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༄༅། །ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་ཐབས་མན་ངག་ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཆོས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་ཐབས་མན་ངག་ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའྱི་ལྷ་མཆོག་
མགོན་པོ་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་མཚལ་ལོ། །འཇྱིག་རེན་མེས་པོ་གདོང་བཞྱི་ལྡན་པ་དང་། །སྐབས་གསུམ་
དབང་པོ་མྱིག་སོང་ལྡན་པ་སོགས། །སྱིད་ན་དེགས་པའྱི་ང་རོ་ཆེར་སོགས་ཤྱིང་། །ཐོར་ཚུགས་ཅོད་པན་མཐོ་
བར་རོམས་རྣམས་ཀྱིས། །གང་གྱི་ཞབས་པད་མཛེས་པའྱི་སེགས་བྱས་པ། །འཇྱིག་རེན་རྣམ་འདེན་གོའུ་ཏམ་ལྷ་
ཡྱི་ལྷ། །མྱི་མཇེད་ཞྱིང་གྱི་སོན་པ་ཤཱཀའྱི་གཙོ། །སས་དང་སོབ་མར་བཅས་ལ་གུས་ཕྱག་མཚལ། །སྱིང་གྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་རྣམ་བསམ་ནས། །རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པའྱི་ཡྱི་དམ་ལྷ། །འཇམ་དཔལ་འཇམ་
དབྱངས་འཇམ་པའྱི་རོ་རེ་ཡྱིས། །ལྷན་སེས་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་པ་སེལ་བར་མཛོད། །བློ་གོས་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ཁང་
བཟང་དབུས། །གཞུང་ལུགས་འབུམ་སེ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ཡྱི། །ནོར་གྱིས་གཏམས་པའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་
པ། །ཀུན་མཁེན་གྱིས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །གྲུབ་མཐའ་དང་པོའ་ིརྱི་མོ་རྣམ་བཀྲ་ཞྱིང་། །མ་ལུས་གཞུང་
ལ་ཁབ་པའྱི་འགོས་བཞྱི་ལྡན། །བརྒལ་དཀའ་གནད་ཀྱི་རྱི་ལས་བརྒལ་བ་ཡྱི། །ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་སུམ་
ལྡན་བརྩམ་པར་བྱ། །འདྱི་ལ་དོན་གསུམ་སེ། བཤད་པ་སོན་འགོ་རྒྱ་སག་ཁྲ་བོའ་ིརྱི་མོ། དཀྱུས་ཀྱིས་བཅད་པ་
རུས་སྦལ་རྒྱ་བོའ་ིབཞྱི་འགོས། དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་གངས་སེང་དཀར་མོའ་ིམཆོང་སངས་སོ། །དང་
པོ་ལ་ལྔ་སེ། །རྩོམ་པ་པོ་སོབ་དཔོན་གྱི་ཆེ་བ། དེས་བསན་བཅོས་ཇྱི་ལྟར་བརྩམས་པའྱི་ཚུལ། བརྩམས་པའྱི་
བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་དོན། མཚན་ལྡན་གཞུང་གྱི་དགོས་འབེལ། དགོས་ལྡན་བསན་བཅོས་སྱིའྱི་རྣམ་གཞག་
གོ །དང་པོ་ནྱི། བསན་བཅོས་འདྱིའྱི་མཛད་པ་པོ་ནྱི་ཀུན་མཁེན་གྱིས་པ་དབྱྱིག་གེན་ཡྱིན་ལ། འདྱིའྱི་ཆེ་བའྱི་
ཡོན་ཏན་ལ། རྱིགས་སུ་འཁྲུངས་པའྱི་ཡོན་ཏན། སེས་ཐོབ་དང་སྦྱངས་པའྱི་ཡོན་ཏན། ལུང་བསན་བརེས་པའྱི་
ཡོན་ཏན་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་བཀའྱི་བསྡུ་བ་རྱིམ་པ་གསུམ་བྱུང་བའྱི་རེས་
སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིབསན་པ་དར་བར་གནས་པ་ན་ཆོས་མངོན་པ་ལ་དག་ལན་གསུམ་དར་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་ིམངོན་པ་ཅུང་ཟད་ནུབ་པའྱི་ཚེ། བམ་ཟེ་མོ་གསལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱིས་ཆོས་མངོན་པ་དར་བར་བཞེད་
ནས། རྒྱལ་རྱིགས་གཅྱིག་དང་ལྷན་ཅྱིག་འདུས་པ་ལས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དང་། བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་
དང་ལྷན་ཅྱིག་འདུས་པ་ལས་སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ། ཆུང་ངུའྱི་དུས་ནས་ལེ་ལ་གྱི་ཝང་གྱི་
དྱིཿཡྱིག་བྱི་བ་ལ་སོགས་པ་བློ་རྣོ་བའྱི་ཐབས་མང་དུ་བྱས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སེ་བ་ལྔ་བརྒྱར་བར་མ་ཆད་དུ་པཎྱི་
ཏར་སྐུ་འཁྲུངས་པས་སེས་ཐོབ་ཀྱི་བློ་གོས་མཚུངས་པ་མེད་པ་དང་ལྡན་ཅྱིང་། རྱིགས་པའྱི་གནས་ལྔའྱི་ཕ་རོལ་
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ཏུ་སོན་པས་གཞུང་ལུགས་འབུམ་སེ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ། བརྒྱད་སོང་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞལ་འདོན་
བྱེད་པ་ཞྱིག་གོ །གསུམ་པ་ནྱི། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། དེ་འོག་རྣམ་པར་གགས་པ་ནྱི། །ལྷོ་ཡྱི་ཕྱོགས་སུ་
བམ་ཟེ་ནྱི། །ཡྱི་གེ་དང་པོ་བ་བསན་པ། །སོན་པའྱི་བསན་ལ་དེ་གཙོ་བྱེད། །མཆོད་རེན་ཀུན་དགའ་ར་བར་
གནས། །སོན་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཡྱིད་འོང་གྱིས། །ས་ནྱི་རྒྱ་མཚོ་གྱིས་མཐར་ཐུག །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནྱི་རྒྱན་དུ་
བྱས། ། 
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༼༥༽ 
ཞེས་གསུངས་པས་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤཱ་རྱིའྱི་
བུས། །གདགས་པའྱི་བསན་བཅོས་མ་ཽའགལ་བུས། །ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་ནྱི་གང་པོས་བསྡུས། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་
ནྱི་ལྷ་སྱིད་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་ཀ་ཏྱའྱི་བུས། །རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དབྱྱིག་བཤེས་ཀྱི། །འགོ་བའྱི་རྣམ་གངས་
གསུས་པོ་ཆེས། །ཞེས་པ་ལྟར་ཆོས་མངོན་པ་སེ་བདུན་པོ་འདྱི་སོན་པ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གནས་ཐ་
དད་དུ་གང་ཟག་སོ་སོ་ལ་ཐོར་བུ་ཐོར་བུར་གསུངས་པ་དེ་ྱིད་དག་བཅོམ་པ་བདུན་གྱིས་བསྡུས་པས་བཀའ་
ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་མདོ་ལས་དགེ་སོང་སེ་སོད་གསུམ་པ་ཅན་ཞེས་གསུངས་པའྱི་སེ་སོད་གསུམ་མ་ཚང་བར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མདོ་སེ་པ་ན་རེ། མངོན་པ་སེ་བདུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལས་འདུས་
མ་བྱས་རས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་དུ་མ་སང་ལ། སངས་རྒྱས་ནྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་
སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་རྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་གསུངས་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། 
དེས་ན་དག་བཅོམ་པ་བདུན་གྱིས་རང་དགར་བརྩམས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བཀའ་ལ་སེ་སོད་གསུམ་མ་ཚང་བའྱི་སོན་
ཡང་མེད་དེ། འདུལ་བ་དང་མདོ་སེའྱི་ནང་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པའྱི་ཆ་རྣམས་མངོན་པའྱི་
སེ་སོད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེའོ། །ས་རབས་པ་ཁ་ཅྱིག མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན། དེ་བཀའ་མྱིན་ཡང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་
དགོས་ཏེ། དག་བཅོམ་པ་དེ་དག་ལ་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མངའ་བས་འཁྲུལ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་
མ་ངེས་སེ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མངའ་ཡང་ོན་མོངས་པ་ 
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༼༦༽ 
ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མུན་པ་མ་སྤངས་པས་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་འཁྲུལ་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་མངོན་པ་སེ་
བདུན་གྱི་དགོངས་པ་འགེལ་བ་ལ་པཎྱི་ཏ་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་ནས་བྱེ་བག་བཤད་མཚོ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ཤཽ་ཀ་
འབུམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བརྩམས། དེའྱི་ཚིག་དོན་རྒྱ་ཆེ་བས་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་བླག་ཏུ་རོག་པར་མ་
ནུས་ནས་ཁ་ཆེ་འདུས་བཟང་གྱི་དུས་སུ་སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན་ཚིག་དོན་ལ་མཁས་པར་གགས་པས་དེའྱི་
ཚིག་དོན་བསྡུས་པའྱི་བསན་བཅོས་བརྩམ་པར་གསོལ་བ་གདབ་པས་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་
བྱས་པ་འདྱི་བརྩམས་སོ། །འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལོ་གགས་ཟེར་གསུམ་གྱི་ཚིག་བྱུང་བ་ལ། འགའ་ཞྱིག་སོབ་དཔོན་རྩོམ་
པ་ལ་མཁས་པས་ཚིག་རྒྱན་ཡྱིན་ཟེར། ལ་ལ་ཟུར་ཟ་ཡྱིན་ཟེར་ཏེ་ཡྱིད་མ་ཆེས་ཏེ། སར་ཡང་འགེལ་པ་བརྩམ་
པར་གསོལ་བས་ལོ་གགས་ཟེར་གསུམ་གྱི་ཐད་དུ་བྱེ་བག་སྨྲ་བའྱི་འདོད་པ་བཀག་ནས་རང་ྱིད་མདོ་སེ་པའྱི་
གྲུབ་མཐའ་ལྟར་མཛད་པའྱི་རང་འགེལ་བརྩམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀྱི་བསན་བཅོས་རབ་
བཤད་བྱ། །ཞེས་གསུངས་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར། ཆོས་དང་། མངོན་པ་དང་། མཛོད་དང་། བསན་བཅོས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། 
ཆོས་ནྱི་རྣམ་བཤད་རྱིག་པར། ཆོས་ནྱི་ཤེས་བྱ་ལམ་དང་ནྱི། །མྱ་ངན་འདས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ཡུལ། །གསུང་རབ་ཚེ་
དང་བསོད་ནམས་དང་། །འབྱུང་འགྱུར་ངེས་དང་ཆོས་ལུགས་ལའོ། །ཞེས་དོན་བཅུ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་
ལས། འདྱིར་ནྱི་མངོན་པའྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་ན། ཤེས་བྱ་ཙམ་ལ་ཆོས་ཞེས་བྱ། ཆོས་དང་མངོན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་
ལ་འཇུག་ན། ལམ་ 



མན་ངག་ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན།   5 

༼༧༽ 
དང་གསུང་རབ་ལ་ཆོས་ཞེས་བྱ་སེ། དོན་དམ་པའྱི་མངོན་པ་ནྱི་ལམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བརར་བཏགས་པའྱི་མངོན་པ་
ལ་ལམ་དང་གསུང་རབ་གྱིས་ཀ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་མངོན་པ་ལ། དབྱེ་བ། གངས་ངེས། སོ་སོའ་ིངོ་
བོ། ངེས་ཚིག་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ལ་ཁ་ཅྱིག མངོན་པ་ལ་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་གསུང་
རབ་གྱིས་སུ་གངས་ངེས་པར་འདོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་མངོན་པར་
འཇོག་པའྱི་ཚེ། རེས་འབང་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡང་ཆོས་མངོན་པར་འཇོག་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཆོས་
མངོན་ཤེས་རབ་དྱི་མེད་རེས་འབང་བཅས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། མཆྱིམས་ཀྱིས་བརྒྱད་སོང་དོན་བསྡུར། 
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་གྱིས་མེད། །ཡེ་ཤེས་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས། །བསྒྲུབ་བྱ་དེ་དོན་སྦྱོར་བ་ཡྱི། །གཞུང་
དང་ལམ་ལ་དེ་ས་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར། མངོན་པ་ལ་གཞུང་ལམ་འབས་བུའྱི་མངོན་པ་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཞེས་
གསུང་ཡང་ལུང་དེ་དང་མྱི་མཐུན་ཏེ། ལུང་དེས་ནྱི་ཤེར་ཕྱྱིན་མཚན་ྱིད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་བཞག་
ནས་གཞུང་ལམ་གྱིས་ཤེར་ཕྱྱིན་བཏགས་པ་བར་བསན་ལ། འདྱིར་ནྱི་མངོན་པ་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའྱི་ཚེ། ལམ་
དང་མངོན་པ་མཚན་ྱིད་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མཐོང་སོམ་གྱི་ལམ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འབས་བུ་
མངོན་པ་ནྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་། ལམ་མངོན་པ་ནྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལ་འཇོག་པས་སོན་མེད་དོ་
སམ་ན། དེ་ལྟར་ན་འབས་བུ་མངོན་པ་མཚན་ྱིད་པ་དང་། གཞན་གྱིས་བཏགས་པ་བར་གྲུབ་མོད། ཤེར་ཕྱྱིན་
ལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་དང་དཔེ་དོན་ 
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༼༨༽ 
མྱི་འགྱིག་སེ། དེའྱི་ཚེ་འབས་བུ་ཤེར་ཕྱྱིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་བཞག་ལ། འདྱིར་ནྱི་འབས་བུ་མངོན་པ་
སོབ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཐད་པའྱི་ཕྱོགས་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། སྱིར་ཆོས་
མངོན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་འཇུག་པ་ཙམ་ལ་དབྱེ་ན་དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་མངོན་པ་དང་། བརར་བཏགས་པའྱི་ཆོས་
མངོན་པ་གྱིས། དང་པོ་ལ། ས་མཚམས་ཀྱི་སོ་ནས་མཐོང་སོམ་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་གསུམ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་
གཙོ་འཁོར་གྱི་སོ་ནས་ཕུང་པོ་ལྔ་ལྔའོ། །གྱིས་པ་ལ་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་གྱིས། དང་པོ་ལ། སེས་ཐོབ། ཐོས་
བྱུང་། བསམ་བྱུང་། སོམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སེ་བཞྱི། གྱིས་པ་ལ་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་
གྱིས་སོ། །གྱིས་པ་གངས་ངེས་ནྱི། མངོན་པ་ལ་དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་མངོན་པ་དང་། བརར་བཏགས་པའྱི་ཆོས་
མངོན་པ་གྱིས་སུ་ངེས་ཏེ། ཐོབ་བྱ་མངོན་པ་མཚན་ྱིད་པ་དང་། ཐོབ་བྱེད་མངོན་པ་བཏགས་པ་བ་གྱིས་སུ་
ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། དང་པོ་ལ་མཐོང་སོམ་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་གསུམ་དུ་ངེས་ཏེ། ཆོས་མངོན་པའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་ཟག་མེད་
ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་ལམ་དེ་གསུམ་དུ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་གྱིས་སུ་
ངེས་ཏེ། དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་མངོན་པ་དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ལམ་དང་། དེ་གྱིས་བརོད་བྱར་སོན་པའྱི་གསུང་
རབ་གྱིས་སུ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་ལའང་བཞྱིར་ངེས་ཏེ། སེས་ཐོབ་དང་། སྦྱོར་བྱུང་གྱིས་སུ་ངེས་ཤྱིང་། 
ཕྱྱི་མ་ལ་ཐོས་བྱུང་། བསམ་བྱུང་། སོམ་བྱུང་གསུམ་དུ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་དབྱེ་བ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་མངོན་པ་ནྱི། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་རེས་འབང་དང་བཅས་ 
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༼༩༽ 
པ་སེ། འདྱི་ལ་ལམ་གང་གྱིས་བསྡུས་པ། ས་གང་ལ་བརེན་པ། རེན་དང་བརེན་པའྱི་དོན། འཁོར་དང་བཅས་ན་
ཕུང་པོ་དུ་ཡྱིན་པ། གཙོ་འཁོར་གོ་ལོག་པའྱི་རྩོད་པ་སྤོང་བ། མངོན་པ་མཚན་ྱིད་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དང་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཐོང་སོམ་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་ཏེ། འདྱིའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་
པའྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་ལམ་དེ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མཐོང་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་
གྱུར་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་དང་། སོམ་ལམ་དང་མྱི་སོབ་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམས་ནྱི་དེའྱི་སེང་དུ་
གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་སེ་ཟག་མེད་ས་དགུ་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པ་ནྱི་མ་ཞྱི་བ་དང་། སྱིད་རྩེ་ནྱི་
སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མྱི་གསལ་བས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་
ས་ཕྱྱི་ལ་རེན་དང་བརེན་པར་བཞག་པ། དུས་མམ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་ལ་རེན་དང་བརེན་པར་བཞག་པ། དུས་
མམ་རས་ཐ་དད་ལ་རེན་དང་བརེན་པར་བཞག་པ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྱི། སྦྱོར་ལམ་གྱི་སེམས་རེན་ས་དྲུག་ལ་
བརེན་ནས་མཐོང་ལམ་སེས་པའྱི་ཚེ་མཐོང་ལམ་དེ་སྦྱོར་ལམ་གྱི་སེམས་རེན་ལ་བརེན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་
གྱིས་སེམས་རེན་རྱིས་མཐུན་གཅྱིག་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། མཐོང་ལམ་དེ་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་
གཞྱི་ལ་བརེན་པའྱི་ཚེ་མཐོང་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱིར་སོང་
སོབས་ཀྱིས་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱིར་སོང་ལ། 
མཐོང་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཤེས་རབ་དེ་དོན་ 



8   ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ། 

༼༡༠༽ 
དམ་པའྱི་ཆོས་མངོན་པར་སོང་སོབས་ཀྱིས་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་
པའྱི་ཆོས་མངོན་པར་སོང་བས་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་དང་། 
དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མཐོང་ལམ་དེ་བསམ་གཏན་གྱི་
དངོས་གཞྱི་ལ་བརེན་པའྱི་ཚེ། དེས་བསྡུས་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་དང་། དེའྱི་ཐོབ་པ་དང་། 
མཚན་ྱིད་སེ་སོགས་ཟག་མེད་རྣམས་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་དེ་དང་དུས་མམ་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པ་ལྟ་
བུའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཆོས་མངོན་པ་དེ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ལ་བརེན་པའྱི་ཚེ་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་ཕུང་
ནྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན། ཚོར་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྱི་ཙམ་པོ་དང་གྱིས་པ་ལ་
བརེན་པའྱི་ཚེ་ཡྱིད་བདེ། གསུམ་པ་ལ་བརེན་པའྱི་ཚེ་བདེ་བ་དང་པོའ་ིེར་བསོགས་དང་། དངོས་གཞྱི་ཁད་པར་
ཅན་དང་། བཞྱི་པ་ལ་བརེན་པའྱི་ཚེ་གཏང་སོམས་ཡྱིན་ལ། འདུ་ཤེས་ནྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་
ལས་བྱུང་བའྱི་འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་ལ་མཚུངས་ལྡན་འདུ་བྱེད་དང་། ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་གྱིས་ལས། དང་
པོ་ནྱི། ཚོར་འདུ་གྱིས་མ་གཏོགས་སེམས་ཀྱི་ས་མང་བརྒྱད། དགེ་བའྱི་ས་མང་བཅུ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི
དངོས་གཞྱི་ཙམ་པོ་མན་རོག་དཔྱོད་གྱིས་དང་ྱི་ཤུ། ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ཐོབ་པ་དང་མཚན་ྱིད་
སེ་སོགས་རྣམས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་གཙོ་སེམས་སོ། །གཟུགས་མེད་
དང་པོ་གསུམ་ 
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༼༡༡༽ 
ལ་བརེན་པའྱི་ཚེ་གཟུགས་ཕུང་མེད་པས་ཕུང་པོ་བཞྱིའོ། །དེར་ཟག་མེད་ཀྱི་སོམ་པའྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པས་མྱི་འཐད་
དོ་སམ་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་སོམ་པའྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་ནྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱིས་ཕུང་པོ་ཡྱིན་ལ་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་མངོན་
གྱུར་བ་མེད་པས་སོན་མེད་དོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་འཁོར་དང་བཅས་ན་ཕུང་
པོ་ལྔར་བཞག་པ་ནྱི་གཙོ་འཁོར་གོ་ལོག་པའྱི་སོན་ཡོད་དེ། སེམས་བྱུང་ལ་གཙོ་བོ་དང་གཙོ་སེམས་ལ་འཁོར་
དུ་བཞག་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན་སོན་མེད་དེ། སེམས་སེམས་བྱུང་གྱི་གཙོ་འཁོར་འཇོག་པའྱི་ཚེ་སེམས་ལ་གཙོ་
བོ་དང་སེམས་བྱུང་ལ་འཁོར་དུ་འཇོག་ལ། འདྱིར་མངོན་པའྱི་གཙོ་འཁོར་འཇོག་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས། ཟག་
མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལ་གཙོ་བོ་དང་། དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་འཁོར་དུ་བཞག་
པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ཡུལ་གྱི་མྱིའྱི་གཙོ་འཁོར་འཇོག་པའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཡང་ཡྱིག་མཁན་གྱི་གཙོ་
འཁོར་འཇོག་པའྱི་ཚེ་ཡྱིག་དཔོན་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དན་པ་ེར་གཞག་འཇོག་པའྱི་ཚེ་དན་
པ་ཤེས་རབ་གྱིས་ལ་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་ལ་འཁོར་དུ་
འཇོག་པ་སོགས་དང་། སེམས་བསེད་ལ་འདུན་པ་དང་སེམས་པ་གཙོ་བོ་དང་གཞན་རྣམས་འཁོར་དུ་གཞག་
པའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །དྲུག་པ་ནྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་མངོན་པ་
མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་རང་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་དག་གྱི་
ཐོབ་པ་དང་མཚན་ྱིད་སེ་སོགས་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཆོས་ཅན། དེ་ 
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༼༡༢༽ 
ཡྱིན་ཏེ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཆོས་མངོན་པར་སོང་བའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་བརར་བཏགས་
པའྱི་ཆོས་མངོན་པ་ལ་མངོན་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་ཞུགས་པ་དང་། དེ་འཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཐབས་བརོད་བྱར་སོན་
པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་མངོན་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞུགས་པའྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཤེས་
རབ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་སེ། འདྱི་ལ་ལམ་གང་གྱིས་བསྡུས་པ། ཁམས་གང་ན་ཡོད་ཅྱིང་ས་གང་ལ་བརེན་
པ། འཁོར་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་དུ་ཡྱིན་པ། མངོན་པར་བཏགས་པ་བར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཞྱིའོ། །དང་
པོ་ནྱི། སེས་ཐོབ། ཐོས་བྱུང་། བསམ་བྱུང་གསུམ་ནྱི་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་ན་
ཡོད་ཅྱིང་། སོམ་བྱུང་ནྱི་ཚོགས་སྦྱོར་ཁོ་ནས་བསྡུས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སེས་ཐོབ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་ཆར་ན་
ཡོད་ཅྱིང་། སེམས་རེན་ས་དགུ་ཀ་ལ་བརེན་ཏེ། འདོད་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་སེས་ཐོབ་ཡོད་པ་ནས། སྱིད་
རྩེའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་སེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བར་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐོས་བྱུང་ནྱི་འདོད་གཟུགས་
གྱིས་ན་ཡོད་ཀྱི་གཟུགས་མེད་ན་མེད་དེ། ས་ན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གང་ཟག་ཕན་ཚུན་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར། སེམས་རེན་ནྱི་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིེར་བསོགས་ལ་བརེན་ནོ། །བསམ་བྱུང་ནྱི་འདོད་
པ་ཁོ་ནར་ཡོད་དེ། ཁམས་གོང་ན་སེམས་ལོང་མེད་པར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། སེམས་རེན་ནྱི་
ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ལ་བརེན་ནོ། །སོམ་བྱུང་ནྱི་ཁམས་གསུམ་ཆར་ན་ཡོད་ཅྱིང་། སེམས་རེན་ནྱི་བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིེར་བསོགས་ནས་སྱིད་རྩེའྱི་བར་བརྒྱད་ལ་བརེན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དང་པོ་གསུམ་ནྱི་ཕུང་པོ་
བཞྱི་བ་ཅན་ཡྱིན་ལ། སོམ་བྱུང་ནྱི་ 
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༼༡༣༽ 
ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་དང་པོ་གསུམ་ཡང་ཕུང་
པོ་ལྔ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། མྱི་མཚུངས་ཏེ། སོ་ཐར་ནྱི་
སེས་ཐོབ་སོགས་གསུམ་གྱིས་ཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཆོ་གས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ལ། བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་ནྱི་སོམ་
པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཆོས་མངོན་པ་ཞེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་དེ། མངོན་པ་མཚན་ྱིད་པ་དེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། མངོན་པ་
མཚན་ྱིད་པ་དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཁོད་ལ་འཇུག་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་དེ་
བརོད་བྱར་སོན་པ་ལ་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་གྱིས། འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན། ས་དང་མཚན་པ་དང་། 
དེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་སེ་སོགས་རྣམས་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་ཡྱིན་པས། གཞུང་མངོན་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་གྱིས་པར་
འདོད། བྱེ་བག་སྨྲ་བས། དེ་དག་མྱིང་ཡྱིན་པས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོར་འདོད་ཅེས་པའང་མྱི་འཐད་དེ། ས་རང་
མཚན་ལ་ཐོབ་པ་བརྩྱིར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་སེ་སོགས་རྣམས་གཞུང་མངོན་པར་མྱི་
འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁ་ཅྱིག་མངོན་པ་སེ་བདུན་གྱི་ནང་ནས་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་གཙོ་བོ། གཞན་དྲུག་འཁོར་དུ་
འདོད་པ་དང་། གཞན་དག་བཀའ་གཙོ་བོ་དང་། བསན་བཅོས་ཕལ་པ་ཞེས་པའང་མྱི་འཐད་དེ། འདྱིར་འཁོར་དང་
བཅས་ན་ཕུང་པོ་དུ་ཡྱིན་དཔྱད་པའྱི་སྐབས་གྱི་གཙོ་འཁོར་ཙམ་དཔྱད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་གཞུང་མངོན་
པ་ནྱི་བརོད་བྱ་དོན་གྱི་མངོན་པ་བརོད་བྱར་སོན་པའྱི་བཀའ་བསན་བཅོས་གྱིས་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་མདོ་སེ་པས་
ཚིག་ཡྱིན་པས་གཟུགས་ཕུང་ 
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༼༡༤༽ 
དང་། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་མྱིང་ཡྱིན་པས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོར་འདོད་དེ། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲྱི་དག །གང་
རྣམས་ཐུབ་པས་གསུངས་དེ་དག །ཚིག་གམ་མྱིང་ཡྱིན་དེ་དག་ནྱི། །གཟུགས་དང་འདུ་བྱེད་དག་ཏུ་
བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ས་དོན་ནྱི། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། མངོན་དུའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཡང་ཡང་
དང་། །ཟྱིལ་གནོན་རོགས་ཕྱྱིར་མངོན་པའྱི་ཆོས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། མངོན་པའྱི་སྐད་དོད་དུ་ཨ་བྷྱི་ཞེས་འབྱུང་
བ་ལ་མུ་ཁ་བསན་པས་ཨ་བྷྱི་མུ་ཁ་ནྱི་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་སོ་ཞེས་པ་སེ། མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་སོ་ཡྱིན་
པས་མངོན་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཀྵ་ཎ་བསན་ནས་ཨ་བྷྱི་ཀྵ་ཎ་ནྱི་ཡང་ཡང་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཞེས་པ་སེ་ཆོས་རེ་རེའང་
ཟག་བཅས་ཟག་མེད། ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད། བསན་ཡོད་བསན་མེད་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཡང་ཡང་བསན་
པས་ན་མངོན་པ་ཞེས་བྱའོ། །བྷུ་ཏ་བསན་པས་ཨ་བྷྱི་བྷུ་ཏ་ནྱི་མངོན་དུ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་ཞེས་པ་སེ། གཞུང་
འདྱིའྱི་ཚིག་དོན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པས་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པས་ན་མངོན་པ་ཞེས་
བྱའོ། །ས་མ་ཡ་བསན་པས་ཨ་བྷྱི་ས་མ་ཡ་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཞེས་པ་སེ། འདྱི་ལ་བརེན་ནས་མདོ་སེའྱི་སེ་
སོད་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱེད་པས་ན་མངོན་པ་ཞེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་མཛོད་ནྱི། འདྱིར་དེའྱི་དོན་དུ་ཡང་དག་
ཆུད་ཕྱྱིར་རམ། །འདྱི་ཡྱི་གནས་དེ་ཡྱིན་པས་ཆོས་མངོན་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། གནས་བརྒྱད་པ་ཅན་གྱི་
བསན་བཅོས་འདྱིར་ཆོས་མངོན་པ་སེ་བདུན་པོ་ཆུད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་འདྱི་ལ་མཛོད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཚིག་མ་
ལུས་པ་ཆུད་པ་མྱིན་གྱི་དོན་ཡྱིན་ལ་དོན་གྱི་ཡང་གཅེས་པ་རྣམས་ཆུད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་སེ། རྒྱལ་པོའ་ི
ནོར་གཅེས་པ་ཆུད་ 
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༼༡༥༽ 
པའྱི་ཁང་པ་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིམཛོད་ཅེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་འདྱི་གང་ནས་ཕྱུང་བའྱི་གནས་མངོན་པ་སེ་བདུན་པོ་
དེ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ལའང་མཛོད་ཅེས་བྱ་སེ། རལ་གྱི་གང་ནས་ཕྱུང་བའྱི་གནས་ཤུབ་ཡྱིན་པས་རལ་གྱི་ལའང་རལ་
གྱིའྱི་ཤུབ་ཅེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །མཆྱིམས་ན་རེ། དེ་ལྟར་དུ་འཇྱིག་རེན་ན་མ་གགས་པས་རྒྱལ་པོའ་ིམཛོད་
ནས་བྱུང་བའྱི་ནོར་ལ་མཛོད་ཅེས་པ་དཔེར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་མོད། འདྱི་ལ་ས་མ་གགས་ཆེ་སེ། ཤུབ་དང་
བཅས་པའྱི་རལ་གྱི་ལེན་པར་འདོད་པ་ན། རལ་ཤུབ་འོན་ཅྱིག་ཅེས་པ་འཇྱིག་རེན་ན་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་
པ་བསན་བཅོས་ལ་ངོ་བོ། ངེས་ཚིག དབྱེ་བ། རྣམ་གངས། ལྡང་ཚད། བརྩམ་པའྱི་དགོས་པ། བརྩམ་པའྱི་རྒྱུ་དང་
བདུན་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྱིར་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྱི་ཆར་གྱིས་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གེའྱི་ཚོགས་སུ་སང་བ་ལ་འདོད་
པར་མཚུངས་ལ། ཁད་པར་ནྱི་བྱེ་བག་སྨྲ་བས་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གེའྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསྡུས་པ། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་
གཟུང་བྱ། ལྡན་པ་མྱིན་པའྱི་འདུ་བྱེད། ཕུང་པོ་གཞན་བཞྱི་ལས་རས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་འདོད་དེ། དེས་དོན་
དངོས་སུ་གོ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རོད་བྱེད་ཀྱི་ས་རང་མཚན་རྣ་བས་ཐོས་པའྱི་རེས་སུ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ལ་
མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གེའྱི་རྣམ་པ་སང་ཞྱིང་། དེ་ལས་དོན་དངོས་སུ་གོ་བའྱི་ཕྱྱིར། རོད་བྱེད་ཀྱི་ས་རང་མཚན་པ་དང་། 
ཡྱིག་འབྲུའྱི་གཟུགས་རྣམས་བསན་བཅོས་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དོན་བརྒྱུད་ནས་
གོ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བཏགས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་དོན་གོ་བ་ལ་རོད་བྱེད་ཀྱི་ས་རང་མཚན་རྣ་བས་ན་པ་དང་། 
ཡྱིག་འབྲུ་ལ་མྱིག་གྱིས་བལྟ་དགོས་ཞེས་རོགས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ནྱི་དོན་དངོས་
སུ་སོན་བྱེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མདོ་སེ་པའྱི་ལུགས་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་རོགས་པ་ལ་སང་བའྱི་ས་སྱི་ལ་འདོད་པ་ནྱི་ 
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༼༡༦༽ 
མངོན་པ་སྨྲ་བའྱི་མདོ་སེ་པའྱི་ལུགས་མྱིན་ཏེ། དེ་གཟུགས་ཕུང་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱིའྱི་ལུགས་ནྱི་
རོད་བྱེད་ཀྱི་ས་རང་མཚན་ཡྱིན་པས་གཟུགས་ཕུང་དུ་བཤད་ལ། ཚད་མ་སྨྲ་བའྱི་མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན་ས་མ་ལྟར་
འདོད་པས་བསན་བཅོས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཁད་པར་རོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བསན་བཅོས་དོན་དངོས་སུ་
རོད་བྱེད་ལ་འདོད་ལ། དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་དོན་སྱི་དང་ས་སྱི་ཞེན་པའྱི་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་དོན་དང་ས་
རང་མཚན་ལ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྩོམ་བྱེད་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གེ་གསུམ་ཡང་རས་སུ་མ་གྲུབ་ན་དེས་བརྩམས་
པའྱི་བསན་བཅོས་རས་སུ་གྲུབ་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ནྱི་ཁད་པར་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་
སེ། ངོ་བོའ་ིཁད་པར་ཡྱིད་ཤེས་ལ་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གེའྱི་ཚོགས་སུ་སང་བའྱི་རྣམ་རྱིག རྣམ་པའྱི་ཁད་པར་ཚིགས་
བཅད་དམ་ལྷུག་པར་གནས་པ། བྱེད་ལས་ཀྱི་ཁད་པར་གདུལ་བྱའྱི་བློ་གོས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་དང་། 
རང་རང་གྱི་འདོད་པའྱི་དོན་གོ་བར་བྱེད་པ། རྒྱུད་ཀྱི་ཁད་པར་ན་པ་པོའ་ིརྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའོ། །འོ་ན་དེ་རྩོམ་
པ་པོས་ཅྱི་ལྟར་བརྩམས་ཤྱིང་འཆད་པ་པོས་ཇྱི་ལྟར་འཆད་ཅེ་ན། རྩོམ་པ་པོས་རང་ལ་སང་བའྱི་རྣམ་རྱིག་དེ་ྱིད་
བརྩམས་ཤྱིང་འཆད་པ་པོས་རང་ལ་སང་བའྱི་རྣམ་རྱིག་དེ་ྱིད་བཤད་པས་ན་པ་པོས་རང་གྱི་རྣམ་རྱིག་དེ་ྱིད་
གོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ྱི་ཤུ་པ་ལས། གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ན། །རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཕན་ཚུན་འགྱུར། །ཞེས་
དང་། འབྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱིད་དབང་གྱིས། །དན་པ་མས་སོགས་འགྱུར་བ་བཞྱིན། །ཞེས་སོ། །གྱིས་པ་ངེས་
ཚིག་ནྱི། བསན་བཅོས་ཀྱི་སྐད་དོད་དུ། ཤཱསྠྲ་ཞེས་པ་ཡོད་ལ། ཤཱ་ས་ནྱི་འཆོས་པ་སེ། གདུལ་བྱའྱི་སེམས་རྒྱུད་
བསབ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་འཆོས་པ་དང་། ཏཱ་ 
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༼༡༧༽ 
ར་ནྱི་སོལ་བའམ་སོབ་པ། དེ་ངན་འགོ་དང་སྱིད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ལས་སོབ་པ་སེ། དེ་སྐད་དུ་རྣམ་བཤད་རྱིགས་
པར། ོན་མོངས་དག་རྣམས་མ་ལུས་འཆོས་པ་དང་། །ངན་འགོ་སྱིད་ལས་སོབ་བྱེད་གང་ཡྱིན་པ། །འཆོས་སོབ་
ཡོན་ཏན་ཕྱྱིར་ན་བསན་བཅོས་སེ། །གྱིས་པོ་འདྱི་དག་གཞན་གྱི་ལུགས་ལ་མེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་
པ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ནྱི། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་མྱིང་གྱི་སོ་ནས་དགུ་དང་། རས་ཀྱི་སོ་ནས་གསུམ་དུ་
གསུངས་པ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དོན་མེད་དོན་ལོག་དོན་དང་ལྡན། །ངན་གཡོ་བརྩེ་བལ་སྡུག་བསལ་སྤངས། །ཐོས་
རྩོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ། །བསན་བཅོས་དྲུག་བལ་གསུམ་དུ་འདོད། །ཅེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དགུ་པོ་དེ་དག་
ཀང་ཕྱྱི་རོལ་པའྱི་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་གསང་ཚིག་སན་ནས་སན་དུ་བརྒྱུད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་དང་རྩོད་པ་སྨྲ་བའྱི་
བསན་བཅོས་དང་། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་བསན་བཅོས་གསུམ་དུ་འདུས་པར་
གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་རྣམ་གངས་ནྱི། སོབ་མའྱི་སེམས་རྒྱུད་འཆོས་པར་བྱེད་པས་ན་བསན་བཅོས་དང་། 
མདོའ་ིདོན་གསལ་བར་བྱེད་པས་ན་མདོ་སེའྱི་རྒྱན་དང་། སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པས་ན་རབ་
ཏུ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ལ། འོན་ཀང་མདོ་སེའྱི་རྒྱན་ནྱི་བསན་བཅོས་བྱེ་བག་དང་། རབ་ཏུ་བྱེད་
པ་ནྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་ནང་ཚན་ལ་འཇུག་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ལྔ་པ་ལྡང་ཚད་ནྱི། ཡྱི་གེ་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་མྱིང་། 
མྱིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་ཚིག ཚིག་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་རེ་རེ་རོགས་པར་སོན་པ་ནྱི་རབ་
བྱེད། དེ་གསུམ་ཆར་རོགས་པར་སོན་པ་ནྱི་བསན་བཅོས། ཡང་ན་ཅྱི་ལྟ་བ་དང་ཅྱི་སེད་པ་གང་རུང་རེ་རེ་རོགས་
པར་སོན་པ་ནྱི་རབ་བྱེད་ 
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༼༡༨༽ 
དང་། གྱིས་ཀ་རོགས་པར་སོན་པ་ནྱི་བསན་བཅོས་སོ། །ཡང་ན་དམྱིགས་པའྱི་རབ་དབྱེ། སྤང་བྱའྱི་ོན་མོངས། 
སྤོང་བྱེད་ཀྱི་གེན་པོ། སྤོང་བའྱི་གང་ཟག སྤངས་པའྱི་འབས་བུ་རྣམས་ལས་གང་རུང་རེ་རེ་རོགས་པར་སོན་པ་
ནྱི་རབ་བྱེད་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་སོན་པ་ནྱི་བསན་བཅོས་སོ། །བསན་བཅོས་འདྱི་ལ་དོན་གསུམ་
ཆར་ཚང་ངོ་། །དྲུག་པ་བརྩམས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དོན་མང་མོས་འཇུག་
མས་པ་གསོ། །འཐོར་སྡུད་ཟབ་དགོལ་མཛེས་པ་བསེད། །ཅེས་དྲུག་གསུངས་པ་ལས་དོན་མང་བ་ནྱི་བསན་
བཅོས་བརྩམས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡྱི་གེ་འབྱི་མཆོད་སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་ཆོས་སོད་བཅུའྱི་མང་པོ་འབྱུང་
བའོ། །མོས་འཇུག་ནྱི་དེ་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བྱ་མོས་པ་རྣམས་འཇུག་པའོ། །མས་པ་གསོ་བ་ནྱི་བཀའ་གང་
གྱི་དགོངས་འགེལ་དུ་བཤད་པ་ལས་གང་ཟག་གྱི་ཆ་རེན་མས་པ་གསོ་བའོ། །འཐོར་བ་སྡུད་པ་ནྱི་བཀའ་གང་
གྱི་དོན་དུ་བཤད་པ་ལས་བརོད་བྱའྱི་དོན་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བར་འོས་པ་རྣམས་འཐོར་ནས་གནས་པ་
ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བའོ། །ཟབ་མོ་དགོལ་བ་ནྱི། ཕ་དང་མ་ནྱི་གསད་བྱ་ཞྱིང་། །རྒྱལ་པོ་གཙང་སྦྲ་ཅན་གྱིས་
དང་། །ཡུལ་འཁོར་འཁོར་དང་བཅས་བཅོམ་ན། །མྱི་དེ་དག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའྱི་དོན། ལས་དང་སེད་པ་
སྤང་བྱ་ཞྱིང་། །སྦྱོར་བའྱི་རྣམ་ཤེས་མཆོག་འཛིན་གྱིས། །སེ་མཆེད་སོད་ཡུལ་བཅས་བཅོམ་ན། །མྱི་དེ་དག་པ་
ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པར་ཆད་པ་ལྟ་བུའྱི་ 
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༼༡༩༽ 
བཀའྱི་ནང་དུ་དོན་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནས་འཆད་དགོས་པ་རྣམས་བསན་བཅོས་ཀྱིས་ཀང་འཆད་པའོ། །དྲུག་པ་
མཛེས་པ་བསེད་པ་ནྱི། བསན་བཅོས་སུ་སན་ངག་དང་ཚིག་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པས་ཚིག་དང་དོན་
མཛེས་པར་འགྱུར་བའོ། །དེ་ལྟར་དྲུག་ལས་ཁ་ཅྱིག་བསན་བཅོས་འདྱི་ལ་དང་པོ་གསུམ་ཚང་བ་དང་། གཞན་
དག་དྲུག་ཆར་ཚང་བར་བཞེད་ཀང་། མས་པ་གསོ་བ་དང་། ཟབ་མོ་དགོལ་བ་གྱིས་ཚང་བར་དཀའ་ཞྱིང་། 
གཞན་བཞྱི་ཆར་ངེས་པར་ཚང་ངོ་། །བདུན་པ་བརྩམ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། ཚིག་དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའྱི་
ཤེས་རབ་དང་སྱིང་རེ་ནྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ལ་
ང་མྱི་རྒྱལ་བ་དང་། རང་གྱི་གགས་པ་མྱི་སོགས་པ་དང་། ཆོས་མཐུན་ལ་བྱམས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་སྱིང་
བརྩེ་བ་བཞྱི་དང་ལྡན་ན་བསན་བཅོས་བརྩམས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྱི་པ་མཚན་ལྡན་གཞུང་གྱི་དགོས་
འགེལ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་མེད་པར་ོན་མོངས་རྣམས། །གང་ཕྱྱིར་ེར་བར་ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་
ཐབས་མེད་ལ། །ོན་མོངས་པས་ཀང་འཇྱིག་རེན་སྱིད་མཚོ་འདྱིར་འཁམས་ཏེ། །དེ་བས་དེ་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་སོན་
པས་གསུངས་སོ་ལོ། །ཞེས་པས་བསན་ཏེ། འདྱི་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞྱི་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་གཞུང་
གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བརོད་བྱའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་ལྷག་པ་ 
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༼༢༠༽ 
ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་སེ། ཆོས་མངོན་པའྱི་སེ་སོད་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་བརོད་བྱའྱི་གཙོ་
བོར་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ནྱི་བརོད་བྱ་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། ལྷག་པ་ཤེས་
རབ་ཀྱི་བསབ་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དེའྱི་ཡུལ་གཏན་ལ་དབབ་དགོས་པས་དེའྱི་སོ་ནས་བརོད་བྱར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགོས་པ་ནྱི་བསན་བཅོས་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་སེས་པའྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་
བོ། །ྱིང་དགོས་ནྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མས་སུ་བླངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་
རབ་ཀྱི་ོན་མོངས་སྤངས་པའྱི་མྱང་འདས་སོ། །འབེལ་པ་ནྱི་སྱི་དང་མཐུན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་ཞེས་
པས་བརོད་བྱ་ཙམ་དངོས་སུ་བསན་ནས། བརོད་བྱའྱི་གཙོ་བོ་དོན་གྱིས་བསན་ནོ། །དགོས་པ་ནྱི། རབ་ཏུ་རྣམ་
འབྱེད་ཅེས་དང་། དེ་ཕྱྱིར་ཞེས་པས་བསན་ཏེ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་བསེད་པའྱི་ཆེད་དུ་འདྱི་
བརྩམ་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ྱིང་དགོས་ནྱི། མེད་པར་ཞེས་པ་ནས་དེ་བས་ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསན་ཏེ། 
དངོས་སུ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མེད་པར་ོན་མོངས་སྤོང་བའྱི་ཐབས་མེད། ོན་མོངས་མ་
སྤངས་ན་འཁོར་བར་འཁམས་པ་བསན་ནས་ཤུགས་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས་ོན་
མོངས་དང་འཁོར་བ་སྤངས་པའྱི་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། འབེལ་པ་ནྱི། མེད་པར་ཞེས་པས་བསན་
ཏེ། དངོས་སུ་དགོས་པ་མེད་པར་ྱིང་དགོས་མྱི་འབྱུང་བར་བསན་ནས་ཤུགས་ལ་བསན་བཅོས་དང་། བརོད་བྱ་
དང་། དགོས་པ་ 
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༼༢༡༽ 
དང་། ྱིང་དགོས་རྣམས་ས་མ་ས་མ་ལ་བརེན་ནས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྔ་པ་དགོས་
ལྡན་བསན་བཅོས་སྱིའྱི་རྣམ་གཞག་ལ། གནས་བརྒྱད་ཀྱི་གངས་ངེས་དང་། གོ་རྱིམ་ངེས་པ་གྱིས་ལས། དང་
པོ་ལ་ས་རབས་པ་རྣམས་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་གནས་དེ་ལ་བརྒྱད་དུ་གངས་ངེས་ཏེ། ཐར་པ་དོན་གེར་གྱི་
གང་ཟག་གྱི་ཆ་རེན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ། མས་ལེན་གྱི་སོད་པ། མས་སུ་བླངས་པའྱི་འབས་བུ་གསུམ་དུ་
ངེས་ཤྱིང་། དེ་དག་སོན་པ་ལ་གནས་བརྒྱད་ལས་མང་མྱི་དགོས་ཤྱིང་ཉུང་ན་མྱི་འདུ་བའྱི་ཕྱྱིར། གང་ཟག་གྱི་ཆ་
རེན་ལ་གསུམ་པོ་དེར་ངེས་ཏེ། ཡུལ་མ་བསན་ན་མས་སུ་ལེན་མྱི་ཤེས། མས་སུ་མ་བླངས་ན་འབས་བུ་མྱི་
ཐོབ། འབས་བུ་མེད་ན་མས་སུ་ལེན་པ་དགོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པོ་དེ་དག་གནས་བརྒྱད་ཀྱིས་ཅྱི་
ལྟར་སོན་ན། དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ཅྱི་སེད་པ་དང་ཅྱི་ལྟ་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཡྱིན་
ལ། དེ་ནྱི་གནས་དང་པོས་བསན། དེའྱི་ནང་ནས་འདུས་བྱས་ཆོས་ཀྱི་ནང་ཚན། དེ་དག་སེ་ཚུལ་རྣམས་གྱིས་
པས་བསན། ཅྱི་ལྟ་བ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་སེ་
བ་དང་སེ་བའྱི་གནས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་པས་གནས་གསུམ་པས་བསན། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ནྱི་ཟག་བཅས་
ཀྱི་ལས་དང་། ོན་མོངས་པ་ཡྱིན་པས་གནས་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པས་བསན། འགོག་བདེན་དང་ལམ་བདེན་སོ་
སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་གང་ཞེ་ན། ཟག་མེད་ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། །ཞེས་ 
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༼༢༢༽ 
པས་བསན། ཡང་ན་འགོག་བདེན་ནྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་ཡོངས་ཤེས་དང་། ལམ་བདེན་ནྱི། བདེན་པ་མཐོང་
དང་སོམ་པ་ལས། །ཞེས་པའྱི་མཐོང་སོམ་གྱིས་ཀྱིས་བསན་ལ། བདེན་པ་བཞྱི་ཆར་ཡང་དེའྱི་བདེན་པ་ཞེས་
པའྱི་ཚིག་གྱིས་བསྡུས་ནས་བསན་ཏོ། །མས་ལེན་གྱི་སོད་པ་ནྱི། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་
པས། །སོམ་པ་ལ་ནྱི་རབ་ཏུ་སྦྱོར། །ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་དྲུག་པས་བསན། འབས་བུ་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་
ཤེས་ནྱི་གནས་བདུན་པས། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་པར་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་གནས་བརྒྱད་པས་བསན་ཏོ་ཞེས་བཞེད་
དོ། །གང་སྤེལ་གྱིས། ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་རྣམས། །ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འདྱིའྱི་བརོད་བྱའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་
ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། ཐར་པ་དོན་གེར་གྱི་བླང་དོར་གྱི་གཙོ་བོ་ནྱི། དོར་བྱ་ོན་མོངས་
ཀྱི་ཆོས་དང་། བླང་བྱ་རྣམ་བྱང་གྱི་ཆོས་གྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་གྱིས་སོ་སོར་མྱི་ཕྱེ་བར་ཐུན་མོང་དུ་
སོན་པ་ནྱི་གནས་དང་པོ་གྱིས་ཏེ། ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་དང་། དབང་པོ་ེར་གྱིས་མཚུངས་ལྡན་འདུ་བྱེད་
འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སེ་ཚུལ་རྣམས་ནྱི་ོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་ཐུན་མོང་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སོ་སོར་
སོན་པ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ནྱི། གང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ན་འགོ་བ་རྱིས་ལྔ། གང་དུ་ན་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་
རེན་དུ། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན་རེན་འབེལ་བཅུ་གྱིས་དང་། སེ་གནས་བཞྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་གནས་གསུམ་
པས་བསན། གང་གྱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ན་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་དང་། ོན་མོངས་ཀྱིས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་བཞྱི་
པ་དང་ལྔ་པས་སོན། རྣམ་བྱང་གྱི་ཆོས་ལ་གང་རྣམ་པར་བྱང་ན་ཞུགས་གནས་བརྒྱད། གང་དུ་ན། འདོད་པ་
གསུམ་ཐོབ་ཐ་མ་ནྱི། །གསུམ་དུ་ 
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༼༢༣༽ 
འོ་ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཁམས་གསུམ་དུ། ཚུལ་ཅྱི་ལྟར་ན། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སོམ་པ་ལ་
ནྱི་རབ་ཏུ་སྦྱོར། །ཞེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་གནས་དྲུག་པས་བསན་ནོ། །གང་གྱི་རྣམ་པར་བྱང་ན་ཟག་
མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེའྱི་སེམས་རེན་སོམས་འཇུག་གྱིས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་གནས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པས་
བསན་ཏོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །འོན་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་བགོད་ཚུལ་དང་སྦྱར་ན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། སྱིར་བྱེ་
བག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ལ། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སོམ་པ་ལ་ནྱི་རབ་ཏུ་སྦྱོར། །ཞེས་པའྱི་ཚུལ་
གྱིས། བདེན་པ་མཐོང་དང་གོམས་པ་ལས། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་མཐོང་སོམ་གྱི་ལམ་གྱིས་བསེད་དེ། ོན་
མོངས་སྤངས་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་མཐོང་སྤང་ོན་མོངས་དང་། སོམ་སྤང་ོན་མོངས་སྤངས་
ནས་མྱི་སོབ་ལམ་ཐོབ་པ་ནྱི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་བགོད་ཚུལ་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་གྱི་ཁད་པར་སོན་
པ་ལ་གནས་བརྒྱད་དུ་ངེས་ཏེ། དེ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡུལ་གྱི་ཁད་པར། སྤང་བྱ་སྱིབ་པའྱི། བགོད་བྱེད་གང་ཟག་གྱི 
བགོད་ཚུལ་ལམ་གྱི། མས་ལེན་སོད་པའྱི། འབས་བུ་ཐོབ་དུས་ཀྱི། ཐོབ་འབས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་པར་དང་
བདུན་ལས། དང་པ་ནྱི། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཁམས་གསུམ་སོད་བཅུད་ཀྱི་
འཇྱིག་རེན་སྡུག་བསལ་དུ་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་གོལ་བ་ཐོབ་པས་དེ་ནྱི་གནས་གསུམ་པས་བསན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་
པས་དེའྱི་སེང་དུ་ཡང་ཇྱི་སེད་པ་མཁེན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུར་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཀྱི་རབ་དབྱེ་མ་ལུས་པ་ཤེས་
དགོས་ལ། དེ་ནྱི་གནས་དང་པོ་གསུམ་གྱིས་བསན། གྱིས་པ་ནྱི། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤང་བྱ་
ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་ཙམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཐོས་པས་དེ་ནྱི་གནས་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པས་
བསན།  
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༼༢༤༽ 
ཐེག་ཆེན་གྱི་བྱང་ཆུང་ཐོབ་པ་ལ་ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མུན་པ་ཡང་སྤང་དགོས་པས་དེ་ནྱི་ཕུང་ཁམས་སེ་
མཆེད་ཀྱི་ཤུགས་ལ་བསན་པའམ། མཆོད་བརོད་ཀྱིས་དངོས་སུ་བསན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་
རང་རྒྱལ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱས་ནས་སྱིད་པ་ཐ་མ་
པའྱི་དུས་སུ་དོད་ནས་མྱི་སོབ་ལམ་གྱི་བར་གྱི་རོགས་པ་རྣམས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་བརེན་ནས་སན་ཐོག་
གཅྱིག་ལ་བགོད་པས་ཞུགས་གནས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མེད་ལ། ན་ཐོས་ཀྱི་དེ་ལྟར་བྱེད་མྱི་ནུས་པས་ཞུགས་
གནས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡོད་ཅྱིང་། དེ་ནྱི་གནས་དྲུག་པའྱི་གང་ཟག་བསན་པས་བསན། བཞྱི་པ་ནྱི་དབུགས་
དབྱུང་རྔུབ་དང་མྱི་སྡུག་པ་སོམ་པ་ལ་བརེན་ནས་དང་པོ་ཞྱི་གནས་བསེད། དེ་ནས་ལྷག་མཐོང་དན་པ་ེར་
གཞག་བསེད་ནས་ཚོགས་རོགས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྱི་ལམ་བགོད་ཚུལ་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་ལ། དྱི་
མ་དང་བལ་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི་ན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་རེས་སུ་ཡང་འདོད་པར་སེ་སྱིད་བཅུ་བཞྱི་
ལེན་པ་དང་། གཟུགས་སུ་བཅུ་དྲུག་ལེན་པ་དང་། གཟུགས་མེད་དུ་བཞྱི་ལེན་པ་སོགས་ཡོད་ཅྱིང་། བསེ་རུ་ལྟ་
བུའྱི་རང་སངས་རྒྱས་དང་ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་དོད་ནས་མྱི་སོབ་ལམ་གྱི་བར་སན་གཅྱིག་པ་བསེད་པས་མཐོང་
ལམ་ཐོབ་རེས་སུ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སེ་བ་ལེན་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་ལ། དེ་ནྱི་གནས་དྲུག་པའྱི་ལམ་བསན་པས་བསན་
ནོ། །ལྔ་པ་ནྱི་ལུས་འདུ་འཛི་ལས་བསྱིང་བ་དང་། སེམས་རྣམ་རོག་ལས་བསྱིང་བ་སེ་བསྱིང་བ་གྱིས་དང་། 
བསོད་སོམས་དང་། གནས་མལ་དང་། ཆོས་གོས་ངན་ངོན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་པ་དང་། སྤང་བ་ 
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༼༢༥༽ 
དང་སོམ་པ་ལ་དགའ་བའྱི་སོད་པ་ནྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མས་ལེན་སོད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་
གནས་དྲུག་པར། བསྱིང་གྱིས་ལྡན་ཆོག་མྱི་ཤེས་དང་། །ཞེས་པས་བསན་ཏོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པས་དེའྱི་སེང་དུ་
ཡང་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེས་པར་བྱེད་ཅྱིང་། མགོ་དང་རྐང་ལག་གཏོང་བ་
སོགས་སྦྱྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱྱིན་བཅུ་རོགས་པར་བྱེད་ཅྱིང་། འཚང་རྒྱ་བ་ལ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ལུས་པའྱི་ཚེ་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངེས་གནས་སུ་གྱུར་པ་ནས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དེས་མཚན་གྱི་རྒྱུ་
སྒྲུབ་པར་བྱེད་ལ། དེ་ནྱི་གནས་བཞྱི་པར། གང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིན། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསན་
ཏོ། །དྲུག་པ་ནྱི། ན་ཐོས་རོག་པ་བུལ་བས་ནྱི། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གྱི་བསན་པ་ལ་ལམ་དུ་ཞུགས། ཤཱཀ་ཐུབ་
པའྱི་བསན་པ་ལ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་དག་ཀང་ཡོད་ལ། བརྩོན་འགྲུས་མྱུར་བས་ཚེ་གསུམ་ལ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་
ཡང་ཡོད། རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཚོགས་བསགས་ནས་དོད་
ནས་མྱི་སོབ་ལམ་གྱི་བར་སན་ཐོག་གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་བྱེད། ཐེག་ཆེན་པས་ནྱི་ཚོགས་ལམ་དུ་བསྐལ་པ་གངས་
མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ནས་དོད་ནས་མྱི་སོབ་ལམ་གྱི་བར་སན་ཐོག་གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་
ལ། དེ་དག་ནྱི། མྱུར་བ་སྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་ཐར། །ཞེས་དང་། བསེ་རུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཡྱི་རྒྱུས། །ཞེས་དང་། དེ་
གངས་མེད་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསན་ཏོ། །བདུན་པ་ནྱི། སོམ་ལམ་རོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་རེས་
སུ་ཟད་མྱི་སེ་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཚུལ་ཐུན་མོང་བ་ 
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༼༢༦༽ 
ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི། དེ་ཟད་ཐོབ་དང་ཟད་པར་ཤེས། །དེ་ཚེ་དེ་མྱི་སོབ་དག་བཅོམ། །ཞེས་དང་། གནས་བདུན་པའྱི་
ཟད་མྱི་སེ་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སོན་པའྱི་གཞུང་རྣམས་ཀྱིས་སོན་ཏོ། །ཡོན་ཏན་དེ་ལ་ཤེས་པས་བསྡུས་པ་དང་། མ་
བསྡུས་པ་གྱིས། དང་པོ་ལ། ཐུན་མོང་དང་། ཐུང་མོང་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས། དང་པོ་ནྱི། ོན་མོངས་མེད་པ་དང་། 
སོན་གནས་མཁེན་པ་དང་། སོ་སོར་ཡང་དག་རྱིག་པ་བཞྱི་དང་། མངོན་ཤེས་དྲུག་སོགས་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་གནས་
བདུན་པས་སོན་ཅྱིང་། གྱིས་པ་ནྱི། སོབས་བཅུ། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི། དན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་གསུམ། ཐུགས་
རེ་ཆེན་པོ་སེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་གནས་བདུན་པས་སོན། ཤེས་པས་
མ་བསྡུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི། བསམ་གཏན་བཞྱི། གཟུགས་མེད་བཞྱི། རྣམ་ཐར། ཟད་པར། ཟྱིལ་གནོད་རྣམས་
ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་གནས་བརྒྱད་པས་སོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་བགོད་ཚུལ་ཐུན་མོང་བ་དང་། 
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་གཞག་སོན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརྒྱད་དུ་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་གོ་རྱིམ་
ངེས་པ་ནྱི། ཐོག་མར་དོན་གྱིས་ཕུན་ཚོགས་མངའ་བའྱི་སངས་རྒྱས་ལ། གང་ཞྱིག་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་
བཅོམ་ཞྱིང་། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གྱིས་མཆོད་པར་བརོད་ནས་ལས་སུ་བྱ་བ་ཅྱི་བྱེད་ཞེ་ན། ཆོས་
མངོན་མཛོད་ཀྱི་བསན་བཅོས་རབ་བཤད་བྱ། །ཞེས་བཤད་པར་དམ་བཅས་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་མངོན་
མཛོད་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། ཆོས་མངོན་ཤེས་རབ་དྱི་མེད་རེས་འབང་བཅས། །ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གཅྱིག་གྱིས་ཆོས་
མངོན་པ་དང་མཛོད་ཀྱི་ས་དོན་བསན་ནོ། །འོ་ན་ཆོས་ 
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༼༢༧༽ 
མངོན་པ་དེ་དགོས་པ་གང་གྱི་ཆེད་དུ་ཐོག་མར་སུ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་སྤང་པའྱི་
ཕྱྱིར་དུ་དང་པོར་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །ཞེས་པ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་མེད་པར། 
ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གཅྱིག ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཅེས་པའྱི་འབྱེད་རྒྱུའྱི་ཆོས་དེ་གང་ཞེ་ན། ཟག་བཅས་
ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་གྱིས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི། ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་ཞེས་པས་བསན། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་
ཀྱི་མཚན་གཞྱི་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་བཅས་པ་ནྱི། ལམ་མ་གཏོགས་པའྱི་འདུས་བྱས་
རྣམས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་བསན། ལམ་མ་གཏོགས་པའྱི་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཞེས་པའྱི་
འདུས་བྱས་དེ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ཞེས་ཕུང་པོ་གཙོ་བོར་སོན་ཅྱིང་། ཞར་ལ་ཁམས་དང་
སེ་མཆེད་རྣམས་ཀང་སོན་པས་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་གསུམ་སོན་པ་ནྱི། འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་དག་
ཀང་། །ཞེས་པ་ནས་གནས་དང་པོར་རྱིལ་གྱིས་སོ། །གནས་དང་པོར། བཅུ་གྱིས་ནང་གྱིར་བཤད་དབང་
པོར། །ཞེས་དབང་པོའ་ིམྱིང་ཙམ་དང་། འདུས་བྱས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་རྒྱས་པར་བཤད་ཀང་། དེ་དག་གྱི་སེ་
ཚུལ་དང་། རྒྱུ་རེན་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་མ་བསན་པས་དབང་པོའ་ིརྣམ་བཞག་དང་འདུས་བྱས་ཀྱི་སེ་ཚུལ་
དང་། རྒྱུ་རེན་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སོན་པ་ནྱི་གནས་གྱིས་པའོ། གནས་དང་པོར་ཁམས་ཀྱི་
རྣམ་པའྱི་རབ་དབྱེའྱི་སྐབས་སུ་ཁམས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་ཚུལ་དང་། གནས་གྱིས་པར་དབང་པོ་ེར་གྱིས་
དང་མཚུངས་ལྡན་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ 
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༼༢༨༽ 
ཁམས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་ཚུལ་དང་། དེ་མ་ཐག་རེན་གྱི་སྐབས་སུ་ཁམས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཤེས་པ་
བཅུ་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་གྱིས་ཏེ་ཤེས་བཅུ་གྱིས་གང་གྱི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་གང་འབྱུང་བ་གསུངས་ཀང་
སྡུད་བྱེད་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་མ་གསུངས་པས་དེ་དག་རྒྱས་པར་སོན་པ་ནྱི་གནས་གསུམ་
པའོ། །གནས་གསུམ་པར། བདག་མེད་ཕུང་པོ་ཙམ་ྱིད་དོ། །ཞེས་བྱེད་པ་པོའ་ིབདག་མེད་པར་གསུངས་ཤྱིང་། 
སོད་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་རྣམ་བཞག་གསུངས་པ་ལ་ཕྱྱི་རོལ་པ་ཁ་ཅྱིག བྱེད་པ་པོའ་ིབདག་མེད་པ་མྱི་འཐད་
དེ། སོད་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་བདག་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་དང་། ཁ་ཅྱིག་གཙོ་བོས་བྱས་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་
དབང་ཕྱུག་གྱིས་བྱས་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་རྒྱུ་མེད་དུ་བྱུང་ཞེས་འདོད་པ་བསལ་ནས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ལས་བྱུང་
བར་སོན་པ་ནྱི་གནས་བཞྱི་པའོ། །ལས་དེ་ྱིད་གང་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། ཕྲ་རྒྱས་ལས་བྱུང་ཞེས་པ་ནྱི་གནས་ལྔ་
པའོ། །ཕྲ་རྒྱས་བསན་པའྱི་ཐོག་མར་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གྱི་རྣམ་བཞག་དང་། མཇུག་ཏུ་སྱིར་གེན་པོས་
སྤོང་ཚུལ་དང་། སྤངས་པའྱི་འབས་བུ་ཡང་ཤེས་བསན་པ་ལས་འཕྲོས་ནས། གེན་པོ་མཐོང་སོམ་གྱི་རང་བཞྱིན་
དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བདེན་པ་བཞྱི་དང་། བདེན་པ་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ལམ་དེ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་དང་། 
དེ་ལ་གནས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། དེའྱི་ཐོབ་བྱ་འབས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སོན་
པ་ནྱི་གནས་དྲུག་པའོ། །གནས་དྲུག་པར་བཟོད་པ་དང་། ཤེས་པ་དང་ལྟ་བ་ཞེས་པ་མང་དུ་གསུངས་པ་ལས་
འཕྲོས་ནས་བཟོད་ཤེས་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་ 
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༼༢༩༽ 
དང་། བྱེ་བག་ཏུ་ཤེས་པ་ལ་བཅུར་དབྱེ་བ་དང་། ཤེས་པས་བསྡུས་པའྱི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཡོན་ཏན་སོན་པ་ནྱི་གནས་བདུན་པའོ། །དེ་དག་ལས་འཕྲོས་ནས་འོ་ན་ཤེས་པས་མ་བསྡུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་
ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཤེས་པས་མ་བསྡུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི། གཟུགས་མེད་བཞྱི། ཚད་མེད་བཞྱི། 
རྣམ་ཐར། ཟད་པར། ཟྱིལ་གནོན་རྣམས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ནྱི་གནས་བརྒྱད་པས་བསན་ཏོ། །དཔལ་ཤེས་རབ་
གགས་ཀྱིས་སྦྱར་བ་ལས་འདྱི་ལྟར་འབྱུང་སེ། ཐར་པ་འདོད་ྱིད་ལ། །ཐར་པ་ཐོབ་བྱ་ནྱི། །ཕྲ་རྒྱས་སྤང་དགོས་
ཏེ། །ཕྲ་རྒྱས་སྤོང་བ་ལ། །གེན་པོ་ལམ་བསེད་འཚལ། །གེན་པོ་ལམ་བསེད་ལ། །དམྱིགས་ལ་རེན་བསེད་
པས། །དམྱིགས་པ་ཤེས་པར་བྱ། །དམྱིགས་པ་རྣམ་གྱིས་ཏེ། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཆོས། །དེ་ྱིད་བསན་པའྱི་
ཕྱྱིར། །ཕུང་པོ་སེ་མཆེད་དང་། །ཁམས་རྣམས་རབ་སོན་པའྱི། །མཛོད་ྱིད་དང་པོར་བསན། །ཁམས་བསན་
མཛོད་ྱིད་ལས། །དབང་པོའ་ིམྱིང་ཙམ་སོས། །དེ་ཡྱི་དབྱེ་བ་དག །རྒྱས་པར་དཔྱད་ཕྱྱིར་དང་། །གཞན་ཡང་དེ་
ྱིད་ལས། །འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི། །མཚན་ྱིད་སོ་སོར་བསན། །དེ་དག་སེ་བའྱི་ཚུལ། །རྒྱུ་དང་རེན་
རྣམས་དང་། །འབས་བུར་བཅས་པ་དག །རབ་ཏུ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། །དབང་པོ་བསན་པའྱི་མཛོད། དེ་ཡྱི་འོག་ཏུ་
བསན། །དབང་པོའ་ིམཛོད་ྱིད་ལས། །ཁམས་གསུམ་ངེས་པ་ཡྱི། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་དང་། །དབང་པོའ་ི
དབྱེ་བ་བྱས། ། 



