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༄༅། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་བསོམ་པའྱི་མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།  
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་བསོམ་པའྱི་མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་
ལྷག་པའྱི་ལྷ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞྱིག་ེས་པའྱི་མུན་པ་ཀུན་སེལ་ཞྱིང་། །དགེ་ལེགས་ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་གནས། །མཐའ་ཡས་འགོ་བ་ཀུན་གྱི་ེར་འཚོའྱི་གཞྱི། །རྱིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་
སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་མཁྱེན་བརེའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱིས། །མ་ཆུང་འགོ་བ་མགོན་
མེད་གྱུར་པ་རྣམས། །སྱིད་ཞྱིའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་སོལ་མཛད་པ། །འདེན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་ལ་ཕན་དགོངས་ཤྱིང་། །རྨད་བྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གྱིས་མངོན་གྱུར་
ནས། །ཐེག་མཆོག་ལམ་བཟང་རབ་ཏུ་གསལ་མཛད་པ། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་སོངས་
ཤྱིག །ཀུན་མཁྱེན་གོང་དུ་བགོད་པའྱི་དྱི་མེད་ལམ། །འགོ་བའྱི་རེ་བ་སོང་བའྱི་དཔག་བསམ་ཤྱིང་། །འཆྱི་མེད་
མཆོག་སེར་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསོམ་པའྱི། །མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་ཆུ་རྒྱུན་བཤད་པར་བྱ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའྱི་
གཤོག་ཡངས་རབ་རྒྱས་པས། །བླ་མེད་ཡོད་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་མཐར་སོན་ནས། །ནམ་མཁའ་སྱིད་དུ་འགོ་ལ་
ཕན་འདོད་པའྱི། །སལ་བཟང་དེ་དག་དགའ་བ་བསེད་དེ་ོན། །འདྱིར་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ལམ། ཐེག་ཆེན་བསན་པའྱི་སྱིང་པོ། མན་ངག་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག 
ཟབ་མོ་སན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ། གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའྱི་ྱིང་ཁུ། ཐེག་ཆེན་བློ་སོང་གྱི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ་
ནྱི། གང་བཤད་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་སོ། །དེ་ཡང་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གདུལ་བྱའྱི་
དབང་པོའ་ིརྱིམ་པ་ལ་དགོངས་ནས། འདུལ་བྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་
དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་གང་རུང་གྱི་སོ་ནས། རྒྱུ་མཐར་ཐུག་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་དང་། འབྲས་བུ་མཐར་
ཐུག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་ལ་གཞོལ་ཞྱིང་འབབ་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་ཏེ། འཕགས་པ་བདེན་པ་པོའ་ི
ལེའུ་ལས། འཇམ་དཔལ་ངས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་གང་དག་བསན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། 
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། བྱང་ཆུབ་ལ་གཞོལ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འབབ་པ། 
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་སྒྲུབ་པ། ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པ་སེ། དེ་བས་ན་ང་ལ་ཐེག་པ་
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ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་དགོད་པ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ེས་པ་མ་ལུས་པ་
སྤངས་ཤྱིང་། ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་རོགས་པ་ནྱི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། དེ་
འཐོབ་པ་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སད་དུ་ཡང་། མདོ་སེ་
རྒྱན་ལས། ཟབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་རྒྱ་ཆེའྱི་ཕྱྱིར། །ཡོངས་སུ་སྱིན་དང་རྣམ་མྱི་རོག །དེ་ཕྱྱིར་འདྱི་ལས་གྱིས་
བསན་ཏེ། །འདྱི་ནྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཐབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་རོག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་གང་
ཟག་འཇྱིག་རེན་ཕྱྱི་མ་ཕན་ཆད་ཀྱི་ལེགས་ེས་ཀྱི་མཐའ་ལ་དཔོད་པ་ཞུགས་ནས། རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་
བདེ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དག་གྱིས་ནྱི། ལུས་དང་སོག་ལའང་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ལ་འབད་
པར་རྱིགས་ཤྱིང་། ལམ་དེའྱི་གཙོ་བོའ་ིསྱིང་རེ་ཆེན་པོའ་ིར་བ་ཅན་གྱི་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། 
མཐའ་གྱིས་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། རོགས་པའྱི་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུའྱི་ར་བ་ནྱི་དེ་དག་ཏུ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། དོན་གྱི་དབང་འདྱི་གཟྱིགས་ནས། འཕགས་མཆོག་ཀླུའྱི་
དབང་པོས། བདག་ྱིད་དང་ནྱི་འཇྱིག་རེན་འདྱིས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་འདོད་ན། །དེ་ཡྱི་ར་བ་བྱང་ཆུབ་
སེམས། །རྱི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརན་དང་། །ཕྱོགས་མཐས་གཏུག་པའྱི་སྱིང་རེ་དང་། །གྱིས་ལ་མྱི་བརེན་
ཡེ་ཤེས་ལགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྱིན་པོ་ཆེ་བསོམ་པའྱི་མན་ངག་བཤད་པ་
ལ་གྱིས། མཚུངས་མེད་བརྒྱུད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་། གདམས་ངག་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་སྱིར་
སྱིགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གྱིས་པ་འཛམ་གྱིང་བསན་པའྱི་སོན་མ། གངས་ཅན་འགོ་བའྱི་དེད་དཔོན་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོང་བའྱི་གདམས་ངག་བསམ་གྱིས་མྱི་
ཁྱབ་པ་མངའ་ཞྱིང་། གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བཀའ་སོལ་གསུམ་སེ། དང་པོ་ནྱི་བླ་མ་བསོད་སོམས་པ་དྷརྨ་རཀྵྱི་ཏ་
ཞེས་བྱ་བ། ནད་པའྱི་དོན་དུ་སྐུ་ཤ་དངོས་སུ་བཏང་བའྱི་ཚེ། འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་རེས་སུ་
བཟུང་བ་དེ་ལ་ཞུས་པ་སེ། དང་པོར་བདག་གཞན་མམ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསོམ་པའྱི་ལུགས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བླ་མ་བྱམས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཀུ་ས་ལྱི་ཆུང་བར་ཡང་གགས་པ། བྱམས་སྱིང་
རེ་ཁོ་ན་བསོམས་པས་རེ་བཙུན་མྱི་ཕམ་མགོན་པོའ་ིཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་ཤྱིང་། མཚན་ཡང་བྱམས་



བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་བསོམ་པའྱི་མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་ཆུ་རྒྱུན།   3 

པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་དེ་ལ་ཞུས་པའོ། །བླ་མ་འདྱི་ལ་བཀའ་སོལ་ཕྱྱི་མའྱི་མན་ངག་འདྱི་
ཡང་མངའ་ཞྱིང་བརྒྱུད་པའྱི་རྱིམ་པར་ཡང་འབྱུང་མོད། གཙོ་བོར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་བཀའ་སོལ། 
སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག རྒྱལ་སས་ཞྱི་བ་ལྷ་ནས་བརྒྱུད་པ། དང་པོར་བདག་གཞན་མམ་པ་ནས་
བསོམ་པའྱི་ལུགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་གསེར་གྱིང་པའྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་སྱིང་པོ། ཐུན་མོང་
མ་ཡྱིན་པའྱི་མན་ངག ཐོག་མ་ྱིད་ནས་བདག་གཞན་བརེ་བ་བསོམ་པའྱི་ལུགས་ཏེ། འདྱི་ལ་རྱིང་བརྒྱུད་ཀྱི་
དབང་དུ་བྱས་ན། བདག་ཅག་གྱི་སོན་པ་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོ་འདྱི་ྱིད། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་དུ་འཁྲུངས་
པའྱི་ཚེ། ཐུགས་རེའྱི་རླབས་གཞན་ལས་ཆེ་བའྱི་དབང་གྱིས། སྱིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའྱི་དུས་ཀྱི་སེམས་ཅན་
བསོད་ནམས་ཆུང་ཞྱིང་གདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་ཚེགས་ཆུང་ཞྱིང་འཇུག་པ་བདེ་བའྱི་ལམ་གྱིས་འདུལ་བ་
སོགས། སོན་ལམ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ་པའྱི་མཐུས་རོད་པའྱི་དུས་སུ། མྱི་མཇེད་ཀྱི་ཞྱིང་འདྱིར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་
བརེས་པའྱི་ཚུལ་བསན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་བསོར་ཞྱིང་། དེ་དག་གྱི་སྱིང་པོ་
གདམས་པའྱི་བདུད་རྱི་འདྱི་ྱིད། རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་མྱི་ཕམ་མགོན་པོ་ལ་གནང་། འདྱི་ཡང་སོན་དགེ་སོང་བློ་
གོས་བརན་པ། ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། བྱམས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ན་བསོམས་པས་མངོན་དུ་གྱུར་ཅྱིང་
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེའྱི་མཐུས། དགེ་སོང་དེའྱི་ཞབས་གོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའ་ིསོ་ཐེམ་ལ་བཞག་པའྱི་ཚེ། ཡུལ་དེ་ན་
གནས་པའྱི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བྱམས་པའྱི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའྱི་ཚེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་མྱིང་དེ་
བོར་ནས་བྱམས་པ་བྱམས་པ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་ཤྱིང་། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་བར་དུ་ཡང་མཚན་དེ་
ྱིད་ཀྱིས་གནས་པའོ། །དེས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཅེས་བྱ་བ་དགའ་ལྡན་དུ་བྱོན་ཏེ། རེ་བཙུན་ྱིད་ལ་
བྱམས་པའྱི་ཆོས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསེ་སྣོད་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལུང་དང་ངན་ངག་ཐོབ་
པ་ས་གསུམ་པའྱི་རོགས་པ་བརེས་པ། འཇམ་དཔལ་ར་བའྱི་རྒྱུད་ལས། ཐོགས་མེད་ཅེས་བྱའྱི་དགེ་སོང་
ནྱི། །བསན་བཅོས་དེ་ནྱི་དོན་ལ་མཁས། །མདོ་སེ་ངེས་དོན་དང་བའྱི་དོན། །རྣམ་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་
འབྱེད། །ཅེས་དང་། བསན་པ་ཡུན་རྱིང་གནས་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །མདོ་ཡྱི་དེ་ྱིད་དོན་སྡུད་བྱེད། །ལོ་ནྱི་བརྒྱ་དང་ལྔ་
བཅུར་འཚོ། །དེ་ལུས་ཞྱིག་ནས་ལྷ་ཡུལ་འགོ། །འཁོར་བ་རྣམས་སུ་འཁོར་བ་ན། །ཡུན་རྱིང་བདེ་བ་རེས་མོང་



4     ས་རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས། 

ནས། །བདག་ྱིད་ཆེན་པོ་མཐར་གྱིས་དེ། །བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཞེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དུ་
མ་ལས་ལུང་བསན་པ། ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབྱེད་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དེ་ལ་གནང་ངོ་། །དེས་ཅུང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པ་དབྱྱིག་གེན་ཞེས་བྱ་བ། སེ་བ་ལྔ་བརྒྱར་བར་མ་ཆད་དུ་གནས་ལྔ་རྱིག་པའྱི་པཎྱི་ཏར་གྱུར་པས། ཐོགས་
པ་མེད་པའྱི་སྤོབས་པ་དང་ལྡན་པ། གཞུང་ལུགས་འབུམ་སེ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ཞལ་ཏོན་དུ་མཛད་པ། རེ་
བཙུན་བྱམས་པས་བཀས་གནང་ནས་གཞུང་འགེལ་དུ་མ་མཛད་པ། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་
པར་གགས་པ་དེ་ལ་གནང་། དེས་ཕྱོགས་རེ་ལ་རང་བས་མཁས་པའྱི་བུ་ཆེན་བཞྱིའྱི་ནང་ནས། ཕར་ཕྱྱིན་རང་
ལས་མཁས་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་སེ་ཞེས་བྱ་བ། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་འབངས་ཀྱི་
དབོན་པོ། ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐོབ་པ་སངས་རྒྱས་ལས་མངོན་སུམ་དུ་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་གདམས་པ་གསན་ནས། 
དགོངས་འགེལ་གྱི་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་མཛད་པ་དེ་ལ་གནང་། དེས་བཙུན་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་སེ་ཞེས་
བྱ་བ། དད་པའྱི་ས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཚོགས་ལམ་ལ་གནས་པ། ྱི་ཁྱི་རྣམ་འགེལ་ལ་སོགས་པའྱི་བསན་
བཅོས་དུ་མ་མཛད་པའྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་གནང་། དེས་སོབ་དཔོན་གུ་ཎ་མྱི་ཏྲ་ཞེས་བྱ་བ། སོབ་དཔོན་
སེང་གེ་བཟང་པོའ་ིབླ་མ། གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སོབ་མར་ཡང་གྱུར་ཅྱིང་སྡུད་འགེལ་རོམ་པའྱི་
སྐུལ་བ་པོར་གྱུར་པ་དེ་ལ་གནང་། དེས་སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ལས་
གནང་བ་ཐོབ་པས། བརྒྱད་སོང་འགེལ་པ་ལ་སོགས་པ་བསན་བཅོས་མང་དུ་མཛད་ཅྱིང་། ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་
བསན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱས་པ་དེ་ལ་གནང་། དེས་སོབ་དཔོན་གང་བ་སྤེལ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་
འགེལ་བཤད་ལ་སོགས་པ་སན་བཅོས་མང་དུ་མཛད་ཅྱིང་པཎྱི་ཏ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དེ་ལ་གནང་། དེས་ཀུ་ས་
ལྱི་ཆེ་བ་ཞེས་བྱ་བ། རག་ཏུ་དབེན་པ་ལ་གཞོལ་ཞྱིང་སྒྲུབ་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་གྱིས་འབྱོངས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོར་གགས་པ་དེ་ལ་གནང་། དེས་ཀུ་ས་ལྱི་ཆུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་
གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་དངོས་སུ་ལེན་ནུས་པ་དེ་ལ་གནང་། དེས་གསེར་གྱིང་པ་ཆེན་པོ་ལ་གནང་ངོ་། །ེ་
བརྒྱུད་ནྱི་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ྱིད་ལས། གསེར་གྱིང་པ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་གསན་པར་གགས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་
གསེར་གྱིང་རྒྱལ་པོའ་ིསས། སྐུ་འཁྲུངས་མ་ཐག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་ལ་སབས་འགོ་མཛད་པ་སོགས། ཆེ་བའྱི་



བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་བསོམ་པའྱི་མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་ཆུ་རྒྱུན།   5 

ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞྱིང་མཁས་པའྱི་གགས་པས། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ། རང་ཡུལ་གྱི་ཕྱྱི་
རོལ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་བཀོད་པ་སོགས། བསན་པའྱི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པ། 
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཆེན་པོར་གྱུར་པའོ། །དེས་ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤ་ཞེས་འཇྱིག་རེན་
གསུམ་ན་ཡོངས་སུ་གགས་པ་དེ་ལ་གནང་སེ། འདྱིའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞྱིབ་པར་ནྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཡྱི་གེ་ཆེན་མོ་
དག་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྱིང་། མདོར་བསྡུ་ན་ཤར་ཕྱོགས་ཟ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་དགེ་བ་དཔལ་གྱི་སས་སུ་སྐུ་
འཁྲུངས། འཁྲུངས་མ་ཐག་ན་རེ་བཙུན་མ་སོལ་མའྱི་ཞལ་གཟྱིགས། གཞོན་ནུའྱི་དུས་ནས་སྱིར་རྱིག་པའྱི་
གནས་ལྔ། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ལ་སངས་པས་མཁས་པའྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར། ཤན་ཏྱི་པ། གསེར་གྱིང་པ། 
རྱིགས་པའྱི་ཁུ་བྱུག་སོགས་མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པ་བརེས་པའྱི་བཤེས་གེན་དམ་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞྱིན་བསེན། 
བླ་མ་ར་ཧཱུ་ལ་གུཔྟ་ལ་དགེས་པ་རོ་རེའྱི་དབང་ཞུས་པའྱི་དུས་ནས་བཟུང་སེ། ཡྱི་དམ་མང་པོའ་ིཞལ་གཟྱིགས། 
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ལ་མངའ་བརེས། བླ་མ་དང་ཡྱི་དམ་མང་པོས་དངོས་དང་མནལ་ལམ་དུ་
ལུང་བསན་པ་ལ་བརེན་ནས། ཕལ་ཆེན་སེར་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ་གཅྱིག་རོགས་མཛད། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་རྫུ་
འཕྲུལ་ལ་དབང་བསྒྱུར། བདུད་དང་མུ་སེགས་མང་པོ་ཚ་བཅད། སར་སོས་པའྱི་བླ་མ་རྣམས་དང་ཡྱི་དམ་གྱི་
ལྷ་ལས་བློ་སོང་གྱི་གདམས་པ་གསན་པས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་དབྱར་ཁའྱི་ཆུ་བོ་བཞྱིན་དུ་འཕེལ། 
ཁྱད་པར་དུ་གསེར་གྱིང་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་འདུག་པ་ལ་དགོངས་ནས། གདམས་
པ་ཞུ་བའྱི་ཆེད་དུ་གསེར་གྱིང་དུ་བྱོན། མཇལ་མ་ཐག་ཏུ་སེ་བ་ས་མའྱི་བླ་མར་ཤེས་ནས། མོས་གུས་ཚད་
མེད་པ་སེས། བླ་མས་ཀང་ཁོང་རང་བྱྱིས་པའྱི་དུས་སུ། ནགས་གསེབ་ནས་རེད་པའྱི་གསེར་སྐུ་གནང་སེ། 
བསན་པའྱི་བདག་པོ་མངའ་གསོལ་བའྱི་རེན་འབྲེལ་མཛད། ལོ་བཅུ་གྱིས་སུ་དབུ་སས་སེལ་ནས་གདམས་
ངག་ཞུས་པས། བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། དེ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་
བྱོན་ཏེ། བྲྱི་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལའྱི་གནས་བརན་མཛད། ཤར་ནུབ་གུང་གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱིན་ལས་ཀྱིས་ཁྱབ། 
སེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱོགས་རྱིས་མེད་པར་གཙུག་རྒྱན་དུ་བཀུར། བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་མདོ་
སགས་ཀྱི་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། སོལ་མ་དང་ཁ་སར་པ་ནྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱི་དམ་དང་། ར་ཧཱུ་ལ་ལ་



6     ས་རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས། 

སོགས་པ་བླ་མ་མང་པོས་བོད་དུ་སོང་ན་སྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས། ཁྱད་པར་དུ་ཨུ་པ་སྱི་
ཀ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤྱིང་། དེའྱི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱིས་བསན་པ་དར་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་ལུང་བསན་པ་དང་། 
རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་པའྱི་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཁུ་དབོན་གྱིས་གདན་འདེན་ལན་མང་དུ་བཏང་བ་ལ་བརེན་
ནས། བོད་དུ་བྱོན། བོད་ཡུལ་རྨོངས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། ལྟ་སོད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་
པ་རྣམས་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཚར་བཅད། ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ལ་བཀོད། དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སོན་མེ་སྦར། 
ལོག་པར་རོག་པའྱི་ཚང་ཚིང་བསེགས། གནས་ལུགས་ལྟ་བའྱི་བློ་མྱིག་བསེད། ཆོས་དང་ཆོས་མྱིན་གྱི་རྣམ་
དབྱེ་བསན། སལ་ལྡན་གདུལ་བྱའྱི་ཞྱིང་ས་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ས་བོན་བཏབ་སེ། ལེགས་བཤད་བདུད་
རྱིའྱི་ཆར་རྒྱུན་ཕབ་ནས། རྣམ་གོལ་དགེ་བའྱི་ལོ་ཏོག་སྱིན་པར་མཛད་དོ། །ཁྱད་པར་དུ་སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་འབྲོམ་
སོན་པ་ཆེན་པོའ་ིབློ་གོས་ཀྱི་ཁང་བཟང་། ལུང་རོགས་ཀྱི་ནོར་བུས་གཏམས་པར་མཛད་པས། བཀའ་བརྒྱུད་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཏེར་སོམ་ཁ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུས། གངས་རྱིའྱི་ཁོད་ཀྱི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཅྱིང་དགེ་ལེགས་ཀྱི་
དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བས། ཕྱོགས་འདྱིའྱི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་མགོན་དང་བཅས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའྱི་
ཕྱྱིར་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་རྱིའྱི་ཕེང་བ་ལྟ་བུ་འདྱི་ནྱི། ཁ་བ་ཅན་པ་རྣམས་ལ་
རྒྱལ་བ་བས་ཀང་ཐུགས་རེ་ཆེ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེས་འབྲོམ་སོན་པ་རྒྱལ་བའྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ། 
བསན་པའྱི་སོག་ཤྱིང་ཆེན་པོ། འཕགས་མ་སོལ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡྱི་དམ་མང་པོའ་ིཞལ་གཟྱིགས་པ། ཕྱྱི་མར་
དགའ་ལྡན་དུ་ཇོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་གཤེགས་པའྱི་མཚན་མ་རེད་པ། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་མྱིག་
གཅྱིག་པུར་གྱུར་པ་དེ་ལ། སྱིར་བཀའ་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོའ་ིཚུལ་དུ་གནང་ཞྱིང་། 
ཁྱད་པར་དུ་གདམས་པ་འདྱི་ྱིད་གཅེས་པའྱི་སྱིང་ནོར་བུ་ལ་སྱིན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ལོག་ཁྱིད་དུ་གདམས་པར་
གགས་སོ། །དེས་སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་སྐུ་མཆེད་རྱིན་པོ་ཆེ་གསུམ་ལ་སོགས་པ། སྣོད་ལྡན་གྱི་སོབ་མ་འགའ་ཞྱིག་
ལ་གསུངས་ཤྱིང་། ཁྱད་པར་དུ་པོ་ཏོ་བ་ཆེན་པོ་རྱིན་ཆེན་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ། གནས་བརན་ཆེན་པོ་ཡན་
ལག་འབྱུང་གྱི་སྤྲུལ་པར་གགས་པ། ཚེ་བློས་བཏང་བའྱི་གྲྭ་པ་ྱིས་སོང་ལྷག་རེ་ཙམ་དང་། ཐབས་ཅྱིག་ཏུ་
བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་པའྱི་བྱ་བ་ཁོ་ན་ལྷུར་ལེན་པ། འཇྱིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་བསམ་པ་དང་། 
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སོར་བས་སད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་འཇུག་པ། གཤེགས་བཞུད་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡང་འཕལ་སྣང་ཐུག་ཕད་ཙམ་མ་
གཏོགས་པ། གབ་ཤོམས་ཀྱི་རྱིས་གདབ་མེད་པ་བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དེ་ལ་གནང་
ངོ་། །དེས་བཀའ་བབས་ཀྱི་བུ་ཆེན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས། དབུས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་ཟུང་གཅྱིག་ཏུ་གགས་པ། རྒྱ་
ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སན་ལྡན་ཤ་ར་བ་ཡོན་ཏན་གགས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མངའ་བདག་གང་ཐང་པ་ཆེན་པོ་
རོ་རེ་སེང་གེ་གྱིས་ལ་ཐུགས་དམ་གྱི་མཐྱིལ་ཕྱུང་། མན་ངག་གྱི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་སྦས་པའྱི་ཚུལ་དུ་གནང་
ངོ་། །ཤ་ར་བ་ཆེན་པོ་འདྱི་ྱིད་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་མང་པོའ་ིཞལ་གཟྱིགས་པ། ལུང་གྱི་ཆོས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་
ལ་མཁྱེན་པའྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པ། སེ་བས་ཐོབ་པའྱི་ཤཤེས་རབ་ལ་ཕྱོགས་འདྱི་ན་འགན་ཟླ་མེད་པར་གགས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཆད་ཀ་བ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེས་ཞུས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་རྱིགས་རྱིང་མ་པ་ཡོད་ཏན་མདོ་
སགས་མང་པོ་ལ་ཐུགས་སངས་པ། གཞོན་ནུ་ྱིད་ནས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་རང་སེང་དུ་ལེན་པ་ལ་རང་
ངང་གྱིས་སོ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིརྱིགས་ནུས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དགུང་ལོ་ེར་དྲུག་པའྱི་དུས་ཡར་ལུང་དུ། 
དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ང་ལྕགས་ཞྱིང་པ་ལ་གང་ཐང་པའྱི་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་གསན་པས། བཀའ་གདམས་
པའྱི་ཆོས་ལ་དད་པའྱི་རྒྱུ་བྱས། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ར་བ་བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་
ངེས་པ་རེད། དེ་ནས་པོ་ཏོ་བའྱི་སོབ་མ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་དོལ་པ་དང་། ལུག་སད་པ་གྱིས་ལོ་བཞྱིར་
བསེན་ཏེ་བཀའ་གདམས་ཀྱི་གཞུང་གདམས་ངག་མང་དུ་གསན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ངེས་ཤེས་སེས་
པས། བློ་སོང་གྱི་གདམས་པ་ཚོལ་བའྱི་ཆེད་དུ་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་པ་ལ་དབུ་རྱིར་བྱོན། ཤ་ར་བ་ཆེན་པོ་ལ་ལོ་
གྱིས་སུ་ཆོས་གསན་ཀང་། གདམས་པ་འདྱིའྱི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བས། ཐེ་ཚོམ་སེས་ཏེ་ཆེད་དུ་
གཏད་ནས། བདག་གཞན་བརེ་བ་ཆོས་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་དྱི་བ་བྱས། སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་སུ་
མེད་ཁ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བའྱི་ལུང་གྱི་ཤེས་བྱེད་དང་བཅས་པ་གསུངས་ཏེ། ཡྱིད་ཆེད་རེད་
ནས་གདམས་ངག་གནང་བར་ཞུ་བ་ཕུལ། གནང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་དང་པོར་ལོ་དྲུག ཕྱྱིས་ལོ་གསུམ་
སེ་ས་ཕྱྱིར་ལོ་དགུར་གདམས་པ་འདྱི་ྱིད་ལ་གཅྱིག་དྱིལ་དུ་བྱས་ཏེ། ཞུས་ཤྱིང་བསོམས་པས། བདག་གཅེས་
འཛིན་གྱི་འཁྱི་བ་ཆོད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སེས། བློ་སོང་ཆོས་ཀྱི་སྱིང་པོ་ཡྱིན་ཡང་སྣོད་ལྡན་ཉུང་བར་
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དགོངས་ནས། དང་པོར་བཤད་བཀའ་ཤྱིན་ཏུ་དོག་པར་མཛད། དེ་ནས་མཛེ་ཕོ་སན་པས་བོར་ཞྱིང་ཚེ་འདྱིར་
བདེ་བའྱི་རེ་ཐག་ཆད་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་རེའྱི་དབང་གྱིས་གནང་། མཛེ་ནད་སོས་ཤྱིང་རོགས་པ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་སེས། དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་མང་དུ་འདུས། འཆད་ཀ་བའྱི་མཛེ་ཆོས་སུ་གགས། ཕྱྱི་ནས་
གཞན་ཕན་རྒྱ་ཆེན་འབྱུང་བར་གཟྱིགས་ཏེ། བཤད་བཀའ་ཡངས་པར་མཛད། ཚོགས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་
གསུངས། གདམས་པ་འདྱིའྱི་མངའ་བདག་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ། འགན་ཟླ་མེད་པའྱི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་
ལ་སེ་སྱིལ་ཕུ་པ་ཆེན་པོ་འོད་ཟེར་གཞོན་ནུ་ཞེས་བྱ་བས་ཞུས་ཏེ། བྱེན་གྱི་ལྷ་སྱིང་སོགས་སུ་ལོ་ྱི་ཤུ་ར་
བཞྱིར་གདམས་པ་འདྱི་ཁོ་ན་ལ་གཅྱིག་དྱིལ་དུ་མཛད་ནས། ཞུས་ཤྱིང་བསོམས་པས། ཡེངས་ཀང་ཐུབ་ན་
འབྱོངས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར། འགལ་རེན་སོབས་དང་ལྡན་པ་དང་ཕད་པའྱི་ཚེ་ཡང་། གེན་པོ་ཆེད་དུ་མ་
བསེན་པར་རེན་ངན་ལམ་དུ་སོངས་པ་སོགས། ལམ་རགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་སེས། 
ཚོགས་དང་ལོག་ཁྱིད་ཅྱི་རྱིགས་པར་གདམས་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། ཐུགས་དམ་གྱི་སྱིང་པོ་ཡང་འདྱི་ྱིད་
ལ་མཛད་པས་རྒྱལ་སས་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏོ། །དེས་ལྷ་ལུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་འོད་ཟེར་བླ་མ་ལ་གནང་། དེས་ལྷ་
སྱིངས་པ་བྱང་ཆུབ་འབུམ་ལ། དེས་ལྷ་སྱིངས་དབོན་ལ། དེས་ཚོགས་ཀྱི་མཁན་པོ་སྒྲུབ་བརོན་དམ་པ་ཡོན་
ཏན་དཔལ་ལ། དེས་མཁན་ཆེན་བདེ་བ་དཔལ་ལ། དེས་མཁས་བཙུན་བཀའ་བཞྱི་པ་གགས་པ་གཞོན་ནུ་ལ། 
དེས་ལུང་རོགས་ཀྱི་ཡོད་ཏན་བསམ་གྱི་མྱི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་། བསན་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་
དམ་པར་གྱུར་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་གགས་པ་ལ་གནང་། དེས་འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་དབང་
ཕྱུག་གྱི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་བའྱི་སས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་ཞེས་ྱི་ཟླ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གགས་པ། སྣང་བ་
དག་པའྱི་སལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ཏུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ། ཆེ་བའྱི་ཡོད་
ཏན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་གནང་སེ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདྱི་ནྱི་གདམས་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་
སོ་ནས་སོན་པ་གྱིས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ། །དེས་བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་ཛྙ་ན་ཤྱི་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ལ། 
དེས་རེན་འབྱུང་མཐའ་བྲལ་གྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གཟྱིགས་པས། མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་
དམྱིགས་གཏད་ཞྱིག་ཅྱིང་། དམྱིགས་མེད་ཐུགས་རེའྱི་སྱིན་ལས་འོངས་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་ཆར་
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རྒྱུན་ཆེན་པོས། གདུལ་བྱའྱི་དགེ་བའྱི་ལོ་ཏོག་སྱིན་པར་མཛད་པ་ལ། འཇྱིག་རེན་ན་འགན་པའྱི་ཟླ་ཐམས་ཅད་
དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་བ། མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གནང་ངོ་། །དེ་ྱིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་བདག་གྱིས་
སྱིར་ལུང་རྱིགས་མན་ངག་གྱི་བཀའ་དྱིན་བརོད་ཀྱིས་མྱི་ལང་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བདམས་པ་འདྱི་ྱིད་
མས་ཁྱིད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ལན་མང་དུ་མནོས་སོ། །ཡང་ཀུན་མཁྱེན་དབྱྱིག་གེན་ནས་སོབ་དཔོན་བློ་གོས་བརན་
པ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པ་དང་། སན་ས་བ་ཆེན་པོ་ནས་ཤ་བོ་སང་པ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པ་དང་། ལྷ་ལུང་གྱི་
དབང་ཕྱུག་ནས་ལྷ་འགོ་བའྱི་མགོན་པོ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པ་དང་། རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་ནས་རྒྱ་མ་བ་ཡོན་
ཏན་འོད་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྒྱུད་པའྱི་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་ཅྱིང་། བདག་གྱིས་ཀང་དང་པོར་བྱང་སེམས་བསམ་
གཏན་རྱིན་ཆེན་པ་དང་། བར་དུ་ཆོས་ཀྱི་རེ་བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་ར་སེང་པ་ཤཱཀ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞལ་ས་
ནས་དང་། གོ་ས་ཀུན་སྤངས་པ་ཆེན་པོ་འོད་ཟེར་ཀུན་དགའ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ས་ནས་དང་། མཐར་སྱིགས་དུས་
ཀྱི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའ་ིཞལ་ས་ནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ། ཆེད་དུ་གེར་སེ་རབ་ཏུ་
དད་ཅྱིང་འདུན་པའྱི་སོ་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་སྱིང་པོ་འདྱི་ྱིད། ལན་མང་དུ་ཞུས་པའྱི་བརྒྱུད་པའྱི་ཚུལ་རྣམས་
ནྱི། ཡྱི་གེ་མང་དུ་དོགས་ནས་མ་བྲྱིས་སོ། །རྒྱ་ཆེན་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའྱི་དབུས་གནས་ཤྱིང་། །ལུང་རོགས་
ནོར་བུའྱི་གྱིང་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ། །དྱི་མེད་གདམས་པའྱི་བདུད་རྱིའྱི་ཆར་འབེབས་པ། །བཀའ་བརྒྱུད་ཀླུ་
དབང་ཚོགས་ལ་བདག་དད་དོ། །དེ་ལྟར་བརྒྱུད་པ་དེ་དག་ལས་འོངས་པའྱི་གདམས་ངག་མས་སུ་ལེན་པའྱི་
ཚུལ་ལ། སན་བརྒྱུད་ཆེན་མོ་བ་ལྟར་ན་སོར་དངོས་རེས་གསུམ་དུ་གསུངས་ལ། དོན་བདུན་མ་ལྟར་ན། སོན་
འགོ་རེན་གྱི་ཆོས་བསན་པ། དངོས་གཞྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་སང་བ། རེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་
བསྒྱུར་བ། ཚེ་གཅྱིག་གྱི་མས་ལེན་དྱིལ་ནས་བསན་པ། བློ་འབྱོངས་པའྱི་ཚད། བློ་སོང་གྱི་དམ་ཚིག བློ་
སོང་གྱི་བསབ་བྱ་སེ་བདུན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་སན་བརྒྱུད་རོ་རེའྱི་ཚིག་རྐང་ལས། དང་པོ་སོན་འགོ་དག་ལ་
བསབ། །ཅེས་འབྱུང་བའྱི་དོན་མས་སུ་ལེན་པ་ན། དམྱིགས་ཐུན་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། བྱྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་
པའྱི་ཐབས་སུ། བླ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར། ལུས་ལ་སྱིང་པོ་ལེན་འདོད་ཀྱི་བློ་བསེད་པའྱི་ཐབས་སུ། དལ་འབྱོར་རེད་
དཀའ། བརོན་འགྲུས་ལ་མྱུར་དུ་བསྐུལ་བའྱི་ཐབས་སུ། འཆྱི་བ་མྱི་རག་པ། བླང་དོར་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་འཇུག་
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པའྱི་ཐབས་སུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ངེས་འབྱུང་གྱི་བློ་ཁྱད་པར་ཅན་སེ་བའྱི་ཐབས་སུ། འཁོར་བའྱི་ེས་དམྱིགས་
བསོམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཐེག་པ་ནས་བླ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣམ་བཞག་མྱི་འབྱུང་ཡང་། བཤེས་
གེན་བརེན་པ་ལམ་གྱི་ར་བར་ཐེག་པ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ནས་གསུངས་ཏེ། བཤེས་སྱིངས་ལས། དགེ་
བའྱི་བཤེས་གེན་བརེན་པ་ཚངས་པར་སོད། །ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐུབ་པས་གསུང་དེའྱི་ཕྱྱིར། །སེས་བུ་
དམ་པ་བསེན་བགྱི་རྒྱལ་བ་ལ། །བརེན་ནས་རབ་ཏུ་མང་པོས་ཞྱི་བ་ཐོབ། །ཅེས་བཤེས་གེན་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་
བསེན་པ་ཚངས་སོད་ཡོངས་རོགས་སུ་བསན་པ་དང་། དེའྱི་ཕན་ཡོན་སོན་བྱུང་དང་སར་ཏེ་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །འོ་ན་བཤེས་གེན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསེན་པར་བྱ་སམ་ན། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། བཤེས་གེན་དུལ་བ་ཞྱི་བ་
ེར་ཞྱི་བ། །ཡོན་ཏན་ལྷག་པར་བརོན་བཅས་ལུང་གྱིས་ཕྱུག །དེ་ྱིད་རབ་ཏུ་རོགས་པ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །བརེ་
བའྱི་བདག་ྱིད་སོ་བ་སྤངས་ལ་བརེན། །ཞེས་མཚན་ྱིད་བཅུ་ལྡན་དུ་གསུངས་ཏེ། དེའྱི་དོན་ནྱི་ལྷག་པ་ཚུལ་
ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པས་དབང་པོ་དུལ་བ། སེམས་ཀྱི་བསབ་པས་སེམས་ཞྱི་བར་གནས་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་
བསབ་པས་ོན་མོངས་ེ་བར་ཞྱི་བ། སོབ་མ་ལས་ཡོན་ཏན་ཆེས་ལྷག་པ། གཞན་དོན་ལ་སོ་བའྱི་བརོན་
འགྲུས་དང་བཅས་པ། སེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ལུང་གྱིས་ཕྱུག་པ། གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཤེས་
རབ་དང་ལྡན་པ། གཞན་ལ་ཆོས་སོན་པའྱི་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པ། རེད་བཀུར་སོགས་ལ་མྱི་ལྟ་བར་སྱིང་བརེ་
བས་ན་ཀུན་སོང་དག་པ། ཆོས་བཤད་པའྱི་དཀའ་སད་ཀྱིས་མྱི་ངལ་བས་ན་སོ་བ་སྤང་བའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་
སོད་འཇུག་ལས། རག་པར་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ནྱི། །ཐེག་ཆེན་དོན་ལ་མཁས་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག །སོག་གྱི་ཕྱྱིར་ཡང་མྱི་གཏང་ངོ་། །ཞེས་ཐེག་ཆེན་གྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་དང་། 
བྱང་སེམས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པའྱི་བཤེས་གེན་དམ་པ་ནྱི། རང་གྱི་སོག་ལས་ཀང་གཅེས་པར་
བརེན་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་བསེན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་དེ་ྱིད་ལས། དཔལ་འབྱུང་བ་ཡྱི་རྣམ་ཐར་
ལས། །བླ་མ་བསེན་པའྱི་ཚུལ་ལྟར་བསབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་གོང་ཁྱེར་ཡྱིད་བཟང་པོའ་ིསོ་ན་འདུག་
པའྱི་ཁྱེའུ་དཔལ་འབྱུང་བ་དང་། བུ་མོ་དཔལ་གྱི་བློ་གོས་མ་གྱིས་ཀྱིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བཟང་
ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསབ་པ་སོན་པའྱི་སབས་སུ། བཤེས་གེན་བསེན་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་
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པར་གསུངས་པའྱི་སབས་ནས། རྱིགས་ཀྱི་བུ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་བསེད་
པས་མ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་གྱི་ཐོག་མཐའ་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་ཏེ། ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པས་ཕ། སྱིག་པ་ཐམས་
ཅད་ལས་སྲུང་བས་མ་མ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བསབ་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པས་སོབ་དཔོན། ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་ལ་འཛུད་པའྱི་ལམ་མཁན། ོན་མོངས་པའྱི་ནད་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པས་སན་པ། ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་སན་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བྱེད་པས་གངས་ཀྱི་རྱི། འཇྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་བས་དཔའ་བོ། 
འཁོར་བའྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལས་སོལ་བས་མན་པ། དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་
ཤེས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གྱིང་དུ་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པས་ས་བ་འཛིན་པ་ལྟ་བུའོ། །རྱིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་ཡྱིད་ལ་
བྱ་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར། ཁྱོད་ཀྱིས་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་བསེན་བཀུར་བར་གྱིས་ཤྱིག ཁུར་ཐམས་ཅད་
བཀུར་བས་ཡོངས་སུ་མྱི་སོ་བའྱི་ཕྱྱིར་ས་ལྟ་བུའྱི་སེམས་དང་། ཚིག་གྱི་མཐའ་མ་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་ཏེ། མྱི་
ཕྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་རེ། སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་བསྒུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཁོར་ཡུག ཅྱི་དགའ་བར་བཀའ་ན་
པས་བྲན། ངག་ཐམས་ཅད་མྱི་གཅོག་པས་སོབ་མ། ལས་ཐམས་ཅད་མས་སུ་བླང་བ་ལ་མྱི་སོད་པས་འཇྱིག་
རེན་གྱི་འབངས། ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་སོ་བའྱི་ཕྱྱིར་མ་མ། ང་རྒྱལ་དང་མཐོ་བའྱི་ང་རྒྱལ་སྤངས་
པས་ཕྱགས་དར་བ། ཁུར་ལྕྱི་བ་བཀུར་བས་ཐེག་པ། མྱི་བསོད་པས་རྱི། མྱི་ཁོ་བས་ཁྱྱི། དེགས་པ་ཐམས་ཅད་
མེད་པས་ཁྱུ་མཆོག་རྭ་བཅད་པ། དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་གྱི་ངོར་ལྟ་བས་བུ་མཛངས་པ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་དང་། 
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ལས་མྱི་འགལ་བར་བྱ་བས་རྒྱལ་པོ་གཞོན་ནུ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་ཀྱིས་དགེ་བའྱི་
བཤེས་གེན་ལ་བསེན་བཀུར་བར་བྱའོ། །རྱིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་ནྱི་ནད་པའྱི་འདུ་ཤེས་དང་། དགེ་
བའྱི་བཤེས་གེན་ལ་ནྱི་སན་པའྱི། གདམས་ངག་ལ་ནྱི་སན་གྱི། ནན་ཏན་མས་སུ་བླངས་པ་ལ་ནྱི་ནད་འཚོ་
བའྱི་འདུ་ཤེས་བསེད་པར་བྱའོ། །ཚིག་གྱི་ཐོག་མཐའ་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་ཏེ། བདག་ལ་འགོན་པོ། བཤེས་གེན་
ལ་ལམ་མཚོན་པ། གདམས་ངག་ལ་ལམ། ནན་ཏན་ལ་ཕྱོགས་བདེ་བ། བདག་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བའྱི། 
བཤེས་གེན་ལ་མན་པའྱི། རེས་སུ་བསན་པ་ལ་འགམ་སེགས་ཀྱི། ནན་ཏན་ལ་གྲུའྱི། བདག་ལ་ཞྱིང་པའྱི། 
བཤེས་གེན་ལ་ཀླུའྱི་དབང་པོའ།ི གདམས་ངག་ལ་ཆར་པའྱི། ནན་ཏན་ལ་ལོ་ཏོག་འགྲུབ་པའྱི། བདག་ལ་
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དབུལ་པོའ།ི བཤེས་གེན་ལ་ངལ་སོས་པོའ།ི གདམས་ངག་ལ་ནོར་གྱི། ནན་ཏན་ལ་དབུལ་བ་སེལ་བའྱི། 
བདག་ལ་སོབ་མའྱི། བཤེས་གེན་ལ་སོབ་དཔོན་གྱི། གདམས་ངག་ལ་བཟོའ།ི ནན་ཏན་ལ་བཟོ་ཁོང་དུ་ཆུད་
པའྱི། བདག་ལ་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི། བཤེས་གེན་ལ་དཔའ་བོའ།ི གདམས་ངག་ལ་མཚོན་ཆའྱི། 
ནན་ཏན་ལ་དག་སེལ་བའྱི། བདག་ལ་ཚོང་པའྱི། བཤེས་གེན་ལ་ས་བ་འཛིན་པའྱི། གདམས་ངག་ལ་རྱིན་པོ་
ཆེའྱི། ནན་ཏན་ལ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པའྱི། བདག་ལ་བུ་དམ་པའྱི། བཤེས་གེན་ལ་ཕ་མའྱི། རེས་སུ་བསན་པ་
ལ་རྱིགས་ཀྱི་བུའྱི་ལས་ཚུལ་གྱི། ནན་ཏན་ལ་ཚུལ་མ་མས་པའྱི། རྱིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་ནྱི་རྒྱལ་
པོ་གཞོན་ནུའྱི། དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ལ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་དམ་པའྱི། གདམས་ངག་ལ་ནྱི་
རྒྱལ་པོའ་ིཁྱིམས་ཀྱི། ནན་ཏན་ལ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིཅོད་པན་དང་། རྒྱན་དང་ཆོས་ཀྱི་ཐབས་མགོ་ལ་
བཅྱིང་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིགོང་ཁྱེར་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བའྱི་འདུ་ཤེས་བསེད་པར་བྱའོ། །ཞེས་གདམས་
པའྱི་མཐར་དེ་ལྟར་བཤེས་གེན་བསེན་པའྱི་ཕན་ཡོན་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤྱིང་། དོན་བསྡུ་བ་ན། རྱིགས་ཀྱི་
བུ་དེ་ལྟར་མདོར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སར་ཏེ། དེའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱྱིན་པ། དེའྱི་ས། དེའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སོ མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ། གཟུངས་
དང་སྤོབས་པའྱི་རྣམ་པ། བསོ་བའྱི་ཡེ་ཤེས། ཚད་མེད་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོན་ལམ་མངོན་པར་སྒྲུབ་
པ་ཐམས་ཅད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཐོབ་ཅྱིང་། ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་རྣམས་ནྱི་དགེ་
བའྱི་བཤེས་གེན་ལ་རག་ལས་པ་དག་གོ །དེ་བཞྱིན་དུ་སར་ཏེ་དེ་ར་བར་གྱུར་པ། དེ་ལས་བྱུང་བ། དགེ་བའྱི་
བཤེས་གེན་རྒྱུར་གྱུར་པ་དག་གོ །ཞེས་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་ནས་བསྒྲུབ་པར་
བྱའོ། །མདོར་བསྡུ་ན། རྒྱན་ལས། བཀུར་སྱི་རེད་པ་དག་དང་རྱིམ་གོ་དང་། །སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་བཤེས་གེན་
བསེན་པར་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཕྱག་མཚལ་བ་ལ་སོགས་པ་བཀུར་སྱི་དང་། ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་རེད་པ་
དང་། ཞབས་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་རྱིམ་གོ་དང་། གདམས་དོན་མས་སུ་ལེན་པ་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་བསེན་པ་
སེ། གཙོ་བོ་ནྱི་ཕྱྱི་མ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའྱི་བླ་མ་བསེན་ཚུལ། བླ་མ་ལྔ་
བཅུ་པ་ལྟར་བྱ་བ་ནྱི། ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས། བྱྱིན་རླབས་ཐམས་
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ཅད་ཀྱི་འཇུག་སོ། མས་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་དམ་པའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་བསེན་ཚུལ་དེ་ྱིད་ཐབས་ལ་
མཁས་པའྱི་དམྱིགས་རྣམ་གྱི་སོ་ནས་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་བླ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་སེ། སགས་
ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ལྟར་ནའང་མན་ངག་འདྱིའྱི་བླ་མ་གོང་མ་འགའ་ཞྱིག སགས་ཀྱི་ཐེག་
པས་རྒྱས་བཀབ་སེ། ཐུན་གྱི་སོན་འགོར་བསོམ་པར་མཛད་དོ། །དེའྱི་ཚུལ་ཡང་། འདུ་མཛིས་དབེན་ཞྱིང་
ཡྱིད་སོ་བའྱི་གནས་སུ། བདེ་བའྱི་སན་ལ་སྱིལ་མོ་ཀྲུང་ངམ་ཙོག་པུས་འདུག དག་འདུལ་བ། གེན་སོང་བ། 
ནོར་སོགས་པ་ལ་སོགས་པ། འཇྱིག་རེན་གྱི་རྣམ་རོག་གྱི་བུན་ལོང་སྤང་། སབས་འགོ་སེམས་བསེད་ཚད་
མེད་བསོམ་པ་ལ་སོགས་སོན་དུ་སོང་བའྱི་མཐར། མདུན་ནམ་སྱི་བོར་ར་བའྱི་བླ་མ་སན་རས་གཟྱིགས་སུ་
བསོམ། དེ་ྱིད་བླ་མ་ཀུན་འདུས། ཡྱི་དམ་ཀུན་འདུས། སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས། དམ་ཆོས་ཀུན་འདུས། དགེ་
འདུན་ཀུན་འདུས་སུ་བློ་ཐག་བཅད། རང་དང་གཞན་གྱི་ལུས་ཞྱིང་རྡུལ་དང་མམ་པར་སྤྲུལ། བསགས་སོང་
རྒྱུད་དང་འདེས་ངེས་སུ་བྱ། ཁྱད་པར་དུ་ལུས་ལོངས་སོད་དགེ་ར་སོགས་དངོས་བཤམས། ཡྱིད་སྤྲུལ་གྱི་
མཆོད་པས་མཆོད། དམྱིགས་པ་རྒྱ་བསེད་ནས་མཎལ་ཚོམ་བུ་བདུན་པ་བརྒྱ་ར་སོགས་ཀྱི་གངས་བཟུང་
ཞྱིང་དབུལ། དད་གུས་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་གདབ། བྱྱིན་རླབས་འབྱུང་བའྱི་ངེས་ཤེས་བསེད། སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཀྱི་བྱྱིན་རླབས་གཞུག སྱིབ་པ་དག་པའྱི་འདུན་པ་སང་། དེ་ནས་བླ་མ་རང་ལ་བསྱིམ་པ་སོགས་སྱི་
དང་མཐུན་པར་བྱ་ཞྱིང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་གསོལ་གདབ་ཀྱི་སབས་སུ། བྱམས་སྱིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་          
      བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། རེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་སོངས་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 
ཞེས་སོགས་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་གསོལ་བ་ནན་ཆེར་གདབ། རེས་སོད་ཀྱི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བླ་
མའྱི་བཀའ་དྱིན་དན་པ། སོན་རོག་གྱི་བློ་སྤངས་པ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཕྱོགས་སེམས་པ། མྱི་ཕྱེད་པའྱི་དད་པ་
བསོམ་པ། ཟོལ་མེད་ཀྱི་དགེས་པ་བསྒྲུབ་པ། མྱི་འབྲལ་བའྱི་སོན་ལམ་གདབ་པ། དགེ་ར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བ་
རྣམས་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །མདོར་ན་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའྱི་འདོད་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡང་། བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སེམས་གྱིས་ཅྱི་སེ། ཅྱི་གནས། ཅྱི་འཕེལ་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
བསམ་རྒྱུ་བླ་མ་ལས་མེད་པ་ལྟ་བུར་དད་གུས་ཀྱི་གདུང་སེམས་སད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་འབྲལ་བར་བྱ་ཞྱིང་། དན་པ་
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བསེད་པའྱི་ཆེད་དུ། ྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་རབ་ཚ་ཡང་། །མྱི་ཤེལ་མེད་པར་མེ་མྱི་འབྱུང་། །དེ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་
བྱྱིན་རླབས་ཀང་། །བླ་མ་མེད་པར་འབྱུང་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་ངེས་པ་བསེད་པའྱི་ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ་གདོན་
ཞྱིང་། དོན་ཡྱིད་ལ་དན་པར་བྱའོ།།  ༈ །སྱིད་ཞྱིའྱི་རྒུད་སེལ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་བའྱི། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་
དབང་གྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག །རག་ཏུ་ངུ་དང་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་ལྟར། །གུས་པས་བསེན་པ་དེ་དག་སལ་བ་
བཟང་། །གྱིས་པ་དལ་འབྱོར་རེད་དཀའ་བསོམ་པ་ལ་བཞྱི། དལ་འབྱོར་ངོས་བཟུང་བ། དེ་རེད་པར་དཀའ་
བ། རེད་པ་དོན་ཆེ་བ། དེས་ན་སྱིང་པོ་ལེན་པར་རྱིགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་དལ་བ་ནྱི། མྱི་ཁོམ་བརྒྱད་སྤོང་དེ་
ཡྱིས་དལ་བ་རག་ཏུ་རེད། །ཅེས་རྱིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། མྱི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བ་སེ། 
དེ་ལ་མྱི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ནྱི། དམལ་བ་ཡྱི་དྭགས་དུད་འགོ་དང་། །ཀླ་ཀློ་ཚེ་རྱིང་ལྷ་དང་ནྱི། །ལོག་ལྟ་སངས་
རྒྱས་ཀྱིས་སོངས་པ། །ལྐུགས་པ་འདྱི་དག་མྱི་ཁོམ་བརྒྱད། །ཅེས་པ་ལྟར་ངན་སོང་གནས་གསུམ་དང་། 
འབྲས་བུ་ཆེ་བའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ན་གནས་པའྱི་ལྷ་ཚེ་རྱིང་པོ་སེ། མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་འགོ་བ་པ་བཞྱི་དང་། ཀླ་ཀློ་
ལ་སོགས་པ་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སེས་པ་དང་། ལས་འབྲས་ལ་བསྐུར་བ་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པ་ལོག་ལྟ་
ཅན་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མེད་པའྱི་ཞྱིང་དུ་སེས་པ་དང་། ལྕེ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་སོན་ཞུགས་པ་
ལྐུགས་པ་སེ། མྱིའྱི་འགོ་བ་པ་བཞྱི་དང་བཅས་པའྱི་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ནྱི། ཆོས་བསྒྲུབ་པའྱི་སབས་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། མྱི་ཁོམ་པ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་དག་དང་བྲལ་བའྱི་ལུས་ནྱི་དལ་བའམ་ཁོམ་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དམ་ཆོས་སྒྲུབ་
པའྱི་སབས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འབྱོར་པ་ལ་བཅུ་ལས་ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་རེན་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ནྱི། 
རང་འབྱོར་ཞེས་བྱ་ཞྱིང་། དེའང་ལྔ་སེ། མྱི་ྱིད་དབུས་སེས་དབང་པོ་ཚང་། །ལས་མཐའ་མ་ལོག་གནས་ལ་
དད། །ཅེས་པ་ལྟར་མྱིར་གྱུར་པ། འཁོར་རྣམ་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཡུལ་དབུས་སུ་སེས་པ། ལྐུགས་པ་སོགས་
ཀྱི་སོན་དང་བྲལ་བས་དབང་པོ་ཚང་བ། མཚམས་མེད་སོགས་ལ་མ་ཞུགས་པས་ལས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལོག་པ། 
དགེ་ལེགས་འབྱུང་བའྱི་གནས་བསན་པ་ལ་དད་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། སངས་རྒྱས་བྱོན་དང་དེས་ཆོས་
གསུངས། །བསན་པ་གནས་དང་དེ་རེས་འཇུག །གཞན་ཕྱྱིར་སྱིང་ནྱི་བརེ་བའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་
འཇྱིག་རེན་དུ་བྱོན་པ། དེས་དམ་པའྱི་ཆོས་གསུངས་པ། གསུངས་པའྱི་བསན་པའྱི་རྒྱུན་གནས་པ། བསན་པ་
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ལ་འཇུག་པའྱི་གང་ཟག་གཞན་ཡོད་པ། ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྱིང་བརེ་བས་ཟས་གོས་སོགས་སྱིན་པའྱི་སྱིན་
བདག་དང་ལྡན་པ་སེ། ལྔ་པོ་དེ་ནྱི་ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་རེན་གཞན་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་
འབྱོར་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་དལ་བ་དང་འབྱོར་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་དང་ལྡན་པའྱི་ལུས་ནྱི། གསུང་རབ་རྣམས་
ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསགས་པའྱི་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་རྒྱུའྱི་སོ་
ནས་རེད་པར་དཀའ་བ་ནྱི། སྱིར་བདེ་འགོའ་ིལུས་ཙམ་འགྲུབ་པ་ཡང་། རྒྱུ་དགེ་བ་ཕུན་ཚོགས་སད་པ་ལ་
རག་ལས་ཏེ། དགེ་བ་དང་བྲལ་ཞྱིང་སྱིག་པ་ལ་ཞུགས་པ་དག་གྱིས་བདེ་འགོའ་ིས་ཙམ་ཐོས་པ་ཡང་། ཤྱིན་ཏུ་
དཀའ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སད་དུ་ཡང་། སོད་འཇུག་ལས། དགེ་བ་དག་ཀང་མ་བྱས་ལ། །སྱིག་པ་དག་ཀང་ེར་
བསགས་ན། །བསལ་པ་བྱེ་བ་བརྒྱར་ཡང་ནྱི། །བདེ་འགོའ་ིས་ཡང་ཐོས་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བྱེ་
བྲག་ཏུ་དལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་དང་ལྡན་པའྱི་ལུས་ནྱི། དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསགས་པ་མེད་པར་མྱི་འགྲུབ་སེ། 
འབྲས་བུ་ལུས་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར། རྒྱུ་ལས་བཟང་ངན་གྱི་དབང་གྱིས་བྱེད་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ན་
རྒྱུ་དགེ་བ་ཕུན་ཚོགས་དང་ལྡན་པའྱི་འགོ་བ་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་སེ། བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། ཕལ་མོ་ཆེར་ན་མྱི་རྣམས་
ནྱི། །དམ་པ་མ་ཡྱིན་ཕྱོགས་ཡོངས་འཛིན། །དེས་ན་སོ་སོ་སེ་བོ་རྣམས། །ངེས་པར་ངན་འགོར་འགོ་བར་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མྱི་ལ་སོགས་པའྱི་གོ་བ་ཕལ་ཆེར། མྱི་དགེ་བའྱི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་
པས་ངན་འགོ་ལ་གཞོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་རེད་པར་དཀའ་བ་ནྱི་འགོ་བའྱི་རྱིགས་གཞན་ལ་ལྟོས་
ན། མྱིའྱི་ལུས་ཙམ་ཡང་ྱིན་པར་གྱི་སར་མ་དང་འད་བ་སེ། རྱིགས་དྲུག་གྱི་ཆགས་ཚུལ་འབྲུའྱི་ཕུང་པོ་དང་
མཚུངས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཁ་འཐོར་བའྱི་དུད་འགོ་ལྟ་བུ་ཐ་མལ་པའྱི་མྱིག་ལམ་དུ་སྣང་བ་ལ་
བལྟས་ནའང་། མོང་བས་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མྱིག་རྒྱང་གང་གྱི་ཆུ་དང་སམ་ལ་གནས་པའྱི་དུད་འགོ་ཉུང་ཚད་
ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། རང་གྱི་ལུས་ལ་གནས་པའྱི་སྱིན་བུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གངས་ཚད་ལ་ལྟོས་ན། མྱི་ལུས་
འཐོབ་པ་སྱིད་མཐའ་ཙམ་དུ་བསམས་མ་ཐག་ངེས་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་དལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་
ལུས་རེད་པར་དཀའ་བ་ལྟ་ཅྱི་སོས་ཏེ། འདྱི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཙམ་ཡང་མེད་པའྱི་མུན་པའྱི་བསལ་པ་
རྣམས་དང་། སོན་བསལ་དག་གྱི་ཡང་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་ཁྱབ་པ་དང་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་
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དང་། ཆོས་དར་བའྱི་ཡུལ་དུ་སེས་པ་ལ་ཡང་། དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་དུ་རུང་མྱི་རུང་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། 
རུང་བ་དག་ལ་ཡང་དང་པོར་ཆོས་དང་ཆོས་སོན་པའྱི་བཤེས་གེན་དང་ཕད་པ། ཕད་ནས་མོས་པ། མོས་
ནས་ཞུགས་པ། ཞུགས་ནས་མཐར་ཕྱྱིན་པ། དཀོན་ཚུལ་ལ་བརགས་ན་ཨུ་དུམ་ཝ་རའྱི་མེ་ཏོག་དང་འད་བའྱི་
ཕྱྱིར། དོན་འདྱི་ལ་དགོངས་ནས། འཕགས་པ་སོང་པོ་བཀོད་པའྱི་མདོ་ལས། མྱི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ལས་ལྡོག་
པའང་རེད་པར་དཀའ། མྱིར་གྱུར་པའང་རེད་པར་དཀའ། དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའང་རེད་པར་དཀའ། 
སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཡང་རེད་པར་དཀའ། ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤྱིང་། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ལས་ཀང་
གོགས་པོ་དག་དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་དཀོན་ནོ། །མྱིར་སེ་བ་ནྱི་དཀོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །དཔེའྱི་སོ་ནས་རེད་པར་དཀའ་བ་ནྱི། སོད་འཇུག་ལས། དེ་ྱིད་ཕྱྱིར་ན་བཅོམ་ལྡན་གྱིས། །རྒྱ་མཚོ་ཆེར་
གཡེངས་གའ་ཤྱིང་གྱི །བུ་གར་རུས་སྦལ་མགྱིན་ཆུད་ལྟར། །མྱི་ྱིད་ཤྱིན་ཏུ་རེད་དཀའ་གསུངས། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཕྱོགས་བཞྱི་ནས་རླུང་གྱིས་བསོད་པའྱི་མཚོའྱི་སེང་གྱི་གའ་ཤྱིང་གྱི་བུ་གར། ཆུ་ནང་ན་
གནས་པའྱི་རུས་སྦལ་མྱིག་གཅྱིག་པ། ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ཞྱིག་ན། ལན་རེ་རེ་སེང་དུ་འབྱུང་བའྱི་མགྱིན་པ་ཆུད་པ་
ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བ་དཔེར་བཀོད་ནས། མྱིའྱི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡང་དེ་དང་འད་བར་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །གསུམ་
པ་ནྱི་དེ་ལྟར་རེད་པར་དཀའ་བའྱི་རེན་དེ་ནྱི་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསལ་གྱི་
ཆུ་བོ་ལས་སོལ་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སོད་འཇུག་ལས། མྱི་ཡྱི་གྲུ་ལ་བརེན་ནས་ནྱི། །སྡུག་བསལ་ཆུ་བོ་ཆེ་ལས་
སོལ། །གྲུ་འདྱི་ཕྱྱི་ནས་རེད་དཀའ་བས། །རྨོངས་པ་དུས་སུ་གྱིད་མ་ལོག །ཅེས་སོ། །ཁྱད་པར་དུ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ་ིལམ་སྒྲུབ་པ་ལ། རེན་འདྱི་ལྟ་བུ་ཤྱིན་ཏུ་བསགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སོབ་སྱིངས་ལས། བདེར་གཤེགས་
ལམ་བརེན་འགོ་བ་འདེན་པར་ཆས་གྱུར་ཅྱིང་། །སེམས་ཀྱི་སོབས་ཆེན་མྱི་ཡྱིས་རེད་པ་གང་ཡྱིན་པ། །ལམ་དེ་
ལྷ་དང་ཀླུ་ཡྱིས་རེད་མྱིན་ལྷ་མྱིན་དང་། །མཁའ་ལྡྱིང་རྱིག་འཛིན་མྱིའམ་ཅྱི་དང་ལྟོ་འཕྱེས་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་རེད་པར་དཀའ་ཞྱིང་དོན་ཆེ་བའྱི་ལུས་དེ་ལ་བརེན་ནས། ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་ཏུ་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་ལས་ཀང་ཡོན་ཏན་ཆེས་ལྷག་པར་ཤེས་པར་བྱ་
ནས། སྱིང་པོ་ལེན་པ་ལ་འབད་པར་རྱིགས་ཏེ། སོབ་སྱིངས་ལས། གང་ཞྱིག་ཐོབ་ན་སེ་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་མཐར་
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འབྱྱིན་ཅྱིང་། བྱང་ཆུབ་མཆོག་གྱི་ས་བོན་དགེ་བའང་འདེབས་བྱེད་པ། །ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་བས་ཀང་ཡོན་
ཏན་ཆེས་ལྷག་པའྱི། །མྱི་ྱིད་དེ་ནྱི་འབྲས་བུ་མེད་པར་སུ་ཞྱིག་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་མ་
ཡྱིན་པར་མྱི་ལུས་ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་ནས་སྱིག་པའྱི་ལས་ལ་འཇུག་པ་ནྱི། བླུན་པ་ལས་ཀང་ཆེས་བླུན་པར་
གསུངས་ཏེ། བཤེས་སྱིངས་ལས། གང་ཞྱིག་གསེར་སྣོད་རྱིན་ཆེན་སས་པ་ཡྱིས། །ངན་སྐྱུགས་འཕྱག་པར་
བགྱིད་པ་དེ་བས་ཀང་། །གང་ཞྱིག་མྱི་རུ་སེས་ནས་སྱིག་པ་དག །བགྱིད་པ་དེ་ནྱི་ཆེས་རབ་བླུན་པ་
ལགས། །ཞེས་དང་། སོད་འཇུག་ལས། འདྱི་འདའྱི་དལ་བ་རེད་གྱུར་ནས། །བདག་གྱིས་དགེ་གོམས་མ་བྱས་
ན། །འདྱི་ལས་བསླུས་པ་གཞན་མེད་དེ། །འདྱི་ལས་རྨོངས་པའང་གཞན་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་ད་ལན་
གྱི་ལུས་ལ་དགེ་བ་མ་གྲུབ་ཀང་། ཚེ་རབས་གཞན་དུ་སྒྲུབ་པས་ཆོག་གོ་སམ་དུ་ཡང་མྱི་བསམ་སེ། སོད་
འཇུག་ལས། བདག་གྱི་སོད་པ་འདྱི་འདས་ནྱི། །མྱི་ཡྱི་ལུས་ཀང་འཐོབ་མྱི་འགྱུར། །མྱི་ལུས་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་
ན། །སྱིག་པ་འབའ་ཞྱིག་དགེ་བ་མེད། །ཅེས་པ་ལྟར། ལེགས་སད་དང་བྲལ་བའྱི་སེ་བོ་དག་གྱིས་བདེ་འགོ་
ཙམ་ཡང་འཐོབ་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། ངན་འགོའ་ིརེན་ལ་ནྱི་དགེ་བ་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མེད་དེ། སྡུག་
བསལ་དང་སྱིག་པའྱི་ཁུར་གྱིས་ནོན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སད་དུ་ཡང་། སོད་འཇུག་ལས། གང་ཚེ་དགེ་སད་སལ་
ལྡན་ཡང་། །དགེ་བ་བདག་གྱིས་མ་བྱས་ན། །ངན་སོང་སྡུག་བསལ་ཀུན་རྨོངས་པ། །དེ་ཚེ་བདག་གྱིས་ཅྱི་
བྱར་ཡོད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རེད་དཀའ་བ། དོན་ཆེ་བ། སྱིང་པོ་ལེན་པར་རྱིགས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམ་ནས། སྱིང་པོ་ལེན་པའྱི་ཐབས་སུ་བློ་ཐག་ཆོས་ལ་ཆོད་པར་བྱ་ཞྱིང་། 
ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་སུ་ངེས་ནས། འདྱི་ྱིད་ཅྱི་སེ། ཅྱི་གནས། ཅྱི་འཕེལ་ཁོ་ནའྱི་
ཆེད་དུ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་འབད་ཅྱིང་དན་པ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ། དལ་འབྱོར་འདྱི་ནྱི་རེད་པར་ཤྱིན་དུ་
དཀའ། །སེས་བུས་དོན་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ལ། །གལ་ཏེ་འདྱི་ལ་ཕན་པ་མ་བསྒྲུབས་ན། །ཕྱྱིས་འདྱི་ཡང་
དག་འབྱོར་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་སོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱི་ཚིག་ངག་ཏུ་འདོན་པ་དང་། 
དོན་ཡྱིད་ལ་སེམས་པར་བྱའོ། །ཤྱིན་ཏུ་རེད་དཀའ་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་རེན། །སྡུག་བསལ་ཆུ་བོ་ཆེ་ལས་སོལ་
བའྱི་གྲུ། །ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་ལས་ལྷག་པའྱི་དལ་འབྱོར་འདྱིས། །རང་གཞན་དོན་ཆེན་མྱི་བསྒྲུབ་ཤེས་ལྡན་
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སུ། ༈ །གསུམ་པ་འཆྱི་བ་མྱི་རག་པ་བསོམ་པ་ལ་གསུམ། ངེས་པར་འཆྱི་བ། ནམ་འཆྱི་མ་ངེས་པ། འཆྱི་བའྱི་
ཚེ་ཆོས་ལས་གཞན་གྱིས་མྱི་ཕན་པ་བསམས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་གསུམ། སེས་ནས་མ་ཤྱི་བ་མེད་པ། ཚེ་
ལ་སྣོན་བྱེད་མེད་ཅྱིང་འབྲྱིད་བྱེད་ཡོད་པ། འཆྱི་བ་རེན་གྱི་བཟློག་པར་མྱི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྱིར་འདུས་
བྱས་ཐམས་ཅད་མཐའ་བཞྱི་ལས་མ་གཡོས་པ་སེ། མདོ་ལས། འདུས་པའྱི་མཐའ་ནྱི་འབྲལ་བ་སེ། །འབྱོར་པའྱི་
མཐའ་ནྱི་རྒུད་པ་ཡྱིན། །བསགས་པ་ཀུན་གྱི་མཐའ་འཛད་ཅྱིང་། །འཚོ་བའྱི་མཐའ་ནྱི་འཆྱི་བ་ཡྱིན། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེས་ན་མྱིའྱི་ལུས་མྱི་རག་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས་ཏེ། ཤྱིན་ཏུ་མ་ཆུང་ཞྱིང་འཇྱིག་ས་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སད་
དུ་ཡང་། བཤེས་སྱིངས་ལས། ས་དང་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ྱི་མ་བདུན། །འབར་བས་བསེག་པའྱི་ལུས་ཅན་འདྱི་
དག་ཀང་། །ཐལ་བ་ཡང་ནྱི་ལུས་པར་མྱི་འགྱུར་ན། །ཤྱིན་ཏུ་མ་ཆུང་མྱི་ལྟ་སོས་ཅྱི་འཚལ། །ཞེས་སོ། །གལ་
ཏེ་འགའ་ཞྱིག་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཀང་། ཐམས་ཅད་ལ་མ་ངེས་སོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་ངན་བསལ་བ་ལས། ས་
འམ་འོན་ཏེ་མཐོ་རྱིས་ན། །སེས་ནས་ལ་ལ་མ་ཤྱི་བ། །འགའ་ཞྱིག་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བའམ། །ཐོས་སམ་འོན་ཏེ་
ཐེ་ཚོམ་ཟ། །ཞེས་པ་ལྟར། སེས་པའྱི་མཐར་མ་ཤྱི་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་དཔེ་དུ་མའྱི་སོ་ནས་དོན་དེ་ྱིད་
དན་པར་བྱ་སེ། དེའྱི་ཚུལ་ཡང་། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས། སྱིད་གསུམ་མྱི་རག་སོན་ཀའྱི་སྱིན་དང་འད། །འགོ་
བའྱི་སེ་འཆྱི་གར་ལ་ལྟ་དང་མཚུངས། །སེས་བུའྱི་ཚེ་འགོ་ནམ་མཁའྱི་གོག་འད་སེ། །རྱི་གཟར་འབབ་ཆུ་ལྟ་
བུར་མྱུར་མགོགས་འགོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱི་དོན་བསམ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དང་པོ་ྱིང་མཚམས་སར་བའྱི་
དུས་ནས། སད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་སོད་པར་འཆྱི་བདག་གྱི་དྲུང་དུ་འགོ་བ་སེ། མདོ་ལས། མྱི་ཡྱི་དཔའ་བོ་ཐོག་མའྱི་
མཚན་མོར་ནྱི། །གང་ན་འཇྱིག་རེན་མངལ་ན་གནས་གྱུར་པ། །དེ་ནས་བརམས་ཏེ་དེ་ནྱི་ྱིན་རེ་ཞྱིང་། །འགོས་
བཤོལ་མེད་པར་འཆྱི་བདག་དྲུང་དུ་འགོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏེ་རྱིག་འཛིན་སོགས་ཚེའྱི་གྲུབ་
པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པས། ཐམས་ཅད་དུ་མ་ངེས་སོ་སམ་ན་དེ་དག་ཀང་དུས་རྱིང་བ་ཙམ་ཡྱིན་
གྱི་མཐར་འཆྱི་བ་ལས་མ་འདས་ཏེ། མ་ངན་བསལ་བ་ལས། དང་སོང་ཆེན་པོ་ལྔ་མངོན་ཤེས། །མཁའ་ལ་རྒྱང་
རྱིང་འགོ་བ་ཡང་། །གང་ན་འཆྱི་མེད་སོད་ཡུལ་པའྱི། །གནས་དེར་འགོ་བ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར། དང་
སོང་མངོན་ཤེས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀང་། མཐར་འཆྱི་བ་ལས་མ་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེར་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་
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ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཡང་མྱི་རག་པའྱི་ཚུལ་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར། ལས་ཀྱིས་འཕངས་པའྱི་འགོ་བ་གཞན་ལྟ་ཅྱི་སོས་ཏེ། 
དེ་ྱིད་ལས། ཅྱི་སེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའྱི། །རོ་རེའྱི་སྐུ་ཡང་མྱི་
རག་ན། །ཆུ་ཤྱིང་སྱིང་པོ་འད་བ་ཡྱི། །ལུས་ཅན་རྣམས་ལྟ་སོས་ཅྱི་དགོས། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་ལས་ཀྱིས་
འཕངས་པའྱི་ཚེ་ལ་སྣོན་བྱེད་པ་མེད་ཅྱིང་འབྲྱིད་བྱེད་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འཆྱི་བར་ངེས་ཏེ། སོད་
འཇུག་ལས། ྱིན་མཚན་སོད་པ་ཡོངས་མེད་པར། །ཚེ་འདྱི་རག་ཏུ་གོད་འགྱུར་ཞྱིང་། །སྣོན་པའང་གུད་ནས་
འོང་མེད་ན། །བདག་ལྟ་འཆྱི་བར་ཅྱིས་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་སགས་དང་སན་ལ་སོགས་
པའྱི་ཐབས་ཀྱིས་འཆྱི་བ་བཟློག་པར་ནུས་སོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དུས་ལ་བབ་པའྱི་འཆྱི་བ་ནྱི། རེན་གང་གྱིས་
ཀང་བཟློག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའྱི་མདོ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལྟ་སེ། 
དཔེར་ན་ཕྱོགས་བཞྱི་ནས་རྱིན་པོ་ཆེ་ས་བ། བརན་པ། སྱིང་པོ་དང་ལྡན་པ། མ་ཞྱིག་པ། མ་གས་པ། འཕན་
མེད་པ། ཤྱིན་ཏུ་མཁེགས་པ། གཅྱིག་ཏུ་སྟུག་པ་བཞྱི་ཞྱིག་གནམ་ལ་རེག་ཅྱིང་ས་རློགས་ཏེ། རྩྭ་དང་། ཤྱིང་
དང་། ཤྱིང་གེལ་པ་དང་། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་ཐམས་ཅད་དང་། སེམས་ཅན་སོག་ཆགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་
ཅད་ཕྱེ་མར་འཐག་ཅྱིང་འོང་བ། དེ་དག་ལ་ནྱི་མགོགས་པས་བྲོས་པའམ། སོབས་ཀྱིས་བཟློག་པའམ། རས་
དང་སགས་དང་སན་རྣམས་ཀྱིས་བཟློག་པར་ས་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞྱིན་དུ་འཇྱིགས་པ་ཆེན་
པོ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་འོང་སེ། དེ་དག་ལ་མགོགས་པས་བྲོས་པའམ། སོབས་ཀྱིས་བཟློག་པའམ། རས་དང་
སགས་དང་སན་རྣམས་ཀྱིས་བཟློག་པར་ས་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་གང་ཞེ་ན། རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆྱི་བ་དང་
རྒུད་པའོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། རྒ་བ་ནྱི་དར་ལ་བབ་པ་འཇོམས་ཤྱིང་འོང་ངོ་། །ན་བ་ནྱི་ནད་མེད་པ་འཇོམས་
ཤྱིང་འོང་ངོ་། །རྒུད་པ་ནྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཤྱིང་འོང་ངོ་། །འཆྱི་བ་ནྱི་སོག་འཇོམས་
ཤྱིང་འོང་སེ། དེ་དག་ལ་ནྱི་མགོགས་པས་བྲོས་པའམ། སོབས་ཀྱིས་བཟློག་པའམ། རས་དང་སགས་དང་སན་
རྣམས་ཀྱིས་ཞྱི་བར་ས་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་འཆྱི་བར་
ངེས་པ་བསམ་ཏེ། བློ་ཐག་ཆོས་ལ་ཆོད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནམ་འཆྱི་ངེས་མེད་བསམ་པ་ལ་གསུམ། 
འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་ཚེ་ལ་ངེས་པ་མེད་པ། འཆྱི་རེན་མང་ཞྱིང་གསོན་རེན་ཉུང་བ། གསོན་རེན་རྣམས་ཀང་



