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༄༅། སདྡྷ རྨཱ བྷི ཀོ ཥ སྱ པྀ ཏི གྲ ནྠ པ ཀཱ ཤ སཱུ རྻཡ ནཱ བི ཧ ར ཏི སྨ།། 
༄༅། །དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་འགྲྲེལ་པ་གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ་ཞྲེས་བྱ་བཞུགས་
སོ།། ༄༅། །དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པར་མཛོད་ཀི་འགྲྲེལ་པ་གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ་ཞྲེས་བྱ་བ། 
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཆོས་མངོན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡོངས་སུ་དག་པ་བླ་མ་འཇམ་པའི་
དབྱངས་ལ་སོ་གསུམ་གུས་པའི་སོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བྱིན་གིས་བརླབ་སྲེ་རྣམ་དག་
འཆད་རོད་རོམ་པའི་བློ་གྲོས་ཐོགས་པ་མྲེད་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། མཁྲེན་བརྲེའི་ཆར་གི་སིད་ཞིའི་གདུང་ལས་
སྐྱོབ། །སོབས་བཅུའི་སོབས་ཀིས་བདུད་བཞིའི་དཔུང་ཚོགས་འཇོམས། །ཕུན་ཚོགས་བློ་གྲོས་སྩོལ་མཛད་ལྷག་
པའི་ལྷ། །རབ་བརིད་གངས་རིའི་མདོག་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གྲངས་མྲེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གིས་ལྲེགས་
གོམས་པས། །ཆགས་ཐོགས་ྲེས་པའི་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཞིང་། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གཅིག་ཤཱཀའི་
ཏོག །ཆོས་མངོན་གསུངས་པ་དྲེ་ལ་འཚལ་ལོ། །མཐའ་ཡས་འབུམ་སྲེའི་གཞུང་ལ་མ་རོངས་ཤིང་། །ལུང་
རིགས་རིན་ཆྲེན་དབྱིག་གི་མཛོད་བཟུང་ནས། །དཔག་ཡས་གདུལ་བྱའི་གྲེན་གྱུར་མཁས་པའི་མཆོག །སོན་
པ་གིས་པར་གྲགས་པ་དྲེ་ལ་འདུད། །ཚོགས་གིས་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་གནས་བཅས་ཤིང་། །བསན་འཛིན་
རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན་གྱུར་བསན་པའི་དཔལ། །བསླབ་གསུམ་སི་གཙུག་ལུང་རོགས་ནོར་བུས་མཛེས། །ཡོངས་འཛིན་
ཀླུ་དབང་རྣམས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ལྲེགས་བཤད་སོད་གྱུར་རྣམ་མང་གདུལ་བྱ་ལ། །ལྲེགས་པར་བཤད་
པའི་དགའ་སོན་སིན་པ་དང་། །ལྲེགས་བཤད་འདི་ལ་གོམས་པ་ལྷུན་ལྲེན་ཕྱིར། །ལྲེགས་བཤད་འདི་ིད་རྣམ་
པར་བཤད་པར་བྱ། །ལྷག་པ་ཤྲེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་སོན་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་
མངོན་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཁོ་ནས་བསླབ་པར་བྱ་བ་མངོན་པའི་མདོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་ལྲེགས་པར་གསུངས་པའི་གྲེགས་བམ་དུ་མ་ཞིག་སྤྲང་པོ་ི་མའི་དངོས་གྲུབ་ཀིས་བསྲེགས་
པའི་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་ཅིག་རྲེད་པའི་དོན་བསྡུས་ནས་སོན་པ་ཐོགས་མྲེད་ཀིས་ཐྲེག་བསྡུས་ཞྲེས་བྱ་བ་མཛད། 
རིགས་ཅན་གསུམ་ཀས་བསླབ་པར་བྱ་བ་ཐུན་མོང་བའི་ཆོས་མངོན་པ་ནི་ཡུལ་ས་ཚོགས་སུ་གང་ཟག་ས་
ཚོགས་ལ་གསུངས་པའི་གྲེགས་བམ་དུ་མ་ཡོད་པ་ཡང་ི་མའི་དངོས་གྲུབ་ཀིས་བསྲེགས་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་
ཀི་དོན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྲེབས་པ་ས་སྲེ་ལྔ་དང་ཀུན་བཏུས་ཀང་མཛད་དོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་
བཞྲེད་ཚུལ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདོ་སྲེ་དང་འདུལ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མངོན་པའི་སྲེ་སོད་
གསུངས་པ་ནི་མྲེད་ཀི། ཡུལ་ས་ཚོགས་སུ་གང་ཟག་ས་ཚོགས་ལ་ཐོར་བུར་གསུངས་པ་རྣམས་དགྲ་བཅོམ་པ་



2   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

བདུན་གིས་བསྡུས་ནས་མངོན་པ་སྲེ་བདུན་ཞྲེས་བྱ་བ་མཛད་དོ། །དྲེ་དག་གི་དགོངས་པ་འགྲྲེལ་པའི་དོན་དུ་བྱང་
ཕྱོགས་ཀི་རི་བོ་འབིགས་བྱྲེད་ཀི་གར་མཁན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་ནས་བྱྲེ་བྲག་
བཤད་མཛོད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཤ་ཽཀ་འབུམ་ 
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༼༥༽ 
ཡོད་པ་མཛད་དོ། །དྲེའི་དོན་གཅྲེས་པ་རྣམས་མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་སོན་པ་ལ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གྲེན་གིས་མངོན་
པ་མཛོད་ཀི་བསན་བཅོས་འདི་མཛད་དོ། །འདི་ལ་གསུམ་སྲེ། སྒྱུར་བྱྲེད་དམ་པའི་ཀླད་ཀི་དོན། རོམ་བྱྲེད་དམ་
པའི་གཞུང་གི་དོན། བསྒྱུར་བ་མཐར་ཕྱིན་མཇུག་གི་དོན་ཏོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཚན་གི་དོན། འགྱུར་གི་
ཕྱག་གོ །དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་ན་སྐད་རིགས་བཞི་ཡོད་པ་ལས། བསན་བཅོས་འདི་ལ་སཾ་སྀ་ཏའི་སྐད་དུ། ཨ་བྷི་
དྷར་ཀོ་ཥ་ཀཱ་རི་ཀཱ་ཞྲེས་པ་སྲེ། བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཨ་བྷི་ནི་མངོན་པ། དྷར་ནི་ཆོས། ཀོ་ཥ་ནི་མཛོད། ཀཱ་རི་
ཀཱ་ནི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པའོ། །གིས་པ་ནི། འཇམ་དཔལ་སོགས་སོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཞུང་དོན་ལ་
འཇུག་པའི་ཡན་ལག གཞུང་དོན་ཆོས་མངོན་པའི་ཡུལ་བཤད་པ། གཞུང་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བྱ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། མཆོད་པར་བརོད་པ། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། བཤད་བྱའི་མཚན་དོན། མཚན་
ལྡན་གཞུང་གི་དགོས་འབྲྲེལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་གང་ཞིག་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞྲེས་སྲེལ་
ལོ། །འདི་ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྤངས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། མདོ་ལས། བྲམ་ཟྲེ་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་བྱ་བ་
ནི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གིས་ཇི་སྲེད་པའོ། །ཞྲེས་བཤད་པས་ཤྲེས་བྱ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གིས་པོ་ཀུན་ལ་ཇི་ལྟ་ཇི་སྲེད་
ཀི་དོན་མཐོང་བའི་གྲེགས་སུ་གྱུར་པས་ན་མུན་པ་སྲེ། ོན་མོངས་པ་དང་ོན་མོངས་ 



4   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༦༽ 
ཅན་མིན་པའི་མི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀིས་གྲེན་པོ་བརྲེས་ནས་ཕྱིས་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་
པའམ་མ་ལུས་པ་སྤངས་པས་གཏན་བཅོམ་པའོ། །མུན་པ་དང་པོ་ནི་ཕྲ་རྒྱས་འཁོར་བཅས་ཡིན་ལ། མུན་པ་
གིས་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་གིས་སུ་ངྲེས་པ་ལས། འདུས་མ་བྱས་དང་འདུས་
བྱས་ཟག་མྲེད་ོན་མོངས་ཅན་གསུམ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། རིམ་བཞིན་མུན་པའི་བྱྲེད་པས་སོང་པ་དང་། དྲེའི་གྲེན་
པོ་ཡིན་པས་མཚན་ིད་དང་མི་ལྡན་པ་དང་། མུན་པ་དང་པོར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དགྲེ་བ་ཟག་
བཅས་དང་མ་བསིབས་ལུང་མ་བསན་ལ་འཇོག་ལ། དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་སོ་ཐར་དང་མིག་ལ་སོགས་པ་
ཡོད་པས་དྲེའི་བྱྲེ་བྲག་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་མི་ཤྲེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་ན་རང་གི་མུན་པ་མ་བཅོམ་
མམ་བཅོམ། དང་པོ་ལྟར་ན་དྲེ་གིས་སྡུག་བསྔལ་མཐར་བྱས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཆོས་གཅིག་མ་ཤྲེས་ཤིང་
མ་སྤངས་པར་དུཿཁའི་མཐར་བྱྲེད་པར་ང་མི་སྨྲའོ་ཞྲེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་
སྤངས་པ་ཐུན་མོང་མིན་པར་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་སྐྱོན་དང་པོ་ལས་གྲོལ་ལ། སྐྱོན་གིས་
པ་ཡང་མྲེད་དྲེ། དྲེ་གིས་ལ་གཏན་བཅོམ་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ཀིས་མུན་པ་དང་པོའ་ིབག་ཆགས་མ་
སྤངས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྤངས་པ་དང་། མུན་པ་གིས་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། མཽའུ་འགལ་
གི་བུས་ 
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༼༧༽ 
རང་གི་མ་འོད་ཟྲེར་ཅན་ན་ཡོད་པ་ཡུལ་གིས་བསྐལ་པས་མ་ཤྲེས་པ་དང་། ཤཱ་རིའི་བུས་ཁིམ་བདག་དཔལ་
སྐྱྲེས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་བསྐྱྲེད་པ་དུས་རིང་པོར་བསྐལ་པས་མི་ཤྲེས་པ་ལ་སོན་པས་གཟིགས་
པ་དང་། སོན་པས་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁོད་ཀིས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་ཤྲེས་སམ། གསོལ་བ་
མ་འཚལ་ཏོ་ཞྲེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མི་ཤྲེས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུས་འགྲོ་བ་དང་ཁམས་
དང་སྐྱྲེ་གནས་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་ཡུལ་འདི་ཡི་ཚེ་གང་ཟག་འདིས་བསམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་
རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་མི་ཤྲེས་པར་སོན་པས་མཁྲེན་པར་ས་གཅན་ཟིན་གིས་བསོད་པ་ལས་བཤད་དོ། །ཊི་ཀར་དྲེ་དག་
ལ་ལ་ལ་གཅིག་ནས་བཞིའི་བར་དུའོ་ཞྲེས་པ་ནི་གང་ཟག་ལ་སར་ན་ཤྲེས་སིབ་ཆྲེ་ཆུང་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་ཆོས་
ལ་སར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་འོད་ཟྲེར་ཅན་གི་མ་ནི་ཡུལ་བསྐལ་པ་མི་ཤྲེས་པ་གཅིག་པུ་ནས་དྲེའི་ས་པའི་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཆོས་དུ་མ་ནི་གཅིག་པར་ཡིན་པའི་བར་ཞྲེས་འཆད་དྲེ། གང་ཟག་ལ་སར་ཡང་སྐྱོན་མྲེད་དོ། །ཆོས་གཅིག་མ་
སྤངས་ན་ཞྲེས་པའི་མདོ་དང་ཡང་མི་འགལ་ཏྲེ། མུན་པ་དང་པོ་ངོ་བོ་ཐོབ་པ་ཆད་པའི་སོ་ནས་སྤངས་པས་མུན་པ་
གིས་པ་ཡང་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་སོ་ནས་སྤངས་པ་ཡོད་པ་སྲེ། མདོ་ལས། དགྲེ་སློང་དག་
མིག་ལ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་སྤོངས་ཤིག་དང་དྲེ་སྤངས་ན་མིག་དྲེ་སྤངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ། ། 
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༼༨༽ 
དྲེས་ན། དྲེ་དག་དང་སྤངས་ཙམ་དུ་ཁད་མྲེད་པ་དང་། བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་། ངོ་བོ་ཐོབ་པ་ཆད་པས་
གིས་ཀ་ལ་ཁད་ཡོད་པ་དང་། དང་པོ་སྤངས་ཙམ་ལ་ཁད་མྲེད་ལ་གིས་པ་སྤངས་པ་ལ་ཁད་ཡོད་པའོ། །དྲེ་
ལྟར་སྤངས་པ་བསན་ནས་རོགས་པ་ནི། ཞིང་ཞྲེས་པས་བརོད་པའམ་དོན་གིས་གོ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་སྤངས་བ་བས་
ཡྲེ་ཤྲེས་སླ་བའམ་སྤོང་བྱྲེད་ནི་གྲེན་པོ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །གང་སྤྲེལ་ལྟར་ན། ཀུན་ལ་ཞྲེས་པས་སྤངས་པ་
དང་། གཏན་ཞྲེས་པས་རོགས་པ་བསན་པར་བཞྲེད་དྲེ་ཤིན་ཏུ་ལྲེགས་སོ། །གང་ཞིག་སི་ས་ཡིན་ཡང་བྱྲེ་བྲག་ལ་
འཇུག་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ལས་སྐབས་ཀིས་བྱྲེ་བྲག་ལ་འཇུག་པ་ནི་སྲེནྡྷ་བ་འོན་ཅིག་ཅྲེས་བརོད་པ་ན། ཆོས་སོན་
འདྲེན་པའི་ཚེ་ན་ཐོས་ཀི་དགྲེ་འདུན་དང་། རི་དྭགས་བཤོར་བའི་ཚེ་ར་དང་། ཁ་ཟས་ཟ་བའི་ཚེ་ལན་ཚྭ་དང་། 
ཁྲུས་ཀི་ཚེ་ཆུ་དང་། གཡུལ་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་རལ་གྲི་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཤུགས་ཀིས་འཇུག་པ་ནི་འདིར་
འགའ་ཞིག་འོང་ངོ་ཞྲེས་བརོད་ན་ལྷས་བྱིན་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་འོང་གི་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་གོ་བ་ལྟ་བུ། བྲྲེ་
བྲག་གི་ཚིག་གིས་འཇུག་པ་བྲམ་ཟྲེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དཀར་ཤམ་གོས་དཀར་པོ་གོན་པ་དྲེ་ཁིད་ལ་ཤོག་ཅྲེས་
སྨྲས་ན་བྲམ་ཟྲེ་ལྷ་སྐྱིད་ཁོ་ན་གོ་བ་ལྟ་བུ་སྲེ་ཆོས་དྲེ་གིས་གཞན་ལ་མྲེད་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་གསུམ་ལས་འདིར་
བྱྲེ་བྲག་གི་ཚིག་གིས་ཏྲེ། གང་ཞིག་སི་ས་ཡིན་ཡང་ཀུན་ལ་མུན་པ་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  7 

༼༩༽ 
གསུམ་པོ་དྲེ་གཞན་ལ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དོན་ནི་ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་ིད་འཁོར་བ་སྲེ་དྲེ་ིད་ལྟ་བ་
དང་ཐྲེ་ཚོམ་གིས་བསྐྱོད་པས་གཡོ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། སྲེད་པའི་རླན་དང་བཅས་པས་ཀུན་ཏུ་ཆགས་
པའི་གནས་ཡིན་པ་དང་། བརྒལ་དཀའ་བ་དང་། ཐར་པར་འདོད་ན་ཡང་སྐམ་སར་གནས་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་
ཆོས་བསན་པའི་རྲེས་སུ་ཞུགས་པ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་བརྒལ་དགོས་པ་བཞིས་འདམ་ལྟ་བུ། དྲེ་ལས་འགྲོ་བ་རྣམས་
དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཆོས་སོན་པས་དང་བར་མཛད་པའོ། །གིས་པ་ནི། ནས་ཞྲེས་པ་ནི་ཁྲུས་བྱས་ནས་ཁ་ཟས་
ཟ་ཞྲེས་རིམ་པ་སོན་པའི་ཚིག་ཡིན་པ་ལ་རག་ན་ད་ཅི་ཞིག་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། བསན་བཅོས་རབ་ཏུ་བཤད་པར་
བྱའོ། །བསན་བཅོས་གང་ཞྲེ་ན། ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཅྲེས་བྱ་བའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་བསན་བཅོས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་
ོན་མོངས་པ་ལས་འཆོས་ཤིང་འབྲས་བུ་ངན་འགྲོ་དང་སིད་པ་ལས་སྐྱོབ་པས་བསན་བཅོས་ཏྲེ། རྣམ་བཤད་
རིགས་པ་ལས། ོན་མོངས་དགྲ་རྣམས་མ་ལུས་འཆོས་པ་དང་། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཆོས་མངོན་པའི་དོན། མཛོད་ཀི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་མངོན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་བཞི་ལས། དབྱྲེ་
བ་ལ་བསྡུས་པའི་སོ་ནས་དོན་དམ་པའམ་མཚན་ིད་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ནི་ོན་མོངས་པའི་དི་མ་མྲེད་པ་ཟག་
མྲེད་ཀི་ཤཤྲེས་རབ་རྲེས་འབྲང་དང་བཅས་པའོ། བརྡར་བཏགས་པ་ནི་ཆོས་མངོན་པ་མཚན་ིད་པ་དྲེ་ཐོབ་པར་བྱ་
བའི་ཕྱིར་དུ་ཞུགས་པའི་ཤྲེས་རབ་སྐྱྲེས་ 



8   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༡༠༽ 
ནས་ཐོབ་པ་དང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་རབ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་གང་ཡིན་པ་
དང་། དྲེ་ཐོབ་པའི་ཐབས་སོན་པའི་བསན་བཅོས་གང་ཡིན་པའོ། །འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱུ་ཡིན་པས་
སོ། །དགོས་པ་ནི། དྲེའི་རྒྱུར་མཐོང་ནས་འཇུག་པའོ། །ཡང་ན་ཤྲེས་པ་དང་བསན་བཅོས་གིས། ཡང་ན་གཞུང་
ལམ་འབྲས་གསུམ་མོ། །རྒྱས་པར་དབྱྲེ་ན་བཏགས་པ་བ་ལ་ལྔར་བྱས་ནས་དྲུག་གོ །གིས་པ་གྲངས་ངྲེས་པ་ནི། 
མངོན་པ་མ་ལུས་པ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་ངྲེས་ལ། རྒྱུ་ནི་ཐོབ་པར་ཞུགས་པའི་རྒྱུ་དང་། དྲེ་ཐོབ་པའི་ཐབས་སོན་
པའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནི། ཟག་བཅས་ཀི་ཤྲེས་རབ་སྐྱྲེས་ཐོབ་ལ་བརྲེན་ནས་ཐོས་བྱུང་དང་། དྲེ་ལས་བསམ་བྱུང་
དང་། དྲེ་ལས་འཇིག་རྲེན་པའི་སོམ་བྱུང་སྲེ་དྲེ་ཙམ་གིས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་བཞིར་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ཐོབ་པའི་ཐབས་སོན་པའི་བསན་བཅོས་སོ། །གསུམ་པ་རྲེས་འབྲང་བཅས་ན་ཞྲེས་འབྱུང་
བས་འཁོར་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་དུ་ཡིན་པ་ལ་གིས་ལས། མཚན་ིད་པ་ནི་ལམ་གསུམ་གི་ཟག་མྲེད་ཡིན་ལ། 
རྲེས་འབྲང་ནི་གཙོ་བོའ་ིསོབས་ཀིས་བྱུང་ཞིང་མི་འབྲལ་བ་སྲེ། དྲེ་ངོས་འཛིན་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ས་གང་ལ་བརྲེན་
པ། རྲེན་དང་བརྲེན་པའི་དོན། འཁོར་ཕུང་པོ་དུ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཐོང་ལམ་ནི་བསམ་གཏན་དྲུག་ལ་
བརྲེན་ལ། ལམ་ཕྱི་མ་གིས་ནི་ཟག་མྲེད་ས་དགུ་ལ་བརྲེན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ས་དྲེའི་གནས་སྐབས་སམ་
གཤིས་སུ་སྐྱྲེས་ཞྲེས་པའམ་ས་དྲེ་གང་གི་ངོ་བོར་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  9 

༼༡༡༽ 
སྐྱྲེས་པ་ལ་ས་དྲེ་ལ་བརྲེན་ཞྲེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གི་ལམ་གསུམ་ནི་འཁོར་ཕུང་པོ་ལྔ་སྲེ་
ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་གཟུགས་དང་། དངོས་གཞི་དང་པོ་གིས་ན་ཡིད་བདྲེ་དང་གསུམ་པ་ན་བདྲེ་བ་ས་གཞན་ན་
བཏང་སོམས་ཏྲེ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་རྲེག་པ་སོགས་མཚུངས་ལྡན་འདུ་བྱྲེད་དང་། མཚན་ིད་དང་མཐུན་
པའི་མཚན་ིད་དང་ཐོབ་པ་དང་རྲེས་ཀི་ཐོབ་པ་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་སོ། །ལམ་ཕྱི་མ་
གིས་གཟུགས་མྲེད་ས་གསུམ་ལ་བརྲེན་ན་གཟུགས་ཕུང་མྲེད་པས་ཕུང་པོ་བཞི་པ་སྲེ་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཁོ་
ན་ཡིན་ལ་གཞན་སྔར་བཞིན་ནོ། །བཏགས་པ་བ་ལ་ལྔ་ལས། སྐྱྲེས་ཐོབ་ནི་ཁམས་དང་ས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་ལ་
ཕུང་པོ་བཞི་སྲེ། དྲེ་ནི་མམ་པར་མ་གཞག་པའི་ཕྱིར་རྲེས་སུ་འབྲང་བའི་གཟུགས་ཕུང་མྲེད་ལ། ཚོར་བ་ནི་
འདོད་པ་ན་ལྔ་ཆར་དང་ལྡན་ལ་གཞན་སའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་ཅི་རིགས་པ་དང་། འདུ་བྱྲེད་སྔར་བཞིན་འདུ་ཤྲེས་དང་
རྣམ་ཤྲེས་འདོད་པ་ན་ལྔར་འབྱུང་ཞིང་གཞན་ཅི་རིགས་པའོ། །ཐོས་བྱུང་ནི་གཟུགས་མྲེད་ན་རྣ་བའི་རྣམ་ཤྲེས་
མྲེད་ལ། གང་ཟག་ཕན་ཚུན་ཡུལ་མིན་པས་ཁམས་འོག་མ་གིས་ན་ཡོད་ཅིང་མམ་བཞག་མིན་པས་གཟུགས་
མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་བཞི་པའོ། །ཐོས་བྱུང་ཡུད་ཙམ་རྣ་བའི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཡང་ཡོད་ཅྲེས་མ་ཧཱ་གསུང་པ་
ལྟར་ན་ཚོར་བ་ལྔ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་ཡང་མིང་གི་ཡུལ་ཅན་དུ་འཆད་པས་ཡིད་ཤྲེས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
དྲེའི་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ 



10   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༡༢༽ 
ཅི་རིགས་པའོ། །བསམ་བྱུང་ནི་འདོད་པ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དྲེ་ཊིཀ་ལས་གོང་མ་མམ་གཞག་གི་ས་པ་ཡིན་པས་
སྲེམས་ནང་དུ་བལྟས་པ་ན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འབྱུང་ལ་འཁོར་ནི་ཐོས་བྱུང་བཞིན་ནོ། །སོམ་བྱུང་ནི་
འདོད་པ་ན་མྲེད་དྲེ། མམ་གཞག་གི་ས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ས་ལས་འདོད་པའི་རྲེ་གཅིག་པ་ནི་མམ་
གཞག་མིན་ཏྲེ་འགོད་པ་མྲེད་པ་དང་དགའ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སངས་པའི་བདྲེ་བས་མ་བསྒྲུབ་པས་སོ་ཞྲེས་འབྱུང་
བས་སོ། །དྲེས་ན་གོང་མ་གིས་ན་ཡོད་ལ་འཁོར་ནི་ཟག་མྲེད་དང་འདའོ། །གཙོ་འཁོར་གོ་ལོག་པའི་སྐྱོན་མྲེད་
དྲེ། སིར་མིའི་གཙོ་བོ་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཀང་ཡི་གྲེ་འབྲི་བའི་ཚེ་ཡིག་དཔོན་གཙོ་བོ་ལྟར། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གི་
ལྡོག་པ་ནས་རྣམ་ཤྲེས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཡང་ཆོས་རབ་ཏུ་འབྱྲེད་པའི་ཚེ་ཤྲེས་རབ་གཙོ་བོར་བཞག་གོ །བསན་
བཅོས་ཀིས་བསྡུས་པའི་མངོན་པ་ལ་ནི་ཁ་ཅིག་མཚུངས་ལྡན་མིན་པས་གཙོ་འཁོར་མི་སོར་ཞྲེས་ཟྲེར་ལ། ཁ་
ཅིག་ན་རྲེ་སོར་ཏྲེ་མདོ་སྲེ་པས་གཙོ་བོས་གཟུགས་དང་འཁོར་སྐྱྲེ་སོགས་ཡིན་པས་ཕུང་པོ་གིས་སུ་འདོད་
ཅིང་བྱྲེ་སྨྲས་གཙོ་བོ་མིང་ཡིན་པས་ཕུང་པོ་གཅིག་ཏུ་འདོད་ཅྲེས་ཟྲེར་ཞིང་། ཁ་ཅིག་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་འཇུག་པ་ལུས་
ཀི་བསན་བཅོས་ཡིན་པས་གཙོ་བོ་གཞན་དྲུག་དྲེའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་འཁོར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །བཞི་པ་ངྲེས་ཚིག་
ནི་རང་གི་མཚན་ིད་འཛིན་པས་ཆོས་དང་། མངོན་པ་ནི་སཾ་སྀ་ཏའི་སྐད་ལས། ཨ་བྷི་ཞྲེས་པ་ལ་རྲེན་བྱིན་ཏྲེ་ཨ་
བྷི་མུ་ཁ་ཞྲེས་པ་མྱ་ངན་ལས་ 
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༼༡༣༽ 
འདས་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའི་སོའ་ིདོན་དང་། ཨ་བྷི་ཀྵ་ཎ་ཞྲེས་པ་ཆོས་འདི་བསན་ཡོད་བསན་མྲེད་ལ་སོགས་པའི་
བྱྲེ་བྲག་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་དང་། ཨ་བྷི་བྷུ་ཏ་ཞྲེས་པ་ཤྲེས་བྱ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་བསན་པའི་
བརྒལ་བ་དང་ལན་གིས་ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་དང་། ཨ་བྷི་ས་མ་ཡ་ཞྲེས་པ་ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་
དམ་མདོ་སྲེའི་དོན་རོགས་པས་མངོན་པ་སྲེ། རྒྱན་ལས། མངོན་དུའི་ཕྱིར་དང་ཡང་ཡང་དང་། །ཟིལ་གནོན་
རོགས་ཕྱིར་མངོན་པའི་ཆོས། །ཞྲེས་སོ། །འདིའི་འགྲྲེལ་པར་སྔ་ཕྱི་གིས་བསན་ལ། ངྲེས་ཚིག་དང་པོ་འདིས་ནི་
ཁམས་གསུམ་པའི་ཤྲེས་རབ་ཐར་པའི་ཕྱིར་མ་ཞུགས་པ་དག་མངོན་པ་མིན་པར་འཆད་དོ། །གིས་པ་ནི། 
བསན་བཅོས་འདི་ཇི་ལྟར་ན་ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཡིན་ཞྲེ་ན། གཞུང་འདིར་མངོན་པ་སྲེ་བདུན་པོ་དྲེ་དག་གི་
དོན་གང་གཅྲེས་གཅྲེས་རྣམས་བརོད་བྱའི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་ཆུད་པའི་ཕྱིར་འདི་ཆོས་མངོན་པ་དྲེའི་མཛོད་
ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དཔྲེར་ལ་ནོར་གཅྲེས་པའི་གནས་ལ་མཛོད་ཅྲེས་བརོད་པ་བཞིན་ནམ། རལ་གྲི་གང་དུ་གཞུག་པ་
ནི་དྲེའི་ཤུབས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་བསན་བཅོས་འདིའི་གནས་སམ་འབྱུང་ཁུངས་མངོན་པ་དྲེ་ཡིན་པས་དྲེ་
ནི་འདིའི་མཛོད་ཡིན་ལ། དྲེ་ཕྱིར་མཛོད་ནས་བྱུང་བ་ལ་ཡང་ཆོས་མངོན་མཛོད་ཅྲེས་བྱ་སྲེ་རལ་གྲི་གང་ནས་
འབྱིན་པ་དྲེ་ནི་དྲེའི་ཤུབས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ཡང་སྔ་མ་མཚན་ིད་པ་དང་། ཕྱི་མ་བཏགས་པ་ 
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༼༡༤༽ 
བར་གསུངས་ལ། བརོད་བྱ་དང་འབྱུང་ཁུངས་བཟང་པོར་སོན་པའོ་ཞྲེས་ཀང་འཆད་ཅིང་། སྔ་མས་དྲེ་འདིར་ཆུད་
པར་བསན། ཕྱི་མས་འདི་ཕྱི་མོར་དོགས་པ་སྲེལ་བའོ་ཞྲེས་ཀང་འཆད་དོ། །བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དགོས་འབྲྲེལ་
དངོས། དང་པོར་སུས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་མངོན་པ་བསན། འདི་དང་པོ་ིད་དུ་སུས་བསན། ཇི་
ལྟར་སློབ་དཔོན་ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་འཆད་པ་གུས་ཤྲེ་ན། འདི་ཡི་ལན་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་དགོས་པ་ནི། 
ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀི་ཤྲེས་རབ་མྲེད་པར་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ྲེ་བར་ཞི་བའི་ཐབས་མྲེད་དྲེ། གང་
གི་ཕྱིར་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་མ་རིག་པའི་ར་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ོན་མོངས་མ་ཞི་ན་ྲེས་པ་ཅི་ཡོད་
ཅྲེ་ན། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ལས་བསགས་ནས་འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་འདིར་རང་
དབང་མྲེད་པར་འཁམས་ཏྲེ་དུཿཁ་ས་ཚོགས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་བས་ན་ོན་མོངས་ཞི་བའི་ཐབས་ཆོས་རབ་
ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་བསན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་དུ་ཆོས་མངོན་པ་བསན་ཏོ། །འཁོར་བ་འདི་ིད་རྒྱ་མཚོ་དང་ཆོས་བཞིས་ཆོས་
མཚུངས་ཏྲེ། ཐོག་མ་མྲེད་པས་གཏིང་ཟབ་པ། མཐའ་མྲེད་པས་རྒྱ་ཆྲེ་བ། ཆགས་སོགས་ཀི་ཆུ་སིན་གིས་གང་
བ། ལས་ཀི་རྦ་རླབས་དང་བཅས་པའོ། །ཚིག་འདིས་ཆོས་བཞི་ཇི་ལྟར་བསན་ཞྲེ་ན། བརོད་བྱ་ནི་ཆོས་རྣམས་
ཞྲེས་དངོས་སུ་བསན་པས་ཤྲེས་རབ་མཚོན་ནས་བསན་ལ། རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཅྲེས་པས་དགོས་པ། མྲེད་ 
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༼༡༥༽ 
པར་ལ་སོགས་པས་ིང་དགོས་བཟོག་ནས་བསན་ཞིང་། འབྲྲེལ་པ་ནི་མངོན་པ་ཡོད་ན་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཡོད་
ཅྲེས་ཤུགས་ལ་བསན་པ་སི་མཐུན་ནོ། །ཁ་ཅིག་རྣམ་འབྱྲེད་ཡིན་གི་བརོད་བྱ་བསན་ཏྲེ་ཆོས་རྣམས་ཏྲེ་དངོས་སུ་
བསན་པ་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་དང་བརོད་བྱའི་གཙོ་བོ་ནི་ཤྲེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་ཡིན་པས་ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་
རྣམ་འབྱྲེད་ཅྲེས་པས་བསན། མྲེད་པར་ཞྲེས་པས་དགོས་པ་ིང་དགོས་བཟོག་ནས་བསན་ཏོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །གིས་པ་ནི། འདི་དང་པོ་ཡིད་ཆྲེས་པས་བསན་ནས་སློབ་དཔོན་གིས་བསྡུ་བར་རིགས་ན་དང་པོ་སུ་ཞིག་
གིས་བསན་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་སྨྲའི་ལུགས་ནི་སྲེ་བདུན་པོ་འདི་ནི་དང་པོར་སོན་པས་ཡུལ་དང་གང་ཟག་ས་ཚོགས་ལ་
འཐོར་བུར་གསུངས་ལ་ཕྱིས་དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་གི་བསྡུས་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ཆྲེད་དུ་བརོད་པའི་ཚོམས་བཞིན་ནོ་
ཞྲེས་འདོད་དོ། །གང་གིས་གང་བསྡུས་ན། ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་འཇུག་ཀ་ཏིའི་བུས། །རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་དབྱིག་བཤྲེས་
ཀིས། །རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་ནི་ལྷ་སྐྱིད་ཀིས། །ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ཤཱ་རིའི་བུས། །གདམས་པའི་བསན་བཅོས་མཽ་
འགལ་བུས། །འགྲོ་བའི་རྣམ་གྲངས་གསུས་པོ་ཆྲེས། །ཁམས་ཀི་ཚོགས་ནི་གང་པོ་བསྡུས། །ཞྲེས་སམ། གང་
སྤྲེལ་ལས། འགྲོ་བའི་རྣམ་གྲངས་ཤཱ་རིའི་བུས། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་མདོ་ལས། དགྲེ་སློང་སྲེ་
སོད་གསུམ་པ་ཡིན་ཞྲེས་པའི་སྲེ་སོད་གསུམ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་འདི་ལས་གཞན་པའི་མངོན་པ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར། མདོ་ 
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༼༡༦༽ 
སྲེ་པ་ནི་ལོ་ཞྲེས་པ་མ་རངས་པའི་ཚིག་སྲེ་སྲེ་བདུན་པོ་འདི་ལས་ནི་འདུས་མ་བྱས་རས་སུ་གྲུབ་པ་སོགས་
འཁྲུལ་པ་དུ་མ་སང་བས་བཀའ་མིན་ཞྲེས་སློབ་དཔོན་བཞྲེད་དོ། །སོན་པའི་བཀའ་ལ་སྲེ་སོད་གསུམ་མ་ཚང་བའི་
སྐྱོན་མྲེད་དྲེ་འདུལ་བ་དང་མདོ་སྲེ་གང་ལས་ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་དམ་ཤྲེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་སོན་པ་རྣམས་
མངོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་གཞུང་དོན་ཆོས་མངོན་པའི་ཡུལ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མདོར་བསན། 
རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། དང་པོ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཞྲེས་བསན་པ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། མངོན་པས་དབྱྲེ་བར་བྱ་བའི་ཆོས་
རྣམས་དབྱྲེ་གཞི། མཚན་གཞིའི་དབྱྲེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཆོས་གིས་སུ་ངྲེས་ཏྲེ། 
འདིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཤིང་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་འདུས་བྱས་
འདུས་མ་བྱས་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཆོས་གིས་ཚང་བས་སོན་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། གང་ཞིག་བཤད་ན་བརྒལ་ཞིང་
བརག་པ་མམ་པོར་མཚུངས་པའམ། བླང་དོར་གི་ཆུས་སུ་སྐྱྲེས་བུ་ལ་ྲེ་བར་མཁོ་བས་འདི་གིས་ཁོ་ན་བསན་
ཏྲེ། ཟག་བཅས་ལས་ཚོགས་སོར་གིས་རྲེ་ཞིག་བླང་བྱ་ཡིན་ཡང་དུཿཁའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་སོམ་ལམ་གི་སྤང་བྱ་
ཡིན་ལ། ཟག་མྲེད་ལས་ནམ་མཁའ་དང་བཏགས་མིན་བླང་བྱ་མིན་ཡང་མཐར་ཐུག་གི་བླང་བྱ་ཟག་མྲེད་འགོག་
ལམ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་སོ། །གཞན་ལ་ནི་གཅིག་ཏུ་བླང་དོར་དུ་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྤང་བྱ་
མིན་ཞིང་བླང་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདུས་ 
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༼༡༧༽ 
མ་བྱས་མིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཟག་བཅས་བཤད། ཟག་མྲེད་བཤད། དྲེ་དག་གཏན་ལ་དབབ་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་བདྲེན་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས་ནི་ཟག་བཅས་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་དྲེ་
དག་རྣམས་ལས་ཟག་པ་རྣམས་དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སོ་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར། རྒྱས་པ་ནི་དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སོབས་ཀིས་སྐད་ཅིག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་སྐྱྲེད་ནུས་ཤིང་གནས་
ཐོབ་པའོ། །སྐྱོན་སྤོང་བ་ནི། སོད་དང་དགྲ་བཅོམ་པའི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་སྲེམས་ཅན་གཞན་གི་ཟག་པ་དམིགས་
པའི་སོ་ནས་རྒྱས་ལ་ཟག་པ་ལ་ཡང་ཟག་པ་གིས་པ་རྒྱས་པར་འདོད་དོ། །ཁ་ཅིག་ཟག་པ་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པའོ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ན་དྲེར་འགྱུར་རོ། །ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ཡིན་ན་ོན་
མོངས་པ་ཀུན་ཏུ་སོད་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཁོ་ན་དྲེར་འགྱུར་ཞིང་། དཔྲེ་སོན་པས་རྲེན་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ན་ནང་
གི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ཁོ་ན་དྲེར་འགྱུར་བས་ཁབ་ཆུང་བས་སོ། །ཟག་པའི་དམིགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན་ཁབ་ཆྲེས་
ཏྲེ། ཡོན་ཏན་བློ་གྲོས་ན་རྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲེའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཞྲེས་ཟྲེར་ཡང་ནམ་མཁའ་དང་བརགས་མིན་
ཡུལ་མིན་ལ། འགོག་ལམ་ཟག་པའི་དམིགས་པར་ཕྲ་རྒྱས་སུ་འཆད་པས་ཟག་བཅས་སུ་ཐལ་ལོ། །འོན་ཀང་
འགོག་ལམ་ལ་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ཀི་ཟག་མྲེད་ལ་དམིགས་པའི་སོ་ནས་རྒྱས་པ་ནི་མ་ 
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༼༡༨༽ 
ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཟག་མྲེད་སིར་བསན། འདུས་མ་བྱས་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
ལམ་གི་བདྲེན་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་རྣམས་གསུམ་ཡང་ནི་ཟག་མྲེད་ཡིན་ཏྲེ། མཚན་ིད་ཟག་བཅས་ལས་ལྡོག་
པའོ། །ཅི་ལམ་མ་གཏོགས་དང་འདུས་བྱས་ཞྲེས་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་མཚན་གཞི་སོན་པའི་ཚིག་གིས་ཀི་དྲེ་
གིས་ཟག་མྲེད་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ལམ་དང་འདུས་མ་བྱས་ཟག་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་ཟོས་སོ་ཞྲེ་ན། ལན་
གསུམ་སྲེ། ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་ལོག་རོགས་བཟོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚོར་བ་ལ་བདྲེ་བ་དུཿཁ་བར་མ་
བཏང་སོམས་ཡོད་པའམ། དཔྲེ་སོན་པས་སོད་དང་དགྲ་བཅོམ་པའི་ཕུང་པོ་ཟག་པའི་རྲེན་དང་གྲེན་པོ་མིན་པས་
གིས་ཀ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་དོགས་པར་བདག་གིས་ཀ་མ་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་པ་བཟོག་པའི་ཕྱིར་
ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། དོན་གི་དོན་གོ་ཡང་གསལ་བར་འཆད་པས་མི་ཟོས་ཏྲེ་བསན་བཤད་བཞིན་ནོ་
ཞྲེས་ཟྲེར་ཞིང་། ཡོན་ཏན་བློ་གྲོས་ན་རྲེ། ལམ་མ་གཏོགས་ཞྲེས་བསན་པས་འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་ཡང་ཟག་མྲེད་
ཡིན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་ལམ་གི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་སྨོས་ལ། འདུས་མ་བྱས་ནི་མ་གྲགས་པས་
ཟག་མྲེད་དུ་མི་གོ་བའི་ཕྱིར་རང་གི་སས་བསན་ཏོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དང་པོ་མི་འཐད་དྲེ། གིས་ཀ་མིན་པ་ཁོ་ནར་
དོགས་པར་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་མི་འཐད་དྲེ། གིས་མིན་དང་ཟག་མྲེད་གང་ཡིན་སམ་དུ་དོགས་པ་
སྐྱྲེ་ 
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༼༡༩༽ 
བས་དོན་གིས་གོ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་མི་འཐད་དྲེ། འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་ཟག་མྲེད་དུ་དོགས་པའི་
ངོར་ལམ་བདྲེན་ཟག་མྲེད་དུ་བསན་པས་དོགས་པ་ཁྲེགས་པར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ལམ་མ་གཏོགས་
པའི་འདུས་བྱས་ཞྲེས་སྨོས་པས་ལམ་དང་འདུས་མ་བྱས་གིས་མིན་དང་ཟག་མྲེད་གང་ཡིན་དོགས་པའི་ཚེ་
གིས་མིན་མིན་པར་ཟག་མྲེད་དུ་བསན་པའི་ཕྱིར་གཞུང་ཕྱི་མ་སྨོས་སོ། །ཁོ་བོས་རོགས་སོ། གིས་པ་ནི། 
འདུས་མ་བྱས་དྲེ་ལ་གསུམ་སྲེ་ནམ་མཁའ་དང་ནི་འགོག་པ་གིས་དང་བཅས་པའོ། །གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ་ནི་བྱྲེ་
བྲག་པ་སྐད་ཅིག་དང་རྡུལ་ཕྲན་ལ་སོགས་པ་ཡང་འདུས་མ་བྱས་སུ་འདོད་པས་མང་བ་དང་གནས་མ་བུ་
བརགས་འགོག་གཅིག་པུར་འདོད་པས་ཉུང་བར་འགོག་ལ། ཡང་ཞྲེས་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ལ་དབྱྲེ་བ་ཡོད་པར་མ་
ཟད་འདི་ལ་ཡང་ཡོད་ཅྲེས་པའོ། །འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ནམ་མཁའི་མཚན་གཞི་ནི་འདུས་མ་བྱས་
ལུང་མ་བསན་རས་སུ་ཡོད་དྲེ། མདོ་ལས། བྲམ་ཟྲེ་ཞིག་གིས་ཀྲེ་གོའུ་ཏ་མ་ས་ཅི་ལ་བརྲེན་ལགས། བྲམ་ཟྲེ་ཆུ་
ལ་བསྲེན་ནོ། །ཆུ་ཅི་ལ་བརྲེན་རླུང་ལ་བརྲེན་ནོ། །རླུང་ཅི་ལ་བརྲེན་ནམ་མཁའ་ལ་བརྲེན་ནོ། །དྲེ་ཅི་ལ་བརྲེན་དྲེ་ནི་
རྲེན་མྲེད་པར་སང་བ་མྲེད་པ་དམིགས་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་གསུངས་པས་རྲེན་གི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་རས་ཡོད་དུ་བྱྲེ་
བྲག་སྨྲ་བ་འདོད་དོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི་དངོས་མྲེད་དུ་འདོད་དོ། མཚན་ིད་ནི་ཐོགས་བཅས་མིན་པས་གཟུགས་
གཞན་ 
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༼༢༠༽ 
གི་སྐྱྲེ་འགག་སོགས་གང་ལ་ཡང་མི་སིབ་པ་གོ་འབྱྲེད་པའི་ཆོས་སོ། །འདི་མྲེད་ན་སྐྱྲེ་འགག་དང་འགྲོ་འདུག་
སོགས་ཀི་གོ་སྐབས་མི་རྲེད་ལ་འདི་ཡོད་པས་དྲེ་རྣམས་ཀི་གོ་རྲེད་པ་ནི་གོ་འབྱྲེད་པའི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་སྲེམས་
སྲེམས་བྱུང་དང་འགོག་པ་གིས་ཀང་ནམ་མཁར་ཐལ་ཏྲེ་མི་སིབ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་གྲུབ་སྲེ། རྣལ་འབྱོར་པ་
མཐུ་ལྡན་གི་ཤཤྲེས་པས་གཞན་གི་ཤྲེས་པ་ྨྱོོ་བ་ལ་སོགས་པར་བྱྲེད་པས་སོ་ན་གནས་པ་ལ་སིབ་ཅིང་འགོག་པ་
གིས་ཀང་མ་འོངས་པའི་ཆོས་འགའ་ཞིག་སྐྱྲེ་བ་ལ་སིབ་བོ་ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་འཐད་དོ། །ཡང་ཅི་སིབ་པ་ཡོད་
མྲེད་ཀི་ནམ་མཁའ་མྲེད་པ་དང་ཡོད་པར་སང་བས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཁབ་པའམ་མི་རག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། 
རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ན་ཡང་ནམ་མཁའ་ཡོད་པ་སྲེ། ཅི་སྲེ་མྲེད་ན་གོ་འབྱྲེད་པ་མྲེད་པས་རིག་པ་ིད་མི་
རུང་ལ། གཟུགས་ཅན་གཞན་མི་འབྱུང་བ་ནི་ནམ་མཁས་གོ་མ་ཕྱྲེ་བ་མིན་གི་དྲེས་བསིབས་པའོ། །འགོག་པ་
དང་པོའ་ིམཚན་གཞི་ནི་ཟག་བཅས་ཀི་ཆོས་གང་དང་བྲལ་བའོ། །བྱྲེ་སྨྲས་བདྲེན་པ་བཞིར་བཤད་པས་བདྲེན་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རས་སུ་ཡོད་དྲེ་ལྷག་མ་གསུམ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །དྲེ་ནི་བདྲེན་པ་ཙམ་དུ་འད་ཡང་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་འད་བ་མིན་པས་ལྷག་ལྡན་འཁྲུལ་བཅས་ཀི་སོར་བ་སྲེ་གཞན་དུ་ན་འདུས་བྱས་དང་ཟག་བཅས་
སུའང་ཐལ་ལོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི་དགག་བྱ་ཞི་བ་ཙམ་དུ་འདོད་དོ། །མཚན་ིད་ནི་ཟག་མྲེད་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་
གིས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་འགོག་པའོ། ། 
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༼༢༡༽ 
འཇིག་རྲེན་པའི་ཐོབ་པ་ལ་མ་ཁབ་བོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུད་ཐ་དད་ལ་འགོག་པ་ཐ་དད་མྲེད་པས་འཇིག་རྲེན་པ་ཁོ་ནས་ཐོབ་
པར་མྲེད་དོ། །འོན་ཀང་གྲེན་པོའ་ིསོབས་ཀིས་གཏན་སྐྱྲེ་བ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པར་རིགས་སོ། །ས་དོན་ནི་བདྲེན་
བཞི་ལ་སོ་སོར་བརགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་འགོག་པ་སྲེ་མར་གི་བུམ་པ་ཞྲེས་པ་ལྟར་བར་
གི་ཚིག་མི་མངོན་པར་བྱས་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནི། ཅི་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀི་འགོག་པ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅྲེ་ན་
སོ་སོ་སོ་སོ་ཡིན་ཏྲེ། ལྡན་པའི་རས་རྣམས་ཇི་སྲེད་པ། །བྲལ་བའི་རས་ཀང་དྲེ་སྲེད་དོ། །ཞྲེས་པས་ལྡན་རས་
སྤང་བྱ་རིགས་ལྔ་ཐ་དད་ཅིང་གྲེན་པོའང་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་འགོག་པ་ཐ་དད་དོ། །གཞན་དུ་ན་དུ་ཿཿཁ་མཐོང་སྤང་
གི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་པའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀི་འགོག་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་རིས་ལྷག་མའི་
འགོག་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བས་ལམ་ལྷག་མ་བསོམ་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ལས་དོན་དང་བཅས་པའོ། །སོ་
སོར་བརགས་མིན་གི་འགོག་པ་ལ་མཚན་གཞི་ནི་འདུས་མ་བྱས་རས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཏྲེ། ལུང་ལས། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་འགགས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི་རྲེན་མ་ཚང་བས་མ་སྐྱྲེས་པ་ཙམ་
ལ་བཏགས་པར་འདོད་དོ། །མཚན་ིད་ནི་དགག་བྱ་སྐྱྲེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་བརགས་པའི་འགོག་པ་
ལས་གཞན་པ་སྲེ། སིར་འགོག་པ་ལྔ་ལས་སྐྱྲེ་ལ་ཞྲེས་པས་མཚན་ིད་ཀི་ 
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༼༢༢༽ 
འགོག་པ་སྐྱྲེས་ཟིན་འཇིག་པའི་མི་རག་པ་གཅོད་ལ་གཏན་དུ་ཞྲེས་པས་སྐྱྲེ་བ་དང་སོམས་འཇུག་གི་འགོག་པ་
སྲེམས་མྲེད་གསུམ་གཅོད་དྲེ་ཕྱིས་དགག་བྱ་སྐྱྲེ་བས་སོ། །འགོག་གཞན་གིས་བརགས་པའི་འགོག་པ་གཅོད་དྲེ་
རྲེན་མ་ཚང་བའི་སོབས་ཀིས་སྐྱྲེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གྲེགས་བྱྲེད་པར་བརོད་དོ། །ས་དོན་ནི་སོ་སོར་བརགས་པའི་
ཤྲེས་རབ་མིན་པས་ཐོབ་པའོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གནས་བརྒྱད་དོ། །ཡང་ན་མདོར་བསན། 
རྒྱས་པར་བཤད་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་མཚན་གཞིའི་དབྱྲེ་བ། དབྱྲེ་བ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་གིས། འདི་ལ་ཟག་
བཅས་བཤད། ཟག་མྲེད་བཤད་པའོ། །འདི་ལ་ཡང་ཟག་མྲེད་སིར་བསན། འདུས་མ་བྱས་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པའོ། །གིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་ཤྲེས་བྱའི་གནས་བཤད། བླང་དོར་གི་གནས་བཤད་པ་གིས། དང་པོ་ལ་
ཁམས་བསན་པ་དང་། དབང་པོ་བསན་པ་གིས་སོ། །གིས་པ་ལ་དོར་བྱ་བཤད་པ། བླང་བྱ་བཤད་པ་གིས། 
དང་པོ་ལ། འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པ་བཤད། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པ་བཤད་པ་གིས། འདི་ལ་ལས་ཀི་
ཀུན་འབྱུང་དང་། ོན་མོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་བཤད་པ་གིས། གིས་པ་བླང་བྱ་བཤད་པ་ལ། ལམ་དང་གང་
ཟག་བཤད་པ། ཡྲེ་ཤྲེས་བཤད་པ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཁད་པར་བཤད་པ་གསུམ་མོ། །ཁོ་བོའ་ིལྲེགས་བཤད་
དོ། །དང་པོ་ཁམས་བསན་པའི་གནས་ལ་གསུམ་སྲེ། འདུས་བྱས་ཕུང་པོར་ 
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༼༢༣༽ 
བསན་པ་རྣམ་གྲངས་དང་བཅས་པ། ཕུང་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཁམས་ཀི་རྣམ་པའི་རབ་དབྱྲེ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། དབྱྲེ་བ། རྣམ་གྲངས་སོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་
རྣམས་ཞྲེས་གསུངས་པའི་འདུས་བྱས་དྲེ་དག་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་རྲེན་དུ་མ་འདུས་ཤིང་འཕྲད་ནས་བྱས་པའི་འདུས་
བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་དྲེ་དག་གོ །དྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན་ལྔ་ཡོད་དྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ཚོར་བ་དང་འདུས་
ཤྲེས་དང་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་སོ། །དྲེ་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་ཞྲེས་པས་རྣམ་གྲོལ་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་བསལ་ལ་ཕུང་པོ་
ལྔ་ཞྲེས་པས་དོན་ལྔ་བསལ་ཏྲེ་དྲེ་གིས་ཀིས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མ་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཀང་ཞྲེས་པ་ནི་
སྔར་གི་ཆོས་རྣམས་དང་འདུས་མ་བྱས་ལ་དབྱྲེ་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད་འདི་ལའང་ཡོད་ཅྲེས་པའོ། །གལ་ཏྲེ་
གཟུགས་ཀང་ཡིན་ཕུང་པོ་ཡང་ཡིན་པས་གཟུགས་ཕུང་ཡིན་ནམ། གཟུགས་དང་འབྲྲེལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡིན་པས་
གཟུགས་ཕུང་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་གཟུགས་རྲེ་རྲེ་བ་རྣམས་འདུས་བྱས་མིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ཕུང་ཡང་
མིན། ཕུང་པོ་གཞན་ཡང་མིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན་རྲེ་རྲེ་བ་ལ་ཕུང་པོའ་ིདོན་མྲེད་དྲེ། ཕུང་པོའ་ི
དོན་དུ་མ་སྤུངས་པ་ལ་བཤད་པས་སོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན། གཟུགས་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་གཟུགས་ཕུང་མྲེད་ན་ཇི་
ལྟར་འབྲྲེལ་བར་བརོད་ཅྲེ་ན། རྡུལ་ཡན་གར་བ་རྲེ་རྲེར་ 
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༼༢༤༽ 
གནས་པ་ནི་མྲེད་ལ་ཟ་དང་བཅས་པ་ན་ཕུང་པོའ་ིས་འཇུག་སྲེ། མི་རྲེ་རྲེ་བ་དམག་མིན་ཡང་ཟ་དང་བཅས་པ་ན་
དམག་ཅྲེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ཡང་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ། གཟུགས་སུ་བྱས་པའི་ལུས་ཞྲེས་པ་
བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདུས་བྱས་སིའི་རྣམ་གྲངས་དང་། བྱྲེ་བྲག་ཟག་བཅས་ཀི་རྣམས་གྲངས་
སོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་མངོན་པ་ཐམས་ཅད་མདོ་འཆད་ཅིང་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ལ། མདོ་ལས། དགྲེ་སློང་དག་
དུས་ནི་གསུམ་སྲེ་ཞྲེས་པ་དང་། གཏམ་གི་གཞི་ནི་གསུམ་སྲེ་བཞི་པ་ཡང་མྲེད་ལྔ་པ་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་དང་། 
གང་མངོན་པར་འདུས་བྱས་ཤིང་བསགས་པ་ནི་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཞྲེས་དང་། གཞི་དང་བཅས་པའི་ཆོས་
རྣམས་གང་ཞྲེ་ན་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དོ་ཞྲེས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན། འདུས་བྱས་དྲེ་དག་ིད་ལ་དུས་ཞྲེས་
བྱ་སྲེ། ཨད་ཏ་ཞྲེས་པ་དུས་དང་། ལམ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་ལམ་ལ་སར་ན་དུས་གསུམ་དུ་གང་ཟག་དག་གྲོང་
ཁྲེར་དུ་འོང་བ་དང་འགྲོ་བ་དང་འགྲོ་བར་འགྱུར་བས་ལམ་ཡིན་ལ། དུས་ལ་སར་ན་དུས་གསུམ་པའི་འདུས་བྱས་
འགགས་པ་དང་འགག་བཞིན་པ་དང་འགག་པར་འགྱུར་བས་དུས་སམ། འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་མི་རག་པས་
ཟ་ཞིང་འཇོམས་པས་དུས་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་དག་ལ་གཏམ་གཞི་ཞྲེས་བྱ་སྲེ་གཏམ་སྲེ་ངག་གི་ས་ཡི་གྲེའི་རྣམ་པ་
ཅན་དྲེས་བརོད་པར་བྱ་བའི་གཞི་ཡིན་པས་སམ། ཡང་ན་དོན་དང་བཅས་པའི་གཏམ་ནི་ངག་ཡིན་ལ། གཞི་ནི་
མིང་སྲེ་དྲེ་དང་བཅས་པས་གཏམ་གཞི་ 
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༼༢༥༽ 
ཞྲེས་བྱའོ། །འོ་ན་མིང་ཁོ་ན་གཏམ་གི་གཞིར་འགྱུར་བས་མ་ཁབ་བོ་ཞྲེ་ན། གཞིའི་གཞི་དང་བཅས་པ་བཟུང་བ་
སྲེ་གཏམ་གི་གཞི་ནི་མིང་། མིང་གི་གཞི་ནི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏྲེ། རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་ལས། གཏམ་གི་
གཞི་ནི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀིས་བསྡུས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་འདུས་མ་ཀང་མིང་
གི་ཡུལ་ཡིན་པས་གཏམ་གི་གཞིར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མིན་ཏྲེ། འདུས་མ་བྱས་ནི་དུས་གསུམ་དུ་མ་གཏོགས་པས་
དུས་ཀིས་བསྡུས་པའི་མིང་དང་འབྲྲེལ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་རྒྱུ་དང་ཡུལ་ཡིན་ལ་འདུས་མ་
བྱས་པ་ནི་རྒྱུ་མིན་པ་དང་གཏམ་གི་བརོད་པ་ཉུང་བའི་ཕྱིར་དང་། འདུས་བྱས་དྲེ་གསུམ་ལས་ལོག་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྲེ། དྲེ་ལས་འདས་ནས་འདུས་མ་བྱས་ཐོབ་པར་བྱའོ། །གལ་
ཏྲེ་ལམ་བདྲེན་སྤངས་བྱ་མིན་པས་དྲེ་ལྟར་མི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཆུ་ལས་སོལ་བ་གྲུ་ཡིན་ཡང་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ན་
འདོར་བ་ལྟར། ཐར་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ལམ་ཡིན་ཡང་ལྷག་མྲེད་དུ་འཇུག་པ་ན་འདོར་བས་དྲེ་ལྟར་རུང་
ངོ་། །གཞི་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། སིར་གཞིའི་ས་དོན་ལྔ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ངོ་བོ་ིད་ལ་འཇུག་པ་ནི་དྲེ་ནི་
གཞི་གང་ཞིག་ཐོབ་པའི་གཞི་དྲེ་ིད་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་དང་། དམིགས་པ་ལ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པས་གཞི་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་དང་། ཀུན་ཏུ་སར་བར་བྱ་བ་ལ་ནི་གཞི་གང་ཞིག་རྲེས་སུ་ཆགས་པའི་
ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ 



24   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༢༦༽ 
དང་ལྡན་པ་དྲེ་ཁོང་ཁོ་བའི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་ཡང་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་དང་། རྒྱུ་ལ་ནི་གཞི་དང་བཅས་པའི་ཆོས་གང་
ཞྲེ་ན་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དོ་ཞྲེས་དང་། ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ལ་ནི་ཞིང་གི་གཞི་དང་ཁང་པའི་གཞི་ལ་སོགས་
པ་སྤངས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་ཕྱིར་ལོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་འདིར་ནི་གཞིའི་དོན་རྒྱུ་ཡིན་ལ། མདོ་སྲེ་པ་ནི་ངོ་བོ་
ིད་ལ་འདོད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཡང་མདོ་ལས། ཕུང་པོ་དང་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པོ་དག་བསན་པ་དྲེ་ོན་ཅིག་
ཅྲེས་སོགས་ཟག་བཅས་ཀི་རྣམ་གྲངས་འབྱུང་བ་སོན་ཏྲེ། སྔར་གི་འདུས་བྱས་དག་གི་ནང་ནས་གང་དག་ཟག་
བཅས་སུ་བཤད་པ་དྲེ་དག་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པོའང་ཡིན་ཏྲེ་འདིར་ྲེར་ལྲེན་ནི་ོན་མོངས་ཡིན་ལ་དྲེ་ལས་
བྱུང་བས་ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་སྲེ་དཔྲེར་ན་ར་སོག་གི་མྲེ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་ྲེར་ལྲེན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་
རྒྱལ་པོའ་ིམི་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་ྲེར་ལྲེན་འབྱུང་བའི་དོན་གིས་ཏྲེ་མྲེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུའི་ཤིང་བཞིན་ནོ། །དགྲ་
བཅོམ་པའི་ཕུང་པོ་ལ་མ་ཁབ་པའི་སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། རྒྱུད་གཞན་གི་ཆགས་སང་གིས་སློང་པའི་ཕན་གནོད་ཀི་འགྱུར་
བ་སྐྱྲེ་ཞིང་དྲེ་ལ་དམིགས་ནས་གཞན་གི་ོན་མོངས་ཀང་སྐྱྲེ་ལ་སོད་དག་ཀང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །ཡང་དྲེ་དག་ལ་
འཐབ་བཅས་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྲེ། ོན་མོངས་པ་ནི་འཐབ་མོ་ལྟར་གཞན་ལ་གནོད་པས་འཐབ་པ་ཡིན་ལ་དྲེ་རྒྱས་
པའི་ཕྱིར་བཅས་པའོ། །ཡང་ན་འཐབ་པ་ོན་མོངས་ཡིན་ལ་དྲེ་དང་བཅས་པས་ཟག་བཅས་འདི་དག་ལ་འཐབ་
བཅས་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །དྲེ་དག་ིད་ཅི་རིགས་པར་དུཿཁ་གསུམ་དང་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  25 

༼༢༧༽ 
ལྡན་ཞིང་འཕགས་པ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པས་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྲེ། དྲེས་འདུ་བྱྲེད་དོན་དམ་པར་
དུཿཁར་གཟིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལ་དུཿཁ་ཀུན་འབྱུང་བས་ཀུན་འབྱུང་ཞྲེས་བྱ་ལ། འདི་ིད་ལ་འཇིག་རྲེན་དུ་
འདོགས་ཏྲེ། ོན་མོངས་ཀི་དབང་གི་འཇིག་ཅིང་མས་པས་སོ། །ལྟ་བའི་དམིགས་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་
ལྟ་གནས་ཞྲེས་ཀང་བྱ་ལ། ཐོག་མ་མྲེད་པའི་དུས་ནས་རྒྱུ་མཐུན་གི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཚུལ་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་
པར་སྐྱྲེ་ཞིང་ཡང་འབྱུང་བས་སིད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའམ་ཟག་བཅས་དྲེ་དག་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཕུང་
ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། ཕུང་པོ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ཆོས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག ཆོས་
གསུམ་སོ་སོའ་ིས་དོན། ཆོས་གསུམ་བསན་པའི་དགོས་པ། དྲེ་དག་ངྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན། མིང་ཅན་གཞན་ཡང་
དྲེར་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སོ་སོར་བཤད་པ། གསུམ་དུ་བསྡུ་བ། ཁམས་མང་བར་ཐལ་བ་སྤང་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཟུགས་ཕུང་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ཆོས་གསུམ། ཕུང་པོ་བར་པ་གསུམ་གཙོ་བོར་
བྱས་པའི་ཆོས་གསུམ། རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཕུང་པོ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ཆོས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། 
གཟུགས་ཕུང་གི་ངོ་བོ། དྲེ་ལས་ཕྱུང་སྲེ་གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དུ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གིས་ཏྲེ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞྲེས་ 



26   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༢༨༽ 
གསུངས་པ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཕུང་དབྱྲེ་བ་དང་། ཚོར་བ་སོགས་མཚན་ིད་ཀི་སོ་ནས་བཤད་པ་ནི་ཕན་
ཚུན་མཚོན་པ་ཡིན་པས། གཟུགས་ནི་དབྱྲེ་གཞི། དབྱྲེ་ན་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན་ལྔ་དང་རྣམ་པར་རྲེག་བྱྲེད་མིན་
པ་སྲེ་བཅུ་གཅིག་ཡིན་ལ། ིད་ནི་དྲེར་ངྲེས་པའི་དོན་ནོ། །གོང་མར་འབྱུང་བཞི་དང་བཅོ་ལྔར་བཤད་ཀང་རྲེག་
བྱར་འདུས་པས་འདིར་མ་སྨོས་སོ། །རིག་བྱྲེད་ནི་གཟུགས་སའི་ནང་དུ་འདུས་པ་ལ་དགོངས་སམ་སྲེ་དཔྱད་
དོ། །གཟུགས་ཕུང་ནི་ཞྲེས་མི་སྨོས་པ་ནི་སྲེབ་སོར་དང་། གཟུགས་དང་དྲེའི་ཕུང་པོ་དོན་གཅིག་པའི་ཆྲེད་ཡིན་
ལ། བྱྲེ་བཤད་ལས་རས་ཡོད་བཤད་པའི་སྐབས་ཡིན་ལ་ཕུང་པོ་བརགས་ཡོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཤད་
དོ། །མཚན་ིད་ནི་གང་ཞིག་གཞིག་ཅིང་གཞོམ་དུ་རུང་བ་ཡིན་ལ། དྲེའི་དོན་ཡང་གཟུགས་ནང་འཕྲད་པས་སྔ་
མ་ལས་མི་འད་བར་འགྱུར་བ་བསྐྱྲེད་པའི་གནོད་པ་བྱར་རུང་བའོ། །སྐྱོན་སྤང་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། རྡུལ་
ཕྲ་རབ་ལ་ཆ་ཤས་མྲེད་པས་གནོད་པ་བྱར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་མ་ཁབ་བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་གཅིག་པུར་མི་གནས་ཀི་
འདུས་པར་གནས་པས་འདུས་པ་འགྱུར་བ་ན་རྡུལ་ཕྲན་ཡང་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་གཞིག་ཏུ་རུང་ངོ་། །དྲེའི་དོན་དུམ་
བུར་གྱུར་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་གི་སྔ་མ་ལས་གྱུར་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། དུས་གིས་ཀི་གཟུགས་ཡུལ་ན་
མི་གནས་པས་མ་ཁབ་བོ་ཞྲེ་ན། འདས་པ་ནི་གཞི་ཅིར་གཞོམ་རུང་དུ་བྱུང་ཟིན་ལ་མ་འོངས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་
ཞིང་། མི་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡང་དྲེ་ 
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༼༢༩༽ 
དང་རིགས་མཐུན་པས་གཟུགས་ཡིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འབུད་པ་ད་ལྟར་ཁོ་ན་ཡིན་ཡང་། འདས་མ་འོངས་དང་དྲེའི་
རིགས་ཐམས་ཅད་བུད་ཤིང་དུ་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། རིག་བྱྲེད་མ་ཡིན་པ་ཐོགས་མྲེད་ཡིན་པས་
མ་ཁབ་བོ་ཞྲེ་ན། སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། རྲེན་འབྱུང་བ་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་མིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་སོགས་ཀང་
གཟུགས་སུ་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མི་མཚུངས་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་རྲེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་ཡང་ཡིད་བྱྲེད་སྔ་མ་
གཟུགས་མིན་ལ་རིག་བྱྲེད་མ་ཡིན་པའི་དངོས་རྒྱུ་འབྱུང་བ་དང་རིག་བྱྲེད་གིས་ཀ་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བ་ཡང་རིག་བྱྲེད་ལས་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་བཞི་རྒྱུར་བྱས་རིགས་འད་བས་གཟུགས་
སུ་བརོད་དོ། །བཞི་པ་ནི། གཟུགས་ཁམས་པའི་ལུས་འོད་ལྟར་དྭངས་པས་གནོད་པ་བྱར་མི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། དྲེའི་
གཟི་བརིད་ཆྲེ་བ་གཞན་གིས་ཟིལ་གི་མནན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དབང་
པོ་ལྔ་མཚན་ིད་ཀི་སོ་ནས་བཤད། དོན་ལྔ་དབྱྲེ་བའི་སོ་ནས་བཤད། རིག་བྱྲེད་མ་ཡིན་པ་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་དག་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་རྲེན། །གཟུགས་དྭངས་པ་ནི་མིག་ལ་སོགས། །ཞྲེས་འགྱུར་
བཅོས་ཏྲེ། མིག་ལ་སོགས་ལྔ་པོ་དྲེ་དག་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་རྲེན་གཟུགས་དྭངས་པ་ནི། མིག་ལ་སོགས་པ་
དབང་པོ་ལྔའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། །དབང་པོ་སྤུངས་པ་མ་གྲུབ་པས་མ་གྲུབ་པའི་དབང་པོས་མ་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཤྲེས་
བསྒྲུབ་ 
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༼༣༠༽ 
པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། ཡུལ་ལྔ་པོ་དྲེ་དག་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཞྲེས་སོགས་སར་རོ། །དྲེ་ཡང་གཟུགས་
འཛིན་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་རྲེན་ཞྲེས་པས་དབང་པོ་གཞན་བཞིའམ་ལྷང་ཚེར་དྭངས་བ་ལ་སོགས་པ་རྲེན་མ་ཡིན་པ་
ཐམས་ཅད་གཅོད། གཟུགས་ཞྲེས་པས་ཡིད་བྱྲེད་སྔ་མ་དང་རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་དད་པ་གཅོད་དོ། །དྭངས་བ་ཞྲེས་
པ་ནི་ཆུ་དྭངས་པར་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དབང་རྲེན་དབང་པོར་འདོད་པ་གཅོད་དྲེ་རྒྱུད་པའི་
རྲེན་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་བཞིན་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སར་རོ། །འདིར་དབང་པོ་ལ་མཚན་ིད་དང་། འོག་ཏུ་
ཡུལ་ལ་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ་གིས་ཀ་ལ་གོ་བར་དགོངས་པའོ། །གིས་པ་ནི། གཟུགས་ལ་ར་བའི་དབྱྲེ་བ་ནི་ཁ་
དོག་དང་དབྱིབས་རྣམ་པ་གིས་ཡིན་ལ། རྒྱས་པར་ཕྱྲེ་ན་རྣམ་པ་ི་ཤུ་ཡོད་དྲེ། སྔོ་སྲེར་དམར་དང་དཀར་བ་
དང་། །རིང་ཐུང་ལྷམ་ཟླུམ་མཐོ་དམན་དང་། །ཕྱལ་ལྲེ་ཕྱལ་ལྲེ་མིན་པ་དང་། །སྤྲིན་དང་དུ་བ་རྡུལ་ཁུག་རྣ། །གྲིབ་
མ་ི་མ་སང་མུན་ནོ། །དྲེ་ཡང་དང་པོ་བཞི་ར་བའི་ཁ་དོག བར་པ་བརྒྱད་དབྱིབས་ཀི་གཟུགས། ཐ་མ་བརྒྱད་
ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་གོ །ལྗང་གུ་སོགས་ནི་ར་བའི་ཁ་དོག་བཞིར་འདུས་པས་མ་བཤད་ལ། སྤྲིན་ལ་སོགས་
པའང་འདུས་ཀང་ལོགས་སུ་སོན་པ་ནི། འདི་དག་ཐག་རིང་པོ་ནས་རིག་པ་ལྟ་བུར་སང་སྲེ་བསྲེན་ནས་མི་སང་
བས་མི་བདྲེན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་པ་བཟོག་པའི་ཕྱིར་བསན་ཏོ་ཞྲེས་ཊི་ཀར་བཤད་དྲེ། སྤྲིན་དང་དུ་བ་རྡུལ་
དང་ཁུག་རྣ་དག་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ལ་ི་ 
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༼༣༡༽ 
མ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ལ་རོག་པ་དྲེ་མྲེད་ཀང་རིག་ངོས་ལ་སོགས་པའི་གཞི་ལས་གཞན་མིན་ནོ་སམ་པའི་རོག་པ་
བཟོག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་འཆད་དོ། །རོག་པ་འདི་ལྟ་བུ་བསལ་བ་ལ་དོན་མྲེད་དོ་སམ་ན། ཆོས་མངོན་པ་ནི་ཆོས་
འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་སོན་པ་མ་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་ཤྲེས་བྱ་མ་ལུས་པ་གཏན་
ལ་འབྲེབས་པ་སྲེ། དྲེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་མ་ནོར་བ་གོམས་པ་ལ་ལྟོས་ཀི་གཅིག་མི་ཤྲེས་ཀང་མི་ཐོབ་
པས་སོ། །ས་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུས་ན་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་དྲེ། ཟིན་མ་ཟིན་གིས་དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་སྲེམས་ཅན་
དུ་སོན་མི་སོན་གིས་གིས་དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་སན་མི་སན་གིས་དྲེ་བརྒྱད་དོ། །འཇིག་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇིག་པས་ན་ས་
དྲེ་རྒྱུན་མྲེད་པའོ། །རོ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་ཡོད་དྲེ། །མངར་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་ཚ་བ་དང་། །ཁ་བ་དང་ནི་བསྐ་བ་འོ། །ནད་
སྡུད་པར་བྱྲེད་པས་ན་རོའ།ོ །དི་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སྲེ། སའི་དབང་པོ་དང་མཐུན་པའི་དི་ཞིམ་པ་དང་། མི་མཐུན་པའི་
མི་ཞིམ་པ་དང་། དྲེ་གིས་ཤས་ཆུང་བའི་མམ་པ་དང་། ཤས་ཆྲེ་བའི་མི་མམ་པའོ། །རི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུ་བས་ན་
དིའོ། །རྲེག་བྱ་ནི་བཅུ་གཅིག་སྲེ། རྒྱུའི་བདག་ིད་འབྱུང་བ་བཞི། འབྲས་བུའི་བདག་ིད་འཇམ་རྩུབ་ལི་ཡང་
གྲང་བཀྲེས་སྐོམ་བདུན་ནོ། །རྲེག་པར་བྱ་བས་ན་རྲེག་བྱའོ། །འོ་ན་ཁ་དོག་ཀང་རྲེག་བྱར་ཐལ། རྲེག་པར་བྱ་བ་
ཡིན་ཏྲེ། མྲེ་ཏོག་གི་ཁ་དོག་ལ་རྲེག་པས་མས་པར་སང་བའི་ཕྱིར་ 



30   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༣༢༽ 
ཞྲེ་ན། རྲེན་འབྱུང་བ་ལ་རྲེག་པ་ན་རྲེན་མས་པས་ཁ་དོག་མས་པ་ཡིན་གི་ཁ་དོག་ལ་རྲེག་པ་མིན་ནོ། །རོ་ནི་
དིའི་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཡང་གྲངས་མང་པའི་ཕྱིར་སྔར་སྨོས་ལ། རྲེག་བྱ་སའི་གོང་དུ་སྨོས་ན་གོང་
འོག་ཧ་ཅང་འཁྲུགས་པར་འགྱུར་བས་མིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་དངོས་དང་། ཞར་ལ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་སི་གཞུང་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་ནི། བསན་མྲེད་ཐོགས་མྲེད་ཀི་གཟུགས་ཏྲེ་ཐོགས་
བཅས་བཅུ་དང་གཟུགས་ཅན་མིན་པ་སྲེལ་ལོ། །དྲེ་ཡང་མིག་གི་ཡུལ་དུ་བསན་དུ་མྲེད་ཅིང་གོ་ས་ནོན་པའི་མཐུ་
མྲེད་པས་རང་གནས་སུ་གཟུགས་ཅན་གཞན་འབྱུང་བའི་གྲེགས་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ས་དོན་ནི་རིག་བྱྲེད་
ལྟར་རང་གི་ཀུན་སློང་གཞན་ལ་རིག་པར་མི་བྱྲེད་པས་ན་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱའོ། །འདི་ནི་རང་གི་ཀུན་སློང་མ་
གཡྲེངས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པ་ལྟར་གཡྲེངས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཡོད་དྲེ། དཔྲེར་ན་དགྲེ་སློང་ཞྲེ་
སང་སྐྱྲེས་པའི་གནས་སྐབས་ན་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །སྲེམས་དང་བཅས་པའི་གནས་
སྐབས་ན་ཡོད་པ་ལྟར་སྲེམས་མྲེད་ཀི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་དྲེ། སོམས་འཇུག་གིས་ལ་གནས་པ་ན་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གནས་སྐབས་འདི་གིས་ལ་མི་དགྲེ་བའི་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ནི་མྲེད་དྲེ་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་
བའི་ཕྱིར། དགྲེ་བའི་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་ཡང་གནས་སྐབས་འདི་གིས་ལ་
མྲེད་དྲེ་དྲེ་གིས་ནི་སྲེམས་ཀི་རྲེས་འབྲང་ཡིན་པའི་ཕྱིར།  



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  31 

༼༣༣༽ 
དྲེས་ན་སྲེམས་མྲེད་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་ཡོད་པ་ནི་བར་མ་དགྲེ་བ་དང་སོ་ཐར་གི་བསྡུས་པའི་རིག་བྱྲེད་མིན་
པའོ། །འདི་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། རྲེན་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་མིག་གིས་རྣམ་
ཤྲེས་སོགས་ཀང་གཟུགས་སུ་ཐལ་ཞྲེ་ན། བརྲེན་ཚུལ་མི་འད་སྲེ་དབང་པོ་ནི་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བའི་སོ་ཙམ་ཡིན་ལ་
དབྱྲེར་མྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་པ་མིན། རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ནི་རྲེན་འབྱུང་བ་དང་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་འཇུག་པའི་
ཕྱིར། འདི་ནི་འབྱུང་བ་རྒྱུར་བྱས་པའི་དོན་ཏྲེ། འབྱུང་བས་འབྱུང་འགྱུར་བསྐྱྲེད་པ་ལ་བྱྲེད་རྒྱུའི་སོ་ནས་ཕན་
འདོགས་ཚུལ་ལྔ་བྱྲེད་པར་བཤད་པས་སོ། །གིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་ནི་རང་གི་ཀུན་
སློང་གཞན་དུ་གཡྲེངས་པ་སྲེ་གཞན་ལ་གནས་པའི་ཚེ་ཡང་ཡོད་ལ། སྲེམས་མྲེད་པའི་སོམས་འཇུག་གིས་ལ་
གནས་པའི་ཚེ་ཡོད་དོ། །ཡང་ཞྲེས་པ་ནི་མ་གཡྲེངས་པ་དང་སྲེམས་བཅས་ཀི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པར་མ་ཟད་
ཅྲེས་པའོ། །ངོ་བོའ་ིཁད་པར་ནི་དགྲེ་མི་དགྲེ་གང་རུང་དུ་ངྲེས་ཏྲེ། སྲེམས་ལུང་མ་བསན་ནི་མཐུ་ཆུང་བས་ཀུན་
སློང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུན་གི་ཁད་པར་ནི་དགྲེ་མི་དགྲེ་གང་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བའི་རྒྱུན་དང་ལྡན་པའོ། །ཐོབ་
པའི་རྒྱུན་ལ་ཡང་དྲེ་དག་ཡོད་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀི་བསྐྱྲེད་རྲེན་གནས་རོན་འཕྲེལ་བའི་
ཚུལ་གིས་རྒྱུར་བྱས་པ་སྲེ་ཁད་པར་དྲུག་ལྡན་དྲེ་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པར་བརོད་དོ་ཞྲེས་པ་ནི་སློབ་དཔོན་
གི་ཚིག་ཡིན་པར 



32   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༣༤༽ 
སོན་པའོ། །དྲེ་ཡང་ཁད་པར་དང་པོས་རྒྱལ་པོ་སས་ལྟར་ན་རིག་བྱྲེད་ཙམ་དང་། གང་སྤྲེལ་ལྟར་ན་ལུས་ཀི་རིག་
བྱྲེད་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱྲེད། གིས་པས་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱྲེད། གསུམ་པས་སྲེམས་དང་
འགལ་བ་མྲེད་པར་བསན། བཞི་པས་མིག་ལ་སོགས་པ་སྲེལ། ལྔ་པས་རིག་བྱྲེད་ཙམ་མམ་ངག་གི་རིག་བྱྲེད་
ལས་ཁད་པར་དུ་བྱྲེད་དོ། །སློབ་དཔོན་འདུས་བཟང་ནི། འདི་ལ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་རྒྱུན་མ་ཡིན་པས་མ་ཚང་བ་
དང་། རྒྱུན་རས་སུ་མྲེད་ཅིང་བསན་བཅོས་སུ་རས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་དང་། གཡྲེངས་པ་དང་སྲེམས་
མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་མམ་གཞག་ལ་མྲེད་པས་མས་པ་དང་། མ་གཡྲེངས་སྲེམས་བཅས་ལ་ཡོད་སམ་ན་
དྲེ་མིན་པ་དགྲེ་མི་དགྲེའི་རིག་བྱྲེད་ཀང་དྲེ་ིད་དུ་ཐལ་བ་དང་། གཡྲེངས་པས་སྲེམས་བཅས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་
པས་ཡང་ཞྲེས་པའི་ས་ལྷག་པར་བརོད་པ་དང་། བསན་མྲེད་ཐོགས་མྲེད་ཀི་གཟུགས་ཞྲེས་ཁད་པར་དུ་བྱ་བ་ཁད་
པར་དུ་མ་བྱས་པའོ། །ཞྲེས་སུན་ཕྱུང་ནས། རང་ལུགས་ནི། བྱས་པ་དང་ཡང་མི་འད་བའི། །སྲེམས་པའང་
སྲེམས་མྲེད་པ་ལ་གང་། །ལུང་བསན་ཐོགས་པ་མྲེད་པའི་གཟུགས། །དྲེ་ནི་རྣམ་རིག་བྱྲེད་མིན་བརོད། །ཅྲེས་
སོ། །མི་འཐད་དྲེ། དྲེ་དག་ཚོགས་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཡན་གར་གིས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ། དབྱྲེ་
བ། བྱྲེད་ལས། མཚན་ིད། འབྱུང་བ་དང་ཁམས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི།  
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༼༣༥༽ 
འབྱུང་བ་ཆྲེ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པ། །ཞྲེས་དང་། རྲེག་བྱ་བཅུ་གཅིག་ཅྲེས་པའི་འབྱུང་བ་དག་ནི་གང་ཞྲེ་ན། དབྱྲེ་ན་
བཞི་སྲེ། ས་ཁམས་དང་ཆུ་དང་མྲེ་དང་རླུང་ཁམས་རྣམས་ཏྲེ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་མ་བྱུང་མ་མྱོང་བའམ་འབྲས་
བུའི་གཟུགས་རྣམས་རང་གི་རྣམ་པར་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པས་འབྱུང་བ་དང་། རང་གི་མཚན་ིད་དམ་འབྲས་བུའི་
གཟུགས་འཛིན་པས་ཁམས་སོ། །འབྲས་བུའི་རྒྱུར་ཆྲེ་བའམ་རང་གི་བྱ་བ་ལ་ཤས་ཆྲེ་བས་ཆྲེན་པོའ།ོ །གོང་མ་
བས་ཡོད་པ་རྒྱ་ཆྲེ། བརྲེན་པ་གཏོས་ཆྲེ། གནས་པ་ཐ་གྲུ་ཆྲེ་བས་སོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཐུན་མོང་གི་
བྱྲེད་ལས་ལྔ་ཡིན་ལ། ཐུན་མོང་མིན་པ་ནི་སས་འབྲས་བུའི་གཟུགས་ཐུར་དུ་མི་ལྟུང་བར་འཛིན་པ་དང་། 
སོགས་པ་ཆུ་མི་འགྲེས་པར་སྡུས་པ་དང་། མྲེས་མི་རུལ་བར་སྨིན་པ་དང་། རླུང་གིས་གོང་ནས་གོང་དུ་རྒྱས་
པར་བྱྲེད་པ་དག་ལས་སུ་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་ནི། རིམ་བཞིན། ས་བ་དང་། གཤྲེར་བ་དང་། དོ་བ་དང་། གཡོ་བ་
རྣམས་ཏྲེ། ིད་ཅྲེས་པ་ནི་དོ་བ་ཁོ་ན་དོ་བ་ིད་ཅྲེས་པ་དངོས་པོའ་ིརྲེན་བྱས་པའོ། །གཡོ་བ་ནི་རྒྱུན་ཡུལ་གཞན་
དང་གཞན་དུ་བསྐྱྲེད་པའོ། །བཞི་པ་ནི། གསུང་རབ་ལས་ས་ཞྲེས་གསུངས་ཤིང་། སའི་ཁམས་ཞྲེས་ཀང་བཤད་
ན་དྲེ་ིད་ལ་ཁད་པར་ཅི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འཇིག་རྲེན་གི་ནི་ཐ་སད་དུ་ས་སྲེར་པོ་དང་གྲུ་བཞི་ཞྲེས་ཁ་དོག་དང་
དབྱིབས་ལ་ས་ཞྲེས་བརོད་ཅིང་། བསན་བཅོས་ལས་ནི་ས་བའི་རྲེག་བྱ་ལ་སའི་ཁམས་སུ 
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༼༣༦༽ 
འདོད་པས་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྲེའོ། །དྲེར་མ་ཟད་ཆུ་དཀར་པོ་དང་ཟླུམ་པོ། མྲེ་དམར་པོ་དང་གྲུ་གསུམ་སོགས་ཆུ་
མྲེ་ཡང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་བརོད་དོ། །རླུང་ཚོགས་ནི་འཇིག་རྲེན་པས་ཀང་ཁམས་ིད་ལ་བརོད་པ་ཡིན་
པས་མཐུན་པའམ་ས་དྲེ་དང་འད་བར་རླུང་སྔོན་པོ་དང་ཟླུམ་པོ་ཞྲེས་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་རླུང་དུ་འདོད་པས་
བསན་བཅོས་དང་མི་མཐུན་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ལྲེ་སོན་ན་རྲེ། གཞན་ལའང་མཐུན་པར་འཆད་རིགས་ཏྲེ་མིག་གི་
མ་མཐོང་བར་ས་བ་ས་དང་གཤྲེར་བ་ཆུ་དང་དོ་བ་མྲེ་སོན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་འཆད་དོ། །གིས་པ་ནི། གཟུགས་
ཕུང་གི་ངོ་བོར་བསན་པའི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན་ལྔ་པོ་དྲེ་དག་ཁོ་ན་ལ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་རྣམ་པར་གཞག་པ་ན་གཟུགས་
ཅན་གི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་དང་ནི། ཁམས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ན་གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་བཅུར་འདོད་དོ། །ཁོ་ནས་
རིག་བྱྲེད་མིན་པ་གཅད་དོ། །གིས་པ་ལ་ཕུང་པོ་བར་པ་གསུམ་གི་ངོ་བོ། དྲེ་གསུམ་ཆོས་གཞན་དང་བཅས་ཏྲེ་
ཆོས་ཀི་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དུ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། །ཚོར་བ་ནི་རང་སོབས་ཀི་དོན་གི་ཁད་པར་མྱོང་
བའོ། །འོ་ན་ཤྲེས་པ་གཞན་ལ་མྱོང་བ་མྲེད་ན་བྲེམས་པོར་འགྱུར་ཞིང་ཡོད་ན་ཚོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རང་
སོབས་ཀིས་མྱོང་བ་མྲེད་ལ་གཞན་སོབས་ཀིས་ཡོད་པས་སྐྱོན་གིས་ཀ་ལས་གྲོལ་ལོ། །དབྱྲེ་ན་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་
བདྲེ་སོགས་གསུམ་ཡིན་ལ། རྲེན་གི་སོ་ནས་དྲུག་གོ །འདུ་ཤྲེས་ནི་ཡུལ་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་མཚན་མར་ཏྲེ་སྤུ་
རིས་སོ་སོར་འཛིན་པའི་བདག་ིད་ 
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༼༣༧༽ 
དོ། །དབྱྲེ་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དོན་དང་། །འདི་ནི་སྐྱྲེས་པའོ་འདི་ནི་བུད་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོགས་ཐ་སད་ལ་
མཚན་མར་འཛིན་པ་གིས་དང་། རྲེན་གི་སོ་ནས་དྲུག་གོ །འདུ་བྱྲེད་ནི་ཕུང་པོ་གཞན་བཞི་ལས་རས་གཞན་
པའི་འདུས་བྱས་སོ། །དྲེ་ཡང་ཟུར་དང་པོས་གཞན་བཞི་དང་གིས་པས་འདུས་མ་བྱས་སྲེལ་ལོ། །དབྱྲེ་བ་ལ་
བསྡུ་ན་མཚུངས་ལྡན་དང་མི་ལྡན་འདུ་བྱྲེད་གིས་སོ། །རྒྱས་པ་ནི། །སྲེམས་བྱུང་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་དང་མི་
ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་དངོས་བཅུ་བཞི་ཆ་མཐུན་དང་བཅས་པ་དང་། གནས་བཅུ་བསན་པའི་མདོ་ལས་བཤད་པའི་
བདུན་བརྒྱ་ཡང་ཁས་ལྲེན་ནོ། །མདོ་ལས་སྲེམས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ཅྲེས་བཤད་པ་ནི་ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་
པས་གཙོ་བོ་ལ་དགོངས་ལ་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་ཀང་དྲེ་དག་གི་གནས་སྐབས་ཀིས་བསྡུས་པས་འདུ་བྱྲེད་དུ་
འཇོག་གོ །དྲེ་ལྟར་མིན་ན་སྲེམས་བྱུང་གཞན་དང་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོར་མ་འདུས་པས་དུཿཁ་དང་ཀུན་
འབྱུང་དུ་མི་འགྱུར་བས་ཤྲེས་བྱ་དང་སྤང་བྱ་མིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏྲེ། ཆོས་གཅིག་མི་ཤྲེས་ཤིང་
ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ནི། །ཕུང་པོ་བར་པ་དྲེ་གསུམ་དང་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པའི་གཟུགས་
དང་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་པོ་རྣམས་དང་བཅས་པ་ཆོས་བདུན་ནི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་ཁམས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ན་
ཆོས་ཀི་མཆྲེད་དང་ཆོས་ཀི་ཁམས་ཞྲེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཕུང་པོའ་ིངོ་བོ། དྲེ་ལས་ཕྱུང་ 
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༼༣༨༽ 
སྲེ་སྲེམས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་ཁམས་སུ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་ཤྲེས་ནི་རང་སོབས་ཀི་དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་
སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་པའོ། །དྲེ་ཡང་མིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་ཀིས་གཟུགས་ནས་ཡིད་ཤྲེས་ཀིས་ཆོས་ཀི་བར་
དུའོ། །རང་སོབས་དང་རིག་པ་ཞྲེས་པས་སྲེམས་བྱུང་དང་གཞི་གཞན་གསུམ་སྲེལ་ལོ། །དབྱྲེ་ན་ཚོགས་དྲུག་
གོ །གིས་པ་ནི། རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་པོ་དྲེ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་རྣམ་པར་གཞག་པ་ན་ཡིད་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀང་དྲེ་ཡིན་ལ། དྲེར་
མ་ཟད་ཁམས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ན་སྲེམས་ཀི་ཁམས་བདུན་དག་ཏུའང་འདོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། བདུན་པོ་གང་ཞྲེ་ན་
མིག་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་བར་དྲུག་དང་ཡིད་ཀི་ཁམས་སོ། །རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་གི་ལྡོག་པ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དུ་
མི་འཆད་པ་ནི་དྲེ་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་སོ། །འོ་ན་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག རྣམ་ཤྲེས་སོ་སོ་རྣམ་རིག་
པ། །ཞྲེས་པས་གོ་ན། ཡིད་གང་ཞྲེ་ན། ཚོགས་དྲུག་ལས་རས་གཞན་པ་ནི་མྲེད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་པོ་གང་ཡང་
རུང་བར་ད་ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་སྐད་ཅིག་གང་གིས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པའི་འདས་མ་ཐག་པའི་རྣམ་ཤྲེས་གང་ཡིན་
པ་དྲེ་ཡིད་ཡིན་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ཕྱི་མའི་རྲེན་བྱྲེད་པས་སོ། །དགྲ་བཅོམ་པའི་སྲེམས་ཐ་མས་རྲེན་མ་ཚང་བས་དངོས་
སུ་ཕྱི་མའི་རྲེན་མི་བྱྲེད་ཀང་ངོ་བོར་རྲེན་ིད་དུ་གནས་པས་ཡིད་དོ། །དྲེ་ཡང་དྲུག་པོ་ཞྲེས་པས་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་ཀ་
ལ་ཡོད་པར་བསན། འདས་པ་ཞྲེས་པས་རྣམ་ཤྲེས་ད་ལྟར་བ་དང་ཁད་པར་འབྱྲེད་པ་སྲེ། ད་ལྟ་བ་ལ་རྣམ་ཤྲེས་
དང་འདས་པ་ལ 
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༼༣༩༽ 
ཡིད་དབང་དུ་བསན་ཏོ། །འདས་མ་ཐག་པ་ཞྲེས་པས་འདས་མ་ཐག་པ་ཡིད་ཡིན་གི་འདས་ནས་རིང་པོར་ལོན་པ་
ཡིད་མ་ཡིན་པར་སོན་ཏོ། །འོ་ན་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་དང་ཡིད་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྡུས་པས་ཡིད་སྨོས་ན་ཁམས་
བཅུ་གིས་དང་། རྣམ་ཤྲེས་སྨོས་ན་བཅུ་བདུན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཕྱི་མ་ལྟར་ཡིན་ཡང་ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་རྣམ་ཤྲེས་
ལྔའི་རྲེན་མིག་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ལ། དྲུག་པ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤཤྲེས་ཀི་རྲེན་སྲེ་པ་གཞན་ོན་ཡིད་དང་སིང་གི་དངོས་
པོར་འདོད་ཀང་འདི་པས་མི་འདོད་ཅིང་རྲེན་གཞན་མྲེད་ལ། རྲེན་མྲེད་པར་སྐྱྲེ་མི་སིད་ཅིང་དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་
པའི་ཡིད་རྲེན་དུ་རུང་བས་དྲེའི་རྲེན་ནི་ཡོད་པར་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡིད་ཀི་ཁམས་ཀང་ལོགས་སུ་
བགྲངས་པས་རྲེན་དབང་པོ་དང་བརྲེན་པ་རྣམ་ཤྲེས་དང་དམིགས་པ་ཡུལ་ཏྲེ་ཁམས་ནི་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་
དག་ཏུ་འདོད་དོ། །དྲེ་མཚུངས་ཐམས་ཅད་དངོས་སུ་རྲེན་དང་ཡུལ་མིན་ཡང་དྲེའི་རིགས་ཡིན་པས་ཁམས་སུ་
འདོད་ལ། ཡིད་ལོགས་སུ་སོན་པའི་རྒྱུ་ནི་དྲུག་པའི་རྲེན་གི་ཕྱིར་ཡིན་མོད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་ལྔའི་རྲེན་ཡང་བྱྲེད་
དོ། །མིག་གིས་ཡུལ་གཟུགས་ཡིན་པ་ལྟར་ཡིད་ཀི་ཡུལ་ཆོས་སུ་ངྲེས་སམ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། མདོ་ལས། ཆོས་ནི་
ཕྱིའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲེ་བཅུ་གཅིག་གིས་མ་བསྡུས་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གནས་བརན་བཙུན་པ་ན་རྲེ་ངྲེས་པ་ཡིན་
ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཁམས་དྲུག་རྲེན་བཞིས་སྐྱྲེ་བ་ལ་རྒྱུ་དང་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ཀི་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་
མི་སོན་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། རྒྱུའི་རྲེན་ནི་བྱྲེ་ 
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༼༤༠༽ 
སྨྲས་རྒྱུ་ལྔ་ལ་འདོད་པ་ལས། སྐལ་མམ་ཀུན་འགྲོ་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུས་སྲེམས་རིགས་འད་དང་ོན་མོངས་ཅན་
རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་ལ་ཁབ་ཀང་གཞན་ལ་མ་ཁབ་ཅིང་ཁབ་པ་ལ་ཡང་འདི་འདིའི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཞྲེས་སོ་སོར་ངྲེས་པ་མྲེད་
པས་མི་བཞག་ལ། རྣམ་ཤྲེས་ཀི་གྲོགས་དྲེ་དག་ཁད་པར་དུ་བྱས་ཀི་གྲོགས་ཀིས་རྣམ་ཤྲེས་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་
པས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་མི་བཞག་གོ །མདོ་སྲེ་པས་དབང་པོ་དང་
བཅས་པའི་ལུས་དང་སྲེམས་ལ་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་གི་ས་བོན་ཡོད་པ་ལ་འདོད་ལ། དྲེ་ནི་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་པོ་བསན་པ་
ིད་ཀིས་གོ་བ་འགྱུར་གི་འབྲས་བུ་དྲུག་མ་བསན་ན་དྲེའི་ནུས་པའམ་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བས་སོ། །སྲེམས་
ཙམ་པས་རྒྱུ་ལྔའམ་ཀུན་གཞིའི་སྲེང་གི་ས་བོན་ལ་འདོད་དྲེ་སྔར་བཞིན་ནོ། །དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ནི་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་སྲེ་
ཚོགས་དྲུག་ཀའི་རྲེན་དུ་དྲུག་ཀ་འགྲོ་བ་སིད་དྲེ། སོ་སོར་མ་ངྲེས་པས་མི་བཞག་གོ །དྲེ་ལྟར་རྲེན་གིས་ཀི་
ལྡོག་པ་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ལོགས་སུ་མ་བྱས་པ་ཡིན་གི་རས་ནི་བཞག་པ་ཁོ་ནའོ། །གིས་པ་གསུམ་དུ་
བསྡུ་བ་ནི། དྲེ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྔས་འདུས་བྱས་དང་། ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ན་དྲེ་བས་
ཀང་མདོར་བསྡུས་པ་དག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན་ཡོད་དྲེ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་། 
ཡིད་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་། ཆོས་ཀི་ཁམས་གཅིག་སྲེ་གསུམ་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྲེ་དང་ 
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༼༤༡༽ 
པོས་ནི་གཟུགས་ཅན་གི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་ཁམས་བཅུ་བཅུ་དང་རིག་བྱྲེད་མིན་པར་བསྡུས། གིས་པས་རྣམ་ཤྲེས་
ཀི་ཕུང་པོ་དང་སྲེམས་ཀི་ཁམས་བདུན་བསྡུས། གསུམ་པས་ཕུང་པོ་བར་པ་གསུམ་དང་རིག་བྱྲེད་མ་ཡིན་པ་
དང་ཆོས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་བསྡུ་བ་དྲེ་དག་བྱས་པས་མི་རག་པ་ལྟར་རང་གི་རང་བསྡུས་
པའི་མཚན་ིད་པའམ། སངས་རྒྱས་ཀིས་བསྡུ་དངོས་བཞིས་འཁོར་རྣམ་བཞི་ལྟར་གཞན་གིས་གཞན་བསྡུས་
པའི་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཞྲེ་ན། སྡུད་བྱྲེད་དྲེ་རྣམས་ཀིས་བསྡུ་བྱ་དྲེ་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་
བསྡུས་སྲེ། བསྡུ་བྱ་རྣམས་སྡུད་བྱྲེད་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་གི་སྡུད་བྱྲེད་ལས་གཞན་གི་དངོས་པོའམ་མཚན་ིད་
དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཁམས་མང་བར་ཐལ་བ་སྤང་བ་ལ། མིག་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལ་གིས་
གིས་ཡོད་པས་ཁམས་ི་ཤུ་ར་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མིག་ལ་སོགས་པ་གིས་གིས་ཡོད་མོད་ཀི། འོན་
ཀང་ཁམས་ནི་གཅིག་ིད་ཡིན་ཏྲེ། གིས་ཀ་ཡང་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པ་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་རྲེན་གཟུགས་དྭངས་
བར་རིག་འད་བ་སྲེ་མཚན་ིད་གཅིག་པའི་ཕྱིར་དང་། སོད་ཡུལ་གཟུགས་སུ་འད་བའི་ཕྱིར་དང་། བརྲེན་པ་
གཟུགས་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རིགས་གཅིག་བསྐྱྲེད་པར་འད་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་གིས་
གིས་འབྱུང་ཞྲེ་ན། གཅིག་ཏུ་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་མི་མཛེས་པས་རྲེན་མཛེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་གིས་གིས་ 
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༼༤༢༽ 
བྱུང་ངོ་། །གང་མཛེས་པ་འབྱུང་ན་མི་མཛེས་པ་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་མྲེད་པ་ཅན་མིན་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་རྲེན་གིས་ལ་མཛེས་པའི་ང་རྒྱལ་བྱྲེད་པས་དྲེས་འདོད་པའི་དབང་གིས་ལས་
བསགས་པའི་ཕྱིར་གྲུབ་ཅིང་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་འདུས་བཟང་ནི་བདག་པོའ་ིཕྱིར་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་གསལ་
པོའ་ིབདག་པོ་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ལ། ཊི་ཀ་ལས་དྲེ་ནི་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་གཅིག་གྲུབ་ཀང་འགྲུབ་སྲེ། བྱྲེ་བཤད་ལས་ཁ་
ཅིག་ནི་མཛེས་བྱའི་ཕྱིར་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་གསལ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གིས་པ་ཆོས་གསུམ་སོ་
སོའ་ིས་དོན་ནི། འབྲས་བུ་ཕུང་པོ་ལྟར་དུ་དུ་མ་སྤུངས་པས་ན་ཕུང་པོ་སྲེ། མདོ་ལས། གཟུགས་གང་ཡིན་པ་ཅི་
ཡང་རུང་སྲེ། འདས་པའམ། མ་འོངས་པའམ། ད་ལྟར་བྱུང་བའམ། ནང་གིའམ། ཕྱིའི་འམ། རགས་པའམ། ཕྲ་
བའམ། ངན་པའམ། ག་ནོམ་པའམ། ཐག་རིང་བའམ། ྲེ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྲེ་
གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྲོའ་ོཞྲེས་པ་ནས་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་བར་དུ་དྲེ་བཞིན་དུ་གསུངས་
སོ། །དྲེ་ལ་དུས་ཀི་སོ་ནས་དང་པོ་གསུམ། རྒྱུད་ཀི་སོ་ནས་ཕྱི་ནང་གིས། རྣམ་པའི་སོ་ནས་ཕྲ་རགས་གིས། 
བཟང་ངན་གི་སོ་ནས་ངན་པ་དང་ག་ནོམ་པ་གིས། ཡུལ་གི་སོ་ནས་ྲེ་རིང་གིས་སོ། །ཚོར་སོགས་ཕལ་ཆྲེར་
འད་ལ་ཁད་པར་ནི་ཕྲ་རགས་ནི་ཡིད་དང་དབང་པོ་ལྔ་ལ་བརྲེན་པའམ་ས་ལ་ 
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༼༤༣༽ 
ལྟོས་པའོ། །སྲེམས་ཙམ་པ་ནི་ས་རུ་རྣམ་པ་འགྲོ་བ་ཡུལ་གི་བསྡུས་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་ཡང་བྱྲེ་སྨྲ་ནི་གཟུགས་རྲེ་
རྲེ་ཡང་ཕུང་པོར་འདོད་པས་ཕུང་པོ་རས་ཡོད་དུ་འདོད། སློབ་དཔོན་ནི་གཅིག་པུ་ལ་སྤུངས་པའི་དོན་མྲེད་པས་
ཕུང་པོའ་ིདོན་མི་གནས་ཤིང་། མདོ་ལས། གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཞྲེས་པ་དང་ཡང་འགལ་བས་ཕུང་པོ་བཏགས་
ཡོད་དུ་བཞྲེད་དོ། །བྱྲེ་བྲག་ཟག་བཅས་ལ་བྱ་བའི་ཁུར་ཁྲེར་བའམ། དུཿཁ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པའམ་ཡོངས་སུ་ཆད་
པའི་དོན་གིས་ཕུང་པོ་ཞྲེས་པའམ་ཡོད་དོ། །དབང་པོ་དང་ཡུལ་རྣམས་བདག་པོ་དང་དམིགས་རྲེན་གི་ཚུལ་
གིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་ཞིང་མཆྲེད་པའི་སོ་འབྱྲེད་པའི་དོན་གིས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་མིག་གི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་
ནི་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བའི་སོར་གྱུར་པའི་བདག་རྲེན་ཐུན་མོངས་མིན་པའི་རིགས་ཞྲེས་བྱ་ལ་ལུས་
ཀི་བར་དུ་དྲེ་བཞིན་ནོ། །གཟུགས་ནི་དམིགས་རྲེན་གི་ཚུལ་གི་མིག་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བའི་སོར་གྱུར་པའི་རིགས་ཏྲེ་རྲེག་
བྱའི་བར་དུའོ། །ཆོས་ནི་དམིགས་རྲེན་གི་ཚུལ་གིས་ཡིད་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བའི་སོར་གྱུར་པ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གཅིག་གིས་
མ་བསྡུས་པའོ། །འོ་ན་འདུས་མ་བྱས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་མིན་པར་ཐལ་ཞྲེ་ན། དམིགས་པའི་སོ་ནས་རྣམ་ཤྲེས་མཆྲེད་
པར་བྱྲེད་དོ། །རིགས་ཀི་དོན་གིས་ན་ཁམས་རྣམས་ཡིན་ཏྲེ་འབྱུང་གནས་རྒྱུའི་མཚན་ིད་འཛིན་པས་
སོ། །རིགས་ཀི་དོན་འབྱུང་གནས་ལ་འདོད་ན་མིག་ལ་སོགས་པ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་རང་གི་རིགས་འད་ 
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༼༤༤༽ 
ཕྱི་མའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་པས་ཁམས་ཏྲེ་དྲེ་དག་གི་རིགས་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་ལ་འདོད་ན་བཅོ་བརྒྱད་པོ་
ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་མཚན་ིད་འཛིན་པས་ཁམས་སོ། །གསུམ་པ་ཆོས་གསུམ་བསན་པའི་དགོས་པ་ནི། ཅི་
ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ངོ་བོ་གཅིག་བཞིན་དུ་གསུམ་རོམ་པར་མཛད་ཅྲེ་ན། སྨྲས་པ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་
བརྲེན་ནས་གསུམ་དུ་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཆྲེན་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་གདུལ་བྱའི་ཁམས་ལ་རོངས་པ་
རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་ལ་དྲེ་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་བསན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་སྲེམས་བྱུང་ལ་རིལ་པོ་
རག་པ་གཅིག་པུའི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རོངས་པ་ལ་ཕུང་པོ་བསན་པས་སྲེམས་བྱུང་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྲེས་
དང་འདུ་བྱྲེད་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ནི་རིལ་པོ་མིན་གིས་ཆོས་ཙམ་མོ་ཞྲེས་གོ་ནས་རོངས་པ་དྲེ་བཟོག་ཅིང་བདག་
མྲེད་པ་ལ་སོར་བའམ། ཡང་ན་བདག་རིལ་པོའ་ིངོ་བོ་ཚོར་བ་པོ་དང་འདུ་ཤྲེས་པ་པོ་དང་སྲེམས་པ་པོར་རོངས་
པ་ལ་ཕུང་པོ་བསན་པས་སྲེམས་བྱུང་དྲེ་དག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཙམ་ལ་ཚོར་བ་པོ་ལ་སོགས་པ་བཏགས་པར་གོ་
ནས་རོངས་པ་སྲེལ་ལོ། །ཁ་ཅིག་གཟུགས་ལ་རིལ་པོའ་ིབདག་ཏུ་རོངས་པ་ལ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བསན་པས་མིག་
སོགས་མང་པོར་གོ་ནས་རོངས་པ་བཟོག་ལ། ཁ་ཅིག་གཟུགས་སྲེམས་གིས་ཀ་ལ་རིལ་པོའ་ིབདག་ཏུ་རོངས་
པ་ལ་ཁམས་བསན་པས་མིག་སོགས་བཅུ་དང་སྲེམས་ཀི་ཁམས་བདུན་གོ་ནས་རོངས་པ་སྲེལ་ལོ། །ཡང་
གདུལ་བྱ་དག་ལ་དབང་པོ་ 
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༼༤༥༽ 
གསུམ་ཡོད་དྲེ། དབང་པོ་རྣོན་པོ་མགོ་སྨོས་པས་གོ་བ་ལ་ཕུང་པོ་ཙམ་བསན་པས་དབང་པོ་རྣོ་བའི་ཕྱིར་སྐྱྲེ་
མཆྲེད་དང་ཁམས་ཀི་དབྱྲེ་བ་ཡང་རོགས་པར་ནུས་ཏྲེ། མདོ་ལས། དགྲེ་སློང་ཁོད་མིན་པ་དྲེ་ཁོད་ཀིས་སྤང་བར་
བྱའོ། །གསོལ་པ་གོ་བར་ཆུད་དོ། །དགྲེ་སློང་མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་བཤད་པ་འདིའི་དོན་ཇི་ལྟར་ཤྲེས། བཙུན་པ་
གཟུགས་ནི་བདག་མ་ལགས་ཏྲེ་ཆོས་དྲེ་ནི་བདག་གིས་སྤང་བར་བགིའོ་ཞྲེས་སོ། །དབང་པོ་འབྲིང་པོ་རྣམ་པར་
སྤྲོས་ན་གོ་ལ་བསྡུས་པས་མི་གོ་ཞིང་རྒྱས་པར་མི་དགོས་པས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བསན་ལ། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཚིག་ལྷུར་
ལྲེན་པ་ལ་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་སྲེ་མ་བསན་ན་རང་གི་བློས་དབྱྲེ་བ་མི་རོགས་པས་ཁམས་བསན་ཏོ། །ཡང་གདུལ་བྱ་དག་
ལ་འདོད་པ་གསུམ་སྲེ། སྔོན་གོམས་པའི་སོར་བའམ་ཞི་གནས་དང་གིས་ཀ་ཆ་མམ་པ་དང་ལྷག་མཐོང་སད་
པས་བསྡུས་པ་དང་འབྲིང་དང་རྒྱས་པར་འདོད་དྲེ། དགྲེ་སློང་ཞིག་གིས་བདག་ལ་མདོར་བསྡུས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་
ཆོས་བཤད་དུ་གསོལ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེས་ན་འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་གསུམ་བསན་ཏྲེ། མི་མཐུན་ན་བསན་
པ་མི་འཇུག་པས་སོ། །བཞི་པ་དྲེ་དག་ངྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བཞི་སྲེ། སྲེམས་བྱུང་ལས་ཚོར་འདུ་ཕུང་པོ་
ལོགས་སུ་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན། འདུས་མ་བྱས་ཕུང་པོར་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀི་
གོ་རིམ་ངྲེས་ཚུལ། གཟུགས་དང་ཆོས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་གིས་བྱྲེ་བྲག་ལ་བཞག་ 
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༼༤༦༽ 
པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ལས་ཚོར་འདུ་གིས་ཕུང་པོ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་སོན་
ཞྲེ་ན། སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ལས་གཞན་མང་པོ་འདུ་བྱྲེད་ཀི་ཕུང་པོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ལ། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་
རས་རྲེ་རྲེ་ཡིན་ཡང་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ཕུང་པོ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། འདོད་པ་ལ་ཞྲེན་པ་ཁིམ་པའི་ཕྱོགས་
ནི་བུད་མྲེད་སོགས་ལ་རོད་པར་གྲགས་ལ་དྲེའི་ར་བའམ་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ནི་ཚོར་བ་སྲེ་རང་བདྲེ་བ་དང་གཞན་
དུཿཁར་འདོད་ནས་དྲེའི་རྒྱུ་ལ་རོད། ལྟ་བ་ལ་ཞྲེན་པ་རབ་བྱུང་གི་ཕྱོགས་ནི་རང་བཞིན་གི་ལྟ་བ་བཟང་ངན་དུ་འདུ་
ཤྲེས་ནས་སྒྲུབ་ཅིང་སུན་འབྱིན་པར་རོད་ལ་དྲེའི་ར་བའམ་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ནི་འདུ་ཤྲེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྲེ། མདོ་ལས། 
འདོད་པ་ལ་ཆགས་པའི་རྒྱུས། རྒྱལ་པོ་ལ་རྒྱལ་པོས། ཞིང་པ་ལ་ཞིང་པས། བྲམ་ཟྲེ་ལ་བྲམ་ཟྲེས། ཁིམ་བདག་
ལ་ཁིམ་བདག་གིས་རོད་དོ། །ལྟ་བ་ལ་ཆགས་པའི་རྒྱུས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་རོད་དོ་ཞྲེས་
གསུངས། ཡང་འཁོར་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡང་ཡིན་ཏྲེ། ཚོར་བ་དང་ལྟ་བ་ལ་ཞྲེན་པས་དྲེ་ལ་བླང་དོར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
ལས་གསོག་ལ། དྲེ་ཡང་འདུ་ཤྲེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིྃ་རིྃམ་གིས་ཕྱིན་ཅིག་ལོག་བཞིའི་འདུས་ཤྲེས་ཀིས་ོན་
མོངས་པའི་རྲེན་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་འདི་གིས་ྲེས་པའི་ར་བ་ཡིན་པས་སྤངས་དགོས་སོ་ཞྲེས་པས་ཐ་
ཚིག་གོ །ཡང་ཕུང་པོ་ལྔའི་གོ་རིམ་སོན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་ཁམས་སུ་
འདུས་མ་བྱས་བཤད་ལ་ཕུང་པོ་དག་ཏུ་འདུས་མ་བྱས་ 
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༼༤༧༽ 
མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཕུང་པོའ་ིདོན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་གཞིག་ཅིང་གཞོམ་པ་ལ་སོགས་པར་མྲེད་
པས་ཕུང་པོ་ལྔར་མི་རུང་ལ། འདས་སོགས་ཆོས་བཅུ་གཅིག་ལ་སྤུངས་པའི་དོན་མ་ཚང་བས་ཕུང་པོ་ཙམ་གི་
དོན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་དྲུག་པར་མི་བཞག་ཅིང་། ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀི་གཞི་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་
ཕྱིར་ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་དང་ཀུན་བྱང་གིས་ཀའི་གཞི་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་ཞྲེས་བྱ་ན་འདུས་མ་བྱས་
ནི་གཞིའི་དོན་དུ་མི་རུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཕུང་པོའ་ིགོ་རིམ་དང་། སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་ཁམས་ཀི་གོ་རིམ་
མོ། །དང་པོ་ནི། བཞི་ལས་རགས་པ་སྲེ་རོགས་སླ་བ་སྔར་བཤད་པས་དཀའ་བ་ཡང་རིམ་གིས་རོགས་པའི་ཕྱིར་
ཏྲེ། གཟུགས་ནི་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་པས་རགས་ཤིང་དང་པོར་བཤད་ལ། གཟུགས་ཅན་མིན་
པ་རྣམས་ལས་ཚོར་བ་ནི་རྒྱུ་བར་རགས་ཤིང་འདུ་ཤྲེས་ནི་མཚན་མར་འཛིན་པས་ཤྲེས་སླ་བའི་ཕྱིར་ན་གཞན་
གིས་ལས་རགས་པ་དང་། འདུ་བྱྲེད་དོན་གི་ཁད་པར་འཛིན་པས་རགས་ལ་རྣམ་ཤྲེས་དོན་ཙམ་འཛིན་པས་
ཆྲེས་དཀའོ། །ཡང་ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་ལས་ོན་མོངས་པ་འཇུག་ལ་དྲེ་ཡང་དང་པོར་གང་ལ་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལ་ོན་མོངས་སྤངས་པས་གཞན་ལའང་མི་འཇུག་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་ོན་
མོངས་པ་རྣམ་པར་འགྱུར་སྔ་བ་དྲེ་དང་པོར་བསན་ཏྲེ། ཐོག་མར་ཕོ་མོ་དག་གཟུགས་ལ་དགའ་ལ། དྲེ་སྡུག་མི་
སྡུག་ལ་ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། དྲེ་མྱོང་བའི་ཚོར་ 
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༼༤༨༽ 
བ་ལ་བདྲེའོ་སྡུག་གོ་སམ་དུ་འདུ་ཤྲེས་ཕྱིན་ཅི་འོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། དྲེས་འདུས་བྱྲེད་ཆགས་སང་སོགས་
འཕྲེལ་བ་དང་། དྲེས་རྣམ་ཤྲེས་ོན་མོངས་ཅན་དུ་བྱྲེད་པས་སོ། །ཡང་དཔྲེ་སོད་ལ་སོགས་པས་མཚོན་པར་དོན་
གི་རིམ་པར་བསན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་ན་ཟས་ལ་ལོངས་སོད་པ་ལྟར་ཁམས་གིས་སུ་རྣམ་སྨིན་ལ་ལོངས་སོད་པ་
ཡང་གཟུགས་ནི་ཚོར་བའི་རྲེན་ཡིན་པས་སོད་དང་། ཚོར་བ་ནི་རྣམ་སྨིན་གི་གཙོ་བོ་མྱང་བྱ་ཡིན་པས་ཟན་དང་། 
འདུ་ཤྲེས་ནི་བདྲེ་སྡུག་གི་ཐ་སད་འདོགས་པ་པོ་ཡིན་པས་ཟན་ཞིམ་མི་ཞིམ་དུ་བྱྲེད་པའི་ཚོད་མ་དང་། འདུ་བྱྲེད་
སྲེམས་པ་ནི་དྲེ་དག་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པས་བྱན་པོ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ནི་དྲེ་དག་ལ་ལོངས་སོད་པས་ཟ་བ་པོ་ལྟ་བུ་སྲེ་
ཇི་ལྟར་རོགས་པའི་རིམ་པའོ། །ཡང་ཁམས་གསུམ་ནི་ཆགས་བྲལ་གི་རིམ་པ་ཡིན་ལ་དྲེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་
བསན་ཏྲེ། འདོད་པ་ནི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་བཟང་ངན་གི་ཕྱྲེ་བ་དང་། གཟུགས་ནི་ཚོར་བས་ཕྱྲེ་བ་དང་། 
གཟུགས་མྲེད་དང་པོ་གསུམ་ནི་འདུ་ཤྲེས་དང་སིད་རྲེ་ནི་འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་ལ། རྣམ་ཤྲེས་ནི་དྲེ་
དག་ལ་བརྲེན་པའི་ཕྱིར་ཐ་མར་བསན་ཏྲེ། ཞིང་དང་མྱུ་གུའི་རིམ་པ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་ལ་དབང་པོ་དྲུག་གི་
རགས་པའི་རིམ་པ་ནི། ད་ལྟར་བའི་དོན་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོགས་སླ་བས་དང་པོར་གཟུགས་ཅན་ལྔ་
བཤད་ལ། ཡིད་ནི་ཡུལ་དུས་གསུམ་དང་དུས་ཀིས་མ་བསྡུས་པ་ཡང་ཡོད་པས་རོགས་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ཐ་མར་
བཤད་དོ། །ལྔ་པོ་ལས་ཀང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་ 
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༼༤༩༽ 
པའི་དོན་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བཞི་དང་པོར་བཤད་ལ། ལུས་ནི་ཡུལ་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་གིས་ཀ་
ཡིན་པས་ཐ་མར་བཤད་ཅིང་། བཞི་ལས་ཀང་གཞན་མིག་རྣ་གིས་ནི་མ་ཕྲད་པར་འཛིན་པས་རིང་བ་དང་མྱུར་
དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་སྔར་སྨོས་ལ། དྲེ་ལས་ཀང་མིག་ནི་ཆྲེས་རིང་བ་ལ་འཇུག་པས་སྔར་སྨོས་ཏྲེ་ཆུ་ཀླུང་རྒྱང་
རིང་པོ་ནས་མཐོང་ཡང་དྲེའི་ས་མི་ཐོས་པ་བཞིན་ནོ། །ས་ལྲེ་གིས་ནི་རིང་པོ་ལ་མི་འཇུག་ཀང་ལྲེ་བས་ས་ཡུལ་
ལ་མྱུར་བར་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དང་པོར་བཤད་དྲེ། ཟས་ཀི་རོ་མ་མྱོང་བར་དི་ཚོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་པའི་
རིམ་པ་ནི། ཡང་ན་དབང་པོ་ལྔ་ལུས་འདི་ལ་རྲེན་ཇི་ལྟར་མཐོ་བར་གནས་པའི་རིམ་པ་བཞིན་ཡིན་ཏྲེ། ལུས་འདི་
ལ་མིག་གི་རྲེན་སྲེང་ན་གནས་པ་ནས་ལུས་ཀི་ནི་ཕལ་ཆྲེར་འོག་ན་གནས་སོ། །ཡིད་ནི་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་པ་དང་
ཡུལ་ན་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་ཐ་མར་བསན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་རྲེན་དབང་པོ་དྲུག་གི་གོ་རིམ་འགྲུབ་པས་ཡུལ་དྲུག་གི་
ཡང་འགྲུབ་ལ། དྲེ་གྲུབ་པས་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་གི་ཡང་འགྲུབ་སྲེ། དཔྲེར་ན་རྒྱལ་པོ་དྲུག་གི་གོ་རིམ་གྲུབ་ན་བཙུན་
མོ་དང་རྒྱལ་བུའི་འགྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། ཅི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་པོ་བཅུ་ཀ་གཟུགས་ཡིན་བཞིན་དུ་མིག་གི་
ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་གཟུགས་སུ་བསན། སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀི་ཡུལ་ཆོས་ཡིན་བཞིན་དུ་ཆོས་
བདུན་ལ་ཆོས་སུ་བསན་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བྲག་གི་དོན་ཏྲེ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སོ་ནས་བཅུ་
པོ་སོ་སོར་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཡིན་གི།  



48   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༥༠༽ 
སིར་གཟུགས་ཁོ་ནའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་མིན་པར་སོན་པ་ལ། ཐམས་ཅད་གཟུགས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དུ་བསན་ན་བྱྲེ་བྲག་མི་
རོགས་སོ། །མིག་ལ་སོགས་པའི་མིང་སོ་སོར་བཏགས་ནས་འདི་ལ་གཟུགས་ཞྲེས་སི་མིང་བྱྲེ་བྲག་ལ་བཞག་པ་
སྲེ། བ་གང་འགའ་ཞིག་ལ་མཚན་མ་མྲེད་པ་ཤུགས་ཀིས་མཚན་མར་སོང་བར་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ཐོགས་པ་དང་
བཅས་ཤིང་བསན་དུ་རུང་བ་དང་གཟུགས་སུ་གྲགས་པས་སམ། གཟུགས་བཅུའི་ནང་ནས་རགས་པ་དང་། ཤ་
ལྷ་ཤྲེས་རབ་ཀི་མིག་གསུམ་གི་ཡུལ་ཡིན་པས་གཟུགས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མིག་གི་ཡུལ་གཅིག་ནི་
གཟུགས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཅྲེས་བྱ་བར་བརོད་དོ། །ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་སུ་བརོད་ན་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བྱྲེ་བྲག་ཅན་དུ་མི་
རོགས་ལ། འདི་ཁོ་ན་ཆོས་སུ་བརོད་པས་བྱྲེ་བྲག་ཅན་དུ་རོགས་པའི་དོན་གི་ཕྱིར་ཏྲེ་མིང་མྲེད་མིང་དུ་སོང་བ་ལྟ་
བུའོ། །སྲེམས་བྱུང་དང་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་དང་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་རིག་མིན་བཅས་ཆོས་མང་པོ་བསྡུས་
པའི་ཕྱིར་མི་མང་པོ་ལ་མི་འདུག་ཅྲེས་ཟྲེར་བ་བཞིན་ནོ། །ཆོས་རྣམས་ཀི་མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བསྡུ་པའི་
ཕྱིར་རོ། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཐ་མ་འདི་གཅིག་པུ་ནི་ཆོས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཅྲེས་བྱ་བར་བརོད་དོ། །དཔྲེར་ན་མིའི་མཆོག་
རྒྱལ་པོ་གང་ན་ཡོད་པའི་མིའི་ཕུང་པོ་ལ་མི་འདུག་ཅྲེས་པ་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་མིང་ཅན་གཞན་ཡང་དྲེར་བསྡུ་བ་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཕུང་པོའ་ིམིང་ཅན་ཕུང་པོར་བསྡུ་བ། ཕུང་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀི་མིང་ཅན་གཞན་ཡང་བསྡུ་བའོ། །དང་
པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཆོས་ཕུང་གཟུགས་དང་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  49 

༼༥༡༽ 
འདུ་བྱྲེད་དུ་བསྡུ་བ། ཞར་ལ་ཆོས་ཕུང་གི་ཚད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཅི་མདོ་ལས། ཕུང་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀི་
མིང་ཅན་གཞན་ཡང་བཤད་པ་དག་འདི་དག་གིས་ཀིས་བསྡུས་སམ་འོན་ཏྲེ་ཐ་དད་ཅྲེ་ན། བསྡུས་པ་ཁོ་ན་སྲེ། 
རྲེ་ཞིག་ཕུང་པོའ་ིམིང་ཅན་ལ་ཐྲེག་ཆྲེན་པས་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་དང་། མདོ་སྲེ་པས་བརྒྱད་ཁི་པོ་
དག་ཆགས་སོགས་ཀི་གྲེན་པོ་གང་རྣམས་ཐུབ་པ་གསུམ་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུངས་པ་དྲེ་དག་མདོ་སྲེ་
པ་ལྟར་ན་ཚིག་ཡིན་པས་གཟུགས་ཕུང་དག་ཏུ་འདུས་ཏྲེ་སའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་གཟུགས་ཕུང་གིས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར། 
བྱྲེ་སྨྲ་ལྟར་ན་མིང་དུ་སང་བའི་རྣམ་པར་ཡིན་པར་འདོད་པས་དྲེ་དག་ནི་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་ཡིན་པས་འདུ་བྱྲེད་
ཀི་ཕུང་པོ་དག་ཏུ་འདུས་སོ། །འགྲྲེལ་བཤད་གིས་སུ་ཆོས་མངོན་པ་བ་རྣམས་སངས་རྒྱས་གསུང་མིང་ཚིག་
གིས་ཀའི་རང་བཞིན་དུ་འདོད་ཅྲེས་པ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཕུང་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀི་ཕུང་པོ་གིས་ཀས་བསྡུས་
སོ། །གམ་ཞྲེས་པ་ནི་གདམ་ཀའི་ཚིག་གོ །རིགས་པ་སྨྲ་བའི་མདོ་སྲེ་པ་ནི་འཆད་འཇུག་གིས་ལས་འཆད་པའི་
ཚེ་ས་སི་དང་། འཇུག་པའི་ཚེ་རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་བའི་སར་བཞྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། འོ་ན་ཆོས་ཕུང་གི་ཚད་
ཇི་ཙམ་ཞྲེ་ན། སྲེ་པ་ཁ་ཅིག་བསན་བཅོས་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོའ་ིཚད་དང་མམ་སྲེ་ཤཽ་ཀ་དྲུག་སོང་ཡོད་པའོ་ཞྲེས་
ཟྲེར་རོ། །སྲེ་པ་གཞན་དག་ནི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་རྲེ་རྲེ་ཚང་བ་ནི་ 



50   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༥༢༽ 
ཕུང་པོའ་ིཚད་ཡིན་པས་གཏམ་རྒྱུད་མདོ་གང་ནས་འབྱུང་ཡང་བརྒྱད་ཁིའི་གྲངས་སུ་བགྲང་ངོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །རང་ལུགས་དགོས་ཆྲེད་ཀི་སོ་ནས་ཚད་བསན་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དུག་གསུམ་དང་ང་རྒྱལ་
སོགས་ལ་སོད་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་གྲེན་པོར་ནི་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ཡང་མི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པ་མཐུན་པར་
གསུངས་པ་ཆགས་སོགས་ལ་སོད་པའི་གྲེན་པོར་མི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་རོགས་པ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཆོས་
ཕུང་གི་ཚད་དུ་འདོད་པའམ། ཡང་ན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་གྲངས་དང་མཐུན་པར་བརྒྱད་ཁི་གསུངས་
སོ། །གིས་པ་ལ་དངོས་དང་། ཞར་ལ་ཁམས་གིས་ཀི་ངོ་བོ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ཕུང་ཕུང་པོར་
བསྡུས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་གཞན་ཡང་མདོ་ལས་ཅི་རིགས་པར་ཕུང་པོ་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་ཁམས་ཀི་མིང་ཅན་
གསུངས་པ་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་མཚན་ིད་ལ་ལྲེགས་པར་དཔྱད་དྲེ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་སྐྱྲེ་
མཆྲེད་བཅུ་གིས་དང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོར་བསྡུ་བར་བྱའོ། །ཇི་ལྟར་ན་ཕུང་པོའ་ིམིང་ཅན་རྣམ་གྲོལ་གི་ཕུང་
པོ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ལུས་ངག་གི་ལས་ཡིན་པས་གཟུགས་ཕུང་དང་ཕྱི་མ་བཞི་སྲེམས་བྱུང་ཡིན་པས་འདུ་བྱྲེད་
དུ་བསྡུའོ། །ཡང་སིག་པ་བཤགས་པ་དང་ཡི་རང་བ་དང་གསོལ་གདབ་ཀི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་པའི་བསྡུ་བ་ཡང་བསམ་
མོ། །ཡང་མདོ་ལས་རྣམ་གྲོལ་གི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ལྔ་ནི་ཐོས་པ་དང་། དབྱངས་ཀི་ཁ་ཏོན་བྱས་པ་དང་། གཞན་ལ་
བཤད་པ་དང་། ཐོས་པའི་དོན་ 
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༼༥༣༽ 
སྲེམས་པ་དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་མཚན་མ་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་རབ་སྲེ་དྲེ་དག་བསོམ་པ་ལས་རྣམ་
གྲོལ་སྐྱྲེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་རབ་ཡིན་པས་ཆོས་སུ་འདུ་ལ། ཐོས་འཆད་ཁ་ཏོན་ལ་ས་ཡང་ཡོད་
ལ་སིར་རྣམ་ཤྲེས་དང་ཚོར་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཤྲེས་རབ་དྲེའི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བས་ས་དང་ཡིད་དང་ཆོས་ཀི་སྐྱྲེ་
མཆྲེད་ཀིས་ཀང་བསྡུས་སོ། །ཟད་བར་གི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུའི་དང་པོ་བརྒྱད་མ་ཆགས་པ་ཡིན་པས་ཆོས་དང་། 
འཁོར་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པས་ཡིད་དང་ཆོས་གིས་སུ་འདུས་ཤིང་། ཕྱི་མ་གིས་དང་གཟུགས་མྲེད་
སྐྱྲེ་མཆྲེད་མུ་བཞི་དང་། སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲེ་ནི་གིས་ཏྲེ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མིན་ནོ་ཞྲེས་པ་རྣམས་ནི་
སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་ཡིད་དང་ཆོས་ཀིས་བསྡུས་ལ། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ནི་དི་རོ་ལས་
གཞན་བཅུར་འདུས་སོ། །ཁམས་ཀི་མིང་ཡང་བསན་ལ་ཁམས་མང་པོ་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་ཆོས་ཀི་མྲེ་ལོང་ཆྲེན་པོ་
ཞྲེས་ཀང་བྱ་བ་ལས། བཙུན་པ་ཇི་ཙམ་གིས་ཁམས་ལ་མཁས་པ་ལགས། ཀུན་དགའ་བོ་ཁམས་དྲུག་ཅུ་ར་
གཅིག་ལ་མཁས་ན་ཁམས་ལ་མཁས་པའོ། །ཞྲེས་པའི་སོམ་ནི། མིག་སོགས་ཁམས་ནི་བཅོ་བརྒྱད་
དང་། །འབྱུང་བཞི་ནམ་མཁའ་རྣམ་ཤྲེས་དང་། །ཚོར་བ་ལྔ་དང་མ་རིག་པ། །འདོད་ཁམས་གནོད་སྲེམས་རྣམ་
པར་འཚེ། །ངྲེས་འབྱུང་གནོད་སྲེམས་མྲེད་པ་དང་། །རྣམ་མི་འཚེ་སྲེ་དྲུག་ཚན་གསུམ། །གཟུགས་མ་ 
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༼༥༤༽ 
གཏོགས་པའི་ཕུང་པོ་བཞི། །འདོད་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་ཁམས། །ངན་པ་བར་མ་ག་ནོམ་
ཁམས། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་འགོག་པའི་ཁམས། །དགྲེ་དང་མི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན། །སློབ་དང་མི་སློབ་
གིས་ཀ་མིན། །འདས་དང་མ་འོངས་ད་ལྟར་ཏྲེ། །དྲེ་ལྟ་ན་ནི་གསུམ་ཚད་དྲུག །ཟག་བཅས་ཟག་པ་མྲེད་ཁམས་
དང་། །འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་ཁམས་ཏྲེ། །ཁམས་ནི་དྲུག་ཅུ་ར་གིས་སོ། །ཞྲེས་པའི་བསྡུ་བ་ནི་ཅི་རིགས་
པར་སར་རོ། །གིས་པ་ནི། །འོ་ན་དྲུག་ཚན་དང་པོའ་ིནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སིར་ནམ་མཁའ་
ལ་གསུམ་ལས། བུ་ག་ནམ་མཁའ་ལ་འདིར་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། དྲེ་ནི་ཁ་ལ་སོགས་པའི་སང་བ་སྐྱ་
སྲེང་སྲེང་པོ་དང་མུན་པ་ནག་ཐིབས་ཐིབས་པའི་རྡུལ་དག་ཡིན་པས་རང་གི་ངོ་བོ་གནོད་པ་བྱར་རུང་གི་ཐོགས་
བཅས་ཀང་ཡིན་ལ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོགས་བཅས་ཀི་ྲེ་འཁོར་ན་གནས་པའི་ཕྱིར་ན་ཐོགས་བཅས་ྲེ་
འཁོར་བ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེས་ན་མདོ་ལས་སྐྱྲེས་བུ་འདི་ནི་ཁམས་དྲུག་པའོ་ཞྲེས་པས་སྲེམས་ཅན་ལ་ཡོད་པའི་
ནམ་མཁའ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་བྱྲེ་སྨྲ་འདོད་དོ། །མདོ་སྲེ་པའི་ཕྱོགས་བསན་པའི་ཕྱིར་ལོ་ཞྲེས་སྨོས་ཏྲེ། བུ་གའི་སང་
མུན་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་གཟུགས་ཡིན་ལ་ནམ་མཁའ་ནི་ཐོགས་བར་མྲེད་པའི་རྲེག་བྱ་དང་བྲལ་བའི་འདུས་མ་
བྱས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་གཟུགས་གཞན་ལ་མི་སིབ་པའི་ཐོགས་མྲེད་དང་བསགས་པར་གནས་པའི་གཟུགས་ཀི་ྲེ་
འཁོར་ན་གནས་པའི་ 
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༼༥༥༽ 
ཕྱིར་ཐོགས་མྲེད་ྲེ་འཁོར་བ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཡང་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ཁོ་ན་ནི་འདིར་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་
ཁམས་ཡིན་ཏྲེ་ཟག་མྲེད་ནི་སིད་པ་གཅོད་བྱྲེད་ཡིན་ལ་འདི་ནི་མདོ་ལས་ཁམས་དྲུག་ལ་བརྲེན་ནས་མའི་མངལ་
དུ་འཇུག་གོ་ཞྲེས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱྲེ་བའི་རྲེན་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྣམ་ཤྲེས་ནི་ིང་མཚམས་
སོར་བའི་ས་བོན་ཡིན་པས་མ་སྐྱྲེས་པ་བསྐྱྲེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་ནི་རྲེན་དུ་གྱུར་པས་སྐྱྲེས་པ་གནས་པ་དང་། 
ནམ་མཁའ་ནི་གོ་འབྱྲེད་པས་གནས་པ་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །ཅི་ཁམས་དྲུག་ཅུ་ར་གིས་ལས་འདི་གིས་ཁོ་
ན་བསན་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་གསུམ་སྲེ། སློབ་དཔོན་ིད་ཀིས་བཤད་ཟིན་འཆད་པར་འགྱུར་བས་གཞན་ཞྲེས་གསུངས་
པས་གཞན་འདིར་མི་སོན་ཏྲེ། དྲེ་ལ། ཁམས་ནི་བཅོ་བརྒྱད་འབྱུང་བ་བཞི། །དུས་གསུམ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་
བཞི། །ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་འདུས་བྱས་དང་། །འདུས་མ་བྱས་དང་འགོག་ཁམས་སྲེ། །བཤད་ཟིན་སུམ་ཅུ་ར་
བཞི་འོ། །ཞྲེས་དང་། ས་སོགས་ལས་གཞན་དྲུག་ཚན་དང་། །དུས་གསུམ་འགོག་པ་ལ་གནས་པའི། །གསུམ་
ཚན་འཆད་འགྱུར་ི་ཤུ་དྲུག །ཅྲེས་པ་འདི་གིས་བཤད་འཆད་མིན་པས་སྐབས་སུ་བབ་པའོ། །འོན་ཀང་ཁམས་
མང་པོའ་ིམདོའ་ིབཤད་པའི་དོན་དུ་བྱས་པ་མིན་གི་བསན་བཅོས་ཀི་ལུས་བཀོད་པའི་ཞར་ལ་བཤད་པའོ། །ཡང་
ན་གཞན་ནི་འཕྲོར་ལུས་པ་མྲེད་ལ་འདི་གིས་ཀི་ཟ་འབྱུང་བཞི་བཤད་པས་འཕྲོར་ལུས་པ་ཁ་ 
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༼༥༦༽ 
བསྐང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་འདི་གིས་ལ་ལོག་རོག་ཡོད་པས་དྲེ་བཟོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཁམས་ཀི་
རྣམ་པའི་རབ་དབྱྲེ་བཤད་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་དགོས་པ་ནི། སློབ་མ་ཆོས་ཀི་བྱྲེ་བྲག་ལ་མཁས་པ་དང་། 
དྲེ་ལ་མཁས་པས་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ཀུན་ཏུ་རོངས་པ་ས་ཚོགས་པ་བསལ་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་རྒྱུ་ལ་གནས་
པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཁམས་ཁོ་ན་ལ་འབྱྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གཟུགས་དང་སྲེམས་ལ་ལྟོས་པའི་ཆོས་རྒྱས་
པར་རོགས་པར་འདོད་པས་སོ། །གིས་པ་རབ་དབྱྲེ་དངོས་ལ་བདུན་ཏྲེ། གིས་ཚན། གསུམ་ཚན། བཅས་མ་
བཅས། གཟུགས་ཅན་གི་དབྱྲེ་བ། བྱུང་བ་གསུམ། ཐོབ་པའི་ཁད་པར། ཕྱི་ནང་ལ་སོགས་པའི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་
པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བསན་ཡོད་བསན་མྲེད། ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མྲེད་དོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་ཡང་མདོ་ལས། མིག་ནི་
བསན་དུ་མྲེད་ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་པའི་དོན་འཆད་དྲེ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་བསན་དུ་ཡོད་པ་
ནི་དུ། མྲེད་པ་ནི་དུ་ཞྲེ་ན། འདི་ནི་འདི་ནའོ་ཞྲེས་གཞན་ལ་བསན་དུ་ཡོད་པ་ནི་འདིར་གཟུགས་ཀི་ཁམས་གཅིག་
པུ་སྲེ་ལྷག་མ་བཅུ་བདུན་ནི་བསན་མྲེད་དུ་གྲུབ་བོ། །མཚན་ིད་ནི་ཡུལ་ཐུན་མོང་དང་རྲེན་རྣམ་པར་ཆད་པ་ལ་
བསན་དུ་རུང་བ་ཡིན་ཏྲེ། ས་ནི་རྲེན་རྣམ་པར་ཆད་པ་མ་ཡིན། དི་རོ་རྲེག་བྱ་དང་དབང་པོ་ལྔ་ནི་ཡུལ་ལྔ་ཐུན་མོང་
བ་མིན། ཐོགས་མྲེད་བརྒྱད་ནི་གིས་ཀ་མིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཡང་དྲེ་ལྟར་ན་ས་ཡང་ཡོད་ས་དག་ཅྲེས་ 
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༼༥༧༽ 
བསན་དུ་རུང་བས་བསན་ཡོད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཊི་ཀ་ལས་གཞན་གི་མིག་ཤྲེས་བསྐྱྲེད་པ་ནི་བསན་
པ་ཡིན་ལ། ཞྲེས་པ་ལྟར་གཞན་གི་མིག་ཤྲེས་ལ་བསན་དུ་ཡོད་པའོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལ་ཐོགས་བཅས་དང་
ཐོགས་མྲེད་དུ་ཞྲེ་ན། བཅོ་བརྒྱད་ལས་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ནི་ཁམས་གཟུགས་ཅན་བཅུ་ཁོ་ན་སྲེ་གཞན་
བརྒྱད་ཐོགས་མྲེད་དུ་གྲུབ་བོ། །ཐོགས་པའི་དོན་ནི་རྡུགས་པ་ཡིན་ལ་དྲེ་གསུམ་ལས། ཡུལ་ལ་ཐོགས་པ་ནི། 
ཡུལ་ཅན་རྣམས་རང་གི་ཡུལ་ལ་རྡུགས་ནས་ཡུལ་གཞན་འཛིན་པའོ། །དམིགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་ནི་སྲེམས་
སྲེམས་བྱུང་རྣམས་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་རྡུགས་པའོ། །སིབ་ཐོགས་ནི་བསགས་པའི་གཟུགས་གཅིག་གི་གོ་
སར་གཟུགས་གཞན་འབྱུང་བ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པའོ། །དང་པོ་གིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་སྐྱྲེ་བ་ཡུལ་ལ་མི་ལྟོས་པ་
དང་ལྟོས་པའོ། །འདིར་ནི་ཐ་མ་བཟུང་ངོ་། །འོ་ན། འདོད་ན་དབང་པོ་མྲེད་པ་དང་། །ཞྲེས་སོགས་དང་འགལ་ལོ་
སམ་ན། འདིར་རིགས་མཐུན་ཐོགས་པར་བཤད་ལ་དྲེར་རིགས་མི་མཐུན་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་བའོ་ཞྲེས་འཆད་ཀང་
འདྲེས་པར་སྐྱྲེས་པའོ་ཞྲེས་འཆད་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་སྐྱྲེས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ་གིས་
ཏྲེ། དགྲེ་སོགས་གསུམ་གི་ཁད་པར། ཁམས་གསུམ་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་
གཅིག་ཏུ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནི་བརྒྱད་དྲེ། ཐོགས་བཅས་སུ་བཤད་པ་དྲེ་དག་ིད་ལས་གཟུགས་ 
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༼༥༨༽ 
སའི་ཁམས་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ངོ་བོ་ིད་ཀི་ལུང་མ་བསན་ནོ། །བརྒྱད་པོ་ལས་གཞན་པ་བཅུ་པོ་རྣམས་ནི་
རིགས་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་ཀ་ཡོད་དྲེ། གཟུགས་ས་སྲེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དགྲེ་མི་དགྲེའི་སྲེམས་ཀི་
བསླངས་པའི་རིག་བྱྲེད་ནི་ཀུན་ནས་སློང་བའི་དགྲེ་མི་དགྲེ་ཡིན་ལ་གཞན་ནི་ལུང་མ་བསན་ནོ། །དྲེའི་དི་རོ་རྲེག་
བྱ་ཡང་དགྲེ་མི་དགྲེར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མིན་ཏྲེ། ཀུན་སློང་གི་དྲེ་གསུམ་ལ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མམ་
གཞག་གི་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ཡང་དགྲེ་བ་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མིན་ཏྲེ། རྲེན་མམ་གཞག་གི་སྲེམས་དགྲེ་བ་
ཡིན་པས་སོ། །འོ་ན་ལྷའི་མིག་དང་སྤྲུལ་སྲེམས་ཀང་དགྲེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སློབ་དཔོན་གི་སུན་ཕྱུང་ནས་
བཞྲེད་པ་མ་བཀོད་དོ། །ཁ་ཅིག་མམ་གཞག་གི་རིག་བྱྲེད་མ་ཡིན་པ་མཚུངས་ལྡན་མིན་ལ་སྲེམས་ཀི་རྲེས་
འབྲང་ཡིན་པས་ཀུན་སློང་གི་དགྲེ་བའོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །སྲེམས་ཀི་ཁམས་བདུན་ལ་དད་སོགས་དང་མཚུངས་
ལྡན་དགྲེ་བ། ཆགས་སོགས་དང་མི་མཚུངས་ལྡན་དགྲེ་བ། གཞན་ནི་ལུང་མ་བསན་ནོ། །ཆོས་ཀི་བརགས་
འགོག་ནི་དོན་དམ་དང་། དད་སོགས་དགྲེ་བའི་ས་མང་རྣམས་ནི་ངོ་བོ་ིད་དང་། དྲེ་དག་གི་གྲོགས་སྲེམས་བྱུང་
རྣམས་མཚུངས་ལྡན་དང་། དགྲེ་བའི་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་དང་ཐོབ་པ་དང་མཚན་ིད་སོམས་འཇུག་གིས་ཀུན་
སློང་གི་དགྲེ་བ་ཡིན་ཞིང་། དུག་གསུམ་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མྲེད་ནི་ངོ་བོ་ིད་དང་། དྲེ་དག་གི་གྲོགས་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་
མཚུངས་ལྡན་མི་དགྲེ་བའི་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་དང་ཐོབ་པ་དང་མཚན་ིད་རྣམས་ 
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༼༥༩༽ 
ཀུན་སློང་གི་མི་དགྲེ་བ་ཡིན་ལ། རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་ལ་སོགས་པའི་སྲེམས་བྱུང་དང་། སོག་དང་སྐལ་བ་མམ་པ་
སོགས་ནི་ལུང་མ་བསན་ནོ། །དྲེ་དག་གི་མཚན་ིད་ནི་ལུང་མ་བསན་ནོ། །གིས་པ་ནི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་
དང་གཟུགས་མྲེད་དུ་གཏོགས་པ་དུ་ཞྲེ་ན། འདོད་ཁམས་ཀི་སྲེད་པ་རྒྱས་པ་དྲེར་གཏོགས་པ་ནི་རིགས་ལ་བཅོ་
བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ཀི་རས་གོང་མ་གིས་སུ་གཏོགས་པ་དང་ཟག་མྲེད་ཀང་ཡོད་དོ། །གཟུགས་ཀི་
ཁམས་ན་ཡོད་པ་ནི་བཅུ་བཞི་སྲེ། བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་ཡུལ་དི་དང་རོ་དང་ཡུལ་ཅན་སའི་རྣམ་ཤྲེས་དང་ནི་
ལྲེའི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཁམས་མ་གཏོགས་པའོ། །དི་རོ་གིས་མྲེད་དྲེ། དྲེ་གིས་ཁམ་ཟས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་
དྲེར་ཁམ་ཟས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡུལ་ཅན་གིས་ཀི་མྲེད་དྲེ་ཡུལ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་
ན་རྲེག་བྱ་ཡང་ཁམ་ཟས་ཡིན་པས་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁམ་ཟས་མིན་པའི་རྲེག་བྱ་ཡོད་ཅིང་དི་རོ་ལ་ནི་
ཁམ་ཟས་མིན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྲེག་བྱ་ནི་གོས་ལ་སོགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པས་འགྲུབ་བོ། །རང་རང་
གི་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པའི་དགོས་པ་མྲེད་པས་ས་ལྲེའི་དབང་པོ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་སྨྲ་དང་འཕགས་པ་
ཐོགས་མྲེད་གིས་ནི་རྲེན་མཛེས་པ་དང་ངག་སྨྲ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་ཅིང་དབང་པོ་ལ་སྲེད་པས་བསླང་བའི་ལས་
ཀིས་བསྐྱྲེད་པས་ས་ལྲེའི་དབང་པོ་ཡོད་པར་འཆད་དོ། །སློབ་དཔོན་ནི་རྲེན་མཛེས་པ་ནི་དབང་རྲེན་ཁོ་ནས་བྱྲེད་
པས་དབང་པོ་མི་དགོས་སོ་ཞྲེས་ 
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༼༦༠༽ 
གསུངས་པ་ལ། དབང་པོ་མྲེད་ན་རྲེན་མཛེས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྲེ་ཤི་བའི་ལུས་བཞིན་ནོ། །དབང་པོ་མྲེད་པའི་
རྲེན་མྲེད་དྲེ་ཕོ་མོའ་ིདབང་རྲེན་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་ལྔ་ལ་སྲེད་པ་མྲེད་ན་ཡུལ་ལྔ་ལ་དང་པོ་ནས་ཆགས་
པ་དང་བྲལ་ཟིན་པས་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ིད་དུ་ཐལ་ལོ། །མདོ་ལས་ཀང་དབང་པོ་རྣམས་མ་
ཚང་བ་མྲེད་ཅིང་མྲེད་པ་མིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །མི་འགལ་ཏྲེ་གང་སིད་པ་མ་ཚང་བ་མྲེད་དོ་གཞན་དུ་ན་
ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་མྲེད་པར་གཏོགས་པ་ནི་ཡིད་དང་ནི་ཆོས་དང་ཡིད་ཀི་
རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཁམས་ཀི་རིགས་ཁོ་ན་སྲེ། གཟུགས་ལ་སིད་པ་དང་བྲལ་བས་གཟུགས་ཅན་བཅུ་མྲེད་ལ་དྲེས་ན་
དྲེ་དག་ལས་སྐྱྲེས་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་ཡང་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད། རོགས་
བཅས་དཔྱོད་བཅས། དམིགས་བཅས་དམིགས་མྲེད་དོ། །དང་པོ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གཟུགས་མྲེད་
པར་གཏོགས་པ་གསུམ་ནི་ཟག་བཅས་སུ་ངྲེས་པས་རིགས་ལ་ཐ་མ་དྲེ་གསུམ་ལམ་གསུམ་གི་མམ་གཞག་ན་
ཡོད་པ་དང་། ཆོས་ཁམས་འདུས་མ་བྱས་ནི་ཟག་མྲེད་ཡིན་ལ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཟག་བཅས་ཡིན་ཞིང་། ཁམས་
ལྷག་པ་བཅོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་གཅིག་ཏུ་ཟག་བཅས་ཏྲེ་མམ་གཞག་ཏུ་འབྱུང་བ་མི་སིད་པས་ལམ་བདྲེན་མ་ཡིན་
པའི་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ལ་རོགས་དཔྱོད་དང་བཅས་པ་ནི་དུ། 
རོགས་པ་མྲེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་ནི་དུ། གིས་ཀ་མྲེད་པ་དུ་ཞྲེ་ན། ལན་ལ།  
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༼༦༡༽ 
དངོས་དང་། ལུང་འགལ་སྤང་བ་གིས། དང་པོ་ནི། རྣམ་ཤྲེས་པའི་ཁམས་ལྔ་པོ། །རོག་དང་དཔྱོད་དང་བཅས་
ཁོ་ན། །ཞྲེས་བཅོས་ལ་བཅས་ཞྲེས་པའི་དོན་ངོ་བོ་ཡིན་པ་ལ་མི་བྱའི་གྲོགས་སུ་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའི་ཁམས་ལྔ་པོ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་མན་ཆད་ན་ཡོད་ཅིང་། དྲེ་རོག་དཔྱོད་གིས་ཀ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་སྲེ། 
ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པས་སོ། །གྲངས་འདོན་པའི་ཐ་མ་གསུམ་ནི་རོག་བཅས་དཔྱོད་བཅས་སོགས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་
འགྱུར་ཏྲེ། འདོད་པ་དང་པོའ་ིདྲེ་གསུམ་རོག་དཔྱོད་ལས་གཞན་པའི་མཚུངས་ལྡན་རྣམས་ལ་གྲོགས་སུ་དྲེ་
གིས་ངྲེས་པར་ཡོད་པས་རོག་བཅས་དཔྱོད་བཅས་ཡིན་ལ། ཁད་པར་ཅན་གི་དྲེ་གསུམ་དཔྱོད་པ་ལས་གཞན་
པ་དང་། འདོད་པ་དང་དང་པོའ་ིརོག་པ་ནི་གྲོགས་སུ་དཔྱོད་པ་ངྲེས་པར་ཡོད་ལ། རོག་པ་མྲེད་པས་དཔྱོད་པ་
ཙམ་ཡིན་ཞིང་། གིས་པ་ཡན་གི་དྲེ་གསུམ་རོག་དཔྱོད་ལས་འདས་པའི་ས་པ་ཡིན་པ་དང་། ཁད་པར་ཅན་གི་
དཔྱོད་པ་ལ་དཔྱོད་པ་གིས་པ་མི་ལྡན་པ་དང་། ཆོས་ཀི་ཁམས་མཚུངས་ལྡན་མིན་པ་རྣམས་བྲེམས་པོ་དང་མི་
ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་དང་། འདུས་མ་བྱས་ནི་ཡིན་པས་རོག་མྲེད་དཔྱོད་མྲེད་དྲེ་ཅི་འདོད་པ་དང་དང་པོའ་ིདཔྱོད་པ་
གང་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དཔྱོད་པ་ལ་རོག་པ་གྲོགས་སུ་ངྲེས་པར་ལྡན་ལ་དཔྱོད་པ་གིས་པ་མྲེད་པས་དཔྱོད་མྲེད་
རོག་བཅས་ཙམ་མོ། །འོ་ན་ཐ་མ་གསུམ་རྣམ་པ་བཞིར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་མོད་ཀི།  
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༼༦༢༽ 
འོན་ཀང་རོག་བཅས་སོགས་པ་གསུམ་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གསུམ་སྲེ་ཞྲེས་གསུམ་ཚན་དུ་བཤད་པ་དང་མཐུན་
པར་བྱས་པའོ། །ཁམས་ལྷག་མ་གཟུགས་ཅན་བཅུ་པོ་རྣམས་ནི་བྲེམས་པོ་ཡིན་པས་རོག་དཔྱོད་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་དྲེ་གིས་ཀ་སྤངས་པའོ། །གིས་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་ལ། འོ་ན་མདོ་ལས་
རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་རོག་མྲེད་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ་རོག་པ་གསུམ་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་རོག་པ་དང་
བཅས་ཀང་ངྲེས་པར་རོག་དང་རྲེས་སུ་དན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་མྲེད་པས་རྣམ་པར་མི་རོག་སྲེ། ར་རྐང་གཅིག་
པ་ལ་རྐང་མྲེད་ཅྲེས་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་རོག་པ་གིས་ཀི་ངོ་བོ་གང་ཞྲེ་ན། རོག་པ་དྲེ་དག་ལས་དང་པོ་ནི་འོག་ཏུ་
འཆད་ལ། གིས་པ་ནི། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཤྲེས་རབ་མམ་གཞག་ལས་གཞན་དུ་རྣམ་
པར་གཡྲེངས་བ་སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བ་ནི་མིང་ལ་བརྲེན་ནས་དོན་ལ་འཇུག་ཅིང་ངྲེས་པར་རོག་
པས་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱ་ལ། གསུམ་པ་ནི། ཡིད་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་དན་པར་མམ་པ་མ་གཞག་པ་ཐམས་
ཅད་ནི་སྲེམས་ཀིས་མངོན་པར་བརོད་པའི་མཚན་ིད་ཀི་མིང་ལ་མི་ལྟོས་པར་དོན་མས་སུ་མྱོང་བ་ཙམ་ལ་
འཇུག་པས་རྲེས་སུ་དན་པའི་རོག་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པ་དང་
བཅས་པ་ནི་སྲེམས་ཀི་ཁམས་བདུན་དང་ཆོས་ཁམས་ཀི་ཕྱྲེད་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ཏྲེ་འཁར་བ་ལ་བརྲེན་ནས་
རྒན་པོ་ལྡང་བ་ལྟར་འདི་དག་སྐྱྲེ་བ་དམིགས་པ་ལ་ངྲེས་པར་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ།  
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༼༦༣༽ 
།ཁམས་ལྷག་མ་གཟུགས་ཅན་བཅུ་དང་ཆོས་ཀི་ཕྱྲེད་མཚུངས་ལྡན་མིན་པ་རྣམས་ནི་དམིགས་བཅས་མིན་ཏྲེ། 
དབང་པོ་ལྔ་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཡང་དྲེ་ལས་མི་སྐྱྲེ་ལ་གཞན་ཡུལ་ཅན་ཡང་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་ལ་བཞི་སྲེ། 
ཟིན་མ་ཟིན། འབྱུང་བ་འབྱུང་གྱུར། བསགས་མ་བསགས། གཅོད་བྱྲེད་གཅད་བྱ་སོགས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཟིན་
པའི་དོན་གཟུགས་ཅན་ནང་འཕྲད་པའི་ཕན་གནོད་ལ་བརྲེན་ནས་ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་སྐྱྲེ་བའི་རྲེན་དུ་རུང་བ་ཡིན་
ལ། མ་ཟིན་པ་ནི་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་ཡིན་པས་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གཅིག་ཏུ་མ་ཟིན་པ་ནི་དགུ་སྲེ། དམིགས་
བཅས་སུ་བཤད་པ་ཕྱྲེད་དང་བརྒྱད་ཀི་ཕྱྲེད་མའང་བླན་ཏྲེ། བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་རྣམས་དང་ས་སྲེ། དང་པོ་བརྒྱད་
དབང་པོའ་ིཚོགས་པ་ན་མྲེད་པས་ཕན་གནོད་བྱར་མི་ནུས་ལ་ས་ནི་རྒྱུད་དང་འབྲྲེལ་པ་དག་ཀང་དབང་པོའ་ི
ཚོགས་པ་ན་མྲེད་པས་དྲེར་མི་རུང་ངོ་། །དགུ་པོ་གཞན་ནི་ཟིན་མ་ཟིན་རྣམ་པ་གིས་ཀ་སྲེ། དབང་པོ་ལྔ་ད་ལྟར་
བ་ནི་ཚོར་བའི་རྲེན་དུ་རུང་ལ། འདས་མ་འོངས་ནི་ཡུལ་ན་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་ཕན་གནོད་བྱ་བར་མི་ནུས་པས་
གིས་ཀ་མིན་ལ། ཕྱི་རོལ་གི་ཁམས་བཞི་ལ་ད་ལྟར་བའི་དབང་པོ་དང་ཐ་མི་དད་པ་ཟིན་པ་ཡིན་ལ་དབང་པོ་
དང་ཐ་དད་པ་ར་བ་མ་གཏོགས་པའི་ས་སྤུ་སོགས་དང་རྒྱུད་ཀི་མ་བསྡུས་པ་འདས་མ་འོངས་ཐམས་ཅད་མ་ཟིན་
པའོ། །གོང་མར་དབང་པོ་དང་ཚོགས་པ་ཐ་མི་དད་པའི་ས་ནི་ཟིན་པར་བཤད་དོ། ། 
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༼༦༤༽ 
གིས་པ་ལ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་རྲེག་བྱ་ནི་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་རྣམ་པ་གིས་ཀང་ཡིན་ཏྲེ། བཅུ་
གཅིག་ལས་བཞི་ནི་འབྱུང་བ་དང་བདུན་འབྱུང་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷག་མ་གཟུགས་ཅན་དགུ་པོ་དང་དྲེར་
མ་ཟད་ཆོས་ཁམས་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་རིག་བྱྲེད་མིན་པའི་གཟུགས་ནི་འབྱུང་གྱུར་ཁོ་ན་སྲེ། གཟུགས་ཅན་
རྣམས་འབྱུང་བ་ལ་ངྲེས་པར་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་ཅན་མིན་པ་རྣམས་ནི་གིས་ཀ་མིན་ནོ། །འདིའི་
དགོས་པ་ནི་སློབ་མ་ཆོས་ཀི་བྱྲེ་བྲག་ལ་མཁས་པ་དང་བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷས་ལག་པ་བསབས་པའི་མདོ་
དོན་ལ་འཁྲུལ་ནས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་འབྱུང་བ་འདོད་པའི་ལོག་རོག་འགོག་པའི་ཆྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁམས་
བཅོ་བརྒྱད་ལས་གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་བཅུ་ནི་རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་འདུས་པའི་བསགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ནི་ཞྲེས་པ་
ངྲེས་བཟུང་ཡིན་པས་ཐོགས་མྲེད་བརྒྱད་མ་བསགས་པར་གྲུབ་བོ། །བཞི་པ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་གཅོད་
བྱྲེད་དགྲ་སྠྭ་དང་བཅད་བྱ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ནི་ས་བོར་བའི་ཕྱི་རོལ་གི་ནི་ཁམས་བཞི་ཡིན་ཏྲེ། གཅོད་པའི་དོན་
ནི་འདུས་པའི་དོན་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རྣམས་བར་བཅད་དྲེ་དུམ་བུའི་རྒྱུན་དུ་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ལ། ཐོགས་
མྲེད་བརྒྱད་གཟུགས་ཅན་མིན་པ་དང་། ས་རྒྱུན་མྲེད་ཡིན་པ་དང་། དབང་པོ་འོད་ལྟར་དྭངས་པས་གིས་ཀ་མིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀང་སའི་རྲེ་མོ་ཆད་པར་སར་བ་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བ་ནི་དབང་པོ་ཅན་དང་ 
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༼༦༥༽ 
འབྲྲེལ་པས་རྒྱས་བྱུང་གི་དབང་པོ་སླར་མཆྲེད་པ་ཡིན་ལ་དམིགས་བུའི་མཇུག་མ་བཅད་པ་འགུལ་བ་ནི་སྲེམས་
ཅན་དུ་གཏོགས་པའི་རླུང་གི་ཡིན་གི་དབང་པོའ་ིལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་དག་ཁམས་བཞི་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་
བསྲེག་བྱ་བུད་ཤིང་ལ་སོགས་པ་དང་འཇལ་བྱྲེད་སང་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཁམས་བཞི་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང་། སྲེག་བྱྲེད་
ནི་ཁ་ཅིག་རྒྱུའི་རྲེག་བྱ་མྲེ་དང་། ཁ་ཅིག་དྲེ་ན་ཁམས་བཞི་ཡོད་པས་དྲེ་དག་སིས་ཐལ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་དང་། 
གཞལ་བྱ་ནི་ཁ་ཅིག་རྲེག་བྱ་ལི་བ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ལ། ཁ་ཅིག་གཞལ་བྱ་མར་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་
པའི་ཁམས་བཞི་པོ་སིས་སང་མདའི་མགོ་མཇུག་མཐོ་དམན་དུ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་དྲེ་གིས་ལ་གྲུབ་མཐའ་མཐུན་
པར་སྨྲའོ། །ལི་སོན་ན་རྲེ། གཅོད་བྱྲེད་ཀང་རྩུབ་པ་ཁོ་ན་དང་འཇལ་བྱྲེད་ཀང་རྲེག་བྱའི་བྱྲེ་བྲག་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་མི་
མཐུན་པར་སྨྲ་རིགས་ཞྲེས་ཁོ་ན་འཆད་དོ། །དོན་འདི་ལྟ་བུ་བསན་བཅོས་སུ་གྲེང་བའི་དགོས་པ་ནི། དམིགས་
བུའི་མཇུག་མ་ཆད་པ་འགུལ་བས་དབང་པོ་ཡང་ཆད་དམ་སམ་པ་དང་། གསོན་བསྲེགས་བྱས་པ་ན་དབང་པོ་
ཡང་ཚིག་གམ་སམ་པའི་ལོག་རོག་བཟོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ལ་སི་བཏང་དང་། དམིགས་ཀིས་བསལ་བའོ། 
དང་པོ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་མིག་
སོགས་ནང་གི་ཁམས་ལྔ་སྲེ། དབང་པོ་རྣམས་ནི་དགྲེ་མི་དགྲེའི་ 
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༼༦༦༽ 
ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། ངྲེས་ཚིག་ནི་འབྲས་བུ་དུས་སུ་འབྱིན་པའི་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་ནི་རྣམ་
སྨིན་ཡིན་ལ་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པའམ། རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེས་པའམ། རྒྱུ་དགྲེ་མི་དགྲེ་ལ་འབྲས་བུའི་མིང་གིས་
བཏགས་ནས་རྣམ་སྨིན་ཞྲེས་བྱའོ། །རྒྱས་པའི་རྒྱུ་དང་མི་ལྡན་ན་དབང་པོ་རྣམས་མི་གསལ་བ་ལས་ཟས་དང་། 
ལྲེགས་པར་བྱ་བ་དང་། གིད་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་བརྲེན་པ་ན་གསལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འཕགས་པས་ཚངས་
སོད་དང་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་ལྔར་བཤད་ཀང་དྲེ་ནི་མི་གནོད་པ་ཙམ་མོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །རྒྱས་པའི་དབང་པོ་ནི་རྣམ་
སྨིན་གི་དབང་པོ་ལ་ཕྱིར་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་བསྲུངས་ཏྲེ་བསྐོར་ནས་གནས་སོ། །དྲེ་ཡང་ནང་གི་ཡུལ་རྣམས་དང་
ལྔས་ཡིད་བསལ་ལོ། །དྲེ་གིས་ལ་ནང་གི་རྒྱུ་མཐུན་ཡོད་ཀང་དྲེ་གིས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གསུམ་པ་མྲེད་
དྲེ། ཤི་བའི་རོ་ལ་མིག་སོགས་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཤི་བ་ལ་འཇུག་ན་དྲེ་ལས་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བ་ན་མ་ཤི་བར་
འགྱུར་རོ། །ངག་གི་ས་ནི་བྱུང་བ་གཞན་གིས་ལས་སྐྱྲེས་ཀི་འདོད་རྒུར་འབྱུང་བ་དང་ཆད་ནས་ཀང་མཚམས་
སོར་བས་མཚན་ིད་དང་མི་ལྡན་པས་རྣམ་སྨིན་ལས་སྐྱྲེས་པ་མིན་ན་གཞན་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། འོ་ན་གདགས་
པའི་བསན་བཅོས་ལས། ཚིག་རྩུབ་སྤངས་པའི་རྣམ་སྨིན་ལ་ཚངས་པའི་དབྱངས་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་མིན་ནམ་
ཞྲེ་ན། ི་འོག་པ་ན་རྲེ། དྲེ་ནི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་པ་སྲེ། དྲེ་ལས་རྣམ་སྨིན་གི་ངོ་བོ་འབྱུང་བ་ཁད་པར་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  65 