28   ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ། 

༼༣༠༽ 
ཁམས་གསུམ་མ་བསན་པས། །དེ་ྱིད་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། །འཇྱིག་རེན་བསན་པའྱི་མཛོད། །དེ་ཡྱི་འོག་ཏུ་
བསན། །མུ་སེགས་ལོག་རོག་ཀྱིས། །སེམས་ཅན་འདྱི་ལྟར་རོག །གལ་ཏེ་བསེད་པའྱི་རྒྱུ། །བདག་ཅྱིག་ཡོད་ལྟ་
ན། །ཕྱྱི་ནང་སོད་བཅུད་ཀྱི། །འཇྱིག་རེན་ས་ཚོགས་དག །དེ་ལས་སེ་འགྱུར་ན། །བྱེད་པའྱི་བདག་མེད་ན། །དེ་
དག་ཅྱི་ལས་སེ། །སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ། །དེ་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱི །ཐེ་ཚོམ་བསལ་ཕྱྱིར་དང་། །མངོན་པས་མདོ་འཆད་
པས། །མདོ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི། །ལས་རྣམས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཤུན་བཅས་འབས་སོགས་ཀྱིས། །འདུལ་བ་ལས་
བསན་མཛོད། །དེ་ཡྱི་འོག་ཏུ་བསན། །དེ་དག་དེ་ལྟ་བུའྱི། །ལས་དེའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱིས། །ཡང་སྱིད་ཕྱྱི་མ་ཡྱི། །རྣམ་
སྱིན་འགྲུབ་ངེས་པ། །ཕྲ་རྒྱས་དབང་གྱིས་བྱུང་། །དེ་བས་ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི། །མཚན་ྱིད་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཀླུ་ལ་
སོགས་པ་དང་། །འད་བའྱི་ཕྲ་རྒྱས་མཛོད། །དེ་ཡྱི་འོག་ཏུ་བསན། །ཕྲ་རྒྱས་མཛོད་ྱིད་ལས། །བདེན་པ་རྣམ་
བཞྱིའྱི་དོན། །མཐོང་དང་སོམ་པ་ཡྱིས། །མཐོང་སྤང་སོམ་སྤང་གྱིས། །རྱིམ་བཞྱིན་སྤོང་བར་བཤད། །མཐོང་
སོམ་ལམ་ྱིད་ཀྱི། །རང་བཞྱིན་མ་བསན་པས། །དེ་ྱིད་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། །གང་ཟག་བསན་པའྱི་མཛོད། །དེ་ཡྱི་
འོག་ཏུ་བསན། །ལམ་དང་གང་ཟག་དག །བསན་པའྱི་མཛོད་ྱིད་ལས། །ཤེས་པ་རྣམ་བཞྱི་བཤད། །དེ་ཡྱི་དབྱེ་
བ་དག །རྒྱས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཡེ་ཤེས་བསན་པའྱི་མཛོད། །དེ་ཡྱི་འོག་ཏུ་བསན། །ཡེ་ཤེས་ 
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༼༣༡༽ 
མཛོད་ྱིད་ལས། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ། །ཡོན་ཏན་རྣམ་གྱིས་བསན། །ཐུན་མོང་ཡོན་ཏན་དང་། །ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའོ། །ཐུན་མོང་ཡོན་ཏན་ནྱི། །ོན་མོངས་མེད་སོན་ཤེས། །སོ་སོ་ཡང་དག་པར། །རྱིག་པ་རྣམ་
བཞྱི་དང་། །མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་དང་། །ཚད་མེད་རྣམ་ཐར་དང་། །ཟད་པར་
ལ་སོགས་པ། །དེ་དག་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། །སོམས་འཇུག་བསན་པའྱི་མཛོད། །དེ་ཡྱི་འོག་ཏུ་བསན། །ཞེས་
སོ། །བཤད་པ་སོན་འགོ་རྒྱ་སག་ཁྲ་བོའ་ིགཞུང་རྱིས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།  །།ད་ནྱི་དཀྱུས་ཀྱི་ས་བཅད་པ་རུས་སྦལ་
རྒྱ་བོའ་ིབཞྱི་འགོས་བཤད་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ལ་གསུམ། སྒྱུར་བྱེད་དམ་པའྱི་ཀླད་ཀྱི་དོན། རྩོམ་བྱེད་དམ་པའྱི་
གཞུང་གྱི་དོན། བསྒྱུར་བ་མཐར་ཕྱྱིན་མཇུག་གྱི་དོན་ཏོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། མཚན་གྱི་དོན།་་་་་རྒྱ་གར། འགྱུར་གྱི་
ཕྱག་གོ་་་་་འཇམ་དཔལ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། གཞུང་དོན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག གཞུང་དོན་ཆོས་
མངོན་པའྱི་ཡུལ་བཤད་པ། གཞུང་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། མཆོད་
པར་བརོད་པ།་་་་་གང་ཞྱིག བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ།་་་་་ཆོས་མངོན། བཤད་བྱའྱི་མཚན་དོན། མཚན་ལྡན་
གཞུང་གྱི་དགོས་འབེལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཆོས་མངོན་པའྱི་དོན།་་་་་ཆོས་མངོན། མཛོད་ཀྱི་
དོན།་་་་་འདྱིར་དེ། བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དགོས་འབེལ་དངོས།་་་་་ཆོས་རྣམས།  
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༼༣༢༽ 
དང་པོར་སུས་བསན་པའོ།་་་་་འདྱི་ནྱི། །གྱིས་པ་གཞུང་དོན་ཆོས་མངོན་པའྱི་ཡུལ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་
ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་ཟག་བཅས། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ། ཟག་བཅས་བཤད།་་་་་ལམ་མ། ཟག་
མེད་བཤད། དེ་དག་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། ཟག་མེད་སྱིར་བསན།་་་་་ཟག་མེད། 
འདུས་མ་བྱས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ།་་་་་དེ་ལ། །གསུམ་པ་ལ་གནས་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་ཁམས་བསན་
པའྱི་གནས་ལ་གསུམ་སེ། འདུས་བྱས་ཕུང་པོར་བསན་པ་རྣམ་གངས་དང་བཅས་པ། ཕུང་ཁམས་སེ་
མཆེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་རབ་དབྱེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་
བ།་་་་་འདུས་བྱས། རྣམ་གངས་སོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། འདུས་བྱས་སྱིའྱི་རྣམ་གངས།་་་་་དེ་དག བྱེ་བག་ཟག་
བཅས་ཀྱི་རྣམ་གངས་སོ།་་་་་གང་དག །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། ཕུང་པོ་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་ཆོས་གསུམ་གྱི་
རྣམ་བཞག ཆོས་གསུམ་སོ་སོའ་ིས་དོན།་་་་་སྤུང་དང་། ཆོས་གསུམ་བསན་པའྱི་དགོས་པ།་་་་་རོངས་དབང་། དེ་
དག་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། མྱིང་ཅན་གཞན་ཡང་དེར་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སོ་སོར་
བཤད་པ། གསུམ་དུ་བསྡུ་བ།་་་་་ཕུང་པོ། ཁམས་མང་བར་ཐལ་བ་སྤང་བའོ།་་་་་མྱིག་ལ་སོགས། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སེ། གཟུགས་ཕུང་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་ཆོས་གསུམ། ཕུང་པོ་བར་པ་གསུམ་གཙོ་བོར་བྱས་
པའྱི་ཆོས་གསུམ། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་ཆོས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
གཟུགས་ཕུང་གྱི་ 
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༼༣༣༽ 
ངོ་བོ། དབང་དོན།་་་་་དེ་ལས་ཕྱུངས་ཏེ་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་དུ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་གཟུགས་ནྱི། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། དབང་པོ་ལྔ་མཚན་
ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་བཤད།་་་་་དེ་དག དོན་ལྔ་དབྱེ་བའྱི་སོ་ནས་བཤད།་་་་་གཟུགས་རྣམས། རྱིགས་བྱེད་མྱིན་པ་ངོ་
བོའ་ིསོ་ནས་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་ཀྱི་དོན།་་་་་གཡེངས་དང་། ཞར་ལ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་བཤད་
པའོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི་སེ། དབྱེ་བ།་་་་་འབྱུང་བ། བྱེད་ལས།་་་་་འཛིན་པ། མཚན་ྱིད།་་་་་ས་གཤེར། འབྱུང་བ་དང་
ཁམས་ཀྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་འཇྱིག་རེན་གྱི། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕུང་པོ་བར་པ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ།་་་་་ཚོར་བ། 
དེ་དག་གཞན་དང་བཅས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་དུ་བཞག་པའོ།་་་་་དེ་གསུམ། །གསུམ་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོའ་ིངོ་བོ།་་་་་རྣ་ཤེས། དེ་ལས་ཕྱུངས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དང་ཁམས་སུ་
བཞག་པའོ།་་་་་ཡྱིད་ཀྱི། བཞྱི་པ་དེ་དག་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བཞྱི་སེ། སེམས་བྱུང་ལས་ཚོར་འདུ་ཕུང་
པོ་ལོགས་སུ་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།་་་་་རྩོད་པའྱི། འདུས་མ་བྱས་ཕུང་པོར་མྱི་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།་་་་་ཕུང་པོ། 
ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ངེས་ཚུལ། གཟུགས་དང་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་གྱིས་བྱེ་བག་ལ་
བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ།་་་་་བྱེ་བག །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕུང་པོའ་ིགོ་རྱིམ།་་་་་རྱིམ་ནྱི། སེ་མཆེད་དང་
ཁམས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་མོ།་་་་་ད་ལྟའྱི། །ལྔ་པ་མྱིང་ཅན་གཞན་ཡང་དེར་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་སེ། ཕུང་པོའ་ིམྱིང་
ཅན་ཕུང་པོར་བསྡུ་བ། ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཀྱི་མྱིང་ཅན་གཞན་ 
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༼༣༤༽ 
ཡང་བསྡུ་བ།་་་་་དེ་བཞྱིན། ཞར་ལ་ཁམས་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོའ།ོ་་་་་བུ་ག །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཆོས་ཕུང་
གཟུགས་དང་འདུ་བྱེད་དུ་བསྡུ་བ།་་་་་ཆོས་ཀྱི། ཞར་ལ་ཆོས་ཕུང་གྱི་ཚད་བསན་པའོ།་་་་་ཁ་ཅྱིག །གསུམ་པ་
ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ་ལ་བདུན་ཏེ། གྱིས་ཚན། གསུམ་ཚན། བཅས་མ་བཅས། 
གཟུགས་ཅན་གྱི་དབྱེ་བ། བྱུང་བ་གསུམ། ཐོབ་པའྱི་ཁད་པར།་་་་་མྱིག་དང་། ཕྱྱི་ནང་ལ་སོགས་པའྱི་དབྱེ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བསན་ཡོད་བསན་མེད།་་་་་བསན་ཡོད། ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད་དོ།་་་་་ཐོགས་
དང་། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དགེ་སོགས་གསུམ་གྱི་ཁད་པར།་་་་་ལུང་མ། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཁད་པར་རོ།་་
་་་འདོད་ཁམས། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཟག་བཅས་ཟག་མེད།་་་་་དེ་གསུམ། རོགས་བཅས་དཔྱོད་བཅས།་་་་་
རོགས། དམྱིགས་བཅས་དམྱིགས་མེད་དོ།་་་་་དམྱིགས་བཅས། །བཞྱི་པ་ལ་བཞྱི་སེ། ཟྱིན་མ་ཟྱིན།་་་་་མ་ཟྱིན། འབྱུང་
བ་འབྱུང་འགྱུར།་་་་་རེག་བྱ། བསགས་མ་བསགས།་་་་་གཟུགས་ཅན། གཅོད་བྱེད་གཅད་བྱ་སོགས་སོ།་་་་་གཅོད་
བྱེད། །ལྔ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་བཏང་།་་་་་རྣམ་སྱིན། དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བའོ།་་་་་རས་དང་། །བདུན་པ་ཕྱྱི་ནང་
སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ་བདུན། ཕྱྱི་ནང་གྱི་དབྱེ་བ།་་་་་ནང་གྱི རེན་བཅས་དེ་མཚུངས།་་་་་ཆོས་ཞེས། མཐོང་སྤང་
སོགས་ཀྱི་བྱེ་བག ལྟ་བ་ལྟ་མྱིན་གྱི་བྱེ་བག རྣམ་ཤེས་གང་གྱིས་ཤེས་པར་བྱ་བ།་་་་་གྱིས་ཀྱི། རག་མྱི་
རག་གྱི་དབྱེ་བ།་་་་་འདུས་མ། དབང་པོ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་དབྱེ་བའོ།་་་་་གང་དག །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་
དང་།་་་་་བཅུ་ནྱི། རྩོད་པ་སྤང་བའོ།་་་་་ོན་མོངས། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་དང་།་་་་་མྱིག་དང་། དེ་ལས་འཕྲོས་ 
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༼༣༥༽ 
པའོ། །འདྱི་ལ་བདུན་ཏེ། སོ་ལྔའྱི་ཤེས་པ་ལྟ་བར་འདོད་པ་དགག་་་་་རྣམ་ཤེས། རེན་བཅས་ཀྱི་མྱིག་ལྟ་བར་
བསྒྲུབ།་་་་་མྱིག་གྱིས། དབང་པོས་ཡུལ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ། རེན་གྱི་དུས་ངེས་པ།་་་་་ཐ་མའྱི། དབང་པོ་རེན་དུ་
འཇོག་པའྱི་ཚུལ།་་་་་དེ་དག དབང་ཤེས་བརེན་པར་འདོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།་་་་་དེ་ཕྱྱིར། རེན་སོགས་བཞྱིའྱི་ས་
མཚུངས་པའྱི་ཁད་པར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། མྱིག་གྱིས་ཀས་མཐོང་བ།་་་་་མྱིག་ནྱི། ཕྲད་མ་ཕྲད་
ཀྱི་འཛིན་ཚུལ།་་་་་མྱིག་དང་། མམ་མྱི་མམ་གྱི་འཛིན་ཚུལ་ལོ།་་་་་སལ་སོགས། །བདུན་པ་ལ་བཞྱི་སེ། མྱིག་
སོགས་བཞྱིའྱི་ཁད་པར།་་་་་ལུས་ལ། རྣ་བའང་དེ་དང་མཐུན་པར་བསན་པ།་་་་་རྣ་བའང་། ས་ཚོགས་གསུམ་གྱི་
ངེས་པ།་་་་་གསུམ་དག ཡྱིད་མ་ངེས་པར་བསན་པའོ།་་་་་ཡྱིད་མ། །གྱིས་པ་དབང་པོ་བསན་པ་ལ་གསུམ་སེ། 
སྐབས་དོན་དབང་པོའ་ིརང་བཞྱིན། འདུས་བྱས་ཆོས་ཀྱི་སེ་ཚུལ། སེད་བྱེད་རྒྱུ་རེན་འབས་བུ་དང་
བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་སེ། དབང་པོའ་ིརྣམ་གཞག རྣམ་པའྱི་རབ་དབྱེ། རེད་པའྱི་ཚུལ།་་་་་འདོད་པར། 
གཏོང་བའྱི་ཚུལ།་་་་་གཟུགས་མེད། དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་གྱི་འབས་བུ་དབང་པོ་དུས་འཐོབ་པ།་་་་་འབས་བུ། དབང་པོའ་ི
ལྡན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དབང་སྒྱུར་བའྱི་སོ་ནས་ངོ་བོ་བཤད། དབང་བསྒྱུར་བྱའྱི་སོ་
ནས་གངས་ངེས་བཤད། སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དབང་པོ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས།་་་་་ལྔ་པོ། མདོ་སེ་པའྱི་ལུགས་སོ།་་་་་རང་གྱི །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་
བའྱི་ལུགས།་་་་་སེམས་ཀྱི། མདོ་སེ་པའྱི་ལུགས་སོ།་་་་་ཡང་ན། །གསུམ་ 
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༼༣༦༽ 
པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚོར་བ་ལྔའྱི་ངོ་བོ།་་་་་ལུས་ཚོར། དྱི་མེད་གསུམ་གྱི་ངོ་བོའ།ོ་་་་་མཐོང་སོམ། །གྱིས་པ་ལ་དྲུག་
སེ། ཟག་བཅས་ཟག་མེད།་་་་་གསུམ་ནྱི། རྣམ་སྱིན་ཡྱིན་མྱིན།་་་་་སོག་ནྱི། རྣམ་སྱིན་དང་བཅས་མ་བཅས།་་་་་དེ་གཅྱིག་
ནྱི། དགེ་སོགས་གསུམ་གྱི་ཁད་པར།་་་་་དགེ་བ། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཁད་པར།་་་་་དྱི་མེད། སྤང་བྱ་དང་སྤང་བྱ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་དབྱེ་བའོ།་་་་་ཡྱིད་དང་། །དྲུག་པ་ལ་གསུམ་སེ། ངེས་ལྡན་་་་་་བཏང་སོམས། ཉུང་ལྡན།་་་་་དགེ་མེད། མང་ལྡན་
ནོ།་་་་་མང་པོར། །གྱིས་པ་འདུས་བྱས་ཆོས་ཀྱི་སེ་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། གཟུགས་ཅན་གྱི་སེ་ཚུལ་དང་།་་་་་
འདོད་ན། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེ་ཚུལ་ལོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་སེམས་དང་། རྒྱས་པར་
བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། སེམས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེ་ཚུལ། མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སེ་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། ངེས་པ་ལས་བརྩམས་པའྱི་སེ་ཚན། མ་ངེས་པ་དང་བཅས་པའྱི་
མཚུངས་ལྡན། གཅྱིག་པ་ལྟ་བུའྱི་ཐ་དད། ཐ་དད་ལྟ་བུའྱི་གཅྱིག་པའོ།་་་་་སེམས་དང་། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
མདོར་བསན།་་་་་སེམས་བྱུང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་ལྔ་སེ། སེམས་ཀྱི་ས་མང་པོ་པ།་་་་་ཚོར་དང་། 
དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པ།་་་་་དད་དང་། ོན་མོངས་པའྱི་ས་མང་པོ་པ།་་་་་རོངས་དང་། མྱི་དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པ།་་་་་མྱི་
དགེ ོན་མོངས་ཆུང་ངུའྱི་ས་པའོ།་་་་་ཁྲོ་བ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདོད་པའྱི་མཚུངས་ལྡན།་་་་་འདོད་པའྱི། 
ཁམས་གོང་མའྱི་མཚུངས་ལྡན་ནོ།་་་་་དེ་ལས། །གསུམ་པ་ལ་བཞྱི་སེ། ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁྲེལ་མེད་ཀྱི་ཁད་
པར།་་་་་མ་གུས། དགའ་ 
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༼༣༧༽ 
བ་དང་གུས་པའྱི་ཁད་པར།་་་་་དགའ་བ། རོག་པ་དང་དཔྱོད་པའྱི་ཁད་པར།་་་་་རོག་དང་། ང་རྒྱལ་དང་རྒྱགས་
པའྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་ང་རྒྱལ། །གྱིས་པ་མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱེད་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན།་་་་་མྱི་ལྡན། རྒྱས་
པར་བཤད་པ། ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་གཞན་བསན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ།་་་་་དེ་བཞྱིན། །གྱིས་པ་ལ་བདུན་
ཏེ། ཐོབ་མ་ཐོབ། སྐལ་མམ།་་་་་སྐལ་མམ། འདུ་ཤེས་མེད་པ།་་་་་འདུ་ཤེས། སོམ་འཇུག་གྱིས། སོག་་་་་སོག 

མཚན་ྱིད།་་་་་མཚན་ྱིད། མྱིང་གྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། 
ཐོབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ངོ་བོ།་་་་་ཐོབ་དང་། དེ་དག་གང་གྱི་ཡྱིན་པ།་་་་་ཐོབ་དང་། དེ་དག་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་རོ། །འདྱི་
ལ་གྱིས་ཏེ། ཐོབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར།་་་་་དུས་གསུམ། མ་ཐོབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་མ་ཐོབ། །བཞྱི་པ་
ལ་གྱིས་ཏེ། ངོ་བོ་སོ་སོར་བཤད། རེན་ཐུན་མོང་དུ་བསན་པའོ།་་་་་གྱིས་ཀ །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདུ་
ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་འཇུག འགོག་པའྱི་སོམ་འཇུག་གོ །དང་པོ་ལ་བདུན་ཏེ། དགག་བྱ།་་་་་དེ་བཞྱིན། 
ས།་་་་་བསམ་གཏན། ཡྱིད་བྱེད།་་་་་འབྱུང་འདོད། ངོ་བོ།་་་་་དགེ་བ། མྱོང་འགྱུར།་་་་་སེ་གནས། གང་ཟག་་་་་འཕགས་པའྱི། ཐོབ་ཚུལ་
ལོ།་་་་་དུས་གཅྱིག །གྱིས་པ་ལ་བདུན་ཏེ། དགག་བྱ།་་་་་འགོག་པ། ཡྱིད་བྱེད།་་་་་འདྱི་གནས། ས།་་་་་སྱིད་རྩེ། ངོ་བོ།་་་་་དགེ་བ། 
མྱོང་འགྱུར།་་་་་གྱིས་སུ། གང་ཟག་་་་་འཕགས་པའྱི། ཐོབ་ཚུལ་ལོ།་་་་་སྦྱོར་བས། །བདུན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚོགས་
གསུམ་གྱི་ངོ་བོ།་་་་་མྱིང་གྱི ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་འདོད་དང་། །གསུམ་པ་སེད་བྱེད་རྒྱུ་རེན་འབས་བུ་ 
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༼༣༨༽ 
དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་འབས་བཤད་པ། རེན་བཤད་པའོ། དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། 
རྒྱུ་དྲུག་བཤད་པ། འབས་བུ་ལྔ་བཤད་པ། རྒྱུ་འབས་ཐུན་མོང་གྱི་ཆོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། 
དབྱེ་བ། བྱེད་རྒྱུ། སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན། དུས་ངེས་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ།་་་་་ཀུན་འགོ། །གྱིས་པ་ལ་དྲུག་སེ། 
བྱེད་རྒྱུ།་་་་་རང་ལས། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ།་་་་་ལྷན་ཅྱིག སྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ།་་་་་སྐལ་མམ། མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ།་་་་་
མཚུངས་ལྡན། ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ།་་་་་ཀུན་འགོ། རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུའོ།་་་་་རྣམ་སྱིན། །གྱིས་པ་འབས་བུ་ལྔ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
མདོར་བསན།་་་་་འདུས་བྱས། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་གང་གྱི་འབས་བུ་གང་ཡྱིན་པ།་་་་་
རྣམ་སྱིན། འབས་བུ་ལྔ་པོ་སོ་སོའ་ིངོ་བོའ།ོ །འདྱི་ལ་ལྔ་སེ། རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ།་་་་་རྣམ་སྱིན། རྒྱུ་མཐུན་གྱི་
འབས་བུ།་་་་་རྒྱུ་མཐུན། བལ་བའྱི་འབས་བུ།་་་་་བལ་བ། སེས་བུའྱི་བྱེད་པའྱི་འབས་བུ།་་་་་གང་གྱིས། བདག་པོའ་ིའབས་
བུའོ།་་་་་སོན་བྱུང་། །གསུམ་པ་རྒྱུ་འབས་ཐུན་མོང་གྱི་ཆོས་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུས་འབས་བུ་འཛིན་འབྱྱིན་གྱི་དུས་དང་།་་་
་་ལྔ་པོ། འབས་བུ་གང་རྒྱུ་གང་ལས་སེས་དཔྱད་པའོ།་་་་་ོན་མོངས། །གྱིས་པ་རེན་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་
བསན།་་་་་རེན་ནྱི། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི་སེ། རེན་བཞྱི་སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན། རེན་གང་དུས་གང་ལ་
བྱ་བ་བྱེད་པ།་་་་་རྒྱུ་གྱིས། དངོས་པོ་གང་རེན་དུ་ལས་སེ་བ།་་་་་བཞྱི་ཡྱིས། དེ་མ་ཐག་རེན་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། རྒྱུའྱི་རེན།་་་་་རྒྱུ་ཞེས། དེ་མ་ཐག་པའྱི་ 
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༼༣༩༽ 
རེན།་་་་་སེམས་དང་། དམྱིགས་པའྱི་རེན།་་་་་དམྱིགས་པ། བདག་པོའ་ིརེན་ནོ།་་་་་བྱེད་རྒྱུ། །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་སེ། སེམས་
བཅུ་གྱིས་ཀྱི་དེ་མ་ཐག་རེན་སེ་ཚུལ། དེའྱི་སེམས་ྱི་ཤུར་བཤད་པ།་་་་་བཅུ་གྱིས། སེམས་བཅུ་གྱིས་གང་ལ་
དུར་རེད་པའོ།་་་་་ཁམས་གསུམ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སེམས་བཅུ་གྱིས་སུ་དབྱེ་བ།་་་་་འདོད་ཡྱིད། དེ་མ་ཐག་
རེན་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། ཟག་བཅས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ། ཟག་མེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། འདོད་པའྱི་སེམས་ཀྱི།་་་་་འདོད་སེམས། གཟུགས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི།་་་་་གཟུགས་ན། གཟུགས་
མེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ།་་་་་གཟུགས་མེད། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོབ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ།་་་་་སོབ་པ། 
མྱི་སོབ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ།་་་་་མྱི་སོབ། །གསུམ་པ་འཇྱིག་རེན་བསན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་འཇྱིག་
རེན། སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། སེམས་ཅན་སེ་བ་པོ་འགོ་བའྱི་དབྱེ་བ། སེ་ཚུལ་རེན་འབེལ་གྱི་རང་
བཞྱིན། སེས་པ་གནས་པའྱི་རེན། གནས་པ་འཆྱི་འཕོ་བའྱི་སེམས། སེམས་ཅན་གྱི་ཚོགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བའོ།་་་
་་འཕགས་དང་། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ཁམས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། འགོ་བ་ལྔར་དབྱེ་བ། སེ་གནས་བཞྱིར་
དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། འདོད་པའྱི་དབྱེ་བ།་་་་་དམྱལ་བ། གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།་་་་་གོང་མའྱི། གཟུགས་
མེད་ཀྱི་དབྱེ་བའོ།་་་་་གཟུགས་མེད། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། དབྱེ་བ་དངོས།་་་་་དེར་ནྱི། དེའྱི་རང་བཞྱིན།་་་་་ོན་མོངས།  
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༼༤༠༽ 
དེ་དག་གྱི་ཁད་པར་བསན་པའོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི་སེ། རྣམ་ཤེས་གནས་པ་བདུན་བཤད་པ།་་་་་ལུས་དང་། སེམས་ཅན་
གྱི་གནས་དགུ་བཤད་པ།་་་་་སྱིད་རྩེ། རྣམ་ཤེས་གནས་པ་བཞྱི་བཤད་པ།་་་་་གནས་པ། བདུན་དང་བཞྱིའྱི་མུ་བཞྱི་
བཤད་པའོ།་་་་་བསྡུ་ན། །གསུམ་པ་སེ་གནས་བཞྱིར་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སེ། གང་དུ་འཇུག་པའྱི་སེ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ།་
་་་་དེར་ནྱི། གང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་བར་སྱིད་བཤད་པ། དེ་ྱིད་སེ་གནས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །གྱིས་པ་ལ་
གསུམ་སེ། བར་སྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ།་་་་་འདྱིར་གང་། དེའྱི་སྒྲུབ་བྱེད། དེ་ྱིད་གཏན་ལ་དབབ་པའོ།་་་་་དེ་ནྱི། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་།་་་་་འབྲུ་ཡྱི། ལུང་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དོ།་་་་་མགུར་ནས། །གསུམ་པ་དེ་ྱིད་སེ་གནས་སུ་
འཇུག་པའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། བསམ་པ་གང་གྱིས་འཇུག་ཚུལ།་་་་་བློ་ནྱི། དབྱྱིབས་གང་གྱིས་འཇུག་ཚུལ།་་་་་དམྱལ་
བ། མངལ་དུ་འཇུག་པའྱི་རབ་དབྱེའོ།་་་་་གཅྱིག་ནྱི། །གྱིས་པ་སེ་ཚུལ་རེན་འབེལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སེ། 
བདག་མེད་ཀང་ཕུང་པོ་ྱིང་མཚམས་སྦྱོར་བ།་་་་་བདག་མེད། ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་ཐོག་མ་མེད་པར་བསན་པ།་་་་་ཅྱི་ལྟར། དེ་
རེན་འབེལ་བཅུ་གྱིས་སུ་བཞག་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། ོན་མོངས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རེན་འབེལ། 
ོན་མོངས་གསུམ་པོ་དཔེས་བསན་པ།་་་་་འདྱིར་ནྱི། དེ་རྣམས་སྱིད་པ་བཞྱིར་བསན་པའོ།་་་་་སྱིད་པ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། གནས་སྐབས་པའྱི་རེན་འབེལ་བསན། སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ངོ་བོ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་མདོར་བསན།་་་་་དེར་ན།  
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༼༤༡༽ 
ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི་སེ། ཚེ་གསུམ་ལ་རོགས་པའྱི་ཚུལ། ོན་མོངས་པ་
གསུམ་དུ་བསྡུ་བ།་་་་་ོན་མོངས། ཚེ་གྱིས་ཀྱིས་ཡན་ལག་མདོར་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།་་་་་གྱིས་ནྱི། ཡན་
ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་གངས་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ། ཚེ་གསུམ་ལ་བཞག་པའྱི་ཚུལ།་་་་་སོན། དེ་ལྟར་བཞག་
པའྱི་ཡན་ལག་ངོས་བཟུང་།་་་་་མ་རྱིག དེ་ྱིད་གནས་སྐབས་པར་བསན་པ།་་་་་འདྱི་ནྱི། ཡན་ལག་གཙོ་བོའ་ིསོ་ནས་
བཞག་པ།་་་་་གཙོ་བོའ།ི ཚེ་གསུམ་ལ་བཞག་པའྱི་དགོས་པའོ།་་་་་སོན་དང་། །བཞྱི་པ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་གངས་
ངེས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གངས་ངེས་དངོས།་་་་་ོན་མོངས། འབྱུང་བ་དང་བྱུང་བའྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་འདྱིར་ནྱི། །གྱིས་པ་
སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ངོ་བོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཡན་ལག་བཞྱི་དངོས་སུ་བསན། ལྷག་མ་བཤད་འཆད་ལ་
ལྟོས་པའོ།་་་་་བཤད་དང་། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། མ་རྱིག་པ། མྱིང་།་་་་་མྱིང་ནྱི། རེག་པ།་་་་་རེག་དྲུག ཚོར་བ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་།་་་་་རྱིག་པའྱི། དེ་ཤེས་རབ་ངན་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ།་་་་་གལ་
ཏེ། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་སྱིར་བསན།་་་་་དེ་ལས། སེམས་ཚོར་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་
སེ། མདོར་བསན།་་་་་དེ་ཡྱིད། རྒྱས་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ།་་་་་བཅོ་བརྒྱུད། །བར་པ་ལ་གསུམ་སེ། འདོད་པ་ན།་་་་་
འདོད་ན། གཟུགས་ཁམས་ན།་་་་་བསམ་གཏན། གཟུགས་མེད་ན་དུ་ཡོད་པའོ།་་་་་གཟུགས་མེད། །གསུམ་པ་སེས་པ་གནས་
པའྱི་རེན་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་ 



40   ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ། 

༼༤༢༽ 
བསན།་་་་་འགོ་བ། རྒྱས་པར་བཤད། ཟས་བཞྱིར་ངེས་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ།་་་་་འདྱི་ལ། །བར་པ་ལ་གསུམ་སེ། 
ཁམ་ཟས་བཤད་པ།་་་་་ཁམ་གྱི། ཟས་ལྷག་མ་བཤད་པ།་་་་་རེག་དང་། ཞར་ལ་བར་སྱིད་ཀྱི་རྣམ་གངས་སོ།་་་་་ཡྱིད་
ལས། །བཞྱི་པ་གནས་པ་འཆྱི་འཕོ་བའྱི་སེམས་ལ་བཞྱི་སེ། སྱིར་བསན།་་་་་འཆད། བྱེ་བག་ཏུ་བཤད། རྣམ་ཤེས་གང་
དུ་འགག་་་་་འོག་མའྱི། གནད་གཅོད་པའྱི་རྒྱུའོ།་་་་་གནད་གཅོད། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཚོར་བའྱི་ཁད་པར།་་་་་འཆྱི་འཕོ། 
སེམས་ཀྱི་ཁད་པར།་་་་་རྩེ་གཅྱིག ལྷག་མེད་དུ་འཇུག་ཚུལ་ལོ།་་་་་མྱ་ངན། །གྱིས་པ་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་གསུམ་སེ། 
རེན་སོད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དངོས། ཞར་ལ་བརེན་པ་སེམས་ཅན་གྱི་ཚད། དེ་དག་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སོད་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྱིར་བསན། ནང་ཚན་གྱི་གནས་ལུགས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད།་་་་
་གྱིང་བཞྱི། སོང་གསུམ་ངོས་བཟུང་ཞྱིང་འབྱུང་འཇྱིག་མམ་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། རེན་དཀྱིལ་
འཁོར་གསུམ་བཤད།་་་་་དེ་ལ། བརེན་པ་རྱི་མཚོ་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། རྱི་དགུ་བཤད།་་་་་དེ་ལ། མཚོ་
བརྒྱད་བཤད་པའོ།་་་་་དེ་དག །གྱིས་པ་ནང་ཚན་གྱི་གནས་ལུགས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། མྱིའྱི་
གནས། དམྱལ་བའྱི་གནས། ལྷའྱི་གནས་སོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། གྱིང་བཅུ་གྱིས་སྱིར་བསན། འཛམ་གྱིང་
བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ།་་་་་འདྱི་ནས། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། གྱིང་བཞྱི་བཤད།་་་་་དེ་ལ་ནྱི།  
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༼༤༣༽ 
གྱིང་ཕྲན་བརྒྱད་བཤད་པའོ།་་་་་དེ་ཡྱི། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་བཤད།་་་་་འདྱི་འོག ེ་འཁོར་བཅུ་
དྲུག་བཤད།་་་་་བརྒྱད་པོ། གང་དམྱལ་གྱི་གནས་བཤད་པའོ།་་་་་ཆུ་བུར། གསུམ་པ་ལྷའྱི་གནས་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
གནས་དངོས། ཞར་ལ་དེར་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ས་གཞྱི་དང་འབེལ་
པ་དང་། མ་འབེལ་བའོ།་་་་་དེ་སེང་། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱལ་ཆེན་རྱིས་བཞྱི་པའྱི་གནས། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྱི་
གནས་སོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། གཞལ་མེད་ཁང་ལ་བརེན་པའྱི་གནས། རྱི་ལ་བརེན་པའྱི་གནས་སོ།་་་་་འདྱི་
ལ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། ྱི་ཟླའྱི་བར་ཐག་གྱི་ཚད།་་་་་ྱི་ཟླ། ྱི་མས་གྱིང་བཞྱིར་བྱ་བ་བྱེད་ཚུལ།་་་་་ནམ་ཕྱེད། དེ་ལ་
བརེན་པའྱི་དུས་ཚིགས་ཀྱི་ཁད་པར།་་་་་དབྱར་གྱི། ཟླ་བ་འཕེལ་འགྱིབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ།་་་་་ྱི་མ། །གྱིས་པ་སུམ་ཅུ་
རྩ་གསུམ་པའྱི་གནས་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་ལྷུན་པོའ།ི རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་ལྔ་སེ། གོང་
ཁེར།་་་་་དབུས་ན། སེད་ཚལ།་་་་་ཕྱྱི་རོལ། ས་གཞྱི།་་་་་དེ་དག ལོན་ཤྱིང་།་་་་་བྱང་ཤར། འདུན་མའོ།་་་་་ལྷོ་ནུབ། །གྱིས་པ་དེར་
གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁད་པར་ལ་ལྔ་སེ། འདོད་པ་སོད་པའྱི།་་་་་འདོད་པ། ལྷའྱི་བུ་སེ་བའྱི།་་་་་བྱྱིས་པ། 
འདོད་བདེ་སེ་བའྱི།་་་་་འདོད་པ། བར་ཐག་གྱི་ཁད་པར།་་་་་གནས་ནས། གོང་དུ་བགོད་ཚུལ་ལོ།་་་་་རྫུ་འཕྲུལ། །གྱིས་པ་
ཞར་ལ་དེར་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཚད་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལུས་ཚད་དང་། ཚེ་ཚད་དོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སེ།  
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༼༤༤༽ 
མྱིའྱི་དང་།་་་་་འཛམ་བུའྱི། འདོད་ལྷའྱི་དང་།་་་་་འདོད་དང་། གཟུགས་ཁམས་པའྱི་ལུས་ཚད་དོ།་་་་་གཟུགས་
ཅན། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚེ་ཚད་དངོས། བར་དུ་འཆྱི་བ་ཡོད་མེད་དཔྱད་པའོ།་་་་་ས་མྱི། །དང་པོ་ལ་གྱིས་
ཏེ། བདེ་འགོའ་ིཚེ་ཚད། ངན་འགོའ་ིཚེ་ཚད་དོ།་་་་་ཡང་སོས། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མྱིའྱི།་་་་་ས་མྱི། འདོད་
ལྷའྱི།་་་་་མྱི་རྣམས། ཁམས་གོང་མའྱི་ཚེ་ཚད་དོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། གཟུགས་ཅན་གྱི་ཚེ་ཚད།་་་་་གཟུགས་ཅན། 
གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཚེ་ཚད།་་་་་གཟུགས་མེད། ཚེ་ཚད་ཀྱིས་བསྐལ་པ་ངོས་བཟུང་བའོ།་་་་་འོད་ཆུང་། །གསུམ་པ་དེ་དག་
འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་ལ་གྱིས་ཏེ། བརྩམ་གཞྱི།་་་་་གཟུགས་མྱིང་། བརྩམ་པ་འཇལ་བྱེད་དོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། རྡུལ་
གྱི་ཚད།་་་་་ཕྲ་རབ། དུས་ཀྱི་ཚད་དོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། ལོའ་ིཚད།་་་་་སྐད་ཅྱིག བསྐལ་པའྱི་ཚད་དོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་
སེ། བསྐལ་པ་ངོས་བཟུང་བ། ཡ་ཐོག་རྱིང་མོའ་ིའགྱིབ་ཚུལ། འཇྱིག་པའྱི་བསྐལ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་
ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་བསྐལ་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་ལྔ་སེ། འཇྱིག་པའྱི།་་་་་འཇྱིག་པའྱི། འཆགས་པའྱི།་་་་་འཆགས་
པའྱི། གནས་པའྱི། ཞྱི་གནས་འདུག་པའྱི་བསྐལ་པ།་་་་་འཆགས་པ། བསྐལ་པ་ཆེན་པོའ།ོ །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་སེ། 
ཐོག་མའྱི་ཡ་ཐོག་་་་་བར་གྱི། བར་གྱི་ཁུག་པ།་་་་་དེ་ནས། མཐའྱི་མ་ཐོག་་་་་ཡར་སེ། ཡར་འཕེལ་བཅུ་དགུའྱི་མཚམས།་་་་་
དེ་དག དེ་རྣམས་གནས་པའྱི་བསྐལ་པར། བསན་པའོ།་་་་་ད་ལྟར། །ལྔ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་དང་།་་་་་དེ་དག་ 
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༼༤༥༽ 
ཞར་ལ་གང་ཟག་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཚུལ་ལོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། སངས་རྒྱས། རང་རྒྱལ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་
འབྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚོགས་ཀྱི་ཚད།་་་་་དེ་གངས། འབྱུང་བའྱི་དུས་སོ།་་་་་མར་ན། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། འབྱུང་བའྱི་དུས།་་་་་རང་སངས། ཚོགས་ཀྱི་ཚད་དོ།་་་་་བསེ་རུ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། འབྱུང་བའྱི་
དུས།་་་་་འཁོར་ལོས། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་ཚུལ།་་་་་གསེར་དངུལ། མཚན་གྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་ཐུབ་མཚན། །གྱིས་པ་ཡ་ཐོག་རྱིང་
མོའ་ིའགྱིབ་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། བསྐལ་པ་དང་པོ་པའྱི་ཁད་པར།་་་་་སར་བྱུང་། དེ་ལས་ཇྱི་ལྟར་འགྱིབ་ཚུལ།་་་་་དེ་ནས། 
འགྱིབ་པའྱི་མཐར་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བའོ།་་་་་བསྐལ་པ། །གསུམ་པ་འཇྱིག་པའྱི་བསྐལ་པའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། 
འཇྱིག་པ་གསུམ་གྱི་རྩེ་མོ།་་་་་མེ་དང་། འཇྱིག་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན།་་་་་དེ་ཡྱི། ཇྱི་ལྟར་འཇྱིག་པའྱི་གོ་རྱིམ་མོ།་་་་་མེ་
ཡྱིས། །བཞྱི་པ་ལས་བསན་པ་ལ་གསུམ་སེ། མཚམས་སྦྱར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་མདོར་བསན།་་་་་ལས་ལས། ལས་དངོས་
རྒྱས་པར་བཤད། ཞར་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཁ་ཅྱིག་བསན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ།་་་་་བསོད་ནམས། །བར་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། ལས་ཀྱི་ངོ་བོ། མདོ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་གངས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་
བསན།་་་་་དེ་ནྱི། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། ལུས་ངག་གྱི་ལས་ཀྱི་རང་བཞྱིན། ལས་གསུམ་གྱི་
སྱིའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར། རྱིག་བྱེད་ 
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༼༤༦༽ 
མ་ཡྱིན་པ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། གྱིས་སུ་དབྱེ་བ།་་་་་དེ་དག སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན་
ནོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། རྱིག་བྱེད་བཤད། རྱིག་བྱེད་མྱིན་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
ལུས་ཀྱི་རྱིག་བྱེད། ངག་གྱི་རྱིག་བྱེད་དོ།་་་་་ངག་རྣམ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས། 
མདོ་སེ་པའྱི་ལུགས་སོ།་་་་་གྱིས་བཟུང་། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ངོ་བོས་བཟུང་བ།་་་་་ལུས་རྣམ། ལོག་རོག་
དགག་པའོ།་་་་་འགོ་མྱིན། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སེ། སྒྲུབ་བྱེད།་་་་་རྣམ་གསུམ། རྒྱུ་འབྱུང་བའྱི་དུས་དང་སའྱི་ཁད་
པར།་་་་་འདོད་གཏོགས། ངོ་བོའ་ིཁད་པར།་་་་་རྣམ་རྱིག རྒྱུ་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་རྒྱུ་མཐུན། །གྱིས་པ་
ལ་བཞྱི་སེ། དགེ་སོགས་གསུམ་གྱི་ཁད་པར།་་་་་རྣམ་རྱིག ཁམས་གསུམ་གྱི་ཁད་པར།་་་་་མྱི་དགེ་ནྱི། ཞར་ལ་
དགེ་སོགས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ། ཀུན་སོང་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། དགེ་
བའྱི།་་་་་ཐར་པ། མྱི་དགེ་བའྱི།་་་་་བཟློག་པ། ལུང་མ་བསན་གྱི་དབྱེ་བའོ།་་་་་དོན་དམ། །བཞྱི་པ་ལ་བཞྱི་སེ། དབྱེ་བ།་་་་་
ཀུན་སོང་། སོ་སོའ་ིངོ་བོ།་་་་་གྱིས་ལས། མཚན་གཞྱི།་་་་་མཐོང་བས། འཇུག་ཚུལ་ལོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་
བཏང་།་་་་་རབ་ཏུ། དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བའོ།་་་་་རྣམ་སྱིན། །གསུམ་པ་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་
ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་རྣམ་རྱིག རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། ། 
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༼༤༧༽ 
འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། སོམ་པ་ཁད་པར་དུ་བཤད། ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། །མདོར་བསན།་་་་་སོམ་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པ། 
བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད། ཞར་ལ་ཡྱིད་དང་དབང་པོའ་ིསོམ་པ་བཤད་པའོ།་་་་་ཤེས་བཞྱིན། །དང་པོ་ལ་
ལྔ་སེ། དབྱེ་བསྡུ།་་་་་སོ་སོར། མཚན་ྱིད།་་་་་སྤང་བྱ། རྣམ་གངས།་་་་་ཚུལ་ཁྲྱིམས། ངེས་ཚིག་་་་་དང་པོའ།ི གང་ཟག་གོ་་་་་
སོ་སོར། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། གང་ལ་ལྡན་པ།་་་་་བསམ་གཏན། སེམས་ཀྱི་རེས་འབང་།་་་་་ཐ་མ། སྤོང་བའྱི་
སོམ་པའོ།་་་་་བར་ཆད། །གྱིས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། དུས་ཇྱི་སྱིད་ལྡན། ཚུལ་
ཇྱི་ལྟར་ཐོབ། རྒྱུ་གང་གྱིས་གཏོང་། རེན་གང་ལ་ལྡན་པའོ།་་་་་ཟ་མ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། རྱིག་བྱེད་
མྱིན་པའྱི་ལྡན་ཚུལ། རྱིག་བྱེད་ཀྱི་ལྡན་ཚུལ། དེ་དག་གྱི་མུ་བཞྱི་བརྩྱི་བའོ།་་་་་བར་མ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
སེ། སོ་ཐར་དང་སོམ་མྱིན་གྱི་ལྡན་ཚུལ།་་་་་སོ་སོ། མམ་པར་བཞག་པའྱི་ལྡན་ཚུལ།་་་་་བསམ་གཏན། བར་
མའྱི་ལྡན་ཚུལ།་་་་་བར་གནས། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྡན་ཚུལ་དངོས།་་་་་རྣམ་རྱིག་གྱི ཞར་ལ་སོམ་མྱིན་གྱི་རྣམ་
གངས་སོ།་་་་་སོམ་པ། །གྱིས་པ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཐོབ་པ་ལ་གསུམ་སེ། སོམ་པའྱི། སོམ་མྱིན་གྱི། བར་མའྱི་
ཐོབ་ཚུལ་ལོ།་་་་་ལྷག་མའྱི། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐོབ་ཚུལ་དངོས། གང་ལས་ཐོབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ 
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༼༤༨༽ 
གསུམ་སེ། བསམ་གཏན།་་་་་བསམ་གཏན། ཟག་མེད་་་་་་སོ་ཐར་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐོབ་ཚུལ་ཐུན་
མོང་དུ་བསན།་་་་་སོ་སོར། ཁད་པར་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། དུས་ཀྱི་ཁད་པར། 
བསེན་གནས་ཀྱི་ཁད་པར། དགེ་བསེན་གྱི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོམ་པའྱི་དུས་ཀྱི་
ཁད་པར།་་་་་ཇྱི་སྱིད། ཞར་ལ་སོམ་མྱིན་གྱི་དུས་ཀྱི་ཁར་པར་རོ།་་་་་ྱི་ཞག །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཇྱི་ལྟར་
ནོད་པའྱི་ཚུལ།་་་་་དམའ་བར། ཡན་ལག་གྱི་གངས་ངེས།་་་་་ཚུལ་ཁྲྱིམས། རེན་ཀྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་གཞན་ལའང་། །གསུམ་
པ་ལ་ལྔ་སེ། ལུང་གྱི་དོན་བཤད་པས་དགེ་བསེན་ཐམས་ཅད་སོམ་ལྡན་དུ་བསན།་་་་་དགེ་བསེན། དེ་ལ་ནང་
འགལ་སྤོང་བ།་་་་་གལ་ཏེ། ཞར་ལ་སོམ་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར།་་་་་ཆུང་ངུ་། སབས་གནས་ཀྱི་ཁད་པར།་་་་་གང་
ཞྱིག ཡན་གལ་གྱི་ཁད་པར་རོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། ལོག་གཡེམ།་་་་་ལོག་གཡེམ། བརྫུན།་་་་་བསབ་པ། མྱོས་
འགྱུར་སྤོང་བས་ཡན་ལག་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ།་་་་་བཅས་པའྱི། །གྱིས་པ་གང་ལས་ཐོབ་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། སོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཁད་པར།་་་་་འདོད་གཏོགས། དེའྱི་ནང་གསེས་ཀྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་སོམ་པ། །གྱིས་
པ་སོམ་མྱིན་ཐོབ་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། གང་ལས་ཐོབ་པ།་་་་་སོམ་པ། ཇྱི་ལྟར་ཐོབ་པའོ།་་་་་སོམ་པ། །གསུམ་པ་རྒྱུ་
གང་གྱིས་གཏོང་བ་ལ་བཞྱི་སེ། སོམ་པའྱི། སོམ་མྱིན་གྱི།་་་་་སོམ་མྱིན། བར་མའྱི་་་་་་བར་མ་དེ་གསུམ་ལས་
གཞན་པའྱི་གཏོང་རྒྱུའོ།་་་་་འདོད་གཏོགས། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ།  



