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༄༅། །དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྤྱི་སྤྱི་དོན་ཇྤྱི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་གསལ་བྱྙེད་ངག་གྤྱི་སོན་མྙེ་ཞྙེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ།། རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྙེད་རྒྱ་ཆྙེན་ཚོགས་གྤྱིས་ཀྤྱི། །གོམས་པས་སྤངས་དང་རོགས་པའྤྱི་རྙེར་
སོན་ནས། །མཐའ་ཡས་འགོ་ལ་བྱམས་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་མྤྱིག །སྙེར་མཁས་ཟས་གཙང་སྲས་དྙེ་དྙེང་འདྤྱིར་
རྒྱལ། །ངོ་མཚར་བསོད་ནམས་རབ་བརྙེགས་གངས་རྤྱིའྤྱི་སྤོར། །ལྙེགས་བཤད་འཆད་ལ་འཇྤྱིགས་བྲལ་སྙེང་
གྙེའྤྱི་ས། །ཀུན་ཏུ་བསགས་པས་སྨྲ་ངན་ཀུན་འཇོམས་པ། །ཀུན་མཁྙེན་བླ་མའྤྱི་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་
འདུད། །བྱམས་པའྤྱི་ཐུགས་རྙེ་མ་ལ་ཡ་རླུང་གྤྱི །དྤྱི་བསུང་ཕོགས་བརྒྱར་འཐུལ་བའྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱི་
བཤྙེས། །དཔལ་གྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་བཟང་པོས་ཕོགས་ཀུན་ཁབ། །མུས་ཆྙེན་འགོ་བའྤྱི་བླ་མས་ཤྤྱིས་པས་
སོངས། །མཁྙེན་པའྤྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གསལ་བྱྙེ་བའྤྱི་གཙུག་གྤྱི་རྒྱན། །མཁྙེན་བརྙེའྤྱི་དཔལ་གྤྱིས་སྲྤྱིད་གསུམ་
སྙེམས་ཅན་གདུང་བ་བཅྤྱིལ། །འཕྤྱིན་ལས་བཟང་པོས་ཐུབ་བསན་སོང་མཛད་འགོ་འདྤྱིའྤྱི་སབས། །མཚུངས་
བྲལ་སོམ་བརོན་ཡོངས་འཛིན་བླ་མས་བདག་བྱྤྱིན་རོབས། །འདྤྱིར་ནྤྱི་ཤྙེས་བྱའྤྱི་བཅུད་ཀུན་བསྡུས་པ་
ཡྤྱི། །དབྱྤྱིག་གྤྱི་ནོར་བཞྤྱིན་གཅྙེས་པའྤྱི་གན་མཛོད་ཀྤྱི། །གནས་བརྒྱད་བརོད་དོན་རགས་པ་མཐའ་དཔོད་
བཅས། །འཆད་པ་འདྤྱི་ན་བདག་ནྤྱི་དགའ་བ་སྙེས། །ཞྙེས་མཆོད་པར་བརོད་ནས། འདྤྱིར་དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་
པར་མཛོད་ཀྤྱི་དགོངས་དོན་ཟབ་མོ་སྤྱིའྤྱི་ངག་གྤྱིས་འཆད་པར་བྱྙེད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྙེ། མཆོད་པར་བརོད་པ་
དང་། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། གཞུང་དོན་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་ངག་དོན་གྤྱི་སོར་བ་འགོད་པ་དང་། 
མཐའ་དཔད་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། སོབ་དཔོན་དབྱྤྱིག་གྙེན་གྤྱིས་བསན་བཅོས་མངོན་པ་མཛོད་རོམ་པའྤྱི་ཐོག་
མར་མཆོད་པར་བརོད་པའྤྱི་ཡུལ་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་ཞྙེ་ན། སོབ་དཔོན་དབྱྤྱིག་གྙེན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྤྱིས་བསན་བཅོས་
འདྤྱི་རོམ་པའྤྱི་ཐོག་མར་མཆོད་པར་བརོད་པའྤྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཡོད་དྙེ། ོན་མོངས་པ་
ཅན་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུན་པ་གྤྱིས་གཏན་ནས་བཅོམ་པའྤྱི་སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་། 
འགོ་བ་རྣམས་འཁོར་བའྤྱི་འདམ་རྫབ་ལས་སྐལ་བ་བཞྤྱིན་འདོན་པར་མཛད་པའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་དྙེ་དྙེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་སོན་པར་བྱྙེད་པ་ལ། གང་ཞྤྱིག་སོགས་ཚིག་
རྐང་གསུམ་བྱུང་། གྤྱིས་པ་ལ་དགག་གཞག་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྙེ་འདྤྱིར་སྐབས་ཀྤྱི་མཆོད་ཡུལ་དུ་
གྱུར་པའྤྱི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་ན། མཆོག་གྤྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། འདྤྱིར་སྐབས་ཀྤྱི་མུན་པ་བཅོམ་པའྤྱི་
གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། འདྤྱིར་སྐབས་ཀྤྱི་མུན་པ་ཡྤྱིན་ན། མུན་པ་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ། སོན་པ་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་སོན་པ་ཡྤྱིན་ན། སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྙེར་བ་རྣམས་མྤྱི་
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འཐད་དྙེ། དང་པོ་ལ། སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འདྤྱིར་སྐབས་ཀྤྱི་མཆོད་ཡུལ་དུ་
བྱུང་པའྤྱི་སོན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སྤངས་རོགས་མཛད་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་མངའ་བའྤྱི་སོན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
ཆོས་མངོན་པ་གསུང་པ་པོའ་ིསོན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འདྤྱི་ནྤྱི་སོན་པས་གསུངས་སོ་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་
གྤྱི་སོན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ར་བ་འདོད་ན། ལོངས་སྐུའྤྱི་སྤྲུལ་གཞྤྱི་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་སངས་འཕགས་སུ་
ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། འཛམ་གྤྱིང་འདྤྱིར་གསར་དུ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏྙེ། འཛམ་གྤྱིང་འདྤྱིར་མཛད་པ་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཚུལ་བསན་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རོ་རྙེ་གདན་
གྤྱི་སྤོ་ལ་བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པའྤྱི་རབ་མཐའ་ལ་རྙེན་ནས་སན་ཐོག་གཅྤྱིག་དུ་ལམ་ཐམས་ཅད་བསོད་དྙེ་སངས་
རྒྱས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྙེ་སོན་དང་བསྙེ་རུ་བྱང་ཆུབ་བར། །བསམ་གཏན་
མཐའ་རྙེན་གཅྤྱིག་ལ་ཀུན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་
ཅན།  
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༼༥༽ 
དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུན་པ་གྤྱིས་ཀ་བཅོམ་པའྤྱི་གང་
ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་གྤྱིས་ཀ་སྤངས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སྤང་བྱ་མཐའ་དག་སྤངས་པའྤྱི་གང་
ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཐྙེག་དམན་
གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཐྙེག་དམན་དག་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་དྙེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གསུམ་པ་ལ། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རང་འགྙེལ་ལས། མྤྱི་ཤྙེས་
པ་ནྤྱི་ཡང་དག་པའྤྱི་དོན་མཐོང་བ་ལ་གྙེགས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་མུན་པ་སྙེ་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་མུན་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མྤྱི་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་མྤྱི་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་
མྤྱི་ཤྙེས་པ་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མྤྱི་ཤྙེས་པ་གྤྱིས་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ོན་མོངས་པ་
ཅན་གྤྱི་མྤྱི་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ར་བ་འདོད་ན། 
གཟུགས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་གང་རུང་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སྙེམས་བྱུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མ་རྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །བཞྤྱི་པ་
ལ། རང་གྤྱི་གདུལ་བྱ་ལ་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་མཛད་པ་ཕྤྱིན་ལས་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་
ཕྤྱིར། རང་གྤྱི་གདུལ་བྱ་ལ་དོན་ཇྤྱི་ལྟར་བ་བཞྤྱིན་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་མཛད་པ་ཕྤྱིན་ལས་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། གཞུང་དྙེའྤྱི་འཆད་ 
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༼༦༽ 
ཚུལ་གཅྤྱིག་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། གཟུགས་སྐུར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། ཕྤྱིན་ལས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཟུགས་སྐུའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག 
ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་མུན་པ་བཅོམ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། དྙེ་གཏན་ནས་བཅོམ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། 
ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུན་པ་བཅོམ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུན་པ་དང་
བཅས་པ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྙེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྙེ། དག་བཅོམ་གྤྱི་འབྲས་བུ་ལས་མས་པར་འགྱུར་ངྙེས་
ཀྤྱིས་ན་ཐོས་དག་བཅོམ་དབང་རྟུལ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དག་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཐྙེག་
དམན་དག་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་དྙེ་ཡྤྱིན་པས་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེ་དྙེར་ཐལ། དྙེ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏྙེ། འབྲས་ལས་མས་པ་འཆྤྱི་བ་མྙེད། །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། དྙེ་སར་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་
དུ་བྱས་ནས་བཅོམ་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་དྙེར་བྱས་ནས་མ་བཅོམ་པར་ཐལ། དྙེ་དག་བཅོམ་
གྤྱི་འབྲས་བུ་ལས་མས་ནས་སོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འབྲས་ལས་
ཞྙེས་སོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ་དགྙེ་སོང་ཤཱ་རྤྱིའྤྱི་བུ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ོན་
མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུན་པ་འདུན་པའྤྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་བཅོམ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ལ་འདུན་པའྤྱི་ོན་མོངས་པས་ཅན་གྤྱི་མུན་པ་གཏན་ནས་བཅོམ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཁབ་སྙེ། མདོ་ལས། དགྙེ་སོང་དག་ཁོད་ཀྤྱིས་མ་རྤྱིག་པ་ལ་ 
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༼༧༽ 
འདུན་པའྤྱི་འདོད་ཆགས་གང་ཡྤྱིན་པ་དྙེ་སྤོངས་ཤྤྱིག དྙེ་ལྟར་ན་ཁོད་ཀྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་དྙེ་ཡང་སྤོང་བར་འགྱུར་
རོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། ཐྙེག་དམན་དག་བཅོམ་པ་དབང་རྣོན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་
འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུན་པ་དང་བཅས་པར་ཐལ། དྙེ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྤྱི་གང་
ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་མྤྱི་ཤྙེས་པ་སོགས་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུན་པ་བཞྤྱི་
ཆར་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཐྙེག་དམན་དག་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་དྙེ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་གཞག་པ་ནྤྱི། གང་ཞྤྱིག་ཅྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་གང་ཟག་དང་། ོན་
མོངས་པ་ཅན་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུན་པ་གྤྱིས་ཀ་གཏན་ནས་བཅོམ་པའྤྱི་གང་ཟག་དང་། 
འཁོར་བའྤྱི་འདམ་རྫབ་ལས་འགོ་བ་རྣམས་རང་རང་གྤྱི་སྐལ་བ་བཞྤྱིན་འདྙེན་པར་མཛད་པའྤྱི་གང་ཟག་དང་། དྙེ་
ལ་ཕག་འཚལ་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་ཕག་འཚལ་ཡུལ་གྤྱི་གང་ཟག་དང་། འདྤྱི་ནྤྱི་སོན་པས་གསུངས་སོ་
ཞྙེས་པའྤྱི་སོན་པ་དང་། གཟུགས་སྐུ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་
ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་མུན་པ་དང་དྙེའྤྱི་མྤྱི་ཤྙེས་པ་དང་། དྙེའྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། 
ང་དང་ང་ཡྤྱིར་ལྟ་བའྤྱི་བློ་ལྟ་བུའོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུན་པ་དང་། དྙེའྤྱི་མྤྱི་ཤྙེས་པ་
དང་། དྙེའྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། དྙེ་ལ་དབྱྙེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་མྤྱི་ཤྙེས་པ། ཡུལ་བསྐལ་པ་
མྤྱི་ཤྙེས་པ། དུས་བསྐལ་ 
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༼༨༽ 
པ་མྤྱི་ཤྙེས་པ། དོན་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྱྙེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་མྤྱི་ཤྙེས་པ་དང་བཞྤྱི་ལས། དང་པོའ་ིམཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། ཤཱ་
རྤྱིའྤྱི་བུ་ལ་སོགས་པས་དྙེ་བཞྤྱིན་གཤྙེགས་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ཀྤྱི་ཆོས་མྤྱི་ཤྙེས་པའྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་
ལྟ་བུ། གྤྱིས་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། མཽ་གལ་གྤྱི་བུས་རང་གྤྱི་མ་འོད་ཟྙེར་ཅན་གྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་སུ་སྙེས་པ་
མ་ཤྙེས་པའྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། ཤཱ་རྤྱིའྤྱི་བུ་ལ་སོགས་པས་ཁྤྱིམ་བདག་དཔལ་སྙེས་
ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཐར་བའྤྱི་ས་བོན་ཡོད་པ་མ་ཤྙེས་པའྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་ལྟ་བུ། བཞྤྱི་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། ཤཱ་རྤྱིའྤྱི་བུ་ལ་
སོགས་པས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྤྱི་དབྱྙེ་བ་ཕ་ཞྤྱིང་ཕ་བ་མ་ཤྙེས་པའྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྤྱིར་མྤྱི་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་གཙོ་ཆྙེ་
བས་དངོས་སུ་སོས་པ་ཡྤྱིན་གྤྱིས་འཁོར་དང་བཅས་ན་ཕུང་ངོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་དྙེ། གཙོ་བོའ་ིཕྤྱིར་ན་ཡན་ལག་
བསགས། །ཞྙེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།  



སྤྱི་དོན་ཇྤྱི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་གསལ་བྱྙེད་ངག་གྤྱི་སོན་མྙེ།  7 

༼༩༽ 
དྙེས་ན་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱིས་མ་རྤྱིག་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་སྤང་བྱ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་སྤྱིབ་པ་ཞྙེས་བྱ་
ཞྤྱིང་། དྙེ་ལ་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱྙེ་ན། མྤྱི་དགྙེ་བ་དང་། སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་གྤྱིས། སྤང་བྱའྤྱི་སོ་ནས་དབྱྙེ་ན། 
མཐོང་སྤང་དང་། སོམ་སྤང་གྤྱིས་ཡོད་དོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མྤྱི་ཤྙེས་པ་འཁོར་ཕུང་
པོ་ལྔ་དང་བཅས་པ་ལ། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྤྱིབ་པ་ཞྙེས་བྱ་ཞྤྱིང་། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དགྙེ་བ་ཟག་
བཅས་དང་། མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་གྤྱིས། སྤང་བྱའྤྱི་སོ་ནས་སོམ་སྤང་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མཐོང་སྤང་ཡྤྱིན་ན་ོན་
མོངས་པ་ཅན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་བཤད་པ་དམ་བཅའ་བ་ནྤྱི། དཀྱུས་ན་གསལ། ཆོས་མངོན་
ཤྙེས་རབ་དྤྱི་མྙེད་རྙེ་འབྲང་ 
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༼༡༠༽ 
བཅས། །དྙེ་ཐོབ་བྱ་ཕྤྱིར་གང་དང་བསན་བཅོས་གང་། །ཞྙེས་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ངག་དོན་གྤྱི་སོར་བ་དགོད་པ་དང་། 
མཐའ་དཔད་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་རྙེས་འབྲངས་ཕུང་པོ་ལྔའམ་བཞྤྱི་དང་བཅས་པ་གང་
རུང་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པར་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཆོས་རྣམས་ཀྤྱི་རང་སྤྱིའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་མངོན་སུམ་དུ་
རོགས་པའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་པ་ལ་ཚིག་རྐང་དང་པོ་བྱུང་། ཡང་བརར་བཏགས་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་གྤྱིས་སུ་ཡོད་དྙེ་མངོན་པ་མཚན་ྤྱིད་པ་དྙེ་ཐོབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་ཐབས་སམ་ལམ་མངོན་པ་དང་། 
གཞུང་མངོན་པ་གྤྱིས་སུ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་པ་ལ་ཚིག་རྐང་གྤྱིས་པ་བྱུང་། གྤྱིས་པ་མཐའ་དཔད་པ་ལ་
དགག་གཞག་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྙེ། དོན་དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་ཡྤྱིན་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྤྱི་རང་
སྤྱིའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དོན་དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པར་གྱུར་པའྤྱི་ཕུང་པོ་
ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཀྤྱི་རྙེས་འབྲངས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཡྤྱིན་ན། 
རྙེས་འབྲངས་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་ན་འཕགས་ལམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། 
འཕགས་ལམ་ཡྤྱིན་ན་དོན་དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། མཐོང་སོམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་དོན་དམ་
པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་ཡྤྱིན་ན། སོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་གྤྱི་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ལ་རྙེན་
པས་ཁབ་ཟྙེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྙེ། དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་
རབ་ཀྤྱི་འཁོར་གྤྱི་སོམ་ 
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༼༡༡༽ 
གཟུགས་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཀྤྱི་རྙེས་འབྲངས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་
འཁོར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། བློ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། གཟུགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
སོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
དོན་དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་གང་ཞྤྱིག་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་ས། གྤྱིས་པ་གྲུབ་སྙེ། 
འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མཚུངས་ལྡན་འདུ་བྱྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཤྙེས་རབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་
བ་འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁོད་ཀྤྱི་རྙེས་འབྲངས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་བདག་མྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་
བཅའ་གསུམ་པ་ལ། ནམ་མཁའ་མཁའ་ཡས་སྙེ་མཆྙེད་ཀྤྱི་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་མྤྱི་སོབ་
ལམ་གྤྱི་ངོ་བོ་གྱུར་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མྤྱི་སོབ་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཤྙེས་
རབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ར་བ་འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། རྙེས་འབྲངས་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་
ཅན་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་འབྲངས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་ཕུང་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཁོད་གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་
དངོས་གཞྤྱི་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཟུགས་མྙེད་དང་པོ་དྙེ་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་བཞྤྱི་པ་ལ། སོམ་པའྤྱི་ལམ་ནྤྱི་རྣམ་གྤྱིས་ཏྙེ། །ཞྙེས་པའྤྱི་
དངོས་བསན་འཇྤྱིག་རྙེན་ 
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༼༡༢༽ 
སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མཐོང་ལམ་སོན་སོང་གྤྱི་སོམ་ལམ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བདྙེན་
པ་མཐོང་དང་བསོམས་པ་ལས། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་སོམ་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སོམ་པའྤྱི་ལམ་ནྤྱི་རྣམ་
གྤྱིས་ཏྙེ། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་སོམ་ལམ་གྤྱིས་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་རོ། །ར་བ་འདོད་ན། ཟག་མྙེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འཇྤྱིག་རྙེན་སོམ་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་ལྔ་པ་ལ། མཐོང་ལམ་གྤྱི་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྙེར་བསོགས་མྤྱི་ལོགས་མྙེད་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ས་དགུ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་པོ་གང་རུང་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མཐོང་ལམ་གྤྱི་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་
ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། ལྷག་པ་ཤྙེས་རབ་ཀྤྱི་བསབ་པ་ཡྤྱིན་པར་འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ལྷག་པ་
ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་གྤྱི་བསབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མཐོང་ལམ་གྤྱི་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་དྲུག་པ་ལ། མཐོང་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཀྤྱི་འཁོར་དུ་
གྱུར་པའྤྱི་ཚོར་བ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། མཐོང་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དོན་དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་གྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཀྤྱི་འཁོར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་ 
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༼༡༣༽ 
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། སོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་གྤྱིས་སྙེམས་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བསམ་གཏན་ས་
དྲུག་གང་རུང་ལ་བརྙེན་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ཡང་ཡྤྱིན། 
སོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་གྤྱི་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ཡང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་མྙེད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཁོད་ཀྤྱི་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ས་ཡྤྱིན་ན། ཟག་མྙེད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་གྤྱི་རྙེན་དུ་གྱུར་
པའྤྱི་ས་ཡྤྱིན་ན། ཟག་བཅས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕྤྱི་མ་མ་གྲུབ་ན་བུད། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན་དྙེ་ཆོས་ཅན། 
ཁོད་ཀྤྱི་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ས་ཡྤྱིན་ན་ཟག་མྙེད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཁོད་དོན་དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྤྱི། དོན་དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་ལ་ས་མཚམས་ཀྤྱི་སོ་ནས་དབྱྙེ་ན་མཐོང་
ལམ། སོམ་ལམ། མྤྱི་སོབ་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་དང་གསུམ་ཡོད་དྙེ། ཚོགས་སོར་གྤྱིས་
དང་འཇྤྱིག་རྙེན་སོམ་ལམ་ཀྤྱི་ངོ་བོ་གྱུར་པ་ནྤྱི་མྙེད་དྙེ། དྙེ་རྣམས་ནྤྱི་ཟག་བཅས་ཁོ་ནར་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྙེན་གྤྱི་སོ་
ནས་དབྱྙེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྙེར་བསོགས་མྤྱི་ལོགས་མྙེད་ལ་རྙེན་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་དང་། བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཙམ་པོ་པ། དྙེའྤྱི་དངོས་གཞྤྱི་ཁད་པར་ཅན་དང་། གྤྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྤྱི་པའྤྱི་
དངོས་གཞྤྱི་དང་། གཟུགས་མྙེད་དང་པོ་གསུམ་གྤྱི་དངོས་གཞྤྱི་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་སྙེ་དགུ་ཡོད། 
འདོད་པ་དང་སྲྤྱིད་རྙེ་ལ་བརྙེན་པ་ནྤྱི་མྙེད་ 
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༼༡༤༽ 
དྙེ། འདོད་པ་ནྤྱི་མམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་། སྲྤྱིད་རྙེ་ནྤྱི་སྙེམས་རྒྱུ་བ་མྤྱི་གསལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། བསམ་གཏན་
གྤྱིས་པའྤྱི་ྙེར་བསོགས་ནས་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ྙེར་བསོགས་ཀྤྱི་བར་བདུན་ལ་བརྙེན་པ་ཡང་མྙེད་དྙེ། དྙེ་རྣམས་ཀྤྱི་
ྙེར་བསོགས་ཞྤྱི་རགས་ཀྤྱི་རྣམས་ཅན་ཡྤྱིན་པས་སོ། །དྙེ་ཡང་སོམ་ལམ་དང་མྤྱི་སོབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་
མངོན་པ་རྣམས་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་ས་དགུ་གང་རུང་ལ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པར་བརྙེན། མཐོང་ལམ་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནྤྱི་སོར་
ལམ་ཆོས་མཆོག་དང་འད་བར་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ལ་བརྙེན་གྤྱི་གཟུགས་མྙེད་ལ་བརྙེན་པ་ནྤྱི་མྙེད་
དྙེ། དྙེ་ནྤྱི་ཆོས་མཆོག་དང་ས་གཅྤྱིག །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །རྙེན་དང་བརྙེན་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི། རྙེན་རྣམས་ནྤྱི་
ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཞྤྱི་གནས་དང་། བརྙེན་པ་ཆོས་མངོན་པ་རྣམས་ནྤྱི་ཤྙེས་རབ་གཙོ་བོར་གྱུར་
པའྤྱི་ལྷག་མཐོང་ཡྤྱིན་པས་ཞྤྱི་ལྷག་ཟུང་འབྲྙེལ་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་བརྙེན་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། བདག་རྙེན་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ལ་
བརྙེན་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཀང་བརྙེན་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཞུང་འདྤྱིར་ཡང་། སོན་དང་བསྙེ་རུ་བྱང་ཆུབ་བར། །བསམ་
གཏན་མཐའ་རྙེན་གཅྤྱིག་ལ་ཀུན། །ཞྙེས་དང་། རྤྱིགས་པའྤྱི་དབང་ཕྱུག་གྤྱིས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་རྣམས། 
བདག་རྙེན་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ལ་བརྙེན་པར་བཤད་པ་དང་གནད་གཅྤྱིག་གོ །དྙེང་སང་ཕལ་ཆྙེར་རྙེན་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ས་
རྣམས་ཀང་དོན་དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པར་སྡུད་པ་ནྤྱི། ཞྤྱིབ་ཏུ་མ་བརགས་པ་སྙེ་རྙེན་ཞྤྱི་གནས་བརྙེན་པ་ལྷག་
མཐོང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་བའྤྱི་སོན་གནས་སོ་དཔྤྱིས་ཕྤྱིན་པར་བཤད་དོ། །སྣར་ཐང་པ་སོགས་ 
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༼༡༥༽ 
འདྤྱི་ཡྤྱི་རྙེན་དང་བརྙེན་པའྤྱི་དོན་རྙེན་ས་རྣམས་བརྙེན་པ་མཐོང་ལམ་སོགས་ཀྤྱི་ངོ་བོར་སྙེས་པ་ལ་རྙེན་དང་བརྙེན་
པའྤྱི་ཐ་སད་གདགས་སོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ཡང་གནད་འདྤྱི་ལྟ་བུ་ཁོངས་སུ་མ་ཤར་བས་བློ་གོས་གུ་དོག་པར་
བྱས་སོ། །འཁོར་གྤྱི་སོ་ནས་དབྱྙེ་ན། ཕུང་པོ་ལྔའམ་བཞྤྱི་ཡོད་དྙེ། བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ལ་བརྙེན་པ་
རྣམས་ནྤྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་དང་། གཟུགས་མྙེད་དང་པོ་གསུམ་གང་རུང་ལ་བརྙེན་པ་རྣམས་ནྤྱི་རྙེས་འབྲངས་
གཟུགས་ཕུང་མྙེད་པས་ཚོར་བ་སོགས་གཞན་བཞྤྱིའོ། །དྙེ་ཡང་གཟུགས་ཕུང་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཀྤྱི་
འཁོར་གྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ལྟ་བུ། ཚོར་བ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཙམ་པོ་དང་། གྤྱིས་པ་ལ་
བརྙེན་པའྤྱི་ཚེ་ཚོར་བ་ཡྤྱིད་བདྙེ། གསུམ་པ་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཚེ་བདྙེ་བ། དང་པོའ་ིྙེར་བསོགས་དང་དང་པོའ་ི
དངོས་གཞྤྱི་ཁད་པར་ཅན་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཚེ་བཏང་སོམས་སོ། །འདུ་ཤྙེས་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་འདུས་ཏྙེ་རྙེག་
པ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་འདུ་ཤྙེས་སོ། །འདུ་བྱྙེད་ལ་གྤྱིས་ལས། མཚུངས་ལྡན་འདུ་བྱྙེད་ནྤྱི་ཚོར་འདུ་གྤྱིས་མ་
གཏོགས་པའྤྱི་སྙེམས་ཀྤྱི་ས་མང་བརྒྱད། དགྙེ་བའྤྱི་ས་མང་བཅུ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཙམ་པོ་
དང་། ྙེར་བསོགས་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་རོག་དཔོད་གྤྱིས་དང་བཅས་པའྤྱི་ྤྱི་ཤུའོ། །ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ནྤྱི། དྙེ་དག་
གྤྱི་ཐོབ་པ་དང་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་རྣམས་སོ། །རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་དང་མཚུངས་ལྡན་
དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའོ། །དྙེ་དག་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཀྤྱི་འཁོར་ཕུང་པོ་ལྔ་ཞྙེས་པ་དྙེ་ཡྤྱིན་
གྤྱིས། སྤྱིར་ 



14   མཁན་ཆྙེན་ངག་ཆོས། 

༼༡༦༽ 
ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་དང་དྙེའྤྱི་རྙེས་འབྲངས་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་མ་
ཁབ་ཏྙེ། བརྙེན་ས་རྣམས་ལ་ཡང་རྙེས་འབྲངས་ཕུང་པོ་ལྔའམ་བཞྤྱི་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སོམས་འཇུག་དགྙེ་བ་རྙེ་
གཅྤྱིག་པ། །རྙེས་འབྲངས་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞྙེས་དང་། དྙེ་བཞྤྱིན་གཟུགས་མྙེད་ཕུང་པོ་བཞྤྱི། །ཞྙེས་
གསུངས་སོ། །བརར་བཏགས་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་ལ་མཚན་ྤྱིད་དང་། དབྱྙེ་བ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། དོན་དམ་
པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་ཐོབ་པའྤྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་ཟག་བཅས་ཀྤྱི་ལམ་དང་། མངོན་པ་མཚན་ྤྱིད་པ་ཐབས་དང་
བཅས་པ་བརོད་བྱའྤྱི་གཙོ་བོར་བསན་པའྤྱི་གཞུང་ཚིག་གང་རུང་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཆོས་སོ། །གྤྱིས་པ་ལ་ལམ་
མངོན་པ་དང་། གཞུང་མངོན་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྙེ། ཚོགས་སོར་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། ལམ་མངོན་
པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཅྙེས་དང་། འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ཐོས་བྱུང་བསམ་བྱུང་སོམ་བྱུང་གྤྱི་ཤྙེས་རབ་དང་གསུམ་པོ་གང་
རུང་ཡྤྱིན་ན། དྙེ་ཐོབ་བྱ་ཕྤྱིར་གང་དང་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྙེར་བ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། 
དང་པོ་ལ། ན་ཐོས་ཚོགས་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཚོགས་
ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ན་ཐོས་ཚོགས་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ངྙེས་འབྱུང་གྤྱི་
བསམ་པས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་དྙེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། སྙེས་
ཐོབ་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་སོགས་ 
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༼༡༧༽ 
བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་གྤྱི་རྙེས་འབྲངས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་བཞྤྱི་རྙེ་རྙེ་ནས་མ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། ཆོ་གས་ཐོབ་པའྤྱི་སོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དམ་བཅའ་ཕྤྱི་མ་ལ། 
མདོ་སྙེའྤྱི་སྙེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བྱུང་གྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་སོགས་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། 
མདོ་སྙེའྤྱི་སྙེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བྱུང་གྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཆོས་ཅན། མངོན་པའྤྱི་སྙེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བྱུང་གྤྱི་ཤྙེས་
རབ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཐོས་བྱུང་གྤྱི་ཤྙེས་རབ་གང་ཞྤྱིག་འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཆོས་
ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ།།  ༈  །།རང་ལུགས་ནྤྱི། ལམ་མངོན་པ་དྙེ་ལ་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱྙེ་ན། འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་
སྙེས་ནས་ཐོབ་པའྤྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་མངོན་པའྤྱི་སྙེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བྱུང་གྤྱི བསམ་བྱུང་གྤྱི 
སོམ་བྱུང་གྤྱི ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་དང་བཞྤྱི། སྙེས་ཐོབ་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་ཁམས་སོགས་ས་དགུ་
ཆར་ན་ཡོད་ལ། ཐོས་བྱུང་ནྤྱི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་པ་ན་ཡོད་ཀྤྱི། གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སས་
བསྡུས་པ་ན་མྙེད་དྙེ། དྙེ་ན་ས་ན་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བསམ་བྱུང་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་ཀྤྱི། 
ཁམས་གོང་གྤྱི་སས་བསྡུས་ན་མྙེད་དྙེ། གོང་མར་སྙེམས་པར་བརམས་པ་ཙམ་གྤྱིས་སོམ་བྱུང་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་
ཕྤྱིར། སོམ་བྱུང་ནྤྱི་ཁམས་གོང་གྤྱི་སས་བསྡུས་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་པ་མྙེད་དྙེ། འདོད་པ་ནྤྱི་
མམ་པར་མ་བཞག་པའྤྱི་ས་ཡྤྱིན་ 
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༼༡༨༽ 
པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྙེས་འབྲང་གྤྱི་སོ་ནས་དབྱྙེ་ན། སྙེས་ཐོབ་ཐོས་བྱུང་བསམ་བྱུང་གསུམ་ནྤྱི་ས་གང་ལ་བརྙེན་ཀང་རྙེས་
འབྲངས་ཕུང་པོ་བཞྤྱི་པ་ཅན་ཡྤྱིན་གྤྱི། ལྔ་པ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྙེས་འབྲངས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་སོམ་གཟུགས་མྙེད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། སོམ་བྱུང་ནྤྱི་གཟུགས་མྙེད་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཚེ་ཕུང་པོ་བཞྤྱི་པ་ཅན་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྙེར་བསོགས་
སོགས་པ་བརྙེན་པའྤྱི་ཚེ་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་ཚེ་རྙེས་འབྲངས་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་གཟུགས་ཡོད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞུང་མངོན་པ་ལ་བཀའ་དང་། བསན་བཅོས་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། མངོན་པ་སྙེ་བདུན་ལྟ་
བུའོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བྱྙེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆྙེན་མོ་དང་བསན་བཅོས་མངོན་པ་མཛོད་འདྤྱི་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་
གཞུང་དོན་དངོས་ལ། ཟག་བཅས་ཟག་པ་མྙེད་ཆོས་རྣམས། །ལམ་མ་གཏོགས་པའྤྱི་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཟག་
བཅས་གང་ཕྤྱིར་དྙེ་དག་ལ། །ཟག་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞྙེས་པའྤྱི་སྐབས་སུ་དགག་གཞག་གྤྱིས་
ལས། དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྙེ། དམྤྱིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་སྙེ་འགྱུར་ཡྤྱིན་ན་
ཟག་བཅས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཟག་བཅས་ཡྤྱིན་ན་དམྤྱིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་སྙེ་
འགྱུར་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཟག་བཅས་ཡྤྱིན་ན་ཟག་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཅྙེས་ཟྙེར་རོ། །མྤྱི་འཐད་དྙེ། 
དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། ལམ་བདྙེན་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ 
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༼༡༩༽ 
ནས་ཟག་པ་སྙེ་འགྱུར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཁོད་ལ་དམྤྱིགས་ནས་ཟག་པ་སྙེ་བ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མཛོད་རང་
འགྙེལ་ལས། འགོག་པ་དང་ལམ་གྤྱི་བདྙེན་པ་ལ་དམྤྱིགས་ནས་ཀང་ཟག་པ་སྙེ་བར་ནྤྱི་འདོད་མོད་ཀྤྱི། ཞྙེས་
གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། ཟག་བཅས་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏྙེ། འཕགས་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ་མ་འོངས་པ་མྤྱི་
སྙེའྤྱི་ཆོས་ཅན་གྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སོམ་སྤང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ཁམས་བཅུ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བཅུ་པོ་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱི་ཁམས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཟུགས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། ཟག་པ་
སྙེ་འགྱུར་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་
གཟུགས་ཕུང་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཟག་བཅས་ཀྤྱི་གཟུགས་ཕུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་
གཟུགས་ཕུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། མཚུངས་ལྡན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་གང་རུང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ།  
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༼༢༠༽ 
གཟུགས་ཕུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྙེ། ཁམས་གོང་མ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཟག་བཅས་ཡྤྱིན་ན། ཁམས་
གོང་མ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་
ཡྤྱིན་ན། མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཟག་པ་དྙེ་དང་བཅས་པ་ཡྤྱིན་ན། ཟག་པ་
དྙེ་རྒྱས་འགྱུར་གྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཅྙེས་ཟྙེར་བ་མྤྱི་ཐད་དྙེ། དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ་ཁམས་གོང་མ་དམྤྱིགས་
ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པ་ཅན་གྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཐྙེ་ཚོམ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏྙེ། ཁམས་གོང་མ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཕ་རྒྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཀུན་འགོའ་ིཕ་རྒྱས་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་དག་ལས་དགུ་གོང་དུ་དམྤྱིགས། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་དགུ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། དྙེ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྙེ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཟག་པ་ཡྤྱིན་ལ། དྙེ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཁད་པར་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། ཁམས་གོང་མ་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པ་ཅན་གྤྱི་འོག་སའྤྱི་
ཟག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། གོང་མ་ཡུལ་ཅན་མྤྱིན་ཞྙེས་བཤད་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྙེ། 
ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། འདོད་ཁམས་ 
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༼༢༡༽ 
ཀྤྱི་སྣོད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ོན་མོངས་རྒྱས་འགྱུར་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཁོད་ལ་དམྤྱིགས་ནས་འདོད་པའྤྱི་ོན་མོངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་
ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ོན་མོངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཁམས་གང་ཞྤྱིག མཚུངས་ལྡན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་
གྲུབ་སྙེ། འདོད་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕྤྱི་མ་གྲུབ་སྙེ། སྣོད་ཀྤྱི་འཇྤྱིགས་རྙེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ར་བ་འདོད་
ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཟག་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡང་མ་ཡྤྱིན། 
ཟག་མྙེད་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སོ་ནས་ཀང་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྙེ། ཁོད་དང་
མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་ཟག་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཁོད་དང་མཚུངས་ལྡན་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཤྙེས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏྙེ། སྣོད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །གྤྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན་བདག་མྙེད་ཀྤྱི་འགྲུབ་བོ། །དམ་བཅད་གསུམ་པ་
ལ། མཐོང་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོས་ཤྙེས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་འདོད་པའྤྱི་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་གྤྱི་ཀུན་འགོའ་ིཕ་རྒྱས་
ཆོས་ཅན། འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་གྤྱི་ཀུན་འགོའ་ིཕ་རྒྱས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
དྙེ་དང་བཅས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་དྙེ་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་བྱ་སྤངས་ཀང་། །ཀུན་འགོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྤྱིས་ལྡན། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་
བསན་གྤྱི་འདོད་པའྤྱི་ཀུན་འགོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འདོད་པའྤྱི་ཀུན་འབྱུང་ 
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༼༢༢༽ 
མཐོང་སྤང་གྤྱི་ཀུན་འགོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། དྙེ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་
ཆོས་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྙེ་དང་ལྡན་པ་ཙམ་གྤྱི་སོ་ནས་དྙེ་དང་བཅས་པ་གཞག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེ་
དྙེར་ཐལ། སྙེམས་ོན་མོངས་ཅན་གྤྱི་ཆོས་རྣམས་ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་པའྤྱི་དོན་དྙེ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་སོ་ནས་
དྙེ་དང་བཅས་པ་དང་། དྙེ་དང་ལྡན་པ་ཙམ་གྤྱི་སོ་ནས་དྙེ་དང་བཅས་པར་འཇོག་པ་གྤྱིས་སུ་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
ོན་མོངས་ཕ་རྒྱས་བཅས་རྣམ་གྤྱིས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྤྱི། ཟག་པའྤྱི་ངོ་བོ་
དང་། དྙེ་དང་བཅས་པའྤྱི་དོན་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཟག་པ་དང་ོན་མོངས་ནྤྱི་རྣམ་གངས་ཡྤྱིན་ལ། དྙེ་ལ་དབྱྙེ་ན། 
ཕ་རྒྱས་དང་། ཀུན་དཀྤྱིས་གྤྱིས། དང་པོ་ལ་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་ལྔ་ལས། རྙེ་ཞྤྱིག་འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་
སྤང་གྤྱི་ཕ་རྒྱས་ལ་དབྱྙེ་ན་འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁོ། ང་རྒྱལ། མ་རྤྱིག ཐྙེ་ཚོམ། འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ། མཐར་
འཛིན་པ། ལོག་ལྟ། ལྟ་བ་ལ་མཆོག་འཛིན་གྤྱི་ལྟ་བ། ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྤྱི་ལྟ་
བ་དང་བཅུ། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་དྙེའྤྱི་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་དང་། འགོག་པ་མཐོང་སྤང་གྤྱི་ཕ་རྒྱས་གྤྱིས་ལ་ལྟ་བ་
གསུམ་གསུམ་མ་གཏོགས་པ་བདུན་བདུན། དྙེའྤྱི་ལམ་མཐོང་སྤང་གྤྱི་ཕ་རྒྱས་ལ་ལྟ་བ་གྤྱིས་མ་གཏོགས་པ་
བརྒྱད། དྙེའྤྱི་སོམ་སྤང་གྤྱི་ཕ་རྒྱས་ལ་འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁོ། ང་རྒྱལ། མ་རྤྱིག་པ་བཞྤྱི་སྙེ་ཀུན་དྤྱིལ་འདོད་པ་ན་
ཕ་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་དྙེ། གཞུང་ལས།  
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༼༢༣༽ 
དྙེ་དག་བཅུ་དང་བདུན་བདུན་བརྒྱད། །ལྟ་བ་གསུམ་གྤྱིས་མ་གཏོགས་པ། །འདོད་ན་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་
པ། །མཐོང་བས་རྤྱིམས་བཞྤྱིན་སྤོང་བར་བྱྙེད། །བཞྤྱི་ནྤྱི་སོམ་པས་སྤང་བྱ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་
དྙེ་བཞྤྱིན་དུ། ཁམས་གོང་མ་གྤྱིས་ན་ཁོང་ཁོ་མྙེད་པས་དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་ལ་དགུ་དགུ། ཀུན་
འབྱུང་དང་། འགོག་པ་མཐོང་སྤང་ལ་དྲུག་དྲུག ལམ་མཐོང་སྤང་ལ་བདུན་བདུན། སོམ་སྤང་ལ་གསུམ་གསུམ་སྙེ་
སོ་སོར་ཕྙེ་ན་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྤྱིག་ཚན་པ་གྤྱིས་འབྱུང་བས་དྲུག་ཅུ་རྙེ་གྤྱིས་སུ་འགྱུར་ཞྤྱིང་། དྙེ་དག་དང་སར་
གྤྱི་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་པོ་ཀུན་བསོམས་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྤྱི་ཕ་རྒྱས་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་དུ་འདོད་དྙེ། གཞུང་
ལས། ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་དྙེ་དག་ྤྱིད། །གཟུགས་ཁམས་གཟུགས་མྙེད་དྙེ་དང་འད། །དྙེ་དག་དགུ་བཅུ་བརྒྱད་
དུ་འདོད། །ཅྙེས་གསུངས་སོ། །འདོད་པའྤྱི་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་གཏྤྱི་མུག་མ་གཏོགས་པ་གཞན་འདོད་པ་ན་སོད་
པའྤྱི་ཕ་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ར་གཅྤྱིག ཀུན་དཀྤྱིས་བཅུ་དང་བཅས་པ་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་ཟག་པ་དང་། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཁམས་
གོང་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་གཏྤྱི་མུག་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ཕ་རྒྱས་ལྔ་བཅུ་ང་གྤྱིས་ནྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་
ཟག་པ་ཡྤྱིན་ལ། ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྤྱི་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་གཏྤྱི་མུག་བཅོ་ལྔ་པོ་དྙེ་རྣམས་ལ་ནྤྱི་མ་རྤྱིག་
པའྤྱི་ཟག་པ་ཞྙེས་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་བཞག་སྙེ། དྙེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། འདོན་ན་གཏྤྱི་མུག་མ་གཏོགས་
པའྤྱི། །ོན་མོངས་ཀུན་ནས་དཀྤྱིས་བཅས་ཟག །གཟུགས་དང་གཟུགས་ནྤྱི་མྙེད་པ་ན། །ཕ་ 
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༼༢༤༽ 
རྒྱས་ཁོ་ན་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཟག །ཅྙེས་དང་། ར་བ་མ་རྤྱིག་ཡྤྱིན་པས་ན། །ལོགས་ཤྤྱིག་ཏུ་ནྤྱི་ཟག་པར་བསན། །ཞྙེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕ་རྒྱས་དྙེ་རྣམས་མྤྱི་དགྙེ་བའམ། ལུང་མ་བསན་གང་ཡྤྱིན་ཞྙེ་ན། ཁམས་གོང་མའྤྱི་དྲུག་ཅུ་
རྙེ་གྤྱིས་པོ་དང་། འདོད་པའྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་མཐར་འཛིན་གྤྱི་ལྟ་བ་དང་། དྙེ་གྤྱིས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་
ནྤྱི་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་དང་། འདོད་པའྤྱི་མ་རྤྱིགས་པ་གཞན་དང་ཕ་རྒྱས་ལྷག་མ་སོ་གྤྱིས་ནྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
གོང་མ་ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསན། །འདོད་ན་འཇྤྱིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དང་། །མཐར་འཛིན་ལྷན་ཅྤྱིག་མ་རྤྱིག་
པ། །ལྷག་མ་རྣམས་འདྤྱིར་མྤྱི་དགྙེ་བའོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྤྱིས་པ་དྙེ་དང་བཅས་པའྤྱི་དོན་ལ་མཚན་
ྤྱིད་དང་། དབྱྙེ་བ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། དམྤྱིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པར་
འགྱུར་བ་དྙེ་ཟག་བཅས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གང་ཕྤྱིར་དྙེ་དག་ལ། །ཟག་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་
འགྱུར། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྒྱས་པའྤྱི་དོན་ཡང་། ཕན་ཚུན་འཕོད་ཅྤྱིང་མཐུན་པར་གྱུར་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་
པ་སྙེ་བའྤྱི་གནས་ཐོབ་པ་ལ་བཞྙེད་དོ། །གྤྱིས་པ་དབྱྙེ་བ་ལ། དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་
དང་། མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཕ་རྒྱས་ཀུན་འགོ་རྣམས་ནྤྱི་
དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་རང་སའྤྱི་སྤང་བྱ་ོན་མོངས་ཅན་རྤྱིགས་ལྔ་ཆར་གྤྱི་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
ཕ་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འགོ་རྣམས་ནྤྱི།  
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༼༢༥༽ 
།དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་རང་གྤྱིས། །ཐམས་ཅད་དུ་ནྤྱི་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་ན་
འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་གྤྱི་ལོག་ལྟ་དྙེ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་འདོད་པའྤྱི་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་ལྔ་ཆར་གྤྱི་
ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི་གཞན་གྤྱི་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྤྱིན་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །ཕ་རྒྱས་ཀུན་
འགོ་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་ནྤྱི་རང་དང་རྤྱིགས་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སྤང་བྱ་དྙེ་ཁོ་ནའྤྱི་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། སྤང་
བྱ་གཞན་གྤྱི་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཀུན་འགོ་མ་ཡྤྱིན་རང་རྤྱིགས་སུ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
དཔྙེར་ན་འགོག་པ་མཐོང་སྤང་གྤྱི་ལོག་ལྟ་ཐྙེ་ཚོམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྤང་བྱ་དྙེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་
བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་སོགས་གཞན་གྤྱི་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྤྱིན་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །ཕ་རྒྱས་
ཀུན་འགོ་དང་། ཀུན་འགོ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། ཀུན་འགོ་ལ་དབྱྙེ་ན། སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ལྟ་བ་
ལྔ་དང་། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ལོག་ལྟ་དང་མཆོག་འཛིན་གྤྱིས། སྤང་བྱ་དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཐྙེ་ཚོམ་
གྤྱིས་དང་དགུ། ལྟ་བ་དང་ཐྙེ་ཚོམ་གྤྱིས་དང་། མཚུངས་ལྡན་དང་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་གྤྱིས་
ཏྙེ་བཅུ་གཅྤྱིག་ཡོད་ལ། དྙེ་དག་ཀང་ཁམས་གསུམ་གྤྱི་དབྱྙེ་བས་གཅུ་གཅྤྱིག་པ་ཚན་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བས་
སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལ་ཀུན་འགོའ་ིཕ་རྒྱས་ཞྙེས་བྱ་ཞྤྱིང་། གཞན་ཡང་དྙེ་དག་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་པའྤྱི་གཟུགས་ཚོར་བ་
འདུ་ཤྙེས་མཚུངས་ལྡན་འདུ་བྱྙེད་ 
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༼༢༦༽ 
སྙེམས་བྱུང་སྙེམས་པ་སོགས་དང་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད། དྙེ་དག་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་རྣམས་དང་། དྙེ་དག་
དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པར་རྣམས་ལ་ཡང་ཀུན་འགོའ་ིཕ་རྒྱས་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། རང་སའྤྱི་ོན་
མོངས་པ་ཅན་རྤྱིགས་ལྔ་པོ་ཀུན་ལ་ཅྤྱིག་ཅར་དམྤྱིགས་ཤྤྱིང་དྙེ་དག་སྙེད་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ། སྡུག་
བསལ་རྒྱུ་མཐོང་སྤང་བྱ་བ། །ལྟ་དང་དྙེ་བཞྤྱིན་ཐྙེ་ཚོམ་དང་། །གང་དྙེ་ལྷན་ཅྤྱིག་མ་འདྙེས་པའྤྱི། །མ་རྤྱིག་གང་
ཡྤྱིན་ཀུན་ཏུ་འགོ། །ཞྙེས་དང་། དྙེ་དག་དང་ནྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་གང་། །འབྱུང་དྙེའང་ཀུན་འགོ་ཐོབ་མ་གཏོགས། །ཞྙེས་
གསུས་སོ། །བཅུ་གཅྤྱིག་པོ་དྙེའྤྱི་ནང་ནས་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་གྤྱི་ལྟ་བ་དང་པོ་གྤྱིས་མ་གཏོགས་པ་དགུ་ནྤྱི་
ཁམས་གོང་དུ་དམྤྱིགས་པ་ཡང་ཡོད། ཁམས་གོང་མ་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པ་ཅན་གྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བསལ་
མཐོང་སྤང་གྤྱི་ལོག་ལྟ་སོགས་དགུ་དང་། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པ་ཅན་གྤྱི་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིསྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་གྤྱི་ལོག་ལྟ་སོགས་ནས་སྲྤྱིད་རྙེ་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པ་ཅན་གྤྱི་
ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་པའྤྱི་བར་ལ་རྤྱིགས་འགྙེ་སྙེ། དྙེ་དག་ལས་དགུ་གོང་དུ་དམྤྱིགས། །ལྟ་བ་གྤྱིས་པོ་མ་གཏོགས་
སོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་མ་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པ་ཅན་གྤྱི་འོག་སའྤྱི་ཕ་རྒྱས་རྣམས་ནྤྱི་གོང་ས་དྙེ་
དང་དྙེར་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གོང་མའྤྱི་ཡུལ་ཅན་མྤྱིན་ཞྙེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྤྱིར་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ 
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༼༢༧༽ 
སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རང་སའྤྱི་ོན་མོངས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཀུན་འགོ་ཕ་རྒྱས་ཡྤྱིན་པས་སོ། །གནད་འདྤྱི་གོ་དགོས་སོ། །ཀུན་འགོ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། 
འགོག་པ་མཐོང་སྤང་དང་ལམ་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ལོག་ལྟ་དང་ཐྙེ་ཚོམ་གྤྱིས་གྤྱིས་ཏྙེ་བཞྤྱི། དྙེ་དག་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྤྱི་ཆོས་རྣམས་དང་། བཞྤྱི་པོ་དྙེ་དང་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྤང་བྱ་དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་མ་རྤྱིག་
པ་གྤྱིས་རྣམས་ལ་ནྤྱི་ཀུན་འགོ་མ་ཡྤྱིན་པ་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། རང་གྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་སྤང་བྱ་དྙེ་ཁོ་ན་ལ་དམྤྱིགས་ཤྤྱིང་དྙེའྤྱི་
ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྤང་བྱ་དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལོག་ལྟ་གྤྱིས་ཐྙེ་ཚོམ་གྤྱིས། དྙེ་དག་དང་མཚུངས་
ལྡན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་གྤྱིས་ཏྙེ། དྲུག་པོ་དྙེ་ལ་ཁམས་གསུམ་གྤྱི་དབྱྙེ་བས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་
འགྱུར་ཞྤྱིང་། དྙེ་དྲུག་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་འགོག་ལམ་ལ་ཡང་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཡུལ་ཅན་གྤྱི་ཟག་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྲུག་ནྤྱི་ཟག་
མྙེད་སོད་ཡུལ་ཅན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ཡང་འགོག་བདྙེན་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པ་ཅན་གྤྱི་ཟག་པ་
ནྤྱི། འགོག་པ་མཐོང་སྤང་གྤྱི་ལོག་ལྟ་སོགས་གསུམ་དང་། ལམ་བདྙེན་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པ་ཅན་ནྤྱི་ལམ་
མཐོང་སྤང་གྤྱི་དྙེ་གསུམ་ལ་འཇོག་ཅྤྱིང་། དྙེ་དག་འགོག་ལམ་དྙེ་དང་དྙེ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་
འགྱུར་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་གྤྱིས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་སྙེ་བའྤྱི་གནས་མྤྱི་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི་
ཕ་རྒྱས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་ནྤྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་སྙེམས་ 
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༼༢༨༽ 
དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ནྤྱི་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གང་ཞྤྱིག་གང་དང་མཚུངས་ལྡན་པ། །དྙེ་ནྤྱི་དྙེར་
མཚུངས་ལྡན་སོ་ནས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་དོན་ནོ། །དྙེས་ན་དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་དང་། མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་
རྣམས་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་སྙེམས་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་པའྤྱི་གཟུགས་ཕུང་དང་། ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་རྣམས་
ཀང་མཚུངས་ལྡན་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་དག་ོན་མོངས་ཅན་ཀྤྱི་སྙེམས་དང་མཚུངས་ལྡན་
མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གནད་འདྤྱི་ཡང་སྤྱིང་གྤྱི་ཐྤྱིག་ལྙེར་བཅང་བར་བྱའོ། །འོ་ན་སྣོད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་དང་དག་བཅོམ་
པའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་ཕུང་པོ་སོགས་མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་དང་། དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཇྤྱི་ལྟར་ཡྤྱིན་ཞྙེ་ན་དྙེ་
དག་རྣམས་ནྤྱི་རང་ྤྱིད་ཟག་པ་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པའམ་དྙེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་
མྤྱིན་ཡང་ཟག་པ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་རང་ྤྱིད་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་ན་
ཟག་བཅས་སུ་བཞག་སྙེ། དཔྙེར་ན་འདོད་པའྤྱི་ོན་མོངས་ཀྤྱིས་འདོད་པའྤྱི་སྣོད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་
སོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །འགོག་ལམ་གྤྱིས་ནྤྱི་ོན་མོངས་ཀུན་འགོ་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་
རང་ྤྱིད་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་པ་སྙེ་བ་ཡོད་ཀང་རྒྱས་པར་མྤྱི་འགྱུར་བས་ན་ཟག་མྙེད་དུ་བཤད་
དོ། །ཟག་མྙེད་ལམ་གྤྱི་བདྙེན་པ་དང་། །འདུས་མ་བྱས་རྣམས་གསུམ་ཡང་སྙེ། །ནམ་མཁའ་དང་ནྤྱི་འགོག་པ་
གྤྱིས། །ཞྙེས་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དང་། དབྱྙེ་བ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་
དུ་མྤྱི་རུང་བའོ། ། 
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༼༢༩༽ 
གྤྱིས་པ་ལ་ལམ་བདྙེན་དང་། འདུས་མ་བྱས་གྤྱིས། དང་པོ་ལ་མཐོང་ལམ། སོམ་ལམ། མྤྱི་སོབ་ལམ་དང་
གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་སོགས་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་བརྒྱད་དང་། སྡུག་བསལ་ཆོས་ཤྙེས་
སོགས་རྣམ་གོལ་ལམ་བརྒྱད་དྙེ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་ལས། འདྤྱིར་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་མཐོང་
ལམ་ཡྤྱིན་གྤྱི། བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་རྙེས་ཤྙེས་ནྤྱི་འབྲས་གནས་ཀྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པས་སོམ་ལམ་དུ་འཇོག་སྙེ། བཟོད་
དང་ཤྙེས་པ་གོ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། །བར་ཆད་མྙེད་དང་རྣམ་གོལ་ལམ། །དྙེ་ལ་སྐད་ཅྤྱིག་བཅོ་ལྔ་ནྤྱི། །མ་མཐོང་མཐོང་
ཕྤྱིར་མཐོང་བའྤྱི་ལམ། །ཞྙེས་དང་། བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དྙེ་འབྲས་གནས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག་
མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན་ཤྙེས་པ་མ་ཡྤྱིན་དགོས་ཏྙེ། དྤྱི་མྙེད་བཟོད་རྣམས་ཤྙེས་པ་
མྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་ཟྙེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། འོ་ན་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཀྤྱི་ངོ་
བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན་ས། འདོད་ན་ཤྙེས་པ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རང་ཡུལ་བདྙེན་བཞྤྱིའྤྱི་དོན་སར་མངོན་
སུམ་དུ་མ་ཤྙེས་པར་གསར་དུ་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་
ལུང་གྤྱི་དོན་ནྤྱི། བཟོད་ཤྙེས་ལྟ་བ་གསུམ་གྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཤྙེས་པ་མ་ཡྤྱིན་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་
ནོ། །སྤྱིར་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཡྤྱིན་ན་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། དྙེའྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་ 
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༼༣༠༽ 
པའྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་དང་། དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་དང་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་རྣམས་ཀྤྱིས་མ་ངྙེས་སོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་
སྡུག་བསལ་ཆོས་ཤྙེས་དང་རྙེས་ཤྙེས་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཆོས་ཤྙེས་དང་རྙེས་ཤྙེས་ཡྤྱིན་ཡང་། ཆོས་ཤྙེས་པ་དང་
རྙེས་སུ་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། འདྤྱི་གྤྱིས་ནྤྱི་ཤྙེས་པ་ཁོ་ནར་ངྙེས་ལ། སྡུག་བསལ་ཆོས་ཤྙེས་སོགས་ལ་
ནྤྱི་ཤྙེས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཀང་ཡོད་ཚུལ་ཆོས་བཟོད་བཞྤྱིན་ཤྙེས་པར་
བྱའོ། །གྤྱིས་པ་སོམ་ལམ་ལ་འཇྤྱིགས་རྙེན་ལས་འདས་པ་དང་། འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་སོམ་ལམ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི་
ཟག་མྙེད་སོམ་ལམ་དང་དོན་གཅྤྱིག གྤྱིས་པ་ལ་འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་སོམ་ལམ་དང་། སོ་སྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
དྙེ་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། སོམ་པའྤྱི་ལམ་ནྤྱི་རྣམ་གྤྱིས་ཏྙེ། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་སོམ་ལམ་
དང་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། ན་ཐོས་སོམ་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གོང་སའྤྱི་ྙེར་བསོགས་ཟག་བཅས་ལ་
བརྙེན་པའྤྱི་སོམ་ལམ་རྣམས་སོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སོ་སོ་སྙེ་བོ་རྣམས་ཀྤྱི་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་མན་ཆད་ལ་ཆགས་བྲལ་
བྱྙེད་པའྤྱི་ཚེ་གོང་སའྤྱི་ྙེར་བསོགས་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཟག་བཅས་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་རྣམས་ཀྤྱིས་འོག་སའྤྱི་ོན་
མོངས་སྤོང་བ་ལྟ་བུའོ། །དྙེ་ནས། ལྷག་སྙེས་མཐོང་དང་སོམ་གྤྱིས་ཀྤྱིས། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་སོམ་ལམ་
ནྤྱི་སོ་སྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སོམ་ལམ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྲྤྱིད་རྙེ་ལས་གཞན་པའྤྱི་ས་ལྷག་མ་བརྒྱད་ཀྤྱི་མཐོང་སྤང་རྣམས་
འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་སོམ་ལམ་གྤྱིས་སྤང་བ་མྙེད་པའྤྱི་ 
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༼༣༡༽ 
ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་གོང་དུ་སྤངས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །གསུམ་པ་མྤྱི་སོབ་ལམ་ནྤྱི། ཟད་མྤྱི་སྙེ་ཤྙེས་ཀྤྱི་ཡྙེ་ཤྙེས་མངོན་དུ་
གྱུར་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཅྙེས་ཀང་བྱ་ཞྤྱིང་། འདྤྱི་ལ་དབང་པོའ་ིསོ་ནས་དབྱྙེ་ན། རྟུལ་པོ་དང་རྣོན་པོའ་ིལམ་གྤྱིས་
སོ། །གྤྱིས་པ་འདུས་མ་བྱས་ལ་ནམ་མཁའ། སོ་སོར་བརགས་འགོག བརགས་མྤྱིན་གྤྱི་འགོག་པ་དང་གསུམ་
ལས། དང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། གང་ན་གཟུགས་ཅན་སྙེ་བ་ལ་མྤྱི་སྤྱིབ་པར་གོ་འབྱྙེད་པའྤྱི་ཆོས་དྙེ་དྙེ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་
ལ་ནམ་མཁའ་མ་སྤྱིབ་པ་འོ་ཞྙེས། །གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིས་ས་ཆུ་རླུང་གསུམ་བརྙེན་པའྤྱི་དོན་བྱྙེད་ནུས་པས་
ན་རྙེན་གྤྱི་དོན་བྱྙེད་ནུས་པའྤྱི་རྫས་ཡོད་དུ་འདོད་དོ། །འདྤྱི་དང་ནམ་མཁའྤྱི་ཁམས་གྤྱིས་མྤྱི་གཅྤྱིག་སྙེ། འདྤྱི་ནྤྱི་
འདུས་མ་བྱས་ཡྤྱིན་ལ། གཅྤྱིག་ཤོས་ནྤྱི་སར་ཁང་ལ་སོགས་པའྤྱི་བུ་ག་ནམ་མཁའ་ལ་འཇོག་པས་གཟུགས་ཀྤྱི་
སྙེ་མཆྙེད་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བུ་ག་ནམ་མཁའྤྱི་ཁམས་ཞྙེས་བྱ། །སྣང་དང་མུན་པ་དག་ཡྤྱིན་ལོ། །ཞྙེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་འདྤྱི་དང་འགོག་བདྙེན་དོན་གཅྤྱིག་པར་འདོད་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། འོ་ན་
སོ་སོ་སྙེ་བོས་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ྙེར་བསོགས་ལ་བརྙེན་ནས་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་ོན་མོངས་སྤངས་པའྤྱི་བྲལ་འབྲས་ཆོས་
ཅན། འགོག་བདྙེན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སོ་སོར་བརགས་འགོག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེ་དྙེར་ཐལ། བརགས་
འགོག་གང་ཞྤྱིག སོ་སོར་བརགས་མྤྱིན་གྤྱི་བརགས་འགོག་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། 
དྙེར་ཐལ། བྲལ་བ་བློ་ཡྤྱིས་ཟད་ 
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༼༣༢༽ 
པ་འོ། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་བྲལ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བྲལ་འབྲས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོ་སྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཟག་བཅས་བར་
ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱི་བྲལ་འབྲས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་འགོག་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། སོ་སྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་འགོག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་བདྙེན་བཞྤྱི་གང་རུང་ལ་སོ་སོར་
རོགས་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཏུ་གྱུར་པའྤྱི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་འགོག་པ་དྙེ་སོ་སོར་བརགས་
འགོག་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོ་སོར་བརགས་པའྤྱི་འགོག་པ་གང་། །བྲལ་བའོ་ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལ་
དབྱྙེ་ན་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་འགོག་པ་ནས་སོམ་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་བར་ལྔ་ཡོད་དོ། །སྤང་བྱ་བརྒྱད་
ཅུ་ར་དགུའྤྱི་སོ་ནས་དབྱྙེ་ན། དྙེ་སྤངས་པའྤྱི་བརག་འགོག་ཀང་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་ཡོད་དྙེ། མཐོང་སྤང་བཞྤྱི་ལ་
འདོད་པ་དང་། ཁམས་གོང་མ་སོ་སོར་ཕྙེ་བས་བརྒྱད། སོམ་སྤངས་ལ་ས་དགུ་པོ་རྙེ་རྙེ་ལ་ཆྙེན་པོའ་ིཆྙེན་པོ་ལ་
སོགས་པ་དགུ་དགུ་སྙེ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅྤྱིག ཀུན་བསོམས་པས་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་ཡོད་པས། བྲལ་འབྲས་ལ་ཡང་
འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་སྤངས་པ་ནས། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་སོམ་སྤང་ཆུང་ངུའྤྱི་ཆུང་ངུ་སྤངས་པའྤྱི་བར་བརྒྱད་
ཅུ་ར་དགུ་ཡོད། བརགས་འགོག་དང་བྲལ་འབྲས་འདུས་མ་བྱས་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། མཐོང་ལམ་གྤྱི་རྙེས་སུ་
སྤངས་པ་རྣམས་ནྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་པ་དང་། འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་འདས་པའྤྱི་ལམ་གང་གྤྱིས་སྤངས་ཀང་དགྙེ་སོང་ཚུལ་
གྤྱི་འབྲས་ 
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༼༣༣༽ 
བུ་ཡྤྱིན་ལ། མཐོང་ལམ་གྤྱི་ས་རོལ་དུ་སོ་སོ་སྙེ་བོས་གོང་སའྤྱི་ྙེར་བསོགས་ལ་བརྙེན་ནས་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་ོན་
མོངས་སྤངས་པའྤྱི་བར་སོ་སོ་སྙེ་བོའ་ིརྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ནྤྱི་བརགས་འགོག་ཡྤྱིན་ལ། དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་
འབྲས་བུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྣམ་དབྱྙེ་ཤྙེས་དགོས་སོ། །དྙེ་བས་ན་སོ་སོར་བརགས་པས་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་
སོ་སོར་རོགས་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་དང་། བྲལ་བ་བློ་ཡྤྱིས་ཟད་པའོ་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་བློ་གྤྱིས་དོན་གཅྤྱིག་
ཅྤྱིང་། མཐོང་ལམ་གྤྱི་ས་རོལ་གྤྱི་ཟག་བཅས་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོ་གྱུར་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་རྣམས་ཀང་འདྤྱི་
གྤྱིས་ཀྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། རང་གྤྱི་དགག་བྱ་མ་འོངས་པ་སྙེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གྙེགས་བྱྙེད་པའྤྱི་
འགོག་པ་གང་ཞྤྱིག་བརགས་འགོག་ལས་གཞན་པ་དྙེ་སོ་སོར་བརགས་མྤྱིན་གྤྱི་འགོག་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
སྙེ་ལ་གཏན་དུ་གྙེགས་བྱྙེད་པ། །འགོག་གཞན་སོ་སོར་བརགས་མྤྱིན་པས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མཚན་
གཞྤྱི་ནྤྱི། སོར་ལམ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལ་བརྙེན་ནས་ངན་སོང་དུ་གཏན་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྤྱི་ནྤྱི་རྙེན་
མ་ཚང་བ་ཙམ་གྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་འགོག་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ངན་སོང་དུ་སྙེ་བའྤྱི་རྒྱུ་རྙེན་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ལས་བྱྙེད་པ་ཡྤྱིན་
ཞྤྱིང་། དྙེ་སོར་ལམ་བཟོད་པ་ནས་མྤྱི་སྲྤྱིད་པས་ནང་སོང་དུ་སྙེ་བའྤྱི་རྒྱུ་རྙེན་མ་ཚང་བ་ཙམ་གྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་
འགོག་པ་ཡྤྱིན་པས་སོ། །འོ་ན་མཐོང་ལམ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའྤྱི་ཚེ་མཐོང་སྤང་གཏན་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་འགོག་པ་དང་། 
དག་བཅོམ་དབང་རྣོན་ཐོབ་པའྤྱི་ 
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༼༣༤༽ 
ཚེ་ོན་མོངས་གཏན་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་འགོག་པ་རྣམས་ཀང་རྙེན་མ་ཚང་བས་ཐོབ་པའྤྱི་འགོག་པར་འགྱུར་ཏྙེ། གནས་
སྐབས་དྙེ་དང་དྙེ་ནས་མཐོང་སྤང་སྤངས་པ་དང་། ོན་མོངས་སྙེ་བའྤྱི་རྒྱུ་རྙེན་མ་ཚང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་སམ་ན། སོན་
མྙེད་དྙེ། དྙེ་གྤྱིས་ནྤྱི་ཐོབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྙེན་མ་ཚང་པས་ཐོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་གྤྱི། གྙེན་པོ་ལམ་སོམ་པའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་
ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པས་བརགས་འགོག་ཏུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །གཟུགས་ནྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན། །ལྔ་དང་རྣམ་རྤྱིག་
བྱྙེད་མྤྱིན་ྤྱིད། །ཅྙེས་པའྤྱི་སྐབས་སུ་མཚན་ྤྱིད། རྣམ་གངས། དབྱྙེ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། གཟུགས་སུ་
རུང་བ་དྙེ་གཟུགས་ཕུང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེའྤྱི་དོན་ཡང་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་གནོད་པ་བྱར་རུང་ལ་
བྱའོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གཟུགས་དང་། གཟུགས་ཅན་དང་། གཟུགས་ཕུང་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་མྤྱིང་གྤྱི་རྣམ་གངས་
ཡྤྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྤྱིག་བྙེམ་པོ་དང་འདྤྱི་དག་དོན་གཅྤྱིག་པར་འདོད་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། བྙེམ་པོ་ཡྤྱིན་ན་གཟུགས་ཅན་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཀང་། གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་ན་བྙེམ་པོ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ། གལ་ཏྙེ་ཁབ་ན་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
གཟུགས་ཆོས་ཅན། བྙེམ་པོ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་ཐལ། 
བྙེམ་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། ཆོས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
གཟུགས་རང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེ་ན་བྙེམ་པོ་ནྤྱི། ཕྤྱི་བྙེམ་དང་ནང་བྙེམ་གྤྱིས་སུ་ངྙེས་ཤྤྱིང་། རྤྱིག་བྱྙེད་མ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ 
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༼༣༥༽ 
གཟུགས་རྣམས་ནྤྱི་དྙེ་གྤྱིས་གང་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པས། བྙེམ་པོར་མྤྱི་འཐད་དོ། །གཟུགས་ཕུང་ལ་དབྱྙེ་ན། མྤྱིག་
སོགས་དབང་པོ་ལྔ། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ། རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་དང་བཅུ་གཅྤྱིག་གོ །དྙེ་ཡང་
རང་འབྲས་མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་བདག་རྙེན་བྱྙེད་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གནས་པའྤྱི་ནང་གྤྱི་གཟུགས་དྭང་བ་མྤྱིག་
གྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། དྙེ་དང་མྤྱིག་གྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་དང་མྤྱིག་གྤྱི་ཁམས་དོན་གཅྤྱིག་གོ །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་
རང་གྤྱི་བདག་འབྲས་རྣ་བའྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་། སྣའྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་། ལྙེའྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་། 
ལུས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་བདག་རྙེན་བྱྙེད་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གནས་པའྤྱི་ནང་གྤྱི་གཟུགས་དྭང་བ་རྣམས་ཀང་
རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན་དུ་རྣ་བའྤྱི་དབང་པོ་དང་། སྣའྤྱི་དང་། ལྙེའྤྱི་དང་། ལུས་ཀྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། རྣ་བའྤྱི་
དབང་པོ་དང་། དྙེའྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་དང་། དྙེའྤྱི་ཁམས་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་སོགས་རྤྱིགས་འགྙེའོ། །ཡང་དྙེ་
བཞྤྱིན་དུ་དོན་ལྔ་ཡྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་དང་། གཟུགས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་དང་། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྤྱི་
ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་ཁམས་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། དབྱྙེ་ན་སོ། སྙེར། དཀར། དམར། སྤྱིན། དུ་བ། 
རྡུལ། ཁུག་སྣ། ྤྱི་མའྤྱི་འོད་ཟྙེར། གྤྱིབ་མ། སྣལ་པ། མུན་པ་སྙེ་ཁ་དོག་གྤྱི་གཟུགས་བཅུ་གྤྱིས་དང་། རྤྱིང་པོ་
དང་། ཐུང་ངུ་། ལྷམ་པ། ཟླུམ་པ། མཐོ་བ། དམའ་བ། ཕ་ལྙེ་བ་དང་། ཕ་ལྙེ་བ་མྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་ཏྙེ་དབྱྤྱིབས་ཀྤྱི་
གཟུགས་བརྒྱད་དང་བཅས་པས་ྤྱི་ཤུ་ཡོད་དོ།  
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༼༣༦༽ 
།ཁ་ཅྤྱིག་གཟུགས་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་དོན་གཅྤྱིག་པར་འདོད་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། དྙེ་ཡང་
གཟུགས་ཁམས་གནས་རྤྱིགས་བཅུ་བདུན་པོ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་
ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྙེ། གོང་མའྤྱི་གནས་དག་བཅུ་བདུན་ནྤྱི། །གཟུགས་ཁམས་ཡྤྱིན། 
ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་གང་ལ་ལྡན་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཟུགས་མཆོག་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་ས་དང་། སའྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་དང་། སའྤྱི་
ཁམས་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་པ་ནས་རྙེག་བྱའྤྱི་བར་ལ་རྤྱིགས་འགྙེའོ། །དབྱྙེ་ན་ས་ལ་རྒྱུའྤྱི་སོ་ནས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་འབྱུང་
བ་ལས་གྱུར་པའྤྱི་ས་དང་། མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའྤྱི་ས་གྤྱིས། དང་པོའ་ིམཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། སྙེས་བུའྤྱི་
བྱྙེད་པ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ས་རྣམས་སོ། །གྤྱིས་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། ཆུ་ས་རླུང་ས། ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པའྤྱི་ས་
རྣམས་སོ། །ཁ་ཅྤྱིག་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ས་དང་། མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ས་གྤྱིས་ཞྙེས་འཆད་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། ཟྤྱིན་པའྤྱི་ས་མྙེད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ས་ཡྤྱིན་ན་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན། རྒྱུ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་
བ་དང་། རྒྱུ་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ས་གྤྱིས་སུ་ཡོད་ཀྤྱི། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་ཟྤྱིན་མ་ཟྤྱིན་གྤྱིས་སུ་
མྙེད་དྙེ། རྒྱུ་དང་འབྲལ་མ་འབྲལ་གྤྱི་སོ་ནས་དབྱྙེ་ན། སྙེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་དང་མྤྱི་སོན་པའྤྱི་ས་གྤྱིས། དང་པོ་
ནྤྱི། ངག་གྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་ 
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༼༣༧༽ 
ཀྤྱི་ས་ལྟ་བུ། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ངག་གྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ས་ལྟ་བུའོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་རྙེ་རྙེ་ལ་ཡང་སན་མྤྱི་སན་གྤྱིས་
གྤྱིས་སུ་ཕྙེ་བས་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ། །རོ་ལ་དབྱྙེ་ན། དངར་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་ཚ་བ་དང་། །ཁ་བ་དང་ནྤྱི་སྐ་བ་
འོ། །ཞྙེས་པ་ལྟར་དྲུག་གོ །དྤྱི་ལ་དབྱྙེ་ན་ཞྤྱིམ་མྤྱི་ཞྤྱིམ་དང་། མམ་མྤྱི་མམ་སྙེ་བཞྤྱིའོ། །རྙེག་བྱ་ལ་དབྱྙེ་ན། 
འབྱུང་བཞྤྱི། འཇམ་རྩུབ། ལྤྱི་ཡང་གང་། བཀྙེས་སྐོམ་གྤྱིས་དང་བཅུ་གཅྤྱིག་གོ །ཞྙེས་པ་ལྟར་རོ། །རྤྱིག་བྱྙེད་མ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་ལ་མཚན་ྤྱིད། ཁད་པར། དབྱྙེ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། བསན་མྙེད་ཐོགས་མྙེད་ཀྤྱི་
གཟུགས་དྙེ་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྤྱིག་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ལ་
སོགས་པའྤྱི་ཁད་ཆོས་བཞྤྱི་དང་ལྡན་པའྤྱི་བསན་མྙེད་ཐོགས་མྙེད་ཀྤྱི་གཟུགས་དྙེ་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
གཟུགས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཟྙེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། འོ་ན་དག་བཅོམ་ཐ་མའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ཆོས་
ཅན། མཚན་ྤྱིད་དྙེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། རྒྱུན་གྤྱི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའྤྱི་གཟུགས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུན་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་སྐད་ཅྤྱིག་ཐ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་རྤྱིགས་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་ྤྱིད་རྒྱུན་གྤྱི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་ལ། དྙེ་ཡྤྱིན་ན་
རྒྱུན་གྤྱི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་པའྤྱི་གནད་ 
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༼༣༨༽ 
འདྤྱི་རོགས་དགོས་སོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གཡྙེངས་དང་སྙེམས་མྙེད་པ་ཡྤྱིན་ཡང་། །དགྙེ་དང་མྤྱི་དགྙེ་རྙེས་འབྲྙེལ་
གང་། །འབྱུང་བ་ཆྙེ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པ། །དྙེ་ནྤྱི་རྣམ་རྤྱིག་བྱྙེད་མྤྱིན་བརོད། །ཅྙེས་ཁད་པར་བཞྤྱི་གསུངས་པ་
ལས་དང་པོ་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི། རང་གྤྱི་ཀུན་སོང་མ་གཡྙེང་བའྤྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པ་མ་ཟད་
གཡྙེང་བའྤྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་ཡོད་དྙེ། རང་གྤྱི་ཀུན་སོང་དགྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་ལས་
གཞན་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཚེ་ཡང་དགྙེ་བའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་ཡོད། རང་གྤྱི་ཀུན་སོང་
མྤྱི་དགྙེ་བ་ལས་གཞན་དགྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་མངོན་དུ་གྱུར་བའྤྱི་ཚེ་ཡང་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་ཡོད་དུ་
རུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་ན་ོན་མོངས་དག་པོ་རྒྱུད་ལ་སྙེས་པའྤྱི་དགྙེ་སོང་སོགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་
དང་། བར་མའྤྱི་དགྙེ་བ་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་སྙེ། རྤྱིག་བྱྙེད་ནྤྱི་ཀུན་སོང་གཡྙེངས་བའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་མྤྱི་འབྱུང་
བས། དྙེར་སྐབས་ཀྤྱི་སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་དང་བར་མ་དགྙེ་བ་ནྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་ལས་འོས་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་དད་སོགས་དག་པོ་མངོན་གྱུར་བ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྤྱི་སོམ་མྤྱིན་ཅན་སོགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་སོམ་
མྤྱིན་དང་། བར་མ་མྤྱི་དགྙེ་བ་ལྡན་པ་དག་ཀང་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྒྱུ་མཚན་སར་བཞྤྱིན་
ནོ། །བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཀུན་སོང་ནྤྱི། གཡྙེང་བའྤྱི་གནས་སྐབས་མྤྱི་སྲྤྱིད་པས་དྙེར་
ཡོད་མྙེད་ཀྤྱི་དཔད་པ་མྤྱི་འབྱུང་ངོ་། །སོ་ཐར་དང་བར་ 
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༼༣༩༽ 
མས་བསྡུས་པའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་ནྤྱི་སྙེམས་མྙེད་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཡོད་དོ། །འདུ་ཤྙེས་མྙེད་
པ་དང་འགོག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་གནས་པའྤྱི་དགྙེ་སོང་སོགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་སོ་ཐར་སོམ་པ་དང་། བར་མ་དགྙེ་
བ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པ་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་སྙེམས་མྙེད་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་
ན་མྙེད་དྙེ། དྙེ་གྤྱིས་ནྤྱི་སྙེམས་ཀྤྱི་རྙེས་འབྲང་ཡྤྱིན་པས་སྙེམས་དང་སྙེ་འགག་གནས་གསུམ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གྤྱིས་པ་ངོ་བོའ་ིཁད་པར་ནྤྱི། དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་གང་རུང་དུ་གནས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ལུང་མ་བསན་གྤྱི་སྙེམས་ནྤྱི་སོབས་
ཆུང་བས་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་ཀུན་སོང་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་
ཡྤྱིན་ན། ཀུན་སོང་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་རྒྱུན་གྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི། རྒྱུན་
མཆོག་ཏུ་རྙེས་སུ་འབྲྙེལ་བ་ཅན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྙེས་ནས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་མ་བཏང་གྤྱི་བར་དུ་རྒྱུན་མྤྱི་འཆད་པར་ལྡན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་རོ། །སོ་ཐར་སོམ་པ། སོམ་མྤྱིན། བར་མའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་ནྤྱི་སྙེས་ནས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་མ་བཏང་གྤྱི་
བར་དུ་ད་ལྟར་བ་དང་ལྡན་པར་ངྙེས། སྙེམས་ཀྤྱི་རྙེས་འབྲང་གྤྱི་སོམ་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་མ་བཏང་གྤྱི་བར་དུ་
ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ལ་འདས་མ་འོངས་གྤྱིས་དང་ལྡན་པར་ངྙེས། སྐད་
ཅྤྱིག་དང་པོ་ལ་སོན་ཟག་མྙེད་མ་སྙེས་པས་འདས་པ་མྤྱི་ལྡན་ཡང་མ་འོངས་པ་དང་ལྡན་པ་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རོ། །བཞྤྱི་པ་རྒྱུའྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི།  
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༼༤༠༽ 
འབྱུང་བ་ཆྙེན་པོ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་སྐད་
ཅྤྱིག་གྤྱིས་པ་ཕན་ཆད་ནྤྱི་གཞྤྱིའྤྱི་འབྱུང་བ་འདས་པ་དང་། རྙེན་གྤྱི་འབྱུང་བ་ད་ལྟ་བ་གྤྱིས་ལས་སྙེས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
དང་པོ་གསར་དུ་སྙེད་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྒྱུ་དང་། རྙེན་གྤྱི་འབྱུང་བས་རྙེན་དང་། གནས་དང་འཕྙེལ་བར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྒྱུ་བྱས་
པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འབྱུང་ལས་གྱུར་པའྤྱི་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་པའྤྱི་རྤྱིག་
བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་དང་། གཞན་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་གཞྤྱི་ཐམས་ཅད་ནྤྱི་རང་དང་དུས་མམ་པའྤྱི་
རྙེན་གྤྱི་འབྱུང་བ་ད་ལྟ་བ་ཁོ་ན་ལས་སྙེ་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་དབྱྙེ་བ་ལ། སོམ་པ། སོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པ། བར་མ་
དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། སོ་ཐར། བསམ་གཏན། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། མཚན་ྤྱིད་
ནྤྱི། རྒྱུའྤྱི་ཀུན་སོང་ངྙེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྙེ་ལུས་ངག་གྤྱི་སྤང་བྱ་བཞྤྱིའམ་བདུན་སྤོང་
པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཅན་གྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དྙེ་སོ་ཐར་སོམ་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། འདྤྱི་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་ཁམས་སུ་
གཏོགས་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཡྤྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྤྱིག་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ཡང་ངྙེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སོམ་
པར་འདོད་པ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། དྙེ་ཀུན་ནས་སོང་བྱྙེད་ཀྤྱི་ངྙེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ཀུན་སོང་གྤྱི་
བསམ་པ་དང་ཆོ་ག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་ 
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༼༤༡༽ 
ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ཐོབ་པའྤྱི་ཚེ་རང་ཤུགས་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ནྤྱི། །འཕགས་དྙེས། །ཞྙེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོ་ཐར་སོམ་པ་ལ་དབྱྙེ་ན། རྙེན་གྤྱི་སོ་ནས་རྤྱིགས་བརྒྱད། རྫས་ཀྤྱི་སོ་ནས་དགྙེ་སོང་། དགྙེ་ཚུལ། 
དགྙེ་བསྙེན། བསྙེན་གནས་ཀྤྱི་སོམ་པ་དང་བཞྤྱིར་ངྙེས་ཏྙེ། དགྙེ་སོང་མའྤྱི་སོམ་པ་དྙེ་དགྙེ་སོང་གྤྱི་སོམ་པ་ལས་
རྫས་གཞན་མ་ཡྤྱིན། དགྙེ་སོབ་མ་དང་། དགྙེ་ཚུལ་མའྤྱི་སོམ་པ་གྤྱིས་དགྙེ་ཚུལ་གྤྱི་སོམ་པ་ལས་རྫས་གཞན་མ་
ཡྤྱིན། དགྙེ་བསྙེན་མའྤྱི་སོམ་པ་དྙེ་དགྙེ་བསྙེན་གྤྱི་སོམ་པ་ལས་རྫས་གཞན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ། སོ་
སོར་ཐར་ཅྙེས་བྱ་རྣམ་བརྒྱད། །རྫས་སུ་རྣམ་པ་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་འདྤྱི་དག་རྤྱིགས་བྱྙེད་མ་
ཡྤྱིན་པ་ཁོ་ནར་ངྙེས་སམ་ཞྙེ་ན། པཎ་ཆྙེན་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་ནྤྱི། སོ་ཐར་སོམ་པ་ཡྤྱིན་ན་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ་ཏྙེ། རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན་རྣམ་གསུམ་ཞྙེས་བྱ། །སོམ་དང་སོམ་པ་མྤྱིན་དང་གཞན། །ཞྙེས་དང་། སོམ་གསུམ་རབ་
དབྱྙེ་ལས། ན་ཐོས་སོམ་པ་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་པའྤྱི་སྒྲུབ་བྱྙེད་འགོད་པ་མཛད་
དོ། །དྙེ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། སྤང་བྱ་ལུས་ངག་གྤྱི་ྙེས་སོད་ལ་ཡང་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་གྤྱིས་ཡོད་
ཅྤྱིང་། དྙེ་སྤོང་བྱྙེད་ཀྤྱི་གྙེན་པོ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ལ་ཡང་དྙེ་གྤྱིས་སུ་ཡོད་པ་འདྤྱི་དབྱྤྱིག་གྙེན་ལ་སོགས་མཁས་
པའྤྱི་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འཆལ་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་མྤྱི་དགྙེའྤྱི་གཟུགས། །དྙེ་སྤོང་ཚུལ་ 
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༼༤༢༽ 
ཁྤྱིམས་རྣམ་གྤྱིས་སོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་སོ་ཐར་སོམ་པ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོའ་ིགནས་
སྐབས་ཀྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་ཆོས་ཅན། རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སོ་ཐར་སོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏྙེ། སོ་ཐར་སོམ་པ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོའ་ིགནས་
སྐབས་ཀྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ལས་ལམ་གྤྱི་དངོས་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། དྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ལས་ཀྤྱི་
ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བར་མ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཏན་ཚིག་གྲུབ་སྙེ། དང་པོའ་ིརྣམ་རྤྱིག་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །སོ་སོ་ཐར་
དང་བྱ་བའྤྱི་ལམ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་རང་ལུགས་ནྤྱི། སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་དང་། སོམ་མྤྱིན་དང་། 
བར་མ་དགྙེ་བ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་སྙེས་པ་རྣམས་ནྤྱི། སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོའ་ིཚེ་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་རྤྱིག་བྱྙེད་
མ་ཡྤྱིན་པ་གྤྱིས་ཀ་ཡོད་ཅྤྱིང་། སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་པ་ཕན་ཆད་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་མ་བཏང་གྤྱི་བར་དུ་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པར་
ངྙེས་པར་ཡོད་ལ། དངོས་དང་མཐུན་པའྤྱི་བྱ་བ་བྱྙེད་པའྤྱི་ཚེ་ན་རྤྱིག་བྱྙེད་ཀང་ཡོད། མྤྱི་བྱྙེད་ན་མྙེད་པས་རྤྱིག་
བྱྙེད་མྤྱིན་པ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་སྙེས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བར་མའྤྱི་དགྙེ་བ་དང་། གཞན་
ཡང་བར་མའྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བ་རྣམ་ནྤྱི་ལོག་གཡྙེམ་ལས་གཞན་པའྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བ་དྲུག གཞན་ལ་བཅོལ་བས་རྫོགས་པ་
རྣམས་ནྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མྤྱིན་པར་ཁོ་ནར་ངྙེས། ལོག་གཡྙེམ་ནྤྱི་ 
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༼༤༣༽ 
གཞན་ལ་བཅོལ་བས་མྤྱི་རྫོགས་པས་གྤྱིས་ཀ་ཡོད། གཞན་དྲུག་ཀང་རང་གྤྱིས་བྱྙེད་ན་གྤྱིས་ཀ་ཡོད་དྙེ། མྤྱི་
དགྙེ་དྲུག་ནྤྱི་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །གཅྤྱིག་རྣམ་གྤྱིས་སོ་དྙེ་དག་ཀང་། །བྱྙེད་ན། ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ལུས་ངག་
གྤྱི་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེའྤྱི་ལས་ལམ་གྤྱི་སོར་བ་རྣམས་ལ་ནྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་ངྙེས་པར་ཡོད་ཅྤྱིང་། ཀུན་སོང་དག་པོས་བྱྙེད་ན་
རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། མྤྱི་བྱྙེད་ན་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པར་མྤྱིན་པས། རྤྱིག་བྱྙེད་ཁོ་ན་སྙེ། 
ྙེར་བསོགས་རྣམས་ནྤྱི་རྣམ་རྤྱིག་བྱྙེད། །རྣམ་རྤྱིག་བྱྙེད་མྤྱིན་འགྱུར་བའམ་མ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ལུས་ངག་གྤྱི་ལས་ལམ་གྤྱི་མཇུག་རྣམས་ལ་ནྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པར་ངྙེས་པར་ཡོད། དངོས་དང་མཐུན་པའྤྱི་བྱ་
བ་བྱྙེད་ན་རྤྱིག་བྱྙེད་ཀང་ཡོད་དྙེ། བཟོག་པ་མཇུག་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་བསམ་གཏན་
དང་ཟག་མྙེད་གྤྱི་སོམ་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཏྤྱིང་འཛིན་ལས་སྙེས་རྣམ་རྤྱིག་
མྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་སོམ་མྤྱིན་ལ། རྤྱིག་བྱྙེད་དང་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་གོང་དུ་
བཤད་ཟྤྱིན་ལ། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། ཤན་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་ལུས་ངག་གྤྱི་ྙེས་སོད་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་བར་མའྤྱི་
དོན་ལ། ཁ་ཅྤྱིག་སོམ་པ་ལྟར་དགྙེ་བ་རྒྱུ་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྤྱིན། སོམ་མྤྱིན་ལྟར་མྤྱི་དགྙེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་
སུ་འབྱུང་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པའོ། །ཞྙེས་ཟྙེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། རྫས་ལས་བྱུང་བ་དང་མ་
བྱུང་བའྤྱི་བསོད་ནམས་བདུན་པོ་རྣམས་ནྤྱི་བར་མ་ 
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༼༤༤༽ 
ཡྤྱིན་ཡང་བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མདོ་ལས། འདྤྱི་དག་དང་ལྡན་པའྤྱི་དད་པའྤྱི་རྤྱིགས་
ཀྤྱི་བུའམ་བུ་མོ་ནྤྱི་འགོ་ཡང་རུང་། འདུག་ཀང་རུང་། ལ་ཡང་རུང་། མྤྱི་ལ་ཡང་རུང་། བསོད་ནམས་མངོན་
པར་འཕྙེལ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཞྤྱིང་། བསོད་ནམས་ྙེ་བར་སྙེ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རོ། །དྙེ་ནས་སོམ་པ་དང་སོམ་མྤྱིན་གྤྱིས་ལས་གཞན་པའྤྱི་ལུས་ངག་གྤྱི་ལས་དགྙེ་བ་དང་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་
པ་ནྤྱི། བར་མའོ། །དྙེ་ལྟར་གཟུགས་ཕུང་གྤྱི་དབྱྙེ་བ་བཅུ་གཅྤྱིག་པོ་དྙེའྤྱི་ནང་ནས་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་མ་
གཏོགས་པའྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན་ལྔ་ལ་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་བཅུ་དང་ཁམས་བཅུར་འདོད་ལ། རྤྱིག་
བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་གཟུགས་ཅན་དང་སྙེ་མཆྙེད་ཀྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་ཡྤྱིན་ཡང་། གཟུགས་ཅན་གྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་མ་ཡྤྱིན་
ཏྙེ། དྙེ་ནྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཞར་ལས་བྱུང་བ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་བཞྤྱིའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི་རྤྱིམ་པ་
བཞྤྱིན། འབྱུང་བ་གང་ཞྤྱིག་སྲ་ཞྤྱི་འཐས་པ་དང་། རན་ཞྤྱིང་བཤྙེར་བ་དང་། ཚ་ཞྤྱིང་སྲྙེག་པ་དང་། ཡང་ཞྤྱིང་གཡོ་
བ་རྣམས་སོ། །འདྤྱིར་ས་ཡྤྱིན་ན་ས་ཁམས་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། ས་སྙེར་པོ་དང་གྲུ་བཞྤྱི་རྣམས་ས་ཡྤྱིན་ཡང་ས་
ཁམས་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཟུགས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་
རྤྱིགས་འགྙེ་སྙེ། ཆུ་དཀར་པོ་དང་། ཟླུམ་པོ་དང་། མྙེ་དམར་པོ་དང་། གྲུ་གསུམ་དང་། རླུང་སོན་པོ་དང་། རྤྱིང་པོ་
རྣམས་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན་དུ་ཆུ་སོགས་ 
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༼༤༥༽ 
ཀྤྱི་ཁམས་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཕུང་པོ་བར་པ་གསུམ་ལ་མཚན་ྤྱིད་དང་དབྱྙེ་བ་གྤྱིས་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་
ཚོར་ཕུང་ལ་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། རང་སོབས་ཀྤྱིས་རང་ཡུལ་མོང་བའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་སྙེམས་བྱུང་དྙེའོ། །དབྱྙེ་བ་ལ་
ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་ཚོར་བ་བདྙེ་བ། སྡུག་བསལ། ཡྤྱིད་བདྙེ། ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ། བཏང་སོམས་དང་ལྔ། དང་པོ་ནྤྱི། སོ་
ལྔའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་རྣམས་ཀྤྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྤྱི་ཚོར་བ་སྤྱིམ་པ་རྣམས་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པའྤྱི་ཚོར་བ་བདྙེ་
བ་རྣམས་སོ། །དྙེ་ཡང་དང་པོ་རྣམས་ནྤྱི་ལུས་ཚོར་དང་། ཕྤྱི་མ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྤྱི་དྙེ་ནྤྱི་སྙེམས་ཚོར་ཡྤྱིན་
ཏྙེ། རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྙེན་པ་དང་། ཡྤྱིད་དབང་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཚོར་བ་ཡྤྱིན་པས་
སོ། །གྤྱིས་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། སོ་ལྔའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་འཁོར་གྤྱི་ཚོར་བ་སྤྱིམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་
པ་ནྤྱི། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས་གཞན་འདོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྤྱིས་པའྤྱི་སྙེམས་ཚོར་
སྤྱིམ་པ་རྣམས་སོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། སྙེམས་ཚོར་སྤྱིམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་སོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། སྙེམས་གདུང་བར་མའྤྱི་
ཚོར་བ་རྣམས་སྙེ། འདྤྱི་ལ་ལུས་ཚོར་དང་སྙེམས་ཚོར་གྤྱིས་ཡོད་དོ། །རྙེན་གྤྱི་སོ་ནས་དབྱྙེ་ན། མྤྱིག་གྤྱི་འདུས་
ཏྙེ་རྙེག་པ་ལས་བྱུང་བ་ནས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་འདུས་ཏྙེ་རྙེག་པ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཚོར་བའྤྱི་བར་དྲུག དྙེ་ཡང་དང་པོ་ལྔ་ནྤྱི་
ལུས་ཚོར་དང་། དྲུག་པ་ནྤྱི་སྙེམས་ཚོར་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཚོར་བ་དྲུག །ལྔ་ནྤྱི་ལུས་ཀྤྱི་འོ་སྙེམས་ཀྤྱི་ 
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༼༤༦༽ 
གཞན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྲུག་པ་དྙེ་ལ་དབྱྙེ་ན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དྙེ། གཟུགས་འཛིན་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་
ཤྙེས་པ་ནས། རྙེག་འཛིན་དང་ཆོས་འཛིན་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་བར་གྤྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྤྱི་ཚོར་བ་དྲུག་
ཡོད་ཅྤྱིང་། དྙེ་རྙེ་རྙེ་ལ་ཡང་ཡྤྱིད་བདྙེ་མྤྱི་བདྙེ་བཏང་སོམས་དང་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྙེ་བས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་
བའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ། དྙེ་ཡྤྱིད་ྤྱི་བར་རྒྱུ་བ་ལས། །རྣམ་པ་དག་ནྤྱི་ཡང་བཅོ་བརྒྱད། །ཅྙེས་གསུངས་སོ། །འདུ་
ཤྙེས་ལ་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། རང་སོབས་ཀྤྱི་རང་ཡུལ་གྤྱི་སྤུ་རྤྱིས་སོ་སོར་ཕྙེ་ནས་འཛིན་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གནས་པའྤྱི་
སྙེམས་བྱུང་དྙེའོ། །དབྱྙེ་ན་འདུ་ཤྙེས་ཕྤྱིན་ཅྤྱི་ལོག་པ་དང་མ་ལོག་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ལ་ཡང་དབྱྙེ་ན། བདག་མྙེད་
པ་ལ་བདག་ཏུ་དང་། མྤྱི་རག་པ་ལ་རག་པར་དང་། སྡུག་བསལ་ལ་བདྙེ་བར་དང་། མྤྱི་གཙང་བ་ལ་གཙང་པར་
འདུ་ཤྙེས་པ་དང་བཞྤྱི་ཡོད་དོ། །རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་ལ་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། རང་སོབས་ཀྤྱི་རང་ཡུལ་གྤྱི་ངོ་བོ་ཙམ་
རྣམ་པར་རྤྱིག་པ་དྙེའོ། །དབྱྙེ་ན་མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་བར་དྲུག་ཡོད་ཅྤྱིང་། 
རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁམས་དང་གསུམ་ནྤྱི་དོན་གཅྤྱིག་གོ །ཁ་ཅྤྱིག་རང་
འབྲས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དྙེ་དང་དྙེའྤྱི་དུས་སུ་འདས་མ་ཐག་པའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དྙེ་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁམས་ཀྤྱི་མཚན་
ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡྤྱི། །རྣམ་ཤྙེས་གང་ཡྤྱིན་དྙེ་ཡྤྱིད་དོ། །ཞྙེས་གསུངས་ 
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༼༤༧༽ 
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཟྙེར་ན་མྤྱི་འཐད་དྙེ། འོ་ན་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་སྙེམས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཆོས་ཅན། 
འགོག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་ལས་ལྡང་སྙེམས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་དུས་སུ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡྤྱིན་པ་ཐལ། དྙེའྤྱི་
བདག་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །ཁབ་པ་དོན་གྤྱི་ཐོག་ཏུ་སོང་། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་
བདག་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཡྤྱིད་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་བདག་རྙེན་གང་ཞྤྱིག ཡྤྱིད་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕྤྱི་
མ་ས། དང་པོ་དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་བདག་རྙེན་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་རྙེན་བཞྤྱི་ཆར་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བཞྤྱི་ཡྤྱིས་
སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་རྣམས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། ཁོད་དྙེའྤྱི་དུས་སུ་འདས་མ་ཐག་པ་
མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་དང་དྙེའྤྱི་བར་དུ་སྙེམས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱིས་བར་ཆོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཁོད་དང་
དྙེའྤྱི་བར་དུ་འགོག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱིས་བར་ཆོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །རང་ལུགས་ནྤྱི། རྣམ་ཤྙེས་ཚོགས་དྲུག་པོ་
གང་ཞྤྱིག རང་འབྲས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་དུས་སུ་ཤྙེས་པ་གཞན་གྤྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་འདས་པའྤྱི་སོ་
ནས་བདག་རྙེན་བྱྙེད་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གནས་པ་དྙེ་ཡྤྱིད་ཁམས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ལ། འདས་མ་ཐག་པ་ཞྙེས་པ་
ནྤྱི་ཤྙེས་པ་གཞན་གྤྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་ལ་དགོངས་པའམ། ཡང་ན་ཕལ་ཆྙེ་བའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་ན་
དྲུག་པ་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་བདག་རྙེན་ཡྤྱིན་ན་རང་འབྲས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་དུས་སུ་ 
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༼༤༨༽ 
འདས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། འདས་མ་ཐག་པ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་སོམས་
པར་འཇུག་སྙེམས་དང་། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པར་སྙེ་སྙེམས་རྣམས་སོམས་འཇུག་གྤྱིས་ལས་ལྡང་སྙེམས་དང་། 
འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པར་འཆྤྱི་སྙེམས་ཀྤྱི་བདག་རྙེན་ཡྤྱིད་ཁམས་ཡྤྱིན་ཡང་། དྙེ་དག་ནྤྱི་དྙེ་རྣམས་ཀྤྱིས་དུས་སུ་འདས་
མ་ཐག་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འཇུག་སྙེམས་དང་ལྡང་སྙེམས་ཀྤྱི་བར་དུ་སོམས་འཇུག་གྤྱིས་ཆོད་པ་དང་། སྙེ་
སྙེམས་དང་འཆྤྱི་སྙེམས་ཀྤྱི་བར་དུ་དུས་བསྐལ་པ་ལྔ་བརྒྱས་ཆོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེ་དག་ལས་གཞན་པའྤྱི་དྲུག་
པ་ཡྤྱིད་གྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་རྣམས་ཀྤྱི་བདག་རྙེན་ཡྤྱིད་ཁམས་ནྤྱི་རང་འབྲས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་དུས་
སུ་འདས་མ་ཐག་པ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྙེས་པ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་དྙེ་རང་འབྲས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་
པར་ཤྙེས་པ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོའ་ིདུས་སུ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོ་དྙེ་
ྤྱིད་དྙེ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་པའྤྱི་དུས་སུ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡྤྱིན་པ་སོགས་བཞྤྱིན་ནོ། །ལུགས་འདྤྱི་ལ་རྣམ་ཤྙེས་
སྐད་ཅྤྱིག་མ་ཐ་མས་སར་རྣམ་ཤྙེས་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོའ་ིབདག་རྙེན་བྱྙེད་པ་ཡོད་དྙེ། སོམས་པར་འཇུག་
སྙེམས་དང་། སྙེ་སྙེམས་ཀྤྱི་ཚེ་ན་སྐད་ཅྤྱིག་མ་ཐ་མ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེ་ྤྱིད་སར་ལྡང་སྙེམས་དང་སྙེ་སྙེམས་ཀྤྱི་
བདག་རྙེན་དང་མཚུངས་པ་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །སོ་ 
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༼༤༩༽ 
ལྔའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེན་བདག་རྙེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་རྣམས་ནྤྱི་རང་འབྲས་དབང་ཤྙེས་ཀྤྱིས་དུས་སུ་
འདས་པ་དང་། དྙེ་དང་དུས་མམ་ལྷན་ཅྤྱིག་པ་གྤྱིས་གྤྱིས་ཡོད་པས་འདས་པ་ཡྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་ངྙེས་པ་མྙེད་
དྙེ། ཐ་མའྤྱི་རྙེན་འདས་ལྔ་རྣམས་ཀྤྱི། །དྙེ་དག་ལྷན་ཅྤྱིག་སྙེས་པའང་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྲུག་པ་
ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་རྙེན་བདག་རྙེན་ངོས་ཟྤྱིན་པར་བྱ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡྤྱིད་ཁམས་གངས་ལོགས་སུ་བགངས་
པས་མྤྱིག་ལ་སོགས་པ་དབང་པོའ་ིཁམས་དྲུག དྙེའྤྱི་ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དམྤྱིགས་པ་ཡུལ་གྤྱི་ཁམས་
དྲུག བརྙེན་པ་མྤྱིག་ཤྙེས་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁམས་དྲུག་སྙེ། དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་
འདོད་ལ། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་ཁམས་བཅུ་གྤྱིས་སམ་བཅུ་བདུན་དུ་འདུས་ཏྙེ། རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁམས་དྲུག་པོ་
ྤྱིད་ཀང་རྣམ་ཤྙེས་ཕྤྱི་མའྤྱི་བདག་རྙེན་བྱྙེད་པའྤྱི་ཆ་ནས་ཡྤྱིད་ཁམས་སུ་འཇོག་པས་ཁམས་བཅུ་གྤྱིས་སམ། 
ཡང་ན་ཡྤྱིད་ཁམས་ྤྱིད་དྲུག་པོ་གང་རུང་དུ་ངྙེས་པས་གངས་ཟུར་དུ་མ་བགངས་ན་བཅུ་བདུན་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་
ཕྤྱིར། ཁ་ཅྤྱིག་གཞྤྱི་གྲུབ་ན་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྙེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། གཟུགས་ཅན་
གྤྱི་ཆུང་མཐར་གྱུར་པའྤྱི་རྫས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ཁམས་བཅུ་གང་
རུང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྤྱིག ཁམས་གཞན་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ 
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༼༥༠༽ 
ན། བསགས་རྡུལ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། གཟུགས་ཅན་བཅུ་ནྤྱི་བསགས་པ་འོ། །ཞྙེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བསགས་རྡུལ་རོམ་པའྤྱི་གཞྤྱིར་གྱུར་པའྤྱི་རྫས་རྡུལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཟུགས་མྤྱིང་དུས་མཐའ་རྡུལ་ཡྤྱིག་དང་། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་རྡུལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་
ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དྙེ་རྣམས་བསན་དུ་ཡོད་མྙེད་སོགས་གང་ཡྤྱིན་ཞྙེ་ན། དྙེ་ལ་
ཁམས་ཀྤྱི་རྣམ་པའྤྱི་རབ་དབྱྙེ་ཤྙེས་དགོས་པས་དྙེ་འཆད་པར་བྱྙེད་པ་ལ། བསན་ཡོད་འདྤྱིར་ནྤྱི་གཟུགས་གཅྤྱིག་
པུ། །ཞྙེས་པ་ནས། བཅུ་གྤྱིས་ནང་གྤྱིར་བཤད་དབང་པོ། །ཞྙེས་པའྤྱི་བར་བྱུང་། དྙེ་ཡང་བསན་དུ་ཡོད་མྙེད་ཀྤྱི་
དབྱྙེ་བ། ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མྙེད་ཀྤྱི་དབྱྙེ་བ་སོགས་བཅུ་དགུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། བསན་དུ་ཡོད་པའྤྱི་
ཁམས་ནྤྱི་གཟུགས་ཁམས་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་སྙེ། མྤྱིག་གྤྱི་ཡུལ་དུ་བསན་དུ་ཡོད་ན། གཟུགས་ཁམས་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁམས་གཞན་རྣམས་ནྤྱི་མྤྱིག་གྤྱི་ཡུལ་མ་ཡྤྱིན་པས་བསན་མྙེད་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ནོ། །གཟུགས་ཁམས་
ཡྤྱིན་ཡང་བསན་ཡོད་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། མྤྱིག་གྤྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་
མཚུངས་ཀྤྱི་གཟུགས་ཁམས་དྙེ་དྙེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མྤྱིག་གྤྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་ཁམས་ཡྤྱིན་ན། 
བརྙེན་པ་དང་བཅས་པའྤྱི་གཟུགས་ཁམས་ཡྤྱིན་ 
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༼༥༡༽ 
པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན་དྙེར་ཐལ། བརྙེན་པ་དང་བཅས་པའྤྱི་གཟུགས་ཁམས་འདས་པ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
བརྙེན་པ་དང་བཅས་པའྤྱི་མྤྱིག་དབང་འདས་པ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མྤྱིག་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་མྤྱིག་དབང་
འདས་པ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་མྤྱིག་དབང་འདས་པའྤྱི་ཡུལ་ཡྤྱིན་ན། གཟུགས་འདས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དྙེ་ད་
ལྟ་བ་དང་མ་འོངས་པའྤྱི་ཡུལ་མྤྱིན་ན་ཡང་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་དང་མ་འོངས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཅྤྱིང་། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་
ཕྤྱི་མ་བཞྤྱི་ལའང་རྤྱིགས་འགྙེའོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ཁམས་བཅུ་ནྤྱི་ཐོགས་བཅས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྤྱིབ་པ་
ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་རྣམས་ནྤྱི་དྙེ་དང་བྲལ་བས་ཐོགས་མྙེད་ཀྤྱི་ཁམས་སུ་བཞག་གོ །སྤྱིར་
ཐོགས་བཅས་ལ་མྤྱིང་གྤྱི་སོ་ནས་སྤྱིབ་ཐོགས། ཡུལ་ཐོགས། དམྤྱིགས་ཐོགས་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། གཅྤྱིག་ན་
ལྷན་ཅྤྱིག་གྤྱིས་མྙེད་ཕྤྱིར། །ཞྙེས་པ་ལྟར་རང་ྤྱིད་གནས་པའྤྱི་གོ་ས་དྙེར། གཟུགས་ཅན་གཞན་འཇུག་པའྤྱི་སོ་
གྙེགས་བྱྙེད་པ་སྙེ། འདྤྱི་དང་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ཁམས་དོན་གཅྤྱིག་གོ །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དུ་
བྱྙེད་པ་ཅན་གྤྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དང་། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། གཟུགས་
སོགས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་ཁོ་ན་སྙེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་དམྤྱིགས་
པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དབང་པོ་གཟུགས་ 
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༼༥༢༽ 
ཅན་པ་རྣམས་ཀྤྱི་ཡུལ་ཡྤྱིན་གྤྱི། དམྤྱིགས་པ་མ་ཡྤྱིན་ལ། མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་སོགས་ཀྤྱི་ཡུལ་དང་། དམྤྱིགས་པ་
གྤྱིས་ཀ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཐོགས་པ་ཕྤྱི་མ་གྤྱིས་ནྤྱི་བཏགས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཡུལ་གྤྱི་ཡུལ་ཅན་བྱྙེད་པ་ཙམ་དང་། 
ཡུལ་ལ་དམྤྱིགས་པ་ཙམ་ལ་དྙེ་དང་དྙེར་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུམ་པ་ནྤྱི། དྤྱིའྤྱི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ནྤྱི་
ལུང་མ་བསན་ཁོ་ན་དང་། གཟུགས་སའྤྱི་ཁམས་གྤྱིས་དང་ཁམས་ཐོག་མྙེད་བརྒྱད་པོ་དྙེ་རྣམས་ལ་ནྤྱི་དགྙེ་མྤྱི་
དགྙེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་ཀ་ཡོད་དོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། འདོད་ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་ནྤྱི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་
ཐམས་ཅད་ཡོད་ལ། གཟུགས་ཁམས་ན་ཁམ་ཟས་ལ་འདོད་པ་དང་བྲལ་བས་དྤྱི་རོ་གྤྱིས་མྙེད་ཅྤྱིང་། དྙེའྤྱི་ཡུལ་
ཅན་སྣ་ལྙེའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་གྤྱིས་ཀང་མྙེད་པས་ཁམས་ལྷག་མ་བཅུ་བཞྤྱིའོ། །བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་ཡན་ཆད་ན་
མྤྱིག་རྣ་བ་ལུས་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཀང་མྙེད་པས་བཅུ་གཅྤྱིག་ཏུ་ངྙེས་སོ། །གཟུགས་མྙེད་ཁམས་སུ་གཏོགས་
པ་ལ་ཡྤྱིད་དང་ཆོས་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁམས་དང་གསུམ་མོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། ཡྤྱིད་དང་ཆོས་དང་
ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁམས་གསུམ་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མྙེད་གྤྱིས་གྤྱིས་ཡོད་དྙེ། ལྷག་མ་བཅོ་ལྔ་ནྤྱི་
ཟག་བཅས་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ནོ། །དྲུག་པ་ནྤྱི། རྣ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁམས་དང་པོ་ལྔ་ནྤྱི་རོག་དཔོད་གྤྱིས་ཀ་དང་བཅས་པ་
དང་། ཁམས་ཐ་མ་གསུམ་ལ་ནྤྱི་རོག་དཔོད་གྤྱིས་ཀ་དང་བཅས་པ་དང་། རོག་མྙེད་དཔོད་བཅས་ 
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༼༥༣༽ 
དང་། རོག་དཔོད་གྤྱིས་ཀ་མྙེད་པ་དང་གསུམ་ཡོད་དྙེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཙམ་པོ་མན་ཆད་ཀྤྱི་
ཡྤྱིད་ཁམས་སོགས་གསུམ་ནྤྱི། དྙེ་གྤྱིས་ཀ་དང་བཅས་པ་དང་། དངོས་གཞྤྱི་ཁད་པར་ཅན་གྤྱི་ཡྤྱིད་ཁམས་
སོགས་གསུམ་ནྤྱི་རོགས་མྙེད་དཔོད་བཅས་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྤྱི་གསུམ་ནྤྱི་རོག་དཔོད་
གྤྱིས་ཀ་དང་བྲལ་བ་ཡྤྱིན་པས་སོ། །ལྷག་མ་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ཁམས་བཅུ་ནྤྱི་རོགས་དཔོད་གྤྱིས་ཀ་དང་བྲལ་
བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མཚུངས་ལྡན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་བས་ན་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིཆོས་ཁམས་
མཚུངས་ལྡན་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་ཀང་རོག་དཔོད་གྤྱིས་ཀ་དང་བྲལ་བ་ཡྤྱིན་པས། འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་
དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཙམ་པོའ་ིཁམས་ཐ་མ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། རོགས་དཔོད་གྤྱིས་ཀ་དང་བཅས་པ་
དང་། དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཁད་པར་ཅན་གྤྱི་ཁམས་ཐ་མ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན་ཡང་། རོག་མྙེད་དཔོད་
བཅས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་མཐའ་མྤྱི་འཛིན་པ་ནྤྱི་གནད་ཀྤྱི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏྙེ་ཁབ་ན། དང་པོ་ལ་འདོད་པ་དང་བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཙམ་པོ་ཐོབ་པ་དང་། མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། 
མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཆོས་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་དག་གྤྱི་ལྡན་མྤྱི་འདུ་བྱྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་
འདོད་ན། མཚུངས་ལྡན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ།  
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༼༥༤༽ 
ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཙམ་པོ་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་བསམ་
གཏན་གྤྱི་སོམ་པས་ཀང་མ་ངྙེས་སོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཕྤྱི་མ་ལ་ཡང་སོན་རྤྱིགས་བསྙེས་ཏྙེ་འཕང་བར་བྱའོ། །རྣམ་
ཤྙེས་ལྔ་རོག་དཔོད་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ན། གནས་བཞྤྱི་པར། ལྔ་ནྤྱི་རྙེས་སུ་འཇུག་བྱྙེད་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་པའྤྱི་
སྐབས་སུ་རྣམ་ཤྙེས་དང་པོ་ལྔ་རོག་མྙེད་ཡྤྱིན་པས་རྒྱུའྤྱི་ཀུན་སོང་མ་ཡྤྱིན་ལ། ཁ་ཕྤྱིར་ལྟས་ཡྤྱིན་པས་དུས་ཀྤྱི་
ཀུན་སོང་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་རོག་མྙེད་དྙེ་བཤད་པ་ཇྤྱི་ལྟར་ཡྤྱིན་ཞྙེ་ན། འདྤྱི་ནྤྱི་མདོ་ལས། དབང་ཤྙེས་རོག་མྙེད་
དུ་གསུངས་པ་དང་འད་བར་དགོངས་པ་བླང་དགོས་ཏྙེ། དགོངས་གཞྤྱི་ངྙེས་པར་རོགས་པའྤྱི་རོག་པ་དང་། རྙེས་
དན་ཀྤྱི་རོག་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་དགོངས་ནས་རོག་མྙེད་དུ་མྤྱིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་ནོ། །བདུན་པ་ནྤྱི། སྙེམས་
ཁམས་བདུན་དང་། དྙེ་དག་གྤྱི་འཁོར་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་ནྤྱི་དམྤྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཡུལ་
ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁམས་ལྷག་མ་རྣམས་ནྤྱི་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་དམྤྱིགས་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་
རྣམས་ཀྤྱིས་དམྤྱིགས་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བརྒྱད་པ་ནྤྱི། ཁམས་ཐོགས་མྙེད་བརྒྱད། སའྤྱི་ཁམས་དང་དགུ་ནྤྱི་མ་
ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ཚོགས་པ་ན་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁམས་གཞན་ལ་ཟྤྱིན་མ་ཟྤྱིན་
གྤྱིས་གྤྱིས་ཡོད་དྙེ། འདས་མ་འོངས་ཀྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ཚོགས་པ་ན་མྙེད་ 
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༼༥༥༽ 
པའྤྱི་གཟུགས་དྤྱི་རོ་རྙེག་བྱ་རྣམས་ནྤྱི་དུས་གསུམ་པོ་གང་ཡྤྱིན་ཡང་མ་ཟྤྱིན་པ་དང་། ད་ལྟ་བའྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་
དྙེའྤྱི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའྤྱི་གཟུགས་དྤྱི་རོ་རྙེག་བྱ་རྣམས་ནྤྱི་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་ཟྤྱིན་མ་
ཟྤྱིན་གྤྱི་དོན་ནྤྱི་ད་ལྟ་བའྤྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའྤྱི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་མྙེད་ལ་འཇོག་གོ །དྙེ་ལ་འདྤྱིར་དོགས་
པ་འདྤྱི་འབྱུང་སྙེ། འདོད་པའྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་པའྤྱི་རྒྱུ་གཞྤྱིའྤྱི་འབྱུང་བ་འདུས་པ་
ཆོས་ཅན། ད་ལྟ་བའྤྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའྤྱི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པར་ཐལ། ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏྙེ། ཟྤྱིན་པའྤྱི་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྒྱུའྤྱི་
འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། རྒྱུ་མཐུན་ཟྤྱིན་པའྤྱི་འབྱུང་ལས་སྙེ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བ་འདོད་ན། 
དྙེར་ཚོགས་པ་ན་མྙེད་པར་ཐལ། འདས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། སོན་མྙེད་དྙེ། དྙེ་རང་འབྲས་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་དུས་སུ་འདས་པ་ལ་དགོངས་ནས་འདས་པའྤྱི་འབྱུང་བ་ཞྙེས་བཤད་ཀང་། རུང་དུས་སུ་ད་ལྟ་བའྤྱི་ཚོགས་པ་
ན་ཡོད་པས་ན་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཁམས་སུ་འཇོག་གོ །དྙེས་ན། འདོད་གཏོགས་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན་སྐད་ཅྤྱིག །ཕྤྱིན་ཆད་
འདས་པའྤྱི་འབྱུང་ལས་སྙེ། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་འདས་པའྤྱི་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་ན་འདས་པ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་
སྙེ། རང་འབྲས་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དུས་སུ་འདས་པར་འགྱུར་བ་ལ་འདས་ 
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༼༥༦༽ 
པའྤྱི་མྤྱིང་གྤྱིས་བཏགས་སོ། །དགུ་པ་ནྤྱི། རྙེག་བྱའྤྱི་ཁམས་ལ་འབྱུང་བ་དང་། འབྱུང་གྱུར་གྤྱིས་ཀ་ཡོད། 
གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ཁམས་ལྷག་མ་དགུ་དང་། རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་རྣམས་ནྤྱི་འབྱུང་གྱུར་ཁོ་ན་དང་། 
རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་མ་གཏོགས་པའྤྱི་ཁམས་ཐོགས་མྙེད་གཞན་བརྒྱད་ནྤྱི་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་གྤྱིས་ཀ་མ་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པས་སོ། །བཅུ་པ་ནྤྱི། གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ཁམས་བཅུ་ནྤྱི་བསགས་རྡུལ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
མ་མཐའ་འདོད་པ་ན་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་འདུས་པ་དང་། གཟུགས་ན་དྤྱི་རོ་གྤྱིས་མྙེད་པས་རྡུལ་རྫས་དྲུག་འདུས་
ཡྤྱིན་པས་སོ། །ཁམས་ལྷག་མ་བརྒྱད་ནྤྱི་བསགས་རྡུལ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཕལ་ཆྙེར་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པ་དང་རྤྱིག་
བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་གཟུགས་ཡྤྱིན་ཡང་རོམ་གཞྤྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་བྲལ་བས་སོ། །བཅུ་གཅྤྱིག་པ་ནྤྱི། གཅོད་བྱྙེད་ས་
རྙེ་ལྟ་བུ་དང་། གཅད་བྱ་ཤྤྱིང་ལྟ་བུའྤྱི་ཁམས་ནྤྱི་གཟུགས་དྤྱི་རོ་རྙེག་བྱའྤྱི་ཁམས་བཞྤྱི་ཆར་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། བསྲྙེག་བྱ་
བུད་ཤྤྱིང་ལྟ་བུ་དང་། འཇལ་བྱྙེད་སྲང་ལྟ་བུའྤྱི་ཁམས་ཀང་དྙེ་བཞྤྱི་ཆར་ཡྤྱིན་ནོ། །བཅུ་གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ནང་གྤྱི་
ཁམས་ལྔ་ལ་ནྤྱི། རྣམ་སྤྱིན་སྙེས་དང་། རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་ཀ་ཡོད་དྙེ། དྙེ་
དག་ལས་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའྤྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་སྙེས་དང་། 
རང་དང་རྤྱིགས་འད་བའྤྱི་རྒྱུ་ས་མ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྤྱི་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་པ་དང་། ཁ་ཟས།  
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༼༥༧༽ 
ལྙེགས་སད། གྤྱིད། ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་དང་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་གྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྤྱི་རྒྱས་
བྱུང་ཡྤྱིན་པས་སོ། །ས་ཡྤྱིན་ན་རྣམ་སྤྱིན་སྙེས་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྙེ། འདོད་དགུར་འབྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་དྙེ་
བཞྤྱིན་གཤྙེགས་པའྤྱི་གསུང་ཚངས་པའྤྱི་དབྱངས་ཆོས་ཅན། རྣམ་སྤྱིན་སྙེས་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱིན་ནུས་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་ལས་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གང་ནས་མཚན་གྤྱི་ལས་
བྱྙེད་པ། །ཞྙེས་དང་། རྙེ་རྙེའང་བསོད་ནམས་བརྒྱ་ལས་སྙེས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། ཁོ་བོ་ནྤྱི་རྙེ་ཞྤྱིག་
འདྤྱི་ལྟར་སྙེམས་ཏྙེ། མཚན་སོ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ཚན་གྤྱི་ཚངས་པའྤྱི་དབྱངས་ནྤྱི་ས་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མཚན་སོ་གྤྱིས་
ཐམས་ཅད་སྙེས་བུ་ཆྙེན་པོའ་ིལུས་ཀྤྱི་མཚན་ཡྤྱིན་པས་ལུས་དབང་གྤྱི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེ་ཡང་
ཚངས་པའྤྱི་དབྱངས་ནྤྱི་མགྤྱིན་པའྤྱི་ཆ་ཤས་ཀྤྱི་མཚན་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ངག་གྤྱི་ས་རྣམས་ནྤྱི་དྙེ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ང་རོ་
ཡྤྱིན་པས། དྙེ་བཞྤྱིན་གཤྙེགས་པའྤྱི་གསུང་དང་དྙེའྤྱི་ཚངས་པའྤྱི་དབྱངས་གྤྱིས་ནྤྱི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གོ་དགོས་
སོ། །དྙེས་ན་ཚངས་པའྤྱི་དབྱངས་ཡྤྱིན་ན། ངག་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་བོ། །ས་ལ་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་ནྤྱི་ཡོད་དྙེ། 
ཆུ་དྙེ་ཆུ་སའྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པ་དང་རྔ་དྙེ་རྔ་སའྤྱི་དྙེ་ཡྤྱིན་པས་སོ། །རྒྱས་བྱུང་ཡང་ཡོད་དྙེ། ཁ་ཟས་
ལྙེགས་སད་སོགས་ཀྤྱི་བྱྙེད་པ་ལས་ངག་གྤྱི་ས་བཟང་ངན་འབྱུང་བ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁམས་ཐོགས་མྙེད་བརྒྱད་ 
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༼༥༨༽ 
ལ་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྤྱི་མྙེད་དྙེ། བསགས་རྡུལ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྣམ་སྤྱིན་
སྙེས་རྣམས་ནྤྱི་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡོད་དོ། །བྱུང་བ་གསུམ་པོ་འགལ་ལམ་མྤྱི་འགལ་ཞྙེ་ན། རྣམ་སྤྱིན་སྙེས་དང་རྒྱས་
བྱུང་བ་གྤྱིས་པོ་འགལ། དྙེ་གྤྱིས་དང་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འགལ་ཏྙེ། དྙེ་གྤྱིས་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། རྒྱུ་
མཐུན་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་ལས་གཞན་པའྤྱི་འདུས་བྱས་ཕལ་
ཆྙེར་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་འོངས་པ་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ནྤྱི་བྱུང་བ་གསུམ་པོ་གང་ཡང་མ་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པས་སོ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནྤྱི། དབང་པོ་ཁམས་དྲུག་དང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་
ཁམས་དྲུག་ནྤྱི་ནང་གྤྱི་ཁམས་དང་། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་གྤྱི་དྲུག་ནྤྱི་ཕྤྱིའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་ནོ། །བཅུ་བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། 
ཆོས་ཁམས་རྣམས་ནྤྱི་བརྙེན་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཆོས་ཁམས་ཡྤྱིན་ན། རང་གྤྱི་བྱྙེད་ལས་ཡུལ་ཅན་
རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཡུལ་བྱྙེད་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་
མྙེད་དུ་ངྙེས་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་སྙེ་ཞྤྱིང་། དྙེའྤྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཆོས་ཁམས་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག་དྙེ་མཚུངས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སྙེམས་བྱུང་ཆོས་ཅན། བརྙེན་པ་དང་
བཅས་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ།  
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༼༥༩༽ 
དྙེ་མཚུངས་ཀྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་མཚུངས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་གསུངས་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། འོ་ན་བརྙེན་པ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སྙེམས་བྱུང་ཆོས་
ཅན། བརྙེན་པ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བརྙེན་པ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་
ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་སྤྱིག འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། དམྤྱིགས་པ་ཡུལ་གྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་
ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེ་ན་ལྷག་མ་ནྤྱི། དྙེ་དང་མཚུངས་པ་དག་ཀང་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་པའྤྱི་ཤུགས་ལས་ཆོས་
ཁམས་ནྤྱི་བརྙེན་བཅས་ཁོ་ནར་བསྙེན་ཏྙེ། གཞན་དུ་ན་ཁམས་ལྷག་མ་བཅུ་བདུན་ལ་བརྙེན་བཅས་དང་དྙེ་
མཚུངས་གྤྱིས་གྤྱིས་ཡོད་དོ། །ཞྙེས་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་འབྲྙེལ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་
ཀུན་ལ་བརྙེན་བཅས་དང་དྙེ་མཚུངས་གྤྱིས་གྤྱིས་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་སོང་། འདྤྱིར་དངོས་བསན་གྤྱི་བརྙེན་
བཅས་དང་དྙེ་མཚུངས་ཀྤྱི་ཁམས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན། ཁམས་གང་ཞྤྱིག་རང་གྤྱི་བྱྙེད་ལས་བྱྙེད་པ་
དང་། མྤྱི་བྱྙེད་པ་ལ་འཇོག་སྙེ། གང་ཞྤྱིག་རང་གྤྱི་ལས་མྤྱི་བྱྙེད། །ཅྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་དང་ཤུགས་བསན་
ཏོ། །མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། གཟུགས་སོགས་རང་རང་གྤྱི་ཡུལ་ཅན་གྤྱི་ཡུལ་བྱྙེད་པ་དང་། རང་རང་གྤྱི་བརྙེན་པ་མྤྱིག་
ཤྙེས་སོགས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་རྙེན་བྱྙེད་པའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱི་ཁམས་སོགས་དྲུག་ 
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༼༦༠༽ 
ནྤྱི་བརྙེན་བཅས་དང་། དྙེ་དག་མྤྱི་བྱྙེད་པ་དྲུག་ནྤྱི་དྙེ་མཚུངས་ཡྤྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཡུལ་གྤྱི་ཡུལ་ཅན་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་
པོའ་ིཁམས་ཡྤྱིན་ན་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་རྙེན་བྱྙེད་པས་ཀང་མ་ཁབ་པ་ཡྤྱིན་ནམ་ཞྙེ་ན། མ་ཁབ་སྙེ། གཟུགས་མྙེད་
ནས་ཤྤྱི་འཕོས་ནས་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་སོགས་སུ་སྙེས་མ་ཐག་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་མྤྱིག་དབང་དྙེས་གཟུགས་
ཡུལ་དུ་བྱྙེད་ཀང་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་རྙེན་མྤྱི་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་སོགས་ན་རང་སའྤྱི་མྤྱིག་
ཤྙེས་མྙེད་ཅྤྱིང་། སར་མྤྱིག་ཤྙེས་མངོན་དུ་བྱྙེད་པ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིམྤྱིག་ཤྙེས་མངོན་དུ་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་མྤྱིག་གྤྱིས་དབང་པོ་སོགས་ཀྤྱི་ཡུལ་དང་། མྤྱིག་ཤྙེས་སོགས་ཀྤྱི་ཡུལ་དང་། རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱིས་
དམྤྱིགས་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱི་ཁམས་སོགས་དྲུག་ནྤྱི་བརྙེན་བཅས་དང་། དྙེ་དག་མྤྱི་བྱྙེད་པའྤྱི་དང་པོ་ལྔ་ནྤྱི་
དྙེ་མཚུངས་ཡྤྱིན་ནོ། །ཡང་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་གཟུགས་སོགས་རང་རང་གྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་ཡུལ་ཅན་དང་། མྤྱིག་སོགས་རང་
རང་གྤྱི་རྙེན་དབང་པོ་རྣམས་ཀྤྱི་བརྙེན་པ་བྱྙེད་པའྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁམས་དྲུག་ནྤྱི་བརྙེན་བཅས་དང་། དྙེ་དག་
མྤྱི་བྱྙེད་པའྤྱི་དྲུག་ནྤྱི་དྙེ་མཚུངས་ཡྤྱིན་ནོ། །མ་འོངས་པ་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་མ་གཏོགས་པའྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་
ཁམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི། རྙེན་དབང་པོའ་ིབརྙེན་པ་མྤྱི་བྱྙེད་པ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པས། དྙེ་མཚུངས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁམས་
ཡྤྱིན་ན། མ་འོངས་པ་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་བས་ནས་ 
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༼༦༡༽ 
འདྤྱིར་དངོས་བསན་གྤྱི་བརྙེན་བཅས་དང་། གནས་གྤྱིས་པའྤྱི། རྙེན་དང་དམྤྱིགས་དང་རྣམ་བཅས་དང་། །ཞྙེས་
བཤད་པའྤྱི་རྙེན་བཅས་གྤྱིས་ནྤྱི་འཇོག་ཚུལ་མྤྱི་གཅྤྱིག་ཏྙེ། འདྤྱིའྤྱི་བརྙེན་བཅས་ནྤྱི་བརྙེན་པ་དང་བཅས་པ་ལ་
བཞག་ཅྤྱིང་། དྙེའྤྱི་དོན་རང་རང་གྤྱི་བྱྙེད་ལས་དང་བཅས་པ་ཞྙེས་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། རྙེན་དང་བརྙེན་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟ་ཕྙེ་
བའྤྱི་རྙེན་དང་བཅས་པ་ལ་མྤྱི་འཇོག་གོ །གནས་གྤྱིས་པའྤྱི་དྙེ་ནྤྱི་རྙེན་དང་བཅས་པ་ཞྙེས་པའྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེ་
ཡང་རྙེན་དབང་པོ་དང་བཅས་པ་ལ་འཇོག་སྙེ། མ་འོངས་པ་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྙེམས་སྙེམས་
བྱུང་ཡྤྱིན་ན་རྙེན་དབང་པོ་དང་བཅས་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བཅོ་ལྔ་པ་མཐོང་སྤང་སོགས་ཀྤྱི་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། 
གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ཁམས་བཅུ་དང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁམས་དང་པོ་ལྔ་སྙེ་བཅོ་ལྔ་ནྤྱི། སོམ་སྤང་ཁོ་ན་དང་ཡྤྱིད་
ཀྤྱི་ཁམས་དང་། ཆོས་ཀྤྱི་ཁམས་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁམས་དང་གསུམ་ནྤྱི་མཐོང་སྤང་དང་། སོམ་
སྤང་དང་། དྙེ་གྤྱིས་ཀ་མ་ཡྤྱིན་པ་དང་གསུམ་ཀ་ཡོད་དྙེ། མཐོང་སྤང་འདོད་ཆགས་སོགས་སུ་གྱུར་པ་བཅུ་འམ་
བདུན་ལ་སོགས་པ་དང་། དྙེ་དག་གྤྱི་ཐོབ་པ་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་རྣམས་ནྤྱི་ཆོས་ཁམས་དང་། འདོད་ཆགས་
སོགས་སུ་གྱུར་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཁམས་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་
པའྤྱི་ཁམས་གྤྱིས་ཀ་དང་། སོམ་སྤང་འདོད་ཆགས་སོགས་སུ་གྱུར་པ་འདོད་ 
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༼༦༢༽ 
པ་ན་བཞྤྱི། གོང་མ་ན་གསུམ་དང་། དྙེ་དག་གྤྱི་ཐོབ་པ་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་རྣམས་ནྤྱི་ཆོས་ཁམས་དང་། འདོད་
ཆགས་སོགས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཁམས་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་
ཁམས་གྤྱིས་ཀ་དང་། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་དང་པོ་བཞྤྱི་དང་། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་པོ་རྣམས་ནྤྱི་ཆོས་ཁམས་
དང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཕུང་པོ་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཁམས་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁམས་གྤྱིས་ཀ་
ཡྤྱིན་པས་སོ། །འདྤྱིར་གཟུགས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་སྤང་བྱ་ཡྤྱིན་ན། སོམ་སྤང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྙེ། མཐོང་སྤང་ཡྤྱིན་ན། 
གཟུགས་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེ་བས་ན་སོ་ཐར་དང་སོམ་མྤྱིན་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་
རྣམས་ཀང་སོམ་སྤང་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཟག་བཅས་གང་ཞྤྱིག་མཐོང་སྤང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །བཅུ་དྲུག་པ་ལྟ་བ་
ཡྤྱིན་མྤྱིན་གྤྱི་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། མྤྱིག་དང་ཆོས་ཀྤྱི་ཁམས་ཀྤྱི་ཕོགས་གཅྤྱིག་སྙེམས་བྱུང་ལྟ་བ་བརྒྱད་ནྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
མྤྱིག་ནྤྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། སྙེམས་བྱུང་བརྒྱད་ནྤྱི་ཤྙེས་བྱ་ལ་ངྙེས་པར་རོག་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
འཇྤྱིག་ལྟ་སོགས་ལྔ་ནྤྱི་ཤྙེས་བྱ་ལ་ཕྤྱིན་ཅྤྱི་ལོག་ཏུ་ངྙེས་པར་རོག་པ་དང་། འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ཡང་དག་པའྤྱི་ལྟ་བ་ནྤྱི་
ལས་འབྲས་ལ་ངྙེས་པར་རོག་པ་དང་། ཚོགས་ལམ་སོགས་སུ་ནྤྱི་བདྙེན་པ་དོན་སྤྱིའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཤྙེས་པའྤྱི་སོ་
ནས་ངྙེས་པར་རོག་པ་དང་། སོབ་པ་དང་མྤྱི་སོབ་པའྤྱི་ལྟ་བ་གྤྱིས་ནྤྱི་བདྙེན་ 
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༼༦༣༽ 
པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ངྙེས་པར་རོག་པ་ཡྤྱིན་པས་སོ། །དྙེ་བས་ན་ལྟ་བའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི་
གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཤྙེས་བྱ་ལ་ངྙེས་པར་རོག་བའྤྱི་ཤྙེས་རབ་གང་རུང་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཁམས་སོ། །འོ་ན་
མྤྱིག་ཐམས་ཅད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་ནམ་ཞྙེ་ན། མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མྤྱིག་ལ་བརྙེན་བཅས་དང་། དྙེ་མཚུངས་གྤྱིས་
ཡོད་པ་ལས་རྙེན་བཅས་ཁོ་ན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མྤྱིག་གྤྱིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བརྙེན་
བཅས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁ་ཅྤྱིག་འདྤྱིར་བརྙེན་བཅས་ལ་བརྙེན་པ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་བཅས་པ་ཞྙེས་
གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། གཟུགས་མཐོང་བའྤྱི་མྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་བརྙེན་པ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་བཅས་པས་མ་ཁབ་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཟུགས་མྙེད་ནས་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པས་སོགས་སུ་སྙེས་པའྤྱི་མྤྱིག་དྙེ་གཟུགས་མཐོང་བ་པོ་
ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། བརྙེན་པ་མྤྱིག་ཤྙེས་དང་བཅས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་གཟུགས་མཐོང་བ་པོ་དང་། གཟུགས་
ལ་ལྟ་བ་པོ་དང་། རྙེན་བཅས་ཀྤྱི་མྤྱིག་གསུམ་པོ་དོན་གཅྤྱིག་གོ །ཁ་ཅྤྱིག་མྤྱིག་ཤྙེས་ཀང་གཟུགས་མཐོང་བའྤྱི་
ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་པ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། འོ་ན་མྤྱིག་ཤྙེས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་
མཐོང་བའྤྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་ཁབ་ན། མྤྱིག་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྤྱི་ལ་ཐུགས་
སོམས་ཤྤྱིག འདོད་ན། ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། མྤྱིག་དང་ཆོས་ 
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༼༦༤༽ 
ཀྤྱི་ཁམས་ཕོགས་ནྤྱི། །ལྟ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ་རྣམ་པ་བརྒྱད། །ཅྙེས་པའྤྱི་ཤུགས་ལས་མྤྱིག་དང་སྙེམས་བྱུང་ལྟ་བ་བརྒྱད་
ལས་གཞན་པའྤྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལྟ་བ་མ་ཡྤྱིན་པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གནས་བཞྤྱི་པར། མྤྱིག་རྣ་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་
རྣམ་ཤྙེས་དང་ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱི་དོན་ནྤྱི། མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱིས་མས་སུ་མོང་བ་གང་ཡྤྱིན་པ་དྙེ་མཐོང་ཐོས་རྣམ་
པར་ཤྙེས་པ་རོགས་པ་དང་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་མཐོང་བར་ངོས་གཟུང་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། མྤྱིག་ཤྙེས་ཀྤྱིས་
གཟུགས་མཐོང་བར་བཤད་པ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །མྤྱིག་གྤྱིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྤྱི་ཚེ་ན་རྙེན་ལུས་དང་། མྤྱིག་དང་། 
མྤྱིག་ཤྙེས། ཡུལ་གཟུགས་དང་བཞྤྱི་པོ་དྙེ་ས་གཅྤྱིག་པའམ་ཐ་དད་པ་ཡྤྱིན་ཞྙེ་ན། དྙེ་དག་གྤྱིས་མཚུངས་མྤྱི་
མཚུངས་སོན་པར་བྱྙེད་པ་ལ། ལུས་ལ་འོག་མའྤྱི་མྤྱིག་མ་ཡྤྱིན། །མྤྱིག་གྤྱིས་གོང་མའྤྱི་གཟུགས་མ་ཡྤྱིན། །རྣམ་
པར་ཤྙེས་པའང་དྙེ་ཡྤྱི་གཟུགས། །ལུས་ཀྤྱིས་གྤྱི་ག་ཐམས་ཅད་དུ། །ཞྙེས་སོགས་བྱུང་། འདྤྱི་ལ་གཞུང་གྤྱི་འབྲུ་
གྙེར་བ་དང་། གནད་དོན་བསྡུས་ཏྙེ་བསན་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ས་གོང་མའྤྱི་ལུས་ལ་འོག་མའྤྱི་མྤྱིག་མངོན་དུ་
བྱྙེད་པ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འོག་སའྤྱི་མྤྱིག་དམན་པས་དགོས་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོག་མའྤྱི་ལུས་ལ་གོང་མའྤྱི་མྤྱིག་
མངོན་དུ་བྱྙེད་པ་ནྤྱི་ཡོད་དྙེ། དཔྙེར་ན་འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བཞྤྱི་པའྤྱི་བར་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་
མྤྱིག་སོམ་བྱུང་གྤྱིས་མངོན་དུ་བྱྙེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ས་འོག་མའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་ས་དྙེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་གཟུགས་དང་རང་གྤྱི་འོག་
ས་དང་བཅས་ན་དྙེའྤྱི་གཟུགས་ཀང་མཐོང་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། ། 