༼༦༧༽ 
ཅན་འགྲུབ་ཅིང་དྲེ་ལས་ས་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ལ། ཁ་ཆྲེ་བ་ན་རྲེ། བརྒྱུད་པ་ལྔ་པ་སྲེ། ལས་ལས་འབྱུང་བ། དྲེ་
ལས་རྒྱས་བྱུང་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་ས་རིམ་བཞིན་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེས་ན་རྒྱས་བྱུང་ནི་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་ལས་
ལུས་མས་ཆྲེ་བར་གྱུར་པ་ལས་ང་རོ་སྐད་གསངས་མཐོ་བས་སྲེམས་ཅན་གི་ངག་ས་དང་། རྒྱུ་མཐུན་ལས་
འབྱུང་བ་ནི་ངག་གི་རིག་བྱྲེད་ོན་མོངས་ཅན་ནི་ཀུན་འགྲོ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཀི་གི་ས་ཐམས་ཅད་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་
ཅི་རིགས་པའི་སྐལ་མམ་དང་ཕྱི་རོལ་གི་ས་ནི་འབྲས་བུ་གཟུགས་གཞན་གི་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་གི། 
ས་ིད་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་མ་ཡིན་ཏྲེ་རྒྱུན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁམས་ཐོགས་པ་མྲེད་པ་བརྒྱད་པོ་སྐལ་མམ་དང་ཀུན་
འགྲོའ་ིརྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་རྣམ་སྨིན་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡོད་ལ་རྒྱས་བྱུང་ནི་མྲེད་དྲེ། 
བསགས་པ་མིན་པས་རལ་སོང་བུས་པ་ལྟར་ཆྲེར་འགྲོ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཕྱི་རོལ་གི་ཁམས་ལ་བྱུང་
བ་རྣམ་པ་གསུམ་ཀ་ཡོད་དྲེ། རྣམ་སྨིན་གི་དབང་པོ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་གཟུགས་སོགས་རྣམ་སྨིན་དང་ཐ་མི་དད་
པ་དང་། ཐ་དད་ཀང་རྒྱུ་དང་འབྲྲེལ་བའི་མ་ཟིན་པ་ཁ་ཅིག་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དྲེ་དག་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་
འབྱུང་བ་དང་རྒྱུ་དང་མ་འབྲྲེལ་བ་ཤི་ལུས་ལའང་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། དྲེ་རྣམས་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བའི་
ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་རག་པའི་རས་དང་ངོ་བོ་ཡིན་པར་ལྡན་པ་ནི་ཆོས་ཁམས་ཀི་ 
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༼༦༨༽ 
འདུས་མ་བྱས་གཅིག་པུའོ། །རྒྱུ་མཐུན་ལས་མ་བྱུང་བ་ནི་ཁམས་ཐ་མ་གསུམ་གི་ཆ་དུཿཁ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་
སྐད་ཅིག་མ་དང་པོའ་ིགཙོ་བོ་ཤྲེས་རབ་དང་འཁོར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་དང་སྲེམས་བྱུང་དང་ཐོབ་པ་དང་མཚན་
ིད་སྲེ་ཆོས་ཁམས་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་ཁོ་ན་ལ་ཡིད་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཁམས་ཞྲེས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་
བྱས་པ་རྣམས་ཏྲེ་ཟག་མྲེད་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་པ་དབང་ཡུལ་རྣམ་ཤྲེས་གསུམ་གིས་ཐོབ་པའི་
བྱྲེ་བྲག་ལ་གང་མིག་གི་ཁམས་སྔར་མི་ལྡན་པ་ལས་གསར་དུ་ཐོབ་པ་དྲེ་མིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་ཀང་སྔར་མི་ལྡན་པ་
ལས་གསར་དུ་ཐོབ་བམ་ཞྲེ་ན། མིག་དང་མིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཁམས་དག་ལ་སོ་སོར་ཐོབ་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་ཏུ་
ཐོབ་པ་དང་ཡང་སས་གིས་ཀ་མིན་པ་དང་མུ་བཞི་ཡོད་དྲེ། མུ་དང་པོ་ནི་བར་དོར་རིམ་གིས་སྐྱྲེ་བ་དང་
གཟུགས་མྲེད་ནས་བསམ་གཏན་གིས་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་ཏྲེ། སྔ་མ་ལ་རྣམ་ཤྲེས་དགྲེ་བ་དང་
ོན་མོངས་ཅན་གི་ཐོབ་པ་སྔར་ནས་ཡོད་པ་དང་ཕྱི་མ་ལ་རང་ས་ན་མིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མུ་
གིས་པ་ནི། གིས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་དང་པོ་དང་འདོད་པར་སྐྱྲེས་པ་སིད་པ་བར་མར་ིང་མཚམས་སོར་
བ་དང་། གིས་པ་ལ་སོགས་པར་དང་པོའ་ིམིག་ཤྲེས་མངོན་དུ་བྱས་པ་ན་ཡིན་ཏྲེ་མིག་གིས་རིགས་སམ་རས་
སྔར་ནས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མུ་གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་མྲེད་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་འདོད་པའི་བར་
སིད་དུ་སྐྱྲེ་པ་ནའོ། །མུ་ 
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༼༦༩༽ 
བཞི་པ་ནི། གཟུགས་མྲེད་ནས་དྲེ་ིད་དུ་སྐྱྲེ་བ་ནའོ། །ཡང་གི་སས་ལྡན་པ་ཙམ་གིས་མུ་བཞི་བསན་ཏྲེ། མིག་ཁོ་
ན་དང་ལྡན་པ་ནི། བསམ་གཏན་གིས་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྱྲེས་པ་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་བའི་དུས་དྲེའི་ཚེ་རང་ས་ན་
མིག་ཤྲེས་མྲེད་ཅིང་དང་པོའ་ིལུང་མ་བསན་དྲེ་མངོན་དུ་མ་བྱས་པ་ན་ཐོབ་པ་མྲེད་པས་སོ། །མིག་ཤྲེས་ཁོ་ན་དང་
ལྡན་པ་ནི། འདོད་པའི་མིག་མ་ཐོབ་པའམ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཏྲེ། མིག་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པས་ཐོབ་པ་སྔ་ཕྱི་
མི་རུང་ལ་རྣམ་ཤྲེས་དགྲེ་བ་དང་ོན་མོངས་ཅན་ལྡན་པའོ། །མུ་གསུམ་པ་ནི། འདོད་པའི་མིག་ཐོབ་ལ་མ་མས་
པ་ལ་སོགས་པའོ། །བཞི་པ་ནི། གཟུགས་མྲེད་པར་སྐྱྲེས་པའོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་མིག་དང་གཟུགས་དང་མིག་ཤྲེས་
ལ་ཡང་སར་ཞིང་། རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་འདིས་མཚོན་ཞིང་ཅི་རིགས་པར་སར་བར་བྱའོ། །བདུན་པ་
ཕྱི་ནང་ལ་སོགས་པའི་དབྱྲེ་བ་ལ་བདུན་ཏྲེ། ཕྱི་ནང་གི་དབྱྲེ་བ་རྲེན་བཅས་དྲེ་མཚུངས། མཐོང་སྤང་སོགས་ཀི་བྱྲེ་
བྲག ལྟ་བ་ཡིན་མིན་གི་བྱྲེ་བྲག རྣམ་ཤྲེས་གང་གིས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ། རག་མི་རག་གི་དབྱྲེ་བ། དབང་པོ་ཡིན་
མིན་གི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་ནང་གི་ཁམས་ནི་བཅུ་གིས་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
ཡུལ་དྲུག་མ་གཏོགས་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་སོ། །ཡུལ་དྲུག་ཕྱིའི་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་ནང་གི་ཁད་པར་
ལ་བདག་དང་བདག་གི་བ་དང་། རྒྱུད་དང་གྲུབ་མཐའ་ 
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༼༧༠༽ 
དང་། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དང་། སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་སོགས་ལས་འདིར་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་བྱས་
སོ། །གིས་པ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་ཆོས་ཀི་ཁམས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་གཅིག་ཏུ་བརྲེན་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་
ཏྲེ། ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོ་དང་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པའོ་སམ་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐྱྲེ་
བས་སོ། །ཁམས་ལྷག་མ་བཅུ་པོ་ནི་རྲེན་བཅས་སུ་མ་ཟད་དྲེ་དང་མཚུངས་པ་དག་ཀང་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་མིག་གང་
གིས་འདས་པ་ན་གཟུགས་བལྟས་པ་དང་ད་ལྟ་ལྟ་བཞིན་པ་དང་མ་འོངས་པ་ན་ལྟ་བར་འགྱུར་བ་ནི་རང་གི་བྱ་བ་
ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པའམ་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རྲེན་བཅས་ཡིན་ལ། ཁ་ཆྲེ་བ་ནི། མིག་གཟུགས་མ་མཐོང་
བར་འགགས་པ་དང་འགག་པ་དང་འགག་པར་འགྱུར་བ་དང་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཏྲེ་བཞི་ནི་རང་གི་བྱ་བ་མི་
བརྲེན་ལ་རྲེན་བཅས་དང་གཟུགས་ཅན་དང་རིགས་འད་བས་དྲེ་མཚུངས་སུ་འདོད་ལ། ི་འོག་པ་ནི། མི་སྐྱྲེ་བའི་
ཆོས་ཅན་ལ་ཡུལ་འཛིན་ལ་མ་སྐྱྲེས་པའམ་འདོད་པ་དང་དང་པོའ་ིམིག་རྣམ་ཤྲེས་དང་བཅས་པ་དང་། ཡུལ་མི་
འཛིན་ལ་མ་སྐྱྲེས་པའམ་གིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་མིག་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་པ་གིས་སུ་ཕྱྲེ་ནས་སྔར་འདོད་དྲེ་ལུས་ཀི་
བར་དུ་ཡང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །གཟུགས་ནི་མིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་བསྐྱྲེད་ནས་འགག་པ་དང་འགག་པ་དང་འགག་པར་
འགྱུར་བ་དག་རྲེན་བཅས་ཡིན་ལ། མིག་གིས་རྣམ་ཤྲེས་མ་སྐྱྲེད་པར་དྲེ་གསུམ་དང་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་ནི་རང་
གི་བྱ་བ་མི་བརྲེན་ལ་མིག་གི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རུང་དུ་ 
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༼༧༡༽ 
མཚན་ིད་འད་བས་དྲེ་མཚུངས་ཏྲེ་རྲེག་བྱའི་བར་དུ་དྲེ་བཞིན་ནོ། །སྲེམས་ཀི་ཁམས་བདུན་ནི་སྐྱྲེ་ན་རང་གི་བྱ་
བ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པར་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་དུས་གསུམ་གི་སྐྱྲེ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་རྲེན་བཅས་ཡིན་ལ། མི་སྐྱྲེ་བའི་
ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་དྲེ་མཚུངས་སོ། །དྲེ་མཚུངས་དྲེའི་མཚན་ིད་གང་ཞྲེ་ན། ཁམས་གང་ཞིག་རང་གི་ལས་མི་བྱྲེད་
པ་སྲེ་དྲེས་ན་རྲེན་བཅས་མིན་ལ། དྲེས་གང་རང་གི་ལས་བྱྲེད་པ་རྲེན་བཅས་སུ་བཤད་དོ། །དྲེ་ལ་དབང་པོའ་ི
ལས་ནི་ཡུལ་གི་ཡུལ་ཅན་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་རྲེན་གི་ངོ་བོར་བསན། ཡུལ་ནི་དབང་པོ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དང་
དམིགས་པའི་ངོ་བོར་བསན། རྣམ་ཤྲེས་ནི་དབང་པོའ་ིརྲེན་པ་དང་ཡུལ་འཛིན་བྱྲེད་ཀི་ངོ་བོར་བསན་པའམ། 
མིག་གིས་ལྟ་བའི་བྱྲེད་པ་བརྲེན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གང་ལ་ལྟོས་ནས་རྲེན་བཅས་དང་དྲེ་མཚུངས་སུ་བཞག་པ་
ནི་དབང་པོ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ནི་གཅིག་གི་རྲེན་བཅས་ཡིན་པ་དྲེ་ཀུན་གི་རྲེན་བཅས་ཏྲེ། རང་གི་བྱ་བ་བརྲེན་ཅིང་
གཞན་གི་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེའི་བྱ་བ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་མཚུངས་ཀང་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཡུལ་རྣམས་ནི་ཐུན་
མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒྱུད་ཐ་དད་ཀིས་བྱ་བ་བྱས་པ་དང་མ་བྱས་པའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་གིས་ཀར་བཞག་གོ །གལ་
ཏྲེ་དི་རོ་རྲེག་བྱ་གསུམ་ནི་ཕྲད་ནས་འཛིན་པའི་ཕྱིར་གཅིག་དང་ཕྲད་པ་དྲེ་གཞན་དང་མི་འཕྲད་པས་མིག་ལ་
སོགས་པ་བཞིན་དུ་བཞག་པར་མི་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་རྒྱུད་འདི་ཁོ་ནས་ 
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༼༧༢༽ 
འཛིན་གི་གཞན་གི་མིན་ནོ་ཞྲེས་པའི་ངྲེས་པ་མྲེད་ཀི་ཐུན་མོང་གིས་འཛིན་དུ་རུང་བས་རྒྱུད་སིའི་དབང་གིས་
བཞག་གོ་ཞྲེས་འགྲྲེལ་པས་བཤད་ལ། ཊི་ཀ་ལས་ནི་གང་པོ་དང་ས་བུག་གི་སིན་བུས་དི་གཅིག་པ་ཐུན་མོང་དུ་
འཛིན་སིད་དོ་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རགས་ཐ་དད་པས་ལན་དུ་མི་ཆྲེ་བར་འཆད་དོ། །གོང་མ་བ་ནི་དབང་པོ་ལྔ་
ཁོ་ན་ལ་བརྲེན་བཅས་དྲེ་མཚུངས་སུ་འཇོག་གི་གཞན་ལ་མི་བཞྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་དངོས་དང་། རོད་སྤོང་
གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གཟུགས་ཅན་བཅུ་ནི་གཅིག་ཏུ་སོམ་པས་སྤང་བྱ་ཡིན་ལ། 
དྲེར་མ་ཟད་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཁམས་དང་པོ་ལྔ་ཡང་སོམ་སྤང་ཡིན་ཏྲེ་བྲེམས་པོ་དང་རོག་མྲེད་ཡིན་པས་བདྲེན་པ་ལ་
ལོག་པར་མི་རོག་ཅིང་ལོག་པར་རོག་པ་དང་འབྲྲེལ་བ་ཡང་མིན་པས་མཐོང་སྤང་མིན་ལ་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་
སྤང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁམས་ཐ་མ་གསུམ་ལ་མཐོང་སྤང་དང་། སོམ་སྤང་དང་། སྤང་བྱ་མིན་པ་རྣམ་པ་
གསུམ་ཀ་ཡོད་དྲེ་ཕྲ་རྒྱས་བརྒྱད་ཅུ་ར་བརྒྱད་ཐོབ་པ་དང་བཅས་པ་དང་པོ། གཞན་ཕྲ་རྒྱས་བཅུ་འཁོར་དང་
བཅས་པ་དང་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་མ་བསིབས་ལུང་མ་བསན་ཐམས་ཅད་སོམ་སྤང་དང་ཟག་མྲེད་རྣམས་སྤང་བྱ་
མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མཐོང་སྤང་གི་མཚན་ིད། འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ལོག་པར་རོག་
པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཀང་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་པ་ལ་ལོག་རོག་མྲེད་པས་སོམ་སྤང་ལས་གཞན་པའི་སྤང་བྱ་
ཟག་བཅས་སམ། གྲེན་པོ་མཐོང་ལམ་གིས་སྤངས་བར་བྱ་བའོ། ། 
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༼༧༣༽ 
སོམ་སྤང་གི་མཚན་ིད། ཤྲེས་བྱ་རང་གི་མཚན་ིད་ལ་ལོགས་པར་ཞུགས་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཀང་
མཚུངས་ལྡན་དང་ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་མཚན་ིད་མྲེད་པས་མཐོང་སྤང་ལས་གཞན་པའི་སྤང་བྱ་ཟག་
བཅས་སམ། འཕགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གྲེན་པོ་སོམ་ལམ་གི་སྤང་བྱར་བྱས་པའོ། །གིས་པ་ནི། གནས་མ་
བུའི་སྲེ་པ་ན་རྲེ། སོ་སྐྱྲེ་དང་ངན་སོང་དུ་སྐྱྲེ་བའི་རྒྱུ་ལུས་ངག་གི་ལས་རྣམས་མཐོང་སྤང་ཡིན་ཏྲེ་མཐོང་ལམ་
སྐྱྲེས་པ་ན་དྲེ་དག་བཟོག་པས་སོ་ཞྲེ་ན། སོ་སྐྱྲེ་ནི་མཐོང་སྤང་མིན་ཏྲེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་དག་
དགྲེ་བ་ཡིན་ན་དགྲེ་ར་ཆད་པ་ལ་མི་ལྡན་ཞིང་ོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ན་ཆགས་བྲལ་ལ་མི་ལྡན་པར་འགྱུར་བས་མ་
བསིབས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ལམ་འགག་འགྱུར་གིས་སིབ་པ་སྤང་བྱའི་ཕྱིར་དུཿཁ་
ཆོས་བཟོད་ཀི་ཚེ་ཡང་སོ་སྐྱྲེར་འགྱུར་རོ། །ངན་སོང་གི་རྒྱུ་ལས་ཀང་མཐོང་སྤང་མིན་ཏྲེ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གོང་མ་ལས་མཐོང་སྤང་དུ་བཤད་པ་ནི་སྲེམས་ཅན་ཀུན་སློང་གི་ོན་མོངས་ལ་དགོངས་ཞྲེས་གསུངས་པ་
ནི་མི་འཐད་པས་མཚན་ིད་པའོ། །ཡང་དྲེ་གིས་ཀ་མཐོང་སྤང་མིན་ཏྲེ་དྲུག་པ་ཡིད་ལས་སྐྱྲེས་པ་མིན་པའི་
ཕྱིར། འགྲྲེལ་པ་ལས་དབང་པོ་ལྔ་ལས་སྐྱྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་སྲེ་ཞྲེས་པའི་དོན་དུ་བསམ་ནས་སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྲེས་
མཐོང་སྤང་དུ་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་ལ། འགྲྲེལ་པ་ལས་དཔྲེ་སོན་པའི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །འདིར་བྲལ་ལ་མ་ 



72   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༧༤༽ 
སྤངས་པ་དང་། དྲེ་ལས་ལོག་པ་དང་། གིས་ཀ་དང་། གིས་ཀ་མིན་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། མཐོང་ལམ་ཐོབ་
པ་ན་སོ་སྐྱྲེ་ལྟ་བུ། གིས་པ་ནི། དགྲ་བཅོམ་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། མཐོང་ལམ་
རོགས་པར་ཐོབ་པ་ན་མཐོང་སྤང་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། དྲེ་དག་ལས་གཞན་པ་དག་གོ །བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངོས་
དང་། དྲེ་ལས་འཕྲོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་མིག་དང་ཆོས་ཀི་ཁམས་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ནི་
ལྟ་བ་ཡིན་ཏྲེ། གང་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་ཅན་ལྔ་དང་འཇིག་རྲེན་པ་དང་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་
སྲེ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དོ། །ལྷག་མ་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་བདུན་ནི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་མིན་པ་དང་ཤྲེས་བྱ་ལ་
ངྲེས་པར་རོག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ་བདུན་ཏྲེ། སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྲེས་ལྟ་བར་འདོད་པ་དགག རྲེན་
བཅས་ཀི་མིག་ལྟ་བར་བསྒྲུབ། དབང་པོས་ཡུལ་འཛིན་པའི་ཚུལ། རྲེན་བཅས་ཀི་དུས་ངྲེས་པ། དབང་པོ་རྲེན་དུ་
འཇོག་པའི་ཚུལ། དབང་ཤྲེས་རྲེན་གི་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན། རྲེན་སོགས་བཞིའི་མཚུངས་ལྡན་གི་ཁད་པར་
རོ། །དང་པོ་ནི། ལྟ་བ་བརྒྱད་པོ་ནི་ཡིད་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་ཁོ་ནར་ངྲེས་ན། སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྲེས་དང་མཚུངས་
ལྡན་གི་ཤྲེས་རབ་ོན་མོངས་ཅན་དང་ཟག་མྲེད་ཀི་ལྟ་བ་མིན་ཀང་། འཇིག་རྲེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཅི་སྲེ་
མིན་ཞྲེ་ན། རྣམ་ཤྲེས་དང་པོ་ལྔ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་སྐྱྲེས་པའི་བློ་ནི་ཡང་དག་པའི་ 
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༼༧༥༽ 
ལྟ་བ་མིན་ཏྲེ་ཡུལ་ལ་ངྲེས་པར་རོག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འོ་ན་མིག་ཀང་ལྟ་བ་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་
ན། མིག་ནི་རོག་པར་བྱྲེད་པའི་ལྟ་བ་མིན་ཡང་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་ཆ་ནས་ལྟ་བ་ཡིན་ཏྲེ། མིག་གིས་གཟུགས་
རྣམས་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །མིག་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐོང་བ་ནི་མིན་ཏྲེ། བརྲེན་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནས་མཐོང་
ངོ་། །མདོ་སྲེ་པ་ནི་རྣམ་ཤྲེས་ཁོ་ནས་མཐོང་བར་འདོད་དོ། །བྱྲེ་སྨྲ་ན་རྲེ། མིག་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ཁོ་ནས་
གཟུགས་མཐོང་བ་མིན་ཏྲེ། གང་གིས་ཕྱིར་ན་རིག་པ་སོགས་ཀི་བར་དུ་ཆོད་པ་ཡི་གཟུགས་ནི་མཐོང་བ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ཁོ་ནས་མཐོང་ན་ཐོགས་མྲེད་ཡིན་པས་ཆོད་པའང་མཐོང་རིགས་པ་ལས་
དབང་པོ་ཐོགས་བཅས་དང་སོམས་ནས་མཐོང་བའོ་ཞྲེས་སོ། །ལོ་ཞྲེས་པ་ནི་སློབ་དཔོན་མ་རངས་པ་སྲེ། ཆུ་
དྭངས་པ་སོགས་ཀིས་ཆོད་ཀང་མཐོང་ལ་རི་རབ་ནི་གང་གིས་མ་ཆོད་ཀང་མི་མཐོང་བས། མཐོང་བ་ནི་སང་བ་
ལ་གྲེགས་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེ་མི་སྐྱྲེ་བའི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རགས་མ་གྲུབ་ལ། ཁབ་པའང་མ་གྲུབ་སྲེ་
དབང་པོས་ཀང་མ་འཕྲད་པར་འཛིན་པས་བར་དུ་ཆོད་པ་མཐོང་རིགས་པར་ཐལ། རྣམ་ཤྲེས་དམིགས་པ་དང་
ཡུལ་ལ་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པས་ཐོགས་པ་གཏན་མྲེད་དུ་མ་གྲུབ་ཅིང་སིབ་པ་ལ་ཐོགས་མྲེད་ཡིན་ཡང་མ་ངྲེས་
སོ། །ི་འོག་པ་ནི་མདོ་སྲེ་པ་དང་མཐུན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མིག་གིས་ཀས་མཐོང་བ།  
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༼༧༦༽ 
ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀིས་འཛིན་ཚུལ། མམ་མི་མམ་གིས་འཛིན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་
མཐོང་ཞྲེས་པའི་མིག་གིས་ཀས་རྣམ་ཤྲེས་སོ་སོའམ་གཅིག་བསྐྱྲེད་ནས་མཐོང་ཞྲེ་ན། མིག་ནི་གིས་ཀ་དག་
གིས་ཀང་རྣམ་ཤྲེས་རས་གཅིག་བསྐྱྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་མཐོང་སྲེ། མིག་གཅིག་གིས་མཐོང་ན་མི་གསལ་བ་ལས་
གིས་པ་ཕྱྲེ་བའི་ཚེ་སྔར་བས་གསལ་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཁང་པ་གཅིག་ཏུ་མར་མྲེ་གིས་བྱས་
ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་མིན་ན་གྲངས་མང་དུ་འགྱུར་གིས་གསལ་བར་འགྱུར་བར་མི་རིགས་ཏྲེ་
སྔ་མའི་གྲོགས་མིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ལྷ་བྱིན་གིས་མིག་ཕྱྲེ་བས་མཆོད་སིན་གིས་མཐོང་བ་གསལ་བར་མི་
འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །རྲེན་གིས་སུ་ཆད་པས་བརྲེན་པ་གིས་སུ་འགྱུར་བ་ཡང་མིན་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ནི་ལུས་ཅན་
མིན་པས་ཡུལ་ན་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི་རྲེས་འགའ་གཅིག་ལ་རྲེས་འགའ་ཐ་དད་པར་འདོད་
པར་མངོན་ཞྲེས་འཆད་དོ། །གིས་པ་ནི། །དབང་པོ་དྲུག་གིས་ཡུལ་དང་ཕྲད་ནས་སམ་མ་ཕྲད་པར་འཛིན་ཞྲེ་ན། 
མིག་དང་ཡིད་དང་རྣ་བ་གསུམ་ནི་ཡུལ་དང་མ་ཕྲད་པར་འཛིན་ཏྲེ། རིམ་བཞིན་རྒྱང་རིང་པོ་ནས་གཟུགས་
མཐོང་ཞིང་ས་ཐོས་པ་དང་། ཡིད་ནི་ལུས་ཅན་མིན་པས་ཕྲད་པར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྲད་ནས་འཛིན་ན་དྲེ་
གསུམ་ལ་མངོན་ཤྲེས་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅིག་རྣ་བས་ཕྲད་ནས་ཀང་འཛིན་པར་འདོད་དོ། ། 
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༼༧༧༽ 
ས་ལྲེ་ལུས་གསུམ་ནི་མ་ཕྲད་པ་ལས་གཞན་དུ་ཕྲད་ནས་འཛིན་ཏྲེ། །དབུགས་མ་རྔུབས་པར་དི་མི་འཛིན་ཅིང་
རྒྱང་རིང་པོའ་ིརོ་རྲེག་མི་འཛིན་པར་ཡང་གྲུབ་བོ། །འོ་ན་རང་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ཡུལ་ཅི་སྲེ་མི་འཛིན་ཞྲེ་ན། ནུས་
པའི་ཆོས་ིད་དྲེ་མ་ཕྲད་པར་འཛིན་པས་ཀང་ཐམས་ཅད་མི་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཕྲད་པ་དང་མ་ཕྲད་པའི་དོན་ནི་
ཐམས་ཅད་ཀིས་འདབ་འབྱོར་པ་ལ་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཅི་དབང་པོ་དྲུག་གིས་ཡུལ་མམ་པའམ་འོན་ཏྲེ་
མི་མམ་པ་ཞིག་འཛིན་ཞྲེ་ན། ས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གི་རང་དང་ཕྲད་པར་འཛིན་པས་མམ་པ་སྲེ་དབང་པོའ་ི
རྒྱ་ཇི་ཙམ་པའི་ཡུལ་འཛིན་པར་འདོད་ལ། མིག་རྣ་གིས་ནི་ཡུལ་མམ་པར་མ་ངྲེས་ཤིང་ཡིད་ནི་ལུས་ཅན་
མིན་པས་ཚད་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་པོས་ཡུལ་ཕྲད་ནས་འཛིན་པ་མི་འཐད་དྲེ། རྡུལ་འདུས་
པ་ནི་བསྐོར་བ་བར་བཅས་ཡིན་པས་ཕན་ཚུན་ཕྲད་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྐྱོན་མྲེད་དྲེ་ཕན་ཚུན་འདབ་འབྲྲེལ་
བ་ལ་ཕྲད་པའི་ཐ་སད་བྱས་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཐ་མའི་ཡུལ་ལྔ་དུས་གསུམ་ཡིན་པ་ལྟར་རྲེན་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཡིན་
ནམ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་ལས་ཐ་མ་ཡིད་ཀི་ཤྲེས་པའི་རྲེན་ནི་རྣམ་ཤྲེས་གིས་དུས་མམ་དུ་མི་འབྱུང་
བས་འདས་མ་ཐག་པའི་ཡིད་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀི་རྲེན་མིག་ལ་སོགས་པ་ནི་དྲེ་དག་
དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེས་པ་སྲེ་དུས་མམ་པ་ཡིན་ཞིང་། འང་གི་སས་འདས་པའི་ཡིད་ཀང་ཐུན་ 
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༼༧༨༽ 
མོང་གི་རྲེན་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། རྣམ་ཤྲེས་ནི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གིས་ཀ་ལས་སྐྱྲེ་ན་དབང་པོ་ཁོ་ན་རྲེན་དུ་
འདོད་ཅྲེ་ན། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་དྲེ་དག་གསལ་མི་གསལ་དུ་གྱུར་པས་རྣམ་ཤྲེས་གསལ་མི་གསལ་དུ་
འགྱུར་བ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མིག་ལ་སོགས་པ་ནི་རྲེན་ཡིན་ལ་གཟུགས་སོགས་ནི་དྲེ་ལྟར་མིན་པས་རྲེན་དུ་མ་
བཤད་དོ། །དྲུག་པ་ནི། དབང་པོ་རྲེན་ཡིན་དུ་ཆུག་ནའང་རྣམ་ཤྲེས་རྲེན་གིས་མཚོན་གི་ཡུལ་གིས་མ་ཡིན་ཞྲེ་ན། 
དབང་པོ་རྲེན་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རྒྱུད་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་གཟུགས་ནི་མིག་ཤྲེས་དང་ཡིད་ཤྲེས་ཀི་ཐུན་མོང་དང་
མིག་ནི་མིག་ཤྲེས་ཁོ་ནའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་གཟུགས་ནི་རྒྱུད་གཞན་གི་ཡང་མིག་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུ་དང་མིག་ནི་རྒྱུད་གཅིག་
ཁོ་ནའི་མིག་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མིག་སོགས་དྲེ་དག་ིད་ཀི་སོ་ནས་ནི་
རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཐ་སད་བསན་ལ། ཡུལ་གི་སོ་ནས་མ་བསན་ཏྲེ། རྔའི་ས་དང་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་ཞྲེས་པ་བཞིན་
ནོ། །བདུན་པ་ལ་བཞི་སྲེ། མིག་སོགས་བཞིའི་ཁད་པར། རྣ་བའང་དྲེ་དང་མཐུན་པར་བསན་པ། ས་སོགས་
གསུམ་གི་ངྲེས་པ། ཡིད་མ་ངྲེས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཅི་རྲེན་ཁོག་པ་ལ་མིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་བསྐྱྲེད་དྲེ་
གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ན་བཞི་པོ་དྲེ་དག་ས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅྲེ་ན། སིར་རྲེན་དང་མིག་དང་གཟུགས་ནི་འདོད་པ་
དང་བསམ་གཏན་བཞི་སྲེ་ས་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་ཤྲེས་ནི་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ།ོ །དྲེ་དག་གི་ངྲེས་
པ་ནི་ས་གོང་མའི་ལུས་ལ་ས་འོག་མའི་མིག་ 
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༼༧༩༽ 
མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་སའི་མིག་མཆོག་ཡོད་བཞིན་དུ་འོག་མའི་དམན་པས་དགོས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དོན་གིས་ན་རང་སའི་ལུས་ལ་རང་སའི་མིག་དང་འོག་སའི་ལུས་ལ་གོང་མའི་མིག་མངོན་དུ་བྱྲེད་རུང་བས་
འདོད་པའི་མིག་ས་གཅིག་ནས་བཞི་པའི་མིག་ས་ལྔ་པའི་བར་གི་རྲེན་དུ་སར་རོ། །ས་འོག་མའི་མིག་གིས་ས་
གོང་མའི་གཟུགས་མཐོང་བ་མིན་ཏྲེ། དམན་པའི་ཡུལ་མཆོག་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་དང་འོག་སའི་མཐོང་བས་
འདོད་པའི་མིག་གིས་ཡུལ་ས་གཅིག་ནས་བཞི་པའི་མིག་གིས་ཡུལ་ས་ལྔའི་བར་དུ་སར་རོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའང་ཞྲེས་པ་ནི་འོག་སའི་མིག་ལ་གོང་མའི་ཤྲེས་མ་ཡིན་ཞྲེས་སར་ཏྲེ། སྲེངྲེའི་འོ་མ་ར་ལ་མི་བརྲེན་པ་ལྟར་རྲེན་
དམན་པ་འོག་མའི་མིག་ལ་བརྲེན་པ་ཁད་པར་ཅན་གོང་མའི་རྣམ་ཤྲེས་རྲེན་དུ་མི་རུང་བས་འདོད་པ་དང་དང་པོའ་ི
མིག་ལ་རང་སའི་རྣམ་ཤྲེས་བརྲེན་ལ། གིས་པ་ཡན་ཆད་རང་ས་ན་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་པས་གོང་མའི་མིག་ལ་འོག་
ས་དང་པོའ་ིརྣམ་ཤྲེས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའོ། །འོན་ཀང་གོང་མ་བསམ་གཏན་བཞི་པར་འདོད་པའི་རྣམ་ཤྲེས་མངོན་
དུ་མི་བྱྲེད་དྲེ་དང་པོ་ན་མཆོག་ཡོད་པས་སོ། །བཤད་མ་ཐག་པ་དང་པོའ་ིམིག་ཤྲེས་དྲེའི་ཡུལ་གཟུགས་ལའང་
འོག་གི་ཐམས་ཅད་དུ་ཞྲེས་པ་སར་ཏྲེ། དང་པོ་ིད་ཀི་མིག་ལ་བརྲེན་པའི་ཚེ་འདོད་པ་དང་དྲེའི་གཟུགས་མཐོང་
བ་ནས་བཞི་པའི་མིག་ལ་བརྲེན་པའི་ཚེ་ལྔ་ཆར་གི་གཟུགས་མཐོང་བའི་བར་དུའོ། །དམན་པའི་ 
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༼༨༠༽ 
ཡུལ་མཆོག་མིན་པར་འདོད་ན་གོང་མའི་གཟུགས་ཇི་ལྟར་ཡུལ་ཡིན་ཞྲེ་ན། མི་སོབས་ཆུང་ངུ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ལ་
བརྲེན་ན་སོབས་ཆྲེ་བར་འགྱུར་བ་ལྟར་གོང་མའི་མིག་མཆོག་ལ་བརྲེན་པས་སོ། །རྲེན་ལུས་ཀིའང་ཡུལ་
གཟུགས་དང་ཡུལ་ཅན་རྣམ་ཤྲེས་གིས་ཀ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྲེན་དུ་རུང་བ་ཡིན་ཏྲེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིལུས་
ནི་དང་པོའ་ིརྣམ་ཤྲེས་ཀིས་དང་པོའ་ིགཟུགས་དང་། འདོད་པ་དང་གིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་གཟུགས་མཐོང་བའི་
རྲེན་ཡིན་ལ། འདོད་པའི་ལུས་ནི་རང་སའི་རྣམ་ཤྲེས་དང་དང་པོའ་ིརྣམ་ཤྲེས་ཀི་གཟུགས་མཐོང་བའི་རྲེན་ཡིན་
ཞིང་གིས་ཡིན་གི་ལུས་ནི་དང་པོའ་ིརྣམ་ཤྲེས་ཀིས་གོང་འོག་རང་ས་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཟུགས་མཐོང་བའི་
རྲེན་དུ་རུང་བ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ནས་འདིར་འདོད་པའི་ལུས་ཀི་དྲེའི་མིག་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེའི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་དྲེའི་
གཟུགས་ལ་བལྟ་ན་ཐམས་ཅད་ས་གཅིག་ཅིང་། འདོད་པའི་ལུས་ཀིས་གསུམ་པའི་མིག་ལ་བརྲེན་ནས་དང་པོའ་ི
རྣམ་ཤྲེས་མངོན་དུ་བྱས་ཏྲེ་གིས་པའི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་ཐམས་ཅད་ས་ཐ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ཅི་རིགས་སུ་
སར་རོ། །གིས་པ་ནི། རྣ་བའི་དི་བ་དང་ས་གང་ཡིན་པ་དང་སོ་སོའ་ིངྲེས་པའང་མིག་ལ་བཤད་པ་དྲེ་བཞིན་ཏྲེ། 
ལུས་ལ་འོག་མའི་རྣ་མ་ཡིན། །རྣ་བས་གོང་མའི་ས་མ་ཡིན། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པའང་དྲེ་ཡི་ས། །ལུས་ཀིའང་གིས་
ཀ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཞྲེས་རྒྱ་ཆྲེར་སར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ས་ལྲེ་ལུས་གསུམ་གི་དི་བ་སྔར་བཞིན་ཡིན་ལ། ས་ནི་
རྲེན་དང་དབང་པོ་དང་རྲེག་བྱ་ནི་ས་ལྔ་པ་དང་། དི་རོ་དང་ 
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༼༨༡༽ 
ས་ལྲེའི་རྣམ་ཤྲེས་ནི་འདོད་པ་ཁོ་ན་ན་ཡོད། ལུས་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་འདོད་པ་དང་དང་པོ་པའོ། །གསུམ་པོ་དག་གི་
ངྲེས་པ་ནི་ཡུལ་དང་ཕྲད་ནས་འཛིན་པས་ཚེད་པ་དང་རྒྱང་རིང་པོ་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའི་མངོན་ཤྲེས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། 
རྲེན་དང་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ས་པ་ིད་ཡིན་ལ། དན་པ་ྲེར་གཞག་ལས། ས་
སྤྲུལ་ན་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱའི་དི་ཚོར་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡོད་དོ། །ཐམས་ཅད་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། སིར་བཏང་
ནས་དམིགས་བསལ་ནི། བསམ་གཏན་གིས་པ་ལ་སོགས་པ་ས་གསུམ་དུ་སྐྱྲེས་པའི་རྲེག་བྱ་རྲེག་པ་ན། ལུས་
ཀི་རྣམ་ཤྲེས་འོག་ས་དང་པོའ་ིའདྲེན་པ་དང་། འདོད་པ་དང་དང་པོའ་ིརྲེག་བྱ་རྲེག་པ་ན་རང་གི་ས་པའི་རྣམ་ཤྲེས་
སོ། །བཞི་པ་ནི། །ཡིད་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནི་ས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་ཅིང་རྲེན་ནི་ལུས་ལ་བྱས་ན་ས་ལྔ་པ་དང་
རྒྱུད་ལ་བྱས་ན་ས་དགུ་པའོ། །དྲེ་ནི་མིག་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ས་གོང་འོག་མ་ངྲེས་པ་ཡིན་ཏྲེ། འདོད་པ་ཞིག་དྲེའི་
ཡིད་ཀིས་དྲེའི་ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་ཡིད་ཤྲེས་བསྐྱྲེད་ནས་ས་གཅིག་པ་དང་། སིད་རྲེའི་བར་གིས་ཡིད་ཤྲེས་
བསྐྱྲེད་ན་མི་གཅིག་པ་ཡོད་དྲེ་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་རྲེན་ལ་འོག་མའི་ཡིད་དང་ཡིད་ཤྲེས་སྤྲུལ་སྲེམས་དང་
སོད་ལམ་པ་དང་། ཟག་བཅས་སིད་རྲེ་ལ་ཅི་ཡང་མྲེད་ཀིས་ཟག་མྲེད་འབྱུང་ཞིང་ིང་མཚམས་སོར་བའི་ཚེ་མ་
གཏོགས་གཟུགས་མྲེད་དང་པོ་གསུམ་ལ་འོག་མའི་ཡིད་ཤྲེས་མི་འབྱུང་ལ་གཟུགས་མྲེད་ཀིས་འདོད་པའི་ཆོས་
ལ་མ་དམིགས་ 



80   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༨༢༽ 
པ་ལ་སོགས་པའོ། །ལྔ་པ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དག་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་པོ་གང་གིས་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། རྣམ་
ཤྲེས་གིས་ཀི་ཕྱི་ཡི་ལྔ། །ཞྲེས་བཅོས་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་ཕྱིའི་ཡུལ་ལྔ་ནི་རྣམ་ཤྲེས་གིས་གིས་ཀི་ཤྲེས་
པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྲེ། མིག་དང་ཡིད་ཤྲེས་གིས་ཀིས་གཟུགས་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ནང་གི་བཅུ་གིས་དང་
ཆོས་ནི་ཡིད་ཤྲེས་ཁོ་ནས་ཤྲེས་སོ། །དྲུག་པ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་རིལ་པོར་རག་པ་ནི་མྲེད་ལ། ཆོས་
ཁམས་ཀི་ཕྱྲེད་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ནི་རག་པ་དང་ལྷག་མ་ཕྱྲེད་དང་བཅོ་བརྒྱད་ནི་མི་རག་པའོ། །འདི་རས་
ལྡན་དང་ཟོས་སོ་ཞྲེ་ན། འདིར་མི་རག་པ་བཅད་ཙམ་གི་སྐྱྲེ་འཇིག་མྲེད་པའི་རག་པ་མདོ་སྲེ་པ་དང་མཐུན་པར་
བསན་ལ། སྔ་མ་ནི་བྱྲེ་སྨྲའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་རག་རས་བསན་ཏོ། །བདུན་པ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་དབང་
པོ་ནི་དུ་དབང་པོ་མིན་པ་ནི་དུ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཁམས་ཀི་ཕྱྲེད་ཚོར་བ་ལྔ་སོག་དང་དད་སོགས་ལྔ་དབང་པོ་ཐ་མ་
གསུམ་གི་ཆ་རྣམས་ཏྲེ་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་བཞི་དང་། ཁམས་གང་དག་ནང་གི་ཁམས་སུ་བཤད་པ་བཅུ་གིས་ནི་
མིག་སོགས་རང་གི་མིང་གིས་སྨོས་པ་ལྔ། ལུས་དབང་གི་ཕྱོགས་གཅིག་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་གིས་སྲེམས་ཀི་
ཁམས་བདུན་ནི་ཡིད་དབང་དང་། ཐ་མ་གསུམ་གི་ཆ་སྲེ་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་གཅིག་གོ །བྱྲེ་སྨྲ་ནི་རིག་པ་དང་རིག་པ་
མིན་པར་ཕྱྲེ་ནས་ཡིད་སོག་གི་འོག་ཏུ་འདོན་ལ། མདོ་སྲེ་པ་ནི་དྲེ་ལྟར་ན་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་རིམ་པ་ 
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༼༨༣༽ 
ལ་མ་གུས་པར་འགྱུར་བས་མདོ་ཇི་ལྟ་བར་ཡིད་ལུས་ཀི་འོག་ཏུ་འདོན་ཏོ། ལྷག་མ་ཕྱིའི་ལྔ་དང་ཆོས་ཁམས་ཀི་
ཕྱྲེད་ནི་དབང་པོ་མིན་པར་གྲུབ་བོ། །དགོས་པ་ནི་དབང་པོའ་ིསྐབས་འབྲྲེལ་བར་བྱ་བ་དང་། ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་
རོགས་པའི་ཆྲེད་དོ། །ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་རྣམ་བཤད་གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ་ལྲེགས་བཤད་
སོགས་པའི་རྔ་ཆྲེན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལས་ཁམས་བསན་པ་ཞྲེས་བྱ་གནས་དང་པོའ་ིབཤད་པའོ།།  ༈  །།ད་ནི་གནས་
གིས་པ་འཆད་དྲེ། དབང་པོ་ཞྲེས་པའི་དབང་པོ་ནི་གང་། འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དྲེ་དག་ཀང་། ཞྲེས་པའི་སྐྱྲེ་
ཚུལ་ནི་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ། སྐབས་དོན་དབང་པོའ་ིརང་བཞིན། འདུས་བྱས་ཆོས་ཀི་སྐྱྲེ་ཚུལ། སྐྱྲེ་བྱྲེད་རྒྱུ་རྲེན་
འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་སྲེ། དབང་པོའ་ིརྣམ་བཞག རྣམ་པའི་རབ་དབྱྲེ། རྲེད་པའི་ཚུལ། 
གཏོང་བའི་ཚུལ། དགྲེ་སོང་ཚུལ་གིས་འབྲས་བུ་དབང་པོ་དུས་ཐོབ་པ། དབང་པོའ་ིལྡན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྲེ། དབང་བསྒྱུར་བའི་སོ་ན་ངོ་བོ་བཤད། དབང་བསྒྱུར་བྱའི་སོ་ནས་གྲངས་ངྲེས་བཤད། སྐབས་སུ་བབ་
པའི་དབང་པོ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བྲྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས། མདོ་སྲེ་པའི་ལུགས་
སོ། །དང་པོ་ནི། དབང་པོ་སྐད་དོད་ལ་ཨིནྡྲ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལ་རྲེན་བྱིན་ཏྲེ་ཨིནྡྲ་ཨི་ཤཱ་ར་ཞྲེས་བྱ་བ་དབང་ཕྱུག་
དམ་པའོ། །ཞྲེས་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ནི་ཤིན་ཏུའམ་ལྷག་པར་དབང་བྱྲེད་པས་ན་དབང་པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །གང་ཞིག་
གང་ལ་དབང་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། མིག་སོགས་ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་དོན་བཞི་བཞི་ལ་དབང་བྱྲེད་དྲེ། མིག་ལོང་བ་སོགས་ནི་
མི་མཛེས་པས་དྲེ་དག་གིས་རྲེན་མཛེས་པ་དང་། གཟུགས་ས་ཡང་བ་སྤངས་བ་དང་།  
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༼༨༤༽ 
ཁམ་ཟས་གསུམ་ལ་ལོངས་སོད་པས་དབང་པོ་རྲེན་བཅས་རྒྱས་ཤིང་ལུས་བསྲུང་བ་དང་། མཐོང་ཐོས་ལ་
སོགས་པ་གཞན་ལ་མྲེད་པའི་ཐ་སད་ཐུན་མོང་མིན་པ་དང་། རང་རང་གི་རྣམ་ཤྲེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་
བསྐྱྲེད་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་དོ། །ཕོ་མོ་སོག་ཡིད་བཞི་པོ་རྣམས་ནི་དོན་གིས་གིས་ལ་དབང་བྱྲེད་དྲེ། ཕོ་མོས་ནི་
འདི་ནི་ཕོའ་ོའདི་ནི་མོའ་ོཞྲེས་སྲེམས་ཅན་གི་བྱྲེ་བྲག་དང་། ཕོ་ནི་ཁ་དོག་དཀར་བ་དང་དབྱིབས་འཛར་བ་དང་ནུ་
མ་ཆུང་བ་དང་ང་རོ་སྐད་གསང་མཐོ་བ་དང་བསམ་པ་བུད་མྲེད་ལ་སྲེམས་པ་དང་འདུན་པ་དག་པོ་ལ་སོགས་པ་
ཡིན་ལ་མོ་ནི་དྲེ་དག་ལས་བཟོག་པས་ཁད་པར་ལ་དབང་བྱྲེད་ཅིང་། གཞན་དག་ན་རྲེ། ཀུན་བྱང་ལ་དབང་བྱྲེད་
དྲེ་དྲེ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་སོམ་མིན་དང་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་སོ། སོག་ནི་བར་སིད་གི་ཚེ་
སོག་གཞིར་གནས་པ་ལས་ཕུང་པོ་སྐྱྲེ་བས་རིགས་མཐུན་པར་ིང་མཚམས་སོར་བ་དང་། དྲེ་མ་ཤིའི་བར་དུ་
གནས་པར་བྱྲེད་པས་རིགས་མཐུན་གནས་པ་དང་དབང་བྱྲེད། ཡིད་ནི་ཡང་སིད་པར་ིང་མཚམས་སོར་བ་
དང་། ལུས་ངག་གི་ལས་ཡིད་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་དོ། །འདི་དང་སོག་གི་ཁད་པར་
ནི་དྲེས་བར་སིད་ཁོ་ན་དང་འདིས་བར་སིད་དང་སྐྱྲེ་སིད་གིས་སུ་ིང་མཚམས་སོར་བ་དང་། དྲེ་དུས་མམ་པ་
དང་འདི་སྐད་ཅིག་སྔ་མའི་ཡིད་ཀིས་གིས་པའི་སིད་པ་ལྲེན་པས་དུས་ཐ་དད་པའོ། །ལོ་ཞྲེས་པ་ནི་སློབ་དཔོན་
དྲེ་དག་ལ་མ་རངས་པ་སྲེ། ལྔ་བཞི་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྲེན་མཛེས་པར་ནི་དབང་རྲེན་གིས་བྱྲེད་ལ། 
ལུས་བསྲུང་བ་དང་ཐ་སད་ཐུན་མོང་མིན་པ་ 
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༼༨༥༽ 
ནི་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་ལྟོས་པས་རྣམ་ཤྲེས་ཁོ་ནས་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཐ་མ་གཅིག་པུ་འཐད་ཅིང་། བསྐལ་པ་དང་པོའ་ི
མི་དང་གཟུགས་ཀི་ལྷ་ཡང་ཕོ་མོ་ཡིན་པས་དྲེ་གིས་ཀི་བྱྲེ་བྲག་དྲེའི་དབང་པོས་བྱས་པ་མིན་གི། ཁད་པར་ཁོ་
ནས་བྱས་པ་ཡིན་ལ། སོག་ཀང་ིང་མཚམས་སོར་བ་མིན་ཞིང་ཡིད་ཀི་གིས་པོ་སྐྱོན་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་
སོ། །ཚོར་བ་ལྔ་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ལ་དབང་བྱྲེད་དྲེ། བདྲེ་བ་ལ་འདོད་ཆགས། དུཿཁ་ལ་ཞྲེ་སང་། བཏང་
སོམས་ལ་གཏི་མུག་རྒྱས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རྣམ་བྱང་ལ་དབང་བྱྲེད་དྲེ། མདོ་ལས། བདྲེ་བར་གྱུར་པའི་སྲེམས་ནི་
མམ་པར་གཞག་གོ །ཞྲེས་དང་། དུཿཁའི་རྒྱུ་ཅན་གི་དད་པ་ཞྲེས་པས་སོ་ཟྲེར་རོ། །ཐ་མ་བརྒྱད་པོ་དྲེ་རྣམས་ནི་
རྣམ་པར་བྱང་བ་མྱང་འདས་ལ་དབང་བྱྲེད་དྲེ། ཚོགས་སོར་གི་དད་སོགས་ཐར་པའི་རྒྱུད་རྒྱུ་དང་། ཟག་མྲེད་
དང་པོ་གིས་ཀིས་ལྷག་བཅས་ཐ་མས་ལྷག་མྲེད་ཐོབ་པར་བྱྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། མིག་ལ་སོགས་པ་ནི་རང་གི་
དོན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤྲེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་བསྐྱྲེད་པ་དང་། ཡིད་ནི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པར་དབང་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ནང་གི་དབང་པོ་དྲུག་གཞག་གོ །འོ་ན་ཡུལ་གིས་ཀང་
རྣམ་ཤྲེས་བསྐྱྲེད་པས་དབང་པོར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། མིག་སོགས་ནི་ལྷག་པར་དབང་བྱྲེད་ལ། གཟུགས་
སོགས་ནི་དྲེ་ལྟ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མོའ་ིདབང་པོ་ནི་མོའ་ིཁད་པར་ིད་ལ་ 
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༼༨༦༽ 
དབང་བྱྲེད་ལ་ཕོ་ཡང་དྲེ་ིད་ལ་དབང་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་མུ་སྲེགས་འདོད་པ་ལྟར་ལུས་
ལས་ཐ་དད་མིན་གི་ལུས་ཀི་བྱྲེ་བྲག་འདོམས་ཀི་ཕྱོགས་དག་ལ་མོ་དང་ཕོའ་ིདབང་པོ་དག་བཞག་སྲེ། རྲེག་བྱ་
ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤྲེས་བསྐྱྲེད་པའི་ཕྱིར་དཔྲེར་ན་ལག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་མདོ་སྲེ་པ་འདོད་ཅིང་བྱྲེ་སྨྲ་ནི་
རྲེག་བྱ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རིས་མཐུན་གནས་པ་དང་སྔར་ལྟར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་དང་ོན་
མོངས་པའི་མགོ་གནོན་ཅིང་ལམ་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་བྱང་བ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རིམ་བཞིན་སོག་དང་
ཚོར་བ་ལྔ་པོ་རྣམས་དང་དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔར་འདོད་དོ། །གོང་དང་གོང་ནས་མྱང་འདས་ཐོབ། །སོགས་པ་
ལ་ནི་དབང་བྱྲེད་ཕྱིར། །ཞྲེས་འགྱུར་བཅོས་ཏྲེ། གོང་མ་ཀུན་ཤྲེས་པ་ཐོབ་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པས་ཀུན་ཤྲེས་བྱྲེད་
པ་དང་། གོང་མ་ཀུན་ཤྲེས་ལྡན་པ་ཐོབ་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པས་ཀུན་ཤྲེས་པ་དང་། ལྷག་མྲེད་ཀི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཐོབ་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཀུན་ཤྲེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་གཞག་སྲེ། དབང་པོ་གིས་རྒྱུ་མཐུན་དང་
ཐ་མ་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པའི་འབྲས་བུའོ། །སོགས་པས་མཐོང་སྤང་སྤོང་བ་དང་སོམ་སྤང་སྤོང་བ་དང་མཐོང་ཆོས་ལ་
བདྲེ་བར་གནས་པ་སྲེ་ོན་མོངས་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་དང་ཡིད་བདྲེ་བ་མྱོང་བར་དབང་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་དྲེ་
གསུམ་བཞག་སྲེ། དང་པོ་གིས་བྲལ་འབྲས་དང་ཐ་མ་བདག་པོའམ་སྐྱྲེས་བུའི་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་བཞིན་ཞྲེས་པ་བྱྲེ་
སྨྲ་ཐ་མ་བརྒྱད་སིར་བསན་པ་ལས། མདོ་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  85 

༼༨༧༽ 
སྲེ་པས། དད་སོགས་ལ་ལོགས་སུ་བཤད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཟག་མྲེད་གསུམ་ལ་ཡང་ཡོད་པར་སོན་པའོ། །ཅི་ལྷག་
པར་དབང་བྱྲེད་པས་དབང་པོ་ཡིན་ན་ཉུང་བར་སྨྲས་པ་སྲེ། གྲངས་ཅན་འདོད་པའི་ཁའི་དབང་པོ་སོགས་ཀང་སྨྲ་
བ་སོགས་ལ་དབང་བ་དང་། རང་ལ་གྲགས་པའི་མ་རིག་པ་སོགས་ཀང་འདུ་བྱྲེད་སོགས་ལ་དབང་བས་ཁ་
བསྐང་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། ལན་ལ། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་དང་། མདོ་སྲེ་པའི་ལུགས་
གིས། དང་པོ་ནི། ཀུན་བྱང་རྲེན་དང་བཅས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྲེ། སྲེམས་ཀི་རྲེན་མིག་སོགས་དྲུག་དང་
རྲེན་དྲེ་བླང་དོར་གི་རྲེན་དུ་རུང་བའི་སྐྱྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་བྱྲེ་བྲག་དུ་བྱྲེད་པ་ཕོ་མོ་དང་། སྲེམས་ཅན་དྲེ་མ་ཤིའི་
བར་དུ་གནས་པ་སོག་དང་དགུ་པོ་འདི་ནི་ཀུན་བྱང་གིས་ཀའི་ཐུན་མོང་བའི་གཞིའོ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་ིད་དུ་བྱྲེད་པ་ཚོར་བ་ལྔ་དང་དད་སོགས་ལྔས་ཚོགས་གསོག་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ཟག་མྲེད་
གསུམ་གིས་དངོས་སུ་རྣམ་པར་བྱང་བ་ལྷག་བཅས་ལྷག་མྲེད་གིས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པས་དབང་བསྒྱུར་བྱ་ཇི་
སྲེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དབང་པོ་དག་ཀང་ྲེར་གིས་པོ་དྲེ་སྲེད་དུ་ངྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཡང་ན་འཁོར་བར་
འཇུག་ལྡོག་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྲེ། སྔར་འཁོར་བར་གཏན་མ་ཞུགས་པ་འཇུག་པ་ནི་མྲེད་ཀི་ལས་བསགས་
པས་བསྒྲུབས་པས་འཁོར་བའི་གཙོ་བོ་སྔོན་དུས་ཀི་སིད་པ་ཡིན་པས་དྲེར་འཇུག་པའི་རྲེན་ནི་སིད་པ་བར་མའི་ 
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༼༨༨༽ 
མིག་སོགས་དྲུག་དང་ནི་དྲེའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་སྐྱྲེ་བར་བྱྲེད་པ་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་གིས་དང་། སྐྱྲེས་པ་གནས་པར་
བྱྲེད་པ་སོག་དང་། ཡུལ་ལ་ྲེ་བར་ལོངས་སོད་པ་ནི་ངན་སོང་ན་དུཿཁ་གིས་མཐོ་རིས་ན་བདྲེ་བ་གིས་ཤས་
ཆྲེ་བ་ལ་བཏང་སོམས་གིས་ཀ་ན་ཡོད་པས་ཚོར་བ་ལྔ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་འཇུག་པ་ལ་དབང་པོ་བཅུ་བཞིའོ། །འཇུག་
པའི་ཕྱོགས་ལ་དབང་པོ་བཅུ་བཞི་བཞག་པ་དྲེ་བཞིན་དུ། འཁོར་བ་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀིས་
དབང་པོ་ལས་གཞན་རྣམ་བྱང་གི་དབང་པོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ནི་གཞག་པ་ཡིན་ཏྲེ། མྱང་འདས་ཀི་རྲེན་ཚོགས་
སོར་གི་དད་སོགས་ལྔ། དང་པོར་ཟག་མྲེད་སྐྱྲེ་བ་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་ཀུན་ཤྲེས་བྱྲེད་པ། ས་དགུའི་སྤངས་བྱ་སྤོང་
བའི་ཕྱིར་དུ་རྒྱུན་གནས་པར་བྱྲེད་པ་ཀུན་ཤྲེས་པ། རྣམ་གྲོལ་གི་དགའ་བདྲེ་ལ་ྲེ་བར་ལོངས་སོད་པ་ཀུན་ཤྲེས་
ལྡན་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་དབང་པོ་བརྒྱད་དོ། །གོ་རིམ་ཀང་འཁོར་བ་འཇུག་བཟོག་གི་ཤུགས་ལ་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་
ནི། མིག་སོགས་དྲུག་ནི། དྲེ་དག་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་རྲེན། །ཞྲེས་དང་། རྣམ་ཤྲེས་སོ་སོ་རྣམ་རིག་པ། །ཞྲེས་
པར་བཤད་ཟིན་ཞིང་། ཕོ་མོ་གིས་ནི། ལུས་ལ་ཕོ་དབང་ཞྲེས་སོགས་སུ་བཤད་ལ། །སོག་དང་དད་སོགས་ནི། 
སོག་ནི་ཚེ་ཡིན་དོད་དང་ནི། །ཞྲེས་དང་། བློ་གྲོས་དན། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞྲེས་དང་། དད་
དང་བརོན་འགྲུས་ཞྲེས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། འདིར་ཚོར་བ་ལྔ་དང་ཟག་མྲེད་གསུམ་སོན་པས་འདི་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཚོར་ 
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༼༨༩༽ 
བ་ལྔའི་ངོ་བོ། དི་མྲེད་གསུམ་གི་ངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ནི། ལུས་ཀི་ཚོར་བ་སིམ་པ་མིན་པ་སྲེ་གདུང་བར་མྱོང་བ་གང་
ཡིན་པ་ནི་དུཿཁའི་དབང་པོའ།ོ །ལུས་ཞྲེས་པའི་ས་ལུས་དབང་། རྲེན་ཁོག་པ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ། 
གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདིར་གསུམ་པ་ཡིན་པས་ཡིད་མི་བདྲེ་དང་། ཚོར་བས་སྲེམས་
བྱུང་གཞན་དང་། སྲེམས་པ་མ་ཡིན་པས་ལུས་བདྲེ་དང་བཏང་སོམས་གཅོད་དོ། །ལུས་ཀི་ཚོར་བ་སིམ་པ་ནི་
བདྲེ་བའི་དབང་པོའ།ོ །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་སྲེམས་ཀི་ཚོར་བ་སིམ་པ་དྲེ་ནི་བདྲེ་བའི་དབང་པོ་སྲེ། ཡིད་
བདྲེ་མིན་ཞིང་ལུས་ཚོར་མྲེད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལས་གཞན་དང་པོ་གསུམ་དང་འདོད་པ་ན་སྲེམས་ཀི་ཚོར་
བ་སིམ་པ་དྲེ་ཡིད་བདྲེ་བའི་དབང་པོ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཚོར་བརན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྲེམས་ཀི་ཚོར་བ་
སིམ་པ་མིན་པ་གདུང་བར་མྱོང་བ་ནི་ཡིད་མི་བདྲེ་བའི་དབང་པོའ།ོ །བཏང་སོམས་ཀི་དབང་པོ་ནི་དྲེ་གིས་ཀི་
བར་མ་སྲེ་སིམ་མི་སིམ་ལས་གཞན་པའི་མྱོང་བའོ། །ལུས་སྲེམས་གང་གིས་བར་མ་ཡིན་ཞྲེ་ན། གིས་ཀའི་
བར་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་བདྲེ་སྡུག་ལུས་སྲེམས་ཐ་དད་དུ་བྱྲེད་ལ་བཏང་སོམས་གཅིག་ཏུ་བྱྲེད་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་
ན། གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་ཐ་དད་པ་དང་། བྱྲེད་ལས་ཕན་གནོད་མི་མངོན་པའོ། །དང་པོ་སྲེམས་ཀི་བདྲེ་སྡུག་ནི། ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་དང་རྣམ་སྨིན་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཅུང་ཟད་རོག་པས་མི་སྐྱྲེ་ཡང་ཕལ་ཆྲེར་རྣམ་རོག་ལྲེགས་ྲེས་ལས་སྐྱྲེ་ 
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༼༩༠༽ 
ཞིང་། ལུས་ཀི་དྲེ་གིས་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་བཞིན་དུ་ཡུལ་སྡུག་མི་སྡུག་གི་སོབས་ཀིས་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་
སྐྱྲེ་བས་རྒྱུ་ཐ་དད་ལ། བཏང་སོམས་ནི་གིས་ཀ་མི་རོག་པ་ཁོ་ནར་རང་གི་ངང་གིས་སྐྱྲེ་བའི་ཕྱིར་གཅིག་ཏུ་
གཞག་གོ །གིས་པ་ནི། ལུས་སྲེམས་ཀི་དྲེ་གིས་ཀིས་ལུས་སྲེམས་སོ་སོ་ལ་བརན་མི་བརན་དུ་ཕན་གནོད་
སོ་སོར་མངོན་ལ། བཏང་སོམས་ནི་ལུས་སྲེམས་ལ་ཕན་གནོད་ཀི་བྱྲེ་བྲག་མི་ཕྱྲེད་པས་གཅིག་ཏུ་སོམས་ཏྲེ་
དྲེས་ན་བཏང་སོམས་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་ཡང་བྱུང་ངོ་། །གིས་པ་ཟག་མྲེད་ཀི་ངོ་བོ་ནི། གདགས་བཞི་དད་སོགས་
ལྔ་ཡིད་དང་བདྲེ་བ་ཡིད་བདྲེ་བཏང་སོམས་གསུམ་ལ་གང་རུང་གཅིག་ལས་མྲེད་ཀང་རྲེས་འཇོག་ཏུ་ཡོད་པས་
རིགས་ལ་ལྟོས་ནས་དགུ་པོ་དྲེ་མཐོང་ལམ་གི་ཚེ་བདྲེན་པའི་དོན་སྔར་མ་ཤྲེས་པ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པས་ཀུན་ཤྲེས་
བྱྲེད་པ་དང་། སོམ་ལམ་གི་ཚེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་བྱྲེད་པས་ཀུན་ཤྲེས་པ་དང་། མི་སློབ་ལམ་
ལ་བདྲེན་པ་ཀུན་རོགས་སོ་ཞྲེས་སམ་ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་པ་དུཿཁ་ཤྲེས་ཡང་ཤྲེས་པར་བྱར་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པ་
དང་ལྡན་པས་ཀུན་ཤྲེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་གསུམ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་བཏུས་ལས་གོང་མ་གིས་ལ་ཡིད་མི་བདྲེ་
ཡང་ཡོད་པས་དབང་པོ་བཅུའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ས་མཚམས་ནི་བསྡུ་བ་ལས་ཚོགས་ལམ་ནས་ཡོད་པར་བཤད། 
ཀུན་བཏུས་དང་ཤྲེར་ཕྱིན་ལས་སོར་ལམ་ནས་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །གིས་པ་རྣམ་པའི་རབ་དབྱྲེ་ལ་དྲུག་སྲེ། 
ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད། རྣམ་སྨིན་ 
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༼༩༡༽ 
ཡིན་མིན། རྣམ་སྨིན་དང་བཅས་མ་བཅས། དགྲེ་སོགས་གསུམ་གི་ཁད་པར། ཁམས་གསུམ་གི་ཁད་པར། སྤང་
བྱ་ཡིན་མིན་གི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་དབང་པོ་ྲེར་གིས་པོ་དག་ལས་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་དུ་ཞྲེ་ན། 
བཤད་མ་ཐག་པ་གསུམ་ནི་གཅིག་ཏུ་དི་མ་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ལམ་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་བཞག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་
ཅན་བདུན་དང་སོག་དང་ལུས་སྲེམས་ཀི་དུཿཁ་དག་སྲེ་བཅུ་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་སྲེ་ལམ་བདྲེན་དང་
འདུས་མ་བྱས་མིན་པས་སོ། །གཞན་དགུ་ལ་ཟག་མྲེད་གསུམ་གི་གདགས་གཞིར་གྱུར་པ་ཟག་མྲེད་དང་། མ་
གྱུར་པ་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་རྣམ་པ་གིས་ཀ་ཡོད་དྲེ། ཟག་མྲེད་ལམ་གི་བདྲེན་པ་དང་། །ཞྲེས་དང་། དྲེ་
གསུམ་ཟག་བཅས་ཟག་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་དང་དགོས་པ་ཐ་དད་པས་མི་ཟོས་སོ། །ཁ་ཅིག་མདོ་དོན་ལ་འཁྲུལ་
ནས་དད་སོགས་ལྔ་ཟག་མྲེད་ཁོ་ནར་འདོད་པའང་ཡོད་དོ། །གིས་པ་ལ། སོག་ནི་མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང་ན་
དགྲེ་མི་དགྲེའི་འབྲས་བུ་རྣམ་སྨིན་ཁོ་ནའོ། །འོ་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་སྐུ་ཚེའི་གཏོང་འཇོག་བྱྲེད་པར་བཤད་ལ། རྣམ་
སྨིན་ནི་སྔོན་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་འདོད་དགུར་འབྱུང་བ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འདིར་རྣམ་སྨིན་ཁོ་ནར་འདོད་པ། 
ཕལ་ཆྲེར་རྣམ་སྨིན་དུ་འདོད་པ། ཞར་ལ་སྐུ་ཚེའི་གཏོང་འཇོག་བཤད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། 
བསན་བཅོས་ལས་དགྲ་བཅོམ་པ་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅིང་དྲེ་ལས་ལངས་ནས་དགྲེ་ 
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༼༩༢༽ 
འདུན་ནམ་གང་ཟག་ལ་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཕུལ་ཏྲེ་བདག་གི་ལོངས་སོད་ཀི་རྣམ་སྨིན་དྲེ་ཚེའི་རྣམ་སྨིན་དུ་གྱུར་
ཅིག་ཅྲེས་སྨོན་ཞིང་ངག་ཏུ་ཡང་སྨྲས་པས་ལོངས་སོད་ཚེ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བས་དྲེ་ིད་མཐོང་ཆོས་ཀི་
ལས་འཕྲེན་རོགས་གིས་ཀ་ཡིན་པའམ། བདྲེན་པ་མཐོང་ལ་འཕྲེན་པ་མྲེད་པར་བྱས་ན་རོགས་བྱྲེད་ཀི་རྣམ་
སྨིན་དྲེ་འདིས་མཐོང་ཆོས་ཀི་འབྲས་བུ་རྣམ་སྨིན་དངོས་སུ་ཁས་བླངས་དགོས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཚེ་བསིངས་སུ་ཡོད་པ་མིན་གི་སྔོན་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་འཕངས་པ་ལས་རྲེན་གི་དུས་མིན་པར་ཤི་
ནས་ཚེ་ལྷག་ལུས་པ་འགའ་ཞིག་དྲེས་མཐོང་སྲེ་སྔར་གི་སོར་བས་འདིར་འདྲེན་པར་འདོད་དྲེ། འདིར་མཐོང་
ཆོས་ཀི་འབྲས་བུ་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུས་འབྲས་བུ་བསྐྱྲེད་པ་དང་འད་བས་རྣམ་སྨིན་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཁས་
བླངས་སོ། །གིས་པ་ནི། བཙུན་པ་དབྱངས་སོག་ན་རྲེ། ཚེ་བསིངས་བ་ལུས་དྲེ་ིད་ལ་རབ་མཐའི་བསམ་
གཏན་གི་སོབས་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་འབྱུང་བ་ཚེ་དང་མཐུན་པར་དག་བསྐྱྲེད་ནས་ལས་ལས་བྱུང་བའི་
དབང་པོའ་ིའབྱུང་བ་དང་སོམ་ནས་བསིངས་ལ། གཏོང་བ་ན་ཚེ་དང་འགལ་བའི་འབྱུང་བ་བསྐྱྲེད་པ་སྲེ། དྲེས་ན་
དྲེ་ནི་ལས་ཀི་འཕྲེན་པ་ཟད་ནས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་མཐུས་འཕྲེན་པས་རྣམ་སྨིན་མིན་ཡང་སོག་རྣམ་སྨིན་ཞྲེས་པ་
ཕལ་ཆྲེ་བ་ལ་དགོངས་སོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་དྲུག་ལས། རྲེན་ནི། བློ་གསལ་བས་གིང་གསུམ་གི་ཕོ་མོའ་ི
རྲེན་ནོ། །གང་ཟག་ནི། དགྲ་བཅོམ་པ་རབ་མཐའི་ 
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༼༩༣༽ 
བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་དུས་དང་མི་སོར་གིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྲོལ་ལོ། །ཚུལ་ནི། འཇོག་ཚུལ་ནི་སྔར་བཞིན་
དང་གཏང་ཚུལ་ནི་བསམ་གཏན་ལ་འཇུག་ཅིང་ཡོད་བྱད་ཕུལ་ནས་བདག་གི་ཚེའི་རྣམ་སྨིན་ལོངས་སོད་དུ་གྱུར་
ཅིག་ཅྲེས་སྨོན་ལམ་འདྲེབས་ཏྲེ་ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་ལས་རིམ་བཞིན་ནོ། །དགོས་པ་ནི། གཞན་ལ་ཕན་
པའམ་བསན་པ་སྲུང་ཞིང་གནས་པའི་དོན་དུ་ཚེ་བསིངས་བ་ལས་ནུས་པ་གཞན་མ་མཐོང་བས་བསིངས་ལ་
གསོན་ཡང་དོན་གིས་མ་མཐོང་བ་དང་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བས་གཏོང་ངོ་། །ཚེ་སོག་གི་ཁད་པར་ནི། མདོ་ལས། 
སོག་གི་འདུ་བྱྲེད་དག་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་ཚེའི་འདུ་བྱྲེད་དག་གཏོང་ངོ་ཞྲེས་གསུངས་ན། དྲེ་གིས་ཀི་
ཁད་པར་གང་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་སྨྲ་ན་རྲེ། ཁད་པར་མྲེད་དྲེ། གདགས་པ་ལས་སོག་གང་ཞྲེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའི་ཚེའོ་
ཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི། སྔོན་དང་ད་ལྟར་གི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཚེ་དང་སོག་ཅྲེས་ཟྲེར་ལ། འདུ་བྱྲེད་
ཅྲེས་པ་ནི་རག་པ་གཅིག་པུར་མྲེད་པའམ་མི་ལྡན་འདུ་བྱྲེད་ཀི་རས་མྲེད་ཀི་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་གནས་པ་ཙམ་དུ་སོན་
པའོ། །དག་ཅྲེས་པ་ནི་མང་པོའ་ིཚིག་སྲེ་སྐད་ཅིག་གིས་དོན་བསྒྲུབ་པ་དང་སྐྱོ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་
སོན་པའི་སྐུ་ཚེ་གཏོང་འཇོག་བྱས་པའི་དགོས་པ་ནི་སྐུ་ཚེ་ལ་མངའ་བརྲེས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་རྫུ་
འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི་བསོམས་པས་འདོད་ན་བསྐལ་པའམ་དྲེ་བས་ལྷག་པར་བཞུགས་པར་ནུས་སོ་ཞྲེས་པའི་
དམ་བཅའ་བསྒྲུབ་ 
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༼༩༤༽ 
པའི་ཆྲེད་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་འདུལ་བའི་ཕྱིར་ཟ་བ་གསུམ་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ་དྲེ་ཕྱིན་ཆད་གདུལ་
བྱའི་དོན་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་གཏང་ཞྲེས་སློབ་དཔོན་བཞྲེད་དོ། །བྱྲེ་སྨྲ་ནི། བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བར་བསན་པའི་
ཕྱིར་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་ཐུན་དང་པོ་ལ་ལྷའི་བུ་དང་། ཐུན་གིས་པ་ལ་ལྷའི་སན་གི་འཇིག་རྲེན་ལ་
གཟིགས་ནས་གསུམ་པ་ལ་ོན་མོངས་པ་དང་། ཡངས་པ་ཅན་དུ་སོག་གི་འདུ་བྱྲེད་བྱིན་གིས་བརླབས་པས་
འཆི་བདག་དང་། ཀུ་ཤའི་གྲོང་བྱྲེད་ཀི་ྲེ་འཁོར་དུ་ཚེའི་འདུ་བྱྲེད་གཏང་བས་ཕུང་པོའ་ིབདུད་ལས་རྒྱལ་ལོ་ཞྲེས་
ཟྲེར་ལ། ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱས་པའི་མདོ་ལས། ལས་ཀི་བདུད་ཅྲེས་པ་དང་ལྔ་འབྱུང་ངོ་། །དབང་པོ་བཅུ་གིས་ནི་རྣམ་
སྨིན་ཡིན་པ་དང་མིན་པ་གིས་གིས་ཏྲེ། གཟུགས་ཅན་བདུན་ལ་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་དང་རྒྱས་བྱུང་གིས་དང་། 
ཡིད་དང་ཚོར་བ་བཞི་ལ་ལུང་མ་བསན་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་དང་དྲེ་ལས་གཞན་པ་གིས་གིས་ཡིན་ལ། ཐ་མ་
བརྒྱད་དགྲེ་བར་ངྲེས་པ་དང་ཡིད་མི་བདྲེ་དགྲེ་མི་དགྲེ་གང་རུང་དུ་ངྲེས་པས་རྣམ་སྨིན་དུ་མ་གཏོགས་པ་ཁོ་
ནའོ། །འོ་ན་མདོ་ལས་ལས་ནི་གསུམ་སྲེ་ཞྲེས་ཡིད་མི་བདྲེ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་
ཞྲེ་ན། མྱོང་འགྱུར་ལྔས་མཚུངས་ལྡན་གི་མྱོང་འགྱུར་ལ་བསམ་གི་རྣམ་སྨིན་མིན་ཏྲེ། འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་
སྲེམས་པའི་རྣམ་རོག་ཙམ་ལས་སྐྱྲེས་ཤིང་ཞི་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡིད་མི་བདྲེ་དྲེ་གཅིག་པུ་ནི་དགྲེ་བ་
ཟག་བཅས་དང་མི་དགྲེ་བ་གང་རུང་ 
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༼༩༥༽ 
དུ་ངྲེས་པས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དབང་པོ་བཅུ་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་བཅས་མ་
བཅས་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། ཡིད་དང་ཚོར་བ་གཞན་བཞིའི་མི་དགྲེ་བ་དང་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་
བཅས་ཤིང་ལུང་མ་བསན་དང་། ཟག་མྲེད་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་མ་བཅས་ཤིང་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཟག་བཅས་
ཟག་མྲེད་ཀི་བྱྲེ་བྲག་གོ །ལྷག་མ་གཟུགས་ཅན་བདུན་དང་སོག་ནི་ལུང་མ་བསན་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། ཐ་མ་གསུམ་ནི་
ཟག་མྲེད་ཡིན་པས་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རྣམ་སྨིན་མྲེད་པར་གྲུབ་བོ། །བཞི་པ་ནི། དགྲེ་བ་ཁོ་ནར་
ངྲེས་པ་ཐ་མ་བརྒྱད་ཡིན་ཞིང་། ཡིད་མི་བདྲེ་བ་ནི་རྣམ་རོག་གིས་བསྐྱྲེད་པས་དགྲེ་མི་དགྲེ་རྣམ་པ་གིས་སུ་ངྲེས་
པར་ཁ་ཆྲེ་བ་འདོད་ལ། ི་འོག་པ་ནི་ལུང་མ་བསན་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །ཡིད་དང་ཚོར་བ་གཞན་ནི་དགྲེ་བ་
ལ་སོགས་པས་རྣམ་པ་གསུམ་ཀ་དང་། གཞན་གཟུགས་ཅན་བདུན་དང་སོག་ནི་རྣམ་པ་གཅིག་སྲེ་ལུང་མ་བསན་
ཁོ་ནའོ། །ལྔ་པ་ནི། དི་མྲེད་གསུམ་མ་གཏོགས་པ་བཅུ་དགུ་པོའ་ིརིགས་ནི་འདོད་པའི་སྲེད་པ་རྒྱས་པར་
གཏོགས་ལ། དི་མྲེད་གསུམ་དང་དྲེའི་སྲེང་དུ་འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་རྲེན་མི་མཛེས་པར་བྱྲེད་
པས་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་ཡང་མྲེད་ཅིང་། མདོ་ལས། མོས་ཚངས་པ་བྱྲེད་པ་ནི་གནས་མྲེད་ཅིང་ཕོ་ནི་གནས་ཡོད་
དོ་ཞྲེས་པ་ནི་ཕོའ་ིཁད་པར་གཞན་དང་ལྡན་པ་ཙམ་མོ། །ལུས་འོད་ལྟར་དྭངས་པ་ 
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༼༩༦༽ 
ནི་འཕྲལ་གི་རྲེན་མཚོན་བསྣུན་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་མི་དགྲེ་བ་སྤངས་པས་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་ལས་
བྱུང་བའི་དུཿཁ་དང་། རྒྱུད་ཞི་གནས་ཀིས་བརླན་ཞིང་ཁོང་ཁོ་སྤངས་པས་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་པའི་གཞི་དགུ་
མྲེད་པས་རྲེན་གིས་བྱས་པའི་ཡིད་མི་བདྲེ་བ་དག་མ་གཏོགས་པ་བཅོ་ལྔ་གཟུགས་སུ་གཏོགས་ཏྲེ་དང་པོ་ན་
ཚང་མ་ཡོད་ཅིང་གིས་པ་ན་བདྲེ་བ། གསུམ་པ་ན་ཡིད་བདྲེ། བཞི་པ་ན་དྲེ་གིས་ཀ་མྲེད་དོ། །གཞི་དགུ་ནི། 
བདག་ལ་གནོད་པ་བྱས་སོ་བྱྲེད་དོ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །མཛའ་བོ་ལ་དྲེ་ལྟར་གསུམ། དགྲ་བོ་ལ་ཕན་བཏགས་
སོ་འདོགས་སོ་འདོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །སྔར་གི་རྣམས་ཤིན་ཏུའང་མྲེད་ལ་དྲེའི་སྲེང་དུ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་
དང་བདྲེ་བ་གིས་པོའང་མ་གཏོགས་པ་བརྒྱད་པོ་གཟུགས་མྲེད་དུ་གཏོགས་ལ། ཁམས་གསུམ་དུ་མ་གཏོགས་
པ་རས་ལ་ཟག་མྲེད་གསུམ་དང་རིགས་ལ་དྲེ་དག་གི་གདགས་གཞི་དགུ་སྲེ་བཅུ་གིས་སོ། །དྲུག་པ་ནི། ཡིད་
དང་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ཡིད་བདྲེ་བཏང་སོམས་གསུམ་ནི་མཐོང་སྤང་དང་མཚུངས་ལྡན་མཐོང་སྤང་། ཟག་མྲེད་སྤང་
བྱ་མིན་པ་དྲེ་ལས་གཞན་སོམ་སྤང་སྲེ་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་དང་། ཡིད་མི་བདྲེ་བ་ནི་ཟག་བཅས་སུ་ངྲེས་པས་སྤང་
བྱ་གིས་དང་། གཟུགས་ཅན་བདུན་སོག་དང་དུཿཁ་དགུ་ནི་བདྲེན་པ་ལ་ལོག་པར་མི་རོག་ཅིང་མམ་གཞག་ཏུ་
མི་རུང་བའི་འདུས་བྱས་ཡིན་པས་སོམ་པས་སྤང་བྱ་ཁོ་ན་དང་། དད་སོགས་ལྔ་པོ་ནི་ཟག་མྲེད་སྤང་བར་བྱ་བ་
མིན་ལ། ཡང་གི་སས་ཟག་བཅས་ནི་ 
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༼༩༧༽ 
སོམ་སྤང་དང་ཟག་མྲེད་གསུམ་ནི་སྤང་བྱ་མིན་པ་ཁོ་ནའོ། །གསུམ་པ་ནི། འདོད་པར་སྐྱྲེ་གནས་དང་པོ་གསུམ་ནི་
དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རིམ་གིས་སྐྱྲེ་བས་དང་པོར་སྐྱྲེ་སིད་ཀི་ཚེ་རྣམ་སྨིན་གི་ངོ་བོ་ལུས་སོག་གི་དབང་པོ་
གིས་རྲེད་དྲེ། མིག་སོགས་མྲེད་ཅིང་ཡིད་དང་བཏང་སོམས་ཡོད་ཀང་སྐྱྲེ་བའི་སིད་པ་ོན་མོངས་ཅན་དུ་ངྲེས་
པས་སོ། །རྫུས་སྐྱྲེས་ཀིས་དུ་རྲེད་ཅྲེ་ན། རྫུས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བས་ནི་དང་པོར་རྣམ་སྨིན་གི་ངོ་བོ་གིས་ཁོ་ན་ལྷན་ཅིག་
རྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། འོ་ན་ཅི་ཞྲེ་ན། རྫུས་སྐྱྲེས་དྲེ་ཡིས་ནི་མཚན་མྲེད་པ་བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམི་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་གཟུགས་
ཅན་ལྔ་གཅིག་ཆར་དུ་གྲུབ་ཅིང་མ་ཚང་བར་མྲེད་པས་དྲེ་ལྔ་དང་སོག་སྲེ་དྲུག་གམ་ལྷ་ལ་སོགས་མཚན་གཅིག་
པ་ལ་དྲེ་དང་བདུན་ནམ་མཚན་གིས་པ་ལ་དྲེ་གིས་ཏྲེ་བརྒྱད་གཅིག་ཆར་རྲེད་དོ། །དྲེ་སྐྱྲེ་གནས་བཟང་པོ་ཡིན་
པས་དམན་པའི་མཚན་གིས་པ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། བདྲེ་འགྲོ་ན་མྲེད་ཀང་འགྲོ་བའང་དམན་པའི་ངན་འགྲོ་ན་
མི་དགྲེ་བའི་འབྲས་བུ་དྲེ་ཡོད་དོ། །གཟུགས་ཀི་རྫུས་སྐྱྲེས་ལ་དང་པོ་ལྟར་དྲུག་གོ །གཟུགས་ལས་སོམས་
འཇུག་དང་སྐྱྲེ་བའི་སོ་ནས་མཆོག་ཡིན་པས་གོང་མ་གཟུགས་མྲེད་པར་རྣམ་སྨིན་གི་ངོ་བོ་སོག་གཅིག་པུ་རྲེད་
དོ། །རྣམ་སྨིན་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ནའི་རྲེད་པ་འཆད་པ་ནི་བཞྲེད་པ་ཙམ་མམ་གཏོང་བ་ལ་ཐམས་ཅད་སྨོས་པས་ཕན་
ཚུན་མཚོན་ཏྲེ་གིས་ཀ་གོ་བར་དགོངས་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ོན་མོངས་ཅན་ལུང་མ་བསན་གི་སྲེམས་ 
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༼༩༨༽ 
ལ་གནས་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་དག་ཏུ་འཆི་བ་ནི་སོག་དང་ཡིད་དང་བཏང་སོམས་ིད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་མར་
འགག་པར་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་ན་རྲེད་པའི་གྲངས་ལ་ཡིད་དང་བཏང་སོམས་བསན་ཏྲེ་བརྒྱད་དང་། འདོད་
པར་ངན་འགྲོའ་ིརྫུས་སྐྱྲེས་མཚན་གིས་པ་གཅིག་ཆར་དབང་པོ་འགག་ཅིང་འཆི་བ་ལ་ནི་སྔ་མ་བརྒྱད་དང་
མཚན་གིས་བསན་ཏྲེ་བཅུའམ་མཚན་གཅིག་པ་ལ་དགུའམ་མཚན་མྲེད་པ་ལ་བརྒྱད་ལྷན་ཅིག་འགག་
གོ །རིམ་གིས་འཆི་བ་མངལ་སོང་དོད་གཤྲེར་སྐྱྲེས་ལྟ་བུ་དག་ལ་ནི་ལུས་སོག་ཡིད་བཏང་སོམས་བཞི་འགག་
གོ །དགྲེ་སྲེམས་ལ་གནས་ཏྲེ་འཆི་ན་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དག་ཏུ་སྔར་གི་དབང་པོ་གང་དང་ལྡན་པ་དང་
དད་སོགས་ལྔ་ཡང་འགག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དགྲེ་སྲེམས་དང་ལྡན་པ་ལ་དད་སོགས་ལྔ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ནི། དབང་པོའ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་དཔྱད་པར་བྱ་སྲེ་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་དབང་
པོ་དུས་ཐོབ་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལ་འབྲས་བུ་དམན་པའམ། གྲངས་འདོན་པའི་ཐ་མ་མིན་གི་དབྱུག་པའི་ཐ་མ་ལྟར་རྒྱུན་
ཞུགས་དང་དགྲ་བཅོམ་གིས་འབྲས་བུ་གིས་ནི་དབང་པོ་དགུ་དགུས་ཐོབ་སྲེ་དད་སོགས་ལྔ་དང་ཡིད་དང་
བཏང་སོམས་དང་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་དུས་སུ་ཀུན་ཤྲེས་བྱྲེད་པ་དང་། རྣམ་གྲོལ་ལམ་གི་དུས་སུ་ཀུན་ཤྲེས་
པའི་དབང་པོ་དང་དགུའོ། །རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ནི་དང་པོའ་ིྲེར་བསོགས་ལ་བརྲེན་དགོས་པས་བཏང་
སོམས་ཁོ་ན་དང་། དགྲ་བཅོམ་ 
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༼༩༩༽ 
གི་འབྲས་བུ་ནི་དང་པོའ་ིྲེར་བསོགས་དང་བཞི་པ་ལ་བརྲེན་ན་བཏང་སོམས་ཁོ་ན་དང་། དང་པོ་གིས་ཀི་
དངོས་གཞི་ལ་བརྲེན་ན་ཡིད་བདྲེ་དང་། གསུམ་པའི་དངོས་གཞི་ལ་བརྲེན་ན་སྲེམས་བདྲེ་ཁོ་ན་དང་། བར་ཆད་
མྲེད་ལམ་གི་དུས་སུ་ཀུན་ཤྲེས་པ་དང་། རྣམ་གྲོལ་ལམ་གི་ཚེ་ཀུན་ཤྲེས་ལྡན་པ་སྲེ་དགུའོ། །འབྲས་བུ་བར་པ་
གིས་ནི་འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་གིས་ཐོབ་ན་དད་སོགས་ལྔ་དང་ཡིད་དང་བཏང་སོམས་ཏྲེ་བདུན་དང་འཇིག་རྲེན་
ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཐོབ་ན་དྲེའི་སྲེང་དུ་ཀུན་ཤྲེས་པ་སྲེ་བརྒྱད་དང་། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་
ནི་རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་བྱྲེད་དང་དོན་གཅིག་ཅིང་དྲེའི་ཕྱིར་མི་འོང་ཡིན་ན་ཚོར་བ་གིས་པོ་གང་རུང་ཅིག་སྲེ་
དགུས་འཐོབ་བོ། །འོ་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་འཇུག་པ་ལས་དགྲ་བཅོམ་པ་དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་གིས་ཐོབ་པར་བཤད་པ་
དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མི་འགལ་ཏྲེ། དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་དག་གིས་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བཤད་པ་
ིད་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་མས་པའི་ཆོས་ཅན་འགའ་ཞིག་འབྲས་བུ་ལས་མས་ནས་མས་པ་སོར་ཆུད་པར་བྱྲེད་
པའི་ཚོར་བ་རིགས་མི་འད་བ་བགྲངས་པས་སིད་པའི་ཕྱིར་བཅུ་གཅིག་གིས་ཐོབ་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དབང་
རྟུལ་འགའ་ཞིག་བཏང་སོམས་ཀིས་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལས་མས་ཏྲེ་དང་པོ་གིས་གང་རུང་ལ་
བརྲེན་ཏྲེ་སོར་ཆུད་ན་ཡིད་བདྲེ་དང་། སླར་ཡང་མས་ཏྲེ་སོར་ཆུད་ན་བདྲེ་བས་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་སླར་ཡང་
མས་ཏྲེ་བཞི་པ་ལ་ 
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༼༡༠༠༽ 
བརྲེན་ནས་སོར་ཆུད་ན་བཅུ་གིས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཚོར་བ་གསུམ་པོ་དྲེའི་རིགས་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར་
དང་། གསུམ་ཀ་དུས་གཅིག་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ངྲེས་ལྡན། ཉུང་ལྡན། མང་ལྡན་ནོ། 
དང་པོ་ནི། དབང་པོ་གང་དང་ལྡན་པ་ལ་ཟའི་དབང་པོ་དུ་དང་ལྡན་པར་ངྲེས་ཤྲེ་ན། བཏང་སོམས་དང་ནི་སོག་
དང་ཡིད་གསུམ་ལས་གང་རུང་གཅིག་དང་ལྡན་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་ཡིན་པས་ངྲེས་པར་གསུམ་དང་ལྡན་ལ་
གཞན་ནི་ལྡན་པར་མ་ངྲེས་ཏྲེ། འདོད་པ་ན་ལུས་ལས་གཞན་པའི་གཟུགས་ཅན་དྲུག་མ་ཐོབ་པ་ནུར་ནུར་པོ་ལ་
སོགས་པ་དང་མས་པ་ལོང་བ་སོགས་དང་རིམ་གིས་འཆི་བ་ན་མི་ལྡན། ཡིད་མི་བདྲེ་ཆགས་བྲལ་དང་དད་
སོགས་དགྲེ་ར་ཆད་པ་དང་ཟག་མྲེད་གསུམ་སོ་སྐྱྲེ་ལ་མི་ལྡན། གཟུགས་ན་ཕོ་མོ་དང་དུཿཁ་གིས་དང་བྱིས་པ་
ལ་ཟག་མྲེད་གསུམ་མི་ལྡན། གཟུགས་མྲེད་ན་གཟུགས་ཅན་བདུན་ཚོར་བ་བཞི་དང་བྱིས་པ་ལ་ཟག་མྲེད་མི་
ལྡན་ནོ། །འོ་ན་སོམས་འཇུག་གིས་ལ་གནས་པ་ན་ཡིད་དང་བཏང་སོམས་ཡོད་པར་ཐལ། སོག་དབང་ལྡན་པའི་
ཕྱིར་མ་ཁབ་ན་ངྲེས་ལྡན་མས་སོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏྲེ། སྲེམས་མྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཡིད་ཀིས་ལྡན་པ་
ཡོད་པས་དྲེ་ཡོད་མི་མི་དགོས་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་ཀི་འཕགས་པ་ལ་ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་ལྡན་པ་ཡོད་ཀང་སོམ་
གཟུགས་མྲེད་པ་དང་འཕགས་པ་ལ་སོར་ལམ་གི་ཐོབ་པ་ཡོད་ཀང་སོར་ལམ་མྲེད་པ་བཞིན་ནོ། །བདྲེ་བ་དང་
ལུས་དབང་རྲེ་རྲེ་དང་ལྡན་པ་ལ་ངྲེས་ 
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༼༡༠༡༽ 
ལྡན་གསུམ་དང་རང་རང་བསན་པས་བཞི་དང་ལྡན་ལ་གཞན་མ་ངྲེས་པ་ནི་སྔར་བཞིན་ལ་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་ལ་
ཡིད་བདྲེ་མི་ལྡན་པ་ནི་གསུམ་པའི་བྱིས་པའོ། །འོ་ན་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ལུས་དབང་ལྡན་པར་ངྲེས་པ་མིན་
ནམ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་ཀི་འཕགས་པ་ལ་གསུམ་པའི་བདྲེ་བ་ཟག་མྲེད་ཀི་ཐོབ་པ་ཡོད་ཀང་ལུས་
དབང་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར། མིག་ལ་སོགས་པ་རྲེ་རྲེ་དང་ལྡན་པ་ལ་རང་རང་དང་ལུས་སོག་སོགས་གསུམ་སྲེ། 
ལྔ་དང་ལྡན་ལ་ཡིད་བདྲེ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་ལྔ་དང་ལྡན་ཏྲེ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀི་བྱིས་པ་ལས་
གཞན་པ་ལ་བདྲེ་བ་ནི་འདོད་པ་ན་རང་དང་དང་པོ་དང་གསུམ་པའི་དགྲེ་བ་ོན་མོངས་ཅན་ཅི་རིགས་པ་དང་། 
དང་པོ་ན་རང་དང་གསུམ་པའི་དང་གིས་པ་ན་གསུམ་པའི་སྲེམས་མ་ཐོབ་ན་དྲེའི་ོན་མོངས་ཅན་དང་ཐོབ་ན་
དགྲེ་བ་དང་གསུམ་པའི་འཕགས་པ་ལ་ཟག་མྲེད་དང་བཅས་པ་གསུམ་དང་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ཀི་འཕགས་པ་ལ་
ཟག་མྲེད་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ནོ། །དུཿཁ་དང་ལྡན་པ་འདོད་པའི་གང་ཟག་ལ་ཡིད་མི་བདྲེ་བ་ལས་གཞན་པའི་ཚོར་བ་
བཞི་དང་། ལུས་སོག་ཡིད་དྲེ་བདུན་དང་ལྡན་ནོ། །ཡིད་མི་བདྲེ་ནི་འདོད་པའི་རྲེན་ཅན་ཆགས་བྲལ་ལ་མྲེད་པས་
མ་སྨོས་སོ། །མོའ་ིདབང་པོ་དང་སོགས་པ་ཕོ་དང་ཡིད་མི་བདྲེ་དང་དད་སོགས་ལྔ་སྲེ་བརྒྱད་པོ་རྲེ་རྲེ་དང་ལྡན་པ་
ལ་བརྒྱད་དང་ལྡན་ཏྲེ། དང་པོ་གསུམ་ལ་རང་རང་དང་སྔ་མ་བདུན་ལྡན་ཞིང་། དད་སོགས་ལྔ་དང་ 
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༼༡༠༢༽ 
ལྡན་པ་ལ་ལྔ་པོ་དང་ངྲེས་ལྡན་གསུམ་མོ། །དྲེ་ཡང་ཕོ་མོ་ནི་འདོད་པའི་ཕོ་མོ་ིད་དང་མཚན་གིས་པ་དང་། མ་
ནིང་ཁ་ཅིག་ལྡན་པས་འདོད་པའི་རྲེན་ཅན་དུ་ངྲེས་ལ། དད་སོགས་ནི་དགྲེ་ར་ཆད་པ་ལས་གཞན་པའི་ཁམས་
གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྡན་ནོ། །ཀུན་ཤྲེས་པའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་ཀུན་ཤྲེས་ལྡན་པ་ཡི་དབང་པོ་རྲེ་རྲེ་
དང་ལྡན་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་ན་ཡོད་པས་གདགས་གཞི་དགུ་དང་སོག་དང་རང་རང་བསན་པས་བཅུ་གཅིག་
དང་ལྡན་ནོ། །ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་ལ་གདགས་གཞི་དགུ་དང་དང་ལུས་སོག་དུཿཁ་རང་
དང་བཅུ་གསུམ་དག་དང་ལྡན་ནོ། །འདི་ནི་འདོད་པའི་རྲེན་ཅན་ཡིན་པས་དུཿཁ་དང་ལྡན་ཞིང་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་ན་ཡིད་མི་བདྲེ་མི་ལྡན་མིག་མ་ཐོབ་པའམ་མས་པ་ལ་མིག་མི་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་སར་རོ། །ཕོ་མོའ་ི
དབང་པོ་མ་ཚང་བ་ལ་མཐོང་ལམ་མི་སྐྱྲེ་བས་དྲེ་གིས་གང་རུང་གཅིག་བསན་པར་བྱའོ། །ཁ་ཅིག་ན་
རྲེ། །གིས་བྱུང་ན་སོམ་པ་གཏོང་གི་མས་པས་མིན་པས་དྲེའམ། སོར་ལམ་སྔར་གོམས་པས་རིམ་གིས་འཆི་
བའི་ཕོ་མོ་འགགས་པའི་ཚེ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེས་ན་མི་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ། སྔ་མ་ལ་རུང་ཡང་ཕྱི་མ་ལ་སྲེམས་མི་
གསལ་བ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེ་མི་སིད་པས་སོ། །ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། འདི་སིའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ངྲེས་ལྡན་བརི་བ་ལ་
ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་མི་ལྡན་ཞིང་གིས་ཀ་ཡང་མི་ལྡན་པས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ལྲེགས་སོ་མ་ཧཱ་གསུངས་སོ། །གིས་
པ་ནི། དབང་པོ་ཉུང་ 
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༼༡༠༣༽ 
ངུ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་དབང་པོ་དུ་དང་ལྡན་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ཉུང་བ་དང་ལྡན་པ་དགྲེ་ར་ཆད་ནས་མྲེད་པས་
གཟུགས་ཅན་དྲུག་རིམ་གིས་འགག་པ་ལ་ནི་ལུས་དང་ཚོར་བ་ལྔ་སོག་ཡིད་དང་བརྒྱད་དང་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་
མྲེད་ཀི་བྱིས་པ་ལའང་གྲངས་དྲེ་བཞིན་དུ་བརྒྱད་དང་ལྡན་ཏྲེ། བཏང་སོམས་སོག་ཡིད་གསུམ་དགྲེ་བ་དང་
སོགས་ལྔ་པོ་རྣམས་དང་ལྡན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དབང་པོ་མང་པོ་ལྡན་པ་ལ་བཅུ་དགུ་དང་ལྡན་ཏྲེ། དི་མ་མྲེད་
པའི་དབང་པོ་གསུམ་པོ་རྣམས་མ་གཏོགས་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་སོ། །དྲེའང་དབང་པོ་གཞན་ཚང་བའི་མཚན་
གིས་པ་ཅན་ནོ། །འཕགས་པ་ཆགས་བཅས་ཀང་ཡིད་མི་བདྲེ་ཡོད་པས་བཅུ་དགུ་དང་ལྡན་ཏྲེ། མཚན་གཅིག་
དང་དི་མྲེད་སྔ་ཕྱིའམ་ཐ་མ་གིས་མ་གཏོགས་པའོ། །དྲེ་ལྟར་དོན་ཚན་དྲུག་གི་དང་པོ་གསུམ་དང་ཐ་མས་ཀུན་
བྱང་ཐུན་མོང་བ་དང་། བཞི་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། ལྔ་པས་རྣམ་བྱང་ཐུན་མོང་མིན་པ་བསན་
ཏོ། །གིས་པ་འདུས་བྱས་ཆོས་ཀི་སྐྱྲེ་ཚུལ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཟུགས་ཅན་གི་སྐྱྲེ་ཚུལ་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་
ཡིན་པའི་སྐྱྲེ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཅི་འདུས་བྱས་འདི་དག་ཇི་ལྟར་མཚན་ིད་ཐ་དད་པ་བཞིན་དུ་ཐ་དད་པར་
སྐྱྲེའམ་ཁ་ཅིག་ངྲེས་པར་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་བའང་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཡོད་དྲེ། འདོད་ཁམས་ན་དབང་པོ་མྲེད་ཅིང་ས་ཡང་མྲེད་
པ་བསགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བློ་ལ་ཆ་བཅས་སུ་སང་བའི་ཆུང་ཚད་ལ་འབྱུང་བ་བཞི་དང་ 
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༼༡༠༤༽ 
འབྱུང་གྱུར་བཞི་སྲེ་རས་བརྒྱད་ངྲེས་པར་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེའོ། །ལུས་ཀི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་ལ་བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་
དང་རང་ིད་དྲེ་རས་དགུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེས་ཤིང་། དབང་པོ་གཞན་མིག་སོགས་དང་ལྡན་པ་ལ་རྲེན་དུ་གྱུར་པའི་
ལུས་ངྲེས་པར་ཡོད་པས་དགུའི་སྲེང་དུ་རང་རང་སྲེ་རས་བཅུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེས་ཤིང་། གོ་རྣ་ཅན་ཞྲེས་མིག་རྣ་
གིས་ལྷན་ཅིག་པ་ལ་བཅུ་གཅིག་སྐྱྲེའམ་ཞྲེ་ན། སྤྲུལ་དང་བགྃས་སོད་པ་གིས་དྲེར་བཤད་པ་ནི་ལས་ལས་
དབང་པོ་གིས་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཙམ་ཡིན་པས་བཅུ་ིད་དོ། །དྲེ་རྣམས་ལ་ས་ཡོད་ན་རྲེ་རྲེ་བསན་
ནོ། །གཟུགས་ན་དི་རོ་གིས་མྲེད་པས། །གཟུགས་ན་དབང་པོ་མྲེད་པ་དང་། །ས་མྲེད་ཕྲ་བར་རྡུལ་རས་
དྲུག །ཅྲེས་སར་རོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མདོར་བསན། རྒྱས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྲེམས་དང་
སྲེམས་བྱུང་གི་གཞི་དག་ངྲེས་པར་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་སྲེ། མདོ་ལས། སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་མྲེད་པ་ཡི། །སྲེམས་ནི་
ནམ་ཡང་མི་རུང་སྲེ། །ི་མ་དང་ནི་འོད་ཟྲེར་བཞིན། །དྲེ་དག་ིད་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག །ཅྲེས་སོ། །འདུས་བྱས་
ཐམས་ཅད་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་བཞི་དང་ངྲེས་པར་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་ཞིང་སྲེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་དག་དྲེ་ིད་
ཀིས་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེའོ། །འམ་ཞྲེས་པས་སྲེམས་ཅན་དུ་མི་སོན་པ་ནི་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་བ་མིན་
ཏྲེ། །ཐོབ་པ་མྲེད་ཅིང་འགོག་པ་གིས་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྲེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་དག་སོག་དང་སྐལ་ 
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༼༡༠༥༽ 
མམ་དང་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་མོད་ཀི་འདིར་མ་སྨོས་པ་ནི་མཚོན་པའམ་ཡང་ན་མ་ངྲེས་ཏྲེ། 
མཚན་ིད་དང་ཐོབ་པ་ནི་མཚན་གཞི་དང་ཐོབ་བྱ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་བས་དྲེ་བརོད་ལ་གཞན་ལ་
དྲེ་མྲེད་པས་སོ་སམ་ན། འདིར་ངྲེས་པར་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་བ་ཙམ་གིས་ཆོག་གི་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ཁོ་ན་མི་དགོས་པའི་
ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེས་ན་གཟུགས་ནི་ནང་དང་མི་ལྡན་པའི་ཁད་པར་དྲེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་པར་ངྲེས་ལ། 
སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཡང་དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་པར་ངྲེས་ཤིང་རྲེས་འགའ་བཞིར་ལྷན་ཅིག་པ་ཡོད་དྲེ། མིག་དང་
དྲེའི་རྣམ་ཤྲེས་སྲེམས་བྱུང་དང་མཚན་ིད་དང་བཅས་པ་སྐྱྲེ་བའི་ཚེའོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། སྲེམས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སྐྱྲེ་ཚུལ། མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་ཀི་སྐྱྲེ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། 
ངྲེས་པ་ལས་བརམས་པའི་སྲེ་ཚན། མ་ངྲེས་པ་ལས་བརམས་པའི་མཚུངས་ལྡན། གཅིག་པ་ལྟ་བུའི་ཐ་དད། ཐ་
དད་པ་ལྟ་བུའི་གཅིག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྲེམས་
གང་དང་སྲེམས་བྱུང་གང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་བའི་ཚུལ་སྲེམས་བྱུང་ལ་སྲེ་ཚན་རྣམ་པ་ལྔར་ཕྱྲེ་བས་རོགས་པར་འགྱུར་
ཏྲེ་སྲེམས་ཀི་ས་མང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། སྲེམས་ཀིས་ས་མང་པོ་པ། དགྲེ་
བའི་ས་མང་པོ་པ། ོན་མོངས་ཆྲེན་པོའ་ིས་མང་པོ་པ། མི་དགྲེ་བའི་ས་མང་པོ་པ། ོན་ 
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༼༡༠༦༽ 
མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་སོབས་ཀིས་མྱོང་བའི་ཚོར་བ་དང་། བྱྲེད་ལས་ནི་ཟག་བཅས་ཀིས་
སྲེད་པ་སྐྱྲེ་བའི་རྲེན་དང་ཟག་མྲེད་ཀིས་བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་པའོ། །སྲེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པའི་སྲེམས་
པ་དང་། དྲེའི་ལས་ནི་སོ་གསུམ་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པར་འཇུག་པར་བྱྲེད་དོ། །ཡུལ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་
འདུ་ཤྲེས་དང་། ལས་ནི་ཟག་བཅས་ཀིས་ཐ་སད་འདོགས་པ་དང་། ཟག་མྲེད་ཀིས་བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་
གོ །བྱྲེད་པར་འདོད་པའི་འདུན་པ་དང་། ལས་ནི་བརོན་འགྲུས་རོམ་པའི་རྲེན་བྱྲེད་དོ། །རྲེན་འདུས་ནས་ཡུལ་གི་
འགྱུར་བ་གཅོད་པའི་རྲེག་པ་དང་། ལས་ནི་ཚོར་བའི་རྲེན་བྱྲེད་དོ། །ཆོས་རབ་ཏུ་འབྱྲེད་པའི་བློ་གྲོས་ཏྲེ་ཤྲེས་
རབ་དང་། ལས་ནི་སོམ་ི་བཟོག་པའོ། །དམིགས་པ་མི་བརྲེད་པར་འཛིན་པའི་དན་པ་དང་། ལས་ནི་སྲེམས་མི་
གཡྲེང་བའོ། །ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་ནི་སྲེམས་ཀི་འཇུག་པ་སྲེ་སྲེམས་ཡུལ་ལ་གཏོད་པའོ། །ལས་ནི་ཁད་པར་ཅན་གི་
དམིགས་པ་ལ་སྲེམས་འཛིན་པའོ། །མོས་པ་ནི་དམིགས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པའམ་འདོད་པའོ། །ལས་ནི་མི་
འཕྲོག་པའོ། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནི་སྲེམས་དམིགས་པ་ལ་རྲེ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པའོ། །ལས་ནི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤྲེས་
པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་རྲེན་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་བཅུ་པོ་དྲེ་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ལ་བརྲེན་ནམ་གོ་སྐབས་མཐོང་ནས་འབྱུང་
བས་སྲེམས་ཀི་ས་མང་པོ་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གིས་པ་ནི། དད་པ་ནི་ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའི་ོན་ 
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༼༡༠༧༽ 
མོངས་པའི་རོགས་མ་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །ལས་ནི་འདུན་པའི་རྲེན་བྱྲེད་དོ། །བག་ཡོད་པ་ནི་དད་སོགས་
དགྲེ་བའི་ཆོས་བསོམ་སྲེ་གཅྲེས་སྤྲས་སུ་བྱྲེད་པའོ། །ལས་ནི་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བྱྲེད་དོ། །ཤིན་ཏུ་སངས་པ་ནི་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་སྲེ་དམིགས་པ་ལ་གཏད་བཟོད་པ་
ཡིན་ལ། ལས་ནི་སིབ་པ་ལྔ་སྲེལ་ལོ། །བཏང་སོམས་ནི་སྲེམས་མམ་ཞིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའོ། །ལས་ནི་ོན་
མོངས་པ་གིས་ཀི་སྐབས་མི་འབྱྲེད་པའོ། །ངོ་ཚ་ཤྲེས་པ་དང་། ཁྲེལ་ཡོད་གིས་ནི་འོག་ནས་འཆད་ལ། ལས་
ྲེས་སོད་སོམ་པའོ། །དགྲེ་བའི་ར་བ་གིས་ནི་ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་ལ་ཞྲེན་པ་དང་དོན་དུ་གྲེར་བའི་འདོད་
ཆགས་མྲེད་པ་དང་། དྲེ་ལ་མནར་སྲེམས་པའི་ཞྲེ་སང་མྲེད་པའོ། །གཏི་མུག་མྲེད་པ་ནི་ཤྲེས་རབ་ལ་བཏགས་
པས་སིའི་ས་མང་ངོ་། །གིས་ཀ་ཡང་ྲེས་སོད་ལ་མི་འཇུག་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ་ནི་སིང་
བརྲེ་བ་སྲེ་རྣམ་པར་མཐོ་མི་འཚམས་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །བརོན་འགྲུས་ནི་དགྲེ་བ་ལ་མངོན་པར་སྤྲོ་བ་སྲེ། ལས་
ནི་དགྲེ་བ་རོགས་པར་སྒྲུབ་པའོ། །བཅུ་པོ་དྲེ་དག་ནི་རག་ཏུ་དགྲེ་བའི་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ལའམ་རྲེན་ཚོགས་དྲུག་
དང་ཁམས་གསུམ་དང་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ནས་འབྱུང་བས་དགྲེ་བའི་ས་མང་པོ་
པའོ། །གསུམ་པ་ནི། རོངས་པ་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་པའི་མ་རིག་པའོ། །ལས་ནི་ོན་ 
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༼༡༠༨༽ 
མོངས་པ་གིས་ཀི་གྲོགས་བྱྲེད་དོ། །བག་མྲེད་ནི་དགྲེ་བ་མི་བསོམ་པ་ཟག་པ་ལ་སྲེམས་མི་བསྲུང་བའོ། །ལས་
ནི་ྲེས་སོད་ཀི་རྲེན་བྱྲེད་པའོ། །ལྲེ་ལོ་ནི་དགྲེ་བ་ལ་མི་སྤྲོ་བའོ། །ལས་ནི་དགྲེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱྲེད་
པའོ། །མ་དད་པ་ནི་སྲེམས་མ་དྭངས་པའམ་ཡིད་མི་ཆྲེས་པའོ། །ལས་ནི་ལྲེ་ལོའ་ིརྲེན་བྱྲེད་པའོ། །རྨུགས་པ་ནི་
སྲེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་རློང་རློང་པོའ།ོ །ལས་ནི་ཟག་པའི་གྲོགས་བྱྲེད་དོ། །རྒོད་པ་ནི་སྔོན་རྒོད་རྒོད་པ་
དང་རྲེ་རྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྲེམས་འཕྱར་ཞིང་འཕྲོ་བའོ། །ལས་ནི་ཞི་གནས་ཀི་བར་དུ་གཅོད་པའོ། །དྲུག་པོ་
དྲེ་དག་ནི་ོན་མོངས་ཅན་གི་སྲེམས་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང་བས་ོན་མོངས་པའི་ས་མང་ངོ་། །མངོན་པའི་བསན་
བཅོས་ལས་རྨུགས་པ་ལས་གཞན་ལྔ་དང་བརྲེས་ངས་དང་རྣམ་གཡྲེང་དང་ཤྲེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་ཚུལ་མིན་
ཡིད་བྱྲེད་དང་ལོག་པར་མོས་པ་སྲེ་བཅུ་བཤད་པ་ལས་འདིར་ལྔ་མི་སྨོས་པ་ནི་དན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བཏགས་
པ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེར་རྨུགས་པ་མི་སྨོས་པ་ནི་བྱྲེ་སྨྲ་ན་རྲེ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྨུགས་པ་
སོད་པ་ནི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་མྱུར་དུ་སྐྱྲེ་ལ། རྒོད་པ་སོད་པ་ནི་མིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ལ། སློབ་དཔོན་ནི་རྨུགས་རྒོད་
གིས་ཀ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་བར་ཆད་ཡིན་པར་མཚུངས་ཤིང་དྲེ་གིས་ལྷན་ཅིག་སོད་པ་འདིར་མི་སིད་པས་ོན་
མོངས་པའི་ས་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་མ་སྨོས་པ་ནི་བསན་བཅོས་མཁན་པོ་ིད་ཀིས་ྲེས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། 
མི་དགྲེ་བའི་སྲེམས་ཐམས་ 
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༼༡༠༩༽ 
ཅད་ལ་འབྱུང་བར་ངྲེས་པའི་ས་མང་པོ་པ་ཁྲེལ་མྲེད་དང་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་སྲེ་མཚན་ིད་འོག་ནས་འཆད་དོ། །ལྔ་པ་
ནི། ཁོ་བ་ནི་གནོད་པ་བྱྲེད་པའི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་མནར་སྲེམས་པའམ་ཁོང་ནས་འཁྲུགས་པ་སྲེ། 
ལས་ནི་དབྱུགས་པས་རྡྲེགས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱྲེད་དོ། །ཁོན་དུ་འཛིན་པ་ནི་དམིགས་པ་དྲེ་ིད་ལ་ཁོས་པའི་འོག་
ཏུ་ཤར་གྲེར་ཞིང་འདུད་པར་མི་འཛིན་པ་སྲེ། ལས་ནི་མི་བཟོད་པའི་རྲེན་བྱྲེད་དོ། །གཡོ་ནི་གཞན་གིས་ྲེས་པ་
བཤགས་པར་བསྐུལ་ན་ཁས་མི་ལྲེན་པར་ག་གྱུ་བའི་བསམ་པས་གཏམ་རླུང་ལ་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པར་བྱྲེད་
པའོ། །ལས་ནི་ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའོ། །ཕྲག་དོག་ནི་གཞན་གི་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ལ་མི་བཟོད་པ་སྲེ། ལས་ནི་བློ་མི་བདྲེ་བའི་རྲེན་ནོ། །འཚིག་པ་ནི་སིག་པའི་བྱ་བ་ལ་དམ་དུ་འཁྱུད་
པའོ། །ལས་ནི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་བསྐྱྲེད་པའོ། །འཆབ་པ་ནི་སིག་པ་སྲེད་པའོ། །ལས་ནི་གདམས་ངག་གི་
བར་དུ་གཅོད་པའོ། །སྲེར་ས་ནི་རང་གི་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་དང་མཁས་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་ཞིང་མི་
གཏོང་བའོ། །ལས་ནི་ཡོད་བྱད་མི་སྙུངས་པར་བྱྲེད་དོ། །སྒྱུ་ནི་དགོས་པ་གཞན་གི་རྲེད་བཀུར་དང་བྲལ་གིས་
དོགས་ནས་ཡང་དག་པ་མིན་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་དམིགས་ནས་མྲེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་སོན་པ་སྲེ། ལས་ནི་
ལོག་འཚོའི་རྲེན་བྱྲེད་དོ། །རྒྱགས་པ་ནི་མཚན་ིད་འོག་ཏུ་འཆད་ལ། ལས་ནི་ཟག་ 
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༼༡༡༠༽ 
པའི་རྲེན་བྱྲེད་དོ། །རྣམ་འཚེ་ནི་སྲེམས་ཅན་ལ་དུཿཁར་འདོད་པའོ། །ལས་ནི་དབྱུག་པ་ལ་སོགས་པས་མཐོ་
འཚམས་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟ་བུ་བཅུ་ནི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཆུང་ངུའི་ས་པ་སྲེ། རྣམ་པར་རགས་པས་ཆགས་
སོགས་ལྔ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་མ་རིག་པ་དང་བདྲེན་པ་ལ་ལོག་པར་མི་རོག་པས་སོམ་སྤང་གི་སྲེམས་དང་ཡིད་
ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅིག་མཚུངས་ལྡན་གྲོགས་དང་སྤངས་བྱ་རིས་དང་འབྱུང་ས་རྲེན་
གིས་ཆུང་ཞྲེས་ཐ་སད་བྱྲེད་དོ། །སྲེ་ཚན་ལྔའི་གོ་རིམ་ནི། དང་པོ་ནི་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བས་ཁབ་ཆྲེ་བ་
དང་། གིས་པ་ནི་མཆོད་པར་འོས་པ་དང་། གསུམ་པ་ནི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བས་འོག་མ་
གིས་ལས་ཁབ་ཆྲེ་བ་དང་། བཞི་པ་ནི་མི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་སྲེ་ཐ་མ་བས་ཁབ་ཆྲེ་བས་གོང་དུ་བསན་
ཏོ། །གིས་པ་མ་ངྲེས་པ་ལས་བརམས་པའི་མཚུངས་ལྡན་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པའི་མཚུངས་ལྡན་དང་། ཁམས་
གོང་མའི་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མ་ངྲེས་པ་བརྒྱད་དྲེ་དབྱིག་བཤྲེས་ཀི་ཊི་ཀ་ལས། རོག་དང་དཔྱོད་དང་
འགོད་པ་དང་། །གིས་དང་ཁོང་ཁོ་ཆགས་ིད་དང་། །ང་རྒྱལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཞྲེས་བྱ་བ། །བརྒྱད་ནི་ངྲེས་པ་མིན་པར་
བཤད་ཅྲེས་སོ། །དྲེ་དག་ནི་སྲེ་ཚན་མ་ངྲེས་པ་སྲེ་གཞན་སླ་ཞིང་ོན་མོངས་པའི་ངྲེས་པ་གསུམ་ལས་རོག་དཔྱོད་
ལ་གསུམ་ཆར་དང་། གིད་ལ་དང་པོ་གིས་དང་། འགོད་པ་ལ་དང་པོ་དང་། ཆགས་སང་ལ་ཐ་མ་གིས་དང་།  
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༼༡༡༡༽ 
ང་རྒྱལ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ལ་བར་པ་མྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ཞྲེ་དྲུག་དང་ལྟ་བ་སྲེ་ཞྲེ་བདུན་ར་བར་དངོས་སུ་བཤད་ཅིང་། 
རྒྱལ་པོ་སས་ཀིས་ལྟ་བའང་མ་ངྲེས་པ་ཡིན་པས་སོམ་ཚིག་རྣ་བར་མི་འོང་ཞྲེས་བཤད་ཀང་ལྟ་བ་ཤྲེས་རབ་ལ་
བཏགས་པས་སོམ་ཚིག་རིགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཞྲེ་དྲུག་རས་ཡོད་དང་། ལྟ་བ་དང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བས་དྲུག་
ནི་བཏགས་ཡོད་དོ། །དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཁམས་གང་གིས་སྲེམས་ལ་འཁོར་དུ་སྲེམས་བྱུང་དུ་འབྱུང་བ་རི་བ་སྲེ། 
དྲེ་ལ་འདོད་པའི་དགྲེ་བའི་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་སྲེམས་དང་དགྲེ་བ་ཡིན་པས་སྲེ་ཚན་དང་པོ་གིས་དང་། 
རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ི་ཤུ་ར་གིས་ཏྲེ། འདོད་སྲེམས་ངྲེས་
པར་རོག་དཔྱོད་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་སོ། །སྲེམས་ལ་ལ་དག་ཏུ་འགོད་པ་ཡོད་པ་དྲེར་དྲེ་བསན་པས་ི་ཤུ་ར་
གསུམ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ལ། དྲེ་ནི་ཀཱ་ཽཀི་ཏ་ཞྲེས་ངན་པར་བྱས་པ་ཡིན་ལ་འདིར་དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་བློ་ཡིད་ལ་
བཅགས་པ་ནི་འགོད་པ་སྲེ་ཡུལ་གི་མིང་གིས་བཏགས་པའོ། །འདི་ལ་ལུང་མ་བསན་མྲེད་པར་ཁ་ཆྲེ་བ་འདོད་
ཅིང་ི་འོག་པ་སོགས་ནི་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །མི་དགྲེ་བའི་སྲེམས་ལ་ནི་གིས་ལས་ཆགས་སོགས་དང་
མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པའི་མ་འདྲེས་པ་ལ་སྲེ་ཚན་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དང་རོག་དཔྱོད་དྲེ་སྲེམས་
བྱུང་ི་ཤུ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་གི་མ་རིགས་པ་རོངས་པ་དང་གཅིག་པས་ལོགས་སུ་མི་བགྲང་ངོ་། །ཆགས་ 
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༼༡༡༢༽ 
སོགས་གཞན་དང་ལྡན་པའི་སྲེམས་ལོག་ལྟ་དང་། མཆོག་འཛིན་གིས་དང་ལྡན་པ་ལའང་ི་ཤུ་འབྱུང་སྲེ་དྲེ་
དག་ིད་དོ། །ལྟ་བ་ནི་ཤྲེས་རབ་ཏུ་འདུ་བས་ལོགས་པ་མིན་ནོ། །ར་བའི་ོན་མོངས་ལྷག་མ་བཞི་དང་། ཁོ་བ་ལ་
སོགས་སོགས་པ་བཅུ་དང་འགོད་པ་མི་དགྲེ་བ་དང་ལྡན་པའི་སྲེམས་ནི་སྔར་གི་ི་ཤུ་དང་རང་རང་བསན་པས་
ི་ཤུ་ར་གཅིག་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་ལ། འཇིག་མཐར་གིས་དང་ལྡན་པའི་སིབ་པའི་སྲེམས་ལ་སྲེ་ཚན་དང་པོ་དང་
གསུམ་པ་དང་རོག་དཔྱོད་གིས་ཏྲེ་བཅོ་བརྒྱད་འབྱུང་ཞིང་སིབ་ལུང་མ་བསན་ལས་གཞན་མ་སིབ་པའི་སྲེམས་
ལ་སྲེ་ཚན་དང་པོ་དང་རོག་དཔྱོད་དྲེ་བཅུ་གིས་དག་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་ལ་ི་འོག་པས་འགོད་པ་ལུང་མ་
བསན་དང་ལྡན་པ་ལ་བཅུ་གསུམ་འབྱུང་བར་འདོད་དོ། །སྲེམས་བྱུང་གིས་ནི་རི་ལམ་རི་བའི་གནས་སྐབས་ཏྲེ་
དགྲེ་མི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་ཀ་ཡོད་པས་སྲེམས་ལྔ་པོ་ཀུན་ལ་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར། སྲེམས་གང་ལ་ཡོད་
པ་ལ་དྲེ་བསན་པས་ི་ཤུ་ར་གིས་པ་ལ་ར་གསུམ་ལ་སོགས་པར་སར་རོ། །གིས་པ་ནི། འདོད་པའི་མཚུངས་
ལྡན་བཤད་པ་དྲེ་ལས་ཡིད་མི་བདྲེ་མྲེད་པས་འགོད་པ་དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སྐྱོན་སྤངས་པས་གིད་དང་། ཞི་
གནས་ཀིས་བརླན་པའི་རྒྱུད་ལ་ོན་མོངས་སྐྱྲེས་ཀང་རྣམ་སྨིན་དུཿཁ་མི་འབྱིན་ཞིང་ལུས་ངག་གི་ྲེས་སོད་མི་
སློང་བས་སྲེམས་བྱུང་མི་དགྲེ་བ་གཡོ་སྒྱུ་རྒྱགས་པ་བོར་བའི་ཁོ་སོགས་བདུན་དང་། ཁོང་ཁོ་དང་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་
དང་ཁྲེལ་མྲེད་ 
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༼༡༡༣༽ 
རྣམས་བསམ་གཏན་དང་པོ་དག་ན་མྲེད་པས་སིབ་པའི་སྲེམས་འདྲེས་མ་འདྲེས་གིས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏྲེ་སྔར་
གི་ཚིག་བཅོས་ལ་ཅི་རིགས་པར་སར་རོ། །དྲེ་དག་གི་སྲེང་དུ་རོག་པའང་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ན་མྲེད་ལ་
གཞན་དྲེ་དང་འདའོ། །དྲེའི་གོང་གིས་པ་ནས་སིད་རྲེའི་བར་ན་དྲེ་དག་དང་དཔྱོད་པའང་མྲེད་ལ། འང་གི་སས་
གཡོ་སྒྱུ་ཡང་མྲེད་པར་སོན་ཏྲེ་གཙོ་འཁོར་གི་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་པར་སོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་གཙོ་འཁོར་ནི་བརྒྱད་
དྲེ། མིའི་ཡུལ་ན་དབང་ཕྱུག་དང་རིགས་དང་ནོར་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ། རྒྱལ་རིགས་དང་བྲམ་ཟྲེ་དང་ཁིམ་པ་
དང་དགྲེ་སོང་གི་གཙོ་འཁོར་སྲེ་བཞི་དང་། ལྷའི་ཡུལ་ན་དབང་ཕྱུག་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞི་དང་སུམ་ཅུ་ར་
གསུམ་དང་བདུད་དང་། དག་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཚངས་པའི་གཙོ་འཁོར་དང་བཞིའོ། །དྲེས་ན་གཙོ་བོ་འདོད་པ་དང་
བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་བཟང་བར་བསན་པའི་ཕྱིར་གཡོ་སྒྱུ་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་
ཁྲེལ་མྲེད་ཀི་ཁད་པར། དགའ་བ་དང་གུས་པའི་ཁད་པར། རོགས་པ་དང་དཔྱོད་པའི་ཁད་པར། ང་རྒྱལ་དང་
རྒྱགས་པའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ངོ་ཚ་མྲེད་ཁྲེལ་མྲེད་ཅྲེས་འབྱུང་བ་གཅིག་གམ་ཞྲེ་ན་ཐ་དད་དྲེ། རང་
བཞིན་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་མ་གུས་པ་ནི་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་ཡིན་ལ། ཁྲེལ་མྲེད་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མི་དགྲེ་
བ་ལ་འཇིགས་པར་མི་ལྟ་བ་སྲེ་འཛེམ་ཞིང་བག་འཁུམ་པ་མྲེད་པའོ། །དྲེ་དག་ལས་བཟོག་པ་ནི་ངོ་ཚ་ 
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༼༡༡༤༽ 
ཤྲེས་པ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་དོ། །མདོ་སྲེམས་གིས་ནི་བདག་གམ་ཆོས་དང་། གཞན་ནམ་འཇིག་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་
ྲེས་པ་ལ་མི་འཛེམ་པར་འདོད་ལ། བཟོག་པ་ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་དོ། །གིས་པ་ནི། དགའ་བ་དང་གུས་པ་ཞྲེས་
འབྱུང་བ་གཅིག་གམ་ཞྲེ་ན་ཐ་དད་དྲེ། དགའ་བ་ོན་མོངས་ཅན་མིན་པ་ནི་དད་པ་ཡིན་ལ་ོན་མོངས་ཅན་ནི་སྲེད་
པའོ། །དགའ་བ་ལ་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་དམིགས་པ་གིས་ལས་འདིར་གང་ཟག་ལ་དམིགས་པ་གཟུང་
ངོ་། །གུས་པ་ིད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ངོ་ཚ་ཤྲེས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ཡོན་ཏན་ཅན་གི་གང་ཟག་ལ་དམིགས་པ་
གཟུང་ངོ་། །སློབ་དཔོན་ནི་དད་པ་ནི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡིད་ཆྲེས་པ་དང་། གུས་པ་ནི་བཀུར་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ་
དྲེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་དགའ་བ་དང་ྲེས་པ་ལ་འཛེམ་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དད་པ་དང་ངོ་ཚ་ཤྲེས་པ་སིར་
ཁམས་གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང་འགའ་གུས་དྲེ་གིས་ནི་འདིར་གང་ཟག་ལ་དམིགས་པ་གཟུང་བས་འདོད་དང་
གཟུགས་དག་ན་ཡོད་དྲེ། གཟུགས་མྲེད་དུ་ཕན་ཚུན་གང་ཟག་ཡུལ་དུ་མི་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡང་
རོགས་པ་དང་དཔྱོད་པ་དག་གཅིག་གམ་ཞྲེ་ན། ཐ་དད་དྲེ། རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་གིས་རིམ་བཞིན་སྲེམས་རིང་
བ་དང་ཞིབ་པ་ིད་དོ། །བཞི་པ་ནི། ཡང་ང་རྒྱལ་དང་རྒྱགས་པ་གཅིག་གམ་ཞྲེ་ན། ཐ་དད་དྲེ། ང་རྒྱལ་ནི་བདག་
ནི་ཕ་རོལ་པོ་ལས་བློ་དང་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་སྲེ་རློམ་ཞིང་མཐོ་ 
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༼༡༡༥༽ 
ཡྲེང་ངྲེ་བ་ཡིན་ལ། རྒྱགས་པ་ནི་རང་གི་ཆོས་རིགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བས་མཆོག་དང་
དམ་པར་གཟུང་ནས་སྲེམས་མི་ཁྲེལ་ཞིང་འཆུམས་པའི་ངང་ལ་ཡོངས་སུ་གཏུགས་ཤིང་འགགས་པའོ། །བཞི་པ་
ཐ་དད་པ་ལྟ་བུའི་གཅིག་པ་ནི། སྲེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་ཐ་དད་པ་ལྟར་སང་ཡང་དོན་གཅིག་སྲེ། 
དོན་ཙམ་རིག་པའི་རྣམ་གྲངས་སོ། །གསུམ་དུ་བཞག་པ་ནི་ངྲེས་ཚིག་ཐ་དད་པ་སྲེ། དགྲེ་མི་དགྲེ་སོགས་འབྱྲེད་
པ་དང་། ཤྲེས་པ་དང་དམིགས་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའམ། མདོ་སྲེམས་གིས་ནི་དགྲེ་མི་དགྲེའི་བག་ཆགས་
བསགས་པ་དང་། རྲེན་དུ་གྱུར་པ་དང་བརྲེན་པར་གྱུར་པས་སམ། དུས་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་མ་འོངས་པ་དང་འདས་པ་
དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བས་སམ། གདུལ་བྱ་སྐྱོ་བ་སྤང་པའི་ཕྱིར་ཁམས་དང་། སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་ཕུང་པོ་བསན་པའི་
ཕྱིར་གསུམ་དུ་བསན་ཏོ། །སྲེམས་ཙམ་པས་བཤད་སར་དུ། ཀུན་གཞི་དང་། ོན་ཡིད་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཐ་
དད་པར་བཤད་དོ། །ཡང་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་དྲེ་ིད་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་པས་རྲེན་བཅས་དང་། ཡུལ་གཅིག་
འཛིན་པས་དམིགས་བཅས་དང་། དྲེ་ིད་ལ་སྲེམས་ཀི་དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་དང་སྲེམས་བྱུང་གིས་ཁད་པར་འཛིན་
པས་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པའང་དོན་གཅིག་པ་དྲེ་ནི་རྲེན་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔས་
མཚུངས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཁ་གཅིག་དྲེ་ལྟ་ན་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ 
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༼༡༡༦༽ 
གིས་རྣམ་གྲངས་ཙམ་དུ་འགྲོ་བས་དྲེ་གིས་དོན་གཅིག་སྲེ་རྲེན་བཅས་ལ་སོགས་པར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནི་
དགོངས་པ་མིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་ལ། ཐམས་ཅད་འདུས་བྱས་མཚན་ིད་
དང་། ཐོབ་པ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། ཆོས་ཀི་ཁད་པར་གཞན་བསན་
ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོ་ཐ་དད་ཅྲེས་གསུངས་པ་ལ་རྲེན་ནས་ལྡན་པ་མ་
ཡིན་པའི་འདུ་བྱྲེད་ནི་བྲེམས་རིག་གང་ཡང་མིན་པའི་འདུས་བྱས་སུ་མངོན་པ་བ་ཁ་ཅིག་བཞྲེད་ལ། དྲེ་ཡང་
གཟུགས་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ལས་རས་གཞན་ཡིན་པར་སྨྲའོ། །མདོ་སྲེམས་གིས་དྲེ་གསུམ་གི་གནས་
སྐབས་ལ་བཞག་པའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་གནས་སྐབས་ཅན་ལས་རས་གཅིག་
དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མིན་ཏྲེ། གཅིག་ཡིན་ན་གནས་སྐབས་མི་རག་པ་སོགས་དུ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་གནས་
སྐབས་ཅན་སྲེམས་སོགས་ཀང་དུ་མར་ཐལ་ཞིང་། གནས་སྐབས་ཅན་སྲེམས་ནི་གཅིག་ཡིན་པ་ལྟར་དྲེའི་
གནས་སྐབས་སྐྱྲེ་འཇིག་སོགས་ཀང་གཅིག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡིན་ན་འདུས་བྱས་རག་པར་ཐལ་ཞིང་། 
གཟུགས་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གསུམ་ལས་རས་གཞན་དུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་འཆད་
དོ། །རིགས་པའི་བསན་བཅོས་ལྟར་ན་བྲེམས་རིགས་ཏུ་མ་འདུས་པའི་འདུས་ 
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༼༡༡༧༽ 
བྱས་མྲེད་ཅིང་། གནས་སྐབས་དང་གནས་སྐབས་ཅན་རས་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་སྲེ། མདོར་ཕུང་པོ་ཐ་
དད་དུ་གསུངས་པ་ཡང་སྲེམས་དང་དྲེའི་མི་རག་སོགས་རོག་ངོར་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་དགོངས་སོ། །དྲེས་ན་
སྲེམས་ཀིས་སྐྱྲེ་འཇིག་སོགས་སྲེམས་ིད་དུ་བཞྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་སིའི་དོན་ནོ། །གཞུང་དོན་ནི་སྲེམས་དང་
མཚུངས་པར་མི་ལྡན་ཞིང་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་མིན་ལ་རྒྱུ་རྲེན་གིས་འདུས་བྱས་པའི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ནི་
དབྱྲེ་གཞི། དབྱྲེ་ན་བཅུ་བཞི་ཡོད་དྲེ། ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་དང་། སྐལ་མམ་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པ་དང་། 
འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་དང་འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་གིས་དག་དང་། སོག་དང་མཚན་ིད་སྐྱྲེ་སོགས་བཞི་པོ་
རྣམས་དང་ནི། མིང་གི་ཚོགས་དང་སོགས་པས་ཚིག་དང་ཡི་གྲེའི་ཚོགས་རྣམས་སོ། །ཡང་ཞྲེས་པས་དངོས་སུ་
བསན་པ་དྲེ་རྣམས་དང་མཚན་ིད་འད་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དག་སྡུད་པ་སྲེ། དགྲེ་འདུན་དབྱྲེན་དང་། 
ལ་ལར་ཆུད་མི་ཟ་དང་། མདོར་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་བདུན་བརྒྱ་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །གིས་པ་ལ་བདུན་ཏྲེ། 
ཐོབ་མ་ཐོབ། སྐལ་མམ། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པ། སོམས་འཇུག་གིས། སོག མཚན་ིད། མིང་གི་ཚོགས་ལ་
སོགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཐོབ་མ་ཐོབ་ཀི་ངོ་བོ། དྲེ་གིས་གང་གི་ཡིན་པ། དྲེ་
དག་གི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཐོབ་པའི་མཚན་ིད་ནི་ཐོབ་བྱའི་ཆོས་གང་ 
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༼༡༡༨༽ 
ཟག་ལ་ལྡན་པར་བྱྲེད་པའི་རས་ཏྲེ། གང་ཁལ་ལྡན་བྱྲེད་ཐག་པའམ། འབྱར་བྱྲེད་སིན་ལྟ་བུའོ། །ས་དོན་ནི་ཐོབ་བྱ་
དང་ལྡན་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །དབྱྲེ་ན་ར་བའི་སོ་ནས་གསར་དུ་རྲེད་པ་དང་དྲེའི་རྒྱུན་ལྡན་པ་གིས་ཡིན་ལ། ཡན་
ལག་གི་སོ་ནས་ལྔ་སྲེ། ཟག་མྲེད་དང་པོའ་ིཐོབ་པ་ལྟ་བུ་གཏན་མ་རྲེད་པ་ལས་གསར་རྲེད་དང་། བསམ་གཏན་གི་
སོམ་པ་སོགས་སྔོན་ཐོབ་པ་དག་མས་ནས་སླར་ཐོབ་པའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལྟ་བུ་མས་པ་ལས་གསར་རྲེད་
གིས་དང་། དྲེ་གིས་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་པ་དང་། སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་ལ་སིད་རྲེའི་ོན་མོངས་ཡྲེ་ནས་ལྡན་པ་སྲེ་ལྔའོ། །མ་
ཐོབ་པ་ནི་ཐོབ་བྱ་ལྡན་པའི་གྲེགས་སུ་གྱུར་པ་སྲེ། ཐོབ་བྱ་མི་ལྡན་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །དབྱྲེ་ན་གསུམ་སྲེ། སྐད་
ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚེ་དང་པོའ་ིམ་ཐོབ་པ་ཡོད་ཀང་དྲེ་རྣམ་པར་མས་པ་ཡིན་གི་གཏན་མ་རྲེད་པ་མིན་པས་
རྣམ་པར་མས་པའི་མ་རྲེད་པ་དང་། དྲེའི་རྒྱུན་མི་ལྡན་པ་དང་། སོ་སྐྱྲེ་ལ་ལམ་ཡྲེ་ནས་མི་ལྡན་པ་སྲེ་གསུམ་
མོ། །ཁ་ཅིག་མ་ཐོབ་པ་ིད་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཟད་པ་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེས་པའི་ཚེ་སིད་རྲེའི་ོན་མོངས་པའི་མ་ཐོབ་པ་བྱུང་བ་
ནི་གཏན་མ་རྲེད་པ་ལས་རྲེད་པའི་མ་རྲེད་པའོ་ཞྲེས་ཀླུ་མྲེས་གསུངས་སོ། །ཐོབ་པ་རས་སུ་ཡོད་པའི་ལུང་ནི། 
མདོ་ལས། མི་སློབ་པའི་ཆོས་བཅུ་ཐོབ་ཅིང་ལྡན་ན་ཡན་ལག་ལྔ་སྤངས་པའི་འཕགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
གསུངས་ལ། རིགས་པ་ནི་ཐོབ་པ་མྲེད་ན་འཇིག་རྲེན་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་པའི་འཕགས་པ་དང་སོ་སྐྱྲེ་དག་དང་། 
འཕགས་པ་ནང་ཡང་ 
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༼༡༡༩༽ 
ཁད་པར་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ལས་ཟག་མྲེད་ཀི་ལམ་ཐོབ་པ་འཕགས་པ་དང་། མ་ཐོབ་པ་བྱས་པར་འཇོག་པའི་ཕྱིར་
ཏྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་མ་ཐོབ་པ་ཡང་རས་སུ་ཡོད་དྲེ་ཐོབ་པ་གང་ལ་ཡོད་པ་ལ་དྲེ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གསུང་ངོ་། །སློབ་
དཔོན་ནི་དྲེ་མི་འཐད་དྲེ། ལུང་དོན་ནི་དབང་ཐོབ་པ་ཙམ་ལ་བྱ་སྲེ། དཔྲེར་ན་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པ་མྲེད་
ཀང་དབང་བ་ཙམ་ལ་མདོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རིན་པོ་ཆྲེ་ས་བདུན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་པ་བཞིན་
ནོ། །གནོད་བྱྲེད་ཡང་ཡོད་དྲེ། ཐོབ་པ་ཞྲེས་པ་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན། ཆོས་སྐྱྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་འདུས་མ་བྱས་ཀི་མིན་
པར་འགྱུར་ཞིང་། ས་འཕོས་པ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་བཏང་བ་དག་སྐྱྲེ་བ་ཡང་མི་འཐད་ལ། སྐྱྲེ་བའམ་
སྐྱྲེ་བའི་སྐྱྲེ་བས་ཅི་ཞིག་གི་ལས་བྱྲེད་པར་འགྱུར། སྐྱྲེ་བའི་རྒྱུ་ག་ལ་ཡིན། འཕགས་པ་དང་བྱིས་པ་ལ་སོགས་
པར་རྣམ་འཇོག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་ོན་མོངས་པའི་ས་བོན་སྤངས་པ་དང་མ་སྤངས་པ་ཁོ་ན་ལས་འགྱུར་
བར་འོས་སོ། །གཞན་ཡང་རས་ཡིན་ན་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བར་རིགས་པ་ལས། ཚད་མ་གིས་ཀིས་མ་
དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དབང་དང་ས་བོན་དང་། མངོན་གྱུར་གསུམ་ལས། དང་པོ་གིས་ཡོད་པ་དང་
མྲེད་པ་ལ་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཏུ་གདགས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ནི། གིས་པོ་དྲེ་དག་གང་གི་ཡིན་ཞྲེ་ན། 
སིར་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་ནི་རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ཏྲེ། གཞན་རྒྱུད་དང་སྲེམས་ཅན་
ཀི་རྒྱུད་ཀིས་མ་ 
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༼༡༢༠༽ 
བསྡུས་པའི་ཆོས་ལ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཀི་རྣམ་དབྱྲེ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱུད་དང་མ་འབྲྲེལ་བའི་
ཕྱི་རོལ་གི་དངོས་པོ་ལ་དྲེའི་རྣམ་དབྱྲེ་མི་བཞག་སྲེ། ལྷ་སིན་གི་ལག་གི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་གཞན་གི་
བདག་གིར་བྱ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ལྡན་མི་ལྡན་གི་རྣམ་དབྱྲེ་ངྲེས་པ་ཅན་མི་
རུང་བས་ཐུན་མོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་རྒྱུད་ཀི་འབྱུང་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་བྱིས་པའི་ོན་མོངས་དང་
བྱིས་པ་ལའང་འཕགས་ལམ་གི་ཐོབ་པར་འབྱུང་བས་འབད་པ་དོན་མྲེད་པ་དང་། མ་འབད་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཐོབ་བྱའི་ཆོས་རང་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་མོད་ཀི་མ་ཐོབ་པའི་ཆོས་རང་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་
ཤྲེ་ན། མ་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་དྲེ་སིད་དུ་རང་རྒྱུད་ལ་མྲེད་ཀང་མ་ཐོབ་པ་དང་བྲལ་བ་ན་རང་རྒྱུད་ལ་ངྲེས་པར་ལྡན་
དགོས་པས་རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀིའོ་ཞྲེས་གིས་ཀ་ལ་སིར་སྨོས་སོ། །དམིགས་བསལ་ནི་འགོག་
གིས་རྒྱུད་དང་མ་འབྲྲེལ་ཡང་དྲེ་གིས་ཀི་དགག་བྱ་རྒྱུད་དང་འབྲྲེལ་བའི་དྲེ་གིས་ཀིས་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་
ཡོད་དྲེ། བརགས་མིན་ནི་ཆོས་ཅི་རིགས་པའི་རྲེན་མ་ཚང་བས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
བསན་བཅོས་ལས་ཟག་མྲེད་ཀི་ཆོས་དང་སུ་ལྡན་ཞྲེ་ན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོ་ཞྲེས་འབྱུང་ལ། བརགས་
འགོག་ནི་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་གནས་པ་མ་གཏོགས་པ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ 
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༼༡༢༡༽ 
དང་ས་དང་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་བྱིས་པ་ལ་ལྡན་ནོ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ཐོབ་པ་མྲེད་པར་འགྲྲེལ་
བཤད་གིས་ལས་འབྱུང་ངོ་། །གང་ཐོབ་པ་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་གྲུབ་པའི་
མཐའོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐོབ་པའི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར། མ་ཐོབ་པའི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ། 
དངོས་དང་། དམིགས་བསལ་གིས། དང་པོ་ལ་དུས་གསུམ་གི། དགྲེ་སོགས་ཀི། འདོད་སོགས་ཀི། སློབ་
སོགས་ཀི། མཐོང་སོགས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་དུས་གསུམ་པའི་ཐོབ་པ་ནི་ཐོབ་བྱའི་ཆོས་ལ་ལྟོས་
ནས་ཁྱུ་མཆོག་ལྟར་དང་ལྃ་ལྡིངྃ་བ་དང་ལུས་དང་གྲིབ་མ་ལྟ་བུ་མམ་དུ་དང་། བྲེའུ་ལྟར་ཕྱི་འགྲང་རྣམ་པ་
གསུམ་གསུམ་སྲེ། ཐོབ་བྱའི་ཆོས་འདས་པ་རྣམས་ཀི་ཐོབ་པ་འདས་པ་ད་ལྟར་མ་འོངས་པ་གསུམ། ཐོབ་བྱའི་
ཆོས་ད་ལྟར་བའི་གསུམ། ཐོབ་བྱའི་ཆོས་མ་འོངས་པའི་གསུམ་རྣམས་སོ། །དྲེ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེས་པའི་ཚེ་སོར་
ལམ་ནི་འདས་པ་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཐོབ་པ་ཞག་སྔ་མར་འདས་པ་ནི་ཐོབ་པ་འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་བའི་སྐབས་སུ་
ཡོད་པ་ནི་ད་ལྟར་བ་དང་། ཞག་ཕྱི་མར་འབྱུང་བ་ནི་མ་འོངས་པའོ། །ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་ད་ལྟར་བའི་ཐོབ་པ་
ཞག་སྔ་མར་འདས་པ་ནི་འདས་པ་དང་། རང་དང་དུས་མམ་པ་ནི་ད་ལྟར་བ་དང་། ཞག་ཕྱི་མར་འབྱུང་བ་ནི་མ་
འོངས་པའོ། །བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་ལ་ཐོབ་པ་སྔར་སྐྱྲེ་ཡོད་པས་དྲེ་མ་འོངས་ 
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༼༡༢༢༽ 
པའི་ཐོབ་པ་ཞག་སྔ་མར་འདས་པ་ནི་འདས་པ་དང་། དྲེ་རིང་ཡོད་པ་ནི་ད་ལྟར་བ། ཞག་ཕྱི་མར་འབྱུང་བ་ནི་མ་
འོངས་པའོ། །དྲེ་གསུམ་ཚང་བའི་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་མ་འོངས་པ་ལ་སྔ་ཕྱི་མྲེད་པས་བྲེའུ་ལྟར་ཕྱི་འབྲང་སར་དུ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། དགྲེ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གི་ཐོབ་པ་ཡང་ཆོས་དབང་བཙན་པས་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་
པ་གསུམ་རིམ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཁམས་གསུམ་པོ་དྲེར་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཐོབ་པ་རྲེན་གང་ལ་
ཡོད་ཀང་ཆོས་རང་གི་ཁམས་པ་སྲེ། འདོད་པའི་རྲེན་ལ་འདོད་པའི་ཆོས་ཐོབ་ན་འདོད་པ་དྲེ་ིད་དུ་དང་གོང་མའི་
ཆོས་ཐོབ་ན་གོང་མ་དྲེ་ིད་དུ་གཏོགས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཆོས་ཁམས་གསུམ་དུ་མ་གཏོགས་པ་ལམ་དང་
འགོག་པ་གིས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཐོབ་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སྲེ་བརགས་མིན་གི་ཐོབ་པ་ཁམས་གསུམ་པ་དང་
བརགས་འགོག་འཇིག་རྲེན་པས་ཐོབ་པ་གོང་མ་གིས་དང་། འདས་པས་ཐོབ་པ་དང་ལམ་གིས་ཐོབ་པ་ཁམས་
གསུམ་དུ་མ་གཏོགས་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཆོས་དབང་བཙན་པའི་ཕྱིར་སློབ་པའི་ཐོབ་པ་སློབ་པ་དང་། མི་སློབ་
པའི་ཐོབ་པ་མི་སློབ་པ་ཡིན་པ་ནི་གོ་སླ་བའི་ཕྱིར་འདིར་མ་སྨོས་ལ། དྲེ་གིས་ཀ་མིན་པར་འདུས་མ་བྱས་དང་
ཟག་བཅས་ཀི་ཐོབ་པ་ནི་གསུམ་སྲེ། བརགས་འགོག་ཟག་མྲེད་སློབ་ལམ་གིས་ཐོབ་པ་སློབ་པ་དང་། མི་སློབ་
ལམ་གི་དྲེའི་རྲེན་བྱྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་ཐོབ་པ་མི་སློབ་པ་དྲེ་བྱིས་པ་དང་ 
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༼༡༢༣༽ 
འཕགས་པས་འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་གིས་ཐོབ་པ་དང་ཟག་བཅས་དང་བརགས་མིན་གི་ཐོབ་པ་གིས་ཀ་མིན་
ནོ། །ལྔ་པ་ནི། མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གིས་ཐོབ་པ་དྲེ་གིས་སུ་གོ་སླ་ཞིང་། སྤང་བྱ་མིན་པའི་ཐོབ་པ་མཐོང་
སྤང་ཡིན་པ་མྲེད་པས་བརགས་མིན་དང་བརགས་འགོག་གི་ཐོབ་པ་ཟག་བཅས་ནི་སོམ་སྤང་དང་། དྲེའི་ཐོབ་པ་
ཟག་མྲེད་དང་ལམ་བདྲེན་གིས་ཐོབ་པ་ནི་སྤང་བྱ་མིན་པ་རྣམ་པ་གིས་སུ་འདོད་དོ། །གིས་པ་དམིགས་བསལ་
ལ། ལུང་མ་བསན་ལ་བརྲེན་པ་དང་། ལུང་དུ་བསན་པ་ལ་བརྲེན་པ་གིས། དང་པོ་ལ་ཡང་དངོས་དང་དམིགས་
བསལ་གིས། དང་པོ་ནི། དུས་གསུམ་པ་ཡི་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞྲེས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ངྲེས་སམ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། 
མ་བསིབ་ལ་ལུང་དུ་བསན་པ་མིན་པའི་ཐོབ་པ་ནི་དུས་གསུམ་པའི་ཆོས་རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་བ་ཁོ་ན་སྲེ། 
འབད་རོལ་མྲེད་པར་འབྱུང་བས་སོབས་ཆུང་བའི་ཕྱིར་ཐོབ་པ་སྔར་སྐྱྲེ་མྲེད་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། འོན་ཀང་
ལྷའི་མིག་རྣའི་མངོན་ཤྲེས་དང་སྤྲུལ་པའི་སྲེམས་ལུང་མ་བསན་ནི་མ་གཏོགས་པ་སྲེ་བསམ་གཏན་གི་སོར་བས་
འགྲུབ་པས་སོབས་ཆྲེ་བའི་ཕྱིར་སྔ་ཕྱིར་སྐྱྲེ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་བ་གསུམ་ཀ་ཡོད་དོ། །བི་ཤྭ་ཀར་ལྟ་བུ་དང་། 
གནས་བརན་ར་ཐུལ་ལྟ་བུའི་བཟོ་གནས་དང་སོད་ལམ་པ་གིས་ཀི་ཐོབ་པ་ནི་དུས་གསུམ་པ་ཅན་ཏྲེ་ཀློང་དུ་
གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱྲེ་སྨྲ་འདོད་དོ། ། 
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༼༡༢༤༽ 
མ་བསིབ་པར་མ་ཟད་བསིབ་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་གཟུགས་ན་ཚངས་པའི་གཡོས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་
ལུས་ངག་གི་རིག་བྱྲེད་ཀི་ཐོབ་པའང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་སྲེ་ཀུན་སློང་སོབས་ཆུང་ཞིང་རིག་བྱྲེད་བླུན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་ལ། ལུང་བསན་སི་ལ་བརྲེན་པ་དགྲེ་མི་དགྲེ་ཡིན་ཡང་འདོད་པ་ན་དྲེ་གིས་ཀི་རིག་མིན་གི་
གཟུགས་ནི་སྲེམས་ཀི་རྲེས་འབྲང་མིན་པས་དྲེའི་ཐོབ་པ་སྔར་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པས་ལྷན་ཅིག་པ་དང་ཕྱིས་སྐྱྲེ་བ་ཡོད་
མྲེད་ལས་བསན་དུ་འབྱུང་ངོ་། །འདི་ནི་དོན་རོགས་པ་མིན་གི་སོམས་འཇུག་གིས་དང་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་
མཐོང་ལམ་ཐམས་ཅད་དང་མངོན་ཤྲེས་ཚད་མྲེད་ལ་སོགས་པ་མ་འདིས་པ་རྣམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་བསན་པའི་ཤྲེས་
པ་དང་ལྟ་བའི་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་སོར་བས་ཐོབ་པ་ཕལ་ཆྲེར་ལ་སྔར་སྐྱྲེ་མྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། མ་ཐོབ་པ་ནི་
མ་བསིབ་ལུང་མ་བསན་ཁོ་ན་སྲེ་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་དགྲེ་ར་ཆད་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་འདས་པ་
དང་མ་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་ཀི་མ་ཐོབ་པ་དྲེ་དུས་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་བ་ཡིན་ཡང་འདས་པའི་མ་ཐོབ་པ་འདས་པ་དང་། 
མ་འོངས་པའི་མ་ཐོབ་པ་མ་འོངས་པ་ནི། ཆོས་ིད་ཀི་དུས་ན་མ་ཐོབ་པ་མི་སིད་པས་སྔ་ཕྱིར་སྐྱྲེས་པ་ཡིན་ལ། 
ད་ལྟར་བའི་ནི་ཆོས་དང་མ་ཐོབ་པ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པས་འདས་མ་འོངས་ཁོ་ན་ཡོད་དོ། །ཆོས་འདོད་པ་
སོགས་སུ་གཏོགས་པས་གསུམ་དང་དི་མྲེད་ཀི་མ་ཐོབ་པའང་། ཁམས་གསུམ་གི་རྲེན་ལ་མ་ཐོབ་པའི་བྱྲེ་བྲག་
གིས་གསུམ་གསུམ་ 
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༼༡༢༥༽ 
སྲེ་གསུམ་མཚན་བཞི་ཡོད་དྲེ། མ་ཐོབ་པ་ནི་རྲེན་དབང་བཙན་གི་ཐོབ་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་དབང་མི་བཙན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །ཐོབ་པ་ལྟར་མ་ཐོབ་པ་ཟག་མྲེད་ནི་འགའ་ཡང་མྲེད་དྲེ་ཟག་མྲེད་ཀི་ལམ་མ་ཐོབ་པ་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོར་བྱྲེ་སྨྲ་
འདོད་ལ། དྲེ་ནི་ཟག་མྲེད་དུ་མི་འོས་པའི་ཕྱིར་རམ། ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་གང་གི་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཡང་ཟག་མྲེད་
ཡིན་ན་ལམ་བདྲེན་ཡིན་པས་སོ་སོའ་ིསྐྱྲེ་བོ་ལ་དྲེ་དག་གི་མ་ཐོབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ལམ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་
ཁས་བླངས་པས་བསན་བཅོས་དང་འགལ་ཏྲེ། བསན་བཅོས་ལས། སོ་སོའ་ིསྐྱྲེ་བོ་ིད་གང་ཞྲེ་ན་འཕགས་པའི་
ཆོས་མ་རྲེད་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ཡང་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ལྟ་བུ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་མིན་གི་བསན་བཅོས་ལས་སིར་
འབྱུང་བས་ཐམས་ཅད་ཀི་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ལམ་གི་མ་ཐོབ་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་པའི་ས་འདོན་དགོས་སོ་ཞྲེ་
ན། དོན་གི་གོ་བའི་ཕྱིར་མི་དགོས་ཏྲེ་ཆུ་འཐུང་རླུང་ཟ་ཞྲེས་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེས་ན་བྱྲེ་སྨྲས། སོ་སོའ་ིསྐྱྲེ་བོ་ིད་
དང་དྲེ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཐ་དད་དུ་བྱྲེད་ལ། མདོ་སྲེ་པས་འཕགས་པའི་ལམ་མ་སྐྱྲེས་པའི་རྒྱུད་ནི་སོ་སོའ་ི
སྐྱྲེ་བོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །འོ་ན་མ་ཐོབ་པ་དྲེ་གང་གིས་གཏོང་ན། ཆོས་གང་གི་མ་ཐོབ་པ་ནི་ཆོས་དྲེ་ཐོབ་པ་དང་། 
གོང་འོག་ཏུ་སྐྱྲེ་བའི་ས་འཕོས་ནས་ནི་མ་ཐོབ་པའི་ཐོབ་པ་ཆད་ཅིང་མ་ཐོབ་པ་སྐྱྲེ་བས་རྣམ་པར་མས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ལམ་མ་ཐོབ་པའི་སྐྱྲེ་བོ་ནི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པས་མས་ལ། འདོད་ 
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༼༡༢༦༽ 
པའི་སྐྱྲེ་བོ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྐྱྲེས་པ་དང་། སིད་རྲེའི་སྐྱྲེ་བོ་ནི་ཅི་ཡང་མྲེད་དུ་སྐྱྲེས་པས་གཏོང་བའི་ཕྱིར་
རིས་མཐུན་འདོར་བ་དང་སོ་སྐྱྲེ་གཏོང་བ་ལ་མུ་བཞི་སྲེ། དང་པོ་ནི་འདོད་པ་ནས་འདོད་པར་སྐྱྲེ་བ། གིས་པ་ནི་
བདྲེན་པ་མཐོང་བ། གསུམ་པ་ནི་འདོད་པ་ནས་དང་པོར་སྐྱྲེ་བ། བཞི་པ་དྲེ་ལས་གཞན་པའོ། །ཅི་མ་ཐོབ་པ་དང་
ཐོབ་པའི་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། གིས་ཀའི་གིས་ཀ་ཡོད་དོ། །འོ་ན་ཐོབ་པ་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། ཕན་ཚུན་ལྡན་པའི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་དང་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པའི་ཐོབ་པ་གསུམ་སྐྱྲེ་བ་ལས། ཐོབ་
པའི་ཆོས་དང་ཐོབ་པའི་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱྲེད་ཅིང་། གསུམ་པས་ཐོབ་པ་ལྡན་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེའི་སྐད་ཅིག་
གིས་པ་ལ་དྲེ་གསུམ་གི་ཐོབ་པ་གསུམ་དང་། ཐོབ་པའི་ཐོབ་པ་གསུམ་སྲེ་དགུ་དང་། གསུམ་པ་ལ་དྲེ་དགུའི་
ཐོབ་པ་དགུ་དང་རྲེས་ཀི་ཐོབ་པ་དགུ་སྲེ་ི་ཤུ་ར་བདུན་དང་། བཞི་པ་ལ་ི་ཤུ་ར་བདུན་ཕྲག་གིས་ཏྲེ་ལྔ་བཅུ་ར་
བཞི་དང་། ལྔ་པ་ལ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི་ཕྲག་གསུམ་ཞྲེས་ཊི་ཀར་བཤད་ཀང་བཞི་པ་ལ་ཡང་སུམ་འགྱུར་དུ་རིགས་
སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །སློབ་དཔོན་ནི་ཀྲེ་མ་འདི་ནི་ཐོབ་པའི་དགའ་སོན་ཆྲེན་པོ་ཞིག་སྲེ་དྲེ་ཐོགས་པ་མྲེད་པས་
འདི་ལྟར་གོ་སྐབས་རྲེད་དོ་ཞྲེས་མི་འཐད་པར་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ལ། །སྐལ་མམ་གི་ངོ་བོ་ནི་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཕན་ཚུན་འད་བར་བྱྲེད་པའི་ 
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༼༡༢༧༽ 
རས་ཏྲེ་སྐལ་བ་མཚུངས་པས་སོ། །རིས་མཐུན་པ་ཞྲེས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །དབྱྲེ་ན་སྲེམས་ཅན་ཙམ་དུ་འད་བའི་སི་
དང་། ཁམས་དང་ས་དང་སྐྱྲེ་གནས་དང་རིགས་དང་ཕོ་མོ་ལ་སོགས་པར་འད་བའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་སམ། ཆོས་
དང་སྲེམས་ཅན་གིས་སོ། །གོང་མ་བ་ནི་སྲེམས་ཅན་གི་གནས་སྐབས་ཕུང་པོ་འད་བ་ལ་འདོད་དོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་
ནི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འད་བྱྲེད་ཀི་རས་མྲེད་ན་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ས་བློ་འཇུག་པར་མི་རིགས་པ་ལས་
འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཡོད་དོ། །ལུང་ནི་མདོ་ལས་ལྷ་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མམ་པར་སྐྱྲེས་ན་ཞྲེས་གསུངས་
སོ། །གསུམ་པ་ནི། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་བ་ནི་ལྷ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ཚེ་རིང་པོར་སྐྱྲེས་པའི་རྲེན་ལ་མ་འོངས་པ་ན་སྐྱྲེ་
བའི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་དུས་གཞན་གི་བར་དུ་ཆུ་ལོན་ལྟར་འགོག་པའི་རས་སོ། །སྐྱྲེ་འཆིའི་ཚེ་ནི་
སྲེམས་ཡོད་དྲེ། མདོ་ལས། སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ནི་དུས་རིང་མོ་ཞིག་ནས་འདུག་སྲེ། འདུ་ཤྲེས་སྐྱྲེས་ནས་གནས་
དྲེ་ནས་འཆི་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །ཤི་ནས་སྔོན་གི་འཕྲེན་པ་ཟད་པ་དང་ལས་གསར་པ་མ་བསགས་པའི་
ཕྱིར་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གིས་འདོད་པ་ཁོ་ནར་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཡང་། གོང་མར་སྐྱྲེ་བའི་ལས་མྲེད་
པའི་རྒྱུ་བྱྲེད་ཅྲེས་འཆད་དོ། །བཞི་པ་ནི། ལས་ཀི་འཕངས་ཤིང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་སོམས་འཇུག་གི་རོགས་
པའི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་ལ་གཟུགས་ཅན་མིན་པས་རྒྱས་བྱུང་མྲེད་དོ། །ས་ནི་སིར་བསམ་གཏན་བཞི་པ་བྱྲེ་བྲག་
འབྲས་བུ་ 
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༼༡༢༨༽ 
ཆྲེ་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་ན་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་ཁོད་ཅྲེས་པ་དྲེ་ཡིན་ཏྲེ་ཚངས་ཆྲེན་གི་གནས་བཞིན་ནོ། །ངོ་བོ་མ་
བསིབ་པ་གང་ཟག་བྱིས་པ། སྐྱྲེ་བ་སོམས་འཇུག་དྲེའི་འབྲས་བུ་སྐྱྲེ་ནས་སོ་ཞྲེས་སོ། །བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ངོ་
བོ་སོ་སོར་བཤད། རྲེན་ཐུན་མོང་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལའང་གིས་ཏྲེ། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་སོམས་འཇུག 
འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་གོ །དང་པོ་ལ་བདུན་ཏྲེ། དགག་བྱ། ས། ཡིད་བྱྲེད། ངོ་བོ། མྱོང་འགྱུར། གང་ཟག 
ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པས་མཚུངས་ལྡན་འགོག་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་སོམས་
འཇུག་གིས་ཀང་ཞུགས་ནས་མ་ལངས་བར་དུ་འགོག་གོ །གིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་ཐ་མ་བཞི་པར་གཏོགས་
སོ། །གསུམ་པ་ནི། འཁོར་བ་ལ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཐར་པ་འདོད་པས་འཇུག་གོ །བཞི་པ་ནི། བསམ་པ་དྲེ་ལྟ་
བུས་སློང་བས་དགྲེ་བའོ། །ལྔ་པ་ནི། མྱོང་བ་ངྲེས་ཤིང་རྲེན་དྲེ་ལ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པར་སྐྱྲེ་མི་སིད་ལ་མས་ཀང་
སོར་ཆུད་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་སྐྱྲེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་ིད་དོ། །དྲུག་པ་ནི། སོ་སྐྱྲེ་འཇུག་གི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་
ནི་མིན་ཏྲེ། འཕགས་པ་ནི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་ལྷ་ལ་ཐར་པ་དང་། དྲེ་ལ་ལམ་དུ་མི་འཛིན་པར་ལྷུང་བའི་གནས་ལྟ་
བུར་གཟིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱིས་པ་ཡང་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཀའ་ཐོས་པ་དག་མི་འཇུག་
པས་ཕྱི་རོལ་པའོ། །བདུན་པ་ནི། འདི་བསམ་གཏན་ལྟར་དུས་གསུམ་པ་ཐོབ་བམ་ཞྲེ་ན།  
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༼༡༢༩༽ 
འབད་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། སྲེམས་མྲེད་པས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་དུས་གཅིག་པ་སྲེ་ད་ལྟར་བ་ཁོ་ན་ཐོབ་
ཅིང་གིས་པ་ཕན་འདས་པ་དང་ཡང་ལྡན་གི་སྲེམས་མྲེད་ཡིན་པས་མ་འོངས་པ་མི་ཐོབ་སྲེ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་
བཞིན་ནོ། །མངོན་ཤྲེས་སྤྲུལ་པ་དང་མི་མཚུངས་ཏྲེ། དྲེ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པ་དང་། སྲེམས་
ཡོད་ཡིན་ལ་འདི་ནི་དྲེ་ལྟར་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སམ། ཡང་ན་གིས་ཀར་སྐད་ཅིག་དང་པོའ་ིཚེ་ད་ལྟར་བ་ཁོ་
ན་ཐོབ་ལ། གིས་པ་ཕན་ཆད་འདས་པ་དང་ཡང་ལྡན་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ལ་བདུན་ཏྲེ། དགག་བྱ། 
ཡིད་བྱྲེད། ས། ངོ་བོ། མྱོང་འགྱུར། གང་ཟག ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་ཅྲེས་པའང་
སྔ་མ་དྲེ་བཞིན་དུ་མཚུངས་ལྡན་ཐམས་ཅད་འགོག་པའོ། །འོ་ན་སྔ་མ་དང་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། །གིས་པ་ནི། 
འདི་ཚོར་འདུས་སྐྱོ་ནས་ཐར་པ་དང་འད་བའི་ཚོར་འདུ་ཞི་བའི་འགོག་པ་ལ་གནས་པའི་དོན་དུ་འཇུག་པའམ་ཚེ་
འདི་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པའི་དོན་དུ་འཇུག་གི་ངྲེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་མི་འཇུག་གོ །གསུམ་པ་ནི། སིད་རྲེ་
ལས་སྐྱྲེས་ཏྲེ་རྣམ་སྨིན་ས་དྲེའི་ཕུང་པོ་བཞི་འགྲུབ་པས་སོ། །བཞི་པ་ནི། བསམ་པ་དྲེས་སློང་བའི་དགྲེ་བའོ། །ལྔ་
པ་ནི། ཕྱིར་མི་འོང་ཡང་བསྐྱྲེད་པ་ནི་མ་མས་ན་ཕྱི་མ་ིད་ལ་སིད་རྲེར་སྐྱྲེས་ནས་རྣམ་སྨིན་མྱོང་བ་དང་། 
མས་པ་འོག་ཏུ་སྐྱྲེས་ 
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༼༡༣༠༽ 
ནས་སིད་རྲེའི་སྲེམས་ཐོབ་སྲེ་དྲེར་སྐྱྲེ་བ་ལན་གྲངས་གཞན་གིས་སུ་མྱོང་འགྱུར་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་ཁ་ཅིག་
དང་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མྱོང་བར་མ་ངྲེས་པའོ། །དྲུག་པ་ནི། འཕགས་པའི་གང་ཟག་སིད་རྲེའི་
སྲེམས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་དང་དགྲ་བཅོམ་གིས་འཇུག་གི་བྱིས་པ་རྣམས་མི་འཇུག་སྲེ་དྲེ་ནི་བདག་ཆད་ཀི་
དོགས་པ་དང་འཕགས་ལམ་གི་སོབས་ཀིས་བསྐྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདུན་པ་ནི། སོར་བ་འབད་པས་འཐོབ་ཀི་
འདོད་ཆགས་བྲལ་ཙམ་གིས་མ་ཡིན་པས་སྔ་མ་བཞིན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ད་ལྟ་བ་དང་། གིས་པ་ཕན་ཆད་
འདས་པའང་ལྡན་གི་མ་འོངས་པ་མི་ཐོབ་བོ། །དམིགས་བསལ་ནི་ཐམས་ཅད་དམ་ཞྲེ་ན། ཐུབ་པའི་འགོག་པ་ནི་
སོར་བས་མིན་གི་ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་པ་དང་མམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀིས་འཐོབ་ཅྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ཡང་མངའ་བརྲེས་པ་
ཙམ་ཡིན་གི་རྲེས་འབྲང་མིན་པས་ཐོབ་པ་སྐྱྲེ་བ་ནི་མྲེད་དོ། །ཐུབ་པ་ནི་གནས་བརན་ི་སྲུང་གི་ལུང་གི་ཚིག དྲེ་
བཞིན་གཤྲེགས་པ་ནི་འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་བསྐྱྲེད་ནས་ཟད་པ་ཤྲེས་པ་བསྐྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ཚད་མར་བྱས་
ནས་སློབ་པའི་ཚེ་སོད་ལ་བདུད་བཏུལ། ནམ་གུང་ལྷའི་མིག་གིས་སྲེམས་ཅན་གི་སྐྱྲེ་འཆི་ལ་གཟིགས། ཐོ་
རངས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་བསྐྱྲེད་དྲེ་འགོག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལས་ལངས་ནས་སིད་རྲེའི་གྲེན་པོ་བསྐྱྲེད་དྲེ་
སངས་རྒྱས་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཁ་ཆྲེ་བ་ནི་དང་པོ་སློབ་པའི་ཚེ་ནི་དྲེ་བསྐྱྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་
བདྲེན་པ་མངོན་ 
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༼༡༣༡༽ 
པར་རོགས་པ་བཅུ་དྲུག་དང་སིད་རྲེའི་གྲེན་པོ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དགུ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དགུ་སྲེ་སྐད་ཅིག་མ་
སུམ་ཅུ་ར་བཞི་བར་མ་ཆད་དུ་བསྐྱྲེད་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཅི་ཡང་མྲེད་མན་ཆད་ཀི་སོམ་སྤང་རིང་
འཕུར་ལྷག་སོད་ཀི་ཚེ་སྤངས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱོགས་ཆོས་ནི་བར་སྐབས་སུ་སོམས་འཇུག་དྲེ་མངོན་དུ་
བྱས་ན་བསམ་པ་ལྡང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་གྲུབ་བོ། །འདོད་པའི་མཐོང་སྤང་ཡང་ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤྲེས་
བསྐྱྲེད་པ་ནི་སྤང་བྱ་སྤང་དུ་མྲེད་ཀང་དྲེ་མྲེད་པར་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་ཕྱོགས་དག་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ི་འོག་པ་ནི་
བསམ་པ་ལྡང་བ་ཅན་མིན་པའི་དོན་སྐྱིལ་ཀྲུང་མི་བཤིག་པར་སན་གཅིག་ལ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱའོ་ཞྲེས་དམ་
བཅས་ཀི་སོམ་ལས་མི་སང་བ་མིན་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གིས་པ་ནི། སོམས་འཇུག་དྲེ་གིས་ཀ་ཡང་འདོད་པ་དང་
གཟུགས་ཀི་རྲེན་ཅན་ཡིན་གི་གཟུགས་མྲེད་ཀི་མིན་ཏྲེ། དང་པོ་བཞི་པའི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གིས་པ་
ནི་ལུང་ལ་ལྟོས་པའམ། གཟུགས་མྲེད་ན་གཟུགས་མྲེད་ཅིང་མཚུངས་ལྡན་འགགས་ན་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་
གཅིག་པུས་གནས་མི་ནུས་པས་དུས་མིན་པར་ལྷག་མྲེད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བས་སམ། ཁམས་དྲེ་མཚུངས་
ལྡན་ཞི་བས་མི་སྐྱོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀང་འགོག་པ་དང་པོར་གསར་དུ་སྐྱྲེད་པ་ནི་བློ་གསལ་བས་གིང་གསུམ་
གི་མིའི་ནང་དུ་བསྐྱྲེད་དགོས་ཏྲེ། མ་འདིས་པས་སྐྱྲེད་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ 