མན་ངག་ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན།   47 

༼༤༩༽ 
སོ་ཐར་གྱི།་་་་་བསབ་པ། བསམ་གཏན་གྱི།་་་་་བསམ་གཏན། ཟག་མེད་ཀྱི་གཏོང་རྒྱུའོ།་་་་་འཕགས་པ། །གྱིས་པ་མདོ་
ལས་བྱུང་བའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་གངས་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ། སོ་སོར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་དབྱེ། རེན་གྱི་སོ་ནས་དབྱེ། རྒྱུ་འབས་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་
དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལས་གསུམ་དུ་གསུངས་པའྱི་དོན། ལས་བཞྱིར་གསུངས་པའྱི་དོན་
ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དགེ་སོགས་ཀྱི། བསོད་ནམས་སོགས་ཀྱི། ཡོན་པོ་སོགས་ཀྱི་དོན་ནོ།་་་་་
ཡོན་སོན། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་བསོད་ནམས། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། 
བསོད་ནམས་སོགས་དང་།་་་་་བསོད་ནམས། བདེ་བ་མྱོང་།་་་་་ལས་བདེ། འགྱུར་སོགས་སོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། 
མྱོང་འགྱུར་གསུམ་བཤད། དེ་མྱོང་འགྱུར་ལྔར་བསན།་་་་་ངོ་བོ། སྐབས་ཀྱི་མྱོང་འགྱུར་གཏན་ལ་དབབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། རང་ལུགས་དང་།་་་་་བསམ་གཏན། གཞན་ལུགས་སོ།་་་་་འོག་ནའང་། །གསུམ་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་དེ་ཡང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། དབྱེ་བ་སྱིར་བསན།་་་་་
མཐོང་བའྱི། དེ་དག་ཁད་པར་དུ་བཤད། བྱེ་བག་མྱོང་ངེས་ཀྱི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། ལས་གང་གྱིས་རྱིས་མཐུན་འཕེན་པ།་་་་་གསུམ་གྱིས། ཁམས་གོང་ན་ལས་འཕེན་དུ་ཡོད་
པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། སྱིར་བསན།་་་་་ཐམས་ཅད། དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ།་་་་་གང་ལས། བར་སྱིད་ན་ལས་
འཕེན་དུ་ཡོད་པའོ།་་་་་སྱིད་པ།  
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༼༥༠༽ 
།གསུམ་པ་བྱེ་བག་མྱོང་ངེས་ཀྱི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ་སེ། མྱོང་ངེས་སྱིར་བསན།་་་་་ོན་
མོངས། མཐོང་ཆོས་མྱོང་འགྱུར་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད། ལས་འབས་མྱོང་ཚུལ་གཞན་བསན་པའོ། །གྱིས་
པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་དང་།་་་་་མཐོང་ཆོས། ཞྱིང་གྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་གང་དག །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། 
སེམས་ཚོར་མྱོང་ཚུལ།་་་་་རྣམ་པར། ལུས་ཚོར་མྱོང་ཚུལ།་་་་་མྱི་དགེ སེམས་གཡེངས་རྒྱུ་རེན་དང་བཅས་
པའོ།་་་་་གཡེངས་པའྱི། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱིར་གསུངས་པའྱི་དོན་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་དཀར་ནག རྒྱས་
པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། ལས་བཞྱི་སྱིར་བསན།་་་་་མྱི་དགེ ཟག་མེད་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད།་་་་་ཆོས་
བཟོད། གཞན་ལུགས་དགག་པའོ།་་་་་གཞན། །གྱིས་པ་རེན་གྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལས་གསུམ་
དུ་བསན། དེ་ལས་བཅུར་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། ཐུབ་པ་གསུམ།་་་་་མྱི་སོབ་པའྱི། གཙང་བྱེད་
གསུམ།་་་་་ལེགས་སད། ེས་སད་གསུམ།་་་་་ལུས་ཀྱི། ལེགས་སད་གསུམ་མོ།་་་་་བཟློག །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
མདོར་བསན།་་་་་དེ་ལས། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། ལས་ལམ་དངོས། ལས་ལམ་གྱི་
འབས་བུ།་་་་་ཐམས་ཅད། ལོག་འཚོ་ལོགས་སུ་སོས་པའྱི་རྒྱུའོ།་་་་་ལུས་དང་། །དང་པོ་ལ་དྲུག་སེ། རྱིག་བྱེད་
ཡྱིན་མྱིན་དུ་དབྱེ། རྩ་བ་གསུམ་གསུམ་དུ་བསན།་་་་་སྦྱོར་བ། མཐར་འབྱྱིན་སོགས་གསུམ་དུ་བསན། མྱི་
དགེ་བའྱི་ལས་ 
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༼༥༡༽ 
ལམ་སོ་སོའ་ིམཚན་ྱིད། ལས་ལམ་དུ་དང་སེམས་པ་ལྷན་ཅྱིག་འཇུག་པ། འགོ་བ་གང་ལས་ལམ་དུ་
ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དངོས་གཞྱིའྱི།་་་་་མྱི་དགེ སྦྱོར་བའྱི།་་་་་ེར་བསོགས། མཇུག་གྱི་ཁད་པར་རོ།་
་་་་བཟློག་པ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། ོན་མོངས་གང་གྱིས་མཐར་འབྱྱིན་པ།་་་་་གསོད་དང་། གང་གྱི་གཞྱི་གང་
ཡྱིན་པ།་་་་་གཞྱི་ནྱི། དངོས་གཞྱིར་འགྱུར་བའྱི་ཚད་དོ།་་་་་ས་དང་། །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་སེ། མཚན་ྱིད་དངོས། 
ལས་ལམ་གྱི་ས་དོན།་་་་་འདྱི་ལ། ལོག་ལྟའྱི་བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་གསུམ་སེ། ལུས་ཀྱི། ངག་གྱི ཡྱིད་
ལས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དོ།་་་་་བསབ་སེམས། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སོག་གཅོད།་་་་་སོག་གཅོད། མ་བྱྱིན་ལེན།་་་་་མ་བྱྱིན། 
འདོད་ལོག་གོ་་་་་བསོད་མྱིན། གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སེ། རྫུན། ཕྲ་མ།་་་་་ཕྲ་མ། ཚིག་རྩུབ།་་་་་ཚིག་རྩུབ། ཀལ་པའོ།་་་་་ོན་
མོངས། །དང་པོ་ལ་གྱིས་སེ། ལས་ལམ་དངོས།་་་་་རྫུན་ཚིག ཞར་བྱུང་མཐོང་སོགས་དཔྱད་པའོ།་་་་་མྱིག་
རྣ། །གསུམ་པ་ལོག་ལྟའྱི་བྱེད་ལས་ལ་གསུམ་སེ། ཆད་ལྟས་དགེ་རྩ་གཅོད།་་་་་མེད་པར། ཆད་པའྱི་ངོ་བོ།་་་་་དེ་
ནྱི། ཆད་པ་མཚམས་སྦྱོར་ཚུལ་ལོ།་་་་་མཚམས་ནྱི། །ལྔ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མྱི་དགེ་བ་དང་།་་་་་མྱི་དགེ དགེ་བ་དུ་
དང་ལས་ལམ་ལྷན་ཅྱིག་འཇུག་པའོ།་་་་་དགེ་བ། །དྲུག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འགོ་བ་གང་ན་མྱི་དགེ་བ་དང་།་་་་་
དམྱལ་བ། དགེ་བ་དུ་ཡོད་པའོ།་་་་་དགེ་བ། །གསུམ་པ་རྒྱུ་འབས་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་དབྱེ་ 
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༼༥༢༽ 
བ་ལ་གསུམ་སེ། ལས་གང་འབས་བུ་གང་དང་ལྡན་པ། ལས་གང་རྒྱུ་གང་གྱིས་བྱེད་པ།་་་་་རྱིག་མྱིན། ལས་
འཕེན་རོགས་ཀྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་གཅྱིག་གྱིས། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལས་གང་འབས་བུ་དུ་དང་ལྡན། ཕན་
ཚུན་ལས་འབས་དུ་དང་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་སེ། སྤོང་ལམ་དུ་ལྡན།་་་་་དྱིར་བཅས། སྤོང་ལམ་མྱིན་
པ་དུ་དང་ལྡན་པའོ།་་་་་ཟག་བཅས། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། དགེ་བ་སོགས།་་་་་དགེ་བའྱི། འདས་པ་སོགས།་་་་་འདས་
པའྱི། རང་ས་སོགས།་་་་་རང་གྱི སོབ་པ་སོགས།་་་་་སོབ་པའྱི། མཐོང་སྤང་སོགས་དུ་དང་ལྡན་པའོ།་་་་་མཐོང་
བས། །གྱིས་པ་ལས་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྤང་བྱ་སྱིབ་པ་གསུམ། བསེན་བྱ་བསོད་
ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་གསུམ། ཆ་མཐུན་དགེ་བ་གསུམ་བཤད་པའོ།་་་་་བསོད་ནམས། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། 
སྱིབ་པ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ།་་་་་མཚམས་མེད། །གང་ན་སྱིབ་པ་གང་ཡོད་པ།་་་་་མཚམས་མེད། ལས་སྱིབ་བྱེ་བག་ཏུ་
བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚམས་མེད་བཤད། དེ་དང་ེ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
སེ། མཚམས་མེད་དངོས། དེའྱི་ལས་འབས། ལས་འབས་ཀྱི་ཞར་བྱུང་ངོ་།་་་་་འཇྱིག་རེན། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སེ། དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན། མཚམས་མེད་ཀྱི་གངས་ངེས།་་་་་ཕན་འདོགས། མཚམས་མེད་གཞན་གྱི་
གཞྱི་ངོས་བཟུང་བའོ།་་་་་མཚན་ནྱི། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། གང་ཟག་གང་ལ་ལྡན་པ། འཁོར་ལོའ་ིདབྱེན་
བཤད།་་་་་བསྐལ་པ། ལས་ཀྱི་དབྱེན་བཤད།་་་་་ལས་ཀྱི། འཁོར་ལོའ་ིདབྱེན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དུས་སོ།་་་་་དང་པོ། །དང་ 
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༼༥༣༽ 
པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེན་གང་ལ་ལྡན།་་་་་དགེ་འདུན། བརྫུན་གང་ལ་ལྡན་པའོ།་་་་་དེ་ཡྱི། །གྱིས་པ་དེའྱི་ལས་
འབས་ལ་གྱིས་ཏེ། འབས་བུ་ཐོབ་མྱི་ཐོབ་ཀྱི་ཁད་པར།་་་་་མཚམས་མེད། ལས་ལྱི་ཡང་གྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་
དགེ་འདུན། །གྱིས་པ་དེ་དང་ེ་བ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། ེ་བ་ལྔའྱི་ངོ་བོ།་་་་་མ་དག། ཞར་ལ་ལས་གསུམ་གྱི་
གེགས་སུ་བསན་པ།་་་་་བཟོད་དང་། ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་ངེས་གནས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། 
ངེས་གནས་སྱིའྱི་རྣམ་གཞག བྱེ་བག་སོན་པས་སོན་ཇྱི་ལྟར་མཛད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དྱིས་
ཏེ་བསན།་་་་་གང་ནས། དེ་ྱིད་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། ཅྱི་ཙམ་ནས་ཡོན་ཏན་གང་དང་ལྡན།་་་་་བདེ་
འགོ། མཚན་རྣམས་སྱིན་པའྱི་ཚུལ།་་་་་དེ་ནྱི། མཚན་གྱི་རྒྱུའོ།་་་་་རེ་རེ་ལ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གངས་མེད་
གང་གྱི་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་གང་བྱུང་ཚུལ།་་་་་རྣམ་གཟྱིགས། ཕར་ཕྱྱིན་གང་དུས་གང་ལ་རོགས་པའོ།་་་་་
ཀུན་ལ། །གྱིས་པ་བསེན་བྱ་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་ལ་གསུམ་སེ། ཐུན་མོང་གྱི་ངེས་ཚིག་་་་་གསུམ་པོ། 
སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན། ཆོས་སྦྱྱིན་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ།་་་་་ཆོས་སྦྱྱིན། །གྱིས་པ་ལ་ྱིས་ཏེ། སྦྱྱིན་བྱུང་བཤད། 
གཞན་གྱིས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སྦྱྱིན་པའྱི་ངོ་བོ།་་་་་གང་གྱིས། དབྱེ་བ།་་་་་བདག་གཞན། ཁད་པར་
རོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་དེ་ཡྱི། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། ཁད་པར་
དངོས། དེ་ལས་འཕྲོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ 
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༼༥༤༽ 
གསུམ་སེ། སྦྱྱིན་བདག་གྱི་་་་་སྦྱྱིན་བདག དངོས་པོའ།ི་་་་་ཁ་དོག ཞྱིང་གྱི་ཁད་པར་རོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། 
སྱིར་བསན།་་་་་འགོ་དང་། སྦྱྱིན་པའྱི་མཆོག་་་་་མཆོག་ནྱི། ཞྱིང་གྱི་བྱེ་བག་གོ་་་་་འཕགས་པ། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། 
ལྱི་ཡང་གྱི་ཁད་པར།་་་་་མཇུག་དང་། བསགས་མ་བསགས་ཀྱི་ཁད་པར།་་་་་བསམ་བཞྱིན། ལོག་རོག་དགག་
པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་སེ། ལེན་པ་མེད་ཀང་བསོད་ནམས་འབྱུང་བ།་་་་་མཆོད་རེན། ཞྱིང་ངན་ཡང་འབས་བུ་
འབྱུང་བར་འདོད་པའོ།་་་་་རྒྱུ་ལས། །གྱིས་པ་གནས་གྱིས་བསན་པ་ལ་གསུམ་སེ། སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན། 
གྱིས་ཀའྱི་འབས་བུ།་་་་་མཐོ་རྱིས། ཚངས་པའྱི་བསོད་ནམས་སོ།་་་་་བསྐལ་པར། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚུལ་
ཁྲྱིམས་དང་།་་་་་འཆལ་བའྱི། སོམ་པའོ།་་་་་མམ་པར། །ལྔ་པ་ཕྲ་རྒྱས་བསན་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྤང་བྱ་ཕྲག་རྒྱས་
ཀྱི་རང་བཞྱིན། སྤོང་བྱེད་གེན་པོའ་ིརང་བཞྱིན། སྤངས་པའྱི་འབས་བུ་ཡོངས་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་སེ། མཚམས་སྦྱོར་བའྱི་སོ་ནས་མདོར་བསན།་་་་་སྱིད་པའྱི། ཕྲ་རྒྱས་ྱིད་གཏན་ལ་དབབ་
པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་སེ་ཚུལ། རྣམ་གངས་སོགས་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ངོ་བོའ་ིདབྱེ་བ། རྣམ་པའྱི་དབྱེ་བ། སེམས་ོན་མོངས་པ་དང་བཅས་
པའྱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དབྱེ་བ་དངོས། སྤང་བྱ་གྱིས་ཀྱི་ངེས་པ། ལྟ་བ་དང་ང་རྒྱལ་
བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། རྩ་བའྱི་སོ་ནས་དྲུག་་་་་དྲུག ཆགས་པའྱི་ 
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༼༥༥༽ 
དབྱེ་བས་བདུན།་་་་་དེ་དྲུག ལྟ་བའྱི་དབྱེ་བས་བཅུ།་་་་་ལྟ་བ། ཁམས་བཅས་གངས་ཀྱི་སོ་ནས་བརྒྱད་དུ་དབྱེ་
བའོ།་་་་་དེ་དག །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། མཐོང་སྤང་ཁོ་ན་ཡྱིན་པ།་་་་་སྱིད་རྩེ། སྤང་བྱ་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ།་་་་་ལྷན་
སེས། བསོམ་སྤང་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའོ།་་་་་བསོམ་པས། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟ་བའྱི་དབྱེ་བ། ང་རྒྱལ་གྱི་དབྱེ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟ་བ་ལྔའྱི་ངོ་བོ།་་་་་བདག་དང་། མཆོག་འཛིན་གྱིས་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ།་་་་་
དབང་ཕྱུག འཕྲོས་དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་རྣམ་གཞག་གོ་་་་་ལྟ་བ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། དབྱེ་བ་དངོས།་་་་་ང་
རྒྱལ། སྤང་བྱ་གང་ཡྱིན་པ།་་་་་མཐོང་དང་། མ་སྤངས་ཀང་མངོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་འཕགས་
པ། །རྣམ་པའྱི་དབྱེ་བ་ལྔ་སེ། ཀུན་འགོ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ལ་དམྱིགས་པའྱི། གང་
གྱིས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྱི། མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གྱི་རྣམ་པའྱི་དབྱེ་བ། དུས་གསུམ་ལ་ཕྲ་
རྒྱས་གང་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སྐལ་བ་མམ་པའྱི།་་་་་སྡུག་བསལ། སྐལ་བ་མྱི་མམ་པའྱི། དེ་
ལས་གཞན་པའྱི་ཀུན་འགོའ་ིདབྱེ་བའོ།་་་་་དེ་དག །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན།་་་་་འགོག་དང་། རྒྱས་
པར་བཤད།་་་་་རང་གྱི རྩོད་པ་སྤང་བའོ།་་་་་འདོད་ཆགས། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དམྱིགས་པས་དང་།་་་་་ཕྲ་རྒྱས། 
མཚུངས་ལྡན་གྱིས་རྒྱས་པའོ།་་་་་གང་ཞྱིག །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་སེ། ངོ་བོའ་ིདབྱེ་བ།་་་་་གོང་མ། དེ་དག་གྱི་རྩ་
བའྱི་དབྱེ་བ། དེ་ལས་འཕྲོས་པའོ།་་་་་མགོ་གཅྱིག །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མྱི་དགེ་བའྱི་དང་།་་་་་འདོད་ན། ལུང་
མ་བསན་གྱི་རྩ་བའོ། །འདྱི་ལ་ 
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༼༥༦༽ 
གྱིས་ཏེ། གསུམ་དུ་བསན་པ།་་་་་ལུང་མ། བཞྱིར་བསན་པའོ།་་་་་བཞྱི་ཞེས། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལྡན་ཚུལ་
དངོས། སྤངས་པ་ལྡན་པར་བཞག་ཚུལ།་་་་་སྡུག་བསལ། ཆོས་གང་ལ་སེམས་གང་གྱི་དམྱིགས་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་སེ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་པའྱི་ལྡན་ཚུལ། སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་པའྱི་ལྡན་ཚུལ།་་་་་ལྷག་མ། ལྡན་པ་
དུས་གསུམ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དུས་གྱིས་ཀྱི་དང་་་་་་འདས་དང་། མ་འོངས་པའྱི་ལྡན་ཚུལ་ལོ།་
་་་་ཡྱིད་ཀྱི། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། འདོད་པ་བརོད། དེ་དགག དེའྱི་ལན་ནོ།་་་་་ཆོས་ྱིད། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། 
དམ་བཅའ་དང་རགས་དགོད།་་་་་དུས་རྣམས། ཡོད་སྨྲའྱི་དབྱེ་བ།་་་་་དེ་ཡོད། དབྱྱིག་བཤེས་ཀྱི་ལུགས་འཐད་
པའོ།་་་་་གསུམ་པ། །གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གནོད་བྱེད་བརོད།་་་་་གེགས་སུ། སྒྲུབ་བྱེད་དགག་
པའོ།་་་་་འདྱི་ལ་གཞུང་མེད། །གསུམ་པ་ཆོས་གང་ལ་སེམས་གང་གྱིས་དམྱིགས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཁམས་
གསུམ་གྱི་ཆོས་ལྔ་ལ་དང་། ཟག་མེད་ལ་སེམས་གང་གྱིས་དམྱིགས་པའོ།་་་་་ཟག་མེད། །དང་པོ་ལ་གྱིས་
ཏེ། ཆོས་གསུམ་ལ་དང་།་་་་་དང་པོའ།ི ཆོས་གྱིས་ལས་སེམས་གང་གྱིས་དམྱིགས་པའོ།་་་་་འགོག་
དང་། །གྱིས་པ་ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་སེ་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། སེ་བའྱི་རྱིམ་པ།་་་་་རོངས་ལས། སེ་བའྱི་རྒྱུའོ།་་་་་ཕྲ་
རྒྱས། །གསུམ་པ་རྣམ་གངས་སོགས་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། རྣམ་གངས་དངོས། དེ་རྣམས་གང་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན། སྱིབ་པ་ལྔ་འདོད་ཁམས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཟག་ 
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༼༥༧༽ 
པ་སོགས་བཞྱིར་བསན། ཀུན་སྦྱོར་སོགས་ལྔར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་དངོས། 
ངེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ཟག་པ། ཆུ་སྦྱོར། ེར་ལེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། འདོད་
པའྱི་ཟག་པ།་་་་་འདོད་ན། སྱིད་པའྱི་ཟག་པ།་་་་་གཟུགས་དང་། མ་རྱིག་པའྱི་ཟག་པའོ།་་་་་རྩ་བ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་
ཏེ། དངོས་དང་།་་་་་ཆུ་འོ། རྩོད་པ་སྤོང་བའོ།་་་་་ཟག་པར། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་དང་།་་་་་ཇྱི་སྐད། རྩོད་པ་
སྤོང་བའོ།་་་་་མ་རྱིག །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕྲ་རྒྱས་སྱིའྱི་དང་།་་་་་གང་ཕྱྱིར། བྱེ་བག་ཟག་པ་སོགས་ཀྱི་ངེས་
ཚིག་གོ་་་་་དེ་དག །གྱིས་པ་ཀུན་སྦྱོར་སོགས་ལྔར་བསན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་དེ་དག རྒྱས་
པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི་སེ། ཀུན་སྦྱོར། འཆྱིང་བ།་་་་་ཚོར་བའྱི། ེ་ོན།་་་་་ོན་མོངས། ཀུན་དཀྲྱིས་
སོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཀུན་སྦྱོར་དགུར་བསན། ཆ་མཐུན་ལྔར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་
ཏེ། ལྟ་བ་གསུམ་དང་།་་་་་རས་དང་། ཕྲག་དོག་སེར་ས་ཀུན་སྦྱོར་དུ་བཞག་པའྱི་རྒྱུའོ།་་་་་གང་ཕྱྱིར། །གྱིས་པ་
ལ་གྱིས་ཏེ། ཐ་མའྱི་དང་། གོང་མའྱི་ཆ་མཐུན་ལྔའོ།་་་་་གོང་མའྱི། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ངོ་བོ་བྱེད་ལས་
དང་བཅས་པ།་་་་་ཐ་མའྱི། ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ།་་་་་སོ་དང་། །བཞྱི་པ་ཀུན་དཀྲྱིས་ལ་གསུམ་སེ། 
དངོས་ཀྱི་དོན། ཞར་ལ་དྱི་མ་བཤད་པ། དེའྱི་ཁད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ།  
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༼༥༨༽ 
ཀུན་དཀྲྱིས་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།་་་་་ངོ་ཚ། དེ་ེ་ོན་དུ་བཞག་པའོ།་་་་་འདོད་ཆགས། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དྱི་
མའྱི་དབྱེ་བ།་་་་་གཞན་ཡང་། དེ་ེ་ོན་དུ་བཞག་པའོ།་་་་་རྒྱུ་དང་། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། མཐོང་སྤང་དང་
སོམ་སྤང་གྱི་ཁད་པར།་་་་་དེ་ལས། མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གྱི་ཁད་པར།་་་་་འདོད་ན། ཁམས་དང་སའྱི་
ཁད་པར་རོ།་་་་་འདོད་དང་། །གྱིས་པ་དེ་རྣམས་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ས་པ་གྱིས་
སུ་དབྱེ་བ།་་་་་མཐོང་སྤང་། ཚོར་བ་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། རྩ་ོན་དང་། ེ་
ོན་ཚོར་བ་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདོད་པའྱི་ས་དང་། གོང་མའྱི་
ལྡན་ཚུལ་ལོ།་་་་་ས་གང་། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོ་གང་དང་ལྡན་པ།་་་་་བདེ་བ། ཀུན་འགོ་གང་དང་གང་
ལྡན་པའོ།་་་་་བཏང་སོམས། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། སོ་སོའ་ིདང་།་་་་་འགོད་དང་། ཀུན་གྱི་དང་།་་་་་བཏང་སོམས། ས་
མང་བཞྱིའྱི་ལྡན་ཚུལ་ལོ།་་་་་བཞྱི་པོ། །གསུམ་པ་སྱིབ་པ་ལྔ་འདོད་ཁམས་པར་བསན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
དངོས་དང་།་་་་་འདོད་ན། གངས་ངེས་སོ།་་་་་མྱི་མཐུན། །གྱིས་པ་སྤོང་བྱེད་གེན་པོའ་ིརྣམ་གཞག་ལ་ལྔ་སེ། 
ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་སྤང་བ། སྤོང་བྱེད་གེན་པོའ་ིདབྱེ་བ།་་་་་གེན་པོ། གང་ལས་ཕྱེ་ནས་སྤོང་ཚུལ།་་་་་དམྱིགས་པ། 
སྤངས་པ་ཐག་བསྱིང་ཚུལ།་་་་་མཚན་ྱིད། སྤངས་པའྱི་ཐོབ་པ་ཡང་ཡང་དུ་བསན་པའོ།་་་་་ལན་ཅྱིག །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མཐོང་སྤང་དང་།་་་་་དམྱིགས་པ། སོམ་ 
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༼༥༩༽ 
སྤང་སྤོང་ཚུལ་ལོ།་་་་་གེན་པོ། །གསུམ་པ་སྤོང་བའྱི་འབས་བུ་ཡོངས་ཤེས་ལ་ལྔ་སེ། ཡོངས་ཤེས་ཀྱི་དབྱེ་
བ། གང་གྱི་འབས་བུ་གང་ཡྱིན་པ། གངས་ངེས།་་་་་བལ་བའྱི། ལྡན་ཚུལ། ཐོབ་གཏོང་ངོ་།་་་་་ལ་ལ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མཐོང་ལམ་གྱི་དྲུག་དང་།་་་་་ཡོངས་སུ། སོམ་ལམ་གྱི་གསུམ་དུ་དབྱེ་བའོ།་་་་་ཡོངས་སུ། །གྱིས་པ་
ལ་བཞྱི་སེ། མཐོང་བསོམ་དང་།་་་་་དྲུག་བཟོད། ས་དང་།་་་་་མྱི་ལོག ལམ་དང་།་་་་་ཐམས་ཅད། ཤེས་པ་གང་གྱི་འབས་
བུ་གང་ཡྱིན་པའོ།་་་་་རེས་ཀྱི། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མྱི་ལྡན་པའྱི།་་་་་གཅྱིག་མྱིན། ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གོ །འདྱི་
ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་དང་། རྩོད་སྤང་ངོ་།་་་་་ཁམས་ལས། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཐོང་ལམ་པ་དང་།་་་་་མཐོང་ལ། 
སོམ་ལམ་པ་ལ་དུ་ལྡན་ནོ།་་་་་བསོམ་ལ། །དྲུག་པ་ལམ་དང་གང་ཟག་བསན་པ་ལ་གསུམ་སེ། བདེན་པ་
མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ལམ། བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་གང་ཟག་བཤད། ལམ་ྱིད་ཀྱི་ཁད་
ཆོས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚམས་སྦྱར་བ།་་་་་བདེན་པ། ལམ་དངོས་སོ། །འདྱི་
ལ་གསུམ་སེ། ལམ་གྱི་ངོ་བོ།་་་་་སོམ་པའྱི། དམྱིགས་པ། སེ་ཚུལ་ལོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། བདེན་པ་
བཞྱི། བདེན་པ་གྱིས་སོ།་་་་་གང་ལ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དབྱེ་བ།་་་་་བདེན་པ། རོགས་པའྱི་གོ་རྱིམ།་་་་་དེ་ལྟར། 
ཟག་བཅས་སྡུག་བསལ་དུ་བསན་པའོ།་་་་་ཡྱིད་འོང་། །གསུམ་པ་སེ་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། འཇུག་ཚུལ་མདོར་
བསན། སོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བྱ་བའྱི་རྱིམ་པ།་་་་་ཚུལ་གནས།  
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༼༦༠༽ 
བློའ་ིངོ་བོའ།ོ་་་་་ཐོས་སོགས། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རེན་སོད་དུ་རུང་བ་སོམ་པ་པོའ་ིཁད་པར། དེས་
བསོམ་བྱའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་བསྱིང་གྱིས། རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། གྱིས་ལྡན་བཀག་་་་་མཆོག་མྱིང་། བཟློག་པས་བླང་བའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། 
བཟློག་པ་གེན་པོར་བསན།་་་་་བཟློག་པ། དེ་འཕགས་རྱིགས་སུ་བསན་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། དངོས་
དང་།་་་་་འཕགས་རྱིགས། དེའྱི་ཁད་པར་དཔྱད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། དེས་དོན་གང་བསན་པ།་་་་་གསུམ་གྱིས། 
དེ་ལྟར་བསན་པའྱི་དགོས་པའོ།་་་་་སེད་པ། །གྱིས་པ་དེས་བསོམ་བྱའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཞྱི་
གནས་སོམ་ཚུལ། ལྷག་མཐོང་སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་དེ་ལ། རྒྱས་པར་
བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། མྱི་སྡུག་པ་སོམ་པ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དན་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་ཀེང་རུས། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་བསོམ་
ཚུལ།་་་་་རུས་པ། དེ་ྱིད་ངེས་པར་བྱ་བའོ།་་་་་མྱི་སྡུག །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་དུ་བསན།་་་་་དབུགས་རྡུབ། 
ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། སོམ་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ།་་་་་བགང་ལས། ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ།་་་་་དབུགས་
རྡུབ། ཡུལ་ཅན་གྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་འོག་མ། །གྱིས་པ་ལྷག་མཐོང་སོམ་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། ཚོགས་ལམ་
གྱི་དང་། སྦྱོར་ལམ་གྱི་དང་། བདེན་པ་རོགས་པའྱི་ལམ་གྱི་སེ་ཚུལ་ལོ།་་་་་མངོན་པར། །དང་པོ་ལ་གྱིས་
ཏེ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། གང་ཟག་་་་་་ཞྱི་གནས།  
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༼༦༡༽ 
བསོམ་ཚུལ་ལོ།་་་་་ལུས་ཚོར། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་གྱི་བསོམ་ཚུལ། ཆོས་དན་པ་ེར་
བཞག་གྱི་སོམ་ཚུལ་ལོ།་་་་་དེ་ནྱི། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ངོ་བོ།་་་་་ཤེས་རབ། གོ་རྱིམ།་་་་་རྱིམ་ནྱི། གངས་ངེས་སོ།་་་་
་ཕྱྱིན་ཅྱི། །གྱིས་པ་སྦྱོར་ལམ་གྱི་སེ་ཚུལ་ལ་བཞྱི་སེ། སེ་ཚུལ། ངོ་བོ།་་་་་བསོམ་བྱུང་། ཁད་པར། སོན་འགོའ།ོ་་
་་་དེ་ཡྱི། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སེ་བའྱི་རྱིམ་པ།་་་་་དེ་ལས། དེ་ཕུང་པོ་ལྔས་བསྡུས་པ།་་་་་ཐམས་ཅད། དོན་བསྡུ་
བའོ།་་་་་དེ་ལྟར། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་སེ། སའྱི་དང་།་་་་་མྱི་ལོགས། རེན་གྱི་དང་།་་་་་འདོད་རེན། ཐོབ་གཏོང་གྱི་དང་།་་་་་
འཕགས་པས། ཡོན་ཏན་གྱི་དང་།་་་་་རྩེ་མོ། རྱིགས་ཀྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་གྱིས་སོབ། །གསུམ་པ་བདེན་པ་མངོན་པར་
རོགས་པའྱི་ལམ་གྱི་སེ་ཚུལ་ལ་ལྔ་སེ། སེམས་བཅུ་དྲུག་གྱི་སེ་ཚུལ།་་་་་འཇྱིག་རེན། མངོན་རོགས་གསུམ་
དུ་བསན་པ།་་་་་རྣམ་གསུམ། ས་གང་ལ་བརེན་པ།་་་་་དེ་ནྱི། སེམས་བཅུ་དྲུག་གྱི་གངས་ངེས།་་་་་བཟོད་དང་། ལམ་
གང་གྱིས་བསྡུས་པའོ།་་་་་དེ་ལ། །གྱིས་པ་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་གང་ཟག་ལ་གསུམ་སེ། 
གང་ཟག་ཟུང་བཞྱི་བཤད། རྣམ་གངས་བདུན་དུ་དབྱེ།་་་་་གང་ཟག རས་དྲུག་དུ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སེ། མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་དང་། མྱི་སོབ་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་གང་ཟག་གོ །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། དབང་པོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་བ།་་་་་དབང་པོ། འབས་བུའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་བའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། 
རྒྱུན་ཞུགས་ 
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༼༦༢༽ 
ཞུགས་པ།་་་་་སོམ་པས། ཕྱྱིར་འོང་ཞུགས་པ།་་་་་གྱིས་པ། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ཞུགས་པའོ།་་་་་འདོད་པའམ། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མཐོང་སྤང་སྤངས་པའྱི་སོ་ནས་བཞག་པ། སོམ་སྤང་སྤང་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་བཞག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། འབས་བུའྱི་སོ་ནས་དང་།་་་་་གང་གྱིས། དབང་པོའ་ིསོ་ནས་དང་།་་་་་དེ་ཚེ། ཙམ་
ཁད་ཀྱི་སོ་ནས་བཞག་པའོ།་་་་་འབས་ཐོབ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་སྤང་གེན་གྱི་རྣམ་གཞག་་་་་

ས་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གང་ཟག་གྱི་རྣམ་གཞག་གོ །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི། ཕྱྱིར་འོང་གྱི ཕྱྱིར་མྱི་འོང་
གྱི་སྐོར་རོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཙམ་པོ་དང་།་་་་་འབས་གནས། ཁད་པར་ཅན་ནོ།་་་་་རྣམ་གསུམ། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། ཞུགས་པ་དང་།་་་་་རྣམ་པ། འབས་གནས་སོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། ཙམ་པོ།་་་་་རྣམ་པ། ཁད་པར་
ཅན་ནོ།་་་་་ེས་ཆ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཞུགས་པ་དང་།་་་་་གསུམ་པ། འབས་གནས་སོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་
སེ། ཙམ་པོ་དང་།་་་་་དེ་དགུ། ཁད་པར་ཅན་གྱི་དབྱེ་བ། དེ་གྱིས་ཕྱྱི་མའྱི་ཁད་པར་བཞག་པའོ།་་་་་སྱིད་རྩེ། །གྱིས་
པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སེ་བ་ལེན་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་དང་། ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་བཞག་པའོ།་་་་་འགོག་
པ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ཁམས་གོང་དུ་འགོ་བ། ཚེ་འདྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ།་་་་་གཞན་ནྱི། དེ་དག་གྱི་
ཁད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། གཟུགས་སུ་ེར་འགོ།  
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༼༦༣༽ 
གཟུགས་མེད་ེར་འགོའ།ོ་་་་་གཞན་ནྱི། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། བར་འདའ་བ།་་་་་དེ་ནྱི། སེས་འདའ་བ།་་་་་སེས་འདུ། 
གོང་འཕོའ།ོ །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། ངོ་བོ།་་་་་གོང་དུ། དབྱེ་བའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། འོག་མྱིན་འགོ།་་་་་དེ་ནྱི། 
སྱིད་རྩེར་འགོའ།ོ་་་་་གཞན་སྱིད། །གསུམ་པ་དེ་དག་གྱི་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་སེ། གཟུགས་སུ་ེར་
འགོ་དགུར་དབྱེ།་་་་་གསུམ་ལ་གཅྱིག དམ་པའྱི་འགོ་བ་བདུན་དུ་བསྡུ།་་་་་གོང་དུ། དབྱེ་བ་དེ་དག་གང་གྱིས་དབང་
དུ་བྱས་པ།་་་་་འདོད་པར། བསམ་གཏན་སྤེལ་སོམ་གྱི་ཚུལ་ལོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི་སེ། དང་པོར་གང་སྤེལ།་་་་་དང་
པོར། གྲུབ་པའྱི་ཚད།་་་་་སྐད་ཅྱིག སྤེལ་བའྱི་དགོས་པ།་་་་་སེ་དང་། གངས་ངེས་པའོ།་་་་་དེ་ནྱི། །གསུམ་པ་མྱི་སོབ་
ལམ་ལ་གནས་པའྱི་གང་ཟག་ལ་གསུམ་སེ། འབས་གནས་དངོས།་་་་་དེ་བདེ། དེའྱི་ཞར་བྱུང་། འབས་
གནས་ཀྱི་དབྱེ་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ཚུལ་དཔྱད། ཟད་པ་ཤེས་པའྱི་
རེས་ལ་གང་བྱུང་དཔྱད།་་་་་གལ་ཏེ། དགེ་སྦྱོང་གྱི་ཚུལ་དང་འབས་བུ་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། 
ཆགས་བལ་སྱིར་བསན།་་་་་འཇྱིག་རེན། བལ་ཐོབ་ཀྱི་སེ་ཚུལ་བཤད།་་་་་འཇྱིག་རེན། ས་གང་གྱིས།་་་་་ཟག་མེད། གང་
ལ་འདོད་ཆགས་བལ་བའྱི་ཚུལ།་་་་་འཇྱིག་རེན། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་
སེ། དངོས་ཀྱི་དོན། དེ་ྱིད་ཚངས་པའྱི་འཁོར་ལོར་བསན།་་་་་དེ་ྱིད། ཁམས་གང་དུ་འབས་བུ་གང་ཐོབ་
པའོ།་་་་་འདོད་པར།  
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༼༦༤༽ 
།དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ངོ་བོ།་་་་་དགེ་སྦྱོང་། རྩོད་སྤོང་ངོ་།་་་་་འབས་བུ། །གསུམ་པ་འབས་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ་
གྱིས་ཏེ། དྲུག་ཏུ་དབྱེ། དགུར་དབྱེ་བའོ།་་་་་སངས་རྒྱས། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། དག་བཅོམ་རྱིགས་དྲུག་ཏུ་
དབྱེ་བ། རྱིགས་དབྱེ་སེ་གཞན་ལ་སྦྱར་བ།་་་་་སོབ་དང་། མས་པའྱི་ཚུལ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་།་་་་་ཐོབ་དང་། དབང་
པོ་ཇྱི་ལྟར་འཕོ་བའྱི་ཚུལ་ལོ།་་་་་མྱི་གཡོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ།་་་་་དག་བཅོམ། ཆོས་གང་
ལས་མས་པའོ།་་་་་བཞྱི་ནྱི། །གསུམ་པ་རས་དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་སེ། དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བ་དངོས།་་་་་དེ་དག 
རྣམ་གོལ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར།་་་་་འགོག་ཐོབ། སོབ་མྱི་སོབ་གང་གྱིས་རོགས་པའོ།་་་་་སོམས་འཇུག །གསུམ་པ་
ལམ་ྱིད་ཀྱི་ཁད་ཆོས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སེ། ལམ་བཞྱིར་དབྱེ་བ།་་་་་མདོར་ན། གནས་དང་དབང་
པོ་ཐ་དད་པའྱི་ལམ་དུ་བསན་པ།་་་་་བསམ་གཏན། བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་དུ་བསན་པ། མདོའ་ིདོན་ལ་རྩོད་
པ་སྤངས་པ། ལམ་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་སེ། བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་གྱི་
དབྱེ་བསྡུ།་་་་་ཟད་དང་། ཆོས་གང་གནས་སྐབས་གང་དུ་བསོམ་པ།་་་་་སེ་ཚན། ཆོས་དུ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་
ཡྱིན་པ།་་་་་བྱང་ཆུབ། ས་གང་ན་ཆོས་དུ་ཡོད་པ།་་་་་བསམ་གཏན། གནས་སྐབས་གང་དུ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་
དཔྱད་པའོ།་་་་་བདེན་གསུམ། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཡང་དག་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ།་་་་་བཅྱིངས་ཕྱྱིར། ཡང་དག་
པའྱི་ཤེས་པའོ།་་་་་བྱང་ཆུབ། །ལྔ་པ་ལ་བཞྱི་སེ། སེམས་གང་སྱིབ་པ་ལས་གོལ།་་་་་མྱི་ 
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༼༦༥༽ 
སོབ། ལམ་གང་གྱིས་སྱིབ་པ་སྤང་།་་་་་འགག་པར། རྣམ་གོལ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁད་པར།་་་་་འདུས་མ། ཡྱིད་འབྱུང་ལས་
བྱུང་བའྱི་མུ་བཞྱིའོ།་་་་་སྡུག་བསལ། །བདུན་པ་ཡེ་ཤེས་བསན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཁད་གཞྱི་ཤེས་པ། དེའྱི་
ཁད་ཆོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། བཟོད་ཤེས་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར། ཤེས་པ་བཅུ་ངོས་
བཟུང་བ། དེའྱི་ཁད་པར་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཟག་མེད་བཟོད་ཤེས་ལྟ་བའྱི་དང་།་་་་་དྱི་མེད། 
ཟག་བཅས་ཤེས་པ་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་གཞན་ཤེས། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། བཅུར་དབྱེ་བ། ཟད་མྱི་
སེ་ཤེས་པའྱི་ཁད་པར་་་་་་ཟད་པ། ཤེས་པ་བཅུའྱི་གངས་ངེས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། གསུམ་དུ་དབྱེ།་་་་་
ཤེས་པ། དེ་ལས་ཕྱུངས་ཏེ་བཞྱིར་བཞག་་་་་དེ་དག དེ་ལས་ཕྱུངས་ཏེ་གྱིས་སུ་བཞག་་་་་རྣམ་བཞྱི། དེ་ལས་
ཕྱུངས་ཏེ་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་སེ། ངོ་བོ་དང་།་་་་་བཞྱི་ལས། ཁད་པར་རོ། །འདྱི་ལ་
གྱིས་ཏེ། གང་གྱིས་གང་མྱི་ཤེས་པ།་་་་་དེས་ནྱི། གང་གྱིས་གང་ཤེས་པའོ།་་་་་ན་ཐོས། །གསུམ་པ་ཤེས་པ་
བཅུའྱི་གངས་ངེས་ལ་གྱིས་ཏེ། གངས་ངེས་དངོས།་་་་་རང་བཞྱིན། གེན་པོ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ།་་་་་སོམ་
པའྱི། །གསུམ་པ་དེའྱི་ཁར་པར་དཔྱད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྣམ་པའྱི་ཁད་པར། ཤེས་པའྱི་ཁད་པར་
རོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཤེས་པ་སོ་སོའ་ིརྣམ་པ།་་་་་ཆོས་ཤེས། རྣམ་པ་སོ་སོའ་ིངོ་བོའ།ོ །འདྱི་ལ་གྱིས་
ཏེ། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ངོ་བོ།་་་་་དྱི་མེད། རྣམ་པའྱི་ 
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༼༦༦༽ 
ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བཅས་པའོ།་་་་་རྣམ་པ། །གྱིས་པ་ལ་ཤེས་པའྱི་ཁད་པར་ལ་ལྔ་སེ། ངོ་བོའ་ིདང་།་་་་་དང་པོ། 
སའྱི་དང་།་་་་་དང་པོ། རེན་གྱི་དང་།་་་་་དེ་ནྱི། དན་པ་ེར་བཞག་གྱི་དང་།་་་་་འགོག་བློ། དམྱིགས་པའྱི་ཁད་པར་
རོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། ཤེས་པ་དུ་གང་གྱིས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན།་་་་་ཆོས་བློའ།ི ཆོས་དུ་གང་གྱིས་དམྱིགས་
པ་ཡྱིན།་་་་་ཆོས་བཅུ། ཤེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱི་ཙམ་ཤེས་པའོ།་་་་་ཀུན་རོབ། །གྱིས་པ་དེའྱི་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་
བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཤེས་པའྱི་ལྡན་པ།་་་་་ཟག་མེད། ཐུན་མོང་གྱི་ཐོབ་པ། ཤེས་པའྱི་ཡོན་ཏན་
ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། མཐོང་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པ།་་་་་མཐོང་བའྱི། གཞན་གྱི་གནས་
སྐབས་སུ་ཐོབ་པ།་་་་་ཆགས་བཅས། ཐོབ་པའྱི་དབྱེ་བའོ།་་་་་རེད་དང་། །གསུམ་པ་ཤེས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གྱིས་
ཏེ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དབྱེ་བའྱི་སོ་ནས་
མདོར་བསན།་་་་་སངས་རྒྱས། སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། མམ་མྱི་མམ་གྱི་སོ་ནས་མཇུག་
སངས་རྒྱས་བསྡུ་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སེ། སོབས་བཅུ། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི།་་་་་མྱི་འཇྱིགས། དན་པ་
ེར་བཞག་གསུམ།་་་་་དན་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ།ོ་་་་་ཐུགས་རེ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སོ་སོའ་ིརང་བཞྱིན།་
་་་་གནས་དང་། ས་གང་གྱིས་བསྡུས་པ།་་་་་སོན་གནས། སངས་རྒྱས་ྱིད་ལ་བཞག་པའོ།་་་་་ཅྱིའྱི། །གྱིས་པ་ཐུན་མོང་
བའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་ཆོས་གཞན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་སེ། 
འཕགས་པ་ 
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༼༦༧༽ 
དང་ཐུན་མོང་བ། ཕལ་ཆེར་སོ་སེ་དང་ཐུན་མོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སོ་སོའ་ིངོ་བོ། དེ་
རྣམས་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོབ་ཚུལ་ལོ།་་་་་མ་ཚང་། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ོན་མོངས་མེད་པ།་་་་་ོན་མོངས། སོན་
གནས་ཤེས་པ།་་་་་སོན་གནས། སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པའོ།་་་་་དེ་བཞྱིན། །གྱིས་པ་ཕལ་ཆེར་སོ་སེ་དང་ཐུན་
མོང་བ་ལ་དྲུག་སེ། དབྱེ་བ།་་་་་རྫུ་འཕྲུལ། ངོ་བོ།་་་་་རྣམ་གོལ། ས།་་་་་ལྔ་ནྱི། སོད་ཡུལ།་་་་་རང་དང་། འཐོབ་ཚུལ།་་་་་ཐོབ་བྱ། 
དེ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་དུ་དང་། ཁད་པར་དུ་གཏན་ལ་དབབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། དན་པ་ེར་བཞག་བཞྱི།་་་་་གསུམ་པ། དགེ་སོགས་གསུམ།་་་་་མྱིག་དང་། རྱིགས་པ་
གསུམ།་་་་་གསུམ་ནྱི། ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་དུ་སྦྱར་བའོ།་་་་་དང་པོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་
ཤེས། མྱིག་རྣའྱི་མངོན་ཤེས།་་་་་ལྷ་ཡྱི། སེས་ཐོབ་སོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནོ།་་་་་གཞན་ཡང་། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ། 
རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཁད་པར།་་་་་རྫུ་འཕྲུལ། ཡུལ་སེམས་ངོས་བཟུང་བ།་་་་་དེ་དག དེས་ཇྱི་ལྟར་སྤྲུལ་པ།་་་་་རང་གྱི སྤྲུལ་
སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ།་་་་་བསོམ་ལས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་དབྱེ་བའོ།་་་་་རྫུ་འཕྲུལ། །བརྒྱད་པ་སོམས་འཇུག་བསན་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། སོམ་འཇུག་དངོས། དེ་ལ་བརེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སོམས་འཇུག་
བརྒྱད་དུ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དུ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བཞྱིར་དབྱེ་བའོ།་་་་་དགེ་བའྱི། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། 
བསམ་གཏན་གྱི་དབྱེ་བ།་་་་་བསམ་གཏན། རྒྱུ་སོམས་འཇུག ཐུན་མོང་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །གྱིས་པ་
ལ་གསུམ་སེ། བསམ་གཏན་ 
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༼༦༨༽ 
བཞྱི། གཟུགས་མེད་བཞྱི།་་་་་དེ་ནྱི། གྱིས་ཀའྱི་མཇུག་བསྡུ་བའོ།་་་་་དེ་ལྟར། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིའྱི་ངོ་
བོ།་་་་་སོམས་འཇུག སོ་སོའ་ིམཚན་ྱིད་དོ།་་་་་དཔྱོད་དང་། །གསུམ་པ་ཐུན་མོང་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་དྲུག་སེ། 
སོམས་འཇུག་གསུམ་དང་སྦྱར་བ།་་་་་བདུན་རྣམ། བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག་ངོས་བཟུང་བ། སོམས་
འཇུག་ཐོབ་ཚུལ། རེན་གང་གྱིས་མངོན་དུ་བྱེད་པ།་་་་་བསམ་གཏན། སོད་ཡུལ་གང་ལ་དམྱིགས་པ།་་་་་སེད་
བཅས། ོན་མོངས་གང་གྱིས་སྤོང་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཡན་ལག་དངོས། བསམ་གཏན་གྱི་
ཁད་པར། དེ་དག་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བའོ།་་་་་གྱིས་པ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་དུ་བསན་པ།་་་་་དང་པོ། 
ཁད་པར་དུ་བསན་པའོ།་་་་་དང་པོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ོན་མོངས་ཅན་ཡྱིན་མྱིན།་་་་་ོན་མོངས། སོན་
ཅན་སོན་མེད།་་་་་སོན་བརྒྱད། སེ་བ་དང་སོམས་འཇུག་གྱི་ཁད་པར་རོ།་་་་་སེ་བའྱི། །གསུམ་པ་སོམས་འཇུག་
ཐོབ་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། །ཐོབ་ཚུལ་དངོས།་་་་་དེ་དང་། གང་གྱི་མཇུག་ཏུ་གང་སེ་བ། ཐོད་རྒལ་གྱི་སོམས་
འཇུག་ཇྱི་ལྟར་སེ་བའོ།་་་་་ས་བརྒྱད། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་དུ་བསན་པ།་་་་་ཟག་པ། དག་པ་ཁད་པར་
དུ་བཤད་པའོ།་་་་་དག་པ། །དྲུག་པ་ོན་མོངས་གང་གྱིས་སྤོང་བ་ལ་གསུམ་སེ། སྤང་ཚུལ་དངོས།་་་་་ཟག་པ། 
ེར་བསོགས་ཀྱི་ཁད་པར།་་་་་དེ་དག བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ནོ།་་་་་རོག་མེད། །གྱིས་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སེ། རོགས་བཅས་དཔྱོད་བཅས་སོགས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ།་་་་་མན་ཆད། སོང་
པ་ྱིད་སོགས་གསུམ་ 
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༼༦༩༽ 
དུ་དབྱེ་བ། སོང་ྱིད་སོགས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བའོ།་་་་་སོང་ྱིད། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་དངོས།་་་་་
མཚན་མེད། དེ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ།་་་་་དག་དང་། །གྱིས་པ་སོམས་འཇུག་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚད་
མེད་བཤད། རྣམ་ཐར་སོགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དབྱེ་བ་དང་།་་་་་ཚད་མེད། ཁད་པར་གྱི་ཆོས་
སོ།་་་་་ཞྱིང་། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སེ། ཡོན་ཏན་དངོས། དེ་དག་གྱི་ཐོབ་ཚུལ།་་་་་འགོག་པ། རེན་གྱི་ཁད་པར།་་་་་
གཟུགས་མེད། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སེ་ཚུལ་ལོ།་་་་་ཁམས་གྱིས། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། རྣམ་ཐར། ཟྱིལ་གནོན།་་་་་ཟྱིལ་
གྱིས། ཟད་པར་རོ།་་་་་ཟད་པར། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདོར་བསན།་་་་་རྣམ་ཐར། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་
གྱིས་ཏེ། ངོ་བོ་དང་། ཡུལ་ལོ།་་་་་དང་པོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། གཟུགས་ཅན་གྱི་དང་།་་་་་དང་པོ།གཟུགས་
མེད་ཀྱི་དང་།་་་་་གཟུགས་མེད། འགོག་པའྱི་རྣམ་ཐར་རོ།་་་་་འགོག་པ། །གསུམ་པ་གཞུང་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་
བྱ་བ་ལ་ལྔ་སེ། སོན་པའྱི་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ།་་་་་སོན་པའྱི། དེ་འཛིན་པའྱི་གང་ཟག་་་་་་དེ་འཛིན། བསན་བཅོས་
ཇྱི་ལྟར་བརྩམས་པའྱི་ཚུལ།་་་་་བདག་གྱིས། ེས་པ་བཟོད་པར་གསོལ་བའོ།་་་་་ེས་པར། །ཐར་པ་འདོད་པས་
བག་ཡོད་བྱ་བར་གདམས་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སེ། དེ་ྱིད་མཐོང་བ་འདས་པར་བསན།་་་་་སོན་པ། དེ་
ྱིད་མ་མཐོང་རང་བཟོར་སོད།་་་་་དེ་ྱིད། དེས་ན་ 
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༼༧༠༽ 
བག་ཡོད་བྱ་བར་གདམས་པའོ།་་་་་དེ་ལྟར། །གསུམ་པ་བསྒྱུར་བ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་མཇུག་གྱི་དོན་ལ་གྱིས་
ཏེ།་་་་་ཆོས་མངོན་པ། བརྩམས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་དན་པའྱི་ཆེད་དུ་རྩོམ་བྱེད་སོས། བསྒྱུར་བ་དྱིན་དན་པའྱི་
ཆེད་དུ་སྒྱུར་བྱེད་སོས་པའོ།་་་་་རྒྱ་གར། །དཀྱུས་ཀྱི་ས་བཅད་པ་རུ་སྦལ་རྒྱ་བོའ་ིའགོས་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ།།  །།ད་ནྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་གངས་སེང་དཀར་མོའ་ིམཆོངས་སངས་བཤད་པར་བྱ་
སེ། ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཤུགས་ལས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཡོད་
ན། ོན་མོངས་ཞྱི་བའྱི་ལྷག་བཅས་དང་། སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་ལྷག་མེད་ཐོབ་པར་བསན་ཏེ། འདྱི་ལ་
གྱིས་ཏེ། སྱིར་བསན་པ་དང་། རེན་གྱི་སོ་ནས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཀུན་འབྱུང་དང་
སྡུག་བསལ་སྤངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བས་ཀུན་འབྱུང་སྤོང་ལ་སྡུག་བསལ་གྱི་ལྷག་མ་ལུས་པ་དང་། མ་
ལུས་པའོ། །འོ་ན། སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་འཇྱིག་རེན་དང་། །ཞེས་དེ་གྱིས་ཁབ་མམ་པར་བཤད་
པ་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་ཐམས་ཅད་དུ་མམ་པ་དང་། མདོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་
པ་དག་བཅོམ་པའྱི་ཕུང་པོ་ཐ་མ་སྡུག་བསལ་ཡྱིན་ལ་ཀུན་འབྱུང་མ་ཡྱིན་པ་དང་། བསྡུ་བར། དག་
བཅོམ་པའྱི་ཕུང་པོ་རྱིལ་པོ་ཀུན་འབྱུང་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པར་གསུམ་ཡོད་ཀང་། འདྱིར་ནྱི་ཀུན་
འབྱུང་གྱི་གཙོ་བོ་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་སྤངས་ལ། སྡུག་བསལ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ 
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༼༧༡༽ 
མ་ལོག་པ་སེ། མདོར་ན་སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་མ་བཏང་བ་དང་། བཏང་བའྱི་སོ་སོར་བརགས་འགོག་
གོ །གྱིས་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལས། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པའྱི་རེན་ཅན་ཏེ། 
དེ་ལ་འདོད་པའྱི་རེན་ཅན་ནྱི་ཁམས་གསུམ་གྱི་ོན་མོངས་པ་ཞྱི་བའྱི་སོ་སོར་བརགས་འགོག་ནྱི་ཐོབ་
ཅྱིང་མངོན་དུ་བྱས་ལ། སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་འགོག་པ་ཐོབ་ཀང་མངོན་དུ་མ་བྱས་པ་སེ། ཅྱི་ཞྱིག་ལུས་
ན་མཽའུ་འགལ་གྱི་བུ་དང་། སྒུར་ཆུང་ལྟ་བུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་རེན་བཅས་སྡུག་བསལ་དང་། ཚོར་བ་
བདེ་བ་རེན་བཅས་འགྱུར་བ་དང་། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྱི་འདུ་བྱེད་སྡུག་བསལ་གསུམ་
ཀ་ལུས་ལ། ནམ་སྐུ་ཚེ་བཏང་བའྱི་ཚེ་ལྷག་མེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཞེས་དང་། སྡུག་བསལ་དེ་
གསུམ་ཞྱི་བའྱི་འགོག་པ་ཐོབ་ལ་མངོན་དུ་བྱས་ཞེས་ཏེ། དེ་ནྱི་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་བརག་ཅྱིང་དགེ་བའྱི་
རས་སུ་འདོད་ལ། མདོ་སེ་པས་ཟག་བཅས་ཅང་མེད་དུ་སོང་བའྱི་མེད་དགག་ལ་འདོད་དེ། མདོ་ལས། 
མ་ཞུམས་པ་ཡྱི་སེམས་ཀྱིས་སུ། །ཚོར་བ་དང་དུ་ལེན་མོད་ཀྱི། །མར་མེ་ཤྱི་བར་གྱུར་པར་ལྟར། །དེ་
ཡྱིས་སེམས་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར། །ཞེས་འདོད་དོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་གྱི་རེན་ནྱི་ལྷག་བཅས་
ཀྱི་ཚེ་ཁམས་གསུམ་གྱི་ོན་མོངས་དང་། སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་ཞྱི་བ་མངོན་དུ་བྱས་ཤྱིང་། 
སྡུག་བསལ་ཕྱྱི་མ་གྱིས་ཞྱི་བའྱི་འགོག་པ་ཐོབ་ཀང་མངོན་དུ་མ་བྱས་ལ་ལྷག་མེད་ཀྱི་ཚེ་མངོན་དུ་
བྱས་པའོ། །བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ནས་སྱིད་རྩེའྱི་བར་གྱི་རེན་ཅན་ནྱི། ོན་མོངས་དང་སྡུག་བསལ་
དང་པོ་གྱིས་ཞྱི་བ་མངོན་དུ་བྱས་ཤྱིང་། འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་འགོག་པ་ཐོབ་ཀང་མངོན་
དུ་མ་ 
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༼༧༢༽ 
བྱས་ལ་ལྷག་མེད་ཀྱི་ཚེ་མངོན་དུ་བྱས་པའོ། །རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་གྱིང་གསུམ་གྱི་སེ་པའྱི་རེན་ཅན་ཏེ་
སྡུག་བསལ་གསུམ་ལུས་པ་ནྱི་ལྷག་བཅས་དང་། དེ་དོར་བ་ལྷག་མེད་དུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ན་ཐོས་
འདོད་པའྱི་རེན་ཅན་དང་འདའོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སེས་
པ་སེ། ཟད་པ་ཤེས་པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ནས་སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་མ་བཏང་གྱི་བར་ལ་ཞབས་ལ་སེང་
ལྡེང་གྱི་ཚལ་པ་ཟུག་པ་དང་། སྐུ་རོ་རྒྱབ་བསྙུང་བ་དང་། དབུ་ཀླད་པ་མྱི་བདེ་ནས་སན་ཨུཏྤལ་བཙལ་
བ་ལ་སོགས་པ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་རེན་དང་བཅས་པ་དང་། རེས་འགའ་བདེ་བ་དང་དགེས་པར་
སོད་པ་སོགས་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་བདེ་རེན་དང་བཅས་པ་དང་། ཚོར་བ་བཏང་སོམས་རེན་
དང་བཅས་པའྱི་སྡུག་བསལ་གསུམ་ལུས་པ་ནྱི་ལྷག་བཅས་ཡྱིན་ལ། ནམ་གོང་ཁེར་རྩྭ་མཆོག་ཏུ་སྐུ་
ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་བཏང་བ་ན་ལྷག་མེད་དུ་ཁས་ལེན་ཏོ། །འོ་ན་ན་ཐོས་སེ་པ་འདྱི་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་
བཀར་མྱི་འདོད་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་མྱང་འདས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་ཅེ་
ན། དེ་ལ་ན་ཐོས་ནྱི་བསྡུ་བ་ལས། སྤྲུལ་པ་དང་། མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་དང་། ཞྱི་བ་བགོད་པ་
གཅྱིག་པུ་པ་དང་། རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་བཞྱི་གསུངས་པའྱི་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་
གྱི་ན་ཐོས་ནྱི། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྱི་སེ་པ་གྱིས་སམ། རྩ་བའྱི་སེ་པ་བཞྱི་པོ་ལ་རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་སེ་པ་
བཅོ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་ནྱི་ལངྐར་གཤེགས་པ་ལས། ཆོས་ལྔ་དང་ནྱི་རང་
བཞྱིན་གསུམ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱད་ྱིད་དང་། །བདག་མེད་གྱིས་ཀྱི་དངོས་པོར་ནྱི།  
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༼༧༣༽ 
།ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཐའ་དག་འདུས། །ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་ཐེག་ཆེན་དེ་དང་། བརོད་བྱ་ཟབ་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་
བར་སོན་པ་འབུམ་དང་། ཕལ་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་བཀར་མྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་གྱི། སྱིར་ན་ཐོས་ལས་
ལྷག་པའྱི་ཐེག་ཆེན་མྱི་འདོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁོ་རང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ྱིད་ལས་སེམས་བསེད་དང་། 
བརྩོན་འགྲུས་དང་། དུས་ཀྱི་བྱེ་བག་གྱིས་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མྱུར་བ་སྱིད་
པ་གསུམ་གྱི་མཐར། །ཞེས་དང་། བསེ་རུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཡྱི་རྒྱུས། །ཞེས་དང་། དེ་གངས་མེད་
གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་ཡྱིན་ནམ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞེ་
ན། ན་ཐོས་སེ་པས་ན་ཐོས་རྱིགས་མ་ངེས་པ་བཟོད་འབྱིང་མན་ཆད་དུ་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བ་
སྱིད། རྩེ་མོ་མན་ཆད་དུ་ཐེག་ཆེན་དུ་འགྱུར་པ་སྱིད་ཀང་། བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་འགྱུར་མྱི་
སྱིད་དེ། ཐེག་ཆེན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་གཞན་དོན་དུ་ངན་སོང་དུ་སེ་བ་ལེན་དགོས་ཤྱིང་། བཟོད་པ་ཐོབ་
ནས་ངན་སོང་དུ་སེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་འདོད། སེམས་ཙམ་པས་ནྱི་ལྷག་བཅས་ཀྱི་མྱང་འདས་
མན་ཆོད་དུ་ན་ཐོས་རྱིགས་མ་ངེས་པ་ཐེག་ཆེན་དུ་འགྱུར་བ་སྱིད་པར་འདོད་ཀང་དེ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་ལྷག་མེད་ཐོབ་ནས་འདུས་བྱས་ཀྱི་འཇུག་པ་རྒྱུན་ཆད་པས་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པར་མྱི་སྱིད་
པར་འདོད་དོ། །དེ་ན་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་ཡྱིན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་གསུང་པ་ནྱི་དང་བའྱི་དོན་ནོ་ཞེས་
འདོད། །དབུ་མ་པས་ནྱི་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྱིག 
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༼༧༤༽ 
ཡྱིན་ཏེ། ན་རང་གྱི་ལྷག་མེད་ཀྱི་མྱང་འདས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་སེམས་སེམས་བྱུང་རགས་པ་
འགགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་ཕྲ་བ་མ་འགག་པར་ཡོད་པས་ནམ་ཞྱིག་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིན་
མཚམས་ནས་བྱུང་བའྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསངས་ནས་མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་
ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་བའྱི་འཆྱི་
འཕོ་བའྱི་སོ་ནས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ནས་སངས་རྒྱས་བར་བཞེད་དེ། 
སེམས་འགེལ་ལས། ན་ཐོས་དེ་དག་ཇྱི་སྱིད་དུ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་མ་བསྐུལ་བར། །དེ་
སྱིད་ཡེ་ཤེས་ལུས་གཅྱིག་གྱིས། །ཏྱིང་འཛིན་མྱོས་པས་བརྒྱལ་ཏེ་གནས། །བསྐུལ་ནས་ས་ཚོགས་
གཟུགས་ཀྱིས་ནྱི། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་དགའ་བྱེད་ཅྱིང་། །ཞེས་སོ། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཆོས་
རྣམས་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཟག་བཅས་ལ་དཔྱད་པ་དང་། ཟག་མེད་ལ་དཔྱད་པ་གྱིས་ལས། དང་
པོ་ལ་གསུམ་སེ། གཞན་ལུགས་དགག རང་ལུགས་བཞག རྩོད་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག 
ཟག་བཅས་ཀྱི་དོན་ཟག་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ་ཞེ་ན། སེམས་སེམས་བྱུང་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་
ནར་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའོ་ཞེ་ན། ོན་མོངས་ཀུན་ཏུ་སོད་པའྱི་ཕུང་
པོ་ལྔ་ཁོ་ན་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་རོ། །དཔེ་སོན་པས་ཟག་པའྱི་རེན་བྱེད་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ན། ནང་
གྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་ཁོ་ན་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་བས། གསུམ་པོ་དེ་དག་ 
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༼༧༥༽ 
ནྱི་ཁབ་ཆུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ཟག་པའྱི་དམྱིགས་པར་གྱུར་པ་ཞེ་ན་ཁབ་ཆེས་ཏེ། འགོག་ལམ་
གྱིས་པོ་ཡང་ཟག་པའྱི་དམྱིགས་པར་ཕྲ་རྒྱས་བསན་པའྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བས་ཟག་
བཅས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཟག་པ་ནྱི་རྩ་བ་དང་། ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་
རྣམས་ཡྱིན་ལ་དེ་དག་དམྱིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་ཟག་
བཅས་ཏེ། རྒྱས་པའྱི་དོན་ཡང་དམྱིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སོབས་ཀྱིས་སྐད་ཅྱིག་རྒྱུན་ཆགས་
སུ་སེད་ནུས་ཤྱིང་གནས་ཐོབ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། །འོ་ན་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་དང་། དག་བཅོམ་པའྱི་
ཕུང་པོ་ཟག་བཅས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་ཟག་པ་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་སུ་
རུང་བས་ཟག་བཅས་སུ་འདོད་དོ། །འགོག་ལམ་ལ་ཟག་པས་དམྱིགས་ཀང་ཟག་པ་རྒྱས་པར་མྱི་
འགྱུར་ཏེ། བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་སོ་ནས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་པོར་མྱི་དམྱིགས་པས་ཟག་བཅས་
སུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ཟག་མེད་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། མཚན་གཞྱི། མཚན་ྱིད། 
དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་རྣམས་སོ། །འོ་ན། ཟག་མེད་ལམ་གྱི་
བདེན་པ་དང་། །འདུས་མ་བྱས་རྣམ་གསུམ་ཡང་སེ། །ཞེས་དངོས་སུ་ཟག་མེད་དུ་བསན་པ་དང་། 
ཟག་བཅས་ཀྱི་མཚན་གཞྱིར། ལམ་མ་གཏོགས་པའྱི་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཞེས་པའྱི་ཤུགས་ལ་དེ་
དག་ཟག་ 



74   ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ། 

༼༧༦༽ 
མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་གྱིས་ཟློས་སོ་ཞེ་ན། དེའྱི་ལན་ལ་གསུམ་སེ། ཁ་ཅྱིག་ཕུང་པོ་གསུམ་པའྱི་ལོག་
རོག་བཟློག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཚོར་བ་ལ་བདེ་བ་སྡུག་བསལ་བཏང་སོམ་གསུམ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའམ། སོད་
དང་དག་བཅོམ་པའྱི་ཕུང་པོ་ཟག་པའྱི་རེན་དང་གེན་པོ་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པས། གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཡྱིན་ནམ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་བཟློག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། 
དོན་གྱིས་གོ་ཡང་གསལ་བར་འཆད་པས་མྱི་ཟློས་ཏེ། མདོར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་བཞྱིན་
ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་བློ་གོས་ན་རེ། ལམ་མ་གཏོགས་ཞེས་བསན་པས་འཇྱིག་
རེན་པའྱི་ལམ་ཡང་ཟག་མེད་ཡྱིན་ནམ་སམ་དུ་དོགས་པ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར། ལམ་གྱི་བདེན་པ་ཞེས་
སོས་ལ། འདུས་མ་བྱས་ནྱི་མ་གགས་པས་ཟག་མེད་དུ་མྱི་གོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རང་གྱི་སས་བསན་ཏོ། །ཞེས་
ཟེར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སར་གྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལས་བཟློག་པའོ། །མངོན་པ་གོང་མར་ནྱི། 
ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་དོན་ཟག་པའྱི་སོ་དྲུག་དང་འབེལ་བ་དང་། མ་འབེལ་བ་ལ་བཤད་
དོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཟག་མེད་འདུས་བྱས་དང་། ཟག་མེད་འདུས་མ་བྱས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། 
ལམ་གྱི་བདེན་པ་སེ་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཡྱིན་པར་སར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ནམ་
མཁའྱི་མཚན་གཞྱི་ནྱི། འདུས་མ་བྱས་ལུང་མ་བསན་རས་སུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་སེ། མདོ་ལས་བམ་ཟེ་ཞྱིག་
གྱིས། ཀེ་གོའུ་ཏ་མ། ས་ཅྱི་ལ་བརེན་ལགས། བམ་ཟེ་ཆུ་ལ་བརེན་ནོ། །ཆུ་ལ་ཅྱི་ལ་བརེན།  