20     ས་རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས། 

འཆྱི་རེན་དུ་འདུག་པའྱི་ཚུལ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་ཚེའྱི་ཚད་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མ་ངེས་པ་ཡྱིན་
ཏེ། མཛོད་ལས། འདྱི་ན་མ་ངེས་མཐའ་མར་ནྱི། །ལོ་བཅུ་དང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད། །ཅེས་པ་ལྟར། མཐར་ལོ་བཅུ་
ལ་ཡང་རྱིང་ཚད་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་དང་པོར་ལོ་གངས་ཀྱིས་བགང་དུ་མེད་པ་ཐུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། བྱེ་བྲག་ཏུ་ད་ལྟའྱི་
མྱི་རྣམས་དྲུག་ཅུ་ཁ་རལ་བའྱི་དུས་ཡྱིན་ཀང་ཕྱྱི་ནང་གྱི་འགལ་རེན་དུ་མས་ཚད་དུ་མྱི་རོགས་པར་འཆྱི་བ་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མདོ་ལས། ལ་ལ་རྒས་དང་ལ་ལ་གཞོན། །ལ་ལ་དར་ལ་བབ་པ་ན། །དེ་
བཞྱིན་ཁ་ཅྱིག་གོག་ཙམ་ན། །ཁ་ཅྱིག་མངལ་དུ་འཆྱི་བའང་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། འཆྱི་བདག་རེན་གྱི་ཁར་གནས་པ། །རླུང་དམར་ནང་འདུག་མར་མེ་བཞྱིན། །ཞེས་པ་
ལྟར། རླུང་ནང་གྱི་མར་མེ་དང་འད་བར་འགལ་རེན་དུ་མའྱི་དབང་གྱིས་རང་དབང་མེད་པར་འཆྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་ན། 
ཚེ་ལ་ཡྱིད་བརན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། འདྱི་ལྟར། ཕྱྱི་རོལ་ནས་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་འགོ་བ་རྣམས་དང་། 
ས་ཆུ་མེ་རླུང་གྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་། ནང་དུ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གྱི་ནད་ལ་སོགས་པ་སོག་འཕོག་པའྱི་
རེན་ནྱི་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་སད་དུ། ཡང་། འཕགས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ལས། སོག་ནྱི་
རག་ཏུ་དག་སང་དུ་མས་བསོར་ཏེ། སད་ཅྱིག་རེ་རེས་མས་པར་བྱེད་ཅྱིང་། འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ནྱི་གང་ཡང་
མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རེ་ཞྱིག་གསོན་རེན་དུ་རློམ་པའྱི་ཟས་གོས། གནས་མལ། གེན་
བཤེས་སོགས་ཀང་སོག་འཕོག་པའྱི་རེན་དུ་འགྱུར་བར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞྱིང་། གདོན་ནམ་མ་ངན་
སོགས་ཀྱིས་ཡྱིད་དཀྲུགས་པ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི། དུག་དང་མཚོན་ལ་སོགས་པའྱི་སོར་བས། རང་ྱིད་ཀྱིས་རང་གྱི་
སོག་གཅོད་པའང་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ན། གསོན་རེན་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆེར་འཆྱི་རེན་དུ་ངེས་པས། ནམ་འཆྱི་
ངེས་པ་མེད་དེ། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། འཆྱི་བའྱི་རེན་ནྱི་མང་བ་སེ། །གསོན་པའྱི་རེན་ནྱི་ཉུང་ཟད་ཅྱིག །དེ་
དག་རྣམས་ཀང་འཆྱི་བའྱི་རེན། །དེ་བས་རག་ཏུ་ཆོས་མཛོད་ཅྱིག །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་
གསུམ་པོ་དེའྱི་སོ་ནས་ནམ་མཆྱི་ངེས་པ་མེད་པའྱི་ཚུལ་བསམས་ཏེ། ཆོས་ཕྱྱི་དུས་ལ་མྱི་འཇོག་པར་ད་ལྟ་
ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པར་ཐག་ཆོད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་འཆྱི་བའྱི་ཚེ་ཆོས་ལས་གཞན་གྱིས་མྱི་ཕན་པ་བསམ་པ་ལ་
གསུམ། ལོངས་སོད་ཀྱིས་མྱི་ཕན་པ། གེན་བཤེས་ཀྱིས་མྱི་ཕན་པ། ལུས་ཀྱིས་མྱི་ཕན་པ་བསམ་
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པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཚེ་འདྱིར་འབད་པ་དུ་མས་བསྒྲུབས་པའྱི་ལོངས་སོད་རྣམས་ཀང་འཆྱི་བའྱི་ཚེ། མྱིག་གྱིས་ལྟ་
བ་ཙམ་ཡང་མྱི་དབང་བར་འདོར་དགོས་ན། ཕན་པའྱི་ལོངས་སོད་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས་ཏེ། 
རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའྱི་མདོ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། སེས་པའམ། བུད་མེད་གྱིད་ཀྱིས་
ལོག་པའྱི་རྨྱི་ལམ་ན། ཀུན་དགའ་ར་བ་མས་དགའ་བ་དང་། རྱི་མས་དགའ་བ་དང་། ནགས་ཚལ་མས་
དགའ་བ་དང་། ཆུ་ཀླུང་མས་དགའ་བ་དང་། རྱིང་བུ་མས་དགའ་བ་དང་། ཡུལ་མས་དགའ་བ་དང་། ཁང་
བཟང་མས་དགའ་བ་དག་མཐོང་བ་ལས། དེ་སད་ན་ཅྱི་ཡང་མྱི་མཐོང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞྱིན་དུ། 
རྒྱལ་སྱིད་དང་སོག་དང་རྒྱལ་སྱིད་ཀྱི་བདེ་བ་དང་། རྒྱལ་པོའ་ིདབང་ཕྱུག་གྱི་བདེ་བ་དང་། འདོད་པའྱི་བདེ་བ་
དང་། འདོད་པའྱི་ལོངས་སོད་ཀྱི་བདེ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དག་ཀང་རྨྱི་ལམ་དང་འདའོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལྟ་སེ། 
གང་པོ་ཆེ་དང་། ར་དང་། ཤྱིང་ར་དང་། དཔུང་བུ་ཆུང་དང་། བུད་མེད་དང་། ཁང་ཁྱྱིམ་དང་། ཆུང་མ་དམ་པ་
དང་གཞོན་ནུ་དང་བློན་པོ་དང་རྱིས་པ་དང་། བློན་པོ་ཆེན་པོ་དང་སོ་པ་དང་འཁོར་དང་། ཕ་དང་མ་དང་སྤུན་
དང་སྱིང་མོ་དང་ཆུང་མ་དང་། བུ་དང་བུ་མོ་དང་། ན་ཚོད་དང་བྲན་ཕོ་དང་བྲན་མོ་དང་། ལས་བྱེད་དང་ཞོ་
ཤས་འཚོ་བ་དང་། འཛའ་བཤེས་དང་གེན་དང་གོང་ཁྱེར་གྱི་སེ་བོ་དང་། མགོན་བུ་དང་གསེར་དང་། ནོར་
བུ་དང་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་མུ་ཏྱིག་དང་། བཻ་ཌཱུརྻ་དང་དུང་དང་མན་ཤེལ་དང་། བྱྱི་རུ་དང་ས་ལེ་སམ་དང་། དངུལ་
དང་གོས་དང་རྒྱན་དང་ནོར་དང་འབྲུ་དང་བང་བ་དང་། མཛོད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བོར་ནས་འགོ་
དགོས་སོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མྱི་རག་པ་མྱི་བརན་པ་ཡྱིད་བརན་ཏུ་མྱི་རུང་བ། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་
ཡུན་ཐུང་བ་མྱི་གནས་པ་གཡོ་བ། འགུལ་བ་འཇྱིག་པ་སད་ཅྱིག་པ་མཐར་སྱིག་པ། ཟད་པ་དང་དེངས་པའྱི་སོ། 
མཐར་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན། མཐར་འགེས་པ་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པ། གནོད་པ་དང་བཅས་པ་མ་ངན་དང་
འཁྲུག་པ་མང་བ། འདྲུལ་པ། འབྲུལ་འཆད་པ་བྱེ་བ་འཇོམས་པ། རྣམ་པར་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་
ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བས་ན་མྱི་རག་པར་བལྟ་ཞྱིང་། ཟད་པ་དང་དེངས་པའྱི་སོ་ཡྱིན་པར་བལྟ་བར་བྱ་སེ། འཆྱི་བས་
འཇྱིགས་སྐྲག་པར་བྱའོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཆོས་ཁོ་ནས་རྒྱལ་སྱིད་ཀྱིས་ཤྱིག །ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་དང་
མཐུན་པར་ནྱི་མྱི་བྱའོ། །ཁྱོད་ཆོས་དང་མཐུན་པར་གྱིས་ཤྱིག །ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་དང་མཐུན་པར་ནྱི་མྱི་



