེ་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པའྱི་སོམ་
ཚུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིའྱི་དགོས་པ་ནྱི་འཁོར་བ་སྤངས་པའྱི་མང་འདས་ཀྱི་ར་བ་མཐར་ཐུག་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་
དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་རྱིག་པ་ཡྟེ་ཤྟེས་ཡྱིན་པར་རོགས་པའྱི་ཆྟེད་ཡྱིན་ནོ། །མངོན་པ་བ་ཁ་ཅྱིག་
རྣམ་བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་པོ་དྟེ་རྣམ་བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་སོམ་ཚུལ་མྱིན་པ་ཐལ། དྟེ་རྣམ་བྱང་གྱི་
རྟེན་འབྟེལ་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། དྟེ་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྟེས་བཀག་ནས། རང་ལུགས་ལ་མ་རྱིག་
པ་འགགས་པའྱི་ཟག་མྟེད་ཀྱི་ཡྟེ་ཤྟེས་ལས་ཟག་མྟེད་ཀྱི་འདུ་བྱྟེད་སྟེམས་པ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྟེས་
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ཟྟེར་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྟེ། དྟེ་ལྟར་ན་མ་རྱིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱྟེད་འབྱུང་ཞྟེས་པར་སོང་བའྱི་ཕྱྱིར། སྔ་མའྱི་
དགག་པ་ཡང་མྱི་འཇུག་སྟེ། མ་རྱིག་པ་འགགས་པའྱི་ཟག་མྟེད་ཀྱི་ཡྟེ་ཤྟེས་ལས་འདུ་བྱྟེད་འགགས་པའྱི་ཟག་
མྟེད་ཀྱི་སྟེམས་པ་འབྱུང་བ་སོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ།། །།བཞྱི་པ་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་གསུམ་སྟེ། རྟེན་འབྟེལ་
གང་ལ་འཇོག་པའྱི་གཞྱི་ངོས་བཟུང་བ། དྟེ་ལ་འཇོག་པའྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད། གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་
ལས་རྟེན་འབྟེལ་རོགས་ཚུལ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་
ངོས་ནས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཡུལ་ཅན་གྱི་བློ་ལ་སང་བ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཐ་སྙད་འདོགས་པའྱི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་རྟེན་འབྟེལ་ཡྱིན་ཏྟེ། ར་ཤྟེ་ལས། རྟེན་ཅྱིང་འབྟེལ་འབྱུང་མ་གཏོགས་པའྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྟེ། །དྟེ་ཕྱྱིར་སོང་པ་མ་གཏོགས་པའྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྟེས་སོ། །འོ་ན་རྟེན་འབྟེལ་དང་
སོང་པ་དོན་གཅྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྟེ་ན། ཀུན་རོབ་སང་ཙམ་དུ་རྒྱུ་མྟེད་པ་དང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་
བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱུ་འབས་སོ་སོར་ངྟེས་ཀང་རྒྱུ་དྟེ་ལས་འབས་བུ་སྟེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་རྱིགས་པས་དཔྱད་
པའྱི་ཚེ། མཐའ་བཞྱིའྱི་སྟེ་བ་དང་བལ་བས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྟེ་བ་ྱིད་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི་རྟེན་འབྟེལ་ཡྱིན་ཏྟེ། ཀླུ་
སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས། ཁ་ཏོན་མར་མྟེ་མྟེ་ལོང་རྒྱ། །མྟེ་ཤྟེལ་ས་བོན་སྐྱུར་དང་སྒྲས། །ཕུང་པོ་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་
ཡང་། །མྱི་འཕོ་བར་ནྱི་མཁས་རོགས་བྱ། །ཞྟེས་གསུངས་པས་སོ། །དྟེས་ན་དངོས་སྨྲ་བ་དག་གྱིས་རྟེན་འབྟེལ་ཇྱི་
ལྟར་གཏན་ལ་དབབ་ཀང་རྒྱུ་འབས་བདྟེན་པ་བ་ཁས་བླངས་པས་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་དོན་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ལ།
རྒྱུ་བརྫུན་པ་ལས་འབས་བུ་བརྫུན་པ་འབྱུང་བ་འདྱི་ལ། བདྟེན་པ་གྱིས་ཆར་དང་འགལ་བ་མྟེད་པའྱི་རྟེན་འབྟེལ་
གྱི་གནད་འབྱུང་བར་བཞྟེད་དྟེ། དཔལ་ལྡན་ཟ་བས། དྟེ་ཕྱྱིར་རྟེན་འབྱུང་རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། །ལྟ་ངན་དྲྭ་བ་
མཐའ་དག་གཅོད་པར་བྱྟེད། །ཞྟེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྟེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་རྟེན་འབྟེལ་དང་། རྣམ་
བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བདུན་ཏྟེ། ཡན་ལག་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ། ཡན་ལག་སྔ་མ་ལས་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བའྱི་
ཚུལ། ཡན་ལག་གྱི་བསྡུ་བ། ཡན་ལག་གྱི་གྲངས་ངྟེས། རྟེན་འབྟེལ་གྱི་སྒྲ་དོན། ཚེ་དུ་ཞྱིག་ལ་རོགས་པའྱི་ཚུལ།
ས་མཚུངས་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་གྱིས་ལས། མ་རྱིག་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག ཡུལ་ལ་མྱི་གསལ་བའྱི་རྣམ་པས་
འཇུག་པའྱི་སྟེམས་བྱུང་ཞྟེས་ཟྟེར་ན། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤྟེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་སྟེམས་བྱུང་སྟེམས་པ་ཆོས་
ཅན། མཚོན་བྱ་དྟེར་ཐལ། མཚན་ྱིད་དྟེའྱི་ཕྱྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྟེ། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྟེས་དྟེ་ཡུལ་ལ་མྱི་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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གསལ་བའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པའྱི་གཙོ་སྟེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་རྱིག་པ་ཡྟེ་ཤྟེས་དང་འཛིན་སངས་
འགལ་བའྱི་སྟེམས་བྱུང་ཟྟེར་ན། རྱིག་པ་ཡྟེ་ཤྟེས་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་
འདོད་ཆགས་ཆོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དྟེར་ཐལ། མཚན་ྱིད་དྟེའྱི་ཕྱྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྟེ། རྱིག་པ་ཡྟེ་ཤྟེས་
དང་འཛིན་སངས་འགལ་བའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་དམྱིགས་རྣམ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། རང་ལུགས་ནྱི་རྱིག་པ་ཡྟེ་ཤྟེས་
དང་འཛིན་སངས་འགལ་བའྱི་སྟེམས་བྱུང་རོངས་པ་གང་ཞྱིག ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀུན་ནས་སློང་བར་ནུས་པ་
དྟེ་འདྱིར་བསན་མ་རྱིག་པའྱི་མཚན་ྱིད། དྟེ་ལ་ཁ་ཅྱིག ན་ཐོས་སློབ་པ་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོམ་སྤངས་སུ་
གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། ཟུར་ཕྱྱི་མ་དྟེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྟེའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན། དྟེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡང་སྲྱིད་
འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་གསར་དུ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྟེའྱི་ཕྱྱིར་ཞྟེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། དྟེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡང་
སྲྱིད་འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་ཡང་སྲྱིད་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་གསོས་འདྟེབས་པ་མྟེད་པར་ཐལ། དྟེའྱི་རྒྱུད་ལ་
ཡང་སྲྱིད་འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀུན་ནས་སློང་བའྱི་ོན་མོངས་པ་མྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྟེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོམ་
སྤངས་སུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྟེས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱྟེད་མྱི་ནུས་པ་དང་འགལ་
ལོ། །འདྱིར་བསན་མ་རྱིག་པ་མཐོང་སྤངས་དང་སོམ་སྤངས་གང་ཡྱིན་དཔྱད་པ་ལ། དོན་གསང་རྣམ་པར་བཤད་
པ་ལས། འདྱི་ནྱི་ཡང་སྲྱིད་འཕྟེན་བྱྟེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྟེན་འབྟེལ་གྱི་མདོ་འགྲྟེལ་ལས། བདྟེན་པ་མཐོང་ལ་
ཕན་བྱྟེད་མྟེད། །ཅྟེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཞྟེས་གསུངས་
པ་ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག དྟེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྟེ། གྲུབ་མཐས་བློ་མ་བསྒྱུར་བའྱི་བྱ་དང་རྱི་དྭགས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་
ཡང་འདྱིར་བསན་གྱི་མ་རྱིག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁབ་སྟེ། མཐོང་སྤངས་སུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ན། གྲུབ་
མཐས་བློ་བསྒྱུར་བའྱི་སྤང་བྱ་ཀུན་བཏགས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་། འདོད་པར་བསགས་པའྱི་
བསོད་ནམས་དང་། མྱི་གཡོ་བའྱི་འདུ་བྱྟེད་དྟེ་དག་མྱི་དགྟེ་བ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྟེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་མཐོང་
སྤང་གྱི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་དགྟེ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྟེས་བཀག་ནས། རང་ལུགས་ལ་སོམ་
སྤངས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྟེ། འདུ་བྱྟེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱིའྱི་རྟེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་
འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་འདྲྟེས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྟེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པ་
ནྱི། འདྱིར་བསན་གྱི་མ་རྱིག་པ་མྱིན་ཏྟེ། དྟེ་ནྱི་བསོད་ནམས་དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་འདུ་བྱྟེད་དག་ལ་རྟེས་སུ་མྱི་འགྲོ་
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བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ོན་ཡྱིད་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པའྱི་ཕྱྱིར། དགྟེ་མྱི་དགྟེའྱི་ལས་
ཇྱི་ལྟར་སློང་སྙམ་ན་ཀུན་སློང་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དང་། དྟེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གྱིས་ཡོད་པ་ལས། མ་རྱིག་པའྱི་རྟེན་
གྱིས་འདུ་བྱྟེད་འབྱུང་ཞྟེས་པ་འདྱི་ནྱི། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི། དྟེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ནྱི་མྱིན་ཏྟེ།
གཞན་དུ་ན་བསོད་ནམས་དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ཀང་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏྟེ། མ་རྱིག་པ་དྟེ་དུས་ཀྱི་
རྟེན་དུ་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྟེས་སོས་པ་དང་བཅས་ཏྟེ་འཆད་དོ། །འདྱི་མྱི་འཐད་པར་སོན་པ་ལ་ཁས་བླངས་ནང་
འགལ་གྱི་སོན་དང་། རང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྟེད་མ་ངྟེས་པའྱི་སོན་དང་། དྟེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཡན་ལག་བཅུ་
གྱིས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པར་ཐལ་བའྱི་སོན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། གཞན་ལ་ཀུན་སློང་གྱི་མ་རྱིག་པ་མྱི་དགྟེ་བ་
ཡྱིན་ན། དྟེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྱི་ལས་ཐམས་ཅད་མྱི་དགྟེ་བར་ཐལ་བ་འཕངས་ནས། རང་གྱི་ཀུན་སློང་གྱི་