མན་ངག་ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན།   75 

༼༧༧༽ 
རླུང་ལ་བརན་ནོ། །རླུང་ཅྱི་ལ་བརེན། ནམ་མཁའ་ལ་བརེན་ནོ། །དེ་ཅྱི་ལ་བརེན། དེ་ནྱི་རེན་མེད་པ། 
སང་བ་མེད་པ། དམྱིགས་པ་མེད་པ། ཞེས་གསུངས་པས་རེན་གྱི་དོན་དོན་བྱེད་ནུས་པའྱི་རས་ཡོད་
ཡྱིན་ཞེས་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཟེར་རོ། །མདོ་སེ་པ་ནྱི། ཟག་བཅས་ེ་བར་ཞྱི་བ་ཙམ་ལས་རས་ཀྱི་དངོས་
པོ་མེད་པར་འདོད་དོ། །མཚན་ྱིད་ནྱི་མྱི་སྱིབ་པ་སེ་ཐོགས་བཅས་མྱིན་པས་བསྱིབ་པར་བྱ་བ་དང་། 
སྱིབ་པར་བྱེད་པ་གྱིས་ཀ་མེད་པའོ། །འོ་ན་སེམས་དང་སེམས་དང་བྱུང་དང་། འགོག་པ་གྱིས་
ཀང་ནམ་མཁར་འགྱུར་ཏེ། མྱི་སྱིབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སེ། རྣམ་འབྱོར་པ་མཐུ་
ལྡན་གྱི་ཤེས་པས་གཞན་གྱི་ཤེས་པ་སོ་བ་ལ་སོགས་པར་བྱེད་པས་སོ་ན་འདུག་པ་ལ་སྱིབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། འགོག་པ་གྱིས་ཀང་མ་འོངས་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་སེ་བ་ལ་སྱིབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ས་རབས་པ་
རྣམས་བཤད་པ་ལེགས་སོ། །སའྱི་དོན་ནྱི་ཨ་ཀ་ཤའྱི་ས་ལས་དང་ན་གོ་འབྱེད་པའྱི་དོན་གྱིས་ན་ནམ་
མཁའ་འོ། །གྱིས་པ་སོ་སོར་བརགས་པའྱི་འགོག་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་གཞྱི་ནྱི། ཆོས་གང་
ཞྱིག་ཟག་བཅས་དང་བལ་བ་སེ། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་ལུང་ལས་བདེན་པ་བཞྱིར་བཤད་པས། འགོག་
པ་ནྱི་རས་སུ་ཡོད་པ་སེ། བདེན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། ལྷག་མ་གསུམ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་འདོད་ལ། མདོ་
སེ་པས་ནྱི། དགག་བྱ་ཟག་བཅས་ཞྱི་བ་ཙམ་གྱི་མེད་དགག་ལ་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། 
ཟག་མེད་བར་ཆད་ 
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༼༧༨༽ 
མེད་ལམ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་འགོག་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་
ངོས་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་སྤངས་པས་ཐོབ་པ་ཞེས་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་
པའྱི་འབས་བུ་གྱིས་ལ་མ་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ས་མ་ལ་ཡང་མ་ཁབ་པར་མཚུངས་སོ་སམ་ན། 
སྤང་བྱ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་སྤངས་ཀང་རང་གྱི་ངོ་བོ་འདས་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པས་མ་ཁབ་པ་
མེད་དོ། །ས་དོན་ནྱི། སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདེན་པ་ལ་སོ་སོར་བརགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་
སོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་འགོག་པ་སེ། མར་གྱིས་གང་བའྱི་བུམ་པ་ལ་མར་གྱི་བུམ་པ་ཞེས་པ་ལྟར་བར་
གྱི་ས་མྱི་མངོན་པར་བྱས་པའོ། །གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནྱི། འོ་ན་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགོག་པ་
གཅྱིག་གམ་ཐ་དད་ཞེ་ན། རས་སོ་སོ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། འགེལ་པར། ལྡན་པའྱི་རས་རྣམས་ཅྱི་སེད་པ་
བལ་བའྱི་རས་རྣམས་ཀང་དེ་སེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པས། ལྡན་པའྱི་རས་སྤང་བྱ་རྱིས་ལྔ་རས་ཐ་དད་
པས་དེ་དག་སྤངས་པའྱི་འགོག་པ་ལྔ་ཡང་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟ་མྱིན་ན་སྡུག་བསལ་
མཐོང་སྤང་གྱི་འགོག་པ་ཐོབ་པ་ན་སྤང་བྱའྱི་རྱིས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་འགོག་པའང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་
རྱིས་ལྷག་མ་རྣམས་སྤང་བའྱི་ཆེད་དུ་གེན་པོ་བསོམ་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་
རྣམ་གོལ་འདུས་མ་བྱས་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུ་ཐ་དད་དུ་བཤད་པས་རས་ཐ་དད་ཅེས་འདོད་ཀང་གེན་
པོ་རས་ཐ་དད་མེད་པ་རྣམས་ལ་སྤང་བྱའྱི་སོ་ནས་ 
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༼༧༩༽ 
བལ་བའྱི་དབྱེ་བ་མྱི་འབྱེད་ཅེས་ས་རབས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པས་དཔྱད་པའྱི་གཞྱིའོ། །དེ་ལྟར་
ན་ལྡན་པའྱི་རས་རྣམས་ཞེས་པའྱི་དོན་སྤང་བྱ་དང་། གེན་པོ་གྱིས་ཀ་ལ་བྱེད་དགོས་པར་མངོན་
ནོ། །འགེལ་པར། འོ་ན་འགོག་པ་ནྱི་འད་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པས་འདྱི་ཡྱི་དོན་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེ་
ན། ཚིག་དེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་འད་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ཡང་གང་གྱི་འད་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ཞེས་བྱའྱི་འདྱི་ལ་འད་བ་གང་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་མ་མཆོད་
སྦྱྱིན་མ་ཞེས་འཕགས་མ་ཞྱིག་ལ། སོན་གྱི་ཁོར་གྱུར་པའྱི་དགེ་བསེན་ས་ག་ཞེས་པས་འཕགས་མ་
འགོག་པ་འད་བ་ཡྱིན་ནམ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ས་ག་འད་བ་མྱིན་ནོ་ཞེས་པས་འགོག་པ་དེ་ནྱི་ཐ་དད་མེད་
པའྱི་དོན་ཏེ། ཐ་དད་ན་འད་བ་པོ་དང་། འད་ཡུལ་དང་། འད་ཆོས་ཡོད་དགོས་པས་སོ་ཞེ་ན། མདོ་
ལས། རྒྱུའྱི་ས་མྱི་མངོན་པར་བྱས་པ་སེ་འདྱི་ནྱི་འད་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་མྱིན་ལ་འདྱིའྱི་འད་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཆོས་
གཞན་གང་ཡང་མྱིན་པ་སེ། འད་བའྱི་རྒྱུ་འབས་ནྱི་འདུས་མ་བྱས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་
གྱི། འགོག་པ་ཕན་ཚུན་འད་བ་བཀག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེས་པའོ། །མདོ་སེ་པ་ནྱི་འགོག་པ་མེད་དགག་
ཡྱིན་པས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་ལས་གོལ་ཡང་དགག་བྱའྱི་གངས་ལ་ལྟོས་ནས་གངས་ཀྱི་ཐ་སད་ཙམ་
ཡོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་སོ་སོར་བརག་མྱིན་གྱི་འགོག་པ་ལ། མཚན་
གཞྱི། མཚན་ 
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༼༨༠༽ 
ྱིད། ས་དོན། འགོག་པ་གྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་མུ་བཞྱི་བརྩྱི་བ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདུས་མ་བྱས་
རས་སུ་གྲུབ་པ་སེ། ལུང་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་ངན་སོང་གྱི་འགོ་བ་
འགགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ངན་སོང་གྱི་རྒྱུ་མྱི་དགེ་བ་སོམ་སྤང་ཡྱིན་པས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིས་
བརགས་འགོག་མ་ཐོབ་ཀང་མཐོང་ལམ་སེས་པས་མྱི་དགེ་བ་བྱེད་པའྱི་རེན་མ་ཚང་བས་བརགས་
མྱིན་ཐོབ་པ་སེ། རེན་མ་ཚང་བ་ཙམ་ཡྱིན་ན། དེ་དང་འད་བའྱི་རེན་ེ་བ་ན་སེ་བར་འགྱུར་བ་ལས་སེ་
མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རས་སུ་གྲུབ་པའོ། །མདོ་སེ་པས་ནྱི་རེན་མ་ཚང་བས་མ་སེས་པ་ཙམ་ལ་འགོག་
པའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པར་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དགག་བྱ་སེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གེགས་བྱེད་པའྱི་
འགོག་པ་གང་ཞྱིག །སོ་སོར་བརགས་འགོག་ལས་གཞན་པ་སེ། སེ་བ་ལ་ཞེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་
འགོག་པ་སེས་ཟྱིན་འཇྱིག་པའྱི་མྱི་རག་པ་གཅོད། གཏན་དུ་ཞེས་པས་སེ་བ་དང་། སོམས་འཇུག་གྱི་
འགོག་པ་སེམས་མེད་གསུམ་གཅད་དོ། །གེགས་བྱེད་པ་ཞེས་པས་དེ་དག་མྱི་སེ་བ་ཙམ་གྱི་མེད་
དགག་གཅོད། འགོག་གཞན་ཞེས་པས་སོ་སོར་བརགས་འགོག་གཅོད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སོ་སོར་
བརགས་པའྱི་ཤེས་རབ་མྱིན་པས་ཐོབ་པ་སེ། ཤེས་རབ་ལས་གཞན་རེན་མ་ཚང་བས་ཐོབ་
པའོ། །དཔེར་ན་གཟུགས་ཞྱིག་ལ་མྱིག་དང་ཡྱིད་གཡེང་བའྱི་ཚེ་རྒྱབ་ཀྱི་བྱ་རོག་འཛིན་པའྱི་ཤེས་པ་
མྱི་སེ་བ་ལྟ་བུ་སེ། དམྱིགས་རེན་མ་ཚང་བའམ། དེ་མ་ཐག་རེན་མ་ཚང་བས་ཤེས་པ་དེ་གཏན་མྱི་སེ་
བའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གང་ཞྱིག་བརགས་པས་འགོག་ 
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༼༨༡༽ 
པའྱི་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་དེ་བརགས་མྱིན་གྱིའང་ཡྱིན་ནམ། བརགས་མྱིན་གྱི་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
བརགས་འགོག་གྱིའང་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་མུ་བཞྱི་ལས། མུ་དང་པོ་ནྱི། ཟག་བཅས་སེ་འགྱུར་ཏེ། 
ཟག་བཅས་ཡྱིན་པས་བརགས་འགོག་ཐོབ་ལ། སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པས་བརགས་མྱིན་མྱི་ཐོབ་
པའོ། །མུ་གྱིས་པ་ནྱི། ཟག་མེད་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་བཟློག་པའོ། །མུ་གསུམ་པ་ནྱི། 
ཟག་བཅས་མྱི་སེ་བ་སེ་རྒྱུ་མཚན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །མུ་བཞྱི་པ་ནྱི། ཟག་མེད་དུ་གསུམ་པ་སེ་འགྱུར་
ཏེ་རྒྱུ་མཚན་ས་མས་བསེས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ནྱི་
གཞན་དུ་བསན་ཟྱིན་པས་དེར་བལྟ་བར་བྱའོ།།  །།གཡེང་དང་སེམས་མེད་པ་ཡྱི་ཡང་། །ཞེས་པའྱི་
སྐབས་སུ། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མྱིན་པའྱི་གཟུགས་ལ་དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། 
མཚན་གཞྱི། མཚན་ྱིད། ས་དོན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་དྲུག་ལས། གཡེང་བ་ཞེས་པའྱི་ས་དོན་དུ་
མ་ལ་འཇུག་ཀང་འདྱིར་རང་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་སེམས་ལས་གཞན་པ་སེ། དགེ་བ་རྱིག་བྱེད་མྱིན་
པའྱི་ཀུན་སོང་གྱི་སེམས་དགེ་བ་ཡྱིན་ཞེང་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་ཡང་མ་བཏང་གྱི་
བར་དུ་འཇུག་པའོ། །འདྱིས་ནྱི་རྒྱལ་པོ་སས་ལྟར་ན་རྱིག་བྱེད་ཙམ་དང་། གང་སྤེལ་ལྟར་ན། ལུས་ཀྱི་
རྱིག་བྱེད་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱེད་ཅེས་སོ། །ཡང་སེམས་མེད་པ་ཞེས་པས་སོམས་འཇུག་གྱིས་ལ་
གནས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་ཡང་བྱེད་དོ། ། 
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༼༨༢༽ 
འདྱིས་ནྱི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་འདོད་པའྱི་རྱིག་བྱེད་མྱིན་པའྱི་
དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་མམ་བཞག་གྱི་ས་པ་གྱིས་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རེས་འབང་ཡྱིན་པས་མ་ངེས་སོ། །ཡང་
ཞེས་པ་ནྱི་མ་གཡེངས་པ་དང་སེམས་བཅས་ཀྱི་རེས་སུ་བྱེད་པ་སེ། འདྱིས་ནྱི་སེམས་དང་འགལ་བ་
མེད་པར་སན་ཏོ། །དགེ་དང་མྱི་དགེ་ཞེས་པས་ནྱི་སེམས་བྱུང་ལུང་མ་བསན་ནྱི་སོབས་ཆུང་བས་འདྱི་
ཀུན་ནས་སོང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ངོ་བོ་དགེ་མྱི་དགེ་གང་རུང་དུ་ངེས་པ་སེ། འདྱིས་མྱིག་ལ་སོགས་
པ་སེལ་ཏོ། །རེས་འབེལ་གང་ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱུན་མཆོག་ཏུ་བརན་པ་སེ། གཡེང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་
གནས་སྐབས་ན་ཡང་རྒྱུན་མ་ཆད་པའོ། །འདྱིས་རྱིག་བྱེད་ཙམ་མམ་ངག་གྱི་རྱིག་བྱེད་ལས་ཁད་པར་
དུ་བྱེད་དོ། །འབྱུང་བ་ཆེ་རྣམས་ཞེས་པས། སེ་བྱེད། རེན། གནས། བརེན་པ། འཕེལ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་
རྒྱུར་བྱས་པ་སེ། འདྱིས་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུན་སེལ་ཏོ། །ཁད་པར་དྲུག་ལྡན་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མྱིན་པར་
བརོད་ཅེས་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་བཞེད་པ་སོན་པའོ། །སོབ་དཔོན་འདུས་བཟང་ནྱི་འདྱི་ལ། མ་ཚང་བ་
དང་འགལ་བ་དང་། །མས་དང་དེ་ྱིད་དུ་ཐལ་བ། །ཡང་ས་ལྷག་བརོད་ཁད་པར་དུ། །བྱ་བ་ཁད་པར་
དུ་མ་བྱས། །ཞེས་པའྱི་སོན་དྲུག་སེ། སྐད་ཅྱིག་དང་པོར་རྒྱུན་མ་ཡྱིན་པས་མ་ཚང་བ་དང་། རྒྱུན་
རས་སུ་མེད་པས་བསན་བཅོས་ལས་རས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་དང་། གཡེང་བ་དང་སེམས་
མེད་པའྱི་རེས་སུ་འབེལ་པ་ལ་མམ་བཞག་ 
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༼༨༣༽ 
ལ་མེད་པས་མས་པ་དང་། མ་གཡེངས་སེམས་བཅས་ལ་ཡོད་སམ་ན། དགེ་མྱི་དགེའྱི་རྱིག་བྱེད་
ཀང་དེ་ྱིད་དུ་ཐལ་བ་དང་། གཡེངས་པས་སེམས་བཅས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པས་ཡང་ཞེས་པའྱི་ས་
ལྷག་པར་འཇུག་པ་དང་། བསན་མེད་ཐོགས་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཞེས་ཁད་པར་དུ་བྱ་བ་ཁད་པར་དུ་མ་
བྱས་པའོ། །ཞེས་སུན་ཕྱུངས་ནས་རང་གྱི་ལུགས། བྱས་པ་དང་ཡང་མྱི་འད་བའྱི། སེམས་ལའང་
སེམས་མེད་པ་ལ་གང་། །ལུང་བསན་ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་གཟུགས། །དེ་ནྱི་རྣམ་རྱིག་བྱེད་མྱིན་
འདོད། །ཅེས་བཞེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བསན་དུ་མེད་ཅྱིང་ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་གཟུགས་ཞེས་ཏེ། 
ཐོགས་བཅས་བཅུ་དང་། གཟུགས་ཅན་མྱིན་པ་སེལ་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྱིག་བྱེད་ལྟར་རང་ཀུན་
ནས་སོང་བའྱི་སེམས་གཞན་ལ་རྱིག་པར་མྱི་བྱེད་པས་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའོ། །གྱིས་པ་ཞར་ལ་རྒྱུ་
འབྱུང་བ་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སེ། དབྱེ་བ། ས་དོན། ལས། མཚན་ྱིད། འབྱུང་བ་དང་ཁམས་ཀྱི་ཁད་པར་
རོ། །དང་པོ་ནྱི། འབྱུང་བ་ཆེ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པ། །ཞེས་དང་། གོང་དུ་རེག་བྱ་བཅུ་གཅྱིག་ཞེས་པའྱི་
འབྱུང་བ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སའྱི་ཁམས་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་གྱི་ཁམས་རྣམས་སོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། ཅྱི་ཕྱྱིར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མྱི་འབྱུང་མ་མྱོང་བས་སམ། འབས་བུའྱི་
གཟུགས་རྣམས་རང་གྱི་རྣམ་པར་འབྱུང་བར་བྱེད་པས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་
ཞེ་ན། འབས་བུའྱི་གཟུགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུར་ཆེ་བའམ། རང་གྱི་བྱ་བ་ལ་ཤས་ཆེ་བས་ན་ཆེན་པོ་སེ། 
འགེལ་པར། འབྱུང་བ་ 
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༼༨༤༽ 
ཆེན་པོ་བཞྱི་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་དག་གཟུགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེན་ྱིད་དུ་རྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་
ཆེན་པོ་ྱིད་དོ། །ཡང་ན་ས་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་གྱི་ཕུང་པོ་དེ་དག་བྱ་བ་ལ་ཤས་ཆེ་བ་དག་
ལ་དེ་རྣམས་ཆེན་པོར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སོ། །མངོན་པ་གོང་མ་ལས་ནྱི་ཡོད་པ་རྒྱ་ཆེ། རེན་པ་
ལྟོས་ཆེ། གནས་པ་ཐ་གྲུ་ཆེ་བས་ཆེན་པོ་ཞེས་སོ། །ཅྱི་ཕྱྱིར་ཁམས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དྷ་ཏུ་ཞེས་པ་རེན་
གྱི་བྱེ་བག་གྱིས་དྷ་ར་ཞེས་པའྱི་དོན་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་ལ། དེ་ཡང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པའམ་
འབས་བུའྱི་གཟུགས་འཛིན་པས་ན་ཁམས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་ལས་དངོས་དང་། ཞར་ལ་འབྱུང་ཆུང་
བཅུ་དྲུག་ཐ་མྱི་དད་དུ་བསྒྲུབ་པ། ལས་ལ་བརེན་ནས་གངས་ངེས་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། 
ཐུན་མོང་གྱི་ལས་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ལྟོས་ནས་བསེད་པ་དང་། རེན་དང་། གནས་དང་། བརེན་པ་དང་། 
འཕེལ་བ་སེ་ལྔ་བྱེད་ལ། ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ལས་ནྱི། སས་འབས་གཟུགས་ཐུར་དུ་མྱི་ལྷུང་བར་
འཛིན་པ་དང་། ཆུས་མྱི་གེས་པར་སྡུད་པ་དང་། མེས་མ་རུལ་མ་མྱགས་པར་སྱིན་པ་དང་། རླུང་གྱིས་
གོང་ནས་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་འབྱུང་བ་དག་ངེས་པར་ལྷན་
ཅྱིག་སེ་བ་ནྱི་ལས་ཀྱི་རེས་སུ་དཔག་པས་གྲུབ་པས་འབས་གཟུགས་ཀུན་གྱི་ཚོགས་པ་ན་འབྱུང་བ་
བཞྱི་ཚང་བའོ། །ཞེས་ཟེར་ཏེ། འདྱི་ལྟར་རོ་བ་ལྟ་བུ་ས་བ་སའྱི་ཁམས། ཚོགས་པ་དེ་ན་སྡུད་པ་དང་། 
སྱིན་པ་དང་། བསོད་པའྱི་ལས་སང་བས་གཞན་གསུམ་ཡང་ཡོད་པར་གྲུབ། ཆུ་ལ་ཡང་གྲུ་འདེགས་
པའྱི་འཛིན་པ་དང་། མ་རུལ་བའྱི་སྱིན་པ་དང་། ཐུར་དུ་འགོ་བའྱི་གཡོ་བ་སང་བས་གཞན་གསུམ་
ཡོད་པར་གྲུབ། མེ་ལ་ཡང་རྡུལ་འདེགས་པའྱི་འཛིན་པ་དང་། མེ་ལེ་གཅྱིག་ཏུ་སྡུད་པ་དང་། གེན་དུ་
གཡོ་བ་སང་བས་གཞན་གསུམ་གྲུབ། རླུང་ལ་ཡང་སྤུར་ 
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༼༨༥༽ 
མ་འདེགས་པའྱི་འཛིན་པ་དང་། ཚུབ་མ་གཅྱིག་ཏུ་སྡུད་པ་དང་། སྱིན་པའྱི་དོ་བ་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་
གསུམ་ཡོད་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་སེ་པ་ནྱི་གང་ན་གང་སང་བ་ན་མངོན་གྱུར་དུ་ཡོད་ལ། མྱི་
སང་བ་ས་བོན་ནམ་ནུས་པའྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །སེམས་ཙམ་པ་ནྱི་བོང་བ་སྐམ་པ་ལྟ་བུ་
འབྱུང་བ་གཅྱིག་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེ་ྱིད་གཤེར་བ་ལྟ་བུ་གྱིས་ལས་གྱུར་པ་དང་། དེ་ྱིད་དོ་བ་ལྟ་
བུ་གསུམ་ལས་གྱུར་པ་དང་། དེ་ྱིད་འགྱིལ་བ་ལྟ་བུ་བཞྱི་ལས་གྱུར་པ་ཞེས་སོགས་འདོད་
དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འབས་བུའྱི་གཟུགས་སེད་པ་ལ་ཉུང་ན་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། མང་ན་མྱི་དགོས་པས་བཞྱི་
ཁོ་ནར་གངས་ངེས་ཏེ། ས་མེད་ན་འབས་གཟུགས་རྣམས་ཐུར་དུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་པས་འཛིན་པ་ས་
དང་། ཆུ་མེད་ན་ཐལ་བ་སྐམ་པོ་ལྟར་ཡས་པས་སྡུད་པ་ཆུ་དང་། མེ་མེད་ན་དབྱར་ཁའྱི་ཤའྱི་གོང་བུ་
ལྟར་རུལ་བར་འགྱུར་བས་སྱིན་པ་མེ་དང་། རླུང་མེད་ན་རོའ་ིའོག་གྱི་མྱུ་གུ་ལྟར་རྒྱས་པར་མྱི་འགྱུར་
བས་རྒྱས་བྱེད་རླུང་སེ་བཞྱི་དགོས་ལ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་བསེད་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ས་
གཤེར་དོ་ྱིད་དབྱེ་བ་རྣམས། །ཞེས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་སོན་ནོ། །ལྔ་པ་ནྱི། བསན་བཅོས་ལས་གགས་
པའྱི་སའྱི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་ལ་གགས་པའྱི་ས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་
དམ་ཞེ་ན། ཁད་པར་ཡོད་དེ། འཇྱིག་རེན་པ་དག་ནྱི་སའྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་ལ་སའྱི་ཐ་སད་བརོད་
པས་འབས་བུའྱི་གཟུགས་ 
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༼༨༦༽ 
མྱིག་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ལ། བསན་བཅོས་ལས་ནྱི་ས་བའྱི་རེག་བྱ་ལ་སའྱི་ཁམས་སུ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཆུ་དང་མེ་ཡང་འཇྱིག་རེན་ན་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་ལ་བརོད་ཅྱིང་། བསན་བཅོས་ལས་ནྱི་རེག་
བྱ་ལ་བརོད་པ་ས་མ་བཞྱིན་ནོ། །རླུང་གྱི་ཚོགས་ལ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པས་ཀང་རེག་བྱ་ལ་བརོད་པས་
བསན་བཅོས་དང་མཐུན་པའམ། ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་ལ་བརོད་པས་མྱི་མཐུན་པ་རྣམ་པ་གྱིས་
ཡོད་དོ། །དེ་ལ་ལེ་སོན་ན་རེ། གཞན་ལ་ཡང་བསན་བཅོས་དང་མཐུན་པ་ཡོད་པར་འཆད་པར་
རྱིགས་ཏེ། མྱིག་གྱིས་མ་མཐོང་བར་ས་བ་ས་དང་། གཤེར་བ་ཆུ་དང་། དོ་བ་མེ་ཞེས་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེས་འཆད་དེ། འདྱི་ནྱི་མེད་པར་སང་ངོ་། །མདོར་ན་བསན་བཅོས་ལས། རྱིགས་པས་དཔྱད་པའྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་གྱི་ཐ་སད་ལས་བརོད་པ་མ་དཔྱད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གྱིས་
གྱིས་སུ་ཕྱེ་བ་ནྱི་དངོས་སྨྲ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་འཆད་པའྱི་ཚེ་ན་གནད་དུ་ཆེ་བར་སང་ངོ་། །རྣམ་
ཤེས་སོ་སོར་རྣམ་རྱིག་པ། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ྱིད། གངས་ངེས། སེད་
མཆེད་དང་ཁམས་སུ་བཞག་པ། ཞར་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད། དེ་ཁམས་གཞན་དུ་སྒྲུབ་པ་
དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྱིག་པ་སེ། མྱིག་གྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་
གཟུགས་ནས། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་རྱིག་པའྱི་བར་དུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་བོ་དང་། ཀླུའྱི་སེ་ལ་སོགས་པ་ནྱི། མདོ་ལས། གང་ཞྱིག་ལུས་མེད་
ཕུག་ 
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༼༨༧༽ 
གནས་ཤྱིང་། །རྱིང་དུ་འགོ་ཞྱིང་གཅྱིག་པུ་རུ། །གདུལ་བར་དཀའ་བའྱི་སེམས་འདུལ་བྱེད། །དེ་ནྱི་
བམ་ཟེར་ངས་བཤད་དོ། །ཞེས་པས་རྣམ་ཤེས་ནྱི་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། དྲུག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྱི་ཁང་པ་བུ་ག་
དགུ་པའྱི་སེའུའམ། ནོར་ལྟར་སོ་ཐ་དད་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་ཞྱིང་། གནས་གྱུར་ཡེ་ཤེས་ནྱི་གསེར་
འོད་དམ་པ་ལས། ཡེ་ཤེས་ནྱི་གཅྱིག་སེ། མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཞེས་པས་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་ལ། 
ཟག་མེད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོངས་མམ་པ་བཞག་པའྱི་སོམ་སྤང་གྱི་ས་བོན་ནྱི་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་སོག་ལ་
བརེན་ཅེས་སོ། །སེམས་ཙམ་པའྱི་པཎྱི་ཏ་རྣམས་ནྱི་དེ་མྱི་འཐད་དེ། བདག་རེན་དང་དམྱིགས་རེན་ལ་
སོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་དད་པས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཐ་དད་དུ་སེས་ཏེ། 
རས་གཅྱིག་ན་རྣམ་ཤེས་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྱིག་ལ་སེ་བས་ཅྱིག་ཆར་ཡུལ་ཐམས་ཅད་རོག་པར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེམས་ཙམ་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཡང་དག་བདེན་ནྱི་བརྒྱད་ཀྱི་སེང་དུ་དྱི་མ་མེད་
པའྱི་རྣམ་ཤེས་དང་དགུ་ཡྱིན་ཏེ། མདོར། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པོས་འགོ་ཀུན་ཡོངས་ལ་ཁབ། །དྱི་མ་
མེད་པའྱི་སེམས་ལ་རྣམ་པར་བརེན། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ་ཞེས་འདོད་དོ། །འདྱིར་མདོ་སེ་པའྱི་
རང་ལུགས་ནྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་དད་ལས་སེས་པས་རས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འདོད་དེ། དྱི་མ་མེད་པའྱི་ཡྱིད་
མངོན་དུ་གྱུར་ན་འཕགས་པར་འགྱུར་ལ། ཀུན་གཞྱི་དང་ོན་ཡྱིད་ཀང་རྱིགས་པས་མྱི་གྲུབ་པས་
ཚོགས་དྲུག་ཏུ་གངས་ངེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་སེ་མཆེད་དུ་བཞག་པའྱི་ཚེ་ཡྱིད་ཀྱི་སེ་མཆེད་དེ། 
རྣམ་ཤེས་དྲུག་གྱི་ལྡོག་པ་སེ་མཆེད་དུ་མྱི་འཆད་པ་ནྱི་དེ་ 
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༼༨༨༽ 
འབས་བུ་ཡྱིན་ལ་སེ་མཆེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ན་རྣམ་ཤེས་དྲུག་སེ་མཆེད་དུ་འཇོག་པའྱི་ཆ་
ཐམས་ཅད་ནྱི་དབང་པོའ་ིསེ་མཆེད་དུ་འཇོག་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་ལས་མ་འདས་
པས་སེ་མཆེད་བཅུ་གྱིས་སུ་གངས་ངེས་པ་ཡང་འགྲུབ་བོ། །དེ་ཁམས་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་ཚེ། 
ཁམས་བདུན་ཏེ། ཁམས་ལ་དབང་པོའ་ིཁམས་དང་། འབས་བུ་རྣམས་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་གྱིས་
ཀ་ཡོད་པས་རྣམ་ཤེས་དྲུག་རང་ལྡོག་ནས་ཁམས་སུ་བཞག་ཏུ་རུང་བའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། རྣམ་པར་ཤེས་
པ་དྲུག་ནྱི། འབས་བུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དྲུག་ཏུ་བཞག་ན། ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
གང་ཞེ་ན། རྣམ་ཤེས་གང་ཞྱིག་རང་འགག་མ་ཐག་ཏུ་བདག་འབས་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསེད་
པའོ། །འོ་ན་འབས་བུ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དང་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ད་ལྟར་གྱི་རྣམ་ཤེས་དྲུག་པོ་
དེ་ྱིད་བདག་རེན་དང་དམྱིགས་རེན་ལས་སེས་པའྱི་ཆ་ནས་འབས་བུའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་
དང་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་བསེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོར་འཇོག་པ་སེ། 
འགེལ་བར། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་དང་གང་འགག་མ་ཐག་པ་དེ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་སེ། 
དཔེར་ན་བུ་དེ་ྱིད་གཞན་གྱི་ཕར་ཡང་འགྱུར་བ་དང་། དེ་ྱིད་གཞན་གྱི་ས་བོན་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེ་ན་རྣམ་ཤེས་འགགས་པ་འདས་པ་དེ་ྱིད་ཡྱིད་དབང་ཡྱིན་ཞེས་དང་། ཡྱིད་དབང་དུ་
འཇོག་པ་ལ་བདག་འབས་སེས་པའྱི་ཚེ་ན་འཇོག་དགོས་ཞེས་པ་རྣམས་ནྱི་དོན་མ་རོག་པ་སེ། འདས་ 
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༼༨༩༽ 
པ་ད་ལྟར་གྱི་དངོས་པོར་མེད་པས་བདག་རེན་བྱེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདག་འབས་མ་སེས་
པའྱི་གོང་ནས་བདག་རེན་ྱིད་བདག་རེན་དུ་འཇོག་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོར་ན་དབང་པོའ་ི
ཁམས་སུ་འཇོག་པ་ནྱི་རང་འགག་མ་ཐག་ཏུ་རང་གྱི་བདག་འབས་བསེད་པའྱི་ཆ་ནས་འཇོག་དགོས། 
རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་སུ་འཇོག་པ་ནྱི་རང་གྱི་རེན་གསུམ་ལས་སེས་མ་ཐག་པའྱི་ཆ་ནས་འཇོག་
ཅེས་པའྱི་ཁད་པར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་འགག་མ་ཐག་པ་ཞེས་སོས་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལྔ་པ་ནྱི། འོ་ན་
རྣམ་ཤེས་དྲུག་དང་ཡྱིད་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བསྡུས་པའྱི་ཡྱིད་སོས་ན་ཁམས་བཅུ་གྱིས་དང་། རྣམ་
ཤེས་སོས་ན་ཁམས་བཅུ་བདུན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སོན་མེད་དེ། རྣམ་ཤེས་ལྔའྱི་རེན་མྱིག་ལ་སོགས་
པ་ཡྱིན་ལ། དྲུག་པ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རེན་སེམས་ཙམ་པས་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་དང་། 
གོས་དམར་བས་སྱིང་གྱི་དངོས་པོར་འདོད་ཀང་འདྱི་པས། དེ་དག་མྱི་འདོད་ཅྱིང་རེན་མེད་པར་ཡང་
སེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་དྲུག་པ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རེན་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། རྣམ་ཤེས་
དྲུག་པོ་དེ་ྱིད་རང་གྱི་བདག་འབས་སེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་ལོགས་སུ་བགང་བས་
རེན་དབང་པོའ་ིཁམས་དྲུག དམྱིགས་པ་ཡུལ་གྱི་ཁམས་དྲུག འབས་བུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་
དྲུག་སེ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་གངས་ངེས་འགྲུབ་བོ། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲྱི་དག །ཞེས་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཕུང་པོ་དང་སེ་མཆེད་ཀྱི་མྱིང་ཅན་གཞན་ཡང་དེར་ 