130   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༡༣༢༽ 
རོ། །ཕྱིས་ནི་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་ཡང་སྐྱྲེད་ལ། སྔ་མ་ནི་འདིས་པས་བསྐྱྲེད་སླ་བའི་ཕྱིར་དང་པོ་ཡང་གིས་
ཀའི་རྲེན་ཅན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ཀི་རྲེན་ཅན་གི་འགོག་སོམས་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་དང་པོར་མིའི་རྲེན་ལ་སྐྱྲེད་
དགོས་ཤིང་མིའི་རྲེན་ལ་འགོག་སོམས་ཐོབ་པར་གཟུགས་སུ་སྐྱྲེ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཟུགས་ལ་ཆགས་པ་
དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཟག་བཅས་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་གཟུགས་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་ནས་སིད་
རྲེའི་སྲེམས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་ཞིག་གིས་འགོག་པ་ལ་སོམས་པ་ཞུགས་པས་ཕྱིས་གཟུགས་མྲེད་ཀི་ཆགས་
བྲལ་ལས་མས་པ་གཟུགས་སུ་སྐྱྲེས་ནས་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་པས་སྐྱོན་མྲེད་དོ། །འོ་ན་
འཕགས་པའི་མངོན་རོགས་ལྡོག་སིད་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་སྨྲའི་ལུགས་ལ་འདོད་དྲེ་དགྲ་བཅོམ་པ་མས་པའི་
ཆོས་ཅན་བཞིན་ནོ། །མདོ་སྲེ་པ་ཟག་མྲེད་ཀི་སྤངས་པ་མི་བཟོག་ཀང་ཟག་བཅས་ཀི་དྲེ་བཟོག་པར་འདོད་དོ་
ཞྲེས་རོང་ཊིཀ་ཏུ་གསུང་། སོམས་འཇུག་ིད་ལས་མས་པར་མདོ་སྲེ་པ་དང་སྲེམས་ཙམ་པ་འདོད་དོ། །ལྡང་
སྲེམས་ནི་བྱྲེ་སྨྲ་འཇུག་སྲེམས་རས་གྲུབ་ལས་སྐྱྲེ་བར་འདོད། མདོ་སྲེ་པ་དབང་པོ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ལ་
སྲེམས་ཀི་ས་བོན་ཡོད་པས་དྲེ་ལས་སྐྱྲེ་བར་སྨྲ། སྲེམས་ཙམ་པ་ཀུན་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་སྲེམས་ཀི་ས་བོན་ལས་
སྐྱྲེ་བར་བཞྲེད། བཙུན་པ་དབྱིག་བཤྲེས་ནི་ཡིད་ཤྲེས་མི་གསལ་བ་ཡོད་པས་དྲེ་ལས་སྐྱྲེ་བར་ཁས་ལྲེན་ནོ། ། 
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༼༡༣༣༽ 
མདོ་སྲེམས་གིས་ནི་གཟུགས་མྲེད་པར་བཞྲེད་དོ། །ལྔ་པ་ནི། སོག་གི་ངོ་བོ་ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་ཚེའོ། །ཚེ་
དྲེ་ཡང་འདོད་གཟུགས་གིས་སུ་དོད་དང་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་ཤྲེས་ནི་སོག་ལ་རག་ལས་ནས་འཇུག་པས་དྲེ་
དག་གི་རྲེན་གང་ཡིན་པའོ། །སོག་གི་རྲེན་ཡང་དྲེ་དག་ཡིན་ལ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཏྲེ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་བཟོག་པ་མྲེད་
པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མདུང་ཁིམ་ལྟར་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་དོནྃ་དེྃ་གསུང་ངོ་། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ལུང་ནི། ཚེ་དང་དོད་
དང་རྣམ་ཤྲེས་འདིས། །གང་ཚེ་ལུས་འདི་འདོར་བྱྲེད་ཅིང་། །བོར་ནས་དྲེ་ཚེ་འདུག་པ་ནི། །སྲེམས་མྲེད་ཇི་ལྟར་
ཤི་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་དང་། རིགས་པ་ནི་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་གནས་པའི་ཕྱིར་རྲེན་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །ཞྲེས་སོ། མདོ་
སྲེ་པ་ན་རྲེ། སོག་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཡོད་ཀང་། དོད་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཕན་ཚུན་ལ་བརྲེན་ཅིང་གིས་ཀ་ཡང་སྔོན་
ལས་ལ་བརྲེན་ཏྲེ། དྲེས་རིས་མཐུན་ཇི་སིད་དུ་གནས་པར་འཕངས་པ་ལ་སོག་ཏུ་བཏགས་པའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ལ། 
བྱྲེ་སྨྲ་ན་རྲེ། གཟུགས་མྲེད་པའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྨིན་ཁོ་ནར་ཐལ་ལོ་ཞྲེས་པའི་སྐྱོན་འཇུག་པས་
སོག་བྱྲེ་སྨྲ་ལྟར་རམ། སྲེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ཀུན་གཞི་ཁས་བླངས་སོ་ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །དྲུག་པ་ལ་དབྱྲེ་བ་དང་། 
སྐྱོན་སྤོང་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། མཚན་ིད་དག་ནི་བཞི་འབྱུང་སྲེ། མ་འོངས་པའི་འདུས་བྱས་ད་
ལྟར་དུ་སྐྱྲེས་པའི་སྐྱྲེ་བ་དང་། སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་ལ་འཇིག་ཏུ་རུང་བའི་རྒ་བ་དང་། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་
འཇུག་པར་བྱྲེད་པའི་གནས་པ་དང་།  
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༼༡༣༤༽ 
དངོས་སུ་འཇིག་པར་བྱྲེད་པའི་མི་རག་པ་ིད་དོ། །འོ་ན་མདོ་ལས། གནས་པ་མ་གསུངས་པ་ནི་གདུལ་བྱ་སྐྱོ་
བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཆགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་གནས་པ་མ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། 
དང་པོ་ནི། འདུས་བྱས་མཚན་ིད་དང་ལྡན་ཡང་སྐྱྲེ་སོགས་ིད་དྲེ་དང་མི་ལྡན་པས་མ་ཁབ་བོ་ཞྲེ་ན། ར་བའི་
མཚན་ིད་དྲེ་དག་ལ་ཡང་མཐུན་པའི་མཚན་ིད་སྐྱྲེ་བའི་སྐྱྲེ་བ་དང་ལ་སོགས་པ་རྒ་བའི་རྒ་བ་དང་། གནས་
པའི་གནས་པ་དང་། མི་རག་པའི་མི་རག་པ་ཡོད་པས་མ་ཁབ་པ་མྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་དག་ལའང་མཐུན་
པའི་མཚན་ིད་ཡོད་པས་རྲེ་རྲེ་ལ་བཞི་བཞི་ཚང་བ་དང་ཐུག་མྲེད་དུ་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། སྔ་མ་འདོད་ཅིང་ཐུག་མྲེད་
དུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་མཚོན་པའི་ཕྱིར་མཚན་ིད་གཞན་མི་དགོས་སོ། །ཇི་ལྟར་མཚོན་
ཞྲེ་ན། ར་བའི་མཚན་ིད་བཞི་པོ་དྲེ་ཆོས་བརྒྱད་བརྒྱད་ལ་འཇུག མཐུན་པའི་མཚན་ིད་བཞི་པོ་ར་བའི་མཚན་
ིད་ཀི་ཆོས་གཅིག་སྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་འཇུག་སྲེ། ར་སྐྱྲེ་དྲེས་མཚན་གཞི་འདུས་བྱས་དང་ར་བའི་མཚན་ིད་གཞན་
གསུམ་དང་མཐུན་པའི་མཚན་ིད་བཞི་སྲེ་བརྒྱད་པོ་བསྐྱྲེད་ལ་སྐྱྲེ་བའི་སྐྱྲེ་བས་ར་སྐྱྲེ་གཅིག་པུ་བསྐྱྲེད། དྲེ་
བཞིན་དུ་ར་བའི་རྒ་བས་ཆོས་བརྒྱད་རིང་པར་བྱྲེད་མཐུན་པའི་རྒ་བས་རྒ་བ་གཅིག་པོ་རིང་པར་བྱྲེད། ར་བའི་
གནས་པས་ཆོས་བརྒྱད་གནས་པར་བྱྲེད། མཐུན་པའི་གནས་པས་གནས་པ་གཅིག་པོ་གནས་པར་བྱྲེད། ར་
བའི་མི་རག་པས་དོན་བརྒྱད་འཇིག་པར་བྱྲེད། མཐུན་པའི་མི་རག་པས་མི་ 
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༼༡༣༥༽ 
རག་པ་གཅིག་པོ་འཇིག་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེས་ན་ར་སྐྱྲེ་ལ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་གིས་པ་དགོས་ཀང་དྲེ་ལ་གསུམ་པ་མི་
དགོས་པའི་ཕྱིར་ཐུག་མྲེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །གཞན་ལའང་དྲེ་བཞིན་དུ་སར་རོ། །འོ་ན་འདུས་བྱས་མི་སྐྱྲེ་བའི་
ཆོས་ཅན་འདུས་བྱས་མིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མཚན་ིད་སྐྱྲེ་བ་མ་ཚང་བས་སོ། །ཚང་ན་སྐྱྲེ་བས་མི་སྐྱྲེ་བ་ཞྲེས་ཇི་
ལྟར་བྱ་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེ་བ་ཚང་ཡང་བྱ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་གནས་པས་སྐྱོན་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། སྐྱྲེ་བས་མ་འོངས་པ་
བསྐྱྲེད་པའི་ཕྱིར་མ་འོངས་པ་ཅིག་ཅར་སྐྱྲེ་བར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ད་ལྟར་སྐྱྲེ་བའི་རྒྱུ་དང་རྲེན་དག་གི་ཚོགས་པ་མྲེད་
པར་ནི་སྐྱྲེ་བ་ཁོ་ནས་བསྐྱྲེད་བྱ་ད་ལྟར་དུ་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། མིག་ཡོད་ཀང་ཡུལ་མི་ལྡན་ན་རྣམ་ཤྲེས་མི་
སྐྱྲེ་བ་བཞིན་ནོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ལུང་ནི་འདུས་བྱས་སྐྱྲེ་བར་ཡང་མངོན་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རིགས་པ་ནི་ཐ་སད་ལ་
དོན་ལྡོག་ཡོད་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི་འདུས་བྱས་ཀི་རྒྱུན་ལ་ལྟོས་ནས་སྐྱྲེ་སོགས་བཞི་བཞག་པ་
ཡིན་གི་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་ལ་བཞི་ཚང་བར་མི་འདོད་དོ། །ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་ལ་སྐྱྲེ་སོགས་བཞི་
འདོད་ཀི་ཕྱི་རོལ་ལ་མིན་ཏྲེ། སོན་པས་འཇིག་ཆགས་ཀི་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདུན་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཚོགས་གསུམ་གི་ངོ་བོ། ཆོས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། མིང་གི་ཚོགས་པ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ནི། 
དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པ་མིང་ཡིན་ལ། ཚོགས་ནི་དུ་མའོ། །འདུ་བྱྲེད་མི་རག་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཅི་ཙམ་གིས་དོན་
རོགས་ཤིང་བྱ་བ་དང་ཡོན་ཏན་དང་དུས་དང་ 
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༼༡༣༦༽ 
འབྲྲེལ་པའི་ཁད་པར་སོན་པའི་ཚིག་དང་ཨ་ལི་སོགས་དོན་མི་སོན་པའི་ས་སི་ནི་ཡི་གྲེའོ། །ཡང་ན་རོད་བྱྲེད་ཀི་
ཆ་ཤས་སུ་སང་བའོ། །གསུམ་པ་ཡང་རྣ་བས་ཐོས་པའི་ས་མིན་གི་ན་ཤྲེས་ཀི་རྲེས་སུ་སྐྱྲེས་པའི་ཡིད་ལ་སང་བ་
ས་ལས་རས་གཞན་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་དག་ངག་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་འདོད་པ་དང་
གཟུགས་ཁོ་ནར་གཏོགས་སོ། །རོལ་བ་ལས་བྱུང་བས་སྲེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་དང་། འདོད་དགུར་འབྱུང་ཞིང་
གཟུགས་ཅན་མིན་པས་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱས་བྱུང་མིན་པའི་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་དང་། དགྲེ་ར་
ཆད་པ་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་ལྡན་པས་ལུང་བསན་དགྲེ་མི་དགྲེ་མིན་གིས་མ་བསིབས་པ་ཁོ་ནའོ། །གསུམ་
པ་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་གཞན་བསན་ནས་མཇུག་བསྡུས་བ་ལ་བཞི་སྲེ། སྐལ་མམ། ཐོབ་པ། མཚན་ིད། སོམས་
འཇུག་དང་མི་ལྡན་པའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཚོགས་གསུམ་ཁད་པར་ཕྱི་མ་གསུམ་ལྡན་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་
དུ་སྐལ་མམ་གསུམ་པོ་དྲེ་དག་སྲེ། རྣམ་སྨིན་འད་བའི་ཆ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པས་ཁམས་གསུམ་པའོ། །འང་ཞྲེས་པ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་དུ་མ་ཟད་ཅྲེས་པའོ། །གིས་པ་
ཐོབ་པ་ནི། རྣམ་སྨིན་གི་ཐོབ་པ་རྣམ་སྨིན་དང་། གཞན་གི་ཐོབ་པ་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱྲེས་ཏྲེ་རྣམ་པ་གིས་སོ། །ཁད་
པར་གཞན་ནི་རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་ཞྲེས་དང་།  



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  135 

༼༡༣༧༽ 
དགྲེ་ལ་སོགས་ཀི་ཞྲེས་སོགས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་རྣམས་ཀང་ཐོབ་པ་བཞིན་དུ་གིས་ཏྲེ། 
རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་ཀི་མཚན་ིད་རྣམ་སྨིན་དང་། གཞན་རྣམས་ཀི་མཚན་ིད་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་སྲེ་ཟག་མྲེད་
དང་པོ་དམིགས་བསལ་ལོ། །དགྲེ་སོགས་གསུམ་ཀ་ཡོད་དྲེ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་
པ་སོམས་འཇུག་གིས་ནི། དགྲེ་བ་དང་། གཟུགས་ཅན་མིན་པས་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱས་བྱུང་མིན་གི། རྒྱུ་མཐུན་
དང་འདུས་བྱས་ཀི་དགྲེ་བ་ཡིན་པས་སྲེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་ཁོ་ནར་ངྲེས་སོ། །མི་ལྡན་པ་ཡང་གཟུགས་ཅན་མིན་
ཞིང་ལས་ཀིས་མ་བྱས་པས་རྒྱས་པ་དང་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་མིན་གི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཁོ་ནའོ། །གཞན་ནི་མ་ཐོབ་མ་
བསིབས་ལུང་མ་བསན་ཞྲེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །སོག་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ནི། ཚེ་ཞྲེས་དང་། དྲེ་འབྲས་ཆྲེ་ཞྲེས་
དང་། རྣམ་སྨིན་ཆྲེ་ཞྲེས་ཏྲེ། དྲེ་ནི་སྲེམས་ཅན་བརོད་ཅྲེས་འཆད་པས་སྲེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་དང་ལུང་མ་བསན་
དུ་གྲུབ་པས་མ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་སྐྱྲེ་བྱྲེད་རྒྱུ་རྲེན་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ལ། འདུས་བྱས་ཀི་སྐྱྲེ་
ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་རྲེན་གང་ལས་སྐྱྲེས་ཞྲེས་པའམ། རྒྱུ་དང་རྲེན་དག་མྲེད་པར་ནི་ཞྲེས་པའི་རྒྱུ་རྲེན་གང་ཞྲེ་ན། 
ལན་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་འབྲས་བཤད་པ། རྲེན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྒྱུ་དྲུག་བཤད་པ། འབྲས་བུ་
ལྔ་བཤད་པ། རྒྱུ་འབྲས་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་སོ། །དང་པོ་ 
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༼༡༣༨༽ 
ལ་གསུམ་སྲེ། དབྱྲེ་བ། སོ་སོའ་ིརང་བཞིན། དུས་ངྲེས་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སི་དོན་དང་། གཞུང་
དོན་ནོ། དང་པོ་ནི། སིར་རྒྱུ་ལ། ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་དང་། སོ་སོར་ངྲེས་པའི་རྒྱུ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། བྱྲེད་རྒྱུ་སྲེ་
འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། འདུས་བྱས་ཁོ་
ན་སྲེ་རྒྱུ་ཕྱི་མ་འདི་རྣམས་ལ་འདུས་མ་བྱས་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་དུས་མམ་པ་དང་མི་མམ་
པ་གིས་ལས། མམ་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་གིས་ཡིན་ལ། མི་མམ་པ་ནི་གཞན་
གསུམ་མོ། །མམ་པ་ལའང་དང་པོ་ནི་སི་དང་། གིས་པ་དྲེའི་བྱྲེ་བྲག་གོ །མི་མམ་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་
རིགས་འད་བ་དང་། མི་འད་བ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྐལ་མམ་དང་ཀུན་འགྲོ་གིས་ཡིན་ལ། དྲེ་ལའང་སི་
འད་བ་དང་བྱྲེ་བྲག་འད་བའི་སོ་ནས་གིས་སུ་ཕྱྲེའོ། །གིས་པ་མི་འད་བ་ནི། རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུའོ། །དྲེ་ཡང་བྱྲེད་
རྒྱུ་ནུས་མྲེད་ནི་རང་ལས་གཞན་པའི་འདུས་བྱས་སྐྱྲེ་བ་ལ་གྲེགས་མི་བྱྲེད་པ་སྲེ་འདུས་མ་བྱས་ལྟ་བུའོ། །བྱྲེད་
རྒྱུ་ནུས་བཅས་ནི་ས་བོན་གི་མྱུ་གུ་བསྐྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་ནི་རང་རང་གི་མཚན་ིད་སྐྱྲེ་སོགས་
དང་། རང་གི་རིགས་འད་ཕྱི་མ་སྐྱྲེད་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་བྱྲེད་རྒྱུ་ནུས་བཅས་དང་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་གིས་ཀང་ཡིན་
མོད་ཀི། འདིར་རང་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ཆོས་གཞན་སྐྱྲེ་བའི་གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ལྷན་ཅིག་ 
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༼༡༣༩༽ 
འབྱུང་རྒྱུ་ཞྲེས་ཐ་སད་བྱས་སོ། །རང་རང་གི་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་དང་རིགས་འད་ཕྱི་མ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་རྒྱུ་ལྔ་
པོ་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་སྐལ་མམ་གསུམ་ཀ་ཡིན་ཡང་། རང་གི་བྱྲེད་ལས་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པ་རྲེ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་སོ་སོར་ཐ་སད་བྱས་སོ། །དྲེ་ལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་རང་དང་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་ཟའི་
འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ལྷན་ཅིག་པའི་འབྱུང་གྱུར་རྣམས་ཀི་དྲེ་མིན་ཏྲེ། འབྱུང་བའི་ནུས་
པས་ལྷན་ཅིག་པའི་འབྱུང་འགྱུར་བསྐྱྲེད་པ་ཡིན་གི་འབྱུང་གྱུར་དང་འགྲོགས་སོབས་ཀིས་འབྱུང་གྱུར་གི་ནུས་པ་
འབྱུང་བ་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འབྱུང་གྱུར་ནང་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་བསམ་གཏན་
གི་སོམ་པའི་སྤོང་བདུན་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པའི་སྤོང་བདུན་ནང་ཕན་ཚུན་ནོ། །དྲེ་ལས་གཞན་
པའི་འབྱུང་གྱུར་ནང་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་མྲེད་དོ། །འབྱུང་གྱུར་གིས་འབྱུང་བའི་ལྷན་ཅིག་
འབྱུང་རྒྱུ་མི་བྱྲེད་པ་ཡིན་གི་སིར་འབྱུང་གྱུར་གིས་འབྱུང་བ་མི་སྐྱྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། འབྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་དྲེ་རྣམས་
གཅིག་ཅྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་ནི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཁོ་ན་སྲེ། མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་
དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་ཅན་མིན་པ་རྣམས་ལ་མཚུངས་ལྡན་གི་དོན་མྲེད་པས་སོ། །དྲེས་ན་མཚུངས་ལྡན་
རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཀི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་གྲོགས་སུ་ 
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༼༡༤༠༽ 
གྱུར་པས་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་སྲེ་འདི་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུའི་བྱྲེ་བྲག་གོ །ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ་དྲེའི་རྒྱུ་
མིན་པ་ནི་མཐུན་པའི་མཚན་ིད་ཀིས་མཚན་གཞི་འདུས་བྱས་ཀི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་མི་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །སྐལ་
མམ་གི་རྒྱུ་ནི་རིགས་འད་སྔ་མས་རིགས་འད་ཕྱི་མ་བསྐྱྲེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྐལ་མམ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། སྲེམས་
ཅན་ཀི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་མ་བསྡུས་གིས་ཀ་ཡོད་དྲེ། དང་པོ་ནི། དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་གིས་རང་དང་མམ་པ་དང་
ཁད་པར་ཅན་གི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀིས་དྲེ་ཕྱི་མ་དང་ལུང་མ་བསན་ལ་ཡང་དྲེ་བཞིན་
ནོ། །རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པ་ཡང་ནས་ཀིས་ནས་དང་སན་མས་དྲེའི་རྒྱུད་བྱྲེད་ཅིང་གོ་འབྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་
འད་བ་ཐམས་ཅད་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། སྤང་བྱ་རིས་ལྔ་ལས་དུཿཁ་མཐོང་སྤང་
གིས་དྲེ་ཁོ་ནའི་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་བྱྲེད་ལ། སྤང་བྱ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་གོང་འོག་གི་དུཿཁ་
མཐོང་སྤང་རྣམས་སྤང་བྱ་རིས་གཅིག་པས་ཕན་ཚུན་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡིན་ཏྲེ། ཟག་བཅས་
རྣམས་ནི་སྲེད་པས་རིས་སུ་གཅད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཟག་མྲེད་རྣམས་ནི་ལུགས་མཐུན་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་ས་འོག་
མའི་ལམ་གིས་གོང་མའི་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་བྱྲེད་ལ། དྲེ་ཡང་དབང་རྟུལ་གི་ལམ་གིས་དྲེ་ིད་དབང་པོ་ཕོ་བའི་
ཚེ་དབང་རྣོན་གི་ལམ་གིས་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་ཡང་བྱྲེད་དོ། །རྣོན་པོས་རྣོན་པོ་ཁོ་ནའི་བྱྲེད་ཀི་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  139 

༼༡༤༡༽ 
འབྲིང་དང་རྟུལ་པོའ་ིམི་བྱྲེད་དོ། །ཀུན་འགྲོའ་ིརྒྱུ་ནི་རང་དང་ས་གཅིག་པའི་ོན་མོངས་ཅན་ཕྱི་མ་སྐྱྲེ་བའི་གོ་
འབྱྲེད་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཀུན་འགྲོའ་ིརྒྱུ་སྲེ། འདི་ནི་སྐལ་མམ་ལྟར་སྤང་བྱ་རིས་མཐུན་ཁོ་ནའི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་མིན་གི་
སྤང་བྱ་རིས་ལྔ་ཆར་གི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་ཀུན་འགྲོ་ཞྲེས་བྱའོ། །རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་ནི་མི་དགྲེ་བ་དང་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་
ཁོ་ན་སྲེ། ལུང་མ་བསན་སོབས་ཆུང་བས་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཟག་མྲེད་སྲེད་པའི་རླན་དང་
བྲལ་བས་རྣམ་སྨིན་མི་འབྱྲེད་པའི་ཕྱིར། འགའ་ཞིག་མཚུངས་ལྡན་གི་ར་བའི་མཚན་ིད་བཞི་པོ་ཡང་མཚུངས་
ལྡན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ་མཚུངས་ལྡན་གི་བྱྲེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གང་རུང་དུ་ཐལ། 
ཁས་ལྲེན་དྲེའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། མཚུངས་ལྡན་རྒྱུ་ནི་ཞྲེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་
འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་རྣམས་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུར་འདོད་པ་རིགས་པ་འདིས་ཁྲེགས་སོ། །གིས་པ་ཚིག་དོན་
ལ། འབྲས་བུའི་རིགས་ལ་ལྟོས་ནས་རྒྱུ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གྲངས་ངྲེས་ཏྲེ། གང་ཞྲེ་ན། བྱྲེད་རྒྱུ་དང་། ལྷག་ཅིག་
འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་། སྐལ་མམ་གི་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་དང་། ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་དང་། རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་
ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམས་སོ། །དྲེ་ཡང་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནི་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའི་གཞི་མས་པས་རྒྱུ་དྲུག་ཚང་བར་
སོན་པའི་མདོ་ནི་ནུབ་ལ། སོ་སོར་སོན་པས་བསྡུས་ནས་ 
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༼༡༤༢༽ 
དྲུག་ཏུ་འདོད་ཅྲེས་པའོ། །གིས་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་བྱྲེད་རྒྱུའི་མཚན་གཞི་ནི། རང་ིད་རང་ལ་བྱྲེད་པ་
འགལ་བས་རང་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་བྱས་ཀི་བྱྲེད་རྒྱུ་སྲེ། མཚན་ིད་ནི་སྐྱྲེ་བ་ལ་མ་སིབ་པའོ། །ས་
དོན་ནི་འདིས་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པས་བྱྲེད་རྒྱུའོ། །དབྱྲེ་ན་ནུས་བཅས་ནུས་མྲེད་གིས་སོ། །གིས་པ་ལ་མཚན་
ིད་དང་། མཚན་གཞི་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུའི་མཚན་ིད་ནི། ཆོས་གང་ཕན་ཚུན་ཟ་
དང་བཅས་པ་གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲས་བུའམ་རྒྱུར་གྱུར་པས་བསྐྱྲེད་པའམ་དུས་མམ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་སོ། །ཊི་ཀ་
ལས་འདི་ཡང་ཆོས་དག་མཐུན་པའི་མཚན་ིད་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་དྲེ་ཆོས་ཀི་མིན་པས་ཕར་འབྲས་ལ་ཚུར་འབྲས་
ཀིས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ཁ་བསྐང་བ་དང་བཅས་པ་སྲེ་བསན་བཅོས་ཆྲེན་པོ་བསན་པའི་ཕྱིར་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསན་
བཅོས་བཞིན་ཞྲེས་སོ། །བསན་བཅོས་ཆྲེན་པོ་ཚིག་གི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པས་ཁ་བསྐང་མི་དགོས་ཀི་མཚན་
ིད་དྲེ་དག་མྲེད་བཞིན་དུ་སོ་འདོགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་ྲེས་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ཡང་མཚན་ིད་མྲེད་པ་
མིན་ཏྲེ། ར་བའི་མཚན་ིད་དང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཡིན་པས་སོ། །གིས་པ་མཚན་གཞི་ལ་སིར་བསན་པ། སྲེམས་
ཀི་རྲེས་འཇུག་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་
གྱུར་པ་བཞིན་དང་། སྲེམས་ཀི་རྲེས་འཇུག་དང་སྲེམས་ 
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༼༡༤༣༽ 
གིས་བཞིན་དང་། འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་སྐྱྲེ་སོགས་བཞི་དང་། མཚན་གཞི་འདུས་བྱས་གིས་བཞིན་ཏྲེ། 
ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་སོབས་ཀིས་གཅིག་གིས་གཅིག་སྐྱྲེ་བའི་རྲེན་བྱས་པས་སོ། །གིས་པ་ལ་རྲེས་འཇུག་ངོས་
བཟུང་། འཇུག་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་སྲེམས་ཀི་རྲེས་འཇུག་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་
དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་གིས་དང་། སྲེམས་ཀི་མཚན་ིད་སྐྱྲེ་སོགས་བཞི་དང་། 
སྲེམས་བྱུང་དང་སོམ་པ་གིས་དྲེ་དག་གིས་མཚན་ིད་སྐྱྲེ་སོགས་ནི་སྲེམས་ཀི་རྲེས་འཇུག་ཡིན་ནོ། །གིས་
པ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན། དུས་ལས་ནི་དྲེ་དག་སྲེམས་དང་སྐྱྲེ་འགག་གནས་གསུམ་གཅིག་པ་དང་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་
ཅན་དྲེ་དག་ཏུ་མ་འདུས་པས་སིར་དུས་ཙམ་གིས་བསྡུས་པར་གཅིག་པ་དང་། སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་བདག་པོ་བྲལ་
བའི་འབྲས་བུ་གསུམ་དང་། སོགས་པ་རྒྱུ་མཐུན་དང་། རྣམ་སྨིན་གཅིག་པ་སྲེ་གསུམ་དང་། དགྲེ་བ་དང་སོགས་
པ་མི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གཅིག་པ་སྲེ་བཅུ་ལས་ཅི་རིགས་གཅིག་པའོ། །དྲེ་ཡང་དུས་དང་དགྲེ་སོགས་
འད་བ་ཙམ་དང་འབྲས་སོགས་ཐུན་མོང་བ་ལ་གཅིག་པར་བརོད་ལ། མཚན་ིད་མང་ན་ནི་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་
སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཐ་མ་གིས་ལས་གཞན་བརྒྱད་ཡོད་ལ། ཉུང་ན་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་ལུང་མ་བསན་ལ་དྲེ་
ིད་དང་དུས་དང་འབྲས་བུ་གསུམ་སྲེ།  
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༼༡༤༤༽ 
གཞན་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་སུ་སར་རོ། །དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དཔྲེར་བརོད་པ་ནི་སྲེམས་གི་
རྲེས་འཇུག་ནི་ཉུང་བས་བསམ་གཏན་གིས་པ་ལ་སོགས་པའི་མ་བསིབ་པ་ནི་ས་མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། དྲེ་དག་
གི་མཚན་ིད་བཞི་བཅུ་དང་། སྲེམས་ཀིས་མཚན་ིད་བཞི་དང་། དྲེ་དག་གི་མཚན་ིད་བཞི་སྲེ་ལྔ་བཅུ་ར་
བརྒྱད་ཀིས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཚུར་མཐུན་པའི་མཚན་ིད་བཞི་རྒྱལ་པོའ་ིིང་གཡོག་ལྟར་རང་
གི་མཚན་ིད་བཞི་ལ་ལྷུར་ལྲེན་པས་གཞན་ལྔ་བཅུ་བཞི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ཁ་ཆྲེ་བ་ཟྲེར་རོ། །ི་འོག་པ་ནི་ས་མང་
པོ་པའི་མཚན་ིད་བཅུ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ིང་གཡོག་དང་འད་བས་བཅུ་བཞི་ཚུར་རྒྱུ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ལ། །ཁ་ཆྲེ་བ་
ན་རྲེ། དྲེ་ལ་ར་བའི་མཚན་ིད་ཡིན་ཞིང་སོབས་ཆྲེ་བས་ཚུར་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ། རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་ལས་བདྲེན་པ་བཞི་
ལས་འཇིགས་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་ཅན་གི་མུ་བཞིའི་དབྱྲེ་བ་བྱས་པས་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་སོ། །ས་དོན་ནི། 
གཞི་མཐུན་ནམ་བཞི་ཐ་དད་གིས་ཀ་རུང་ངོ་། །གསུམ་པ་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུའི་མཚན་གཞི་ནི། དགྲ་བཅོམ་
པའི་ཕུང་པོ་ཐ་མ་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་རྒྱུར་འདོད་ན་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་འདོད་ན་དྲེ་མ་གཏོགས་
པའོ། །མཚན་ིད་ནི། འད་བ་སྔ་མས་འད་བ་ཕྱི་མ་སྐྱྲེད་ཅིང་གོ་འབྱྲེད་པ་སྲེ་དགྲེ་སོགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་
འད་བའོ། །ས་དོན་ནི་ཆོས་འད་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སོ། །བྱྲེ་བྲག་ཟག་བཅས་ཀི་ 
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༼༡༤༥༽ 
འད་བ་ནི་སྤང་བྱ་རིས་ལྔ་ལས་རིགས་གཞན་གིས་གོ་མི་འབྱྲེད་པས་རང་གི་རིས་སུ་གཅིག་པ་སྲེ། དྲེ་བཞིན་དུ་
དུཿཁ་མཐོང་སྤང་གི་མི་དགྲེ་བ་དང་སིབ་པ་ཡང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ས་ཐ་དད་པ་ནི་སྲེད་པའི་འཆིང་
བས་རིས་སུ་ཆད་པས་ཕན་ཚུན་ནུས་པ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རང་གི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་ཡང་རྒྱུད་གཅིག་
པ་དང་དྲེ་ཡང་ནུས་པ་འཇུག་པ་དགོས་ཀི་མིག་འད་བ་ལྟ་བུ་ནི་མིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །འོ་ན་ཀང་ཕ་མའི་ས་བོན་ལས་
བུའི་ལུས་དང་ཕྱིའི་དོད་གཤྲེར་ལས་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པའི་ལུས་འགྲུབ་པ་དག་ཏུ་དྲེ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་དོ་
ཞྲེས་འཆད་དོ། །དྲེའང་དུས་མམ་པ་དང་ཕྱིས་བྱུང་གི་གོ་མི་འབྱྲེད་པས་འབྲས་བུའི་སྔར་སྐྱྲེས་འདས་ད་ལྟར་བ་
རྣམས་ཕྱིས་སྐྱྲེ་བ་དང་མི་སྐྱྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །རང་རིས་ས་པ་ནི་ཟག་བཅས་ལ་ཡིན་གི་མི་ལོགས་མྲེད་སོགས་
ས་དགུའི་ཟག་མྲེད་ཀི་ལམ་ནི་ས་དྲེར་གོ་བུར་དུ་འོངས་པའི་མགྲོན་པོ་ལྟར་སྲེད་པས་མཚམས་བཅད་པ་མྲེད་
པས་གོང་འོག་ཕན་ཚུན་དུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ་དྲེ་ཡང་སོར་བྱུང་ཡིན་པས་དམན་པའི་རྒྱུ་མིན་གི་མམ་པ་དང་ཁད་པར་
ཅན་གི་ཡིན་ཏྲེ། མཐོང་ལམ་ནི་མཐོང་ལམ་ིད་སྐྱྲེ་བ་དང་། མི་སྐྱྲེ་བ་དང་ཁད་པར་ཅན་ལམ་གོང་མ་གིས་ཀི་
རྒྱུ་ཡིན་ལ། སོམ་ལམ་ནི་དྲེ་ིད་དང་མི་སློབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་གི་དམན་པ་མཐོང་ལམ་གི་མིན་ལ། མི་སློབ་པ་ནི་དྲེ་
ིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ལ་ཡང་སར་རོ། །ཟག་བཅས་ཀི་སོར་བྱུང་ཡང་མམ་པ་དང་ཁད་པར་ཅན་ 
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༼༡༤༦༽ 
དྲེ་གིས་ཁོ་ནའི་ཡིན་གི་འབད་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བས་དམན་པའི་མིན་ལ་དྲེ་ནི་ཐོས་དང་བསམ་བྱུང་ལ་
སོགས་པ་སྲེ་ཐོས་བྱུང་ནི་དྲེ་ིད་དང་བསམ་སོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བསམ་བྱུང་ནི་དྲེ་ིད་དང་སོམ་བྱུང་གི་རྒྱུ་
ཡིན་ཞིང་སོམ་བྱུང་ནི་དྲེ་ིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །སོར་བྱུང་གཞན་ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་སར་ལ། དོན་གིས་དགྲེ་བ་
སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་ོན་མོངས་ཅན་ནི་ཆྲེ་འབྲིང་ཕན་ཚུན་དུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ལུང་མ་བསན་བཞི་ཡང་རང་དང་གོང་
མའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུའི་མཚན་གཞི་ནི། སྲེམས་དག་དང་སྲེམས་བྱུང་ཡིན་ལ། མཚན་
ིད་ནི་རྲེན་དབང་པོ་མཚུངས་པ་ཅན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་གཞན་བཞི་ངྲེས་པར་མཚུངས་པས་དོན་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་
མཚུངས་རྣམས་སོ། །ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་འདི་གིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྱུར་པའི་ལྡོག་པ་
ནས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་ལྔས་འད་བས་ནུས་པ་འཇུག་པའི་ལྡོག་པ་ནས་མཚུངས་ལྡན་ཏྲེ། 
དཔྲེར་ན་མགྲོན་པོ་ཐམས་ཅད་ལམ་གི་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་གྲོགས་ཡིན་པ་དང་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་མགྲོན་ཚོ་
གཅིག་པ་དག་ཁལ་འགྲེལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡང་གྲོགས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། རྒྱལ་པོ་སས་ཀི་འགྲྲེལ་པ་
གིས་ལས་དམིགས་པ་རོགས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་ཅྲེས་གསུངས་སོ། །ས་དོན་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། 
ལྔ་པ་ཀུན་འགྲོའ་ིརྒྱུའི་མཚན་གཞི་ནི། ཀུན་འགྲོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སུམ་ཅུ་ར་ 
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༼༡༤༧༽ 
གསུམ་ཐོབ་པ་ལས་གཞན་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དག་ཡིན་ལ། མཚན་ིད་ནི་ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ཀི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་སྲེ། དཔྲེར་ན་བདག་འཛིན་གི་ཆགས་སང་དང་ལོག་ལྟ་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་
བསྐྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ནི་ཀུན་ནས་སློང་བ་ཡིན་པས་རིགས་གཅིག་པ་མི་དགོས་ཀང་། ས་ནི་གཞན་ལ་ནུས་པ་
མི་འཇུག་པས་རང་གི་ས་པ་ཁོ་ནའོ། །དུས་མམ་པ་དང་ཕྱིས་བྱུང་གི་ཀུན་ནས་མི་སློང་བས་ཀུན་འགྲོ་ཡང་
འབྲས་བུ་བས་སྔ་བ་ཁོ་ན་སྲེ། སྐལ་མམ་ནི་གོ་བྱྲེད་པ་ཁོ་ནའོ། ས་དོན་ནི་ོན་མོངས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་
པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སོ། །དྲུག་པ་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུའི་མཚན་གཞི་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་སོབས་དང་ལྡན་ཞིང་སྲེད་པའི་
རླན་དང་བཅས་པའི་མི་དགྲེ་བ་དང་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཁོ་ན་སྲེ། ལུང་མ་བསན་ནི་སྲེད་པའི་རླན་ཡོད་ཀང་ས་
བོན་རུལ་པ་ལྟར་རྣམ་སྨིན་བསྐྱྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་ལ། ཟག་མྲེད་ནི་སོབས་དང་ལྡན་ཡང་སངས་ནང་གི་ས་བོན་
གྲུང་པོ་ལྟར་སྲེད་པའི་རླན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྣམ་སྨིན་གིས་རྒྱུ་མིན་ནོ། །མཚན་ིད་ནི་རྒྱུ་བས་ཆྲེས་སོབས་ཆུང་
ཞིང་ཚེད་པའི་འབྲས་བུ་བསྐྱྲེད་པའམ་མི་འད་བ་སྐྱྲེད་པ་སྲེ། ངོ་བོ་དང་དུས་དང་ལུས་མི་འད་བའོ། །ས་དོན་ནི་
རྣམ་པར་སྨིན་པར་བྱྲེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་དུས་ངྲེས་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། ཀུན་འགྲོ་དང་སྐལ་
མམ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་སྔ་ཕྱི་ལ་ལྟོས་ཤིང་མ་འོངས་པ་ལ་སྔ་ཕྱི་ 
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༼༡༤༨༽ 
མྲེད་པའི་ཕྱིར། དུས་གིས་པ་ཁོ་ནའོ། །རྒྱུ་གསུམ་པོ་དག་ནི་དུས་གསུམ་པ་ཡིན་ལ། བྱྲེད་རྒྱུ་ནི་དུས་ཀིས་མ་
བསྡུས་པ་ཡང་ཡོད་ཅིང་བསྡུས་པ་དག་ནི་ལྔར་འདུས་པའོ། །གིས་པ་ད་ནི་རྒྱུ་ཞྲེས་པ་འབྲས་བུ་ལ་ལྟོས་པ་དང་
ཕན་ཚུན་འབྲས་ཞྲེས་པའི་འབྲས་བུ་སོན་པ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་དྲེ་རྣམས་
ཀི་འབྲས་བུ་གང་ཞྲེ་ན། འདུས་བྱས་ལས་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་བདག་འབྲས་རིལ་པོ་དང་། སྐྱྲེས་བུའི་
བྱྲེད་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་ལ། བྲལ་བ་བརགས་པའི་འགོག་པ་དང་བཅས་པ་ལས་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་དང་
སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་འདུས་མ་བྱས་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་རྒྱུ་དང་བརགས་འགོག་འབྲས་
བུར་བཤད་པས་མི་རག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ལ་མི་རག་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་འབྲས་དྲེ་དག་མྲེད་
དྲེ་རྒྱུར་བཞག་པའི་ཚེ་འབྲས་བུ་ལྔ་མི་སིད་ཅིང་འཛིན་འབྱིན་ལས་གྲོལ་བས་འབྲས་བུ་སྐྱྲེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་
གྲུབ་སྲེ། སྐྱྲེ་བ་ལ་མི་སིབ་ཙམ་གི་རྒྱུ་འབྲས་མྲེད་པ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་ཙམ་ཡིན་ཡང་འབྲས་བུ་མི་སྐྱྲེད་པས་རག་པར་
མི་འགལ་བས་མ་ངྲེས་སོ། །འབྲས་བུར་བཞག་པའི་ཚེ་རྒྱུ་གྲུབ་མི་སིད་པས་རྒྱུས་བསྐྱྲེད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་
མ་གྲུབ་སྲེ་ལམ་གི་ཐོབ་པ་ཙམ་གི་འབྲས་བུ་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཡིན་ལ། འབྲས་བུ་ཙམ་ཡིན་ཡང་རག་པ་མི་འགལ་ཏྲེ་
སྔར་མྲེད་སྐྱྲེས་པ་མིན་པས་སོ། །གིས་པ་ལ་རྒྱུ་གང་གི་འབྲས་བུ་གང་ཡིན། འབྲས་བུ་ལྔ་པོ་ 
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༼༡༤༩༽ 
སོ་སོའ་ིངོ་བོ། དང་པོ་ནི། རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་རྒྱུ་ཐ་མ་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། བདག་པོའ་ི
འབྲས་བུ་ནི་དང་པོ་བྱྲེད་རྒྱུའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི་སྐལ་མམ་དང་ཀུན་འགྲོའ་ིའབྲས་
བུའོ། །སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་གིས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏྲེ། 
འབྲས་བུ་དྲེ་ནི་དྲེ་མ་ཐག་གམ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་རྣམ་སྨིན་ལས་གཞན་སྔ་ཆར་གིས་བསྐྱྲེད་ཀང་རྒྱུ་དྲེ་
གིས་ལ་འབྲས་བུ་གཞན་མྲེད་པས་གིས་ཀི་ཡིན་ཞྲེས་བྱ་བ། ཁ་ཅིག་ཞིང་པ་རྣམས་ཀིས་དཔྱིད་ཀའི་འབྲས་
བུ་སོན་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཆོད་པའི་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་ཡང་ཡོད་པས་དྲེ་རྣམ་སྨིན་ལས་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་དག་
ཀང་རྒྱུ་གང་གི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་ལས་འབྲས་བུ་གང་གི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པར་སྐྱྲེ་བ་བརིས་པ་ཡིན་གི་
དངོས་པོ་ནི་ངྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུའི་མཚན་གཞི་ནི། ལུང་མ་
བསན་བཞི་ལས་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་ཡིན་ལ། འདི་ནི་དགྲེ་བ་དང་ོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ན་དགྲེ་ར་ཆད་པ་དང་། དགྲ་
བཅོམ་པ་ལ་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དང་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་ཀི་སྲེམས་ལས་ལྷག་མྲེད་དུ་འཇུག་པ་མི་སིད་པ་ཐལ་བའི་
ཕྱིར་མ་བསིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ཆོས་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པ་ནི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་
པས་ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་ཤིང་མ་ 
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༼༡༥༠༽ 
བྱས་པ་དང་འཕྲད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་སྲེམས་ཅན་དུ་བརོད་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཙམ་རྒྱས་པ་དང་རྒྱུ་མཐུན་ཁ་ཅིག་
ལ་ཡང་ཡོད་པར་རྒྱུ་ལུང་བསན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དྲེ་ཙམ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གིས་རྒྱས་པ་དང་། སྤྲུལ་སྲེམས་ལ་
ཡང་ཡོད་པས་ཕྱིས་ལས་ཀི་ནུས་པ་སྨིན་པ་ལས་འབྱུང་བ་སྲེ་དྲེ་དག་ནི་ལྷན་ཅིག་གམ་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་
བའོ། །མཚན་ིད་ནི་རྒྱུ་ལས་གཅིག་ཆར་རམ་དྲེ་མ་ཐག་མིན་པར་འབྱུང་བར་ངྲེས་པའོ། །ས་དོན་ནི་མི་འད་བར་
སྨིན་པའམ་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུས་བཏགས་པའམ་བཞི་མཐུན་ནོ། །གིས་པ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུའི་མཚན་གཞི་
ནི། ཟག་མྲེད་དང་པོ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དོ། །མཚན་ིད་ནི་རྒྱུ་དང་འད་བར་ཕྱིས་བྱུང་བ་
དང་། ས་དོན་ནི་རྒྱུ་དང་འད་བར་སྐྱྲེ་བས་སོ། །གསུམ་པ་བྲལ་འབྲས་ཀི་མཚན་གཞི་ནི་བརགས་འགོག མཚན་
ིད་ནི་ཟག་མྲེད་བར་ཆད་མྲེད་པའི་བློ་ཡིས་ཟག་བཅས་ཟད་པའི་ཐོབ་པའོ། །ས་དོན་ནི་ཟག་བཅས་དང་བྲལ་བ་
ལས་ཐོབ་པས་སོ། །བཞི་པ་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་འབྲས་ཀི་མཚན་གཞི་ནི། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དང་བརགས་འགོག་
ཡིན་ལ། མཚན་ིད་ནི་རྒྱུ་གང་གི་སོབས་ཀིས་འབྲས་བུ་གང་དྲེ་མ་ཐག་གམ་གཅིག་ཆར་སྐྱྲེས་པའམ་ཐོབ་
པའོ། །དྲེ་ཡང་ལམ་འདས་ད་ལྟར་བས་མ་འོངས་པ་ཐོབ་པའི་འདུས་བྱས་ཁ་ཅིག་དང་བརགས་པ་ནི་ཐོབ་པའི་
སྐྱྲེས་བུས་བྱྲེད་པ་ཡིན་ལ་ཚེད་པའང་འདོད་པ་ལྟར་ན་རྒྱུ་གང་གིས་འབྲས་བུ་བྱུང་བ་ཙམ་མོ། །ས་དོན་ནི་ 
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༼༡༥༡༽ 
འབྲས་བུ་དྲེ་མུ་སྲེགས་བྱྲེད་ཀི་སྐྱྲེས་བུ་ལྟར་འབྲས་བུ་ལ་བྱྲེད་པ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེས་པའི་ཕྱིར། འད་བ་རྒྱུ་
མཚན་དུ་བྱས་པ་སྲེ་དཔྲེར་ན་སྨན་བྱ་རོག་རྐང་ཞྲེས་པ་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་བདག་འབྲས་ཀི་མཚན་གཞི་ནི། རྒྱུ་
ལས་འབྲས་བུ་སྔ་བ་མི་སིད་ཀང་འདུས་མ་བྱས་ནི་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པས་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ནས་སྔོན་དུ་བྱུང་བ་མིན་པའི་འདུ་
བྱས་དང་། དྲེ་ཡང་རྒྱུ་ནི་འདུས་བྱས་ཕྱིས་བྱུང་དང་འདུས་མ་བྱས་བྱྲེད་རྒྱུ་ཙམ་ཡིན་ཡང་ནུས་བཅས་མིན་པས་
དུས་མམ་པ་དང་སྔར་སྐྱྲེས་པའི་འདུས་བྱས་ཁོ་ནའི་བདག་པོའ་ིའབྲས་བུའོ། །མཚན་ིད་ནི་སྐྱྲེ་བ་ལ་མི་སིབ་
པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེས་པའོ། །ས་དོན་ནི་རྒྱུས་དབང་བྱས་ཏྲེ་བྱུང་བས་སོ། །སྐྱྲེས་བུས་བྱྲེད་པ་དང་བདག་པོའ་ིའབྲས་
བུའི་ཁད་པར་ནི་ཅིག་ཆར་རམ་དྲེ་མ་ཐག་ཁོ་ནར་སྐྱྲེས་པ་དང་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཡང་ཡིན་པའམ་རྒྱུ་ནུས་བཅས་
ཁོ་ནའི་འབྲས་བུ་དང་ནུས་མྲེད་ཀིའང་ཡིན་པའོ། །གསུམ་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱུས་
འབྲས་བུ་འཛིན་འབྱིན་གི་དུས་དང་། འབྲས་བུ་གང་རྒྱུ་གང་ལས་སྐྱྲེ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་གང་ཞིག་གིས་
གནས་སྐབས་གང་དུ་འབྲས་བུ་འཛིན་པ་དང་འབྱིན་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་ཕྱི་མ་ལྔ་པོ་དུས་གསུམ་གི་ནང་ནས་ད་
ལྟར་བས་འབྲས་བུ་འཛིན་ཅིང་སྐྱྲེད་པའི་མཐུ་དངོས་སུ་ཐོབ་སྲེ་སྐད་ཅིག་གིས་པ་ལ་འགགས་པས་འཛིན་པའི་
བྱ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་ 
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༼༡༥༢༽ 
མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་གིས་ཀིས་ནི་རྒྱུ་འབྲས་དུས་མམ་པས་ད་ལྟ་བའི་དུས་ཁོ་ནར་འབྲས་བུ་རབ་ཏུ་འབྱིན་
པར་བྱྲེད་དོ། །སྐལ་མམ་ཀུན་འགྲོ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པས་རྒྱུ་ིད་ཀི་དུས་སུ་འབྲས་བུ་སྐྱྲེད་པ་མྲེད་ཀང་
སྐད་ཅིག་གཞན་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་གིས་པ་ལ་འབྲས་བུ་སྐྱྲེད་ན་ད་ལྟར་བ་དང་བར་ཆོད་ནས་སྐྱྲེད་ན་
འདས་པ་བས་འབྱིན་ཏྲེ་དག་ནི་གིས་ཀི་ཚིག་ཡིན་པས་སོ། །ཀླུ་མྲེས་ནི། གིས་ནི་ད་ལྟར་འདས་དག་
གིས། །ཞྲེས་སོ། །རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་གཅིག་པོ་ནི་འདས་པར་འགྱུར་བ་ཁོ་ནས་འབྱིན་པ་འགྱུར་ཏྲེ་ལྷན་ཅིག་གམ་
དྲེ་མ་ཐག་རྣམ་སྨིན་འབྱིན་པར་མྲེད་པས་སོ། །བྱྲེད་རྒྱུ་ནི་འཛིན་འབྱིན་ལས་གྲོལ་བ་ཡང་ཡོད་ལ་མ་གྲོལ་བ་ནི་
ལྔ་པོར་འདུས་སོ། །འབྲས་བུ་འཛིན་པ་དང་འབྱིན་པའི་ཁད་པར་ནི། དང་པོ་ནི། འབྲས་བུ་སྐྱྲེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་
པ་ཡིན་ལ། འབྱིན་པ་ནི་ནུས་པ་དྲེས་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །གིས་པ་ནི། འབྲས་བུ་གང་ཞིག་རྒྱུ་
དུས་བསྐྱྲེད་ཅྲེ་ན། མཚུངས་ལྡན་ོན་མོངས་ཅན་མི་དགྲེ་བ་དང་སིབ་པ་གིས་དང་། རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེད་དང་ལྷག་མ་
རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་མིན་པའི་ལུང་མ་བསན་གསུམ་དང་། ཟག་མྲེད་དང་པོ་མིན་པའི་དགྲེ་བ་དང་། དང་པོ་འཕགས་པ་
སྲེ་ཟག་མྲེད་དང་པོ་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དང་པོ་གིས་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེས་ན་ལུང་མ་བསན་དུ་ངྲེས་
པས། དྲེ་ལས་གཞན་ལྔ་ལས་སྐྱྲེས་ལ། གསུམ་པ་ནི་ལོག་ལྟས་དམྱལ་བར་སྐྱྲེ་བ་རྣམ་སྨིན་གི་ 
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༼༡༥༣༽ 
ལྡོག་པ་ཡིན་པ་དང་། ོན་མོངས་ཅན་མིན་པས་ཀུན་འགྲོ་ལས་མི་སྐྱྲེའི་གཞན་ལྔ་ལས་སྐྱྲེ་ཞིང་། བཞི་པ་དང་ལྔ་
པ་རྒྱུ་དྲེ་གིས་ལས་གཞན་བཞི་ལས་སྐྱྲེ་ལ། དྲུག་པ་ནི་རྒྱུ་དྲེ་གིས་དང་ཟག་མྲེད་སྔོན་དུ་མ་སོང་བས་སྐལ་
མམ་ཡང་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱུ་ལྷག་མ་གསུམ་ལས་སྐྱྲེ་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའི་
དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་གཟུགས་དང་ལྡན་མིན་འདུ་བྱྲེད་རྒྱུ་དུས་ལས་སྐྱྲེ་ཞྲེ་ན། མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་མ་
གཏོགས་པའི་རྒྱུ་གཞན་ལྔ་དངོས་པོ་བཞི་བཤད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་སར་ཏྲེ། ཆོས་བཞི་པོ་རྣམས་རྒྱུ་བཞི་དང་
གཅིག་དང་གསུམ་དང་གིས་ལས་སྐྱྲེའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་གཅིག་རྒྱུ་དྲུག་ཆར་ལས་སྐྱྲེ་བ་ནི་མི་སིད་ཀི་
མང་ན་ལྔ་ལས་སྐྱྲེའོ། །འོན་ཀང་དངོས་པོ་གཅིག་རྒྱུ་དྲུག་ཆར་དུ་འགྲོ་བ་ལོག་ལྟ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་རྲེན་བཤད་
པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྲེན་གང་ཞྲེ་ན། རྲེན་ནི་རྒྱུ་དང་དྲེ་མ་ཐག་པ་
དང་དམིགས་པ་དང་བདག་པོའ་ིརྲེན་བཞི་པོ་དག་ཏུ་མདོ་ིད་ལས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་གསུངས་ལ། རྒྱུ་རྲེན་
གིས་ནི་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་རྣམ་གྲངས་སུ་འདོད་ལ། འོན་ཀང་གདུལ་བྱ་སྐྱོ་བ་སྤང་བའི་ཕྱིར་དུ་ཐ་དད་དུ་གསུང་ཞིང་
དྲུག་དང་བཞི་ནི་རས་མམ་ལ། ལྡོག་པ་ནི་རྲེན་ཁབ་ཆྲེས་ཏྲེ་བར་པ་གིས་ལྷག་གོ །གིས་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་བཞི་སྲེ། རྲེན་བཞི་སོ་སོའ་ིརང་བཞིན། རྲེན་གང་དུས་གང་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་པ།  
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༼༡༥༤༽ 
དངོས་པོ་གང་རྲེན་དུ་ལས་སྐྱྲེ་བ། དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་རྒྱུའི་
རྲེན་ཞྲེས་བྱ་བ་མཚན་གཞི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད། མཚན་ིད་ནི་རྒྱུ་ཕྱི་མ་ལྔ་ཡིས་ཅི་རིགས་པར་འབྲས་བུ་
ལ་ཕན་འདོགས་པའོ། །ས་དོན་ནི་རྒྱུ་རྲེན་གིས་ཀ་ཡིན་པས་སོ། །གིས་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གི་མཚན་གཞི་ནི་
སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཡིན་གི་གཞན་ནི་མིན་ཏྲེ་འཆོལ་བའི་ཕྱིར་དྲེ་ཡང་དུས་མམ་པ་དང་ཕྱིས་འབྱུང་གོ་མི་
འབྱྲེད་པས་སྔར་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་མ་སྐྱྲེས་པའི་རྲེན་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་དགྲ་བཅོམ་ཐ་མའི་ཤྲེས་པ་མིན་པ་སྲེ་དྲེས་
ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་མི་བསྐྱྲེད་པས་སོ། །མཚན་ིད་ནི་མཚུངས་ལྡན་དག་ཤྲེས་པ་གཞན་གིས་མ་ཆོད་པར་དྲེ་མ་ཐག་
ཏུ་བསྐྱྲེད་པའོ། །ས་དོན་ནི་རྲེན་དང་རྲེན་ཅན་གིས་ཀ་སྲེམས་ཀིས་འདུས་བྱས་པར་མཚུངས་པ་དང་དྲེ་མ་ཐག་
ཏུ་བསྐྱྲེད་པས་སོ། །མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དང་། དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ལ་ཁད་པར་ཕྱྲེ་ནས། སོམས་འཇུག་
གིས་ལ་དང་པོ་མྲེད་ཅིང་ཕྱི་མ་ཡོད་པར་བཞྲེད་པའང་ཡོད་དོ། །དྲེ་ཡང་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་རྲེ་རྲེས་རྲེ་རྲེའི་དྲེ་
མ་ཐག་རྲེན་བྱྲེད་པ་ཡིན་གི་རྲེ་རྲེས་དུ་མའི་དང་། དུ་མས་རྲེ་རྲེའི་བྱྲེད་པ་ནི་མི་བཞྲེད་དོ། །གསུམ་པ་དམིགས་
པའི་རྲེན་གི་མཚན་གཞི་ནི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། མཚན་ིད་ནི་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་བསྐྱྲེད་པའི་རྲེན་
ནོ། །ས་དོན་ནི་དམིགས་པ་དང་རྲེན་གི་གཞི་མཐུན་ནོ། །བཞི་པ་བྱྲེད་རྒྱུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི། བདག་པོའ་ི 
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༼༡༥༥༽ 
རྲེན་དུ་བཤད་དྲེ། དང་པོ་གིས་འད་ལ། ས་དོན་ནི་ལྷག་པའི་རྲེན་ནོ། །གིས་པ་ནི། རྲེན་གི་དངོས་པོ་འགའ་
ཞིག་གནས་སྐབས་གང་དུ་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་ནི། རྒྱུའི་རྲེན་ལྔ་ལས་དུས་མམ་གིས་པོ་དག་རྒྱུ་ིད་ལ་ལྟོས་ནས་
འགག་པ་ལ་ཕྱོགས་པའི་ད་ལྟར་བ་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་ཅིང་། རྒྱུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ནི་རྒྱུ་སྔ་མས་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་སྐྱྲེ་བ་
ལ་ཕྱོགས་པའི་མ་འོངས་པ་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་ལ། དྲེ་ལས་གཞན་པའི་རྲེན་བར་མ་གིས་པོ་དག་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་
ཡིན་ཏྲེ། རྲེན་སྔ་མ་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ནི་ཕྱི་མ་གོ་འབྱྲེད་ཅིང་སྐྱྲེ་བ་དང་ཕྱི་མ་དམིགས་རྲེན་ནི་འགག་
པ་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ཡང་རྲེན་ིད་འདས་མ་འོངས་དང་དུས་ཀིས་མ་འདུས་པ་ཡང་ཡོད་པས་རྲེན་ལ་ལྟོས་
པའི་ད་ལྟ་བ་མིན་གི། ད་ལྟ་བའི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་གི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །བདག་རྲེན་ནི་བྱ་བ་
བྱྲེད་པར་མ་ངྲེས་ཤིང་བྱྲེད་པ་དག་འདིར་འདུས་པས་མ་སྨོས་སོ། །གསུམ་པ་དངོས་པོ་གང་རྲེན་དུ་ལས་སྐྱྲེ་བ་
ནི། རྲེན་བཞི་ཚང་བ་ཡིས་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་སྐྱྲེད་ཅིང་དམིགས་རྲེན་མིན་པ་གསུམ་གིས་སོམས་
པར་འཇུག་པར་གིས་སྐྱྲེད་ལ། དྲེ་དག་ཤྲེས་པ་མིན་པས་དམིགས་རྲེན་གིས་མི་སྐྱྲེད་ཅིང་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ཅན་
ཡིན་གི་རང་ིད་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ནི་མིན་ནོ། །གཞན་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱྲེད་ལྷག་མ་དང་གཟུགས་ནི་འཕྲལ་དུ་
སྲེམས་ཀི་འདུ་བྱ་བ་ལ་མི་ལྟོས་ཤིང་དམིགས་བཅས་མིན་པས་ 
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༼༡༥༦༽ 
རྲེན་སྔ་ཕྱི་གིས་པོ་དག་ལས་སྐྱྲེའོ། །དབང་ཕྱུག་པ་ནི་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ལྔ་ལྡན་གི་དབང་ཕྱུག་
གིས་སྐྱྲེད་པར་འདོད། གྲངས་ཅན་པ་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོས་བྱས་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་དགག་པ་ལ་དངོས་
པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དབང་ཕྱུག་ལས་བྱུང་བ་མིན་ཏྲེ། རག་པ་ལས་སྐྱྲེ་ན་ནུས་པ་ལ་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་པས་ཅིག་ཅར་
སྐྱྲེ་བར་ཐལ་བ་ལས་རིམ་གིས་འབྱུང་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་ཕྱུག་ལས་སྐྱྲེ་ཡང་འདོད་པའི་
དབང་གིས་རིམ་བཞིན་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། སོགས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཏྲེ་འདོད་པ་དང་དབང་ཕྱུག་གཅིག་ན་དབང་ཕྱུག་དུ་
མ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་འདོད་པ་གཅིག་ན་འབྲས་བུ་རིམ་གིས་འབྱུང་བར་མི་རུང་ཞིང་། རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པས་ཐ་
དད་ན་རྒྱུ་གཅིག་པས་འབྲས་བུ་ཡང་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ཡང་ལྟོས་པས་
རིམ་གིས་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དབང་ཕྱུག་རྒྱུ་མིན་པར་འགྱུར་ཞིང་རྒྱུ་གཞན་ཡང་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པས་ཐུག་མྲེད་
དུ་འགྱུར་བས་རྒྱུ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས་བྱུང་བས་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལས་མ་འདས་
སོ། །ད་ནི་གཞན་ནི་གིས་པོ་དག་ལས་སྐྱྲེ། །ཞྲེས་པ་སྲེ་བྱྲེ་བྲག་མང་བས་རྒྱས་པར་འཆད་ལ། དྲེ་ཞྲེས་པ་
འདས་པ་ལ་སར་བའམ་འདི་ིད་དུ་སར་ཏྲེ་འབྱུང་བ་དྲེའི་རྒྱུ་ཡང་འབྱུང་བ་ཡིན་ན། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་སྐལ་
མམ་གི་རྒྱུ་རྣམ་པ་གིས་པོ་ཁོ་ན་ལས་སྐྱྲེ་སྲེ་མཚུངས་ལྡན་དང་ོན་མོངས་ཅན་དང་ 
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༼༡༥༧༽ 
དགྲེ་མི་དགྲེ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འབྱུང་བ་དག་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་བདག་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་སྲེ། 
བསྐྱྲེད་ཕྱིར་བརྲེན་ཕྱིར་གནས་ཕྱིན་དང་། །རོན་པའི་ཕྱིར་དང་འཕྲེལ་བའི་ཕྱིར། །ཞྲེས་པ་སྲེ། འབྲས་བུའི་
གཟུགས་སྔར་མྲེད་སྐྱྲེད་པ་དང་། སྐྱྲེས་ཟིན་འཕྲེལ་འགྲིབ་འབྱུང་བའི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའི་བརྲེན་པ་དང་། རྲེན་
འབྱུང་བ་འཕྲེལ་འགྲིབ་མྲེད་པར་གནས་པ་ན་འབྲས་བུ་ཡང་དྲེ་ལྟར་གནས་པ་དང་། འཕྲེལ་འགྲིབ་ཀང་རང་རྒྱུ་
འབྱུང་བ་ཙམ་རྒྱུན་མ་ཆད་པས་འབྲས་བུ་ཡང་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་རོན་པ་དང་། འབྱུང་བ་འཕྲེལ་བས་འབྲས་བུ་
ཡང་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པའི་རྒྱུའོ། །འབྱུང་བས་འབྱུང་འགྱུར་བསྐྱྲེད་པ་ན་བྱྲེད་རྒྱུ་གཅིག་པུས་བྱྲེད་ཀིས་རྒྱུ་གཞན་
ལྔ་པོ་མྲེད་དོ། །འབྱུང་འགྱུར་ཕན་ཚུན་དུ་རྣམ་གསུམ། །ཞྲེས་འགྱུར་བཅོས་ཏྲེ་འབྱུང་འགྱུར་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་
རྒྱུའི་རྲེན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ། སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་ཕྱི་མའི་སྐལ་མམ་དང་། ལུས་ངག་གི་རིག་བྱྲེད་
དང་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་དག་ཕྱི་མའི་མིག་སོགས་ཀི་རྣམ་སྨིན་དང་། བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྲེད་ཀི་སྤོང་བདུན་
ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུའོ། །འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་རྲེན་འབྱུང་འགྱུར་དྲེ་ཡིན་ན་ལུས་ངག་གི་ལས་
ཀིས་དབང་པོའ་ིཚོགས་པའི་འབྱུང་བ་བསྐྱྲེད་པ་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་གཅིག་པུ་སྲེ་གཞན་མིན་པ་སྔར་བཞིན་
ནོ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེམས་བཅུ་གིས་ཀི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གི་ཚུལ། དྲེ་ིད་སྲེམས་ི་ཤུ་བཤད་པ།  
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༼༡༥༨༽ 
སྲེམས་བཅུ་གིས་གང་ལས་དུ་རྲེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྲེམས་བཅུ་གིས་སུ་དབྱྲེ་བ་དངོས། དྲེ་མ་
ཐག་རྲེན་བྱྲེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་ཁམས་ན་ཡིད་དྲེ་སྲེམས་དགྲེ་བ་དང་མི་དགྲེ་བ་དང་བསིབས་ལ་
ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་ནི། མ་བསིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་སྲེ་བཞི་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའི་
ཁམས་གིས་དག་ན་མི་དགྲེ་བའི་སྲེམས་ལས་གཞན་གསུམ་གསུམ་སྲེ་ཟག་བཅས་བཅུ་དང་སློབ་པ་དང་མི་
སློབ་པ་ཟག་མྲེད་གིས་ཏྲེ་བཅུ་གིས་སོ། །གིས་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་བྱྲེད་ཚུལ་ལ། ཟག་བཅས་ཀི་དབང་དུ་
བྱས་པ། ཟག་མྲེད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་འདོད་སྲེམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནི། 
རྒྱུན་ཚེའམ་གནས་སྐབས་བརྒྱད་ཀིས་རོག་པར་བྱ་སྲེ། རིགས་འད་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་འབྱུང་བ་རྒྱུན་གི་ཚེ་དང་། 
ས་གཅིག་པ་དག་སྲེད་པའི་འཆིང་བ་ཐ་དད་མྲེད་པས་རིགས་མི་འད་བ་ལས་ཀང་འབྱུང་བས་མཚུངས་པའི་ཚེ་
དང་། ཁམས་གསུམ་གི་སྲེམས་གང་ལས་ཤི་འཕོས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བའི་སྲེམས་ནི་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ན་འབྱུང་བ་ིང་
མཚམས་སོར་བའི་ཚེ་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་གིས་མམ་གཞག་ལ་སོར་བ་སོམས་པར་
འཇུག་པའི་ཚེ་དང་། དྲེ་དག་གིས་དྲེ་ལས་ལྡང་བ་སོམས་འཇུག་ལས་ལྡང་བའི་ཚེ་དང་། གོང་མའི་དགྲེ་བ་དག་
པ་བ་བསོམ་པར་བྱ་ལ་ཅི་སྲེ་ོན་མོངས་ཅན་དུ་གྱུར་ན་འོག་མའི་དགྲེ་བ་ལ་ལྡང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་འཕངས་
པའི་ཚེ་ོན་མོངས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་མ་ཐག་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  157 

༼༡༥༩༽ 
ཏུ་འོག་མའི་དགྲེ་བ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ནི་སོམས་འཇུག་ོན་མོངས་ཅན་གིས་གཟིར་བའི་ཚེ་སྲེ། དཔྲེར་ན་
ཐོ་རངས་ཕྱྲེ་བཏགས་པར་ཁས་བླངས་ནས་ལ་བ་དུས་ཚོད་ལ་གིད་སད་པ་བཞིན་དང་། གཟུགས་ཀི་དགྲེ་
བས་འདོད་གཟུགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ལ་འཇུག་ལྡང་གི་ཚེ་གིས་རྣམས་ལས་ཕྱི་མ་འདི་གིས་སོམས་པར་འཇུག་
ལྡང་གིས་བསྡུས་སོ། །དྲེ་ལ་ིང་མཚམས་སོར་བའི་སྲེམས་ནི་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང་འོག་མའི་དགྲེ་བ་
དང་མ་བསིབས་པའི་སྲེམས་ལས་ཤི་བ་གོང་མར་སྐྱྲེ་ཡང་འོག་མའི་ོན་མོངས་ཅན་ལས་ཤི་བ་གོང་མར་མི་སྐྱྲེ་
བ་ནི་ངྲེས་པའོ། །དྲེ་ལ་འདོད་པའི་སྲེམས་དགྲེ་བ་སྲེམས་བྱུང་དང་བཅས་པ་ལས་སྲེམས་དགུ་སྲེམས་བྱུང་དང་
བཅས་པ་འཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སྲེ། རང་གི་དགྲེ་བ་ིད་འབྱུང་བ་རྒྱུན་གི་ཚེ་དང་གཞན་གསུམ་འབྱུང་བས་
མཚུངས་པ་དང་། དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་ལས་གཟུགས་ཀི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་འབྱུང་བ་སོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་སྲེ། 
གང་འབྱུང་ན་གང་སྤྲེལ་ལས། ཁ་ཅིག་མི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་དང་། ཁ་ཅིག་དངོས་གཞི་ཡང་ཞྲེས་
དང་། ཁ་ཅིག་ཁད་པར་ཅན་ཡང་ཞྲེས་དང་། དབྱངས་སོག་གིས་པའི་བར་དུ་ཡང་འབྱུང་ཞྲེས་དང་། ཁ་ཅིག་
མམ་པར་མ་གཞག་པས་ཐོད་རྒལ་ལྟར་སས་བར་དུ་ཆོད་པ་འདྲེན་མི་ནུས་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དགྲེ་བ་སྐྱྲེས་ཐོབ་ལ་
ཤི་ནས་གོང་དུ་སྐྱྲེས་ན་ིང་མཚམས་སོར་བའི་ཚེ་ 
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༼༡༦༠༽ 
སིབ་པ་གིས་པོ་འབྱུང་བ་དང་། འདོད་པའི་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པས་སོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་སློབ་པ་སོམ་
ལམ་དང་མི་སློབ་པའི་སྲེམས་སོ། །འདོད་པའི་དགྲེ་བས་གཟུགས་མྲེད་ཀི་དགྲེ་བ་ལ་མི་སོར་བ་ནི་རིང་བ་རྣམ་
པ་བཞིས་རིང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་ས་མང་པོས་ཆོད་པས་ཐོད་རྒལ་དུ་འཇུག་མི་ནུས་སོ་ཞྲེས་འཆད་
དོ། །གོང་མ་གིས་ཀིས་མ་བསིབ་པ་དང་ས་མི་གཅིག་ཅིང་ིང་མཚམས་སོར་སྲེམས་དང་མམ་གཞག་གི་ངོ་
བོ་མིན་པ་ལ་སོགས་པས་ཚེ་གཞན་བཞི་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་པའི་དགྲེ་བ་དྲེ་ནི་གཟུགས་མྲེད་ཀི་
བསིབས་པ་ལས་མི་འབྱུང་བས་གཞན་བརྒྱད་པོ་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་སྲེ། རང་གི་དགྲེ་བ་ལས་བྱུང་བ་རྒྱུན་དང་། 
གཞན་གསུམ་ལས་བྱུང་བས་མཚུངས་པ་དང་། གཟུགས་ཀི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིབསིབས་པ་ལས་བྱུང་བ་
ོན་མོངས་ཅན་པས་གཟིར་བ་དང་། དྲེའི་དགྲེ་བ་དང་ཟག་མྲེད་གིས་ལས་བྱུང་བ་སོམས་འཇུག་ལས་ལྡང་
བའི་ཚེའོ། །འདོད་པའི་མི་དགྲེ་བ་ནི་ཟག་མྲེད་གིས་ལས་གཞན་པའི་སྲེམས་བཅུ་ལས་འབྱུང་སྲེ་རྒྱུན་དང་ས་
མཚུངས་པའི་ཚེ་རང་གི་བཞི་དང་། ིང་མཚམས་སོར་བའི་ཚེ་གོང་མའི་སྲེམས་དྲུག་ལས་སོ། །དྲེ་ལས་རང་
སའི་བཞི་ཁོ་ན་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་ལས་གོང་མའི་སྲེམས་འབྱུང་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཡང་རྒྱུན་དང་སའི་
ཚེའོ། །འདོད་པའི་བསིབས་པའང་མི་དགྲེ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་བཅུའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ་དྲེ་ལས་བཞི་
ཁོ་ནའོ། །འདོད་པའི་མ་བསིབས་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  159 

༼༡༦༡༽ 
པ་ནི་རང་སའི་བཞི་དང་སྤྲུལ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་གཟུགས་ཀི་དགྲེ་བ་སྲེ་ལྔ་དག་ལས་སོ། །དྲེ་ལས་ནི་མཇུག་
ཐོགས་སུ་ལྔ་པོ་དྲེ་དང་དྲེ་ལས་ཤི་ནས་ིང་མཚམས་སོར་བའི་ཚེ་གོང་མའི་བསིབས་པ་གིས་ཏྲེ་སྲེམས་
བདུན་ནོ། །གིས་པ་ནི། གཟུགས་ན་ཡོད་པའི་དགྲེ་བ་ལས་གཟུགས་མྲེད་ཀི་མ་བསིབས་པ་ལས་གཞན་བཅུ་
གཅིག་སྲེ། རང་གི་དགྲེ་བ་རྒྱུན་དང་། མ་བསིབས་པ་དང་བསིབས་པ་གིས་ས་མཚུངས་པ་དང་། དགྲེ་བ་སྐྱྲེས་
ཐོབ་ལ་ཤི་ནས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱྲེ་བ་ན་གོང་འོག་གི་ོན་མོངས་ཅན་གསུམ་དང་། སོམས་འཇུག་ལས་ལྡང་བ་
ན་འདོད་པའི་དགྲེ་བ་དང་སྤྲུལ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན་སྤྲུལ་སྲེམས། སོམས་འཇུག་གི་ཚེ་གཟུགས་མྲེད་ཀི་དགྲེ་བ་
དང་ཟག་མྲེད་གིས་སོ། །དྲེ་ནི་འདོད་པའི་ོན་མོངས་ཅན་ལས་གཞན་པ་དགུའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སྲེ། 
གཟུགས་མྲེད་ཀི་བསིབས་པ་ལས་ོན་མོངས་ཅན་གིས་གཟིར་བའི་ཚེའོ། །རྒྱུན་དང་སའི་ཚེ་རང་གི་གསུམ་
དང་། སོམས་འཇུག་གི་ཚེ་འདོད་པའི་དགྲེ་བ་དང་། དྲེ་ལས་ལྡང་བའི་ཚེ་གཟུགས་མྲེད་ཀི་དགྲེ་བ་དང་ཟག་མྲེད་
གིས་ལས་དང་། སྤྲུལ་བ་ལས་ལྡང་བའི་ཚེ་འདོད་པའི་མ་བསིབས་པ་དང་དགུའོ། །བསིབས་པ་ནི་འདོད་པའི་
ོན་མོངས་ཅན་ལས་ཤི་བ་གོང་དུ་མི་སྐྱྲེ་བ་དང་། ཟག་མྲེད་གིས་ལས་འཆི་བ་མྲེད་པས་གཞན་བརྒྱད་ལས་
འབྱུང་སྲེ་རང་གི་གསུམ་དང་ིང་ 
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༼༡༦༢༽ 
མཚམས་སོར་བའི་ཚེ་འདོད་པའི་གིས་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀི་གསུམ་མོ། །འདོད་པའི་ོན་མོངས་ཅན་དང་
ཟག་མྲེད་གིས་ལས་མི་འབྱུང་སྲེ་འདོད་པའི་ོན་མོངས་མ་སྤངས་པར་གཟུགས་སུ་ིང་མཚམས་སོར་ཞིང་
ཟག་མྲེད་ལས་གཟུགས་ཀི་བསིབས་པར་ལྡང་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལས་ནི་སྲེམས་དྲུག་འབྱུང་སྲེ་རང་
གི་གསུམ་དང་འདོད་པའི་དང་པོར་གསུམ། མ་བསིབས་པ་ནི་རང་སའི་གསུམ་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་ཞིང་། དྲེ་ལས་
དྲེའི་སྲེང་དུ་ཤི་ནས་འདོད་པ་དང་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྐྱྲེ་ོན་མོངས་ཅན་གསུམ་སྲེ་དྲུག་འབྱུང་ངོ་། །གཟུགས་མྲེད་
པའི་མ་བསིབས་པའང་དྲེའི་ཚུལ་ཏྲེ། དྲེ་རང་སའི་གསུམ་ལས་བྱུང་ཞིང་། དྲེ་ལས་དྲེའི་སྲེང་དུ་ིང་མཚམས་
སོར་བའི་ཚེ་འོག་སའི་ོན་མོངས་ཅན་གསུམ་མོ། །ཚིག་ཚོགས་ཆུང་བས་དང་པོར་སྨོས་སོ། །དགྲེ་བའི་
སྲེམས་ལས་འདོད་པའི་དགྲེ་བ་དང་འོག་མའི་མ་བསིབས་པ་གིས་བོར་བའི་སྲེམས་དགུ་དག་འབྱུང་སྲེ། རང་
གི་གསུམ་དང་མཚམས་སོར་བའི་ཚེ་འོག་མའི་ོན་མོངས་ཅན་གསུམ་དང་། ལྡང་བ་དང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འཇུག་
པའི་ཚེ་གཟུགས་ཀི་དགྲེ་བ་དང་། སོགས་འཇུག་གི་ཚེ་ཟག་མྲེད་གིས་སོ། །དྲེ་ནི་རང་སའི་གསུམ་དང་ཟག་
མྲེད་གིས་དང་གཟུགས་ཀི་དགྲེ་བ་སྲེ་དྲུག་གི་རྲེས་སུ་འབྱུང་ངོ་། བསིབས་པ་ལས་རང་སའི་གསུམ་དང་སྐྱྲེ་
བའི་ཚེ་འོག་མའི་ོན་མོངས་ཅན་གསུམ་དང་ོན་མོངས་ཅན་གིས་གཟིར་བའི་ཚེ་གཟུགས་ཀི་ 
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༼༡༦༣༽ 
དགྲེ་བ་སྲེ་བདུན་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ཡང་དྲེ་བཞིན་ཏྲེ་རང་སའི་གསུམ་དང་སྐྱྲེ་བའི་ཚེ་འོག་མ་གིས་ཀི་དགྲེ་བ་
གིས་མ་བསིབས་པ་གིས་སོ། །གིས་པ་ཟག་མྲེད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་གིས་ལས་དང་པོ་སློབ་པའི་དབང་
དུ་བྱས་པ་ནི། སློབ་པ་ནི་སོམས་འཇུག་གི་ཚེ་ཁམས་གསུམ་གི་དགྲེ་བ་དང་རང་སྲེ་བཞི་ལས་བྱུང་ལ། དྲེ་ལས་
ནི་བཞི་པོ་དྲེ་དང་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུ་ལས་ཟད་པ་ཤྲེས་པ་སྲེ་ལྔ་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། མི་སློབ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་
ནི། མི་སློབ་པ་ནི་ལྔ་པོ་དྲེ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ལས་སྲེམས་ནི་དྲེ་ིད་དང་ཁམས་གསུམ་གི་དགྲེ་བ་སྲེ་བཞི་པོ་
དག་འབྱུང་ངོ་། །མས་པའི་ཚེ་སློབ་པ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན་མིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཟག་མྲེད་ིད་ལས་མས་པ་མྲེད་ཀི་གང་
ཟག་ཚུལ་བཞིན་མིན་པའི་རོག་པས་མས་པའམ། དྲེའི་ཚེ་སློབ་པ་ཟག་མྲེད་ཀི་ཐོབ་པ་ཙམ་འབྱུང་གི་མངོན་དུ་
མི་འགྱུར་བས་སོ། །གིས་པ་སྲེམས་ི་ཤུར་དབྱྲེ་བ་ནི། སྲེམས་བཅུ་གིས་པོ་དྲེ་དག་ཕྱྲེ་ན་ི་ཤུར་ཡང་འགྱུར་
ཏྲེ། ཁམས་གསུམ་གི་ནང་ནས་འོག་མ་གིས་སུ་སིད་པ་བར་མ་དང་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྐྱྲེ་སིད་ཀི་ཚེ་ཐོབ་པ་
དཔེྃར་ནྃ་འབྱུང་བ་སྐྱྲེས་ནས་ཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་པ་དང་མངོན་འགྱུར་བ་སོར་བ་ལ་ལྟོས་པའི་སོར་བྱུང་སྲེ་དགྲེ་བ་
རྣམ་པ་གིས་གིས་སུ་ཕྱྲེ་ནས་དྲུག་སྲེ། རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བས་རོལ་བ་མྲེད་ཅིང་རང་གི་འཇུག་པའི་
རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་དང་། འགྲོ་འཆག་ལ་འདུག་གི་གཟུགས་དི་ 
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༼༡༦༤༽ 
རོ་རྲེག་ལ་དམིགས་པའི་སོད་ལམ་པ་དང་། རྔ་བ་དབུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་བཞི་དང་སློབ་པའི་ལུང་གི་ས་
ལ་ཡང་དམིགས་པའི་བཟོ་ཡི་གནས་པ་དང་། སྤྲུལ་པ་བྱ་བར་སྲེམས་པའམ་སྤྲུལ་པའི་དུས་ཀི་ཡུལ་བཞི་ལ་
དམིགས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྲེམས་ཏྲེ་འདོད་པ་ན་རྒྱུས་གཞག་པ་གཅིག་དང་བྱྲེད་ལས་ཀིས་གཞག་པ་གསུམ་སྲེ་མ་
བསིབས་ལ་ལུང་བསན་མིན་རྣམ་པ་བཞིར་དབྱྲེ་བ་དང་། གཟུགས་ན་སོད་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་རང་ཆས་སུ་
འབྱུང་བས་བཟོ་ཡི་གནས་མ་གཏོགས་པ་གསུམ་ཡོད་ལ། གཟུགས་མྲེད་ན་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་ཁོ་ནའོ། །དྲེས་ན་
འདོད་པ་ན་བརྒྱད། གཟུགས་ན་དྲུག གཟུགས་མྲེད་ན་བཞི་དང་ཟག་མྲེད་གིས་ཏྲེ་ི་ཤུའམ། དགྲེ་བ་བརྒྱད་
དང་ོན་མོངས་ཅན་བཞི་དང་མ་བསིབས་པ་བརྒྱད་དྲེ་ི་ཤུའོ། །སྲེམས་བཅུ་གིས་དང་འདི་གང་ཁབ་ཆྲེ་ཞྲེ་ན། 
བཅུ་གིས་ཁབ་ཆྲེ་སྲེ། འགྲྲེལ་པ་ལས་གཞན་དག་ནི་བཟོ་ཡིས་གནས་པས་སྒྲུབ་པའི་ཡིད་ཤྲེས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་
གིས་ལ་དམིགས་པ་ཡོད་ཅྲེས་གསུངས་པ་བཞིར་མ་འདུས་པའི་མ་བསིབས་པ་ནི། དྲེ་ལུང་མ་བསན་ོན་
མོངས་མིན། །ཞྲེས་དང་། ཊི་ཀ་ལས། གིས་པ་སོགས་ན་ལུས་མིག་དང་། །ཞྲེས་དང་། སྨྲར་འཇུག་པ་ནི་འོག་
མས་ཀང་། །ཞྲེས་པའང་བཞི་པོར་མི་རུང་ཞིང་། བཙུན་པ་གོ་ཆ་མཐའ་ཡས་ན་རྲེ། ཡང་བཞི་ལས་གཞན་ཡོད་
པས་འདི་ནི་ཁ་བསྐང་བ་དང་བཅས་ 
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༼༡༦༥༽ 
པའོ་ཞྲེས་སོ། །སློབ་དཔོན་འཕགས་པས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ལུང་མ་བསན་བུམ་པ་ལྟ་བུར་གསལ་གི། སྲེམས་
ལའང་ཡོད་པར་སོན་པའོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །འོན་ཀང་ི་ཤུར་འབྱྲེད་པ་ནི། འདོད་པའི་དགྲེ་བས་གཟུགས་ཀི་དགྲེ་
བ་དང་། དྲེས་གཟུགས་མྲེད་ཀི་དགྲེ་བ་དང་གསུམ་ཆར་གིས་ཟག་མྲེད་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་སོར་བྱུང་ཁོ་ན་
དང་། ལྡང་སྲེམས་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་སོར་བྱུང་ཡིན་ལ། འདོད་པའི་དགྲེ་བ་སྐྱྲེས་ཐོབ་ནི་གསལ་བས་མམ་གཞག་
ལྔ་ཆར་གི་སང་སྲེམས་སུ་བཤད་དོ། །འཆི་སྲེམས་ཀི་དགྲེ་བ་སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་། མ་བསིབས་པ་ནི་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་
དང་སོད་ལམ་པ་ཁོ་ན་དང་། དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་ལུང་མ་བསན་བཟོ་སྤྲུལ་གིས་འཆི་སྲེམས་སུ་མི་རུང་ལ། 
འདོད་པའི་སྤྲུལ་སྲེམས་ནི་གཟུགས་ཀི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དགྲེ་བ་དང་མ་བསིབས་
པ་ཁོ་ན་ཕྱྲེ་ནས་ི་ཤུར་བཤད་དོ། །ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་གང་གིས་ཟག་མྲེད་ལ་ལྡང་འཇུག་བྱྲེད་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་
པའི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་ནི། གཟུགས་ནི་གཞིག་ཅིང་གཞོམ་དུ་རུང་བའོ་སམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་མཚན་
ིད་དང་། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་སིའི་མཚན་ིད་དང་། མི་སྡུག་པ་དང་ཚད་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་མོས་
པ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྲེ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ལས་གང་ཡང་རུང་བས་ཟག་མྲེད་ལ་འཇུག་ཅིང་ལྡང་ངོ་། །ཁ་ཅིག་སི་
ཡིད་ལ་བྱྲེད་པས་འཇུག་ཅིང་གསུམ་ཆར་གིས་ 
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༼༡༦༦༽ 
ལྡང་ངོ་ཞྲེས་འཆད། ཁ་ཅིག་ལྡང་བ་ཡང་སི་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་སྲེམས་བཅུ་གིས་པོ་
གང་ལས་དུ་རྲེད་པ་ནི། སྲེམས་བཅུ་གིས་པོ་གང་ཞིག་མངོན་དུ་གྱུར་པས་གཞན་དུ་ཞིག་གི་ཐོབ་པ་འབྲྲེལ་
བར་འབྱུང་བའི་གསལ་བའི་རྒྱུ་ནི་ཚེ་ལྔ་སྲེ། ཁམས་གོང་ནས་འོག་ཏུ་སླར་ལོག་པའི་སྐྱྲེ་བའི་ཚེ་དང་། གཟུགས་
གཟུགས་མྲེད་དང་ཟག་མྲེད་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་དང་། ས་དང་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། 
དྲེ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་དང་། དགྲེ་ར་ཆད་པ་ལས་མཚམས་སོར་བའི་ཚེ་རྣམས་ལས་སྲེམས་དྲེ་ལྡན་པ་
མིན་པ་ལས་རྲེད་ཅྲེས་པ་སྲེ། དྲེ་ལ་ཁམས་གསུམ་ཡོད་པའི་འདོད་པའི་ོན་མོངས་ཅན་གིས་པོ་མངོན་དུ་གྱུར་
པས་སྲེམས་དྲུག་རྲེད་དྲེ། དགྲེ་ར་ཐྲེ་ཚོམ་གིས་མཚམས་སོར་བའི་ཚེ་འདོད་པའི་དགྲེ་བ་སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་། གོང་
མ་གིས་ནས་འདོད་པར་སྐྱྲེ་བའི་ཚེ་ོན་མོངས་ཅན་གིས་པོ་གང་མངོན་དུ་གྱུར་ཀང་དྲེ་གིས་དང་དགྲེ་བ་
སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་། མི་དགྲེ་བས་དགྲ་བཅོམ་ལས་མས་པའི་ཚེ་དྲེ་ིད་དང་གོང་མའི་བསིབས་པ་གིས་དང་སློབ་
པའི་སྲེམས་ཏྲེ་སོམ་པས་རིགས་དྲུག་རྲེད་དོ། །དྲེ་ཡང་མི་དགྲེ་བ་ལ་ཚང་གི་བསིབས་པ་ནི་མཐོང་སྤང་གི་
སྲེམས་ཡིན་པས་དགྲ་བཅོམ་ལས་མས་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་བཞི་ལས་མི་ཐོབ་ཀང་སིར་དྲེ་གིས་ཀིས་དྲུག་
གོ །གཟུགས་ཀི་བསིབས་པས་ཀང་དྲུག་རྲེད་དྲེ། གཟུགས་མྲེད་ནས་གཟུགས་སུ་སྐྱྲེས་པའི་ཚེ་དྲེ་ིད་དགྲེ་བ་
སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་འདོད་ 
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༼༡༦༧༽ 
གཟུགས་ཀི་སྤྲུལ་སྲེམས་ལུང་མ་བསན་གིས་དང་། དྲེས་དགྲ་བཅོམ་ལས་མས་པའི་ཚེ་གཟུགས་མྲེད་ཀི་
བསིབས་པ་དང་སློབ་པའོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀི་བསིབས་པས་དགྲ་བཅོམ་ལས་མས་པའི་ཚེ་དྲེ་ིད་དང་། སློབ་
པའི་སྲེམས་གིས་རྲེད་དོ། །གཟུགས་སུ་སྐྱྲེས་པའི་དགྲེ་བ་ལས་ནི་མི་ལོགས་མྲེད་དང་པོ་ལ་སོམས་པར་
འཇུག་པའི་ཚེ་དྲེ་ིད་དང་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དགུ་པའི་ཚེ་སྤྲུལ་སྲེམས་གིས་
ཏྲེ་སིར་གསུམ་དག་རྲེད་དོ། །སློབ་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་བཞི་རྲེད་དྲེ། ཟག་མྲེད་དང་པོའ་ིསོམས་འཇུག་གི་ཚེ་
དྲེ་ིད་དང་མི་ལོགས་མྲེད་ཀི་ཟག་མྲེད་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དགུའི་ཚེ་དངོས་གཞིའི་དགྲེ་བ་རྲེད་ཀང་དྲེའི་རིགས་
ཙམ་སྔར་ནས་ཡོད་པས་མི་བགྲང་ལ། དྲེའི་ཚེ་སྤྲུལ་སྲེམས་གིས་ངྲེས་པར་ཐོབ་པ་དང་། ཟག་མྲེད་ཀི་བསམ་
གཏན་བཞི་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དགུ་པའི་ཚེ་གཟུགས་མྲེད་ཀི་དགྲེ་བ་རྲེད་དོ། །ལྷག་མ་
འདོད་པ་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀི་དགྲེ་བ་གིས་མ་བསིབས་པ་གིས་གཟུགས་ཀི་མ་བསིབས་པ་མི་སློབ་པ་སྲེ། 
དྲུག་པོ་གང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་དྲེ་ིད་ཀི་ཐོབ་པ་འབྱུང་གི་གཞན་ནི་མིན་ཏྲེ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་དགྲེ་བ་
མཚམས་སོར་བའི་ཚེ་དགྲེ་བ་སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་ཕྱིས་སོར་བྱུང་གི་ཚེའང་དྲེ་ིད་དང་ཁམས་གསུམ་གི་མ་
བསིབས་པའང་། ལུང་བསན་མིན་ཐོབ་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེས། །ཞྲེས་པའི་ཚུལ་གི་རང་མངོན་དུ་གྱུར་པས་རང་ིད་ 
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༼༡༦༨༽ 
དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀི་དགྲེ་བའང་སོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་རང་ིད་དང་། ཟག་པ་ཤྲེས་པའི་ཚེ་མི་སློབ་
པའང་རང་ིད་རྲེད་དོ། །དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་ི་ཤུ་པོ་ལ་རང་དང་གཞན་དང་གིས་ཀས་རྲེད་པ་སར་བར་
བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་སྲེ། སྤྲུལ་སྲེམས་ལས་གཞན་པའི་ལུང་མ་བསན་དྲུག་ལ་ཐོབ་པ་སྔར་སྐྱྲེ་མྲེད་པས་རང་ིད་
མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། འདོད་གཟུགས་ཀི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་གིས་པོ་རང་གི་སོར་བ་དང་མི་སློབ་པ་ཟད་པ་
ཤྲེས་པས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རང་ཁོ་ནས་རྲེད་པ་དགུ་དང་། སྤྲུལ་སྲེམས་གཟུགས་ཀི་དགྲེ་བ་དང་བསིབས་པ་དང་
སློབ་པས་རྲེད་ལ། གོང་མ་གིས་ཀི་སྐྱྲེས་ཐོབ་གོང་འོག་ཏུ་སྐྱྲེས་ཀང་ིང་མཚམས་སོར་བའི་ཚེ་བསིབས་པས་
རྲེད་པའི་ཕྱིར་གཞན་ཁོ་ནས་རྲེད་པ་བཞི་དང་། འདོད་པའི་སྐྱྲེས་ཐོབ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་མཚམས་སོར་ན་
རང་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་གིས་མཚམས་སོར་བ་དང་སྐྱྲེ་བའི་ཚེ་གཞན་གིས་རྲེད་པ་དང་། ོན་མོངས་ཅན་གིས་པོ་
སྐྱྲེ་བའི་ཚེ་གང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་རང་དང་ཅིག་ཤོས་གཞན་གིས་རྲེད་པ་དང་། གོང་མའི་བསིབས་པ་གིས་རང་
རང་གིས་མས་ན་རང་དང་འོག་མས་མས་ན་གཞན་གིས་རྲེད་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀི་སོར་བྱུང་ནམ་
མཁའི་ྲེར་བསོགས་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ་རང་དང་སློབ་པས་རྲེད་པའི་ཚེ་གཞན་གིས་རྲེད་པ་དང་། སློབ་པ་ཡང་
ཟག་མྲེད་དང་པོའ་ིཚེ་རང་དང་དགྲ་བཅོམ་ལས་མས་པའི་ཚེ་གཞན་གི་རྲེད་པའི་ཕྱིར་གིས་ཀ་རྲེད་པ་བདུན་
ནོ། །ཆོས་མངོན་པ་ 
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༼༡༦༩༽ 
མཛོད་ཀི་རྣམ་བཤད་གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ་ལས་དབང་པོ་བསན་པའི་གནས་བཤད་ཟིན་
ཏོ།།  ༈  །།ད་ནི་གནས་གསུམ་པ་འཆད་དྲེ། འདི་ཡི་ཚིག་འབྲྲེལ་ནི་གོང་དུ། འདོད་ཁམས་གཏོགས་པ་ཐམས་
ཅད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་ཁམས་གསུམ་གི་མིང་ཡང་ཡང་དུ་གྲེངས་པའི་ཁམས་གསུམ་པོ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཞྲེས་
སོན་པའོ། །དོན་འབྲྲེལ་ནི་དམིགས་ཡུལ་བདྲེན་པ་བཞི་ལས་ཐར་པ་འདོད་པའི་གང་ཟག་གིས། དང་པོར་སྡུག་
བདྲེན་གིས་མཚན་ིད་དང་མཚན་གཞི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ལ་སྐྱོ་བར་བྱའོ། །དྲེ་ལ་མཚན་ིད་ནི་ཟག་བཅས་
ཐམས་ཅད་དུཿཁ་གསུམ་མམ་བརྒྱད་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་དུཿཁ་ཞིང་འཕགས་པ་དང་མི་མཐུན་པ་ཡིན་ལ། 
མཚན་གཞི་ནི་གང་སྐྱྲེ་བ་སྲེམས་ཅན་དང་གང་དུ་སྐྱྲེ་བ་སོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཐུན་མོང་མིན་པའི་
ལས་ལས་གྲུབ་པ་ཁམས་སོགས་ཐ་དད་པའི་སྲེམས་ཅན་གི་ཚོགས་ཏྲེ་ཁམས་འོག་མ་གིས་ནི་བརྲེན་པས་
བསྡུས་པ་ཡིན་ཞིང་། གིས་པ་ནི། ཐུན་མོང་གི་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་འོག་གཞིར་གནས་པ་རི་མཚོ་སོགས་སོད་
དྲེ། ཁམས་འོག་མ་གིས་སུ་སྲེམས་ཅན་གི་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ངྲེས་ཚིག་ནི་ཁ་ཅིག་སོད་འཇིག་པའི་རང་
བཞིན་ལ་བཅུད་བརྲེན་པས་སོ་ཞྲེས་པ་ནི་གང་རུང་རྲེ་རྲེས་ས་མི་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་ལོ་ཀའི་ས་ལས་དངས་
ནས་འཇིག་ཅིང་མས་པས་འཇིག་རྲེན་ནོ། །འོ་ན་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་དུཿཁ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། སློབ་དཔོན་ 
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༼༡༧༠༽ 
འཕགས་པ་ལས་ོན་གི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་མ་དག་པའི་འཇིག་རྲེན་དུཿཁ་ཡིན་ལ། ཡོངས་སུ་དག་པའི་འཇིག་
རྲེན་གི་ཁམས་ནི་དུཿཁ་མིན་གི་ལམ་བདྲེན་གིས་བསྡུས་པར་བཞྲེད་དྲེ། སྲེ་པ་གིས་ནི་དྲེ་ཡང་ཕྱིའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་
ཡིན་པས་དུཿཁ་ཁོ་ན་སྲེ་ལུགས་ལས། དྲེ་གསུམ་ཟག་བཅས་ཟག་པ་མྲེད། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཟག་བཅས་
སོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །འོན་ཀང་དུཿཁའི་དུཿཁ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་
ཞྲེས་འདོད་དོ། །དྲེ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་གིས་འཇིག་རྲེན་དང་། སོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་ནོ། །དྲེ་ཡང་ལས་
གསོག་པ་པོ་ཡིན་པས་དང་པོ་ཐོག་མར་འཆད་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་སྐྱྲེ་བ་པོ་འགྲོ་བའི་དབྱྲེ་བ། སྐྱྲེ་ཚུལ་རྲེན་
འབྲྲེལ་གི་རང་བཞིན། སྐྱྲེས་པ་གནས་པའི་རྲེན། གནས་པ་འཆི་འཕོ་བའི་སྲེམས། སྲེམས་ཅན་གི་ཚོགས་
གསུམ་དུ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཁམས་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ། འགྲོ་བ་ལྔར་དབྱྲེ་བ། སྐྱྲེ་གནས་བཞིར་
དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། འདོད་པའི་དབྱྲེ་བ། གཟུགས་ཀི་དབྱྲེ་བ། གཟུགས་མྲེད་པའི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་
པོ་ལ། མཚན་གཞི་ནི། བསོད་ནམས་མིན་པའི་ལས་ཀིས་ཁིད་པའམ་ར་ཀ་ཞྲེས་པ་དགའ་བའམ་ཆགས་པ་ཡིན་
ལ། དྲེ་ན་ཞྲེས་པས་བཀག་པས་དགའ་བར་མི་བྱྲེད་པའམ། སློབ་དཔོན་འདུས་བཟང་ལྟར་ན་སྐྱབས་མི་རྲེད་
པའམ་སྨད་པའི་གཞིར་གྱུར་པས་ན་དམྱལ་བ། དྲེར་ 
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༼༡༧༡༽ 
སོང་བ་རྣམས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་སྐོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཡི་དྭགས་དང་། དུད་དྲེ་འགྲོ་བས་དུད་འགྲོ་དང་། 
ཡིད་ཤྲེས་ཆྲེ་བས་མི་དང་ནི། འདི་ལ་འཇིག་རྲེན་ཁ་ཅིག་ན་ཡིད་ཀི་བུ་ཞྲེས་གྲགས་སོ། །རྣམས་ཞྲེས་པ་འགྲོ་བ་
བཞི་པོ་མ་ལུས་པའི་དོན་ནོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་པ་རྣམས་ཁིམ་ནམ་མཁའ་ལ་ཡོད་པ་དང་། འདོད་པའི་ལྷ་དག་
ཟས་སུ་བདུད་རི་ཟ་བ་དང་། གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལུས་ལ་འོད་ཡོད་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་པ་རྣམས་མི་འཆི་
བས་ལྷ་སྲེ་ཐམས་ཅད་མིན་གི་གཞན་འཕྲུལ་དང་དབང་བྱྲེད་ཀི་བར་དྲུག་དག་སོད་དང་བཅས་པ་ནི་འདོད་པའི་
ཁམས་ཡིན་ནོ། །མཚན་ིད་ནི། ཁམས་ཟས་དང་འཁིགས་པའི་འདོད་ཆགས་རྒྱས་པའམ་སོད་དང་བཅས་པ་ནི་
འདོད་པའི་ོན་མོངས་ཅན་རྒྱས་པའོ། །འོ་ན་འདོད་པའི་སྤྲུལ་སྲེམས་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་སྐྱྲེ་བས་
འདོད་པའི་ོན་མོངས་ཅན་ཇི་ལྟར་རྒྱས་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་དག་འདོད་པའི་སྤྲུལ་སྲེམས་ཀི་སྤྲུལ་པ་
བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་ཐོས་ནས་ཆགས་པའམ། སྔོན་ཐོབ་པ་མས་ནས་དན་པའམ། སྤྲུལ་པ་ཡིད་འཕྲོག་པའི་རྒྱུ་སྤྲུལ་
སྲེམས་སུ་ཤྲེས་པའམ། འདོད་པའི་ཆོས་དི་རོ་སྤྲུལ་པས་འདོད་པའོ། །ས་དོན་ནི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་
དམིགས་པའི་འདོད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྡོ་རྲེའི་སོར་གདུབ་དང་ན་ལྲེ་ཤམ་གི་བཏུང་བ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ལ་
རྒྱས་པར་དབྱྲེ་ན་དམྱལ་བ་ལ་ཡང་སོས་ལ་སོགས་པ་ 
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༼༡༧༢༽ 
བརྒྱད་དང་། དྲེའི་སྲེང་དུ་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགྲོ་གིས་ཏྲེ་ངན་སོང་གི་གནས་བཅུ་དང་། ལྷ་དྲུག་དང་མི་ལ་གིང་
བཞིར་དབྱྲེ་བ་ལས་མཐོ་རིས་ཀི་གནས་བཅུ་སྲེ་འདོད་པ་ི་ཤུའོ། །གྲང་དམྱལ་ནི་དྲེའི་ཐད་ཀ་ན་གནས་པའམ། 
གང་སྤྲེལ་ལས་ངོས་བཞིན་དྲེའི་འཁོར་གིས་ཚུལ་དུ་གནས་པས་གཙོ་བོ་མིན་ལ། ི་ཚེ་བ་ནི་ཡུལ་དང་གྲངས་
དང་ཚད་མྲེད་པའི་ཕྱིར་མ་བགྲངས་སོ། །ས་ལས་ནི་དམྱལ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་། དུད་འགྲོ་ནི་གནས་ངྲེས་པ་མྲེད་
པས་མ་བགྲངས་པར་ཡི་དྭགས་དང་ལྷ་མིན་དང་། མིའི་གིང་བཅུ་གིས་དང་ལྷ་དྲུག་སྲེ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་བཤད་
དོ། །གིས་པ་ནི། །འདོད་པ་ལས་གནས་དང་ཡོན་ཏན་གི་གོང་མའི་གནས་དག་བཅུ་བདུན་ནི། གཟུགས་དང་
ལྡན་པའི་ཁམས་ཡིན་ཏྲེ། ི་མདོ་གིས་ཀི་འདོད་པའོ། །ཁ་ཆྲེ་བ་ནི་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་མདུན་ན་འདོན་གི་གནས་
ནས་གྲོང་ལས་དགོན་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་ཀི་བར་དག་གིས་ཚད་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འདོད་ལ། 
སྐུ་མཆྲེད་ནི་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོའ་ིགནས་དང་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བཞྲེད་ཅིང་། མདོ་
ལས་ི་ཤུ་ར་གཅིག་འབྱུང་བ་ནི་སྲེ་ཚན་གི་དང་པོ་སི་མིང་ངོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མཚན་ིད་ནི་ཁམ་ཟས་དང་
འཁིག་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་རྒྱས་པའམ་སོད་དང་བཅས་པ་ནི་དྲེའི་ོན་
མོངས་རྒྱས་པའོ། །ས་དོན་ནི་གཟུགས་མཆོག་དང་ལྡན་པའོ། །བཅུ་བདུན་དུ་ངྲེས་པ་ནི་རྒྱུ་ 
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༼༡༧༣༽ 
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་དབྱྲེ་བས་ཏྲེ། གཟུགས་ཁམས་དྲེར་བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་པོ་སོ་སོའ་ིས་ནི་ཆུང་འབྲིང་
ཆྲེན་པོའ་ིབྱྲེ་བྲག་གིས་གསུམ་པ་ཡིན་ལ་བཞི་པ་ནི་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེན་པོ་དང་སྤྲེལ་བསོམ་ལྔའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་ལྔ་སྲེ་
སོམ་པ་ས་བརྒྱད་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ། གཟུགས་མྲེད་པའི་ཁམས་ཀི་དབྱྲེ་བ་ནི་རྒྱུའི་དུས་ན་གཟུགས་
ཙམ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས། གནས་ངྲེས་པ་ནི་མྲེད་ཀི་གོང་དུ་ཤི་བའི་གོ་སྐབས་དྲེ་ིད་དུ་སྐྱྲེ་བས་
ཕུང་པོ་བཞི་འགྲུབ་ལ། འོན་ཀང་རྒྱུ་སོམས་འཇུག་བཟང་ངན་གིས་བྱུང་བའི་སྐྱྲེ་བ་ལས་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་དབྱྲེ་
བའོ། །འོ་ན་ཁམས་འོག་མ་གིས་སུ་སྲེམས་ཀི་རྒྱུད་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་འབྱུང་ན་དྲེར་ནི་ཅི་ལ་བརྲེན་ནས་
འཇུག་ཅྲེ་ན། རིས་མཐུན་པ་དང་སོག་དང་སོ་སོའ་ིསྐྱྲེ་བོ་དང་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྲེམས་ཀི་རྒྱུད་ནི་
བརྲེན་ནས་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །འོག་མ་གིས་ཀིའང་དྲེ་ལ་ཅི་སྲེ་མི་བརྲེན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་སོབས་ཆུང་བ་ཡིན་ལ་
འདི་ནི་གཟུགས་དང་བྲལ་བའི་འདུ་ཤྲེས་ཅན་གི་སོམས་འཇུག་ལས་སྐྱྲེས་པས་སོབས་དང་ལྡན་པའོ། །དྲེ་དག་
ཕན་ཚུན་དང་སྔོན་གི་ལས་ལ་བརྲེན་ལ། མདོ་སྲེ་པ་ནི་དྲེ་ལྟར་ན་བརྲེན་པ་འཇུག་པ་བརྲེན་ལ་རག་ལས་པས་
ལྡོག་པས་མི་སིད་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེས་ཏྲེ། ལྡོག་པ་མྲེད་པའམ་མཚུངས་མོད་ཀི་མདུང་ཁིམ་ལྟར་འདུག་ལྡོག་བྱྲེད་
དོ་ཞྲེས་དོན་དྲེ་གསུངས་སོ། །མཚན་ིད་ནི་གཟུགས་ལ་འདོད་ 
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༼༡༧༤༽ 
ཆགས་དང་བྲལ་ཞིང་མིང་གི་ཕུང་པོ་བཞི་ལས་རྒྱས་པའོ། །ས་དོན་ནི་གནས་བརྒྱད་པར་སོན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་སྲེད་
པས་ཕྱི་མཚམས་གསུམ་དུ་བཅད་པས་ཁམས་གསུམ་ཡིན་ལ། འདོད་པ་ལ་གནས་རིས་ི་ཤུ་ཡོད་ཀང་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བའི་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་པས་ས་གཅིག་ཡིན་ཞིང་གོང་མ་གིས་ལ་བཞི་བཞི་ཡོད་པས་སིར་ས་
དགུའོ། །གིས་པ་འགྲོ་བ་ལྔར་དབྱྲེ་བ་ལ། དབྱྲེ་བ་དངོས། དྲེའི་རང་བཞིན། དྲེ་དག་གི་ཁད་པར་བསན་
པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས་འགྲོ་བ་ལྔ་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་དོན་འཆད་དྲེ། ཁམས་གསུམ་པོ་དྲེར་ནི་དམྱལ་བ་དང་
སོགས་པ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་མི་ལྷ་སྲེ་འགྲོ་བ་ལྔ་རང་རང་གི་མིང་གིས་བསན་ཏྲེ། འདོད་པ་ན་འགྲོ་བ་བཞི་རིལ་
པོ། ལྷའི་ཕྱོགས་གཅིག་དང་གོང་མ་གིས་ན་ལྷའི་ཕྱོགས་གཅིག་གོ །ལྷ་མིན་ལྷ་ལ་ལོངས་སོད་དང་ལུས་
སོགས་འགྲན་བཟོད་པ་དང་། གྲེན་ཟ་ཡིན་པས་ལྷ་ཡིན་ཡང་དམན་པ་ལ་དགག་ས་སར་ནས་ལྷ་མིན་དུ་བརོད་
ཅྲེས་དང་། འདུས་བཟང་ཡི་དྭགས་དང་། དན་པ་ྲེར་བཞག་ལས་ནག་པོ་དང་དཀར་པོའ་ིཕྱོགས་དུད་འགྲོ་དང་
ལྷའོ་ཞྲེས་འབྱུང་། མདོ་ཁ་ཅིག་ལས་འགྲོ་བ་དྲུག་པར་བཤད་དོ། །ཡང་གྲུལ་བུམ་དང་། ཤ་ཟ་དང་། འབྱུང་པོ་
དང་། སྲུལ་པོ་དང་། ལུས་སྲུལ་པོ་དང་། ྨྱོོ་བྱྲེད་དང་། བརྲེད་བྱྲེད་དང་། སྐྲེམ་བྱྲེད་དང་། གྲིབ་གནོན་དང་། 
སིན་པོ་དང་། ནམ་གྲུའི་གདོན་དང་། བྱའི་གདོན་རྣམས་ཡི་དྭགས་ཡིན་ལ། ཀླུ་དང་ལྟོ་འཕྱྲེ་དང་། ནམ་མཁའ་ 
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༼༡༧༥༽ 
ལྡིང་ནི་དུད་འགྲོ། སིན་པོ་མིའི་བྱྲེ་བྲག་གོ །གིས་པ་ནི། འགྲོ་བ་དྲེ་དག་གི་རང་ལྡོག་དག་མི་དགྲེ་ཡིན་ན་འགྲོ་
བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་འགྲོ་བར་བཞག་དགོས་ན་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་སྔར་གི་ལས་ཡོད་པས་འགྲོ་བ་འཆོལ་བར་འགྱུར་བ་
དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་དང་། དགྲེ་ར་ཆད་པ་ཡང་འགྲོ་བར་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ོན་མོངས་ཅན་མིན་ཞིང་ལུང་བསན་
དགྲེ་བ་ཡང་མིན་པས་མ་བསིབས་ལུང་མ་བསན་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྲེ། མདོ་ལས་ཀང་ལས་ཀི་སིད་པ་ལོགས་སུ་
བཤད་དོ། །ཁ་ཅིག་རྣམ་སྨིན་ཁོ་ནར་འདོད་ལ། ཁ་ཅིག་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཅྲེས་འདོད། 
མདོ་སྲེ་པ་ནི་དགྲེ་བ་དང་ོན་མོངས་ཅན་ཡང་ཡོད་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ཡང་སོད་ཡིན་ན་གིང་བཞི་མིར་བགྲང་
དགོས་ན་འགྲོ་བ་ལྔ་ཆར་གི་ལོངས་སོད་པས་འགྲོ་བ་འཆོལ་པ་དང་ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་ཤིང་མ་བྱས་པ་དང་
ཕྲད་པར་འགྱུར་བས་སྲེམས་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ། ལས་དང་མཐུན་པར་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་དང་། ལུང་ལས། བསོད་
ནམས་སིག་འབྲས་ྲེར་འགྲོ་རྣམས། །ལས་བཞིན་དུ་ནི་འགྲོ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རྒྱུད་བླའི་འགྲྲེལ་
པར་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་འགྲོ་བ་གིས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་བར་སིད་ནི་འགྲོ་བ་མིན་ཏྲེ། མདོ་ལས་སིད་
པ་ནི་བདུན་ཏྲེ། །འགྲོ་བ་ལྔ་ལས་དང་སིད་པ་བར་མའོ་ཞྲེས་ལོགས་སུ་མཛད་པ་དང་། གདགས་པ་ལས་འགྲོ་བ་
ལྔས་ནི་སྐྱྲེ་གནས་བཞི་མ་བསྡུས་ཏྲེ་སིད་པ་བར་མའོ་ཞྲེས་དང་། ཆོས་ 
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༼༡༧༦༽ 
ཀི་ཕུང་པོ་ལས། མིག་གང་ཞྲེ་ན་འགྲོ་བ་ལྔ་དང་སིད་པ་བར་མའི་མིག་གོ་ཞྲེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་
བཞི་སྲེ། རྣམ་ཤྲེས་ཀི་གནས་པ་བདུན་བཤད་པ། སྲེམས་ཅན་གི་གནས་དགུ་བཤད་པ། རྣམ་ཤྲེས་ཀི་གནས་པ་
བཞི་བཤད་པ། བདུན་དང་བཞིའི་མུ་བཞི་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། རྣམ་ཤྲེས་ཀི་གནས་པ་བདུན་
ཞྲེས་འབྱུང་བ་ནི། འགྲོ་བ་ལྔ་ལས་ལུས་དང་འདུ་ཤྲེས་གིས་ཀ་ཐ་དད་པ་ནི། འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་
པོར་ཕྱིས་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་ཏྲེ། ལུས་དང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་དང་རགས་ཐ་དད་ལ། འདུ་ཤྲེས་བསམ་པ་ནི་བདྲེ་
སྡུག་བཏང་སོམས་སོགས་ཐ་དད་དོ། །དྲེ་ལྟ་བུའི་སྲེམས་ཅན་གི་ཕུང་པོ་ལ་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་བརྲེན་
པ་ནི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་གནས་སོ། །ལུས་ཐ་དད་ཅིང་འདུ་ཤྲེས་གཅིག་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོར་ཐོག་མར་སྐྱྲེས་
པ་རྣམས་ཏྲེ། ལུས་ནི་ཚངས་ཆྲེན་དང་འཁོར་དག ཚད་དང་། དབྱིབས་དང་སྨྲ་བ་དང་གོས་གོན་པ་ལ་སོགས་པ་
ཐ་དད་ལ། འདུ་ཤྲེས་ནི་གིས་ཀའང་ཚངས་པ་རྒྱུ་མིན་པ་ལ་རྒྱུར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤྲེས་གཅིག་པའོ། །འོ་ན་
འཁོར་རྣམས་ཀིས་དྲེ་སྨོན་ལམ་འདྲེབས་པ་ཇི་ལྟར་མཐོང་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོར་རང་སའི་སྔོན་གི་
གནས་དན་པ་སྐྱྲེས་ཐོབ་ཀི་དན་པའམ། ཊི་ཀ་ལས་དྲེ་ལས་ཐོས་པའི་ཕྱིར། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལས་བཟོག་
པ་ནི། བསམ་གཏན་གིས་པ་རྣམས་ལུས་འོད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གཅིག་ལ། འདུ་ཤྲེས་ནི་དང་པོའ་ིཡིད་བདྲེ་
ཡང་ 
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༼༡༧༧༽ 
སྲེམས་གཡོ་བར་བྱྲེད་པས་སྐྱོ་ནས་ྲེར་བསོགས་ཀི་བཏང་སོམས་དང་དྲེས་སྐྱོ་ནས་ཡིད་བདྲེ་ལ་འཇུག་པའི་
ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་ཁ་ཅིག་ཡིད་བདྲེ་བས་སྐྱོ་བ་ན། ཁ་ཅིག་ཡོན་ཏན་དུ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པའམ། མདོ་སྲེ་པ་
སོགས་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་སོད་མྲེར་འབར་བ་ན་ལྷ་གཞོན་ནུ་དག་དྲེར་ཡང་མྲེ་འོང་བར་སྲེམས་ཤིང་སག་
ལ། རྒན་པོ་འཆགས་འཇིག་མཐོང་བ་དག་མི་སག་པ་འདུ་ཤྲེས་ཐ་དད་དོ། །ལུས་དང་འདུ་ཤྲེས་གཅིག་པ་ནི་
བསམ་གཏན་གསུམ་པ་བ་རྣམས་ཏྲེ། ལུས་འོད་ཀི་རང་བཞིན་དང་བདྲེ་བ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་བལྟ་བར་གཅིག་
པའོ། །དྲེ་བཞི་དང་གཟུགས་ཅན་མིན་པ་དང་པོར་གསུམ་པོ་དག་སྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་གནས་པ་བདུན་
ནོ། །ལྷག་མ་ངན་སོང་དང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་སིད་རྲེ་དག་ནི་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་རྒྱས་ཤིང་འཕྲེལ་བར་མི་བྱྲེད་
ཀི་འཇོམས་པར་བྱྲེད་པ་དང་ལྡན་པས་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་གནས་མིན་ཏྲེ། ངན་སོང་ན་ཚོར་བ་དུཿཁ་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་
པ་རྒྱུ་འབྲས་དང་འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་གིས་སྲེམས་རྒྱུན་གཅོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། བདུན་པོ་དྲེའི་
སྲེང་དུ་སིད་རྲེ་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་བསན་ནས་དགུ་ནི་སྲེམས་ཅན་གི་ནི་གནས་དགུར་མདོ་ལས་བཤད་དྲེ། 
དྲེ་དག་ཏུ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་དགའ་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལས་ཀི་སིན་པོས་མི་
འདོད་བཞིན་དབང་མྲེད་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར་གཞན་ངན་སོང་ནི་སྲེམས་ཅན་གི་ 
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༼༡༧༨༽ 
གནས་མིན་ཏྲེ་བཙོན་ར་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡང་མདོ་ལས་རྣམ་ཤྲེས་གནས་པ་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་དང་
འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་བྱྲེད་དུ་ྲེ་བར་འགྲོ་བ་དག་ནི་བཞི་གསུངས་ལ་དྲེ་ཡང་སྲེད་པའི་དབང་གིས་གནས་པ་ཡིན་
ཞིང་ཟག་མྲེད་དང་ས་གཞན་གི་ཕུང་པོ་ལ་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་པས་མི་བརྲེན་པའི་ཕྱིར་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རང་གི་
ས་པ་ཁོ་ནའི་ཕུང་པོ་བཞི་ཡིན་ལ། རྣམ་ཤྲེས་འབའ་ཞིག་ནི་བྱྲེ་སྨྲ་ནི་གནས་དང་གནས་པ་པོ་ཕྱྲེ་ནས་སོན་པས་
གནས་པ་པོ་ིད་གནས་ཡིན་པར་མ་བཤད་དྲེ་རྒྱལ་པོ་ིད་བསན་དུ་མི་རུང་བ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་འདོད་ཅིང་། 
མདོ་སྲེ་པ་ནི་གྲུ་དང་མན་པའི་ཚུལ་དུ་རྣམ་ཤྲེས་གིས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་
སོ། །བཞི་པ་ནི། །འོ་ན་རྣམ་ཤྲེས་ཀིས་གནས་པ་བདུན་གིས་བཞི་བསྡུས་སམ་བཞིས་བདུན་བསྡུས་ཤྲེ་ན། རྣམ་
ཤྲེས་གནས་པ་བདུན་དུ་གནས་གཞན་དོར་ལ། བཞི་པར་ཕུང་པོ་དོར་བས་བསྡུ་བ་དཔྱད་ན་མུ་བཞི་སྲེ། བདུན་
གིས་བསྡུས་ལ་བཞིས་མ་བསྡུས་པ་བདུན་པོའ་ིརྣམ་ཤྲེས་དང་། མུ་གིས་པ་ངན་སོང་དང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་
དང་སིད་རྲེའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པོ་བཞི་དང་། གསུམ་པ་བདུན་པོའ་ིདྲེ་བཞི་དང་། བཞི་པ་ངན་སོང་ལ་སོགས་
པའི་རྣམ་ཤྲེས་དང་ཟག་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་སྐྱྲེ་གནས་བཞིར་དབྱྲེ་བ་ལ་གསུམ་སྲེ། གང་དུ་འཇུག་པའི་སྐྱྲེ་
གནས་ཀི་དབྱྲེ་བ། གང་གིས་འཇུག་པའི་བར་སིད་བཤད་པ། དྲེ་ིད་སྐྱྲེ་གནས་སུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་
ནི། ཁམས་ 
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༼༡༧༩༽ 
གསུམ་པོ་དྲེར་སྐྱྲེ་བ་ནི་སྐྱྲེ་གནས་ལ་བརྲེན་པར་སོན་པས་སོ་ང་ལས་སྐྱྲེས་པ་དང་སོགས་པ་མངལ་ལས་སྐྱྲེས་
པ་དང་། ཕ་མའི་ས་བོན་ལ་མི་ལྟོས་པར་འབྱུང་བའི་དོད་གཤྲེར་ལས་སྐྱྲེས་པ་དང་། མཛེས་པའམ་གནོད་པ་མྲེད་
པའི་སྐྱྲེ་བ་ཡིན་པས་རྫུས་སྐྱྲེས་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་གིས་སྐྱྲེ་གནས་བཞི་དག་ཏུ་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །ངོ་བོ་མ་
བསིབས་ལུང་མ་བསན་ནོ། །དྲེ་ལ་མི་དང་དུད་འགྲོ་ལ་སྐྱྲེ་གནས་རྣམ་པ་བཞི་སྲེ། མི་སོང་སྐྱྲེས་ནི། ཚོང་པ་གྲུ་
ཆག་ཤིང་ལྲེབ་ཀིས། །རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཕྱིན་ཁྲུང་ཁྲུང་དང་། །འདུས་པས་བྲག་དང་ྲེ་བྲག་གིས། །བྱུང་བ་ཕྱིས་
ནི་རང་རྒྱལ་འགྱུར། །བློན་པོ་རི་དྭགས་འཛིན་མ་ཞྲེས། །མྃནའང་མིན་ཏྲེ་དྲེ་ཡི་བུ། །སུམ་ཅུ་ར་གིས་མཛངས་
བླུན་ལས། །རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལྲེན་བཙུན་པོ་ཆྲེན། །སོ་ང་ལྔ་བརྒྱ་ལྟས་ངན་ཞྲེས། །སོམ་དུ་བཅུག་སྲེ་གངྒཱར་བོར། །ལི་
ཙའི་རྒྱལ་པོ་བཙུན་མོར་བཅས། །ཁྲུས་བྱྲེད་པས་མཐོང་ཁ་ཕྱྲེ་བས། །ཁྲེའུ་ལྔ་བརྒྱ་སིད་ཐ་མའི། །གང་ཟག་དུས་
མིན་འཆི་བ་མྲེད། །མངལ་སྐྱྲེས་ད་ལྟའི་ཕལ་ཆྲེ་འོ། །རྒྱལ་པོ་བསྲེན་གནས་སི་བོ་རུ། །འབུར་བྱུང་སྨིན་ལས་ང་
ལས་ནུ། །དྲེ་ཡི་པུས་མོ་འབུར་འབུར་གིས། །ཁྲེའུ་མཛེས་དང་ྲེར་མཛེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱིན་བྲང་
ནས་ནི། །བུ་མོ་ཐི་བའི་ཕྲྲེང་བ་ཅན། །ཆུ་ཤིང་སོང་པོ་ཨ་མྲ་སྐྱོང་། །དོད་གཤྲེར་སྐྱྲེས་ཏྲེ་མདོ་ལས་བལྟ། །རྫུས་
སྐྱྲེས་བསྐལ་པ་དང་པོའ་ི 
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༼༡༨༠༽ 
མི། །ཕྱིས་ཀང་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའི་ཚེ། །དགྲེ་སློང་སྤུན་གིས་གང་རོགས་བརྒྱ། །ཨརྻ་དྲེ་བ་རྫུས་སྐྱྲེས་
སོ། །དུད་འགྲོའ་ིདང་པོ་གསུམ་ནི་སང་བར་ཟད་ལ་རྫུས་སྐྱྲེས་ནི་ཀླུ་དང་འདབ་བཟང་སོགས་སོ། །སོབས་ཆྲེན་
ལས་ནི་མྱུར་བ་ིད། །རྣམ་སྨིན་རོགས་སྒྲུབ་དམྱལ་རྣམས་དང་། །ལྷ་རྣམས་རྫུས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བ་ཡིན། །མཚམས་སོར་
རིང་པོ་མི་རུང་བས། །སིད་པ་བར་མ་རྫུས་ཏྲེ་སྐྱྲེ། །སོབས་ཆྲེན་འབྲང་ཕྱིར་ཡི་དྭགས་ཕལ། །རྫུས་སྐྱྲེས་མཽ་གལ་
བུ་ཡི་ལམ། །ཞིག་ན་ཤ་ཟ་མོ་བཀྲེས་པ། །བདག་གིས་མཚན་མོ་བུ་ལྔ་དང་། །དྲེ་བཞིན་ིན་མོ་བུ་ལྔ་
དག །བསྐྱྲེད་ནས་དྲེ་དག་ཟ་མོད་ཀི། །འོན་ཀང་བདག་ནི་ཚིམ་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ཚིམ་མྲེད་ཡི་དྭགས་
ཏྲེ། །མངལ་ནས་སྐྱྲེ་བའང་ཡོད་པ་ཡིན། །སྐྱྲེ་གནས་བཟང་བ་རྫུས་སྐྱྲེས་སོ། །གཞན་སྡུག་མྲེད་ཕྱིར་དྲེ་ནས་
ནི། །དོད་གཤྲེར་སྐྱྲེས་བཟང་མངལ་སྐྱྲེས་དམན། །སྐྱྲེ་བས་བདག་དང་མ་སྡུག་ཕྱིར། །ལན་གིས་གིས་སྡུག་
སོང་སྐྱྲེས་དམན། །འོ་ན་སྐྱྲེ་ལ་དབང་ཐོབ་པའི། །སིད་མཐའི་རྒྱལ་སས་མངལ་སྐྱྲེས་སོན། །ྲེ་དུ་ཆོས་འཇུག་མི་
རྣམས་སྤྲོ། །སྒྱུ་མར་རོག་པ་སྤང་བ་དང་། །སྐུ་གདུང་གཞག་ཕྱིར་སིད་ཐ་མའི། །རྒྱལ་སས་རྫུས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བ་
མིན། །ཤཱཀ་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བའི་རིགས། །གདོལ་པར་དོགས་ནས་རྲེས་འཇུག་མིན། །མངལ་སྐྱྲེས་མི་ཡིས་གྲུབ་
པ་འདི། །ཐོབ་ཅྲེས་མི་རྣམས་སྤྲོ་བ་བསྐྱྲེད། །མུ་སྲེགས་མ་ཀ་རའི་ལུང་ལས། ། 
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༼༡༨༡༽ 
བསྐལ་པ་བརྒྱ་འདས་སྒྱུ་མ་ཞིག །འཇིག་རྲེན་ཟ་འབྱུང་འདི་ིད་ཅྲེས། །མངལ་སྐྱྲེས་སྒྱུ་མར་མི་རོག་གོ །དིན་
ལན་གསབ་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་། །བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་རིང་བསྲེལ་ནི། །བཞག་ཕྱིར་རྫུས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བ་ནི། །ས་བོན་མྲེད་
ཕྱིར་ལུས་མི་གནས། །སློབ་དཔོན་བྱིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའི། །ལན་དྲེ་རིགས་པ་མིན་ནོ་ཞྲེས། །དིས་བས་དི་བ་
བཞིན་འབྱུང་སྲེ། །རྫུས་སྐྱྲེས་ཤི་བར་རོ་མྲེད་ན། །མདོ་ལས་སྐྱྲེ་གནས་བཞི་ཡི་ཀླུ། །མཁའ་སིང་བཞི་པོས་ཟ་བ་
ལ། །རྫུས་སྐྱྲེས་ཀླུ་ནི་བཟའ་ཕྱིར་འབྱིན། །འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན་བཟའོ་ཞྲེས། །མ་གསུངས་མི་ཤྲེས་པས་འབྱིན་
པའམ། །མ་ཤི་བར་ཟ་ཚིམ་པར་འགྱུར། །སྐྱྲེ་གནས་མང་བའང་རྫུས་སྐྱྲེས་ཏྲེ། །ལྷ་དང་དམྱལ་བ་ཐམས་ཅད་
དང་། །ཡི་དྭགས་ཕལ་ཆྲེར་དུད་འགྲོ་མིའི། །ཕྱོགས་གཅིག་བར་སིད་ཀུན་ཡིན་ཕྱིར། །དྲེ་ནས་མང་བའང་གང་
བཟང་རྣམས། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ་བར་སིད་ཀི་ངོ་བོ། །དྲེའི་སྒྲུབ་བྱྲེད། དྲེ་ིད་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །དང་པོ་
ནི། སིད་པ་བར་མ་གང་ཞྲེ་ན། འདིར་ཕུང་པོ་ལྔའི་རྒྱུན་གང་ཞིག་ཡུལ་གཞན་དུ་སྐྱྲེ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། སྔར་གི་
འཆི་སིད་དང་ཕྱིས་ཀི་སྐྱྲེ་བའི་སིད་པའི་བར་དུ་འབྱུང་བའོ། །ངྲེས་ཚིག་ནི་འཆི་སིད་སྐྱྲེ་སིད་གིས་ཀི་བར་མ་
ཞྲེས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཟག་བཅས་སིད་པའང་ཡིན་ལ། སིད་པ་གིས་ཀི་བར་མའང་ཡིན་པས་ཞྲེས་མཐུན་
ནོ། །དབྱྲེ་བ་ནི་ཁམས་ཀི་གིས་དང་། སས་ལྔ་དང་། གནས་གཞན་གི་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང་། རྣམ་ 



180   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༡༨༢༽ 
པ་རབ་འབྲིང་གི་སངས་རྒྱས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་དང་། དྲེས་ལས་གཞན་པའི་སིད་པ་བར་མ་
སྲེ་བཞིའོ། །རྣམ་གྲངས་ནི་འོག་ནས་ལྔར་འཆད་དོ། །བར་སིད་འདས་པ་ཡང་ཡོད་པས་བྱུང་བ་ཞྲེས་ཅི་སྲེ་མི་བྱ་
ཞྲེ་ན། སིད་པ་བར་མ་ནི་བྱུང་བ་མིན་ཏྲེ། བགྲོད་པའི་ཡུལ་དུ་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀིས་འཕངས་ཤིང་རོགས་བྱྲེད་ཀིས་
རོགས་པའི་སྔོན་དུས་སུ་མ་ཕྱིན་པའི་ཕྱིར་མགྲོན་པོ་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་
གིས་ཏྲེ། རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་། ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ནི། ཕལ་ཆྲེན་སྲེ་པ་དང་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་
བྱྲེ་བྲག་ས་སོན་སྲེ་པ་དག་བར་སིད་ཁས་མི་ལྲེན་ཏྲེ། འཆི་སིད་ནས་སྐྱྲེ་སིད་དུ་འཇུག་པ་ནི་སོག་ཆགས་འདས་
པའི་འགྲོས་སམ་རྣལ་འབྱོར་པ་གྲོང་ལས་རྒྱལ་བའི་སོར་བ་ལྟར་ལུས་ཀི་རྒྱུན་གིས་འགྲོ་བ་མྲེད་ལ། དུས་སང་
མདའི་མཐོ་དམན་ལྟར་འཆི་སིད་འགགས་པ་དང་སྐྱྲེ་སིད་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་དག་དགག་ཅིང་ཡོད་པར་
སྒྲུབ་པ་ནི་བསྡུ་བ་དང་། སློབ་དཔོན་སན་རས་གཟིགས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་གིས་ཀས་བཤད་ལ། འདིར་རིགས་
པ་ནི་གང་རྒྱུན་གིས་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ནི། རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་འཇུག་པ་མཐོང་སྲེ། དཔྲེར་ན་
འབྲུ་སོད་དུ་བླུགས་པའི་ཁུར་པོ་ཞིག་གྲོང་གཞན་དུ་ཁྲེར་བ་ན་བར་མ་ཆད་པར་རིམ་གིས་གྲོང་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་
བཞིན། ཁམས་འོག་མ་གིས་ཀི་སྐྱྲེ་སིད་ཀང་སྔ་མའི་འཆི་སིད་ཀི་རྒྱུན་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་རྒྱུ་སྔོན་སོང་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཀི་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  181 