22     ས་རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས། 

བྱའོ། །ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གནད་གཅོད་ཀྱི་ཚོར་བས་གཟྱིར་བའྱི་ཚེ་ན། དཔའ་
ཞྱིང་བརྟུལ་ཕོད་པའྱི་གེན་བཤེས་སོང་གྱིས་བསོར་ཡང་། འཆྱི་བའྱི་ཟུག་རྔུ་ཆུང་བའམ། དུས་ལས་འགངས་
པའམ་སེལ་མ་བྱེད་པ་སོགས། ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མེད་པར། སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་བ་རང་
ྱིད་གཅྱིག་པུས་མོང་དགོས་ཏེ། སོད་འཇུག་ལས། བདག་ནྱི་མལ་ན་འདུག་བཞྱིན་དུ། །གེན་བཤེས་ཀུན་
གྱིས་མཐའ་བསོར་ཀང་། །སོག་འཆད་པ་ཡྱི་ཚོར་བ་དག །བདག་ྱིད་གཅྱིག་པུས་མོང་བར་འགྱུར། །གཤྱིན་
རེའྱི་ཕོ་ས་ཟྱིན་པ་ལ། །གེན་པས་ཅྱི་ཕན་བཤེས་ཅྱི་ཕན། །དེ་ཚེ་བསོད་ནམས་གཅྱིག་སབས་ན། །དེ་ཡང་
བདག་གྱིས་མ་བསེན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་གཞན་དུ་འགོ་བའྱི་དུས་ལ་
བབ་པ་ན། ཚེ་འདྱིའྱི་ལུས་ཀྱིས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཀང་ཕན་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། བར་དོའ་ིཤེས་པ་རེན་མེད་དུ་གནས་
པའྱི་ཚེ་ཡང་། ཞག་གཅྱིག་གྱི་གནས་སམ་རེན་དུ་ཡང་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། ལུས་འདྱི་གཅྱིག་པུ་
བྱུང་བ་ཡང་། །ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཤ་རུས་དག །ཞྱིག་སེ་སོ་སོར་འགེས་གྱུར་ན། །མཛའ་བ་གཞན་ལྟ་ཅྱི་
ཞྱིག་སོས། །ཞེས་སོ། །མདོར་ན་འོང་བར་ངེས་ཤྱིང་ནམ་འོང་མ་ངེས་པའྱི་འཆྱི་བདག་ཡྱིད་བརན་མེད་པར་
ཤེས་ནས། ཚེ་འདྱིའྱི་ཕྱྱི་ཚིས་དང་གབས་ཤོམ་ལས་བློ་སྣ་བསྟུང་བར་རྱིགས་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། ཡྱིད་བརན་མྱི་
རུང་འཆྱི་བདག་ནྱི། །བྱས་དང་མ་བྱས་མྱི་སོད་པས། །ན་དང་མྱི་ན་ཀུན་གྱིས་ཀང་། །གོ་བུར་ཚེ་ལ་ཡྱིད་མྱི་
བརན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་དུ་ན་དེ་ྱིད་ལས། རང་སེ་རྱིམ་གྱིས་གསོད་པ་ཡང་། །ཁྱོད་ཀྱིས་
མཐོང་བར་མ་གྱུར་ཏམ། །འོན་ཀང་གྱིད་ལ་བརེན་པ་གང་། །གདོལ་པ་དང་ནྱི་མ་ཧེ་བཞྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་
བག་མེད་པའྱི་གྱིད་དང་སོམས་ལས་ཀྱིས་གནས་པ་ཡང་། དམན་པའྱི་སོད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པའྱི་བྱ་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འཆྱི་བདག་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ན། འགོད་པས་སེམས་གདུང་
བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། འདྱི་ནྱི་མ་བྱས་བརམས་པ་དང་། འདྱི་ཕྱྱིན་བྱས་པར་གནས་པ་ལས། །གོ་བུར་
འཆྱི་བདག་འོང་ནས་ནྱི། །ཀྱི་ཧུད་བཅོམ་ཞེས་སེམས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་
དུས་ལ་བབ་པ་དེའྱི་ཚེ་ན། དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་འབད་པར་རུང་ངོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྡུག་བསལ་དུ་མས་ཡྱིད་
དཀྲུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དུས་ཀྱིས་གཏུགས་པས་གགས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། མ་ངན་ཤུགས་
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ཀྱིས་སྐྲངས་པ་ཡྱི། །མྱིག་དམར་གདོང་ལ་མཆྱི་མ་འཛག །ེ་དུ་རེ་ཐག་ཆད་པ་དང་། །གཤྱིན་རེའྱི་ཕོ་འྱི་
བཞྱིན་ལ་ལྟ། །རང་སྱིག་དན་པས་གདུང་བ་དང་། །དམལ་བའྱི་ས་ནྱི་ཐོས་པ་ཡྱིས། །སྐྲག་པས་མྱི་གཙང་ལུས་
གོས་ཤྱིང་། །མོས་པར་འགྱུར་ཚེ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་བསམས་པའྱི་སོ་ནས། 
ཆོས་རེན་དབང་ཏུ་མྱི་བཏང་བར་བློ་ཐག་ཆོད་པར་བྱ་སེ། འཆྱི་བར་ངེས་ཤྱིང་ཤྱི་བའྱི་ཚེ་ཆོས་མ་གཏོགས་པ་
མགོན་སབས་གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དོན་འདྱི་ཡང་། རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའྱི་མདོ་ལས། ཤྱིན་ཏུ་གསལ་
བར་གསུངས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལྟ་སེ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ རྱི་དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
ཞུགས་ནས། རྱི་དྭགས་བཟུང་སེ་ཇྱི་ལྟ་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །རྱི་དྭགས་དེ་ནྱི་སོབས་ཆེན་པོའ་ིཁ་
མྱི་བཟད་པར་བཟུང་བས་དབང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞྱིན་དུ་འཆྱི་བདག་གྱི་གསལ་ཤྱིང་
གྱིས་ཟུག་སེ། རྒྱགས་པ་དང་ནྱི་བྲལ། མགོན་ནྱི་མེད། སབས་ནྱི་མེད། དཔུང་གེན་ནྱི་མེད། གཤྱིས་ནྱི་
འཇྱིག ཚིགས་ནྱི་བྱེ་བྲལ། ཤ་དང་ཁག་ནྱི་སམ། ལུས་ནྱི་ནད་ཀྱིས་གདུངས། ཁ་ནྱི་སམ། བཞྱིན་ནྱི་འགྱུར། 
རྐང་ལག་ནྱི་གཡོབ། ལས་ནྱི་མྱི་ནུས་མཐུ་ནྱི་མེད། ཁ་ཆུ་དང་སྣབས་དང་གཅྱིན་དང་སགས་ཀྱིས་ནྱི་ལུས་ལ་
གོས། མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་། ལྕེ་དང་ལུས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་དག་ནྱི་འགག སྱིགས་བུ་ནྱི་འབྱུང་། 
ས་ངར་ངར་པོ་ནྱི་འཐོན། སན་པས་ནྱི་བོར། སན་དང་ཁ་ཟས་དང་། བཟའ་བ་དང་། ཐུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནྱི་
སེས་ལ་བོར་ཏེ། འགོ་བ་གཞན་དག་ཏུ་འགོ་བར་མལ་གྱི་མཐའ་མ་ལ་ནྱི་ལ། ཐོག་མ་མེད་པའྱི་སེ་བ་དང་། 
རྒ་བ་དང་འཆྱི་བའྱི་འཁོར་བའྱི་རྒྱུད་དུ་ནྱི་ནུབ། སོག་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ལས། གཤྱིན་རེའྱི་མྱིས་ནྱི་འཇྱིགས་
ཤྱིང་སྐྲག བྱུར་གྱི་དབང་དུ་ནྱི་སོང་། དབུགས་རྒྱུ་བ་ནྱི་ཆད། ཁ་དང་སྣ་ནྱི་གདངས། སོ་ནྱི་གཙིགས། སྱིན་པ་
སྱིན་ནོ་ཞེས་དེ་སད་གསོལ་བ་ནྱི་འདེབས། ལས་ཀྱི་སྱིད་པ་ནས་ཡང་སྱིད་པ་ལ་ནྱི་འཇུག གཅྱིག་པུ་གྱིས་
སུ་མེད་ཅྱིང་གོགས་ནྱི་མེད་དེ། འཇྱིག་རེན་འདྱི་ནྱི་འདོར། འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་ཏུ་ནྱི་འགོ། སས་ཆེན་པོ་ནྱི་
འདེགས། མུན་པ་ཆེན་པོར་ནྱི་ཞུགས། གཡང་ས་ཆེན་པོར་ནྱི་ལྷུང་། དུར་ཁོད་ཆེན་པོར་ནྱི་འཇུག དགོན་པ་
ཆེན་པོར་ནྱི་འགོ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོས་ནྱི་ཁྱེར། ལས་ཀྱི་རླུང་གྱིས་ནྱི་བདས། ས་ཚུགས་མེད་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་
ནྱི་འགོ། གཡུལ་ངོ་ཆེན་པོར་ནྱི་འཇུག གདོན་ཆེན་པོས་ནྱི་ཟྱིན། ནམ་མཁའ་ལ་ནྱི་འཆེལ། ཕ་མ་དང་། ཕུ་ནུ་
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དང་། སྱིང་མོ་དང་། བུ་དང་བུ་མོས་ནྱི་བསོར། དབུགས་ནྱི་ཆད། ནོར་བགོ་བཤའ་བྱ་ཞེས་ནྱི་ཟེར། ཀྱི་ཧུད་
མ། ཀྱི་ཧུད་ཕ། ཀྱི་ཧུད་བུ། ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་སྐྲ་ནྱི་ཞྱིག་སེ། སྱིན་པ་དང་དཀའ་ཐུབ་དང་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་
གོགས་སུ་གྱུར་པ་ན། ཆོས་མ་གཏོགས་པ་སབས་གཞན་མེད། མགོན་གཞན་མེད། དཔུང་གེན་གཞན་མེད་
དོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ན་ཆོས་ནྱི་གྱིང་དང་། གནས་དང་མགོན་དང་རོན་པར་གྱུར་རོ། །ཞེས་
སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་སོ་ནས་འཆྱི་བ་རེས་སུ་དན་པ་དེས། ཚེ་འདྱིའྱི་སྱིད་ཚེ་སྡུག་
ཡུན་བར་སྣང་གྱི་གོག་ཕེང་ངམ། རྨྱི་ལམ་ཐུན་ཅྱིག་གྱི་བདེ་སྡུག་དང་མཚུངས་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། སོད་
འཇུག་ལས། རྨྱི་ལམ་ལོ་བརྒྱར་བདེ་མོང་ནས། །སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡྱིན་དང་། །གཞན་ཞྱིག་ཡུད་ཙམ་
བདེ་མོང་ནས། །སད་པར་གྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ། །སད་པ་དེ་དག་གྱིས་ཀ་ལའང་། །བདེ་བ་དེ་ནྱི་ཕྱྱིར་འོང་
མེད། །ཚེ་རྱིང་ཚེ་ཐུང་གྱིས་ཀ་ཡང་། འཆྱི་བའྱི་དུས་སུ་དེ་འདར་ཟད། །ཅེས་སོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཚེ་འདྱིའྱི་བདེ་
བ་དོན་གེར་ལས་བློ་བཟློག་ཏེ། ཕྱྱི་མ་ཕན་ཆད་ཀྱི་བདེ་ལེགས་སྒྲུབ་པའྱི་མདུན་གོས་སྱིང་ཕུགས་སུ་བཞག་
ཅྱིང་། དེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཞན་མེད་པར་ཤེས་ནས། འདྱི་ྱིད་ཅྱི་
སེ་ཅྱི་གནས། ཅྱི་འཕེལ་ཁོ་ན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་འབད་པར་བྱའོ། །ཇྱི་སད་བཤད་པའྱི་དོན་དེ་དག་དན་
ལམ་དུ་གནས་པའྱི་ཆེད་དུ། ནད་མེད་མྱི་རག་ལང་ཚོ་རག་མ་ཡྱི། །འབྱོར་པ་མྱི་རག་སོག་ཀང་རག་མ་
ཡྱིན། །སེ་བོ་མྱི་རག་ྱིད་ཀྱིས་ལེན་འགྱུར་ན། །འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དགའ་བ་ཅྱི་ལྟར་སེ། །ཞེས་མྱི་རག་པ་
ྱིད་ཀྱི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚིག་འདོན་ཞྱིང་། དོན་སེམས་པར་བྱའོ། །ཀྱི་ཧུད་འཇྱིགས་རུང་གཤྱིན་
རེས་དབང་མེད་པར། །གཅྱིག་པུ་མ་ངར་མྱུར་དུ་ཁྱིད་ངེས་ཤྱིང་། །དེ་ཚེ་ཆོས་ལས་གཞན་པའྱི་སབས་མེད་
པས། །བློ་ཐག་ཆོས་ལ་ཆོད་ཅྱིག་སེམས་ལྡན་དག །བཞྱི་པ་ལས་འབྲས་བསོམ་པ་ནྱི། གོང་དུ་བཤད་པའྱི་
ཚུལ་དེ་དག་ངེས་ནས། སོར་བས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའང་བསམ་པས་ཆོས་ལ་མོས་པ་ལ་རག་ལས་
ཤྱིང་། མོས་པ་སེ་བའང་ལས་འབྲས་བསོམ་པ་ལ་རག་ལས་ཏེ། སོད་འཇུག་ལས། དགེ་བའྱི་ཕྱོགས་ནྱི་
ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ར་བ་མོས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །དེ་ཡྱི་ར་བ་རག་ཏུ་ནྱི། །རྣམ་སྱིན་འབྲས་བུ་བསོམ་པས་
སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་འདྱི་ལ་གྱིས། ལས་འབྲས་སྱིར་བསམ་པ། སོ་སོར་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་
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གྱིས། ལས་ངེས་པའྱི་ཚུལ། འབྲས་བུ་འཕེལ་ཆེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མདོ་ལས་དུས་ཀྱིས་ེན་ཏེ་རྒྱལ་པོ་འགོ་
གྱུར་ན། །ལོངས་སོད་མཛའ་དང་གེན་བཤེས་རེས་མྱི་འབྲང་། །སེས་བུ་དེ་ནྱི་གང་དང་གར་འགོ་
བར། །ལས་རྣམས་གྱིབ་མ་བཞྱིན་དུ་རེས་སུ་འབྲང་། །ཞེས་གསུངས་པས། ཡང་སྱིད་གཞན་དུ་འཇུག་པ་ན། 
དཀར་ནག་གྱི་ལས་ཁོ་ན་དང་འགོགས་དགོས་པར་ངེས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་རང་གྱིས་བསགས་པའྱི་ལས་ཀྱི་
འབྲས་བུ་རང་ྱིད་ཀྱིས་མོང་བར་ངེས་ཀྱི། གཞན་ལ་སྱིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས། གང་གྱིས་བྱས་ཤྱིང་
བསགས་པའྱི་ལས་རྣམས་ནྱི། ཕྱྱི་རོལ་སའྱི་ཁམས་ལ་སྱིན་པར་མྱི་འགྱུར། ཆུའྱི་ཁམས་དང་མེའྱི་ཁམས་དང་
རླུང་གྱི་ཁམས་དང་། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ལ་སྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་གྱི། ཟྱིན་པའྱི་ཕུང་པོ་འདྱི་ྱིད་ལ་སྱིན་ཅྱིང་
མོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀང་། དེ་ཡང་བྱས་ནས་རེག་པར་མྱི་འགྱུར་
མྱིན། །གཞན་ཀྱིས་བྱས་པ་ཚོར་བར་འགྱུར་བའང་མེད། །ཅེས་ལས་བྱས་པ་ཆུད་མྱི་ཟ་བ་དང་། མ་བྱས་པ་
དང་མྱི་འཕད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་ཡུན་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བའྱི་ལས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་བསེད་པར་མ་ངེས་
སོ་སམ་ན། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱིས་མ་བཅོམ་པའྱི་ལས་ནྱི། དུས་རྱིང་བ་ཙམ་གྱིས་ཆུད་ཟ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། 
རེན་ཚོགས་པའྱི་ཚེ་ན་འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པར་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ལས་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་
འདྱི་ནྱི། །བསལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མྱི་ཟ། །ཚོགས་ཤྱིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན། །འབྲས་བུ་ྱིད་དུ་སྱིན་པར་
འགྱུར། །ཞེས་སོ། །འབྲས་བུ་ཇྱི་ལྟར་སྱིན་པའྱི་རྱིམ་པའང་། གནས་བརན་ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པོས། ལས་
ཀྱི་འབྲས་བུ་ལྕྱི་གང་དང་། །ེ་བ་གང་དང་གོམས་པ་གང་། །སར་བྱས་གང་ཡྱིན་དེ་དག་ལས། །འབྲས་བུ་ཐོག་
མར་སྱིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྱི་དོན་ཡང་ལས་སོབས་གང་ཆེ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཐོག་མར་སྱིན་ལ། 
སོབས་མམ་ན་འཆྱི་ཀའྱི་སེམས་ལ་གང་ེ་ཞྱིང་གསལ་བ་དང་། དེ་ཡང་མམ་ན་འཆྱི་ཀའྱི་སེམས་ལ་གང་
ེ་ཞྱིང་གསལ་བ་དང་། དེ་ཡང་མམ་ན་གང་ལ་གོམས་ཤས་ཆེ་བ་དང་། དེ་ཡང་མམ་ན་སར་བྱས་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དེའྱི་འབྲས་བུ་ཐོག་མར་སྱིན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དཀར་ནག་གྱི་ལས་ཆེན་པོ་དག་གྱི་འབྲས་བུ་དེ་ལྟར་
ངེས་ཀང་། ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་དག་གྱིས་ནྱི། འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པར་མ་ངེས་སོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ནང་གྱི་རྒྱུ་
འབྲས་ནྱི་འཕེལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སད་དུ་ཡང་། ཆེད་དུ་བརོད་པའྱི་ཚོམས་ལས། སྱིག་པ་ཆུང་ངུ་བྱས་
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པས་ཀང་། །འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་འཇྱིགས་ཆེན་དང་། །ཕུང་ཁོལ་ཆེན་པོ་བྱེད་འགྱུར་ཏེ། །ཁོང་པར་སོང་བའྱི་
དུག་བཞྱིན་ནོ། །བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་བྱས་པས་ཀང་། །འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་བདེ་ཆེན་འདེན། །དོན་ཆེན་དག་
ཀང་བྱེད་འགྱུར་ཏེ། །འབྲུ་རྣམས་ཕུན་ཚོགས་སྱིན་པ་བཞྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཀླུའྱི་
རྒྱལ་པོ་ཨེ་ལའྱི་འདབ་དང་། རྒྱལ་པོ་སྱི་བོ་སེས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས། རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ལས་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་
འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་རྣམས་དན་པར་བྱས་ཏེ། ངེས་པ་རེད་པར་བྱའོ། །འོ་ན་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁྱད་པར་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 
བཤེས་སྱིངས་ལས། རག་དང་མངོན་པར་ཞེན་དང་གེན་པོ་མེད། །ཡོད་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞྱི་ལས་འབྱུང་བའྱི་
ལས། །དགེ་དང་མྱི་དགེ་རྣམ་ལྔ་ཆེན་པོ་སེ། །དེ་ལས་དགེ་བ་སོད་ལ་བརོན་པར་གྱིས། །ཞེས་པ་ལྟར། དུས་
རག་ཏུ་དང་། བསམ་པ་མངོན་ཞེན་དག་པོ་དང་། འགོད་སོགས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གེན་པོ་མེད་པ་དང་། 
དཀོན་མཆོག་དང་བླ་མ་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྱི་གཞྱི་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཕ་མ་སོགས་ཕན་འདོགས་
པའྱི་གཞྱི་ལས་བྱུང་བའྱི་ལས་རྣམས་ནྱི་ཆེན་པོ་དང་། དེ་ལས་བཟློག་པ་ནྱི་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཆེད་དུ་
བསམས་ཏེ། བསྒྲུབ་པའྱི་ལས་ནྱི་བྱས་ལ་བསགས་པ་ཞེས་དང་། མ་བསམ་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ལས་ནྱི། བྱས་
ལ་མ་བསགས་པ་ཞེས་སོགས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། སོད་འཇུག་ལས་ཀང་། རག་པར་མངོན་
ཞེན་གྱིས་བསངས་པའམ། གེན་པོ་ཡྱིས་ནྱི་བསངས་པ་ྱིད། །ཡོན་ཏན་དང་ནྱི་ཕན་འདོགས་ཤྱིང་། །སྡུག་
བསལ་བ་ལས་དགེ་ཆེན་འགྱུར། །ཞེས་དང་། མཛོད་ལས། མཇུག་དང་ཞྱིང་དང་གཞྱི་དང་ནྱི། །སོར་དང་
སེམས་པ་བསམ་པ་སེ། །དེ་དག་ཆུང་དང་ཆེ་བ་ལས། །ལས་ཀང་ཆུང་དང་ཆེ་བ་ྱིད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །གྱིས་པ་སོ་སོར་བསམ་པ་ལ་གྱིས། ནག་པོའ་ིལས་འབྲས་བསམ་པ། དཀར་པོའ་ིལས་འབྲས་བསམ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལས་བསམ་པ། འབྲས་བུ་བསམ་པ། དེ་དག་སྤང་བར་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་
སྱིར་དཀར་ནག་གྱི་ལས་ལམ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། མདོར་བསྡུ་ན། མཛོད་ལས། དེ་ལས་
ཆེ་ལོང་བསྡུས་ནས་ནྱི། །དགེ་དང་མྱི་དགེ་ཅྱི་རྱིགས་པར། །ལས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་བཅུར་གསུངས་སོ། །ཞེས་པ་
ལྟར་ནག་པོའ་ིལས་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་ཡང་བཅུ་སེ། ལུས་ཀྱི་སོ་ནས་སོག་གཅོད་པ། མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པ། 
འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སེ་གསུམ། ངག་གྱི་སོ་ནས་རྫུན། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ། ཀལ་པ་སེ་བཞྱི། ཡྱིད་ཀྱི་
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སོ་ནས་བརྣབ་སེམས། གནོད་སེམས། ལོག་ལྟ་སེ་གསུམ་མོ། །དེ་དག་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་། མཛོད་ལས། སོག་
གཅོད་པ་ནྱི་བསམ་བཞྱིན་དུ། །མ་ནོར་བར་ནྱི་གཞན་གསད་པའོ། །མ་བྱྱིན་ལེན་པ་གཞན་གྱི་ནོར། མཐུ་དང་
འཇབ་བུས་བདག་གྱིར་བྱེད། །བགོད་མྱིན་འགོ་བར་འདོད་པ་ཡྱི། །ལོག་པར་གཡེམ་པ་རྣམ་པ་བཞྱི། །རྫུན་
ཚིག་འདུ་ཤེས་གཞན་བསྒྱུར་བའྱི། །ཚིག་དོན་མངོན་པར་གོ་བའོ། །ཞེས་དང་། ཕ་མ་ཕ་རོལ་དབྱེ་བའྱི་
ཕྱྱིར། །ོན་མོངས་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཚིག །ཚིག་རྩུབ་པོ་ནྱི་མྱི་སན་པ། །ོན་མོངས་ཅན་ཀུན་ཀལ་པ་
ྱིད། །ཞེས་དང་། བརྣབ་སེམས་ནྱི། ལོག་པར་གཞན་གྱི་ནོར་ལ་ཆགས། །གནོད་སེམས་སེམས་ཅན་ལ་སང་
བ། །དགེ་དང་མྱི་དགེ་མེད་ལྟ་བ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡྱིན་འདྱི་ལ། །གསུམ་ལམ་བདུན་ནྱི་ལས་ཀང་ཡྱིན། །ཞེས་
པ་ལྟར། གཞྱི། བསམ་པ། སོར་བ། མཐར་ཐུག་གྱི་སོ་ནས་ཤེས་པས་བྱའོ། །གཞན་ཡང་ོན་མོངས་པ་དུག་
གསུམ་དང་། དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ལས་རྣམས་ནྱི། མྱི་དགེ་བ་ཞེས་བྱ་སེ། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། 
འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་མུག་དང་། །དེས་བསེད་ལས་ནྱི་མྱི་དགེ་བ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ནག་པོའ་ིལས་ལམ་དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབྲས་བུ། རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ། བདག་
པོའ་ིའབྲས་བུ་གསུམ་གསུམ་སེ། མཛོད་ལས། ཐམས་ཅད་བདག་པོ་རྒྱུ་མཐུན་དང་། །རྣམ་སྱིན་འབྲས་བུ་
འབྱྱིན་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལས་དང་པོ་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། ཆེ་འབྲྱིང་སོགས་དང་
ཀུན་སོང་གྱི་དབྱེ་བས། དམལ་བ་སོགས་ངན་འགོ་གནས་གསུམ་དུ་སེ་བ་དང་། མཐོ་རྱིས་སུ་ཡང་ལུས་
སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་པ་སེ། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། མྱི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན། །དེ་
བཞྱིན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞེས་དང་། ཆགས་པས་ཡྱི་དྭགས་འགོ་བར་འགོ། །ཞེ་སང་གྱིས་ནྱི་དམལ་
བར་འཕེན། །རྨོངས་པས་ཕལ་ཆེར་དུད་འགོར་འགྱུར། །ཞེས་དང་སོད་འཇུག་ལས། སྡུག་བསལ་ཡྱིད་མྱི་
བདེ་བ་དང་། །འཇྱིགས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །འདོད་པ་རྣམས་དང་བྲལ་བ་ནྱི། །སྱིག་པ་སོད་ལས་འབྱུང་
བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྱིག་པ་བྱེད་པ་བདེ་འདོད་ཀང་། །གང་དང་གང་དུ་འགོ་འགྱུར་བ། །དེ་དང་དེར་ནྱི་
སྱིག་པ་དེས། །སྡུག་བསལ་མཚོན་གྱིས་རྣམ་པར་འཇོམས། །ཞེས་དང་། གཤྱིན་རེའྱི་སེས་བུས་པགས་པ་མ་
ལུས་བཤུས་པས་ཤྱིན་ཏུ་མ་ཐག་ཅྱིང་། །རབ་ཏུ་ཚ་བའྱི་མེ་ཡྱིས་བཞུས་པའྱི་ཟངས་ཞུན་ལུས་ལ་བླུགས་
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གྱུར་ལ། །འབར་བའྱི་རལ་གྱི་མདུང་ཐུང་གྱིས་བསྣུན་ཤ་ཡྱི་དུམ་བུ་བརྒྱར་ལྷགས་ཤྱིང་། །ཤྱིན་ཏུ་འབར་བའྱི་
ལྕགས་ཀྱི་ས་གཞྱིར་ལྟུང་བ་མྱི་དགེ་མང་པོས་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་མ་ངེས་ཏེ་སྱིག་པ་བྱེད་པ་འགའ་
ཞྱིག་ཀང་བདེ་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་སམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྱི་བདེ་བ་ཡང་ས་མར་དགེ་བ་སད་པའྱི་འབྲས་
བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱིག་པའྱི་རྣམ་སྱིན་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཤྱི་རེས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། 
བཤེས་སྱིངས་ལས། སྱིག་པའྱི་ལས་རྣམས་སོད་པ་འགའ་ཡང་ནྱི། །དེ་ཡྱི་མོད་ལ་མཚོན་བཞྱིན་མྱི་གཅོད་
སེ། །འཆྱི་བའྱི་དུས་ལ་བབ་ན་སྱིག་པ་ཡྱི། །ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གང་ལགས་མངོན་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་
རོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་མོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་ནྱི། ལས་གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་མྱི་ལ་སོགས་པར་
སེས་ནའང་། རྱིམ་པ་ལྟར་ཚེ་ཐུང་བ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་སེ། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། གསོད་པ་ཡྱི་ནྱི་ཚེ་
ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང་། །རྐུ་བ་ཡྱིས་ལོངས་སོད་ཕོངས། །བྱྱི་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་
བཅས། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་བསྐུལ་བ་སེ། །ཕ་མ་ཡྱིས་ནྱི་བཤེས་དང་འབྱེ། །རྩུབ་པོ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་སན་
ཐོས། །མ་འབྲེལ་བ་ཡྱིས་ཚིག་མྱི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡྱིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇྱིགས་པ་
སྱིན་པར་བྱེད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ྱིད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་ནྱི།ཤ
ལས་གང་དང་གང་ལ་སད་པ་དེ་དང་དེའྱི་རྱིགས་འད་རྣམས་ལ་སོད་པར་འགྱུར་བའོ། །གསུམ་པ་བདག་པོའ་ི
འབྲས་བུ་ནྱི། རྱིམ་པ་ལྟར། ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ལོངས་སོད་གཟྱི་མཐུ་ཆུང་བ་དང་། ཧ་ཅང་ཆར་ཆར་ཆུང་སོགས་མྱི་
འཚམས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་སེ། ཕྱྱི་རོལ་མཐུ་ཆུང་སེར་ཆར་མང་། །རྡུལ་འཁྱིག་དྱི་ང་མཐོན་དམན་ཅན། །ཚྭ་སོ་
ཅན་སོགས་དུས་ལོག་དང་། །འབྲས་བུ་ཕ་ཁ་ཆུང་བའམ་མེད། །ཅེས་ས་མ་དག་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་
དེ་དག་སྤང་བར་བསམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྒྱུ་མྱི་དགེ་བ་ལས། འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བར་ངེས་ནས། སར་
བྱས་ཀྱི་ེས་སད་སོབས་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་བཤགས་པ་དང་། སན་ཆད་སོག་ལ་བབ་ཀང་སྱིག་པའྱི་ལས་མྱི་བྱེད་
པར་བློ་ཐག་ཆོད་པར་བྱ་སེ། བཤེས་སྱིངས་ལས། མྱི་དགེའྱི་འབྲས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་ནྱི། །ལུས་ངག་ཡྱིད་
ཀྱི་ེས་སད་ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི། །ཅྱི་ནས་དེ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་མཆྱིས་པ། །དེ་ལྟར་ྱིད་ཀྱི་རལ་གྱིས་འབད་པར་
མཛོད། །ཅེས་དང་། སོད་འཇུག་ལས། མྱི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་འབྱུང་། །འདྱི་ལས་ཇྱི་ལྟར་ངེས་ཐར་
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ཞེས། །ྱིན་མཚན་རག་ཏུ་བདག་གྱིས་ནྱི། །འདྱི་ྱིད་འབའ་ཞྱིག་བསམ་པའྱི་རྱིགས། །ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་
འཁོར་དང་ེ་དུ་སོགས་གཞན་ཆེད་དུ་སྱིག་པ་སད་པར་རྱིགས་སོ་སམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། བཤེས་སྱིངས་ལས། 
ཁྱོད་ཀྱི་དགེ་སོང་བྲམ་ཟེ་ལྷ་དང་ནྱི། །མགོན་དང་ཡབ་ཡུམ་དག་དང་བཙུན་མོ་དང་། །འཁོར་གྱི་སད་དུ་སྱིག་
པ་མྱི་བགྱི་སེ། །དམལ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་སལ་ནོད་འགའ་མ་མཆྱིས། །ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་དཀར་པོའ་ིལས་འབྲས་བསམ་པ་ལ་གསུམ། ལས་བསམ་པ། འབྲས་བུ་བསམ་པ། 
དེ་བསྒྲུབ་པར་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སར་བཤད་པའྱི་ནག་པོའ་ིལས་ལམ་བཅུ། སྤོང་བའྱི་བསམ་སོར་ནྱི། 
དཀར་པོའ་ིལས་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་བཅུ་སེ། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། མྱི་གསོད་པ་དང་རྐུ་སྤོང་དང་། །གཞན་གྱི་
ཆུང་མ་སྤོང་བ་དང་། །ལོག་དང་ཕ་མ་རྩུབ་ྱིད་དང་། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སོམ། །ཆགས་དང་གནོད་
སེམས་མེད་པ་པ། །ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡོངས་སྤོང་བ། །འདྱི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སེ། །ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་
དུག་གསུམ་དང་བྲལ་ཞྱིང་། དད་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ལས་རྣམས་ནྱི། དགེ་བའམ་དཀར་པོའ་ི
ལས་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ྱིད་ལས། མ་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་མུག་མེད། །དེས་བསེད་ལས་ནྱི་དགེ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་
དང་། ཆང་མྱི་འཐུང་དང་འཚོ་བ་བཟང་། །རྣམ་མྱི་འཚེ་དང་གུས་སྱིན་དང་། །མཆོད་འོས་མཆོད་དང་བྱམས་
པ་སེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་འབྲས་བུ་བསམ་པ་ནྱི། རྣམ་
སྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་སོགས་མྱི་དགེ་བའྱི་ཕྱོགས་ལས་བཟློག་པ་སེ། དེ་ྱིད་ལས། མྱི་དགེ་ཞེས་བྱ་དེ་དག་
གྱི །རྣམ་སྱིན་བསགས་པ་གང་ཡྱིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནྱི་བཟློག་སེ་
འབྱུང་། །ཞེས་དང་། དགེ་ལས་བདེ་འགོ་ཐམས་ཅད་དང་། །སེ་བ་ཀུན་ཏུ་བདེ་བ་དག །ཞེས་དང་། ཆོས་
འདྱིས་དམལ་བ་ཡྱི་དྭགས་དང་། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞྱིང་། །ལྷ་དང་མྱི་ཡྱི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་
དཔལ་རྒྱལ་སྱིད་རྒྱས་པ་ཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད་མེད་གཟུགས་མེད་ནྱི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མོང་བར་
བྱེད། །ཅེས་སོ། །ཁྱད་པར་དུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསམ་སོར་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲས་བུའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས། དེ་
ྱིད་ལས། སྱིན་པས་ལོངས་སོད་ཁྱིམས་ཀྱིས་བདེ། །བཟོད་པས་གཟུགས་བཟང་བརོན་པས་
བརྱིད། །བསམ་གཏན་ཀྱིས་ཞྱི་བློ་ཡྱིས་གོལ། །སྱིང་བརེ་བས་ནྱི་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་
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ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །མདོར་ན་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་བདེ་འབྲས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དགེ་བ་ཁོ་ན་ལས་
འབྱུང་བར་ངེས་པ་སེ། སོད་འཇུག་ལས། ཡྱིད་ལ་བསམ་པའྱི་དགེ་བྱས་པས། །གང་དང་གང་དུ་འགོ་འགྱུར་
བ། །དེ་དང་དེར་ནྱི་བསོད་ནམས་དེས། །འབྲས་བུའྱི་ཡོན་གྱིས་མངོན་མཆོད་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་
དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བསམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་དེས། བསམ་སོར་དུ་མའྱི་སོ་ནས་
དགེ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། དེ་ྱིད་ལས། དེ་བས་དགེ་ལ་མོས་བྱ་ཞྱིང་། །གུས་པ་ྱིད་དུ་བསོམ་པར་བྱ། །ཞེས་
དང་། བཤེས་སྱིངས་ལས། དགེ་བའྱི་ལས་ལམ་བཅུ་པོ་ལུས་དང་ནྱི། །ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱིས་རག་ཏུ་བརེན་བགྱི་
ཞྱིང་། །ཆང་རྣམས་ལས་ལྡོག་དེ་བཞྱིན་དགེ་བ་ཡྱི། །འཚོ་བ་ལ་ཡང་མངོན་པར་དགེས་པར་མཛོད། །ཅེས་
སོ། །དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་རྣམ་བཞག་ལ་མཁས་ཤྱིང་། གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་གུས་སོར་དང་རག་སོར་གྱིས་
འཇུག་པར་བྱ་སེ། སོད་འཇུག་ལས། མཁས་ཤྱིང་དད་དང་ལྡན་བྱས་ནས། །ལས་རྣམས་བདག་གྱིས་རག་ཏུ་
བྱ། །ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་སུ་ལ་ཡང་། །ལྟོས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་ལུང་མ་བསན་པའྱི་
ལས་འབྲས་དང་། དཀར་ནག་འདེས་པའྱི་ལས་འབྲས་དང་། དཀར་ནག་སོ་སོའ་ིལས་ལ་ཡང་། འཕེན་བྱེད་ཀྱི་
ལས་དང་། རོགས་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། མཐོང་ཆོས་སུ་མོང་འགྱུར་དང་། སེ་ནས་མོང་འགྱུར་དང་། 
ལན་གངས་གཞན་དུ་མོང་འགྱུར་དང་། མོང་བར་མ་ངེས་པའྱི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཤེས་པར་བྱས་ནས། 
ལུང་མ་བསན་གྱི་ལས་རྣམས་དགེ་བར་བསྒྱུར་བ་སོགས་བླང་དོར་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །ཁྱད་པར་དགེ་ར་
གཅོད་པའྱི་རྒྱུ་ལོག་ལྟ་དང་། ཁོང་ཁོ་དང་ཆོས་སྤོང་སོགས་ཆེས་ལྕྱི་བའྱི་ལས་རྣམས་བཤགས་བསམ་གྱིས་
སང་བ་དང་། དེ་དག་གྱི་གེན་པོ་སོབས་ལྡན་ལ་འབད་པར་བྱ་བ་ནྱི་གནད་ཀྱི་གདམས་པའོ། །མདོར་ན་སོམ་
གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། དགེ་བ་ལེགས་པར་སད་པ་སེ། །རྣམ་སྱིན་བདེ་བ་བསེད་པ་ཡྱིན། །སྱིག་པ་ེས་པར་
སད་པ་སེ། །རྣམ་སྱིན་སྡུག་བསལ་བསེད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། དཀར་ནག་གྱི་ལས་
འབྲས་ལ་ངེས་པ་རེད་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་རག་ཏུ་གནས་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ཡོད་ན་མཐོ་རྱིས་དང་ཐར་
པའྱི་སོག་ར་ཡོད་ཅྱིང་མེད་ན་མེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སད་དུ་ཡང་། བཤེས་སྱིངས་ལས། གལ་ཏེ་མཐོ་
རྱིས་ཐར་པ་མངོན་བཞེད་ན། །ཡང་དག་ལྟ་ལ་གོམས་པ་ྱིད་དུ་མཛོད། །གང་ཟག་ལོག་པར་ལྟ་བས་ལེགས་
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སད་ཀང་། །ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱི་བཟད་ལྡན། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ལས་འབྲས་སྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་
ངེས་པ་རེད་པ་ན། ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དགེ་སྱིག་གྱི་བླང་དོར་ལ་ཡང་འབད་པར་འགྱུར་མོད། གཙོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་རྱིན་པོ་ཆེ་ཅྱི་སེ། ཅྱི་གནས། ཅྱི་འཕེལ་གྱི་ཆེད་དུ་འབད་པར་བྱ་ཞྱིང་། དན་པ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཟླ་བ་
སོན་མ་ལས། ལས་རྣམས་བྱས་པ་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། །དཀར་ནག་ཅྱི་བཞྱིན་འབྲས་བུ་སྱིན་པར་
བྱེད། །རྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱི་སོ་འདྱི་བཟང་པོ་སེ། །ཕ་ཞྱིང་མཐོང་དཀའ་རྒྱལ་བའྱི་སོད་ཡུལ་ཡྱིན། །ཞེས་
གསུངས་པ་སོགས་ཀྱི་ཚིག་ངག་ཏུ་འདོན་ཞྱིང་། དོན་ཡྱིད་ལ་སེམས་པར་བྱའོ། །དཀར་ནག་ལས་འབྲས་སོ་
སོར་ངེས་པའྱི་ཚུལ། །སན་དང་དུག་གྱི་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་བཞྱིན། །བསླུ་བ་མེད་པར་རྱིགས་པས་ངེས་གྱུར་
ནས། །བླང་དོར་བརོན་པ་ཆོས་ཀྱི་སྱིང་པོ་ཡྱིན། །ལྔ་པ་འཁོར་བའྱི་ེས་དམྱིགས་བསམ་པ་ལ་གྱིས། འཁོར་
བ་སྱིའྱི་ེས་དམྱིགས་བསམ་པ་དང་། སོ་སོའ་ིེས་དམྱིགས་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསལ་
གསུམ་བསམ་པ། དྲུག་བསམ་པ། བརྒྱད་བསམ་པའོ། དང་པོ་ནྱི་གང་གྱིས་འཁོར་བ་སྱིའྱི་ེས་དམྱིགས་མ་
རོགས་ན། དེ་ལ་ཐར་པ་དོན་དུ་གེར་བའྱི་བློ་མྱི་སེ་སེ། བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ལ་འདྱིར་སོ་ཡོད་མྱིན་
པ། །དེ་ལ་ཞྱི་གུས་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་སྡུག་བསལ་མ་ལུས་པའྱི་འབྱུང་གནས་སྱིད་པ་
མཐའ་དག་ལ་སོ་བ་བསེད་པའྱི་ཆེད་དུ། འཁོར་བའྱི་ེས་དམྱིགས་བསམ་པར་རྱིགས་ཏེ། བཤེས་སྱིངས་
ལས། ངེས་པ་འདོད་པས་ཕོངས་དང་འཆྱི་བ་དང་། །ན་དང་རྒ་སོགས་སྡུག་བསལ་དུ་མ་ཡྱི། །འབྱུང་གནས་
འཁོར་བ་ལ་ནྱི་སོ་མཛད་ཅྱིང་། །དེ་ཡྱི་ེས་པའྱི་ཤས་ཀང་གསན་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེའྱི་ཚུལ་ཡང་འདྱི་ལྟར། བློ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་གྱིས་ལེགས་པར་དཔད་པ་ན། འཁོར་བ་མཐའ་དག་
ཀང་སྡུག་བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ལས་མ་འདས་པ་ཁོ་ན་སེ།                                ཁ་
ཅྱིག་ནྱི་འགྱུར་བའྱི་སྡུག་བསལ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀང་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་སྡུག་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། 
དེ་སད་དུ་ཡང་། མཛོད་ལས། སྡུག་བསལ་ྱིད་གསུམ་སྡུག་བསལ་གྱིས། །ཅྱི་རྱིགས་མ་ལུས་སྡུག་བསལ་
ལོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་དམལ་བ་ལ་སོགས་པ་ངན་སོང་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་
གཟྱིར་བ་སེ། སྡུ་བསལ་ས་མ་ས་མའྱི་སེང་དུ་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་བསྣན་ནས་ལུས་སེམས་གདུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་
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མཛེའྱི་སེང་དུ་ཕོལ་མྱིག་བསྣན་པའམ། རྨ་ལ་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཚྭ་ཆུ་བཏབ་པ་བཞྱིན། འདོད་པའྱི་ལྷ་མྱི་སོགས་
བདེ་འགོ་ཕལ་ཆེ་བ་ནྱི། འགྱུར་བའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་གཟྱིར་བ་སེ། འབྱོར་པ་རྒུད། འདུས་པ་འབྲལ། 
བསགས་པ་འཛད་པ་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས། བདེ་བར་རློམ་པ་རྣམས་ཀང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་རེན་ཁོ་ནར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ཟས་ཚོད་མ་ཟྱིན་པ་བཞྱིན། སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་མན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀང་། གནས་ངན་ལེན་
ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་རག་ཏུ་མནར་བ་སེ། ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལས་མ་
འདས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་དུག་ཁོང་དུ་སོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་རྨོངས་
པའྱི་བྱྱིས་པ་དག་གྱིས་གཙང་བདེ་རག་བདག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ནྱི། ཕུང་ཁོལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ལོག་
པའྱི་མངོན་ཞེན་གྱིས་རྒྱུད་དཀྲུག་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་རབ་རྱིབ་ཅན་ལ་སྐྲ་ཤད་སྣང་བ་བཞྱིན་
ནོ། །དེ་སད་དུ་ཡང་། བཤེས་སྱིངས་ལས། དན་པ་ེ་བར་མ་བཞག་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་བཞྱིར་ལྟ་
བ་ཕུང་ཁོལ་བ། །ཞེས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས། མདོ་ལས། བྱྱིས་པ་
ལག་མཐྱིལ་འད་བ་ཡྱི། །འདུ་བྱེད་སྡུག་བསལ་སྤུ་མྱི་རོགས། །འཕགས་པ་མྱིག་དང་འད་བ་ཡྱིས། །དེ་ཡྱིས་
ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་ཀང་འབྱུང་། །ཞེས་ཡུལ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་སྤུ་དང་འད་བ་རོག་པ་ན། སོ་སེ་དང་འཕགས་
པའྱི་ཤེས་པ་གྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར། ལག་མཐྱིལ་དང་མྱིག་གྱི་དཔེས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་སྡུག་
བསལ་དྲུག་བསམ་པ་ལ། དང་པོ་དག་གེན་ངེས་པ་མེད་པའྱི་ེས་པ་ནྱི། སྱིད་པ་གསུམ་གྱི་འགོ་བ་རྣམས་
ནྱི། ཚེ་གཅྱིག་གྱི་ཡང་སོད་སད་དམ། ཚེ་རབས་གཞན་དང་གཞན་དག་ཏུ་དག་གེན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་
མེད་དེ། རེས་འགའ་བསངས་པས་མ་འཁྱོངས་པའྱི་གེན་དུ་གྱུར་པ་དེ། རེས་འགའ་བསད་སམ་གསོད་པའྱི་
དགར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བཤེས་སྱིངས་ལས། ཕ་ནྱི་བུ་ྱིད་མ་ནྱི་ཆུང་མ་ྱིད། སེ་བོ་དགར་གྱུར་པ་དག་
བཤེས་ྱིད་དང་། །བཟློགས་པ་ྱིད་དུ་མཆྱི་བས་དེ་སད་དུ། །འཁོར་བ་དག་ཏུ་ངེས་པ་འགའ་མ་
མཆྱིས། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ལོངས་སོད་ངོམས་པ་མེད་པའྱི་ེས་པ་ནྱི། སེད་ལྡན་གྱི་འགོ་བ་རྣམས་ཡུལ་
ལ་ལོངས་སོད་པས་ཚིམ་ཞྱིང་ངོམས་པའྱི་མཐའ་མེད་དེ། སེམས་ཅན་རེ་རེས་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། མའྱི་
ནུ་ཞོ་ཁོ་ནའང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞྱི་ལས་ལྷག་པ་ལོངས་སད་ཀང་ངོམས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། 
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རེ་རེས་རྒྱ་མཚོ་བཞྱི་ལས་ལྷག་པ་ཡྱི། །འོ་མ་འཐུངས་ཏེ་ད་དུང་སོ་སོ་ཡྱི། །སེ་བོའ་ིརེས་སུ་འབྲང་བའྱི་འཁོར་
བ་བས། །དེ་བས་ཆེས་མང་ྱིད་ཅྱིག་བཏུང་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ལུས་ཡང་ཡང་འདོར་བའྱི་ེས་
པ་ནྱི། འཁོར་བར་ལུས་ས་མ་ས་མ་འདོར་བའྱི་ེས་པ་གངས་མཐའ་མེད་དེ། སེམས་ཅད་རེ་རེས་ཀང་ལུས་
རགས་པ་བླངས་པའྱི་རུས་པ་བསགས་ན་ལྷུན་པོའ་ིཚད་ལས་ཀང་ལྷག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། 
རེ་རེའྱི་བདག་ྱིད་རུས་པའྱི་ཕུང་པོ་ནྱི། །ལྷུན་པོ་མམ་པ་སེད་ཅྱིག་འདས་གྱུར་ཏེ། །ཞེས་སོ། །བཞྱི་པ་ཡང་
སྱིད་གངས་མེད་དུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་ེས་པ་ནྱི། ཡང་སྱིད་གཞན་དུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་གངས་
དང་མཐའ་མེད་དེ། རེ་རེའྱི་མའྱི་ཐུག་མཐའ་ཡང་དཔོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། མ་ཡྱི་ཐུག་
མཐའ་རྒྱ་ཤུག་ཚིག་གུ་ཙམ། །རྱི་ལུར་བསངས་ཀང་ས་ཡྱིས་ལངས་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་མཐོན་
དམན་སོགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ེས་པ་ནྱི། རེས་འགའ་མངོན་མཐོའ་ིབདེ་བ་མས་སུ་མོང་ཡང་ཡྱིད་བརན་དུ་
མྱི་རུང་སེ། ལྷ་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀང་ངན་འགོའ་ིརྒུད་པ་དུ་མ་མོང་བར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། བརྒྱ་བྱྱིན་འཇྱིག་རེན་མཆོད་འོས་གྱུར་ནས་ཀང་། །ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་
སར་ཡང་ས་སེང་ལྷུང་། །འཁོར་ལོ་སྒྱུར་རྒྱལ་ྱིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀང་། །འཁོར་བ་ྱིད་དུ་ཡང་བྲན་ྱིད་དུ་
འགྱུར། །ཞེས་དང་། ལྷ་ཡུལ་འདོད་བདེ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང་། །ཚངས་ྱིད་ཆགས་བྲལ་བདེ་བ་ཐོབ་ནས་
སར། །མནར་མེད་མེ་ཡྱི་བུད་ཤྱིང་འགྱུར་བ་ཡྱི། །སྡུག་བསལ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་བསེན་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། 
དྲུག་པ་གོགས་མེད་པའྱི་ེས་པ་ནྱི། འཆྱི་འཕོ་བའྱི་ཚེ་གོགས་མེད་པར་འཇྱིག་རེན་གཞན་དུ་འགོ་དགོས་ཏེ། 
གནས་ལུས་ལོངས་སོད་གེན་འབྲེལ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས།                                
                 དེ་ྱིད་ལས། གཅྱིག་པུ་ྱི་མ་ཟླ་བས་མྱི་རྱི་བའྱི། །མུན་ནག་མཐའ་ཡས་ནང་དུ་འཇུག་
འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། སོད་འཇུག་ལས། གསོན་ཚེ་འདྱི་དང་དེ་བཞྱིན་དུ། །གེན་དང་བཤེས་པ་རྣམས་
སྤངས་ནས། །གཅྱིག་པུ་ག་ཤེད་འགོ་དགོས་ན། །མཛའ་དང་མྱི་མཛའ་ཀུན་ཅྱི་རུང་། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་
སྡུག་བསལ་བརྒྱད་བསམ་པ་ནྱི། མདོ་ལས། ཀེ་མ་སེ་བ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལོ། །རྒ་བ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལོ། །ན་བ་
ནྱི་སྡུག་བསལ་ལོ། །འཆྱི་བ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལོ། །མྱི་སྡུག་པ་དང་ཕད་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལོ། །སྡུག་པ་དང་བྲལ་
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བ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལོ། །གང་འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པ་ཡང་སྡུག་བསལ་ལོ། །མདོར་ན་ེ་བར་ལེན་པའྱི་
ཕུང་པོ་ལྔ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་སེ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི། མངལ་ལ་
སོགས་པའྱི་སེ་གནས་ཕལ་ཆེ་བ་ན་གནས་པ་དང་། དེ་ལས་སེ་བའྱི་ཚེ། མའྱི་ཁ་ཟས་དང་སོད་ལམ་སོགས་
ཀྱི་རེན་གྱིས། ལུས་ལ་ཟངས་ཞུན་བླུགས་པ་ལྟར་ཚ་བ་དང་། གངས་ཀྱིས་གཡོགས་པ་ལྟར་གང་བ་དང་། 
བྲག་བར་དུ་ཆུད་པ་ལྟར་བཙིར་བ་དང་། ཚེར་ཕུང་དུ་ལྷུང་བ་ལྟར་རྩུབ་པ་ལ་སོགས་པ། ད་ལྟར་གསལ་པོར་
དན་ན་དན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀང་བཟོད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་། སྡུག་བསལ་ཕྱྱི་
མ་རྣམས་ཀྱི་གཞྱི་དང་། རེན་དུ་ཡང་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གྱིས་པ་རྒ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི། མགོ་ས་བ་
ལྟར་དཀར། རྐེད་པ་གཞུ་ལྟར་རྒུ། པགས་པ་རྒྱུས་ཚིག་ལྟར་འཁུམས་པ་ལ་སོགས་པ་ལང་ཚོ་མས་པ་དང་། 
ས་སེ་ལྟར་ལྱི། སོང་རྒན་ལྟར་འཁོགས། བྱྱིས་ཆུང་ལྟར་འབུབ་པ་སོགས་མཐུ་སོབས་མས་པ་དང་། མྱིག་
གྱིས་རྱི་གཟུགས་མྱི་མཐོང་། རྣ་བས་དུང་ས་མྱི་ཐོས། སེམས་ཀྱིས་ྱིན་མཚན་མྱི་ངེས་པ་སོགས་དབང་པོ་
མས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལུས་ཀྱིས་གོས་མྱི་ཐེག ཁོང་པར་ཟས་མྱི་འཇུ། དག་གེན་ཀུན་གྱིས་བརས། 
འཆྱི་བའྱི་དུས་ཀྱིས་གཏུགས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ན་བའྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི། ཚ་གང་རླུང་མཁྱིས་བད་
ཀན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ལུས་གཟྱིར་བ་ན། བཟའ་བཏུང་ཕལ་ཆེར་ནད་ཀྱི་རྒྱུ། སོད་ལམ་ཅྱི་བྱས་སྡུག་བསལ་གྱི་
རེན་དུ་གྱུར་ནས། ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་དངོས་པོ་མྱི་མཐོང་ཞྱིང་། ཅུང་ཟད་མཐོང་ཡང་སད་པའྱི་དབང་མེད་པས། 
ཤ་ཞུ། པགས་པ་སམ། ཆུ་རྒྱུས་འཁུམས་པ་སོགས་དང་། གདོན་དང་བཙན་སོགས་ཀྱིས་སེམས་ཀང་སོ་བ་
འཁྲུགས་པ་གཟྱིར་བ་སོགས་དང་། དེ་དག་འཆོས་པའྱི་ཆེད་དུ་གཏར་བ་སེག་པ། གདུག་པ་ཅན་གྱི་སན་
བསེན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བཞྱི་པ་འཆྱི་བའྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི། ལས་ཀྱིས་འཕངས་པའྱི་ཚེ་དུས་ནྱི་རོགས། 
གནད་གཅོད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཆེན་པོ་ནྱི་མོང་། འཆྱི་ལྟས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ནྱི་ཤར། གཤྱིན་རེའྱི་ཕོ་་
འཇྱིགས་པས་ནྱི་ཟྱིན། བརེ་བའྱི་བཤེས་གེན་སོགས་དང་ནྱི་བྲལ། འཕོངས་པའྱི་གནས་ལུས་ལོངས་སོད་ནྱི་
འདོར། མགོན་སབས་དང་དཔུང་གེན་སོགས་ནྱི་མེད། གཅྱིག་པུ་རང་དབང་མེད་པར་མ་ང་བའྱི་གནས་སུ་
འགོ་བ་སོགས། མྱི་རག་པ་བསོམ་པའྱི་སབས་སུ་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་མྱི་སྡུག་པ་དང་ཕད་པའྱི་སྡུག་
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བསལ་ནྱི། ཚེ་འདྱིར་དག་དང་། འདེ་གདོན། གཡང་ས་དང་། མེ་ཆུ། ནད་དང་། བཀེས་སོམ་སོགས་དང་། ཕྱྱི་
མར་བར་དོ་དང་ངན་སོང་སོགས་དང་ཕད་པའམ་ཕད་དུ་དོགས་པས་ལུས་སེམས་རབ་ཏུ་གདུང་བའོ། །དྲུག་
པ་སྡུག་པ་དང་བྲལ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི། ཕྱྱི་དང་ནང་གྱི་དངོས་པོ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་དང་། རེས་འགའ་
འམ་གཏན་དུ་བྲལ་བའམ། བྲལ་དུ་དོགས་པས་སྡུག་བསལ་བའོ། །བདུན་པ་འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པའྱི་
སྡུག་བསལ་ནྱི། སེད་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་འབད་པས་བཙལ་ཀང་མ་གྲུབ་པ་ན། རེ་བ་འབྲས་བུ་མེད་པས་སྡུག་
བསལ་བའོ། །བརྒྱད་པ་ེར་ལེན་ཕུང་པོའ་ིསྡུག་བསལ་བ་ནྱི། ཟག་བཅས་ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྱི་གྲུབ་
ཙམ་ནས་སྡུག་བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་ཏེ། རྒྱུ་ཟག་བཅས་ལས་ོན་ས་མས་བསེད། ངོ་བོ་ཟག་པ་དང་
བཅས་པའྱི་དངོས་པོར་གྲུབ། འབྲས་བུ་ཟག་བཅས་རྱིགས་འད་ཕྱྱི་མ་སེད་བྱེད་དུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལས་
མ་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར། མེའྱི་རང་བཞྱིན་ཚ་བ། མྱི་གཙང་བའྱི་རང་བཞྱིན་དྱི་ང་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཐུབ་པའྱི་
དབང་པོས་ཆོས་ཀྱི་སོམ་བཞྱི་སོན་པ་ན། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་སྡུག་བསལ་བའོ། །ཞེས་
ལེགས་པར་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་སོ་སོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་ལྷའྱི་སྡུག་བསལ་
ནྱི། མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ཀྱིས་འཕངས་པ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་བདེ་
བ་དང་ལྡན་ཞྱིང་། སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་མེད་མོད། སྡུག་བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ལས་མ་འདས་ཏེ། 
བདག་འཛིན་གྱི་སོག་གྱིས་ནྱི་བཅྱིངས། ལས་ོན་གྱི་གཞན་དབང་དུ་ནྱི་གྱུར། སེ་འཆྱི་ལ་རང་དབང་ནྱི་མེད། 
མཐར་ངན་འགོ་སོགས་སུ་ནྱི་ལྷུང་བས། མཐའ་མྱི་བཙན་པའྱི་ཕྱྱིར། མཁའ་ལ་འཕུལ་བའྱི་བྱའམ། གནམ་དུ་
འཕངས་པའྱི་མདའ་བཞྱིན། དེ་སད་དུ་ཡང་། ཚོགས་ཀྱི་གཏམ་ལས། གང་ཞྱིག་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་
པ། །སྡུག་བསལ་སྡུག་བསལ་ལས་འདས་ཤྱིང་། །ཏྱིང་འཛིན་བདེ་བའྱི་བདག་ྱིད་ཅན། །བསལ་པར་གཡོ་བ་
མེད་པར་གནས། །དེ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་ངེས་གོལ་མྱིན། །དེ་ལས་སར་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ངན་འགོའ་ིསྡུག་
བསལ་རྦ་ཀློང་ལས། །འདས་པ་ལྟ་བུར་བྱུང་གྱུར་ལ། །འབད་ཀང་ཇྱི་ལྟར་རྱིང་མྱི་གནས། །མཁའ་ལ་ལྡྱིང་བའྱི་
བྱ་དང་མཚུངས། །བྱྱིས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་མདའ་འཕངས་ལྟར། །དེ་ནྱི་ལྟུང་བའྱི་མཐའ་ཅན་ཡྱིན། །མར་མེ་རྱིང་
དུ་འབར་བ་དག །སད་ཅྱིག་རེ་རེར་འཇྱིག་པ་ལྟར། །འདུ་བྱེད་ཡོངས་འགྱུར་ཞེས་པ་ཡྱི། །སྡུ་བསལ་དག་གྱིས་
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ེ་བར་གཙེས། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་འཕངས་པ་འདོད་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀང་། 
ཕན་ཚུན་སོ་བ། བསྱིགས་པ། སྤ་གོང་བ། ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་སོགས་དང་། ཁ་ཅྱིག་ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་རོད་པས། 
གཅད་པ། དལ་བ། གསོད་པ་སོགས་དང་། དེ་དག་ཀུན་ཀང་འཆྱི་ལྟས་མཐོང་ཞྱིང་འཆྱི་འཕོ་བའྱི་ཚེ་ན། 
སེམས་ཀྱི་སེང་དུ་ངན་འགོའ་ིསྡུག་བསལ་བས་ཀང་ཆེ་བ་མོང་བར་འགྱུར་ཏེ། བཤེས་སྱིངས་ལས། མཐོ་རྱིས་
ན་ཡང་བདེ་ཆེན་དེ་དག་གྱི །འཆྱི་འཕོས་སྡུག་བསལ་ྱིད་ནྱི་དེ་བས་ཆེ། །དེ་ལྟར་བསམས་ནས་ཡ་རབས་
རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། །ཟད་འགྱུར་མཐོ་རྱིས་སད་དུའང་སེད་མྱི་བགྱི། །ཞེས་སོ། །འཆྱི་ལྟས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ྱིད་
ལས། ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་མྱི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང་། །སན་ལ་མྱི་དགའ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྱིང་དང་། །གོས་ལ་དྱི་མ་
ཆགས་དང་ལུས་ལ་ནྱི། །སོན་ཆད་མེད་པའྱི་རྔུལ་འབྱུང་ཞེས་བགྱི་བ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཤྱི་བའྱི་འོག་ཏུ་
ཡང་ཕལ་ཆེར་ངན་འགོ་སོགས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། ལྷ་ཡྱི་འཇྱིག་རེན་དག་ནས་འཕོས་པ་
ལས། །གལ་ཏེ་དགེ་བའྱི་ལྷག་མ་འགའ་མེད་ན། །དེ་ནས་དབང་མེད་དུད་འགོ་ཡྱི་དྭགས་དང་། །དམལ་བར་
གནས་པ་གང་ཡང་རུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི། །གོང་དུ་བཤད་པའྱི་
སྡུག་བསལ་དེ་དག་དང་། །གཞན་ཡང་སོན་ཕག་དོག་ལ་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས། ལྷའྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་སང་
བས་ཡྱིད་དཀྲུགས་པ་སོགས་དང་། ལེགས་ེས་འབྱེད་པའྱི་བློ་གོས་དང་ལྡན་ཡང་། རྣམ་སྱིན་གྱི་སྱིབ་པ་ཅན་
ཡྱིན་པས། རེན་དེ་ྱིད་ལ་བདེན་པ་མཐོང་དུ་མྱི་རུང་བ་སོགས་དང་། སར་ཡང་ངན་འགོ་སོགས་སུ་ལྟུང་བས་
སད་པའྱི་གནས་སུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། ལྷ་མྱིན་ན་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལྷ་ཡྱི། །དཔལ་ལ་སང་ཕྱྱིར་
ཡྱིད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཆེ། །དེ་དག་བློ་དང་ལྡན་ཡང་འགོ་བ་ཡྱི། །སྱིབ་པས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མ་མཆྱིས་
སོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་མྱིའྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི། སེ་རྒ་ན་འཆྱི་སོགས་སར་བཤད་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་
བྲེལ་ཕོངས། འཐབ་རོད། ཚོལ་ཁོ། ངལ་དུབ། གསོད་སྐྲོད་སོགས་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསལ་དང་ཆ་མཚུངས་
པ་རྣམས། ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་ལྟར་མོང་བ་སེ། །ཚོགས་ཀྱི་གཏམ་ལས། ངན་འགོའ་ིསྡུག་བསལ་མ་ལུས་པ། །མྱི་
རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་སྣང་། །སྡུག་བསལ་གཟྱིར་བས་དམལ་བ་མཚུངས། །དབུལ་བས་གཤྱིན་རེའྱི་འཇྱིག་
རེན་པ། །འདྱི་ཡྱི་དུད་འགོའ་ིསྡུག་བསལ་ཡང་། །མཐུ་ལྡན་སོབས་ཀྱིས་མཐུ་མེད་པ། །རྣམ་པར་གནོད་ཅྱིང་
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འཚེ་བ་དག །ཆུ་བོ་ལྟ་བུ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས་ཀང་། མཆོག་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་
སེ། །ཐ་མ་རྣམས་ལ་ལུས་ཀྱིས་སོ། །སྡུག་བསལ་གྱིས་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་འདྱི། །ྱིན་རྱི་ྱིན་རེ་འཇོམས་པར་
བྱེད། །ཅེས་སོ། །འཕལ་དུ་ཅུང་ཟད་བདེ་བར་རློམ་པ་རྣམས་ཀང་། སྡུག་བསལ་ལ་བདེར་འཛིན་གྱི་བློ་
གོམས་པའྱི་དབང་ཙམ་སེ། མཐར་འཇྱིག་ཅྱིང་འགེས་པའྱི་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་ལས་མ་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། 
བཤེས་སྱིངས་ལས། མྱི་ནྱི་ཡང་དག་ྱིད་དུ་མྱི་བདེ་ཞྱིང་། །མྱི་རག་བདག་མེད་མྱི་གཙང་རྱིག་པར་
བགྱི། །ཞེས་དང་། ལུས་མཐའ་ཐལ་བ་མཐར་སམ་མཐར་འདྲུལ་ཞྱིང་། །མཐའ་མར་མྱི་གཙང་སྱིང་པོ་མ་
མཆྱིས་པ། །རྣམ་པར་འཇྱིག་དེངས་མགས་པར་འགྱུར་བ་སེ། །སོ་སོར་འགེས་ཆོས་ཅན་དུ་མཁྱེན་པར་
མཛོད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྱི་པ་དུད་འགོའ་ིསྡུག་བསལ་ནྱི། བྱྱིང་ན་གནས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ིའཇྱིངས་
དང་། གྱིང་བར་གྱི་མུན་པའྱི་ཁོད་ན་གནས་པ་སོགས་ནྱི། སེས་ཙམ་ྱིད་ནས་ཕན་ཚུན་གསོད་ཅྱིང་ཟ་བ་
སོགས། སྡུག་བསལ་དང་སྱིག་པའྱི་ཁུར་གྱིས་ནྱི་ནོན། བླང་དོར་ལ་རྨོངས་པའྱི་མུན་པས་ནྱི་ཁེབས། དམ་
པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ས་ཙམ་ཡང་ཐོས་པའྱི་སལ་བ་ནྱི་མེད། བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་དང་ནྱི་བྲལ། མུན་པ་
ནས་མུན་པར་ནྱི་འཇུག་པ་སོགས། འཇྱིགས་སུ་རུང་བ་རྣམས་དང་། ཁ་འཐོར་བ་རྣམས་ཀང་ཤ་དང་པགས་
པ། རྭ་དང་རུས་པ། བལ་དང་མུ་ཏྱིག རྱི་དང་གྱི་ཝང་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ། རྒྱ་དང་རྱི་དང་། རོད་དང་། འཛོལ་
དང་། ཁོག་ཙེ་སོགས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གསོད་པ་དང་། འཆྱིང་བ་དང་། རེག་པ་དང་། བཀོལ་བ་དང་། 
སད་པས་སྡུག་བསལ་དང་སྱིག་པ་ལས་མ་འདས་པ་སེ། བཤེས་སྱིངས་ལས། དུད་འགོའ་ིསེ་གནས་ན་ཡང་
གསོད་པ་དང་། །བཅྱིང་དང་རེག་སོགས་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་པ། །ཞྱི་འགྱུར་དགེ་བ་སྤངས་པ་རྣམས་ལ་
ནྱི། །གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ཟ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་པ། །ཁ་ཅྱིག་མུ་ཏྱིག་བལ་དང་རུས་པ་དང་། །ཤ་དང་པགས་པའྱི་
ཆེད་དུ་འཆྱི་བར་འགྱུར། །དབང་མེད་གཞན་དག་རེག་པ་ལག་པ་དང་། །ལྕགས་དང་ལྕགས་ཀྱུ་བཏབ་པས་
བཏབ་སེ་བཀོལ། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་གྱི་ལུས་དང་ཚེའྱི་ཚད་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་ཤཤྱིང་། གཟུགས་ཆེ་ཤོས་
ཆུ་སྱིན་་མྱིད་དང་། དེ་མྱིད་སོགས་རྱི་བོ་ཆེན་པོ་དང་འཁྲུལ་པ་སེ། དུས་ལན་རེ་ཡང་སོག་ཆགས་འབུམ་
ཕག་དུ་མ་ཁོང་དུ་འགོ་ཞྱིང་། ངོམས་པ་མེད་པ་སོགས་སྡུག་བསལ་དང་། སྱིག་པའྱི་ཁུར་ཤྱིན་ཏུ་ལྕྱི་བ་དག་
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གོ །ཚེའྱི་རྱིང་ཤོས་ཀང་། མཛོད་ལས། དུད་འགོ་རྣམས། མཆོག་རྱིང་བསལ་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ལྔ་པ་
ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི། བྱྱིང་ན་གནས་པ་རྣམས་འཛམ་གྱིང་གྱི་འོག་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་འདས་པ་ན། 
རྱིགས་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་ཡོད་པར་མདོ་ལས་བཤད་ཅྱིང་། ཁ་འཐོར་བ་གཞན་ནྱི་དེ་ལས་འཕོས་པ་སེ། དེ་
དག་གྱི་སྡུག་བསལ་ཡང་བསྡུ་ན་གསུམ་ལས། ཕྱྱིའྱི་སྱིབ་པ་ཅན་ནྱི།ཤ བཀེས་སོམ་གྱིས་ེན་ཏེ། བཟའ་བཏུང་
ཚོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འཁྱམས་ཏེ། མཚོ་དང་། མཚེའུ་དང་། ཆུ་ཀླུང་དང་། ཁོན་པ་སོགས་ཀྱི་དྲུང་དུ་
ཕྱྱིན་པ་ན། དེར་རལ་གྱི་དང་མདུང་ཐུང་སོགས་མཚོན་ཆ་དག་པོ་ཐོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འགོག་ཅྱིང་སྐྲོད་པ་
དང་། མ་བཀག་ཀང་རྣག་ཁག་དང་ཐལ་ཚན་སོགས་སུ་མཐོང་བས། ལོངས་སོད་དུ་མྱི་རུང་བ་སོགས་དང་། 
ནང་གྱི་སྱིབ་པ་ཅན་ནྱི།ཤབཟའ་བཏུང་རེད་དུ་ཟྱིན་ཀང་། ཁ་ཁབ་མྱིག་ཙམ་དུ་མྱི་ཚུད། མགྱིན་པ་པད་སྣལ་ཙམ་
དུ་མྱི་ཐར། ལྟོ་བ་རྱིའྱི་གཏོས་ཙམ་མྱི་ཁེངས། རྐང་ལག་འཇག་མ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཐེག་པ་སོགས་དང་། ཟས་
སོམ་ྱིད་ཀྱི་སྱིབ་པ་ཅན་ནྱི། ཡུལ་བཟང་པོ་ལ་ལོངས་སོད་མྱི་ནུས་པར། བཤང་གཅྱི་དང་ངར་སྣབས་སོགས་
མྱི་གཙང་ཞྱིང་དྱི་ང་བ་རྣམས་ཟ་བ་དང་། ཁ་ཅྱིག་རང་གྱི་ཤ་གཅོད་ཅྱིང་ཟ་བ་སོགས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ཟོས་བཞྱིན་
ཁོང་པར་ཕྱྱིན་པ་ན། ཐུ་ལུམ་འབར་བ་སོགས་སུ་གྱུར་ནས། ནང་ཁོལ་དང་དོན་སྱིང་ཐམས་ཅད་བསེག་ཅྱིང་
བཏུབ་པས་མ་ཐག་པའོ། །མདོར་ན་སེས་ཙམ་ྱིད་ནས་བཀེས་པ་དང་སོམ་པས་ནྱི་གཟྱིར། ཤ་དང་པགས་
པ་ནྱི་སམ། སྐྲ་དང་སེན་མོ་ནྱི་རྱིང་། སོང་དུམ་མེས་ཚིག་པ་དང་ནྱི་འད། ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་ལོངས་སོད་ཀྱིས་ནྱི་
ཕོངས། འདོད་པ་དང་སེད་པས་ནྱི་གདུང་། ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་ནྱི་བྲལ། ཚ་གང་ངལ་དུབ་འཇྱིགས་སྐྲག་
སོགས་ཀྱིས་ནྱི་རག་ཏུ་མནར་བ་སེ། བཤེས་སྱིངས་ལས། ཡྱི་དྭགས་ན་ཡང་འདོད་པས་ཕོངས་པ་
ཡྱིས། །བསེད་པས་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་ཆགས་མྱི་བཟད་པ། །བཀེས་སོམ་གང་དོ་ངལ་དང་འཇྱིགས་པ་
ཡྱིས། །བསེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་བསེན་འཚལ་ལོ། །ཁ་ཅྱིག་ཁ་ནྱི་ཁབ་ཀྱི་མྱིག་ཙམ་ལ། །ལྟོ་བ་རྱི་ཡྱི་གཏོས་
ཙམ་བཀེས་པས་ེན། །མྱི་གཙང་གྱི་ནར་བོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་། །འཚལ་བའྱི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་
སོ། །ཁ་ཅྱིག་པགས་རུས་ལུས་ཤྱིང་གཅེར་བུ་སེ། །ཏ་ལ་ཡ་ཐོག་སམ་པ་ལྟ་བུ་ལགས། །ཁ་ཅྱིག་མཚན་ཞྱིང་
ཁ་ནས་འབར་བ་སེ། །ཟས་སུ་འབར་བའྱི་ཁར་འབབས་བྱེ་མ་འཚལ། །སད་རྱིགས་འགས་ནྱི་རྣག་དང་ཕྱྱི་ས་
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དང་། །ཁག་སོགས་མྱི་གཙང་བ་ཡང་མྱི་རེད་དེ། །ཕན་ཚུན་གདོང་དུ་འཚེག་ཅྱིང་མགྱིན་པ་ནས། །ལྦ་བ་བྱུང་
བ་སྱིན་པའྱི་རྣག་འཚལ་ལོ། །ཡྱི་དྭགས་རྣམས་ལ་སོས་ཀའྱི་དུས་སུ་ནྱི། །ཟླ་བའང་ཚ་ལ་དགུན་ནྱི་ྱི་མའང་
གང་། །ལོན་ཤྱིང་འབྲས་བུ་མེད་འགྱུར་དེ་དག་གྱིས། །བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀླུང་ཡང་སམ་པར་འགྱུར། །ཞེས་
སོ། །ལུས་དང་ཚེའྱི་ཚད་ལ་ངེས་པ་མེད་མོད། ཚེ་རྱིང་ཤོས་སྱིའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས། དེ་ྱིད་ལས། བར་
ཆད་མེད་པར་སྡུག་བསལ་བསེན་གྱུར་པ། །ེས་པར་སད་པའྱི་ལས་ཀྱི་ཞགས་པ་ནྱི། །ས་བས་བཅྱིངས་པའྱི་
ལུས་ཅན་ཁ་ཅྱིག་ལོ། །ལྔ་སོང་དག་དང་ཁྱིར་ཡང་འཆྱི་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲུག་པ་དམལ་བའྱི་སྡུག་
བསལ་བསམ་པ་ནྱི། ཚ་བའྱི་དམལ་བ། གང་བའྱི་དམལ་བ། ྱི་ཚེ་ེ་འཁོར་བ་སེ་རྱིགས་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་
ལས། དང་པོ་ནྱི། མཛོད་ལས། འདྱི་འོག་སོང་ཕག་ྱི་ཤུ་ན། །མནར་མེད་པའོ་དེ་ཙམ་མོ། །དེ་ཡྱི་སེང་ན་
དམལ་བ་བདུན། །ཞེས་པ་ལྟར། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱིའྱི་འོག་ན་མནར་མེད་ལ་སོགས་པའྱི་ཚ་དམལ་བརྒྱད་
སེང་ནས་སེང་དུ་བརེགས་ནས་ཡོད་པའྱི། ཐོག་མ་ཡང་སོས་པ་ནྱི། དེར་སེས་པ་རྣམས་ཞེ་སང་གྱི་ལས་ཀྱི་
དབང་གྱིས། ལག་ཏུ་བླངས་ཚད་མཚོན་ཆར་གྱུར་ནས། ཕན་ཚུན་དག་ཏུ་བཏབ་པས་ཤ་ཟད་སེ། འགེལ་བ་ན་
ནམ་མཁའ་ནས་ཡང་སོས་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་པའྱི་ས་གགས་པས། ལངས་སེ་སར་བཞྱིན་བསྣུན་པས། སྡུག་
བསལ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་མོང་བའོ། །གྱིས་པ་ཐྱིག་ནག་པ་ནྱི། དམལ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས། ལུས་ལ་ཐྱིག་
ནག་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་བཏབ་ཏེ། སོག་ལེ་དང་ས་རེ་སོགས་མཚོན་ཆ་མེ་འབར་བས་
གཤེག་པ་དང་། བཏུབ་པའོ། །གསུམ་པ་བསྡུས་འཇོམས་ནྱི། དམལ་སྲུང་གྱིས་དེད་ནས། ལྕགས་ཀྱི་རྱི་ར་
དང་ལུག་གྱི་གདོང་པ་འད་བ་འདུས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་ཡང་འཚིར་བས། ཁག་གྱི་རྒྱུན་འབབ་པའོ། །བཞྱི་པ་ངུ་
འབོད་ནྱི། ལྕགས་ཀྱི་ས་གཞྱི་མེ་འབར་བ་ལ། མ་བཟོད་ཅྱིང་གནས་དང་སབས་ཚོལ་བའྱི་ཚེ། ལྕགས་ཀྱི་ཁང་
པ་མཐོང་སེ་དེའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པས། ཕྱྱི་ནང་ཐམས་ཅད་མེར་འབར་བས་སྨྲེ་སགས་ཀྱི་འོ་དོད་འབོད་
པའོ། །ལྔ་པ་ངུ་འབོད་ཆེན་པོ་ནྱི། ལྕགས་ཁང་ྱིས་རྱིམ་དང་། སྡུག་བསལ་ས་མ་ལས་ྱིས་འགྱུར་དུ་ཆེ་
བའོ། །དྲུག་པ་ཚ་བ་ནྱི། ལྕགས་ཀྱི་གསལ་ཤྱིང་འབར་བས། ཞབས་ནས་ཕུག་སེ་སྱི་བོར་འཐོན་པས། དབང་
པོའ་ིསོ་དང་བ་སྤུའྱི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས། མེ་ལྕེ་འབར་ཞྱིང་དུ་བ་འཐུལ་བ་དང་། ལྕགས་ལས་བྱས་པའྱི་སྣོད་
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ཆེན་པོར་ཟངས་ཞུན་འབར་བའྱི་ནང་དུ་འཚེད་པ་དང་། འབར་བའྱི་ས་གཞྱིར་གན་རལ་སོགས་སུ་བཞག་
ནས། འབར་བའྱི་ཐོ་བས་རྡུང་ཞྱིང་དམལ་བར་བྱེད་པའོ། །བདུན་པ་རབ་ཏུ་ཚ་བ་ནྱི། གསལ་ཤྱིང་རེ་གསུམ་
པས་ཞབས་ནས་ཕུག་སེ། ཕག་པ་གྱིས་སྱི་བོ་དང་གསུམ་དུ་མཐོན་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྡུག་བསལ་མོང་
བའྱི་རེན་ལུས་དང་། རྒྱུ་ལས་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་ངོ་བོ་རྣམས་ས་མ་ལས་རབ་ཏུ་ཆེ་བའོ། །བརྒྱད་པ་མནར་
མེད་པ་ནྱི། ཕྱོགས་བཞྱི་ནས་རླུང་ཤུགས་དག་པོས་བདས་པའྱི་མེ་ལྕེས། དམལ་བ་པ་དེ་དག་གྱི་ལུས་རག་ཏུ་
འབར་བས། སྨྲེ་སགས་ཀྱི་ས་ཙམ་ལས་སེམས་ཅན་དུ་ཤེས་པ་དང་། དམལ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་མེ་མདག་
འབར་བའྱི་ནང་དུ་གན་རལ་ལམ། ཁ་སྦུབ་ཏུ་བཞག་སེ་ཕ་སམ་འབར་བས་ལྕེ་ཕྱུང་ཞྱིང་བརངས་ནས། ལྕགས་
ཀྱི་ཐོང་གཤོལ་མེ་འབར་བས་ཞྱིང་བཞྱིན་དུ་རྨོ་བ་དང་། པགས་པ་བཤུས་པའྱི་ཤུལ་དུ་ཟངས་ལེབ་འབར་
བས་དཀྱིས་ཏེ། ཐོ་བ་འབར་བས་རྡུང་ཞྱིང་རྔན་བགང་བྱེད་པ་སོགས། སད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་བར་ཆད་མེད་པར་
སྡུག་བསལ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་མས་སུ་མོང་བའོ། །འདྱི་དག་ཀང་དན་པ་ེར་བཞག་གྱི་མདོ་དང་། 
མངོན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ནས་ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་མོད། བཤེས་པའྱི་སྱིངས་ཡྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནྱི། 
སེམས་ཅན་ེས་པར་སད་པ་སོད་རྣམས་ལ། །ཡང་སོས་ཐྱིག་ནག་རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང་། །བསྡུས་འཇོམས་ངུ་
འབོད་མནར་མེད་ལ་སོགས་པའྱི། །དམལ་བ་རྣམས་སུ་རག་ཏུ་སྡུག་བསལ་འགྱུར། །ཁ་ཅྱིག་ཏྱིལ་བཞྱིན་
འཚིར་སེ་དེ་བཞྱིན་གཞན། །ཕྱེ་མ་ཞྱིབ་མོ་བཞྱིན་དུ་ཕྱེ་མར་རློག །ཁ་ཅྱིག་སོག་ལེས་འད་སེ་དེ་བཞྱིན་
གཞན། །ས་རེ་མྱི་བཟད་སོ་རྣོན་རྣམས་ཀྱིས་གཤེག །དེ་བཞྱིན་གཞན་དག་ཁོ་ཆུ་བཞུས་པ་ཡྱི། །ཁུ་བ་འབར་
བས་འཁྱིག་པ་ལྡུད་པར་བགྱིད། །ཅེས་དང་། ཁ་ཅྱིག་མདག་མ་འབར་བའྱི་ཚོགས་སུ་ནྱི། །རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་
རབ་བསེག་ཁ་ཡང་བགད། །ཁ་ཅྱིག་ལྕགས་ལས་བྱས་པའྱི་ཟངས་ཆེན་དུ། །སྱིའུ་ཚུགས་འབྲས་ཀྱི་ཅུང་ཕེད་
བཞྱིན་དུ་འཚེད། །ཅེས་དང་། བདེ་བ་ཀུན་གྱི་ནང་ན་སེད་ཟད་པའྱི། །བདེ་བ་བདག་པོ་བགྱིད་པ་ཇྱི་ལྟ་
བར། །དེ་བཞྱིན་སྡུག་བསལ་ཀུན་གྱི་ནང་ན་ནྱི། །མནར་མེད་དམལ་བའྱི་སྡུག་བསལ་རབ་མྱི་བཟད། །ཅེས་
སོ། །སྡུག་བསལ་དེ་དག་ཇྱི་སྱིད་མོང་བའྱི་ཡུན་ཚད་ནྱི། སྱི་ལས་མ་ཟད་ཀྱི་བར་དུ་འཆྱི་འཕོ་བར་མྱི་ནུས་པ་
སེ། དེ་ྱིད་ལས། དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་ལོ། །བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱར་མས་སུ་མོང་ཡང་ནྱི། །ཇྱི་



བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་བསོམ་པའྱི་མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་ཆུ་རྒྱུན།   41 

སྱིད་མྱི་དགེ་དེ་ཟད་མ་གྱུར་པ། །དེ་སྱིད་སོག་དང་བྲལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །བྱེ་བྲག་སོ་སོའ་ིཚེ་
ཚད་ཀང་། །མཛོད་ལས། མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ། །འདོད་པ་དག་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལས། །འོག་མ་དག་གྱི་ྱིན་
ཞག་གཅྱིག །དེ་ནས་ཚེ་ལོ་ལྔ་བརྒྱའོ། །གོང་མ་གྱིས་ཀ་ྱིས་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། ཡང་སོས་ལ་སོགས་
དྲུག་རྱིམ་བཞྱིན། །འདོད་ལྷའྱི་ཚེ་དང་ྱིན་ཞག་མམ། །དེས་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཚེ། །འདོད་པའྱི་ལྷ་དང་འད་
བ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་གང་བའྱི་དམལ་བ་ནྱི། མཛོད་ལས། ཆུ་བུར་ཅན་སོགས་གང་
བརྒྱད་གཞན། །ཞེས་ཚ་དམལ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་བྱང་ངོས་སུ་གང་དམལ་བརྒྱད་བརེགས་ནས་གནས་པར་
གསུངས་ཏེ། དེའྱི་ཐོག་མ་ཆུ་བུར་ཅན་ནྱི་གངས་ཀྱི་སྦུགས་སུ་རླུང་དམར་གྱིས་བཏབ་པས། པགས་པ་
འཁུམས་ཤྱིང་ཆུ་བུར་དུ་གྱུར་པའོ། །གྱིས་པ་ཆུ་བུར་རོལ་བ་ཅན་ནྱི། ས་མ་བས་ཀང་རླུང་དམར་གྱི་ཤུགས་
དག་པས། ཆུ་བུར་རོལ་ནས་ཆུ་སེར་འཛག་པའོ། །གསུམ་པ་སོ་ཐམ་ཐམ་པ་ནྱི། ཤྱིན་ཏུ་གང་བས་ེན་པས་
ཁ་སོ་འཐམས་ཤྱིང་སོ་ས་ཀྱིག་ཀྱིག་བྱེད་པའོ། །བཞྱི་པ་ཀྱི་ཧུད་ཟེར་བ་ནྱི། སྡུག་བསལ་གྱིས་མ་ཐག་པས་
ཀྱི་ཧུད་ཞེས་སྨྲེ་སགས་ཀྱི་ང་རོ་ཆེན་པོ་འདོན་པའོ། །ལྔ་པ་ཨ་ཆུ་ཟེར་བ་ནྱི། སྡུག་བསལ་ཤུགས་ཆེན་པོས་
གདུངས་པས། ཨ་ཆུ་ཞེས་སྨྲེ་སགས་ཆུང་ངུ་ཙམ་ལས་འདོན་མྱི་ནུས་པའོ། །དྲུག་པ་ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་ནྱི། 
རླུང་དམར་གྱིས་བཏབ་པའྱི་དབང་གྱིས། པགས་པའྱི་མདོག་སོན་པོར་གྱུར་ཏེ་ཁ་ལྔའམ་དྲུག་ལ་སོགས་པར་
གས་པའོ། །བདུན་པ་པདྨ་ལྟར་གས་པ་ནྱི། པགས་པའྱི་མདོག་ས་མ་ལས་འདས་ཏེ། དམར་པོར་གྱུར་ཅྱིང་ཁ་
བཅུ་ལ་སོགས་པར་གས་པའོ། །བརྒྱད་པ་པདྨ་ལྟར་ཆེར་གས་པ་ནྱི། པགས་པ་ཤྱིང་ཏུ་དམར་པོར་གྱུར་ཏེ། 
ཁ་བརྒྱའམ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པར་གས་པའོ། །དེ་དག་གྱི་ཚེ་ཚད་ཀང་། མཛོད་ལས། ཏྱིལ་སངས་ནང་ནས་ལོ་
བརྒྱ་ཞྱིང་། །ཏྱིལ་གཅྱིག་ཕྱུང་བས་ཟད་གྱུར་པ། །ཆུ་བུར་ཅན་གྱི་ཚེ་ཡྱིན་ཏེ། །གཞན་གྱི་ཚེ་ནྱི་ྱི་ཤུས་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཏྱིལ་སངས་ཞེས་སོགས་ནྱི་མ་ག་དྷའྱི་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་ཤོང་བའྱི་སྣོད་ཏྱིལ་གྱིས་
ཕྱུར་བུར་བཀང་པ་ལས། ལོ་བརྒྱ་རེ་ཞྱིང་ཏྱིལ་རེ་རེ་ཕྱུང་བས་ཟད་པ། ཆུ་བུར་ཅན་གྱི་ཚེའྱི་ཚད་དང་། འོག་
མ་འོག་མ་རྣམས་ས་མ་ས་མ་ལས་ྱི་ཤུས་འགྱུར་དུ་བསན་པའོ། །གསུམ་པ་ྱི་ཚེ་ེ་འཁོར་བ་ལས། ྱི་ཚེ་བ་
ནྱི་ཚ་གང་གྱི་གནས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ེ་ལོགས་དང་། རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་ལ་སོགས་པར་གནས་པའྱི་དམལ་བ་
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པ་སེ། དགེ་འདུན་བསྲུངས་ཀྱི་རོགས་བརོད་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །ེ་འཁོར་བ་ནྱི། མཛོད་ལས། བརྒྱད་
པོ་ཀུན་ལ་ལྷག་བཅུ་དྲུག །མེ་མ་མུར་དང་རོ་མགས་དང་། །སྤུ་གྱིའྱི་ལམ་སོགས་ཆུ་བོ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་ཚ་
དམལ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱྱི་འཁོར་ན་གནས་པ་སེ། དང་པོ་མེ་མ་མུར་གྱི་འོབས་པུས་ནུབ་ཙམ་ལ། དེར་གནས་པ་
རྣམས་ཀྱི་རྐང་པ་ནུབ་པའྱི་ཚེ། ཤ་པགས་ཐམས་ཅད་ཚིག་ནས་ཀེང་རུས་སུ་འགྱུར་ཞྱིང་། འདེགས་པའྱི་ཚེ་
གཞོན་ཤ་ཅན་གྱི་ཤ་གསར་པ་སེ་བའོ། །གྱིས་པ་རོ་མགས་ཀྱི་འདམ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱྱི་རོལ་ན་ཕྱྱི་ས་ལྟར་དྱི་ང་
ཞྱིང་། མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་ཚ་བའྱི་འདམ་གྱི་ནང་དུ་འགེལ་བ་ན། འདམ་འབུ་མཆུ་རྣོན་ཞེས་བྱ་བ། ལྕགས་ཀྱི་མཆུ་
ཅན་གྱིས་རྐང་མཐྱིལ་ནས་སྱི་བོའ་ིབར་དུ་འབྱིགས་པའོ། །གསུམ་པ་སྤུ་གྱིའྱི་ལམ་སོགས་ནྱི། དེའྱི་ཡང་ཕྱྱི་
རོལ་ན་སྤུ་གྱིས་གཏམས་པའྱི་ཐང་ལ་འགོ་བ་ན། རྐང་པ་འདེག་འཇོག་གྱི་ཚེ་ཤ་སེ་བ་དང་འཚིག་པ་དང་། དེ་
དང་འདབ་ཆགས་སུ་རལ་གྱི་ལོ་མའྱི་ནགས་ཞེས་པ། ཤྱིང་གྱི་ལོ་མ་རལ་གྱི་འབར་བར་གྱུར་ནས་དམལ་བ་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ྱིང་ལག་སོགས་གཅོད་ཅྱིང་གཏུབ་པའོ། །དེར་འབྲོས་ཤྱིང་འགེལ་བའྱི་ཚེ་ཁྱྱི་སེ་བོ་
ལྕགས་ཀྱི་མཆེ་བ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཟ་བར་བྱེད་པ་དང་། དེ་དང་འདབ་ཆགས་ན་ཤལ་མ་ལྱིའྱི་སོང་པོ་ཞེས་བྱ་
བ། ལྕགས་ཀྱི་སོང་པོ་ཚེར་མ་སོར་བཅུ་དྲུག་པ་རབ་ཏུ་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ། ལས་ཀྱིས་དེད་པ་
རྣམས་སེང་དུ་འཛེག་པའྱི་ཚེ། ཚེར་མའྱི་རེ་མོ་ཐུར་དུ་ཕྱོགས་པ་དང་། འོག་ཏུ་འབབ་པའྱི་ཚེ་གེན་དུ་ཕྱོགས་
པས་དེ་དག་གྱིས་ཤ་པགས་རྣམས་གཅོད་ཅྱིང་གཤེགས་པར་བྱེད་ལ། ཁྭ་ལྕགས་ཀྱི་མཆུ་སེར་ཅན་རྣམས་
མགོ་བོ་དང་ཕག་པར་བབས་ནས་མྱིག་དང་ལྕེ་འབྱྱིན་པའོ། །དེ་དག་ནྱི་མཚོན་ཆའྱི་གནོད་པར་མཚུངས་པས་
ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བགང་ངོ་། །བཞྱི་པ་ཆུ་བོ་རབ་མེད་ནྱི། འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཚྭ་ཆུ་ཁོལ་མའྱི་ནང་དུ་བྱྱིང་བ་དང་། 
སེང་དུ་ལྡྱིང་བའྱི་ཚེ་ཤ་དང་པགས་པ་ཚིག་ཅྱིང་སེ་ལ། འགམ་ངོགས་སུ་འབྲོས་པའྱི་ཚེ་གཤྱིན་རེའྱི་སེས་བུ་
རྣམས་ཀྱིས་རྔན་བགང་དང་། གནོད་པ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པའོ། །བཞྱི་པོ་དེ་དག་གྱིས་ཚ་དམལ་བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་
ཞྱིང་ཡང་བསོར་ནས་ཡོད་མོད། ཕྱོགས་བཞྱིའྱི་དབྱེ་བས་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བརྱིའོ། །ཚུལ་དེ་དག་ཀང་། 
བཤེས་སྱིངས་ལས། སར་ཡང་མེ་མུར་རོ་མགས་རྒྱུ་བ་ཡྱི། །སྡུག་བསལ་མྱི་བཟད་ཕོག་སམ་བགྱི་འཚལ་
ལོ། །ཞེས་དང་། དམལ་བར་འཐག་གཅོད་དབད་པའྱི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས། །རེག་པ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་བསེན་
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འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། འདབ་མ་རལ་གྱི་འད་ཚལ་ནགས་རྣམས་ཀྱི། །རྐང་ལག་རྣ་བ་སྣ་གཅོད་ཐོབ་པར་
འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཁ་ཅྱིག་ལྕགས་ཀྱི་གསལ་ཤྱིང་རབ་འབར་བ། །ཚེར་མ་ཅན་ལ་ཀུན་ཏུ་བརྒྱུད་པར་
བགྱིད། །ཁ་ཅྱིག་ལྕགས་ཀྱི་མཆེ་བ་ལྡན་པའྱི་ཁྱྱི། །གཏུམ་པོས་དབད་ཅྱིང་ལག་པ་གནམ་དུ་བསེང་། །དབང་
མེད་གཞན་དག་ལྕགས་མཆུ་རྣོན་པོ་དང་། །སེན་མོ་མྱི་བཟད་ལྡན་པའྱི་ཁྭ་རྣམས་འཐོག །ཅེས་སོགས་དང་། 
སར་ཡང་དམལ་བའྱི་ཆུ་བོ་རབ་མེད་པ། །ཚ་སོ་བཟོད་བརླག་ཆུ་ཚན་འཇུག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་ཤེས་པ་བྱའོ། །ཇྱི་སད་བཤད་པའྱི་དམལ་བ་དེ་དག་གང་དུ་སེས་ཀང་། ཚད་བཟུང་དུ་མེད་པའྱི་སྡུག་
བསལ་མོང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། འདྱི་ན་ྱིན་གཅྱིག་མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱ་ཡྱིས། །རབ་ཏུ་དག་བཏབ་
སྡུག་བསལ་གང་ལགས་པ། །དེས་ནྱི་དམལ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུ་ལའང་། །འོལ་ཡང་མྱི་བགྱི་ཆར་ཡང་
མྱི་ཕོད་དོ། །ཞེས་དང་། དམལ་བ་བྲྱིས་པ་མཐོང་དང་ཐོས་པ་དང་། །དན་དང་བཀླགས་དང་གཟུགས་སུ་
བགྱིས་རྣམས་ཀང་། །འཇྱིགས་པ་བསེད་པར་འགྱུར་ན་མྱི་བཟད་པའྱི། །རྣམ་སྱིན་མས་སུ་མོང་རྣམས་སོས་
ཅྱི་འཚལ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གང་དག་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀང་འཇྱིགས་པ་ཆེན་པོ་སེ་བའྱི་གནས། དེ་
དག་དང་བར་དུ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་འགགས་པ་ཙམ་ལས་མེད་བཞྱིན་དུ། བག་ཟོན་དང་བྲལ་བར་གནས་པ་
ནྱི། སྱིང་མེད་པའྱི་སོད་པར་ཟད་དེ། དེ་ྱིད་ལས། སྱིག་ཅན་དབུགས་འབྱུང་འགགས་པ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི །དུས་
ཀྱིས་བར་དུ་ཆོད་རྣམས་དམལ་བ་ཡྱི། །སྡུག་བསལ་གཞལ་ཡས་ཐོས་ནས་རྣམ་སོང་དུ། །མྱི་འཇྱིགས་གང་
ལགས་རོ་རེའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །མདོར་ན་སྱིད་པ་ཁམས་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་ནྱི། མེའྱི་འོབས་ལྟ་
བུ་སེ། བརྣག་པར་དཀའ་བའྱི་སྡུག་བསལ་དུ་མས་རག་ཏུ་གདུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྤུ་གྱིའྱི་ཐང་ལྟ་བུ་སེ།ཤ ལུས་
དང་།ཤསེམས་ལ་ཟུག་རྔུ་དུ་མས་ཟུག་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། མྱི་གཙང་བའྱི་དོང་ལྟ་བུ་སེ། ལས་དང་ོན་མོངས་
པའྱི་སོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་སྦགས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤ་བཙོན་གྱི་ཁང་པ་ལྟ་བུ་སེ། མ་ང་ཞྱིང་ཐར་བར་དཀའ་
བའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་སད་དུ་ཡང་། དེ་ྱིད་ལས། འཁོར་བ་དེ་འད་ལགས་པས་ལྷ་མྱི་
དང་། །དམལ་བ་དུད་འགོ་ཡྱི་དྭགས་རྣམས་དག་ཏུ། །སེ་བ་བཟང་པོ་མ་ལགས་སེ་བ་ནྱི། །གནོད་པ་དུ་མའྱི་
སྣོད་གྱུར་ལགས་མཁྱེན་མཛོད། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ལེགས་ེས་འབྱེད་པའྱི་བློ་དང་ལྡན་
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པ་རྣམས་ཀྱིས། སྱིང་པོ་མེད་པའྱི་བྱ་བ་རྣམས་སྤངས་ནས། མུ་མཐའ་མེད་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་
པོ་འདྱི་ལས་རང་དང་གཞན་སོལ་བའྱི་ཐབས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབད་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ལས་གལ་ཆེ་བའྱི་བྱ་བ་
མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དོན་གྱི་དབང་འདྱི་ལ་དགོངས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཀླུའྱི་དབང་པོས། མགོའམ་གོས་ལ་
གོ་བུར་མེ་ཤོར་ན། །དེ་དག་ཕྱྱིར་བཟློག་བགྱི་བ་བཏང་ནས་ཀང་། །ཡང་སྱིད་མེད་པར་བགྱི་སད་འབད་
འཚལ་ལོ། །དེ་ལས་ཆེས་མཆོག་དགོས་པ་གཞན་མ་མཆྱིས། །ཞེས་རེས་སུ་གདམས་པའོ། །དེ་ལྟར་འཁོར་
བའྱི་ེས་དམྱིགས་ཞྱིབ་ཏུ་མ་བསམ་ན། ཐར་བ་དོན་གེར་གྱི་བློ་དང་སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་སེ་བའྱི་གོ་སབས་མེད་
པས། ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་ཏེ་ཐར་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་བློ་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཚེ། དེའྱི་གཙོ་བོ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིན་པར་ཤེས་ནས། འདྱི་ྱིད་ཁོ་ན་ཅྱི་སེ། ཅྱི་གནས། ཅྱི་འཕེལ་གྱི་ཆེད་དུ། གོ་ཆ་ཆེན་པོ་
བགོ་ཞྱིང་དན་ཤེས་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དན་པ་ེར་བཞག་ལས། སེམས་ཅན་དམལ་བ་དམལ་མེས་
མས། །ཡྱི་དྭགས་བཀེས་དང་སོམ་པས་མས། །དུད་འགོ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ཟས་མས། །ལྷ་དག་བག་མེད་
པ་ཡྱིས་མས། །མྱི་དག་འཚོ་བ་ཐུང་བས་མས། །འཁོར་བ་ཁབ་ཀྱི་རེ་ཙམ་ན། །བདེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་
ཡྱིན། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འཁོར་བའྱི་སེ་འཆྱི་ཐོག་མ་མེད་དེར་འགོ་བའྱི་ལམ་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ། མྱི་
གཙང་བ་ལ་དྱི་ཞྱིམ་མེད་བཞྱིན་འགོ་ལྔ་དག་ན་བདེ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚིག་ངག་ཏུ་འདོན་
ཞྱིང་། དོན་ཡྱིད་ལ་སེམས་པར་བྱའོ། །མྱི་བཟད་སྡུག་བསལ་འབར་བ་མེ་ཡྱི་འོབས། །སྣ་ཚོགས་སོན་གྱིས་
སྦགས་པ་མྱི་གཙང་དོང་། །བརྒལ་དཀའ་མུ་མཐའ་མེད་པ་སྱིད་པའྱི་མཚོ། །འདྱི་ལས་ཡྱིད་འབྱུང་བྱོས་ཤྱིག་
ཐར་འདོད་རྣམས། །དེ་ལྟར་སོན་འགོའ་ིཆོས་དེ་དག་ལ་བློ་ལེགས་པར་སངས་ཤྱིང་བླང་དོར་ལ་འབད་ན། 
ལམ་སོན་སོགས་སུ་བཤད་པའྱི་སེས་བུ་ཆུང་འབྲྱིང་གྱི་མས་ལེན་གྱི་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡར་ལྡན་དུ་འདུ་
བ་ཡྱིན་ཏེ། ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་འཇྱིགས་ནས་མངོན་མཐོའ་ིབདེ་བ་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་བླང་དོར་ལ་
ཞུགས་པ་ནྱི། སེས་བུ་ཆུང་ངུའྱི་ལམ་རྱིམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱིད་པ་མཐའ་དག་མེའྱི་རླབས་ལྟར་མཐོང་
ནས། དེ་ལས་རང་ྱིད་གོལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཐར་ལམ་ལ་བརོན་པ་ནྱི་སེས་བུ་འབྲྱིང་གྱི་ལམ་རྱིམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
དེ་སད་དུ་ཡང་། ལམ་སོན་ལས། གང་ཞྱིག་ཐབས་ནྱི་གང་དག་གྱིས། །འཁོར་བའྱི་བདེ་བ་ཙམ་དག་པ། །རང་
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ྱིད་དོན་དུ་གེར་བྱེད་པ། །དེ་ནྱི་སེས་བུ་ཐ་མར་ཤེས། །སྱིད་པའྱི་བདེ་ལ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཤྱིང་། །སྱིག་པའྱི་
ལས་ལས་ལྡོག་བདག་ྱིད། །གང་ཞྱིག་རང་ཞྱི་ཙམ་དོན་གེར། །སེས་བུ་དེ་ནྱི་འབྲྱིང་ཞེས་བྱ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེ་ནས་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་རང་གྱི་སེང་དུ་བསམས་པས་ཤས་མྱི་
བཟོད་པ་ན། ཚུལ་དེས་དཔག་སེ་མཐའ་ཡས་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསལ་ཟད་པར་འདོད་ཅྱིང་དེའྱི་ཆེད་
དུ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་སོམ་པ་ནྱི། སེས་བུ་ཆེན་པོའ་ིལམ་རྱིམ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། རང་རྒྱུད་
རོགས་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས། །གང་ཞྱིག་གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་ཀུན། །ཡང་དག་ཟད་པར་ཀུན་ནས་
འདོད། །སེས་བུ་དེ་ནྱི་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚུལ་འདྱི་ལྟར་གོ་ན་
གདམས་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ། སེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རྱིམ་གྱི་ེར་མཁོ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འདུ་
བས། དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་སེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རྱིམ་གྱི་བཀྱི་བ་
དང་། བློ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འགའ་ཞྱིག་བློ་སོང་གྱི་གདམས་པས་བཀྱི་བའྱི་གནད་དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་
ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་སྱི་དོན་གྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་བསོམ་པ་ལ་
གྱིས། ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསོམ་པ་དང་། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསོམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 
ར་བ་ལས། བརན་པར་གྱུར་ནས་གསང་བ་བསན།                                      །སྣོད་
མྱིན་ལ་གསང་བ་དོན་དམ་བྱང་སེམས་བསན་ཞེས། དེ་གྱིས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་སོན་པའོ། །དེས་ན་གཞུང་འགའ་
ཞྱིག་ལས་ཚིག་རྐང་འདྱི་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། བླ་མ་ས་མ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་། དོན་དམ་བྱང་སེམས་ཐོག་
མར་སོམ་པར་མཛད་པ་ནྱི། འགལ་བ་ཆེར་མེད་མོད། ཅུང་ཟད་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞུང་དག་པ་འགའ་
ཞྱིག་ལས། ཚིག་འདྱི་ྱིད་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལམ་སྱིའྱི་རྣམ་བཞག་ཕལ་ཆེ་བ་ནས། ཀུན་རོབ་དང་དོན་
དམ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྱིམ་པས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བསབ་པ་
གསུམ་དང་། ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དང་པོ་ཀུན་རོབ་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསོམ་པ་ལ་གྱིས། མམ་བཞག་གྱི་མས་ལེན། རེས་ཐོབ་ཀྱི་མས་ལེན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། 
གཏོང་ལེན་གྱིས་པོ་སྤེལ་མར་སང་། །དེ་གྱིས་རླུང་ལ་བསོན་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྱི་ཡང་ཐེགས་