88   ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ། 

༼༩༠༽ 
བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་སེ། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཕུང་པོར་བསྡུ་བ། ཞར་ལ་ཆོས་ཕུང་གྱི་ཚད། མྱིང་ཅན་གཞན་
ཡང་བསྡུ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ཅྱི་མདོ་ལས་ཕུང་པོ་དང་། སེ་མཆེད་དང་ཁམས་ཀྱི་མྱིང་ཅན་
གཞན་བཤད་པ་དག་འདྱི་དག་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་སམ། འོན་ཏེ་ཐ་དད་ཅེ་ན་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་སེ། ཕུང་
པོའ་ིམྱིང་ཅན་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ན་ཐོས་སེ་པས་བརྒྱད་ཁྲྱིའམ། ཐེག་ཆེན་པས་བརྒྱད་ཁྲྱི་བཞྱི་སོང་དུ་
འདོད་པ་དང་། རྣམ་བཤད་རྱིགས་པ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ེ་གནས་ལོ་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་
བྱས་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲྱི་ལྷག་ཅྱིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་མངོན་སུམ་དུ་བཟུང་
ངོ་། །གྱིས་དགེ་སོང་ཞྱིག་ལས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལ་དེས་བཀའ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སམ་ཞེ་ན་མ་
བསྡུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ནས་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའྱི་བར་བཞྱི་སོང་ལས་ལྷག་པར་གསུངས་པར་རྱིགས་པ་
དང་། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་སོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་དགོངས་པ་མངའ་བ་ཀླུའྱི་ཡུལ་ན་གཤེགས་
པའྱི་ལམ་ན་མྱིང་ཡང་མྱི་ཤེས་པའྱི་གེགས་བམ་བཞུགས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ལྟར་ཡང་
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པོར་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཇྱི་སེད་གསུངས་པ་
དེ་དག་ནྱི་མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན་དང་པོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུངས་གྱི་རྱིག་བྱེད་དང་། ཕྱྱིས་འཆད་པ་
པོའ་ིངག་གྱི་རྱིག་བྱེད་ས་རང་མཚན་པ་ཡྱིན་པས་གཟུགས་ཕུང་དུ་འདུས་ལ། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལྟར་
ན་མྱིང་ཡྱིན་པར་འདོད་པས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོར་འདུས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་ 
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༼༩༡༽ 
ཕུང་པོ་རེ་རེའྱི་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་ན། སེ་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུའྱི་བསན་བཅོས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོའ་ི
ཚད་དང་མམ་སེ། ཤཽ་ཀ་དྲུག་སོང་པ་ན་ཐོས་ཀྱི་ས་དང་མམ་པར་འཆད་དོ། །སེ་པ་གཞན་དག་ནྱི་
ཕུང་པོ་དང་སེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་རེ་རེ་ཚང་བ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོའ་ིཚད་ཡྱིན་པས་
གཏམ་རྒྱུད་མདོ་གང་ནས་གསུང་ཡང་བརྒྱད་ཁྲྱིའྱི་གངས་སུ་བགང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སོབ་
དཔོན་རང་གྱི་ལུགས་ཀྱི་ཚད་ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་སོད་པ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གེན་
པོར། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོར་མྱི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པར་མཐུན་པར་གསུངས་པས་གེན་པོ་རེ་རེའྱི་
གཏམ་རོགས་པ་རེ་རེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོའ་ིཚད་དུ་འདོད་པའམ། ཡང་ན་དུག་གསུམ་དང་། དུག་
གསུམ་ཆ་མམ་པ་སེ་བཞྱིའྱི་གེན་པོར་ྱི་ཁྲྱི་སེ་བརྒྱད་ཁྲྱིའམ། ྱི་ཁྲྱི་གཅྱིག་སོང་རེ་རེ་སེ་བརྒྱད་ཁྲྱི་
བཞྱི་སོང་ངོ་། །འདྱི་དག་ཀང་གདུལ་བྱའྱི་བློ་ལ་ལྟོས་པའྱི་གངས་ངེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་
ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲྱི་ཕུང་པོ་ལྔར་བསྡུས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཕུང་པོའ་ིམྱིང་ཅན་རྣམ་གོལ་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་འབྱུང་
བ་ལས། ཚུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྱིག་བྱེད་མྱིན་པ་སེ་གཟུགས་ཕུང་དུ་སྡུད་ལ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། 
ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་གོལ་ནྱི་མོས་པ་དང་། རྣམ་གོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ནྱི་ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་བ་
ཤེས་པ་སེ་ཐམས་ཅད་སེམས་བྱུང་ཡྱིན་པས་འདུ་བྱེད་དུ་བསྡུས་སོ། །སེད་མཆེད་ཀྱི་མྱིང་ཅན་ནྱི། 
མདོ་ལས། རྣམ་གོལ་གྱི་སེ་མཆེད་ལྔ་སེ། ཐོས་པ་དང་། དབྱངས་ཀྱི་ཁ་ཏོན་བྱས་པ་དང་། གཞན་ལ་
བཤད་པ་དང་། ཐོས་ 
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༼༩༢༽ 
པའྱི་དོན་སེམས་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཚན་མ་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་རབ་སེ། དེ་དག་
གོམས་པས་རྣམ་གོལ་སེ་བའྱི་སོ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་པས་ཆོས་ཀྱི་
སེ་མཆེད་དུ་བསྡུའོ། །ཟྱིལ་གྱིས་ནོན་པའྱི་སེ་མཆེད་བརྒྱད་དང་། ཟད་པར་གྱི་སེ་མཆེད་བཅུའྱི་དང་
པོ་བརྒྱད་ནྱི་སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པ་སེ། ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དུ་བསྡུས་ལ། འཁོར་དང་བཅས་ན་
ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པས་ཡྱིད་དང་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་སོ། །གཟུགས་མེད་སེ་མཆེད་
རྱིས་བཞྱི་ནྱི་ཕུང་པོ་བཞྱི་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་ཡྱིད་དང་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཀྱིས་བསྡུས་སོ། །ཁམས་ཀྱི་
མྱིང་ཅན་ཁམས་མང་པོ་བ་ཞེས་ཀང་བྱ། ཆོས་ཀྱི་མེ་ལོང་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀང་བྱ་བ་ལས། བཙུན་པ་ཅྱི་
ཙམ་གྱིས་ན་ཁམས་ལ་མཁས་པ་ལགས། ཀུན་དགའ་བོ་ཁམས་དྲུག་ཅུ་རྩ་གྱིས་ལ་མཁས་ན་
ཁམས་ལ་མཁས་པའོ་ཞེས་སོ། །སོམ་ནྱི། མྱིག་སོགས་ཁམས་ནྱི་བཅོ་བརྒྱད་དང་། །འབྱུང་བཞྱི་
ནམ་མཁའ་རྣམ་ཤེས་དང་། །ཚོར་བ་ལྔ་དང་མ་རྱིག་དང་། །འདོད་ཁམས་གནོད་སེམས་རྣམ་པར་
འཚེ། །ངེས་འབྱུང་གནོད་སེམས་མེད་པ་དང་། །རྣམ་མྱི་འཚེ་སེ་དྲུག་ཚན་གསུམ། །གཟུགས་མ་
གཏོགས་པའྱི་ཕུང་པོ་བཞྱི། །འདོད་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས། །ངན་པ་བར་མ་ག་ནོམ་
ཁམས། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་འགོག་པའྱི་ཁམས། །དགེ་དང་མྱི་དགེ་ལུང་མ་བསན། །སོབ་
དང་མྱི་སོབ་གྱིས་ཀ་མྱིན། །འདས་དང་མ་འོངས་ད་ལྟར་ཏེ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་གསུམ་ཚན་དྲུག །ཟག་
བཅས་ཟག་པ་མེད་ཁམས་དང་། །འདུས་བྱས་འདུས་ 
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༼༩༣༽ 
མ་བྱས་ཁམས་ཏེ། །ཁམས་ནྱི་དྲུག་ཅུ་རྩ་གྱིས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་རང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་
དཔྱད་དེ་ཇྱི་ལྟར་རྱིག་པར་སྦྱར་བར་བྱའོ། །མྱིག་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཕྱོགས་ནྱི། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་
སུ། ལྟ་བ་ལ་མཚན་ྱིད། དབྱེ་བ། ལྟ་ཚུལ། དོགས་པ་དཔྱད་པ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། གཟུགས་
ལ་ལྟ་བ་དང་། ཤེས་བྱ་ལ་ངེས་པར་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་གང་རུང་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཁམས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གཟུགས་ལ་བལྟ་བའྱི་ལྟ་བ་དང་། ཤེས་བྱ་ལ་ངེས་པར་རོག་པའྱི་ལྟ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རེན་བཅས་ཀྱི་མྱིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་དེ་ྱིད་དོ། །གྱིས་པ་ལ། འཇྱིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་། འཇྱིག་རེན་པ་དང་། སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་
ལྟ་བ་གསུམ་སེ་བརྒྱད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མྱིག་ལྟ་བར་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། མྱིག་གཟུགས་ལ་བལྟ། 
རྣ་བ་ས་ལ་ན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །གཞན་བརྒྱད་པོ་ལྟ་བར་འཇོག་པའྱི་
ཚུལ་ལ་འཇྱིག་ལྟ་སོགས་ལྔ་ནྱི་ོན་མོངས་ཅན་གྱི་ཡྱིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་
པས་ཤེས་བྱ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ངེས་པར་རོག་པ་ཡྱིན་ལ། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ལས་
རྒྱུ་འབས་ལ་ངེས་པར་རོག་པ་དང་། བསོམ་བྱ་བདེན་པ་དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤེས་པའྱི་སོ་ནས་ལྟ་བ་
དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་གྱིས་ནྱི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ངེས་པར་རོག་
པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སོ་ལྔའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཤེས་རབ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལྟ་བར་མྱི་
འཇོག་ཅེ་ན། ཤེས་པར་ 
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༼༩༤༽ 
གྱུར་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་རོགས་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་དགོས་པ་ལས་དེ་དག་ལ་ངེས་པར་རོག་པ་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བོད་ཁ་ཅྱིག རེན་བཅས་ཀྱི་མྱིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ལྟ་བ་མྱིན་
པར་ཐལ། ངེས་པར་རོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འཁོར་གསུམ་ཆར་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་ཁས་བླངས་སོ་
ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི། རང་ྱིད་བློ་གོས་རྩྱིང་བ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ལ་དབང་ཟ་བ་དང་། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ལ་
བརས་པ་ཆེ་བ་གསུམ་མཚོན་པར་བྱེད་པའོ། །མྱིག་དང་ཡྱིད་དང་རྣ་བ་ནྱི། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། 
དབང་པོས་ཡུལ་འཛིན་ཚུལ་ལ། དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཚད་དང་བཀོད་པ་ཅྱི་ལྟར་གནས་པ་དང་། ཕྲད་
མ་ཕྲད་དུ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་དང་། མམ་མྱི་མམ་དུ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། མྱིག་
ནྱི་མྱིག་འབས་ཀྱི་ནང་ན་གོ་སོད་ནག་པོའ་ིམེ་ཏོག་དང་། ཟེར་མའྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན་དུ་གནས་ཏེ། དབང་
པོའ་ིརྡུལ་སྱིལ་བུ་ལ་ཁ་དོག་དྭངས་པས་པགས་པ་བཞྱིན་དུ་བཀབ་པས་མྱི་འབྱེས་པའམ། དབང་
རེན་གྱི་བླ་འོག་ཏུ་ཉུངས་འབྲུ་ལྟར་གནས་ཏེ་ཤེལ་བཞྱིན་དྭངས་པས་ཕན་ཚུན་མྱི་སྱིབ་པའོ། །ཞེས་
སོ། །རྣ་བ་ནྱི་རྣ་བའྱི་ནང་ན་གོ་གའྱི་མཛེར་པ་བཅུས་པ་ལྟ་བུ་མདོག་ཀང་གོ་ག་འད་བ་ཡོད་པ་དེའྱི་
ནང་ན་གནས་སོ། །ས་ནྱི་མཚུལ་བའྱི་ཕུག་ན་ཟངས་ཀྱི་མོ་ཁབ་གྱིས་གཤྱིབས་པ་ལྟར་གནས་ཏེ། དེ་
གསུམ་ནྱི་ཕྲེང་བ་བཞྱིན་དུ་མ་འཁྲུག་པར་འཁོར་མོར་གནས་པའོ། །ལེ་ནྱི་ལེ་ཡྱི་རྩེ་མོའ་ིདབུས་ན་སྐྲ་
ཡྱི་རྩེ་མོའ་ིཁོན་ཙམ་ཞྱིག་དབང་པོས་མ་ཁབ་པས་ཕན་ཚུན་གྱིས་ན་ཟླ་གམ་ལྟ་བུར་གནས་ཏེ། 
སའྱི་རྩ་ལག་ལས་དེ་ནྱི་ཀླད་རྒྱས་འཛག་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པས་དེ་མེད་ན་ཡྱི་ག་འཆུས་ 
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༼༩༥༽ 
ཤྱིང་དང་ཁམས་མྱི་བདེ་བར་འགྱུར་བའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལུས་ནྱི་ཁྲབ་ཀྱི་བྱང་བུའམ་བྱ་རེག་ན་འཇམ་
གྱི་པགས་པ་ལྟ་བུར་གནས་ཞེས་ཟེར་ཡང་། ནང་ན་དབང་པོས་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་བས་དབང་རེན་
གྱི་བཀོད་པ་ལྟར་གནས་སོ། །རྱིགས་པ་སྨྲ་བའྱི་མདོ་སེ་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་ཀྱི་
ཁད་པར་ནྱི་མྱི་གྲུབ་པས་དབང་རེན་དེ་དག་གྱི་ནང་ན་གནས་པའྱི་དབང་པོའ་ིརྣམ་ཤེས་རང་དབང་དུ་
བསེད་པའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ལ་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དབང་པོ་དྲུག་གྱིས་ཡུལ་དང་ཕྲད་ནས་སམ་མ་
ཕྲད་པར་འཛིན་ཅེ་ན། མྱིག་གྱིས་ནྱི་ཡུལ་དང་མ་ཕྲད་པར་འཛིན་ཏེ། གཟུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་
མཐོང་ཞྱིང་། བར་ན་ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་མྱིག་སན་དང་། ཐུར་མ་དང་པགས་པ་མྱི་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །རྣ་བས་ཀང་ཡུལ་དང་མ་ཕྲད་པར་འཛིན་ཏེ་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིས་ཐོས་ལ། ས་དེ་ཚུར་འོངས་པ་ཡྱིན་
ན་ས་རྒྱུན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་མ་ཕྲད་པར་འད་བས་བར་ཆོད་པ་དང་ཆེས་
རྱིང་བ་ཡང་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མ་ཁབ་སེ། རོ་ཁབ་ལེན་གྱིས་ལགས་འདེན་ཡང་བར་
ཆོད་པ་དང་ཆེས་རྱིང་བའྱི་ལགས་མྱི་འདེན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡྱིད་ཀྱིས་ཀང་མ་ཕྲད་པར་འཛིན་ཏེ། 
ལུས་ཅན་མ་ཡྱིན་པས་ཕྲད་པར་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ས་ལེ་ལུས་གསུམ་ནྱི་ཕྲད་ནས་
འཛིན་ཏེ། དབུགས་མ་བརྔུབས་པར་དྱི་མྱི་ཚོར་ཞྱིང་། ལེ་དང་ལུས་མ་རེག་པར་རོ་དང་རེག་བྱ་མྱི་
འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྲད་པའྱི་དོན་ནྱི་ཐམས་ཅན་འདབ་འབྱོར་བ་ལ་འདོད་ལ། དེའྱི་དོན་ཁ་ཆེ་བ་
རྣམས་ན་རེ། རྡུལ་ཕྲན་ཕན་ཚུན་རེག་པ་ནྱི་མེད་དེ། བདག་ྱིད་ 
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༼༩༦༽ 
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རེག་ན་རགས་པ་མྱི་རྩོམ་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཕྱོགས་རེས་རེག་ན་རྡུལ་ཆ་བཅས་སུ་
འགྱུར་བས་སོ། །དེས་ན་རྡུལ་ཆ་མེད་ལ་ཕྱོགས་དྲུག་གྱི་རྡུལ་གྱིས་བསྐོར་བ་ནྱི་བར་ཆ་དང་བཅས་
ཀང་བར་ན་རྡུལ་གཞན་མེད་པ་ལ་ཕྲད་པ་ཞེས་འདོད་དོ། །བཙུན་པ་དབྱྱིག་བཤེས་ན་རེ། རྡུལ་རེག་
ན་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་སེས་ནས་གྱིས་པ་ལ་རེག་པའྱི་ཕྱྱིར། རག་པར་འགྱུར་བས་རེག་པ་མེད་
དོ། །འོ་ན་རྔ་དང་དབྱུག་གུ་ལས་ས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། མ་རེག་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ས་འབྱུང་སེ། རེག་
པར་འགྱུར་ན་འདག་པ་ལ་འདག་པ་བསྣུན་པ་བཞྱིན་དུ་འབྱྱིང་བར་འགྱུར་བས་ས་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །འོ་ན་
འདུས་པའྱི་གོང་དུ་རྡུལ་སོ་སོར་གནས་པས་འབྱེས་པ་མྱི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏེ་རླུང་གྱིས་
བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་རླུང་གྱི་གཏོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་པའྱི་རླུང་ལྟ་བུར་
རླུང་ཁ་ཅྱིག་འཇྱིག་པར་བྱེད་པ་དང་། འཆགས་པའྱི་རླུང་ལྟ་བུ་ཁ་ཅྱིག་འཛིན་པར་ཞུགས་པ་གྱིས་
ཡོད་པ་ལས། ཕྱྱི་མས་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་བཙུན་པ་ན་རེ། རྡུལ་འབྱར་བའམ་རེག་པ་
ནྱི་མེད་ཀྱི། གཡག་རྔ་དང་ནེའུ་སྱིང་ལྟར་བར་མེད་པ་ལ་རེག་གོ་སམ་དུ་འདུ་ཤེས་པར་ཟད་དོ་ཞེས་
གསུང་། སོབ་དཔོན་ལུགས་འདྱི་བཞེད་དེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་རྡུལ་ཕྲན་བར་དང་བཅས་ན་བར་སོང་
པ་དེར་རྡུལ་གཞན་འགོ་བར་སུས་ཀང་འགོག་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འོ་ན་དབང་པོས་
ཡུལ་མམ་པའམ་མྱི་མམ་པ་གང་འཛིན་ཞེ་ན། ས་ལེ་ལུས་གསུམ་གྱིས་ནྱི་རང་དང་ཕྲད་ 
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༼༩༧༽ 
ནས་འཛིན་དགོས་པས་མམ་པ་ཁོ་ན་འཛིན་དགོས་ལ། མྱིག་གྱིས་ནྱི་ཆུང་ངུ་སྐྲ་ཡྱི་རྩེ་མོ་དང་། 
ཆེན་པོ་རྱི་བོ་ལ་སོགས་པ་དང་། མམ་པ་རྒུན་འབྲུམ་ཙམ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་ཅྱིང་། རྣ་བས་ཀང་
ཆུང་ངུ་སྦྲང་བུའྱི་ས་དང་། ཆེན་པོ་འབྲུག་གྱི་ས་དང་། མམ་པ་རྣ་བའྱི་ནང་དུ་འབྲུབ་པའྱི་ས་ཡྱིན་ལ། 
ཡྱིད་ནྱི་ལུས་ཅན་མ་ཡྱིན་པས་ཆད་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་མེད་དོ། །ལུས་ལ་འོག་མའྱི་མྱིག་མ་
ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ལུས་རེན་གང་ལ་གནས་ཏེ་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་རྣམས་ལྟ་བ་ན་ཅྱི་ལུས་
དང་། མྱིག་དང་། གཟུགས་དང་། རྣམ་ཤེས་དེ་རྣམས་ས་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་མྱི་གཅྱིག་
པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་དབང་པོ་དྲུག་གྱི་ཆོས་བཞྱིའྱི་ངེས་པ་བརྩྱི་བ་དང་། གཞུང་གྱི་འབྲུ་ལ་སྦྱར་ཏེ་
ས་མཚུངས་དངོས་དང་། ས་རེ་རེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ས་མཚུངས་ཀྱི་གངས་དཔྱད་པ་གསུམ་ལས་དང་པོ་
ནྱི། མྱིག་དང་རྣ་བ་གྱིས་ཀྱི་རེན་དང་། དབང་པོ་དང་ཡུལ་གསུམ་ནྱི། འདོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་
བཞྱི་པའྱི་བར་གྱི་ས་ལྔ་པ་ཡྱིན་ལ། ས་ལེ་གྱིས་ཀྱི་རེན་དང་། དབང་པོ་སར་བཤད་པ་ལྟར་ས་ལྔ་པ་
ཡྱིན་ཀང་ཡུལ་དྱི་རོ་གྱིས་པོ་ནྱི། འདོད་པའྱི་ས་པ་ཁོ་ནའོ། །ལུས་ཀྱི་ཆོས་གསུམ་ཡང་སར་བཤད་
པ་ལྟར་ས་ལྔ་པའོ། །མྱིག་རྣ་ལུས་ཀྱི་དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་ནྱི་འདོད་པ་དང་། བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིས་གྱིས་པ་ཡྱིན་གྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ཡན་ཆད་ན་རོག་དཔྱོད་མེད་པས་རང་
སས་བསྡུས་པའྱི་དབང་ཤེས་མེད་དོ། །ས་ལེའྱི་རྣམ་པར་ 
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༼༩༨༽ 
ཤེས་པ་གྱིས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡང་མེད་དེ། ཡུལ་དྱི་རོ་
གྱིས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་དབང་པོ་གྱིས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན་རེན་མཛེས་པར་བྱ་
བའྱི་ཕྱྱིར་དུ། ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དབང་པོ་གྱིས་ཡོད་ཅེས་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་དོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རེན་
ལུས་ནྱི་ས་ལྔ་པ་ཡྱིན་ལ་ཆོས་གཞན་གསུམ་ནྱི་འདོད་པ་ནས་སྱིད་རྩེའྱི་བར་གྱི་ས་དགུ་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ས་གོང་མའྱི་ལུས་ལ་ས་འོག་མའྱི་མྱིག་མངོན་དུ་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ས་ན་
མྱིག་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡོད་པས་འོག་མའྱི་མྱིག་དམན་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རང་སའྱི་ལུས་ལ་རང་སའྱི་མྱིག་དང་། གོང་སའྱི་མྱིག་མངོན་དུ་བྱེད་པར་
རུང་བར་བསན་པས་འདོད་པའྱི་མྱིག་ས་གཅྱིག་གྱི་རེན་ཅན་ཡྱིན་པ་ནས། བཞྱི་པའྱི་མྱིག་ས་ལྔ་པའྱི་
རེན་ཅན་གྱི་བར་དུ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །ས་འོག་མའྱི་མྱིག་གྱིས་གོང་མའྱི་གཟུགས་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
དམན་པའྱི་ཡུལ་མཆོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རང་ས་དང་འོག་སའྱི་གཟུགས་
མཐོང་བས་འདོད་པའྱི་མྱིག་གྱིས་ཡུལ་ས་གཅྱིག་ནས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་མྱིག་གྱིས་ཡུལ་ས་ལྔ་
པའྱི་བར་དུ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའང་ཞེས་པ་ནྱི། ལུས་ལ་འོག་མའྱི་མྱིག་མ་ཡྱིན། །ཞེས་
པའྱི་ཚབ་ཏུ། མྱིག་ལ་གོང་མའྱི་ཤེས་མ་ཡྱིན། །ཞེས་སྦྱར་ཏེ། སེང་གེའྱི་འོ་མ་ར་ལ་མྱི་ཆགས་པ་ལྟར་
རེན་དམན་པ་འོག་མའྱི་མྱིག་ལ་བརེན་པ་ཁད་པར་ཅན་གོང་མའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརེན་དུ་མྱི་རུང་
བས། འདོད་པ་དང་ 
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༼༩༩༽ 
བསམ་གཏན་དང་པོར་རང་སའྱི་མྱིག་ལ་རང་སའྱི་རྣམ་ཤེས་བརེན་ལ། གྱིས་པ་ཡན་ཆད་ལ་གོང་
མའྱི་མྱིག་ལ་འོག་ས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིརྣམ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་དགོས་ཏེ། འོག་མའྱི་མྱིག་མྱི་
བརེན་ཅྱིང་། རང་ས་ན་མྱིག་གྱི་རྣམས་ཤེས་མེད་པས་སོ། །འོན་ཀང་གོང་མ་བསམ་གཏན་བཞྱི་ན་
འོག་མ་འདོད་པའྱི་རྣམ་ཤེས་མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་དེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་མཆོག་ཡོད་པས་
སོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིམྱིག་གྱི་རྣམ་ཤེས་དེའྱི་ཡུལ་གཟུགས་ལ་འོག་གྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཞེས་པ་
སྦྱར་ཏེ། དང་པོའ་ིམྱིག་ལ་བརེན་པའྱི་ཚེ་འདོད་པ་དང་། དང་པོའ་ིགཟུགས་མཐོང་བ་ནས་བཞྱི་པའྱི་
མྱིག་ལ་བརེན་པའྱི་ཚེ་ས་ལྔ་ཆར་གྱི་གཟུགས་མཐོང་བའྱི་བར་དུའོ། །དམན་པའྱི་ཡུལ་མཆོག་མ་
ཡྱིན་པར་འདོད་པ་འདྱི་ལ་ཡང་མཚུངས་སམ་ཞེ་ན། མྱི་སོབས་ཆུང་ཡང་རྒྱལ་པོ་ལ་བརེན་ནས་
སོབས་ཆེ་བར་འགྱུར་བ་ལྟར་གོང་མའྱི་མྱིག་མཆོག་ལ་བརེན་པས་སོ། །རེན་ལུས་ཀྱིའང་ཡུལ་
གཟུགས་དང་། རྣམ་ཤེས་གྱིས་ཀ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དང་རེན་ཡྱིན་ཏེ། ས་ལྔ་ཀའྱི་ལུས་ལ་
བརེན་ནས་ལྔ་ཀའྱི་གཟུགས་མཐོང་ཞྱིང་། རྣམ་ཤེས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ལུས་ལ་འདོད་པ་དང་། བསམ་
གཏན་དང་པོ་གྱིས་ཀའྱི་རྣམ་ཤེས་བརེན་ལ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ལུས་ལ་ནྱི་དང་པོ་ཁོ་ནའྱི་རྣམ་
ཤེས་བརེན་ནོ། །རྣ་བའྱི་ཆོས་བཞྱིའྱི་ས་མཚུངས་ནྱི། མྱིག་ལ་བཤད་པ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། །ལུས་ལ་འོག་
མའྱི་རྣ་མ་ཡྱིན། །རྣ་བས་གོང་མའྱི་ས་མ་ཡྱིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པའང་དེ་ཡྱི་ས། །ལུས་ཀྱིའང་གྱིས་
ཀ་ 
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༼༡༠༠༽ 
ཐམས་ཅད་དུ། །ཞེས་ཅྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་སྦྱར་བར་བྱའོ། །ས་ལེ་ལུས་གསུམ་གྱིས་ནྱི་ཡུལ་དང་ཕྲད་ནས་
འཛིན་པས་བར་དུ་ཆོད་པ་དང་། རྒྱང་རྱིང་པོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྱི་མངོན་ཤེས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་རེན་
དང་། དབང་པོ་དང་། ཡུལ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཐམས་ཅད་རང་གྱིས་ས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་རེན་དང་
དབང་པོ་གོང་མ་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་སམ་ན། རེན་དེ་ལ་བརེན་ནས་རེན་བཅས་ཀྱི་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་པས་ཡུལ་འཛིན་པའྱི་ཚེ་ན་བཞྱི་ཆར་ས་མཚུངས་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་སོན་མེད་
དོ། །ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དམྱིགས་ཀྱི་བསལ་བ་ནྱི། བསམ་གཏན་གོང་མ་གསུམ་དུ་
སེས་པའྱི་ཚེ་རེག་བྱ་ལ་རེག་པ་ན་ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་འོག་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིལུས་ཤེས་མངོན་
དུ་བྱེད་པ་དང་། འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིརེག་བྱ་རེག་པ་ན་རང་གྱི་སའྱི་རྣམ་ཤེས་མངོན་
དུ་བྱེད་པས་འདྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ལ་ས་མྱི་མཚུངས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཡྱིད་ཀྱི་ཆོས་བཞྱི་ལ་འདོད་པའྱི་
རེན་ལ་འདོད་པའྱི་རྣམ་ཤེས་ནས་སྱིད་རྩེའྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་བར་དགུ་བསེད་པ་ཡོད་ཅྱིང་། བསམ་གཏན་
དང་པོའ་ིརེན་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིརྣམ་ཤེས་ནས་སྱིད་རྩེའྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་བར་བརྒྱད་བསེད་པ་
ཡོད་པ་སོགས་འོག་མ་འོག་མའྱི་རེན་ལ་གོང་མ་གོང་མའྱི་རྣམ་ཤེས་བསེད་པ་ཡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་ཚེ་དེ་
དག་གྱི་ཡུལ་ས་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་རུང་བས་ས་མཚུངས་པ་དང་། མྱི་མཚུངས་པ་ཅྱི་རྱིགས་པ་
ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འདོད་པའྱི་རེན་ལ་འདོད་པའྱི་མྱིག་གྱིས་འདོད་པའྱི་གཟུགས་ལ་བལྟ་བའྱི་ཚེ་
བཞྱི་ཆར་ས་མཚུངས་པ་དང་། ཡང་རེན་དེ་ྱིད་ལ་ 
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༼༡༠༡༽ 
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིམྱིག་གྱིས་འདོད་པའྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་ཚེ་རེན་དང་ཡུལ་གྱིས་ས་
མཚུངས། དབང་པོ་དང་རྣམ་ཤེས་གྱིས་ས་མྱི་མཚུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་རེན་དེ་ྱིད་ལ་བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིམྱིག་གྱིས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིགཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་ཚེ་གསུམ་ས་མཚུངས། རེན་
ས་མྱི་མཚུངས་པ་ནས་བཟུང་སེ། ཡང་རེན་དེ་ྱིད་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་མྱིག་གྱིས་བསམ་
གཏན་གྱིས་པའྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་ཚེ་བཞྱི་ཆར་ས་མྱི་མཚུངས་པ་སོགས་ཞྱིབ་ཏུ་ཕྱེ་ལ་རྒྱ་ཆེར་
སོ་བར་བྱའོ། །ཁམས་བསན་པའྱི་གནས་ཀྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ལྔ་པོ་རྣམས་
ནྱི་དོན་བཞྱི་ལ། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། དབང་པོར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་
བརོད། སོབ་དཔོན་རང་གྱི་ལུགས་བཞག་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དབང་པོའ་ིསྐད་དོད་ལ་ཨྱིནྡྲ་
ཞེས་པའྱི་དོན་མུ་སེགས་བར་སོད་པ་དག་བདག་གྱི་རག་སམ། མཚན་མར་གྱུར་པས་དབང་པོ་ཞེས་
ཟེར་ལ། ནང་པས་རེན་བྱྱིན་ཏེ། ཨྱིནྡྲ་ཨྱི་ཤྭ་ཞེས་པས་དབང་ནྱི་དབང་ཕྱུག་དམ་པའོ་ཞེས་པར་འགྱུར་
ཞྱིང་། དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུའམ་ལྷག་པར་དབང་བྱེད་པས་དབང་པོ་སེ། གང་ཞྱིག་གང་ལ་དབང་བྱེད་ཅེ་ན། 
མྱིག་སོགས་ལྔ་པོ་རྣམས་ནྱི་དོན་བཞྱི་བཞྱི་ལ་དབང་བྱེད་དེ། མྱིག་ལོང་བ་དང་། རྣ་བ་འོན་པ་དང་། 
ལེ་མེད་པ་དང་། ལུས་མས་པ་ནྱི་མྱི་མཛེས་པས་རེན་མཛེས་པ་དང་། མྱིག་དང་རྣ་བས་གཟུགས་ས་
ཡ་ང་བ་སྤང་བ་དང་། ས་ལེ་ལུས་གསུམ་གྱིས་དྱི་རོ་རེག་བྱའྱི་ཁམ་ཟས་ལ་ལོངས་སོད་པས། དབང་
པོ་རེན་ 
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༼༡༠༢༽ 
བཅས་རྒྱས་ཤྱིང་ལུས་བསྲུང་བ་དང་། མཐོང་ངོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་མེད་པའྱི་ཐ་སད་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པ་དང་། རང་རང་གྱི་རྣམ་ཤེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་བསེད་པ་ལ་དབང་བྱེད་
དོ། །ཕོ་མོ་སོག་ཡྱིད་བཞྱི་པོ་རྣམས་དོན་གྱིས་གྱིས་ལ་དབང་བྱེད་དེ། ཕོ་མོ་ནྱི་འདྱི་ནྱི་ཕོ་དང་མོའ་ི
ཞེས་བྱེ་བག་དང་། ཕོ་ནྱི་ཁ་དོག་དཀར་བ་དང་། ནུ་མ་ཆུང་བ་དང་། ང་རོ་གསང་མཐོ་བ་སོགས་ཡྱིན་
ལ། མོ་ནྱི་དེ་ལས་བཟློག་པ་ཡྱིན་པས་ཁད་པར་ལ་དབང་བྱེད་ཅྱིང་། སོག་ནྱི་ྱིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་
དང་། རྱིས་མཐུན་གནས་པ་ལ་དབང་བྱེད། ཡྱིད་ནྱི་ཡང་སྱིད་པར་མཚམས་སྦྱོར་བ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་
རེས་སུ་ལུས་ངག་གྱི་ལས་ལ་སོགས་པ་མཐུན་པར་འཇུག་པས་དབང་པོའ་ིངོ་བོ་དང་མཐུན་པར་
དབང་བྱེད་དོ། །ལྔ་དང་བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམས་ནྱི། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་ལ། །ཞེས་པ་ནྱི་གོ་
བར་ཟད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། །ལོ་ཞེས་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་དེ་དག་ལ་མ་རངས་པ་སེ། ལྔ་བཞྱི་ལ་དབང་
བྱེད་པ་མྱིན་ཏེ། རེན་མཛེས་པ་ནྱི་དབང་རེན་གྱིས་བྱེད་ལ་ལུས་བསྲུང་བ་དང་། ཐ་སད་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པ་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་ལྟོས་པས་རྣམ་ཤེས་ཁོ་ནས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐ་མ་གཅྱིག་པུ་འཐད་ཅྱིང་། 
བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམྱི་དང་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་ཡང་ཕོ་མོ་མྱིན་པས་སེམས་ཅན་གྱི་བྱེ་བག་ཕོ་མོའ་ིདབང་
པོ་བྱས་པ་མྱིན་གྱི་ཁད་པར་ཁོ་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། སོག་ཀང་ྱིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 
ཡྱིད་ཀྱི་གྱིས་ནྱི་སོན་མེད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སུན་ཕྱུངས་ནས་རང་ལུགས་མདོ་སེ་པ་ལྟར་བཞེད་དེ། རང་
གྱི་དོན་དང་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་ 
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༼༡༠༣༽ 
གཞུང་གྱིས་སོན་ཏོ། །སེམས་ཀྱི་རེན་དང་དེའྱི་བྱེ་བག །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་དབང་པོའ་ིགངས་ངེས་
ལ། གངས་གཞན་འགོག་པ་དང་། གངས་ངེས་སྒྲུབ་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི། སྱིར་དབང་བྱེད་པས་
དབང་པོ་ཡྱིན་ན། ཉུང་བར་སྨྲས་པ་སེ། གངས་ཅན་པ་དག་དབང་པོ་བཅུ་གཅྱིག་འདོད་པས། ངག་
དང་། ལག་པ་དང་། རྐང་པ་དང་། ེར་གནས་དང་། འདོམས་ཏེ། ལས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔས་རྱིམ་པ་ལྟར་
སྨྲ་བ་དང་། ལེན་པ་དང་། འགོ་བ་དང་། ཟག་པ་འདོར་བ་དང་། ཀུན་དགའ་བ་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང་། 
རང་གྱི་སེ་པ་ལ་གགས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་ས་མ་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་འདུ་བྱེད་ལ་
སོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་ལ་དབང་བྱེད་པས་དེ་དག་ཀང་ཁ་བསྐང་བར་བྱ་དགོས་སོ་ཞེ་ན། 
དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ངག་སྨྲ་བ་སོབ་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། རྐང་ལག་མེད་པའྱི་སྦྲུལ་ཡང་འགོ་ཞྱིང་ལེན་པ་
དང་། ཟག་པ་འདོར་བ་ཡང་རས་ལྱི་བ་ནམ་མཁའ་ལ་བཞག་པ་ལྟར་རང་གྱི་ངང་གྱིས་སམ། རླུང་
གྱིས་ཀང་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བ་ཡང་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོས་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་དེ་
དག་ལྷག་པར་དབང་བྱེད་པར་མྱི་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅུང་ཟད་དབང་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་དབང་པོར་
འཇོག་ན། ལོག་མ་དང་། སོ་དང་། མྱིག་གྱི་ལམ་དང་། ཚིགས་རྣམས་ཀང་། མྱིད་པ་དང་། བཅའ་བ་
དང་། འབྱེད་འཛུམ་དང་། བསྐུམ་པ་དང་བརང་བའྱི་བྱ་བ་དག་ལ་དབང་པོ་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཅྱིང་། རྒྱུར་
གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྱི་བྱ་བ་ལ་དབང་པོ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། ། 
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༼༡༠༤༽ 
གྱིས་པ་ནྱི། མདོར། སེས་བུ་ལ་ེ་བར་མཁོ་བའྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱ་ྱི་ཤུ་རྩ་གྱིས་ཁོ་ན་ལ་དབང་
བྱེད་པའྱི་བདག་ནྱི་མེད་ཀྱི། ཆོས་གང་ཞྱིག་གནས་སྐབས་གང་ལ་ལྷག་པར་བྱེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་
ྱི་ཤུ་རྩ་གྱིས་སུ་གངས་ངེས་པར་མཛད་དེ། དེ་ཡང་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་རེན་དང་བཅས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གངས་ངེས་པ་ནྱི། སེམས་ཀྱི་རེན་དང་
དེའྱི་བྱེ་བག །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསན་ནོ། །མདོ་སེ་པས་འཁོར་བར་འཇུག་ལྡོག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་
ནས་གངས་ངེས་པ་ནྱི། ཡང་ན་འཇུག་པའྱི་རེན་དང་ནྱི། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སོན་ཏོ། །སོག་ནྱི་རྣམ་
སྱིན་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། དངོས་དང་། དོགས་པ་བཅད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སོག་ནྱི་མཐོ་
རྱིས་དང་ངན་སོང་ན་དགེ་མྱི་དགེའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ཁོ་ནའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་དག་བཅོམ་
པ་སྐུ་ཚེ་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པར་བཤད་པས་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ན་འདོད་དགུར་འབྱུང་བ་
འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་རྣམ་སྱིན་ཁོ་ནར་འདོད་པའྱི་ལུགས། ཕལ་ཆེར་རྣམ་སྱིན་དུ་འདོད་པའྱི་
ལུགས། ཞར་ལ་སྐུ་ཚེ་གཏོང་འཇོག་བཤད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་བསན་བཅོས་ལས་
དག་བཅོམ་པ་རབ་མཐའྱི་བསམ་གཏན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་། དེ་ལས་ལངས་ཏེ་དགེ་འདུན་
ནམ་གང་ཟག་ལ་འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་ཕུལ་ཏེ་བདག་གྱི་ལོངས་སོད་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་དེ་ཚེའྱི་རྣམ་སྱིན་དུ་
གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སོན་ཞྱིང་ངག་ཏུ་ཡང་སྨྲས་པས་ཚེ་རྱིང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ྱིད་
མཐོང་ཆོས་ཀྱི་ལས་འཕེན་རོགས་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པའམ། བདེན་པ་མཐོང་ལ་ 
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༼༡༠༥༽ 
འཕེན་བྱེད་མེད་པ་ལྟར་ན། རོགས་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་དེ་མཐོང་ཆོས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་དུ་དངོས་སུ་
ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་དག་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚེ་སྱིང་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་སོན་ཚེ་ལོ་
བརྒྱ་ཐུབ་པར་འཕངས་པ་ལས་རེན་གྱིས་དུས་མྱིན་པར་བྱིད་ནས་ཚེ་ལྷག་ལུས་པ་འགའ་ཞྱིག་དེས་
མཐོང་སེ། སར་གྱི་སྦྱོར་བས་འདྱིར་འདེན་པར་འདོད་དེ། འདྱིས་མཐོང་ཆོས་ཀྱི་འབས་བུ་རྣམ་སྱིན་
གྱི་རྒྱུས་འབས་བུ་བསེད་པ་དང་འད་བས་རྣམ་སྱིན་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཁས་བླངས་དགོས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བཙུན་པ་དབྱངས་སོག་ན་རེ། ཚེ་བསྱིང་བ་ལུས་དེ་ྱིད་ལ་རབ་མཐའྱི་བསམ་
གཏན་གྱི་སོབས་ཀྱིས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་འབྱུང་བ་ཚེ་དང་མཐུན་པ་དག་བསེད་ནས། ལས་
ལས་བྱུང་བའྱི་དབང་པོའ་ིའབྱུང་བ་དང་སོམ་ནས་ཚེ་བསྱིང་ལ། གཏོང་བ་ན་ཚེ་དང་འགལ་བའྱི་
འབྱུང་བ་དག་བསེད་དེ། དེས་ན་དེ་ྱིད་ལས་ཀྱི་འཕེན་པ་ཟད་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཐུས་འཕེན་
པས་རྣམ་སྱིན་མ་ཡྱིན་ཡང་སོག་ནྱི་རྣམ་སྱིན་ཞེས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་སོ་ཞེས་པ། བཙུན་པ་གོ་
ཆ་མཐའ་ཡས་ན་རེ། དེ་བཞྱི་སོན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དང་པོ་ནྱི། ཚེ་རོགས་བྱེད་ཀྱི་འབས་བུར་
འདོད་ན། སྱིར་སོག་འཕན་བྱེད་ཀྱི་འབས་བུར་བྱེད་པ་དང་འགལ་ཞྱིང་། གྱིས་པ་ནྱི། སོན་གྱི་ཚེ་
ལྷག་འདྱིར་འབྱུང་བས་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། གསུམ་པ་
ནྱི། གཟུགས་ཀྱི་འབྱུང་བས་གནས་དེ་ལ་འདོད་པའྱི་ཚེ་དང་འགལ་བ་མྱི་སྱིད་པས་གཏན་དུ་གནས་
པར་འགྱུར་ཞྱིང་། བཞྱི་པ་ནྱི། ལས་ཀྱི་འཕེན་པ་ཟད་ 
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༼༡༠༦༽ 
པས་ཤྱི་འཕོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་དྲུག་སེ། རེན་གང་ལ། གང་ཟག་གང་གྱིས། 
ཚུལ་ཇྱི་ལྟར། དགོས་པ་གང་གྱི་ཕྱྱིར་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པ། སོག་དང་ཚེའྱི་ཁད་པར། བྱེ་བག་ཏུ་སོན་
པའྱི་སྐུ་ཚེ་གཏོང་འཇོག་བྱས་པའྱི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བློ་གསལ་བས་གྱིང་གསུམ་གྱི་ཕོ་མོའ་ི
རེན་ཅན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དག་བཅོམ་པ་རབ་མཐའྱི་བསམ་གཏན་ཐོབ་པ། དུས་དང་མྱི་སྦྱོར་བ་
གྱིས་ཀའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་སེ། ོན་མོངས་མེད་ཅྱིང་དབང་པོ་རྣོ་བས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་
དབང་འབྱོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འཇོག་ཚུལ་ནྱི་བསམ་གཏན་ལ་འཇུག་ཅྱིང་ཡོ་བྱད་ཕུལ་
ནས་བདག་གྱི་ལོངས་སོད་ཀྱིས་འབས་བུ་ཚེར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་དང་། གཏོང་ཚུལ་ནྱི། བསམ་གཏན་
ལ་འཇུག་ཅྱིང་ཡོ་བྱད་ཕུལ་ནས་བདག་གྱི་ཚེའྱི་རྣམ་སྱིན་ལོངས་སོད་དུ་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སོན་ལམ་
འདེབས་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གཞན་ལ་ཕན་པའམ་བསན་པ་བསྲུང་ཞྱིང་གནས་པའྱི་དོན་དུ་ཚེ་བསྱིང་
ལ་གསོན་ཡང་དོན་གྱིས་མ་མཐོང་བ་དང་འཁོར་བས་སོ་བས་གཏོང་སེ། ཚངས་སོད་འདྱི་ལ་
ལེགས་སྦྱང་ཅྱིང་། །ལམ་ལའང་ཤྱིན་ཏུ་བསོམ་ན་ནྱི། །ཚེ་ཟད་པ་ལ་དགའ་འགྱུར་ཏེ། །དཔེར་ན་ནད་
དང་བལ་བ་བཞྱིན། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི། མདོར། སོག་གྱི་འདུ་བྱེད་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་ནས་ཚེའྱི་
འདུ་བྱེད་གཏང་ངོ་ཞེས་པའྱི་ཁད་པར་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ། ཁད་པར་མེད་དེ། 
གདགས་པ་ལས། སོག་གང་ཞེ་ན་ཁམས་གསུམ་པའྱི་ཚེའོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མདོ་སེ་པ་ནྱི། 
སོན་གྱི་ 
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༼༡༠༧༽ 
ལས་ཀྱི་འབས་བུ་ཚེ་དང་། ད་ལྟར་གྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་སོག་ཡྱིན་ལ། འདུ་བྱེད་ཅེས་པ་ནྱི་མུ་
སེགས་པ་ལྟར། སོག་རག་པ་གཅྱིག་པུར་མེད་པའམ། མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་རས་མེད་ཀྱི་ཕུང་
པོའ་ིརྒྱུན་གནས་པ་ཙམ་དུ་སོན་པའོ་ཞེས་འདོད་དོ། །དྲུག་པ་ནྱི། སྐུ་ཚེ་ལ་མངའ་བརེས་པར་བསན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ཡང་ངས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་བསོམས་པས་བསྐལ་པའམ་དེ་ལས་ལྷག་པར་
བཞུགས་པར་ནུས་སོ་ཞེས་པའྱི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟངས་འདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར། 
ཟླ་བ་གསུམ་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་ལ་དེ་ཕྱྱིན་ཆད་གདུལ་བྱའྱི་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཏང་ངོ་ཞེས་སོབ་
དཔོན་བཞེད་དོ། །བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྱི། བདུད་བཞྱི་ལས་རྒྱལ་བར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
ཤྱིང་དྲུང་དུ་ཐུན་དང་པོ་ལ་ལྷའྱི་བུ་དང་། ཐུན་གྱིས་པ་ལ་ལྷའྱི་སན་གྱིས་འཇྱིག་རེན་ལ་གཟྱིགས་
ཤྱིང་། གསུམ་པ་ལ་ོན་མོངས་པ་དང་། ཡངས་པ་ཅན་དུ་སོག་གྱི་འདུ་བྱེད་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་པས་
འཆྱི་བདག་དང་། སྐུ་ཤའྱི་གོང་བརྒྱད་ཀྱི་ེ་འཁོར་དུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་གཏོང་བས་ཕུང་པོའ་ིབདུད་ལས་
རྒྱལ་ལོ་ཞེས་འདོད་དོ། །སེམས་བྱུང་རྣམ་ལྔ་སེ་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱིའྱི་དོན་བརྒྱད་དེ། སེམས་
བྱུང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད། ནང་གསེས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ། རས་དང་བཏགས་པའྱི་ཁད་པར། གཙོ་འཁོར་
གྱི་ཁད་པར། ཁམས་དང་སའྱི་ཁད་པར། རྣམ་ཤེས་གང་གྱི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བ། སེ་ཚན་གྱི་གོ་རྱིམ། 
སྱིའྱི་ས་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། སེམས་དང་མཚུངས་པ་རྣམ་པ་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སེ། དེ་
གྱིས་རེན་གཅྱིག་ལ་བརེན་ 
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༼༡༠༨༽ 
པས་རེན་མཚུངས་པ་དང་། ཡུལ་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་པས་དམྱིགས་པ་མཚུངས་པ་དང་། ཡུལ་དེའྱི་
འཛིན་སངས་གཅྱིག་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་དང་། སེ་གནས་འཇྱིག་གསུམ་དུས་གཅྱིག་
ལ་བྱེད་པས་དུས་མཚུངས་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་རས་རེ་རེ་བ་ཡྱིན་པ་ལྟར། སེམས་བྱུང་ཚོར་བ་ལ་
སོགས་པའང་རས་རེ་རེ་བ་ཡྱིན་པས་རས་མཚུངས་པ་སེ། འདྱི་ནྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་
དུ་འདོད་པའྱི་ལུགས་སོ། །རས་གཅྱིག་པ་ལྟར་ན། དང་པོ་བཞྱི་གཅྱིག་པ་ལ་འཆད་པ་ལྟར་འདྱིའང་
གཅྱིག་པ་ལ་འཆད་དེ་འཆད་ཚུལ་འགལ་བ་མེད་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མངོན་པ་གོང་མར་སེམས་
བྱུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅྱིག་གསུངས་པ་ལས་འདྱིར་གངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བསྡུ་བའྱི་ཚུལ་བཤད་ན་རས་ཡོད་
བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དྲུག བཏགས་ཡོད་ལྔ། དེའྱི་སེང་དུ་གཞྱི་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་ེར་བཞྱི་རྣམས་ལས། དང་པོ་
ལ་ངེས་པའྱི་སེ་ཚན་དང་། མ་ངེས་པའྱི་སེ་ཚན་གྱིས། དང་པོ་ལ་སེ་ཚན་ལྔ་ལས། ཀུན་འགོ་ལྔ་དང་། 
ཡུལ་ངེས་ལྔ་ནྱི། འདྱིར་སེམས་ཀྱི་ས་མང་པོ་པ་ཞེས་བཞག་སེ། ཚོགས་དྲུག ཟག་བཅས། ཟག་མེད། 
ཁམས་གསུམ་ཆར་གྱི་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བས་སོ། །དགེ་བ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་གཏྱི་མུག་
མེད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་བཅུ་པོ་དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་བར་བཞག་སེ། ཚོགས་དྲུག་ཟག་བཅས། 
ཟག་མེད། ཁམས་གསུམ་གྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བས་སོ། །རྩ་ོན་གྱི་ནང་ནས་མ་
རྱིག་པ་དང་། ེ་ོན་བཅུ་ཚན་འོག་མའྱི་ནང་ནས་བག་མེད་སོགས་ལྔ་སེ་དྲུག་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ས་
མང་པོ་བར་ 
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༼༡༠༩༽ 
བཞག་སེ། ཚོགས་དྲུག་དང་ཁམས་གསུམ་གྱི་ོན་མོངས་ཅན་གྱི་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བས་
སོ། །ེ་ོན་བཅུ་ཚན་འོག་མའྱི་ནང་ནས་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁྲེལ་མེད་པ་གྱིས་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ས་
མང་པོ་པར་བཞག་སེ། ཚོགས་དྲུག་གྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུང་བས་སོ། །ཁྲོ་བ་
སོགས་ེ་ོན་བཅུ་ཚན་དང་པོ་ནྱི། ོན་མོངས་ཆུང་ངུའྱི་ས་པར་བཞག་སེ། ཆགས་སང་སོགས་ལྔ་
དང་རྣམ་པ་འགལ་བས་མ་རྱིག་པ་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། བདེན་པ་ལ་ལོག་པར་མྱི་
རོག་པས་བསོམ་སྤང་གྱི་སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། ས་དོན་འདེས་འཛིན་གྱི་རོག་པ་
ཡྱིན་པས་ཡྱིད་ཙམ་དང་མཚུངས་པ་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་ངེས་པའྱི་སེ་ཚན་ནྱི། གཞན་འགྱུར་བཞྱི་
དང་། མ་རྱིག་པ་དང་ལྟ་བ་མ་གཏོགས་པའྱི་རྩ་ོན་གཞན་བཞྱི་ལ་བཞག་སེ། སར་གྱི་སེ་ཚན་གང་དུ་
ཡང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་སོམ་ཚིག་ནྱི་དབྱྱིག་བཤེས་ཀྱིས། རོག་དང་དཔྱོད་
དང་འགོད་པ་དང་། གྱིད་དང་ཁོང་ཁྲོ་ཆགས་རྣམས་དང་། །ཡྱིད་དང་ཐེ་ཚོམ་ཅེས་བྱ་བ། །བརྒྱད་ནྱི་
ངེས་པ་མྱིན་པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཡྱིད་ཅེས་པ་ནྱི། ཡྱིད་ལ་མ་ན་ཞེས་ཐུང་བ་དང་། 
ང་རྒྱལ་ལ་མཱ་ན་ཞེས་རྱིང་བར་ཡོད་པ་ལོ་ཙཱ་བས་ས་ནོར་བ་སེ། དོན་ང་རྒྱལ་ཡྱིན་ཞེས་མཆྱིམས་
ཀྱིས་བཞེད་དོ། །རྒྱལ་པོའ་ིསས་ཀྱིས་ལྟ་བ་ཡང་མ་ངེས་པ་ཡྱིན་པས་སོམ་ཚིག་དེ་རྣ་བར་མྱི་འོང་
ཞེས་འཆད་ཀང་། མཁས་པ་ས་མ་དག ལྟ་བ་རས་ཡོད་མ་ཡྱིན་པས་སོན་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་
ལེགས་སོ། །གྱིས་པ་ 
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༼༡༡༠༽ 
བཏགས་ཡོན་ནྱི། དགེ་བ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་གཏྱི་མུག་མེད་པ་དང་། རྩ་ོན་གྱི་ནང་ནས་ལྟ་བ་
དང་། ེ་ོན་བཅུ་ཚན་འོག་མའྱི་ནང་ནས་ཤེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་གསུམ་ནྱི། ཤེས་རབ་ོན་མོངས་
ཅན་ཡྱིན་པས་ཤེས་རབ་ལ་བཏགས། བརེད་ངས་ནྱི་དན་པ་ོན་མོངས་ཅན་དང་། རྣམ་གཡེང་ནྱི་ཏྱིང་
ངེ་འཛིན་ོན་མོངས་ཅན་ཡྱིན་པས་དེ་དག་ལ་བཏགས་པའོ། །གཞྱི་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་ྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་ནྱི། 
མྱི་དགའ་བ་དང་གལ་བྱེད་པ་དང་། སེམས་ཞུམ་པ་ྱིད་དང་། རྨྱ་བ་དང་། ཟས་ཀྱི་དོད་མྱི་ཟྱིན་པ་ྱིད་
དང་། ཐ་དད་པ་ྱིད་འདུ་ཤེས་དང་། ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་དང་། རུ་རྡུག་
དང་། འཕྱ་སོད་དང་། བསམ་པ་ྱིད་དང་། མྱི་བསམ་པ་ྱིད་དང་། རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་འདུག་པ་ྱིད་
དང་། འདོད་པའྱི་དང་། འཚེ་བའྱི་དང་། ེ་དུའྱི་དང་། ཡུལ་མྱིའྱི་དང་། མྱི་འཆྱི་བའྱི་དང་། བརས་པ་
དང་ལྡན་པའྱི་དང་། རྱིགས་སེམས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་རྣམ་པར་རོགས་པ་དང་། མྱ་ངན་དང་། སྡུག་
བསལ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་རྣམས་ཏེ། མཆྱིམས་ཀྱིས་འདྱི་དག་རས་ཡོད་ཡྱིན་པས་
རས་ཡོད་བདུན་ཅུ་ཐམ་པའོ། །ཞེས་བཞེད་ཀང་རྱིགས་ལ་བརགས་ན་བརགས་ཡོད་དུ་འཐད་
དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྱིར་རས་ཡོད་ལ་རྱིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དང་། རག་ཅྱིང་བརན་པ་དང་། དོན་
བྱེད་ནུས་པ་དང་། རང་ར་ཐུབ་པ་དང་བཞྱི་ལས། འདྱིར་ནྱི་རང་དབང་དུ་བློ་ཡྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ནོ། །བཏགས་ཡོད་ལའང་སོ་བཏགས་པ་དང་། གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་དང་། ཆ་ལ་
བཏགས་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་ལ་བཏགས་པ་བཞྱི་ལས། འདྱིར་ནྱི་གསུམ་པ་སེ། གཞན་ལ་
ལྟོས་ནས་བློའ་ི 
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༼༡༡༡༽ 
ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའོ། །མཚན་གཞྱི་ནྱི་སར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དབུས་མཐར། དེ་ལ་དོན་
མཐོང་རྣམ་པར་ཤེས། །དེ་ཡྱི་ཁད་པར་སེམས་ལས་བྱུང་། །ཞེས་པའྱི་དོན་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས། རང་
སོབས་ཀྱིས་དོན་ཙམ་འཛིན་པ་ནྱི་སེམས་དང་། རང་སོབས་ཀྱིས་དོན་གྱི་ཁད་པར་སྱིམ་གདུང་ལ་
སོགས་པར་འཛིན་པ་ནྱི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་འདོད་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། སོ་འཛིན་མྱིག་
གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སོ་ཙམ་འཛིན་པ་ནྱི་རང་སོབས་ཀྱིས་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེའྱི་འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་ལ་
སོགས་པས་སོ་ཙམ་འཛིན་པ་ནྱི་གཞན་སོ་འཛིན་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་སོབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ། 
རྣམ་ཤེས་གཞན་གྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཚེ་དེ་འཛིན་པར་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་དེའྱི་འཁོར་གྱི་
ཚོར་བ་བདེ་བའྱི་སོན་པོ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་འཛིན་པ་ནྱི་རང་སོབས་ཀྱིས་ཡྱིན་ཞྱིང་། སོ་འཛིན་མྱིག་གྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པས་དེ་འཛིན་པ་ནྱི་གཞན་སོབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་སོགས་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཚེ་དེ་འཛིན་པར་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱིགས་པའྱི་རེས་འབང་གྱི་མདོ་
སེམས་གྱིས་ཀྱིས་སེམས་སེམས་བྱུང་རས་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པ་ལྟར་ན་ཤེས་པ་རས་གཅྱིག་གྱི་སེང་
གྱི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་འཛིན་པའྱི་ཆ་གཙོ་སེམས་དང་། དོན་གྱི་ཁད་པར་འཛིན་པའྱི་ཆ་སེམས་བྱུང་
དུ་འཇོག་པས་རང་སོབས་གཞན་སོབས་ཁས་ལེན་མྱི་དགོས་ཤྱིང་། དབུས་མཐའྱི་འགེལ་ཆེན་དུ་
སོབ་དཔོན་བློ་བརན་གྱིས་སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམ་པར་མྱི་མཚུངས་པར་བཤད་པ་ཡང་། ངོ་བོ་དང་
ཁད་པར་གྱི་རྣམ་པ་མྱི་མཚུངས་པའྱི་དོན་ 
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༼༡༡༢༽ 
ཡྱིན་པར་དཔང་ལོ་ཆེན་པོས་བཞེད་པ་ྱིད་རྩ་འགེལ་གྱིས་ཆར་གྱི་དགོངས་པར་མཐོང་ངོ་། །བྱེ་
བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྣམ་པར་མཚུངས་པར་འདོད་པས་རྣམ་པ་མྱི་མཚུངས་
པའྱི་དོན་བཤད་མྱི་དགོས་པར་སེམས་སོ། །དོན་འདྱི་ལ་སོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀང་གྲུབ་མཐའྱི་
རྣམ་དབྱེ་མ་ཕྱེད་པའྱི་ཅལ་ཅོལ་མང་པོ་གསུངས་པར་འདུག་གོ །ལྔ་པ་ནྱི། སེ་ཚན་དང་པོ་གསུམ་
དང་། ལྔ་པའྱི་རྒྱགས་པ་དང་། མ་ངེས་པའྱི་ཆགས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་ཐེ་ཚོམ་རྣམས་ནྱི་ཁམས་
གསུམ་ཆར་དང་། སེ་ཚན་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་གཡོ་སྒྱུ་རྒྱགས་པ་གསུམ་མ་གཏོགས་པའྱི་བདུན་
དང་། མ་ངེས་པའྱི་གྱིད་འགོད། ཁོང་ཁྲོ་རྣམས་ནྱི་འདོད་པ་ཁོ་ན་དང་། ལྔ་པའྱི་གཡོ་སྒྱུ་དང་། མ་
ངེས་པའྱི་རོག་དཔྱོད་ནྱི་འདོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་ཁོ་ནར་ཡོད་དོ། །དྲུག་པ་ནྱི། སེ་ཚན་
དང་པོ་བཞྱི་དང་། མ་ངེས་པའྱི་རོག་དཔྱོད་ཆགས་སང་རྣམས་ནྱི་རྣམ་ཤེས་དྲུག་ཆར་དང་། གཞན་
རྣམས་ནྱི་ཡྱིད་ཤེས་ཁོ་ནའྱི་འཁོར་དུ་འབྱུང་ངོ་། །བདུན་པ་ནྱི། སེ་ཚན་དང་པོ་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་
འབྱུང་བས་ཁབ་ཆེ་བས་ན་དང་པོར་བསན། གྱིས་པ་ནྱི། གཞན་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས་མཆོད་པར་
འོས་པས་ན་གྱིས་པར་བསན། གསུམ་པ་ནྱི། ོན་མོངས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བས་འོག་མ་
གྱིས་ལས་ཁབ་ཆེ་བས་ན་གསུམ་པར་བསན། བཞྱི་པ་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་སེ་ཐ་མ་
པས་ཁབ་ཆེ་བས་ན་བཞྱི་པར་བསན། ལྔ་པ་ནྱི་གོང་མ་ཐམས་ཅད་ 
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༼༡༡༣༽ 
ལས་ཁབ་ཆུང་བས་ན་ཐ་མར་བསན་ནོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི། སེམས་ལ་བསན་ནས་སྐད་ཅྱིག་རེ་རེ་འཕྲལ་
འཕྲལ་དུ་འབྱུང་བས་ན་སེམས་ལས་བྱུང་བའོ། །འོ་ན་སེམས་དང་དུས་མམ་ཡྱིན་ནམ་སམ་ན་
འདྱིར་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་འབས་ཞེས་དུས་མམ་པའྱི་རྒྱུ་འབས་སུ་འདོད་པས་སོན་མེད་དོ། །དེས་
ན་སེམས་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་པ་ལྟར་ན་སེམས་བྱུང་ལ་རྒྱུན་མེད་པར་འདོད་ཅྱིང་། རས་གཅྱིག་
པ་ལྟར་ན། རྒྱུན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁར་པར་མྱི་བཞེད་དོ། །འདྱི་དག་ནྱི་གཞུང་ལུགས་འདྱིའྱི་ལུགས་ཀྱི་
སེམས་སེམས་བྱུང་གྱི་འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ལ། མངོན་པ་གོང་མའྱི་ལུགས་ནྱི་
གཞན་དུ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་ཟྱིན་པས་དེར་བལྟ་བར་བྱའོ། །མྱི་ལྡན་པ་ཡྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས། །ཞེས་པའྱི་
སྐབས་སུ། མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད། དབྱེ་བ། རས་སུ་གྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནྱི། སེམས་དང་ལྡན་པ་མྱིན་པའྱི་འདུ་བྱེད་ཅེས་ཏེ། ལྡན་པ་མྱིན་པ་ཞེས་པས་མཚུངས་
ལྡན་དང་། འདུ་བྱེད་ཅེས་པས་ཕུང་པོ་གཞན་བཞྱི་དང་འདུས་མ་བྱས་བསལ་ལོ། །གྱིས་པ་དབྱེ་བ་
ནྱི། །འདྱིར་བཅུ་བཞྱི་དང་། མངོན་པ་གོང་མར་ེར་གསུམ་གསུངས་ལ། ཡང་ཞེས་པའྱི་སས་མངོན་
པ་གོང་མར་གསུངས་པའྱི་ཆ་མཐུན་དགུ་དང་། དབུ་མ་རྩ་བར། ཇྱི་ལྟར་དཔངས་རྒྱ་དེ་བཞྱིན་
ཆུད། །མྱི་ཟ་ལས་ནྱི་བུ་ལོན་བཞྱིན། །ཞེས་དང་། ལས་གྲུབ་པའྱི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལས། མང་པོས་
བཀུར་བའྱི་སེ་པ་ཆུད་མྱི་ 
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༼༡༡༤༽ 
ཟ་བའྱི་ཆོས་ཀྱིས་འབས་བུ་འབྱྱིན་པར་འདོད་ཅེས་བཤད་པའྱི་ཆུད་མྱི་ཟ་དང་། དགེ་འདུན་གྱིས་
དབྱེན་ལ་སོགས་པ་སྡུད་དོ། །གསུམ་པ་རས་སུ་གྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ནྱི། སྱིར་དབྱེ་གཞྱི་ལྔ་ཆར་རས་
སུ་གྲུབ་པས་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་གཞྱི་ཡང་རས་སུ་ཡོད་དགོས་ཤྱིང་། སོ་སོར་ཕྱེ་ན་
ཐོབ་པ་རས་སུ་ཡོད་དེ། གང་ཟག་དེ་ལ་ཆོས་དེ་ལྡན་པར་བྱེད་པའྱི་རས་མེད་ན་ཆོས་དེ་དང་བལ་
བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐོབ་པ་རས་སུ་ཡོད་དེ། གང་ཟག་དེ་ལ་བལ་བྱའྱི་ཆོས་དེ་མྱི་ལྡན་པར་
བྱེད་པའྱི་རས་མེད་ན་ཆོས་དེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་སོགས་སོ་སོའ་ིབྱེད་ལས་ལ་
དཔག་སེ་རས་སུ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཐོབ་པ་དང་མ་
ཐོབ་པའྱི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། མཚན་ྱིད། དབྱེ་བ། དེ་ཆོས་གང་གྱི་ཡྱིན་པ། རས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་
བྱེད། དེ་སུན་ཕྱུང་ནས་སོབ་དཔོན་རང་གྱི་ལུགས་བཞག་པ། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་འདོད་པ་བསྡུས་ཏེ་
བསན་པ་དང་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཐོབ་བྱའྱི་ཆོས་གང་ཟག་དེ་ལ་ལྡན་པར་བྱེད་པའྱི་མྱི་ལྡན་པའྱི་
འདུ་བྱེད་རས་གྲུབ་པ་དང་། ཐོབ་བྱའྱི་ཆོས་དེ་ལྡན་པའྱི་གེགས་སུ་གྱུར་པའྱི་མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱེད་
རས་གྲུབ་པ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཐོབ་པ་ལ་དབྱེ་ན་ལྔ་སེ། ཟག་མེད་སྐད་ཅྱིག་དང་པོའ་ི
ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་གཏན་མ་རེད་པ་ལས་གསར་དུ་རེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པའྱི་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་
སོན་ཐོབ་པ་མས་ནས་སར་ཐོབ་པ་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ནྱི་རྣམ་པ་མས་པ་ལས་གསར་དུ་རེད་པ་ 
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༼༡༡༥༽ 
སེ་གྱིས་དང་། དེ་གྱིས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ཕན་ཆད་རྒྱུན་ལྡན་པ་གྱིས་དང་། སོ་སེ་ལ་སྱིད་
རྩེའྱི་ོན་མོངས་ལྟ་བུ་ཡེ་ནས་ལྡན་པ་རྣམས་སོ། །མ་ཐོབ་པ་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་སེ། སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་
དྲུག་པའྱི་ཚེ་དང་པོའ་ིམ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་མས་པའྱི་མ་རེད་པ་དང་། དེ་ཕྱྱིན་ཆད་དེའྱི་རྒྱུན་མྱི་
ལྡན་པ་དང་། སོ་སོ་སེ་བོ་ལ་ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡེ་ནས་མྱི་ལྡན་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་འདྱི་དག་ཆོས་གང་གྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་
ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བུམ་སམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། གཞན་དང་ཐུན་མོང་བ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
རྒྱུད་དང་འབེལ་ཡང་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོབ་པ་འབྱུང་ན། དག་བཅོམ་པ་ལ་བྱྱིས་པའྱི་ོན་མོངས་དང་། 
བྱྱིས་པ་ལ་ཡང་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་ཐོབ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་པས་འབད་པ་དོན་མེད་པ་དང་། མ་
འབད་ཀང་གོལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་ནྱི་འགོག་པ་གྱིས་རྒྱུད་དང་མ་
འབེལ་ཡང་དགག་བྱ་རྒྱུད་དང་འབེལ་བས་དེ་བཀག་པའྱི་ཐོབ་པ་དང་། མ་ཐོབ་པ་ཡོད་དེ། སོ་སོར་
བརགས་མྱིན་གྱི་འགོག་པ་ནྱི་ཆོས་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་རེན་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བསན་བཅོས་ལས། ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང་སུ་ཞྱིག་ལྡན་ཞེ་ན། སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བརགས་འགོག་ནྱི་འཆྱིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་
ཟག་མེད་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་གནས་པ་མ་གཏོགས་པ་འཕགས་པ་ཐམས་ 