སྤྱི་དོན་ཇྤྱི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་གསལ་བྱྙེད་ངག་གྤྱི་སོན་མྙེ།  63 

༼༦༥༽ 
གོང་སའྤྱི་གཟུགས་ནྤྱི་མྤྱི་མཐོང་སྙེ། ཡུལ་མཆོག་ཡུལ་ཅན་དམན་པའྤྱི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་སའྤྱི་
མྤྱིག་གྤྱིས་འོག་སའྤྱི་གཟུགས་མཐོང་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིམྤྱིག་གྤྱིས་འདོད་པའྤྱི་གཟུགས་ཀང་
མཐོང་བ་ནས། བསམ་གཏན་བཞྤྱི་བའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པ་མན་ཆད་ཀྤྱི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་མཐོང་
བའྤྱི་ཕྤྱིར། ས་འོག་མའྤྱི་མྤྱིག་ལ་གོང་མའྤྱི་མྤྱིག་ཤྙེས་བརྙེན་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྙེན་དམན་པ་བརྙེན་པ་མཆོག་གྤྱི་
རྙེན་དུ་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ས་གོང་མའྤྱི་མྤྱིག་ལ་འོག་མའྤྱི་མྤྱིག་ཤྙེས་བརྙེན་པ་ཡོད་དྙེ། བསམ་གཏན་གྤྱིས་
པ་སོགས་གོང་མ་གསུམ་གྤྱི་མྤྱིག་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིམྤྱིག་ཤྙེས་ཁོ་ན་བརྙེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བསམ་གཏན་
གོང་མ་གསུམ་ན་མྤྱིག་ཤྙེས། རྣ་བའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས། ལུས་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དང་གསུམ་ཀ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོན་ཀང་
དབང་པོ་རྣམས་དང་ཡུལ་གཟུགས་ས་རྙེག་བྱ་གསུམ་ནྤྱི་ཡོད་དོ། །མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དྙེའྤྱི་ཡུལ་གཟུགས་ནྤྱི་ས་
ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་དྙེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིམྤྱིག་ཤྙེས་བཞྤྱི་པའྤྱི་མྤྱིག་ལ་བརྙེན་པ་ན་ལྔ་ཆར་གྤྱི་གཟུགས་
ཡུལ་དུ་བྱྙེད། བསམ་གཏན་གསུམ་པའྤྱི་མྤྱིག་ལ་བརྙེན་པ་ན་གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀྤྱི་གཟུགས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་
སོགས་ཀྤྱི་ཕྤྱིར། ལུས་དབང་རྙེན་ཁོག་པ་ཡང་ཡུལ་གཟུགས་དང་རྣམ་ཤྙེས་གྤྱིས་ཀས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡུལ་
ཅན་དང་རྙེན་དུ་རུང་སྙེ། ས་ལྔའྤྱི་ལུས་ལ་བརྙེན་ནས་ས་ལྔའྤྱི་གཟུགས་མཐོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་།  
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༼༦༦༽ 
འདོད་པའྤྱི་ལུས་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིམྤྱིག་ཤྙེས་བརྙེན། བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པའྤྱི་ལུས་ལ་བསམ་གཏན་དང་
པོའ་ིམྤྱིག་ཤྙེས་ཁོ་ན་བརྙེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ལ་འདོད་པའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་འདོད་པའྤྱི་
གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྤྱི་ཚེ། བཞྤྱི་ཆར་མཚུངས་ཏྙེ། བཞྤྱི་ཆར་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེའྤྱི་རྙེན་ལ་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིམྤྱིག་གྤྱིས་འདོད་པའྤྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྤྱི་ཚེ་ན་ས་མྤྱི་མཚུངས་ཏྙེ། རྙེན་དང་ཡུལ་འདོད་
པ་དང་། མྤྱིག་དང་མྤྱིག་ཤྙེས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིསས་བསྡུས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེའྤྱི་རྙེན་ལ་བསམ་གཏན་དང་
པོའ་ིགཟུགས་ལ་ལྟ་བའྤྱི་ཚེ་རྙེན་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་དང་། གཞན་གསུམ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཡྤྱིན་
ནོ། །དྙེའྤྱི་རྙེན་ལ་བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པའྤྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྤྱི་ཚེ་ན་བཞྤྱི་
ཆར་ས་ཐ་དད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྙེན་ལུས་འདོད་པ་དང་མྤྱིག་བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པ་དང་། མྤྱིག་ཤྙེས་བསམ་གཏན་དང་པོ་
དང་། ཡུལ་གཟུགས་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིརྙེན་ལ་
དྙེའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་དྙེའྤྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ན་བཞྤྱི་ཆར་ས་མཚུངས་པ་དང་། དྙེའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་འདོད་པའྤྱི་གཟུགས་ལ་
ལྟ་བ་ན་ཡུལ་འདོད་པ་དང་། གཞན་གསུམ་ས་མཚུངས་པ་དང་། དྙེའྤྱི་རྙེན་ལ་གྤྱིས་པ་སོགས་གོང་མའྤྱི་མྤྱིག་
གྤྱིས་དང་པོའ་ིགཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ན་ཡུལ་དང་རྙེན་དང་བརྙེན་ 
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༼༦༧༽ 
པས་མཚུངས་པ་དང་། མྤྱིག་དབང་ནྤྱི་ས་གོང་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེའྤྱི་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རང་གྤྱི་བློས་དཔད་དྙེ་ཤྙེས་
པར་བྱ་དགོས་སོ། །རྣ་བའྤྱི་རྙེན་སོགས་བཞྤྱིའྤྱི་ས་མཚུངས་པ་ནྤྱི། གཞུང་ལས། རྣ་བའང་དྙེ་བཞྤྱིན་ཞྙེས་
གསུངས་ལ། དྙེ་ཡང་། ལུས་ལ་འོག་མའྤྱི་རྣ་བ་མྤྱིན། །རྣ་བས་གོང་མ་ས་མ་ཡྤྱིན། །རྣམ་པར་ཤྙེས་པའང་དྙེ་ཡྤྱི་
ས། །ལུས་ཀྤྱིའང་གྤྱིས་ཀ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཞྙེས་སར་ལ་སར་མྤྱིག་ལ་ཇྤྱི་སྐད་བཤད་པ་བཞྤྱིན། རྤྱིགས་བསྙེས་
པས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །སྣ་ལྙེ་ལུས་གསུམ་གྤྱི་ངྙེས་པ་ནྤྱི་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོར་ནྤྱི་རྙེན་
སོགས་བཞྤྱི་ཆར་ས་མཚུངས་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་ཡན་ཆད་དུ་ནྤྱི་ལུས་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་བསམ་གཏན་
དང་པོ་དང་། གཞན་གསུམ་ནྤྱི་རང་སས་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་པས་ས་མཚུངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྙེན་སོགས་
བཞྤྱི་ནྤྱི་མྤྱིག་ལ་སོགས་པའྤྱི་ལྟར་ས་མཚུངས་མ་ངྙེས་ཏྙེ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པས་ཆྙེད་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་པའྤྱི་རྙེན་པས་འདོད་པའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ནས། སྲྤྱིད་རྤྱིའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་བར་དགུ་བསྙེད་པ་ཡོད་པ་དང་། བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིརྙེན་ལ་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་བར་བརྒྱད་བསྙེད་པ་ཡོད་པ་
སོགས་འོག་མ་འོག་མའྤྱི་རྙེན་པས་དྙེ་ྤྱིད་དང་གོང་མའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་བསྙེད་པ་ཡོད་ཅྤྱིང་། དྙེའྤྱི་ཚེ་དྙེ་དག་གྤྱི་ཡུལ་
ནྤྱི་ས་ཐམས་ཅད་དུ་རུང་བས་སོ། །བཅུ་བདུན་པ་རྣམ་ཤྙེས་གང་གྤྱིས་ཤྙེས་པར་བྱ་བ་ནྤྱི། གཟུགས་ཁམས་ནས་
རྙེག་བྱའྤྱི་བར་ལྔ་ནྤྱི་དབང་པོའ་ིརྣམ་ཤྙེས་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ 
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༼༦༨༽ 
ཤྙེས་གྤྱིས་ཀའྤྱི་ཤྙེས་པར་བྱ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མདོ་ལས། དགྙེ་སོང་དག་གཟུགས་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་རྣམ་པ་གྤྱིས་ཏྙེ། 
མྤྱིག་དང་ཡྤྱིད་ལ་བརྙེན་པའོ། །ཞྙེས་པ་ནས་རྙེག་བྱའྤྱི་བར་ལ་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོན་ཀང་ཁབ་
མཐའ་ནྤྱི་མྤྱི་འཛིན་ཏྙེ། གཟུགས་ཁམས་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་ནས། རྙེག་བྱ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་བར་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་
རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་ཤྙེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་དག་འཛིན་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་
སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་པ་ཕན་ཆད་རྣམ་ཤྙེས་གྤྱིས་ཀའྤྱི་ཤྙེས་པར་བྱ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དཔྙེར་ན་རྤྱིགས་པའྤྱི་གཞུང་
ལུགས་འཆད་པའྤྱི་ཚེ་ཕྤྱི་རོལ་གྤྱི་དོན་སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་པ་ཕན་ཆད་ལ་དྙེ་འཛིན་པའྤྱི་དབང་མངོན་ཡྤྱིད་མངོན་
གྤྱིས་གྤྱིས་ཡོད་ལ། སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་ལ་འཛིན་བྱྙེད་དབང་མངོན་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་གྤྱིས། ཡྤྱིད་མངོན་མྙེད་པ་
བཞྤྱིན་ནོ། །ད་དུང་དཔོད་ལྡན་དག་གྤྱིས་ལྙེགས་པར་དཔོད་ཅྤྱིག བཅོ་བརྒྱད་པ་རག་མྤྱི་རག་གྤྱི་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། ཆོས་
ཁམས་ཀྤྱི་ཕོགས་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ནྤྱི་རག་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ་རག་དངོས་དང་རག་རྫས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁམས་
གཞན་ཕྙེད་དང་བཅོ་བརྒྱད་ནྤྱི་མྤྱི་རག་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདུས་བྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེས་ན་གཞྤྱི་གྲུབ་ན་དངོས་པོ་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྙེ། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན་རག་པར་གྱུར་པའྤྱི་དངོས་པོ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། 
འདུས་བྱས་ཡྤྱིན་ན་མྤྱི་རག་པར་གྱུར་པའྤྱི་དངོས་པོ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མྙེ་ལོང་ནང་དུ་ཤར་བའྤྱི་བཞྤྱིན་གྤྱི་
གཟུགས་བརྙན་དང་ཆུ་ནང་དུ་ཤར་བའྤྱི་ཟ་གཟུགས་དང་། རྨྤྱི་ལམ་དུ་རྨྤྱི་བའྤྱི་ར་གང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྤྱི་
དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའྤྱི་དངོས་མྙེད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཟུགས་བརྙན་མ་གྲུབ་ཕྤྱིར་ན་དང་། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འོ་ན་དྙེ་དག་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གཞྤྱི་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ་སམ་ན།  
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༼༦༩༽ 
གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྙེ། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྤྱིས་ཆོས་གང་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འདུས་བྱས་
ཡྤྱིན་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་དགོས་པ་ལས། དྙེ་རྙེ་རྙེ་ནས་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བཅུ་དགུ་པ་དབང་པོ་ཡྤྱིན་
མྤྱིན་གྤྱི་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། གཟུགས་སོགས་ཕྤྱིའྤྱི་ཁམས་དང་པོ་ལྔ་དང་། ཆོས་ཁམས་ཀྤྱི་ཕོགས་འདུས་ཤྙེས་དང་། 
དད་སོགས་ལྔ་ལས་གཞན་པའྤྱི་མཚུངས་ལྡན་འདུ་བྱྙེད་དང་། སྲོག་ལས་གཞན་པའྤྱི་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད། རྤྱིག་
བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་པོ་རྣམས་ནྤྱི་དབང་པོ་མྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་ཁམས་དང་ཆོས་ཁམས་
ཀྤྱི་ཕྙེད་སྲོག་དང་ཚོར་བ་ལྔ་དང་། དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ་དང་། གཞན་ཡང་མྤྱིག་ཁམས་སོགས་ནང་གྤྱི་
ཁམས་བཅུ་གྤྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྤྱི་དབང་པོར་གྱུར་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་ནོ། །དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྤྱི་
གནས་དང་པོ་ཁམས་བསན་པའྤྱི་སྤྱི་དོན་བཤད་ཟྤྱིན་ཏོ།།  ༈  །།ཇྤྱི་སྙེད་ཆོས་ཀུན་མཁྙེན་རྫོགས་དབང་གྤྱིས་
ཕྱུག །ཤྙེས་བྱའྤྱི་གཞྤྱི་ཀུན་རབ་དབྱྙེ་འཆྤྱི་མྙེད་ལམ། །རྒྱུ་རྙེན་འབྲས་བུའྤྱི་རྣམ་དབྱྙེ་བདུད་རྤྱིའྤྱི་གཏམ། །སྨྲ་བའྤྱི་
སྙེས་མཆོག་ཐུབ་དབང་ཞབས་ལ་འདུད། །ཅྙེས་མཆོད་པར་བརོད་ནས། གནས་གྤྱིས་པ་དབང་པོ་བསན་པ་
འཆད་པ་ལ་གསུམ་སྙེ། བསན་བྱའྤྱི་གཙོ་བོ་དབང་པོའ་ིརྣམ་གཞག་བཤད་པ། འདུས་བྱས་ཆོས་ཀྤྱི་སྙེ་ཚུལ་
བཤད་པ། འཕོས་དོན་རྒྱུ་རྙེན་འབྲས་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་དབྱྙེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྤྱིས་ཏྙེ། གང་ལ་དབང་བྱྙེད་
པའྤྱི་ཚུལ་དང་། རྣམ་པའྤྱི་རབ་དབྱྙེ་སོགས་བཤད་པའོ།  
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༼༧༠༽ 
།དང་པོ་ནྤྱི། བཤད་མ་ཐག་པའྤྱི་གནས་དང་པོའ་ིམཇུག་ཏུ། བཅུ་གྤྱིས་ནང་གྤྱིར་བཤད་དབང་པོ། །ཞྙེས་པ་
ལས་འཕོས་ནས། དབང་པོའ་ིདོན་ཅྤྱི་ཞྙེ་ན། རང་གྤྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བྱྙེད་པའང་དྙེའྤྱི་རྤྱིགས་
སུ་གནས་པས་ན་དབང་པོ་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། གཞུང་ལས། ལྔ་པོ་རྣམས་ནྤྱི་དོན་བཞྤྱི་ལ། །དབང་བྱྙེད་བཞྤྱི་རྣམས་
གྤྱིས་ལ་ལོ། །ལྔ་དང་བརྒྱད་པོ་དྙེ་རྣམས་ནྤྱི། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་ལ། །རང་གྤྱི་དོན་དང་ཐམས་ཅད་
ལ། །དམྤྱིགས་པར་དབང་བྱྙེད་ཕྤྱིར་དབང་དྲུག །ཅྙེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་མྤྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔས་ནྤྱི་
དོན་བཞྤྱི་བཞྤྱི་ལ་ལྷག་པར་དབང་བྱྙེད་དྙེ། རྙེན་མཛེས་པ་དང་། ལུས་སྲུང་བ་དང་། རང་རང་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་སྙེད་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་ན་པ་སོགས་ཐ་སད་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པ་འདོགས་པའྤྱི་རྒྱུ་
ལ་དབང་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཀུན་མཁྙེན་རོང་སོན་ཆྙེན་པོས་རང་རང་གྤྱི་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་དབང་བྱྙེད་ཅྙེས་
གསུངས་ཀང་། ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན་ལས་ཐ་སད་འདོགས་པ་ལ་དབང་བྱྙེད་པར་བཤད་དོ། །ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ། 
སྲོག་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་དབང་པོ་གྤྱིས་ཏྙེ་བཞྤྱི་ནྤྱི་དོན་གྤྱིས་གྤྱིས་ལ་དབང་བྱྙེད་དྙེ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཕོའ།ོ །འདྤྱི་ནྤྱི་མོའ་ོཞྙེས་
སྙེམས་ཅན་གྤྱི་བྱྙེ་བྲག་འབྱྙེད་པ་དང་། སྐད་ཀྤྱི་ར་རོ་ཆྙེ་ཆུང་དང་། ནུ་མ་དང་དབྱྤྱིབས་ལ་སོགས་པ་སྙེམས་ཅན་
གྤྱི་ཁད་པར་ལ་དབང་བྱྙེད། སྲོག་ནྤྱི་རྤྱིགས་མཐུན་པར་མཚམས་སོར་བ་དང་རྤྱིགས་མཐུན་གནས་པ་ལ་དབང་
བྱྙེད། ཡྤྱིད་ 
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༼༧༡༽ 
ཀྤྱི་དབང་པོ་ནྤྱི་སྲྤྱིད་པར་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བ་དང་། ལུས་ངག་གྤྱི་ལས་ཡྤྱིད་དང་རྙེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པ་
ལ་དབང་བྱྙེད། ཚོར་བ་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ་ནྤྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སྙེད་པ་ལ་དབང་བྱྙེད་དྙེ། རྒྱུ་
མཚན་ནྤྱི་ཚོར་བ་བདྙེ་བ་དང་། ཡྤྱིད་བདྙེ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་། སྡུག་བསལ་དང་ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ་བ་ལས་ཞྙེ་
སང་དང་། བཏང་སོམས་ལས་གཏྤྱི་མུག་འཕྙེལ་བར་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །དད་སོགས་ལྔ་དང་དབང་པོ་ཐ་མ་
གསུམ་སྙེ་བརྒྱད་ནྤྱི་རྣམ་བྱང་ལ་དབང་བྱྙེད་དོ། །གལ་ཏྙེ་དབང་བྱྙེད་པས་དབང་པོ་ཡྤྱིན་ན་དབང་པོ་ྙེར་གྤྱིས་
སུ་གངས་ངྙེས་པ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། མ་རྤྱིག་པ་ཡང་འདུ་བྱྙེད་སྙེད་པ་ལ་དབང་བྱྙེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཁ་དང་ལག་
པ་དང་རྐང་པ་སོགས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ངག་སྨྲ་བ་དང་། ལྙེན་པ་དང་འགོ་བ་སོགས་ལ་དབང་བྱྙེད་པས་དབང་པོར་
འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། སོན་མྙེད་དྙེ། དྙེ་དག་ལ་ལྷག་པར་དབང་བྱྙེད་པ་ནྤྱི་མྙེད་ལ། ཅུང་ཟད་དབང་བྱྙེད་པ་ཙམ་
གྤྱིས་ནྤྱི་དབང་པོར་མྤྱི་འཇོག་གོ །དྙེས་ན་ཆོས་འགའ་ཞྤྱིག་གནས་སྐབས་གང་དུ་ལྷག་པར་དབང་བྱྙེད་པ་ལ་
ལྟོས་ནས་དབང་པོར་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྙེམས་ཀྤྱི་རྙེན་དང་དྙེའྤྱི་བྱྙེ་བྲག །གནས་དང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
ྤྱིད། །ཚོགས་དང་རྣམ་བྱང་ཇྤྱི་སྙེད་པ། །དབང་པོ་དག་ཀང་དྙེ་སྙེད་དུ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྙེམས་ཅན་གྤྱི་
རྫས་གྤྱི་གཞྤྱིའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྙེམས་ཀྤྱི་རྙེན་དབང་པོ་དྲུག དྙེའྤྱི་བྱྙེ་བྲག་འབྱྙེད་པ་ལ་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་
གྤྱིས། དྙེ་དག་གསོན་པོར་གནས་པར་བྱྙེད་པ་ལ་སྲོག་དབང་སྙེ་དགུ་ནྤྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་
བྱང་བ་གྤྱིས་ཀའྤྱི་ཐུན་མོང་གྤྱི་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་ལ། ཚོར་བའྤྱི་དབང་པོ་ལྔས་ནྤྱི་སྙེམས་ཅན་རྣམས་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པ་ྤྱིད་དུ་བྱྙེད། དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔས་རྣམ་བྱང་གྤྱི་ཚོགས་གསོག་པར་བྱྙེད། དབང་པོ་ཐ་མ་
གསུམ་གྤྱིས་ནྤྱི་ 
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༼༧༢༽ 
རྣམ་པར་བྱང་བར་ལ་དབང་བྱྙེད་དྙེ། དྙེ་དག་ཀང་དབང་བསྒྱུར་བྱ་དྙེ་དང་དྙེ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བྱྙེད་པས་
དབང་པོར་བཞག་གོ །ཁ་ཅྤྱིག་རང་གྤྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པར་དབང་བྱྙེད་པ་དབང་
པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ཟྙེར་བ་དང་། གཞན་དག་རང་གྤྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བྱྙེད་པ་དབང་
པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ཟྙེར་བ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། དང་པོ་ལ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྤྱི་རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཅན། མཚོན་
བྱ་དྙེར་ཐལ། མཚན་ྤྱིད་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། རང་གྤྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱའྤྱི་མངའ་འབངས་
ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པར་དབང་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ལ་དབང་བྱྙེད་པ་གང་ཞྤྱིག དྙེ་ལས་གཞན་དང་
ཐུན་མོང་དུ་དབང་བྱྙེད་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཁོད་རང་གྤྱི་མངའ་འབངས་ལ་དབང་བྱྙེད་པ་ལ་
གཞན་དང་འགན་ཟ་མྙེད་པའྤྱི་ལས་བསགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན་དྙེ་དྙེ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། ལྷན་ཅྤྱིག་གྤྱིས་མྤྱིན་སངས་རྒྱས་བཞྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་
ན། དབང་པོ་ྙེར་གྤྱིས་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཁབ་སྙེ། མདོ་ལས། 
བྲམ་ཟྙེ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་དབང་པོ་ྤྱི་ཤུ་ར་གྤྱིས་སོ། །དབང་པོ་འདྤྱི་དག་ཙམ་གྤྱིས་དབང་པོ་བསྡུས་པར་
འགྱུར་རོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་སྙེས་བུའྤྱི་བརྙེན་བཅས་ཀྤྱི་མྤྱིག་གཡས་པ་
ཆོས་ཅན། མཚན་ྤྱིད་དྙེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བརྙེན་བཅས་
ཀྤྱི་མྤྱིག་གཡོན་པ་དང་ཐུན་མོང་དུ་མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་སྙེད་པ་ལ་དབང་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཏན་ཚིགས་
གྲུབ་སྙེ། མྤྱིག་ནྤྱི་གྤྱིས་ཀ་དག་གྤྱིས་ཀང་། །མཐོང་སྙེ་གསལ་བར་མཐོང་ཕྤྱིར་རོ། །ཞྙེས་ 
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༼༧༣༽ 
གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ་གྤྱིད་འཐུག་པོ་ལོག་བཞྤྱིན་པའྤྱི་སྙེས་བུའྤྱི་མྤྱིག་དབང་
ཆོས་ཅན། མཚན་ྤྱིད་དྙེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། རང་གྤྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱ་མྤྱིག་གྤྱི་
རྣམ་ཤྙེས་སྙེད་པ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བྱྙེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྤྱིག མྤྱིག་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན། དྙེ་མྤྱི་བྱྙེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱིས་མྤྱིག་གྤྱིས་རྣམ་ཤཤྙེས་མྤྱི་སྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་མཚུངས་ཀྤྱི་
མྤྱིག་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་འདྤྱི་གྤྱིས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་
ལ་ཁ་ཅྤྱིག་ལུས་དབང་གྤྱི་ཆར་གཏོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་གང་ཞྤྱིག རང་གང་ལ་ལྡན་པའྤྱི་རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་
ཕོ་ྤྱིད་དུ་མཚོན་པར་བྱྙེད་པ་དང་། མོ་ྤྱིད་དུ་མཚོན་པར་བྱྙེད་པར་ཟྙེར་བ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྙེ། མ་ནྤྱིང་
མཚན་གྤྱིས་པ་ཅན་གྤྱི་ཕོ་དབང་ཆོས་ཅན། མཚན་ྤྱིད་དང་པོའ་ིཟུར་གྤྱིས་པ་དྙེར་ཐལ། ཕོ་དབང་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེའྤྱི་མོ་དབང་ཆོས་ཅན། མཚན་ྤྱིད་གྤྱིས་པའྤྱི་ཟུར་གྤྱིས་པར་དྙེར་
ཐལ། མོ་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན་མ་ནྤྱིང་མཚན་གྤྱིས་པ་ཅན་དྙེ་ཕོ་མོ་གྤྱིས་ཀ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། འདོད་པ་དང་པོ་དང་གྤྱིས་པ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེས་ན་དྙེ་གྤྱིས་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི་
རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ལུས་དབང་གྤྱི་ཆར་གཏོགས་པའྤྱི་དབང་པོ་གང་ཞྤྱིག རང་གང་ལ་ལྡན་པའྤྱི་རྙེན་གྤྱི་གང་
ཟག་གཙོ་བོར་ཕོ་ྤྱིད་དུ་མཚོན་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གནས་པ་དང་། མོ་ྤྱིད་དུ་མཚོན་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་
གནས་པའོ། ། 
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༼༧༤༽ 
ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་སྲོག་གྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་ན། རྣམ་སྤྱིན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྙེ། གཞུང་འདྤྱིར་སྲོག་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་
ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་ཟྙེར་བ་དང་། གཞན་དག་ཡྤྱིད་དབང་ཡྤྱིན་ན། འདས་པ་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ་སྙེ། དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡྤྱི། །ཞྙེས་དང་། ཐ་མའྤྱི་རྙེན་འདས་ལྔ་རྣམས་ཀྤྱི། །དྙེ་དག་ལྷན་
ཅྤྱིག་སྙེས་པའང་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཟྙེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྙེ། དང་པོ་ལ་བསན་པ་
གནས་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་དགོས་ཆྙེད་ཁད་པར་ཅན་གྤྱི་ཆྙེད་དུ་དག་བཅོམ་པའྤྱི་སྐུ་ཚེའྤྱི་འདུ་བྱྙེད་
བསྲྤྱིངས་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྐུ་ཚེ་དྙེ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། སྐུ་
ཚེ་ཡྤྱིན་པས་གང་ཞྤྱིག ཚེ་དང་སྲོག་དོན་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕྤྱི་མ་དྙེར་ཐལ། སྲོག་ནྤྱི་ཚེ་ཡྤྱིན་དོད་
དང་ནྤྱི། །རྣམ་ཤྙེས་རྙེན་གང་ཡྤྱིན་པ་འོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། 
རྣམ་སྤྱིན་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་གྤྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་རྒྱས་བྱུང་གྤྱི་ཚེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་ཆོས་སྲོག་ལ་སོན་གྤྱི་ལས་ཀྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་ལས་བྱུང་བའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་
སྙེས་དང་། ཚེ་འདྤྱིའྤྱི་ལྙེགས་སད་དང་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་གང་རུང་གྤྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་རྒྱས་བྱུང་
གྤྱིས་སུ་འདོད་དགོས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ལྙེགས་སད་ལས་བྱུང་བ་ནྤྱི་ཚེ་འདྤྱིར་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་
ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྙེན་པོ་བསགས་ཏྙེ་བདག་གྤྱི་བསོད་ནམས་འདྤྱི་ནྤྱི་ཚེ་གནས་པའྤྱི་
རྒྱུར་གྱུར་ཅྤྱིག་སམ་དུ་སོན་ལམ་བཏབ་ 
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༼༧༥༽ 
པ་ལས་ཚེའྤྱི་འདུ་བྱྙེད་བསྲྤྱིངས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ངོས་འཛིན་ཏོ། །སྲོག་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་ཞྙེས་གསུངས་པ་ནྤྱི་
ཕལ་ཆྙེ་བའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པའམ་ཁ་ཆྙེ་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྤྱི་རང་སྐད་ཡྤྱིན་གྤྱི། བཙུན་པ་དབྱངས་
སོགས་དང་སོབ་དཔོན་རང་གྤྱི་བཞྙེད་པ་ནྤྱི་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འགྙེལ་པར་གསལ་
ལོ། །གོང་གྤྱི་གྤྱིས་པ་དྙེ་ལ། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁམས་ད་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། 
དྙེར་ཐལ། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། མྤྱིག་དབང་དང་མྤྱིག་གྤྱི་ཁམས་དོན་གཅྤྱིག་པ་
ནས། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་དབང་པོ་དང་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁམས་དོན་གཅྤྱིག་པ་འདྤྱི་མངོན་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྤྱི་སྤྱི་སྐད་ལ་
གགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན་ས། རང་ལུགས་ནྤྱི། རང་འབྲས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཐུན་མོང་མ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྙེན་བྱྙེད་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གནས་པའྤྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་རྤྱིག་དྙེ་ཡྤྱིད་དབང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད། དྙེ་ལ་
དབྱྙེ་ན། མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་སོགས་རྣམ་ཤྙེས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་ཡོད། དྙེ་རྙེ་རྙེ་ལ་ཡང་དུས་ཀྤྱི་སོ་ནས་
འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་བ་དང་གསུམ་དུ་ཡོད་དྙེ། རང་འགྙེལ་ལས། གལ་ཏྙེ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་མ་འོངས་
པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁམས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་ན་འདས་པའྤྱི་དུས་ན་ཡང་ཡྤྱིད་
ཀྤྱི་ཁམས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པར་མྤྱི་འགྱུར་ཏྙེ། མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི་དུས་རྣམས་སུ་འཁྲུལ་པ་མྙེད་
དོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཚོགས་དྲུག་མ་འོངས་པ་ལ་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་དང་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་
ཅན་གྤྱིས་གྤྱིས་ཡོད་པ་ལས། སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་དྙེས་རང་ 
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༼༧༦༽ 
དུས་སུ་རང་འབྲས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་རྙེན་བྱྙེད་ཀང་། མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་དྙེས་རང་འབྲས་
ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་མྤྱི་སྙེ་པས་ན་གོང་དུ་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཟུར་ལ་རྤྱིགས་གནས་སྨྲོས་པའྤྱི་རྒྱུ་
མཚན་དྙེ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྤྱིག་ཚོར་བའྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ལ་དབང་
དུ་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན་རྣམ་བྱང་ལ་དབང་
བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྙེ། ལྔ་དང་བརྒྱད་པོ་དྙེ་རྣམས་ནྤྱི། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་
ལ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཟྙེར་བ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྙེ། དང་པོ་ལ་མཐོང་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་
ཚོར་བ་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན་དྙེར་ཐལ། མཐོང་ལམ་གྤྱི་ངོ་
བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཚོར་བ་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མཐོང་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་དབང་
པོ་དྙེ་ལ་དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་དབང་པོ་དང་ཚོར་བ་བདྙེ་བ་དང་ཡྤྱིད་བདྙེ་དང་
བཏང་སོམས་ཀྤྱི་དབང་པོ་དང་དགུར་ཡོད། ཟག་མྙེད་སོམ་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བའྤྱི་དབང་པོ་ལ་
ཡང་དྙེ་དགུ་པོ་ཡོད། མྤྱི་སོབ་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོ་གྱུར་པའྤྱི་དབང་པོ་ལ་ཡང་དྙེ་དགུ་ཡོད་པ་འཐད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏྙེ། མཐོང་སོམ་མྤྱི་སོབ་ལམ་ལ་དགུ། །གསུམ་ཡྤྱིན་གསུམ་ནྤྱི་དྤྱི་མ་མྙེད། །ཅྙེས་གསུངས་པ་
འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྣམ་བྱང་ལ་དབང་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་ 
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༼༧༧༽ 
དབང་པོ་དང་། ཀུན་ཤྙེས་པའྤྱི་དབང་པོ་དང་། ཀུན་ཤྙེས་ལྡན་པའྤྱི་དབང་པོ་དང་གསུམ་པོ་གང་རུང་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མཐོང་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་
དབང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་གྤྱི་གྤྱིས་པ་ལ་སོར་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་དད་པའྤྱི་དབང་པོ་ཆོས་
ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དད་པའྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། 
རྣམ་བྱང་ལ་དབང་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྣམ་བྱང་གྤྱི་རྒྱུ་ཚོགས་གསོག་པ་ཙམ་ལ་
དབང་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སོར་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་དད་པའྤྱི་དབང་པོ་
སོགས་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། གཞུང་ལས། ཚོགས་དང་རྣམ་བྱང་ཇྤྱི་སྙེད་
པ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་དྙེའྤྱི་རྣམ་བྱང་གྤྱི་རྒྱུ་ཚོགས་གསོག་པ་ལ་དབང་བྱྙེད་པ་ལ་སོར་ལམ་གྤྱི་དད་
སོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་། རྣམ་བྱང་དངོས་ལ་དབང་བྱྙེད་པ་ལ་ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་
སོགས་དབང་པོ་མཐའ་མ་གསུམ་བཞག་པ་བསན་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེས་ན་ཚོར་བའྤྱི་དབང་པོ་
ལྔས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་བ་ལ་དབང་བྱྙེད་ཅྙེས་བཤད་པ་འདྤྱི་ཡང་ཕལ་ཆྙེ་བའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཚོར་བའྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་ཕལ་ཆྙེ་བ་ཟག་བཅས་ཡྤྱིན་པས་སོ། །ཚོར་བའྤྱི་དབང་པོ་ལྔའྤྱི་མཚན་
ྤྱིད་ནྤྱི་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་སྤྱིམ་པར་མས་སུ་མོང་བའྤྱི་ལུས་ཚོར་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པའྤྱི་སྙེམས་
བདྙེ་གང་རུང་གྤྱིས་བསྡུས་པ་དྙེ་ཚོར་བ་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ 
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༼༧༨༽ 
ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྤྱིམ་པ་ནྤྱི། །བདྙེ་བའོ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ནྤྱི། །སྙེམས་ཀྤྱི་དྙེ་ནྤྱི་བདྙེ་དབང་
པོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ལ་ལུས་ཚོར་དང་སྙེམས་ཚོར་གྤྱིས་སུ་འབྱྙེད་དྙེ། བསམ་
གཏན་གསུམ་པའྤྱི་ཡྤྱིད་བདྙེ་ནྤྱི་སྙེམས་ཚོར་དང་། སོ་ལྔའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྤྱི་ཚོར་བ་
བདྙེ་བ་རྣམས་ནྤྱི་ལུས་ཚོར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་སོབས་ཀྤྱིས་གདུང་བར་མས་སུ་མོང་བའྤྱི་ལུས་
ཚོར་དྙེ་སྡུག་བསལ་གྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ལུས་ཚོར་སྤྱིམ་པ་མ་ཡྤྱིན་གང་། །སྡུག་
བསལ་དབང་པོའ་ོཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་སོབས་ཀྤྱིས་སྤྱིམ་པ་མས་སུ་མོང་བའྤྱི་སྙེམས་
ཚོར་གང་ཞྤྱིག བསམ་གཏན་གསུམ་པའྤྱི་སྙེམས་བདྙེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་དྙེ་ཡྤྱིད་བདྙེའྤྱི་
དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཞན་ན་དྙེ་ཡྤྱིད་བདྙེ་བ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་
སོབས་གྤྱིས་གདུང་བར་མས་སུ་མོང་བའྤྱི་སྙེམས་ཚོར་དྙེ་ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྙེམས་ཀྤྱི་སྤྱིམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པ། །ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ་བའོ་ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་སོབས་
ཀྤྱིས་སྤྱིམ་གདུང་བར་མར་མས་སུ་མོང་བའྤྱི་ཚོར་བ་དྙེ་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཀྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་
ྤྱིད། དབྱྙེ་ན་ལུས་ཚོར་དང་། སྙེམས་ཚོར་གྤྱིས་སུ་ཡོད་དྙེ། བཏང་སོམས་ནྤྱི། །བར་མའོ་གྤྱིས་
ཀའྤྱི་མྤྱི་རོག་ཕྤྱིར། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ལུས་ཚོར་དང་སྙེམས་ཚོར་གྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི། དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཚོར་བ་རྣམས་ལ་ལུས་ཚོར་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྙེས་
པའྤྱི་འཁོར་དུ་ 
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༼༧༩༽ 
བྱུང་བའྤྱི་ཚོར་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བདག་རྙེན་ཡྤྱིད་དབང་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཚོར་བ་རྣམས་ལ་སྙེམས་
ཚོར་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྤྱི་ཚོར་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བསམ་
གཏན་དང་པོ་དང་གྤྱིས་པའྤྱི་ཡྤྱིད་བདྙེ་དྙེ་ཡྤྱིད་བདྙེའྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་ལ། གསུམ་པའྤྱི་དྙེ་ཡྤྱིད་བདྙེ་
པའྤྱི་དབང་པོ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྤྱི་ཞྙེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྤྱིས་པར་དགའ་བ་ལ་
ཆགས་པ་དང་མ་བྲལ་བས་དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཡྤྱིད་བདྙེ་དྙེ་ཡྤྱིད་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོར་འཇོག་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན། 
བསམ་གཏན་གསུམ་པར་དགའ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བས་གསུམ་པའྤྱི་ཡྤྱིད་བདྙེ་དྙེ་ཚོར་བ་བདྙེ་
བའྤྱི་དབང་པོར་བསྡུས་ནས་ཡྤྱིད་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོར་མྤྱི་འཇོག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་ཀུན་མཁྙེན་བསོད་
ནམས་སྙེང་གྙེའྤྱི་བཞྙེད་པ་ནྤྱི་གནད་གྤྱི་དོན་ནོ། །འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྤྱི་ཡྤྱིད་བདྙེ་
ཆོས་ཅན། ཡྤྱིད་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཡྤྱིད་བདྙེ་གང་ཞྤྱིག དབང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ་
སམ་ན། མ་ངྙེས་ཏྙེ། འོ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིཚོར་བ་ཡྤྱིད་བདྙེ་ཆོས་ཅན། བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བདྙེ་བ་གང་ཞྤྱིག དབང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོབས་མཚུངས། དང་པོ་གྲུབ་སྙེ། ཡྤྱིད་
བདྙེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་ཚོར་བ་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ་ནྤྱི་ཐ་དད་གཞྤྱི་མཐུན་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་
འགལ་བ་ཡྤྱིན་པ་གཞུང་གྤྱི་དངོས་བསན་ལ་ཐོན་པ་ཡྤྱིན། དབང་པོ་ཞྙེས་པའྤྱི་ཚིག་མ་སར་བར་ངོ་
བོའ་ིསོ་ནས་བསྡུ་ན་ཚོར་བ་བདྙེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་བཏང་སོམས་དང་གསུམ་ 
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༼༨༠༽ 
དུ་འདུས་ཏྙེ་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་དང་ཡྤྱིད་བདྙེའྤྱི་དབང་པོ་གྤྱིས་ནྤྱི་ཚོར་བ་བདྙེ་བ་ཡྤྱིན་ལ། དྙེ་བཞྤྱིན་
དུ་སྡུག་བསལ་གྤྱི་དབང་པོ་དང་ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ་གྤྱིས་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་ཡྤྱིན་ནོ། །གཞུང་ལས་ཀང་། 
གཟུགས་ཅན་སྲོག་དང་སྡུག་བསལ་དག །ཞྙེས་གསུངས་པས་དྙེ་གྤྱིས་སྡུག་བསལ་དུ་བསན་པ་
ཡྤྱིན་ནོ། །དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ལ་སྙེད་ཚལ་པས་རང་སོབས་ཀྤྱིས་དགྙེ་བའྤྱི་
དམྤྱིགས་པ་ལ་ཡྤྱིད་ཆྙེས་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་དྙེ་དད་པའྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད། རང་སོབས་ཀྤྱིས་དགྙེ་
བ་ལ་སོ་བའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་དྙེ་བརོན་འགྲུས་ཀྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད། རང་སོབས་ཀྤྱིས་དགྙེ་བའྤྱི་
དབང་པོའ་ིདམྤྱིགས་རྣམ་མྤྱི་བརྙེད་པར་འཛིན་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་དྙེ་དན་པའྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད། 
རང་སོབས་ཀྤྱིས་དགྙེ་བའྤྱི་དམྤྱིགས་པ་ལ་སྙེམས་རྙེ་གཅྤྱིག་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་དྙེ་ཏྤྱིང་ངྙེ་
འཛིན་གྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད། རང་སོབས་ཀྤྱིས་རྣམ་པར་འབྱྙེད་པའྤྱི་དགྙེ་བར་གྱུར་པའྤྱི་སྙེམས་
བྱུང་དྙེ་ཤྙེས་རབ་ཀྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་གསུངས་པ་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་སམ་སམ་སྙེ། ཁབ་ཆྙེས་
པའྤྱི་སོན་ཡོད་དོ། །ཇྤྱི་ལྟར་ཞྙེ་ན། ཚོགས་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་དམྤྱིགས་པར་ཡྤྱིད་ཆྙེས་པའྤྱི་
སྙེམས་བྱུང་དད་པ་ཆོས་ཅན། དད་པའྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། མཚན་ྤྱིད་དང་པོ་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཚོགས་ལམ་པ་ལ་དད་པའྤྱི་དབང་པོ་མྙེད་པའྤྱི་ 
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༼༨༡༽ 
ཕྤྱིར་ཏྙེ། དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་དབང་པོ་ལྔའྤྱི་མ་མཐའྤྱི་ས་མཚམས་སོར་ལམ་དོད་ནས་བཤད་
པ་དྙེ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཞུང་འདྤྱིར། སྙེ་ཚན་བདུན་ནྤྱི་གོ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། །ལས་ནྤྱི་དང་པོ་བ་དག་
དང་། །ངྙེས་འབྱྙེད་ཆ་མཐུན་རྣམས་དང་ནྤྱི། །སོམ་དང་མཐོང་ལ་རབ་ཏུ་ཕྙེ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་འཐད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་མཚོན་ནས་ཕྤྱི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་ལ་སོ་བའྤྱི་བརོན་འགྲུས་དང་། 
དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་དམྤྱིགས་རྣམ་མྤྱི་བརྙེད་པར་འཛིན་པའྤྱི་དན་པ་དང་། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་
དམྤྱིགས་པ་ལ་སྙེམས་རྙེ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་དང་། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྙེད་ཀྤྱི་
ཤྙེས་རབ་ཆོས་ཅན། བརོན་འགྲུས་ཀྤྱི་དབང་པོ་སོགས་དྙེ་དང་དྙེར་ཐལ། མཚན་ྤྱིད་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་
དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེས་ན་སར་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དྙེ་དང་དྙེའྤྱི་དབུར་སོར་ལམ་དོད་ཐོབ་པའྤྱི་དབང་པོ་གང་
ཞྤྱིག་སར་ན་འཐད་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གཞུང་ལས། བརྒྱད་པོ་དྙེ་རྣམས་ནྤྱི་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་དད་
པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ་དང་། ཚོགས་དང་རྣམ་བྱང་ཇྤྱི་སྙེད་པ། །དབང་པོ་དག་ཀང་དྙེ་སྙེད་
དུ། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ་ནྤྱི་སོར་ལམ་གྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་
དབང་པོ་ཡྤྱིན་པས་དད་སོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་སྤྱི་ཙམ་པ་དང་མྤྱི་གཅྤྱིག་སྙེ། དད་སོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་
སྤྱི་ཙམ་ལ་ཟག་མྙེད་ཀང་ཡོད་ཅྤྱིང་གཞུང་དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་དད་སོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་
རྣམས་ནྤྱི་ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ 
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༼༨༢༽ 
ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་དབང་པོ་གསུམ་གྤྱི་སོན་དུ་འགོ་བའྤྱི་ཟག་བཅས་ཀྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་པར་ཤྙེས་པར་
བྱའོ། །རྒྱུ་མཚན་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་དད་སོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་རྣམས་ལ་སྤང་བྱ་དང་སྤང་བྱ་མ་ཡྤྱིན་པར་
གྤྱིས་སུ་འདོད་དགོས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཞུང་ལས། ལྔ་པོ་ནྤྱི། །སྤང་བར་བྱ་མྤྱིན་ཡང་། ཞྙེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཡང་གྤྱི་སས་དད་སོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་ལ་སྤང་བྱ་དང་སྤང་བྱ་མ་ཡྤྱིན་པས་གྤྱིས་སུ་བསན་
འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་དབང་པོ་གསུམ་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ལ་ཁ་ཅྤྱིག རྣམ་བྱང་གྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིན་པ་
གང་ཞྤྱིག བདྙེན་པ་མངོན་རོགས་ཀྤྱི་བསྡུས་པ་དྙེ་ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་
ཟྙེར་བ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་རྙེས་ཤྙེས་ཀྤྱི་ངོ་བོ་གྱུར་པའྤྱི་དད་སོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་
ཆོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དྙེར་ཐལ། མཚན་ྤྱིད་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། ཟུར་དང་པོ་དྙེར་ཐལ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་དབང་པོ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཟུར་ཕྤྱི་མ་དྙེར་ཐལ། བདྙེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏྙེ། བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་རྙེས་ཤྙེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་ལུགས་ནྤྱི། བདྙེན་པ་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་གྤྱི་
དོན་སར་མྤྱི་ཤྙེས་པ་གསར་དུ་ཤྙེས་པར་བྱྙེད་པ་དང་། དྙེའྤྱི་རྤྱིགས་གནས་གང་རུང་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་
རྣམ་བྱང་གྤྱི་དབང་པོ་དྙེ་མྤྱི་ཤྙེས་པ་ཀུན་ཤྙེས་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད། བདྙེན་བཞྤྱི་གང་
རུང་གྤྱི་དོན་སར་མཐོང་བ་དྙེ་ྤྱིད་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སོམ་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྣམ་ 
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༼༨༣༽ 
བྱང་གྤྱི་དབང་པོ་དྙེ་ཀུན་ཤྙེས་པའྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད། འདྤྱི་དང་ཟག་མྙེད་སོམ་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་
དབང་པོ་དོན་གཅྤྱིག བདྙེན་པ་ཀུན་ཤྙེས་པའྤྱི་ཟད་པ་དང་མྤྱི་སྙེ་བ་ཤྙེས་པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་རྣམ་བྱང་གྤྱི་
དབང་པོ་དྙེ་ཀུན་ཤྙེས་ལྡན་པའྤྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད། འདྤྱི་དང་མྤྱི་སོབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་དབང་པོ་
དོན་གཅྤྱིག དྙེ་རྙེ་རྙེ་ལ་ཡང་དབྱྙེ་ན་དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་དབང་པོ། ཚོར་བ་བདྙེ་བ། 
ཡྤྱིད་བདྙེ། བཏང་སོམས་ཀྤྱི་དབང་པོ་དང་བཅས་པས་དགུ་དགུར་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མཐོང་སོམ་མྤྱི་
སོབ་ལམ་ལ་དགུ། །གསུམ་ཡྤྱིན་གསུམ་ནྤྱི་དྤྱི་མ་མྙེད། །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ་རྣམ་
པའྤྱི་རབ་དབྱྙེ། རྙྙེད་གཏོང་གྤྱི་ཚུལ། ལྡན་པའྤྱི་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། དབང་པོ་ྤྱི་ཤུ་ར་གྤྱིས་
པོ་དྙེ་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་མ་བཅས་སོགས་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་ཞྙེ་ན། དྙེ་ལ་དབང་པོའ་ིརྣམ་པའྤྱི་རབ་དབྱྙེ་
ཤྙེས་དགོས་པས་དྙེ་འཆད་པར་བྱྙེད་པ་ལ། གསུམ་ནྤྱི་དྤྱི་མྙེད་ཅྙེས་པ་ནས། སྤང་བར་བྱ་མྤྱིན་ཡང་
གསུམ་མྤྱིན། །ཞྙེས་པའྤྱི་བར་འདྤྱི་བྱུང་། དྙེ་ཡང་ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་གསུམ་ནྤྱི་ཟག་
མྙེད་ཁོ་ན་དང་། མྤྱིག་གྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ། ལུས་དབང་གྤྱི་ཆ་ཤས་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་གྤྱིས་ཏྙེ་
གཟུགས་ཅན་གྤྱི་དབང་པོ་བདུན་དང་སྲོག་གྤྱི་དབང་པོ་དང་། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་དང་ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ་
བའྤྱི་དབང་པོ་གྤྱིས་དང་བཅས་པ་བཅུ་ནྤྱི་ཟག་བཅས་ཁོ་ན་དང་།  
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༼༨༤༽ 
དང་པོའ་ིདབང་པོ་སོགས་ལྔ། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་དབང་པོ་ཚོར་བ་གཞན་གསུམ་གྤྱི་དབང་པོ་སྙེ་དགུ་ལ་ཟག་
བཅས་དང་ཟག་མྙེད་གྤྱིས་ཀ་ཡོད་དོ། །རྣམ་སྤྱིན་ཡྤྱིན་མྤྱིན་གྤྱི་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། སྲོག་གྤྱི་དབང་པོ་ནྤྱི་རྣམ་
སྤྱིན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མཐོ་རྤྱིས་ཀྤྱི་སྲོག་ནྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་དང་། ངན་སོང་གྤྱི་སྲོག་ནྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་རྣམ་
སྤྱིན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོན་ཀང་འདྤྱི་ནྤྱི་སྤྱིར་བཏང་ཕལ་ཆྙེ་བའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྤྱིན་པར་གོང་དུ་
བཤད་པ་ལྟར་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །གཟུགས་ཅན་གྤྱི་དབང་པོ་བདུན་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་དབང་པོ་དང་། ཡྤྱིད་
མྤྱི་བདྙེ་མ་གཏོགས་པའྤྱི་ཚོར་བ་གཞན་བཞྤྱིའྤྱི་དབང་པོ་སྙེ་བཅུ་གྤྱིས་ལ་རྣམ་སྤྱིན་ཡྤྱིན་མྤྱིན་གྤྱིས་
གྤྱིས་སུ་ཡོད་དྙེ། གཟུགས་ཅན་བདུན་ལ་སོན་གྤྱི་ལས་ཀྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་ལས་བྱུང་བ་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་སྙེས་
དང་། ཚེ་འདྤྱིར་ལྙེགས་སད་དང་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་གྤྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྤྱི་རྒྱས་བྱུང་ཡྤྱིན་པས་
རྣམ་སྤྱིན་མ་ཡྤྱིན་ལ། ཡྤྱིད་དང་ཚོར་བ་གཞན་བཞྤྱི་ལ་ཡང་ལུང་མ་བསན་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་
སྙེས་དང་། དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་གང་རུང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །དད་པའྤྱི་དབང་པོ་
སོགས་དབང་པོ་ཐ་མ་བརྒྱད་དང་ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་མ་ཡྤྱིན་པ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་བརྒྱན་ནྤྱི་དགྙེ་བ་དང་། ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་ནྤྱི་དགྙེ་བ་དང་མྤྱི་དགྙེ་
བར་གང་རུང་དུ་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྣམ་སྤྱིན་དང་བཅས་མ་བཅས་ནྤྱི། ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་ནྤྱི་ 
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༼༨༥༽ 
རྣམ་སྤྱིན་དང་བཅས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུར་རུང་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡྤྱིད་དབང་དང་། ཚོར་བ་
གཞན་བཞྤྱི་དང་། དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ་སྙེ་བཅུ་ལ་རྣམ་སྤྱིན་དང་བཅས་མ་བཅས་གྤྱིས་
གྤྱིས་སུ་ཡོད་དྙེ། དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ་ལ་ཟག་མྙེད་རྣམས་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་དང་མ་བཅས་པ་
དང་། སོར་ལམ་གྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དྙེ་ལྔ་ནྤྱི་དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་ཡྤྱིན་པས་རྣམ་སྤྱིན་དང་བཅས་པ་
དང་། ཡྤྱིད་དབང་དང་ཚོར་བ་གཞན་བཞྤྱི་ལ་དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་པ་དག་ནྤྱི་རྣམ་
སྤྱིན་དང་བཅས་པ་དང་། ལུང་མ་བསན་གྤྱི་ཆ་དག་དང་། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་མ་གཏོགས་པའྤྱི་ཚོར་
བ་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་ཡྤྱིད་བདྙེ་བཏང་སོམས་གསུམ་དང་། ཡྤྱིད་དབང་ལ་ཟག་མྙེད་ཀང་ཡོད་པས་དྙེ་
ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་དང་བཅས་པ་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་སོགས་ཀྤྱི་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་
དབང་པོ་མཐའ་མ་བརྒྱད་ན་དགྙེ་བ་ཁོ་ན། ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་ལ་དགྙེ་བ་དང་། མྤྱི་དགྙེ་བ་
གྤྱིས། ཡྤྱིད་དང་ཚོར་བ་གཞན་བཞྤྱི་ལ་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་ག་ཡོད། གཞན་མྤྱིག་
སོགས་བདུན་དང་། སྲོག་ནྤྱི་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་ལུང་མ་བསན་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ནོ། །ཁམས་ཀྤྱི་རྣམ་པའྤྱི་རབ་
དབྱྙེ་ནྤྱི། ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་གསུམ་ནྤྱི་ཁམས་གསུམ་པོ་གང་དུ་ཡང་གཏོགས་པ་
མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་འདོད་ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་ལ་དྤྱི་མྙེད་གསུམ་མ་ 
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༼༨༦༽ 
གཏོགས་པའྤྱི་དབང་པོ་ལྷག་མ་བཅུ་དགུ་ཡོད། གཟུགས་ཁམས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་ལ་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་
གྤྱིས་དང་། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་དང་ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་མྙེད་པས་གཞན་ལྷག་མ་བཅོ་ལྔ་
ཡོད། གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་ལ་དྙེ་དག་གྤྱི་སྙེང་དུ་མྤྱིག་སོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་། བདྙེ་བ་
དང་ཡྤྱིད་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་ཡང་མ་གཏོགས་པའྤྱི་སྲོག་ཡྤྱིད་བཏང་སོམས་དད་སོགས་ལྔ་སྙེ་བརྒྱད་
ཁོ་ནར་ཡོད་དྙེ། གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་མྙེད་ཀང་ཕོའ་ིཁད་པར་གྤྱི་ཆོས་ནུ་མ་ཆུང་
བ་དང་། སྐད་ཀྤྱི་ང་རོ་ཆྙེ་བ་ལ་སོགས་པ་འདོད་ལྷའྤྱི་ཕོ་དང་མཚུངས་པར་ཡོད་པས་གཟུགས་ཁམས་
ཀྤྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཐ་སད་གཞག་དགོས་པར་ཀུན་མཁྙེན་བླ་མས་ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན་ལས་
བཤད་དོ། །མཐོང་སྤང་སོམ་སྤང་སོགས་ཀྤྱི་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི་ཡྤྱིད་དབང་དང་། ཚོར་བ་བདྙེ་བ་ཡྤྱིད་བདྙེ་
བཏང་སོམས་ཀྤྱི་དབང་པོ་རྣམས་ལ་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་དང་དྙེ་གྤྱིས་གང་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཟག་མྙེད་དང་གསུམ་གསུམ་དུ་ཡོད། ཡྤྱིད་བདྙེ་ལ་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤོང་གྤྱིས་སུ་ཡོད། 
གཟུགས་ཅན་བདུན་དང་། སྲོག་དང་སྡུག་བསལ་ཏྙེ་དགུ་ནྤྱི་སོམ་པས་སྤང་བྱ་ྤྱིད་ཡྤྱིན། དད་པའྤྱི་
དབང་པོ་སོགས་ལྔ་ལ་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཆ་རྣམས་ནྤྱི་སྤང་བྱ་མ་ཡྤྱིན་པ་དང་། སོར་ལམ་གྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་དྙེ་
ལྔ་ནྤྱི་སོམ་སྤང་ྤྱིད་ཡྤྱིན། དབང་པོ་ཐ་མ་གསུམ་ནྤྱི་སྤང་བྱ་མ་ཡྤྱིན་པ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་ 



སྤྱི་དོན་ཇྤྱི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་གསལ་བྱྙེད་ངག་གྤྱི་སོན་མྙེ།  85 

༼༨༧༽ 
པ་དབང་པོ་རྙྙེད་གཏོང་གྤྱི་ཚུལ་ལ་རྙྙེད་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི། འདོད་པར་དང་པོར་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱིས། །རྙྙེད་དྙེ་
རྫུས་ཏྙེ་སྙེ་བས་མྤྱིན། །ཞྙེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གཅྤྱིག་གྤྱིས་བསན། ཡང་འདོད་ཁམས་སུ་རྫུས་སྙེས་
མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྙེ་གནས་གཞན་གསུམ་གྤྱིས་དང་པོར་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་ངོ་བོ་གྱུར་པའྤྱི་ལུས་དང་སྲོག་
གྤྱིས་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་རྙྙེད། དྙེའྤྱི་ཚེ་དབང་པོ་གཞན་མྤྱི་རྙྙེད་དམ་སམ་ན་འདྤྱིའྤྱི་ཐད་དུ་ཀུན་མཁྙེན་རོང་
སོན་ཆྙེན་པོས་མཛད་པའྤྱི་རྣམ་བཤད་ལས། དྙེའྤྱི་ཚེ་ཡྤྱིད་དང་བཏང་སོམས་རྙྙེད་མོད་ཀྤྱི། ྤྱིང་
མཚམས་སོར་བའྤྱི་ཚེ་ཡྤྱིད་དང་བཏང་སོམས་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་ོན་མོངས་ཅན་དུ་ངྙེས་པས་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་
ངོ་བོ་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་པས། འདོད་པར་དང་པོར་སྙེ་གནས་གཞན་གསུམ་གྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་
ྤྱིང་མཚམས་སོར་བའྤྱི་ཚེ་རྣམ་སྤྱིན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ལུས་སྲོག་གྤྱིས་དང་། རྣམ་སྤྱིན་མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་
པའྤྱི་ཡྤྱིད་དང་བཏང་སོམས་གྤྱིས་ཏྙེ་དབང་པོ་བཞྤྱི་རྙྙེད་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གལ་ཏྙེ་དྙེའྤྱི་ཚེ་ལུས་སྲོག་
གྤྱིས་ལས་གཞན་མ་རྙྙེད་ན་བཏང་སོམས་དང་སྲོག་དང་ཡྤྱིད་དབང་དང་གསུམ་ངྙེས་ལྡན་དུ་བཤད་
པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པར་དང་པོར་སྲོག་དབང་རྙྙེད་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ཡྤྱིད་དང་བཏང་སོམས་མ་
རྙྙེད་པ་གཅྤྱིག་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། གཏང་སོམས་དང་ནྤྱི་སྲོག་དང་ནྤྱི། །ཡྤྱིད་དང་
ལྡན་ལ་ངྙེས་གསུམ་ལྡན། །ཞྙེས་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་པ་ཐལ་ལོ། །འདོད་པར་རྫུས་སྙེས་དྙེས་དང་
པོར་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་དབང་པོ་ 
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༼༨༨༽ 
དྲུག་གམ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་རྙྙེད་དོ། །དྙེ་ཡང་བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམྤྱི་རྣམས་རྫུས་སྙེས་ཁོ་
ན་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེས་མྤྱིག་སོགས་ལྔ་དང་། སྲོག་སྙེ་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་ངོ་བོ་གྱུར་པའྤྱི་དབང་པོ་དྲུག་རྙྙེད། 
འདོད་པའྤྱི་ལྷ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྤྱིས་དྙེ་དྲུག་དང་། ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་གང་རུང་དྙེ་དང་བཅས་པ་རྣམ་སྤྱིན་
གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་བདུན་རྙྙེད། ངན་འགོའ་ིསྙེམས་ཅན་མཚན་གྤྱིས་པ་ཅན་གྤྱིས་ས་མ་དྲུག་དང་། 
ཕོ་མོའ་ིམཚན་གྤྱིས་ཏྙེ་རྣམས་སྤྱིན་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་བརྒྱད་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་རྙྙེད། གཟུགས་ཁམས་སུ་
མྤྱིག་སོགས་ལྔ་དང་། སྲོག་སྙེ་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་དྲུག་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་རྙྙེད། གཟུགས་མྙེད་དུ་
རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་ངོ་བོ་སྲོག་གཅྤྱིག་པུ་དང་པོ་རྙྙེད། འོན་ཀང་དྙེའྤྱི་ཚེ་རྣམ་སྤྱིན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཡྤྱིད་དང་
བཏང་སོམས་གྤྱིས་ཀང་རྙྙེད་པར་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །སྤྱིར་གང་དང་གང་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་
པའྤྱི་ཚེ་ཡྤྱིད་དང་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ནྤྱི་ོན་མོངས་ཅན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྲྤྱིད་པ་བཞྤྱི་པོ་དྙེ་དག་ལས། །སྙེ་
བའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ོན་མོངས་ཅན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དབང་པོའ་ིགཏོང་ཚུལ་ནྤྱི། གཟུགས་མྙེད་
དག་ཏུ་འཆྤྱི་བ་ནྤྱི། །ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱིས་བསན། དྙེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་གང་དུ་འཆྤྱི་བ་ན་དབང་པོ་དུ་
ཞྤྱིག ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ཐ་མར་འགག་ཅྙེ་ན། གཟུགས་མྙེད་དག་ཏུ་འཆྤྱི་བ་ནྤྱི་སྲོག་དང་ཡྤྱིད་དང་བཏང་
སོམས་གསུམ་པོ་ྤྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་མཐའ་མར་འགག གཟུགས་ཁམས་སུ་འཆྤྱི་བའྤྱི་ཚེ། གསུམ་པོ་
དྙེ་དག་ྤྱིད་དང་ནྤྱི། མྤྱིག་སོགས་ 
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༼༨༩༽ 
ཀྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་སྙེ་བརྒྱད་ཐ་མར་འགག འདོད་པར་མཚན་གྤྱིས་པ་ཅན་ཡྤྱིན་ན་གཅྤྱིག་ཅར་འཆྤྱི་བ་
ལ་བརྒྱད་པོ་དྙེའྤྱི་སྙེང་དུ་མཚན་གྤྱི་དབང་པོ་གྤྱིས་ཏྙེ་བཅུ། མཚན་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་ན་དགུ། མཚན་
མྙེད་པ་ཡྤྱིན་ན་སར་ལྟར་བརྒྱད། འདོད་པར་རྤྱིམ་གྤྱིས་འཆྤྱི་བ་ལ་ངྙེས་ལྡན་གྤྱི་དབང་པོ་གསུམ་དང་
ལུས་དབང་སྙེ་བཞྤྱི་ཐ་མར་འགག་སྙེ་གཞུང་ྤྱིད་ན་གསལ་ལོ། །འོ་ན་དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུ་
བཞྤྱི་པོ་དབང་པོ་དུ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཐོབ་ཅྙེ་ན། དྙེ་ྤྱིད་འཆད་པ་ནྤྱི། འབྲས་བུ་ཐ་མ་གྤྱིས་དགུས་
ཐོབ། །གྤྱིས་ནྤྱི་བདུན་དང་བརྒྱད་དང་དགུས། །བཅུ་གཅྤྱིག་དག་གྤྱིས་དག་བཅོམ་ྤྱིད། །འགའ་
ཞྤྱིག་སྲྤྱིད་ཕྤྱིར་བཤད་པ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་པས་བསན། ཚིག་རྐང་དང་པོ་དྙེ་ལ་རོང་སོན་ཤྙེས་བྱ་ཀུན་རྤྱིག་
གྤྱིས། འབྲས་བུ་ཐོག་མཐའ་གྤྱིས་དགུས་ཐོབ། །ཅྙེས་འགྱུར་བཅོས་མཛད་པ་ནྤྱི་ལྙེགས་ཏྙེ། དོན་
འད་བ་ལ་གོ་བདྙེ་བར་སོང་བ་ཡྤྱིན་ན། དྙེ་ཡང་འབྲས་བུའྤྱི་ཐོག་མ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་དད་
སོགས་དབང་པོ་དགུས་ཐོབ་སྙེ། ལམ་རྙེས་བཟོད་ཀྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ་
ཡྤྱིད་དང་། ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཀྤྱི་དབང་པོ། ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ། ལམ་རྙེས་ཤྙེས་ཀྤྱི་ངོ་
བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཀུན་ཤྙེས་པའྤྱི་དབང་པོ་དང་དགུས་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལ་ཀུན་ཤྙེས་པའྤྱི་དབང་པོ་ཐོབ་
པ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དུས་མམ་ཡང་། དྙེ་ལ་བརྙེན་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་
ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་ 
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༼༩༠༽ 
པའྤྱི་ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོས་མཐོང་སྤང་ོན་མོངས་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་བཅས་ནས་དྙེ་སྤངས་པའྤྱི་བྲལ་
ཐོབ་འདྙེན་པར་བྱྙེད་ལ། རྣམ་གོལ་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་རྙེས་ཤྙེས་ཀྤྱི་སྐབས་
ཀྤྱི་ཀུན་ཤྙེས་པའྤྱི་དབང་པོས་བྲལ་ཐོབ་དྙེའྤྱི་རྙེན་བྱྙེད་པའྤྱི་སོ་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བྱྙེད་
དུ་བཞག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དག་བཅོམ་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡང་དབང་པོ་དགུས་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོམ་ལམ་བར་
ཆད་མྙེད་ལམ་རོ་རྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་ཏྤྱི་ངྙེ་འཛིན་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཀུན་ཤྙེས་པའྤྱི་དབང་པོ་དང་། དྙེའྤྱི་ཆར་
གཏོགས་པའྤྱི་དད་སོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་ལྔ། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་དབང་པོ་སྙེ་བདུན། ཚོར་བ་བདྙེ་བ་ཡྤྱིད་བདྙེ་
བཏང་སོམས་གསུམ་གང་རུང་ཞྤྱིག་དང་བཅས་པས་སྲྤྱིད་ོན་དགུ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་བཅད་ནས་དྙེ་སྤངས་
པའྤྱི་བྲལ་ཐོབ་འདྙེན་པར་བྱྙེད་ཅྤྱིང་། རྣམ་གོལ་མྤྱི་སོབ་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཀུན་ཤྙེས་ལྡན་པའྤྱི་
དབང་པོས་བྲལ་ཐོབ་དྙེའྤྱི་རྙེན་བྱྙེད་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དག་བཅོམ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་
འབྲས་བུ་ཐོབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་དབང་པོ་དགུ་པ་འབྲས་བུ་དྙེ་དང་དྙེའྤྱི་ས་རོལ་དུ་བྱུང་བ་མྤྱིན་ཡང་། འབྲས་བུ་
དྙེ་དང་དྙེའྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་བྲལ་ཐོབ་ཀྤྱི་རྙེན་བྱྙེད་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
གཞུང་འདྤྱིར། ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་གང་ཕན་ཚུན་འབྲས། །ཞྙེས་སོགས་གསུངས་པས་དུས་མམ་ལྷ་
ཅྤྱིག་པའྤྱི་རྒྱུ་འབྲས་བསན་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །རྤྱིམ་གྤྱིས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་བར་པ་ཕྤྱིར་ 



སྤྱི་དོན་ཇྤྱི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་གསལ་བྱྙེད་ངག་གྤྱི་སོན་མྙེ།  89 