༼༡༨༣༽ 
འབྲས་རགས་སོ། །སྐྱྲེ་སིད་ནི་བར་སིད་མྲེད་པར་འཆི་སིད་ཆད་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བ་མིན་ཏྲེ། འབྲས་བུའི་རྒྱུན་
དང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པས་རགས་ཀི་དོན་ཙམ་བསན་གི། 
སོར་བ་སྐྱོན་མྲེད་མིན་ཏྲེ། ས་ནི་བུམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་མི་རག་གོ་ཞྲེས་པ་དཔྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀིས་སོང་
པའི་རགས་ལྟར་སང་ངོ་། །དྲེས་ན་ཁམས་འོག་མ་གིས་ཀི་སྐྱྲེ་སིད་ནི་འཆི་སིད་ལས་ཡུལ་གཟུགས་བར་མ་
ཆད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏྲེ། སྔ་མའི་རྒྱུན་གི་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འབྲས་བུའི་རྒྱུན་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་
པའོ། །འདིར་ཆོས་ཅན་ནི་གིས་ཀ་ཁས་ལྲེན་པའི་སྐྱྲེ་སིད་ཙམ་མོ། །བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ནི་ཕུང་པོ་ལྔའི་རྒྱུན་གི་
འཇུག་པའི་བར་སིད་ཙམ། དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཐོགས་མྲེད་ལྡན། །ལ་སོགས་པ་ལུང་ལས་འབྱུང་བ་སྲེ། །མྲེ་ནི་
མེྃ་ཙམྃ་བཀག་པའི་ཆོས་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །རགས་ཀི་མཚན་གཞི་རྒྱུན་གིས་འཇུག་པའོ། །མཚན་ིད་ཕྱོགས་
ཆོས་ནི་གིས་ཀས་འཆི་སིད་རྒྱུད་དང་སྐྱྲེ་སིད་འབྲས་བུར་འདོད་པས་གྲུབ་ལ། ཁབ་པ་ལ་གསུམ་ལས་རགས་
ཀི་མཚན་གཞི་འཛིན་པའི་ཚད་མ་ནི་གང་དང་གང་སྔ་མའི་རྒྱུན་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཡུལ་བར་མ་ཆད་དུ་འཇུག་སྲེ། 
འབྲས་བུ་འཕངས་པའམ་འཕྲེན་པའི་རྒྱུ་བཞིན་ནོ། །མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་པར་དོགས་པའི་རྒོལ་བ་ནི་
རྒྱུ་ཡིན་ཡང་བར་ཆད་པར་མཐོང་སྲེ། གཟུགས་བརན་གི་གཟུགས་ཞྲེས་པའམ་མ་ངྲེས་པར་ 
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༼༡༨༤༽ 
བསན་པའི་ཕྱིར་སྐྱྲེ་སིད་ནི་འཆི་སིད་ཆད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་བརན་བཞིན་
ཞྲེས་བཟོག་པ་བསྒྲུབ་པ་སིད་དྲེ། ས་ནི་གཞལ་བྱ་ཡིན་པས་མི་རག་གོ་ཞྲེས་པ་དང་། གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རག་གོ་ཞྲེས་རྒོལ་བ་དང་འདའོ། །དྲེ་འགོག་པ་ལ་མདོ་སྲེ་པ་ན་རྲེ། ཟ་བའི་གཟུགས་བརན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁ་
དོག་གི་རས་གཞན་ཞིག་ཆུ་ནང་དུ་གསར་དུ་བྱུང་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཐོགས་བཅས་ཀིས་གཟུགས་སུ་མ་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང་བར་སིད་མྲེད་པར་འཆི་སིད་ཆད་པ་ཙམ་ལས་སྐྱྲེ་སིད་འབྱུང་བའི་དཔྲེ་
ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་ཚུལ་མི་འད་བའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་སྔ་མ་གྲུབ་སྲེ། ཆུ་དང་གོ་ས་གཅིག་ན་
དམིགས་ཤིང་གོ་ས་གཅིག་ན་ཐོགས་བཅས་ཀི་རས་ཐ་དད་པ་གིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། 
གཏན་ཚིགས་ཕྱི་མ་གྲུབ་སྲེ། སྐྱྲེ་སིད་འཆི་སིད་ཀི་རྒྱུན་ཡིན་པ་ལྟར་གཟུགས་བརན་ནི་ཐོགས་བཅས་ཀི་
གཟུགས་ཀི་རྒྱུན་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐྱྲེ་སིད་ནི་འཆི་སིད་གཅིག་པུ་ལས་བྱུང་ལ། གཟུགས་བརན་ནི་གཙོ་
བོའ་ིརྒྱུ་ཆུ་དང་གཙོ་བོ་མིན་པ་ཟ་བ་གིས་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་གཟུགས་བརན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཡིན་ཡང་རགས་རྒྱུན་ཡིན་པ་ཞུགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་སྲེ། རྒྱ་མཚོའི་སྲེང་ན་མྲེ་མྲེད་ཀང་དུ་
བས་མྲེ་སྒྲུབ་པ་མ་ངྲེས་པ་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེས་རྲེས་འགྲོ་འཕྲེན་ཚུལ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་བར་མ་ཆད་པར་ 
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༼༡༨༥༽ 
འཇུག་པ་མཐུན་དཔྲེ་འབྲས་བུའི་རྒྱུན་ལ་མཐོང་ཞིང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བར་ཆད་པ་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་
ལ་ཁྲེགས་པས་རྒྱུན་ཡིན་པ་ལ་བར་མ་ཆད་པར་འཇུག་པའི་ཁབ་པ་གྲུབ་བོ། །གིས་པ་ལུང་ནི། སོན་པའི་སློབ་
མ་རྣམས་ཀིས་སོན་པའི་ལུང་ཁས་ལྲེན་འོས་ལ། དང་པོ་ནི་སོན་པའི་མགུར་ིད་ནས་སིད་པ་བར་མའི་ཞྲེས་རང་
གིས་སས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཡོད་དོ། །མདོ་སྲེ་ནི་མི་འདོན་ཏྲེ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུང་ལས་མི་འབྱུང་ལ་སྡུད་པ་པོ་
འགའ་ཞིག་གིས་སོ་བཏགས་པ་སིད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མདོ་གིས་པ་ལས་གནས་གསུམ་མངོན་དུ་གྱུར་ན་
མའི་མངལ་དུ་བུ་ཆགས་ཏྲེ། མ་རུང་ཞིང་ཟ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕ་མ་ཆགས་ཤིང་ཕྲད་པ་དང་དི་ཟ་ྲེ་བར་
གནས་པ་གྱུར་ནའོ་ཞྲེས་གསུངས་ལ། སྐབས་དྲེར་བར་སིད་ལས་གཞན་པའི་དི་ཟ་མྲེད་དོ། །མདོ་སྲེའི་ཡང་ཚིག་
ཕྱི་མ་དྲེ་སྐད་དུ་མི་འདོན་ཏྲེ་ཕུང་པོ་ཞིག་པ་ྲེ་བར་གནས་པར་གྱུར་པའོ་ཞྲེས་འདོན་ཏོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མདོ་གསུམ་
པ་ལས་རྔ་ལྲེན་གི་བུ་ཁོད་ཀིས་མཆིས་བྲང་ལ་དི་ཟ་ྲེ་བར་འཁོར་བ་དྲེ་རྒྱལ་རིགས་ལ་སོགས་པའམ་ཤར་
ཕྱོགས་ལ་སོགས་པ་ནས་འོང་བ་ཞིག་ཤྲེས་སམ་ཞྲེས་རིགས་དང་ཕྱོགས་ཀི་བརག་པ་མཛད་དྲེ་ཕུང་པོ་ཞིག་པ་
ནི་འོང་བར་རུང་བ་མིན་ནོ། །མདོ་སྲེ་ཡང་མི་འདོན་ནོ་ཞྲེ་ན། བཞི་པ་ལས་ཕྱིར་མི་འོང་ལྔར་གསུངས་པའི་བར་
མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་བར་སིད་མྲེད་ན་མི་རུང་ངོ་། །དྲེ་ནི་ 
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༼༡༨༦༽ 
ཚེའི་ཚད་ཀི་བར་མའམ་གནས་གཞན་གི་བར་མ་དོར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལྔ་པ་སྐྱྲེས་བུ་དམ་
པའི་འགྲོ་བ་བདུན་གི་མདོ་ལས་ཡུལ་དང་དུས་ཀི་བྱྲེ་བྲག་གིས་བར་མ་དོར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གསུམ་
གསུངས་པའི་དཔྲེ་ནི་ཚེ་ཚད་གནས་གཞན་གི་བར་དོ་ལ་མི་འབྱོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཚེ་ཚད་གི་བར་དོ་ཡིན་ན་
ཀང་ཞྲེས་པས་བསྡུས་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་དུ་ཡང་གསུངས་རིགས་པ་ལས་མདོ་དྲུག་པ། སྲེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་
བ་དང་འཆི་བ་མྲེད་པའི་བྱིངས་ལ་སྲེམས་གཏོད་པ་དང་། བར་དོ་གསུམ་སྐྱྲེས་ནས་སོགས་པ་བཞི། །བསམ་
གཏན་དག་གི་བཅུ་ཚན་བཞི། །གཟུགས་མྲེད་དག་གི་བདུན་ཚན་གསུམ། །འདུ་ཤྲེས་དག་གི་དྲུག་ཚན་
དུ། །མཛད་ནས་ཚོམས་སུ་ཡང་དག་བསྲེབས། །ཞྲེས་པ་ལས་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་སིད་པ་བར་མ་ཡོད་པར་
གྲུབ་བོ། །མདོ་སྲེ་ཡང་མི་འདོན་ནོ་ཞྲེ་ན། སོན་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་དཔང་དུ་གྱུར་པ་གཞན་ཕལ་ཆྲེར་ཡང་
ཟད་ལ་སྲེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྲེས་ཀི་སྲེང་དུ་ཡང་མདོའ་ིཚིག་དང་དོན་ལ་དགའ་མགུར་བྱྲེད་ན་དབང་ཅི་ཞིག་
ཡོད་ཅྲེས་སྨྲྲེ་སྔགས་གསུངས་སོ། །ཕལ་ཆྲེན་པ་ན་རྲེ། མྲེད་པའི་ལུང་ཡང་ཡོད་དྲེ། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་
ན་ཐོས་མཁས་མགུ་ཞྲེས་བྱ་བ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཞིག་གི་མགོ་ལ་བདུད་སུན་འབྱིན་བྱྲེད་ཅྲེས་པས་ཁུ་ཚུར་བསྣུན་
ཏྲེ་བསད་པས་དྲེ་སྐད་ཅིག་དྲེ་ིད་ལ་རང་གི་ལུས་ཁོ་ནས་མནར་མྲེད་ 
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༼༡༨༧༽ 
དུ་ལྟུང་ངོ་ཞྲེས་པས་བར་སིད་མྲེད་པའོ་ཞྲེ་ན། ལས་ཆྲེ་དག་པོ་ནི་ལུས་མ་དོར་བ་ལ་མི་སོད་པར་དང་པོ་མཐོང་
ཆོས་ལ་རྣམ་སྨིན་འབྱུང་བས་གསོན་པོར་མྲེས་བསྐོར་ཏྲེ་ཤི་བས་བར་སིད་ཀི་རྒྱུན་གིས་མནར་མྲེད་དུ་སོང་བ་
ལ་དགོངས་ཏྲེ། མ་ཤི་བར་མིའི་འགྲོ་བ་ཁོ་ན་དམྱལ་བར་སྐྱྲེ་མི་སིད་དོ། །ཡང་མཚམས་མྲེད་པ་ལྔ་བྱས་ན་དྲེ་མ་
ཐག་ཏུ་དམྱལ་བར་སྐྱྲེ་བར་གསུངས་པས་དྲེ་མ་ཐག་ཅྲེས་པ་བར་སིད་མྲེད་པའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་འགྲོ་བ་གཞན་དུ་མི་
འགྲོ་བས་ྲེ་བ་ཙམ་ལ་དགོངས་ཏྲེ། ས་ཇི་བཞིན་དུ་བརགས་ན་ལྔ་ཁོ་ནས་ཡིན་གི། གཅིག་གིས་མིན་པ་དང་
ལས་བྱས་པའི་སྐད་ཅིག་གིས་པ་ཁོ་ན་ལ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁོ་བོ་ཅག་གི་མྲེད་པའི་ཁུངས་དགོངས་པ་ཅན་
ཡིན་ལ་ཁོད་ཀི་ཡོད་པའི་ཁུངས་དགོངས་པ་ཅན་མིན་པར་གང་ལས་ཤྲེས་ཤྲེ་ན། བརག་པ་འདི་ནི་ཁོད་ལ་ཡང་
མཚུངས་ཤིང་། ཤྲེས་བྱྲེད་ནི་གཞན་དུ་དངས་མི་ནུས་པ་དགོས་པ་ལས་ཁོད་ཀིས་ངྲེད་ཀི་ལུང་མི་འདོན་པ་ཙམ་
ལས་དང་བར་མ་ནུས་ལ། ངྲེད་ཀིས་ནི་ཁྲེད་ཀི་ལུང་ཡོད་ཀང་འགལ་བ་མྲེད་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་
པ་ནི། །འོ་ན་བར་སིད་ཡོད་ན་ཤ་ཚུགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་གིས་ཀི་དངོས་ལ་བཞི་ལས། དབྱིབས་དྲེ་ནི་
སྔོན་དུས་ཀི་སིད་པ་གདོད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཤ་ཚུགས་ཅན་ཏྲེ། སྔོན་དུས་དང་འཕྲེན་པའི་ལས་གཅིག་པའི་
ཕྱིར་བྱིས་པ་དང་རྒན་པོའ་ིབར་བཞིན་ནོ། །གོང་མར་ནི་གང་དུ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བའི་ 
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༼༡༨༨༽ 
བྱད་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་སོ། །སྔོན་དུས་ཞྲེས་པ་སྐྱྲེ་བ་སྔ་མ་ལྟ་བུར་འཆད་པར་མི་འཐད་དྲེ། འཕྲེན་པ་གཅིག་པའི་
རགས་མྲེད་ཅིང་གཟུགས་མྲེད་ནས་སྐྱྲེས་པ་ལ་དབྱིབས་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཚད་ནི་བྱིས་པ་ལོ་ལྔ་ལོན་པའམ་
དྲུག་ལོན་པ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་པ་ནི་མིའི་ལ་བསམ་པ་སྲེ་དུད་འགྲོ་ལ་སོགས་པ་དབྱིབས་མི་འད་བས་མཚོན་དུ་མི་རུང་
ལ། ལྷའི་བོང་ཚོད་རོགས་པ་དང་ངོ་ཚ་ཤྲེས་པར་གོས་དང་བཅས་པར་འཆད་པའོ། །འདོད་པའི་ཡང་སིད་པ་ཐ་
མའི་རྒྱལ་སས་དང་དགྲེ་སློང་མ་དཀར་མོ་གོས་དང་བཅས་པའོ། །མདོག་ནི་འགྲོ་བ་ལྔའི་སོང་དུམ་ཚིག་པ་དང་། 
ཆུ་དང་དུད་པ་དང་སྲེར་པོ་དང་དཀར་པོ་ཞྲེས་སིད་པ་འཕོ་བའི་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །རོད་པ་སྤང་བ་ལ། འོ་ན་ཁི་
མོའ་ིམངལ་དུ་ཁི་གུ་མང་པོ་ཤི་བ་ན་དམྱལ་བའི་བར་སིད་མྲེ་འབར་བ་གྲུབ་པས་ཟ་གཞན་དང་། མའི་མངལ་
འཚིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དམྱལ་བ་ིད་ན་ཡང་ལྷག་པ་ན་འཕྱན་པ་ལྟར་རག་ཏུ་འབར་བ་མིན་ན་བར་སིད་ན་
ལྟ་ཅི་སྨོས་སོ། །འབར་དུ་ཆུག་ཀང་ལུས་དྭངས་པས་བལྟ་བ་མི་ནུས་པ་ལྟར་རྲེག་པ་ཡང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། 
ལས་ཀི་མཚམས་བཅད་པའི་ཕྱིར་མི་འཚིག་གོ །ཡང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བར་སིད་གཞོན་ནུ་ཐོར་གཙུག་
མཚན་དཔྲེས་སྤྲས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་ིད་དྲེ་དྲེ་ིད་ཀིས་ཕྱིར་ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པ་ན་སོང་
གསུམ་གསལ་བར་མཛད་དོ། །འོ་ན་ཡུམ་གི་རི་ལམ་དུ་གང་པོ་ཆྲེའི་ཕྲུ་གུ་དཀར་པོ་མཆྲེ་བ་དྲུག་ 
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༼༡༨༩༽ 
དང་ལྡན་པ། རྐང་བཞིས་མཛེས་པར་སྤྲས་པ་གསྲེར་གི་དྲྭ་བས་གཡོགས་པ་ཞིག་ཞུགས་པ་རིས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་
ན། དྲེ་ནི་དུད་འགྲོའ་ིསྐྱྲེ་བ་ལྡོག་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལོན་པ་དང་། དཀར་པོའ་ིཆོས་དང་ཕར་ཕྱིར་དྲུག་དང་། ངོ་ཚ་
ཁྲེལ་ཡོད་དང་ལྡན་པར་སོན་པའོ། །གིས་པ་སྔོན་དུས་ཀི་སིད་པ་དྲེ་ནི་འཆི་བའི་སིད་པའི་སྔོན་རོལ་ཚུན་ཆད་
ནས་སྐྱྲེ་བའི་སིད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་ཕན་ཆད་དོ། །ཁད་པར་གི་ཆོས་ནི་བར་སིད་དྲེ་ཡང་འགྲོ་བ་རིས་
མཐུན་པའི་བར་སིད་ནང་དང་སྐྱོན་བཅུ་གཅིག་དང་བྲལ་བའི་ལྷའི་མིག་དག་པས་མཐོང་ལ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པས་
ལྷའི་མིག་སྐྱྲེས་ཐོབ་ཀིས་ནི་མི་མཐོང་ངོ་། །གཞན་དག་ནི་ཐད་ཀ་དང་འོག་མ་མཐོང་བར་འདོད་ལ། ཀུན་བཏུས་
ལས་སྐལ་བ་མམ་པ་རྣམས་ཀང་མཐོང་ཞྲེས་སྔོན་གི་རིས་མཐུན་པ་ཕ་མ་སོགས་ཀང་མཐོང་བར་བཤད་
དོ། །ལས་ལས་བྱུང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་ཞིང་ཤུགས་མགོགས་ཁད་དང་ལྡན་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཀང་དགག་པར་མི་སོད་དོ། །ལུས་ནི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་ཀུན་ཚང་བ་སྲེ་གང་སྤྲེལ་ལས་རྣམ་སྨིན་གི་སིང་པོ་ཡིན་
པ་དང་མིག་དང་ས་མྲེད་ན་སྐྱྲེ་སིད་དུ་འཇུག་མི་ནུས་པས་སིད་པ་ཚོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་ལ། 
སྔོན་དུས་སུ་མ་ཚང་བ་ནི་རོགས་བྱྲེད་ཀི་གྲེགས་བྱས་པའོ་ཞྲེས་གསུངས། མཁས་པ་དག་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་
ལྲེགས་སོ། །དྲེ་ཡང་རི་ལ་སོགས་ 
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༼༡༩༠༽ 
པ་ལ་ཡང་ཐོགས་པ་མྲེད་པ་དང་ལྡན་ལ་འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བསྐྱྲེད་པའི་རྡོ་རྲེའི་
གདན་དང་། མའི་ལྟོ་ལ་ཐོགས་ཏྲེ་མངལ་སོ་ནས་འཇུག་པའི་ཚེ་མ་དག་གི་སྔར་སྐྱྲེས་པ་ནུ་བོ་དང་ཕྱིས་སྐྱྲེས་པ་
ཕུ་བོའ།ོ །ཡང་འགྲོ་བ་གང་དུ་སྐྱྲེས་པའི་བར་སིད་ནི་དྲེ་ལས་གཞན་པའི་འགྲོ་བར་མི་བཟོག་སྲེ་ལས་གཅིག་གིས་
འཕྲེན་པ་དང་། བར་སིད་ནི་བློ་མི་གསལ་བས་ལས་སོབས་ལྡན་གསར་པ་མི་བསོག་པར་ལས་བསན་དུ་འཆད་
དོ། །དིན་ལན་བསབ་པ་དང་ཀུན་བཏུས་ལས་སོགས་པར་ནུས་པས་ལྡོག་པར་བཤད་དོ། །ཅི་འདོད་པའི་བར་
སིད་ཀང་ཁམ་ཟས་ཟའམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་ལུས་དྭངས་པས་རགས་པ་ནི་མི་ཟ་དབང་ཆུང་བ་དང་ཆྲེ་བ་དག་དི་ཞིམ་
པ་དང་མི་ཞིམ་པ་ཟའོ། །ཚེའི་ཚད་ནི་བཙུན་པ་ཇི་སིད་སྐྱྲེ་བའི་ཚོགས་པ་མ་རྲེད་ཀི་བར་དུ་གནས་ཀི་ངྲེས་པ་
མྲེད་དྲེ་དྲེའི་ཚེའི་འཕྲེན་པ་ལོགས་ན་མྲེད་པས་དྲེའི་ཕྱིར་རིང་ཐུང་གིས་སྔོན་དུས་རིང་ཐུང་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །བཙུན་པ་དབྱིག་བཤྲེས་ནི་ཞག་བདུན་དུ་གནས་ཤིང་དྲེ་སིད་ཀི་ཚོགས་པ་མ་རྲེད་ན་ཤི་ཞིང་བར་
སིད་དྲེ་ིད་དུ་སྐྱྲེ་བར་འདོད་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་འཆི་སིད་དང་སྐྱྲེ་སིད་དུའང་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །སྲེམས་ཙམ་པ་ནི་
ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་དུའོ་ཞྲེས་སོ། །བྱྲེ་སྨྲ་བ་ན་རྲེ་དྲེ་ནི་སིད་པ་ཚོལ་བའི་ཕྱིར་མྱུར་བ་ཁོ་ནར་ིང་མཚམས་
སོར་བས་ཚེ་ཐུང་ལ་གལ་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བའི་རྲེན་ལ་ལྟོས་པའི་རྲེན་མ་ཚོགས་ 
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༼༡༩༡༽ 
པའི་ཚེ་ཕ་མ་དང་ཡུལ་མ་ངྲེས་ན་གཞན་དུ་སྐྱྲེ་ཞིང་ངྲེས་ན་དྲེར་བར་སིད་ཀི་ལས་ཀིས་སྐྱྲེ་གནས་ཀི་ཚོགས་པ་
འདྲེན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ིད་སྐྱྲེ་གནས་སུ་བགྲོད་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྲེ། བསམ་པ་གང་གིས་བགྲོད་
ཚུལ། དབྱིབས་གང་གིས་འཇུག་ཚུལ། མངལ་དུ་འཇུག་པའི་རབ་དབྱྲེའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱྲེ་གནས་དང་པོ་གིས་
ཀི་བར་སིད་ལས་ཀི་མཐུས་རྒྱང་རིང་པོ་ནས་སྐྱྲེ་བའི་ཡུལ་མཐོང་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། ཕ་མ་ལ་པོ་བྱྲེད་པ་མཐོང་
སྲེ། བློ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་རྲེ་བ་དང་དགའ་བར་བྱའོ་སམ་པས་འགྲོ་བའི་ཡུལ་དབང་པོ་གིས་ཀི་
གནས་ཕོ་བ་དང་ལོང་ཁའི་ཁོད་བུ་སོད་ཅྲེས་པའི་ནང་དུ་འགྲོ་ལ། ཕོ་ཞིག་ཡིན་ན་མའི་ལྟོ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྲེས་
རྒྱབ་ཏུ་ཁ་བལྟས་ནས་ཙོག་པུར་འདུག་སྲེ་ཕ་ལ་འགྲན་ཟ་ལྟར་ཞྲེ་སང་དང་། མ་ལ་མཛའ་མོའ་ིའདུ་ཤྲེས་ཀིས་
ཆགས་པ་སྐྱྲེས་པ་དང་སིད་པ་བར་མ་ནི་འགག་ཅིང་ཕུང་པོ་མཁང་བོར་གྱུར་པ་སྐྱྲེའོ། །མོ་ཡིན་ན་ལྡོག་པས་
གནས་ཤིང་སྲེམས་མངོན་དུ་གྱུར་ལ། མ་ནིང་ནི་གང་གི་འདོད་ཆགས་ཤྲེས་ཆྲེ་བ་ལྟར་རོ། །དྲེ་གིས་ལས་
གཞན་དོད་གཤྲེར་ལས་སྐྱྲེ་བ་ནི་ལས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྐྱྲེ་བའི་གནས་ཀི་དི་ཚོར་ནས་དྲེར་འདོད་པས་
འགྲོའ།ོ །རྫུས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བ་ནི་སྐྱྲེ་བའི་གནས་མཐོང་ནས་དྲེ་ལ་མངོན་པར་འདོད་པས་འགྲོའ།ོ །འོ་ན་དམྱལ་གནས་ཇི་
ལྟར་འདོད་ཅྲེ་ན། བྱྲེ་སྨྲ་ནི་བློ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ་ 
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༼༡༩༢༽ 
ལམ་དུ་ཚ་བ་དང་གྲང་བས་ྲེན་ཏྲེ། བསིལ་བ་དང་དོ་བ་འདོད་ནས་གྲང་བ་དང་ཚ་བར་རྒྱུག་གོ་ཞྲེས་གསུངས་
ལ། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ནི། ལས་གང་གིས་དྲེར་སྐྱྲེ་བའི་ལས་བྱས་པའི་གནས་སྐབས་དང་མཐུན་པའི་
སྲེམས་ཅན་དུ་འཁྲུལ་པས་རྒྱུག་སྲེ། ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་དྲེ་མྱོང་ལ། །སྔར་བྱས་པ་ནི་རི་ལམ་ལྟར། །སྲེམས་ཅན་དྲེ་
འད་མཐོང་གྱུར་ནས། །དམྱལ་བ་རབ་ཏུ་རྒྱུག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གང་སྤྲེལ་དུ་མདོ་དངས་སོ། །གིས་པ་ནི། 
དབྱིབས་གང་གིས་འཇུག་ཅྲེ་ན། སྐྱྲེ་བའི་གནས་སུ་འགྲོ་བ་ན། དམྱལ་བ་ཡི་བར་དོ་ནི་གཤིན་རྲེའི་ཞགས་པས་
བཏབ་སྲེ་མཚོན་ཆའི་གསྲེབ་ཏུ་སིའུ་ཚུགས་སུ་འགྲོ་སྲེ། ཡང་དག་སོམ་དང་དཀའ་ཐུབ་ཅན། །དང་སོང་རྣམས་
ལ་སྐུར་འདྲེབས་པ། །དྲེ་དག་སི་ཚུགས་དག་ཏུ་ནི། །དམྱལ་བ་ཁོ་ནར་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །ལྷའི་ནི་སྐས་
ལ་འཛེག་པ་དང་། མིའི་སན་ལས་ལྡང་བ་དང་། ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགྲོའ་ིསྐས་ལ་འབབ་པ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་གོང་གི་བསམ་པ་དྲེར་ངྲེས་སམ་ཞྲེ་ན། མདོ་
ལས་བཞི་གསུངས་ཏྲེ། གཅིག་ནི་མངལ་ིད་དུ་ཤྲེས་བཞིན་དུ་འཇུག་ལ། མངལ་གི་ཟུག་རྔུས་དཀྲུགས་ནས་
གནས་པ་དང་འབྱུང་བ་མི་ཤྲེས་པ་དང་། གཞན་ནི་དྲེ་དང་གནས་པ་ཡང་ཤྲེས་པ་དང་། གཞན་ནི་འབྱུང་བ་དང་
གསུམ་ཀའང་ཤྲེས་པ་དང་། གཞན་ནི་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ 
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༼༡༩༣༽ 
རོངས་པའོ། །སོ་ང་ལས་སྐྱྲེས་པ་ནི་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་ཡང་རག་ཏུ་གསུམ་ཀ་ལ་རོངས་པ་ཁོ་ནའོ། །མངལ་དུ་
འཇུག་པའི་གང་ཟག་གསུམ་དག་སྲེ། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ནི་ལས་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྲེ་བས་
འཇུག་པ་ཤྲེས་པ་དང་། རང་བྱུང་རང་རྒྱལ་ནི་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཐོས་པ་མང་བ་དང་མཁས་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོ་
དྲུག་ལ་མཁས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱ་ཆྲེ་བས་གནས་པ་ཡང་ཤྲེས་པ་དང་། རང་བྱུང་གིས་པ་རོགས་པས་སངས་
རྒྱས་ནི་གྲངས་མྲེད་གསུམ་དུ་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་གིས་ཀ་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་ཕྱིར་གསུམ་ཀ་ཤྲེས་
པའོ། །གིས་པ་སྐྱྲེ་ཚུལ་རྲེན་འབྲྲེལ་གི་རང་བཞིན་ལ་གསུམ་སྲེ། བདག་མྲེད་ཀང་ཕུང་པོ་ིང་མཚམས་སོར་
བ། ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་ཐོག་མ་མྲེད་པར་བསན་པ། དྲེ་རྲེན་འབྲྲེལ་བཅུ་གིས་སུ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་རོལ་པ་
ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་པ་དག་བར་སིད་ཁས་ལྲེན་ཞིང་དྲེས་འདོད་ལྲེན་བྱྲེད་པས་བདག་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་
འགོག་པ་ལ་བར་སིད་ནི་ནང་གི་བྱྲེད་པ་པོའ་ིབདག་ཏུ་མྲེད་དྲེ། འཆི་སིད་སྐྱྲེ་སིད་དུ་མ་དང་འབྲྲེལ་བའི་ཕྱིར་
རོ། །ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཆོས་ཅན་དང་རགས་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། ཁབ་པ་ནི་རག་པ་གཅིག་པུའི་བདག་
ཡིན་ན། རག་ཏུ་ཕུང་པོ་འདོར་བའམ་ལྲེན་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་གི་རྲེས་འཇོག་མི་སིད་པ་ལས། འདོར་ལྲེན་དུ་མ་
དང་འབྲྲེལ་བའི་ཕྱིར་མི་རག་སྲེ་མར་མྲེ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ 
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༼༡༩༤༽ 
གིས་མཚམས་སོར་ཞྲེ་ན། སྐད་ཅིག་དུ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕུང་པོ་རྒྱུན་ཙམ་གིས་སོ། །འོ་ན་ཕུང་པོ་ིད་འཕོ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་ཡུལ་དུ་གཞན་དུ་མཚམས་སོར་བས་སོ་ཞྲེ་ན། ཕུང་པོ་སྐད་ཅིག་མ་ལ་ནི་འཕོ་བའི་མཐུ་མྲེད་ཀི་
སྔོན་གི་ོན་མོངས་པ་དང་ལས་ཀི་འདུས་བྱས་པས་འགྲུབ་པའི་སིད་པ་བར་མའི་ཕུང་པོ་སྐད་ཅིག་དུ་མའི་རྒྱུན་
གི་ནི་མངལ་དུ་འགྲོ་སྲེ། དཔྲེར་ན་མར་མྲེ་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཡང་སྣུམ་རས་ཀིས་བསྐྱྲེད་པའི་རྒྱུན་གིས་ཡུལ་
དུས་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞྲེས་པ་དཔྲེར་བརོད་དང་སྤོང་ཚིག་དང་ཚད་འཛིན་
གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདི་ཐ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་གི་ཚེའི་འཕྲེན་པ་མི་འད་བས་ལས་ཀིས་ཇི་ལྟར་འཕང་
པ་བཞིན་དུ་རིམ་གིས་ཏྲེ། ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པ་མངལ་གི་གནས་སྐབས་ལྔ་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དོད་པ་སྲེ་
མངལ་དང་། བཙས་པ་དང་། བྱིས་པ་གཞོན་ནུ་དར་བབ་དར་ཡོལ་རྒས་ཤིང་འཁོགས་པ་སྲེ་བཙས་པའི་གནས་
སྐབས་ཀི་རྒྱུན་རྣམས་ཅི་རིགས་པར་སྐྱྲེས་ཏྲེ། དྲེ་ནས་སྲེད་པ་ཟད་པ་མི་སྐྱྲེ་ཡང་མ་ཟད་པ་དག་ཚེ་འདིའམ་སྔ་
མའི་ལས་དང་ོན་མོངས་ཀིས་འཇིག་རྲེན་ཕ་རོལ་དག་ཏུ་འགྲོ་སྲེ་འདིས་ཀང་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་སོན་པར་
ནུས་སོ། །སྔ་མའི་ལས་ོན་བརྒྱུད་པ་ལས་འོང་བའི་སིད་པ་རྒྱུ་ཞིང་མི་སོད་པར་འགྲོ་བས་འཁོར་ལོ་འདི་ལ་
ཐོག་མ་མྲེད་དྲེ་གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་དུས་མམ་པ་དང་། མཐོང་ཆོས་ལྟར་སྔར་ཕྱི་ཅུང་ཟད་
པ་ 
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༼༡༩༥༽ 
མི་རུང་གི་སྐྱྲེ་བ་གཞན་གིས་ཆོད་པ་ལ་ལྟོས་པས་དྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། 
ོན་མོངས་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་རྲེན་འབྲྲེལ། ོན་མོངས་གསུམ་པོ་དཔྲེས་བསན་པ། དྲེ་རྣམས་སིད་པ་
བཞིར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གནས་སྐབས་པའི་རྲེན་འབྲྲེལ་བཤད་པ། སྐབས་སུ་བབ་པའི་ངོ་བོ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། དབྱྲེ་བ་མདོར་བསན། ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕུང་
པོའ་ིརྒྱུན་སྐྱྲེ་བའི་གནས་སྐབས་གསུམ་པོ་དྲེ་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཡིན་ལ། 
དྲེ་ཡང་ཆའམ་སྲེ་ཚན་གསུམ་སྲེ། སྔོན་གི་མཐའ་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་བར་རྣམས་སོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། 
ཚེ་གསུམ་ལ་རོགས་པའི་ཚུལ། ོན་མོངས་པ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ། ཚེ་གིས་ཀི་ཡན་ལག་མདོར་བསྡུས་པའི་རྒྱུ་
མཚན། ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་གྲངས་ངྲེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྲེ། ཚེ་གསུམ་ལ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན། དྲེ་
ལྟར་བཞག་པའི་ཡན་ལག་ངོས་གཟུང་བ། དྲེ་ིད་གནས་སྐབས་པར་བསན་པ། ཡན་ལག་གཙོ་བོའ་ིསོ་ནས་
བཞག་པ། ཚེ་གསུམ་ལ་བཞག་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཆ་གསུམ་དུ་ཇི་ལྟར་
བཞག་ཅྲེ་ན། སྔོན་གི་མཐར་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱྲེད་དང་། ཕྱི་མའི་མཐར་སྐྱྲེ་བ་དང་རྒ་ཤི་སྲེ་གིས་གིས་དང་། 
དབུས་ཀི་ཆ་བར་དུ་ 
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༼༡༩༦༽ 
ལྷག་མ་བརྒྱད་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་ཚང་བར་མ་ངྲེས་ཀི་འདོད་པའི་སྐྱྲེ་གནས་གསུམ་གི་སྲེམས་ཅན་
ཚེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཚང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། མ་རིག་པ་སོགས་འདི་དག་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ལ་མ་རིག་པ་ནི་ཚེ་འདི་དབུས་སུ་བྱས་པའི་སྔོན་ཚེ་སྔ་མའི་ོན་མོངས་པ་སོད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་
ཆར་རོ། །འོན་ཀང་འགྲྲེལ་པར་མ་རིག་པ་ིད་སྨོས་པ་ནི་དྲེ་ལྷན་ཅིག་སོད་པ་དང་། དྲེའི་དབང་གིས་དྲེ་དག་
འབྱུང་བས་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་གཤྲེགས་སོ་ཞྲེས་
བརོད་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་ལ། གང་སྤྲེལ་ལས་ཆགས་སང་གིས་ནི་འདུ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུར་མ་ཁབ་
ཅིང་མ་རིག་པ་ནི་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ན་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །འདུ་བྱྲེད་དག་ནི་སྔོན་སོ་གསུམ་ལས་སོགས་
པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་ཤྲེས་ནི་སྔོན་གི་རྒྱུ་གིས་ལ་བརྲེན་པའི་ཡིད་དྲེ་ོན་མོངས་ཅན་
གི་ཚེ་འདིར་མཚམས་སོར་བའི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །གང་སྤྲེལ་ལས་དྲེ་དང་སྐྱྲེ་བ་ནི་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་ལ་གཞན་ནི་རྒྱུན་
ཆགས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །མིང་དང་གཟུགས་ནི་མཚམས་སོར་དྲེ་ཕན་ཆད་ལུས་ཡིད་སྔར་ནས་ཡོད་ཀང་སྐྱྲེས་
མཆྲེད་ཀི་མིང་མི་ཐོབ་པས་མིང་ཐོབ་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དོད་པ་ཚུན་ཆད་ཀི་མིང་བཞིའི་ཕུང་པོ་དང་
ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པ་གནས་སྐབས་ལྔའོ། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་པོ་དྲེ་ནི་དོད་ཅིང་ཡུལ་དབང་རྣམ་ 
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༼༡༩༧༽ 
ཤྲེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་སོད་པར་མི་ནུས་པའི་དུས་ཚུན་ཆད་དོ། །རྲེག་པ་ནི་དྲེ་ནས་བདྲེ་སྡུག་བཏང་
སོམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཤྲེས་པར་མི་ནུས་པ་མྲེ་ལ་རྲེག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱྲེད་པའི་དུས་ཚུན་ཆད་དོ། །ཚོར་བ་ནི་དྲེ་
ནས་ཚོར་བ་གསལ་བའི་དུས་འཁིག་པ་སོད་མི་ནུས་པ་ཚུན་ཆད་དོ། །སྲེད་པ་ནི་དྲེ་ནས་མང་དུ་ཟ་བ་དང་འདུས་
ཤིང་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལོངས་སོད་དང་འཁིགས་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་ཅན་གིས་གནས་སྐབས་ཏྲེ་དྲེ་དག་
གི་ཡུལ་ཚོལ་བ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་བར་རོ། །ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ནི་ཡུལ་ལོངས་སོད་རྣམས་ཡོད་ན་བདྲེ་བ་འབྱུང་
བར་ཤྲེས་ནས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་རྒྱུག་པའི་དུས་ཀི་སིད་པ་ཕྱི་མའི་ལས་སློང་བྱྲེད་ཚོར་བའི་རྒྱུ་ལ་
དམིགས་པ་འདོད་ཆགས་ཀི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །དྲེ་ལྟར་རྒྱུག་པ་དྲེའི་ཚེ་བདྲེ་བའི་དོན་དུ་ཡང་སིད་
པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་བྱྲེད་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་དྲེ་ིད་ཀི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའམ་ཕྱི་
མའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སིད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་རིམ་པ་མ་མས་པར་བྱ་བ་དང་། ཕལ་ཆྲེས་བས་དྲེར་བསན་གིས་
སྲེད་པ་དང་། རྒན་པོ་རྒྱུག་མི་ནུས་པའི་དུས་ཀི་ཡང་སིད་ཀི་ལས་བྱྲེད་པའམ་དྲེར་བསྡུའོ། །འདིའི་རྒྱུའི་ཡན་
ལག་གསུམ་ལ་བརྲེན་ནས་སྐྱྲེ་བ་ཕྱི་མར་ིང་མཚམས་སོར་བའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ནི་སྐྱྲེ་བ་ཡིན་ལ། དྲེ་ནས་ཚེ་
འདིར་མིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའི་བར་དུ་བཞག་པ་དྲེ་ིད་ནི་འདི་དབུས་སུ་བཞག་པའི་རྒ་ཤི་ཡིན་ཏྲེ། གདུལ་
བྱ་སྐྱོ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དགྲེ་སློང་དག་མིང་དང་ 
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༼༡༩༨༽ 
གཟུགས་ཀི་སྐྱྲེ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་རྒ་ཤའི་སྐྱྲེ་བ་ཡིན་ཏྲེ་ཚོར་བའི་བར་དུ་ཡང་དྲེ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་
པ་ནི། སིར་རྲེན་འབྲྲེལ་ལ། སྐད་ཅིག་པ། རྒྱུན་ཆགས་པ། འབྲྲེལ་པ་ཅན། གནས་སྐབས་པ་སྲེ་བཞི་ལས། སྔར་
བཤད་པ་འདི་ནི་ཚེ་གསུམ་གི། ཕུང་པོ་ལྔའི་གནས་སྐབས་བཅུ་གིས་ཡིན་པས་གནས་སྐབས་པར་འདོད་དྲེ་དྲེ་
ིད་རྒྱུན་ཆགས་པའི་ཡང་ངོ་། །ལོ་ཞྲེས་པ་ནི་དྲེ་ལ་མ་རངས་ནས་གཞན་ལུགས་སོན་པ་སྲེ། མདོ་སྲེ་པ་ན་རྲེ་
ཁོད་ཀི་འདིར་རང་དགའ་འམ་མདོའ་ིདོན་ཡིན། མདོའ་ིདོན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྔོན་གི་མཐའ་མི་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་
བཤད་པར་དང་འགལ་ལོ། །བཞི་པ་ནི། བྱྲེ་སྨྲ་ན་རྲེ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་ཀང་གཙོ་བོ་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་དྲེའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསགས་པ་སྲེ། དཔྲེར་ན་གང་པོ་ཆྲེའི་རྲེས་ལྟ་བུ་མདོ་ལས། སའི་ཁམས་གང་ཞྲེ་ན། 
ས་དང་སྤུ་དག་གོ་ཞྲེས་དངོས་སུ་ས་ལས་མ་བསན་ཀང་། ས་སྤུའི་ཚོགས་པ་ན་དི་རོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་
ཡོད་པ་བཞིན་ཆོས་ལྷག་མ་དང་བཅས་ནས་བསན་པའོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡིན་ཏྲེ། སའི་ཁམས་ཀི་ས་སྤུ་སོན་པ་མིན་གི་
ས་ལ་སོགས་པ་མ་གཏོགས་པའི་ས་མྲེད་པར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། ཆོས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་ཐམས་
ཅད་རྲེན་འབྲྲེལ་དུ་བཤད་ལ། མདོ་ལས་སྲེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་ཁོ་ན་གསུངས་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། མངོན་པར་བཤད་པ་
ནི་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ལ། མདོ་ལས་ནི་སྔོན་གི་མཐའ་ལ་ཅི་འདས་པའི་དུས་ན་བདག་བྱུང་ངམ་ 
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༼༡༩༩༽ 
མ་བྱུང་ཞྲེས་དང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་མ་འོངས་པ་ན་བདག་འབྱུང་ངམ་མི་འབྱུང་། བར་ལ་བདག་འདིའི་ངོ་བོ་ཅི་
ཞིག་རྣམ་པ་ཅི་ཞིག་ཅྲེས་བདག་ཏུ་རོངས་པ་རྣམས་བཟོག་པའི་ཕྱིར་དུ་རྲེན་འབྲྲེལ་ཆ་གསུམ་དུ་བསན་ནས། 
བདག་ནི་མྲེད་ཀི་ཆོས་ཙམ་གི་རྲེན་འབྲྲེལ་ལོ་ཞྲེས་རོགས་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་འབྲས་ཚར་གང་རུང་གཅིག་ལས་
མ་བསན་ན་དུས་གསུམ་ལ་རོངས་པ་བཟོག་པ་མི་ནུས་པས་གིས་ཀ་བསན་པའོ། །གིས་པ་ོན་མོངས་པ་
གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ནི། ོན་མོངས་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ནི་མ་རིག་པ་དང་སྲེད་ལན་གིས་དང་། ལས་ཀི་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ནི་འདུ་བྱྲེད་དང་སིད་པ་གིས་དང་། ལས་ོན་སྐྱྲེ་བའི་གཞིའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
ནི་ལྷག་མ་བདུན་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བདུན་པོ་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་རྒྱུའམ་ཀུན་འབྱུང་གཙོ་ཆྲེ་བ་ལྔ་འབྲས་
བུའམ་དུཿཁ་གཙོ་ཆྲེ་བ་བདུན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་བར་གི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་རྒྱས་པར་ཕྱྲེ་ལ། སྔོན་དང་ཕྱི་
མའི་ཡན་ལག་བསྡུས་ཤྲེ་ན། སྔ་ཕྱི་གིས་ཀི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། བར་མ་ཚེ་འདིའི་འབྲས་བུ་
ལ་རྣམ་ཤྲེས་སོགས་ལྔ་དང་། ཕྱི་མའི་རྒྱུ་ལ་སྲེད་ལན་གིས་སུ་ཕྱྲེ་བའི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་སྲེ་དཔྲེ་ལས་གིས་
པོ་ལའང་དབྱྲེ་བ་ཡོད་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་མ་རིག་པ་ནི་སྲེད་ལྲེན་གིས་སུ་དབྱྲེ་སྲེ། རྒྱུའི་ཡན་
ལག་ོན་མོངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འདིར་ཕྱྲེ་བ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་པས་མ་རིག་པའི་གོ་ 
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༼༢༠༠༽ 
སར་སྲེད་ལྲེན་ཡང་རུང་བར་སོན་པའམ། མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱྲེད་གིས་ཀ་རྒྱུ་ཡིན་པས་གསུམ་དུ་ཡང་དབྱྲེ་
རུང་ཞིང་། རྒ་ཤི་ནི་མིང་གཟུགས་སོགས་བཞིར་དབྱྲེར་རུང་སྲེ། མཚམས་སོར་ལས་གཞན་པའི་འབྲས་བུ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་འདིར་ཕྱྲེ་བ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་སམ། འབྲས་བུ་གིས་ཀ་ལྔར་ཕྱྲེ་བ་ཡང་རུང་ངོ་། །བཞི་པ་ཡན་ལག་
བཅུ་གིས་སུ་གྲངས་ངྲེས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གྲངས་ངྲེས་དངོས། འབྱུང་བ་དང་བྱུང་བའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། 
མ་རིག་པ་དང་རྒ་ཤི་ལ་རྒྱུ་འབྲས་མྲེད་ན་འཁོར་བ་ཐོག་མཐའ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ལ་ཡོད་ན་བཅུ་གིས་སུ་
མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གནས་སྐབས་པ་ཚེ་གསུམ་ལ་རོགས་པ་འདིའི་ལྟར་ན་དྲེ་ཙམ་གིས་རོགས་ཏྲེ། རྒྱུ་
འབྲས་མྲེད་ཅིང་སིའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡོད་པས་སྐྱོན་གིས་ཀ་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་རས་ནི་འཁོར་བ་ཐོག་མྲེད་
ཡིན་པས་ཐུག་མྲེད་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང་། རིགས་དྲེ་ནི་དྲེ་དག་ཀང་བཅུ་གིས་པོ་ལས་མ་འདས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནི། 
ོན་མོངས་པ་སྲེད་པ་ལས་ོན་མོངས་པ་ལྲེན་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་མ་རིག་པ་དང་ལྲེན་པ་ལས་བྱ་བ་སྲེ་ལས་
འདུ་བྱྲེད་དང་སིད་པ་དང་། བྱ་བ་དྲེ་གིས་ལས་བཞི་རྣམ་ཤྲེས་དང་སྐྱྲེ་བ་དང་། གཞི་དྲེ་གིས་ལས་གཞི་ཚོར་
བའི་བར་དང་རྒ་ཤི་དང་། གཞི་ཚོར་བ་ལས་ོན་མོངས་པ་སྲེད་པ་སྐྱྲེ་བ་འདི་ནི་སིད་པའི་ཡན་ལག་གི་སྐྱྲེ་བའི་
ལུགས་ཡིན་ལ། འདིའི་སྲེད་ལྲེན་ལ་ཕྱི་མ་དབུས་སུ་བྱས་པའི་རྒ་ཤིར་འདོགས་པས་དོན་གཅིག་ཅིང་ཚོར་བ་
ལས་སྲེད་པ་སྐྱྲེ་བའི་ 
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༼༢༠༡༽ 
ཕྱིར། རྒ་ཤི་ལས་མ་རིག་པ་འབྱུང་བར་གྲུབ་བོ། །གིས་པ་ནི། མདོ་ལས། དགྲེ་སློང་དག་ཁོད་ལ་རྲེན་ཅིང་
འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་། བྱུང་བའི་ཆོས་ཀང་བསན་པར་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་ན། དྲེ་གིས་ཀི་ཁད་པར་གང་ཞྲེ་
ན། བསན་བཅོས་ལས་ནི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དྲེ་གིས་ཀ་ཡིན་པར་བཤད་ལ། མདོའ་ིདགོངས་པ་འདིར་
འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་རྒྱུ་ལྔ་འབྱུང་བ་དང་འབྲས་བུ་ལྔ་བྱུང་བའམ། རྲེན་
འབྲྲེལ་གཅིག་ལ་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་མ་རིག་པ་དང་། བྱུང་བ་ཁོ་ན་རྒ་ཤི་དང་གིས་ཀ་ཡིན་པས་བཅུའམ་སིར་ནི་
ཐམས་ཅད་གིས་ཀའོ། །གིས་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ངོ་བོ་བཤད་པ་ནི། མདོ་སྲེ་པའི་ལུགས་སམ། དྲེ་འགྲྲེལ་
པར་བཤད་ཟིན་ནས་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བའི་སྐབས་ཀི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོ་ིད་འདི་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་སོན་པའམ། འགྲྲེལ་
པར་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ནི་སྔར་བཤད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་མདོ་སྲེ་པའི་ལུགས་སུ་སྔ་མ་རྣམས་
བཞྲེད་དོ། །འདི་ལ་ཡན་ལག་བཞི་དངོས་སུ་བསན། ལྷག་མ་བཤད་འཆད་ལ་ལྟོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། མ་
རིག་པ། མིང་། རྲེག་པ། ཚོར་བ་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་། ངོ་བོ་གཞན་དུ་འདོད་པ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིག་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཀི་ཆོས་རས་གཞན་མ་རིག་པ་ཡིན་ལ། དྲེའི་
མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀི་ 
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༼༢༠༢༽ 
སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞིང་གསལ་མི་གསལ་རྣམ་པ་དགྲ་ཟ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལ་བྱ་སྲེ་ཆགས་མ་ཆགས་དང་འད་ཞིང་ལས་
འབྲས་སོགས་མི་གསལ་བ་སྲེ། དཔྲེར་ན་མི་མཛའ་བ་མཛའ་བའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་། བརྫུན་ནི་འགྱུར་དག་
པ་ཡིན་པས་མི་བདྲེན་པ་བདྲེན་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །སོགས་པ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ཐར་
པ་དང་བྱ་བར་འོས་པ་དང་འགལ་བ་ལ། ཆོས་དང་དོན་དང་བྱ་བ་མིན་པ་བྱྲེད་ཅྲེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་
པ་ནི། བཙུན་པ་དཔལ་ལྲེན་ོན་མོངས་སིའི་མིང་དུ་འདོད་པ་འགོག་པ་ནི། མདོ་ལས་ཀུན་སོར་དང་སོགས་པ་
འཆིང་བ་དང་ཕྲ་རྒྱས་དང་ཆུ་བོ་དང་སོར་བའི་ཚིག་ཏུ་མ་རིག་པ་ཞྲེས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་ལ། སི་མིང་ཡིན་ན་
ལྡོག་པའི་ཕྱིར་མིན་ནོ། །དམན་པའི་རིག་པར་དོགས་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས་ལྟ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་ནི། 
གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་ངན་པ་ོན་མོངས་ཅན་ལྔ་ལ་དམན་པ་དགག་པའི་སར་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། བུ་ངན་པ་ལ་བུ་
མིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ་མ་རིག་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་ཀུན་སོར་སོགས་ཐ་དད་དུ་བཤད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །ལྟ་བ་ལས་གཞན་པའི་ཤྲེས་རབ་ོན་མོངས་ཅན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ནི། ལྟ་བ་མིན་པའི་ཤྲེས་རབ་
ཆགས་སོགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། ལྟ་བ་ཡང་མ་རིག་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་
བཤད་ལ། ཤྲེས་རབ་ཀི་རས་གིས་ལྷན་ཅིག་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཆགས་སོགས་དང་འདྲེས་པས་མ་
འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ 
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༼༢༠༣༽ 
བའི་ཕྱིར་རོ། །དགག་པ་སིར་བསན་ནས་དྲེ་གིས་ཀ་མིན་ཏྲེ། མདོ་ལས་མ་རིག་པས་ཤྲེས་རབ་ོན་མོངས་
པར་བྱྲེད་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་སྲེམས་དང་འདོད་ཆགས་ལྟར་ཐ་དད་པའོ། །འགྲྲེལ་པ་ལྟར་ན་རིག་པ་མིན་ཙམ་
དང་། རིག་པ་མྲེད་ཙམ་ནི་མིན་ཏྲེ། མདོ་ལས་ཀུན་སོར་དང་ཆུ་བོ་སོགས་ཀི་ཚིགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་
སར་རོ། །གིས་པ་ནི། མིང་ནི་གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་ཕུང་པོ་བཞི་ནི་མིང་དང་འད་བས་ན་མིང་སྲེ། ཡིད་ཤྲེས་
འཁོར་བཅས་ནི་འཇིག་རྲེན་ན་གྲགས་པའི་མིང་སང་བ་ལ་བརྲེན་ནས་ཀང་དོན་ལ་གཞོལ་ཞིང་། ཐམས་ཅད་
དབང་པོ་དང་ཡུལ་ལ་བརྲེན་ནས་སྐྱྲེ་སྲེ་དོན་ལ་གཞོལ་བས་སོ། །གསུམ་པ་ལྔ་ལས། རྲེན་རྒྱས་པའི་དབྱྲེ་བ་ནི། 
མིག་ནས་ཡིད་ཀི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པའི་བར་དྲུག་ཡིན་ལ། མཚན་ིད་ནི་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྲེས་གསུམ་འདུས་ཤིང་
ཚོགས་དྲེ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་རྲེན་དང་དམིགས་པའི་དབྱྲེ་བ་ནི། དྲུག་ལས་དང་པོ་ལྔ་ནི་རྲེན་ཐོགས་
བཅས་ཀི་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་པས་ཐོགས་པའི་རྲེག་པ་ཡིན་ལ། དྲུག་པ་ནི་དོན་གཅིག་ལ་མིང་དུ་མ་གདགས་སུ་
རུང་བས་ཚིག་བླ་དྭགས་པ་མིང་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཡུལ་གི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་ཚིག་བླ་དྭགས་ཞྲེས་
བྱ་བའི་རྲེག་པའོ་ཞྲེས་ཡིད་མིང་ལ་དམིགས་པས་ཡུལ་གི་མིང་བཏགས་ལ། རྲེག་པ་ནི་གྲོགས་ཀི་མིང་བཏགས་
པའོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ཀུན་བྱང་གི་དབྱྲེ་བ་ནི། རིག་པ་དང་མ་རིག་དང་དྲེ་ལས་གཞན་པའི་རྲེག་པ་ 
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༼༢༠༤༽ 
གསུམ་ནི་རིམ་བཞིན། དི་མྲེད་ཀི་དང་ོན་མོངས་ཅན་དང་ལྷག་མ་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མ་བསིབ་པ་གིས་
དང་མཚུངས་ལྡན་གི་རྲེག་པའོ། །བཞི་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གིས་སུ་དབྱྲེ་བ་ནི། མ་རིག་པའི་རྲེག་པ་ནང་
ནས་གནོད་སྲེམས་དང་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྲེག་པ་གིས་མདོ་ལས་གསུངས་ཏྲེ་
འབྱུང་ྲེ་ཞིང་ྲེས་པ་ཆྲེ་བས་སོ། །ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ལ་ལྟོས་པའི་དབྱྲེ་བ་ནི། ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ནི་མྱང་བར་བྱ་བའམ་
མྱོང་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དྲེའི་རྒྱུ་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཅོད་པའམ་བདྲེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་ནི་མྱོང་
འགྱུར་གི་རྲེག་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་སྲེ་དུཿཁ་དང་བཏང་སོམས་མྱོང་བའི་རྲེག་པ་གསུམ་སྲེ་རྲེག་པ་བཅུ་དྲུག་
པོ་བཞི་པ་ལས་གཞན་པའི་ཚན་པ་རྲེ་རྲེས་ཀང་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སོ། །བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དབྱྲེ་བ་སིར་
བསན། སྲེམས་ཚོར་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྲེག་པ་དྲེ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་དྲུག་སྲེ། མིག་གིས་
འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་སོགས་སོ། །དྲུག་ལས་དང་པོ་ལྔ་ནི་རྲེན་ལུས་ཀི་ཚོར་བ་ཡིན་ལ། རྲེན་
སྲེམས་ཀི་ཚོར་བ་ནི་གཞན་དྲུག་པའོ། །རྲེན་རྒྱས་བསྡུས་ཀི་དབྱྲེ་བ་རིམ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་མདོར་བསན། 
རྒྱས་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྲེམས་ཚོར་དྲེ་ིད་ཡིད་རོག་བཅས་མི་བརན་པའི་ཚུལ་གིས་ྲེ་
བར་རྒྱུ་བའི་བྱྲེ་བྲག་ལས་ངོ་བོ་ཡིད་བདྲེ་སོགས་དང་དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་ལ་ལྟོས་ནས་ཕྱྲེ་བ་ཡང་རྣམ་
པ་དག་ནི་བཅོ་བརྒྱད་དྲེ། བྱྲེ་ 
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༼༢༠༥༽ 
སྨྲ་ནི་གཞོན་པ་ལྟ་བུའི་ཡིད་ལ་བརྲེན་ནས་ཚོར་བ་ཡུལ་ལ་རྒྱུ་བར་འདོད་ལ། མདོ་སྲེ་པས་བཟོག་པར་འདོད་
དོ། །གིས་པ་ལ་འདོད་པ་ན། གཟུགས་ཁམས་ན། གཟུགས་མྲེད་ན་དུ་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་པ་ན་
ཐམས་ཅད་ཡོད་ལ་རང་གི་ས་པའི་ཡུལ་དྲུག་སྡུག་མི་སྡུག་བར་མ་ལ་དམིགས་པ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་སོད་ཡུལ་
གཟུགས་ཅན་ལ་དམིགས་ན་དི་རོ་ལས་གཞན་བཞི་ལ་ཚོར་བ་གསུམ་རྒྱུ་བས་བཅུ་གིས་ཡིན་ལ་གོང་མ་
གཟུགས་མྲེད་ལ་དམིགས་ན་ཆོས་གཅིག་པུ་ལ་ཚོར་བ་གསུམ་རྒྱུའོ། །གིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་ནི་དང་པོ་
གིས་ན་ཡིད་མི་བདྲེ་མྲེད་པས་བཅུ་གིས་ཏྲེ་ཚོར་བ་གིས་འདོད་པའི་ཡུལ་དྲུག་ལ་འགྲོ་ཞིང་རྒྱུ་བ་རྣམས་
སོ། །རང་གི་ཁམས་ལ་དམིགས་ན་ཡུལ་བཞི་ལ་ཚོར་བ་གིས་ཏྲེ་བརྒྱད་ཡིན་ཞིང་། གཟུགས་མྲེད་པ་ན་ཚོར་
བ་གིས་ཀིས་ཆོས་ལ་དམིགས་པ་ནི་གིས་སོ། །བསམ་གཏན་གོང་མ་གིས་ན་བཏང་སོམས་དྲུག་ཡོད་ཅིང་
དྲུག་པོའ་ིདམིགས་པ་ནི་འདོད་པའི་ཡུལ་དྲུག་ཡིན་ནོ། །རང་གི་ཁམས་ན་ཡུལ་བཞི་ལ་དམིགས་ཤིང་། གོང་མ་
གཟུགས་མྲེད་པ་ནི་ཆོས་ལ་བཏང་སོམས་རྒྱུ་བ་གཅིག་པུའི་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་
ན་སྲེམས་བདྲེ་ཡོད་པས་ྲེ་བར་རྒྱུ་བ་བཅུ་གིས་སུ་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། ྲེ་བར་རྒྱུ་བ་ནི་མི་བརན་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་
ནི་བརན་པས་སོ་ཞྲེས་གང་སྤྲེལ་ལས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་མྲེད་ནམ་མཁའི་ 



204   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༢༠༦༽ 
ྲེར་བསོགས་ན་བཞི་སྲེ། གཟུགས་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ཡུལ་ལ་སུན་འབྱིན་པའི་རྣམ་པར་བཏང་སོམས་འགྲོ་
ཞིང་རྒྱུ་ལ། གོང་མ་གཟུགས་མྲེད་ཀི་དངོས་གཞི་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་བལྟ་བས་འགྲོ་ན་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། ྲེར་
བསོགས་གཞན་གསུམ་དང་དངོས་གཞི་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ན་ནི་དམིགས་པ་ལས་ངྲེས་འབྱུང་ཡིན་པས་གཅིག་
ཁོ་ན་སྲེ་དྲེ་ཡང་རང་ཡུལ་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་
སྲེ། ཟག་མྲེད་ངྲེས་པར་རོག་པའི་ཚུལ་གིས་ཡུལ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་ལས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
པ་དང་མཐུན་པར་བཤད་པས་སོ། །སློབ་དཔོན་ནི་བྱྲེ་སྨྲ་ལྟར་ཡིད་གོང་དང་འོག་ཏུ་དམིགས་པ་ལ་དམིགས་པ་
ཡོད་མོད་ཀི་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ན་རྒྱུ་བ་མདོ་དོན་དུ་བཞྲེད། བཙུན་པ་གོ་ཆ་མཐའ་ཡས་ནི་མདོ་ལས་གྲེན་པོ་
ཡང་གསུངས་པས་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ནར་མ་ངྲེས་པར་བཞྲེད་དྲེ། ཊི་ཀ་བྱྲེད་ཀིས་ོན་མོངས་ིད་དུ་ཕན་ཚུན་
འགལ་བས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ལྟོས་ནས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནས་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པ་སྲེ། ང་རྒྱལ་ང་རྒྱལ་གིས་སྤོང་
ངོ་། །ཞྲེས་དང་། དགའ་བོ་ཆུང་མ་ལ་ཆགས་པ་ལྷ་མོ་ལ་ཆགས་པས་སྤོང་བའོ་ཞྲེས་སོ། །བྱྲེ་སྨྲ་ནི་ཞྲེན་པ་ལ་
བརྲེན་པ་བཅོ་བརྒྱད་ོན་མོངས་ཅན་དང་། ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པ་བཅོ་བརྒྱད་ོན་མོངས་ཅན་མིན་པར་
འདོད། སློབ་དཔོན་ནི་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀི་ྲེ་བར་རྒྱུ་བ་མིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ནི། བཅུ་གིས་
ལས་རྣམ་ཤྲེས་དང་སྐྱྲེ་ 
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༼༢༠༧༽ 
མཆྲེད་དྲུག་དང་གཟུགས་ནི། རྣམ་ཤྲེས་སོ་སོར་རྣམ་རིག་པ། །ཞྲེས་སོགས་དང་། དྲེ་དག་རྣམ་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་
རྲེན། །ཞྲེས་དང་། །ཡིད་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀང་དྲེ་ཡིན། །ཞྲེས་དང་། གཟུགས་ནི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན། །ཞྲེས་པར་
བཤད་ཟིན་ལ། ལས་གིས་བསོད་ནམས་དང་མི་གཡོ། །ཞྲེས་དང་། །སྲེད་ལྲེན་ནི། འདོད་ཆགས་དབྱྲེ་བས་
བདུན་དུ་བཤད། །ཅྲེས་དང་། ྲེར་ལྲེན་བཞི་ཞྲེས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཐ་མ་གིས་ནི་བྱྲེ་སྨྲས་སྔར་
བཞིན་དང་། མདོ་སྲེ་པས་སྐྱྲེ་བ་ཕྱི་མར་དང་པོར་འབྱུང་བ་དང་། ན་ཚོད་འགྱུར་བ་དང་། སོག་འགྱུར་བར་འདོད་
པས་ཕྱྲེད་དང་བཞི་ལས་གཞན་མ་བཤད་དོ། །གིས་པ་ོན་མོངས་གསུམ་པོ་དཔྲེས་བསན་པ་ནི། སྐབས་
འདིར་ནི་ོན་མོངས་པའི་ཡན་ལག་གསུམ་ནི་ས་བོན་ལས་སོང་བུ་སོགས་སྐྱྲེ་བ་བཞིན་ཏྲེ། དྲེ་ལས་ོན་མོངས་
དང་ལས་དང་གཞི་སྐྱྲེ་བས་སོ། །ཀླུ་གནས་པའི་རྒྱ་མཚོ་མི་སྐམ་པ་བཞིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡོད་པས་སྐྱྲེ་བའི་རྒྱ་མཚོ་མི་
སྐམ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ནགས་ར་བ་ནས་མ་ཕྱུང་ན་ཡལ་ག་བཅད་ཀང་སླར་སྐྱྲེ་བ་བཞིན་ཏྲེ། དྲེའི་ར་བ་ནས་མ་ཕྱུང་
ན་ཡང་སིད་པར་སྐྱྲེས་བས་སོ། །ལྗོན་ཤིང་གིས་དུས་སུ་མྲེ་ཏོག་སྐྱྲེད་པ་བཞིན་ཏྲེ། དྲེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལས་
ོན་སྐྱྲེད་པས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ཤུན་པ་དང་བཅས་པའི་འབྲས་སླར་སྐྱྲེའི་འབྲས་རང་པ་མི་སྐྱྲེ་བ་བཞིན་ཏྲེ། དྲེའི་
ཕྱིར་ཤུན་དང་བཅས་པའི་ལས་གིས་ཀིས་རྣམ་སྨིན་གི་མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་པར་འདོད་ཀི་ 
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༼༢༠༨༽ 
ལས་རང་པས་མི་སྐྱྲེད་དོ། །ལས་ཀི་ཡན་ལག་གིས་ནི་ཤུན་པ་དང་བཅས་པའི་འབྲས་དང་འད་སྲེ། ོན་མོངས་
པའི་ཤུན་པ་དང་བཅས་པས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་སྨན་ལན་གཅིག་ཁོ་ན་ནུས་པ་འབྱིན་པ་བཞིན་ཏྲེ་ལན་གཅིག་ཁོ་
ན་རྣམ་སྨིན་འབྱིན་པས་སོ། །མྲེ་ཏོག་འབྲས་བུའི་ྲེ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཞིན་ཏྲེ་རྣམ་སྨིན་གི་ྲེ་རྒྱུ་ཡིན་པས་
སོ། །གཞིའི་ཡན་ལག་བདུན་བཟའ་བཏུང་གཡོས་གྲུབ་པ་བཞིན་ཏྲེ་ལོངས་སོད་ཁོ་ན་ཡིན་གི་སྤང་བྱ་མིན་པས་
སོ། །གསུམ་པ་དྲེ་རྣམས་སིད་པ་བཞིར་བསན་པ་ནི། །སིད་པ་ཆྲེད་དུ་བཤད་པའི་སིད་པ་བར་མ་དང་། སྐྱྲེ་བའི་
སིད་པ་དང་སྔོན་དུས་དང་ཞར་ལ་བཤད་པའི་འཆི་སིད་དྲེ་བཞི་པོའ་ིབར་སིད་རྲེན་འབྲྲེལ་དུ་བསྡུས་པར་
གསུངས་ཏྲེ། རྒྱུག་མི་ནུས་པ་རྒན་པོའ་ིདུས་ཀང་སིད་པར་འདུ་བ་ལྟར་སྔོན་ལས་ཀི་ཞྲེས་པ་གཙོ་བོ་ལ་བསམ་
གི། དྲེས་ན་མཐོང་ཆོས་ཀི་ལས་ཅུང་ཟད་གསོག་པས་འདུ་བྱྲེད་དུ་བསྡུས་ལ་གཞན་མཐའ་དག་འདུས་མ་འདུས་
དཔྱད་དགོས་སོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །སིད་པ་བཞི་པོ་དྲེ་དག་ལས་སྐྱྲེ་བའི་སིད་པ་ནི་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ན་སྲེ། ས་
བོན་གིས་མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་པ་རླན་ལ་ལྟོས་པ་ལྟར་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་བསྐྱྲེད་པའི་ནུས་པ་འཇུག་པ་ཡང་ོན་མོངས་པ་
ལ་རག་ལས་པས་སོ། །བར་སིད་ལ་ཡང་མཚུངས་ཤིང་། སོགྃ་ལྃ་སོྃགས་པ་ཞན་ཡང་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཕལ་ཆྲེ་
བའམ་གཙོ་ཆྲེ་བའོ་ཞྲེས་འཆད་ཀང་སྲེམས་ལ་བསམ་པར་རིགས་སོ། །དྲེ་ཡང་གང་དུ་ 
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༼༢༠༩༽ 
སྐྱྲེ་བའི་རང་གི་ས་པའི་ཀུན་དཀིས་ཆིག་རང་ཐུབ་པ་ལས་གཞན་པའི་ར་བ་དང་ྲེ་བའི་ོན་མོངས་པ་ཀུན་དང་
འགལ་བ་མྲེད་ལ། འོན་ཀང་གོམས་པ་དང་ྲེ་བར་སད་པ་དྲེ་འབྱུང་ངོ་། །སིད་པ་གཞན་རྣམས་གསུམ་པོ་ནི་དགྲེ་
སོགས་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །བར་སིད་ནའང་སྐྱྲེ་བའི་ཚེ་ོན་མོངས་ཅན་ིད་དོ། །ཁམས་ནི་གཟུགས་མྲེད་པ་ནི་
གཞན་དུ་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པས་བར་སིད་ལས་གཞན་གསུམ་ཡོད་ལ། འོག་མ་གིས་ན་བཞི་ཡོད་པར་གྲུབ་
བོ། །གསུམ་པ་སྐྱྲེས་པ་གནས་པའི་རྲེན་ལ་གསུམ་སྲེ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། ཟས་བཞིར་ངྲེས་པས་
མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྲེམས་ཅན་གནས་པའི་རྲེན་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཟས་ཀིས་གནས་
པར་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །ཇི་ལྟར་གནས་པ་ནི་བསྡུ་བ་ལས། ཞུ་བས་ཞུ་བ་དང་། ཡུལ་གིས་ཡུལ་དང་། རྲེ་བས་
རྲེ་བ་དང་། ཟིན་པས་ཟིན་པ་ལས་གྱུར་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རམ། ཁམས་གི་ཟས་ནི་དབང་པོ་ཕྲད་པ་ཙམ་གིས་
ཚེ་དང་། དྲེ་ལ་ཆགས་པས་ལས་སློང་བ་དང་། ལྷག་མ་གསུམ་གཅིག་ལ་གཅིག་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕན་པའི་
ཟས་སོ། །གིས་པ་ལ་ཁམ་ཟས་བཤད་པ། ཟས་ལྷག་མ་བཤད་པ། ཞར་ལ་བར་སིད་ཀི་རྣམ་གྲངས་སོ། །དང་
པོ་ནི། ཁམ་གི་ཟས་ནི་དྲེའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དག་དྲེར་སྐྱྲེ་བས་ཁམས་གོང་ན་མྲེད་ཀི་འདོད་པ་ཁོ་ན་ན་
ཡོད་དྲེ། མི་དང་དུད་འགྲོ་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་ 
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༼༢༡༠༽ 
ཅིང་ལྷ་ལ་བདུད་རི་ཁ་དོག་བཞི་པ་དང་རྒུན་ཆང་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ལ། ཡི་དྭགས་ལྷ་ལྟ་བུའི་དཔལ་མས་སུ་
མྱོང་བ་ལ་ལྷ་དང་མིའི་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ། །དམྱལ་བ་ན་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་ལགས་ཀི་ཐོ་ལུམ་མྲེ་འབར་བ་དང་། ཁོ་ཆུ་
ཁོལ་མ་ཁར་ཕྱིན་པས་བཀྲེས་སྐོམ་ཅུང་ཟད་ཞི་བ་ཡོད་པར་ཟས་སོ་ཞྲེས་བཞྲེད། མདོ་སྲེ་པ་ནི་དམྱལ་བ་ཆྲེན་པོ་
ན་མྲེད་ཀི། ི་ཚེ་བ་ན་ཡོད་པའམ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ངོ་བོ་ནི་དི་རོ་རྲེག་བྱའི་སྐྱྲེ་
མཆྲེད་གསུམ་གི་བདག་ིད་དྲེ། རང་གི་དབང་པོས་རང་དང་ཕྲད་པའི་རྡུལ་ཁམ་དུ་བཅས་ནས་མིད་པས་
སོ། །འདིར་ཕལ་ཆྲེ་བ་བསན་པས་ི་མ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཟས་མིན་པ་ལ་སོགས་པའམ། སློབ་དཔོན་ནི་ཕན་
འདོགས་ན་མིང་མྲེད་ཀང་ཟས་ཏྲེ། ཁྲུས་དང་བཀུ་མྲེ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །ཡིད་དང་ཆོས་མཐུན་མིན་པ་དང་
དབང་པོ་འོད་ལྟར་དྭངས་པ་དང་། ས་ནི་རྒྱུན་མྲེད་པའམ་མ་འཕྲད་པར་འཛིན་པས་བསོད་ནམས་ཆྲེ་ཆུང་ཁད་
པར་མྲེད་པར་འགྱུར་བས་ཁམ་ཟས་མིན་ལ། གཟུགས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀང་ཁམ་ཟས་མིན་ཏྲེ། དྲེས་རང་གི་དབང་
པོ་རྲེན་བཅས་ལ་མི་ཕན་པའི་ཕྱིར། བཀྲེས་པས་མ་ཐག་པ་ཟས་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ཕན་པར་མཐོང་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ནི་རྲེག་པའམ་སྲེམས་པ་ཟས་ཡིན་གི་གཟུགས་ཟས་མིན་ཏྲེ། ཡིན་ན་གྲོལ་བས་ཟས་མཐོང་བའི་ཚེ་ཡང་ཕན་
པར་རིགས་པ་ལས་ཟས་ཀི་སྲེད་པ་ལས་གྲོལ་བ་ཕྱིར་མི་འོང་དང་དགྲ་བཅོམ་པས་ཟས་མཐོང་ཡང་དྲེ་དག་གི་
དབང་པོ་ལ་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  209 

༼༢༡༡༽ 
མི་ཕན་པས་སོ། །དྲེས་ན་མུ་བཞི་སྲེ་ཁམ་ཡིན་ལ་ཟས་མིན་པ་གཟུགས་དང་དབང་པོ་རྲེན་བཅས་ལ་གནོད་པའི་
དི་རོ་རྲེག་བྱ་དང་མུ་གིས་པ་ཟས་ལྷག་མ་གསུམ་དང་། མུ་གསུམ་པ་ཕན་པའི་དི་རོ་རྲེག་བྱ་དང་། བཞི་པ་ནི་
དུཿཁ་ལ་སོགས་པའོ། །གིས་པ་ནི། རྲེག་པ་དང་སྲེམས་པ་དང་རྣམ་ཤྲེས་གསུམ་ནི་ཟག་བཅས་ཁོ་ན་ཟས་ཡིན་
ཏྲེ་སིད་པ་གསོ་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟག་མྲེད་ནི་མིན་ཏྲེ་སིད་པ་ཟད་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་རྲེག་པའི་
མུ་དང་པོ་ཟག་མྲེད་ཀི་རྲེག་པ་དང་། གིས་པ་ཟས་གསུམ་དང་། གསུམ་པ་རྲེག་པ་ཟག་བཅས་དང་། བཞི་པ་དྲེ་
ལས་གཞན་པའོ་ཞྲེས་སོགས་སར་རོ། །འདི་དག་ནི་ཁམས་གསུམ་ཆར་དག་ན་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕ་མའི་
ས་བོན་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཡིད་ཙམ་ལས་བྱུང་བས་ན་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྐྱྲེ་སིད་དམ་སྔོན་དུས་ཀི་སིད་པ་
ཚོལ་བ་དང་། ཟས་སུ་དི་ཟ་བ་དང་། སྐྱྲེ་འཆིའི་སིད་པའི་བར་མ་དང་། སྐྱྲེ་བ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་པས་མངོན་
པར་འགྲུབ་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །གསུམ་པ་བསྡུ་བ་ནི། འོ་ན་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སིད་པ་གསོ་བྱྲེད་ཡིན་པས་
ཟས་བཞིར་ངྲེས་པ་མི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་མོད་ཀི། ཆྲེས་ཕན་འདོགས་པ་དག་ཟས་ཡིན་པས་བཞིར་ངྲེས་ཏྲེ། 
ཚེ་འདི་ལ་གནས་སམ་རྲེན་དབང་པོ་རྒྱས་པ་ཁ་ཟས་དང་བརྲེན་པ་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་རྒྱས་པའི་དོན་དུ་རྲེག་པ་
སྲེ་གིས་ནི་གསོ་བར་བྱྲེད་པས་མ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། སིད་པ་གཞན་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པ་ 
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༼༢༡༢༽ 
སྲེམས་པ་དང་འཕངས་པ་འགྲུབ་པ་ཡི་དོན་དུ་ལས་ཀིས་བསོས་པའི་ས་བོན་ནམ་སྐྱྲེ་སིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་ཏྲེ་
གིས་ནི་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པས་མ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ཡང་གཙོ་ཆྲེ་བ་ཡིན་ལ། བསྡུ་བ་ལས་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་གིད་ལ་
སོགས་པ་མི་གནོད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ཟས་མིན་ཞིང་། དན་པ་ྲེར་གཞག་ལས་འཇུག་སླ་བའི་ཕྱིར་ལུས་སོགས་
ཀི་རྒྱུ་ཟས་བཞིའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གོ་རིམ་ཡང་འདི་པའི་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་ཕྱི་མའི་འཕྲེན་འགྲུབ་ཡིན་པས་དྲེ་
ཁོ་ན་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་གནས་པ་འཆི་འཕོ་བའི་སྲེམས་ལ། སིར་བསན། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད། རྣམ་ཤྲེས་གང་དུ་
འགག གནད་གཅོད་པའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནི། དགྲེ་ར་འཆད་པ་ལོག་ལྟ་དང་མཚམས་སོར་བ་ཐྲེ་ཚོམ་མམ་ཡང་
དག་པའི་ལྟ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མམ་གཞག་དང་། མས་པ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རོག་པ་
དང་འཆི་འཕོ་བ་དབང་པོ་ལྔ་རྒྱུན་ཆད་ཅིང་མི་གསལ་བ་དང་སྐྱྲེ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དྲུག་པོ་དྲེ་རྣམས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་ཁོ་ནར་འདོད་ལ། ཁ་ཅིག་ཡོད་མྲེད་དུ་ཆོས་མཐུན་པ་གསུམ་པོ་
ཞྲེས་ཏྲེ་ཡིད་ཤྲེས་ཁོ་ན་ལ་གནས་པ་བསན་པའོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཚོར་བའི་ཁད་པར། 
སྲེམས་ཀི་ཁད་པར། ལྷག་མྲེད་དུ་འཇུག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱྲེ་བ་ནི་སྲེམས་མི་གསལ་ཞིང་
ཚོར་བ་གཞན་རྣམས་གསལ་བས་བཏང་སོམས་ཁོ་ན་ལའོ། །གིས་པ་ནི། ཡིད་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་རྲེ་གཅིག་པའི་ 
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༼༢༡༣༽ 
མམ་གཞག་ལ་དྲེ་གིས་མྲེད་དྲེ་གོང་མའི་སྲེམས་མངོན་དུ་བྱས་པ་ནི་སྐལ་བ་མི་མམ་པའི་ས་པ་ཡིན་པ་
དང་། སིར་རྲེ་གཅིག་ཙམ་སོར་བྱུང་སྲེ་གསལ་བ་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྲེམས་
མྲེད་གསུམ་ལ་ཡང་གནོད་པ་བྱར་མི་ནུས་པ་དང་། ལུས་དང་འབྲྲེལ་བའི་སྲེམས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ོན་
མོངས་ཅན་མྲེད་པར་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཕྱིར་དྲེ་གིས་མྲེད་ལ། དྲེ་ཡང་སྲེམས་བཅས་ཡིད་ཤྲེས་ཡིན་ལ་སྲེམས་མྲེད་
ཀང་སིད་དམ་སམ་པའི་ལོག་རོག་དགག་པའི་ཕྱིར་སྨོས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དགྲ་བཅོམ་པ་ལྷག་མྲེད་དུ་མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བ་ནི་ལུང་བསན་མིན་པ་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་དང་སོད་ལམ་པ་གིས་ཁོ་ནའོ། །སྲེམས་གཞན་ལས་མིན་
ཏྲེ་ོན་མོངས་ཅན་པ་ནི་སྤངས་ཤིང་བཟོ་དང་སྤྲུལ་སྲེམས་དང་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་ནི་འཆི་སྲེམས་མིན་ལ། དགྲེ་བ་
སྐྱྲེས་ཐོབ་ནི་སོབས་ཆྲེ་བས་སྲེམས་གཏན་འཆད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རམ། གང་སྤྲེལ་ལས་དགྲེ་བ་ནི་
རྣམ་སྨིན་དང་བཅས་ལ། དགྲ་བཅོམ་པ་དྲེ་ལས་རྒྱབ་ཀི་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར་རམ། འདོད་པ་དང་སིད་རྲེ་ལས་གྲོལ་
བས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁ་དང་འདས་པས་མི་དགྲེ་བ་དང་བསིབས་པ་དང་དགྲེ་བ་དང་མ་བསིབས་པ་སྤོང་བས་
རིམ་གིས་འཁོར་བ་སྤོང་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །ས་ལས་ནི་འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་ལས་གནས་གཞན་དུ་
ལྷག་མྲེད་དུ་འཇུག་པར་བཞྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། འོག་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་ན་ལུས་ཀི་སོད་ནས་དོད་ཡལ་ཞིང་
དབང་པོ་འགགས་ཏྲེ། རྐང་པའི་ཆ་དོ་བར་འགྱུར་ 
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༼༢༡༤༽ 
ཞིང་དྲེ་ནས་འདོར་ལ། མིར་འགྲོ་ན་སོད་སྨད་གིས་ཀ་ནས་དོད་ཡལ་ཏྲེ་ལྟྲེ་བ་ནས་འདོར་ཞིང་ལྷར་འགྲོ་བ་དང་
མིར་སྐྱྲེ་བ་དགྲ་བཅོམ་པ་ནི་སིང་ག་ནས་ཡིད་འཕོ་བའམ་མི་སྐྱྲེ་བ་སི་བོ་ནས་སོ། །རིམ་གིས་འཆི་ན་ཞྲེས་པས་
རྫུས་སྐྱྲེས་ནི་དབང་པོ་ཅིག་ཅར་འགག་ལ། ས་ལས་སིང་གར་ཀུན་གཞི་བརྲེན་པས་དང་པོར་ལུས་འཆགས་ཤིང་
མཐར་ཡང་འདོར་ལ། རྐང་པ་སོགས་ནས་དོད་ཡལ་བ་བརམ་པར་མཐོང་ངོ་། །ཞྲེས་བཞྲེད་དོ། །རྒྱས་བསྡུས་
གིས་ཀ་ལས་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པའི་ལུས་ནི་ཐོག་མར་སྨད་གྲང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། གང་ཞིག་
མས་ན་འཆི་བའི་ལུས་ཀི་ཕྱོགས་ནི་གནད་ཡིན་ལ། གཅོད་པ་ནི་དུམ་བུར་བྱར་མྲེད་ཀི་དྲེར་འབྱུང་བ་དག་དུ་
འཁྲུགས་པས་ཚོར་བ་མཚན་ིད་པ་འབྱུང་བའམ་ལུས་གཡོ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་བའོ། །རྒྱུ་ནི་བད་ཀན་དང་
མཁིས་པ་དང་རླུང་ཤས་ཆྲེ་ན་ཆུ་དང་སོགས་པ་མྲེ་དང་རླུང་གིས་གཅོད་ཅིག་སྐྱོན་བཞི་པ་མྲེད་པའམ། སོད་
འཇིག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་སམ། ལུས་ཀི་ནད་བསྐྱྲེད་པའི་རྒྱུ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་དུ་ངྲེས་པས་ས་
ཡིས་མིན་ལ། རྫུས་སྐྱྲེས་ནི་དྲེས་དབང་པོ་མི་འགག་ཀང་ལྷ་ལ་འཆི་ལྟས་ཀི་དུཿཁ་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་ལ་མ་ངྲེས་པ་ལྔ་
ནི། གོས་དང་རྒྱན་ལ་ས་མི་སན་པ་འབྱུང་བ་དང་། ལུས་ཀི་འོད་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཁྲུས་ཀི་ཆུ་ལུས་ལ་
ཆགས་པ་དང་། གཡོ་བའི་བདག་ིད་ཅན་གི་བློ་ཡང་ཡུལ་གཅིག་ན་གནས་པ་དང་། མིག་འབྱྲེད་འཛུམ་འབྱུང་
བའོ། །ངྲེས་པ་ལྔ་ནི་བཤྲེས་སྤྲིང་ལས། ལུས་ 
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༼༢༡༥༽ 
ཀི་ཁ་དོག་མི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང་། །སན་ལ་མི་དགའ་མྲེ་ཏོག་ཕྲྲེང་རིང་དང་། །གོས་ལ་དི་མ་ཆགས་དང་སྔོན་
ཆད་ནི། །མྲེད་པའི་ལུས་ལ་རྡུལ་འབྱུང་ཞྲེས་བགི་བ། །མཐོ་རིས་འཆི་འཕོ་སོན་བྱྲེད་ལྔ་ལྟས་ལྔ། །ཞྲེས་ལྷ་
ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་ལ་སོམ་ན་ལྔ་ཡིན་གི་ཚང་བར་མི་འབྱུང་ཞིང་ལྷའི་ཞག་ལྔ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་སོ། །བདུན་འབྱུང་
བ་དྲེ་གང་གི་ཡིན་མི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་སོ། །ལྔ་པ་སྲེམས་ཅན་གི་ཚོགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ནི། མདོ་ལས་སྲེམས་
ཅན་གི་ཚོགས་གསུམ་དུ་གསུངས་ཏྲེ། འཕགས་པ་ནི་སིད་པ་བདུན་ལ་སོགས་པས་ཡང་དག་པ་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བར་ངྲེས་ལ། མཚམས་མྲེད་བྱྲེད་པ་དག་ནི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཁོ་ན་ལ་ལོག་པར་ངན་སོང་གསུམ་དྲེའི་ནང་ནས་
ཀང་དམྱལ་བ་ིད་དུ་ངྲེས་ཏྲེ་ྲེ་བ་ལྔ་ནི་དྲེར་འདུས་པའམ་ཕྱི་མ་ཁོ་ན་ལ་མ་ངྲེས་ཤིང་། དྲེ་གིས་ལས་གཞན་ནི་
རྲེན་གིས་འགྱུར་བས་མ་ངྲེས་པའི་ཚོགས་སོ། །གིས་པ་ད་ནི་སོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་འཆད་པ་ལ་འབྲྲེལ་ནི། 
འཇིག་རྲེན་གིས་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་པའམ། སྲེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྲེན་དྲེའི་རྲེས་དྲེ་ལ་སོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་གི་ངོ་
བོ་དང་ཚད་དབྱིབས་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆྲེ་རོལ་པའི་མདོ་དང་མངོན་པའི་མདོ་དང་གདགས་པའི་བསན་བཅོས་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་འདིར་བསྡུས་ཏྲེ་སོན་པའོ། །འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་འདའམ་ཞྲེ་ན་མ་ངྲེས་ཏྲེ། མདོ་
ལས་འཇིག་རྲེན་ཀི་ཁམས་ཁ་ཅིག་ཟ་གམ་ལྟ་བུ། ཁ་ཅིག་པདྨ་ས་ཚོགས་ 
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༼༢༡༦༽ 
ཀི་དབྱིབས། ཁ་ཅིག་ཤིང་རའི་དབྱིབས། ཁ་ཅིག་སྲེང་གཡོགས་མྲེད་པ་དང་། སྲེལ་ཞི་དང་། སིའུ་ཚུགས་དང་། 
ཁ་ཅིག་ི་ཟ་མྲེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྨིན་མཚམས་ཀི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆྲེས་སང་བའི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་སངས་རྒྱས་
ནོར་བུ་བརྲེགས་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིཞིང་ལྟ་བུ་དང་། སོང་གསུམ་གཅིག་ན་ི་ཟ་གཅིག་གིས་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་སངས་
རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིཞིང་མི་འཛུམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། གིང་བཞིའི་བཀོད་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཚུལ་
མི་འད་བ་དུ་མར་སང་བ་ལས། འདིར་ནི་གཞི་དང་སིང་པོ་མྲེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་འཇིག་རྲེན་ན་དྲེ་བཞིན་
གཤྲེགས་པ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀི་ཕྱག་གི་མཐིལ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆྲེའི་ནང་ན་འཇིག་རྲེན་
གི་ཁམས་ི་ཤུ་ར་ལྔ་བརྲེགས་ནས་གནས་པའི་དབུས་བཅུ་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཞིང་མི་
མཇྲེད་འཇིག་རྲེན་གི་གནས་ཚུལ་འཆད་དོ། །འདོད་ཅྲེས་པ་ནི་མངོན་པ་བ་རྣམས་ཏྲེ། མུ་སྲེགས་པར་རུས་སལ་
གི་སྲེང་དུ་ཆགས་པ་སོགས་བསལ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་སུ་སོན་པའོ། །ཇི་ལྟར་གནས་ཞྲེ་ན། འདི་ལ་
གསུམ་སྲེ། རྲེན་སོད་ཀི་གནས་ལུགས་དངོས། ཞར་ལ་བརྲེན་པའི་སྲེམས་ཅན་གི་ཚད། དྲེ་དག་འཇལ་བྱྲེད་ཀི་
ཚད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སོད་ཀི་གནས་ལུགས་སིར་བསན། ནང་ཚན་གི་གནས་ལུགས་བྱྲེ་
བྲག་ཏུ་བཤད། སོང་གསུམ་ངོས་གཟུང་ཞིང་འབྱུང་འཇིག་མམ་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ 
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༼༢༡༧༽ 
ལ་གིས་ཏྲེ། རྲེན་དཀིལ་འཁོར་གསུམ་བཤད། བརྲེན་པ་རི་མཚོ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོད་ཐམས་ཅད་ཀི་
འོག་དག་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་རླུང་འཇམ་པོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་མིང་ཅན་སི་མཐུན་གིས་ལས་ཀིས་དཀིལ་འཁོར་ཏྲེ་
ཟླུམ་པོ་ཞིག་མངོན་པར་གྲུབ་པར་གྱུར་ལ། དྲེ་ལ་རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཚང་ཡང་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་ཅིང་། 
དྲེའི་རྔམས་སུ་ནི་དཔག་ཚད་ས་ཡ་གཅིག་དང་དྲུག་འབུམ་ཡོད་ལ། རྒྱའི་ཚད་ནི་གྲངས་མྲེད་ཅྲེས་པ་གྲངས་ཀི་
གནས་གཞན་དྲུག་ཅུས་ཐད་ཀར་བགྲང་བར་མི་ནུས་པ་སྲེ། དྲེ་ནི། ཕྱོགས་རྒྱུ་ཁ་དོག་དབྱིབས་དང་ཚད། །ཡོན་
ཏན་བྱྲེད་ལས་ངྲེས་པའི་ཚིག །བརྒྱད་ཀི་ངྲེས་པར་བྱ་བ་ལས། །ཕྱོགས་ནི་འོག་ན་གནས་ཤིང་རྒྱུ་རིང་བ་སི་
མཐུན་གི་ལས་དང་ྲེ་བ་རླུང་གི་རྡུལ་ཡིན་ལ། ཁ་དོག་མཚོན་ས་བརྒྱས་བཀ་བའི་སྔོ་སྐྱ། དབྱིབས་ཟླུམ་པོ། 
ཚད་སྔར་བཞིན་ལ། ཡོན་ཏན་ཚན་པོ་ཆྲེའི་རྡོ་རྲེས་ཀང་གཞིག་པར་མི་ནུས་ཤིང་། བྱྲེད་ལས་བརྲེན་པ་རྣམས་
འཛིན་པ་བྱྲེད་ལ། ངྲེས་ཚིག་ནི་གཙོ་བོ་རླུང་ཟླུམ་པོ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེའི་སྲེང་དུ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་
ཀིས་སྤྲིན་གསྲེར་གི་སིང་པོ་ཅན་འདུས་པ་ལས་ཆར་གི་རྒྱུན་གའ་ཤིང་ཙམ་ལ་སོགས་པ་བབས་པ་ལས་ཆུའི་
དཀིལ་འཁོར་ཆགས་ཏྲེ། དྲེའི་ཚད་ལ་རྔམས་ནི་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཅིག་དང་སོང་ཕྲག་ི་ཤུ་ཡོད་ཀང་ཐད་ཀར་
མི་འཕོ་བ་ནི་ཟས་མ་ཞུ་བ་ལོང་དུ་མི་ལྟུང་བ་ལྟར་ལས་ཀིས་སམ་སང་གི་ཚུལ་དུ་རླུང་གིས་ 
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༼༢༡༨༽ 
འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ནས་ཆུ་དྲེ་རླུང་གིས་དཀོགས་པས་ཕྱིས་ནི་ཆུའི་རྔམས་སུ་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱད་ཡིན་ཞིང་། 
དྲེའི་ལྷག་མ་སྲེང་རིམ་དག་ནི་འོ་མ་དཀོགས་པ་ལས་མར་ལྟར་གསྲེར་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་སུམ་འབུམ་ི་ཁིའོ། །ཐད་ཀ་
དང་མཐའ་བསྐོར་གི་ཚད་ནི་ཆུ་དང་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་གིང་བཞིའི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མམ་པ་
ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མངོན་པ་གོང་མ་བ་ནི་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མམ་པར་བཞྲེད་དྲེ། ས་ལ་སོང་ཆྲེན་པོའ་ིཕྱྲེད་ཙམ་གི་
རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་སོང་གསུམ་གི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་དང་སྲེམས་ཅན་གཞལ་མྲེད་ཁང་ཅན་མིན་པའི་རྲེན་
དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་གིས་ཏྲེ་འོག་གཞི་དང་གོ་ན་གནས་པའོ། །དྲེས་ཆུ་དྲེ་ཐད་ཀར་ཡང་མི་འཕོ་ལ་
ཐུར་དུ་ཡང་མི་འཛག་གོ་ཞྲེས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་འོག་མའི་ལུགས་ལ་ཡང་མམ་པ་ཡིན་ཏྲེ་ལགས་རི་ཚུན་
ཆད་ཀི་ཆུ་དང་གསྲེར་གི་ཚད་བསན་ནས་ཕན་ཚུན་མཚོན་པའི་དོན་དུ་སོ་གིས་སུ་བསན་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཁ་
ཅིག་རླུང་གི་སྲེང་དུ་ཡང་ཆུ་ཐོར་བུར་ཆགས་ནས་ཟིལ་པ་ལྟར་ལས་ཀིས་མི་འདྲེ་མི་འཕོ་བར་འདོད་དོ། །ཊི་ཀ་
ལས། ཁོར་ཡུག་གི་མཐར་དཔག་ཚད་སོང་ིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ར་ཕྱྲེད་དང་བརྒྱད་ལུས་པར་བཤད་པ་དྲེའི་དོན་
སྔ་རབས་པ་དག ཕྱོགས་མཐའ་གིས་ནས་སོང་ཕྲག་དག །གིས་དང་བརྒྱ་ཕྲག་ལྔ་དག་དང་། །བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་
དག་གིས་བསན། །གིང་བཞི་བཅས་པས་དཀིལ་འཁོར་ཁབ། །ཅྲེས་གསུངས་ལ་ 
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༼༢༡༩༽ 
དྲེ་དང་བསྟུན་ན་ཕྱི་མ་འཐད་དོ། །ཁ་ཅིག་རི་རྣམས་ཟངས་ཡག་ཁོ་ན་མིན་པས་ར་བས་ཁབ་པའོ་ཞྲེས་
སོ། །འདིར་ཡང་། ཕྱོགས་ནི་འོག་ན་རྒྱུ་ལས་ཆར། ཁ་དོག་དཀར་སྲེར་ཚད་གཞུང་བཞིན། །ཡོན་ཏན་བྱྲེད་ལས་
དབྱིབས་རླུང་བཞིན། །ངྲེས་ཚིག་ཆུ་གསྲེར་ཟླུམ་པོའ་ིཕྱིར། །ཞྲེས་སོ། གིས་པ་ལ་རི་དགུ་བཤད། མཚོ་
བརྒྱད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་ནས་ཡང་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ལས་ཀིས་མཐུས་ས་བོན་ས་ཚོགས་པ་
ཅན་གི་སྤྲིན་ལས་ཆར་གི་རྒྱུན་བབས་པས་ཆུ་ཆགས་པ་ཡིན་ལ་དྲེའི་ཚད་ནི་བརྒྱད་ཁི་ལྷག་ཙམ་མོ། །དྲེ་ལས་
ཀི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་ཁམས་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་འབྱྲེད་ཅིང་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་ལས་རི་རབ་དང་རི་བདུན་དང་། 
གིང་བཞི་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་རིམ་གིས་གྲུབ་བོ། །དྲེ་ལ་རིའི་དབྱྲེ་བ་ནི་ལྷུན་ཅིང་བརིད་པའི་རི་རབ་དང་། 
རི་བདུན་ནི་ས་ལས་རྲེ་མོའ་ིདབྱིབས་འད་བས་བཏགས་ཞྲེས་གསུངས་པས། ི་མའི་ཤིང་རའི་གའ་ཤིང་འཛིན་
ནུས་པའམ་ཤིང་དྲེའི་དབྱིབས་ཅན་ཡོད་པ་དང་། རྲེ་མོ་གཤོལ་མདའ་ལྟ་བུ་བརྒྱད་དམ་ཤིང་དྲེ་ལྟ་བུ་འཛིན་པ་
དང་། སྲེང་ལྡྲེང་གི་ཕུང་པོའམ་མདངས་ཅན་དང་། དབྱིབས་ལྲེགས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཕྱིར་དང་། བྲག་རའི་
རྣ་བ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་དང་། དབུས་ལ་ཅུང་ཟད་འདུད་པའི་རྣམ་འདུད་དང་། ི་མ་དང་འད་བར་ཐ་མ་འཛིན་པས་མུ་
ཁྱུད་འཛིན་ཏྲེ་ས་ལས་ནི་བར་པ་ལྔ་ཟོག་སྲེ་བཤད་ལ། དྲེ་ནས་གིང་ 
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༼༢༢༠༽ 
ཡོད་ཅིང་དྲེ་དག་ཀུན་གི་ཕྱི་རོལ་ན་ནི་ཁོར་ཡུག་སྲེ་ཟླུམ་པོའ།ོ །ངོ་བོ་ནི་བར་པ་བདུན་གསྲེར་ཡིན་ཞིང་ཁོར་
ཡུག་དྲེ་ལགས་སོ། །ལྷུན་པོ་ནི་ཤར་དངུལ་དཀར་པོ། །ལྷོ་བཻཌཱུརྻ་སྔོན་པོ། ནུབ་ཤྲེལ་དམར་པོ། བྱང་གསྲེར་
སྲེར་པོ་སྲེ་རིན་པོ་ཆྲེ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དྲེའི་འོད་ཀིས་རྒྱ་མཚོ་དང་ནམ་མཁའི་མདོག་ཀང་
བཞིའོ། །ཚད་ནི་རི་དགུ་པོ་ཆུའི་ནང་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁི་ནུབ་བོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ལྷུན་པོ་ནི་ཆུའི་སྲེང་དུ་ཡང་
དཔག་ཚད་དག་ནི་བརྒྱད་ཁི་འཕགས་པའོ། །བརྒྱད་པོ་ཆུའི་སྲེང་གི་འཕང་དུ་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་དབྲི་སྲེ། བཞི་ཁི་དང་ི་
ཁི་དང་ཆིག་ཁི་དང་ལྔ་སོང་དང་ིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་། སོང་ིས་རྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་དྲུག་བརྒྱ་ི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་སུམ་
བརྒྱ་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཡིན་ལ། དྲེ་དག་ཞིང་གིས་རྔམས་སུའང་འཕང་དང་མམ་པས་རི་རབ་ཀི་ཞྲེང་ལ་
བརྒྱད་ཁི་ལ་སོགས་པའོ། །གིས་པ་མཚོ་བརྒྱད་བཤད་པ་ནི། རི་དང་པོ་བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་གི་བར་བདུན་ནི་
རོལ་མཚོ་ཡིན་ལ་ཚད་ནི་དང་པོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་པའོ། །དྲེ་ནི་ནང་ཁོ་ནར་ངྲེས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ། དྲེའི་
ངོས་སམ་སིད་ལ་སུམ་འགྱུར་ཏྲེ་ིས་འབུམ་བཞི་ཁི་ཡོད་ལ། རོལ་མཚོ་གཞན་ནི་བཞི་ཁི་ལ་སོགས་པ་ཕྱྲེད་
ཕྱྲེད་དུ་སར་རོ། །དྲེ་རྣམས། བསིལ་དང་ཞིམ་དང་ཡང་དང་འཇམ། །དྭངས་བ་དང་ནི་དི་ང་མྲེད། །འཐུང་ན་
མགྲིན་དང་ལྟོ་བ་ལ། །མི་གནོད་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ། །ཡིན་ཞིང་ཤཱི་ཏ་ཞྲེས་པ་སྨོས་བྱས་པའི་རོལ་དང་འད་
བས་རོལ་དང་། གཟའ་སྐར་ལ་སོགས་ 
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༼༢༢༡༽ 
པའི་གཟུགས་བརན་རྒྱ་ལས་འབུར་ལྟར་སང་བས་ན་མཚོ་ཞྲེས་བྱའི། གང་དག་རྲེ་ཞིང་རོལ་པས་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་
ནི་ལྲེགས་སར་དང་མི་མཐུན་ནོ། །དྲེ་ལ་ཀླུ་དགའ་བོ། ྲེ་དགའ། ར་བཞི། བཏང་བཟུང་། གཟི་ཅན། ཡུལ་འཁོར་
སྲུང་། ནག་པོ་ཆྲེན་པོ། ཨྲེ་ལའི་འདབ་ཅན་གནས་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱིན་གི་དཔུང་ངོ་། །དྲེ་དག་གི་ལྷག་མ་མུ་ཁྱུད་འཛིན་
ནས་ཁོར་ཡུག་གི་བར་ནི་ཕྱི་ཁོ་ནར་ངྲེས་པ་ཡིན་མཚོ་ཆྲེན་པོ་ཡིན། དྲེ་ནི་ཚ་སོ་ཅན་གི་ཆོས་གང་སྲེ་གདགས་
པར་འོག་ས་ལན་ཚྭའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། དུད་འགྲོ་དཔག་དུ་མྲེད་པ་ཤི་བའི་རོ་རུལ་བས་ལན་ཚྭའི་རོ་དང་ལྡན་
ནོ་ཞྲེས་བཤད་ལ། ཆུ་དྲེ་ནི་འཛམ་བུའི་གིང་གི་མི་རྣམས་ཀིས་སད་དུ་མི་རུང་ལ། དྲེ་ན་གནས་པའི་དུད་འགྲོ་
རྣམས་ཀིས་ལོངས་སོད་དུ་རུང་བས། བསྡུ་བ་ལས། ཆུ་དྲེ་ནི་སྐམ་དང་ཆུ་ལ་གནས་པའི་བསོད་ནམས་དང་
བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའོ། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཚད་ནི་མུ་ཁྱུད་འཛིན་གི་མཐིལ་ནས་ཁོར་ཡུག་གི་བར་ལ་དཔག་
ཚད་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་དང་སོང་ཕྲག་དག་ནི་ི་ཤུ་གིས་སོ། །དུམ་བུར་མ་ཆད་ཀང་ཕྱོགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་བཞིའོ་
ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ནི་རིན་པོ་ཆྲེའི་རིགས་དུ་མ་ཅན་ནོ། །འོ་ན་རྒྱ་མཚོར་ཆུ་བོ་དང་། ཆར་འབབ་པས་ཆུ་བྲྲེས་ལས་མི་
འདའ་བ་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན། ཕལ་པོ་ཆྲེ་ལས། ཀླུས་ཆར་ཕབ་པས་རྒྱ་མཚོ་སིད་རྲེ་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཆུ་
དང་གསྲེར་གི་ས་གཞིའི་མཚམས་ཀི་རིན་པོ་ཆྲེ་ 
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༼༢༢༢༽ 
ི་མའི་སིང་པོས་ཆུ་རྣམས་འོ་མ་དང་ཞོར་བྱྲེད་ལ། རིན་པོ་ཆྲེ་བརླན་དང་བྲལ་བ་ཞྲེས་པས་མར་གིས་ིང་ཁུར་
བྱྲེད། རིན་པོ་ཆྲེ་མྲེའི་འོད་ཅྲེས་པས་མྲེ་འབར་བར་བྱྲེད། རིན་པོ་ཆྲེ་མ་ལུས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཞྲེས་པས་ཅི་
ཡང་མི་སང་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་བཤད། མཛངས་བླུན་དུ་དམྱལ་བའི་ཚད་པས་སྐོམ་པ་དང་། གཞན་དུ་རྒོད་མ་ཁའི་
མྲེས་སྐོམ་པར་བཤད། གིས་པ་ནང་ཚན་གི་གནས་ཚུལ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མིའི་གནས། 
དམྱལ་བའི་གནས། ལྷའི་གནས་སོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གིང་བཅུ་གིས་སིར་བསན། འཛམ་བུ་གིང་བྱྲེ་བྲག་
ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གིང་བཞི་བཤད། གིང་ཕྲན་བརྒྱད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་
དྲེའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་ནི་ཤིང་འཛམ་བུས་མཚོན་ཞིང་ཆུའི་ནང་དུ་དུམ་བུར་ཆད་པའི་གིང་སྲེ། དྲེའི་ཚད་ནི་ངོས་
གསུམ་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཕྲག་གིས་གིས་པ་ཤིང་རའི་དབྱིབས་སུ་ཡོད་པའི་སོག་ཡུལ་ལྟ་བུའི་ངོས་གཅིག་
ལ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་བཞི་སྲེ་ཁོར་ཡུག་ཕྱོགས་སོ། །བྱམས་པ་བྱོན་པའི་དུས་སུ་འཛམ་གིང་འདི་ཡང་དཔག་
ཚད་སོང་ཕྲག་བཅུ་པ་ཐ་གྲུ་དང་ཆྲེ་ཞྲེང་མམ་པར་གསུངས་སོ། །ས་ལས་ནི་མཐའ་སྐོར་ལ་དྲུག་སོང་ལྔ་བརྒྱའོ་
ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཤར་གི་གིང་ནི་ཆུ་ལས་ཤིང་ཏ་ལ་བདུན་སིད་ཀི་གྲེན་དུ་འཕགས་པ་འཛམ་བུའི་གིང་གི་མི་
བས་གིང་དྲེའི་མིའི་ལུས་ིས་འགྱུར་གིས་ཆྲེ་བས་ལུས་འཕགས་ཏྲེ།  
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༼༢༢༣༽ 
དབྱིབས་ཟ་གམ་འད་བའི་ངོས་གསུམ་ིས་སོང་པར་འདི་དང་འད་ཞིང་གཅིག་ལ་དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུའོ། །ས་ལས་བདུན་སོང་གི་འཁོར་བའོ་ཞྲེས་སོ། །ནུབ་ཀི་གིང་དྲེ་ན་གནས་པའི་མི་རྣམས་བ་གང་དང་ནོར་
བུ་རིན་པོ་ཆྲེ་ལ་ལོངས་སོད་གཙོ་བོར་བྱྲེད་པའི་གིང་དྲེ་ནི་དབྱིབས་ཟླུམ་པོའ་ིཚད་མཐའ་བསྐོར་དཔག་ཚད་
སོང་ཕྲག་ཕྱྲེད་དང་བརྒྱད། ཐད་ཀར་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་ག་གྱུ་སྲེ། ས་བ་ཀ་ནི་དང་པོར་འབབ། །བུད་མྲེད་ཐམས་
ཅད་གཡོ་སྒྱུ་སྲེ། །མཛེས་ལྡན་མ་ལ་གཡོ་སྒྱུ་མྲེད། །ཅྲེས་པའི་ཆུ་བོའ་ིའགྲམ་ན་ཕར་སོང་ཕྲག་ཕྱྲེད་དང་གསུམ་
སྲེ་ཀུན་ནས་ཟླུམ་པོར་སོན་པའོ། །བྱང་གི་གིང་ནི་སྐད་རིགས་བཞི་ལས་འདྲེའི་སྐད་དུ་སྨྲ་བས་སམ། མི་རྣམས་
འཆི་བའི་ཞག་བདུན་གིས་སྔ་རོལ་དུ་འཆི་བའི་ས་འབྱུང་བས་ས་མི་སན་སྲེ། མཐའ་བསྐོར་བརྒྱད་སོང་དབྱིབས་
གྲུ་བཞི་ངོས་རྲེ་རྲེ་ལ་ིས་སོང་པར་མམ་ལ། ས་ལས་ཀང་དྲེ་གིས་མཐུན་པར་བཤད་དོ། །སིར་རྒྱ་ཆྲེ་རོལ་
པ་དང་གདགས་པའི་བསན་བཅོས་དང་ས་རྣམས་མི་མཐུན་པར་ཡང་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཅི་ཡང་མྲེད་ཀི་སྲེམས་
སང་ལ་འཇོག་པས་འགལ་བར་མི་སྲེམས་ཏྲེ། ཕུག་ཁྲུ་གང་གི་ནང་དུ་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་དཔུང་གི་ཚོགས་དང་
བཅས་པ་ཤོང་ངོ་ཞྲེས་ལུང་ལས་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་སོ། །སོང་གསུམ་གཞན་ལ་ནི་འཛམ་གིང་ཆྲེ་བ་སོགས་དུ་མར་
བཤད་དོ། །གིང་གི་དབྱིབས་དང་དྲེ་ན་གནས་པའི་གདོང་པ་འདའོ། །གདགས་པ་འཛམ་གིང་ 
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༼༢༢༤༽ 
ན་གསྲེར་དངུལ། ཤར་ན་རས་དང་བྲེའུ་རས། ནུབ་ན་བ་གང་དང་ནོར་བུ་ོ་ཚོང་བྱྲེད་ཅིང་བྱང་ན་མྲེད། ཁ་ཟས་
ནི་བྱང་ན་མ་རོས་པའི་འབྲས་སཱ་ལུ་ཟ་ལ། གིང་གཞན་གསུམ་འད། འདི་ན་ཆར་འབབ་མཁས་མི་མཁས་དང་། 
ལོ་ལྲེགས་ྲེས་དང་། བདྲེ་སྡུག་དང་། བག་མ་གཏོང་ལྲེན་དང་། རྲེ་ཁོལ་གི་རྣམ་གཞག་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ཤར་
ནུབ་ནའང་ཡོད་ལ། བྱང་ན་མྲེད་དྲེ་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལས་འདོད་ཡོན་འབྱུང་བས་གང་ལའང་ཡོངས་སུ་
འཛིན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། བུ་ཚ་རྣམས་ཀང་སྐྱྲེས་མ་ཐག་མས་འདོར་ཞིང་། རང་གི་མཐྲེ་བོང་ལས་ནུ་ཞོ་
འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །དྲེ་ཡང་དན་པ་ྲེར་བཞག་ལས་བླུན་པོས་དགྲེ་བ་བྱས་པ་ས་མི་སན་དུ་སྐྱྲེ་ཞྲེས་དང་། 
མྱང་འདས་སུ་གཞན་གིས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་དུ་བཅུག་པ་ཤར་ནུབ་གིས་སུ་སྐྱྲེ་བར་
བཤད་དོ། །གིས་པ་གིང་ཕྲན་བརྒྱད་བཤད་པ་ནི། གིང་བཞི་པོ་དྲེའི་བར་གི་གིང་ཕྲན་བརྒྱད་ནི། ཤར་གི་ལུས་
དང་ལུས་འཕགས། བྱང་གི་ས་མི་སན་དང་ས་མི་སན་གི་ཟ། ལྷོའ་ིརྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། ནུབ་ཀི་གཡོ་ལྡན་
དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ་སྲེ་ཐམས་ཅད་ན་མི་གནས་ཤིང་དབྱིབས་ནི་གཙོ་བོ་དང་འད་ལ་ཚད་ནི་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་ཀི་ཆུང་
བར་གང་སྤྲེལ་ལས་བཤད་དོ། །གིས་པ་འཛམ་བུ་གིང་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནི། རྡོ་རྲེ་གདན་ནམ་མན་ཡོད་
འདི་ནས་ཞྲེས་པ་ལྲེགས་སར་དང་མི་མཐུན་པས་འཛམ་གིང་འདི་ནས་བྱང་དུ་རི་ནག་པོ་གསུམ་གསུམ་གསུམ་
སྲེ་ 
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༼༢༢༥༽ 
དགུ་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ན་གངས་རི་ཡོད་དོ། །དྲེའི་ཕ་རོལ་ནས་སྤོས་ངད་ལྡན་པའི་ཚུལ་རོལ་ན་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མ་
དོས་པའི་གནས་མཚོ་མ་དོས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཆུས་གང་བ། ཆུ་དང་ཞྲེང་དང་ཟབས་སུ་
དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ་མཐའ་ིས་བརྒྱས་འཁོར་བ་གྲུ་བཞི་པ་གང་ལས། ཆུ་བོ་ཆྲེན་པོ་བཞི་འབབ་པ་ཡོད་
དྲེ། ཤར་ན་གངྒཱ་གང་པོ་ཆྲེའི་ཁ་ནས། ལྷོར་སིནྡྷཱུ་ར་བྱའི། ནུབ་ཏུ་པཀྵཱུ་རའི། བྱང་དུ་སི་ཏཱ་སྲེངྲེའི་ཁ་ནས་འབབ་
ཅིང་དྲེ་དག་ཀང་ཆུ་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ཏྲེ། དངུལ་དང་བཻཌཱུརྻ་ཤྲེལ་གསྲེར་གི་བྱྲེ་མ་འདྲེན་ཞིང་། མཚོ་ལ་
གཡས་བསྐོར་ལན་གསུམ་གསུམ་བྱས་ནས་ཕྱོགས་བཞི་ནས་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པས་རིན་པོ་ཆྲེ་དུ་མའི་
འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའོ། །དྲེའི་འགྲམ་ན་ཤིང་འཛམ་བུ་བྲྀཀྵ་ཞྲེས་བྱ་བ་འབྲས་བུ་མངར་པོ་ར་མ་ཙམ་དང་ལྡན་
པ། དྲེ་སྨིན་པ་ཆུར་ལྷུང་བ་ལས་འཛམ་བུ་ཞྲེས་པའི་ས་དང་། འཛམ་བུའི་ཆུ་བོ་གསྲེར་དི་མ་མྲེད་པ་འབྱུང་སྲེ། 
ཤིང་དྲེའམ་དྲེའི་འབྲས་བུ་མཚོན་པའི་གིང་ཞྲེས་བྱ་ལ། སྤོས་ངད་ལྡན་གི་ལྷོའ་ིདཔག་ཚད་བཅུ་ན་མ་དོས་པ། རི་
དྲེའི་བྱང་གི་དཔག་ཚད་ི་ཤུ་ན་བྲག་རི་གསྲེར་གི་བྱ་སྐྱིབས་ཅན། ཞྲེས་བྱ་བ། ཆུ་ཞྲེང་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་
གྲེན་དུ་ཕྱྲེད་དང་བཞི་པ་གཡོག་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ། དྲེ་ནས་བྱང་གི་དཔག་ཚད་ི་ཤུ་ན་རིང་བུ་དལ་གིས་
འབབ་ཅྲེས་པ་མ་དོས་པ་དང་ཚད་མམ་པ་གཡོག་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ 
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༼༢༢༦༽ 
པ་ཡོད་ལ། དྲེའི་ནང་ན་པདྨ་འདབ་མ་བ་གང་གི་ཀོ་བ་ཙམ་སོང་བུ་གཤོལ་མདའ་ཙམ། མྲེ་ཏོག་ཤིང་རའི་འཕང་
ལོ་ཙམ། རོ་སང་རི་ལྟ་བུ་སྐྱྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཤིང་སཱ་ལའི་རྒྱལ་པོ་རབ་བསན་ཞྲེས་པ་གཞུ་འདོམ་བཞི་བཅུ་
ཐུར་དུ་ཟུག་པ། འོབས་རིམ་པ་བདུན་གི་དང་པོ་དཔག་ཚད་བཅུ་གསུམ་ནས་ཐ་མ་བདུན་གིས་བར་དུ་འཕགས་
པ་རྣམས་ཡོད་ལ། བརྒྱ་བྱིན་ལ་གང་པོ་ཆྲེ་གིས་ཡོད་པའི་གཡུལ་ངོར་སོད་པའི་རབ་བརན་ནི་ལུས་མྲེ་ཏོག་
ཀུནྡ་ལྟར་དཀར་བ། མགོ་བོ་ནོར་བུ་ཆུ་ཤྲེལ་ལྟར་དམར་བ་མཆྲེ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་འཕང་དུ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་
དང་གིས་སིད་དུ་ཕྱྲེད་དང་གསུམ་ཞྲེང་དུ་གཅིག མཐའ་བདུན་གིས་འཁོར་བ་ཡོད་པ་སྲེ། དྲེ་རྣམས་སུ་དགུན་
དང་དཔྱིད་དང་དབྱར་ཟ་བ་བཞི་བཞི་གནས་ཤིང་། བླ་མ་ནི་གསུམ་གསུམ་དང་གསུམ་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་
དུའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཡང་གིང་འདིའི་དབུས་ན་བྱང་སྲེམས་སིད་པ་ཐ་མ་པས་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
སྐྱྲེད་པའི་གཞི་རྡོ་རྲེའི་གདན་ཞྲེས་པ་མྲེ་ལ་སོགས་པས་མི་འཚིག་པ་གྲུབ་པས་གིང་གཞན་དུ་སངས་རྒྱས་མི་
འབྱུང་ལ། གཞན་ཡང་ཡུམ་གསུངས་པའི་གནས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ིརི་དང་། ཤར་ན་འཇམ་དཔལ་གིས་གནས་
རི་བོ་རྲེ་ལྔ་དང་། ལྷོ་ན་སན་རས་གཟིགས་ཀི་གནས་རི་བོ་གྲུ་འཛིན་དང་། ནུབ་ན་མཁའ་འགྲོའ་ིགནས་ཨུ་རྒྱན་
དང་། བྱང་ན་རིགས་ལྡན་གིས་གནས་ཤམ་བྷ་ལ་དང་། སྐྱྲེ་བོ་ཕལ་པའི་ཡུལ་ཆྲེན་བཅུ་དྲུག་དང་། ཡུལ་ཕྲན་སོང་ 
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༼༢༢༧༽ 
དང་། གྲོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་དྲུག་གི་བརྒྱན་པའི་ཡུལ་དབུས་དང་མཐའ་འཁོབ་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བའི་མི་རིགས་དང་
སྐད་རིགས་ཐ་དད་པ་ས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་རི་རྒྱལ་མ་ལ་ཡ་ཞྲེས་པ། དུག་
གསུམ་ཤས་ཆྲེ་བའི་རགས་སུ་རྲེ་མོ་ན་ཕུག་རོན་དང་། རྐྲེད་པ་ན་སྦྲུལ་དང་ར་བ་ན་ཕག་གནས་པ་དང་། རི་བྱ་
རྐང་དང་གངས་ཅན་དང་འབིགས་བྱྲེད་སོགས་དུ་མ་ཡོད་དོ། །དྲེས་ན་གིང་འདི་ནི་ཆོས་དར་ཞིང་ལས་ཀི་ས་
པའོ། །རི་ལ་སོགས་པ་ཡང་དོན་བརྒྱད་ཀིས་ངྲེས་པར་བྱ་བ་ལས་བདུན་ནི་ཅི་རིགས་པར་སར་ཞིང་། ལས་ནི་
བརྲེན་པ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའོ། །གིས་པ་དམྱལ་བའི་གནས་ལ། ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་བཤད། ྲེ་འཁོར་བཅུ་དྲུག་
བཤད། གྲང་དམྱལ་གི་གནས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དམྱལ་བ་རྣམས་ཕྱོགས་གང་ན་ཡོད་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞྲེ་ན། 
མ་དོས་པའམ། འཛམ་གིང་འདི་ཡི་འོག་དཔག་ཚད་སོང་ཕྲག་ི་ཤུ་ན་མནར་མྲེད་པའི་ཁང་པའི་སྲེང་གནས་ལ་
དྲེའི་གནམ་འཕང་དང་རྒྱར་ཡང་དྲེ་ཙམ་སྲེ་ི་ཁི་ི་ཁིའོ། །དྲེའི་འོག་ཏུ་དྲེ་ཇི་ལྟར་ཆུད་ཅྲེ་ན། གིང་རྣམས་ནི་ཧ་
ཅང་ཟངས་ཡག་མིན་གིས་འབྲུའི་ཕུང་པོ་ལྟར་གནས་པའོ། །དུཿཁ་བར་མ་ཆད་དམ་བདྲེ་བའི་སྐབས་མྲེད་པས་ན་
དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱའོ། །གཞན་ན་ནི་བར་ཆད་དང་བཅས་པ་གཞན་ཁ་ཅིག་དྲེའི་གོ་ན་གནས་པ་འདོད་ཀང་སྲེང་ན་
དམྱལ་བ་བདུན་ཏྲེ། ས་དོན་ནི་སླའོ། །དང་པོ་ལྔ་ལུས་ཀི་གསུམ་དང་ངག་གི་ 
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༼༢༢༨༽ 
མི་དགྲེ་བས་སྐྱྲེ་བར་ཁ་ཅིག་གསུང་ངོ་། །འདིར་བར་ཐག་གི་ཚད་མ་བཤད་པ་ལས་ལས་འདི་ནས་སུམ་ཁི་ིས་
སོང་ན་ཡང་སོས་དང་། གཞན་ནི་བཞི་སོང་བཞི་སོང་གི་ཆོད་པར་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་པོ་
ཀུན་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་དྲེ་ལས་ཐར་ཡང་དུཿཁ་མྱོང་བའི་གནས་ལྷག་པོ་ཕྱོགས་ཀི་དབྱྲེ་བས་བཅུ་དྲུག་སྲེ་དྲེ་གང་ཞྲེ་
ན་བརྒྱད་དོ། །དྲེ་དག་གི་ནི་ངོས་བཞི་འཁོར་བ་ན་མྲེ་མར་མུར་པུས་ནུབ་ཙམ་བརྒལ་བ་ན། རྐང་པ་འདྲེགས་
འཇོག་གིས་ཤ་སྐྱྲེ་འཇིག་བྱྲེད་པ་དང་རོ་མྱགས་ཕྱི་སའི་འདམ་རབ་རྐྲེད་པ་ནུབ་པ་ཙམ་ལ་འབུ་མཆུ་རྣོན་གི་
རུས་པའི་བར་དུ་འབིགས་པ་དང་། སྤུ་གྲི་སོ་རྣོན་པོས་གཏམས་པའི་ལམ་དང་། སོགས་པས་རལ་གྲི་ལོ་མའི་
ནགས་ཚལ། ཤལ་མ་རི་སྲེ་གསུམ་པོ་མཚོན་ཆ་འད་བས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ལ། དྲེའི་དང་པོས་སྔར་བཞིན་རྐང་
པའི་ཤ་སྐྱྲེ་འཇིག་བྱྲེད་པ་དང་། གིས་པ་ནི། དྲེའི་གྲིབ་མ་ལ་འཁོད་པ་ན་རལ་གྲི་ལྷུང་བས་གཅོད་ཅིང་འགྲེལ་བ་
ན་ཁི་སྲེ་བོ་རྣམས་ཀིས་ཟ་བ་དང་། གསུམ་པ་ནི། ནགས་ཚེར་མ་རྣོན་པོ་སོར་བཅུ་དྲུག་ཡན་མན་དུ་ཁ་བལྟས་
པས་འཛེག་པ་དང་འབབ་པ་ན་འབིགས་ཤིང་བྱ་ཁྭ་ད་ལགས་ཀི་མཆུ་ཅན་གིས་མིག་འབྱིན་པ་དང་། ཆུ་བོ་རབ་
མྲེད་ནི་འགྱུར་བྱྲེད་ཀི་ཆུ་ཁོལ་མས་གང་བ་ལ་ལྷུང་སྲེ། ངོས་གིས་ནས་སྐྱྲེས་བུ་མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་ཐོགས་
པས་བསྲུང་ཞིང་འཚེད་པའོ། །འོ་ན་དམྱལ་སྲུང་སྲེམས་ཅན་ཡིན་ནམ་མིན་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་སྨྲ་ནི་ཡིན་པར་འདོད་ལ་
འོན་ཀང་ལས་ཀིས་མཚམས་བཅད་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  227 