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༼༡༡༦༽ 
ཅད་དང་། སོ་སོའ་ིསེ་བོ་ས་དང་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཁ་ཅྱིག་ཀང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། ནམ་
མཁའ་ལ་ནྱི་ཐོབ་པ་མེད་དེ། འགེལ་པར་ནམ་མཁའ་དང་ནྱི་འགའ་ཡང་ལྡན་པ་མེད་དེ་ཞེས་གསུངས་
པའྱི་དོན་རྒྱལ་པོའ་ིསས་ཀྱིས་འདྱིས་འབེལ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་དང་། གང་སྤེལ་ལས། གང་
དང་ཡང་འབེལ་པ་མེད་དེ། དགག་བྱ་དང་འགོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སོ། །གང་ལ་ཐོབ་པ་ཡོད་
པ་དང་མེད་པ་ལ་མ་ཐོབ་པ་ཡང་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་
བ་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་གང་ཞེ་ན། ལུང་དང་རྱིགས་པས་ཤེས་ཏེ། ལུང་ནྱི་མདོར། དེ་
མྱི་སོབ་པའྱི་ཆོས་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་སེད་ཅྱིང་སོ་སོར་ཐོབ་ལ་ཀུན་ཏུ་ལྡན་པས་ན་ཡན་ལག་ལྔ་རྣམ་
པར་སྤངས་པའྱི་འཕགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །རྱིགས་པ་ནྱི་ཐོབ་པ་མེད་ན་འཇྱིག་
རེན་པའྱི་ཡྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་འཕགས་པ་དང་། སོ་སོའ་ིསེ་བོ་དག་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་བ་
ལས་ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་ཐོབ་པ་འཕགས་པ་དང་། མ་ཐོབ་པ་སོ་སོའ་ིསེ་བོར་འཇོག་པ་ཤེས་སོ། །དེའྱི་
ཕྱྱིར་མ་ཐོབ་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཐོབ་པ་གང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་དེ་ལ་མ་ཐོབ་པ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་
བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཟེར་རོ། །ལྔ་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་གྱིས་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མྱི་འཐད་དེ། མདོ་དེར་ནྱི་
དབང་བ་ྱིད་ལ་ལྡན་པའྱི་སར་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་དུ་ན་སེམས་ཅན་དུ་མྱི་སོན་པའྱི་ནོར་བུ་
སོགས་དང་། སེམས་ཅན་གཞན་ར་གང་སོགས་དག་དང་ཡང་ལྡན་པའྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། 
མདོ་ལས་དགེ་སོང་དག་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་ 
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༼༡༡༧༽ 
བའྱི་རྒྱལ་པོ་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་ས་བདུན་དང་ལྡན་པ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་
ཀང་མྱི་འཐད་དེ། འཕགས་པ་དང་བྱྱིས་པའྱི་བྱེ་བག་ནྱི་མཐོང་སྤང་གྱི་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་དང་མ་
སྤངས་པའྱི་བྱེ་བག་ལས་འབྱུང་བར་འོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཡང་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་
བྱེ་བག་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་གྱིས་ོན་མོངས་ས་བོན་སྤངས་
པའྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་ས་བོན་མས་པར་བྱས་པ་དེ་ནྱི་ོན་མོངས་སྤངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་
ཡྱིན་ལ། བཟློག་པ་ནྱི་མ་སྤངས་པ་ཡྱིན་པས། གང་མ་སྤངས་པ་དེ་དང་ནྱི་ལྡན། གང་སྤངས་པ་དེ་དང་
ནྱི་མྱི་ལྡན་ཞེས་བྱ་བར་འོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ལ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེ་ན། 
འོ་ན་འདུས་མ་བྱས་གྱིས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་སེ་བའྱི་རྒྱུ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ཆོས་གང་དག་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་དང་། གང་དག་ས་འཕོས་ནས་གཏོང་བ་དང་། འདོད་
ཆགས་དང་བལ་བས་གཏོང་བ་དེ་དག་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་བས་དེ་དག་གྱིའང་ཐོབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པར་མ་ཟད་གནོད་བྱེད་ཀང་ཡོད་དེ། གཟུགས་ས་ལ་སོགས་པ་དང་། 
ཆགས་སང་ལ་སོགས་པ་ལྟར་འདྱིའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོའང་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། མྱིག་དང་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་
བྱ་བའང་མྱི་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ན་དབང་དང་ལྡན་པ་དང་། ས་བོན་དང་ལྡན་པ་དང་། མངོན་གྱུར་
དུ་ལྡན་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་གྱིས་ཡོད་པ་དང་ 
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༼༡༡༨༽ 
མེད་པ་ལ་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པའམ། ལྡན་པ་དང་མྱི་ལྡན་པར་གདགས་སོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །དྲུག་པ་
ནྱི། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། གྱིས་ཀ་རས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་
ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།  །།ལམ་མ་ཐོབ་པ་སོ་སོ་ཡྱི། །སེ་བོར་འདོད་
དོ་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། དྱི་མེད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་པའྱི་དོན་ཟག་མེད་ཀྱི་མ་ཐོབ་པ་ཡང་ཁམས་གསུམ་དུ་
གཏོགས་པར་བསན་པས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཟག་མེད་ཡོད་པ་ལྟར། ཟག་མེད་ཀྱི་མ་ཐོབ་པ་ཟག་
མེད་ཡོད་པར་ནྱི་མྱི་བཞེད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་མ་ཐོབ་པ་ནྱི་སོ་སོའ་ིསེ་བོ་ྱིད་དུ་
འདོད་དེ། བསན་བཅོས་ལས། སོ་སོའ་ིསེ་བོ་ྱིད་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་མ་རེད་
པའོ་ཞེས་འབྱུང་ཞྱིང་། སོ་སོའ་ིསེ་བོ་ནྱི་ཟག་མེད་དུ་མྱི་འོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མ་ཐོབ་པ་ཟག་མེད་
ཡོད་ན་དེ་འདུས་བྱས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཟག་མེད་ཡྱིན་པས་ལམ་བདེན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་བྱྱིས་པ་
ལ་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱིས་མ་ཐོབ་པ་ཡོད་པས་ལམ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་ཁས་བླང་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འོ་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གང་མ་ཐོབ་པ་དེ་སོ་སོའ་ིསེ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ན། ན་ཐོས་ཀྱི་ཡྱིན་ན་
ཕྱྱི་མ་གྱིས་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་ཡྱིན་ན་ས་མ་གྱིས་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཡྱིན་ན་ས་མ་གྱིས་སོ་
སོའ་ིསེ་བོ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བསན་བཅོས་ལས་ཁད་པར་མེད་པར་སྱིར་འབྱུང་བས་ཟག་མེད་
ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ལམ་གྱིས་མ་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་ཞེས་ 
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༼༡༡༩༽ 
པའྱི་ས་འདོན་དགོས་སོ་ཞེ་ན། མྱི་དགོས་ཏེ་དོན་གྱིས་གོ་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ཆུ་འཐུང་རླུང་ཟ་ཞེས་
པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་སོ་སོའ་ིསེ་བོ་ྱིད་དམ་དེ་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་ཐ་དད་དུ་
བྱེད་དེ། ས་མ་ནྱི་ཕུང་པོ་རས་ཡོད་དང་། ཕྱྱི་མ་ནྱི་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་
ན་འཕགས་པ་དང་། དེ་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་ཀང་ཐ་དད་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་བྱེད་
དེ། ས་མ་ནྱི་མཐོང་སོམ་མྱི་སོབ་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ལམ་ཟག་མེད་དང་། ཕྱྱི་མ་ནྱི་གང་ཟག་
བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་སེ་པ་ནྱི་འཕགས་ལམ་མ་སེས་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་སོ་སོའ་ིསེ་བོ་
དང་། འཕགས་ལམ་སེས་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་འཕགས་པར་འདོད་ཀང་ས་མ་གང་ཟག་ཏུ་མྱི་འདོད་དེ། ལྡན་
མྱིན་འདུ་བྱེད་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་
ན། གྱིས་ཀའྱི་གྱིས་ཀའྱི་ཡོད་དོ། །འོ་ན་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཕན་ཚུན་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་
མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐོབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་། དེའྱི་ཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་པའྱི་ཐོབ་པ་གསུམ་ལས། ཐོབ་པས་ཐོབ་
བྱའྱི་ཆོས་དང་ཐོབ་པ་ལྡན་པར་བྱེད། ཐོབ་པའྱི་ཐོབ་པས་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་ལྡན་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ལ་དེ་གསུམ་གྱི་ཐོབ་པ་གསུམ་དང་། ཐོབ་པའྱི་ཐོབ་པ་གསུམ་སེ་དགུ་
དང་། གསུམ་པ་ལ་དེ་དགུའྱི་ཐོབ་པ་དགུ་དང་། དགུ་པོ་དེའྱི་ཐོབ་པ་དགུ་སེ་ེར་བདུན་དང་། བཞྱི་པ་
ལ་ེར་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ལ་སོགས་པ་སེ་བར་འདོད། སོབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་སེ་བ་འདྱིས་ནྱི་ཐོབ་པ་ 
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༼༡༢༠༽ 
རྣམས་ཀྱི་དགའ་སོན་ཞྱིག་སེ་བརས་ཏེ་ཐོགས་པ་མེད་པས་འདྱི་ལྟར་གོ་སྐབས་རེད་ཀྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་
ན་སོག་ཆགས་གྱིས་པས་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གོ་སྐབས་རེད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སུན་འབྱྱིན་པར་
མཛད་དོ། །བྱེད་རྒྱུ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་ལ་མཚན་ྱིད། མཚན་གཞྱི། 
དབྱེ་བ། གངས་ངེས། དབྱེ་བ་སོ་སོའ་ིམཚན་ྱིད་དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཆོས་གཞན་སེ་བ་ལ་
གེགས་མྱི་བྱེད་པའྱི་རས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཤེས་བྱ་གཞྱི་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་དེ། རྱིགས་པས་དཔྱད་
བཟོད་ཀྱིས་རས་ཡོད་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལྷན་
ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་། སྐལ་མམ་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། ཀུན་འགོ་དང་། རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུ་
སེ་དྲུག་གོ །དྲུག་ཏུ་འདོད་ཅེས་པ་ནྱི་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་འཇོག་པའྱི་ཚེ་ཡང་དག་པར་
བསྡུས་པའྱི་གཞྱི་མས་པས་རྒྱུ་དྲུག་ཚང་བར་སོན་པའྱི་མདོ་ནྱི་ནུབ་ལ། སོ་སོར་སོན་པ་བསྡུས་
ནས་དྲུག་ཏུ་འདོད་ཅེས་པ་སེ། དེ་ནྱི་མྱིག་དང་གཟུགས་ལ་བརེན་ནས་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེའོ་
ཞེས་པས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལམ་གྱི་ཡན་ལག་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བའྱི་རེས་སུ་
འབངས་ནས་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་པའོ་ཞེས་པ་ལ་ལྷན་ཅྱིག་
འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་དགེ་བའྱི་རྩ་བ་ལས་དགེ་བའྱི་རྩ་བ་གཞན་སེ་བར་འགྱུར་བས་ཆུང་ངུ་དང་
ལྷན་ཅྱིག་འགྱུར་བ་ཡོད་ན་འདྱི་ཕྱྱིས་ནས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པས་སྐལ་
མམ་གྱི་རྒྱུ་དང་། སེས་ནས་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་ 
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༼༡༢༡༽ 
པར་ལྡན་པ་འདྱི་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་གཞྱི་ཅན་གྱི་དད་པའོ་ཞེས་པས་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་དང་། 
གང་ཟག་ལོག་ལྟ་ཅན་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ནྱི་མྱི་འདོད་པ་དང་མྱི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་པས་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་དང་། ཆེད་དུ་བསམ་པའྱི་ལས་བསམ་ཞྱིང་བསགས་པའྱི་རྣམ་
སྱིན་ཞེས་པས་རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུ་བསན་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
རྒྱུ་དྲུག་ཏུ་གངས་ངེས་ཞེ་ན། འབས་བུའྱི་རྱིགས་ལ་ལྟོས་ནས་ཐུན་མོང་གྱི་རྒྱུ་དང་། ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་བྱེད་རྒྱུ། གྱིས་པ་ལ་དུས་མམ་པའྱི་རྒྱུ་དང་། དུས་ཐ་དད་
པའྱི་རྒྱུ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་སྱིར་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་། བྱེ་བག་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་
གྱིས། གྱིས་པ་ལ་འད་བར་བསེད་པའྱི་རྒྱུ་དང་། མྱི་འད་བར་སེད་པའྱི་རྒྱུ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་
སྱིར་སྐལ་མམ་དང་། བྱེ་བག་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་གྱིས། ཕྱྱི་མ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུའོ། །ལྔ་པ་ལ་
དྲུག་པོ་རེ་རེ་ཡང་མཚན་ྱིད་དང་། མཚན་གཞྱི་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་ངེས་པར་བྱ་བ་ལས། དང་
པོ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་གཞན་སེ་བ་ལ་གེགས་མྱི་བྱེད་པའམ། བྱ་བ་བྱེད་
པའྱི་སོ་ནས་རྒྱུར་བཞག་ཏུ་རུང་བ། མཚན་གཞྱི་ལ་བྱེད་རྒྱུ་ནུས་མེད་དང་ནུས་བཅས་གྱིས་ལས། 
དང་པོ་ནྱི། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་བྱས་ཀྱི་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། འདུས་བྱས་ལ་
ཡང་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་འདུས་བྱས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སེས་ཟྱིན་པ་ལ་ཡང་
བུམ་པ་སམ་བུའྱི་བྱེད་ 
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༼༡༢༢༽ 
རྒྱུ་ཡྱིན་པ་སོགས་སོ། །བྱེད་རྒྱུ་ནུས་བཅས་ནྱི་མྱིག་དང་གཟུགས་ལ་བརེན་ནས་མྱིག་གྱི་རྣམ་ཤེས་
སེ་བ་སོགས་རྒྱུ་གཞན་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། རང་དང་དུས་མམ་པའྱི་
འབས་བུ་དེ་དང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་བའོ། །མཚན་གཞྱི་ནྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པའྱི་འབྱུང་བ་
ལྟ་བུ་གཟུགས་ཕུང་ཕན་ཚུན་དང་། སེམས་དང་སེམས་ཀྱི་རེས་འཇུག་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཕུང་
པོ་དང་། ཕུང་པོ་བར་པ་གསུམ་ཕན་ཚུན་དང་། མཚན་གཞྱི་འདུས་བྱས་དང་། མཚན་ྱིད་སེ་སོགས་
བཞྱི་ལྟ་བུ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་དང་། མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱེད་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་བ་གསུམ་
གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། རང་གྱི་འབས་བུ་ཕྱྱི་མ་རང་དང་རྱིགས་འད་བར་བསེད་
པའྱི་རྒྱུའོ། །མཚན་གཞྱི་ལ་ཟག་བཅས་དང་། ཟག་མེད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་རྒྱུ་འབས་རྱིགས་འད་
བའྱི་ཚད། རྒྱུ་འབས་གྱིས་ཀ་ཡང་དགེ་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། མ་སྱིབ་པ་གསུམ་པོ་གང་
རུང་དུ་འད་བ་སེ་དེ་ཡང་ས་གཅྱིག་པའྱི་སྤང་བྱ་རྱིས་ལྔ་པོ་གང་རུང་དུ་འད་བའོ། །དེ་ཡང་ས་བོན་
གྱིས་མྱུ་གུ་བསེད་པ་དང་། རྔ་དང་དབྱུག་གུས་རྔ་ས་བསེད་པ་དང་། ཆུས་ཆུ་ས་བསེད་པ་སོགས་རྒྱུ་
འབས་གྱིས་ཀ་འདོད་པ་ལྟ་བུའྱི་ས་གཅྱིག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་སོམ་སྤངས་སུ་རྱིགས་འད་བས་སྐལ་
མམ་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའོ། །འདྱིའྱི་འབས་བུ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབས་བུར་འོག་འབས་བུའྱི་སྐབས་སུ་
བཤད་པས་ས་ལ་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཚུལ་འདྱི་མ་ཤེས་
པར་ཊྱིཀྐ་གསར་པ་བྱེད་པ་དག་གྱིས་ས་ལ་རྒྱུན་མེད་པས་ 
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༼༡༢༣༽ 
རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་མྱི་འཐད་ཅེས་རྩ་བ་སུན་འབྱྱིན་པར་གག་གོ །ཟག་མེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི་
ས་གཅྱིག་པ་མྱི་དགོས་ཏེ། ཟག་མེད་ས་དགུ་ལ་བརེན་པའྱི་ལམ་བདེན་ནྱི་ཕན་ཚུན་སྐལ་མམ་རྒྱུར་
འགྱུར་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་ཡང་། མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་རང་གྱི་རྒྱུན་ཕྱྱི་མ་དང་། 
བསོམ་ལམ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་གསུམ་གྱི་སྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་བསོམ་
ལམ་གྱིས་ཀྱི་དང་། མྱི་སོབ་ལམ་གཅྱིག་གྱི་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་དབང་རྟུལ་གྱི་ལམ་གྱིས་ཀྱི་དང་། 
དབང་རྣོན་གྱི་ལམ་གཅྱིག་གྱི་དང་། དུས་སྦྱོར་དང་པོའ་ིལམ་དྲུག་གྱི་དང་། མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་
ལམ་གཅྱིག་གྱི་སྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་སོགས་མམ་པ་དང་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ཡྱིན་གྱི་དམན་པའྱི་
སྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། རང་དང་དུས་མམ་པའྱི་འབས་བུ་དེ་
དང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་བ་གང་ཞྱིག མཚུངས་ལྡན་ཡྱིན་པ། མཚན་གཞྱི་ནྱི། དམྱིགས་པ་
དང་། རྣམ་པ་དང་། རས་དང་དུས་མཚུངས་པ་ཙམ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུར་འཇོག་ན་གང་ཟག་ཕན་
ཚུན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཀང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བས་རེན་དབང་པོ་གཅྱིག་ལ་
བརེན་པའྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་སོ། །ལྔ་པ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། ཀུན་འགོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ོན་
མོངས་ཅན་གང་ཞྱིག རང་འབས་རང་སས་བསྡུས་པའྱི་ོན་མོངས་ཅན་ཕྱྱི་མ་བསེད་པ་སེ། གང་
ཞྱིག་གྱིས་སྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ་གཞན་རྣམས་གཅོད། རང་སས་བསྡུས་པའྱི་ོན་མོངས་ཅན་གྱིས་རྣམ་
སྱིན་གྱི་རྒྱུ་གཅོད། ཕྱྱི་མ་ཞེས་པས་ལྷན་ 
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༼༡༢༤༽ 
ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་གཅོད་དོ། །མཚན་གཞྱི་ལ་གང་ཞྱིག་གྱི་དོན་ནྱི་སྡུག་བསལ་
མཐོང་སྤང་གྱི་ལྟ་བ་ལྔ། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་གྱི་ལོག་ལྟ་དང་། ལྟ་བ་མཐར་འཛིན་གྱིས། དེ་གྱིས་
ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་གྱིས། དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། མ་འདེས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་རྱིས་གྱིས་སེ་བཅུ་གཅྱིག་
གོ །དེ་དག་ཀང་རང་དང་དུས་མམ་ལ་རྒྱུ་གྱིས་དང་། ཕྱྱི་མ་རྣམས་ལ་རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་
ཡོད་ཀང་འདྱིར་ནྱི་རང་སས་བསྡུས་པའྱི་ོན་མོངས་ཅན་ཕྱྱི་མ་བསེད་པའྱི་ཆའོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྱི་དང་
སྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ་གྱིས་ལ་མུ་བཞྱི་ལས་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སར་གྱི་སྤང་བྱ་རྱིས་གྱིས་པ་རང་གྱི་
རྱིས་ཕྱྱི་མ་བསེད་པའྱི་ཆའོ། །སྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་ཀུན་འགོའ་ིརྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དེ་ལས་གཞན་
པའྱི་སྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ་རྣམས་སོ། །ལྡོག་པ་ནྱི་སར་གྱི་སྤང་བྱ་རྱིས་གྱིས་པོ་རང་སས་བསྡུས་པའྱི་
རྱིས་གཞན་གྱི་ོན་མོངས་ཅན་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་ཀ་མྱིན་པ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་
དང་། མཚུངས་ལྡན་དང་། རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུ་ལྟ་བུའོ། །དྲུག་པ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། རང་གྱི་འབས་བུའྱི་
གཙོ་བོ་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་བསེད་པར་བྱེད་པའོ། །མཚན་གཞྱི་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་ཟག་
བཅས་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་ལུང་མ་བསན་མྱིན་ཏེ། མཐུ་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ས་བོན་རུལ་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཟག་
མེད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སེད་པའྱི་རན་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར། ས་བོན་རན་དང་བལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འདུས་
བྱས་བལ་བཅས་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་ 
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༼༡༢༥༽ 
སུ་འབས་བུའྱི་མཚན་ྱིད། དབྱེ་བ། མཚན་གཞྱི། དེ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་བརྒལ་ལན་དང་བཞྱི་ལས། 
དང་པོ་ནྱི། རྒྱུས་བསེད་པར་བྱ་བའམ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་རྱིས་སུ་གནས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལྔ་སེ། 
རྣམ་སྱིན། རྒྱུ་མཐུན། བལ་བ། སེས་བུ། བྱེད་པ། བདག་པོའ་ིའབས་བུ་སེ་འདྱི་དག་ལ་དྲུག་པོ་གང་
གྱི་འབས་བུ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། སོ་སོའ་ིངོ་བོ་རྣམས་ནྱི་གཞུང་ན་གསལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འདུས་
བྱས་ཐམས་ཅད་དང་། སོ་སོར་བརགས་འགོག་གོ །བཞྱི་པ་ནྱི། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ཆར་རྒྱུ་དང་
བལ་བའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཀང་། འདུས་མ་བྱས་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ནྱི་མེད་དེ། དེ་ལ་རྒྱུ་དྲུག་དང་
འབས་བུ་ལྔ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་གཞན་ལྔ་མེད་ཀང་བྱེད་རྒྱུ་ཅྱི་ཕྱྱིར་མེད་ཅེ་ན། དེ་ཡང་
མེད་དེ། བྱེད་རྒྱུའྱི་དོན་ནྱི། ཆོས་གཞན་སེ་བ་ལ་གེགས་མྱི་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། འདུས་མ་བྱས་ལ་སེ་བ་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ལམ་བདེན་ཡང་བལ་བའྱི་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་བལ་བའྱི་ལམ་གྱི་
འབས་བུ་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་ཅེ་ན་ལམ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་
ཞེ་ན། ནུས་པ་མྱི་གཅྱིག་སེ། ལམ་གྱིས་ཐོབ་པ་ནྱི་སེད་པར་བྱེད་ལ། བལ་བ་ནྱི་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འབས་བུ་གཞན་བཞྱི་པོ་མེད་ཀང་བདག་པོའ་ིའབས་བུ་ཅྱི་ཕྱྱིར་མེད་དེ། འདུས་མ་བྱས་
ཆོས་གཞན་གྱི་བྱེད་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདག་པོའ་ིའབས་བུ་དང་པོའ་ིཡྱིན་ཞེས་བཤད་
པས་སོ་ཞེ་ན། ཆོས་གཞན་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ཡང་འདྱིའྱི་འབས་ 
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༼༡༢༦༽ 
བུ་མེད་དེ། དུས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པས་འབས་བུ་འཛིན་འབྱྱིན་ལས་གོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན། སོན་
བྱུང་མ་ཡྱིན་འདུས་བྱས་ནྱི། །འདུས་བྱས་ཁོ་ན་བདག་པོའ་ིའབས། །ཞེས་པ་ཡང་ལེགས་པར་གྲུབ་
བོ། །མདོར་ན་ལུགས་འདྱི་ལ་ཁོད་ཆོས་དེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཆོས་དེ་ཁོད་ཀྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་པ་བུད་
ཅེས་དང་། ཁོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཁོད་ཀྱི་འབས་བུ་མེད་པ་བུད་ཅེས་དང་། ཁོད་ཆོས་དེའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་
ན། ཆོས་དེ་ཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་བུད་ཅེས་དང་། ཁོད་འབས་བུ་ཡྱིན་ན་ཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་མེད་པ་བུད་
ཅེས་པ་བཞྱི་ལ་ཁབ་པ་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ནྱི་གནད་ཀྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིར་མདོ་སེ་པས་འདུས་མ་བྱས་རྒྱུ་
མ་ཡྱིན་པ་དང་། རས་སུ་མེད་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ལུང་རྱིགས་མང་དུ་བཀོད་པ་དང་། བྱེ་
བག་ཏུ་སྨྲ་བས་དེ་ལས་བཟློག་པའྱི་བརྒལ་ལན་རྣམས་ནྱི་འགེལ་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །འདོད་ཡྱིད་
དགེ་དང་མྱི་དགེ་དང་། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། དེ་མ་ཐག་རེན་དུ་འགྱུར་བའྱི་སེམས་བཅུ་གྱིས་སུ་
དབྱེ་བ། ཚེའམ་གནས་སྐབས་བརྒྱད་དུ་དབྱེ་བ། འགྱུར་ཚུལ་གཅྱིག་ལ་དཔེར་མཚོན་པ་དང་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནྱི། སྱིར་སེམས་ལ་འདོད་པའྱི་བཞྱི། ཁམས་གོང་མ་གྱིས་ཀྱི་གསུམ་གསུམ། ཟག་
མེད་གྱིས་ཏེ་བཅུ་གྱིས་སུ་དབྱེ་བ་ནྱི་གཞུང་ན་གསལ་ལོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཚེའམ་གནས་སྐབས་
བརྒྱད་ཤེས་པར་བྱ་སེ། རྱིས་འད་ས་མ་ལས་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བ་རྒྱུན་གྱི་ཚེའམ། ས་གཅྱིག་པའྱི་རྱིས་མྱི་
འད་བ་དག་ཀང་འབྱུང་བས་མཚུངས་པའྱི་ཚེ་དང་། ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ལས་ཤྱི་ 
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༼༡༢༧༽ 
ཡང་སེས་སེམས་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ན་འབྱུང་བ་ྱིང་མཚམས་སྦྱོར་བའྱི་ཚེ་དང་། ཁམས་གསུམ་
གང་རུང་གྱི་དགེ་བས་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་མམ་གཞག་ལ་སྦྱོར་བ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་
དང་། མམ་གཞག་དེ་ལས་ལངས་པ་ན་སར་གྱི་དགེ་བ་གསུམ་པོ་གང་རུང་འབྱུང་བ་སོམས་འཇུག་
ལས་ལྡང་བའྱི་ཚེ་དང་། ས་གོང་མའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སོམ་པ་ན་གལ་ཏེ་ོན་མོངས་ཅན་དུ་འགྱུར་ན། 
འདྱི་ལས་འོག་མའྱི་དགེ་བའང་བླའྱི། གོང་སའྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་མྱི་བླའོ་སམ་ན། འོག་སའྱི་དགེ་བས་
ལྡང་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་འཕངས་པ་ན་འོག་སའྱི་དགེ་བ་ལ་གནས་པ་སོམས་མཇུག་ོན་མོངས་ཅན་
གྱིས་གཟྱིར་བའྱི་ཚེ་དང་། ཟག་བཅས་ཀྱི་དགེ་བ་ལ་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སེམས་ལུང་མ་བསན་
འབྱུང་བ་སྤྲུལ་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་དང་། སྤྲུལ་པས་སེམས་དེ་དག་ལས་ལངས་པ་ན་གཟུགས་ཀྱི་
དགེ་བ་ཁོ་ན་འབྱུང་བ་སྤྲུལ་པ་ལས་ལྡང་བའྱི་ཚེའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འདོད་པའྱི་སེམས་དགེ་བ་ལས་
མཇུག་ཐོག་ཏུ་སེམས་དགུ་འབྱུང་སེ། རྒྱུན་གྱི་ཚེ་རང་སའྱི་དགེ་བ་དང་། ས་མཚུངས་པའྱི་ཚེ་རང་
སའྱི་གཞན་བཞྱི་དང་། ྱིང་མཚམས་སྦྱོར་བའྱི་ཚེ་གོང་མའྱི་སྱིབ་པ་གྱིས་དང་། དགེ་བ་སྦྱོར་བྱུང་
ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་གཟུགས་ཀྱི་དགེ་བ་དང་ཟག་མེད་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གོང་
མའྱི་མ་བསྱིབས་པ་གྱིས་ཚེ་བརྒྱད་པོ་གང་ཡང་མ་ཚང་བས་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །སོམས་པར་འཇུག་
པའྱི་ཚེ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་དགེ་བ་མྱི་འབྱུང་ངམ་སམ་ན། རེན་དང་། རྣམ་པ་དང་། དམྱིགས་པ་དང་། 
གེན་པོ་སེ་རྱིང་བ་བཞྱི་ཡྱིས་ 
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༼༡༢༨༽ 
རྱིང་བས་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལའང་ཞྱིབ་ཏུ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །སོབ་པ་བཞྱི་ལས་
ཞེས་གསུངས་པས་ན་ལུགས་འདྱི་ལ་དག་བཅོམ་གྱི་འབས་བུ་ལས་མས་པ་ཡོད་པས་མྱི་སོབ་པའྱི་
སེམས་ཀྱི་རེས་སུའང་སོབ་པ་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་སམ་ན། དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་ནྱི་དེ་མ་ཐག་
རེན་བྱེད་ཚུལ་འཆད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ལ། འབས་བུ་ལས་མས་པའྱི་ཚེ་དང་པོར་མྱི་སོབ་པའྱི་ཟག་
མེད་ཀྱི་རེས་སུ་རེས་ཐོབ་འབྱུང་། དེའྱི་ཚེ་ོན་མོངས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་སོབ་པར་འགྱུར་བས་ན་
ཤེས་པ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གྱིས་བར་དུ་ཆོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ན་སོབ་པ་བཞྱིའྱི་རེས་སུ་འབྱུང་ཞྱིང་། 
མྱི་སོབ་པ་ནྱི་བསོམ་ལམ་ཐ་མའྱི་རེས་སུ་ཟད་པ་ཤེས་པ་འབྱུང་བས་ལྔའྱི་རེས་སུ་འབྱུང་བ་ལེགས་
པར་གྲུབ་བོ། །དབང་པོ་བསན་པའྱི་གནས་ཀྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། ༈ །དམྱལ་བ་
ཡྱི་དྭགས་དུད་འགོ་དང་། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་དང་། ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་
དོན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པས་
དེར་ཁྲྱིད་པས་སམ། ཡྱི་གེ་བསན་པའྱི་ངེས་ཚིག་གྱིས་ན་དགག་ཚིག་གྱི་ར་རྱི་དགའ་བ། ཀ་ར་བྱེད་
པ་སེ་དགའ་བར་བྱེད་པ་མེད་པས་ན་དམྱལ་བའོ། །སོབ་དཔོན་འདུས་བཟང་ནྱི་ས་ར་ཀ་ནྱི་མ་རེད་
པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པས་སབས་མྱི་རེད་ཅྱིང་མེད་པས་དམྱལ་བའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །མྱི་ལྟར་
འགེངས་ཏེ་མྱི་འགོ་ཡྱི་དུད་དེ་འགོ་བས་དུད་འགོའ།ོ །ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་སོང་བས་སམ་སྐམ་སར་
འགོ་བས་ཡྱི་དྭགས་སོ། །ཡྱིད་ཤས་ཆེ་ 
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༼༡༢༩༽ 
བས་སམ། སེ་རྒུའྱི་བདག་པོ་ཤེད་ཀྱི་བུ་ཡྱིན་པས་མྱིའོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞྱིའྱི་རྱིས་སུ་གཏོགས་
པས་སམ་བཞྱིའྱི་གནས་ན་ཡོད་པས་དེའོ། །ལེགས་བྱས་ལྷན་ཅྱིག་བྱས་པ་རྣམས་དེར་སེས་པས་
སམ། འཆྱི་མེད་མཛོད་ཀྱི་འགེལ་པར། དབང་པོ་འཛིན་བྱེད་ཡང་གཞན་དང་། །འཇོག་པོ་རྒྱས་བྱེད་
བསན་བྱ་དང་། །ཆ་ཅན་རྣམས་གནས་ཁབ་འཇུག་དང་། །འོད་ཆེན་བསོད་བྱེད་བཤེས་གེན་
ྱིད། །ཅེས་པ་ྱི་མའྱི་མྱིང་ཅན་བཅུ་གྱིས་དང་། གཅྱིག་པུར་མ་སེས་འཆྱིང་བྱེད་དང་། །འཇོག་པོ་
དག་པོ་བརྩོན་འགྲུས་ལྡན། །འཕྲོག་བྱེད་ྱིད་དང་བདེ་འབྱུང་དང་། །མྱིག་གསུམ་གཞན་གྱིས་མྱི་ཐུབ་
པ། །དབང་ལྡན་དང་ནྱི་ས་གསུམ་པ། །དག་པོ་བཅུ་གཅྱིག་རྣམས་སུ་བཤད། །ཅེས་དང་། ཡྱིད་
རྩུགས་ངེས་བྱེད་ཟླ་བ་ཅན། །འཛིན་པ་ྱིད་དང་རླུང་དང་མེ། །ཐོ་རངས་དང་ནྱི་རབ་གསལ་
བྱེད། །ཅེས་པ་དེ་བརྒྱད་ནོར་ལྷར་བཤད། །ཅེས་པ་དང་། ཐ་སྐར་གྱི་བུ་གྱིས་ཏེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་
ཡོད་པས་དེའོ། །ལ་ལ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་དང་། སོབས་མཆོག་དང་། དགེ་བ་སོགས་ནོར་ལྷ་བརྒྱད། ཁབ་
འཇུག་དང་། ཚོགས་བདག་དང་། གཤྱིན་རེ་དང་། ཙ་ར་དང་། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང་། བྀང་གྱི་རྱི་ཉྱི་དང་། 
ཀ་ར་སོགས་དག་པོ་བཅུ་གཅྱིག་དང་། དགའ་བ་དང་། ེ་དགའ་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། འདོད་བྱེད་
དང་། འོད་སོང་དང་། ཐབས་ཆེན་དང་། སེང་གེ་དང་། གང་པོ་དང་། བདེ་བ་དང་། ཤེས་ཆེན་དང་། 
ལེགས་ཆེན་དང་། ལྷ་མཆོག་ནྱི་ྱི་མ་བཅུ་གྱིས་རྣམས་སུ་སྨྲའོ། །ལྷ་དང་ 
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༼༡༣༠༽ 
ལྷ་མྱིན་འཐབ་པ་དང་བལ་བས་སམ། བསོད་ནམས་ཀྱིས་སོང་བས་སམ། ལྷ་མཚེ་མར་བརྫུས་ཏེ་སེ་
བས་སམ། མེལ་ཚེ་ཐུན་རེ་ལ་བསྐུལ་བའྱི་སྐད་འབྱུང་བས་ཡ་མའོ། །ཆོས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་དགའ་བ་
ལྷག་པར་ཆེ་བས་དགའ་ལྡན་ནོ། །རང་གྱི་སྤྲུལ་པའྱི་ལོངས་སོད་ལ་དགའ་བར་བྱེད་པས་འཕྲུལ་
དགའ་འོ། །གཞན་གྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་ལོངས་སོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་གཞན་སྤྲུལ་དབང་བྱེད་དོ། །ས་
འགེལ་དུ་སྱིག་པ་སྤོང་བ་ལ་སོད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྱིག་པའྱི་ཆོས་བསལ་བས་ན་ཚངས་པ་སེ་དེའྱི་རྱིས་སུ་
གཏོགས་པས་དེའོ། །ཚངས་པ་ཆེན་པོའ་ིམདུན་དུ་འདུག་སེ་ཚིག་འདོན་པས་དེའོ། །ཚེ་དང་ཁ་དོག་
སོགས་ཚངས་པ་གཞན་པས་ཆེ་བས་ཚངས་ཆེན་ནོ། །རང་གྱི་ས་པ་གོང་མ་དག་ལ་ལྟོས་ནས་འོད་
ཆུང་བས་འོད་ཆུང་ངོ་། །ཚད་གཟུང་བར་མྱི་ནུས་པས་ཚད་མེད་འོད་དོ། །གནས་གཞན་ཀུན་སང་
བར་བྱེད་པས་འོད་གསལ་ལོ། །ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་བདེ་བ་ལ་དགེ་བར་བཏགས་ཏེ་དེ་རང་གྱི་ས་པ་གོང་
མ་ལས་ཆུང་བ་ཡོད་པས་དགེ་ཆུང་ངོ་། །བདེ་བ་ས་འོག་མ་ལས་ཚད་གཟུང་དུ་མེད་པ་ཡོད་པས་
ཚད་མེད་དགེའོ། །བདེ་བ་ཆེར་རྒྱས་པས་དགེ་རྒྱས་སོ། །ས་གཞྱི་སྱིན་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་འདབས་
ཆགས་པ་མེད་པས་དེའོ། །མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ལས་བྱུང་བས་བསོད་ནམས་སེས་སོ། །གནས་གཞན་
དང་འབེལ་བའྱི་བྱྱིས་པ་ཀུན་ལས་འབས་བུ་ཆེ་བས་འབས་བུ་ཆེའོ། །ཚོགས་དྲུག་གྱི་འཁོར་གྱི་འདུ་
ཤེས་རྒྱུན་བཅད་དེ་གནས་པས་འདུ་ཤེས་མེད་པའོ། །སོ་སོའ་ིསེ་བོ་དང་མ་འདེས་པའྱི་གནས་གཙང་
མ་གོང་མ་རྣམས་ལས་མྱི་ཆེ་བས་དེའོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པས་ོན་མོངས་པའྱི་
གདུང་བ་མེད་པས་མྱི་གདུང་བའོ། ། 
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༼༡༣༡༽ 
རབ་ཏུ་ཞྱི་ཞྱིང་མྱིག་སར་མཛེས་པས་ག་ནོམ་སང་ངོ་། །མཐོང་བའམ་བལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་ཅྱིང་
བཟང་བས་ཤྱིན་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །གནས་ཡོད་པ་ལ་འདྱི་ལས་ཆུ་ཞེང་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་མཆོག་
གཞན་མེད་པས་འོག་མྱིན་ནོ། །ཡང་ན་གཟུགས་ཀྱི་མཐའ་ཡྱིན་པས་བསགས་མཐའ་འོ། །སོམས་
འཇུག་གྱི་སྦྱོར་བའྱི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པའོ་སམ་པའྱི་རྣམ་པར་བྱེད་ཅྱིང་ལམ་དེ་ྱིད་
སེད་བྱེད་ཡྱིན་པས་འབས་བུ་སེ་བ་ལའང་དེ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སོ་སམ་
པ་དང་། ཅྱི་ཡང་མེད་དོ་སམ་པ་རྣམ་པར་བྱེད་པས་དེ་དག་གོ །འདུ་ཤེས་ནྱི་འབས་དང་ཟུག་རྔུ་ལྟ་
བུའོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའོ་སམ་ནས་འདུ་ཤེས་གཞན་ལས་འབྱུང་བས་
དེའོ། །གྱིས་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ལ་སར། གངས་དང་གནས་དང་ཚད་རྣམས་དང་། །ཚེ་ཡྱི་
ཚད་དང་ལོངས་སོད་དང་། །སེ་བ་དང་ནྱི་ལུས་རྣམས་དང་། །རྒྱུ་དང་རེན་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་རོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་གངས་ནྱི། འགོ་བ་རྱིགས་དྲུག་གམ། རྒྱུད་དང་། ལམ་ལྔ་སེ། 
དེར་ནྱི་དམྱལ་སོགས་འགོ་བ་ལྔ། །རང་གྱི་མྱིང་གྱིས་བསན་དེ་རྣམས། །ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་ལུང་
བསན་མྱིན། །སེམས་ཅན་ཞེས་བྱར་བར་སྱིད་མྱིན། །ཞེས་སོ། །ལྷ་མ་ཡྱིན་ནྱི་ལྷའྱི་འགོ་བས་བསྡུས་
པར་སར་གསུངས་ཤྱིང་། དོན་གསང་དུ་འཕེན་བྱེད་མྱི་དགེ་བས་འཕངས་པར་བཤད་པ་ནྱི་བརག་
དགོས་ལ། དན་པ་ེར་གཞག་གྱི་མདོར། ལྷ་མ་ཡྱིན་དུད་འགོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ནྱི་མྱི་བླུན་པོ་ལ་བ་ལང་
ཞེས་འཐབ་པ་ལྟར་སད་ 
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༼༡༣༢༽ 
པ་ཙམ་མོ། །ཡང་གྲུལ་བུམ་དང་། ཤ་ཟ་དང་། འབྱུང་པོ་དང་། སྲུལ་པོ་དང་། ལུས་སྲུལ་པོ་དང་། སོ་
བྱེད་དང་། བརེད་བྱེད་དང་། སྐེམ་བྱེད་དང་། གྱིབ་གནོན་དང་། སྱིན་པོ་དང་། ནམ་གྲུའྱི་གདོན་དང་། 
བྱའྱི་གདོན་དང་། ཚངས་པའྱི་སྱིན་པོ་རྣམས་ནྱི་ཡྱི་དྭགས་སུ་འདུ་བ་ཡྱིན་པ་བྱེ་བག་ཏུ་རོགས་བྱེད་
ཆེན་མོར་འཆད་ཅྱིང་། འཆྱི་མེད་མཛོད་དུ་ནྱི། རྱིག་འཛིན་ལྷ་ཡྱི་སད་འཚོང་མ།  ྎགནོད་སྦྱྱིན་
དང་། །སྱིན་པོ་ཤ་ཟ་མྱི་འམ་ཅྱི། །ཤ་ཟ་གསང་བ་གྲུབ་པ་དང་། །འབྱུང་པོ་ལྷ་ཡྱི་སེ་གནས་ཅན། །ཞེས་
ཀང་བཤད་དོ། །བར་དོ་ནྱི་རྱིགས་དྲུག་ཏུ་མ་འདུས་པར་རྒྱ་མཚོ་སྱིན་དུའང་བཤད་ཅྱིང་། གདགས་
པར་ཡང་སྱིད་པ་བར་མ་ནྱི་འགོ་བ་ལྔས་མ་བསྡུས་པའོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དུད་
འགོའ།ོ །གྱིས་པ་ལ་འདོད་ཁམས་ན་གནས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་སེ། ཚ་དམྱལ་བརྒྱད། གང་དམྱལ་
བརྒྱད། ཡྱི་དྭགས་ལྷ་མྱིན་རྣམས་དང་། གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕྲན་བརྒྱད། འདོད་ལྷ་དྲུག་རྣམས་སོ། །འདྱི་ར་
ནྱི། དམྱལ་བ་ཡྱི་དྭགས་དུད་འགོ་དང་། །མྱི་རྣམས་དང་ནྱི་ལྷ་དྲུག་དང་། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ཡྱིན་
དམྱལ་བ་དང་། །གྱིང་དབྱེ་བ་ལས་དེ་ྱི་ཤུ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དམྱལ་བ་བརྒྱད་དང་གྱིང་བཞྱིར་
དབྱེ་བས་སོ། །གཟུགས་ཁམས་ལ་གནས་བཅོ་བརྒྱད་དེ། གཞུང་གྱི་བཅུ་བདུན་དང་། དབང་ཕྱུག་
ཆེན་པོའ་ིགནས་ཞེས་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ་ཁོ་ན་བཞུགས་པའོ། །དེ་
ྱིད་ལ་འོག་མྱིན་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །ྱི་འོག་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་བཅུ་བདུན་དུ་སྨྲ་ལ། ཁ་ཆེ་བ་ནྱི།  
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༼༡༣༣༽ 
ཚངས་ཆེན་པ་མདུན་ན་འདོན་གྱི་དགོན་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས་ན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྨྲའོ། །གཟུགས་མེད་
ཁམས་ནྱི་གནས་བཞྱིའམ་གནས་མེད་པ་སེ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་གནས་མེད་དོ། །སེ་བ་ལས་ནྱི་
རྣམ་པ་བཞྱི། །ཞེས་སོ། །དེ་ྱིད་ལས་དགུ་སེ། འདོད་པའྱི་ས་དང་། གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་
ས་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མེ་ས་བཞྱིའོ། །ཁམས་གསུམ་གྱིས་ནྱི་ས་དགུ་མ་བསྡུས་ཏེ། བསམ་གཏན་
དང་པོ་ནས་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་བར་ལ་མཐོང་ལམ་སོགས་བརེན་པ་ནས་བདུན་པོ་དེ་ཟག་
མེད་དུ་སེས་པས་སོ། །དེས་ན་བསྡུ་བར། དབང་པོ་ཀུན་ཤེས་པ་གསུམ་སོགས་ཁམས་གསུམ་གྱིས་
མ་བསྡུས་ཤྱིང་ས་ཡྱིས་བསྡུས་པར་བཤད་དོ། །ས་དགུ་ནྱི་ཆགས་བལ་གྱི་རྱིམ་པ་དགུའོ། །གསུམ་
པ་ལུས་ཚད་ལ་དངོས་དང་། འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཆོས་མངོན་པར། ངན་
སོང་གསུམ་གྱི་ལུས་ཚད་ངེས་པ་མེད་པར་བཤད་ཅྱིང་། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་དུའང་དམ་པའྱི་ཆོས་སྤོང་བ་
དམྱལ་བར་སེས་པའྱི་ལུས་ཚད་བཤད་དུ་མྱི་རུང་བར་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །བཟང་སོང་གྱིས་ཞུས་པར་
དམྱལ་བ་འགའ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་པ་ལ་རང་གྱི་ཁྲུ་བརྒྱད་ཡོད་ཅེས་དང་། དན་པ་ེར་གཞག་ཏུ་
མཚམས་མེད་གཅྱིག་བྱས་པའྱི་མནར་མེད་ཀྱི་ལུས་དཔག་ཚད་གཅྱིག་ནས་ལྔ་བྱས་པ་ལ་དཔག་
ཚད་ལྔའྱི་བར་ཡོད་ཅེས་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མདོར། མཚམས་མེད་བརྒྱད་བྱས་པའྱི་ལུས་
ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲྱི་ཡོད་ཀང་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་མྱི་ཐོགས་ཞེས་དང་། དཀོན་མཆོག་ཏ་ལའྱི་ 
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༼༡༣༤༽ 
མདོར། ཐེག་ཆེན་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའྱི་དམྱལ་བའྱི་ལེ་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཡོད་ཅེས་དང་། ྱི་མའྱི་
སྱིང་པོའ་ིམདོར། ཡྱི་དྭགས་ཆུང་བ་ལ་མཐོ་གང་དང་། ཆེ་བ་དཔག་ཚད་སོང་ཡོད་པ་དང་། དུད་འགོ་
ཆུང་བ་ལ་སྐྲ་རྩེའྱི་ལྔ་བཅུའྱི་ཆ་དང་། གང་པོ་རབ་བརན་དང་ས་སྲུང་གྱི་བུ་ལ་མཐའ་སྐོར་དུ་དཔག་
ཚད་བདུན་དང་། རྒྱ་མཚོར་གནས་པའྱི་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལས་ལུས་མ་འཕགས་པར་རོ་
སོད་ཀྱིས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་ཕྱྱིན་ཏེ་ཐུབ་པ་ལ་ཆོས་ན་ཞེས་དང་། ལས་བརྒྱ་བར་ཆུ་སྱིན་ཆེ་བ་
དཔག་ཚད་ྱིས་སོང་བདུན་བརྒྱ་ཡོད་ཅེས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཕོ་བའྱི་མདོར། ཀླུ་དགའ་བོ་
དང་ེ་དགའ་བོའ་ིལུས་ཀྱིས་རྱི་རབ་ཀང་གཡོ་ཞྱིང་དབུགས་ཀྱི་དྲུག་གྱིས་རྒྱ་མཚོའང་བཏུང་དུ་མྱི་
རུང་བར་བྱེད་ཅེས་དང་། ལུང་གཞྱིར། ཀླུ་གྱིས་ཀྱིས་རྱི་རབ་ལ་ལན་གསུམ་དཀྲྱིས་པར་བཀའ་
སྩལ་ཏེ། ཀླུའྱི་ལུས་རྣམས་ནྱི་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པ་ཡང་སྱིད་དོ། །འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་མྱི་ལུས་རེས་ཆེ་ཞྱིང་
རེས་ཆུང་ཡང་རང་གྱི་ཁྲུ་ཕྱེད་བཞྱིའོ། །འཛམ་བུ་གྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚད། །ཁྲུ་བཞྱི་པ་དང་ཕྱེད་དང་
བཞྱི། །ཤར་དང་བར་ལང་སོད་དང་བྱང་། །ཞེས་བྱ་ཕྱྱི་མ་ྱིས་འགྱུར་བསེད། །ཅེས་ཏེ་ལུས་འཕགས་
སོགས་ཀང་རང་རང་གྱི་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་བཞྱིར་གསུངས་སོ། །བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམྱི་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་བརྒྱ་
བྱྱིན་དང་མམ་སེ། ཡབ་སས་འཇལ་བར་སྱི་བོ་སེས་དང་། བརྒྱ་བྱྱིན་སན་གཅྱིག་ལ་འདུག་པ་ན་
མྱིག་འབྱེད་འཛུམ་ཡོད་མེད་མ་གཏོགས་པ་ཁད་པར་མེད་པར་བཀའ་སྩལ་བས་སོ། །སར། ལྷ་མ་
ཡྱིན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དང་ཚེ་ཚད་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་ 
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༼༡༣༥༽ 
འད་བར་གསུངས་སོ། །འདོད་དང་ལྡན་པའྱི་ལྷ་ཡྱི་ལུས། །བཞྱི་ཆ་ནས་ནྱི་རྒྱང་གགས་ནྱི། །ཕྱེད་དང་
གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བསེད། །ཅེས་པ་དགའ་ལྡན་པ་ལ་རྒྱང་གགས་ཏེ་གོ་སའོ། །གཟུགས་ཅན་དང་པོ་
དཔག་ཚད་ཕྱེད། །དེ་ཡྱི་གོང་མ་ཕྱེད་ཕྱེད་བསེད། །འོད་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་ལྟག་ཡན་ཆད། །ལུས་ནྱི་ྱིས་
འགྱུར་ྱིས་འགྱུར་ཏེ། །སྱིན་མེད་དཔག་ཚད་གསུམ་དོར་རོ། །ཞེས་ཏེ་ཚངས་རྱིས་པའྱི་དཔག་ཚད་
ཕྱེད་དང་། འོད་ཆུང་བའྱི་གྱིས་དང་། ཚད་མེད་འོད་པའྱི་བཞྱི་ནས་དགེ་རྒྱས་པའྱི་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་
དང་། སྱིན་མེད་པའྱི་གསུམ་དོར་བས་བརྒྱ་ེར་ལྔ་དང་། འོག་མྱིན་པའྱི་ཁྲྱི་དྲུག་སོང་གྱི་བར་སེ་བར་
པ་རྣམས་རང་གྱི་བརྩྱིས་པས་ཤེས་སོ། །གཟུགས་མེད་ན་གཟུགས་མེད་པས་ལུས་ཚད་མེད་དོ། །དེ་
ནའང་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་སེ་པ་དང་གོས་དམར་ཅན་གྱི་སེ་པ་གཟུགས་ཕྲ་བ་ཡོད་པར་འདོད་དེ། དེ་
འགོག་པའྱི་བརྒལ་ལན་ནྱི་མཛོད་འགེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པས་དེར་བལྟའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
གཟུགས་མྱིང་དུས་མཐའ་རྡུལ་ཡྱིག་དང་། །སྐད་ཅྱིག་ཕྲ་རབ་རྡུལ་དང་ནྱི། །རྡུལ་ཕྲན་དང་ནྱི་དེ་
བཞྱིན་དུ། །ལགས་ཆུ་རྱི་བོང་ལུག་དང་གང་། །ྱི་ཟེར་རྡུལ་དང་སོ་མ་དང་། །དེ་ལས་བྱུང་དང་དེ་
བཞྱིན་ནས། །སོར་ཚིགས་ཞེས་བྱ་གོང་བདུན་བསྒྱུར། །སོར་མོ་ྱི་ཤུ་བཞྱི་ལ་ཁྲུ། །ཁྲུ་བཞྱི་ལ་ནྱི་
གཞུ་གང་ངོ་། །དེ་ནྱི་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ལ་ནྱི། །རྒྱང་གགས་དེ་ལ་དགོན་པར་འདོད། །དེ་བརྒྱད་དཔག་
ཚད་ཅེས་བྱ་འོ། །ཞེས་པ་ལ། ྱི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་བཞྱི་བཅུ་རྩ་དགུ་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བོ་ཞེས་གསུངས་པ་
ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ནྱི་ལུག་རྡུལ་ཡྱིན་པས་སོ། །ལུང་རྣམ་འབྱེད་དུ་ས་ཕྱྱི་ 
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༼༡༣༦༽ 
རྣམས་དྲུག་འགྱུར་དང་། གདགས་པར་རྡུལ་ཕྲན་བདུན་ལ་ྱི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་དུ་བཤད་པའང་ཡོད་
དོ། །ཁྲུ་ནྱི་དང་པོ་ཆོས་མངོན་པ་བཤད་དུས་ཙམ་གྱི་མྱི་ཡྱི་ཁྲུ་ཡྱིས་བརྩྱིའོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་
པོའ་ིསས་སོ། །དུས་འཁོར་དུ་གཞུ་ྱིས་སོང་ལ་རྒྱང་གགས་དང་། དེ་བཞྱི་ལ་དཔག་ཚད་དུ་བཀའ་
རྩལ་ཏོ། །བཞྱི་པ་ཚེ་ཚད་ལའང་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ས་མྱི་སན་ན་ཚེ་སོང་སེ། །གྱིས་ན་ཕྱེད་
ཕྱེད་སྤངས་པ་འོ། །འདྱི་ན་མ་ངེས་ཐ་མར་ནྱི། །ལོ་བཅུ་དང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད། །བ་ལང་སོད་པའྱི་ལྔ་
བརྒྱ་དང་། །ལུས་འཕགས་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འོ། །མྱི་རྣམས་ཚེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ། །འདོད་པ་ཡྱི་ནྱི་ལྷ་
རྣམས་ལས། །འོག་མ་རྣམས་ཀྱི་ྱིན་ཞག་སེ། །དེ་ཡྱི་ཚེ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་འོ། །གོང་མ་གྱིས་ཀ་ྱིས་
འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཏེ། ྱིན་ཞག་དེ་ཡྱིས་བགངས་པའྱི་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་དང་། དེ་བཅུ་གྱིས་ལ་ལོ་
གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པ་སེ། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་སོགས་ལྔའྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་མྱི་ལོ་བརྒྱ་དང་། ྱིས་བརྒྱ་
དང་། བཞྱི་བརྒྱ་དང་། བརྒྱད་བརྒྱ་དང་། སོང་དྲུག་བརྒྱས་རང་གྱི་ྱིན་ཞག་དང་། དེས་བགངས་པའྱི་
རང་རང་གྱི་ལོ་སོང་ནས་ཁྲྱི་དྲུག་སོང་བར་ཚེ་ཚད་དོ། །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་པ་སེ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་གངས་ནྱི་འདའོ། །མཛོད་འགེལ་དུ་གའ་ཤྱིང་འཛིན་ཡན་ཆད་
ན། ྱི་ཟླ་མེད་ཀང་ྱིན་མཚན་ནྱི་ཀུ་མུད་དང་། པདྨ་སོགས་མེ་ཏོག་ཁ་འབྱེད་འཛུམ་དང་། བྱ་རྣམས་
སྐད་འབྱྱིན་མྱི་འབྱྱིན་དང་། གྱིད་སངས་པ་དང་བོ་བ་ལས་བཞག་སེ། སང་ 
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༼༡༣༧༽ 
བའྱི་བྱ་བ་ནྱི་རང་གྱི་འོད་ཀྱིས་སོ། །རབ་ཏུ་ཚ་ཕྱེད་མནར་མེད་ནྱི། །བར་གྱི་བསྐལ་པའོ་དུད་འགོ་
རྣམས། །མཆོག་རྱིང་བསྐལ་པའོ་ཡྱི་དྭགས་རྣམས། །ཟླ་བ་ྱིན་ཞག་གྱིས་ལྔ་བརྒྱ། །ཞེས་ཏེ། མྱིའྱི་ཟླ་
བས་ྱིན་ཞག་བྱས་པའྱི་ལྔ་བརྒྱ་ནྱི། བཤེས་པའྱི་སྱིང་ཡྱིག་ཏུ། ལྔ་སོང་དག་དང་ཁྲྱིར་ཡང་འཆྱིར་
མྱིར་འགྱུར། །ཞེས་པར་དང་དོན་གཅྱིག་གོ །གང་དམྱལ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ཚད། སར། ཚ་དམྱལ་རྣམས་
ཀྱི་ཕྱེད་ཕྱེད་ཐུབ་པར་གསུངས་ལ། འདྱིར་ནྱི། ཏྱིལ་ཇང་ནང་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཞྱིང་། །ཞེས་སོགས་
གསུངས་སོ། །ེ་འཁོར་བ་དང་ྱི་ཚེ་བའྱི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་ནྱི་ཚེ་ཚད་མ་ངེས་པར་གསུངས་
སོ། །ཚངས་རྱིས་པས་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུ་དང་། མདུན་ན་འདོན་པས་བཞྱི་བཅུ་དང་། ཚངས་
ཆེན་པས་དྲུག་ཅུ་དང་། འོད་ཆུང་བས་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གྱིས་དང་། ཚད་མེད་འོད་པས་བཞྱི་ནས། 
དགེ་རྒྱས་པས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་དང་། སྱིན་མེད་པས་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་། འོག་མྱིན་པས་ཁྲྱི་དྲུག་
སོང་ཐུབ་པའྱི་བར་ཏེ། གཟུགས་ཅན་ྱིན་མཚན་མེད་ཚེ་ནྱི། །རང་ལུས་གཞལ་བའྱི་བསྐལ་པ་
ཡྱིས། །འོད་ཆུང་ནས་བཟུང་བསྐལ་ཆེན་ཏེ། །དེ་ཡྱི་འོག་མ་ཕྱེད་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་མེད་
པ་བཞྱིས་ྱི་ཁྲྱི་དང་། བཞྱི་ཁྲྱི་དང་། དྲུག་ཁྲྱི་དང་། བརྒྱད་ཁྲྱི་ཐུབ་སེ། གཟུགས་མེད་བསྐལ་པ་སོང་
ཕྲག་ནྱི། །ྱི་ཤུ་ལྷག་པས་ལྷག་པ་ཡྱིན། །ཞེས་སོ། །ཚེ་ཚད་མ་རོགས་པར་འཆྱི་བ་ནྱི། ས་མྱི་སན་མ་
གཏོགས་པར་འཆྱི། །ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་ 
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༼༡༣༨༽ 
བར་སྐབས་སུ་མྱི་འཆྱི་བ་བྱང་སེམས་སེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པ་དང་། སྱིད་པ་ཐ་མ་པ་དང་། རྒྱལ་
བས་ལུང་བསན་པ་དང་། རྒྱལ་བའྱི་ཐད་དུ་བཏང་བའྱི་ཕོ་་དང་། དད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་རེས་སུ་འབང་
བ་དག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐ་མ་པ་དང་། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དང་། དེ་དག་མངལ་ན་
ཡོད་པའྱི་ཡུམ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་འཇལ་བྱེད་བཤད་པ་ནྱི། འདྱིར། སྐད་ཅྱིག་མ་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་
ལ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །སྐད་ཅྱིག་གྱི་ཚད་ནྱི་རྣམ་འགེལ་ལས། རྡུལ་གཅྱིག་བསེས་རྡུལ་
ཆུང་བ་ཡྱི། །མཐར་ཐུག་དུས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་འདོད། །ཅེས་དང་། མཛོད་འགེལ་དུ། ཆོས་མངོན་པ་བ་
རྣམས་ན་རེ། སེས་བུ་སོབས་དང་ལྡན་པས་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་
འདའ་འོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཞག་མྱི་ཐུབ་པ་ནྱི་ལོ་གཅྱིག་ལ་དྲུག་སེ། མཛོད་འགེལ་དུ། 
དགུན་དང་དཔྱྱིད་དང་དབྱར་རྣམས་ཀྱི། །ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་གྱིས་འདས་ནས། །ཟླ་བ་ཕྱེད་ནྱི་ལུས་པ་
ན། །མཁས་པས་ཞག་མྱི་ཐུབ་པ་དོར། །ཞེས་ཏེ། དུས་དེ་གསུམ་ལ་ཟླ་བ་བཞྱི་བཞྱིའོ། །ཐུབ་པའྱི་
དགོངས་རྒྱན་དུ། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་ཅན་དང་། དབོ་དང་། ས་ག་དང་། ཆུ་སོད་དང་། ཁྲུམས་དང་། སྱིན་
དྲུག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གནམ་སོང་ཆད་པ་ན་ཞག་ེར་དགུ་ཟླ་བའོ། །དགུན་ནྱི་སྱིན་དྲུག་ཅན་གྱི་་ནས་
རྩོམ་མོ། །ལྔ་པ་ལ་དུཿཁ་དང་བདེ་བ་དང་ཁ་ཟས་དང་འཁྲྱིག་པའྱི་ལོངས་སོད་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཏེ། 
དམྱལ་བའྱི་དུཿཁ་ནྱི། ལགས་ཀྱི་ས་བཞྱི་འབར་བ་མེ་ 
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༼༡༣༩༽ 
ལེས་ཁབ་པ་ལགས་ཀྱི་ར་བས་ཀུན་ནས་བསྐོར་བ་ན་ཡང་སོས་ནྱི་ལས་ལས་བྱུང་བའྱི་མཚོན་ཆ་ས་
ཚོགས་ཀྱིས་དགའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་བཏབ་པས་བརྒྱལ་ཏེ་ས་ལ་འགེལ་བ་ན་ནམ་མཁའ་
ལས་ཁེད་རྣམས་ཡང་སོས་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་ས་འབྱུང་བའམ། རླུང་གང་མོ་ལངས་པས་ཡང་སོས་
ཏེ། ས་མ་ལྟ་བུར་ཡང་ཡང་ལས་མ་ཟད་བར་དུ་མྱོང་ངོ་། །བསྐལ་པ་འཇྱིག་དུས་ཀྱི་མེ་བས་ཡང་སོས་
ཀྱི་མེ་ཚ་ཞྱིང་དེ་བས་འོག་མ་འོག་མ་བཞྱི་འགྱུར་གྱི་ཚ་བར་བཤད་དོ། །ཐྱིག་ནག་ནྱི་ལུས་ལ་དམྱལ་
སྲུང་གྱིས་ཐྱིག་ཆ་བཞྱིའམ། བརྒྱད་དམ་དུ་མར་བཏབ་སེ། གཤེགས་ཅྱིང་འཇོག་པ་དང་། བསྡུས་
འཇོམས་པ་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ན་དམྱལ་སྲུང་གྱིས་ལགས་ཀྱི་རྱི་རའྱི་གདོང་ལྟ་བུ་གྱིས་དང་། 
ལུག་དང་། ར་དང་། གང་པོ་ཆེ་དང་། སེང་གེ་དང་། སག་གྱི་གདོང་ལྟ་བུ་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་
གཙགས་མ་ཐག་ཏུ་བཙིར་བས་སོ་ཀུན་ནས་ཁྲག་རྒྱུན་འབབ་པ་དང་། ཡང་འདུས་པ་ན་ལགས་ཀྱི་
འཁྲུལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བུད་ཤྱིང་ལྟར་འཚིར་ཞྱིང་ཁྲག་རྒྱུན་འཛག་པ་དང་། ཡང་འདུས་པ་ན་ལགས་ཀྱི་
ཕ་བོང་གྱི་ཆར་པས་ས་གཞྱི་ལ་ཇ་ཇྱིར་དུ་རྡུང་བ་ན་ཁྲག་རྒྱུན་འབབ་པའོ། །ངུ་འབོད་པ་གནས་ཚོལ་
བ་ན་ལགས་ཀྱི་ཁང་པར་ཞུགས་པ་དེར་མེ་བཏང་བ་འབར་ཞྱིང་འཚེད་དེ་བསེགས་པས་ངུ་ཞྱིང་སྡུག་
སྐད་འབྱྱིན་པའོ། །ངུ་འབོད་ཆེན་པོ་བ་དེ་དང་འད་བ་ལས་ཁང་སྦྲུམ་དུ་འདུག་པའོ། །ཚ་བ་པ་ལགས་
ཀྱི་ཕྲུ་བ་དཔག་ཚད་དུ་མ་ཡོད་པ་མེ་འབར་བའྱི་ནང་དུ་་བཞྱིན་བསེག་པ་དང་། ལགས་ཀྱི་གསེག་
ཤྱིང་འབར་བས་རྐུབ་ནས་ཕུག་པས་སྱི་བོར་ཕྱུང་ཞྱིང་ལུས་ཀྱི་ 
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༼༡༤༠༽ 
བུ་ག་རྣམས་དང་བ་སྤུའྱི་ཁུང་བུ་ཀུན་ནས་མེ་འབར་བ་དང་། ལགས་བསེགས་ཀྱི་ས་གཞྱི་ལ་ལགས་
ཀྱི་ཐོ་བ་འབར་བས་བརྡུང་བའོ། །རབ་ཏུ་ཚ་བ་པ་ལགས་ཀྱི་གསལ་ཤྱིང་རྩེ་གསུམ་པས་རྐུབ་ནས་
ཕུག་པ་ཕྲག་པ་གྱིས་དང་སྱི་བོར་བྱུང་ཞྱིང་བུ་ག་རྣམས་ནས་མེ་ལྷབ་ལྷབ་འབར་བ་དང་། ལགས་
ལེབ་འབར་བས་ལུས་ལ་ཀུན་ཏུ་འཁྲྱི་བ་དང་། བཤེས་པའྱི་སྱིང་ཡྱིག་ཏུ། ཁ་ཅྱིག་ལགས་ལས་བྱས་
པའྱི་ཟངས་ཆེན་དུ། །འབས་ཀྱི་བཅུད་འཕེན་བཞྱིན་དུ་བསྐོལ་ཞྱིང་འཚོད། །ཅེས་པ་སེ། དེར་ཀེང་
རུས་ཙམ་ལུས་པ་ན་སྲུང་མས་ས་ལ་བཀྲམ་པས་ཤ་ལྤགས་དང་ཁྲག་སར་སེས་པ་ཡང་ནང་དུ་འཇུག་
པའོ། །མནར་མེད་པ་ཕྱོགས་བཞྱི་ནས་ས་ཆེན་པོ་མེ་འབར་བ་འོང་བས་འདྱིའྱི་ལུས་མར་མེའྱི་སོང་བུ་
ལྟར་བསེགས་པ་ན་མེ་ྱིད་ཀྱི་ཕུང་པོར་སང་ཞྱིང་། སྡུག་སྐད་ལས་སེམས་ཅན་ཡོད་པར་ཤེས་པ་
ཙམ་དང་། ལགས་ཀྱི་ཞྱིབ་མར་ལགས་ཀྱི་མདག་མ་འབར་བར་འཁྲབ་པ་དང་། ལགས་བསེགས་ཀྱི་
རྱི་ཆེན་པོ་ལ་འབབ་འཛེག་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཁ་ནས་ལེ་ཕྱུང་སེ་ལགས་ཕུར་བརྒྱས་བརྒྱངས་
ནས་གེར་འཁུམ་མེད་པར་བྱེད་པ་དང་། ས་ལ་གན་རལ་དུ་བཞག་སེ་ཁ་ལགས་ཀྱི་འབྱེད་སད་
ཀྱིས་ཕྱེ་ནས་ལགས་ཀྱི་ཐོ་ལུམ་མེ་འབར་བ་དང་ཟངས་བསྐོལ་བ་བླུགས་པས་ཁ་དང་ལོག་མ་དང་། 
ནང་ཁྲོལ་ཀུན་ཚིག་སེ་རོ་སད་ནས་ཕྱྱིར་འབྱུང་བ་སོགས་ལས་མ་ཟད་བར་དུ་མྱོང་ངོ་། །འདྱི་རྣམས་
ཀྱི་དུཿཁ་འགའ་ཞྱིག་ཡན་མན་དུ་ཡོད་པར་གསལ་ལོ། །ེ་འཁོར་གྱི་གནས་ནྱི། བརྒྱད་པོ་ཀུན་ལས་
ལྷག་པ་བཅུ་དྲུག །དེ་རྣམ་ཀྱི་ནྱི་ཕྱོགས་བཞྱི་ན། མེ་མ་མུར་དང་རོ་མྱགས་དང་། །སྤུ་གྱིའྱི་ལམ་
སོགས་ཆུ་བོ་ཡྱིན། ། 
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༼༡༤༡༽ 
ཞེས་ཏེ། བརྒྱད་པོའ་ིཕྱོགས་རེ་རེ་ན་མེ་མ་མུར་པུས་མོ་ནུབ་པ་ཙམ་ལ་གནས་ཚོལ་དུ་འགོ་བ་ན་
རྐང་པ་འདེགས་འཇོག་གྱི་ཤ་སེ་འཇྱིག་བྱེད་པ་དང་། རོ་མྱག་གྱི་ཕྱྱི་སའྱི་འདམ་དྱི་ང་བ་འབུ་མཆུ་རྣོན་
གྱིས་རུས་པའྱི་བར་དུ་འབུགས་པ་དང་། སྤུ་གྱིས་གཏམས་པའྱི་ལམ་དང་། རལ་གྱི་ལོ་མའྱི་ནགས་
ཚལ་དུ་གྱིབ་མ་ལ་འཁོད་པ་ན་རལ་གྱི་ལྷུང་བས་གཅོད་ཅྱིང་འགེལ་ཏེ་ཁྱི་སེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བཤུལ་
ཤ་གཅོད་ཅྱིང་ཟ་བ་དང་། ལགས་ཀྱི་ཤྱིང་ཤལ་མ་རྱིའྱི་ནགས་ཚེར་མ་རྣོན་པོ་སོར་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡན་
མན་ཁ་ལྟ་བ་ལ་འཛེགས་པ་དང་འབབ་པ་ན་ལུས་འབྱིགས་ཤྱིང་། ཁྭ་ལགས་ཀྱི་མཆུ་ཅན་གྱིས་མྱིག་
འབྱྱིན་པ་གསུམ་མཚོན་ཆར་འད་བས་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། ཆུ་བོ་རབ་མེད་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་ཁོལ་
བས་གང་བ་ལ་ལྷུང་སེ། ངོས་གྱིས་ནས་སེ་བུ་མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་ཐོགས་པས་བསྲུང་ཞྱིང་འཚེད་
ལ་མཆྱིལ་པས་ཕྱུངས་ནས་ས་ལ་གན་རལ་དུ་བཞག་སེ། ཅྱི་འདོད་དྱིས་པ་ན་བདག་གྱིས་མྱི་ཤེས་མྱི་
མཐོང་སེ་འོན་ཀང་བཀྲེས་སོ་སྐོམ་མོ་ཟེར་བ་ན་ཐུ་ལུམ་དང་ཟངས་ཁུ་མནར་མེད་ལྟར་བསོད་
པའོ། །འོ་ན་དམྱལ་སྲུང་རྣམས་སེམས་ཅན་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཞེ་ན། སར་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །མདོ་སེ་པས། ལས་ཀྱི་མཐུས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ས་སོགས་ཀྱི་བྱེ་བག་
ཏུ་འདོད་ཅྱིང་། བྱེ་བག་སྨྲ་བ་འགའ་ཞྱིག་སེམས་ཅན་དུ་སྨྲའོ། །དེ་དག་གྱི་བརྒལ་ལན་རྒྱས་པ་ྱི་ཤུ་
པ་རྩ་འགེལ་དུ་བལྟ་སེ། གལ་ཏེ་དེ་ཡྱི་ལས་ཀྱིས་དེར། །འབྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་ 
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༼༡༤༢༽ 
འབྱུང་བ་དང་། །དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་འདོད་ན་གོ །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཅྱིས་མྱི་འདོད། །ཅེས་སོགས་
སོ། །གང་དམྱལ་ནྱི་ྱི་ཟླའྱི་འོད་ཀྱི་སང་བ་མེད་པའྱི་མུན་ཁྲོད་འཁགས་པའྱི་སྲུབས་ན་གང་བས་ེན་
ནས་ཆུ་བུར་འབྱུང་བ་དང་། ཆུ་བུར་བརོལ་ཏེ་འཁུམས་པ་དང་། གང་ནས་སོ་ཐམ་ཐམ་པ་དང་། ཨ་ཆུ་
ཟེར་བ་དང་། ཀྱི་ཧུད་ཟེར་བ་དང་། ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་ལྤགས་པ་སོན་པོ་ཁ་ལྔའམ་དྲུག་ཏུ་གས་པ་
དང་། པད་མ་ལྟར་གས་པ་དམར་པོ་ཁ་བཅུའམ་དེ་ལས་ལྷག་པར་གས་པ་དང་། པདྨ་ལྟར་གས་པ་
ཆེན་པོ་ཤྱིན་ཏུ་དམར་བ་ཁ་བརྒྱའམ་དེ་ལས་ལྷག་པར་ཡང་གས་པའོ། །ྱི་ཚེ་བ་ནྱི་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཀྱི་
བ་གང་གྱི་བཤན་པར་སེས་པ་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ཙམ་ན་སྐད་ཀྱིས་ངུ་ཤྱིང་ནམ་མཁའ་ལ་འོང་བ་
དང་། བ་ལང་གྱི་བཤན་པའྱི་སོབ་མ་རུས་གོང་དྱི་ང་བ་ལ་བྱ་རོག་སོགས་ཀྱིས་འཐོགས་པར་སེས་པ་
དང་། བཤེས་མ་སེས་པ་ཐལ་གོང་དང་ཁ་ས་ལ་བྱ་རོགས་སོགས་ཀྱིས་འཐོགས་པ་དང་། ་བ་སེས་
པ་ལུས་ལགས་ཀྱིས་དཀྲྱིས་པ་དང་། གཞལ་བ་ལ་སྒྱུ་བྱེད་པ་རྱིག་པ་ར་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་མདོ་སེར་
གསུངས་པའམ། དགེ་འདུན་སྲུང་གྱིས་རོགས་པ་བརོད་པ་ལས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་མྱོང་ངོ་། །དེ་ལྟར་
དམྱལ་བ་ལ་དུ་ཁ་དཔག་མེད་དེ། བཤེས་པའྱི་སྱིང་ཡྱིག་ཏུ། འདྱི་ན་ྱིན་གཅྱིག་མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱ་
ཡྱིས། །རབ་ཏུ་དག་བཏབ་དུ་ཿཿཁ་གང་ཡྱིན་པ། །དེས་ནྱི་དམྱལ་བའྱི་དུ་ཁ་ཆུང་ངུ་ལའང་། །འོལ་ཡང་