༼༩༡༽ 
འོང་དང་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་གྤྱི་འབྲས་བུ་གྤྱིས་ནྤྱི་དབང་པོ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་
གྤྱིས་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་ན་འདོད་ོན་དྲུག་པ་དང་དགུ་པ་སྤོང་བར་བྱྙེད་པའྤྱི་བར་ཆད་
མྙེད་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་དད་སོགས་ལྔ་དང་། ཚོར་བ་བཏང་སོམས་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་དབང་པོ་
དང་བདུན་གྤྱིས་ཐོབ། དྙེ་གྤྱིས་འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་འདས་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་ན། འདོད་ོན་དྲུག་པ་
དང་དགུ་པ་སྤོང་བར་བྱྙེད་པའྤྱི་ཟག་མྙེད་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་དབང་པོ་བདུན་པོ་
དྙེ་དང་། ཀུན་ཤྙེས་པའྤྱི་དབང་པོ་དང་བརྒྱད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྙེ་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་
ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་འབྲས་བུ་བར་མ་གྤྱིས་པོ་དྙེ་དགྙེ་སོར་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྙེ་
གྤྱིས་ཟག་མྙེད་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་གྤྱིས་འཇྤྱིག་རྙེན་
པའྤྱི་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་ཙམ་ལ་བརྙེན་ནས་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། མ་གྲུབ་སྙེ། དྙེ་
གྤྱིས་སར་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱིས་མཐོང་སྤང་སྤང་པའྤྱི་སྤངས་བ་དྙེ་དང་བསྲྙེས་ནས་
བྲལ་ཐོབ་ཟག་མྙེད་གཅྤྱིག་ཐོབ་པའྤྱི་སོ་ནས་དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུར་བཞག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
འཇྤྱིག་རྙེན་པ་ཡྤྱིས་ཐོབ་འབྲས་ནྤྱི། །བསྲྙེས་དང་ཟག་མྙེད་ཐོབ་འཛིན་ཕྤྱིར། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འོན་ཀང་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་འབྲས་བུ་བར་པ་གྤྱིས་པོ་དྙེ་ཟག་མྙེད་སོམ་ལམ་བར་
ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །ཆགས་བྲལ་སོན་སོང་གྤྱི་ཕྤྱིར་འོང་ 
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༼༩༢༽ 
གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་སར་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པའྤྱི་དབང་པོ་དགུ་པོ་
དྙེས་ཐོབ་ལ། ཆགས་བྲལ་སོན་སོང་གྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་གཞན་ས་མ་དང་མཚུངས་པ་ལ་
ཚོར་བའྤྱི་དབང་པོ་བཏང་སོམས་ཁོ་ནར་མ་ངྙེས་པར་བདྙེ་བ་ཡྤྱིད་བདྙེ་བཏང་སོམས་གསུམ་གང་
རུང་ལ་བརྙེན་ནས་ཐོབ་པར་ཡྤྱིན་ནོ། །སར་དག་བཅོམ་གྤྱི་འབྲས་བུ་དབང་པོ་དགུས་ཐོབ་པར་
བཤད་པ་དྙེ་དག་བཅོམ་གྤྱི་འབྲས་བུ་གསར་ཐོབ་པའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྤྱིན་ལ། དག་བཅོམ་དབང་
རྟུལ་འབྲས་བུ་ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མས་ནས་སར་སོར་ཆུད་པར་བྱྙེད་པ་ལ་དབང་པོ་བཅུ་གཅྤྱིག་
གྤྱིས་ཐོབ་པ་ཡང་སྲྤྱིད་དྙེ། སོར་ཆུད་པར་བྱྙེད་པ་ལ་ཐོབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་དབང་པོ་གཞན་འད་བ་ལ་ཚོར་བ་
བདྙེ་བ་དང་། ཡྤྱིད་བདྙེ་དང་། བཏང་སོམས་གསུམ་གྤྱིས་རྙེས་མོས་ཀྤྱིས་མཐར་གསུམ་ཀ་ལ་བརྙེན་
ནས་ཐོབ་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མངོན་པ་སྙེ་བདུད་གྤྱི་ནང་ཚན་ཡྙེ་ཤྙེས་ལ་འཇུག་པ་ལས། དབང་པོ་དུ་
ཞྤྱིག་གྤྱིས་དག་བཅོམ་པ་ྤྱིད་ཐོབ་ཅྙེ་ན། སྨྲས་པ། བཅུ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་ཐོབ་བོ་ཞྙེས་གསུངས་པ་ཡང་
དོན་འདྤྱི་ལ་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དབང་པོའ་ིལྡན་ཚུལ་ནྤྱི། བཏང་སོམས་དང་ནྤྱི་སྲོག་དང་ནྤྱི། །ཡྤྱིད་
དང་ལྡན་ལ་ངྙེས་གསུམ་ལྡན། །ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱིས་བསན། དྙེ་ཡང་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་དང་། སྲོག་
དང་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་དབང་པོ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གཅྤྱིག་དང་ལྡན་ན་དྙེ་གསུམ་ཀ་དང་ངྙེས་པར་ལྡན་པས་
ཁབ་སྙེ། དྙེ་གསུམ་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར།  
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༼༩༣༽ 
འོ་ན་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་དང་། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་གནས་པའྤྱི་གང་
ཟག་ཡྤྱིད་དང་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པར་ཐལ། དྙེ་ལ་སྲོག་གྤྱི་དབང་པོ་ལྡན་པ་གང་ཞྤྱིག དྙེ་གསུམ་
ངྙེས་ལྡན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་ལ་ཡྤྱིད་དང་བཏང་སོམས་མྤྱི་ལྡན་པར་ཐལ། དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་གང་
ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྤྱིད་དང་ཚོར་བ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། འདྤྱིར་མ་ཁབ་སྙེ། སྙེམས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་
འཇུག་ལ་གནས་པའྤྱི་གང་ཟག་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྤྱིད་དང་ཚོར་བ་མྙེད་ཀང་དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་
པས་དྙེ་གྤྱིས་དང་ལྡན་པར་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་ན་འཕགས་རྒྱུད་ལ་སོར་ལམ་མྙེད་ཀང་དྙེའྤྱི་
ཐོབ་པ་ཕྤྱིས་སྙེ་ཡོད་པས་དྙེ་དང་ལྡན་པར་འཇོག་པ་དང་། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་མཐོང་ལམ་གྤྱི་ཐོབ་པ་སར་སྙེ་
སོར་ལམ་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཡོད་པས་དྙེའྤྱི་སྐབས་སུ་མཐོང་ལམ་མྙེད་ཀང་མཐོང་ལམ་དང་ལྡན་པའྤྱི་རྣམ་
གཞག་བྱྙེད་པ་དང་། གཟུགས་མྙེད་དུ་སྙེས་པའྤྱི་འཕགས་པ་ལ་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་མྙེད་ཀང་དྙེའྤྱི་
ཐོབ་པ་ཡོད་པས་དྙེ་དང་ལྡན་པར་འཇོག་པར་བཞྤྱིན་ནོ། །དོན་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་རོང་སོན་དམ་པའྤྱི་རྣམ་
བཤད་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ལྙེགས་བཤད་དོ། །ལྡན་ཚུལ་གཞན་རྣམས་ནྤྱི་གོ་ས་བས་གཞུང་དོན་བཞྤྱིན་
ཤྙེས་པར་བྱའོ། །གྤྱིས་པ་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་སྙེ་ཚུལ་ལ་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་སྙེ་ཚུལ། སྙེམས་
སྙེམས་བྱུང་གྤྱི་སྙེ་ཚུལ། ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱི་དབྱྙེ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། འདོད་ན་དབང་པོ་
མྙེད་པ་དང་། །ས་མྙེད་ཕ་རབ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད། །ལུས་དབང་ལྡན་ལ་ 
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༼༩༤༽ 
རྫས་དགུ་སྙེ། །དབང་པོ་གཞན་ལྡན་རྫས་བཅུ་འོ། །ཞྙེས་གསུངས་པས་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་
རྡུལ་རྫས་དངོས་སུ་བསན་ནས། གཟུགས་ཁམས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་རྡུལ་རྫས་རྣམས་ཤུགས་ལ་
བསན། དྙེ་ཡང་སྤྱིར་གཟུགས་ཅན་ལ་གྤྱིས་ཏྙེ། རྡུལ་ཕ་རབ་དང་རགས་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ལ་ཀུན་
མཁྙེན་རོང་སོན་ཆྙེན་པོས་རྫས་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་། བསགས་རྡུལ་ཕ་རབ་གྤྱིས་སུ་གསུངས། དང་
པོ་ནྤྱི། གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ཆུང་མཐར་གྱུར་པའྤྱི་ཕོགས་ཀྤྱི་ཆ་མྙེད་ཀྤྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་དྙེ་ཡྤྱིན་
ཏྙེ། དཔྙེར་ན་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱི་ཆ་ཤས་མྙེད་པའྤྱི་དུས་མཐའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དྙེ་དུས་ཀྤྱི་ཐུང་མཐའ་ཡྤྱིན་པ་
བཞྤྱིན་ནོ། །གནས་གསུམ་པར། གཟུགས་མྤྱིང་དུས་མཐའ་རྡུལ་ཡྤྱིག་དང་། །སྐད་ཅྤྱིག་ཕ་རབ་རྡུལ་
དང་ནྤྱི། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་ཕོགས་ཀྤྱི་ཆ་མྙེད་ཀྤྱི་རྫས་རྡུལ་ཕ་རབ་དོན་གཅྤྱིག 
འདྤྱི་ནྤྱི་རགས་པ་རོམ་པའྤྱི་གཞྤྱིར་གྱུར་པའྤྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྫས་རྡུལ་ཕ་རབ་བདུན་འདུས་པ་
ལ་བསགས་པའྤྱི་རྡུལ་ཕན་གཅྤྱིག་ཏུ་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་བསགས་པའྤྱི་རྡུལ་ཕན་ནྤྱི་རྫས་
རྡུལ་བདུན་འདུས་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། རགས་པའྤྱི་ཆུང་མཐར་གྱུར་པ་ཡང་དྙེ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེས་ན་རྫས་རྡུལ་
ཕ་རབ་དང་། བསགས་པའྤྱི་རྡུལ་ཕན་དང་། ལགས་རྡུལ་དང་། ཆུ་རྡུལ་དང་། རྤྱི་བོང་གྤྱི་རྡུལ་དང་། 
ལུག་རྡུལ་དང་། གང་རྡུལ་དང་། ྤྱི་ཟྙེར་དང་། སྲོ་མ་དང་། དྙེ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཤྤྱིག་དང་། ནས་དང་། 
སོར་ཚིགས་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་བདུན་ 
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༼༩༥༽ 
འགྱུར་དུ་འདོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གནས་གསུམ་པར། སྐད་ཅྤྱིག་ཕ་རབ་རྡུལ་དང་ནྤྱི། །རྡུལ་ཕན་དང་ནྤྱི་དྙེ་
བཞྤྱིན་དུ། །ལགས་ཆུ་རྤྱི་བོང་ལུག་དང་གང་། །ྤྱི་ཟྙེར་རྡུལ་དང་སྲོ་མ་དང་། །དྙེ་ལས་བྱུང་དང་དྙེ་
བཞྤྱིན་ནས། །སོར་ཚིགས་ཞྙེས་བྱ་གོང་བདུན་འགྱུར། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །རྫས་རྡུལ་ཕ་རབ་ནྤྱི་
ཚུར་མཐོང་གྤྱི་མྤྱིག་ཤྙེས་ཀྤྱི་ཡུལ་མྤྱིན་པས། རོག་གྙེའྤྱི་གཞུང་ལས། དབང་ཡུལ་དྙེ་ཕྤྱིར་རྡུལ་ཕན་
མྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་རྡུལ་ཕན་དྙེ་ཡྤྱིན་པར་སྙེམས་སོ། །བསགས་རྡུལ་ཕ་རབ་ནྤྱི་མཁས་པ་ཁ་
ཅྤྱིག་རྡུལ་ཕན་མ་ཡྤྱིན་གསུངས་ཀང་། རྡུལ་ཕན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རགས་པའྤྱི་རྡུལ་ཕན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། 
གཞུང་ྤྱིད་དུ་ཡང་། རྡུལ་ཕན་དང་ནྤྱི་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ། །ཞྙེས་གསུངས་པས་དྙེ་རྡུལ་ཕན་ཡྤྱིན་པར་བསན་
འདུག་པས་སོ། །གཟུགས་ཅན་རགས་པ་རྣམས་རྫས་དུ་དང་ལྡན་པར་སྙེས་ཞྙེ་ན། འདོད་པའྤྱི་སས་
བསྡུས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལ་ཉུང་མཐའ་རྫས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་སྙེ་སྙེ། དབང་པོ་དང་སའྤྱི་རྡུལ་
མྙེད་པའྤྱི་བསགས་རྡུལ་གྤྱི་གོང་བུ་རྣམས་འབྱུང་བཞྤྱིའྤྱི་རྡུལ་དང་། གཟུགས་དྤྱི་རོ་རྙེག་བྱའྤྱི་རྡུལ་ཏྙེ་
བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་སྙེས། ལག་པ་ལྟ་བུ་ལུས་དབང་གྤྱི་ཆ་ཤས་དང་ལྡན་པ་ལ་བརྒྱད་པོ་དྙེ་དང་། 
ལུས་དབང་གྤྱི་ཆ་ཤས་ྤྱིད་དང་དགུ་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་སྙེ། མྤྱིག་སོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་ལ་དགུ་
པོ་དྙེའྤྱི་སྙེང་དུ་མྤྱིག་སོགས་དྙེ་དང་དྙེ་བསྣན་པས་བཅུ་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་སྙེ། བཅུ་པོ་དྙེ་ས་དང་ལྡན་པར་སྙེ་
ན། རྡུལ་རྫས་བཅུ་གཅྤྱིག་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་སྙེ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདོད་ན་དབང་པོ་མྙེད་པ་དང་།  
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༼༩༦༽ 
།ཞྙེས་སོགས་སར་དངས་པ་ལྟར་རོ། །དྙེ་ལྟར་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་བསགས་རྡུལ་ཀྤྱི་གོང་བུ་
ཡྤྱིན་ན། རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་བསྡུས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཅྙེས་ཁས་བླངས་པར་བྱའོ། །རྫས་རྡུལ་བདུན་
འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་བསགས་རྡུལ་ཕ་རབ་ནྤྱི་བསགས་པའྤྱི་རྡུལ་ཕན་ཡྤྱིན་ལ། བསགས་རྡུལ་
གྤྱི་གོང་བུ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །གཟུགས་ཁམས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་པ་ལ་དྤྱི་རོ་གྤྱིས་མྙེད་
པས་དྙེའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་བསགས་པའྤྱི་གོང་བུ་ནྤྱི་འབྱུང་བ་བཞྤྱི་གཟུགས་དང་རྙེག་བྱ་སྙེ་དྲུག་ལྷན་
ཅྤྱིག་ཏུ་འདུས་པ་ཡྤྱིན་པས་རྡུལ་རྫས་དྲུག་འདུས་སུ་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །དྙེ་ལྟར་ན། གཟུགས་ནྤྱི་དབང་
པོ་མྙེད་པ་དང་། །ས་མྙེད་ཕ་རབ་རྡུལ་རྫས་དྲུག །ལུས་དབང་ལྡན་ལ་རྫས་བདུན་ཏྙེ། །དབང་པོ་
གཞན་ལྡན་རྫས་བརྒྱད་དོ། །ཞྙེས་པའྤྱི་གཞུང་གཅྤྱིག་ཐོབ་པར་རྣམ་བཤད་དག་ལས་འབྱུང་
ངོ་། །གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་ལ་རྡུལ་རྫས་བརྤྱི་བར་མྙེད་དྙེ། བྱྙེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ཆོས་ཐམས་
ཅད་གཞྤྱི་ལྔའྤྱི་སོ་ནས་འཆད་པར་བྱྙེད་པ་ལ་སྣང་བ་གཟུགས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་ནྤྱི་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་སྙེ་ཚུལ་
སོན་པའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་གཞུང་འདྤྱིས་བསན་པར་མཁས་པ་དག་བཞྙེད་དོ། །འོ་ན་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་ན་
རྡུལ་རྫས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་བམ་ཞྙེ་ན། མ་ཁབ་སྙེ། ཁབ་ན་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་
ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཆོས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་སྣང་བ་གཟུགས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་ལ་ 
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༼༩༧༽ 
ཡང་རྡུལ་རྫས་ཀྤྱིས་མ་ཁབ་སྙེ། རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པས་མ་ངྙེས་སོ། །གྤྱིས་པ་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་
གྤྱི་སྙེ་ཚུལ་ལ་སྤྱིར་བསན་པ་དང་སྙེམས་བྱུང་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་བསན་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། སྙེམས་དང་
སྙེམས་བྱུང་ངྙེས་ལྷན་ཅྤྱིག །ཅྙེས་པ་ལྟར་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་ནྤྱི་ངྙེས་པར་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་སྙེ་བ་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྙེམས་མྙེད་ན་སྙེམས་བྱུང་མྤྱི་འབྱུང་ཞྤྱིང་། སྙེམས་ཡོད་ན་དྙེའྤྱི་འཁོར་དུ་སྙེམས་བྱུང་ངྙེས་
པར་འབྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་གཟུགས་སོགས་སྙེ་བ་ཅན་གྤྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྤྱི་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་
མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་དང་ངྙེས་པར་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་སྙེ། དྙེའྤྱི་ནང་ཚན་སྙེམས་ཅན་དུ་སོན་པའྤྱི་
ཆོས་རྣམས་ནྤྱི་རང་གྤྱི་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་ངྙེས་པར་སྙེ། སྙེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་མ་ཡྤྱིན་ན་དྙེའྤྱི་ཐོབ་
པ་དང་། ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་མྤྱི་སྙེ་སྙེ། དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་གཞུང་ལས་ཐམས་ཅད་འདུས་
བྱས་མཚན་ྤྱིད་དང་། །ཐོབ་པའམ་ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་དོན་ཡང་དྙེ་ཡྤྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་སྙེ་བ་ཅན་གྤྱི་
འདུས་བྱས་ཡྤྱིན་ན། རང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་སྙེ་བས་མ་ཁབ། སྙེམས་
ཅན་དུ་སོན་པའྤྱི་འདུས་བྱས་ཡྤྱིན་ནའང་རང་གྤྱི་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་སྙེ་བས་མ་ཁབ་སྙེ། དང་པོ་
ལ། གཟུགས་ཅན་ད་ལྟ་བའྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་སྙེ་བ་སོགས་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེ་དྙེར་ཐལ། སྙེ་བ་ཅན་གྤྱི་འདུས་བྱ་རྣམས་
ལ་ར་བའྤྱི་སྙེ་བ་དང་སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བ་ཡོད་ལ། དྙེའྤྱི་སྙེ་ 
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༼༩༨༽ 
བ་གྤྱིས་བརྙེགས་པ་དྙེའྤྱི་སྙེ་བ་མྙེད་པའྤྱི་ཁད་པར་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ཆོས་བརྒྱད་དང་གཅྤྱིག་ལ་
འཇུག །ཅྙེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ་ཡང་མཐོང་ལམ་གྤྱི་ཐོབ་པའྤྱི་ཐོས་པ་ཆོས་
ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན་དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་ཐོབ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན་
དྙེར་ཐལ། མཐོང་ལམ་གྤྱི་ཐོབ་པ་ྤྱིས་བརྙེགས་པས་ཡོད་ལ་གསུམ་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཁད་པར་འཐད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་སྙེ་བ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འདུས་བྱས་རྣམས་ལ། མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་མྙེད་དྙེ། 
མ་འོངས་པ་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་གྤྱི་འདུས་བྱས་རྣམས་ནྤྱི་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གཙོ་བོ་སྙེམས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། དོན་གྤྱི་ངོ་བོ་ཙམ་རྤྱིག་པའྤྱི་ཤྙེས་པ་དྙེ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དབུས་མཐའ་
ལས། དྙེ་ལ་དོན་མཐོང་རྣམ་པར་ཤྙེས། །ཞྙེས་དང་། མཛོད་ཀྤྱི་འགྙེལ་བཤད་དུ། ཙམ་ཞྙེས་བྱ་བ་ནྤྱི་
བྱྙེ་བྲག་སྙེལ་བའྤྱི་དོན་ཏྙེ། དོན་གྤྱི་ངོ་བོ་ཙམ་རྤྱིག་གྤྱིས་ཁད་པར་མ་དམྤྱིགས་སོ། །ཞྙེས་བྱ་བའྤྱི་ཐ་
ཚིག་གོ །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁ་ཅྤྱིག་དོན་གྤྱི་ངོ་བོ་ཙམ་རང་སོབས་ཀྤྱིས་རྤྱིག་པ་ཞྙེས་སོར་བ་
ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། དྙེ་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་སྙེམས་ཀྤྱིས་དོན་གྤྱི་ཁད་པར་གཞན་སོབས་ཀྤྱིས་རྤྱིག་པ་ཞྤྱིག་
ཁས་ལྙེན་དགོས་པ་ལས། དྙེས་དྙེ་གཞན་སོབས་ཀྤྱིས་རྤྱིགས་པ་མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེས་དོན་གྤྱི་
ཁད་པར་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འགྙེལ་བཤད་དུ་ཙམ་ཞྙེས་བྱ་བ་ནྤྱི་བྱྙེ་བྲག་སྙེལ་བའྤྱི་དོན་ཏྙེ་ཞྙེས་
སོགས་སར་དངས་པ་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། ། 
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༼༩༩༽ 
མཁས་པ་ཁ་ཅྤྱིག རང་ཡུལ་གྤྱི་ངོ་བོ་རང་སོབས་ཀྤྱིས་རྤྱིག་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གནས་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་དྙེ་
གཙོ་བོ་སྙེམས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་གསུངས་པ་ཡང་བརག་པར་བྱ་སྙེ། རང་སོབས་སར་བ་རྣམ་
གཅད་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྙེ་དྙེ་ལ་རྣམ་གཅད་ཡོད་ན་རང་ཡུལ་གྤྱི་ངོ་བོ་རྤྱིག་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་ཡོད་
པར་འགྱུར་ལ། དྙེ་ཡོད་ན། དྙེ་ཡྤྱི་ཁད་པར་སྙེམས་ལས་བྱུང་། །ཞྙེས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྙེ། 
སྙེམས་བྱུང་དྙེས་རང་ཡུལ་གྤྱི་ཁད་པར་ལས་གཞན་རང་ཡུལ་གྤྱི་ངོ་བོ་ཡང་རྤྱིག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་
ཁས། སྙེད་ཚལ་པས་རང་གྤྱིས་འཁོར་སྙེམས་བྱུང་དང་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཀྤྱི་རྤྱིག་པ་
གཙོ་སྙེམས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྙེན་དང་དམྤྱིགས་དང་རྣམ་བཅས་དང་། །མཚུངས་པར་ལྡན་
པའང་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་གསུངས་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྙེ། མ་འོངས་པ་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་
ཆོས་ཅན་གྤྱི་མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པར་ཆོས་ཅན། མཚན་ྤྱིད་དྙེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་
མཚུངས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྙེ། མཛོད་འགྙེལ་དུ། སྙེམས་
ཁམས་བདུན་ལ་ནྤྱི་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་དྙེ་མཚུངས་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྙེན་དང་བཅས་པའྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏྙེ། དྙེ་མཚུངས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་རྙེན་དང་བཅས་པ་ནས་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་
བར་དོན་གཅྤྱིག་ཏུ་གསུངས་པ་རྣམས་ 
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༼༡༠༠༽ 
ནྤྱི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་ཕལ་ཆྙེ་བ་རྙེན་བཅས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །མཚུངས་ལྡན་ལ་ཡང་
རྙེན་མཚུངས་པ་སོགས་ལྔ་བཤད་པ་ནྤྱི་གཙོ་སྙེམས་དང་། དྙེའྤྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་
གྤྱིས་རྙེན་དབང་པོ་གཅྤྱིག་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་རྙེན་མཚུངས་པ་དང་། དམྤྱིགས་པ་ཡུལ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་
དམྤྱིགས་པ་མཚུངས་པ་དང་། ཡུལ་དྙེ་དང་དྙེའྤྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྙེས་བས་ན་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་དང་། 
དུས་ནྤྱི་གཙོ་སྙེམས་དྙེ་འདས་པ་ཡྤྱིན་ན། དྙེའྤྱི་འཁོར་གྤྱི་སྙེམས་བྱུང་དྙེ་ཡང་འདས་པ་དང་། ད་ལྟ་བ་
ཡྤྱིན་ན་སྙེམས་བྱུང་ཡང་ད་ལྟ་བ་དང་། དྙེ་མ་འོངས་པ་ཡྤྱིན་ན་སྙེམས་བྱུང་ཡང་མ་འོངས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
སྙེ་གནས་འཇྤྱིག་གསུམ་དུ་གཅྤྱིག་ལ་འབྱུང་བས་དུས་མཚུངས་པའྤྱི་རྫས་མཚུངས་པ་ནྤྱི་གཙོ་
སྙེམས་རྫས་རྙེ་རྙེ་བ་ཡྤྱིན་ན། དྙེའྤྱི་འཁོར་གྤྱི་སྙེམས་བྱུང་ཡང་རྫས་རྙེ་རྙེ་བར་མཚུངས་པ་ཡྤྱིན་
ནོ། །མཚུངས་པ་ལྔ་པོ་འདྤྱི་དག་ཀང་མ་འོངས་པ་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་ལ་མ་ཁབ་སྙེ། མ་འོངས་པ་མྤྱི་
སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་གྤྱི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་ནྤྱི་རྙེན་མཚུངས་པ་སོགས་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་
རྣམས་རྙེན་དང་བཅས་པ་དང་། དམྤྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་སོགས་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྙེ་སྙེམས་
བྱུང་རྣམས་ཆོས་ཁམས་ཡྤྱིན་པས་རྙེན་བཅས་ཡྤྱིན་ནོ་སམ་ན་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་བརྙེན་པ་དང་
བཅས་པ་ཡྤྱིན་ཀང་། རྙེན་དང་བཅས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྣམ་དབྱྙེ་ཤྙེས་དགོས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གནས་དང་
པོར་བཤད་ཟྤྱིན་ཏོ། །གཙོ་བོ་སྙེམས་དང་ཡྤྱིད་དང་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་གསུམ་ 
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༼༡༠༡༽ 
ནྤྱི་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་དོན་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྙེམས་དང་ཡྤྱིད་དང་རྣམ་ཤྙེས་རྣམ་དོན་ཅྤྱིག །ཅྙེས་
གསུངས་པས་དྙེ་ལྟར་དུ་བསན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་སྙེམས་བྱུང་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་ངོ་མཚར་
གསུམ་ལྡན་ལས་དོན་ཚན་བརྒྱད་དུ་བཤད་དྙེ། སྙེམས་བྱུང་སྤྱིའྤྱི་མཚན་ྤྱིད། ནང་གསྙེས་ཀྤྱི་རབ་
ཏུ་དབྱྙེ་བ། རྫས་དང་བཏགས་པའྤྱི་ཁད་པར། གཙོ་འཁོར་གྤྱི་ཁད་པར། ཁམས་དང་སའྤྱི་ཁད་པར། 
རྣམ་ཤྙེས་གང་གྤྱི་འཁོར་དུ་གང་བྱུང་བ། སྙེ་ཚན་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ། སྤྱིའྤྱི་ས་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྤྱི། ཡུལ་
རོགས་ཚུལ་གྤྱི་སོ་ནས་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་འཇོག་ཚུལ། དབུས་མཐའ་དང་མངོན་པ་
མཐུན་པར་སྣང་བས་དྙེ་ལྟ་ན་རང་ཡུལ་གྤྱི་ཁད་པར་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཤྙེས་པ་དྙེ་སྙེམས་བྱུང་གྤྱི་མཚན་
ྤྱིད་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཙོ་སྙེམས་ཆོས་ཅན། སྙེམས་བྱུང་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། མཚན་ྤྱིད་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྤྱིག་པའྤྱི་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། འདྤྱིར་མ་ཁབ་སྙེ། སངས་རྒྱས་
འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་གྤྱི་དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྙེས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་རང་རང་གྤྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་
གཟུགས་སོགས་དྙེ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྤྱིག་པར་མ་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་ཁོད་ཀྤྱི་དྙེ་ནྤྱི་ཕར་
ཕྤྱིན་གྤྱི་སོས་སར་བ་ཡྤྱིན་པས་འདྤྱི་དང་མྤྱི་གཅྤྱིག་གོ །གྤྱིས་པ་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། མངོན་པ་གོང་མར་
སྙེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྤྱིག་ཏུ་གསུངས་ཤྤྱིང་། འདྤྱིར་ 
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༼༡༠༢༽ 
དྙེའྤྱི་གསལ་ཁ་ཚིག་ཟྤྱིན་ལ་མྙེད་ཀང་། རྫས་ཡོད་བཞྤྱི་བཅུ་ཞྙེ་དྲུག་བཏགས་ཡོད་ལྔ་སྙེ་དོན་ལ་ལྔ་
བཅུ་ང་གཅྤྱིག་གྤྱིས་གངས་ཚང་ངོ་། །རྫས་ཡོད་ལ་ངྙེས་པའྤྱི་སྙེ་ཚན་དང་། མ་ངྙེས་པའྤྱི་སྙེ་ཚན་
གྤྱིས། དང་པོ་ལ་སྙེ་ཚན་ལྔ་ལས། ཀུན་འགོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ངྙེས་ལྔ་ནྤྱི། སྙེམས་ཀྤྱི་ས་མང་པོ་པར་
བཞག་སྙེ། གཙོ་སྙེམས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བས་སོ། །དྙེ་ཡང་གཞུང་ལས། ས་མང་ལ་
སོགས་ཐ་དད་ཕྤྱིར། །ཚོར་དང་སྙེམས་པ་འདུ་ཤྙེས་དང་། །འདུན་དང་རྙེག་དང་། ཞྙེས་པས་ཀུན་
འགོ་ལྔ་དང་། བློ་གོས་དན། །ཡྤྱིད་ལ་བྱྙེད་དང་མོས་པ་དང་། །ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་སྙེམས་ཐམས་ཅད་
ལ། །ཞྙེས་པས་ཡུལ་ངྙེས་ལྔ་བསན་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །བློ་གོས་ནྤྱི་ཤྙེས་རབ་དང་གཅྤྱིག དན་པ་ནྤྱི་མྤྱི་བརྙེད་
པ་དང་གཅྤྱིག ཡྤྱིད་ལ་བྱྙེད་པ་ནྤྱི་སྙེམས་ཀྤྱི་འཇུག་པ་དང་གཅྤྱིག མོས་པ་ནྤྱི་འདོད་པའམ་འདུན་པ་
དང་གཅྤྱིག ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ནྤྱི་སྙེམས་རྙེ་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། རྙེ་གཅྤྱིག་པ་དྙེ་ཡང་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་ལུང་
མ་བསན་གསུམ་ཁ་ལ་ཡོད་དོ། །དད་པ་དང་བག་ཡོད་པ་དང་། ཤྤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་
ནྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ས་མང་པོ་པར་བཞག་སྙེ། དགྙེ་བའྤྱི་གཙོ་སྙེམས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བས་
སོ། །དྙེ་ཡང་གཞུང་ལས། དད་དང་བག་ཡོད་ཤྤྱིན་ཏུ་སངས། །བཏང་སོམས་ངོ་ཚ་ཤྙེས་ཁྙེལ་
ཡོད། །ར་བ་གྤྱིས་རྣམ་མྤྱི་འཚེ་དང་། །བརོན་འགྲུས་རག་དུ་དགྙེ་ལ་འབྱུང་། །ཞྙེས་པས་བསན། 
འདྤྱིའྤྱི་བཏང་སོམས་ནྤྱི་སྙེམས་སོམས་ཤྤྱིང་ 
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༼༡༠༣༽ 
ལྷུན་གྤྱིས་གྲུབ་པ་ལ་བཤད་པས་འདུ་བྱྙེད་བཏང་སོམས་ལ་འཇོག་གྤྱི ཚོར་བ་བཏང་སོམས་དང་མྤྱི་
གཅྤྱིག་གོ །ར་བ་གྤྱིས་ནྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ར་བ་མ་ཆགས་པ་དང་། ཞྙེ་སང་མྙེད་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་གྤྱིས་ལ་
འཇོག་གོ །གལ་ཏྙེ་གཏྤྱི་མུག་མྙེད་པ་དང་བཅས་པ་དགྙེ་ར་གསུམ་དུ་འཇོག་ནུས་སམ་སམ་ན། 
གཞུང་ལུགས་སྤྱི་ལས་དྙེ་ལྟར་བཤད་ཀང་། འདྤྱིར་ནྤྱི་གཏྤྱི་མུག་མྙེད་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་ཤྙེས་རབ་ཏུ་
འདུས་ཤྤྱིང་། ཤྙེས་རབ་ནྤྱི་སྙེམས་ཀྤྱི་ས་མང་པོ་པར་བཤད་ཟྤྱིན་པ་ལ་དགོངས་ནས། གཏྤྱི་མུག་མྙེད་
པ་ལོགས་སུ་མ་བསན་ཏོ། །སྙེམས་ཀྤྱི་ས་མང་པོ་པའྤྱི་ཚེ་ཡང་གཙོ་སྙེམས་གཅྤྱིག་གྤྱི་འཁོར་དུ་ཀུན་
འགོ་ལྔ་དང་། ཡུལ་ངྙེས་ལྔ་ངྙེས་པར་འབྱུང་བ་དྙེ་གཞུང་གྤྱི་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་མོད། འོན་ཀང་ཚོར་བ་
ལྟ་བུའམ་འདུན་པ་ལྟ་བུ་གཅྤྱིག་གཙོ་སྙེམས་དྙེའྤྱི་འཁོར་དུ་མངོན་གྱུར་དུ་གསལ་བར་ཡོད་པའྤྱི་ཚེ་
སྙེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་མྤྱི་གསལ་བ་བག་ལ་ཞར་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཐ་དད་དུ་གནས་པར་འདོད་
དགོས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྤྱིགས་པའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ལས། གཅྤྱིག་ཚོ་གསལ་བས་སྤྱིབ་ན་ཡང་། །ཐ་དད་
པར་ནྤྱི་མཐོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་འཆད་ཚུལ་དྙེ་འདྤྱི་ལ་ཡང་ཁས་བླངས་ན་ལྙེགས་སམ་
སམ་དུ་སྙེམས་སོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་དགྙེ་བའྤྱི་གཙོ་སྙེམས་ཀྤྱི་འཁོར་དུ་དད་སོགས་བཅུ་ངྙེས་པར་
འབྱུང་བར་བཤད་པ་ལ་སོགས་སྙེ་ཚན་འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་རྤྱིགས་འགྙེའོ། །ོན་མོངས་ཆྙེན་པོའ་ི
ས་མང་པོ་པ་རྣམས་ནྤྱི་རྨོངས་པའམ་མ་རྤྱིག་པ་དང་། དགྙེ་བའྤྱི་ཆོས་མྤྱི་སོམ་པའྤྱི་བག་ 
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༼༡༠༤༽ 
མྙེད་པ་དང་། དགྙེ་བ་ལ་མྤྱི་སོ་བའྤྱི་ལྙེ་ལོ་དང་། སྙེམས་མ་དད་པའྤྱི་མ་དད་པ་དང་། ལུས་སྙེམས་ལྤྱི་
བའྤྱི་རྨུགས་པ་དང་། སྙེམས་རྣམ་པར་མ་ཞྤྱི་བའྤྱི་རོད་པ་སྙེ་དྲུག་ནྤྱི་ོན་མོངས་ཅན་གྤྱི་གཙོ་སྙེམས་
ཀྤྱི་འཁོར་དུ་རག་ཏུ་འབྱུང་བས་ན་དྙེའྤྱི་ས་པར་གཞག་སྙེ། རྨོངས་དང་བག་མྙེད་ལྙེ་ལོང་དང་། །མ་
དད་པ་དང་རྨུགས་དང་རོད། །ོན་མོངས་ཅན་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང་། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །དྲུག་པོ་འདྤྱི་
ལ་མྤྱི་དགྙེ་བ་དང་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡོད་དོ། །མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ས་མང་པོ་པ་ནྤྱི། ཁྙེལ་མྙེད་
པ་དང་ངོ་ཚ་མྙེད་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་གྤྱིས། མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་གཙོ་སྙེམས་ཀྤྱི་འཁོར་དུ་རག་ཏུ་འབྱུང་བས་
ན་དྙེའྤྱི་ས་པར་བཞག་སྙེ། མྤྱི་དགྙེ་ལ་ནྤྱི་ཁྙེལ་མྙེད་དང་། །ངོ་ཚ་མྙེད་པའོ་ཞྙེས་གསུངས་སོ། །འདྤྱི་
གྤྱིས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི་མངོན་པ་གོང་མར་གཞན་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལ་མྤྱི་འཛེམ་པ་དང་། རང་ལས་
ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལ་མྤྱི་འཛེམ་པ་ལ་འཆད། འདྤྱིར་དྙེ་དང་ཅུང་ཟད་མྤྱི་འད་བ་ཞྤྱིག་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །ོན་
མོངས་ཆུང་ངུའྤྱི་ས་མང་པོ་པ་རྣམས་ནྤྱི། གཞུང་ལས། ཁོ་བ་དང་། །འཁོན་དུ་འཛིན་དང་གཡོ་དང་
ནྤྱི། །ཕག་དོག་འཚིག་འཆབས་སྙེར་སྣ་དང་། །སྒྱུ་དང་རྒྱགས་དང་རྣམ་འཚེ་ནྤྱི། །ོན་མོངས་ཆུང་
ངུའྤྱི་ས་པ་རྣམས། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁོ་བ་ཙམ་དང་འཁོན་དུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་ྙེ་ོན་
བཅུ་པོ་དྙེ་མ་རྤྱིག་པ་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་མཚུངས་ལྡན་གོགས་ཀྤྱི་སོ་ནས་ཀང་སོབས་
ཆུང་བ་དང་། མཐོང་སྤང་སོམ་སྤང་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ནས་སོམ་སྤང་ 
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༼༡༠༥༽ 
ཙམ་ཡྤྱིན་པ་དང་། དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་འཁོར་དུ་མྤྱི་འབྱུང་བར་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཙམ་གྤྱི་
འཁོར་དུ་འབྱུང་བས་ན། ོན་མོངས་ཆུང་ངུའྤྱི་ས་པར་བཞག་གོ །མ་ངྙེས་པའྤྱི་སྙེ་ཚན་ནྤྱི། དབྱྤྱིག་
བཤྙེས་ཀྤྱི་སོམ་ཚིག་ལས། རོག་དང་དཔོད་དང་འགོད་པ་དང་། །གྤྱིད་དང་ཁོང་ཁོ་ཆགས་རྣམས་
དང་། །ང་རྒྱལ་ཐྙེ་ཚོམ་ཞྙེས་བྱ་བ། །བརྒྱད་ནྤྱི་ངྙེས་པ་མྤྱིན་པར་བཤད། །ཅྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྤྱི་
བརྒྱད་པོ་དྙེ་སར་གྤྱི་སྙེ་ཚན་ལྔ་པོ་གང་དུ་ཡང་མ་ངྙེས་པས་ན་མ་ངྙེས་པའྤྱི་སྙེ་ཚན་དུ་བཞག་གོ །འདྤྱི་
བརྒྱད་ལ་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡོད་དྙེ། ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་གྤྱིས་མྤྱི་དགྙེ་བ་
གཙོ་ཆྙེ་ཡང་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་ཡོད་དོ། །བརྒྱད་པོ་དྙེ་དང་བཏགས་ཡོད་ཀྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་
སྙེམས་བྱུང་ལྟ་བ་ནྤྱི་གཞུང་འདྤྱིར་དངོས་སུ་བསན་ཏྙེ། འདོད་པའྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་ལ་ནྤྱི། །རོག་དང་
དཔོད་དང་བཅས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །སྙེམས་ལས་བྱུང་བ་ྤྱི་ཤུ་གྤྱིས། །ལ་ལ་དག་ཏུ་འགོད་པ་
བསྣན། །ཞྙེས་དང་། གྤྱིད་ནྤྱི་ཀུན་ལ་མྤྱི་འགལ་ཕྤྱིར། །ཞྙེས་པས་མ་ངྙེས་པའྤྱི་དང་པོ་བཞྤྱི་བསན། 
ོན་མོངས་བཞྤྱི་དང་ཁོ་སོགས་དང་། །ཞྙེས་པས་ཆགས་སང་གྤྱིས་དང་། ང་རྒྱལ་ཐྙེ་ཚོམ་དང་བཞྤྱི་
བསན། ལྟ་དང་ལྡན་ལའང་ྤྱི་ཤུ་འབྱུང་ཞྙེས་པས་ལྟ་བ་ལོག་ལྟ་དང་། མཆོག་འཛིན་གྤྱི་ལྟ་བ་གྤྱིས་
གངས་གཅྤྱིག་ཏུ་བྱས་ཏྙེ་བསན་ཏོ། །དྙེ་ལྟར་བཤད་པའྤྱི་ལྟ་བ་མ་གཏོགས་ཞྙེ་དྲུག་པོ་དྙེ་ནྤྱི་གཞན་གྤྱི་
ཆ་ལ་བཏགས་མ་དགོས་པར་རང་ར་ཐུབ་པས་ན་སྙེམས་བྱུང་ 
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༼༡༠༦༽ 
ལྔས་ཡོད་པ་ཐ་སད་བྱས་སོ། །བཏགས་ཡོད་ལྔ་ནྤྱི་གཏྤྱི་མུག་མྙེད་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། ཤྙེས་བཞྤྱིན་
མ་ཡྤྱིན་པར་དང་གསུམ་ནྤྱི་ཤྙེས་རབ་ོན་མོངས་ཅན་ཡྤྱིན་པས་ཤྙེས་རབ་ལ་བཏགས་པའྤྱི་བཏགས་
ཡོད། བརྙེད་ངས་ནྤྱི་དན་པ་ོན་མོངས་ཅན་དང་། རྣམ་གཡྙེང་ནྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ོན་མོངས་པ་ཅན་
ཡྤྱིན་པས་དྙེ་དག་ལ་བཏགས་པའྤྱི་བཏགས་ཡོད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྙེམས་བྱུང་རྫས་ཡོད་དང་བཏགས་ཡོད་
གྤྱིས་སུ་ཕྙེ་བའྤྱི་བཏགས་ཡོད་ཡྤྱིན་ནོ། །སྤྱིར་རྫས་ཡོད་དང་བཏགས་ཡོད་མྤྱི་འགལ་ལོ། །སྙེད་
ཚལ་པས། ལོག་པར་མོས་པ་མོས་པ་ོན་མོངས་ཅན་ཡྤྱིན་པས། སྙེམས་བྱུང་བཏགས་ཡོད་དྲུག་
ཅྙེས་བཤད་ཀང་། རོང་ཊྤྱིཀ་སོགས་ན་མྤྱི་གསལ་ཞྤྱིང་། ཀུན་མཁྙེན་ཆྙེན་པོས་བཏགས་ཡོད་ལྔ་
བཤད་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །སྙེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྤྱིག་ཏུ་འདུས་སམ་ཞྙེ་ན། མ་ངྙེས་ཏྙེ། མྤྱི་
དགའ་བ་དང་། ཀླལ་བྱྙེད་པ་དང་། སྙེམས་ཞུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞྤྱི་ཕན་ཚེགས་ལས་ྤྱི་ཤུ་ར་བཞྤྱི་
བཤད་པ་ནྤྱི་ང་གཅྤྱིག་པོ་གང་དུ་ཡང་མ་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །འདྤྱིར་ངོ་ཚ་མྙེད་པ་དང་ཁྙེལ་མྙེད་པ་ལ་
ཁད་པར་ཅྤྱི་ཡོད་ཅྙེ་ན། ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་ལ་མ་གུས་པ་ནྤྱི་ངོ་ཚ་མྙེད་པ་དང་། མྤྱི་
དགྙེ་བ་ལ་འཇྤྱིགས་པར་མྤྱི་ལྟ་བ་ནྤྱི་ཁྙེལ་མྙེད་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེ་དྙེ་དག་ལས་ཟོག་པ་ནྤྱི་ངོ་ཚ་ཤྙེས་པ་
དང་ཁྙེལ་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མ་གུས་ངོ་ཚ་མྙེད་ཁྙེལ་མྙེད། །ཁ་ན་མ་ཐོ་འཇྤྱིགས་མྤྱི་ལྟ། །ཞྙེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུམ་པ་རྫས་བཏགས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི་སྤྱིར་རྫས་ཡོད་ལ་རྤྱིགས་ 
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༼༡༠༧༽ 
པས་དཔད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པ་དང་། རག་ཅྤྱིང་བརན་པ་དང་། དོན་བྱྙེད་ནུས་པ་དང་། རང་ར་ཐུབ་པ་
དང་བཞྤྱི་ལས། སྙེམས་བྱུང་རྫས་ཡོད་ནྤྱི་རང་དབང་དུ་བློའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་པས་རང་ར་ཐུབ་
པའྤྱི་རྫས་ཡོད་ཡྤྱིན་ནོ། །བཏགས་ཡོད་ལ་ཡང་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་དང་། གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་
པ་དང་། གཞན་གྤྱི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་དང་། དྙེ་ལས་གཞན་པ་ལ་བཏགས་པ་དང་བཞྤྱི་ལས་འདྤྱིར་
བཤད་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་བཏགས་ཡོད་རྣམས་ནྤྱི་གཞན་གྤྱི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཞན་ལ་
ལྟོས་ནས་བློའ་ིཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་པས་སོ། །བཞྤྱི་པ་གཙོ་འཁོར་གྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི། ཀུན་མཁྙེན་
ཆྙེན་པོའ་ིགསུང་ལས། བྱྙེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་རང་སོབས་ཀྤྱིས་དོན་གྤྱི་ངོ་བོ་ཙམ་འཛིན་པ་ནྤྱི་གཙོ་
སྙེམས་དང་། གཞན་སོབས་ཀྤྱིས་དོན་གྤྱི་ཁད་པར་སྤྱིམ་གདུང་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་ནྤྱི་སྙེམས་
ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་ཞྙེས་འདོད་དྙེ། དཔྙེར་ན་སོན་འཛིན་མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པས་སོ་ཙམ་འཛིན་པ་
ནྤྱི་རང་སོབས་ཀྤྱིས་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེའྤྱི་འཁོར་གྤྱི་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པས་སོན་པོ་ཡྤྱིད་དུ་འོང་བ་ལ་
སོགས་པ་འཛིན་པ་ནྤྱི་གཞན་སོན་པོ་འཛིན་པའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
རྣམ་ཤྙེས་གཞན་གྤྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྤྱི་ཚེ། དྙེ་འཛིན་པར་མ་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་བཞྙེད་དོ། །དོན་
གྤྱི་ངོ་བོ་ཙམ་རྤྱིག་པ་གཙོ་སྙེམས་དང་། དོན་གྤྱི་ཁད་པར་རྤྱིག་པ་སྙེམས་བྱུང་དུ་འདོད་པ་དག་ལ་
ཀུན་མཁྙེན་རོང་སོན་ཆྙེན་པོའ་ིགསུང་ལས། དྙེ་ལྟར་ན་དོན་གྤྱི་ངོ་བོ་དང་ 
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༼༡༠༨༽ 
ཁད་པར་རྫས་གཅྤྱིག་གམ་ཐ་དད་ཡྤྱིན། རྫས་གཅྤྱིག་ན་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་གྤྱིས་ཀས་གྤྱིས་ཀ་
རྤྱིག་པས། སྙེམས་ཀང་སྙེམས་བྱུང་དུ་ཐལ་ཞྤྱིང་། སྙེམས་བྱུང་ཡང་སྙེམས་སུ་ཐལ་བས་དྙེ་གྤྱིས་
ཀྤྱི་ཁད་པར་མྤྱི་ཕྙེད་དོ། །རྫས་ཐ་དད་ན་དམྤྱིགས་པ་སོ་སོར་སོང་བས་ཡུལ་གཅྤྱིག་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་
དམྤྱིགས་པ་མཚུངས་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱི་དཔད་པ་མཛད་ནས། རང་གྤྱི་བཞྙེད་
པ་ནྤྱི་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་གྤྱིས་དམྤྱིགས་པ་གཅྤྱིག་ལ་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་སྙེ་ཡང་སྙེམས་ལ་
འཛིན་སངས་མྤྱི་འད་བའྤྱི་ཁད་པར་མྙེད་པས། དྙེ་ལ་དོན་མཐོང་རྣམ་པར་ཤྙེས། །ཞྙེས་གསུངས་
སོ། །སྙེམས་བྱུང་ལ་གཙོ་སྙེམས་ལས་ལྷག་པའྤྱི་འཛིན་སངས་མྤྱི་འད་བ་རྙེ་རྙེ་ཡོད་དྙེ། ཚོར་བས་
མས་སུ་མོང་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱི་རྤྱིག འདུ་ཤྙེས་ཀྤྱིས་མཚན་མར་འཛིན་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་རྤྱིག་པས། དྙེ་ཡྤྱི་
ཁད་པར་སྙེམས་ལས་བྱུང་། །ཞྙེས་གསུངས་སོ་ཞྙེས་བཞྙེད་དོ། །དྙེ་ལ་རོག་གྙེའྤྱི་གཞུང་ལས། དྙེ་
ཕྤྱིར་དངོས་པོ་མཐོང་བ་ཡྤྱིས། །ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐོང་བ་ྤྱིད། །ཅྙེས་དང་། སྣང་བས་འཇུག་ལ་
རྙེས་འཇོག་མྙེད། །ཅྙེས་པའྤྱི་འགྙེལ་པར། གང་ངོ་བོ་དབྱྙེར་མྙེད་ཀྤྱི་རྫས་གཅྤྱིག་པ་མངོན་སུམ་གྤྱིས་
མཐོང་མ་མཐོང་གྤྱི་ཆ་གྤྱིས་མྙེད་པས་ཁབ། ཅྙེས་སོགས་གསུངས་པའྤྱི་དོན། དབང་ཤྙེས་མ་འཁྲུལ་
བ་དང་། ཡྤྱིད་ཤྙེས་མ་འཁྲུལ་བ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་རང་རང་གྤྱི་རོགས་བྱའྤྱི་དོན་གྤྱི་ངོ་བོ་མངོན་སུམ་དུ་
མཐོང་བ་ན་དོན་གྤྱི་ཁད་པར་མཐའ་ 
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༼༡༠༩༽ 
དག་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་དགོས་པ་ནྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྙེས་འབྲང་གྤྱི་མདོ་སྙེ་པའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་ལ། 
མཛོད་དང་དབུས་མཐའ་གྤྱིས་ནྤྱི་དགོངས་པ་མཐུན་པར་གཙོ་སྙེམས་ཀྤྱིས་དོན་གྤྱི་ངོ་བོ་ཙམ་ལས་
དོན་གྤྱི་ཁད་པར་མ་རྤྱིག་ལ། སྙེམས་བྱུང་གྤྱིས་དོན་གྤྱི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྤྱིས་ཀ་རྤྱིག དྙེ་ཡང་
གཞན་སོབས་ཀྤྱིས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཞན་གཙོ་སྙེམས་ཀྤྱི་མཐུ་ལས་དྙེ་ལྟར་རྤྱིག་པས་ན་སྙེམས་ལས་བྱུང་
བ་ཞྙེས་པའྤྱི་ཐ་སད་ཀང་བྱས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདྤྱིའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །དྙེ་ལྟར་ན་སྙེམས་དང་
སྙེམས་བྱུང་གྤྱིས་སྤྱིར་དམྤྱིགས་པ་དང་རྣམ་པར་མཚུངས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དཔྙེར་ན་སོན་འཛིན་མྤྱིག་
གྤྱིས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་། དྙེའྤྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་གྤྱིས་དམྤྱིགས་པ་སོན་པོ་ལ་
དམྤྱིགས་ཤྤྱིང་། རྣམ་པར་ཡང་སོན་པོའ་ིརྣམ་ལྡན་དུ་སྙེས་པར་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྤྱིར་དམྤྱིགས་པ་
དང་རྣམ་པར་མཚུངས་པ་ཡང་དོན་འདྤྱིའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྤྱིན། བྱྙེ་བྲག་གྤྱི་དམྤྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་
མཚུངས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོན་འཛིན་མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པས་ནྤྱི་སོན་པོ་ཙམ་ལས་སོན་པོའ་ིཁད་
པར་ལ་མ་དམྤྱིགས་ཤྤྱིང་། ཁད་པར་གྤྱི་རྣམ་པར་ཅན་དུ་སྙེས་པ་མ་ཡྤྱིན། རྣམ་ཤྙེས་དྙེའྤྱི་འཁོར་དུ་
བྱུང་བའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་ཚོར་བ་སོགས་ནྤྱི། དྙེའྤྱི་ཁད་པར་ལ་གཙོ་བོར་དམྤྱིགས་ཤྤྱིང་ཁད་པར་ཅན་
རྣམ་ལྡན་དུ་སྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དོན་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་མཛོད་ཀྤྱི་འགྙེལ་བཤད་སར་དངས་པ་དྙེས་གཙོ་
སྙེམས་ཀྤྱིས་དོན་གྤྱི་ངོ་བོ་ཙམ་རྤྱིག་ཅྤྱིང་། དོན་གྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི་ 
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༼༡༡༠༽ 
མ་རྤྱིག་པ་དངོས་སུ་བསན་ཅྤྱིང་། དྙེའྤྱི་ཤུགས་ལས་སྙེམས་བྱུང་གྤྱི་གཙོ་བོར་དོན་གྤྱི་ཁད་པར་རྤྱིག་
པར་བསན། དྙེ་དང་དབུས་མཐའ་ནས་དངས་པའྤྱི་ཚིག་གྤྱིས་པོ་དྙེ་དགོངས་དོན་གཅྤྱིག་ཏུ་མཐུན་པ་
ལ་སུས་ཀང་སོན་འདྤྱིང་རྒྱུ་མྙེད་པར་འད་སམ་དུ་སྙེམས་སོ། །ལྔ་པ་ཁམས་དང་སའྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི། 
སྙེ་ཚན་དང་པོ་གསུམ་དང་། ལྔ་པའྤྱི་རྒྱགས་པ་དང་། མ་ངྙེས་པའྤྱི་སྙེ་ཚན་གྤྱི་ཆགས་པ་དང་། ང་
རྒྱལ་དང་། ཐྙེ་ཚོམ་རྣམས་ནྤྱི་ཁམས་གསུམ་ཆར་ན་ཡོད། སྙེ་ཚན་བཞྤྱི་པའྤྱི་ངོ་ཚ་ཁྙེལ་མྙེད་གྤྱིས་
པོ་དང་། ལྔ་པའྤྱི་གཡོ་སྒྱུ་རྒྱགས་དང་གསུམ་མ་གཏོགས་པའྤྱི་ཁོ་བ་སོགས་གཞན་བདུན་དང་། མ་
ངྙེས་པའྤྱི་སྙེ་ཚན་གྤྱི་གྤྱིས་དང་། འགོད་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་རྣམས་ནྤྱི་འདོད་ཁམས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད། ལྔ་
པའྤྱི་སྙེ་ཚན་གྤྱི་གཡོ་སྒྱུ་གྤྱིས་དང་། མ་ངྙེས་པའྤྱི་རོག་པ་དང་དཔོད་པ་ནྤྱི་འདོད་པ་དང་བསམ་
གཏན་དང་པོ་ན་ཡོད། དྙེ་ཡང་སྐབས་འདྤྱིའྤྱི་རོག་པ་ནྤྱི་སྙེམས་རྤྱིང་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་རོག་པ་ནྤྱི་
ཡྤྱིན་པས། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཙམ་པོ་མན་ཆད་ན་ཡོད་ཀང་དངོས་གཞྤྱི་ཁད་པར་
ཅན་ན་མྙེད། དཔོད་པ་ནྤྱི་སྙེམས་ཞྤྱིབ་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་རོག་པ་ཡྤྱིན་པས་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་
ཁད་པར་ཅན་ན་ཡོད་ཀང་། དྙེའྤྱི་གོང་ན་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་སོགས་ན་མྙེད་དྙེ། དྙེ་ལས་འགོད་
གྤྱིད་མྤྱི་དགྙེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དང་པོ་དག་ན་མྙེད། །རོག་པའང་བསམ་གཏན་ཁད་པར་
ཅན། །དྙེ་ཡྤྱི་གོང་ན་དཔོད་པ་ཡང་། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར།  
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༼༡༡༡༽ 
སྐབས་འདྤྱིའྤྱི་མྤྱི་རོག་པ་ལ་རང་འགྙེལ་ལས། ངོ་བོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཞྙེས་བཤད། འོན་ཀང་ས་
དོན་འདྙེས་འཛིན་གྤྱི་རོག་པ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། རོག་དཔོད་གྤྱིས་ཀྤྱིས་ཟས་ཕྙེ་བའྤྱི་རོག་པ་དང་། 
དབང་པོའ་ིརྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་གྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཙམ་པོ་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དྙེ་ཡང་སྙེམས་རྤྱིང་པའྤྱི་
རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་རོག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྤྱིན་པར་ཀུན་མཁྙེན་བླ་མས་སྙེ་བདུན་རབ་གསལ་ལས་བཤད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྲུག་པ་རྣམ་ཤྙེས་གང་གྤྱི་འཁོར་དུ་གང་འབྱུང་བ་ནྤྱི། སྙེ་ཚན་དང་པོ་བཞྤྱི་དང་། མ་ངྙེས་
པའྤྱི་སྙེ་ཚན་གྤྱི་རོག་དཔོད་གྤྱིས་དང་ཆགས་སང་གྤྱིས་རྣམས་ནྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དྲུག་ཅར་གྤྱི་འཁོར་དུ་
ཅྤྱི་རྤྱིགས་པར་འབྱུང་། གཞན་རྣམས་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཁོ་ནའྤྱི་འཁོར་དུ་འབྱུང་ངོ་། བདུན་པ་གོ་
རྤྱིམ་ནྤྱི། སྙེ་ཚན་དང་པོ་ནྤྱི་གཙོ་སྙེམས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བས་ཁབ་ཆྙེས་པས་ན་དང་
པོར་བསན། དྙེ་ནས་དགྙེ་བ་དང་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ས་མང་པོ་ནྤྱི་མཆོག་དམན་གྤྱི་རྤྱིམ་པས་གྤྱིས་པ་དང་
གསུམ་པར་བསན། ོན་མོངས་ཆྙེན་པོ་དང་ཆུང་ངུའྤྱི་ས་མང་པོ་ྤྱིད་ནྤྱི་ར་ོན་དང་ྙེ་ོན་གྤྱི་རྤྱིམ་
པས་སར་གྤྱི་དྙེ་དག་གྤྱི་རྙེས་སུ་སྙེ་ཚན་བཞྤྱི་པ་དང་ལྔ་པར་བསན་ནོ། །བརྒྱད་པ་ས་དོན་ནྤྱི། གཙོ་
སྙེམས་དྙེ་བདག་རྙེན་དབང་པོ་དྙེ་དང་དྙེ་ལ་བརྙེན་པ་དང་། དམྤྱིགས་པ་ཡུལ་དྙེ་དང་དྙེ་ལ་དམྤྱིགས་
པའྤྱི་སོབས་སམ་མཐུ་ལས་དྙེའྤྱི་འཁོར་གྤྱི་སྙེམས་བྱུང་ཡང་གཙོ་སྙེམས་དྙེ་བདག་རྙེན་གང་ 
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༼༡༡༢༽ 
ལ་བརྙེན་པ་དྙེ་ལ་བརྙེན་ཞྤྱིང་། དམྤྱིགས་པ་གང་ལ་དམྤྱིགས་པ་དྙེ་ལ་དམྤྱིགས་པས་ན་སྙེམས་ལས་
བྱུང་བ་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། བ་གང་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཤྤྱིང་ར་ལ་བ་གང་གྤྱི་ཤྤྱིང་ར་ཞྙེས་པ་བཞྤྱིན་དུ་སྙེམས་ཀྤྱི་
མཐུ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སྙེམས་ལས་བྱུང་བ་ཞྙེས་བར་གྤྱི་ཚིག་མྤྱི་མངོན་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་སྐད་དུ་རོང་
སོན་ཆྙེན་པོའ་ིགསུང་ལས། མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ནྤྱི་མྤྱིག་ཁོ་ན་ལ་བརྙེན་པ་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཁོ་
ན་ལ་དམྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་ལ། སྙེམས་བྱུང་ཚོར་བ་སོགས་ནྤྱི་གཙོ་བོ་དྙེ་མྤྱིག་ལ་བརྙེན་པ་དང་། 
གཟུགས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་མཐུ་ལས་མྤྱིག་ལ་བརྙེན་པ་དང་། གཟུགས་ལ་དམྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི་རང་
དབང་དུ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་པས་མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཞྙེས་ཐ་སད་མ་བྱས་ཤྤྱིང་མྤྱིག་ལ་བརྙེན་པ་དང་གཟུགས་
ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་རྣམ་ཤྙེས་ལ་རག་ལས་པས་སྙེམས་ལས་བྱུང་བ་ཞྙེས་བྱའོ། །དཔྙེར་ན་གོང་
དཔོན་རང་སོབས་ཀྤྱིས་གོང་ལ་དབང་བྱྙེད་ལ། བྲན་ནྤྱི་རང་དབང་གྤྱིས་མ་ཡྤྱིན་པར་གོང་དཔོན་ལ་
བརྙེན་པའྤྱི་སོ་ནས་དབང་བྱྙེད་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་
བཤད་པ་ལ། མཚན་ྤྱིན་དང་དབྱྙེ་བ། རྫས་སུ་གྲུབ་པའྤྱི་སྒྲུབ་བྱྙེད་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། ངོ་
མཚར་གསུམ་ལྡན་ལས། སྙེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འདུ་བྱྙེད་དྙེ་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱི་མཚན་
ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ལྡན་པ་མྤྱིན་པ་ཞྙེས་པས་མཚུངས་ལྡན་དང་། འདུ་བྱྙེད་ཅྙེས་པས་ཕུང་པོ་གཞན་བཞྤྱི་
དང་འདུས་མ་བྱས་སྙེལ་ལོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ནྤྱི་གནད་དམ་པའོ། །ཁ་ཅྤྱིག་སྙེམས་དང་མཚུངས་
པར་མྤྱི་ལྡན་ཞྤྱིང་ 
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༼༡༡༣༽ 
གཟུགས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འདུས་བྱས་དྙེ་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཟྙེར་བ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། 
འོ་ན་སྙེམས་ཆོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དྙེར་ཐལ། མཚན་ྤྱིད་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། སྙེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པ་མྤྱིན་པར་གང་ཞྤྱིག གཟུགས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འདུས་བྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཟུར་དང་པོ་གྲུབ་སྙེ། 
སྙེམས་སྙེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལ་ཤྙེས་བྱྙེད་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ན་མཚུངས་ལྡན་དང་
གཟུགས་ཅན་གང་རུང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འདུས་བྱས་དྙེ་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དུ་བཞག་ཀང་
འགལ་བ་མྙེད་དོ། །གྤྱིས་པ་དབྱྙེ་བ་ལ། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། 
ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་སྐལ་མམ་དང་། །འདུ་ཤྙེས་མྙེད་སོམས་འཇུག་དག་དང་། །སྲོག་དང་མཚན་ྤྱིད་
རྣམས་དང་ནྤྱི། །མྤྱིང་གྤྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྙེ་ལ་དབྱྙེ་ན། རྙེ་ཞྤྱིག་
ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་བཞྤྱིར་ཡོད་དྙེ། ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་དྙེ་གང་ཟག་དྙེ་ལ་ལྡན་པར་
བྱྙེད་པའྤྱི་རྫས་གཞན་ཞྤྱིག་ལ་ཐོབ་པ་ཞྙེས་འཇོག་གོ །དཔྙེར་ན་གང་ལ་ཁལ་ལྡན་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་ཐག་
པ་ལྟ་བུའོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཆོས་དྙེ་གང་ཟག་དྙེ་ལ་ལྡན་པ་ལ་གྙེགས་བྱྙེད་པ་ལ་མ་ཐོབ་པ། རྤྱིགས་
མཐུན་འད་བར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྫས་ལ་སྐལ་མམ། སོ་སོ་སྙེ་བོའ་ིགང་ཟག་གྤྱི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་
འགོག་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྫས་ལ་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་པ་དང་དྙེའྤྱི་སོམས་འཇུག འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་
སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་འགོག་པའྤྱི་རྫས་ལ་འགོག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག  
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༼༡༡༤༽ 
ཕུང་པོའ་ིརྤྱིགས་མཐུན་གནས་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྫས་ལ་སྲོག་གྤྱི་དབང་པོ། འདུས་བྱས་སྤྱི་ཙམ་གྤྱི་
འཇོག་བྱྙེད་ཀྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལ་སྙེ་བ། ར་བ། གནས་པ། མྤྱི་རག་པ་དང་བཞྤྱི། དོན་རོད་བྱྙེད་ཀྤྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ་ལ་མྤྱིང་ཚིགས་ཡྤྱི་གྙེའྤྱི་ཚོགས་གསུམ་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་
ཐམས་ཅད་བཅུ་བཞྤྱི་པོ་འདྤྱིར་མ་ངྙེས་ཏྙེ། གནས་བཞྤྱི་པར། དགྙེ་འདུན་དབྱྙེན་ནྤྱི་མྤྱི་འཕོད་
པའྤྱི། །རང་བཞྤྱིན་ལྡན་པ་མ་ཡྤྱིན་ཆོས། །ཞྙེས་གསུངས་པས་དགྙེ་འདུན་ཚོགས་གྤྱིས་ཕན་ཚུན་
དགོངས་པ་མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དྙེ་ཡང་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་དུ་བསན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མངོན་པ་གོང་
མར་བཅུ་བཞྤྱི་པོ་འདྤྱིའྤྱི་སྙེང་དུ་འཇུག་པ་དང་འབྲྙེལ་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་དགུ་བསྣན་ཏྙེ་ྙེར་གསུམ་
གསུངས། གཞན་ཡང་ལས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་ཆུད་མྤྱི་ཟ་བ་སོགས་ཀང་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། 
མདོར་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་བདུན་བརྒྱ་རང་བཀའ་སྩལ་ཏོ་ཞྙེས་རོང་སོན་ཆྙེན་པོས་གསུངས་
སོ། །གྤྱིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་ཐོབ་པ་བཤད། མ་ཐོབ་པ་བཤད་པ་སོགས་བཅུ་བཞྤྱི་ལས། དང་
པོ་ནྤྱི། ཐོབ་པ་རྙྙེད་དང་ལྡན་པའོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐོབ་པ་ལ་དབྱྙེ་ན། རྙྙེད་པའྤྱི་ཐོབ་པ་དང་། 
ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་གྤྱིས་སུ་ཡོད། དང་པོ་ལ་སར་ཐོབ་མ་མོང་བ་ལས་གསར་དུ་རྙྙེད་པའྤྱི་ཐོབ་པ་དང་། 
སར་ཐོབ་མོངས་ཀང་རྣམ་པ་མས་པ་ལས་གསར་དུ་རྙྙེད་པའྤྱི་ཐོབ་པ་གྤྱིས་སུ་ཡོད། དང་པོའ་ི
མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་ 
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༼༡༡༥༽ 
སྙེས་པའྤྱི་ཚེ། དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་དང་། དྙེའྤྱི་ཐོབ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོན་སོ་སྙེའྤྱི་གནས་
སྐབས་སུ་ཆོས་བཟོད་སོགས་ཀྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་སྙེ་མ་མོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། 
འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ཅན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོ་ཐོབ་པའྤྱི་ཚེ། 
དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པའྤྱི་ཐོབ་པར་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་རྒྱུད་ལ་
སྙེ་མ་མོང་བའྤྱི་སྙེམས་ཅན་མྤྱི་སྲྤྱིད་པས་དྙེའྤྱི་སོམས་འཇུག་སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོ་སྙེས་པའྤྱི་ཚེ་སར་ཐོབ་
མོང་བ་མས་པ་ལས་སར་གསར་དུ་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ་གང་སྤྙེལ་ལས། སར་མ་ཐོབ་
པ་རྣམས་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་གང་ཡྤྱིན་པ་དྙེ་ནྤྱི་ཞྙེས་ཁད་པར་དུ་བསན་པ་ནྤྱི་སར་གྤྱི་དང་པོར་ཐོབ་པ་སྙེས་པ་
ནྤྱི་རྙྙེད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེས་གསུངས་སོ། །གྤྱིས་པ་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་ས་མའྤྱི་རྒྱུན་ལྡན་
པའྤྱི་ཐོབ་པ་དང་། ཡྙེ་ནས་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་
པ་ཕན་ཆད་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་པ་ཕན་ཆད་དུ་རང་རང་གྤྱི་ཐོབ་
པ་དང་། ཐོབ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་རྣམས་དང་། སྐད་ཅྤྱིག་མ་ས་མའྤྱི་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡང་སྐད་
ཅྤྱིག་གྤྱིས་པ་ཕན་ཆད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་ཐོབ་ནས་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་
རྤྱིགས་ས་ནས་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡྙེ་ནས་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ནྤྱི་སོ་སོ་སྙེ་བོའ་ིགང་ཟག་
རྣམས་ལ་ 
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༼༡༡༦༽ 
སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོ་སྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་
དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་སྐབས་ནམ་ཡང་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྤྱིར་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་ལ་ཡྙེ་ནས་
ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པས་ནྤྱི་མ་ཁབ་སྙེ། དག་བཅོམ་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ལས་མས་ནས་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་དུ་
གྱུར་པ་ལ་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་འབྱུང་བ་ནྤྱི། སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོར་རྣམ་པར་མས་པ་ལས་
རྙྙེད་པ་དང་། སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་པ་ཕན་ཆད་དུ་དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་དྙེ་རྒྱུན་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདྤྱིར་དོགས་པ་འདྤྱི་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་འབྱུང་སྙེ། མཐོང་ལམ་ལ་ཐོབ་པ་སར་སྙེས་ཡོད་པས་དྙེ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་
དང་པོའ་ིཐོབ་པ་སར་སྙེས་དྙེ་སོ་སྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ལས་འོས་མྙེད་ཅྤྱིང་། མཐོང་ལམ་
གྤྱི་ཐོབ་པ་སོ་སྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པ་དྙེ། རྙྙེད་ཐོབ་ཡྤྱིན་ནམ། ལྡན་ཐོབ་ཡྤྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་
སོ་སྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་མཐོང་ལམ་གསར་དུ་རྙྙེད་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་འགྱུར། དྙེ་ཡོད་ན་སོ་སྙེའྤྱི་
གནས་སྐབས་སུ་མཐོང་ལམ་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ། ལྡན་ཐོབ་ཡྤྱིན་ན་རྒྱུན་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་
ནམ། ཡྙེ་ནས་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན། རྒྱུན་ལྡན་པ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོ་སྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་
དྙེའྤྱི་ས་རོལ་དུ་མཐོང་ལམ་སར་སྙེས་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡྙེ་ནས་ལྡན་པ་ཡང་ག་ལ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོ་སྙེའྤྱི་
གནས་སྐབས་སུ་སྲྤྱིད་ོན་ལྟ་བུ་ཡྙེ་ནས་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་ཡྙེ་ནས་མྤྱི་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཟྙེར་དུ་བྱུང་ན།  
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༼༡༡༧༽ 
ལན་ཅྤྱི་འདྙེབས་དཔོད་ལྡན་དག་གྤྱིས་དཔོད་པར་བྱའོ། །ཁ་ཅྤྱིག་རྙྙེད་ཐོབ་དང་ལྡན་ཐོབ་གྤྱིས་ལ་
ཁད་པར་ཆྙེར་མྙེད་དྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོའ་ིདུས་སུ་སྙེས་པའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོའ་ི
ཐོབ་པ་དྙེ་རྙྙེད་ཐོབ་དང་ལྡན་ཐོབ་གྤྱིས་ཀ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་རྙྙེད་ཐོབ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་
སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོ་ལ་གནས་པའྤྱི་འཕགས་པ་དྙེས་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་སར་མ་ཐོབ་པ་ལས་གསར་དུ་
རྙྙེད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་འཕགས་པ་དྙེ་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་ཐོབ་མ་ཐག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཡང་དྙེ་ལྡན་ཐོབ་ཀང་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཀྤྱི་ཚེ་དྙེའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོ་དྙེ་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏྙེ། ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་ལྡན་ལ། །བཅུ་གསུམ་དག་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་ཟག་མྙེད་སྐད་ཅྤྱིག་
མ་དང་པོའ་ིགནས་སྐབས་ན་ཀུན་ཤྙེས་བྱྙེད་པའྤྱི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེས་ཟྙེར་བ་
མྤྱི་འཐད་དྙེ། སར་གྤྱི་རོད་གཞྤྱི་དྙེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཐོབ་ཟྤྱིན་ནས་རྒྱུན་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་གང་ཞྤྱིག ཡྙེ་ནས་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། གང་སྤྙེལ་ལས། 
ཐོབ་ཟྤྱིན་པ་རྣམས་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་གང་ཞྤྱིག སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་ན་ཡོད་པ་དྙེ་ནྤྱི་ལྡན་པ་སྙེ། 
ཞྙེས་དང་། རང་འགྙེལ་ལས་ཀང་ཐོབ་ནས་ལྡན་པའོ་ཞྙེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་
ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་དྙེ་ཐོབ་མ་ཐག་པའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྙེས་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་རྙྙེད་ཐོབ་ 
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༼༡༡༨༽ 
དང་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་གཅྤྱིག་ན། སོ་སོ་སྙེ་བོ་ལ་ལྡན་པའྤྱི་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་ཆོས་ཅན། 
རྙྙེད་ཐོབ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ལྡན་ཐོབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཡྙེ་ནས་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་
དུ་འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སར་ཐོབ་མ་མོང་བ་ལས་གསར་དུ་རྙྙེད་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན། 
སར་ཐོབ་མོང་བ་རྣམ་པར་མས་པ་ལས་གསར་དུ་རྙྙེད་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་
ཆོས་ཅན་གྤྱིས་གྲུབ། ཁབ་སྙེ་རང་འགྙེལ་ལས། ཐོབ་པ་ནྤྱི་རྣམ་པ་གྤྱིས་ཏྙེ། མ་ཐོབ་པ་དང་རྣམ་པར་
མས་པ་ལས་རྙྙེད་པ་དང་ཞྙེས་པས་རྙྙེད་ཐོབ་བསན། དྙེའྤྱི་རྙེས་དྙེ་མ་ཐག ཐོབ་ནས་ལྡན་པའོ། །ཞྙེས་
པས་ལྡན་ཐོབ་བསན་པ་གང་ཞྤྱིག དྙེ་ལྟར་བསན་ན་དྙེ་གྤྱིས་ཐ་དད་དུ་འཆད་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་
ན་དྙེ་གྤྱིས་ནྤྱི། ཐ་དད་ཅྤྱིང་འགལ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྒྱལ་སྲས་མ་ལས། ཐོབ་པ་ཞྙེས་བྱ་བ་ནྤྱི་སྤྱིའྤྱི་མྤྱིང་
ཡྤྱིན་ནོ། །རྙྙེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྙེས་བྱ་བ་ནྤྱི་ཁད་པར་གྤྱི་མྤྱིང་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་དང་། གང་སྤྙེལ་ལས། 
ཐོབ་པ་ཞྙེས་བྱ་བ་ནྤྱི་བསན་པའྤྱི་ཚིག་གོ །རྙྙེད་པ་དང་ལྡན་པའོ་ཞྙེས་བྱ་བ་ནྤྱི་བཤད་པའྤྱི་ཚིག་
གོ །ཞྙེས་གསུངས་པས། ཐོབ་པ་སྤྱི་ཙམ་པ་དབྱྙེ་གཞྤྱིར་བསན་ནས་རྙྙེད་ཐོབ་དང་ལྡན་ཐོབ་གྤྱིས་བྱྙེ་
བྲག་ཐ་དད་དུ་དབྱྙེ་བར་བསན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ལྡན་ཐོབ་ཡྤྱིན་ན་ལང་ཐོབ་པ་རྙྙེད་དང་ལྡན་པའོ་ཞྙེས་པའྤྱི་
དངོས་བསན་གྤྱི་ལྡན་ཐོབ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། སོ་སོ་སྙེ་བོའ་ིསྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་དྙེ་
ཐོབ་ཟྤྱིན་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ཡྙེ་ནས་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཐོབ་ 
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༼༡༡༩༽ 
པ་འཆད་པའྤྱི་སྐབས་འདྤྱིར་ཁད་ཆོས་ལ་ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་ཁད་ཆོས་དང་། ཐོབ་པ་རང་གྤྱི་ངོ་བོའ་ི
ཁད་པར་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་རང་རྒྱུད་དུ། །གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྤྱིའོ་འགོག་
གྤྱིས་ཀྤྱི། །ཞྙེས་གསུངས་ལ། དྙེའྤྱི་དོན་ནྤྱི་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་བཞག་པའྤྱི་གཞྤྱི་ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་དྙེ་
གང་ཡྤྱིན་ཞྙེ་ན། རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྤྱི་འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་འཇོག་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཐོབ་པ་དང་མ་
ཐོབ་པ་ནྤྱི་རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྤྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྤྱི་ཡྤྱིན་གྤྱི། རྒྱུད་ཀྤྱིས་མ་བསྡུས་པའྤྱི་གོས་རྒྱན་ལ་
སོགས་པ་དང་བུམ་པ་དང་། སྣམ་བུ་སོགས་ལ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཀྤྱི་རྣམ་དབྱྙེ་མྤྱི་རུང་ཞྤྱིང་། 
གཞན་རྒྱུད་ཀྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཆོས་རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམྤྱིགས་གསལ་འདུས་མ་
བྱས་འགོག་པ་གྤྱིས་རྒྱུད་ཀྤྱིས་མ་བསྡུས་ཀང་། དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་དགག་བྱ་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པས་ཐོབ་
པ་དངོས་ཐོབ་པ་ཡོད་དྙེ། དྙེ་ཡང་བརགས་མྤྱིན་གྤྱི་འགོག་པ་ནྤྱི་ཆོས་སྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྙེན་མ་ཚང་
བས་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པས་སྙེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྡན་ཞྤྱིང་དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡང་སྙེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་ཡོད་དྙེ། མངོན་པ་སྙེ་བདུན་ལས་ཟག་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཆོས་རྣམས་གང་སུ་ཞྤྱིག་ལྡན་ཞྙེ་ན། སྨྲས་པ། 
སྙེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོ་སོར་བརགས་འགོག་ནྤྱི། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་
ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་ལ་གནས་པའྤྱི་འཆྤྱིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་མ་གཏོགས་པའྤྱི་འཕགས་པ་
མཐའ་དག་དང་སོ་སྙེ་ཁ་གཅྤྱིག་ལ་ཡང་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྡུག་བསལ་ཆོས་ཤྙེས་ཐོབ་ནས་འདོད་པའྤྱི་
སྡུག་ 



118   མཁན་ཆྙེན་ངག་ཆོས། 

༼༡༢༠༽ 
བསལ་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་སོ་སོར་བརགས་འགོག་ཐོབ་ཅྤྱིང་། མཐོང་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་སྤངས་པ་
ནྤྱི་ཡང་གཏོང་བ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། སོ་སོ་སྙེ་བོའ་ིགནས་སྐབས་སུ་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་བར་ཆད་
མྙེད་ལམ་གྤྱིས་འདོད་ོན་དང་པོ་ཙམ་ནས་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་མན་ཆད་ཀྤྱི་ོན་མོངས་སྤངས་པའྤྱི་སྤངས་
པ་དྙེ་སོ་སོར་བརགས་འགོག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་བྲལ་འབྲས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་
མ་དང་པོའ་ིཚེ་དྙེ་དང་མྤྱི་ལྡན་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་ཚེ་འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བའྤྱི་བྱ་བ་བྱྙེད་
བཞྤྱིན་པ་ལས། དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་བཅད་མ་ཟྤྱིན་པས་དྙེ་སྤངས་པའྤྱི་བརགས་འགོག་ཐོབ་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏྙེ། འགག་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ནྤྱི། །དྙེ་ཡྤྱི་སྤྱིབ་པ་རབ་ཏུ་སྤོང་། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཐོབ་པ་རང་གྤྱི་ངོ་བོའ་ིཁད་པར་ལ། སྤྱི་བཏང་། དམྤྱིགས་བསལ་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་དུས་ཀྤྱི་
ཁད་པར་ནྤྱི། དུས་གསུམ་པ་ཡྤྱི་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་དོན་ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་དུས་གསུམ་
པོ་རྙེ་རྙེ་ལ་ཐོབ་པ་ཁྱུ་མཆོག་ལྟར་སོན་དུ་འོང་བ་དང་། གྤྱིབ་མ་ལྟར་མམ་དུ་འཇུག་པ་དང་། བྙེའུ་
ལྟར་ཕྤྱི་བཞྤྱིན་དུ་འབྲང་བ་དང་གསུམ་གསུམ་ཡོད་དྙེ། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། ཀུན་མཁྙེན་རོང་སོན་ཆྙེན་
པོའ་ིགསུང་ལས་མཐོང་ལམ་སྙེས་པའྤྱི་ཚེ་ངྙེས་འབྱྙེད་ཆ་མཐུན་འདས་པ་ཡྤྱིན་ལ། དྙེའྤྱི་ཚེ་དྙེ་ཐོབ་པ་
ཞག་ས་མ་འདས་པ་ནྤྱི་ཐོབ་པ་འདས་པ། ད་ལྟ་བའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོད་པ་ནྤྱི་ད་ལྟ་བ་དང་། ཞག་ཕྤྱི་
མར་འབྱུང་བ་ནྤྱི་མ་འོངས་པའོ། །ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ད་ལྟར་བའྤྱི་ཐོབ་པ་ཞག་ 
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༼༡༢༡༽ 
ས་མར་འདས་པ་ནྤྱི་འདས་པ་དང་། རང་དང་དུས་མམ་པ་ནྤྱི་ད་ལྟ་བ་དང་། ཞག་ཕྤྱི་མར་འབྱུང་བ་ནྤྱི་
མ་འོངས་པའོ། །བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་མ་འོངས་པ་ལ་ཐོབ་པ་སར་སྙེ་ཡོད་པས་དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་ཞག་
ས་མར་འདས་པ་ནྤྱི་འདས་པ་དང་། དྙེ་རྤྱིང་ཡོད་པ་ནྤྱི་ད་ལྟར་བ་དང་། ཞག་ཕྤྱི་མར་འབྱུང་བ་ནྤྱི་མ་
འོངས་པའོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྙེས་མཚོན་ནས་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་འདས་པ་ལ་ཡང་ཐོབ་
པ་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་བ་དང་གསུམ་དུ་ཡོད་དྙེ། འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་གཟུགས་མྙེད་དུ་སྙེས་
པའྤྱི་ཚེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་འདས་པ་ཡྤྱིན་ལ། དྙེ་ཚེ་འདས་པ་དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་ཞག་ས་མར་འདས་པ་ནྤྱི་
ཐོབ་པ་འདས་པ་དང་། ད་ལྟ་བའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོད་པ་ནྤྱི་ད་ལྟ་བ་དང་། ཞག་ཕྤྱི་མར་འབྱུང་བ་ནྤྱི་
མ་འོངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །འདྤྱི་དག་རྙྙེད་ཐོབ་དང་ལྡན་ཐོབ་གང་ཡྤྱིན་སམ་ན། འདྤྱི་ལ་སོན་ཆད་དཔད་
པར་མཛད་པ་མ་མཐོང་མོད། འོན་ཀང་རྙེ་ཞྤྱིག་ལ་འདྤྱི་ལྟར་སྙེམས་ཏྙེ། ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་མ་འོངས་པ་
རྣམས་ནྤྱི་མ་འོངས་པ་ན་སྙེ་བར་འགྱུར་རུང་ཤས་ཆྙེ་ཡང་ད་ལྟར་ཡན་ཆད་ལ་སྙེས་ཟྤྱིན་པའམ་སྙེས་
པ་མྙེད་པས་དྙེ་དག་གྤྱི་ཐོབ་པ་རྙྙེད་ཐོབ་ཀང་མ་ཡྤྱིན་ལ། ལྡན་ཐོབ་ཀང་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཐོབ་བྱ་མ་འོངས་
པ་དྙེ་དག་སྙེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་སྙེས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་པར་ཡང་མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་ད་
ལྟ་བའྤྱི་ཐོབ་པ་འདས་པ་དྙེ་ཕལ་ཆྙེར་རྙྙེད་ཐོབ་གཙོ་ཆྙེ་ཞྤྱིང་། དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་ད་ལྟ་བ་དྙེ་ཐོབ་པ་སར་སྙེ་
སོན་དུ་སོང་ཟྤྱིན་པས་རྒྱུན་ལྡན་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་མ་འོངས་པ་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་པའྤྱི་ 
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༼༡༢༢༽ 
ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པ་ལས་འོས་མྙེད་དྙེ། ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་མ་འོངས་པ་དྙེ་ད་ལྟ་བ་དྙེའྤྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་འདས་པའྤྱི་ཐོབ་པ་འདས་པ་དྙེ་ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་འདས་པ་རང་གྤྱི་
དུས་སུ་རྙྙེད་པའྤྱི་ཐོབ་པ་དང་། འདས་པ་དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་མ་འོངས་པ་གྤྱིས་པོ་དྙེ་རྒྱུན་ལྡན་
པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དགྙེ་སོགས་ཀྤྱི་ཁད་པར་སོགས་ནྤྱི་ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ན། དྙེའྤྱི་ཐོབ་
པ་དང་ཐོབ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་དགྙེ་བར་ཁས་ལྙེན། མྤྱི་དགྙེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གྤྱིས་ལ་ཡང་དྙེ་བཞྤྱིན་
དུ་ཁས་ལྙེན་ཏྙེ། དགྙེ་ལ་སོགས་ཀྤྱི་དགྙེ་ལ་སོགས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ན། 
ཁོད་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་དགྙེ་བ་ཡོད་པས་མ་ཁབ་སྙེ། མཐོང་ལམ་སོགས་དགྙེ་བའྤྱི་ཐོབ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་དགྙེ་བ་
ཡྤྱིན་ཀང་དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྙེ་དྙེ་ཡོད་ན། ཐོབ་པ་ཐུག་མྙེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྙེས་ན་
དགྙེ་བ་སོགས་ཐོབ་པ་ཅན་གྤྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཙམ་ཡོད་ཀྤྱི། ཐོབ་
པ་གསུམ་པ་ཕན་ཆད་མྙེད་དྙེ། ར་བའྤྱི་ཐོབ་པ་དྙེས་ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་དང་ཐོབ་པ་ལྡན་པར་བྱྙེད། རྙེས་
མཐུན་གྤྱི་ཐོབ་པ་དྙེས་ར་བའྤྱི་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་ལྡན་པར་བྱྙེད་པས་ཐོབ་པ་གསུམ་པས་ལྡན་པར་མྤྱི་བྱྙེད་
ཅྤྱིང་། དྙེ་བསྙེད་པར་ཡང་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་ལ་ཡང་དྙེ་བཞྤྱིན་
དུ་མཚུངས་ཏྙེ། སྙེ་སོགས་ཅན་གྤྱི་འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་ར་བའྤྱི་སྙེ་བ་དང་སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བ་ཚུན་ཆད་
ཡོད། སྙེ་བ་གསུམ་པ་མྙེད། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ར་བ་དང་། གནས་པ་དང་། མྤྱི་རག་པ་ལ 
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༼༡༢༣༽ 
ཡང་རྤྱིགས་འགྙེ་སྙེ། དྙེ་ཆོས་བརྒྱད་དང་གཅྤྱིག་ལ་འཇུག །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁམས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ལ། 
དྙེར་གཏོགས་རྣམས་ཀྤྱི་རང་ཁམས་པ། །མ་གཏོགས་རྣམས་ཀྤྱི་རྣམ་པ་བཞྤྱི། །ཞྙེས་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི། རྙེན་གང་ལ་
ཡོད་ཀང་ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་དྙེ་འདོད་ཁམས་སུ་གཏོགས་ན། དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་དང་རྙེས་མཐུན་གྤྱི་ཐོབ་པ་ཡང་འདོད་
ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྤྱིན། ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་གཟུགས་ཁམས་དང་། གཟུགས་མྙེད་ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་ལ་
ཡང་རྤྱིགས་འགྙེ་སྙེ། ཐོབ་པ་ནྤྱི་རྙེན་དབང་པོ་མྤྱི་བཙན་པར་ཆོས་དབང་བཙན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་བརོད་ན། 
འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ཅན་གྤྱི་སོ་སོའ་ིསྙེ་བོའ་ིརྒྱུད་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་དྙེ་གཟུགས་ཁམས་སུ་
གཏོགས་པ་དང་། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱི་ཐོབ་པ་དྙེ་གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་ཁམས་སུ་
གཏོགས་པ་སོགས་རང་གྤྱི་བློས་དཔད་དྙེ་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་ཁམས་གསུམ་གང་རུང་དུ་མ་
གཏོགས་པ་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་དྙེ་དང་དྙེར་གཏོགས་པ་དང་ཁམས་གསུམ་གང་རུང་དུ་མ་
གཏོགས་པའྤྱི་ཟག་མྙེད་དང་བཞྤྱིར་ཡོད་དྙེ་བརགས་མྤྱིན་གྤྱི་ཐོབ་པ་ནྤྱི་རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་ཁམས་གསུམ་གང་དུ་
གཏོགས་པ་དྙེར་གཏོགས་པ་དང་བརགས་འགོག་སོ་སྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་པ་ནྤྱི་ཁམས་
གོང་མ་གྤྱིས་པོ་གང་རུང་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པར་གཏོགས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དཔྙེར་བརོད་ན་སོ་སོ་སྙེ་བོའ་ིགནས་སྐབས་སུ་
བསམ་གཏན་གྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ལ་བརྙེན་ནས་འདོད་ོན་སྤངས་པའྤྱི་བརགས་འགོག་གྤྱི་ཐོབ་པ་ནྤྱི་གཟུགས་
ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྤྱིན། དྙེའྤྱི་ 
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༼༡༢༤༽ 
གནས་སྐབས་སུ་གཟུགས་མྙེད་གོང་མ་གསུམ་གང་རུང་གྤྱི་སོར་བའྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་བརྙེན་ནས་གཟུགས་
མྙེད་ཁམས་ཀྤྱི་ོན་མོངས་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པ་སྤངས་པའྤྱི་བརགས་འགོག་གྤྱི་ཐོབ་པ་ནྤྱི་གཟུགས་མྙེད་ཁམས་སུ་
གཏོགས་པ་ཡྤྱིན། འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་ལ་བརྙེན་ནས་འདོད་ོན་
སྤངས་པའྤྱི་བརགས་འགོག་གྤྱི་ཐོབ་པ་ཟག་བཅས་དང་། འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་འདས་པའྤྱི་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མྙེད་
ལམ་ལ་བརྙེན་ནས་སྤང་བྱ་གང་དང་གང་སྤངས་པའྤྱི་བརགས་འགོག་གྤྱི་ཐོབ་པ་དྙེ་དག་དང་། ལམ་བདྙེན་གྤྱི་ཐོབ་
པ་རྣམས་ནྤྱི་ཁམས་གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞུང་ལས། 
འཇྤྱིག་རྙེན་པ་ཡྤྱི་ཆགས་བྲལ་བའྤྱི། །འཕགས་ལ་བྲལ་བའྤྱི་ཐོབ་རྣམ་གྤྱིས། །ཞྙེས་གསུངས་པས་འཇྤྱིག་རྙེན་
པའྤྱི་ལམ་ལ་བརྙེན་ནས་ཐོབ་པའྤྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་བརགས་འགོག་གྤྱི་ཐོབ་པ་ལ་བྲལ་ཐོབ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་
མྙེད་གྤྱིས་བཞྙེད་པ་ནྤྱི་འཐད་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །སོབ་པ་སོགས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི། སོབ་དང་མྤྱི་སོབ་མྤྱིན་གྤྱིས་
གསུམ། །ཞྙེས་པ་འདྤྱིའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་སོབ་པའྤྱི་ཆོས་ནྤྱི་མཐོང་ལམ་དང་ཟག་མྙེད་སོམ་ལམ་དང་། མྤྱི་སོབ་
པའྤྱི་ཆོས་ནྤྱི་མྤྱི་སོབ་ལམ་ཡྤྱིན་པས། དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་ནྤྱི་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། སོབ་ལམ་དང་མྤྱི་སོབ་ལམ་དུ་
གཏོགས་ལ། དྙེ་གྤྱིས་གང་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་འདུས་མ་བྱས་དང་ཟག་བཅས་ཡྤྱིན་པས་འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་
གྤྱིས་སོམ་ལམ་ཟག་མྙེད་ལ་བརྙེན་ནས་ཐོབ་ 
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༼༡༢༥༽ 
པའྤྱི་བརགས་འགོག་གྤྱི་ཐོབ་པ་དང་། འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ལམ་ལ་བརྙེན་ནས་ཆགས་བྲལ་བྱས་
པའྤྱི་བྲལ་ཐོབ་ཟག་མྙེད་གྤྱིས་སོབ་ལམ་དུ་གཏོགས་ལ། མྤྱི་སོབ་ལམ་རྣམ་གོལ་ཟད་ཤྙེས་ཀྤྱིས་བྲལ་ཐོབ་དྙེའྤྱི་
རྙེན་བྱས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཐོབ་པ་མྤྱི་སོབ་ལམ་དུ་གཏོགས་ལ། བྲལ་ཐོབ་ཟག་བཅས་རྣམས་དང་། བརགས་མྤྱིན་
གྤྱི་ཐོབ་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་རྣམས་ནྤྱི་སོབ་ལམ་དང་མྤྱི་སོབ་ལམ་གང་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པའོ། །རང་
འགྙེལ་ལས། སོབ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ནྤྱི་སོབ་པ་དང་། མྤྱི་སོབ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ནྤྱི་མྤྱི་སོབ་པ་དང་། ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་
ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོབ་ལམ་རྣམས་སོབ་པར་འཇོག་ཅྤྱིང་། དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་སོབ་པར་འཇོག མྤྱི་སོབ་པ་ཡང་དྙེ་
བཞྤྱིན་དུ་འགྙེའོ། །དྙེ་ལྟར་བྱས་ན་སོབ་པ་དང་མྤྱི་སོབ་པ་ལ་ལམ་དང་གང་ཟག་གྤྱིས་ཡོད་དྙེ། མཐོང་ལམ་སོམ་
ལམ་ཟག་མྙེད་ནྤྱི་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སོབ་པ་དང་། དྙེ་ལ་གནས་པའྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་རྣམས་ནྤྱི་གང་ཟག་ཏུ་
གྱུར་པའྤྱི་སོབ་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། མྤྱི་སོབ་པ་ལ་ཡང་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་འགྙེའོ། །དྙེས་མཚོན་ནས་འཕགས་པ་ལ་ཡང་ལམ་
དང་གང་ཟག་གྤྱིས་ཡོད་དྙེ། གཞུང་ལས། ཟག་མྙེད་ནྤྱི་འཕགས་དྙེས་ཞྙེས་དང་། འཕགས། །བརྒྱད་ཀྤྱིས་རང་
གོང་ས་ལས་རྒྱལ། །ཞྙེས་སོགས་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་དང་། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ལ་འཕགས་པའྤྱི་སས་
བསན་པ་སོགས་ནྤྱི་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མདོར་ན་ལམ་བདྙེན་ཡྤྱིན་ན་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་སྐད་དུ་ཀུན་མཁྙེན་བླ་མའྤྱི་ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན་ལས་ཀང་། བྱྙེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་སོ་སོའ་ིསྙེ་
བོ་ྤྱིད་ 
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༼༡༢༦༽ 
དང་། དྙེ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཐ་དད་དུ་བྱྙེད་དྙེ། ས་མ་ནྤྱི་ཕུང་པོ་རྫས་ཡོད་དང་། ཕྤྱི་མ་ནྤྱི་གང་ཟག་བཏགས་
ཡོད་དུ་འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །འོ་ན་འཕགས་པ་དང་། དྙེ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཀང་ཐ་དད་དུ་བྱྙེད་པར་འགྱུར་རོ་
ཞྙེ་ན། དྙེ་ཡང་བྱྙེད་དྙེ། ས་མ་ནྤྱི་མཐོང་སོམ་མྤྱི་སོབ་ལམ་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ལམ་ཟག་མྙེད་དང་། ཕྤྱི་མ་ནྤྱི་གང་
ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་འདྤྱི་དབྱྤྱིག་གྙེན་མཁས་པའྤྱི་དགོངས་པར་མཐོང་
ངོ་། གང་ཟག་ཏུ་གྱུར་པའྤྱི་འཕགས་པ་ནྤྱི། འཕགས་དང་མཚམས་མྙེད་བྱྙེད་པ་དག །ཡང་དག་ལོག་པ་ྤྱིད་དུ་
ངྙེས། །ཞྙེས་སྙེམས་ཅན་གྤྱི་ཚོགས་གསུམ་དུ་བསྡུས་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་འཕགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོབ་
པའྤྱི་གང་ཟག་རྣམས་སོ། །དྙེས་ན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་ན་ཡང་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། ཤཱཀ་
ཐུབ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཟད་མྤྱི་སྙེ་ཤྙེས་ཀྤྱི་ཡྙེ་ཤྙེས་ཀྤྱིས་མ་ངྙེས་སོ། །ཡང་ཐོབ་པ་ལ་སྤང་བྱ་དང་སྤང་བྱ་མ་ཡྤྱིན་པར་
དུ་ཞྙེ་ན། སྤང་བྱ་མྤྱིན་པའྤྱི་རྣམ་གྤྱིས་འདོད། །ཅྙེས་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི། མཐོང་སྤང་གྤྱི་ཐོབ་པ་ནྤྱི་མཐོང་སྤང་དང་། སོམ་
སྤང་གྤྱི་ཐོབ་པ་སོམ་སྤང་ཡྤྱིན་ལ། སྤང་བྱ་མྤྱིན་པ་བརགས་མྤྱིན་གྤྱི་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བརགས་འགོག་གྤྱི་
ཐོབ་པ་ཟག་བཅས་རྣམས་ནྤྱི་སོམ་སྤང་དང་། དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་ཟག་མྙེད་དང་ལམ་བདྙེན་གྤྱི་ཐོབ་པ་རྣམས་ནྤྱི་སྤང་བྱ་
མ་ཡྤྱིན་པའོ། །གྤྱིས་པ་གོང་གྤྱི་དམྤྱིགས་བསལ་ནྤྱི། ལུང་བསན་མྤྱིན་ཐོབ་ལྷན་ཅྤྱིག་སྙེ། །མངོན་ཤྙེས་སྤྲུལ་པ་
མ་གཏོགས་པ། །སྤྱིབ་པའྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱིའང་འདོད་པ་ན། ། 
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༼༡༢༧༽ 
གཟུགས་ཀྤྱི་སར་ནྤྱི་སྙེ་བ་མྙེད། །ཅྙེས་གསུངས་ཏྙེ། ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་དུས་གསུམ་ལ་ཐོབ་པ་དུས་གསུམ་བཤད་
པ་དྙེ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་ཡྤྱིན་གྤྱི། དམྤྱིགས་བསལ་ལ་ལྷ་ཡྤྱི་མྤྱིག་གྤྱི་མངོན་ཤྙེས་དང་། རྣ་བའྤྱི་མངོན་ཤྙེས་དང་། 
ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་གྤྱིས་བསྒྲུབ་པའྤྱི་སྤྲུལ་སྙེམས་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྤྱིག་མ་གཏོགས། མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་རྣམས་
ལ་རང་གྤྱི་ཐོབ་པ་རང་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་ཁོ་ན་སྙེ་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། སར་སྙེ་དང་ཕྤྱིས་སྙེ་མྙེད་དོ། །དྙེར་མ་ཟད་ཚངས་པ་
ཆྙེན་པོས་གཡོས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྤྱི་ལུས་ངག་གྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་ལྟ་བུ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་ལའང་ཐོབ་པ་རང་
དང་ལྷན་ཅྤྱིག་ཁོ་ན་སྙེ་བ་ཡྤྱིན། འདོད་པའྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱིས་བསྡུས་པ་སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་སོགས་དང་། 
མྤྱི་དགྙེ་བ་སོམ་མྤྱིན་སོགས་ལ་ཐོབ་པ་ལྷན་ཅྤྱིག་པ་དང་། ཕྤྱིས་སྙེ་བ་ཡོད་ཀྤྱི་སར་སྙེ་མྙེད་དྙེ་སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་
དང་། སོམ་མྤྱིན་དང་། འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་བར་མ་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་རྣམས་ནྤྱི་བྙེམ་པོ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། སྙེམས་ཀྤྱི་
རྙེས་འབྲང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་མ་ཐོབ་པ་ལ་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། ཐོབ་བྱའྤྱི་ཆོས་གང་ཟག་དྙེ་ལ་ལྡན་པར་
བྱྙེད་པའྤྱི་གྙེགས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་རྫས་སུ་གྲུབ་པ་དྙེ་དྙེའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཕྤྱིར། ངོ་བོ་ནྤྱི། མ་སྤྱིབ་ལུང་
མ་བསན་དུ་འཇོག དྙེ་ལ་དབྱྙེ་ན། ཆོས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྤྱི་མ་ཐོབ་པ་གྤྱིས་སུ་ཡོད། ཆོས་ད་ལྟ་བ་ལ་
མ་ཐོབ་པ་མྙེད་དྙེ། ཆོས་ད་ལྟ་བའྤྱི་དུས་སུ་ཆོས་དྙེ་དང་ལྡན་པར་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ། མ་ཐོབ་མ་སྤྱིབ་ལུང་
མ་བསན། །འདས་མ་སྙེས་ཀྤྱི་དྙེ་རྣམ་གསུམ། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །ཁམས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི།  



126   མཁན་ཆྙེན་ངག་ཆོས། 

༼༡༢༨༽ 
འདོད་སོགས་གཏོགས་དང་དྤྱི་མྙེད་ཀྤྱིའང་། །ལམ་མ་ཐོབ་པ་སོ་སོ་ཡྤྱི། །སྙེ་བོར་འདོད་དོ་ཞྙེས་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི། 
ཆོས་འདོད་ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་ལ་དྙེའྤྱི་མ་ཐོབ་པ་འདོད་ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། གཟུགས་ཁམས་སུ་
གཏོགས་པ་དང་། གཟུགས་མྙེད་ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཡོད། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་
ཁམས་གསུམ་དུ་གཏོགས་པ་ཡོད་དྙེ། མ་ཐོབ་པ་ནྤྱི་ཆོས་དབང་མྤྱི་བཙན་པར་རྙེན་དབང་བཙན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དྙེས་
ན་འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ཅན་ལ་གསུམ་དང་ཟག་མྙེད་མ་ཐོབ་པ་གང་ཡོད་ཀང་འདོད་ཁམས་སུ་གཏོགས། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་
གོང་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྙེན་ཅན་ལ་ཡང་རྤྱིགས་འགྙེའོ། །མ་ཐོབ་པ་ལ་ཟག་མྙེད་ནྤྱི་མྙེད་དྙེ། ལམ་བདྙེན་གྤྱི་མ་ཐོབ་པ་
ནྤྱི་སོ་སོ་སྙེ་བོ་ྤྱིད་དུ་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཡྙེ་ཤྙེས་ལ་འཇུག་པ་ལས་སོ་སོ་སྙེ་བ་ྤྱིད་གང་ཞྙེ་ན། འཕགས་པའྤྱི་
ཆོས་རྣམས་ཀྤྱི་མ་རྙྙེད་པའོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ན་མ་ཐོབ་པ་ལ་མ་རྙྙེད་པའྤྱི་མ་ཐོབ་པ་དང་། 
རྒྱུན་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་མ་ཐོབ་པ་གྤྱིས་སུ་ཕྙེ་ན་ལྙེགས་ཏྙེ། ལམ་བདྙེན་གྤྱི་མ་ཐོབ་པ་ནྤྱི་མ་རྙྙེད་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཅན་
གྤྱི་མ་ཐོབ་པར་དངོས་སུ་བསན་པ་དྙེ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ལྷའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱི་མངོན་ཤྙེས་ལ་སོགས་པ་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་ཆོས་
འགའ་ཞྤྱིག་སྙེ་བའྤྱི་རྒྱུན་འགགས་ཏྙེ། མ་སྙེ་པའྤྱི་ཚེ་ན་ཆོས་ས་མ་དྙེའྤྱི་མ་ཐོབ་པ་ནྤྱི་རྒྱུན་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་མ་ཐོབ་པ་
ཡྤྱིན་ནོ། །འདྤྱིར་ཡང་ཆོས་མ་འོངས་པའྤྱི་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ནྤྱི་མ་རྙྙེད་པ་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་མ་ཐོབ་པ་གང་ཡང་མྤྱིན་
པར་སྙེམས་སོ། །ཆོས་གང་དང་གང་གྤྱི་མ་ཐོབ་པ་ནྤྱི་ཆོས་དྙེ་ཐོབ་པ་དང་མས་པར་ 
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༼༡༢༩༽ 
འགྱུར་ཞྤྱིང་། ས་གོང་དུ་འཕོས་པས་ཀང་མས་ཏྙེ། གཞུང་ལས། དྙེ་ཐོབ་དང་། །ས་འཕོས་ནས་ནྤྱི་རྣམ་མས་
འགྱུར། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །འདྤྱིའྤྱི་དོན་ལ་རོང་སོན་ཆྙེན་པོའ་ིགསུང་ལས། འདོད་པའྤྱི་སྙེ་བོ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་
དང་པོར་འཕོས་པ་དང་། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་སྙེ་བོ་ནྤྱི་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་པར་སྙེས་པས་མས་ཏྙེ། ས་འཕོས་པའྤྱི་སྙེ་བོར་འགྱུར་
བ་ལྟ་བུའོ་ཞྙེས་བཤད་སྣང་ལ། དྙེའྤྱི་དོན་ནྤྱི་རྙེ་ཞྤྱིག་འདྤྱི་ལྟར་སྙེམས་ཏྙེ། འདོད་པའྤྱི་སྙེ་བོའམ། སོ་སོ་སྙེ་བོ་ཞྙེས་
པ་ལམ་བདྙེན་གྤྱི་མ་ཐོབ་པ་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་པ་དྙེ་ཡྤྱིན་ལ། དྙེའྤྱི་རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་འདོད་ཁམས་པ་དྙེ་
བསམ་གཏན་དང་པོར་འཕོས་ཏྙེ་སྙེས་པ་ན་སར་གྤྱི་མ་ཐོབ་པ་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་པ་དྙེ་མས་ནས། མ་ཐོབ་
པ་དྙེ་བསམ་གཏན་གྤྱི་སས་བསྡུས་སུ་སོང་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་དྙེ་ལ་ཡང་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་རྤྱིགས་འགྙེའོ། །འདྤྱིའྤྱི་
ཐད་དུ་པཎ་ཆྙེན་རྤྱིན་པོ་ཆྙེའྤྱི་བྱྙེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ལས། བོད་ཀྤྱི་ཊྤྱིཀྐ་བྱྙེད་པ་དག་ས་འཕོས་པའྤྱི་དོན་ས་དྙེར་སྙེ་
བ་བླངས་པ་ལ་འཆད་པ་ནྤྱི་མ་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ར་འགྙེལ་ལས་དྙེ་ལྟར་མ་བཤད་པས་ལུང་མྙེད་པ་དང་། སོ་སོ་
སྙེ་བོ་ཞྙེས་པ་ནྤྱི་རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་ལ་འཁྲུལ་བས་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ན་འདོད་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་
བྱས་པའྤྱི་ཚེ་འདོད་པའྤྱི་སོ་སོ་སྙེ་བོ་བཏང་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་ཚེ་འདོད་པའྤྱི་ས་ྤྱིད་བཏང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། འདོད་
པའྤྱི་སོ་སོ་སྙེ་བོ་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་ས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་གསུངས་འདུག་པ་ནྤྱི་ཅུང་ཟད་མྤྱི་རྤྱིགས་
སམ་སམ་སྙེ། བོད་ཀྤྱི་མཁས་པ་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་པོ་ཀུན་ལ་ཞལ་ཚབས་ཆྙེས་པས་ 