༼༢༢༩༽ 
པས་མྲེས་ནི་མི་འཚིག་ལ། རྣམ་སྨིན་ནི་དམྱལ་བ་དྲེ་དག་ཏུ་སྐྱྲེ་བར་སྨྲའོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི་སྲེམས་ཅན་གི་ལས་
ཀིས་འབྱུང་བའི་ཁད་པར་གནོད་བྱྲེད་དུ་འདོད་ལ། སྲེམས་ཙམ་པས་རང་གི་སྲེམས་ཀི་སང་བར་བཞྲེད་
དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆུ་བུར་ཅན་དང་སོགས་པ་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་ཅན་སོགས་གྲང་དམྱལ་བརྒྱད་ནི་ཚ་དམྱལ་ལས་
གཞན་པའི་གནས་ཏྲེ། ཚ་དམྱལ་རྣམས་ཀི་ཐད་ཀ་ན་ཡོད་དོ། །སར་ནི་ཡང་སོས་ཀི་ཐད་ཀ་དཔག་ཚད་ཁིའི་ཕ་
རོལ་ན་དང་པོ་དང་། གཞན་ནི་ིས་སོང་ིས་སོང་གི་འོག་ན་གནས་སོ་ཞྲེས་བཤད། དྲེ་ཡང་དང་པོ་གསུམ་ངག་
དང་ལྔ་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ལས་བཏགས་ཤིང་། བརྒྱད་ཆར་ལ་ི་ཟའི་སང་བ་མྲེད་པར་མཚུངས་ལ། དུཿཁ་ནི་
ཚ་དམྱལ་ཆྲེ་བར་བཤད་དོ། །ི་ཚེ་བའི་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་གནས་ནི་ཆུ་དང་རི་ལ་སོགས་པར་ངྲེས་མྲེད་ན་
ཡོད་ལ། ཡི་དྭགས་ཀི་ར་བའི་གནས་ནི་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཀི་འོག་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ན་ཡི་དྭགས་ཀི་གྲོང་ཁྲེར་
སྲེར་སྐྱ་ཞྲེས་པ་འཕྲེན་བྱྲེད་མི་དགྲེ་བས་འཕངས་ཀང་། རོགས་བྱྲེད་དགྲེ་བས་རོགས་པ་ལྷ་ལྟ་བུའི་དཔལ་
མས་སུ་མྱོང་ཞིང་དམྱལ་བར་འགྲོ་བའི་སྲེམས་ཅན་ལ་ཆོས་སོན་པས་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཞྲེས་བསྡུ་བར་བཤད་
ལ། དྲེའི་འཁོར་ནི་ཕན་རོགས་གིས་ཀ་མི་དགྲེ་བས་བསྐྱྲེད་པས་ཟས་སྐོམ་ལ་ཕྱི་དང་ནང་ཟས་སྐོམ་གི་སིབ་པ་
ཅན་དང་། ཟས་སྐོམ་ིད་སིབ་པར་འགྱུར་བ་སྲེ་བཞིའམ། ས་སྲེ་གསུམ་དུ་བཤད་དོ། །དན་ 
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༼༢༣༠༽ 
པ་ྲེར་གཞག་ལས་ཡི་དྭགས་ཀི་རིགས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཅྲེས་གསུངས་སོ། །ས་ལས་ནི་གྲོང་ཁྲེར་ཡངས་པ་ཅན་
གི་འོག་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །ཁ་འཐོར་བ་རྣམས་ནི་མི་དང་འདོད་ལྷའི་གནས་ནའང་ཡོད་ཅིང་། བྱྲེ་སྨྲ་ནི་
དམྱལ་བའི་གནས་ན་ཡོད་པར་འདོད་དྲེ། དམྱལ་སྲུང་སིན་པོ་ཡི་དྭགས་ཡིན་པས་སོ། །དུད་འགྲོ་བྱིང་ན་གནས་
པ་ནི། ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཆང་ངར་མའི་སང་མ་ཙམ་ཡོད་ལ། དྲེ་ལས་འཕྲོས་པ་ཁ་འཐོར་བ་ནི་མི་དང་ལྷ་དང་ལྷན་
ཅིག་རྒྱུ་བ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་ཏྲེ་ཆུ་དང་ཐང་དང་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་དག་གོ །གསུམ་པ་ལྷའི་གནས་
བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གནས་དངོས། ཞར་ལ་དྲེར་གནས་པའི་སྲེམས་ཅན་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་གིས་
ཏྲེ། ས་གཞི་དང་འབྲྲེལ་པ་མན་ཆད་དང་། མ་འབྲྲེལ་བ་ཡན་ཆད་དོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱལ་ཆྲེན་རིས་
བཞིའི་གནས། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་གནས་སོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཞལ་མྲེད་ཁང་ལ་བརྲེན་པའི་གནས། 
རི་ལ་བརྲེན་པའི་གནས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། ི་ཟའི་བར་ཐག་ཚད་དང་བཅས་པ། ི་མས་གིང་བཞིར་བྱ་བ་
བྱྲེད་ཚུལ། དྲེ་ལ་བརྟུན་པའི་དུས་ཚིགས་ཀི་ཁད་པར། ཟ་བ་འཕྲེལ་འགྲིབ་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ི་ཟ་
དག་འདི་ནས་ཇི་སིད་ན་ཡོད་ཅྲེ་ན། ི་ཟའི་ཐག་ནི་ལྷུན་པོའ་ིཕྱྲེད་གའ་ཤིང་འཛིན་གི་རྲེ་དང་མམ་པ་
ནའོ། །ཚད་ལ་ཟ་བ་ནི་ཐད་ཀར་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ། མཐའ་སྐོར་དུ་སུམ་འགྱུར་ཏྲེ་ཕྱྲེད་ིས་བརྒྱའོ། །དྲེ་ཡང་། 
ཆུ་ཤྲེལ་བསིལ་དང་ 
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༼༢༣༡༽ 
མིག་ལ་ཕན། །ལོ་ཏོག་སྨིན་དང་སང་བར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པའོ། །ི་མ་ནི་ཐད་ཀར་གཅིག་དང་བཅས་པའི་ལྔ་བཅུ་སྲེ། 
མཐའ་བསྐོར་དུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་པའོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱུ་ནི་མྲེ་ཤྲེལ་གིས་ནི་ལྡོག གིས་པ་ནི་མཐུན་པའི་
ལས་ཅན་ནོ། །རྔམས་སུ་ནི་གིས་ཀ་མམ་སྲེ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཆའོ། །སྐར་མ་ཆྲེ་བ་
རྒྱང་གྲགས་བཅོ་བརྒྱད། འབྲིང་བཅུ་གིས། ཆུང་བ་བཞི་ཞྲེས་སར་བཤད་ལ། འདིར་ཆུང་བ་ལ་རྒྱང་གྲགས་
གཅིག་ཏུ་བཤད་དོ། །དྲེ་དག་གི་སྲེང་ན་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆྲེ་ས་ཚོགས་ལས་བྱས་པ་མྲེ་ཏོག་
གསར་པ་རླུང་གིས་འགྲྲེམས་ཤིང་རིང་པ་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་ཡོད་དོ། །གིས་པ་ནི། ིན་མཚན་མམ་པའི་དུས་
སུ་ཤར་དུ་ནམ་ཕྱྲེད་པ་དང་། ལྷོའ་ིི་མ་ནུབ་པ་དང་། ནུབ་ཀི་ི་མ་ཕྱྲེད་པ་དང་། བྱང་གི་ི་མ་འཆར་བ་རྣམས་
དུས་གཅིག་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་སར་བས་གིང་གིས་ནི་སང་བར་བྱྲེད་ཅིང་གིས་ནི་མུན་པར་བྱྲེད་
ལ། ལྷོའ་ིཕྱི་མ་ཕྱྲེད་པའི་དུས་སུ་ཤར་གི་ིན་ཕྱྲེད་ནུབ་ལ། ནུབ་ཏུ་ཕྱྲེད་ཤར་མ་ལྟ་བུ་ཡུད་ཙམ་གིང་གསུམ་སང་
བ་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། དབྱར་གི་ཟ་བ་གིས་པ་ནི་སོན་ཟ་ར་བ་ཁྲུམས་ཀི་ཟ་བ་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཐ་མ་ཡར་
ངོའ་ིཚེས་བརྒྱད་ཀི་དུས་སུ་ིན་མཚན་མམ་པ་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཚེས་དགུའི་ཐོ་རངས་ནས་མཚན་མོ་རིང་དུ་
འགྲོ་བ་དང་། ིན་མོ་ཐུང་དུ་འགྲོ་བའི་མགོ་རོམ་མོ། །དགུན་རྣམས་ཀི་ཟ་བ་བཞི་པ་ནི་ཧོར་ཟ་གིས་པ་དཔྱིད་
ཟ་ར་བ་དབོའ་ིཟ་ 
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༼༢༣༢༽ 
བ་ཡིན་ལ་དྲེའི་ཡར་ངོའ་ིཚེས་བརྒྱད་ཀི་དུས་སུ་ིན་མཚན་མམ་པ་ལ། དྲེའི་ཚེས་དགུའི་ཐོ་རངས་ནས་
མཚན་མོ་ཐུང་དུ་འགྲོ་བའི་མགོ་རོམ་པར་འགྱུར་རོ། །ིན་མོ་དྲེ་ལས་བཟོག་སྲེ་རིང་བའི་མགོ་རོམ་མོ། །དྲེས་ན་
འདིས་མམ་པ་གིས་ནས་རིང་ཐུང་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་དངོས་སུ་བསན་ནས་བཟོག་མཚམས་ཤུགས་ལ་བསན་
པ་ཡིན་གི། བཟོག་མཚམས་དངོས་སུ་བསན་ན་དྲེའི་ཐད་ཀི་རྒྱལ་སས་དང་མདོ་ར་ཚིག་ལྲེ་ནས་བཤད་པའི་
དུས་ཚིགས་དང་། འགལ་ཞིང་མངོན་སུམ་དང་དངོས་སོབས་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅིག་འདིའི་དབྱར་ཟ་
གིས་པ་དང་། དགུན་ཟ་བཞི་པ་ཐ་ཆུང་གིས་ལ་བྱས་ནས་སྨིན་དྲུག་ཟ་བ་ལོ་མགོར་བཞྲེད་པ་ལ་སྔར་གི་ལུང་
རིགས་གིས་ཀིས་གནོད་དོ། །ཇི་ཙམ་གི་རིང་ཐུང་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ིན་མོའམ་མཚན་མོ་རིང་བར་འགྱུར་བ་ནི་
ཞག་རྲེ་ལ་ཐང་གཅིག་རྲེ་རྲེ་སྲེ། ིན་ཞག་གི་དགུ་བརྒྱའི་ཆས་འགྲོའ།ོ །རིང་ཐུང་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གང་གིས་ཚེ་ི་
མ་ལྷོ་ཕྱོགས་འཛམ་གིང་གི་མཐའ་ནས་དཔག་ཚད་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཆའི་ཕ་རོལ་གི་ནམ་མཁའ་ནས་རྒྱུ་
བའི་ཚེ་ཐུང་ལ། བྱང་ཕྱོགས་གིང་གི་ཐད་ཀ་ནས་འགྲོ་བའི་ཚེ་རིང་ངོ་ཞྲེས་ཀུན་ལ་དྲེ་བཞིན་དུ་སར་ཤིང་། ཁ་
ཅིག་ལྷོ་ལ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་བཞིའི་སྲེང་ནས་ི་མ་རྒྱུ་བ་ཐུང་ལ། བྱང་ིས་སོང་གི་སྲེང་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་རིང་
ངོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ། གིང་གཞན་ན་རིང་ཐུང་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག་ལྷོ་བྱང་རྒྱུ་བའི་ཚེ་རི་རབ་དང་ྲེ་བ་དང་རིང་
བས་འཕུལ་བྱྲེད་ཀི་རླུང་དག་གཞན་གིས་མཐུས་མགོགས་ 
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༼༢༣༣༽ 
བུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་གི་བགྲོད་ཐག་ལྷོ་རིང་ངོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཀང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེས་པའི་རླུང་གིས་ཡིན་གི་གོ་བུར་བས་
མིན་ནོ། །དྲེས་ན་སོང་ཆྲེན་མོ་ལས་ལྷོ་བྱང་གི་རི་ལ་ྲེ་བའི་ཚེ་དྲེས་བསིབས་ནས་ཤར་ནུབ་ཐུང་ལ་ལྷོ་བྱང་རིང་
ཞིང་ལྡོག་པའང་དྲེ་བཞིན་ཏྲེ། དྲེས་ཁ་ཅིག་ལ་གིང་བཞིར་དུས་བཞི་བཞག་པ་ནི་ལྷོར་སོན། ནུབ་ཏུ་དགུན། བྱང་
དུ་དཔྱིད། ཤར་དུ་དབྱར་ལ་སོགས་པ་སར་རོ། །འོ་ན་དགུན་དུས་གྲང་། དབྱར་དུས་དོ་བ་ཅི་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅིག་ི་
མའི་འོད་གིང་བཞི་ལས་འགངས་ཏྲེ་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའི་ཚེ་གིང་གྲང་ལ། འོད་ཀི་དངོས་བཞི་གིང་ལ་འབབ་
པའི་ཚེ་གིང་དོ་བ་ཡིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་དགུན་ི་ལོག་མ་ཐག་ནས་གིང་ལ་ྲེ་བར་སོང་བས་དོ་བར་ཐལ་བ་ལས་
གྲང་བར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཀླུ་རྣམས་ས་འོག་ཏུ་སོང་བ་ན་དོད་ཀང་ས་འོག་ཏུ་འདུས་
ཤིང་། སྲེང་དུ་ཐོན་པ་ན་དོད་ཀང་སྲེང་དུ་འོང་བ་ཡིན་ལ། ཀླུའི་མཐུས་རི་ཤིང་ནགས་ཚལ་སོགས་རྒྱས་པའི་དོན་
ཡང་དྲེ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། ཟ་བ་མར་ངོ་ལ་མ་རངས་པར་སང་བ་ཅི་ཞྲེ་ན། ི་མ་དང་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ཚེ་ི་མ་
མྲེད་པས་རང་གི་འོད་ཀིས་གིང་རྣམས་གསལ་བར་བྱྲེད་ཅིང་དཀིལ་འཁོར་རོགས་པར་སང་ལ་ཇི་ལྟར་ྲེ་བར་
གྱུར་པ་ལས་ཟ་བ་རང་གི་གྲིབ་མ་འབབ་པས་དྲེས་འགྲིབ་ཅིང་འོད་མི་འབྱིན་ལ་ནག་པོར་འགྱུར་བར་སང་སྲེ། 
དཔྲེར་ན་སོན་མྲེ་ཐག་རིང་བའི་ཚེ་ཀ་བ་ཕལ་ཆྲེར་རང་ལ་ྲེ་རིྃང་འགྲིབ་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་བྱྲེ་སྨྲ་
འདོད་ལ། སློབ་ 
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༼༢༣༤༽ 
དཔོན་འཕགས་པས། བླ་འོག་འཛུལ་བའི་བྱྲེ་བྲག་ལས། །ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། ངོས་གཅིག་ཆུ་ཤྲེལ་གི་རང་བཞིན་
སང་བའི་ཚེ་ཟ་བ་གང་བ་དང་། བཻ་ཌཱུརྻ་སང་བ་ན་གནམ་སོང་དང་ཅུང་ཟད་འཛུལ་བ་ན་ཚེས་བརྒྱད་ལ་སོགས་
པར་དགོངས་པའོ། །ཟ་བའི་ནག་པོར་རི་སང་བའི་རྒྱུ་ནི། རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་་དང་རུས་སལ་སོགས་ཀི་
གཟུགས་བརན་ཡིན་པར་བཤད། གིང་གཟུགས་ཀི་སང་བས་དབུས་རོག་ཅིང་རྒྱ་མཚོ་སང་བ་མཐའ་དྭངས་པར་
གདགས་པར་བཤད། མདོ་སྲེ་ཁ་ཅིག་ལས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རི་བོང་དུ་གྱུར་པའི་ལུས་ལྷ་མི་ལ་བསན་
པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་གི་སོ་ལྟག་དང་། ཟ་བའི་ངོས་ལ་བྲིས་པ་ཡིན་ཞྲེས་བཤད། གིས་
པ་རི་ལ་བརྲེན་པ་ནི། རི་རབ་འདི་ལ་ཆུ་མཚམས་ནས་སྲེང་དུ་བརྲེགས་པའི་བང་རིམ་བཞི་ཡོད་དྲེ། དྲེའི་བར་གི་
ཐག་ནི་སོང་ཕྲག་བཅུ་བཅུ་ཡོད་པས་བཞི་པ་དང་གའ་ཤིང་འཛིན་གི་རྲེ་མོ་མམ་ལ། ཕྱིར་འཕགས་པའམ་
ཞུམ་པའི་ཚད་ནི་བང་རིམ་དང་པོར་སོང་ཕྲག་དག་ནི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ལྷ་ནི་གནོད་
སིན་ལག་ན་རིན་པོ་ཆྲེའི་གཞོང་པ་ཐོགས་པ་དང་། མྲེ་ཐོག་གི་ཕྲྲེང་བ་ཐོགས་ནས་རྲེ་བ་དང་མྲེ་ཏོག་གི་ཆང་དང་
རྒུན་ཆང་ལ་སོགས་པས་རག་ཏུ་མྱོས་པ་དང་། ཕྱོགས་བཞི་ན་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་སོགས་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞི་དང་དྲེའི་
འཁོར་གི་ལྷ་རྣམས་གནས་སོ། །ས་ལས་ནི་ལག་ན་ཡོལ་གོ་ཐོགས་པ་དང་ཁགྃ་ལ་ཁག་ཐོགས་ཞྲེས་བཤད་དོ། ། 
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༼༢༣༥༽ 
དྲེར་མ་ཟད་གསྲེར་གི་རི་ནི་བདུན་པོ་དག་ལ་ཡང་དྲེ་རྣམས་ཀི་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྲེར་གནས་ཤིང་། ཡང་གིས་
བསྡུས་པ་ལགས་རི་ལའང་ལག་ན་རྡོ་རྲེ་གོས་སྔོན་ཅན་ཞྲེས་པ་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞིའི་རིས་གནས་པར་ཕྲན་ཚེགས་
ལས་བཤད་ཅིང་། གཞན་ཡང་ི་ཟ་སྐར་གསུམ་ཆུ་ཀླུང་རི་ལྗོན་ཤིང་ནགས་ཚལ་ས་བླ་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་
རྣམས་ལའང་དྲེའི་རིས་གནས་ཏྲེ། དྲེས་ན་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་འདི་མང་ངོ་། །རྒྱལ་ཆྲེན་བཞི་ནི་གའ་ཤིང་
འཛིན་གི་ཕྱོགས་བཞི་ན། ཕོ་བྲང་གི་མིང་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཕགས་སྐྱྲེས་པོ་དང་ས་ཚོགས་གཟུགས་དང་ལང་
ལོ་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ། ངོས་རྲེ་རྲེ་ལ་དཔག་ཚད་ིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་མཐའ་སོང་གིས་འཁོར་བ་རིག་སྐྱབས་རིན་པོ་ཆྲེ་
ས་ཚོགས་ལས་བྱས་པ། ལམ་སང་དང་། སྐྱྲེད་ཚལ་དང་། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་དང་རིང་བུ་ལ་སོགས་པའི་
བརྒྱན་པ་མྲེ་ཏོག་གསར་པ་རླུང་གི་འགྲྲེམས་ཤིང་རིང་པ་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་ཡོད་དོ། །གིས་པ་གསུམ་ཅུ་ར་
གསུམ་པའི་གནས་ལ་གིས་ཏྲེ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷུན་པོའ་ིརྲེ་ན་གཙོ་བོ་ནོར་
ལྷ་བརྒྱད། དག་པོ་བཅུ་གཅིག ི་མ་བཅུ་གིས། ཐ་སྐར་གི་བུ་གཞོན་ནུ་གིས་ཏྲེ་གཙོ་བོ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་
མམ། ་འཕྲུལ་དང་ལྗང་གུ་དང་ཡིད་སྲེང་སྲེང་པོ་དང་། མྲེ་ཏོག་གི་ཚལ་ལ་སོགས་པ་འཛམ་བུ་གིང་པ་ལ་
བསག་ཏུ་རུང་བའི་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཡོད་པའམ་ལྲེགས་པར་སད་པའི་ལས་ 
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༼༢༣༦༽ 
ཅན་རྣམས་གནས་དྲེར་སྐྱྲེས་པ་ལ་སན་པའི་མིང་གིས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཞྲེས་པ་གནས་ལ། དང་པོ་བརྒྱད་ནི། 
ཆུ་དང་བསན་པ་ཟ་བ་དང་། །འཛིན་བྱྲེད་རླུང་དང་མྲེ་དང་ནི། །ནམ་ལངས་འོད་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་སྲེ། །བརྒྱད་པོ་ནོར་
གིས་ལྷ་ཞྲེས་བྱ། །གིས་པ་ནི། མ་སྐྱྲེས་རྐང་གཅིག་འཕྲེལ་དང་བསོད། །དག་པོ་དང་ནི་བརོན་འགྲུས་
ལྡན། །འཕྲོ་བྱྲེད་དྲེ་ནས་བདྲེ་འབྱུང་དང་། །སན་གསུམ་གསུམ་གཞན་ལས་པ་དང་། །དབང་ལྡན་དང་ནི་ས་
གསུམ་པ། །དག་པོ་བཅུ་གཅིག་ཤྲེས་པར་བྱ། །གསུམ་པ་ནི། དབང་པོ་བྱྲེད་པོ་ལམ་པོ་དང་། །ཆར་འབྲེབས་
སོད་བྱྲེད་སྔོན་མིན་འཕགས། །མིག་གཟུགས་ཁབ་འཇུག་འོད་ཅན་དང་། །ཆུ་བདག་གཤིན་རྲེ་ཞྲེས་བྱ་
འོ། །ཞྲེས་པའོ། །ཚད་ལ་ལྷུན་པོ་དྲེའི་རྲེའི་ངོས་རྲེ་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁི་རྲེའོ། །སློབ་དཔོན་འདུས་བཟང་ནི་རི་
རབ་མཆོད་རྲེན་ལྟར་ཞུམ་པས་ངོས་རྲེ་རྲེ་ལ་ི་ཁི་ི་ཁི་ངོས་ཀུན་ནས་བསྐོར་བས་བརྒྱད་ཁིའོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེའི་
ཕྱོགས་མཚམས་ཁང་པ་བརྲེགས་པ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་གྲེན་དུ་འཕགས་ཤིང་ཆུ་ཞྲེང་ཡང་ལྔ་བརྒྱས་ཀུན་ནས་
གྲུ་བཞི་པ་བཞི་ཡོད་པ་ལ་ལྷའི་རིས་གནོད་སིན་ལག་ན་རྡོ་རྲེ་ཞྲེས་པ་གནས་སོ། །གིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་ལྔ་
སྲེ། གྲོང་ཁྲེར། སྐྱྲེད་ཚལ། ས་གཞི། ལྗོན་ཤིང་། འདུན་སའོ། །དང་པོ་ནི། རྲེ་མོའ་ིདབུས་ན་བརྒྱ་བྱིན་གི་གྲོང་
ཁྲེར་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བས་བལྟ་ན་སྡུག་ཅྲེས་པ། ཚད་ངོས་རྲེ་ལ་དཔག་ཚད་ 
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༼༢༣༧༽ 
ིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་པ་མཐའ་ཁིས་འཁོར་བ་གྲེན་དུ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་གིས་འཕགས་པའམ་གདགས་པར་
ཕྱྲེད་དང་གསུམ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ངོ་བོ་གསྲེར་གི་རང་བཞིན་གཞི་ཚོན་ས་བརྒྱ་ར་གཅིག་གིས་བཀ་ཞིང་མཛེས་
པར་བྱས་པ། ལྷ་རྣམས་ཀི་རྐང་པ་བཞག་ན་སོར་བཞི་ནྲེམ་ཞིང་བཏྲེགས་ན་འཕར་པའི་གྲེན་པ་ཡོད་ལ། དྲེ་ནི་
རིག་སྐྱབས་རིན་པོ་ཆྲེ་ས་བཞི་དང་སོ་སོང་དུ་གཅིག་གིས་མ་ཚང་བ་སང་དང་སོ་མོ་ཆྲེ་བཞིའི་སོ་རྲེ་རྲེ་ན་ལྷའི་
སྲུང་མ་གོ་གོན་པ་ལྔ་བརྒྱ་བཀོད་པ་ཀ་བ་དྲུག་ཁི་དང་ལྡན་ཞིང་རིང་བུ་དང་སྐྱྲེད་ཚལ་དང་། ཀ་གདུང་སོགས་
རིན་པོ་ཆྲེ་ས་ཚོགས་ལས་བྱས་པའོ། །གྲོང་ཁྲེར་དྲེའི་དབུས་ན་བརྒྱ་བྱིན་གི་ཁང་བཟང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱྲེད་ཅྲེས་
པ་གྲོང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་ཞིང་གཞན་གིས་འགྲན་མི་བཟོད་པ་ཡོད་ལ་དྲེའི་ཚད་ངོས་རྲེ་ལ་
དཔག་ཚད་ིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། མཐའ་སོང་གིས་འཁོར་བ་བལྟ་ན་སྡུག་ལས་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་ལྔ་གྲེན་དུ་
འཕགས་ཤིང་རིན་པོ་ཆྲེ་ས་ཚོགས་ལས་བྱས་པ་བ་གམ་བརྒྱ་ར་གཅིག་པ། དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཁང་བརྲེགས་དང་། 
ཡོལ་ཁང་དང་། རིང་བུ་དང་། པད་སོང་དང་། ལྷའི་བུ་མོ་དང་གཡོག་མོ་སིལ་སན་བདུན་བདུན་དང་ལྡན་པས་
ལྷའི་དབང་པོ་མི་སྐྱོ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། ལྷ་མིན་གི་དམག་བྱུང་བའི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་འཚེ་བ་
སྲེལ་བ་དང་། འདོད་ཡོན་གིས་སྲེམས་མྱོས་པའི་ཚེ་གྲོགས་པོ་དག་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རག་ཅྲེས་ 
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༼༢༣༨༽ 
སོགས་བག་མྲེད་ལས་བསྐུལ་བའི་སོ་བཞི་སྲེ་རྔ་ཆོས་ཀིས་མཐོ་བ་གིས་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དོ། །གིས་པ་ནི། 
བལྟ་ན་སྡུག་དྲེའི་ཕྱི་རོལ་དཔག་ཚད་ི་ཤུས་བཅད་པའི་ཤར་ལ་སོགས་པའི་ངོས་བཞི་ན་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཤིང་ར་ས་
ཚོགས་འདྲེན་པའི་སྐྱྲེད་ཚལ་ཆུ་ཞྲེང་དུ་དཔག་ཚད་ི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ། མཐའ་སོང་གིས་འཁོར་བ་འཕང་དུ་ི་ཤུ་
ར་གཅིག་པ་རིག་སྐྱབས་ཐྲེམ་སྐས་རིང་བུ་ཤིང་གོས་རྒྱན་ས་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་དང་། ལྷོར་དྲེར་ཕྱིན་པ་ཙམ་གི་
ཤྲེས་པ་རྩུབ་ཅིང་ལྷ་མིན་དང་འཐབ་པར་མོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ནུབ་ན་ལྷའི་བུ་བུ་མོ་དང་ལྷན་ཅིག་འདྲེས་
ནས་འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སོད་པ་དང་། བྱང་ན་དྲེར་ལྷ་རྣམས་གནས་ན་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཞི་བའི་ཚལ་
གིས་བརྒྱན་ཏོ། །རྲེ་ཚུལ་ནི་ཤར་གི་ཚལ་ན་གང་པོ་ཆྲེ་ས་སྲུང་གི་བུ་ཁད་ཆོས་རྣམས་རབ་བརན་དང་འད་བ་
གཡོག་སོང་དང་བཅས་པ། དྲེས་ལྷ་རྣམས་སྐྱྲེད་ཚལ་དུ་འགྲོ་བ་ན་མགོ་བོ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་སྤྲུལ་ཏྲེ། དྲེ་རྲེ་རྲེ་
ལ་མཆྲེ་བ་དྲུག་དྲུག དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་རིང་བུ་བདུན་བདུན་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ་ཏྲེ་དབུས་མ་ལ་དབང་པོ། གཞན་
རྣམས་ལ་ྲེ་དབང་སོ་གིས་དང་། གཞན་རྣམས་ལ་འཁོར་རྣམས་ཞོན་ཏྲེ་ལྷ་རྣམས་གྲོང་ནས་སྐྱྲེད་ཚལ་དུ་
མགོགས་ཁད་ཚོར་བ་མྲེད་པར་སྐྱྲེལ་བར་བྱྲེད་ལ། དྲེ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་སྔ་མ་གཏང་སྲེ་ལྷའི་བུར་སྤྲུལ་ནས་འདོད་
པ་ལ་སོད་པ་བྱྲེད་དོ། །རའི་རྒྱལ་པོ་སྤྲིན་གི་ཤུགས་ཅན་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀི་ཁང་བུ་ན་ཡོད་དོ། །གསུམ་ 
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༼༢༣༩༽ 
པ་ནི། སྐྱྲེད་ཚལ་དྲེ་དག་གི་ཕྱོགས་བཞི་ན་དཔག་ཚད་ི་ཤུ་བཅད་པ་ན་ས་གཞི་བཟང་པོ་ནི་ཤིང་ར་ཅན་དང་། 
རྩུབ་འགྱུར་ཅན་དང་། འདྲེས་པ་ཅན་དང་། དགའ་བ་ཅན་ཞྲེས་པ་ཚལ་དང་ཚད་མམ་པ་རྲེ་བའི་གནས་འགྲན་
པ་ལྟ་བུ་བཞི་ཡོད་དོ། །བཞི་པ་ནི། བལྟ་ན་སྡུག་གི་ཕྱིའི་བྱང་ཤར་མཚམས་ན་ཤིང་ཡོངས་འདུ་ས་བརོལ་ཞྲེས་བྱ་
བ། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་འདོད་པའི་དགའ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཐུར་དུ་ཟུག་པ་གྲེན་དུ་
བརྒྱ་འཕགས་པ། ཡལ་ག་དང་ལོ་འདབ་ཀིས་ལྔ་བཅུར་ཁབ་པ་རི་ཕྱོགས་བརྒྱ་དང་དྲེ་མིན་པར་ལྔ་བཅུ་དི་ངད་
ལྡང་བ་ཡོད་དོ། །ལྔ་པ་ནི། ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ན་ལྷ་རྣམས་ཀི་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མིན་པ་བཀའ་བགྲོ་བའི་གནས་ཆོས་
བཟང་ལྷའི་འདུན་ས་ཞྲེས་བྱ་བ། ཐད་ཀར་དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་མཐའ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར་བ་ཡོད་ལ། དྲེའི་
དབུས་ན་ཨར་མོ་ནི་ཀའི་རྡོ་ལྲེབ་དཀར་པོ་ཆུ་ཞྲེང་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་དང་། རྔམས་སུ་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་
ཀི་ཆ་ཡོད་པའི་དབུས་ན་བརྒྱ་བྱིན་གི་ཁི་དང་། ྲེ་འཁོར་ན་ྲེ་དབང་རྣམས་ཀི་ཁི་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །ས་ལས་
བྱང་ཤར་ན་འདུན་ས་དང་། ལྷོ་ནུབ་ན་ཤིང་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །ལྷ་གོང་མ་རྣམས་ལོངས་སོད་ཆྲེ་ཡང་བརྒྱ་
བྱིན་སོན་པའི་སློབ་མ་ཡིན་པས་བཤད་ཅྲེས་སྔ་རབས་པ་དག་གོ །གིས་པ་ས་གཞི་དང་མ་འབྲྲེལ་བ་ནི། སུམ་
ཅུ་ར་གསུམ་དྲེའི་སྲེང་ཡན་ཆད་ཀི་ལྷ་རྣམས་ནི་ནམ་མཁའི་གཞལ་མྲེད་ཁང་ལ་རྲེན་ནས་གནས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དང་པོ་
འཐབ་ 
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༼༢༤༠༽ 
བྲལ་གི་ས་དོན་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་མན་ཆད་འཐབ་མོ་དང་བཅས་པ་སྲེ། ལྷ་ཡང་ལྷ་མིན་དང་འཐབ་པར་བྱྲེད་ན་
འགྲོ་བ་གཞན་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། དྲེ་ཡན་ཀུན་འཐབ་བྲལ་ཡིན་ཀང་འོག་མ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་འཐབ་བྲལ་ཞྲེས་སི་མིང་
བྱྲེ་བྲག་ལ་བཏགས་སོ། །དྲེ་ཡང་ལྷ་རྣམས་བདུད་རི་མང་ཞིང་། ལྷ་མིན་རྣམས་བུ་མོ་གཟུགས་བཟང་ཞིང་བརྒྱ་
བྱིན་གི་ཆུང་མ་དམ་པ་བདྲེ་སོགས་ཀང་ལྷ་མིན་གི་དབང་པོ་ཐག་བཟང་རིས་ཀི་བུ་མོ་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་རང་གི་
ལ་སྲེར་ས་དང་གཞན་གི་ལ་ཕྲག་དོག་པས་འཐབ་ཅིང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་དང་ལོངས་སོད་ཀང་འགྲན་པ་ལྟ་བུ་
ཡོད་དྲེ། དྲེ་ལ་གནས་ནི་རི་རབ་ཀི་ཆུ་མཚམས་མན་ཆད་ཀི་ཁོང་སྲེང་དཔག་ཚད་སུམ་ཁི་ན་འོད་ལྡན་གི་གྲོང་། 
དྲེ་ན་ལྷ་མིན་གི་དབང་པོ་ས་གཅན་འཛིན། དྲེ་ནས་བཞི་སོང་ན་དཀར་ཕྲྲེང་གི་གྲོང་ན་མགུལ་ཕྲྲེང་། དྲེ་ནས་བཞི་
སོང་ན་བསན་པའི་གྲོང་ན་རབ་རྣོན། དྲེ་ནས་བཞི་སོང་ན་སི་གསྲེང་ལྡན་བྱྲེ་བྲག་གཏམས་པ་ཅན་ན་ཐག་བཟང་
རིས་ཡོད་ལ། ཤིང་ཙི་ཏྲ་པ་ལི་དང་། འདུན་ས་ནོར་བཟང་དང་། རྡོ་ལྲེབ་བཟང་པོ་དང་། ཚལ་བཞི་ནི་ཀུན་དགའ། 
རབ་དགའ། དགའ་བ། ཀུན་ཏུ་རབ་དགའ་ཞྲེས་དང་། ས་གཞི་ནི་དྲེ་བཞི་ལ་མ་ཞྲེས་སར་བ་བཞི་དང་། གཡུལ་
ངོར་སོད་པའི་གང་པོ་ཆྲེ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་དང་། སྐྱྲེད་ཚལ་དུ་སོད་པ་ཏི་སྲེ་གང་བརྲེགས་དང་། རའི་རྒྱལ་པོ་
དག་འཇིག་ལ་སོགས་པ་སྲེ། དྲེ་ལ་ལྷ་མིན་རི་རབ་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་དག་རང་བྱུང་གིས་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་
ཡོད་པའི་ཚེ་མི་འབྱུང་ 
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༼༢༤༡༽ 
ལ། གཞན་དུ་དཔུང་གི་ཚོགས་ཆྲེན་པོ་གསྲེར་དངུལ་ཤྲེལ་བཻཌཱུརྻ་ལས་བྱས་པའི་གོ་ཆ་གོན་ནས་མཚོན་ཆ་ས་
ཚོགས་ཐོགས་ཏྲེ་ཆུ་མཚམས་ནས་འཐོན་ཞིང་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་འཐབ་ཏུ་ཆས་པ་
དང་། ལྷའི་སྲུང་མ་དཀར་པོ་ལ་དགའ་བའི་ཀླུ་རྣམས་དང་གཡུལ་འགྲེད་ཅིང་། ལྷའི་སྲུང་མ་རྣམས་རྒྱལ་ན་ལྷ་
མིན་རང་གནས་སུ་འགྲོ་ལ། གཞན་དུ་ན་གོང་དུ་འཕགས་ཏྲེ་གཞོང་ཐོགས་སོགས་དང་གཡུལ་སྤྲད་པས་ཕལ་
ཆྲེར་བཟོག་ལ། གལ་ཏྲེ་མ་བཟོག་ན། རང་གི་ཁང་པར་ཞུགས་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་ལ་ཕོ་་བཏང་སྲེ་ལྷའི་དབང་
པོ་མཁྲེན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ལྷ་མིན་གི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞིའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་མ་ཐུབ་པས་སུམ་
ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བཟོག་པར་མཛོད་ཅིག་ཅྲེས་བསོ་བ་དང་། དྲེས་ཀང་ལྷ་རྣམས་ལ་བསོ་ཞིང་
བསམ་པ་ཙམ་གི་གང་པོ་རབ་བརན་བྱུང་བ་ཞོན་ཏྲེ། ཤིང་ར་ས་ཚོགས་བའི་ཚལ་ནས་ཤི་ར་རྣམས་བླངས། རྩུབ་
འགྱུར་གི་ཚལ་དུ་ཕྱིན་ནས་འཐབ་པར་མོས་པ་བྱས་ཏྲེ། ལྷ་མིན་རི་རབ་ཀི་སྲེང་དུ་ལྷགས་པ་དང་གཡུལ་འགྲེད་
ཅིང་། ཐག་བཟང་རིས་ཀི་ཤིང་ར་དཔག་ཚད་བདུན་བརྒྱ་པ་དག་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡང་ལྷའི་དབང་པོའ་ིལག་པ་གཡོན་
པས་འཛིན་ནུས་ལ་ཕལ་ཆྲེར་ལྷ་རྣམས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏྲེ་ཕམ་ན་གྲོང་ཁྲེར་བལྟ་ན་སྡུག་ཏུ་བྲོས་ཏྲེ་སོ་
བཅད་པས་ནང་དུ་གནོད་པས་མི་ཚུགས་ལ། ལྷའི་མགོ་དང་རྐྲེད་པ་བཅད་ན་འཆི། ཡན་ 
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༼༢༤༢༽ 
ལག་དང་ིང་ལག་བཅད་ཀང་སླར་སྐྱྲེའོ། །ལྷ་མིན་ནི་མི་བཞིན་དུ་གནད་དུ་ཕོག་ན་འཆི་ཞིང་ཤི་བ་དང་རྐང་ལག་
བཅད་པ་སོགས་ཀི་གཟུགས་བརན་མཚོ་དྭངས་པ་ལ་འཆར་བས་དམག་མ་འོང་གོང་ནས་མྱ་ངན་བྱྲེད་ཅིང་
འཐབ་པའི་ཚེ་ལྷ་གསལ་བའི་ཆྲེད་དུ་ས་གཅན་གི་ལག་པས་ི་མ་སིབ་ཅིང་རྒྱལ་ཕམ་དང་བདྲེ་སྡུག་འཛམ་བུ་
གིང་པའི་དགྲེ་སིག་ལ་རག་ལས་པས་ལྷ་རྣམས་གིང་འདི་ཡང་ཡང་ཉུལ་ལོ། །ཡང་འདི་ལ་མཚེ་མ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ་
ལྷའི་ཕྲག་པ་གིས་སུ་ལྷའི་བུ་གིས་ཟུང་དུ་སྐྱྲེས་བས་སོ། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ིཆོས་ཀི་དགའ་བདྲེ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
མྲེད་པ་དང་སྐྱྲེ་བ་གཅིག་ཐོག་གི་བྱང་སྲེམས་ཀི་རྒྱལ་སར་གྱུར་པས་ན་དགའ་ལྡན་དང་། འདོད་པའི་ཡུལ་རང་
གིས་སྤྲུལ་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པས་འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་གིས་སྤྲུལ་པ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ལོངས་སོད་པས་གཞན་
འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་དང་། སིག་པ་མི་དགྲེ་བ་ལ་ཚངས་པས་ན་ཚངས་པ། དྲེའི་སྲེར་གཏོགས་པས་ན་ཚངས་རིས། 
ཚངས་ཆྲེན་གི་མདུན་ན་བྲམ་ཟྲེ་རིག་བྱྲེད་འདོད་པ་ལྟར་གནས་པས་ཚངས་པ་མདུན་ན་འདོན། བསམ་གཏན་
ཁད་པར་ཅན་སོམ་པས་ཐོག་མར་སྐྱྲེ་ཞིང་ཐ་མར་འཆི་ལ་ཡོན་ཏན་སོགས་ཆྲེ་བས་ཚངས་ཆྲེན། གནས་གོང་མ་
ལ་ལྟོས་ནས་འོད་ཀི་ཁོན་དང་གསལ་བ་ཆུང་བས་འོད་ཆུང་། རྒྱ་ཁོན་ཆྲེ་བས་ཚད་མྲེད་འོད། རྒྱ་དང་གསལ་བ་
ཆྲེ་བས་འོད་གསལ་དང་། ཀུ་ཤ་ལའི་ས་སར་བ་བདྲེ་བས་དགྲེ་བར་སོང་བ་ཡང་དོན་ཀུ་ལས་དངས་པ་བདྲེ་བ་
ཡིན་པས་སྲེམས་ཀི་བདྲེ་བ་ཆུང་ 
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༼༢༤༣༽ 
བས་དགྲེ་ཆུང་། དྲེ་བས་ཆྲེ་བས་ཚད་མྲེད་དགྲེ དྲེ་ིད་ཆྲེས་མངོན་པར་གསལ་བས་དགྲེ་རྒྱས། འོག་གཞི་སྤྲིན་
ལྟར་འདབ་ཆགས་པ་མྲེད་པས་སྤྲིན་མྲེད། བྱམས་པ་བསོམ་པའི་བསོད་ནམས་ལས་སྐྱྲེས་པས་བསོད་ནམས་
སྐྱྲེས། སོ་སྐྱྲེའི་གནས་གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་འབྲས་བུ་ཆྲེ། འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཆུང་ཤོས་ཡིན་
པས་མི་ཆྲེ་བ། འགོད་མྲེད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྐྱྲེས་པས་མི་གདུང་བ། ཡོན་ཏན་མི་དམན་པས་ག་ནོམ་སང་། 
ལྟ་བ་ཟབ་པས་ཤིན་ཏུ་མཐོང་། གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུ་བོར་གྱུར་པས་འོག་མིན་ནོ། །གཟུགས་མྲེད་པ་
ནི་གནས་ངྲེས་པ་མྲེད་པས་འདིར་མ་སྨོས་སོ། །གིས་པ་ཞར་ལ་དྲེར་གནས་པའི་སྲེམས་ཅན་གི་ཁད་པར་
བཤད་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། འདོད་པ་སོད་པའི། ལྷའི་བུ་སྐྱྲེ་བའི། འདོད་བདྲེ་སྐྱྲེ་བའི། བར་ཐག་གི་ཁད་པར། གོང་དུ་
བགྲོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ལྷ་དྲེ་རྣམས་ལས་འདོད་པ་སོད་པ་ནི་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞི་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་
པའི་བར་དྲུག་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་གཟུགས་ཁམས་སུ་གྲུབ་ལ། འདོད་པ་ནི་ཁམས་ཟས་དང་འཁིག་པའི་འདོད་
ཆགས་གིས་ལས། འཁིག་པ་སོད་ཚུལ་ནི། དང་པོ་གིས་མི་ལྟར་དབང་པོ་གིས་སོར་བ་ཡིན་ཞིང་ཁུ་བ་
འབྱུང་བ་མྲེད་ཀི་རླུང་ཙམ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི་ཕན་ཚུན་མགུལ་བ་དང་སྐྲེ་ནས་འཁྱུད་པ་དང་། བཞི་པ་
ནི་ཆགས་སྲེམས་ཀིས་ལག་པ་བཅངས་པ་དང་། ལྔ་པ་རྒོད་པ་དང་། དྲུག་པ་ 
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༼༢༤༤༽ 
བལྟས་པ་ཙམ་གི་འཁིག་པའི་གདུང་བ་ཞི་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་གདགས་པར་བཤད་པ་ནི་དུས་ཀི་ཚད་བསན་པ་ཡིན་
གི། ཇི་ཙམ་དུ་ལུས་ཤས་ཆྲེ་བ་བཞིན་དུ་ཆགས་པ་ཤས་ཆྲེ་བས་ཐམས་ཅད་ཀང་དབང་པོ་གིས་སོར་བ་ལ་
ལྟོས་པར་བྱྲེ་སྨྲ་འདོད་དོ། །སར་འདོད་ལྷ་གོང་མ་བཞིར་བག་མ་གཏོང་ལྲེན་དང་ཆུང་མ་མྲེད་པར་བཤད་ཅིང་། 
དྲུག་ཆར་ལུས་ཀི་ནང་དང་ཕྱི་འཆི་ལྟས་ཀི་མ་ཟིན་པའི་ཚེ་རྡུལ་དང་དི་མ་དང་རུས་པ་ནང་ཁོལ་བཤང་གཅི་མྲེད་
ལ། བདུད་རི་སྔོ་སྲེར་དཀར་དམར། སང་རི་སང་ཆང་ཤིང་ར་གོས་རྒྱན་དི་བདུག་པ་མྲེ་ཏོག་གི་ཕྲྲེང་བ་བཞད་
གད་གླུ་གར་རོལ་མོའ་ིས་ས་ཚོགས་འབྱུང་བའི་ལྗོན་ཤིང་ཡོད་པ་ལས་ཅི་འདོད་པ་བསམ་པ་ཙམ་གི་ལག་ཏུ་འོང་
ལ། ས་མི་སན་གི་ཤིང་ལས་བསམ་པ་ཙམ་གིས་མི་འོང་བར་རང་གིས་ལྲེན་དགོས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཐམས་
ཅད་རྫུས་སྐྱྲེས་ཡིན་པས་ཕ་མའི་རྲེན་དངོས་ལ་མི་ལྟོས་ཀང་གང་གི་པང་དུ་སྐྱྲེས་པ་ལ་ཕ་མ་དང་བུའི་ཐ་སད་
འདོགས་ལ། བོང་ཚོད་ནི་བྱིས་པ་ལོ་ལྔ་ལོན་པ་ཙམ་ལས་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ལྟ་བུའི་བར་དུ་རིམ་བཞིན་འདོད་ལྷ་
དྲུག་པོ་དག་ཏུ་སྐྱྲེ་ལ། གཞན་རྣམས་ནི་ལུས་མྱུར་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་ལ། བརྒྱ་བྱིན་དང་པོ་ནས་ལུས་རོགས་
པར་སྐྱྲེ་བས་སྔ་ཕྱི་བརྲེ་བ་ཡང་གཞན་གིས་མི་ཚོར་རོ། །གཟུགས་ཅན་གི་ལྷ་རྣམས་ཁམ་ཟས་ལ་མི་ལྟོས་པས་
དང་པོ་ནས་ལུས་ཀི་ཚད་ཀུན་རོགས་པ་དང་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་དང་བཅས་པས་གོས་ 
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༼༢༤༥༽ 
དང་བཅས་པར་སྐྱྲེ་ལ། འདོད་ཁམས་ནི་དྲེ་ལས་བཟོག་པས་གཅྲེར་བུ་སྲེ། རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་དང་དགྲེ་སློང་མ་
དཀར་མོ་དང་། དགྲེ་ཚུལ་མ་སལ་མ་ཅན་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །ལྷ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པའི་སྐད་དུ་སྨྲའོ་ཞྲེས་པ་
གཟུགས་ཀི་ལྷ་ལ་དགོངས་ཏྲེ། རྫུན་གི་ཚིག་སྤངས་པས་སོ་ཞྲེས་མ་ཧཱ་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། མདོ་ལས་
ཚོལ་བ་བཞི་སྲེ་འདོད་པ་དང་། སིད་པ་དང་། ལམ་ལོགས་པས་ཚངས་པར་སོད་པ་དང་། མྱང་ངན་ལས་འདས་
པ་ཚོལ་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་དང་པོ་གིས་འཆད་པ་ལ། འདོད་པ་སྔོན་ལས་ལས་བྱུང་བ་དང་རང་དང་
གཞན་གིས་སྤྲུལ་པའི་ཡུལ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའི་སྐྱྲེ་བ་སྲེ་གསུམ་པོ་ནི། རིམ་བཞིན་འདོད་པའི་ལྷ་དང་པོ་བཞི་
མིར་བཅས་པ་དང་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་རྣམས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བ་ནི་འདོད་པ་ལ་འཇུག་པའོ། །དབྲེན་པ་ལས་སྐྱྲེས་པ་དང་། 
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་དགའ་བ་མྲེད་པའི་བདྲེ་བ་སྐྱྲེ་བ་གསུམ་པོ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་གིས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
ཡིན་ལ། རྒྱུ་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པའི་འབྲས་བུ་ལའང་བདྲེ་བ་སྐྱྲེ་བ་གསུམ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། དྲེ་ནི་བསམ་གཏན་གསུམ་ལ་
གནས་གསུམ་གསུམ་སྲེ་ས་དགུ་ཡིན་ལ། ཁད་པར་ནི་དངོས་སུ་བདྲེ་བ་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་ཀང་དགྲེ་བའི་རྣམ་སྨིན་ལས་
བྱུང་ཞིང་བདྲེ་བའི་ས་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར་དྲེར་བཞག་གོ །བཞི་པ་ནི། ལྷ་གནས་དྲེ་རྣམས་ཀི་བར་ཐག་ཇི་
ཙམ་ཞྲེ་ན། རྒྱལ་ཆྲེན་བཞིའི་གཙོ་བོའ་ིགནས་བང་རིམ་བཞི་པ་ནས་གནས་འོག་ 
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༼༢༤༦༽ 
འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཇི་ཙམ་སིད་ན་དཔག་ཚད་བཞི་ཁི་ཡོད་པ་བཞིན་དུ། དྲེ་ནས་དྲེ་ཡི་གོང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལ་
ཡང་དྲེ་ཙམ་སྲེ་བཞི་ཁི་སིད་ལ་དྲེ་བཞིན་དུ་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ནས་འཛམ་གིང་བར་དུ་བརྒྱད་ཁི་ཡོད་པ་
ཇི་སིད་པ། དྲེ་ནས་འཐབ་བྲལ་དུ་ཡང་དྲེ་སིད་བརྒྱད་ཁིའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་སར་ཞིང་། སར་ནི་བཞི་ཁི་པ་
ཤ་སག་ཏུ་བཤད་དོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྒྱའི་ཚད་ནི་འདོད་ལྷ་བཞི་རི་རབ་ཀི་རྲེ་མོ་དང་མམ་པའམ། ཁ་
ཅིག་ིས་འགྱུར་གིས་གོང་མ་མཆྲེ་བ་འདོད་ལ། བསམ་གཏན་བཞི་ནི་གིང་བཞི་ལ་སོགས་པ་བཞི་དང་མམ་
པའམ། ཁ་ཅིག་དང་པོར་གསུམ་སོང་གསུམ་དང་རིམ་བཞིན་མམ་པར་འདོད་དོ། །ལྔ་པ་ནི། འོག་མས་གོང་
མའི་གནས་སུ་ཕྱིན་ནས་མཐོང་ངམ་ཞྲེ་ན། རང་གི་ས་གོང་མའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྒྲུབས་སམ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གཞན་ལ་
བརྲེན་ནས་གོང་མར་འགྲོ་བ་ཡིན་གི། དྲེ་མ་གཏོགས་པར་འོག་མ་དྲེ་དག་གིས་གོང་མ་མཐོང་བ་མྲེད་དྲེ། གོང་
མར་ཕྱིན་ནས་མཐོང་བ་ལ་འགྲོ་བས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གོང་མར་འོངས་ནས་མཚུངས་པ་དག་མཐོང་གི་མི་
མཚུངས་པ་ནི་ལྷའི་མིག་མ་ཐོབ་པས་མི་མཐོང་ངོ་། །བྱང་སྲེམས་ཚངས་པར་སྐྱྲེས་པ་རྒྱལ་པོ་ཡན་ལག་བྱིན་
གིས་དྲུང་དུ་འོངས་ཏྲེ་ཆོས་བསན་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིལོག་རོག་བཟོག་པར་བཤད་པ་ནི། འདོད་པའི་ལུས་སུ་སྤྲུལ་
པ་ལ་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །དྲེ་ཡང་འཇིག་རྲེན་འདི་ཡི་ཡིད་དབང་དུ་བྱས་ཀི། མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ན་འཛམ་ 
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༼༢༤༧༽ 
གིང་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་རིན་པོ་ཆྲེའི་སྐས་བཙུགས་ཏྲེ་རྫུ་འཕྲུལ་མྲེད་པས་བགྲོད་པར་མི་འཁྲུགས་པའི་
ཞིང་གི་བཀོད་པའི་མདོར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་སོང་གསུམ་ངོས་བཟུང་ཞིང་འབྱུང་འཇིག་མམ་པར་བསན་པ་
ནི། ཆུང་ངུ་ནི་གིང་བཞི་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་མིའི་གཙུག་ཕུད་ལྟར་ཆུང་ངུར་གནས་པ་དྲེ་ཡང་ལགས་རི་གཅིག་གིས་
བསྐོར་བ། དྲེ་སོང་སྲེ་གིང་བཞི་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ལ་སོང་གིས་པ་ཆུང་ངུ་དང་ཆྲེན་པོ་ལ་ལྟོས་པའི་བར་མའི་
འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ལགས་རི་གཅིག་གིས་བསྐོར་རོ། །བར་མ་དྲེ་སོང་སྲེ་གིང་བཞི་ཁོར་ཡུག་
དང་བཅས་པ་བྱྲེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལ་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆྲེན་པོ་སྲེ། དྲེ་ཡང་ཁོར་ཡུག་ཆྲེན་པོས་ཀུན་ནས་བསྐོར་
རོ། །དྲེས་ན་གིས་པ་ཡན་ཆད་སོང་གསུམ་དུ་ནི་མ་གཏོགས་ལ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཞིང་གཅིག་ཏུ་བྱྲེད་དོ། །སོང་གསུམ་གཅིག་པོ་དྲེ་ནི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ཡན་ཆད་སོད་བཅུད་དང་བཅས་པ་མྲེ་
ལ་སོགས་པས་དུས་མམ་དུ་འཇིག་ཅིང་འཆགས་པའི་ཚེའང་མམ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཞར་ལ་
དྲེར་གནས་པའི་སྲེམས་ཅན་གི་ཚད་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལུས་ཚད་དང་། ཚེ་ཚད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། 
མིའི་དང་། འདོད་ལྷའི་དང་། གཟུགས་ཁམས་པའི་ལུས་ཚད་དོ། །དང་པོ་ནི། འཛམ་བུ་གིང་པ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་
རྣམས་ཀི་ལུས་ཀི་ཚད་ནི་ཞྲེང་དུ་ཁྲུ་བཞི་དང་། མཐོ་ 
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༼༢༤༨༽ 
དམན་ལ་ཕྱྲེད་དང་བཞི་སྲེ། ཁྲུ་ནི་འོག་ནས་བཤད་པའི་འགྱུར་བསྲེས་པའི་ཁྲུའོ། །བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམི་འགའ་
ཞིག་བརྒྱ་བྱིན་དང་མམ་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། སི་བོ་སྐྱྲེས་དང་བརྒྱ་བྱིན་གིས་མིག་འབྱྲེད་འཛུམ་ཡོད་མྲེད་མ་
གཏོགས་པ་ཁད་པར་མྲེད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤར་དང་བ་གང་སོད་དང་ནི་བྱང་ཞྲེས་བྱ་བ་གསུམ་ནི། ཕྱི་
མ་ཕྱི་མ་ིས་འགྱུར་དུ་བསྐྱྲེད་པས་ཁྲུ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་དང་སོ་གིས་པའོ། །གིས་པ་ནི་འདོད་པ་དང་ལྡན་
པའི་ལྷའི་ལུས་ཚད་ནི་རྒྱལ་ཆྲེན་རིས་བཞི་པ་རྒྱང་གྲགས་བཞི་ཆ་ནས་ནི་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་པ་རྒྱང་
གྲགས་དག་ཕྱྲེད་དང་གིས་ཀི་བར་དུ་རྒྱང་གྲགས་བཞི་ཆ་རྲེ་རྲེ་བསྐྱྲེད་དོ། །སར་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་སི་ནི་
རྒྱང་གྲགས་བཞི་ཆ་ལྷག་པ་བརྒྱ་བྱིན་ཕྱྲེད་པ་ཡིན་ཞིང་། ལྷ་མིན་དྲེ་དང་འདའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། 
གཟུགས་ཅན་དང་པོ་ཚངས་རིས་པ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་པ་དྲེ་ཡི་གོང་མ་གསུམ་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་བསྐྱྲེད་པས་འོད་ཆུང་བ་
རྣམས་ཀི་གཟུགས་ནི་དཔག་ཚད་གིས་སོ། །དྲེའི་ལྟག་ཚད་མྲེད་འོད་ཡན་ཆད་ཀི་ལུས་ནི་འོག་མ་འོག་མ་
ལས་ིས་འགྱུར་གིས་ཆྲེ་སྲེ། དགྲེ་རྒྱས་པའི་ལུས་ནི་དྲུག་ཅུ་རྲེ་བཞི་དང་། དྲེ་ིས་འགྱུར་ལས་སྤྲིན་མྲེད་པའི་
དཔག་ཚད་གསུམ་དོར་བས་བརྒྱ་ྲེར་ལྔ་ནས་འོག་མིན་པའི་ལུས་ནི་ཁི་དྲུག་སོང་གི་བར་རོ། །སྤྲིན་མྲེད་པའི་
བརི་བདྲེ་བའི་ཆྲེད་དོར་ཟྲེར་ཡང་ལས་དབང་གིས་ཏྲེ་སིར་གོང་མ་ཀུན་ལ་དོར་བའོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།  
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༼༢༤༩༽ 
ཚེ་ཚད་དངོས་དང་། བར་དུ་འཆི་བ་ཡོད་མྲེད་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདྲེ་འགྲོའ་ིཚེ་ཚད་དང་། ངན་
འགྲོའ་ིཚེ་ཚད་དོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ་སྲེ། མིའི། འདོད་ལྷའི། ཁམས་གོང་མའི་ཚེ་ཚད་དོ། །དང་པོ་ནི། བོང་
ཚོད་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་ཚེའང་ཐ་དད་དམ་ཞྲེ་ན། ས་མི་སན་ན་ཚེ་སོང་ཐུབ། ནུབ་དང་ཤར་གིས་ན་སྔ་མའི་
ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་སྤངས་པ་སྲེ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཕྱྲེད་སུམ་བརྒྱའོ། །གིང་འདི་ན་ཚེ་ཚད་མ་ངྲེས་ཏྲེ། འགྲིབ་པའི་ཐ་མར་ནི་ལོ་
བཅུ་དང་བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམིའི་ཚེ་ལོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། མི་རྣམས་ཀི་ནི་ཚེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ། 
འདོད་པ་དག་གི་ལྷ་རྣམས་ལས་འོག་མ་རྒྱལ་ཆྲེན་རིས་བཞི་པ་དག་གི་ིན་ཞག་གཅིག་སྲེ། ིན་ཞག་དྲེ་ཡིས་
བགྲངས་པའི་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟ་བ། དྲེ་བཅུ་གིས་ལ་ལོར་བྱས་ཏྲེ། དྲེས་བརིས་པ་ན་རང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐུབ་
པའོ། །འདོད་ལྷ་གོང་མ་ལྔའི་ཞག་དང་ལོའ་ིཚད་གིས་ཀ་ིས་འགྱུར་ཏྲེ། མི་རྣམས་ལོ་ནི་བརྒྱ་དག་ལ། །འདོད་
པ་དག་གི་ལྷ་རྣམས་ལས། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ིན་ཞག་གཅིག །དྲེ་ནས་ཚེ་ལོ་སོང་ཕྲག་གཅིག །ཅྲེས་པ་ལ་
སོགས་པ་སར་རོ། །འོ་ན་གའ་ཤིང་འཛིན་ཡན་ཆད་ན་ི་ཟ་མྲེད་པས་ིན་ཞག་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅྲེ་ན། མྲེ་ཏོག་ཁ་
བྱྲེ་བ་དང་ཟུམ་པ་དང་། བྱ་སྐད་འབྱིན་མི་འབྱིན་དང་། གིད་སངས་པ་དང་བྲོ་བ་དང་། འོད་གསལ་བ་དང་མི་
གསལ་བའི་བྱྲེ་བྲག་ལས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཟུགས་ 
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༼༢༥༠༽ 
ཅན་གི་ཚེ་ཚད། གཟུགས་མྲེད་ཀི་ཚེ་ཚད། ཚེ་ཚད་ཀི་བསྐལ་པ་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་ཅན་
གི་ཁམས་ན་མྲེ་ཏོག་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། གིད་དང་། འོད་འཕྲེལ་འགྲིབ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ིན་མཚན་མྲེད་ཀི་
ཚེའི་ཚད་ནི་ལོས་མི་བགྲང་གི འོ་ན་གང་གིས་ཤྲེ་ན། རང་ལུགས་གཞལ་བའི་དཔག་ཚད་དང་གྲངས་མཐུན་
པའི་བསྐལ་པ་ཡིས་བགྲངས་ཏྲེ། གཟུགས་ཅན་དང་པོ་བསྐལ་པ་ཕྱྲེད། །དྲེ་ཡི་གོང་མ་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་བསྐྱྲེད། །འོད་
ཆུང་རྣམས་ཀི་ལྟག་ཡན་ཆད། །ཚེ་ནི་ིས་འགྱུར་ིས་འགྱུར་ཏྲེ། །སྤྲིན་མྲེད་བསྐལ་པ་གསུམ་དོར་རོ། །ཞྲེས་
སར་རོ། །གིས་པ་ནི། གཟུགས་མྲེད་དང་པོའ་ིཚེ་ཚད་ནི་བསྐལ་པ་སོང་ཕྲག་ནི་ི་ཤུ་ཡིན་ལ། གོང་མ་གསུམ་
ནི་དྲེ་ཙམ་སྲེ་ལྷག་པས་ལྷག་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚེ་ཚད་ཀི་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་
ན། མིན་གི། འོད་ཆུང་ནས་གཟུང་སྲེ་སིད་རྲེའི་བར་དུ་བསྐལ་ཆྲེན་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡི་འོག་མ་དང་པོ་པའི་ནི་བསྐལ་
ཆྲེན་ཕྱྲེད་ལ་བསྐལ་པར་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཚངས་རིས་པ་བར་བསྐལ་ི་ཤུ། མདུན་ན་འདོན་པ་བཞི་བཅུ་ཚངས་
ཆྲེན་པ་དྲུག་བཅུའོ། །སར་གསུམ་ཀ་ཡང་མིང་བསྐལ་པ་རྲེ་རྲེར་བཤད་དོ། །གིས་པ་ངན་འགྲོའ་ིཚེ་ཚད་ལ་
བཞི་ལས། དང་པོ་ཚ་དམྱལ་གི་ནི། ཡང་སོས་ལ་སོགས་པ་དང་པོར་དྲུག་ནི་འདོད་ལྷ་དྲུག་གི་ཚེ་དང་ིན་ཞག་
མམ་པ་ཡིན་ལ་ིན་ཞག་དྲེས་བརིས་པ་ན་དམྱལ་བ་དྲེ་དག་རྣམས་ཀི་ཚེ་ལོའ་ིགྲངས་འདོད་པའི་ལྷ་དྲུག་དང་
འད་ 
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༼༢༥༡༽ 
བ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱལ་ཆྲེན་རིས་བཞི་པའི་ཚེ་ཚད་ལ་ཞག་ཏུ་བྱས་པའི་རང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་སོས་པའི་ཚེ་ཚད་དོ་ཞྲེས་
པ་ལ་སོགས་པར་སར་ཞིང་། རབ་ཏུ་ཚ་བ་ནི་ལོས་བརི་བར་མི་ནུས་པས་བར་བསྐལ་ཕྱྲེད་ཡིན་ལ། མནར་མྲེད་
ནི་བར་གི་བསྐལ་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་དུད་འགྲོ་རྣམས་ནི། ཐུང་བ་ངྲེས་པ་མྲེད་ཀི་མཆོག་ཏུ་རིང་བ་ནི་
བར་གི་བསྐལ་པ་སྲེ། མདོ་ལས་དགྲེ་སློང་དག་ཀླུ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་ནི་ཀླུ་ཆྲེན་པོ་བསྐལ་པར་གནས་པས་
འཛིན་པ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གིས་མི་ཕྱིན་པ་སྲེ། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་དང་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་ལ། དྲེའི་ནང་
ནས་ཀླུ་ནག་པོ་ཆྲེན་པོས་སངས་རྒྱས་སོང་ལ་མཆོད་པར་བྱྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ཡི་དྭགས་རྣམས་མཆོག་ཏུ་རིང་
བ་ནི། མིའི་ཟ་བ་གཅིག་ལ་ིན་ཞག་གཅིག་ཏུ་བརིས་པའི་རང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་སྲེ་མིའི་ལོ་ལྔ་སོང་ཐུབ་པར་བཤྲེས་
སྤྲིང་ལས་བཤད་དོ། །མདོ་སྲེ་ི་མའི་སིང་པོར་ཐུང་བས་སོང་ཕྲག་གཅིག་དང་། རིང་བས་སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་
ཐུབ་པར་བཤད་དོ། །བཞི་པ་གྲང་དམྱལ་གི་ཚེ་ཚད་ནི། ཏིལ་གི་སངས་པ་མ་ག་དྷའི་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ཞིག་གི་
ནང་ནས་ལོ་བརྒྱ་འདས་ཞིང་ཏིལ་རྲེ་རྲེ་ཕྱུང་སྲེ་བོར་བས་དྲེ་མ་ལུས་པར་ཟད་པར་གྱུར་པ་ནི་ཆུ་བུར་ཅན་གི་ཚེ་
ཚད་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་སངས་ཁལ་ི་ཤུ་པའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཞིང་། གྲང་དམྱལ་གཞན་གི་ཚེ་ནི་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་
རྣམས་ི་ཤུས་འགྱུར་ཏྲེ། ཆུ་བུར་ཅན་གི་ི་ཤུས་བསྒྱུར་བ་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་ཅན་གི་ཚེ་ཚད་ཡིན་པ་སོགས་ 
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༼༢༥༢༽ 
སར་རོ། །ས་ལས་ནི་ཚ་དམྱལ་གི་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་དུ་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ཚེ་ཚད་བཤད་པའི་སྲེམས་
ཅན་དྲེ་དག་བར་མ་དོར་འཆི་བ་ཡོད་དམ་མྲེད་ཅྲེ་ན། ས་མི་སན་པ་ནི་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་དབང་གིས་
ལོ་སོང་མ་ལོན་པར་འཆི་བར་མྲེད། དྲེ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ནི་བར་མ་དོར་བ་འཆི་བ་ཡོད་ཅིང་འོན་ཀང་སིད་
པ་ཐ་མ་ལ་སོགས་པ་རྲེན་གིས་མི་འཆིའོ། །རྒྱུ་ནི་ཚེ་ཟད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་འཇལ་བྱྲེད་ཀི་
ཚད་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བརམ་གཞི། བརམ་པ་འཇལ་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་ཆྲེ་བ་ནམ་མཁའ་ལྟར་
ཚད་མྲེད་ཀང་འགྲིབ་པའི་ཆུང་མཐའ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་ལ། དྲེ་དུ་མས་དཔག་ཚད་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་ཞིང་། 
རོད་བྱྲེད་ཀི་མིང་གི་མཐའ་ཡིག་གྲེ་ཡིན་ལ། དུས་ཀི་ཐུང་མཐའ་ནི་སྐད་ཅིག་སྲེ། དྲེའི་ཚད་ནི་སྲེ་གོལ་གཅིག་
གཏོགས་པ་ལ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་འགག་པའི་ཆ་གཅིག་གོ །དྲེ་དུ་མ་ལས་ལོ་དང་བསྐལ་མར་འགྱུར་རོ། །གིས་
པ་ཞར་བྱུང་ངོ་ཞྲེས་ཁ་ཅིག་གསུང་ཡང་རོད་བྱྲེད་ཡིན་པས་སྐབས་དོན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྡུལ་གི་
ཚད་དང་། དུས་ཀི་ཚད་དོ། །དང་པོ་ནི། གདགས་པ་ལས་ི་ཟྲེར་རྡུལ་གི་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་དགུའི་ཆ་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་
དང་ནི། རྡུལ་ཕྲན་དང་དྲེ་བཞིན་དུ་ལགས་རྡུལ་དང་ཆུ་དང་རི་བོང་དང་ལུག་དང་གང་དང་ི་ཟྲེར་གི་དང་སོ་མ་
དང་། དྲེ་ལས་བྱུང་བ་ཤིག་དང་དྲེ་བཞིན་དུ་ནས་དང་། སོར་ཚིགས་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམས་ནི་གོང་ནས་གོང་དུ་བདུན་
འགྱུར་དུ་བསྒྱུར་བར་ 
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༼༢༥༣༽ 
ཤྲེས་པར་བྱའོ། །ཚིགས་ལ་སོགས་པ་ནི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཆོས་གསུངས་པའི་དུས་སྐྱྲེ་དགུའི་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་
པའི་དབང་དུ་བྱས་སོ། །སོར་མོ་ི་ཤུ་ར་བཞི་ལ་ཁྲུ་དང་ཁྲུ་བཞི་ལ་གཞུ་སྲེ་འདོམ་གང་། གཞུ་འདོམ་དྲེ་དག་ལྔ་
བརྒྱ་རྣམས་ལ་རྒྱང་གྲགས་ཏྲེ། དྲེ་ཙམ་གིས་གྲོང་ནས་འཕགས་པ་ལ་དགོན་པར་འདོད་ལ། རྒྱང་གྲགས་དྲེ་
བརྒྱད་ལ་དཔག་ཚད་ཅྲེས་བྱའོ། །ལུང་རྣམ་འབྱྲེད་དུ་དྲུག་འགྱུར་དང་། གདགས་པ་རྡུལ་ཕྲན་བདུན་ལ་ི་ཟྲེར་
རྡུལ་དུ་བཤད། དུས་འཁོར་ལས་གཞུ་ིས་སོང་ལ་རྒྱང་གྲགས་དང་དྲེ་བཞི་ལ་དཔག་ཚད་དུ་བཤད་དོ། །གིས་
པ་ལ། ལོའ་ིཚད། བསྐལ་པའི་ཚད་དོ། །དང་པོ་ནི། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱ་ི་ཤུ་ལ་དྲེའི་སྐད་ཅིག་
གོ །དྲེའི་སྐད་ཅིག་དྲེ་དག་ཀང་དྲུག་ཅུ་ལ་ཐང་ཅིག་གོ །ཐང་ཅིག་སུམ་ཅུ་ནི་ཡུད་ཙམ་སྲེ། དྲེ་དང་ིན་ཞག་དང་
ཟ་བ་གསུམ་ནི་གོང་ནས་གོང་དུ་སུམ་ཅུ་བསྒྱུར་རོ། །ཚེས་གཅིག་ནས་གནམ་སོང་གི་བར་བཅུ་གིས་ཚང་བ་
ལ་ལོ་གཅིག་ཏུ་བརི་བ་མིན་གི་ཟ་བ་དྲུག་གིས་ཞག་སུམ་བཅུ་ཐུབ་ཀང་། དྲུག་གི་ྲེར་དགུ་ལས་མི་ཐུབ་པ་དྲུག་
ཟ་བ་ཕྱི་མ་ལས་བླངས་པ་དང་བཅས་པ་ཞག་གསུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་ལོ་གཅིག་ཏུ་བརིའོ། །འོ་ན་ཞག་སུམ་ཅུ་
པའི་ཟ་བ་བཅུ་གིས་ཞྲེས་བརོད་པ་ིད་ཀིས་ཞག་བཤོལ་དྲུག་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པ་མིན་ནམ། ཡང་ཅི་སྲེ་
བརོད་ཅྲེ་ན། ཟ་བ་ཐམས་ཅད་ཞག་སུམ་ཅུ་པར་འགྱུར་བའམ། རྲེས་འགའ་སུམ་ཅུ་པ་སིད་པ་ཙམ་པ་དགོངས་
ཀི་ 
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༼༢༥༤༽ 
སུམ་ཅུ་མ་ཚང་ཡང་ཟ་བ་བཅུ་གིས་ལ་ལོ་གཅིག་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་ལོག་རོག་དགག་པའི་ཕྱིར་ཞག་མི་ཐུབ་
པ་དང་བཅས་ཞྲེས་སྨོས་སོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བསྐལ་པ་ངོས་གཟུང་བ། ཡ་ཐོག་རིང་མོའ་ིའགྲིབ་ཚུལ། 
འཇིག་པའི་བསྐལ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། དང་པོ་ནི། བསྐལ་
པ་མདོ་དང་བསན་བཅོས་ནས་རྣམ་པ་མང་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏྲེ། འཇིག་འཆགས་བར་བསྐལ་བསྐལ་པ་ཆྲེན་
པོའ།ོ །ཞྲེས་གསུངས་སོ། གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། འཇིག་པའི། འཆགས་པའི། གནས་པའི། 
ཞིག་ནས་འདུག་པའི། བསྐལ་པ་ཆྲེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ནི། འཇིག་པའི་བསྐལ་པ་ནི་གནས་བསྐལ་རོགས་ཤིང་ཚེ་
ལོ་བརྒྱད་ཁི་པར་གནས་པའི་ཚེ་མནར་མྲེད་པའི་དམྱལ་བ་ཡི་སིད་པ་གསར་སྐྱྲེ་མྲེད་ཅིང་། རིང་པ་རྣམས་ཚེའི་
འཕྲེན་པ་ཟད་ནས་ཤི་བ་དག་ལས་ཟད་ན་གོང་དུ་སྐྱྲེ་བ་ཡིན་ལ། མ་ཟད་ན་སོད་ཀི་སོང་གསུམ་གཅིག་དུས་
མམ་དུ་འཇིག་པས་གཞན་དུ་འཕངས་ཏྲེ་ཟད་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་དུ་ངན་སོང་གསུམ་པོ་གཞན་རྣམས་ཀང་
འཇིག་ཅིང་། དྲེ་ནས་འཛམ་གིང་པའི་མི་འགའ་ཞིག་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ིད་ཀིས་སྐྱྲེ་
ཞིང་། དྲེ་ལས་ལངས་ནས་ཀྲེ་མ་དབྲེན་པ་ལས་ཞྲེས་སོགས་ཐོས་པ་རྲེན་བྱས་ནས་གཞན་ཡང་སོམས་པར་
འཇུག་ཅིང་དང་པོར་སྐྱྲེ་བའམ། སར་གིས་པའང་སོམ་ནས་དྲེར་སྐྱྲེ་བར་བཤད་ལ། ཤར་དང་ནུབ་ཀང་དྲེ་
བཞིན་ནོ། །ས་མི་སན་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་གི་ལམ་མྲེད་པས་འདོད་ལྷར་སྐྱྲེས་ལ་ 
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༼༢༥༥༽ 
འདོད་ལྷ་རྣམས་དང་པོར་སྐྱྲེ་བ་དང་། དྲེར་གིས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་སྲེ་གིས་པར་སྐྱྲེས་
བས་སྲེམས་ཅན་འཇིག་པ་ལ་བར་བསྐལ་བཅུ་དགུའོ། །དྲེ་ནས་ི་མ་བདུན་འཆར་བའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་
སྤྲིན་ལས་ཆར་ཡང་མི་འབབ་ཅིང་ི་མ་འདིས་ཆུ་ལས་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་དང་། འདི་ལས་བཞི་འགྱུར་གི་ཚ་བ་
གིས་པས་ཆུ་བྲན་དང་ལྟྲེང་ཀ་དང་ཆུང་ངུ་དང་། གསུམ་པས་ཆུ་བོ་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་། བཞི་པས་མཚོ་མ་དོས་
པ་དང་། ལྔ་པས་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་བོ་བོལ་ནུབ་ཙམ་གི་བར་དང་། དྲུག་པ་མ་ལུས་པར་བསྐམས་ཤིང་ས་བའི་
དངོས་པོ་རི་རབ་ལའང་དུ་བ་འཐུལ་བར་བྱྲེད་ལ། བདུན་པས་མྲེ་འབར་ཏྲེ་འདོད་པའི་སོད་མྲེ་རྒྱུན་གཅིག་དང་
སྲེད་པའི་འཆིང་བ་ཐ་དད་པས་ཚངས་པའི་གནས་དྲེས་མྲེ་གཞན་བསྐྱྲེད་ནས་བསྲེགས་ཏྲེ་ཐལ་བའི་ལྷག་མ་ཙམ་
ཡང་མ་ལུས་པར་ཟད་པའི་སོད་འཇིག་པ་ལ་བར་བསྐལ་གཅིག་གོ །ཆུས་ནི་འོད་གསལ་མན་ཆད་ཀི་སྲེམས་
ཅན་དང་སོད་ལན་ཚྭ་ཆུར་བཅུག་པ་བཞིན་དུ་སྲུལ་བར་བྱྲེད་ལ། རླུང་གིས་ནི་དགྲེ་རྒྱས་མན་ཆད་ཀིས་སྲེམས་
ཅན་དང་སོད་རླུང་གིས་བསྐྱྲེད་པའང་འཐོར་བར་བྱྲེད་དྲེ། དུས་ནི་བར་བསྐལ་ི་ཤུར་མམ་ཞིང་བསམ་གཏན་
གོང་མའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པ་བསྒྲུབས་ཏྲེ་གོང་མར་སྐྱྲེའོ། །གིས་པ་ནི། འཆགས་པའི་བསྐལ་
པ་ནི། རླུང་གི་ཞིག་པའི་རྲེས་ལ་དང་པོ་དགྲེ་རྒྱས་པའི་འོག་གཞི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་འཆགས་པ་ནས་འཐབ་
བྲལ་ཡན་ཆད་ས་དང་མ་འབྲྲེལ་པ་རྣམས་འཆགས་ལ། དྲེ་ནས་སྔར་བཤད་པའ་ཿི་རླུང་གི་དཀིལ་ 
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༼༢༥༦༽ 
འཁོར་སོགས་འཆགས་ཏྲེ་བར་བསྐལ་གཅིག་གོ་དྲེ་ནས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནས་སྲེམས་ཅན་ཚེ་སོགས་
གསུམ་ཟད་པ་དག་དགྲེ་རྒྱས་སུ་ཐོག་མར་སྐྱྲེ་བ་ནས་ལྷ་རྣམས་རིམ་པར་འཆགས་ལ། དྲེ་ནས་བྱང་ནུབ་ཤར་ལྷོ་
དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་དང་། དམྱལ་བ་མནར་མྲེད་པར་སྔོན་དུས་ཀི་སིད་པ་གཅིག་སྐྱྲེས་པའི་བར་དུ་སྲེམས་ཅན་
འཆགས་པ་ལ་བར་བསྐལ་བཅུ་དགུའོ། །ཆུ་དང་མྲེས་འཇིག་པའི་རྲེས་ལ་འོད་གསལ་དང་ཚངས་པའི་སོད་དང་
སྲེམས་ཅན་དགྲེ་རྒྱས་དང་འོད་གསལ་ནས་སྐྱྲེ་བ་ནས་བརམས་ཏྲེ་འཆགས་ཤིང་འཆགས་པ་རོགས་པ་དང་། 
གནས་པ་རོམ་པ་དང་། མནར་མྲེད་པར་སྲེམས་ཅན་གཅིག་སྐྱྲེས་པ་དང་། ཚེ་ལོ་དཔག་མྲེད་ནས་འགྲི་བ་རོམ་
པ་རྣམས་དུས་ནི་མམ་ལ། འདི་ནི་མྲེས་འཇིགས་པའི་རྲེས་ཏྲེ། མདོ་ལས་སྲེམས་ཅན་འོད་གསལ་གི་ལྷ་ལས་
ཆད་དོ་ཞྲེས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། ཐོག་མའི་ཡ་ཐོག བར་གི་ཁུག་པ། མཐའི་མ་ཐོག ཡར་འཕྲེལ་བཅུ་
དགུའི་མཚམས། དྲེ་རྣམས་གནས་པའི་བསྐལ་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བར་གི་བསྐལ་པ་ནི་ཚེ་དཔག་ཏུ་
མྲེད་པ་ནས་འགྲིབ་སྲེ་བརྒྱད་ཁི་བར་ཕྱིན་པ་དང་། མནར་མྲེད་དུ་སྲེམས་ཅན་གཅིག་སྐྱྲེས་པ་དུས་མམ་པས་
དྲེ་ནས་ཚེ་ལོ་བཅུ་པར་གྱུར་པའི་བར་དུ་ནི་བར་བསྐལ་དང་པོ་ཡ་ཐོག་རིང་མོ་སྲེ་དཔག་མྲེད་ནས་འགྲིབ་པ་དང་
པོར་བསན་པ་ཡིན་ལ་འགྲིབ་ཚུལ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གིས་པ་ནི། བཅུ་པ་དྲེ་ནས་ཡར་བརྒྱད་ཁིའི་བར་སྐྱྲེ་བ་
དང་ཡང་མ་འགྲིབ་ཟུང་དུ་བྱས་པའི་བསྐལ་པ་གཞན་ནི་བར་གི་ཁུག་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་།  
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༼༢༥༧༽ 
གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ནས་མཐར་ཡར་སྐྱྲེ་བ་ནི་ལན་ཅིག་མ་ཐོག་རིང་མོ་ཞྲེས་པའི་བར་བསྐལ་གཅིག་ཡིན་ཏྲེ། བཞི་
པ་ནི། ཡར་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་དག་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁིའི་བར་ལས་ལྷག་པར་མི་འཕྲེལ་ལ། རིང་ཐུང་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁ་ཅིག་
སྔ་ཕྱི་ིས་བརྒྱ་དང་བར་མ་བརྒྱ་ལ་འཕྲེལ་འགྲིབ་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་པ་ནི། བསྐལ་པ་ལོས་བགྲང་ནུས་པར་འགྱུར་
བས་སིར་འཕྲེལ་འགྲིབ་མྱུར་བུལ་ཡིན་ཏྲེ། གང་སྤྲེལ་ལས། མཐའི་བསྐལ་པ་གིས་ནི་དལ་གིས་འགྲོ་ལ་བར་
བསྐལ་བཅོ་བརྒྱད་མགོགས་པར་འགྲོ་བས་ཐམས་ཅད་དུས་མམ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་
འཇིག་རྲེན་འཆགས་པ་འདི་བར་གི་བསྐལ་པ་ི་ཤུར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། གནས་བསྐལ་དང་
འཆགས་པ་དང་ནི་འཇིག་པ་དང་ཞིག་ཅིང་སོང་ནས་འདུག་པ་དག་གསུམ་ཀ་བར་བསྐལ་ི་ཤུར་མམ་མོ། །ལྔ་
པ་བསྐལ་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངོས་དང་། ཞར་ལ་གང་ཟག་གསུམ་གི་འབྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བར་
བསྐལ་དྲེ་དག་བརྒྱད་ཅུ་ལ་བསྐལ་པ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སངས་རྒྱས་རང་རྒྱལ། 
འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་འབྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཚོགས་ཀི་ཚད། །འབྱུང་བའི་དུས་སོ། །དང་པོ་ནི། བསྐལ་
ཆྲེན་དྲེ་གྲངས་མྲེད་པ་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་ལ། གྲངས་མྲེད་ནི་གྲངས་གཏན་
མྲེད་མིན་གི་ལུང་སིལ་བུ་གྲངས་ཀི་གནས་གཞན་དྲུག་ཅུ་གསུངས་པའི་ཐ་མ་སྲེ། སོམ་ལ། །གཅིག་བཅུ་བརྒྱ་
སོང་ཁི་འབུམ་ 
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༼༢༥༨༽ 
དང་། ས་ཡ་བྱྲེ་བ་དུང་ཕྱུར་རྣམས། །རང་པ་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཐྲེར་འབུམ་ཁག་ཁིག་རབ་བཀམ་
དང་། །གཏམ་དཀིགས་མི་འཁྲུགས་ཁད་བྱིན་དང་། །བང་སྲེང་དྲེད་འདྲེན་མཐའ་འཛིན་དང་། །རྒྱུ་རིག་འོད་
མཛེས་དབང་པོ་དང་། །ལྲེགས་བྱིན་རོགས་འགྲོ་འབྱིན་འདུལ་དང་། །རགས་རགས་སོབས་འགྲོ་བརྡ་ཤྲེས་
དང་། །རྣམ་འབྱུང་དང་ནི་སོབས་མིག་རྣམས། །གཞལ་ཡས་དང་ནི་བགྲང་ཡས་དང་། །དཔག་ཡས་དང་ནི་ཐུག་
ཡས་རྣམས། །ཞྲེས་བྱའོ། །ཆྲེན་པོའ་ིཟ་དང་བཅས་པ་སྲེ། །གྲངས་མྲེད་པ་ནི་ཐ་མ་ཡིན། །བར་ནས་བརྒྱད་ནི་མི་
རྲེད་པས། །དུང་ཕྱུང་མན་ཆད་དག་ཏུ་ནི། གང་ཡང་རུང་བ་བརྒྱད་བསན་ནོ། །ཞྲེས་པའི་དྲུག་ཅུ་བར་ཕྱིན་པ་
གསུམ་གིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ན་ཐོས་སྲེ་གིས་ཀི་ཚོགས་ལམ་ཁོ་ནར་རོགས་པར་འདོད་པ་ཡིན་
ཞིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་མོས་སོད་དང་མ་དག་པ་ས་བདུན་དང་དག་པས་གསུམ་ལ་རོགས་པར་འདོད་དོ། །གིས་
པ་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཡར་འཕྲེལ་དང་མར་འགྲིབ་གང་ལ་འབྱུང་ཞྲེ་ན། ཡར་འཕྲེལ་ནི་སྐྱོ་ཤས་ཆུང་བས་
མར་འགྲིབ་པའི་བརྒྱད་ཁི་པ་ནས་བརྒྱ་པ་ལ་ཐུག་པའི་བར་ལ་སངས་རྒྱས་དྲེ་དག་འབྱུང་ལ། བརྒྱ་པ་མན་ཆད་
ལ་མི་འབྱུང་སྲེ། ཚེ་དུས་ོན་མོངས་ལྟ་བ་སྲེམས་ཅན་གི་སིགས་མ་ལྔ་ཤས་ཆྲེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་བསྐལ་པ་
བཟང་པོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ཀི། གཞན་ནི་ཐུང་བའི་དུས་སུའང་འབྱུང་སྲེ། སིང་རྲེ་པད་དཀར་ལས། 
འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་མཐྲེང་འོང་ 
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༼༢༥༩༽ 
ཅན་ཞྲེས་པར་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་སྐར་མ་ལ་དགའ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པ་དང་། དྲེ་
བཞིན་དུ་སུམ་ཅུ་པ་ལྔ་བཅུ་པ་ལའང་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འབྱུང་བའི་དུས་ཚོགས་ཀི་
ཚད་དོ། །དང་པོ་ནི། བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་གཅིག་པུ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་འབྱུང་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ན་དྲེ་བཞིན་
གཤྲེགས་པ་མི་བཞུགས་པའི་ཚེ་བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་གྱུར་པའི་རང་རྒྱལ་འབྱུང་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། རང་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཡར་འཕྲེལ་དང་མར་འགྲིབ་གིས་ཀ་ལ་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་
རྒྱལ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་བསྐལ་ཆྲེན་བརྒྱར་ཚོགས་བསགས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་སྲེ། དོད་ནས་མི་
སློབ་ལམ་གི་བར་མམ་གཞག་ཐུན་གཅིག་ལ་བསྐྱྲེད་པས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚོགས་ན་སོད་
པ་ནི་ན་ཐོས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་རང་རྒྱལ་ཏྲེ། མྱུར་བ་སིད་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པར་ཐར་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་སྐྱྲེ་བོ་
སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་སོར་ལམ་ལུང་ལས་བསྐྱྲེད་པའི་ཕྱིར་གཞན་བདག་ིད་ཀིས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། ཇི་
སྐད་དུ་རི་ལ་དཀའ་ཐུབ་དག་པོས་གདུངས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཞིག་ཡོད་པ་རང་རྒྱལ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པའི་སྤྲྲེའུ་
ཞིག་དང་འཕྲད་ནས་སོད་ལམ་བསན་པས་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱས་པར་གྲག་གོ་ཞྲེས་ཏྲེ། འཕགས་པ་ཡིན་ན་
དོན་བྱྲེད་དཀའ་ཐུབ་བྱྲེད་མི་སིད་དོ་ཞྲེས་སོ། །ཁ་ཅིག་ཁ་ཆྲེ་བ་ཚོགས་སོད་མི་འདོད་པས་དྲེའི་ཚོགས་སོགས་
ཚུལ་མ་བཀོད་པ་ཡིན་གསུང་ངོ་། །གསུམ་ 
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༼༢༦༠༽ 
པ་ལ་གསུམ་སྲེ། འབྱུང་བའི་དུས། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་ཚུལ། མཚན་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། འཕགས་པ་ཆྲེན་
པོ་གིས་མི་བཞུགས་པའི་ཚེ་གཞན་ལ་ཕན་པར་ཞུགས་པ་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་ཡིན་པར་སོན་པ་ནི། རྒྱལ་སིད་
ཀི་ཐོག་མར་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆྲེ་འགྲོ་ཞིང་གིང་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་འབྱུང་བ་ནི་ཚེ་ལོ་དཔག་མྲེད་ནས་སོང་ཕྲག་
བརྒྱད་ཅུའི་བར་ལ་འབྱུང་གི་དྲེ་ལས་མི་འཕྱི་སྲེ། དྲེ་མན་ཆད་དུ་ལུས་ལ་སོགས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
རྣམས་མི་རོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་མཚན་ིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་སོབས་ཀི་འཁོར་ལོ་
སྒྱུར་བ་ནི་ཕྱིས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་རིགས་དུ་ཡོད་ཅྲེ་ན། གསྲེར་དང་། དངུལ་
དང་། ཟངས་དང་། ལགས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཅན་གི་རྒྱལ་པོ་བཞིར་ས་དང་གདགས་པར་བཤད་ལ། མདོ་ལས་གཙོ་
བོ་བཟུང་ནས་དང་པོ་ཁོ་ན་སྨོས་སོ། །དྲེ་རྣམས་གིང་གང་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་ན་བཞི་པོ་དྲེ་དག་མས་རིམ་བཞིན་གི་
གིང་གཅིག་དང་གིང་གིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་ལ་དབང་བྱྲེད་དྲེ། གཅིག་ནི་འཛམ་གིང་། གིས་ནི་ཤར་ལྷོ་
གིས། གསུམ་ནི་བྱང་མ་གཏོགས་པ། བཞི་ནི་གིང་བཞི་ཀའོ། །དྲེ་ཡང་འཛམ་གིང་གི་རྲེན་ཅན་དུ་ངྲེས་པར་
འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་གིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་མིན་ཏྲེ། འགྲན་ཟ་མྲེད་པའི་ལས་བསགས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་
སངས་རྒྱས་བཞིན་ནོ། །བྱྲེ་སྨྲ་ནི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་རྲེ་རྲེ་ལས་མི་འབྱུང་བར་ 
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༼༢༦༡༽ 
འདོད། ཕལ་ཆྲེན་པ་ནི་ཞིང་གཅིག་ཏུ་མི་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ནི་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་མི་
འབྱུང་གི་འཛམ་གིང་བྱྲེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་སྤྲུལ་སྐུ་བྱྲེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་འབྱུང་བས་གིང་བཞི་པ་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་
པར་བཞྲེད། བརྒྱད་སོང་འགྲྲེལ་ཆྲེན་སོགས་སུ་སངས་རྒྱས་གིས་སམ་མང་པོ་བྱོན་པས་འདུལ་བའི་སྲེམས་
ཅན་ཡོད་ན་དུ་མ་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །ཇི་ལྟར་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། གསྲེར་གི་འཁོར་ལོ་ཅན་ནི་གིང་གསུམ་
ཀི་ཁམས་ཀི་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ཀིས་ཕས་བསུ་ནས་འདུད་ཅིང་བཀའ་ན་ལ། བྱང་དུ་ནི་དཔུང་གི་ཚོགས་བྱོན་
པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་འདུད་པ་ནི་མྲེད་དོ། །དངུལ་ཀི་ཙཀ་ཅན་ནི་དྲེ་རྣམས་སུ་རང་ིད་འགྲོ་བས་དང་། ཟངས་ཀི་
ཙཀ་ཅན་ནི་གཡུལ་བཤམས་པ་དང་། ལགས་ཀི་ཙཀ་ཅན་ནི་མཚོན་བརམས་པས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་དོ། །ཁ་ཅིག་
བརམས་ཏྲེ་གསོད་སིགས་པས་རྒྱལ་ནས་བཀའ་བསོ་བ་ན་ཅིང་འདུད་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་
པོར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཡང་གཞན་ལ་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྲེ་ཞྲེས་གསུངས་ཀང་། གསོད་པ་
སོགས་ཀི་གནོད་པ་མྲེད་ཅྲེས་སར་ན་གཞུང་དོན་ལ་ཞུགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ནི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ཀི་
ཁད་པར་གིས་དང་ལྡན་ཏྲེ་དང་པོ་ནི་གཙུག་ཏོར་དང་མཛོད་སྤུ་ལས་གཞན་པའི་མཚན་སུམ་ཅུ་དང་། དྲེའི་
འཁོར་དཔྲེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུ་དང་ལྡན་ནོ། །འོ་ན་ཐུབ་པའི་མཚན་དང་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཐུབ་པའི་མཚན་ནི་
ཕྱག་ཞབས་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ཡུལ་ 
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༼༢༦༢༽ 
ལས་མ་འཁྲུལ་པ་ན་གནས་པ་དང་འོད་ཆགས་པས་མདངས་གསལ་བ་འཁོར་ལོའ་ིརིབས་ལ་སོགས་པ་མ་ཚང་
བ་མྲེད་པར་རོགས་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། རིན་ཆྲེན་ཕྲྲེང་བར། འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་
ཡང་། །དྲེ་དག་ཡོད་པར་འདོད་མོད་ཀི། །གསལ་དང་མཛེས་དང་རོགས་པ་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཆར་མི་
ཕོད། །ཅྲེས་སོ། གིས་པ་ལོངས་སོད་ཀི་ཁད་པར་ནི། རིན་པོ་ཆྲེ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་སྲེ། དང་པོ་མཆོག་གི་རིན་
པོ་ཆྲེ་བདུན་ནི། རྒྱལ་པོ་གང་ཞིག་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་དུས་སུ་མགོ་བཀྲུས་གསོ་སོང་ལ་བརྲེན་ནས་ཁང་བཟང་གི་
ཐོག་ཏུ་བློན་པོས་བསྐོར་བ་ལ་ཤར་ཕྱོགས་ནས་གསྲེར་གི་འཁོར་ལོ་རིབས་སོང་ལྟྲེ་བ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་ཤིང་
མཁན་བཟོས་མ་བྱས་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། ཁ་དོག་ཀུནྡ་ལྟར་དཀར་ཞིང་ནམ་ལངས་ནས་ི་མ་པདྨོའ་ིཁྲེའུ་
འཐོན་པའི་བར་ལ་གིང་བཞི་འཁོར་བའི་གང་པོ་དང་། རྔོག་མ་དཀར་ཞིང་ལུས་སྔོ་བའི་ར་མཆོག་རྣམས་བརྒྱ་
བྱིན་གིས་འབུལ་བ་དང་། གདགས་པ་དང་སར་ཀླུའམ་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞིས་སྲེར་བར་འདོད། བུད་མྲེད་སྐྱོན་ཐམས་
ཅད་སྤངས་པའི་བཙུན་མོ་དང་། འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་ནོར་བུ་དང་། མཛོད་དཀོར་གིས་མི་ཕོངས་པར་བྱྲེད་
པའི་ཁིམ་བདག་དང་། དགྲ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆྲེའོ། །ྲེ་བའི་རིན་པོ་ཆྲེ་ནི། རལ་གྲི་གོས་
ལྷམ་ཁང་བཟང་དང་། །པགས་པ་ཆལ་དང་མལ་ཆའོ། །རིན་པོ་ཆྲེ་ཕལ་པ་བདུན་ནི། གསྲེར་དངུལ་བཻཌཱུརྻ་དང་
ཤྲེལ། །སྦུག་དང་རྡོ་སིང་མུ་ཏིག་དམར། །ཞྲེས་སོ། གཞན་ཡང་མི་སོང་རྲེ་ 
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༼༢༦༣༽ 
ཐུབ་པའི་བུ་དང་། དགྲ་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་མདའ་གཞུ་འབྱུང་ངོ་། །སར་ནི་གིང་འདིའི་མཐར་རྒྱལ་པོ་དྲེའི་
ལམ་གསྲེར་གི་རང་བཞིན་རྒྱལ་ཆྲེན་རིས་བཞི་པའི་པུས་ནུབ་ཙམ་མཚོར་ནུབ་པ་ཡོད་ཅིང་རྒྱལ་པོ་བྱུང་བ་ན་
ཆུ་སྐམས་ཏྲེ་ལམ་གསལ་པོ་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །གིས་པ་ཡ་ཐོག་རིང་མོའ་ིའགྲིབ་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྲེ། 
བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིཁད་པར། དྲེ་ལས་ཇི་ལྟར་འགྲིབ་ཚུལ། འགྲིབ་པའི་མཐར་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཅི་
དང་པོ་ིད་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་བཅས་སམ་ཕྱིས་འབྱུང་ཞྲེ་ན། ཕྱིས་བྱུང་ཏྲེ་སྔར་བསྐལ་པ་འཆགས་མ་ཐག་བྱུང་
བའི་སྲེམས་ཅན་མི་རྣམས་གཟུགས་ཅན་གི་ལྷ་བཞིན་དུ་རང་ལུས་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཡིད་ལས་བྱུང་ཞིང་རྫུ་
འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་དང་། དགའ་བ་ཟས་སུ་ཟ་ཞིང་ཡན་ལག་དང་དབང་པོ་ཚང་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
འཇམ་ཞིང་ཚེ་རིང་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གིས་པ་ནི། འོ་ན་རྒྱལ་པོ་ནམ་བྱུང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནས་རིམ་གིས་རོ་ལ་
ཆགས་ཏྲེ་ཐོག་མར་སའི་བཅུད་ཁ་དོག་དམར་སྲེར་སང་རི་མ་བསྐོལ་བ་ལྟ་བུའི་རོ་སྲེམས་ཅན་བསྐམ་པའི་རང་
བཞིན་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་མྱངས་ཤིང་ཟོས་པས་ཁམ་ཟས་ཀི་དང་པོ་དྲེ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་གཞན་གིས་ཀང་
ཟོས་པས་ལུས་ལི་ཞིང་འོད་ནུབ་ནས་མུན་པ་བྱུང་ངོ་། །དྲེ་ནས་སྲེམས་ཅན་གི་ལས་ཀི་མཐུས་ལྷའི་བུ་ི་མ་
གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ཞུགས་ནས་གིང་བཞི་བསྐོར་བས་སྔར་གི་འོད་བས་ིས་འགྱུར་གི་ཆྲེ་བའམ་ཀུན་གིས་མ་
བྱུང་ཞྲེས་དང་། དྲེ་ནུབ་པ་དང་ཟ་བ་ཤར་བས་ད་ནང་གི་དྲེའི་ཟ་བོ་བྱུང་ཞྲེས་གྲགས་སོ། །དྲེ་ནུབ་ནས་མྱ་ངན་ 
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༼༢༦༤༽ 
བྱྲེད་པ་དང་། སའི་ཞག་མར་སར་གི་མདོག་ལྟ་བུ་བྱུང་སྲེ་ཟད་པ་དང་། ཡང་ལྡུམ་གི་ཚལ་ལྟར་བྱུང་བ་མྱངས་
པས་ཟད་པ་དང་། མ་རོས་མ་བཏབ་པའི་འབྲས་སཱ་ལུ་ཕུབ་ཤུན་མྲེད་པ་བྱུང་སྲེ་ཟོས་པ་དང་། དྲེ་ཆྲེས་རགས་
པས་རྒྱུ་མཐུན་གི་ལམ་གིས་དོད་ཅིང་། སྔོན་གོམས་པའི་དབང་གིས་སྲེམས་ཅན་ལོགས་པར་ཞུགས་པ་ལ་
སྨད་པ་བསྐྱབས་པའི་ཕྱིར་དུ་ཁང་པ་བྱས་པས་ཁིམ་ཞྲེས་གྲགས་པས་མི་དགྲེ་བ་དང་ཁིམ་དང་པོའ།ོ །དྲེ་ཡང་
འབྲས་སཱ་ལུ་ནང་ཟ་ནུབ་ཟ་རྲེས་ཀིས་ལྲེན་པ་ལ་ལྲེ་ལོ་ཅན་ཞིག་གིས་གསོག་འཇོག་བྱས་གཞན་ཡང་བྱྲེད་པས་
སཱ་ལུ་ཟད་པ་དང་། དྲེ་ནས་ནི་ཞིང་བགོས་ནས་སོ་སོར་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བཅས་པས་བཏབ་པ་ལ་རྐུན་མ་
ལ་སོགས་པ་བྱུང་བས་དྲེས་སྐྱོ་ཞིང་ཡིད་ཕྱིར་ཕྱོགས་དྲེ་དགོན་པར་སོང་བས་བྲམ་ཟྲེ་དང་། རོད་པ་མི་འབྱུང་
བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མི་རྣམས་ཀིས་མིའི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ཞིང་དཔོན་དུ་བསྐོས་ཏྲེ་རང་གིས་སོན་ཐོགས་དྲུག་
ཤས་བསབས་པ་ནི་རྒྱལ་རིགས་སོ། །དྲེ་དག་ནི་སྐྱྲེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆྲེས་བསྐུར་བས་མང་པོས་བསྐུར་བའི་གདུང་
རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་སྲེ། མང་པོས་བཀུར་དང་འོད་མཛེས་དང་། །དགྲེ་བ་དགྲེ་མཆོག་གསོ་སོང་འཕགས། །བསྐལ་
པ་དང་པོའ་ིརྒྱལ་པོ་ལྔ། །སི་བོ་སྐྱྲེས་དང་མཛེས་པ་དང་། །ྲེར་མཛེས་མཛེས་ཅན་མཛེས་ལྡན་ཏྲེ། །འཁོར་ལོས་
སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྲེ། །གིང་བཞི་ལ་སོགས་རིམ་པར་དབང་། །ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེས་ནས་ཕྱིས་རྒྱལ་པོ་ཞིག་གིས་
རྐུན་པོ་རྣམས་གསོད་ཅིང་ཆད་པས་བཅད་པས་བདག་གིས་མ་བརྐུས་ཞྲེས་བརྫུན་སྨྲ་བར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ནས་མི་
དགྲེ་བ་བཅུའི་ལས་ 
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༼༢༦༥༽ 
ཀི་ལམ་ལྷག་པར་སད་པས་རིམ་གིས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཚེ་ཇྲེ་ཐུང་ལོངས་སོད་ཇྲེ་ཆུང་འགྲིབ་སྲེ་ཚེ་ལོ་བཅུ་
པའི་བར་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཚེ་སིགས་མ་ལྔ་བདོའ།ོ །དྲེ་ནི་ཚེ་རྒུད་པ་ཡིན་ལ། ལུས་རྒུད་པ་མཐོ་གང་
ཆག་གང་། ཡོད་བྱྲེད་རྒུད་པ་ཟས་ཀི་མཆོག་ཁྲེ་རྒོད། གོས་ཀི་མཆོག་སའི་ལྭ་བ། རྒྱན་གི་མཆོག་མཚོན་ཆ་སྲེ། 
འོ་མ་ཞོ་ཡོད་ཀང་མར་མི་འབྱུང་ཞིང་ཏིལ་ཡོད་ཀང་ཏིལ་མར་མི་འབྱུང་། བུ་རམ་ཤིང་དྲེའི་ཁུ་བ་ཡོད་ཀང་བུ་
རམ་མི་འབྱུང་ལ་ལན་ཚྭ་ཡང་མྲེད་དོ། །དྲེ་རྣམས་ལ་བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིཚེ་སིགས་མ་ལྔ་མྲེད་པས་རོགས་ལྡན། 
དྲེ་ནས་རིམ་གིས་རོ་ལ་ཆགས་པ་ནས་ོན་མོངས་དང་ལྟ་བའི་སིགས་མ་གིས་ཡོད་པས་གསུམ་ལྡན། འཛིན་
པ་དང་བཅས་པ་གྱུར་པ་ནས་དུས་སིགས་ཡོད་པས་ལྷག་མ་གིས་ལྡན། ཚེ་ཐུང་ལོ་ནི་བཅུ་པའི་ཚེ་སིགས་མ་
ལྔ་ཡོད་པས་རོད་དུས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། བར་གིས་བསྐལ་པ་ནི་མཚོན་དང་ནད་དང་ནི་མུ་གུའི་བསྐལ་པ་དག་
གིས་ཚར་ཕྱིན་ཏོ། །དྲེ་ཡང་ཚེ་ལོ་བཅུ་པའི་ཚེ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་གནོད་སྲེམས་འཕྲེལ་ཏྲེ། རྔོན་པས་རི་དྭགས་
མཐོང་བ་བཞིན་དུ་གང་བླངས་པ་རྣམས་མཚོན་ཆར་གྱུར་ཏྲེ་གསོད་རྲེས་བྱྲེད་པ་བསད་ཚད་དམྱལ་བར་
སྐྱྲེའོ། །ལས་ཀི་ྲེས་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་མི་མ་ཡིན་རྣམས་ཀིས་གསོར་མི་རུང་གི་ནད་གཏོང་སྲེ་ཕལ་ཆྲེར་
འཆིའོ། །ྲེས་པ་དྲེ་དག་གིས་ལྷས་ཆར་མི་འབབ་པས་ལོ་ཏོག་མི་སྐྱྲེ་ལ། །མ་འོངས་པའི་སྐྱྲེ་བོའ་ིདོན་དུ་ས་བོན་
གབ་ཚེའི་ནང་དུ་འཇོག་པའམ་བཀྲེས་པས་མ་ཆུང་བ་དག་ཕན་ཚུན་གབ་ནས་ 
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༼༢༦༦༽ 
འཆི་བ་གབ་ཚེ་བ་དང་། ཐུར་མའི་རྲེའི་ཆུ་ལ་འབྲུ་བཙོས་ནས་རྒན་རིམ་གིས་ཟ་བའམ། འབྲུའི་གནས་ནས་འབྲུ་
དག་ཐུར་མས་བྲུས་ཏྲེ་འཚོ་བ་ཐུར་མ་པ་དང་། ལུས་སྐམ་ཞིང་རྩུབ་པ་དྲེ་ཤི་མ་ཐག་ཏུ་རུས་པ་དཀར་པོར་འགྲོ་
བའམ་བཀྲེས་པས་ན་ཏྲེ་རུས་གོང་དཀར་པོ་བསྡུས་ཏྲེ་བསྐོལ་བས་འཐུང་བ་རུས་གོང་དཀར་པོ་པ་གསུམ་
ཡོད་དོ། །དྲེའི་ཚེ་བྱང་ན་བག་ཙམ་ཡང་མྲེད་ལ་ཤར་ནུབ་ན་ཅུང་ཟད་གནོད་སྲེམས་ལྷག་པ་དང་། མ་ཆུང་ཞིང་
ཁ་དོག་ངན་པ་དང་། བཀྲེས་ཤིས་སྐོམ་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་གིས་ིན་གཅིག་ཙམ་སོག་གཅོད་
སྤངས་ཤིང་དགྲེ་འདུན་ལ་ཨ་རུ་ར་དང་བསོད་སོམས་ཕུལ་ཏྲེ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ན་དྲེ་དག་ལས་ཐར་རོ། །འོ་ན་ཚེ་
ལོ་བཅུ་པ་གཅིག་ལ་ཀུན་འབྱུང་ངམ་རྲེ་རྲེ་འབྱུང་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅིག་གསུམ་ཆར་ཏྲེ་མུ་གྲེ་དང་ནད་དང་མཚོན་ནོ་
ཞྲེས་འདོད་ལ། སློབ་དཔོན་ནི་རྲེ་རྲེ་ལ་སྲེ་ལན་བཞི་པ་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཁོར་བར་འདོད་ཅིང་། སར་ནི་སུམ་
ཅུ་པ་ལ་མུ་གྲེ ི་ཤུ་པ་ལ་ནད། བཅུ་པ་ལ་མཚོན་ཞྲེས་བཤད་དོ། །དྲེ་གསུམ་དུས་ཇི་སིད་འབྱུང་ཞྲེ་ན། ཞག་
བདུན་དང་། ཞག་དང་ཟ་བ་གིས་ཀ་བདུན་བདུན་དང་དྲེ་གིས་དང་ལོ་བདུན་དག་ཏུ་མཚོན་དང་ནད་དང་མུ་
གྲེ་གསུམ་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་འཇིག་པའི་བསྐལ་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྲེ། འཇིག་པ་གསུམ་གི་རྲེ་
མོ། །འཇིག་པ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན། ཇི་ལྟར་འཇིག་པའི་གོ་རིམ་མོ། །དང་པོ་ནི། འཇིག་པ་དྲེ་དུ་ཞྲེ་ན། ི་མ་
བདུན་གི་མྲེ་དང་། ཆར་པའི་ཆུ་དང་། རླུང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་དག་གིས་འཇིག་པ་དག་ནི་ཡང་ 
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༼༢༦༧༽ 
གསུམ་ཡིན་ཏྲེ། བསམ་གཏན་གིས་པ་དང་སོགས་པ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གསུམ་པོ་ནི་འཇིག་པ་དྲེ་དག་གི་
རྲེ་མོ་སྲེ་ལྷག་མ་ཡིན་ཏྲེ་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་འོག་མ་གསུམ་མྲེ་ཆུ་རླུང་
གསུམ་གིས་འཇིག་ཅྲེ་ན། དྲེའི་ནང་སྲེམས་ཅན་གི་སྐྱོན་དང་ཐུན་མོང་གི་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་རོལ་གི་སོད་
འཇིག་པ་ཆོས་མཐུན་པ་ཡིན་ཏྲེ། དང་པོ་མན་ཆད་ན་རོག་དཔྱོད་མྲེ་འད་བ་དང་། གིས་པ་མན་ཆད་ན་དགའ་
བདྲེ་ཆུ་འད་བ་དང་། གསུམ་པན་མན་ཆད་ན་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་རླུང་འད་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་ན་
འཇིག་པ་གསུམ་པོ་དྲེ་མྲེད་དྲེ་ནང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བས་མི་གཡོ་བའི་ཕྱིར་རོ །ཁ་ཅིག་གནས་
གཙང་གི་ལྷའི་མཐུས་མི་འཇིག་གོ་ཞྲེས་སོ། །འོ་ན་དྲེ་རྒྱུན་གིས་རག་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་མི་རག་སྲེ། དྲེའི་
གཞལ་མྲེད་ཁང་ནི་ཐུན་མོང་གི་ལས་ལས་གྲུབ་པ་མིན་གི། སྐར་མ་ལྟར་གཅིག་ཏུ་མ་འབྲྲེལ་བར་སོ་སོའ་ིལས་
ཀིས་སྲེམས་ཅན་དང་བཅས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་ན་འབྱུང་འཆི་ན་འཇིག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། །འཇིག་པ་གསུམ་གོ་
རིམ་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། མྲེ་ཡིས་བར་ཆད་མྲེད་པར་བདུན་བསྟུད་ནས་འཇིག་པས་ཚངས་ཆྲེན་གི་ཚེ་ཚད་བར་
བསྐལ་དྲུག་ཅུའོ། །བསྐལ་ཆྲེན་བརྒྱད་འདས་ནས་འོད་གསལ་མན་ཆད་ཆུ་ཡིས་འཇིག་པ་ལན་ཅིག་འབྱུང་བས་
འོད་གསལ་བའི་ཚེ་ཚད་བསྐལ་པ་བརྒྱད་དོ། །དྲེ་ལྟར་མྲེས་འཇིག་པ་བདུན་གིས་རྲེས་སུ་ཆུ་ཡིས་འཇིག་པ་རྲེ་
རྲེ་བརིས་པའི་ཆུ་བདུན་ཐལ་ཏྲེ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་ 
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༼༢༦༨༽ 
སོང་ནས་ཀང་མྲེ་ཡིས་བདུན་འཇིག་ཅིང་དྲེ་ནས་ནི་ཀུན་གི་མཇུག་ཏུ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་པ་རླུང་གིས་འཇིག་པས་
གདམས་པར་དགྲེ་རྒྱས་པའི་ཚེ་ཚད་བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའོ་ཞྲེས་པ་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་
ཚངས་ཆྲེན་གི་ཚེ་ཚད་ལ་སོད་འཇིག་འཆགས་ཀི་བར་བསྐལ་གིས་བརིར་མི་བཏུབ་པས་བར་བསྐལ་ལྔ་བཅུ་
ར་བརྒྱད་ལས་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འདི་ནི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཁ་བསྐང་བ་དང་བཅས་པ་སྲེ། ཚངས་ཆྲེན་ལ་བར་
བསྐལ་གིས་མ་ཚང་ཡང་དྲུག་ཅུར་ྲེ་བ་དང་། འོད་གསལ་བ་དགྲེ་རྒྱས་པ་ལ་བར་བསྐལ་ི་ཤུ་ར་གིས་མ་
ཚང་ཡང་བསྐལ་ཆྲེན་བརྒྱད་དང་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང་ྲེ་བས་དྲེ་སྐད་དུ་བཏགས་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །ཆོས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ་ལས་གནས་གསུམ་
པའོ།།  ༈  །།བཞི་པ་ལས་བསན་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མཚམས་སར་བའི་ཚུལ་གིས་མདོར་བསན། ལས་དངོས་
རྒྱས་པར་བཤད། ཞར་ལ་ཆོས་ཀི་རྣམ་གྲངས་ཁ་ཅིག་བསན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སོད་བཅུད་ཀི་
འཇིག་རྲེན་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་རྒྱུ་མྲེད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནི་སྔར་བཀག་ན་དྲེ་དག་ཅི་ལས་
བྱུང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དགྲེ་མི་དགྲེའི་ལས་ལས་འཇིག་རྲེན་བཟང་ངན་འདྲེས་མ་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་
སྐྱྲེས་སོ། །ཕྱི་རོལ་པ་ན་རྲེ་དབང་ཕྱུག་དགའ་མ་དགའི་བྱྲེ་བྲག་ལས་སོད་བཟང་ངན་དང་བཅུད་བདྲེ་སྡུག་དང་
ལྡན་པར་ལྟར་སང་བར་རུང་ལ། གཅིག་ཏུ་བཟང་ངན་དང་བདྲེ་སྡུག་དང་ལྡན་པར་ 
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༼༢༦༩༽ 
མ་ངྲེས་པས་དགྲེ་མི་དགྲེ་ལས་འབྱུང་བར་མི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ལས་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་ཡང་སི་ལས་དགྲེ་བ་དང་བྱྲེ་
བྲག་གི་ལས་མི་དགྲེ་བ་བྱས་པ་དང་དྲེ་ལྡོག་ནས་འདྲེས་མར་བྱས་པ་དང་། སྐྱྲེས་བུས་བྱྲེད་པ་ལས་བྱུང་
བའོ། །གིས་པ་ལ་ལས་ཀི་ངོ་བོ། མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་མདོར་
བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལས་དྲེ་ནི་དབྱྲེ་ན། སྲེམས་པའི་ལས་དང་། སྲེམས་པ་དྲེས་བྱས་
ཤིང་འཕངས་པའམ་བསམ་པའི་ལས་གིས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལ་སྲེམས་པ་ཡིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིད་
ཀི་ལས་ཡིན་ལ། སྲེམས་པ་དྲེས་བསྐྱྲེད་ཅིང་བྱས་པ་ནི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཏྲེ་ངྲེས་པར་སྲེམས་པ་སྔོན་དུ་
འགྲོ་བས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ལས་གསུམ་པོ་རྲེན་ནམ་ངོ་བོའམ་ཀུན་སློང་གང་ལས་བཞག དང་པོ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་
ལུས་ལ་བརྲེན་པས་ལུས་དང་། གིས་པ་ལྟར་ན་ལུས་དང་ཡིད་ཀི་ངོ་བོ་ནི་ལས་མ་ཡིན་པས་ངག་དང་། གསུམ་
པ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀི་ཀུན་ནས་སློང་བས་ཡིད་ལས་གཅིག་པུར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་སྨྲ་ན་རྲེ། རྒྱུ་དྲེ་
གསུམ་ཆར་གི་གོ་རིམ་དུ་སོ་གསུམ་གི་ལས་གསུམ་པོ་ལས་མཚན་ིད་པར་བཞག་སྲེ། ཡིད་ཀིས་ཀུན་ནས་
སློང་བ་དང་། ལུས་ལ་བརྲེན་པ་དག་གིས་ལས་དང་། ངག་ིད་ལས་ཡིན་པས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི། 
ལས་ནི་སྲེམས་པ་ིད་དྲེ། དྲེས་ཡིད་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའམ་ཡིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནི་ཡིད་ཀི་ལས། 
ལུས་ 
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༼༢༧༠༽ 
ངག་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་ནི་བསམ་པའི་ལས་སུ་འདོད་དྲེ། གཟུགས་ནི་ཇི་ལྟར་བརགས་ཀང་ལས་སུ་མི་རུང་
ཞིང་། དགྲེ་བ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདོད་པ་ཤཱཀའི་སས་མིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གོང་མར་སྲེམས་པ་དང་
བསམ་པ་གིས་ཀ་ལ་སོ་གསུམ་གི་ལས་ཡོད་པར་བཤད་པས་དྲེ་གིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་རྒྱུའི་དང་དུས་ཀི་ཀུན་
སློང་གི་སྲེམས་པ་ལ་བཞག་དགོས་སོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ལུས་ངག་གི་ལས་ཀི་རང་བཞིན། 
ལས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་སུ་དབྱྲེ་བ། སོ་སོའ་ིརང་བཞིན། གིས་པའི་ཁད་པར་དང་
གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་ངག་དྲེ་དག་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་དང་། རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་གིས་གིས་
སུ་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །གིས་པ་ལ་རིག་བྱྲེད་བཤད། རིག་བྱྲེད་མ་ཡིན་པ་བཤད་པའོ། དང་པོ་ལ་གིས། 
ལུས་ཀི་རིག་བྱྲེད། ངག་གི་རིག་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ལ། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས། མདོ་སྲེ་པའི་ལུགས་སོ། །དང་
པོ་ལ། ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ། ལོག་རོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་ཀི་མཚན་གཞི་ནི་
སྲེམས་ཀི་དབང་གིས་དྲེ་ལྟར་གནས་པའི་དབྱིབས་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་འདོད་དོ། །དྲེ་ཡང་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་
དང་རྒྱས་བྱུང་མིན་གིས་འཕྲལ་དུ་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བའོ། །འོན་ཀང་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་ཀི་གསྲེབ་ཏུ་ཞུགས་པས་
ལུས་ཆྲེར་མི་འགྲོ་ཞིང་འོད་ལྟར་དྭངས་པས་ལི་ཞིང་མཁྲེགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ས་དོན་ནི་ལུས་ལ་བརྲེན་པ་
དང་རང་ཀུན་ནས་སློང་བའི་སྲེམས་གཞན་ལ་རིག་པར་བྱྲེད་པའི་ 
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༼༢༧༡༽ 
ཕྱིར་ཏྲེ། ལས་གྲུབ་པ་ལས། ཕྱི་རོལ་སོད་པ་འགྱུར་བ་དག་གིས་ནི། སྐྱྲེས་བུའི་སིང་ལ་གནས་པའི་བསམ་པ་
སོན། །མཚོ་ལ་གནས་པའི་་ནི་རབ་གབ་ཀང་། །རླབས་ཀིས་་ཡི་འགྱུར་བ་རབ་ཏུ་སོན། །ཞྲེས་དང་། ལུང་
གཞི་ལས། བསམ་པ་ནང་ན་གནས་པ་ཀུན། ཕྱི་རོལ་དག་ན་ྲེ་བར་གནས། སྐང་མདངས་དབང་པོའ་ིབྱྲེ་བྲག་
གིས། རྣམ་པར་ས་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞྲེས་དང་། རྣམ་འགྲྲེལ་ལས། སྐྱྲེ་བོས་ཚིག་དང་དུ་སོགས་ལས། །སྲེམས་
ལྡན་མྲེ་སོགས་རྲེས་དཔོག་བྱྲེད། །ཅྲེས་སོ། གིས་པ་ནི། གནས་མ་བུ་པ་ན་རྲེ། འདུས་བྱས་ས་དང་གོ་དང་
གོག་ལ་སོགས་པ་སྐད་ཅིག་མར་འདོད་ཀང་། འདུས་བྱས་ཕལ་ཆྲེར་སྐད་ཅིག་མར་མི་འདོད་པས་འདིར་ལུས་
ཀི་རིག་བྱྲེད་ཀང་ཡུལ་གང་དུ་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་ིད་མ་ཞིག་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་འཕོ་བའི་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏྲེ། ལུས་གཡོ་
བ་ིད་ལུས་ཀི་ལས་ཡིན་པས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདིར་དངོས་སུ་དྲེ་དགག་ཅིང་ཞར་ལ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅན་
སྐད་ཅིག་མར་བསྒྲུབ་པ་ལ། ལུས་ཀི་རིག་བྱྲེད་ནི་དངོས་པོ་གཅིག་ིད་མ་ཞིག་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་མིན་
པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། 
སིར་འདུས་བྱས་རྣམས་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཏྲེ། མཐར་ངྲེས་པར་འཇིག་པའི་ཕྱིར་རོ། །མཐར་ངྲེས་པར་འཇིག་
ཀང་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པར་མ་ངྲེས་ཏྲེ་རྒྱུའི་སོབས་ཀིས་འཇིག་གོ་ཞྲེ་ན། ཕྱིས་ཀི་འཇིག་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ལ་
འཇིག་པ་འགའ་ཡང་མི་འབྱུང་བར་ 
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༼༢༧༢༽ 
འགྱུར་ཏྲེ། འཇིག་པ་ཕྱིས་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན་རྒྱུ་མ་ཚང་ནས་མ་ཞིག་པ་འགའ་ཞིག་
དམིགས་པར་རིགས་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་། ས་བློ་སོགས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འཇིག་པར་འདོད་པ་དང་
འགལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་ཤིང་སོགས་འཇིག་པ་འཇིག་རྒྱུ་མྲེ་སོགས་ལ་ལྟོས་པས་འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་དང་ལྡན་ནོ་
ཞྲེ་ན། འོ་ན་མྲེས་བུད་ཤིང་འཇིག་པར་བྱྲེད་པའི་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་འདོད་ཅྲེས་དིས་པས་སྔར་ལས་རྒྱུན་གཞན་
དུ་མི་འད་བར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བུམ་པ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཀི་རྒྱུ་ཡང་ཕྱིས་དྲེ་འཇིག་པ་པོའ་ིརྒྱུར་འགྱུར་བར་
ཐལ། བུམ་པའི་སྔར་གི་ཁ་དོག་གི་རྒྱུན་གཞན་དང་གཞན་དུ་མི་འད་བར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། མྲེ་དང་འབྲྲེལ་བ་
ལས་ར་ཚོས་པའི་དམར་པོ་དང་། ཆྲེས་ཚོས་པའི་སྔོན་པོ་དག་རིམ་གིས་འབྱུང་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། འདིར་
འཇིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་བཤད་པ་ནི་རྒྱུ་གཏན་མྲེད་མིན་པར་ཕྱིས་རྒྱུ་དོན་གཞན་མྲེད་པའོ། །དྲེས་ན་དངོས་པོ་
རྣམས་སྐྱྲེ་བའི་རྒྱུ་ིད་ལས་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་དུ་གྲུབ་པས་སྐད་ཅིག་མར་ཡང་གྲུབ་ཀི། སྔར་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་ིད་
ཡུལ་གཞན་དུ་འདབ་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་ལ་རའི་མྲེ་ལྟར་འགྲོ་བར་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་བྱྲེད་པར་ཟད་དོ། །གིས་
པ་མདོ་སྲེ་པའི་ལུགས་ནི། དབྱིབས་ནི་ཐོགས་བཅས་ཀི་རས་སུ་མྲེད་དྲེ། ཁ་དོག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་འདོགས་
པས་སོ། གལ་ཏྲེ་དབྱིབས་ཐོགས་བཅས་ཀི་རས་སུ་གྲུབ་སྲེ། མིག་གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། མིག་གིས་མཐོང་
བ་ན་གྲུ་བཞི་སོགས་ཀི་བློ་སྐྱྲེ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ལུས་ཀི་དབང་པོའ་ིཡང་ཡུལ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ལུས་
ཀི་རྲེག་པ་ན་གྲུ་བཞི་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  271 

༼༢༧༣༽ 
སོགས་ཀི་བློ་སྐྱྲེ་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན་དབང་པོ་རིས་མི་མཐུན་གིས་ཀི་གཟུང་བྱར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས་
མིན་ཏྲེ། སྐྱྲེ་མཆྲེད་གཅིག་དབང་པོ་རིགས་མི་མཐུན་གིས་ཀིས་འཛིན་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། ཡང་དབྱིབས་
ཆོས་ཅན། ཐོགས་བཅས་ཀི་རས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། རྡུལ་ཕྲན་ལ་མྲེད་པས་སོ། །གིས་པ་ངག་གི་རྣམ་པར་
རིག་བྱྲེད་ནི་ངག་གི་རང་བཞིན་གི་སའོ། །གིས་པ་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ལ་བཞི་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་། རྒྱུ་འབྱུང་བའི་
དུས་དང་སའི་ཁད་པར། ངོ་བོའ་ིཁད་པར། རྒྱུ་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རྲེ། 
རིག་བྱྲེད་མིན་པ་རས་སུ་ཡོད་དྲེ། མདོ་ལས། གནས་གསུམ་གི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྲེ་ཞྲེས་གཟུགས་
རྣམ་པ་གསུམ་གསུངས་པ་དྲེས་བསན་མྲེད་ཐོགས་མྲེད་ཀི་གཟུགས་ནི་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ལ་དགོངས་
སོ། །གིས་པ་ནི། དི་མ་མྲེད་པའི་གཟུགས་གསུངས་པ་ནི་ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་ཁོ་ན་ལ་དགོངས་པའོ། །གསུམ་
པ་འཕྲེལ་བར་གསུངས་པ་ལ་གིས་ལས། རས་བྱུང་གི་བསོད་ནམས་དང་། རས་ལས་མ་བྱུང་བའི་བསོད་
ནམས་ནི། རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཕྲེལ་ཞིང་སྐྱྲེ་བོ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་དོན་རིག་བྱྲེད་སྲེམས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་
ན་ཡིད་གཞན་དང་ལྡན་པ་ལ་མི་རུང་བས་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །རས་བྱུང་བདུན་ནི། ཀུན་དགའ་ར་
བ་གཙུག་ལག་ཁང་། །མལ་སན་འཚོ་བ་ནར་མ་དང་། །གོ་བུར་ནད་པ་ནད་གཡོག་དང་། །ཡུལ་ངན་ཚེ་ན་སིན་
པ་ནི། །རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བདུན། །ཞྲེས་ 
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༼༢༧༤༽ 
པའོ། །རས་བྱུང་མིན་པ་ནི། བཞུགས་དང་གཤྲེགས་རོམ་ལམ་ཞུགས་དང་། །ཕྱིན་པ་ཐོས་དང་མཐོང་བ་
དང་། །ཆོས་ཐོས་བསླབ་པའི་གཞི་འཛིན་ལས། །དགའ་དང་དད་པ་སྐྱྲེ་བ་ནི། །རས་ལས་མ་བྱུང་བསོད་ནམས་
བདུན་ཞྲེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། །རང་གིས་མ་བྱས་པར་བཅོལ་བས་ལས་ལམ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ནི་ལུང་བསོ་
བ་ཙམ་གི་སོར་བའི་ཁད་པར་ལས་གཞན་གིས་བྱས་པའི་ཚེ་རང་ལ་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་སྐྱྲེས་པའོ། །སོགས་པས་
ཆོས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་། སོམ་པ་དང་། ཆུ་ལོན་ངོ་བོར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 
ལྔ་པ་ནི། མདོ་ལས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་ནི་གཟུགས་ཅན་དང་། ཡིད་ནི་གཟུགས་ཅན་མིན་པར་གསུངས་ལ། ཆོས་ནི་
གིས་ཀར་གསུངས་པས་ཚོར་བ་སོགས་དང་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །དྲུག་པ་ལམ་གི་ཡན་ལག་
བརྒྱད་གསུངས་པས་ཡང་དག་པའི་ངག་དང་ལས་ཀི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་ནི་ཟག་མྲེད་ཀི་སྤོང་བདུན་ལ་དགོངས་
སོ། །བདུན་པ་ནི་ཡིད་གཞན་དང་ལྡན་པའི་ཚེ་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ལ་
དགོངས་སོ། །བརྒྱད་པ་གྲེན་པོས་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གྲེགས་བྱྲེད་པས་ཆུ་ལོན་དུ་གསུངས་པ་ནི་
སྤོངས་བའི་སྲེམས་པ་གྲེན་པོ་ཡིན་ན་ཡིད་གཞན་གི་ཚེ་སྤངས་དགོས་པར་འགྱུར་བས་རིག་བྱྲེད་མ་ཡིན་པ་
ལ་དགོངས་སོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་རས་སུ་མྲེད་དྲེ། སིག་པ་སྤོང་བར་ཁས་བླངས་ནས་མི་བྱྲེད་པ་
ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། འདས་པའི་འབྱུང་བ་རས་སུ་མྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ 
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༼༢༧༥༽ 
འདོགས་པའི་ཕྱིར་དང་། །དྲེ་ལས་སྐྱྲེ་ཞྲེས་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། གཟུགས་ཀི་མཚན་ིད་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དོན་བརྒྱད་ཀི་ལན་ལུང་ལ་བརྲེན་ནས་སོན་པ་ནི། དྲེ་ལ་ཐོགས་མྲེད་ཀི་གཟུགས་ནི། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཡུལ་
དུ་སང་བས་ཆོས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་པའི་གཟུགས་དབང་འབྱོར་པ་ཞྲེས་བསན་པ་སྲེ། མིག་གི་ཡུལ་མིན་པ་དང་། 
ཡུལ་ལ་མི་སིབ་པ་དང་། གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་སང་བས་སོ། །ཟག་མྲེད་ཀི་གཟུགས་ནི་སྲེམས་ཙམ་པས། 
འཕགས་པའི་རྲེས་ཀི་ཤྲེས་པ་ལ་གཟུགས་སུ་སང་ཞིང་ཟག་པ་མི་རྒྱས་པར་འདོད་ལ། ཊི་ཀ་ལས། མམ་
གཞག་གི་དུས་ཀི་བསམ་པ་དང་རྲེན་ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པའི་གཞི་ལ་ངོས་གཟུང་ཞིང་། དཔྲེ་སོན་པས། དགྲ་
བཅོམ་པའི་གཟུགས་དང་སོད་ལ་འདོད་དོ། །རས་བྱུང་ནི་ལྲེན་པ་པོ་ཞིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་སིན་པའི་སྲེམས་
པ་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་འབྲས་བུ་ཆྲེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་བསོས་པའི་རྒྱུད་འགྱུར་བ་སྲེ་ས་བོན་བཞག་པའི་ཁད་པར་
ལས་སོ། །རས་ལས་མ་བྱུང་བ་ཡང་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དམིགས་པའི་རྒྱུད་འགྱུར་བ་ལས་ཏྲེ་
རི་ལམ་ན་ཡང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་པ་ནི་ལ་བ་ན་ཡང་གོམས་པར་སོན་པའོ། །བཞི་པའི་ལན་ནི་སྔར་གི་སོར་བས་
གཞན་ལ་གནོད་པའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་སོར་བ་པོ་ལ་ཕྱི་མར་འབྲས་བུ་མངོན་པར་སྒྲུབ་ནུས་པའི་རྒྱུད་འགྱུར་བའི་
ཁད་པར་ལས་ཏྲེ་རང་གིས་བྱས་པ་ལ་ཡང་དངོས་གཞིའི་ཚེ་རང་གི་སོར་བས་གཞན་ལ་གནོད་པའི་དབང་གིས་
རྒྱུད་འགྱུར་བ་ 
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༼༢༧༦༽ 
ཡིན་ལ། རྒྱུད་འགྱུར་བའི་ཁད་པར་ནི་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་རོལ་བའི་རང་བཞིན་མིན་ཡང་ལས་སུ་འཇོག་པ་ལྟར་
སྲེམས་པའི་འབྲས་བུར་གྱུར་པས་ལས་སུ་བཏགས་པའོ། །ལྔ་པའི་ལན་ནི་སྔར་བསན་པ་ཁོ་ནའོ། །དྲུག་པའི་
ལན་ནི་རྲེས་ཐོབ་ཀི་ཚེ་ཡང་དག་པའི་ངག་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཐོབ་པ་ལ་རྒྱུ་
མཚན་ངག་ལ་སོགས་པར་བཏགས་པ་སྲེ། དབུས་མཐར། ལྟ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཡོད་བྱད་བསྙུངས། །གཞན་ལ་
རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་འདོད། །ཅྲེས་སོ། །ཁ་ཅིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རས་སུ་ཡོད་པས་མ་ཁབ་སྲེ། མ་རྲེད་པ་
བཞིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །བདུན་པའི་ལན་ནི་ཆོ་ག་སྔོན་དུ་བཏང་སྲེ་སྤང་བྱ་སྤོང་བར་ཁས་བླངས་པའི་སྲེམས་
པས་སྤང་བྱ་སོམ་ཞིང་ཡིད་གཞན་གི་ཚེ་ཡང་རྲེན་ྲེ་བ་ན་སོམ་པ་གོམས་པའི་དན་པས་སོམ་མོ། །བརྒྱད་པའི་
ལན་ནི་ངོ་ཚ་ཤྲེས་པས་མི་བྱ་བར་དམ་བཅས་པ་དན་ནས་རྲེན་ྲེ་བ་ན་ཡང་མི་བྱྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་མིན་ན་
བརྲེད་པའི་ཚེ་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་ལུང་དྲེ་དག་གི་དོན། མདོ་སྲེ་པས་འདི་ནི་མང་པོ་དང་
ས་ཚོགས་པ་ཡིན་གི་དྲེ་ལྟ་མིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ཙམ་ལས་མ་བརོད་ལ། སློབ་དཔོན་གིས་ཁ་ཅིག་སྲེམས་ཙམ་པ་ལ་
གྲགས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ིད་ཀིས་སར་བར་འཆད་དོ། །གིས་པ་ནི། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་མི་
འདོར་བས་རས་སུ་ཡོད་ཅིང་འབྱུང་བ་རྒྱུར་བྱས་པར་འདོད་ལ་དྲེ་རིག་བྱྲེད་ཀིའམ་དྲེ་ལས་གཞན་ཡིན་ཞྲེ་ན། 
འབྱུང་བ་གཅིག་ིད་འབྲས་བུ་ 
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༼༢༧༧༽ 
ཕྲ་རགས་གིས་ཀི་རྒྱུར་མི་རུང་བས་གཞན་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་མམ་གཞག་གི་རིག་བྱྲེད་མ་ཡིན་པ་ནི་གཞིའི་
འབྱུང་བ་ད་ལྟར་བ་ཙམ་སྲེ་རྲེན་གི་འབྱུང་བར་འདོད་ན་འོག་གི་ཊི་ཀའི་ཚིག་གིས་གནོད་ཅྲེས་དང་། གང་སྤྲེལ་
ལས་དྲེ་དག་གིས་རྲེན་འབྱུང་བ་ནི་སྲེམས་དང་འད་བར་དུས་མམ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ཡང་འདོད་པར་
གཏོགས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ནི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་སོམ་པ་སོགས་ནོད་པའི་ཚེ་འདས་པ་སྔོན་དུ་མ་
སོང་བས་གཞིའི་འབྱུང་བ་ད་ལྟར་བསྐྱྲེད་ལ། དྲེ་ཕྱིན་ཆད་གིས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རིག་བྱྲེད་དང་སྲེམས་པས་
བསྒྲུབས་པས་འཁོར་ལོ་སིལ་བའི་ལག་པ་ལྟར་འཇུག་ཅིང་འཕྲེན་པའི་རྒྱུ་གཞིའི་འབྱུང་བ་འདས་པ་རྲེ་དང་། ས་
ཕྱོགས་ལྟར་རྲེས་སུ་འཇུག་ཅིང་བརྲེན་པའི་རྒྱུ་ད་ལྟར་བའི་ལུས་ངག་གི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱྲེ་ལ། གཟུགས་ཅན་
གཞན་གི་གཞིའི་འབྱུང་བ་ནི་ད་ལྟར་བ་སྲེ། ཊི་ཀ་ལས། རྒྱུར་བྱས་པ་གཞན་དག་གི་བཞི་ད་ལྟར་གི་འབྱུང་བ་
ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཞྲེས་པས་སོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །ས་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལུས་དང་ངག་གི་རིག་བྱྲེད་ཡིན་
མིན་པ་ནི་གཞན་སྲེད་པ་ཐ་དད་ཀིས་མཚམས་བཅད་པའི་ཕྱིར་ནུས་པ་མི་འཇུག་པས་འདོད་པ་ནས་བཞི་པའི་
བར་རང་རང་གི་ས་པའི་ལུས་ངག་གི་འབྱུང་བ་དག་ཁོ་ན་རྒྱུར་བྱས་ནས་སྐྱྲེ་ལ། ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་རྲེན་པ་
གང་དུ་སྐྱྲེས་པའི་ལུས་དྲེའི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱྲེ་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཁམས་གསུམ་མ་གཏོགས་པས་རང་སའི་འབྱུང་བ་
མྲེད་ཅིང་འབྲས་ 
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༼༢༧༨༽ 
གཟུགས་ཡིན་པས་འབྱུང་བ་ལས་ངྲེས་པར་སྐྱྲེ་ལ་སྲེད་པའི་འཆིང་བ་མྲེད་པས་ནུས་པ་འཇུག་ཏུ་རུང་བའི་ཕྱིར། 
གསུམ་པ་རང་གི་ངོ་བོའ་ིཁད་པར་ནི། རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ནི་དབང་པོའ་ིཚོགས་ཀི་ལུས་ཅན་མིན་པས་
སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གི་རྲེན་མིན་པའི་ཕྱིར་མ་ཟིན་པ་སྲེ། རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་ལས་དགྲེ་བསྲེན་གི་བསླབ་པའི་གཞི་
ཐམས་ཅད་མ་ཟིན་པའོ་ཞྲེས་པའང་དྲེ་དང་ངག་གི་རིག་བྱྲེད་ལ་དགོངས་སོ། །དགྲེ་མི་དགྲེ་གང་རུང་དུ་ངྲེས་ཤིང་
འདོད་དགུར་འབྱུང་བ་དང་། རྡུལ་བསགས་པ་མིན་པས་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱས་བྱུང་མིན་གིས་ཟག་མྲེད་དང་པོ་
ལས་གཞན་རྒྱུ་མཐུན་ལས་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱུད་དང་འབྲྲེལ་བའི་ཕྱིར་སྲེམས་ཅན་དུ་སོན་པའོ། །ལུས་ཀི་རིག་
བྱྲེད་ནི་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་དང་ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པས་ཟིན་པའོ། །བཞི་པ་ནི། འདོད་པའི་རིག་བྱྲེད་མིན་པའི་
འབྱུང་བ་ནི་ཀུན་སློང་གི་སྲེམས་ལྟོས་པས་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་དང་པོ་གསུམ་ལས་མ་བྱུང་ཞིང་མམ་
པར་མ་གཞག་པས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱས་པར་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་དང་། དབང་པོའ་ི
ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པས་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱྲེའོ། །སོ་ཐར་གི་སྤོང་བ་བདུན་ནི་རྲེ་རྲེ་ལའང་འབྱུང་བ་བཞི་
ཚན་ཐ་དད་པ་ལས་སྐྱྲེའོ། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྐྱྲེ་བས་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྲེད་ཀི་རིག་བྱྲེད་མིན་པའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་
ནི་སྲེམས་རྲེས་འབྲང་ཡིན་པས་མ་ཟིན་པ་དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྤོང་བ་བདུན་ཆར་
ཡང་དྲེ་སྐྱྲེད་པའི་སྲེམས་ཐ་མི་དད་པ་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྔ་ཡང་ཐ་དད་ 
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༼༢༧༩༽ 
མིན་པ་ཚར་གཅིག་ལས་སྐྱྲེ་སྲེ་རྒྱུ་གཅིག་ལས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྲེན་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ན་རྒྱུ་
སྲེམས་མིན་པས་གཞིའི་འབྱུང་བ་སྲེ། ཊི་ཀར། འཇུག་པར་བྱྲེད་པའི་དོན་གིས་ཏྲེ་དྲེས་ན་ཐ་མི་དད་པ་ལས་སྐྱྲེའོ་
ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་དངོས་དང་ཞར་བྱུང་གིས། དང་པོ་ལ། དགྲེ་སོགས་གསུམ་གི་ཁད་པར། ཁམས་
གསུམ་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ། རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ནི་སྲེམས་སོབས་ལྡན་གིས་ཀུན་ནས་སློང་བའི་
ཕྱིར་ལུང་བསན་དགྲེ་མི་དགྲེ་མིན་པ་མྲེད་ལ། དྲེ་ལས་གཞན་རིག་བྱྲེད་དང་སྲེམས་པའི་ལས་ནི་སྲེམས་གསུམ་
གིས་ཀུན་ནས་སློང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་དགྲེ་མི་དགྲེ་རྣམ་པ་གསུམ་རུང་སྲེ། གིས་པ་ནི། ལས་མི་
དགྲེ་བ་ནི་འདོད་པ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དྲེ། གཞན་གིས་སྤངས་པས་སོ། །གཟུགས་ན་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པའི་རྣམ་
པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ཡོད་ལའང་སས་འདོད་པ་ན་ཡང་མི་དགྲེ་བ་གྲུབ་ཟིན་པས་དགྲེ་བ་ཡོད་པར་སོན་ཏྲེ། 
གཟུགས་མྲེད་ན་འབྱུང་བ་དང་ལུས་ངག་མྲེད་པས་དྲེའི་སོམ་པའང་མྲེད་དོ། །ཟག་མྲེད་ལྟར་འོག་སའི་རྲེན་ལ་
དྲེའི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། སྲེད་པའི་འཆིང་བ་ཐ་དད་ཀིས་བཅད་པས་སོ། །རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་ནི་
བརགས་ཤིང་དཔྱད་ནས་ཚིག་ཏུ་སྨྲའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས། དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་འདོད་པ་དང་བསམ་
གཏན་དང་པོ་དག་ན་ཡོད་ཀི་གིས་པ་ཡན་ཆད་ན་མྲེད་དྲེ། ཀུན་སློང་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དྲེར་མ་ཟད་འདོད་པ་ཡང་
བསིབས་པའི་རིག་བྱྲེད་མྲེད་དྲེ་རྒྱུ་གང་གི་ཕྱིར་ན་ 
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༼༢༨༠༽ 
འདོད་པ་ན་སོད་པའི་བསིབས་པའི་ོན་མོངས་ཅན་འཇིག་མཐར་གིས་ནི་མཐོང་སྤང་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པ་དག་
ལུས་ངག་མི་སློང་བས་ཀུན་སློང་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་བསིབས་པའི་རིག་བྱྲེད་ནི་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོས་
གཡོས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལུས་ངག་ཁོ་ནའོ། །གིས་པ་ཞར་བྱུང་ལ་གསུམ་སྲེ། དགྲེ་སོགས་གསུམ་གི་
དབྱྲེ་བ། ཀུན་སློང་གིས་ཀི་རྣམ་གཞག རིག་བྱྲེད་མྲེད་པའི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དགྲེ་
བའི་དབྱྲེ་བ་ནི། ཅི་ཀུན་སློང་ཁོ་ན་ལས་དགྲེ་མི་དགྲེར་འགྱུར་རམ་ཞྲེ་ན། བཞི་བཞི་ཡོད་དྲེ། རྲེ་ཞིག་དགྲེ་བ་བཞི་
ལས་ཐར་པ་དུཿཁ་ཞི་བས་མཆོག་ཏུ་བདྲེ་བའི་ཕྱིར་དམ་པའི་དོན་དུ་དགྲེ་བ་སྲེ། ནད་མྲེད་པ་བཞིན་ནོ། །དགྲེ་བའི་
ར་བ་གསུམ་དང་ངོ་ཚ་ཤྲེས་པ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་ནི་བདག་ིད་དམ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་དགྲེ་བ་ཡིན་ཏྲེ། དགྲེ་བར་གྱུར་
པ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་སྐྱྲེས་ཙམ་ནས་དགྲེ་བར་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། འཕྲོད་པའི་སྨན་ལྟར་རོ། །དགྲེ་བ་བཅུ་
གཅིག་པོ་ཐམས་ཅད་དྲེ་ཡིན་ཡང་ལྔ་པོ་ཁོ་ན་སྨོས་པ་ནི་མི་དགྲེ་བའི་ལྡོག་པ་གྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དགྲེ་བ་
བཅུ་གཅིག་པོ་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་ནི་ངོ་བོས་དགྲེ་བ་མིན་ཡང་སྨན་དང་སར་བའི་བཏུང་བ་ལྟར་མཚུངས་
ལྡན་གྲོགས་ཀི་དགྲེ་བའོ། །དྲེ་དག་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་སྲེ་ལས་དང་། ལ་སོགས་པ་
དགྲེ་བའི་སྐྱྲེ་སོགས་དང་ཐོབ་པ་དང་སོམས་འཇུག་གིས་ནི་ཀུན་སློང་གི་དབང་གིས་དགྲེ་བ་སྲེ། སྨན་དང་སར་
བའི་བཏུང་བ་ལས་འབྱུང་བའི་འོ་མས་ནད་སྲེལ་བ་ 
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༼༢༨༡༽ 
བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དགྲེ་བ་ཐྲེ་ཚོམ་གིས་མཚམས་སར་བ་དང་སྐྱྲེས་སིད་ཀི་ཚེའི་དགྲེ་བ་ཐོབ་པ་དག་དགྲེ་བར་
མི་རུང་སྲེ་ོན་མོངས་པས་བསླང་བས་སོ་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་པ་ནི་ཐོབ་པའི་གྲེགས་སྲེལ་བར་བྱྲེད་ཀི་དྲེ་ནི་ཐོབ་
བྱས་བསླངས་པས་དགྲེ་བའོ་ཞྲེས་ཊི་ཀར་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི། དགྲེ་བ་ལས་བཟོག་པ་ནི་མི་དགྲེ་བ་སྲེ། 
འཁོར་བ་ནི་དོན་དམ་པའི་མི་དགྲེ་བ་སྲེ། དུཿཁའི་རང་བཞིན་མཆོག་ཏུ་མི་བདྲེ་བའི་ཕྱིར་ནད་བཞིན་ནོ། །དུག་
གསུམ་དང་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མི་དགྲེ་བ་སྲེ་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྣམ་སྨིན་མི་བདྲེ་
བ་འབྱིན་པའི་ཕྱིར་དུག་ལྟར་རོ། །དྲེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་ནི་མཚུངས་ལྡན་ཏྲེ་དུག་དང་སར་བའི་བཏུང་བ་ལྟར་
རོ། །དྲེ་དག་གིས་བསླངས་པའི་ལས་དང་མཚན་ིད་དང་ཐོབ་པ་ཀུན་སློང་གི་མི་དགྲེ་བ་སྲེ། དུག་དང་སར་བའི་
བཏུང་བ་ལས་འབྱུང་བའི་འོ་མ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། དོན་དམ་པར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནི་བརན་པ་ནམ་མཁའ་
དང་བརགས་མིན་དག་གོ །བུམ་པ་ལྟ་བུ་ངོ་བོ་ིད་དང་། སྲེམས་བྱུང་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་དང་ལྷན་ཅིག་པ་རྣམས་
མཚུངས་ལྡན་དང་། ས་དང་སོད་ལམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཀུན་སློང་གི་ལུང་མ་བསན་ནོ། །དྲེ་དག་ནི་མ་བསིབས་
པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། བསིབས་པ་ལ་འདོད་པའི་འཇིག་མཐར་གིས་དང་། གོང་མའི་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ངོ་
བོ་ིད་དང་། དྲེ་དག་གི་གྲོགས་མཚུངས་ལྡན་གི་དང་། རིག་བྱྲེད་དང་མཚན་ིད་ཐོབ་པ་ཀུན་སློང་གིས་
སོ། །གིས་ 
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༼༢༨༢༽ 
པ་ལ་བཞི་སྲེ། དབྱྲེ་བ། སོ་སོའ་ིངོ་བོ། མཚན་གཞི། འཇུག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། མཐོང་སྤང་གིས་རིག་བྱྲེད་མི་
སློང་ན། མདོ་ལས་ལོག་པར་ལྟ་བ་དྲེ་ལས་ནི་ལོག་པའི་ངག་དང་ལས་ཀི་མཐའ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པར་སོན་པ་ལ། ཀུན་སློང་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། དང་པོ་ལས་ལ་མ་ཞུགས་
པའི་ཚེ་ཡོད་པའི་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་དང་བྱ་བ་དྲེ་ིད་བྱྲེད་པའི་དུས་ཀི་ཀུན་སློང་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེས་ན་འདིར་འདོད་པ་
ན་བསིབས་པའི་གཟུགས་ཀི་དུས་ཀི་ཀུན་སློང་མྲེད་པར་བཤད་ལ་མདོའ་ིདོན་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་ཙམ་ལ་དགོངས་
སོ། །གིས་པ་ནི། ཀུན་སློང་གིས་ལས་དང་པོ་ནི། འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པས་རབ་ཏུ་འཇུག་བྱྲེད་ཡིན་ལ། གིས་
པ་ནི། བྱ་བའི་དུས་སུ་བྱ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའོ། །གསུམ་པ་མཚན་གཞི་ནི། མུ་བཞི་
ལས་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའི་རྣམ་ཤྲེས་ནི་དྲེ་གཞན་ལ་བདག་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བསན་ནོ་སམ་དུ་ངྲེས་པར་བྱས་
ནས་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ཀི་ཤྲེས་པ་འབྱུང་སྲེ། ལུས་ངག་སློང་བའི་རོག་དཔྱོད་ཀི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་
འཇུག་བྱྲེད་ཡིན་ལ། ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པའི་ཕྱིར་རྲེས་སུ་འཇུག་བྱྲེད་ནི་མིན་ནོ། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་སོམ་པས་
སྤང་པར་བྱ་བ་འཁོར་བཅས་ནི་གིས་ཀ་ཡིན་ཏྲེ། རོག་བཅས་དང་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སོ་ལྔའི་རྣམ་
ཤྲེས་ནི་རོག་པ་མྲེད་ཅིང་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ཡིན་པས་རྲེས་སུ་འཇུག་བྱྲེད་ཁོ་ན། གིས་ཀ་མིན་པ་ནི་ཟག་མྲེད་དང་
རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་སོ། །བཞི་པ་ 
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༼༢༨༣༽ 
ལ་སིར་གཏང་དང་དམིགས་བསལ་གིས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུའི་ཀུན་སློང་ཇི་ལྟ་བར་དུས་ཀི་ཀུན་སློང་ཡང་དྲེ་
དང་འདའམ་ཞྲེ་ན། རབ་ཏུ་འཇུག་བྱྲེད་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་རྲེ་རྲེ་ལས་རྲེས་སུ་འཇུག་བྱྲེད་ཀང་དགྲེ་
སོགས་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ལྲེན་པ་ལ་མཚོན་ན་དང་པོ་དགྲེ་བའི་བསམ་པས་
འཕངས་ཏྲེ་ཆོ་གའི་དུས་ན་ཡང་བསམ་པ་དྲེ་ིད་མ་དོར་བ་དང་། གྲོགས་ལ་ཞྲེ་སང་བ་དང་། སོད་ལམ་པའི་
སྲེམས་མངོན་དུ་གྱུར་པའམ་གིད་ཡུར་བའི་ཚེ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་སར་རོ། །འོ་ན་དང་
པོ་གཙོའམ་གིས་པ་གཙོ། དང་པོ་ལྟར་ན་འདོད་པ་ན་བསིབས་པའི་རིག་བྱྲེད་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། གིས་པ་
ལྟར་ན་མི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གིས་བསླངས་པའི་སོ་ཐར་དགྲེ་བར་མི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཀུན་སློང་གིས་ཀ་
སྤང་བྱ་རིགས་ཐ་དད་ཀིས་མ་ཆོད་ན་དང་པོ་གཙོ་ལ། ཆོད་ན་གིས་པ་གཙོ་བས་སྐྱོན་གིས་ཀ་ལས་གྲོལ་
ལོ། །གིས་པ་ནི། ཐུབ་པའི་ཐུགས་ཀི་སོབས་ནི་དམན་པའི་རྒྱུར་མི་རུང་བས་འད་བ། དགྲེ་བ་ལས་དགྲེ་བ། 
ལུང་མ་བསན་ལས་ལུང་མ་བསན་པའམ། ཁད་པར་དུ་གྱུར་པས་དང་པོ་ལུང་མ་བསན། དྲེ་ལས་དགྲེ་བ་འབྱུང་
གི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནི་མྲེད་དོ། །སྲེ་པ་ཁ་ཅིག སངས་རྒྱས་ལ་ཐུགས་ལུང་མ་བསན་མྲེད་དྲེ། མདོ་ལས། གང་
ཆྲེན་གཤྲེགས་ནའང་མམ་པར་གཞག །ཅྲེས་སོགས་གསུངས་པས་རག་ཏུ་མམ་གཞག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ 



282   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༢༨༤༽ 
དགྲེ་བར་རྒྱུད་གཅིག་པས་སོ་ཞྲེས་ཏྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་དང་མཐུན་ནོ། བྱྲེ་སྨྲ་ནི་དན་པས་མ་ཟིན་པ་མྲེད་པར་སོད་ལམ་
རྣམ་བཞི་མཛད་པ་ལ་དགོངས་ཀི། རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་དང་སོད་ལམ་པ་དང་སྤྲུལ་སྲེམས་ལུང་མ་བསན་མངའོ་ཞྲེས་
འདོད་དོ། །མཚན་གཞི་ནི་ཡིད་དང་སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྲེས་ཀུན་སློང་དུ་བཤད་པ་ནི་རྣམ་སྨིན་ལས་སྐྱྲེས་པ་ལས་
གཞན་པ་ལ་དགོངས་ཀི་དྲེ་ནི་གིས་ཀ་མིན་ཏྲེ། འབད་མྲེད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་རིག་བྱྲེད་
མིན་པའི་དབྱྲེ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པར་ནི་དབྱྲེ་ན་གསུམ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། འཆལ་ཚུལ་
གི་རྒྱུན་སོམ་པའི་སོམ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པ་ཆྲེན་པོ་བྱྲེད་པར་ཞུགས་པའི་སོམ་པ་མིན་པ་དང་། དྲེ་གིས་
ལས་གཞན་པའི་བར་མ་ཞྲེས་བྱ་བའམ། སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་དང་ཕྱོགས་རྲེས་དྲེ་ལ་ཞུགས་
པའོ། །གིས་པ་ལས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ། སོམ་པ་ཁད་པར་དུ་བཤད། ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་དུ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་པ་ལ་དབྱྲེ་ན། ཆོས་འདི་པ་
དག་གིས་འདོད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སོ་སོ་ཐར་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། དྲེ་བཞིན་དུ་སས་མ་བསྡུས་པ་ཟག་མྲེད་ཀི་
སོམ་པ་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་བསམ་གཏན་ལས་སྐྱྲེས་པའི་སོམ་པ་གསུམ་མོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། 
སོ་ཐར་གི་སོམ་པ། བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྲེད། ཞར་ལ་ཡིད་དང་དབང་པོའ་ིསོམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
ལྔ་སྲེ། དབྱྲེ་བསྡུ། མཚན་ིད། རྣམ་གྲངས། ངྲེས་ཚིག  
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༼༢༨༥༽ 
གང་ཟག་གོ །དང་པོ་ནི། སོ་སོ་ཐར་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་རིས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དྲེ། དགྲེ་སློང་ཕ་མ་གིས། དགྲེ་སློབ་མ། 
དགྲེ་ཚུལ་ཕ་མ་གིས། དགྲེ་བསྲེན་ཕ་མ་གིས། བསྲེན་གནས་པའོ། དྲེ་གིས་སུ་མི་བྱྲེད་པ་ནི་དུས་ཐུང་པས་
སམ། བསྡུ་བར་ཟ་མ་སོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་སོ་ཞྲེས་བཤད་ཅིང་། བཤྲེས་སྤྲིང་གི་འགྲྲེལ་པར་དགྲེ་སློབ་མ་མི་
འབྱུང་བར་བསྲེན་གནས་གིས་སུ་ཕྱྲེའོ། །བརྒྱད་པོ་ཡང་མིང་གིས་སོ་ནས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་ཡི། མཚན་ིད་ཐ་དད་
པའི་རས་སུ་ནི་རྣམ་པར་བཞི་ཡིན་ཏྲེ། ཕའི་སོམ་པ་གསུམ་ལས་མའི་སོམ་པ་གསུམ་གཞན་མིན་ཞིང་། དགྲེ་
སློབ་མའི་སོམ་པ་ཡང་དགྲེ་ཚུལ་མའི་སོམ་པའི་ཁོངས་སུ་འདུས་སོ། །འོན་ཀང་ར་བའི་ཆོས་དྲུག་དང་རྲེས་སུ་
མཐུན་པའི་ཆོས་དྲུག་སྤོང་བའི་སོ་ནས་དགྲེ་ཚུལ་མ་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱས་སོ། །དྲེ་རྣམས་རས་གཅིག་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནི་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་མཚན་གྱུར་པ་ལས་དགྲེ་སློང་ཕ་ཞྲེས་སོགས་མིང་ཙམ་འཕོ་བར་བཤད་ཀི་སོམ་པ་སྔ་
མ་གཏོང་བའི་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞིང་། སྔོན་མྲེད་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་གཞན་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རས་གི་རྒྱུན་གཅིག་
ིད་རྲེན་གིས་ཐ་དད་པར་བཞག་གོ །གང་གིས་སོམ་པ་གསུམ་རིམ་གི་བླངས་པ་སོ་སོའ་ིསྤོང་བ་རྣམས་ཆ་ཐ་
དད་པ་ཁོ་ནར་སྐྱྲེའམ་ཞྲེ་ན། རིག་བྱྲེད་མིན་པའི་རས་ིད་ཐ་དད་པས་དགྲེ་སློང་གི་རྒྱུད་ལ་ཆང་སྤོང་བའི་བར་ལྔ་
ནི་གསུམ་གསུམ་དང་། གླུ་གར་སོགས་ལྔ་ནི་གིས་གིས་ཡོད་ལ། གཞི་མང་ཉུང་ལས་ལྡོག་པའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་
ཆྲེ་ཆུང་དུ་ 
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༼༢༨༦༽ 
འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་དགྲེ་སློང་ཞྲེས་བརོད་པ་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྟར་ཁད་པར་ཅན་གི་མིང་གིས་བཏགས་ལ། 
རིག་བྱྲེད་མངོན་གྱུར་ནི་གཅིག་སྲེ་དགྲེ་སློང་དུ་འཛིན་པའི་བསམ་པས་སློང་ཞིང་དྲེ་བརོད་པས་སོ། །རོད་པ་དང་
པོ་ནི་རས་ཐ་དད་ན་ཕྱི་མ་བླངས་པས་སྔ་མ་གཏོང་བས་གསུམ་པོ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། གསུམ་པོ་དྲེ་
དག་རས་ཐ་དད་ཀང་རྒྱུད་གཅིག་ལ་སོ་སོར་མ་འདྲེས་པ་གནས་པ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ། ཕྱི་མ་ཐོབ་པས་སྔ་མ་
གཏོང་ན་ཕྱི་མ་གཏོང་ནས་སྔ་མ་ན་སྨད་པ་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། རང་རང་གི་སོམ་པ་ལ་གནས་
པའི་ཆྲེད་དུ་ལུས་ངག་གི་སྤང་བྱ་སོག་གཅོད་སོགས་ལྔ་སྤོང་བ་མནོས་པ་ལས་དགྲེ་བསྲེན་དང་། དྲེ་ཡང་དགྲེ་
སློང་ཕ་མའི་གཡོག་ལ་བསྲེན་པས་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱའོ། །སྤང་བྱ་བརྒྱད་ིན་ཞག་གཅིག་གི་བར་དུ་སྤོང་བ་ཆོ་གས་
མནོས་ཤིང་བླངས་པ་ལས་བསྲེན་གནས་དང་། དྲེ་ནི་ཇི་སིད་འཚོ་བའི་སོམ་པའམ་དགྲ་བཅོམ་པའི་ཕུང་པོ་ལ་
བསྲེན་པར་གནས་པའོ། །སྤང་བྱ་བཅུ་སྤོང་བ་མནོས་པ་ལས་དགྲེ་ཚུལ་དང་། དྲེ་ཡང་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་མཐོང་
དུ་མི་རུང་བའམ། བླ་མའི་བྱ་བ་ལ་ངལ་ཞིང་དུབ་པས་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་པའོ། །སོམ་དུ་བསྡུས་པའི་ལུས་ངག་གི་སྤང་
བྱ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་མནོས་པ་ལས་དགྲེ་སློང་ིད་དྲེ། རོགས་པ་ལ་བསྲེན་པའི་དོན་གིས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། 
ཤཱི་ལའི་ས་ལས་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་གདུང་བ་ལས་བསྲེལ་བར་བྱྲེད་པས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ནི། མཁས་
པས་བསྔགས་པས་ལྲེགས་སོད་དང་། བྱ་ 
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༼༢༨༧༽ 
བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ལས་ཏྲེ་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་རོལ་བའི་རང་བཞིན་མིན་ཡང་རིག་བྱྲེད་དང་སྲེམས་པས་
བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རམ། བྱ་བའི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལས་སོ། །ྲེས་སོད་སོམ་པས་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་
ཞྲེས་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་སོ་ཐར་དང་དགྲེ་བའི་ལས་ལམ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། སྐད་ཅིག་དང་པོའ་ིརྣམ་པར་
རིག་བྱྲེད་དང་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ནི་པ་ཏི་མོ་ཀྵའི་དོན་སིག་པ་ལས་དང་པོར་ཐར་པའི་ཕྱིར་སོ་སོར་ཐར་
པ་དང་སོམ་པ་གིས་ཀ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཕྱིན་ཆད་སོམ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང་། དྲེའི་ཚེ་བྱ་བ་དགྲེ་བའི་ལས་ལམ་དངོས་
ཡིན་ལ། དྲེ་ཕྱིན་ཆད་ནི་མཇུག་གོ །ལྔ་པ་ནི། སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ནི་བརྒྱད་དྲེ་དགྲེ་
བསྲེན་སོགས་སོ། །དབྱྲེ་བ་དང་ཟོས་སོ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། གོང་དུ་དབྱྲེ་བ་དང་འདིར་ལྡན་པའི་གང་ཟག་བསན་
པའམ། སྤང་བྱ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་སྤོང་བ་ཐམས་ཅད་དགྲེ་བསྲེན་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། ངྲེས་འབྱུང་གི་
བསམ་པས་ཟིན་པའི་བརྒྱད་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་བསམ་གཏན་ཟག་མྲེད་བཤད་པ་ལ། 
གང་ལ་ལྡན་པ། སྲེམས་ཀི་རྲེས་འབྲང་། སྤོང་བའི་སོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསམ་གཏན་གི་དངོས་བཞི་དང་། 
ྲེར་བསོགས་སྐྱྲེས་པའི་གང་ཟག་དང་སོམ་པ་དྲེ་ལྡན་ཏྲེ་བསམ་གཏན་ལ་མམ་པར་གཞག་པའི་མཐུས་ལུས་
ངག་གི་ྲེས་པ་བདུན་སྤོང་བ་ཡིན་ལ། ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་དང་ལྡན་ཏྲེ་འདི་ཡང་
བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གི་ལམ་གིས་སྤོང་ 
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༼༢༨༨༽ 
བདུན་ཐོབ་པའོ། །གིས་པ་ནི། སོམ་པ་གིས་སྲེམས་ཀི་རྲེས་འཇུག་ཅྲེས་གསུངས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཐ་མ་གིས་
ནི་མམ་གཞག་གི་སྲེམས་ཀི་རྲེས་སུ་འབྲང་གི དང་པོ་ནི་གཡྲེངས་པ་དང་སྲེམས་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་ཡང་བྱྲེད་
དོ། །གསུམ་པ་ནི། སོམ་པ་ཐམས་ཅད་འཆལ་ཚུལ་གིས་འགལ་ཟ་ཡིན་ན་དངོས་སུ་སྤོང་བའི་སོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། 
དང་པོ་ནི་མམ་གཞག་མིན་པས་སྤོང་སོམ་ཡིན་ལ། ཐ་མ་དྲེ་གིས་ལ་འཆལ་ཚུལ་དང་། དྲེའི་རྒྱུད་ོན་མོངས་
སྤོང་བའི་སོམ་པ་ཞྲེས་བྱ་ལ། དྲེ་ཡང་སྤང་བྱ་དྲེ་དག་འདོད་པའི་ས་པ་ཡིན་པས་དྲེའི་གྲེན་པོ་མི་ལོགས་མྲེད་
ལས་སྐྱྲེས་པ་དང་དྲེ་ཡང་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་སྲེ། དྲེས་ན་དྲེ་གིས་སི་དང་སྤོང་བའི་
སོམ་པ་ལ་མུ་བཞི་བཞིའོ། །གསུམ་པ་ནི། མདོ་ལས། ཡིད་ཀི་སོམ་པ་ལྲེགས་པ་སྲེ། །ཞྲེས་དང་། གང་ལ་མིག་
གི་དབང་པོའ་ིསོམ་པས་བསམས་ཏྲེ་གནས་སོ་ཞྲེས་པའི་ཡིད་དང་དབང་པོའ་ིསོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། བྱ་བ་དང་བྱ་བ་
མིན་པ་ཤྲེས་པའི་ཤྲེས་བཞིན་དང་། དྲེ་མི་བརྲེད་པའི་དན་པ་དག་གིས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོམ་པར་བྱྲེད་པས་
ཡིད་དང་དབང་པོའ་ིསོམ་པ་གིས་ཀ་གོ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཟོས་ས་སྨོས་པ་སྲེ་དྲེ་གིས་གིས་ཀི་ཚིག་ཡིན་
པས་སོ། །དཔྲེར་ན་མི་གིས་ལ་ཟན་གིས་གིས་བྱིན་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་དུ་
བཤད་པ་ལ་བཞི་སྲེ། དུས་ཇི་སིད་ལྡན། ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པ། རྒྱུ་གང་གིས་གཏོང་བ། རྲེན་གང་ལ་ལྡན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རིག་བྱྲེད་མིན་ 
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༼༢༨༩༽ 
པའི་ལྡན་ཚུལ། རིག་བྱྲེད་ཀི་ལྡན་ཚུལ། དྲེ་དག་གི་མུ་བཞི་བརི་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་བཞི་སྲེ། སོ་ཐར་གི། སོམ་
མིན་གི། མམ་པར་གཞག་པའི། བར་མའི་ལྡན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་ལ་གནས་པའི་
གང་ཟག་དྲེ་ནི་ཇི་སིད་དུ་བསླབ་པ་ཕུལ་བ་ལ་སོགས་པས་མ་བཏང་གི་བར་དུ་རག་ཏུ་ད་ལྟར་གི་རྣམ་པར་རིག་
བྱྲེད་མིན་པ་དང་ལྡན་ཏྲེ། སྲེམས་ཀི་རྲེས་འབྲང་མིན་པས་རག་ཏུ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐད་ཅིག་མ་དང་
པོའ་ིཕྱིན་ཆད་མ་བཏང་གི་བར་དུ་འདས་པ་དང་ལྡན་ཡང་ལྡན་ནོ། །མ་འོངས་པ་ནི་སྲེམས་རྲེས་མི་འབྲང་བས་
ཐོབ་པ་སྔར་སྐྱྲེ་མྲེད་པས་མི་ལྡན་པར་ནི་ཆོས་ིད་དོ། །གིས་པ་ནི། སོམ་མིན་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ལའང་
ལྡན་ཚུལ་དྲེ་དང་འད་བ་ཁོ་ན་སར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱྲེ་འཕགས་གིས་
ནི་མ་བཏང་གི་བར་རག་ཏུ་འདས་དང་མ་འོངས་དང་ལྡན་ཏྲེ་སྲེམས་ཀི་རྲེས་འབྲང་ཡིན་པས་སོ། །འཕགས་པ་
ཟག་མྲེད་ནི་སྐད་ཅིག་དང་པོའ་ིཚེ་སྔོན་ཟག་མྲེད་མ་བསྐྱྲེད་པས་འདས་པ་དང་ལྡན་པ་མིན་ཞིང་ཞྲེས་པས་མ་
འོངས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་གཞན་དུ་འདས་པ་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །འཇིག་རྲེན་པའི་མམ་གཞག་དང་འཕགས་ལམ་
ལ་གནས་པའི་ཚེ་ནི་སོམ་པ་དྲེ་གིས་ད་ལྟར་བ་དང་ཡང་ལྡན་པས་དུས་གསུམ་ཆར་དང་ལྡན་ལ་མམ་གཞག་
ལས་ལངས་པ་དག་ནི་ད་ལྟར་གི་དང་མི་ལྡན་ཏྲེ། དྲེ་གིས་སྲེམས་ཀི་རྲེས་འཇུག་ཡིན་པས་སོ། བཞི་པ་ནི། 
སོམ་པ་སོམ་མིན་གི་བར་མ་ 
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༼༢༩༠༽ 
ལ་གནས་པ་ལ་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ཡོད་པར་མ་ངྲེས་ལ་ཡོད་ན་སྔར་བཞིན་ལྡན་ཏྲེ། སྐད་ཅིག་དང་པོ་སྔ་ཕྱི་གིས་
ཀི་བར་ད་ལྟར་གི་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ཞིང་། དྲེ་ཕྱིན་ཆད་འདས་ད་ལྟར་གི་དུས་ནི་གིས་དང་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཟད་
སོམ་མིན་ལ་གནས་པའང་དད་པ་ལ་སོགས་པས་ཕྱག་འཚལ་བ་སོགས་བྱྲེད་ན་བར་མ་དགྲེ་བའི་རིག་བྱྲེད་མིན་
པ་དང་ཇི་སིད་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་ཡོད་པའི་བར་དུ་ལྡན་ལ། སོམ་པ་ལ་གནས་པའམ་ཞྲེ་སང་གིས་སིག་པ་སོགས་
བྱྲེད་ན་མི་དགྲེ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ཇི་སིད་ོན་མོངས་པའི་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་བར་དུ་ཡོད་ཅིང་། 
ལྡོག་པ་གིས་ནི་གོ་སླ་བས་མ་སྨོས་སོ། །གིས་པ་རིག་བྱྲེད་ཀི་ལྡན་ཚུལ་ལ། དངོས་དང་། ཞར་ལ་སོམ་མིན་
གི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་ཀི་ལྡན་ཚུལ་ནི་སོམ་པ་སོམ་མིན་བར་མ་ཐམས་ཅད་
ལ་མི་འད་བ་མྲེད་དྲེ། དྲེའི་བྱ་བ་བྱྲེད་བཞིན་པ་དག་ལ་ད་ལྟར་བ་ངྲེས་པར་ལྡན་ཞིང་། གཏོང་རྒྱུ་རིག་བྱྲེད་མིན་
པ་དང་མཚུངས་པའམ་བྱ་བ་དོར་ནས་མ་བཏང་གི་བར་དུ་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ཕྱིན་ཆད་འདས་པ་དང་ཡང་ལྡན་
གི་སྲེམས་ཀི་རྲེས་སུ་མི་འབྲང་བས་མ་འོངས་པ་དང་ལྡན་པ་མྲེད་དོ། །དྲེ་ཡང་དགྲེ་མི་དགྲེའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་
བསིབས་པ་དང་ནི་མ་བསིབས་པའི་རིགས་བྱྲེད་ནི་ཐོབ་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེ་བར་བཤད་པས་འདས་པ་དག་དང་ལྡན་
པ་མྲེད་ལ། བསིབས་པ་ོན་མོངས་ཅན་ཡང་ཡིན་ན་ཐོབ་པ་ཕྱིས་འབྱུང་མྲེད་དྲེ། དམིགས་པ་མྲེད་པས་བླུན་པ་
དང་ 
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༼༢༩༡༽ 
སྲེམས་ལ་རག་ལས་པས་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མ་ཆུང་བས་ཐོབ་པ་ཡང་མས་ཆུང་བས་སོ། །གིས་
པ་ནི། གོང་དུ་སོམ་མིན་གནས་པ་ཞྲེས་པའི་རྣམ་གྲངས་ནི། ལུས་ངག་གི་ྲེས་པ་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པས་སོམ་པ་
མིན་པ་དང་། དམ་པས་སྨད་པས་ྲེས་སད། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་པས་འཆལ་བའི་ཚུལ་
ཁིམས་དང་། ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ཡིན་པས་ལས་དང་། དངོས་གཞིའི་དུས་ཀི་སྲེམས་པ་འཇུག་པའི་སོ་ཡིན་པས་
དྲེའི་སྲེང་དུ་ལས་དྲེའི་ལམ་ཞྲེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གི་མུ་བཞི་ནི། གང་རིག་བྱྲེད་དང་ལྡན་པ་དྲེ་རིག་བྱྲེད་
མིན་པ་དང་ལྡན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ངྲེས་པས་མུ་བཞི་སྲེ། མུ་དང་པོ་ནི། རས་བྱུང་དང་ལས་ལམ་ལས་གཞན་པའི་
བར་མ་དོར་གནས་པ་དག་ནི་དགྲེ་སོགས་གསུམ་གིས་སྲེམས་ཀུན་སློང་ཞན་པས་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ཞིག་བྱྲེད་
ན། རིག་བྱྲེད་མིན་པ་མི་སློང་བས་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་ིད་དང་ལྡན་ནོ། །མུ་གིས་པ་ནི། ཚེ་སྔ་མའི་རྣམ་པར་
རིག་བྱྲེད་ཤི་བས་བཏང་ལ་གསར་པ་མ་སྐྱྲེས་པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ཁོ་ན་
དང་ལྡན་ཏྲེ། སོ་སྐྱྲེ་དཔྲེར་མ་བརོད་པ་ནི་འཕགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ངྲེས་ལ་སོ་སྐྱྲེ་དྲེ་ནི་འདོད་གཟུགས་ནས་
ནི་བཏང་། གཟུགས་སུ་སྐྱྲེ་བ་ལ་ཡོད་ཀང་གཞན་ལ་མྲེད་པས་མ་ངྲེས་པའོ། །ཡང་ན་མུ་བཞི་ནི་འདོད་པའི་རྲེན་
ལ་བརི་བ་ཡིན་ལ་དྲེའི་བྱིས་པ་ལ་མྲེད་པས་སོ། །འོ་ན་འདོད་ོན་བརྒྱད་པ་སྤངས་དགུ་པ་མ་སྤངས་པ་ཞིག་ཤི་
ན་གོང་མའི་དངོས་གཞིའི་ 
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༼༢༩༢༽ 
སྲེམས་མ་ཐོབ་པས་འདོད་པར་སྐྱྲེ་ཞིང་། དྲེ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་གིས་པོ་མ་བྱུང་བས་ྲེར་བསོགས་ཀི་སོམ་པ་ཡོད་
དོ་ཞྲེ་ན། མ་ཧཱའི་ཞལ་ནས་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པའི་ྲེར་བསོགས་ནི་ཤི་བས་ཀང་གཏོང་སྲེ། གཏོང་རྒྱུའི་འགྲྲེལ་
པར་རིས་མཐུན་པ་བཏང་བས་ཀང་ཅུང་ཟད་གཏོང་ངོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །དྲེ་ནི་འཕགས་མིན་ཤི་བས་སོ་
ཞྲེས་པའི་སོར་ལམ་ལ་བསམས་སོ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། བསན་བཅོས་ལས་ལུས་དང་ལྡན་ལ་ལུས་ཀི་ལས་དང་མི་
ལྡན་པ་ནི་སོ་ངའི་ནང་ན་འདུག་པའི་མྲེར་མྲེར་པོ་ལ་སོགས་པའོ་ཞྲེས་པས་ཤི་བས་གཏོང་བར་ངྲེས་ལ། དྲེས་ན་
སོར་ལམ་དང་མཚན་ིད་འད་བས་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པའི་ྲེར་བསོགས་ཐམས་ཅད་ཤི་བས་གཏོང་ངོ་ཞྲེས་
གཟུང་ངོ་། །འོན་ཀང་གང་ཟག་བར་མས་རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བསྐྱྲེད་པ་ལ་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ཡོད་
ཅིང་རིག་བྱྲེད་མྲེད་པ་སིད་པས་འདོད་པའི་རྲེན་ལ་ཡང་མུ་གིས་པ་ཡོད་དོ། །དྲེས་ན་ལན་གསུམ་པ་གང་ཞིག་
བཤད་ན་བརྒལ་ཞིང་བརག་པ་མཚུངས་པས་འཕགས་པ་ནི་ྲེ་བར་མཚོན་པའི་དཔྲེའོ་ཞྲེས་པ་ིད་རིགས་སོ་
ཞྲེས་བཤད་དོ། །གིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་ནི་བར་མ་ལ་གནས་པས་ཀུན་སློང་དག་པོས་དགྲེ་མི་དགྲེ་སོགས་བྱྲེད་
པའོ། །གིས་ཀ་དང་མི་ལྡན་པ་ནི་གཟུགས་མྲེད་ཀི་སྐྱྲེ་བོ་སོགས་སོ། །གིས་པ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཚུལ་ལ་གསུམ་
སྲེ། སོམ་པའི། སོམ་མིན་གི། བར་མའི་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཐོབ་ཚུལ་དངོས། གང་ལས་ཐོབ་པའོ། །དང་པོ་
གསུམ་སྲེ། བསམ་གཏན། ཟག་མྲེད། སོ་ཐར་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་ 
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༼༢༩༣༽ 
པོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་དྲེ་དག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཅྲེ་ན། བསམ་གཏན་ལས་སྐྱྲེས་པའི་སོམ་
པ་ནི་བསམ་གཏན་གི་ས་སྲེ་འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་སྐྱྲེ་བའི་ཚེ་དངོས་གཞི་དང་སོར་བས་
ྲེར་བསོགས་ཀི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ིད་ཀིས་དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐོབ་བོ། །གིས་པ་ནི། ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་
འཕགས་ལམ་བསམ་གཏན་དྲུག་གིས་བསྡུས་པ་དྲེས་ཐོབ་བོ། །གསུམ་པ་ལ་ཐོབ་ཚུལ་ཐུན་མོང་དུ་བསན། ཁད་
པར་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སོ་ཐར་པ་ཞྲེས་པའི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པའི་སོམ་པ་ཡིན་
པས་གཞན་མཁན་སློབ་ཀི་སོམ་པ་སིན་པར་བྱྲེད་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་དང་། སོགས་པ་ནི་རང་ཡང་དྲེ་དག་
ལ་ལྲེན་པར་གོ་བར་བྱྲེད་པའི་རིག་བྱྲེད་དང་ལྲེན་སྲེམས་ཀིས་ཐོབ་ལ། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་པ་དག་ནི་
སོགས་པའི་སས་རིག་བྱྲེད་ལ་མི་ལྟོས་པར་བསྲེན་པར་རོགས་པའི་རྒྱུ་བཅུ་བསྡུ་བར་འདོད་དྲེ། ལུང་མ་མོ་ལས་
བྱུང་བ་ལྟར་འགྲྲེལ་པར་བཅུ་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དུས་ཀི་ཁད་པར། བསྲེན་གནས་ཀི་ཁད་པར། 
དགྲེ་བསྲེན་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་སོམ་པའི་དུས་ཀི་ཁད་པར། ཞར་ལ་སོམ་མིན་གི་དུས་ཀི་ཁད་པར་
རོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་རིས་བདུན་དང་ིན་ཞག་གི་བར་དུ་བསྲེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་ཡང་དག་
པར་བླང་བར་བྱ་སྲེ། དུས་ནི་ཚེ་དང་ིན་ཞག་གི་མཐའ་གིས་ཡིན་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། སོམ་མིན་ནི་ཇི་
སིད་འཚོའི་བར་དུ་ལྲེན་པ་མྲེད་ 
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༼༢༩༤༽ 
ཀང་སིག་པའི་བསམ་པས་རག་ཏུ་ལོག་པར་ཞུགས་པས་ཇི་སིད་འཚོའི་རིགས་ཅན་ཡིན་ལ། ིན་ཞག་པ་ཡི་
སོམ་མིན་མྲེད་དྲེ། བསམ་པ་སྔ་མ་མྲེད་ཅིང་ལས་སྨད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ནི་བསྲེན་གནས་དྲེ་ལྟར་ནོད་པ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དུས་རྲེ་ཞིག་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ནི་བར་མའི་དགྲེ་བར་བཤད་དོ་ཞྲེས་བྱྲེ་སྨྲ་ཟྲེར་རོ། གྲག་ཅྲེས་པ་
མདོ་སྲེ་པ་ན་རྲེ། སོམ་མིན་ཡང་རིག་བྱྲེད་མིན་པའི་རས་མྲེད་ཀི་སིག་པ་བྱ་བའི་བསམ་པ་བག་ཆགས་དང་
བཅས་པ་སྲེ། གྲོ་བཞིན་སྐྱྲེས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟར་ིན་མོ་དང་མཚན་མོ་བ་ཡང་ཡོད་ཀི། མི་ལྲེན་པས་མྲེད་ན་ཇི་
སིད་འཚོ་བའི་བར་མ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཏྲེ། འདིས་ལས་ཀི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་སོམ་མིན་དུ་འདོད་
པར་མངོན་ཏྲེ་བར་མ་མི་དགྲེ་བ་དང་ཁད་པར་ནི་སོར་བ་དང་དངོས་གཞིའོ་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་
སྲེ། ཇི་ལྟར་ནོད་པའི་ཚུལ། ཡན་ལག་གིས་གྲངས་ངྲེས། རྲེན་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། བསྲེན་གནས་ིན་
ཞག་ཏུ་ནོད་ན་ཇི་ལྟར་ནོད་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། ནད་པ་མིན་པས་དམའ་བར་འདུག་ཅིང་ཐལ་མོ་སར་ཏྲེ་འབོགས་པ་
པོས་སྨྲས་པའི་རྲེས་སུ་བཟས་པ་ཡིས་ནོད་ཅིང་། རྒྱན་ནར་མ་ལས་གཞན་པའི་མི་བརྒྱན་ཞིང་བསྲུང་དུས་ན་
སོང་ནམ་ལངས་ཀི་བར་དུའོ། །དགྲ་བཅོམ་པ་དང་ྲེ་བར་གནས་པས་བསྲེན་གནས་ཏྲེ་དྲེའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་ན་
བར་མར་འགྱུར་བས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་ཚང་བར་ནི་ནོད་དོ། །ལྲེན་དུས་ནི་ནང་པར་སྔ་དོ་ཟན་མ་ཟོས་པའི་
དུས་སོ། །ཡུལ་ནི་གཞན་ལས་སོ། །བོད་ན་ཅིག་ཅར་ལྲེན་པ་ནི་ཡུལ་ 
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༼༢༩༥༽ 
དཀོན་པས་རུང་མཐུན་བྱས་པའོ་ཞྲེས་གསུངས། འགྲྲེལ་པར། ཆོས་བརྒྱད་ལ་རག་ཏུ་གནས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་
ཁས་བླངས་པ་དྲེ་ནི་ཟན་ཟོས་ཀང་ནོད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་པས། རྒྱ་གར་ན་ཡང་ཡོད་པར་མངོན་ལ་ལྲེན་པར་
ངྲེས་པའི་སྲེམས་ཀིས་ཐོབ་པས་ནང་བར་སྐྱྲེ་ཡང་ཟན་ཟོས་ནས་ལྲེན་པ་ནི་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་འཆད་
དོ། །རང་ལས་འབོགས་རྲེན་མྲེད་པའམ་རྲེན་ཡོད་ཀང་མི་འདའ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གཞན་ལས་ནོད་པར་བཤད་
ལ། དྲེ་འདུལ་བ་ལས་དགྲེ་སློང་ལས་ལྲེན་པར་བཤད། གནས་འཇོག་གི་མདོ་ལས་དྲེ་ལས་གཞན་ལས་ཀང་བླང་
བར་བཤད། བསྡུ་བར་བསན་པ་མི་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་གཞན་ལ་རག་ལས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་དུ་རབ་ཏུ་
བྱུང་བའི་སོམ་པ་གཞན་ལས་ལྲེན་ཅིང་ཁིམ་པའི་ནི་རང་ལས་ཀང་བླང་ངོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དགྲེ་བསྲེན་སོམ་
བརྒྱད་དུ་དགྲེ་བསྲེན་ཡང་དགྲེ་བསྲེན་ལས་བླང་བར་བཤད། བླང་ཚུལ་དྲེ་རྣམས་ལས་གཞན་དུ་བླངས་པ་ནི་
བར་མ་ཙམ་མོ། །གིས་པ་ནི། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྤོང་བ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡན་ལག་བཞི་དང་། དན་པ་
གནས་པས་བག་ཡོད་པར་བྱྲེད་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་པ་གཅིག་པུ་དང་། དྲེ་བཞིན་དུ་སྐྱོ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་
སོད་ཚུལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་གསུམ་སྲེ་བརྒྱད་དུ་ངྲེས་ཏྲེ་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །ཡན་ལག་ཕྱི་མ་
གིས་མྲེད་ན་ཅི་ྲེས་ཞྲེ་ན། དང་པོ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ལས་མས་པར་འགྱུར་ཏ་རྲེ། ཆང་འཐུངས་
པ་ན་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མིན་པ་དང་ཕྱི་དོའ་ིཁ་ཟས་ཀིས་ 
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༼༢༩༦༽ 
བསྲེན་གནས་དང་སྐྱོ་བའི་དན་པ་མས་པར་འགྱུར་ལ། ལྷག་མས་ནི་དྲེགས་པར་འགྱུར། དྲེ་ལས་འཆལ་ཚུལ་
རྒྱངས་མི་རིང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། ལུང་ལས་བསྲེན་གནས་གསོ་སོང་དུ་བཤད་པས་དགྲེ་བསྲེན་ལས་གཞན་ལ་
བསྲེན་ནས་ཡོད་དམ་མྲེད་ཅྲེ་ན། དགྲེ་བསྲེན་ལས་གཞན་པའི་ཁིམ་པ་ལའང་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་སྲེ་ལྲེན་
ན་བསྲེན་ནས་ཡོད་མོད་ཀི་འོན་ཀང་སྐྱབས་སུ་མ་སོང་བ་དང་ལྲེན་པ་བརྲེད་པ་དང་མ་བྱས་པའི་མི་ཤྲེས་པ་ལ་
མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། ལུང་གི་དོན་བཤད་པས་དགྲེ་བསྲེན་ཐམས་ཅད་སོམ་ལྡན་དུ་བསན། དྲེ་ལ་ནང་
འགལ་སྤོང་བ། ཞར་ལ་སོམ་པ་ཆྲེ་ཆུང་གི་ཁད་པར། སྐྱབས་གནས་ཀི་ཁད་པར། ཡན་ལག་གི་ཁད་པར་
རོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། མིང་ཆྲེན་ཁིམ་པ་གོས་དཀར་པོ་བགོས་པ་ཕོའ་ིདབང་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གསུམ་ལ་
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་བདག་ལ་དགྲེ་བསྲེན་དུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞྲེས་སྨྲ་ན། འདི་ཙམ་གིས་དགྲེ་བསྲེན་ནོ་ཞྲེས་པ་
དྲེ་ཅི་སོམ་པ་མྲེད་པའི་དགྲེ་བསྲེན་ཡང་དག་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། ི་འོག་པ་ན་རྲེ། ཡོད་དྲེ་དྲེ་ཙམ་གིས་དགྲེ་སློང་གི་
གཡོག་བྱྲེད་པས་ས་དོན་ཐོབ་པར་བསམ་པའོ། །ཁ་ཆྲེ་བ་ན་རྲེ། མྲེད་དྲེ་འོན་ཀང་མདོའ་ིདོན་ནི་བདག་ལ་དགྲེ་
བསྲེན་ིད་དུ་བཟུང་དུ་གསོལ་དྲེང་ཕྱིན་ཆད་སོག་གཅོད་པ་སྤོང་ངོ་ཞྲེས་ཁས་བླངས་པས་འདིའི་སོམ་པ་སྐྱྲེ་སྲེ་
སྤོག་གཅོད་སོང་ངོ་ཞྲེས་ཏྲེ། གསོད་པ་ལ་སོགས་ལ་ལྔ་སྤོང་ངོ་ཞྲེས་པའི་ས་མི་མངོན་པར་བྱས་པའོ། །འོ་ན་
བསླབ་པའི་གཞི་བསན་པ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།  
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༼༢༩༧༽ 
སོམ་པ་ཐོབ་ཀང་། སྲུང་མཚམས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་དགྲེ་སློང་དང་དགྲེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་བརོད་
པ་གསུམ་པའི་ཆ་ཐ་མ་ལ་ཐོབ་ཀང་བསླབ་པའི་གཞི་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཤུགས་ཀིས་ནི་ི་འོག་པའམ་མདོ་སྲེ་
པས་དགྲེ་བསྲེན་གི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་བསླབ་པ་བརོད་པ་ལ་ལྟོས་པར་མངོན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་ནི་ལུང་མཐོང་པ་
མྲེད་དོ་ཞྲེས་བློ་བརན་གསུང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་དགྲེ་བསྲེན་ཐམས་ཅད་ཡན་ལག་ལྔ་ཆར་གིས་བསོམ་
པ་ཡིན་ན། མདོ་ལས་བཙུན་པ་ཇི་ཙམ་གིས་ན་ས་གཅིག་སོད་པ་ནས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བར་ལའོ་ཞྲེས་
ཞུས་ནས། ལན་དུ་མིང་ཆྲེན་སོག་གཅོད་པ་སྤངས་ཏྲེ་སླར་ལོག་པ་ནི་ས་གཅིག་སོད་པ་དང་། སོགས་པ་བསླབ་
པའི་གཞི་གིས་སྲུང་བ་ཕྱོགས་གཅིག་དང་གསུམ་མམ་བཞི་སྲུང་བ་ཕལ་ཆྲེར་དང་། ལྔ་ཆར་སྲུང་བ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་སོད་པའི་དགྲེ་བསྲེན་ཞྲེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དང་པོ་ལྔ་ཆར་ཐོབ་པས་ཡོངས་རོགས་དྲེ་
ིད་ཕྱིས་ཡན་ལག་ཁ་ཅིག་མས་ཀང་ལྷག་མ་དྲེ་དང་དྲེ་བསྲུང་བ་ལ་དགོངས་ནས་ས་གཅིག་སོད་པ་ལ་སོགས་
པར་གསུངས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྲག་ཅྲེས་པ་སློབ་དཔོན་དྲེ་ལ་མ་རངས་པ་སྲེ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་ལྟ་བུ་ཚུལ་ཁིམས་
མས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཞུ་བ་ིད་ཀང་མི་འཐད་ན་ལན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏྲེ། གང་ཟག་ོན་མོངས་པ་མང་བ་
རྣམས་ཀི་འཆལ་ཚུལ་གི་རྲེན་བྱྲེད་པས་ཆོས་བསན་པས་དོན་མིན་པ་ལ་སོར་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཞན་
ཡང་ཞུ་ལན་ནི་མི་ཤྲེས་པ་ལ་ 
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༼༢༩༨༽ 
བྱྲེད་པ་ལས་གང་སོད་པ་བསྲུང་ལ་མི་སོད་པ་མི་སྲུང་ཞྲེས་པ་སུས་མི་ཤྲེས་ཏྲེ་ཟིན་པ་ལ་ཞུ་ལན་མི་འཐད་ཅིང་། 
དྲེ་ནི་རབ་བྱུང་ལ་ཡང་ཡོད་པས་ས་གཅིག་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སོག་
གཅོད་སྤོང་ཞྲེས་པ་མདོ་གང་ནས་ཀང་མི་འབྱུང་ལ་བདྲེན་པ་མཐོང་བའི་མདོ་ལས། །ནམ་འཚོའི་བར་དུ་སོག་
དང་བསོས་པས་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་མངོན་པར་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ཞྲེས་པ་ལ་འཁྲུལ་པའོ། །དྲེས་ན་དགྲེ་བ་གོང་མ་ལ་
སྤྲོ་བར་བྱ་བ་དང་། དྲེ་ཙམ་ཡང་དོན་ཆྲེ་བས་སོམ་པ་མྲེད་པ་དང་མ་ཚང་བ་ཡང་དགྲེ་བསྲེན་དུ་གསུངས་
སོ། །སིར་གསུང་རབ་ལས་དགྲེ་བསྲེན་བདུན་གསུངས་ཏྲེ། སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པ། ས་གཅིག ས་འགའ། ཕལ་
ཆྲེར་སོད་པ། ཡོངས་རོགས་དང་། ཚངས་སོད་དང་། བསྲེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་
སྲུང་བ་གོ་མའི་དགྲེ་བསྲེན་ནོ། །དང་པོ་ལྔ་ནི་མིང་ཆྲེན་གི་མདོ། དྲུག་པ་ལུང་རྣམ་འབྱྲེད་དང་། དག་ཤུལ་ཅན་
དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མོའུས་ཞུས་པ་ལས་བཤད་བདུན་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་སྲེན་རིངས་ཀི་མདོར་བཤད། ཁ་ཆྲེ་བ་ནི་
བདུན་པ་འདི་མི་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡན་ལག་མང་ཉུང་དང་དུས་རིང་ཐུང་ལ་ལྟོས་པ་ཡང་ཡོད་ལ། གཙོ་
བོར་ནི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་སློང་དྭང་བ་དང་མ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏྲེ། དྲེས་ན་
དགྲ་བཅོམ་པའི་སོམ་པ་ཆུང་བྱིས་པའི་ཆྲེ་བ་དང་། དགྲེ་སློང་གི་ཆུང་ལ་དགྲེ་བསྲེན་གི་ཆྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་སིད་
དོ། །བཞི་པ་ནི། གང་ཞིག་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་ 
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༼༢༩༩༽ 
སུ་འགྲོ་བ་དྲེ་གང་ཐོབ་པས་སངས་རྒྱས་སུ་བྱྲེད་ཅིང་ཐ་སྲེད་འདོགས་པའི་ཆོས་མི་སློབ་པའི་ལམ་ཆོས་སྐུ་དང་། 
གང་ཞིག་དགྲེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དྲེ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ནི་དགྲེ་བདུན་ཡིན་ལ་དྲེར་བྱྲེད་པའི་ཆོས་
སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའི་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་ལམ་གིས་ཀ་དང་། གང་ཞིག་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་
དྲེ་ནི་རང་གཞན་གི་རྒྱུད་ཀི་ོན་མོངས་དང་དུཿཁ་ཞི་བའི་མྱ་ངན་འདས་པ་ལ་སྲེ། དྲེ་ནི་ཚིག་སྲེབས་པའི་ངོར་ཐ་
མར་སྨོས་སོ། །སངས་རྒྱས་དང་དགྲེ་འདུན་གི་རྲེན་གང་ཟག་གི་ནི་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་སྐྱབས་གནས་མིན་
ཞྲེས་སོ། །སློབ་དཔོན་དྲེ་ལྟར་ན་ལམ་མངོན་དུ་མ་བྱས་པ་ན་སངས་རྒྱས་དང་དགྲ་བཅོམ་མིན་པ་དང་འཕགས་
པ་མིན་པར་འགྱུར་ཞིང་དགྲེ་སློང་དུ་བྱྲེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཁོ་ན་དགྲེ་སློང་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བརོད་ནས། ཆོས་
ནི་འདི་དང་མཐུན་ལ་སངས་རྒྱས་དང་དགྲེ་འདུན་གི་རྲེན་གི་གང་ཟག་དྲེ་གིས་སུ་བཞྲེད་དོ། །ངོ་བོ་ནི་འཇིགས་
པ་ལས་ཐར་བའི་ཆྲེད་དུ་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་བསྲེན་པར་ཁས་ལྲེན་ཅིང་བློ་གཏོད་པ་ཡིན་ལ། འབྲྲེལ་པར་ངག་
གི་རིག་བྱྲེད་དུ་བཤད་པ་ནི། ནོད་པའི་དུས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །སྐྱབས་ཀི་དོན་ནི་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་དུཿཁ་
ཐམས་ཅད་ལས་གཏན་དུ་ངྲེས་པར་ཐར་བར་བྱྲེད་པའོ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ལོག་གཡྲེམ། བརྫུན། མྱོས་
འགྱུར་སྤོང་བ་ཡན་ལག་ཏུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་པ་གཞན་ལ་མི་ཚངས་སོད་སྤོང་བ་ཡན་
ལག་ཏུ་བཞག་ལ། དགྲེ་བསྲེན་ལ་ 
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༼༣༠༠༽ 
ལོག་གཡྲེམ་སྤོང་བ་ཡན་ལག་དུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན། ལོག་གཡྲེམ་ནི་གཞན་གི་ཆུང་མ་སུན་ཕྱུང་ཞིང་
ངན་སོང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པས་འཇིག་རྲེན་ན་ཡང་ཤིན་ཏུ་སྨད་པའི་ཕྱིར་དང་ཁིམ་པས་སོམ་སླ་བའི་ཕྱིར་དང་། 
འཕགས་པའི་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ཡང་ལོག་གཡྲེམ་མི་བྱྲེད་པའི་སོམ་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དང་། མི་ཚངས་སོད་ནི་
དྲེ་ལྟར་མིན་པས་སོ། །ཅི་དགྲེ་བསྲེན་གིས་ཕྱིས་ཆུང་མ་ལྲེན་ན་སོམ་པ་མི་མས་སམ་ཞྲེ་ན། མི་མས་ཏྲེ། 
སོམ་པ་ནི་ལོག་གཡྲེམ་སྤོང་ངོ་ཞྲེས་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པ་བཞིན་དུ་འཐོབ་ཀི་རྒྱུད་འདི་ལ་མི་ཚངས་སོད་སྤོང་
ཞྲེས་ཁས་བླངས་པ་མིན་པས་སོ། །ཡང་ན་བུད་མྲེད་ཀི་རྒྱུད་འདི་ལས་གཞན་ལ་འཁིག་པ་མི་བྱའོ་ཞྲེས་ཁས་མ་
བླངས་པའི་ཕྱིར་རང་གི་ཆུང་མ་ནི་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་མྲེད་པས་སོམ་པ་མས་པ་མིན་ནོ་ཞྲེས་
སོ། །གིས་པ་ནི། ཡང་བརྫུན་སྤོང་བ་ཁོ་ན་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། ྲེས་པ་ཆྲེ་ཞིང་སྤོང་སླ་བ་ནི། བརྫུན་
སྨྲ་ཤིན་ཏུ་སྨད་ཕྱིར་དང་། །སླ་ཕྱིར་མི་བྱྲེད་ཐོབ་ཕྱིར་དང་། །དགོས་པ་ལྷག་པོ་ནི་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་
འདས་པར་གྱུར་པ་ན་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱས་པའི་ཕྱིར། འདི་ལྟར་ྲེས་པ་གྲེང་བའི་ཚེ་དྲེ་རང་གི་སྤང་
བྱ་མིན་ན་རྫུན་དུ་སྨྲ་བས་བསླབ་པ་ལས་ཐལ་ཞིང་འདའ་བར་འགྱུར་ལ། དྲེ་སྤོང་བར་བསན་པས་ྲེས་པ་ལན་
གིས་སུ་གྱུར་ན་མི་རུང་ངོ་སམ་ན་ཕྱིར་བཅོས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཡང་འདི་ལ་ཐུབ་
པའི་བཀས་བཅད་ཅིང་བཀག་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་ལས་མྱོས་འགྱུར་སྤོང་བ་ཁོ་ན་བཞག་པ་ཅི་ཞྲེ་ 
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༼༣༠༡༽ 
ན། རྒྱུ་སྔར་གི་གསུམ་པོ་དང་མྱོས་འགྱུར་གི་དན་པ་མས་ནས་ྲེས་སོད་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བས་ཡན་ལག་
གཞན་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་དུའོ། །ཕལ་ཆྲེན་པ་ཆང་འཐུང་བ་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འདོད། མངོན་པ་བ་
བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འདོད་ལ། འདི་ཡི་དགག་བྱའི་གཙོ་བོ་ནི་ཤྲེས་པ་ོན་མོངས་པ་ཡིན་ལ། གྲེན་པོའ་ི
བློས་ཀང་བཏུང་བར་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་གིས་ཀི་ཁད་པར་ལ་སློབ་དཔོན་ནི་སྲེམས་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་
ནས་སོད་པ་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོབ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་ོན་མོངས་ཅན་མིན་པའི་བློས་ཀང་སོད་པར་ནུས་སོ་
ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་གང་ལས་ཐོབ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སོམ་པ་གསུམ་གི་ཁད་པར། དྲེའི་ནང་གསྲེས་ཀི་
ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཅི་སོམ་པ་གསུམ་པོ་འདི་དག་གཞི་གང་ལས་གཅིག་ཐོབ་པ་དྲེ་ལས་ལྷག་མ་ཡང་
འཐོབ་བམ་ཞྲེ་ན། མ་ངྲེས་ཏྲེ། འདོད་པར་གཏོགས་པ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ནི་སྤང་བྱ་སོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་
པོ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲེན་པོའ་ིསོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་། གིས་ཀ་ནི་བཅས་པ་དང་རང་བཞིན་དང་
སྲེམས་ཅན་ཡིན་མིན་ལས་ཏྲེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མི་སར་གི། སྲེམས་ཅན་ལས་རང་བཞིན་སོག་གཅོད་དང་
བཅས་པ་བུད་མྲེད་ལ་རྲེག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་མིན་པ་ལས་རང་བཞིན་གསྲེར་སོགས་རྐུ་བ་དང་
བཅས་པ་རྩྭ་གཅོད་པ་སོགས་འཐོབ་བོ། ཕུང་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ད་ལྟར་བ་དག་ལས་འཐོབ་པར་འགྱུར་གི་
སྲེམས་ཀི་རྲེས་འབྲང་མིན་པས་འདས་མ་འོངས་ལས་མིན་ནོ། །བསམ་ 
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༼༣༠༢༽ 
གཏན་དང་ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པས་སྲེམས་ཅན་དང་སྲེམས་ཅན་མིན་པ་དངོས་གཞི་ཁོ་
ན་ལས་དྲེ་སྤོང་བ་འཐོབ་ཀི་སོར་མཇུག་ལས་མིན་ན་བཅས་པ་ལས་ལྟ་ཅི་སྨོས། སྲེམས་ཀི་རྲེས་འབྲང་ཡིན་
པས་དུས་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་བོ། །དྲེས་ན་དང་པོའ་ིགཞི་ཡིན་པ་དྲེ་ཕྱི་མའི་ཡང་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མུ་བཞི་
སྲེ། དང་པོ་ད་ལྟར་གི་སོར་བ་མཇུག་དང་བཅས་པ་དང་། གིས་པ་འདས་མ་འོངས་ཀི་དངོས་གཞི་དང་། 
གསུམ་པ་ད་ལྟར་གི་དངོས་གཞི་དང་། བཞི་པ་འདས་མ་འོངས་ཀི་སོར་མཇུག་དང་བཅས་པའོ། །གིས་པ་ནི། 
ཅི་སོམ་པ་དང་སོམ་མིན་དྲེ་དག་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་
བམ་འོན་ཏྲེ་དབྱྲེ་བ་ཡོད་ཅྲེ་ན། སོམ་པ་ནི་གཞི་སྲེམས་ཅན་དང་སྲེམས་ཅན་མིན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་སྲེ་
དགྲེ་བའི་བསམ་པས་འཇུག་པར་ནུས་པས་སོ། །ཡན་ལག་ལ་ནི་དབྱྲེ་བ་ཡོད་དྲེ། དགྲེ་སློང་གི་བདུན་དང་། 
གཞན་གི་བཞི་སྤོང་བས་སོ། །འོན་ཀང་རིས་བརྒྱད་པོ་སོ་སོ་ལ་གཞི་ངྲེས་པ་དང་། ཡན་ལག་ངྲེས་པ་དང་། 
ཡུལ་དང་དུས་ངྲེས་པ་ལྔ་པོ་གང་རུང་དང་མི་ལྡན་ན་སོམ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་ལ་ཡང་དབྱྲེ་བ་ཡོད་དྲེ། དགྲེ་
བའི་ར་བ་གསུམ་རྒྱུར་འདོད་ན་ཐམས་ཅད་ལས་དང་ཀུན་སློང་སྲེམས་པའང་ཆྲེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་རྒྱུར་འདོད་
ན་གསུམ་པོ་གཅིག་ཆར་མི་རུང་བས་རྲེ་རྲེས་འཐོབ་བོ། །གིས་པ་སོམ་མིན་ཐོབ་ཚུལ་ལ་གིས་ཏྲེ། གང་ལས་
ཐོབ་པ། ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའོ། དང་པོ་ནི། སོམ་པ་མིན་པ་ནི་གཞི་ 
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༼༣༠༣༽ 
སྲེམས་ཅན་ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་དང་ཡན་ལག་བདུན་པོ་ཀུན་ལས་འཐོབ་སྲེ། སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ནོད་པ་ལ་
ཞུགས་པ་ཡིན་པས་ངྲེས་པ་ལྔ་བྲལ་དགོས་སོ། །རྒྱུ་ནི་ར་བ་གསུམ་དང་སྲེམས་པ་གང་དུ་འདོད་ཀང་ལྷན་ཅིག་
ཏུ་འགལ་བས་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་པ་མིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་ནི་དྲེ་ལྟར་ན་བཤན་པ་སོགས་ལ་ཡང་སོམ་མིན་
མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རང་གི་ཕ་མ་གསོད་འདོད་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ར་ལུག་སོགས་ཀང་ཕ་མར་གྱུར་པ་ན་
གསོད་འདོད་མྲེད་པས་དྲེ་ལས་སོམ་མིན་མི་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་བཤན་པ་མ་བྱིན་ལྲེན་མི་བྱྲེད་པ་ཡང་
ཡོད་པས་ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཀུན་ལས་སོམ་མིན་འཐོབ་ཅྲེས་འགོག་གོ །གིས་པ་ནི། སོམ་པ་མིན་པ་ནི་དྲེའི་
རིགས་སུ་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་ནི་ཐོབ་སླ་སྲེ། ལོག་པའི་བསམ་པ་ངྲེས་པར་ཡོད་པས་རང་གི་བྱ་བའམ་སོར་བ་བྱས་
པ་ཙམ་ལས་ཐོབ་ལ། གཞན་གི་རིགས་སུ་སྐྱྲེས་པ་ནི་འཐོབ་དཀའ་སྲེ་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལ་བདག་འཚོ་བ་འདིས་
འཚོ་བར་བྱའོ་ཞྲེས་ཞུས་ཏྲེ་ཁས་ལྲེན་ཅིང་། དྲེ་ལྟར་གིས་ཞྲེས་གནང་བ་ལས་ལོག་པའི་བསམ་པ་ངྲེས་པར་རྲེད་
ནས་བྱ་བ་བྱས་པ་ལས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་བར་མའི་ཐོབ་ཚུལ་ནི། སོམ་པ་སོམ་མིན་གི་ལྷག་མ་
བར་མའི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་དང་། རིག་བྱྲེད་ནི་ཞིང་སྲེ་ཡུལ་དྲེ་ལ་འབུལ་བའི་བསམ་པ་དང་རིག་བྱྲེད་
དང་། སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་མ་བྱས་པར་ཟན་མི་ཟ་སམ་པའི་ཡིད་དམ་ལྲེན་པ་དང་། བྱ་བ་ལ་གུས་པས་དགྲེ་མི་
དགྲེའི་བསམ་པ་དག་པོས་བསླངས་ཏྲེ་ལས་བྱྲེད་པས་འཐོབ་བོ། །གསུམ་པ་རྒྱུ་ 
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༼༣༠༤༽ 
གང་གིས་གཏོང་བ་ལ། སོམ་པ། སོམ་མིན། བར་མའི། དྲེ་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་གཏོང་རྒྱུའོ། དང་པོ་ལ་སོ་
ཐར་གི། བསམ་གཏན་གི། ཟག་མྲེད་ཀི་གཏོང་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སོར་ཐར་པ་ནི་དབང་པོ་རྣམས་འདུལ་བ་
ཡིན་ལ་དྲེའི་གཏོང་རྒྱུ་ནི་མི་བརྡ་འཕྲོད་པའི་དྲུང་དུ་བསླབ་པའི་གཞི་རྣམས་ཞྲེ་ཐག་པ་ནས་ངོ་བོ་དང་རྲེན་ལ་
སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་སོ་ནས་ཕུལ་ན་གཏོང་སྲེ། དང་པོ་སྤོང་ངོ་ཞྲེས་པའི་ཚེ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དང་
འགལ་བའི་རིག་བྱྲེད་བསྐྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤི་འཕོས་པས་གཏོང་སྲེ་སོར་བ་བྱས་པའི་རྲེན་བོར་བའི་ཕྱིར། ལྲེན་
པའི་རྲེན་མས་པའི་ཕྱིར་ན་མཚན་གིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་དང་། ཤིང་འགྲེལ་བ་ལྟར་གཞི་སྐྱྲེས་ཐོབ་ཀི་དགྲེ་
བ་ཆད་པའི་ཕྱིར་ན་དགྲེ་བའི་ར་བ་ཆད་པ་དང་། བསྡུ་བ་ལས་ཁིམ་པའི་སོམ་པ་ནི་སྲུང་མི་ནུས་སོ་སམ་དུ་མི་
མཐུན་པའི་བསམ་པ་སྐྱྲེས་པ་ཙམ་གིས་གཏོང་ལ་དྲེ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དྲེ་རྣམས་མི་འབྱུང་བ་ཡང་དྲེའི་སྔར་མི་མཐུན་
པའི་བསམ་པ་སྐྱྲེ་བ་ལ་དགོངས་པར་བཤད་དོ། །བསྲེན་གནས་ནི་མཚན་མོ་འདས་པ་ལས་ཀང་གཏོང་སྲེ་
བླངས་པའི་འཕྲེན་པ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་སྲེ་པ་དང་ི་འོག་ཁ་ཅིག་ར་བའི་ལྟུང་བ་བཞི་པོ་གང་རུང་བྱུང་བར་
གྱུར་པ་ལས་དགྲེ་སློང་དང་དགྲེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་གཏོང་བར་སྨྲ་སྲེ། རྒྱུད་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མྲེད་ཤས་ཆྲེན་པོས་གང་
བའི་ཕྱིར་དང་། ལུང་ལས་ཀང་དགྲེ་སློང་མིན་པར་བཤད་པས་སོ། །གཞན་གོས་དམར་བའི་སྲེ་པ་དག་ནི་དམ་
པའི་ཆོས་ནུབ་པ་ལས་གཏོང་སྲེ། བསླབ་པའི་མཚམས་ཐམས་ཅད་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  303 