མྱི་བགྱི་ཆར་ཡང་མྱི་ཕོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། རྒྱས་པར་དམ་ཆོས་དན་པ་ེར་བཞག་སོགས་
སུ་བལྟའོ། །ཡྱི་དྭགས་ལ་ཟས་སྐོམ་ 
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༼༡༤༣༽ 
ལ་ཕྱྱིའྱི་སྱིབ་པ་ཅན་ནྱི་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་ེན་པས་ལུས་དང་ཁ་སྐོམ་ཤྱིང་ཆུ་མྱིག་སོགས་སུ་རྒྱུག་པ་
ལ་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པས་བསྲུང་ཤྱིང་ཆུ་ཡང་རྣག་ཁྲག་ཏུ་མཐོང་བའོ། །ནང་གྱི་སྱིབ་པ་ཅན་ནྱི་དེ་ྱིད་
དུ། ཁ་ཅྱིག་ཁ་ནྱི་ཁབ་ཀྱི་མྱིག་ཙམ་ལ། །ལྟོ་བ་རྱི་ཡྱི་ལྟོས་ཙམ་བཀྲེས་པས་ེན། །མྱི་གཙང་གྱི་ནར་
བོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་། །འཚལ་བའྱི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་དང་། ཁ་ཅྱིག་ལྦ་བ་སྱིན་
མའྱི་རྣག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། ཟས་སྐོམ་ྱིད་ཀྱི་སྱིབ་པ་ཅན་ནྱི། མེ་ལེའྱི་ཕྲེང་བ་ཅན་ཟོས་འཐུངས་
ཀུན་གྱིས་འཚིགས་པ་དང་། ལན་ལྱིན་ཟ་བ་བཤང་གཅྱི་དང་དྱི་ང་བ་སད་པ་ཟ་ནུས་ལ་རང་གྱི་ཤ་ཟ་
ཞྱིང་། ཟས་བསོད་པ་ཟ་མྱི་ནུས་པའོ། །ཡང་དན་པ་ེར་བཞག་ཏུ་བཀའ་སྩལ་པ། ལྟོ་གུག་ཁ་ཁབ་
ལྟར་ཕྲ་དང་། །བཤང་ཟ་ཀུན་སོན་དྱི་ཟ་དང་། །ཆོས་ཟ་སྦྱྱིན་པ་ཟ་བ་དང་། །ཆུ་འཐུང་བསམ་པས་འཚོ་
བ་དང་། །མཆྱིལ་མ་ཟ་དང་ཕྲེང་བ་ཟ། །ཁྲག་ཟ་ཤ་ཟ་བདུག་པ་ཟ། །དག་ཤུལ་སོད་དང་གགས་ལྟ་
དང་། །ས་འོག་གནས་དང་མཐུ་བོ་ཆེ། །མཚན་མོ་ལུས་འབར་མྱི་ལྤགས་ལྟ། །འདོད་གཟུགས་གྱིང་
བར་གནས་པ་དང་། །གཤྱིན་རེ་དབྱུག་པ་བྱྱིས་པ་ཟ། །ཚངས་སྱིན་འབྲུ་ཡྱི་ཤུན་པ་ཟ། །མྱི་གཙང་ཟ་
དང་ལམ་ཆེན་གནས། །མང་དུ་ཟ་དང་མེ་མདག་ཟ། །དུག་ཟ་དགོན་པར་གནས་པ་དང་། །དུར་ཁྲོད་
གནས་དང་ཤྱིང་ལ་གནས། །ལམ་གྱི་བཞྱི་མདོར་གནས་པ་དང་། །བདུད་ཀྱི་སེ་སེ་སུམ་ཅུ་དྲུག །ཅེས་
པ་སོ་སོའ་ིགདུང་བ་མྱོང་ངོ་། །དུད་འགོ་ཆེ་བས་ཆུང་བ་མྱིད་དེ་ཟ་བ་ 
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༼༡༤༤༽ 
དང་། དེས་ཆེ་བའྱི་ལུས་ཕུག་སེ་ཟ་བ་དང་། བྱ་མཆུ་ཅན་གྱིས་རྱི་དྭགས་སོགས་ཟ་བ་དང་། ཀླུ་
རྣམས་ནྱི་ྱིན་རེ་བཞྱིན་བྱེ་ཚན་གྱིས་ཤ་རུས་པ་ལ་ཐུག་པར་བསེགས་པ་དང་། མཁའ་ལྡྱིང་གྱིས་ཟ་
བ་སེ། གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བས་དེ་དག་བཟློག་པར་བཤད་དོ། །ཁ་འཐོར་བ་རྣམས་ནྱི་རང་
དབང་མེད་པར་བསད་པ་དང་། བརེགས་པ་དང་། བཀོལ་བཙོགས་སོགས་ཀྱིས་མནར་བ་སེ། 
བཤེས་པའྱི་སྱིང་ཡྱིག་ཏུ། ཁ་ཅྱིག་མུ་ཏྱིག་བལ་དང་རུས་པ་ཁྲག །ཤ་དང་ལྤགས་པའྱི་ཆེད་དུ་འཆྱི་
བར་འགྱུར། དབང་མེད་གཞན་ནྱི་རོག་པ་ལག་པ་དང་། །ལག་དང་ལགས་ཀྱུས་གདབ་པས་བཏབ་སེ་
བཀོལ། །ཞེས་སོ། །མྱི་ལ་བཀྲེས་སྐོམ་དང་། ཚ་གང་དང་། འདོད་པས་ཕོངས་པ་དང་། སེམས་ཅན་
དང་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནོད་འཚེ་དང་། ཁ་ཟས་ངན་པ་དང་། འགོ་བ་དང་། ཚོལ་ཁྲོ་དང་། ངལ་བ་དང་། 
ཐང་ལ་དང་། མུན་པ་སོགས་ཀྱིས་སྱིབ་པ་དང་། ཐང་ཆད་པ་དང་། སེ་བ་སོགས་ཀྱིས་མནར་
རོ། །འདོད་ལྷ་ནྱི། ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་མྱི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང་། །སན་ལ་མྱི་དགའ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་རྱིང་
དང་། །གོས་ལ་དྱི་མ་ཆགས་དང་ལུས་ལས་ནྱི། །སོན་ཆད་མེད་པའྱི་རྔུལ་འབྱུང་ཞེས་བགྱི་བ། །མཐོ་
རྱིས་འཆྱི་འཕོ་སྦྲོན་བྱེད་འཆྱི་ལྟས་ལྔ། །ཞེས་དང་། ེ་བའྱི་འཆྱི་ལྟས་མཛོད་འགེལ་དུ་རྒྱན་དང་གོས་
ལ་ས་མྱི་སན་པ་འབྱུང་བ་དང་། འོད་ཆུང་བ་དང་། ཁྲུས་ཀྱི་ཆུ་ཐྱིགས་ལུས་ལ་ཆགས་པ་དང་། བློ་
ཡུལ་གཅྱིག་ལ་མྱི་ཆགས་པ་དང་། མྱིག་འབྱེད་འཛུམ་སེ་དེ་ལྔ་བཟློག་ཤྱིང་། ས་མ་ 
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༼༡༤༥༽ 
ལྔ་མྱི་བཟློག་པར་བཤད་ཅྱིང་། དེ་ཡྱིས་ལྷ་མོ་རྣམས་ལྷ་གཞན་དང་དགའ་མགུར་སོད་པ་མཐོང་བས་
གདུང་བ་དང་། ལྷ་མཐུ་ཆེ་བ་ཆུང་བས་མཐོང་ན་སྤ་བཀོང་བ་དང་། འོག་མ་གྱིས་ལ་ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་
འཐབ་པ་ན་རྩོད་འབེལ་དང་། མགོ་བཅད་པས་བསད་པ་དང་སྤྱུགས་པས་ེན་ཏོ། །དེ་དག་ནྱི་ལྷ་ལྷ་མ་
ཡྱིན་གྱི་བུ་མོ་འདོད་པ་དང་། ལྷ་མྱིན་ལྷའྱི་བདུད་རྩྱི་བཟང་པོ་འདོད་པས་ཞེ་འགས་ཏེ། ལྷ་མ་ཡྱིན་
རྣམས་རྱི་རབ་ཀྱི་ཁོང་གསེང་ནས་གསེར། དངུལ། ཤེལ། མན་ཤེལ། བཻ་ཌཱུརྻའྱི་མཚོན་ཐོགས་ཤྱིང་
གོ་ཆ་གོན་ཏེ་ཆས་པ་ན་དམག་གྱི་བེར་གྱིས་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་གདན་འགུལ་བས་དམག་འོང་བར་ཤེས་
སོ། །དེ་རྣམས་ཀླུ་དང་འཐབ་པས་ཕམ་ན་རང་གྱི་གནས་སུ་ལྡོག་ལ། དཀར་པོའ་ིཀླུ་རྣམས་ཕམ་ན་ཆུ་
མཚམས་ནས་འཐོན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་བང་རྱིམ་གྱི་ལྷ་སོགས་དང་
འཐབ་བོ། །དན་པ་ེར་བཞག་ཏུ། ལྷའྱི་གནས་མྱི་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཆེད་དུ་ས་གཅན་གྱིས་ྱི་ཟླ་
ལག་པས་སྱིབ་ཅྱིང་། རྒྱལ་ཕམ་སེ་དགུའྱི་བདེ་སྡུག་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་དགེ་སྱིག་ལ་རག་ལས་པ་
དང་། ཟླ་བ་མདོར། ཟླ་བའྱི་ཟྱིན་པ་ན་དགེ་བ་འབུམ་འགྱུར་དང་། ྱི་མ་ཟྱིན་པ་དགེ་བ་བྱེ་འགྱུར་དུ་
བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ལྷ་ཕམ་ན་ཕོ་་རྒྱུ་ཞྱིང་སོང་སེ། ལྷའྱི་དབང་པོ་མཁེན་པར་མཛོད་ཅྱིག ལྷ་མ་ཡྱིན་
གྱི་དཔུང་ཚོགས་རྒྱལ་ཆེན་རྱིས་བཞྱི་པས་མ་ཐུབ་པས། རྩ་གསུམ་པས་བཟློག་པར་མཛོད་ཅྱིག་
ཅེས་སྨྲས་པས་དབང་པོས་གཞན་རྣམས་ལ་བསོའ།ོ །གང་པོ་ཆེ་རབ་བརན་ 
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༼༡༤༦༽ 
ཡང་དབང་པོའ་ིབསམ་པ་ཤེས་ཏེ་དེར་ཕྱྱིན་ནས་ལྷ་རྣམས་རྩུབ་འགྱུར་གྱི་ཚལ་དུ་ཕྱྱིན་པས་འཐབ་
པར་མོས་ཏེ་རྱི་རབ་ཀྱི་ནུབ་ཀྱི་སེང་དུ་འཐབ་བོ། །དན་པ་ེར་བཞག་ཏུ། ལྷ་མྱིན་རྣམས་རྱི་འཕེན་
ཅྱིང་དེ་ཀུན་དབང་པོའ་ིརོ་རེས་བཅོམ་པའྱི་དུམ་བུ་རོལ་མཚོ་སོགས་སུ་ལྷུང་བས་སོག་ཆགས་དུ་མ་
ཤྱི་སེ་མཚོ་དམར་པོར་འགོ་བར་གསུངས་སོ། །ལྷའྱི་མགོ་དང་རྐེད་པ་ཆད་ན་འཆྱི་ལ་ཡན་ལག་
བཅད་ཀང་སེ་སེ་དུཿཁ་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངོ་། །ལྷ་མ་ཡྱིན་མྱི་བཞྱིན་དུ་གནད་དུ་ཕོག་ན་འཆྱི་ལ། དེའང་
གསེར་གྱི་ས་གཞྱིའྱི་སེང་དུ་མཚོ་ཀུན་སང་ལ་ཤྱི་བ་དང་། རྐང་ལག་ཆད་པ་ལ་སོགས་གཟུགས་
བརན་ཤར་ཏེ་དམག་མ་ལོག་པའྱི་གོང་དུ་མྱ་ངན་བྱེད་པར་བཤད་དོ། །གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་
པའྱི་མདོར། ཐགས་བཟང་རྱིས་ཀྱི་ཤྱིང་ར་དཔག་ཚད་བདུན་བརྒྱ་པ་དག་ཏུ་འགོ་བའང་དབང་པོའ་ི
ལག་པ་གཡོན་པས་འཛིན་ནུས་པ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་དག་སུ་ཕམ་པ་རང་གྱི་གོང་ཁེར་དུ་ཞུགས་
པས་བདེ་སེ་ཕན་ཚུན་མྱི་ཚུགས་སོ། །ཁམས་གོང་མ་དག་རེ་ཞྱིག་དུཿཁ་ཡྱི་དུཿཁ་ལས་འདས་ཀང་
ོན་མོངས་པ་དང་སྱིབ་པ་དང་ལྡན་ཅྱིང་། འཆྱི་འཕོ་དང་སེ་བ་ལ་རང་དབང་མེད་པས་གནས་ངན་
ལེན་གྱི་དུཿཁ་ཅན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མར། མྱི་གཙང་བ་ལ་དྱི་ཞྱིམ་མེད་བཞྱིན་འགོ་ལྔ་རྣམས་ལ་བདེ་བ་
མེད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །བདེ་བའྱི་ལོངས་སོད་ལ་དམྱལ་བ་བཞྱིན་བདེ་བ་མྱོང་བ་མེད་དོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ནྱི། བདེ་བ་རྣམ་སྱིན་སེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་སེས་ཡོད་ཅེས་ཁ་ཅྱིག་
གསུངས་ལ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དེ་སོན་པས་དགེ་སོང་ 
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༼༡༤༧༽ 
དག་རེག་པའྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་ཅེས་བྱ་བའྱི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཡོད་དེ། གང་དེར་སེ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
དུཿཁ་བ་ཁོ་ན་མས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དེའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ་ཞེས་
སྨྲའོ། །མཛོད་འགེལ་དུ་ནྱི་མནར་མེད་བདེ་བ་གཏན་མེད་ལ། གཞན་དུ་ཡང་སོས་ན་རླུང་གང་མོས་
སོས་པ་སོགས་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་མཐུན་སེས་ཡོད་པའྱི་ལུགས་གྱིས་བཤད་དོ། །ཡྱི་དྭགས་རྫུ་འཕྲུལ་
ཆེ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཤྱིན་རེ་དང་། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལ་ལ་ལྷའྱི་དཔལ་ལྟ་བུའྱི་བདེ་བ་ཡོད་ཅྱིང་
རབ་བརན་དང་ས་བསྲུངས་ཀྱི་བུ་དང་། ར་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་ལ་བདེ་བ་ཅྱི་རྱིགས་པ་ཡོད་
དོ། །མྱིའྱི་འཇྱིག་རེན་ན་གདགས་པར་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ན་གསེར་དངུལ་ོ་བཙོང་བྱེད་ཅྱིང་ཤར་ན་
རས་དང་བེའུ་རས་དང་། ནུབ་ན་བ་གང་དང་། ནོར་བུ་ལ་སེ། བྱང་ན་མེད་དོ། །འདྱི་ན་ཁ་ཟས་འབས་
ཆེན་དང་འཁུར་བ་དང་། ཟན་དང་། ཕྱེ་དང་ཤ་ཆང་ཡོད་པ་ལྟར་ཤར་ནུབ་ནའང་ཡོད་ཅྱིང་། བྱང་ན་མ་
རོས་མ་བཏབ་པའྱི་འབས་སཱ་ལུ་ཟའོ། །འདྱི་ན་ཆར་འབབ་མཁས་མྱི་མཁས་དང་ལོག་ལེགས་ེས་
དང་མུ་གེ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་འཇྱིགས་པ་དང་། ཚ་གང་དང་། ོ་ཚོང་དང་། ཁ་དོག་དུ་མ་དང་ཁང་པ་
ཆེད་དུ་བྱས་པ་དང་། བལ་གོས་དང་། གོས་སན་ལྱི་བ་དང་། བག་མ་གཏོང་ལེན་དང་། རེ་ཁོལ་དང་། 
དེ་རྣམས་ལ་ཞེན་པ་ཡོད་པ་ལྟར་ཤར་ནུབ་ནའང་ཡོད་ལ་བྱང་ན་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཁོ་ན་དང་། ཆེད་དུ་
མ་བྱས་པའྱི་ཁང་པ་དང་། དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་ལས་བྱུང་བའྱི་གོས་སང་ 
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༼༡༤༨༽ 
གཅྱིག་པ་ཡོད་ཅྱིང་། གང་ལའང་ཡོངས་འཛིན་མེད་དེ། བུ་ཚ་རྣམས་ཀང་སེས་མ་ཐག་མས་འདོར་
ཞྱིང་རང་གྱི་མཐེ་བོང་ལས་ནུ་ཞོ་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །གྱིང་བཞྱི་ཀ་ན་བཀྲེས་སྐོམ་དང་། ཕོ་མོའ་ི
དབང་པོ་ཐ་དད་དང་། ཕ་མ་དང་། ྱིན་མཚན་དང་། དུས་བཞྱི་དང་། བཤང་གཅྱི་དང་། ཟླ་མཚན་
དང་། སྦྲུམ་མ་དང་། བུ་བཙའ་བ་ཡོད་དོ། །དེའང་དན་པ་ེར་བཞག་ཏུ། བླུན་པོས་དགེ་བ་བྱས་པས་
ས་མྱི་སན་དུ་སེ། ཞེས་དང་། མྱ་ངན་འདས་པའྱི་མདོར་གཞན་གྱིས་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་
བསྲུང་དུ་བཅུག་པ་ཤར་ནུབ་གྱིས་སུ་སེ་བར་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །མྱིའྱི་ནང་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་
བདེ་བ་ནྱི་མཆོག་སེ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་འབྱུང་བ་ནྱི། སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ལས་མྱི་ཕྱྱི། དེ་མན་
ཆད་དུ་ཕུན་ཚོགས་མྱི་རོགས་པས་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ནས་བརྒྱད་ཁྲྱིའྱི་བར་ལ་འབྱུང་ངོ་། །སོབས་ཀྱི་
འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ནྱི་དེ་ལས་ཕྱྱིས་ཀང་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་རྱིན་པོ་ཆེ་ས་བདུན་ཡོད་དེ། ས་འགེལ་དུ་
མདོ་དངས་པ། དེ་ལ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ངོ་གདོང་དང་བཅས་པ་བཀྲུས་ནས་བསེན་གནས་བྱས་ཤྱིང་
བློན་པོའ་ིཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་འདུག་པ་ན། ཤར་ཕྱོགས་ནས་ལྷའྱི་འཁོར་ལོ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་ཚིག་
གྱིས་ལས་ཐམས་ཅད་པས་བྱས་པ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་བསན་པ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་
སོ། །དན་པ་ེར་བཞག་ཏུ་གསེར་ལས་བྱས་པ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་རྩྱིབས་སོང་ཡོད་པ་མཛེས་པ་
ནམ་མཁའ་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་དུ་ྱི་མ་གཅྱིག་གྱིས་འགོ་བ་གྱིང་བཞྱི་དང་། ལྷའྱི་རྱིས་སུ་གང་པོ་
སོགས་ཀུན་མཁའ་ལ་འགོ་བ། རྒྱལ་པོས་མྱི་ཐོབ་པ་ 
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༼༡༤༩༽ 
དེས་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་འགན་པ་སུ་ཡང་མེད་པར་བྱེད་པའོ། །རྒྱལ་པོ་ཤྱི་ནས་སོ་ཁང་དུ་ཟུག་ནས་
སོད་དེ་བུ་ལ་མྱི་ཕན་ནོ། །ནོར་བུ་ནྱི་མྱི་ཆེན་པོའ་ིབར་ཙམ་པ་ཟུར་བརྒྱད་པ་སེ། མཚན་མོ་དཔག་
ཚད་བརྒྱར་འོད་འབྱུང་བ། ྱི་མ་ཚ་ན་བསྱིལ་བ་འབྱུང་བ། སྐོམ་ན་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་འབྱུང་བ། 
རྒྱལ་པོས་ཅྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བ། དཔག་ཚད་བརྒྱར་ནད་མེད་པར་བྱེད་ཅྱིང་ལས་ཀུན་ལ་ཇྱི་ལྟར་
འདོད་པའྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བ། ཀླུ་ངན་པས་སེར་བ་སོགས་འབེབས་མྱི་ནུས་པ། མྱ་ངམ་དང་གཡང་
སའྱི་ཡུལ་ཀུན་ལོན་པ་མཚེའུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ། མྱི་དུས་མྱིན་དུ་མྱི་འཆྱི་ཞྱིང་། དུད་
འགོ་གང་གྱིས་ཀང་མྱི་གནོད་པ། སྦྲུལ་དང་ནེའུ་ལེ་ལྟ་བུའྱི་མྱི་མཐུན་པས་ཀང་མྱི་གནོད་པ་ཞྱིག་
དབང་པོས་སེར་རོ། །བཙུན་མོ་ནྱི་ལུས་ལས་ཙན་དན་དང་། ཁ་ནས་ཨུཏྤ་ལའྱི་དྱི་འབྱུང་བ། རེག་ན་
ོན་མོངས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་གྱིང་དེའྱི་བཀྲེས་སྐོམ་དང་མྱ་ངན་བལ་བར་བྱེད་པ། རྒྱལ་པོས་
མཐོང་ན་གང་དུས་དོ་ཞྱིང་། དོ་དུས་སུ་བསྱིལ་བར་བྱེད་པ། མྱི་ཀུན་གྱིས་མ་དང་སྱིང་མོ་ལྟར་མཐོང་
བ། བསམ་པ་དང་མཐུན་ཅྱིང་བུ་མང་པོ་བཙས་པ། ཁྱིམ་ཐབས་བུད་མེད་གཞན་ལ་འགོ་ན་ཕྲག་དོག་
མེད་པའམ། ཁྱིམ་ཐབས་མེད་ཀང་འདོད་ཡོན་ལྔའྱི་དབང་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བློན་པོས་འབུལ་ཏེ། 
དེ་ནས་ཤྱི་ནས་ལྷར་སེའོ། །བློན་པོ་ནྱི་བྱ་བ་རྣམས་མ་བསབས་ཀང་ཤེས་ནས་བྱེད་པ། མྱི་དགེ་བ་
སྤངས་ཞྱིང་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་སེམས་ཅན་ 
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༼༡༥༠༽ 
ཀུན་ལ་ཕ་མ་ལྟར་ཕན་པའོ། །གང་པོ་ནྱི་ཅང་ཤེས་ཤྱིང་བཀའ་ན་པས་ཕ་རོལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་
པ། གང་པོ་ཆེ་སོང་གྱི་སོབས་ཡོད་པ། ཆུ་དང་སྐམ་དང་བར་སང་གསུམ་དུ་གཡུལ་འགེད་པ། ྱིན་
གཅྱིག་ལ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ལན་གསུམ་འཁོར་བ། སྐུད་པས་ཀང་བཀྲྱིར་རུང་ཞྱིང་རྒྱལ་པོས་ཞོན་
པའྱི་ཚེ་བསྐུལ་མྱི་དགོས་པ། དལ་གྱིས་འགོ་བ་ཞྱིག་དབང་པོས་སེར་རོ། །ས་འགེལ་དུ་རབ་བརན་གྱི་
བུ་ཐ་ཆུང་ངོ་ཞེས་སོ། །ར་མཆོག་ནྱི་ཀུ་མུ་ཏ་དང་། དུང་ལྟར་དཀར་བ་ལྔ་པོ་དང་སོབས་མཚུངས་པ་
ཞྱིག་དབང་པོས་སེར་རོ། །ས་འགེལ་དུ་རའྱི་རྒྱལ་པོ་སྱིན་གྱི་ཤུགས་ཅན་གྱི་བུ་ཐ་ཆུང་ལུས་སོ་ལ་
མགོ་ནག་པའོ་ཞེས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་ནྱི་མཛོད་གསེར་དངུལ་སོགས་ཀྱིས་འགེངས་ཞྱིང་རྒྱལ་པོའ་ི
བཀའ་ན་པ་སེ་བོ་ཀུན་ལ་མྱི་གནོད་པའོ་ཞེས་སོ། །རྒྱལ་པོའ་ིསས་ནྱི་ཁྱིམ་བདག་ནྱི་མཛོད་ཀྱི་སན་
དང་། བློན་པོ་ནྱི་དཔུང་གྱི་སན་ལྟ་བུའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །ེ་བའྱི་རྱིན་ཆེན་ས་བདུན་ཡང་། རལ་གྱི་
ཡང་རྒྱལ་པོ་དང་འགལ་བ་བྱེད་འདོད་པ་དེར་སོང་སེ་མ་བཏབ་ཀང་ཀུན་གྱིས་འདུད་པའོ། །དམག་
དཔོན་ནྱི་དགའྱི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་འཇོམས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་གཞན་ལ་མྱི་འཚེ་བའྱི་སེས་
བུའོ། །ལྤགས་པ་ནྱི་ཆུར་དཔག་ཚད་བཅུ་གྱིས་ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་པ། ཆར་གྱིས་མྱི་བརན་ཞྱིང་
རླུང་གྱིས་མྱི་བསོད་པ། གང་ན་དོ་ཞྱིང་། དོ་ན་བསྱིལ་བར་བྱེད་དོ། །བུད་མེད་ནྱི་མྱི་སྡུག་པ་མྱི་མཐོང་
བ་ྱི་མ་ཟླ་བའྱི་འོད་སང་བ། ཀླུའྱི་ལྤགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ནས་འབྱུང་བ་གང་འགོ་སར་ 
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༼༡༥༡༽ 
བློན་པོས་ཁེར་ཏེ། ཁང་པའྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཞྱིག་སེ་ཚངས་པས་འབུལ་ལོ། །ཁང་པ་ནྱི་ཆུར་དཔག་ཚད་
བཅུ་གྱིས། ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་བདུན་པ། རྱིན་པོ་ཆེ་དང་ཟླ་བ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྣམས་བལྟ་བར་འདོད་
ན་ཁང་པ་དེར་འོང་བ། རྱི་ལམ་དགེ་བར་མཐོང་བ། གང་ན་དོ་ཞྱིང་ཚ་ན་བསྱིལ་བའྱི་རླུང་ལྡང་བ། 
དེར་ལྷ་མོ་འོང་ནས་རོལ་མོ་བྱེད་པའོ། །གོས་ནྱི་འཇམ་ལ་དྱི་མས་མྱི་གོས་པ་གོན་ན་ཚ་གང་བཀྲེས་
སྐོམ་ངལ་དུབ་ཀྱིས་མྱི་གནོད་པ། མེས་མྱི་འཚིག་ཅྱིང་མཚོན་གྱིས་མྱི་ཆོད་པའོ། །ཚལ་ནྱི་རྒྱལ་པོས་
དེར་ཕྱྱིན་པ་དང་ཚལ་གྱི་མཐུས་ལྷའྱི་བུ་མོ་དང་བྱ་སོགས་འོང་སེ་འདོད་ཡོན་ལ་སོད་པའོ། །མལ་ཆ་
ནྱི་བསམ་གཏན་བྱེད་ན་རྣམས་པར་གོལ་ཞྱིང་བློ་གསལ་བ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་མྱི་
སེའོ། །ལྷྷྭམ་ནྱི་གོན་ན་ཆུ་ལ་མྱི་འབྱྱིང་བ་ཡུད་ཙམ་གྱིས་དཔག་ཚད་བརྒྱར་འགོ་བ་ལའང་ངལ་བ་
མེད་པའོ། །མྱི་སོང་ཐུབ་པའྱི་བུ་སོང་དང་དག་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་མདའ་གཞུའང་འབྱུང་ངོ་། །དེའྱི་
ཁད་པར་ནྱི། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལགས་འཁོར་ལོ་ཅན། །དེ་རྣམས་གྱིང་གཅྱིག་གྱིང་གྱིས་
དང་། །གསུམ་དང་བཞྱི་ལ་མས་རྱིམ་བཞྱིན། །ལྷན་ཅྱིག་གྱིས་མྱིན་སངས་རྒྱས་བཞྱིན། །ཕས་བསུ་
རང་འགོ་གཡུལ་བཤམས་དང་། །མཚོན་བརྩམས་པས་རྒྱལ་གནོད་པ་མེད། །ཅེས་བཤད་པ་སེ། 
མཚོན་བརྩམས་ནྱི་གཟས་པའོ། །རྒྱལ་སང་གསོད་པ་མེད་ཅྱིང་རྒྱལ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་དགེ་བ་
བཅུ་ལ་འགོད་པས་དེ་རྣམས་ངེས་པར་ལྷར་ 
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༼༡༥༢༽ 
སེའོ། །དེ་རྣམས་སེས་བུ་ཆེན་པོའ་ིམཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་ཀྱིས་ཀང་རྒྱལ་པོ་གཞན་ལས་ཁད་པར་
དུ་འཕགས་ཏེ་རྱིན་ཆེན་ཕྲེང་བར། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །འདྱི་རྣམས་ཡོད་པར་
འདོད་མོད་ཀྱི། །དག་དང་མཛེས་དང་གསལ་བ་ནྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆར་མྱི་ཕོད། །ཅེས་
སོ། །གྱིང་འདྱིའྱི་ེ་འཁོར་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་ལམ་གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་རྒྱལ་ཆེན་བཞྱིའྱི་
རྱིས་པའྱི་པུས་ནུབ་ཙམ་རྒྱ་མཚོར་ནུབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་བྱུང་བ་ན་ཆུ་སྐམ་མོ། །འདྱིའྱི་རྒྱུ་ནྱི་བྱམས་པ་
བསོམ་པ་སོགས་ཏེ། མཛངས་བླུན་དུ། སེང་གེ་ཡྱི་དམ་བརན་པས་རང་ྱིད་གསོད་པའྱི་མངོན་པ་ལ་
བྱམས་པ་བསོམས་པས་བསྐལ་པ་འབུམ་དུ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བར་སེ་བར་གསུངས་པའོ། །འོན་
ཀང་བྱྱིས་པ་དེར་སེས་པ་དུ་ཁ་ཕྱྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས་གཙེས་པ་སེ། འཕགས་པས། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་
བ་ྱིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀང་། །འཁོར་བ་ན་ནྱི་ཡང་བན་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདོད་
ལྷའྱི་བདེ་བ་ནྱི་ལྷ་དྲུག་ན་གོས་སང་ཕྱེད་དང་། སང་བཞྱི་ཆ་དང་། བརྒྱད་ཆ་དང་། བཅུ་དྲུག་ཆ་དང་། 
སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་ཆ་དང་། དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱིའྱི་ཆའོ། །རེ་ཁོལ་དང་བག་མ་བཏང་ལེན་དང་། ཕ་མ་དང་
ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་དང་། བཀྲེས་སྐོམ་དང་། དུས་བཞྱི་དང་། ྱིན་མཚན་རྣམས་ཡོད་ལ། མུ་གེ་དང་། 
ོ་ཚོང་དང་། ནད་དང་རྒ་བ་མེད་ཅྱིང་། ཚ་གང་ནྱི་དང་པོ་ན་ཡོད་ཀྱི་དེ་ལས་གོང་ན་མེད་དོ། །ལུས་
ཀྱི་ཕྱྱི་ནང་གཙང་ཞྱིང་རྡུལ་དང་དྱི་མ་དང་རུས་པ་དང་། ནང་ཁྲོལ་དང་བཤང་གཅྱི་མེད་དོ། །གསེར་
དངུལ་ཤེལ་བཻ་ཌཱུརྻ་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་དང་བ་གམ་དང་ 
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༼༡༥༣༽ 
བསྱིལ་ཁང་སེགས་བུ་དང་སྐར་ཁུངས་དྲྭ་བ་ཅན་མས་དགའ་བ་ནོར་བུ་ས་ཚོགས་པས་སས་ཤྱིང་
སང་བ་འགེད་པ་མཛེས་པ་ཡོད་དོ། །བཟའ་བ་འབྱུང་བའྱི་ལོན་ཤྱིང་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་བཏུང་བ་སྦྲང་
རྩྱི་དང་སྦྲང་ཆང་འབྱུང་བའྱི་དང་། བཞོན་པ་དང་། གོས་འབྱུང་བའྱི་དང་། རྒྱན་འབྱུང་བའྱི་དང་། དྱི་
བཟང་དང་། བདུག་པ་དང་། མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་འབྱུང་བའྱི་དང་། བཞད་གད་དང་། གར་དང་། གླུ་དང་
རོལ་མོའ་ིས་འབྱུང་བའྱི་དང་། སོད་སད་ཡོད་བྱད་ས་ཚོགས་འབྱུང་བའྱི་ལོན་ཤྱིང་རྣམས་ཡོད་
དོ། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུས་གང་བའྱི་རྱིང་བུ་དང་། མཚོ་མེ་ཏོག་ས་ཚོགས་དང་བྱ་ས་ཚོགས་
ཀྱིས་སྐད་སན་འབྱྱིན་པ་ཅན་དང་། དུས་དུས་སུ་བག་མེད་ལས་བསྐུལ་བར་བྱེད་པའྱི་རྔ་ས་དང་། 
ལམ་སང་ཀུན་ཏུ་སྱིལ་སན་དང་། ཕེག་རོབ་པའྱི་ས་སོགས་པའྱི་ལྷ་མོ་མཛེས་མས་གང་བ་དང་། ས་
ལ་མེ་ཏོག་མནྡ་ར་བ་པུས་ནུབ་ཙམ་གྱིས་ཁེབས་པའྱི་རྱིང་པ་རྣམས་རླུང་གྱིས་གཏོར་ཞྱིང་གསར་པ་
རྣམས་ལེགས་པར་འགེམས་ཏེ། དན་པ་ེར་བཞག་ཏུ། ལྷ་རྣམས་བསོད་ནམས་དབང་རེན་
གྱིས། །ལྷ་ཡྱི་དྲུང་དུ་རླུང་ཆེན་ལྡང་། །མེ་ཏོག་རྱིང་པ་འདོར་བྱེད་ཅྱིང་། །མེ་ཏོག་གསར་པ་ལེགས་
པར་འགེམས། །ཞེས་སོ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྱི་བརྩྱི་ཚུལ་ནྱི། གདགས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ཏ་
ལའྱི་གཟུངས་སུ། ཤྱིང་ར་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཚལ་ན་གང་པོ་ས་བསྲུང་གྱི་བུ་གཟུགས་བཟང་ཤྱིང་མཛེས་
པ་དཀར་བ་ཡན་ལག་ལེགས་པར་གནས་པ། མགོ་དམར་བ་མཆེ་བ་དྲུག་པ། སྱིད་དུ་དཔག་ཚད་
གཅྱིག་པ། ཁོར་ཡུག་ཏུ་བདུན་ཡོད་པ་ 
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༼༡༥༤༽ 
འཁོར་གང་པོ་བརྒྱ་སོང་དང་ལྡན་པ་གནས་ཏེ། ལྷ་རྣམས་སེད་མོས་ཚལ་དུ་འགོ་བ་ན། དེས་མགོ་
སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་སྤྲུལ་ཞྱིང་། མགོ་རེ་རེ་ལ་མཆེ་བ་དྲུག་དྲུག་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་རྱིང་བུ་བདུན་
བདུན་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་པདྨའྱི་སོང་བུ་བདུན་རེ་དང་། པདྨ་རེ་རེ་ལ་ལྷ་མོ་བདུན་རེ་དང་དེ་རེ་རེ་ལ་
གཡོག་མོ་བདུན་བདུན་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་སྱིལ་སན་ཁྲོལ་བ་བདུན་བདུན་སྤྲུལ་ཏེ། མགོ་དབུས་མ་ལ་
དབང་པོ་དང་། གཞན་ལ་ེ་དབང་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་དང་། གང་པོ་གཞན་རྣམས་ལ་འཁོར་རྣམས་
ཞོན་ནས་འགོ་བ་མྱི་མངོན་པ་ལྟ་བུ་མགོགས་པས་ལྷ་རྣམས་དངས་ནས་སེད་མོས་ཚལ་དུ་སེལ་ལ། 
དེ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་དེ་བཏང་ནས་ལྷར་སྤྲུལ་ཏེ་འདོད་པ་ལ་སོད་པར་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ཀང་གོང་མ་
གོང་མ་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྷག་ཅྱིང་། དགའ་ལྡན་པ་ནྱི་ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་དྲུང་ན་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་ིཆོས་ལ་སོད་པས་ལྷག་སེ། དན་པ་ེར་བཞག་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས། ཐོས་པ་མང་དང་
ཆོས་འཛིན་དང་། །ཤེས་རབ་ལྡན་ཅྱིང་ཐར་པར་འདོད། །ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་དགའ་བའྱི་མྱི། །དེ་
རྣམས་དགའ་ལྡན་ེ་བར་འགོ། །ཞེས་བཤད་ཅྱིང་། ྱི་ཁྲྱི་སང་བར་ནྱི། འཕགས་པ་ཁོ་ནར་དེར་སེ་
བར་གསུངས་སོ། །ཁམས་གོང་མའྱི་བདེ་བ་ནྱི་མམ་པར་བཞག་པའྱི་སེ། དེའང་སར། བསམ་
གཏན་ས་བཞྱི་པོ་བཏང་སོམས་དང་། དན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ཞྱི་བའྱི་བདེ་བ་ཅན་མྱི་གཡོ་བ་
མྱོང་བ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་བདེ་བ་ཅན་མྱོང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །ཁམ་ཟས་ཀྱི་ལོངས་སོད་ནྱི་དམྱལ་བ་ན་རླུང་རྒྱུ་བའྱི་ཁམ་ཟས་ཕྲ་བས་གནས་པར་ 
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༼༡༥༥༽ 
སར་གསུངས་ཤྱིང་། མཛོད་འགེལ་དུ་ནྱི་ཐུ་ལུམ་དང་ཟངས་ཞུན་དག་གྱིས་བཀྲེས་སྐོམ་འཇོམས་
ནུས་པས་ཟས་སུ་ྱི་ཚེ་བའྱི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་ཁམ་ཟས་མྱི་དང་འད་བར་ཡོད་པར་བཤད་
དོ། །དུད་འགོ་ཡྱི་དྭགས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཁམ་ཟས་རགས་ཤྱིང་། མེར་མེར་པོ་སོགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་
དང་། ལྷ་དང་བར་དོ་དང་། བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམྱི་རྣམས་ཀྱི་ཕྲ་བ་སེ། ཁམས་གོང་མ་ན་མེད་
དོ། །འཁྲྱིག་པའྱི་ལོངས་སོད་ནྱི། དམྱལ་བ་ཁོ་ནར་དུ་ཁ་དག་པོ་རྒྱུན་དུ་མྱོང་བས་ཡེ་མེད་དོ། །དུད་
འགོ་དང་ཡྱི་དྭགས་དང་མྱི་ལ་ཡོད་ཅྱིང་ཁུ་བའང་འབྱུང་ངོ་། །འདོད་ལྷ་དྲུག་ལ། གྱིས་གྱིས་འཁྱུད་
དང་ལག་བཅངས་དང་། དགོད་དང་བལྟ་བས་འཁྲྱིག་པ་ཡྱིན། ཁུ་བ་འབྱུང་བ་མེད་ཀྱི། མཚན་གྱི་སོ་
ནས་རླུང་ྱི་ཚེ་བ་འབྱུང་བས་གདུང་བ་དང་བལ་ལོ། །བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྱི། དྲུག་ཆར་གྱིས་ཀྱི་གྱིས་
སོད་ཀང་། །གདགས་པར་དེ་སྐད་འབྱུང་བ་ནྱི། །འཁྲྱིག་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཚད་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲའོ། །གྱིང་
གསུམ་དང་ཡྱི་དྭགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ་དང་། ལྷ་འོག་མ་བཞྱི་ལ་ཆུང་མ་འཆང་བ་དང་། བག་མ་བཏང་
ལེན་ཡོད་ཀྱི། ས་མྱི་སན་དང་གོང་མ་གྱིས་ན་མེད་ཅྱིང་། ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་མངལ་གྱི་གནས་མེད་
ཅེས་པར་རོ། །ཕ་དང་མའྱི་ཕྲག་པའམ་པང་པར་འདོད་ལྷ་དྲུག་པོ་བྱྱིས་པ་ལོ་ལྔ་ལོན་པ་ནས། །ལོ་
བཅུ་ལོན་པ་ལྟ་བུའྱི་བར། །དེ་རྣམས་སུ་སེ་གཟུགས་ཅན་རྣམས། །ཀུན་རོགས་གོས་དང་བཅས་པ་
ྱིད། །ཅེས་ཏེ། འདོད་ཁམས་པ་ནྱི་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་ཤས་ཆུང་བས་གཅེར་བུར་སེ་ཞྱིང་། རྒྱལ་བུ་དོན་
གྲུབ་དང་། དགེ་སོང་མ་དཀར་མོ་དང་། དགེ་ཚུལ་མ་སར་མ་ནྱི་གོས་དང་བཅས་ 
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༼༡༥༦༽ 
པར་རོ། །གཞན་རྣམས་ལུས་མྱུར་དུ་རོགས་ཤྱིང་། བརྒྱ་བྱྱིན་ལུས་རོགས་པ་སེ་བས་ས་ཕྱྱི་བརེ་
བའང་གཞན་གྱིས་མྱི་ཚོར་ཏེ། ཤཱཀ་སེང་གེ་བཞུགས་དུས་ཀྱི་བརྒྱ་བྱྱིན་ནྱི་ཀོའུ་ཤྱི་ཀ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །ལྷ་ཀུན་ཀང་སཾསྐྲྀ་ཏའྱི་སྐད་དུ་སྨྲའོ། །དྲུག་པ་སེ་བ་ལ། འདོད་པ་སེ་བ་གསུམ་པོ་ནྱི། །འདོད་
པའྱི་ལྷ་དང་མྱིར་བཅས་རྣམས། །བདེ་བ་སེ་བ་གསུམ་པོ་ནྱི། །བསམ་གཏན་གསུམ་ལས་ས་བཞྱི་
དགུ །ཞེས་ཏེ། མྱི་དང་ལྷ་དང་པོ་བཞྱི་འདོད་པ་ཇྱི་ལྟར་སེས་པ་ལ་ལོངས་སོད་པའྱི་དང་། འཕྲུལ་
དགའ་བ་འདོད་པར་རང་གྱི་སྤྲུལ་པ་དབང་བྱེད་པའྱི་དང་། གཞན་སྤྲུལ་དབང་བསྒྱུར་བ་གཞན་གྱིས་
སྤྲུལ་པ་ལའང་དབང་བྱེད་པའྱི་སེ་བ་སེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་དབེན་པ་ལས་སེས་པའྱི་བདེ་བ་ཅན། 
གྱིས་པ་ན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པ་དང་། གསུམ་པ་ན་དགའ་བ་མེད་པའྱི་བདེ་བ་ཅན་གྱི་སེ་
བའོ། །ཡང་དེ་ྱིད་ནྱི་སོ་ང་ལས་སེས་སོགས་ནྱི། སེམས་ཅན་སེ་གནས་བཞྱི་རྣམས་སོ། །མྱི་དང་
དུད་འགོ་རྣམ་པ་བཞྱི། །དམྱལ་བ་རྣམས་དང་ལྷ་རྣམས་དང་། །སྱིད་པར་བར་མར་བརྫུས་ཏེ་སེ། །ཡྱི་
དྭགས་མངལ་ནས་སེ་བའང་ཡྱིན། །ཞེས་ཏེ། །མྱི་སོང་སེས་ནྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་མོ་ལས་སེས་པ་བག་དང་། 
ེ་བག་དང་། རྱི་དྭགས་འཛིན་གྱི་མའྱི་བུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་དང་། རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལེན་གྱི་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ལྟ་
བུའོ། །དོད་གཤེར་སེས་ནྱི་རྒྱལ་པོ་གསོ་སྦྱོང་འཕགས་ཀྱི་སྱི་བོ་ལས་ང་ལས་ནུ་དང་། དེའྱི་བར་
གཡས་པ་ལས་མཛེས་པ་དང་། གཡོན་ནས་ེར་མཛེས་སེས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཚངས་པས་བྱྱིན་གྱི་
བང་གྱི་ཤ་འབུར་བ་ལས་ཐྱི་བའྱི་ཕྲེང་ཅན་མ་དང་། ཨ་མྲ་སོང་མ་ཆུ་ཤྱིང་གྱི་སོང་པོ་ལས་སེས་པ་ལྟ་
བུའོ། །བརྫུས་སེས་ནྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་རྣམས་ 
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༼༡༥༧༽ 
དང་། སོབ་དཔོན་འཕགས་པའྱི་ལྷ་སེང་ག་ལའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོའ་ིལྡུམ་རར་པདྨ་ལས་སེས་པ་ལྟ་
བུའོ། །དུད་འགོ་རྫུས་སེས་ནྱི་ཀླུ་དང་། མཁའ་ལྡྱིང་སོགས་ཏེ་གདགས་པར་མཁའ་ལྡྱིང་བརྫུས་སེས་
ཀྱིས་ཀླུ་བཞྱི་ཀ་དང་། དོད་གཤེར་སེས་པས་གསུམ་དང་། མངལ་སེས་ཀྱིས་གྱིས་དང་། སོང་སེས་
ཀྱིས་སོང་སེས་ཁོ་ན་ཟ་བར་བཤད་དོ། །འོ་ན་བརྫུས་སེས་ལ་རོ་མེད་པས་ཇྱི་ལྟར་ཟ་ཞེ་ན། མ་ཤེས་
ནས་བཟའ་བའྱི་ཆེད་དུ་འདེན་པའམ་མ་ཤྱིའྱི་བར་དུ་ཟ་བས་སོ། །ཡྱི་དྭགས་ནྱི་བརྫུས་སེས་དང་། 
མངལ་སེས་ཀང་ཡོད་དེ། ལུང་དུ། མོའུ་མགལ་གྱི་བུ་ལ་ཡྱི་དྭགས་མོས་སྨྲས་པ། བདག་གྱིས་
མཚན་མོ་བུ་ལྔ་དང་། །དེ་བཞྱིན་ྱིན་མོ་བུ་ལྔ་རྣམས། །བསེད་ནས་དེ་རྣམས་ཟ་མོད་ཀྱི། །འོན་ཀང་
བདག་ནྱི་ཚིམ་པ་མེད། །ཅེས་སོ། །བཞྱི་ལས་བརྫུས་སེས་བཟང་ངོ་། །འོ་ན་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་མངལ་
ནས་སེས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ེ་དུའྱི་འབེལ་པས་ཤཱཀའྱི་རྱིགས་ཆེན་པོ་ཆོས་ལ་གཟུད་པ་དང་། འདྱི་
འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྱིགས་སོ་ཞེས་གུས་པ་བསེད་དུ་གཞུག་པ་དང་། མྱིར་གྱུར་ཀང་གྲུབ་པ་
འདྱི་ཐོབ་ཅེས་གདུལ་བྱ་སོ་བ་བསེད་པ་དང་། མུ་སེགས་རྣམས་ན་རེ། བསྐལ་པ་བརྒྱ་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་
གྱི་སྒྱུ་མས་འཇྱིག་རེན་འཚོའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལྟ་བུ་དོགས་པ་སྤོངས་བའྱི་ཆེད་དུའོ། །བདུན་པ་ནྱི་
ལུས་ཐོབ་པ་གང་རང་ྱིད་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་འཆྱི་ཡྱི་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱིས་མྱིན་པ་འདོད་ལྷ་རྩེད་མོས་
མྱོས་པ་དང་། ཡྱིད་འཁྲུགས་པར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱིས་འཕོ་ཡྱི་རང་གྱི་ཡྱིད་མ་ཡྱིན་
པ་ནྱི་ 
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༼༡༥༨༽ 
མངལ་དང་སོ་ང་ན་གནས་པ་རྣམས་དང་། གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་འདོད་པ་ན་སོད་པ་གཞན་ཕལ་ཆེར་
དང་། གྱིས་མྱིན་ནྱི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་དང་། རྒྱལ་བས་གཏང་བའྱི་ཕོ་་དང་། མཐོང་
ལམ་པ་དང་། བྱམས་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། འགོག་པ་དང་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་
འཇུག་དང་། བར་དོ་དང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་དང་། སར་བར་སྐབས་སུ་
མྱི་འཆྱི་བར་བཤད་པ་རྣམས་སོ། །བརྒྱད་པ་རྒྱུ་རེན་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་ཚན་
བརྒྱད་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་སྤང་ལོ་ཆེན་པོའ་ིལེགས་བཤད་ལྟར་བྱིས་པའོ། །དེ་ལ་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་
ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན། ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་གྱིས། དང་པོ་ནྱི། སོད་ཀྱི་
འཇྱིག་རེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ལོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། གྱིང་བཞྱི་པ་དང་། སོང་སྱི་ཕུད་དང་། སོང་
གྱིས་པ་དང་། སོང་གསུམ་པ་དང་། ཕྱོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རེན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཆགས་ཚུལ་
དང་། ཚད་དང་བཀོད་པ་རྣམས་ནྱི་གཞུང་ྱིད་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྱིང་། གནས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་ན། 
འཛམ་བུ་གྱིང་དང་། རྒྱལ་ཆེན་རྱིས་བཞྱི་པའྱི་གནས་དང་། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྱི་གནས་དང་། ལྷ་
མ་ཡྱིན་གྱི་གནས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདྱི་ནས་བྱང་དུ་རྱི་ནག་པོ། །ཞེས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་སོན་ཏེ། མཆྱིམས་ཀྱིས་རོ་རེ་གདན་འདྱི་ནས་ཞེས་གསུངས་པ་
ལ་ཕྱྱི་མ་དག་དེ་ནྱི་ལེགས་སྦྱར་དང་མྱི་མཐུན་པས་ 
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༼༡༥༩༽ 
འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ནས་ཞེས་འཆད་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཀང་། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ནས་ཞེས་པའྱི་
དོན་མཚན་གཞྱི་བཟུང་ན། སོན་པས་ཆོས་མངོན་པ་གསུངས་པའྱི་གནས་རོ་རེ་གདན་འདྱི་ནས་ཞེས་
པ་ལས་འོས་མེད་དེ། ལུང་པ་འདྱི་ནས་ཞེས་སོས་ཀང་གོང་དུ་སྨྲོས་པའྱི་དེ་ྱིད་ལ་ངོས་བཟུང་དགོས་
པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ནས་རྱི་ནག་པོ་དགུ་ནྱི་བ་རྱི་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྱི་མ་ཡྱིན་པས་ནག་པོ་ཞེས་སོས་ཏེ། 
ཁ་དོག་ནག་པོ་མ་ཡྱིན་པར་བཞེད་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྱི་བོ་གངས་ཅན་དང་། སྤོས་ངད་ལྡང་བ་ཡང་ནག་
པོར་འཆད་པར་འགྱུར་བས་ཁ་དོག་ནག་པོ་ཞེས་མ་ཧཱ་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་དགུ་འདས་པའྱི་ཕ་རོལ་ན་
རྱི་བོ་གངས་ཅན་ཡོད་ལ། དེའྱི་བྱང་ངོས་ན་རྱི་སྤོས་ངད་ལྡན་པ་ཡོད་པའྱི་ཚུ་རོལ་ན་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་མ་
དོས་པའྱི་གནས་མཚོ་མ་དོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྱི་ཆུས་གང་བ། ཆུ་དང་། 
ཞེང་དང་། ཟབས་སུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ། མཐའ་ྱིས་བརྒྱས་འཁོར་བ་གྲུ་བཞྱི་པ། ཆུ་བོ་ཆེན་
པོ་བཞྱི་འབབ་པ་ཡོད་དེ་གདགས་པ་ལས། གངྒཱ་དང་ནྱི་སྱིནྡྷུ་པཀྵཱུ་དང་། །སྱིཏྟཱ་རྦ་རབས་ལྦུ་བའྱི་ཕྲེང་
བ་ཅན། །ཐམས་ཅད་འབབ་ཅྱིང་གསལ་བའྱི་ཆུ་ཡྱིན་ཏེ། །ཕྱོགས་བཞྱིར་འཁོར་བ་འཁོར་ཡུག་དག་
ནས་འབྱུང་། །གངྒཱ་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་འགོ་བ་སེ། །སྱིནྡྷུ་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་འགོ་བ་
ཡྱིན། །པཀྵཱུ་ཡང་ནྱི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་འགོ། །དེ་ཡྱི་བྱང་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་སྱིཏྟཱ་འགོ། །ཆུ་ཀླུང་
རབ་མཆོག་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ནྱི། །མཆོག་ཏུ་བཟང་ཞྱིང་ཡྱིད་འོང་འབབ་པ་སེ། །རེ་རེ་ཡང་ནྱི་ 
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༼༡༦༠༽ 
ལྔ་བརྒྱ་ཁེར་ནས་ནྱི། །ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འགོ། །ཞེས་དང་། གངྒཱ་གང་པོའ་ིཁ་
ནས་ཤར། །སྱིན ྡྷཱུ་ཁྱུ་མཆོག་ཁ་ནས་ལྷོར། །པཀྵཱུ་ར་ཡྱི་ཁ་ནས་ནུབ། །སྱིཏྟཱ་སེང་གེའྱི་ཁ་ནས་
བྱང་། །དངུལ་དང་བཻ་ཌཱུར་ཤེལ་གསེར་གྱི། །བྱེ་མ་འདེན་ཅྱིང་འབབ་པ་ཡྱིན། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་
ཀང་ཆུ་བན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ནས་མཚོ་ལ་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་ནས་ཕྱྱིའྱི་རྒྱ་མཚོར་འབབ་
པར་བཤད་ལ། ཕལ་པོ་ཆེར་ནྱི་ལན་བདུན་བདུན་བསྐོར་བར་བཤད་དོ། །དེའྱི་འགམ་ན་ཤྱིང་འཛམ་
བུ་བྀཀྵ་ཞེས་བྱ་བ་འབས་བུ་མངར་པོ་ར་མ་ཙམ་དང་ལྡན་པ་དེ་སྱིན་པ་ཆུར་ལྷུང་བ་ལས་འཛམ་བུ་
ཞེས་པའྱི་ས་དང་། འཛམ་བུ་ཆུ་བོའ་ིགསེར་དྱི་མ་མེད་པ་འབྱུང་སེ། དེས་མཚོན་པའྱི་གྱིང་ལ་འཛམ་
བུའྱི་གྱིང་ཞེས་བྱའོ། །སོན་སེར་སེའྱི་གོང་ཁེར་ན་ཡང་ཤྱིང་དེ་ཡོད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
འཛམ་བུའྱི་གྱིབ་མ་ལ་བསམ་གཏན་མཛད་པས་འཛམ་བུའྱི་གྱིབ་མས་ཁབ་པ་མ་བཏང་བར་བཤད་
དོ། །མཚོ་མ་དོས་པའྱི་བྱང་ངོས་ན་བག་གསེར་གྱི་བྱ་སྱིབས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཆུ་ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་
ལྔ་བཅུ་གེན་དུ་ཕྱེད་དང་བཞྱི་པ་གཡོག་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་དང་། རྱིང་བུ་དལ་གྱིས་འབབ་པ་ཞེས་
པའྱི་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པས་གང་བ་དེའྱི་ནང་ན་པདྨའྱི་འདབ་མ་བ་གང་གྱི་ཀོ་བ་ཙམ། སོང་
བུ་ཤོལ་འདབ་ཙམ། མེ་ཏོག་ཤྱིང་རའྱི་འཕང་ལོ་ཙམ་རོ་སྦྲང་རྩྱི་ལྟ་བུ་སེ་བ་རྱིང་གཡོག་ལྔ་བརྒྱ་དང་
ལྡན་པ། ཤྱིང་སཱ་ལའྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་བརན་ཞེས་པ་གཞུ་འདོམ་བཞྱི་བཅུ་ཐུར་དུ་ཟུག་པ། འོབ་རྱིམ་པ་
བདུན་གྱི་དང་ 
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༼༡༦༡༽ 
པོ་དཔག་ཚད་བཅུ་གསུམ་ནས་ཐ་མ་བདུན་གྱི་བར་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ཡོད་པ། ལྷའྱི་དབང་པོ་
བརྒྱ་བྱྱིན་ལ་གང་པོ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་གཡུལ་ངོར་སད་པའྱི་རབ་བརན་ནྱི་ལུས་མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་ཏ་ལྟར་
དཀར་བ། མགོ་བོ་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ལྟར་དམར་བ་མཆེ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ། དཔངས་སུ་དཔག་ཚད་
ཕྱེད་དང་གྱིས། སྱིད་དུ་ཕྱེད་དང་གསུམ། ཞེང་དུ་གཅྱིག མཐར་བདུན་གྱིས་འཁོར་བ་ཡོད་དེ། དེ་
རྣམས་སུ་དགུན་དང་དཔྱྱིད་དང་དབྱར་ཟླ་བ་བཞྱི་བཞྱིར་གནས་ཤྱིང་། བླ་མ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གསུམ་
གསུམ་དང་། གསུམ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཐོབ་ཐང་བརྩྱིས་པ་འདའོ། །གཞན་
ཡང་གྱིང་འདྱིའྱི་དབུས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྱིད་པ་ཐ་མ་པས་རོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེད་
པའྱི་གནས་རོ་རེ་གདན་གྱི་སྤོ་ཞེས་པ་མེ་ལ་སོགས་པས་མ་འཇྱིག་པར་མངོན་པར་གྲུབ་པས་གྱིང་
གཞན་དུ་སངས་རྒྱས་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། ཤར་དུ་རྱི་བོ་རྩེ་ལྔ་ཞེས་པ་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཀྱི་གནས་
དང་། ལྷོ་རུ་རྱི་བོ་གྲུ་འཛིན་ཞེས་པ་སོལ་མའམ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གནས་དང་། ནུབ་ཏུ་ཨུརྻ་ན་
ཞེས་པ་རྱིགས་གསུམ་མགོན་པོའ་ིགནས་དང་། དུས་འཁོར་བ་ལྟར་ན་བྱང་དུ་ཤམྦྷ་ལ་ཞེས་པའྱི་
རྱིགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོའ་ིགནས་རྣམས་ཡོད་དོ། །གཞན་ཡང་གྱིང་འདྱིར་ཐོ་དཀར་དང་། རྒྱ་ཡུལ་
དང་། ཧུ་ལུ་ན་དང་། སྐམ་པོ་རྩེ་དང་། ཤ་ཁ་དང་། སྦལ་པ་དང་། ཁྱི་གདོང་དང་། ཀྲྱི་ཝ་ཤ་རྱི་ཀ་དང་། 
གནམ་གདོང་དང་། ཕྱྱིར་ཕྱོགས་ 
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༼༡༦༢༽ 
གདོང་དང་། བཤོག་ཐོབ་གཅེར་བུ་དང་། རྒུར་ཏེ་འགོ་བ་དང་། ས་མེད་དང་། ཀློ་ཁ་ཀྲ་ལ་སོགས་པ་
ཡུལ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་དང་། ཡུལ་ཕྲན་སོང་ཕྲག་དང་བཅས་པ་དང་གོང་ཁེར་ཆེན་པོ་དྲུག་གྱིས་
བརྒྱན་པའྱི་ཡུལ་དབུས་དང་མཐའ་འཁོབ་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་། སྐད་རྱིགས་ས་
ཚོགས་པ་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ན་རྱི་རྒྱལ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པ་དུག་གསུམ་ཤས་ཆེ་བའྱི་རགས་སུ་རྩེ་མོ་ན་
ཕུག་རོན་དང་། རྐེད་པ་ན་སྦྲུལ་དང་། རྩ་བ་ན་ཕག་གནས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྱི་བྱ་རྐང་དང་། 
འབྱིགས་བྱེད་དང་། མནྡ་ར་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་མས་བརྒྱན་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྱི་ལ་
བརེན་པའྱི་གནས་དང་། གཞལ་མེད་ཁང་ལ་བརེན་པའྱི་གནས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱི་རབ་ལ་བང་རྱིམ་
བཞྱི་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ལ་ལག་ན་ཡོལ་གོ་ཐོགས་པ་དང་། ཁྲག་ཐོགས་པ་དང་། རག་མྱོས་དང་། ཕྲེང་
ཐོགས་རྣམས་གནས་པར་ས་ལས་བཤད་ལ། འདྱིར་ནྱི། དེ་ལ་ལག་ན་གཞོང་ཐོགས་དང་། །ཕྲེང་
ཐོགས་དང་ནྱི་རག་མྱོས་དང་། །རྒྱལ་ཆེན་བཞྱི་པའྱི་ལྷ་རྣམས་གནས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་
བང་རྱིམ་བཞྱི་པའྱི་ཤར་ཕྱོགས་ན་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གྱི་ཕོ་བང་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་། ལྷོར་འཕགས་
སེས་པོའ་ིཕོ་བང་འཕགས་པར་སེས་པ་དང་། ནུབ་ཏུ་མྱིག་མྱི་བཟང་གྱི་ཕོ་བང་ས་ཚོགས་གཟུགས་
དང་། བྱང་དུ་རྣམ་ཐོས་སས་ཀྱི་ཕོ་བང་ལང་ལོ་ཅན་ཏེ། འདྱི་ན་གསང་བའྱི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རོ་རེ་
བཞུགས་པར་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །སར་ནྱི་རྱི་གའ་ཤྱིང་
འཛིན་གྱི་ངོས་བཞྱི་ན་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། ། 
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༼༡༦༣༽ 
དེ་རྣམས་ནྱི་གདགས་པར་ཆུ་ཞྱིང་དུ་དཔག་ཚད་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ། ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཚད་སོང་གྱིས་
འཁོར་བ། གྲུ་བཞྱི་པ་ལམ་སང་དང་། སེད་མོས་ཚལ་དང་། དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་། རྱིང་བུ་དང་། 
གསེར་གྱི་ར་བ་དང་། ཟམ་པ་རྒྱུན་མ་དང་། གསེར་གྱི་བྱེ་མ་བརལ་བ་དང་། ཙན་དན་གྱི་ཆུས་ཆག་
ཆག་བཏབ་པ་དང་། ཚོན་ས་བརྒྱ་རྩ་གཅྱིག་གྱིས་མྱིག་མང་རྱིས་སུ་བྱིས་པ་སོགས་ཁད་པར་ཅན་དུ་
མ་བཤད་དོ། །རྱི་བདུན་དང་ལགས་རྱི་ལ་ཡང་དེ་དག་གྱི་གོང་དང་། གོང་རལ་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
ྱི་མ་དང་། ཟླ་བ་དང་། སྐར་མ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཡང་རྒྱལ་ཆེན་རྱིས་བཞྱི་པའྱི་ལྷ་གནས་ཤྱིང་། 
གཞན་ཡང་ཆུ་ཀླུང་དང་ལོན་ཤྱིང་དང་། ནགས་ཚལ་དང་། ས་བླ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། རྒྱ་མཚོ་
རྣམས་ལ་ཡང་དེ་དང་དེ་ཡྱི་ལྷ་གནས་ཏེ། མཛོད་འགེལ་དུ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ལྷའྱི་རྱིས་ཐམས་ཅད་སས་
ཕྱེ་བའོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འདྱིར་ནྱི། ལྷུན་པོའ་ིརྩེ་ན་སུམ་ཅུ་གསུམ། །དེ་ཡྱི་
ངོས་ལ་བརྒྱད་ཁྲྱི་འོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དབུས་ན་གོང་ཁེར་བལྟ་ན་སྡུག འདྱིར་ངོས་ལ་
ྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་པར་གསུངས་ཤྱིང་། སར་ནྱི་ཆུ་ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་ཁྲྱི་ཁྲྱི་ཡོད་པར་གསུངས་
སོ། །གདགས་པར་དེ་གསེར་གྱི་ར་བ་དང་དཔག་ཚད་ཕྱེད་གསུམ་པས་བསྐོར་བ། རྩྱིག་སབས་
གསེར། དངུལ། བཻ་ཌཱུརྻ། ཤེལ་ལས་བྱས་པ། མདའ་ཡབ་བཟང་པོ་བཞྱི་དང་ལྡན་པ། སོ་སོང་དུ་
གཅྱིག་གྱིས་མ་ཚང་བ། སོ་ལ་དཔངས་སུ་ 
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༼༡༦༤༽ 
དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་དང་། ཞེང་དུ་ཕྱེད་དང་གྱིས་ཡོད་པ། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྒྱན་དུ་མས་སས་
པ། སོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྲུང་མ་གོ་མཚོན་ཐོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ། ལམ་སང་ཞེང་དུ་དཔག་
ཚད་བཅུ་གྱིས་དང་། རྱིང་བར་ྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་པས་མཛེས་པ། གསེར་གྱི་བྱེ་མ་བརལ་བའོ་ཞེས་
བཤད། དེའྱི་དབུས་ན་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་ཕོ་བང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་ངོས་རེ་ལ་དཔག་ཚད་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུ་པ། གོང་ལས་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་ལྔས་གེན་དུ་འཕགས་པ། རང་རྱིན་པོ་ཆེ་བཞྱི་ལས་བྱས་པ། 
ཐེམ་སྐས་བཞྱི་དང་ལྡན་པ། ཀ་བ་བཞྱི་གསེར། དངུལ། བཻཌཱུརྻ། ཤེལ་ལས་བྱས་པ། ཀ་རེན་དང་། 
ཀ་གཞུ་དང་། བེ་ཕུལ་དུང་ལ་སོགས་པས་བྱས་པ། བ་གམ་བརྒྱ་རྩ་གཅྱིག་པ། བ་གམ་རེ་རེ་ལ་ཁང་
པ་རྩེགས་པ་བདུན་བདུན། དེ་རེ་རེ་ལ་ཁང་མྱིག་བདུན་བདུན། དེ་རེ་རེ་ལ་ལྷ་མོ་བདུན་བདུན། དེ་རེ་
རེ་ལ་གཡོག་མོ་བདུན་བདུན། དེ་རེ་རེ་ལ་སྱིལ་སན་འཁྲོལ་བ་བདུན་བདུན་ཡོད་པའོ། །དེའྱི་ཕྱྱི་རོལ་
དུ་ཚལ་བཞྱི་ནྱི། ཤྱིང་ར་ས་ཚོགས་པ་དང་། རྩུབ་འགྱུར་དང་། འདེས་པའྱི་ཚལ་དང་། དགའ་བས་
བརྒྱན་པ་བཞྱི་ཡོད་ལ། དེའྱི་ཕྱྱི་རོལ་དཔག་ཚད་ྱི་ཤུས་བཅད་པ་ན་ས་གཞྱི་བཟང་པོ་ཚལ་ལ་འགན་
པ་ལྟ་བུ་དང་། གོང་ཁེར་གྱི་ཕྱྱིའྱི་བྱང་ཤར་མཚམས་ན་ཤྱིང་ཡོངས་འདུས་ས་བརོལ་ཞེས་བྱ་བ་དཔག་
ཚད་ལྔ་བཅུ་ཐུར་དུ་ཟུག་པ། བརྒྱ་གེན་དུ་འཕགས་པ། ཡལ་ག་དང་འདབ་མས་བརྒྱད་ཅུའམ་ལྔ་
བཅུར་ཁབ་པ། མེ་ཏོག་གྱི་དྱི་རྱི་ཕྱོགས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་། རྱི་ཕྱོགས་མྱིན་པར་ལྔ་བཅུ་ལྡང་ 
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༼༡༦༥༽ 
བའོ། །གོང་ཁེར་དེའྱི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ན་ཆོས་བཟང་ལྷའྱི་མདུན་ས་ཡོད་ལ། དེའྱི་འདབས་ན་ཨར་
མོ་ནྱི་ཀ་ལྟ་བུའྱི་རོ་ལེབ་དཀར་པོ་ཆུ་ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་། རྔམས་སུ་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་
ཀྱི་ཆ་ཡོད་པ། དབུས་ན་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སེང་གེའྱི་ཁྲྱི་དང་། ེ་འཁོར་ན་ེ་དབང་རྣམས་ཀྱི་ཁྲྱི་ཡོད་
པའོ། །བཞྱི་པ་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་གནས་ནྱི་རྱི་རབ་ཆུ་ལ་ནུབ་པའྱི་ཁོང་སེང་ན་ཡོད་དེ། དན་པ་ེར་
གཞག་ལས། དཔག་ཚད་སུམ་ཁྲྱི་ན་འོད་ལྡན་གྱི་གོང་ན་ས་གཅན་དང་། དེ་ནས་བཞྱི་སོང་ན་དཀར་
ཕྲེང་གྱི་གོང་ན་མགུ་ཕྲེང་དང་། དེ་ནས་བཞྱི་སོང་ན་བརན་པའྱི་གོང་ན་རབ་རྣོན་དང་། དེ་ནས་བཞྱི་
སོང་ན་ཟབ་པའམ་གསེར་ལྡན་གྱི་གོང་ན་ཐགས་བཟང་རྱིས་གནས་སོ། །དེ་རྣམས་དམའ་ཤོས་བཟང་
ཞྱིང་བཞྱི་པའྱི་གསེར་གྱི་ས་གཞྱི་ལ་བལྟ་ན་སྡུག་གྱི་དོད་གསེར་ལྡན་དང་། རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དོད་སོམ་པ་
ཅན། ཆོས་བཟང་གྱི་དོད་ནོར་བཟང་དང་། ཡོངས་འདུའྱི་དོད་ཙི་ཏྲ་པ་ཏྲ་བ། ཟླ་བ་དཀར་པོའ་ིདོད་རོ་
ལེབ་བཟང་པོ་དང་། ཚལ་བཞྱི་ནྱི། ཤར་སོགས་ན་ཀུན་དགའ་དང་། རབ་དགའ་དང་། དགའ་བ་དང་། 
ཀུན་དགའ་ར་བའོ། །ས་གཞྱི་བཞྱི་ནྱི་ཀུན་དགའ་ཅན་ནས་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཅན་གྱི་བར་རོ། །གང་པོ་
ཆེ་རབ་བརན་གྱི་དོད་བཟོད་པར་དཀའ་བ་དང་། ས་སྲུང་གྱི་བུའྱི་དོད་ཏྱི་སེ་གངས་བརྩེགས་དང་། ར་
སྱིན་གྱི་ཤུགས་ཅན་གྱི་དོད་བག་འཇྱིངས་ཞེས་བྱ་བའོ། །གྱིས་པ་སོང་སྱི་ཕུད་ནྱི། གྱིང་བཞྱི་པ་དང་
ྱི་མ་དང་། །རྱི་རབ་དང་ནྱི་འདོད་ལྷ་དང་། །ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་ 
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༼༡༦༦༽ 
རེན་སོང་ལ་ནྱི། །སོང་ནྱི་སྱི་ཕུད་ཡྱིན་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ནྱི་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ོཞེས་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའ་ིསས་དང་། ཨ་བྷྱ་འཆད་ལ། ཁ་ཅྱིག མྱི་དགེ་བ་
ལས་ཚངས་པས་ན་གཟུགས་ཁམས་པ་ཀུན་ཡྱིན་ཏེ། ཕལ་པོ་ཆེར་སོང་གསུམ་ལ་འོག་མྱིན་བྱེ་བ་
ཕྲག་བརྒྱ་ཡོད་པར་བཀའ་སྩལ་པས་སོ་ཞེས་གསུངས། དཔང་ལོས་དེ་དག་གདུལ་བྱའྱི་བསམ་པ་
དང་མཐུན་པའྱི་མདོ་སོ་སོའ་ིབཤད་པར་མངོན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །འདྱི་ལ་ཆུ་དང་རླུང་གྱིས་འཇྱིག་
ཚུལ་དང་བསྟུན་ན་ཕལ་པོ་ཆེའྱི་མདོ་ལྟར་དག་གམ་སམ་མོ། །གསུམ་པ་སོང་གྱིས་པ་ནྱི། དེ་སོང་ལ་
ནྱི་སོང་གྱིས་པ། །བར་མའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྱི་པ་སོང་གསུམ་ནྱི། 
དེ་སོང་ལ་ནྱི་སོང་གསུམ་མོ། །མམ་དུ་འཇྱིག་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཇྱིག་པ་ནྱི་
མེ་ལ་སོགས་པས་འཇྱིག་པའོ། །འབྱུང་བ་ནྱི་སོད་བཅུད་ཆགས་པའོ། །སོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་
ཁམས་ལ་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོས་བསྐོར་བར་མངོན་པ་གོང་མར་བཤད་དོ། །ལྔ་པ་ཕྱོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་
རེན་བཤད་པ་ནྱི། ཕྱོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་མམ་དུ་འཇྱིག་ཅྱིང་ཆགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆར་གྱི་
རྒྱུན་གའ་ཤྱིང་ཙམ་བབས་པ་ན་བར་མཚམས་མའྱི་མངོན་པ་བཞྱིན། ཕྱོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ལ་ལ་
ཆགས་པ་དང་། ལ་ལ་འཇྱིག་པའྱི་བར་མཚམས་མྱི་མངོན་པར་མངོན་པ་གོང་མར་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་བྱེ་བག་སྨྲ་བས་སོད་ 
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༼༡༦༧༽ 
གཅྱིག་གྱི་སེང་འོག་ན་སོད་མེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་མཐའ་མེད་དུ་གནས་སེ། མདོར་འཆགས་འཇྱིག་ཕྱོགས་
བཞྱིར་བར་མཚམས་མེད་པར་གསུངས་ཀྱི། སེང་འོག་ཏུ་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྨྲའོ། །ཕལ་
པོ་ཆེར་ཞྱིང་རབ་འབྱམས་དེ་རྣམས་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་། ནོར་བུའྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་། པདྨའྱི་རྒྱ་མཚོ་
དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའྱི་བྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་ཤྱིང་། དབྱྱིབས་ནྱི་ཟླུམ་པོ་དང་། ཟུར་
གསུམ་དང་། གྲུབ་བཞྱི་དང་། ནོར་བུ་དང་། པདྨ་དང་། འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་དང་། ཟུར་བརྒྱད་པ་དང་། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ལྟ་བུར་བཤད་དོ། །སངས་རྒྱས་རྱི་རབ་འོད་ཡང་དག་པར་འཕགས་པའྱི་ཞྱིང་
ཡྱིད་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་དཔག་ཚད་བྱེ་བ་དང་། གྱིང་གཞན་གསུམ་ལ་བརྒྱད་ཁྲྱི་རེ་
ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་། །ད་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་
མདོར། འདས་པའྱི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་སེང་གེ་བློ་གོས་བྱོན་པ་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ལ་དཔག་ཚད་
སོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཡོད་པ་དང་། ཡབ་སས་མཇལ་བར། རྒྱལ་པོ་གགས་པ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་
དུས་སུ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱིར་ནྱི་རྒྱར་དཔག་ཚད་ཁྲྱི་བརྒྱད་སོང་པར་འགྱུར་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་
དང་། མངོན་པར་དགའ་བའྱི་ཞྱིང་ན་གསེར་དངུལ་གྱི་སྐས་ལ་འཛེགས་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་
འགོ་སེ་མྱི་རྣམས་ལྷ་ལ་མྱི་སོན་ཅྱིང་། ལྷ་རྣམས་འཛམ་བུ་གྱིང་ན་སངས་རྒྱས་བཞུགས་སོ་ཞེས་སོན་
པར་མྱི་འཁྲུགས་པའྱི་ཞྱིང་གྱི་ 
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༼༡༦༨༽ 
བཀོད་པར་འབྱུང་བ་སོགས་སོ། །ཡང་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞྱིང་གྱི་བཀོད་པར་སངས་རྒྱས་ནོར་བུ་
བརྩེགས་པའྱི་ཞྱིང་ན་ྱི་ཟླ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནོར་བུས་གསལ་བར་བྱེད་པ་བཀའ་སྩལ་པ་
དང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིཞྱིང་མྱིག་མྱི་འཛུམ་པ་ན་སོང་གསུམ་རྱིལ་པོ་ྱི་ཟླ་ཟུང་གཅྱིག་
གྱིས་གསལ་བར་བྱེད་ཅེས་འབྱུང་བ་དང་། ཕལ་བོ་ཆེའྱི་ལེའུ་དགུ་པར། ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་འོད་མེད་
དེ། །བདུན་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ། །རེག་ན་སྡུག་བསལ་སྦུ་གྱི་འད། །བལྟ་ན་མྱི་བཟད་ཅྱི་ཡང་
གཡའ། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་ལྷ་འོད་ཅན། །ལ་ལ་ཁྱིམ་གྱི་འོད་ཅན་ཏེ། །ལ་ལ་ྱི་ཟླའྱི་འོད་དང་
ལྡན། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་རང་གྱི་འོད། །ཤྱིང་གྱི་འོད་ཅན་དྱི་མ་མེད། །ལ་ལ་རྱི་བོའ་ིའོད་ཅན་སེ། །ཞྱིང་
རྣམས་ལ་ལ་ནོར་བུའྱི་འོད། །ལ་ལ་མར་མེའྱི་འོད་ཅན་སེ། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་སངས་རྒྱས་འོད། །ཞྱིང་
རྣམས་ལ་ལ་པདྨའྱི་འོད། །སྤོས་ཆུའྱི་འོད་དང་ལྡན་པའང་ཡོད། །སོན་ལམ་དབང་གྱིས་རྣམ་པར་
སྦྱངས། །ཞེས་དང་། །ཡང་རྒྱན་གྱི་ཁད་པར་ཡང་། ཞྱིང་གྱི་རྒྱན་མངས་བྱེ་བ་ཡྱིས། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་
ལ་རྣམ་པར་བྱིས། །རྒྱན་དང་ཚུལ་རྣམས་ཐ་དད་པར། །ས་ཚོགས་མྱིག་གཡོར་ལྟ་བུར་སང་། །ཞེས་
དང་། །ཡང་སངས་རྒྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁད་པར་ཡང་། ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལར་སངས་རྒྱས་མེད། །ཞྱིང་
རྣམས་ལ་ལར་སངས་རྒྱས་བཅས། །ལ་ལའྱི་ཞྱིང་ན་སངས་རྒྱས་གཅྱིག །ལ་ལར་སངས་རྒྱས་མང་
པོའ།ོ །ཞེས་དང་། ཡང་གནས་པའྱི་ཡུན་ཡང་། ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་བསྐལ་པ་ 
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༼༡༦༩༽ 
ཙམ། །ལ་ལ་བསྐལ་བ་བཅུ་པ་སེ། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་རྡུལ་མམ་པའྱི། །བསྐལ་པ་བྱེ་བར་བརོད་པ་
ཡྱིན། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཡང་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ཐད་ཀ་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་། སེལ་ཞྱི་ལ་
སོགས་ལ་རྐང་པ་བཙུགས་པ་དང་། སྱིའུ་གཙུགས་སུ་འགོ་བ་གསུམ་དུ་འཆད་དེ། ཕྱྱི་མ་གྱིས་ནྱི་
ས་བཅུ་པའྱི་འགེལ་པར། འཆོལ་བ་གོ་རྱིམ་དུ་མྱི་གནས་པ་དང་། སེང་གཡོགས་མེད་པར་ཁྱིམ་
གནས་པ་མ་བྱས་པར་བཀྲལ་ལོ། །ནམ་ཕྱེད་ྱི་མ་ནུབ་པ་དང་། །ྱི་མ་ཕྱེད་དང་འཆར་དུས་
གཅྱིག །ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ། དུས་བཞྱི་འཆོལ་བའྱི་ལུགས། དུས་བཞྱི་གཅྱིག་ཆར་བའྱི་ལུགས། 
འཐད་པའྱི་ཕྱོགས་ངོས་བཟུང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་བཞྱི་སེ། འཆོལ་བའྱི་ལུགས་བརོད། 
གཞུང་ནས་བསན་པའྱི་དུས་བཞྱི་གང་ལ་འབྱུང་ངོས་བཟུང་བ། ྱི་མ་མྱུར་བུལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན། ྱི་
མས་གྱིང་དུ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་གྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། འཛམ་བུ་
གྱིང་དུ་དགུན་ྱི་ཐུང་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚེ་བྱང་ས་མྱི་སན་དུ་དབྱར་ྱི་རྱིང་བ་མཐར་ཐུག་པ་དང་། 
ཤར་ལུས་འཕགས་གྱིང་དུ་དཔྱྱིད་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་དང་། ནུབ་བ་གང་ལོངས་སོད་དུ་སོན་
ྱིན་མམ་མཚན་མམ་འབྱུང་ངོ་། །དེའྱི་ཚེ་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་ྱིན་མོ་ལ་ཡུད་ཙམ་བཅུ་གྱིས། 
མཚན་མོ་ལ་ཡུད་ཙམ་བཅོ་བརྒྱད། བྱང་དུ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་འབྱུང་ཞྱིང་། ཤར་གྱི་ས་དོ་ལ་ཡུད་ཙམ་
དགུ་འབྱུང་སེ། བྱང་གྱི་ཕྱྱི་དོ་ལ་ཡུད་ཙམ་དགུ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག དེ་གྱིས་ྱི་མའྱི་བགོད་པ་གཅྱིག་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཤར་ 
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༼༡༧༠༽ 
གྱི་ཕྱྱི་དོ་ལ་ཡུད་ཙམ་དྲུག་འབྱུང་སེ། ལྷོའ་ིས་དོ་ལ་ཡུད་ཙམ་དྲུག་འབྱུང་བ་གང་ཞྱིག དེ་གྱིས་ྱི་
མའྱི་བགོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར། དེའྱི་ཚེ་ནུབ་ཀྱི་ས་དོ་ལ་ཡུད་ཙམ་དྲུག་འབྱུང་སེ། ལྷོའ་ིཕྱྱི་དོ་ལ་ཡུད་
ཙམ་དྲུག་པ་གང་ཞྱིག དེ་གྱིས་ྱི་མའྱི་བགོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་སོང་བ་
ན་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་དཔྱྱིད་ྱིན་མཚན་མམ་པ་དང་། ནུབ་ཏུ་དགུན་ྱི་ཐུང་བའྱི་མཐར་ཐུག་དང་། 
བྱང་དུ་སོན་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་དང་། ཤར་དུ་དབྱར་ྱི་རྱིང་བའྱི་མཐར་ཐུག་པ་འབྱུང་ལ་དེ་
ནས་ཟླ་བ་གསུམ་སོང་བ་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་དབྱར་ྱི་རྱིང་བའྱི་མཐར་ཐུག་པ་དང་། གཞན་རྣམས་
དེས་འགེ། དེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་སོང་བ་ན་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་སོན་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་དང་། 
གཞན་རྣམས་དེས་འགེ་སེ། དེ་རྣམས་གྱིང་གང་རུང་གཅྱིག་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་ལ་འཁོར་བའོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། ལུགས་འདྱི་ལ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ནམ་ཕྱེད་པ་དང་། ནུབ་ཏུ་ྱི་མ་ནུབ་པ་དང་། བྱང་དུ་ྱི་མ་
ཕྱེད་པ་དང་། ཤར་དུ་ྱི་མ་ཤར་བ་རྣམས་དུས་གཅྱིག་པ་ཞག་རེ་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་བས་ཁབ་
བོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འོ་ན་ྱི་མ་གྱིང་གྱི་དཀྱིལ་གྱི་ཐད་ཀྱི་ནམ་མཁར་འགོ་བའྱི་ཚེ་ལམ་ཐུང་ཡང་འགོ་
བ་བུལ་བ་དང་། གྱིང་གྱི་ཕྱྱི་རོལ་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའྱི་ཚེ་ལམ་རྱིང་ཡང་བགོད་པ་མྱུར་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཅྱི་ཞེ་ན། རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའྱི་ཚེ་རང་འདེན་བྱེད་ཀྱི་རླུང་གྱི་སེང་དུ་ལགས་རྱི་ཁའྱི་རླུང་
བསན་པས་ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་ལ། དེ་ནས་རྱི་རབ་ལ་ཐག་ེར་སོང་བའྱི་ཚེ་ལགས་རྱི་ཁའྱི་ 
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༼༡༧༡༽ 
རླུང་དང་ཇེ་འགང་དུ་སོང་བས་བགོད་པ་ཇེ་བུལ་དུ་སོང་ལ། བྱང་བགོད་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚེ་རང་