མ་རྱིག་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཀང་དྟེས་བསླངས་པའྱི་ལས་ཐམས་ཅད་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ནར་མྱི་འགྱུར་
བའྱི་སྒྲུབ་བྱྟེད་དུ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྟེས་བཀོད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་ཏྟེ།
གཞན་གྱིས་ཀང་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྟེས་བརོད་ཤྟེས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཤྟེས་
འཁོར་གྱི་མ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྟེད་དུ་དྟེ་ནྱི་བསོད་ནམས་དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་འདུ་བྱྟེད་དག་ལ་རྟེས་སུ་མྱི་
འགྲོ་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞྟེས་བཀོད་པ་ཡང་ཧ་ཅང་རྱིངས་ཏྟེ། ཀུན་སློང་གྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་གསུམ་ཆར་ཀུན་
ནས་སློང་བས་མ་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། འདུ་བྱྟེད་ཀྱི་དྟེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྟེ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པར་ཐལ། ཁོད་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་
མ་རྱིག་པ་ནས་རྒ་ཤྱིའྱི་བར་གང་གྱིས་ཀང་མ་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྟེ་ཡན་ལག་གྱིས་པས་བསྡུས་སོ་ཞྟེ་ན།
དྟེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྟེ། ཡན་ལག་གྱིས་པ་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱྟེད་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་ལས་
འབས་མྟེད་པར་ལྟ་བའྱི་ལོག་ལྟ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་ངན་སོང་དུ་སྟེ་བའྱི་ལས་སོགས་
པ་མྟེད་པར་ཐལ། ཀུན་སློང་གྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ོན་ཡྱིད་འཁོར་གྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། རང་
ལུགས་ནྱི་མཐོང་སྤངས་དང་སོམ་སྤངས་གྱིས་ཀ་ཡོད་དྟེ། སའྱི་དངོས་གཞྱི་ལས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་ཡན་
ལག་དུ་སྤངས་པར་བརོད་པར་བྱ་ཞྟེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་སྟེ། གང་ཡང་རྱིལ་གྱིས་སྤངས་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །རྒྱན་དུ་ཞུགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དྟེ་བཞྱིན་དུ་ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བ་ཡང་དྟེ་བཞྱིན་ནོ། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བས་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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ཡན་ལག་དུ་སྤངས་པར་བརོད་ཅྟེ་ན། འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མྟེད་པ་ན་
སོད་པ་ལ་ནྱི་ངྟེས་པ་མྟེད་དོ། །དགྲ་བཅོམ་པས་ཡན་ལག་དུ་སྤངས་པར་བརོད་ཅྟེ་ན། ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པ་
ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྟེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་བསན་མ་རྱིག་པ་ལ་དབྱྟེ་ན། ལས་འབས་ལ་རོངས་པའྱི་དང་།
དྟེ་ཁོ་ནའྱི་དོན་ལ་རོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་གྱིས་ལས། དང་པོས་ནྱི། བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཀུན་ནས་
སློང་ལ། ཕྱྱི་མས་ནྱི། བསོད་ནམས་དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ཀུན་ནས་སློང་བར་ཀུན་བཏུས་ལས་བཤད་དོ། །འདུ་
བྱྟེད་ནྱི་རང་རྒྱུ་མ་རྱིག་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཤྱིང་ཡང་སྲྱིད་འཕྟེན་པར་ནུས་པའྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལས།
དབྱྟེ་ན་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། བསོད་ནམས་དང་། མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་དང་གསུམ། མཚན་ྱིད་ནྱི་རྱིམ་
པ་བཞྱིན། ངན་འགྲོར་འཕྟེན་པའྱི་ལས་དང་། འདོད་པའྱི་བདྟེ་འགྲོར་འཕྟེན་པའྱི་ལས་དང་། ཁམས་གོང་མར་
འཕྟེན་པའྱི་ལས་རྣམས་སོ། །རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཆ་བཟུང་ན་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་འཛིན་པར་བྱྟེད་པའྱི་
ཀུན་གཞྱི་ས་བོན་གྱི་ཆ་དང་། འབས་བུའྱི་ཆ་བཟུང་ན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་སྟེ་གནས་སུ་དང་པོར་གྲུབ་པའྱི་རྣམ་
ཤྟེས་སོ། །ཐོགས་མྟེད་ཀྱིས་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཆ་འཛིན་ཏྟེ། འཕྟེན་པར་བྱྟེད་པའྱི་ཡན་ལག་གང་ཞྟེ་ན། མ་རྱིག་པ་དང་།
འདུ་བྱྟེད་དང་། རྣམ་པར་ཤྟེས་པའོ་ཞྟེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ནྱི་འབས་བུའྱི་ཆ་བཟུང་སྟེ། གྱིས་
ལས་བདུན་འབྱུང་ཞྟེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་མདོ་ལས། འདྱིའྱི་རྣམ་ཤྟེས་ལ་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་
དབྱྟེ་བ་ཡོད་པར་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞྟེ་ན། མངོན་པ་བ་ཁ་ཅྱིག ཐོགས་མྟེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཀུན་
གཞྱི་ས་བོན་གྱི་ཆ་ལ་ཚོགས་དྲུག་བསྟེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་ནྱི། ལས་ལ་
བརྟེན་ནས་སྟེ་གནས་སུ་དང་པོར་གྲུབ་པའྱི་རྣམ་ཤྟེས་དྟེ་བདག་རྟེན་དང་དམྱིགས་རྟེན་གྱིས་དང་འཕྲད་ན།
ཚོགས་དྲུག་བསྟེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་པའམ། ཡང་ན་རྫུས་སྟེས་ལ་མྱིང་གཟུགས་དང་སྟེ་མཆྟེད་
དྲུག་གཅྱིག་ཆར་གྲུབ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྟེས་གསུངས། མྱིང་གཟུགས་ནྱི་ྱིང་མཚམས་སོར་པའྱི་
སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པར་ཕུང་པོ་ལྔ་གྲུབ་པའོ། །འོ་ན་གཞན་ནས་བཤད་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་གོ་རྱིམ་དང་མྱི་ཐུན་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྟེ་ན། མངོན་པ་བ་ཁ་ཅྱིག ྟེ་བར་ལྟེན་པ་པོ་དང་། ྟེ་བར་བླང་བྱའྱི་དབང་དུ་བྱས་པར་བཞྟེད་ཀང་
མྱི་འཐད་དྟེ། རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་པས་ྟེ་བར་བླང་བྱར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དྟེས་ན་རྣམ་ཤྟེས་ཀྱི་དུས་སུ་
མྱིང་གཞྱིའྱི་ཕུང་པོ་གྲུབ་ཀང་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པར་གཟུགས་ཕུང་གྲུབ་པའྱི་ཚེ་མྱིང་གཟུགས་སུ་འཇོག་པས་
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གྲུབ་སྔ་ཕྱྱི་གོ་རྱིམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ལ། གཟུགས་ཕུང་དང་པོར་བྱས་པ་ནྱི། རྱིམ་ནྱི་རགས་དང་ཀུན་ོན་
མོངས། །ཞྟེས་པ་ལྟར་ཤྟེས་པར་བྱའོ། །སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་ནྱི་མྱིང་གཟུགས་འཕྟེལ་བ་ལས་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་ཚང་བར་
དོད་པའོ། །རྟེག་པ་ནྱི་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་ཡུལ་དང་ཕྲད་པ་ལས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྟེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་གྱི་
འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱྟེད་པའྱི་སྟེམས་བྱུང་ངོ་། །དབྱྟེ་ན་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏྟེ་རྟེག་པ་ནས། ཡྱིད་ཀྱི་
འདུས་ཏྟེ་རྟེག་པའྱི་བར་དྲུག་གོ །ཚོར་བ་ནྱི་རྟེག་པས་བཅད་པ་ལྟར་སྱིམ་གདུང་བར་མ་ཅྱི་རྱིགས་པར་མས་
སུ་མོང་བའྱི་སྟེམས་བྱུང་། དབྱྟེ་ན་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏྟེ་རྟེག་པ་སོགས་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏྟེ་རྟེག་པའྱི་རྟེན་གྱིས་
ཚོར་བའྱི་བར་དྲུག་གོ །གལ་ཏྟེ་རྟེག་ཚོར་གྱིས་པོ་དྟེ་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འཇོག་པ་མྱི་འཐད་དྟེ།
སྟེམས་བྱུང་ཀུན་འགྲོའ ་ི རས་ཡྱིན་པས་ཟག་མྟེད་ཀང་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྟེ་ན། སོན་མྟེད་དྟེ། རྟེན་འབྟེལ་གྱི་
འགགས་རྱིམ་བསན་པའྱི་ཤུགས་ལ་རྟེག་ཚོར་ཟག་བཅས་སུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་འགགས་པས་
ཟག་མྟེད་ཀྱི་རྟེག་པ་འགགས་པའྱི་དོན་མྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཟག་མྟེད་ཀྱི་ཚོར་བ་འགགས་པས་སྲྟེད་པ་འགགས་
པའྱི་དོན་མྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྲྟེད་པ་ནྱི་ཚོར་བའྱི་ངོ་བོ་ལ་ཆགས་པའྱི་སྟེམས་བྱུང་ངོ་། །དབྱྟེ་ན་ཚོར་བ་གསུམ་ཡོད་
པའྱི་བྱྟེ་བག་གྱིས། འཐོབ་པར་སྲྟེད་པ། འབལ་བར་སྲྟེད་པ། གྱིས་མྱིན་དུ་སྲྟེད་པ་དང་གསུམ་མོ། །ལྟེན་པ་ནྱི་
ཚོར་བའྱི་རྒྱུ་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་ཆགས་པའྱི་སྟེམས་བྱུང་ངོ་། །དབྱྟེ་ན་འདོད་པ་ྟེ་བར་ལྟེན་པ། ཾ སྲྱིད་པ་
ྟེ་བར་ལྟེན་པ། ཾ ལྟ་བ་ྟེ་བར་ལྟེན་པ། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ྟེ་བར་ལྟེན་པ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ྟེ་བར་
ལྟེན་པ་དང་བཞྱི་འོ། །ཁ་ཅྱིག སྱིར་ཡང་སྲྱིད་མངོན་པར་འདོད་པ་ནྱི་སྲྟེད་པ། ཡང་སྲྱིད་བྱྟེ་བག་པ་མངོན་པར་
འདོད་པ་ནྱི་ལྟེན་པར་བཞྟེད་ཅྱིང་། འཇུག་འགྲྟེལ་ལས། དང་པོར་ཡང་སྲྱིད་མངོན་པར་འདོད་པ་ནྱི་སྲྟེད་པ། དྟེ་
ྱིད་འཕྟེལ་བ་ནྱི་ལྟེན་པའོ་ཞྟེས་བཤད་དོ། །སྲྱིད་པ་ནྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་སྲྱིད་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་
ལས་གསར་དུ་སོག་པའྱི་སྟེམས་པ་དང་། ཆ་གཅྱིག་པ་ལྟར་ན་སྔར་གྱི་འདུ་བྱྟེད་སྲྟེད་ལྟེན་གྱིས་གསོས་བཏབ་
ནས་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བྱྟེད་པའོ། །སྟེ་བ་ནྱི་སྲྱིད་པའྱི་དབང་གྱིས་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་
དུས་སུ་ཕུང་པོ་ལྔ་རྱིམ་གྱིས་གྲུབ་པའོ། །རྒས་པ་ནྱི་ན་ཚོད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ། འཆྱི་བ་ནྱི་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་དབང་
དུ་བྱས་པའྱི་སྲོག་གྱི་དབང་པོ་འགག་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སོ། །རྒ་ཤྱི་གྱིས་ཡན་ལག་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་ནྱི་
མ་རྒས་པར་འཆྱི་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་མྱིང་གཟུགས་དང་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་ཀང་ཡན་ལག་གཅྱིག་ཏུ་བྱྟེད་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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རྱིགས་པར་འགྱུར་ཏྟེ། རྫུས་སྟེས་ཀྱི་སྟེམས་ཅན་ལ་མྱིང་གཟུགས་གྲུབ་པ་དང་དུས་མམ་དུ་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་
ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྟེ་ན་སོན་མྟེད་དྟེ། འདྱི་ནྱི་མངལ་སྟེས་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྟེས་རྒྱལ་སྲས་མ་ལས་བཤད་
དོ། །འགྲྟེལ་པ་འདྱིའྱི་ལུགས་ལ་ན་ཚོད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཙམ་རྒས་པ་མ་ཡྱིན་པར་དབང་པོ་རྒུད་པའྱི་གནས་