128   མཁན་ཆྙེན་ངག་ཆོས། 

༼༡༣༠༽ 
དཔོད་ལྡན་སུ་ཡང་དྙེ་ལ་ཡྤྱིད་ཆྙེས་པར་མྤྱི་འགྱུར་བ་ལྙེགས། ས་འཕོས་པའྤྱི་དོན་ས་དྙེར་སྙེ་བ་བླངས་པ་ལ་མྤྱི་
འཆད་གསུངས་པ། སྤྱིར་དྙེ་ལྟར་ཡྤྱིན་ཡང་། གཞུང་འདྤྱིའྤྱི་དོན་ནྤྱི་ས་དྙེར་སྙེ་བ་བླངས་པ་ལ་འཆད་དགོས་པ་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། མ་ཐོབ་པ་མས་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྒྱུ་འཆད་པའྤྱི་སྐབས་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། མ་ཐོབ་པ་ནྤྱི་ཆོས་དབང་མྤྱི་བཙན་རྙེན་
དབང་བཙན་པ་དགོངས་པ་ལ་མངའ་བ་དྙེ་ཡྤྱིན་ནོ། །སྐབས་འདྤྱིའྤྱི་ས་འཕོས་པ་ས་དྙེར་སྙེ་བ་བླངས་པ་ལ་བཤད་
པའྤྱི་ལུང་མྙེད་གསུངས་ཀང་། མྤྱི་རྤྱིགས་ཏྙེ། འགྙེལ་བཤད་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྙེས་སུ་འབྲང་བ་ལས། ས་འཕོས་པ་
ནྤྱི་ཁམས་དང་སར་སྙེས་པའྤྱི་འཕོས་པའོ། །ཞྙེས་གསུངས་པས་སྐབས་འདྤྱིའྤྱི་ས་འཕོས་པས་དྙེར་སྙེས་པ་ལ་
འཆད་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོ་སོ་སྙེ་བོ་ཞྙེས་པ་རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་ལ་འཁྲུལ་པས་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཞྙེས་སུན་འབྱྤྱིན་གནང་བ་ནྤྱི་འཁྲུལ་མཁན་ཡོད་ན་དྙེ་ལྟར་ཡྤྱིན་ཡང་། མཛོད་འཆད་པ་པོ་ཀུན་སོ་སོ་སྙེ་བོ་དང་
འཕགས་པ་ལ་གང་ཟག་གྤྱི་མ་ཁབ་པར་བཞྙེད་པ་ཤ་སག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཞུང་ྤྱིད་ལས་དྙེ་ལྟར་དུ་གསལ་
བས་གཞུང་དོན་ལ་སངས་པ་དག་གྤྱིས་ཕར་ཕྤྱིན་གྤྱི་རྒྱས་འདྙེབས་བྱྙེད་འདོད་ན་མ་གཏོགས་དྙེ་དག་དགོངས་
པ་གཞྤྱིར་བཞག་གོ །ཁྙེར་རང་གཞུང་དྙེའྤྱི་དོན་འདོད་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་བྱས་པའྤྱི་ཚེ་འདོད་པའྤྱི་སོ་སོའ་ིསྙེ་བོ་
བཏང་བ་ཡྤྱིན། ཞྙེས་སོགས་གསུང་འདུག་པ། འདོད་པའྤྱི་སོ་སྙེ་དྙེ་ག་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་བ་ཞྤྱིག་དགོས། ག་
ཚོམ་དུ་གསུང་བ་དྙེས་དོན་མྤྱི་རོགས་སོ། ། 
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༼༡༣༡༽ 
དྙེས་ན་འདོད་པའྤྱི་སོ་སྙེའྤྱི་དོན་ནྤྱི་ལམ་བདྙེན་གྤྱི་མ་ཐོབ་པ་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་པ་དྙེ་ལ་ངོས་བཟུང་ན་
ལྙེགས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྐལ་མམ་བཤད་པ་ནྤྱི། སྐལ་མམ་སྙེམས་ཅན་འད་བ་འོ། །ཞྙེས་པས་བསན། 
དྙེ་ཡང་སྙེམས་ཅན་རྣམས་ཀྤྱི་འད་བའྤྱི་རྫས་ལ་སྐལ་མམ་ཞྙེས་ཀང་བྱ། རྤྱིགས་མཐུན་པ་ཞྙེས་ཀང་བྱའོ། །དབྱྙེ་
ན་སྙེམས་ཅན་དུ་འད་བའྤྱི་སྤྱི་རྤྱིགས་མཐུན་པ་དང་། ལྷ་སོགས་སུ་འད་བའྤྱི་བྱྙེ་བྲག་རྤྱིགས་མཐུན་པ་གྤྱིས་སུ་
ཡོད། འདྤྱིར་ཀུན་མཁྙེན་ཤྙེས་འོད་པས། སྙེམས་ཅན་གྤྱི་སྐལ་མམ་དང་། ཆོས་ཀྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱིས་སུ་དབྱྙེ་
བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། འདྤྱིའྤྱི་སྐལ་མམ་ནྤྱི་སྙེམས་ཅན་སྤྱི་དང་། བྱྙེ་བྲག་རྤྱིགས་མཐུན་པ་ྤྱིད་ལ་བཤད་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། 
འདྤྱིར་ཆོས་ཀྤྱི་སྐལ་མམ་ཞྙེས་པ་ཀུན་མཁྙེན་རོང་སོན་ཆྙེན་པོ་སོགས་མྤྱི་བཞྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། ཁད་པར་གང་
སྤྙེལ་ལས། གཡོ་བ་རང་བཞྤྱིན་མཚུངས་གྱུར་ཞྤྱིང་། །བསམ་པ་གུས་མཚུངས་སྙེམས་ཅན་རྣམས། །གང་གྤྱིས་
མམ་པར་འགྱུར་བ་ནྤྱི། །དྙེ་ལ་སྐལ་པ་མམ་ཞྙེས་བརོད། །ཅྙེས་གསུངས་པས་སྐབས་འདྤྱིའྤྱི་སྐལ་མམ་
སྙེམས་ཅན་གྤྱི་སྐལ་མམ་དུ་བསན་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །བཞྤྱི་པ་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་བཤད་པ་ནྤྱི། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་པ་
འདུ་ཤྙེས། །མྙེད་པར་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་རྣམས། །འགོག་པའོ་རྣམ་སྤྱིན་དྙེ་འབྲས་ཆྙེ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་
ལྟར། རང་གང་ལ་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པའྤྱི་ལྷར་སྙེས་པའྤྱི་རྙེན་ལ་མ་འོངས་པའྤྱི་སྙེམས་སྙེམས་
བྱུང་རྣམས་སྙེ་བར་མྤྱི་སྙེར་བར་འགོག་པའྤྱི་ 
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༼༡༣༢༽ 
རྫས་དྙེ་འདྤྱིར་བསན་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན། འདྤྱི་དང་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱིས་ནྤྱི་
མྤྱི་གཅྤྱིག་སྙེ། སོམས་འཇུག་དྙེ་ནྤྱི་འདྤྱིའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་དང་། འདྤྱི་ནྤྱི་སོམས་འཇུག་དྙེའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་པ་གང་ལ་ལྡན་པའྤྱི་ལྷ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པ་བའྤྱི་ནང་ཚན་འབྲས་བུ་ཆྙེ་བའྤྱི་
ཕོགས་གཅྤྱིག་ལ་གནས་པར་བཞྙེད་དོ། །ལྔ་པ་འདུ་ཤྙེས་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་དང་། དྲུག་པ་འགོག་པའྤྱི་སོམས་
འཇུག་གྤྱིས་བཤད་པ་ལ་ངོ་བོ་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། རྙེན་གྤྱི་ཁད་པར་ཕོགས་གཅྤྱིག་ཏུ་བཤད་པ་གྤྱིས། 
དང་པོ་ནྤྱི། རང་གྤྱི་དགག་བྱ་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་བཀག་པའྤྱི་བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་སོམས་
འཇུག་དྙེ་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད། འདྤྱིའྤྱི་ཁད་ཆོས་ནྤྱི་བསམ་གཏན་ཐ་མ་སྙེ། བཞྤྱི་པའྤྱི་
སས་བསྡུས་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། སོམས་པར་འཇུག་པ་ན་ངྙེས་པར་འབྱུང་བ་ཐར་པ་འདོད་པའྤྱི་ཡྤྱིད་བྱྙེད་ཀྤྱིས་འཇུག་པ་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་པ་ལ་ཐར་པ་དང་། དྙེའྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་ཐར་ལམ་དུ་འདུ་ཤྙེས་པས་འཇུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
དྙེ་བཞྤྱིན་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་སོམས་འཇུག །བསམ་གཏན་ཐ་མར་འབྱུང་འདོད་པས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འབྱུང་འདོད་པས་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་ངྙེས་འབྱུང་དང་ཐར་པ་ཡྤྱིན་ན། ངྙེས་འབྱུང་དང་ཐར་པ་མ་ཡྤྱིན་
པས་ཁད་པར་ཡང་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །སོམས་འཇུག་འདྤྱི་ནྤྱི་ལུང་བསན་དང་ལུང་མ་བསན་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ནས་
ལུང་བསན་ཁོ་ན་དང་། དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ནས་དགྙེ་བ་ཁོ་ན་དང་། འབྲས་བུ་མོང་འགྱུར་གསུམ་གྤྱི་ནང་
ནས་སྙེས་ནས་མོང་འགྱུར་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཕྤྱི་མ་རྣམ་པར་སྤྱིན་པ་འབྲས་བུ་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་ 
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༼༡༣༣༽ 
པའྤྱི་ལྷར་ངྙེས་པར་སྙེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དགྙེ་བའོ་སྙེས་ནས་མོང་འགྱུར་ྤྱིད། །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་
མཁས་པ་ཁ་ཅྤྱིག་གྤྱི་གསུང་ལས། དྙེ་ཡང་ལས་སོབས་དང་ལྡན་པས་མོང་བར་ངྙེས་ཤྤྱིང་། རྙེན་དྙེ་ྤྱིད་ལ་འདུ་
ཤྙེས་མྙེད་པར་སྙེ་བ་མྤྱི་སྲྤྱིད་ལ་མས་ཀང་གཅྙེས་སས་སུ་འཛིན་པའྤྱི་སོ་ནས་སོར་ཆུད་པར་བྱྙེད་པས་སྙེས་
ནས་མོང་འགྱུར་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ནྤྱི་བབས་དྙེ་ལྟར་ཡྤྱིན་ཀང་། འདྤྱི་ལས་ཡྤྱིན་པ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། 
འདྤྱི་ལས་ཡྤྱིན་ན་དགྙེ་བའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་འཇོག་རྤྱིགས་པ་ལས། དགྙེ་བའྤྱི་ལས་ནྤྱི་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། འདྤྱི་
ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ལ་འཇུག་པའྤྱི་གང་ཟག་ནྤྱི་སོ་སོ་སྙེ་བོ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་གྤྱི། འཕགས་པའྤྱི་གང་
ཟག་རྣམས་ནྤྱི་འདྤྱི་ལ་མྤྱི་འཇུག་ལ། འདྤྱི་འབད་པས་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་སྙེམས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ཡྤྱིན་པས་
སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོ་ལ་དུས་གཅྤྱིག་སྙེ། ད་ལྟ་བ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ལ། སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་པ་ཕན་ཆད་དུ་འདས་པ་ཙམ་
དང་ལྡན། མ་འོངས་པ་དང་མྤྱི་ལྡན་ཏྙེ། འབད་རོལ་གྤྱི་སོར་བས་སྒྲུབ་དགོས་པའྤྱི་འགོག་སོམས་ལ་ཡང་དྙེ་
བཞྤྱིན་དུ་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །དྙེ་སྐད་དུ། འཕགས་པའྤྱི་མ་ཡྤྱིན་དུས་གཅྤྱིག་ཐོབ། །ཅྙེས་གསུངས་སོ། །འགོག་
སོམས་ལ་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི་རང་གང་ལ་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་མ་ལུས་པ་བཀག་པའྤྱི་
ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་འཕགས་རྒྱུད་གྤྱི་སོམས་འཇུག་དྙེ་འགོག་སོམས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
འགོག་པ་ཞྙེས་པའང་དྙེ་བཞྤྱིན་བཤད། །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁད་ཆོས་ནྤྱི་ཚོར་བ་དང་།  
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༼༡༣༤༽ 
འདུ་ཤྙེས་ཀྤྱིས་སོ་ནས་དྙེ་དག་ཞྤྱི་བར་གནས་པའྤྱི་དོན་དུ་འཇུག་གྤྱི ངྙེས་འབྱུང་གྤྱི་ཡྤྱིད་བྱྙེད་ཀྤྱིས་མྤྱི་འཇུག ས་
གང་དུ་གཏོགས་ན་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་སས་བསྡུས་ཡྤྱིན་པས་ཟག་བཅས་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ཡྤྱིན། ངོ་བོ་ནྤྱི་དགྙེ་བ་ཁོ་ན་
དང་། འདྤྱི་ལ་དབྱྙེ་ན་རྣམ་སྤྱིན་སྙེས་ནས་མོང་འགྱུར་དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་མོང་འགྱུར་དང་། རྣམ་སྤྱིན་
མོང་བར་མ་ངྙེས་པ་དང་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྤྱི་དང་པོ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་ལ། གསུམ་པས་
ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་མྤྱི་བྱྙེད་དོ། །རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་ནྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འཕགས་པའྤྱི་གང་
ཟག་གྤྱིས་བསྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོར་བ་སྤྱིར་བཏང་ལ་འབད་པས་ཐོབ་ཅྤྱིང་། དམྤྱིགས་བསལ་ལ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྤྱི་
འགོག་སོམས་ནྤྱི་འབད་པའྤྱི་སོར་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཟད་མྤྱི་སྙེ་ཤྙེས་ཀྤྱི་བྱང་ཆུབ་པ་རྙྙེད་པའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་ཐོབ་
པ་ཡྤྱིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྤྱི་ས་རོལ་དུ་སོམ་ལམ་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། བྱང་ཆུབ་སྙེམས་དཔའྤྱི་བདྙེན་
པ་མངོན་པར་རོགས་པ་བཅུ་དྲུག་དང་། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་ཀྤྱི་གྙེན་པོ་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་དགུ་
དང་། རྣམ་གོལ་ལམ་དགུ་སྙེ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་སུམ་ཅུ་ར་བཞྤྱི་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པས། 
དྙེ་དག་གྤྱི་བར་དྙེར་འགོག་སོམས་མངོན་དུ་མྤྱི་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ། འདྤྱི་གནས་དོན་དུ་སྲྤྱིད་རྙེ་
སྙེས། །དགྙེ་བའོ་གྤྱིས་སུ་མོང་འགྱུར་དང་། །མ་ངྙེས་འཕགས་པའྤྱི་སོར་བས་ཐོབ། །ཐུབ་པའྤྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྤྱིས་
ཐོབ་བྱ། །དང་པོ་མ་ཡྤྱིན་སྐད་ཅྤྱིག་མ། །སུམ་ཅུ་ 
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༼༡༣༥༽ 
ར་བཞྤྱིས་ཐོབ་ཕྤྱིར་རོ། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །དྙེ་ནས་ལུགས་འདྤྱིར་བྱང་སྙེམས་སོར་ལམ་པ་དང་བྱང་སྙེམས་
འཕགས་པ་ཡྤྱིན་ན། མམ་གཞག་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྙེ། སྐད་ཅྤྱིག་མ་སུམ་ཅུ་ར་བཞྤྱི་པོ་དྙེ་མམ་གཞག་ཐུན་
གཅྤྱིག་ལ་ཆོས་གཞན་གྤྱི་བར་མ་ཆོད་པར་འབྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་འགོག་སོམས་ལ་མོང་འགྱུར་གྤྱིས་དང་། 
མོང་བར་མ་ངྙེས་པ་དང་གསུམ་དུ་བཤད་པ་དྙེ་ལས་ཀྤྱི་ཁད་པར་གསུམ་དུ་ཁ་ཅྤྱིག་བཞྙེད་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། 
འགོག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་དྙེ་དགྙེ་བའྤྱི་ལས་ཡྤྱིན་ན། ལུས་ངག་གང་རུང་གྤྱི་ལས་ཡྤྱིན་ནམ། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ལས་ཡྤྱིན། 
ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་ལས་ཀྤྱི་གོ་མྤྱི་ཆོད་པ་གཞུང་ལས་དངོས་སུ་གསལ་ཞྤྱིང་། མཛོད་སྨྲ་བ་ཀུན་གྤྱི་སྤྱི་ལུགས་
ཡྤྱིན་ལ། ལུས་ངག་གང་རུང་གྤྱི་ལས་ཡྤྱིན་ན། རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་གང་རུང་
དུ་ཁས་ལྙེན་དགོས་པར་འགྱུར་ཏྙེ། གནས་བཞྤྱི་བར། དྙེས་བསྙེད་ལུས་དང་ངག་གྤྱི་ལས། །དྙེ་དག་རྣམ་རྤྱིག་
རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ཁད་ཆོས་འགའ་ཞྤྱིག་ཕོགས་གཅྤྱིག་ཏུ་བཤད་པ་ནྤྱི། 
སོམས་འཇུག་དྙེ་གྤྱིས་ཀ་འདོད་པ་དང་། གཟུགས་ཀྤྱི་རྙེན་ཅན་ཡྤྱིན་གྤྱི། གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་རྙེན་ཅན་མྤྱིན་
ནོ། །འགོག་པ་དང་པོར་བསྙེད་པ་ནྤྱི་མྤྱིའྤྱི་ནང་དུ་བསྙེད་དྙེ། མྤྱི་ནྤྱི་བློ་གསལ་བས་དྙེའྤྱི་རྙེན་ལ་དང་པོར་བསྙེད་པ་
ཡྤྱིན། ཕྤྱིས་ནྤྱི་གཟུགས་ཁམས་སུ་ཡང་བསྙེད་དོ། །འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་ནྤྱི་སྙེ་ས་བས་འདོད་
ཁམས་གཟུགས་ཁམས་གྤྱིས་ཆར་ན་དང་པོར་བསྙེད་ 
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༼༡༣༦༽ 
པ་ཡོད་དོ། །བདུན་པ་སྲོག་གྤྱི་དབང་པོ་ནྤྱི། སྲོག་ནྤྱི་ཚེ་ཡྤྱིན་དོད་དང་ནྤྱི། །རྣམ་ཤྙེས་རྙེན་གང་ཡྤྱིན་པ་འོ། །ཞྙེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཚེ་གཅྤྱིག་གྤྱི་ཕུང་པོ་རྤྱིགས་མཐུན་གནས་པ་ལ་དབང་བྱྙེད་པའྤྱི་རྙེན་གྤྱི་རྫས་དྙེ་སྲོག་གྤྱི་
དབང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན། དྙེ་དང་ཚེ་མྤྱིང་གྤྱི་རྣམ་གངས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གདགས་པ་ལས། སྲོག་གྤྱི་དབང་པོ་གང་ཞྙེ་
ན། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡྤྱི་ཚེ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ཡང་གཟུགས་མྙེད་ཁམས་པའྤྱི་ཚེ་དྙེས་རྣམ་
ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེན་བྱྙེད་ཅྤྱིང་། དོད་ཀྤྱི་རྙེན་མྤྱི་བྱྙེད་དྙེ། གཟུགས་མྙེད་ཁམས་ན་དོད་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ན་འབྱུང་བ་
མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་གཟུགས་གྤྱིས་ན་དོད་དང་རྣམ་ཤྙེས་གྤྱིས་ཀའྤྱི་རྙེན་བྱྙེད་ཡྤྱིན་ནོ། །ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་
ཀྤྱི་དབྱྙེ་བ་མཚན་ྤྱིད། སྙེ་སོགས་བཤད་པ་ནྤྱི། མཚན་ྤྱིད་དག་ནྤྱི་སྙེ་བ་དང་། །ར་དང་གནས་དང་མྤྱི་རག་
ྤྱིད། །དྙེ་དག་སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་ལ་སོགས། །དྙེ་ཆོས་བརྒྱད་དང་གཅྤྱིག་ལ་འཇུག །ཅྙེས་པས་བསན། འདྤྱིའྤྱི་དོན་འཆད་
པ་ལ་མཚན་ྤྱིད། དབྱྙེ་བ། རོད་སྤང་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། ཀུན་མཁྙེན་ཤྙེར་འོད་པའྤྱི་གསུང་ལས། རང་གྤྱི་
མཚན་གཞྤྱི་འདུས་བྱས་ལས་རྫས་གཞན་པའྤྱི་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཡྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག རང་གྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་འདུས་
བྱས་སུ་འཇོག་པར་བྱྙེད་ནུས་པ་དྙེ་སྐབས་འདྤྱིར་བསན་གྤྱི་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་
གསུངས་པ་ནྤྱི་ཇྤྱི་ལྟར་འཐད་བརག་པར་བྱ་སྙེ། འོ་ན་བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བ་ཆོས་ཅན། སྐབས་འདྤྱིར་བསན་གྤྱི་
འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གོང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་གྤྱི་ཟུར་ 
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༼༡༣༧༽ 
གྤྱིས་པོ་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་དྙེར་ཐལ། རང་གྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བ་ལས་རྫས་གཞན་པའྤྱི་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་
བྱྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བ་དྙེ་ཁོད་ཀྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་དང་། ཁོད་དྙེའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཁད་པར་འཐད་
པ་གང་ཞྤྱིག ཁོད་བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བ་ལས་རྫས་གཞན་པའྤྱི་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཀང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་
ན། དྙེ་དྙེར་ཐལ། བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བ་དྙེ་བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན། བུམ་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྤྱིག ཁོད་ཀྤྱི་ཁད་
གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་དྙེ་བུམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལ་འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། དྙེ་བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་བུམ་
པའྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་
ཞྤྱིང་། བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བ་དྙེ་བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དུ་འཆད་དགོས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྤྱིག་སྐབས་
འདྤྱིར་བསན་གྤྱི་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ན། འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། བུམ་པའྤྱི་
སྙེ་བ་དང་གནས་པ་སོགས་ཀང་སྐབས་འདྤྱིར་བསན་གྤྱི་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དུ་ཁས་ལྙེན་དགོས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། གསུངས་པ་ཡང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཏྙེ། འོ་ན་སྐབས་འདྤྱིར་བསན་གྤྱི་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་
འཐད་ལ། སྤྱིར་ 
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༼༡༣༨༽ 
འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཁད་པར་འཐད་པར་ཐལ། སྤྱིར་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་
ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་ཁྙེད་ལ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་མྤྱི་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བ་དྙེ་ཡང་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་
ྤྱིད་སྙེ་བ་མ་ཡྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག འདུས་བྱས་གཞན་ཀུན་གྤྱི་སྙེ་བ་ཡང་རྙེ་རྙེ་ནས་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་བ་
མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་སོང་། ཡང་ཁྙེད་ལྟར་ན་འདུས་བྱས་སྤྱི་ཙམ་པའྤྱི་སྙེ་བ་གཅྤྱིག་པུ་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་
མཚན་ྤྱིད་སྙེ་བར་ཁས་ལྙེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དྙེས་ན་རྙེ་ཞྤྱིག་ལ་རང་གྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་འདུས་བྱས་སུ་
འཇོག་པར་བྱྙེད་ནུས་པའྤྱི་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་གང་ཞྤྱིག རྙེས་མཐུན་ཀྤྱི་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་མ་ཡྤྱིན་པ་
དྙེ་སྐབས་འདྤྱིར་བསན་གྤྱི་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་
སོགས་པའྤྱི་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་པོ་མཐའ་དག་སྐབས་འདྤྱིར་བསན་ཀྤྱི་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་
ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། སྤྱི་ཡང་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་
བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བུམ་པའྤྱི་སྙེ་བ་སོགས་ཀང་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་སྙེ་བ་སོགས་སུ་ཁས་ལྙེན་
དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་གོང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཅྙེས་པ་དྙེ་ལ་ཁབ་པ་ཆུ་ཐུབ་དགོས་ཤྤྱིང་། མཚན་
ྤྱིད་སྙེ་སོགས་འཆད་པའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ལ་ཁབ་པ་སོ་བཞྤྱི་ཐུབ་པ་མྤྱི་དགོས་ཏྙེ། རོག་གྙེའྤྱི་གཞུང་དུ་
རང་མཚན་ཀུན་རང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དང་། སྤྱི་མཚན་ཀུན་ལ་སྤྱིའྤྱི་ 
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༼༡༣༩༽ 
མཚན་ྤྱིད་དུ་འཆད་པའྤྱི་སྐབས་དང་འད་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི་རང་གྤྱི་མཚན་གཞྤྱིའྤྱི་འདུས་བྱས་དྙེ་མ་
འོངས་པ་ནས་ད་ལྟ་རུ་འདྙེན་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྫས་དྙེ་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་བའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ཡྤྱིན། དྙེ་
བཞྤྱིན་དུ་རང་གྤྱི་མཚན་གཞྤྱིའྤྱི་འདུས་བྱས་དྙེ་ད་ལྟར་གནས་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྫས་དྙེ་གནས་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི། 
རང་གྤྱི་མཚན་གཞྤྱིའྤྱི་འདུས་བྱས་དྙེ་ད་ལྟར་རྙྤྱིང་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྫས་དྙེ་ར་བའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི། རང་གྤྱི་མཚན་
གཞྤྱིའྤྱི་འདུས་བྱས་དྙེ་ད་ལྟར་ནས་འདས་པར་འཇུག་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྫས་དྙེ་མྤྱི་རག་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་
ནོ། །མདོ་སྙེ་པ་ནྤྱི་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་རྒྱུན་ལ་ལྟོས་ནས་སྙེ་སོགས་བཞག་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། སྐད་ཅྤྱིག་རྙེ་རྙེ་ལ་སྙེ་སོགས་
བཞྤྱི་ཚང་བར་མྤྱི་འདོད། མངོན་པ་གོང་མར་ཡང་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་ལ་སྙེ་བ་དང་། ར་བ་སོགས་འདོད་ཀྤྱི། ཕྤྱི་རོལ་
གྤྱི་དངོས་པོ་ལ་དྙེ་ལྟར་མྤྱི་འདོད་པར་རོང་སོན་ཆྙེན་པོ་བཞྙེད་དོ། །གསུམ་པ་རོད་སྤང་ནྤྱི། དུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་
ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་ལ་མཚན་ྤྱིད་དྙེ་བཞྤྱི་ཡོད་དམ་མྙེད། ཡོད་ན་མཚན་ྤྱིད་ཐུག་མྙེད་དུ་འགྱུར་ཞྤྱིང་། མྙེད་ན་
འདུས་བྱས་མ་ཡྤྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྙེ་ན། དྙེ་རྣམས་ལ་ཡང་འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡོད་དྙེ། སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བ་
དང་། ར་བའྤྱི་ར་བ་དང་། གནས་པའྤྱི་གནས་པ་དང་། མྤྱི་རག་པའྤྱི་མྤྱི་རག་པ་སྙེ། རྙེས་མཐུན་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་བཞྤྱི་
ཡོད་དོ། །འོན་ཀང་ཐུག་མྙེད་དུ་མྤྱི་འགྱུར་ཏྙེ། ར་བའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་བས་ནྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་འདུས་བྱས་དང་། ར་
བའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་གཞན་གསུམ་དང་། རྙེས་མཐུན་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་བཞྤྱི་ 



138   མཁན་ཆྙེན་ངག་ཆོས། 

༼༡༤༠༽ 
དང་བཅས་པའྤྱི་བརྒྱད་པོ་དྙེ་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟར་འདྙེན་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་དྙེ་བརྒྱད་ལ་འཇུག་པར་
བཤད། སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བས་ནྤྱི་ར་བའྤྱི་སྙེ་བ་ཁོ་ན་ད་ལྟར་འདྙེན་པར་བྱྙེད་པས་ན་སྙེ་བ་གསུམ་པ་སོགས་ཐུག་མྙེད་
དུ་ཁས་མྤྱི་ལྙེན་ནོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ར་བས་ཆོས་བརྒྱད་རྙྤྱིང་པར་བྱྙེད་ལ། ར་བའྤྱི་ར་བས་ར་བ་གཅྤྱིག་པུ་རྙྤྱིང་པར་
བྱྙེད། གནས་པས་ཆོས་བརྒྱད་གནས་པར་བྱྙེད། གནས་པའྤྱི་གནས་པས་གནས་པ་གཅྤྱིག་པུ་གནས་པར་བྱྙེད་
དྙེ་མྤྱི་རག་པ་ལ་ཡང་རྤྱིགས་འགྙེའོ། །འོ་ན་འདུས་བྱས་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་ལ་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་ཚང་
ངམ་མ་ཚང་། ཚང་ན་སྙེ་བར་འགྱུར་བས་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་དུ་འགལ། མ་ཚང་ན་འདུས་བྱས་མ་ཡྤྱིན་པར་
འགྱུར་རོ་ཞྙེ་ན། འདྤྱིའྤྱི་ལན་ནྤྱི་རོང་སོན་ཆྙེན་པོའ་ིགསུང་ལས། སྙེ་བ་ཚང་ཡང་སྙེ་བའྤྱི་བྱ་བ་མྤྱི་བྱྙེད་པར་གནས་
པས་སོན་མྙེད་ཅྙེས་བཤད་དོ། །མ་འོངས་པ་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་འདུས་བྱས་ཡྤྱིན་ཡང་། 
རང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་དང་ལྡན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། འདུས་བྱས་ད་ལྟ་བའྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བ་ཆོས་ཅན། 
དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྙེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྙེ་བ་དང་མྤྱི་ལྡན་ཕྤྱིར་
ཏྙེ། ཁོད་ཀྤྱི་བ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། འདུས་བྱས་ཀྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་སྙེ་བ་ཡོད་ལ། འདུས་བྱས་ཀྤྱི་སྙེ་བ་
གསུམ་པ་ཕན་ཆད་མྙེད་པའྤྱི་ཁད་པར་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མྤྱིང་ཚིག་ཡྤྱི་གྙེ་སོགས་འཆད་པ་ལ་མཚན་ྤྱིད་དང་། 
མཚན་གཞྤྱི་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། དོན་གྤྱི་ངོ་བོ་ཙམ་རོད་བྱྙེད་ཀྤྱི་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་དྙེ་མྤྱིང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད། དོན་
གྤྱི་ཁད་པར་ 
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༼༡༤༡༽ 
རོད་བྱྙེད་ཀྤྱི་དྙེ་ཚིག་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད། མྤྱིང་གྤྱི་གཞྤྱིར་གྱུར་པའྤྱི་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་དྙེ་ཡྤྱི་གྙེའྤྱི་མཚན་ྤྱིད། མཚན་
གཞྤྱི་ནྤྱི། གཟུགས་དང་ས་ཞྙེས་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་གྤྱི་ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པ་ཀུན་མྤྱིང་གྤྱི་མཚན་གཞྤྱི། འདུ་བྱྙེད་མྤྱི་
རག་ཅྙེས་པ་དང་། བུམ་པ་སྙེར་པོ་ཞྙེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དོན་གྤྱི་ཁད་པར་སོན་པ་ཀུན་ནྤྱི་ཚིག་གྤྱི་མཚན་
གཞྤྱི། ཨ་དང་ཨྤྱི་ལ་སོགས་པ་དང་། ཀ་དང་ཁ་ཞྙེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་བརོད་དོན་མྤྱི་སོན་པའྤྱི་ས་སྤྱི་ཀུན་ནྤྱི་
ཡྤྱི་གྙེའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་ནོ། །ར་བར་ཚོགས་ཞྙེས་གསུངས་པ་ནྤྱི་དུ་མའམ་ཀུན་ཞྙེས་པའྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རོང་
ཊྤྱིཀ་ལས། ཚོགས་ནྤྱི་དུ་མའོ་ཞྙེས་བཤད་པས་སོ། །ཀུན་མཁྙེན་ཤྙེར་འོད་པས་དྙེ་དག་གྤྱི་ཚོགས་ནྤྱི་དྙེ་དག་མང་
པོ་འདུས་པའོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ནྤྱི་ཅུང་ཟད་འབྲྙེལ་མ་ཆགས་ཏྙེ། འོ་ན་མྤྱིང་ཚིག་ཡྤྱི་གྙེ་མང་པོ་འདུས་པ་དྙེ་
ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཡྤྱིན་ལ། མང་པོ་མ་འདུས་པའྤྱི་མྤྱིང་ཚིག་ཡྤྱི་གྙེ་རྣམས་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་
བའྤྱི་སོན་འབྱུང་སྙེ། ར་བར་བཤད་པའྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་དོན་གསུམ་པོ་དྙེ་དང་དྙེ་མང་པོ་འདུས་པ་ལ་བཞྙེད་ཀྤྱིན་
འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། མྤྱིང་ཚིག་སོགས་གསུམ་པོ་ས་སྤྱི་ཡྤྱིན་ཡང་ས་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་དག་གྤྱི་དུས་སུ་ས་
འགགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡྤྱི་གྙེ་ནྤྱི་རོད་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་ཡང་རོད་བྱྙེད་ཀྤྱི་ཆ་ཤས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། བུམ་པ་ཞྙེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་
ཤས་ཕྙེ་ན། བཱ་དང་ཨུ་དང་མ་དང་འབྱུང་ཞྤྱིང་། དྙེ་དག་བུམ་པ་ཞྙེས་པ་ལྟ་བུའྤྱི་ཆ་ཤས་ཡྤྱིན་པས་སོ། །ཁ་ཅྤྱིག་
མྤྱིང་ཚིག་ཡྤྱི་གྙེ་གསུམ་ས་ཡྤྱིན་ལ། དྙེ་གསུམ་གྤྱི་ཚོགས་ནྤྱི་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཡྤྱིན་གསུངས་པ་ 
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༼༡༤༢༽ 
ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ར་བར་ཚོགས་ཞྙེས་པའྤྱི་ཚིག་དྙེ་དུ་མ་སོན་བྱྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། གལ་ཏྙེ་མྤྱིང་
ཚིག་ཡྤྱི་གྙེ་གསུམ་ས་ཡྤྱིན་ན། དྙེ་གསུམ་མང་པོ་ཚོགས་པ་ཡང་ས་ཡྤྱིན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་དྙེ་
གསུམ་ས་ཡྤྱིན་ལ། དྙེ་གསུམ་དུ་མའམ་མང་པོ་ཚོགས་པ་དྙེ་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་ཡྤྱིན་ཟྙེར་བ་ལ་འབྲྙེལ་ཅྤྱི་ཡོད་
སོམས་ཤྤྱིག དྙེ་གསུམ་ཁམས་གང་དུ་གཏོགས་ཞྙེ་ན། འདོད་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་གང་རུང་དུ་གཏོགས་
པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ས་སྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྙེམས་ཅན་དུ་སོན་མྤྱི་སོན་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ནས་སོན་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྒྱུད་ཀྤྱིས་
བསྡུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་བྱུང་བ་གསུམ་གྤྱི་ནང་ནས་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོན་ཀང་མ་འོངས་པ་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་གྤྱི་དྙེ་གསུམ་མ་འོངས་པ་ན་སྙེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི་ད་
ལྟར་མ་སྙེས་པས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་མྤྱིན་བརག་པར་བྱ་སྙེ། དྙེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་མཐའ་མྤྱི་
འཛིན་ཏོ། །དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་གྤྱི་ནང་ནས་མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དགྙེ་ར་ཆད་པ་
ལ་ཡང་ལྡན་པས་མྤྱི་དགྙེ་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། ོན་མོངས་སྤངས་པའྤྱི་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་ལྡན་པས་ོན་
མོངས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ། འདོད་དང་གཟུགས་གཏོགས་སྙེམས་ཅན་སོན། །སྙེམས་མཐུན་ལུང་
བསན་མྤྱིན་དྙེ་བཞྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །དྙེ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་སྙེ་ཚུལ་ནས་འདྤྱིའྤྱི་བར་གྤྱི་ཤྙེས་བྱ་
གཞྤྱི་ལྔར་གགས་པའྤྱི་དང་པོ་བཞྤྱི་བསན་ཅྤྱིང་། འདུས་ 
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༼༡༤༣༽ 
མ་བྱས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་ནྤྱི་གནས་དང་པོ་འདུས་མ་བྱས་ལ་གསུམ་དུ་དབྱྙེ་བ་དྙེ་ཡྤྱིན། མངོན་པ་གོང་མར་འདུས་མ་བྱས་
བརྒྱད་དུ་བཤད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་འདྤྱི་དག་བདྙེན་པ་གྤྱིས་པོ་གང་ཡྤྱིན་སམ་ན། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་
ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་གསུམ་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་དང་། གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ནང་ནང་རགས་པ་རོམ་པའྤྱི་
གཞྤྱིར་གྱུར་པའྤྱི། རྡུལ་ཕན་ཕོགས་ཀྤྱི་ཆ་མྙེད་ནྤྱི་དོན་དམ་བདྙེན་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྤྱིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་གྲུབ་
པའྤྱི་རྫས་ཡོད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བཅོམ་པའམ་བློས་བཤྤྱིག་ཀང་དྙེ་འཛིན་གྤྱི་བློ་མྤྱི་འདོར་བའྤྱི་རྫས་ཡོད་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྣང་བ་གཟུགས་ཀྤྱི་གཞྤྱིར་གྱུར་པའྤྱི་ཡུལ་རགས་པ་འཇྤྱིག་རྙེན་ན་གགས་པའྤྱི་བུམ་པ་དང་ཆུ་ལ་
སོགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་བཏགས་པའྤྱི་གང་ཟག་དང་། སྐད་ཅྤྱིག་མ་དུ་མ་སོམ་པའྤྱི་དྙེའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་མ་སོགས་
རྒྱུན་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཆོས་རྣམས་ནྤྱི་ཀུན་རྫོབ་བདྙེན་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྤྱིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་མ་གྲུབ་པའྤྱི་
རྫས་ཡོད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བཅོམ་པའམ་བློ་ལ་བཤྤྱིག་པ་ན་དྙེ་འཛིན་གྤྱི་བློ་འདོར་བའྤྱི་རྫས་ཡོད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ་གནས་དྲུག་པར། གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་ཡྤྱིས་གཞན། །བསལ་ན་དྙེ་བློ་མྤྱི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་
བཞྤྱིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ། །ཡོད་དྙེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། །ཞྙེས་དང་། དྙེའྤྱི་དགོངས་པ་འགྙེལ་པ་ལ། ཀུན་མཁྙེན་
བླ་མས་ངྙེས་དོན་རབ་གསལ་དུ། བྱྙེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ཤྙེས་བྱ་གཞྤྱི་ལྔས་བསྡུས་པའྤྱི་དོན་དམ་བདྙེན་པ་བདྙེན་
པར་གྲུབ་པས་ཆད་པའྤྱི་མཐའ་ལས་གོལ། ཕུང་པོ་ལ་བཏགས་ 
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༼༡༤༤༽ 
པའྤྱི་གང་ཟག་དང་། རྤྱིགས་པ་དང་རྒྱུན་ལ་བཞག་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཀུན་རྫོབ་བདྙེན་པ་བདྙེན་པར་
མྙེད་པས་རག་པའྤྱི་མཐའ་ལས་གོལ་བར་འདོད་དོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་འདྤྱི་ྤྱིད་འཁྲུལ་མྙེད་ཀྤྱི་གནད་དམ་པར་
གོ་དགོས་སོ། །ལུགས་འདྤྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫས་ཡོད་དང་དངོས་པོར་ཁས་ལྙེན་ཏྙེ། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་
ནྤྱི་རག་དངོས་དང་རག་རྫས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། འདུས་བྱས་ཀྤྱི་ཆོས་རྣམས་ནྤྱི་དུས་གསུམ་གྤྱིས་བསྡུས་ཤྤྱིང་། 
དུས་གསུམ་རྫས་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའྤྱི་བྱྙེ་སྨྲ་བའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་བཏགས་ཡོད་ཀྤྱི་དངོས་པོ་
རྣམས་ཀང་རྫས་ཡོད་ཡྤྱིན་པས་བཏགས་ཡོད་དང་རྫས་ཡོད་མྤྱི་འགལ་བ་ནྤྱི་ལུགས་འདྤྱིར་མ་ཟད། ཚད་མ་དང་
དབུ་མ་ལ་སོགས་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ཡང་མྤྱི་འགལ་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཆ་ཤས་དང་ཆ་ཤས་ཅན་ལ་སོགས་པའྤྱི་རྣམ་
གཞག་འཆད་ཤྙེས་ན་འདྤྱི་མྤྱི་གོ་བའྤྱི་དོན་མྙེད་དོ། །འདུས་མ་བྱས་གསུམ་གྤྱི་ནང་ནས་ནམ་མཁའ་ནྤྱི་རྙེན་གྤྱི་
དོན་བྱྙེད་ནུས་པའྤྱི་རྫས་ཡོད་ཀང་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འཇྤྱིག་རྙེན་ཀྤྱི་ཁམས་འདྤྱིའྤྱི་འོག་གཞྤྱིའྤྱི་ནམ་མཁའ་ལ་རླུང་དང་ཆུ་
དང་སའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་གསུམ་རྙེན་ཚུལ་གནས་གསུམ་པར་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་རྒྱུ་རྙེན་འབྲས་བུ་དང་
བཅས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྤྱི་སྙེ། རྒྱུ་བཤད། འབྲས་བུ་བཤད། གྤྱིས་ཀའྤྱི་ཐུན་མོང་གྤྱི་ཆོས་བཤད། རྙེན་བཤད་
པའོ། །དྙེའྤྱི་དང་པོ་རྒྱུ་ལ་ལྔ་སྙེ། མཚན་ྤྱིད། མཚན་གཞྤྱི། དབྱྙེ་བ། གངས་ངྙེས། སོ་སོའ་ིམཚན་ྤྱིད་དོ། །དང་
པོ་ནྤྱི། ཆོས་གཞན་སྙེ་བ་ལ་གྙེགས་མྤྱི་བྱྙེད་པའྤྱི་རྫས་སོ། །གྤྱིས་ 
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༼༡༤༥༽ 
པ་ནྤྱི། ཤྙེས་བྱ་གཞྤྱི་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཞྤྱི་གྲུབ་ན་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུམ་པ་ནྤྱི། བྱྙེད་རྒྱུ་
ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བ་དང་། །སྐལ་མམ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་འགོ་དང་རྣམ་སྤྱིན་ཏྙེ། །རྒྱུ་ནྤྱི་རྣམ་པ་
དྲུག་ཏུ་འདོད། །ཅྙེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་ལ་དབྱྙེ་ན་བྱྙེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ཏུ་དབྱྙེ་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། 
ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར། རྒྱུ་དྲུག་ཏུ་གངས་ངྙེས་པ་ཡྤྱིན་ཞྙེ་ན། འབྲས་བུའྤྱི་རྤྱིགས་ལ་ལྟོས་ནས་ཐུན་མོང་གྤྱི་རྒྱུ་དང་། ཐུན་
མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྒྱུ་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི་བྱྙེད་རྒྱུ་སྙེ། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྤྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ཐུན་མོང་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འདུས་བྱས་ཁོ་ན་སྙེ། རྒྱུ་ཕྤྱི་མ་ལྔ་པོ་འདྤྱི་ལ་འདུས་མ་བྱས་མྤྱི་
མཚུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་དུས་མམ་པ་དང་། མྤྱི་མམ་པ་གྤྱིས་ལས། མམ་པ་ལ་ལྷན་ཅྤྱིག་
འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་རྒྱུ་གྤྱིས་ཡོད་དྙེ། ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་ནྤྱི་སྤྱི་དང་། མཚུངས་ལྡན་ཀྤྱི་རྒྱུ་ནྤྱི་དྙེའྤྱི་
བྱྙེ་བྲག་ཡྤྱིན་པས་ས་མ་དྙེའྤྱི་ནང་དུ་འདུས་སོ། །དུས་མྤྱི་མམ་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་རྤྱིགས་འད་བ་དང་། མྤྱི་འད་
བ་གྤྱིས། འད་བ་ལ་སྐལ་མམ་དང་། ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་གྤྱིས། དྙེ་ཡང་ས་མ་ནྤྱི་སྤྱི་འད་བ་དང་། ཀུན་འགོ་ནྤྱི་བྱྙེ་
བྲག་འད་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །འབྲས་བུ་དང་རྤྱིགས་མྤྱི་འད་བ་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་སོ་སོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། 
འདུས་བྱས་ཀྤྱི་ཆོས་གཞན་སྙེ་བ་ལ་གྙེགས་མྤྱི་བྱྙེད་པའྤྱི་རྫས་དྙེ་བྱྙེད་རྒྱུའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རང་ལས་གཞན་
པ་བྱྙེད་རྒྱུའྤྱི་རྒྱུ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ 
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༼༡༤༦༽ 
ཕྤྱིར། བྱྙེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ལས། རང་འབྲས་སྙེད་བྱྙེད་རྒྱུའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། འདུས་མ་
བྱས་ཆོས་ཅན། མཚན་ྤྱིད་དྙེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། རྙེན་ཡྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག རྒྱུ་དང་རྙེན་ལ་ཁར་པར་
མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་དྙེ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དམྤྱིགས་རྙེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། 
དམྤྱིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། འགྙེལ་
བཤད་རྒྱལ་སྲས་མ་ལས། རྒྱུ་དང་རྙེན་རྣམས་ལ་ཁད་པར་ཅྤྱི་ཡོད་ཅྙེ་ན། སྨྲས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྙེད་དོ། །ཞྙེས་
གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འདུས་
མ་བྱས་ལ་དྙེ་དག་མྙེད། །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མདོར་ན་ལུགས་འདྤྱི་ལ། ཁོད་ཆོས་དྙེའྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ན། ཆོས་
དྙེ་ཁོད་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ། ཁོད་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ན་ཁོད་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་པས་མ་ཁབ། ཁོད་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་
ན་ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཡོད་པས་མ་ཁབ། ཁོད་ཆོས་དྙེའྤྱི་བྱྙེད་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ན་ཁོད་ཆོས་དྙེའྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་པས་ཅྙེས་
པ་ནྤྱི་གནད་ཀྤྱི་དོན་ནོ། །གལ་ཏྙེ་ཁབ་ན། དང་པོ་ལ་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཀ་བ་ཁོད་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
ཁོད་ཀ་བའྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཀ་བའྤྱི་བྱྙེད་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཁོད་ཀ་བ་ལས་དོན་གཞན་གང་ཞྤྱིག །ཀ་
བ་སྙེ་བ་ལ་གྙེགས་མྤྱི་བྱྙེད་པའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་གཞུང་གྤྱིས་འགྲུབ། གོང་དུ་འདོད་ 
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༼༡༤༧༽ 
ན། ཀ་བ་བུམ་པའྤྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྙེའྤྱི་འབྲས་བུ་ལྔ་པོ་གང་རུང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཀ་བ་དང་
བུམ་པ་འབྲྙེལ་མྙེད་རྫས་ཐ་དད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ་འདུས་མ་བྱས་པའྤྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྙེ་རྙེ་ནས་
ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། བྱྙེད་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཞྤྱི་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུམ་
པ་ལ་སོ་སོར་བརགས་འགོག་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བྲལ་འབྲས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུ་མྙེད་པར་ཐལ། འདུས་མ་བྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། 
འདུས་མ་བྱས་ཡྤྱིན་ན་ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མྙེད་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འདུས་མ་བྱས་ལ་དྙེ་དག་
མྙེད། །ཞྙེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བཞྤྱི་པ་དྙེ་ལ། བྙེམ་པོ་ཆོས་ཅན། མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་བྱྙེད་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མཚུངས་ལྡན་ལས་དོན་གཞན་གང་ཞྤྱིག དྙེ་སྙེ་བ་ལ་གྙེགས་མྤྱི་
བྱྙེད་པའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་གང་རུང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཁབ་སྙེ། མཚུངས་ལྡན་རྒྱུ་ནྤྱི་སྙེམས་དག་དང་། །སྙེམས་བྱུང་རྙེན་མཚུངས་ཅན་རྣམས་སོ། །ཞྙེས་པའྤྱི་གཞུང་
དོན་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བྱྙེད་རྒྱུ་ལ་དབྱྙེ་ན། ནུས་མྙེད་དང་། ནུས་བཅས་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། འདུས་མ་བྱས་ཐམས་
ཅད་མ་འོངས་པ་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། བུམ་པ་སྣམ་བུའྤྱི་བྱྙེད་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པ་སོགས་སོ། ། 
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༼༡༤༨༽ 
གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ས་བོན་གྤྱིས་མྱུ་གུ་སྙེད་པ་ལྟ་བུའོ། །མདོར་ན་འབྲས་བུ་སྙེད་པ་དང་འབྱྤྱིན་པའྤྱི་ནུས་པ་མྙེད་པ་ནྤྱི་
བྱྙེད་རྒྱུ་ནུས་མྙེད་དང་། འབྲས་བུ་འཛིན་འབྱྤྱིན་གྤྱིས་ཀ་འམ་འཛིན་པ་རང་པའྤྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་རུང་། དྙེ་
དག་ལ་བྱྙེད་རྒྱུ་ནུས་བཅས་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། ལྔ་པོ་ད་ལྟར་འབྲས་བུ་འཛིན། །གྤྱིས་ནྤྱི་རབ་ཏུ་འབྱྤྱིན་པར་
བྱྙེད། །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ཡང་འཛིན་པ་ནྤྱི་འབྲས་བུ་སྙེད་པའྤྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ལ། འབྱྤྱིན་པ་ནྤྱི་
ནུས་པ་དྙེས་ད་ལྟ་བའྤྱི་དུས་ཁོ་ནར་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་དུ་རབ་ཏུ་འབྱྤྱིན་པར་བྱྙེད་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་
རྒྱུ་ལ་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། རང་དང་དུས་མམ་པའྤྱི་འབྲས་བུ་དྙེ་དང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་ནྤྱི་དྙེའྤྱི་
མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་གང་ཕན་ཚུན་འབྲས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། ལྷན་ཅྤྱིག་
འབྱུང་གང་ཕན་ཚུན་འབྲས། །འབྱུང་བཞྤྱིན་སྙེམས་ཀྤྱི་རྙེས་འཇུག་དང་། །སྙེམས་དང་མཚན་ྤྱིད་མཚན་གཞྤྱི་
བཞྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚོགས་པ་གཅྤྱིག་གྤྱི་གོ་ས་ན་ལྷན་ཅྤྱིག་གནས་པའྤྱི་འབྱུང་བ་བཞྤྱི་དང་། སྙེམས་
དང་སྙེམས་ཀྤྱི་རྙེས་འཇུག་སྙེ། དྙེའྤྱི་འཁོར་དུ་བྱྙེད་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་གྤྱིས་དང་། འདུས་བྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་
སོགས་བཞྤྱི་དང་། མཚན་གཞྤྱི་འདུས་བྱས་གྤྱིས་རྣམས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བའྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
ལྷན་ཅྤྱིག་འགོགས་པའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་གཅྤྱིག་གྤྱིས་གཅྤྱིག་སྙེ་བའྤྱི་རྙེན་བྱྙེད་པས་སོ། །དཔྙེར་ན་ཚོགས་པ་གཅྤྱིག་
ན་གནས་པའྤྱི་མྙེའྤྱི་ཁམས་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་པའྤྱི་རླུང་གྤྱི་ཁམས་དྙེ་རང་དང་ཚོགས་པ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ 
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༼༡༤༩༽ 
མྙེ་ཁམས་ཆུ་ཁམས་ས་ཁམས་རྣམས་ཀྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ཚོགས་པ་གཅྤྱིག་ན་གནས་པའྤྱི་མྙེ་
ཁམས་སོགས་ཚོགས་པ་གཅྤྱིག་ན་གནས་པའྤྱི་རླུང་ཁམས་ཀྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་པའྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པར་ཤྙེས་པར་བྱ། 
དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་གཙོ་བོ་སྙེམས་དང་དྙེའྤྱི་རྙེས་འཇུག་གྤྱིས་ཀང་ཕན་ཚུན་དྙེ་ལྟར་ཡྤྱིན་པ་སོགས་བློས་དཔད་དྙེ་
ཤྙེས་པར་བྱའོ། །སྙེམས་ཀྤྱི་རྙེས་འཇུག་ནྤྱི་སྙེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དང་བསམ་གཏན་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་
གྤྱིས་དང་། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་སོགས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་རྣམས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་དག་རང་རྙེས་འཇུག་ཏུ་
བྱྙེད་པའྤྱི་གཙོ་བོ་སྙེམས་དང་དུས་གཅྤྱིག་པ་དང་། འབྲས་བུ་སྙེས་བུ་བྱྙེད་འབྲས་སོགས་གང་ཡྤྱིན་དང་། ངོ་བོ་
དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་གང་ཡྤྱིན་སོགས་ངོ་བོ་གཅྤྱིག་པས་སོ། །དྙེ་ཡང་གཙོ་བོ་སྙེམས་དྙེ་སྙེས་བུའྤྱི་བྱྙེད་འབྲས་སམ་རྒྱུ་
མཐུན་ནམ། རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་ན། དྙེའྤྱི་རྙེས་འཇུག་ཀང་འབྲས་བུ་དྙེ་དང་དྙེ་ཡྤྱིན་པ་དང་། གཙོ་བོ་
སྙེམས་དྙེ་དགྙེ་བ་སོགས་དྙེ་དང་དྙེ་ཡྤྱིན་ན་དྙེའྤྱི་རྙེས་འཇུག་ཀང་དགྙེ་བ་སོགས་དྙེ་དང་དྙེ་ཡྤྱིན་པར་ཤྙེས་པར་
བྱ་སྙེ། སྙེམས་ལས་བྱུང་དང་སོམ་གྤྱིས་དང་། །སྙེམས་དང་དྙེ་དག་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད། །སྙེམས་ཀྤྱི་རྙེས་འཇུག་
དུས་དང་ནྤྱི། འབྲས་སྩོགས་དགྙེ་ལ་སོགས་པས་སོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཚོགས་པ་གཅྤྱིག་ཏུ་ལྷན་ཅྤྱིག་
པའྤྱི་འབྱུང་བ་བཞྤྱི་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ལ། ལྷན་ཅྤྱིག་པའྤྱི་འབྱུང་གྱུར་རྣམས་ཀྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་
རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འབྱུང་པའྤྱི་ནུས་པས་ 