༼༣༠༥༽ 
དང་ལས་ཀི་མཐའ་རྣམས་མྲེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ནི་གསར་པ་མི་ཐོབ་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རིང་
པ་གཏོང་བར་མི་འདོད་དོ། །ཁ་ཆྲེ་བ་རྣམས་ནི་ར་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་སོམ་པ་མི་གཏོང་སྲེ། བུ་ལོན་ཡང་
ཆགས་ལ་ནོར་ཡང་ཡོད་པའི་མི་བཞིན་དུ་ཚུལ་ལྡན་དང་ཚུལ་འཆལ་གིས་སུ་འདོད་ལ། བུ་ལོན་འཇལ་ན་ནོར་
ཅན་ཡིན་གི་བུ་ལོན་ཅན་མིན་པ་བཞིན་དུ་ར་ལྟུང་བཤགས་ན་ཚུལ་ལྡན་ཡིན་གི་ཚུལ་འཆལ་མིན་པར་བཞྲེད་
དོ། །ཤྲེས་བྱྲེད་ལ་རིགས་པ་ནི། ར་ལྟུང་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་གཏོང་ངམ་རིམ་གིས་གཏོང་། དང་པོ་མི་
རིགས་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་ཕྱོགས་གཅིག་མས་པ་ཡིས། །མཐའ་དག་མས་པར་མི་འགྱུར་བཞིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
གཅིག་བླངས་པས་ཀུན་བླངས་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །ལུང་ནི་ཞུ་བ་ལས་གཅིག་ལ་ཕམ་པ་ལྔ་འབྱུང་བར་
བཤད་པས་ཀང་ཤྲེས་ཏྲེ། ཕམ་པ་སྔ་མས་སོམ་པ་གཏོང་ན་ཕམ་པ་ཕྱི་མ་མི་འབྱུང་བས་སོ། །ཕུན་ཚོགས་ལས་
ཟག་པ་ཟད་པའི་ཚེ་སྔོན་གི་གྲལ་དུ་འདུག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་བཤད་པས་ཀང་གྲུབ་སྲེ། སོམ་པ་མྲེད་ན་སྔོན་གི་གྲལ་
མི་རུང་བས་སོ། །ཡང་དགྲེ་སློང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བས་དགྲེ་སློང་མ་ལ་རྲེས་སུ་སོན་ན་ལྟུང་བྱྲེད་འབྱུང་བར་
བཤད་པས་ཀང་གྲུབ་སྲེ། སྲེ་ལྔ་ནི་དགྲེ་སློང་ཁོ་ན་ལ་གཞག་པའི་ཕྱིར་རོ། དྲུག་མཚན་དྲུག་པའི་མདོར་ལམ་
སུན་འབྱིན་པའི་དགྲེ་སློང་བཤད་པ་དང་། རབ་བྱུང་གི་གཞི་ལས་བྱ་རོག་བསད་དང་སུན་འབྱིན་དང་ཞྲེས་ཚུལ་
ཁིམས་འཆལ་ 
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༼༣༠༦༽ 
བ་རབ་ཏུ་མི་འབྱུང་བར་བཤད་པས་སོ། །དྲེས་ན་འདི་ནི་ར་ལྟུང་བྱུང་ལ་འཆབ་སྲེམས་མ་སྐྱྲེས་པའི་དབང་དུ་
བྱས་ཀི་འཆབ་སྲེམས་སྐྱྲེས་ན་བཤགས་པ་ཙམ་གིས་མི་འདག་པས་ཚུལ་ལྡན་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། མདོ་སྲེ་པས་
དྲེ་དགག་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པ་དང་། གནོད་བྱྲེད་ཡོད་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། སོན་པས་ཤིང་ར་ལའི་མགོ་
བོ་བཅད་ན་སྔོན་པོར་འགྱུར་དུ་མི་རུང་བ་སོགས་དཔྲེར་མཛད་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་མས་པས་མཐའ་དག་
མས་པར་བཤད་པ་དང་། དང་པོ་གིས་ཀི་ལན་གཞན་དུ་སོན་ལ། གསུམ་པའི་དོན་ནི། ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བར་
བྱྲེད་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་ལ། བཞི་པ་ནི། ས་བོན་རུལ་བ་དང་མཚེའུ་སྐམ་པོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ཤ་ཚུགས་ཙམ་ལུས་
པ་ལ་དགོངས་ཏྲེ། དྲེ་ིད་ལས་གཟུགས་ཅན་བཞིན་སོད་ལམ་སུན་འབྱིན་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། འཆབ་
སྲེམས་སྐྱྲེས་པའི་ཕམ་པ་ནི་རྒྱུད་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མྲེད་ཤས་ཆྲེན་པོས་མས་པར་བྱས་པའི་སོམ་པའི་སྐལ་བ་མྲེད་པ་
སྲེ་བསླབ་པ་ཕུལ་བ་ཡང་རབ་ཏུ་མི་འབྱིན་ཏོ། །གིས་པ་གནོད་བྱྲེད་ལ། ལུང་གཞི་ལས། དང་པོ་དྲེ་དག་ལས་
གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བྱས་ན་དགྲེ་སློང་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཡང་འདུལ་བའི་གྲེང་གཞི་གིས་པའི་
སོམ་ལས་ར་ལྟུང་བྱུང་ཞིང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་དགྲེ་འདུན་གི་ཟས་ཁམ་གཅིག་གནས་མལ་ལ་གོམ་པ་
གཅིག་འདོར་བ་ཡང་མ་གནང་སྲེ་ལོངས་སོད་ཐམས་ཅད་ལས་བཀར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་གསོ་སོང་གི་དུས་སུ་
ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ཞིག་བྱུང་ནས་མདོ་མི་གསུང་པ་ 
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༼༣༠༧༽ 
ལ། མོའུ་འགལ་གི་བུས་དྲེ་བསད་ནས་ཞུས་པས། དྲེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཁོད་ཀིས་ཐོན་ཅིག་ངས་གཏོན་ན་དྲེའི་མགོ་
ཚལ་པ་བདུན་དུ་འགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་དང་། དགྲེ་སློང་མིན་མ་དགྲེ་སློང་དུ། །སྨྲ་བའི་སིད་ལྟ་བསལ་བར་
གིས། །སིང་པོ་མྲེད་པར་འདོར་བར་གིས། །ཤིང་རུལ་དག་ནི་སྤང་བར་གིས། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ར་
ལྟུང་བྱུང་ཡང་དགྲེ་སློང་ཡིན་ན་དྲེ་ལྟ་བུའི་དགྲེ་སློང་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞྲེས་སློབ་དཔོན་གིས་བསིངས་ཚིགས་
སོ། །གིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་དུ་གཏོགས་པའི་དགྲེ་བ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་མིན་ཀུན་ནི་གོང་འོག་ཏུ་སྐྱྲེའི་ས་
འཕོས་པ་དང་དྲེའི་སོམས་འཇུག་ལས་མས་པས་ཏྲེ་རྒྱུ་གིས་པོ་དག་གིས་གཏོང་ལ། ཤི་བས་ཅུང་ཟད་གཏོང་
སྲེ། འོག་ཏུ་འཕགས་མིན་ཤི་བས་སོ་ཞྲེས་དང་། གོང་དུ་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པའི་ྲེར་བསོགས་ཤི་བས་གཏོང་
བར་བཤད་དོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མྲེད་དུ་གཏོགས་པ་ཡང་ས་འཕོས་མས་པ་དག་གིས་གཏོང་
ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། འཕགས་པ་ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་ཞུགས་པའི་ལམ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། རྟུལ་པོའ་ིལམ་
དབང་པོ་སངས་པ་དང་། ལམ་ཕྱི་མ་མས་པ་ལས་གཏོང་ངོ་། གིས་པ་ནི། སོམ་པ་མིན་པ་ནི་སོམ་པ་དང་པོ་
གིས་གང་རུང་ཐོབ་པ་དང་ཤི་བ་དང་མཚན་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་བ་ལས་གཏོང་ལ། དྲེ་ཡང་སོ་ཐར་དགྲེ་
སློང་གིས་བདུན་ཆར་གཏོང་ངོ་། །ལྷག་མས་བཞི་གཏོང་གསུམ་བར་མར་འགྱུར་བ་དང་། བར་མ་དགྲེ་བའི་ལས་
ཀི་ལམ་ཐོབ་ཀང་སོམ་མིན་བར་མ་མི་དགྲེ་ 
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༼༣༠༨༽ 
པར་འཕོ་སྲེ། འོན་ཀང་གཏོང་རྒྱུར་མི་སྨོས་པ་ནི་ལྡོག་པ་གཏོང་ཡང་དངོས་པོ་མི་གཏོང་བས་ཞྲེས་འཆད་དོ། །འོ་
ན་བསྲེན་གནས་ཀི་སོམ་མིན་གཏོང་བ་དྲེ་མཚན་མོ་འདས་པ་དང་སླར་ལྡོག་གམ་འབད་པ་བྱ་དགོས་ཤྲེ་ན། ཁ་
ཅིག་འདོད་པའི་རིག་བྱྲེད་ལ་ལྟོས་པས་སོར་བ་ལ་ལྟོས་ཞྲེས་ཟྲེར། གཞན་དག་གཏན་དུ་སྤོང་བའི་བློ་མྲེད་པས་
སླར་སྐྱྲེ་སྲེ་ལགས་འབར་བ་ཕྱུང་བ་ཙམ་གིས་སྔོན་པོར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །དྲེས་ན་ནད་རིང་འདོར་
བ་སྨན་ལ་ལྟོས་པར་ལྟར་སོམ་མིན་མི་བྱ་བར་ཐག་བཅད་ཀང་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པར་མི་གཏོང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། 
བར་མ་ནི་མདོའ་ིའགྲོས་ལྟར་འཕྲེན་བྱྲེད་དད་པ་དང་ོན་མོངས་ཀི་ཤུགས་ཆད་པ་དང་། འདི་སིད་དུ་ཞྲེས་པ་ལྟ་
བུ་བླངས་པ་འཆད་པ་དང་། བླངས་པ་ལྟར་མ་བྱས་པའི་བྱ་བ་ཆད་པ་དང་། གང་ལས་ཐོབ་པའི་ཡུལ་མྲེད་པས་
དོན་ཆད་པ་དང་། ཤི་སྲེ་ཚེ་ཆད་པ་དང་། བར་མ་དྲེ་དག་དགྲེ་བ་ནི་གཞི་དགྲེ་བའི་ར་བ་ཆད་པ་ལས་གཏོང་ལ། 
མི་དགྲེ་བ་ནི་སོམ་པ་ཐོབ་པས་ཀང་གཏོང་ངོ་། །རྒྱུ་དྲུག་པོ་དྲེ་ལས་ཞིང་ལས་ཐོབ་པ་ནི་དོན་ཚེ་ར་བ་ཆད་པས་
གཏོང་ལ། ལྲེན་པ་ནི་ཤུགས་ཆད་པ་ལས་གཞན་ལྔ་དང་། གུས་པས་ནི་དོན་ཤུགས་ཚེ་ཆད་པས་གཏོང་
ངོ་། །བཞི་པ་ནི། དྲེ་དག་གིས་ཞར་ལ་གཟུགས་ཅན་མིན་པ་ཡང་བཤད་ན། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་དགྲེ་བ་
གཟུགས་ཅན་མིན་པ་ནི་དགྲེ་ར་ཆད་པ་དང་། ས་གོང་མ་དག་ཏུ་སྐྱྲེས་པ་ལས་གཏོང་ལ། ཡིད་མི་བདྲེ་ནི་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཀང་གཏོང་བར་བཤད་དོ། །ཁམས་ 
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༼༣༠༩༽ 
གསུམ་པའི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གཟུགས་ཅན་མིན་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་ཐོབ་པ་དང་། མཚན་ིད་དང་བཅས་པ་
ནི་རང་རང་གི་གྲེན་པོ་མཐོང་སོམ་གི་ལམ་སྐྱྲེས་པས་རྣམ་པར་མས་པར་འགྱུར་རོ། །བཞི་པ་རྲེན་གང་ལ་
ལྡན་པ་ནི། སོམ་པ་དང་སོམ་མིན་དྲེ་དག་སྲེམས་ཅན་གང་ལ་ཡོད་ཅྲེ་ན། རང་བཞིན་གི་དབང་པོ་མྲེད་པའི་ཟ་མ་
དང་ཡོད་ཀང་དགའ་བའི་དོན་བྱྲེད་མི་ནུས་པས་མ་ནིང་དང་། བདྲེ་བ་ཆུང་བས་མས་པའི་མཚན་གིས་པ་
དང་། སིག་པའི་བསམ་པ་ཅན་མིན་པས་ས་མི་སན་མ་གཏོགས་པའི་གིང་གསུམ་གི་མི་སྐྱྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་
རྣམས་ལ་སོམ་པ་མིན་པ་ཡོད་ལ། ངན་སོང་ལ་མྲེད་དྲེ། སིག་པའི་བསམ་པ་མི་བརན་པས་ལས་ཆྲེན་པོ་མི་སློང་
བ་དང་། དང་པོ་ནས་རྒྱུད་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མྲེད་དང་ལྡན་པ་དང་། སོམ་པ་གང་ལ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ཡོད་ལ་སོམ་པ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་དྲེའི་ཕྱིར་མཚན་གིས་པ་ལ་ཡང་མྲེད་དོ། །ལྷ་ལ་ཡང་མྲེད་དྲེ། ལས་འབྲས་མངོན་གྱུར་བ་དང་
སིག་པའི་བསམ་པ་ཅན་མིན་པས་སོ། །སོམ་པའང་དྲེ་བཞིན་ཡིན་ལ། ལྷ་ལའང་ཡོད་པས་འགྲོ་བ་གིས་ན་སྲེ། 
གཞན་པ་མྲེད་པ་ནི་ས་མི་སན་དང་ངན་སོང་ནི་རྣམ་སྨིན་གི་སིབ་པ་ཤས་ཆྲེ་བས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་མི་སྐྱྲེ་བས་ཕྱི་མ་
གིས་མྲེད་ལ། ཟ་མ་སོགས་ནི་སོ་སོར་བརགས་པ་མི་བཟོད་པ་དང་། རྲེན་གིས་ཀའི་ོན་མོངས་ཤས་ཆྲེ་བ་
དང་། ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་མྲེད་པས་སོ་ཐར་མྲེད་ལ། རྒྱུ་དྲེ་དང་འདུལ་བར་དྲེ་ལྟར་གསལ་བར་བཤད་པས་ངན་སོང་
དང་ས་མི་སན་པའི་རྲེན་ལའང་སོ་ཐར་ 
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༼༣༡༠༽ 
མྲེད་དོ། །ཀླུ་ལ་བསྲེན་གནས་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནི་བར་མའི་ལྲེགས་སད་ཙམ་ལ་དགོངས་སོ། །བསྡུ་བར་ཀླུ་
ལ་བསམ་པ་མ་མམ་ན་དགྲེ་བསྲེན་གི་སོམ་པ་སྐྱྲེ་ཞིང་བསོད་ནམས་མམ་ཡང་ས་དོན་མི་ཐོབ་ལ་བསྲེན་
གནས་ཀི་ས་ཡང་ཐོབ་པར་བཤད། དྲེ་ཡང་མི་རྣམས་ལ་སོམ་པ་གསུམ་ཆར་ཡོད་དུ་རུང་ལ། འདོད་པ་དང་
གཟུགས་སུ་སྐྱྲེས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་བསམ་གཏན་ལས་སྐྱྲེས་པའི་སོམ་པ་ཡོད་དུ་རུང་བ་དང་ངྲེས་པར་ཡོད་
ཅིང་། ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་དྲེ་དག་ལས་གཙོ་བོ་གཅིག་པ་དང་ལྟ་བའི་གནས་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་ཁད་
པར་ཅན་དུ་སྐྱྲེས་པ་ཚངས་ཆྲེན་དང་། སོ་སྐྱྲེར་ངྲེས་པ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་སྲེམས་ཅན་མ་གཏོགས་པའི་འདོད་
གཟུགས་ཀི་ལྷ་ལ་ཡོད་ཅིང་། གཟུགས་མྲེད་ནའང་འཕགས་པ་ལ་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ཡོད་ལ། དྲེ་ཡང་གནས་
གཙང་མ་པ་ལ་ངྲེས་ཡོད་དང་། གཞན་ལ་ཡོད་རུང་ཙམ་མོ། །གིས་པ་མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་གྲངས་
བཤད་པ་ལ། འདི་དག་ནི་ཕལ་ཆྲེར་གསུམ་ཚན་གསུམ་པའི་སོམ་ཚིག་ལས་བྱུང་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐུན་
མོང་དུ་བཤད་པ། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་དབྱྲེ་བ། རྲེན་གི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བ། རྒྱུ་
འབྲས་ིད་ཀི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་གིས་ཏྲེ། ལས་གསུམ་དུ་གསུངས་པའི་དོན། ལས་བཞིར་
གསུངས་པའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་དགྲེ་སོགས་ཀི་དོན། བསོད་ནམས་ཀི་དོན། ཡོན་བོ་སོགས་ཀི་དོན་ནོ། །དང་
པོ་ནི། མདོ་ལས་ལས་ནི་གསུམ་སྲེ་དགྲེ་བ་དང་མི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  309 

༼༣༡༡༽ 
མ་བསན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནི། ལས་གང་ཞིག་འབྲས་བུ་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་བདྲེ་པ་ཅན་གི་ཟག་བཅས་
ཟག་མྲེད་ནི་དགྲེ་བ་དང་། འབྲས་བུ་མི་བདྲེ་བ་ཅན་ནི་མི་དགྲེ་བ་དང་། དྲེ་གིས་ལས་གཞན་རྣམ་སྨིན་མྲེད་པ་ནི་
གཞན་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་མདོ་ལས་
བསོད་ནམས་ཀི་ལས། བསོད་ནམས་མིན་པའི་ལས། མི་གཡོ་བའི་ལས་གསུམ་གསུངས་སོ། །ཡང་མདོ་ལས་
བདྲེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལ་སོགས་པ་དུཿཁ་དང་བཏང་སོམས་མྱོང་འགྱུར་གསུམ་གསུངས་སོ། །གིས་
པ་བཤད་པ་ལ། བསོད་ནམས་སོགས་དང་། བདྲེ་བ་མྱོང་འགྱུར་སོགས་སོ། །དང་པོ་ནི། བསོད་ནམས་ཀི་ལས་
ནི་འདོད་ཁམས་ཀི་དགྲེ་བའི་ལས་ཡིན་ལ། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་མི་དགྲེ་བའོ། །མི་གཡོ་བ་
ནི་ཁམས་གོང་མ་གིས་ལས་སྐྱྲེས་པའི་ལས་ཏྲེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་ས་དང་རྲེན་གང་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར་བའི་ལས་
བསགས་པ་དྲེ་ནི་དྲེ་དག་ཏུ་ལས་ཀིས་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་ཕྱིར་རྣམ་སྨིན་མི་གཡོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་པའི་ས་
ལ་ནི་ལྷའི་རྲེན་ལ་བདྲེ་བ་དང་ལོངས་སོད་སོགས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་དྲེ་ིད། ལས་དང་ོན་མོངས་དང་
སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པ་རྲེན་གཞན་གིས། འདོད་པའི་འགྲོ་བ་གཞན་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར་བས་འགྲོ་བ་ཡང་གཡོ་
སྲེ། མདོ་ལས། བྲམ་ཟྲེ་སིན་པ་བྱས་པ་ཞིག་ལྷར་སྐྱྲེ་བ་ལས་གང་པོ་ཆྲེ་མཛེས་པ་ཞིག་མཐོང་སྲེ་དྲེར་སྨོན་པས་
ས་སྲུང་གི་བུར་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ།  
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༼༣༡༢༽ 
།གནས་ཀང་གཡོ་སྲེ། འགྲྲེལ་པར། ལྷའི་རིགས་གཞན་ཡང་གཞན་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །གོང་མ་
གིས་ནི་གནས་གཞན་དུ་མི་གཡོ་ལ། དྲེ་ཡང་རོགས་བྱྲེད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་འཕྲེན་བྱྲེད་ནི་འདོད་པར་ཡང་
མི་གཡོ་བའོ། །མདོ་ལས་བསམ་གཏན་གསུམ་གཡོ་བར་བཤད་པ་ནི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་ལ་གཡོ་
བར་གསུངས་པ་ཙམ་མོ། །རྲེན་འབྲྲེལ་མདོ་འགྲྲེལ་ལས། གོང་མའི་དགྲེ་བ་བསོད་རྣམས་ཀི་ལས་སུ་བཤད་ཀང་
འདིར་སི་མིང་བྱྲེ་བྲག་ལ་བཏགས་པའམ་གོང་མ་ལ་ཆོས་ལྷག་པོ་ཡོད་པས་མཚོན་པའོ། །གིས་པ་ནི། མྱོང་
འགྱུར་གསུམ་བཤད། དྲེ་མྱོང་འགྱུར་ལྔར་བསན། སྐབས་ཀི་མྱོང་འགྱུར་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་
ལུགས་དང་། གཞན་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བར་ས་བཞིའི་དགྲེ་བ་
ཟག་བཅས་ནི་བདྲེ་བ་མྱོང་འགྱུར་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡན་ཆད་ས་ལྔའི་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ནི་སྡུག་མིན་བདྲེ་མིན་ཏྲེ་
བཏང་སོམས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་འདོད་པ་འདིའི་མི་དགྲེའོ། །འབྲས་བུ་
ཚོར་བ་གསུམ་པོ་དྲེ་ཡང་ཡུལ་རྲེན་དང་བཅས་པའོ། །གིས་པ་ནི། བཞི་པའི་འོག་ནའང་བཏང་སོམས་མྱོང་
འགྱུར་གི་ལས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཁ་ཅིག་ཟྲེར་ཏྲེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ན་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་
བཏང་སོམས་མྲེད་ན་དྲེ་ན་བདྲེ་སྡུག་ཀང་མྲེད་པས་རྣམ་སྨིན་གཏན་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ལས་རྣམ་སྨིན་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་དང་། སྔ་ཕྱི་མྲེད་པར་ལས་གསུམ་གི་རྣམ་སྨིན་སྨིན་པར་འདོད་ཅིང་འདོད་པ་ཁམས་ལས་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  311 

༼༣༡༣༽ 
གཞན་དུ་དྲེ་གསུམ་གི་རྣམ་སྨིན་དུས་གཅིག་ཏུ་སྨིན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཚོར་བ་སྐྱྲེ་བ་ཙམ་གི་ངོ་བོ་
ིད་ཀིས་མྱོང་འགྱུར་དང་། དྲེའི་གྲོགས་རྲེག་པ་མཚུངས་ལྡན་གི་མྱོང་འགྱུར་དང་། ཡུལ་རྣམས་ལ་དམིགས་
ནས་ཚོར་བ་སྐྱྲེ་བས་དམིགས་པ་མྱོང་བ་དང་ནི་ལས་རྣམས་ནི་ཚོར་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་རྣམས་སྨིན་མྱོང་འགྱུར་
དང་། མངོན་སུམ་དུ་ནི་གྱུར་པའི་མྱོང་བ་ཚོར་བ་ཡིན་པ་ལས་ཚོར་བ་གང་མངོན་སུམ་དུ་ནི་གྱུར་པ་དྲེ་བྱྲེ་བྲག་
ཏུ་མྱོང་བར་འགྱུར་བས་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་དྲེ་ཡང་མྱོང་བར་ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པ་གིས་སོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དབྱྲེ་བ་སིར་
བསན། དྲེ་དག་ཁད་པར་དུ་བཤད། བྱྲེ་བྲག་མྱོང་ངྲེས་ཀི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། རང་བཞིན་གི་
ལུགས་གིས། དང་པོ་ནི། མཐོང་བའི་ཆོས་ཚེ་འདིའི་སྨད་དང་། ལ་སོགས་པ་ཕྱི་མར་སྐྱྲེས་ནས་དང་། དྲེའི་ཕྱི་
མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་ངྲེས་པ་གསུམ་དང་། མ་
ངྲེས་པ་སྲེ་བཞིའོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི་དྲེ་ལྟར་རྣམ་སྨིན་མགོ་རོམ་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རོགས་པར་མ་ངྲེས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་
དྲེས་ན་ལས་སོབས་ཅན་རྣམ་སྨིན་ཆུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར། བྱྲེ་སྨྲ་ནི་འབྲས་བུ་མྱུར་གུལ་ཕྱིའི་ས་བོན་ལྟར་
ཆོས་ཀི་ནུས་པའི་ཁད་པར་ཡིན་གི། སོབས་ཆྲེ་བ་མྱུར་ཆུང་བ་བུལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བཞྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་
ལམ་པ་ཟ་བ་ཕྱྲེད་གིས་ནས་སྨིན། ནས་ 



312   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༣༡༤༽ 
ཟ་བ་དྲུག་ནས་སྨིན་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེས་ན་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་དྲེ་ཙམ་ལ་རྣམ་སྨིན་རོགས་པར་འདོད་
དོ། །ཁ་ཅིག་ལས་ངྲེས་པ་གསུམ་དང་རྣམ་སྨིན་དང་གནས་སྐབས་མ་ངྲེས་པ་གིས་ཏྲེ་རྣམ་པ་ལྔ་ཞྲེས་ཟྲེར། 
གཞན་རོག་གྲེས་ཐ་སད་བྱྲེད་པའི་དཔྲེ་སོན་པ་དག་རྣམ་སྨིན་ངྲེས་ལ་གནས་སྐབས་མ་ངྲེས་པ། དྲེ་ལས་ལོག་པ། 
གིས་ཀ་ངྲེས་པ་དང་། གིས་ཀ་མ་ངྲེས་པ་སྲེ་མུ་ནི་བཞིའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ལས་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། 
མྱོང་ངྲེས་གསུམ་ལ་གནས་སྐབས་དང་རྣམ་སྨིན་གིས་ཀ་ངྲེས་པ། གནས་སྐབས་ངྲེས་ཀང་རྣམ་སྨིན་མ་ངྲེས་པ་
དང་། མ་ངྲེས་པ་ལའང་གིས་ཀ་མ་ངྲེས་པ་དང་། གནས་སྐབས་མ་ངྲེས་པ་གིས་གིས་ཡོད་པས་
སོ། །གིས་པ་ལ། ལས་གང་གིས་རིས་མཐུན་འཕྲེན་པ། ཁམས་གང་ན་ལས་འཕྲེན་རོགས་དུ་ཡོད་པའོ། །དང་
པོ་ནི། ལས་བཞི་ལས་དང་པོས་སྔར་འཕངས་ཟིན་པ་ཚེ་དྲེ་ིད་ལ་རོགས་པར་བྱྲེད་ལ་གཞན་གསུམ་གིས་སྐྱྲེ་བ་
གཞན་གི་རིས་མཐུན་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་ཅིང་རོགས་པར་བྱྲེད་དོ། །གིས་པ་ལ་སིར་བསན་དམིགས་ཀི་བསལ་
བ། བར་སིད་ན་ལས་འཕྲེན་དུ་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་ཁམས་དང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ན་ནི་ལས་བཞིའི་
འཕྲེན་པ་བཞི་ཆར་ཡོད་དོ། །གིས་པ་ནི། འོན་ཀང་དམྱལ་བ་ན་ནི་མི་དགྲེ་བའི་ལས་འཕྲེན་བཞི་ཆར་ཡོད་ཀང་། 
དགྲེ་བའི་ནི་འབྲས་བུ་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་འོང་བ་མྲེད་པས་ཕྱི་མ་གསུམ་ཁོ་ན་ཡོད་ཅིང་། དམྱལ་བ་ལས་གཞན་
པའི་འགྲོ་བ་བཞི་པོ་ན་དགྲེ་མི་དགྲེའི་འཕྲེན་པ་མ་བཀག་ 
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༼༣༡༥༽ 
པ་ིད་ཀིས་གིས་ཀའི་འཕྲེན་པ་བཞི་པོ་ཡོད་དྲེ་བདྲེ་སྡུག་སྤྲེལ་མར་མྱོང་བས་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་བ་དགྲེ་མི་
དགྲེ་གིས་ཀས་འཕྲེན་ནོ། །ས་དང་པོ་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་བརན་པའི་བྱིས་པ་
དག་རྲེ་ཞིག་མི་མས་པས་དྲེར་སྐྱྲེས་ནས་མྱོང་བའི་ལས་མི་བྱྲེད་ཅིང་ལྷག་མ་གསུམ་ནི་བཞི་ཀ་བྱྲེད་
དོ། །འཕགས་པ་ནི་ས་གང་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དྲེར་སྐྱྲེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་མི་བྱྲེད་པར་མ་ཟད། ལན་
གྲངས་གཞན་དུའང་མྱོང་བའི་ལས་མི་བྱྲེད་ལ། ལས་ལྷག་མ་གིས་བྱྲེད་ཅིང་། མི་བརན་པ་མས་པ་ནི་འདོད་
པའི་རྲེན་ཅན་དུ་ངྲེས་པས་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་དོ། །འདོད་པ་དང་སིད་རྲེ་ལས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་མི་འོང་དང་། དགྲ་
བཅོམ་པ་ནི་མས་བཞིན་དུ་འཆི་བ་མྲེད་པས་མི་བརན་ཡང་ལས་དྲེ་གིས་བྱྲེད་པ་མིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། 
སིད་པ་བར་མ་པས་འདོད་ཁམས་ཀི་མངལ་སོང་གིས་སུ་འགྲོ་ན། བར་སིད་དང་། མངལ་དང་བཙས་པའི་
གནས་སྐབས་ལྔ་ལྔ་སྲེ་བཅུ་གཅིག་ལ་ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པའི་འཕྲེན་པ་རྣམ་པ་ི་ཤུ་ར་གིས་བྱྲེད་ལ། ངྲེས་པ་
བཅུ་གཅིག་པོ་དྲེ་ནི་མཐོང་ཆོས་ལ་འབྲས་བུ་མྱོང་བའི་ལས་ཡིན་ཏྲེ། གནས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པོ་དྲེ་ནི་ལས་
གཅིག་གིས་འཕངས་པའི་རིས་མཐུན་གི་ཚེ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བློ་མི་གསལ་བས་ལས་གཞན་
གིས་ནི་མི་བྱྲེད་དོ། །གསུམ་པ་བྱྲེ་བྲག་མྱོང་ངྲེས་ཀི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། མྱོང་ངྲེས་སིར་བསན། མཐོང་
ཆོས་མྱོང་འགྱུར་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད། ལས་འབྲས་མྱོང་ཚུལ་གཞན་བསན་པའོ།  
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༼༣༡༦༽ 
དང་པོ་ནི། ཀུན་སློང་གི་སོ་ནས་ོན་མོངས་དག་པོའམ། རབ་ཏུ་དྭང་བ་དག་པོས་བྱས་པ་དང་། ཞིང་གི་སོ་ནས་
ཡོན་ཏན་གི་ཞིང་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕན་གནོད་བྱས་པ་དང་། སོར་བའི་སོ་ནས་དགྲེ་སིག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བྱས་པ་
གང་ཡིན་པ་དང་། ཅི་འད་ཡང་རུང་སྲེ་ཕ་མ་གསོད་པའི་ལས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་མྱོང་ངྲེས་ཀི་ལས་སོ། །གིས་
པ་ལ། དངོས་དང་། ཞིང་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། མཐོང་ཆོས་ལ་འབྲས་བུ་མྱོང་བ་ཅན་གི་ལས་ནི་ཞིང་གི་
ཁད་པར་ལས་དགྲེ་སློང་ཞིག་གིས་དགྲེ་འདུན་ལ་ཁྲེད་ཅག་ནི་བུད་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པས་ཚེ་དྲེ་ལ་བུད་མྲེད་དུ་གྱུར་
པ་དང་། བསམ་པའི་ཁད་པར་ལས་ནི་རང་ལ་དཔགས་ཏྲེ་ཉུང་རུམ་པ་ལོང་བ་ཞྲེས་པས་གང་ལྔ་བརྒྱའི་རླིག་པ་
འབྱིན་པ་མཐོང་ནས་སིང་རྲེ་དག་པོ་སྐྱྲེས་ཏྲེ་ཐར་བར་བྱས་པས་མཚན་སོར་ཆུད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ས་དྲེའི་འདོད་
ཆགས་དང་གཏན་དུ་བྲལ་བ་དག་ཕྱིས་དྲེར་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཕྱིར་གནས་སྐབས་མ་ངྲེས་ཀང་རྣམ་སྨིན་ངྲེས་པ་གང་
ཡིན་པ་ཡང་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་བ་སྲེ། འདོད་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་ལ་འདོད་པ་མྱོང་ངྲེས་ཀི་ལས་ཡོད་པ་ཚེ་དྲེ་ལ་
མྱོང་བ་ལྟ་བུ་སྲེ། སྔོན་བྱས་ན་མཐོང་ཆོས་བཏགས་པ་བ་དང་འདིར་བྱས་ན་མཚན་ིད་པའོ། །གིས་པ་ནི། 
དྲེའི་ཞིང་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་འདུན་དང་གཞན་ཡང་གང་ཟག་ལྔ་སྲེ། གང་དག་མྱང་འདས་ལ་སླར་
ལོག་པ་ལྟར་སྲེམས་མཆོག་ཏུ་ཞི་བ་ཐོབ་པའི་འགོག་པ་ལས་ལངས་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་
དང་འབྲྲེལ་ཞིང་དྲེའི་བསོད་ནམས་བརན་པོས་འགོས་པའི་བྱམས་ 
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༼༣༡༧༽ 
པ་ལས་ལངས་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་ལ་ོན་མོངས་མྲེད་པར་འདོད་པའི་བསམ་པ་དང་དྲེའི་བསོད་
ནམས་ཀིས་འགོས་པ་ལས་ལངས་པ་དང་། མཐོང་སོམ་གི་སྤང་བྱ་ཀུན་སྤངས་པའི་གནས་གྱུར་གསར་པ་དང་
ལྡན་པའི་མཐོང་ལམ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ལས་ལངས་མ་ཐག་པ་དྲེ་རྣམས་ལ་ཕན་གནོད་བྱས་པ་ཡི་
འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་འོང་བ་འཕྲལ་ཚེ་འདི་ིད་དུ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། འཕགས་པ་བར་པ་གིས་ནི་
མཐོང་སྤང་གི་གནས་འགྱུར་ནི་རིང་ལ་སོམ་སྤང་གི་གནས་གྱུར་ནི་མ་རོགས་པས་དྲེ་ལྟ་མིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་
སྲེམས་ཚོར་མྱོང་ཚུལ། ལུས་ཚོར་མྱོང་ཚུལ་སྲེམས་གཡྲེངས་རུང་རྲེན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་
རོག་པ་མྲེད་པ་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ནས་སིད་རྲེའི་བར་གི་དགྲེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་གི་གཙོ་བོ། ཚོར་
བ་ནི་ལུས་ཚོར་རོགས་བཅས་སུ་ངྲེས་པས་སྲེམས་ཀི་ཚོར་བ་ཁོ་ནར་འདོད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཡིད་མི་བདྲེ་
རྣམ་སྨིན་མིན་པས་མི་དགྲེ་བའི་འབྲས་བུ་ནི་ལུས་ཀི་ཚོར་བ་ཡིན་པས་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི
དགྲེ་བའི་རྣམ་སྨིན་ལུས་སྲེམས་གིས་ཀར་སོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། སྲེམས་གཡྲེངས་བ་ྨྱོོན་པའི་སྲེམས་དང་། 
རྣམ་པར་གཡྲེངས་པ་ོན་མོངས་ཅན་ལ་མུ་བཞི་ལས། ྨྱོོན་པ་ནི་ཡིད་ཀི་སྲེམས་ལ་འབྱུང་གི་སོ་ལྔ་ལ་མིན་ཏྲེ་
མི་རོགས་པས་སོ། །དྲེའི་རྒྱུ་ནི་སྔོན་རས་སོགས་ཀིས་གཞན་ྨྱོོ་བར་བྱས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ལས་སྐྱྲེས་པ་
དང་། སྲེམས་ཅན་སག་པར་བྱྲེད་པ་དང་། མི་མིན་པའི་གནོད་པ་དང་།  
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༼༣༡༨༽ 
འབྱུང་བ་ཆ་མི་མམ་པ་དང་། མྱ་ངན་མི་བཟད་པའི་རྲེན་གིས་འགྱུར་རོ། །རྲེན་ནི་དགྲེ་བའི་ལས་ཀི་མཐུས་ས་
མི་སན་ན་མྲེད་ལ་དྲེ་མིན་པ་འདོད་པ་དང་ལྡན་པའི་འགྲོ་བ་ལྔ་རྣམས་ལ་ཡོད་དྲེ། སངས་རྒྱས་མིན་པའི་འཕགས་
པའང་འབྱུང་བ་ཆ་མི་མམ་པའི་ྨྱོོ་བ་ཡོད་ན་འདོད་པ་གཞན་ན་ཅི་སྨོས་སོ། །གསུམ་པ་ཡོན་པོ་སོགས་ཀི་དོན་
ནི། མདོ་ལས། ཡོན་པོ་གསུམ་དང་སྐྱོན་གསུམ་དང་སིགས་མ་གསུམ་གསུངས་པ་ནི་སོ་གསུམ་གི་ལས་ག་གྱུ་
ཞིང་དང་པོ་མིན་པའི་གཡོ་ལས་སྐྱྲེས་པ་དང་། ྲེས་པ་ཆྲེ་བའི་ཞྲེ་སང་དང་། དགའ་བས་འཇུག་པའི་འདོད་
ཆགས་ལས་སྐྱྲེས་པ་ནི་དགྲེ་བའི་རས་སུ་མི་རུང་བའོ། །དཔྲེར་ན་ཚོན་གི་སིགས་མ་ནོར་དུ་མི་རུང་བ་ལྟར་
རོ། །དྲེ་ཡང་ས་ལས། འདོད་ཆགས་ྲེས་པ་ཆུང་ཞིང་འབྲལ་བུལ་བ་དང་། ཞྲེ་སང་བཟོག་པ་དང་། གཏི་མུག་
ྲེས་པ་ཆྲེ་ཞིང་འབྲལ་བུལ་བར་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལས་བཞིར་གསུངས་པའི་དོན་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་
པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཀར་ནག་ལ་སོགས་པའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་ཡང་ལས་ནི་རྣམ་བཞིའོ། །གིས་པ་ལ་
ལས་བཞི་སིར་བསན། ཟག་མྲེད་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད། གཞན་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མི་དགྲེ་བ་ནི་
གཅིག་ཏུ་ོན་མོངས་ཅན་དང་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཡིན་པ་དང་། གཟུགས་ཀི་དགྲེ་བ་ནི་རྒྱུ་མི་དགྲེ་བ་
དང་འབྲས་བུ་དུཿཁ་དང་མ་འདྲེས་པ་དང་། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་དགྲེ་བ་ིད་ནི་ངོ་བོ་དང་ཚོགས་པ་མི་དགྲེ་
བ་དང་མི་འདྲེ་ཡང་རྒྱུད་གཅིག་ལ་རྒྱུ་ 
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༼༣༡༩༽ 
མི་དགྲེ་བ་དང་འབྲས་བུ་དུཿཁ་དང་འདྲེ་བས་ན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལས་དང་རྣམ་སྨིན་གིས་ཀ་གནག་པ་དང་། 
གིས་ཀ་དཀར་བ་དང་། དཀར་གནག་གིས་ཀའི་ལས་དང་གསུམ་མོ། །ལས་དྲེ་གསུམ་ཀ་ཟད་པར་བྱྲེད་པ་ནི་
ཟག་མྲེད་ཀི་ལས་ཏྲེ། མི་གནག་ཅིང་མི་དཀར་ལ་རྣམ་སྨིན་མྲེད་ལ་ལས་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ལས་ཞྲེས་
གསུངས་ལ། མི་དཀར་ཞྲེས་པ་རྣམ་སྨིན་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་ཀི། མདོ་ལས་གཅིག་ཏུ་དཀར་ཞིང་དགྲེ་ལ་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་པ་དཀར་པོ་མི་སོན་པ་ནི་རྒྱུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ལས་དང་
འབྲས་བུ་སིད་པ་བཞི་པོ་ཚང་བ་དཀར་པོ་ཡིན་ལ་དྲེ་ན་མ་ཚང་བས་སོ་ཞྲེས་བྱྲེ་སྨྲ་འདོད་ལ། སློབ་དཔོན་ནི་
མདོ་གཞན་ལས་དྲེའི་དགྲེ་བ་ཡང་དཀར་པོ་འབྱུང་སྲེ། དཀར་ལ་རྣམ་སྨིན་དཀར་བའི་ལས་ཚུལ་ཁིམས་ལྔ་དང་
བརྒྱད་དང་བཅུ་དང་བསམ་གཏན་དང་ཚད་མྲེད་དང་གཟུགས་མྲེད་བཞིའོ། །ཞྲེས་དང་། ཡང་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། 
གཟུགས་མྲེད་བཞིའོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཅི་ཟག་མྲེད་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་འདི་གསུམ་ཟད་བྱྲེད་ཡིན་ནམ་
ཞྲེ་ན། མིན་གི། མཐོང་ལམ་ཆོས་བཟོད་བཞི་དང་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡི་སོམ་ལམ་
ཟག་མྲེད་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་བརྒྱད་ཀི་སྲེམས་པ་གང་ཡིན་པ་སྲེ་སྲེམས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གིས་པོ་དྲེ་ནི་ནག་པོ་
ཟད་པར་བྱྲེད་པའི་ལས་ཡིན་ལ། དྲེའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དགུ་པའི་སྲེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་དཀར་པོ་དགྲེ་
བ་ནག་པོ་ 
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༼༣༢༠༽ 
མི་དགྲེ་བ་དགུ་པ་ཟད་བྱྲེད་ཡིན་ཞིང་དཀར་པོའ་ིལས་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་
པའི་ལམ་ཟག་མྲེད་པར་ཆད་མྲེད་ལམ་དགུ་སྐྱྲེས་པའི་ཐ་མ་བཞིའི་སྲེམས་པས་ཏྲེ། དྲེ་དག་གིས་ཀང་དགྲེ་བའི་
ངོ་བོ་མི་སྤོང་བར་དྲེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་ོན་མོངས་སྤོང་ངོ་། །གོང་མར་ནི་ཆོས་བཟོད་བཞིས་ངན་འགྲོའ་ི
རྒྱུའི་ལས་དང་སོམ་ལམ་གི་སྤང་ལམ་གིས་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུའི་ལས་ཟད་པར་བྱྲེད་དྲེ། ལས་ཀི་ོན་
མོངས་པ་ཡང་སྤང་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཞྲེད་དོ། །གསུམ་པ་གཞན་ལུགས་ནི། སློབ་དཔོན་གཞན་ནི་དམྱལ་
བ་ི་ཚེ་བ་ན་རོགས་བྱྲེད་དགྲེ་བ་སིད་ཀང་ཆྲེན་པོའ་ིའཕྲེན་རོགས་གིས་ཀ་མི་དགྲེ་བ་ཡིན་པས་དྲེ་མྱོང་བར་
འགྱུར་བ་ནག་པོ་དང་འདོད་པའི་འགྲོ་བ་གཞན་བཞི་པོ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ནི་འཕྲེན་རོགས་དགྲེ་མི་དགྲེ་གིས་
ཡོད་པས་དཀར་ནག་གིས་སུ་རིག་པ་སྲེ་བལྟའོ། །ལྷག་མ་གིས་མཐུན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཡང་གཞན་དག་ནི་འདོད་
པའི་མཐོང་བས་སྤང་བྱ་ནི་དགྲེ་བ་དང་མ་འདྲེས་པར་གནག་ལ། འདོད་པ་ལས་སྐྱྲེས་པའི་གཞན་སོམ་སྤང་ནི་
སིར་རིགས་ལ་དགྲེ་མི་དགྲེ་གིས་ཀ་ཡོད་པས་དཀར་གནག་འདྲེས་མ་སྲེ། མཐོང་སྤང་འཇིག་མཐར་དང་སོམ་
སྤང་མ་བསིབས་པ་བཏང་སོམས་སུ་བྱས་པའོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །གིས་པ་རྲེན་གི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། 
ལས་གསུམ་དུ་བསན། དྲེ་ལས་བཅུར་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཐུབ་པ་གསུམ། གཙང་བྱྲེད་གསུམ། ྲེས་སད་
གསུམ་ 
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༼༣༢༡༽ 
ལྲེགས་སད་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས་ཐུབ་པའི་ལས་གསུམ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་གང་ཞྲེ་ན། མི་སློབ་པའི་
ལུས་ངག་ིད་ཟག་བཅས་ཐུབ་པ་མིན་པས་སྤོང་བ་བདུན་ནི་ཐུབ་པའི་ལུས་དང་ངག་ཅྲེས་བྱ་ལ། ཡིད་ནི་ཟག་
མྲེད་ཡིན་པས་ལས་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཐུབ་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་མདོར་སྐུ་དང་གསུང་གི་ཕྲིན་ལས་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཞྲེས་
པས་ཡིད་ཀང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་རྲེས་སུ་དཔག་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེའི་མཚན་ིད་ནི་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་
དང་བྲལ་བའོ། །གོང་མར་ནི་སློབ་མི་སློབ་གིས་ཀའི་ལས་ལ་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི། སོ་གསུམ་གི་ལྲེགས་
སད་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་གཙང་བྱྲེད་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ལ། མཚན་ིད་ནི་སིག་པའི་དི་མ་གཙང་བར་བྱྲེད་
པ་སྲེ་ཟག་བཅས་ཀིས་རྲེ་ཞིག་དང་ཟག་མྲེད་ཀིས་གཏན་དུའོ། །གསུམ་པ་ནི། ལུས་ཀིས་ལས་དང་། སོགས་པ་
ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་མི་དགྲེ་བ་ནི་ྲེས་པར་སད་པ་གསུམ་དུ་འདོད་ལ། བརྣབ་སྲེམས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་
ོན་མོངས་པ་ཡིན་པས་ལས་མིན་ཡང་ཡིད་ཀི་ྲེས་པར་སད་པ་གསུམ་སྲེ་ས་དོན་ཐོབ་པར་བསམ་པའོ། །བཞི་
པ་ནི། ྲེས་སད་ལས་བཟོག་པ་སོ་གསུམ་གི་ལས་དགྲེ་བ་དང་བརྣབ་སྲེམས་མྲེད་པ་སོགས་ནི་ལྲེགས་པར་
སད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་དྲེ་ལས་བཅུར་དབྱྲེ་བ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
ལྲེགས་སད་དང་ྲེས་སད་དྲེ་དག་ལས་ཐམས་ཅད་སྤང་བླང་དཀའ་བས་གཙོ་བོར་གང་སྤང་ཞིང་བླང་བ་ཤྲེས་
པའི་ཕྱིར་ཆྲེ་ལོང་བསྡུས་ནས་ནི་ལས་ཀི་ལམ་བཅུར་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་ཅི་རིགས་ 
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༼༣༢༢༽ 
པར་ལྲེགས་སད་ལས་དགྲེ་བ་དང་། ྲེས་སད་ལས་མི་དགྲེ་བ་བཅུ་བསྡུས་པས་ལུས་ངག་གི་ལས་ལམ་མིན་པ་
དང་སོར་མཇུག་དང་ཡིད་ཀི་སྲེམས་པ་མ་བསྡུས་ལ། མི་དགྲེ་བ་བཅུར་ངྲེས་པ་ནི་གཞན་གི་སོག་ལོངས་སོད་
ཆུང་མ་དོན་གྲུབ་པ་བློ་མཐུན་པ་བློ་བདྲེ་བ་དོན་དང་ལྡན་པ་ལ་གནོད་པའི་ལུས་ངག་གི་བདུན་དང་། ཟང་ཟིང་དང་
མི་འཇིགས་པ་དང་ཆོས་ཀི་སིན་པའི་གྲེགས་སུ་གྱུར་པ་ཡིད་ཀི་གསུམ་ྲེས་པ་ཆྲེ་བས་བཤད་ལ། གོ་རིམ་ནི་
སྲེ་ཚན་གསུམ་ནི་རོགས་སླ་རིམ་དང་། ལུས་ངག་གི་ནང་ཚན་ྲེས་པ་ཆྲེ་རིམ་དང་། ཡིད་ཀི་གསུམ་དུག་གསུམ་
གི་རིམ་པར་བསན་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་ཡུལ་ཚོར་བ་གསུམ་གི་རིམ་པ་ཡིན་ལ་དྲེ་ནི་བདྲེ་བ་མཆོད་འོས་དང་དུཿཁ་
གསལ་བས་སྔར་བསན་ནོ། །དགྲེ་བ་བཅུ་ནི་མི་དགྲེ་བ་ལས་ལྡོག་པས་གྲངས་ན་གོ་རིམ་གྲུབ་བོ། །གིས་པ་
བཤད་པ་ལ། ལས་ལམ་དངོས། ལས་ལམ་གི་འབྲས་བུ། ལོག་འཚོ་ལོགས་སུ་སྨོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་
ལ། རིག་བྱྲེད་ཡིན་མིན་དུ་དབྱྲེ། ར་བ་གསུམ་གསུམ་དུ་བསན། མཐར་འབྱིན་སོགས་གསུམ་དུ་བསན། མི་དགྲེ་
བའི་ལས་ལམ་སོ་སོའ་ིམཚན་ིད། ལས་ལམ་དུ་དང་སྲེམས་པ་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པ། འགྲོ་བ་གང་ན་ལས་ལམ་
དུ་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ལ། དངོས་གཞིའི། སོར་བའི། མཇུག་གི་ཁད་པར་རོ། དང་པོ་ནི། ལུས་ངག་གི་ལས་དྲེ་
དག་ལས་མི་དགྲེ་བ་དྲུག་ནི་གཞན་ལ་བཅོལ་ཀང་འགྲུབ་པས་རིག་བྱྲེད་མྲེད་པ་སིད་ལ། རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་
མིན་པ་ནི་ངྲེས་པར་ཡོད་ལ། ལོག་གཡྲེམ་གཅིག་པུ་ནི་གཞན་ལ་བཅོལ་བས་མི་རོགས་ 
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༼༣༢༣༽ 
ཏྲེ་ལས་ཀི་ལམ་ཡིན་པས་རང་གིས་བྱྲེད་པར་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་རིག་བྱྲེད་ཡིན་མིན་གིས་ཡོད་དོ། །དྲུག་པོ་དྲེ་
དག་ཀང་རང་གི་བྱྲེད་ཅིང་དྲེའི་ཚེ་དངོས་གཞི་མཐར་ཕྱིན་ན་གིས་ཀར་ངྲེས་སོ། །འདོད་པའི་ལུས་ངག་གི་དགྲེ་
བ་བདུན་ནི་བླངས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རིག་བྱྲེད་ཡིན་མིན་རྣམ་པ་གིས་སུ་ངྲེས་ལ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྐྱྲེས་
པའི་སོམ་པ་གིས་ནི་ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པས་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ཁོ་ནའོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་དག་གི་
ྲེར་བསོགས་རྣམས་ནི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་ལ་ལྟོས་པས་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་ལ། སྲེམས་དག་པོས་བྱྲེད་ན་རྣམ་
པར་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའམ། ཞན་པས་བྱྲེད་ན་སློང་མི་ནུས་པས་མིན་ལ། གསུམ་པ་ནི། དྲེ་
ལས་བཟོག་པ་ནི་མཇུག་ཡིན་ཏྲེ་མ་བཏང་གི་བར་དུ་རིག་བྱྲེད་མིན་པ་ཡོད་ངྲེས་ཀི་དངོས་གཞི་དང་མཐུན་པའི་
བྱ་བ་བྱྲེད་ན་རིག་བྱྲེད་ཀང་ཡོད་ལ་མི་བྱྲེད་ན་མྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། མདོ་ལས་མི་དགྲེ་བ་བཅུ་དུག་གསུམ་
ལས་སྐྱྲེས་པར་གསུངས་པ་དྲེ་དངོས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་སམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡིན་གི། ལུས་ངག་གི་བདུན་གི་སོར་བ་
ནི་ཀུན་སློང་མི་དགྲེ་བའི་ར་བ་གསུམ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ལ་དགོངས་ཏྲེ། སོག་གཅོད་འདོད་ཆགས་ལས་སྐྱྲེས་པ་ནི་
ཤ་ལ་སོགས་པ་འདོད་དྲེ་བདག་དང་མཛའ་བོ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར་གསོད་པ་དང་། ཞྲེ་སང་ལས་སྐྱྲེས་པ་ནི་དགྲ་དང་
ཞྲེས་འགྲས་ཏྲེ་འཁོན་ནས་ངྲེས་པར་དབྱུང་བར་བྱ་བས་གསོད་པ་དང་། གཏི་མུག་ལས་སྐྱྲེས་པ་ནི་མཆོད་སིན་
དང་། པར་སིག་པ་དག་ཕ་མ་རྒས་པ་དང་། ནད་ཚབས་ཆྲེ་བ་གསད་ན་ཆོས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བསོད་ནམས་ཀི་
བློ་གསོད་པའོ། །མ་བྱིན་ 
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༼༣༢༤༽ 
པར་ལྲེན་པ་ལ་ཡང་གང་ཞིག་དོན་དུ་གྲེར་བའམ་བདག་དང་མཛའ་བོ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར་དུ་རྐུ་བ་དང་། འཁོན་
ནས་དབྱུང་བས་རྐུ་བ་དང་། མི་དགྲུངས་པ་ཆད་པས་གཅོད་པ་དང་། བྲམ་ཟྲེ་དག་ནོར་ཐམས་ཅད་ཚངས་པས་
བུ་ཐུ་བོ་བྲམ་ཟྲེ་ལ་ཕོག་སྲེ་བྲམ་ཟྲེ་རྒུད་པའི་ཚེ་རྐུ་བ་ཆོས་སུ་བཤད་ཅྲེས་རྐུ་བ་དང་། ལོག་ལྟས་བླངས་པ་ཐམས་
ཅད་དོ། ལོག་གཡྲེམ་ཡང་བདག་དང་མཛའ་བོ་བསྐྱབས་པ་དང་། བུད་མྲེད་དྲེ་ིད་ལ་ཆགས་པ་དང་། ཁོ་དང་
འཁོན་ཞུགས་པས་དབྱུང་བས་དང་། པར་སིག་པ་དག་མ་ལ་ལ་པོ་བྱྲེད་པ་དང་། བུད་མྲེད་ནི་གཏུན་དང་ལམ་
ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཐུན་མོང་ངོ་ཞྲེས་པས་བྱྲེད་པའོ། །བརྫུན་ལ་སོགས་པའི་དང་པོ་གིས་འད་ལ། གསུམ་པ་ནི། 
རྒྱལ་པོ་བཞད་གད་ལྡན་དང་བུད་མྲེད་དང་། །བག་མ་ལྲེན་པའི་ཚེ་དང་གསོད་པ་དང་། །ནོར་རྐུན་འཕྲོག་ཚེ་
བརྫུན་བྱས་གནོད་བྱྲེད་དོ། །བརྫུན་ལྔ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་མིན་ཞྲེས་བཤད། །ཅྲེས་དང་། །ལོག་ལྟས་བསླངས་པ་
ཐམས་ཅད་དང་། །བསན་བཅོས་ངན་པ་སྨྲ་བའི་ཚིག་བཀལ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་རྲེད་བཀུར་གི་ཆྲེད་དང་། གནོད་
ལན་གི་ཆྲེད་དང་། འདི་ལ་སྐྱོན་ཅིང་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བརྫུན་ལ་སོགས་པ་སྨྲ་བ་བཞིན་ནོ། །ཡིད་ཀི་གསུམ་ནི་
དུག་གསུམ་པོ་དྲེ་ཡི་མཇུག་ཐོགས་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་བརྣབ་སྲེམས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནི་མི་དགྲེ་བའི་ར་བ་
གསུམ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡིན་ནོ། །ལོག་ལྟ་ཡང་རྲེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་དང་། དགྲ་ལ་སང་བ་དང་། ྲེས་པ་མྲེད་
པར་ཤྲེས་ནས་འཛིན་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སྔ་རབས་པ་དག་གསུང་ངོ་། །མདོ་ལས་ 
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༼༣༢༥༽ 
དགྲེ་བ་ར་བ་གསུམ་ལས་སྐྱྲེ་བར་གསུངས་པ་ནི་སོར་བ་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། དངོས་གཞི་བརོད་
པ་གསུམ་པའི་ཚེ་དང་། མཇུག་དྲེ་ནས་མ་བཏང་གི་བར་རྣམས་སྲེམས་དགྲེ་བས་སློང་ཞིང་། དྲེ་ར་བ་གསུམ་
དང་ངྲེས་པར་ལྡན་པས་འདོད་ཆགས་མྲེད་པ་ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་གཏི་མུག་མྲེད་པ་གསུམ་ཆར་ཚང་བ་ལས་སྐྱྲེས་
སོ། །གསུམ་པ་ལ། ོན་མོངས་གང་གིས་མཐར་འབྱིན་པ། གང་གི་གཞི་གང་ཡིན་པ། དངོས་གཞིར་འགྱུར་བའི་
ཚད་དོ། །དང་པོ་ནི། གསོད་པ་དང་གནོད་སྲེམས་དང་ཚིག་རྩུབ་པོ་གསུམ་ནི་ཞྲེ་སང་གིས་ནི་མཐར་ཕྱིན་པར་
བྱྲེད་ལ། ལོག་གཡྲེམ་དང་བརྣབ་སྲེམས་དང་མ་བྱིན་ལྲེན་གསུམ་ནི་ཆགས་པ་ཡིས་ནི་རོགས་པར་བྱྲེད། ལོག་
པར་ལྟ་བ་ནི་གཏི་མུག་གིས་རོགས། ལྷག་མ་གསུམ་ནི་གསུམ་ཆར་གི་རོགས་པར་འདོད་དོ། །གིས་པ་ནི། 
བཞི་པོ་དྲེ་ཡི་གཞི་ནི་རིམ་བཞིན་སྲེམས་ཅན་དང་ལོངས་སོད་དང་མིང་དང་གཟུགས་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་མིང་
གི་ཚོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཅི་གསད་བྱ་དང་དུས་མམ་པའམ་དྲེའི་སྔར་གསོད་བྱྲེད་ཤི་ན་ལས་ལམ་དངོས་
ཡོད་དམ་མྲེད་ཅྲེ་ན། གསད་བྱས་ལས་སྔ་བ་དང་དུས་མམ་དུ་གསོད་བྱྲེད་ཤི་བ་ལ་ནི་སོར་བ་བྱས་ཤིང་འབྲས་
བུ་རོགས་ཀང་གསོད་པའི་ལས་ལམ་དངོས་གཞི་མྲེད་དྲེ། སྲེམས་ཅན་ཤི་བའི་དུས་ཀི་རིག་བྱྲེད་དང་རིག་བྱྲེད་
མིན་པ་དངོས་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཚེ་སོར་བ་བྱྲེད་པའི་ལུས་ཞིག་ནས་སྐྱྲེ་བ་ཕྱི་མའི་ལུས་གཞན་སྐྱྲེས་པའི་ཕྱིར། དྲེ་
ཡང་སོར་བ་བྱས་པའི་ལུས་རྲེན་ིད་ལ་དངོས་གཞི་གྲུབ་དགོས་པའི་དོན་ 
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༼༣༢༦༽ 
ནོ། ཤི་བས་སོམ་པ་གཏོང་བ་ལྟར་ལུས་གཞན་གིས་སོར་བ་བྱས་པས་ནི་གཞན་ལ་དངོས་གཞི་མི་གྲུབ་ལ། ཊི་
ཀར་དངོས་གཞི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་མཇུག་ཀང་མྲེད་པར་མངོན་ནོ་ཞྲེས་བཤད། ཡང་མང་པོས་དམག་ལ་སོགས་
པ་བྱས་ཏྲེ་གཅིག་གིས་ཕ་རོལ་གི་སོག་གཅད་ན་དྲེ་དང་སུ་ཞིག་ལྡན་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་པོ་བཞིན་དུ་ལྡན་
ཏྲེ་དོན་གཅིག་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་ལ། མཚན་ིད་དངོས། ལས་ལམ་གི་ས་དོན། ལོག་ལྟའི་བྱྲེད་
ལས་སོ། །དང་པོ་ལ། ལུས་ཀི། ངག་གི ཡིད་ཀིས་ལས་ཀི་མཚན་ིད་དོ། །དང་པོ་ལ། སོག་གཅོད། མ་བྱིན་
ལྲེན། འདོད་ལོག་གོ །དང་པོ་ནི། སོག་གཅོད་པ་ནི་འདི་གསོད་ཅྲེས་བསམ་བཞིན་དུ་སོར་བ་བྱས་པ་དང་
གསད་བྱ་མ་ནོར་དགོས་ཏྲེ། བསམ་སོར་ལོག་ན་དངོས་གཞིར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །རང་གསད་ན་སོམ་
པོར་བཤད་པས་རང་ལས་གཞན་གསད་པའོ། །དྲེ་ཡང་གསད་བྱ་སྔོན་ལ་ཤི་བ་གཅིག་དགོས་སོ། །གཞན་གིས་
ཁིད་པ་ལ་ཕྱིས་དོན་གཅིག་པའི་བློ་སྐྱྲེས་ན་ལྡན་ནོ། །འདི་ནི་བཅོལ་བས་རོགས་པ་གཞན་དང་དགྲེ་བ་ལ་ཡང་
མཚུངས་སོ། །གཞན་ལ་བཅོལ་བ་ན་ངག་དང་མཐུའམ་དང་སོང་ཁོས་པ་སོགས་ཡིད་ཀིས་འགྲུབ་ཀང་རིགས་
ཕལ་ཆྲེར་ལུས་ལ་བརྲེན་པས་ལུས་ཀི་ལས་སོ། །གིས་པ་ནི། མ་བྱིན་པ་ལྲེན་པ་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་གཞན་གི་
ནོར་མཐུས་དངོས་སུ་འཕྲོག་པའམ་འཇབ་བུས་མ་ཚོར་བར་བདག་གིར་བྱྲེད་པ་སྲེ། བུ་ལོན་དང་གཏམ་པ་ལ་
དོར་བྱྲེད་པ་དང་གཡོ་སྒྱུས་བསླང་ན་དངོས་གཞིའོ། །བསྡུ་བར།  
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༼༣༢༧༽ 
ཞྲེ་སང་གིས་གཞན་གི་རས་སྲེག་པ་སོགས་ནི་རྐུ་བ་དང་འད་བའམ་དྲེ་ལས་སིག་པ་ཆྲེ་བར་བཤད། མཆོད་རྲེན་
ལ་ཕུལ་བ་བརྐུས་པ་སོམ་པོར་བཤད་པ་ནི་ལྷག་མྲེད་མྱང་འདས་ལ་དགོངས་སོ། །བདག་པོ་མྲེད་པའི་གཏྲེར་རྐུ་
བ་ཡང་ངོ་། །རབ་བྱུང་ཤི་བའི་ནོར་ནི་གསོལ་བའི་ལས་བྱས་ན་མཚམས་ནང་གི་དགྲེ་འདུན་དང་། མ་བྱས་ན་
སངས་རྒྱས་ཀི་སློབ་མ་ཐམས་ཅད་ལས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ལོག་པར་གཡྲེམ་པ་ནི་བགྲོད་པར་བྱ་བ་མིན་པ་ལ་
འགྲོ་བར་འདོད་པ་ཡིས་འགྱུར་ལ། དབྱྲེ་ན་རྣམ་པ་བཞི་སྲེ། བགྲོད་བྱ་མིན་པ་དང་པོ་གཞན་གིས་བཟུང་བ་དང་། 
གིས་པ་མ་དང་བུ་མོ་དང་། གསུམ་པ་ཕ་མ་དང་འབྲྲེལ་པ་བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་ཆད་དང་། བཞི་པ་རང་གི་ཡིན་
ཡང་ཡན་ལག་མིན་པ་ཁ་དང་བཤང་ལམ་དང་། ཡུལ་མིན་པ་སང་བ་དང་མཆོད་རྲེན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། 
དུས་མིན་པ་སྦྲུམ་པ་དང་ནུ་ཞོ་འཐུང་བ་དང་བསྲེན་གནས་ལ་གནས་པའོ། །བསྡུ་བར། ཚོད་མིན་པ་ལྔ་ལས་ལྷག་
པར་སོད་པ་ཡང་བཤད། ཡང་ན་དང་པོ་གསུམ་གཅིག་དུ་བྱས་ལ་རང་གི་ཆུང་མའི་གསུམ་སྲེ་བཞིའོ། །མ་ནོར་
བ་ཞྲེས་སར་ཏྲེ་གཞན་གི་ལ་རང་གིར་ཤྲེས་ན་ལས་ལམ་དུ་མི་འགྱུར། རང་གི་ལ་གཞན་གི་ཤྲེས་ན་ཁ་ཅིག་
གཞན་གི་ལ་སོར་བ་བྱས་ཤིང་ལོངས་སོད་པས་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར། ཁ་ཅིག་སོར་བ་གཞན་དུ་བྱས་པས་མི་
འགྱུར་ཏྲེ་སོག་གཅོད་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དགྲེ་སློང་མ་སུན་ཕྱུང་ན་སུ་ལས་ལོག་གཡྲེམ་ཡིན་ཞྲེ་ན། དབྱྲེ་བ་
དང་པོ་ལྟར་ན་རྒྱལ་པོ་མི་བཟོད་པས་དྲེ་ལས་སམ། གིས་པ་ལྟར་ན་ 
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༼༣༢༨༽ 
རང་གི་ཆུང་མ་ངྲེས་པ་ལ་གནས་པ་ལྟར་དུས་མིན་པའོ། །གཞོན་ནུ་མ་ལ་ནི་གང་ལ་བྱིན་པ་དང་། དྲེ་མྲེད་ན་ཕ་
མ་སོགས་ཀིས་བསྲུངས་བ་དང་། ཐ་ན་རྒྱལ་པོ་ལས་སོ། །གིས་པ་ངག་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ། ལས་ལམ་
དངོས། ཞར་ལ་མཐོང་ཐོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བརྫུན་ཚིག་ནི་འདུ་ཤྲེས་དོན་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལས་གཞན་
དུ་བསྒྱུར་ནས་སྨྲ་བའི་ཚིག་གི་དོན་ཕ་རོལ་པོས་མངོན་པར་གོ་བ་སྲེ། མ་གོ་བ་དང་ནོར་བ་ནི་ངག་བཀལ་
ལོ། །ངག་གི་བཞི་ཡང་ལུས་ཀི་བརྡ་བྱྲེད་པ་དང་གསོ་སོང་གི་བརྫུན་ལྟ་བུ་ཡིད་ཀིས་བྱས་པ་ཡང་ཡོད་
དོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལ་མདོ་ཐ་དད་པ་ལས་ཐ་སད་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་སྲེ། མཐོང་དང་མ་མཐོང་ཐོས་མ་
ཐོས། །རོགས་དང་མ་རོགས་ཤྲེས་མ་ཤྲེས། །ཇི་བཞིན་སྨྲ་བ་འཕགས་པ་ཡི། །ཐ་སད་བཟོག་པ་བྱིས་པའི་
ཡིན། །ཞྲེས་པ་ལ་དྲེ་དག་གི་གཞི་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ནི། མིག་གིས་ཤྲེས་པ་དང་། རྣ་བའི་ཤྲེས་པ་དང་། ཡིད་
ཀི་རྣམ་ཤྲེས་དང་། ས་ལྲེ་ལུས་གསུམ་གི་རྣམ་ཤྲེས་ཀིས་མས་སུ་མྱོང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་
མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་རོགས་པར་བཤད་དོ། གསུམ་གཅིག་ཏུ་བྱྲེད་པ་ནི་ཤི་བ་ལ་ཡང་
མཐའ་ཞྲེས་དང་། ལུང་མ་བསན་ཡང་ཐ་མ་ཞྲེས་ས་ྲེ་བས་ཤི་བ་དང་འད་སྲེ་དི་རོ་རྲེག་གསུམ་དགྲེ་མི་མི་དགྲེ་
མྲེད་པའི་ལུང་མ་བསན་དུ་འད་བས་ཤྲེས་པ་གསུམ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་རོགས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཡང་ན་དྲེ་གསུམ་
གིས་ཡུལ་དང་ཕྲད་ནས་འཛིན་པར་འད་བས་རོགས་པ་ཞྲེས་པ་གཅིག་ཏུ་བྱའོ། །གོང་མར་ནི་མཐོང་རོགས་ཤྲེས་ 
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༼༣༢༩༽ 
གསུམ་ཐོས་སོགས་ཀིས་རིགས་པ་རིམ་བཞིན་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཕྲ་མ་ནི་ཕ་རོལ་མཛའ་བོ་དང་དབྱྲེ་
བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མ་ནོར་བར་ོན་མོངས་ཅན་གི་སྲེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་སྲེ་འདི་ནི་ཀུན་ལ་སར་ཞིང་
ཚིག་དོན་གོ་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚིག་རྩུབ་པོ་ནི་ོན་མོངས་ཅན་གིས་མ་ནོར་བར་མི་སན་པའི་ཚིག་སྨྲས་པ་
གོ་བའོ། །བཞི་པ་ནི། །ོན་མོངས་ཅན་གི་ཚིག་སྔ་མ་གསུམ་དང་གཞན་ཀུན་ཀང་ངག་བཀལ་པ་ཡིན་ལ། སྲེ་པ་
གཞན་ནི། གསུམ་པོ་དྲེ་ལས་གཞན་པའི་ཚིག་ོན་མོངས་ཅན་ཏྲེ། ལོག་འཚོ་ཅན་གི་ཁ་གསག་དང་། ཆགས་པ་
ཅན་གི་གླུ་དང་། བཞད་གད་འདོད་པས་ཟོས་གར་དང་། གཅིག་གིས་བྱས་པ་ལ་གཅིག་གིས་ཞུགས་པས་ན་དྲེ་
སྐད་ཅྲེས་བྱའོ། ཕྱི་རོལ་པའི་ལྟ་བ་ལ་ཞྲེན་ནས་དྲེ་སོན་པའི་བསན་བཅོས་ངན་པ་འདོན་པ་དང་། སྨྲྲེ་སྔགས་དང་
འདུ་འཛིའི་གཏམ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། བརྣབ་སྲེམས་ནི་མཐུའམ་འཇབ་བུའང་རུང་ལོག་པ་
མི་རིགས་པས་གཞན་གི་ནོར་ལ་བདག་གིར་བྱྲེད་པར་འདོད་པའི་ཆགས་པའོ། །གནོད་སྲེམས་ནི་སྲེམས་ཅན་
ལ་ཕུང་བ་དང་བརླག་པར་སྲེམས་པའི་སང་བའོ། །ཚིག་སྲེབ་པའི་ཕྱིར་ལས་དགྲེ་མི་དགྲེ་མྲེད་པར་ལྟ་བ་སོགས་
ལས་འབྲས་དང་འཕགས་པ་ལ་སྐུར་བ་འདྲེབས་པ་སོགས་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །གིས་ལས་ལམ་གི་ས་དོན་
ནི། ལས་ལམ་བཅུ་པོ་འདི་ལ་ཡིད་ཀི་གསུམ་ནི་ལས་མིན་ཡང་སྲེམས་པ་འཇུག་པའི་སོ་ལམ་ཡིན་པས་ལས་ཀི་
ལམ་དང་། བདུན་ལུས་ངག་གི་ལས་ཀང་ 
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༼༣༣༠༽ 
ཡིན་ལ། རང་གི་ཀུན་སློང་གི་སྲེམས་པ་འཇུག་པའི་ལམ་ཡང་ཡིན་པས་ལས་ཀི་ལམ་སྲེ། མདོ་སྲེ་པ་ནི་སྲེམས་
པ་བསམ་པའི་ལས་ཀང་ཡིན་ལ། བདྲེ་འགྲོའམ་ངན་འགྲོའ་ིལམ་ཡང་ཡིན་པས་བཅུ་ཆར་ལས་ལམ་དུ་བཞྲེད་
དོ། །གསུམ་པ་ལོག་ལྟའི་བྱྲེད་ལས་ལ། ཆད་ལྟས་དགྲེ་ར་གཅོད་པ། ཆད་པའི་ངོ་བོ། ཆད་པ་མཚམས་སོར་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། མི་དགྲེ་བ་བཅུ་ཆར་དགྲེ་བ་སོད་པ་དང་འགལ་བ་ཡོད་ཀང་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ཁོ་ནས་དགྲེ་
བའི་ར་བ་གཅོད་དྲེ། དགྲེ་བའི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བས་སོ། །མདོ་ལས་དུག་གསུམ་གིས་གཅོད་
པར་བཤད་པ་ནི། དྲེ་དག་གིས་ལོག་ལྟ་དངས་ནས་གཅོད་པ་ལ་དགོངས་ཏྲེ། རྐུན་པོའ་ིསར་བའི་མྲེས་གྲོང་
བསྲེགས་པ་ལ་རྐུན་པོས་གྲོང་བསྲེགས་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ཡང་ལོག་ལྟ་སྐྱྲེས་པའི་ཚེ་ཁམས་གོང་དང་འདོད་
པའི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་ནི་སྔར་ནས་མས་ཟིན་པས་དངོས་སུ་གཅད་པར་བྱར་མྲེད་པས་འདོད་པར་གཏོགས་
པའི་དགྲེ་བ་སྐྱྲེས་ནས་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་དངོས་སུ་གཅོད་ཅིང་། ཐོབ་པ་ཐག་བསིང་བ་ལ་དགོངས་ནས་གདགས་པར་
ལོག་ལྟས་ཁམས་གསུམ་པའི་དགྲེ་ར་གཅོད་པར་བཤད་དོ། །ལོག་ལྟ་གཞན་ནི་དགྲེ་བའི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་
དང་མི་འགལ་བས་མི་གཅོད་ལ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་གང་རུང་ངམ་ཁ་ཅིག་གིས་ཀས་
གཅོད་ལ། དྲེ་ཡང་སྐལ་བ་མམ་མི་མམ་གི་ཁམས་ལ་དམིགས་པ་ཀུན་གིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅིག་
མཐོང་སྤང་ལྟར་དགྲེ་བ་དགུ་ཅིག་ཆར་གཅོད་པར་འདོད་ཀང་ལོག་ལྔ་ཆྲེ་འབྲིང་དགུས་དགྲེ་བ་དགུ་རིམ་གིས་
གཅོད་དོ། ། 
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༼༣༣༡༽ 
རྲེན་གང་ལ་གཅོད་ཅྲེ་ན། འཆལ་བའི་ཤྲེས་རབ་བརན་ཞིང་སིག་པའི་བསམ་པ་ཅན་ལས་འབྲས་མངོན་སུམ་དུ་
གྱུར་པ་ཞིག་གིས་གཅོད་པས་གིང་གསུམ་གི་མིའི་ནང་དུའོ། །དྲེའི་ནང་ནས་ཀང་སྐྱྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་ཀིས་
གཅོད་དོ། །དྲེ་ཡང་སྲེད་པ་སད་པས་མིན་གིས་ལྟ་བ་སད་པས་སོ། །ས་མི་སན་པ་དང་ངན་སོང་པ་དང་ལྷའི་རྲེན་
ལ་མ་ཡིན་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་གསུམ་དང་རིམ་བཞིན་སར་རོ། །གོང་མར་ལྷ་ཚེ་རིང་པོའ་ིརྲེན་ལ་ལོག་ལྟ་སྐྱྲེས་ཏྲེ་
གཅོད་པར་བཤད་པ་ནི་གོང་ན་མི་དགྲེ་བ་མྲེད་པས་ལོག་ལྟའི་ྲེ་རྒྱུས་མས་པ་ལ་འདོད་དགོས་སོ། །གིས་པ་
ནི། ཆད་པ་དྲེའི་ངོ་བོ་ནི་དགྲེ་རའི་ཐོབ་པ་མི་ལྡན་པ་སྲེ་དགྲེ་བའི་མ་ཐོབ་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། དགྲེ་ར་ཆད་པ་
མཚམས་སོར་བ་ནི་ཆད་པ་དག་ལས་འབྲས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ཡོད་པར་ངྲེས་སོ་སམ་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་
དགྲེ་བའི་ཐོབ་པ་འདྲེན་ཞིང་མཚམས་སོར་རོ། །དྲེ་དག་གིས་དགྲེ་བ་སྐྱྲེས་ཐོབ་དགུས་ཐོབ་པ་ཅིག་ཅར་འདྲེན་
ཞིང་མངོན་དུ་རིམ་གི་འགྱུར་ཏྲེ། ནད་མྲེད་ནས་སོབས་རིམ་གིས་རྲེད་པ་བཞིན་ནོ། །སིར་དགྲེ་ར་ཆད་པ་དང་
མཚམས་མྲེད་བྱས་པ་ལ་མུ་བཞི་ལས། མུ་དང་པོ་ནི། མུ་སྲེགས་སོན་པ་རོག་གྲེ་པ་དྲུག་དང་རྲེས་སུ་སོགས་པ་
དྲུག་གོ །གིས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱྲེས་དགྲ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། ལྷས་བྱིན་ལྟ་བུའོ། །བཞི་པ་ནི། འོ་སྐོལ་ལྟ་
བུའོ། །དྲེ་ལ་མུ་གིས་པ་མཚམས་མྲེད་བྱས་པའི་ཚེ་འདི་ལ་སོར་བ་མིན་ཏྲེ་ལྟ་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་གིས་ཀ་
མས་པས་སོ། །གཞན་གིས་ནི་ཚེ་འདི་ལ་ 
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༼༣༣༢༽ 
ཡང་སོར་ནུས་སོ། །ལྔ་པ་ལ། མི་དགྲེ་བ་དང་། དགྲེ་བ་དུ་དང་ལས་ལམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
མི་དགྲེ་བ་བརྒྱད་ཀི་བར་དག་དང་སྲེམས་པ་གཅིག་ཆར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་སྲེ། གཅིག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་
པ་ནི་ཡིད་ཀི་གསུམ་པོ་གང་རུང་གཅིག་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། གིས་དང་འཇུག་པ་ནི་གནོད་སྲེམས་ཀིས་
སོག་གཅོད་པ་དང་། གསུམ་དང་འཇུག་པ་ནི་གནོད་སྲེམས་ཀིས་སོག་གཅོད་པ་དང་མམ་དུ་ནོར་འཕྲོག་པ་
དང་། བཞི་དང་འཇུག་པ་ནི་དྲེ་གསུམ་དང་མམ་དུ་བརྫུན་སྨྲ་བ་དང་། ལྔ་དང་དྲུག་དང་བདུན་དང་འཇུག་པ་ནི་
དྲེ་བཞིའི་སྲེང་དུ་ཕྲ་མ་ཚིག་རྩུབ་ངག་བཀལ་སྨྲ་བའོ། །བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པ་ནི་གནོད་སྲེམས་ཀིས་
སོག་གཅོད་སོགས་དྲུག་ལ་སོར་བ་རང་གིས་བྱས་ནས་གཞན་ལ་བཅོལ་ཏྲེ། འདོད་ལོགས་རང་གིས་བྱས་ཏྲེ་
མམ་དུ་མཐར་ཕྱིན་པའོ། །དགུ་དང་བཅུ་དང་ནི་མིན་ཏྲེ་ཡིད་ཀི་གསུམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་འབྱུང་ཞིང་དྲེ་གསུམ་
དང་འདོད་ལོག་བཅོལ་བས་མི་རོགས་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། དགྲེ་བ་ནི་གིས་ནས་བཅུའི་བར་དག་དང་ལྷན་
ཅིག་འབྱུང་ལ། དྲེ་ཡང་བར་མ་ལ་སིད་ཀང་སོམ་པའི་སྤོང་བ་ནི་ཡིད་ཀི་དང་པོ་གིས་ལྷན་ཅིག་པར་ངྲེས་པས་
གཅིག་དང་བརྒྱད་དང་ལྔ་དང་ནི་མིན་ཏྲེ། ལུས་ངག་གི་སྤོང་བ་ནི་བཞིའམ་མདུན་པ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེས་ན་
གིས་དང་འཇུག་པ་ནི་ངྲེས་རོགས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྲེས་དགྲེ་བ་ཙམ་དང་། གཟུགས་མྲེད་ལ་བརྲེན་
པའི་ཟད་མི་སྐྱྲེ་ལ་གནས་པ་ནི་ལྟ་བ་མིན་པར་ཡིད་ཀི་དང་པོ་ལ་གིས་དང་། ཡིད་ཤྲེས་ 
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༼༣༣༣༽ 
དགྲེ་བ་ཙམ་ལ་གནས་ན་ཡིད་ཀི་གསུམ་དང་། དགྲེ་བ་ལས་གཞན་པའི་སྲེམས་ཀིས་དགྲེ་བསྲེན་དང་དགྲེ་ཚུལ་
གི་བར་གི་སོམ་པ་ལྲེན་ན་སྤོང་བ་བཞི་དང་། སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྲེས་དགྲེ་བས་དྲེ་དག་ལྲེན་ན་དྲུག་དང་། སོམ་པ་དྲེ་
དག་ཡིད་ཤྲེས་དགྲེ་བས་ལྲེན་པའམ་སྲེམས་དང་པོས་དགྲེ་སློང་ལྲེན་པ་ན་བདུན་དང་། སྲེམས་གིས་པས་དྲེ་
ལྲེན་པ་དང་བསམ་གཏན་ཟག་མྲེད་ཀི་ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་པ་དགུ་དང་། སྲེམས་གསུམ་པས་དྲེ་ལྲེན་པ་དང་ཟད་མི་
སྐྱྲེས་བར་ཤྲེས་པ་ལས་གཞན་པའི་སྤོང་བདུན་དང་ལྡན་པའི་མམ་གཞག་ན་བཅུ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་
ངོ་། །དྲུག་པ་ལ། འགྲོ་བ་གང་ན་མི་དགྲེ་བ་དུ་ཡོད་པ། དགྲེ་བ་དུ་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དམྱལ་བ་ན་ནི་སྨྲྲེ་
སྔགས་འདོན་པའི་བཀལ་པ་དང་ཕན་ཚུན་བརྒྱད་བཀག་བྱྲེད་པའི་ཚིག་རྩུབ་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་སྡུག་ཚིག་
ཟ་བའི་གནོད་སྲེམས་མངོན་གྱུར་ལ། ཐོབ་པ་ཡང་ཡོད་པར་ངྲེས་པས་མངོན་གྱུར་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་གིས་
སོ། །ཆགས་ཡུལ་མྲེད་པ་དང་ལས་འབྲས་མངོན་དུ་གྱུར་པས་བརྣབ་སྲེམས་དང་ལོག་ལྟ་མངོན་གྱུར་མྲེད་ཀང་
གྲེན་པོ་མ་སྐྱྲེས་པས་ལྡན་པ་ཡོད་ལ། གཞན་མྲེད་དྲེ་ལས་མ་ཟད་པར་རྲེན་གིས་མི་འཆི་བ་དང་། རས་དང་
བུད་མྲེད་གཟུང་བར་མྲེད་པ་དང་། ངག་གི་གཞན་གིས་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པ་དང་བྱྲེ་ཟིན་པས་སོ། །ས་མི་སན་
ན་ཡིད་ཀི་གསུམ་ལྡན་པ་ཡོད་ཀི་མངོན་གྱུར་མྲེད་དྲེ། འཛིན་པ་མྲེད་པ་དང་། རྒྱུད་འཇམ་ཞིང་ཀུན་ནས་མནར་
སྲེམས་ཀི་གཞི་དགུ་མྲེད་པ་དང་། སིག་པའི་བསམ་པ་ཅན་མིན་པས་སོ། །ས་མི་སན་དྲེ་ན་བདུན་པ་ངག་བཀལ་
པ་དངོས་སུ་ཡང་ཡོད་དྲེ་ 



332   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༣༣༤༽ 
ཆགས་པས་གླུ་ལྲེན་པས་སོ། །ཚེ་ངྲེས་པ་དང་རས་དང་བུད་མྲེད་གཟུང་བ་མྲེད་པ་དང་། ངག་གི་གསུམ་ལ་
དགོས་པ་མྲེད་པ་དང་། སིག་པའི་བསམ་པ་ཅན་མིན་པས་གཞན་མྲེད་དོ། །འོ་ན་སྐྱྲེས་མ་ཐག་ཏུ་མས་དོར་བས་
མ་ལ་སོགས་པར་མ་ངྲེས་པར་ལོག་གཡྲེམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། འཁིག་པ་སོད་པར་འདོད་ནས་དཔག་
བསམ་གི་ཤིང་དྲུང་དུ་ཁིད་པ་ན་བགྲོད་པར་འོས་ན་ཤིང་གིས་བསིབས་ཏྲེ་ལ་པོ་བྱྲེད། མི་འོས་ན་མི་བསིབས་
པས་གཏོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་པའི་རྲེན་གཞན་ན་ནི་མི་དགྲེ་བ་བཅུ་ཆར་དངོས་དང་ཐོབ་པ་གིས་ཀ་ཡོད་དྲེ། 
མི་ལ་སོམ་མིན་དང་བར་མའི་མི་དགྲེ་བ་ཡོད། གཞན་ལ་བར་མའི་མི་དགྲེ་བ་ཡོད། ལྷ་ནི་ནང་མི་གསོད་ཀང་
འགྲོ་བ་གཞན་གསོད་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ལྷ་ཡང་མགོ་དང་རྐྲེད་པ་ཅད་ན་འཆིའོ་ཞྲེའོ། །འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་འབྱུང་བ་ན་
མི་ལ་ཡང་བཅུ་ཆར་མྲེད་ལ་དྲེའི་ཚེ་གླུ་ལྲེན་པ་ནི་ངྲེས་འབྱུང་གིས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཡིད་ཀི་དགྲེ་བ་གསུམ་པོ་
ནི་ཁམས་དང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ན་རྲེད་པ་དང་མངོན་གྱུར་གིས་ཀའི་སོ་ནས་ཡོད་ལ། ལུས་ངག་ནི་གཟུགས་
མྲེད་ཀི་འཕགས་པ་དང་། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་སྲེམས་ཅན་ལ་རྲེད་པའི་སོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཟག་མྲེད་དང་
བསམ་གཏན་གི་སོམ་པའི་སྤོང་བདུན་ཡོད་ལ། གཟུགས་མྲེད་པ་དང་སྲེམས་མྲེད་པས་མངོན་དུ་མི་འགྱུར་
རོ། །དྲེ་དག་གི་ལྷག་མར་བྱས་པའི་ཁམས་དང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ན་ཐོབ་པར་མ་ཟད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སོ་ནས་
ཀང་ཡོད་དྲེ། ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགྲོ་ལ་བར་མའི་དགྲེ་བ་ཡོད། གཟུགས་ན་མམ་གཞག་གི་སོམ་པ་གིས་
ཡོད་ལ་ 
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༼༣༣༥༽ 
འདོད་པའི་ལྷ་མི་ལ་སོམ་པ་དང་བར་མ་གིས་ཀ་ཡོད་དོ། །འོན་ཀང་དམྱལ་བཅས་ས་མི་སན་ནི་མ་གཏོགས་ཏྲེ། 
ལྲེན་པ་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་མྲེད་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། ལས་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་པོ་དང་རྒྱུ་མཐུན་
དང་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་འབྱིན་པར་འདོད་དྲེ། །དགྲེ་བ་ལ་བྲལ་འབྲས་དང་གིས་ཀ་ལ་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་ཡོད་
ཀང་དོན་གིས་གོ་བས་སམ། ཁ་ཅིག དགྲེ་མི་དགྲེ་ལ་སྤྲོ་བ་དང་སྐྱོ་བར་འགྱུར་བ་དག་སོན་པ་སྐྱྲེས་བུས་བྱྲེད་པ་
ནི་གིས་ཀའི་མཇུག་ཏུ་གིས་ཀ་འབྱུང་བས་སྤྲོ་བ་དང་སྐྱོ་བའི་རྒྱུ་མིན་པས་མ་བསན་ལ་དྲེས་ན་བྱྲེད་པ་རྒྱུ་
མཐུན་ཡང་མ་སྨོས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལ་མི་དགྲེ་བའི་རྣམ་སྨིན་ཆྲེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གིས་ངན་སོང་དུ་སྐྱྲེ་ལ། 
མདོ་ཁ་ཅིག་ལས་ཆུང་ངུས་འབྲས་བུ་ཡི་དྭགས་སུ་བཤད་པ་ལྷ་ལྟ་བུའི་དཔལ་མྱོང་བའམ། ཡང་ན་རིན་ཆྲེན་
ཕྲྲེང་བར་བཤད་པ་ལྟར་ཀུན་སློང་ལ་དགོངས་སོ། །རྒྱུ་མཐུན་ལ་བྱྲེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་ནི་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་དྲེ་དག་
བྱྲེད་འདོད་པའོ། །མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་ནི་བརྒྱ་ལ་མི་སྐྱྲེ་ནའང་། རིན་ཆྲེན་ཕྲྲེང་བར། གསོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་
འགྱུར། །རྐུ་བ་ཡིས་ནི་ལོངས་སོད་ཕོངས། །བྱི་བོ་བྱྲེད་པས་དགྲ་དང་བཅས། །རྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་པ་མང་། །ཕྲ་
མ་ཡིས་ནི་བཤྲེས་དང་འབྱྲེད། །རྩུབ་པོ་ིད་ཀིས་མི་སན་ཐོས། །མ་འབྲྲེལ་པ་ཡིས་ཚིག་མི་བཙུན། །བརྣབ་
སྲེམས་ཡིད་ལ་རྲེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སྲེམས་འཇིགས་པ་སིན་པར་བཤད། །ལོག་པ་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་
ིད། །ཅྲེས་བཤད་ལ། །འགྲྲེལ་པར་ཡིད་ཀི་དུག་གསུམ་ཤས་ཆྲེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བཤད། བདག་འབྲས་ནི་
རིམ་བཞིན།  
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༼༣༣༦༽ 
ཕྱི་རོལ་གཟི་ཆུང་གནོད་མང་དང་། །རྡུལ་འཁིགས་དི་ང་མཐོ་དམན་དང་། །ཚྭ་སོ་ཅན་སོགས་དུས་ལོག་
དང་། །འབྲས་བུ་ཕྲ་ཁ་ཆུང་ངུའང་མྲེད། །ཕྱི་རོལ་དངོས་པོ་འགྱུར་བ་ནི། །མི་དགྲེ་བཅུ་ཡི་བདག་འབྲས་
སོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། སློབ་དཔོན་ནི་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་རྣམ་སྨིན་དང་མྲེད་པ་བདག་འབྲས་གིས་སུ་འདུས་
ཀང་འད་བའི་ཁད་པར་ལ་རྒྱུ་མཐུན་དུ་བཞག་གོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལྟར་འབྱིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སོར་བའི་
ཚེ་ལུས་ངག་གིས་གནོད་པའམ་ཡིད་ཀིས་ཕན་པའི་གྲེགས་བྱྲེད་པས་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱས་པའི་ཕྱིར་
རྣམ་སྨིན་དང་། དངོས་གཞི་བསད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་མཐུན་དང་། རྒྱུ་དྲེ་གིས་ཀིས་མཇུག་གཟི་བརིད་
མྲེད་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར་བདག་འབྲས་དང་གསུམ་མོ། །གཞན་དགུ་ལ་ཡང་སར་རོ། །དགྲེ་བའི་རྣམ་སྨིན་ནི་ཆུང་
འབྲིང་གསུམ་གིས་རིམ་བཞིན་མི་དང་འདོད་པའི་ལྷ་དང་གོང་མའི་ལྷར་སྐྱྲེ་ལ། རྒྱུ་མཐུན་དང་བདག་འབྲས་ནི་
བཟོག་ལ་སར་ཏྲེ་ཟག་མྲེད་ལ་ནི་བྲལ་བ་དང་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པར་འདོད་དོ། གསུམ་པ་ལོག་འཚོ་ལོགས་སུ་སྨོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མདོ་ལས། ལོག་པ་ངག་དང་ལས་ཀི་མཐའ་དང་ལོག་པའི་འཚོ་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་ལོག་
འཚོ་གང་ཞྲེ་ན། ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཆགས་པ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ནི་ལོག་འཚོ་ཡིན་ལ། ཞྲེ་སང་དང་གཏི་མུག་
ལས་སྐྱྲེས་པའི་ངག་དང་ལུས་ཀི་ལས་ནི་སྔ་མ་གིས་སོ། །དགའ་བས་འཇུག་པའི་ཆགས་པས་བསླངས་པའི་
ལས་ལས་སྲེམས་བསྲུང་ཞིང་འཚོ་བ་དག་པར་སང་དཀའ་ལ་ྲེས་པ་ཆྲེ་བས་འབད་དྲེ་སྤང་དགོས་སོ་ཞྲེས་ 
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༼༣༣༧༽ 
ཤྲེས་པའི་ཕྱིར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བསན་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ནི། གལ་ཏྲེ་བདག་དགའ་བའི་གླུ་གར་སོགས་ལོག་འཚོར་མི་
རིགས་པས་ཡོད་བྱད་ལ་ཆགས་པས་བསླངས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ཁོ་ན་ལོག་འཚོའོ་ཞྲེས་པ་རིགས་པ་མིན་
ཏྲེ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོའ་ིམདོ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ིད་ལས། དབྱུག་གུ་གསུམ་པ་ཁ་ཅིག་དད་པས་
བྱིན་པ་ལ་ལོངས་སོད་ནས་གང་པོ་འཐབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟད་མོ་ས་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། གང་པོའ་ིས་ལ་
སོགས་པ་ན་པས་བརོན་པ་སྤོང་བའོ་ཞྲེས་ཡོ་བྱད་ལ་ཆགས་པས་མ་བསླངས་ཀང་ལོག་པའི་ཡུལ་སོད་པས་
ལོག་འཚོར་བཞག་གོ །གསུམ་པ་རྒྱུ་འབྲས་ིད་ཀི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བ་ལ། ལས་གང་འབྲས་བུ་གང་དང་ལྡན་པ། 
ལས་གང་རྒྱུ་གང་གིས་བྱྲེད་པ། ལས་འཕྲེན་རོགས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་ལས་གང་ལ་འབྲས་བུ་དུ་དང་
ལྡན། ཕན་ཚུལ་ལས་འབྲས་དུ་དང་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྤོང་ལམ་ལ་དུ་ལྡན། སྤོང་ལམ་མིན་པ་ལ་དུ་དང་ལྡན་
པའོ། །དང་པོ་ནི། དིར་བཅས་སྤོང་བའི་ལམ་བར་ཆད་མྲེད་པ་དག་གི་ལས་ནི་ལྔ་ཀ་ཡིས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་
ཏྲེ། རང་གི་སའི་རྣམ་སྨིན་དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྐྱྲེས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་དང་། འོག་སའི་ོན་མོངས་སྤང་བའི་
བྲལ་བ་དང་། དྲེས་དངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ཆོས་དང་། ལམ་མ་འོངས་པ་འགོག་པ་ཐོབ་པ་
སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་དང་། དུས་མམ་པ་དང་ཕྱིས་བྱུང་གི་འདུས་བྱས་བདག་འབྲས་སོ། དི་མྲེད་སྤོང་ལམ་ནི་རྣམ་
སྨིན་པོ་རབ་བཞི་ཡིས་འབྲས་བུར་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། ། 
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༼༣༣༨༽ 
གིས་པ་ནི། །ཟག་བཅས་སྤོང་ལམ་ལས་གཞན་དགྲེ་དང་མི་དགྲེ་གང་ཡིན་པའང་བྲལ་བར་བོར་བ་བཞི་དང་
བཅས་ཤིང་། ཟག་པ་མྲེད་པའི་སྤོང་ལམ་གི་ལྷག་མ་དང་ལུང་བསན་མིན་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་དྲེ་གིས་བོར་བ་
གསུམ་གིས་འབྲས་བུར་བཅས་སོ། །གིས་པ་ལ། དགྲེ་བ་སོགས། འདས་པ་སོགས། རང་ས་སོགས། སློབ་པ་
སོགས། མཐོང་སྤང་སོགས་དུ་དང་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྲེ་བའི་འབྲས་བུ་དགྲེ་བ་ནི་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུར་རུང་
ཡང་དྲེའི་འབྲས་བུ་མིན་པས་བཞི་དང་། སོགས་པ་མི་དགྲེ་བ་ནི་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་དང་བདག་འབྲས་གིས་དང་། 
དྲེ་བཞིན་དུ་ལུང་མ་བསན་ནི་རྒྱུ་མཐུན་དང་བྲལ་བ་བོར་བས་གསུམ་མོ། །མི་དགྲེ་བའི་འབྲས་བུ་དགྲེ་བ་ནི་སྐྱྲེས་
བདག་གིས་དང་ནི། སོགས་པ་མི་དགྲེ་བ་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་བ་བོར་བ་གསུམ་དང་། ལུང་མ་བསན་ནི་བྲལ་
བ་བོར་བ་བཞི་སྲེ་རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་མི་དགྲེ་བའི་ཀུན་འགྲོ་བསིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་ནི་རྒྱུ་མཐུན་
བསྐྱྲེད་དོ། །ལུང་མ་བསན་མིན་པའི་འབྲས་བུ་དགྲེ་བ་དང་། ལ་སོགས་པ་མི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་དྲེ་དག་
ནི་རིམ་བཞིན་སྐྱྲེས་བདག་གིས་དང་རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་བ་བོར་བའི་གསུམ་དང་གསུམ་མོ། །གིས་པ་ནི། 
འདས་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྡུས་པས་དུས་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་ཡང་བྲལ་བ་
བོར་བ་བཞི་བཞིར་མཐུན་པ་ཡིན་ཏྲེ། མ་འོངས་པ་ནི་ཆོད་པའི་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་ཁོ་ནའོ། །བར་མ་ད་ལྟར་བ་ཡི་
འབྲས་བུ་མ་འོངས་པའང་བཞི་པོ་དྲེ་ིད་དང་། བར་མ་ིད་ཡིན་ན་སྐྱྲེས་བདག་གིས་ཡིན་ལ། མ་སྐྱྲེས་པའི་
འབྲས་བུ་མ་འོངས་པ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་ཡང་མྲེད་ 
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༼༣༣༩༽ 
པས་གསུམ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་གི་ས་པ་ཟག་བཅས་ལ་ནི་བྲལ་བ་སས་མ་བསྡུས་པས་བཞི་དང་། ཟག་
མྲེད་ལ་གསུམ་ཡིན་ལ། གཞན་གི་ས་པས་ཟག་མྲེད་ནི་ས་ཐ་དད་པ་ཡང་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་གསུམ་
དང་། ཟག་བཅས་སྲེད་པས་བར་བཅད་པས་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་གིས་སོ། །བཞི་པ་ནི། 
སློབ་པའི་འབྲས་བུ་སློབ་པ་དང་། སོགས་པ་མི་སློབ་པ་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་བ་བོར་བ་དང་། གིས་ཀ་མིན་པ་
ནི་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་བོར་བ་གསུམ་གསུམ་ཡིན་ལ། མི་སློབ་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་སློབ་པ་ཡི་ཆོས་ནི་
བདག་འབྲས་གཅིག་པུ་དང་། ལ་སོགས་པ་མི་སློབ་པ་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་བ་ལས་གཞན་གསུམ་དང་། གིས་
མིན་ནི་ལྡང་བའི་སྲེམས་བྱུང་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་དང་བདག་འབྲས་གིས་སོ། །དྲེ་ལས་གཞན་པ་སློབ་པ་དང་། 
སོགས་པ་མི་སློབ་པ་གིས་མིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་རིམ་བཞིན་སྐྱྲེས་བ་དག་གིས་གིས་དང་ལྔའོ། །ལྔ་པ་ནི། 
མཐོང་བས་སྤང་བྱའི་འབྲས་བུ་མཐོང་སྤང་དྲེ་ིད་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་བ་བོར་བ་གསུམ་དང་། ལ་སོགས་པ་
སོམ་སྤང་ནི་ཀུན་འགྲོའ་ིརྒྱུ་མཐུན་ཡོད་པས་བྲལ་བ་བོར་བ་བཞི་དང་། སྤང་བྱ་མིན་པའི་བདག་པོ་གཅིག་
པུའོ། །སོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་དང་སྤང་བྱ་མིན་པ་དྲེ་དག་ནི་རིམ་
བཞིན་སྐྱྲེས་བདག་གིས་དང་བྲལ་བ་བོར་བ་བཞི་དང་། །སྐྱྲེས་བདག་བྲལ་བ་གསུམ་མོ། །སྤང་བྱ་མིན་པའི་
འབྲས་བུ་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་དང་སྤང་བྱ་མིན་པ་དྲེ་དག་ནི་བདག་པོ་གཅིག་པུ་དང་། སྐྱྲེས་ 
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༼༣༤༠༽ 
བདག་གིས་དང་རྣམ་སྨིན་བོར་བ་བཞི་སྲེ་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། བསན་བཅོས་ལས་རིགས་པ་མིན་
པས་བསྐྱྲེད་པའི་ལས་ནི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱྲེད་ལས་བྱུང་བས་ོན་མོངས་ཅན་དག་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་དྲེར་མ་ཟད་
འགྲོ་འདུག་ལ་སོགས་ཆོ་ག་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལས་མས་པའང་ཡིན་ཞྲེའོ། །ལྡོག་པ་ནི་རིགས་པས་བསྐྱྲེད་
པའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཅི་ལས་གཅིག་དང་དུ་མས་སྐྱྲེ་བའང་གཅིག་དང་དུ་མ་འཕྲེན་ནམ་གཞན་དུའང་འཕྲེན་ཞྲེ་ན། 
སྲེམས་པ་གཅིག་གིས་འཕངས་པའི་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་གཅིག་གིས་སྐྱྲེ་བ་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་གཅིག་ཁོ་ན་འཕྲེན་ཏྲེ་
གཞན་དུ་ན་ཕུང་པོ་བཞིའམ་ལྔ་མ་ཚང་བ་དང་། རོ་སོད་རོ་སྨད་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པ་རིས་མཐུན་དུམ་བུར་
གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་གནས་བསན་མ་འགགས་པས་རང་རྒྱལ་གཅིག་ལ་
བསོད་སོམས་ཕུལ་ཏྲེ་བདག་ནི་བསོད་སོམས་གཅིག་པུ་དྲེས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ལན་བདུན་དང་ད་ལྟ་ཤཱཀ་
ཕྱུག་པོ་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གཞི་དྲེ་ལ་སྲེམས་པ་མི་འད་བ་བརྒྱད་བྱུང་བའོ། །གོང་མ་པ་ནི་ལས་
སོབས་ཆྲེ་ན་གཅིག་གིས་ཀང་དུ་མ་དང་། ཆུང་ན་དུ་མས་ཀང་གཅིག་འཕྲེན་ལ་འོན་ཀང་ཟ་དང་བཅས་པས་དུམ་
བུར་མི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་སོ། །སྐྱྲེ་བ་གཅིག་པོ་དྲེའི་ཁད་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་ནི་མིར་འད་ཡང་དབང་
པོ་དང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་སོགས་པ་དུ་མར་སང་བའི་ཕྱིར་ལས་དུ་མ་ཡིན་ཏྲེ་སོལ་བ་གཅིག་པུས་སྐྱ་རིས་
བྲིས་ནས་ཚོན་རི་དུ་མས་རོགས་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་དབང་པོ་དྲུག་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་ཚང་བར་
རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། དང་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  339 

༼༣༤༡༽ 
པོ་འཕངས་ཀང་རོགས་བྱྲེད་ཀི་གྲེགས་བྱས་སོ་ཞྲེས་ཊི་ཀར་བཤད་དོ། །འཕྲེན་བྱྲེད་ལས་ཁོ་ན་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། 
རྣམ་སྨིན་དང་བཅས་པ་གཞན་ཡང་ཡིན་ཏྲེ་འོན་ཀང་སྲེམས་མྲེད་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་གིས་པོ་དག་ལས་
དང་ལྷན་ཅིག་མི་འབྱུང་སྲེ། སྔར་བཞི་པ་དང་སིད་རྲེའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གིས་འཕངས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། འཕྲེན་
བྱྲེད་མ་ཡིན་ལ་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀི་ཐོབ་པའང་ཤིང་ལྗོན་པའི་ཕྱི་ཤུན་ལྟར་ཐོབ་བྱ་དང་འབྲས་བུ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་
འཕྲེན་བྱྲེད་མིན་ནོ། །དྲེར་མ་ཟད་སོར་ལམ་དང་འཕགས་ལམ་ཐམས་ཅད་འཕྲེན་བྱྲེད་མིན་ནོ། །གིས་པ་ལས་
སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། སྤང་བྱ་སིབ་པ་གསུམ། བསྲེན་བྱ་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞི་གསུམ། ཆ་མཐུན་དགྲེ་བ་
གསུམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སིབ་པ་གསུམ་གི་ངོ་བོ། གང་ན་སིབ་པ་གང་ཡོད་པ། ལས་སིབ་བྱྲེ་བྲག་དུ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས་སིབ་པ་གསུམ་ཞྲེས་གསུངས་པ་གང་ཞྲེ་ན། འགྲོ་བ་གཞན་གི་བར་མཚམས་
མྲེད་པར་དམྱལ་བར་འགྲོ་བས་མཚམས་མྲེད་པའི་ལས་ཏྲེ། མ་དང་ཕ་དང་དགྲ་བཅོམ་གསོད་པ་དང་། དགྲེ་
འདུན་གི་དབྱྲེན་དང་། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ལ་ངན་སྲེམས་ཀིས་ཁག་འབྱིན་པ་དང་ལྔ་རྣམས་ལས་སིབ་དང་། 
ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་དག་པོའམ་རྣོ་བ་དང་རྒྱུན་རིང་ཤས་ཆྲེ་བ་གིས་ལས་ཕྱི་མ་ོན་སིབ་སྲེ་གྲེན་པོའ་ི
སྐབས་མི་རྲེད་པས་སོ། །ངན་འགྲོ་གསུམ་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་སྲེམས་ཅན་དང་ས་མི་སན་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་
སྨིན་གི་སིབ་པ་སྲེ་དྲེ་གསུམ་ནི་འཕགས་ལམ་ 
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༼༣༤༢༽ 
དང་དྲེའི་སོར་བ་ལ་སིབ་པའི་སིབ་པ་གསུམ་དུ་འདོད་དོ། །གིས་པ་ནི། མཚམས་མྲེད་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་
ཁིམས་ཅན་ཡིན་པ་དང་བསན་པ་མྲེད་པས་ས་མི་སན་དྲེ་མ་གཏོགས་པའི་གིང་གསུམ་དག་གི་ནི་མི་ཁོ་ན་ལ་
ཡོད་ཅིང་། དྲེ་ཡང་སྐྱྲེས་པ་དང་། བུད་མྲེད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀི་ཟ་མ་སོགས་ལ་ཡོད་པར་མི་འདོད་དོ། །སིར་མྲེད་
པ་ནི་སོམ་པའི་རྲེན་དུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕ་མ་བསད་པའི་མཚམས་མྲེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་ཕ་མས་ནི་ཐར་པ་
དང་མཐུན་པའི་ལུས་ཚང་བར་མ་སྐྱྲེད་པ་དང་། ཚེ་འདིའི་བྱམས་པ་ཆུང་བས་ཕན་པ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་དང་། བུ་ཚ་
ནི་མཚན་གིས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་ཤས་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་དྲེ་གིས་ཀིས་ཡི་
དྭགས་དང་དུད་འགྲོའ་ིཕ་མ་གསད་ཀང་མཚམས་མྲེད་དུ་མི་འགྱུར་ལ། སིར་ངན་སོང་གསུམ་ཆར་ན་སོམ་མིན་
མྲེད་པའི་རྒྱུས་མྲེད་དོ། །བཙུན་པ་ནི། ར་ཅང་ཤྲེས་ལྟར་བློ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །ལྷ་ལ་ནི་
ལས་འབྲས་མངོན་དུ་གྱུར་པས་མྲེད་ལ། མིའི་ཡང་ཕ་མ་མི་མིན་པ་ལ་མི་འགྱུར་ཏྲེ་འགྲོ་བ་མི་མཐུན་པས་
བྱམས་པ་དང་ངོ་ཚ་ཆུང་བས་སོ། །ལྷག་པ་གིས་ནི་འགྲོ་བ་ལྔ་ཆར་དག་ན་ཡོད་དྲེ། ཐམས་ཅད་ལ་ོན་མོངས་
ཤས་ཆྲེ་བ་སིད་པ་དང་། ངན་སོང་སོགས་ནི་རྣམ་སྨིན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་མཚམས་མྲེད་
བཤད། དྲེ་དང་ྲེ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཚམས་མྲེད་དངོས། དྲེའི་ལས་འབྲས། ལས་འབྲས་ཀི་ཞར་བྱུང་
ངོ་། །དང་པོ་ལ་དགྲེ་འདུན་གི་དབྱྲེན། མཚམས་མྲེད་ཀི་གྲངས་ངྲེས། མཚམས་མྲེད་ 
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༼༣༤༣༽ 
གཞན་གི་གཞི་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གང་ཟག་གང་ལ་ལྡན་པ། འཁོར་ལོའ་ིདབྱྲེན་བཤད་པ། ལས་ཀི་
དབྱྲེན་བཤད་པ། འཁོར་ལོའ་ིདབྱྲེན་མི་འབྱུང་བའི་དུས་སོ། །དང་པོ་ལ་དབྱྲེན་གང་ལ་ལྡན། བརྫུན་གང་ལ་ལྡན་
པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྲེ་འདུན་གི་དབྱྲེན་དགྲེ་འདུན་སྲེ་གིས་ཐུགས་རྲེ་མི་འཕྲོད་པར་བྱྲེད་པའི་རང་བཞིན་ལྡན་
པ་མིན་པའི་འདུ་བྱྲེད་ཀི་ཆོས་སངས་རྒྱས་ཀི་འཁོར་ལ་ཡོད་པས་ོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་ལ། འབྱྲེད་པ་པོའ་ི
འཁོར་དགྲེ་ར་ཆད་པ་ལ་ཡོད་པས་ལུང་བསན་དགྲེ་བ་ཡང་མིན་པས་མ་བསིབས་པའོ། །དབྱྲེ་ན་དྲེ་དང་ཕྱོགས་
གིས་ཀི་དགྲེ་འདུན་ཡང་དག་པར་ལྡན་གི་མཚམས་མྲེད་ཡིན་པས་འབྱྲེད་པ་པོ་མི་ལྡན་ནོ། །གིས་པ་ནི། དབྱྲེ་
ན་དྲེ་ཡི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ངོ་བོ་ནི་ཆྲེན་པོའ་ིབརྫུན་ཏྲེ་དྲེ་དང་འབྱྲེད་པ་པོ་ཡང་དག་པར་ལྡན་ནོ། །འདི་མི་ཆོས་བླ་
མའི་བརྫུན་དུ་འཆད་ཀང་བརྫུན་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེའི་འབྲས་བུ་ནི་བར་གི་བསྐལ་པར་མནར་
མྲེད་པར་སྨིན་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་བཞི་ནི་དམྱལ་བར་ངྲེས་ཀང་མནར་མྲེད་དུ་མ་ངྲེས་སོ། །འོ་ན་ཆོས་སིད་
ཀིས་ཕ་མ་དགྲ་བཅོམ་པ་བསད་པ་ལྟ་བུའི་མཚམས་མྲེད་དུ་མ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་གཅིག་ཅར་སྨིན་ན་གཅིག་
དང་དུ་མ་བྱས་པ་ཁད་པར་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། རིམ་གིས་མྱོང་ན་མཚམས་མྲེད་དུ་མི་འཐད་ལ་རྒྱུད་གཅིག་
ལས་མྲེད་པས་དམྱལ་བ་དུ་མ་གཅིག་ཆར་མི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། མཚམས་མྲེད་ལྷག་པས་ལུས་ཆྲེ་ཞིང་གཞོན་ཤ་
ཅན་ལ་གནོད་པ་ིས་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་ལྷག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་སྔ་ 
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༼༣༤༤༽ 
མ་འཕྲེན་བྱྲེད་ཕྱི་མ་རོགས་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི་ཕྱི་མ་ལ་སོགས་པར་མྱོང་ཡང་དམྱལ་བ་བརྒྱུད་པ་
ཡིན་པས་མཚམས་དང་བཅས་པ་མིན་ནོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །གིས་པ་འཁོར་ལོའ་ིདབྱྲེན་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་
འགྲན་པས་དགྲེ་སློང་དང་། སྲེད་སད་ཀིས་ལམ་གཞན་སོན་མི་ནུས་པས་ལྟ་བ་སད་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་
འཆལ་བ་ངག་མི་བཙུན་པས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པས་འབྱྲེད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་གཟི་བརིད་མི་བཟོད་པ་དང་
བཀའ་བཙན་པས་བཞུགས་པའི་ཡུལ་ལས་གཞན་དུའོ། །འཕགས་པ་ནི་ལུང་རོགས་ཀི་ཆོས་མངོན་དུ་གྱུར་པས་
དྲེ་དང་འད་བ་འབྱྲེད་མི་ནུས་པས་བྱིས་པ་རྣམས་འབྱྲེད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་ལ་སོན་པ་དང་དྲེའི་ལམ་
ལས་གཞན་པ་ལྷས་བྱིན་གིས་བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ་ལ་བཟོད་ཅིང་དང་དུ་ལྲེན་པ་ནི་བྱྲེ་བའི་ཚད་དོ། །དུས་ནི་ཞག་
གཅིག་རང་སར་མི་གནས་ཀི་ནམ་མ་ལངས་བར་འདུམ་པར་ངྲེས་ཏྲེ། དོན་ཆྲེན་པོ་ལས་མས་པ་དང་མཆོག་
ཟུང་གཅིག་གིས་བསྡུ་མ་ནུས་པས་སོ། །ངྲེས་ཚིག་ནི་དྲེ་ལྟ་བུ་ནི་དགྲེ་འདུན་བྱྲེ་བས་དྲེའི་དབྱྲེན་དང་། ལམ་དུ་
འཇུག་པའི་གྲེགས་སུ་གྱུར་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཕྱྲེ་བའི་ཕྱིར་དྲེའི་དབྱྲེན་དུའང་འདོད་ལ། 
གནས་ནི་འགྲན་ཟ་སངས་རྒྱས་གཞན་ན་མྲེད་པས་འཛམ་བུའི་གིང་ཁོ་ན་ཡོད་ཅིང་། ཕྱོགས་གིས་ན་དགྲེ་སློང་
བཞི་བཞི་དང་འབྱྲེད་པ་པོ་སྲེ་དགུ་ཡན་ཆད་ཀིས་འགྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་ནི། མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་བློ་མི་
མཐུན་པས་བསླབ་པ་སིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་གིས་བྱས་པས་དབྱྲེན་དུ་འགྱུར་ 
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༼༣༤༥༽ 
བ་ནི་གང་ན་བསན་པ་ཡོད་པའི་གིང་གསུམ་ན་ཡོད་ལ། དྲེ་ནི་ཕྱོགས་གིས་ཀིས་བཞི་བཞི་སྲེ་བརྒྱད་དག་ཡན་
ཆད་ཀིས་འགྲུབ་བོ། །འབྱྲེད་པ་པོར་རློམ་པ་མྲེད་པའམ་ཁིམ་པས་ཀང་འགྲུབ་བོ། །ཞྲེས་འཆད་དོ། །འདི་
མཚམས་མྲེད་མིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། དང་པོ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་དང་། མཐའ་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་ཁ་གིས་ལ་དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བར་བློ་གཅིག་པ་དང་། བར་དུ་བསན་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐྱོན་བཟང་བྱིན་
གིས་མི་ཚངས་པར་སོད་པ་དང་། ལྟ་བའི་སྐྱོན་དགྲེ་སློང་འཆི་ལྟས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་གཅོད་པའི་
ཆོས་གསུངས་པར་ལོག་པར་གོ་བའི་སྔ་རོལ་དང་། སྡུམ་བྱྲེད་མཆོག་ཟུང་གཅིག་གི་སྔ་རོལ་དང་། འགྲན་ཟ་
མྲེད་པས་ཐུབ་པ་ནོངས་པའི་རྲེས་དང་། མཚམས་གཅིག་གི་ནང་དུ་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་བྱྲེ་བའི་དོན་ཡིན་
པས་མཚམས་ཆྲེ་ཆུང་མ་བཅད་པ་དག་སྲེ་དུས་དྲུག་ཏུ་ཡང་འཁོར་ལོའ་ིདབྱྲེན་ནི་མི་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་
མཚམས་ཀི་གྲངས་ངྲེས་པ་ནི། ཞིང་དང་བསམ་པ་དང་སོར་བའི་ཁད་པར་གིས་རྒྱུ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སིག་
པ་ཆྲེན་པོ་ནི་ལྔར་ངྲེས་ཏྲེ། ཕ་མ་ནི་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ལུས་བསྐྱྲེད་པས་ཕན་འདོགས་པ་དང་ཕྱི་མ་གསུམ་ནི་ཡོན་
ཏན་གི་ཞིང་། བསམ་པས་སྤངས་ཤིང་སོར་བས་དང་པོ་གསུམ་སོག་གནས་པ་དང་། བཞི་པ་མཐུན་པ་མྲེད་པར་
བྱས་པ་དང་། ལྔ་པ་མྲེད་པར་བྱ་མི་ནུས་ཀི་སོར་བ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་མཚམས་མྲེད་ཀི་གཞི་གཞན་
ངོས་གཟུང་བ་ནི། ཕ་མ་མཚན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་སྐྱྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་བསད་ཀང་མཚམས་ 