སྐབས་ལ་རྒས་པར་འཇོག་པར་མངོན་ཏྟེ། གཞན་དུ་ན་མ་རྒས་པར་ཤྱི་བ་མྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སའྱི་དངོས་གཞྱི་
ལས་ནྱི། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཙམ་ལ་རྒས་པར་བཤད་དྟེ། དྟེ་ྱིད་ལས། འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་དུ་ཞྟེ་ན།
ཐམས་ཅད་རྱིམ་གྱིས་འདུས་པའོ། །གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་དུ་ཞྟེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་
གོ །དྟེར་རྒས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ཅྟེ་ན། འདུ་བྱྟེད་རྣམས་རྱིང་པ་དང་དྟེངས་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་
ལྡན་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དྟེ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་མྟེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་ཡང་དྟེ་དང་འདྲའོ། །ཞྟེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། མ་རྱིག་པའྱི་རྟེན་གྱིས་འདུ་བྱྟེད་འབྱུང་སྟེ། མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡང་སྲྱིད་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་གསར་
དུ་སོག་པ་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། འདུ་བྱྟེད་ཀྱི་རྟེན་གྱིས་རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་འབྱུང་སྟེ། རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་རྒྱུའྱི་ཆ་
བཟུང་ན། འདུ་བྱྟེད་སྔ་མ་ལས་བག་ཆགས་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤྟེས་ཕྱྱི་མ་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་འབས་
བུའྱི་ཆ་བཟུང་ན། འདུ་བྱྟེད་སྔ་མ་ལས་རྣམ་ཤྟེས་སྟེ་གནས་སུ་འཕྟེན་པ་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་
ལས་མྱིང་གཟུགས་འབྱུང་སྟེ། རྣམ་ཤྟེས་རྒྱུའྱི་ཆ་བཟུང་ན་བག་ཆགས་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤྟེས་ལས་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་
བག་ཆགས་རྱིམ་གྱིས་བརས་པ་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་འབས་བུའྱི་ཆ་བཟུང་ན། སྟེ་གནས་སུ་
དང་པོར་གྲུབ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པར་མྱིང་གཟུགས་རྱིམ་གྱིས་གྲུབ་པ་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་
རྟེན་གྱིས་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་འབྱུང་སྟེ། མྱིང་གཟུགས་རྱིམ་གྱིས་འཕྟེལ་བ་ལས་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་ཚང་བར་དོད་པ་དྟེ་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་གྱི་རྟེན་གྱིས་རྟེག་པ་འབྱུང་སྟེ། སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་ཡུལ་དང་ཕྲད་པ་ལས་ཡུལ་
དབང་རྣམ་ཤྟེས་གསུམ་འདུས་པས་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། རྟེག་པ་ལས་
ཚོར་བ་འབྱུང་སྟེ། རྟེག་པས་ཇྱི་ལྟར་བཅས་པ་ལྟར་ཚོར་བས་མས་སུ་མོང་བ་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཚོར་བ་
ལས་སྲྟེད་པ་འབྱུང་སྟེ། ཚོར་བའྱི་དབང་གྱིས་ཚོར་བ་བདྟེ་སྡུག་ལ་བླང་དོར་དུ་ཆགས་པ་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར།
སྲྟེད་པ་ལས་ལྟེན་པ་འབྱུང་སྟེ། ཚོར་བའྱི་ངོ་བོ་ལ་ཆགས་པས་ཚོར་བའྱི་རྒྱུ་ཚོར་བ་ལ་འདུན་ཅྱིང་ཆགས་པ་དྟེ་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ལྟེན་པ་ལས་སྲྱིད་པ་འབྱུང་སྟེ། ལྟེན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡང་སྲྱིད་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ནུས་པ་
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མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། སྲྱིད་པ་ལས་སྟེ་བ་འབྱུང་སྟེ། སྲྱིད་པའྱི་དབང་གྱིས་འགྲོ་བ་གཞན་དང་
སྟེ་གནས་གཞན་དུ་འདྲྟེན་པ་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། སྟེ་བ་ལས་རྒ་ཤྱི་འབྱུང་སྟེ། སྟེ་བའྱི་དབང་གྱིས་ན་ཚོད་གཞན་
དུ་འགྱུར་བ་དང་སྲོག་གྱི་དབང་པོ་འགག་པ་དྟེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ཡན་ལག་གྱི་བསྡུ་བ་ལ། རྒྱུ་འབས་
གྱིས་སུ་བསྡུ་བ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ། འཕྟེན་འགྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བཞྱིར་བསྡུ་བ་དང་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལྟར་ན། མ་རྱིག་པ། འདུ་བྱྟེད། རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་གསུམ། སྲྟེད་ལྟེན་
སྲྱིད་པ་དང་དྲུག་རྒྱུའྱི་ཡན་ལག ལྷག་མ་དྲུག་འབས་བུའྱི་ཡན་ལག ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟར་ན། རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་ཡང་
འབས་བུའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པས་འབས་བུའྱི་ཡན་ལག་བདུན་དུ་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་ལ། མ་རྱིག་པ། སྲྟེད་པ།
ལྟེན་པ་གསུམ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཡྱིན་ཏྟེ། ལས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱྟེད་ཅྱིང་།
སྟེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་འདྲྟེན་པར་བྱྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདུ་བྱྟེད་རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་སྲྟེད་པ་གསུམ་ནྱི་ལས་ཀྱི་ོན་
མོངས་པ་ཡྱིན་ཏྟེ། ོན་མོངས་པའྱི་ོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཤྱིང་། སྟེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་འདྲྟེན་པར་
བྱྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ལྷག་མ་དྲུག་ནྱི་སྟེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ཡྱིན་ཏྟེ། ལས་ོན་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ངོ་
བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟར་ན། རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་ཡང་སྟེ་བའྱི་ོན་མོངས་པར་བཤད་དྟེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། དང་
པོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ོན་མོངས། །གྱིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡྱིན་ཏྟེ། །ལྷག་མ་བདུན་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡྱིན། །ཞྟེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། མཛོད་དང་། དབུས་མཐའ་དང་། སའྱི་དངོས་གཞྱི་ལས་ཀང་དྟེ་ལྟར་དུ་བཤད་དྟེ། མཛོད་
ལས། ོན་མོངས་གསུམ་མོ་ལས་གྱིས་སོ། །གཞྱི་བདུན་དྟེ་བཞྱིན་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྟེས་དང་། དབུས་མཐའ་
ལས། རྣམ་གསུམ་རྣམ་གྱིས་ལས་ོན་མོངས། །རྣམ་བདུན་ཡང་དག་མྱིན་རོག་ལས། །ཞྟེས་དང་། སའྱི་དངོས་
གཞྱི་ལས། གསུམ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ལམ་མོ། །གྱིས་ནྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་མོ། །བདུན་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ལམ་མོ་
ཞྟེས་གསུངས་སོ། །དྟེ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་གང་ཞྟེ་ན། ཐོགས་མྟེད་ཀྱིས་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་ས་བོན་གྱི་ཆ་ལ་
དགོངས། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། མཛོད་ཀྱི་དགོངས་པ་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ལ། དབུས་
མཐའ་དང་། སའྱི་དངོས་གཞྱི་གྱིས་ལས་ནྱི། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཆ་ལ་དགོངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཡན་
ལག་བཅུ་གྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་འཕྟེན་འགྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བཞྱིར་འདུས་ཏྟེ། མ་རྱིག་པ། འདུ་བྱྟེད། རྣམ་ཤྟེས་
རྒྱུའྱི་ཆ་ལ་བཞག་པ་ལྟར་ན། རྣམ་ཤྟེས་གསུམ་ནྱི་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ཡན་ལག མྱིང་དང་གཟུགས་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག
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རྟེག་པ་ཚོར་བ་བཞྱི་ནྱི་འཕངས་པའྱི་ཡན་ལག སྲྟེད་ལྟེན་སྲྱིད་པ་གསུམ་ནྱི་འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་ཡན་ལག སྟེ་རྒ་
གྱིས་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཕྟེན་བྱྟེད་རྒྱུ་འབས་ལ་ཡང་གང་གྱིས་འཕྟེན་པ། ཇྱི་ལྟར་
འཕྟེན་པ། གང་འཕངས་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྱྟེད་གྱིས་ཏྟེ། མ་རྱིག་པའྱི་དབང་
གྱིས་འདུ་བྱྟེད་ཀྱིས་ལས་སོག་པར་བྱྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་ཤྟེས་ལ་བག་ཆགས་བསོས་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་ཏྟེ། རྒྱུའྱི་ཆ་ལ་དགོངས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། ལུས་དང་ལོངས་སོད་གྱིས་ལས། ལུས་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ི
དབང་དུ་བྱས་ནས་མྱིང་དང་གཟུགས། ཁད་པར་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག ལོངས་སོད་ལ་ཡུལ་གྱི་
ལོངས་སོད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྟེག་པ། རྣམ་སྱིན་གྱི་ལོངས་སོད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཚོར་བ་འཕངས་
སོ། །འགྲུབ་བྱྟེད་རྒྱུ་འབས་ལ་ཡང་། གང་གྱིས་འགྲུབ། ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ། གང་འགྲུབ། དྟེའྱི་ྟེས་དམྱིགས་དང་བཞྱི་
ལས། དང་པོ་ནྱི། སྲྟེད་ལྟེན་གྱིས་ཏྟེ། སྲྟེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ྟེ་བར་ལྟེན་པས་འགྲུབ་པར་བྱྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྲྱིད་པ་སྟེ། སྲྟེད་ལན་གྱིས་ཀྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་སྱིན་འགྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བྱས་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྟེ་བ་སྟེ། རྣམ་སྱིན་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། རྒ་ཤྱི་སྟེ། དྟེའྱི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་ྟེས་དམྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། རྟེན་འབྟེལ་གྱི་མདོ་འགྲྟེལ་ལས། གང་གྱིས་
འཕྟེན་དང་ཇྱི་ལྟར་གང་། །དྟེ་འགྲུབ་བྱྟེད་པ་དྟེ་ལ་ཡང་། །ྟེས་དམྱིགས་གང་ཡྱིན་དྟེ་དག་རྣམས། །ཡན་ལག་བཅུ་
གྱིས་རྣམས་ཀྱིས་བསན། །གྱིས་ཀྱིས་ཡན་ལག་གཅྱིག་གྱིས་དང་། །རྣམ་པ་བཞྱི་དང་གྱིས་ཀྱིས་
དང་། །གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་གྱི་དང་། །དོན་བདུན་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་བསན། །བདྟེན་པ་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི་ཤྟེས་
ཕྱྱིར། །ལས་ཀྱིས་སྟེམས་ལ་བསྐོས་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཡན་ལག་བཞྱི་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་འཕྟེན། །དྟེ་ཡྱི་ས་བོན་ཡང་བརས་