148   མཁན་ཆྙེན་ངག་ཆོས། 

༼༡༥༠༽ 
ལྷན་ཅྤྱིག་པའྤྱི་འབྱུང་གྱུར་སྙེད་པ་ཡྤྱིན་ཡང་། འབྱུང་གྱུར་དང་གོགས་སོབས་ཀྤྱིས་དྙེ་སྙེད་པར་བྱྙེད་པ་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། འབྱུང་གྱུར་ནང་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་ཡོད་དྙེ། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པའྤྱི་སྤོང་བ་
བདུན་པོ་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པའྤྱི་སྤོང་བ་བདུན་པོ་ནང་ཕན་ཚུན་རྣམས་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཀུན་མཁྙེན་ཤྙེས་འོད་པའྤྱི་གསུང་ལས། ཆོས་དྙེའྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བའྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ན། ཆོས་དྙེ་དང་ཕན་
ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་པས་ནྤྱི་མ་ཁབ་སྙེ། ཚོགས་པ་གཅྤྱིག་ན་ཡོད་པའྤྱི་འབྱུང་བས་འབྱུང་གྱུར་གྤྱི་ལྷན་
ཅྤྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། འབྱུང་གྱུར་གྤྱིས་ཚུར་བྱྙེད་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་གསུངས་འདུག་པ་ནྤྱི་ར་
བར་ཕན་ཚུན་འབྲས་ཞྙེས་གསུངས་འདུག་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བས་མྤྱི་འཐད། ཚོགས་པ་གཅྤྱིག་ན་ཡོད་
པའྤྱི་འབྱུང་བས་རང་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་པའྤྱི་འབྱུང་གྱུར་གྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྙེ། དྙེས་དྙེ་སྙེད་
པར་བྱྙེད་ཀང་ལྷན་ཅྤྱིག་པའྤྱི་འབྱུང་གྱུར་དང་འགོགས་སོབས་ཀྤྱིས་འབྱུང་གྱུར་གྤྱི་ནུས་པ་འབྱྤྱིན་པར་བྱྙེད་པ་མ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་རོང་སོན་ཆྙེན་པོས་གསུངས་པ་འདྤྱི་ཁས་བླངས་ན་ལྙེགས་པར་ཡྤྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྐལ་
མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ནྤྱི་གཞུང་ལས། སྐལ་མམ་རྒྱུ་ནྤྱི་འད་བའོ། །ཞྙེས་པས་བསན། མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི་ངོ་མཚར་གསུམ་
ལྡན་ལས། རང་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཕྤྱི་མ་རང་དང་རྤྱིགས་འད་བར་སྙེད་པའྤྱི་རྒྱུའོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྤྱིན་ནོ། ། 
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༼༡༥༡༽ 
འད་བའྤྱི་དོན་ནྤྱི་རྒྱུ་འབྲས་གྤྱིས་ཀ་དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་སམ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་འདུས་བྱས་སམ་ོན་མོངས་ཅན་
ནམ་མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་གང་ཡང་རུང་བའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་འད་བས་ན་འད་བ་ཞྙེས་བཤད་དོ། །དྙེ་ཡང་འདོད་པའྤྱི་
སས་བསྡུས་ཀྤྱི་དགྙེ་བར་གྱུར་བའྤྱི་གཟུགས་ཕུང་སོགས་ཕུང་པོ་ས་མས་དྙེར་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་ཕུང་སོགས་
རྤྱིགས་འད་ཕྤྱི་མའྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་དང་། མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ནང་གྤྱི་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ས་མ་ས་མས་དྙེར་གྱུར་པའྤྱི་རྤྱིགས་འད་ཕྤྱི་མའྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་སོགས་ལྟ་བུའོ། །མཚན་
གཞྤྱི་ལ་ཟག་བཅས་དང་། ཟག་མྙེད་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི་ས་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སྤང་བྱ་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་
སོགས་རྤྱིགས་ལྔ་པོ་གང་རུང་དུ་འད་བའོ། །དྙེ་ཡང་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་སོམ་སྤང་ལ་དཔྙེར་མཚོན་ན་ས་
བོན་གྤྱིས་མྱུ་གུ་སྙེད་པ་དང་། རྔ་དང་དབྱུག་གུས་རྔ་ས་སྙེད་པ་དང་ཆུས་ཆུ་ས་སྙེད་པ་སོགས་རྒྱུ་འབྲས་གྤྱིས་
ཀ་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་པའྤྱི་སོམ་སྤང་དུ་རྤྱིགས་འད་བས་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་
འདོད་པའམ་ཁམས་གོང་གྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་སོགས་ས་མ་ས་མས་རང་རང་གྤྱི་རྤྱིགས་
འད་ཕྤྱི་མའྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་རྣམས་ཀང་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེས་ན་ཟག་བཅས་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ན་
སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་སོགས་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་ལྔ་པོ་གང་རུང་དུ་ངྙེས་པས་ཁབ། སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་
སོགས་སྤང་བྱ་དྙེ་དང་དྙེའྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ 
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༼༡༥༢༽ 
ན། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་སོགས་རྤྱིགས་གཞན་གྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་མྤྱི་བྱྙེད་པས་ཁབ། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་
སྤང་སོགས་ལ་ཡང་དྙེས་མཚོན་ནས་ཤྙེས་པར་བྱ་ཞྤྱིང་། ཟག་བཅས་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ན་རང་གྤྱི་འབྲས་བུ་
དྙེ་དང་ས་རྤྱིགས་གཅྤྱིག་པས་ཁབ། དྙེ་ཡང་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱིས་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཕྤྱི་མའྤྱི་སྐལ་
མམ་གྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་སོགས་གོང་མའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱིས་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་མྤྱི་
བྱྙེད་དོ། །སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ན་དུས་ཀྤྱི་ནང་ནས་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། མ་འོངས་
པ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དྙེ་ཡང་འདས་པས་འདས་པ་ཕྤྱི་མ་དང་ད་ལྟ་བ་དང་མ་འོངས་པའྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད། 
ད་ལྟ་བས་ད་ལྟ་བ་དང་མ་འོངས་པའྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། མ་འོངས་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་ཆོས་གང་
གྤྱི་ཡང་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་མྤྱི་བྱྙེད་དོ། །དྙེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། རང་རྤྱིས་ས་པའོ་སར་སྙེས་རྣམས། །ཞྙེས་
གསུངས་པས་ཟག་བཅས་སྐལ་མམ་གྤྱི་ཁད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་དུ་བསན་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་པ་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ལ་ས་གཅྤྱིག་པ་མྤྱི་དགོས་ཏྙེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྙེར་
བསོགས་མྤྱི་ལོགས་མྙེད་དང་། དྙེའྤྱི་དངོས་གཞྤྱི་ཙམ་ཁད་ཟག་མྙེད་ནས་བཟུང་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་
ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་བར་གྤྱི་ས་དགུ་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ལམ་བདྙེན་རྣམས་ཕན་ཚུན་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དྙེ་ཡང་མམ་པ་དང་ཁད་པར་ཅན་གྤྱི་ཡྤྱིན་གྤྱི། དམན་པའྤྱི་ 
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༼༡༥༣༽ 
སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །མཐོང་ལམ་ནྤྱི་རང་དངོས་གཅྤྱིག་པའམ་མྤྱི་གཅྤྱིག་ཀང་རུང་མཐོང་ལམ་
རང་གྤྱི་རྒྱུན་ཕྤྱི་མ་དང་། ཁད་པར་ཅན་སོམ་ལམ་དང་མྤྱི་སོབ་ལམ་གྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་དང་། སོམ་ལམ་ཟག་
མྙེད་ཀང་མམ་པ་རང་གྤྱི་རྒྱུན་ཕྤྱི་མ་དང་། ཁད་པར་ཅན་མྤྱི་སོབ་ལམ་གྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། འཇྤྱིག་
རྙེན་པའྤྱི་སོར་བྱུང་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་ལས་བྱུང་བ་ལ་ཡང་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཤྙེས་པར་བྱ་དགོས་ཏྙེ། གཞུང་
ལས། ས་དགུའྤྱི་ལམ་ནྤྱི་ཕན་ཚུན་དུ། །མམ་དང་ཁད་པར་ཅན་གྤྱི་ཡྤྱིན། །སོར་བྱུང་དྙེ་གྤྱིས་ཁོ་ནའྤྱི་
ཡྤྱིན། །ཐོས་དང་བསམ་བྱུང་ལ་སོགས་པ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བཞྤྱི་པ་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་རྒྱུ་ནྤྱི། གཞུང་
ལས། མཚུངས་ལྡན་རྒྱུ་ནྤྱི་སྙེམས་དག་དང་། །སྙེམས་བྱུང་རྙེན་མཚུངས་ཅན་རྣམས་སོ། །ཞྙེས་པས་བསན། 
འདྤྱིའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། མཚུངས་ལྡན་ཡྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག་རང་དང་དུས་མམ་པའྤྱི་འབྲས་བུ་དྙེ་དང་ཕུན་ཚུན་རྒྱུ་
འབྲས་སུ་གྱུར་པའོ། །མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། རྙེན་དབང་པོ་གཅྤྱིག་ལ་བརྙེན་པར་མཚུངས་པའྤྱི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་
རྣམས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དཔྙེར་བརོད་ན་མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དང་དྙེའྤྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་པའྤྱི་ཚོར་བ་གྤྱིས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་
བུའོ། །རྙེན་མྤྱི་མཚུངས་ན་དམྤྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་རྫས་དང་དུས་མཚུངས་ཀང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་རྒྱུར་མྤྱི་
འགྱུར་ཏྙེ། གང་ཟག་ཕན་ཚུན་གྤྱི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་དམྤྱིགས་པ་མཚུངས་པ་སོགས་ཡོད་ཀང་རྙེན་ཐ་
དད་པས་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་རྒྱུར་མ་བཞག་གོ །རྒྱུ་མཚན་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ན། གཞུང་ 
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༼༡༥༤༽ 
འདྤྱིར། རྙེན་མཚུངས་ཅན་རྣམས་སོ་ཞྙེས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དམྤྱིགས་པ་མཚུངས་པ་སོགས་གང་ཟག་ཐ་
དད་པ་ཡང་ཡོད་དྙེ། སྙེས་བུ་ལྷས་བྱྤྱིན་དང་མཆོད་བྱྤྱིན་གྤྱི་མྤྱིག་ཤྙེས་གྤྱིས་ཕྤྱི་རོལ་ཡུལ་གྤྱི་དངོས་པོ་གཅྤྱིག་
ྤྱིད་ལ་དམྤྱིགས་པ་དང་། ཡུལ་དྙེའྤྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྙེས་པ་སོགས་ཡོད་དོ། །ལྔ་པ་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་ནྤྱི། ཀུན་འགོ་
ཞྙེས་བྱ་ོན་མོངས་ཅན། །རྣམ་ཀྤྱི་རང་ས་ཀུན་འགོ་ལྔར། །ཞྙེས་པས་བསན། ཀུན་འགོའ་ིོན་མོངས་གང་ཞྤྱིག་
རང་འབྲས་རང་སས་བསྡུས་པའྤྱི་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་ོན་མོངས་ཅན་ཕྤྱི་མ་སྙེད་པ་དྙེ་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུའྤྱི་མཚན་
ྤྱིད་ཡྤྱིན། གང་ཞྤྱིག་ཅྙེས་པས་ཟག་མྙེད་སྐལ་མམ་དང་། ཟག་བཅས་ཀྤྱིའང་ཀུན་འགོ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྐལ་མམ་
གྤྱི་རྒྱུ་རྣམས་གཅོད། རང་སས་བསྡུས་པའྤྱི་ོན་མོངས་ཞྙེས་པས་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་གཅོད། ཕྤྱི་མ་སྙེད་པ་ཞྙེས་
པས་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་རྒྱུ་གཅོད་པ་ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན་ལས་གསུངས་སོ། །མཚན་
གཞྤྱི་ནྤྱི། གནས་ལྔ་པར། སྡུག་བསལ་རྒྱུ་མཐོང་སྤང་བྱ་བ། །ལྟ་དང་དྙེ་བཞྤྱིན་ཐྙེ་ཚོམ་དང་། །གང་དྙེ་ལྷན་ཅྤྱིག་མ་
འདྙེས་པའྤྱི། །མ་རྤྱིག་གང་ཡྤྱིན་ཀུན་ཏུ་འགོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་གྤྱི་ལྟ་བ་ལྔ། ཀུན་
འབྱུང་མཐོང་སྤང་གྤྱི་ལོག་ལྟ་དང་མཐར་འཛིན་གྤྱི་ལྟ་བ་གྤྱིས་ཏྙེ་བདུན། སྤང་བྱ་དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཐྙེ་ཚོམ་གྤྱིས་ཏྙེ་
དགུ། ལྟ་བ་དང་ཐྙེ་ཚོམ་གྤྱིས་པོ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་པའམ་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་སྙེ་བཅུ། མ་འདྙེས་པའྤྱི་མ་
རྤྱིག་པ་གྤྱིས་གཅྤྱིག་ཏུ་བྱས་པའྤྱི་སྤང་བྱ་ 
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༼༡༥༥༽ 
བཅུ་གཅྤྱིག་ནྤྱི་རང་སའྤྱི་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་ལྔ་ཆར་གཅྤྱིག་དུ་དམྤྱིགས་པས་དྙེ་དག་གྤྱི་ཐུན་མོང་གྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་ནྤྱི་
སྐལ་མམ་པའྤྱི་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་ཡྤྱིན་ནོ། །བཅུ་གཅྤྱིག་པོ་དྙེ་ལས་འཇྤྱིག་མཐར་གྤྱིས་མ་གཏོགས་པའྤྱི་དགུ་ནྤྱི་
ཁམས་དང་ས་གོང་མ་དག་ཏུའང་དམྤྱིགས་ནས་ས་དྙེ་དག་གྤྱི་སྤང་བྱའྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་ནྤྱི་སྐལ་བ་མྤྱི་མམ་པའྤྱི་ཀུན་
འགོའ་ིརྒྱུ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། གཞན་ཡང་ཕ་རྒྱས་ཀུན་འགོ་དྙེ་དག་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བའྤྱི་ཆོས་གང་ཐོབ་པ་མ་
གཏོགས་མཚུངས་ལྡན་ཡྤྱིན་མྤྱིན་ཀུན་ཀང་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་དག་ལས་དགུ་གོང་དུ་དམྤྱིགས། །ལྟ་བ་
གྤྱིས་པོ་མ་གཏོགས་སོ། །དྙེ་དག་དང་ནྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་གང་། །འབྱུང་དྙེའང་ཀུན་འགོ་ཐོབ་མ་གཏོགས། །ཞྙེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་ཀུན་འགོ་དང་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་གྤྱིས་ལ་མུ་བཞྤྱི་ལས། གྤྱིས་ཀ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་སར་
གྤྱི་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་གྤྱིས་པོ་དྙེས་རང་དང་ས་གཅྤྱིག་པའྤྱི་རང་གྤྱི་སྤང་བྱའྤྱི་རྤྱིགས་ཕྤྱི་མ་སྙེད་པའྤྱི་ཆ་ལྟ་
བུའོ། །དཔྙེར་བརོད་ན་འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ལྟ་བ་ལྔ་པོ་སོགས་ཀྤྱིས་འདོད་པའྤྱི་སྤང་
བྱ་རྤྱིགས་ལྔ་ཕྤྱི་མ་རྣམས་ཀྤྱི་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་བྱྙེད་པ་སོགས་བློས་དཔད་དྙེ་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་
ཡྤྱིན་ལ་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོས་རང་གྤྱི་རྒྱུན་ཕྤྱི་མ་དང་སོམ་ལམ་གྤྱི་རྒྱུ་
བྱྙེད་པ་སོགས་ཟག་མྙེད་སྐལ་མམ་དང་། ཟག་བཅས་ཀྤྱིའང་འགའ་ཞྤྱིག་ཡོད་དོ། །ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་ཡྤྱིན་ལ་སྐལ་
མམ་གྤྱི་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་དང་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་གང་ 
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༼༡༥༦༽ 
རུང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་སོགས་བཅུ་གཅྤྱིག་པོ་འདོད་པས་སས་བསྡུས་པ་སྙེ། འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་
འགོག་པ་མཐོང་སྤང་སོགས་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་གཞན་གྤྱི་ོན་མོངས་ཅན་གྤྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །གྤྱིས་ཀ་མ་
ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བ་སོགས་གཞན་གསུམ་མོ། །མུ་བཞྤྱི་དང་གོང་དུ་བཞག་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དྙེ་ཀུན་
མཁྙེན་བླ་མའྤྱི་བཞྙེད་པ་ལྟར་བཀོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྣམས་ཀྤྱི་རང་ས་ཀུན་འགོ་ལྔར། །ཞྙེས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །དྙེ་
དག་ལས་དགུ་གོང་དུ་དམྤྱིགས། །ཞྙེས་པའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་རོང་ཊྤྱིཀ་ཏུ་སར་གྤྱི་བཅུ་གཅྤྱིག་པོ་དྙེ་ལས་འཇྤྱིག་མཐར་
གྤྱིས་མ་གཏོགས་པའྤྱི་དགུ་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀང་ཁམས་གོང་གྤྱི་ོན་མོངས་ཀྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་དྙེ་སྐལ་བ་
མྤྱི་མམ་པའྤྱི་ཀུན་འགོར་བཤད་པས་གཞུང་ས་ཕྤྱི་དགོངས་པ་མཐུན་པའྤྱི་འཆད་ཚུལ་གཅྤྱིག་དཔོད་ལྡན་དག་
གྤྱིས་བཙལ་བར་བྱ་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །སྙེད་ཚལ་པས། སྤྱིར་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་ཡྤྱིན་ན་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་
ཅྤྱིང་། ཆོས་དྙེའྤྱི་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་ཡྤྱིན་ན་ཆོས་དྙེའྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། འདོད་པའྤྱི་སྡུག་
བསལ་མཐོང་སྤང་སོགས་སྤང་བྱའྤྱི་རྤྱིགས་ལྔ་པོ་འདོད་པའྤྱི་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་ལྔ་ཆར་གྤྱི་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུར་འགྱུར་
བ་ཡོད་ཀང་། རྤྱིགས་མྤྱི་གཅྤྱིག་པ་ལ་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུར་འགོ་བ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་བཤད་པ་ནྤྱི་ཅུང་ཟད་
མྤྱི་འཐད་སམ་སྙེ། ས་གཅྤྱིག་ཀང་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་མྤྱི་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ོན་མོངས་ཅན་ཕྤྱི་མའྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་པ་དྙེ་སྐལ་
མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པ་ལ་ཤྙེས་བྱྙེད་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞུང་ལས་ཀང་། རང་རྤྱིས་ས་པའོ་ཞྙེས་གསུངས་ 
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༼༡༥༧༽ 
པས། ཟག་བཅས་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་ནྤྱི་རང་གྤྱི་འབྲས་བུ་དྙེ་དང་སྤང་བྱ་རྤྱིགས་གཅྤྱིག་པ་དང་ས་གཅྤྱིག་པ་
དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དྲུག་པ་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། རང་གྤྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་ཕུང་པོ་སྙེད་
པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གནས་སུ་གནས་པ་དྙེ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། མྤྱི་དགྙེ་བ་དང་དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་
རྣམས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྣམ་སྤྱིན་རྒྱུ་ནྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་དང་། །དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཁོ་ན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་
ལྟར་རྒྱུ་དྲུག་ལས་བྱྙེད་རྒྱུ་ནྤྱི་རྒྱ་ཆྙེ་བས་དུས་ཀྤྱིས་མ་བསྡུས་པ་ཡང་ཡོད་དྙེ། འདུས་མ་བྱས་རྣམས་སོ། །རྒྱུ་
གཞན་ལྔ་ནྤྱི་དུས་ཀྤྱིས་བསྡུས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཀུན་འགོ་སྐལ་མམ་དུས་གྤྱིས་པ། །གསུམ་པོ་དག་ནྤྱི་དུས་གསུམ་
པ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །རྣམ་སྤྱིན་མོང་བ་མ་ངྙེས་པའྤྱི་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་གྤྱིས་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་
རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཡང་རྣམ་སྤྱིན་སྙེད་པ་མ་ངྙེས་པས་ན་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཟུར་དུ་རྤྱིགས་གནས་སོར་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་དྙེ་ཡྤྱིན་
ནོ། །གྤྱིས་པ་འབྲས་བུ་བཤད་པ་ནྤྱི། འོ་ན་རྒྱུ་ནྤྱི་འབྲས་བུ་ལ་ལྟོས་ཏྙེ་འཇོག་དགོས་པས་རྒྱུ་དྙེ་དག་གྤྱི་འབྲས་
བུ་གང་ཡྤྱིན་ཞྙེ་ན། དྙེ་ྤྱིད་འཆད་པ་ལ། འདུས་བྱས་བྲལ་བཅས་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན། 
འདྤྱིའྤྱི་སྐབས་སུ་མཚན་ྤྱིད། དབྱྙེ་བ། མཚན་གཞྤྱི། འཕོས་དོན་གྤྱི་དོགས་དཔོད་བཞྤྱི་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། རང་
སྙེད་བྱྙེད་དང་ཐོབ་བྱྙེད་གང་རུང་གྤྱི་རྒྱུ་ལ་བརྙེན་ནས་ཐོབ་པའྤྱི་དངོས་པོ་འབྲས་བུའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ནོ། །རྒྱུ་
མཚན་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་སྙེད་བྱྙེད་དང་ཐོབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་ 
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༼༡༥༨༽ 
འབྲས་བུ་གྤྱིས་སུ་ངྙེས་པ་ལས། བྲལ་འབྲས་སོ་སོར་བརགས་འགོག་ནྤྱི། ཐོབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྒྱུའྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
དྙེ་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྙེ་དྙེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཡོད་
པར་ཐལ། དྙེ་ལ་ཐོབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། འདྤྱིར་མ་ཁབ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་ལྟར་ན་ལུགས་འདྤྱིར་ཁོད་
ཆོས་དྙེའྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་ན་ཆོས་དྙེ་ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། འགོག་བདྙེན་ཆོས་ཅན། ཟག་མྙེད་བར་
ཆད་མྙེད་ལམ་དྙེ་ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཟག་མྙེད་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཁབ་པ་བཤགས། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ཅྤྱིང་
ཁབ་སྙེ། དགྙེ་སོང་ཚུལ་ནྤྱི་དྤྱི་མྙེད་ལམ། །འབྲས་བུ་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས། །ཞྙེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་དབྱྙེ་བ་ལ། རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ཡོད། ལྔ་པོ་འདྤྱི་དག་ཀང་རྒྱུ་གང་གྤྱི་འབྲས་
བུ་ཡྤྱིན་སམ་ན། རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུའྤྱི་འབྲས་བུ་དང་། བདག་འབྲས་ནྤྱི་བྱྙེད་རྒྱུའྤྱི་འབྲས་བུ་
དང་། རྒྱུ་མཐུན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་སྐལ་མམ་དང་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་དང་། སྙེས་བུའྤྱི་བྱྙེད་
འབྲས་ནྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བ་དང་། མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་རྒྱུ་གྤྱིས་པོ་གང་རུང་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྣམ་སྤྱིན་
འབྲས་བུ་ཐ་མའྤྱི་ཡྤྱིན། །བདག་པོའ་ིའབྲས་བུ་དང་པོའ་ིཡྤྱིན། །རྒྱུ་མཐུན་སྐལ་མམ་ཀུན་འགོ་བའྤྱི། །སྙེས་བུ་པ་
ནྤྱི་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་ 
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༼༡༥༩༽ 
པ་ལྟར་རོ། །རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་ཁད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་ཏྙེ། ངོ་བོ་མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་ཡྤྱིན་པ་དང་། 
སྙེམས་ཅན་དུ་སོན་པས་རྒྱུད་ཀྤྱིས་བསྡུས་པ་དང་། རང་གྤྱི་རྒྱུ་དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་དང་། མྙེ་དགྙེ་བ་གང་རུང་
ལས་ཕྤྱིས་ཡུན་རྤྱིང་དུ་ལོན་ནས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྣམ་སྤྱིན་ལུང་དུ་མ་བསན་ཆོས། །སྙེམས་ཅན་བརོད་ལུང་
བསན་ཕྤྱིས་འབྱུང་། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་དང་། རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་བར་ནྤྱི་
ཡུན་རྤྱིང་དུ་ཆོད་པས་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་འདས་པ་ཁོ་ནས་འབྲས་བུ་འབྱྤྱིན་གྤྱི། ད་ལྟར་བས་མྤྱི་འབྱྤྱིན་ཏྙེ། གཅྤྱིག་
ནྤྱི་འདས་པས་འབྱྤྱིན་པ་འགྱུར། །ཞྙེས་སོ། །རྒྱུ་མཐུན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི། རང་གྤྱི་རྒྱུ་དང་རྤྱིགས་འད་བར་སྙེས་
པའྤྱི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྒྱུ་མཐུན་རྒྱུ་དང་འད་བ་འོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བྲལ་འབྲས་ནྤྱི། རང་
ཐོབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྒྱུ་སོ་སོར་བརགས་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་གྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་རང་གྤྱི་ངོས་སྐལ་གྤྱི་སྤང་བྱ་ཟད་པའྤྱི་འགོག་པ་
དྙེ་ལ་འཇོག་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། བྲལ་བ་བློ་ཡྤྱིས་ཟད་པ་འོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ལ་དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་
བུ་ཡྤྱིན་མྤྱིན་གྤྱིས་སུ་ཡོད་དྙེ། སོ་སྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱི་རང་གྤྱི་ངོས་སྐལ་གྤྱི་སྤང་བྱ་
སྤངས་པའྤྱི་སྤངས་པ་ནྤྱི་བརགས་འགོག་ཡྤྱིན་ཡང་། དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྤྱིན་པ་དང་། འཕགས་པའྤྱི་
གནས་སྐབས་སུ་འཇྤྱིག་རྙེན་དང་འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་འདས་པའྤྱི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གང་གྤྱིས་སྤང་བྱ་སྤངས་ཀང་
དྙེ་སྤངས་པའྤྱི་སྤངས་པ་དྙེ་དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་ 
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༼༡༦༠༽ 
འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་ལས་དངོས་སུ་ཐོབ་པའམ་དངོས་སུ་མྤྱིན་ཡང་། དྙེ་སོན་དུ་སོང་
བའྤྱི་བྲལ་འབྲས་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་སོ། །བྲལ་བ་བློ་ཡྤྱིན་ཟད་པ་འོ། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་བློ་དྙེ་ལ་ཡང་
ཟག་བཅས་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་གྤྱིས་ཡོད་ཅྤྱིང་། ཟག་བཅས་ལ་ཡང་སོ་སྙེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་
དང་། འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་གྤྱིས་སུ་ཡོད་དོ། །ཡང་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་སྙེས་བུའྤྱི་བྱྙེད་འབྲས་ནྤྱི་རང་སྙེད་བྱྙེད་
དམ་ཐོབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྒྱུའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་མྱུར་བར་སྙེད་པ་དང་། ཐོབ་པའྤྱི་འབྲས་བུ་གང་རུང་གྤྱིས་སྡུས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
གང་གྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་གང་སྙེས་པའྤྱི། །འབྲས་དྙེ་སྙེས་བུ་བྱྙེད་ལས་སྙེས། །ཞྙེས་དང་། འགྙེལ་པར། གང་གྤྱི་
སོབས་ཀྤྱིས་གང་ཐོབ་པའྤྱི། །འབྲས་དྙེ་སྙེས་བུ་བྱྙེད་ལས་ཐོབ། །ཅྙེས་པ་གཅྤྱིག་ཀང་ས་མ་དྙེའྤྱི་ཤུགས་ལས་ཐོབ་
པར་གསུངས་འདུག་པས་སོ། །སྙེས་བུ་བྱྙེད་འབྲས་ཞྙེས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི། སྙེས་བུའྤྱི་བྱྙེད་པས་བྱས་པ་དང་
འད་བའྤྱི་འབྲས་བུ་ལ་བར་གྤྱི་ཚིག་མྤྱི་མངོན་པར་བྱས་ནས་དྙེ་ལྟར་དུ་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དཔྙེར་ན་བྱ་རོག་གྤྱི་
རྐང་པ་དང་འད་བའྤྱི་སན་ལ། སན་བྱ་རོག་རྐང་ཞྙེས་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །བདག་འབྲས་ནྤྱི་རང་གྤྱི་རྒྱུའྤྱི་སོན་རོལ་དུ་
བྱུང་བ་མ་ཡྤྱིན་པར་རྒྱུ་དྙེ་དང་དུས་མམ་པའྤྱི་རྒྱུ་དྙེ་ལས་ཕྤྱིས་འབྱུང་བའྤྱི་འདུས་བྱས་རྣམས་ནྤྱི་དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་
འདུས་བྱས་ཁོ་ནའྤྱི་བདག་པོའ་ིའབྲས་བུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོན་བྱུང་མ་ཡྤྱིན་འདུས་བྱས་ནྤྱི། ། 
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༼༡༦༡༽ 
འདུས་བྱས་ཁོ་ནའྤྱི་བདག་པོའ་ིའབྲས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁོ་ན་ཞྙེས་སོས་པ་ནྤྱི་འདུས་མ་བྱས་བྱྙེད་
རྒྱུར་བཤད་པ་ལས་དྙེའྤྱི་བདག་འབྲས་ཡོད་དམ་སམ་པའྤྱི་དོགས་པ་འབྱུང་བས། དྙེ་བསལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་འདུས་
བྱས་ཁོ་ནའྤྱི་ཞྙེས་སོས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དང་། སོ་སོར་བརགས་
འགོག་རྣམས་འབྲས་བུའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདུས་བྱས་བྲལ་བཅས་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། བཞྤྱི་པ་དོགས་དཔོད་ནྤྱི། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ཀ་རྒྱུ་དང་། སོ་སོར་བརགས་འགོག་ནྤྱི་འབྲས་བུ་ཡང་
ཡྤྱིན་ན། སོ་སོར་རགས་འགོག་གྤྱི་རྒྱུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡོད་
པར་འགྱུར་རོ་ཞྙེ་ན། དྙེའྤྱི་ལན་ནྤྱི། འདུས་མ་བྱས་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཡང་དྙེའྤྱི་འབྲས་བུ་མྙེད་དྙེ། འདུས་མ་བྱས་ཀྤྱི་རྒྱུ་དྲུག་
དང་འབྲས་བུ་ལྔ་མངོན་པའྤྱི་བསན་བཅོས་ལས་མ་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྙེ་འདུས་མ་བྱས་ཀྤྱི་བྱྙེད་རྒྱུ་ཡོད་དོ་
ཞྙེ་ན། དྙེ་ཡང་མྙེད་དྙེ། བྱྙེད་རྒྱུའྤྱི་དོན་ནྤྱི་ཆོས་གཞན་སྙེ་བ་ལ་གྙེགས་མྤྱི་བྱྙེད་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། འདུས་མ་བྱས་ལ་
སྙེ་བ་མྙེད་པས་དྙེ་སྙེ་བ་ལ་གྙེགས་བྱྙེད་མྤྱི་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་བྱར་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཀུན་མཁྙེན་བླ་མའྤྱི་
ལྙེགས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཐུན་མོང་གྤྱི་ཆོས་བཤད་པ་ནྤྱི། ལྔ་པོ་ད་ལྟར་འབྲས་བུ་འཛིན། །གྤྱིས་
ནྤྱི་རབ་ཏུ་འབྱྤྱིན་པར་བྱྙེད། །ཅྙེས་སོགས་ཏྙེ། འཛིན་པ་དང་འབྱྤྱིན་པའྤྱི་དོན་སར་བསན་ཟྤྱིན་ཏོ། །བཞྤྱི་པ་རྙེན་
བཤད་པ་ནྤྱི། སྤྱིར་རྒྱུ་དང་རྙེན་མྤྱིང་ 
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༼༡༦༢༽ 
གྤྱི་རྣམ་གངས་ཡྤྱིན་མོད། འོན་ཀང་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ནྤྱི་འབྲས་བུ་སྙེད་པའྤྱི་བྱ་བ་བྱྙེད་པའྤྱི་སོ་ནས་རྒྱུ་དང་། དྙེ་
འགྲུབ་པའྤྱི་བྱ་བ་བྱྙེད་པའྤྱི་སོ་ནས་རྙེན་དུ་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྙེན་ནྤྱི་བཞྤྱི་པོ་དག་ཏུ་གསུངས། །ཞྙེས་བཤད་
དོ། །འདྤྱི་འཆད་པ་ལ་གྤྱིས་ལས། རྙེན་བཞྤྱི་སོ་སོའ་ིངོས་འཛིན་དང་། དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནྤྱི། རྒྱུ་ཕྤྱི་མ་ལྔ་པོ་གང་རུང་གང་ཞྤྱིག རང་གྤྱི་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྙེན་དྙེ་
རྒྱུའྤྱི་རྙེན་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྒྱུ་ཞྙེས་བྱ་བ་རྒྱུ་ལྔ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི་འདུས་
བྱས་ཕལ་ཆྙེར་རོ། །ཁ་ཅྤྱིག་འདུས་བྱས་ཡྤྱིན་ན། རྒྱུའྤྱི་རྙེན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། མ་འོངས་
པ་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་རྒྱུ་ཕྤྱི་མ་ལྔ་པོ་གང་རུང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེས་འབྲས་བུ་སྙེད་པར་མྤྱི་བྱྙེད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་གྤྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའྤྱི་ཤྙེས་པ་ཕྤྱི་མ་རང་གྤྱི་དྙེ་མ་ཐག་པ་སྙེད་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྤྱིག་པ་དྙེ་མཚུངས་པ་
དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་སྙེས་པ་རྣམས། །ཐ་མ་མྤྱིན་མཚུངས་དྙེ་མ་
ཐག །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིས་ཁད་པར་གསུམ་སོན་ཏྙེ། ངོ་བོའ་ིཁད་པར་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་གང་རུང་
ཡྤྱིན་པ། དུས་ཀྤྱི་ཁད་པར་རང་གྤྱི་འབྲས་བུ་ས་རོལ་དུ་སྙེས་པའྤྱི་འདས་པ་དང་། འབྲས་བུ་དྙེ་དང་དུས་མམ་
པའྤྱི་ད་ལྟ་བ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པ། གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ལྷག་མྙེད་དུ་འདའ་ཁ་མའྤྱི་དག་བཅོམ་ཐ་མའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ 
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༼༡༦༣༽ 
ཤྙེས་པ་མ་ཡྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་དགོས་པར་བསན་ཏོ། །དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་དང་མཚུངས་པ་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་ཀྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི་
རྒྱུ་འབྲས་གྤྱིས་ཀ་ཤྙེས་པར་མཚུངས་ཞྤྱིང་། རང་གྤྱི་དྙེ་མ་ཐག་ཏུ་རང་གྤྱི་འབྲས་བུ་སྙེད་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྙེན་དྙེ་
ལ་མཚུངས་པ་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། དྙེ་ཡང་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་རྙེ་རྙེས་རྙེ་རྙེའྤྱི་མཚུངས་པ་དྙེ་མ་
ཐག་རྙེན་བྱྙེད་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་རྙེ་རྙེ་ལས་རྣམ་ཤྙེས་རྙེ་རྙེ་སྙེ་བར་འདོད་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། རྣམ་ཤྙེས་དུ་མ་
ཅྤྱིག་ཅར་དུ་སྙེ་བ་མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་མཚུངས་པ་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་ཡྤྱིན་ན། རང་འབྲས་ཤྙེས་པའྤྱི་དྙེ་མ་
ཐག་རྙེན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཅྙེས་ཁས་བླང་བར་བྱའོ། །ཤྙེས་པ་གང་ཞྤྱིག ཆོས་དྙེའྤྱི་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་ཡྤྱིན་ན། ཆོས་
དྙེའྤྱི་མཚུངས་པ་དྙེ་མ་རྙེན་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཁ་མའྤྱི་སྙེམས་དྙེ་ཆོས་ཅན། 
ཁོད་འགོག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོའ་ིམཚུངས་པ་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཤྙེས་པ་གང་
ཞྤྱིག དྙེའྤྱི་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕྤྱི་མ་གྲུབ་སྙེ། དྙེ་ལས་ཆོས་གཞན་གྤྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་དྙེ་མ་ཐག་
འགོག་སོམས་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་སྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པའྤྱི་སོམས་པར་འཇུག་སྙེམས་
ཀྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་མ་མཐའ་མ་ལས་དྙེའྤྱི་སོམས་འཇུག་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་སྙེད་པ་ཡང་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་ཡྤྱིན་ལ་
མཚུངས་པ་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུ་ཡྤྱིན་ནོ། །དམྤྱིགས་རྙེན་ནྤྱི་མྤྱིག་ཤྙེས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་རྙེན་ 
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༼༡༦༤༽ 
གཟུགས་ཁམས་ཡྤྱིན་པ་ནས། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་དམྤྱིགས་རྙེན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡྤྱིན་པར་ངྙེས་པར་
བྱ་སྙེ། དམྤྱིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁ་ཅྤྱིག་རང་འཛིན་ཤྙེས་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་
དམྤྱིགས་པ་བྱྙེད་པའྤྱི་སོ་ནས་རང་འཛིན་ཤྙེས་པ་སྙེ་བའྤྱི་གོ་འབྱྙེད་པའྤྱི་ཆོས་དམྤྱིགས་རྙེན་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་
གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། འདུས་མ་བྱས་ཆོས་ཅན། མཚན་ྤྱིད་དྙེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། ཆོས་ཁམས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། རང་འཛིན་ཤྙེས་པ་སྙེ་བའྤྱི་གོ་འབྱྙེད་པའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཤྙེས་པ་སྙེ་བ་ལ་གྙེགས་མྤྱི་བྱྙེད་པ་ཙམ་གྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རང་ལས་གཞན་པའྤྱི་འདུས་བྱས་སྙེ་བ་ལ་གྙེགས་མྤྱི་བྱྙེད་པ་ཙམ་གྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བྱྙེད་
རྒྱུ་གང་ཞྤྱིག་འདུས་མ་བྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་རང་འཛིན་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་
དྙེ་དམྤྱིགས་རྙེན་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ནོ། །བདག་རྙེན་ནྤྱི། བྱྙེད་རྒྱུ་ཞྙེས་བྱ་བདག་པོར་བཤད། །ཅྙེས་པས་
བསན། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། བྱྙེད་རྒྱུ་ནུས་བཅས་ཕལ་ཆྙེར་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གོང་དུ། བདག་པོའ་ིའབྲས་བུ་དང་པོའ་ི
ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པས་བདག་འབྲས་ཐམས་ཅད་བྱྙེད་རྒྱུའྤྱི་འབྲས་བུར་བསན་ཅྤྱིང་། དྙེའྤྱི་ཤུགས་ལས་རང་
གྤྱི་བདག་འབྲས་སྙེད་པའྤྱི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བདག་པོའ་ིརྙེན་དུ་བསན་ཏོ། །ཡང་རྙེན་དུ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཆོས་
གང་བསྙེད་ཅྙེ་ན། སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་ནྤྱི་རྙེན་བཞྤྱི་ཚང་བས་ 
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༼༡༦༥༽ 
བསྙེད་ལ། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་དང་འགོག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱིས་ནྤྱི་དམྤྱིགས་རྙེན་མ་གཏོགས་པའྤྱི་གཞན་
གསུམ་གྤྱིས་བསྙེད། སོམས་འཇུག་དྙེ་གྤྱིས་ལས་གཞན་པའྤྱི་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱྙེད་དང་། གཟུགས་ཅན་རྣམས་
ནྤྱི་རྒྱུའྤྱི་རྙེན་དང་བདག་རྙེན་གྤྱིས་ལས་སྙེ་སྙེ། བཞྤྱི་ཡྤྱིས་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་རྣམས། །གསུམ་གྤྱིས་
སོམས་པར་འཇུག་པ་གྤྱིས། །གཞན་ནྤྱི་གྤྱིས་པོ་དག་ལས་སྙེ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྙེན་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་
ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་ཡྤྱིན་ན། མཚུངས་པ་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། སོམས་འཇུག་
གྤྱིས་པོ་དྙེ་རྙེན་གསུམ་ལས་སྙེ་བར་བཤད་པ་གང་ཞྤྱིག དྙེ་གྤྱིས་མཚུངས་པ་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་ལས་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་གྤྱིས་ཤྙེས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་དྙེ་མ་ཐག་རྙེན་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནྤྱི། འདོད་ཡྤྱིད་དགྙེ་
དང་མྤྱི་དགྙེ་དང་། །ཞྙེས་པ་ནས། སོབ་པ་ལ་བཞྤྱི་ལྷག་ལ་དྙེ། །ཞྙེས་པའྤྱི་བར་སྙེ་གཞུང་དོན་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཤྙེས་
པར་བྱའོ། །དྙེ་ལྟར་ན་དྙེ་དག་གྤྱིས་ནྤྱི་གནས་གྤྱིས་པའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་མཐའ་དཔོད་དང་བར་ཆད་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་རྣམས་
རྙེ་ཞྤྱིག་ཏུ་བསན་པའོ།།  །།བཅུད་ཀྤྱི་སྙེམས་ཅན་སྙེ་དང་སྙེ་བའྤྱི་ཚུལ། །དྙེ་དག་གནས་པའྤྱི་སྣོད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་
ཁམས། །རླུང་ཆུ་ས་ལས་གྲུབ་ཚུལ་ཇྤྱི་སྙེད་ཆོས། །སོན་མཛད་ཐུན་དབང་ཞབས་ཀྤྱི་པདོར་འདུད། །ཅྙེས་
མཆོད་པར་བརོད་ནས། གནས་གསུམ་པ་འཇྤྱིག་རྙེན་བསན་པ་འཆད་པ་ལ་གྤྱིས་ཏྙེ། སྙེམས་ཅན་གྤྱི་འཇྤྱིག་
རྙེན་དང་སྣོད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། སྙེ་བ་པོ་ 
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༼༡༦༦༽ 
འགོ་བའྤྱི་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། དམལ་བ་ཡྤྱི་དྭགས་དུས་འགོ་དང་། །ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱིས་བསན། འདྤྱིར་འདོད་ཁམས་ལ་
ྤྱིར་ཤུར་བཤད་དྙེ། རྤྱིགས་དྲུག་གྤྱི་ནང་ཚན་གྤྱི་དམལ་བ་ལ་བརྒྱད། མྤྱི་ལ་གྤྱིང་གྤྱི་སོ་ནས་བཞྤྱི་སྙེ་བཅུ་གྤྱིས། 
དྙེའྤྱི་སྙེང་དུ་ཡྤྱི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་གྤྱིས། འདོད་ལྷ་དྲུག་སྙེ་བརྒྱད་བསྣན་པས་ྤྱི་ཤུར་ཡོད་དོ། །གཟུགས་
ཁམས་ལ་གནས་ཀྤྱི་སོ་ནས་རྤྱིགས་བཅུ་བདུན། འབྲས་བུ་སྙེ་བའྤྱི་སོ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་ལ་
གསུམ་གསུམ། བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པ་ལ་བརྒྱད་དྙེ་གནས་རྤྱིགས་བཅུ་བདུན་པོ་ཡང་ཁམས་གསུམ་གྤྱི་ནང་ཚན་
དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་ཁམས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དམྤྱིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གྤྱི་སོ་ནས་གཟུགས་ཀྤྱི་སས་
བསྡུས་ཀྤྱི་ོན་མོངས་རྒྱས་སུ་རུང་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཟུགས་མྙེད་ཁམས་ན་གནས་མྙེད་པས་གཟུགས་མྙེད་
ཁམས་པའྤྱི་སྙེམས་ཅན་རྣམས་ནྤྱི་གང་དུ་ཤྤྱི་བ་དྙེ་ྤྱིད་དུ་དྙེ་མ་ཐག་སྙེ་བ་ལྙེན་ཞྤྱིང་། རྒྱུ་སོམས་འཇུག་བཟང་
ངན་གྤྱི་སོ་ནས་འབྲས་བུ་སྙེ་བ་བཟང་ངན་འབྱུང་བས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྙེ་མཆྙེད། རྣམ་ཤྙེས་མཐའ་ཡས་
སྙེ་མཆྙེད། ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད། འདུ་ཤྙེས་ཡོད་མྤྱིན་མྙེད་མྤྱིན་གྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་དང་བཞྤྱིར་ཡོད་དྙེ། དྙེར་
གཟུགས་མྙེད་པས་སྙེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ནྤྱི་རྤྱིགས་མཐུན་པ་དང་། སྲོག་དང་། ཐོབ་པ་དང་། མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་
རྣམས་ལ་བརྙེན་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཟུགས་མྙེད་ཁམས་ན་གནས་མྙེད་དོ། །སྙེ་བ་ལས་ནྤྱི་རྣམ་པ་བཞྤྱི། །དྙེར་ནྤྱི་
རྤྱིགས་དང་སྲོག་ལ་ཡང་། །སྙེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ནྤྱི་བརྙེན་པ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་ 
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༼༡༦༧༽ 
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཟུགས་མྙེད་ཁམས་སུ་སྙེ་བ་ལ་བར་སྲྤྱིད་སོན་དུ་འགོ་མྤྱི་དགོས་པས་དྙེའྤྱི་བར་སྲྤྱིད་མྙེད་
ཅྤྱིང་། དྙེའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ནྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་སོན་དུས་ཀྤྱི་སྲྤྱིད་པ་འཆྤྱི་སྲྤྱིད་དང་གསུམ་ཁོ་ནར་ངྙེས་ཏྙེ། གཞུང་ལས། གཟུགས་
མྙེད་གསུམ་ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་དོན་ཡང་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ནོ། །འདོད་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་སོགས་ཁམས་
གསུམ་པོ་དྙེ་དང་དྙེ་ཡྤྱིན་ན། འདོད་ཁམས་པ་སོགས་དྙེ་དང་དྙེ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། འདོད་ཁམས་པ་སོགས་ནྤྱི་
གང་ཟག་ལ་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞུང་འདྤྱིར། འདོད་པའྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན། ཞྙེས་པ་དང་། གོང་མའྤྱི་གནས་དག་བཅུ་
བདུན་ནྤྱི། །གཟུགས་ཁམས་ཡྤྱིན་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་གཟུགས་ཁམས་རྣམས་ཀང་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
འདོད་ཁམས་པ་སོགས་དྙེ་དང་དྙེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་འདོད་ཁམས་དང་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་དང་། 
འདོད་པའྤྱི་ཟས་དང་། འདོད་པའྤྱི་ོན་མོངས་རྒྱས་སུ་རུང་བ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག གཟུགས་ཁམས་དང་གཟུགས་
མྙེད་གྤྱིས་ལ་ཡང་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་འགྙེའོ། །འོན་ཀང་གཟུགས་ཁམས་ལ་ཁམས་གསུམ་གྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་
ཞྙེས་སར་དགོས་ཏྙེ། གཟུགས་ཁམས་ཡྤྱིན་ན་གཟུགས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྙེ་
ཁབ་ན་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། གཟུགས་ཅན་གྤྱི་
ཁམས་བཅུའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་གྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཟུགས་ཅན་གྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། གཟུགས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་མ་ཡྤྱིན་ 
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༼༡༦༨༽ 
པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའྤྱི་འགོ་བ་དྙེ་དག་ལྔར་བསྡུས་ཏྙེ། 
དམལ་བ་པ་ནས་ལྷའྤྱི་བར་གྤྱི་འགོ་བ་ལྔ་ཡྤྱི་གང་རུང་དུ་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ལྷ་མ་ཡྤྱིན་ཅྤྱི་ཞྙེ་ན། དྙེ་ནྤྱི་ལྷ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ལྷ་
མ་རུངས་པ་ལ་ལྷ་མ་ཡྤྱིན་ཞྙེས་དམན་པ་ལ་དགག་ས་སར་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །འགོ་བ་དྙེ་རྣམས་དགྙེ་སོགས་གསུམ་
གྤྱི་ནང་ནས་མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེར་ནྤྱི་དམལ་སོགས་འགོ་བ་ལྔ། །རང་གྤྱི་མྤྱིང་གྤྱིས་བསན་དྙེ་
དག །ོན་མོངས་ཅན་མྤྱིན་ལུང་བསན་མྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བར་སྲྤྱིད་པ་རྣམས་ནྤྱི་སྙེམས་ཅན་ཡྤྱིན་
ཞྤྱིང་། འོན་ཀང་འགོ་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འགོ་བ་ཡྤྱིན་ན་ལུས་བརྙེན་ཐོབ་པའྤྱི་སྙེམས་ཅན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
སྙེམས་ཅན་ཞྙེས་བྱ་བར་སྲྤྱིད་མྤྱིན། །ཞྙེས་པའྤྱི་དོན་ཡང་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ནོ། །གོང་དུ་བཤད་པའྤྱི་འགོ་བ་སོགས་དྙེ་
དག་སྙེ་གནས་ཀྤྱི་སོ་ནས་སོང་སྙེས་ལ་སོགས་པ་བཞྤྱིར་འདུས་ཏྙེ། དྙེར་ནྤྱི་སོ་ང་ལས་སྙེས་སོགས། །སྙེམས་
ཅན་སྙེ་གནས་བཞྤྱི་དག་ཏུ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མྤྱི་དང་དུད་འགོ་ལ་སྙེ་གནས་བཞྤྱི་ག་ཚང་སྙེ། མྤྱི་སོང་
སྙེས་ནྤྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་གྤྱི་སོ་ང་ལས་སྙེས་པའྤྱི་གནས་བརན་བྲག་དང་ྙེ་བའྤྱི་བྲག་ལྟ་བུ་དང་། དོད་གཤྙེར་སྙེས་ནྤྱི་
རྒྱལ་པོ་གསོ་སོང་འཕགས་ཀྤྱི་སྤྱི་བོ་ལས་སྙེས་པའྤྱི་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་སོགས་དང་། ཆུ་ཤྤྱིང་གྤྱི་སོང་པོ་ལས་
སྙེས་པའྤྱི་ཨ་མྲ་སོང་མ་ལྟ་བུའོ། །མྤྱི་རྫུས་སྙེས་ནྤྱི་བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམྤྱི་རྣམས་དང་། རྒྱལ་པོའ་ིལྡུམ་རར་པད་
ལས་སྙེས་པའྤྱི་སོབ་དཔོན་ 
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༼༡༦༩༽ 
འཕགས་པ་ལྷ་ལྟ་བུའོ། །ཞྙེས་བཤད། མངལ་སྙེས་ནྤྱི་མྤྱི་ཕལ་ཆྙེར་རོ། །འཕགས་པ་ལྷ་ལྟ་བུ་པད་ལས་སྙེས་
པས་དོད་གཤྙེར་སྙེ། གནས་གཙོ་ཆྙེའམ་སམ་སྙེ་དཔད་པར་བྱའོ། །དུད་འགོ་ལ་ཡང་སྙེ་གནས་བཞྤྱི་ཚང་བས་
རྫུས་སྙེས་ནྤྱི། ཀླུ་དང་མཁའ་སྤྱིངས་སོགས་ལ་བཤད། གནས་གསུམ་ནྤྱི་ཡོངས་སུ་གགས་པར་ཟད་དོ། །དམལ་
བ་པ་དང་། ལྷ་དང་བར་སྲྤྱིད་པ་རྣམས་ནྤྱི་རྫུས་སྙེས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མྤྱི་དང་དུད་འགོ་རྣམ་པ་བཞྤྱི། །དམལ་བ་རྣམས་
དང་ལྷ་རྣམས་དང་། །སྲྤྱིད་པ་བར་མ་རྫུས་ཏྙེ་སྙེ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་བར་སྲྤྱིད་ལ་སྒྲུབ་བྱྙེད་ཅྤྱི་ཡོད། 
དྙེའྤྱི་དབྱྤྱིབས་ཇྤྱི་ལྟ་བུ། གནས་སྐབས་གང་དུ་འབྱུང་ཞྙེ་ན། སྒྲུབ་བྱྙེད་ནྤྱི་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མདོ་
ལས་སྲྤྱིད་པ་ནྤྱི་བདུན་ཏྙེ། འགོ་བ་ལྔའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དང་། ལས་ཀྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དང་། སྲྤྱིད་པ་བར་མའོ་ཞྙེས་པས་བར་སྲྤྱིད་
ཡོད་པར་བསན་ཏོ། །དྙེའྤྱི་དབྱྤྱིབས་ནྤྱི་འགོ་བ་གང་དུ་སྙེ་འགྱུར་གྤྱི་སོན་དུས་ཀྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་དབྱྤྱིབས་དང་འད་སྙེ། 
གང་དུ་སྙེ་འགྱུར་གྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དྙེ་དང་། དྙེའྤྱི་སོན་རོལ་དུ་བྱུང་བའྤྱི་བར་སྲྤྱིད་གྤྱིས་པོ་དྙེ་འཕྙེན་བྱྙེད་ཀྤྱི་ལས་
གཅྤྱིག་གྤྱིས་འཕྙེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ནྤྱི་འཕྙེན་པ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །སོན་དུས་སྲྤྱིད་འབྱུང་ཤ་ཚུགས་ཅན། །ཞྙེས་
པའྤྱི་དོན་ནོ། །གནས་སྐབས་ནྤྱི་ཚེ་ས་མའྤྱི་འཆྤྱི་སྲྤྱིད་འགག་ནས་ཚེ་ཕྤྱི་མའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་མ་གྲུབ་གྤྱི་བར་དུ་འབྱུང་བ་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདྤྱིར་གང་འཆྤྱི་དང་སྙེ་བ་ཡྤྱི། །སྲྤྱིད་པའྤྱི་བར་དུ་འབྱུང་བ་འོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོན་དུས་ཀྤྱི་
སྲྤྱིད་པ་ 
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༼༡༧༠༽ 
ནྤྱི་ཚེ་འདྤྱིའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་པ་ནས་བཟུང་། འཆྤྱི་སྲྤྱིད་མ་བྱུང་གྤྱི་བར་གྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དྙེ་ལ་འཇོག་སྙེ། དྙེ་
ནྤྱི་འཆྤྱི་བའྤྱི་སོན་རོལ་ཏྙེ། །སྙེ་བའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་ཕན་ཆད་དོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་བཤད་པའྤྱི་འཆྤྱི་
སྲྤྱིད་དང་། ཚེ་ཕྤྱི་མའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་བར་དུ་བྱུང་བའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དྙེ་ནྤྱི་ཁད་ཆོས་བཞྤྱི་དང་ལྡན་ཏྙེ། མཐོང་བ་པོའ་ིཁད་
པར་བར་དོ་རྤྱིགས་མཐུན་པ་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། སོམ་བྱུང་གྤྱི་ལྷའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་མཐོང་ཞྤྱིང་། རྤྱིགས་མྤྱི་མཐུན་པ་
དང་། སྙེས་ཐོབ་ཀྤྱི་ལྷའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་མྤྱི་མཐོང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྤྱི་ཁད་པར་ལས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱིས་མཁའ་ལ་འགོ་བའྤྱི་
ཤུགས་དང་ལྡན། ངོ་བོའ་ིཁད་པར་གང་དུ་སྙེ་འགྱུར་གྤྱི་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ལ། ལུས་ཀྤྱི་ཁད་པར་རོ་རྙེའྤྱི་གདན་
མ་གཏོགས་རྤྱི་རབ་སོགས་ལའང་ཐོགས་མྙེད་དུ་འགོ་བའྤྱི་ལུས་ཕ་ཞྤྱིང་དྭངས་པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རྤྱིགས་
མཐུན་ལྷ་མྤྱིག་དག་པས་མཐོང་། །ལས་ཀྤྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན། །དབང་པོ་ཀུན་ཚངས་ཐོགས་མྙེད་
རྒྱུ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་དོན་ནོ། །འདྤྱིའྤྱི་མྤྱིང་གྤྱི་རྣམ་གངས་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཙམ་ལས་བྱུང་བས་ན་ཡྤྱིད་ལས་བྱུང་དང་། 
སྙེ་སྲྤྱིད་ཚོལ་བའྤྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྤྱིན་པས་ན་སྲྤྱིད་འཚོལ་ཞྙེས་ཀང་བྱ། ཟས་སུ་དྤྱི་ཟ་བས་ན་དྤྱི་ཟ་དང་། འཆྤྱི་
སྲྤྱིད་དང་སྙེ་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་བར་དུ་འབྱུང་བས་ན་སྲྤྱིད་པ་བར་མ་དང་། མ་འོངས་པའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་
འགྱུར་བས་ན་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ཞྙེས་ཀང་བྱ་སྙེ། ཡྤྱིད་ལས་བྱུང་དང་སྲྤྱིད་འཚོལ་དང་། །དྤྱི་ཟ་སྲྤྱིད་པ་བར་མ་
དང་། །འགྲུབ་ 
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༼༡༧༡༽ 
པའོ་ཞྙེས་གསུངས་པས་སོ། །གོང་དུ་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་དུ་བཤད་པ་དང་། ཐོགས་མྙེད་དང་ལྡན་པར་བཤད་པ་
ལ་མཁས་པ་དག་དོགས་སོང་ཅུང་ཟད་མཛད་དྙེ། དམུས་ལོང་དུ་སྙེ་འགྱུར་གྤྱི་བར་སྲྤྱིད་དྙེ་ལ་མྤྱིག་དབང་མ་
ཚང་བས་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་དུ་ཇྤྱི་ལྟར་འཐད། ཡང་བར་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་ལུས་དྙེ་ཐོགས་བཅས་ཡྤྱིན་པས། ཐོགས་མྙེད་
དུ་ཇྤྱི་ལྟར་འཐད། ཅྙེས་དོགས་པ་བཀོད་ནས། དང་པོའ་ིལན་ནྤྱི་རོང་ཊྤྱིཀ་ལས། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གང་དུ་སྙེ་འགྱུར་
དང་འད་བ་མྤྱིན་ཡང་ཕལ་ཆྙེར་འད་བས་འད་བར་འཇོག་སྙེ། བུ་ཕ་དང་འད་ཞྙེས་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་
གནང་། གང་ལྟར་བར་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་སྐབས་དྙེར་སྤྱིར་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་དུ་ནྤྱི་མ་ངྙེས་ལ། ཕལ་ཆྙེར་ཚང་བ་ཤས་ཆྙེ་
བའམ། ཡང་ན་དབང་པོ་ཚང་བའམ་མ་ཚང་བ་སྙེ་ཡང་རུང་། གང་དུ་སྙེ་འགྱུར་དྙེའྤྱི་དབང་པོའ་ིདོད་ཀུན་ཚང་
བས་ན་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཞྙེས་བཤད་ཀང་འགལ་བ་མྙེད་དོ། །ཐོགས་མྙེད་ལྡན་གྤྱི་དོན་ནྤྱི་བར་དོའ་ིལུས་དྙེ་རྤྱི་
རབ་སོགས་གང་ལ་ཡང་ཐོགས་པ་མྙེད་པས་ན་དྙེ་ལྟར་བཤད་ཀྤྱི། སྤྱིར་ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མྙེད་གྤྱིས་ཀྤྱི་
ནང་ནས་ཐོགས་བཅས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཐོགས་དང་བཅས་པ་གཟུགས་ཅན་བཅུ། །ཞྙེས་གསུངས་པས་གཟུགས་ཅན་
ཀྤྱི་ཁམས་བཅུ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པ་གཞྤྱིར་བཞག་ལ་ཐོགས་བཅས་སུ་ངྙེས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དཔྙེར་ན་དག་བཅོམ་པ་
རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པའྤྱི་ལུས་དྙེ་རྤྱི་རབ་སོགས་ལ་ཐོགས་མྙེད་དུ་འགོ་ཡང་ཐོགས་བཅས་ཡྤྱིན་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །སྲྤྱིད་ 
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༼༡༧༢༽ 
པ་བཞྤྱིའྤྱི་ཟས་ཕ་བའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་ནྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་
སྲྤྱིད་པ་དྙེ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྙེ་བའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་ཕན་ཆད་དོ། །ཞྙེས་པའྤྱི་ཤུགས་ལས་དྙེ་ལྟར་དུ་བསན་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །འཆྤྱི་
སྲྤྱིད་ནྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ལུས་རྙེན་དྙེ་ལས་གཞན་དུ་འཆྤྱི་འཕོ་བའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དྙེ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདྤྱི་ཡང་དངོས་
སུ་སོན་བྱྙེད་ཀྤྱི་གཞུང་ཟུར་པ་མྙེད་ཀང་བར་སྲྤྱིད་དང་སོན་དུས་ཀྤྱི་སྲྤྱིད་པ་གྤྱིས་སོན་བྱྙེད་ཀྤྱི་ཤུགས་ལས་
བསན་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །སྲྤྱིད་པ་བཞྤྱི་པོ་དྙེ་དག་ལས་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་སྙེམས་ནྤྱི་ོན་མོངས་
ཅན་དུ་ངྙེས་ཏྙེ། ས་གང་དུ་གཏོགས་པ་དྙེའྤྱི་ོན་མོངས་ཀུན་གྤྱིས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་བྱས་པས་སོ། །སྲྤྱིད་པ་
གཞན་བར་སྲྤྱིད་དང་། སོན་དུས་ཀྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དང་། འཆྤྱི་སྲྤྱིད་དང་གསུམ་ལ་ོན་མོངས་ཅན་དང་དགྙེ་བ་དང་། མ་
སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་དང་གསུམ་ག་ཡོད་དྙེ། སྲྤྱིད་པ་བཞྤྱི་པོ་དྙེ་དག་ལས། །སྙེ་བའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ོན་མོངས་ཅན། །རང་
གྤྱི་ས་པའྤྱི་ོན་མོངས་ཀུན། །གཞན་རྣམ་གསུམ་མོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་དོན་ནོ། །བཞྤྱི་པོ་དྙེ་བསྡུ་ན་སྙེ་སྲྤྱིད་
དང་བར་སྲྤྱིད་གྤྱིས་སུ་འདུ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོན་དུས་ཀྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དང་འཆྤྱི་སྲྤྱིད་གྤྱིས་ཀང་སྙེ་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་བྱྙེ་བྲག་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་མ་ནྤྱི་སྲྤྱིད་པ་བཞྤྱིའྤྱི་ཟས་ཕྙེ་བའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་དང་
ྤྱིང་མཚམས་སར་བའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་པ་ནས་སྐད་ཅྤྱིག་མཐའ་མའྤྱི་གོང་གྤྱི་བར་ནྤྱི་སོན་དུས་ཀྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དང་། 
རང་གྤྱི་རྒྱུན་འགག་ཁ་མའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་སྐད་ཅྤྱིག་མ་མཐའ་མ་ནྤྱི་འཆྤྱི་ 
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༼༡༧༣༽ 
སྲྤྱིད་དུ་བཞག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོན་དུས་ཀྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི། དྙེ་ནྤྱི་འཆྤྱི་བའྤྱི་སོན་རོལ་ཏྙེ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
འཆྤྱི་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་ས་རོལ་དུ་བྱུང་ཞྤྱིང་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་ཟྤྱིན་པ་ཚུན་གྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དྙེ་ལ་དྙེ་ལྟར་དུ་བཞག་
གོ །དྙེས་ན་སྙེ་སྲྤྱིད་སྤྱི་དང་སྲྤྱིད་པ་བཞྤྱིའྤྱི་ཟས་ཕྙེ་བའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པར་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །པཎ་ཆྙེན་
གྤྱི་བྱྙེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ལས། སྙེ་བའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ོན་མོངས་ཅན་གྤྱི་ཁབ་པར་བཤད་ལ། གཞན་གསུམ་ལ་ཆོས་
གསུམ་ག་ཡོད་པར་བཤད་པས་སྲྤྱིད་པ་དང་འགོ་བ་དོན་གཅྤྱིག་པ་མྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ནྤྱི་མཁས་པའྤྱི་
གཏམ་མྤྱིན་ཏྙེ། སྲྤྱིད་པ་དང་འགོ་བ་དོན་གཅྤྱིག་པ་སུ་ཡང་མྤྱི་བཞྙེད་པས་དྙེ་འདའྤྱི་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་མྤྱི་འཇུག་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། སྙེ་སྲྤྱིད་ལ་ོན་མོངས་ཅན་གྤྱིས་ཁབ་པར་བཤད་གསུངས་པ་ཡང་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་
སར་མ་ཐག་པའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྤྱིན་ནམ། སྙེ་སྲྤྱིད་སྤྱིའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྤྱིན། ཕྤྱི་མ་ལྟར་ན། གཞན་རྣམ་
གསུམ་མོ་ཞྙེས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་ཡང་མ་ངྙེས་ཏྙེ། མའྤྱི་མངལ་དུ་ྤྱིང་
མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྲོག་དབང་དང་ལུས་དབང་གྤྱིས་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་ཅན་
ཡྤྱིན་པས་ཐལ། སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་
ཁས། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། ྤྱིང་མཚམས་སོར་བ་སྙེ་བ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་ཀྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་ཡྤྱིན་ 
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༼༡༧༤༽ 
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྲོག་གྤྱི་དབང་པོ་དྙེ་འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་དང་། དྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ལུས་
ཀྤྱི་དབང་པོ་དྙེ་གཟུགས་ཕུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཁད་པར་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་
ཅན་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྙེ་བའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ོན་མོངས་ཅན། །ཞྙེས་པའྤྱི་དོན་
ལ་ཀུན་མཁྙེན་ཤྙེར་འོད་པས། སྲྤྱིད་པ་བཞྤྱིའྤྱི་ཟས་ཕྙེ་བའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་
རྣམས་ོན་མོངས་ཅན་དུ་ངྙེས་པ་ཡྤྱིན་ཞྙེས་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྙེན་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྙེའྤྱི་གསུང་ལས། སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་
ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་ལ་ོན་མོངས་ཅན་གྤྱི་ཁབ་པ་ཡྤྱིན་གསུངས་པ་
གནང་། བཞྙེད་ཚུལ་དྙེ་གྤྱིས་དགོངས་པ་གཅྤྱིག་པར་འདུག དྙེ་ལྟར་དོགས་སོང་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་རྤྱིགས་པའྤྱི་
འཕྙེན་ཐག་ཅུང་ཟད་བཀོད་ན། འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་གནས་སྐབས་
ན་ཡོད་པའྤྱི་དད་པའྤྱི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་ཅན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་
པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། 
དྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྙེམས་བྱུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། མ་ཁབ་ན། དྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྙེམས་བྱུང་མྤྱི་རྙྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །མ་གྲུབ་ན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་གནས་
སྐབས་ན་ཡོད་པའྤྱི་དད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོགས་ 
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༼༡༧༥༽ 
གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དྙེས་ན་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བའྤྱི་སྙེམས་དྙེ་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ནར་ངྙེས་ཏྙེ། ོན་མོངས་སྤངས་
པའྤྱི་གང་ཟག་རྣམས་ནྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ནམ་ཡང་ྤྱིང་མཚམས་མྤྱི་སོར་ལ། ོན་མོངས་མ་སྤངས་པ་རྣམས་སྙེ་སྲྤྱིད་
དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བ་ན་ོན་མོངས་ཅན་གྤྱི་སྙེམས་ཁོ་ནས་སོར་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། དགྙེ་བ་དང་མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་
བསན་གྤྱི་སྙེམས་ཀྤྱིས་ྤྱིང་མཚམས་སོར་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན། སྙེ་སྲྤྱིད་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་
སྙེམས་ཡྤྱིན་ན་ོན་མོངས་ཅན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་གཞུང་གྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་
སར་མ་ཐག་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་ཐམས་ཅད་ོན་མོངས་ཅན་དུ་ཁས་མྤྱི་ལྙེན་པ་ནྤྱི་གནད་ཀྤྱི་དོན་
ནོ། །སྲྤྱིད་པ་བཞྤྱིའྤྱི་ཟས་ཕྙེ་བའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་པས་མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་དང་། དགྙེ་བ་ཟག་
བཅས་ཀང་ཡོད་དྙེ། རྙེན་འབྲྙེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དང་། 
སྙེ་བའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དྙེ་སྲྤྱིད་པ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་ཡྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག རྙེན་འབྲྙེལ་དྙེ་གྤྱིས་ལ་
ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་གྤྱིས་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་ཀང་ོན་མོངས་ཅན་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དང་། ོན་
མོངས་ཅན་ཀྤྱི་སྙེ་སྙེམས་གཙོ་ཆྙེ་བས་ན། དྙེ་དག་གྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་
དང་སྙེ་བའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དུ་བཞག་ 
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༼༡༧༦༽ 
སྙེ། གཙོ་བོའ་ིཕྤྱིར་ན་ཡན་ལག་བསགས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་དུ་ན་རྙེན་འབྲྙེལ་དྙེ་དང་དྙེ་ལ་རྣམ་
ཤྙེས་དང་སྙེ་སྙེམས་ཀྤྱིས་ཁབ་ན། གཙོ་བོའ་ིཕྤྱིར་ན་ཡན་ལག་བསགས། གསུངས་མྤྱི་དགོས་པར་འགྱུར་
རོ། །གྤྱིས་པ་སྙེ་ཚུལ་རྙེན་འབྲྙེལ་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ནྤྱི། ཕྤྱི་རོལ་པ་སོགས་འདོད་པ་ལྟར་གྤྱི་ཕུང་པོ་འདོར་བ་དང་
ྤྱིང་མཚམས་སོར་བའྤྱི་བདག་བདྙེན་པ་གྲུབ་པ་མྙེད་མོད། །འོན་ཀང་ཚེ་ས་མའྤྱི་ོན་མོངས་དང་ལས་ཀྤྱིས་
མངོན་པར་བགོས་པའྤྱི་ཕུང་པོ་ཙམ་གྤྱིས་སྲྤྱིད་པར་བར་མའྤྱི་རྒྱུན་གྤྱི་མར་མྙེ་ལས་མར་མྙེ་ཆད་པ་བཞྤྱིན་དུ་
མའྤྱི་མངལ་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་ཏྙེ། བདག་མྙེད་ཕུང་པོ་ཙམ་ྤྱིད་དོ། །ོན་མོངས་ལས་ཀྤྱིས་མངོན་འདུས་
བྱས། །སྲྤྱིད་པ་བར་མའྤྱི་རྒྱུན་གྤྱིས་ནྤྱི། །མར་མྙེ་བཞྤྱིན་དུ་མངལ་དུ་འགོ །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྙེན་འབྲྙེལ་
ཡན་ལག་བཅུ་གྤྱིས་ཚེ་གསུམ་གྤྱི་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་ལ་བཞག་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དང་པོ་གྤྱིས་
ཀང་། ོན་མོངས་ལས་ཀྤྱིས་མངོན་འདུས་བྱས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་གཞུང་དྙེས་བསན་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་དངོས་བསན་
གྤྱི་ོན་མོངས་དང་ལས་དྙེ་ཚེ་ས་མའྤྱི་ོན་མོངས་དང་། ལས་ལ་བཤད་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ་རང་འགྙེལ་
ལས་ཀང་། ཡང་ཚེའྤྱི་རྒྱུན་དྙེ་དྙེ་ལྟར་རྙེན་ཅྤྱིང་འབྲྙེལ་བར་འབྱུང་བ་ནྤྱི་འདྤྱི་ལྟ་སྙེ། སྲྤྱིད་པ་བར་མ་དང་། སྙེ་བའྤྱི་
སྲྤྱིད་པ་དང་། དུས་ས་མའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དང་། འཆྤྱི་བའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་དང་བཞྤྱི་ལས་མྤྱི་འདའ་སྙེ་ཞྙེས་གསུངས་པས། རྙེན་
འབྲྙེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྤྱིས་ 
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༼༡༧༧༽ 
ནྤྱི་སྲྤྱིད་པ་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་དུ་ངྙེས་པར་བསན་ཏོ། །དྙེ་ལྟར་ན་སྲྤྱིད་པ་བཞྤྱི་ག་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པས། བར་སྲྤྱིད་
དང་བར་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་སྙེམས་མྤྱི་གཅྤྱིག སྙེ་སྲྤྱིད་དང་སྙེ་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་སྙེམས་མྤྱི་གཅྤྱིག་པ་སོགས་ཤྙེས་པར་བྱ་སྙེ། སྙེ་
སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ལ་སྙེ་སྲྤྱིད་ཅྙེས་བྱ་ཞྤྱིང་། དྙེ་ལ་མཚུངས་ལྡན་ཡྤྱིན་མྤྱིན་གྤྱིས་སུ་ཡོད། 
སྙེ་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་སྙེམས་ནྤྱི་སྤྱིར་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་གཙོ་བོ་སྙེམས་དང་། དྙེའྤྱི་ནང་ནས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་
ཏྙེ། དྙེས་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། དྙེའྤྱི་འཁོར་གྤྱི་སྙེམས་བྱུང་དང་། དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྙེས་
པས་ྤྱིང་མཚམས་སོར་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ་རྣམ་ཤྙེས་མཚམས་སོར་ཕུང་པོ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་དང་། 
མས་དང་འཆྤྱི་འཕོ་སྙེ་བ་རྣམས། །ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཁོ་ན་འདོད། །ཅྙེས་གསུངས་སོ། །འཆྤྱི་བའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ལ་
ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་ཀང་འཆྤྱི་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་སྙེམས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི་འཆྤྱི་འཕོ་བའྤྱི་སྐབས་དྙེར་
དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྙེས་པ་རྣམས་རྙེན་དབང་པོ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་འགག་པས་འཆྤྱི་འཕོ་རྒྱུ་མྙེད་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །འོན་
ཀང་འཆྤྱི་སྲྤྱིད་ཀྤྱི་སྙེམས་ལ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བའྤྱི་སྐབས་དང་མྤྱི་འད་བ་ོན་མོངས་ཅན་སོགས་གསུམ་ག་
ཡོད་སྲྤྱིད་དོ། །དཔྤྱིས་ཕྤྱིན་པར་བཤད་དོ། །དབྱྤྱིག་གྙེན་དགྙེས་པར་གྱུར་ཅྤྱིག འདྤྱིར་སྨྲས་པ། གཞུང་ལུགས་
ཀུན་སངས་སོན་བྱོན་མཁས་པ་འགས། །གནད་འདྤྱི་མ་གཏོགས་གཟྤྱིགས་པ་ཧ་རྙེ་ལོང་། །བདག་གྤྱིས་འདྤྱིར་
བཤད་སོན་མྙེད་གསང་བའྤྱི་གཏམ། །དབྱྤྱིག་གྙེན་མགུར་ནས་གསར་ 
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༼༡༧༨༽ 
དུ་ཕྱུང་བ་ཡྤྱིན། །སྙེས་ཙམ་འདའ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་བ་ཡང་། །ྤྱིང་མཚམས་སོར་ཚེ་ོན་མོངས་སྙེམས་ལྡན་
ཡང་། །ལུས་རྙེན་རྫོགས་པ་སྙེས་པའྤྱི་དྙེ་མ་ཐག །ོན་མོངས་སྤངས་པའང་སྤྱིང་གྤྱི་ཐྤྱིག་ལྙེར་གཟུང་། །རྙེན་
འབྲྙེལ་བཅུ་གྤྱིས་པོ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ནྤྱི། ཚེ་གསུམ་གྤྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་ན་འདྤྱི་ལྟར་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཚེ་ས་མའྤྱི་
ོན་མོངས་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྤྱི་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དང་། ཚེ་ས་མའྤྱི་བསོད་ནམས་ལ་
སོགས་པའྤྱི་ལས་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དྙེ་ལྔ་ནྤྱི་འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མ་རྤྱིག་ོན་མོངས་སོན་གནས་
སྐབས། །འདུ་བྱྙེད་དག་ནྤྱི་སོན་ལས་ཀྤྱི། །ཞྙེས་པའྤྱི་དོན་ནོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཚེ་བར་མར་མངལ་དུ་ྤྱིང་མཚམས་
སོར་བའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དང་། ྤྱིང་མཚམས་སར་ཟྤྱིན་པ་ཕན་ཆད་ནས་སྙེ་
མཆྙེད་དྲུག་དོད་པ་ཚུན་ཆད་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དྙེ་ལྔ་ནྤྱི་མྤྱིང་གཟུགས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དང་། སྙེ་མཆྙེད་དྲུག་
དོད་ནས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྙེས་གསུམ་འདུས་པ་ཚུན་ཆད་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དྙེ་ལྔ་ནྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་དྲུག་གྤྱི་རྙེན་
འབྲྙེལ་དང་། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྙེས་གསུམ་འདུས་ནས་བདྙེ་སྡུག་དང་བཏང་སོམས་ཀྤྱི་རྒྱུ་བ་ཤྙེས་ཤྤྱིང་། ཡོངས་
སུ་སོད་ནུས་པ་ཚུན་ཆད་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དྙེ་ལྔ་ནྤྱི་རྙེག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དང་། ཚོར་བའྤྱི་རྒྱུ་བ་ཤྙེས་ཤྤྱིང་
སོད་ནུས་པ་ནས་འཁྤྱིག་པ་མྤྱི་སོད་ཀྤྱི་བར་གྤྱི་དྙེ་ལྔ་ནྤྱི་ཚོར་བའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཏྙེ། རྙེན་འབྲྙེལ་དྙེ་ལྔ་ལ་ནྤྱི་འབྲས་
བུའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཞྙེས་བྱ། དྙེ་བཞྤྱིན་ 
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༼༡༧༩༽ 
དུ་འདོད་ཡོན་གྤྱི་ལོངས་སོད་དང་འཁྤྱིག་པ་ལ་ཆགས་པ་ཅན་གྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དྙེ་ལྔ་ནྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་
དང་། ཡུལ་གྤྱི་ལོངས་སོད་རྣམས་ཐོབ་པ་བྱ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཡོངས་སུ་རྒྱུག་པའྤྱི་གནས་སྐབས་དྙེ་ལྔ་ནྤྱི་ྙེར་བར་ལྙེན་
པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཏྙེ། སྲྙེད་ལྙེན་གྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དྙེ་གྤྱིས་ལ་ོན་མོངས་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཞྙེས་བྱ། རྒྱུག་པ་དྙེ་སྲྤྱིད་
དུ་ཡང་སྲྤྱིད་ཚེ་ཕྤྱི་མའྤྱི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྤྱི་ལས་བྱྙེད་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་
རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ལས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཞྙེས་ཀང་བྱ། སྲྙེད་ལྙེན་སྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་གསུམ་པོ་འདྤྱི་ཚེ་ཕྤྱི་
མའྤྱི་སྙེ་ར་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས། རྒྱུའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དུ་བཞག་སྙེ། རྣམ་ཤྙེས་མཚམས་སོར་ཕུང་པོ་ཡྤྱིན། །མྤྱིང་
དང་གཟུགས་ནྤྱི་དྙེ་ཕན་ཆད། །སྙེ་མཆྙེད་དྲུག་དོད་ཚུན་ཆད་དོ། །དྙེ་ནྤྱི་གསུམ་འདུས་ཚུན་ཆད་དོ། །རྙེག་པ་
བདྙེ་སྡུག་ལ་སོགས་ཀྤྱི། །རྒྱུ་ཤྙེས་ནུས་པ་ཚུན་ཆད་དོ། །ཚོར་འཁྤྱིག་ཚུན་ཆད་སྲྙེད་པ་ནྤྱི། །ལོངས་སོད་འཁྤྱིག་
པ་ཆགས་ཅན་གྤྱི། །ྙེར་བར་ལྙེན་པ་ལོངས་སོད་རྣམས། །ཐོབ་པར་བྱ་ཕྤྱིར་ཡོངས་རྒྱུག་པ། །དྙེ་སྲྤྱིད་འབྲས་བུ་
འབྱུང་འགྱུར་བའྤྱི། །ལས་བྱྙེད་དྙེ་ནྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་དོན་ནོ། །དྙེ་ལྟར་ཚེ་བར་པར་རྒྱས་པའྤྱི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་བརྒྱད་དུ་ཕྙེ་སྙེ། དྙེས་ཚེ་ས་ཕྤྱི་གྤྱིས་ལ་ཡང་མཚོན་ནུས་ཏྙེ། 
གྤྱིས་ཀྤྱི་རྒྱུ་འབྲས་མདོར་བསྡུས་པ། །བར་མའྤྱི་རྙེས་སུ་དཔག་པ་ལས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་དྙེ་
བཞྤྱིན་དུ་ལས་ 
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༼༡༨༠༽ 
དྙེས་རྒྱུ་བྱས་ནས་ཚེ་ཕྤྱི་མར་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ོན་མོངས་ཅན་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཕུང་
པོ་ལྔ་ནྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཏྙེ། ཚེ་བར་པར་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དུ་བཞག་པ་དྙེ་དང་དོན་འད་བ་ཡྤྱིན། སྙེ་བ་
ས་ཕྤྱིའྤྱི་ཁད་པར་ཡོད་པས་གཅྤྱིག་ཏུ་ཁས་མྤྱི་ལྙེན། ཚེ་བར་པར་མྤྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བར་བཞག་པའྤྱི་བར་
བཞྤྱི་ནྤྱི་ཚེ་གསུམ་དུ་ཕྙེ་བའྤྱི་གསུམ་པ་འདྤྱིར་ར་ཤྤྱིའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དུ་མྤྱིང་འདོགས་ཏྙེ་ར་ཤྤྱིའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ལ་རྙེན་
འབྲྙེལ་དྙེ་བཞྤྱི་ཚང་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་སྐད་དུ། ྤྱིང་མཚམས་སོར་བ་སྙེ་བ་ཡྤྱིན། །ཚོར་པའྤྱི་བར་ནྤྱི་ར་ཤྤྱི་
ཡྤྱིན། །འདྤྱི་ནྤྱི་གནས་སྐབས་པར་འདོད་ལོ། །ཞྙེས་དང་། སོན་དང་ཕྤྱི་མཐའ་བར་དག་ལ། །རྨོངས་པ་རྣམ་པར་
བཟོག་ཕྤྱིར་རོ། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །རྙེན་འབྲྙེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྤྱིས་པོ་དྙེ་བསྡུ་ན་ོན་མོངས་པ་གསུམ་དུ་
འདུས་ཏྙེ། མ་རྤྱིག་པ་དང་སྲྙེད་ལྙེན་གྤྱིས། དྙེ་གསུམ་ནྤྱི་ོན་མོངས་པའྤྱི་ོན་མོངས་པ་དང་། འདུ་བྱྙེད་དང་
སྲྤྱིད་པ་ནྤྱི་ལས་ཀྤྱི་ོན་མོངས་པ་དང་། ལས་ོན་གྤྱི་རྙེན་ནམ་གཞྤྱིར་གྱུར་པའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་སོགས་ལྷག་མ་བདུན་
ནྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་ལྡོག་པ་ནས་བསན་པའྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ོན་མོངས་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ོན་མོངས་གསུམ་པོ་ལས་
གྤྱིས་སོ། །བཞྤྱི་བདུན་དྙེ་བཞྤྱིན་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ལ་མཁས་པ་མཆོག་གྤྱི་གསུང་
ལས་རྣམ་ཤྙེས་སོགས་འབྲས་བུའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་བདུན་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། འབྲས་བུའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་
པ་གཞུང་འདྤྱིས་བསན་གསུངས་པ་གནང་། དྙེ་ལྟར་ན་མ་རྤྱིག་པ་སོགས་རྒྱུའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། 
རྣམ་སྤྱིན་ 
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༼༡༨༡༽ 
གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། རྣམ་ཤྙེས་སོགས་འབྲས་བུའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ལ་རྣམ་སྤྱིན་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་
པ་ཞལ་གྤྱིས་བཞྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །འདོད་ན། ཚེ་ས་མའྤྱི་གནས་སྐབས་མ་རྤྱིག་པ་དང་འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱི་ཡན་ལག་ཏུ་
གྱུར་པའྤྱི་སྲོག་དབང་དང་། རྣམ་སྤྱིན་སྙེས་ཀྤྱི་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་
གྲུབ་སྙེ། ཚེ་ས་མའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་དང་། འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་གྤྱི་ཡན་ལག་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་
ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མྤྱི་དགྙེ་བ་དང་དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་གང་རུང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། 
རྣམ་སྤྱིན་རྒྱུ་ནྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་དང་། །དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཁོ་ན། །ཞྙེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་
འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། དྙེར་གྱུར་པའྤྱི་སྲོག་དབང་དང་དྙེར་གྱུར་པའྤྱི་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་དྙེ་མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རྣམ་སྤྱིན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་སོགས་བདུན་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན་
ཡང་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་མ་ངྙེས་ཏྙེ། སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་
པར་ཤྙེས་པ་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རྣམ་ཤྙེས་མཚམས་
སོར་ཕུང་པོ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། རྣམ་སྤྱིན་ལུང་དུ་མ་བསན་ཆོས། །ཞྙེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན་
དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ོན་མོངས་ 
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༼༡༨༢༽ 
ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། སྙེ་བའྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ོན་མོངས་ཅན། །ཞྙེས་དང་། གང་
སྤྙེལ་ལས། གང་གྤྱི་ཕྤྱིར་སྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་ནྤྱི་ོན་མོངས་ཅན་ཡྤྱིན་ལ། ཞྙེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་
མ་རྤྱིག་པ་སོགས་གཙོ་བོ་ལྔ་པོ་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས་དྙེ་དག་གྤྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ལ་རྒྱུའྤྱི་
རྙེན་འབྲྙེལ་ཞྙེས་བཞག་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། འོན་ཀང་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་སོགས་ལ་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་
པ་ཁས་མྤྱི་ལྙེན། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་རྣམ་ཤྙེས་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བ་དང་། མྤྱིང་གཟུགས་སོགས་གཙོ་བོ་
བདུན་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པས་དྙེ་དག་གྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ལ་འབྲས་བུའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དུ་བཞག་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། 
རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་སོགས་ལ་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་ཁས་མྤྱི་ལྙེན་པ་ནྤྱི་གནད་ཀྤྱི་དོན་
ནོ། །འོ་ན་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དྙེ་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྣམ་ཤྙེས་སྙེ་
སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བ་དྙེ་དྙེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། འདྤྱིར་མ་ངྙེས་ཏྙེ། སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བ་དྙེ་
སུ་ཡྤྱིན་ན་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ལས་འོས་མྙེད་ཅྤྱིང་། དྙེ་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བའྤྱི་ཚེ་སོར་བ་པོའ་ིཡྤྱིད་ཀྤྱི་
རྣམ་ཤྙེས་ནྤྱི་ོན་མོངས་ཅན་གྤྱི་སྙེམས་ཡྤྱིན་པས་དབྱྤྱིག་གྙེན་སོགས་མཁས་པའྤྱི་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། 
སོར་བ་པོའ་ིསྙེམས་ོན་མོངས་ཅན་དྙེ་གལ་ཏྙེ་ངན་འགོའ་ིསྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་ན་དྙེར་སར་བ་དྙེ་མྤྱི་
དགྙེ་བའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་ 
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༼༡༨༣༽ 
དང་། ཅྤྱི་སྙེ་བདྙེ་འགོའ་ིསྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་ན་དྙེ་ལྟར་སར་བ་དྙེ་དགྙེ་བའྤྱི་རྣམ་པར་སྤྱིན་པར་ཡྤྱིན་
ནོ། །གཞན་དུ་ན་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་དབང་གྤྱིས་ངན་འགོར་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བའྤྱི་སྙེམས་དྙེ་ངན་འགོའ་ིརྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་
འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྙེམས་ྤྱིད་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་དབང་གྤྱི་ངན་འགོར་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བ་དྙེ་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་
འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་སོབས་མཚུངས། རགས་གྲུབ་སྙེ། དྙེ་ངན་འགོའ་ིརྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་གྤྱི་
གཙོ་བོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་གཞུང་ལུགས་ཆྙེན་པོའ་ིདོན་འཆད་པའྤྱི་ཚེ། ཁ་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟའྤྱི་རོད་གཞྤྱིའྤྱི་
ཆོས་ཅན་ལ་ཁད་པར་ཆྙེན་པོ་ཡོད་པས། བར་ཆད་འཇོག་མཚམས་མ་ཤྤྱིག་པར་སྤུ་རྤྱིས་ཕྙེ་ནས་རྣམ་དབྱྙེ་མ་
འདྙེས་པ་གལ་ཆྙེ་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་ཀང་གདམས་སོ། །འདྤྱིར་སྨྲས་པ། གཞུང་དོན་དཀའ་བའྤྱི་གནས་ལ་དཔོད་
པ་ན། །བློ་གོས་ཟབ་དང་གསལ་དང་རྒྱ་ཆྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། །རྒྱ་མཚོ་ྤྱི་མ་ནམ་མཁའྤྱི་རྙེས་འགོ་ཡང་། །ཁྙེངས་པ་མ་
བྱས་བླུན་པོའ་ིརྫུ་ལ་བརྙེན། །གསུམ་པ་སྙེས་པ་གནས་པའྤྱི་རྙེན་ནྤྱི། འགོ་བ་ཟས་ཀྤྱིས་གནས་པ་ཡྤྱིན། །ཁམ་གྤྱི་
ཟས་ནྤྱི་འདོད་པ་ན། །སྙེ་མཆྙེད་གསུམ་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་དོ། །ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱི་བསན། དྙེའྤྱི་དོན་སྤྱིར་ཟས་ལ་བཞྤྱི་
སྙེ། ཁམ་གྤྱི་ཟས་དང་། རྙེག་པའྤྱི་དང་། སྙེམས་པའྤྱི་དང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཟས་སོ། །དང་པོའ་ིམཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། 
སྣ་ལྙེ་གསུམ་གང་རུང་གྤྱི་དབང་པོས་ཁམ་དུ་བཅད་ནས་ལོངས་སོད་པར་བྱ་བའྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་
ཕྤྱིའྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་དྙེ་ཡྤྱིན་ནོ། །མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། འདོད་པའྤྱི་སས་ 
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༼༡༨༤༽ 
བསྡུས་ཀྤྱི་དྤྱི་རོ་རྙེག་བྱའྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་གསུམ་ལ་འཇོག་གོ །ཁམས་གོ་མ་ན་ཁམ་ཟས་མྙེད་དྙེ། དྙེ་ན་ཁམ་ཟས་ལ་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཟས་ཕྤྱི་མ་གསུམ་ནྤྱི་ཁམས་གསུམ་ཁོ་ན་ཡོད་ཅྤྱིང་། དྙེ་དག་ལ་ཟག་བཅས་
ཀྤྱི་ཟས་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། རྙེག་པ་སྙེམས་པ་རྣམ་ཤྙེས་ནྤྱི། །ཟག་བཅས་ཟས་ཡྤྱིན་གསུམ་དག་ན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དྙེ་ཡང་ཁམ་ཟས་ཀྤྱིས་རྙེན་ལུས་གནས་ཤྤྱིང་རྒྱས་པར་ཕན་འདོགས། རྙེག་པའྤྱི་ཟས་ཀྤྱིས་བརྙེན་པ་
སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་ལ་ཕན་འདོགས། སྙེམས་བྱུང་སྙེམས་པའྤྱི་ཟས་ཀྤྱིས་ཡང་སྲྤྱིད་གཞན་འཕྙེན་པར་བྱྙེད་པ་
ལ་ཕན་འདོགས། རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྤྱི་ཟས་ཀྤྱིས་བག་ཆགས་བགོས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཡང་སྲྤྱིད་འགྲུབ་པར་བྱྙེད་པ་ལ་
ཕན་འདོགས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཞུང་ལས། འདྤྱི་ལ་གནས་དང་ནྤྱི། །བརྙེན་པ་རྒྱས་པའྤྱི་དོན་དུ་གྤྱིས། །སྲྤྱིད་གཞན་
འཕྙེན་དང་འགྲུབ་པ་ཡྤྱི། །དོན་དུ་གྤྱིས་ཏྙེ་གོ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྙེག་པའྤྱི་ཟས་འདྤྱི་ནྤྱི་
སྙེམས་བྱུང་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེའྤྱི་ནང་ནས་ཡུལ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་བདྙེ་བ་མོང་འགྱུར་གྤྱི་རྙེག་པ་ཟས་སུ་
སོང་བ་ཡྤྱིན་པས་མྤྱིག་གྤྱི་འདུས་ཏྙེ་རྙེག་པ་སོགས་དྲུག་ཡོད་དོ། །སྙེམས་པའྤྱི་ཟས་ནྤྱི་ཁམས་གསུམ་དུ་སྙེ་བ་
འཕྙེན་བྱྙེད་ཀྤྱི་སྙེམས་པའྤྱི་ལས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དོན་ལ་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ལས་སུ་འདུས་སོ། །རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་ཟས་ནྤྱི་ོན་མོངས་
ཅན་གྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བའྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ལྟ་
བུའོ། །བཞྤྱི་པ་གནས་པ་འཆྤྱི་ 
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༼༡༨༥༽ 
འཕོ་བའྤྱི་སྙེམས་ནྤྱི། འཆད་དང་མཚམས་སོར་འདོད་ཆགས་བྲལ། །མས་དང་འཆྤྱི་འཕོ་སྙེ་བ་རྣམས། །ཡྤྱིད་
ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཁོ་ནར་འདོད། །ཅྙེས་སོགས་ཀྤྱིས་བསན། ཕལ་ཆྙེར་ནྤྱི་གཞུང་དོན་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཤྙེས་པར་བྱ། 
འཆྤྱི་འཕོ་སྙེ་བ་བཏང་སོམས་ལ། །ཞྙེས་པའྤྱི་དོན། འཆྤྱི་འཕོ་བའྤྱི་སྙེམས་དང་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བའྤྱི་
ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཚོར་བ་དྙེ་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་པར་བསན། བཏང་
སོམས་ནྤྱི་རྒྱུ་བ་མྤྱི་གསལ་བས་འཆྤྱི་འཕོ་བ་དང་སྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་ཀྤྱི་འཁོར་དུ་རུང་། བདྙེ་སྡུག་ནྤྱི་རྒྱུ་བ་གསལ་
བས་སྙེམས་དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་འཁོར་དུ་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་ལ་མཁས་པ་མཆོག་གྤྱི་
གསུང་ལས་དོགས་སོང་མཛད་པ་ནྤྱི་འདྤྱི་ལྟར། ངན་འགོའ་ིསྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་གང་ཟག་
གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཚོར་བ་ཆོས་ཅན། ཚོར་བ་བཏང་སོམས་སུ་ཐལ། སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་གང་
ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཚོར་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ། འཆྤྱི་འཕོ་སྙེ་བ་བཏང་སོམས་ལ། །ཞྙེས་པ་ལ་སོགས། འདོད་
ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ངན་འགོའ་ིའབྲས་བུའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་དུ་ཐལ། དྙེའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཁབ་པ། བཞྤྱི་བདུན་དྙེ་བཞྤྱིན་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་པས་གྲུབ། རགས། རྣམ་ཤྙེས་མཚམས་སོར་ཕུང་པོ་
ཡྤྱིན། །ཞྙེས་པ་ལ་སོང་། དྙེ་འདོད་ན། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཚོར་བ་ཆོས་ཅན། མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། ངན་འགོའ་ིའབྲས་བུའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ།  
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༼༡༨༦༽ 
ཁོད་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དྙེ། རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའྤྱི་ཚོར་བ་
བཏང་སོམས་ཡྤྱིན་ན་དགྙེ་བའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དབང་པོ་བསན་པའྤྱི་རང་འགྙེལ་ལས་བདྙེ་
བ་དང་ཡྤྱིད་བདྙེ་བ་དང་བཏང་སོམས་ཀྤྱི་དབང་པོ་རྣམས་ནྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་རྣམ་པར་སྤྱིན་པར་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་དང་། 
དྙེའྤྱི་ཐད་ཀང་གང་སྤྙེལ་ལས། གང་གྤྱི་ཚེ་རྣམ་པར་སྤྱིན་པ་ལས་སྙེས་པ་བདྙེ་བ་དང་ཡྤྱིད་བདྙེ་བ་དང་བཏང་
སོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དྙེའྤྱི་ཚེ་དྙེ་དགྙེ་བའྤྱི་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་
གསུངས་པ་སྣང་། དོགས་པ་དྙེའྤྱི་ལན་ནྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སར་མ་ཐག་པའྤྱི་ཚོར་བ་དྙེ་བཏང་སོམས་
ཡྤྱིན་པ་ར་བའྤྱི་དགོངས་པ་དང་། རྣམ་སྤྱིན་སྙེས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་ཚོར་བ་བདྙེ་བ་ཡྤྱིད་བདྙེ་བཏང་སོམས་དང་གསུམ་
གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། དགྙེ་བའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་ཡང་འགྙེལ་པ་དང་འགྙེལ་བཤད་ཀྤྱི་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་
མོད། དོན་གྤྱི་སྤྱིང་པོ་ནྤྱི། མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ངན་འགོའ་ིའབྲས་བུའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་པ་འདྤྱི་ལ་ཁབ་པ་མ་བྱུང་སྙེ། འབྲས་བུའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་ན་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་
པས་མ་ཁབ་པ་སར་བཤད་ཟྤྱིན་པ་དྙེས་རོགས་ནུས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཡང་། རྙེ་གཅྤྱིག་སྙེམས་མྙེད་ལ་དྙེ་
མྙེད། །ཅྙེས་པའྤྱི་དོན་མམ་གཞག་རྙེ་གཅྤྱིག་ལ་གནས་པ་དང་། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་སོགས་སྙེམས་མྙེད་གསུམ་
ལ་གནས་པའྤྱི་ངང་ནས་ལས་ོན་གྤྱི་འཆྤྱི་འཕོ་བྱྙེད་པ་ཡང་མྙེད། དྙེའྤྱི་ངང་ནས་ལས་ོན་གྤྱི་ 
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༼༡༨༧༽ 
སྙེ་བ་ལྙེན་པ་ཡང་མྙེད་ཅྙེས་བཤད་ལ། དྙེ་ལ་དོགས་སོང་ནྤྱི་འདྤྱི་ལྟར། འདོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་
འཆྤྱི་འཕོ་བཞྤྱིན་པའྤྱི་གང་ཟག་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་འགྲུབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་མྤྱི་གཡོ་བའྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེན་
འབྲྙེལ་གཅྤྱིག་ཡོད་པར་ཐལ། དྙེ་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྙེ་བ་ལྙེན་ཁ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིསྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཆོས་ཅན། མམ་གཞག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁམས་གོང་གྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་
རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་ནྤྱི་ཆོས་མངོན་པའྤྱི་སྤྱི་སྐད་ཡྤྱིན། དྙེ་ལ་འདོད་ན། འདོད་པ་ནས་བསམ་
གཏན་དང་པོར་འཆྤྱི་འཕོ་བཞྤྱིན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྐལ་པ་མྤྱི་མམ་པའྤྱི་སྙེམས་ཀྤྱིས་འཆྤྱི་འཕོ་བའྤྱི་
གང་ཟག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་འཆྤྱི་འཕོ་བྱྙེད་བཞྤྱིན་པའྤྱི་འདོད་ཁམས་པའྤྱི་གང་ཟག་གང་ཞྤྱིག ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
འཆྤྱི་སྙེམས་དྙེ་བསམ་གཏན་གྤྱི་ས་པའྤྱི་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། མམ་གཞག་ལ་གནས་ཏྙེ་
འཆྤྱི་བ་མྙེད་པའྤྱི་ཤྙེས་བྱྙེད་དུ། རང་འགྙེལ་ལས། སྐལ་པ་མྤྱི་མམ་པའྤྱི་ས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། མངོན་པར་
འདུ་བྱྙེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། ཕན་འདོགས་པར་བྱྙེད་པ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མམ་པར་
བཞག་པའྤྱི་སྙེམས་ལ་འཆྤྱི་འཕོ་བའམ་སྙེ་བ་མྙེད་དོ། །ཞྙེས་གསུངས་ཤྤྱིང་། དྙེའྤྱི་དོན་ནྤྱི་འདོད་པ་ཁམས་པ་ནྤྱི་
མམ་གཞག་ལ་གནས་ཏྙེ་འཆྤྱི་བ་མྙེད་དྙེ། མམ་གཞག་ནྤྱི་གོང་མའྤྱི་ས་པ་ཡྤྱིན་པས་སྐལ་པ་མྤྱི་མམ་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ཁམས་གོང་མར་མམ་གཞག་ལ་གནས་ 
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༼༡༨༨༽ 
ཏྙེ་འཆྤྱི་བ་མྙེད་དྙེ། མམ་གཞག་ནྤྱི་མངོན་པར་འདུ་བྱྙེད་པའྤྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཕན་འདོགས་པར་བྱྙེད་
པ་ཡྤྱིན་ལ། འཆྤྱི་སྙེམས་ནྤྱི་དྙེ་དག་ལས་ཟོག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་བསན་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་འགྙེལ་བཤད་གང་
སྤྙེལ་ལས་ཀང་དྙེ་ལྟར་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ཞྙེས་གསུངས་པ་སྣང་། དྙེའྤྱི་ལན་ནྤྱི། འདོད་པ་ནྤྱི་བསམ་
གཏན་དང་པོར་སྙེ་བ་ལྙེན་པའྤྱི་རྒྱུ་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ལས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་སོམ་ཞྤྱིང་། དྙེའྤྱི་
སོམས་འཇུག་རྒྱུད་ལ་སྙེས་པའྤྱི་སྙེམས་པའྤྱི་ལས་དྙེ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ྤྱིད་དུ་འཕྙེན་པར་བྱྙེད་
ཅྤྱིང་ས་གཞན་དུ་མྤྱི་གཡོ་བས་ན་དྙེ་ལས་མྤྱི་གཡོ་བའྤྱི་ལས་ཞྙེས་ཀང་བྱ་ཞྤྱིང་། དྙེ་ག་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྙེ་
བའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡང་ཡྤྱིན། ལས་དྙེ་ནྤྱི་ནམ་བསགས་ན་འདོད་པ་ནས་འཆྤྱི་འཕོ་བའྤྱི་ས་
རོལ་དུ་བསགས་ཟྤྱིན་པས་འདོད་པ་ནས་བསམས་གཏན་དང་པོར་འཆྤྱི་འཕོ་བའྤྱི་ཚེ་མམ་གཞག་ལ་གནས་མྤྱི་
དགོས། དྙེའྤྱི་ཚེ་མམ་པར་མ་བཞག་པའྤྱི་ས་ཡྤྱིན། དྙེ་ལྟར་ན་འདོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་འཆྤྱི་འཕོ་
བཞྤྱིན་པ་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་འཕྙེན་བྱྙེད་དམ་འགྲུབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་མངོན་གྱུར་དུ་
མྙེད་ཀང་། སར་ནས་རྙེན་འབྲྙེལ་དྙེ་གྲུབ་ཟྤྱིན་པས་དྙེ་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྙེ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏྙེ། དཔྙེར་ན་
ལས་བསགས་པ་འབྲས་བུ་སྤྱིན་པ་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །དོན་སྤྱིང་པོ་ནྤྱི་གོང་གྤྱི་ཐལ་བ་དང་པོ་དྙེ་ལ་
ཁབ་པ་མ་བྱུང་བའྤྱི་ལན་བཏབ་པས་ཆོག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །མདོར་ན་ལས་གང་དང་གང་བསགས་ 
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༼༡༨༩༽ 
པའྤྱི་འབྲས་བུ་སྤྱིན་ཁ་མ་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ལས་དྙེའྤྱི་འབྲས་བུ་མོང་འགྱུར་གྤྱི་ནུས་པ་ཆུད་མྤྱི་ཟ་བ་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི་
ལས་རང་གྤྱི་ངོ་བོ་སར་ནས་འགགས་ཟྤྱིན་པས་མངོན་གྱུར་དུ་མྙེད་པ་གཞུང་ལུགས་ཆྙེན་པོ་དག་གྤྱི་སྤྱི་སྐད་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། མདོ་སྙེ་ལས་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ཅན་དག་གྤྱི་ལས་རྣམས་ནྤྱི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མྤྱི་
ཟ། །ཚོགས་ཤྤྱིང་དུས་ལ་འབབ་པ་ན། །འབྲས་བུ་ྤྱིད་དུ་སྤྱིན་པར་འགྱུར། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་སྙེམས་
ཅན་གྤྱི་ཚོགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ནྤྱི། འཕགས་དང་མཚམས་མྙེད་བྱྙེད་པ་དག །ཡང་དག་ལོག་པ་ྤྱིད་དུ་
ངྙེས། །ཞྙེས་པས་བསན།།  ༈  །།གྤྱིས་པ་སྣོད་གྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་བཤད་པ་ནྤྱི། དྙེ་ལ་སྣོད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་
གྤྱི། །གནས་པར་འདོད་པའྤྱི་འོག་དག་གྤྱི །རླུང་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་རྔམས་སུ་ནྤྱི། །ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱིས་བསན། །དྙེ་
ཡང་འཇྤྱིག་རྙེན་འདྤྱི་ཆགས་པའྤྱི་ས་ལྟས་སུ་སྙེམས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་གྤྱི་ལས་མཐུན་ལས་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ལ་
དང་པོ་རླུང་འཇམ་བུ་ལངས་པ་ཡུན་རྤྱིང་པོ་སོང་བ་ལས་འོག་གཞྤྱི་རླུང་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་རྔམས་སུ་དཔག་ཚད་
ས་ཡ་གཅྤྱིག་དང་དྲུག་འབུམ་རྒྱར་གངས་མྙེད་པ་ཚན་པོ་ཆྙེའྤྱི་རོ་རྙེས་ཀང་གཞྤྱིག་པ་མྤྱི་ནུས་པ་སྲ་ཞྤྱིང་བརན་
པར་ཆགས་པ་བཞྙེད། དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་རླུང་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་འདྤྱི་ནྤྱི་ངོ་བོ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་འདུས་ཀྤྱི་གོང་བུ་ཡྤྱིན་པ་
ལ་རླུང་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་ན་ས་ཆུ་མྙེ་རླུང་གྤྱི་ནང་ནས་རླུང་དུ་བཞྙེད། རླུང་གྤྱི་ཁམས་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་
ཏྙེ། དྙེ་ཡང་ཞྤྱིང་གཡོ་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་སྲ་ཞྤྱིང་འཐས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ 
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༼༡༩༠༽ 
ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ན་ཡང་སའྤྱི་ཁམས་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འབྱུང་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་ཅྤྱི་ཞྙེ་ན་འདྤྱི་ནྤྱི་འབྱུང་གྱུར་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། དཔྙེར་ན་ཆུ་འཁག་པ་དང་། ཁོ་ཆུ་ཁོལ་མའྤྱི་ཆུ་ལྟ་བུ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་སྲ་ཞྤྱིང་བརྙེན་པ་དང་། ཚ་ཞྤྱིང་སྲྙེག་པ་
ཡྤྱིན་ཡང་འབྱུང་བ་མ་ཡྤྱིན་པར་འབྱུང་གྱུར་དུ་འཇོག་པ་བཞྤྱིན་ཏྙེ། འདྤྱི་འདའྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་མང་དུ་ཡོད་དོ། །རླུང་
གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་དྙེའྤྱི་སྙེང་དུ་གསྙེར་གྤྱི་སྤྱིང་པོ་ཅན་གྤྱི་སྤྱིན་ལས་ཆར་ཆྙེན་པོ་བབས་པས་ཆུའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་
ཆགས། ཆུ་འདྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འཕོ་བའྤྱི་རྒྱུ་ནྤྱི་རླུང་སྲ་ཞྤྱིང་བརན་པས་ཆུའྤྱི་ལོགས་ཐམས་ཅད་བསྐོར་བས་ཕྤྱིར་མྤྱི་ལྟུང་
བ་ཡྤྱིན། རྣམ་བཤད་ཁ་གཅྤྱིག་ལས། ཟས་མ་བཞུ་བ་ལོངས་ཀར་མྤྱི་ལྷུང་བ་བཞྤྱིན་གནས་པ་ཡང་བཤད་དོ། །ཆུ་
དྙེ་རླུང་གྤྱིས་བསྲུབས་པ་ལས་ཞོ་ལ་དཀྤྱིགས་མ་ཆགས་པ་ལྟར་དབང་ཆྙེན་གསྙེར་གྤྱི་ས་གཞྤྱི་ཆགས་ཏྙེ་སའྤྱི་
དཀྤྱིལ་འཁོར་རོ། །ཡང་སྙེམས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་གྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་སྙེང་གྤྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པའྤྱི་སྤྱིང་
པོ་ཅན་གྤྱི་སྤྱིན་འཁྤྱིགས་པ་ལས་ལོ་གངས་དུ་མར་ཆར་གྤྱི་རྒྱུན་གའ་ཤྤྱིང་ཙམ་བབ་པ་ལས་གསྙེར་གྤྱི་ས་
གཞྤྱིའྤྱི་སྙེང་དུ་ཆུ་དཔངས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྤྱི་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་བྱུང་། དྙེའྤྱི་ནང་ནས་ཡར་པད་སོང་བྱུང་པ་ལ་
གནས་གཙང་མའྤྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཅྤྱིའྤྱི་ལྟས་ཡྤྱིན་བརགས་པས། ད་ལན་བསྐལ་པ་ཆགས་པ་འདྤྱིའྤྱི་གནས་པ་ལ་
སངས་རྒྱས་སོང་འབྱུང་བའྤྱི་མཚན་མ་ཡྤྱིན་པར་ཤྙེས་ཏྙེ། ཨྙེ་མ་ཧོ་བསྐལ་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་བཟང་པོའ་ོཞྙེས་བསགས་
པར་མདོ་སྙེ་སྤྱིང་རྙེ་པད་ 
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༼༡༩༡༽ 
དཀར་ལས་བཤད། ཁ་ཅྤྱིག་པད་སོང་བྱུང་བའྤྱི་ཆུ་འདྤྱི་བསྐལ་པ་ཆུས་གཞྤྱིག་པའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་ཆུ་དྙེ་ཡྤྱིན་པར་
འདོད་པ་ནྤྱི་འབྲྙེལ་ཡྙེ་མ་ཆགས་ཏྙེ། བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདྤྱི་ལས་སངས་རྒྱས་སོང་འབྱུང་བའྤྱི་ལྟས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་
པད་སོང་བྱུང་བ་དྙེ་བསྐལ་པ་ཆགས་ཡོད་པའྤྱི་དུས་སུ་འབྲྙེལ་ཆགས་ཀྤྱི། འཇྤྱིག་པའྤྱི་སྐབས་སུ་དྙེས་འབྱུང་དོན་
མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཁད་པར་ཆུས་འཇྤྱིག་པའྤྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་མན་ཆད་ལན་ཚ་ཆུར་བཅུག་པ་བཞྤྱིན་
དུ་ཞུ་ནས་སྣོད་ཀྤྱི་ཆ་ཤྙེས་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་བྱྙེད་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་བསྐལ་པ་འདྤྱི་ཆུས་ཞྤྱིག་བའྤྱི་
རྙེས་སུ་ཆགས་པའྤྱི་བསྐལ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་བ་སོགས་སོན་མང་དུ་འབྱུང་བས་ཡྤྱི་གྙེ་མ་དག་པ་ལ་ཡྤྱིད་བརྙེན་
མྤྱི་བྱའོ། །ས་གཞྤྱིའྤྱི་སྙེང་གྤྱི་ཆུ་དྙེ་ལོ་གངས་དུ་མར་རླུང་གྤྱིས་བསྲུབས་པ་ལས་དྭངས་མ་རྣམས་ནྤྱི་རྤྱི་རབ་དང་
གསྙེར་གྤྱི་རྤྱི་མདུན་དང་རོལ་མཚོ་རྣམས་སུ་གྱུར་ཏྙེ་དྙེ་དག་ཆགས། ཁམས་སྤྱིགས་པ་རྣམས་ལས་གྤྱིང་བཞྤྱི་
གྤྱིང་ཕན་བརྒྱད་ཀྤྱི་གནས་དང་། ཕྤྱིའྤྱི་ལགས་རྤྱི་དང་། ཕྤྱིའྤྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆྙེན་པོ་རྣམས་བྱུང་སྙེ། དྙེ་ལྟར་འོག་གཞྤྱིའྤྱི་
རླུང་ནས་རྤྱི་རབ་གྤྱི་རྙེ་མོའ་ིབར་ནྤྱི་མས་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ཆགས། དྙེའྤྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིགནས་ནས་
འཐབ་བྲལ་བའྤྱི་ལྷའྤྱི་གཞལ་མྙེད་ཁང་གྤྱི་བར་ནྤྱི་ཡས་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་ཆགས་པར་ཀུན་མཁྙེན་བླ་མས་ངོ་
མཚར་གསུམ་ལྡན་ལས་བཤད། དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་སྣོད་ཆགས་པ་ལ་བར་བསྐལ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་ཡུན་ཚད་སོང་། བཅུད་
ཆགས་པ་ 
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༼༡༩༢༽ 
ནྤྱི་ད་ལྟའྤྱི་བསྐལ་པ་འདྤྱི་ས་རོལ་གྤྱི་བསྐལ་པ་མྙེས་ཞྤྱིག་པའྤྱི་རྙེས་སུ་ཆགས་པར་མདོ་ལས་བཤད་པས་བསམ་
གཏན་དང་པོ་ནས་ཆགས་པ་ཡྤྱིན་ཞྙེས་ཀུན་མཁྙེན་བླ་མ་བཞྙེད་དོ། །དྙེ་ཡང་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པའྤྱི་འོད་
གསལ་གྤྱི་ལྷ་གཅྤྱིག་ཤྤྱི་འཕོས་ནས་ཚངས་ཆྙེན་དུ་སྙེས་ཏྙེ། དྙེ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིལྷ་རྣམས་རྤྱིམ་པས་
བྱུང་། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་འོད་གསལ་ནས་འདོད་ལྷ་དང་། བྱང་དང་། ནུབ་དང་། ཤར་དང་། གྤྱིང་འདྤྱིའྤྱི་མྤྱི་རྣམས་རྤྱིམ་
གྤྱིས་བྱུང་བར་བཤད། བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམྤྱི་དྙེ་རྣམས་ཚེ་ལོ་དཔག་དུ་མྙེད་པ་ཐུབ་ཅྤྱིང་རང་གྤྱི་ལུས་ཀྤྱི་འོད་
ཀྤྱིས་སྣང་བར་བྱྙེད། ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བའྤྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན། ཟས་སུ་དགའ་བ་ལ་ལོངས་སོད་ཅྤྱིང་ཁམས་
ཟས་ལ་ལོངས་མྤྱི་སོད་པས་འོག་གྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཀང་མ་དོད་ཅྤྱིང་། སྙེམས་ཅན་ཞྙེས་པ་ལས་ཕོ་མོའ་ིཐ་སད་
མྙེད་དྙེ། དྙེ་ནས་རྤྱིམ་གྤྱིས་རོ་ལ་ཆགས་པ་སོགས་ཀྤྱི་ྙེས་དམྤྱིགས་ཀྤྱིས་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་སོགས་དོད་དྙེ་མྤྱི་
ཚངས་པར་སོད་པ་བྱུང་། དྙེ་ནས་མཐར་ཞྤྱིང་བཏབ་ཅྤྱིང་དཔོན་བསྐོས། རྐུན་མ་བྱུང་བ་ལས་སྲོག་གཅོད་པ་
སོགས་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ལས་ལ་བརྙེན་ནས་ཡྤྱི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་དང་། དམལ་པ་རྣམས་བྱུང་སྙེ། མཐར་མནར་
མྙེད་པས་སྙེམས་ཅན་གཅྤྱིག་གསར་དུ་སྙེས་པ་དང་ཆགས་བསྐལ་རྫོགས་ཏྙེ་བཅུད་ཆགས་པ་ལ་བར་བསྐལ་
བཅུ་དགུའྤྱི་ཡུན་ཚད་དོ། །དྙེ་སྐད་དུ། ཆགས་པ་དང་པོའ་ིརླུང་ནས་ནྤྱི། །དམལ་བའྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་བར་དུ་འོ། །ཞྙེས་
བཤད་དོ། །དྙེ་ནས་ཚེ་ལོ་དཔག་ 
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༼༡༩༣༽ 
མྙེད་ནས་འགྤྱིབ་པའྤྱི་མགོ་བརམས་པ་ནས་གནས་བསྐལ་དུ་འཇོག དྙེ་ཡང་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་པ་ལ་སངས་རྒྱས་
འཁོར་བ་འཇྤྱིག་འཇྤྱིག་རྙེན་དུ་བྱོན། དྙེའྤྱི་དུས་ལ་རྫོགས་ལྡན་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། ཚེ་དང་ལོངས་སོད་སོགས་ལྔ་ཆར་
མ་སྤྱིགས་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱིན། བཞྤྱི་ཁྤྱི་པ་ལ་གསྙེར་ཐུབ་བྱོན། དུས་དྙེ་ལ་གསུམ་ལྡན་
ཞྙེས་བྱ་སྙེ། སྙེམས་ཅན་སོགས་གཞན་གསུམ་མ་སྤྱིགས་ཤྤྱིང་ཚེ་དང་ལོངས་སོད་ཅུང་ཟད་སྤྱིགས་པས་ན་
གསུམ་ལྡན་དུ་བཞག དྙེ་ནས་ྤྱི་ཁྤྱི་པ་ལ་འོད་སྲུང་བྱོན། དྙེའྤྱི་དུས་སུ་ལོངས་སོད་སོགས་གཞན་གསུམ་སྤྱིགས་
ཀང་སྙེམས་ཅན་དང་ོན་མོངས་པ་སྤྱིགས་མར་མ་སོང་བས་གྤྱིས་ལྡན་ཞྙེས་བྱ། རོད་དུས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་
སྤྱིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའྤྱི་དུས་སུ། འོ་སྐོལ་གྤྱི་སོན་པ་བཀའ་དྤྱིན་ཅན་ཐུབ་པའྤྱི་དབང་པོ་བྱོན། དུས་འདྤྱིར་ཚེ་དང་
ལོངས་སོད་ལྟ་བ་གསུམ་དུ་མ་ཟད་སྙེམས་ཅན་རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ངོ་ཚ་མྙེད་པ་དང་ཁྙེལ་མྙེད་པ་ཤས་ཆྙེན་པོས་
གང་བ་མང་བས་ན་སྙེམས་ཅན་ནྤྱི་དུས་སྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀང་རགས་ཤྤྱིང་གདུག་རྩུབ་ཆྙེ་
བས་ོན་མོངས་པ་ཡང་སྤྱིགས་མ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏྙེ་སྤྱིགས་པ་ལྔའྤྱི་དུས་ཞྙེས་བྱ། སར་སོས་པ་ལྟར་ཚེ་ལོ་
དཔག་མྙེད་འགྤྱིབ་པ་ནས་བཟུང་ཚེ་ལོ་བཅུ་པའྤྱི་བར་ཡན་ལག་གནས་བསྐལ་དང་པོ་ཡ་ཐོག་རྤྱིང་མོ་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། 
བར་གྤྱི་བསྐལ་པ་དཔག་མྙེད་ནས། །ཚེ་ལོ་བཅུ་བའྤྱི་བར་དུ་འོ། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །ཚེ་ལོ་བཅུ་པའྤྱི་དུས་དྙེར་
བྱམས་པའྤྱི་སྤྲུལ་པ་ཁྲུ་གང་པའྤྱི་ཚད་ཅྤྱིག་བྱུང་ནས་དགྙེ་བའྤྱི་ལམ་བསྙེན་ནས་རྤྱིམ་གྤྱིས་བརྒྱད་ཁྤྱི་ 
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༼༡༩༤༽ 
པའྤྱི་བར་དུ་ཡར་འཕྙེལ་ཏྙེ། དྙེ་ནས་འགྤྱིབ་པར་བརམས་པ་ན་བྱམས་མགོན་རང་བྱོན། དྙེ་ནས་ཚེ་ལོ་བཅུ་པར་
གྱུར་པའྤྱི་བར་གྤྱི་ཡར་འཕྙེལ་མར་འགྤྱིབ་གྤྱིས་བསོམས་པ་ལ་ཁུག་པ་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། ཁུག་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་
དོ། །ཁུག་པ་རྣམས་ཀྤྱི་མར་འགྤྱིབ་ལ་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་བསྐལ་བཟང་གྤྱི་སངས་རྒྱས་ལྷག་མ་ཀུན་བྱོན་
པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མར་ནྤྱི་འགྤྱིབ་ཡྤྱི། །བརྒྱ་ཡྤྱི་བར་ལ་དྙེ་དག་འབྱུང་། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁུག་པ་རྣམས་སོང་
ནས་ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་ནས་བརྒྱད་ཁྤྱི་བའྤྱི་བར་དུ་དལ་གྤྱིས་འཕྙེལ་བ་དྙེ་ལ་མ་ཐོག་རྤྱིང་མོ་ཞྙེས་ཟྙེར་ཏྙེ། བར་བསྐལ་
གཅྤྱིག ཀུན་བསོམས་པས་གནས་པ་ལ་བར་བསྐལ་ྤྱི་ཤུ་ཡོད་དྙེ། བར་གྤྱི་བསྐལ་པ་དཔག་མྙེད་ནས། །ཚེ་ལོ་
བཅུ་པའྤྱི་བར་དུ་འོ། །དྙེ་ནས་ཡར་སྙེ་མར་འགྤྱིབ་པའྤྱི། །བསྐལ་པ་གཞན་ནྤྱི་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །ཡར་སྙེ་བ་ནྤྱི་
གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་དག་ཚེ་ནྤྱི་བརྒྱད་ཁྤྱིའྤྱི་བར། །དྙེ་ལྟར་འཇྤྱིག་རྙེན་ཆགས་པ་འདྤྱི། །བར་གྤྱི་བསྐལ་བ་ྤྱིད་ཤུར་
གནས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །འདྤྱིར་དཔོད་ལྡན་ལ་དོགས་པ་བཀོད་ན། རླུང་ནས་མནར་མྙེད་དམལ་བ་
ཆགས་པའྤྱི་བར། །ཆགས་བསྐལ་ཡྤྱིན་ན་གནས་བསྐལ་དང་པོའ་ིམགོ །དཔག་མྙེད་འགྤྱིབ་པ་ཙམ་ནས་བཤད་
མྤྱིན་ནམ། །ཡང་ན་དྙེ་ཚེ་མནར་མྙེད་གྲུབ་ཡྤྱིན་ནམ། །གཟུགས་ཁམས་ཀྤྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྤྱི་ཚེ་ཚད་ནྤྱི་བསམ་གཏན་
བཞྤྱི་པ་ན་མྙེ་ཆུ་རླུང་གསུམ་གྤྱི་འཇྤྱིགས་པ་མྙེད་པས་སྤྱིན་མྙེད་པ་ལྟ་བུའྤྱི་ཚེ་ཚད་ཀང་དགྙེ་རྒྱས་པའྤྱི་ཚེ་ཚད་
ྤྱིས་འགྱུར་ཐུབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། བསྐལ་ཆྙེན་དྲུག་ཅུ་རྙེ་བཞྤྱི་ཚར་ 
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༼༡༩༥༽ 
གྤྱིས་ཐུབ། དྙེའྤྱི་གོང་མ་རྣམས་ྤྱིས་འགྱུར་ྤྱིས་འགྱུར་དུ་འཕྙེལ་བ་ཡྤྱིན། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་
རླུང་གྤྱིས་འཇྤྱིག་པའྤྱི་ཚེ་ན་གཞྤྱིག་འགོ་བས་གསུམ་པ་བསྐལ་ཆྙེན་དྲུག་ཅུ་རྙེ་བཞྤྱི་ཐུབ་པར་བཤད། ཞྤྱིབ་ཏུ་
བརྤྱིས་ན་བསྐལ་ཆྙེན་དྲུག་ཅུ་རྙེ་གསུམ་དང་བར་བསྐལ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཐུབ་སྙེ། སྣོད་ཆགས་འཇྤྱིག་གྤྱི་བར་
བསྐལ་གྤྱིས་དང་། སོང་པའྤྱི་བར་བསྐལ་ྤྱི་ཤུ་དྙེའྤྱི་ཚེ་ཚད་དུ་མྤྱི་རུང་བས་སོ། །བསམ་གཏན་གྤྱིས་པོ་འོད་
གསལ་བས་ཀང་རགས་རྤྱིས་ལ་བསྐལ་ཆྙེན་བརྒྱད་ཐུབ་པར་བཞྙེད་ཀང་། ཞྤྱིབ་ཏུ་རྤྱིས་ན་བསྐལ་ཆྙེན་བདུན་
དང་། བར་བསྐལ་ང་བརྒྱད་ཐུབ་སྙེ། རྒྱུ་མཚན་ས་མ་ལྟར་རོ། །ཚངས་ཆྙེན་པས་ཀང་སྣོད་ཆགས་འཇྤྱིག་གྤྱི་བར་
བསྐལ་གྤྱིས། དྙེའྤྱི་ཚེ་ཚད་དུ་མྤྱི་རུང་བས་བར་བསྐལ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཐུབ། དྲུག་ཅུ་ཐུབ་པར་བཤད་པ་ནྤྱི་
རགས་རྤྱིས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དོན་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་རོང་ཊྤྱིཀ་ཏུ་བཤད་དོ། །ད་ལྟ་བསྐལ་པ་གནས་པའྤྱི་དུས་འདྤྱི་ནྤྱི་བར་
བསྐལ་ྤྱི་ཤུའྤྱི་ནང་ནས་ཡ་ཐོག་རྤྱིང་མོ་ཡྤྱིན་པས་ད་རུང་གནས་པ་ལ་འདྤྱིའྤྱི་འཕོ་རྣམས་དང་། ཁུག་པ་སོགས་
བར་བསྐལ་གཞན་ཡང་བཅུ་དགུ་ཡོད་དྙེ། ཡ་ཐོག་དང་མ་ཐོག་གྤྱིས་དལ་གྤྱིས་འགོ་ལ། ཁུག་པ་རྣམས་
མགོགས་པར་འགོ་བས་ྤྱི་ཤུ་པོ་ཀུན་ཀང་ཡུན་ཚོད་མམ་པར་གང་སྤྙེལ་ལས་བཤད་དོ། །གོང་དུ་བཤད་པ། 
དྙེ་ལྟར་གྤྱིང་བཞྤྱི་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་འདྤྱིའྤྱི་འོག་གཞྤྱིའྤྱི་རླུང་སོགས་གྲུབ་པ་ན་དྙེ་དང་དུས་མམ་དུ་
འདབས་འབྱོར་བར་སོང་གསུམ་གྤྱི་སོང་ཆྙེན་པོའ་ིནང་ཚན་གྤྱི་གྤྱིང་བཞྤྱི་པའྤྱི་ 
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༼༡༩༦༽ 
འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའྤྱི་འོག་གཞྤྱིའྤྱི་རླུང་སོགས་ཀང་གྲུབ། དྙེ་ནས་དྙེ་དག་གྤྱི་སྙེང་དུ་སོང་གསུམ་
གྤྱི་སོང་ཆྙེན་པོའ་ིནང་ཚན་གྤྱི་གྤྱིང་བཞྤྱི་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་སོ་སོ་ནས། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིསོ་སོའ་ི
བར་དྙེ་དག་ཀུན་གནས་པ་ནྤྱི་འཇྤྱིག་པའྤྱི་ཚེ་ནའང་མམ་དུ་འཇྤྱིག་ཅྤྱིང་། ཆགས་པའྤྱི་ཚེ་ནའང་མམ་དུ་འབྱུང་
བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གྤྱིང་བཞྤྱི་པ་དང་ྤྱི་ཟ་དང་། །རྤྱི་རབ་དང་ནྤྱི་འདོད་ལྷ་དང་། །ཚངས་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་སོང་ལ་ནྤྱི། །སོང་
ནྤྱི་སྤྱི་ཕུད་ཡྤྱིན་པར་འདོད། །དྙེ་སོང་ལ་ནྤྱི་སོང་གྤྱིས་པ། །བར་མའྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་ཁམས་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་སོང་ལ་ནྤྱི་
སོང་གསུམ་མོ། །མམ་དུ་འཇྤྱིག་ཅྤྱིང་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་དང་། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་། ྤྱི་མ་
རྣམ་པར་སྣང་བྱྙེད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞྤྱིང་ཕོགས་སྣང་བར་བྱྙེད་པ་ཇྤྱི་སྙེད་ཀྤྱི་སོང་གྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་ན་ཟ་བ་སོང་དང་། ྤྱི་
མ་སོང་དང་། རྤྱིའྤྱི་རྒྱལ་པོ་རྤྱི་རབ་སོང་དང་ཤར་གྤྱི་ལུས་འཕགས་སོང་དང་། འཛམ་བུ་གྤྱིང་སོང་དང་། ནུབ་ཀྤྱི་
བ་གང་སོད་སོང་དང་། བྱང་གྤྱི་ས་མྤྱི་སན་སོང་དང་། རྒྱལ་ཆྙེན་བཞྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ལྷ་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་
དང་། འཐབ་བྲལ་དང་། དགའ་ལྡན་དང་། འཕྲུག་དགའ་དང་། གཞན་འཕྲུག་དབང་བྱྙེད་ཀྤྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྤྱི་གནས་
གཞན་སོང་དང་། ཚངས་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་གནས་གཞན་སོང་པོ་འདྤྱི་ནྤྱི་སོང་སྤྱི་ཕུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་
ཞྙེས་བྱའོ། །སོང་སྤྱི་ཕུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་སོང་གང་ཡྤྱིན་པ་དྙེ་ནྤྱི་སོང་གྤྱིས་ 
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༼༡༩༧༽ 
པ་བར་མའྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་ཞྙེས་བྱའོ། །སོང་གྤྱིས་པ་བར་མའྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་སོང་གང་ཡྤྱིན་པ་དྙེ་
ནྤྱི་སོང་གསུམ་གྤྱི་སོང་ཆྙེན་པོའ་ིའཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་ཞྙེས་བྱའོ། །སོང་གསུམ་གྤྱི་སོང་ཆྙེན་པོའ་ིའཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་
ཁམས་ནྤྱི་འཁོར་ཡུག་ཆྙེན་པོས་ཀུན་ཏུ་བསྐོར་རོ། །སོང་གསུམ་གྤྱི་སོང་ཆྙེན་པོའ་ིའཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་འདྤྱི་ནྤྱི་
མམ་དུ་འཇྤྱིག་ཅྤྱིང་ཆགས་སོ། །ཞྙེས་གསུངས་པས་སོ། །སྣོད་བཅུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་འདྤྱི་དང་། ལས་
ོན་ལས་བྱུང་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་བདྙེན་པ་ཡྤྱིན་པར་མཛོད་ཀྤྱི་སྐབས་འདྤྱིར་བཞྙེད་རྒྱུ་ཡྤྱིན། མངོན་པ་གོང་མར་
ནྤྱི་བདྙེ་བ་ཅན་སོགས་ཡོངས་སུ་དག་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་ཁམས་རྣམས་ལས་ོན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྤྱིན་པར་སོན་
ལམ་དང་དགྙེ་བའྤྱི་ར་བའྤྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་སངས་རྒྱས་ྤྱིད་ཀྤྱི་སོད་ཡུལ་ཡྤྱིན་པས་སྡུག་བསལ་བདྙེན་པ་ཡྤྱིན་
པར་བཤད་དོ། །གནས་གསུམ་པ་བསན་ཟྤྱིན་ཏོ།།  ༈  །།སྣོད་བཅུད་བཟང་ངན་བདྙེ་དང་སྡུག་བསལ་
ཀུན། །ལས་ལས་བྱུང་ཞྙེས་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མྙེད་གཏམ། །ཡོངས་ལ་འདོམས་པའྤྱི་སོན་པ་ཐུགས་རྙེ་
ཅན། །ཤཱཀའྤྱི་རྒྱལ་པོའ་ིཞབས་ལ་འདྙེགས་ཞྤྱིང་སོར། །གནས་བཞྤྱི་པ་འཆད་པ་ལ་གནས་ཀྤྱི་འབྲྙེལ་དང་། 
འབྲྙེལ་པ་ཅན་གྤྱི་གནས་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཐར་པ་དོན་གྙེར་གྤྱི་སྙེ་བུ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཐོས་བསམ་གྤྱིས་ཤྙེས་པར་
བྱ་བའྤྱི་ཡུལ་ཕུང་ཁམས་སྙེ་མཆྙེད་དང་དབང་པོའ་ིརྣམ་གཞག་སོགས་གནས་དང་པོ་གྤྱིས་སུ་བསན། དྙེ་ 
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༼༡༩༨༽ 
ནས་སོམ་པ་མས་ལྙེན་གྤྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་འཕགས་པའྤྱི་བདྙེན་པ་བཞྤྱི་ཡོད་པ་ལས་སྡུག་བསལ་བདྙེན་པ་སྣོད་
བཅུད་གྤྱིས་ཀྤྱིས་བསྡུས་པ་དྙེ་གནས་གསུམ་པར་བསན་ནས། ད་ནྤྱི་སྣོད་བཅུད་དྙེ་དག་གང་ལས་བྱུང་པའྤྱི་རྒྱུ་
ཀུན་འབྱུང་བདྙེན་པ་འཆད་པ་སྐབས་སུ་བབས། དྙེ་ལ་ཡང་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྤྱི་ཀུན་འབྱུང་གྤྱིས་ཡོད་པ་
ལས་རྙེ་ཞྤྱིག་ལ་ལས་ཀྤྱི་ཀུན་འབྱུང་གྤྱི་རྣམ་བཞག་འཆད་པ་ལ་གནས་བཞྤྱི་པ་འདྤྱི་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན། དྙེ་ཡང་
གནས་གསུམ་པར་བསན་པའྤྱི་སྣོད་བཅུད་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་པ་དྙེ་ཕྤྱི་རོལ་པའྤྱི་འདོད་པ་ལྟར་གྤྱི་རྒྱུ་མྙེད་དང་
དབང་ཕྱུག་སོགས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྤྱིན་པར་རང་རང་གྤྱི་ལས་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་
ནོ། །ཞྙེས་སོན་པ་ལ། ལས་ལས་འཇྤྱིག་རྙེན་སྣ་ཚོགས་སྙེས། །ཞྙེས་གསུངས་ཏྙེ་འདྤྱི་ནྤྱི་གནས་གསུམ་པ་དང་། 
བཞྤྱི་པ་གྤྱིས་མཚམས་སོར་གྤྱི་འབྲྙེལ་པ་ཅན་གྤྱི་ཚིག་ཡྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་པ་འབྲྙེལ་བ་ཅན་གྤྱི་གནས་ལ་ལས་ཀྤྱི་
རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། མདོ་ལས་གསུངས་པའྤྱི་ལས་ཀྤྱི་རྣམ་གངས་རྒྱས་པར་བཤད་པར་གྤྱིས། 
དང་པོ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ལས་དྙེ་ལ་དབྱྙེ་ན་སྙེམས་པའྤྱི་
ལས་དང་། དྙེས་བསྙེད་པའྤྱི་བསམ་པའྤྱི་ལས་གྤྱིས་སུ་ཡོད་ཅྤྱིང་། དང་པོ་ནྤྱི། སྙེམས་བྱུང་སྙེམས་པ་ལ་ལས་
སུ་བཞག་པ་ཡྤྱིན་པས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ལས་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེའྤྱི་ལས་རྣམས་ནྤྱི་ལས་ཀྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་གྤྱི་
ལས་ 
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༼༡༩༩༽ 
དངོས་མ་ཡྤྱིན། ལུས་ངག་གྤྱི་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེའྤྱི་ལས་རྣམས་ནྤྱི་ལས་ཀྤྱི་ལམ་དང་ལས་གྤྱིས་ཀ་ཡྤྱིན་པར་བཤད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གསུམ་ལམ་བདུན་ནྤྱི་ལས་ཀང་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞུང་འདྤྱིས་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ལས་
རྣམས་ལས་ཀྤྱི་ལམ་ཙམ་ལས་ལས་དངོས་མ་ཡྤྱིན་པར་བསན་ཏོ། །དཔྙེར་ན་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ཞྙེས་བཤད་ཀང་
དྙེ་སོམ་པ་མྤྱིན་པར་བཞྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་པ་བསམ་པའྤྱི་ལས་ནྤྱི་ལས་མཚན་ྤྱིད་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ངོ་བོ་གཟུགས་
ཅན་དུ་འདོད་དགོས་པ་ཡྤྱིན། དྙེ་ལ་དབྱྙེ་ན་ལུས་ཀྤྱི་ལས་དང་། ངག་གྤྱི་ལས་གྤྱིས། དྙེ་དག་ལ་དབྱྙེ་ན་རྤྱིག་
བྱྙེད་དང་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་གྤྱིས་སོ། །དྙེ་སྐད་དུ། དྙེ་ནྤྱི་སྙེམས་པ་དང་དྙེས་བྱས། །སྙེམས་པ་
ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ལས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། །དྙེས་བསྙེད་ལུས་དང་ངག་གྤྱི་ལས། །དྙེ་དག་རྣམ་རྤྱིག་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་
སོ། །གྤྱིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། ལས་གྤྱིས་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་། ལས་གསུམ་སྤྱིའྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱིས་
སོ། །དང་པོ་ལ། རྤྱིག་བྱྙེད་དང་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་གྤྱིས་ལས་དང་པོ་ལ། ལུས་ཀྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་ངག་གྤྱི་རྤྱིག་
བྱྙེད་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཀུན་སོང་སྙེམས་པའྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཤྤྱིང་རང་གྤྱི་ཀུན་སོང་གྤྱི་སྙེམས་
གཞན་ལ་རྣམ་པར་རྤྱིག་པ་བྱྙེད་ནུས་ཀྤྱི་ལུས་ཀྤྱི་དབྱྤྱིབས་དྙེ་ལ་ལུས་ཀྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་ཅྙེས་བྱ་སྙེ། ཕག་འཚལ་བ་
སོགས་ལུས་ཀྤྱི་རྣམ་འགྱུར་འདྤྱི་ལྟར་བྱའོ་སམ་པའྤྱི་སྙེམས་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྤྱི་ཕག་འཚལ་བ་སོགས་
ལུས་ཀྤྱི་རྣམ་འགྱུར་གྤྱི་དབྱྤྱིབས་ 
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༼༢༠༠༽ 
དྙེ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ལུས་རྣམ་རྤྱིག་བྱྙེད་དབྱྤྱིབས་སུ་འདོད། །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །གྤྱིས་པ་ངག་གྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་ནྤྱི། 
རང་གྤྱི་ཀུན་སོང་སྙེམས་པའྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཤྤྱིང་ཀུན་སོང་གྤྱི་སྙེམས་གཞན་ལ་རྤྱིག་པར་བྱྙེད་
པའྤྱི་ངག་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་ས་ྤྱིད་ལ་ངག་གྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་ཅྙེས་བྱ་སྙེ། ངག་རྣམ་རྤྱིག་བྱྙེད་ནྤྱི་ངག་ས། །ཞྙེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མདོར་བསྡུ་ན་ངག་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་ས་ཐམས་ཅད་ངག་གྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་ཡྤྱིན་ནོ། །རྤྱིག་བྱྙེད་
མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་ངག་གྤྱི་ས་ནྤྱི་མྙེད་དྙེ། དྙེར་གྱུར་པའྤྱི་ས་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེར་གྱུར་པའྤྱི་ལུས་ངག་གང་
རུང་གྤྱི་ལས་ཡྤྱིན་ན་གཟུགས་ཅན་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ཡྤྱིན་ན་ཆོས་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གྤྱིས་པ་ལས་གསུམ་
སྤྱིའྤྱི་རྣམ་གཞག་ལ། དགྙེ་སོགས་གསུམ་གྤྱི་ཁད་པར། ཁམས་གསུམ་གྤྱི་ཁར་པར། ཞར་བྱུང་དགྙེ་སོགས་
གསུམ་གྤྱི་དབྱྙེ་བ། ཀུན་སོང་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་ལྔ། དང་པོ་ནྤྱི། 
རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་ལ་ལུང་མ་བསན་མྙེད་དྙེ། དྙེ་ནྤྱི་དགྙེ་བ་དང་མྤྱི་དགྙེ་བ་གང་རུང་དུ་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གཞན་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་སྙེམས་དཔའྤྱི་ལས་ལ་ནྤྱི་དགྙེ་སོགས་གསུམ་ག་ཡོད་དྙེ། རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན་ལུང་བསན་མྤྱིན་
མྙེད། །གཞན་ནྤྱི་རྣམ་གསུམ། ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་དོན་ནོ། །གྤྱིས་པ་ཁམས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི། མྙེ་དགྙེ་བའྤྱི་ལས་
རྣམས་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀྤྱི། ཁམས་གོང་མའྤྱི་སས་བསྡུས་ལ་མྙེད་དྙེ། ཁམས་གོང་མའྤྱི་
སས་བསྡུས་ལ་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ར་བ་དང་། དྙེ་སྙེད་བྱྙེད་ཀྤྱི་ 
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༼༢༠༡༽ 
ངོ་ཚ་མྙེད་པ་དང་ཁྙེལ་མྙེད་པ་སྤངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཟུགས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་ལ་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
དགྙེ་བའྤྱི་གཟུགས་ཡོད་དྙེ། དྙེ་ལ་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་དང་བར་མ་དགྙེ་བ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཟུགས་མྙེད་པ་
ན་སོམ་པ་དང་རྤྱིག་བྱྙེད། རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པས་བསྡུས་པའྤྱི་ལས་མྙེད་དྙེ། དྙེ་ལ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་དང་ལུས་ངག་
མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ། མྤྱི་དགྙེ་ནྤྱི། །འདོད་ནའོ་གཟུགས་ནའང་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །འདྤྱིར་
པཎ་ཆྙེན་གྤྱི་བྱྙེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ལས། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ཁམས་གསུམ་དུ་མ་གཏོགས་པས་དྙེའྤྱི་རྒྱུ་འབྱུང་
བ་ཡང་ཁམས་གསུམ་དུ་མ་གཏོགས་གསུངས་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པའྤྱི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ནྤྱི་ལུས་
རྙེན་གང་དུ་སྙེས་པ་དྙེའྤྱི་ཁམས་དང་སར་གཏོགས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་གང་དུ་སྙེས་པའྤྱི་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་ན་འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ཅན་གྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པའྤྱི་རྒྱུ་འབྱུང་
བ་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་གཟུགས་ཀྤྱི་རྙེན་ཅན་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་
བཞྤྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་ནྤྱི་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡོད་ཀྤྱི། གྤྱིས་པ་ཡན་ཆད་ན་མྙེད་དྙེ། 
རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་ནྤྱི་ཀུན་སོང་རོག་དཔོད་གང་རུང་ལ་ལྟོས་དགོས་ལ། གྤྱིས་པ་ཡན་ཆད་ན་རོག་དཔོད་ཀྤྱི་
སྙེམས་བྱུང་མྙེད་པ་གནས་གྤྱིས་པར་བཤད་ཟྤྱིན་ཅྤྱིང་། འདྤྱིར་ཡང་། རྣམ་རྤྱིག་དཔོད་དང་བཅས་དག་
ན། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྤྱི་རྙེན་གྤྱི་གང་ 
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༼༢༠༢༽ 
ཟག་གྤྱི་ལུས་གཡོ་འགུལ་དང་། ངག་སྨྲ་བརོད་བྱྙེད་པའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་གྤྱིས་ནྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིས་པའྤྱི་རོག་
དཔོད་ཀྤྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་ཡྤྱིན་པས། རྤྱིག་བྱྙེད་དང་རོག་དཔོད་དང་པོའ་ིས་པར་གཏོགས་པར་ཡྤྱིན་
ནོ། །དྙེས་ན་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མྙེད་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། བསམ་
གཏན་གྤྱིས་པའྤྱི་རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་ལ་ལུས་ངག་གྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་ཡོད་ཅྤྱིང་། དྙེ་ཡང་མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་དུ་ངྙེས་
པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་ནྤྱི་གྤྱིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྤྱི་རྙེན་ལ་མངོན་དུ་བྱ་བའྤྱི་དང་པོའ་ིརོག་དཔོད་ཀྤྱིས་སོང་བར་བྱྙེད་དགོས་
ལ། དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་རོག་དཔོད་ནྤྱི་མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་དུ་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གོང་སའྤྱི་རྙེན་ལ་འོག་མའྤྱི་དགྙེ་བ་ནྤྱི་
དམན་པས་མངོན་དུ་མྤྱི་བྱྙེད་ལ། ས་འོག་མའྤྱི་ོན་མོངས་པ་ནྤྱི་གོང་སའྤྱི་རྙེན་ལ་སྤངས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེ་
སྐད་དུ་ཡང་། གྤྱིས་པ་སོགས་ན་ལུས་མྤྱིག་དང་། །རྣ་བའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་རྣམ་རྤྱིག་སོང་། །གང་ཡྤྱིན་དྙེ་ནྤྱི་དང་པོར་
གཏོགས། །དྙེ་ལུང་མ་བསན་ོན་མོངས་མྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་པའྤྱི་ཁམས་ན་སྤྱིབ་ལུང་མ་
བསན་གྤྱི་རྤྱིགས་བྱྙེད་ཀང་མྙེད་དྙེ། དྙེ་ནས་དྙེའྤྱི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
འདོད་ཁམས་གྤྱི་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་གྤྱི་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་འཇྤྱིག་མཐའ་གྤྱིས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནར་ངྙེས་
ལ། དྙེ་དག་ནྤྱི་མཐོང་སྤང་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་པས་ཁ་ནང་བསན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་ཁ་ཕྤྱིར་བལྟས་ཀྤྱིས་རྤྱིག་བྱྙེད་སོང་
བར་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འདོད་པ་ན་ 
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༼༢༠༣༽ 
ཡང་སྤྱིབ་པ་མྙེད། །གང་ཕྤྱིར་ཀུན་སོང་མྙེད། ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་དོན་ནོ། །དྙེས་ན་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་དུ་གྱུར་
པའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་ནྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་དགྙེ་སོགས་གསུམ་གྤྱི་
དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། གཞུང་ལས། ཐར་པ། །དམ་པའྤྱི་དོན་དུ་དགྙེ་ར་བ། །ངོ་ཚ་ཁྙེལ་ཡོད་བདག་ྤྱིད་ཀྤྱིས། །དྙེ་དག་དང་
ལྡན་མཚུངས་ལྡན་གྤྱིས། །བྱ་བ་ལ་སོགས་ཀུན་སོང་བས། །བཟོག་པ་མྤྱི་དགྙེ་དོན་དམ་པར། །ལུང་མ་བསན་པ་
བརན་པ་དག །ཅྙེས་པས་བསན། འདྤྱི་འཆད་པ་ལ། དགྙེ་སོགས་གསུམ་ལ་མཚན་ྤྱིད་དང་དབྱྙེ་བ་གྤྱིས། དང་
པོ་ནྤྱི། ལུང་དུ་བསན་པ་གང་ཞྤྱིག སྙེས་བུ་དམ་པས་བསགས་པར་འོས་པ་དྙེ་དགྙེ་བའྤྱི་མཚན་ྤྱིད། ལུང་དུ་
བསན་པའྤྱི་ལས་གང་ཞྤྱིག རང་གྤྱི་འབྲས་བུ་བདྙེ་བ་འབྱྤྱིན་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གནས་པ་དྙེ་དགྙེ་བའྤྱི་ལས་ཀྤྱི་མཚན་
ྤྱིད་ཡྤྱིན། འདྤྱི་ལ་རྤྱིགས་གནས་སར་དགོས་ཏྙེ། གཞན་དུ་ན་རྣམ་སྤྱིན་མོང་བར་མ་ངྙེས་པའྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ལས་
ཀྤྱིས་མ་ངྙེས་ཏྙེ། གཞུང་ལས་ཀང་། དྙེ་ཡང་ངྙེས་དང་མ་ངྙེས་དང་། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། དོན་དམ་པའྤྱི་
དགྙེ་བ་དང་། ངོ་བོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་དང་། མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་དགྙེ་བ་དང་། ཀུན་སོང་གྤྱི་དགྙེ་བའོ། །དང་པོ་ནྤྱི། ཐར་
པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུ་དོན་དམ་པའྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འཁོར་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་ྙེ་བར་ཞྤྱི་བས་
མཆོག་དུ་བདྙེ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་མཚོན་ནས་འགོག་བདྙེན་མཐའ་དག་ཀང་དོན་དམ་པའྤྱི་ 
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༼༢༠༤༽ 
དགྙེ་བར་འཇོག་པར་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འཁོར་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པ་སྤངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་ན་སྙེས་བུ་རང་
བཞྤྱིན་གྤྱིས་ནད་མྙེད་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྙེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པ་སོགས་དགྙེ་བའྤྱི་ར་བ་གསུམ་དང་། 
ངོ་ཚ་ཤྙེས་པ་དང་ཁྙེལ་ཡོད་པ་རྣམས་དང་། དྙེས་མཚོན་ནས་དགྙེ་བ་བཅུ་གཅྤྱིག་གྤྱི་ནང་ཚན་དད་པ་དང་བག་
ཡོད་སོགས་གཞན་ཡང་ངོ་བོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གོགས་དང་ཀུན་སོང་སོགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གྤྱི་ངང་
གྤྱིས་དགྙེ་བར་སྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་ན་འཕོད་པའྤྱི་སན་བཞྤྱིན་ནོ། །ངོ་བོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་དྙེ་དག་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པའྤྱི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་ནྤྱི་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་
དགྙེ་བར་སྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་ན་སན་དང་སར་བའྤྱི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་བཞྤྱིན་ནོ། །ངོ་བོ་ྤྱིད་དང་མཚུངས་
ལྡན་དྙེ་དག་གྤྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྤྱི་ལུས་ངག་གྤྱི་བྱ་བ་དང་། དྙེ་དག་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་བཞྤྱི་དང་། 
ཐོབ་པ་དང་། སོམས་འཇུག་གྤྱིས་དང་། བཅས་པ་རྣམས་ནྤྱི་ཀུན་སོང་གྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཀུན་སོང་དགྙེ་བས་
ཀུན་ནས་བསངས་པའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་དགྙེ་བར་སྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་ན་སན་དང་སར་བའྤྱི་བཏུང་བ་ལས་བྱུང་
བའྤྱི་བཟའ་བཏུང་གྤྱི་ཁད་པར་འགའ་ཞྤྱིག་བཞྤྱིན་ནོ། །འདྤྱིར་དཔོད་ལྡན་ལ་དོགས་པ་བཀོད་ན། མ་འདས་དོན་
དམ་དགྙེ་བར་བཤད་པ་འདྤྱི། །དགྙེ་བ་མཚན་ྤྱིད་པ་རུ་འདོད་ནུས་སམ། །འདྤྱིར་ཡང་ས་སའྤྱི་འཇམ་དབྱངས་
དགོངས་པ་བཞྤྱིན།  
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༼༢༠༥༽ 
།དངོས་བཏགས་ཕྙེ་ནས་བཤད་པ་ལྙེགས་མྤྱིན་ནམ། །དྙེ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཀོད་ན། པན་ཆྙེན་གྤྱི་བྱྙེ་བཤད་ལས། 
དོན་དམ་པའྤྱི་དགྙེ་བས་དགྙེ་བའྤྱི་གོ་མྤྱི་ཆོད་ན་དོན་དམ་བདྙེན་པས་བདྙེན་པའྤྱི་གོ་མྤྱི་ཆོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། 
དོན་དམ་པར་དོན་བྱྙེད་ནུས་པས་ཀང་དོན་བྱྙེད་ནུས་པའྤྱི་གོ་མྤྱི་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་གནང་
བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་པར་སྙེམས་ཏྙེ། མང་འདས་དྙེ་ཆོས་ཀྤྱི་མཆོག་དང་ཐོབ་བྱར་གསུངས་པ་དྙེ་ཡྤྱིན་མོད། དགྙེ་བ་ནྤྱི་
མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ན། འབྲས་བུ་བདྙེ་བ་འབྱྤྱིན་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གནས་པ་ཞྤྱིག་དགོས་པ་ལས། དྙེས་འབྲས་
བུ་ནམ་ཡང་སྙེད་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་འདུས་མ་བྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་གོང་དུ། འདུས་མ་བྱས་ལ་དྙེ་
དག་མྙེད། །ཅྙེས་པས་གྲུབ་པ་ཡྤྱིན། ཡང་དོན་དམ་པའྤྱི་དགྙེ་བ་དྙེ་དགྙེ་བ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་པའྤྱི་མྤྱི་
དགྙེ་བ་དྙེ་མྤྱི་དགྙེ་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། གནོད་བྱྙེད་འོག་ཏུ་འབྱུང་། ཁབ་པ་ནྤྱི་གཞྤྱི་ལ་སར་བའྤྱི་
རགས་གསལ་སོབས་མཚུངས་པས་མཁས་པའྤྱི་མདུན་སར་འདྤྱི་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་པ་ཡྤྱིན། དྙེས་ན་འཁྲུལ་མྙེད་ཀྤྱི་
གནད་འདྤྱི་ནྤྱི་འཇམ་པའྤྱི་དབྱངས་ས་ས་པཎྤྱི་ཏས། དཔྙེར་ན་ནད་དང་བྲལ་བ་ཡྤྱི། །ལུས་བདྙེ་མ་ངན་མྙེད་པ་
ལ། །སྙེམས་བདྙེ་ཞྙེས་ནྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་ཟྙེར། །འདྤྱི་དག་སྡུག་བསལ་མྙེད་པ་ལས། །ལྷག་པའྤྱི་བདྙེ་བ་མྙེད་མོད་
ཀྤྱི། །འོན་ཀང་སྡུག་བསལ་མྙེད་ཙམ་ལ། །བདྙེ་བ་ཡྤྱིན་ཞྙེས་ཀུན་ལ་གགས། །ཞྙེས་པ་ནས། དྙེ་བཞྤྱིན་ཆོས་ 
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༼༢༠༦༽ 
ཀྤྱི་དབྱྤྱིངས་ལ་ཡང་། །དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ཞྙེས་གསུངས་གྱུར་ཀང་། །འབྲས་བུ་བདྙེ་བ་སྙེད་པ་ཡྤྱི། །དགྙེ་བ་དངོས་ནྤྱི་
མ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་དངོས་བཏགས་ཕྙེ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། མང་འདས་ལ་དོན་དམ་པའྤྱི་དགྙེ་བ་ཞྙེས་བཤད་
པའང་། ཐར་པ་བླ་ན་མྙེད་པ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པས་བླ་ན་མྙེད་པ་དང་། གོང་ན་མྙེད་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་མཆོག་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་དགྙེ་བ་ཞྙེས་མྤྱིང་དུ་བཏགས་ནས་གཞག་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་གྤྱི། དགྙེ་བ་མཚན་ྤྱིད་པ་ནྤྱི་ག་ལ་ཡྤྱིན་
ཏྙེ། དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ན། འདུས་བྱས་ཡྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ག་ནོམ་པའྤྱི་དགྙེ་བ་ཟག་མྙེད་ཀང་འདུས་བྱས་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ག་ནོམ་འདུས་བྱས་དགྙེ་བསྙེན་བྱ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་མྤྱི་དགྙེ་བ་ལ་གྤྱིས་
ལས། མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི་ལུང་དུ་བསན་པ་གང་ཞྤྱིག སྙེས་བུ་དམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་མཚན་ྤྱིད། ལུང་
དུ་བསན་པའྤྱི་ལས་གང་ཞྤྱིག རང་གྤྱི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་འབྱྤྱིན་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གནས་པ་མྤྱི་དགྙེ་
བའྤྱི་ལས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད། གྤྱིས་པ་དབྱྙེ་བ་ལ་སར་ལྟར་བཞྤྱི་ལས། འཁོར་བ་ནྤྱི་དོན་དམ་པར་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཞྙེས་
བྱ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྡུག་བསལ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཡྤྱིན་པས་མཆོག་དུ་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ནད་བཞྤྱིན་ནོ། །མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ར་བ་གསུམ་དང་། ངོ་ཚ་མྙེད་པ་དང་། ཁྙེལ་མྙེད་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་ནྤྱི། ངོ་བོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་
མྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གོགས་དང་ཀུན་སོང་སོགས་གཞན་ལ་མྤྱི་ལྟོས་ 
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༼༢༠༧༽ 
པར་རང་གྤྱི་ངང་གྤྱིས་མྤྱི་དགྙེ་བར་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མྤྱི་འཕོད་པའྤྱི་སན་བཞྤྱིན་ནོ། །ངོ་བོ་ྤྱིད་དྙེ་དག་དང་
མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སྙེམས་དང་། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའྤྱི་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་ནྤྱི་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་
ཏྙེ། མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་མྤྱི་དགྙེ་བར་སོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་
སྙེམས་ཀྤྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྤྱི་ལུས་ངག་གྤྱི་བྱ་བ་དང་། མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་ཐོབ་པ་དང་
བཅས་པ་ནྤྱི་ཀུན་སོང་གྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་ཀྤྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་མྤྱི་
དགྙེ་བར་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་ཡང་དཔོད་ལྡན་ལ་དོགས་པ་བཀོད་ན། དོན་དམ་སྤྱིག་ཀུན་སྤྱིག་པར་ཁས་ལྙེན་
ན། །གོང་མར་མྤྱི་དགྙེ་མྙེད་དང་འགལ་མྤྱིན་ནམ། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའྤྱི་དགྙེ་དང་ལུང་མ་བསན། །མྤྱི་
དགྙེར་ཐལ་བའྤྱི་རོད་པ་མྤྱི་འབྱུང་ངམ། །དྙེ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དོན་དམ་པའྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བ་ནྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བ་
མཚན་ྤྱིད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་མཚན་ྤྱིད་པ་ཡྤྱིན་ན། ཁམས་གོང་གྤྱི་སས་བསྡུས་ལ་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་
ཏྙེ། ཁམས་གོང་མའྤྱི་འཁོར་བ་དྙེ་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་སོང་། འདོད་ན། མྤྱི་དགྙེ་ནྤྱི་འདོད་
ནའོ། །ཞྙེས་གསུངས་པས་མྤྱི་དགྙེ་བ་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཁོ་ན་ལ་བཤད་པ་དང་། གནས་གྤྱིས་པར། དྙེ་
ལས་འགོད་གྤྱིད་མྤྱི་དགྙེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དང་པོ་དག་ན་མྙེད། །ཅྙེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བས་མྤྱི་
འཐད་དོ། །མདོར་ན་དགྙེ་སྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཆོལ་བར་འགྱུར་ཏྙེ། ཁམས་གསུམ་འཁོར་ 
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༼༢༠༨༽ 
བས་བསྡུས་པའྤྱི་དགྙེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གྤྱི་ཆོས་ཀུན་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ཀུན་དོན་དམ་པའྤྱི་མྤྱི་
དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ལུང་གྤྱིས་གྲུབ། ཁབ་པ། དོན་དམ་པའྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བ་མཚན་ྤྱིད་པར་ཁས་བླངས་
པའྤྱི་སྙེང་དུ་སོང་། གསུམ་པ་ལུང་མ་བསན་ལ་ཡང་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། དགྙེ་བ་དང་མྤྱི་དགྙེ་བ་གང་རུང་མ་
ཡྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་དྙེ་ལུང་མ་བསན་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད། ལུང་མ་བསན་གྤྱི་ལས་ནྤྱི་དགྙེ་བ་དང་མྤྱི་དགྙེ་བ་གང་
རུང་མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་ལུས་ངག་གྤྱི་ལས་རྣམས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་བདྙེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་གང་ཡང་འབྱྤྱིན་མྤྱི་
ནུས་པའྤྱི་ལས་དྙེ་རྣམས་ལ་འཇོག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དབྱྙེ་ན་སར་ལྟར་བཞྤྱི་ཡོད་དྙེ། ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོར་བརགས་
མྤྱིན་གྤྱི་འགོག་པ་ནྤྱི་དོན་དམ་པའྤྱི་ལུང་མ་བསན་དང་། དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་གང་རུང་མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་
ཅན་རྣམས་དང་། རྣམ་སྤྱིན་སྙེས། སྙེས་ཐོབ། སོད་ལམ་པ། སྤྲུལ་པའྤྱི་སྙེམས་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་གྤྱིས་བསྡུས་
པའྤྱི་མཚུངས་ལྡན་རྣམས་ནྤྱི་ངོ་བོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ལུང་མ་བསན་དང་། བཞྤྱི་པོ་དྙེ་དག་གྤྱི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་ནྤྱི་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་ལུང་མ་བསན་དང་། དྙེ་དག་གྤྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྤྱི་ལུས་
ངག་གྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་། ལུང་མ་བསན་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྙེ་སོགས་ཐོབ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྤྱི་ཀུན་སོང་གྤྱི་
ལུང་མ་བསན་ཡྤྱིན་ནོ། །བཞྤྱི་པ་ཀུན་སོང་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནྤྱི། གང་ཕྤྱིར་ཀུན་སོང་མྙེད། །ཅྙེས་པས་ལས་
འཕོས་ནས་རྤྱིག་བྱྙེད་ཀུན་ནས་སོང་བའྤྱི་མཐོང་ 
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༼༢༠༩༽ 
སྤང་མྙེད་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། མདོ་ལས། ལོག་པར་ལྟ་བ་དྙེ་ལས་ནྤྱི་ལོག་པར་རོག་པ་དང་། ལོག་པའྤྱི་ངག་
དང་། ལོག་པའྤྱི་ལས་ཀྤྱི་མཐའ་འབྱུང་ངོ་། །ཞྙེས་གསུངས་པས། མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ལོག་ལྟས་ཀུན་ནས་
བསངས་ཏྙེ་ལོག་པའྤྱི་ངག་གྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་། ལོག་པའྤྱི་ལུས་ཀྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་འབྱུང་བར་བསན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། 
སོན་མྙེད་དྙེ། ཀུན་སོང་ལ་རྒྱུའྤྱི་ཀུན་སོང་དང་། དུས་ཀྤྱི་ཀུན་སོང་གྤྱིས་ཡོད་པ་ལས། མདོ་ལས་གསུངས་པ་ནྤྱི་
རྒྱུའྤྱི་ཀུན་སོང་གྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྤྱིན་ལ། འདྤྱིར་མཐོང་སྤང་གྤྱིས་རྤྱིག་བྱྙེད་མྤྱི་སོང་བར་བཤད་པ་དུས་ཀྤྱི་
ཀུན་སོང་གྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་པ་ནྤྱི། ཀུན་སོང་རྣམ་གྤྱིས་རྒྱུ་དང་ནྤྱི། །དྙེ་ཡྤྱི་དུས་ཀྤྱི་སོང་
ཞྙེས་བྱ། །གྤྱིས་ལས་དང་པོ་རབ་འཇུག་བྱྙེད། །གྤྱིས་པ་རྙེས་སུ་འཇུག་བྱྙེད་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་སོགས་གསུངས་
ལ། འདྤྱིའྤྱི་དོན་ལ་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། མུ་བཞྤྱི་བརྤྱི་བ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། སོམ་པ་ལྙེན་པ་ལྟ་བུ་ལ་སར་ན། 
རྒྱུའྤྱི་ཀུན་སོང་ནྤྱི་སོམ་པ་ལྙེན་པར་བྱའོ་སམ་ནས། ལྙེན་པའྤྱི་བྱ་བ་ལམ་ཞུགས་ཀྤྱི་བར་གྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་ལ། དྙེ་ལ་
རབ་ཏུ་འཇུག་བྱྙེད་ཅྙེས་བྱ་སྙེ། བྱ་བ་དྙེ་དང་པོར་འཕྙེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དུས་ཀྤྱི་ཀུན་སོང་ནྤྱི་སོམ་བ་ལྙེན་པའྤྱི་
བྱ་བ་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་པའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་དང་སྙེམས་པ་སོགས་ཡྤྱིན་ལ། དྙེ་ལ་རྙེས་སུ་འཇུག་
བྱྙེད་ཅྙེས་བྱ་སྙེ། བྱ་བའྤྱི་དུས་སུ་ལུས་ངག་གྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་རྙེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྙེ་ལ་མུ་བཞྤྱིར་འགྱུར་བ་ 
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༼༢༡༠༽ 
ཡྤྱིན་ཏྙེ། མཐོང་སྤང་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཤྙེས་རོག་བཅས་སུ་ངྙེས་པས་རབ་ཏུ་
འཇུག་བྱྙེད་ཡྤྱིན་ལ། ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པས་རྙེས་སུ་འཇུག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུ་དང་། སོམ་སྤང་གྤྱི་ཡྤྱིད་ཤྙེས་
འཁོར་བཅས་ལ་ས་དོན་འདྙེས་འཛིན་གྤྱི་རོག་པ་དང་། ཁ་ཕྤྱིར་བལྟས་གྤྱིས་ཀ་ཡོད་པས་རབ་ཏུ་འཇུག་བྱྙེད་
དང་རྙེས་སུ་འཇུག་བྱྙེད་གྤྱིས་ཀའྤྱི་ཆ་ཡོད་དྙེ། ས་དོན་འདྙེས་འཛིན་གྤྱི་རོག་བཅས་ནྤྱི་དང་པོ་དང་། སོམ་སྤང་
གྤྱི་ཡྤྱིད་ཤྙེས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་ཁ་ཕྤྱིར་བལྟས་ནྤྱི་རྙེས་སུ་འཇུག་བྱྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོ་ལྔའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་འཁོར་བཅས་
ནྤྱི་ས་དོན་འདྙེས་འཛིན་གྤྱི་རོག་མྙེད་དང་། ཁ་ཕྤྱིར་བལྟས་སུ་ངྙེས་པས་རྙེས་སུ་འཇུག་བྱྙེད་ཁོ་ན་དང་། རྣམ་སྤྱིན་
སྙེས་རྣམས་ནྤྱི་འབད་མྙེད་དུ་འཇུག་པས་གྤྱིས་ཀ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ཡང་སོམ་སྤང་གྤྱི་ཡྤྱིད་ཤྙེས་ལྟ་བུ་ལ་དྙེ་
གྤྱིས་ཀ་ཡོད་པས་གྤྱིས་ཀ་ཡོད་པའྤྱི་མུར་ཁས་ལྙེན་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། གྤྱིས་ཀ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུར་ནྤྱི་ཁས་མྤྱི་ལྙེན་ཏྙེ། 
ཆོས་དྙེའྤྱི་རྒྱུའྤྱི་ཀུན་སོང་ཡྤྱིན་ན། ཆོས་དྙེའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་ཀུན་སོང་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དྙེ་སྐད་དུ་ཡང་། མཐོང་བས་
སྤང་བྱའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་ནྤྱི། །རབ་ཏུ་འཇུག་བྱྙེད་ཡྤྱིན་ཡྤྱིད་ནྤྱི། །སོམ་པས་སྤང་བྱ་གྤྱིས་ཀ་ཡྤྱིན། །ལྔ་ནྤྱི་རྙེས་སུ་
འཇུག་བྱྙེད་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་དང་། རྣམ་སྤྱིན་ལས་སྙེས་གྤྱིས་ཀ་མྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་
ཡྤྱིན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྤྱི། དབྱྙེ་བ་སོགས་ཁད་ཆོས་འགའ་ཞྤྱིག་གནས་དང་པོར་བསན་ཟྤྱིན་པས་འདྤྱིར་
ཐོབ་ཚུལ་ལ་སོགས་འགའ་ཞྤྱིག་བཤད་པར་བྱ་སྙེ།  
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༼༢༡༡༽ 
དྙེ་ལ་དང་པོར་ཐོབ་པའྤྱི་ཚུལ། བར་དུ་གནས་པའྤྱི་ཚུལ། ཐ་མར་གཏང་བའྤྱི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྤྱིས། 
ཇྤྱི་ལྟར་ཐོབ་པའྤྱི་ཚུལ་དང་། གཞྤྱི་གང་ལ་བརྙེན་ནས་ཐོབ་པའྤྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། སོམ་པ་དང་། སོམ་མྤྱིན་
བར་མའྤྱི་ཐོབ་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་ནྤྱི། སོམ་པ་འབོགས་པར་བྱྙེད་མཁན་སོགས་
གཞན་གྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་། རང་གྤྱི་ལྙེན་སྙེམས་དང་བཅས་པའྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པ་ལས་
ཐོབ་པ་ཁ་ཆྙེ་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད། འདུལ་བ་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡང་སོ་
ཐར་སོམ་པ་ཡོད་པར་འདོད་དྙེ། ལུང་མ་མོ་ལས། བསྙེན་པར་རྫོགས་ཚུལ་བཅུ་གསུངས་པའྤྱི་རང་བྱུང་གྤྱི་
བསྙེན་རྫོགས་དང་། ཡྙེ་ཤྙེས་ཁོང་ཆུད་ཀྤྱི་བསྙེན་རྫོགས་ནྤྱི་རྣམ་པ་རྤྱིག་བྱྙེད་ལ་ཡྙེ་མ་ལྟོས་པར་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
དྙེ་སྐད་དུ། གཞན་གྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་ལ་སོགས་ཀྤྱི། །ཞྙེས་དང་། རང་འགྙེལ་དུ། བྱྙེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྤྱི་འདུལ་བ་
པ་རྣམས་ན་རྙེ། རྣམ་པ་བཅུས་བསྙེན་པར་རྫོགས་སོ་ཟྙེར་བ་བསྡུ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་སོགས་པའྤྱི་ས་སྨྲས་སོ། །ཞྙེས་
བཤད་དོ། །བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་གྤྱིས་ཐོབ་པར་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཟག་བཅས་ཀྤྱི་
བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་མངོན་དུ་བྱས་པའྤྱི་ཚེ་དྙེའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་དྙེ་དག་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བའྤྱི་བསམ་
གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་སྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ཡང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་གྤྱིས་
ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གྤྱི་ 