46     ས་རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས། 

ཆེན་སྱིའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས། རྒྱུ་འབྲས་བདུན་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་བསོམ་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འདྱིར་ནྱི་
ཤྱིང་འཁྱོག་པོ་སོང་བ་དང་འད་བར་ཐོག་མ་ྱིད་ནས། བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོམ་པ་སེ། 
འདྱི་ནྱི་བློའ་ིནུས་པ་དམན་པ་དག་གྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་རུང་བ། རླབས་པོ་ཆེའྱི་སེམས་སོང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
མྱུར་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སོད་འཇུག་ལས། གང་ཞྱིག་བདག་དང་གཞན་རྣམས་ནྱི། །མྱུར་
དུ་བསབ་པར་འདོད་པ་དེས། །བདག་དང་གཞན་དུ་བརེ་བྱ་བ། །གསང་བའྱི་དམ་པ་སད་པར་བྱ། །ཞེས་
སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས་ཀང་། བདག་གཞན་བརེ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །བསན་པའྱི་སྱིང་
པོ་ཡྱིན་པར་གསུངས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་མཐར། དེས་ན་བདག་གཞན་བརེ་བ་ཤེས། །དེ་ནྱི་མྱུར་དུ་རོགས་
སངས་རྒྱས། །དེ་ཡྱི་བར་དུ་འཇྱིག་རེན་གྱི། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས། །ཞེས་རྒྱས་པར་
གསུངས་སོ། །ཐབས་འདྱི་ལ་མ་བརེན་པར་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་བདེ་འབྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
རྣམས་མྱི་འགྲུབ་སེ། སོད་འཇུག་ལས། བདག་བདེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་དག །ཡང་དག་བརེ་བར་མ་བྱས་
ན། །སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། །འཁོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། །ཅེས་དང་། སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་
ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གནད་འཆུགས་ན། །ཆོས་གཞན་གྱིས་ནྱི་འཚང་མྱི་རྒྱ། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་འདྱི་
ལ་གསུམ། ལེན་པ་སོམ་པ་གཏོང་བ་སོམ་པ། སྤེལ་མ་སོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། སོམ་པའྱི་འཐས་པ་དང་། 
སོམ་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱིད་པའྱི་ེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ། བདག་གཅེས་པར་འཛིན་པའྱི་
དག་བོ་འདྱི། གེན་པོ་སོབས་ལྡན་གྱིས་གཞོམ་པར་རྱིགས་ཏེ། སེས་རབས་ལས། ཀེ་མའྱི་བདག་ལ་བྱམས་
པ་འདྱི། །ཧ་ཅང་མ་འོས་མྱི་བཟོད་དེ། །ཞེས་དང་། བདག་ལ་བྱམས་པའྱི་དག་བོ་དེ། །འཕེལ་བར་བྱེད་པ་སུ་
ཞྱིག་ཡོད། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་མྱིན་ན། བདག་ལ་ཆགས་ཤྱིང་གཞན་ལ་སང་བའྱི་སོ་ནས། སྡུག་བསལ་དང་
སྱིག་པའྱི་ཁུར་ལས་འདའ་བ་མེད་དེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། སེ་བོ་རྨོངས་པ་རང་གྱི་བདེ་དོན་བརོན། །རག་ཏུ་དེ་
མ་ཐོབ་པར་སྡུག་བསལ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། རྣམ་འགེལ་ལས། བདག་ཡོད་ན་ནྱི་གཞན་དུ་ཤེས། །བདག་
གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང་། །འདྱི་དག་དང་ནྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ལས། །ེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་
འགྱུར། །ཞེས་དང་། སོད་འཇུག་ལས། འཇྱིག་རེན་དག་ན་འཚེ་བ་གང་ཡོད་དང་། །འཇྱིག་དང་སྡུག་བསལ་ཇྱི་
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སེད་ཡོད་པ་ཀུན། །དེ་ཀུན་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་ན། །འདེ་ཆེན་དེས་ཀོ་བདག་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ། །ཞེས་
དང་། འདྱི་ཡྱིས་བརྒྱ་ཕག་ཐམས་ཅད་དུ། །འཁོར་བར་བདག་ལ་གནོད་པ་བྱས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་
ལ་གསུམ། བྱམས་པ་ལ་བརེན་ནས་བསོམ་པ། སྱིང་རེ་ལ་བརེན་ནས་བསོམ་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་
བརེན་ནས་བསོམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱིར་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། བརན་པའྱི་ཚངས་པ་མྱི་མཐུན་སྤངས། །རྣམ་
པར་མྱི་རོག་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །དམྱིགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་འཇུག །སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ཡོངས་སྱིན་
བྱེད། །ཅེས་བྱམས་སོགས་ཚད་མེད་པ་རེ་རེ་ཡང་ཁྱད་པར་བཞྱི་ལྡན་དུ་གསུངས་ཏེ། བྲལ་བའྱི་ཁྱད་པར་སོ་
སོའ་ིམྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤངས་པ། གོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ། དམྱིགས་
ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་སེམས་ཅན་དང་། ཆོས་དང་། དམྱིགས་པ་མེད་པ་སེ་གསུམ་གསུམ་ལ་འཇུག་པ། བྱེད་
ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྱིན་པའོ། །དེ་ལ་འདྱིར་སབས་སུ་བབ་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་བྱམས་པའོ། །དེའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། དམྱིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས། རྣམ་པ་བདེ་བ་དང་
བདེ་བའྱི་རྒྱུ་དགེ་བ་དང་ཕད་པར་འདོད་པ་སེ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། འགོ་ལ་ཕན་པ་ེར་སྒྲུབ་པ། །བྱམས་
པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་ར་བའྱི་མ་ལ་དམྱིགས་ནས་བསོམ་ན་སེ་བར་ས་
བས། རང་གྱི་མ་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམྱིགས་ནས། དེ་ྱིད་དྱིན་ཆེ་བའྱི་ཚུལ་རྣམས་བསམ་པར་བྱ་སེ། དང་
པོ་ལྟོ་ན་གནས་པ་ནས། ཕྱྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ནུས་པ་ཅྱི་ཡོད་དང་། ཐབས་གང་ཤེས་ཀྱི་སོ་ནས་བདག་ལ་ཕན་པ་
མཐའ་དག་བསྒྲུབས། གནོད་པ་མཐའ་དག་བསལ། བདག་ན་རུ་དོགས། ཤྱི་རུ་དོགས་ནས། སན་དཔད་རྱིམ་
གོ་སོགས་ལ་སོ་ངལ་མེད་པར་འབད། བརེ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་བཟུང་། བྱམས་པའྱི་མྱིག་གྱིས་བལྟས། ཟས་
ཁས་བསོད། དྱི་མ་ལག་གྱིས་ཕྱྱིས། ཤའྱི་དོད་ཀྱིས་བསོས། གཅེས་མྱིང་སྣ་ཚོགས་ནས་འབོད། རང་གྱིས་
བཟར་མྱི་བྲ་བའྱི་ཟས། གོན་དུ་མྱི་བྲ་བའྱི་གོས། ལོངས་སོད་དུ་མྱི་བྲ་བའྱི་ནོར་རས་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་བྱྱིན། 
འཇྱིག་རེན་གྱི་བར་དང་ཐ་སད། སོད་ལམ་དང་། སོ་ནམ་ཐམས་ཅད་བསབས། མདོར་ན་བདག་གྱི་ཆེད་དུ་
སྱིག་སྡུག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁུར་རྣམས་ཁུར་བའྱི་ཚུལ་ཞྱིབ་ཏུ་བསམ་ནས་སྱིང་ེ་དུང་བའྱི་བློ་བསེད། བློ་དེ་སེས་
པ་དང་། ཚེ་འདྱིར་མ་ཟད། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མར་གྱུར་ནས་དྱིན་གྱིས་བསངས་པ་སེ། 
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མདོ་ལས། སེམས་ཅན་རེ་རེས་མ་བྱས་ནས། །ནུ་ཞོ་འཐུངས་པ་གང་ཡྱིན་པ། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞྱི་ལ་
ཡང་། །དེ་ཡྱི་ཚད་ཙམ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་སམ་དུ་དྱིན་དན་པར་བྱ། དེ་ནས་དྱིན་ཅན་གྱི་
མ་དེ་ྱིད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་དགེ་བས་ཕོངས་པའྱི་ཚུལ་བསམ་པ་ནྱི། འདྱི་ལྟར་ད་ལན་དལ་འབྱོར་གྱི་
ལུས་ཙམ་ཐོབ་ཏུ་ཟྱིན་ཀང་། སྱིང་པོ་ལེན་པའྱི་མཐུ་ནྱི་མེད། ལེགས་ེས་འབྱེད་པའྱི་བློ་གོས་དང་ནྱི་བྲལ། 
དགེ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་བསམ་སོར་ནྱི་དམན། མྱི་དགེ་བ་ལ་རང་ངང་གྱིས་ནྱི་འཇུག །དེས་ན་མངོན་མཐོའ་ིབདེ་བ་
ཙམ་ཡང་འགྲུབ་པར་དཀའ་ན། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་བདེ་བ་ལྟ་ཅྱི་སོས། ཞེས་ངེས་པ་བསེད་
ནས། དེའྱི་ཕྱྱིར་མ་འདྱི་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིག དེ་ལྟར་
འགྱུར་བ་ལ་དེའྱི་འགལ་རེན་དང་བྲལ་དགོས་པས། འདྱིའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་དང་སྱིག་པའྱི་ཁུར་མ་ལུས་པ་
བདག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཡྱིད་ལ་སོན་ཞྱིང་ངག་ཏུའང་བརོད་པར་
བྱའོ། །དེའྱི་ཚེ་མའྱི་སྱིག་སྡུག་ཐམས་ཅད་འོད་ནག་པོའ་ིརྣམ་པར་རང་གྱི་སྱིང་གྱི་ནང་དུ་ནག་འུབ་ཀྱིས་འདུས་
པར་བསམ། དེ་ལ་དགའ་བ་ཆེན་པོ་བསོམ། དེ་ལ་བློ་ཅུང་ཟད་འབྱོངས་པ་ན། ཕ་ལ་སོགས་པའྱི་ེ་དུ་མཛའ་
བཤེས་སོགས་གེན་གྱི་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་དམྱིགས་ནས། སེ་བ་འདྱི་དང་ས་མ་རྣམས་སུ་དྱིན་ཆེ་བའྱི་ཚུལ་
བསམ་པ་སོགས་སར་བཞྱིན་དང་། དེ་ནས་དག་གེན་བར་མའྱི་ཕྱོགས་དང་། དེ་ནས་དགའྱི་ཕྱོགས་སུ་
བཟུང་བའྱི་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་ནས་འདྱི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡང་དང་
ཡང་དུ་བདག་གྱི་ཕ་དང་མར་གྱུར་ཅྱིང་། དེའྱི་ཚེ་ད་ལྟའྱི་ཕ་མ་བཞྱིན་དུ་དྱིན་གྱིས་བསངས་པ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་ལ། སེ་ཤྱི་འཕོས་ནས་ངོ་མ་ཤེས་པས། འགའ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་ཤྱིང་། འགའ་ཞྱིག་ལ་སང་བ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་ཁོ་
ནའྱི་དབང་གྱིས་སོ། །དེ་བས་ན་དྱིན་ཅན་དུ་མཚུངས་པ་འདྱི་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པ་
སོགས་སར་བཞྱིན་དུ་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དམྱིགས་པ་རྒྱ་བསེད་དེ། གྱིང་གཅྱིག་དང་། གྱིང་བཞྱི་དང་། 
སོང་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་དང་། མཐར་ནམ་མཁའྱི་མཐའ་ཀླས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་
ནས་བསོམ་མོ། །ཚུལ་དེ་དག་ཀང་། སོམ་རྱིམ་བར་པ་ལས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ནྱི་འདོད། སྡུག་
བསལ་ནྱི་མྱི་འདོད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་ཅན་གྱི་འཁོར་བ་ན། སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གྱི་གེན་དུ་
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མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་བསམ་ཞྱིང་། འདྱི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅྱི་ཡོད་ན། ལ་ལ་ལ་ནྱི་རེས་སུ་ཆགས། 
ལ་ལ་ལ་ནྱི་ཁོང་ཁོ་བར་གྱུར། ཅེས་དང་། བྱམས་པ་བསོམ་པ་ནྱི་མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐོག་མར་བྱས་
ནས་བདེ་བ་དང་ཕད་པར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་སེ། རྱིམ་གྱིས་ཐ་མལ་པ་དང་། དག་ལ་ཡང་བསོམ་པར་
བྱའོ། །ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱམས་པ་བསོམ་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་
པོ་ལས། བྱེ་བ་ཁག་ཁྱིག་དཀྱིགས་པའྱི་ཞྱིག་དག་ན། །མཆོད་པ་རྣམ་མང་དཔག་མེད་ཇྱི་སེད་པ། །སེས་
མཆོག་རྣམས་ལ་ྱིན་རེ་རག་མཆོད་པས། །བྱམས་པའྱི་སེམས་ཀྱི་གངས་དང་ཆར་མྱི་ཕོད། །ཅེས་དང་། རྱིན་
ཆེན་ཕེང་བ་ལས། རེའུ་ཚོས་སུམ་བརྒྱའྱི་ཁ་ཟས་དག །ྱིན་རེ་དུས་གསུམ་སྱིན་པར་ཀང་། །བྱམས་པ་ཡུད་
ཙམ་ཐང་ཅྱིག་གྱི །བསོད་ནམས་དག་ལ་ཆར་མྱི་ཕོད། །ལྷ་མྱི་བྱམས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །དེ་དག་ཀང་ནྱི་
སྲུང་བ་དང་། །ཡྱིད་བདེ་བ་དང་བདེ་མང་དང་། །དུག་དང་མཚོན་གྱིས་གནོད་མེད་དང་། །འབད་པ་མེད་པར་
དོན་འཐོབ་དང་། །ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སེ་འགྱུར་ཏེ། །གལ་ཏེ་གོལ་བར་མ་གྱུར་ཀང་། །བྱམས་ཆོས་ཡོན་
ཏན་བརྒྱད་འཐོབ་བོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་བླ་མ་ས་མ་དག འཛའ་བོའ་ིབུ་མོའ་ིགཏམ་རྒྱུད་
སོགས། །མན་ངག་འདྱི་ཡྱི་གེང་གཞྱི་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མཛའ་བོའ་ིབུ་མོའ་ིལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀང་
དན་པར་བྱའོ། །སྣ་ཚོགས་སྱིག་པའྱི་དྱི་མ་འཁྲུད་པའྱི་ཆུ། །ཤུགས་དག་ཞེ་སང་མེ་ལྕེ་འཇྱིལ་བའྱི་
ཐབས། །རྨད་བྱུང་སྱིང་རེའྱི་ལོན་ཤྱིང་འཕེལ་བའྱི་རེན། །བྱམས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་བདག་རྒྱུད་བརླན་པར་
མཛོད། །གྱིས་པ་སྱིང་རེ་ལ་བརེན་ནས་ལེན་པ་བསོམ་པ་ནྱི། གོང་དུ་བཤད་པའྱི་བྱམས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ། 
སྱིང་རེ་བདེ་བླག་ཏུ་སེ་བས། དེ་ནས་སྱིང་རེ་བསོམ་པར་བྱ་སེ། སོམ་རྱིམ་བར་པ་ལས། བྱམས་པའྱི་ཆུས་
སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ། སེར་ཡོད་པའྱི་ས་བཞྱིན་དུ་བྱས་ལ། སྱིང་རེའྱི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བླང་ཏུ་ཤྱིན་ཏུ་
ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་བྱམས་པས་བསོས་ནས་སྱིང་རེ་བསོམ་པར་
བྱའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་སྱིང་རེའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་
ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས། རྣམ་པ་དེ་དག་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པ་སེ། དེ་ྱིད་ལས། 
སྱིང་རེ་དེ་ནྱི་སྡུག་བསལ་བ་རྣམས་དེ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །འདྱི་ནྱི་ཐེག་ཆེན་
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ལམ་གྱི་ར་བ། རྣམ་མཁྱེན་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ། །ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆེ་བ་སེ། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་
པའྱི་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མྱི་
བགྱིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་གཅྱིག་རབ་ཏུ་བཟུང་ཞྱིང་རབ་ཏུ་རོག་པར་བགྱིས་
ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེའྱི་ལག་མཐྱིལ་དུ་མཆྱིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅྱིག་པུ་དེ་གང་ཞེ་ན། 
འདྱི་ལྟ་སེ་སྱིང་རེ་ཆེན་པོའ།ོ །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱྱིར་བརེ་ྱིད་རྒྱལ་བའྱི་ལོ་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་
འདྱིའྱི། །ས་བོན་དང་ནྱི་སྤེལ་ལ་ཆུ་འད་ཡུན་རྱིང་དུ། །ལོངས་སོད་གནས་ལ་སྱིན་པ་ལྟ་བུར་འདོད་གྱུར་
པ། །དེ་ཕྱྱིར་བདག་གྱིས་ཐོག་མར་སྱིང་རེ་བསོད་པར་བགྱི། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་དང་པོར་ར་བའྱི་མ་མདུན་དུ་
དམྱིགས་ནས། དྱིན་ཆེ་ཚུལ་རྣམས་ཞྱིབ་ཏུ་བསམ་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་དྱིན་ཆེ་བ་འདྱི་ལ་དྱིན་ལན་འཇལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
དུ། ཕན་པ་བསྒྲུབ་གནོད་པ་བསལ་དགོས་པ་ལས། གང་ཞྱིག་གྱི་ཕན། གང་ཞྱིང་གྱིས་གནོད་སམ་དུ་བརགས་
པ་ན། ཕན་བྱེད་ནྱི་བདེ་བ་དང་དགེ་བ། གནོད་བྱེད་ནྱི་སྡུག་བསལ་དང་སྱིག་པ་ཁོ་ནར་ངེས་ཤྱིང་། མ་འདྱི་ནྱི་
བདེ་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པས་ཕོངས་ཤྱིང་། སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པའྱི་ཁུར་གྱིས་ནོན་པ་སེ། སོད་འཇུག་
ལས། བདེ་བ་འདོད་ཀང་གཏྱི་མུག་པས། །རང་གྱི་བདེ་བ་དག་ལྟར་འཇོམས། །སྡུག་བསལ་འདོར་འདོད་
སེམས་ཡོད་ཀང་། །སྡུག་བསལ་ྱིད་ལ་མངོན་པར་རྒྱུག །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་འཁོར་བའྱི་ེས་
དམྱིགས་བསམ་པའྱི་སབས་ལྟར། མའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་བཅས་ཀང་། གངས་མང་ཚུལ། ཤུགས་ཆེ་
ལུགས་རྣམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམ་པས། ཤས་མྱི་བཟོད་པའྱི་དབང་གྱིས། བ་སྤུ་ལྡང་བ། ཤ་ར་འདར་བ། 
མཆྱི་མ་འཁྲུགས་པ་སོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ། མ་འདྱི་སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་
ན་ཅྱི་མ་རུང་། བྲལ་བར་གྱུར་ཅྱིག བྲལ་བར་བྱའོ། །བྲལ་བར་འགྱུར་བ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན། ཞེས་
ངག་ཏུ་བརོད་ཅྱིང་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བསོམ་མོ། །དེ་ལྟར་བསོམ་ཀང་སྱིང་རེ་མ་སེས་ན། ས་ཕྱོགས་དབེན་ཞྱིང་
གོ་སབས་ཡངས་པར་ཕྱྱིན་ནས། མ་ངན་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་འདུག་ཅྱིང་། རང་ལ་རྔན་འགང་། མཚང་འབྲུ། 
ཁེལ་བར། འགོད་བསེད་དེ། ཀེ་མ་བདག་ནྱི་སལ་བ་ངན་པ། བསོད་ནམས་ཆུང་བ། ཐེགས་ཆེན་གྱི་རྱིགས་
ནུས་དམན་པ། བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་ལ་མ་གོམས་པ་སེ། འདྱི་ལྟར་ར་བའྱི་མ་ལ་ཡང་སྱིང་རེ་མྱི་སེ་བའྱི་ཚུལ་
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འདྱི་ལྟར་ན། བདག་གྱི་ལས་མཐར་ནྱི་ཅྱིར་འགྱུར། ངང་ཚུལ་ནྱི་ཅྱི་འད། བདག་ལ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་
རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁེལ་ན། དེ་བས་ན་མཁྱེན་བརེ་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་བདག་ྱིད་བླ་མ་
དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། དམན་པ་རེས་སུ་སོང་བའྱི་ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་བདག་ལྟ་བུ་ལ་ལྷག་པར་
ཡང་གཟྱིགས་ནས། མྱུར་དུ་བྱམས་སྱིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྱིན་པོ་ཆེ་སེ་བར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་
གསོལ། ཞེས་བླ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་འདེས་ངེས་སུ་བྱ། དེ་ནས་སར་ཡང་མ་མདུན་དུ་དམྱིགས་ནས་
སྡུག་བསལ་ཚུལ་ཞྱིབ་ཏུ་བསམ་པས། ཤ་རེན་ལ་མེ་སག་ཕོག་པ་བཞྱིན་དུ་སྱིང་ཚ་རམ་གྱིས་བྱུང་བ་ན། ངའྱི་
མཱ། ངའྱི་མཱ། ཞེས་སད་གསང་མཐོན་པོར་འདོན་ཞྱིང་། བློ་ཤུགས་བསེད་དེ་སྱིང་རེ་བསོམ་པར་བྱའོ། །སྱིང་
ཐག་པ་ནས་དེ་སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་འདོད་སེས་པ་ན། དེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ན་ཚ། སེམས་ཀྱི་ཟུག་རྔུ། སོ་
གསུམ་གྱི་ེས་སད། མྱི་འདོད་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་རང་སེང་དུ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་སར་
བཞྱིན་ནོ། །དེ་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱ་བསེད་པའྱི་ཚུལ་ས་མ་བཞྱིན་དུ་བྱ་ཞྱིང་། མཐར་གནོད་བྱེད་ཀྱིས་གཙོ་
བྱས་པའྱི་སེམས་ཅན་མུ་མཐའ་མེད་པ་རྣམས་གསལ་བར་དམྱིགས་ནས། དེ་དག་རེ་རེས་ཀང་གངས་མཐའ་
མེད་པར་མ་བྱས་ཚུལ། དྱིན་ཆེ་ཚུལ། སྡུག་བསལ་ཚུལ་རྣམས་ཞྱིབ་ཏུ་བསམ་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་གནོད་པ་
བྱེད་པ་འདྱི་དག་ཀང་། ཡང་དང་ཡང་དུ་མར་གྱུར་པའྱི་དྱིན་ཅན་ཡྱིན་པ་ལ། ད་ལྟ་ངོ་མ་ཤེས་ཤྱིང་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་
ོན་མོངས་ཀྱིས་རྒྱུ་དང་བདག་གྱི་ལས་ངན་གྱིས་རེན་བྱས་ནས་སོན་པ་བཞྱིན་དུ། རང་དབང་མེད་པར་
གནོད་པའྱི་ལས་ལ་ཞུགས་པས། སར་ཡང་ངན་འགོ་རྣམས་སུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རེ་བཙུན་མཐུ་སོབས་
དབང་ཕྱུག་གྱིས། གནོད་བྱེད་འདྱི་རྣམས་བདག་གྱི་མ། །སོན་ཚེ་ཡང་ཡང་ཕན་བཏགས་ཀང་། །སོན་པ་
བཞྱིན་དུ་རང་དབང་མེད། །མྱི་དགེའྱི་ལས་ཀྱིས་མནར་མེད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་
དུ་འགོ་བ་མཐའ་དག་ཀང་། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ངང་ཚུལ་ལས་མ་འདས་པ་སེ། བསབ་བཏུས་ལས། ོན་མོངས་ཀྱིས་
སོ་གཏྱི་མུག་ལྡོང་། །གཡང་ས་མང་པོའ་ིལམ་དུ་ནྱི། །གོམ་པ་རེ་རེར་རེག་འཆའ་བ། །བདག་དང་གཞན་རག་
མ་ངན་གཞྱི། །འགོ་བ་རྣམས་ནྱི་སྡུག་བསལ་མཚུངས། །ཞེས་པ་ལྟར་ངེས་པ་བསེད་ཅྱིང་། དོན་དན་བཞྱིན་
པའྱི་སོ་ནས་འདྱི་སད་བརོད་པར་བྱའོ། །ཀེ་མའོ་ཀྱི་ཧུད་འགོ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མམ་པའྱི་མ་རྒན་འདྱི་དག་
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སྱིང་རེ་རེ་ན། སོན་ཚེ་ཡང་ཡང་ཕ་མར་གྱུར་པའྱི་མ་རྒན། དེ་ཚེ་ཚད་མེད་དྱིན་གྱིས་བསངས་པའྱི། སེ་ཤྱི་
འཕོས་པའྱི་ངོ་མ་ཤེས་པའྱི། སོན་པ་བཞྱིན་དུ་རང་དབང་མེད་པའྱི། རང་དང་གཞན་ལ་གནོད་པར་ཞུགས་
པའྱི། སྱིད་པའྱི་འདམ་དུ་བྱྱིང་བའྱི་མ་རྒན་འདྱི་དག་སྱིང་རེ་རེ་ན། དངོས་འཛིན་གདོན་ཀྱིས་སོས་པའྱི། ོན་
མོངས་ནད་ཀྱིས་གདུངས་པའྱི། ཆགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོར་གཡེངས་པའྱི། ཞེ་སང་མེ་ལྕེས་དཀྲུགས་པའྱི། གཏྱི་
མུག་མུན་པས་བསྱིབས་པའྱི། ང་རྒྱལ་རྱི་བོས་ནོན་པའྱི། ཕག་དོག་རླུང་དམར་འཚུབ་པའྱི། སེར་སྣའྱི་མདུད་
པས་བསམས་པའྱི། ཐེ་ཚོམ་དྲྭ་བར་ཆུད་པའྱི། ལྟ་བའྱི་ནགས་སུ་འཁྱམས་པའྱི། ལས་ངན་རླུང་གྱིས་བདས་
པའྱི། སྡུག་བསལ་ཆུ་བོར་བྱྱིང་བའྱི། ངན་འགོའ་ིགཡང་དུ་ལྷུང་བའྱི། ཚ་གང་དག་པོས་གཟྱིར་པའྱི། བཀེས་
སོམ་ཁོ་ནས་ེན་པའྱི། གེན་ལྐུགས་སག་གྱིས་ཁེབས་པའྱི། འཐབ་རོད་མཚོན་གྱིས་གཙེས་པའྱི། ཡོངས་
ཚོལ་ཕོངས་པས་ངལ་བའྱི། འཆྱི་འཕོའ་ིལྟས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི། གཤྱིན་རེའྱི་ཕོ་ས་ཁྱིད་པའྱི། བར་དོའ་ིའཕང་
ལ་བགོད་པའྱི། གཅྱིག་པུ་མ་ངར་རྒྱུག་པའྱི། སྱིག་པའྱི་གོགས་ཀྱིས་བསླུས་པའྱི། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པས་
བཏབ་པའྱི། མགོན་སབས་དཔུང་གེན་བྲལ་བའྱི། མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའྱི་མ་རྒན་འདྱི་དག་
སྱིང་རེ་རེ་ན། ཞེས་སོགས་ཁ་ཞེ་མ་འཛོལ། ཟོལ་ཟོག་ཏུ་མ་སོང་བར། ཤ་ལ་འབབ་པ། རུས་ལ་འཐེམ་པ། 
རང་ཡྱིད་ཆེས་པར་བསོམ་པས། གཞན་སྡུག་བསལ་བའྱི་གཏའ་མར་རང་འཇུག་པར་སོ་བ་ན། སར་བཞྱིན་དུ་
ལེན་པ་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་བསོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་ཡང་། སོམ་རྱིམ་བར་པ་ལས་
གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། དེ་བས་ན་འགོ་བ་མཐའ་དག་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་མེ་འབར་བའྱི་ནང་ན་
ཞུགས་པ་ཡྱིན་པར་བལྟས་ལ། ཇྱི་ལྟར་བདག་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་ལྟར། གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་དང་
འདའོ་སམ་དུ་བསམ་ཞྱིང་། ཀེ་མ་ཀྱི་ཧུད། བདག་ལ་སྡུག་པའྱི་སེམས་ཅན་འདྱི་དག་སྡུག་བསལ་ན། སྡུག་
བསལ་དེ་ལས་ཐར་བར་བྱ། ཞེས་བདག་ྱིད་སྡུག་བསལ་བ་བཞྱིན་དུ་བྱེད་ཅྱིང་། དེ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྱི་
སྱིང་རེ་དེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་འདུག་ཀང་རུང་། སོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རུང་སེ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསོམ་པར་བྱ་སེ། ཐོག་མ་ཁོ་ནར་མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ཕྱོགས་རྣམས་ལ། ཇྱི་སད་
སོས་པའྱི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་མས་སུ་མོང་བར་མཐོང་བས་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་
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མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མེད་པར་མཐོང་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནྱི་བདག་གྱི་གེན་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་
ནའོ། །སམ་དུ་ཡོངས་སུ་བསམ་ཞྱིང་བར་མའྱི་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་བསོམ་པར་བྱའོ། །གང་གྱི་ཚེ་དེ་ལ་མཛའ་
བཤེས་ཀྱི་ཕྱོགས་རྣམས་ལ། སྱིང་རེ་དེ་མམ་པར་ཞུགས་པ་དེའྱི་ཚེ། ཕྱོགས་བཅུའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་བསོམ་པར་བྱའོ། །གང་གྱི་བུ་ཆུང་ངུ་སྱིང་དུ་སྡུག་པ། སྡུག་བསལ་བར་གྱུར་པའྱི་མ་བཞྱིན་དུ། བདག་ྱིད་
ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་ལས་གདོན་པར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་སྱིང་རེ་དེ། སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཞུགས་པ་དེའྱི་ཚེ་རོགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ། སྱིང་རེ་ཆེན་པོའ་ིམྱིང་ཡང་འཐོབ་
བོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དམྱིགས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཞྱི་བ་རུ་བསམ་ནས་སྱིང་རེ་སོམ་པའྱི་ཚུལ་
ཡང་། མདོ་སེ་དག་ལས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་རེ་རེ་གསུངས་ཏེ། གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ་ལས། 
ཀེ་མ་སེམས་ཅན་འདྱི་དག་ནྱི་སྱིད་པའྱི་ཁོལ་པོ། ཆུང་མ་དང་། བུ་ཕོ་དང་། བུ་མོ་ལ་ཞེན་པས་སྦགས་པ། རང་
དབང་མེད་པ། བདག་ལ་མྱི་འབོངས་པ་སེ། རང་དབང་ཡོད་ཅྱིང་བདག་ལ་འབོངས་པར་བྱ་བ་དང་བདག་
དགའ་བར་འགོ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་དག་ལ་ཆོས་བསན་པར་བྱའོ་སམ་དུ་སེམས་ཅན་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་སེ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སར་ཏེ། ཀེ་མ་སེམས་ཅན་འདྱི་དག་ནྱི་ཕན་ཚུན་མྱི་འཕོད་པ་
ཁོ་བ་དང་། ཞེ་སང་དང་། གནོད་སེམས་མང་བ་དག་སེ། ཞེས་དང་། ཀེ་མ་སེམས་ཅན་འདྱི་དག་ནྱི་སྱིག་པའྱི་
གོགས་པོས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པ། དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་དང་བྲལ་བ། སྱིག་པའྱི་ལས་བྱེད་པ་དག་སེ། ཞེས་
དང་། ཀེ་མ་སེམས་ཅན་འདྱི་དག་ནྱི་བསམ་པ། ཆགས་པས་ཟྱིལ་གྱི་ནོན་པ། ཆོག་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་འཕགས་པའྱི་
ཤེས་རབ་ཀྱི་གནས་པ་དང་བྲལ་བ་དག་སེ། ཞེས་དང་། ཀེ་མ་སེམས་ཅན་འདྱི་དག་ནྱི་མ་རྱིག་པ་དང་གཏྱི་
མུག་གྱིས་ལྡོངས་པ། བདག་དང་། སེམས་ཅན་དང་། སོག་དང་། གསོབ་དང་། སེ་བ་དང་། གང་ཟག་ལ་
མངོན་པར་ཞེན་པ་དག་སེ། ཞེས་དང་། ཀེ་མ་སེམས་ཅན་འདྱི་དག་ནྱི་བདུད་ཀྱི་ཞགས་པས་བཅྱིངས་པ། 
གཡོ་བ་དང་། རློམ་སེམས་ལ་གནས་པ་དག་སེ། ཞེས་དང་། ཀེ་མ་སེམས་ཅན་འདྱི་དག་ནྱི་མ་ངན་ལས་
འདས་པའྱི་སོ་བཅད་ཅྱིང་། ངན་འགོའ་ིསོ་ཕྱེ་བ་དག་སེ། ཞེས་སོགས་དང་། དེ་དག་ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྱིང་རེ་
སེ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ཞྱིབ་ཏུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་མེད་པར་འབྲས་བུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་
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རེས་སུ་མྱི་འབྲང་བར། ཆོས་ཀྱི་སྱིང་པོ་སྱིང་རེའྱི་ས་བོན་འདེབས་པ་ལ་འབད་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ནྱི་ཐེག་ཆེན་
གྱི་སབས་འགོ་དང་། སེམས་བསེད་ཀྱི་ཡང་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཇྱིག་རེན་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་
འདས་པའྱི་ཡོད་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྒྱན་ལས། འདྱི་ནྱི་དེ་དངོས་འདོད་པས་
ཁས་ལེན་དེ་ཡང་སྱིང་བརེ་ལས་རྱིག་བྱ། ཞེས་དང་། དེ་ཡྱི་ར་བ་སྱིང་རེར་འདོད། ཅེས་དང་། སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་
ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྱིང་རེ་སུ་མྱི་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐར་པ་
ཆེན་པོའ་ིཁང་བཟང་མཛེས་པའྱི་རྒྱན། །དོན་གྱིས་དགའ་སོན་ཆེ་ལ་རོལ་པའྱི་གཞྱི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་
ར་བ་སྱིང་རེའྱི་སེམས། །འབད་པ་དུ་མས་སེད་ཅྱིག་སལ་བཟང་དག །གསུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བརེན་
ནས་ལེན་པ་བསོམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་བདེ་བ་དང་ལྡན་འདོད་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་འདོད་ཀྱི་
སྱིང་རེ་དང་ལྡན་པ་ལ། གཞན་དོན་སྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སེ་བས་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་བསོམ་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ནྱི་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བོན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིའཇུག་སོ། བདེ་
ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སད་དུ་ཡང་། འཕགས་པ་སོང་པོ་བཀོད་པའྱི་མདོ་
ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་བོན་ལྟ་བུའོ། །འགོ་བ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བྱེད་པས་ཞྱིང་ལྟ་བུའོ། །ེས་པར་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་
སེག་པས། སེག་པའྱི་བསལ་པའྱི་མེ་ལྟ་བུའོ། །མྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སའྱི་
འོག་ལྟ་བུའོ། །དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པས་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུའྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའོ། །བསམ་པ་
ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་པས་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལྟ་བུའོ། །འཁོར་བའྱི་ཆུ་ལ་རྒྱུ་བ་འདོན་པས་
ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའོ། །ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་མཆོད་རེན་ལྟ་བུ་སེ། མདོར་ན་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཇྱི་སེད་ཡོད་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཕན་ཡོན་ཡང་དེ་སེད་ཡོད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོད་པའྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འདྱི་ལས་བྱུང་སེ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདྱི་ལས་སེས་སོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་
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དུ། དབུ་མ་སྱིང་པོ་ལས་ཀང་། བྱམས་པ་དང་ནྱི་སྱིང་རེ་དང་། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་བརྒྱན་པ་ཡྱི། །སངས་
རྒྱས་ས་བོན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེ་ཕྱྱིར་མཁས་པས་དེ་མྱི་བཏང་། །ཞེས་སོ། །སེམས་བསེད་དེའྱི་ངོ་བོ་
ཡང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། སེམས་བསེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱྱིར། །ཡང་དག་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་
འདོད། །ཅེས་པ་ལྟར། ཆེད་དུ་བྱ་བ་གཞན་དོན་དུ་ཐོབ་བྱ་རོགས་བྱང་དོན་དུ་གེར་བའྱི་བསམ་པ་མཚུངས་
ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །འདྱི་ལ་དབྱེ་སོ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། སབས་སུ་བབ་པ་ནྱི་སོན་སེམས་གཙོ་བོར་གྱུར་
པའྱི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསེད་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ལ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བསེད། མན་པ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་
བསེད། ལུག་རྱི་ལྟ་བུའྱི་སེམས་བསེད་རྣམས་ལས། འདྱིར་བསོམ་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཕྱྱི་མ་སེ། འདྱི་ནྱི་དང་པོར་
རང་ྱིད་ཡལ་བར་དོར་ནས། གཞན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་འདོད་པ་རླབས་པོ་ཆེའྱི་སེམས་
བསེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ནྱི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་པར་འཚལ་བར་བགྱི་སེ། བདག་ྱིད་ནྱི་མ་ལགས་
སོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཇྱི་ལྟར་བསོམ་པའྱི་ཚུལ་ཡང་། མར་གྱུར་པའྱི་འགོ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་སྡུག་བསལ་
གྱི་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བཞྱིན་དུ། རང་ྱིད་ཞྱི་བ་དོན་དུ་གེར་བ་ནྱི་ཁེལ་མེད་པ་སེ། སོབ་སྱིངས་ལས། ེ་དུ་
འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ཁོངས་སུ་ཆུད་གྱུར་པ། །ཀློང་གྱི་ནང་དུ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བཞྱིན་དུ། །སེ་ཤྱི་འཕོས་
པས་ངོ་མ་ཤེས་པ་དེ་བོར་ནས། །གལ་ཏེ་གཅྱིག་ཐར་བྱེད་ན་དེ་ལས་ཁེལ་བོར་མེད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །དེའྱི་
ཕྱྱིར། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཇྱི་སྱིད་སེམས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་ཀང་། །གང་དུ་མ་གོལ་དེ་སྱིད་དུ། །དེ་ཕྱྱིར་བླ་
ན་མེད་པ་ཡྱི། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཀང་གནས་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་གཅྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་
ཡང་། རང་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀང་ཡལ་བར་བོར་ནས་གནས་པ་ལྟ་བུ། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཁུར་འཁྱེར་བར་ནུས་
པའྱི་ལྷག་བསམ་དང་ལྡན་པར་བྱ་སེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་གསང་བའྱི་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསེད་པ་སུའྱི་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གང་གྱི་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་མ་
འཁྲུགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་གཞན་དོན་དེ་ལ་ཡང་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། སྱིར་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
འཚམས་པར་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། མཐར་ཐུག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། མངོན་མཐོ་ཙམ་ནྱི་མཐའ་
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མྱི་བཙན་ཞྱིང་། སྡུག་བསལ་ལས་མ་འདས་པ་དང་། དམན་པའྱི་བྱང་ཆུབ་དག་ཀང་རང་དོན་མ་རོགས། 
གཞན་དོན་མྱི་འགྲུབ། མཐར་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་དགོས་ཤྱིང་། དེའྱི་ཚེ་ཡང་སོན་དམན་པའྱི་ལམ་ལ་གོམས་
པའྱི་དབང་གྱིས་རོགས་པ་བུལ་བ་སོགས། ེས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་
སྱིབ་གྱིས་མ་ལུས་པ་སྤངས་ཤྱིང་། སྐུ་གྱིས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་གནས་ནས། དོན་གྱིས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བ། 
སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རྱིན་པོ་ཆེ་
ཐོབ་ན་ཅྱི་མ་རུང་། ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག ཐོབ་པར་བྱའོ། །ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན་སམ་
དུ་སོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅྱིག་དྱིལ་དུ་བྱའོ། །དེ་ནས་དེའྱི་ཆེད་དུ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་། 
འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ། སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་དྱི་མ། མདོར་ན་མཐོ་རྱིས་དང་། ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
འཐོབ་པའྱི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད། ས་བོན་དང་བཅས། བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བདག་གྱི་རྒྱུད་ལ་
སྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་སོགས་པ་སོ་སྣ་ཚོགས། རྣམ་གངས་སྣ་ཚོགས། ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ལེན་པ་
བསོམ། ཡུལ་དེ་དག་ེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ནས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་བསོམ་
ཞྱིང་། དམྱིགས་ཐུན་གྱི་གངས་བཟུང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལན་རེ་བསོམ་པ་ལ་ཡང་། 
ཚད་མེད་པའྱི་བསོད་ནམས་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏེ། དཔལ་སྱིན་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་
བསོད་ནམས་གང་། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་གཟུགས་མཆྱིས་ན། །ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ནྱི་ཀུན་བཀང་སེ། །དེ་ནྱི་དེ་བས་
ལྷག་པར་འགྱུར། །གངྒཱའྱི་བྱེ་མའྱི་གངས་སེད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་ཞྱིང་རྣམས་མྱི་གང་གྱིས། །རྱིན་ཆེན་དག་
གྱིས་ཀུན་བཀང་སེ། །འཇྱིག་རེན་མགོན་ལ་ཕུལ་བ་བས། །གང་གྱིས་ཐལ་མོ་སར་བགྱིས་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནྱི་
སེམས་བཏུད་ན། །མཆོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་འཕགས། །དེ་ལ་མཐའ་ནྱི་མ་མཆྱིས་སོ། །ཞེས་སོགས་དཔེ་
དང་བཅས་པ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟ་མྱིན་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་བྲལ་ན། ལམ་གཞན་ལ་འབད་དུ་
ཟྱིན་ཀང་། ཞྱི་བའྱི་མཐར་ལྷུང་བ་ལས་མ་འདས་ཏེ། རྒྱན་ལས། ཆེར་འོས་སེམས་བསེད་སྤངས་པའྱི་སེ་བོ་
དག །གཞན་དོན་སེམས་དང་དེ་ཡྱི་ཐབས་རེད་དང་། །དགོངས་ཆེན་དོན་དང་དེ་ྱིད་མཆོག་མཐོང་
བའྱི། །བདེ་བ་དེ་སྤངས་ཞྱི་བར་འགོ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་སེམས་བསེད་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་ཕན་
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ཡོན་དང་ེས་དམྱིགས་ལ་ངེས་པ་བསེད་ནས། སེམས་དེ་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སེ་བ་གནས་པ། འཕེལ་
བའྱི་ཐབས་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་བསབ་པར་བྱ་སེ། ཇོ་བོས། ཐེག་ཆེན་ཆོས་སོར་འཇུག་འདོད་པས། །མུན་སེལ་
གདུང་བ་ཞྱི་བྱེད་པ། །ྱི་ཟླ་ལྟ་བུའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བསལ་པར་འབད་པས་སེ་ཡང་རུང་། །ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏེ་སོན་སེམས་ཙམ་ལ་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་མྱི་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། སོད་འཇུག་
ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་སེས་གྱུར་ན་སད་ཅྱིག་གྱིས། །འཁོར་བའྱི་བཙོན་རར་བསམས་པའྱི་མ་ཐག་
རྣམས། །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སས་ཞེས་བརོད་བྱ་ཞྱིང་། །འཇྱིག་རེན་ལྷ་མྱིར་བཅས་པའྱི་ཕྱག་བྱར་
འགྱུར། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའང་། གཙོ་བོར་སོན་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
བྱམས་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུ་འདྱི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། རོ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཆག་ཀང་གསེར་གྱི་
རྒྱན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ཅྱིང་། རོ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མྱིང་ཡང་མྱི་འདོར་ལ། 
དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པར་ཟློག་གོ །རྱིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་སེམས་བསེད་
པའྱི་རོ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ནན་ཏན་དང་བྲལ་ཡང་། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་གསེར་གྱི་རྒྱན་
ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ཅྱིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་མྱིང་ཡང་མྱི་འདོར་ལ། འཁོར་བའྱི་དབུལ་བ་
ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པར་ཟློག་གོ །ཞེས་སྒྲུབ་པའྱི་ནན་ཏན་དང་བྲལ་བའྱི་སོན་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དཔེ་དང་
བཅས་པ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དཔའ་བར་འགོ་བའྱི་མདོ་ལས། གཡོ་བྱས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསེད་
པ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་གསུངས་ན། དགེ་བ་སྣ་འགའ་བྱས་ཏེ་སེམས་བསེད་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས། ཞེས་
སོགས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྱིང་རེའྱི་ཆུ་གཏེར་གཏྱིང་མཐའ་མྱི་མངོན་ཞྱིང་། །ལྷག་བསམ་
གསེར་གྱི་ཁྱོན་ཡངས་བརན་དབུས་སུ། །རྱིགས་མཆོག་རྱིན་ཆེན་ཁམས་ལས་ལེགས་གྲུབ་པའྱི། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་འདྱི་སྱིད་དང་ཞྱི་བའྱི་དཔལ། །གྱིས་པ་གཏོང་བ་བསོམ་པ་ལ་གྱིས། སོམ་པའྱི་འཐད་པ། སོམ་ཚུལ་
གྱི་རྱིམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཏོང་བ་ལ་བློ་སོང་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་ནྱི། གནད་ཀྱི་གདམས་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་དྱིན་ལན་དང་། ལན་ཆགས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་འཇལ་
དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སོ་མཐའ་ཡས་པའྱི་གཟུངས་ལས། སེམས་ཅན་གང་དག་ཁ་ཅྱིག་རོད་འགྱུར་བ། །དེ་
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ཡྱི་གཞྱི་ར་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་སེ། །དེ་ལྟས་གང་ལ་སེད་པར་འགྱུར་བ་སྤོངས། །སེད་པ་སྤང་བར་བྱས་ན་
གཟུངས་སུ་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ེས་པའྱི་ར་བ་སེར་སྣའྱི་ཀུན་འཛིན་སྤོངས་དགོས་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། སོད་འཇུག་ལས། དངོས་སམ་ཡང་ན་བརྒྱུད་ཀང་རུང་། །སེམས་ཅན་དོན་ལས་གཞན་མྱི་
སད། །ཅེས་པ་ལྟར། ཆེད་དུ་བྱ་བ་གཞན་དོན་ཁོ་ན་ལྷུར་ལེན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་ྱིད་ལས། ཐམས་
ཅད་བཏང་བར་མ་ངན་འདས། །བདག་བློ་མ་ངན་འདས་པ་བསྒྲུབ། །ཐམས་ཅད་བཏང་བར་ཆབས་ཅྱིག་
ལ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཏང་བ་མཆོག །ཅེས་པ་ལྟར། ལུས་དང་ལོངས་སོད་སོགས་མཐར་འབྲལ་བའྱི་
ཆོས་ཅན་དུ་ངེས་ཤྱིང་ད་ལྟ་དངོས་དང་བསམ་པས་བཏང་བ་ནྱི་སྱིང་པོ་ལེན་པའྱི་ཐབས་དང་། མང་འདས་
སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བསབ་བཏུས་ལས། བདག་གྱི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་དང་། །དགེ་བ་
དུས་གསུམ་སེས་པ་རྣམས། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བཏང་བ་དང་། །དེ་བསྲུང་དག་པ་སྤེལ་བའོ། །ཞེས་པ་ལྟར། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བསབ་པ་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུ་ན། ལུས་དང་། ལོངས་སོད་དགེ་ར་གསུམ་བཏང་
བ། བསྲུང་བ། དག་པ། སྤེལ་བ་རྣམས་སུ་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྱིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས་པ་སེ། །ཞེས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་སའྱི་
གནས་ལུས་ལོངས་སོད་མཛད་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ས་ལ་ཞུགས་པའྱི་
བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་རླབས་པོ་ཆེའྱི་སོད་པ་དངོས་སུ་མཛད་པ་རྣམས། ད་ལྟ་བསམ་པའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་
པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་སོམ་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་གསུམ། ལུས་གཏོང་བ། 
ལོངས་སོད་གཏོང་བ། དགེ་བའྱི་ར་བ་གཏོང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རང་སེམས་ཡྱི་དམ་གང་རུང་གྱི་ཐུགས་ཀར་
འཕོ། ལུས་བློས་འཁྱུད་ཚད་ཙམ་གྱི་སར་བས་ཆེ་བ། ཚོ་བ་མགེ་བ། བཀག་མདངས་རྒྱས་པ་སོགས་སུ་
བསོམ། དེ་ྱིད་བློས་ཁ་ཕྱེ་ནས་སོང་གསུམ་ཁྱབ་པའྱི་པགས་པ། ཤ་ཁག རུས་པ། ནང་ཁོལ། དོན་སྱིང་། 
ཡན་ལག་སོགས་སུ་གྱུར་པར་བསམ། འབྲུ་གསུམ་བརོད་ཅྱིང་བདུད་རྱིར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། མགོན་
རྱིགས་བཞྱི་ལ་དབུལ། གང་འདོད་དང་ཅྱི་འོས་ཀྱི་དངོས་པོར་གྱུར་ནས་ཚིམ་པར་བསམ། ཁྱད་པར་དུ་ལན་
ཆགས་གདོན་བགེགས་རྣམས་ལ་སྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རང་དབང་བའྱི་ཟས་ནོར། ཞྱིང་ཁང་སོགས་ཡོ་
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བྱད་རྣམས་མདུན་དུ་དམྱིགས། ཟད་མྱི་ཤེས་པའྱི་ལོངས་སོད་དུ་བློས་སྤྲུལ་ཞྱིང་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས། མགོན་
རྱིགས་བཞྱི་ལ་ཕུལ་བས། ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་། བུམ་པ་བཟང་པོ། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
གཏེར་བྱེ་བ་ཁག་ཁྱིག་སོགས་སུ་གྱུར་ནས་ཐམས་ཅད་དགེས་ཤྱིང་ཚིམ་པར་བསམ། ཁྱད་པར་དུ་དབུལ་