ཕྱྱིར། །འཕངས་པ་བཞྱིན་དུ་སྟེས་པ་ཡྱི། །ཚོར་བས་བསྟེད་པའྱི་སྲྟེད་པ་ལ། །ལྟེན་པ་འབྱུང་བས་དྟེ་ཡྱི་
ལས། །དགོས་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །གྲུབ་པ་སྟེ་བཞྱིན་དྟེ་ལ་ཡང་། །རྒ་སོགས་ྟེས་དམྱིགས་གང་གྱི་
ཕྱྱིར། །བདྟེན་པ་མཐོང་ལ་འཕྟེན་བྱྟེད་མྟེད། །སྲྟེད་དང་བལ་ལ་འབྱུང་བ་མྟེད། །ཅྟེས་སོ། །འདྱི་དག་ཀང་མདོ་
ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་ཆ་གཅྱིག་ལ་སར་བ་དང་། འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆ་གཅྱིག་ལ་སར་
བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་མངོན་གྱུར་ལ་སར་ཏྟེ་དོན་ལ་རྒྱུ་འབས་ཆ་གྱིས་ཡོད་པས་
ཚོར་བ་མངོན་གྱུར་བའྱི་དབང་གྱིས་སྲྟེད་པ་བསྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱྱི་མ་ལྟར་ན་མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་
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བར་བཞྱི་ནྱི་ས་བོན་ལ་བཞག་དགོས་ཏྟེ། འཕྟེན་བྱྟེད་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྟེས་སུ་འགྲུབ་བྱྟེད་རྒྱུ་འབས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། མ་རྱིག་པ་ལ་རྒྱུ་དང་རྒ་ཤྱི་ལ་འབས་བུ་ཡོད་དམ་མྟེད། ཡོད་ན་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སུ་གྲངས་
མ་ངྟེས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། མྟེད་ན་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང་། མ་རྱིག་པ་དྟེ་རྟེས་འགའ་བའྱི་
དངོས་པོ་མྱིན་པར་ཐལ་བ་དང་། ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རྒྱུ་མྟེད་པར་འགྱུར་ཏྟེ། མ་རྱིག་པ་ལ་རྒྱུ་མྟེད་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཡན་ལག་ཆ་གཅྱིག་རོགས་ནས་འབད་མྟེད་དུ་གྲོལ་བར་འགྱུར་ཏྟེ། རྒ་ཤྱི་ལ་འབས་བུ་མྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞྟེ་ན། མ་རྱིག་པ་ལ་རྒྱུ་དང་། རྒ་ཤྱི་ལ་འབས་བུ་ཡོད་ཀང་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སུ་གྲངས་མ་ངྟེས་པར་ཐལ་བའྱི་
སོན་མྟེད་དྟེ། དྟེ་དག་ནྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་ཆ་གཞན་དང་གཞན་དུ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། རྱིན་ཆྟེན་ཕྲྟེང་བར། ལམ་
གསུམ་ཐོག་མཐའ་དབུས་མྟེད་པ། །འཁོར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མགལ་མྟེ་ཡྱི། །འཁོར་ལོ་ལྟ་བུར་ཕན་ཚུན་
གྱི། །རྒྱུ་ཅན་འདྱི་ནྱི་འཁོར་བར་འགྱུར། །ཞྟེས་དང་། དྟེའྱི་ཚུལ་ཡང་རྟེན་འབྟེལ་སྙྱིང་པོ་ལས། གསུམ་པོ་དག་
ལས་གྱིས་འབྱུང་ཞྱིང་། །གྱིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་ཀང་། །གསུམ་འབྱུང་སྲྱིད་པའྱི་འཁོར་ལོ་
སྟེ། །དྟེ་ྱིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར། །ཞྟེས་སོ། །དྟེའྱི་དོན་ཡང་སྟེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་གྱིས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ།
ཕུང་པོ་ལ་བདྟེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདྟེན་འཛིན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་པ་དྟེ་ཤྟེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་རྣམ་རོག་ཡྱིན་ལ། དྟེས་
སྐད་ཅྱིག་མ་རྟེ་རྟེ་བཞྱིན་དུ་དངོས་འབས་གང་ཟག་ལ་བདྟེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདྟེན་འཛིན་བསྟེད་པ་ནྱི་ཡན་ལག་
བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་སྟེ། སོང་ྱིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། རྒྱུ་དང་རྟེན་ལས་སྟེས་དངོས་
རྣམས། །ཡང་དག་པར་ནྱི་རོག་པ་གང་། །དྟེ་ནྱི་སོན་པས་མ་རྱིག་གསུངས། །དྟེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་
འབྱུང་། །ཞྟེས་ཕུང་པོ་ལ་བདྟེན་པར་འཛིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྟེ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། དྟེ་བཞྱིན་དུ། དབུ་མ་ར་བ་ལས། ལས་དང་ོན་མོངས་རྣམ་རོག་ལས། །ཞྟེས་པའྱི་རྣམ་རོག་དང་། རྱིན་
ཆྟེན་ཕྲྟེང་བར། ཇྱི་སྲྱིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དྟེ་སྲྱིད་དྟེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ཅྟེས་པའྱི་ཕུང་པོར་འཛིན་པ་
དང་། རྒྱུད་བླར། ལས་དང་ོན་མོངས་ཚུལ་བཞྱིན་མྱིན། །ཡྱིད་ལ་བྱྟེད་ལ་རག་ཏུ་གནས། །ཞྟེས་པའྱི་ཚུལ་མྱིན་
ཡྱིད་བྱྟེད་རྣམས་ཀང་། ཇྱི་སྲྱིད་ཕུང་པོ་བདྟེན་མྟེད་དུ་མ་རོགས་ཀྱི་བར་དུ་ཆོས་ལ་བདྟེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདྟེན་
འཛིན་ཡྱིན་པས་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ལ། ཕུང་པོ་བདྟེན་མྟེད་དུ་མངོན་
གསུམ་དུ་རོགས་པའྱི་མཐོང་ལམ་སྟེས་ནས་ཐྟེག་དམན་གྱི་སློབ་མྱི་སློབ་གྱིས་ཀ་དང་། ཐྟེག་ཆྟེན་གྱི་ས་མདུན་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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པ་མན་ཆད་དུ་ཕུང་པོ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞྟེན་པའྱི་ཤྟེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་རྣམ་རོག་ཡྱིན་པས་ཟག་བཅས་
ཀྱི་ལས་འཕྟེན་པར་བྱྟེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས། བདྟེན་པ་མཐོང་ལ་འཕྟེན་བྱྟེད་མྟེད། །ཅྟེས་
གསུངས་པ་ཡང་ཐྟེག་པ་ཆྟེ་ཆུང་གྱིས་ཆར་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དྟེ་ལྟར་ན་ཕུང་པོ་བདྟེན་མྟེད་དུ་མ་རོགས་
ཀྱི་བར་དུ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕུང་པོ་ལ་བདྟེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདྟེན་འཛིན་
ཡོད་པས་དངོས་འབས་གང་ཟག་ལ་བདྟེན་པར་འཛིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྟེ་ན། ཤྱིན་ཏུ་
འདོད་དྟེ། བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །གཏྱི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་འགྱུར་ཏྟེ། །དྟེ་ཕྱྱིར་
ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ནྱི། །གཏྱི་མུག་བཅོམ་པས་བཅོམ་པར་འགྱུར། །ཞྟེས་གསུངས་པས་སོ། །ཟབ་མོའ ་ི
གནད་འདྱི་ལ་དབུ་མའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་རྒྱས་པར་ནྱི་ངག་ལས་ཤྟེས་པར་
བྱའོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་ོན་མོངས་པར་འདུས་ན་ོན་མོངས་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཞྟེ་ན། མ་རྱིག་པས་ནྱི། ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་མཐོང་བ་ལ་སྒྲྱིབ་པའྱི་སོ་ནས་འགྲོ་བ་རྣམས་ོན་
མོངས་པར་འདྲྟེན་པར་བྱྟེད་དྟེ། དྟེ་བཞྱིན་དུ་འདུ་བྱྟེད་ཀྱིས་ནྱི་ཡང་སྲྱིད་ཀྱི་ས་བོན་འདྟེབས་པའྱི་སོ་ནས། རྣམ་
པར་ཤྟེས་པས་ནྱི་སྟེ་གནས་སུ་འཁྱིད་པའྱི་སོ་ནས། མྱིང་གཟུགས་ཀྱིས་ནྱི་ཡང་སྲྱིད་ཀྱི་ལུས་ཀུན་འཛིན་པའྱི་སོ་
ནས། སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་གྱིས་ནྱི་ཡང་སྲྱིད་ཀྱི་ལུས་ཀུན་རོགས་པར་བྱྟེད་པའྱི་སོ་ནས། རྟེག་པས་ནྱི་ཡུལ་དབང་
རྣམ་ཤྟེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་སོ་ནས། ཚོར་བས་ནྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ལོངས་
སོད་ལ་ྟེ་བར་སོར་བའྱི་སོ་ནས། སྲྟེད་པས་ནྱི་ཡང་སྲྱིད་ཀྱི་ལུས་ཀུན་སྡུད་པའྱི་སོ་ནས། ལྟེན་པས་ནྱི་ཡང་སྲྱིད་
ཀྱི་ལས་ལ་སོར་བའྱི་སོ་ནས། སྲྱིད་པས་ནྱི་ཡང་སྲྱིད་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའྱི་སོ་ནས། སྟེ་བས་ནྱི་དོག་པའྱི་
སྡུག་བསྔལ་སོགས་ལ་སོར་བའྱི་སོ་ནས། རྒ་ཤྱིས་ནྱི་ན་ཚོད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སྲོག་གྱི་དབང་པོ་
འགགས་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོར་བའྱི་སོ་ནས་འགྲོ་བ་རྣམས་ོན་མོངས་པར་འདྲྟེན་པར་བྱྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དྟེ་
སྐད་དུ་ཡང་། དབུས་མཐའ་ལས། སྒྲྱིབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་འདྟེབས་པའྱི་ཕྱྱིར། །འཁྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཀུན་འཛིན་
ཕྱྱིར། །རོགས་བྱྟེད་ཕྱྱིར་དང་གསུམ་གཅོད་ཕྱྱིར། །ྟེར་སོར་ཕྱྱིར་དང་སྡུད་པའྱི་ཕྱྱིར། །སོར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་
མངོན་འདུའྱི་ཕྱྱིར། །སྡུག་བསྔལ་ཕྱྱིར་ན་འགྲོ་ོན་མོངས། །ཞྟེས་སོ། །དྲུག་པ་ལ། འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་
གཅྱིག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཚེ་དུ་ལ་རོགས་དཔྱད་པ་དང་། མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་
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བཅུ་གྱིས་ཚེ་དུ་ལ་རོགས་དཔྱད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་ན་ཚེ་གྱིས་ལ་རོགས་པ་ཡང་སྲྱིད་
དྟེ། ཚེ་སྔ་མའྱི་ཚེ་སོད་ལ་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་བསགས། ཚེ་མཇུག་ལ་འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་གསོས་བཏབ་
ནས་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་འཕངས་པའྱི་འབས་བུ་དང་། གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་རྣམས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་ན་ཚེ་
གསུམ་ལ་རོགས་ཏྟེ། སྔ་མ་ལ་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་བསགས། བར་པ་ལ་འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་གསོས་བཏབ་
ནས། ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་འབས་བུ་རྣམས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དྟེ་ཡང་ལས་བསགས་པའྱི་སྟེ་བ་དང་། གསོས་བཏབ་པའྱི་
སྟེ་བ་གྱིས་པོ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བར་ནྱི་མ་ངྟེས་ཏྟེ། འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་བསགས་ནས་སྟེ་བ་དུ་མས་བར་དུ་
ཆོད་ཀང་གསོས་མ་བཏབ་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་གསོས་བཏབ་པའྱི་སྟེ་བ་དྟེ་དང་འབས་
བུ་འགྲུབ་པའྱི་སྟེ་བ་དྟེ་ནྱི་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བར་ངྟེས་ཏྟེ། འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་གསོས་བཏབ་པའྱི་དུས་
སུ་ཡང་སྲྱིད་འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྟེ་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་ན་ཚེ་གསུམ་ལ་
རོགས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ལས་བསགས་པའྱི་སྟེ་བ་དང་། འབས་བུ་འགྲུབ་པའྱི་སྟེ་བ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་སྟེ་བ་
དུ་མས་ཆོད་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྟེ་ན། སོན་མྟེད་དྟེ། དྟེ་རྣམས་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་ཆ་གཞན་དུ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱྱིར།
གཞན་དུ་མོས་སོད་ཀྱི་ཚོགས་དང་། དག་སའྱི་ཚོགས་གྱིས་བསྐལ་པ་གྲངས་མྟེད་གྱིས་ལ་རོགས་པ་མྱི་
སྲྱིད་པར་ཐལ། མོས་སོད་ཀྱི་མགོ་བརམས་ནས་དག་ས་མ་རོགས་ཀྱི་བར་དུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མྟེད་གསུམ་
དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་ཁས། འདྱིར་ཚོར་བའྱི་རྟེན་གྱིས་སྲྟེད་པ་འབྱུང་བ་མྟེད་པར་ཐལ། ཚོར་བ་དྟེ་སྲྟེད་