210   མཁན་ཆྙེན་ངག་ཆོས། 

༼༢༡༢༽ 
སྙེམས་མངོན་དུ་བྱས་པའྤྱི་ཚེ། དྙེའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་དྙེ་དག་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བའྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་སྙེས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་ས་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ནྤྱི་མྙེད་དྙེ། སོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། གཟུགས་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཇྤྱི་སྐད་དུ། བསམ་གཏན་ལས་སྙེས་བསམ་གཏན་གྤྱི། །ས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་ཟག་མྙེད་
ནྤྱི། །འཕགས་དྙེས། ཞྙེས་བཤད་དོ། །འདྤྱིར་དཔོད་ལྡན་ལ་དོགས་པ་བཀོད་ན། བསམ་གཏན་སོམ་པ་བསམ་
གཏན་ལས་སྙེ་ན། །ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་བསམ་གཏན་སོམ་མྙེད་དམ། །དྙེས་ན་ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་བསམ་
གཏན་གྤྱི། །སོམས་འཇུག་བཤད་དང་འགལ་བ་ཇྤྱི་ལྟར་སྤོང་། །དྙེ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། བཅུད་འཇྤྱིག་པའྤྱི་ཚེ་
འཛམ་བུ་གྤྱིང་པའྤྱི་མྤྱི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྤྱིག་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིསོམས་འཇུག་འབད་རོལ་ལ་མ་ལྟོས་པར་
ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་སྙེས་ཏྙེ་སར་དྙེ་ལས་ལངས་ནས། ཀྙེ་མ་དབྙེན་པ་ལས་སྙེས་པའྤྱི་བདྙེ་བ་འདྤྱི་ནྤྱི་དགའ་
བ་དང་བདྙེ་བའོ། །ཞྙེས་བསགས་པས་མྤྱི་གཞན་རྣམས་ཀང་དྙེའྤྱི་རྙེས་སུ་སོབ་པས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི
སོམས་འཇུག་སྙེས་ཏྙེ་ཤྤྱི་འཕོས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྙེ་བ་སོགས་བཤད་པས། སོམ་པའྤྱི་སོར་བ་ལ་མ་
ལྟོས་པར་ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ངྙེས་པར་ཁས་ལྙེན་དགོས་ལ། དྙེ་ཁས་བླང་
བ་ན་སོམས་འཇུག་དྙེ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་པའྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་ཁས་ལྙེན་དགོས་ཤྤྱིང་། དྙེའྤྱི་བསམ་གཏན་
གྤྱི་སོམ་པ་སོམ་པའྤྱི་ 
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༼༢༡༣༽ 
སོར་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ནམ་མྤྱིན། མྤྱིན་ན་ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་བསམ་གཏན་
དང་ལྷན་ཅྤྱིག་པ་འགལ། ཡྤྱིན་ན། བསམ་གཏན་ལས་སྙེས་བསམ་གཏན་གྤྱི། །ས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ། ཞྙེས་དང་། 
ཏྤྱིང་འཛིན་ལས་སྙེས་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་པས་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་བསམ་གཏན་ལས་སྙེས་
པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་སྤོང་བ་མྤྱི་དགོས་སམ་ཞྙེས་དོགས་པ་བཀོད་པ་ཡྤྱིན་ལ། རང་གྤྱི་བསམ་ཚོད་ནྤྱི། 
ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་བསམ་གཏན་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་པའྤྱི་སོམ་པ་དྙེ་ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་བསམ་
གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་དྙེའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་དྙེ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་པས། ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པ་བསམ་
གཏན་གྤྱི་སྙེམས་དྙེ་ནྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་པའྤྱི་སོམ་པ་དྙེའྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བའྤྱི་རྒྱུ་དང་། སོམ་པ་དྙེ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་
སྙེམས་དྙེའྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བའྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་གང་ཕན་
ཚུན་འབྲས། །ཞྙེས་སོགས་ར་འགྙེལ་གྤྱི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མཁས་མཆོག་དབྱྤྱིག་གྙེན་ཐུགས་དགྙེས་
པར་གྱུར་ཅྤྱིག ཀུན་མཁྙེན་ཤྙེར་འོད་པས། བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་འདྤྱི་གྤྱིས་ལ་ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱི་
སོམ་པ་ཞྙེས་ཀང་བྱ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཞན་གྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་
བཞག་པའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་སོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུངས་པ་ལ་ཁབ་འབྲྙེལ་ཅྤྱི་ཡང་མ་བྱུང་སྙེ། འོ་ན་
སོམ་སོབས་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་དང་ཤྙེས་རབ་ལ་སོགས་པའྤྱི་ 
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༼༢༡༤༽ 
ལམ་ཀུན་ཀང་ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པར་འགྱུར་ཏྙེ། སོམ་པའྤྱི་ཚབ་ལ་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེས་
འདོན་པ་བསྒྱུར་བས་གོང་གྤྱི་རགས་དྙེ་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་བསམ་གཏན་དང་
ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བའྤྱི་སོམ་པ་ཡོད་ལ། ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་མྙེད་པས་ཞྤྱིབ་མོའ་ིརྣམ་
དཔོད་གཅྙེས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྙེར་བསོགས་མྤྱི་ལོགས་མྙེད་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མྙེད་
ལམ་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་སོམ་པ་དྙེ་གྤྱིས་ལ་སྤོང་བའྤྱི་སོམ་པ་ཞྙེས་བྱ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འཆལ་ཚུལ་དང་དྙེའྤྱི་ཀུན་
སོང་ོན་མོངས་དང་བཅས་པ་དངོས་སུ་སྤོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བར་ཆད་མྙེད་ལམ་སྙེས་དྙེ་གྤྱིས། །མྤྱི་ལོགས་མྙེད་
ལ་སྤོང་ཞྙེས་བྱ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་སོགས་ས་གཞན་ལ་བརྙེན་པ་
དང་རྣམ་གོལ་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སོམ་པ་དྙེ་གྤྱིས་ལ་སྤོང་སོམ་དུ་མྤྱི་འཇོག་པ་ནྤྱི་གཞུང་དྙེའྤྱི་ཤུགས་ལ་བསན་
ཏོ། །དྙེ་ནས་སོམ་པ་དྙེ་གྤྱིས་དང་སྤོང་སོམ་ལ་མུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏྙེ། ས་གཞན་ལ་བརྙེན་པ་དང་རྣམ་གོལ་
ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སོམ་པ་དྙེ་གྤྱིས་ནྤྱི། སོམ་པ་དྙེ་དང་དྙེ་ཡྤྱིན་ལ། སྤོང་སོམ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུ། མྤྱི་ལོགས་མྙེད་ལ་
བརྙེན་པའྤྱི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སོམ་པ་དྙེ་གྤྱིས་ནྤྱི་སྤོང་སོམ་དང་སོམ་པ་དྙེ་གྤྱིས་གང་རུང་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་མུ། ས་གཞན་ལ་བརྙེན་པ་རྣམས་ནྤྱི་གྤྱིས་ཀ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མུ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་
ཡང་ཟག་ 
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༼༢༡༥༽ 
མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ནྤྱི་སོམ་པ་དྙེའྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་
འབྱུང་བའྤྱི་རྒྱུ་དང་། སོམ་པ་དྙེ་དྙེའྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་འབྱུང་བའྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དཔྙེར་ན་སྙེམས་དང་
སྙེམས་ལས་བྱུང་བ་བཞྤྱིན་ནོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དྙེ། བསམ་གཏན་ལས་སྙེས་བསམ་གཏན་གྤྱི། །ས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་
ཐོབ་ཟག་མྙེད་ནྤྱི། །འཕགས་དྙེས། ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིས་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ྤྱིད་འཕགས་པ་
བསན་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། སྤྱིར་ཡང་ལུགས་འདྤྱིར་འཕགས་ལམ་ཡྤྱིན་ན། འཕགས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་ཡྤྱིན་
ནོ། །དྙེང་སང་ཕལ་ཆྙེར་སོམ་པ་དྙེ་གྤྱིས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་བརྙེན་
ནས་ཐོབ་གསུངས་པ་ནྤྱི་འབྲྙེལ་ཆྙེར་མྙེད་དྙེ། འོ་ན་སྙེམས་བྱུང་ཡང་གཙོ་སྙེམས་ལ་བརྙེན་ནས་ཐོབ་པར་ཐལ། 
སོམ་པ་འདྤྱི་གྤྱིས་སོམས་འཇུག་དྙེ་དང་དྙེ་ལ་བརྙེན་ནས་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། ཁབ་སྙེ། ལྷན་ཅྤྱིག་
འབྱུང་རྒྱུའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་འཆད་པ་ན། འབྱུང་བཞྤྱིན་སྙེམས་ཀྤྱི་རྙེས་འཇུག་དང་། །སྙེམས་དང་མཚན་ྤྱིད་མཚན་
གཞྤྱི་བཞྤྱིན། །སྙེམས་ལས་བྱུང་དང་སོམ་གྤྱིས་དང་། །ཞྙེས་སོགས་གསུངས་པ་ལ་གོ་དོན་འཆད་ཚུལ་ཡོད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་སོམ་མྤྱིན་ཐོབ་ཚུལ་ནྤྱི། ཤན་པ་ལ་སོགས་པ་སོམ་མྤྱིན་ཅན་གྤྱི་རྤྱིགས་སུ་སྙེས་པ་རྣམས་
ནྤྱི། སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་སོར་བའྤྱི་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་ཚེ་སོམ་མྤྱིན་ཐོབ་ཅྤྱིང་གཞན་གྤྱི་རྤྱིགས་སུ་
སྙེས་པ་རྣམས་ནྤྱི་ཡུལ་དཔོན་ལྟ་ 
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༼༢༡༦༽ 
བུ་གཅྤྱིག་གྤྱི་དྲུང་དུ་བདག་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་འདྤྱིས་འཚོ་བར་བྱའོ་ཞྙེས་བླངས་པ་ལས་སོམ་མྤྱིན་ཐོབ་
སྙེ། སོམ་པ་མྤྱིན་པ་བྱ་བ་འམ། །ཁས་ལྙེན་པ་ལས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བར་མའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་
མ་ཡྤྱིན་པར་ཐོབ་ཚུལ་ནྤྱི། དགྙེ་འདུན་གྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྤྱིགས་པ་ལྟ་བུ་སོགས། རྫས་ལས་བྱུང་བའྤྱི་
བསོད་ནམས་བྱ་བའྤྱི་དངོས་པོ་བདུན་ནྤྱི་དགྙེ་འདུན་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཞྤྱིང་གྤྱིས་ལོངས་སོད་པའྤྱི་ཚེ་ན་བར་མའྤྱི་
དགྙེ་བ་སོབས་ཆྙེན་ཐོབ། ཡང་ཟ་བ་གཅྤྱིག་ལ་སོགས་པར་སྤྱིན་པའྤྱི་དགྙེ་བ་སྒྲུབ་པར་ཁས་ལྙེན་བྱས་པའྤྱི་ཚེ་
དང་། དད་པའྤྱི་སོ་ནས་ཕག་འཚལ་བའྤྱི་ལས་བྱས་པའྤྱི་ཚེ་བར་མར་གྱུར་པའྤྱི་དགྙེ་བ་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ལྷག་མའྤྱི་
རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན་ཞྤྱིང་དང་། །ལྙེན་དང་གུས་པར་བྱྙེད་པས་ཐོབ། །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེའྤྱི་ཤུགས་ལས་བར་
མའྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཡང་ཐོབ་ཚུལ་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །གྤྱིས་པ་གཞྤྱི་གང་ལས་ཐོབ་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས་འདོད་པའྤྱི་
སས་བསྡུས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་། རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་ནྤྱི། སྤང་བྱ་མྤྱི་དགྙེ་
བའྤྱི་ལས་ལམ་གྤྱི་སོར་དངོས་འཇུག་གསུམ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཐོབ། གཞྤྱི་སྙེམས་ཅན་དུ་
སོན་པ་དང་མྤྱི་སོན་པ་གྤྱིས་ཀ་ལས་ཐོབ་སྙེ། མ་བྱྤྱིན་ལྙེན་སྤོང་བ་ལྟ་བུ་སྙེམས་ཅན་དུ་མྤྱི་སོན་པའྤྱི་རྫས་ལོངས་ 



སྤྱི་དོན་ཇྤྱི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་གསལ་བྱྙེད་ངག་གྤྱི་སོན་མྙེ།  215 

༼༢༡༧༽ 
སོད་ལས་ཐོབ། སྲོག་གཅོད་སྤོང་བ་ལྟ་བུ་སྙེམས་ཅན་ལས་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བཅས་པ་དང་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་ཁ་ན་མ་
ཐོ་བ་གྤྱིས་ཀ་ལས་ཐོབ་སྙེ། དྙེ་དག་སྤོང་བས་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྤོང་བའྤྱི་གཞྤྱི་གང་ལས་ཐོབ་
ན། ད་ལྟར་གྤྱི་ཕུང་ཁམས་སྙེ་མཆྙེད་རྣམས་ལས་སྤང་བྱ་དྙེ་དང་དྙེའྤྱི་གྙེན་པོར་སོམ་པ་དྙེ་དང་དྙེ་ཐོབ་པར་
འགྱུར་གྤྱི། འདས་མ་འོངས་ལས་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་སྙེམས་ཅན་དུ་སོན་པའྤྱི་ཆོས་མ་ཡྤྱིན་
པས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ནྤྱི་ལས་ལམ་གྤྱི་དངོས་གཞྤྱི་ཁོ་ན་ལས་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། སོར་
མཇུག་དང་བཅས་པ་ལས་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོར་མཇུག་ལ་མ་ལྟོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། སྤང་བྱའྤྱི་གཞྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བ་ཁོ་ན་སྤོང་བ་ལས་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དུས་ནྤྱི་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་སྙེ། སྙེམས་ཀྤྱི་རྙེས་འབྲངས་ཡྤྱིན་
པས་འདས་མ་འོངས་ཀྤྱི་སོམ་པའང་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ཡང་། འདོད་གཏོགས་ཐམས་ཅད་གྤྱིས་ཀ་
དང་། །ད་ལྟ་དག་ལས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །བསམ་གཏན་ཟག་མྙེད་སོམ་པ་ནྤྱི། །དངོས་དང་དུས་ནྤྱི་ཐམས་ཅད་
ལས། །ཞྙེས་སོ། །སྤྱིར་སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་འདྤྱི་གཞྤྱི་སྙེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། བསབ་པའྤྱི་ཡན་ལག་ཐམས་
ཅད་དང་། སོམ་པའྤྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་པའམ། འོན་ཏྙེ་དབྱྙེ་བ་ཡོད་ཅྙེ་ན། སྙེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་
ཐོབ་སྙེ། གཞན་ལ་གནོད་པ་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་ལས་བཟོག་དགོས་པས་སོ། །ཡན་ལག་ལས་ནྤྱི་དབྱྙེ་བ་ཡོད་དྙེ། 
དགྙེ་སོང་གྤྱི་སོམ་པ་ནྤྱི་ལུས་ངག་གྤྱི་སྤང་བྱ་བདུན་ 
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༼༢༡༨༽ 
ཆར་སྤོང་བར་ཁས་བླངས་པས་སྤོང་བདུན་དང་། དགྙེ་ཚུལ་དང་དགྙེ་བསྙེན་གྤྱི་སོམ་པ་ནྤྱི། ལུས་ཀྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བ་
གསུམ་དང་། ངག་གྤྱི་བརྫུན་ཏྙེ་བཞྤྱི་སྤོང་བར་ཁས་བླངས་པས་སྤོང་བཞྤྱིའྤྱི་སོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ཡང་། 
སོམ་པ་སྙེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས། །ཡན་ལག་རྒྱུད་ལ་དབྱྙེ་བ་ཡོད། །ཅྙེས་སོ། །འདྤྱིར་དོགས་པ་བཀོད་ན། 
གཞྤྱི་ནྤྱི་སྙེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ཡྤྱིན་ན། །ཆུང་མ་ཅན་གྤྱི་དགྙེ་བསྙེན་བཤད་མྤྱིན་ནམ། །འདུལ་བར་
སྙེམས་ཅན་ངྙེས་པ་དང་བྲལ་སོགས། །གསུངས་པ་དགྙེ་ཚུལ་སྐབས་སུ་མ་ཡྤྱིན་ནམ། །དྙེའྤྱི་དོན་ཅུང་ཟད་
བཤད་ན། གཞུང་འདྤྱིར། དགྙེ་བསྙེན་ྤྱིད་དུ་ཁས་བླངས་པས། །སོམ་པ་བསན་པ་དགྙེ་སོང་བཞྤྱིན། །ཞྙེས་
བཤད་པའྤྱི་དགྙེ་བསྙེན་གྤྱི་སོམ་པ་འདྤྱི་ར་བཞྤྱི་ཆང་དང་བཅས་པ་ལྔ་སྤོང་པའྤྱི་ཡོངས་རྫོགས་དགྙེ་བསྙེན་གྤྱི་
སོམ་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ཡོངས་རྫོགས་དགྙེ་བསྙེན་གྤྱི་ར་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་མྤྱི་ཚངས་སོད་ནྤྱི་སྙེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་སྲུང་མྤྱི་དགོས་ཏྙེ། གཞན་གྤྱིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའྤྱི་བུད་མྙེད་ལ་ལོངས་སོད་པ་སོགས་ཀྤྱི་ལོག་
གཡྙེམ་སྤོང་དགོས་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། རང་གྤྱིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ལ་མྤྱི་ཚངས་སོད་སྤོང་མྤྱི་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྒྱུ་
མཚན་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ན། ཡོངས་རྫོགས་དགྙེ་བསྙེན་འདྤྱི་ཁྤྱིམ་པའྤྱི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཐྙེག་པ་ཆྙེ་ཆུང་ཀུན་མཐུན་
ཞྤྱིང་། བསབ་བྱ་བརོད་པ་ན་ཡང་འདོད་ལོག་སྤོང་བ་ཙམ་བསབ་བྱར་བརོད་ཀྤྱི། སྙེམས་ཅན་ཀུན་ལ་མྤྱི་ཚངས་
སོད་སྤོང་བ་མ་བཤད་དོ། །འདུལ་བའྤྱི་ཆོ་ག་རྣམས་ལས་ཡུལ་དུས་ 
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༼༢༡༩༽ 
སྙེམས་ཅན་གནས་སྐབས་ཡན་ལག་ངྙེས་པ་ལྔ་དང་མ་བྲལ་ན་སྤྱིག་པའྤྱི་བསམ་པ་དང་མ་བྲལ་བས་སོམ་པ་མྤྱི་
སྙེ་བར་གསུངས་པ་ཞྤྱིག་ཡོད་མོད། དྙེ་དགྙེ་ཚུལ་གྤྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་པས་དགྙེ་ཚུལ་དང་དགྙེ་སོང་ལ་དྙེ་
ལྟར་ཡྤྱིན་གྤྱི། དགྙེ་བསྙེན་ལ་ངྙེས་པ་ལྔ་བྲལ་མྤྱི་དགོས་པ་ནྤྱི་འདུལ་མངོན་གྤྱིས་ཀ་མཐུན་དགོས་སོ། །དྙེ་ལྟར་
ན། སོམ་པ་སྙེམས་ཅན་ཐམས་ཅན་ལས། །ཞྙེས་བཤད་པ་ནྤྱི་དགྙེ་ཚུལ་ཡན་ཆད་ཀྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པའམ། ཡང་
ན་ཁ་ཆྙེ་བྱྙེ་བྲག་སྨྲ་བ་རང་གྤྱི་ལུགས་སྲོལ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །སོམ་མྤྱིན་ནྤྱི་སྙེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ལས་ལམ་
གྤྱི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་སྙེ། སོ་ཐམས་ཅད་ནས་སྙེམས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་པར་ཞུགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྒྱུ་
ཀུན་ལས་མྤྱི་ཐོབ་སྙེ། རྒྱུ་དུག་གསུམ་གང་རུང་ངམ། མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་ཆུང་འབྲྤྱིང་ཆྙེ་གསུམ་གང་རུང་ལས་
ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྒྱུ་དྙེ་དག་གཅྤྱིག་ཅར་དུ་མྤྱི་འབྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ཡང་། 
སོམ་པ་མྤྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །ཡན་ལག་ཀུན་ལས་རྒྱུས་མྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །འདྤྱིར་ཡང་དོགས་པ་
བཀོད་ན། སོམ་མྤྱིན་སྙེམས་ཅན་ཀུན་དང་ཡན་ལག་ནྤྱི། །ཀུན་ལས་ཡྤྱིན་ན་རང་གྤྱི་ྙེ་དུ་སོགས། །མྤྱི་གསོད་
པས་ན་ཕོགས་རྙེའམ་ྤྱི་ཚེ་ཡྤྱི། །སོམ་མྤྱིན་ཅན་དག་ཡོད་པ་འགོག་ནུས་སམ། །དྙེའྤྱི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། 
ཤན་པ་ལ་སོགས་པ་སོམ་མྤྱིན་ཅན་དུ་འཇོག་ན། འདྤྱིས་སྤྱིར་སྙེམས་ཅན་མང་པོ་གསོད་ཀང་རང་གྤྱི་ཕ་མ་ལ་
སོགས་པ་གསོད་པའྤྱི་སྙེམས་དང་བྲལ་བའྤྱི་སོམ་མྤྱིན་ 
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༼༢༢༠༽ 
སྙེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་ཅྙེས་པ་དྙེ་ལ་དངོས་སུ་མྤྱི་གནོད་དམ། དངས་མ་ཐག་པའྤྱི་གཞུང་དྙེའྤྱི་དོན་
ལྟར་ན། སོམ་མྤྱིན་ྤྱི་ཚེ་བ་དང་ཕོགས་རྙེ་བ་མྙེད་པ་ཁས་བླངས་དགོས་ལ། དྙེ་ཁས་བླངས་ན་ད་ལྟར་ཤན་པ་ལྟ་
བུས་སྲོག་གཅོད་མང་པོ་བྱྙེད་ཀང་མ་བྱྤྱིན་ལྙེན་མྤྱི་བྱྙེད་པ་ཡང་ཡོད་སྲྤྱིད་པས། དྙེ་ལྟ་བུ་སོམ་མྤྱིན་ཕོགས་རྙེ་བ་
ཙམ་དུ་སོང་། ཡང་ཤན་པ་འགའ་ཞྤྱིག་དུད་འགོ་མང་པོ་གསོད་ཀང་འགོ་བ་གཞན་མྤྱི་གསོད་པར་དམ་བཅའ་བ་
ཡང་ཡོད་པས་དྙེ་ནྤྱི་ྤྱི་ཚེ་ཅན་དུ་སོང་། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་རྐུན་པོ་དང་སད་འཚོང་མ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་བྱྤྱིན་ལྙེན་དང་འདོད་
ལོག་འཆོལ་བར་སོད་ཀང་སྲོག་གཅོད་མྤྱི་བྱྙེད་པ་ཡང་ཡོད་པས་དྙེ་དག་སོམ་མྤྱིན་ཅན་དུ་འཇོག་གམ་མྤྱི་འཇོག 
མྤྱི་འཇོག་ན་ཤན་པ་ཡང་སོམ་མྤྱིན་ཅན་ཡྤྱིན་པ་དཀའ། འཇོག་ན་སྲོག་གཅོད་མ་བྱས་ཚེ་ལུས་ཀྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་
ལས་ལམ་ཀུན་ལ་སོད་པ་མ་སོང་བ་ཡན་ལག་ཀུན་ལས་ཇྤྱི་ལྟར་ཐོབ་མཁས་པ་དག་གྤྱིས་བརགས་པར་
བྱའོ། །དྙེ་ལྟ་ན་འདྤྱི་ཡང་ཁ་ཆྙེ་བྱྙེ་བྲག་སྨྲ་བ་རང་གྤྱི་ལུགས་སྲོལ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཡང་སོ་ཐར་ལ་སོགས་པ་དུས་
ད་ལྟ་བ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ནམ་འདས་མ་འོངས་དང་ཡང་ལྡན་ཞྙེ་ན། དྙེའྤྱི་ལན་ནྤྱི། སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་སྙེས་ནས་ཇྤྱི་
སྲྤྱིད་རྒྱུན་མ་བཏང་བའྤྱི་བར་དུ་ད་ལྟ་བའྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་དང་ལྡན་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན། སོ་ཐར་གྤྱི་
སོམ་པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་
ཡོད། སོ་ཐར་སོམ་པ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་པ་ཐོབ་ནས་རྒྱུན་མ་བཏང་བའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་
འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་གྤྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྙེ། སོ་སོར་ཐར་གནས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་དུ། །མ་
བཏང་བར་རག་ད་ལྟར་གྤྱི། །རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན་ལྡན་སྐད་ཅྤྱིག་མ། །དང་པོ་ཕྤྱིན་ཆད་འདས་པ་དང་། །ཞྙེས 
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༼༢༢༡༽ 
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་ཕྤྱིན་ཆད་ཅྙེས་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི། དང་པོའ་ིཚེ་འདས་པ་མྙེད་ཅྤྱིང་། དང་པོ་འགགས་ཏྙེ་
གྤྱིས་པ་སྙེས་ནས་སོམ་པ་འདས་པ་དང་ལྡན་ཞྙེས་འཆད་དོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་སོམ་མྤྱིན་ལ་ཡང་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ལྡན་ཚུལ་དྙེ་ལྟར་ཤྙེས་པར་བྱ་སྙེ། སོམ་མྤྱིན་གནས་པའང་དྙེ་དང་འད། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྣམ་པར་
རྤྱིག་བྱྙེད་ཀྤྱི་ལྡན་ཚུལ་ནྤྱི། སོམ་པ་སོམ་མྤྱིན། བར་མར་གྱུར་པའྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་ཀྤྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའྤྱི་
གང་ཟག་ལ་དྙེ་དང་དྙེའྤྱི་ལུས་ངག་གྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་བྱྙེད་བཞྤྱིན་པའྤྱི་ཚེ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་ལ་རྤྱིག་བྱྙེད་ད་
ལྟ་བ་དང་། གྤྱིས་པ་ཕན་ཆད་ལ་འདས་ད་ལྟར་གྤྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པས་ཁབ་སྙེ། རྣམ་རྤྱིག་བྱྙེད་ནྤྱི་ཐམས་ཅད་
ལ། །བྱྙེད་པ་དག་ལ་ད་ལྟར་ལྡན། །མ་བཏང་བར་དུ་སྐད་ཅྤྱིག་མ། །ཕྤྱིན་ཆད་འདས་ལྡན་ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
སོམ་པ་སོམ་མྤྱིན། བར་མར་གྱུར་པའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་ཀྤྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་མ་འོངས་པ་དང་ལྡན་པ་ནྤྱི་ནམ་ཡང་
མྙེད་དྙེ། དྙེ་དག་སྙེམས་ཀྤྱི་རྙེས་འབྲང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ཡང་ས་མའྤྱི་འཕོ་ལས། མ་འོངས་མྙེད། །ཅྙེས་
བཤད་དོ། །སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་དང་མ་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་རྣམས་ལ་ད་ལྟ་བ་ལས་འདས་
པ་དང་ལྡན་པ་མྙེད་དྙེ། ཆོས་མས་ཆུང་བས་ཐོབ་པའང་མས་ཆུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་ད་ལྟ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ཏྙེ། 
སྤྱིབ་པ་དང་ནྤྱི་མ་སྤྱིབ་པ། །འདས་པ་དག་དང་ལྡན་པའང་མྙེད། །ཅྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བསམ་གཏན་དང་ཟག་
མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ལ་དུས་གསུམ་ 
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༼༢༢༢༽ 
ཀ་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་བ་ཁོ་ནར་ངྙེས་ཞྙེ་ན། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་ཐོབ་ལ་མ་བཏང་བའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། 
བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་འདས་མ་འོངས་གྤྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པས་ཁབ་སྙེ། བསམ་གཏན་སོམ་དང་ལྡན་པ་
ནྤྱི། །རག་ཏུ་འདས་དང་མ་འོངས་དང་། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་
སོམ་པ་མ་འོངས་པ་དང་ལྡན་པས་ཁབ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་པ་ཐོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། 
ཟག་མྙེད་གྤྱི་སོམ་པ་འདས་མ་འོངས་གྤྱིས་དང་ལྡན་པས་ཁབ་སྙེ། འཕགས་ནྤྱི་དང་པོ་འདས་དང་མྤྱིན། །ཞྙེས་
བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཕགས་ལམ་མམ་གཞག་ལ་གནས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་
ལྡན་པས་ཁབ། རྙེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་མྤྱི་
ལྡན་པས་ཁབ། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཟག་བཅས་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་ྙེར་བསོགས་དང་སོམས་འཇུག་ལ་མམ་པར་
གཞག་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས་ཁབ། ྙེར་བསོགས་སམ་སོམས་
འཇུག་དྙེ་ལས་ལངས་པའྤྱི་རྙེས་ཐོབ་ལ་གནས་པ་ཡྤྱིན་ན། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་མྤྱི་ལྡན་པས་
ཁབ་སྙེ། མམ་གཞག་འཕགས་ལམ་གནས་དྙེ་གྤྱིས། །ད་ལྟར་དང་ལྡན། ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་དངོས་བསན་དང་
ཤུགས་བསན་ཏོ། །བར་མར་གྱུར་པའྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། 
རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས་ཁབ། སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་པ་ཐོབ་ 
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༼༢༢༣༽ 
ནས་དྙེ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གྤྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པས་ཁབ་སྙེ། བར་དག་ལ། །ཡོད་ན་དང་པོ་བར་གྤྱི་དང་། །ཕྤྱིན་
ཆད་དུས་ནྤྱི་གྤྱིས་དང་ངོ་། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡོད་ན་ཞྙེས་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི། བར་མ་དང་ལྡན་པ་ལ་རྤྱིག་བྱྙེད་
མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའྤྱི་ངྙེས་པ་མྙེད་པས། དྙེ་ལྟར་དུ་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ལ། སོམ་པ་དང་སོམ་མྤྱིན་
གང་རུང་དང་ལྡན་པ་ལ་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པས་ཁབ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཡང་སོམ་པ་
དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ལ་བར་མའྤྱི་མྙེ་དགྙེ་བའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དྙེ། སོམ་ལྡན་
གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་ཞྙེ་སང་དག་པོས་ཕ་རོལ་པོ་འཆྤྱིང་བ་དང་བརྙེག་པ་དང་། ཚིག་རྩུབ་མོ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའྤྱི་
བྱ་བ་བྱྙེད་པ་ན། བར་མ་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་སྙེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། སོམ་མྤྱིན་ཅན་གྤྱི་གང་ཟག་
ལ་བར་མ་དགྙེ་བའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དྙེ། སོམ་མྤྱིན་ཅན་གྤྱིས་རབ་ཏུ་དྭང་བ་དག་
པོས་དཀོན་མཆོག་གྤྱི་རྙེན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པའྤྱི་བྱ་བ་བྱྙེད་པ་ན། བར་མ་དགྙེ་བའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་སྙེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སོམ་མྤྱིན་གནས་པ་དགྙེ་བ་དང་། །སོམ་ལ་གནས་པ་མྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི། །རྣམ་
རྤྱིག་མྤྱིན་ལྡན་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་དུ། །རབ་དང་ོན་མོངས་ཤུགས་ལྡན་པར། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་བརགས་ན་
ལུས་ཀྤྱིས་བརྙེགས་པ་དང་ཕག་འཚལ་པ་ལ་སོགས་པ་རྤྱིག་བྱྙེད་དངོས་སུ་སོང་བས་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་དང་
ལྡན་ཚུལ་དུ་ཆྙེར་མ་འབྲྙེལ་བ་འད། རྣམ་རྤྱིག་བྱྙེད་ལྡན་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་དུ། ། 
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༼༢༢༤༽ 
ཞྙེས་འདོན་དགོས་སོ་སམ་པའྤྱི་དོགས་པ་འབྱུང་རྤྱིགས་ལ། རང་གྤྱི་བསམ་ཚོད་ནྤྱི། བསམ་པ་དག་པོས་བྱས་
པའྤྱི་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་གང་རུང་གྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་ལྡན་ན་དྙེའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་དང་ཡང་ལྡན་པས་ཁབ་
པ་ཡོད་པས་ཀུན་སོང་དག་པོས་བརྙེག་པ་དང་ཕག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པའྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་ལྡན་བཞྤྱིན་པའྤྱི་
གནས་སྐབས་ཀྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་དྙེའྤྱི་ལྡན་ཚུལ་གྤྱི་དབང་དུ་ནས་གཞུང་འདྤྱི་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ཞྙེས་འཆད་
དགོས་སོ། །སོམ་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་བར་མ་མྤྱི་དགྙེ་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད་བར་མ་དགྙེ་བ་ཡང་མཐའ་
ཡས་པ་ཡོད་དྙེ། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་ཐམས་ཅད་སོམ་པས་བསྡུས་པའྤྱི་དགྙེ་བར་མ་ངྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་ན་
དགྙེ་སོང་གྤྱིས་ལུས་ཀྤྱིས་བསྐོར་བ་དང་མདོ་འདོན་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་དགྙེ་བ་རྣམས་སོམ་པ་རང་གྤྱི་ངོ་བོ་མ་
ཡྤྱིན་པས་བར་མ་དགྙེ་བ་ཙམ་དུ་འཐད་ལ། འོན་ཀང་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་རྙེན་ལ་བསགས་པའྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་
པས་སོམ་པ་དང་མྤྱི་ལྡན་པ་དག་གྤྱིས་བྱས་པའྤྱི་དགྙེ་བ་ལས་ཆྙེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཤྤྱིང་ཕན་ཡོན་ཆྙེ་བར་
འབྱུང་ངོ་། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་སོམ་མྤྱིན་ཅན་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡང་བར་མ་མྤྱི་དགྙེ་བ་དང་དགྙེ་བ་འབྱུང་ཚུལ་ཤྙེས་པར་
བྱའོ། །དྙེ་ལྟར་ན་རྤྱིག་བྱྙེད་དང་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་མྤྱིན་པའྤྱི་ལྡན་ཚུལ་མུ་བཞྤྱི་སྙེ། སོམ་པ་དང་སོམ་མྤྱིན་མངོན་གྱུར་
པ་གང་ཡང་མྙེད་པའྤྱི་བར་མ་ལ་གནས་པས་ཀུན་སོང་གྤྱི་སྙེམས་ཞན་པས་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་བྱྙེད་ན་རྣམ་པ་རྤྱིག་བྱྙེད་
ྤྱིད་དང་ལྡན་ལ་ 
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༼༢༢༥༽ 
རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པ་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་མུ། ཚེ་འཕོས་ཏྙེ་ཚེ་ས་མའྤྱི་རྣམ་རྤྱིག་བཏང་བ་དང་། ཚེ་འདྤྱིའྤྱི་རྣམ་རྤྱིག་
མ་སྙེས་པ་དང་འབྲས་བུ་ལས་མས་པ་སོགས་ཀྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ནྤྱི་རྤྱིག་བྱྙེད་མ་ཡྤྱིན་པར་དང་ལྡན་ལ་
རྤྱིག་བྱྙེད་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་མུ། བར་མ་ལ་གནས་པས་སྙེམས་དག་པོས་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེའྤྱི་ལས་བྱྙེད་པ་ནྤྱི་གྤྱིས་ཀ་
དང་ལྡན་པའྤྱི་མུ། གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱིས་སོ་སྙེ་སོགས་ནྤྱི་གྤྱིས་ཀ་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་མུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། བར་མ་དོར་
གནས་སྙེམས་ཞན་པས། །བྱྙེད་ན་རྣམ་རྤྱིག་ྤྱིད་དང་ལྡན། །རྣམ་རྤྱིག་བཏང་དང་མ་སྙེས་པའྤྱི། །འཕགས་པའྤྱི་
གང་ཟག་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཏོང་ཚུལ་ནྤྱི། བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྤྱི་འཕོས་དང་། །ཞྙེས་
སོགས་ཀྤྱིས་བསན་ཏྙེ། གགས་ཆོད་ཆྙེ་ཞྤྱིང་གོ་ས། བསམ་གཏན་གྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་གཏོང་ཚུལ་ནྤྱི། 
བསམ་གཏན་གཏོགས་པའྤྱི་དགྙེ་བ་ནྤྱི། །ས་འཕོས་མས་པ་དག་གྤྱིས་གཏོང་། །ཞྙེས་པས་བསན། དྙེས་
གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་གཏོང་ཚུལ་ཡང་ཤྙེས་ནུས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་བཞྤྱིན་གཟུགས་མྙེད་གཏོགས། །ཞྙེས་
བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བསམ་གཏན་གཏོགས་པའྤྱི་ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱི་ཁོངས་སུ་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པའྤྱི་གཏོང་ཚུལ་
ཡང་ཤྙེས་ནུས་པས་དྙེའྤྱི་གཏོང་ཚུལ་གཞུང་ཟུར་པ་མྙེད་དོ། །འདྤྱིའྤྱི་དོན་ལ་ཊྤྱིཀྐ་མཛད་པ་དག་གྤྱིས་ས་གོང་
འོག་ཏུ་འཕོས་པའམ། སོམས་འཇུག་མས་པ་དག་གྤྱིས་གཏོང་། །ཞྙེས་བཤད། ཐམས་ཅད་མཁྙེན་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
རྙེའྤྱི་གསུང་ལས།  
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༼༢༢༦༽ 
བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པར་སྙེ་བ་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིསས་བསྡུས་
ཀྤྱི་དགྙེ་བ་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་ལས་ོན་གྤྱིས་སྙེ་བ་བླངས་
པའྤྱི་ཚེ་ན། བསམ་གཏན་གྤྱིས་པའྤྱི་དགྙེ་བ་གཏོང་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ཤྤྱི་འཕོས་པས་གཏོང་ཚུལ་ནྤྱི། སོར་ལམ་
དོད་ཐོབ་པའྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སོ་སྙེ་འདོད་པར་ལས་ོན་གྤྱི་སྙེ་བ་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་ན་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་
གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་སོར་ལམ་གཏོང་བ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་ས་འཕོས་པས་གཏོང་བ་དང་། ཤྤྱི་འཕོས་པས་གཏོང་བ་ལ་
ཁད་པར་ཅྤྱི་ཡོད་སམ་ན། ཁད་པར་ཡོད་དྙེ། འདོད་པ་ནས་འདོད་པས་སྙེ་བ་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་དྙེ་ནས་དྙེར་ཤྤྱི་
འཕོས་པ་ཡྤྱིན་ཡང་། དྙེ་ནས་ས་འཕོས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་གྤྱིས་པར་སྙེ་
བ་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདགྙེ་བ་དྙེ་ས་འཕོས་པས་བཏང་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། ཤྤྱི་འཕོས་པས་བཏང་བ་ནྤྱི་
མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེར་ཤྤྱི་འཕོས་པ་ཙམ་གྤྱིས་གཏོང་ན། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་ཤྤྱི་འཕོས་
པའྤྱི་ཚེ་ཡང་གཏོང་བར་རྤྱིགས་པ་ལས། དྙེ་ལྟར་མྤྱི་གཏོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་ཞྤྱིབ་མོའ་ིམཐའ་དཔོད་དང་བཅས་
གསུངས་པར་མཛད་དོ། །འོན་ཀང་འདྤྱིའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་རང་འགྙེལ་ལས། བསམ་གཏན་དུ་གཏོགས་པའྤྱི་དགྙེ་བ་
ཐམས་ཅད་ནྤྱི་རྒྱུ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་གཏོང་སྙེ། ས་འཕོས་པ་ལས་སམ། སོམས་པར་འཇུག་པར་ལས་ཡོངས་སུ་
མས་པ་ལས་སོ།  
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༼༢༢༧༽ 
།རྤྱིགས་མཐུན་པ་བཏང་བ་ལས་ཀང་ཅུང་ཟད་གཏོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ས་འཕོས་པ་ནྤྱི་ས་
གཅྤྱིག་ནྤྱི་ས་གཅྤྱིག་ཤོས་སུ་སྙེ་བ་བླངས་པ་མ་ཡྤྱིན་ལ། འོ་ན་ཅྤྱི་ཞྙེ་ན། སྤྱིར་ས་འཕོས་པ་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ལ་
བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་སྙེས་ཏྙེ། འདོད་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་བྱས་པའྤྱི་འདོད་པའྤྱི་རྙེན་དུ་ཡང་ས་འཕོས་པ་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདོད་པའྤྱི་ས་ལས་འདས་ནས་བསམ་གཏན་གྤྱི་ས་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་དང་ལྡན་པར་སོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། བྱྙེ་
བྲག་འདྤྱིར་བསམ་གཏན་གྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་གཏོང་རྒྱུར་བཤད་པའྤྱི་ས་འཕོས་པ་ནྤྱི། ལུས་རྙེན་མ་དོར་བཞྤྱིན་དུ་
བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་བཞྤྱིར་ཏྤྱིང་འཛིན་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ས་འཕོས་པ་དྙེ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཤྙེར་མདོའ་ིཕོགས་ལས། 
བྱང་ཆུབ་སྙེམས་དཔའ་འདོད་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །དྙེ་ལས་ལངས་ནས་གྤྱིས་པ་
ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་གསུམ་པ་དང་། བཞྤྱི་པའྤྱི་བར་དུ་གསུངས་པ་དང་། གཟུགས་མྙེད་བཞྤྱི་
ལ་ཡང་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་གསུངས་པ་དང་། ན་ཐོས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྤྱི་གཞུང་འདྤྱིའྤྱི་གནས་བརྒྱད་པར། ས་
བརྒྱད་རྣམ་གྤྱིས་འབྲྙེལ་པ་དང་། །གཅྤྱིག་བརལ་སོང་ཞྤྱིང་འོངས་ནས་ནྤྱི། །རྤྱིགས་མྤྱི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་
འགོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ས་བརྒྱད་འབྲྙེལ་བ་དྙེ་བསམ་གཏན་བཞྤྱི་དང་གཟུགས་མྙེད་བཞྤྱི་ལ་ཐར་ཆགས་སུ་
འཇུག་པ་ལ་བཤད་པས། དྙེ་ལྟར་ན་འདོད་པའམ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིརྙེན་ལ་དང་པོའ་ིསོམས་འཇུག་ལ་ཡུན་
རྤྱིང་དུ་གནས། དྙེ་ལས་ལངས་ནས་ 
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༼༢༢༨༽ 
གྤྱིས་པ་སོགས་ལ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་གནས་པ་འབྱུང་ཞྤྱིང་། ཡང་ཐར་ཆགས་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐོད་རལ་གྤྱི་ྙེ་སོར་
དང་ཐོད་རལ་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་ཚེ་ལུགས་མྤྱི་མཐུན་དུ་སོམས་པར་འཇུག་པའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་ཡོད་པས་དྙེའྤྱི་ཚེ་བསམ་
གཏན་དང་པོ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་ཤྤྱི་མ་འཕོས་པར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་གྤྱིས་པའྤྱི་སོམས་
འཇུག་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་ཚེ་དང་པོའ་ིསས་བསྡུས་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་དགྙེ་བས་འཕོས་
པས་གཏོང་བའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་སྙེས་པས་དྙེར་ས་འཕོས་
ཞྙེས་སྙེ། ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་འཕོས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེའྤྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིསས་བསྡུས་བཏང་བ་ནྤྱི་ས་
འཕོས་པས་བཏང་བ་ཞྙེས་བྱའོ། །དཔྙེར་ན་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་གཏོང་ཚུལ་གྤྱི་སྐབས་སུ་འབྲས་གནས་ཐོབ་པས་
ཞུགས་པའྤྱི་ལམ་གཏོང་པར་བཤད་པ་དང་མཚུངས་སོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་སོགས་དང་། 
གཟུགས་མྙེད་བཞྤྱིའྤྱི་སྐབས་སུ་ཡང་རྤྱིགས་འགྙེལ་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །མས་པས་གཏོང་བ་ནྤྱི། འདོད་པའྤྱི་
བསམ་གཏན་གྤྱི་རྙེན་ལ་སོམས་འཇུག་ལྡན་པ་ན་འདོད་པའྤྱི་ོན་མོངས་གསར་དུ་སྙེས་པས་བསམ་གཏན་གྤྱི་
སོམས་འཇུག་དྙེ་གཏོང་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདྤྱི་དངོས་བསན་གོ་ས་བས་འཆད་ཚུལ་མྤྱི་མཐུན་པ་མྙེད་དོ། །རྤྱིགས་
མཐུན་བཏང་བ་ལས་ཀང་ཅུང་ཟད་བཏང་བར་ 
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༼༢༢༩༽ 
འགྱུར་ཞྙེས་པ་འདྤྱི་ལ་མཁས་པ་དག་གྤྱིས་བཤད་པ་མཛད་པ་མ་མཐོང་ཡང་རང་གྤྱི་གོ་ཚོད་ནྤྱི། བསམ་གཏན་
གྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་ལྟོས་ཏྙེ་རྤྱིགས་མཐུན་ནྤྱི། བསམ་གཏན་གྤྱི་ྙེར་བསོགས་ཡྤྱིན་པས་དྙེ་བཏང་བ་ལས་ཀང་
བསམ་གཏན་གྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་ཅུང་ཟད་གཏོང་བ་ཡོད་པའྤྱི་དོན་དུ་འཆད་པར་སྙེམས་སོ། །ཟག་མྙེད་
ཀྤྱི་ལམ་གཏོང་ཚུལ་ནྤྱི། འཕགས་པ། །འབྲས་བུ་ཐོབ་སངས་མས་པ་ལས། །ཞྙེས་པས་བསན། དོན་ནྤྱི་རྒྱུན་
ཞུགས་འབྲས་གནས་ཀྤྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པའྤྱི་ཚེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའྤྱི་ལམ་གཏོང་བ་དང་། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་
ཕྤྱིར་འོང་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ན་ཕྤྱིར་འོང་ཞུགས་ལམ་གཏོང་བ་སོགས་དང་། དབང་པོ་སངས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་
དབང་པོ་རྣོན་པོར་འཕོས་པ་ན། རྟུལ་པོའ་ིལམ་གཏོང་བ་དང་། དག་བཅོམ་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ལས་མས་ཏྙེ་ཕྤྱིར་
འོང་དུ་གྱུར་པ་ན་དག་བཅོམ་གྤྱི་རོགས་པ་གཏོང་བ་རྣམས་ཡྤྱིན་ནོ། །སོམ་མྤྱིན་གཏོང་ཚུལ་ནྤྱི། སོམ་མྤྱིན་སོམ་
པ་ཐོབ་པ་དང་། །ཤྤྱི་དང་མཚན་གྤྱིས་བྱུང་བ་ལས། །ཞྙེས་པས་བསན། བར་མ་གཏོང་ཚུལ་ནྤྱི། བར་མ་ཤུགས་
བླང་བྱ་བ་དང་། །དོན་ཚེ་ར་བ་ཆད་པ་ལས། །ཞྙེས་གསུངས་ཏྙེ་དོན་ནྤྱི། ོན་མོངས་དག་པོས་གཞན་ལ་བརྙེག་
པའམ། དད་པ་དག་པོས་ཕག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱྙེད་པ་ན་བརྙེག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱྙེད་འདོད་ཀྤྱི་ཀུན་སོང་
གྤྱི་བསམ་པའྤྱི་ཤུགས་དྙེ་ཆད་པ་ན་བར་མའྤྱི་མྤྱི་དགྙེ་བའམ་དགྙེ་བ་དྙེ་གཏོང་། ཟ་བ་ལ་སོགས་པའྤྱི་བར་དུ་
གཞན་གྤྱི་འཚོ་བ་སོར་བ་དམ་ 
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༼༢༣༠༽ 
བཅས་ཤྤྱིང་ཁས་བླངས་ནས་ཁས་ལྙེན་གྤྱི་དུས་འདས་པས་གཏོང་བ་ནྤྱི་ཁས་བླངས་པ་ཆད་པས་གཏོང་བ་དང་། 
གཞན་གྤྱི་འཚོ་བ་སོར་བ་དང་ཟས་བཟའ་བའྤྱི་ཚེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྤྱི་བསོད་པ་འདོན་པ་ལ་སོགས་པར་
དམ་བཅས་ནས་བྱ་བ་དྙེ་མྤྱི་བྱྙེད་པ་ལྟ་བུ་ནྤྱི་བྱ་བ་ཆད་པས་གཏོང་བ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་བརྤྱིགས་ནས་དགྙེ་
འདུན་ལ་ཕུལ་བ་དང་། མཆོད་རྙེན་བརྤྱིགས་པའྤྱི་དགྙེ་བ་ལྟ་བུ། གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་མ་ཞྤྱིག་གྤྱི་བར་དུ་དགྙེ་
བ་དྙེའྤྱི་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ལས་དྙེ་ཞྤྱིག་པའྤྱི་ཚེ་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་དོན་ཆད་པས་གཏོང་བ་དང་། བར་མ་འདྤྱི་གཟུགས་
ཅན་གྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་པས་ཤྤྱི་འཕོས་པས་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་ཚེ་ཆད་པས་གཏོང་བ་དང་། དགྙེ་ར་གཅོད་པའྤྱི་ྙེ་བའྤྱི་
སོར་བ་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་ཚེ་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་དགྙེ་ར་ཆད་པས་གཏོང་བ་དང་དྲུག་ཡོད་དྙེ། བར་མ་ཤུགས་བླང་བྱ་བ་
དང་། །དོན་ཚེ་ར་བ་ཆད་པ་ལས། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །བར་མ་ལ་ཤྤྱི་འཕོས་པས་གཏོང་ཚུལ་བཤད་ན། 
བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་གྤྱིས་ཀང་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན། ཤྤྱི་འཕོས་པས་གཏོང་རྒྱུར་
འགྱུར་རྤྱིགས་པ་ལས། གཞུང་འདྤྱིར་དྙེ་ལྟར་མ་བཤད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྤྱི་ཡྤྱིན་སམ་པའྤྱི་དོགས་པ་དཔོད་ལྡན་ལ་
འབྱུང་རྤྱིགས་སོ། །དྙེ་ལ་རྙེ་ཞྤྱིག་འདྤྱི་ལྟར་སྙེམས་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་ཐོབ་པ་ནས་བཟུང་
ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་སྐབས་གང་ཡང་མྙེད་པས་དྙེ་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་ཡང་ཤྤྱི་འཕོས་པའྤྱི་ཚེ་མྤྱི་
གཏོང་བ་རྒྱུན་མྤྱི་ཆད་པར་ 
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༼༢༣༡༽ 
ལྡན་པ་ཡྤྱིན། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་ལྟ་བུ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའམ། འདོད་པ་
ལྟ་བུར་འཆྤྱི་འཕོ་བ་ན་འོག་སའྤྱི་ོན་མོངས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ས་འོག་མའྤྱི་སྙེ་སྲྤྱིད་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར་བ་
ཡྤྱིན་པས་ཤྤྱི་འཕོས་པའྤྱི་སོན་དུ་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་དྙེ་བཏང་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་སོན་དུ་བསམ་གཏན་
གྤྱི་སོམས་འཇུག་བཏང་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་སྐད་དུ། འཆྤྱི་འཕོའ་ིདག་ལས་ོན་མོངས་ཀུན། །ོན་མོངས་ཅན་
ལས་གོང་མ་མྤྱིན། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །ཡང་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་སོགས་ནས་ཤྤྱི་འཕོས་ཏྙེ་གོང་སར་སྙེ་བ་ན་
འཆྤྱི་འཕོ་བའྤྱི་སོན་རོལ་དུ་འོག་སའྤྱི་རྙེན་ལ་གོང་མའྤྱི་སོམས་འཇུག་མངོན་དུ་བྱྙེད་ཅྤྱིང་། དྙེ་མངོན་དུ་བྱས་པའྤྱི་
ཚེ་འོག་སས་བསྡུས་པའྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་སོགས་བཏང་ནས་གོང་སས་བསྡུས་པའྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་
དགྙེ་བ་སྙེས་པའྤྱི་གནད་ཀང་འདྤྱིར་གོ་དགོས་སོ། །དྙེས་ན་གཞུང་འདྤྱིར། བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་
པའྤྱི་གཏོང་རྒྱུ་ལ་ཤྤྱི་འཕོས་པ་མྤྱི་འབྱུང་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་མཁས་པ་དག་གྤྱིས་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །འདོད་པའྤྱི་སས་
བསྡུས་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་སོར་སོམ་སོགས་ཀྤྱི་གཏོང་ཚུལ་སར་བཤད་པ་དྙེ་ལྟར་ཡྤྱིན་ལ། དྙེའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་
གཟུགས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་ནྤྱི། དགྙེ་ར་ཆད་པ་དང་། ཁམས་གོང་དུ་སྙེ་བ་བླངས་པ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་གཏོང་སྙེ། 
འདོད་གཏོགས་དགྙེ་བ་གཟུགས་མྤྱིན་ནྤྱི། །ར་ཆད་གོང་དུ་སྙེས་པ་ལས། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་པ་ 
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༼༢༣༢༽ 
ནས་ཁམས་གོང་དུ་སྙེས་པའྤྱི་ཚེ་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་ཆོས་རྣམས་བཏང་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ལ་
ཡོད་པའྤྱི་ཆོས་རྣམས་བཏང་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ཅན་གྤྱི་འཕགས་པ་ཁམས་གོང་དུ་སྙེས་པའྤྱི་ཚེ། 
སར་འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ལ་ཡོད་པའྤྱི་འབྲས་གནས་ཀྤྱི་ལམ་སོགས་དྙེའྤྱི་རྒྱུན་མ་བཏང་བར་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དགྙེ་ར་
ཆད་པས་དགྙེ་བ་ཐམས་ཅད་གཏོང་ཞྙེས་བཤད་པ་འདྤྱི་ལ་ཞྤྱིབ་ཆ་ཅུང་ཟད་དགོས་སམ་སམ་སྙེ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་
མྙེད་པར་ལྟ་བའྤྱི་ལོག་ལྟ་སྙེས་པ་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་སར་ཡོད་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་རྒྱུན་ཆད་པ་ནྤྱི་གཞྤྱིར་བཞག་
ལ། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྙེ་བ་གཏན་ནས་མྙེད་པ་ནྤྱི་ཁས་ལྙེན་དུ་མྤྱི་རུང་སྙེ། ལོག་ལྟ་སྙེས་པ་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ྙེ་དུ་ལ་
བྱམས་སྙེམས་ལ་སོགས་པའྤྱི་དགྙེ་བ་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁམས་གསུམ་གྤྱི་ོན་མོངས་པ་ཕ་
རྒྱས་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་ནྤྱི་རང་རང་གྤྱི་སྤོང་བ་གྙེན་པོ་སྙེས་པས་གཏོང་སྙེ། གྙེན་
པོ་དྙེས་སྤང་བྱ་དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་བཅད་ནས་སྤང་བྱ་དྙེ་ལས་གོལ་བའྤྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་སྙེ་བར་འགྱུར་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ོན་
མོངས་པ་ཅན་གཟུགས་མྤྱིན་ནྤྱི། །གྙེན་པོ་སྙེས་པས་རྣམ་མས་འགྱུར། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སར་བཤད་
པའྤྱི་སོམ་པ་དང་སོམ་མྤྱིན་དྙེ་རྣམས་རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་གང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་ཞྙེ་ན། དྙེའྤྱི་ལན་ནྤྱི། མྤྱི་མ་ཡྤྱིན་པ་ངན་
སོང་གསུམ་གྤྱི་གང་ཟག་དང་། མྤྱི་ཡྤྱིན་ཀང་བྱང་ས་མྤྱི་སན་པ་དང་། གྤྱིང་གཞན་ 
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༼༢༣༣༽ 
གསུམ་གང་རུང་གྤྱི་མྤྱི་ཡྤྱིན་ཡང་། དང་པོ་ནས་མཚན་གང་ཡང་མྙེད་པའྤྱི་ཟ་མ་དང་། ཡོད་ཀང་དགའ་བའྤྱི་དོན་
བྱྙེད་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་མ་ནྤྱིང་སོགས་ལ་སོམ་པ་དང་སོམ་མྤྱིན་གང་ཡང་ཡྙེ་མྤྱི་སྙེ་ཞྤྱིང་། དྙེ་དག་དང་གཏན་དུ་མྤྱི་
ལྡན་པར་ངྙེས་ཏྙེ། ཟ་མ་མ་ནྤྱིང་ས་མྤྱི་སན། །མཚན་གྤྱིས་མ་གཏོགས། ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིང་གསུམ་
གྤྱི་མྤྱི་སྙེས་པ་དང་། བུད་མྙེད་རྣམས་ལ་སོམ་མྤྱིན་དང་སོམ་པ་གྤྱིས་ཀ་སྙེ་བ་དང་གནས་པའྤྱི་རྙེན་དུ་རུང་། 
ཁད་པར་གྤྱིང་གསུམ་གྤྱི་མྤྱི་ནྤྱི་སོར་སོམ་སོགས་སོམ་པ་གསུམ་ཀའྤྱི་རྙེན་དུ་རུང་སྙེ། ཡང་དག་པར་བླངས་པའྤྱི་
ངྙེས་འབྱུང་གྤྱི་སོམ་པ་སྙེ་བས་སོར་སོམ་གྤྱི་རྙེན་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱི་ྙེར་བསོགས་དང་དངོས་གཞྤྱི་སྙེ་བས་
བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པའྤྱི་རྙེན་དང་། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་སྙེ་བས་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་སྙེ་བ་དང་གནས་པའྤྱི་རྙེན་
དུ་རུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། མྤྱི་རྣམས་ལ། །སོམ་མྤྱིན་སོམ་པའང་དྙེ་བཞྤྱིན་ལ། །ལྷ་ལའང་མྤྱི་
རྣམས་ལ་གསུམ་མོ། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །ལྷ་ལ་སོམ་པ་ཡོད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི། འདོད་པའྤྱི་ལྷ་དང་གཟུགས་
ཁམས་སུ་སྙེས་པའྤྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་ཡོད་དྙེ། དྙེ་ཡང་གཟུགས་ཁམས་ཀྤྱི་ལྷ་ཕལ་ཆྙེར་ལ་
འཆྤྱི་འཕོ་བའྤྱི་སྐབས་མ་གཏོགས་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་ཡོད་ངྙེས་པ་དང་། འདོད་ལྷ་རྣམས་ནྤྱི་བསམ་གཏན་
གྤྱི་སོམ་པ་སྙེ་བ་དང་གནས་པ་གྤྱིས་ཀའྤྱི་རྙེན་དུ་རུང་བས་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་ཡོད་དུ་རུང་ 
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༼༢༣༤༽ 
བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། ཡོད་པར་མ་ངྙེས། གཟུགས་མྙེད་ན་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་མྙེད་དྙེ། གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་རྙེན་ལ་
བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིཚངས་
ཆྙེན་དང་། བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པའྤྱི་ལྷ་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པའྤྱི་སྙེམས་ཅན་མ་གཏོགས་འདོད་གཟུགས་ཀྤྱི་ལྷ་རྣམས་
ལ་ཡོད་དུ་རུང་ཞྤྱིང་། གཟུགས་མྙེད་ན་ཡང་དྙེའྤྱི་རྙེན་ཅན་གྤྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ལྡན་པའྤྱི་སོ་ནས་ཡོད་དྙེ། 
གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་རྙེན་ཅན་གྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འདོད་དང་
གཟུགས་སྙེས་ལྷ་རྣམས་ལ། །བསམ་གཏན་སྙེས་ཡོད་ཟག་མྙེད་ནྤྱི། །བསམ་གཏན་ཁད་པར་འདུ་ཤྙེས་
མྙེད། །སྙེམས་ཅན་མ་གཏོགས་གཟུགས་མྙེད་ནའང་། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག་འོ་ན་གཟུགས་
མྙེད་ཀྤྱི་རྙེན་ཅན་གྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། གཟུགས་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་
ཟག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདྤྱིར་མ་ཁབ། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་
དྙེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྙེ་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་གང་ 
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༼༢༣༥༽ 
ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཟུགས་མྙེད་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཟྙེར་ན་ཡང་འདྤྱིར་མ་ཁབ། ཡང་ཁོ་ན་རྙེ། དྙེ་
ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པར་ཐལ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པའྤྱི་དོན་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྙེ་ཡྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། ཁོད་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན། གང་ཟག་གཞན་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྙེ་དང་ལྡན་པ་
ཡང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་མ་ཁབ། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། །ཁོད་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་
མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། ཁབ་པ་མྙེད། མཚམས་སར་
བཤད་པ་དྙེའྤྱི་གནད་གོ་ན་སོན་མྙེད་དྙེ། དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་གང་ཟག་དྙེ་རང་རྒྱུད་དང་གཞན་རྒྱུད་ཀྤྱི་སོམ་པ་དང་མྤྱི་ལྡན་
ཡང་། གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྙེ་རྒྱུད་ལྡན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་རང་གྤྱི་རྤྱིགས་རྒྱུན་ས་མར་གྱུར་པའྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་གང་
ཟག་འདོད་གཟུགས་གང་རུང་གྤྱི་རྙེན་ཅན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་
སོམ་པའྤྱི་ཐོབ་པ་དྙེ་ཡང་རང་གྤྱི་རྤྱིགས་རྒྱུན་ས་མར་གྱུར་པའྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་
དུ་བྱུང་བའྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྙེ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་
ལ་འདས་མ་འོངས་དུས་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་ན་འགོག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་ཞུགས་
བཞྤྱིན་པའྤྱི་འཕགས་ 



234   མཁན་ཆྙེན་ངག་ཆོས། 

༼༢༣༦༽ 
པའྤྱི་གང་ཟག་དྙེ་སྙེམས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་གནས་བཞྤྱིན་པ་ཡྤྱིན་པས། རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཡྤྱིད་དབང་དང་ལྡན་
པ་མྤྱིན་ཡང་། སྤྱིར་ཡྤྱིད་དབང་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་སྲོག་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། སྲོག་དང་ཡྤྱིད་དང་
ཚོར་བ་བཏང་སོམས་གསུམ་པོ་གནས་གྤྱིས་པར་ངྙེས་ལྡན་དུ་བཤད་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་
སོམ་པ་ཐོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཁབ། ཅྙེས་ཁས་བླངས་པས་ཆོས་གོ །འོ་
ན་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་ལ་ཡང་དྙེ་ལྟར་ཁབ་བམ་ཞྙེ་ན། མ་ཁབ་སྙེ། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ལས་
མས་པའྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སོ་སྙེ་ཆོས་ཅན། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པར་ཐལ། དྙེ་ཐོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ཐོབ་ནས་དྙེ་ལས་མས་
པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྙེ་བཏང་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་མམ་པར་བཞག་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་
པ་ད་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས་ཁབ། འཕགས་ལམ་ལ་མམ་པར་བཞག་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་
ད་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས་ཁབ་སྙེ། མམ་གཞག་འཕགས་ལམ་གནས་དྙེ་གྤྱིས། །ད་ལྟར་དང་ལྡན། ཞྙེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཟྙེར་བ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྙེ། དང་པོ་ལ་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ཟག་ 
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༼༢༣༧༽ 
མྙེད་ལ་མམ་པར་བཞག་པའྤྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ས། འདོད་ན། བསམ་གཏན་གྤྱི་
སོམ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟ་ན། །མམ་གཞག་འཕགས་ལམ་གནས་དྙེ་གྤྱིས། །ཞྙེས་གསུངས་
པའྤྱི་མམ་གཞག་ས་མ་ནྤྱི་ཟག་བཅས་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་དང་ཕྤྱི་མ་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་ལ་མམ་པར་
བཞག་པའྤྱི་སྐབས་ཡྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་པ་ལ་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ཟག་མྙེད་ལ་མམ་པར་བཞག་པའྤྱི་
གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་རྙེན་ཅན་གྤྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་
སོམ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་རྙེན་ཅན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་
གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་རྙེན་ཅན་གྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་པ་འདས་པ་དང་ལྡན་པར་ཤྙེས་པར་
བྱའོ། །ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་
པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྙེ། དྙེ་ཡྤྱིན་ན། སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས་ཁབ་པ་གང་ཞྤྱིག དྙེ་ད་ལྟ་
བ་དང་ལྡན་ན། དྙེ་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྙེ། སོ་སོར་ཐར་གནས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་དུ། །མ་
བཏང་བར་རག་ད་ལྟར་གྤྱི། །རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན་ལྡན། ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཟྙེར་ན་རགས་དང་པོ་དྙེ་ལྟར་ཡྤྱིན་མོད། 
ཕྤྱི་མ་མ་གྲུབ་སྙེ། ད་ 
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༼༢༣༨༽ 
ལྟ་བ་དང་མངོན་གྱུར་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པས། འདྤྱི་ལྟར་ཞྙེ་སང་དག་པོ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་བཞྤྱིན་པ་ཡང་ཡྤྱིན། དགྙེ་
སོང་ཕའྤྱི་སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་ཡང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་པར་གྱུར་པའྤྱི་དགྙེ་སོང་དྙེ་ཆོས་ཅན། 
ཁོད་སོ་ཐར་གྤྱི་སོམ་པ་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྙེ་ད་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་བཤག རྒྱ་གཞུང་གྤྱིས་གྲུབ། འདོད་ན། གཞན་ལ་གནོད་པ་སྤོང་བའྤྱི་སོམ་པ་མངོན་གྱུར་དུ་
ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གཞན་ལ་གནོད་པའྤྱི་བསམ་
པ་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་གྤྱིད་འཐུག་པོ་ལོག་བཞྤྱིན་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་
སོམས་པར་ཞུགས་བཞྤྱིན་པ་སོགས་ཀྤྱི་དགྙེ་སོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྙེ་སོང་གྤྱི་སོམ་པ་མངོན་གྱུར་དུ་མྙེད་ཀང་། 
དགྙེ་སོང་གྤྱི་སོམ་པ་ད་ལྟ་བ་ཡོད་དྙེ། དགྙེ་སོང་གྤྱིད་འཐུག་པོ་ལོག་བཞྤྱིན་པ་སོགས་ཀྤྱི་དུས་སུ་དགྙེ་སོང་གྤྱི་
སོམ་པ་ད་ལྟ་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་མདོ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ལས་ཀྤྱི་རྣམ་གངས་བཤད་པ་
སོགས་ནྤྱི་རོགས་ས་བས་གཞུང་དོན་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །སྲྤྱིད་པའྤྱི་ར་བ་ཕ་རྒྱས་ཡན་ལག་དྲུག །དྙེ་
དག་ནང་གསྙེས་དབྱྙེ་བ་མཐའ་ཡས་པའྤྱི། །སྤང་བྱ་རྣམས་དང་སྤང་བྱ་ཡོངས་ཤྙེས་བཅས། །བརྙེ་བས་འདོམས་
མཛད་ཐུབ་དབང་ཞབས་ལ་འདུད། །གནས་ལྔ་པ་ཕ་རྒྱས་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྙེ། ཕ་རྒྱས་ཀྤྱི་རང་བཞྤྱིན། གང་
གྤྱིས་སྤོང་བ། སྤངས་པའྤྱི་འབྲས་ 
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༼༢༣༩༽ 
བུའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྙེ། མདོར་བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། འཕོས་དོན་གཞན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྤྱི། 
ལས་ལས་འཇྤྱིག་རྙེན་སྣ་ཚོགས་སྙེས། །ཞྙེས་པ་ལས་འཕོས། སྣོད་བཅུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་ཁོ་ན་ལས་སྙེས་
སམ་ཞྙེ་ན། ལས་སུ་མ་ཟད་ོན་མོངས་པ་ལས་ཀང་སྙེ་སྙེ། ཕ་རྒྱས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱིས་ལས་བསགས་ནས་འཁོར་
བར་སྙེ་བ་ལྙེན་པས་ཕ་རྒྱས་ནྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ར་བར་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་པས་སོ། །དྙེ་ལ་ར་བའྤྱི་དབྱྙེ་བ་དྲུག་ཡོད་དྙེ། ྙེར་
ལྙེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་ལ་ཞྙེན་པའྤྱི་འདོད་ཆགས་དང་། ཀུན་ནས་མནར་སྙེམས་པའྤྱི་ཁོང་ཁོ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་
རྤྱིག་པ་དང་། ལོག་པར་ངྙེས་པར་རོག་པར་གྱུར་པའྤྱི་ལྟ་བ་དང་། རྙེ་གྤྱིས་སུ་འཇུག་པའྤྱི་ཐྙེ་ཚོམ་དང་དྲུག་ཏུ་
བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སྲྤྱིད་པའྤྱི་ར་བ་ཕ་རྒྱས་དྲུག །འདོད་ཆགས་དྙེ་བཞྤྱིན་ཁོང་ཁོ་དང་། །ང་རྒྱལ་མ་རྤྱིག་ལྟ་བ་
དང་། །ཐྙེ་ཚོམ་ཡྤྱིན་ཏྙེ་དྙེ་དྲུག་ཀང་། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཕ་རྒྱས་ཀྤྱི་དོན་ནྤྱི་ོན་མོངས་པ་དྙེ་དག་རྒྱུ་བ་
རོགས་དཀའ་བས་ཕ་བ་དང་དམྤྱིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལན་ཅྤྱིག་
བཟོག་ཀང་ཡང་ཡང་རྙེས་སུ་འབྲང་ཞྤྱིང་མངོན་དུ་འགྱུར་པས་ན་དྙེ་ལྟར་བཤད་དྙེ། གང་ཕྤྱིར་དྙེ་དག་ཕ་བ་
དང་། །རྙེས་འབྲྙེལ་རྣམ་གྤྱིས་རྒྱས་འགྱུར་དང་། །རྙེས་སུ་འབྲང་བ་དྙེ་ཡྤྱི་ཕྤྱིར། །ཕ་རྒྱས་དག་ཏུ་བཤད་པ་
ཡྤྱིན། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་དྲུག་གྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ལྟ་བ་དྙེ་ལ་ལྔར་ཡོད་དྙེ། ྙེར་ལྙེན་གྤྱི་ཕུང་
པོ་ལ་བདག་དང་བདག་གྤྱིར་ལྟ་བ་ནྤྱི་འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ 
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༼༢༤༠༽ 
ལྟ་བ་དང་། བདག་ཏུ་འདོད་པའྤྱི་དངོས་པོ་དྙེ་ྤྱིད་ལ་རག་པའམ་ཆད་པའྤྱི་མཐར་འཛིན་པ་ནྤྱི་མཐར་འཛིན་གྤྱི་ལྟ་
བ་དང་། བདྙེན་བཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་གཞག་མྙེད་པར་འདོད་པའྤྱི་སྐུར་འདྙེབས་ཀྤྱི་ལྟ་བ་ནྤྱི་ལོག་ལྟ་དང་། ལྟ་བ་དམན་པ་ལ་
མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྤྱི་ལྟ་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྤྱི་ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཙམ་ལ་ཐར་
ལམ་དུ་འཛིན་པ་ནྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ཡང་
འཐད་དྙེ། ལྟ་བ་ལྔ་སྙེ་འཇྤྱིག་ཚོགས་དང་། །ལོག་དང་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་དང་། །ལྟ་བ་དང་ནྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་
དང་། །བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་དང་བཅུ། །ཞྙེས་དང་། མཚན་གཞྤྱི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་གྤྱི་དབང་དུ་བྱས་
ནས། བདག་དང་བདག་གྤྱི་རག་ཆད་དང་། །མྙེད་དང་དམན་ལ་མཆོག་ལྟ་དང་། །རྒྱུ་མྤྱིན་ལམ་མྤྱིན་དྙེར་ལྟ་
བ། །དྙེ་དག་ལྟ་བ་ལྔ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྒྱུ་མྤྱིན་ཞྙེས་པ་འདྤྱིས་དབང་ཕྱུག་སོགས། འཇྤྱིག་རྙེན་གྤྱི་
རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པ་ལ་རྒྱུར་ལྟ་བ་དང་། མྙེ་དང་ཆུར་འཇུག་པ་སོགས་མཐོ་རྤྱིས་ཀྤྱི་རྒྱུ་མྤྱིན་ལ་རྒྱུར་ལྟ་བ་དག་སྐབས་
འདྤྱིའྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་ནང་དུ་བསན་པས་འདྤྱི་སྐབས་འདྤྱིའྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱི་པར་སྡུད་དམ་ལྔ་པར་སྡུད། དང་པོ་ལྟར་ན་དམན་
ལ་མཆོག་ལྟ་དང་། །ཞྙེས་ལྟ་བ་ལ་མཆོག་འཛིན་སོས་ནས། དང་སའྤྱི་འབྱྙེད་ཚིག་གསུངས་པ་དང་འགལ། 
གྤྱིས་པ་ལྟར་ན་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་མཆོག་འཛིན་དུ་ཐལ་པ་ལས་དྙེ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་དོན་
མ་ཚང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་སམ་དུ་སྙེམས་པས་མཁས་པ་དག་གྤྱིས་དཔོད་ 
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༼༢༤༡༽ 
ཅྤྱིག འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཞྙེས་པའྤྱི་འཇྤྱིག་ཚོགས་ྙེར་ལྙེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་ལ་འདོད་པ་བྱྙེ་སྨྲ་ནས་དབུ་མའྤྱི་བར་
མཐུན་དགོས་ལ། དྙེ་ལ་ལྟ་བའྤྱི་དོན་ལ་དབུ་མ་པ་ྙེར་ལྙེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་ལ་བརྙེན་ནས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་དྙེར་
འདོད། གཞུང་འདྤྱིར་ནྤྱི། ྙེར་ལྙེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་ྤྱིད་ལ་བདག་དང་བདག་གྤྱིར་འཛིན་པའམ་འཇྤྱིགས་ཚོགས་ལ་ལྟ་
བར་འདོད་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འད་བའྤྱི་ཁད་པར་རོ། །གྤྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྤྱི། དྙེ་དག་བཅུ་དང་བདུན་བདུན་
བརྒྱད། །ཅྙེས་པ་ནས། ར་བ་མ་རྤྱིག་ཡྤྱིན་པས་ན། །ལོག་ཤྤྱིག་ཏུ་ནྤྱི་ཟག་པར་བསན། །ཞྙེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིས་
བསན། དྙེ་དག་གྤྱི་དོན་ནྤྱི། ཟག་བཅས་ཟག་པ་མྙེད་ཆོས་རྣམས། །ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟྤྱིན་པ་ལས་
རོགས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་འཕོས་དོན་གཞན་བཤད་པ་ནྤྱི། ཆུ་སོར་དང་ཀུན་སོར་བཤད་པ། ཆ་མཐུན་ལྔ་
བཤད་པ། སྤྱིབ་པ་ལྔ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། ཆུ་བོ་སོར་བའང་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ། །ལྟ་རྣམས་གསལ་ཕྤྱིར་
ལོགས་ཤྤྱིག་བསན། །ཞྙེས་གསུངས་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་དོན་ནྤྱི། ཁམས་གསུམ་གྤྱིས་ལྟ་བ་རྣམས་ཤྙེས་རབ་ཀྤྱི་རང་བཞྤྱིན་
ཡྤྱིན་པས་གསལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ན། ལྟ་བའྤྱི་ཆུ་སོར་ལོགས་སུ་བྱས་ནས་ཆུ་སོར་བཞྤྱིར་བཤད་དྙེ། རོང་ཊྤྱིཀ་ལས་ལྟ་
བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འདོད་པའྤྱི་ཟག་པ་ྙེར་དགུ་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་ཆུ་བོ་དང་སོར་བ་དང་། ྙེར་བརྒྱད་ནྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཆུ་བོ་
དང་སོར་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་ན་མཐོང་སྤང་རྤྱིགས་བཞྤྱིའྤྱི་ལྟ་བ་བཅུ་གྤྱིས་རྙེ་སྙེ་སོ་དྲུག་ནྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་ཆུ་བོ་
དང་སོར་བ་དང་། ཁམས་ 