344   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༣༤༦༽ 
མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། བསན་བཅོས་ལས་མ་དགྲ་བཅོམ་མ་མིན་པའི་བུད་མྲེད་གསད་ན་མཚམས་མྲེད་དུ་འགྱུར་བ་
ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། ཡོད་དྲེ་ཕ་མཚན་གྱུར་པ་གསད་ནའོ་ཞྲེས་དང་། ལྡོག་པ་ཡང་བཤད་དོ། །བུད་མྲེད་གཅིག་ལས་
ནུར་ནུར་པོ་ཟག་སྲེ་གཅིག་གི་མངལ་དུ་བླུགས་ན་གང་མཚམས་མྲེད་ཀི་གཞི་ཡིན་ཞྲེ་ན། གང་གི་ཟ་མཚན་
ལས་བྱུང་བར་བྱྲེད་པའི་བུད་མྲེད་དང་པོ་ནི་དྲེའི་མ་ཡིན་ཏྲེ་ལུས་ཀི་རྒྱུའི་བདག་པོ་ཡིན་པས་སོ། །གིས་པའང་
བྱ་བ་ཞུ་ཞིང་གསད་ན་གཞན་པས་ལིའོ། །ཕ་མ་ལ་སོར་བ་བྱས་ནས་དྲེ་ལས་གཞན་གསད་ནའང་མི་འགྱུར་ལ། 
གཞན་ལ་སོར་བ་བྱས་ནས་ཕ་མ་གསད་ནའང་མི་འགྱུར་ཏྲེ། མ་ཁིའུའི་འོག་ན་ཡོད་པ་གསད་པ་དང་། ཁྲུས་པ་
སི་ཁྲེར་གི་བུས་སང་བུ་ལ་སོར་བ་བྱས་ནས་ཕ་བསད་པ་ལྟ་བུའོ། །སངས་རྒྱས་ནམ་ཡང་བཀོངས་པར་མི་
ནུས་པས་སྐུ་ལ་བརྡྲེགས་པར་སྲེམས་པས་མཚམས་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། །མིན་ཏྲེ། དྲེ་ཙམ་ནི་སྤངས་པ་མིན་
པས་གནོད་པའི་བསམ་པ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །སློབ་པའི་ཚེ་བསྣུན་ནས་དྲེའི་འོག་ཏུ་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་པ་
གསད་པ་ལ་མཚམས་མྲེད་དུ་འགྱུར་བ་མིན་ཏྲེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་སོར་བ་མ་བྱས་པས་སོ། །གིས་པ་དྲེའི་
ལས་འབྲས་ལ། འབྲས་བུ་ཐོབ་མི་ཐོབ་ཀི་ཁད་པར། ལས་ལི་ཡང་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། མཚམས་མྲེད་ཀི་
སོར་བ་བྱས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་མ་ལྡོག་པ་ལ་བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་འགལ་བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་འབྲས་བུ་ཐོབ་
པ་མི་སིད་ལ། ལས་ལམ་གཞན་གི་སོར་བ་བྱས་ཀང་ལམ་སྐྱྲེ་བ་སིད་དྲེ་ 
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༼༣༤༧༽ 
ཤཱཀ་བཙོན་མ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྔོན་པས་འཚོ་བ་ལ་སོན་པས་ཆོས་བསན་པས་བུ་དང་བཅས་པས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་
འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པར་ཤྲེས་བཞིན་དུ་དགྲེ་འདུན་དབྱྲེ་བའི་ཕྱིར་
བརྫུན་སྨྲ་བ་ྲེས་སད་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རབ་ཏུ་ཆྲེ་བར་འདོད་དྲེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་
ལ་བསྣུན་པའི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་མ་འདུམ་གི་བར་དུ་དཀར་པོའ་ིཕྱོགས་ཀི་སོ་སྐྱྲེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིད་འཁྲུགས་ཤིང་
དན་པ་མས་ནས་མཐོ་རིས་དང་བྱང་གྲོལ་གི་ལམ་གི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་སྨིན་ཡང་བསྐལ་པ་གཅིག་
ཏུ་མནར་མྲེད་པར་སྐྱྲེའོ། །ཆོས་སྐུའི་དོན་ནི་ཆོས་བསན་པས་བྱང་སྲེམས་ལ་ཆོས་སྐུ་འབྱུང་བའམ། སོན་པ་ིད་
ཀིས་ལམ་མམ། དྲེའི་སོབས་ཀི་བྱུང་བའི་ལམ་གི་གྲེགས་སུ་གྱུར་པའོ། །ལྷག་མ་བཞིའི་ནང་ནས་གིས་པ་ཡང་
ཞིང་། ལྔ་པ་གསུམ་པ་དང་པོ་རྣམས་ལིའོ། །འོ་ན་མདོར། ྲེས་པ་གསུམ་ལས་ཡིད་ཀི་ྲེས་པ་ཆྲེ་བ་དང་། མི་
དགྲེ་བ་བཅུ་ལས་ལོག་ལྟ་ཆྲེ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མཚམས་མྲེད་ལྔ་དང་ལས་གསུམ་དང་མི་དགྲེ་
བ་བཅུ་བཞིར་བཞག་པའམ། རྣམ་སྨིན་དམྱལ་བར་སྐྱྲེ་བ་དང་། བདག་འབྲས་སྐྱྲེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་འཆི་བ་དང་། 
སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་དགྲེ་ར་གཅོད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་ནི། འཇིག་རྲེན་པའི་དགྲེ་བ་གཞིར་བྱས་
ལ་སིད་རྲེའི་སྲེམས་པ་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་རབ་ཏུ་ཆྲེ་སྲེ་བསྐལ་ཆྲེན་བརྒྱད་ཁིར་མཐོ་རིས་སུ་སྨིན་པས་
སོ། །བྲལ་བ་ནི་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གིས་ཀུན་སོར་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཐོབ་པ་དང་།  
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༼༣༤༨༽ 
སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་ཆོས་མཆོག་གིས་མཐོང་ལམ་འདྲེན་པས་ཆྲེའོ། །གིས་པ་དྲེ་དང་ྲེ་བ་བཤད་པ་
ལ། ྲེ་བ་ལྔའི་ངོ་བོ། ཞར་ལ་ལམ་གསུམ་གི་གྲེགས་བཤད་པ། ཡུལ་གི་ཁད་པར་ངྲེས་གནས་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཅི་མཚམས་མྲེད་ཁོ་ནས་དམྱལ་བར་སྐྱྲེའམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དང་ྲེ་བས་ཀང་སྐྱྲེ་སྲེ་ཁད་པར་ནི་ཕྱི་
མ་ཁོ་ནར་མ་ངྲེས་པའམ་ངྲེས་ཀང་དུས་ཐུང་བ་དང་དུཿཁ་ཆུང་བའོ་ཞྲེས་སོ། དབྱྲེ་བ་ལམ་ལ་བརྲེན་པའི་སིག་
པར་འད་བས་རང་གི་མ་དགྲ་བཅོམ་མ་ལོག་གཡྲེམ་གིས་སུན་དབྱུང་བར་བྱས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
ངྲེས་གནས་བསད་པ་དང་། འཕགས་པ་སློབ་པ་གསོད་པ་དང་། དགྲེ་འདུན་གི་ཞལ་དུ་འདུ་བའི་སོ་ནས་ནང་མ་
གཅིག་གི་འཚོ་བ་འཕྲོག་པ་དང་། ནར་མར་འདུ་བ་ཞྲེས་དབྱིག་བཤྲེས་ཀིས་བཤད། བཞི་པོ་དག་མཚམས་མྲེད་
པ་དང་ཆ་འད་སྲེ། ལྔ་པ་ནི་མཆོད་པའི་རྲེན་སྐུ་གཟུགས་དང་སྐུ་གདུང་དང་ལུང་གི་ཆོས་འཇིག་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ནི། སོར་ལམ་བཟོད་པ་འཐོབ་པ་ལ་ངན་སོང་དུ་སྐྱྲེ་ངྲེས་ཀི་ལས་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བ་འཐོབ་པ་
ལ་འདོད་པ་མྱོང་ངྲེས་ཀི་ལས་དང་། དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱྲེ་ངྲེས་ཀི་ལས་ཀི་གྲེགས་ཤིན་ཏུ་
བྱྲེད་དྲེ། ཡུལ་གཞན་དུ་འཕོ་ན་བུ་ལོན་པ་ལྡང་བ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ། ངྲེས་གནས་སིའི་རྣམ་གཞག་བྱྲེ་
བྲག་ཏུ་སོན་པས་སྔོན་ཇི་ལྟར་མཛད་པའོ། །དང་པོ་ལ། དིས་ཏྲེ་བསན། དྲེ་ིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ངྲེས་གནས་ཞྲེས་པ་གང་ནས་བཟུང་སྲེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ངྲེས་གནས་ཡིན་ཞྲེ་ན།  
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༼༣༤༩༽ 
གང་ཕན་ཆད་ནས་མཚན་བཟང་པོ་སོ་གིས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལས་བྱྲེད་པ་ངྲེས་གནས་སོ། །གིས་པ་ལ་
ཅི་ཙམ་ནས་ཡོད་ཏན་གང་དང་ལྡན། མཚན་རྣམས་སྨིན་པའི་ཚུལ། མཚན་གི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་ཕན་ཆད་
རག་ཏུ་བདྲེ་འགྲོ་དང་དྲེར་ཡང་རིགས་མཐོ་བར་སྐྱྲེ་བ་དང་། དབང་པོ་ཚང་བ་དང་། ཕོ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་དང་། ཚེ་
རབས་དན་པ་དང་། གཞན་དོན་དུ་དུཿཁ་དང་ལོག་སྒྲུབ་ཀིས་མི་སྐྱོ་བས་འཚང་རྒྱ་བའི་དུས་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་
པའོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ནི་བློ་གསལ་བས་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཕོར་གྱུར་བ་ིད་ཀིས་འཕྲེན་ལ། ཡུལ་སོན་པ་མངོན་
དུ་གྱུར་པ་དང་། ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ལ་དམིགས་པའི་སྲེམས་པ་ཁོ་ན་སྲེ་རང་གཞན་ལ་དམིགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་
ཡང་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་ཡང་ཐོས་བྱུང་དམན་ལ་སོམ་བྱུང་འདོད་པའི་རྲེན་ལ་མི་སྨིན་པས་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་
དུས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ལུས་པ་དག་ནས་འཕྲེན་ལ་སོན་པ་འདི་ནི་བརོན་འགྲུས་ཆྲེ་བས་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་ནས་
འཕངས་སྲེ། མདོ་ལས། གྲོང་དཔོན་ངས་ནི་འདི་ནས་བཟུང་སྲེ་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་གི་བར་དུ་ཡང་དག་
པར་རྲེས་སུ་དན་ཏྲེ་ཞྲེས་དྲེ་ཚུན་ཆད་རང་བཞིན་གིས་ཚེ་རབས་དན་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། མཚན་
རྲེ་རྲེའང་བསོད་ནམས་བརྒྱ་ལས་སྐྱྲེས་ལ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚད། ཁ་ཅིག་ངྲེས་པ་ལ་གནས་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀིས་སིན་པའི་བསོད་ནམས་ཙམ་མོ་ཞྲེས་དང་། ཁ་ཅིག་སོང་གསུམ་འཆགས་པའི་ལམ་ཙམ་མོ་
ཞྲེས་དང་། ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནས་མཁྲེན་ཏོ་ཞྲེས་སོ། །བརྒྱ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ 
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༼༣༥༠༽ 
སྐྱྲེ་བའི་སྐུ་མཚན་སོ་གིས་དང་། ཆོས་ཀི་སྐུ་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དྲེ་ལྔ་བཅུ་ལ་དམིགས་པའི་སྲེམས་པ་ལྔ་
བཅུ་དང་། བདག་ཀང་དྲེ་འད་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་པ་ལ་ལྔ་བཅུ་སྲེ་བརྒྱའམ། ཁ་ཅིག་འདོད་པ་ི་ཤུ། གཟུགས་
ཁམས་བཅུ་དྲུག གཟུགས་མྲེད་བཞི། གྲང་དམྱལ་བརྒྱད་དྲེ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་བརྒྱད་ཀི་སྲེམས་ཅན་ལ་སིང་རྲེའི་
སྲེམས་པ་ཞྲེ་བརྒྱད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་བཀོལ་ལོ་སམ་དུ་སྲེམས་པ་གཅིག་དང་། 
བདག་ཀང་དྲེ་འད་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་པ་གཅིག་སྲེ་ལྔ་བཅུ་ལན་གིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པས་བརྒྱའམ། མི་
དགྲེ་བ་བཅུ་སྤོང་བ་ལ་དངོས་གཞི་དག་པ་དང་། སོར་བ་དག་པ་དང་། རྣམ་རོག་གིས་མ་སྨས་པ་དང་། དན་པས་
ཟིན་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བསྔོས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཏྲེ་སམ་པ་ལྔ་བཅུ་དང་། བདག་ཀང་དྲེ་འདར་
གྱུར་ཅིག་སམ་པ་ལྔ་བཅུ་སྲེ་བརྒྱའོ། །གང་སྤྲེལ་ལས་ལྔ་བཅུ་ཕྲག་གིས་འཕྲེན་བྱྲེད་དང་རོགས་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་
བཤད་དོ། །སིར་བསོད་ནམས་ཀི་འགྱུར་ནི་མདོ་ལས་ཞིང་བཅུའི་ན་རང་གིས་དགྲེ་བས་ཐུབ་པའི་བ་སྤུའི་བུ་
ག་གཅིག་དང་། དྲེ་ཀུན་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་དཔྲེ་བྱད་གཅིག་དང་། དྲེ་ཀུན་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གཅིག་
དང་། དྲེ་སུམ་ཅུ་སོང་གིས་མཛོད་སྤུ་གཅིག་དང་། དྲེ་འབུམ་གིས་གཙུག་ཏོར་དང་། དྲེ་འབུམ་གིས་གསུང་ཆོས་
ཀི་དུང་འགྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་བཤད་དོ། །གིས་པ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སོན་པས་མཛད་ཚུལ་ལ། གྲངས་མྲེད་གང་གི་ཐ་
མར་སངས་རྒྱས་གང་བྱུང་ཚུལ། ཕར་ཕྱིན་གང་དུས་གང་ལ་རོགས་ 
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༼༣༥༡༽ 
པའོ། །དང་པོ་ནི། སོན་པའི་འདིས་གྲངས་མྲེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ན་གྲངས་མྲེད་གང་ལ་སངས་རྒྱས་ཇི་
སྲེད་བསྲེན་བཀུར་ཞྲེ་ན། གྲངས་མྲེད་དང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་བདུན་ཁི་ལྔ་སོང་། གིས་པ་ལ་བདུན་ཁི་དྲུག་སོང་། 
གསུམ་པ་ལ་བདུན་ཁི་བདུན་སོང་ལའོ། །དྲེ་ཡང་གྲངས་མྲེད་གསུམ་གི་ཐ་མར་བྱུང་བ་ནི་གསུམ་པའི་ཐ་མར་
རྣམ་གཟིགས་དང་། གིས་པའི་ཐ་མར་མར་མྲེ་མཛད་དང་། དང་པོའ་ིཐ་མར་རིན་ཆྲེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་
ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀི་དང་པོར་བྱུང་བ་ནི་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དྲེའི་དྲུང་དུ་སོན་པ་འདིས་ར་མཁན་
སང་བྱྲེད་དུ་གྱུར་པ་ན་བདག་ཀང་འདི་འད་བའི་རྣམ་པ་ཁོ་ནར་འཚང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་
བོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ནི། གྲངས་མྲེད་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་གྲངས་མྲེད་པ་བསྲེན་བཀུར་བྱས་ཞྲེས་འབྱུང་གི་
གྲངས་འདི་ལྟ་བུ་མ་བྱས་སོ། །ལུང་ལས་ནི། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ནས། །འདྲེན་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་
བར། །ཞྲེས་དང་། སངས་རྒྱས་ལྲེགས་མཛད་ནས་བཟུང་སྲེ། །དབང་པོ་རྒྱལ་མཚན་ཐུབ་པའི་བར། །ཞྲེས་དང་། 
སངས་རྒྱས་མར་མྲེ་མཛད་ནས་ནི། །རྒྱལ་བ་འོད་སྲུང་བར་དག་ཏུ། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། ཞིང་མི་
འདམ་པར་ཀུན་ལ་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལན་དང་རྣམ་སྨིན་ལ་མི་རྲེ་བར་སིང་རྲེ་ཡིས་སིན་པར་བྱྲེད་
པས་སིན་པ་རོགས་ལ། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་བཅད་ཀང་སྲེམས་མི་འཁྲུགས་
པས་བཟོད་པ་དང་། ལུས་ངག་གི་ྲེས་སོད་མི་བྱྲེད་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ 
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༼༣༥༢༽ 
དང་། སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་རིའི་ཕུག་ན་ཟད་པར་མྲེའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པ་ལ་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་གིས་
བསྲེངས་ཏྲེ་ཞག་བདུན་གི་བར་དུ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་བསོད་ཅིང་བསྐོར་བ་བྱས་པས་བརོན་འགྲུས་ཀི་
ཕར་ཕྱིན་དང་བསྐལ་པ་དགུ་ཡང་བཟླུམས་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་པའི་སྔ་རོལ་དྲེ་མ་ཐག་ལ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་
ཚེ་བསམ་གཏན་དང་བློ་ཤྲེས་རབ་རོགས་སོ། །གིས་པ་བསན་བྱ་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞི་ལ། ཐུན་མོང་གི་
ངྲེས་ཚིག སོ་སོའ་ིརང་བཞིན། ཆོས་སིན་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས་སིན་པ་དང་ཚུལ་
ཁིམས་དང་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་གསུངས་པ་དྲེ་ཇི་ལྟར་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞི་ཡིན་ཞྲེ་ན། གསུམ་
པོ་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཅན་གི་བསོད་ནམས་དང་། བྱ་བ་ལས་དང་། ལས་སྲེམས་པ་དྲེའི་གཞི་ཡིན་པ་ནི་
དཔྲེར་ན་ལས་ཀི་ལམ་བཞིན་དུ་ཅི་རིགས་པ་སྲེ། སིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཕུང་པོ་ལྔས་ལུས་ངག་གི་ལས་གསུམ་
ཆར་དང་སྲེམས་པ་དང་པོ་གིས་དང་དྲེའི་ལྷན་ཅིག་པའི་ཆོས་བསོད་ནམས་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁིམས་ལས་
བྱུང་བ་ནི་འདོད་པའི་ལུས་ངག་གི་སྤོང་བ་སྲེ་གསུམ་ཀ་དང་། བསོམ་བྱུང་གི་བྱམས་པ་སོགས་ནི་བསོད་ནམས་
དང་དྲེའི་ལྷན་ཅིག་པའི་སྲེམས་པ་འཇུག་པས་དྲེའི་གཞི་ཡིན་ཞིང་། ལྷན་ཅིག་པའི་སྲེམས་པ་དང་སོམ་པ་ནི་དང་
པོ་གིས་དང་གཞན་ནི་དང་པོ་ཁོ་ནའོ། །གསུམ་དུ་ངྲེས་པ་ནི་མཐོ་རིས་ཀི་ལོངས་སོད་དང་ལུས་དང་ཐར་པ་
སྒྲུབ་པའམ། ལོངས་སོད་དང་འདོད་པ་དང་གོང་མའི་ལུས་སྒྲུབ་པའོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ།  
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༼༣༥༣༽ 
སིན་བྱུང་བཤད། གཞན་གིས་བསན་པའོ། དང་པོ་ལ། སིན་པའི་ངོ་བོ། དབྱྲེ་བ། ཁད་པར་རོ། དང་པོ་ནི། 
སིན་པ་གང་ཞྲེ་ན། སིན་བྱ་ལ་སིན་པར་གྲགས་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀི་འདིར་ནི་གང་གིས་སིན་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་
སིན་པའོ། །བསམ་པ་འཇིགས་པ་དང་ལན་ལ་རྲེ་བ་སོགས་ཀིས་སིན་པ་དགྲེ་བར་མི་འགྱུར་བས། ཁད་པར་གི་
ཞིང་ལ་མཆོད་པ་དང་མམ་པ་དང་དམན་པ་ལ་ཕན་གདགས་པར་འདོད་པ་ཡིས་སིན་པ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། ལག་པ་
བརང་བ་དང་ལོང་ཞིག་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་གི་ལས་དང་བསམ་པ་ཀུན་སློང་དང་བཅས་པ་སྲེ། དྲེའི་མྱོང་བ་
རྒྱུ་མཐུན་ནམ་བདག་འབྲས་ནི་ལོངས་སོད་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་བར་ཅན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ལོངས་སོད་པ་ནི་རྣམ་སྨིན་
ནོ། །གིས་པ་ནི། འཕགས་པ་ཆགས་བྲལ་ལས་གཞན་པས་མཆོད་རྲེན་ལ་ཕུལ་བ་བདག་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་སིན་
པ་དང་། ཆགས་བྲལ་གིས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་ལ་བྱིན་པ་མཐོང་ཆོས་མ་གཏོགས་གཞན་ཁོ་ནའི་དོན་གི་ཕྱིར་དུ་
སིན་པ་དང་། སྔ་མས་སྲེམས་ཅན་ལ་སིན་པ་གིས་ཀའི་དོན་དུ་སིན་པ་དང་ཕྱི་མས་མཆོད་རྲེན་ལ་ཕུལ་བ་
གིས་ཀའི་དོན་དུ་མིན་པའི་ཕྱིར་སིན་པའོ། །གསུམ་པ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
དྲེ་ཡི་རྣམ་སྨིན་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་ནི་སིན་བདག་དང་དངོས་པོ་དང་ཞིང་གི་ཁད་པར་གསུམ་ལས་སོ། །གིས་
པ་ལ། ཁད་པར་དངོས། དྲེ་ལས་འཕྲོས་པའོ། དང་པོ་ལ། སིན་བདག་གི དངོས་པོའ།ི ཞིང་གི་ཁད་པར་
རོ། །དང་པོ་ནི། སིན་བདག་ཁད་འཕགས་ནི་དད་པ་དང་།  
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༼༣༥༤༽ 
སོགས་པ་འཕགས་ནོར་བདུན་ལྡན་གི་སིན་པའི་འབྲས་བུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཞིང་ལ་གུས་པ་
དང་། སོགས་པ་རང་གི་ལག་གིས་དང་། དུས་སུ་སིན་པ་དང་། ཞིང་དང་དངོས་པོ་ལ་མི་གནོད་པར་སིན་པར་
བྱྲེད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རང་ལ་བཀུར་སི་དང་ལོངས་སོད་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་རང་དབང་བའི་ས་དང་དགོས་པའི་དུས་ལས་
མི་འདའ་བར་དང་རྐུན་པོ་སོགས་ཀི་བར་ཆད་མྲེད་པར་རྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཁ་དོག་དང་། ལ་སོགས་པ་དི་རོ་
རྲེག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དངོས་པོ་བྱིན་ན་དྲེ་ལས་འབྲས་བུ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན། གཟུགས་བཟང་བ་དང་
སན་གྲགས་དང་ལྡན་པ་དང་ཡིད་དགའ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན་དང་། དུས་སུ་རྲེག་ན་བདྲེ་བའི་ལུས་སུ་
འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་སིར་བསན། སིན་པའི་མཆོག ཞིང་གི་བྱྲེ་བྲག་གོ །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་
བོ་དུད་འགྲོ་ལ་བྱིན་ན་བརྒྱ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བའི་མི་ལ་བྱིན་ན་སོང་འགྱུར་དུ་རྲེ་བར་བྱའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་
འགྲོ་བ་དང་ནད་པ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཞིང་དང་། ཕ་མ་སོགས་ཕན་འདོགས་པའི་ཁད་པར་དང་ཚུལ་
ཁིམས་ཅན་ལ་འབུམ་འགྱུར་དང་། འཕགས་པ་ལ་བྱིན་ན་ཚད་མྲེད་པར་བཤད་པས་ཡོན་ཏན་གི་ཁད་པར་
རྣམས་ཀི་ཞིང་ཁད་པར་འཕགས་སོ། །གིས་པ་ནི། སིན་པའི་མཆོག་ནི་གྲོལ་བ་དགྲ་བཅོམ་པས་ཞིང་ཡང་
གྲོལ་བ་ནང་ལ་བྱིན་པ་དང་། གིས་ཀ་མ་གྲོལ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའ་ཡིས་སུ་ལ་བྱིན་ཡང་མཆོག་སྲེ་
སངས་རྒྱས་དང་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་བྱིན་པས་སོ། །དྲེ་མ་གཏོགས་པའི་སིན་པ་བརྒྱད་གསུངས་པའི་ 
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༼༣༥༥༽ 
ནང་ནས་བརྒྱད་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །བརྒྱད་པ་གང་ཞྲེ་ན། སིན་པ་དམ་པས་མདོར་སན་པ་དང་། སྲེམས་ཀི་རྒྱན་
རྫུ་འཕྲུལ། སྲེམས་ཀི་ཡོ་བྱད་འཕགས་ལམ་བརྒྱད། རྣལ་འབྱོར་གི་ཚོགས་ཞི་ལྷག་གིས་དོན་གི་མཆོག་མྱང་
འདས་ཞྲེས་སམ། གང་སྤྲེལ་ལས། དང་པོ་འད་ལ་གཞན་རྣམས་དད་སོགས་ཀིས་འདྲེན་པ་དང་། སྲེར་སའི་དི་མ་
སྲེལ་བ་དང་། སོམས་འཇུག་གི་བདྲེ་བ་ཐོབ་པ་དང་། མྱ་ངན་འདས་ཞྲེས་སམ། རོག་གྲེ་འབར་བར། 
ཚོགས་སོར་གིས་དང་། རྒྱུའི་ས་བདུན་དང་། དག་ས་དང་། སངས་རྒྱས་སོ་ཞྲེས་སོ། །བརྒྱད་ནི་ྲེ་
བ་དང་།༡ འཇིགས་པ་དང་༢། བདག་ལ་བྱིན་པས་དང་།༣ སིན་པར་འགྱུར་བས་དང་།༤ ཕ་མྲེས་ཀི་
སིན་གནས་ཡིན་པས་དང་།༥ མཐོ་རིས་དང་།༦ གྲགས་པའི་དོན་དུ་བྱིན་པ་དང་།༧ སྔ་མ་དང་བརྒྱད་
ལས། དང་པོ་བདུན་ནི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པས་དམན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། འཕགས་པ་ལ་བྱིན་ན་
ཚད་མྲེད་པར་གསུངས་མོད་ཀི། འཕགས་པ་མིན་པ་ལྔ་ལ་བྱིན་པ་ཡང་ཚད་མྲེད་པ་ཡོད་དྲེ། ཕ་མ་
དང་། ནད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པས་ཕན་པའི་ཞིང་ཆོས་སྨྲ་བ་དང་། 
རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ལྟ་བུ་སྐྱྲེ་མཐའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་མཆོག་སྲེ་དྲེ་རྣམས་ལ་
ཡོན་ཕུལ་བའི་འབྲས་བུ་ནི་འབུམ་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་གཞལ་དུ་མྲེད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་དྲེ་ལས་
འཕྲོས་པ་ལ། ལི་ཡང་གི་ཁད་པར། བསགས་མ་བསགས་ཀི་ཁད་པར། ལོག་ 
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༼༣༥༦༽ 
རོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་དྲུག་གིས་ཏྲེ། མཇུག་ནི་རྲེས་ལ་བྱྲེད་པའི་རྒྱུན་དང་། ཞིང་ཡུལ་
དང་། གཞི་ནི་ལས་ལམ་དང་སོར་བ་ནི་དྲེའི་དོན་དུ་ལུས་ངག་གི་ལས་བྱྲེད་པ་དང་། མཐར་ཕྱིན་པར་
བྱྲེད་པའི་སྲེམས་པ་བསམ་པ་ནི་སོར་བའམ་གཞན་ན་ཡང་རུང་བའི་ཀུན་སློང་སྲེ་དྲེ་དག་ཆུང་ན་ལས་
ཀང་ཆུང་ལ་ཆྲེ་ན་ཆྲེ་བས་རྣམ་སྨིན་གནས་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ་རྒྱུ་རྲེ་རྲེས་ལི་བ་ཡང་ཡོད་ལ་ཐམས་
ཅད་དང་ལྡན་ན་ཆྲེས་ལི་བའོ། །གིས་པ་ནི། །མདོ་ལས་ལས་བྱས་པ་དང་བསགས་པ་ཞྲེས་པའི་
བསགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བློ་སྔོན་དུ་མ་བཏང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསམ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་དང་། ལས་
གང་གིས་སྐྱྲེ་བ་འགྲུབ་པའི་ལས་དྲེ་རོགས་པར་བྱས་པ་དང་། བྱས་ནས་མི་འགོད་པ་དང་ཕྱིས་
འཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱས་པ་དང་། འགལ་བའི་གྲེན་པོ་མྲེད་པ་དང་། ཡི་རང་བའམ་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་
མྲེད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་དང་གནས་སྐབས་མ་ངྲེས་ཀང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ངྲེས་པ་དྲུག་ནི་ལས་
བསགས་པའི་ལས་ཞྲེས་བྱ་ལ། བཟོག་པ་ནི་བྱས་པ་ཙམ་མོ། །གསུམ་པ་ལ། ལྲེན་པ་མྲེད་ཀང་
བསོད་ནམས་འབྱུང་བ། ཞིང་ངན་ཡང་འབྲས་བུ་འདོད་པ་འབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཤར་ནུབ་རི་པའི་
སྲེ་པ་དག་མཆོད་རྲེན་པ་ཕུལ་བ་ལ་ལོངས་སོད་པ་མྲེད་པས་ཇི་ལྟར་བསོད་ནམས་ཐོབ་ཅྲེ་ན། མཆོད་
རྲེན་ལ་ཕུལ་བ་ལ་ལོངས་སོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་འབྱུང་བ་མྲེད་ཀང་བསམ་པ་བཟང་
པོས་བཏང་བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་འབྱུང་སྲེ་དཔྲེར་ན་ལྲེན་པ་མྲེད་ཅིང་གཞན་ལ་
དངོས་སུ་ཕན་གདགས་པ་མྲེད་ཀང་བྱམས་སོགས་ཚད་ 
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༼༣༥༧༽ 
མྲེད་དང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་བསོམ་པ་ལ་རང་གི་སྲེམས་ཀི་མཐུས་བསོད་ནམས་འབྱུང་བ་བཞིན་
ནོ། །གིས་པ་ནི། གཅྲེར་བུ་པ་དག་ཞིང་བཟང་པོ་ལ་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལྟར་ངན་པ་ལ་ཡིད་དུ་
མི་འོང་བའོ་ཞྲེས་སོ། །རྐུན་པོ་སོགས་ངན་པའི་ཞིང་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་བྱིན་པ་ལའང་འབྲས་བུ་
བྱུང་ན་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཁོ་ན་འབྱུང་སྲེ། དགྲེ་བ་ཡིན་པས་སོ། ཁབ་པ་ནི་སིར་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་མི་
འཁྲུལ་བ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་གཞན་གིས་བསན་པ་ལ། སོ་སོའ་ིརང་བཞིན། གིས་
ཀའི་འབྲས་བུ། ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་སོ། །དང་པོ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་དང་། བསོམ་པའོ། །དང་པོ་
ནི། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་རང་བཞིན་གི་མི་དགྲེ་བ་རིགས་བྱྲེད་དང་རིག་བྱྲེད་མིན་པའི་
གཟུགས་ཡིན་ལ། དྲེ་སྤོང་བ་འདོད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཏྲེ་རིག་བྱྲེད་ཡིན་མིན་གིས་སོ། དྲེར་མ་ཟད་
སངས་རྒྱས་ཀིས་བསླབ་པའི་གཞིར་བཅས་པ་ཕྱི་དོའ་ིཟས་སྤོང་བའི་རིག་བྱྲེད་ཡིན་མིན་གིས་ཀང་
སྔ་མའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སོ། །དྲེ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་ཡོན་ཏན་བཞི་ལྡན་ཏྲེ། འཆལ་
བའི་ཚུལ་ཁིམས་དངོས་ཀི་འཕན་མ་བྱུང་བ་སྲེ་མས་པར་མ་བྱས་པ་དང་། དྲེའི་རྒྱུ་ོན་མོངས་ཀིས་
འཕན་མ་བྱུང་བ་དང་། དྲེ་དག་གི་གྲེན་པོ་དན་པ་ྲེར་གཞག་བརྲེན་པ་དང་། ཐར་པར་བསོས་པས་
ཞི་བ་ལ་བརྲེན་པའོ། གིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་ཀི་མམ་པར་གཞག་པ་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་དང་དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ནི་བསོམ་པ་སྲེ་སྲེམས་ལ་ 
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༼༣༥༨༽ 
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཆྲེས་བསོ་ཞིང་དྲེའི་རང་བཞིན་དུ་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་
གིས་ཀའི་འབྲས་བུ་ནི་མཐོ་རིས་ཀི་དོན་དུ་སིན་པ་ཡང་འགྲོ་མོད་ཀི་ངན་འགྲོའ་ིགྲེན་པོ་ཡིན་པས་
ཚུལ་ཁིམས་གཙོ་ལ། ཚུལ་ཁིམས་ཡང་བརྒྱུད་ནས་ོན་མོངས་འབྲལ་བྱྲེད་ཡིན་ཡང་། དངོས་སུ་
བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གིས་འབྲལ་བར་བྱྲེད་པས་དྲེའི་དོན་དུ་བསོམ་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་
ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་ནི། མདོ་ལས། གང་ཟག་བཞིའི་ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་བསྐྱྲེད་དོ་ཞྲེས་
པའི་ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་གང་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་སྨྲ་ནི་མཚན་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལས་དང་མམ་པར་
འདོད་ལ། སྔོན་གི་སློབ་དཔོན་ནི་སྔར་མ་བྱས་པའི་སར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གདུང་གི་མཆོད་རྲེན་བྱྲེད་
པ་དང་། ཕྱོགས་བཞིའི་དགྲེ་འདུན་ལ་ཀུན་དགའ་ར་བ་འབུལ་ཅིང་དྲེར་གཙུག་ལག་ཁང་རིག་པ་དང་། 
སངས་རྒྱས་ཀི་ན་ཐོས་བྱྲེ་བ་བསྡུམས་པ་དང་བྱམས་པ་བསོམ་པའོ། །དང་པོ་གིས་སིན་པ་དང་ཐ་
མ་གིས་བསོམ་པའི་ཕྱོགས་ཡིན་པར་འཆད། དྲེ་བཞི་ཚངས་པ་མདུན་ན་འདོན་གི་བསོད་ནམས་
དང་འད་བ་སྲེ་དང་པོ་གསུམ་འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཡང་བར་གི་བསྐལ་པ་བཞི་བཅུའི་བར་དུ་འདོད་པའི་
མཐོ་རིས་སུ་ཚེ་མཐུད་ཅིང་སྐྱྲེ་བས་དགའ་བར་གནས་པའི་ཕྱིར། མཐོ་རིས་ནི་འདོད་པའི་ལྷའོ་ཞྲེས་
གང་སྤྲེལ་ལས་སོ། གསུམ་པ་ཆོས་སིན་ནི། མདོ་ལས། སིན་པ་གིས་འབྱུང་བའི་ཟང་ཟིང་ནི་
བཤད་ཟིན་ལ། ཆོས་ཀི་སིན་པ་ནི་ཀུན་སློང་ོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་པས་བསན་བྱ་མདོ་སྲེ་ལ་
སོགས་པ་གསུང་ 
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༼༣༥༩༽ 
རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཚུལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སོན་པ་ནིའོ། །རྲེད་བཀུར་སོགས་ཀི་
ཆྲེད་དུ་སོན་ན་རང་གི་བསོད་ནམས་མས་པར་བྱྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ཆ་མཐུན་དགྲེ་བ་གསུམ་ནི། 
བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་ནི་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ནི་གང་སྐྱྲེས་ན་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཐོབ་ཅིང་དྲེ་ཡོད་པའི་རགས་འཁོར་འདས་ཀི་སྐྱོན་ཡོན་ཐོས་ན་སྤུ་ཟིང་བྱྲེད་པ་སོགས་
དང་། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ནི་འོག་ནས་འཆད་པའི་དོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཟག་བཅས་དགྲེ་བ་གསུམ་
མོ། །གསུམ་པ་ཆོས་ཀི་རྣམ་གྲངས་ཁ་ཅིག་བསན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། རིགས་པ་སྲེ་སློབ་པའི་
ཐབས་ཀིས་རབ་ཏུ་བཅུག་པའི་སོ་གསུམ་གི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་ལུས་ཀི་ཀུན་སློང་སྲེམས་དང་
སྲེམས་བྱུང་དང་བཅས་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་པའི་ཡིག་འབྲུ་དང་། རགས་བྱྲེད་པ་དང་། ངག་གི་ལས་
གཅིག་གིས་ལ་སོགས་པ་བགྲང་བ་དང་། ཚིག་བཅད་སྲེབ་པའི་སན་ངག་དང་། ཡིད་ཀི་ལས་
གྲངས་སོམ་པའམ་ཡིད་ཀི་བགྲང་བར་བྱྲེད་པའི་ལས་ཏྲེ་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །ཐར་པའི་གྲེགས་བྱྲེད་
པས་བསིབས་པ་དང་། གནག་ཅིང་འཕགས་པས་བོར་བས་ངན་པ་དང་། དམ་པས་སྨད་པས་ཁ་ན་མ་
ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ནི་ོན་མོངས་ཅན་ཆོས་ཀི་རྣམ་གྲངས་དང་། དི་མྲེད་ཀི་དགྲེ་བ་ནི་དག་པའི་མུར་
ཐུག་པས་ག་ནོམ་དང་འདུས་བྱས་ཀི་དགྲེ་བ་ནི་བདྲེ་བ་སྐྱྲེད་ཅིང་ཡང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱ་བས་
བསྲེན་བྱ་སྲེ། མི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་ལ་འབྲས་བུ་ 
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༼༣༦༠༽ 
བདྲེ་བ་མྲེད་ཅིང་འདུས་བྱས་ནི་གོམས་པར་མི་རུང་བས་བསྲེན་བྱ་མིན་ནོ། །ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་
ནི་གོང་མ་དང་བཅས་པ་སྲེ་ཐར་པ་མྱང་འདས་ནི་བླ་ན་མྲེད་པའོ། །ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་རྣམ་
བཤད་གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ་ལས་ལས་བསན་པའི་གནས་བཞི་པ་བཤད་ཟིན་
ཏོ། ༈ །ལྔ་པ་ཕྲ་རྒྱས་བསན་པ་དང་། །སྤང་བྱ་ཕྲ་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན། །སྤོང་བྱྲེད་གྲེན་པོའ་ིརང་
བཞིན། །སྤངས་པའི་འབྲས་བུ་ཡོངས་ཤྲེས་སོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་བའི་སོ་ནས་མདོར་
བསན། ཕྲ་རྒྱས་ིད་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལས་དྲེ་དག་གང་ལས་བྱུང་དྲེ་ཁོ་ནས་འཇིག་
རྲེན་སྐྱྲེད་དམ་ཞྲེ་ན། ལས་དྲེ་དག་ཕྲ་རྒྱས་ཀི་དབང་གིས་བསགས་ཤིང་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་ལ་འཕྲེན་
པ་མྲེད་པས། ལས་དང་ཕྲ་རྒྱས་མྲེད་པར་སིད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་མི་ནུས་ཤིང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་
ལས་ཡོད་ཀང་སྲེད་དང་བྲལ་ལ་ཡང་སིད་མྲེད་པས་སིད་པའི་ར་བ་ཕྲ་རྒྱས་ཏྲེ། ལས་ནི་སོ་སོར་ངྲེས་
པའི་རྒྱུ་ྲེར་ལྲེན་ཡིན་ལ། ོན་མོངས་ནི་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་རྲེན་ཡིན་པས་ཕྱོགས་རྲེ་
ནས་གིས་ཀ་གཙོ་ཡང་ོན་མོངས་ཅན་མྲེད་ན་འཁོར་བ་ཙམ་མི་འགྲུབ་ཅིང་གཏན་དུ་བ་ཡིན་པས་
སོ། །དྲེའང་གང་སྤྲེལ་ལས། སྐྱྲེ་བའི་ཤིང་ར་སྐྱྲེ་བོ་བྱིས་པ་ཡིས། །ཞོན་ཅིང་ོན་མོངས་ལས་ཀི་འཕང་
ལོ་ཅན། །དྲེ་ནི་ོན་མོངས་འཕང་ལོ་དྲེ་མས་ན། །ལས་ཀི་འཕང་ལོ་གཅིག་པུ་འཁོར་མ་ཡིན། །ཞྲེས་
དང་། བསན་བཅོས་ལས་ཀང་། ོན་མོངས་པ་འཇུག་པ་ནི་ 
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༼༣༦༡༽ 
བྱ་བ་བཅུ་བྱྲེད་དྲེ། ར་བ་བསན་བྱྲེད་རྒྱུན་གནས་བྱྲེད། །ཞིང་དུ་རྒྱུ་མཐུན་ལས་སིད་སྒྲུབ། །རང་གི་
ཚོགས་འཛིན་དམིགས་ལ་རོངས། །རྣམ་ཤྲེས་རྒྱུན་ཁིད་དགྲེ་ལས་གཡོ། །ཁམས་ལས་མི་འདའ་
འཆིང་བས་ཁབ། །ཅྲེས་པའི་བྱ་བ་ལྔ་པ་དང་བརྒྱད་པས་སིད་པ་གིས་ཀི་ར་བར་བསན་ལ། བཅུ་པོ་
དྲེ་ིད་གནས་འདིར་བསན་ནོ། །གིས་པ་ལ་ཕྲ་རྒྱས་ཀི་དབྱྲེ་བ། །ཕྲ་རྒྱས་ཀི་སྐྱྲེ་ཚུལ། རྣམ་གྲངས་
སོགས་ཀིས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོའ་ིདབྱྲེ་བ། རྣམ་པའི་དབྱྲེ་བ། སྲེམས་ཕྲ་རྒྱས་དང་བཅས་
པའི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། །དབྱྲེ་བ་དངོས། སྤང་བྱ་གིས་ཀི་ངྲེས་པ། ལྟ་བ་དང་ང་རྒྱལ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ར་བའི་སོ་ནས་དྲུག་ཆགས་པའི་དབྱྲེ་བས་བདུན། ལྟ་བའི་དབྱྲེ་བས་བཅུ། 
ཁམས་བཅས་གྲངས་ཀིས་གོ་བརྒྱད་དུ་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སིད་པའི་ར་བ་ཕྲ་རྒྱས་དྲེའང་དབྱྲེ་ན་
དྲུག་སྲེ། མཚན་ིད་ནི་ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་ལ་ཞྲེན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་། དྲེ་བཞིན་ཞྲེས་པ་འདོད་
ཆགས་གང་ལ་རྒྱས་པ་ལ་ལྷག་མ་ཡང་རྒྱས་པར་སོན་ལ། དྲེ་ལ་མནར་སྲེམས་པའི་ཁོང་ཁོ་དང་། དྲེ་
ལ་རློམ་ཞིང་ཁྲེངས་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། བདྲེན་པ་ལ་རོངས་པའི་མ་རིག་པ་དང་། དྲེ་ལ་ལོག་པར་རོག་
པའི་ལྟ་བ་དང་། དྲེ་ལ་རྲེ་གིས་སུ་འཇུག་པའི་ཐྲེ་ཚོམ་ཡིན་ནོ། །གྲངས་ངྲེས་པ་ནི། སའི་སོད་འགྲྲེལ་
ལས། བཟའ་བྱ་ཡུལ་ཚོར་བ་གསུམ་དང་། ཟ་བ་པོ་སྲེམས་ཅན་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྤངས་པ་ལ་ལོག་ 
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༼༣༦༢༽ 
ཞུགས་དུག་གསུམ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། ལྟ་བ་ཐྲེ་ཚོམ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་དྲུག་ཀང་
འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་སིད་པའི་འདོད་ཆགས་གིས་སུ་དབྱྲེ་བས་བདུན་ཚན་འདུན་པའི་མདོ་
ལས་བདུན་དུ་བཤད་དོ། །དྲེ་ལ་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་པས་དང་པོ་ཡིན་ལ། ཁམས་
གོང་མ་གིས་ལས་སྐྱྲེས་པ་ནི་སིད་པའི་འདོད་ཆགས་ཏྲེ། དྲེ་གིས་གཅིག་ཏུ་སོམ་པའི་རྒྱུ་ནི་སོད་
ལ་སོགས་པའི་ཁ་ཕྱི་བལྟ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་སོམས་འཇུག་ལུས་རྲེན་དང་བཅས་པ་ལ་
ཆགས་པས་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཟག་པའི་སྐབས་སུ་ལུང་མ་བསན་དང་མམ་གཞག་
གི་ས་པར་འད་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའང་སར་རོ། །དྲེ་ལོགས་སུ་བཞག་པའི་དགོས་པ་ནི། ཕྱི་རོལ་པ་ཁ་
ཅིག སོམས་འཇུག་བརྒྱད་པོ་ལ་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་བཞིར་འདུ་ཤྲེས་པའམ། འོས་པ་པ་
དག་ཐར་པ་ནི་ཚངས་པའི་འཇིག་རྲེན་ན་གདུགས་དཀར་པོ་ཁ་གྲེན་ལ་བསན་པ་ལྟ་བུ་འདོད་པ་དང་། 
ཁ་ཅིག་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ལ་སྲེ། དྲེར་ཐར་པའི་འདུ་ཤྲེས་དང་རྒྱུ་ལ་ལམ་དུ་འཛིན་པ་བཟོག་པའི་ཕྱིར་
བཤད་པའམ། ཡང་ན་ཁམས་དྲེ་གིས་ལ་ཐར་པའི་འདུ་ཤྲེས་འཇུག་པར་འད་བས་གཅིག་ཏུ་བསན་
ཞྲེས་སོ། །སློབ་དཔོན་ནི། སིད་པ་སྲེ། སོམས་འཇུག་རྲེན་དང་བཅས་པའི་རོ་མྱང་བའི་འདོད་ཆགས་
ཡིན་གི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རོ་མྱོང་བ་མིན་པར་སོན་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། མངོན་
པ་ལས་ལྟ་བའི་ཕྲ་རྒྱས་ལྔ་སྲེ། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་ 
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༼༣༦༣༽ 
འཛིན་ལྟ་བ་དང་། སྐུར་བ་འདྲེབས་པ་ལོག་ལྟ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་
བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ལྟ་བ་མིན་པ་ལྔ་སྲེ་བཅུ་བཤད་དོ། །ལྟ་བ་ལྔར་ངྲེས་པ་ནི་ས་
འགྲྲེལ་ལས། ཤྲེས་བྱ་དང་ལྟ་བ་དང་སོད་པ་ལ་ལོག་ཞུགས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལའང་སི་དང་ཁད་
པར་ལ་སོ་འདོགས་པ་དང་པོ་གིས། གིས་པ་ལ་གིས་པ་གསུམ་པ་ལ་སོ་འདོགས་པ་ཕྱི་མ་
གིས་སོ། །བཞི་པ་ནི། བཅུ་པོ་དྲེ་དག་དུཿཁ་ལ་བཅུ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་ལ་ལྟ་བ་དང་པོ་
གིས་དང་ལྔ་པ་སྲེ། གསུམ་མ་གཏོག་པ་བདུན་བདུན་དང་། ལམ་ལ་ལྟ་བ་དང་པོ་གིས་མ་
གཏོགས་པ་བརྒྱད་དྲེ་སོ་གིས་ནི་འདོད་ཁམས་ན་ཡོད། དྲེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་བདྲེན་
བཞི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྤོང་བར་བྱྲེད་ལ། བཅུ་ལས་ལྟ་བ་ལྔ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ནི་
བདྲེན་པ་ལ་ལོག་ཞུགས་ཁོ་ནར་ངྲེས་ལ། ལྷག་མ་བཞི་ནི་སོམ་པས་སྤང་བྱ་ཡིན་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱ་རང་
མཚན་ལ་ལོག་ཞུགས་དག་ཡོད་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འདོད་པ་ན་མཐོང་སོམ་གིས་སྤང་བྱ་ཕྲ་རྒྱས་
སོ་དྲུག་གོ །ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་པའི་གཞི་དགུ་མྲེད་ཅིང་རྣམ་པ་འཇུག་ཚུལ་ིད་ཀི་མི་དགྲེ་བར་
འགྱུར་བས་ཁོང་ཁོ་ལྔ་མ་གཏོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་དྲེ་དག་ིད་གཟུགས་ཁམས་ན་ཡོད་པ་དྲེ་དག་
དགུ་དང་དྲུག་དྲུག་བདུན་ཞྲེས་སར་རོ། །གཞུང་འདིས་ཐོབ་པ་དང་མངོན་འགྱུར་གིས་ཀ་མྲེད་པར་
འདོད་ལ། གོང་མ་བས་འདོད་པའི་ས་བོན་ཡོད་ཀང་ཁམས་གོང་གི་ས་བོན་ 
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༼༣༦༤༽ 
དང་མངོན་འགྱུར་མྲེད་པར་འདོད་དོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀང་དྲེ་ཁོ་ན་དང་འད་སྲེ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་རྲེ་
རྲེའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཁམས་ཀི་གསུམ་དང་། རྲེ་རྲེ་ལ་རིས་ཀི་ལྔ་དང་། རྲེ་རྲེ་ཡང་ོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ་
ཐ་དད་པས་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་དུ་མངོན་པ་ལས་བཤད་པར་འདོད་དྲེ། ཀུན་བཏུས་ལས་ལྟ་བ་ལ་
དབྲི་བསན་མྲེད་པར་མཐོང་སྤང་བརྒྱ་ར་བཅུ་གིས་དང་། འཇིག་མཐར་ལྷན་སྐྱྲེས་སོམ་སྤང་ཡིན་
པས་སོམ་སྤང་བཅུ་དྲུག་བཤད་ལ། བསྡུ་བར་བདྲེན་པ་ཕྱི་མ་གསུམ་ལ་ལྟ་བ་དང་པོ་གིས་དོར་ནས་
མཐོང་སྤང་དགུ་བཅུ་ར་བཞིར་བཤད་ཅིང་། འདི་གིས་ཀི་ཁད་པར། བྲང་ཏི་ན་རྲེ། སྲེམས་ཙམ་པ་
དང་མདོ་སྲེ་པའི་ལུགས་ཡིན་ཞྲེས་བཞྲེད་ཀང་། རྣམ་པ་འགལ་བ་ཙམ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་ལ་
དགོངས་ཞྲེས་མ་ཧཱ་གསུང་ངོ་། །གིས་པ་ལ་མཐོང་སྤང་ཁོ་ན་ཡིན་པ། སྤང་བྱ་གིས་ཀ་ཡིན་པ། 
སོམ་སྤང་ཁོ་ན་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཐོང་སྤང་དུ་བཤད་པ་དྲེ་དག་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་ཁོ་ནས་སྤོང་
ངམ་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བྲག་ཡོད་དྲེ། སིད་རྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པའི་བཟོད་པ་བཞི་ཡི་གཞོམ་བྱ་མཐོང་སྤང་དག་ནི་
མཐོང་བས་སྤང་བྱ་ིད་དུ་ངྲེས་ལ། གིས་པ་ནི། ས་ལྷག་མ་བརྒྱད་ལས་སྐྱྲེས་པའི་བཟོད་པས་
གཞོམ་བྱ་ནི་མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་གིས་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་སྤོང་སྲེ་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་གི་
འཕགས་པས་མཐོང་ལམ་དང་བྱིས་པས་གོང་མའི་ྲེར་བསོགས་ཀིས་མཐོང་སོམ་གི་སྤང་བྱ་ཆིག་
དིལ་དུ་སྤོང་བའི་ཚེ་འཇིག་རྲེན་པའི་སོམ་ལམ་གིས་སྤོང་བས་སོ། །འོན་ཀང་བདྲེན་པ་ལ་ལོག་
ཞུགས་ཀི་མཚན་ིད་ 
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༼༣༦༥༽ 
ཡོད་པས་མཐོང་སྤང་དུ་གཞག་གོ །གོང་མ་བ་ནི་བྱིས་པས་མཐོང་སྤང་བདྲེན་པ་ལ་མི་དམིགས་པས་
མི་སྤོང་ལ་སོམ་སྤང་ཡང་མགོ་གནོན་པར་ཟད་ཀི་ར་བ་ནས་མི་སྤོང་བར་བཤད་དོ། །བྱྲེ་སྨྲ་ནི་སོམ་
སྤང་མ་སྤངས་པར་གོང་མར་མི་བསྐྱྲེད་ཅིང་གོང་མའི་སྲེམས་མ་ཐོབ་པ་ལྟར་མཐོང་སྤང་ཡང་དྲེ་དང་
འད་བར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། བཟོད་པས་གཞོམ་བྱ་མིན་པ་སོམ་སྤང་ནི་བདྲེན་པ་ལ་ལོག་
ཞུགས་མིན་པས་སོམ་ལམ་ཁོ་ནས་སྤོང་། གསུམ་པ་ལ། ལྟ་བའི་དབྱྲེ་བ། ང་རྒྱལ་གི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་
པོ་ལ། ལྟ་བ་ལྔའི་ངོ་བོ། མཆོག་འཛིན་གིས་པ་ལ་རོད་སྤོང་། འཕྲོས་དོན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྣམ་
གཞག་གོ །དང་པོ་ནི། སྔར་གི་ལྟ་བ་ལྔའི་ངོ་བོ་གང་ཞྲེ་ན། ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་དམིགས་ནས་
རྣམ་ཤྲེས་ལ་བྱྲེད་པ་པོའ་ིབདག་དང་གཞན་བཞི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱའི་བདག་གིའམ། མིང་ལ་བདག་
དང་གཟུགས་ལ་བདག་གིར་ལྟ་བ་དང་། བདག་ཏུ་གཟུང་བའི་དངོས་པོ་དྲེ་ིད་ལ་དམིགས་ནས་དྲེ་
ིད་སྔ་མ་ནས་འདི་དང་འདི་ནས་ཕྱི་མར་འཇུག་གོ་ཞྲེས་རག་པ་དང་། དྲེ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཆད་པར་ལྟ་བ་
དང་། བདྲེན་པ་དག་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ནི་ལོག་ལྟ་སྲེ་ལྟ་བ་ལྔ་ཆར་ལོག་པར་ཡིན་ཡང་། མར་དི་ང་ཞྲེས་
པ་ལྟར་འདི་ལོག་ཚབས་ཆྲེ་བས་སོ། །ལྟ་བ་སོགས་དམན་པ་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་
སོགས་སུ་ལྟ་བ་དང་། དབང་ཕྱུགས་སོགས་འཇིག་རྲེན་གི་རྒྱུ་མིན་པ་ལ་རྒྱུ་དྲེར་ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་
ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཁོ་ན་ཐར་ལམ་མིན་པ་ལ་ལམ་དྲེ་ལྟ་ 
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༼༣༦༦༽ 
བ་སྲེ། མཆོག་འཛིན་གིས་ཀི་བར་གི་སོགས་ས་ཕྱིས་པས་སོ། །དྲེ་དག་ནི་ལྟ་བ་ལྔའི་ངོ་བོ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མིན་ལ་རྒྱུར་ལྟ་བ་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ཡིན་ན། དབང་ཕྱུག་ལ་
སོགས་པ་རྒྱུ་མིན་པ་ལ་རྒྱུར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་ལྟ་བ་ལྔ་པ་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་
ན། དྲེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་རག་པ་དང་བདག་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་པ་ཡིས་རྒྱུར་འཛིན་རབ་ཏུ་འཇུག་ལ། དུཿཁ་མཐོང་བ་ན་དྲེ་དག་མི་རག་བདག་མྲེད་དུ་མ་ཤྲེས་
ན་ི་ཚེ་བར་འགྱུར་ལ་ཤྲེས་ན་རྒྱུར་འཛིན་ཡང་བཟོག་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རོ། །ལྟ་བ་དང་པོ་གིས་བདྲེན་པ་
ཕྱི་མ་གསུམ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡང་དྲེས་གྲུབ་སྲེ། འཇིག་ལྟ་ནི་བདག་ཏུ་ལྟ་ཞིང་མཐར་འཛིན་ཡང་དྲེས་
བསླངས་པ་དང་། རག་པར་འཛིན་པ་སོགས་ཀི་དུཿཁ་མཐོང་སྤང་ལོག་པ་དྲེ་དག་ཀང་ལོག་ཟིན་པས་
སོ། གསུམ་པ་ནི། བདག་རག་ཕྱིན་ཅི་ལོག ཅྲེས་པ་དྲེ་གིས་སུ་ཟད་དམ་ཞྲེ་ན། མ་ཟད་དྲེ། ལྟ་བ་
གསུམ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་ཚན་དུ་གཞག་སྲེ། མཐར་འཛིན་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་ལས་རག་ལྟ་དང་། 
ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ལས་བདྲེ་བ་དང་གཙང་བ་དང་། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཕྱིན་
ཅི་ལོག་ཡིན་ལ། བདག་གིར་ལྟ་བ་ནི་མདོ་ལས་མི་འབྱུང་བས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མིན་པའམ། ཁ་ཅིག་
བདག་ཅྲེས་གང་རུང་དང་བདག་གི་ཞྲེས་འབྲྲེལ་བ་ཅན་དུ་བསན་པ་དོན་གཅིག་ཅྲེས་སོ། །འདི་
གསུམ་ཁོ་ན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་ནི་ཡུལ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་ཕྱིར་དང་། ངྲེས་ 
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༼༣༦༧༽ 
པར་རོག་པ་དང་། སོ་འདོགས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕྱིར། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་
ཅུང་ཟད་འདག་པས་ལྟ་བ་ལྔ་པ་དང་ོན་མོངས་ཅན་གཞན་དང་སྐུར་འདྲེབས་ཀི་ལྟ་བ་ལ་རྒྱུ་གསུམ་
རིམ་བཞིན་མྲེད་དོ། །འོ་ན་མདོ་ལས་སྲེམས་དང་འདུ་ཤྲེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཅྲེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ། 
དྲེ་ལ་ངྲེས་རོག་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། རང་ལ་མྲེད་ཀང་ལྟ་བ་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་དབང་གིས་དྲེར་
གཞག་ལ། ཚོར་བ་ལ་སོགས་ལ་མ་བཤད་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་ན་མ་གྲགས་ཤིང་དྲེ་གིས་ལ་གྲགས་
སོ། །ཡང་ན་སྲེམས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་འདུ་ཤྲེས་ནི་ཡུལ་གཅོད་པས་ལྟ་བ་དང་འད་བས་སོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །དྲེས་ན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སོ་གིས་པོ་ཐམས་ཅད་མཐོང་སྤང་ཡིན་ལ། སྲེ་པ་གཞན་ནི་
གཙང་བདྲེའི་སྲེམས་དང་འདུ་ཤྲེས་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པའི་སོམ་སྤང་ཡང་ཡོད་དྲེ། སློབ་
པ་ཆགས་བཅས་བུད་མྲེད་ལ་གཙང་བ་དང་། །འཁིག་པ་ལ་བདྲེ་བར་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །གིས་པ་ལ། དབྱྲེ་བ་དངོས། སྤང་བྱ་གང་ཡིན་པ། མ་སྤངས་ཀང་མངོན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཁད་
པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ལྟ་བར་མ་ཟད་ང་རྒྱལ་ཡང་དབྱྲེ་ན་བདུན་ཡོད་དྲེ། ང་རྒྱལ་དང་། ལྷག་པའི་ང་
རྒྱལ་དང་། ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་དང་། ངའོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། 
ཅུང་ཟད་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །ལྔ་པ་དང་བདུན་པའི་ཁད་པར་ནི། །གཞི་
ཡོད་མྲེད་དོ། །འོ་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་འཇུག་པ་ལས། བདག་གཞན་ 
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༼༣༦༨༽ 
དང་འདའོ། །བདག་མཆོག་གོ །བདག་དམན་ནོ་སམ་པ་གསུམ་དང་། བདག་དང་མམ་པ་ཡོད་དོ་
བདག་ལས་དམན་པ་ཡོད་དོ། བདག་བས་མཆོག་ཡོད་དོ་སམ་པ་གསུམ། བདག་བས་མཆོག་མྲེད་
དོ། །བདག་དང་མམ་པ་མྲེད་དོ། །བདག་བས་དམན་པ་མྲེད་དོ་སམ་པ་གསུམ་སྲེ་དགུ་བཤད་པ་ཅི་
ཞྲེ་ན། ང་རྒྱལ་རྣམ་པ་དགུ་བཤད་པ་དྲེ་ནི་འདིའི་ང་རྒྱལ་དང་། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ཅུང་ཟད་སམ་
པའི་ང་རྒྱལ་དང་གསུམ་དུ་རིམ་བཞིན་འདུས་སོ། །གིས་པ་ནི། བདུན་པོ་གང་གིས་སྤོང་ན། མཐོང་
དང་སོམ་པ་གིས་ཀས་ཟད་པར་བྱ་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཅི་འཕགས་པ་རྣམས་སོམ་སྤང་སྔར་མ་
སྤངས་པ་དྲེ་ཀུན་ཏུ་སོད་དམ་ཞྲེ་ན། ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། འཕགས་པ་ལ་གསོད་པ་དང་། སོགས་པ་
བརྫུན་གི་བར་ོན་མོངས་པ་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་རྣམས་ནི་སོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ཡང་
དྲེ་དག་སླར་མི་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་ལོག་པར་ལྟ་བས་རྒྱས་ཤིང་བསྐྱྲེད་པ་འགྱུར་བ་ལས་དྲེ་སྤངས་པའི་
ཕྱིར། རྐྲེད་པ་བཅག་ན་ལྡང་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བདག་གང་པོ་ཆྲེ་ས་སྲུང་གི་བུར་གྱུར་
ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་སྐྱྲེ་སིད་དང་། བདག་མྲེད་པ་དང་བག་ལ་ཞ་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་འཇིག་སྲེད་
གིས་འཕགས་པ་ལ་མི་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་གིས་ནི་རག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བས་རིམ་པ་བཞིན་རྒྱས་
པར་འགྱུར་ཞིང་དྲེ་གིས་སྤངས་པས་སོ། །ང་རྒྱལ་གི་རྣམ་པར་དགུ་དང་ངའོ་སམ་པ་སོགས་སོམ་
སྤང་གིས་བསྡུས་པ་དག་ཀང་མི་འབྱུང་སྲེ། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་སྔོན་དུ་སོང་བས་རྒྱས་པར་
འགྱུར་ལ་དྲེ་སྤང་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་དགྲེ་བ་འགོད་པའང་སོད་པ་ 
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༼༣༦༩༽ 
མི་འབྱུང་སྲེ། ལས་འབྲས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་སློང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་རྣམ་པའི་དབྱྲེ་བ་ལ། ཀུན་
འགྲོ་ཡིན་མིན་གི། ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ལ་དམིགས་པའི། གང་གིས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི། མི་དགྲེ་
བ་དང་ལུང་མ་བསན་གི་རྣམ་པའི་དབྱྲེ་བ། དུས་གསུམ་ལ་ཕྲ་རྒྱས་གང་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྐལ་
པ་མམ་པའི། སྐལ་པ་མི་མམ་པའི། དྲེ་ལས་གཞན་པའི་ཀུན་འགྲོའ་ིདབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྲ་
རྒྱས་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་ལས་ཀུན་འགྲོ་དང་དྲེ་དམིགས་པ་དུ་ཞྲེས་པའི་རབ་དབྱྲེ་སྲེ་དོན་གིས་
མཐོང་སྤང་དང་པོ་གིས་ཀིས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་ལོག་ཞུགས་གང་ཡིན་པ་དང་དམིགས་རྣམ་
སོན་པའོ། །དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའི་ལྟ་བ་བདུན་པོ་དང་། དྲེ་
བཞིན་དུ་སྤང་བྱ་དྲེ་གིས་ཀིས་ཐྲེ་ཚོམ་གིས་པོ་དང་། ལྟ་བ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་དག་དང་
ལྷན་ཅིག་པ་དང་། མ་འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ་གིས་ཏྲེ་བཅུ་གཅིག་པོ་གང་ཡིན་པ་ནི་རང་སའི་སྤང་
བྱའི་རིས་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་དམིགས་པས་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་སྲེ་ལྷག་མ་ནི་ཀུན་འགྲོ་མིན་
པའོ། །འོ་ན་དྲེའི་དོན་རིམ་གིས་སམ་གཅིག་ཆར་དམིགས་པས་ཀུན་འགྲོ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་
ཆགས་སོགས་ཀང་དྲེར་འགྱུར་ལ། གིས་པ་ལྟར་ན་རང་གི་ཁམས་མཐའ་དག་གི་དག་གྲོལ་དང་
རྒྱུར་ལྟ་བ་མི་སིད་པས། ལྔ་པ་ཡང་དྲེར་མི་རང་ངོ་ཞྲེ་ན། དང་པོ་འདོད་ཀང་ཆགས་སོགས་རིས་
གཞན་ལ་མི་དམིགས་པས་སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཁ་ཅིག་ 
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༼༣༧༠༽ 
འཆད་ཀང་། ཕྱི་མ་ལྟར་ཡིན་ལ་དྲེ་ཡང་རས་མཐའ་དག་ལ་མིན་ཡང་རང་གི་ཕུང་པོའ་ིརིས་ལྔ་པོ་
ཐམས་ཅད་ལ་གཅིག་ཆར་དུ་དམིགས་པས་ཀུན་འགྲོའ།ོ །དྲེ་ལ་སློབ་དཔོན་གིས་སྐྱོན་བརོད་པ་ནི་
སྲེད་པ་དང་ང་རྒྱལ་ཡང་ཀུན་འགྲོར་འགྱུར་ཏྲེ། ལྟ་བ་དངོས་གང་ལ་བདག་ཏུ་ལྟའི་ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་
པོ་ལ་བདག་ཏུ་སྲེད་པས་དམིགས་ཤིང་། གང་ལ་མཆོག་དང་དག་པར་ལྟ་བ་དྲེ་ལ་དོན་དུ་གྲེར་བའི་
ཆགས་པ་ཡོད་ལ་དྲེ་དག་ལ་ང་རྒྱལ་ཡང་དམིགས་པས་སོ། །དྲེ་ལ་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་
གོང་དུ་སོམ་སྤང་བཞིའི་རིས་ལས་མཐོང་སྤང་ལ་དམིགས་པས་མཐོང་སྤང་ཞྲེས་བསན་ན་དྲེ་གིས་
རིས་ལྔ་ཆར་ལ་དམིགས་པས་སྤང་བྱ་གིས་ཀར་མི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། སློབ་དཔོན་གིས། ཁོད་ིད་ལྷག་
མ་ནི་སོམ་སྤང་ངོ་ཞྲེས་འདོད་པས་སོམ་སྤང་དུ་འདོད་དགོས་ལ། ཁོ་བོ་ལྟར་ན་ལྟ་བའི་མཐུ་ལས་བྱུང་
བས་མཐོང་སྤང་དུའང་རུང་ངོ་ཞྲེས་སོ། །ཡང་བྱྲེ་སྨྲ་ན་རྲེ། ོན་མོངས་པ་དྲེ་གིས་ནི་རང་གི་མཚན་
ིད་པ་དུཿཁ་སོགས་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ཀི་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་
དམིགས་པས་ཀུན་འགྲོ་མིན་ཏྲེ། ཡུལ་དང་མི་མམ་པའམ་ཁ་ཅིག་རིས་མམ་པའི་ོན་མོངས་ཀི་
རྒྱུར་འགྲོ་བ་མྲེད་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། སྐལ་བ་མམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགྲོའ་ིཕྲ་རྒྱས་བཅུ་གཅིག་
པོའ་ིརིས་དྲེ་དག་ལས་དགུ་ཁམས་གོང་དུ་དམིགས་ཏྲེ། ལྟ་བ་དང་པོ་གིས་པོ་རང་གིས་རས་ལ་
རོངས་པས། མ་རོགས་པ་ཡིན་ལ། ཚངས་པ་རག་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐས་ 
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༼༣༧༡༽ 
ལྟ་བ་མིན་གི་ལོག་པའི་ཤྲེས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །གང་སྤྲེལ་ལས། འདོད་པ་ན་སྐལ་བ་མམ་མི་མམ་གི་
ཁམས་དང་ས་ལ་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ལ། བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་ཡང་དྲེ་བཞིན་ཏྲེ། 
དང་པོ་གིས་རང་གི་ཁམས་རིལ་པོ་ལ་དམིགས་ཀང་རྲེ་རྲེ་བས་ལྷག་པས་ཁམས་ཀི་མིང་ཐོབ་ཅིང་། 
བཞི་པ་ན་སྐལ་བ་མམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགྲོ་མྲེད་ལ། གཟུགས་མྲེད་དང་པོ་གསུམ་ན་སྐལ་པ་
མམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགྲོ་དང་མི་མམ་པའི་ཀུན་འགྲོ་ཡོད་ལ། སིད་རྲེ་ན་སྐལ་པ་མམ་པའི་ཀུན་
འགྲོ་ཁོ་ན་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཏྲེ། འོག་ཏུ་མི་དམིགས་པ་ནི་གང་སྤངས་བ་ལ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་བྲལ་
བར་ངྲེས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕྲ་རྒྱས་ཁོ་ན་ཀུན་འགྲོ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་
འགྲོ་དྲེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གང་འབྱུང་བའི་མཚུངས་ལྡན་དྲེའང་ནི་དམིགས་པ་དང་རྒྱུ་གིས་ཀ་
དང་མཚན་ིད་ནི་རྒྱུ་ཁོ་ནས་ཀུན་འགྲོ་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་ཐོབ་པ་ནི་མ་གཏོགས་ཏྲེ། ཕྲ་རྒྱས་དང་
འབྲྲེལ་ཡང་དམིགས་པ་མྲེད་པ་དང་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མིན་པས་སྐྱྲེས་བུ་དང་རྒྱུ་
མཐུན་གི་འབྲས་བུ་མི་གཅིག་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་འགྲོ་དང་། རྒྱུ་ཀུན་འགྲོ་ལ་མུ་བཞི་སྲེ། 
དང་པོ་མ་འོངས་པའི་ཕྲ་རྒྱས་སོ་གསུམ་དང་། གིས་པ་འདས་ད་ལྟར་གི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བར་ཡིན་
པས་ད་ལྟར་བའི་ཕྲ་རྒྱས་སོ་གསུམ། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་མ་འོངས་པའི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ལ་
ཤུགས་ལ་གོའ།ོ །མདོར་ན་ཕྲ་རྒྱས་ྲེ་བདུན་ཀུན་འགྲོ་ཁོ་ན་ 
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༼༣༧༢༽ 
དང་། དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་ཀུན་འགྲོ་མིན་པ་ཁོ་ན་དང་། དྲུག་གིས་ཀར་དངོས་སུ་བསན་ལ། ཤུགས་ལ་
དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་དུ། དྲེ་ལས་ལོགས་པ་དུ། དམིགས་པ་གང་ལ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན། 
ཀུན་འགྲོ་རྣམས་ནི་བདྲེན་པ་དྲེ་གིས་ཀིས་མཚན་ིད་དང་འགལ་བར་ཞུགས་པས་དང་པོ་ཡིན་
ཞིང་། ཀུན་འགྲོ་མིན་པ་ནི་བདྲེན་པ་གིས་ཀི་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་ཀང་མཚན་ིད་མི་འགལ་བ་
དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ལ་དམིགས་ནས་དོན་དུ་གྲེར་བ་དང་མནར་སྲེམས་པ་དང་ཁྲེངས་པའི་རྣམ་
པ་སྲེ་གིས་པའོ། །སྲེམས་ཙམ་པ་ནི་ཁོང་ཁོ་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ལ་དམིགས་པར་མི་རུང་བས་
དྲེའི་དབང་གིས་ལོག་ཞུགས་ཞྲེས་གསུངས་པ་སྲེ། སྔོན་པོ་དང་འགལ་བ་དང་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་
བཟུང་བ་ལ་མནར་སྲེམས་བར་ཆད་ལ། གཞན་དག་ནི་དྲེ་ལྟར་ན་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ལ་དམིགས་
པར་མི་འགྱུར་བས་ཕྱི་རོལ་པའི་ལྟ་བ་གཞན་སྔར་གཟུང་བ་ལ་ཞྲེ་སང་བའོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ། 
མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། རོད་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ལ་དམིགས་པ་
དུ་ཡིན་པ་དང་། འགོག་ལམ་མཐོང་སྤང་གི་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་ལོག་ཞུགས་དང་དམིགས་རྣམ་
སོན་པ་ནི། འགོག་པ་དང་ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ལོག་ལྟ་གིས་དང་ཐྲེ་ཚོམ་གིས་དང་། དྲེ་
དག་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། འབབ་ཞིག་པ་སྲེ་མ་འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ་དྲུག་ནི་ཟག་མྲེད་ཀི་སོད་
ཡུལ་ཅན་ཏྲེ། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་ཁོ་ནའོ། །བསྡུ་བར་འགོག་ལམ་གིས་ནི་
མམ་རྲེས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རིག་བྱ་ཡིན་པས་ཟག་ 
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༼༣༧༣༽ 
པས་བརགས་ནས་དམིགས་པར་ཟད་ཀི་དངོས་སུ་མི་དམིགས་ལ། དྲེས་ན་ཡུལ་ལྔའི་ནང་ནས་རང་
གིས་བཏགས་པའི་མིང་ལ་དམིགས་པ་ཟད་དོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི། འགོག་པ་ལ་དམིགས་
པ་ལོག་ལྟ་སོགས་གསུམ་གི་ཡུལ་ནི་འདོད་པའི་འགོག་པའི་ཕྲ་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་འདོད་པའི་འགོག་པ་ཁོ་
ན་ཡིན་པ་སོགས་ས་དགུ་པོ་རང་གི་ས་པའི་གྲེན་པོ་འགོག་པ་ཡིན་ལ། ལམ་ནི་ས་ཐ་དད་པ་ཡང་
སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕན་ཚུན་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་རང་གི་གྲེན་པོའ་ིརིགས་ཡིན་པས་
བསམ་གཏན་ས་དྲུག ཆོས་ཞྲེས་ཕྱོགས་མཐུན་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་ནི་འདོད་པའི་ལོག་ལྟ་སོགས་
ལམ་དྲེའི་སོད་ཡུལ་ཅན་གི་ཡུལ་དང་། ཟག་མྲེད་ས་དགུའི་རྲེས་ཤྲེས་ཕྱོགས་མཐུན་གི་ལམ་ཐམས་
ཅད་ནི་གོང་ས་བརྒྱད་ཀི་ལོག་ལྟ་སོགས་ལམ་དྲེའི་སོད་ཡུལ་ཅན་གི་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། 
ཆགས་སང་ང་རྒྱལ་དང་མཆོག་འཛིན་རྣམས་ཅིའི་ཕྱིར་ཟག་མྲེད་ལ་མི་དམིགས་ཤྲེ་ན། རྲེ་ཞིག་
འདོད་ཆགས་ནི་ཟག་མྲེད་ལ་དམིགས་པ་མིན་ཏྲེ་ོན་མོངས་ཅན་ཡིན་པས་རང་གི་ངོ་བོ་ཐོབ་པ་
བཅད་པའི་སྤང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཟག་མྲེད་ལ་འདོད་ན་ཇི་ལྟར་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་བྲལ་
བའི་སྤང་བྱ་ཡིན་ཏྲེ་མིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དགྲེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེ་སང་ནི་ཟག་མྲེད་ལ་
དམིགས་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེས་མི་འདོད་པ་སྒྲུབ་པའི་གནོད་པ་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། ཟག་མྲེད་ནི་ྲེར་ལྲེན་
གི་ཕུང་པོ་ཞི་བའི་ཕྱིར་ང་རྒྱལ་གི་ཡུལ་མིན་ཞིང་། ལམ་ནི་དོན་དམ་པར་དག་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལ་དག་
པར་འཛིན་ན་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ 
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༼༣༧༤༽ 
དང་། ཟག་མྲེད་ནི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་ན་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
མཆོག་འཛིན་གིས་གི་ཡུལ་མིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ལོག་ལྟ་སོགས་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་དང་། 
ཆགས་སོགས་བརྒྱུད་ནས་ལོག་ཞུགས་ཏྲེ་བདྲེན་བཞི་ལ་ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པས་
ལོག་པར་ཞུགས་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་དམིགས་པས་དང་། མཚུངས་ལྡན་
གིས་རྒྱས་པའོ། དང་པོ་ནི། ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་དམིགས་པའི་སོ་ནས་རང་གི་ས་པའི་
སྤང་བྱ་རིས་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ནི་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དམིགས་བསལ་ནི། ཀུན་འགྲོ་མིན་པ་
རྣམས་ནི་དམིགས་པའི་སོ་ནས་རང་རིས་ཁོ་ན་ལས་རྒྱས་ཏྲེ། དུཿཁ་མཐོང་སྤང་ནི་དྲེ་ཁོ་ན་ལས་རྒྱས་
པ་སོགས་སོ། །ཀུན་འགྲོ་མིན་པའི་ཟག་མྲེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་དང་གོང་མའི་ཡུལ་ཅན་ནི་དམིགས་པའི་
སོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་མིན་ཏྲེ། ཡུལ་མིན་པ་ལ་དམིགས་པའི་རྒྱས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། 
འཇིག་ལྟས་བདག་གིར་མ་བྱས་ཤིང་སྲེད་པས་རིས་སུ་མ་བཅད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལམ་ནི་གྲེན་པོ་
དངོས་དང་། འགོག་པ་དྲེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། གོང་མ་ཡང་སྤོང་བ་གྲེན་པོ་སོགས་ཅི་རིགས་པར་
འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཕྲ་རྒྱས་གང་ཞིག སྲེམས་ལ་སོགས་པ་གང་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་དྲེ་ནི་ཇི་སིད་མ་སྤངས་ཀི་བར་དུ་དྲེར་མཚུངས་ལྡན་གྲོགས་ཀི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། 
བཞི་པ་ལ། ངོ་བོའ་ིདབྱྲེ་བ། དྲེ་དག་གི་ར་བའི་དབྱྲེ་བ། །དྲེ་ལས་འཕྲོས་པའོ། དང་པོ་ནི། ཕྲ་རྒྱས་
ཐམས་ཅད་ོན་མོངས་ཅན་དུ་ངྲེས་པ་ལས་མི་དགྲེ་བ་དུ། ལུང་མ་བསན་དུ་ 
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༼༣༧༥༽ 
ཞྲེ་ན། རྲེ་ཞིག་གོང་མ་གིས་ཀི་ཕྲ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡིན་ལ། འདོད་
པ་ན་སོད་པའི་ཕྲ་རྒྱས་ལས་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དང་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་དང་དྲེ་གིས་དང་ལྷན་ཅིག་
པའི་མ་རིག་པ་དག་སིན་སོགས་དང་མི་འགལ་བས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་འདོད་
པའི་ཁམས་འདིར་མི་དགྲེ་བ་སྲེ། བསྡུ་བར། མང་དང་ོན་མོངས་ཅན་དང་ནི། །སོད་དང་དུཿཁ་ིད་
དང་ཡང་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བུལ་དལ་དང་། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་སྐྱྲེ་བ་འོ། ཞྲེས་གོང་མའི་དང་ཁད་པར་
བརྒྱད་བཤད་དོ། །སློབ་དཔོན་ནི་མཐོ་རིས་ལ་སྲེད་པ་དང་ངའོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཡང་དྲེ་གསུམ་དང་
ལྡན་པས་བསིབས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་སྔོན་གི་སློབ་དཔོན་གི་ལུགས་བཞིན་ཏྲེ། ལྷན་སྐྱྲེས་རྣམས་
ནི་ལུང་མ་བསན། ཀུན་བཏགས་ནི་མི་དགྲེ་བའོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ། མི་དགྲེ་བའི་དང་། ལུང་མ་
བསན་གི་ར་བའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་པ་ན་ཕྲ་རྒྱས་དུ་མི་དགྲེ་བའི་ར་བ་ཡིན་ཞྲེ་ན། འདོད་ཆགས་
དང་ཁོང་ཁོ་དང་འཇིག་མཐར་དང་ལྡན་པ་ལྷན་ཅིག་པ་བོར་བའི་རོངས་པ་སྲེ་རིས་ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་མི་
དགྲེ་བ་ཡང་ཡིན་ལ། ལུས་ངག་གི་ྲེས་སོད་ོན་མོངས་པ་མི་དགྲེ་བའི་ར་བ་ཡང་ཡིན་ལ། ཕྲ་རྒྱས་
ལྷག་པ་རྣམས་ནི་མི་དགྲེའི་ར་བ་མིན་ནོ། གིས་པ་ལ། གསུམ་དུ་བསན་པ། བཞིར་བསན་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁམས་གསུམ་གི་བསིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་པའི་ར་བ་ནི། ཁ་ཆྲེ་བ་ན་རྲེ། གསུམ་
སྲེ་དྲེའི་གོང་མའི་སྲེད་པ་དང་མ་རིག་པ་ཁམས་གསུམ་གི་བསིབས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བློ་སྲེ་ལྟ་བ་
ཡིན་མིན་ཀི་ཤྲེས་རབ་བསིབས་ 
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༼༣༧༦༽ 
མ་བསིབས་ཐམས་ཅད་དྲེ། དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཐྲེ་ཚོམ་ནི་རྣམ་པ་གིས་སུ་འཇུག་པས་གཡོ་ཞིང་། ང་
རྒྱལ་ནི་ཁྲེངས་པའི་མཚན་ིད་ཀིས་མཐོ་བར་འཇུག་པས་ར་བ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ར་བ་
མིན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་ན་ར་བ་ནི་བརྲེན་པ་དང་འོག་ན་གནས་པར་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་
ནི། །བཞི་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ི་འོག་པ་འདོད་དྲེ། དྲེ་དག་ནི་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་སྲེད་པ་དང་ལྟ་བ་དང་ང་
རྒྱལ་དང་རོངས་པ་ནི་ལུང་མ་བསན་གི་ར་བར་བཤད་ཅྲེ་ན། དྲེའི་རྒྱུ་ནི་སྲེད་པ་དང་ལྟ་བ་དང་ང་རྒྱལ་
ཤས་ཆྲེ་བའི་བསམ་གཏན་པ་གསུམ་ཡོད་ལ། གསུམ་པོ་སོ་སོའ་ིར་བ་དྲེ་དག་དང་སིའི་ར་བ་མ་
རིག་པ་ཇི་ལྟ་བར་མི་ཤྲེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། བསམ་གཏན་ནི་མཚོན་པ་སྲེ་གཟུགས་མྲེད་ཀི་
སོམས་འཇུག་ོན་མོངས་ཅན་ཡང་བཟུང་ཞིང་འདོད་པའི་བསིབས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་ར་བ་
ཅུང་ཟད་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཅི་ལུང་རིང་པོའ་ིམདོ་ལས་ལུང་མ་བསན་གི་དངོས་པོ་བཅུ་གཞི་
གསུངས་པས་དྲེ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ་མི་དགྲེ་བའི་སྲེམས་ཀིས་བསླངས་པས་མི་
དགྲེ་བ་ཡིན་ལ། ལུང་མ་བསན་དུ་བཤད་པ་ནི་དི་བའི་ལན་ལུང་དུ་མ་བསན་པས་སོ། །ལན་གི་བྱྲེ་
བྲག་གིས་དི་བ་ཡང་བཞི་སྲེ། མགོ་གཅིག་ཏུ་ལུང་བསན་པའི་དི་བ་ནི་སྐྱྲེས་པ་ཐམས་ཅད་འཆི་འམ་ཞྲེ་
ན། འཆིའོ་ཞྲེས་དང་། རྣམ་པར་ཕྱྲེ་སྲེ་ལུང་བསན་པའི་དི་བ་ནི་ཤི་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱྲེའམ་ཞྲེ་ན། སྲེད་པ་
ཡོད་པ་སྐྱྲེ་ལ་མྲེད་པ་མི་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་དང་། དིས་ཏྲེ་ལུང་བསན་པའི་དི་བ་ནི་མི་འདི་དམན་ནམ་ཁད་
པར་འཕགས་ཤྲེ་ན། ཁོ་ིད་ལ་དིས་ལ་ 
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༼༣༧༧༽ 
ལྷ་ལ་ལྟོས་ཏྲེའོ་ཞྲེ་ན་དམན་ལ། ངན་འགྲོ་ལ་ལྟོས་ཏྲེའོ་ཞྲེ་ན་ཁད་པར་འཕགས་སོ་ཞྲེས་སོ། །གཞག་
པར་ལུང་བསན་པའི་དི་བ་ནི་ཕྱི་རོལ་པ་དག་བདག་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་ཡིན་ནམ་མིན་ཞྲེས་པ་ལ་
སོགས་པའི་དི་བ་ལྟ་བུ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་གི་རས་བདག་ིད་མ་གྲུབ་པས་ཁད་པར་ཕུང་པོ་ལས་
གཞན་ཡིན་མིན་ཡང་མི་གྲུབ་པས་ལན་གཞག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། འོ་ན་ཇི་ལྟར་ལུང་བསན་པ་ཞྲེས་
བྱ་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པས་ཁད་པར་ལུང་བསན་དུ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་དོན་གི་ལུང་བསན་པ་ཡིན་ལ་
དངོས་སུ་མ་བསན་པ་ནི་མ་དད་པ་སྤོང་བའི་ཆྲེད་དོ། །ལྔ་པ་ལ། ལྡན་ཚུལ་དངོས། སྤངས་པ་ལྡན་
པར་བཞག་ཚུལ། ཆོས་གོང་ལ་སྲེམས་གང་གིས་དམིགས་པའོ། །དང་པོ་ལ། རང་གི་མཚན་ིད་
པའི་ལྡན་ཚུལ། སིའི་མཚན་ིད་པའི་ལྡན་ཚུལ། ལྡན་པ་དུས་གསུམ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ། དུས་
གིས་ཀི་དང་། མ་འོངས་པའི་ལྡན་ཚུལ་ལོ། །གང་ཟག་གང་གིས་ཕྲ་རྒྱས་གང་ཞིག་དམིགས་པ་གང་
ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་གང་ཟག་དྲེ་ནི། ཕྲ་རྒྱས་དྲེའི་དམིགས་པ་དྲེ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། དྲེའང་
འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་དང་ང་རྒྱལ་གསུམ་ནི་ཡུལ་སྡུག་མི་སྡུག་གང་རུང་རྲེ་ལ་དམིགས་པས་
ོན་མོངས་པ་རང་གི་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ལ་ལྟ་བ་ཐྲེ་ཚོམ་མ་རིག་པ་གསུམ་ནི་ཡུལ་སྡུག་མི་སྡུག་
ཀུན་ལ་དམིགས་པས་ོན་མོངས་པ་སི་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ལ་འདས་པ་དང་ྲེར་གནས་ད་ལྟར་བའི་
འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་དང་ང་རྒྱལ་དག་གིས་ནི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པས་རང་དང་
མཐུན་པའི་ཡུལ་གང་ལ་དྲེ་གསུམ་སྐྱྲེས་ལ་ད་ལྟར་པ་ནི་སྤངས་པ་མི་སིད་ཀི། འདས་པའི་མ་སྤངས་
པའི་ོན་མོངས་པས་དངོས་པོ་དྲེ་དང་གང་ཟག་ལྡན་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ལ། སྤངས་པ་ནི་དམིགས་པ་
ལ་མི་རྒྱས་པས་ལྡན་པར་མི་བྱྲེད་ཅིང་དྲེས་མཚོན་ནས་མི་རྒྱས་པའི་ཡུལ་ཀུན་མི་ལྡན་ལ། དྲེ་
གསུམ་ཡིད་ཀི་ 
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༼༣༧༨༽ 
ས་པའི་ཡུལ་དུས་གསུམ་པ་དང་གིས་པོ་སོ་ལྔའི་ས་པའི་རང་དུས་པ་ཡིན་པས་ོན་མོངས་པའི་
ཐོབ་པ་གང་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱུད་དྲེ་ཡུལ་དྲེ་དང་ལྡན་པར་འདོད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཡིད་ཀིས་ས་པའི་དྲེ་
གསུམ་མ་འོངས་པ་མ་སྤངས་པས་ན་རང་གི་ཡུལ་དུས་གསུམ་ཀུན་དང་ལྡན་པ་བྱྲེད་ཅིང་། ཆགས་
སང་གིས་པོ་གཞན་སོ་ལྔའི་ས་པ་སྐྱྲེ་འགྱུར་གིས་ནི་སྔ་ཕྱི་ཡུལ་མིན་པས་རང་དང་དུས་མམ་པའི་
ཡུལ་ལྡན་པར་བྱྲེད་ལ། མི་སྐྱྲེའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་
བྱྲེད་དྲེ། ོན་མོངས་ིད་མི་སྐྱྲེའང་ཡུལ་མི་སྐྱྲེ་བར་མ་ངྲེས་ཀི་ད་ལྟར་བ་དང་འདས་པར་འགྱུར་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་ཏྲེ་དངོས་སུ་དམིགས་པ་ནི་མིན་ནོ་ཞྲེས་བླ་མ་གསུང་
ངོ་། །གིས་པ་ནི། ལྷག་པ་སི་པའི་ོན་མོངས་པ་གསུམ་པོ་ནི་ཡིད་ཀི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དུས་
གསུམ་མ་སྤངས་པ་ཀུན་གིས་དུས་གསུམ་པའི་ཡུལ་སྡུག་མི་སྡུག་ཀུན་དང་ལྡན་པར་བྱྲེད་ལ། མ་
རིག་པ་སོ་ལྔའི་ས་པ་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དག་དགག དྲེའི་ལན་
ནོ། །དང་པོ་ལའང་། དམ་བཅའ་དང་རག་འགོད། ཡོ་སྨྲའི་དབྱྲེ་བ། དབྱིག་བཤྲེས་ཀི་ལུགས་འཐད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། དུས་གིས་རས་སུ་ཡོད་ན་འདུས་བྱས་རག་པར་འགྱུར་ལ། མྲེད་ན་ཇི་ལྟར་ལྡན་
པར་བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པ་པོར་མི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རས་སུ་ཡོད་ལ་འདུས་བྱས་ཀི་
མཚན་ིད་དང་ལྡན་པས་སྐྱོན་གིས་ཀ་མྲེད་དོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ལུང་ནི་མདོ་ལས། གང་གི་ཕྱིར་འདས་
པའི་ 
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༼༣༧༩༽ 
གཟུགས་ཡོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་འདས་པའི་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །མ་འོངས་པ་ལ་མངོན་པར་
དགའ་བ་དང་ད་ལྟར་བ་ལ་རོ་མྱོང་བ་ཞྲེས་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ལ་སར་ཞིང་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐྱྲེ་
མཆྲེད་དྲུག་གི་སོམ་ཚིག་གི་མདོ་ལས། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་གིས་ལ་བརྲེན་ནས་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་འདས་
མ་ཐག་པའི་ཡིད་དང་དུས་གསུམ་པའི་ཆོས་ལས་ཡིད་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བར་ཕྱིར་དངོས་མྲེད་ནི་རྲེན་དུ་མི་
རུང་ངོ་། །རིགས་པ་ནི། ཡུལ་ཡོད་ན་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེ་ལ་མྲེད་ན་མི་སྐྱྲེ་ཞིང་དུས་གསུམ་ལ་དམིགས་
པའི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་བའི་ཕྱིར་དང་། འདས་པ་མྲེད་ན་དགྲེ་མི་དགྲེའི་འབྲས་བུ་མི་རུང་བ་ལས་ཚེ་ཕྱི་མའི་
རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་འདས་པ་ཡོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་དུས་གསུམ་པོ་དྲེ་རས་སུ་ཡོད་པར་
སྨྲ་བའི་ཕྱིར་བཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་སུ་འདོད་ཀི། ད་ལྟར་བ་དང་འབྲས་བུ་མ་ཕྱུང་
བའི་འདས་པ་ནི་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པ་དང་བྱུང་བ་ནི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྨྲ་ན་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་སྲེ་སྨྲ་
བའོ། །གིས་པ་ནི། དུས་གསུམ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་ཀང་རྣམ་པ་བཞི་སྲེ། བཙུན་པ་ཆོས་སྐྱོབ་ནི། 
ཆོས་གཅིག་དུས་གསུམ་དུ་འཇུག་པ་ན་མ་འོངས་པ་དོར་ནས་ད་ལྟར་བ་དང་དྲེ་དོར་ནས་འདས་པ་
ཐོབ་པས་དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་གི་རས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། འོ་མ་དང་ཞོ་དང་དྲེ་མར་དུ་
འགྱུར་བ་ན་རོ་ནུས་གཞན་དུ་འགྱུར་གི་ཁ་དོག་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ཞྲེས་སྨྲ་བས་སོ། དྲེས་ན་འདིས་
དངོས་པོ་དང་རས་མི་གཅིག་པར་འདོད་དོ། བཙུན་པ་དབྱངས་སོགས་ན་རྲེ། དུས་རྲེ་རྲེ་ཡང་དུས་
གསུམ་ཆར་གི་ 
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༼༣༨༠༽ 
མཚན་ིད་དང་ལྡན་ཡང་མ་འོངས་པ་སོགས་གང་གི་མཚན་ིད་ཤས་ཆྲེ་བ་དྲེ་མ་འོངས་པ་སོགས་
སུ་འཇོག་པས་མཚན་ིད་གཞན་དུ་འགྱུར་གི་རས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས། སྐྱྲེས་བུ་གཅིག་བུད་
མྲེད་གཅིག་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་ཟྲེར་ཡང་གཞན་ལ་ཆགས་བྲལ་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །འདིས་ཀང་རས་
མི་འགྱུར་བར་སྨྲའོ། །བཙུན་པ་དབྱིག་བཤྲེས་ན་རྲེ། མ་འོངས་པའི་གནས་སྐབས་དོར་ནས་ད་ལྟར་
བའི་གནས་སྐབས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། དྲེ་དོར་ནས་འདས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཕྱིན་ནས་གནས་
སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་གི་རས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། རིལ་བུ་གཅིག་ིད་གཅིག་གི་ཤོད་མིག་ཏུ་
བཞག་ན་གཅིག་དང་། དྲེ་བཞིན་དུ་བརྒྱ་དང་སོང་གི་ཤོད་མིག་ཏུ་བཞག་ན་དྲེ་དང་དྲེར་བརོད་པ་
བཞིན་ཞྲེས་འདོད་ལ། འདིས་གནས་སྐབས་དང་གནས་སྐབས་ཅན་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་དོ། །བཙུན་
པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་ན་རྲེ། ད་ལྟར་བ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་རང་ལས་སྔ་བ་འདས་པ་དང་། ཕྱི་བ་ལ་མ་འོངས་པ་
དང་། དྲེ་གིས་ཀི་བར་ད་ལྟར་བ་ཞྲེས་སྔ་ཕྱི་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་གི་རས་གཞན་
དུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། བུད་མྲེད་གཅིག་ིད་ལྟོས་ས་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ནས་མ་དང་བུ་མོ་གིས་ཀ་ཡིན་པ་
བཞིན་ཞྲེས་འདོད་དོ། །སྔ་མ་གསུམ་གིས་དུས་གསུམ་རས་གིས་སུ་འདོད་ན། ཕྱི་མས་ནི་དུས་
གསུམ་རས་ཀང་གསུམ་དུ་འདོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ལུགས་བཞི་ལས་དང་པོ་ནི། གྲངས་ཅན་པས་རང་
བཞིན་རག་ལ་གནས་སྐབས་མི་རག་ཅྲེས་འདོད་པ་དང་མཚུངས་ལ། གིས་པ་ལ་དུས་འཆོལ་བར་
འགྱུར་བ་དང་། བཞི་པ་ལ་ལྟོས་ས་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ནས་དུས་རྲེ་རྲེ་ཡང་དུས་གསུམ་ཆར་དུ་འགྱུར་
བའི་ 
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༼༣༨༡༽ 
སྐྱོན་ཡོད་ལ། འོན་ཀང་དུས་གསུམ་གི་ཁད་པར་འདི་ིད་རིགས་སོ་ཞྲེས་ཁ་ཅིག་གསུང་ངོ་། གསུམ་
པ་ནི། བྱྲེ་སྨྲ་ན་རྲེ། འདོད་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅུང་ཟད་བཟང་སྲེ་བྱ་བ་མི་བྱྲེད་པ་མ་འོངས་པ་དང་། བྱྲེད་
པ་ད་ལྟ་བ་དང་བྱས་ནས་འགག་པ་འདས་པ་སྲེ་བྱ་བ་ཡིས་དུས་རྣམས་རྣམ་པར་གཞག་པས་དུས་
གསུམ་གི་ཁད་པར་གྲུབ་ལ། གཞན་གིས་མི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་དྲེ་དག་དགག་པ་ལ་
གསུམ་ལས། དུས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པ་བརོད་པ་ལ་བཞི་སྲེ། དུས་གསུམ་བྱ་བ་ཡོད་མྲེད་
མཚུངས་པ། བྱ་བ་རྲེས་འགའ་བ་དང་། གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་། མི་ལྟོས་པ་མི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 
ད་ལྟར་བའི་མིག་དྲེ་མཚུངས་ལྟ་བའི་བྱ་བ་མི་བྱྲེད་པས་ད་ལྟར་དུ་མི་རུང་ལ། དྲེ་ནི་འབྲས་བུ་འཛིན་
འབྱིན་གི་བྱ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གཅིག་ནི་འདས་པས་ཞྲེས་འདས་བའང་འབྲས་བུ་འབྱིན་པས་བྱ་
བ་ཡོད་པའམ་འབྱིན་པ་ལ་འཛིན་པ་ཡོད་པས་ཕྱྲེད་ད་ལྟར་དུ་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་ཀི་
དངོས་པོ་འདས་མ་འོངས་ན་ཡང་ཡོད་ན་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་ལ་གྲེགས་སུ་བྱྲེད་དྲེ་དུས་གིས་བྱ་བ་མི་
བྱྲེད་ལ་ད་ལྟར་བ་བྱྲེད་པའི་རྲེས་འགའ་བ་མི་རུང་སྲེ་དུས་གསུམ་ཆར་བྱ་བ་ཡོད་མྲེད་མཚུངས་
རིགས་པས་སོ། །ཡང་ན་དུས་གིས་ཀང་བྱ་བ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དུས་རག་ཏུ་རས་སུ་ཡོད་པས་
རག་ཏུ་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་སུ་ཡང་མྲེད་པས་སོ། གསུམ་པ་ནི། བྱ་བ་ིད་དྲེ་ཡང་ཇི་ལྟར་
ཡིན། བྱ་བ་ཅན་ལས་གཞན་ཡིན་ན་བྱ་བའང་བྱ་བ་གཞན་དང་བཅས་དགོས་པས་ཐུག་མྲེད་དུ་
འགྱུར་བའམ། བྱ་བ་ལ་བྱ་བ་མྲེད་ན་བྱ་བ་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པས་རག་པར་ཐལ་ལོ། ། 
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༼༣༨༢༽ 
བཞི་པ་ནི། བྱ་བ་ཆོས་ལས་གཞན་ཡིན་ན་སྐྱོན་དྲེར་འགྱུར་བ་ལས་གཞན་མིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཆོས་
རག་ཏུ་ཡོད་ལ་དྲེ་དང་གཅིག་པའི་བྱ་བའང་རག་ཏུ་ཡོད་པས་ད་དུང་ཡང་དུས་གསུམ་གི་ཁད་པར་མི་
རུང་བའི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་སོ། །བྱ་བ་ཡོད་པ་ན་ཆོས་དང་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་ཡང་དུས་གིས་སུ་བྱ་
བ་མ་སྐྱྲེས་པ་དང་ཞིག་ནས་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ད་ལྟ་བ་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་དུས་གིས་ཀང་
དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཁོད་ིད་ཀང་འདོད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་བྱ་བ་མ་སྐྱྲེས་པ་དང་ཞིག་ནས་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་སྲེ། 
བྱ་བ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་བྱས་མི་རག་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་
པ་ལ་གསུམ་ལས། ལུང་དང་པོའ་ིདོན་ནི། གཞི་ད་ལྟར་བྱུང་ཟིན་དང་འབྱུང་འགྱུར་ལ་དགོངས་ནས་
དགོངས་པ་སྔོན་བྱུང་བ་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པའི་རྒྱུ་དང་། ཕྱིས་མྱོང་ངྲེས་ཀི་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་བ་
འདྲེབས་པ་དགག་པའི་ཆྲེད་དུ་ཡོད་ཅྲེས་ཚིག་གི་ཕྲད་ཙམ་གསུངས་པ་སྲེ་མར་མྲེ་ཤི་བ་ནི་ཡོད་དོ་
ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལུང་གིས་པ་དང་རིགས་པ་དང་པོ་འད་བ་དུས་གིས་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་དམིགས་རྲེན་
ཡིན་ན་འབྲས་བུ་བས་ཆྲེས་ཕྱི་བའི་དུས་གིས་དང་ཐར་པ་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུར་མི་རུང་བས་མ་གྲུབ་
ལ། དམིགས་པ་ཙམ་ཡིན་ན་མ་ངྲེས་ཏྲེ། མྲེད་པའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གསུམ་པའི་མིང་ཡང་དམིགས་པ་
ཡིན་པས་སོ། །རིགས་པ་གིས་པ་ནི། ལས་འདས་པའི་སྐད་ཅིག་གིས་པར་བག་ཆགས་བསོས་
ལ་དྲེ་རྒྱུད་འགྱུར་པའི་ཁད་པར་གིས་ས་བོན་འགགས་པ་དང་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་དུས་མམ་པ་ཡིན་
ནོ། གསུམ་པ་དགག་པའི་མཇུག་བསྡུ་བས་རང་ལུགས་གཞག་པ་ནི། སྔོན་བྱུང་བ་དང་ 
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༼༣༨༣༽ 
སྐྱྲེས་ལ་མ་ཞིག་པ་དང་རྲེན་ཡོད་ན་འབྱུང་དུ་རུང་བ་ནི་དུས་གསུམ་སྲེ་མདོ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་
པ་ནི། རྲེ་ཞིག་རིགས་པས་གནོད་ཀང་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ིད་དག་ནི་ཟབ་པ་དང་ཕྲ་བ་དང་རོགས་
པར་དཀའ་བས་རོགས་པར་དཀའི་རོག་གྲེའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱན་ལས། རོག་གྲེ་བརྲེན་
ཅིང་མ་ངྲེས་ལ། །མ་ཁབ་ཀུན་རོབ་སྐྱོ་བ་ཅན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། གིས་པ་སྤངས་པ་ལྡན་པར་
བཞག་ཚུལ་ནི། གང་ཞིག་སྤངས་ན་དྲེ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། སྤངས་ལ་མ་བྲལ་བ་ཡོད་དྲེ། 
དུཿཁ་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེས་ལ་ཀུན་འབྱུང་ཤྲེས་པ་མ་སྐྱྲེས་པའི་ཚེ། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་
རྣམས་སྤངས་ཀང་ཀུན་འགྲོ་ལྷག་མ་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་རྣམས་ཀིས་དྲེ་ལ་དམིགས་ལ་ཡུལ་ཅན་
མ་སྤངས་པའི་ཡུལ་ལྡན་པར་བཤད་པས་མ་སྤངས་ཀི་བར་དུ་ལྡན་ཞིང་། སོམ་སྤང་དང་པོའ་ིརྣམ་པ་
བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་སྤངས་ཀང་དྲེ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་ཅན་དི་མ་ལྷག་མ་མ་སྤངས་པ་རྣམས་ཀིས་དམིགས་
ནས་ལྡན་ནོ། །གསུམ་པ་ཆོས་གང་ལ་སྲེམས་གང་གིས་དམིགས་པ་ལ། ཁམས་གསུམ་གི་ཆོས་ལྔ་
ལ་དང་། ཟག་མྲེད་ལ་སྲེམས་གང་གིས་དམིགས་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཆོས་གསུམ་ལ་དང་། ཆོས་
གིས་ལ་སྲེམས་གང་གིས་དམིགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིར་དངོས་པོ་གང་ལ་ཕྲ་རྒྱས་དུ་ཞིག་
དམིགས་ནས་རྒྱས་ཤྲེ་ན། རྒྱས་ཚུལ་ཚིག་ཉུང་ངུས་སོན་པ་སྲེ། དྲེ་ལ་ཡུལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་
ཁམས་གསུམ་ན་སྤང་བྱ་རིས་ལྔ་ལྔ་དང་ཟག་མྲེད་དྲེ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ལ། དྲེའི་ནང་ནས་ཡུལ་ཅན་
སྲེམས་ཀང་བཅུ་དྲུག་གོ །དྲེ་དག་ 
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༼༣༨༤༽ 
ལས་སྡུག་བསྔལ་དང་དྲེའི་རྒྱུ་མཐོང་བ་དང་སོམ་པ་ཡིས་སྤང་བྱ་གསུམ་པོ་འདོད་ཁམས་ལས་སྐྱྲེས་
པ་ནི་གྲངས་འད་བར་རང་གི་ས་པའི་སྲེམས་དྲེ་གསུམ་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། དང་པོ་གིས་ཀིས་
ཀུན་འགྲོ་ནི་རང་སའི་རིས་ལྔ་ཆར་ལ་དམིགས་པས་གསུམ་ཚང་བ་དང་། ཀུན་འགྲོ་མིན་པ་ནི་རང་
གི་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ཀིས་ཆོས་ལ་དམིགས་ལ། སོམ་སྤང་ོན་མོངས་ཅན་ནི་སོམ་སྤང་གི་ཆོས་
གཅིག་པུ་དང་། ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི་ཐོས་བསམ་གི་དགྲེ་བ་གསུམ་ཆར་ལ་དམིགས་སོ། 
གཟུགས་ཀི་སོམ་སྤང་དུ་གཏོགས་པ་ནི་དང་པོའ་ིྲེར་བསོགས་ཀི་དགྲེ་བ་གཅིག་པུ་དང་། དི་མྲེད་དྲེ་
སྡུག་ཀུན་ཤྲེས་བཟོད་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་སྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ལྔའི་སོད་ཡུལ་ལོ། །གཟུགས་
ཁམས་ལས་སྐྱྲེས་པའི་སྤང་བྱ་དྲེ་གསུམ་ནི་རང་གི་སྲེམས་དྲེ་གསུམ་དང་འོག་མ་འདོད་པའི་སྐལ་པ་
མི་མམ་པའི་ཀུན་འགྲོ་གིས་དང་སོམ་སྤང་དགྲེ་བ་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་རབ་སྲེ་གསུམ་
དང་། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དྲེ་གསུམ་གོང་མ་ནམ་མཁའི་ྲེར་བསོགས་ཀི་སོམ་སྤང་གཅིག་པུ་
དང་དི་མྲེད་སྡུག་ཀུན་ལ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་བཟོད་ཀིའང་ཡུལ་ལོ། །གཟུགས་མྲེད་ལས་སྐྱྲེས་པའི་ཆོས་དྲེ་
གསུམ་ནི་ཁམས་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་སྲེམས་གསུམ་པོ་དྲེ་དག་དང་ཟག་མྲེད་རྲེས་ཤྲེས་ཕྱོགས་
མཐུན་གི་སྲེམས་ཏྲེ་བཅུའི་སོད་ཡུལ་ལོ། །གིས་པ་ནི། འགོག་པ་དང་ལམ་མཐོང་སྤང་གི་ཆོས་
ཁམས་གསུམ་པ་ཀུན་ཁམས་གསུམ་གི་ཆོས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་སྲེང་དུ། རང་རང་
དང་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ཀི་ཆོས་ལོག་ཞུགས་གིས་པའི་ 
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༼༣༨༥༽ 
ཡུལ་ཡིན་པས་དྲེས་གགས་པ་སྲེ་ལྷག་པའི་སོད་ཡུལ་ལོ། །གིས་པ་ཟག་མྲེད་ལ་སྲེམས་གང་གིས་
དམིགས་པ་ནི། ཟག་མྲེད་ཀི་ཆོས་ནི་ཡུལ་ཅན་ཁམས་གསུམ་གི་སྲེམས་ལྔ་ལྔའི་མཐའ་མ་འགོག་
ལམ་མཐོང་སྤང་དངོས་ཀི་ཡུལ་དྲེ་གིས་དང་། སོམ་སྤང་དགྲེ་བའི་ཡུལ་ཟག་མྲེད་ཐམས་ཅད་ཡིན་
པས་དྲེ་བསན་ན་གསུམ་གསུམ་དང་ཟག་མྲེད་འགོག་ལམ་ལ་ཤྲེས་བཟོད་ཀི་སོད་ཡུལ་ལོ། །གིས་
པ་སྲེམས་ཕྲ་རྒྱས་དང་བཅས་པའི་དབྱྲེ་བ་ནི། ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པ་ནི་ོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ལ་དྲེ་
ཕྲ་རྒྱས་དང་བཅས་པ་ནི་རྣམ་པར་གིས་གིས་ཀིས་ཏྲེ། མཚུངས་ལྡན་དང་དམིགས་པའི་སོ་ནས་
རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་གིས་སྤངས་པ་དྲེ་རྒྱས་པར་མི་འགྱུར་ཡང་ལྷན་
ཅིག་པ་ཙམ་གིས་བཅས་པར་འཇོག་གོ །སྲེམས་ོན་མོངས་ཅན་མིན་པ་ནི་དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་
སྤངས་པའི་རྒྱས་གྱུར་ཁོ་ནས་ཕྲ་རྒྱས་དང་བཅས་པར་བཞག་གི འོག་སའི་ོན་མོངས་དམིགས་པ་
ལ་མི་རྒྱས་པས་ཟག་བཅས་སུ་མི་འཇོག་གོ །གིས་པ་ཕྲ་རྒྱས་སྐྱྲེ་ཚུལ་ལ། སྐྱྲེ་བའི་རིམ་པ། སྐྱྲེ་
བའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནི། བདྲེན་པའི་དོན་ལ་རོངས་པ་ནི་ཕྱོགས་གིས་ཐོས་པ་ལས་ཐྲེ་ཚོམ་སྐྱྲེ་ལ། དྲེ་
ནས་ནི་ལོག་པའི་ཐོས་བསམ་ལས་ལོག་ལྟ་སྐྱྲེ་ཞིང་། ཆོས་འདི་པས་དུཿཁའི་རྣམ་པ་བཞག་པ་ལ་སྐུར་
པ་བཏབ་པ་དྲེ་ནས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། དྲེ་ནས་རག་པའི་མཐར་འཛིན་པ་དང་། དྲེ་ནས་གང་
མཐར་བཟུང་བ་དྲེས་འདག་པར་འཛིན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་སྐྱྲེ་
ལ།  
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༼༣༨༦༽ 
དྲེ་ནས་གང་གིས་འདག་པར་ཡིད་ཆྲེས་པ་དྲེ་ལ་མཆོག་གོ་ཞྲེས་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་འཇུག་ཅིང་། དྲེ་
ནས་རང་གི་ལྟ་བ་དྲེ་དག་ལ་དོན་དུ་གྲེར་བའི་ཆགས་པ་དང་། དྲེས་ཁྲེངས་པའི་ང་རྒྱལ་འཇུག་སྲེ་
ཚིག་སྲེབ་པའི་ངོར་ང་རྒྱལ་སྔར་སྨོས་ཤིང་། རང་གི་ལྟ་བ་ལ་ཞྲེན་ནས་དྲེའི་དགྲ་འགྱུར་པ་གཞན་འདི་
པའི་ལྟ་བ་ལ་ཞྲེ་སང་ངོ་། །ཕྲ་རྒྱས་བཅུ་སྐྱྲེ་བའི་རིམ་པ་དྲེ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཕྲ་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཆད་
པའི་ཚུལ་གིས་སྤངས་པ་མིན་པ་དང་། རང་རང་དང་མཐུན་པའམ་དན་པའི་ཡུལ་ནི་ྲེ་བར་གནས་པ་
དང་། ཡུལ་དྲེ་ལ་ཚུལ་བཞིན་མིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་ོན་མོངས་པ་སྐྱྲེ་སྲེ་ོན་མོངས་ཀི་རྒྱུ་
ཚང་བས་སོ། །དྲེ་དག་ནི་རིམ་བཞིན། ཡུལ་དུ་སོར་བའམ་རྒྱུ། དམིགས་པ། དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་
ནོ། །གསུམ་པ་རྣམ་གྲངས་སོགས་ཀི་བཤད་པ་ལ། རྣམ་གྲངས་དངོས། དྲེ་རྣམས་གང་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པ། སིབ་པ་ལྔ་འདོད་ཁམས་པར་བསན་པའོ། དང་པོ་ལ་ཟག་པ་སོགས་གསུམ་དུ་བསན། 
ཀུན་སོར་སོགས་ལྔར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། དབྱྲེ་བ་དངོས། ངྲེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་ལ། ཟག་པ། 
ཆུ་སོར། ྲེར་ལྲེན་ནོ། །དང་པོ་ལ། འདོད་པའི་ཟག་པ། སིད་པའི་ཟག་པ། མ་རིག་པའི་ཟག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་པ་ན་སོད་པའི་གཏི་མུག་ལྔ་མ་གཏོགས་པའི་ོན་མོངས་པ་སུམ་ཅུ་ར་
གཅིག་དང་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་བཅུ་དང་བཅས་པའི་རས་བཞི་བཅུ་ར་གཅིག་
ཕལ་ཆྲེར་འདོད་ 
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༼༣༨༧༽ 
པའི་ཡོན་ཏན་ལ་དམིགས་པས་འདོད་པའི་ཟག་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གིས་པ་ནི། གཟུགས་དང་གཟུགས་
མྲེད་པ་ན་སོད་པའི་ཕྲ་རྒྱས་མ་རིག་པ་བཅུ་བོར་བའི་ལྔ་བཅུ་ར་གིས་ཁོ་ན་སིད་པའི་ཟག་པ་སྲེ། 
གང་སྤྲེལ་ལས། ཀུན་ན་དཀིས་པ་དྲེ་དག་རང་དབང་ཅན་མིན་པས་མ་སྨོས་སོ། །དྲེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་
སོན་པའི་རྒྱུ་གསུམ་སྲེ། གོང་མ་དྲེ་གིས་ཀའི་ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་ལུང་མ་བསན་དང་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་སྲེ་
འཇུག་པ་དང་། མམ་གཞག་གི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟག་པ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏྲེ་སིད་པའི་འདོད་
ཆགས་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་གི་མ་རིག་པ་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་ནི་མ་རིག་པའི་ཟག་
པར་གྲུབ་ལ། དྲེ་ལོགས་སུ་བཤད་པའི་དགོས་པ་ནི་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་མ་རིག་པ་ཡིན་པས་དྲེ་
སྤངས་ན་ཐམས་ཅད་སྤང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ལོགས་ཤིག་ཏུ་ནི་ཟག་པར་
བསན་ནོ། གིས་པ་ལ་དངོས་དང་། རོད་སྤོང་གིས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཆུ་བོ་སོར་བའམ་ཟག་པ་
བཤད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བྱ་སྲེ། མདོ་ལས་བཞི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ལྟ་བ་རྣམས་ཕྱུང་ནས་འདོད་
པའི་ཆུ་བོ་ྲེར་དགུ་སིད་པའི་ཆུ་བོ་ྲེར་བརྒྱད། ལྟ་བའི་ཆུ་བོ་སོ་དྲུག་སྲེ་དྲེ་ནི་ཤྲེས་རབ་ཀི་རང་
བཞིན་ཡིན་པར་གསལ་བའི་ཕྱིར་ཆུ་སོར་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་སོན་ཞྲེས་བྱྲེ་སྨྲ་འདོད་དོ། །སློབ་
དཔོན་ནི་གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཟག་པ་བསན་པའི་སྐབས་སུ་ལྟ་བ་ལོགས་སུ་མ་
བསན་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། ཟག་པའི་སྐབས་སུ་ 
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༼༣༨༨༽ 
ལོགས་སུ་མིན་ཏྲེ། དྲེའི་དོན་ནི་འཁོར་བར་འཇོག་པ་ཡིན་ན་གྲོགས་མྲེད་པའི་ལྟ་བ་འབའ་ཞིག་པ་
རྣམས་ནི་གསལ་བས་འཇོག་པའི་རྲེས་སུ་མི་མཐུན་པ་ཡིན་ལ་གྲོགས་དང་བཅས་ནས་འཇོག་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ྲེར་དགུ་ལ་འདོད་པའི་ཆུ་སོར་ཞྲེ་སོགས་སར་རོ། །ལོ་ཞྲེས་པ་མ་རངས་པ་སྲེ་
ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་གསལ་བའི་རགས་མྲེད་ཅིང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་གསལ་ནས་སླར་འཇོག་པའི་རྲེས་
མཐུན་ནོ་ཞྲེས་སློབ་དཔོན་གསུང་ངོ་། །མ་རིག་པ་བཅོ་ལྔ་ནི་ར་བ་ཡིན་པས་མ་རིག་པའི་ཆུ་བོ་ཏྲེ་
སོར་བའང་དྲེ་བཞིན་དུ་སར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་དངོས་དང་། རོད་སྤོང་གིས་སོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་
གཞན་ལས་ྲེར་ལྲེན་བཞི་འབྱུང་བ་ནི་ཆུ་སོར་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་འདོད་པའི་ཆུ་སོར་ིད་མ་རིག་
པ་དང་བཅས་པ་སོ་བཞི་ནི་འདོད་པ་ྲེར་ལྲེན་དང་སིད་པའི་ཆུ་སོར་མ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་སོ་
བརྒྱད་ནི་སིད་པ་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་རྣམས་དང་། ལྟ་བ་ལ་རྣམ་པ་གིས་སུ་ཕྱྲེ་བའི་ཕྱིར་ཁམས་གསུམ་
གི་ལྟ་བ་དང་པོ་གིས་དིལ་ནས་སུམ་ཅུ་ནི་ལྟ་བ་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་མཆོག་
འཛིན་གིས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་སྲེ། ལྟ་བ་ཐ་མ་གིས་ལོགས་སུ་
བྱས་པ་ནི་ལམ་མ་ཡིན་ལམ་དུ་འཛིན་པས་ལམ་གི་དགྲར་གྱུར་པ་དང་ཕྱོགས་གིས་ཀ་བསླུ་བའི་
ཕྱིར་ཏྲེ། ཟས་མི་ཟ་བ་སོགས་ལམ་དུ་འཛིན་པས་ཁིམ་པ་བསླུ་ཞིང་ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་
ཐར་པ་དང་མི་འགལ་བའི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྤངས་པས་འདག་པར་འཛིན་པས་ཕྱི་རོལ་བའི་རབ་
བྱུང་རྣམས་བསླུ་བའི་ཕྱིར་རོ།  
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༼༣༨༩༽ 
གིས་པ་ནི། འོ་ན། མ་རིག་པ་ྲེར་ལྲེན་དུ་བསྲེས་ཏྲེ་བཤད་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། སིད་པར་འཛིན་པ་ནི་ྲེར་
ལྲེན་ཡིན་ལ། མ་རིག་པ་རང་པ་ནི་མི་གསལ་བས་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་མིན་ལ། ོན་མོངས་གཞན་
དང་འདྲེས་པ་ན་འཛིན་པའི་ཕྱིར་བསྲེས་སོ། །སྐུ་མཆྲེད་གིས་ནི་འདོད་པ་སོགས་བཞི་ལ་འདུན་
ཞིང་ཆགས་པ་ྲེར་ལྲེན་བཞིར་བཞྲེད་དོ། །གིས་པ་ངྲེས་ཚིག་ལ། ཕྲ་རྒྱས་སིའི་དང་། བྱྲེ་བྲག་ཟག་
བཅས་ཀི་ངྲེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་ནི། གང་གི་ཕྱིར་ཕྲ་རྒྱས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་དྲེ་དག་རྒྱུད་ལ་
རྒྱུ་བ་རོགས་དཀའ་བས་འཇུག་པ་ཕྲ་བ་དང་། ཐོབ་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། དམིགས་པ་དང་
མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་གིས་ཀིས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ངོ་བོ་མ་སྤངས་པ་ན་སོར་བ་མྲེད་པར་
བཟོག་པ་བཞིན་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྲེས་སུ་འབྲང་བས་དྲེའི་ཕྱིར་ཕྲ་རྒྱས་དག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་
ཡང་དང་པོ་དང་གསུམ་པས་ངྲེས་ཚིག་དང་གཞན་གིས་ཀིས་དོན་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་
དག་གིས་འཁོར་བར་འཇོག་པར་བྱྲེད་པའམ། སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་རའི་སོ་ནས། ཟག་ཅིང་འབོ་བར་
བྱྲེད་པ་དང་། འགྲོ་བའམ་ཡུལ་གཞན་དུ་འཁྲེར་ཞིང་འཁིད་པར་བྱྲེད་པ་དང་དྲེ་དག་ཏུ་སོར་ཞིང་
འབྱར་བར་བྱྲེད་པ་དང་། ཡང་སིད་དམ་འདོད་པ་སོགས་བཞི་པོར་རྣམ་ཤྲེས་ྲེ་བར་འཛིན་ཞིང་ལྲེན་
པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཟག་པ་དང་། སོགས་པ་ཆུ་སོར་དང་ྲེར་ལྲེན་དུ་བཞག་པའི་ཕྲ་རྒྱས་དྲེ་དག་གི་
ནི་ངྲེས་ཚིག་ཡིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་རྣག་དང་ཆུ་བོ་དང་སིན་དང་ལགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནི་ཕྲ་
རྒྱས་བག་ལ་ལ་ལ་འདོད་པས་ 
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༼༣༩༠༽ 
དྲེའི་ཕྱིར། ཕྲ་བ་དང་རྲེན་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་བག་ལ་ལ་ཏྲེ་རྲེན་དང་འཕྲད་ན་རྣམ་པ་གིས་
ཀིས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་གྲེན་པོ་མ་སྐྱྲེད་ཀི་བར་དུ་རྲེས་སུ་འབྲང་བར་འདོད་པའོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །སློབ་དཔོན་ནི་ངྲེས་ཚིག་གཞན་དུ་འཆད་དོ། །གིས་པ་ལ་བསན་བཤད་གིས་ལས། 
དང་པོ་ནི། ཕྲ་རྒྱས་དྲེ་དག་ིད་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་། སོགས་པ་འཆིང་བ་དང་ཕྲ་རྒྱས་དང་ྲེ་ོན་དང་
ཀུན་དཀིས་ཀི་དབྱྲེ་བས་ཀང་རྣམ་པ་ལྔར་བཤད་དོ། །ཅི་ྲེ་ོན་ཕྲ་རྒྱས་ཀི་རྣམ་གྲངས་སུ་ཇི་ལྟར་
འཐད་ཅྲེ་ན། ལས་བསན་གི་ཊི་ཀར་ར་ོན་ཡང་ྲེ་ོན་དུ་འབྱུང་བ་དང་འདོད་ཟག་དང་ཀུན་སོར་དུ་ྲེ་
ོན་སྨོས་པ་ཡང་མིང་མཐུན་པའི་ཚེ་རྣམ་གྲངས་སུ་བཏགས་པའོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་
སྲེ། ཀུན་སོར། འཆིང་བ། ྲེ་ོན། ཀུན་དཀིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ཀུན་སོར་དགུར་བསན། ཆ་མཐུན་
ལྔར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྟ་བ་གསུམ་གིས། ཕྲག་དོག་སྲེར་ས་ཀུན་སོར་དུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ལྟ་བ་དང་པོ་གསུམ་དང་ཕྱི་མ་གིས་ནི་ཁམས་གསུམ་ན་རས་བཅོ་བརྒྱད་
བཅོ་བརྒྱད་དུ་འད་བ་དང་། གསུམ་ནི་མཆོག་ཏུ་གཟུང་བྱར་འད་ཞིང་། གིས་ནི་མཆོག་ཏུ་འཛིན་
བྱྲེད་དུ་འད་བའི་ཕྱིར་ལྟ་བ་ཕྱི་མ་གིས་དང་སྔ་མ་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་གཞན་ཡིན་ནོ། །དབུས་མཐར་
རིམ་བཞིན་འགོག་ལམ་གིས་ཤྲེས་པ་ལ་སིབ་པས་ཐ་དད་དུ་བཤད་པའོ། །གིས་པ་ནི། ཀུན་
དཀིས་རྣམས་ལས་ཕྲག་དོག་དང་སྲེར་ས་ཁོ་ན་ཀུན་སོར་དུ་བཤད་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་གང་གི་ཕྱིར་ན་
གིས་ཀ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་དགྲེ་བ་དང་རང་དབང་ 
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༼༣༩༡༽ 
ཅན་ཡིན་པ་དྲེ་ཡི་ཕྱིར་ཕྲག་དོག་དང་སྲེར་ས་གིས་ཀུན་དཀིས་དྲེ་དག་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ཀུན་
སོར་གིས་སུ་བཤད་དོ། །ངོ་ཚ་མྲེད་པ་སོགས་ནི་ཆགས་སོགས་དང་ལྡན་པས་རང་དབང་ཅན་
མིན་ཞིང་། འགོད་པ་ནི་མ་རིག་པ་ཙམ་དང་ལྡན་པས་རང་དབང་ཅན་ཡིན་ཡང་གཅིག་ཏུ་མི་དགྲེ་བ་
མིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ། ཀུན་དཀིས་བརྒྱད་དུ་འདོད་པ་ལ་ལན་དྲེ་རུང་གི་བཅུར་འདོད་པ་ལ་མི་
རུང་ངོ་ཞྲེས་ཟྲེར། འདུས་བཟང་ནི་དྲེ་གིས་ཡང་ཡང་འབྱུང་བས་བདྲེ་འགྲོ་ན་ལྷག་པར་འཆིང་བས་
སོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན། གོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་བྱྲེད་
ལས་དང་བཅས་པ། ཀུན་སོར་གསུམ་གི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས་ཐ་མའི་ཆ་འདོད་
ཁམས་དང་མཐུན་པའི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་རྣམ་པ་ལྔ་གསུངས་ཏྲེ། འཇིག་ལྟ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་
ཞུགས་མཆོག་འཛིན་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ཁམས་གསུམ་པ་ཅན་ཡིན་ལ། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་གནོད་
སྲེམས་ནི་འདོད་ཁམས་སོ། །ཇི་ལྟར་མཐུན་ཞྲེ་ན། ཐ་མ་གིས་ཀིས་ནི་འདོད་པ་ལས་མི་འདའ་བར་
བྱྲེད་པ་སྲེ་དྲེ་ཁོ་ནའི་ོན་མོངས་ཡིན་པས་སོ། །དང་པོ་གསུམ་པོ་ཡིས་འདོད་པ་ལས་ལན་གཅིག་
འདས་ཏྲེ་གོང་མར་སྐྱྲེས་ཀང་ཕྱིར་ལྡོག་པར་བྱྲེད་དྲེ། སོ་སྐྱྲེ་གཏན་དུ་དྲེར་མི་སོད་ཅིང་ཡང་སིད་ལ་ཐ་
མ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་སོ་པས་བཙོན་ར་ནས་འབྱུང་དུ་མི་སྲེར་བ་དང་། བཙོན་ར་ནས་ཤོར་
ཡང་རྲེས་བསྲུངས་པས་ཕྱིར་ཟོག་པ་བཞིན་ནོ། །སྲེམས་ཙམ་པ་ནི་སྔ་མ་གསུམ་གིས་སྲེམས་ཅན་
གི་ཐ་མ་སོ་སྐྱྲེ་དང་ཕྱི་མ་ 
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༼༣༩༢༽ 
གིས་ཀིས་ཁམས་ཐ་མ་འདོད་ཁམས་ལས་མི་འདའ་བས་སོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་
ཀི་མཐར་ལྟ་སོགས་ཀང་སྤངས་ན་ཀུན་སོར་སྔ་མ་ཁོ་ན་སྤངས་པས་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་མིང་ཆྲེན་གི་
མདོ་ལས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། མཐར་འཛིན་གི་སོ་ནི་འཇིག་ལྟ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་གི་སོ་
མཆོག་འཛིན་ཕྱི་མ་དང་། ལོག་ལྟའི་སོ་ཐྲེ་ཚོམ་ཡིན་པས་ལྟ་བ་དང་པོ་སྤངས་པར་བསན་པས་གིས་
པ་སྤངས་པར་གོ་ལ། བཞི་པའི་སོ་ལྔ་པ་སྤངས་པར་བསན་པས་བཞི་པ་སྤངས་པར་གོ་ལ། ལོག་ལྟའི་
སོ་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་ར་བ་གསུམ་སྤངས་པར་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའི་ཕྱིར་ར་བ་ཅན་དྲེ་གསུམ་སྤངས་པར་
གྲུབ་པས་གསུམ་ཁོ་ན་མདོར་སྨོས་སོ། །སློབ་དཔོན་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀིས་ཐར་པའི་གྲོང་དུ་འཇུག་
པའི་གྲེགས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ནི་གསུམ་སྲེ་འཇིག་ལྟས་ཐར་པ་ལ་སག་སྲེ་འགྲོ་མི་
འདོད་པ་དང་། ལྟ་བ་ལྔ་པས་ལམ་མིན་པར་འཛིན་པས་ལམ་ནོར་བ་དང་། ལམ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང་
དག་པའི་ལམ་མདོར་བས་གསུམ་པོ་དྲེ་སྲེད་ཅིག་ཐར་པ་བགྲོད་པ་ལ་གཙོ་བོར་གྲེགས་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཡི་
ཕྱིར་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ཀིས་གསུམ་སྤངས་པར་བསན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་གོང་མའི་ཆ་མཐུན་ནི། 
ཡང་མདོ་ལས་གོང་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་ཀུན་སོར་ལྔ་ིད་གསུངས་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། གཟུགས་
དང་གཟུགས་མྲེད་པ་ལས་སྐྱྲེས་པའི་འདོད་ཆགས་གིས་སོ་སོར་བཤད་པ་ནི་སྤང་བྱའི་གཙོ་བོའམ་
ྲེར་ལྲེན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སོ། །རྒོད་པ་དང་ང་རྒྱལ་དང་རོངས་པའོ། །གསུམ་པོ་རྲེ་རྲེ་བཤད་པ་ནི། 
གོང་མ་ཡོངས་སུ་མི་བཏོང་ 
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༼༣༩༣༽ 
བར་མཚུངས་པས་ཞྲེས་སྔ་རབས་པ་དག་འཆད་དོ། །གིས་པ་ནི། རྲེན་ཚོར་བ་གསུམ་དུ་ངྲེས་པའི་
དབང་གིས་དུས་གསུམ་གི་འཆིང་བ་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བའི་ོན་མོངས་པ་ལས་གཞན་
པའི་ོན་མོངས་པ་ཅན་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་འདུ་བྱྲེད་ཀི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་པས་བསྡུས་པ་གང་ཡིན་པ་
དྲེའང་ྲེ་བའི་ོན་མོངས་པ་སྲེ། ོན་མོངས་དང་ྲེ་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་སམ་ྲེ་བར་འདུག་པས་སོ། 
དྲེ་དག་ྲེ་ོན་ཁོ་ན་ཡིན་གི་ོན་མོངས་ཞྲེས་ནི་མི་བྱའོ། །སར་ནི་སྲེམས་ྲེ་བར་ོན་མོངས་པར་
བྱྲེད་པས་སོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །དབྱྲེ་ན་འདི་ནས་སོན་པ་བཅུ་དྲུག་དང་། །མ་དད་བག་མྲེད་ལྲེ་ལོ་དང་། 
གཞི་ཕྲན་ཚེགས་ནས་འབྱུང་བའི་མི་དགའ་བ་ནས་འཁྲུག་པའི་བར་ྲེར་བཞི་དང་། རིན་ཆྲེན་ཕྲྲེང་
བར། དྲེས་ནས་ྲེས་པ་ཕྲན་ཚེགས་ཞྲེས། །ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་བསགས་པ་རྣམས། །ཞྲེས་པའོ། །བཞི་
པ་ལ། དངོས་ཀི་དོན། ཞར་ལ་དི་མ་བཤད་པ། དྲེའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་ཀུན་དཀིས་ཀི་དབྱྲེ་བ། 
དྲེ་ྲེ་ོན་དུ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ར་ོན་ཡང་ཀུན་དཀིས་སུ་འདོད་ལ། 
བསན་བཅོས་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པར་ནི་ྲེ་ོན་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་བརྒྱད་འབྱུང་སྲེ། གྲངས་ངྲེས་པ་ནི་
བསླབ་པ་གསུམ་ཕན་འདོགས་དང་བཅས་པའི་མི་མཐུན་པའི་སོ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་
མྲེད་དང་། གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཕྲག་དོག་སྲེར་ས་དང་། ཤྲེས་རབ་ཀི་རྒོད་པ་དང་འགོད་པ་
དང་། སྲེམས་ཀི་རྨུགས་པ་དང་གིད་པ་དྲེ་དག་ནི། སར་སིན་བུ་ཁ་ཆུས་དཀིས་པ་ལྟར་ 
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༼༣༩༤༽ 
ཡང་ཡང་འབྱུང་བས་སྲེམས་འཁི་ཞིང་གཡོག་པར་བྱྲེད་པ་ཕྱིར་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་
དོ། །བྱྲེ་སྨྲ་ནི་ས་དོན་གནས་པར་བསམས་ནས་ཁོ་དང་འཆབ་པ་བསན་པས་བཅུར་འདོད་
དོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱུ་མཐུན་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པའི་དོན་དཔྲེར་བརོད་པའམ། ར་བའི་ོན་
མོངས་དང་ཇི་ལྟར་ྲེ་བ་བསན་པས་སམ་རྲེད་བཀུར་སོགས་འདོད་ཆགས་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡིས་ངོ་
ཚ་མྲེད་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་སྲེར་ས་བསླང་ལ། འཆབ་པ་ལ་རོད་པ་ཡོད་དྲེ། ཁ་ཅིག་རྲེད་བཀུར་མྲེད་
ན་མི་རུང་ངོ་སམ་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ལས་བདག་གིར་བྱ་བ་མི་རིག་པའི་མ་རིག་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ཤྲེས་
པ་དང་མི་ཤྲེས་པས་གིས་ཀ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་འབྲས་བུ་མ་རིག་པ་ལས་རྨུགས་
དང་གིད་དང་ཁྲེལ་མྲེད་དོ། །ལས་འབྲས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལས་འགོད་པ་མི་དགྲེ་བ་དང་ཁོ་
བའོ། །ཕྲག་དོག་ནི་ཡུལ་ལ་མནར་སྲེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཁོང་ཁོའ་ིརྒྱུ་ལས་བྱུང་ངོ་། །གིས་པ་
ལ། དི་མའི་དབྱྲེ་བ། དྲེ་ྲེ་ོན་དུ་གཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ོན་མོངས་བཅུ་ལས་ྲེ་བའི་ོན་མོངས་
པ་ལུས་ལས་དི་མ་ལྟར་ོན་མོངས་ལས་བྱུང་བས་དི་མ་སྲེ་སྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་གོ །གིས་པ་ནི། 
སྒྱུ་དང་རྒྱགས་པ་ནི་རང་གི་ཆོས་ལ་འདོད་ཅིང་ཆགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་སྐྱྲེས་ལ། འཁོན་
འཛིན་དང་རྣམ་འཚེ་ནི་ཡུལ་ལ་མནར་སྲེམས་པའི་ཁོང་ཁོ་ལས་སྐྱྲེས་སོ། །འཚིག་པ་ནི་སིག་པ་ལ་
མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ལས་སྐྱྲེས་སོ། །གཡོ་ནི་ལས་འབྲས་ལ་སྐུར་
བ་འདྲེབས་པའི་ལོག་པར་ལྟ་བས་ 
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༼༣༩༥༽ 
ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་སིག་པ་མི་འཆགས་པར་ག་གྱུ་བྱྲེད་པའོ། །རྣམ་འཚེ་དང་གནོད་སྲེམས་ཀི་
ཁད་པར་ནི། ཊི་ཀ་ལས། བསད་དམ་བཅིང་ངམ་བརླག་གམ་ཕོངས་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་པའི་གནོད་
པ་ཆྲེན་པོ་སྒྲུབ་པ་དང་། བརྡྲེག་པ་དང་སག་པ་དང་སིགས་པ་སོགས་ཆུང་ངུ་སྒྲུབ་པ་རྣམ་འཚེའོ་ཞྲེས་
བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གི་ཁད་པར། མི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གི་
ཁད་པར། ཁམས་དང་སའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་དཀིས་བཅུ་པོ་དྲེ་ལས་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་
ཁྲེལ་མྲེད་དང་རྨུགས་གིད་རྒོད་པ་ནི་སྤང་བྱ་རྣམ་པ་གིས་ཡིན་ལ། དྲེ་ལས་གཞན་ལྔ་པོ་ནི། ཤྲེས་
བྱ་རང་མཚན་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་སོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང་། མ་རིག་པ་
ཙམ་དང་ལྡན་གི་ཆགས་སོགས་ཀི་དབང་དུ་མ་གྱུར་པས་རང་དབང་ཅན་ཡིན་ནོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་དི་མ་
རྣམས་ཀང་སོམ་སྤང་དང་རང་དབང་ཅན་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ྲེ་ོན་རྣམས་འདོད་པ་ན་ཡོད་པ་
དག་ནི་སོབས་ཆྲེ་བས་མི་དགྲེ་བ་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་རྨུགས་རྒོད་གིད་གསུམ་མི་དགྲེ་བ་དང་
བསིབས་པ་རྣམ་པ་གིས་ཡིན་ཏྲེ། ོན་མོངས་མིན་པའི་གིད་ནི་ཀུན་དཀིས་མིན་ཞིང་འདོད་པ་དྲེ་
ཡན་ཆད་ནི་བསིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་ཁོ་ནའོ། །གསུམ་པ་ནི། འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་
གཙོ་འཁོར་དང་འབྲྲེལ་བས་གཡོ་སྒྱུ་ཡོད་དོ། དང་པོ་ན་ཡོད་པར་ཅྲེས་ཤྲེས་ན་ར་ཐུལ་གིས་ཚངས་
པ་ཆྲེན་པོ་ལ་འབྱུང་བ་བཞི་གང་དུ་འགག་དིས་པས། མི་ཤྲེས་བཞིན་དུ་ཁོ་བོ་ནི་ཚངས་ 



394   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༣༩༦༽ 
པའོ་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོའ་ོཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་གཏམ་རླུང་ལ་བསྐུར་ཏྲེ་འཁོར་རྣམས་འདིད་ཅིང་
ཁིད་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་དིས་ཤིག་ཅྲེས་ཏྲེ་ཞུས་པས། རྲེ་ཞིག་གཟུགས་མྲེད་དང་མཐར་མྱང་འདས་
ཀི་སར་འགག་གོ་ཞྲེས་ཤྲེས་རབ་ཡོད་པར་སོན་པའི་སྒྱུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་གཡོ་ཡང་ཡོད་པར་གྲུབ་
བོ། །རྨུགས་རྒོད་ོན་མོངས་པའི་ས་པ་ཡིན་ལ། རྒྱགས་པ་ནི་རྣམ་པ་གང་དང་ཡང་མི་འགལ་བས་
ཁམས་གསུམ་ཆར་ན་ཡོད་ལ། ྲེ་ོན་གཞན་བཅུ་གཅིག་པོ་དག་ནི་རྣམ་པའི་སོ་ནས་མི་དགྲེ་བ་ཁོ་
ནར་འགྱུར་བས་འདོད་ཁམས་ཁོ་ན་ལས་སྐྱྲེས་པའོ། །གིས་པ་དྲེ་རྣམས་གང་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་ལ། ས་པ་གིས་སུ་དབྱྲེ་བ། ཚོར་བ་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་དག་
ལས་ཡིད་ཀི་ས་པ་དང་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་གི་ས་པ་དུ་ཞྲེ་ན། ར་བ་དང་ྲེ་བའི་ོན་མོངས་ཅན་མཐོང་
བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པ་དང་། གིད་དང་ང་རྒྱལ་སོམ་སྤང་ཡང་མི་གསལ་བ་
དང་རོག་བཅས་ཡིན་པས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ས་པ་ཡིན་ཞིང་། ྲེ་བའི་ོན་མོངས་རང་དབང་ཡང་
རོགས་བཅས་སུ་ངྲེས་པས་ཡིད་ཀི་ས་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་རྣམས་ལས་གཞན་དུག་གསུམ་དང་ཀུན་
དཀིས་བཞི་པོ་སོམ་སྤང་ནི་སི་རིགས་ལ་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་གི་རྲེན་ཅན་ནོ། །གིས་པ་ལ་ར་ོན་གང་
དང་ྲེ་ོན་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པའི་དང་། གོང་མའི་མཚུངས་ལྡན་
ནོ། །དང་པོ་ལ། སོ་སོ་གང་དང་ལྡན་པ། ཀུན་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་
སྲེམས་ཀི་བདྲེ་བ་གིས་པོ་དྲེ་དག་དང་ཚོགས་དྲུག་གི་ས་པ་དང་དགའ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ 
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༼༣༩༧༽ 
འདོད་ཆགས་སུ་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞིང་། ཞྲེ་སང་ནི་དྲེ་ལས་བཟོག་སྲེ་སྐྱོ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་
ལུས་སྲེམས་ཀི་དུཿཁ་དག་དང་ལྡན་ནོ། །མ་རིག་པ་ནི་དགའ་གདུང་གི་རྣམ་པར་མ་ཆད་ཅིང་ོན་
མོངས་པའི་ས་མང་ཡིན་པས་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ནོ། མྲེད་པར་ལྟ་བ་ནི་སིག་པའི་ལས་ཅན་དྲེ་
འབྲས་བུ་མྲེད་པར་མཐོང་པས་ཡིད་བདྲེ་བ་དང་། དགྲེ་བའི་ལས་ཅན་རང་གིས་འབད་པ་དོན་མྲེད་
པར་མཐོང་ནས་ཡིད་དུཿཁ་དང་། ངྲེས་པ་དོན་དུ་གྲེར་པ་ན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་ཡིད་མི་བདྲེ་བ་དང་། 
གཞན་ལྟ་བ་བཞི་དང་ང་རྒྱལ་ནི་ཡིད་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་ཏྲེ་དགའ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་ཡིད་ཀི་ས་པ་
ཡིན་པས་སོ། དྲེ་དག་གི་འདོད་པ་ལས་སྐྱྲེས་པ་འགག་པར་མི་ཕྱོགས་པའི་སྐབས་ཀི་ཕྲ་རྒྱས་ཀི་
དབང་དུ་བྱས་ཀི་འགག་པར་ཕྱོགས་པ་ནི་མི་གསལ་ལོ། །གིས་པ་ནི། བཏང་སོམས་ནི་ཕྲ་རྒྱས་
ཀུན་དང་ལྡན་པར་ངྲེས་ཏྲེ། ཀུན་བཏུས་ལས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་འགག་པར་འགྱུར་
བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། ས་གོང་མའི་ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་ནི་ས་གང་ན་ཚོར་བ་གང་ཡོད་པ་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་དུ་རང་རང་གི་མཐུན་པ་དང་ལྡན་ཏྲེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་བདྲེ་བ་ཡིད་བདྲེ་བཏང་
སོམས་གསུམ་དང་། གིས་པ་ན་ཡིད་བདྲེ་བཏང་སོམས་དང་། གསུམ་པ་ན་སྲེམས་བདྲེ་བཏང་
སོམས་དང་། བཞི་པ་ན་བཏང་སོམས་དང་ཞྲེས་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །དྲེར་སིག་པ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་
ལོག་ལྟ་ཡིད་བདྲེ་དང་ཇི་ལྟར་ལྡན་ཞྲེ་ན། སྔོན་འདོད་པའི་རྲེན་ལ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བར་
ཤྲེས་པའམ་ོན་མོངས་ཅན་ཐམས་ཅད་ྲེས་པ་ཅན་དུ་མ་མཐོང་བས་ 
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༼༣༩༨༽ 
ཞྲེས་འཆད་ལ། དྲེའང་གོང་མ་ནི་ཞི་གནས་ཀིས་རྒྱུད་རླན་པས་ོན་མོངས་པ་དགའ་གདུང་དུ་བཞག་
པ་མྲེད་ཀི་ཇི་ལྟར་འོས་འོས་ཀི་ཚོར་བ་དང་ལྡན་ནོ། །གིས་པ་ལ་སོ་སོའ་ིདང་། ཀུན་གི་དང་། ས་
མང་བཞིའི་ལྡན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་འགོད་པ་ནས། འཚིག་པའི་བར་ནི་སྐྱོ་བའི་རྣམ་པར་
འཇུག་ཅིང་ཡིད་ཀི་ས་པ་ཡིན་པས་ཡིད་མི་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་། སྲེར་ས་དག་ནི་ཆགས་པའི་རྒྱུ་
ལས་བྱུང་བ་དགའ་བའི་རྣམ་པར་འཇུག་པས་ལྡོག་པ་ཡིད་བདྲེ་དང་ལྡན་ལ། གཡོ་དང་སྒྱུ་དང་འཆབ་
པ་ནི་རང་གི་དོན་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པར་གོ་བ་དང་། གིད་ནི་ཀུན་ལ་མི་འགལ་བས་གིས་ཀ་དང་
ལྡན་ཞིང་། བསམ་གཏན་གིས་པའི་བར་ས་གསུམ་གི་ཡིད་བདྲེ་བ་དང་གསུམ་པའི་བདྲེ་བ་གིས་
པོ་དག་དང་རྒྱགས་པ་དང་ལྡན་ནོ། །གིས་པ་ནི། བཏང་སོམས་ནི་དྲེ་ཀུན་དང་རྣམ་པ་མི་འགལ་
བས་གྲོགས་སུ་འགྲོ་སྲེ་འགག་པར་ཕྱོགས་པ་དང་མི་ཕྱོགས་པ་ཅི་རིགས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། 
གཞན་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མྲེད་དང་རྨུགས་རྒོད་བཞི་པོ་ནི་མི་དགྲེ་བ་དང་ོན་མོངས་པའི་ས་མང་ཡིན་པས་
ཚོར་བ་ལྔ་ཆར་དག་དང་ལྡན་པ་སིད་དོ། །གསུམ་པ་སིབ་པ་ལྔ་པོ་འདོད་ཁམས་པར་བསན་པ་ལ། 
དངོས་དང་། གྲངས་ངྲེས་སོ། དང་པོ་ནི། མདོ་ལས་སིབ་པ་ལྔ་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་དོན་ཅི། ོན་མོངས་
པ་དྲེ་དག་ཁམས་གོང་མ་ན་ཡོད་པ་ཡང་གཟུང་ངམ་ཞྲེ་ན། གཅིག་ཏུ་མི་དགྲེ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
འདོད་པ་ན་ཡོད་པ་འདི་དག་ཁོ་ན་སིབ་པ་རྣམས་ཏྲེ་ཁམས་གོང་ན་ཡོད་པ་ནི་མིན་ནོ། ས་དོན་ནི་སར་
དྲེ་ཁོ་ནའི་དོན་ནམ། ཊི་ཀར་བསམ་ 
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༼༣༩༩༽ 
གཏན་དང་སོམས་འཇུག་ལ་སིབ་པའོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། སིབ་པ་བདུན་ཡོད་པ་མིན་ནམ་ཅིའི་
ཕྱིར་ལྔར་བཤད་ཅྲེ་ན། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་གྲེན་པོ་དང་རྒྱུ་ཟས་དང་བྱ་བའི་ལས་གཅིག་ཅིང་
འད་བའི་ཕྱིར་རྨུགས་གིད་གིས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའོ། །རྨུགས་གིད་ཟས་ནི་ཆོས་ལྔ་སྲེ། རྨྱ་དང་
མི་དགའ་བྱ་རྨྱང་དང་། །ཟས་དོད་མི་ཟིན་སྲེམས་ཞུམ་པའོ། །གྲེན་པོ་ཟ་བའི་འོད་ལ་སོགས། །སང་
བའི་འདུ་ཤྲེས་སོམ་པ་སྲེ། །མི་མཐུན་ཞྲེས་པ་ཚིག་བསྲེབས་པའོ། །ནག་པོའ་ིམི་མཐུན་དཀར་པོའ་ི
ཕྱོགས། །གྲེན་པོ་ཞྲེས་ནི་མངོན་པར་གྲགས། བྱ་བ་གིས་ཀ་སྲེམས་ཞུམ་བྱྲེད། རྒོད་འགོད་ཟས་
ནི་ཆོས་བཞི་སྲེ། ྲེ་དུ་ཡུལ་དང་མི་འཆིའི་རོག །སྔོན་རྒོད་རྲེ་སོགས་དན་པའོ། །གྲེན་པོ་ཞི་གནས་
སུ་སོམ་སྲེ། །དལ་བ་ཐོབ་དཀའ་བསན་པ་ནི། རིང་མི་གནས་སོགས་སྐྱོ་འདུ་ཡིས། །བྱ་བ་གིས་
ཀས་གཡྲེང་བར་བྱྲེད། །ཅྲེས་སོ། ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སིབ་པ་ཡིན་ཡང་ལྔ་ཁོ་ནར་འཆད་པ་ནི། 
བསིབ་བྱ་ཕུང་པོ་གསུམ་གི་གནོད་བྱྲེད་དང་། ཤྲེས་རབ་མྲེད་ན་བདྲེན་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར་ན་
ལྔ་ིད་དུ་བཤད་དྲེ། ཚུལ་ཁིམས་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་དང་གནས་ཤིང་དག་པའི་གནོད་བྱྲེད་འདོད་པ་ལ་
འདུན་པ་དང་གནོད་སྲེམས་དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་གནོད་བྱྲེད་རྒོད་འགོད་དང་། ཤྲེས་རབ་ཀི་
གནོད་བྱྲེད་རྨུགས་གིད་དོ། །སྲེམས་ཙམ་པ་ནི་སོམས་འཇུག་གི་སོར་དངོས་མཇུག་ལ་སིབ་པའོ་
ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་སྤོང་བྱྲེད་གྲེན་པོའ་ིརྣམ་གཞག་ལ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྤོང་བ། སྤོང་ 
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༼༤༠༠༽ 
བྱྲེད་གྲེན་པོའ་ིདབྱྲེ་བ། གང་ལས་ཕྱྲེ་ནས་སྤོང་ཚུལ། སྤངས་པ་ཐག་བསིང་ཚུལ། སྤངས་པའི་ཐོབ་
པ་ཡང་ཡང་དུ་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཐོང་སྤང་དང་། སོམ་སྤང་སྤོང་ཚུལ་ལོ། དང་པོ་ནི། རིས་དང་
པོ་གིས་རང་ས་ལ་དམིགས་པ་དང་འགོག་ལམ་མཐོང་སྤང་ཟག་མྲེད་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་བདྲེན་
བཞིའི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀིས་སྤོང་སྲེ་མཐོ་ཡོར་ཤྲེས་པས་མིར་འཛིན་བཟོག་པ་
བཞིན་ནོ། །འདོད་པའི་ཀུན་འགྲོ་གོང་དུ་དམིགས་པ། དགུ་ནི་གོང་མའི་བདྲེན་པ་མ་ཤྲེས་ཀང་དྲེ་
རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་རང་སའི་སྐལ་བ་མམ་པའི་ཀུན་འགྲོ་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཟད་པས་སྤོང་བ་
དང་། འགོག་ལམ་མཐོང་སྤང་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་རང་གི་དམིགས་པ་ཟག་མྲེད་ཀི་
ཡུལ་ཅན་གི་ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་སྤངས་པས་སྤོང་སྲེ། ཡུལ་མྲེད་པའི་ཡུལ་ཅན་མི་རུང་བས་སོ། །སྤོང་
ཚུལ་དྲེ་གསུམ་ཡང་སྔ་ཕྱིའི་རིམ་པས་མིན་གི་དུས་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའོ། །གིས་པ་ནི། 
སོམ་སྤང་ནི་དམིགས་པ་ཤྲེས་པས་སྤོང་བ་མིན་ལ། དམིགས་བྱྲེད་ཟད་པས་སྤོང་བ་ཡང་མིན་ཞིང་། 
ཡུལ་སྤངས་པ་སྤོང་བ་ཡང་མིན་པའི་ཕྱིར་སྔ་མ་གསུམ་ཡང་གྲེན་པོ་ཡིན་མོད་ཀི། སི་མིང་བྱྲེ་བྲག་
ལ་བཏགས་ནས་རྣམ་པ་འགལ་བའི་གྲེན་པོ་ཆྲེ་འབྲིང་དགུ་སྐྱྲེས་པས་རིམ་བཞིན་ཟད་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། རང་གི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་ཅན་གཟུགས་ཅན་དང་། ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་གཞན་
རྒྱུད་ཀི་ཐམས་ཅད་ཡུལ་ཅན་ཟད་པས་སྤོང་བས་སོམ་སྤང་ནི་སྤོང་ཚུལ་གིས་སོ། །གིས་པ་ནི། 
གྲེན་པོ་ 
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༼༤༠༡༽ 
སྐྱྲེས་པས་ཞྲེས་པ་དྲེ་དུ་ཞྲེ་ན། སྤང་བྱ་དང་འགལ་བ་ཙམ་གི་གྲེན་པོ་ལ་རྣམ་པ་བཞི་སྲེ། དམིགས་
པ་ལ་སྐྱོན་དུ་རོག་པ་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པ་དང་། བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ནི་སྤོང་བའི་ཆྲེད་དམ་འདིས་
སྤོང་བས་ན་སྤོང་བ་དང་། དྲེ་ཡན་ཆད་རྣམ་གྲོལ་དང་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ས་གཞན་དང་ཁད་པར་གི་
ལམ་ཡང་རུང་བྲལ་བའི་ཐོབ་པའི་རྲེན་བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་གཞི་དང་། རང་གི་རྣལ་གྲོལ་ལམ་ལས་
གཞན་དྲེ་ཡན་ཆད་ཀི་ལམ་ཐམས་ཅད་ོན་མོངས་པའི་ཐོབ་པ་ཐག་བསིང་བ་ིད་དམ་ཁ་ཅིག་རྣམ་
གྲོལ་ཡང་ཐག་སིང་གྲེན་པོ་ཞྲེས་ཏྲེ་བཞིའོ། །གསུམ་པ་ནི། ོན་མོངས་པ་ནི་གིད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡོད་
པ་ལས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལས་འབྲལ་བར་མི་ནུས་ཀི། དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་ལས་དབྲལ་བར་
ནུས་ཤིང་ཕྱྲེ་ནས་ོན་མོངས་པ་ནི་སྤང་བར་བྱ་བར་འདོད་ལ། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་མ་འོངས་པ་
སྤང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གིས་ཀ་ལས་སྤོང་བར་བཞྲེད་དོ། །སྤོང་ཚུལ་གཞན་གསུམ་ཡང་ོན་མོངས་
ཀི་དམིགས་པ་ཤྲེས་ནས་སྤོང་བ་མིན་ཡང་དྲེའི་ར་བ་ཅན་ཡིན་ལ། ལམ་གི་དུས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕྲ་
རྒྱས་ད་ལྟར་བ་མྲེད་པས་དྲེ་མ་སྨོས་ཏྲེ། དྲེ་ནི་ཀུན་བཏུས་ཀིའང་ལུགས་སོ། །སྤངས་པའི་མཚན་ིད་
ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕྲ་རྒྱས་འཁོར་བཅས་ཐོབ་པ་ཆད་པ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་འདུན་
པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྲེ་དམིགས་བྱྲེད་ཀི་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པའོ། །ཇི་ལྟར་སྤོང་བ་ནི་
རང་རྒྱུད་ཀི་སོམ་སྤང་ཕྲ་རྒྱས་འཁོར་བཅས་རིམ་གིས་དང་ལྷག་མ་གཅིག་ཆར་སྤོང་ལ། མཐོང་སྤང་
བྱིས་པས་སྤོང་ན་རིམ་གིས་པའོ། བཞི་པ་ནི། རིང་བའི་དབྱྲེ་བ་ 
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༼༤༠༢༽ 
ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་བའམ་ཆོད་པའི་རིང་བ་ནི་བཞི་སྲེ། ཡུལ་དུས་ལྷན་ཅིག་པ་ཡིན་ཡང་མཚན་ིད་
མི་མཐུན་པའི་རིང་བ་འབྱུང་བཞི་དང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་དྲེ་སྤང་གྲེན་དུ་གྱུར་པས་འགལ་བའི་
གྲེན་པོས་རིང་བ་འཆལ་ཚུལ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཡུལ་རྣམ་པར་ཆད་པས་རིང་བ་ཤར་དང་
ནུབ་ཕྱོགས་དང་། དུས་ཀིས་རིང་བ་འདས་མ་འོངས་ཀི་དུས་གིས་རིང་བ་ིད་ལྟ་བུའོ། ལྔ་པ་ནི། 
གྲེན་པོ་ལ་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་པས་བྲལ་བ་ལ་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་ཀང་། ཇི་ལྟར་ལམ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་
དུ་འགྱུར་བ་ལྟར་སྤངས་པ་ཡང་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་རམ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། སྤངས་པའི་དགག་བྱ་ོན་
མོངས་ནི་གྲེན་པོ་གཅིག་ཁོ་ནས་ལན་གཅིག་ཏུ་ཟད་ཅིང་སྤང་བར་བྱྲེད་ལ་འོན་ཀང་དྲེ་དག་གི་བྲལ་
བའི་ཐོབ་པ་ནི་ཡང་ཡང་དུ་འབྱུང་སྲེ། བར་ཆད་མྲེད་པའི་ཚེ་ཐོབ་པ་ིད་མྲེད་པས་རང་རང་གི་གྲེན་
པོ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་སྐྱྲེས་པ་དང་། འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་པ་དང་། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དག་རྣོན་པོར་རྣམ་
པར་འཕྲེལ་བའི་དུས་རྣམས་སུ་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་དབང་པོ་རྟུལ་པོའ་ིམཐོང་སྤང་རིས་
བདུན་གི་བྲལ་ཐོབ་ནི་རང་རང་གི་གྲེན་པོ་སྐྱྲེས་པ་དང་། འབྲས་བུ་བཞི་རིམ་གིས་ཐོབ་པ་གནས་
པའི་བྲལ་ཐོབ་ཏུ་འགྱུར་བ་བཞི་དང་། དབང་པོ་འཕོ་ན་རྟུལ་པོའ་ིབཏང་ནས་རྣོན་པོར་འགྱུར་བ་ཏྲེ་
དྲུག་ཆར་སིད་ལ། མཐོང་སྤང་བརྒྱད་པ་སྤངས་པའི་བྲལ་ཐོབ་ལ་གྲེན་པོ་སྐྱྲེས་པ་དང་འབྲས་བུ་དང་
པོ་ཐོབ་པའི་རས་སོ་སོར་བརིར་མྲེད་པས་ལྡོག་པ་དྲུག་གོ །དྲེ་བཞིན་དུ་འདོད་པའི་སོམ་སྤང་དྲུག་གི་
བྲལ་ཐོབ་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་པ་ལས་གཞན་ལྔ་དང་། གསུམ་གི་ནི་ 
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༼༤༠༣༽ 
འབྲས་བུ་དང་པོ་གིས་ཐོབ་པ་ལས་གཞན་བཞི་དང་། གོང་མའི་སོམ་སྤང་དོན་གིས་ཀི་ནི་འབྲས་
བུ་དང་པོ་གསུམ་ཐོབ་པ་ལས་གཞན་གསུམ་ཡིན་ལ། དབང་རྣོན་ལ་ནི་དབང་པོ་རྣོན་པོར་འཕྲེལ་བ་
གིས་དབྲི་བར་བྱ་སྲེ། ཐམས་ཅད་དུ་གྲེན་པོའ་ིཚེ་བྲལ་ཐོབ་སྐྱྲེ་བ་དང་ལྷག་མ་ནི་ཁད་པར་དུ་འགྲོ་
བའི་དུས་སོ། །གསུམ་པ་སྤངས་པའི་འབྲས་བུ་ཡོངས་ཤྲེས་ལ་ལྔ་སྲེ། ཡོངས་ཤྲེས་ཀི་དབྱྲེ་བ། གང་
གི་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་པ། གྲངས་ངྲེས། ལྡན་ཚུལ། ཐོབ་གཏང་ངོ་། །དང་པོ་ལ། མཐོང་ལམ་གི་དྲུག་
དང་། སོམ་ལམ་ཀི་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་ལྟར་བྲལ་བའམ་སྤངས་པ་ནི་མདོ་ལས་
ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་གསུངས་པས་དྲེའི་མིང་འཐོབ་ལ། དྲེ་ནི་གིས་ཏྲེ་བཟོད་པ་ལས་གཞན་པའི་
ཟག་མྲེད་ཀི་ཤྲེས་རབ་ནི་ཐྲེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཡོངས་ཤྲེས་དང་། འགོག་པ་ནི་རྒྱུ་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀི་མིང་བཏགས་ནས་སྤངས་པའི་ཡོངས་ཤྲེས་ཏྲེ་འགོག་པའི་རས་ཐམས་ཅད་དྲེ་ཡིན་ལ། ལྡོག་
པ་ནི་བྱིས་པས་ཐོབ་པ་དང་སྐད་ཅིག་ལྔ་མན་ཆད་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པས་ཐོབ་པ་ཡང་ཡོངས་
ཤྲེས་མིན་ནོ། །འདིར་ནི་སྤངས་པའི་ཡོངས་ཤྲེས་སོན་ལ། དྲེ་ནི་སྤང་བྱའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་དགུ་སྲེ། 
འདོད་པའི་ཁམས་ན་མཐོང་སྤང་དང་པོ་རྣམ་པ་གིས་ཟད་པ་ལ་ཡོངས་ཤྲེས། འགོག་ལམ་མཐོང་
སྤང་གིས་ཟད་པ་ནི་སོ་སོར་ཡོངས་ཤྲེས་དྲེ་གིས་ཡིན་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་ཁམས་གོང་མ་གིས་ཀ་
སོམ་པའི་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་ཡོངས་ཤྲེས་ཀང་དྲེ་གསུམ་ིད་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། མཐོང་ 
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༼༤༠༤༽ 
སྤང་སྤངས་པའི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ལས་གཞན་སོམ་སྤང་སྤངས་པའི་ཡོངས་ཤྲེས་གསུམ་སྲེ། ཐ་མའི་
ཆ་དང་མཐུན་པ་སྤངས་པ་འདོད་པའི་སོམ་སྤང་ཟད་པ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་སྤངས་བྱའི་གཙོ་བོ་མཚོན་
པས་གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་ཟད་པ་དང་ཟག་པ་ཀུན་ཟད་པ་སྲེ་གཟུགས་མྲེད་ཀི་སོམ་སྤང་སྤངས་
པའི་ཡོངས་ཤྲེས་གསུམ་མོ། །འདིར་གོང་མ་གིས་ཀི་སོམ་སྤང་སྤངས་པའི་ཡོངས་ཤྲེས་ཐ་དད་དུ་
བྱས་པ་ནི་དྲེའི་གྲེན་པོ་མི་འད་བ་ཡིན་ལ། །གོང་མ་གིས་ཀི་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་ཡོངས་ཤྲེས་
སོམ་པ་ནི་གྲེན་པོ་རྲེས་བཟོད་དང་འད་བས་སོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། མཐོང་སོམ་དང་། ས་དང་། 
ལམ་དང་། ཤྲེས་པ་གང་གི་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་དག་ལས་དང་པོ་དྲུག་ནི་མཐོང་
ལམ་ཀི་བཟོད་པས་ཐོབ་པའམ་འབྲས་བུའོ། །འོ་ན་གོང་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་འབྲས་བུར་བཤད་པ་དང་
འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འགྲྲེལ་པར་བཟོད་པ་རྣམས་ནི་ཤྲེས་པའི་འཁོར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འཁོར་ལ་རྒྱལ་
པོར་བཏགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་ལ། ཊི་ཀ་ས་དང་ཐད་དུ་གཟུང་སྲེ་འཁོར་ཤྲེས་པས་ཐོབ་པ་ལ་
བཟོད་འབྲས་སུ་བཏགས་པའོ། །འཆད་པ་པོ་ནི་ལམ་དང་གང་ཟག་གི་མཐོང་ལམ་གི་སྐབས་ནས་
འབྱུང་བ་འཁོར་བཟོད་པས་ཐོབ་པ་ལ་གོང་དུ་གཙོ་བོར་ཤྲེས་པའི་འབྲས་བུ་བཏགས་པ་བཞིའོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །གང་སྤྲེལ་ལས། བཟོད་པ་ནི་འཁོར་ཏྲེ་ཕལ་པ་ལ་འཁོར་གི་ས་བརོད་པ་དང་སྤངས་པ་
ཡང་བཟོད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོ། །ཡང་ན་བཟོད་ཤྲེས་འབྲས་བུ་གཅིག་སྲེ་ཐོབ་པ་
འདྲེན་པ་དང་རྲེན་བྱྲེད་པ་ 
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༼༤༠༥༽ 
ཡིན་པས་གང་གི་འབྲས་བུ་བརོད་ཀང་རུང་ངོ་། །ལྷག་མ་གསུམ་པོ་རྣམས་ནི་ཤྲེས་པའི་འབྲས་བུ་
ཡིན་ཏྲེ། སོམ་ལམ་ལ་བཟོད་པ་མྲེད་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། མི་ལོགས་པ་མྲེད་པའི་འབྲས་བུ་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཐམས་ཅད་དྲེ། དྲེ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲེན་པོར་གྱུར་པའི་མཐོང་སོམ་གི་ལམ་སྐྱྲེ་བས་
སོ། །བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་སི་པ་ན་རྲེ། བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལྔའི་འབྲས་བུ་ནི་ལྔ་སྲེ། སྔར་མ་ཐོབ་པ་
ཐོབ་པ་ལ་བསམས་ནས་ཕྱིར་མི་འོང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགྲོས་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་མཐོང་
ལམ་བསྐྱྲེད་ན་གོང་མའི་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་གསུམ་དང་། རང་གོང་ས་ལས་རྒྱལ་བས་དྲེའི་སོམ་
སྤང་སྤངས་པའི་གིས་སྔར་མྲེད་པ་འཐོབ་ཀི། འདོད་པའི་ཡོངས་ཤྲེས་བཞི་པའི་དངོས་པོ་སྔར་མི་
ལོགས་མྲེད་པས་ཐོབ་ཟིན་པའོ་ཞྲེས་སོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སོག་ནི་དངོས་གཞིའི་འབྲས་བུ་བརྒྱད་
དུ་འདོད་དྲེ། ཕྱི་མི་འོང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགྲོས་འདོད་པའི་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་ཡོངས་ཤྲེས་
གསུམ་པོའ་ིདངོས་པོ་དང་པོར་ཐོབ་ཀང་བྲལ་ཐོབ་ཟག་མྲེད་དང་སིད་རྲེ་མས་པ་མྲེད་པས་ཡོངས་
ཤྲེས་ཀི་ལྡོག་པ་མིན་ལ། བསམ་གཏན་ལ་མཐོང་ལམ་བསྐྱྲེད་པའི་ཚེ་ཆོས་གིས་པོ་འབྱུང་བས་
གསུམ་པོ་ཡོངས་ཤྲེས་ཀི་ལྡོག་པ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དྲེའི་འབྲས་བུའོ་ཞྲེས་སོ། །འོ་ན་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་
སྤངས་པ་ཡང་བསམ་གཏན་གི་ཡོངས་ཤྲེས་ཀི་ལྡོག་པ་གྲུབ་པས་འབྲས་བུར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྐྱོན་
མྲེད་དྲེ། དྲེ་ནི་དངོས་སུ་མི་ལོགས་མྲེད་ཀི་འབྲས་བུ་སྲེ། དྲེའི་ཚེ་བྲལ་ཐོབ་རྲེད་ཀང་གོང་མའི་མཐོང་
སྤང་སྤངས་པ་དང་ 
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༼༤༠༦༽ 
སོམ་ནས་ཡོངས་ཤྲེས་གཅིག་དུ་བཞག་ལ། མཐོང་སྤང་ལྔ་པ་སྤངས་པ་ནི་སོ་སོར་ཐོབ་པས་འདིའི་
འབྲས་བུའོ། གཟུགས་མྲེད་ནམ་མཁའི་ྲེ་བར་བསོགས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་
ཟད་པའི་ཡོངས་ཤྲེས་གཅིག་པུ་ཡིན་ཞིང་། གཟུགས་མྲེད་པའི་དངོས་གཞི་དང་པོ་གསུམ་གི་འབྲས་
བུ་ཡང་ཟག་པ་ཀུན་ཟད་གཅིག་པུ་སྲེ། དྲེ་གསུམ་སིད་རྲེའི་གྲེན་པོར་རུང་བས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། 
ཡྲེ་ཤྲེས་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པའི་ལམ་ཟག་མྲེད་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་
གི་འབྲས་བུ་ནི་གིས་ཏྲེ། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ཟད་པ་དང་གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་ཟད་པའི་ཡོངས་
ཤྲེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། སོམ་ལམ་རྲེས་ཤྲེས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡང་ཐ་མ་གིས་ཡིན་ཡང་རུང་ལ། ཆོས་
ཤྲེས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ཐ་མ་གསུམ་ཡིན་ཏྲེ། སོམ་ལམ་གི་འགོག་ལམ་ཆོས་ཤྲེས་ཁམས་གསུམ་
ཆར་གི་གྲེན་པོ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེའི་ཕྱོགས་མཐུན་ཆོས་ཤྲེས་བཟོད་པ་དང་བཅས་པའི་འབྲས་བུ་
ནི་ཤྲེས་པའི་དྲེ་ལྟར་གསུམ་དང་བཟོད་པའི་འདོད་པའི་མཐོང་སྤང་སྤངས་པ་གསུམ་སྲེ་དྲུག་དང་། 
རྲེས་ཤྲེས་བཟོད་པ་དང་བཅས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ཤྲེས་པའི་གིས་དང་བཟོད་པའི་གསུམ་སྲེ་
ལྔའོ། །གསུམ་པ་གྲངས་ངྲེས་ནི། མཐོང་སྤང་དང་པོ་གིས་སྤང་པ་རྲེ་རྲེར་བྱས་ནས་མཐོང་སྤང་
སྤངས་པའི་བརྒྱད་ཅི་སྲེ་མིན་ཞྲེ་ན། ཡོངས་ཤྲེས་སུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་གསུམ་སྲེ། སྤངས་པ་བྲལ་པའི་
ཐོབ་པ་ཟག་མྲེད་ཀིས་བཟུང་བ་དང་། རྒྱུ་དྲེས་སིད་རྲེའི་ཕྱོགས་ཙམ་མས་ 
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༼༤༠༧༽ 
པར་བྱས་པ་སྲེ་སྤངས་བ་དང་། མཐོང་སྤང་དང་པོ་གིས་པོ་ཀུན་འགྲོའ་ིརྒྱུ་གིས་ཀ་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་
པ་སྲེ་སྤངས་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་ཤྲེས་སུ་འཇོག་པ་ལས། དུཿཁ་ཆོས་ཤྲེས་ཀི་ཚེ་རྒྱུ་གིས་པ་དང་
གསུམ་པ་མྲེད་ཅིང་རྲེས་ཤྲེས་ཀི་ཚེ་གསུམ་པ་མྲེད་ལ། ཀུན་འབྱུང་ཆོས་ཤྲེས་ཀི་ཚེ་རྒྱུད་གསུམ་
ཆར་ཚང་བས་ཡོངས་ཤྲེས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཤིང་རིས་ཕྱི་མ་གིས་སྤངས་པ་ལ་ནི་རྒྱུ་སོ་སོར་ཚང་
བས་ཡོངས་ཤྲེས་ཀང་སོ་སོར་བྱས་སོ། །སོམ་སྤང་སྤངས་པའི་ཡོངས་ཤྲེས་ཀང་སའི་སོ་ནས་
དགུའམ་ས་རྲེ་རྲེ་ནའང་སྤང་བྱ་དགུ་དགུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་ཏུ་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། འདི་
ལ་སྔར་གི་རྒྱུ་གསུམ་དང་བཞི་པ་ཤིན་ཏུ་སྤངས་པར་བྱྲེད་པའི་ཁམས་ལས་འདས་པ་ལས་ཡོངས་
ཤྲེས་སུ་བཞག་ལ། ཆྲེ་འབྲིང་དང་ས་སྔ་མ་ཙམ་སྤངས་པ་ལས་རྒྱུ་ཅི་རིགས་པ་མ་ཚང་ཞིང་། ཆྲེ་
འབྲིང་ཐམས་ཅད་རིལ་གིས་སྤངས་པ་ན་ཚང་བས་གསུམ་ཁོ་ནའོ། །འདིར་མང་བ་ཉུང་བ་དགག་པ་
ཙམ་དང་བསྡུ་བར་ཇི་ཙམ་གིས་དབང་དུ་བྱས་པའི་གྲངས་ངྲེས་བསན་ཏོ། །བཞི་པ་ལ། །མི་ལྡན་པའི་
དང་། ལྡན་པའི་གང་ཟག་གོ །དང་པོ་ནི། གང་ཟག་གང་ལ་ཡོངས་ཤྲེས་དུ་ལྡན་ཞྲེ་ན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་
བྱིས་པ་ནི་ཡོངས་ཤྲེས་དང་ལྡན་པ་མིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མ་ཚང་བས་སོ། །དྲེའི་ཤུགས་ལ་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་
མ་ལྔའི་བར་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་ལ་ཡང་མི་ལྡན་པར་གོའ།ོ །གིས་པ་ལ། དངོས་དང་རོད་
སྤོང་གིས། དང་པོ་ལ། མཐོང་ལམ་པ་དང་སོམ་ལམ་པ་ལ་དུ་ལྡན་ནོ། དང་པོ་ནི། སྐད་ཅིག་མ་དྲུག་ 
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༼༤༠༨༽ 
པ་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་དང་པོ་གཅིག་པུ་དང་། བརྒྱད་པའི་ཚེ་དང་པོ་གིས་དང་། བཅུ་པའི་ཚེ་དང་པོ་
གསུམ་དང་། བཅུ་གིས་པའི་ཚེ་དང་པོ་བཞི་དང་། བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་བའི་ཚེ་དང་པོ་ལྔ་དང་
ལྡན་པས་གཅིག་ནས་ལྔའི་བར་དག་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ནོ། །གིས་པ་ནི། སོམ་ལམ་ལ་གནས་
པ་ཆགས་བཅས་ཡིན་ན། བཅུ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་སྤངས་པའི་བར་དང་པོ་དྲུག་དང་ལྡན་ལ། ཕྱིར་
མི་འོང་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅས་ནི་བདུན་པ་གཅིག་པུ་དང་། ཡང་ན་དྲེ་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བྲལ་
ནི་དྲེ་དང་བརྒྱད་པ་གིས་དང་ལྡན་ནོ། །དགྲ་བཅོམ་ནི་ཐ་མ་གཅིག་པུ་དང་ལྡན་ནོ། །དྲེ་མི་སློབ་པ་
ཡིན་པས་སོམ་ལམ་ལ་གནས་པར་མི་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། མཐོང་བ་གོམས་པ་ཙམ་ཡོད་པས་
སོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཕྱིར་འོང་ཆགས་བཅས་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའི་ཡོངས་ཤྲེས་རྲེ་རྲེ་བཞག་
པ་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན། དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། དགྲེ་སོང་ཚུལ་གི་
འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་འདོམས་པ་ན་སྤངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བྲལ་ཐོབ་སོ་སོ་བ་བཏང་ནས་གཅིག་རྲེད་
པའི་ཕྱིར་ཡོངས་ཤྲེས་དྲེ་དག་ཀང་བསོམས་པའོ། །ལྔ་པ་ནི། གང་ཟག་གང་གིས་ཡོངས་ཤྲེས་དུ་
འཐོབ་ཅིང་གཏོང་ཞྲེ་ན། ཕྱིར་མི་འོང་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅས་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་མས་པ་ལ་ལ་
ནི་བདུན་པ་དང་དགུ་པ་གཅིག་གཏོང་ལ། གཟུགས་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་མས་པར་གྱུར་ན་
བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གིས་གཏོང་སྲེ། གཟུགས་ཀི་ཆགས་བྲལ་ལས་མས་ན་བརྒྱད་པ་དང་
འདོད་པའི་དྲེ་ལས་མས་ན་བདུན་པ་ 
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༼༤༠༩༽ 
གཏོང་ངོ་། །ཕྱིར་མི་འོང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགྲོའ་ིསྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚེ་དང་པོ་ལྔ་གཏོང་ལ། 
མཐར་གིས་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་ཐོབ་པའི་ཚེ་དང་པོ་དྲུག་གཏོང་ངོ་། །འཐོབ་པ་ནི་ལྔ་མིན་ནོ་ཞྲེས་བཀག་
པས་ལྷག་མ་ཡོད་པར་གྲུབ་སྲེ། ཕྱིར་མི་འོང་ལྔ་དང་དྲུག་བཏང་ནས་བདུན་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པས་
གིས་བཏང་ནས་དགུ་པ་གཅིག་པུ་སྔོན་མྲེད་འཐོབ་ལ། དགྲ་བཅོམ་གཟུགས་མྲེད་པས་མས་ན་
བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གིས་འཐོབ་ཅིང་། སུ་ཡང་རུང་བ་འདོད་པས་མས་ན་དང་པོ་དྲུག་འཐོབ་
བོ། །ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགྲོའ་ིཕྱིར་འོང་བཅུ་དྲུག་པ་གཏོང་བ་དང་ལམ་གིས་ཀིས་བརན་པར་བྱས་
པས་ལྔ་མི་འཐོབ་ལ། མས་ཀང་མཐོང་སྤང་སྤངས་པ་མི་མས་པས་དྲུག་འཐོབ་པ་ཁོ་ནའོ། །ཆོས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀི་རྣམ་བཤད་གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ་ལས་གནས་པ་ལྔ་པ་བསན་
པའོ། ༈ །དྲུག་པ་ལམ་དང་གང་ཟག་བསན་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པའི་ལམ་
བཤད་པ། བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པའི་གང་ཟག་བཤད་པ། ལམ་ིད་ཀི་ཁད་ཆོས་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་བ་དང་། ལམ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། གནས་ལྔ་པར་སྤངས་
པ་ནི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་ལ། སྤང་བྱ་གང་གྲེན་པོ་གང་གིས་སྤོང་བའི་དོན་ནི་
བདྲེན་པ་མཐོང་བ་དང་དྲེའི་དོན་སོམ་པ་ལས་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པའོ་ཞྲེས་ཕྲ་རྒྱས་ཀི་དབྱྲེ་བར་
བཤད་པ། དྲེའང་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་ནི་མཐོང་སོམ་གིས་ཡིན་ལ། དྲེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ། 
ལམ་ 