ལྟེན་གྱིས་ཀྱིས་གསོས་བཏབ་པའྱི་རྟེས་སུ་བྱུང་བའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྟེས་པའྱི་ལན་དུ་དོན་གསང་
མཁན་པོས་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་ཆ་གཞན་དུ་གཏོགས་པའྱི་ཚོར་བའྱི་རྟེན་གྱིས་སྲྟེད་པ་འབྱུང་བས་སོན་མྟེད་ཅྟེས་
པའྱི་ལན་མཛད་ཀང་། ཕྱོགས་སྔ་མའྱི་བསམ་པ་དང་། ལན་གདབ་ཚུལ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཏྟེ། སྔ་མ་ནྱི་མདོ་ལས་
འབྱུང་བའྱི་རྟེན་འབྟེལ་ཆ་གཅྱིག་གྱིས་དབང་དུ་བྱས་ནས་རོད་པ་ཡྱིན་ཏྟེ། གཞན་དུ་ན་ཚོར་བའྱི་རྟེན་གྱིས་སྲྟེད་
པ་འབྱུང་བར་ཁས་མ་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྟེ་ལ་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་ཆ་གཞན་དུ་གཏོགས་པའྱི་ལན་མཛད་པ་ནྱི་
འཁོར་བས་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་གཞན་དུ་གཏོགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ན་ནྱི། ཕྱོགས་སྔ་མའྱི་ལན་དུ་མ་སོང་ལ།
མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཞན་དུ་གཏོགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ན་ནྱི། མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་རྟེན་
འབྟེལ་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཚོར་བའྱི་རྟེན་གྱིས་སྲྟེད་པ་འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་པ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལུགས་འདྱི་ལ་ནྱི་རོད་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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པའྱི་གནས་མྟེད་དྟེ། འཁོར་བས་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཚོར་བའྱི་ས་བོན་གྱིས་སྲྟེད་པ་བསྟེད་པ་
ཡོད་ཀང་ཚོར་བ་མངོན་འགྱུར་བའྱི་རྟེན་གྱིས་སྲྟེད་པ་འབྱུང་བ་མྟེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་འཕྟེན་འགྲུབ་
དངོས་ཤུགས་བརྒྱད་དུ་དབྱྟེ་བ། དངོས་བསན་བཞྱི་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སུ་བཞག་པ། དྟེ་ལྟར་བཞག་པའྱི་
དགོས་པ། རྒྱུ་འབས་ཆ་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་པའྱི་དགོས་པ། དྟེས་ན་གསུམ་དང་བཞྱི་ལ་རོགས་པའྱི་ཚུལ་དང་ལྔ་
ལས། དང་པོ་ནྱི། མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་ལ་འཕྟེན་འགྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་
ཚང་དགོས་ཏྟེ། དྟེ་ལ་འཁོར་བས་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་གྱིས་ངྟེས་པར་དགོས་པར་གང་ཞྱིག དྟེ་རྟེ་རྟེའྱི་
སྟེང་དུ་ཡང་འཕྟེན་འགྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་བཞྱི་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར། དྟེ་ལྟར་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་རྒྱུ་
གཅྱིག་མ་རྱིག་པ། འདུ་བྱྟེད་རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་བསན། གཅྱིག་སྲྟེད་ལྟེན་སྲྱིད་པ་
གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཤུགས་ལ་བསན། འཕངས་པའྱི་འབས་བུ་གཅྱིག་མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་དུ་
དངོས་སུ་བསན། གཅྱིག་སྟེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་གྱིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤུགས་ལ་བསན། འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་སྲྟེད་
ལྟེན་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་བསན། གཅྱིག་མ་རྱིག་པ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤུགས་ལ་བསན།
གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་གཅྱིག་སྟེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་གྱིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་བསན། གཅྱིག་མྱིང་གཟུགས་ནས་
ཚོར་བའྱི་བར་ལ་ཤུགས་ལ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལུགས་འདྱི་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ཚོར་བའྱི་
རྟེན་གྱིས་སྲྟེད་པ་འབྱུང་བ་དང་། ཚོར་བ་སྲྟེད་ལྟེན་གྱིས་གསོས་བཏབ་པའྱི་རྟེས་སུ་སྟེ་བ་ཕྱྱི་མ་ལ་འབྱུང་བ་མྱི་
འགལ་ཏྟེ། དངོས་བསན་གྱི་ཚོར་བའྱི་རྟེན་གྱིས་སྲྱིད་པ་འབྱུང་ལ་ཤུགས་བསན་གྱི་ཚོར་བ་དྟེ་སྲྟེད་ལྟེན་གྱིས་
གསོས་བཏབ་པའྱི་རྟེས་སུ་སྟེ་བ་ཕྱྱི་མ་ལ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་
གྱིས་ཆ་གཅྱིག་ལ་འཕྟེན་འགྲུབ་དངོས་བསན་བཞྱི་དང་། ཤུགས་བསན་བཞྱི་ཡོད་པ་ལས། དངོས་བསན་བཞྱི་
པོ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲྱིགས་ནས་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སུ་བཞག་གོ །གསུམ་པ་ནྱི། འོ་ན་དྟེ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་
ཡོད་ཅྟེ་ན། འདྱི་ལ་དགོས་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྒྱུ་ལ་རྱིང་རྒྱུ་དང་། ྟེ་རྒྱུ་གྱིས་ཡོད་པ་དང་། འབས་བུ་
ལ་རྱིང་བའྱི་འབས་བུ་དང་། ྟེ་བའྱི་འབས་བུ་གྱིས་ཡོད་པ་རོག་པའྱི་ཆྟེད་དུ་ཡྱིན་ཏྟེ། འཕྟེན་བྱྟེད་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་
སྐབས་སུ་རྱིང་བའྱི་རྒྱུ་འབས་བསན་ནས། འགྲུབ་བྱྟེད་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ྟེ་བའྱི་རྒྱུ་འབས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར།
དྟེ་ལྟར་རོགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་སྙམ་ན་རྒྱུ་ལ་གྱིས་ཡོད་པ་རོགས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་རྱིང་བའྱི་རྒྱུ་
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བསགས་ཀང་ྟེ་བའྱི་རྒྱུས་གསོས་མ་བཏབ་ན་འབས་བུ་མྱི་བསྟེད་པར་ཤྟེས་ནས་སྲྟེད་པ་སྤོང་བའྱི་ཆྟེད་ཡྱིན་ལ།
འབས་བུ་ལ་གྱིས་ཡོད་པ་རོགས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ངོ་བོ་དང་། དྟེའྱི་ྟེས་དམྱིགས་རོགས་པའྱི་ཆྟེད་
ཡྱིན་ནོ། །དགོས་པ་གྱིས་པ་ནྱི། ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སྔ་མ་སྔ་མའྱི་རྟེན་གྱིས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བ་དང་། སྔ་
མ་སྔ་མ་འགགས་པས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་འགག་པར་རོགས་པའྱི་ཆྟེད་ཡྱིན་ཏྟེ། རྒྱུ་འབས་ཆ་གྱིས་ཀྱི་དངོས་བསན་
བཞྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་མ་བསྒྲྱིགས་ན་དགོས་པ་དྟེ་གྱིས་མྱི་འགྲུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་དྟེ་ལྟར་ན་མཛོད་
ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་ལ་རྒྱུ་འབས་ཆ་གྱིས་སུ་སོན་རྱིགས་
པར་འགྱུར་ཏྟེ། དོན་ལ་རྒྱུ་འབས་ཆ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྟེ་ན། འདྱིར་རྒྱུ་འབས་ཆ་གཅྱིག་ཏུ་བསན་པའྱི་
དགོས་པ་ནྱི། འཁོར་བས་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཡང་འཕྟེན་འགྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་ཚང་བར་
ཤྟེས་པའྱི་ཆྟེད་ཡྱིན་ཏྟེ། འཁོར་བས་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཚང་ཞྱིང་འདྱིར་
ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ལ་འཕྟེན་འགྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བཞྱིར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། ལྔ་པ་ནྱི། མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་
ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་མྱུར་ན་ཚེ་གསུམ་གྱིས་རོགས་ཏྟེ། ཚེ་སྔ་མ་ལ་འཕྟེན་བྱྟེད་དངོས་བསན་གསུམ།
འགྲུབ་བྱྟེད་ཤུགས་བསན་གསུམ་སྟེ་དྲུག་རོགས་ཤྱིང་། ཚེ་བར་པ་ལ་འཕངས་པའྱི་འབས་བུ་དངོས་བསན་བཞྱི།
འགྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་ཤུགས་བསན་གྱིས་ཏྟེ་དྲུག་རོགས། དྟེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་འགྲུབ་བྱྟེད་དངོས་བསན་གསུམ་དང་།
འཕྟེན་བྱྟེད་ཤུགས་བསན་གསུམ་སྟེ་དྲུག་འབྱུང་བས་བཅུ་གྱིས་སུ་འགྱུར་ལ། ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་
དངོས་བསན་གྱིས། འཕངས་པའྱི་འབས་བུ་ཤུགས་བསན་གྱིས་རོགས། དངོས་ཤུགས་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་པོ་དྟེ་
ྱིད་ཀྱི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་པོ་ཆ་གཅྱིག་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱིང་ན་ཚེ་བཞྱི་ལ་རོགས་
ཏྟེ། ཚེ་སྔ་མ་ལ་འཕྟེན་བྱྟེད་དངོས་བསན་གསུམ། ཚེ་གྱིས་པ་ལ་འགྲུབ་བྱྟེད་ཤུགས་བསན་གསུམ། ཚེ་གསུམ་
པ་ལ་འཕངས་པའྱི་འབས་བུ་དངོས་བསན་བཞྱི། གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་ཤུགས་བསན་གྱིས་ཏྟེ་དྲུག་རོགས་ཤྱིང་།
དྟེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་འགྲུབ་བྱྟེད་དངོས་བསན་གསུམ་འཕྟེན་བྱྟེད་ཤུགས་བསན་གསུམ་སྟེ་དྲུག་འབྱུང་བས་བཅུ་གྱིས་
སུ་འགྱུར་ལ། ཚེ་བཞྱི་པ་ལ་གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་དངོས་བསན་གྱིས་དང་། འཕངས་པའྱི་འབས་བུ་ཤུགས་བསན་
བཞྱི་སྟེ་དྲུག་འབྱུང་བས་དངོས་ཤུགས་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་པོ་དྟེ་ྱིད་ཀྱིས་མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་
ཆ་གཅྱིག་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིའྱི་ཚེ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་ངྟེས་པ་མྟེད་པ་ནྱི་སྔར་དང་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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འདྲ་ལ། ཚེ་ཕྱྱི་མ་གསུམ་པོ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་སྟེ། ཚོར་བའྱི་རྟེན་གྱིས་སྲྟེད་པ་འབྱུང་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་།
འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་གསོས་བཏབ་པའྱི་སྟེ་བ་དང་། འབས་བུ་འགྲུབ་པའྱི་སྟེ་བ་གྱིས་ལ་སྟེ་བ་གཞན་གྱིས་བར་ཆོད་
པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། མདོར་ན་རྒྱུ་འབས་སྔ་མའྱི་ཚོར་བ་རྒྱུར་བྱས་ནས་རྒྱུ་འབས་ཕྱྱི་མའྱི་སྲྟེད་པ་འབས་བུར་
བྱས་པ་ལ་སྔ་མའྱི་འབས་བུ་དང་། ཕྱྱི་མའྱི་རྒྱུ་གྱིས་པོ་ཚེ་གཅྱིག་ལ་འབྱུང་དགོས་ཤྱིང་། དྟེ་ཡང་མདོ་ལས་
འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་གྱིས་བསྡུས་པ་ནྱི་གནད་ཀྱི་དོན་ནོ། །འདྱིར་རྣམ་ཤྟེས་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་
ཡན་ལག་ཏུ་བྱས་པ་ནྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གསུངས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ལ། རྣམ་ཤྟེས་འབས་བུའྱི་ཆ་བཟུང་
བ་ལྟར་ན་འཕངས་པའྱི་འབས་བུའྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བར་བྱའོ། །བདུན་པ་ལ་དགག་བཞག་གྱིས་ལས། དང་པོ་
ནྱི། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག འདོད་པ་ནས་འདོད་པར་སྟེ་བའྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ས་མཚུངས་ཤྱིང་ཁམས་དང་ས་གཞན་
ནས་གཞན་དུ་སྟེ་བའྱི་ཚེ་མྱི་མཚུངས་པ་ཡང་ཡོད་དྟེ། དྟེ་ལ་འདུ་བྱྟེད་དང་མྱིང་གཟུགས་ནས་སྲྟེད་པའྱི་བར་