240   མཁན་ཆྙེན་ངག་ཆོས། 

༼༢༤༢༽ 
གསུམ་གྤྱི་མ་རྤྱིགས་པ་བཅོ་ལྔ་ནྤྱི་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་ཆུ་བོ་དང་སོར་བའོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྤྱིར་ལྟ་བ་
ཤྙེས་རབ་ཏུ་གསུངས་པ་ནྤྱི་འཇྤྱིག་ལ་ལྟ་བ་སོགས་ཤྙེས་རབ་ོན་མོངས་ཅན་ཡྤྱིན་པས་དྙེའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཞུང་ལུགས་སྤྱི་དང་མཐུན་ནོ། །ཀུན་སོར་ནྤྱི་གཞུང་འདྤྱིར། དྙེ་དག་ཀུན་ཏུ་སོར་སོགས་ཀྤྱི། །དབྱྙེ་
བས་ཡང་རྣམ་ལྔར་བཤད་དོ། །ཞྙེས་པ་འདྤྱིས་ཀུན་སོར་ཕ་རྒྱས་ཀྤྱི་དབྱྙེ་བ་ལྔའྤྱི་ནང་ནས་དང་པོར་བཤད། 
སོགས་ཀྤྱི་སས་འཆྤྱིང་བ་དང་། ཕ་རྒྱས་དང་། ྙེ་ོན་དང་། ཀུན་དཀྤྱིས་དང་རྣམ་པ་ལྔའོ་ཞྙེས་ཊྤྱིཀྐ་མཛད་པ་དག་
གྤྱིས་བཤད། འོན་ཀང་ཕ་རྒྱས་ལ་དབྱྙེ་བ་ལྔར་བཤད་པའྤྱི་ནང་དུ་དབྱྙེ་གཞྤྱི་ྤྱིད་འབྱུང་མྤྱི་རྤྱིགས་པས་ཡྤྱི་གྙེ་
དག་མ་དག་སོགས་མཁས་པས་དཔད་པར་བྱའོ། །དང་པོ་ཀུན་སོར་བ་རྙེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། 
ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྤྱིག་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཐྙེ་ཚོམ་དང་། ཕག་དོག་དང་། སྙེར་སྣའྤྱི་
ཀུན་སོར་དང་དགུར་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལྟ་བ་ལ་མཆོག་དུ་འཛིན་པ་ཡྤྱིན་ན། ལྟ་བའྤྱི་ནང་
དུ་འདུས་པས་དྙེ་ལས་ལོགས་སུ་དབྱྙེ་བ་ཇྤྱི་ལྟར་ཡྤྱིན་སམ་པའྤྱི་དོགས་པ་དཔད་དགོས་སོ། །གྤྱིས་པ་འཆྤྱིང་བ་
ནྤྱི་འདོད་ཆགས་ཀྤྱི། ཞྙེ་སང་གྤྱི གཏྤྱི་མུག་གྤྱི་འཆྤྱིང་བ་དང་གསུམ་དུ་ངྙེས་སོ། །ྙེ་ོན་ནྤྱི། ོན་མོངས་ལས་
གཞན་ོན་མོངས་ཅན། །སྙེམས་བྱུང་འདུ་བྱྙེད་ཕུང་ཞྙེས་པ། །གང་དྙེའང་ྙེ་བའྤྱི་ོན་མོངས་ཏྙེ། །ཞྙེས་པས་
བསན། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའྤྱི་མྤྱི་དགའ་བ་ 
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༼༢༤༣༽ 
དང་། གལ་བ་སོགས་དང་། འདྤྱིར་འཆད་པའྤྱི་ཀུན་དཀྤྱིས་བཅུ་དང་། དྤྱི་མ་དྲུག་ལ་སོགས་པའོ། །ཀུན་དཀྤྱིས་
བཅུ་ནྤྱི། ངོ་ཚ་མྙེད་དང་ཁྙེལ་མྙེད་དང་། །ཕག་དོག་སྙེར་སྣ་རོད་པ་དང་། །འགོད་དང་རྨུགས་དང་གྤྱིད་དང་
ནྤྱི། །ཀུན་ནས་དཀྤྱིས་པ་རྣམ་པར་བརྒྱད། །ཁོ་དང་འཆབ་པའོ། །ཞྙེས་དང་། དྤྱི་མ་དྲུག་ནྤྱི། གཞན་ཡང་ོན་
མོངས་དྤྱི་མ་དྲུག །སྒྱུ་དང་གཡོ་དང་རྒྱགས་པ་དང་། །དྙེ་བཞྤྱིན་འཚིག་དང་འཁོན་འཛིན་དང་། །རྣམ་འཚེ་ཞྙེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །གྤྱིས་པ་ཆ་མཐུན་ལྔ་བཤད་པ་ལ་གྤྱིས་ལས། ཐ་མའྤྱི་ཆ་མཐུན་ལྔ་ནྤྱི་
འཇྤྱིག་ལྟ། ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་མཆོག་འཛིན། ཐྙེ་ཚོམ་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ། གནོད་སྙེམས་དང་
ལྔ་པོ་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདོད་པའྤྱི་ཁམས་ནྤྱི་གཅྤྱིག་ཏུ་མམ་པར་མ་བཞག་པས་ཁམས་གསུམ་གྤྱི་ནང་ནས་མཐའ་
མའམ་དམན་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ལྔ་པོ་འདྤྱིས་འདོད་ཁམས་ལས་འདའ་བའྤྱི་གྙེགས་བྱྙེད་པས་དྙེའྤྱི་ཆ་དང་མཐུན་པར་
བཞག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཕྤྱི་མ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་འདོད་ཁམས་ལས་དང་པོར་འདའ་བའྤྱི་གྙེགས་བྱྙེད་ལ། ས་མ་གསུམ་གྤྱི་
ལན་ཅྤྱིག་འདས་ཀང་སར་ལྡོག་པའྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དྙེ། མཐའ་མའྤྱི་ཆ་དང་མཐུན་རྣམ་
ལྔ། །གྤྱིས་ཀྤྱིས་འདོད་ལས་མྤྱི་འདའ་ལ། །གསུམ་པོ་ཡྤྱིས་ནྤྱི་ཕྤྱིར་ལྡོག་བྱྙེད། །ཅྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་
མའྤྱི་ཆ་མཐུན་ལྔ་ནྤྱི་ཁམས་གོང་མ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་འདོད་ཆགས་གྤྱིས། རོད་པ་དང་ང་རྒྱལ་དང་། 
རྨོངས་ 
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༼༢༤༤༽ 
པ་སྙེ། མ་རྤྱིག་པ་དང་ལྔ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གོང་མའྤྱི་ཆ་དང་མཐུན་ལྔ་ྤྱིད། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མྙེད་ལས་སྙེས་
པའྤྱི། །འདོད་ཆགས་གྤྱིས་རོད་ང་རྒྱལ་རྨོངས། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཆ་མཐུན་གྤྱི་དོན་ནྤྱི་སར་བཤད་པ་
དྙེའྤྱི་ཤུགས་ལས་རོགས་ནུས་སོ། །གསུམ་པ་སྤྱིབ་པ་ལྔ་བཤད་པ་ནྤྱི། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། གནོད་
སྙེམས། གྤྱིད་རྨུགས། རོད་འགོད། ཐྙེ་ཚོམ་དང་ལྔ་པོ་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེ་ཡང་རྨུགས་གྤྱིད་གྤྱིས་དང་། རོད་
འགོད་གྤྱིས་ནྤྱི་གངས་རྙེ་རྙེར་བྱས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གྤྱིད་རྨུགས་གྤྱིས་ནྤྱི་མྤྱི་མཐུན་པ་སྙེ་གྙེན་པོ་གཅྤྱིག ཟས་
ཏྙེ་རྒྱུ་གཅྤྱིག བྱ་བ་རྤྱིགས་གཅྤྱིག་པས་གངས་གཅྤྱིག་ཏུ་བཞག རོད་འགོད་གྤྱིས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་
གངས་གཅྤྱིག་ཏུ་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདོད་ན་སྤྱིབ་རྣམས་མྤྱི་མཐུན་དང་། །ཟས་དང་བྱ་བ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། །གྤྱིས་གཅྤྱིག་ཕུང་པོ་གནོད་བྱྙེད་དང་། །ཐྙེ་ཚོམ་ཕྤྱིར་ན་ལྔ་ྤྱིད་དོ། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་
གང་གྤྱིས་སྤོང་པ་ལ། གྙེན་པོ་གང་གྤྱིས་སྤོང་བ། ཚུལ་ཇྤྱི་ལྟར་སྤོང་བ། སྤོང་བྱྙེད་གྙེན་པོའ་ིདབྱྙེ་བ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནྤྱི། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་མཐོང་སྤང་ོན་མོངས་རྣམས་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནས་སྤོང་བ་ཡྤྱིན། 
སོམ་ལམ་གྤྱིས་སྤོང་པ་མྤྱི་སྲྤྱིད་དྙེ། མཐོང་ལམ་གྤྱི་ས་རོལ་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་སྤོང་བའྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ལམ་
མྙེད་པ་གང་ཞྤྱིག འཇྤྱིག་རྙེན་ལ་འདས་པའྤྱི་སོམ་ལམ་སྙེས་པའྤྱི་ཚེ་ན་མཐོང་སྤང་མཐའ་དག་སྤངས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དོན་ 
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༼༢༤༥༽ 
འདྤྱི་ན། སྲྤྱིད་རྙེ་ལས་སྙེས་བཟོད་པ་ཡྤྱིན། །གཞོམ་བྱ་མཐོང་བས་སྤང་བྱ་ྤྱིད། །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་སྤྱི་
པོའ།ོ །ས་ལྷག་མ་བརྒྱད་ཀྤྱི་མཐོང་སྤང་རྣམས་ནྤྱི་མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་གྤྱིས་ཀས་སྤོང་བ་ཡོད་དྙེ། མཐོང་
ལམ་གྤྱིས་སྤོང་བ་ནྤྱི་དཀྱུས་བཞྤྱིན་ཡྤྱིན་ལ། སོམ་ལམ་གྤྱིས་སྤོང་བ་ནྤྱི་མཐོང་ལམ་གྤྱི་ས་རོལ་དུ་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་
མན་ཆད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྙེད་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་སོམ་ལམ་གྤྱིས་འོག་སའྤྱི་མཐོང་སྤང་དང་
སོམ་སྤང་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་སྤོང་བར་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ལྷག་སྙེས་མཐོང་དང་སོམ་གྤྱིས་ཀྤྱིས། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དྙེས་ན་གཞུང་འདྤྱིའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་སོམ་ལམ་ཡྤྱིན་ན། མཐོང་ལམ་གྤྱི་ས་རོལ་དུ་བྱུང་བའྤྱི་སོམ་ལམ་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྙེ། འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་འདས་པའྤྱི་སོམ་ལམ་སྙེས་པ་ནྤྱི་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་མཐོང་སྤང་སྤངས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རོ། །སོམ་སྤང་ོན་མོངས་ནྤྱི་སོམ་ལམ་ཁོ་ནས་སྤོང་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་མན་ཆད་ཀྤྱི་སོམ་སྤང་ནྤྱི་མཐོང་
ལམ་གྤྱི་ས་རོལ་དུ་སོ་སྙེའྤྱི་སོམ་ལམ་གྤྱིས་སྤོང་བ་ཡོད་ཅྤྱིང་། མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྙེས་སུ་འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་
རྙེན་སོམ་ལམ་དང་། འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་འདས་པའྤྱི་སོམ་ལམ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པས་སྤོང་བ་ཡོད། སྲྤྱིང་རྙེའྤྱི་སོམ་སྤང་ནྤྱི་
ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་ལམ་ཁོ་ནས་སྤོང་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བཟོད་པས་གཞོམ་མྤྱིན་སོམ་ཁོ་ནས། །ཞྙེས་བཤད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་གཞུང་དྙེའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་སོམ་ལམ་ལས་སོ་སྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སོམ་ 
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༼༢༤༦༽ 
ལམ་དང་། འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་དང་འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་འདས་པའྤྱི་སོམ་ལམ་གྤྱིས་དང་བཅས་པས་
གསུམ་དུ་ཡོད་ཅྤྱིང་འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་སོམ་ལམ་དང་། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཟག་བཅས་སོམ་ལམ་དོན་གཅྤྱིག 
འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་འདས་པའྤྱི་དྙེ་དང་ཟག་མྙེད་སོམ་ལམ་དོན་གཅྤྱིག་གོ །འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་
གྤྱིས་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་སོམ་སྤང་སྤོང་བ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པའྤྱི་ྙེར་བསོགས་སོགས་གོང་མའྤྱི་
ྙེར་བསོགས་ཞྤྱི་རགས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཅན་དང་། དང་པོའ་ིྙེར་བསོགས་དག་པ་ལ་བརྙེན་ནས་སྤངས་པ་འཇྤྱིག་
རྙེན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱི་སྤོང་བར་འཇོག་སྙེ། དགོས་པ་ནྤྱི་ྙེར་བསོགས་དྙེ་སྙེ་ས་བས་ཡྤྱིན་ནོ། །པཎ་ཆྙེན་རྤྱིན་པོ་ཆྙེའྤྱི་
བྱྙེ་བཤད་ལས། སྤྱིར་མཐོང་སྤང་གྤྱི་གྙེན་པོ་ནྤྱི་འདས་ལམ་ཁོ་ནར་ངྙེས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མཐོང་སྤང་ནྤྱི་བདྙེན་པ་ལ་
ལོགས་པར་ཞུགས་པ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ལ། དྙེའྤྱི་དངོས་ཀྤྱི་འགལ་ཟ་ནྤྱི་བདྙེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཁོ་ནར་ངྙེས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྲྤྱིད་རྙེ་མ་གཏོགས་པའྤྱི་ས་ལྷག་མའྤྱི་མཐོང་སྤང་རྣམས་བྱྤྱིས་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་སྤོང་བར་བྱྙེད་པ་དྙེ་
ཡང་བདྙེན་པ་ལ་དངོས་སུ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྤྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་སྲྤྱིད་པའྤྱི་འདོད་ཆགས་དང་། མྤྱི་
མཐུན་པ་ལ་ཞྙེ་སང་བའྤྱི་ཁོང་ཁོ་བྱྤྱིས་པའྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་སྤོང་བ་ལ་བསམ་ནས། དྙེས་དྙེ་དང་དྙེ་སྤོང་བར་འཆད་པ་
ཡྤྱིན་གྤྱི། བདྙེན་པ་ལ་དངོས་སུ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་སྤོང་བར་ནྤྱི་བྱྙེ་སྨྲ་བས་ཀང་མྤྱི་འདོད་དོ། །ཞྙེས་
གསུངས་པ་ནྤྱི་གཞུང་གྤྱི་ 
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༼༢༤༧༽ 
དོན་ལ་ཀོགས་བཤད་དུ་སོང་བས་མྤྱི་འཐད་ཅྤྱིང་། ལྷག་སྙེས་མཐོང་དང་སོམ་གྤྱིས་ཀྤྱིས། །ཞྙེས་པའྤྱི་རང་
འགྙེལ་དུ། ས་ལྷག་མ་དག་ན་ཆོས་དང་རྙེས་སུ་ཤྙེས་པའྤྱི་བཟོད་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྤྱི་ཕ་རྒྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ནྤྱི་
ཅྤྱི་རྤྱིགས་པར་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྤྱིན་ལ། སོ་སོ་སྙེ་བོ་རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་སོམ་
པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་པ་དང་ཡང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །གྤྱིས་པ་ཚུལ་ཇྤྱི་ལྟར་སྤོང་བ་ནྤྱི། 
ཁམས་གསུམ་གྤྱི་སྡུག་ཀུན་མཐོང་སྤང་རང་ས་ལ་དམྤྱིགས་པ་དང་། འགོག་ལམ་མཐོང་སྤང་ཟག་མྙེད་ལ་
དམྤྱིགས་པ་ནྤྱི་བདྙེན་པ་བཞྤྱིའྤྱི་རང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡོངས་སུ་ཤྙེས་པ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་སྤོང་སྙེ། ཐོ་ཡོར་དུ་ཤྙེས་པ་ྤྱིད་
ཀྤྱིས་མྤྱིར་འཛིན་པ་བཟོག་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །འདོད་པའྤྱི་ཀུན་འགོ་ས་གོང་དུ་དམྤྱིགས་པ་དགུ་ནྤྱི་གོང་མའྤྱི་བདྙེན་པ་
མ་ཤྙེས་ཀང་དྙེ་རྣམས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་རང་སའྤྱི་སྐལ་པ་མམ་པའྤྱི་ཀུན་འགོ་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཟད་པས་
སྤོང་། འགོག་ལམ་མཐོང་སྤང་ཟག་བཅས་ལ་དམྤྱིགས་པ་རྣམས་ནྤྱི་རང་གྤྱི་དམྤྱིགས་པ་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཡུལ་ཅན་
གྤྱི་ཕ་རྒྱས་རྣམས་རྣམ་པར་སྤངས་པས་སྤོང་སྙེ། ཡུལ་མྙེད་ན་དྙེ་རྣམས་ཀང་མྤྱི་འབྱུང་བས་སོ། །སྤོང་ཚུལ་དྙེ་
གསུམ་ཡང་ས་ཕྤྱི་རྤྱིམ་ཅན་དུ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དུས་གཅྤྱིག་ལ་ཆ་ཐ་དད་ཀྤྱིས་ཕྙེ་བའོ། །སོམ་སྤང་ནྤྱི་རང་རང་གྤྱི་
གྙེན་པོ་ཆུང་འབྲྤྱིང་སོགས་དགུ་རྤྱིམ་གྤྱིས་སྙེས་པས་ས་དགུ་པོ་སོ་སོའ་ིསོམ་སྤང་ཆྙེ་འབྲྤྱིང་སོགས་དགུ་རྤྱིམ་
གྤྱིས་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་། དམྤྱིགས་པ་ 
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༼༢༤༨༽ 
ཡོངས་སུ་ཤྙེས་པ་དང་། །དྙེ་ལ་དམྤྱིགས་པ་ཡང་དག་པར། །ཟད་དང་དམྤྱིགས་པ་སྤངས་པས་སོ། །གྙེན་པོ་
སྙེས་པས་ཟད་པར་འགྱུར། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་སྤོང་བྱྙེད་གྙེན་པོའ་ིདབྱྙེ་བ་ནྤྱི། སྤོང་བ་གྙེན་པོ་
སོགས་བཞྤྱི་ཡོད་ཅྤྱིང་། སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ནྤྱི་རང་གྤྱི་ངོས་སྐལ་གྤྱི་སྤང་བྱ་དངོས་སུ་སྤོང་བའྤྱི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་དྙེ་
སྤོང་བ་གྙེན་པོ། རང་རྒྱུ་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱིས་ངོས་སྐལ་གྤྱི་སྤང་བྱ་སྤངས་བའྤྱི་བྲལ་ཐོབ་འཛིན་པའྤྱི་རྣམ་
གོལ་ལམ་དྙེ་གཞྤྱིའྤྱི་གྙེན་པོ། རང་རྒྱུད་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱིས་སྤངས་པའྤྱི་སྤང་བྱའྤྱི་ཐོབ་པ་ཐག་སྲྤྱིང་བར་
བྱྙེད་པའྤྱི་ཁད་པར་གྤྱི་ལམ་དྙེ་ཐག་སྲྤྱིང་བའྤྱི་གྙེན་པོ། རང་གྤྱི་སྤང་བྱ་ལ་སོན་དུ་མཐོང་ནས་རྣམ་པར་སུན་
འབྱྤྱིན་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་སོར་ལམ་དྙེ་སུན་འབྱྤྱིན་པའྤྱི་གྙེན་པོ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གྙེན་པོ་རྣམ་བཞྤྱི་སྤོང་བ་དང་། །གཞྤྱི་
དང་སྲྤྱིད་ྤྱིད་རྣམ་པར་ནྤྱི། །སུན་འབྱྤྱིན་ཞྙེས་བྱ་དམྤྱིགས་པ་ལས། །ོན་མོངས་པ་ནྤྱི་སྤང་བར་འདོད། །ཅྙེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་དག་འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་སོགས་སྤང་བྱ་སོ་སོ་ལ་སར་ནས་ངོས་འཛིན་
ཚུལ་ཡང་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་སྤངས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི། ཁད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའྤྱི་བྲལ་བའྤྱི་སོ་
སོར་བཏགས་འགོག་དྙེ་སྤངས་པ་ཡོངས་ཤྙེས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད། ཁད་ཆོས་གསུམ་ནྤྱི། བྲལ་ཐོབ་ཟག་མྙེད་ཐོབ་པ་
སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་སྤང་བྱའྤྱི་ཕོགས་གཅྤྱིག་མས་པར་བྱས་པ། འདོད་པའྤྱི་སྤང་བྱ་རྤྱིས་དང་པོ་གྤྱིས་བཅོམ་པ་དང་
གསུམ་ལ་འཇོག་སྙེ། བྲལ་བའྤྱི་ཐོབ་པ་ཟག་མྙེད་ 
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༼༢༤༩༽ 
དང་། །སྲྤྱིད་རྙེ་མས་པར་བྱས་པ་དང་། །རྒྱུ་གྤྱིས་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །ཡོངས་ཤྙེས་ཁམས་ལས་འདས་
པ་ལས། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་དོགས་པ་འདྤྱི་འབྱུང་སྙེ། འདོད་པའྤྱི་སྡུག་ཀུན་མཐོང་སྤང་གྤྱིས་མ་
སྤངས་ཀྤྱི་བར་དུ་སྤངས་པས་ཡོངས་ཤྙེས་མྤྱི་འབྱུང་ན། མཐོང་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོས་ཤྙེས་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྤངས་
པ་ཡོངས་ཤྙེས་མྙེད་པར་འགྱུར་ཏྙེ། སྡུག་བསལ་ཆོས་ཤྙེས་ལ་གནས་པའྤྱི་ཚེ་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་མ་སྤངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་འདོད་པའྤྱི་སྡུག་ཀུན་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་ཡོངས་ཤྙེས་དྙེ་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་སྤང་བྱ་ཕོགས་གཅྤྱིག་
སྤངས་པ་ཡང་མྤྱི་འགྲུབ་སྙེ། དྙེས་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་སྤང་བྱ་ཆྙེན་པོའ་ིཆྙེན་པོ་མ་སྤངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་སམ་དུ་སྙེམས་
སོ། །རོང་ཊྤྱིཀ་ལས། འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་མ་སར་བར་སྤྱིར་གྤྱི་སྡུག་ཀུན་མཐོང་སྤང་གྤྱིས་མ་སྤངས་ཀྤྱི་
བར་དུ་སྤངས་པ་ཡོངས་ཤྙེས་མྤྱི་འཇོག་པར་བཤད་དོ། །སྤངས་པ་ཡོངས་ཤྙེས་དྙེ་ལ་དབྱྙེ་ན་དགུ་ཡོད་དྙེ། 
འདོད་པའྤྱི་སྡུག་ཀུན་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་ཡོངས་ཤྙེས་གཅྤྱིག དྙེའྤྱི་འགོག་ལམ་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་ཡོངས་
ཤྙེས་རྙེ་རྙེ་སྙེ་གསུམ། ཁམས་གོང་མ་ལ་ཡང་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་སྡུག་ཀུན་གྤྱིས་སྤངས་པ་གཅྤྱིག་དང་། འགོག་ལམ་
མཐོང་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་ཡོངས་ཤྙེས་རྙེ་རྙེ་སྙེ་གསུམ་དུ་ཕྙེ་བས་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་ཡོངས་ཤྙེས་དྲུག སོམ་
སྤང་སྤངས་པའྤྱི་ཡོངས་ཤྙེས་ལ་ཐ་མའྤྱི་ཆ་མཐུན་ལྔ་ཟད་པའྤྱི་ཡོངས་ཤྙེས། གཟུགས་ཀྤྱི་འདོད་ཆགས་ཟད་པའྤྱི་
ཡོངས་ཤྙེས། ཟག་པ་ཀུན་ཟད་ཀྤྱི་ཡོངས་ཤྙེས་དང་གསུམ་སྙེ་ཡོངས་དྤྱིལ་དགུ་ཡོད་དྙེ། ཡོངས་སུ་ཤྙེས་དགུ་
འདོད་པ་ན། །དང་པོ་རྣམ་གྤྱིས་ཟད་ལ་གཅྤྱིག །གྤྱིས་ཟད་པ་ནྤྱི་དྙེ་གྤྱིས་སོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་གོང་མའྤྱི་དྙེ་གསུམ་
ྤྱིད། །ཡོངས་སུ་ཤྙེས་པ་གཞན་གསུམ་སྙེ། །ཐ་ 
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༼༢༥༠༽ 
མའྤྱི་ཆ་དང་མཐུན་གཟུགས་དང་། །ཟག་པ་ཀུན་ཟད། །ཅྙེས་སོ། །དྙེ་དག་ལས་ས་མ་དྲུག་ནྤྱི་བཟོད་པའྤྱི་འབྲས་
བུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཆོས་བཟོད་དང་རྙེས་བཟོད་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་
མཐོང་སྤང་སྤངས་པ་དྙེ་ནྤྱི་ཆོས་བཟོད་དང་། ཁམས་གོང་མའྤྱི་དྙེ་སྤངས་པ་ནྤྱི་རྙེས་བཟོད་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ལྷག་པ་གསུམ་ནྤྱི་ཤྙེས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོམ་ལམ་ལ་བཟོད་པ་མ་བཤད་པས་སོམ་ལམ་དུ་གྱུར་
པའྤྱི་ཤྙེས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཇྤྱི་སྐད་དུ། དྲུག་བཟོད་འབྲས། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྤྱི་ཤྙེས་པའྤྱི་
ཡྤྱིན། །ཞྙེས་སོ། །སྤངས་པ་ཡོངས་ཤྙེས་ནྤྱི་ཡོངས་ཤྙེས་བཏགས་པ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འགོག་བདྙེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
དང་། དྙེའྤྱི་རྒྱུ་ཟག་མྙེད་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་ནྤྱི་ཡོངས་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། རྒྱུ་མཚན་དྙེ་ལ་བརྙེན་ནས་རྒྱུ་མྤྱིང་
འབྲས་བུ་ལ་བཏགས་ཏྙེ་སྤངས་པ་ལ་ཡང་ཡོངས་ཤྙེས་སུ་བཞག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེས་ན་ཡོངས་ཤྙེས་མཚན་ྤྱིད་
པ་ནྤྱི་ཡྙེ་ཤྙེས་ཀྤྱི་ཡོངས་ཤྙེས་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ནོ། །ལམ་གྤྱི་དམྤྱིགས་པ་བདྙེན་བཞྤྱི་བདྙེན་གྤྱིས་དང་། །ལམ་གྤྱི་
མངོན་པར་རོགས་པ་སྙེ་བའྤྱི་ཚུལ། །རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་ཟུང་བཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་གཞག་སོགས། །ཚུལ་བཞྤྱིན་འདོམས་
མཛད་ཐུབ་དབང་ཞབས་ལ་འདུད། །གནས་དྲུག་པ་ལམ་དང་གང་ཟག་བསན་པ་འཆད་པ་ལ། གཞུང་གྤྱི་འབྲྙེལ་
དང་། དོན་དངོས་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། གནས་ལྔ་པའྤྱི་མཇུག་ཏུ་སྤངས་པ་ཡོངས་ཤྙེས་བཤད་པ་ལས་འཕོས་ནས་
སྤངས་པ་དྙེ་ལམ་ 
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༼༢༥༡༽ 
གང་ལས་ཐོབ་ཅྙེ་ན། བདྙེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྤྱི་མཐོང་ལམ་དང་། དྙེ་སོན་དུ་སོང་བའྤྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་
སོམ་ལམ་ལས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་མཐོང་སྤང་དང་། སོམ་སྤང་གྤྱི་ོན་མོངས་སྤངས་པའྤྱི་སྤངས་པ་དྙེ་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་
ནོ། །ཞྙེས་པ་ནྤྱི། བདྙེན་པ་མཐོང་དང་སོམ་པས་ལས། །ོན་མོངས་སྤངས་པ་ཞྙེས་བཤད་པ། །ཞྙེས་པས་བསན། 
འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་སོམ་ལམ་དྙེ་ལ་རྙེན་ཟག་བཅས་ཀྤྱི་ས་དང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ས་གྤྱིས་ཀྤྱི་དབྱྙེ་བས། ལམ་རང་གྤྱི་ངོ་
བོ་ལ་ཡང་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྙེད་གྤྱིས་སུ་ཡོད། མཐོང་ལམ་ནྤྱི་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་ཟག་མྙེད་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
སོམ་པའྤྱི་ལམ་ནྤྱི་རྣམ་གྤྱིས་ཏྙེ། །མཐོང་བ་ཞྙེས་བྱ་ཟག་པ་མྙེད། །ཅྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་དོན་དངོས་
ལ་གྤྱིས་ཏྙེ། ལམ་བཤད་པ་དང་། གང་ཟག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་གྤྱིས་ཏྙེ། ལམ་གྤྱི་དམྤྱིགས་པ་དང་། 
ལམ་གྤྱི་སྙེ་ཚུལ་བཅས་སོ། །དང་པོ་ནྤྱི། ལམ་གྤྱི་དམྤྱིགས་པ་ནྤྱི་བདྙེན་པ་བཞྤྱིར་བཤད་དྙེ། སྡུག་བསལ་བདྙེན་
པ་སོགས་འཕགས་པའྤྱི་བདྙེན་པ་བཞྤྱིའོ། །འོ་ན་སྡུག་བསལ་སོགས་ཀྤྱི་བདྙེན་པ་ལ་འཕགས་པའྤྱི་བདྙེན་པ་ཁོ་
ནར་འཇོག བྱྤྱིས་པའྤྱི་བདྙེན་པ་ཞྙེས་མྤྱི་འབྱུང་བ་ཅྤྱི་ཞྙེ་ན། འཕགས་པས་ནྤྱི་ཚོར་བ་བདྙེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གང་
ཡྤྱིན་ཡང་རུང་སྡུག་བསལ་དུ་གཟྤྱིགས་ནས་ཡྤྱིད་འབྱུང་ཞྤྱིང་། སྤོང་བར་མཛད་པས་སྡུག་བསལ་འཕགས་པའྤྱི་
བདྙེན་པ་ཞྙེས་བྱ། བྱྤྱིས་པས་ནྤྱི་ཚོར་བ་བདྙེ་བ་རྣམས་བླང་བྱར་ཞྙེན་ནས་དྙེའྤྱི་རྒྱུ་ལས་ 
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༼༢༥༢༽ 
ོན་གྤྱི་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཞུགས་པས་འཁོར་བ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཁོར་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མདོ་ལས། བྱྤྱིས་པ་ལག་མཐྤྱིལ་
འད་བ་ཡྤྱིས། །འདུ་བྱྙེད་སྡུག་བསལ་སྤུ་མྤྱི་རོགས། །འཕགས་པ་མྤྱིག་དང་འད་བ་ཡྤྱིས། །དྙེ་ཡྤྱིས་ཤྤྱིན་ཏུ་ཡྤྱིད་
ཀང་འབྱུང་། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་ཚོར་བ་བདྙེ་སྡུག་གང་ཡྤྱིན་ཡང་རུང་སྡུག་བསལ་ལས་མ་
འདས་ཏྙེ། ཚོར་བ་ཡྤྱིད་དུ་འོང་བའྤྱི་བདྙེ་བ་ནྤྱི་འགྱུར་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་། ཡྤྱིད་དུ་མྤྱི་འོང་བའྤྱི་ཚོར་བ་ནྤྱི་སྡུག་
བསལ་གྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་། བཏང་སོམས་ནྤྱི་འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཡྤྱིད་འོང་ཡྤྱིད་དུ་
མྤྱི་འོང་དང་། །དྙེ་ལས་གཞན་ཟག་བཅས་རྣམས་ྤྱིད། །སྡུག་བསལ་ྤྱིད་གསུམ་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །ཅྤྱི་རྤྱིགས་མ་
ལུས་སྡུག་བསལ་ལོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་ལམ་གྤྱི་དམྤྱིགས་པ་བདྙེན་པ་གྤྱིས་ཀང་གསུངས་ཏྙེ། 
བཅོམ་པའམ་བློས་གཞྤྱིགས་པ་ན་དྙེ་འཛིན་གྤྱི་བློ་འདོར་བ་བུམ་པ་དང་འཇྤྱིག་རྙེན་ན་གགས་པའྤྱི་ཆུ་ལ་སོགས་
པ་ཀུན་རྫོབ་བདྙེན་པ་དང་། བཅོམ་པའམ་བློས་གཞྤྱིགས་ཀང་དྙེ་འཛིན་གྤྱི་བློ་མྤྱི་འདོར་བ་སྣང་བ་གཟུགས་ཀྤྱི་
གཞྤྱི་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཤྙེས་བྱ་གཞྤྱི་ལྔ་ནྤྱི་དོན་དམ་བདྙེན་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་ཡྤྱིས་གཞན། །ཞྙེས་
སོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལམ་གྤྱི་སྙེ་ཚུལ་ནྤྱི་ཐོག་མར་གཞྤྱི་ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་དང་ལྡན་པས་
སོམ་པ་ལ་རབ་ཏུ་སོར་རྤྱིགས་ལ་དྙེ་ལྟར་སོར་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་ 
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༼༢༥༣༽ 
དྙེ་ཡང་ལམ་སྙེ་བའྤྱི་རྒྱུ་རྤྱིགས་དང་ལྡན་པ་ཞྤྱིག་དགོས་ཏྙེ། འདྤྱིར་རྤྱིགས་ནྤྱི། སྙེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པའྤྱི་རང་
བཞྤྱིན་འདོད་པ་ཆུང་ཞྤྱིང་ཆོག་ཤྙེས་པ་དྙེ་ཡྤྱིན་ལ། དྙེ་ལ་ཡང་ཆོས་གོས་དང་། བསོད་སོམ་དང་། གནས་མལ་
ངན་ངོན་ཙམ་གྤྱིས་ཆོག་ཤྙེས་པ་སྙེ་ཆོག་ཤྙེས་གསུམ་དང་། སྤོང་བ་དང་སོམ་པ་ལ་མངོན་བར་དགའ་བ་དང་
བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེ་ཡང་ཆོག་ཤྙེས་གསུམ་གྤྱིས་ཚུལ་བསན། བཞྤྱི་པས་ལས་བསན་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཆོག་ཤྙེས་
གསུམ་གྤྱི་ཚུལ་ལ་གནས་ནས་ལས་སུ་བསྒྲུབས་པར་བྱས་ན་ཐར་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ཡང་། 
ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སོམ་པ་ལ་ནྤྱི་རབ་ཏུ་སོར། །ཞྙེས་དང་། མ་ཆགས་འཕགས་རྤྱིགས་དྙེ་
དག་ལས། །གསུམ་ནྤྱི་ཆོག་ཤྙེས་བདག་ྤྱིད་དོ། །གསུམ་གྤྱིས་ཚུལ་བསན་ཐ་མས་ལས། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རོ། །སོམ་པ་ལ་སོར་བའྤྱི་ཚུལ་ལ་ཞྤྱི་གནས་གྤྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། ལྷག་མཐོང་གྤྱི་རྣལ་འབྱོར་སོམ་པའྤྱི་ཚུལ་
གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། དྙེ་ལ་འཇུག་པ་མྤྱི་སྡུག་དང་། །དབུགས་རྔུབ་འབྱུང་བ་དན་པ་ཡྤྱིས། །འདོད་ཆགས་རྣམ་
རོག་ལྷག་རྣམས་སོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདོད་ཆགས་ཤས་ཆྙེ་བས་མྤྱི་སྡུག་པ་སོམ་པ་དང་། རྣམ་རོག་
ཤས་ཆྙེ་བས་དབུགས་འབྱུང་རྔུབས་ལ་དན་པ་འཇོག་པའྤྱི་སོམ་པ་དང་གྤྱིས་གཞུང་འདྤྱིར་གསུངས་ལ། 
གཞུང་གཞན་ལས་ནྤྱི། ཞྙེ་སང་གྤྱི་གྙེན་པོར་བྱམས་པ་དང་། གཏྤྱི་མུག་གྤྱི་གྙེན་པོར་རྙེན་འབྲྙེལ་གྤྱི་ལམ་
བསོམ་པ་ཡང་གསུངས་སོ། །གྤྱིས་པ་ལྷག་མཐོང་གྤྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཡང་། སྤང་ 
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༼༢༥༤༽ 
བྱའྤྱི་གྙེན་པོའ་ིསོ་ནས་དབྱྙེ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྤྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྤྱི་སོ་ནས་དབྱྙེ་བ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། 
སྤང་བྱའྤྱི་གྙེན་པོར་གྱུར་པའྤྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་བཞྤྱིར་འདུས་ཏྙེ། རང་གྤྱི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་བར་ཆད་མྙེད་
ལམ་སྙེད་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་ལམ་ནྤྱི་སོར་ལམ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་ཡང་མཐོང་ལམ་གྤྱི་སོར་བའྤྱི་ལམ་ནྤྱི་དོད་རྙེ་ལ་སོགས་
པ་གསུམ་ལ་མྤྱི་འཇོག་པར། འཇྤྱིག་རྙེན་ཆོས་མཆོག་ཁོ་ནར་འཇོག་པ་འགྙེལ་བཤད་གྤྱིས་ཀྤྱི་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་
ཞྙེས་རོང་སོན་ཆྙེན་པོས་གསུང་ངོ་། །དྙེས་ན་སོར་ལམ་ཡྤྱིན་ན། མཐོང་ལམ་གྤྱི་སོར་བའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པས་མ་
ཁབ་ཅྙེས་བྱའོ། །སྤངས་བྱ་མཐོང་སྤང་ངམ་སོམ་སྤང་དངོས་སུ་སྤོང་བར་བྱྙེད་པའྤྱི་ལམ་ནྤྱི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་
དང་། སྤང་བྱ་དྙེ་དང་པོར་སྙེས་པའྤྱི་ལམ་ནྤྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་དང་། དྙེ་ཕྤྱིན་ཆད་ཀྤྱི་ལམ་ནྤྱི་ཁད་པར་ལམ་ཡྤྱིན་
ནོ། །དྙེ་སྐད་དུ། མདོར་ན་ལམ་ནྤྱི་རྣམ་བཞྤྱི་སྙེ། །ཁད་པར་ཅན་དང་རྣམ་གོལ་དང་། །བར་ཆད་མྙེད་དང་སོར་
ཞྙེས་བྱ། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །གྤྱིས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྤྱི་ཕོགས་མཐུན་གྤྱི་སོ་ནས་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། གཞུང་ལས། ཞྤྱི་
གནས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཡྤྱིས། །དན་པ་ྙེར་གཞག་བསོམ་པར་བྱ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞྤྱི་གནས་སོན་དུ་
སོང་ནས་ཚོགས་ལམ་དུ་དན་པ་ྙེར་གཞག་སོགས་སོམ་ཚུལ། སོར་ལམ་དུ་བདྙེན་བཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་པར་སོམ་ཚུལ། 
འཕགས་ལམ་དུ་བྱང་ཕོགས་ལྷག་མ་སོམ་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུའྤྱི་སྐབས་སུ་ལུས་
དན་ 
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༼༢༥༥༽ 
པ་ྙེར་གཞག ཚོར་བ། སྙེམས། ཆོས་དན་པ་ྙེར་གཞག་དང་བཞྤྱི་བསོམ་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རྤྱིམ་བཞྤྱིན་རང་རང་གྤྱི་
དམྤྱིགས་པ་གཟུགས་ཕུང་གྤྱི་བསྡུས་པའྤྱི་ལུས་དང་། ཚོར་བའྤྱི་ཕུང་པོ་དང་། སྙེམས་ཏྙེ་རྣམ་ཤྙེས་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་
དང་། ཆོས་ནྤྱི་ཕུང་པོ་དྙེ་དག་ལས་གཞན་པའྤྱི་ཆོས་རྣམས་ཡྤྱིན་པས་དྙེ་རྣམས་ལ་དམྤྱིགས་ནས་རང་རང་གྤྱི་སོ་
སོའ་ིམཚན་ྤྱིད་དང་། འདུས་བྱས་མྤྱི་རག་པ་དང་། ཟག་བཅས་སྡུག་བསལ་བ་སོགས་ཏྙེ་སྤྱིའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དང་། 
གྤྱིས་སུ་ཡོངས་སུ་བརགས་པས་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དན་པ་ྙེར་གཞག་གྤྱི་ངོ་བོ་ནྤྱི་ཤྙེས་རབ་གཙོ་
ཆྙེ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མདོ་ལས། ལུས་ལ་ལུས་ཀྤྱི་རྙེས་སུ་ལྟ་བ་སྙེ། ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། ཤྙེས་རབ་དྙེ་ཡང་
ཐོས་བྱུང་བསམ་བྱུང་སོམ་བྱུང་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་གྤྱི། སྙེས་ཐོབ་ནྤྱི་ནམ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ལུས་ཚོར་
སྙེམས་དང་ཆོས་རྣམས་ལ། །མཚན་ྤྱིད་གྤྱིས་སུ་ཡོངས་བརགས་པས། །ཤྙེས་པར་ཐོས་སོགས་ལས་བྱུང་
བའོ། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་ཚོགས་ལམ་འབྲྤྱིང་དུ་ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞྤྱི་དང་། ཚོགས་ལམ་ཆྙེན་པོར་
རྫུ་འཕྲུལ་གྤྱི་རྐང་པ་བཞྤྱི་བསོམ་པ་ཡྤྱིན། ས་མཚམས་ཀང་དན་པ་ྙེར་གཞག་བཞྤྱི་ནྤྱི། ལྷག་མཐོང་སྙེས་པའྤྱི་
ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་བཟུང་ཡ་མཐའ་མྤྱི་སོབ་ལམ་གྤྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད། ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞྤྱི་སོགས་
གཞན་གྤྱིས་ཀང་མ་མཐའ་ཚོགས་ལམ་འབྲྤྱིང་དང་ཆྙེན་པོ་ནས་བཟུང་ཡ་མཐའ་སར་བཞྤྱིན་ནོ། །སར་བཤད་པ་
ལྟར་དན་པ་ྙེར་གཞག་ཤྙེས་ 
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༼༢༥༦༽ 
རབ་གཙོ་ཆྙེ་བ་དང་། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཡང་དག་སྤོང་བ་བརོན་འགྲུས་གཙོ་ཆྙེ་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུག་གྤྱི་རྐང་པ་ཏྤྱིང་ངྙེ་
འཛིན་གཙོ་བོ་ཆྙེ་བ་ཡྤྱིན་གྤྱིས། ཤྙེས་རབ་སོགས་དྙེ་དང་དྙེ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ། འདྤྱི་གསུམ་ཚོགས་ལམ་ཡྤྱིན་
པས་སོར་བྱུང་གྤྱི་ཡོན་ཏན་ཐོས་བྱུང་སོགས་གསུམ་ག་ཡོད་དྙེ། དྙེ་ལྟར་ཡང་། དན་པ་ྙེར་གཞག་ཤྙེས་རབ་
སྙེ། །བརོན་འགྲུས་ཡང་དག་འཇོག་ཅྙེས་བྱ། །རྫུ་འཕྲུག་རྐང་པ་ཏྤྱིང་འཛིན་ཏྙེ། །གཙོ་བོ་སོས་པ་དྙེ་དག་
ནྤྱི། །སོར་བྱུང་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཀང་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཚོགས་ལམ་མཐར་ཕྤྱིན་པ་དྙེ་ལས་ཟག་མྙེད་
ཀྤྱི་ཡྙེ་ཤྙེས་ཀྤྱི་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ས་ལྟས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་སོར་ལམ་དོད་འབྱུང་། དྙེ་ནྤྱི་བདྙེན་པ་བཞྤྱི་གའྤྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་
ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། རྣམ་པ་མྤྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྤྱིན་ནོ། །དོད་དྙེ་ལ་ཆུང་
འབྲྤྱིང་ཆྙེ་གསུམ་ཡོད་ཅྤྱིང་། དྙེ་མཐར་ཕྤྱིན་པ་ལས་རྙེ་མོ་སྙེ་སྙེ། དགྙེ་བའྤྱི་ར་བ་གཡོ་བ་རྣམས་ཀྤྱི་རྙེ་མོ་ཡྤྱིན་
པས་དྙེ་སྐད་དོ། །དགྙེ་བའྤྱི་ར་བ་གཡོ་བའྤྱི་དོན་ནྤྱི། དོད་རྙེ་ཆུང་འབྲྤྱིང་མན་ཆད་དུ་དགྙེ་བའྤྱི་ར་བ་མས་པ་སྲྤྱིད་
པ་གཡོ་བར་བཞག་གོ །རྙེ་མོ་དྙེ་ཡང་དམྤྱིགས་རྣམ་དོད་དང་འད། རྙེ་མོ་དྙེ་ལ་དབྱྙེ་ན་ཆུང་འབྲྤྱིང་ཆྙེ་གསུམ་དུ་
ཡོད། བྱང་ཆུབ་ཀྤྱི་ཕོགས་ནྤྱི་དོད་རྙེ་གྤྱིས་ཆར་དུ་དད་སོགས་ཀྤྱི་དབང་པོ་ལྔ་སོམ་ཞྤྱིང་། ས་མཚམས་ཀང་
དོད་དང་རྙེ་མོ་ནས་བཟུང་ཡ་མཐའ་སར་བཞྤྱིན་ནོ། །རྙེ་མོ་དྙེ་ལས་སོར་ལམ་བཟོད་པ་སྙེ་སྙེ། དགྙེ་ར་ཡོངས་སུ་
མྤྱི་མས་པའྤྱི་སོ་ནས་བདྙེན་པ་ལ་ཆྙེར་བཟོད་པས་ན་དྙེ་སྐད་དོ། །དྙེ་ལ་གསུམ་ 
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༼༢༥༧༽ 
ལས། ཆུང་འབྲྤྱིང་རྣམ་པ་གྤྱིས་ནྤྱི། དམྤྱིགས་རྣམ་རྙེ་མོ་དང་འད། བཟོད་ཆྙེན་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་
སྡུག་བསལ་བདྙེན་པ་ཁོ་ནའྤྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྤྱིན་ལ། བཟོད་ཆྙེན་དྙེ་ལ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དུ་མ་དབྱྙེར་མྙེད་དྙེ། རྒྱུན་མྙེད་
ཀྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་ཁོ་ནའོ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཆོས་མཆོག་ཀང་འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བདྙེན་ལ་དམྤྱིགས་པ་དང་། སྐད་ཅྤྱིག་མ་ཁོ་
ན་ཡྤྱིན། འཇྤྱིག་རྙེན་ཀུན་གྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་མཆོག་ཡྤྱིན་པས་ན་འཇྤྱིག་རྙེན་ཆོས་མཆོག་གོ །བྱང་ཆུབ་ཀྤྱི་ཕོགས་ནྤྱི། 
བཟོད་མཆོག་གྤྱིས་སུ་སོབས་ལྔ་སོམ་ཞྤྱིང་། ས་མཚམས་ཀང་སོབས་ལྔ་ནྤྱི་བཟོད་མཆོག་ནས་བཟུང་ཡ་
མཐའ་སར་བཞྤྱིན་ནོ། །ངྙེས་འབྱྙེད་ཆ་མཐུན་བཞྤྱི་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་དམྤྱིགས་པ་བདྙེན་པ་བཞྤྱིའམ་སྡུག་བསལ་
བདྙེན་པ་ལ་དམྤྱིགས་ནས་རྣམ་པ་མྤྱི་རག་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་གམ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་ཤྙེས་རབ་གཙོ་
བོར་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་པས་དྙེའྤྱི་འཁོར་དུ་རྙེས་འབྲང་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད། འོན་ཀང་སོར་ལམ་གྤྱི་ཐོབ་པ་ནྤྱི་སོར་ལམ་དུ་
མྤྱི་འཇོག་སྙེ། སོར་ལམ་ཐོབ་པའྤྱི་རྙེན་གྤྱི་ས་མ་བོར་གྤྱི་བར་དུ་འཕགས་པ་ལ་ཡང་སོར་ལམ་གྤྱི་ཐོབ་པ་མངོན་
གྱུར་དུ་འབྱུང་བ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོར་ལམ་བཞྤྱི་ཆར་གྤྱི་མམ་གཞག་གྤྱི་ངོ་བོ་ནྤྱི་བདྙེན་པའྤྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྤྱིན་
པས། སོམ་བྱུང་རང་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྤྱིར་སོར་ལམ་ན་ཐོས་བསམ་སོགས་སོམ་
བྱུང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དགྙེ་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་ཡང་སོར་ལམ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཐར་ལམ་གང་ཞྤྱིག ལམ་གཞན་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་
མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་རོང་ཊྤྱིཀ་ཏུ་བཅས། ས་གང་ལ་བརྙེན་ན་ྙེར་བསོགས་ 
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༼༢༥༨༽ 
མྤྱི་ལོགས་མྙེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཙམ་ཁད་དང་། གྤྱིས་པའྤྱི་དངོས་གཞྤྱི་སོགས་
གསུམ་དང་བཅས་པའྤྱི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ཁོ་ན་ལ་བརྙེན་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། རྒྱུ་མཚན་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་
གཞུང་ལས། དྙེ་ནྤྱི་ཆོས་མཆོག་དང་ས་གཅྤྱིག །ཞྙེས་པས་མཐོང་ལམ་དང་སོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ས་གཅྤྱིག་
པར་བཤད་པ་ཡང་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ལ་བརྙེན་པས་ན་གཅྤྱིག་ཅྙེས་པའྤྱི་དོན་དུ་འཆད་དགོས་
སོ། །སྤྱིར་ནྤྱི་ས་མྤྱི་གཅྤྱིག་སྙེ། སོར་ལམ་གྤྱི་རྙེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ས་ནྤྱི་ཟག་བཅས་དང་། མཐོང་ལམ་གྤྱི་རྙེན་དུ་
གྱུར་པའྤྱི་ས་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྤྱིབ་མོའ་ིརྣམ་དབྱྙེ་གཅྙེས་སོ། །བཟོད་པ་སོགས་ཀྤྱིས་སྐབས་སུ་
བཤད་པའྤྱི་དོན་དྙེ་དག་གཞུང་གྤྱིས་འགྲུབ་སྙེ། དྙེ་ལས་བཟོད་པ་གྤྱིས་དྙེ་བཞྤྱིན། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྤྱིས་
འཕྙེལ་པར་བྱྙེད། །ཆྙེན་པོ་འདོད་གཏོགས་སྡུག་བསལ་ཡུལ། །དྙེ་ནྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་གཅྤྱིག་དྙེ་བཞྤྱིན། །ཆོས་མཆོག་
ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཐོབ་པ་མ་གཏོགས་དྙེ་ལྟ་ན། །ངྙེས་འབྱྙེད་ཆ་མཐུན་རྣམ་པ་བཞྤྱི། །སོམ་བྱུང་མྤྱི་ལོགས་
མྙེད་པ་དང་། །ཁད་པར་བསམ་གཏན་ས་པ་འོ། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ན་ཐོས་ཀྤྱི་སོར་ལམ་དོད་རྙེ་གྤྱིས་
སུ་ྙེས་བྱས་ཀྤྱིས་དགྙེ་ར་མས་པ་སྲྤྱིད་དྙེ། དང་པོ་གྤྱིས་ཡོངས་མས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །ཞྙེས་བཤད་པས་ཀང་རྙེ་
མོ་ཐོབ་པ་ནྤྱི་ྙེས་པ་བྱྙེད་སྲྤྱིད་ཀང་དགྙེ་ར་ཀུན་ཏུ་མྤྱི་ཆད་ལ། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ནྤྱི་རྣམ་པར་མས་པས་ཀང་ངན་
སོང་དུ་ཡོངས་སུ་མྤྱི་འགོ་སྙེ། དྙེར་འགོ་བའྤྱི་ལས་ོན་མཐའ་དག་རྤྱིང་ 
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༼༢༥༩༽ 
དུ་སྤངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རྙེ་མོ་ཐོབ་པ་ར་མྤྱི་ཆད། །བཟོད་ཐོབ་ངན་སོང་མྤྱི་འགོ་འོ། །ཞྙེས་སོ། །དོད་རྙེ་གྤྱིས་ལ་
གནས་པའྤྱི་ན་ཐོས་རང་གྤྱི་རྤྱིགས་ལས་བཟོག་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་ཡོད་ཀྤྱི། བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་
མྙེད་དྙེ། དྙེ་ཐོབ་ནས་ངན་སོང་དུ་འགོ་བ་མྙེད་ལ། བྱང་ཆུབ་སྙེམས་དཔའ་གཞན་དོན་དུ་ངན་སོང་དུ་སྙེ་བ་ལྙེན་
པ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་སོབ་རྤྱིགས་ལས་ལྡོག་ནས་ནྤྱི། །སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར། ཞྙེས་བཤད་དོ། །གཞན་
གསུམ་ཡང་ཞྙེས་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་རང་རྒྱལ་དུ་ན་ཐོས་ཀྤྱི་དོད་རྙེ་བཟོད་པ་གསུམ་གང་
རུང་ལ་གནས་པ་ཡང་ན་ཐོས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་ལས་བཟོག་ནས་དྙེར་འཇུག་པ་ཡོད། བསྙེ་རུ་ལྟ་བུའྤྱི་རང་རྒྱལ་གྤྱི་
སོར་ལམ་དང་ཐྙེག་ཆྙེན་གྤྱི་སོར་ལམ་ཐོབ་ནས་ལམ་གཞན་དུ་མྤྱི་འཇུག་སྙེ། དོད་ནས་བཟུང་ཟད་པ་དང་མྤྱི་སྙེ་
བ་ཤྙེས་པའྤྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྤྱི་བར་བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པའྤྱི་རབ་མཐའ་ལ་བརྙེན་ནས་སན་ཐོག་གཅྤྱིག་ཏུ་མངོན་དུ་
བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དྙེ། སོན་དང་བསྙེ་རུ་བྱང་ཆུབ་བར། །བསམ་གཏན་མཐའ་རྙེན་གཅྤྱིག་ལ་
ཀུན། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་རྒྱལ་ཚོགས་ན་སོད་པ་ནྤྱི་དོད་རྙེ་གྤྱིས་ཐོབ་ནས་ཀང་ལམ་གཞན་དུ་འཇུག་
པ་ཡོད་དོ། །བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་གཞན་དུ་མྤྱི་འཇུག་པར་རོང་སོན་ཆྙེན་པོས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་འཕགས་
ལམ་བསོམ་ཚུལ་ནྤྱི། མཐོང་ལམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་སོམ་ཞྤྱིང་། ས་མཚམས་ཀང་མཐོང་ལམ་ནས་
བཟུང་ཡ་མཐའ་སར་བཞྤྱིན་ནོ། །འཕགས་ལམ་ཡན་ 
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༼༢༦༠༽ 
ལག་བརྒྱད་ནྤྱི་མཐོང་སོམ་གྤྱིས་ཀ་ལ་བཤད་པའང་ཡོད་མོད། གཙོ་བོར་ནྤྱི་མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་དུ་བྱྙེད་པའྤྱི་
ནུས་པ་ཐོབ་ནས་སོམ་ལམ་དུ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏྙེ། མྤྱི་སོབ་ལམ་གྤྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཡོད། དྙེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་
ཀྤྱི་ཕོགས་ཀྤྱི་སྙེ་ཚན་བདུན་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱི་མ་གྤྱིས་ཟག་མྙེད་ཁོ་ནར་ངྙེས། དང་པོ་ལྔ་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མྙེད་
གྤྱིས་ཀ་ཡོད་དྙེ། སྙེ་ཚན་བདུན་ནྤྱི་གོ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། །ལས་ནྤྱི་དང་པོ་བ་དག་དང་། །ངྙེས་འབྱྙེད་ཆ་མཐུན་རྣམས་
དང་ནྤྱི། །སོམ་དང་མཐོང་ལ་རབ་ཏུ་ཕྙེ། །བྱུང་ཆུབ་ཡན་ལག་ལམ་ཡན་ལག །ཟག་པ་མྙེད་གཞན་རྣམས་གྤྱིས་
སོ། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །དྙེ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྤྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ཞྙེས་པའྤྱི་བྱང་ཆུབ་ནྤྱི་གང་། དྙེའྤྱི་ཕོགས་དང་
མཐུན་པ་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་ཞྙེ་ན། ཟད་དང་མྤྱི་སྙེ་ཤྙེས་པ་ནྤྱི། །བྱང་ཆུབ་དྙེ་དང་མཐུན་ྤྱིད་ཕྤྱིར། །སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དྙེའྤྱི་
ཕོགས་མཐུན། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྙེག་པ་གསུམ་གང་རུང་གྤྱི་ཟད་པ་དང་མྤྱི་སྙེ་བ་ཤྙེས་པའྤྱི་ཡྙེ་ཤྙེས་ནྤྱི་
བྱང་ཆུབ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དན་པ་ྙེར་གཞག་བཞྤྱི་སོགས་སྙེ་ཚན་བདུན་ནྤྱི་བྱང་ཆུབ་དྙེའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དྙེའྤྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ཞྙེས་བྱའོ། །དྙེ་ལྟར་བྱས་ན་ཐྙེག་པ་གསུམ་གང་རུང་གྤྱི་མྤྱི་སོབ་པའྤྱི་སྤངས་
རོགས་མཐར་ཐུག་པ་དྙེ་བྱང་ཆུབ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། མཐར་མ་ཐུག་པའྤྱི་དག་བཅོམ་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཟད་པ་ཤྙེས་
པ་ཙམ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྤྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྤྱི་ཆོས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་མ་ཡྤྱིན་པར་འཆད་དགོས་སོ། །འདྤྱིར་
སྙེད་ཚལ་པས། ཐྙེག་པ་རང་ལུགས་ཀྤྱིས་བྱང་ཆུབ་དང་རྙེས་སུ་འབྲྙེལ 
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༼༢༦༡༽ 
བའྤྱི་ལམ་ཞུགས་སྙེས་བུའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྙེ་ར་དྙེ་ཐར་ལམ་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་གསུངས་པ་མྤྱི་རྤྱིགས་ཏྙེ། འོ་ན་ན་
ཐོས་ཀྤྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་གྱུར་པའྤྱི་མྤྱི་སོབ་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ྤྱིད་དྙེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། 
ན་ཐོས་ཀྤྱི་བྱང་ཆུབ་དང་རྙེས་སུ་འབྲྙེལ་པའྤྱི་ལམ་ཞུགས་ཀྤྱི་སྙེས་བུའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྙེ་ར་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་
པ་གང་ཞྤྱིག ཐྙེག་པ་གཞན་གྤྱི་བྱང་ཆུབ་དང་རྙེས་སུ་འབྲྙེལ་བའྤྱི་དྙེ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ན་ཐོས་
ཀྤྱི་བྱང་ཆུབ་དང་རྙེས་སུ་འབྲྙེལ་བ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀྤྱི་བྱང་
ཆུབ་དང་རྙེས་སུ་འབྲྙེལ་བ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ན་ཐོས་ཀྤྱི་བྱང་ཆུབ་དངོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ལམ་ལྔ་
བཤད་པའྤྱི་མཐོང་ལམ་ལ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་བཅོ་ལྔ་ཡོད་དྙེ། སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ནས་ལམ་རྙེས་བཟོད་ཀྤྱི་བར་
གྤྱི་བཅོ་ལྔ་པོ་དྙེ་མཐོང་ལམ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ལམ་རྙེས་བཟོད་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་ཡང་སར་མ་མཐོང་བའྤྱི་བདྙེན་པའྤྱི་དོན་
གསར་མཐོང་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་སོགས་བཟོད་པ་བརྒྱད་ནྤྱི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་
ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེ་རྙེ་རྙེ་ལ་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་དོན་སར་མ་མཐོང་བ་གསར་མཐོང་རྙེ་ཡོད། སྡུག་བསལ་ཆོས་
ཤྙེས་སོགས་ཤྙེས་པ་བདུན་ནྤྱི་རང་དུས་སུ་བདྙེན་པའྤྱི་དོན་གསར་མཐོང་མྙེད་ཀང་། ལམ་རྙེས་བཟོད་ཀྤྱི་ཚེ་
བདྙེན་པའྤྱི་དོན་གསར་མཐོང་ཡོད་པས་སྤྱིར་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་དུ་བཞག བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ལམ་རྙེས་
ཤྙེས་ནྤྱི་འབྲས་གནས་ཐོབ་པའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པས་སོམ་ལམ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། བཟོད་དང་ཤྙེས་ 
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༼༢༦༢༽ 
པ་གོ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། །བར་ཆད་མྙེད་དང་རྣམ་གོལ་ལམ། །དྙེ་ལ་སྐད་ཅྤྱིག་བཅོ་ལྔ་ནྤྱི། །མ་མཐོང་མཐོང་ཕྤྱིར་མཐོང་
བའྤྱི་ལམ། །ཞྙེས་དང་། གང་ཞྤྱིག་གང་ལ་ཞུགས་པ་ནྤྱི། །བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དྙེ་འབྲས་གནས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། འདྤྱིར་དོགས་པ་བཀོད་ན། བཟོད་ཤྙེས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་བར་ཆད་མྙེད་པ་དང་། །རྣམ་གོལ་ཡྤྱིན་ན་མཐོང་ལམ་
ས་རོལ་དུ། །འདོད་ོན་སྤངས་པའྤྱི་ཆོས་བཟོད་ཡོད་དམ་མྙེད། །ཡོད་ན་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་ཡྤྱིན་ནམ་
ཅྤྱི། །མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྙེས་ཀྤྱི་སོམ་ལམ་ལ་དབྱྙེ་ན། འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་འདས་མ་འདས་གྤྱིས་ཡོད་པས་འཇྤྱིག་
རྙེན་སོམ་ལམ་གྤྱི་གོང་སའྤྱི་ྙེར་བསོགས་ལ་བརྙེན། འདོད་པའྤྱི་སོམ་སྤང་ཆྙེན་པོའ་ིཆྙེན་པོ་སོགས་ནས་ཅྤྱི་ཡང་
མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་སྤང་ཆུང་ངུའྤྱི་ཆུང་ངུའྤྱི་བར་རྤྱིམ་གྤྱིས་སྤོང་ནུས་པས་དྙེའྤྱི་ཚེ་ན། འདོད་པའྤྱི་སོམ་སྤང་ཆྙེན་པོའ་ི
ཆྙེན་པོ་ནས་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་སོམ་སྤང་ཆུང་ངུའྤྱི་ཆུང་ངུའྤྱི་བར་སྤོང་བའྤྱི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་བདུན་ཅུ་ར་གྤྱིས། 
དྙེའྤྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་བདུན་ཅུ་ར་གྤྱིས། འདྤྱི་ལ་ཐག་སྲྤྱིང་གྙེན་པོ་བྱྙེད་ན་ཁད་པར་ལམ་ཡང་གངས་དྙེ་བཞྤྱིན་
འབྱུང་། དྙེ་དག་ཀུན་ཐར་ལམ་ལྔའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སོམ་ལམ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
སོམ་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་སར་མཐོང་ལམ་གྤྱི་ས་རོལ་དུ་འདོད་པའྤྱི་སོམ་
སྤང་། ོན་མོངས་ཡྙེ་མ་སྤངས་ན། འདོད་པའྤྱི་སོམ་སྤངས་ཆྙེན་པོའ་ིཆྙེན་པོ་ནས་ 
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༼༢༦༣༽ 
སྲྤྱིད་རྙེའྙེ་སོམ་སྤང་ཆུང་ངུའྤྱི་ཆུང་ངུའྤྱི་བར་དགུ་དགུ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྤྱིག་རང་རང་གྤྱི་གྙེན་པོ་ཟག་མྙེད་སོམ་
ལམ་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱིས་སྤོང་པས་ན། བར་ཆད་མྙེད་ལམ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྤྱིག བར་ཆད་མྙེད་ལམ་རྙེ་རྙེའྤྱི་
རྙེས་སུ་རྣམ་གོལ་ལམ་རྙེ་རྙེ་ཡང་འབྱུང་བས་སོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྤྱིག་འབྱུང་། གལ་ཏྙེ་
མཐོང་ལམ་གྤྱི་ས་རོལ་དུ་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་མན་ཆད་ཀྤྱི་ོན་མོངས་སྤངས་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་ཡང་། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་
མོངས་ཟག་མྙེད་སོམ་ལམ་ཁོ་ནས་སྤོང་དགོས་པས་དྙེའྤྱི་ཚེ་ན་ཡང་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་ཆྙེན་པོའ་ིཆྙེན་པོ་སྤོང་
བའྤྱི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་ནས། ཆུང་ངུའྤྱི་ཆུང་ངུ་སྤོང་བའྤྱི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱི་བར་དགུ་དང་། དྙེ་རྙེ་རྙེའྤྱི་རྙེས་
སུ་ཡང་རྣམ་གོལ་ལམ་རྙེ་རྙེ་འབྱུང་བས་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་རང་པ་སྤོང་ན་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་བཅོ་
བརྒྱད་རྙེ་ངྙེས་པར་འབྱུང་། ལུགས་འདྤྱི་དང་ཕར་ཕྤྱིན་གྤྱིས་ཀ་ལ་གྙེན་པོ་ཆུང་ངུས་སྤང་བྱ་ཆྙེན་པོ་སྙེལ། 
གྙེན་པོ་ཆྙེན་པོས་སྤང་བྱ་ཆུང་ངུ་སྙེལ་བས། གྙེན་པོ་ཆུང་རྤྱིམ་ནས་སྙེས། སྤང་བྱ་ཆྙེ་རྤྱིམ་ནས་འགག་ཅྙེས་
པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཞུང་འདྤྱིར། ས་དང་ས་ནྤྱི་ྤྱིས་རྣམས་དགུ། །དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ནྤྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས། །ཆུང་དང་འབྲྤྱིང་དང་
ཆྙེ་རྣམས་ནྤྱི། །ཆུང་ངུའྤྱི་ཆུང་སོགས་ཐ་དད་ཕྤྱིར། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་མཐོང་ལམ་གྤྱི་ས་རོལ་དུ་
ཚོགས་སོར་དང་། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་སོམ་ལམ་གྤྱིས་འདོད་པ་ནས་
བཟུང་། ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་བར་གྤྱི་ོན་མོངས་སྤོང་ནུས་པ་ཡང་བཤད་པས་དྙེར་སྐབས་ 
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༼༢༦༤༽ 
ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་སོམ་ལམ་དྙེ་སོམ་ལམ་མཚན་ྤྱིད་པ་ཡྤྱིན་ནམ་བཏགས་པ་བ་ཡྤྱིན། ཚོགས་སོར་གྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་དྙེ་
ཐར་ལམ་དུ་བཞྙེད་དམ་མྤྱི་བཞྙེད་ཅྙེ་ན། འདྤྱི་ལ་གཞན་གྤྱིས་དོགས་དཔོད་མཛད་པ་ཆྙེར་མ་མཐོང་ཡང་། རང་
གྤྱི་བསམ་ཚོད་ནྤྱི། དྙེ་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྔའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སོམ་ལམ་མ་ཡྤྱིན་ཡང་སྤྱིར་སོམ་ལམ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
སོ་སོའ་ིསྙེ་བོའ་ིརྒྱུད་ཀྤྱི་སོམ་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་དུ་ན། ལྷག་སྙེས་མཐོང་དང་སོམ་གྤྱིས་ཀྤྱིས། །ཞྙེས་
པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱིས་སོམ་ལམ་དྙེ་ཡང་སོམ་ལམ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་བའྤྱི་སོན་འབྱུང་ངོ་། །ཚོགས་སོར་གྤྱི་
གནས་སྐབས་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་སོམ་ལམ་ནྤྱི་ཐར་ལམ་ཡང་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཚོགས་ལམ་པ་དང་སོར་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྤྱི་དགྙེ་ར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་དྙེའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་སོམ་ལམ་ནྤྱི་ཚོགས་སོར་གང་རུང་དུ་ངྙེས་
པས་དྙེ་གང་རུང་དང་སོམ་ལམ་གྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་ཡོད་ཅྤྱིང་། དྙེ་གང་རུང་དང་ལམ་ལྔར་ཕྙེ་བའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་
སོམ་ལམ་གྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་མྙེད་པར་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །ལམ་མ་ཞུགས་ཀྤྱིས་སྐབས་ཀྤྱི་དྙེ་ནྤྱི་སོམ་ལམ་ཡྤྱིན་ཡང་
ཐར་ལམ་དུ་ཁས་མྤྱི་ལྙེན་ཏྙེ། ཐར་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ན་སོ་སྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་སོམ་ལམ་
ལ་ལམ་ཡྤྱིན་པ་དང་མ་ཡྤྱིན་པ་གྤྱིས་སུ་ཡོད་དོ། །གྤྱིས་པ་གང་ཟག་བཤད་པ་ལ། གང་ལ་གནས་པ་འབྲས་
བུའྤྱི་རྣམ་གཞག དྙེ་ལ་གནས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱིས། དང་པོ་ལ། དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་ངོ་
བོ། དབྱྙེ་བ། གངས་ངྙེས།  
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༼༢༦༥༽ 
ཁད་ཆོས་དང་བཞྤྱི། དང་པོ་ནྤྱི། ཟག་མྙེད་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་ལ་དགྙེ་སོང་གྤྱི་ཚུལ་ཞྙེས་བྱ་ཞྤྱིང་། དྙེའྤྱི་འབྲས་བུ་
རྣམ་གོལ་ལམ་ནྤྱི་དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུ་འདུས་བྱས། དྙེའྤྱི་འབྲས་བུ་སྤང་བྱ་སྤངས་པའྤྱི་སོ་སོར་བརགས་
འགོག་ནྤྱི་དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུ་འདུས་མ་བྱས་ཡྤྱིན། དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུ་འདུས་མ་བྱས་དྙེ་ལ་
སྤང་བྱའྤྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་དབྱྙེ་ན། མཐོང་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་བརྒྱད་དང་སོམ་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་
བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྤྱིག་འབྱུང་། དྙེ་ལྟར་ན་ཟག་མྙེད་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་བྲལ་འབྲས་དྙེ་དགྙེ་
སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དགྙེ་སོང་ཚུལ་ནྤྱི་དྤྱི་མྙེད་ལམ། །འབྲས་བུ་འདུས་བྱས་འདུས་མ་
བྱས། །གོལ་ལམ་ཟད་པ་རྣམ་དང་བཅས། །དྙེ་དག་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་འོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་མདོ་
ལས། དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུ་བཞྤྱིར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྙེ་ན། སོན་མྙེད་དྙེ། བཞྤྱིར་གསུངས་པ་ནྤྱི་
ཁད་ཆོས་ལྔ་ལྡན་གྤྱིས་འབྲས་བུ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁད་ཆོས་ལྔ་ནྤྱི། ཞུགས་པའྤྱི་ལམ་སོན་
དུ་བཏང་བ་དང་། ཞུགས་པ་ལས་གཞན་པའྤྱི་འབྲས་གནས་ཀྤྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པ། སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤངས་
སོགས་སྤངས་པའྤྱི་ཟད་པ་རྣམས་སོམས་པ་སྡུག་བསལ་ཆོས་ཤྙེས་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཤྙེས་པ་བརྒྱད་ཚན་ཐོབ་པ། 
མྤྱི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྤྱི་རྣམ་པ་རྫོགས་པར་རོགས་པ་དང་ལྔ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འབྲས་བུ་བཞྤྱིར་རྣམ་བཞག་པ་
ནྤྱི། །རྒྱུ་ལྔ་དག་ནྤྱི་སྲྤྱིད་ 
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༼༢༦༦༽ 
ཕྤྱིར་རོ། །འབྲས་ལ་སོན་ལམ་བཏང་པ་དང་། །གཞན་ཐོབ་པ་དང་ཟད་སོམ་དང་། །ཤྙེས་པ་བརྒྱད་ཚན་ཐོབ་པ་
དང་། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པ་འོ། །ཞྙེས་སོ། །གསུམ་པ་གངས་ངྙེས་ནྤྱི། ཁོད་ཆོས་ལྔ་ལྡན་གྤྱི་དགྙེ་སོང་ཚུལ་
གྤྱི་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་སོགས་བཞྤྱིར་ངྙེས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་ཐོབ་པའྤྱི་གྙེགས་ཀྤྱི་གཙོ་བོ་ོན་
མོངས་པ་ལ་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གྤྱིས་སུ་ངྙེས་པ་ལས། དང་པོ་སྤངས་པའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྒྱུན་
ཞུགས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་བཞག གྤྱིས་པ་ལ་འདོད་པའྤྱི་སོམ་སྤང་ཕལ་ཆྙེར་སྤངས་པའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཕྤྱིར་འོང་
གྤྱི་འབྲས་བུ་བཞག འདོད་ོན་མ་ལུས་པ་སྤངས་པའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་གྤྱི་འབྲས་བུ་བཞག 
ཁམས་གོང་མའྤྱི་སོམ་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དག་བཅོམ་པའྤྱི་འབྲས་བུ་བཞག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་
པཎ་ཆྙེན་གྤྱིས་བྱྙེ་བཤད་ལས། བོད་ཕྤྱི་མ་རྣམས་ཀྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་སྤང་བྱའྤྱི་གཙོ་བོ་དང་། གང་ཟག་གྤྱི་སྤང་བྱའྤྱི་
གཙོ་བོ་ཤན་མ་ཕྙེད་པས་ནོངས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གང་ཟག་དྙེ་ཕྤྱིར་འོང་དང་ཕྤྱི་མྤྱི་འོང་དུ་འཇོག་པའྤྱི་སྤང་བྱའྤྱི་གཙོ་བོ་
ནྤྱི་འདོད་ོན་དྲུག་པ་དང་དགུ་པ་ཡྤྱིན་པ་དྙེ་དང་། དྙེའྤྱི་འབྲས་བུ་དྙེ་དང་དྙེ་ནྤྱི་མཐོང་སྤང་སྤངས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་
འཇོག་དགོས་པའྤྱི་ཤན་མ་ཕྙེད་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་གསུངས་འདུག་པའྤྱི་བོད་ཕྤྱི་མ་དྙེ་ཅྤྱི་ཡྤྱིན། ཀུན་མཁྙེན་གཡག་
རོང་སོགས་ལ་དགོས་པ་ཡྤྱིན་ན། རང་གྤྱི་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྤྱི་བླ་མ་འཁྲུལ་མྙེད་རྣམས་ལ་བཀའ་བཀོན་
ཚབས་ 
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༼༢༦༧༽ 
ཆྙེས་པས་དཔོད་ལྡན་གྤྱི་བློར་མྤྱི་ཤོང་ཞྤྱིང་ྙེས་པ་ཅྤྱིར་འགྱུར་ཡང་གཟྤྱིགས་དགོས་སོ། །དོན་ལ་ཡང་དྙེ་འད་
བའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བཤད་པ་ཟུར་ཁྙེར་རྣམས་ལ་རྣམ་དཔོད་ཀྤྱིས་བརགས་ན་མྤྱི་འཐད་ཅྤྱིང་། ངོ་མཚར་རྒྱུ་ཡང་མྙེད་
དོ། །བཞྤྱི་པ་ཁད་ཆོས་ལ་ཁམས་གང་དུ་ཐོབ་པ་ནྤྱི། འབྲས་བུ་དང་པོ་གསུམ་ནྤྱི་འདོད་ཁམས་སུ་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
དང་པོ་གྤྱིས་ནྤྱི་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྤྱི་རྙེན་ལ་ཐོབ་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། རྤྱིམ་གྤྱིས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤོང་བའྤྱི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་ཅྤྱིང་། ཆགས་བྲལ་སོན་
སོང་གྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་ནྤྱི་མཐོང་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དག་བཅོམ་གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་ཁམས་གསུམ་གའྤྱི་
རྙེན་ལ་ཐོབ་སྙེ། འདོད་པར་གསུང་ཐོབ་ཐ་མ་ནྤྱི། །གསུམ་དུའོ་གོང་ན་མཐོང་ལམ་མྙེད། །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ས་གང་ལ་བརྙེན་ནས་ཐོབ་པ་ནྤྱི། འབྲས་བུ་དང་པོ་གྤྱིས་དང་། རྤྱིམ་གྤྱིས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་གྤྱི་འབྲས་བུ་
ནྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྙེར་བསོགས་མྤྱི་ལོགས་མྙེད་ལ་བརྙེན་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དང་པོ་གྤྱིས་ནྤྱི་འདོད་པ་ལ་འདོད་
ཆགས་དང་མ་བྲལ་པའྤྱི་སྙེམས་ལ་བརྙེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། རྤྱིམ་གྤྱིས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་
འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤོང་བའྤྱི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཆགས་བྲལ་སོན་སོང་གྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་
འོང་གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྙེར་བསོགས་མ་གཏོགས་པའྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་
འཇུག་རྣམས་དང་། དག་ 
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༼༢༦༨༽ 
བཅོམ་གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་ས་དགུ་གང་རུང་ལ་རྙེན་ནས་ཐོབ་བོ། །ལམ་གང་གྤྱིས་ཐོབ་པ་ནྤྱི་འབྲས་བུ་ཐོག་
མཐའ་གྤྱིས་ནྤྱི་འདས་ལམ་ཁོ་ནས་ཐོབ་སྙེ། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གྤྱི་གྙེན་པོས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ཐོབ་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། འབྲས་བུ་བར་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་ཞྤྱི་གནས་ཤས་ཆྙེར་སད་པས་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་ལ། ལྷག་
མཐོང་ཤས་ཆྙེར་སད་པས་འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་འདས་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་བོ། །འོ་ན་འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་
པའྤྱི་འབྲས་བུ་བར་པ་གྤྱིས་པོ་ཆོས་ཅན། དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཟག་མྙེད་བར་ཆད་
མྙེད་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། མ་གྲུབ་སྙེ། སར་མཐོང་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་སྤངས་པ་དང་། 
འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་སྤངས་པ་གྤྱིས་བསྲྙེས་པས་བསོམས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཐོབ་པ་
ཐུན་མོང་བ་གཅྤྱིག་རྙྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་སྤངས་པ་དྙེ་ཡང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཐོབ་
པ་ངོས་འཛིན་ཅྤྱིང་མྤྱི་གཏོང་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འཇྤྱིག་རྙེན་པ་ཡྤྱི་ཐོབ་འབྲས་ནྤྱི། །བསྲྙེས་དང་ཟག་མྙེད་ཐོབ་འཛིན་
ཕྤྱིར། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །གྤྱིས་པ་དྙེ་ལ་གནས་པ་གང་ཟག་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ན་ཐོས་ཞུགས་གནས་
བརྒྱད་ཡོད་དྙེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ། རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས། ཕྤྱིར་འོང་ཞུགས་གནས་གྤྱིས། ཕྤྱིར་མྤྱི་
འོང་ཞུགས་གནས། དག་བཅོམ་ཞུགས་གནས་དང་བརྒྱད་དོ། །དྙེ་ལ་ན་ཐོས་ཞུགས་པ་མཚན་ྤྱིད་པ་ 
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༼༢༦༩༽ 
ཡྤྱིན་ན། མཐོང་ལམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དྙེ་ལ་དབྱྙེ་ན། རྤྱིམ་གྤྱིས་པའྤྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ། ཆགས་བྲལ་སོན་
སོང་གྤྱི་ཕྤྱིར་འོང་ཞུགས་པ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་ཞུགས་པ་དང་གསུམ་ཡོད་དོ། །ན་ཐོས་སོབ་པ་འབྲས་གནས་
ཡྤྱིན་ན། སོམ་ལམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དྙེ་ལ་རྤྱིམ་གྤྱིས་པའྤྱི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་ལ་གནས་པ་དང་། 
དྙེ་ཁད་པར་ཅན་ལ་གནས་པ། ཕྤྱིར་འོང་དང་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་ལ་ཡང་དྙེའྤྱི་འབྲས་བུ་ཙམ་ཁད་ལ་གནས་པ་གྤྱིས་
གྤྱིས་སུ་དབྱྙེ་བས་དྲུག་ཏུ་ཡོད། དྙེ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ལ་གནས་པ་ནྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱིས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་འོང་ཞུགས་པ་དང་། ཕྤྱིར་འོང་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ནྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་ཞུགས་པ་དང་། ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་
འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ནྤྱི་དག་བཅོམ་ཞུགས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འབྲས་བུ་གོང་མ་དྙེ་དང་དྙེ་ཐོབ་ཕྤྱིར་དུ་བརོན་
པས་ཞུགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་རྤྱིམ་གྤྱིས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་འོང་ཞུགས་པ་སོགས་གསུམ་ནྤྱི་ཞུགས་པ་མཚན་
ྤྱིད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འབྲས་གནས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་དག་གྤྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པ་ནྤྱི་ཟུར་བཀོལ་ལས་རོགས་
དགོས་པས། ཀུན་མཁྙེན་བླ་མ་བསོད་ནམས་སྙེང་གྙེའྤྱི་མཛད་པའྤྱི་དགྙེ་འདུན་ྤྱི་ཤུའྤྱི་རྣམ་གཞག་སྙེས་བུ་
མཆོག་གྤྱི་གསལ་བྱྙེད་ལ་སངས་ཏྙེ་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །ལམ་གྤྱིས་འཕོས་དོན་ཤྙེས་བཅུའྤྱི་ངོ་བོ་དང་། །སྐབས་
དོན་ལམ་གྤྱི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་དང་། །ཐུན་མོང་མྤྱིན་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་འདོམས་མཛད་པའྤྱི། །ཟས་གཙང་སྲས་
ཀྤྱིས་ཞབས་ལ་སྤྱི་ 
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༼༢༧༠༽ 
བོས་འདུད། །གནས་བདུན་པ་ཡྙེ་ཤྙེས་བསན་པ་འཆད་པ་ལ་བཞྤྱི་སྙེ། ཤྙེས་པ་དང་། དྙེའྤྱི་ལྡན་ཚུལ་དང་། ཐོབ་
ཚུལ་དང་། ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བཟོད་ཤྙེས་ལྟ་བ་གསུམ་གྤྱིས་ཁད་པར་དང་། ཤྙེས་བཅུ་ངོས་བཟུང་བ་
གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། གནས་དྲུག་པར། བཟོད་དང་ཤྙེས་པ་གོ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། །ཞྙེས་པ་ལས་འཕོས། བཟོད་པ་དང་། 
ཤྙེས་པ་དང་། ལྟ་བ་གསུམ་གྤྱིས་ཁད་པར་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་ཞྙེ་ན། དྙེ་བསན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྤྱི་མྙེད་བཟོད་རྣམས་ཤྙེས་པ་
མྤྱིན། །ཟད་དང་མྤྱི་སྙེའྤྱི་བློ་ལྟ་མྤྱིན། །དྙེ་ལས་གཞན་འཕགས་བློ་གྤྱིས་ཀཤ །གཞན་ཤྙེས་དྲུག་ནྤྱི་ལྟ་བའང་
ཡྤྱིན། །ཞྙེས་གསུངས་ཏྙེ། སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་སོགས་མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ནྤྱི། རང་ཡུལ་
ལ་ཐྙེ་ཚོམ་དང་མ་བྲལ་བས་འདྤྱིར་བསན་བཟོད་ཤྙེས་ལྟ་བ་གསུམ་གྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཤྙེས་པ་མ་ཡྤྱིན་ལ། 
སྤྱིར་ནྤྱི་ཤྙེས་རབ་དང་དྙེའྤྱི་རྙེས་འབྲང་གང་རུང་གཙོ་ཆྙེ་བས་ཕལ་ཆྙེར་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན། འོན་ཀང་དོགས་བཀོད་
གཅྤྱིག་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །མཐོང་ལམ་ཤྙེས་པ་རྣམས་རང་ཡུལ་ལ་ཡང་དག་པར་རོག་པར་བྱྙེད་པས་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་
ནོ། །ཟད་པ་དང་མྤྱི་སྙེ་བ་ཤྙེས་པའྤྱི་བློ་ནྤྱི་རོག་ཅྤྱིང་འཚོལ་བའྤྱི་བསམ་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པས་ཤྙེས་པ་ཙམ་ལས་ལྟ་
བ་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །བཟོད་པ་དྙེ་དང་ཟད་མྤྱི་སྙེ་ཤྙེས་གྤྱིས་པོ་གང་རུང་ལས་གཞན་པའྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་བློ་ནྤྱི་ཤྙེས་པ་
དང་ལྟ་བ་གྤྱིས་ཀ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཐྙེ་ཚོམ་དང་བྲལ་ཞྤྱིང་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཟག་མྙེད་
ལས་གཞན་པའྤྱི་ 
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༼༢༧༡༽ 
འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན། འཇྤྱིག་ལྟ་སོགས་ལྔ་དང་། འཇྤྱི་རྙེན་པའྤྱི་ཡང་དག་
པའྤྱི་ལྟ་བ་སྙེ་དྲུག་ནྤྱི་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པར་མ་ཟད་ལྟ་བའང་ཡྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་པ་ཤྙེས་བཅུ་ངོས་གཟུང་བ་ནྤྱི། བཅུ་པོ་
ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་གྤྱིས་སུ་འདུ་སྙེ། ཟག་བཅས་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་དང་། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་གྤྱིས་དུ་འདུས། དང་
པོ་ཟག་བཅས་ཀྤྱིས་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པ་དང་གཅྤྱིག་སྙེ། བུམ་སྣམ་སོགས་ཀུན་རྫོབ་འཛིན་པའྤྱི་ཟག་
བཅས་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་ཆོས་ཤྙེས་པ་དང་། རྙེས་
སུ་ཤྙེས་པ་ཁོ་ནར་འདུས་ཏྙེ། སྡུག་བསལ་ཤྙེས་པ་སོགས་ཀང་འདྤྱི་གྤྱིས་གང་རུང་དུ་འདུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་
ཡང་། ཤྙེས་པ་ཟག་བཅས་ཟག་པ་མྙེད། །དང་པོ་ཀུན་རྫོབ་ཅྙེས་བྱ་འོ། །ཟག་མྙེད་རྣམས་གྤྱིས་ཆོས་དང་
ནྤྱི། །རྙེས་སུ་ཤྙེས་པ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །འདྤྱིར་དོགས་པ་ཕ་མོ་འདྤྱི་འད་ཞྤྱིག་འབྱུང་སྙེ། མཐོང་ལམ་
སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་སོགས་བཟོད་པའྤྱི་ངོ་བོ་གྱུར་པའྤྱི་ཤྙེས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཤྙེས་དང་རྙེས་ཤྙེས་
གང་རུང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ས། ཁབ་པ། ཟག་མྙེད་རྣམ་གྤྱིས་ཆོས་
དང་ནྤྱི། །རྙེས་སུ་ཞྙེས་པ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་པས་འགྲུབ། འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཤྙེས་མ་ཡྤྱིན་པ་གང་
ཞྤྱིག རྙེས་ཤྙེས་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཏན་ཚིག་གྲུབ་སྙེ། མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་། 
སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་དྙེ་ཆོས་ཤྙེས་ཡྤྱིན་ན། སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་
ཤྙེས་ཡོད་པར་ཐལ་བའྤྱི་སོན་འབྱུང་། དྙེ་ཡོད་ན་འདོད་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་ 



270   མཁན་ཆྙེན་ངག་ཆོས། 

༼༢༧༢༽ 
སོན་དུ་མ་སོང་བའྤྱི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོའ་ིཚེ་ཤྙེས་པ་གྤྱིས་དང་ལྡན་པར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཚེ་ཀུན་རྫོབ་
ཤྙེས་པ་དང་། ཆོས་ཤྙེས་པ་གྤྱིས་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་ཚེ་དང་པོ་ལྡན་པ་གང་ཞྤྱིག གྤྱིས་པ་ཡང་ལྡན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕྤྱི་མ་ཁས། འདོད་ན། ཟག་མྙེད་སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོ་ལ། །ཆགས་ཅན་ཤྙེས་པ་གཅྤྱིག་དང་ལྡན། །ཞྙེས་པ་
དང་དངོས་སུ་འགལ་བས་མངོན་པ་སྨྲ་བ་དག་ལན་ཇྤྱི་ལྟར་གསུང་། རང་གྤྱི་བསམ་ཚོད་ནྤྱི། སྤྱིར་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་
ཤྙེས་པ་ཐམས་ཅད་དྙེ་གྤྱིས་སུ་ངྙེས་པ་ག་ལ་ཡྤྱིན། བཟོད་ཤྙེས་ལྟ་བ་གསུམ་གྤྱི་ཟས་ཕྙེ་བའྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་
པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཤྙེས་དང་རྙེས་ཤྙེས་གྤྱིས་སུ་ངྙེས་པས་ཟག་མྙེད་རྣམ་གྤྱིས། ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱི་གཞུང་དྙེའྤྱི་
གོ་དོན་དུ་བྱས་ནས་བཤད་ན་འགལ་སྤོང་ཨྙེ་ཐུབ་བསམ་སྙེ། དཔོད་ལྡན་གྤྱིས་དཔད་པར་བྱའོ། །ཤྙེས་པ་དྙེ་
དག་གྤྱི་ཡུལ་གང་ཞྙེ་ན། ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པའྤྱི་ཡུལ་ནྤྱི་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པར་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཆོས་
རྣམས་ཕལ་ཆྙེར་ཡྤྱིན། ཆོས་ཤྙེས་ཀྤྱི་ཡུལ་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བདྙེན་སོགས་བདྙེན་པ་བཞྤྱི་དང་། རྙེས་ཤྙེས་ཀྤྱི་
ཡུལ་ནྤྱི་ཁམས་གོང་མའྤྱི་སྡུག་བདྙེན་སོགས་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཀུན་རྫོབ་ཡུལ་ནྤྱི་ཐམས་ཅད་དོ། །ཆོས་ཤྙེས་བྱ་བའྤྱི་
སོད་ཡུལ་ནྤྱི། །འདོད་སྡུག་བསལ་སོགས་རྙེས་ཤྙེས་པའྤྱི། །སོད་ཡུལ་གོང་མའྤྱི་སྡུག་བསལ་སོགས། །ཞྙེས་
བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་འདྤྱིར་ཆོས་ཡྤྱིན་ན་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་ 



སྤྱི་དོན་ཇྤྱི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་གསལ་བྱྙེད་ངག་གྤྱི་སོན་མྙེ།  271 

༼༢༧༣༽ 
པའྤྱི་ཡུལ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་བམ་མ་ཁབ། མ་ཁབ་ན། ཀུན་རྫོབ་ཡུན་ནྤྱི་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྙེས་པ་དང་འགལ། ཡང་
འདོད་པའྤྱི་སྡུག་བདྙེན་སོགས་བདྙེན་པ་བཞྤྱི་ཆར་འཆད་ན། འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་འགོག་བདྙེན་དང་ལམ་
བདྙེན་མྤྱི་སྲྤྱིད་པས་ཇྤྱི་ལྟར་ཡྤྱིན་སམ་ན། གོང་གྤྱི་དྙེ་མ་ཁབ་སྙེ། ཆོས་ཀུན་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན། ཆོས་སྐུ་དྙེ་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པའྤྱི་ཤྙེས་བྱར་གྱུར་པའྤྱི་ཡུལ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྙེ་དྙེའྤྱི་ཡུལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན། ཆོས་སྐུ་དྙེ་ཀུན་རྫོབ་པའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྙེ་
དོན་དམ་པའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་བཅོམ་པའམ་བློས་གཞྤྱིགས་པ་ན་དྙེ་འཛིན་གྤྱི་བློ་མྤྱི་འདོར་བའྤྱི་ཆོས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་ཡྤྱིས་གཞན། །ཞྙེས་སོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་དོགས་
པ་བཀོད་པའྤྱི་ལན་ཕྤྱི་མ་ནྤྱི། འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་འགོག་ལམ་བདྙེན་པ་ནྤྱི་ག་ལ་སྲྤྱིད་འོན་ཀང་འདོད་པའྤྱི་
སྡུག་བསལ་སོགས་ཞྙེས་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི། འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་སྡུག་ཀུན་བདྙེན་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སྙེང་དུ་དྙེའྤྱི་
སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའྤྱི་འགོག་བདྙེན་དང་དྙེ་ཐོབ་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྒྱུ་ལམ་བདྙེན་བསྣན་པས་བདྙེན་པ་བཞྤྱི་
ཚང་བ་ཡྤྱིན། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ། སོད་ཡུལ་གོང་མའྤྱི་སྡུག་བསལ་སོགས། །ཞྙེས་པའྤྱི་དོན་ཡང་དྙེ་ལྟར་དུ་ཤྙེས་པར་
བྱའོ། །ཆོས་ཤྙེས་དང་རྙེས་ཤྙེས་དབྱྙེ་གཞྤྱིར་བྱས་ནས་ཤྙེས་བྱར་བདྙེན་པ་ཤྙེས་ཚུལ་ 
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༼༢༧༤༽ 
གྤྱི་སོ་ནས་སྡུག་བསལ་ཤྙེས་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་ཤྙེས་པ། འགོག་པ་ཤྙེས་པ། ལམ་ཤྙེས་པ་དང་བཞྤྱི་སྙེ། དྙེ་
ཡན་ལ་ཤྙེས་པ་བདུན། དག་བཅོམ་ཐོབ་ནས་ཟད་པ་ཤྙེས་པ་དང་། མྤྱི་གཡོ་བ་ཐོབ་ནས་མྤྱི་སྙེ་བ་ཤྙེས་པ་དང་
དགུ། ཆོས་ཤྙེས་རྙེས་ཤྙེས་ལམ་ཤྙེས་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པ་དང་བཞྤྱི་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཕ་རོལ་གྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་
པ་དང་བཅས་པས་ཡོངས་དྤྱིལ་ཤྙེས་པ་བཅུ་ཡོད་དོ། །དང་པོ་ཀུན་རྫོབ་ཅྙེས་བྱ་འོ། །ཞྙེས་པ་ནས། ཆོས་ཤྙེས་བྱ་
བའྤྱི་སོད་ཡུལ་ནྤྱི། །འདོད་སྡུག་བསལ་སོགས་རྙེས་ཤྙེས་པའྤྱི། །སོད་ཡུལ་གོང་མའྤྱི་སྡུག་བསལ་སོགས། །དྙེ་
དག་ྤྱིད་བདྙེན་བྱྙེ་བྲག་གྤྱིས། །བཞྤྱི་སྙེ་རྣམ་བཞྤྱི་དྙེ་དག་ནྤྱི། །མྤྱི་སྙེ་བ་དང་ཟད་པ་ཤྙེས། །དྙེ་གྤྱིས་དང་པོ་སྙེས་
པ་ནྤྱི། །སྡུག་བསལ་རྒྱུ་རྙེས་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན། །བཞྤྱི་ལས་ཕ་རོལ་སྙེམས་རྤྱིག་པ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
མཐོང་ལམ་ལ་སྙེམས་ཤྙེས་ཀྤྱི་སྐབས་མྙེད་པས། དྙེར་གྱུར་པའྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་མྙེད་ཀང་། སོམ་ལམ་པ་ལ་
སོགས་པ་གང་ཟག་གཞན་གྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་པས་མཐོང་ལམ་ཤྙེས་ཚུལ་ནྤྱི་ཡོད་དྙེ། ན་ཐོས་ཀྤྱི་ཕ་རོལ་གྤྱི་
སྙེམས་ཤྙེས་པས་མཐོང་བའྤྱི་ལམ་གྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་གྤྱིས་རྤྱིག བསྙེ་རུ་ལྟ་བུའྤྱི་རང་རྒྱལ་ནྤྱི་དབང་པོ་རྣོ་
བས་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་གྤྱིས་དང་བརྒྱད་པ་སྙེ་གསུམ་རྤྱིག སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་འབད་རོལ་གྤྱི་
སོར་བ་མྙེད་པར་སྐད་ཅྤྱིག་མ་ཀུན་རྤྱིག་ 
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༼༢༧༥༽ 
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ན་ཐོས་མཐོང་བའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས། །རྤྱིག་སྙེ་བསྙེ་རུ་ལྟ་བུས་གསུམ། །སངས་རྒྱས་སོར་བ་
མྙེད་པ་ཀུན། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཟད་པ་ཤྙེས་པ་དང་མྤྱི་སྙེ་བ་ཤྙེས་པའྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི། དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་
ནས་བདག་གྤྱིས་སྡུག་བསལ་ཤྙེས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་སྤངས་སོ། །འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་སོ། །ལམ་བསོམས་
སོ་ཞྙེས་ངྙེས་པར་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་ཟད་པ་ཤྙེས་པ་དང་། བདག་གྤྱིས་སྡུག་བསལ་ཤྙེས་ཏྙེ། ཡང་ཤྙེས་པར་བྱར་མྙེད་
དོ། །བདག་གྤྱིས་ཀུན་འབྱུང་སྤངས་ཏྙེ། ཡང་སྤང་བར་བྱར་མྙེད་དོ། །བདག་གྤྱིས་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་ཏྙེ། 
ཡང་མངོན་དུ་བྱར་མྙེད་དོ། །བདག་གྤྱིས་ལམ་བསོམས་ཏྙེ། ཡང་སོམ་པར་བྱར་མྙེད་དོ། །ཞྙེས་ངྙེས་ཤྤྱིང་ཤྙེས་
པ་ནྤྱི་མྤྱི་སྙེ་བ་ཤྙེས་པར་བློ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཟད་པར་ཤྙེས་པ་བདྙེན་རྣམས་ལ། །ཡོངས་ཤྙེས་ལ་སོགས་ངྙེས་
པ་འོ། །ཡོངས་ཤྙེས་བྱར་མྙེད་ཅྙེས་ལ་སོགས། །མྤྱི་སྙེ་བ་ཡྤྱི་བློ་འདོད་དོ། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁ་ཆྙེ་བྱྙེ་སྨྲ་བ་
ནྤྱི། དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་མམ་གཞག་འད་ཡང་བདག་གྤྱིས་སྡུག་བསལ་ཤྙེས་སོ་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི་རྙེས་ཐོབ་
ཀྤྱི་ངྙེས་ཤྙེས་ཀྤྱིས་བྱྙེད་པས། འདྤྱི་དག་རྙེས་ཐོབ་ཏུ་འདོད་པར་རྣམ་བཤད་དག་ལས་འབྱུང་བས། དྙེ་ལྟར་ན། 
ཟད་པར་ཤྙེས་པ་བདྙེན་རྣམས་ལ། །ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་ཟད་པ་ཤྙེས་པ་དང་མྤྱི་སྙེ་བ་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་
ན། རྙེས་ཐོབ་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། མམ་གཞག་ཏུ་གྱུར་པའྤྱི་ 