ཕོངས་རྣམས་ལ་སྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རང་རྒྱུད་ཀྱི་དགེ་ར་དུས་གསུམ་གྱི་བསྡུས་པ་རྣམས་བློ་ཡུལ་དུ་བྱ། 
དེ་ྱིད་ལུང་དང་རོགས་པའྱི་ཆོས་ཟད་མྱི་ཤེས་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱྱིན་པས་
ཆོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་བསོམ། ཁྱད་པར་དུ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། ལ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་ེས་པར་སོད་
དེས་ཡོད། །ལ་ལ་དཀར་པོའ་ིཆོས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཅོམ། །ལ་ལ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དགེ་བ་མེད། །དཀར་པོ་
དམན་པ་ཡོད་པ་རྒྱུ་དང་བྲལ། །ཞེས་པ་ལྟར། མཚམས་མེད་སོགས་བྱེད་པ། ལོག་ལྟ་དང་ལྡན་པ། རྱིགས་
ནུས་དམན་པ། རྱིགས་ཀྱི་ེས་པས་བསྱིབས་པ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་ཕོངས་པ་རྣམས་ལ་སྱིན། གཞན་ཡང་། 
སོད་འཇུག་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་དོན་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནྱི་ལུས་སུ་བསྒྱུར། །ཞེས་པ་
དང་། ས་སོགས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དང་། །ཞེས་སོགས་ལ་བརེན་ནས་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་ལ་བརེན་པའྱི་བློ་
སོང་དང་། འབྱུང་བ་བཞྱི་ལ་བརེན་པའྱི་བློ་སོང་སོགས་དམ་པ་ས་མ་རྣམས་ཀྱི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་
དུ་བསོམ་པར་བྱའོ། །ཚུལ་དེ་དག་ཀང་དྱི་མ་མེད་པའྱི་མདོ་སེ་དག་ལས་འབྱུང་བའྱི་སོམ་རྱིམ་ཁོ་ན་སེ། འདྱི་
ལྟར་ལུས་གཏོང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས། འཕགས་པ་བློ་གོས་མྱི་ཟད་པའྱི་མདོ་ལས། ལུས་འདྱི་བདག་གྱིས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱ་བ་ཅྱི་ཡོད་པ་ལ་དེངས་པར་བྱ་སེ། དཔེར་ན་སའྱི་ཁམས་དང་། ཆུའྱི་ཁམས་
དང་། མེའྱི་ཁམས་དང་། རླུང་གྱི་ཁམས་དང་། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག སོ་སྣ་ཚོགས་དང་། རྣམ་
གངས་སྣ་ཚོགས་དང་། དམྱིགས་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་དང་། ལོངས་སོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
སེམས་ཅན་རྣམས་ེ་བར་ལོངས་སོད་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། བདག་གྱིས་ཀང་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱིའྱི་
ཁོག་པའྱི་ལུས་འདྱི། སོ་སྣ་ཚོགས་དང་། རྣམ་གངས་སྣ་ཚོགས་དང་། དམྱིགས་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། ཡོ་བྱད་སྣ་
ཚོགས་དང་། ལོངས་སོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ེ་བར་འཚོ་བར་བྱའོ་སམ་ཏེ། 
ཞེས་སྱིར་གཏོང་བའྱི་ཚུལ་དང་། སེད་མེད་ཀྱི་བུས་ཞུས་པའྱི་མདོ་ལས། སེམས་ཅན་གང་དང་གང་ལ། ཅྱི་
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དང་ཅྱི་འདོད་པ་ཁྱེར་ཅྱིག ལག་པ་འདོད་པས་ལག་པ་ཁྱེར་ཅྱིག རྐང་པ་འདོད་པས་རྐང་པ། མྱིག་འདོད་པས་
མྱིག ཤ་འདོད་པས་ཤ ཁག་འདོད་པས་ཁག རྐང་འདོད་པས་རྐང་། ཡན་ལག་དང་ྱིང་ལག་འདོད་པས་ཡན་
ལག་དང་ྱིང་ལག མགོ་འདོད་པས་མགོ་ཁྱེར་ཅྱིག ཅེས་སོགས་སོ་སོར་གཏོང་བའྱི་ཚུལ་གསུངས་
སོ། །ལོངས་སོད་གཏོང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས། མདོ་དེ་ྱིད་ལས། ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་འདྱི་ལྟ་སེ། ནོར་
དང་། འབྲུ་དང་། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། རྱིན་པོ་ཆེ་དང་། རྒྱན་དང་། ར་དང་། གང་པོ་ཆེ་དང་། ཤྱིང་ར་
དང་། བཞོན་པ་དང་། གོང་དང་། གོང་ཁྱེར་དང་། གོང་རལ་དང་། ལོངས་དང་། རྒྱལ་སྱིད་དང་། ཡུལ་འཁོར་
དང་། རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་འཁོར་དང་། ཚོང་དུས་དང་། བྲན་ཕོ་མོ་དང་། ལས་བྱེད་པ་དང་། ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་
དང་། བུ་དང་། བུ་མོ་དང་། གཡོག་རྣམས་ལྟ་ཅྱི་སོས་ཏེ། སེམས་ཅན་གང་དང་གང་ལ། གང་དང་གང་གྱིས། 
ཅྱི་དང་ཅྱི་དགོས་པར་འགྱུར་བ། སེམས་ཅན་དེ་དང་དེ་དག་ལ། དེ་དང་དེ་སྱིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་
སོ། །དགེ་ར་གཏོང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས། འཕགས་པ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མདོ་ལས། དགེ་བའྱི་ར་བ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕན་འདོགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། དགེ་བའྱི་ར་བ་དག་གྱིས་སེམས་པར་བྱེད་པ་
དང་། ཞེས་སོགས་དང་། ཅྱི་ནས་དགེ་བའྱི་ར་བ་འདྱི་དག་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་མཐའ་ཀླས་པར་འགོ་བ་
ཐམས་ཅད་ལ། ེ་བར་འཚོ་བ་དང་ཕན་པར་གྱུར་ཅྱིག དེ་ནས་དགེ་བའྱི་ར་བ་འདྱི་དག་གྱིས། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དམལ་བའྱི་ངན་སོང་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཅྱིག དུད་འགོའ་ིསེ་གནས་དང་། གཤྱིན་
རེའྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སྡུག་བསལ་བའྱི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་ལོག་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་སོགས་དགེ་ར་གཏོང་ཚུལ་
སྱིར་གསུངས་ཤྱིང་། བློ་གོས་མྱི་ཟད་པའྱི་མདོ་ལས། དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་ར་གཏོང་ཚུལ་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་
རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གཏོང་བ་གསུམ་སོ་སོར་བསོམ་པ་ནྱི་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ཡྱིན་མོད། 
དམྱིགས་ཐུན་ཉུང་ངུ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་དམྱིགས་རྣམ་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིསོ་ནས། ལུས་ལོངས་སོད་དགེ་
ར་གསུམ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་གཏོང་བའྱི་ཚུལ་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་
སོང་དང་། གཏོང་བ་སོམ་པའྱི་འཐད་པ་རྣམས་གསལ་བར་དན་པ་དང་། ལུས་བདུད་རྱིར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་
པའྱི་བར་རྣམས་གོང་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་བདག་གྱི་ལོངས་སོད་དང་དགེ་ར་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བདུད་
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རྱི་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཐྱིམ་པས་ཁ་དོག དྱི། རོ། ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདོད་དགུ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་
བདུད་རྱིའྱི་རྒྱ་མཚོ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་བསོམ། དེ་ྱིད་ལས་མཚོ་ལས་རླངས་ཆད་པའྱི་ཚུལ་དུ་འོད་ཀྱི་
ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་རྣམས་འཕོས། ཕྱོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ནམ་མཁའྱི་མཐའ་ཀླས་པར་སྱིན་གྱི་རྣམ་
པར་ཆགས། དེ་ལས་བདུད་རྱིའྱི་ཟྱིམ་ཆར་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར་བབས། འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་
ཐམས་ཅད་བཀྲུ་བའྱི་ཚུལ་དུ་བྱས་པས། གནས་ལུས་ལོངས་སོད་འོག་མྱིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིཕོ་བྲང་ལྟ་བུ་
འབའ་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར། ཁྱད་པར་དུ་དཀོན་མཆོག་སྱིད་ཞྱིའྱི་མགོན་རྱིགས། ར་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་དང་། 
ཡྱི་དམ་ལྷ་ཚོགས། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས། རང་རྒྱལ་ན་ཐོས། འཕགས་པའྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སན་
ལས་དུ་བདུད་རྱིའྱི་ཆར་བབས། གང་ལ་གང་འཚམས་པའྱི་སྣོད་རྣམས་གང་། དགེས་བཞྱིན་དུ་གསོལ་བས་
ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་དགེས། ཐུགས་དགོངས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསོམ། མགོན་པོ་
ཡོན་ཏན་གྱི་མགོན་རྱིགས། འཇྱིག་རེན་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་སྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན། མཐུ་ར་ཅན། 
བྱྱིན་རླབས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སན་ལམ་དུ་སར་བཞྱིན་དུ་བབ་ཅྱིང་གསོལ་བས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་
སོང་། བཞེད་པ་གྲུབ། ནུས་སོབས་རྒྱས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་བའྱི་ཕྱིན་ལས་ལ་བརོན་པར་བསོམ། 
རྱིགས་དྲུག་སྱིང་རེའྱི་མགོན་རྱིགས། སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་མན་ཆད། དམལ་བའྱི་གནས་ཡན་ཆད། བར་མ་དོ་ན་
གནས་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོད་ཡུལ་དུ། བདུད་རྱིའྱི་སྱིན་ཆར་བབ་པས། སོ་སོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་འབྲས་
བུ་སྡུག་བསལ། རྒྱུ་ོན་མོངས། རེན་ལས་ངན། སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་དྱི་མས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ས་བོན་དང་
བཅས། བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དག །ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་རྒྱུད་ཚིམ། ལུང་རོགས་ཀྱི་ཡོད་
ཏན་ཕུན་ཚོགས་དང་ལྡན་པར་བསོམ། ལན་ཆགས་གདོན་བགེགས་ཀྱི་མགོན་རྱིགས། བགེགས་རྱིགས་སོང་
ཕག་བརྒྱད་ཅུ། ནད་རྱིགས་བཞྱི་བརྒྱ་ར་བཞྱི། བདུད་རྱིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། བྱྱིས་པའྱི་གདོན་ཆེན་བཅོ་
ལྔ་སོགས། སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་འཚེ་བ། སོག་དང་གཟྱི་མདངས་འཕོག་པ། ཤ་ལ་བརྐམ་པ་ཁག་ལ་སེད་
པ། བསམ་པ་ངན་པ། སོར་བ་རྩུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོད་ཡུལ་དུ་སར་བཞྱིན་བབ་ཅྱིང་ལོངས་སད་པས། 
ཐམས་ཅན་ངོམས་ཤྱིང་ཚིམ། བསམ་ངན་གདུག་རྩུབ་ཞྱི། ལན་ཆགས་དང་ཤ་འཁོན་བྱང་། བྱམས་སྱིང་རེ་
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བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སེས། ལུས་སེམས་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་དང་ལྡན། ཕན་ཚུན་ཕན་འདོགས་
ཀྱི་སོར་བ་ལ་ཞུགས་པར་བསོམ། སར་ཡང་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཆར་སྱིན་གྱི་སོ་བསྡུ་ས་མ་བཞྱིན་
བྱས་པས། མགོན་རྱིགས་དང་པོ་མཆོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ། མཆོད་ཡུལ་རེ་རེ་ལའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་རྣམ་པར་
དག་པ། གསེར་གྱི་ས་གཞྱི་ལ། བཻཌཱུ་རྻ་ཡྱིས་མྱིག་མངས་རྱིས་སུ་བྲྱིས་པ། མནན་ན་ནེམ་བྱེད་ཅྱིང་། 
བཏེགས་ན་འཕར་གྱིས་བྱེད་པ། འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་གསལ་བ། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྱི་རྣམས་དང་། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལོན་
ཤྱིང་སྣ་ཚོགས། སེད་ཚལ་སྣ་ཚོགས། རྱིང་བུ་སྣ་ཚོགས། ཐེམ་སས་སྣ་ཚོགས། ཁང་བཟང་སྣ་ཚོགས། 
བཞུགས་ཁྱི་སྣ་ཚོགས། དེ་བཞྱིན་དུ་ཡོལ་བ། བླ་རེ། རྒྱལ་མཚན། འཕན། གདུགས། ལྡ་ལྡྱི། རྒྱན་ཕེང་། ན་
བཟའ། མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསྱིལ། མེ་ཏོག བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དྱི་མཆོག ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་སྣ་
ཚོགས་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱལ་སྱིད་སྣ་བདུན། བཀ་ཤྱིས་རས་བརྒྱད་སོགས། ལྷ་དང་མྱིའྱི་མཆོད་
རས། གཟུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ས། དྱི། རོ། རེག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་སེད་
ནུས། དབང་ཐོབ་པའྱི་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱ་མཚོའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་བསམ་
གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར་བསོམ། དེ་བཞྱིན་དུ་འགོན་རྱིགས་གྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། གང་ལ་གང་འཚམས་པའྱི་
བཞུགས་གནས། ཕོ་བྲང་། གདན་ཁྱི། གོས་རྒྱན། སན་གཟྱིགས། དཀོར་ནོར། དམ་རས་སོགས། ཕྱྱི་ནང་
གསང་བའྱི་མཆོད་སྱིན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར་གྱུར་པ་སོགས་གོང་བཞྱིན། མགོན་རྱིགས་གསུམ་པ་
རྣམས་ལ་ཡང་རང་རང་གང་འདོད་པའྱི་གནས། གོགས། གེན། མགོན། སབས། རེན། དཔུང་གེན། 
འཁོར། བྲན། ཟས། གོས། སན། ནོར། འབྲུ། བང་མཛོད། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཏེར་ལ་སོགས་པ་ཟད་མྱི་ཤེས་པའྱི་
ལོངས་སོད་དུ་གྱུར་པ་སོགས་ས་མ་བཞྱིན་ནོ། །མགོན་རྱིགས་བཞྱི་པ་ལ་ཡང་། རང་རང་གང་འདོད་པའྱི་ཤཤ 
ཁག ཚིལ། རུས་པ། རྐང་མར། ཀླད་པ། མཁྱིས་པ། དབང་པོ། དོན་སྱིང་། པགས་པ། སྐྲ་སེན་སོགས་བསམ་
གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར་གྱུར་པ་སོགས་ས་མ་བཞྱིན་ནོ། །སར་ཡང་སོ་བསྡུ་གོང་བཞྱིན་བྱས་པས། བདུད་རྱིའྱི་ཆར་
བསམ་གྱི་མྱི་ཁྱབ་པར་བབ་པ་ལས། བདུད་རྱིའྱི་ཐྱིགས་པ་རེ་རེ་ལས་ཀང་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ། 
འོད་ཟེར་རེ་རེའྱི་རེ་མོར་ཡང་པདྨོ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ། མདྨོ་རེ་རེའྱི་ལྟེ་བར་ཡང་། རང་ལུས་ཀྱི་བཀོད་པ་
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བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར་གྱུར། དེ་རེ་རེས་ཀང་མགོན་རྱིགས་དང་པོ་རྣམས་ཀྱི་སན་སར་ལུས་ཀྱི་བཀོད་པ་
སྣ་ཚོགས་པར་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད་བཞྱིན་དུ། ས་དབྱངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཡོད་ཏན་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་བསགས་པ་སྣ་ཚོགས་བརོད་པའྱི་བསོད་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་
བར་བསྐུལ་བ་དང་། མ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། རང་གྱི་རོགས་
བརོད་སྣ་ཚོགས་བསགས་པས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་རོགས། འཕགས་ཆུང་འོག་མ་རྣམས་
ཀང་། ཐེག་དམན་པ་རྣམས་ཐེག་ཆེན་དུ་ཞུགས། ས་འོག་མ་རྣམས་གོང་མར་འཕར་ཏེ་སྤངས་རོགས་མཐར་
ཕྱྱིན་པར་བསོམ། མགོན་རྱིགས་གྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། མཆོད་བསོད་བསྐུལ་བ་རྣམས་བྱས་ལ། རང་རང་
གྱི་ཕྱིན་ལས་ལ་བརོན་པར་བསོམ། མགོན་རྱིགས་གསུམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། རང་རང་གྱི་དབང་པོ་དང་། 
བསམ་པ་དང་། ཁམས་དང་། བག་ལ་ལ་དང་འཚམས་པར་མངོན་མཐོས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ་མངོན་མཐོའ་ི
ཆོས། དེ་བཞྱིན་དུ་ན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པས། རང་རྒྱལ་གྱི་ཐེག་པས། བྱང་སེམས་ཀྱི་ཐེག་པས། ཟབ་པའྱི་ཆོས་
ཀྱིས་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཆོས་ཀྱིས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་བསན་པས། མ་རོགས་ལོག་རོག་ཐེ་
ཚོམ་གྱི་དྱི་མ་རྣམས་བསལ། མ་དད་པ་རྣམས་དད། མ་བསྡུས་པ་རྣམས་བསྡུས། མ་སྱིན་པ་རྣམས་སྱིན། མ་
གོལ་བ་རྣམས་གོལ་བ་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བསོམ། མགོན་རྱིགས་བཞྱི་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། ཞྱི་བ་དང་། དག་པོ། 
གང་དང་གང་གྱིས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ། དེ་དང་དེའྱི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསན་ནས། ཚར་བཅད་པར་འོས་པ་
རྣམས་ཚར་བཅད། རེས་སུ་བཟུང་བར་འོས་པ་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་སེ། རྣམ་གོལ་ཐར་པའྱི་ལམ་ལ་བཀོད་
པར་བསོམ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སབས་སུ་ཡང་འཁོར་གསུམ་རྣམ་དག་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པར་བྱ། 
ཆོས་སྱིན་གྱི་སབས་སུ་གཙུག་ལག་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཅྱི་རྱིགས་པར་གདོན། མཐར་བསོ་
བ་དང་སོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱས་གདབ་བོ། །འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དམྱིགས་པ་ཐུན་རེ་བསོམ་པ་ལ་ཡང་ཚད་
མེད་པའྱི་བསོད་ནམས་འབྱུང་བར་ངེས་ཏེ། ཞྱིང་གྱི་ཁྱད་པར་སྱིད་ཞྱིའྱི་མགོན་རྱིགས་མ་ལུས་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། བསམ་པའྱི་ཁྱད་པར་བྱམས་སྱིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དངོས་པོའ་ི
ཁྱད་པར་ལུས་ལོངས་སོད་དགེ་ར་མཐའ་དག་གཏོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཆོ་གའྱི་ཁྱད་པར་དམྱིགས་རྣམ་ཤྱིན་ཏུ་
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རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིཐབས་མཁས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བསོ་བའྱི་ཁྱད་པར་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་
བསོབ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་མས་ལེན་གྱི་རྱིམ་པ་འདྱིས། བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་
སོན་ལམ་ཆེན་པོའ་ིསོབས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་མཐའ་ཡས་པའྱི་འགོ་བ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་
འདོགས་པའྱི་སོད་པ་རྣམས་ཀང་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་ཇྱི་ལྟ་བུ་སམ་ན། སོང་པོ་བཀོད་པའྱི་
མདོ་ལས། དགེ་བསེན་མ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས། ནོར་བཟང་ལ། བསོད་ནམས་ཀྱི་མཛོད་མྱི་ཟད་པའྱི་རྒྱན་ཅེས་
བྱ་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བརོད་པའྱི་རེས་སུ། རྱིགས་ཀྱི་བུ་ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་སོད་དང་དེའུ་
རེ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བརོད་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་བསེན་མ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་སོན་གྱི་སོན་ལམ་གྱིས་བོས་
པའྱི་སེམས་ཅན་གངས་མེད་པ་ཞྱིག་ཤར་ཕྱོགས་ནས་འོངས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་
ནས་འོངས་ཏེ། དེ་དག་དགེ་བསེན་མ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་སན་སྣ་ཚོགས་ལ་བཀོད་དེ། སོ་སོ་ནས་ཅྱི་དགའ་
བའྱི་ཁ་ཟས་ཚོད་མ་སྣ་ཚོགས་དང་། རོ་སྣ་ཚོགས་དང་། ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་དང་། དྱི་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པས་
ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བྱས་སོ། །ཡོངས་སུ་བསབ་པར་བྱས་སོ། །ཡོངས་སུ་མགུ་བར་བྱས་སོ། །ཡོངས་སུ་སོ་
བར་བྱས་སོ། །ཤྱིན་ཏུ་ཚིམ་པར་བྱས་སོ། །ཡྱིད་བདེ་བར་བྱས་སོ། །ཁ་ཟས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་
དུ། བཏུང་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སར་ཏེ། རོ། སན། མལ་ཆ། བཞོན་པ། གོས། མེ་ཏོག ཕེང་
བ། སྤོས། བདུག་སྤོས། བྱུག་པ། ཕྱེ་མ། རྱིན་པོ་ཆེ། རྒྱན། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཤྱིང་ར། གདུགས། རྒྱལ་མཚན། 
ལྷའྱི་བ་དན། ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཡུལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བྱས་པ་ནས། ཡྱིད་བདེ་བར་འགྱུར་
བའྱི་བར་དུ་བྱས་སོ། །ལྷ་རྣམས་ལ་ལྷའྱི་ཞལ་ཟས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བྱས་སོ། །ཀླུ་དང་། གནོད་སྱིན་
དང་། དྱི་ཟ་དང་། ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་དང་། མྱིའམ་ཅྱི་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དང་། མྱི་དང་མྱི་མ་
ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀང་། མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁ་ཟས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བྱས་པ་ནས། ཡྱིད་བདེ་བར་
འགྱུར་བའྱི་བར་བྱས་སོ། །འོན་ཀང་ཕྲུ་བ་དེ་ལས་གོད་པར་འགྱུར་བ་མེད། འགྱིབ་པ་མེད། དམས་པ་མེད། 
ཟད་པར་འགྱུར་བ་མེད། ས་ཚིགས་སུ་གྱུར་པ་མེད། མཐར་ཐུག་པ་མེད། མུར་ཐུག་པ་མེད། ཅེས་གསུངས་
པ་ལྟ་བུ་སེ། མདོ་འདྱི་ལས་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཤ་སག་འབྱུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་མོས་པ་ཙམ་གྱི་སོ་ནས་སྱིན་བྱུང་གྱི་
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བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་དཀའོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིར་དགེ་སྱིག་གྱི་བྱེད་པ་པོའ་ིགཙོ་བོ་སེམས་
ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱྱིན་སེམས་ལ་རག་ལས་ཚུལ་དོགས་གཅོད་དང་བཅས་
པ་ཡང་། སོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏེ་འགོ་བ་དབུལ་བོར་བ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་ཡྱིན་ན། །ད་དུང་འགོ་
བཀེན་ཡོད་ན་སོན། །སོབ་པ་ཇྱི་ལྟར་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན། །བདོག་པ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བཅས་ཏེ། །སེ་བོ་ཀུན་ལ་
བཏང་སེམས་ཀྱིས། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་ཡྱིན་ཏེ། །དེ་ལྟས་དེ་ནྱི་སེམས་ྱིད་དོ། །ཞེས་སོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་
དམྱིགས་རྣམ་སོང་ཚུལ་འདྱི་དག་ནྱི། གསུང་རབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། བློ་སོང་ཐོར་བུ་བའྱི་གདམས་པ་དྱི་
མ་མེད་པ་རྣམས་ལས་ཅྱི་རྱིགས་པར་འབྱུང་བ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་པས། སྦལ་པའྱི་འདོམ་གྱིས་
རྒྱ་མཚོའྱི་མཐའ་འཇལ་བའྱི་རྱིས་སུ་མྱི་བྱ་བར། དད་པ་ཤུགས་དག་གྱི་སོ་ནས་མས་ལེན་ལ་འབད་པར་བྱ་
སེ། བཟང་པོ་སོད་པའྱི་སོན་ལམ་གྱི་ཚིག་དོན་ལ་དཔོད་པ་ཞུགས་ནའང་ཚུལ་འདྱི་ྱིད་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་དག་གྱི་དན་ཤེས་བརན་པའྱི་ཆེད་དུ། སོད་འཇུག་ལས། ལུས་དང་དེ་བཞྱིན་ལོངས་སོད་
དང་། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱྱིར། །ཕངས་པ་མེད་པར་
བཏང་བར་བྱ། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་རྣམས། དོན་དན་བཞྱིན་པའྱི་སོ་ནས་ཁ་ཏོན་དུ་བྱའོ། །མྱི་
ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས། །སྱིད་ཞྱིའྱི་མགོན་ཆེན་མ་ལུས་ཚིམ་བྱེད་པ། །རླབས་ཆེན་
སོད་པ་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའྱི་ཚུལ། །འདོད་དགུའྱི་གཏེར་འདྱི་སལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྱིན། །གསུམ་པ་གཏོང་
ལེན་སྤེལ་མར་བསོམ་པ་ནྱི། གཙོ་བོར་གོང་གྱི་དམྱིགས་ཐུན་གྱིས་པོ་རེ་མོས་སུ་སྤེལ་ནས་བསོམ་པ་ཡྱིན་
ལ། དེ་དག་གོམས་ཤྱིང་བརན་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ། རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་བསྟུན་ནས་གཞན་གྱི་སྱིག་སྡུག་ཐམས་
ཅད་འོད་ནག་པོའ་ིརྣམ་པར་རང་ལ་འདུས་པ་དང་། ཕྱྱིར་འགོ་བ་དང་བསྟུན་ནས་རང་གྱི་བདེ་དགེ་ཐམས་ཅད་
གཞན་ལ་སྱིན་པར་བསོམ་ཞྱིང་། བརྒྱ་སོང་ལ་སོགས་པའྱི་གངས་བཟུང་བར་བྱའོ། །ཡང་གཞུང་འགའ་ཞྱིག་
ལས། ལེན་པའྱི་གོ་རྱིམ་རང་ནས་བརམས། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་མོང་ངེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཚེ་
སད་དུ་སྱིན་རྒྱུ་རྣམས། ད་ལྟའྱི་ལུས་སེང་དུ་ལེན་པ་དང་། ཕྱྱི་མར་སྱིན་རྒྱུ་རྣམས་ཚེ་འདྱི་ཡྱི་ལུས་སེང་དུ་ལེན་
པ་སེ། བློ་རྱིམ་གྱིས་གོམས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཐབས་སོ། །གཞན་ཡང་། སོད་འཇུག་ལས། དམན་སོགས་བདག་
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ཏུ་བྱས་པ་དང་། །གཞན་ྱིད་དུ་ནྱི་བདག་བྱས་ནས། །རྣམ་རོག་མེད་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་སུ། །ཕག་དོག་དང་ནྱི་
ང་རྒྱལ་བསོམ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཀང་བདག་གཅེས་འཛིན་གཞོམ་པར་བྱའོ། །མདོར་
ན་ལེན་པ་མ་བསོམ་ན་བདག་གཅེས་འཛིན་གྱི་འཁྱི་བ་མྱི་ཆོད། གཏོང་བ་མ་བསོམ་ན་བསོད་ནམས་ཀྱི་
ཚོགས་མྱི་རོགས། སྤེལ་མར་མ་བསོམ་ན་གོམས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་མྱི་འགྲུབ་པས། དམྱིགས་ཐུན་གསུམ་གྱིས་
སོམ་པ་ལ་འབད་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ནྱི་ཐེག་ཆེན་ལམ་གྱི་སྱིང་པོ་དམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
སར་བཤད་ཟྱིན་མོད། གཞན་ཡང་། ཕལ་པོ་ཆེ་ལས། འགོ་བའྱི་སྡུག་བསལ་བདག་ྱིད་ལ་བསྒྱུར་བར་ནྱི་
མོས། བདག་ྱིད་འགོ་བ་ཀུན་གྱི་ེ་བར་འཚོ་བའྱི་ལུས་སུ་ནྱི་བསྒྱུར། ཞེས་དང་། མཆོག་གྱི་སོད་པའྱི་སོན་
ལམ་ལས། སེམས་དམལ་གཤྱིན་རེའྱི་འཇྱིག་རེན་སྡུག་བསལ་དང་། །དུད་འགོའ་ིགནས་རྣམས་མྱི་ཡྱི་སྡུག་
བསལ་དག །འགོ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ཕུང་པོ་མཐའ་ཡས་དག །བདག་ལ་འབབ་གྱུར་འགོ་བ་བདེ་བར་
ཤོག །ཅེས་དང་། བྱམས་པ་མཆོད་སྱིན་གྱི་སོན་ལམ་ལས། སྱིད་རེ་མན་ཆད་མནར་མེད་ཡན་ཆད་
དང་། །འཇྱིག་རེན་བགང་དུ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོའ་ིཚོགས། །བདེ་བར་གྱུར་
ཅྱིག་སྡུག་བསལ་བདག་གྱིས་བླངས། །ཞེས་སོགས་དང་། སོད་འཇུག་ལས། དེ་ལྟས་བདག་གནོད་ཞྱི་བ་
དང་། །གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་ཞྱི་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །བདག་ྱིད་གཞན་ལ་བཏང་བྱ་དང་། །གཞན་རྣམས་བདག་
བཞྱིན་བཟུང་བར་བྱ། །ཞེས་སོགས་སོམ་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟར་ངེས་པར་གཞན་དག་གྱི །དོན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་
གྱིས་དང་། །ཐུབ་པའྱི་བཀའ་ནྱི་མྱི་བསླུ་བས། །དེ་ཡྱི་འབྲས་བུ་ཕྱྱིས་མཐོང་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ས་
དུས་སུ། །ལས་འདྱི་བྱས་པར་གྱུར་ན་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་བདེ་མྱིན་པ། །གནས་སབས་འདྱི་འདར་
འགྱུར་མྱི་སྱིད། །ཅེས་གཞན་ཕན་སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མྱི་བསླུ་བར་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་
བྱའོ། །གལ་ཏེ་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའྱི་བློ་འགྲུབ་པ་མྱི་སྱིད་དོ་སམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། གོམས་པའྱི་དབང་
གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སད་དུ་ཡང་། སོད་འཇུག་ལས། ཇྱི་ལྟར་བདག་མེད་ལུས་འདྱི་ལ། །གོམས་པས་
བདག་གྱི་བློ་བྱུང་བ། །དེ་བཞྱིན་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་། །གོམས་པས་བདག་བློ་ཅྱིས་མྱི་སེ། །ཞེས་
སོ། །ེས་བརྒྱའྱི་ར་བ་བདག་ྱིད་གཅེས་འཛིན་བློ། །སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱི་སོ་ནས་གཞོམ་པ་དང་། །བདེ་
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ལེགས་ཀུན་འབྱུང་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །འབད་པ་དུ་མས་སོམས་ཤྱིག་བརོན་ལྡན་རྣམས། །གྱིས་
པ་རེས་ཐོབ་ཀྱི་མས་ལེན་ནྱི། རེས་ཀྱི་མན་ངག་མདོར་བསྡུས་པ། །ཡུལ་གསུམ་དུག་གསུམ་དགེ་ར་
གསུམ། །སོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་ཚིག་གྱིས་སང་། །ཅེས་པ་སེ། ཡུལ་གཟུགས་ས་སོགས་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་། མྱི་
འོང་བ་དང་། བར་མ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཆགས་པ་དང་། སང་བ་དང་། རྨོངས་པའྱི་དུག་
གསུམ་སེ་བས། དེ་དག་དགེ་ར་གསུམ་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཆགས་པ་སེས་པ་ན། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་བདག་ལ་སྱིན་ནས། དེ་དག་འདོད་ཆགས་མེད་པའྱི་དགེ་ར་ཕུན་ཚོགས་དང་
ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་དུ་བསོམ། གཞན་གྱིས་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སར། སོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚིག་གྱི་
སོ་ནས་ཀང་སང་བར་བྱ་སེ། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། བདག་ལ་དེ་དག་སྱིག་སྱིན་ཅྱིང་། །བདག་དགེ་མ་ལུས་
དེར་སྱིན་ཤོག །ཅེས་དང་། སོད་འཇུག་ལས། འགོ་བའྱི་སྡུག་བསལ་གང་ཅྱིའང་རུང་། །དེ་ཀུན་བདག་ལ་སྱིན་
གྱུར་ཅྱིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དགེ་ཀུན་གྱིས། །འགོ་བ་བདེ་ལ་སོད་པར་ཤོག །ཅེས་དང་། མཐུ་སོབས་
དབང་ཕྱུག་གྱི་གདམས་པ་ལས། སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྡུག་བསལ་བདག་ལ་སྱིན། །བདག་གྱི་དགེ་བས་དེ་
དག་བདེ་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོང་བ་དང་། གཞན་ཡང་མདོ་
སེ་རྒྱན་ལས། རྒྱལ་སས་སོད་ཚེ་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟ་བུར། །དབང་པོའ་ིསོད་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་འཇུག་གྱུར་པ། །དེ་ལྟ་དེ་
ལྟར་རྱིགས་པ་མཐུན་ཚིག་གྱིས། །སེམས་ཅན་ཕན་ཕྱྱིར་དེ་མངོན་འདུ་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའྱི་དོན་སོད་ཡུལ་
ཡོངས་དག་གྱི་མདོ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་མས་སུ་ལེན་པའོ། །དེའྱི་ཚུལ་ཡང་ཚིག་ཟོར་ཡང་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ། 
སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྱིང་པོས་མཛད་པའྱི་མདོ་དེའྱི་དོན་བསྡུས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། 
འདྱི་ལྟར། བྱང་སེམས་ཁྱྱིམ་གྱི་ནང་དུ་འདུག་པའྱི་ཚེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་ཆེན་པོའ་ིགོང་ཁྱེར་
འཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་ཚིག་ཏུ་བརོད་ཅྱིང་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བསོམ་མོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སར་ཏེ། ལ་བའྱི་
ཚེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག རྨྱི་ལམ་བྱུང་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུར་རོགས་
པར། གྱིད་སད་པའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་ལས་སད་པར། ལྡང་བའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་འཐོབ་པར། 
གོས་གོན་པའྱི་ཚེ་ངོ་ཚ་དང་ཁེལ་ཡོད་ཀྱི་གོས་གོན་པར། ས་རགས་འཆྱིང་བའྱི་ཚེ་དགེ་བའྱི་ར་བ་དང་འབྲེལ་
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བར། སན་ལ་འདུག་པའྱི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྱིང་པོ་རོ་རེའྱི་གདན་འཐོབ་པར། རྒྱབ་བརེན་པའྱི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
ཤྱིང་འཐོབ་པར། མེ་གཏོང་བའྱི་ཚེ་ོན་མོངས་པའྱི་བུད་ཤྱིང་སེག་པར། འབར་བའྱི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་
བར། གཡོས་ཟྱིན་པའྱི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྱི་ཐོབ་པར། ཟས་ཟ་བའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་གྱི་ཟས་ཐོབ་པར། ཕྱྱི་
རོལ་ཏུ་འགོ་བའྱི་ཚེ་འཁོར་བའྱི་གོང་ཁྱེར་ལས་ཐར་བར། སས་ལ་འབབ་པའྱི་ཚེ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་འཁོར་
བར་འཇུག་པར། སོ་འབྱེད་པའྱི་ཚེ་ཐར་པའྱི་གོང་ཁྱེར་གྱི་སོ་འབྱེད་པར། སོ་གཅོད་པའྱི་ཚེ་ངན་སོང་གསུམ་
གྱི་སོ་གཅོད་པར། ལམ་དུ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་འཕགས་པའྱི་ལམ་དུ་འཇུག་པར། གེན་ལ་འགོ་བའྱི་ཚེ་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་འགོད་པར། ཐུར་ལ་འབབ་པའྱི་ཚེ་ངན་སོང་གསུམ་རྒྱུན་གཅོད་པར། 
སེམས་ཅན་དང་ཕད་པའྱི་ཚེ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་མཇལ་བར། རྐང་པ་འཇོག་པའྱི་ཚེ་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ལ་རོན་པར། རྐང་པ་འདེགས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལས་འདོན་པར། 
རྒྱན་དང་ལྡན་པ་མཐོང་ན་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱི་རྒྱན་ཐོབ་པར། རྒྱན་མེད་པ་མཐོང་ན་སངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་
དང་ལྡན་པར། སྣོད་གང་བ་མཐོང་ན་ཡོན་ཏན་གྱིས་གང་བར། སོང་པ་མཐོང་ན་སོན་གྱིས་སོངས་པར། 
སེམས་ཅན་དགའ་བ་མཐོང་ན་ཆོས་ལ་དགའ་བར། མྱི་དགའ་བ་མཐོང་ན་འདུས་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཐམས་
ཅད་ལ་མྱི་དགའ་བར། བདེ་བ་མཐོང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེ་བའྱི་ཡོ་བྱད་ཐོབ་པར། སྡུག་བསལ་བ་མཐོང་ན་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཞྱི་བར་བྱེད་པར། ནད་པ་མཐོང་ན་ནད་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་བར། 
ཆུ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཚེ་འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བརྒལ་བར། ཁྲུས་བྱེད་པའྱི་ཚེ་ལུས་དང་སེམས་དྱི་མ་མེད་
པར། མཆོད་རེན་མཐོང་བའྱི་ཚེ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོད་པའྱི་རེན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་
པའྱི་ཚེ་ཡོན་ཏན་ཟད་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག ཞེས་སོགས་བྱ་བ་ཅྱི་དང་ཅྱི་བྱེད་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་རུང་མཐུན་བརྱིས་ནས་བློ་སོང་བར་ཤེས་པར་བྱ་ཞྱིང་། རྒྱས་པར་ནྱི་མདོ་ྱིད་དུ་བལྟ་བར་
བྱའོ། །སོད་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་གནས་པ་དེས་ནྱི་ཚད་མེད་པའྱི་གཞན་དོན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་
འགྱུར་ཏེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཁྱོད་ལ་བསོ་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་བྱ། །ཇྱི་ལྟར་ཇྱི་ལྟར་མྱིང་དུ་མྱིས་
བརགས་ནས། །དེ་ལ་རོག་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དེས། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དེ་ལ་སེམས་གཞོལ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 
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རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། གཞན་ཕན་ལས་ལ་མཐུ་མེད་ཀང་། །དེ་ཡྱི་བསམ་པ་རག་ཏུ་བྱ། །གང་ལ་དེ་ཡྱི་
སེམས་ཡོད་པ། །དེ་ནྱི་དེ་ལ་དོན་གྱིས་ཞུགས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །རྫུན་སྣང་ཡུལ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ོན་
མོངས་དང་། །ཐ་མལ་སོད་པའྱི་འཕྲུལ་འཁོར་མ་ལུས་པ། །བླ་མེད་དགེ་བའྱི་གཏེར་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་
ཐབས། །གསེར་འགྱུར་མཆོག་འདྱིས་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་ཤྱིག་ཀེ། །གྱིས་པ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
བསོམ་པ་ལ། སོམ་པའྱི་འཐད་པ་དང་། བསོམ་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། ཁོ་བོས་བྱས་པའྱི་
མཐའ་བྲལ་དབུ་མ་ཆེན་པོའ་ིགདམས་པ་ཟབ་དོན་རབ་གསལ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྱིང་། འདོར་བསྡུ་ན། 
བསོམ་རྱིམ་བར་པ་ལས། དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསེད་ནས། དོན་དམ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་འབད་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཟབ་མོའ་ིལམ་འདྱི་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་
གསུམ་གྱིས་འབད་པར་བྱ་སེ། སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་མུན་པའྱི་གེན་པོ་ནྱི་འདྱི་ཁོ་ནར་ངེས་ཤྱིང་། སྱིབ་གྱིས་མ་
སྤངས་པར་རྣམ་མཁྱེན་འཐོབ་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་སད་དུ། སོད་འཇུག་ལས། ོན་མོངས་ཤེས་བྱའྱི་སྱིབ་
པ་ཡྱི། །མུན་པའྱི་གེན་པོ་སོང་པ་ྱིད། །མྱུར་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་འདོད་པས། །དེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སོམ་མྱི་
བྱེད། །ཅེས་སོ། །འོ་ན་དེའྱི་ངོ་བོ་དང་། སོམ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་སམ་ན། སོམ་རྱིམ་བར་པ་ལས། དོན་དམ་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ། སོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ། ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ། 
དོན་དམ་པའྱི་སོད་ཡུལ། དྱི་མ་མེད་པ། མྱི་གཡོ་བ། རླུང་མེད་པའྱི་མར་མེའྱི་རྒྱུན་ལྟར་མྱི་གཡོ་བའོ། །དེ་
འགྲུབ་པ་ནྱི་རག་ཏུགུས་པར་ཡུན་རྱིང་དུ། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་
འགྱུར་ཏེ། ཞེས་དང་། རྒྱན་ལས་ཀང་། ཆོས་ལ་མྱི་རོག་ཡེ་ཤེས་ནྱི། །སེས་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་དམ་པར་འདོད། །ཅེས་
གསུངས་པ་ལྟར། སོས་བྲལ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་
གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སོམ་པའྱི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། སོད་འཇུག་ལས། ཞྱི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྱི་ལྷག་
མཐོང་གྱིས། །ོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་བྱས་ནས། །ཐོག་མར་ཞྱི་གནས་བཙལ་བྱ་དེ་ཡང་
ནྱི། །འཇྱིག་རེན་ཆགས་མེད་ལ་མངོན་དགས་འགྲུབ། །ཅེས་སོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
བསོམ་པ་ལ་གྱིས། མམ་བཞག་གྱི་མས་ལེན། རེས་ཐོབ་ཀྱི་མས་ལེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། ཞྱི་
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གནས་བསོམ་པ། ལྷག་མཐོང་བསོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཞྱི་གནས་ཀྱི་ཚོགས་བསེན་པ། དམྱིགས་པ་
ལ་སེམས་འཇོག་ཚུལ། གྲུབ་པའྱི་ཚད་བསེན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོམ་རྱིམ་བར་པ་ལས། དེ་ལ་ཞྱི་གནས་ཀྱི་
ཚོགས་གང་ཞེ་ན། མཐུན་པའྱི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། འདོད་པ་ཆུང་བ་དང་། ཆོག་ཤེས་པ་དང་། བྱ་བ་མང་
པོ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་
ཡོངས་སུ་སྤངས་པའོ། །དེ་ལ་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། མཐུན་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། གོས་
དང་། ཟས་ལ་སོགས་པ་ཚེགས་མེད་པར་རེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རེད་ས་བ་དང་། སེ་བོ་མྱི་སྲུན་པ་དག་ལ་སོགས་པ་
མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་གནས་བཟང་བ་དང་། ནད་མེད་པའྱི་ས་ཡྱིན་པས་ས་བཟང་བ་དང་། གོགས་ཚུལ་ཁྱིམས་
དང་ལྡན་པ་ལྟ་བ་མཚུངས་པ་ཡྱིན་པས་གོགས་བཟང་བ་དང་། ྱིན་མོ་སེ་བོ་མང་པོ་དག་གྱིས་མྱི་གང་བའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། མཚན་མོ་ས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་ལེགས་པར་ལྡན་པའོ། །འདོད་པ་ཆུང་བ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་ལ་
སོགས་པ་བཟང་པོའམ། མང་པོ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་མེད་པའོ། །ཆོག་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་ལ་
སོགས་པ་ཇྱི་ཙམ་རེད་པས་རག་ཏུ་ཆོག་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །བྱ་བ་མང་པོ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་གང་ཞེ་ན། 
ོ་ཚོང་ལ་སོགས་པ་ལས་ངན་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་དང་། ཁྱྱིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་དང་ཧ་ཅང་སོན་
འདེན་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་དང་སན་བྱེད་པ་དང་། སར་མ་བརྱི་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་
གང་ཡྱིན་པའོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཞེ་ན། སོམ་པ་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་རང་བཞྱིན་དང་བཅས་
པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའྱི་བསབ་པའྱི་གཞྱི་མྱི་འདལ་བ་དང་། བག་མེད་པས་དལ་ན་ཡང་སེན་པ་སེན་
པར་འགོད་པས་ཆོས་བཞྱིན་བྱེད་པ་དང་། ན་ཐོས་ཀྱི་སོམ་པ་ལ་ཕམ་པ་བཅོས་སུ་མྱི་རུང་བར་གསུངས་པ་
དེ་ལ་ཡང་། འགོད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕྱྱིས་མྱི་བྱེད་པའྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན། སེམས་གང་གྱིས་ལས་
དེ་བྱས་པའྱི་སེམས་དེ་ལ་ངོ་བོ་མེད་པར་སོ་སོར་རོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་
གོམས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། འདོད་པ་
རྣམས་ལ་ཡང་ཚེ་འདྱི་དང་ཕྱྱི་མ་ལ་ེས་དམྱིགས་རྣམ་པ་མང་པོར་འགྱུར་བ་ཡྱིད་ལ་བྱས་ལ། དེ་དག་ལ་རྣམ་
པར་རོག་པ་སྤང་བར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་ནས་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། དེ་དག་
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དང་མྱི་ལྡན་ན་མཁས་པ་དགེས་པའྱི་ཞྱི་གནས་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མར་མེ་མཛད་ཀྱིས། ཞྱི་གནས་ཡན་
ལག་རྣམས་མས་པས། །རབ་ཏུ་འབད་དེ་བསོམ་བྱས་ཀང་། །ལོ་ནྱི་སོང་ཕག་དག་ཏུ་ཡང་། །ཏྱིང་འཛིན་
འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་དམྱིགས་པ་ལ་སེམས་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ཡང་། སོམ་རྱིམ་བར་
པ་ལས། དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་བསོམ་པའྱི་དུས་ན། ཐོག་མར་བྱ་བ་ཅྱི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་
པར་བྱས་ལ། བཤང་གཅྱི་བྱས་ནས་དགའྱི་ཚེར་མ་མེད་པ་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་ཕྱོགས་སུ། བདག་གྱིས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྱིང་པོ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སམ་དུ་བསམ་ཞྱིང་འགོ་བ་མཐའ་དག་མངོན་བར་
གདོན་པའྱི་བསམ་པ་ཅན་གྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་བྱས་ལ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡན་ལག་ལྔས་ཕྱག་བྱས་ལ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་སྐུ་གཟུགས་རྱི་མོ་ལ་སོགས་པ་མདུན་དུ་བཞག་གམ། གཞན་དུ་ཡང་རུང་སེ། དེ་དག་ལ་ཅྱི་ནུས་ཀྱིས་
མཆོད་པ་དང་བསོད་པ་བྱས་ལ། རང་གྱི་སྱིག་པ་བཤགས་ནས་འགོ་བ་མཐའ་དག་གྱི་བསོད་ནམས་ལ་རེས་
སུ་ཡྱི་རང་བ་བྱས་ལ། སན་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་པོ་བདེ་བ་ལ། རེ་བཙུན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྱིལ་མོ་ཀྲུང་རོ་རེ་
ལྟ་བུའམ། སྱིལ་མོ་ཀྲུང་ཕྱེད་དུ་ཡང་རུང་སེ། མྱིག་ཧ་ཅང་ཡང་མྱི་དབྱེ། ཧ་ཅང་ཡང་མྱི་ཟུམ་པར་སྣའྱི་རེ་མོར་
གཏད་ཅྱིང་། ལུས་ཧ་ཅང་ཡང་མྱི་གུག་ཧ་ཅང་ཡང་མྱི་དགེ་བར་དང་པོར་བསང་ལ་དན་པ་ནང་དུ་བཞག་སེ་
འདུག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཕག་པ་མམ་པར་བཞག་ལ། མགོ་མྱི་མཐོ་མྱི་དམའ་ཞྱིང་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་མ་ཡོ་
བར་བཞག་སེ། སྣ་ནས་ལྟེ་བར་དང་པོར་བཞག་གོ །སོ་དང་མཆུ་ཡང་ཐ་མལ་པར་བཞག་གོ །ལྕེ་ཡང་སོའ་ི
དྲུང་དུ་བཞར་རོ། །དབུགས་ཕྱྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ཡང་། ས་ཅན་དང་། རྔམ་པ་དང་། དབུགས་རྒོད་བག་ཅན་དུ་མྱི་
བཏང་གྱི །ཅྱི་ནས་ཀང་མྱི་ཚོར་བར་དལ་བུ་དལ་བུས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས། དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་
པ་དང་། ཕྱྱིར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ནས། ཇོ་བོས། དམྱིགས་པ་
གང་རུང་གཅྱིག་དག་ལ། །ཡྱིད་ནྱི་དགེ་ལ་བཞག་པར་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟར། མཚན་བཅས་སམ་མཚན་མེད་ཀྱི་
དམྱིགས་པ་གང་རུང་ལ་སེམས་འཇོག་པར་རུང་མོད། འདྱིར་ནྱི་སོམ་རྱིམ་ལས། རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་ན་ཇྱི་ལྟར་
མཐོང་བ་དང་། ཇྱི་ལྟར་ཐོས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སེམས་བཞག་པར་བྱ་སེ། འཕགས་པ་ཏྱིང་