དག་ནྱི་སྟེ་བའྱི་ས་པ་ཁོ་ནར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ཏྟེ། ས་གཞན་གྱི་འདུ་བྱྟེད་ཀྱིས་ས་གཞན་
གྱི་རྣམ་སྱིན་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ས་གཞན་གྱི་ཚོར་བ་ལས་ས་གཞན་གྱི་སྲྟེད་པ་མྱི་འཕྟེལ་པའྱི་ཕྱྱིར། མ་
རྱིག་པ་དང་། རྣམ་ཤྟེས་ནྱི་གང་དུ་ལས་སོག་པར་བྱྟེད་པའྱི་ས་དྟེ་ཁོ་ནར་གཏོགས་ཏྟེ། རྣམ་ཤྟེས་ནྱི་ལས་སོག་
པའྱི་རྟེན་དྟེའྱི་ཀུན་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མ་རྱིག་པ་ནྱི་ོན་ཡྱིད་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡྱིན་པས་གང་དུ་སྟེས་པ་
དྟེའྱི་ས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྟེན་པ་དང་སྲྱིད་པ་ནྱི་སྟེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་གར་གཏོགས་པ་དྟེའྱི་ས་པར་གཏོགས་ཏྟེ།
དྟེ་དག་མངོན་པར་འགྲུབ་བར་བྱྟེད་པའྱི་ྟེར་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྟེ་ལྟར་ན་འདོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་
པོར་སྟེ། དྟེ་ནས་བསམ་གཏན་གྱིས་པར་སྟེ་བར་འགྱུར་བ་དྟེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་ནྱི་འདོད་
པའྱི་ས་པ། འདུ་བྱྟེད་དང་མྱིང་གཟུགས་ནས་སྲྟེད་པའྱི་བར་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པ། ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་
བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྲྟེད་པ་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པ་ཡྱིན་ཏྟེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི
ཚོར་བ་ལ་ཆགས་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ས་གཞན་གྱི་ཚོར་བ་ལས་ས་གཞན་གྱི་སྲྟེད་པ་མྱི་
འཕྟེལ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྟེན་པ་དང་སྲྱིད་པ་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ཏྟེ། སྲྱིད་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་
གྱིས་པའྱི་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལྟེན་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་
ཕུང་པོ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་སྲྟེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི སྲྟེད་པ་གྱིས་པའྱི་ལྟེན་
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པའྱི་རྟེན་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྟེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་འཁོར་གྱི་བདག་
ལ་ཆགས་པའྱི་དབང་གྱིས་གྱིས་པའྱི་ཕུང་པོ་ལ་སྲྟེད་པའྱི་ལྟེན་པ་སྟེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ྟེས་པ་མྟེད་དོ། །དྟེས་ན་དོན་
གསང་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས། སྟེ་བའྱི་ས་པ་གང་ཡྱིན་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་བར་བྱྟེད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཡང་
ངྟེས་པར་དྟེའྱི་ས་པའོ། །ཞྟེས་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྟེ་མྱི་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྟེས་སོས་པ་དང་བཅས་ཏྟེ་
སྨྲའོ། །འདྱི་དགག་པ་ལ། ཁས་བླངས་འགལ་བ་དང་། སྒྲུབ་བྱྟེད་མྱི་འཐད་པ་དང་། རྣམ་པར་བཏགས་ནས་དགག་
པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདུ་བྱྟེད་སྟེ་བའྱི་ས་པར་གཏོགས་པའྱི་ཤྟེས་བྱྟེད་དུ་ས་གཞན་གྱི་འདུ་བྱྟེད་
ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྟེས་བཀོད་པ་ནྱི་སྲྟེད་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏྟེ། སྲྟེད་པ་ཡང་། སྟེ་
བ་དང་རྒ་ཤྱི་གང་དུ་གཏོགས་པའྱི་ས་དྟེར་གཏོགས་པར་ཐལ། ས་གཞན་གྱི་འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་
སྱིན་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྟེན་པ་སྟེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་གང་དུ་གཏོགས་པའྱི་ས་དྟེར་གཏོགས་པའྱི་ཤྟེས་བྱྟེད་དུ་
ལྟེན་པ་ནྱི་སྟེ་བ་ཕྱྱི་མའྱི་ཕུང་པོ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་སྲྟེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྟེས་བཀོད་པ་ཡང་སྲྟེད་པ་ལ་
མཚུངས་ཏྟེ། སྲྟེད་པ་ཡང་སྟེ་བ་ཕྱྱི་མའྱི་ཕུང་པོ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་སྲྟེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྟེ་མ་གྲུབ་སྟེ།
སྲྟེད་པ་ནྱི་ོན་ཡྱིད་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་བདག་ལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་པས་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྟེས་ཁོ་ན་ལ་སྲྟེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཞྟེ་ན། དྟེ་ལྟར་ན་ཚོར་བ་ལ་ཆགས་པ་སྲྟེད་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ཏྟེ། ཚོར་བ་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་མྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཚོར་བ་དང་སྲྟེད་པ་ས་མཚུངས་པའྱི་ཤྟེས་བྱྟེད་དུ་ས་གཞན་གྱི་ཚོར་བ་ལས་ས་
གཞན་གྱི་སྲྟེད་པ་མྱི་འཕྟེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྟེས་བཀོད་པ་ནྱི་རྣམ་པར་མ་བརགས་པ་སྟེ། སྲྟེད་པ་ཡྱིན་ན་ཚོར་བ་བདྟེ་
བ་ལ་མྱི་འབལ་བར་སྲྟེད་པས་མ་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། ཚོར་བ་གསུམ་ལ་སྲྟེད་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དྟེས་ན་
ས་གཞན་གྱི་ཚོར་བ་ལས་ས་གཞན་གྱི་སྲྟེད་པ་འཕྟེལ་བ་ཡོད་དྟེ། འདོད་པའྱི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམྱིགས་
ནས་དྟེ་དང་འབལ་བར་འདོད་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི སས་བསྡུས་ཀྱི་སྲྟེད་པ་འཕྟེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ།
འདོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཞྱི་རགས་སུ་ལྟ་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྲྟེད་པ་དྟེ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི སས་
བསྡུས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ལྟེགས་པར་སོམས་ཤྱིག གསུམ་པ་ནྱི། དྟེ་ལྟ་བུའྱི་ས་མཚུངས་འདྱི་འཁོར་བས་བསྡུས་
པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་གཅྱིག་ལ་འཇོག་གམ། ཆ་གྱིས་ལ་འཇོག དང་པོ་ལྟར་ན། མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་
དང་། སྟེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་གྱིས་ས་མཚུངས་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ལ། ཕྱྱི་མ་ལྟར་ན་འདུ་བྱྟེད་གང་དུ་སྟེ་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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བའྱི་སར་གཏོགས་ཤྱིང་སྲྟེད་པ་རྣམ་སྱིན་འགྲུབ་པའྱི་སར་མྱི་གཏོགས་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ཏྟེ། རྒྱུ་འབས་སྔ་
མའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། འདུ་བྱྟེད་གྱིས་རྒྱུར་འཇོག་པ་ལྟར། རྒྱུ་འབས་ཕྱྱི་མའྱི་སྲྟེད་ལྟེན་སྲྱིད་པ་གསུམ་པོ་ཡང་
རྒྱུར་འཇོག་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྟེ། འཁོར་བས་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ས་
མཚུངས་དཔྱད་པ་དང་། མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ས་མཚུངས་དཔྱད་པ་གྱིས་
ལས། དང་པོ་ནྱི། ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ནས་སྟེ་བའྱི་ཚུལ་བསྡུ་ན། རང་ས་ནས་རང་སར་སྟེ་བ། འོག་ས་ནས་
གོང་སར་སྟེ་བ། གོང་ས་ནས་འོག་སར་སྟེ་བ་གསུམ་དུ་འདུས་ཤྱིང་། རྒྱས་པར་ཕྱྟེ་ན་ག་གཅྱིག་ཡོད་དྟེ། ཁམས་
གསུམ་ས་དགུ་ནས་འདོད་པར་སྟེ་བ་དགུ་ཡོད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། སྲྱིད་རྟེར་སྟེ་བ་དགུའྱི་བར་རྣམས་སུ་ཡོད་
པའྱི་ཕྱྱིར། དྟེ་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ལས། འདུ་བྱྟེད་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱྱི་མ་བཅུ་གཅྱིག་པོ་དྟེ་གང་དུ་སྟེ་བའྱི་སྟེ་
ས་ཁོ་ནར་གཏོགས་ཏྟེ། རྣམ་སྱིན་གྱི་ཡན་ལག་དྲུག་གམ་བདུན་པོ་དྟེ་སྟེས་པ་དྟེའྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་
འཇོག་དགོས་ཤྱིང་། ས་གཞན་གྱི་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་མྱི་འཕྟེན། ས་གཞན་གྱི་
འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་རྱིག་པ་གང་དུ་སྟེ་བའྱི་སྟེ་སར་
གཏོགས་པ་ལ་ཡང་དགུ་ཡོད་དྟེ། ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ནས་འདོད་པར་སྟེ་བ་ནའོ། །དྟེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
ཁམས་གོང་གྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་མ་རྱིག་པས་འདོད་པར་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀུན་ནས་མྱི་སློང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། གོང་
མའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྟེམས་མ་ཐོབ་པར་གོང་མའྱི་མ་རྱིག་པ་མངོན་དུ་མྱི་འགྱུར་ལ། གོང་མའྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་
ནས་མ་མས་པར་འདོད་པར་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་སོགས་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། འདོད་པ་དམན་པར་མཐོང་
བའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྟེ་བའྱི་སྟེ་བ་དགུ་ལ་མ་རྱིག་པ་འདོད་པའྱི་
སས་བསྡུས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྟེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་མ་རྱིག་པས་བསམ་གཏན་དང་
པོར་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀུན་ནས་མྱི་སློང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྟེ། དྟེར་སྟེ་བའྱི་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་སོགས་པར་བྱྟེད་པ་ལ་
ྟེར་བསོགས་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་འོག་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱྟེད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་
ཞྱིང་། ཀུན་སློང་གྱི་མ་རྱིག་པ་ནྱི་དྟེའྱི་ཡང་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ནས་
བསམ་གཏན་གྱིས་པར་སྟེ་བའྱི་སྟེ་བ་དགུ་ལ་མ་རྱིག་པ་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི སས་བསྡུས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྟེ།
འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་མ་རྱིག་པས་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་ལས་ཀུན་ནས་མྱི་སློང་བ་གང་ཞྱིག བསམ་
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གཏན་གྱིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མ་རྱིག་པས་ཀང་བསམ་གཏན་གྱིས་པར་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀུན་ནས་མྱི་སློང་
བའྱི་ཕྱྱིར། གཏན་ཚིགས་སྔ་མ་གྲུབ་སྟེ། བསམ་གཏན་གྱིས་པར་སྟེ་བའྱི་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་སོགས་པ་ལ་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི དངོས་གཞྱིའྱི་སྟེམས་ཐོབ་པ་དགོས། དྟེ་ཐོབ་ནས་འདོད་པའྱི་སོམ་སྤངས་སུ་གྱུར་པའྱི་མ་