འདེན་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཁོ་ནས་འདེན་པས་ཤྱིན་ཏུ་བུལ་བར་སོན་གྱི་མཁས་པ་དག་བཞེད་དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། 
ལུགས་འདྱི་ལ་ྱི་མས་གྱིང་གྱིས་ནྱི་སང་བར་བྱེད་པ་དང་། གྱིང་གྱིས་ནྱི་མུན་པར་བྱེད་པ་རྒྱུན་དུ་
འབྱུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སེ། ཅྱིག་ཆར་བའྱི་ལུགས་བརོད། གཞུང་ནས་བསན་པའྱི་དུས་བཞྱི་
གང་ནས་འབྱུང་ངོས་བཟུང་། ྱི་མ་མྱུར་བུལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན། ྱི་མས་གྱིང་དུ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག གྱིང་བཞྱི་ཆར་དུ་དགུན་དགུན་མམ། དཔྱྱིད་དཔྱྱིད་མམ། 
དབྱར་དབྱར་མམ། སོན་སོན་མམ་འབྱུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། གྱིང་བཞྱི་ལ་ནམ་ཕྱེད་ྱི་མ་ནུབ་པ་
དང་། ྱི་མ་ཕྱེད་དང་འཆར་དུས་གཅྱིག་པ། སོན་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་གྱི་དུས་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་
དང་། དཔྱྱིད་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་གྱི་དུས་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་འབྱུང་གྱི་གཞན་རྣམས་ལ་མྱི་
འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི་ས་མ་དང་འདའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ྱི་ཟླས་གྱིང་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པའྱི་
དུས་ཡོད་དེ། དགུན་ྱི་ཐུང་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚེ་གྱིང་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་ྱིན་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་སུ་གྱིང་
དེ་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གྱིང་གཅྱིག་ཤོས་ནས་ྱི་མ་ནུབ་ནས་ཡུད་ཙམ་གསུམ་སོང་། 
གཅྱིག་ཤོས་སུ་ྱི་མ་ཤར་བ་ལ་ཡུད་ཙམ་གསུམ་ལུས་པས་དེ་ལ་བྱ་བ་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནས་
ཡུད་ཙམ་གསུམ་སོང་བ་ན་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གྱིང་ལ་ྱི་མ་ཤར་བས་གྱིང་གྱིས་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ཅྱིང་། 
དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་དྲུག་སོང་བ་ 
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༼༡༧༢༽ 
ན་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གྱིང་དུ་ྱི་མ་ཕྱེད་པའྱི་ཚེ་གྱིང་དེ་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་སར་བཞྱིན་
ནོ། །ཡང་ྱི་མས་གྱིང་གྱིས་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཡོད་དེ། སོན་དཔྱྱིད་ཀྱི་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་
གྱི་དུས་ཀྱི་ཞག་གྱིས་པོ་དེ་ལ་གྱིང་གྱིས་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པའོ། །ྱི་མས་གྱིང་གསུམ་ལ་བྱ་བ་
བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དབྱར་ྱི་རྱིང་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚེ། གྱིང་གང་རུང་གཅྱིག་གྱིས་ྱིན་ཕྱེད་ཀྱི་
དུས་སུ། གྱིང་གཅྱིག་ཤོས་ནས་ྱི་མ་ནུབ་པ་ལ་ཡུད་ཙམ་གྱི་གསུམ་ལུས། མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གྱིང་དུ་
ྱི་མ་ཤར་ནས། ཡུད་ཙམ་གསུམ་སོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལུགས་འདྱི་ལ་གྱིང་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་དཀྱིལ་
དུ་ྱི་མ་ཡོད་པའྱི་ཚེ་ྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་གྱི་མཐའ་ཟད་མ་ཟད་ཀྱི་སོ་ནས་ྱི་མ་འཆར་ནུབ་འཇོག་པར་
ཡྱིན་གྱི་སྱིབ་བྱེད་ཡོད་མེད་ཀྱི་སོ་ནས་འཆར་ནུབ་འཇོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐང་ཆེན་པོའ་ིདཀྱིལ་དུ་
མར་མེ་བཞག་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ལུགས་དེ་གྱིས་ལས་གང་ཞྱིག་འཐད་ཅེ་ན། 
ལུགས་དང་པོ་ལ་སོན་འདྱི་ལྟར་གནས་ཏེ། འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་དཔྱྱིད་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་གྱི་དུས་
ཀྱི་ྱི་མ་འཆར་ཁའྱི་ཐད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ྱི་མ་བྱང་དུ་ཅུང་ཟད་ཀང་བགོད་དུ་
མེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཤར་ལུས་འཕགས་གྱིང་གྱི་ྱི་མ་བྱང་བགོད་མཐར་ཐུག་པའྱི་ྱི་མ་གནས་པའྱི་
ནམ་མཁའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་ཁས་ལངས་ཏེ། དུས་བཞྱི་འཆོལ་བ་དང་། ནམ་ཕྱེད་སོགས་བཞྱི་
པོ་དུས་གཅྱིག་པ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་པས་སོ། །རྩ་བར་འདོད་ན། དེ་ནས་བཟུང་སེ་
དབྱར་ྱི་རྱིང་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ 
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༼༡༧༣༽ 
བར་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ྱི་མ་ཡང་བྱང་བགོད་དུ་འགོ་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་
བསལ་ལོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་སོན་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་གྱི་དུས་ཀྱི་ྱི་མ་འཆར་བའྱི་
ཚེ་ྱི་མ་གནས་པའྱི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ྱི་མ་ལྷོར་ཅུང་ཟད་ཀང་བགོད་དུ་མེད་པར་
ཐལ། ཁོད་ཤར་ལུས་འཕགས་གྱིང་དུ་ྱི་མ་ལྷོ་བགོད་མཐར་ཐུག་པའྱི་དུས་ཀྱི་ྱི་མ་གནས་པའྱི་ནམ་
མཁའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན་དེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ྱི་མ་ལྷོ་བགོད་དུ་འགོ་
བར་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བས་གསལ་ལོ། །སོན་འདྱི་དག་ྱིན་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་
སྦྱར་ཀང་འདའོ། །མདོར་ན་སོན་དཔྱྱིད་ཀྱི་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་ྱི་མ་
འཆར་ས་དང་གནས་པའྱི་ྱི་མ་ལྷོ་བགོད་དང་བྱང་བགོད་སོ་སོར་འབྱུང་ན་ལུགས་འདྱི་འཐད་ཀང་དེ་
མྱི་སྱིད་པས་འདྱི་མྱི་འཐད་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་ལུགས་ཕྱྱི་མ་དེ་ྱིད་འཐད་པར་མཐོང་སེ། ྱི་ཟླའྱི་མཐོ་
དམན་ནྱི་གསེར་རྱི་དང་པོ་དང་མམ་ཞྱིང་། འཆར་ས་ནྱི་གསེར་རྱི་བདུན་ཆར་བརྒལ་ནས་ཕྱྱིའྱི་རྒྱ་
མཚོའྱི་དཀྱིལ་དུ་གྱིང་དཀྱིལ་ཕན་ཆད་དུ་འཆར་བས་ྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་གྱི་ནུས་པ་མ་ཟད་ན་གྱིང་
གསུམ་ཆར་གསལ་བ་ལ་སྱིབ་བྱེད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱོགས་འདྱི་ལའང་དབྱར་ྱི་
རྱིང་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚེ། ྱིན་ཞག་གཅྱིག་ལ་ཡུད་ཙམ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཡོད་པར་ཐལ། དེའྱི་ཚེ་
འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ྱིན་བར་ལ་ཡུད་ཙམ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་ 
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༼༡༧༤༽ 
པ་གང་ཞྱིག བྱང་ས་མྱི་སན་གྱི་ྱིན་བར་ལ་ཡང་ཡུད་ཙམ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་དེ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
མཚན་མོར་བྱ་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་པ་འདྱི་གནོད་བྱེད་དུ་འཇུག་གོ་སམ་ན། གཏན་ཚིགས་ཕྱྱི་
མ་མ་གྲུབ་སེ། དེའྱི་ཚེ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ྱི་མ་འཆར་བའྱི་ཚེ་བྱང་ས་མྱི་སན་དུ་ྱི་མ་ནུབ་པ་ལ་ཡུད་
ཙམ་གསུམ་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་ྱི་མ་ནུབ་པའྱི་ཚེ་ས་མྱི་སན་དུ་ྱི་མ་ཤར་ནས་
ཡུད་ཙམ་གསུམ་སོང་བ་དེའྱི་ྱིན་མོ་ལྷོའ་ིའཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་མཚན་མོ་དང་མྱི་མམ་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷོ་བགོད་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚེ་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་ལ་ཡུད་ཙམ་ྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་ལས་མེད་
པར་ཐལ་བར་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་གསལ་ཏེ། ནམ་ཕྱེད་ྱི་མ་ནུབ་པ་དང་། ྱི་མ་ཕྱེད་དང་འཆར་དུས་
གཅྱིག་པ་ལོ་གཅྱིག་ལ་ྱིན་ཞག་གྱིས་ལས་མེད་པའྱི་གནད་འདྱི་ཤེས་ན་ཐམས་ཅན་རང་གོལ་དུ་
འགྱུར་རོ། །གཞུང་འོག་མ་དང་ཡང་འདྱི་ྱིད་འབེལ་ཏེ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དབྱར་གྱི་ཟླ་བ་
གྱིས་པ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐུན་མོང་དུ་མཁོ་བ་ཐ་སད་ཀྱི་རྣམ་གཞག དེ་ལ་བརེན་ནས་དུས་
ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མགོ་དང་རྒྱལ་དང་མཆུ་ནྱི་
དགུན། །དབོ་དང་ནག་པ་ས་ག་དཔྱྱིད། །སོན་དང་ཆུ་སོད་གོ་བཞྱིན་དབྱར། །ཁྲུམ་དང་ཐ་སྐར་སྱིན་
དྲུག་སོན། །ཞེས་པ་འདྱི་རྣམས་ནྱི་་སྐར་ཡྱིན་ལ། ཟླ་བཤོལ་འབྱུང་བ་ལ་ེ་བའྱི་ཚེ་འདྱི་ལ་འབབ་
པའྱི་ངེས་པ་ནྱི་མེད་དོ། །ཐ་སྐར་བ་ེ་སྱིན་དྲུག་དང་། །སར་མ་ 
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༼༡༧༥༽ 
མགོ་ལག་ནམ་སོ་རྒྱལ། །སྐག་མཆུ་གེ་དབོ་མེ་བཞྱི་དང་། །ནག་པ་ས་རྱི་ས་ག་དང་། །ལྷ་མཚམས་
སོན་སྣུབ་ཆུ་སོད་སད། །གོ་བཞྱིན་མོན་གེ་མོན་གྲུ་དང་། །ཁྲུམ་སོད་ཁྲུམ་སད་ནམ་གྲུ་རྣམས། །རྒྱུ་
སྐར་ྱི་ཤུ་བདུན་དུ་འདོད། །ཅེས་པ་སེ། མགོ་དང་རྒྱལ་གྱི་བར་དུ་ལག་དང་ནམ་སོ་གྱིས། གོ་
བཞྱིན་དང་ཁྲུམ་སོད་ཀྱི་བར་དུ་མོན་གེ་དང་མོན་གྲུ་གྱིས། ཁྲུམ་སོད་དང་ཐ་སྐར་གྱི་བར་དུ་ཁྲུམ་
སད་དང་ནམ་གྲུ་གྱིས། གཞན་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་རེ་རེ་སྤེལ་བར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། དུས་
ཚིགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ། དེ་ལྟར་ཕྱེ་བའྱི་དགོས་པ། དུས་མགོ་གང་ནས་འཛིན་པ། གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞྱི་
པ་གང་ལ་འབྱུང་བ། ཟླ་བ་ཤོལ་འདོར་བ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། གསུམ་དང་། 
བཞྱི་དང་། ལྔ་དང་། དྲུག་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགུན་གྱི་དུས། དཔྱྱིད་ཀྱི་དུས། དབྱར་གྱི་དུས་
གསུམ་དུ་བྱས་ནས་དེ་རེ་རེ་ལ་ཟླ་བ་བཞྱི་བཞྱིར་བྱེད་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་ཡང་། དབྱར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་པ་ཡྱི། །ཐ་མའྱི་ཚེས་དགུ་ནས་མཚན་
རྱིང་། །དགུན་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་བཞྱི་པ་ལ། །ཐུང་དུ་འགྱུར་རོ་ྱིན་མོ་བཟློག །ཞེས་དང་། ཚིག་ལེར། ཁ་
བ་སོས་ཀ་དབྱར་རྣམས་ཀྱི། །ཟླ་བ་གྱིས་དང་བཞྱི་ཡྱི་ྱིན། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་པོའ་ིསས་སུ་གསུང་
རབ་ལས་ནྱི་དུས་གསུམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྟ་བུར་དྲུག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དགུན་སོད་ནྱི་གང་
བར་འད་བའྱི་ཕྱྱིར་དགུན་དུ་བཤད་དོ། །སོས་ཀ་ནྱི་ཚ་བར་འད་ 
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༼༡༧༦༽ 
བའྱི་ཕྱྱིར་དཔྱྱིད་དུ་བཤད་དོ། །སོན་སད་ནྱི་ཆར་པ་འབབ་ཏུ་འད་བའྱི་ཕྱྱིར་དབྱར་དུ་བཤད་དོ། །དེ་
ལྟར་ན་དགུན་དང་དཔྱྱིད་དང་། དབྱར་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དགུན། དཔྱྱིད། 
དབྱར། སོན་གྱི་དུས་དང་བཞྱིར་ཕྱེ་ནས་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ར་བ། འབྱིང་པོ། ཐ་ཆུང་གསུམ་གསུམ་དུ་
བྱས་པ་སེ། མདོ་རྩར། དབྱར་གནས། དགག་དབྱེ། ས་བརང་གྱི་སྐབས་རྣམས་སུ་འདྱིའྱི་ཐ་སད་
གསུངས་ཤྱིང་དགེ་སོང་གྱི་ལོ་དྱི་བར་དགུན་གྱི་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་ན། ཟླ་བ་བཞྱིའོ། །བཞྱི་པོ་གང་ཞེ་ན། 
དགུན་ཟླ་ར་བ་དང་། འབྱིང་པོ་དང་། ཐ་ཆུང་དང་། དཔྱྱིད་ར་བ་དག་གོ་ཞེས་དང་། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་
ལས་ཀང་། སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་་ནས་དགུན་ཟླ་འབྱིང་པོ་འྱི་བར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་ནྱི་ཞེས་སོགས་དང་། 
དེ་བཞྱིན་དུ་བཞྱི་འགེལ་ལས་ཀང་འདྱིའྱི་ཐ་སད་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དགུན། 
དཔྱྱིད། དབྱར། དབྱར་ཐུང་ངུ་། དབྱར་རྱིང་པོའ་ིདུས་དང་ལྔར་ཕྱེ་སེ། དགུན་དང་དཔྱྱིད་ཀྱི་དུས་ལ་
ཟླ་བ་བཞྱི་བཞྱི། དབྱར་གྱི་དུས་ཟླ་བ་གཅྱིག དབྱར་ཐུང་ངུའྱི་དུས་ྱིན་ཞག་གཅྱིག དབྱར་རྱིང་པོའ་ི
དུས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱིས་མཆོག་པ་སེ། འདྱི་ནྱི་ལུང་བཞྱི་དང་། ཀར་ཤཱ་ཏམ་དང་། 
མདོ་རྩའྱི་དགེ་སོང་གྱི་དུས་བརོད་པའྱི་སྐབས་རྣམས་ལས་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དགུན་དང་། 
དགུན་སད་དང་། དཔྱྱིད་དང་། སོས་ཀ་དང་། དབྱར་དང་། སོན་གྱི་དུས་དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་ནས་དེ་རེ་རེ་ལ་
ཡང་ཟླ་བ་གྱིས་གྱིས་སུ་བྱས་པ་སེ། མདོ་རྩར་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱིས་མྱི་ཆོག་པར་བྱའོ། །དུས་
ཚིགས་རྣམས་ 
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༼༡༧༧༽ 
ཀྱི་ཟླ་བ་ཕྱེད་ལུས་པ་ྱིད་ནའོ་ཞེས་པའྱི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་་ནས་དགུན་ཟླ་འབྱིང་
པོ་འྱི་བར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་ནྱི་དགུན་གྱི་དུས་ཚིགས་སོ། །དགུན་ཟླ་འབྱིང་པོའ་ི་ནས་དཔྱྱིད་ཟླ་ར་
བ་འྱི་བར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་ནྱི། དགུན་སད་ཀྱི་དུས་སོ། །དཔྱྱིད་ཟླ་ར་བ་་ནས་དཔྱྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་འྱི་
བར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་ནྱི་དཔྱྱིད་ཀྱི་དུས་སོ། །དཔྱྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་་ནས་དབྱར་ཟླ་འབྱིང་པོའ་ིའྱི་བར་གྱི་
ཟླ་བ་གྱིས་ནྱི་སོས་ཀའྱི་དུས་སོ། །དབྱར་ཟླ་འབྱིང་པོའ་ི་ནས་སོན་ཟླ་ར་བའྱི་འྱི་བར་གྱི་ཟླ་བ་
གྱིས་ནྱི་དབྱར་གྱི་དུས་སོ། །སོན་ཟླ་ར་བ་་ནས་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་འྱི་བར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་ནྱི་སོན་གྱི་
དུས་སོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་དུས་ཚིགས་དུ་མའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དགོས་པ་
ཅྱི་ཡོད་སམ་ན། དུས་ཚིགས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི། ཕྱག་དར་ཁྲོད་ཀྱི་གོས་ངོས་ཟྱིན་པའྱི་
ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱག་དར་ཁྲོད་ལ་བོར་བ་ཕྱག་དར་ཁྲོད་དང་། དམན་པ་ཕྱག་དར་ཁྲོད་གྱིས་ལས། ཕྱྱི་
མ་ནྱི་གཞན་གྱིས་ཟླ་བ་བཞྱིར་ལོངས་སོད་པ་ལ་འཇོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མདོ་རྩར་དུས་ཚིགས་སུ་སད་
པ་ལ་ནྱི་དེ་གྱིས་འགྱུར་དུའོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དུས་ཚིག་བཞྱིར་ཕྱེ་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི། 
འཇྱིག་རེན་པ་དང་ཐ་སད་སོ་བསྟུན་ནས་རོགས་ས་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་རེན་ན་རབ་འབྱིང་པོ་
སོགས་ཀྱི་ཐ་སད་ཕྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྔར་ཕྱེ་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི་དབྱར་ཐུང་ངུ་ཤྱི་བ་དང་འད་བ་ངོས་
ཟྱིན་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡྱི་དགོས་པ་ཡང་དེ་ལས་འདས་ན་དབྱར་ཁས་ལེན་པ་མྱི་ཆགས་ཞེས་
ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་ངོས་འཛིན་ལ། ཕྲན་འགེལ་ 
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༼༡༧༨༽ 
ལས་དབྱར་ཟླ་ཐ་ཆུང་གྱི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནྱི་དབྱར་ཐུང་ངུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དང་། དགེ་སོང་གྱི་ལོ་དྱི་བར་
དབྱར་ཐུང་ངུའྱི་དུས་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་གོ །དེ་གང་ཞེ་ན་སོན་ཟླ་ར་བ་ཚེས་གཅྱིག་གྱི་ྱིན་ཞག་གོ་
ཞེས་ངོས་འཛིན་གྱིས་བྱུང་བའྱི་དང་པོ་ནྱི་ཡར་ངོ་སོན་འགོ་དང་། ཕྱྱི་མ་ནྱི་མར་ངོ་སོན་འགོའ་ིདབང་
དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ཞྱིང་གནད་གཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི། གསོ་
སྦྱོང་བཅུ་བཞྱི་པ་ངོས་ཟྱིན་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། རྩ་འགེལ་ྱིད་ན་གསལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། 
ཞག་གྱི་མགོ་གང་ནས་འཛིན་པ། ཟླ་བའྱི་མགོ་གང་ནས་འཛིན་པ། །ལོའ་ིམགོ་གང་ནས་འཛིན་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱིར་ཞག་ནྱི་གསུམ་སེ། ཚེས་ཞག་དང་། ྱིན་ཞག་དང་། ཁྱིམ་ཞག་གོ །དང་པོ་ནྱི། 
ཟླ་བ་འཕེལ་གྱིབ་ལ་སུམ་ཅུར་བྱས་པའྱི་ཆ་གཅྱིག་གམ། གཟའ་བདུན་ཚེས་ལ་སོད་པའྱི་ཡུན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ནམ་ལངས་པ་ནས་སོང་ནམ་ལངས་ཁའྱི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ལུག་གང་
འཁྲྱིག་པ་ཀརྐ་ཉ། །སེང་གེ་བུ་མོ་སང་སྱིག་པ། །གཞུ་དང་ཆུ་སྱིན་བུམ་པ་། །ཞེས་པའྱི་ཁྱིམ་དེར་ྱི་
མ་ཇྱི་ཙམ་གནས་པའྱི་སུམ་ཅུའྱི་ཆ་གཅྱིག་གོ །ལོ་རེ་ལ་དེ་དག་ཇྱི་ཙམ་འབྱུང་ན་འདྱིར་ཟླ་བ་གྱིས་
གྱིས་ནས་ཞག་མྱི་ཐུབ་དོར་བའྱི་རགས་རྩྱིས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཚེས་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དོན་གཅྱིག 
ྱིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དང་རེ་ལྔ། ཁྱིམ་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་འབྱུང་སེ། མཛོད་ལས། ཞག་
མྱི་ཐུབ་དང་བཅས་པ་ཡྱི། །ཟླ་བ་བཅུ་གྱིས་ལ་ལོ་གཅྱིག །ཅེས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ།  
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༼༡༧༩༽ 
།དེ་ལྟར་ན་ཚེས་ཞག་གྱི་མགོ་ནྱི་གཟའ་བདུན་ཚེས་ལ་ལོངས་སོད་པའྱི་མགོ་ནས་འཛིན་དགོས་པས་
ྱིན་མཚན་ས་ཕྱྱི་གང་ལ་འབྱུང་བ་ངེས་པ་མེད་དོ། །ྱིན་ཞག་གྱི་མགོ་ནྱི་ནམ་ལངས་པ་ནས་འཛིན། 
ཁྱིམ་ཞག་གྱི་མགོ་ནྱི་ྱི་མ་ཁྱིམ་བཅུ་གྱིས་པོ་གང་རུང་གཅྱིག་ལ་ལོངས་སོད་པའྱི་སུམ་ཅུའྱི་ཆ་དང་
པོ་ནས་འཛིན་དགོས་པས་འདྱིའང་གང་ལ་འབྱུང་བ་ངེས་པ་མེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དུས་ཚིག་བཞྱིར་
བྱས་པ་ལ་ཡར་ངོའ་ིཚེས་གཅྱིག་ནས་འཛིན་པ་དང་། མར་ངོའ་ིཚེས་གཅྱིག་ནས་འཛིན་པ་གྱིས་
འབྱུང་སེ། དང་པོ་ནྱི། མདོ་རྩར། དབྱར་ས་མའྱི་ཁས་ལེན་དབྱར་ཟླ་འབྱིང་པོའ་ིཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་
བྱེད་པ་དང་། དེའྱི་དགག་དབྱེ་སོན་ཟླ་འབྱིང་པོའ་ི་ལ་བྱེད་པར་གསུངས་ཤྱིང་། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་
ལས་སོན་དཔྱྱིད་གྱིས་འབྱིང་མྱི་ཐུབ། དབྱར་དགུན་གྱིས་ར་བ་དང་། ཐ་ཆུང་མྱི་ཐུབ་པར་
གསུངས་པ་རྣམས་སེ། མར་ངོའ་ིཚེས་གཅྱིག་ལ་བཅུ་དྲུག་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་ྱིད་ཀྱིས་ཡར་ངོའ་ིསོན་
འགོ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སོན་དཔྱྱིད་གྱིས་འབྱིང་མྱི་ཐུབ་པར་གསུངས་པ་འདྱིའང་ཡར་
ངོའ་ིསོན་འགོ་མ་ཡྱིན་ན་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞྱི་པ་གང་ལ་འབྱུང་བའྱི་་སྐར་དང་མྱི་འགྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཏེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་ལོ་དྱི་བར། གསོ་སྦྱོང་དུ་ཡོད། ྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་སེ། 
དགུན་ཟླ་འབྱིང་པོ་དང་། དབྱར་ཟླ་ར་བ་དང་། ཐ་ཆུང་དང་། དབྱར་ཟླ་འབྱིང་པོ་དང་། སོན་ཟླ་ར་བ་
དང་། ཐ་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་མར་ངོའ་ིགསོ་སྦྱོང་ནྱི་བཅུ་བཞྱི་པའོ།  
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༼༡༨༠༽ 
།ལྷག་རྣམས་ནྱི་བཅོ་ལྔ་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ར་བ་ཐ་ཆུང་གྱི་མགོ་མར་ངོའ་ིཚེས་གཅྱིག་ནས་
བཟུང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སར་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་གྱི་ལུང་དང་
འགལ་བས་གང་རུང་གཅྱིག་འདོར་དགོས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱིན་དྲུག་ཅན་ལ་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་
བཞྱི་པར་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་། འདྱིར་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ལ་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞྱི་པར་གསུངས་པ་
གྱིས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་མར་ངོ་སོན་དུ་འགོ་བ་ལས་འོས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་དང་
པོ་ལ་རྱིལ་ཚེས་དང་། ཕྱྱི་མ་ལ་ཕྱེད་ཚེས་ཞེས་པར་གགས་སོ། །གཞན་དུས་ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
གསུམ་པོ་དང་། ་སྐར་གྱི་མྱིང་ནས་སོས་པའྱི་ཟླ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མར་ངོ་སོན་འགོ་འབའ་ཞྱིག་
གསུངས་ཀྱི་ཡར་ངོ་སོན་འགོ་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་
འདོད་ཚུལ་གསུམ་སང་སེ། དེང་སོང་ཧོར་ཟླ་བ་བརྒྱད་པར་བྱས་པ་ཁྲུམ་གྱི་་བའྱི་་ལ་ལོ་ས་མའྱི་
ལོ་འཇུག་རོགས་ནས། དེའྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་པར་ནས་ལོ་མགོ་འཛིན་པར་འདོད་པ་དང་། ཧོར་ཟླ་དགུ་པ་
ཐ་སྐར་གྱིས་་བའྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་པར་ནས་འཛིན་པ་དང་། ཧོར་ཟླ་བཅུ་པ་སྱིན་དྲུག་གྱི་་བའྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་
པར་ནས་འཛིན་པར་འདོད་པའྱི་ལུགས་སོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་དུས་ཚིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཞྱི་ཆར་ལ་
ལོ་མགོ་དགུན་ནས་འཛིན་པར་འདོད་པ་མཚུངས་ཏེ། རྒྱལ་པོའ་ིསས་སུ་སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་དུས་ཀྱི་དང་པོ་ནྱི་དགུན་དག་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དཔྱྱིད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དབྱར་ 
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༼༡༨༡༽ 
རོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱིའྱི་རེས་སུ་འབངས་པའོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མཁས་པ་ས་མ་དག་འཇྱིག་
རེན་པ་དང་ཕྱྱི་རོལ་པ་རྣམས་དང་པོ་འཕེལ་བ་ལྟར་སང་ཡང་ཕྱྱིས་འགྱིབ་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལས་
བཟློག་ནས་སངས་རྒྱས་པ་དང་པོར་འགྱིབ་པ་ལྟར་སང་ཡང་ཕྱྱིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་མཚོན་པའྱི་
ཆེད་དུ། ཟླ་བའྱི་མགོ་མར་ངོ་ནས་འཛིན་པ་དང་། ལོ་མགོ་དགུན་ནས་འཛིན་པར་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་
ལུགས་དང་པོ་ནྱི། མཆྱིམས་དང་བུ་སོན་སོགས་ཀྱི་བཞེད་པ་སེ། ཕྱེད་ཚེས་ལ་ཐ་སྐར་དང་། སྱིན་
དྲུག་དང་། མགོ་དང་། རྒྱལ་དང་བཞྱི་ནྱི་དགུན་གྱི་དུས་ཡྱིན་ཞྱིང་དུས་ཚིགས་བཞྱིར་བྱས་པའྱི་ཚེ་
དང་པོ་གསུམ་དགུན་ཟླ་ར་བ་དང་། འབྱིང་པོ། ཐ་ཆུང་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་
བརྩྱིའོ། །འདྱི་ཡང་། དབྱར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་པ་ཡྱི། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་ྱི་མ་ལྡོག་མཚམས་ངོས་
འཛིན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པར་མངོན་ཏེ། དགུན་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་བཞྱི་པ་ལ། །ཞེས་པ་རྒྱལ་གྱི་ཟླ་བ་ལ་
བབ་པས་དེ་ནྱི་དགུན་ྱི་ལྡོག་པ་ལ་བསམ་མོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དབྱར་གནས། དགག་དབྱེ། ས་
བརང་གྱི་དུས་གསུམ་ཆར་མྱི་འགྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབྱར་གནས་མྱི་འགྱིགས་པ་ནྱི། ལུགས་འདྱི་
ལ་ས་གའྱི་་བའྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་པར་དབྱར་ས་མ་ཁས་བླང་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དབྱར་ཟླ་འབྱིང་པོ་་
བའྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་པར་གྱི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་སེ། མདོ་རྩར། ཚེས་བཅུ་དྲུག་
ལའོ། །དབྱར་ཟླ་འབྱིང་པོ་འྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་པར་གྱིའོ་ཞེས་གསུངས་ 
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༼༡༨༢༽ 
པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གོ་བཞྱིན་ཟླ་བའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ། འདོད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་
སེ། ཚིག་ལེར། གོ་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ཚེས་གཅྱིག་ལ། །ས་མའྱི་དབྱར་ཏེ་གཙོ་བོ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་སོན་གྱི་་བའྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་པར་དབྱར་ཕྱྱི་མར་ཁས་ལེན་གྱི་དུས་སུ་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་
ས་མ་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྲུམ་གྱི་ཟླ་བའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ། འདོད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར། 
ཁབ་སེ་དེ་ྱིད་ལས། དེ་ྱིད་ཁྲུམ་སོད་ཟླ་བ་ཡྱི། །ཚེས་གཅྱིག་ནས་ནྱི་ཕྱྱི་མར་གགས། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་དགག་དབྱེ་མྱི་འགྱིག་པ་ཡང་སྦྱོར་ཏེ། དོན་གྱི་གནད་གཅྱིག་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ལུང་རྣམ་འབྱེད་དུ་དགུན་གྱི་གུང་ནྱི་རྱིང་དགུན་སད་ཀྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ནྱི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་
བར་ལ་འོད་མ་འགས་པའྱི་གསེར་མ་ལྡང་ཞེས་དང་། ཕྲན་ཊྱིཀ་ལས། གང་བའྱི་དུས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། 
དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དང་། དཔྱྱིད་ཟླ་ར་བའོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ས་བརང་མྱི་འགྱིགས་པའྱི་
སོན་ནྱི་ཁྲུམ་གྱི་ཟླ་བའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས། ས་བརང་གདྱིང་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དབྱར་ས་མའྱི་
དགག་དབྱེའྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་པར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན། ཚིག་ལེར། སྱིན་དྲུག་ནས་ནྱི་ཁྲ་ཡྱི་བར། །ས་
བརང་གདྱིང་བའྱི་དུས་སུ་གསུངས། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ལུགས་གྱིས་པ་ནྱི་ཕྱྱིས་ཀྱི་མཁས་
པ་མང་པོས་ཐ་སྐར་གྱི་ཟླ་བ་ལ་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དུ་བྱས་ནས་དེའྱི་འྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་པར་ནས་ལོ་མགོ་
འཛིན་ཅྱིང་། སོན་གྱི་་ 
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༼༡༨༣༽ 
བའྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་པར་ནས་དབྱར་ས་མའྱི་ཁས་ལེན་བྱེད་པར་བཞེད་དོ། །འདྱི་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། དབྱར་
གནས་དགག་དབྱེ་ས་བརང་གསུམ་མྱི་འགྱིགས་པའྱི་སོན་སར་བཤད་པར་རྣམས་ཟླ་བ་རེ་རེ་བསྣུར་
ནས་བརོད་ནས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་དང་འགལ་བ་ལ་ནྱི་ཁད་པར་མེད་དོ། །འདྱི་ལ་སོན་ལྷག་
པོ་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞྱི་པ་མྱི་འགྱིག་པ་ནྱི་ཐ་སྐར་གྱི་་ནས་བཟུང་སེ་མགོའ་ི་བའྱི་བར་གྱི་ཟླ་བ་
གྱིས་པོ་དེ་དུས་ཚིགས་དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་བའྱི་དང་པོ་ཡྱིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། 
སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་་ནས་དགུན་ཟླ་འབྱིང་པོ་འྱི་བར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་ནྱི་དགུན་གྱི་དུས་ཚིགས་སོ་ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་ན། མགོའ་ིཟླ་བའྱི་ཕྱེད་ལུས་པ་ན་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞྱི་པ་འབྱུང་བར་
ཐལ་ཏེ། སྱིན་དྲུག་གྱི་་བའྱི་རེས་ཀྱི་མར་ངོ་ལ་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞྱི་པ་འབྱུང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་
ཏེ། དེ་གྱིས་རྱིལ་ཚེས་ལྟར་ན་སྱིན་དྲུག་གྱི་ཟླ་བ་ཞེས་པ་རུང་ཡང་། སྱིན་དྲུག་ཟླ་བའྱི་ཕྱེད་ལུས་པ་
ཞེས་པ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་ན་དགེ་ཚུལ་གྱི་ལོ་དྱི་བ་དང་ཚིག་ལེ་གྱིས་ཀ་ལས། སྱིན་དྲུག་
དང་རྒྱལ་ལ་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞྱི་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། དབྱར་གྱི་
ཟླ་བ་གྱིས་པ་ཡྱི། །ཞེས་པའྱི་གཞུང་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་ངོས་འཛིན་པ་ལ་བྱེད་དམ། ྱི་མ་
ལྡོག་དུས་ངོས་འཛིན་པ་ལ་བྱེད། དང་པོ་ལྟར་ན། མཆུའྱི་ཟླ་བ་དཔྱྱིད་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་དུ་
ཁས་ལེན་དགོས་པས་ས་ག་ཟླ་བ་ལ་དབྱར་ྱི་ལྡོག་ 
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༼༡༨༤༽ 
པ་དང་། སྱིན་དྲུག་ཟླ་བ་ལ་དགུན་ྱི་ལྡོག་པར་ཁས་བླང་དགོས་པས་དེ་ཡང་མྱི་སྱིད་དོ། །ཕྱྱི་མ་ལྟར་
ན་མཆུ་ཡྱི་ཟླ་བ་ལ་དགུན་ྱི་ལྡོག་པ་དང་། གོ་བཞྱིན་ཟླ་བ་ལ་དབྱར་ྱི་ལྡོག་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པས་
དེ་ཡང་མྱི་སྱིད་དོ། །ལུགས་གསུམ་པ་ནྱི་སྱིན་དྲུག་ཟླ་བའྱི་་ནས་ལོ་ས་མའྱི་ལོ་མཇུག་རོགས་ཏེ། 
དེའྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་མགོའ་ིཚེས་གཅྱིག་ནས་ལོ་མགོ་འཛིན་པ་སེ། དེ་ནས་བཟུང་སེ་དུས་ཚིགས་གསུམ་
དང་། ལྔ་དང་། དྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བའྱི་མགོ་ཡང་འཛིན། དུས་ཚིགས་བཞྱིའྱི་ཕྱེད་ཚེས་ཀྱི་དབང་དུ་
བྱས་པའྱི་ཟླ་མགོ་འཛིན་ཅྱིང་། རྱིལ་ཚེས་ལ་ནྱི་མར་ངོ་དེ་ྱིད་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དུ་གཏོགས་
པའོ། །ལུགས་འདྱི་ལ་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞྱི་པ་འགྱིག་པ་ནྱི་འོག་ཏུ་འཆད་ཅྱིང་། དབྱར་གནས་འགྱིག་
པ་ནྱི་གོ་བཞྱིན་ཟླ་བའྱི་ཚེས་གཅྱིག་དང་། དབྱར་ཟླ་འབྱིང་པོའ་ིཚེས་བཅུ་དྲུག་དོན་གཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་
བས་མདོ་རྩ་དང་། ཚིག་ལེ་གྱིས་ཀ་དང་འགྱིག་ལ། དེ་ྱིད་ཀྱི་དགག་དབྱེ་ཡང་འགྱིག་པར་གྲུབ་
བོ། །ས་བརང་འགྱིག་པ་ནྱི་སྱིན་དྲུག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་གཅྱིག་དང་། སོན་ཟླ་འབྱིང་པོ་འྱི་ཕྱྱི་དེ་ྱིན་པར་
གྱི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་དོན་གཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བས་གཞུང་གྱིས་ཀ་དང་འགྱིག་གོ །དབྱར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་
པ་ཡྱི། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་སོན་དཔྱྱིད་ཀྱི་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་ལ་སྦྱར་བ་དང་ཡང་འགྱིག་སེ་
དབྱར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་པ་ནྱི་ཁྲུམ་གྱི་ཟླ་བར་གྲུབ་ལ། དེའྱི་ཐ་མ་ནྱི་ཕྱེད་ཚེས་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཡར་
ངོ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཚེས་དགུ་ལ་སོན་ 
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༼༡༨༥༽ 
ྱིན་མམ་མཚན་མམ་དང་དབོའ་ིཟླ་བའྱི་ཡར་ངོའ་ིཚེས་དགུ་ལ་དཔྱྱིད་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱིས་ྱི་མ་ལྡོག་པའྱི་དུས་ཀང་ཤུགས་ལ་གྲུབ་སེ། མགོའ་ིཟླ་བའྱི་ཡར་ངོ་
ལ་དགུན་ྱི་ལྡོག་དང་། སོན་གྱི་ཟླ་བའྱི་ཡར་ངོ་ལ་དབྱར་ྱི་ལྡོག་པར་གྲུབ་ཅྱིང་ད་ལྟར་མཐོང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱལ་གྱི་ཟླ་བའྱི་ཡར་ངོ་ལ་དགུན་ྱི་ལྡོག་དང་། ཆུ་སོད་ཟླ་བའྱི་མར་ངོ་ལ་དབྱར་ྱི་ལྡོག་པ་
རེས་འགའ་འབྱུང་བ་ནྱི་ཟླ་ཤོལ་འདོར་བ་ལ་ེ་བའྱི་དུས་ཏེ། དཔྱད་པས་གསལ་ལོ། །བཞྱི་པ་གསོ་
སྦྱོང་བཅུ་བཞྱི་པ་གང་ལ་འབྱུང་བ་ནྱི་སར་བཤད་པ་དག་གྱིས་རོགས་ནུས་ལ་བྱེ་བག་རང་མྱིང་གྱིས་
བརོད་ན་ཚིག་ལེར། ཁ་བ་སོས་ཀ་དབྱར་རྣམས་ཀྱི། །ཟླ་བ་གྱིས་དང་བཞྱི་ཡྱི་ནྱི། །མར་ངོ་ལ་ནྱི་
བཅུ་བཞྱི་པའྱི། །གསོ་སྦྱོང་སོམ་བརྩོན་དག་གྱིས་བྱ། །ས་ག་དང་ནྱི་ཆུ་སོད་དང་། །དེ་བཞྱིན་ཁྲུམ་
སད་སྱིན་དྲུག་ཅན། །རྒྱལ་དང་དབོ་ཞེས་བྱ་བ་ྱིད། །དྲུག་པོའ་ིམར་ངོ་བཅུ་བཞྱིར་བརོད། །ཅེས་
དང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་ལོ་དྱི་བར། རྒྱལ་དང་དབོ་དང་ས་ག་ཅན། །ཆུ་སོད་ཁྲུམ་སད་སྱིན་དྲུག་
ཅན། །འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ནག་པོའ་ིཕྱོགས། །ཟླ་ཕྱེད་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞྱི་པ། །ཞེས་དང་། དགེ་སོང་གྱི་
ལོ་དྱི་བར་ཕྱེད་ཚེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དབྱར་དགུན་འབྱིང་མྱི་ཐུབ། སོན་དཔྱྱིད་འབྱིང་ཐུབ་པར་
གསུངས་པ་དང་། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། རྱིལ་ཚེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དེ་ལས་ལྡོག་སེ་གསུངས་
པ་རྣམས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བ་དགོས་ལ། སར་གྱི་ལོ་མགོ་འཛིན་ཚུལ་དང་། རྒྱུ་སྐར་གྱི་མྱིང་ 
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༼༡༨༦༽ 
ནས་སོས་པའྱི་ཟླ་བ་རྣམས་ཕྱེད་ཚེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ཚུལ་རོགས་ན་འདྱི་རང་ཤུགས་ཀྱིས་
འབྱུང་ངོ་། །ལྔ་པ་ཟླ་ཤོལ་འབྱུང་བ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ནྱི། ལུང་གེང་གཞྱིར། དེ་ལྟ་བས་ན་ལོ་རེ་
རེ་བཞྱིན་བཤོལ་མ་བོར། ལོ་དྲུག་དྲུག་ཅྱིང་བཤོལ་དོར་གཅྱིག དྲུག་ལྔ་སུམ་ཅུ་སེ་དེ་ལྟ་བུར་ཞག་
དང་། ཟླ་བ་ཕྱེད་པོ་དང་། ཟླ་བ་དང་། ལོ་སེལ་མམ་པར་འགྱུར་ཏེ། མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་
གགས་བཙལ་ཀང་གགས་རེད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པས་ལོ་ལྔ་ལྔའྱི་ཞག་དྲུག་དྲུག་ཏུ་
བསགས་པས་ལོ་དྲུག་པ་ལ་ཟླ་བར་ལངས་པ་འདོར་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དེ་ལྟར་འདོར་ཀང་མ་
འགྱིག་པའྱི་ཚེ་ཟླ་ཤོལ་འདོར་བ་རྩྱིས་མཁན་གྱི་རེས་སུ་འབང་དགོས་ཤྱིང་། རྒྱལ་པོའ་ིདྲུང་ན་རྩྱིས་
མཁན་རྣམས་ཡོད་པས་རྒྱལ་པོའ་ིརེས་སུ་འབང་བར་གསུངས་ཏེ། མདོ་རྩར། ཟླ་ཤོལ་འདོར་བ་ནྱི་
རྒྱལ་པོའ་ིརེས་སུ་འབང་བར་བྱའོ། །རྒྱུ་སྐར་ནྱི་སྐར་མཁན་གྱི་རེས་སུ་འབང་བས་སོ་ཞེས་དང་། 
ཚིག་ལེར། ལོ་དང་ཟླ་བ་ཟླ་ཤོལ་དག །རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ཡྱིས་ཀང་ནྱི་བསགས། །བཀའ་བཙན་
གགས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཅན། །དཔུང་ལྡན་དེ་ཡྱི་རེས་འབང་བྱ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་དགེ་སོང་
དག་དོན་ཉུང་ཞྱིང་བྱ་བ་ཉུང་ལ་ཀློག་པ་དང་སྤོང་བ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པས་རྩྱིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་
ཕལ་ཆེར་གྱིས་མྱི་ཤེས་ལ། ཟླ་ཤོལ་ལ་སོགས་པ་འཇྱིག་རེན་ན་གགས་པའྱི་རེས་སུ་འབང་དགོས་སོ་
སམ་དུ་དགོངས་སོ། །དུས་འཁོར་བ་དག ཟླ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་ཕྱེད་དང་གསུམ་གསུམ་ན་བཤོལ་གྱི་ཟླ་
བ་རེ་རེ་འབྱུང་བར་ 
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༼༡༨༧༽ 
གསུངས་པ་དང་། ཊྱིཀ་ཆུང་ངུ་ལོ་ཕྱེད་དང་གསུམ་གསུམ་ན་ཤོལ་གྱི་ཟླ་བ་རེ་རེ་འབྱུང་བར་
གསུངས་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག རག་བྱ་བྱྱི་བ་ཡོས་ལ་ཤོལ། །སོན་དབྱར་དཔྱྱིད་དགུན་འབྱིང་པོ་
གྱིས། །ས་མ་ཤོལ་ཏེ་ཐུབ་པར་ངེས། །ཞེས་པ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིལུགས་བརྩྱིས་པ་
ཡྱིན་གསུངས་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་དངོས་པོའ་ིཆོས་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགོད་མྱི་དགོས་སོ་
ཞེས་པ་སོགས་ཡོད་ཀང་ཐ་སད་སོན་བདེ་བའྱི་ཆེད་དུ་ལོ་གསུམ་དང་། ཕྱེད་དང་གསུམ་དུ་ཤོལ་
འབྱུང་བ་དང་། ར་བྱ་བྱྱི་བ་ཡོས་ལ་ཤོལ་འབྱུང་བ་སོགས་བརོད་པ་ཙམ་ལ་འགལ་བ་མེད་མོད་ཀྱི་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་ནྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིརྩྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་འབང་དགོས་པས་སོན་པས་ཀང་
རྒྱལ་པོའ་ིརེས་སུ་འབང་བར་གསུངས་པའྱི་གནད་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེང་སང་ཞག་གང་ལྷག་ཆད་མྱི་
བརྩྱི། ཟླ་ཤོལ་མྱི་མདོར་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་སོན་རྒན་མོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་གནམ་སོང་གྱི་ནུབ་
མོར་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ཟླ་བ་ཤར་བར་གག་གོ །འོ་ན་ཟླ་ཤོལ་འབྱུང་བའྱི་ཚེ་གསོ་སྦྱོང་ྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་
འབྱུང་བས་ཤོལ་གྱི་ཟླ་བའྱི་མར་ངོ་ལ་བཅུ་བཞྱི་པའམ་བཅོ་ལྔ་པ་གང་བྱ་བ་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག ཐུབ་པ་ཁོ་
ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དང་། ཁ་ཅྱིག་མྱི་ཐུབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པས་ཤོལ་གྱི་
ཟླ་བ་་སྐར་གང་ལ་བབ་པ་དེ་དང་བསྟུན་དགོས་ཏེ། ་སྐར་དྲུག་ལ་ཐུབ་པ་དང་། གཞན་དྲུག་ལ་མྱི་
ཐུབ་པར་བྱ་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་དག་ནྱི་གསུང་རབ་ནས་བཤད་པའྱི་དུས་ཚིགས་མ་ནོར་བར་
བཀོད་པའོ། །དེང་ 
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༼༡༨༨༽ 
སོང་སོན་གྱི་གྲུབ་མཐར་མྱི་བརེན་པ་དག དབྱར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་པ་ཡྱི། །ཐ་མའྱི་ཚེས་དགུ་ནས་
མཚན་རྱིང་། །ཞེས་པ་སོན་ྱིན་མམ་མཚན་མམ་ངོས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ལ་དེ་ནམ་བྱུང་བ་ནས་ལོ་
མགོ་འཛིན་པར་གག་གོ །འདྱི་ལ་ལོ་གཅྱིག་ཟླ་བཅུ་ལས་མེད་པའྱི་སོན་དང་། འདུལ་བ་ནས་
གསུངས་པའྱི་དུས་ཚིགས་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་མགོ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། ལོ་མགོ་འཕངས་ནས་འཛིན་ན་
ཡང་འཛིན་ལ་རགས་ལས་པ་དང་། ཡྱིན་ན་ནྱི་གསོ་སྦྱོང་། དབྱར་གནས། དགག་དབྱེ་ས་བརང་
གདྱིང་བ་རྣམས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ཞག་སུམ་ཅུར་བྱས་པའྱི་ཞག་གང་ལ་འབྱུང་བ་ངེས་པ་མེད་པའྱི་
སོན་གནས་པ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་བར་ཁད་རགས་པ་ཡོད་པ་དག་གྱིས་ཀང་ནོར་བར་གོ་བའྱི་
ཕྱྱིར་འདྱིར་མ་སོས་སོ། །བསྐལ་པའྱི་རྣམ་པ་མང་བཤད་པ། །ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ། བསན་བཅོས་
འདྱིར་བསྐལ་པའྱི་ཐ་སད་བདུན་སང་སེ། འཇྱིག་པའྱི་བསྐལ་པ། ཆགས་པའྱི་བསྐལ་པ། གནས་པའྱི་
བསྐལ་པ། ཞྱིག་ནས་འདུག་པའྱི་བསྐལ་པ། བར་གྱི་བསྐལ་པ། བསྐལ་པ་ཆེན་པོ། གངས་བཟུང་བདེ་
བའྱི་ཕྱྱིར་བསྐལ་པའྱི་ཐ་སད་བྱས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གནས་བསྐལ་རོགས་ནས་སེ་དགུའྱི་ཚེ་ལོ་
བརྒྱད་ཁྲྱི་པར་གྱུར་པ་དང་། དམྱལ་བར་སེམས་ཅན་གསར་སེ་མེད་པར་དུས་མམ་པ་ནས་བཟུང་
སེ་ངན་སོང་བ་རྱིང་པ་རྣམས་ལས་ཟད་ན་བདེ་འགོར་སེ་ལ། ལས་མ་ཟད་ན་འཇྱིག་རེན་གཞན་གྱི་ངན་
སོང་དུ་སེ་སེ་སོང་པར་འགྱུར། དེ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་མྱི་འགའ་ཞྱིག་ལ་སོབ་དཔོན་མེད་པར་
ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེ་སེ། དེ་ལས་ 
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༼༡༨༩༽ 
ལངས་ནས་ཀེ་མ་དབེན་པ་ལས་སེས་པའྱི་བདེ་བ་དང་དགའ་བ་ནྱི་བདེ་བའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ཐོས་
ནས་གཞན་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་ཤྱི་འཕོས་ནས་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་
རེན་དུ་སེའོ། །དེས་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་བསོམ་པའམ། ས་ལས་སར་གྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི
རེས་སུ་གྱིས་པ་བསོམ་ནས་བསམ་གཏན་གྱིས་པར་སེ་བར་བཤད་དོ། །ཤར་དང་ནུབ་ཀང་དེ་
བཞྱིན་ནོ། །ས་མྱི་སན་པ་ནྱི་ཆགས་བལ་གྱི་ལམ་གྱི་རེན་མ་ཡྱིན་པས་ཐོག་མར་འདོད་ལྷར་སེ་ཞྱིང་
འདོད་ལྷ་རྱིས་དྲུག་གྱི་རེན་ལས་བསམ་གཏན་བསོམ་པས་བསམ་གཏན་དང་པོ་སེ་བ་དང་། དེར་
ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་གྱིས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ནས་གྱིས་པར་སེ་སེ་བཅུད་འཇྱིག་པ་ལ་བར་བསྐལ་
བཅུ་དགུའོ། །དེ་ནས་ྱི་མ་བདུན་འཆར་བའྱི་ཚེ་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། སྱིན་ལས་ཆར་མྱི་འབབ། 
ྱི་མ་འདྱིས་ཆུ་ལས་གྱུར་པའྱི་དངོས་པོ་དང་། འདྱི་ལས་གཞན་བཞྱི་འགྱུར་གྱི་ཚ་བ་གྱིས་པས་ཆུ་
བན་དང་། ལྟེང་ཀ་དང་། ཆུང་ངུ་དང་། གསུམ་པས་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་། བཞྱི་པས་མཚོ་མ་དོས་
པ་དང་། ལྔ་པས་ཕྱྱིའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་བོ་ལ་ནུབ་ཀྱི་བར་དང་། དྲུག་པས་མ་ལུས་པར་བསྐམ་ཤྱིང་། རྱི་
རབ་ལའང་དུ་བ་འཐུལ་བར་བྱེད་པ་དང་། བདུན་པས་མེ་འབར་ཏེ་འདོད་པའྱི་སོད་མེ་རྒྱུན་གཅྱིག་
དང་། དེས་མེ་གཞན་བསེད་ནས་ཚངས་པའྱི་གནས་བསེགས་ཏེ་ཐལ་བའྱི་ལྷག་མ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་
པར་ཟད་པའྱི་སོད་འཇྱིག་པ་ལ་བར་བསྐལ་གཅྱིག་གོ །ཆུས་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་
བ་རྣམས་ལའང་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་སེས་ཏེ་བསམ་གཏན་གསུམ་ 
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༼༡༩༠༽ 
པར་སེ་བ་ནྱི་བཅུད་འཇྱིག་པའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ལ། དེ་ནས་འོད་གསལ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆུས་སོད་
ཐམས་ཅད་ལན་ཚྭ་ཆུར་བཅུག་པ་བཞྱིན་སྤྲུལ་པར་བྱེད་དོ། །རླུང་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་
གསུམ་པ་བ་རྣམས་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་སེ་བསམ་གཏན་
བཞྱི་པར་སེས་པ་ནྱི་བཅུད་འཇྱིག་པའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ལ། དེ་ནས་དགེ་རྒྱས་ལས་བྱུང་བའྱི་རླུང་
གྱིས་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་སྐམ་པའམ་འཐོར་བར་བྱེད་དེ། དུས་ནྱི་བར་གྱི་བསྐལ་བ་ྱི་ཤུར་མམ་
མོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དང་པོའ་ིརླུང་ཞེས་བྱ་བ་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ཆགས་པའྱི་ས་ལྟས་སུ་རླུང་འཇམ་པོ་
ལངས་ཏེ་རླུང་གྱིས་ཞྱིག་པའྱི་རེས་སུ་དགེ་རྒྱས་ནས་དང་། ཆུས་ཞྱིག་པའྱི་རེས་སུ་འོད་གསལ་ནས་
དང་། མེས་ཞྱིག་པའྱི་རེས་སུ་ཚངས་ཆེན་ནས་འཐབ་བལ་གྱི་བར་གྱི་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ཡས་མར་
རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཆགས། དེ་ནས་འོག་བཞྱི་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་བར་མས་
ཡར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཆགས་ཏེ་བར་བསྐལ་གཅྱིག་གོ །དེ་ནས་བཅུད་ཆགས་པ་ནྱི་རླུང་གྱིས་ཞྱིག་པའྱི་
རེས་སུ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ལྷ་ཚེ་ཟད་ལས་ཟད་བསོད་ནམས་ཟད་པ་ཞྱིག་དགེ་རྒྱས་སུ་དང་། 
ཆུས་ཞྱིག་པའྱི་རེས་སུ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་ལྷ་འོད་གསལ་དུ་དང་། མེས་ཞྱིག་པའྱི་རེས་སུ་
བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་ལྷ་ཚངས་ཆེན་དུ་སེས་པ་ནས་བཟུང་སེ། རྒྱལ་ཆེན་རྱིས་བཞྱི་པའྱི་བར་གྱི་
ལྷ་རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཆགས་ལ། དེ་ནས་མྱི་བྱང་དང་། ནུབ་དང་། ཤར་དང་། ལྷོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་
ཆགས། དེ་ནས་ 
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༼༡༩༡༽ 
དུད་འགོ་དང་། ཡྱི་དྭགས་དང་། དམྱལ་བ་མནར་མེད་པར་སེམས་ཅན་གཅྱིག་སེས་པའྱི་བར་དུ་བར་
བསྐལ་བཅུ་དགུའོ། །འདྱི་ནྱི་མེས་ཞྱིག་པའྱི་རེས་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས་སེམས་ཅན་འོད་གསལ་གྱི་ལྷ་
ལས་ཆད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མྱི་རྣམས་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ནས་འབྱི་སེ། 
བརྒྱད་ཁྲྱི་བར་སེབས་པ་དང་། མནར་མེད་དུ་སེམས་ཅན་གཅྱིག་སེས་པ་དུས་མམ་པ་ནྱི་ཆགས་
པའྱི་བསྐལ་པར་གཏོགས་ལ། བརྒྱད་ཁྲྱི་པ་ནས་འབྱི་སེ་ཚེ་ལོ་བཅུ་པར་གྱུར་པའྱི་བར་ནྱི་བར་བསྐལ་
དང་པོ་ཡ་ཐོག་རྱིང་མོ་ཞེས་བྱའོ། །འོ་ན། བར་གྱི་བསྐལ་བ་དཔག་མེད་ནས། ཚེ་ལོ་བཅུ་པའྱི་བར་
དུའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན་འགྱིབ་པའྱི་ཐོག་མར་བསན་པའྱི་ཆེད་དུ་དཔག་མེད་སོས་པ་
ཡྱིན་གྱི་བར་བསྐལ་བརྒྱད་ཁྲྱི་ནས་བཟུང་ཞེས་མཆྱིམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ྱིད་ལེགས་ཏེ། གཞན་དུ་
ན་དཔག་མེད་ནས་བརྒྱད་ཁྲྱི་པའྱི་བར་དེར་ཆགས་པའྱི་བསྐལ་པ་ལ་ཆད་པ་དང་། གནས་པ་ལ་ལྷག་
པར་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་དེ་ནས་ཡར་བརྒྱད་ཁྲྱི་པའྱི་བར་སེ་བ་དང་། ཡར་མར་འབྱི་
བ་ཟུང་དུ་བྱས་པའྱི་བར་གྱི་ཁུག་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ཡང་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྲྱི་པའྱི་བར་ཡར་འཕེལ་བ་
བར་གྱི་བསྐལ་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། མ་ཐོག་རྱིང་མོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྱིང་ཐུང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁ་ཅྱིག 
ས་ཕྱྱི་གྱིས་ལོ་བརྒྱ་དང་། བར་མ་བརྒྱ་ལ་འཕེལ་འགྱིབ་བྱེད་པའོ་ཞེས་པ་ལ། མཆྱིམས་ཀྱིས་
བསྐལ་པ་ལོས་ 
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༼༡༩༢༽ 
བགང་ནུས་པར་འགྱུར་བས་མྱི་རྱིགས་སོ་གསུངས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་ཤྱིང་། ཞྱིབ་ཏུ་བརྩྱིས་ན་ཚ་
བའྱི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལས་རབ་ཏུ་ཚ་བ་ཚེ་ཚད་ཐུང་བར་ཐལ་བའྱི་སོན་ཡང་ཡོད་དོ། །དེས་ན་
འཕེལ་འགྱིབ་མྱུར་བུལ་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ལ་སོད་པ་ཤས་ཆེ་ཆུང་ཡྱིན་ཀང་། ལས་ཀྱི་བྱེ་བག་
གྱིས་བར་བསྐལ་རྣམས་ནྱི་མམ་སེ། གོང་སྤེལ་ལས་མཐའྱི་བསྐལ་པ་གྱིས་ནྱི་དལ་གྱིས་འགོ་ལ་
བར་བསྐལ་བཅོ་བརྒྱད་མགོགས་པར་འགོ་བས་ཐམས་ཅད་དུས་མམ་པར་འགོ་བས་ཞེས་
སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སོད་བཅུད་ས་མ་ཞྱིག་ཟྱིན་ནས། ཕྱྱི་མ་ཆགས་པའྱི་མགོ་བརྩམས་པའྱི་བར་ལ་སར་
གྱི་གནས་བསྐལ་དང་མམ་པས་བར་བསྐལ་ྱི་ཤུའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་བསྐལ་པ་ལོས་གཞལ་མྱི་ནུས་པས་
བར་བསྐལ་ངོས་བཟུང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་སར་གྱི་གནས་བསྐལ་ྱི་ཤུ་པོ་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་ཡུན་ཚད་ལ་
ངོས་བཟུང་བའོ། །དྲུག་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་བར་བསྐལ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་སེ། སོད་
བཅུད་ཆགས། གནས། འཇྱིག ཞྱིག་ནས་འདུག་པ་ཚན་གཅྱིག་དང་དུས་མམ་པའོ། །ཚངས་ཆེན་
གྱི་ཚེ་ཚད་བར་བསྐལ་དྲུག་ཅུར་གསུངས་པ་ཡང་། སོབ་དཔོན་གྱིས་གངས་ཀྱི་རྒྱུར་བགང་བདེ་བའྱི་
ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི། དོན་ལ་སོད་ཆགས་པ་དང་འཇྱིག་པའྱི་བར་བསྐལ་གྱིས་མྱི་ཐེ་བས་ལྔ་
བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དོ། །འཇྱིག་ཆགས་ཀྱི་བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱིའྱི་ཚེ། དགེ་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་དེ་དང་
འདའོ། །བསྐལ་ཆེན་གངས་ 
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༼༡༩༣༽ 
མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་དང་། བརྒྱར་ཚོགས་བསགས་པ་ལས་བསེ་
རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བར་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་ཆར་མཐུན་ལ། གངས་མེད་ཀྱི་དོན་གངས་
ཀྱི་གནས་གཞན་དྲུག་ཅུ་པ་ལ་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི། གངས་གཏན་མེད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལུང་སྱིལ་བུ་ལས་
འབྱུང་བ་སོམ་དུ་བསྡུ་ན། གཅྱིག་བཅུ་བརྒྱ་སོང་ཁྲྱི་འབུམ་དང་། །ས་ཡ་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་རྣམས། །རང་
པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཐེར་འབུམ་ཕྲག་ཁྲྱིག་རབ་ཀྲམ་དང་། །གཏམ་དཀྲྱིགས་མྱི་འཁྲུགས་ཁད་
ཕྱྱིན་དང་། །སྤངས་སེང་དེ་འདེན་མཐའ་སང་དང་། །རྒྱུ་རྱིག་འོད་མཛེས་དབང་པོ་དང་། །ལེགས་བྱྱིན་
རོགས་འགོ་འབྱྱིང་འདུལ་དང་། །བརྒྱ་བརྒྱ་སོབས་འགོ་འད་ཤེས་དང་། །རྣམ་བྱུང་དང་ནྱི་སོབས་མྱིག་
རྣམས། །ཆེན་པོ་དང་ནྱི་བཅས་པ་སེ། །གངས་མེད་པ་ནྱི་ཐ་མ་ཡྱི། །བར་ནས་བརྒྱད་ནྱི་མ་རེད་
པས། །དུང་ཕྱུར་མན་ཆད་དག་ཏུ་ནྱི། །གང་ཡང་རུང་བ་བརྒྱད་བསན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་ཡང་འདྱི་
པས་གངས་མེད་གསུམ་ཚོགས་ལམ་ཁོ་ན་ལ་འདའ་བར་འདོད་ཅྱིང་། ཐེག་ཆེན་པས་མོས་སོད་དང་། 
ས་བདུན་དང་། ས་གསུམ་ལ་འདའ་བར་འདོད་དོ། །བདུན་པ་ནྱི། བར་བསྐལ་བཞྱི་བཅུ་ལ་བསྐལ་པ་
ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་བྱས་པ་སེ། ཆོས་མངོན་པའྱི་བསན་བཅོས་ལས། ཚངས་རྱིས་པའྱི་ཚེ་ཚད་བར་
བསྐལ་ྱི་ཤུ། ཚངས་པ་མདུན་ན་འདོན་པའྱི་བཞྱི་བཅུ། ཚངས་ཆེན་པས་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད། འོད་ཆུང་
བའྱི་བསྐལ་ཆེན་གཅྱིག་ 
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༼༡༩༤༽ 
ཞེས་པ་ནས་སྱིན་མེད་པའྱི་བསྐལ་ཆེན་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཞེས་སོགས་སོ། །རང་རང་གྱི་ཚེ་ཚད་ངེས་
པ་ཅན་བགང་ནས་ཡོད་པ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས། རང་ལུས་གཞལ་བའྱི་བསྐལ་པ་ཡྱིས། །ཞེས་པའྱི་
འགྱུར་སེ་བའྱི་ཚེ། གཟུགས་ཅན་དང་པོ་བསྐལ་པ་ཕྱེད། །དེ་ཡྱི་གོང་མ་ཕྱེད་ཕྱེད་བསེད། །འོད་ཆུང་
རྣམས་ཀྱི་ལྟག་ཡན་ཆད། །ཚེ་ནྱི་གྱིས་འགྱུར་གྱིས་འགྱུར་ཏེ། །སྱིན་མེད་བསྐལ་པ་གསུམ་དོར་
རོ། །ཞེས་བསྡུ་བའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་དཔོན་ྱིད་ཀྱིས་ཐ་སད་མཛད་པའོ། །སར་བྱུང་སེམས་ཅན་
གཟུགས་ཅན་བཞྱིན། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམྱིའྱི་མཚན་ྱིད། དེ་ལས་
འགྱིབ་པའྱི་ཚུལ། བསྐལ་པ་འདྱི་ྱིད་ངོས་བཟུང་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། གྱིང་བཞྱིའྱི་མྱི་ཆགས་
པ་ནས་བཟུང་སེ་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ནས་འགྱིབ་པའྱི་མགོ་མྱི་རྩོམ་པའྱི་བར་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་
གཟུགས་ཅན་གྱི་ལྷ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་ལུས་ལ་འོད་ཡོད་པ་དང་། ཡྱིད་ལས་བྱུང་ཞྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་
ལྡན་པ་དང་། ཟས་སུ་དགའ་བ་ཟ་ཞྱིང་། ཡན་ལག་དང་དབང་པོ་ཚང་བ་དང་། རྒྱུད་འཇམ་ཤྱིང་ཚེ་
རྱིང་བ་ལ་སོགས་པ་སེ་སེམས་ཅན་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། ཕོ་མོའ་ིབྱེ་བག་དང་། 
མྱིང་ཐ་དད་པ་ཡང་མེད་པར་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་རོ་ལ་ཆགས་ཏེ། ཐོག་མར་
སའྱི་བཅུད་ཁ་དོག་དམར་སེར། རོ་སྦྲང་རྩྱི་མ་བསྐོལ་བ་ལྟ་བུའྱི་རོ་སེམས་ཅན་བརྐམ་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ཅན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མྱོང་ཞྱིང་ཟོས་པས་ཁམ་ཟས་ཀྱི་དང་པོ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་གཞན་གྱིས་
ཀང་ཟོས་པས་ལུས་ 
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༼༡༩༥༽ 
ལྱི་ཞྱིང་འོད་ནུབ་པ་དང་། ལྷའྱི་བུ་ྱི་མ་གཞལ་མེད་ཁང་ལ་ཞུགས་ནས་གྱིང་བཞྱི་བསྐོར་བས་ྱི་མ་
བྱུང་། དེ་ནུབ་པ་དང་ཟླ་བ་ཤར་བས་ད་ནང་གྱི་དེའྱི་ཟླ་བྱུང་ཞེས་གགས་སོ། །དེ་ནས་སའྱི་ཞག་དོང་
ཀའྱི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་བྱུང་སེ། དེ་ཡང་ས་མ་ལྟར་ཟད། དེ་ནས་མྱུ་གུའྱི་ཚལ་ཀ་དམ་པའྱི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་
བྱུང་སེ་ཡང་ཟད། དེ་ནས་མ་སོས་མ་བཏབ་པའྱི་འབས་སཱ་ལུ་ཕུབ་ཤུན་མེད་པ་བྱུང་སེ། ཟོས་པ་དང་། 
དེ་ཆེས་རགས་པས་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་ལམ་གྱིས་དོད་ཅྱིང་། སོན་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལོག་པར་
ཞུགས་པ་ལ་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་བསབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁང་པ་བྱས་པས་ཁྱིམ་ཞེས་གག་གོ །དེ་ཡང་
འབས་སཱ་ལུ་ནང་ནུབ་ཟ་རེས་ཀྱིས་ལེན་ཅྱིང་། སར་སེ་བ་ལ་ལེ་ལོ་ཅན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་གསོག་
འཇོག་བྱས་ཤྱིང་། གཞན་གྱིས་ཀང་དེ་ལྟར་བྱས་པས་སཱ་ལུ་ཟད་དོ། །དེ་ནས་འཛིན་བཅས་རྣམས་ཀྱི་
ཞྱིང་ལ་ས་བོན་བཏབ་སེ། ཞྱིང་སོ་སོར་བགོས་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བཅས་ཏེ་ས་བོན་བཏབ་
པ་ལ་རྐུན་མ་སོགས་བྱུང་བས་དེར་སོ་ཞྱིང་ཡྱིད་ཕྱྱིར་ཕྱོགས་ཏེ་དགོན་པར་སོང་བས་བམ་ཟེ་བྱུང་། 
རྩོད་པ་མྱི་འབྱུང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཁད་པར་བློ་གཟུ་བོ་འགའ་ཞྱིག་ཞྱིང་དཔོན་
དུ་བསྐོས་ཏེ། རང་རང་གྱི་སོན་ཐོག་དྲུག་ཆས་བསབས་པ་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་སོ། །དེ་ྱིད་སོ་སེ་ཕལ་མོ་
ཆེས་བཀུར་བའྱི་མང་པོས་བཀུར་བའྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་དང་པོ་སེ། མང་པོས་བཀུར་དང་འོད་མཛེས་
དང་།  
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༼༡༩༦༽ 
།དགེ་བ་དགེ་མཆོག་གསོ་སྦྱོང་འཕགས། །བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིརྒྱལ་པོ་ལྔ། །སྱི་བོ་སེས་དང་མཛེས་
པ་དང་། །ེར་མཛེས་མཛེས་ཅན་མཛེས་ལྡན་ཏེ། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ལྔ། །གྱིང་བཞྱི་
ལ་སོགས་རྱིམ་པར་དབང་། །ཞེས་པ་རྣམས་སོ། །བརྒྱད་ཁྲྱི་པ་མན་ཆོད་དུ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་མྱི་
འབྱུང་བས་དེའྱི་བརྒྱུད་པ་དུ་མ་འབྱུང་བའྱི་བར་སྐབས་སུ། རྒྱལ་པོ་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་དང་། གོའུ་ཏ་མ་
གྱིས་བྱུང་བའྱི་དང་པོས་རྒྱལ་སྱིད་བཟུང་། གྱིས་པས་དང་སོང་མདོག་ནག་གྱི་དྲུང་དུ་ཚངས་པར་
སོད་པ་ལ་ཆད་པས་ཕོག་པས་གསལ་ཤྱིང་ལ་བསོན་པའྱི་ཚེ་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱས་
པའྱི་ས་བོན་ལས་སོ་ང་གྲུབ་པ་ྱི་མས་སྱིན་པར་བྱས་པ་དང་། གོའུ་ཏ་མའྱི་བུ་ཡྱིན་པ་དང་། བུ་རམ་
ཤྱིང་གྱི་གསེབ་ནས་རེད་པས་ྱི་མའྱི་གེན་དང་། གོའུ་ཏ་མ་དང་། བུ་རམ་ཤྱིང་པ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་
གསུམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་རྒྱལ་པོ་སབ་སེང་གྱི་བུ་ས་ཚར་བཞྱི། སེར་སའྱི་གནས་
སུ་སྤྱུགས་པ་སྱིང་མོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འདུས་པས་ཤཱཀའྱི་རྱིགས། དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་སེང་གེ་འགམ་
དང་ཟས་གཙང་མ་དང་། དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དང་། ས་གཅན་ཟྱིན་གྱི་བར་དུ་བྱུང་ངོ་། །མ་ག་དྷའྱི་
རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་དང་། ཀོ་ས་ལའྱི་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་དང་། བད་ས་ལའྱི་རྒྱལ་པོ་
འཆར་བྱེད་དང་། འཕགས་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་སང་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ཞེས་
བྱའོ། །བོད་རྣམས་ནྱི་སོན་སོན་པ་མ་བྱོན་པའྱི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་སབ་སེང་ཞེས་པས་རྩོད་པ་རྒྱལ་བར་
བྱས་པའྱི་ཚེ། རཱུ་པའྱི་ཞེས་པའྱི་ 



མན་ངག་ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན།   195 

༼༡༩༧༽ 
རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་དཔུང་དང་བཅས་པ་བུད་མེད་ཀྱི་ཆས་སུ་ཞུགས་ནས་གངས་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བོས་
པ་ལས་འཕེལ་བ་ནྱི་དེང་སང་ཡན་ཆད་བོད་ཅེས་གགས་སོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་
བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བར་གྱི་བསྐལ་པ་འདྱི་ནྱི་མ་ཐོག་རྱིང་མོ་ཡྱིན་པར་སར་གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་བྱུང་
ཚུལ་གྱིས་ཤེས་ལ། ད་དུང་གནས་པ་ལ་བར་བསྐལ་བཅུ་དགུ་ཡོད་པའོ། །འཇྱིག་རེན་བསན་པའྱི་
གནས་ཀྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།  །།དེ་ནྱི་སེམས་པ་དང་འདུས་བྱས། ཞེས་པའྱི་
སྐབས་སུ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །། 