72     ས་རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས། 

ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། ཇྱི་སད་དུ། གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུའྱི་སྐུ་ལུས་ཀྱིས། །འཇྱིག་རེན་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་
མཛེས་པ་སེ། །དམྱིགས་པ་དེ་ལ་གང་གྱི་སེམས་འཇོག་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་མམ་གཞག་ཅེས་
བྱ། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་རང་གང་ལ་འདོད་པའྱི་དམྱིགས་པ་དེ་ལ་སེམས་བཞག་ནས། དེ་
ྱིད་ལ་ཕྱྱིར་ཞྱིང་རྒྱུན་ཏུ་སེམས་བཞག་པར་བྱའོ། །ཞེས་ཤེས་བྱེད་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སེམས་བཟུང་བར་བྱ་སེ། འདྱི་ལ་ནྱི་སེམས་གནས་འགྲུབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སངས་རྒྱས་རེས་
སུ་དན་པའྱི་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར་འབྱུང་བར་མདོ་སེ་དག་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཚེ་
བྱྱིང་རྒོད་སེལ་བའྱི་ཚུལ་ཡང་། སོམ་རྱིམ་ལས། དེ་ལ་ེ་བར་བཞག་ནས་སེམས་ལ་འདྱི་ལྟར་དཔད་པར་བྱ་
སེ། ཅྱི་དམྱིགས་པ་ལེགས་པར་འཛིན་ཏམ། འོན་ཏེ་བྱྱིང་ངམ། འོན་ཏེ་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་འཕྱར་
བས་རྣམ་པར་གཡེངས་སམ་སམ་དུ་བརག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་རྨུགས་པ་དང་གྱིད་ཀྱིས་ནོན་ནས་
སེམས་བྱྱིང་དུ་དོགས་པར་མཐོང་ན། དེའྱི་ཚེ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྱི་དངོས་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་
སོགས་པའམ། སྣང་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཡྱིད་ལ་བྱས་ལ་བྱྱིང་བ་ཞྱི་བར་བྱས་ནས། ཅྱི་ནས་ཀང་དམྱིགས་པ་དེ་ྱིད་
སེམས་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། གང་གྱི་ཚེ་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དེ་དག་གྱི་ཡོན་ཏན་རོག་པས་རྒྱུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། གཞན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་སམ། 
སོན་མོང་བའྱི་ཡུལ་ལ་འདོད་པས་སེམས་རྒོད་པའམ། རྒོད་དུ་དོགས་པར་མཐོང་བ་དེའྱི་ཚེ་འདུ་བྱེད་ཐམས་
ཅད་མྱི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིད་འབྱུང་བ་འགྱུར་བའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིད་ལ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་
རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཞྱི་བར་བྱས་ནས་དན་པ་དང་། ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ཐག་པས་ཡྱིད་ཀྱི་གང་པོ་དམྱིགས་པའྱི་
སོང་པོ་དེ་ྱིད་ལ་གདགས་པར་བྱའོ། །གང་གྱི་ཚེ་བྱྱིང་བ་དང་རྒོད་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་དམྱིགས་པ་དེ་ལ་
སེམས་རྣལ་དུ་འཇུག་པར་མཐོང་བ་དེའྱི་ཚེ་རོལ་བ་གོད་ལ་བཏང་སོམས་སུ་བྱ་ཞྱིང་། ཇྱི་སྱིད་འདོད་ཀྱི་བར་
དུ་འདུག་པར་བྱའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐུན་ལས་ལྡང་བའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ནྱི་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་ཤེས་
པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་པའྱི་ཚད་བསན་པ་ནྱི། དེ་ྱིད་ལས། དེའྱི་ལུས་དང་སེམས་གང་གྱི་ཚེ་ཤྱིན་ཏུ་
སངས་པར་གྱུར་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་དམྱིགས་པ་ལ་སེམས་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ་ཞྱི་
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གནས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱི་གནས་ཞེས་བྱ་སམ་ན། དེ་ྱིད་ལས། 
ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཞྱི་ནས། ནང་དུ་དམྱིགས་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་ལ། 
དགའ་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ྱིད་ལ་གནས་པ་ནྱི་ཞྱི་གནས་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་ཤྱིན་ཏུ་
གསལ་བར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཤྱིན་སངས་མ་ཐོབ་པའྱི་སེམས་གནས་སོན་མེད་རྣམས་ནྱི་ཞྱི་གནས་རེས་
མཐུན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལྷག་མཐོང་བསོམ་པ་ལ་གསུམ། ལྷག་མཐོང་གྱི་ཚོགས་བསེན་པ། ཇྱི་
ལྟར་སྒྲུབ་བའྱི་ཚུལ། གྲུབ་པའྱི་ཚད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོམ་རྱིམ་བར་པ་ལས། ལྷ་མཐོང་གྱི་ཚོགས་གང་
ཞེ་ན། སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བསེན་པ་དང་། མང་དུ་ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་དང་། ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སེམས་
པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར། མཚན་ལྡན་གྱི་བཤེས་གེན་བསེན་ཅྱིང་། མང་དུ་ཐོས་པ་ཅྱི་ནུས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། 
ཁྱད་པར་དུ་ཟབ་ལམ་སོན་པའྱི་གཞུང་དང་གདམས་ངག་ལ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་འབད་
པར་བྱ་སེ། ཇོ་བོས། ཚེ་ནྱི་ཡུན་ཐུང་ཤེས་བྱའྱི་རྣམ་པ་མང་། །ཚེ་ཡྱི་ཚད་ཀང་ཇྱི་ཙམ་མྱི་ངེས་པས། །ངང་
པས་ཆུ་ལས་འོ་མ་ལེན་པ་ལྟར། །རང་གྱི་འདོད་པ་དང་དུ་བླང་བར་གྱིས། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལྟ་
བས་སོས་པ་བཅད་པ། སོམ་པས་མས་སུ་བླངས་པ། སོད་པས་བོགས་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕྱྱི་
ཡུལ་ལ་སོས་པ་བཅད་པ། ནང་སེམས་ལ་སོས་པ་བཅད་པ། སོམ་བྱེད་ཀྱི་གེན་པོ་ལ་སོས་པ་བཅད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུར་བསམ། །ཞེས་པ་སེ། དེའྱི་དོན་ཡང་སོམ་རྱིམ་ལས། ཆོས་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མདོར་བསྡུ་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། སེ་མཆེད་བཅུ་གྱིས་དང་། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལ་ཕུང་
པོ་དང་སེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི། དོན་དམ་པར་ན་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལས་གུད་ན་
མེད་དེ། དེ་དག་རྡུལ་ཕ་རབ་ཏུ་བཤྱིག་ལ། རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་ཀང་ཆ་ཤས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སོ་སོར་བརགས་ན་
ངོ་བོ་ྱིད་ངེས་པར་བཟུང་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐོག་མ་མེད་པའྱི་དུས་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་དབང་གྱིས། རྨྱི་ལམ་ན་དམྱིགས་པའྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་སྣང་བ་བཞྱིན་དུ། བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་སེམས་ྱིད་གཟུགས་ལ་སོགས་པར་ཕྱྱི་རོལ་ཏུ་ཆད་པ་བཞྱིན་དུ་སྣང་
གྱིས། དོན་དམ་པར་ན་འདྱི་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལས་གུད་ན་མེད་དོ། །ཞེས་དཔད་
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པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ྱིན་པར་གྱི་བག་ཆགས། གྱིད་ཀྱི་རེན་གྱི་སད་པས་རྨྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་
སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་བཞྱིན། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞུགས་པའྱི་
དོན་སྣང་གྱི་བག་ཆགས། ལས་ཀྱི་རེན་གྱིས་སད་པར་བཟུང་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡང་། སེམས་ཀྱི་
རྣམ་པ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་སྣང་བ་ལྟར། བདེན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ངེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནང་སེམས་
ལ་སོས་པ་བཅད་པ་ནྱི། མ་སེས་རྱིག་པའྱི་གཤྱིས་ལ་དཔད། ཅེས་པ་སེ་འདྱི་ཡང་། སོམ་རྱིམ་ལས། དེ་འདྱི་
སམ་དུ་ཁམས་གསུམ་པ་དེ་ནྱི་སེམས་ཙམ་མོ་སམ་དུ་སེམས་ཤྱིང་དེས་དེ་ལྟར་ཆོས་གདགས་པ་མཐའ་དག་
ནྱི་སེམས་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་རོགས་ནས། སེམས་དེ་ལ་སོ་སོར་བརགས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སོ་
སོར་བརགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལ་སོ་སོར་རོག་གོ །དེ་འདྱི་ལྟར་དཔོད་དེ། དོན་དམ་
པར་ན་སེམས་ཀང་བདེན་པར་མྱི་རུང་སེ། གང་གྱི་ཚེ་རྫུན་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་
འཛིན་པའྱི་སེམས་ྱིད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་དེའྱི་ཚེ། དེ་བདེན་པ་ྱིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། ཇྱི་ལྟར་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། སེམས་ཀང་དེ་ལས་གུད་ན་མེད་པར་རྫུན་པ་ྱིད་དེ། ཇྱི་ལྟར་ན་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཞེས་དཔད་དོ། །དེས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་ངོ་
བོ་ྱིད་ལ་སོ་སོར་བརགས་ན། དོན་དམ་པར་སེམས་ནྱི་ནང་དུ་ཡང་མྱི་དམྱིགས། ཕྱྱི་རོལ་ཏུ་ཡང་མྱི་
དམྱིགས། གྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། འདས་པའྱི་སེམས་ཀང་མྱི་དམྱིགས། མ་འོངས་པའང་མྱི་
དམྱིགས། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེམས་སེ་བའྱི་ཚེ་གང་ནས་ཀང་མ་འོངས། འགག་པའྱི་ཚེ་
གང་དུ་ཡང་སོགས་པར་མྱི་འགོ་སེ། སེམས་ནྱི་གཟུང་དུ་མེད་པ། བསན་དུ་མེད་པ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་
པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་ཤེས་ནས། སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་དོན་དམ་
འཇལ་བའྱི་རྱིགས་པས་བརགས་པ་ན། ཕྱྱི་ནང་དུས་གསུམ། སེ་འགག་སོགས་སོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་
བར་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་སོམ་བྱེད་ཀྱི་གེན་པོ་ལ་སོས་པ་བཅད་པ་ནྱི། གེན་པོ་ྱིད་ཀང་རང་སར་
གོལ། །ཞེས་པ་སེ། སོམ་རྱིམ་ལས། འདྱི་ལྟར་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པ་ྱིད་ལས། ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་དུ་ཤེས་པའྱི་མེ་འབྱུང་ན། གཙུབ་ཤྱིང་གཙུབས་པའྱི་མེ་བཞྱིན་དུ། རོག་པའྱི་ཤྱིང་སེག་གོ །ཞེས་བཅོམ་
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ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྱིན་ལས་ཀང་བཀའ་སྩལ་ཏེ། དེ་ལྟར་སོན་ལ་
མཁས་པ་དེས་སོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སོང་པ་ྱིད་སོམ་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱེད་
དོ། །དེ་སོང་པ་ྱིད་སོམ་པ་མང་བས། གནས་གང་དང་གང་དུ་སེམས་འཕོ་ཞྱིང་སེམས་མངོན་པར་དགའ་བའྱི་
གནས་དེ་དང་དེ་དག་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡོངས་སུ་བཙལ་ན་སོང་པར་རོགས་སོ། །སེམས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་
བརགས་ན་སོང་པར་རོགས་སོ། །སེམས་གང་གྱིས་རོགས་པ་དེ་ཡང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀུན་ཏུ་བཙལ་ན་སོང་པར་
རོགས་ཏེ། དེ་དེ་ལྟར་རོགས་པས་མཚན་མ་མེད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་གོ །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་མདོ་
དངས་ནས་བཤད་པ་ལྟར། ཡུལ་སེམས་གྱིས་ལ་དཔད་ནས་སོམ་པའྱི་ཚེ། སོམ་བྱེད་ཀྱི་གེན་པོ་ལ་ཞེན་
པར་གྱུར་ན། དེ་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ལེགས་པར་དཔད་པས་གདོད་མ་ནས་སོང་པར་ངེས་
པའོ། །གྱིས་པ་སོམ་པས་མས་སུ་བླང་བ་ནྱི། ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཀུན་གཞྱིའྱི་ངང་ལ་བཞག །ཅེས་པ་སེ། སྱིར་
ཀུན་གཞྱི་ནྱི། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གལ་ཞྱིག་ལ་བཤད་པ་མང་ཡང་། འདྱིར་ནྱི་ལམ་འབྲས་པ་དག་
འཆད་པ་ལྟར། རྱིག་སོང་ཟུང་འཇུག་གྱི་རང་བཞྱིན་སོང་ྱིད་ལ་ཀུན་གཞྱི་ཞེས་བྱ་སེ། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན། ཇོ་བོས། ཆོས་ྱིད་སོས་དང་བྲལ་བ་ལ། །ཤེས་པ་ཡང་སོས་དང་
བྲལ་བར་བཞག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡུལ་ཆོས་ྱིད་སོས་པ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ལ། ཡུལ་ཅན་བློའ་ིའཛིན་
སངས་ཀང་ཇྱི་སད་བཤད་པའྱི་སོས་པ་གཅོད་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས། སོས་བྲལ་གྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་ན། དེ་ལས་
གཞན་པའྱི་རོག་དཔོད། སོ་བསྡུ། འབད་རོལ་སོགས་དང་བྲལ་བར་མམ་པར་བཞག་པར་བྱའོ། །ཚུལ་འདྱི་
ཡང་། སོམ་རྱིམ་ལས། དེ་ལྟར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཞུགས་པ་ཏེ། ཡོངས་སུ་
བརག་པར་བྱ་བ་གཞན་མེད་པས། རོག་པ་དང་། དཔོད་པ་དང་བྲལ་བ། བརོད་པ་མེད་པ། ངང་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་
པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པ། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པས་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་
གསལ་བར་བསོམ་ཞྱིང་འདུག་པར་བྱའོ། །དེར་གནས་ནས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་རྣམ་པར་མྱི་གཡེང་བར་བྱའོ། 
                                                 །ཤ གསུམ་པ་སོད་པས་བོགས་དབྱུང་
བ་ནྱི། བདུན་པོ་སེམས་བྱུང་རོག་པ་ཡྱིན་པས་སྤང་། ཞེས་པ་སེ། ཚོགས་དྲུག་གྱི་ཤེས་པ་དང་། བདག་དང་
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བདག་གྱིར་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ལ་ོན་ཡྱིད་དུ་བཏགས་པ་དང་བདུན་པོ། རང་རང་གྱི་འཁོར་སེམས་བྱུང་དང་
བཅས་པ་ནྱི། ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀུན་རོག་ཅེས་བྱ་སེ། དབུས་མཐའ་ལས། ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཀུན་རོག་
ནྱི། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་རོག་པ་དེ་དག་ཡུལ་ལ་འཕོ་
ཞྱིང་འཇུག་པའྱི་ཚེ། བདེན་སྣང་དང་། བདེན་ཞེན་གྱི་རེས་སུ་མྱི་འབྲང་བར། འཕོ་བའྱི་ཡུལ་དང་། འཕོ་བྱེད་
ཀྱི་རོག་པའྱི་ངོ་བོ་ལ་རྱིགས་པས་ལེགས་པར་དཔད་ནས། སོས་བྲལ་དུ་ལྷངས་ཀྱི་ངེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་
ཐབས་དང་བཅས་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་ན། རྣམ་རོག་གྱི་འཕོ་འདུ་ཐམས་ཅད་ཀང་སོས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་
སེ་བའྱི་གོགས་སུ་འགྱུར་བས། བོགས་འབྱྱིན་ཞེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་པའྱི་ཚད་བསན་པ་ནྱི། སོམ་རྱིམ་
ལས། ཞྱི་གནས་དེ་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཚེ། དེ་ཁོ་ན་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་དེ་ནྱི། ལྷག་མཐོང་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་
དང་། དེ་ལུས་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་དང་། སེམས་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཐོབ་ནས། དེ་ྱིད་ལ་གནས་ཏེ། སེམས་ཀྱི་
རྣམ་པ་གཞན་སྤངས་ནས། ཇྱི་ལྟར་བསམ་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ྱིད་ནང་དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སོད་ཡུལ། 
གཟུགས་བརན་དུ་སོ་སོར་རོག་པར་བྱེད། མོས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སོད་ཡུལ། གཟུགས་
བརན་དེ་དག་ལ། ཤེས་བྱའྱི་དོན་དེ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དང་། རབ་ཏུ་འབྱེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། 
ཡོངས་སུ་དཔོད་པ་དང་། བཟོད་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། བྱེ་བྲག་འབྱེད་པ་དང་། བལྟ་བ་དང་། རོག་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། ལྷ་མཐོང་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་མཐོང་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་དགོངས་འགེལ་གྱི་ལུང་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་སེམས་ཤྱིན་སངས་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་
སོར་རོག་པའྱི་ཤེས་རབ་བོ། །དེ་ནྱི་བློ་གཞན་ལས་ནུས་པ་ལྷག་པའྱི་སོ་ནས། ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མཐོང་
བའྱི་ཕྱྱིར་ལྷག་མཐོང་ཞེས་བྱའོ། །ཇྱི་སད་བཤད་པའྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་དེ་དག་ཀང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་
བར་མས་སུ་ལེན་དགོས་ཏེ། རེ་རེས་ཁོ་ནས་ོན་མོངས་སྤོང་བ་དང་། གནས་ལུགས་རོགས་པ་སོགས་ཀྱི་
དགོས་པ་རོགས་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ཞྱིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། 
གཞན་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་རེས་ཐོབ་ཀྱི་མས་ལེན་ནྱི། ཐུན་མཚམས་སྒྱུ་མའྱི་སེས་བུར་བྱ། །ཞེས་
པ་སེ། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་སོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ། སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་སོ་ནས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་
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དན་ཤེས་དང་ལྡན་པས། གཞན་ཕན་གྱི་སོད་པ་ལྷུར་བླང་བར་བྱ་སེ། སོམ་རྱིམ་བར་པ་ལས། ལུས་ལ་སོགས་
པ་ལ་གནོད་པར་གྱུར་ན། དེའྱི་བར་སབས་སུ་འཇྱིག་རེན་མཐའ་དག་སྒྱུ་མ་དང་། སྱིག་རྒྱུ་དང་། རྨྱི་ལམ་དང་། 
ཆུ་ཟླ་དང་། མྱིག་ཡོར་ལྟ་བུར་བལྟ་ཞྱིང་། འདྱི་སམ་དུ་བསམ་པར་བྱ་སེ། སེམས་ཅན་འདྱི་དག་ནྱི་ཆོས་ཟབ་
མོ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས། འཁོར་བ་ན་ཀུན་ཏུ་ོན་མོངས་པར་འགྱུར་གྱིས། བདག་གྱིས་ཅྱི་ནས་ཀང་
དེ་དག་ཆོས་ྱིད་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བ། དེ་ལྟར་བྱའོ་སམ་དུ་བསམ་ཞྱིང་སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་། བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མངོན་དུ་བྱའོ། །ཞེས་དང་། དེ་ནས་དལ་བུས་སྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཤྱིག་སེ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་
བཞུགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་བྱས་ལ། དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་
དང་། བསོད་པ་བྱས་ནས། འཕགས་པ་བཟང་པོ་སོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་གདབ་བོ། །ཞེས་
སོགས་བློ་གོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐར་ལམ་ལྟ་བའྱི་མྱིག་དམ་པ་འདྱི་དག པཎ་ཆེན་པདྨའྱི་ངང་ཚུལ་
གྱིས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་གསལ་བར་གདམས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་
དང་། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གདོད་ནས་མ་སེས་ཤྱིང་། །གྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚན་མ་ལས་འདས་
པས། །ཚུལ་བཞྱིན་ངེས་པ་རྣམས་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །དེ་ལྟར་དངོས་གཞྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་
སོམ་པ་སོང་ནས། འདྱི་མན་ཆད་ལ། སན་བརྒྱུད་ཆེན་མོ་བ་དག རེས་ཀྱི་ཆོས་ཞེས་མྱིང་བཏགས་ནས། དོན་
ཚན་གྱི་གངས་དང་། གོ་རྱིམ་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་བཞེད་ཅྱིང་། ར་ཚིག་ཀང་མང་ཉུང་དང་། གོ་རྱིམ་སྣ་
ཚོགས་པ་འབྱུང་མོད། དོན་བདུན་མ་ལྟར་ན། གསུམ་པ་རེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ་ནྱི། སྣོད་
བཅུད་སྱིག་པས་འཁོལ་བའྱི་ཚེ། །རེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་བསྒྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་
དཔལ་འབྱོར། ལོངས་སོད། ནུས་མཐུ་སྱིག་པས་ཁོལ་ཞྱིང་། བཅོམ་པར་རེན་ངན་ཐམས་ཅད་ཆར་བཞྱིན་
འབབ་པའྱི་ཚེ། ལམ་དུ་འཁྱེར་བའྱི་གདམས་པ་གལ་ཆེ་སེ། འདྱི་མེད་ན་ཆོས་རེན་དབང་དུ་འཆོར་བའྱི་ཕྱྱིར། 
དེས་ན་འདྱི་ལ་གྱིས། བསམ་པས་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ། སོར་བས་ལམ་དུ་འཁྱེར་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཀུན་རོབ་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་རེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་བྱ་བ་ནྱི། ལེ་ལན་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ལ་
གདའ། །ཀུན་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བར་བསོམ། །ཞེས་པ་སེ། རང་ལ་མྱི་འདོད་པའྱི་རེན་བྱུང་བའྱི་ཚེ། ལན་ཁག་
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གཞན་ལ་མྱི་བསྐུར་བར། ེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་བདག་གཅེས་འཛིན་ཡྱིན་ཚུལ་སར་བཤད་པ་རྣམས་
དན་པར་བྱས་ནས། སོད་འཇུག་ལས། འདྱི་ཡྱིན་བརྒྱ་ཕག་ཐམས་ཅད་དུ། །འཁོར་བར་བདག་ལ་གནོད་པ་
བྱས། །ད་ནྱི་འཁོན་རྣམས་དན་བྱས་ཏེ། །ཁྱོད་ཀྱི་རང་དོན་སེམས་པ་གཞོམ། །ཞེས་པ་ལྟར། ལེ་ལན་ཐམས་
ཅད་བདག་གཅེས་འཛིན་ཁོ་ན་ལ་གདའ་བར་བྱ་སེ། འདྱི་ལྟར། ཁྱོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། དའྱི་
བར་དུ་མཐོ་བ་ལ་ཕག་དོག དམའ་བ་ལ་བརས་འཆོས། མམ་པ་ལ་འགན་སེམས་སོགས་བསམ་སོར་དུ་
མའྱི་སོ་ནས། གཞན་ལ་གནོད་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས། དེའྱི་དབང་གྱིས་བདག་ཀང་ངན་སོང་གནས་གསུམ་གྱི་
སྡུག་བསལ་སོགས། གངས་མཐའ་མེད་པར་མས་སུ་མོང་སེ། སོད་འཇུག་ལས། བདག་གྱིས་སོན་ཆད་
སེམས་ཅན་ལ། །འདྱི་འད་བ་ཡྱི་གནོད་པ་བྱས། །དེས་ན་སེམས་ཅན་གནོད་བྱེད་པ། །བདག་ལ་སྡུག་བསལ་
འདྱི་འབྱུང་རྱིགས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་དག་ཟུན་གྱི་རུ་ཕྱེད། སྤང་གེན་ངོས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་འདྱིར། 
ེས་པའྱི་ར་བ་ཁྱོད་ྱིད་གཞོམ་པར་བྱ་སེ། སོད་འཇུག་ལས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོ་གར་བརླགས་པའྱི། །སོན་གྱི་
དུས་དེ་གཞན་ཡྱིན་གྱི། །ངས་མཐོང་ད་ཁྱོད་གང་དུ་འགོ། །ཁྱོད་ཀྱི་དེགས་པ་ཀུན་གཞོམ་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟར་
རོ། །དེ་ལྟར་བདག་འཛིན་ལ་དགར་བལྟས་ནས། གནོད་བྱེད་ཀྱིས་ཐོག་དངས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
དྱིན་ཅན་དུ་བལྟ་བར་བྱ་སེ། རེ་རེས་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཕ་མར་གྱུར་པས་དྱིན་ཆེ་ཚུལ་སོགས་དང་། 
གཞན་ཡང་སོད་འཇུག་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་དང་རྒྱལ་བ་ལས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་འགྲུབ་འད་བ་
ལ། །རྒྱལ་ལ་གུས་བྱེད་དེ་བཞྱིན་དུ། །སེམས་ཅན་ལ་མྱིན་ཅྱི་ཡྱི་ཚུལ། །ཞེས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་
གང་ཟག་ལ། སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་གྱིས་ཕན་འདོགས་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་བརེན་
ནས་དད་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ། སེམས་ཅན་ལ་བརེན་ནས་བྱམས་པ། སྱིང་རེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས། ཕྱྱིན་དྲུག བསྡུ་བཞྱི་སོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོད་པ་ཐམས་ཅན་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་རྒྱུ་
མཚན་དེ་དག་ཡང་ཡང་བསམ་པའྱི་སོ་ནས། གཏོང་ལེན་གྱི་དམྱིགས་པ་ལ་འབད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ན་
འགལ་རེན་ཅྱི་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཀང་། མེ་འབར་བ་ལ་ཤྱིང་བསྣན་པ་བཞྱིན་དུ། བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕེལ་བའྱི་རེན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་
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བརེན་ནས་ལམ་དུ་བྱ་བ་ནྱི། འཁྲུལ་སྣང་སྐུ་བཞྱིར་བསོམ་པ་ཡྱི། །སོང་ྱིད་སྲུང་བ་བླ་ན་མེད། །ཅེས་པ་སེ། 
འགལ་རེན་གྱིས་གཟྱིར་བའྱི་ཚེ་ན། འཁྲུལ་སྣང་བདེན་པར་བཟུང་བའྱི་ེས་དམྱིགས་དང་། བདེན་མེད་དུ་
རོགས་པའྱི་ཕན་ཡོན་དན་པའྱི་སོ་ནས། འགལ་རེན་དེ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་
བོ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིས་སོང་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ན་འགལ་རེན་དེ་ྱིད་ཀང་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
འཕེལ་བའྱི་རེན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཚུལ་འདྱི་ལ་ནྱི་སྐུ་བཞྱི་ངོ་སོད་དམ། སྐུ་བཞྱི་ལམ་འཁྱེར་ཞེས་ས་མ་དག་
འཆད་དེ། དང་པོར་སེ་བ་མེད་པ་ཆོས་སྐུ་དང་ཆོས་མཚུངས། མཐར་འགག་པ་མེད་པ་ལོངས་སྐུ་དང་ཆོས་
མཚུངས། བར་དུ་གནས་པ་མེད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཆོས་མཚུངས། དེ་དག་དབྱེར་མེད་པ་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་དང་ཆོས་
མཚུངས་ཤྱིང་། དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་བསོམ་པས་སྐུ་བཞྱི་འགྲུབ་པའྱི་རེན་འབྲེལ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་སོ། །དེ་
ལྟར་འགལ་རེན་སོགས་སོང་ྱིད་དུ་རོགས་ཤྱིང་བསོམ་པ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ནྱི། སྲུང་བ་བླ་ན་མེད་པ་སེ། 
སྡུད་པ་ལས། རྒྱུ་རྣམས་བཞྱི་ཡྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་སོབས་ལྡན། །བདུད་བཞྱིས་ཐུབ་པར་
དཀའ་ཞྱིང་བསོད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། །སོང་པར་གནས་དང་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མྱི་གཏོང་དང་། །ཇྱི་སད་
སྨྲས་བཞྱིན་བྱེད་དང་བདེ་གཤེགས་བྱྱིན་རླབས་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་སོར་བས་
རེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་སྒྱུར་བ་ནྱི། སོར་བ་བཞྱི་ལྡན་ཐབས་ཀྱི་མཆོག །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་
ཚོགས་བསགས་པའྱི་སོར་བ་ནྱི། བདག་ལ་སྡུག་བསལ་བྱུང་ཞྱིང་བདེ་བས་ཕོངས་པའྱི་ཚེ། །བདེ་བའྱི་རྒྱུ་
བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་བྲལ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་པར་ཤེས་ནས། བདེ་བའྱི་རྒྱུར་བླ་མ་དང་དཀོན་
མཆོག་མཆོད་པ། དགེ་འདུན་ལ་བསེན་བཀུར་བ། འབྱུང་པོ་ལ་གཏོར་མ་བཏང་བ། གཏོང་ལེན་གྱི་དམྱིགས་
པ་བསོམ་པ་སོགས་གསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་འབད་ཅྱིང་། ཁྱད་པར་དུ་བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་མཎལ་
ཕུལ་ནས། བདག་ན་བས་ལེགས་ན་ན་བར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སོས་པར་ལེགས་ན་སོས་པར། ཤྱི་
བས་ལེགས་ན་འཆྱི་བར། འཚོ་བས་ལེགས་ན་འཚོ་བར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་རེ་དོགས་
འགོག་པའྱི་གསོལ་གདབ་དག་ཏུ་བྱའོ། །གྱིས་པ་སྱིག་པ་སོང་བའྱི་སོར་བ་ནྱི། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་སྱིག་པ་
སྤོངས་ཤྱིག་པའྱི་བར་ཆོས་སུ་གོ་བར་བྱས་ནས། སར་བྱས་ཀྱི་སྱིག་པ་ལ་འགོད་པ་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་སོབས་
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དང་། ཕྱྱིན་ཆད་སོག་ལ་བབ་ཀང་མྱི་བྱེད་སམ་པའྱི་སོམ་སེམས་ེས་པ་ལས་ལྡོག་པའྱི་སོབས་དང་། སབས་
འགོ་དང་སེམས་བསེད་སོགས་རེན་གྱི་སོབས་དང་། སོང་ྱིད་བསོམ་པ་དང་། གཟུངས་སགས་ཟློས་པ་
སོགས་གེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སོད་པའྱི་སོབས་ཏེ། སོབས་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་བཤགས་པ་ཚད་དུ་ལོངས་པར་
བྱའོ། །འདྱི་ནྱི་སྱིག་པ་སོང་བའྱི་ཐབས་མཆོག་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སེ། ཆོས་བཞྱི་པའྱི་མདོ་ལས། བྱམས་པ་ཆོས་
བཞྱི་དང་ལྡན་ན་སྱིག་པའྱི་ལས་བྱས་ཤྱིང་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞྱིང་དག་པར་འགྱུར་རོ། །བཞྱི་གང་ཞེ་
ན། རེན་གྱི་སོབས་དང་། སུན་འབྱྱིན་པའྱི་སོབས་དང་། ེས་པ་ལས་ལྡོག་པའྱི་སོབས་དང་། གེན་པོ་ཀུན་ཏུ་
སོད་པའྱི་སོབས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་གདོན་ལ་མཆོད་པའྱི་སོར་བ་ནྱི། ནད་བདག་
སོགས་ཀྱི་གདོན་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བྱྱིན་ནས། ཁྱེད་ཀྱིས་བདག་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་སོང་བའྱི་
གོགས་དང་། སྐུལ་མ་བྱས་པ་དྱིན་ཆེ། ད་དུང་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་བདག་ལ་སྱིན་པར་
མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་ཕྱིན་ལས་བཅོལ་ཞྱིང་གཏོང་ལེན་བསོམ་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་ཆོས་སོང་ལ་
མཆོད་པའྱི་སོར་བ་ནྱི། ཆོས་སོང་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་སོམ་པའྱི་
འགལ་རེན་ཞྱི་བ་དང་། མཐུན་རེན་འགྲུབ་པ་དང་། རེན་ངན་ལས་དུ་སོངས་པ་དང་། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སེ་བ། གནས་པ། འཕེལ་བ། མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་གོགས་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་
གདབ་པར་བྱའྱི། ནད་གདོན་སོགས་དང་བྲལ་བ་དང་། བདེ་ཞྱིང་སྱིད་པ་སོགས་ཀྱི་གསོལ་གདབ་མྱི་བྱ་སེ། 
ན་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། ཚེ་རྱིང་བ་དང་། ཐུང་བ་སོགས་ལས་གང་ལེགས་རང་གྱིས་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་། ཆོས་
སོང་སོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་འཕལ་
སྣང་གོ་བུར་བ་རྣམས་ལམ་དུ་བསང་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ། འཕལ་ལ་གང་ཐུག་སོམ་དུ་སར། །འགོ་འཆག་ལ་འདུག་
གྱི་སོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ། ཚོགས་དྲུག་གྱི་ཤེས་པ་དང་ཕད་ཚད་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕྱོགས། མྱི་
མཐོན་ཕྱོགས་གྱིས་སུ་ངེས་པས། མཐུན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་གཏོང་བ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཐམས་ཅད་རང་ལ་ལེན་པ་དང་། སོང་ྱིད་སོམ་པ་སོགས་མས་ལེན་ཀྱི་དན་ཤེས་དང་མྱི་འབྲལ་བར་
བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། གྱིས་པོ་ཚང་ན་ཐམས་ཅད་བླང་། །ཞེས་ཏེ། མཛེ་ནད་དང་སྱིང་རླུང་སོགས་ལུས་
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སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་དག་པོ་དང་། ཆགས་སང་སོགས་ོན་མོངས་བཟློག་ཐབས་མེད་པ་བྱུང་བ་ན། དེ་ལྟ་
བུ་དག་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཅན་གངས་མཐའ་མེད་པར་ཤེས་ནས། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྱིག་སྡུག་ཐམས་ཅད་རང་
སེང་དུ་ལེན་པར་བྱའོ། །མདོར་ན། མྱི་མཐུན་སོམ་གྱི་གོགས་སུ་བསྒྱུར། །ཞེས་ཏེ། ཕྱྱི་ནང་གྱི་ེར་འཚེ་
སོགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཅྱི་བྱུང་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་སོང་བའྱི་གོགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཐབས་
ལ་འབད་པར་བྱའོ། །ཁྱད་པར་དུ། རགས་པ་གང་ཡྱིན་སོན་དུ་སང་། ཞེས་ཏེ། སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོའམ་རགས་
པ་བདག་གཅེས་འཛིན་དུ་ཤེས་ནས། དེ་ྱིད་མགོ་གནོན་པ་དང་། དྲུང་འབྱྱིན་པའྱི་ཆེད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་གྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་གཅེས་འཛིན་ཀྱི་གེན་པོར་འགྱུར་ངེས་སུ་མས་སུ་
ལེན་པའོ། །ལམ་འཁྱེར་གྱི་གདམས་པ་འདྱི་དག་གྱི་མས་ལེན་གྱི་སྣ་ཟྱིན་ན། རྱིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱིང་དུ་ཕྱྱིན་
ན། ཁྱྱི་ལ་རེག་པའྱི་རོ་མྱི་རེད་ཅེས་པ་བཞྱིན་དུ། བློ་སོང་གྱི་འགལ་རེན་དུ་འགོ་བའྱི་ཆོས་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་
བས། རེན་ངན་གྱི་རུ་འཛིངས་པའྱི་དུས་འདྱིར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་འབད་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་
མས་ལེན་དྱིལ་ནས་བསན་པ་ནྱི། མན་ངག་སྱིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པ། །སོབས་ལྔ་དག་དང་སར་པར་
བྱ། །ཞེས་ཏེ། དང་པོ་འཕེན་པའྱི་སོབས་ནྱི། ད་ནས་བཟུང་སེ་ཟླ་བ་འདྱི་དང་། ལོ་འདྱི་དང་། མ་ཤྱིའྱི་བར་དང་། 
སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་དང་མྱི་འབྲལ་བར་བྱའོ། །ཞེས་བློའ་ིའཕེན་པ་དག་པོ་
ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱེད་པའོ། །གོམས་པའྱི་སོབས་ནྱི།ཤ སོ་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིསོ་ནས་སོ་གསུམ་ཤ་ཐང་ཆོད་པའྱི་
གུས་སོར་དང་། མས་ལེན་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་རག་སོར་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
གྱིས་སོང་བའོ། །དཀར་པོའ་ིས་བོན་གྱི་སོབས་ནྱི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་སེ་བ་དང་། འཕེལ་བའྱི་དོན་
དུ་དམྱིགས་ནས། བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་སོགས་ཅྱི་ནུས་པའྱི་དགེ་ར་སྒྲུབ་པའོ། །སུན་འབྱྱིན་པའྱི་
སོབས་ནྱི།ཤ བདག་གཅེས་འཛིན་གྱི་ེས་དམྱིགས་སར་བཤད་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་སོད་འཇུག་ལས། 
གལ་ཏེ་ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་རྣམས། །ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགར་ལངས་ཀང་། །དེ་དག་གྱིས་བདག་མནར་མེད་
པའྱི། །མེ་ནང་ཁྱིད་ཅྱིང་འཇུག་མྱི་ནུས། །ོན་མོངས་སོབས་ཅན་དག་འདྱིས་ནྱི། །གང་དང་ཕད་ན་རྱི་རབ་
ཀང་། །ཐལ་བ་ཡང་ནྱི་མྱི་ལུས་པ། །དེར་བདག་སད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་འདོར། །ཞེས་བདག་འཛིན་སོགས་ོན་
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མོངས་པའྱི་དག་རྣམས་གནོད་ཚབས་ཆེ་ཚུལ་དང་། ཡང་དེ་ྱིད་ལས། བདག་གྱི་ོན་མོངས་དག་བོ་
གང་། །དུས་རྱིང་ཐོག་མ་མེད་པ་ལྟར། །དག་གཞན་ཀུན་ཀང་དེ་ལྟར་བུར། །ཡུན་རྱིང་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་གནོད་ཡུན་རྱིང་ཚུལ་གསུངས་པ་སོགས་དན་པའྱི་སོ་ནས། བདག་འཛིན་སོགས་ཀྱི་ེས་དམྱིགས་
ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པའོ། །སོན་ལམ་གྱི་སོབས་ནྱི། དགེ་སོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཤམ་དུ། སྱིར་འཁོར་
གསུམ་རྣམ་དག་གྱི་བསོ་བ་དང་སོན་ལམ་གྱི་རྒྱས་འདེབས་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་
བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་དང་མྱི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅྱིག སོར་བ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ལོངས་
སོད་དགེ་ར་དང་བཅས་པའྱི་སོ་ནས། མཐའ་ཡས་པའྱི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅྱིག རེན་ངན་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་འཁྱེར་ནུས་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་སོགས་སོན་ལམ་རྣམ་དག་ལ་འབད་པའོ། །དེ་སད་དུ་
ཡང་། མདོ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རེན་བཞྱིན་ཏེ། །འདུན་པའྱི་ར་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །གང་གྱིས་སོན་
ལམ་ཅྱི་བཏབ་པ། །དེ་ཡྱི་འབྲས་བུ་དེ་འདའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་ཆོས་འདྱི་པའྱི་ལུགས་ཀྱི། 
འདའ་ཁ་མའྱི་གདམས་ངག་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་སམ་ན། ཐེག་ཆེན་འཕོ་བའྱི་མན་ངག་ནྱི། །སོབས་ལྔ་ྱིད་ཡྱིན་སོད་
ལམ་གཅེས། །ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། ད་ལྟ་ྱིད་ནས་ནམ་འཆྱི་བའྱི་ཚེ་ན། སོབས་ལྔ་སོད་ལམ་དང་བཅས་
པའྱི་གདམས་ངག་དན་པར་བྱའོ་སམ་པའྱི་འཕེན་པ་གཏོང་བ་དང་། གྱིད་ལོག་ཀ་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལྟར་
མས་སུ་ལེན་པ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་སང་བའོ། །ལས་ལ་སར་བ་ནྱི། འཆྱི་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། སོབས་ལྔའྱི་མས་
ལེན་ཤུགས་དགས་པ་ལ་འབད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དཀར་པོ་ས་བོན་གྱི་སོབས། ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་