རྱིག་པ་སྤང་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདོད་པའྱི་མཐོང་སྤངས་སུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ནྱི་མྱི་དགྟེ་བ་ཡྱིན་པས་མྱི་གཡོ་
བའྱི་ལས་ཀུན་ནས་མྱི་སློང་བའྱི་ཕྱྱིར། དྟེས་མཚོན་ནས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྲྱིད་རྟེའྱི་བར་
གྱི་སྟེ་བ་དགུ་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀུན་སློང་གྱི་མ་རྱིག་པ་རང་རང་གྱི་འོག་ས་དྟེ་མ་ཐག་ཏུ་ཤྟེས་པར་
བྱའོ། །བསྡུ་ན་མ་རྱིག་པ་ལ་མུ་བཞྱི་ལས། སྟེ་འཆྱི་གྱིས་ཀའྱི་སར་གཏོགས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ནས་འདོད་པར་སྟེ་
བ་ལྟ་བུ། སྟེ་སར་གཏོགས་ནས་འཆྱི་སར་མྱི་གཏོགས་པ་ནྱི་གོང་མ་བརྒྱད་ནས་འདོད་པར་སྟེ་བ་ལྟ་བུ། འཆྱི་
སར་གཏོགས་ནས་སྟེ་སར་མྱི་གཏོགས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྟེ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཅྱི་ཡང་
མྟེད་ནས་སྲྱིད་རྟེར་སྟེ་བའྱི་བར་བརྒྱད་ལྟ་བུའོ། །སྟེ་འཆྱི་གྱིས་ཀའྱི་སར་མྱི་གཏོགས་པ་ནྱི་བཅུ་བདུན་པོ་དྟེའྱི་
ལྷག་མ་རྣམས་སོ། །འདྱི་དག་ཀང་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་མ་རྱིག་པས་ཀུན་སློང་བྱྟེད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་ོན་ཡྱིད་ཀྱི་
འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པས་ཀུན་སློང་བྱྟེད་ན་མ་རྱིག་པ་ནྱི་གང་དུ་ལས་སོགས་པའྱི་རྟེན་དྟེའྱི་སར་གཏོགས་
ཏྟེ། ོན་ཡྱིད་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྟེས་ལ་དམྱིགས་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་པས་གཞན་གྱི་ོན་ཡྱིད་ཀྱིས་
ས་གཞན་གྱི་ཀུན་གཞྱི་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་དག་གྱི་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པ་ནྱི་སྟེས་བུ་
མཆོག་གྱི་གསལ་བྱྟེད་དུ་བསན་ཟྱིན་པས་དྟེར་ལྟ་བར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལ། འདོད་པ་ནས་འདོད་པར་སྟེ་བ་ལ་
མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཚང་བའྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ས་མཚུངས་པ་ནྱི་རོགས་པར་སླ་ལ། འདོད་
པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ། དྟེ་ནས་བསམ་གཏན་གྱིས་པར་སྟེ་བ་ལ་མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་
གྱིས་ཚང་བའྱི་ཚེ་དངོས་བསན་གྱི་མ་རྱིག་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་དང་། འདུ་བྱྟེད་དང་རྣམ་པར་ཤྟེས་པ་
ནས་ཚོར་བའྱི་བར་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི སས་བསྡུ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ལ་ཤུགས་བསན་གྱི་འགྲུབ་བྱྟེད་གསུམ་
དང་གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་གྱིས་ཡོད་པ་ཡང་། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི སས་བསྡུས་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་བསན་གྱི་
སྲྟེད་ལྟེན་སྲྱིད་པ་གསུམ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་ཏྟེ། བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་
འགྲུབ་བྱྟེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དངོས་བསན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་གྱིས་ཀང་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་སས་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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བསྡུས་ཡྱིན་ཏྟེ། དྟེའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ལ་ཤུགས་བསན་གྱི་ཡན་ལག་བདུན་ཡོད་པ་
ལས་མ་རྱིག་པ་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི སས་བསྡུས་དང་། འདུ་བྱྟེད་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་དྲུག་ནྱི་བསམ་གཏན་
གྱིས་པའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྟེད་སྔ་མ་ལ་དཔག་སྟེ་ཤྟེས་པར་བྱའོ། །དྟེ་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྟེས་ཀྱི་
འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པས་ཀུན་སློང་བྱྟེད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི། ོན་ཡྱིད་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་
པས་ཀུན་སློང་བྱྟེད་ན་མ་རྱིག་པ་ཕྱྱི་མ་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་གང་དུ་བསགས་པའྱི་རྟེན་
དྟེར་གཏོགས་པར་ཤྟེས་པར་བྱའོ། །དྟེ་བཞྱིན་དུ་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར། དྟེ་ནས་
འདོད་པར་སྟེ་བ་ལ་དངོས་བསན་གྱི་མ་རྱིག་པ་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་དང་། དངོས་བསན་གྱི་འདུ་བྱྟེད་ནས་
ཚོར་བའྱི་བར་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི སས་བསྡུས་དང་། འདྱི་ལ་ཤུགས་བསན་ལྔ་ཡོད་པ་ལས་ལྔ་ཆར་ཡང་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི སས་བསྡུས་ཡྱིན་ལ། དངོས་བསན་གྱི་འགྲུབ་བྱྟེད་གསུམ་དང་གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་གྱིས་
ནྱི་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་དང་། འདྱིའྱི་ཤུགས་བསན་བདུན་ནྱི་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་སུ་ཤྟེས་པར་
བྱའོ། །གྱིས་པ་རྣམ་བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་ལ། སྱིར་ཐར་ལམ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བ་དང་ལམ་
བདྟེན་ལ་བརྟེན་ནས་འགོག་བདྟེན་འབྱུང་བ་དང་། སོར་བཞྱི་བསོམས་པ་ལས་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་འབྱུང་བ་
སོགས་རྣམ་བྱང་གྱི་རྒྱུ་ལས་རྣམ་བྱང་གྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་དུ་ཤྟེས་པར་བྱ་
སྟེ། རྒྱུ་འབས་གྱིས་ཀ་ཡང་རྣམ་བྱང་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཅྱིང་། རྒྱུ་འབས་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་དྟེ་ྱིད་འབས་བུའྱི་ངོ་
བོར་གྱུར་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། རྒྱུ་དྟེ་ལ་མ་བརྟེན་པར་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། འོན་ཀང་འབས་བུ་དྟེ་འབྱུང་བ་རྒྱུ་དྟེ་
ལ་ངྟེས་པར་བརྟེན་དགོས་པས་རྱིགས་པས་དཔྱད་མྱི་བཟོད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྒྱུ་འབས་སོ་སོར་ངྟེས་པའྱི་ཆ་
ནས་རྟེན་འབྟེལ་གྱི་དོན་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་རྟེན་འབྟེལ་འགག་པའྱི་རྱིམ་པ་
ལ་རྣམ་བྱང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་དུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་བཤད་ན། སོ་སོ་སྟེ་བོ་དང་ན་རང་སློབ་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྟེན་
འབྟེལ་འགག་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་། ན་རང་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་བྱང་སྟེམས་འཕགས་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྟེན་འབྟེལ་
འགག་པའྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དབུ་མ་ར་བ་ལས། མ་རྱིག་འགག་པར་གྱུར་པ་ནྱི། །འདུ་བྱྟེད་
རྣམས་ཀུན་འབྱུང་མྱི་འགྱུར། །མ་རྱིག་འགག་པར་འགྱུར་བ་ནྱི། །ཤྟེས་པས་དྟེ་ྱིད་བསོམ་པས་སོ། །ཞྟེས་པས།
མ་རྱིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱྟེད་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། མ་རྱིག་པ་འགག་པའྱི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་ནས། དྟེ་དང་དྟེ་ནྱི་
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འགག་གྱུར་པས། །དྟེ་དང་དྟེ་ནྱི་མངོན་མྱི་འབྱུང་། །སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོ་འབའ་ཞྱིག་པ། །དྟེ་ནྱི་དྟེ་ལྟར་ཡང་དག་
འགག །ཞྟེས་འདུ་བྱྟེད་འགགས་པས་ཡན་ལག་ཕྱྱི་མ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་འགག་པའྱི་ཚུལ་གསུངས་སོ། །ལུགས་
འདྱི་ལ་མ་རྱིག་པ་འགག་པའྱི་རྒྱུ་དྟེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དོན་བསོམ་པ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྟེད་རོགས་པའྱི་ལྟ་བ་
བསོམ་པ་ཡྱིན་ལ། དྟེ་རོགས་པ་ལ་ྟེར་ལྟེན་གྱི་ཕུང་པོ་བདྟེན་མྟེད་དུ་རོགས་དགོས་པས། ཐྟེག་དམན་ཚོགས་
སོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྟེད་བསོམས་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་གསུམ་མཐོང་བའྱི་ཚེ་
མཐོང་སྤངས་སུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་འགག་ཅྱིང་། སོམ་སྤངས་སུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་མ་འགགས་ཀང་དྟེས་
འཕྟེན་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་སློང་བར་མྱི་བྱྟེད་དྟེ། བདྟེན་པ་མངོན་སུམ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར། སྔར་སོ་སྟེའྱི་རྟེན་ལ་འཕྟེན་བྱྟེད་
ཀྱི་ལས་མང་དུ་བསགས་པས། འགྲུབ་བྱྟེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་གསོས་བཏབ་པའྱི་དབང་གྱིས་སྟེ་བ་དུ་མ་ལྟེན་པ་ད་
དུང་ཡོད་དྟེ། སྲྱིད་པ་ལན་བདུན་པ་བཞྱིན་ནོ། །བསོམ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་མཐོང་སྤངས་ཀྱི་མ་རྱིག་པའྱི་
རྟེན་གྱིས་ཡན་ལག་ཕྱྱི་མ་འགགས་ཟྱིན་ཀང་སྔར་སོ་སྟེའྱི་རྟེན་ལ་སོམ་སྤངས་ཀྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རྟེན་གྱིས་འདུ་
བྱྟེད་འགགས་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ནྱི་མ་འགགས་ལ། བསོམ་ལམ་སྐད་ཅྱིག་མ་ཐ་
མས་སོམ་སྤངས་ཀྱི་མ་རྱིག་པ་བཅོམ་པའྱི་རྟེས་སུ་ནྱི་བསོམ་སྤངས་ཀྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རྟེན་གྱིས་བྱུང་བའྱི་ཡན་
ལག་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ཀང་མྱི་འབྱུང་བར་ཤྟེས་པར་བྱའོ། །བྱང་སྟེམས་ལ་ནྱི་མཐོང་ལམ་སྟེས་པའྱི་ཚེ་སྔར་གྱི་
མཐོང་སྤང་དང་བསོམ་སྤངས་ཀྱི་མ་རྱིག་པ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཆར་འགགས་པས་ལས་དང་ོན་མོངས་ཀྱི་དབང་
གྱིས་སྟེ་འཆྱི་སྤངས་པ་ནྱི་རྒྱུད་བླ་མ་སོགས་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་རྣམས་ལས་གསུངས་ཏྟེ་གཞན་དུ་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །གྱིས་པ་ལ་ན་རང་དགྲ་བཅོམ་དང་། བྱང་སྟེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཡན་ལག་
བཅུ་གྱིས་མྟེད་ཀང་། མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱིས་དང་ཟག་མྟེད་ཀྱི་ལས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་
འདྲ་བ་ཡོད་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་མ་འགག་སྟེ། མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤྟེས་ཅྟེ་ན། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གང་ཟག་དྟེ་དག་ལ་མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱིས་དང་ཟག་མྟེད་ཀྱི་
ལས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་སྟེ་བ་དང་། ཟག་མྟེད་མངོན་པར་འདུ་བྱྟེད་ཀྱི་རྒ་བ་དང་། བག་