274   མཁན་ཆྙེན་ངག་ཆོས། 

༼༢༧༦༽ 
ཟད་པ་ཤྙེས་པ་དང་མ་སྙེ་བ་ཤྙེས་པ་ནྤྱི། ཟད་པར་ཤྙེས་པ་བདྙེན་རྣམས་ལ། །ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་
ཤྙེས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྣམ་དབྱྙེ་ཤྙེས་དགོས་སོ། །འདྤྱིར་བསན་ཤྙེས་པ་བཅུ་པོ་བསྡུ་ན་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པ་ཆོས་
ཤྙེས་རྙེས་ཤྙེས་གསུམ་དུ་འདུས་ཤྤྱིང་དྙེ་གསུམ་ལ་བཅུར་ཕྙེ་བ་ནྤྱི། ཡུལ་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཕལ་ཆྙེར་ཀུན་རྫོབ་
ཡྤྱིན་པས་དྙེ་ཤྙེས་ལ། དོན་དྙེ་མྤྱི་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པར་བཞག ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་ལ་འདོད་པ་དང་
གོང་མའྤྱི་གྙེན་པོའ་ིབྱྙེ་བྲག་ལས། ཆོས་ཤྙེས་དང་རྙེས་ཤྙེས་གྤྱིས་སུ་ཕྙེ་ལ། དྙེ་གྤྱིས་ལ་ཡང་དམྤྱིགས་པ་
གཅྤྱིག་ལ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པས་སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་ཤྙེས་པ་གྤྱིས་དང་། རྣམ་པ་དང་སོད་ཡུལ་ཐ་དད་
པ་ལས་ནྤྱི། འགོག་པ་ཤྙེས་པ་དང་། ལམ་ཤྙེས་པ་གྤྱིས། ཕ་རོལ་གྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་སོམ་པའྤྱི་སོར་
བ་བྱས་པ་ལས་གྱུར་པ་ཕ་རོལ་གྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་པ་དང་། ལམ་གྤྱི་བྱ་བ་བྱས་པའྤྱི་རྒྱུ་ྤྱིད་ལས་དང་པོ་ྤྱིད་དུ་
སྙེས་པ་ཟད་པ་ཤྙེས་པ་དང་། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུ་རྒྱས་པ་ལས་སྙེས་པ་མྤྱི་སྙེ་
བ་ཤྙེས་པ་སྙེ། དྙེ་ལྟར་ན་ཤྙེས་པ་བཅུ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་ཡང་འཐད་དྙེ། རང་བཞྤྱིན་དང་ནྤྱི་གྙེན་པོ་དང་། །རྣམ་པ་
རྣམ་པ་སོད་ཡུལ་དང་། །སོར་དང་བྱ་བ་བྱས་ྤྱིད་དང་། །རྒྱུ་རྒྱས་པ་ལས་བཅུ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདྤྱིར་ཤྙེས་པ་བཅུའྤྱི་ནང་ཚུན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཕ་རོལ་གྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་ན། མངོན་ཤྙེས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྙེ། 
དྙེ་ཡྤྱིན་ན། བསམ་གཏན་བསོམ་པའྤྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དང་མ་
ཐག་པ་དྙེར། སོར་བ་དང་། ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་སྙེམས་ཤྙེས་པ་ཡང་ཟག་བཅས་ཟག་མྙེད་གྤྱིས་
ཡོད་དྙེ། ཀུན་ 
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༼༢༧༧༽ 
རྫོབ་ཤྙེས་པར་གྱུར་པའྤྱི་གཞན་སྙེམས་ཤྙེས་པའྤྱི་མངོན་ཤྙེས་དྙེ་ཟག་བཅས་དང་། ཆོས་ཤྙེས་སོགས་གསུམ་པོ་
གང་རུང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཞན་སྙེམས་ཤྙེས་པ་དྙེ་ཟག་མྙེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དྙེ། ཕ་རོལ་ཡྤྱིད་
ཤྙེས་དྤྱི་མྙེད་ཀང་། །དྙེ་བཞྤྱིན་དྤྱི་མ་དང་བཅས་ནྤྱི། །ཞྙེས་གྤྱིས་སུ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་བཞྤྱིན་དང་ནྤྱི་
གྙེན་པོ་དང་། །ཞྙེས་བའྤྱི་སྐབས་སུ་འདོད་པའྤྱི་གྙེན་པོ་བྱྙེད་པ་ལས་ཆོས་ཤྙེས་སུ་བཤད་པ་དྙེ་ཡང་སྤྱིར་
བཏང་ཡྤྱིན་གྤྱི། དམྤྱིགས་བསལ་ལ་ཆོས་ཤྙེས་ཀྤྱིས་ཁམས་གོང་མའྤྱི་གྙེན་པོ་བྱྙེད་པ་ཡང་ཡོད་དྙེ། འདོད་པའྤྱི་
རྙེན་ཅན་གཅྤྱིག་གྤྱིས་དང་པོར་ཆོས་ཤྙེས་ཀྤྱི་མཐུ་ལས་འདོད་པ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱས་ནས། དྙེ་ལྟར་རྒྱལ་བའྤྱི་
སོམ་ལམ་འགོག་པའམ། ལམ་ལ་ཆོས་ཤྙེས་གང་ཡྤྱིན་པ་དྙེ་དག་གྤྱི་ལམ་གྤྱི་རྒྱུན་གང་ཡྤྱིན་པ་དྙེ་བསངས་པས་
གོང་མ་ལས་ཀང་རྒྱལ་བར་བྱྙེད་པ་སྲྤྱིད་པས་ཁམས་གསུམ་ཆར་གྤྱི་གྙེན་པོ་བྱྙེད་པ་སྲྤྱིད་དོ། །འདོད་ཁམས་
ཀྤྱི་གྙེན་པོ་ནྤྱི་སོམ་ལམ་རྙེས་ཤྙེས་ཀྤྱི་བྱྙེད་པ་སྲྤྱིད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་སྙེས་པ་ན་ཆོས་ཤྙེས་ཀྤྱིས་འདོད་པའྤྱི་ོན་
མོངས་ལས་རྒྱལ་བར་བྱས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། རྙེས་ཤྙེས་དྙེ་ནྤྱི་ཆོས་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྙེས་སུ་སྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་
ལྟར་ཡང་། སོམ་པའྤྱི་ལམ་ལ་འགོག་པ་འམ། །ལམ་ལ་ཆོས་ཤྙེས་གང་ཡྤྱིན་དྙེ། །ཁམས་གསུམ་གྤྱིས་ནྤྱི་གྙེན་
པོ་ཡྤྱིན། །འདོད་པའྤྱི་ཁམས་ཀྤྱི་རྙེས་མ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་བཤད་ 
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༼༢༧༨༽ 
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ཤྙེས་པའྤྱི་ལྡན་ཚུལ་ནྤྱི། འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་མ་བྲལ་བའྤྱི་སོ་སོ་སྙེ་བོ་ནྤྱི་ཤྙེས་པ་
བཅུའྤྱི་ནང་ནས་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པ་གཅྤྱིག་པུ་དང་ལྡན་གྤྱི་གཞན་དང་མྤྱི་ལྡན། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བའྤྱི་སོ་སྙེ་ནྤྱི། ཕ་རོལ་གྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་པ་དང་ཡང་ལྡན། འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་
དང་པོ་ལ་གནས་པ་འདོད་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་སོན་དུ་མ་སོང་བ་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པ་གཅྤྱིག་པུ་དང་ལྡན། མཐོང་
ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་པ་ལ་གནས་པའྤྱི་ཚེ། ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པའྤྱི་སྙེང་དུ་ཆོས་ཤྙེས་དང་སྡུག་བསལ་ཤྙེས་པ་
གྤྱིས་བསྣན་ཏྙེ་གསུམ་དང་ལྡན། དྙེ་ཡན་ཆད་སྡུག་བསལ་རྙེས་ཤྙེས་དང་ཀུན་འབྱུང་ཆོས་ཤྙེས་སོགས་བཞྤྱི་ལ་
ཤྙེས་པ་རྙེ་རྙེ་འཕྙེལ་བས་སྡུག་བསལ་རྙེས་ཤྙེས་ལ་སར་གྤྱི་གསུམ་གྤྱི་སྙེང་དུ་རྙེས་ཤྙེས་འཕྙེལ་བས་བཞྤྱི་དང་། 
ཀུན་འབྱུང་ཆོས་ཤྙེས་ལ་ཀུན་འབྱུང་ཤྙེས་པ་འཕྙེལ་བས་ལྔ་དང་། འགོག་པ་ཆོས་ཤྙེས་ལ་འགོག་པ་ཤྙེས་པ་
འཕྙེལ་བས་དྲུག་དང་། ལམ་ཆོས་ཤྙེས་ལ་ལམ་ཤྙེས་པ་འཕྙེལ་བས་དྙེ་ལ་གནས་པའྤྱི་ཚེ་བདུན་དང་ལྡན། སོམ་
ལམ་ལ་ཡང་ཤྙེས་པ་བདུན་པོ་དྙེ་དག་དང་ལྡན་ཞྤྱིང་། མཐོང་སོམ་གྤྱིས་ཀ་ལ་མཐོང་ལམ་གྤྱིས་ས་རོལ་དུ་
འདོད་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་སོན་དུ་སོང་ན་ཐམས་ཅད་དུ་སྙེམས་ཤྙེས་བསྣན་པས་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་ལ་གྤྱིས་
ལྡན་པ་ནས་བཟུང་ལམ་ཆོས་ཤྙེས་པ་དང་། སོམ་ལམ་ལ་བརྒྱད་བསྣན་པའྤྱི་བར་དུ་ 
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༼༢༧༩༽ 
ཤྙེས་པར་བྱ་སྙེ། ཟག་མྙེད་སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོ་ལ། །ཆགས་ཅན་ཤྙེས་པ་གཅྤྱིག་དང་ལྡན། །གྤྱིས་པ་ལ་གསུམ་
ཡན་ཆད་ནྤྱི། །བཞྤྱི་ལ་རྙེ་རྙེ་འཕྙེལ་དང་ལྡན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། དྙེའྤྱི་ཤུགས་ལས། ཟག་མྙེད་སྐད་
ཅྤྱིག་དང་པོ་ལ། །ཆགས་བྲལ་ཤྙེས་པ་གྤྱིས་དང་ལྡན། །གྤྱིས་པ་ལ་བཞྤྱི་ཡན་ཆད་ནྤྱི། །བཞྤྱི་ལ་རྙེ་རྙེ་འཕྙེལ་
དང་ལྡན། །ཞྙེས་པ་གཅྤྱིག་ཀང་དོན་གྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་བཤད་པའྤྱི་ཤྙེས་པའྤྱི་ལྡན་ཚུལ་དང་། རྙེ་བཙུན་
རྤྱིན་པོ་ཆྙེའྤྱི་མངོན་རོགས་ལོན་ཤྤྱིང་དུ་བྱྙེ་བྲག་སྨྲ་བའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ཤྙེས་པའྤྱི་ལྡན་ཚུལ་གསུངས་པ་གྤྱིས་མཐུན་
དགོས་རྒྱུ་ལ་ཚིག་ཟྤྱིན་ལ་མྤྱི་མཐུན་པ་ལྟར་སྣང་བར་ཡོད། དྙེ་ལ་གཙང་བྱམས་པ་རོ་རྙེ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་ཀུན་
མཁྙེན་རྤྱིན་པོ་ཆྙེ་ལ་དྤྱི་བ་དང་། ཀུན་མཁྙེན་གྤྱིས་དྙེའྤྱི་ལན་མཛད་པ་རྣམས་ལས་དཔོད་ལྡན་དག་གྤྱིས་ཞྤྱིབ་ཏུ་
མཁྙེན་པར་བྱའོ། །འདྤྱིར་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་ལ་ཆགས་བྲལ་ཤྙེས་པ་གྤྱིས་དང་ལྡན་པ་སོགས་
བཞྙེད་ན། ན་ཐོས་མཐོང་བའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས། །ཞྙེས་པའྤྱི་ས་འགྙེལ་དུ་དབྱྤྱིག་གྙེན་གྤྱིས། མཐོང་བའྤྱི་ལམ་
ལ་ཕ་རོལ་གྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་པ་མྙེད་དོ། །ཞྙེས་དང་། རོང་ཊྤྱིཀ་ལས་ཀང་། མཐོང་ལམ་ལ་སྙེམས་ཤྙེས་ཀྤྱིས་
སྐབས་མྙེད་པས་ཞྙེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཇྤྱི་ལྟར་འཆད་སམ་པའྤྱི་དོགས་པ་འབྱུང་རྤྱིགས་པས་ལན་ཅྤྱི་གསུང་། 
རང་གྤྱི་བསམ་ཚོད་ནྤྱི། འགྙེལ་བ་དྙེའྤྱི་དོན་ནྤྱི་མཐོང་ལམ་དུ་གྱུར་ 
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༼༢༨༠༽ 
པའྤྱི་ཕ་རོལ་གྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་པ་མྙེད་པ་ལ་འཆད་དྙེ། ཕ་རོལ་གྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་རྙེས་ཐོབ་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་
ལས་མཐོང་སོམ་མམ་གཞག་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་མངོན་གྱུར་དུ་མྤྱི་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་ཆགས་བྲལ་སོན་
སོང་གྤྱི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་སོགས་ལ་སྙེམས་ལྡན་པ་བཤད་པ་ནྤྱི། སར་མཐོང་ལམ་གྤྱི་ས་རོལ་ཏུ་
དྙེ་མངོན་གྱུར་དུ་བྱུང་བ་དྙེའྤྱི་རྒྱུན་ལྡན་པར་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཆགས་བྲལ་སོན་སོང་གྤྱི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་
དང་པོ་སོགས་ལ་སྙེམས་དྙེའྤྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་དུ་ན་མཐོང་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པ་
མྙེད་པས་མཐོང་ལམ་པ་དྙེ་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཤྙེས་བྱྙེད་ཀང་མྤྱི་རྙྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་
ཤྙེས་པའྤྱི་ཐོབ་ཚུལ་ནྤྱི། མཐོང་བའྤྱི་ལམ་ལ་བཟོད་པ་དང་། །ཞྙེས་པ་ནས། ཐོབ་པ་ཟག་དང་བཅས་པའྤྱི་
ཡྤྱིན། །ཞྙེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིས་བསན། འདྤྱི་དག་ནྤྱི་དཀའ་གནས་ཆུང་བས་གཞུང་དོན་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཤྙེས་པར་
བྱའོ། །བཞྤྱི་པ་ཤྙེས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གྤྱིས། ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་དང་། ཐུང་མོང་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་
ནོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་གང་ཞྤྱིག རང་གྤྱི་རྤྱིགས་འད་སྙེམས་ཅན་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་
མྤྱི་ལྡན་པ་དྙེ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད། དྙེ་ལ་དབྱྙེ་ན། སྙེ་ཚན་བཞྤྱིར་
བཤད་དྙེ། སོབས་བཅུ་དང་། མྤྱི་ 
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༼༢༨༡༽ 
འཇྤྱིག་པ་བཞྤྱི་དང་། དན་པ་ྙེར་གཞག་གསུམ་དང་། ཐུགས་རྙེ་ཆྙེན་པོ་དང་བཞྤྱིར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སངས་
རྒྱས་ཆོས་ནྤྱི་མ་འདྙེས་པ། །སོབས་ལ་སོགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་སངས་རྒྱས་
ཀྤྱི་ཆོས་མ་འདྙེས་པ་བཅོ་བརྒྱད། སོབས་བཅུ་སོགས་ལ་འཇོག་པ་ནྤྱི་གཞུང་ལུགས་གཞན་ནས་བཤད་པ་དང་
མྤྱི་མཐུན་ཡང་མངོན་པའྤྱི་མདོའ་ིདགོངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །སོབས་བཅུ་ནྤྱི། གནས་དང་གནས་མ་ཡྤྱིན་པར་མཁྙེན་
པ་དང་། ལས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་སྤྱིན་པ  ྎབསམ་གཏན་དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་དང་སོམས་འཇུག  ྎ
དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡྤྱིན་པ  ྎམོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ  ྎཁམས་སྣ་ཚོགས  ྎཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའྤྱི་
ལམ  ྎསོན་གྤྱིས་གནས་རྙེས་སུ་དན་པ། འཆྤྱི་འཕོ་བ་དང་སྙེ་བ་མཁྙེན་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྙེན་པའྤྱི་
སོབས་རྣམས་སོ། །སོབས་བཅུ་ནས་ཐུགས་རྙེ་ཆྙེན་པོའ་ིབར་ཐམས་ཅད་ཤྙེས་པ་བཅུ་པོ་གང་རུང་དུ་ངྙེས་ཏྙེ། 
གནས་དང་གནས་མྤྱིན་མཁྙེན་པ་ལ་ཤྙེས་པ་བཅུ་དང་། ལས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་སྤྱིན་པའྤྱི་འབྲས་བུ་མཁྙེན་པ་ལ་ཤྙེས་
པ་བརྒྱད་བཤད་པ་ནས་བཟུང་། ཐུགས་རྙེ་ཆྙེན་པོ་ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས་པ་བཤད་པ་རྣམས་གཞུང་ྤྱིད་ན་གསལ་བའྤྱི་
ཕྤྱིར་དང་། རྙེ་བཙུན་རྤྱིན་པོ་ཆྙེའྤྱི། མངོན་རོགས་ལོན་ཤྤྱིང་ལས་ཀང་། དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་ཤྙེས་པ་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་
པས་ཡོན་ཏན་གྤྱི་ཁད་པར་དུ་མ་ཐོབ་སྙེ། ཤྙེས་ 
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༼༢༨༢༽ 
པ་བཅུ་པོ་ྤྱིད་ལས་མ་འདས་སོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་བཤད་པའྤྱི་ཐུགས་རྙེ་ཆྙེན་པོ་ནྤྱི་ཀུན་རྫོབ་
ཤྙེས་པའྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། བརྙེ་བས་ྤྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སྙེམས་ཅན་གྤྱི་དར་རྒུད་ལ་གཟྤྱིགས་པའྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཐུགས་རྙེ་ཆྙེན་པོ་ཀུན་རྫོབ་བློ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ལུགས་འདྤྱིར་ཐུགས་རྙེ་ཆྙེན་པོ་དང་སྤྱིང་
རྙེ་ཆྙེན་པོ་གྤྱིས་འགལ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ངོ་བོ་དང་དམྤྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཁད་ཆོས་བརྒྱད་ཀྤྱི་སོ་ནས་
ཐ་དད་དུ་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ཐུན་མོང་གྤྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མཚན་ྤྱིད་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་གང་
ཞྤྱིག རང་གྤྱི་རྤྱིགས་འད་སྙེམས་ཅན་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དྙེ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཐུང་མོང་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་གྤྱི་མཚན་
ྤྱིད། དབྱྙེ་ན་ན་རང་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་། སོ་སྙེ་དང་ཐུན་མོང་བ་གྤྱིས། དང་པོ་ལ་ོན་མོངས་པ་མྙེད་པ་
དག་སོན་གནས་ཤྙེས་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྤྱིག་པ་བཞྤྱི་དང་། ཟག་པ་ཟད་པའྤྱི་མངོན་ཤྙེས་དང་། 
འགོག་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་སོགས་ཡོད། སོ་སྙེ་དང་ཐུན་མོང་བ་ནྤྱི་མངོན་ཤྙེས་དང་པོ་ལྔ་དང་། བསམ་གཏན་དང་
གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་དང་། ཚད་མྙེད་དང་། རྣམ་ཐར་དང་པོ་བདུན་དང་། ཟད་པར་དང་། ཟྤྱིལ་གནོན་
གྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ལ་སོགས་པའོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་། ཆོས་གཞན་སོབ་དང་ཐུན་མོང་ཡྤྱིན། །ཁ་ཅྤྱིག་སོ་སོའ་ིསྙེ་བོ་
དང་། །ཞྙེས་སོ། དྙེ་ལྟར་བཤད་པའྤྱི་ོན་མོངས་མྙེད་པ་དང་། སོན་གནས་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་ཀུན་རྫོབ་ 
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༼༢༨༣༽ 
ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ས་ནྤྱི་བསམ་གཏན་མཐའ་མ་སྙེ། བཞྤྱི་བའྤྱི་སས་བསྡུས་པ་དང་། གང་ཟག་ནྤྱི་དག་བཅོམ་པ་
མྤྱི་གཡོ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་དང་། རྙེན་ནྤྱི་དང་པོ་གྤྱིང་གསུམ་གྤྱི་མྤྱིའྤྱི་རྙེན་ལ་བསྙེད་པར་མཚུངས་
ལ། དམྤྱིགས་པ་ལ་རྒྱ་ཆྙེ་ཆུང་གྤྱི་ཁད་པར་ཡོད་དྙེ། ས་མ་ནྤྱི་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་ོན་མོངས་པ་ལ་
དམྤྱིགས་པ་དང་། སོན་གནས་ཤྙེས་པ་ནྤྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ོན་མོངས་མྙེད་པ་
ཀུན་རྫོབ་ཤྙེས། །ཞྙེས་པ་ནས། སོན་གནས་ཤྙེས་པའང་དྙེ་བཞྤྱིན་ནོ། །དྙེ་ཡྤྱི་དམྤྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྙེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོ་སོ་ཡང་དག་པ་རྤྱིག་པ་བཞྤྱི་ནྤྱི་གཞུང་ལས། དྙེ་བཞྤྱིན་ཆོས་དོན་ངྙེས་ཚིག་
དང་། །སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་རྤྱིག །ཅྙེས་སོགས་ཀྤྱིས་བསན། རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་སུའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ན། མྤྱི་
གཡོ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་གྤྱི་དག་བཅོམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཀུན་མཁྙེན་བླ་མའྤྱི་ཞལ་ནས། སོ་སོ་ཡང་དག་
པར་རྤྱིག་པ་བཞྤྱི་བྱྙེ་བྲག་སྨྲ་བས། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པས་ཀང་ཐོབ་པ་འདོད་པ་ནྤྱི་མངོན་པ་སྙེ་བདུན་གྤྱི་
དགོངས་པ་དང་། ཟ་བ་གགས་པས་ས་དགུ་པ་ནས་ཐོབ་པར་བཤད་པ་ནྤྱི་མདོ་སྙེ་ས་བཅུ་པའྤྱི་དགོངས་པ་དང་། 
མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་དུ་བཤད་པ་ནྤྱི་ཤྙེར་ཕྤྱིན་གྤྱི་མདོའ་ི
དགོངས་པ་ཡྤྱིན་པར་གསུངས་པ་འདྤྱི་ྤྱིད་གཞུང་ལུགས་ཆྙེན་པོའ་ིགྲུབ་ 
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༼༢༨༤༽ 
མཐའ་ཐ་དད་རྣམས་མ་འདྙེས་པར་སོང་བའྤྱི་གནད་དམ་པའོ། །ཐུན་མོང་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་ཤྙེས་ཀྤྱི་དབྱྙེ་བ་ནྤྱི། 
རྫུ་འཕྲུལ་གྤྱི་ཡུལ་དང་། ལྷའྤྱི་རྣ་བ་དང་། ཕ་རོལ་གྤྱི་ཡྤྱིད། སོན་གྤྱི་ཚེ་རབས་རྙེས་སུ་དན་པ་དང་། འཆྤྱི་འཕོ་བ་
དང་། སྙེ་བ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་སྙེ་ཡུལ་དྲུག་ཤྙེས་པའྤྱི་ཕྙེ་བས་མངོན་དུ་བྱ་བའྤྱི་མངོན་པར་ཤྙེས་པ་དྲུག་
གོ །ཞྙེས་རོང་ཊྤྱིཀ་ལས་གསུངས། འོན་ཀང་མངོན་ཤྙེས་དང་པོ་དང་ཕྤྱི་མ་བཞྤྱི་རང་རང་གྤྱི་ཡུལ་ཤྙེས་པའྤྱི་སོ་
ནས་ཕྙེ་བར་སྣང་། ལྷའྤྱི་རྣ་བའྤྱི་མངོན་ཤྙེས་ནྤྱི་ཡུལ་ཤྙེས་པའྤྱི་སོ་ནས་ཕྙེ་བའྤྱི་ཚིག་ཟྤྱིན་ལ་མྤྱི་གསལ་བས་
དགོངས་པ་བླང་བར་བྱའོ། །འོ་ན་ལྷའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱི་མངོན་ཤྙེས་དང་བཅས་པས་བདུན་དུ་མྤྱི་འགྱུར་རམ་ཞྙེ་ན། མྤྱི་
འགྱུར་ཏྙེ། མྤྱིག་དང་རྣ་བའྤྱི་གྤྱིས་ནྤྱི་གངས་གཅྤྱིག་ཏུ་བྱས་ཏྙེ་དྲུག་ཏུ་བགངས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་དག་ལམ་
གང་ཡྤྱིན་ན་རྣམ་གོལ་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མངོན་ཤྙེས་རྣམ་དྲུག་རྣམ་གོལ་བློ། །ཞྙེས་དང་། རང་
འགྙེལ་ལས་ཀང་། དགྙེ་སོང་ཚུལ་གྤྱི་འབྲས་བུ་བཞྤྱིན་དུ་རྣམ་གོལ་ལམ་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་ཤཤྙེས་རབ་ཡྤྱིན་
ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ན་མངོན་ཤྙེས་སྒྲུབ་པའྤྱི་སོར་བ་ལ་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་དང་། སོར་བའྤྱི་
འབྲས་བུ་མངོན་ཤྙེས་ལ་རྣམ་གོལ་ལམ་དུ་བཞག་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། སྤང་གྙེན་གྤྱིས་སྐབས་ཀྤྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་དངོས་
མ་ཡྤྱིན་ནོ། །མངོན་ཤྙེས་དྙེ་རྣམས་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་གང་ཞྙེ་ན། ལྷའྤྱི་མྤྱིག་དང་རྣ་བའྤྱི་མངོན་ཤྙེས་ནྤྱི་ལུང་མ་བསན་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། ལུང་མ་བསན་གྤྱི་རྣམ་ 
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༼༢༨༥༽ 
པར་ཤྙེས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དང་པོ་དྙེ་མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། ལྷའྤྱི་རྣ་
བའྤྱི་དྙེ་རྣ་བའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་ཤྙེས་རབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མངོན་ཤྙེས་གཞན་ལྔ་ནྤྱི་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་
ཏྙེ། མྤྱིག་དང་རྣ་བའྤྱི་མངོན་ཤྙེས་ནྤྱི། ལུང་དུ་མ་བསན་ལྷག་རྣམས་དགྙེ །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །འོ་ན་གོང་དུ་
མངོན་ཤྙེས་དྲུག་ཀ་རྣམ་གོལ་ལམ་དུ་བཤད་པས་མངོན་ཤྙེས་ཡྤྱིན་ན་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་དགོས་པ་ལས། མྤྱིག་དང་རྣ་
བའྤྱི་མངོན་ཤྙེས་གྤྱིས་ལུང་མ་བསན་དུ་བཤད་པ་གྤྱིས་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བའྤྱི་དོགས་པ་འབྱུང་རྤྱིགས་པས་
ཇྤྱི་ལྟར་ཞྙེ་ན། འདྤྱིའྤྱི་ལན་དཀའ་གནས་ཆྙེ་བས་སྣང་ངོ་། །ཕ་རོལ་གྤྱི་སྙེམས་ཤྙེས་པའྤྱི་ཤྙེས་རབ་དང་། གཞན་
སྙེམས་ཤྙེས་པའྤྱི་མངོན་ཤྙེས་གྤྱིས་ལ་ཡང་སྤྱི་བྱྙེ་བྲག་གྤྱི་ཁད་པར་ཡོད་དྙེ། གཞན་སྙེམས་ཤྙེས་པའྤྱི་མངོན་
ཤྙེས་ལ་སོམ་བྱུང་དང་དགྙེ་བས་ཁབ། སྙེམས་ཤྙེས་ཀྤྱི་ཤྙེས་རབ་ལ་དགྙེ་མྤྱི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་ཡོད་
པར་ཤྙེས་པའྤྱི་རྒྱུ་ཡང་ལུས་ངག་གྤྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་། གསང་སགས་ཀྤྱི་མཐུ་དག་ཀང་ཡྤྱིན་པས་དྙེ་དག་གྤྱི་སོ་
ནས་ཤྙེས་པ་རྣམས་སོམ་བྱུང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དྙེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དྙེ། སྙེམས་ཤྙེས་དྙེ་ནྤྱི་རྣམ་གསུམ་
གང་། །རོག་དང་རྤྱིགས་སགས་ཀྤྱིས་བྱས་པའང་། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ལྷའྤྱི་མྤྱིག་ལ་སྙེས་ཐོབ་དང་སོམ་
བྱུང་གྤྱིས་ལས། མངོན་ཤྙེས་ཀྤྱི་བདག་རྙེན་ནྤྱི་སོམ་བྱུང་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྙེས་ཐོབ་ཀྤྱི་ལྷའྤྱི་མྤྱིག་གྤྱི་མངོན་ཤྙེས་
མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། མངོན་ཤྙེས་ཡྤྱིན་ན་སོམ་བྱུང་ཡྤྱིན་དགོས་ 
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༼༢༨༦༽ 
པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མངོན་ཤྙེས་ཀྤྱི་རྒྱུར་བཤད་པའྤྱི་ལྷའྤྱི་མྤྱིག་དང་། རྣ་བ་འདྤྱི་མྤྱིའྤྱི་རྙེན་ལ་ཡང་ཡོད་པས་ན། 
ལྷའྤྱི་དྙེ་དང་འད་བ་ཙམ་ཡྤྱིན་ནམ་ལྷའྤྱི་དངོས་ཡྤྱིན་ཞྙེ་ན། མྤྱིའྤྱི་རྙེན་ལ་ཡོད་ཀང་ལྷའྤྱི་མྤྱིག་དང་རྣ་བ་དངོས་ཡྤྱིན་
ཏྙེ། དྙེ་གྤྱིས་ནྤྱི་བསམ་གཏན་ཀྤྱི་མཐུས་མྤྱིག་དང་རྣ་བའྤྱི་ཚོགས་པར་ཡོད་པའྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་ས་པའྤྱི་འབྱུང་
གྱུར་གྤྱི་གཟུགས་དང་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། དྙེ་གྤྱིས་ནྤྱི་རག་ཏུ་རྣམ་ཤྙེས་དང་ལྡན་པའྤྱི་བརྙེན་བཅས་ཁོ་ན་
དང་། ཞར་བ་དང་། འོན་པ་མྙེད་པས་དབང་པོ་ཚང་བ་དང་། ཡུལ་ཡང་གཟུགས་ས་ཐག་རྤྱིང་བ་དང་། ཆ་ཕ་བ་
དང་། སྤྱིབ་པ་དང་། རྒྱབ་མདུན་ཐམས་ཅད་མཐོང་བས་དྙེ་རྣམས་ཀྤྱིས་སོད་ཡུལ་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་
ཡང་། ལྷ་ཡྤྱི་མྤྱིག་དང་རྣ་བ་ཡྤྱིན། །བསམ་གཏན་ས་པའྤྱི་གཟུགས་དང་བ། །རག་ཏུ་བརྙེན་བཅས་མ་ཚང་
མྙེད། །ཐག་རྤྱིང་ཕ་སོགས་སོད་ཡུལ་ཅན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ།།  ༈  །།ཡོན་ཏན་ཀུན་གྤྱི་རྙེན་གྱུར་
སོམས་འཇུག་གྤྱི །རང་བཞྤྱིན་དྙེ་ཡྤྱི་དབྱྙེ་བ་བརྙེན་པ་སོགས། །ཐར་པ་དོན་གྙེར་བླང་བྱའྤྱི་ཆོས་ཇྤྱི་སྙེད། །སྨྲ་
བའྤྱི་ྤྱི་མ་ཐུབ་དབང་ཞབས་ལ་འདུད། །གནས་བརྒྱད་པ་སོམས་འཇུག་བསན་པ་འཆད་པར་བྱྙེད་པ་ལ། གནས་
ཀྤྱི་འབྲྙེལ་དང་། འབྲྙེལ་པ་ཅན་གྤྱི་གཞུང་དོན་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། བདུན་པར་བཤད་པའྤྱི་ལམ་དང་འབྲས་བུའྤྱི་
ཡོན་ཏན་དྙེ་དག་གང་ལ་བརྙེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡྤྱིན་ཞྙེ་ན། དྙེ་དག་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་ 
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༼༢༨༧༽ 
མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་བརྙེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡྙེ་ཤྙེས་བསན་པའྤྱི་འོག་ཏུ་
སོམས་འཇུག་བསན་པ་འཆད་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སོམས་འཇུག་དངོས་བཤད་པ། ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་གྤྱི་དབྱྙེ་
བ་བཤད་པ། སོམས་འཇུག་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། བསམ་གཏན་དང་། 
གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ལ་དངོས་བཏགས་མ་ཕྙེ་བའྤྱི་སོ་ནས་དབྱྙེ་ན། 
འབྲས་བུ་སྙེ་བའྤྱི་བསམ་གཏན་དང་། རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱིས། དྙེ་རྙེ་རྙེ་ལ་ཡང་བསམ་གཏན་
དང་པོ་སོགས་བཞྤྱི་བཞྤྱི་ཡོད། འབྲས་བུ་སྙེ་བའྤྱི་བསམ་གཏན་ནྤྱི་སར་འཇྤྱིག་རྙེན་བསན་པར་བཤད་པའྤྱི་
གཟུགས་ཁམས་གནས་རྤྱིགས་བཅུ་བདུན་གྤྱི་སྣོད་ཀྤྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། བཅུད་ཀྤྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་རྣམས་
ཡྤྱིན་ཏྙེ། བསམ་གཏན་དག་ནྤྱི་རྣམ་གྤྱིས་བཞྤྱི། །དྙེར་སྙེ་བ་དག་རབ་ཏུ་བཤད། །ཅྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྙེད་
ཚལ་པས། འབྲས་བུ་སྙེ་བའྤྱི་བསམ་གཏན་ལ་དགྙེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གྤྱིས་ཀ་ཡོད་གསུངས་འདུག་ཀང་། 
ཇྤྱི་ལྟར་འཐད་བརགས་པར་བྱ་སྙེ། སྣོད་ཀྤྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་པ་ལ་འབྲྙེལ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། 
བཅུད་ཀྤྱི་ལྷ་ནྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པས་དྙེ་ལ་དགྙེ་བའྤྱི་ཆ་དབྱྙེ་མྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རོ། །སོམས་འཇུག་གྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་ངོ་བོ་ནྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་དམྤྱིགས་པ་ལ་སྙེམས་རྙེ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་
གཙོ་བོར་ 
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༼༢༨༨༽ 
གྱུར་པ་ཡྤྱིན་ལ། དྙེ་ལ་རྙེས་འབྲང་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད། དྙེའྤྱི་འཁོར་དུ་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམ་གཟུགས་
ཡོད་པས་གཟུགས་ཕུང་ཡོད་ཅྤྱིང་། ཕུང་པོ་གཞན་བཞྤྱི་ནྤྱི་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྤྱི་དགོས་སོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་། སོམས་
འཇུག་དགྙེ་བ་རྙེ་གཅྤྱིག་པ། །རྙེས་འབྲང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་སོམས་འཇུག་
ོན་མོངས་ཅན་ཆོས་ཅན། དགྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་རྙེ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་དང་དྙེའྤྱི་རྙེས་འབྲང་གང་རུང་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། འདྤྱིར་བསན་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་ལྟར་སོམས་འཇུག་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་
རྫས། །རྣམ་པ་བརྒྱད་བདུན་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། 
བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ོན་མོངས་ཅན་དང་། དག་པ་པ་དང་། ཟག་མྙེད་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དགྙེ་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ོན་མོངས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། སོན་
མྙེད་དྙེ། སོམས་འཇུག་ོན་མོངས་ཅན་དྙེ་སོམས་འཇུག་དང་རྤྱིགས་མཐུན་པས་སོམས་འཇུག་གྤྱི་མྤྱིང་གྤྱིས་
བཏགས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དཔྙེར་ན། ས་བོན་རུལ་པ་ལ་ས་བོན་གྤྱི་མྤྱིང་གྤྱིས་བཏགས་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་རོང་སོན་
ཆྙེན་པོས་གསུངས་སོ། །དྙེ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་གྤྱིས་སོམས་འཇུག་ལ་མྤྱིང་གྤྱི་སོ་ནས་གསུམ་དུ་བཤད་པའྤྱི་
སོམས་འཇུག་ཟག་མྙེད་ནྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ཡྤྱིན་ལ། རྒྱུ་སོམས་འཇུག་ 
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༼༢༨༩༽ 
གྤྱི་བསམ་གཏན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཁད་པར་འཐད་དྙེ། ཟག་མྙེད་དྙེ་འབྲས་བུ་སྙེ་བའྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་རྒྱུ་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་
ཕྤྱིར་དང་། རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གྤྱི་བསམ་གཏན་ནྤྱི་རང་གྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་དངོས་སུ་འཕྙེན་པར་བྱྙེད་པའྤྱི་རྒྱུའྤྱི་གཙོ་བོ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ཟག་མྙེད་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གྤྱི་བསམ་གཏན་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དག་ནྤྱི་རྣམ་གྤྱིས། ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱི་བསམ་གཏན་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སོམས་འཇུག་དགྙེ་བ་རྙེ་གཅྤྱིག་པ། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཞྙེ་ན། འདྤྱིར་མ་ཁབ་སྙེ། གཞུང་ས་ཕྤྱི་དྙེ་དག་མདོར་རྒྱས་ཀྤྱི་ཚུལ་དུ་ཡྤྱིན་ཡང་། མདོ་རྒྱས་ལ་ཁབ་ཆྙེ་ཆུང་
གྤྱི་ཁད་པར་འབྱུང་བ་གཞུང་ལུགས་སྤྱིའྤྱི་བར་ཆད་ལ་མང་དུ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ། དྙེ་ལྟར་སོམས་
འཇུག་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་རྫས། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ཡྤྱིན་ཡང་། སོམས་
འཇུག་དགྙེ་བ་རྙེ་གཅྤྱིག་པ། །ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་བསན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། སར་བཤད་པ་
ལྟར་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ོན་མོངས་ཅན་གྤྱིས་མ་ངྙེས་སོ། །ཡང་དགྙེ་བའྤྱི་སྙེམས་རྙེ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་
ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ཡྤྱིན་ཡང་བསམ་གཏན་གྤྱི་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་སོམས་འཇུག་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྙེ། བསམ་གཏན་དང་
པོའ་ིྙེར་བསོགས་ཀྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། དྙེར་ཐལ། དྙེའྤྱི་ཕྤྱིར། བསམ་གཏན་གྤྱི་སོར་
བའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཏྤྱིང་ 
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༼༢༩༠༽ 
ངྙེ་འཛིན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བསམ་གཏན་གྤྱི་ྙེར་བསོགས་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། 
དྙེའྤྱི་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་སོམས་འཇུག་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྙེའྤྱི་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱི་ས་རོལ་དུ་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྙེར་བསོགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་དགྙེ་
བའྤྱི་སྙེམས་རྙེ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཞྤྱི་གནས་ཀང་བཤད་པས་དྙེས་ཀང་མ་ངྙེས་སོ། །དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པོ་དྙེ་
དག་ཡན་ལག་དུ་ཞྤྱིག་དང་ལྡན་ཞྙེ་ན། དྙེའྤྱི་ཚུལ་འཆད་པ་ནྤྱི། གཞུང་ལས། དཔོད་དང་དགའ་དང་བདྙེ་བ་
ལྡན། །ཡན་ལག་ས་ས་སྤངས་པ་ཡྤྱིས། །ཞྙེས་པས་བསན། དྙེའྤྱི་དོན་ནྤྱི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནྤྱི་དཔོད་པ་དང་། 
དགའ་བ་དང་བདྙེ་བ་དང་ལྡན་པའྤྱི་དགྙེ་སྙེམས་རྙེ་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན། དྙེས་ན་རོག་དཔོད་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟས་ཕྙེ་བས་
རོག་པའང་ཡོད་པ་ནྤྱི་དཔོད་པ་ཡོད་པས་མཚོན་ནུས་གསུངས། གྤྱིས་པ་སོགས་ལྷག་པ་གསུམ་ནྤྱི་ཡན་ལག་
དྙེ་གསུམ་གྤྱི་ས་མ་ས་མ་སྤངས་པ་སྙེ། བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དཔོད་པ་སྤངས་ཤྤྱིང་དགའ་བདྙེ་དང་ལྡན་
པའྤྱི་དགྙེ་བ་རྙེ་གཅྤྱིག་པ་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ནྤྱི་དཔོད་པ་དང་དགའ་བ་སྤངས་ཤྤྱིང་བདྙེ་བ་དང་ལྡན་
པའྤྱི་དགྙེ་བ་རྙེ་གཅྤྱིག་པ་དང་། བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པ་ནྤྱི་དཔོད་པ་དང་དགའ་བདྙེ་གསུམ་ཀ་སྤངས་པའྤྱི་
གཟུགས་ཀྤྱི་དགྙེ་བ་རྙེ་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །འདྤྱིར་བསམ་གཏན་ 
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༼༢༩༡༽ 
གསུམ་པ་བདྙེ་བའྤྱི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པར་བཤད་པས་དྙེ་ལྟར་ན་སར་གནས་གསུམ་པར། དྙེ་ཡྤྱི་སོན་དང་ཆོས་
མཐུན་ཕྤྱིར། །ཞྙེས་པའྤྱི་ཐད་དུ་བསམ་གཏན་དང་པོ་མན་ཆད་དུ་རོག་དཔོད་མྙེ་ལྟ་བུ་དང་གྤྱིས་པ་ན་དགའ་
བདྙེ་ཆུ་ལྟ་བུ་དང་། གསུམ་པ་མན་ཆད་དུ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་རླུང་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་ལྟར་
སྣང་སྙེ། འདྤྱིའྤྱི་འགོས་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་གསུམ་པར་བདྙེ་བ་ཡོད་པར་མྤྱི་འགྱུར་རོ་ཞྙེ་ན། འདྤྱིའྤྱི་ལན་དཀའ་
བར་སྣང་སྙེ། འབྲས་བུ་སྙེ་བའྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྤྱི་གསུམ་པ་ན་ཡང་བདྙེ་བ་ཡོད་པར་བཤད། 
རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གྤྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྤྱི་གསུམ་པ་ལ་ཡང་བདྙེ་བ་ཡོད་པས་སོ། །ཕྤྱི་མ་ནྤྱི་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་
ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་འོག་ཏུ་འབྱུང་། འབྲས་བུ་སྙེ་བའྤྱི་གསུམ་པ་ལ་ཡང་དྙེ་ཡོད་པར་གྲུབ་སྙེ། སྙེ་བའྤྱི་བསམ་གཏན་དག་ན་
ནྤྱི། །ཡྤྱིད་བདྙེ་བདྙེ་དང་བཏང་སོམས་དང་། །བཏང་སོམས་ཡྤྱིད་བདྙེ་བདྙེ་བ་དང་། །བཏང་སོམས་བཏང་སོམས་
ཚོར་བ་ཡོད། །ཅྙེས་གསུངས་ཤྤྱིང་། དྙེའྤྱི་དོན་ཡང་། བཏམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དང་མཚུངས་
ལྡན་གྤྱི་ཡྤྱིད་བདྙེ་དང་། ལུས་ཚོར་བདྙེ་བ་དང་། དབང་པོའ་ིརྣམ་ཤྙེས་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་གྤྱིས་ཅྤྱི་རྤྱིགས་
པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་བཏང་སོམས་དང་གསུམ་ཡོད་པ་ནྤྱི། ཡྤྱིད་བདྙེ་བདྙེ་དང་བཏང་སོམས་དང་། །ཞྙེས་
པས་བསན། བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་ན། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ས་པའྤྱི་ 
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༼༢༩༢༽ 
བཏང་སོམས་དང་། ཡྤྱིད་བདྙེ་ཡོད་པ་ནྤྱི། བཏང་སོམས་ཡྤྱིད་བདྙེ། ཞྙེས་པས་བསན། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་
ན། བདྙེ་བ་དང་བཏང་སོམས་ཡོད་པ་ནྤྱི། བདྙེ་བ་དང་བཏང་སོམས། ཞྙེས་པས་བསན། བཞྤྱི་པ་ནྤྱི་ཚོར་བ་ལྔའྤྱི་
ནང་ནས་དང་པོ་བཞྤྱི་མྙེད་པར་བཏང་སོམས་གཅྤྱིག་པུའྤྱི་ཚོར་བ་ཡོད་པ་ནྤྱི། བཏང་སོམས་ཚོར་བ་ཡོད། ཅྙེས་
པས་བསན་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ལན་ནྤྱི་རྙེ་ཞྤྱིག་ལ་འདྤྱི་ལྟར་སྙེམས་ཏྙེ། རྒྱུ་སོམས་འཇུག་དང་འབྲས་བུ་སྙེ་བའྤྱི་
བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ཡྤྱིད་བདྙེ་མ་བཤད་པས་དགའ་བདྙེ་ཆུ་ལྟ་བུའྤྱི་བདྙེ་བ་མྙེད་པ་ཡྤྱིན། འོན་ཀང་བདྙེ་བ་
ཡོད་པ་ནྤྱི། ལུས་ཚོར་བདྙེ་བ་དང་། ཡྤྱིད་བདྙེ་གང་རུང་མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་བདྙེ་བ་དྙེ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གནས་གྤྱིས་
པར། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན། །སྙེམས་ཀྤྱི་དྙེ་ནྤྱི་བདྙེ་དབང་པོ། །ཞྙེས་བདྙེ་བའྤྱི་དབང་པོ་ཡོད་པར་བསན་
ནས། གཞན་ན་དྙེ་ཡྤྱིད་བདྙེ་བ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་པས་གསུམ་པ་ལས་གཞན་གྤྱིས་པ་དང་དང་པོ་ན་སྙེམས་ཚོར་དྙེ་
ཀ་ཡྤྱིད་བདྙེ་ཡྤྱིན་པར་བསན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་གྤྱིས་པ་དང་དང་པོ་ན། བདྙེ་བ་དང་ཡྤྱིད་བདྙེ་གྤྱིས་ཀ་ཡོད། 
གསུམ་པ་ན་ཡྤྱིད་བདྙེ་མྙེད་པར་བདྙེ་བ་ཙམ་ཡོད་པ་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། རོག་དང་དཔོད་
དང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དག་དང་། བདྙེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་། ཡྤྱིད་མྤྱི་བདྙེ་དང་། ཡྤྱིད་བདྙེ་དང་བརྒྱད་
མྙེད་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སོན་བརྒྱད་ལས་ནྤྱི་གོལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། །བཞྤྱི་པ་གཡོ་ 
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༼༢༩༣༽ 
བ་མྙེད་པ་ཡྤྱིན། །རོག་དང་དཔོད་དང་དབུགས་དག་དང་། །བདྙེ་བ་ལ་སོགས་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ནྤྱི། གཞུང་ལས། དྙེ་བཞྤྱིན་གཟུགས་མྙེད་ཕུང་པོ་བཞྤྱི། །ཞྙེས་གསུངས་
ཏྙེ། གཟུགས་མྙེད་དག་ནྤྱི་རྣམ་གྤྱིས་བཞྤྱི། །དྙེར་སྙེ་བ་དག་རབ་ཏུ་བཤད། །སོམས་འཇུག་དགྙེ་བ་རྙེ་གཅྤྱིག་
པ། །རྙེས་འབྲང་བཅས་པ་ཕུང་པོ་བཞྤྱི། །ཞྙེས་པའྤྱི་གཞུང་གཅྤྱིག་དོན་གྤྱིས་ཐོབ་པས་དྙེས་ཤྙེས་པར་ནུས། ཕུང་
པོ་བཞྤྱི་ལས་མ་བཤད་པ་ནྤྱི་གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་དྙེ་ལ་རྙེས་འབྲང་གྤྱི་གཟུགས་མྙེད་པས་ཡྤྱིན་
ནོ། །དྙེ་དག་གྤྱི་ངོ་བོ་ནྤྱི་རང་རང་གྤྱི་འོག་ས་ལས་དབྙེན་པ་ལས་སྙེས་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། བསམ་གཏན་བཞྤྱི་པ་ལས་
དབྙེན་པ་ལས་སྙེས་པ་ནྤྱི། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྙེ་མཆྙེད་དང་། དྙེ་ལས་དབྙེན་པ་ནྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་མཐའ་ཡས་
ཡྤྱིན་པ་སོགས་རྤྱིགས་འགྙེའོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་། འོག་མའྤྱི་ས་ལས་དབྙེན་ལས་སྙེས། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་
ན་དབྙེན་པ་དང་དྙེ་ལས་སྙེས་པ་གང་ཞྙེ་ན། འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྙེད་པའྤྱི་ལམ་ྙེར་
བསོགས་ཀྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ནྤྱི་དབྙེན་པ་དང་། གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་དངོས་གཞྤྱི་བཞྤྱི་པོ་ནྤྱི་རང་རང་གྤྱི་སོན་དུ་འགོ་
བའྤྱི་ྙེར་བསོགས་དྙེ་དང་དྙེ་ལས་སྙེས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གཟུགས་མྙེད་ཁམས་ཀྤྱི་དོན་ལ་སྙེ་པ་ཁ་ཅྤྱིག དམན་པ་ལ་
དགག་ས་སར་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། གཟུགས་གཏན་ནས་མྙེད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཟྙེར། ལུགས་འདྤྱིར་ནྤྱི། གཟུགས་མྙེད་ཁམས་
ན་གཟུགས་གཏན་ནས་མྙེད་དྙེ། གཟུགས་མྙེད་པ་ 
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༼༢༩༤༽ 
ན་གཟུགས་མྙེད་དོ། །གཟུགས་ནྤྱི་སྙེམས་ལས་སྙེ་བར་འགྱུར། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཚིག་རྐང་ཕྤྱི་མ་དྙེའྤྱི་
དོན་ནྤྱི། མདོ་སྙེ་པའྤྱི་ལུགས་བཀོད་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། བྱྙེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྤྱི་གཟུགས་མྙེད་ནས་གཟུགས་ཁམས་སུ་
སྙེས་པའྤྱི་གཟུགས་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པོ་དྙེ་སར་གྤྱི་འདས་པའྤྱི་གཟུགས་ལས་སྙེས་པར་འདོད་དོ། །དྙེ་ལྟར་ན་
བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་བཞྤྱི་བཞྤྱི་སྙེ་ཕྙེ་ན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད། སྲྤྱིད་
རྙེའྤྱི་སོམས་འཇུག་མ་ཡྤྱིན་པ་གཞན་བདུན་ལ་མྤྱིང་གྤྱི་སོ་ནས་གསུམ་གསུམ་ཡོད་དྙེ། རོ་མང་དང་མཚུངས་
ལྡན་དང་། འཇྤྱིག་རྙེན་པའྤྱི་དགྙེ་བ་དག་པ་བར་གྱུར་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་དང་། སོམས་འཇུག་ཟག་མྙེད་དང་
གསུམ་རྙེ་ཡོད། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་དྙེ་ལ་ཟག་མྙེད་མྙེད་པས་གཞན་གྤྱིས་པོ་གང་རུང་ངྙེས། གསུམ་དུ་བཤད་པའྤྱི་དང་
པོ་དྙེ་ནྤྱི་སོམས་འཇུག་ོན་མོངས་ཅན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྲྤྱིད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྲྤྱིད་བཅས་སུ་ཡང་བཤད་
དོ། །རོ་གང་མོང་ན་ཟག་བཅས་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱི་བདྙེ་བ་ལ་ཞྙེན་པའྤྱི་བདྙེ་བ་དྙེ་ནྤྱི་དྙེ་ཡྤྱི་མང་བྱ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཇྤྱི་
སྐད་དུ། དྙེ་ལྟར་སོམས་འཇུག་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་རྫས། །རྣམ་པར་བརྒྱད་བདུན་རྣམ་པར་གསུམ། །རོ་མང་ལྡན་དང་
དག་པ་དང་། །ཟག་མྙེད་བརྒྱད་པ་རྣམ་པ་གྤྱིས། །རོ་མང་མཚུངས་ལྡན་སྲྤྱིད་བཅས་སོ། །འཇྤྱིག་རྙེན་པ་ཡྤྱི་དགྙེ་
བ་ནྤྱི། །དག་པ་དྙེ་ནྤྱི་དྙེས་མང་བྱ། །ཟག་མྙེད་འཇྤྱིག་རྙེན་འདས་པའོ། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །དངོས་གཞྤྱི་སོམས་
འཇུག་དྙེ་དག་ལས་གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་ནྤྱི་ཡན་ལག་ 
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༼༢༩༥༽ 
མྙེ་འཇོག་སྙེ། ཞྤྱི་གནས་སུ་རོ་གཅྤྱིག་པས་གྙེན་པོ་དང་། ཕན་ཡོན་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཡན་ལག་མྤྱི་འད་བ་མྙེད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། བསམ་གཏན་ལ་ཡན་ལག་འཇོག་སྙེ། དྙེ་ཡང་བྱྙེ་བྲག་སྨྲ་བས། ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ནྤྱི་བསམ་གཏན་དང་། 
བསམ་གཏན་གྤྱི་ཡན་ལག་གྤྱིས་ཀ་ཡྤྱིན་པས། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གྤྱིས་མྤྱི་འགལ་ཏྙེ། རོག་དཔོད་
ལ་སོགས་པའྤྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ནྤྱི་ཡན་ལག་ཙམ་དུ་འདོད་དོ། །དབྱྤྱིག་གྙེན་རང་གྤྱི་བཞྙེད་པ་ནྤྱི། ཡན་ལག་
ཐམས་ཅད་ཀང་རྙེ་རྙེ་ནས་བསམ་གཏན་དུ་བཞྙེད་དྙེ། དཔྙེར་ན་ཡན་ལག་བཞྤྱིའྤྱི་དམག་ཚོགས་རྙེ་རྙེ་ནས་
དམག་གྤྱི་དཔུང་དུ་འཇུག་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །དྙེ་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་ཡོད་པའྤྱི་
གྙེན་པོའ་ིཡན་ལག་ནྤྱི་རོག་དཔོད་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེས་མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་ཕོགས་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་རྣམ་འཚེ་སྤོང་
བའྤྱི་ཕྤྱིར། དགའ་བ་དང་བདྙེ་བ་ནྤྱི་ཕན་ཡོན་གྤྱི་ཡན་ལག་ཡྤྱིན་ཏྙེ། མྤྱི་མཐུན་ཕོགས་དྙེ་སྤངས་ན་དྙེས་དབྙེན་
པའྤྱི་དགའ་བདྙེ་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ནྤྱི་རྙེན་ནམ་གནས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེའྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་རོག་པ་
སོགས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་འཇུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་དྙེ་ལ་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་བརྙེན་པ་ཡྤྱིན་
ནོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་། དང་པོ་ལ་ 
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༼༢༩༦༽ 
སྙེ་རོག་དཔོད་དང་། །དགའ་དང་བདྙེ་དང་ཏྤྱིང་འཛིན་རྣམས། །ཞྙེས་སོ། །གྤྱིས་པ་ལ་ཡན་ལག་བཞྤྱི་ལས། ནང་
རབ་ཏུ་དང་བ་ནྤྱི་གྙེན་པོའ་ིཡན་ལག་སྙེ། དྙེས་མྤྱི་མཐུན་ཕོགས་རོགས་དཔོད་སྤོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དགའ་བདྙེ་ནྤྱི་
ཕན་ཡོན་གྤྱི་ཡན་ལག་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ལས་སྙེས་པའྤྱི་དགའ་བདྙེ་ཁད་པར་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཏྤྱིང་ངྙེ་
འཛིན་ནྤྱི་གནས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་སྙེ། དྙེ་ལྟར་ཡང་། གྤྱིས་པ་ལ་ནྤྱི་ཡན་ལག་བཞྤྱི། །རབ་དང་དང་ནྤྱི་དགའ་ལ་
སོགས། །ཞྙེས་སོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་ལས། འདུ་བྱྙེད་བཏང་སོམས་དང་། དན་པ་དང་། 
ཤྙེས་བཞྤྱིན་གསུམ་ནྤྱི་གྙེན་པོའ་ིཡན་ལག་སྙེ། དྙེ་དག་གྤྱིས་མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་ཕོགས་དགའ་བ་སྤོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། 
སྙེམས་ཚོར་བདྙེ་བ་ནྤྱི་ཕན་ཡོན་གྤྱི་ཡན་ལག་སྙེ། དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྤྱི་བདྙེ་བ་ཐོབ་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ནྤྱི་རྙེན་གྤྱི་ཡན་ལག་སྙེ། དྙེ་ལྟར་ཡང་། གསུམ་པ་ལ་ལྔ་བཏང་སོམས་དང་། །དན་དང་ཤྙེས་
བཞྤྱིན་བདྙེ་དང་གནས། །ཞྙེས་སོ། །དྙེས་ན་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་བདྙེ་བ་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་དང་པོ་དང་
གྤྱིས་པ་ན་ཡོད་པའྤྱི་ཆུ་ལྟ་བུའྤྱི་བདྙེ་བ་དྙེ་འདའྤྱི་རྤྱིགས་མྙེད་པས་རྣམ་དབྱྙེ་ཤྙེས་པར་བྱའོ། །བཞྤྱི་པ་ལ་ཡན་
ལག་བཞྤྱི་ཡོད་པའྤྱི་དན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་གྙེན་པོའ་ིཡན་ལག་སྙེ། དྙེ་གྤྱིས་
ཀྤྱིས་མྤྱི་མཐུན་ཕོགས་བདྙེ་བ་སྤོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕན་ཡོན་ནྤྱི་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་དང་། གནས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་ནྤྱི་
ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ཏྙེ། མཐའ་ན་བཞྤྱི་དན་བཏང་སོམས་དང་། །བདྙེ་མྤྱིན་སྡུག་མྤྱིན་ཏྤྱིང་འཛིན་ 
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༼༢༩༧༽ 
རྣམས། །ཞྙེས་སོ། །དྙེ་ལྟར་བསམ་གཏན་གྤྱི་ཡན་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་ཀང་། རྫས་ཀྤྱི་སོ་ནས་བཅུ་གཅྤྱིག་ཏུ་
འདུ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རོག་དཔོད། དགའ་བདྙེ། ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན། ནད་རབ་ཏུ་དང་བ། དན་པ། ཤྙེས་བཞྤྱིན། བཏང་
སོམས། གསུམ་པའྤྱི་བདྙེ་བ། བཞྤྱི་པའྤྱི་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་དང་བཅུ་གཅྤྱིག་ཏུ་འདུ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དང་པོ་
གྤྱིས་ཀྤྱི་དགའ་བ་གྤྱིས་དགའ་བའྤྱི་རྫས་སུ་གཅྤྱིག བདྙེ་བ་གྤྱིས་བདྙེ་བའྤྱི་རྫས་སུ་གཅྤྱིག གསུམ་པ་དང་
བཞྤྱི་པའྤྱི་དན་པ་གྤྱིས་དན་པའྤྱི་རྫས་སུ་གཅྤྱིག གསུམ་པ་དང་བཞྤྱི་པའྤྱི་འདུ་བྱྙེད་བཏང་སོམས་གྤྱིས་འདུ་
བྱྙེད་བཏང་སོམས་ཀྤྱི་རྫས་སུ་གཅྤྱིག བསམ་གཏན་བཞྤྱི་ཀའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་གྤྱི་རྫས་སུ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་
ལྟར་ཡང་། རྫས་སུ་བཅུ་གཅྤྱིག་དང་པོ་ནྤྱི། །ཤྤྱིན་ཏུ་སངས་པ་བདྙེ་བ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་སོ། །དྙེ་ལྟར་རྫས་རྤྱིགས་བཅུ་
གཅྤྱིག་ཏུ་བཤད་པ་དྙེ་ལ་ཡང་ཞྤྱིབ་ཆ་ཕྙེ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་གྤྱིས་ཀྤྱི་དགའ་བ་གྤྱིས་དགའ་བའྤྱི་རྫས་སུ་
རྤྱིགས་གཅྤྱིག་མོད། དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་དགའ་བ་གྤྱིས་རྫས་གཅྤྱིག་ཏུ་ཁས་མྤྱི་ལྙེན་ཏྙེ། དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་དགའ་བ་གྤྱིས་
རྫས་ཐ་དད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་དགའ་བ་གྤྱིས་ས་ཕྤྱི་རྫས་ཐ་དད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་གྤྱིས་ས་
ཕྤྱི་རྤྱིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་དང་པོ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བདྙེ་བ་གྤྱིས་ཀང་རྫས་གཅྤྱིག་ཏུ་ཁས་མྤྱི་ལྙེན། 
གསུམ་པ་དང་བཞྤྱི་པའྤྱི་དན་པ་གྤྱིས་ཀང་རྫས་གཅྤྱིག་ཏུ་ཁས་མྤྱི་ལྙེན་པ་སོགས་རྤྱིགས་འགྙེས་ཏྙེ་ཤྙེས་པར་བྱ་
སྙེ། གཅྤྱིག་ན་སོན་འཕྙེན་ཚུལ་ 
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༼༢༩༨༽ 
སར་བཞྤྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པའྤྱི་བདྙེ་བ་དང་པོ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བདྙེ་བ་ལས་ལོགས་སུ་བགངས་ནས་རྫས་
རྤྱིགས་མྤྱི་གཅྤྱིག་པར་འཆད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྙེ། གསུམ་པའྤྱི་བདྙེ་བ་ནྤྱི་སྙེམས་ཚོར་སྤྱིམ་པ་གང་ཞྤྱིག དང་
པོ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བདྙེ་བ་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་སངས་པའྤྱི་བདྙེ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དང་པོ་ནྤྱི་ཞྙེས་པ་དྙེའྤྱི་ཤུགས་ལས་
གྤྱིས་པ་ཡང་བསན་པས་དང་པོ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བདྙེ་བ་ཤྤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གཞུང་དང་འགྙེལ་པར། ཤྤྱིན་ཏུ་
སངས་བ་བདྙེ་བ་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་འབྱུང་། ཕྤྱིས་ཀྤྱི་རྣམ་བཤད་དག་ལས། ཤྤྱིན་ཏུ་སངས་པའྤྱི་ཞྙེས་དྲུག་ས་འབྱུང་
ཡང་དོན་འད་བ་དགོངས་པ་གཅྤྱིག་གོ །བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་སོགས་ཀྤྱི་རྙེན་ལ་ཡོད་པའྤྱི་ལུས་མྤྱིག་རྣ་བ་
གསུམ་གྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་དང་། ངག་གྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱྙེད་ཀྤྱི་ཀུན་ནས་སོང་བའྤྱི་རོག་དཔོད་དང་བཅས་པ་རྣམས་
བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་སོགས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་མ་ཡྤྱིན་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིས་པར་གཏོགས་པས་
བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་སོགས་ཀྤྱི་རྙེན་ལ་མྤྱིག་གྤྱིས་གཟུགས་མཐོང་བ་སོགས་དང་། ངག་གྤྱིས་གཏམ་སྨྲ་བ་
སོགས་ཡོད་པར་ཁས་ལྙེན། གྤྱིས་པ་སོགས་ཀྤྱི་རྙེན་ལ་ཡོད་པའྤྱི་རྣམ་ཤྙེས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དྙེ་དག་མ་
སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་ལ། དམན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་དགྙེ་
བ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཕྤྱི་མ་འདྤྱི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྙེ། གོང་སའྤྱི་རྙེན་ལ་འོག་སའྤྱི་དགྙེ་ 
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༼༢༩༩༽ 
བ་མངོན་དུ་མྤྱི་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྙེར་ན་གོང་སའྤྱི་རྙེན་ལ་འོག་སའྤྱི་སོམས་འཇུག་མངོན་དུ་མྤྱི་བྱྙེད་པ་བཞྤྱིན་
ནོ། །གོང་དུ་བཤད་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་དྙེ་དག་ཐོབ་ཚུལ་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་ཞྙེ་ན། འདྤྱི་ལ་གསུམ་སྙེ། ཇྤྱི་ལྟར་ཐོབ་པའྤྱི་
ཚུལ་དངོས། གང་གྤྱི་མཇུག་ཏུ་གང་སྙེ་བ། ཐོད་རལ་གྤྱི་སོམས་འཇུག་སྙེ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྤྱི། བསམ་གཏན་
དང་གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་དག་པ་སར་མྤྱི་ལྡན་པ་ལས་གསར་ཐོབ་ཡྤྱིན་ན་ས་འོག་མ་ལས་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བའམ། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་སོམས་འཇུག་མ་གཏོགས་པ་གཞན་བདུན་ས་གོང་དུ་སྙེ་བ་ལས་ཐོབ། སྲྤྱིད་
རྙེའྤྱི་དྙེ་ནྤྱི་གོང་སར་སྙེ་བས་མྤྱི་ཐུབ་སྙེ། སྲྤྱིད་རྙེ་ལ་གོང་ས་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ཡང་། དྙེ་དང་མྤྱི་ལྡན་འདོད་
ཆགས་བྲལ། །སྙེ་བ་ལས་ནྤྱི་དག་པ་ཐོབ། །དྙེའྤྱི་རང་འགྙེལ་ལས། བསམ་གཏན་ནམ་གཟུགས་མྙེད་པ་དག་ནྤྱི་
ས་འོག་མ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའམ། སྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེ་མོ་མ་གཏོགས་པ་ས་གོང་མར་སྙེ་བ་ལས་ཐོབ་སྙེ། 
དྙེ་ནྤྱི་སྙེ་བས་ཐོབ་པ་མྙེད་ཅྙེས་བཤད་དོ། །དྙེ་ལྟར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་ས་ཐོབ་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། 
ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་གྤྱི་སོར་བའྤྱི་མཐུ་ལས་འདོད་པའྤྱི་རྙེན་ལ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་བསམ་
གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ས་གོང་མར་སྙེ་བ་ལས་ཐོབ་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། འདོད་པའམ་བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིརྙེན་དྙེ་ནས་གྤྱིས་པར་སྙེ་བ་ལྙེན་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ན་དྙེར་སྙེ་བ་ལྙེན་པའྤྱི་སོན་དུ་ཚེ་ས་
མའྤྱི་རྙེན་ལ་གྤྱིས་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་གསར་ 
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༼༣༠༠༽ 
དུ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་སོམས་འཇུག་རྣམས་ནྤྱི་འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བས་གསར་དུ་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི་སྙེ་བ་དང་མས་པ་ལས་ཐོབ་པ་མྙེད་དྙེ། ཟག་མྙེད་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་
ཡྤྱིས། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །དྙེ་ཡང་ཕྤྱིར་འོང་གྤྱིས་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་གྤྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པ་ན་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བའྤྱི་དབང་གྤྱིས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱིའྤྱི་སོམས་འཇུག་ཟག་མྙེད་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ནྤྱི་གཞུང་
འདྤྱིའྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ོན་མོངས་ཅན་རྣམས་ནྤྱི་རང་རང་གྤྱི་
འོག་སའྤྱི་ོན་མོངས་པས་གོང་ས་ལས་མས་པ་དང་། གོང་ས་ལས་འོག་ས་དྙེ་དང་དྙེར་སྙེ་བ་ལས་གསར་དུ་
ཐོབ་སྙེ། ོན་མོངས་ཅན་མས་སྙེ་བ་ཡྤྱིས། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །འགྙེལ་བར་སྙེ་བའྤྱི་ས་ཞྙེས་བཤད་དྙེ། གོ་དོན་
བཙལ་བར་བྱའོ། །གྤྱིས་པ་གང་གྤྱི་མཇུག་ཏུ་གང་སྙེ་བ་ནྤྱི། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིམཇུག་ཐོགས་
སུ་དྲུག་སྙེ་སྙེ། རང་གྤྱི་ས་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་དང་། གསུམ་པའྤྱི་ས་པའྤྱི་སོམས་མཇུག་དག་པ་པ་
དང་། ཟག་པ་མྙེད་པ་རྙེ་རྙེ་ཡང་གསར་དུ་སྙེ་བས་དྲུག ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་པའྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བདུན་
སྙེ་སྙེ། རང་གྤྱི་ས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་དང་། རྣམ་ཤྙེས་མཐའ་ཡས་སྙེས་མཆྙེད་ཀྤྱི་ས་པའྤྱི་དག་པ་པ་
དང་། དག་པ་པ་རྙེ་རྙེའྤྱི་རྙེས་སུ་དྙེ་དང་དྙེའྤྱི་ཟག་མྙེད་རྙེ་དང་། མཐར་སྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེ་མོའ་ིདག་པ་པ་གཅྤྱིག་སྙེ་
བདུན་ནོ། །ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་ 
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༼༣༠༡༽ 
གྤྱིས་པའྤྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བརྒྱད་དང་། རྣམ་ཤྙེས་མཐའ་ཡས་སྙེ་མཆྙེད་མཇུག་ཐོགས་སུ་དགུ་དང་། བསམ་
གཏན་དང་གཟུགས་མྙེད་ས་གཞན་གྤྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བཅུ་སྙེ་ཚུལ་ཤྙེས་པར་བྱ་སྙེ། ཟག་པ་མྙེད་པའྤྱི་མཇུག་
ཐོགས་སུ། །ལྟག་འོག་གསུམ་པའྤྱི་བར་དགྙེ་བ། །སྙེའོ། །ཞྙེས་དང་། དྙེའྤྱི་རང་འགྙེལ་ལས། དགྙེ་བ་སོས་པས་ནྤྱི་
དག་པ་པ་དང་། ཟག་པ་མྙེད་པ་གཟུང་སྙེ། དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ་ཞྙེས་བཤད་དོ། །བསམ་གཏན་དག་པ་པ་
ལས་ནྤྱི། ཟག་པ་མྙེད་པ་ལ་ཇྤྱི་ལྟར་བཤད་པ་དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་སྙེ་ལ། ཁད་པར་དུ་རང་སའྤྱི་ོན་མོངས་ཀང་སྙེ་བས་
གངས་རྙེ་རྙེས་ལྷག་པར་སར་བར་བྱ་སྙེ། དག་པ་ལས་དྙེ་བཞྤྱིན། །རང་གྤྱི་ས་པའྤྱི་ོན་མོངས་ཀང་། །ཞྙེས་
བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞུང་འདྤྱིའྤྱི་དོན་རྙེན་གྤྱི་གང་ཟག་སོབ་པ། འཕགས་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་སོར་དགོས་སམ་
སམ་སྙེ། སོ་སྙེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཟག་མྙེད་མྤྱི་སྙེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། སོམས་འཇུག་ོན་མོངས་ཅན་ལས་ནྤྱི་རང་སའྤྱི་
དག་པ་པ་དང་། ོན་མོངས་ཅན་དང་། འོག་མའྤྱི་དག་པ་པ་གཅྤྱིག་ཀང་སྙེ། འཆྤྱི་འཕོ་བའྤྱི་ཚེ་ནྤྱི། སྙེས་ཐོབ་ཀྤྱི་
དག་པ་པ་ལས་ས་དགུའྤྱི་ོན་མོངས་ཀུན་འབྱུང་དུ་རུང་སྙེ། ས་གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་སྙེ་རུང་བས་སོ། །འཆྤྱི་འཕོ་བ་
ན་སོམས་འཇུག་ོན་མོངས་ཅན་ལས་རང་ས་དང་འོག་སའྤྱི་ོན་མོངས་པ་སྙེ་བའྤྱི་གོང་སའྤྱི་ོན་མོངས་པ་མྤྱི་
སྙེ་སྙེ། འོག་སའྤྱི་ོན་མོངས་ཅན་ལས་གོང་སར་སྙེ་བ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་། གཞུང་ལས། ོན་
མོངས་ཅན་ལས་རང་དག་ 
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༼༣༠༢༽ 
དང་། །ོན་མོངས་འོག་མའྤྱི་དག་གཅྤྱིག་ཀང་། །འཆྤྱི་འཕོའ་ིདག་ལས་ོན་མོངས་ཀུན། །ོན་མོངས་ཅན་ལས་
གོང་མ་མྤྱིན། །ཞྙེས་བཤད་དོ། །སྐབས་འདྤྱིར་ཡོངས་འཛིན་མཁས་པ་མཆོག་གྤྱིས་གསུང་ལས། གོང་གནས་
གྤྱིས་སུ་འཆྤྱི་འཕོའ་ིགང་ཟག་ལ། །ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་ཡོད་པར་འཆད་པ་འདྤྱི། །བདྙེ་འགོ་སྒྲུབ་བྱྙེད་དགྙེ་
བ་འཆད་པ་ཡྤྱི། །གྲུབ་མཐའ་བརྙེས་པ་མྤྱིན་ནམ་ཆོས་མངོན་མཛོད། །དྙེའྤྱི་གྲུབ་དོན་གྤྱི་སྤྱིང་པོ་བཤད་ན། 
བསམ་གཏན་དང་པོར་ལས་ོན་གྤྱིས་འཆྤྱི་འཕོ་བཞྤྱིན་པའྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ོན་མོངས་ཆོས་
ཅན། ཁོད་དགྙེ་བ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་བདྙེ་འགོའ་ིསྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་གྲུབ་སྙེ། དྙེའྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་ོན་མོངས་ཡོད་པ་གང་ཞྤྱིག དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་པ་དྙེ་སྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་རྒྱུད་ལྡན་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཞྙེས་སོགས་ཀྤྱི་དོགས་བཀོད་བཀའ་སྩལ་པའྤྱི་ཞུས་ལན་ནྤྱི། དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་པ་
དྙེ་ོན་མོངས་པ་དང་སྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་གྤྱིས་ཀ་རྒྱུད་ལྡན་ཡྤྱིན་ཡང་། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ོན་མོངས་པ་དྙེ་བསམ་
གཏན་དང་པོར་སྙེ་བ་ལྙེན་པའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་ོན་མོངས་ཙམ་ཡྤྱིན་གྤྱི། དྙེ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིསྲྤྱིད་པའྤྱི་
རྙེན་འབྲྙེལ་ག་ལ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་དགྙེ་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་ན་དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ། 
སར་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྙེ་བ་ལྙེན་པའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་ོན་མོངས་པ་དང་། དྙེར་སྙེ་བ་ལྙེན་པའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་
པའྤྱི་དགྙེ་བའྤྱི་ལས་ཀྤྱི་ས་ 
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༼༣༠༣༽ 
བསྡུས་པའྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་གྤྱིས་ཕན་ཚུན་རྫས་ཐ་དད་པ་མ་འདྙེས་བར་ཆབས་གཅྤྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། 
དྙེ་ཡང་འདྤྱི་འདའྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་ས་གོང་འོག་ཀུན་ལ་སྙེ་བ་ལྙེན་ཚུལ་གྤྱི་སྐབས་སུ་མང་དུ་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། གཞུང་
འདྤྱིར། འཆྤྱི་འཕོའ་ིདག་ལས་ོན་མོངས་ཀུན། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཆྤྱི་འཕོའ་ིདག་ལས་ཞྙེས་པའྤྱི་དངོས་
བསན་གྤྱི་དག་པ་པ་དྙེ་ཡང་སྙེས་ཐོབ་ཀྤྱི་དག་པ་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་གྤྱི། སྙེམས་རྙེ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་དག་པ་
པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། སྙེམས་རྙེ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་གནས་བཞྤྱིན་དུ་འཆྤྱི་འཕོ་བ་མྙེད་པར་གནས་གྤྱིས་
པར་བཤད་ཟྤྱིན་ཏོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་འདྤྱིའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་རང་འགྙེལ་ལས། འཆྤྱི་འཕོ་བའྤྱི་ཚེ་སྙེ་བས་ཐོབ་པའྤྱི་དག་པ་
པའྤྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ས་ཐམས་ཅད་པའྤྱི་ོན་མོངས་པ་རྙེ་སྙེའོ། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །སྙེས་ཐོབ་ཀྤྱི་བསམ་
གཏན་དག་པ་པ་འདྤྱི་སོམས་མཇུག་མཚན་ྤྱིད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་མཚན་ྤྱིད་པ་ནྤྱི་དགྙེ་སྙེམས་རྙེ་གཅྤྱིག་པར་
བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མདོར་ན་ཁམས་གོང་མ་ནས་ཁམས་གོང་མའམ་འདོད་ཁམས་གང་དུ་འཆྤྱི་འཕོ་ཡང་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་
ལ་གང་དུ་སྙེ་འགྱུར་གྤྱི་ཁམས་གོང་མའམ་འདོད་པའྤྱི་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་དབྱྤྱིག་གྙེན་གྤྱི་
དགོངས་པ་ཡྤྱིན། དྙེའྤྱི་ཚེ་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་གང་དུ་སྙེ་བ་ལྙེན་པའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡང་ཡོད་
མོད། དྙེ་ནྤྱི་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྤྱི་ོན་མོངས་དང་མྤྱི་གཅྤྱིག་སྙེ། ལས་ོན་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ནས་ལས་ཀྤྱི་རྙེན་
འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁམས་གོང་ནས་འདོད་པར་འཆྤྱི་འཕོ་ 
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༼༣༠༤༽ 
པའྤྱི་ཚེ། འདོད་པའྤྱི་ོན་མོངས་སྙེ་བ་གཞུང་གྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྙེའྤྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་ོན་
མོངས་སྙེ་བ་གཞུང་འདྤྱིར་ཡྙེ་མ་བཤད་དོ། །ཡང་ཡོངས་འཛིན་མཆོག་གྤྱི་གསུང་ལས། འཇྤྱིགས་ཚོགས་ངར་
འཛིན་ལྟ་བ་ལ་བརྙེན་ནས། །ཆགས་སང་ལས་ཀྤྱིས་འཁོར་བར་འཕྙེན་ནོ་ཞྙེས། །བསན་པའྤྱི་སྤྱི་སྐད་ྤྱིད་ལས་
འབྱུང་བ་དང་། །གང་འདྤྱིར་འཇྤྱིག་ཚོགས་ལྟ་བྲལ་གང་ཟག་གྤྱིས། །འཁོར་བར་འཕྙེན་འགྲུབ་བསོག་པར་ཁས་
བླངས་པ། །འགལ་བ་ཚབས་ཆྙེན་མྤྱིན་ནམ་ཆོས་མངོན་མཛོད། །དྙེ་ཡང་ཅུང་ཟད་སྨྲས་ན་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་
རྙེན་འབྲྙེལ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྤྱི་འདོད་ཁམས་པ་དྙེ་འཁོར་བར་འཕྙེན་བྱྙེད་ཀྤྱི་ལས་བསོག་བཞྤྱིན་པ་ཡྤྱིན་པས་དྙེ་
བདག་ལྟ་རྒྱུད་ལྡན་དུ་ཁས་ལྙེན་དགོས། དྙེ་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་ན་དྙེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བདག་ལྟ་དྙེ་ཁམས་གསུམ་པོ་གང་གྤྱི་
སས་བསྡུས་ཡྤྱིན་སྨྲ་དགོས། འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་ལྟ་བུའྤྱི་འདོད་ཁམས་པ་
དྙེ་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་བདག་ལྟ་སྤངས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། འདོད་པ་དང་
གཟུགས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་གྤྱི་ོན་མོངས་སྤངས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་
སོམས་འཇུག་ཐོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་འཕྙེན་བྱྙེད་ཀྤྱི་ལས་རྒྱུད་ལྡན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གལ་ཏྙེ་གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་ཡྤྱིན་ན། དྙེའྤྱི་རྒྱུད་གྤྱི་བདག་ལྟ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འདོད་ཁམས་པའྤྱི་ཕུང་པོ་ 



སྤྱི་དོན་ཇྤྱི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་གསལ་བྱྙེད་ངག་གྤྱི་སོན་མྙེ།  303 

༼༣༠༥༽ 
ལ་དམྤྱིགས་ནས་ངར་འཛིན་པའྤྱི་ངར་འཛིན་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁམས་གོང་གྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ཁབ་སྙེ། སོབ་དཔོན་གང་བ་སྤྙེལ་གྤྱི་ཞལ་ས་ནས། ས་དང་ཁམས་གཞན་དུ་སྙེས་པ་ལ་ནྤྱི་ས་དང་ཁམས་
གཞན་གྤྱི་ཕུང་པོ་ལ་བདག་གོ་སམ་པའྤྱི་ལྟ་བ་མྤྱི་འཐད་དྙེ། ལུས་གྤྱིས་ཁས་བླངས་པ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་
སོགས་ཀྤྱིས་དོགས་བཀོད་བཀའ་སྩལ་བའྤྱི་ཞུས་ལན་ནྤྱི། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་མ་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྤྱི་
འདོད་ཁམས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འཛིན་ནམ་བདག་ལྟ་དྙེ་སྲྤྱིད་རྙེར་སྙེ་བ་ལྙེན་པའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་
མ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་ཡང་། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་སས་བསྡུས་མ་ཡྤྱིན་པས་དྙེ་ཁམས་གོང་གྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་ཤྙེས་
པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། དྙེ་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེས་སྲྤྱིད་རྙེར་སྙེ་བ་ལྙེན་པའྤྱི་རྒྱུ་བྱྙེད་ཀང་། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་
ཕུང་པོ་ལ་དམྤྱིགས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འདོད་པ་ཁམས་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་ལ་དམྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་
ཕུང་པོ་ནྤྱི་འདོད་ཁམས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བདག་ལྟའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་མ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་དངོས་
གཞྤྱིའྤྱི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་ལ་མ་མས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་ོན་
མོངས་རྙེ་ཞྤྱིག་གམ་གཏན་ནས་སྤངས་པ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཀང་། དྙེ་ཐོབ་པ་ཙམ་ལ་དྙེ་ལྟར་མ་ཁབ་སྙེ། 
ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་དང་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་ནས་སར་དྙེ་ལས་མས་སྙེ་འདོད་གཟུགས་གང་རུང་ 
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༼༣༠༦༽ 
གྤྱི་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་མཐའ་ཡས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་ས་དགུ་གང་རུང་གྤྱིས་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་
འོག་གནས་ཅན་རྣམས་རང་འོག་དྙེ་མ་ཐག་པའྤྱི་གནས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་སུ་འཆད་དམ་མྤྱི་འཆད། འཆད་ན་སྲྤྱིད་
རྙེའྤྱི་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་སུ་འཆད་དགོས་སོ། །ཡང་ཡོངས་འཛིན་
མཆོག་གྤྱི་གསུངས་ལས། མ་རྤྱིག་རྙེན་འབྲྙེལ་འོག་སས་བསྡུས་པ་དང་། །ས་གཞན་ལས་དང་ོན་མོངས་རྣམས་
སྤྱིན་གྤྱི། །འབྲས་བུ་ས་གཞན་མྙེད་འདྤྱི་འགལ་འདུ་ཡྤྱི། །ཕུང་པོ་ཁུར་ཆྙེན་མྤྱིན་ནམ་ཆོས་མངོན་མཛོད། །དྙེ་
ཡང་ཅུང་ཟད་སྨྲས་ན། འདོད་པའྤྱི་ས་ལ་འོག་ས་མྙེད་པས་ས་ལྷག་མ་བརྒྱད་ཀྤྱི་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་རྣམས་
རང་འོག་དྙེ་མ་ཐག་པའྤྱི་གནས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་སུ་འཆད་དགོས་ལ། དྙེའྤྱི་ཚེ་དགོས་པ་འདྤྱི་འབྱུང་སྙེ། བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིམ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཆོས་ཅན། འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་ོན་མོངས་སུ་ཐལ། བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིའོག་གནས་ཀྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་ོན་མོངས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། སོན་ལ་འདྤྱི་སྐད་སྨྲ་སྙེ། དྙེ་
ཆོས་ཅན། རང་འབྲས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིས་པའྤྱི་ཕུང་པོའ་ིརྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུར་ཐལ། ཁོད་བསམ་གཏན་དང་
པོའ་ིམ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དྙེའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡྤྱིན། བསམ་གཏན་དང་
པོའ་ིསས་བསྡུས་ཀང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་པར་གྱུར་པའྤྱི་ཕུང་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། 
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིམ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ 
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༼༣༠༧༽ 
དྙེ་འདོད་པའྤྱི་སས་བསྡུས་ཀྤྱི་ཤྙེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་འདྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་འདྤྱི་ྤྱིད་ལས་གསལ་
བར་བྱུང་སྙེ་ཇྤྱི་སྐད་དུ། གཞན་གྤྱི་ས་པའྤྱི་གསུམ་དང་གྤྱིས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྙེས་བཀའ་སྩལ་པའྤྱི་
ཞུས་ལན་ནྤྱི། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིམ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ནྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུར་མྤྱི་འཐད་དྙེ། རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་
ཡྤྱིན་ན་མྤྱི་དགྙེ་བ་དང་དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་གནས་གྤྱིས་པར་བཤད་པ་ཟྤྱིན་ཅྤྱིང་། མ་
རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་རྣམས་ནྤྱི་རང་འབྲས་ས་གོང་མའྤྱི་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུ་ཡྤྱིན་ཡང་། དྙེའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ནས་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་ནྤྱི་འདུ་བྱྙེད་ཀྤྱི་རྙེན་འབྲྙེལ་གྤྱི་སོན་དུ་བྱུང་བའྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་གཙོ་བོར་
གྱུར་པ་ཡྤྱིན་པས་སྤྱིབ་ལུང་མ་བསན་ཡྤྱིན་ལ། འདྤྱི་ཤྙེས་པར་ཡང་མ་ངྙེས་ཏྙེ། དྙེར་གྱུར་པའྤྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཀ་ཡོད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། གཙོ་བོའ་ིཕྤྱིར་ན་ཡན་ལག་བསགས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞུང་ལས། རང་གྤྱི་ས་པའྤྱི་
བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ནོ། །གཞན་གྤྱི་ས་པའྤྱི་གསུམ་དང་གྤྱིས། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ནྤྱི་རང་གྤྱི་ས་པ་དང་གཞན་གྤྱི་ས་པའྤྱི་
ལས་གང་དང་གང་གྤྱི་འབྲས་བུ་གང་དང་གང་འབྱྤྱིན་ཚུལ་འཆད་པའྤྱི་སྐབས་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རང་གྤྱི་ས་པའྤྱི་ལས་ཀྤྱི་
འབྲས་བུ་རང་སས་བསྡུས་པ་ཡྤྱིན་ན་བྲལ་འབྲས་དོར་བའྤྱི་འབྲས་བུ་གཞན་བཞྤྱི་ཡོད། གལ་ཏྙེ་གཞན་གྤྱི་ས་པའྤྱི་
ཆོས་ཟག་པ་མྙེད་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་ན། རྣམ་སྤྱིན་དང་བྲལ་འབྲས་མ་གཏོགས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་གཞན་
གསུམ། གཞན་གྤྱི་ས་པའྤྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན། འབྲས་བུ་གཞན་གསུམ་མྤྱི་འབྱྤྱིན་པར་སྙེས་ 
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༼༣༠༨༽ 
བུའྤྱི་བྱྙེད་འབྲས་དང་། བདག་པོའ་ིའབྲས་བུ་གྤྱིས་འབྱྤྱིན་པ་ནྤྱི་ཚིག་རྐང་གྤྱིས་པོ་དྙེའྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་ནོ། །རང་གྤྱི་
ས་པའྤྱི་ཞྙེས་དང་། གཞན་གྤྱི་ས་པའྤྱི་ཞྙེས་དྲུག་ས་སོས་ལ། འགྙེལ་པར་དྲུག་ས་མ་སོས་ཀང་དོན་འད་བ་ཡྤྱིན་
ནོ། །བཞྤྱི་པ་ཐོད་རལ་གྤྱི་སྙེ་ཚུལ་ནྤྱི། ས་བརྒྱད་རྣམ་གྤྱིས་འབྲྙེལ་བ་དང་། །གཅྤྱིག་བརལ་སོང་ཞྤྱིང་འོངས་
ནས་ནྤྱི། །རྤྱིགས་མྤྱི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ། །ཐོད་རལ་གྤྱི་ནྤྱི་སོམས་འཇུག་ཡྤྱིན། །ཞྙེས་པས་བསན། འདྤྱི་
ལ་སོར་བ་དང་། དངོས་གཞྤྱི་གྤྱིས་ལས། སོར་པ་ལ་རྤྱིང་སོར་ནྤྱི། ཚིག་རྐང་དང་པོས་བསན། དྙེའྤྱི་དོན་ནྤྱི། ས་
བརྒྱད་ཅྙེས་པ་ནྤྱི་གང་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྤྱི་བཞྤྱི། བསམ་གཏན་གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་བརྒྱད། 
རྣམ་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྙེད་གྤྱིས་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། འབྲྙེལ་པ་ནྤྱི་ཐར་ཆགས་སུ་འཇུག་པ་ཡྤྱིན་
ནོ། །དྙེས་ན་དངོས་གཞྤྱི་ཐོད་རལ་ཐོབ་ཕྤྱིར་དུ་མཐར་གནས་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་རྤྱིགས་མཐུན་ཐར་ཆགས་སུ་
སོམས་པར་འཇུག་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ནྤྱི་ཐོད་རལ་གྤྱི་རྤྱིང་སོར་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད། དྙེ་ལ་ཟག་བཅས་ཀྤྱི་རྤྱིང་སོར་
དང་། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་རྤྱིང་སོར་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི་ཟག་བཅས་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་བརྒྱད་པ་ལུགས་མཐུན་དང་
ལུགས་མྤྱི་མཐུན་གྤྱིས་སུ་འཇུག་པའོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་ལུགས་མཐུན་
དང་ལུགས་མྤྱི་མཐུན་གྤྱིས་སུ་འཇུག་པའོ། །གཅྤྱིག་བརལ་སོང་ཞྤྱིང་འོངས་ནས་ནྤྱི། །ཞྙེས་པས་ཐོད་རལ་གྤྱི་
ྙེ་སོར་བསན།  
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༼༣༠༩༽ 
དྙེ་ཡང་དངོས་གཞྤྱི་ཐོད་རལ་ཐོབ་ཕྤྱིར་དུ་མཐར་གནས་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་རྤྱིགས་མཐུན་དུ་བརལ་ནས་
སོམས་པར་འཇུག་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ནྤྱི་དྙེའྤྱི་ྙེ་སོར་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད། དྙེ་ལ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་ྙེ་སོར་
རྣམ་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཟག་བཅས་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་པ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་
རྣམས་ལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྤྱི་མཐུན་དུ་འཇུག་པའོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཟག་མྙེད་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་
དང་། གསུམ་པ་སོགས་བཞྤྱི་པོ་དྙེ་ལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྤྱི་མཐུན་དུ་འཇུག་པའོ། །གོང་གྤྱི་ཚིག་རྐང་
གསུམ་པ་དང་བཞྤྱི་པས་དངོས་གཞྤྱི་ཐོད་རལ་བསན། དྙེ་ཡང་ཐོད་རལ་གྤྱི་སོར་བ་གྤྱིས་སོན་དུ་སོང་ནས། 
མཐར་གནས་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་ལ་རྤྱིགས་མྤྱི་མཐུན་བརལ་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་དྙེ་དངོས་
གཞྤྱི་ཐོད་རལ་གྤྱི་སོམས་འཇུག་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད། །དྙེ་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཟག་བཅས་ནས། གསུམ་པ་ཟག་
མྙེད། དྙེ་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཟག་བཅས། དྙེ་ནས་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཟག་མྙེད། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཟག་
བཅས་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཟག་མྙེད་སོགས་ལུགས་མྤྱི་མཐུན་ལ་ཡང་འཇུག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་
བརལ་ནས་བཞྤྱི་པ་ལ་འཇུག་མྤྱི་ནུས་ཏྙེ། བཞྤྱི་པ་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་རྤྱིང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། རྙེན་ནྤྱི་བློ་གསལ་བས་གྤྱིང་གསུམ་
གྤྱི་མྤྱིའྤྱི་རྙེན་དང་། གང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་ནྤྱི་དག་བཅོམ་པ་མྤྱི་གཡོ་བའྤྱི་ 
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༼༣༡༠༽ 
ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རོང་ཊྤྱིཀ་ལས། ོན་མོངས་མྙེད་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ལ་དབང་ཐོབ་པའྤྱི་མྤྱི་གཡོ་བའྤྱི་
ཆོས་ཅན་ཁོ་ནས་བསྙེད་དོ། །ཞྙེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། མཛོད་རང་འགྙེལ་ལས། མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱི་ནང་ཁོ་ནར་
བསྙེད་ཅྤྱིང་ལྷ་དག་གྤྱི་ནང་དུ་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །སུ་ལ་སྙེ་ཞྙེ་ན། མྤྱི་གཡོ་བ་ལ་ཡྤྱིན་གྤྱི་དག་བཅོ་པ་གཞན་ལ་ནྤྱི་མ་
ཡྤྱིན་ནོ། །ཞྙེས་པ་དྙེ་ཐོད་རལ་ལ་ཡང་སོར་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་
འཇུག་འདྤྱི་དག་རྙེན་གང་ལ་མངོན་དུ་བྱྙེད་ཅྙེ་ན། འདྤྱི་དག་རང་ས་དང་འོག་སའྤྱི་རྙེན་ལ་མངོན་དུ་བྱྙེད་པ་ཡོད་
ཀྤྱི། གོང་སའྤྱི་རྙེན་ལ་འོག་སའྤྱི་སོམས་འཇུག་མངོན་དུ་མྤྱི་བྱྙེད་དྙེ། རྙེན་གོང་མ་པས་འོག་སའྤྱི་སོམས་འཇུག་
མངོན་དུ་བྱྙེད་པ་ལ་དགོས་པ་མྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོན་ཀང་དམྤྱིགས་བསལ་དུ་སྲྤྱིད་རྙེར་སྙེས་པའྤྱི་འཕགས་པ་ཕྤྱིར་
མྤྱི་འོང་གྤྱིས་དག་བཅོམ་མངོན་དུ་བྱྙེད་པ་ན་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ས་ལ་ཟག་མྙེད་མྙེད་པས་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་
ཟག་མྙེད་མངོན་དུ་བྱས་ནས་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ཟག་པ་ཟད་པར་བྱྙེད་ཅྤྱིང་། དྙེ་ཟད་མ་ཐག་ཏུ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་
བ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་། བསམ་གཏན་གཟུགས་མྙེད་རང་དང་ནྤྱི། །འོག་སའྤྱི་རྙེན་ཅན་འོག་དགོས་
མྙེད། །སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་འཕགས་པ་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད། །མངོན་དུ་བྱས་ནས་ཟག་པ་ཟད། །ཅྙེས་གསུངས་སོ། །དྙེས་ན་སྲྤྱིད་
རྙེའྤྱི་སོམས་འཇུག་ནྤྱི་ཟག་བཅས་ཁོ་ནར་ངྙེས་པས་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་ནམ་ཡང་སྤོང་མྤྱི་ནུས་ལ། སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་
ོན་མོངས་ 
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༼༣༡༡༽ 
དངོས་སུ་སྤོང་བའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་ན། ཟག་མྙེད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ས་གཞན་གྤྱི་ོན་མོངས་སྤོང་བའྤྱི་ལམ་ལ་ཟག་
བཅས་དང་ཟག་མྙེད་གྤྱིས་རྙེ་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འཇྤྱིག་རྙེན་འདས་ཀྤྱིས་སྲྤྱིད་རྙེ་ལས། །ཆགས་བྲལ་གཞན་ལས་
རྣམ་པ་གྤྱིས། །ཞྙེས་གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་རོ། །སོམས་འཇུག་གང་གྤྱིས་སྤང་བྱ་གང་སྤོང་བ་ནྤྱི། དངོས་གཞྤྱི་
ཟག་མྙེད་ཀྤྱིས་རང་གྤྱི་ས་པ་དང་གོང་སའྤྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤོང་ནུས་ཏྙེ། དཔྙེར་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི
དངོས་གཞྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀྤྱིས་དང་པོ་དང་གྤྱིས་པ་གྤྱིས་ཀའྤྱི་ོན་མོངས་སྤོང་ནུས་པ་ནས། ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་ཀྤྱི་ཟག་
མྙེད་ཀྤྱིས་ཅྤྱི་ཡང་མྙེད་དང་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ོན་མོངས་སྤོང་ནུས་པ་ལྟ་བུའོ། །དངོས་གཞྤྱི་ཟག་བཅས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་ོན་
མོངས་པ་གཏན་ནས་མྤྱི་སྤོང་སྙེ། འོག་སའྤྱི་ོན་མོངས་ནྤྱི་ྙེར་བསོགས་ཀྤྱིས་སྤངས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། རང་
སའྤྱི་ོན་མོངས་ཀང་མྤྱི་སྤོང་སྙེ། སྲྙེད་པས་སྲྤྱིད་པ་ལས་ངྙེས་པར་འབྱུང་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །གོང་སའྤྱི་ོན་
མོངས་ཀང་མྤྱི་སྤོང་སྙེ། ས་འོག་མས་གོང་སའྤྱི་ོན་མོངས་སྤོང་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ྙེར་བསོགས་ནྤྱི་ཟག་
མྙེད་དུ་མ་ཟད་དག་པ་པས་ཀང་འོག་སའྤྱི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བར་བྱྙེད་དྙེ། འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བར་བྱྙེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྙེ་ལྟར་ཡང་། ཟག་པ་མྙེད་པས་ོན་མོངས་རྣམས། །སྤོང་ངོ་ྙེར་བསོགས་དག་པས་
ཀང་། །ཞྙེས་སོ། །དངོས་གཞྤྱི་བརྒྱད་པོ་དྙེ་དག་ལ་འཇུག་པའྤྱི་ྙེར་བསོགས་བརྒྱད་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། རང་རང་
གྤྱི་ྙེར་བསོགས་སོན་དུ་མ་སོང་བར་ 
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༼༣༡༢༽ 
དངོས་གཞྤྱི་དྙེ་དག་མངོན་དུ་བྱྙེད་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། དྙེ་དག་ལ་ནྤྱི་ྙེར་བསོགས་བརྒྱད། །ཅྙེས་བཤད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དྙེས་ན་ྙེར་བསོགས་ཀྤྱི་ངོ་བོ་ནྤྱི་རང་གྤྱི་དངོས་གཞྤྱི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་ཕྤྱིར་དུ་འོག་ས་ལ་རགས་སོགས་
དང་། གོང་ས་ལ་ཞྤྱི་སོགས་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པར་ལྟ་བའྤྱི་སོ་ནས་འོག་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྙེད་པའྤྱི་
གྙེན་པོའ་ིརྤྱིགས་སུ་གནས་པའྤྱི་སོར་བའྤྱི་སོམས་འཇུག་གོ །ྙེར་བསོགས་དྙེ་རྣམས་ལ་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་
དང་རྣམ་གོལ་ལམ་གྤྱིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་ནྤྱི་འོག་ས་ལ་དམྤྱིགས་ནས་རགས་པ་དང་། རྤྱིག་
པ་སོགས་ལྟ་བུར་དམྤྱིགས་ལ། རྣམ་གོལ་ལམ་ནྤྱི་ས་གོང་མ་ལ་དམྤྱིགས་ནས་ཞྤྱི་བ་དང་ག་ནོམ་པ་ངྙེས་པར་
འབྱུང་བའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། འཇྤྱིག་རྙེན་པ་ཡྤྱི་རྣམ་གོལ་དང་། །བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གོ་རྤྱིམ་
བཞྤྱིན། །ཞྤྱི་སོགས་རགས་སོགས་རྣམ་པ་ཅན། །གོང་དང་འོག་སའྤྱི་སོད་ཡུལ་ཅན། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ྙེར་བསོགས་ཀྤྱི་ངོ་བོ་ནྤྱི་དག་པ་པ་ཡྤྱིན་ཏྙེ། ཞྤྱི་རགས་ཀྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ོན་མོངས་ཅན་ནྤྱི་མྙེད་
དྙེ། ྙེར་བསོགས་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྙེད་པའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམྤྱིགས་བསལ་དུ་
དང་པོའ་ིྙེར་བསོགས་ལ་ནྤྱི་ཟག་མྙེད་ཀང་ཡོད་དྙེ། ཤྤྱིན་ཏུ་གསལ་བས་མཐོང་ལམ་སོགས་འཇྤྱིག་རྙེན་ལས་
འདས་པའྤྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་རྙེན་དུ་རུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྙེར་བསོགས་མྤྱི་ལོགས་མྙེད་
ལ་ 
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༼༣༡༣༽ 
བརྙེན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ས་རང་ས་འོག་ས་གོང་སའྤྱི་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སྤོང་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྙེ། ཟག་མྙེད་མྤྱི་
ལོགས་མྙེད་པ་ཡྤྱིས། །ཐམས་ཅད་ལས་ནྤྱི་འདོད་ཆགས་བྲལ། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མྤྱི་ལོགས་མྙེད་ཀྤྱི་
དོན་ནྤྱི། འདྤྱིས་སྤང་བྱ་གང་ཡང་སྤོང་མྤྱི་ནུས་པ་མྙེད་པས་ན་མྤྱི་ལོགས་མྙེད་དང་མྤྱི་ནུས་པ་མྙེད་ཅྙེས་བྱ་སྙེ། དྙེ་
ལྟར་རོང་ཊྤྱིཀ་ལས་གསུངས་པ་ནྤྱི་ཚད་མར་བྱ་རྤྱིགས་སོ། །སོམས་འཇུག་རྣམས་རྙེན་གང་ལ་རྒྱུ་གང་གྤྱིས་
བསྙེད་ཚུལ་ནྤྱི། རྒྱུ་དང་ལས་དང་ཆོས་ྤྱིད་གསུམ་གྤྱིས་སོམས་འཇུག་རྣམས་བསྙེད་པར་བྱྙེད་ལ། དྙེ་ཡང་
གཟུགས་མྙེད་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་ནྤྱི་རྒྱུའྤྱི་སོབས་དང་ལས་ཀྤྱི་སོབས་གང་རུང་གྤྱིས་བསྙེད་དྙེ། དང་པོ་ནྤྱི་མྤྱིའྤྱི་
རྙེན་ལ་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ལས་མས་ཏྙེ། སྲྤྱིད་རྙེ་མན་ཆད་ཀྤྱི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྙེད་གང་
རུང་དུ་སྙེས་པ་ན་སོན་གོམས་པའྤྱི་སྐལ་མམ་གྤྱི་རྒྱུས་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །གྤྱིས་པ་ལས་
ཀྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་བསྙེད་པ་ནྤྱི། མྤྱིའྤྱི་རྙེན་ལ་སྲྤྱིད་རྙེ་ཡང་ཕྤྱི་མ་ལ་སྙེ་ངྙེས་ཀྤྱི་ལས་བྱས་སར་བཞྤྱིན་གཟུགས་
ཁམས་དང་གཟུགས་མྙེད་དང་པོ་གསུམ་གང་རུང་དུ་སྙེས་པ་ན་སྲྤྱིད་རྙེའྤྱི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་ནས་ཕྤྱི་མ་དྙེར་སྙེ་
ངྙེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཟུགས་ཀྤྱི་ཁམས་ཀྤྱི་འོག་སར་གོང་མའྤྱི་བསམ་གཏན་རྣམས་རྒྱུ་དང་ལས་དང་ཆོས་ྤྱིད་
ཀྤྱིས་ཀང་སྙེ་སྙེ། རྒྱུ་དང་ལས་ཀྤྱིས་སྙེ་བ་ནྤྱི། བཤད་མ་ཐག་པ་དྙེས་རོགས་ནུས། ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་སྙེ་བ་ནྤྱི་སྣོད་
བཅུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྙེན་འཇྤྱིག་པའྤྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་དང་པོ་པའྤྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་གྤྱིས་ 
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༼༣༡༤༽ 
པའྤྱི་སོམས་འཇུག་ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་སྙེས་ཏྙེ་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པའྤྱི་གནས་སུ་འགོ། དྙེ་བཞྤྱིན་དུ་འོག་མ་འོག་
མའྤྱི་རྙེན་ལ་གོང་མའྤྱི་སོམས་འཇུག་ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་སྙེས་ནས། བསམ་གཏན་གྤྱིས་པའྤྱི་ལྷ་རྣམས་གསུམ་པ་
དང་། གསུམ་པའྤྱི་ལྷ་རྣམས་བཞྤྱི་པར་འགོ་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་། ཁམས་གྤྱིས་དག་ཏུ་གཟུགས་མྙེད་
པ། །རྒྱུ་དང་ལས་ཀྤྱིས་སོབས་ཀྤྱིས་སྙེ། །གཟུགས་ཀྤྱི་ཁམས་སུ་བསམ་གཏན་རྣམས། །དྙེ་དག་དང་ཆོས་ྤྱིད་
ཀྤྱིས་ཀང་། །ཞྙེས་གསུངས་སོ། །ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་སོམས་འཇུག་དྙེ་ཡང་རྒྱུ་ཆོས་ྤྱིད་
ཁོ་ནར་མ་ངྙེས་ཏྙེ། དངོས་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པས་དྙེ་ལྟར་དུ་བཞག་ལ། ཆོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་རྒྱུ་དྙེ་
ཡང་ལས་ལ་ཐུག་པས་དོན་ལ་ལས་དང་ཆོས་ྤྱིད་གྤྱིས་ཀས་བསྙེད་དགོས་སོ། །གྤྱིས་པ་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་གྤྱི་
དབྱྙེ་བ་ལ། གསུམ་ཚན་དུ་དབྱྙེ་བ་དང་། བཞྤྱི་ཚན་དུ་དབྱྙེ་བ་དང་གྤྱིས། དང་པོ་ལ་སའྤྱི་སོ་ནས་རོག་དཔོད་
དང་བཅས་པའྤྱི་དང་། རོག་པ་མྙེད་ལ་དཔོད་པ་ཙམ་དང་བཅས་པའྤྱི་དང་། རོག་དཔོད་གྤྱིས་ཀ་མྙེད་པའྤྱི་ཏྤྱིང་
ངྙེ་འཛིན་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྤྱི་ཙམ་པོ་པ་དང་། དྙེའྤྱི་ྙེར་བསོགས་མྤྱི་
ལོགས་མྙེད་དོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི་དངོས་གཞྤྱི་ཁད་པར་ཅན་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱིས་པ་ཡན་
ཆད་ཀྤྱི་དངོས་གཞྤྱི་རྣམས་སོ། །ལམ་གྤྱི་སོ་ནས་དབྱྙེ་ན། སོང་པ་ྤྱིད་དང་། མཚན་མ་མྙེད་པ་དང་། སོན་པ་མྙེད་
པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། ྙེར་ལྙེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་ལ་དམྤྱིགས་ནས་སོང་པ་དང་ 
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༼༣༡༥༽ 
བདག་མྙེད་པར་ལྟ་བའྤྱི་ཏྤྱི་ངྙེ་འཛིན་ཏོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། མཚན་མ་བཅུ་དང་བྲལ་བའྤྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་
དམྤྱིགས་ནས་འགོག་པའྤྱི་རྣམ་པ་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། འདུས་བྱས་
ལ་དམྤྱིགས་ནས་སྡུག་ཀུན་གྤྱི་རྣམ་པ་དྲུག་དང་། ལམ་གྤྱི་རྣམ་པ་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་གྤྱི་རྣམ་པར་ཅན་གྤྱི་ཏྤྱིང་ངྙེ་
འཛིན་ཏོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་། མཚན་མྙེད་ཞྤྱི་བའྤྱི་རྣམ་པ་དང་། །ཞྙེས་པ་ནས་དྤྱི་མྙེད་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་མོ། །ཞྙེས་
སོ། །གསུམ་པ་སོམས་འཇུག་ལ་བརྙེན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ལ། ཚད་མྙེད། རྣམ་ཐར། ཟད་པར། ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་
པའྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་དང་བཞྤྱི། དང་པོ་ལ་བྱམས་པ་ཚད་མྙེད་སོགས་བཞྤྱི་ཡོད་དྙེ། ཚད་མྙེད་པ་ནྤྱི། བཞྤྱི་ཡྤྱིན་
ནོ། །ཞྙེས་སོ། །གྤྱིས་པ་རྣམ་ཐར་ལ་སྡུག་པའྤྱི་རྣམ་ཐར། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ། གཟུགས་མྙེད་
གཟུགས་ལ་ལྟ་བ། གཟུགས་མྙེད་བཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་ཐར། འགོག་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་དང་བརྒྱད་ཡོད་དྙེ། རྣམ་པར་ཐར་
བརྒྱད་དང་པོ་གྤྱིས། །ཞྙེས་སོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུམ་པ་ཟད་པར་ནྤྱི། བར་ཆད་མྙེད་པར་རྒྱས་ཤྤྱིང་
ཁབ་པར་བྱྙེད་པས་ན་ཟད་པར་ཏྙེ། དབྱྙེ་ན་ས་དང་ཆུ་དང་མྙེ་དང་རླུང་དང་། སོན་པོ་དང་སྙེར་པོ་དང་། །དམར་
པོ་དང་དཀར་པོ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཟད་པར་བཅུ་ཡོད་དྙེ། ཟད་པར་
བཅུའོ་བརྒྱད་མ་ཆགས། །ཞྙེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བཞྤྱི་པ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་པའྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ལ་དབྱྤྱིབས་ཟྤྱིལ་
གྤྱིས་གནོན་པའྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་བཞྤྱི་དང་། ཁ་དོག་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་པའྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་བཞྤྱི་སྙེ་བརྒྱད་ཡོད་དྙེ། དྙེ་ལྟར་
ཡང་། ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་ 
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༼༣༡༦༽ 
པའྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་བརྒྱད། །ཞྙེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཏྤྱིང་ངྙེ་འཛིན་གྤྱི་ཡོན་ཏན་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་
གནོན་པའྤྱི་སྙེ་མཆྙེད་ལ་སོགས་པ་འདྤྱི་དག་ཀུན་མཁྙེན་ཆོས་ཀྤྱི་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྙེང་གྙེ་མཛད་པའྤྱི་
སྦས་དོན་ཟབ་མོའ་ིགཏྙེར་གྤྱི་ཁ་འབྱྙེད་ཀྤྱི་སྐབས་བརྒྱད་པ་དང་། ཆོས་མངོན་པའྤྱི་བརོད་དོན་རགས་རྤྱིམ་གྤྱི་
སྤྱིང་པོ་ཀུན་མཁྙེན་བླ་མས་ཇྤྱི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་སོ་འབྱྙེད་དུ་ཡང་གསུངས་པས་ཐར་པ་དོན་གྙེར་དག་གྤྱིས་དྙེ་
དག་ལ་ལྙེགས་པར་སངས་ཤྤྱིང་ཟབ་ཅྤྱིང་རྒྱ་ཆྙེ་བའྤྱི་བློ་གོས་ཀྤྱིས་བློ་གསལ་ཀུན་ལ་འདོམས་ཤྤྱིང་ཁབ་པར་བྱ་
བ་ཡྤྱིན་ནོ། །འདྤྱིར་སྨྲས་པ། འདྤྱི་དག་རང་ྤྱིད་ལྙེགས་བཤད་གོམས་ཕྤྱིར་དང་། །སྐལ་མམ་གཞན་ལའང་ཕན་
ཕྤྱིར་བགྤྱིས་པ་ལ། །བསན་པའྤྱི་གཙོ་བོ་སོན་པ་ཐུབ་དབང་དང་། །དབྱྤྱིག་གྙེན་ཞབས་ཀྤྱིས་ཐུགས་རྙེས་རྤྱིང་
དུ་སོངས། །ཨྙེ་མ་ཤྙེས་བྱའྤྱི་མཛོད་གཅྤྱིག་ཆོས་མངོན་གཞུང་། །རྒྱ་ཆྙེན་དམ་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་འཇུག་ངོགས་
འདྤྱིར། །བློ་ལྡན་གང་གྤྱིས་བརོན་པས་ཞུགས་གྱུར་ན། །རབ་འབྱམས་ཤྙེས་བྱའྤྱི་མཐའ་ཀུན་ཡུད་ཀྤྱིས་
མཐོང་། །འདྤྱི་ན་བློ་གསལ་རྣམ་དཔོད་ལྡན་པ་སུ། །ཇྤྱི་སྙེད་ཆོས་ཀྤྱི་སོ་འདྤྱི་མ་ཕྙེ་བར། །ཐུབ་གསུང་ཡངས་པར་
ལྟ་བའྤྱི་མྤྱིག་བགད་ཀང་། །ལྙེགས་བཤད་རྣམ་བཀའྤྱི་རྤྱི་བོ་སུ་ཡྤྱིས་མཐོང་། །འདྤྱི་དྙེ་མཁས་པ་ཀུན་གྤྱི་བགོད་
པའྤྱི་ལམ། །ངག་གྤྱི་འདོད་པའྤྱི་ཇོ་བའྤྱི་དཔལ་ྤྱིད་དུ། །བྱྙེད་པོས་སྤྲུལ་བཞྤྱིན་ངག་གྤྱི་སོན་མྙེ་འདྤྱི། །འདུལ་འཛིན་
ངག་དབང་མྤྱིང་གྤྱིས་ལྙེགས་པར་སར། །གཞུང་དོན་བར་འཆད་མང་པོའ་ིདབྱངས་བདུན་འཁོལ། །མཐའ་དཔད་ 
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༼༣༡༧༽ 
རྤྱིགས་པའྤྱི་རྒྱན་གྤྱི་ཕྙེང་བས་མཛེས། །དཀའ་བའྤྱི་གནས་ལ་དོགས་བཀོད་དྙེ་ཡྤྱི་ལན། །མཁས་རྣམས་དགྙེས་
པའྤྱི་གཏམ་སྙེས་འདྤྱི་ན་ཀོ །བདག་ྤྱིད་བྱྤྱིས་པའྤྱི་བློ་མྤྱིག་མས་ཆུང་བས། །མ་རོགས་འཁྲུལ་བའྤྱི་ནོངས་པ་ཅྤྱི་
མཆྤྱིས་པ། །ཐོག་མ་མྙེད་བསགས་སྤྱིག་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་གྤྱི་སན་སར་
བཤགས། །འདྤྱིར་འབད་དགྙེ་བ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ་དང་། དྤྱི་བྲལ་སོན་གྤྱི་ཟ་ལྟར་དཀར་བ་དང་། །རྣམ་མང་
རྒྱ་མཚོའྤྱི་རྡུལ་སྙེད་ཐོབ་པ་དྙེས། །མ་གྱུར་ཐར་པའྤྱི་གོང་དུ་འཇུག་པར་ཤོག །དྙེ་ལྟར་དམ་པའྤྱི་ཆོས་མངོན་པ་
མཛོད་ཀྤྱི་སྤྱི་དོན་ཇྤྱི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་གསལ་བྱྙེད་ངག་གྤྱི་སོན་མྙེ་ཞྙེས་བྱ་བ་འདྤྱི་ནྤྱི་རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་དྤྱི་
བསུང་གྤྱིས་སྙེ་དགུའྤྱི་གདུང་བ་སྙེལ་བར་མཛད་པ་མཁན་ཆྙེན་རྤྱིན་པོ་ཆྙེ་འཇམ་དབྱངས་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་
དང་། དོན་གྤྱི་སད་དུ་མཚན་ནས་སོས་ཏྙེ་བཀའ་དྤྱིན་གཞལ་དུ་མ་མཆྤྱིས་པ་མཁན་ཆྙེན་རྤྱིན་པོ་ཆྙེ་འཇམ་པའྤྱི་
དབྱངས་དབང་ཕྱུག་དཔའ་བཟང་རྣམས་ཀྤྱི་ཞབས་པད་གཙུག་གྤྱིས་བསྙེན་ཅྤྱིང་། གསུང་གྤྱི་བདུད་རྤྱི་མངས་
པས་བློ་གོས་ཀྤྱི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་གསལ་བ་ཤཱཀའྤྱི་དགྙེ་སོང་སྙེ་སྣོད་གསུམ་པ་ངག་དབང་ཆོས་གགས་ཀྤྱིས། 
སོབ་དཔོན་དབྱྤྱིག་གྙེན་ཞབས་ཀྤྱི་མཛོད་ར་འགྙེལ། ཀུན་མཁྙེན་རོང་སོན་ཆྙེན་པོའ་ིརྣམ་བཤད་ཤྙེས་བྱ་རབ་
གསལ། མཁས་པ་གཞན་གྤྱིས་མཛད་པའྤྱི་རྣམ་བཤད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་མཛོད། ཀུན་མཁྙེན་བླ་མ་བསོད་ནམས་སྙེང་
གྙེས་མཛད་པའྤྱི་ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན། ཇྤྱི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའྤྱི་སོ་འབྱྙེད། རྒྱལ་བ་མུས་རབ་འབྱམས་པ་ཐུགས་རྙེ་
དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའྤྱི་མཛོད་ཊྤྱིཀ་ཆྙེན་མོ། སྙེད་ཚལ་བ་ཀུན་མཁྙེན་ཤྙེས་རབ་འོད་ཟྙེར་པས་མཛད་པའྤྱི་
སྤྱི་དོན་ལྙེགས་བཤད་རྤྱིན་པོ་ཆྙེའྤྱི་ 
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༼༣༡༨༽ 
འབྱུང་གནས། ཡོངས་འཛིན་ཐམས་ཅད་མཁྙེན་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྤྱི་སྤྱི་དོན་ཆྙེན་མོ་ཤྙེས་བྱ་རྣམ་
གསལ་རྣམས་ལ་བརྙེན་ནས་ཆུ་མོ་བྱའྤྱི་ལོ་ཟ་བ་དགུ་པའྤྱི་ཡར་ཚེས་བཅུ་ལ་དཔལ་བཟང་ལྡན་གྤྱི་བྱ་འདབ་སྤུ་
དཀར་བླ་བྲང་རྫོང་དུ་སར་བའྤྱི་ཡྤྱི་གྙེ་པ་ནྤྱི་ཆོས་གགས་བཟང་པོའ།ོ །འདྤྱིས་ཀང་རྒྱལ་བའྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆྙེ་
སྤྱི་དང་། ཁད་པར་ལུང་དང་རྤྱིགས་པའྤྱི་བཤད་གྲྭ་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞྤྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུང་རྤྱིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་
ཅྤྱིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྙེན་ཞྙེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྙེལ།། །། 