བསྒྲུབ་པ་སེ། དེ་ཡང་ཡོ་བྱད་ལ་མ་ཆགས་པར་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་སོགས་སྱིན་པ། ཕྱྱིར་བཅོས་དང་
བཤགས་བསམ་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་ེས་ལྟུང་གྱིས་མ་གོས་པར་བྱེད་པ་ཚུལ་ཁྱིམས། འཁོན་ཞུགས་པ་རྣམས་
ལ་འཁོན་སང་བ་སོགས་གང་ལ་ཡང་ཞེ་འགས་མེད་པར་བྱེད་པ་བཟོད་པ། བློ་སོང་སོམ་པ་སོགས་དགེ་བ་
སྒྲུབ་པ་ལ་སོ་ཤུགས་བསེད་པ་བརོན་འགྲུས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་སོགས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མམ་
པར་འཇོག་པ་བསམ་གཏན། གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལ་དཔོད་པ་ཤེས་རབ་བོ། །དེ་ནས་སོད་ལམ་གྱི་ཁྱད་
པར། འཆྱི་ཁར་གཞོགས་གཡས་པ་འོག་ཏུ་བཅུག ལག་པ་གཡས་པས་འགམ་པ་གཡས་པ་བརེན། མཐེའུ་
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ཆུང་གྱིས་སྣ་བུག་གཡས་པ་བཀག རླུང་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་རྒྱུ་བར་བྱ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་གང་ལ་
གོམས་པ་ཆེ་བ་དེའྱི་ངང་དུ་འཆྱི་འཕོ་བར་བྱའོ། །མདོར་ན་འདའ་ཁ་མའྱི་གེགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཚེ་འདྱིའྱི་གནས་
ལུས་ལོངས་སོད་ལ་ཞེན་ཅྱིང་ཆགས་པ་ཡྱིན་པས། དེ་ེད་འབད་པ་ཆེན་པོས་སྤང་བར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཕྱྱི་
རོལ་གྱི་བཀེ་བཀོད་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར། བློ་སོང་གྱི་གདམས་པའྱི་རྱིས་ཟྱིན་པར་བྱ་བ་ནྱི། ཆགས་ཡུལ་
རྣམས་ལ་སྱིང་པོ་མེད་པར་ཤེས་ནས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་སོགས་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། བདག་ྱིད་
དབང་བའྱི་གནས་ལུས་ལོངས་སོད་འདྱི་དག་དགའམ། གེན་ནམ། བར་མའྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་རུང་བས་
མཐུས་འཕོག་པའམ། འཇབ་བུས་རྐུ་བའམ། སྒྱུ་ཐབས་ཀྱིས་བསླུ་བ་སོགས། ཐབས་ཚུལ་གང་ཡང་རུང་བས་
ལོངས་སོད་པ་དེ་དག་ལ། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་ཡྱིད་ཀྱིས་སོན་ཅྱིང་ངག་
ཏུ་ཡང་གདོན་པར་བྱའོ། །འདྱིར་ཡང་རང་ྱིད་ཚེ་འཕོ་བའྱི་ཤུལ་གྱི་གནས་ལུས་ལོངས་སོད་ལ་སྱིང་པོ་ལེན་
པའྱི་ཐབས་ཚུལ་བླ་ན་མེད་པ་སེ། གལ་ཆེ་བ་རྒྱང་དུ་མྱི་བསྐྱུར་བར་དགོས་དུས་སུ་ངེས་པར་དན་པར་
བྱའོ། །རེན་ངན་རླུང་དམར་སྣ་ཚོགས་ལྡང་བའྱི་ཚེ། །བྱང་ཆུབ་སོད་པའྱི་གོགས་སུ་སྒྱུར་བྱེད་ཅྱིང་། །རྣམ་
དག་ལམ་གྱི་སྱིང་པོ་སོབས་ཆེན་ལྔ། །མས་སུ་ལེན་པ་དེ་དག་རྒྱལ་བའྱི་སས། །ལྔ་པ་བློ་འབྱོངས་པའྱི་ཚད་
དམ་རགས་བསན་པ་ནྱི། བྱང་བའྱི་ཚད་ནྱི་བཟློག་པ་ཡྱིན། །ཅེས་ཏེ། ཐ་མལ་པའྱི་བློའ་ིའཇུག་ཚུལ་ལས་ལོག་
ནས། ལམ་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་གྱི་སབས་སོ་སོའ་ིམོང་བ་རང་ངང་གྱིས་སེས་པ་སེ། དཔེར་ན་མྱི་རག་པ་བསོམ་
པས་ཚེ་འདྱི་དོན་གེར་ལས་བློ་ལོག དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་འབྲས་བསོམ་པས་མྱི་དགེ་བ་ལས། འཁོར་བའྱི་ེས་
དམྱིགས་བསོམ་པས་འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལས། ཀུན་རོབ་བྱང་སེམས་བསོམ་པས་བདག་གཅེས་འཛིན་
ལས། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསོམ་པས་མཚན་མར་འཛིན་པ་ལས་བློ་ལོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་ན། 
འབྱོངས་རགས་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་ཡྱིན། །ཞེས་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་དཔའ་ཆེན་
པོ། ེས་ལྟུང་མཐའ་དག་ལ་འཛེམ་པའྱི་འདུལ་འཛིན་ཆེན་པོ། དཀའ་སད་དཔག་མེད་མས་སུ་ལེན་པའྱི་
དཀའ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ། རག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་པའྱི་དགེ་སོར་པ་ཆེན་པོ། བདག་གཞན་དང་སྱིད་ཞྱི་རོ་
སོམས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའོ། །མདོར་ན། ཆོས་ཀུན་དགོངས་པ་གཅྱིག་ཏུ་
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འདུས། །ཞེས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་འཛིན་འདུལ་བའྱི་ཐབས་སུ་དགོངས་པ་གཅྱིག་
པས། མས་ལེན་བདག་འཛིན་གྱི་གེན་པོར་སོང་མ་སོང་གྱི་སོ་ནས། རང་རྒྱུད་ལ་བརགས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སེམས་ལ་བློ་འབྱོངས་པ་དང་། མ་འབྱོངས་པའྱི་ཚགས་ཚད་ཤེས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་འགོ་བ་གཞན་དག་
གྱིས་བཟང་པོར་མཐོང་བ་སོགས་དཔང་པོ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན། དཔང་པོ་གྱིས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བཟུང་། །ཞེས་པ། 
ཆོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཁེལ་བའང་དཔང་པོ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། དེ་གཙོ་བོར་མྱི་བཟུང་སེ། དེ་དག་ཕལ་ཆེ་
བ་རྣམས་ཀྱིས། བདག་གྱི་སེམས་མྱི་རོག་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ཆོས་དང་སར་བའྱི་རང་སེམས་ཀྱིས་མ་ཁེལ་བ་
གཅྱིག་དཔང་པོའ་ིགཙོ་བོ་བཟུང་སེ། རང་བློ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་། ཡྱིད་བདེ་འབའ་
ཞྱིག་རྒྱུན་དུ་བསེན། །ཞེས་པ། རེན་ངན་ལམ་ཁྱེར་ལ་གདེང་ཐོབ་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་གང་ལའང་མ་ང་མེད་
པར། འགལ་རེན་ཅྱི་བྱུང་ལའང་དགའ་བ་སོམ་ནུས་པ་དང་། ཡེངས་ཀང་ཐུབ་ན་འབྱོངས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། 
ར་རལ་ཅན་དག་གཞན་དུ་ཡེངས་ཀང་། ར་ལས་མྱི་ལྟུང་བ་ལྟར་གོ་བུར་བའྱི་གནོད་བྱེད་སོགས། རེན་ངན་གྱི་
ཐོག་རྱིས་གང་བྱུང་ཡང་འབད་རོལ་དག་པོ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར། གནོད་བྱེད་སོགས་ལ་སྱིང་རེ་སེ་ཞྱིང་། ཞེ་སང་
སོགས་རང་འགགས་སུ་འགོ་བ་ནྱི་བློ་འབྱོངས་པའྱི་ཚད་ཡྱིན་པས། དེ་ལྟ་བུའྱི་སབས་སུ་བབ་པའྱི་ཚེ། དགའ་
སོ་ཆེན་པོ་བསེད་ཅྱིང་སར་ཡང་ལམ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དྲུག་པ་བློ་སོང་གྱི་དམ་ཚིག་བསན་པ་ནྱི། སྱི་དོན་
གསུམ་ལ་རག་ཏུ་བསབ། །ཅེས་པ། བློ་སོང་ཁས་བླངས་དང་མ་འགལ་བ། ཐོ་ཅོར་མ་ཤོར་བ། ཕྱོགས་རེར་མ་
ལྷུང་བ་ལ་བསབ་པ་སེ། དང་པོ་ནྱི།ཤ ཁོ་བོ་ཅག་བློ་སོང་བ་ཡྱིན་པས། སེམས་སྲུང་ཁོ་ན་བྱེད་དོ་ཟེར་ནས། 
བསབ་པ་ཕ་རགས་ཁྱད་དུ་གསོད་པ་ཡོད་དེ། དེ་དག་སྤངས་ནས་རང་གྱིས་ཁས་བླངས་པའྱི་བསབ་པ་མཐའ་
དག་མ་མས་པར་བསྲུང་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི།ཤ བདག་ལ་གཅེས་འཛིན་མེད་པར་གཞན་གྱིས་གོ་བའྱི་ཆེད་དུ། 
ཤྱིང་གན་གཅོད་པ། མཚོ་གན་དཀྲུག་པ་སོགས་ཐོ་ཅོའ་ིསོད་པ་རྣམས་སྤངས་ཏེ། འབྲོམ་སོན་ཆེན་པོས། 
རཱ་སེང་དུ་བསན་པའྱི་སོལ་བཙུགས་པའྱི་བཀའ་གདམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱིན་བསབ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
མྱིའྱི་གནོད་པ་བཟོད་ལ། མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནོད་པ་མྱི་བཟོད་པ་དང་། ཆེ་བ་ལ་གུས་ཤྱིང་ཆུང་བ་ལ་བརས་པ་
དང་། གེན་ལ་བྱམས་ཤྱིང་དག་ལ་སང་བ་སོགས་ཕྱོགས་རེ་བ་རྣམས་སྤངས་ཏེ། དེ་དག་ཀུན་ལ་འབྱོངས་
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པར་བསབ་པའོ། །དེའྱི་ཚེ་ཡང་། འདུན་པ་བསྒྱུར་ལ་རང་སོར་བཞག །ཅེས་པ། བསམ་པས་བདག་གཅེས་
འཛིན་གྱི་མདུན་པ་དེར། གཞན་གཅེས་འཛིན་དུ་བསྒྱུར་ཞྱིང་། སོར་བས་ཆོས་ལྡན་གྱི་གོགས་རྣམས་དང་
སོད་ལམ་དང་མཚུངས་པར་སོ་ཐུབ་པར་བྱ་སེ། བློ་སོང་ཐམས་ཅད་མངོན་མཚན་ཆུང་ལ་ས་གཅོད་ཆེ་བ་
ཅྱིག་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་། ཡན་ལག་མས་པ་བརོད་མྱི་བྱ། ཞེས་པ། གཞན་གྱི་
ཡན་ལག་མས་པ་སོགས་སོན་ནས་བརོད་པའྱི་ཚིག་མྱི་སྨྲ་ཞྱིང་། བསམ་པས་ཀང་། གཞན་ཕྱོགས་གང་
ཡང་མྱི་བསམ་མོ། །ཞེས་པ། སྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་ཆོས་སོར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་
སོན་གྱི་ཕྱོགས་ནས། སད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་བསམ་པར། མདོ་ལས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོན་པའྱི་འདུ་
ཤེས་བསེད་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དག་སྣང་བསོམ་པར་བྱ་ཞྱིང་རང་རྒྱུད་བརགས་ནས། ོན་
མོངས་གང་ཆེ་སོན་ལ་སངས། །ཞེས་པ། ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པ་གང་ཤས་ཆེ་བ་དེའྱི་གེན་པོར། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་དེ་ྱིད་ཐོག་མར་འདུལ་བ་དང་། འབྲས་བུ་རེ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས། །ཞེས་པ། དེ་
ལྟར་བློ་སངས་པས་རང་དོན་དུ་རེད་བཀུར་སོགས་ཚེ་འདྱི་དང་། ལྷ་མྱིའྱི་གོ་འཕང་སོགས་ཕྱྱི་མའྱི་བདེ་བ་
དང་། མཐར་ཐུག་མང་འདས་ཐོབ་པ་སོགས། འབྲས་བུའྱི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་། 
དུག་ཅན་གྱི་ཟས་སྤངས། །ཞེས་པ། དགེ་སོར་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་བདེན་འཛིན་དང་། བདག་གཅེས་འཛིན་
གྱི་དུག་དང་མ་འདེས་པར་བྱའོ། །གཞུང་བཟང་པོ་མ་བསེན། །ཞེས་པ། གཞན་གྱིས་གནོད་པ་བྱས་པ་ལ་
འཁོན་འཛིན་ཡུན་རྱིང་དུ་མྱི་བྱའོ། །ཤགས་ངན་མ་དགོད། ཅེས་པ། ཚིག་གྱི་སོ་ནས་ངན་ཤགས་ཀྱི་ལན་མྱི་
འཇལ་བའོ། །འཕང་མ་སྒུག ཅེས་པ། གནོད་ལན་འཇལ་བའྱི་སབས་མྱི་ཚོལ་བའོ། །གནད་ལ་མྱི་དབབ། ཅེས་
པ། མྱིའྱི་མཚང་ནས་འབྲུ་བ་དང་། མྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་སོག་སགས་ཟློ་བ་སོགས། གཞན་གྱི་སེམས་ལ་གནོད་པའྱི་
ལས་མྱི་བྱེད་པའོ། །མཛོ་ཁལ་གང་ལ་མྱི་བྱོ། ཞེས་པ། རང་ལ་འབབ་པའྱི་ཇུ་གལ་ལམ་ཁག་ངན་སོགས། 
གཞན་ལ་མྱི་བསྒྱུར་བའོ། །མགོགས་ཀྱི་རེ་མ་གཏོད། ཅེས་པ། ལོངས་སོད་སན་གགས་སོགས། ཐུན་མོང་བ་
རང་གྱི་སོས་ཐོབ་བྱེད་པའྱི་བསམ་སོར་སྤོང་བའོ། །ལྟོ་ལོག་མྱི་བྱ། ཞེས་པ། ཕུགས་རང་བཟང་བར་འདོད་
ནས། ཕམ་ཁ་ལེན་པ་དང་། ནད་ཞྱི་གདོན་ཞྱི་སོགས་ཀྱི་ཕྱྱིར་དུ་བློ་སོང་བ་ནྱི་ལྟོ་ཆོས་དང་འད་བས། དེ་དག་
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སྤང་བའོ། །ལྷ་བདུད་དུ་མྱི་དབབ། ཅེས་པ། བློ་སོང་གྱི་སོ་ནས་ང་རྒྱལ་དང་། མངོན་རློམ་སྤངས་ཏེ་གང་དང་
འགོགས་ཀང་། བདག་ྱིད་བྲན་གྱི་ཐ་མ་ལྟར་དམན་ས་བཟུང་བའོ། །སྱིད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་སྡུག་མ་ཚོལ། ཞེས་
པ། རང་སྱིད་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གཞན་སྡུག་པར་འདོད་པའྱི་བསམ་སོར་སྤང་བར་བྱ་བའོ། །བདུན་པ་བློ་སོང་
གྱི་བསབ་བྱ་ནྱི། རྣལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་གྱིས་བྱ། །ཞེས་པ། ཟས་གོས་སོད་ལམ་སོགས་ཀྱི་རྣལ་
འབྱོར་ཐམས་ཅད། གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་བྱ་བའོ། །ལོག་གནོན་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་གྱིས་
བྱ། ཞེས་པ། ལམ་སོམ་པའྱི་སབས་སུ་ན་ཚ། འདེ་གདོན། ཡུལ་མྱི་རྣམས་སང་བ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ོན་
མོངས་འཕེལ་བ་སོགས། མྱི་འདོད་པ་བྱུང་བ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མྱི་འདོད་མྱི་མཐུན་པ་རྣམས། 
རང་སེང་དུ་ལེན་པའྱི་སོ་ནས། སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་སོམ་པ་ལ་བློ་ཐག་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་གཅོད་པའོ། །ཐོག་མཐའ་
གྱིས་ལ་བྱ་བ་གྱིས། །ཞེས་པ། ཐོག་མར་འཕེན་པ་གཏོང་བའྱི་ཚུལ། སར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་དང་། མཐའ་མ་
ལ་ཀའྱི་ཚེ་རེས་ལྟ་བྱ་བ་སེ། ཇྱི་ལྟར་འཕེན་པ་བྱས་པ་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་བམ། མ་གྲུབ་བརགས་ནས། གྲུབ་ན་
དགའ་བ་སོམ། མ་གྲུབ་ན་བཤགས་པ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་རང་བློ་ཆོས་ཀྱི་སང་དུ་འཇུག་པའོ། །གྱིས་པོ་
གང་བྱུང་བཟོད་པར་བྱ། །ཞེས་པ། འབྱོར་རྒུད་གྱིས་གང་བྱུང་ཡང་ལམ་དུ་སོངས་པར་བྱ་སེ། དེ་དག་གྱི་ངོ་
བོ་དང་རྒྱུ་རེན་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པའྱི་སོ་ནས། ཁེངས་པ་དང་། ཞུམ་པ་མེད་པར་བྱེད་
པའོ། །གྱིས་པོ་སོག་དང་བསོས་ལ་བསྲུང་། །ཞེས་པ། ཆོས་སྱི་དང་། ཁྱད་པར་བློ་སོང་གྱི་དམ་ཚིག་སོག་
བསོས་སུ་བསྲུང་སེ། འདྱི་མེད་ན། འགམ་ར་ཟད་པའྱི་ཁང་ཧྲུལ་བཞྱིན་ཆོས་ཀྱི་ར་བ་མས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དཀའ་བ་གསུམ་ལ་བསབ་པར་བྱ། །ཞེས་པ། དང་པོར་ོན་མོངས་ཀྱི་གེན་པོ་དན་པར་དཀའ་བས་དན་
པ། བར་དུ་སྤང་བྱ་བཟློག་པར་དཀའ་བས་བཟློག་པ། མཐའ་མར་སྤང་བྱའྱི་རྒྱུན་གཅོད་པར་དཀའ་བས་རྒྱུན་
གཅོད་པའྱི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱ་བའོ། །རྒྱུ་ཡྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་བླང་། །ཞེས་པ། ཕྱྱིའྱི་རྒྱུ་བཤེས་གེན་
དམ་པ་བསེན་པ། ནང་གྱི་རྒྱུ་རང་བློ་ཆོས་ལ་བཀོལ་དུ་བཏུབ་པ། གྱིས་ཀའྱི་རྒྱུ་ཟས་གོས་སོགས་ཆོས་སྒྲུབ་
པའྱི་མཐུན་རེན་དང་ལྡན་པ་སེ། དེ་དག་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་འབད་པའོ། །མས་པ་མེད་པ་རྣམ་གསུམ་
བསོམ། །ཞེས་པ། བླ་མ་ལ་མོས་གུས་མས་པ་མེད་པ། བློ་སོང་སོམ་པ་ལ་སོ་བ་མས་པ་མེད་པ། ཁས་
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བླངས་པའྱི་དམ་ཚིག་ལ་སྲུང་སེམས་མས་པ་མེད་པ་སེ། དེ་གསུམ་དུས་རག་ཏུ་བསོམ་པའོ། །འབྲལ་མེད་
གསུམ་དང་ལྡན་པ་བྱ། ཞེས་པ། དུས་ནམ་ཡང་སོ་གསུམ་དགེ་བ་དང་མྱི་འབྲལ་བར་བྱེད་པའོ། །ཡུལ་ལ་
ཕྱོགས་མེད་དག་ཏུ་སོང་། །ཁྱབ་དང་གཏྱིང་འབྱོངས་ཀུན་ལ་གཅེས། །ཞེས་པ། དམྱིགས་ཡུལ་ེ་རྱིང་། 
མཐོན་དམན། ཕན་འདོགས་དང་གནོད་སེལ་སོགས་ཕྱོགས་རེ་བ་མ་ཡྱིན་པར། ཐམས་ཅད་ལ་བློ་སོང་ཞྱིང་
མཐར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་སེ། དེ་ཡང་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མྱིན་པར་གཏྱིང་ནས་འབྱོངས་
པར་བྱེད་པ་ནྱི། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་མས་ལེན་ཀུན་ལ་གཅེས་པའོ། །བཀོལ་བ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་
བསོམ། །ཞེས་པ། བྱེ་བྲག་ཏུ། འགན་ཟླ་དང་། ཞེ་འགས་པ་དང་། ཕན་ལན་དུ་གནོད་པ་བྱེད་པ་སོགས་སེ་
དཀའ་བ་དང་། ས་མའྱི་འཁོན་རྱིང་ཡོད་པ་སོགས། རང་ངང་གྱིས་མྱིག་སྱིང་དུ་མྱི་སྡུག་བ་དང་། ནད་པ་དང་
མགོན་མེད་སོགས་སྡུག་བསལ་བ་དང་། ཕ་མ་སོགས་ཡུལ་གན་པ་རྣམས་ལ་བསམ་པས་བློ་སོང་བསོམ་
ཞྱིང་། སོར་བས་ཕན་འདོགས་པའོ། །རེན་གཞན་དག་ལ་ལྟོས་མྱི་བྱ། ཞེས་པ། མཐུན་རེན་འཛོམ་པ་དང་། 
འགལ་རེན་དང་བྲལ་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་གང་བྱུང་ལམ་དུ་འཁྱེར་བའོ། །ད་རེས་གཙོ་བོ་མས་སུ་
བླངས། །ཞེས་པ། ཆོས་བསྒྲུབ་པའྱི་གགས་སབས་ཡོད་པའྱི་དུས་འདྱིར། གཙོ་བོ་དྲུག་མས་སུ་བླང་བར་བྱ་
སེ། ཚེ་འདྱི་ཕྱྱིའྱི་དོན་ལས་གཙོ་བོ་ཕྱྱི་མའྱི་དོན་དང་། བཤད་སྒྲུབ་གྱིས་ལས་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པ། ཆོས་གཞན་
དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་ལས་གཙོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས། ལུང་རྱིགས་དང་མན་ངག་གྱིས་ལས་
གཙོ་བོ་བླ་མའྱི་མན་ངག འགོ་སོད་ཀྱི་སོད་ལམ་གྱིས་ལས་གཙོ་བོ་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་སོད་པ། ོན་མོངས་སེ་
བའྱི་ཡུལ་སོང་བ་དང་། གེན་པོ་བསེན་པ་གྱིས་ལས་གཙོ་བོ་གེན་པོ་བསེན་པ་རྣམས་མས་སུ་ལེན་
པའོ། །གོ་ལོག་མྱི་བྱ། ཞེས་པ། གོ་ལོག་དྲུག་སྤོང་བ་སེ། ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་དཀའ་སད་ལ་མྱི་བཟོད་པར། དག་
འདུལ་གེན་སོང་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལ་བཟོད་པ། བཟོད་པ་གོ་ལོག ལུང་རོགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་མྱི་འདུན་
པར། ཚེ་འདྱིའྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་འདུན་པ། འདུན་པ་གོ་ལོག སྒྲུབ་པ་མས་ལེན་གྱི་རོ་མྱི་མོང་བར། འཇྱིག་
རེན་གྱི་བདེ་བའྱི་རོ་མོང་བ། རོ་མོང་གོ་ལོག སྱིག་བྱེད་སོབས་ཅན་ལ་སྱིང་རེ་མྱི་བསོམ་པར། ཆོས་ཕྱྱིར་
དཀའ་ཐུབ་བྱེད་པ་ལ་སྱིང་རེ་བསོམ་པ། སྱིང་རེ་གོ་ལོག ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའྱི་གེར་སེམས་མྱི་བྱེད་པར། ཚེ་
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འདྱིའྱི་ཆེ་ཐབས་ལ་སོར་བ་གེར་སེམས་གོ་ལོག གཞན་གྱི་བདེ་དགེ་ལ་དགའ་བ་མྱི་བསོམ་པར། གནོད་
བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལ་དགའ་བ་བསོམ་པ། ཡྱི་རང་གོ་ལོག་སེ། དྲུག་པོ་དེ་དག་སྤངས་ནས། ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་
པ་དྲུག་མས་སུ་བླང་བར་བྱའོ། །རེས་འཇོག་མྱི་བྱ། ཞེས་པ། སྒྲུབ་པ་ཁལ་འཇལ་དང་། མས་ལེན་ཐུན་
ཚགས་སུ་མྱི་བྱ་བར་ཡུལ་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མས་སུ་ལེན་པའོ། །དོལ་ཆོད་དུ་སང་། ཞེས་པ། 
གང་དག་གྱི་བློ་རེ་མང་པོ་མེད་པར། བློ་སོང་ྱིད་ལ་བློ་འགེལ་བྱེད་པའོ། །རོག་དཔོད་གྱིས་ཀྱི་ཐར་བར་
བྱ། །ཞེས་པ། ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་བྱས་ཚད་ོན་མོངས་ཀྱི་གེན་པོར་སོང་མ་སོང་། ཁ་ཞེ་འཛོལ་མ་
འཛོལ་སོགས། རང་རྒྱུད་ལ་རོག་དཔོད་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཡུལ་ལས་ཐར་
བར་བྱའོ། །ཡུས་མ་བསོམ། ཞེས་པ། གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་པ་དང་། རང་གྱིས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་སོགས། 
གང་གྱི་སོ་ནས་ཀང་གཞན་ལ་ཡུས་མྱི་བྱེད་པའོ། །ཀོ་ལོང་མ་སོམ། ཞེས་པ། རང་ལ་གནོད་པའྱི་ཁ་ཚིག་དང་
སོད་ལམ་སོགས་བྱེད་པ་བྱུང་བ་ན། དེ་ལ་ཀོ་ལོང་དང་ངན་ལན་མྱི་བྱེད་པའོ། །ཡུད་ཙམ་པ་མྱི་བྱ། ཞེས་པ། 
གཞན་དང་འགོགས་པ་ན་དགའ་བ་དང་། མྱི་དགའ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་སེན་པ་སྤང་བའོ། །འོར་ཆེ་མ་འདོད། 
ཅེས་པ། གཞན་ཕན་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་མས་ལེན་ཐམས་ཅད་ལ། ཐ་ན་གཞན་གྱིས་ལེགས་སོ་ཞེས་པའྱི་
ཚིག་གྱི་གཏང་རག་ཙམ་དང་། སན་གགས་ཙམ་ལ་ཡང་རེ་བ་མེད་པར་བྱའོ། །མདོར་ན་དམ་ཚིག་དང་། 
བསབ་བྱ་དེ་དག་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་གནས་ཏེ་མམ་རེས་ཐམས་ཅད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྱིས་དབྱར་
ཁའྱི་ཆུ་བོ་བཞྱིན་དུ་འཕེལ་བའྱི་ཐབས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབད་པར་བྱའོ། །འཁྲུལ་པར་གོམས་པའྱི་བསམ་
སོར་རྒྱུན་བཟློག་ནས། །ཐེག་མཆོག་ལམ་ལ་ངང་གྱིས་འཇུག་པ་དང་། །སྱི་དང་ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་བསབ་བྱ་
རྣམས། །མ་མས་སོང་འདྱི་རྒྱལ་བ་དགེས་པའྱི་ལམ། །དེ་ནས། སྱིགས་མ་ལྔ་པོ་བདོ་བ་འདྱི། །བྱང་ཆུབ་
ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡྱི། །མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ་འདྱི། །གསེར་གྱིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། 
དུས་དང་། སེམས་ཅན་དང་། ཚེ་དང་། ོན་མོངས་པ་དང་། ལྟ་བའྱི་སྱིགས་མ་སེ། ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ཤྱིན་ཏུ་དར་
བའྱི་སབས་འདྱིར། བདེ་བའྱི་རེན་ཉུང་ཞྱིང་སྡུག་བསལ་གྱི་རེན་མང་བས། ལམ་འཁྱེར་གྱི་གདམས་པ་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཏེ། དུག་སན་དུ་བསྒྱུར་བ་བཞྱིན་དུ་རེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་
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བའྱི་མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་ྱིང་ཁུ་ལྟ་བུ་འདྱི་ནྱི། མཁས་པ་ཆེན་པོ་གསེར་གྱིང་པ་ནས་གཙོ་བོར་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་པ་སེ། འདྱི་ཡན་ཆད་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བའྱི་སན་བརྒྱུད་རོ་རེའྱི་ཚིག་རྐང་ངོ་། །དེའྱི་བཤམ་དུ་སོན་
སངས་ལས་ཀྱི་འཕོ་སད་པས། རང་ྱིད་མོས་པ་མང་བའྱི་རྒྱུས། །སྡུག་བསལ་གཏམ་ངན་ཁྱད་བསད་
ནས། །བདག་འཛིན་འདུལ་བའྱི་མན་ངག་ཞུས། །ད་ནྱི་ཤྱི་ཡང་མྱི་འགོད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ནྱི། འཆད་ཀ་པ་
ཆེན་པོ་རང་གྱིས་དཀའ་སད་དུ་མའྱི་སོ་ནས་གདམས་པ་འདྱི་ྱིད་ཞུས་ཤྱིང་མས་སུ་བླངས་པས། བདག་
པས་གཞན་གཅེས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འབྱོངས་པས། ཐུགས་རངས་ཤྱིང་གདེང་ཐོབ་པའྱི་གསུང་སེ། 
སར་ར་ཚིག་འདྱི་དག་སན་བརྒྱུད་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས། ཕྱྱིས་ཡྱི་གེར་འགོད་པ་པོ་ཡང་། གཙོ་བོར་
འཆད་ཀ་པའོ། །དེ་ལྟར་སོར་དངོས་རེས་གསུམ་གྱི་སོ་ནས། བློ་སོང་མས་སུ་ལེན་པའྱི་གང་ཟག་དེའྱི་ལུས་
ལ། གོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་སྱིད་པའྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། སྡུག་བསལ་གྱི་རེན་ཡང་བདེ་བའྱི་རྒྱུར་
བསྒྱུར་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན། རོམ་པ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་དྱིལ་དུ་བྱས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོམ་པའྱི་
མན་ངག་འདྱི་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འབད་པའྱི་སོ་ནས། དོན་གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པར་
བྱའོ། །ཀུན་མཁྱེན་གསུང་རབ་ཟབ་ཡངས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །རྣམ་དཔོད་བརོན་པའྱི་རླུང་གྱིས་བསྲུབས་པ་
ལས། །དྱི་མེད་མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་ཆུ་རྒྱུན་མཆོག །གངས་རྱིའྱི་ལོངས་སུ་དེང་ནས་གསལ་བར་བབ། །རྒྱལ་
བ་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་འདྱི། །རྒྱལ་སས་ཀུན་གྱི་འཇུག་ངོགས་མཐར་ཐུག་འདྱི། །སེ་སྣོད་ཀུན་གྱི་
ྱིང་ཁུ་མཐར་ཐུག་འདྱི། །སེ་དགུ་ཀུན་གྱི་ེར་འཚོ་མཐར་ཐུག་འདྱི། །མ་ལུས་འགོ་བའྱི་ོན་མོངས་ནད་གསོ་
ཞྱིང་། །ེས་པའྱི་དྱི་མ་མཐའ་དག་སེལ་བ་དང་། །འཆྱི་མེད་བདེ་ཆེན་དཔལ་ལ་སོད་འདོད་པའྱི། །སལ་ལྡན་
རྣམས་ཀྱི་དགའ་སོན་ཆེད་དུ་བསྒྲུབས། །བློ་ངན་ཞེན་ལྟའྱི་ཁུང་བུར་ཞུགས་པ་རྣམས། །ལེགས་བཤད་འོད་
སོང་ད་བ་མྱི་མཐོང་ཞྱིང་། །དྱི་མེད་བདུད་རྱིའྱི་ཆུ་རྒྱུན་མྱི་མོང་བ། །ཨེ་མའོ་དེ་ལ་གང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་
ཕན། །ཐུབ་བསན་ྱི་མ་དུས་ཀྱི་ནུབ་རྱིས་བསྱིབས། །འགོ་བའྱི་བློ་མྱིག་ཕྱོགས་ལྷུང་སོན་གྱིས་
ཁེབས། །འཇྱིག་རེན་དགེ་ལེགས་ལོག་འདེན་བདུད་ཀྱིས་བཅོམ། །དུས་འདྱིར་བདག་གྱི་འབད་པས་ཅྱི་ཞྱིག་
བྱ། །གུས་ལྡན་སོབ་མ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་ཡྱིས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་ངོར། །སེ་སྣོད་འཛིན་པ་
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ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས་དཔལ། །བཟང་པོས་བརེ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་འདྱི་སར་རོ། །གལ་ཏེ་འདྱི་ལ་མ་བཤད་ལོག་
བཤད་དང་། །དུས་ལས་འགངས་སོགས་ནོངས་པ་ཅྱི་མཆྱིས་པ། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་མཁས་པའྱི་ཚོགས་
ལ་བཤགས། །བཟོད་པར་བཞེས་ནས་ཚངས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་སྩོལ། །རྣམ་དཀར་བསམ་པས་ལེགས་པར་
བཤད་པ་ཡྱི། །དགེ་བ་འདྱི་ཡང་མཁའ་མས་འགོ་ལ་བསོ། །ཀུན་ཀང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མྱི་འབྲལ་
ཞྱིང་། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིགོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོགཤ  ༈ །ཐེག་ཆེན་བློ་སོང་གྱི་མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་ཆུ་རྒྱུན་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མཁྱེན་བརེ་ཚད་མེད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡོངས་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དུ་མའྱི་ཞབས་
རྡུལ་སྱི་བོར་གུས་པར་བླངས་ཤྱིང་། གསུང་གྱི་བདུད་རྱི་ཡུན་རྱིང་དུ་མངས་པ་ཆོས་སྨྲ་བའྱི་བཙུན་པ་ཀུན་
དགའ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྱི་ཁོད་བདེ་ཆེན་དུ་ལེགས་པར་སར་བའྱི་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི། དད་བརོན་བློ་གོས་ལ་སོགས་
ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་དཔལ་གྱིས་འབྱོར་ཞྱིང་། ལམ་འདྱི་ལ་རབ་ཏུ་གུས་པ་དགེ་སོང་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་བགྱིས་སོ། །འདྱིས་ཀང་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ནས། ཡུན་
རྱིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིགཤ  །།།ཤུབྷྷཾ། དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།།  ༈ །ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིབློ་སོང་གྱི་སོན་
ལམ་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འགོ་ལ་ཐུགས་བརེ་དུས་ལས་
མྱི་ཡོལ་བའྱི། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །སྱིང་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་རེས་སུ་སོབ་པའྱི་
ཕྱྱིར། །སོན་པ་འདྱི་དག་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རློབས། །མཐའ་ཡས་འགོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྱིང་རེ་
དང་། །ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའྱི་མོས་གུས་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ། །ཁྱེད་ཤེས་བློ་
ཡྱིས་སབས་སུ་འགོ་བར་ཤོག །རེད་དཀའྱི་ལུས་འདྱི་ཡུན་རྱིང་མྱི་སོད་ཅྱིང་། །གང་དུ་སེས་ཀང་བདེ་བའྱི་
སབས་མེད་ལ། །དགེ་སྱིག་ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་མཐོང་ནས། །སྱིང་ནས་དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་འཇུག་པར་
ཤོག །སྱིད་པའྱི་ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་འབྱྱིན་པའྱི་སན། །མ་ལུས་འགོ་བའྱི་ཕན་བདེ་མཆོག་གྱི་གཏེར། །རྒྱལ་བ་
སས་བཅས་སེད་བྱེད་བྱམས་པའྱི་ཡུམ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པར་ཤོག །ཅྱི་ཙམ་འབྱོར་
ཡང་རློམས་པ་མྱི་སེ་ཞྱིང་། །ཤྱིན་ཏུ་རྒུད་ཀང་ཞུམ་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི། །རྒྱལ་བའྱི་སས་ཀྱི་བློ་སོབས་རྒྱ་ཆེ་
བ། །བདག་གྱི་སྱིང་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་ཤོག །གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་བརོད་བྱའྱི་སྱིང་པོའ་ིདོན། །རྒྱལ་སས་
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ཡོངས་ཀྱི་བསོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ལམ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །མྱུར་དུ་བདག་གྱི་རྒྱུད་
ལ་སེ་བར་ཤོག །སེམས་སྣང་འཁྲུལ་པ་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས། །སེ་མེད་སོས་དང་བྲལ་བར་ལེགས་མཐོང་
ནས། །རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་འཛིན་གྱིས། །འཁྲུལ་སྣང་འགོ་བའྱི་དོན་ཆེན་བྱེད་པར་ཤོག །ཡང་ཡང་
ཕན་བཏགས་དྱིན་གྱི་བསངས་པའྱི་གེན། །སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོར་བྱྱིང་བ་འདྱི་མཐོང་ནས། །བུ་སྡུག་ཆུ་
ཡྱིས་ཁྱེར་བའྱི་མ་བཞྱིན་དུ། །འགོ་བ་ཀུན་ལ་བྱམས་བརེས་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཐོག་མེད་དུས་ནས་ཕ་མར་གྱུར་
པ་ཡྱི། །འགོ་བའྱི་སྱིག་སྡུག་རང་ལ་ལེན་པ་དང་། །བདག་གྱི་བདེ་དགེ་གཞན་ལ་སེར་བ་ཡྱི། །མཆོག་ཏུ་བསན་
པའྱི་ལྷག་བསམ་འབར་བར་ཤོག །མ་རྱིག་ཆགས་སང་ོན་མོངས་འཕེལ་བའྱི་གཞྱི། །དག་གེན་བར་མའྱི་
སྣང་བ་གང་ཤར་ཡང་། །འབར་བའྱི་མེ་ལ་བུད་ཤྱིང་བསྣན་པ་བཞྱིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གོགས་སུ་འགོ་
བར་ཤོག །འཆྱིང་བྱེད་འཁོར་བའྱི་ོན་མོངས་ཀུན་གྱི་རྒྱུ། །ལས་ངན་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའྱི་
གནས། །བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་བདུད། །བདག་ྱིད་གཅེས་འཛིན་རད་ནས་ཐོན་པར་
ཤོག །ལས་ཀྱིས་བདུད་རྱི་རྣག་ཏུ་སྣང་བ་བཞྱིན། །གཞན་སོན་མཐོང་བ་རང་སྣང་མ་དག་པར། །ཤེས་ནས་
བདེ་ལེགས་ཡོད་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཡྱིས། །འབྱུང་གནས་འགོ་བ་གཞན་ལ་གུས་པར་ཤོག །སྡུག་བསལ་བརས་
དང་གཏམ་ངན་ལ་སོགས་པ། །མྱི་འདོད་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་བབས་ན་ཡང་། །རྒྱལ་སས་སོད་པའྱི་གོགས་སུ་
མཐོང་ནས་ནྱི། །རབ་དགའྱི་སེམས་ཀྱིས་དང་དུ་ལེན་པར་ཤོག །སྱིད་པའྱི་ཕུན་ཚོགས་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུའྱི་
ཆོས། །འབྱོར་ཡང་དེ་ལ་ཞེན་པ་མྱི་སེ་ཞྱིང་། །གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་ཐབས་སུ་མཐོང་བ་ན། །ལུས་སོག་གཏོང་
ལ་ཞུམ་པ་མེད་པར་ཤོག །རང་གྱིས་ཡུན་རྱིང་གཅེས་པར་བསངས་པའྱི་མྱིས། །རང་ལ་དག་བཞྱིན་ལྟ་བར་
བྱེད་ན་ཡང་། །སར་ཡང་བརེ་བས་གནས་སབས་མཐར་ཐུག་གྱི །དེ་ཡྱི་ཕན་བདེ་བདག་གྱིས་སྤེལ་བར་
ཤོག །ཤ་ཁག་ལ་དགའ་འབྱུང་པོའ་ིཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །སྒྱུ་མའྱི་ལུས་འདྱི་ཟ་བར་བྱེད་ན་ཡང་། །རང་ལ་
གཅེས་འཛིན་རོག་པ་མྱི་གཡོ་ཞྱིང་། །བརེ་བས་དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ནུས་པར་ཤོག །གདོད་ནས་ཞྱི་བ་སེམས་
ཀྱི་ཆོས་ྱིད་ལས། །སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཀུན་གཡོ་བ་མེད་མཐོང་ནས། །འཁྲུལ་སྣང་རེན་ངན་ཆུ་ཟླའྱི་རྫུན་རྱིས་
ཀྱིས། །ཆོས་ྱིད་དོན་ལ་གསལ་སྣང་འདེན་པར་ཤོག །གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་དགེ་བའྱི་བཤེས་སུ་
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མཐོང་། །སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་རྱིག །འགལ་རེན་ཐམས་ཅད་དགེ་བའྱི་བསྐུལ་མ་
རུ། །མཐོང་ནས་རེན་ངན་ལམ་དུ་ལོངས་པར་ཤོག །རང་བདེ་དོན་གེར་རང་གྱི་དག་བོར་ཤེས། །ཐ་མལ་
དག་བོ་བྱང་ཆུབ་གོགས་སུ་ཤར། །ན་ཚ་སྡུག་བསལ་སྱིག་པའྱི་དག་བྱེད་དུ། །མཐོང་ནས་རེན་ངན་ལམ་དུ་
ལོངས་པར་ཤོག །ལྟས་ངན་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པའྱི་རེན་དུ་མཐོང་། །འདེ་གདོན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའྱི་
གོགས་སུ་ཤར། །འཁོར་ངན་ལོག་སྒྲུབ་རོགས་པའྱི་བོགས་འདོན་དུ། །ཤེས་ནས་རེན་ངན་ལམ་དུ་ལོངས་
པར་ཤོག །བླང་དོར་ཤེས་པས་བསགས་སང་གནད་དུ་ཁེལ། །བསྲུང་མ་མེས་པས་བར་ཆད་བདུད་ལས་
རྒྱལ། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་བགེགས་རྱིགས་གོགས་སུ་ཤར། །རྣམ་བཞྱིའྱི་སོར་བ་མས་སུ་ལོན་པར་
ཤོག །ཤྱིན་ཏུ་སོ་བས་འཕེན་པའྱི་གོ་བགོས་ནས། །བདག་འཛིན་འདུལ་བའྱི་ཆོས་ལ་བློ་སངས་ཤྱིང་། །རྣམ་
དཀར་ཐབས་དང་སོན་པའྱི་གོགས་དང་བཅས། །ཚེ་དང་དམ་པའྱི་ཆོས་སོད་སོམ་པར་ཤོག །རག་ཏུ་བླ་མ་
དན་པའྱི་མོས་གུས་དང་། །བདེན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ལེགས་གོམས་པས། །ཟབ་ཡངས་ཆོས་འདྱིའྱི་
ངང་ལས་མ་གཡོས་པར། །འཆྱི་བའྱི་བསོད་ནམས་བདག་ལ་ཡོད་པར་ཤོག །མྱི་དང་མྱི་མྱིན་འབྱུང་པོས་
གཙེས་པ་དང་། །འབྱུང་འཁྲུགས་ལུས་ཀྱི་ཟུག་རྔུ་ལངས་པ་དང་། །ཤུགས་དག་ོན་མོངས་སེས་པའྱི་དུས་
སུ་ཡང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་མས་པ་མེད་པར་ཤོག །འཁྲུལ་སྣང་བར་དོའ་ིའཇྱིགས་སྐྲག་ཤར་བ་
དང་། །མ་ཡྱི་མངལ་དང་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ཡང་། །ཆོས་ཀྱི་སྱིང་པོ་སེམས་མཆོག་རྱིན་པོ་ཆེ། །སད་ཅྱིག་
ཙམ་ཡང་བརེད་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག །འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཡང་དག་ལམ་བཟང་འདྱི། །སོགས་པའྱི་རྒྱལ་དང་དེ་
སས་དགེ་བའྱི་བཤེས། །ཚེ་རབས་ཀུན་དུ་བླ་མར་བསེན་ནས་ནྱི། །ཆོས་འདྱི་འཛིན་ཅྱིང་གཞན་ལ་ཕན་པར་
ཤོག །བདག་འཛིན་ཐུལ་བས་ཅྱི་བྱས་ཆོས་སུ་སོང་། །རེ་དོགས་ཟད་པས་གང་བྱུང་གོགས་སུ་ཤར། །ལྷག་
བསམ་འབྱོངས་པས་གཞན་ཕྱྱིར་རང་ྱིད་ཀྱིས། །སྡུག་བསལ་མོང་ཡང་རབ་དགའ་འཕེལ་བར་ཤོག །ལྟ་བ་
འཛིན་པའྱི་དུག་གྱིས་མ་སྦགས་ཤྱིང་། །སྱིང་རེ་ཕྱོགས་རྱིས་ཞེན་པས་མ་བཅྱིངས་པས། །བདེན་གྱིས་ཟུང་
འཇུག་སེམས་མཆོག་རྱིན་པོ་ཆེས། །སྱིད་དང་ཞྱི་བའྱི་རྒུད་པ་སེལ་བར་ཤོག །ལུས་ངག་སོད་པ་ཐ་མལ་
འདུག་ན་ཡང་། །བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མྱི་འབྲལ་ཞྱིང་། །ཀུན་སོད་བཅོས་པའྱི་དགེ་བ་མ་བྱས་
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ཀང་། །ཀུན་སོང་དབང་གྱིས་ཚོགས་ཆེན་རོགས་པར་ཤོག །ལུས་སོག་ལོངས་སོད་དུས་གསུམ་དགེ་བའྱི་
ཚོགས། །འགོ་བའྱི་དོན་དུ་ྱིན་བཞྱིན་བསོ་ན་ཡང་། །རང་བདེ་དོན་གེར་ལན་ལ་རེ་བའྱི་བློ། །སད་ཅྱིག་ཙམ་
ཡང་སེ་བར་མ་གྱུར་ཅྱིག །ཕམ་ཁ་བླངས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་འབུལ། །དམན་ས་བཟུང་ནས་འགོ་ཀུན་སྱི་
བོས་བཀུར། །གནོད་པ་བྱེད་ལ་ལན་དུ་ཕན་འདོགས་པའྱི། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པར་
ཤོག །བླ་མར་གུས་ཤྱིང་ཅྱི་གསུང་དང་དུ་ལེན། །སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཀུན་མས་ལེན་གཅྱིག་ལ་དྱིལ། །རེ་དོགས་
སྤངས་ཏེ་རག་ཏུ་གཞན་དོན་ལ། །བརོན་པའྱི་གོ་ཆ་བདག་གྱིས་བགོ་བར་ཤོག །གཞན་ལ་གནོད་ན་ཐར་པའྱི་
བདེ་བ་ཡང་། །བཞྱི་མདོའ་ིརྩྭ་བཞྱིན་ཡལ་བར་བོར་ནས་ནྱི། །གཞན་ལ་ཕན་ན་ངན་འགོའ་ིགཡང་ས་
ལ། །སེད་ཚལ་བཞྱིན་དུ་དགའ་བས་འཇུག་པར་ཤོག །རྣམ་གསུམ་བསབ་པ་མྱིག་གྱི་འབྲས་བཞྱིན་
བསྲུང་། །སོ་གསུམ་བྱ་བ་ཆོས་དང་མྱི་འབྲལ་ཞྱིང་། །དུས་གསུམ་བསགས་པའྱི་དགེ་བའྱི་དངོས་པོ་
རྣམས། །འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་བསོ་བས་ཟྱིན་པར་ཤོག །གཏྱིང་མཐའ་མྱི་མངོན་རྒྱ་ཆེན་སོད་པའྱི་
མཚོ། །དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་རྱིན་ཆེན་བྱེ་བའྱི་གཏེར། །དབང་ཚོགས་ཀྱི་བསྱི་གནས་དེར། །བདག་ཀང་
དགའ་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་འཇུག་པར་ཤོག །སྣ་ཚོགས་སྡུག་བསལ་ཁུར་གྱིས་ནོན་པ་ལ། །བགང་ཡས་ཐབས་
མཁས་གེན་པོའ་ིཁྱད་པར་གྱིས། །མ་ལུས་འགོ་བའྱི་ཕན་བདེ་སྤེལ་བྱེད་ཅྱིང་། །ཏྱིང་འཛིན་མཐུ་ཆེན་བདག་
གྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག །དགོངས་སོད་རྒྱ་མཚོ་དཔག་གྱིས་མྱི་ལངས་པས། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཡོན་ཏན་ཆུ་
བོའ་ིགཏེར། །བདག་བློ་རྒྱ་མཚོའྱི་སྣོད་དུ་ལེགས་བསྡུས་ནས། །ཕྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་རོ་གཅྱིག་འགྱུར་བ་
ཤོག །ཅེས་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བློ་སོང་གྱི་ཚིག་རྣམས་སོན་ཚིག་ཏུ་བྲྱིས་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་འདྱི་ལ་
སྱིང་ནས་མོས་པ་བློ་གོས་གཞན་ཕན་ཟླ་བས་བྲྱིས་པ་དགེ་ཞྱིང་བཀ་ཤྱིས་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཆོས་རྣམས་ཀུན་
གྱི་སྱིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །མ་ལུས་གཅྱིག་ཏུ་འདོམ་པའྱི་གཞུང་བཟང་འདྱི། །སྤར་དུ་བསྒྲུབས་པའྱི་རྣམ་
དཀར་དགེ་བ་ཡྱིས། །བློ་བཟང་དཔལ་རོ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པ། །འབྲེལ་ཐོགས་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བྱས་
སེམས་ཅན་རྣམས། །ལམ་བཟང་འདྱི་ལ། །༼ཡོན་ཏན་༽རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་
ཤོགཤ  །།དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།།  །།ཞེས་པའྱི་ཤྱིང་སྤར་ལས་བཤུས་ཏེ། ཐར་ལམ་དགོན་གྱི་བླ་རྒན་བདེ་བར་



94     ས་རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས། 

གཤེགས་པ་འཇམ་དབྱངས་ྱི་མ་ལགས་ཀྱིས་མ་དཔེ་གཡར་གནང་བ་དང་། པ་སངས་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་མ་དཔེ་འཚོལ་
བའྱི་ངལ་བ་མཛད་པ། ཆོས་སོང་འགྱུར་མེད་ལགས་དང་བསན་པ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་པར་ཞུས་གནང་བ། ཀུན་དགའ་
ཚེ་རྱིང་དང་ཨེ་ཝྷཾ་གྱིས་ཀྱི་རྱིས་འཁོར་དུ་དཔེ་སྱིག་དང་པར་ཞུས་ཚར་དུ་མ་བྱས་པ་བཅས་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་
ཞྱིང་། གཞུང་དངོས་ཀྱི་ས་བཅད་ཐད་དབྲྱི་བསྣན་མེད་པར་ཕེང་རེ་ཕབ་ཅྱིང་དེ་ལ་བསྟུན་ནས་དཀར་ཆག་བསྱིགས་པས་
ཕེང་ཕབ་པ་དང་དཀར་ཆག་གྱིས་ཀ་མ་དཔེ་ལ་མེད། མངོན་གསལ་གྱི་པར་སོན་འབྲུ་རེ་ཟུང་བཅོས་ཤྱིང་མཇུག་གྱི་བློ་
སོང་སོན་ལམ་སབས་གུག་མཆན་དུ་བྲྱིས་པ་ནྱི་དཔེ་མཐའ་ཟད་ནས་འབྲུ་མྱི་མཇལ་བ་ལ་འོལ་ཚོད་དང་སོང་པ་རྣམས་འོལ་
ཚོད་མ་སྤོབས་པ་ཡྱིན། དེབ་འདྱི་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་དགེ་བས་འགོ་བ་ཀུན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མཆོག་རྱིན་པོ་ཆེ་
རྒྱུད་ལ་མྱུར་དུ་སེ་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་བསེ་མཁར་རྣམ་སས་ཀྱིས་རབ་རྒྱན་ཤྱིང་སེལ་ལོའ་ིཟླ་༦ཚེས་༤རྒྱལ་བས་
ཆོས་འཁོར་བསོར་བའྱི་དུ་ཚེས་དགེ་བ་ལ།།  །། 

 

 

 

  