ཆགས་ཕྲ་མོའ ་ི ནད་དང་། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་བའྱི་འཆྱི་འཕོ་བ་ཡོད་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་འཕགས་
པས་དྟེ་བཞྱི་སྤངས་པས་རག་པ་དམ་པ་སོགས་ཐོབ་པར་གསུངས་པས་སོ་སྟེ་དང་ན་ཐོས་སློབ་པ་ལ་ལས་དང་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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ོན་མོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྟེ་རྒ་ན་འཆྱི་བཞྱི་ཡོད་པ་ལྟར། ན་རང་དགྲ་བཅོམ་དང་བྱང་སྟེམས་འཕགས་པ་
ལ་མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་དང་། ཟག་མྟེད་ཀྱི་ལས་ལས་བྱུང་བའྱི་སྟེ་རྒ་ན་འཆྱི་ཡོད་པས། ཡན་ལག་བཅུ་
གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་འདྱི་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་དྟེའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ནྱི་གང་། འགག་པའྱི་དུས་
ནྱི་ནམ་ཞྱིག་ཅྟེ་ན། དང་པོ་ནྱི་མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་ནྱི་དྟེའྱི་མ་རྱིག་པ། ཟག་མྟེད་ཀྱི་ལས་ནྱི་འདུ་བྱྟེད། གཞན་
དོན་དུ་སྲྱིད་པས་སྟེ་བ་ལྟེན་པར་འདོད་པའྱི་དགྟེ་བའྱི་ར་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་སྲྟེད་ལྟེན་
སྲྱིད་པ་གསུམ་ཡྱིན་པས། དྟེ་ལས་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་གྲུབ་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་
རང་བཞྱིན་གྱི་སྟེ་བ་ཡྱིན་ཏྟེ། དྟེ་ྱིད་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་འགགས་ནས་ཕྱྱི་མ་སྟེ་བ་ནྱི་འདུ་བྱྟེད་དང་། བསམ་གྱིས་མྱི་
ཁབ་པར་བསྒྱུར་བའྱི་འཆྱི་འཕོ་བ་ནྱི་སྟེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་འགག་པའྱི་དུས་ནྱི། རྒྱུན་མཐའྱི་རོ་རྟེ་
ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྟེ་འཛིན་གྱིས་སྒྲྱིབ་གྱིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བཅོམ་པའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱིས་
འགག་ལ། དྟེ་འགགས་པས་ཡན་ལག་ཕྱྱི་མ་ཐམས་ཅད་འགགས་ནས་དམ་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བཞྱི་ཐོབ་པར་
འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་ལས་རྟེན་འབྟེལ་རོགས་ཚུལ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་སོན་པ་ནྱི། ཕྱྱི་
རོལ་པ་རྣམས་ནྱི་རྟེན་འབྟེལ་ཁས་མྱི་ལྟེན་ཏྟེ། ཁ་ཅྱིག་གཙོ་བོ་དང་དབང་ཕྱུག་སོགས་བྱྟེད་པོ་དང་། ཁ་ཅྱིག་རག་
པའྱི་རྒྱུ་དང་། ཁ་ཅྱིག་རྒྱུ་མྟེད་པར་སྨྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་འདྱི་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྟེན་ཅྱིང་འབྟེལ་པར་འབྱུང་བ་
ཁས་ལྟེན་པ་ཤ་སག་སྟེ། བཤྟེས་སྱིང་ལས། རྟེན་ཅྱིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་འདྱི་རྒྱལ་བ་ཡྱིན། །གསུང་གྱི་མཛོད་ཀྱི་
གཅྟེས་པ་ཟབ་མོ་སྟེ། །ཞྟེས་རྟེན་འབྟེལ་དྟེ་བཞྱིན་གཤྟེགས་པའྱི་གསུང་གྱི་མཛོད་ཀྱི་གཅྟེས་པ་ཟབ་མོར་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་ཅྱིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རོགས་
པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྟེ། འདྱི་ལྟར་རྟེན་འབྟེལ་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་རྣམ་པར་འབྱྟེད་པའྱི་རྟེན་འབྟེལ་དང་། སྡུག་པ་དང་མྱི་སྡུག་
པའྱི་འགྲོ་བ་རྣམ་པར་འབྱྟེད་པའྱི་རྟེན་འབྟེལ་གྱིས། དང་པོ་ནྱི་ཕྱྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་ཀུན་རྒྱུ་གང་དང་རྟེན་གང་
ལས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ནང་གྱི་སྟེ་མཆྟེད་དྲུག་གྱི་དངོས་པོ་འདྱི་རྒྱུ་གང་དང་རྟེན་གང་
ལས་འགྲོ་བ་ལྔར་ཇྱི་ལྟར་འཁོར་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དྟེ་ལ་ཕྱྱི་རོལ་བ་དག་ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་རོངས་ཞྱིང་། ན་ཐོས་སྟེ་
གྱིས་དག་དང་པོ་ལ་རོངས་སྟེ། ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱིས་བྱས་པ་དང་། ནང་གྱི་སྟེ་མཆྟེད་
རྣམས་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་སོགས་རྱིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་ཁས་ལྟེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་རྱིག་
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པའྱི་རྟེན་གྱིས་འདུ་བྱྟེད་འབྱུང་བ་སོགས་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཁས་ལྟེན་པའྱི་ཆ་ནས་རྟེན་འབྟེལ་
གྱིས་པ་ལ་རོངས་པ་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། བྱྟེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚེ་
གསུམ་གྱི་ཕུང་པོའ་ི གནས་སྐབས་ལ་འཇོག་པ་སོགས་ལོག་པར་རོག་པ་ཡང་ཡོད་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་རྱིག་པ་རྣམས་ནྱི་ཕྱྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་སང་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན་བོར་ནས་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྟེས་བདྟེན་གྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བར་ཁས་ལྟེན་པས་རྟེན་ཅྱིང་འབྟེལ་བར་
འབྱུང་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ལ་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྟེ་བ་བཀག་པའྱི་ཐ་སྙད་ཙམ་ཁས་བླངས་ཀང་
དོན་ལ་བཀག་མ་ནུས་ཏྟེ། རྒྱུ་རྟེན་རས་གཞན་ལས་སྟེ་བ་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར། མདོར་ན་ཕྱྱི་རོལ་པ་ནས་རྣམ་
རྱིག་པའྱི་བར་གྱི་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་ཕྱྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་དང་། གཞན་དང་། གྱིས་ཀ་དང་།
རྒྱུ་མྟེད་པར་འབྱུང་བ་གང་རུང་སྨྲ་བས་རྟེན་འབྟེལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་མ་རོགས་ཏྟེ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས།
སྡུག་བསྔལ་རང་གྱིས་བྱས་པ་དང་། །གཞན་གྱིས་བྱས་དང་གྱིས་ཀས་བྱས། །རྒྱུ་མྟེད་རོག་གྟེ་པ་ཡྱིས་
བརག །ཁོད་ཀྱིས་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་གསུངས། །ཞྟེས་གསུངས་སོ། །དྟེས་ན་རྟེན་འབྟེལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་
པར་རོགས་པ་ནྱི་དབུ་མ་པ་ཁོ་ན་སྟེ། རྱིགས་པས་དཔྱད་པའྱི་ཚེ། བདག་ལས་མ་ཡྱིན་གཞན་ལས་
མྱིན། །གྱིས་ལས་མ་ཡྱིན་རྒྱུ་མྟེད་མྱིན། །དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སྟེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་
ཡྱིན། །ཞྟེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྟེ་བ་མྱི་རྟེད་ཀང་། ཐ་སྙད་དུ་རྒྱུ་འདྱི་ལ་རྟེན་ནས་འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་
ཞྟེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་མྱི་འགལ་བས་ན་སྟེ་བ་མྟེད་ཀང་སྟེ་བར་སང་། སྟེ་བར་སང་ཡང་སྟེ་བ་མྟེད་པ་ལ་རྟེན་ཅྱིང་
འབྟེལ་བར་འབྱུང་བར་འཇོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོར་ན་ས་བོན་གྱི་རྟེན་གྱིས་མྱུ་གུ་ཞྟེས་སོགས་ཕྱྱིའྱི་རྟེན་འབྟེལ་
དང་། མ་རྱིག་པའྱི་རྟེན་གྱིས་འདུ་བྱྟེད་ཞྟེས་སོགས་ནང་གྱི་རྟེན་འབྟེལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་སྙད་དུ་རྒྱུ་འབས་ཁས་
བླངས་ཀང་རྒྱུ་འབས་དྟེ་ྱིད་གཅྱིག་དང་། ཐ་དད་དང་། རག་པ་དང་། མྱི་རག་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་། དངོས་
མྟེད་སོགས་གང་ཡྱིན་དཔྱད་པའྱི་ཚེ་དྟེ་དག་གང་རུང་ཞྱིག་ཏུ་ཁས་ལྟེན་པ་ནྱི། དངོས་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ལ།
དབུ་མ་པས་ནྱི། ཕྱོགས་གྱིས་གང་དུ་ཡང་ཁས་མྱི་ལྟེན་ཏྟེ། ཇྱི་ལྟར་སང་བ་ཙམ་ལ་རྟེན་ནས་རྒྱུ་འདྱི་ལས་
འབས་བུ་འདྱི་འབྱུང་ཞྟེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཁས་ལྟེན་པའོ། །ཐོག་མཐའ་མྟེད་པའྱི་ོན་མོངས་ལས་དང་རྣམ་པར་
སྱིན། །མུ་མཐའ་མྟེད་པའྱི་འཁོར་བར་འགལ་མྟེའྱི་འཁོར་ལོ་ལྟར། །བར་མཚམས་མྟེད་པར་འཁོར་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་
འཁོར་འདས་རབ་གསལ།
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ལྟེགས་ཤྟེས་ནས། །སྟེ་འགག་མྟེད་པར་རོགས་པའྱི་བློ་ཡྱིས་བཅད་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །འཁོར་དང་མ་ངན་འདས་པའྱི་
གནས་ལུག་གསལ་བ་ཡྱི། །ལྟེགས་བཤད་འདྱི་ནྱི་གྲུབ་མཐའྱི་གནད་རྣམས་མ་འདྲྟེས་ཤྱིང་། །ཁད་པར་དབུ་མའྱི་
ཐ་སྙད་རྟེན་འབྟེལ་གཙོར་བྱས་ནས། །ལུང་རྱིགས་དོན་ལ་མ་རོངས་བློ་ལྡན་དྟེ་ཡྱིས་སར། །རྒྱུ་འབས་གཅྱིག་གྱི་
འཕྟེན་གྲུབ་སར་དང་ས་མཚུངས་ཙམ། །བརྒྱ་ཚར་ཐོས་ནས་འདོན་པ་གོམས་ཀང་ཚུལ་ལུགས་འདྱིའྱི། །མན་
ངག་མྟེད་ན་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་མཚོ་བརོལ་ནས། །ཚིག་གྱི་རླབས་ཕྲྟེང་གཡོ་ཡང་དོན་མྟེད་ལྦུ་བའྱི་རྒྱུ། །སྔ་མའྱི་
རྟེན་གྱིས་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བའྱི་ཚར་གཅྱིག་ལ། །དངོས་ཤུགས་སར་ཚེ་འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་འབས་ཚར་གྱིས་
འབྱུང་། །དྟེ་ལྟ་ན་ཡང་ཚར་གཅྱིག་ྱིད་དུ་བཞག་ཚུལ་དང་། །བཞག་པའྱི་དགོས་པ་དྟེ་ཡྱི་འཕྟེན་གྲུབ་སར་ཚུལ་
དང་། །དྟེ་ྱིད་ཚེ་རབས་དུས་བསྡུས་དྟེ་ཡྱི་ས་མཚུངས་དང་། །གྲུབ་མཐའ་གཞན་དུ་ཚར་གྱིས་བཞག་པའྱི་
གནད་རྣམས་ནྱི། །རོང་སོན་དམ་པའྱི་གསུང་གྱི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས། །ཁོ་བོས་རོགས་འདྱི་སྨྲ་བ་གཞན་དང་
ཐུན་མོང་མྱིན། །འདྱི་སར་དགྟེ་བ་ཡྟེ་ཤྟེས་རོ་རྟེའྱི་མྟེ་ཆར་གྱིས། །མཁའ་མམ་འགྲོ་བའྱི་སྲྱིད་པའྱི་འཁོར་ལོ་
རྣམ་བཤྱིག་ནས། །ཡོན་ཏན་ལྷུན་བརྟེགས་མ་ངན་འདས་པའྱི་སན་ལོངས་སུ། །རྣམ་གྲོལ་བདྟེ་བའྱི་འབས་བུའྱི་
ཟས་ཀྱི་འཚོ་བར་ཤོག །རྟེན་འབྟེལ་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཁོར་འདས་རབ་གསལ་ཞྟེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི། བསན་
པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སྲོག་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་མཁྟེན་པ་སངས་རྒྱས་འཕྟེལ་གྱི་ཞབས་རྡུལ་ལ་རྟེག་པ་མདོ་ཁམས་པ་
བསོད་ནམས་སྟེང་གྟེས་ལྕགས་ཕོ་སག་གྱི་ལོ། གྲོ་བཞྱིན་གྱི་ཟ་བ་ལ་ར་ནག་གསྟེར་གྱིང་གྱི་དགོན་པར་སར་
བའྱི་ཡྱི་གྟེ་པ་ནྱི་གཞོན་ནུ་བློ་ལྡན་ནོ།། ༈ །།འདྱི་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི། །དགྟེ་བ་གང་ཞྱིག་ཐོབ་པ་
དྟེས། །མཁའ་ཁབ་སྟེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བདྟེ་གཤྟེགས་ཤྟེས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །འགྲོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་སན་
གཅྱིག་པུ། །བདྟེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་གནས། །བསན་པ་རྟེད་དང་བཀུར་སྱི་དང་། །བཅས་ཏྟེ་ཡུན་རྱིང་
གནས་གྱུར་ཅྱིག །དགྟེའོ། དགྟེའོ། དགྟེའོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྟེན་ཞྟེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྟེལ།། །།
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ཀུན་མཁྟེན་གོ་རམས་པ།