408   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༤༡༠༽ 
གིས་ཀི་ངོ་བོ། དམིགས་པ། སྐྱྲེ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་པའི་ལམ་ནི་ཟག་བཅས་འཇིག་རྲེན་པ་
དང་ཟག་མྲེད་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། མཐོང་བའི་ལམ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ནི་ཁམས་
གསུམ་པའི་གྲེན་པོ་ཡིན་པ་དང་སྤང་བྱ་ཆྲེ་འབྲིང་དགུ་གཅིག་ཆར་སྤོང་བའི་ཕྱིར་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཁོ་
ན་སྲེ། འཇིག་རྲེན་པ་ལ་དྲེ་འདའི་མཐུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་མཐོང་སོམ་ལམ་ལ་ཁད་པར་དུ་མ་
སྲེ། ངོ་བོ་ལས་ནི་ཟག་མྲེད་ཁོ་ན་དང་གིས་ཀ་ཡིན་པ་དང་། དམིགས་པ་ལས་ནི་བདྲེན་པ་བཞི་ཁོ་
ན་དང་ས་གོང་འོག་ལའང་དམིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་ལས་བདྲེན་པ་དང་ཞི་རགས་ཀང་ཡིན་པ་དང་། 
ལམ་གི་དབྱྲེ་བ་ལས་བར་ཆད་མྲེད་པ་དང་རྣམ་གྲོལ་གིས་དང་། སོར་བའི་ལམ་སོགས་བཞི་ཡིན་
པ་དང་། ངོ་བོའ་ིདབྱྲེ་བ་ལས་ཤྲེས་བཟོད་གིས་དང་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང་། སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་
ལས་དམིགས་པ་ཤྲེས་པས་གཅིག་ཆར་སྤོང་བ་དང་། གྲེན་པོ་གོམས་པས་རིམ་གིས་སྤོང་བའོ་
ཞྲེས་པའམ། ཊི་ཀར་སོམ་སྤང་གཞི་བཅས་ཡིན་པས་བརན་ཏྲེ་གཅིག་ཆར་མི་སྤོང་ཞྲེས་བཤད་པས་
སོམ་སྤང་ལ་ལྟོས་པའི་གཅིག་ཆར་བ་མྲེད་པ་དང་ཡོད་པ་ནི་གོང་འོག་གི་ལུགས་སོ། །མ་ཧཱས་
ལུགས་འདི་ལའང་གཅིག་ཆར་བ་བཞྲེད་དོ། །རྲེན་ལས་འདོད་པ་དང་ཁམས་གསུམ་པ་དང་། རྒྱུད་
ལས་འཕགས་པ་ཁོ་ན་དང་གཞན་ལའང་སྐྱྲེ་བ་དང་། སྐྱྲེ་ཚུལ་ལས་སན་གཅིག་ལས་སྐྱྲེ་བ་དང་གཞན་
ལའང་སྐྱྲེ་བའོ། །གིས་པ་ལ། བདྲེན་པ་བཞི་དང་། དྲེ་གིས་སོ། །དང་པོ་ལ་དབྱྲེ་བ། རོགས་པའི་གོ་
རིམ། ཟག་བཅས་དུཿཁ་བསན་པའོ། ། 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  409 

༼༤༡༡༽ 
དང་པོ་ནི། ལམ་གི་དམིགས་པ་ནི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་བཤད་ན་བདྲེན་པ་དུ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པ་དག་ནི་
བཞིར་བཤད་དྲེ། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་མོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ནི་སྔར་
བཤད་པ་དྲེ་བཞིན་ཏྲེ། ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔའི་འབྲས་ལྡོག་དུཿཁ་དང་། རྒྱུ་ལྡོག་ཀུན་འབྱུང་སྲེ་
དངོས་པོ་ཁབ་པར་མམ་པར་བྱྲེ་སྨྲ་འདོད་ལ། མདོ་སྲེ་པ་སོགས་དགྲ་བཅོམ་ཐ་མའི་ཕུང་པོ་དུཿཁ་
ཡིན་ཡང་ཀུན་འབྱུང་མིན་པར་བཤད་ལ། བསྡུ་བར་སྲེད་བྲལ་གི་ཕུང་པོ་ཀུན་འབྱུང་མིན་པར་བཤད་
དོ། །འགོག་པ་ནི་རག་རས་དང་། མདོ་སྲེ་པ་ཟག་བཅས་ཞི་བ་ཙམ་གི་མྲེད་དགག་དང་། སྲེམས་ཙམ་
པ་དྲེ་བཞིན་ིད་དི་མ་དང་བྲལ་བའི་མྲེད་དགག་དང་། ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་དགག་དོན་
དམ་པར་འདོད་དོ། །ལམ་ནི་ཟག་མྲེད་འདུས་བྱས་སོ་ཞྲེས་མཐུན་ནོ། །གྲངས་ངྲེས་པའི་རྒྱུ་ནི་སློབ་
དཔོན་འཕགས་པ་ཀུན་བྱང་ཕྱོགས་ཀི་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུའི་དྲེ་ཁོ་ན་བདྲེན་པ་བཞིའོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་
ལྟར་མདོ་སྲེ་པས་ཀང་འདོད་དོ། །གིས་པ་ནི། དོར་བྱ་དང་བླང་བྱའི་རིམ་པ་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་། སོ་
སོའ་ིརྒྱུ་འབྲས་གོ་ལོག་གོ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པ་དྲེ་དག་མཐོང་ལམ་གིས་ཇི་ལྟར་མངོན་པར་རོགས་པའི་
རིམ་པ་བཞིན་ཏྲེ། མངོན་རོགས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ལས་དང་པོར་དུཿཁ་མཐོང་བའི་ཤྲེས་བཟོད་ནས། 
མཐར་ལམ་གི་བཞི་སྐྱྲེ་བས་ཡུལ་ཅན་གང་སྔར་སྐྱྲེས་པའི་ཡུལ་སྔར་བསན་པའམ། གང་སྔར་རོགས་
པ་སྔར་བསན་པའོ། །རིམ་པ་དྲེ་ལྟར་རོགས་པ་ཡང་དཀྱུས་བསན་པའི་ར་ལྟར་སོར་ལམ་དུ་དྲེ་ལྟར་ 



410   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༤༡༢༽ 
གོམས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ནད་མཐོང་ནས་དྲེའི་རྒྱུ་ལ་རོག་ལ། དྲེ་ནས་ནད་ཟད་པ་
དོན་དུ་གྲེར་ཞིང་དྲེའི་ཐབས་སུ་སྨན་ཚོལ་བ་བཞིན་དུ། སོར་ལམ་དུ་དུཿཁ་མཐོང་ནས་དྲེའི་རྒྱུ་ཀུན་
འབྱུང་ལ་རོག་ལ། དྲེ་ནས་དུཿཁ་འགོག་པ་དོན་དུ་གྲེར་ཞིང་དྲེའི་ཐབས་ཚོལ་བའི་རིམ་པས་
སོ། །ངྲེས་ཚིག་ནི་མི་བསླུ་བས་བདྲེན་པ་ཡིན་ལ། བྱིས་པ་ལའང་མི་བསླུ་མོད་ཀི་བདྲེན་པར་རོགས་
ལ་འཕགས་པས་རོགས་པས་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚོར་བའི་ཕྱོགས་
གཅིག་ཁོ་ན་དུཿཁ་མིན་ནམ། ཅིའི་ཕྱིར་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་དུཿཁར་བརོད་ཅྲེ་ན། ལན་ལ་དགག་
བཞག་སྤང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་སྲེ་པའི་བཙུན་པ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ལྲེན་ན་རྲེ། བདྲེ་བ་ཡོད་
ཀང་ཉུང་བས་དུཿཁར་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན། མི་རིགས་ཏྲེ། ཕུང་པོ་ལྔའི་ཚོར་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་དང་
ཁམས་གསུམ་གི་འདོད་པའི་གསུམ་ཆ་ཡིན་པ་དང་། ཟག་བཅས་དུཿཁའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞྲེས་པ་ཡང་ཀུན་
འབྱུང་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔལ་ལྲེན་ན་རྲེ། བདྲེ་བའི་ཚོར་བ་ནི་མྲེད་པ་ིད་དྲེ། བདྲེ་བ་
ལ་རྒྱུ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་ལས་གང་ཅི་ཚོར་ཡང་རུང་དྲེ་ནི་དུཿཁའོ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། མི་འཐད་དྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་ཅིང་གནོད་བྱྲེད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྲེན་གི་ཁད་པར་ལ་
ལྟོས་པའི་ཡུལ་བདྲེ་བའི་རྒྱུར་འདོད་པས་དྲེ་མི་གནས་པའང་མིན་ལ། ལུང་ཡང་དགོངས་པ་ཅན་ཏྲེ། 
དགོངས་གཞི་ནི་འདུ་བྱྲེད་མི་རག་པ་དང་། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་སོ། །གནོད་བྱྲེད་ནི་
དུཿཁའི་དོན་ 
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༼༤༡༣༽ 
ཅི་ཡིན་གནོད་པའམ་མི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཕན་པའམ་འདོད་པ་བདྲེ་བར་གྲུབ་ཅིང་། དུཿཁ་
ཆུང་ངུ་ལའང་བདྲེ་བའི་བློ་སྐྱྲེ་བར་འགལ་ལ་གོང་མ་གིས་ན་དུཿཁ་མྲེད་པས་བདྲེ་བའི་བློ་མི་སྐྱྲེ་བར་
འགྱུར་རོ། །གིས་པ་རང་ལན་ནི། འདུ་བྱྲེད་ཟག་བཅས་མ་ལུས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། དུཿཁ་ཡིན་ཏྲེ། ཟག་
བཅས་ཀི་ཚོར་བ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དང་། དྲེ་གིས་ལས་གཞན་པ་གསུམ་པོ་
རྲེན་ཡུལ་གྲོགས་དང་བཅས་པའི་ཟག་བཅས་རྣམས་ིད་ཀི་སོ་ནས་ཅི་རིགས་པར་སྡུག་བསྔལ་ིད་
དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རོད་སྤོང་ནི། ཟག་བཅས་ཀི་བདྲེ་བའང་དུཿཁར་འགྱུར་བས་འཇིག་རྲེན་
ན་བདྲེ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིབློ་ལ་ལྟོས་ནས་བདྲེ་བའི་ཐ་སད་བྱས་ལ། 
འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་གཟིགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དུཿཁའོ། ཡང་ལམ་བདྲེན་ཡང་མི་རག་པས་དུཿཁར་
ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མི་འགྱུར་ཏྲེ། དུཿཁ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་འདྲེན་པས་འཕགས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར་
དང་། དུཿཁ་དང་པོ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀུན་འབྱུང་མིན་ཏྲེ། 
མདོ་ལས་སྲེད་པ་ཁོ་ན་ཀུན་འབྱུང་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། གཙོ་བོ་ལ་དགོངས་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་བདྲེན་པ་གིས་བཤད་པ་ནི། ཐུབ་པས་བདྲེན་པ་གིས་གསུངས་ན་དྲེ་
གིས་ཀི་མཚན་ིད་དང་མཚན་གཞི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཆོས་གང་ལ་བཅོམ་པའི་འཇིག་པས་བཤིག་ན་
དྲེའི་བློ་མི་འཇུག་ཅིང་ཐ་སད་མི་འཐོབ་པ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཆོས་གང་མ་བཅོམ་པའི་ 
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༼༤༡༤༽ 
འཇིག་པས་མི་གནོད་ཀང་བློ་ཡིས་ཆོས་གཞན་དང་གཞན་དུ་བསལ་ན་དྲེའི་བློ་མི་འཇུག་པ་དཔྲེར་ན་
བུམ་པའི་ཆུ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་སྲེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ནི་སྔ་མ་གིས་ལས་
གཞན་འཇིག་པ་གིས་ཀིས་མི་གནོད་པར་རང་དབང་དུ་ཡོད་པ་སྲེ། མཚན་གཞི་ནི་རས་ཀིས་
བསྡུས་པའི་སྐད་ཅིག་དང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འཇིག་པ་གིས་མྲེད་པ་རྣམས་དང་འདུས་མ་བྱས་
སོ། །གསུམ་པ་སྐྱྲེ་ཚུལ་ལ། འཇུག་ཚུལ་མདོར་བསན། སོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ལ། བྱ་བའི་རིམ་པ་དང་། བློའ་ིངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ནི། ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པས་བདྲེན་པ་མཐོང་ཞྲེ་ན། 
དང་པོར་གཞི་ཚུལ་ཁིམས་རིས་བདུན་གང་རུང་ལ་གནས་ཏྲེ་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་དང་མཐུན་པའི་ཐོས་
པ་དང་། ཐོས་པའི་དོན་བགྲང་གཞལ་གིས་བསམ་པར་བྱས་ནས། ལོྃ་ཀྃ་དང་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་
སོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སོར་ཏྲེ་དྲེ་ནི་བདྲེན་པ་མཐོང་བའོ། །གིས་པ་ནི། ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བློ་ནི་
མིང་ལ་བརྲེན་ནས་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། བསམ་བྱུང་ནི་རྲེས་འགའ་མིང་ལས་དང་། རྲེས་འགའ་
དོན་གིས་མིང་འདྲེན་པས་གིས་ཀའི་ཡུལ་ཅན་དང་། སོམ་བྱུང་ནི་མིང་ལ་མི་ལྟོས་པར་དོན་ཁོ་ནའི་
ཡུལ་ཅན་ནོ་ཞྲེས་བྱྲེ་སྨྲ་འདོད་དོ། །སློབ་དཔོན་ནི་བསམ་བྱུང་དྲེ་མིང་ལ་དམིགས་པའི་ཆ་ནས་ཐོས་
བྱུང་དང་། དོན་ལ་དམིགས་པའི་ཆ་ནས་སོམ་བྱུང་དུ་ཐལ་བས་བསམ་བྱུང་མི་རྲེད་པར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་སུན་ཕྱུང་ནས། རང་ལུགས་ནི་ཡིད་ཆྲེས་པའི་ལུང་དང་། རིགས་པས་བརགས་པ་དང་། ཏིང་
འཛིན་ལས་ 
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༼༤༡༥༽ 
སྐྱྲེས་པ་ལ་བཞྲེད་དོ། གིས་པ་ལ། རྲེན་སོད་དུ་རུང་བ་བསོམ་པ་པོའ་ིཁད་པར། དྲེས་བསོམ་བྱའི་
ལམ་གི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གིས། དང་པོ་ནི་སོམ་པ་པོ་གང་
ཞིག སོམ་པ་ཇི་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ལུས་འདུ་འཛིན་དང་སྲེམས་མི་དགྲེ་བའི་རྣམ་རོག་
ལས་བསིང་བ་གིས་དང་ལྡན་ན་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལྡན་དཀའ་བ། ལྡོག་
པས་སླ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ངན་ཉུང་རྲེད་པས་ཡིད་མི་བདྲེ་བ་ཆོག་མི་ཤྲེས་པ་དང་། བཟང་མང་རྲེད་
པར་འདོད་པ་འདོད་ཆྲེན་ཅན་ལ་ལམ་སྐྱྲེ་སླ་བ་མིན་ཞིང་ལྡོག་པ་ལ་སླའོ། །དྲེ་གིས་ཀི་ཁད་པར་ཅི་
ཞྲེ་ན། བྱྲེ་སྨྲ་ནི་ཆོས་གོས་སོགས་རྲེད་པ་ལ་ཡང་ཡང་སྲེད་ཅིང་འདོད་པ་ནི་ཆོག་མི་ཤྲེས་པ་དང་། དྲེ་
མ་རྲེད་པ་ལ་རྲེད་པར་འདོད་པ་ནི་འདོད་ཆྲེན་ཅན་ནོ། །སློབ་དཔོན་ནི་སྔ་མ་ལྟར་བཞྲེད་དོ། །གིས་
པ་ལ་ལྡོག་པ་གྲེན་པོར་བསན། དྲེ་འཕགས་རིགས་སུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོག་མི་ཤྲེས་དང་
འདོད་ཆྲེན་ཅན་གིས་ལས་བཟོག་པ་ནི་གིས་པོ་དྲེ་ཡི་གྲེན་པོ་དག་ཡིན་ལ། གྲེན་པོ་དྲེ་གིས་
ནི་ཁམས་གསུམ་དུ་གཏོགས་པ་གསུམ་དང་དི་མྲེད་དང་བཞིའོ། །ངོ་བོ་ནི་མ་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་
ནོ། །གིས་པ་ལ། དངོས་དང་། དྲེའི་ཁད་པར་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མ་ཆགས་པ་དྲེ་ིད་ལ་
འཕགས་པའི་རིགས་སམ་རྒྱུ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། དྲེ་ལས་འཕགས་ཆོས་སྐྱྲེ་བས་སོ། །དྲེ་ལ་བཞི་ཡོད་པ་
དག་ལས། དང་པོ་ཆོས་གོས་དང་བསོད་སོམས་ 
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༼༤༡༦༽ 
དང་མལ་སན་ལ་མ་ཆགས་པ་གསུམ་ནི་ཆོག་ཤྲེས་ཀི་བདག་ིད་ཡིན་ལ། བཞི་པ་ནི་སྤོང་བ་འགོག་
པ་དང་སོམ་པ་ལམ་ལ་དགའ་བ་སྲེ་དྲེ་བཞི་ལ་མ་ཆགས་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། སིད་པ་དང་འདོད་པའི་འདོད་
ཆགས་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ། ངྲེས་དོན་གང་བསན་པ། དྲེ་ལྟར་བསན་
པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིགས་བཞི་པོ་དྲེས་དོན་གང་བསན་ཞྲེ་ན། དང་པོ་གསུམ་གིས་ཚུལ་
བསན་ལ། ཐ་མས་ལས་བསན་ཏྲེ། ཚུལ་འདིས་གནས་ཤིང་ལས་འདི་བྱྲེད་ན་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེས་པའི་དོན་ཏོ། །གིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་དུ་ཚུལ་དང་ལས་འདི་ལྟ་བུ་བྱ་ཞྲེ་ན། རྲེན་གི་གང་ཟག་
གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱྲེ་བའི་གོས་སོགས་ལ་སྲེད་པ་བཞིའི་གྲེན་པོའ་ིཕྱིར་དུ་སྲེ་བདག་གིར་འཛིན་པའི་
དངོས་པོ་ཆོས་གོས་སོགས་གསུམ་འདོད་པ་དང་། ལུས་ཀི་དངོས་པོ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་འདོད་
པ་སྲེ་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་ལ་སྲེད་པ་གིས་ཡོད་པ་ལས། ཚུལ་གིས་ནི་དང་པོ་དྲེའི་དུས་ཏྲེ་རྲེ་ཞིག་
ཞི་བར་བྱྲེད་པ་དང་། ལས་ཀིས་ནི་གིས་ཀའང་གཏན་དུ་ཞི་བར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་དྲེས་
བསོམ་བྱའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ། ཞི་གནས་སོམ་ཚུལ་དང་། ལྷག་མཐོང་སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་
བསན་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། སོད་དུ་གྱུར་ནས་སོམ་པ་དྲེ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན། འཇུག་པའི་ཚུལ་
ནི་མི་སྡུག་པ་སོམ་པས་འཇུག་པ་དང་། ཡང་ན་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་འབྱུང་བ་རྲེས་སུ་དན་པ་ཡིས་
འཇུག་གོ །གང་ཟག་གང་གིས་འཇུག་ཅྲེ་ན།  
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༼༤༡༧༽ 
འདོད་ཆགས་ཤས་ཆྲེ་བས་མི་སྡུག་པ་སོམ་པ་དང་། རྣམ་རོག་ལྷག་པ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དན་པ་
རྣམས་སོ། །འདིས་རྣམ་རོག་གཅོད་པ་ནི་ཁ་ཅིག་ཡུལ་ས་ཚོགས་ལ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་དང་། 
གཞན་དག་ཁ་ཕྱིར་མ་བལྟས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཤད་ལ། འདི་ལའང་ཞྲེ་སང་ཤས་ཆྲེ་བས་བྱམས་པ། 
གཏི་མུག་ཤས་ཆྲེ་བས་རྲེན་འབྲྲེལ་དང་། ང་རྒྱལ་ཤས་ཆྲེ་བས་ཁམས་ཀི་རབ་དབྱྲེ་བསོམ་སྲེ་ོན་
མོངས་ཆ་མམ་ན་ཞི་གནས་སྐྱྲེ་ལ། ཆ་མམ་པའམ་ཆུང་བས་ནི་དང་པོ་ིད་ནས་ཞི་གནས་སྐྱྲེད་
པས་ཆོག་པར་བཤད་ཅིང་། ཤས་ཆྲེ་བའང་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པར་མངོན་ཏྲེ། ཀུན་བཏུས་སུ་ཤས་ཆྲེ་བའི་
དབྱྲེ་བ་སོན་པ་ན་དྲེ་ལྔ་ལས་མ་བགྲང་བས་སོ། །གིས་པ་ལ། མི་སྡུག་པ་སོམ་པ། དབུགས་འབྱུང་
རྔུབ་དན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བསན་བཤད་གིས། དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་བཞི་ལས་ཁ་དོག་ལ་
ཆགས་པའི་གྲེན་པོར་རྣམ་པར་བསྔོས་པ་རྣག་པ་བམ་པ་དམར་བ་འཚིག་པ་སྲེ་ལྔ། དབྱིབས་ལ་
ཆགས་པ་ལ་ཟོས་པ་དང་འཐོར་བ་དག་དང་། རྲེག་བྱ་ལ་ཆགས་པ་ལ་འབུས་གཞིགས་པ་དང་རུས་
པས་སྲེལ་བའི་ཀྲེང་རུས་དང་། བསྲེན་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་ལ་ཤི་རོ་གཡོ་བ་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་
བསོམ་ལ། ཀྲེང་རུས་སོམ་པ་ནི་ཆགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིས་ཏྲེ་དྲེའི་གྲེན་པོར་འགྱུར་བས་
སོ། །གིས་པ་ལ། རྣལ་འབྱོར་སོམ་ཚུལ། དྲེ་ིད་ངྲེས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་ཚུལ་གསུམ་
སྲེ། དང་པོར་ 
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༼༤༡༨༽ 
རང་གི་དཔལ་བའི་དཔྱིས་ལ་སོགས་པ་གང་དགའ་བར་ར་དོད་ནས་ཤ་རུལ་ཞིང་རྨྱགས་ཏྲེ་རུས་
པར་མོས་པ་ནས། རིམ་གིས་རང་ལུས་ཀུན་དང་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཀླས་པའི་བར་དུ་ནི་ས་གཞི་ཀུན་
རུས་པར་སྤྲོ་ཞིང་། སླར་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ནས་སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་བསམ་ཏྲེ་རང་ིད་གཅིག་པུ་རུས་
པར་སྲེམས་སྡུད་པ་ནི་ལས་དང་པོ་པ་དང་། སྤྲོ་བ་སྔར་བཞིན་ལས་སྡུད་པ་ནི་རང་གི་རྐང་པའི་རུས་
པ་ནས་ནི་ཐོད་པ་སྲེ་མགོ་བོའ་ིཡན་མན་ནམ། ཕན་ཚུན་གི་ཕྱྲེད་ཀི་བར་སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་གཏོང་
བས་དྲེ་ལྟར་གསལ་བ་ནི་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་སང་བ་བྱས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པར་བཤད་ལ། སྔར་བཞིན་
ལས་ཐོད་པའི་ཕྱྲེད་ཀང་བོར་ནས་རང་གི་སྨིན་མ་གིས་ཀི་བར་དུ་རུས་པ་མཐྲེ་བོ་གང་ཙམ་པ་ལ་
སྲེམས་འཛིན་པ་ནི་མི་སྡུག་པ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་རོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། མི་
སྡུག་པའི་ངོ་བོ་ནི་མ་ཆགས་པའི་དགྲེ་བའོ། །འཁོར་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་བཞིའམ་ལྔའོ། །ས་ནི་
བསམ་གཏན་ལྔ་ྲེར་བསོགས་བཞི་འདོད་པའི་རྲེ་གཅིག་པ་སྲེ་བཅུ་དང་དམིགས་པ་ནི་འདོད་པའི་
སང་བ་སྲེ་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཀི་གཟུགས་དང་། རྣམ་པ་ནི་མི་སྡུག་པ་དང་། དུས་གང་ལ་ཡུལ་ཡིན་
པ་ནི་སྐྱྲེ་བའི་དྲེའི་དུས་པ་དང་། མི་སྐྱྲེ་བའི་དུས་གསུམ་པ་དང་། རྲེན་ནི་གིང་གསུམ་གི་སྐྱྲེས་བུད་
མྲེད་ཀི་མིས་སྐྱྲེད་དྲེ་གཞན་རྣམས་ལ་མྲེད་དོ། །འཐོབ་པ་ནི་ཚེ་འདིར་སྔར་འདིས་ན་ཆགས་བྲལ་དང་
མ་འདིས་ན་སོར་བས་སོ། །གིས་པ་ལ། ཐུན་མོང་དུ་བསན། ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་དབུགས་ 
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༼༤༡༩༽ 
ཕྱིར་འབྱུང་བ་རྲེས་སུ་དན་པ་ནི་ངོ་བོ་དྲེ་ལྟར་འབྱྲེད་པའི་ཤྲེས་རབ་ཡིན་ལ། དན་པའི་སོབས་བསྐྱྲེད་
པ་ལས་བྱུང་བས་དན་པ་ཞྲེས་སྨོས་སོ། །ས་ནི་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ན་རླུང་མྲེད་ཅིང་དངོས་གཞི་གསུམ་
ཀི་བདྲེ་བ་གསལ་བས་རྣམ་རོག་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་ྲེར་བསོགས་གསུམ་ཁད་པར་ཅན་དང་འདོད་པ་སྲེ་
བཏང་སོམས་ཅན་ལྔ་ན་ཡོད་ལ། སོད་ཡུལ་ནི་རླུང་ངོ་། །རྲེན་ནི་འདོད་པའི་ལྷ་མིའི་རྲེན་ཅན་ཏྲེ་འོན་
ཀང་ལུང་མྲེད་པ་དང་བདག་ིད་ཀིས་ཟབ་མོ་མི་རོག་པས་ཕྱི་པའི་རྲེན་ཅན་མིན་ནོ། །གིས་པ་ལ། 
སོམ་ཚུལ་གི་དབྱྲེ་བ། ཡུལ་གི་ངོ་བོ། ཡུལ་ཅན་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། བགྲང་བ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་པ་དྲུག་གོ །ཇི་སྐད་དུ། བགྲང་དང་རྲེས་འགྲོ་འཇོག་པ་དང་། །རོག་པ་དང་ནི་བསྒྱུར་བ་
དང་། །ཡོངས་དག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་སྲེམས་མངོན་པར་འདུ་
བྱ་བ་མྲེད་པར་བཞག་ནས། ཉུང་ན་སྲེམས་ཞུམ་པ་དང་། མང་ན་གཡྲེང་བར་དོགས་པས་གཅིག་
ནས་བཅུའི་བར་དུ་སྐྱོན་གསུམ་དང་བྲལ་བས་བགྲང་བ་སྲེ། གིས་པ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་ན་མ་ཚང་བ་
དང་། གཅིག་ལ་གིས་སུ་འཛིན་ན་ལྷག་པ་དང་། རྔུབ་པ་ལ་འབྱུང་བའམ་འབྱུང་བ་ལ་རྔུབ་པར་
འཛིན་ན་འཆོལ་བར་བགྲངས་པའི་སྐྱོན་ནོ། །རྲེས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་རླུང་གི་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་འགྲོ་བ་སྲེ། 
བརྔུབས་ན་ལོག་མ་དང་སིང་ག་དང་ལྟྲེ་བ་དང་བརླ་དང་རྐང་པའི་བར་འགྲོ་ལ། འབྱུང་བ་ན་མཐོ་གང་
འདོམ་གང་གི་བར་འགྲོ་བ་སྲེ། དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པས་དྲེ་ལས་ལྷག་པར་འདོད་པ་མི་རུང་ 
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༼༤༢༠༽ 
ངོ་། འཇོག་པ་ནི་ནོར་བུའི་ཐག་པ་ལྟར་ས་རྲེ་ནས་རྐང་པའི་བར་དུ་གནས་པར་ལྟ་ཞིང་། ཕན་གནོད་
ལས་ཕན་པ་དང་། གྲང་དོ་ལས་དོ་བའོ་ཞྲེས་རོག་པའོ། །ྲེ་བར་རོག་པ་ནི་ཡུལ་རླུང་ནི་རས་བརྒྱད། 
ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་རབ་ནི་མིང་གི་ཕུང་པོ་བཞི་དང་བཅས་ཏྲེ་ཕུང་པོ་ལྔ་པར་རོག་གོ །དྲེ་བཞིའི་འབྲས་བུ་
བསྒྱུར་བ་ནི་ཁ་ཅིག་རླུང་ལ་དམིགས་པའི་བློ་བསྒྱུར་ཏྲེ་ཆོས་མཆོག་གི་བར་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པ་
ནི་མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པའམ། ཁ་ཅིག་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་བར་དང་ཟད་ཤྲེས་སོ། །ཞྲེས་འཆད་
དོ། །གིས་པ་ནི། དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་ལུས་གང་ལས། །ཞྲེས་བཅོས་ཏྲེ། འདིའི་ཡུལ་གི་
ཁད་པར་ནི་དབུགས་རྔུབ་པ་དབུགས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ལུས་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པས་
ལུས་ས་གང་ལས་བྱུང་བ་དྲེའི་རླུང་ཡང་ས་དྲེ་པའོ། །འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པས་སྲེམས་ཅན་དུ་
སོན་པ་དང་། དབང་པོ་དང་ཚོགས་པ་ཐ་དད་པས་སྲེམས་ཀིས་མ་ཟིན་པ་དང་། ལུས་རྒྱས་པ་ན་སིབ་
པ་དང་། ཆད་ནས་མཚམས་སོར་ཞིང་འདོད་དགུར་འབྱུང་བར་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ནའོ། །གསུམ་
པ་ནི། རང་ས་དང་གོང་སའི་སྲེམས་ཀིས་རོགས་ཀི། དམན་པའི་ཡུལ་མཆོག་མིན་པས་འོག་མ་འོག་
མ་ཡིས་སོད་ལམ་པ་དང་སྤྲུལ་པའི་ཡིད་ཀིས་གོང་མའི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དྲེ་གིས་མི་རོགས་
སོ། །དྲེ་ལྟར་འཇུག་པའི་སོ་གིས་ཀི་ཞི་གནས་བཤད་ནས། གིས་པ་ལྷག་མཐོང་སོམ་ཚུལ་ལ། 
ཚོགས་ཀི་ལམ་དང་། སོར་བའི་ལམ་དང་། བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པའི་ལམ་གི་སྐྱྲེ་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་བསན་བཤད་གིས། དང་པོ་ 
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༼༤༢༡༽ 
ལའང་གང་ཟག་དང་། སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་འཇུག་སོ་གིས་ལ་བརྲེན་ནས་
ཞི་གནས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཡིས་ལྷག་མཐོང་གི་ལམ་དན་པ་ྲེར་གཞག་བསོམ་པར་བྱའོ། །གིས་པ་
ནི། ཇི་ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། ལུས་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། ཚོར་བ་མྱོང་བ་
དང་། སྲེམས་དོན་ཙམ་རིག་པ་དང་། ཆོས་དྲེ་གསུམ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་མཚན་མར་འཛིན་པ་ལ་
སོགས་པ་རང་མཚན་དང་། སིའི་མཚན་ིད་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་གིས་སུ་ཡོངས་སུ་
བརགས་པས་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་བཤད་པ་ལ། ཐུན་མོང་མི་སོམ་ཚུལ། ཆོས་དན་པ་ྲེར་
གཞག་གི་སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། ངོ་བོ། གོ་རིམ། གྲངས་ངྲེས་སོ། དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་ནི་ཤྲེས་རབ་
ཡིན་ལ་དྲེའང་སྐྱྲེས་ཐོབ་མིན་གི་ཐོས་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་བསམ་པ་དང་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་
ཤྲེས་རབ་ཡིན་ཡང་དན་པའི་སོབས་བསྐྱྲེད་པས་འཇུག་པས་ན་དན་པ་ཞྲེས་སམ། སློབ་དཔོན་ནི། 
འདིས་ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་ལྟར་ལྷན་ཅིག་པའི་དན་པ་ྲེ་བར་འཇོག་པས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་དང་
མཚུངས་ལྡན་གི་གྲོགས་གཞན་ནི་འབྲྲེལ་བ་དང་། དྲེ་གིས་ཀི་ཡུལ་ལུས་སོགས་བཞི་ནི་དམིགས་
པ་ལས་དན་པ་ྲེར་གཞག་གི་ཐ་སད་བྱས་སོ། །གིས་པ་ནི། བཞི་པོའ་ིརིམ་པ་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱྲེ་བའི་
རིམ་པ་བཞིན་ཏྲེ། སྔ་མ་སྔ་མ་རགས་ཤིང་རོགས་སླ་བས་དྲེ་ལྟར་མཐོང་བའམ། སློབ་དཔོན་ནི་ལུས་
ལ་ཆགས་པས་ཚོར་བ་འདོད་དྲེ་སྲེམས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་ོན་ 
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༼༤༢༢༽ 
མོངས་འཕྲེལ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ལུས་སོགས་བཞི་ལ་གཙང་བདྲེ་བདག་རག་ཏུ་ཕྱིན་
ཅི་ལོག་པ་སྲེ་བཞི་ཡི་གྲེན་པོ་བཞི་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་སམ། དབུས་མཐའ་ལས། གནས་ངན་ལྲེན་ཕྱིར་
སིད་རྒྱུའི་ཕྱིར། །གཞི་ཡི་ཕྱིར་དང་མ་རོངས་ཕྱིར། །བདྲེན་པ་བཞི་ལ་འཇུག་བྱ་བས། །དན་པ་ྲེ་
བར་གཞག་པ་བསོམ། །ཞྲེས་སོ། གིས་པ་ནི། དན་པར་ྲེར་གཞག་སྔ་མ་གསུམ་གོམས་པར་བྱས་
ནས་དྲེ་རྲེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲེ་ནི་ཆོས་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པའི་ཡུལ་ཆོས་སི་ལ་དམིགས་པ་
ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བ་ལ་གནས་པར་བྱྲེད་ལ། དམིགས་པ་ལུས་སོགས་དྲེ་དག་ལ་ནི་མི་རག་པ་
དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སོང་པ་དང་བདག་མྲེད་པ་བཞིར་བལྟའོ། །གིས་པ་སོར་ལམ་ལ། སྐྱྲེ་ཚུལ་
ངོ་བོ། ཁད་པར། སྔོན་འགྲོའ།ོ །དང་པོ་ལ་སྐྱྲེ་བའི་རིམ་པ། དྲེ་ཕུང་པོ་ལྔར་བསྡུས་པ། དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནི། སི་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་དན་པ་ྲེར་གཞག་དྲེ་གོམས་པ་ལས་དོ་བར་གྱུར་པ་
འབྱུང་སྲེ། ོན་མོངས་ཅན་པའི་བུད་ཤིང་སྲེག་པའི་འཕགས་པའི་ལམ་གི་མྲེ་ཡི་སྔ་ལྟས་ཏྲེ་དམིགས་
རྣམ་འད་བས་སོ། །དོད་དྲེ་ནི་ཁམས་གོང་འོག་གི་བདྲེན་པ་བཞིའི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་མི་རག་པ་
ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཚར་བའོ། །དྲེ་ལྟར་དོ་བ་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་སོམ་པ་ལས་རྲེ་
མོ་སྐྱྲེ་སྲེ་དགྲེ་བའི་ར་བ་གཡོ་བའམ་མས་སིད་པའི་རྲེ་མོ་ཡིན་པས་དྲེ་སྐད་བརོད་དོ། །དྲེ་ཡང་
དམིགས་རྣམ་དོད་དྲེ་དང་འད་སྲེ། ཁད་པར་ནི་གསལ་སང་ཆྲེར་མཆྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་ 
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༼༤༢༣༽ 
ལམ་གི་དམིགས་པ་བཞི་པོ་ཡིན་པས། ལམ་ཐམས་ཅད་དན་པ་ྲེར་གཞག་བཞི་པོ་དོད་རྲེ་གང་གི་ངོ་
བོར་སྐྱྲེ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གིས་ཀ་ཐོག་མར་བདྲེན་པ་བཞི་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་ཅིང་འགོད་པ་ནི་དཀའ་བས་
ཆོས་སི་ལ་དམིགས་པའི་དན་པ་ྲེར་གཞག་གི་ངོ་བོར་སྐྱྲེ་ལ་ཆུང་ངུའི་ཚེ་གཏད་ནས་འཕྲེལ་བ་ན་སོ་
སོར་དམིགས་པ་བསོམ་པ་བོགས་ཆྲེ་བས་གཞན་དག་གིས་ངོ་བོས་ཀང་འཕྲེལ་ཏྲེ་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་
བྱང་བར་བྱྲེད་དོ། །ཀང་ཞྲེས་པས་བཞི་པས་འཕྲེལ་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རྲེ་མོ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ལས་
བཟོད་པ་སྐྱྲེ་སྲེ། ཡོངས་སུ་མི་མས་པའི་སོ་ནས་བདྲེན་པ་ལ་ཆྲེར་བཟོད་པས་དྲེ་སྐད་བརོད་
དོ། །དྲེའང་གསུམ་ལས་ཆུང་འབྲིང་གིས་པོ་ནི་དམིགས་རྣམ་དང་གཏོད་ཚུལ་འད་བ་མི་མས་པས་
ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའོ། །མི་འད་བ་ནི་བཟོད་པ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་དན་པ་ྲེར་གཞག་གིས་
འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་ཀི་གཞན་གིས་མིན་ཏྲེ། ཆོས་མཆོག་དང་ྲེ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཊི་ཀར་ཆད་དྲེ། མཐོང་
ལམ་དང་ྲེ་བས་ཆོས་དན་པ་ྲེར་གཞག་ཁོ་ནའོ། །བཟོད་པ་ཆྲེན་པ་ནི་འདོད་པར་གཏོགས་པའི་
སྡུག་བསྔལ་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ། དོད་སོགས་ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་དུཿཁ་སོགས་ལ་དམིགས་པས་
སོ། །དྲེ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ནའོ། །བཟོད་ཆྲེན་དྲེ་བཞིན་དུ་ཆོས་མཆོག་ཀང་འདོད་པའི་དུཿཁ་
ལ་དམིགས་པ་དང་། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། འཇིག་རྲེན་པའི་ཆོས་ཀུན་གི་མཆོག་ཡིན་
པས་འཇིག་རྲེན་ཆོས་མཆོག་སྲེ། སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་མྲེད་པར་ནུས་པའི་རལ་གིས་འཕགས་ལམ་ 
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༼༤༢༤༽ 
འདྲེན་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། སོར་ལམ་བཞི་པོ་གཏོད་འཕྲེལ་དན་པ་ྲེར་གཞག་གི་རང་བཞིན་
ཡིན་པས་གཙོ་བོ་ཤྲེས་རབ་ཡིན་ལ། ཐམས་ཅད་མམ་གཞག་ཡིན་པས་རིག་བྱྲེད་མིན་པའི་
གཟུགས་ཀང་ཡོད་དྲེ་འཁོར་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་ནོ། །འོན་ཀང་དྲེ་དག་གི་ཐོབ་པ་ནི་དོད་
སོགས་སུ་མ་གཏོགས་ཏྲེ། དྲེ་ནི་འཕགས་པ་ལ་ཡང་ས་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་ཡོད་པས་སོར་ལམ་ཡང་
ཡོད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ན་ཐྲེ་ཚོམ་སྤོང་བར་ངྲེས་ཤིང་བདྲེན་པའི་དོན་སོ་
སོར་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་འཕགས་ལམ་གི་ཆ་ཟག་མྲེད་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དང་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པས་
མཐུན་ཞིང་རྒྱུར་གྱུར་པའམ་ལམ་ལ་སོར་བ་ཡིན་པས་ན། སོར་ལམ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་
གིས་མས་པ་ཡོད་པས་ཆུང་ངུ་། བཟོད་པ་མི་མས་པས་འབྲིང་། ཆོས་མཆོག་ནི་སོར་ལམ་དྲེ་
མཐར་ཕྱིན་པས་ཆྲེན་པོའ།ོ །གིས་པ་ནི། བཞི་ཆར་གི་མམ་གཞག་གི་ངོ་བོ་སོམ་བྱུང་ཁོ་ན་ཡིན་
ཞིང་། དྲེ་ཡང་བདྲེན་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་མམ་གཞག་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀི། སིར་སོར་ལམ་ན་ཐོས་
བསམ་སོགས་སོམ་བྱུང་མིན་པའི་དགྲེ་བ་དུ་མ་ཡོད་པའང་སོར་ལམ་ལས་མི་འདའ་སྲེ་ཐར་ལམ་
ཡིན་ལ་ལམ་གཞན་མིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་སའི་དང་། རྲེན་གི་དང་། འཐོབ་གཏོང་གི་དང་། 
ཡོན་ཏན་གི་དང་། རིགས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། མི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་
ཁད་པར་ཅན་དང་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་བཞི་སྲེ་ས་དྲུག་པ་ཁོ་ན་སྲེ། འདོད་པ་ནི་མམ་པར་
མ་ 
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༼༤༢༥༽ 
གཞག་པ་དང་ྲེར་བསོགས་གོང་མ་གསུམ་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་མིན་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་
འདོད་པ་ལ་མི་དམིགས་པས་སོ། དོད་རྲེ་གིས་ནི་འོག་འདོད་པ་ནའང་ཡོད་པས་ས་བདུན་
པའོ། །འམ་ཞྲེས་པ་ནི་ལུགས་ཐ་དད་པ་དབྱངས་སོག་གི་འདོད་པར་སོན་པའོ། །གིས་པ་ནི། བཞི་
ཆར་ཡང་འདོད་པའི་རྲེན་ཅན་ིད་དྲེ་མཐོང་ལམ་གི་སོར་བ་ཡིན་པས་སོ། །དང་པོ་གསུམ་ནི་སྔོན་མ་
བསྐྱྲེད་ན་བློ་བསལ་བས་གིང་གསུམ་པའི་མི་ཁོ་ན་དང་། སྔོན་བསྐྱྲེད་ན་ལྷ་ལའང་བསྐྱྲེད་ལ། བཞི་པ་
ནི་ལན་གིས་མི་སྐྱྲེད་པས་གིས་ཀར་རོ། །ཅི་སོར་ལམ་དག་གི་ཐོབ་པའམ་མངོན་གྱུར་སྔར་སྐྱྲེས་
པའམ་བུད་མྲེད་ལ་འབྱུང་བ་དྲེ་ཕྱིས་ཀང་དྲེ་གིས་ཀ་ཕན་ཚུན་འབྱུང་ངམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་ཆོས་མཆོག་
སྔོན་བུད་མྲེད་ཀིས་བསྐྱྲེད་ན་གིས་ཀའི་རྲེན་ཅན་གི་ཐོབ་པ་ནི་འབྱུང་སྲེ་སྐྱྲེ་བ་འཕོས་པའམ་མཚན་
གྱུར་པ་སྐྱྲེས་པར་འགྱུར་སིད་པའི་ཕྱིར། མངོན་གྱུར་ནི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཡིན་པས་སྐྱྲེས་པར་འཕོ་
ལོང་མྲེད་ཅིང་སྐྱྲེས་པ་ནི་སྐད་ཅིག་གིས་པ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེ་ལ་འཕགས་པ་བུད་མྲེད་དུ་མི་འགྱུར་
བའི་ཆོས་ིད་ཐོབ་པས་གིས་ཀའི་རྲེན་ཅན་མི་ཐོབ་ལ། སྔོན་སྐྱྲེས་པས་བསྐྱྲེད་ན་སྐྱྲེས་པ་ཁོ་ནའི་
རྲེན་གི་ཐོབ་པ་འབྱུང་སྲེ། མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་སྐྱྲེས་པ་བུད་མྲེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་
གསུམ་ནི་ངྲེས་པར་མ་སྨོས་པ་ིད་ཀིས་སྐྱྲེ་བ་འཕོས་པའམ་མཚན་གྱུར་པ་དང་འཐོབ་པས་མངོན་
གྱུར་དྲེ་གིས་ཀའི་རྲེན་ཅན་སིད་ཅིང་། བཟོད་ཆྲེན་ནི་ཚེ་དྲེ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེས་པས་མཚན་གྱུར་པ་
ཁོ་ནས་གིས་ཀའི་རྲེན་ཅན་ 
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༼༤༢༦༽ 
ཐོབ་ལ། སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་མཚན་འཕོ་ལོང་མྲེད་པས་མངོན་གྱུར་མ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་
དྲེ་ཇི་ལྟར་གཏོང་ཞྲེ་ན། འཕགས་པས་སོར་ལམ་དྲེ་དག་ཟག་མྲེད་ཀི་ལམ་སྐྱྲེས་པ་ཙམ་གིས་མི་
གཏོང་གི་གང་ལ་བརྲེན་པའི་ས་དྲེ་བོར་ནས་གོང་དུ་སྐྱྲེས་པས་གཏོང་ལ། འཕགས་པ་སོར་ལམ་ལས་
མས་པ་མྲེད་ཅིང་མཐོང་ལམ་གིས་བརན་པར་བྱས་པས་ཤི་བས་ཀང་མི་གཏོང་ངོ་། །འཕགས་མིན་
ནི་ས་འཕོ་རུང་མི་འཕོ་རུང་འཆི་བས་ཏྲེ་རིས་མཐུན་བཏང་བ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེས་ན་དང་པོ་དང་པོ་
མི་ལོགས་མྲེད་ལ་བརྲེན་པ་ནི་གིས་པ་ཡན་ཆད་དུ་སྐྱྲེ་ན་ས་འཕོ་ཞིང་འཆི་བས་གཏོང་ལ། འདོད་པ་
དང་དང་པོར་སྐྱྲེས་ན་འཆི་བ་ཁོ་ནས་གཏོང་བ་ལྟ་བུའོ། །སོ་སྐྱྲེ་ནི་དྲེར་མ་ཟད་སོར་ལམ་དང་པོ་
གིས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀིས་ཡོངས་སུ་མས་པས་ཀང་གཏོང་སྲེ། རང་གི་རོགས་པ་དང་ས་གང་
ལས་མས་བསམ་མོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །འཆི་བས་གཏོང་བ་ནི་མི་ལོགས་མྲེད་ལ་བསམ་གི། དངོས་
གཞིའི་སོར་ལམ་བསྐྱྲེད་པ་ནི་དྲེ་ིད་ལ་བདྲེན་པ་མཐོང་བར་ངྲེས་ཏྲེ་ཡིད་འབྱུང་ཤས་ཆྲེ་བས་ཕྱིར་
རོ། །བཟོད་འབྲིང་མན་ཆད་ལས་རྣམ་པར་མས་པས་ཕྱིས་བསྐྱྲེད་པ་ན། སོ་ཐར་བཞིན་སྔོན་མྲེད་པ་
ད་ལྟར་བའི་ཐོབ་པ་འབྱུང་གི་སྔོན་བསྐྱྲེད་པའི་ཐོབ་པ་མི་འབྱུང་སྲེ། མ་འདིས་པ་དང་འབད་པས་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་རོ། །མཚམས་སོན་པའི་སློབ་དཔོན་མངོན་ཤྲེས་ཐོབ་པ་གཅིག་ཡོད་ན་
འཕྲོ་ནས་སྐྱྲེ་ཞིང་མྲེད་ན་གཞི་ནས་སོ། །ཐོབ་པ་བཏང་ཙམ་གི་རྣམ་པར་མས་པ་དང་། མི་མཐུན་
པས་བཏང་བས་ 
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༼༤༢༧༽ 
ཡོངས་སུ་མས་པ་གིས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་མི་ལྡན་པ་སྲེ་ཐོབ་པ་བཏང་ནས་མ་ཐོབ་པ་སྐྱྲེས་པའོ། །བཞི་པ་
ནི། རྲེ་མོ་ཐོབ་པ་མཚམས་མྲེད་ལ་འཇུག་སིད་ཀང་དགྲེ་བའི་ར་བ་མི་འཆད་དྲེ། དཀོན་མཆོག་ལ་
ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་དགྲེ་བའི་རྲེན་ལྷག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་གང་སྤྲེལ་ལས་སོ། །བཟོད་པ་ཐོབ་པ་
ནི་ངན་སོང་དུ་མི་འགྲོ་སྲེ། དྲེའི་རྒྱུ་ལས་ོན་གིས་ཐག་བསིང་བས་སོ། །གཞན་ཡང་ྲེས་པ་དུ་མ་
ལས་གྲོལ་བར་བཤད་དོ། །ཆོས་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་ནི་དྲེ་ིད་ལ་བདྲེན་པ་མཐོང་བའོ། །དོད་ཀི་ཡོན་
ཏན་ནི་ངྲེས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡིན་ལ། ཐར་ཆ་དང་ཁད་པར་ནི་གྲེགས་མྲེད་ན་ཚེ་འདི་ལ་
བདྲེན་པ་མཐོང་བ་སིད་པའོ། །ལྔ་པ་ནི། སློབ་མ་ན་ཐོས་ཀི་དོད་རྲེ་གིས་ནི་ན་ཐོས་ཀི་རིགས་
ལས་བཟོག་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་སིད་པ་བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་མིན་ཏྲེ། དྲེ་ངན་སོང་དུ་མི་འགྲོ་
ལ་བྱང་སྲེམས་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་འགྲོ་བས་སོ། །སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་རང་རྒྱལ་གི་རྒྱུར་ནི་
བཟོད་པ་དང་གསུམ་ཀ་ཐོབ་པ་ཡང་འཇུག་གོ །ཆོས་མཆོག་ཐོབ་ནས་མིན་ཏྲེ། རྲེན་དྲེ་ིད་ལ་མཐོང་
ལམ་སྐྱྲེ་བས་སོ། །སོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་ཀི་རིགས་ཅན་སོར་ལམ་པ་ནི་
རིགས་མི་བསྒྱུར་ཏྲེ། སོར་ལམ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱྲེ་བར་ཤྲེས་པའི་བར་གི་ལམ་བཞི་
ཆར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གསལ་ཞིང་མི་གཡོ་བའི་བསམ་གཏན་གི་མཐའ་བཞི་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སན་
གཅིག་ལ་ཀུན་བསྐྱྲེད་པས་དྲེར་ཤྲེས་པ་མི་མཐུན་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་རང་འབྲས་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་ 
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༼༤༢༨༽ 
བསྐྱྲེད་པས་སིད་ལུགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིས་ནི་ལུགས་འདི་ལ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་སོར་
ལམ་བཞི་པོ་གང་ནས་རིགས་ངྲེས་པའི་ས་མཚམས་བཟུང་བ་ཡིན་ལ། སྲེམས་ཙམ་པ་ནི་མ་ངྲེས་
པའི་རིག་ཅན་གི་ན་རང་གིས་ཀ་ལྷག་མྲེད་དུ་མ་ཞུགས་བར་དུ་སངས་རྒྱས་དུ་འགྱུར་ངྲེས་པའི་
རིགས་ཅན་ནི་དང་པོ་ིད་ནས་རང་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངྲེས་པས་མི་འགྱུར་བར་བཞྲེད། དབུ་མ་པ་
ནི་ལྷག་མྲེད་ནས་ཀང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བས་ཐྲེག་དམན་ལ་གནས་སྐབས་ཙམ་མ་གཏོགས་
མཐར་ཐུག་རིགས་ངྲེས་པ་མི་བཞྲེད་དོ། །གྲུབ་མཐའ་བཞི་ཆར་གིས་ཀང་ཐྲེག་པ་དྲེ་དང་དྲེའི་ལམ་
ནས་གཞན་གི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏྲེ་གཞན་གི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ངྲེས་པར་མྲེད་པར་བཞྲེད་དོ། །རང་
རྒྱལ་ཚོགས་སོད་འདོད་ན་དྲེའི་དོད་རྲེ་སོགས་ཐོབ་ནས་བཟོག་པ་ཡོད་པ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་
ལ་སར་ནས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། ཅི་དང་པོ་ཁོ་ནར་སོར་ལམ་བསྐྱྲེད་དམ་ཞྲེ་ན་མིན་ཏྲེ། 
སོར་ལམ་དྲེ་ཡི་སྔོན་དུའང་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ངྲེས་པར་འགྲོ་ལ། དྲེ་སྐྱྲེས་ནས་ཆྲེས་མྱུར་བ་ཡིན་ན་
ཐར་ཆ་དང་སོར་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེ་བའི་སིད་པ་དང་གསུམ་གིས་ཐར་ཏྲེ། ས་བོན་འདྲེབས་པ་
དང་མྱུ་གུ་སྐྱྲེ་བ་དང་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ལྟར་རོ། །ཐར་ཆ་དྲེའང་ཤྲེས་རབ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཐོས་
བསམ་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ནའོ། འོན་ཀང་ཞི་གནས་གྲུབ་ནས་ལྷག་མཐོང་དན་པ་ྲེར་གཞག་སོམ་པར་
བཤད་པས་སོམ་བྱུང་ཡང་ཡོད་ལ་ཐོས་བསམ་དུ་བཤད་པ་ནི་ཤས་ཆྲེ་བ་ལ་དགོངས་སམ་སམ་
མོ། །ལས་ནི་སོམ་གསུམ་གི་ལས་གསུམ་མོ། །སོར་ལམ་སོགས་ཀང་ཐར་ཆ་ 
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༼༤༢༩༽ 
ཡིན་ཡང་ཐར་པའི་རྒྱུར་མ་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་གི་སིན་སོགས་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱ་
བའི་ཕྱིར་སི་མིང་བྱྲེ་བྲག་ལ་བཏགས་པའོ། །དྲེ་ཡང་ཤྲེས་རབ་གསལ་བ་དང་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་ཤས་ཆྲེ་
བ་གིས་ཀ་ཡོད་པས་གིང་གསུམ་གི་མི་ཡི་ནང་ནས་འཕྲེན་གི་གཞན་ནས་མིན་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ཅི་
རིགས་སུ་མྲེད་པས་སོ། །གསུམ་པ་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པའི་ལམ་གི་སྐྱྲེ་ཚུལ་ལ། སྲེམས་
བཅུ་དྲུག་གི་སྐྱྲེ་ཚུལ། མངོན་རོགས་གསུམ་དུ་བསན་པ། ས་གང་ལ་བརྲེན་ནས། སྲེམས་བཅུ་དྲུག་
གི་གྲངས་ངྲེས། ལམ་གང་གིས་བསྡུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཇིག་རྲེན་པ་ཡི་ཆོས་མཆོག་ལས་ཆོས་
ཀི་བཟོད་པ་ཟག་པ་མྲེད་པ་སྐྱྲེ་ལ། དྲེས་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམིགས་ཤིང་དྲེ་སྐྱྲེས་ནས་
འཕགས་པ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནས་ནི་དམིགས་པ་དྲེ་ིད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཤྲེས་སྐྱྲེ་
ལ། འདོད་པའི་དུཿཁ་ལ་བཟོད་ཤྲེས་གིས་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལྷག་མ་གོང་མ་གིས་ཀི་
སོམ་པ་ལ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་ཕྱིར་བཟོད་པའི་བཟོད་པ་དང་། ཐོག་མར་འདོད་པའི་ཆོས་ཤྲེས་ནས་
རྲེས་ལ་གོང་མའི་ཆོས་ཤྲེས་པས་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་ཞིང་བདྲེན་པ་གཞན་གསུམ་ལ་དམིགས་པའང་
དྲེ་བཞིན་དུ་ཤྲེས་བཟོད་བཞི་བཞི་རིམ་བཞིན་སྐྱྲེ་བས་དྲེ་ལྟར་ན་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་འདི་
ནི་སྲེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གོ །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལས་སིར་དབྱྲེ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ། མཐོང་
ལམ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་ཤྲེས་རབ་ནི་མཐོང་བ། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་ནི་ 
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༼༤༣༠༽ 
དམིགས་པ་དང་ཕུང་པོ་ལྔར་བྱ་བའི་མངོན་རོགས་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། བདྲེན་བཞིའི་རིམ་པ་ལྟར་ཤྲེས་པ་
དང་སྤོང་བ་དང་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་སོམ་པའི་བྱ་བ་དང་ལྡན་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་དུཿཁ་མཐོང་བའི་ཚེ་
བྱ་བ་བཞི་ཀ་ཡོད་ཅིང་། གཞན་ལ་ཐ་མ་གསུམ་ཁོ་ན་ཡོད་དྲེ། དུཿཁ་ལན་གིས་སྤང་དུ་མྲེད་པས་
སོ། །ཤྲེས་རབ་ནི་མངོན་རོགས་གསུམ་ཀ་གཞན་ཐ་མ་གིས་དང་མཚུངས་ལྡན་མིན་པ་ཐ་མ་གཅིག་
པུའོ། །རོགས་ཚུལ་ནི་མདོ་ལས་དཔྲེའི་སོ་ནས་བཞི་རིམ་གིས་རོགས་པར་གསུངས་ཏྲེ། མགོན་མྲེད་
ཟས་སིན་གིས་ཞུས་པར། ཁང་པ་བརྲེགས་པའི་རང་དང་རིག་པ་དང་ཕྱམ་ལ་སོགས་པའི་དཔྲེ་དང་། 
དགྲེ་སློང་གིས་ཞུས་པར་བང་རིམ་བཞི་པའི་ཐྲེམ་སྐས་དང་། ཀུན་དགའ་བོས་ཞུས་པར་སྐས་གདང་
བཞི་ལ་རིམ་གིས་འཛེག་དགོས་པའི་དཔྲེས་བསན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནི། བདྲེན་པ་མངོན་རོགས་དྲེ་ནི་
སིའི་ས་སོར་ལམ་ཙམ་དང་ཆོས་མཆོག་དང་བྱྲེ་བྲག་གི་ས་ཡང་གཅིག་སྲེ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ལ་
བརྲེན་པར་བཤད་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱུན་ཞུགས་ཕྱིར་འོང་གི་ནི་མི་ལོགས་མྲེད་དང་། ཆགས་བྲལ་
སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་ནི་ྲེར་བསོགས་མིན་པ་ལྔ་དང་། བསྲེ་དུ་ལྟ་བུའི་ནི་བཞི་པ་ལ་བརྲེན་
པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །བཞི་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་བདྲེན་པ་རྲེ་རྲེའི་ཡུལ་ཅན་ལ་བཟོད་ཤྲེས་གིས་གིས་
བཞག་ཅྲེ་ན། བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་ཤྲེས་པ་བརྒྱད་ནི་གོ་རིམ་དུ་འདོད་པ་དང་གོང་མའི་མཐོང་སྤང་གི་
ཐོབ་པ་གཅོད་པ་ལ་གང་གིས་ཀང་བར་ཆད་བྱ་བར་མི་ནུས་པས་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ལམ་དང་། ོན་
མོངས་ལས་ 
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༼༤༣༡༽ 
གྲོལ་བའི་ལམ་ཡིན་པས་རྣམ་གྲོལ་ལམ་སྲེ་རྐུན་པོ་ཕྱིར་དབྱུང་བ་དང་སོ་འཕར་བཅད་པ་བཞིན་
ནོ། །དྲེ་ལྟར་ན་བཅུ་དྲུག་གོ །ལྔ་པ་ནི། བཅུ་དྲུག་པོ་དྲེ་ལ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་
ཡིན་ཏྲེ། བདྲེན་པའི་དོན་སྔར་མོས་པ་ཙམ་ལས་མངོན་སུམ་དུ་མ་མཐོང་ལ་དྲེའི་མངོན་པར་རོགས་
པའི་སོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། བཅུ་དྲུག་པ་ནི་མཐོང་བ་གོམས་པར་བྱྲེད་པས་སོམ་
ལམ་ཡིན་ནོ། །རྲེས་བཟོད་ིད་གསར་དུ་མཐོང་ཡང་བདྲེན་པ་རིལ་གིས་མཐོང་བ་མིན་པས་མཐོང་
ལམ་དུ་མི་བརོད་དྲེ། ཞིང་གི་ག་མ་གཅིག་མ་བརྔས་པས་མ་བརྔས་པར་མི་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་
ན་ཤྲེས་པ་བདུན་ཡང་མཐོང་ལམ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བཟོད་པས་རོགས་ཟིན་པས་གསར་
མཐོང་མྲེད་ཀང་འགྲོན་པོ་ལམ་ཞུགས་ལྟར་འཕྲེན་པ་མ་དོར་བའམ། བཟོད་པ་ཕྱི་མའི་སྐལ་མམ་གི་
རྒྱུ་བྱྲེད་པས་སམ་ལམ་ལ་རྲེས་བཟོད་མ་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་སིད་དུ་བདྲེན་པ་ཀུན་མཐོང་བ་མ་རོགས་པས་
མཐོང་ལམ་དུ་བཞག་ལ། བཅུ་དྲུག་པ་མཐོང་ལམ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྐད་ཅིག་ནི་མྱུར་བ་ཡིན་པ་ལ་འདི་
རྒྱུན་ཡིན་པ་དང་། ཞུགས་ལམ་བཏང་ནས་གནས་པའི་ལམ་ཐོབ་པ་དང་ཤྲེས་པ་བརྒྱད་དང་རྣམ་པ་
བཅུ་དྲུག་ཚང་བར་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། དྲེ་སོམ་ལམ་ཡིན་ཀང་མས་པ་ནི་མྲེད་དྲེ། མཐོང་ལམ་གི་ས་
སྤངས་པའི་བྲལ་ཐོབ་འཛིན་པས་སོ། །སྐད་ཅིག་གི་དོན་ནི་བྱ་རོགས་ཡིན་གི་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་
མ་བྱ་བྱྲེད་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ་གསུང་ཡང་བཟོད་པ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་མིན་པར་འགྱུར་བས་མི་འཐད་
དོ། །འདིར་མཐོང་ལམ་ 
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༼༤༣༢༽ 
བཅོ་ལྔའི་ནང་ནས་བཟོད་པ་བརྒྱད་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་། བདུན་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དང་། གོང་མར་
བར་ཆད་མྲེད་ལམ་བཞིར་བཤད་པ་དང་། རྒྱན་ལས་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ནི་དང་པོ་ཁོ་ནར་བཤད་པ་
གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་གི་ཁད་པར་མ་ཕྱྲེད་པར་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་དུ་སྨྲ་
བ་རྣམས་ནི་སྨྲ་བ་ལ་དགའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །གིས་པ་ལ། བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པའི་གང་
ཟག་ལ་གསུམ་སྲེ། གང་ཟག་ཟུང་བཞི་བཤད། རྣམ་གྲངས་བདུན་དུ་དབྱྲེ་བ། རས་དྲུག་དུ་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ལ། མཐོང་ལམ་ལ་དང་། སོམ་ལམ་ལ་དང་། མི་སློབ་ལམ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་
གོ །དང་པོ་ལ་དབང་པོའ་ིསོ་ནས་དབྱྲེ་བ། འབྲས་བུའི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་དྲེ་དག་ལ་
གནས་པ་གང་ཟག་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་པའམ། ཡང་ན་གང་ཇི་ལྟར་དུ་ཞིག་གིས་བྱྲེད་པ་གང་གིས་རོགས་པ་
ནི་བདྲེན་པ་དང་ལམ་རིམ་དང་གང་ཟག་དང་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་དོན་གིས་འབྲྲེལ་ཏྲེ། དྲེ་ལ་སི་དོན་
ནི་གཞན་དུ་འཆད་དོ། །གཞུང་དོན་ནི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་རྣོན་པོ་གིས་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅོ་
ལྔ་པོ་དག་ཏུ་རིམ་བཞིན་དད་པའི་རྲེས་འབྲང་དང་ཆོས་ཀི་རྲེས་འབྲང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། སྔོན་གཞན་
གི་དིན་གིས་དོན་གི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། སྔོན་བདག་ིད་ཁོ་ནས་མདོ་སོགས་དོན་གི་རྲེས་སུ་
འབྲང་བས་སོ། །ཟག་མྲེད་ཀི་ལམ་ལ་ཁད་པར་མྲེད་ཀང་གནས་སྐབས་གཞན་ན་རྣོ་རྟུལ་ཀིས་དྲེའི་
ཚེ་ཡང་རྣོ་རྟུལ་དུ་བཞག་པའམ། དྲེའི་ཚེ་ཡང་མྱུར་བུལ་ལ་སོགས་ 
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༼༤༣༣༽ 
པ་མི་འགལ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ། ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པ། ཕྱིར་མི་འོང་
ཞུགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་གིས་སྔོན་འཇིག་རྲེན་པའི་སོམ་པའི་ལམ་གིས་དྲེའི་སྤང་བྱ་ཅུང་ཟད་མ་
སྤངས་ན་འབྲས་བུ་བཞིའི་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད་མཐོང་ལམ་གི་སྔོན་རོལ་དུ་འདོད་
ོན་དང་པོ་ནས། རྣམ་པ་ལྔའི་བར་ཅི་རིགས་སུ་བཅོམ་པ་ཡིན་ན་ཡང་དྲེ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། 
གང་ཟག་གིས་པོ་དྲེས་སྔོན་འདོད་པའི་སོམ་སྤངས་དྲུག་པ་ནས། དགུ་པ་ཚུན་ཆད་དྲེ་བརྒྱད་པའི་
བར་ཟད་པ་ཡིན་ན་ནི་འབྲས་བུ་གིས་པ་ཕྱིར་འོང་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་གིས་
སྔོན་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་པའམ་ཡང་ན་གོང་མ་ཅི་ཡང་མྲེད་པའི་བར་ལས་ཆགས་བྲལ་ཞིག་
ཡིན་ན་འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ཕྱིར་མི་འོང་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །གོང་མར་ཞུགས་པ་གསུམ་པོ་དྲེ་
རོགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སོར་ལམ་ནས་འཇོག་པར་མཛད་དྲེ་རིམ་གིས་པས་རྒྱུན་ཞུགས་
ཞུགས་པ་དྲེ་ནས་བཟུང་བའི་རིགས་པས་སོ། །སྤངས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་འབྲས་བུ་དྲེ་དང་དྲེ་ཐོབ་
པའི་གྲེགས་ཀི་གཙོ་བོ་སྤོང་བ་ལ་ཞུགས་དགོས་པས་ཞུགས་པ་གོང་མ་གསུམ་ལ་འདོད་ོན་ལྔ་པ་
དང་བརྒྱད་པ་དང་སིད་ོན་བརྒྱད་པ་སྤོང་དགོས་པར་ཀུན་བཏུས་འགྲྲེལ་ཆྲེན་ི་སང་གསུམ་ལས་
བཤད་པ་དྲེ་ཁོ་བོ་འབའ་ཞིག་གི་སོད་ཡུལ་ལོ། །གིས་པ་ལ་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་སོ་ནས་བཞག 
སོམ་སྤང་སྤོང་ཚུལ་གི་སོ་ནས་བཞག་གོ །དང་པོ་ལ། འབྲས་བུའི་སོ་ནས་དང་། དབང་པོའ་ིསོ་ནས་
དང་། ཙམ་ཁད་ཀི་སོ་ནས་བཞག་ 
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༼༤༣༤༽ 
པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཟག་གང་ཞིག་སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔའི་ཚེ་འབྲས་བུ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཞིག་ལ་
ཞུགས་པ་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དྲེ་དང་དྲེའི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། 
གསུམ་པོས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དྲེའི་ཚེ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དག་དད་པས་མོས་པ་དང་མཐོང་བས་ཐོབ་
པར་གསུངས་ཏྲེ། དད་པ་ལྷག་པ་དང་ཤྲེས་རབ་ལྷག་པས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱས་པས་
སོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་ཀང་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པར་མི་འགྱུར་བ་
ཅི་ཞྲེ་ན། དྲེས་དྲེའི་ཚེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཙམ་ཐོབ་ཀི་འབྲས་བུའི་ཁད་པར་གི་ལམ་ཐོབ་པ་
མྲེད་པས་དྲེའི་ཕྱིར་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་གཞན་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ལ་
མི་བརོན་པ་དྲེ་ནི་དྲེ་ལ་ཞུགས་པ་མིན་ལ་ཤུགས་ཀིས་ན་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་ཐོབ་དོན་དུ་སྤང་བྱ་སྤོང་བ་
ལ་བརོན་པ་དྲེ་ནི་འབྲས་བུ་དྲེ་ལ་ཞུགས་པའོ། །གིས་པ་ལ། རྒྱུ་མཚན་སྤང་གྲེན་གི་རྣམ་གཞག 
རྒྱུ་མཚན་ཅན་གང་ཟག་གི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ནི། ས་དང་ས་འདོད་པ་ནས་སིད་རིའི་བར་ལ་
ྲེས་པ་སྲེ་སྤང་བྱ་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་རྲེ་ཡོད་ཅིང་། དྲེ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་ཏྲེ་གྲེན་པོ་རྣམས་ཀང་། 
དགུ་དགུ་རྲེ་ཡོད་དོ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ར་བའི་དབྱྲེ་བ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀི་རྲེ་རྲེ་
ལའང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའང་གྲེན་པོ་ཆུང་རིམ་དང་
སྤང་བྱ་ཆྲེ་རིམ་ནས་སྤོང་ངོ་། །གིས་པ་ལ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི། ཕྱིར་འོང་གི ཕྱིར་མི་འོང་གི་སྐོར་
རོ། །དང་པོ་ལ་ཙམ་པོ་དང་ཁད་པར་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནི།  
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༼༤༣༥༽ 
རྒྱུན་ཞུགས་ལ་དབྱྲེ་ན་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་དང་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱྲེ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་མ་
ངྲེས་པ་དང་ངྲེས་པ་གིས། དང་པོ་ནི་སྔོན་སིད་པ་ལ་བདུན་མྱོང་བའི་ལས་བསགས་པ་འབྲས་བུ་ལ་
གནས་པ་སོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཟད་པ་སིད་པ་བཅུ་གསུམ་པ་ཚུན་ཆད་དུ་མྱང་
འདས་ཐོབ་པའོ། །ངྲེས་པ་ནི་རྲེ་ལྟར་ཏྲེ་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ནས་སིད་པ་ལན་བདུན་ལྲེན་ངྲེས་པའོ། །དྲེ་
ཕན་ཆད་མི་ལྲེན་པས་དྲེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ཞྲེས་རྒྱལ་སས་སོ། །འདིའི་སྐྱྲེ་བ་ལྲེན་ཚུལ་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་
བ་སོ་སོའ་ིབཞྲེད་པ་དགག་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ་གཞན་དུ་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་དྲེ་ནི་
འདོད་པའི་སོམ་སྤང་རྣམ་པ་གསུམ་མམ་རྣམ་པ་བཞི་ལས་གྲོལ་ཅིང་དྲེའི་གྲེན་པོ་ཟག་མྲེད་ཀི་
དབང་པོ་ཐོབ་ལ་ལྔ་པ་སྔར་མ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་འདི་ལ་ཡང་མི་སྤོང་བ་དང་། འདོད་པར་རིགས་
མཐུན་གི་ཚེ་གིས་སམ་གསུམ་དུ་ལྲེན་པར་བྱྲེད་ཅིང་བཞི་པ་མི་ལྲེན་པ་ནི་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱྲེ་
ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་ལྷ་མི་གིས་ལས་གིས་ཆར་ཡང་རྲེན་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་སྐྱྲེ་བ་གིས་སམ་གསུམ་
བླངས་ནས་རྲེན་དྲེ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །གིས་ལ་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་གནས་སོ། །དང་པོ་ནི། 
རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་འདོད་པའི་སོམ་སྤང་གཅིག་ནས་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་བར་དུ་
བཅོམ་པ་དང་དྲུག་པ་སྤོང་བའི་སོར་བ་ཐོབ་པ་ནི་འབྲས་བུ་གིས་པ་ཕྱིར་འོང་ལ་ནི་ཞུགས་པའང་
ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ། ཙམ་པོ་དང་ཁད་པར་ཅན་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་ོན་མོངས་
པའི་རྣམ་པ་དྲུག་པ་ཟད་པར་ 
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༼༤༣༦༽ 
གྱུར་ཅིང་བདུན་པ་སྤོང་བ་ལ་མི་བརོན་པ་དྲེ་ནི་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་ཙམ་པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །འདོད་པར་
ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་ལ་དྲེ་ཞྲེས་བྱ་ལ་སྐྱྲེ་བ་གིས་ལྲེན་ཡང་རིགས་མཐུན་གིས་མི་ལྲེན་པས་
རིགས་ནས་རིགས་སྐྱྲེས་མི་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། འབྲས་གནས་དྲེ་ིད་ྲེས་པའི་ཆ་བདུན་ནམ་
བརྒྱད་པ་ཟད་ཅིང་དྲེའི་གྲེན་པོ་ཟག་མྲེད་ཀི་དབང་པོ་ཐོབ་པ་ནི་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པ་ལ་ཚེ་གཅིག་
དང་ཕྱིར་མི་འོང་ཐོབ་པ་ལ་སྐྱོན་གཅིག་གིས་བར་དུ་ཆོད་པས་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་སྲེ་
བདུན་ཟད་པ་ན་བར་ཆད་གིས་ལུས་ཀང་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་
དང་བྲལ་མ་བྲལ་གི་ཁད་པར་ནི་འདོད་ོན་དགུ་པ་སྤངས་མ་སྤངས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བས་སོ། །འདི་
ིད་གོང་མར་ལྷའི་རྲེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པར་བཤད་པ་ནི་འདོད་ལྷའི་རྲེན་ལ་མཐོང་ལམ་
ཐོབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ་དྲེས་མིའི་རྲེན་ཅན་ལ་མཚོན་པར་དགོངས་སམ་སམ་སྲེ་དཔྱད་
དོ། །གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་གནས་གིས། དང་པོ་ནི། ཕྱིར་འོང་ཁད་པར་ཅན་དྲེ་ིད་
འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ལ་ནི་ཞུགས་པའང་ཡིན། གིས་པ་ལ་ཙམ་པོ་དང་ཁད་པར་ཅན་གིས། དང་པོ་
ནི། གང་ཟག་དྲེ་ིད་འདོད་པའི་ོན་མོངས་ཅན་དགུ་པ་ཟད་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐོབ་ཅིང་། གོང་མའི་
ོན་མོངས་ཅན་སྤོང་བ་ལ་མི་བརོན་པ་དྲེ་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ། 
ཁད་པར་ཅན་གི་དབྱྲེ་བ། དྲེ་ིད་ཕྱི་མའི་ཞུགས་པར་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྐྱྲེ་བ་ལྲེན་ཚུལ་གི་སོ་
ནས་དབྱྲེ་བ། ཡོན་ 
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༼༤༣༧༽ 
ཏན་ཐོབ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཁམས་གོང་དུ་འགྲོ་བ། ཚེ་འདིར་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བ། དྲེ་དག་གི་ཁད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། གཟུགས་སུ་ྲེར་འགྲོ་གཟུགས་མྲེད་ྲེར་
འགྲོའ།ོ །དང་པོ་ལ་བར་འདའ་སྐྱྲེས་འདའ། གོང་འཕོའ།ོ །གཟུགས་སུ་ྲེར་འགྲོའ་ིཕྱིར་མི་འོང་དྲེ་ནི་
གསུམ་ལས། དང་པོ་བར་འདའ་བ་ནི་གཟུགས་སུ་སྐྱྲེ་བའི་ཀུན་སོར་སྤངས་ཤིང་མངོན་པར་འགྲུབ་
པའི་ཀུན་སོར་མ་སྤངས་པས་གཟུགས་ཀི་བར་དོར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །འདིའི་དབྱྲེ་བ་གསུམ་
འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གིས་པ་སྐྱྲེས་འདའ་བ་ནི་གཟུགས་ཀི་ཀུན་སོར་གིས་ཀ་མ་སྤངས་པས་
གཟུགས་སུ་སྐྱྲེས་ཏྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །དྲེ་ལ་ལམ་རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བ་སྐྱྲེས་ཙམ་ནས་
འདའ་བ་དང་། ལམ་ལ་བརོན་ཡང་ལམ་ངང་གིས་མི་འབྱུང་བ་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་དང་བཅས་ཏྲེ་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། ལམ་ལ་ཆྲེས་ཆྲེར་མི་བརོན་ཡང་ལམ་ངང་གི་འབྱུང་བ་མངོན་
པར་འདུ་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །གསུམ་པ་ལ་ངོ་བོ་དང་དབྱྲེ་བ་གིས། 
དང་པོ་ལ། གོང་དུ་འཕོ་བ་ནི་ཕྱི་མ་གང་དུ་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་ིད་དུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་དྲེའི་གོང་དུ་
འཕོས་ནས་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་གསུམ་རྣམས་སོ། །གིས་པ་ལ་འོག་མིན་འགྲོ་དང་སིད་རྲེ་འགྲོ་
གིས། དང་པོ་ནི། གཟུགས་སུ་ྲེར་འགྲོའ་ིགོང་འཕོ་དྲེ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆྲེར་སད་པ་འོག་མིན་
འགྲོ་དང་། ཞི་གནས་ཤས་ཆྲེར་སད་པ་སིད་རྲེ་འགྲོ་གིས་ 
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༼༤༣༨༽ 
ལས། དང་པོ་ནི། རྒྱུའི་ཁད་པར་བསམ་གཏན་སྤྲེལ་མར་བསོམ་ན་འབྲས་བུའི་ཁད་པར་འོག་མིན་གི་
མཐར་འགྲོ་སྲེ། དྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན་གསུམ་སྲེ་མིའི་རྲེན་ལ་བསམ་གཏན་སྤྲེལ་མར་བསོམ་པ་ལས་གོང་མ་
གསུམ་ལས་མས་ནས། ཕྱི་མ་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱྲེས་ཏྲེ་རྲེན་དྲེ་ལ་སྔོན་གོམས་པའི་དབང་གིས་བཅོ་
ལྔ་སྤྲེལ་བསོམས་ཏྲེ་བར་གི་གནས་རྣམས་བོར་ནས་འོག་མིན་དུ་སྐྱྲེས་ཏྲེ་འདའ་བ་འཕར་བ་དང་། 
ཚངས་རིས་ནས་གནས་གཙང་དང་པོ་གསུམ་གང་རུང་དུ་སྐྱྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ནས་མཐར་འོག་མིན་དུ་སྐྱྲེས་
ནས་འདའ་བ་ཕྱྲེད་འཕར་དང་། ཚངས་ཆྲེན་མ་གཏོགས་པ་གནས་རིས་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་
ལྲེན་རྲེ་སྐྱྲེས་ཏྲེ་མཐར་འོག་མིན་དུ་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོ་བ་དང་གསུམ་
མོ། །ཚངས་ཆྲེན་དུ་མི་སྐྱྲེ་སྲེ་ལྟ་བ་ངན་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་གཙོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པའི་
ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་ཀང་། སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིའཁོར་དུ་དགྲ་བཅོམ་འབྱུང་བར་བཤད་པས་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ལ་སིང་པོ་མྲེད་ཅིང་། རྒྱལ་སས་མར། ཚངས་རིས་ནས་བཟུང་སྲེ། གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་
རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ལན་རྲེ་སྐྱྲེས་ནས་ཞྲེས་གསུངས་པས་དྲེར་ཡང་སྐྱྲེ་བར་མངོན་ནོ། །དྲེང་སང་
འདོད་པར་བསམ་གཏན་སྤྲེལ་བའི་ཕྱིར་མི་འོང་ཡིན་ན་སྤྲེལ་བསོམ་ལས་མས་པས་ཁབ་པར་སྨྲ་བ་
ནི། བར་འདའ་བ་དང་སྐྱྲེས་འདའ་བ་གིས་པོ་རྲེ་རྲེ་ལའང་སྐྱྲེས་སའི་གནས་ཀི་སོ་ནས་བཅུ་བདུན་
ཡོད་པའི་དོན་མ་རོགས་པར་ཟད་དོ། །གིས་པ་ནི། སྤྲེལ་བསོམ་མ་བྱས་པའི་གོང་འཕོ་གཞན་ནི་ 
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༼༤༣༩༽ 
གནས་གཙང་མར་མི་འགྲོ་བར་སིད་པའི་རྲེ་མོའ་ིམཐར་ཐུག་པར་འགྲོ་བའོ། །འདི་ཕྱིས་གཟུགས་
མྲེད་དུ་འགྲོ་ཡང་སྔོན་ལ་གཟུགས་སུ་འགྲོ་བས་དྲེ་སྐད་བརོད་དོ། །འདིར་འགྲྲེལ་པར་དྲེ་གིས་ཀི་ཕ་
མཐར་བཟུང་བ་ཡིན་གི་དྲེར་མ་ཕྱིན་པར་གྲོལ་བའི་གོང་འཕོ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནི་སིར་དྲེའི་རིགས་
ཅན་སྔར་བཤད་ལྟར་མ་ངྲེས་པའི་དབང་དུ་མཛད་དོ། །གཟུགས་སུ་ྲེར་འགྲོ་ལས་གཞན་གིས་པ་
ནི་འདོད་པ་ནས་གཟུགས་མྲེད་ཁོ་ནར་འགྲོ་བ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་གཟུགས་མྲེད་ཀི་སྲེམས་ཐོབ་པ་
ལས་མ་མས་པར་གྲངས་ངྲེས་གཟུགས་མྲེད་བཞི་པོ་ཅི་རིགས་པར་སྐྱྲེ་ཞིང་། དྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན་སྐྱྲེས་
ཙམ་ནས་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་དང་བཅས་ཏྲེ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་མྲེད་པར་འདའ་བ་
དང་། གོང་འཕོ་དང་བཞིའོ། །གིས་པ་ནི། ཕྱིར་མི་འོང་དྲེ་ལ་གིས་ལས་གཞན་ནི་ཚེ་འདི་ཁོ་ན་
ལས་མྱང་ངན་ལས་འདའ་བ་སྲེ་མཐོང་ཆོས་ཞིའོ། །གསུམ་པ་ལ། གཟུགས་སུ་ྲེར་འགྲོ་དགུར་
དབྱྲེ། །དམ་པའི་འགྲོ་བ་བདུན་དུ་བསྡུ། །དབྱྲེ་བ་དྲེ་དག་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་པ། །བསམ་གཏན་
སྤྲེལ་སོམ་གི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བར་འདའ་བ་སྐྱྲེས་འདའ་བ་གོང་འཕོ་གསུམ་པོ་རྲེ་རྲེ་ལའང་རྣམ་
པ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་ནས་གཟུགས་སུ་ྲེར་འགྲོ་དགུར་བཤད་དོ། །བར་འདའ་བ་ལ་དབྱྲེ་ན་མྱུར་
བར་འདའ་བ། མྱུར་བ་མིན་པར་འདའ་བ། རིང་མོ་ཞིག་ནས་འདའ་བ་དང་གསུམ་ཡོད་ལ། དཔྲེ་རིམ་
བཞིན་ཞོགས་མའི་མྲེ་སག་གྲུབ་མ་ཐག་ཡལ་བ་དང་། ལགས་ཀི་ཚྭ་ཚྭ་གནམ་དུ་ཡར་བཞིན་དུ་ཡལ་
བ་དང་། ས་ལ་ 
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༼༤༤༠༽ 
མ་ལྟུང་ཙམ་དུ་ཡལ་བ་དཔྲེར་གསུངས་སོ། །དགུ་པོ་དྲེ་དག་གི་ཁད་པར་རྣམས་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་
དང་སྐྱྲེས་ནས་དང་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཅན་དང་དབང་པོ་རྣོ་འབྲིང་རྟུལ་
པོའ་ིརིམ་པ་དགུ་དང་། ོན་མོངས་པ་སྤང་དཀའ་སླའི་རིམ་པ་དགུའི་བྱྲེ་བྲག་ལས་སོ། །གིས་པ་ནི། 
དགུ་པོ་དྲེའི་གོང་དུ་འཕོ་བ་ནི་མ་ཕྱྲེ་བར་གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས་སྐྱྲེས་བུ་དམ་པའི་འགྲོ་བ་བདུན་དུ་ལུང་
བར་མར་བཤད་དོ། །མི་འབྱྲེད་པར་ནི་ཊི་ཀ་ལས་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ལ་ལྟོས་པའོ་ཞྲེས་བཤད། ཁ་
ཅིག་གཟུགས་མྲེད་དུ་འགྲོ་བ་མ་བསྡུས་ཀི་དོགས་པའོ་ཞྲེས་བཤད་དྲེ་ལྲེགས་པར་བཤད་དོ། །ཅིའི་
ཕྱིར་སློབ་པ་གཞན་རྣམས་སྐྱྲེས་བུ་དམ་པའི་འགྲོ་བ་མིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དམ་པའི་དོན་ནི་ལས་དམ་པ་
དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་ཅིང་དམ་མིན་མི་དགྲེ་བ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། འགྲོ་བའི་དོན་གོང་དུ་སོན་པ་དྲེ་
ིད་དང་འོག་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་ནས་མི་འོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །སློབ་པ་གཞན་ནི་མི་ཚངས་སོད་སོགས་མི་
དགྲེ་བ་ཕྲ་མོ་ལ་འཇུག་སིད་པས་དམ་པ་ཡང་མིན་ཞིང་གོང་དུ་མ་སོན་པས་འགྲོ་བའང་མིན་ལ། ཚེ་
འདི་ལ་ཐར་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་དང་དགྲ་བཅོམ་ལ་སོང་བ་མྲེད་ཅིང་ཁམས་གོང་གི་སྐྱྲེ་བོ་ལ་ཕྱིར་མི་
འོང་བ་མྲེད་དོ། །འོ་ན་མདོ་ལས་སྐྱྲེས་བུ་དམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། སློབ་པ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་
པའོ། །དམ་པ་ལས་དམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། མི་སློབ་པའི་ཆོས་བཅུ་དང་ལྡན་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མི་འགལ་ཏྲེ། དྲེར་ནི་བསླབ་གཞི་ལྔའི་སིག་པ་དང་ོན་མོངས་པ་མི་དགྲེ་བ་ཕལ་
ཆྲེར་སྤངས་པས་རྣམ་གྲངས་པའི་དམ་པར་བསན་ 
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༼༤༤༡༽ 
ལ། འདིར་རྣམ་གྲངས་པ་མྲེད་པར་བསན་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་སུ་ྲེར་འགྲོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་
དག་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་ཡོད་ཅྲེ་ན། འདོད་པར་བདྲེན་པ་མཐོང་ནས་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ཏྲེ་འདོད་པར་སྐྱྲེས་
པའི་འཕགས་པ་ནི་དུཿཁ་མང་བས་ཆྲེས་སྐྱོ་བའི་ཕྱིར་ཁམས་གཞན་གོང་མར་འགྲོ་བ་མྲེད་ཀི་འདི་ིད་
དུ་ཚེ་དྲེའམ་གཞན་ལ་ཕྱིར་མི་འོང་ཐོབ་ནས་ཐར་བར་འགྱུར་ལ། འདོད་པར་རྲེན་པ་ནི་གསར་རིང་
གིས་ཡིད་འབྱུང་མི་འབྱུང་སྲེ་རྒན་པོའ་ིཁིམ་ཐབ་བཞིན་ནོ། །དོན་གིས་གཟུགས་སུ་ཚེ་གྱུར་པ་
གཟུགས་མྲེད་དུ་ཡང་འཇུག་སྲེ་གོང་འཕོ་སིད་རྲེར་འགྲོ་བ་བཞིན་ནོ། །འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་
པ་དྲེ་དང་གོང་མར་སྐྱྲེས་པའི་འཕགས་པ་ནི། ཚེ་གཞན་དུ་ལམ་འདིས་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་སྨིན་ཞིང་
བརན་པ་ཐོབ་པས་ཡོངས་སུ་མི་མས་ཤིང་དྲེ་ིད་ཀིས་དབང་པོ་འཕོ་བ་ཡང་མི་རྲེན་ནོ། །བཞི་པ་ལ་
དང་པོར་གང་སྤྲེལ་བ། གྲུབ་པའི་ཚད། སྤྲེལ་བའི་དགོས་པ། གྲངས་ངྲེས་ཀི་ཚད་དོ། །དང་པོ་ནི། 
སྔར་མ་སྤྲེལ་བའི་དང་པོར་ནི་བཞི་པའི་དངོས་གཞི་དྲེ་ིད་སྤྲེལ་བར་བྱྲེད་ཀི་གཞན་ནི་མིན་ཏྲེ། ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ལས་སུ་རུང་ཞིང་ལམ་སླ་བའི་མཆོག་ཡིན་པ་དང་གཞན་ནི་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱིས་
གོམས་པ་ན་འོག་མ་གསུམ་ཡང་སྤྲེལ་ལོ། །རྲེན་ནི་དང་པོར་གིང་གསུམ་གི་མིས་སྤྲེལ་ལ། ཕྱིས་
མས་པ་གཟུགས་སུ་སྤྲེལ་ལོ། །སོར་བ་ནི་དང་པོར་ཟག་མྲེད་དང་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་རྒྱུན་
ལྡན་གསུམ་སྤྲེལ་བ་ནས་རིམ་གིས་རྒྱུན་ཕྲི་སྲེ་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་སྤྲེལ་བའི་བར་རོ། །ཟག་མྲེད་སྔ་ཕྱིའི་
མཚམས་སྔ་མ་ལས་ལྡང་ 
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༼༤༤༢༽ 
སྲེམས་དང་ཕྱི་མ་ལ་འཇུག་སྲེམས་ཀི་རྲེས་ཐོབ་གིས་ཀིས་སོ། །གིས་པ་ནི། སྐད་ཅིག་མ་རྲེ་རྲེ་
བ་གསུམ་བསྲེས་ནས་སོམ་པ་ནི་དྲེ་གྲུབ་པའི་དངོས་གཞི་སྲེ་སྐད་ཅིག་སྔ་མ་གིས་བར་ཆད་མྲེད་
ལམ་དང་ཕྱི་མ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མོ། །སློབ་དཔོན་ནི་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་
གིས་སྤྲེལ་མི་ནུས་རྒྱུན་ལྡན་གསུམ་ལ་འདོད་དགུར་འཇོག་པ་ནི་གྲུབ་པའོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། 
གནས་ཙང་མར་སྐྱྲེ་བ་དང་། མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པར་བྱ་བ་དང་། ོན་མོངས་པས་
འཇིགས་ཏྲེ་རོ་མྱོང་མཚུངས་ལྡན་ཐག་བསིངས་ཏྲེ་མི་མས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་སྤྲེལ་ལོ། །དྲེ་ཡང་
ཕྱིར་མི་འོང་དབང་རྟུལ་ལ་གསུམ་ཆར་ཚང་ལ་རྣོན་པོ་ལ་སྔ་མ་གིས་དང་། དགྲ་བཅོམ་རྟུལ་པོ་ལ་
ཕྱི་མ་གིས་དང་རྣོན་པོ་ལ་བར་པ་ཁོ་ན་ཡོད་ལ། སྐྱྲེ་བ་ཡང་ཟག་བཅས་ཀིས་ཏྲེ་རོགས་བྱྲེད་དམ་
འགྲུབ་བྱྲེད་དོ། །བཞི་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་གནས་ཙང་མ་ལྔར་ངྲེས་ཤྲེ་ན། སྤྲེལ་མ་དྲེ་ནི་ཆུང་ངུ་ཐུན་
གཅིག་ལ་སྲེམས་སུམ་སྤྲེལ་དང་། འབྲིང་དྲུག་དང་། ཆྲེན་པོ་དགུ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་བཅུ་གིས་
དང་། ཤིན་ཏུ་ཆྲེས་ཆྲེ་བ་ཟག་མྲེད་བཅུ་དང་ཟག་བཅས་ལྔ་སྲེ་བཅོ་ལྔར་སྤྲེལ་བ་རྣམ་པ་ལྔའི་ཕྱིར་
རིམ་བཞིན་འབྲས་བུ་གནས་གཙང་གི་སྐྱྲེ་བ་ཡང་ལྔ་ཁོ་ནའོ། །གིས་པ་ནི། འགོག་པའི་སོམས་
འཇུག་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་ནི་ཐར་པ་ལྟར་ཞི་བའི་ཆོས་དྲེ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་
མིང་ཚན་ལ་བརམས་ཏྲེ་བཤད་པའི་མདོ་འདིར་འདོད། སྲེམས་ཙམ་པ་ནི་ལུས་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བའི་
ཕྱིར་དང་། སློབ་དཔོན་ནི་མམ་བཞག་གི་ཚེ་ལུས་ཀི་སོད་པ་ཞི་བ་ཐོབ་པ་དང་དྲེ་ལས་ལངས་པ་ན་
འགོག་ 
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༼༤༤༣༽ 
པ་ནི་ཐར་པ་ལྟར་ཞི་བའོ་སམ་དུ་ཤྲེས་པས་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་ལ། འབུམ་པ་ནི་
ཤྲེས་རབ་ཀི་ལུས་ཀིས་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་དྲེ་ིད་ཕྱི་མའི་ཞུགས་པར་གཞག་པ་ནི། ཕྱིར་མི་འོང་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིོན་མོངས་ཅན་དང་པོ་སྤངས་པ་ནས། སིད་རྲེའི་ཆ་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་ཟད་
པ་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་ིད་ལ་བརྒྱུད་ནས་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། དྲེར་མ་ཟད་ཆ་དགུ་པ་སྤོང་བའི་བར་ཆད་
མྲེད་ལམ་ལ་གནས་པ་ཡང་དྲེ་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་པ་སྲེ་དགྲ་བཅོམ་མིན་པས་སོ། །འགྲྲེལ་ཆྲེན་
གིས་དང་ཀུན་བཏུས་གསུམ་ལས་ཕྱི་མ་ཁོ་ན་གསུངས་པ་ནི་སྔ་མ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་
ལུགས་སོ། །དྲེ་ནི་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡིན་ཏྲེ། ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་རྒྱས་
ཤིང་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ནང་ན་ཆྲེ་བ་ཡིན་པས་ཕར་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ནུས་ལ་ཚུར་
ོན་མོངས་ཅན་གང་གིས་ཀང་མི་བཤིག་པས་སོ། །དཔྲེར་ན་རྡོ་རྲེ་ཕ་ལམ་གིས་ཕར་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་གཅོད་ཚུར་སུས་ཀང་གཞིག་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །དབྱྲེ་ན་ཟག་མྲེད་ས་དགུའི་ཡོད་
དོ། །དམིགས་པ་ནི་སིད་རྲེའི་བདྲེན་བཞི་དང་འོག་ས་བརྒྱད་ཀི་འགོག་ལམ་ལ་དམིགས་ཤིང་རྣམ་པ་
བཞིར་བསྒྱུར་བས་དུ་མ་སྲེ། ལམ་སིའི་ངོ་བོ་ལ་དམིགས་པ་མི་བཤིག་པ་ལྟར་ན་མི་ལོགས་མྲེད་
པས་བསྡུས་པ་ནི། སོམ་པའི་ལམ་ལ་འགོག་པའམ། ལམ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་གང་ཡིན་ཏྲེ། ཁམས་གསུམ་
གི་ནི་གྲེན་པོ་ཡིན། ཞྲེས་པས་འདོད་པའི་འགོག་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་གོང་ས་
བརྒྱད་ཀི་འགོག་པ་ལ་དམིགས་པ་བཞི་བཞི་དང་། སིའི་གྲེན་པོ་རྲེས་ཤྲེས་ཀི་ལམ་ལ་དམིགས་པ་
བཞི་དང་། འོག་སའི་ 
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༼༤༤༤༽ 
སྤངས་པས་སིད་རྲེའི་སྡུག་ཀུན་ལ་དམིགས་པ་བརྒྱད་དྲེ་ལྔ་བཅུ་ར་གིས་དང་། བསམ་གཏན་ཀུན་
ཏུ་ལྟ་བ་པོ་ཡིན་པས་གཞན་ལྔ་ཡང་འད་ཞིང་། གཟུགས་མྲེད་དམིགས་པ་ལས་ངྲེས་འབྱུང་ཡིན་པས་
འོག་སའི་གྲེན་པོ་ལ་དམིགས་པ་བོར་བས་ི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་ར་བཞི་དང་ི་ཤུ་ཡིན་ཏྲེ་སུམ་བརྒྱ་
བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའོ། །ལམ་སི་ལ་དམིགས་པ་བཤིག་སྲེ་སོ་སོ་དམིགས་པ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་ས་
དྲུག་གིས་བསྡུས་པ་ས་དགུའི་འགོག་ལམ་གི་ས་བརྒྱད་བརྒྱད་སིད་རྲེའི་སྡུག་ཀུན་གི་ས་བརྒྱད་དྲེ་
བརྒྱད་བཅུ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། གཟུགས་མྲེད་འོག་སའི་དགག་བྱ་ལ་མི་དམིགས་པས་བཀག་པ་འགོག་
ལམ་ཡང་མི་དམིགས་པས་བཞི་བཅུ་དང་སོ་གིས་དང་ྲེར་བཞི་སྲེ་ལྔ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་དྲུག་
གོ །གསུམ་པ་མི་སློབ་ལམ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ལ། འབྲས་གནས་དངོས། དྲེའི་ཞར་བྱུང་། 
འབྲས་གནས་ཀི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་གྲོལ་ལམ་འདུས་བྱས་དང་པོ་ངོས་གཟུང་བ་ནི། སིད་
རའི་དགུ་པ་དྲེ་ཟད་པའི་བྲལ་ཐོབ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེས་པའི་ཟད་པ་ཤྲེས་པ་སྲེ་ཟག་པ་ཀུན་ཟད་པའི་
བྲལ་ཐོབ་དང་དང་པོར་ལྷན་ཅིག་སྐྱྲེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཟད་པ་ཤྲེས་པ་དྲེའི་ཚེ་གང་ཟག་དྲེ་མི་སློབ་པ་
དང་དགྲ་བཅོམ་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། སིར་བསླབ་གསུམ་མངོན་དུ་བྱྲེད་ཀང་འབྲས་བུ་གཞན་མ་ཐོབ་པ་
ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསླབ་པར་བྱར་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆགས་བཅས་སྐྱྲེ་བོ་དང་སློབ་པ་ཐམས་
ཅད་ཀིས་མཆོད་པར་འོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་མི་སློབ་པ་ཡིན་པས་སྔར་བཤད་པའི་ཞུགས་གནས་
བདུན་ནི་སློབ་པར་གྲུབ་སྲེ། ཟག་པ་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསླབ་གསུམ་ལ་ 
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༼༤༤༥༽ 
རག་ཏུ་སློབ་པས་སོ། །བྱིས་པ་རྣམས་ནི་སློབ་པ་མིན་ཏྲེ་བདྲེན་པ་ཇི་ལྟ་བར་ཤྲེས་པའི་ཤྲེས་རབ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ནི་སོར་ལམ་པ་སློབ་པར་བཤད་པ་ཡོད་ཅྲེས་གསུངས་
སོ། །ཡང་མཐོང་སོམ་གི་ལམ་སློབ་པ། མཐར་ཕྱིན་གི་ལམ་མི་སློབ་པ། ཟག་བཅས་དང་འདུས་མ་
བྱས་ནི་གིས་ཀ་མིན་པའོ། །གིས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་དཔྱད། ཟད་པ་ཤྲེས་པའི་
རྲེས་ལ་གང་འབྱུང་དཔྱད། དགྲེ་སོང་གི་ཚུལ་དང་འབྲས་བུ་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཆགས་
བྲལ་སིར་བསན། བྲལ་ཐོབ་ཀི་སྐྱྲེ་ཚུལ་བཤད། ས་གང་གིས་གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་
ཚུལ། འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་གི་དམིགས་རྣམ་མོ། །དང་པོ་ནི། གོང་ས་འཇིག་རྲེན་པ་མྲེད་ཅིང་རང་ས་
ལ་སྲེད་པ་རྒྱས་པ་དང་འོག་ས་དམན་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཁོ་ནས་སིད་རྲེའི་
ལས་ཆགས་པ་དང་བྲལ་ལ། གཞན་བརྒྱད་པོ་ལས་རྣམ་པ་གིས་ཀ་ལས་འབྲལ་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་པའི་
གོང་སའི་ྲེར་བསོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། འཇིག་རྲེན་པ་ཡིས་ཆགས་པ་དང་བྲལ་
བའི་འཕགས་པ་བྱིས་པ་ལྟར་རྲེ་ཞིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། བྱིས་པའི་སྤངས་པ་ནི་བྲལ་ཐོབ་
ཟག་བཅས་ཙམ་གིས་འཛིན་པས་མི་བརན་ལ། དྲེ་ལ་དྲེའི་ཚེ་བྲལ་བའི་ཐོབ་པ་ཟབ་བཅས་ཟག་མྲེད་
རྣམ་པར་གིས་ཀས་འཛིན་པས་བརན་ཞིང་རྒྱས་ལ་མས་ཀང་མ་ཤི་བར་སོར་ཆུད་པར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་བཤད་དོ། །བསྡུ་བར། འཇིག་རྲེན་པས་ས་བོན་སྤོང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་སླར་མས་པར་འགྱུར་
ལ། འཕགས་པའང་རྲེ་ཞིག་པའི་གྲེན་པོ་ 
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༼༤༤༦༽ 
སྲེ་ཕྱིས་ཟག་མྲེད་ངྲེས་པར་མངོན་དུ་བྱྲེད་ཅྲེས་སོ། །སྲེ་པ་ཁ་ཅིག་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་
གིས་སྤངས་ཀང་བྲལ་ཐོབ་གིས་ཀི་སྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེའི་ཚེ་བྲལ་ཐོབ་ཟག་བཅས་མི་སྐྱྲེ་ན་
དབང་རྟུལ་སྔོན་ཟག་མྲེད་ཁོ་ནས་ཅི་ཡང་མྲེད་ཀི་བར་ལས་གྲོལ་ཏྲེ་འབྲས་བུ་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་
པ་ཞིག་དབང་པོ་འཕོ་བ་ན་རྟུལ་པོའ་ིལམ་ཁད་པར་ཅན་དང་བཅས་པ་བཏང་ནས་རྣོན་པོའ་ིའབྲས་བུ་
ཙམ་པོ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་གོང་མའི་བྲལ་ཐོབ་མི་ལྡན་པས་དྲེ་ལ་སླར་ོན་མོངས་ཅན་ལྡན་པར་འགལ་བ་
ལས་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་བྲལ་ཐོབ་ཟག་བཅས་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ནི་མ་ངྲེས་ཏྲེ། སིད་རྲེའི་ཕྱྲེད་ཟྲེར་
ཡང་བརྒྱད་པ་མན་ཆད་གང་རུང་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཞིག་དབང་པོ་འཕོས་ན་བྲལ་ཐོབ་ཟག་མྲེད་
བཏང་ལ་ཟག་བཅས་མི་སིད་ཀང་ཕྱྲེད་པོའ་ིོན་མོངས་མི་ལྡན་པ་བཞིན་དང་། བྱིས་པ་འདོད་པ་ལས་
གྲོལ་བའི་བྲལ་ཐོབ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་གོང་མ་གིས་པ་སོགས་སུ་སྐྱྲེས་པ་ལ་
བྲལ་ཐོབ་ས་འཕོས་པས་བཏང་ཡང་འདོད་པའི་ོན་མོངས་ཅན་མི་ལྡན་པ་བཞིན་ཏྲེ། འོག་ས་བཏང་
ཡང་སྤང་བྱའི་མ་ཐོབ་པ་ཡོད་པས་མི་ལྡན་པའོ། །འོག་ཏུ་ཟག་མྲེད་ཀི་ཤྲེས་པས་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་
འཐོབ་པར་བཤད་པ་ནི་ཤྲེས་པའི་ཐོབ་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཟག་མྲེད་སིད་རྲེའི་
གྲེན་པོ་ཡིན་པས་རང་དང་གོང་སའི་སྤོང་ལ། མི་ལོགས་མྲེད་པ་ྲེ་བསོགས་ཀི་ལམ་ཡིན་པས་འོག་
ས་སྤོང་བའི་ཕྱིར་དྲེ་ཡིས་ས་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞིང་། ྲེར་བསོགས་
གཞན་ནི་ཟག་བཅས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ 
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༼༤༤༧༽ 
རང་གི་འོག་ས་ལས་འབྲལ་ལོ། །འོ་ན་ྲེར་བསོགས་ཀིས་འོག་ས་ལས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐ་
མ་དང་དྲེ་དང་དངོས་གཞི་གང་གི་ངོ་བོར་སྐྱྲེ་ཞྲེ་ན། ས་དང་པོ་གསུམ་ལ་རྒྱལ་བ་ལ་ནི་དབང་པོ་རྣོན་
ཚོར་བ་སྤོ་ནུས་ཤིང་ྲེར་བསོགས་ལ་དགའ་བ་ཆུང་བས་དངོས་གཞི་བསམ་གཏན་གི་ངོ་བོར་སྐྱྲེ་
ཞིང་། རྟུལ་ན་ཚོར་བ་སྤོ་མི་ནུས་པས་ྲེར་བསོགས་ཀི་ངོ་བོ་ལས་མཐའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་སྐྱྲེ་ལ། དྲེའི་
གོང་མ་བཞི་པ་མན་ཆད་ཀི་ྲེར་བསོགས་དངོས་གཞི་དང་ཚོར་བ་མཐུན་ཞིང་ཆགས་བྲལ་གི་ས་ལ་
གུས་པས་དྲེའི་ངོ་བོ་ལས་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐ་མ་སྐྱྲེ་བ་མིན་ནོ། །འཕགས་པ་སྲེ་ཟག་མྲེད་ཀི་ལྷག་མ་
བརྒྱད་ཀིས་ནི་རང་ས་དང་གོང་ས་ལས་རྒྱལ་གི་འོག་ས་ལས་མིན་ཏྲེ། འོག་ས་ལས་མ་རྒྱལ་བར་
དངོས་གཞི་མི་ཐོབ་ལ་དྲེ་ཐོབ་པའི་ཚེ་དྲེའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ྲེར་བསོགས་ཀིས་རྒྱལ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་
མགོ་གིས་གཅད་དུ་མྲེད་པ་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། འཇིག་རྲེན་པ་ཡི་རྣམ་གྲོལ་དང་བར་ཆད་མྲེད་
པའི་ལམ་གི་དམིགས་རྣམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། རྣམ་པ་ནི་དྲེ་གིས་གོ་རིམ་བཞིན་བར་ཆད་མྲེད་པ་ནི་
འོག་ས་ལ་དམིགས་ནས་རགས་པ་དང་། སོགས་པ་ཐ་བ་ངན་པ་དང་རིག་པ་སྟུག་པོ་ལྟ་བུར་བལྟ་ལ། 
རྣམ་གྲོལ་ལམ་ནི་གོང་ས་ལ་དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་ཞི་བ་དང་། སོགས་པ་ག་ནོམ་པ་དང་ངྲེས་འབྱུང་གི་རྣམ་
པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དམིགས་པ་ནི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ནི་གོང་སའི་སོད་ཡུལ་ཅན་དང་། བར་ཆད་མྲེད་པ་ནི་
འོག་མའི་སོད་ཡུལ་ཅན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ཟད་ཤྲེས་ལས་ཤྲེས་པ་གང་འབྱུང་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་མི་གཡོ་
བའི་ཟད་ཤྲེས་ཡིན་ན་མི་མས་པས་དྲེ་ལས་དུཿཁ་ཤྲེས་པར་ 
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༼༤༤༨༽ 
བྱར་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བའི་མི་སྐྱྲེའི་བློ་གྲོས་འབྱུང་ལ། གལ་ཏྲེ་མི་གཡོ་བ་མིན་ན་ཟད་པ་
ཤྲེས་པའི་རྒྱུན་ཙམ་བྱུང་ནས་ལྡང་བའམ། ཡང་ན་མི་སློབ་པའི་ལྟ་བ་འབྱུང་གི །མས་སིད་པས་མི་
སྐྱྲེ་བ་ཤྲེས་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་མི་སློབ་པའི་ལྟ་བ་དྲེ་ནི་རྲེས་འགའ་མི་གཡོ་བ་ལ་འབྱུང་བས་དགྲ་བཅོམ་
པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱྲེའོ། །གསུམ་པ་ལ། དངོས་ཀི་དོན། དྲེ་ིད་ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ་བསན། ཁམས་
གང་དུ་འབྲས་བུ་གང་ཐོབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་དང་རོད་སྤོང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། དགྲེ་སོང་གི་ཚུལ་
དང་ལྡན་པ་ནི་འཕགས་པ་ཡིན་ལ་དྲེའི་ཚུལ་ནི་དི་མ་མྲེད་པའི་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ལམ་སྲེ། སིག་པ་
གཏན་དུ་ཞི་བར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལུང་བར་མ་ལས། འདིས་སིག་པ་མི་དགྲེ་བའི་ཆོས་ཡང་སིད་
པར་སྐྱྲེ་བ་ནས། འཆི་བའི་བར་རྣམ་པར་ཞི་བར་བྱས་པས་དགྲེ་སོང་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །ཚུལ་
དྲེའི་འབྲས་བུ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་དང་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་འབྲས་འདུས་བྱས་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དང་། བྲལ་བ་དང་
ཐོབ་པའི་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་འབྲས་འདུས་མ་བྱས་སྤངས་པའོ། །གིས་པོ་དྲེ་དག་སོ་སོར་བརྒྱད་ཅུ་ར་
དགུ་སྲེ། ས་དགུའི་སོམ་སྤང་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་དང་། གོང་འོག་གི་མཐོང་སྤང་བརྒྱད་སྤངས་པའི་
རྣམ་གྲོལ་ལམ་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་དང་། ཟད་པ་སྤངས་པ་བརྒྱད་བཅུ་ར་དགུ་རྣམས་ཡིན་པས་དྲེ་དང་
བཅས་པ་ཚུལ་ཡང་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ལ། དབྱྲེ་བ་ལ་དང་། དགྲེ་སོང་ཚུལ་གི་
ལ་རོད་སྤོང་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་རྒྱུན་ཞུགས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པའི་བར་
བཞི་ལས་མ་གསུངས་ལ་འདིར་ཁ་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  447 

༼༤༤༩༽ 
བསྐང་དགོས་པས་དྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་མིན་པའམ་འདིར་སོ་བཏགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དབྱྲེ་
བ་དྲེ་ལྟར་མང་མོད་ཀི་མདོ་ལས་འབྲས་བུ་བཞིར་བསྡུས་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་ལམ་གི་གནས་
སྐབས་གང་ལ་རྣམ་འཇོག་གི་རྒྱུ་ལྔ་དག་ནི་སིད་པ་དྲེའི་དུས་སུ་འབྲས་བུ་གཅིག་པུ་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་བཞི་སྲེ། རྒྱུ་ལྔ་ནི་འབྲས་བུ་ལས་སྔོན་ཐོབ་པ་ཞུགས་ལམ་བཏང་བ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་གནས་
པའི་ལམ་ཐོབ་པ་དང་། སྤངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐོབ་པ་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པས་བསྡུས་པ་གཅིག་
རྲེད་དྲེ་ཟད་པ་སོམ་པ་དང་། རྒྱུ་རྒྱས་པའི་སོ་ནས་མ་འོངས་པའི་ཆོས་དང་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་བརྒྱད་
ཚན་ཐོབ་པ་དང་། མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཚང་བར་ཐོབ་པའོ། །བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་
ལ་རྒྱུ་ལྔ་ཚང་ཡང་ཕྲ་རྒྱས་སུ་ཁམས་ལས་གྲོལ་བ་དང་། འབྲས་བུ་ཐོབ་ན་སོམ་པར་བཤད་པ་ནི་
ཡོངས་ཤྲེས་ཀི་སོམ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་གི་སྤངས་པ་ཙམ་གིས་མིན་པར་འཆད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཅི་ཟག་
མྲེད་ཀི་ལམ་ཁོ་ན་དགྲེ་སོང་གི་ཚུལ་ཡིན་ན་འཇིག་རྲེན་པས་ཐོབ་པའི་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགྲོའ་ི
འབྲས་བུ་གིས་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུར་མི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། འཇིག་རྲེན་པ་ཡི་ས་ཐོབ་པའི་འབྲས་
བུ་དྲེ་གིས་ནི་མཐོང་ལམ་གི་ས་ཐོབ་པ་དང་བསྲེས་ཏྲེ་སྔ་ཕྱིའི་སྤངས་པ་ཐམས་ཅད་དྲེ་གིས་ཀིས་
འབྲས་བུ་བསྡུས་པའི་ཐོབ་པ་གཅིག་གིས་བཅིངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཟག་མྲེད་ཐོབ་འཛིན་ཕྱིར་ཞྲེས་པ། 
ཁ་ཅིག་སྔར་གི་སོན་པར་སོར་བའི་མི་འཐད་དྲེ་བསྲེས་པ་ིད་ཀིས་ཟག་མྲེད་ཀི་ཐོབ་པ་འཛིན་པ་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཕྱི་མའི་དོན་ནི་འཇིག་རྲེན་པས་ཐོབ་པའི་རིམ་ 
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༼༤༥༠༽ 
གིས་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་དགྲེ་སོང་ཚུལ་འབྲས་བུ་མི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། རུང་སྲེ། དྲེས་དགྲེ་སོང་གི་ཚུལ་
དུ་གྱུར་པའི་ཟག་མྲེད་ཀི་ཐོབ་པ་འཛིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཕོ་བྲང་འཁོར་བའི་མིས་བསགས་པའི་
ནོར་ཡང་རྒྱལ་པོའ་ིཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པས་དྲེའི་ནོར་དུ་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་པའོ། །གིས་པ་ནི། 
དགྲེ་སོང་གི་ཚུལ་དང་། དྲེའི་འབྲས་དྲེ་ིད་ཚངས་པ་ོན་མོངས་སྤངས་པའམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའི་ཚུལ་ཏྲེ་ངོ་བོའམ་ཐབས་ཞྲེས་ཀང་བྱ་ལ། ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྲེ། སངས་རྒྱས་ནི་
ཚངས་པའི་ཚུལ་བླ་ན་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པས་ཚངས་པ་ཡིན་པར་བཤད་ལ་དྲེས་བསྐོར་བའི་ཕྱིར་
རོ། །ཅི་མདོ་ལས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལན་གསུམ་བཟས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གིས་ཞྲེས་པ་དྲེ་ལམ་གང་
ཡིན་ཞྲེ་ན། མཐོང་བའི་ལམ་སྲེ་འཁོར་ལོ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་མཐུན་ན་འཁོར་ལོ་
རིན་པོ་ཆྲེ་ནི་གིང་བཞིར་མྱུར་བར་འགྲོ་བ་དང་། སོགས་པ་ཡུལ་གཞན་འདོར་ཞིང་གཞན་དུ་འཇུག་
པ་དང་། ཁམས་ཀི་རྒྱལ་ཕྲན་ལ་སོགས་པ་ལས་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། རྒྱལ་བ་
དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་འཛུད་པས་རྣལ་དུ་འགོད་པ་དང་། ས་མཐོ་བར་འཕར་ཞིང་དམའ་བར་འབབ་པ་
བཞིན་དུ་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་མྱུར་བས་མྱུར་བར་འགྲོ་བ་དང་ཤྲེས་བཟོད་ཐམས་ཅད་བདྲེན་
པ་གཞན་འདོར་ཞིང་འཇུག་པ་དང་། བར་ཆད་མྲེད་པས་མཐོང་སྤང་ལས་མ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་
པ་དང་། རྣལ་གྲོལ་ལམ་གིས་བྲལ་ཐོབ་འཛིན་པས་རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་འགོད་པ་དང་། གོང་མའི་བདྲེན་
པ་ལ་འཕར་ཞིང་འདོད་པའི་ལ་འབབ་པས་སོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སོགས་ནི། མཐོང་ 
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༼༤༥༡༽ 
ལམ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལས། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་རོག་པ་དང་རོལ་བ་དང་དན་པ་
བཞི་ནི། རིབས་བཞིན་དུ་ཕན་ཚུན་འཇུག་པའི་མཐོང་སྤང་གི་རོག་པ་གཅོད་པས་རིབས་དང་། 
སོགས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངོ་བོ་གསུམ་ནི་དྲེ་ལས་སྲེམས་དང་ཤྲེས་རབ་སྐྱྲེ་བའི་ཕྱིར་རྲེན་ཡིན་པས་
ལྟྲེ་བ་དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནི་དམིགས་པ་ལ་སྲེམས་སྡུས་པས་མུ་ཁྱུད་བཞིན་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་སྐད་དུ་
མདོ་ལས། ཀུན་ཤྲེས་ཀཽཎིནྱ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེས་པ་ན་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་
ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏོ་ཞྲེས་སྨྲ་པས་སོ། །མདོ་ལས་དུཿཁ་ནས། ལམ་འཕགས་པའི་བདྲེན་པའོ་ཞྲེས་
ངས་སྔོན་མ་ཐོས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་ན་མིག་སྐྱྲེས་སོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན། 
བཟས་པ་གསུམ་ནི་འདི་དུཿཁ་འཕགས་པའི་བདྲེན་པའོ་ཞྲེས་ངོ་བོ་དང་། དྲེ་ཤྲེས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་
དང་། དྲེ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་མཐར་ཐུག་པ་ལ་བཟས་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་བཅུ་གིས་ནི་དྲེ་རྲེ་རྲེ་ཞིང་
མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་མ་རིག་པ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པས་ཤྲེས་པ་དང་ཡང་དག་པའི་དོན་གིས་
རིགས་པ་དང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་བློ་སྐྱྲེས་པ་སྲེ། བདྲེན་པ་གཞན་གསུམ་ལ་བྱ་བ་དང་མཐར་
ཐུག་པ་དང་མངོན་དུ་བྱ་བ་དང་བསོམ་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་སྔར་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་
བཟས་པ་བཅུ་གིས་དང་རྣམ་པ་ཞྲེ་བརྒྱད་ཡོད་ཀང་གསུམ་ཚན་དང་བཅུ་གིས་ཚན་དུ་འད་བས་
དྲེར་བརོད་དྲེ། གནས་བདུན་ལ་མཁས་པའི་དགྲེ་སློང་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་མདོ་སྲེ་པ་
དང་ི་འོག་པ་ནི་བཟས་པ་གསུམ་མམ་གཞག་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ། མིག་སྐྱྲེས་པ་སོགས་ནི་བློ་
གཞན་གིས་དཔྱད་ན་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་འདོད།  
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༼༤༥༢༽ 
ཁ་ཆྲེ་བ་ནི་མམ་གཞག་གི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ངྲེས་ཏྲེ། མཐོང་ལམ་ལ་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་གཙོ་
བོར་ངོ་བོ་དང་། སོམ་ལམ་ན་བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་མཐོང་ཟིན་པས་བྱ་བ་དང་། མི་སློབ་པ་ན་ངོ་བོ་མཐོང་
ཟིན་གི་བྱ་བ་མྲེད་པས་མཐར་ཐུག་པ་བཟས་པ་ཞྲེས་འདོད་ཅིང་། སློབ་དཔོན་ནི་དྲེ་ལྟར་ན་བཟས་པ་
གསུམ་ལ་བསན་ནས་མཐོང་ལམ་ཁོ་ན་ཆོས་འཁོར་དུ་ཇི་ལྟར་བཞག དྲེས་ན་ལམ་སི་ཆོས་འཁོར་ཏྲེ་
བཟས་པ་གསུམ་ནི་ངོ་བོ་ལ་བཟས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་བཅུ་གིས་ནི་དྲེ་རྲེ་རྲེ་
ཞིང་བདྲེན་བཞིའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་བཞི་བཞི་ཡིན་ཞིང་། མདོ་ལས་བཤད་པ་ནི་ཐོག་མར་བསྐོར་
བར་རོམ་པ་ལ་དགོངས་སོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། འདོད་པ་ཁོ་ནར་དང་པོ་གསུམ་འཐོབ་སྲེ། སྔ་མ་
གིས་འདོད་པ་ལས་མ་གྲོལ་ཞིང་གསུམ་པ་ནི་ཕྱིར་འོང་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའམ་དགུ་པ་མ་སྤངས་པར་
གོང་དུ་མི་སྐྱྲེ་ཞིང་སྤངས་པ་དང་ཕྱིར་མི་འོང་དུ་འགྲོ་བས་སོ། །ཐ་མ་དགྲ་བཅོམ་ནི་སིད་རྲེའི་གྲེན་
པོས་ཕྱྲེ་ལ་དྲེ་ཁམས་གསུམ་ཆར་དུ་སྐྱྲེ་སིད་པས་ཁམས་གསུམ་ཆར་དུ་ཐོབ་བོ། །འོ་ན་ཆགས་བྲལ་
སྔོན་འགྲོའ་ིཕྱིར་མི་འོང་འདོད་པ་ལས་གྲོལ་བས་འཐོབ་པས་གོང་མར་ཅི་སྲེ་མི་ཐོབ་ཅྲེ་ན། གོང་ན་ནི་
མྲེད་དྲེ་དྲེ་ནི་ཟག་མྲེད་སོམ་ལམ་སྐྱྲེ་བ་དང་སིད་རྲེའི་མཐོང་སྤང་སྤོང་ཐབས་ལ་དགོངས་པས་མཐོང་
ལམ་གིས་ཕྱྲེ་ལ་དྲེ་ན་མཐོང་ལམ་གསར་དུ་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སྲེ་ཞྲེ་ན། གོང་མའི་བྱས་པ་
རྣམས་ནི་སོམས་འཇུག་གི་བདྲེ་བ་ལ་ཆགས་ཤིང་དུཿཁ་མྲེད་པས་མི་སྐྱོ་ལ་སྐྱོ་བ་མྲེད་པར་འཁོར་བ་
ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་མི་ 
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༼༤༥༣༽ 
རོམ་པའི་ཕྱིར་དང་། བཅུ་ཚན་བཅུའི་ལུང་ལས་ཀང་རྒྱུན་ཞུགས་གིས་ཕྱིར་འོང་གིས་ཕྱིར་མི་
འོང་ལྔ་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་སྲེ་བཅུ་ལས་གཞན་ལྔ་ནི་འདིར་རོམ་ཞིང་འདིར་མཐར་ཕྱིན་ལ། ཕྱིར་མི་
འོང་ལྔ་ནི་འདིར་རོམ་ཞིང་དྲེར་མཐར་ཕྱིན་ནོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་འབྲས་གནས་ཀི་
དབྱྲེ་བ་ལ། དྲུག་ཏུ་དབྱྲེ་བ། དགུར་དབྱྲེ་བ། རས་དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དགྲ་བཅོམ་རིགས་
དྲུག་དུ་དབྱྲེ། རིགས་དབྱྲེ་དྲེ་གཞན་ལ་སར། མས་པའི་ཚུལ། དྲེ་ལ་རོད་སྤོང་། དབང་པོ་ཇི་ལྟར་
འཕོ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་དབྱྲེ་བ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ། གིས་སུ་བསྡུ་བ། ཆོས་གང་ལས་མས་
པའོ། །དང་པོ་ནི། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་དབྱྲེ་ན་དྲུག་ཏུ་འདོད་དྲེ། མས་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། འཆི་བར་
སྲེམས་པ་དང་། རྲེས་སུ་སྲུང་བ་དང་། གནས་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་དང་། རོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་
དང་། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །དྲེ་ཡང་འདོད་པ་ན་དྲུག་ཆར་ཡོད་ཅིང་གོང་མ་ན་བཞི་པ་དང་དྲུག་
པ་ཡོད་ཀི་མི་མས་ཤིང་དབང་པོ་མི་འཕོ་བས་གཞན་མྲེད་པར་བྱྲེ་སྨྲ་འདོད་ལ། མདོ་སྲེ་པ་སིད་པར་
འདོད་པས་ཁམས་གསུམ་ཆར་ན་དྲུག་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སོ། །མས་པའི་རྲེན་ནི་མདོ་ལས་ལྔ་འབྱུང་སྲེ། 
ལས་ཀི་མཐའ་དང་སྨྲ་བ་དང་རོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་ལམ་རིང་དུ་རྒྱུ་བའི་སོར་བ་དང་ལྡན་པ་དང་
ནད་ཡུན་རིང་པོས་ཐྲེབས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །རིགས་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སྔོན་སློབ་
པའི་དུས་ན་རྒྱུན་དང་གུས་པར་སོར་བ་མྲེད་པ་དང་གིས་ཀ་མྲེད་པ་དང་ 
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༼༤༥༤༽ 
ཁད་པར་དུ་གུས་སོར་མྲེད་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་སོར་བ་དང་གུས་པར་སོར་བ་དང་གིས་ཀར་སོར་
བའི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་རྣོན་པོའ།ོ །ཁ་ཅིག་དབང་པོའ་ིཁད་པར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲུག་པོ་དྲེ་དག་
ལས་དང་པོ་ལྔ་ནི་སོམ་ལམ་གི་དད་པས་མོས་པ་ལས་དངོས་སུ་དང་། མཐོང་ལམ་གི་དད་པའི་རྲེས་
འབྲང་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྐྱྲེས་པས་ལྔ་པོ་དྲེ་དག་ནི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐོབ་པ་དང་གནས་པ་ནི་ཡོ་བྱད་ཀི་
མཐུན་རྲེན་དང་འགལ་རྲེན་དང་དགྲའི་ཚེར་མ་མྲེད་པའི་དུས་དང་སོར་ལ། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་
ནི་དབང་པོ་རྣོ་བས་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀིས་མི་གཡོ་བ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་གང་ཟག་དྲེ་
དུས་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་མི་སོར་བར་འདོད་དགུར་རྣམ་གྲོལ་མངོན་དུ་འགྱུར་ཞིང་དྲེ་ནི་དངོས་སུ་མཐོང་
ཐོབ་དང་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་ཀི་རྲེས་འབྲང་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ངོ་། །སྲེ་པ་གོང་མས་མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེ་བ་
གནས་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དུས་དང་སོར་མི་སོར་དུ་འདོད་དོ། །གིས་པ་གིས་སུ་བསྡུ་བ་ནི། དགྲ་
བཅོམ་པའི་རིགས་དྲེ་དག་སྔོན་ནས་སམ་དྲེའི་ཚེ་ཡིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་གིས་ལས་མས་པའི་ཆོས་
ཅན་དྲེ་བས་དམན་པ་ནས་སང་དུ་མྲེད་པས་སྔོན་ནས་མིན་ལ། ལྷག་མ་ལྔ་ནི་ཁ་ཅིག་དང་པོ་སློབ་པ་
ནས་དྲེའི་རིགས་ཅན་དང་། ཁ་ཅིག་སློབ་པའི་ཚེ་རིགས་འོག་མ་ཡིན་པ་ལས་མི་སློབ་པ་ིད་གི་ཚེ་
དབང་པོ་འཕོས་ཏྲེ་སངས་པ་ལས་གྱུར་པའི་རིན་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ལྔ་པོ་དྲེ་དག་ཅི་ལས་མས་
ཤྲེ་ན། དང་པོ་ནི་རིགས་ལས་མི་མས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་དམན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ལྷག་མ་བཞི་ནི་རིགས་
ལས་མས་ཏྲེ་ 
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༼༤༥༥༽ 
འོག་མར་ལྟུང་ལ། ལྔ་ཆར་ཡང་འབྲས་བུ་ལས་མས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དབང་པོ་རྟུལ་བས་སླར་ོན་
མོངས་ཅན་སྐྱྲེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀང་རིགས་དང་འབྲས་བུ་དང་པོ་ལས་མས་པ་མིན་ཏྲེ། མི་སློབ་
པའི་འཆི་བར་སྲེམས་པ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་དང་པོ་སྔོན་སློབ་པ་ནས་ཡོད་པ་ནི་སློབ་མི་སློབ་
ཀིས་བརན་པར་བྱས་པ་དང་། སློབ་པའི་རིགས་དང་པོ་བྱིས་པ་ནས་ཡོད་པའང་འཇིག་རྲེན་པ་དང་
འདས་པ་གིས་ཀིས་བརན་པར་བྱས་པས་མི་མས་སོ། །འབྲས་བུ་དང་པོ་ལས་མི་མས་ཏྲེ། དྲེ་ནི་
མཐོང་སྤང་སྤངས་བས་ཕྱྲེ་ལ། དྲེ་སླར་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡུལ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སོར་བ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་གྲུབ་སྲེ་དྲེ་བདག་ལྟའི་གཞི་ཅན་ཡིན་ལ་བདག་དྲེ་མྲེད་པས་སོ། །གིས་པ་
ཡང་གྲུབ་སྲེ། སིར་དན་པ་མས་པ་ནི་ངྲེས་པར་མི་རོག་ན་དན་པ་མས་ཏྲེ་ོན་མོངས་ཅན་སྐྱྲེ་བ་
ལས་མི་རོག་པའི་ཚེ་མཐོང་སྤང་རོག་བཅས་མི་སྐྱྲེ་རོག་ན་དན་པ་མི་མས་པས་སོ། །ཆགས་བྲལ་
སྔོན་འགྲོའ་ིའབྲས་བུ་གིས་ཀང་མི་མས་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ིད་དམ་ལམ་གིས་ཀིས་བརན་པར་
བྱས་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། སློབ་པ་དང་འཕགས་མིན་བྱིས་པ་གིས་ཀ་དགྲ་བཅོམ་པའི་རིགས་
དྲུག་དང་ལྡན་ལ། མཐོང་བའི་ལམ་ལ་ནི་དབང་པོ་འཕོ་བ་མྲེད་དྲེ་བར་ཆད་མྲེད་པར་སྐྱྲེ་བས་སོར་བ་
མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའི་ཤུགས་ལ་བྱིས་པ་དང་འཕགས་ལམ་གཞན་ན་འཕོ་བ་ཡོད་པར་གྲུབ་
བོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཤོར་བའི་ཐོབ་པ་ལས་མས་པ་དང་ཐོབ་པར་བྱ་བ་མ་ཐོབ་པའི་
མ་ཐོབ་པ་ལས་མས་པ་དང་། ཐོབ་པ་མངོན་དུ་མི་བྱྲེད་པའི་ 
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༼༤༥༦༽ 
ྲེར་སད་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་སྲེ་ཡོངས་སུ་མས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཞྲེས་བྱ་ལ། དང་པོ་གིས་
རྲེད་པ་དང་ཕྱི་མ་བརན་པས་ཐོབ་པ་ལས་མས་པའོ། །དྲེ་ལ་སོན་པ་ལ་ཐ་མ་ཁོ་ན་ཡོད་དྲེ་རྣོ་ཞིང་
ཡོན་ཏན་གི་དབང་ཕྱུག་ཡིན་པས་དང་པོ་གིས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་གཡོ་བ་ལ་བར་མའང་ཡོད་
དྲེ་རང་བྱུང་གི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་མ་ཐོབ་པ་ལས་མས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དགྲ་བཅོམ་གཞན་དང་
བྱིས་པ་དང་སློབ་པ་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་སྐྱྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་གཏོང་བས་རྣམ་པ་གསུམ་ཀ་ཡོད་
དོ། །བཞི་པ་ནི། དགྲ་བཅོམ་ལས་མས་པ་ཡོད་ན་ཡང་སྐྱྲེ་བས་ཚངས་སོད་ལ་ཡིད་བརན་མི་རུང་
བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སིར་འབྲས་བུ་ཙམ་ལས་མས་པ་ནི་དྲེའི་ངང་ལ་འཆི་བ་མྲེད་དྲེ་འབྲས་བུ་
གཅྲེས་སྤྲས་སུ་འཛིན་པས་སོར་མ་ཆུད་པར་འབྲས་བུ་དང་འགལ་བའི་བྱ་བ་མིན་པ་དྲེ་མི་བྱྲེད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ནི། རོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་མི་གཡོ་བར་དབང་པོ་འཕོ་བ་ལ་སོར་ལམ་ནི་གཅིག་
ཡིན་ལ་རྣམ་གྲོལ་དང་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ནི་དགུ་དགུ་ཏྲེ་རིགས་དྲེ་སྔོན་ལམ་གིས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་
བསྲེན་ཅིང་བརན་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཏོན་མ་དག་པ་རིང་པོར་བྱང་བ་བཟོག་དཀའ་བ་བཞིན་
ནོ། །དད་མོས་ཤིག་མཐོང་བས་ཐོབ་པར་འཕོ་བ་ལ་ལམ་གསུམ་པོ་རྲེ་རྲེ་སྲེ། སློབ་ལམ་གཅིག་པུས་
འདིས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དབང་པོ་འཕོ་བའི་ལམ་དྲེ་ཡང་ཟག་མྲེད་དྲེ། འཕོ་བྱ་ཟག་མྲེད་གང་ཞིག་དམན་
པས་མཆོག་ལས་ངྲེས་པར་མི་འབྱུང་བས་སོ། །དྲེ་ཡང་མི་ཡི་ནང་དུ་འཕྲེལ་གི་ལྷར་ཡིན་ཏྲེ། གོང་
མའི་ལྷ་མི་མས་པར་བཤད་ལ་བདྲེན་པ་མཐོང་བའི་འདོད་ལྷ་ཡང་རྣོ་བས་མི་མས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 
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༼༤༥༧༽ 
བྱིས་ལམ་ནི་ཟག་བཅས་ཡིན་ལ་རྲེན་ནི་མས་པ་ཡོད་པས་ལྷར་ཡང་རུང་ངོ་། །འདི་སྔོན་འབྲས་བུ་
ཐོབ་ཚུལ་དང་འད་བས་མི་སློབ་པ་ནི་ཟག་མྲེད་ས་དགུ་ལ་བརྲེན་ལ། སློབ་པ་ཆགས་བཅས་མི་
ལོགས་མྲེད་དང་ཆགས་བྲལ་ནི་གང་ཐོབ་པའི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ཅི་རིགས་ལ་རྲེན་ནོ་གཟུགས་
མྲེད་གསུམ་ཐོབ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་མི་རྲེན་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན་དབང་པོ་འཕྲེལ་བའི་
ཚེ་རྟུལ་པོ་འབྲས་བུ་ཙམ་པོ་དང་། ཅི་སྲེ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་ན་ཡང་བཏང་སྲེ་རྣོན་པོའ་ིའབྲས་བུ་ཙམ་
པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ནི་འདོད་པའི་སོམ་སྤང་སྤངས་པས་ཕྱྲེ་ལ་གཟུགས་མྲེད་འདོད་པའི་གྲེན་
པོར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་དགུར་དབྱྲེ་བ་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་ཆྲེ་
འབྲིང་གིས་དང་། མི་གཡོ་བ་ལ་རང་བཞིན་གནས་པ་དང་སངས་པ་ལས་གྱུར་པ་གིས་སུ་ཕྱྲེ་ནས་
ན་ཐོས་བདུན་ཏྲེ་དྲེ་དགུར་ངྲེས་པ་ནི་དབང་པོ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་ཅན་ནོ། གིས་པ་རྣམ་གྲངས་བདུན་
དུ་དབྱྲེ་བ་ནི། གང་ཟག་བདུན་ཏྲེ་སོར་བ་ལས་དད་པ་དང་ཆོས་ཀི་རྲེས་འབྲང་དང་། དབང་པོ་ལས་
དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་དང་། འགོག་པའི་སོམ་འཇུག་ཐོབ་པ་ལས་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པ་
དང་ོན་མོངས་ཅན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ལས་ཤྲེས་རབ་ཀིས་རྣམ་གྲོལ་དང་དྲེ་གིས་ཀས་བྱས་
པ་གིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྲོལ་ལོ། །གསུམ་པ་རས་དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་སྲེ། དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བ་
དངོས། རྣམ་གྲོལ་གིས་ཀི་ཁད་པར། སློབ་མི་སློབ་གང་གིས་རོགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་དག་ཀང་
མིང་གིས་ཕྱྲེ་ལ་རས་སུ་དྲུག་སྲེ། འདི་ལྟར་ལམ་གསུམ་ལ་རྣོ་ 
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༼༤༥༨༽ 
རྟུལ་གིས་གིས་ཡིན་གི། ལྔ་པ་གསུམ་པ་དང་བཞིར་འདུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། བདུན་
ལས་དང་པོ་ལྔ་བཤད་ཟིན་ལ་མི་སློབ་པ་གིས་ལས་འགོག་པ་ཐོབ་པ་ནི་སོམས་འཇུག་བརྒྱད་ཀིས་
སོམས་འཇུག་གི་སིབ་པའི་ཆ་དང་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ོན་སིབ་ཀི་ཆ་སྲེ་
གིས་ཀ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་ལ། ཅིག་ཤོས་འགོག་པ་མ་ཐོབ་པ་ནི་མི་ལོགས་མྲེད་རང་པ་ལ་བརྲེན་
ནས་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ོན་མོངས་ལས་གྲོལ་བ་སྲེ་སྔ་མ་མངོན་ཤྲེས་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་
རྒྱན་ཅན་ཕྱི་མ་རྒྱན་མྲེད་ཅྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། འགོག་ཐོབ་སོམས་འཇུག་དང་མཐོང་ཐོབ་དང་
ཆོས་རྲེས་འབྲང་དབང་པོ་དང་ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་བུ་སྲེ་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀི་སློབ་པ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ཡང་སྔ་ཕྱི་གིས་དང་བར་པ་ལ་མུ་བཞི་ཚན་གིས་དང་སོམས་འཇུག་
རོགས་པ་ལ་འབྲས་བུ་མ་རོགས་པ་མྲེད་པས་དྲེ་གིས་ལ་མུ་གསུམ་མོ། །མི་སློབ་པ་ནི་འབྲས་བུ་
དགྲ་བཅོམ་པར་ངྲེས་པས་གཞན་དབང་པོས་དུས་དང་མི་སོར་བ་དང་སོམས་འཇུག་གིས་གིས་
ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཏྲེ་གིས་ཀིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་མུ་བཞི་སྲེ། དབང་པོ་རོགས་ལ་
སོམས་འཇུག་གིས་མིན་པ་དུས་མི་སོར་ཤྲེས་རབ་གི་རྣམ་གྲོལ་དང་། མུ་གིས་པ་དུས་སོར་
གིས་ཀ་ལས་རྣམ་གྲོལ་དང་། གསུམ་པ་དུས་མི་སོར་གིས་ཀ་ལས་རྣམ་གྲོལ་དང་། བཞི་པ་དུས་
སོར་ཤྲེས་རབ་ཀིས་རྣམ་གྲོལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལམ་ིད་ཀི་ཁད་ཆོས་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ལམ་
བཞིར་དབྱྲེ་བ། གནས་དང་དབང་པོས་ཐ་དད་པའི་ལམ་དུ་བསན་པ། བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་དུ་
བསན་པ། མདོའ་ི 
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༼༤༥༩༽ 
དོན་ལ་རོད་པ་སྤོང་བ། ལམ་གིས་ཐོབ་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཐར་ལམ་ཐམས་ཅད་མདོར་
བསྡུ་ན་ལམ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སྲེ། གང་གི་མཇུག་ཏུ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་སྐྱྲེ་བ་སོར་བའི་ལམ་དང་གང་
གིས་སིབ་པ་སྤོང་བ་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ལམ་དང་དྲེས་སིབ་པ་ལས་གྲོལ་བའི་དང་པོར་སྐྱྲེས་པ་རྣམ་
གྲོལ་ལམ་དང་། དྲེ་དག་ལས་གཞན་པ་ལམ་ལ་རྲེས་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུན་དང་ཟད་ཤྲེས་ཀི་སྐད་ཅིག་གིས་
པ་དང་། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་དང་བཞིའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་
ལམ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། མཱརྒའི་ས་འབྲས་བུའི་སར་བགྲོད་པར་བྱྲེད་པས་ལམ་སྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཐར་
པར་འགྲོ་བས་སམ་འདིས་ཐར་པ་ཚོལ་བའོ། །འོ་ན་ཐ་མ་གིས་ཀི་ཚེ་ཐར་པ་ཐོབ་ཟིན་པས་ལམ་དུ་
ཇི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། དམིགས་རྣམ་དང་ངོ་བོ་འད་བས་ལམ་དུ་བཏགས་པའམ། མཧཱ་ལྟར་ན་གོང་ནས་
གོང་དང་ལྷག་མྲེད་བགྲོད་པས་ལམ་མོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་བཞི་པོ་
དྲེ་དག་གི་ལམ་ནི་ཤིང་རའི་འཁོར་ལོ་ཚང་ཞིང་ཁལ་སོམས་པ་ལྟར་ཡན་ལག་གིས་ཟིན་ཞིང་ཞི་ལྷག་
ཆ་སོམས་པས་འབད་མི་དགོས་པར་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་སླ་ལ་ས་གཞན་མི་ལོགས་མྲེད་དང་། 
ཁད་པར་ཅན་དང་གཟུགས་མྲེད་དག་གི་དྲེ་ལས་བཟོག་པའི་ཕྱིར་དཀའ་བ་ཡིན་ཏྲེ་གིས་ཞི་གནས་
ཆུང་ལ་གཟུགས་མྲེད་ལྷག་མཐོང་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །བློ་རྟུལ་པོའ་ིལམ་ནི་ཤྲེས་བྱ་མངོན་པར་ཤྲེས་
ཤིང་རོགས་པ་བུལ་ལ། ཅིག་ཤོས་བློ་རྣོན་པོའ་ིལམ་ནི་མངོན་ཤྲེས་མྱུར་བའོ། །དྲེས་ན་མུ་བཞི་སྲེ། 
ལམ་སླ་མངོན་ཤྲེས་བུལ་བ་བསམ་ 
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༼༤༦༠༽ 
གཏན་ལ་བརྲེན་པའི་བློ་རྟུལ་པོ་དང་། གིས་པ་ས་གཞན་གི་རྣོན་པོ་དང་། གསུམ་པ་བསམ་གཏན་
གི་རྣོན་པོ་དང་། །བཞི་པ་གཞན་གི་རྟུལ་བའོ། །གསུམ་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་གི་དབྱྲེ་བསྡུ། 
ཆོས་གང་གནས་སྐབས་གང་དུ་སོམ་པ། ཆོས་དུ་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ཡིན་པ། ས་གང་ན་ཆོས་དུ་
ཡོད་པ། གནས་སྐབས་གང་དུ་ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ཟད་
པ་དང་མི་སྐྱྲེ་བ་ཤྲེས་པ་ནི་མཐུན་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་ཡིན་ཏྲེ། བོ་དྷིའི་ས་ལས་ོན་མོངས་ཅན་དང་དྲེ་
མིན་པའི་མུན་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པས་བྱང་བ་དང་རང་དོན་བྱས་པ་དང་སྤང་བྱ་མྲེད་པར་རོགས་
པས་ཆུབ་པ་སྲེ། བུདྡྷའི་ས་ིད་སངས་པ་དང་རྒྱས་པར་འགྲོ་བ་བཞིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་དྲེའི་ཕྱོགས་དང་
མཐུན་པ་ནི་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་དྲེ་དང་དངོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་མཐུན་ཞིང་རྒྱུར་གྱུར་པ་
ིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་གནས་སྐབས་ཁད་པར་ཅན་གཙོ་བོར་བྱས་ན་ཡན་ལག་བདུན་དངོས་དང་
གཞན་བརྒྱུད་ནས་མཐུན་ལ། མ་བྱས་ན་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུ་ན་ཡོད་པ་ཞྲེས་དངོས་དང་གཞན་བརྒྱུད་ནས་
མཐུན་པས་སོ། །གནས་སྐབས་ཁད་པར་ཅན་རྒྱུས་བསྡུས་པ་ནི་འོག་ནས་འཆད་པའི་རང་གི་གནས་
སྐབས་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་དྲེ་མ་ཡིན་པ་ནི་ལམ་གོང་འོག་ཏུ་ཕྱིའི་མིང་ཐོབ་པ་དག་སྲེ། དང་པོ་ལྔ་ནི་
གོང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ་མིང་ཐོབ་ལ་ཕྱི་མ་གིས་ནི་འཕགས་ལམ་ལའོ། །འབྲས་བུས་བསྡུས་པ་ནི་
སོམ་པ་མི་སློབ་པའི་ལམ་ན་ཡོད་པ་སྲེ་རྒྱུན་ཕྱི་མ་དང་མཐུན་པའོ་ཞྲེས་སོ། །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་
སོགས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ཆར་དང་ 
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༼༤༦༡༽ 
མཐུན་པ་མྲེད་པས་ཕྱོགས་མཐུན་དུ་མ་བསན་ཏོ་ཞྲེས་འཐད་དོ། །དྲེ་དག་ཀང་མིང་གི་སོ་ནས་ཕྱྲེའི་
རས་སུ་བཅུ་སྲེ། བཅུ་གང་ཞྲེ་ན། དད་པ་ནས་ཤིན་སངས་ཀི་བར་རོ། །ཇི་ལྟར་བྱས་པས་ཤྲེ་ན་དན་
པ་ྲེར་གཞག་དང་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཀི་རྐང་པ་རྣམས་ནི་
རིམ་པ་བཞིན་ཤྲེས་རབ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རང་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ཕྱིར་གིས་ནི་
དད་པ་དང་བརྒྱད་ནི་བརོན་འགྲུས་དང་བཞི་ནི་དན་པ་དང་བརྒྱད་ནི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ། སུམ་ཅུ་རས་
ལྔས་བསྡུས་ལ། བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་བཏང་སོམས་དང་དགའ་བ་དང་། ལམ་གི་ཡན་ལག་གི་
རོགས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡན་ལག་གསུམ་དང་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་ཤིན་ཏུ་སངས་པ་སྲེ་
སློབ་དཔོན་གིས་བཞྲེད་པའོ། །བྱྲེ་སྨྲ་ནི། ལུས་ངག་གི་ཚུལ་ཁིམས་རས་ཐ་དད་པས་རས་བཅུ་
གཅིག་གོ་ཞྲེས་སོ། །བསྡུ་བར་ཚུལ་ཁིམས་དགའ་བ་ཤིན་སངས་བཏང་སོམས་ཏྲེ་དྲུག་ལས་གཞན་
དབང་པོ་ལྔར་བསྡུས་སོ། །ཅི་ཤྲེས་རབ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་རྣམ་པ་བཞི་བཞི་
གསལ་ན་བརྒྱད་བརྒྱད་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅྲེ་ན། གིས་པ་ནི། དྲེ་དག་གནས་སྐབས་གང་དུ་བསོམ་ཞྲེ་ན། 
སྲེ་ཚན་བདུན་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ལས་ནི་དང་པོ་པ་ཚོགས་ལམ་དུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་
བཞི་སྤངས་པའི་ཕྱིར་དན་པ་ྲེར་གཞག་དང་། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་རྣམས་ལས་དོ་བར་བདྲེན་པའི་
དམིགས་རྣམ་གི་ཁད་པར་ཐོབ་པའི་རྒྱུས་བརོན་པ་སྤྲེལ་བའི་ཕྱིར་ཡང་དག་སྤོང་བ་དང་། རྲེ་མོར་མི་
མས་པའི་དགྲེ་བ་བཟོད་པ་ལ་ 
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༼༤༦༢༽ 
འཇུག་པའི་ཕྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་དང་། བཟོད་པར་མི་མས་པས་དད་སོགས་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་
ཕྱིར་དབང་པོ་དང་། ཆོས་མཆོག་ཏུ་མི་མཐུན་པས་མི་རི་བའི་ཕྱིར་སོབས་དང་། སོམ་ལམ་དུ་བྱང་
ཆུབ་ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་དང་ྲེ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་དང་། མཐོང་ལམ་དུ་མྱུར་བར་འགྲོ་བའི་
ལམ་གི་ཡན་ལག་སོམ་པས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་སྲེ། གྲངས་ཀི་རིམ་པ་ནི་མི་མས་པར་སྔར་སྨོས་
སོ། །སྲེམས་ཙམ་པས་ཚོགས་ལམ་གསུམ་དང་དོད་རྲེ་དང་བཟོད་མཆོག་དང་མཐོང་ལམ་དང་སོམ་
ལམ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། ལམ་གི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི་ཟག་
པ་མྲེད་པ་དང་གཞན་ལྔ་ལ་རྣམ་པ་གིས་གིས་ཏྲེ་བྱིས་པ་དང་འཕགས་པའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་
སོ། །བཞི་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་སྲེ་ཚན་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ལ་མི་ལོགས་མྲེད་ན་བྱང་
ཆུབ་ཡན་ལག་གི་དགའ་བ་མ་གཏོགས་པ་ཡོད། གིས་པ་ན་ནི་ལམ་གི་ཡན་ལག་གི་རོག་པ་མ་
རོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཡོད་ལ། བསམ་གཏན་གོང་མ་གིས་ན་དྲེ་གིས་མ་གཏོགས་པ་ཡོད་ཅིང་། 
བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ནའང་དྲེ་མ་གཏོགས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་པ་དང་པོ་གསུམ་ནའང་ཁད་
པར་ཅན་དྲེ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡན་ལག་གསུམ་མ་གཏོགས་སོ་གིས་ཡོད་དོ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་
ལག་བདུན་དང་ནི་ལམ་གི་ཡན་ལག་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་འདོད་ཁམས་དང་སིད་རྲེ་ན་ཡོད་
ལ། དྲེ་ཡང་འདོད་པ་ན་ཚོགས་ལམ་དང་འཕགས་ལམ་གི་སོར་རྲེས་ཀི་ཚེ་མིང་ཐོབ་པ་དག་ཡོད་ལ། 
དབྱངས་སོགས་ནི་དོད་རྲེས་བསྡུས་པ་ཡང་ཡོད་པར་འདོད། སིད་རྲེ་ན་སོར་རྲེས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཁོ་
ན་ཡོད་ 
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༼༤༦༣༽ 
ཀི་བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་གི་དད་སོགས་ཀིས་མིང་མི་ཐོབ་བོ། །འོ་ན་གཟུགས་མྲེད་གཟུགས་ལ་
མི་དམིགས་པས་ལུས་དན་པ་ྲེར་གཞག་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཊི་ཀ་ལས། སོད་ཡུལ་ཟག་བཅས་འོག་
མ་མིན། །ཞྲེས་པས་ཟག་མྲེད་ཡིན་པར་བསན་ཏྲེ། ས་གསུམ་ན་ལམ་ལ་རྲེས་ཤྲེས་དང་། གཞི་ཆར་
ན་དྲེའི་སོར་བས་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གིས་ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་པ་ལ་དམིགས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །ལྔ་པ་
ནི། མདོ་ལས་ཤྲེས་ནས་དད་པ་བཞི་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་དོན་ནོ། །མཐོང་ལམ་གི་ཚེ་བདྲེན་པ་དང་པོ་
གསུམ་མཐོང་བ་ན་འཕགས་པ་དགྲེས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཆོས་རང་རང་གི་བདྲེན་པ་ལ་མངོན་
སུམ་དུ་ཤྲེས་ནས་དྲེ་ལ་ཡིད་ཆྲེས་པའི་དད་པ་ཐོབ་ལ་ལམ་བདྲེན་མངོན་པར་རོགས་ནས་སངས་
རྒྱས་མི་སློབ་པའི་ལམ་དང་། དྲེ་ཡིས་ཆོས་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བའི་དགྲེ་འདུན་དག་ལ་ཡང་དད་པ་
ཐོབ་ཅིང་། ཡང་ཞྲེས་པས་ཆོས་ལ་དད་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀང་ཐོབ་པ་བསན་ཏོ། །ཆོས་ནི་མང་ན་
གང་ཡིན་གཞན་གིས་དཀོན་མཆོག་བཟུང་བ་ལྟར་ཆོས་ཀང་དྲེ་བཟུང་ངམ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། ཆོས་ནི་
བདྲེན་པ་དང་པོ་གསུམ་དང་རང་སངས་རྒྱས་སློབ་མི་སློབ་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སློབ་པའི་
ལམ་མངོན་རོགས་བཅུ་དྲུག་དང་སིད་རྲེའི་གྲེན་པོ་བཅུ་བདུན་པོ་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ནི་བཞི་
འདུས་པ་མྲེད་པས་དགྲེ་བདུན་མིན་ཞིང་འདིར་ཆོས་ནི་ཤྲེས་བྱའམ་རང་གི་མཚན་ིད་འཛིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་ཀང་རས་སུ་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། ཕྱི་མ་རྣམས་ནི་དད་པ་དང་དང་པོ་དི་མ་མྲེད་པའི་
ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་ལ་ཡང་དག་པའི་རྣམ་གྲོལ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཤྲེས་
པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ 
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༼༤༦༤༽ 
ལས་སློབ་པ་ནི་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའོ། །མི་སློབ་པ་ནི་ཡན་ལག་བཅུ་དང་ལྡན་ཞྲེས་སློབ་པ་
ལ་རྣམ་གྲོལ་དང་ཡང་དག་པའི་ཤྲེས་པ་ཅི་སྲེ་མ་བཤད་ཅྲེ་ན། ོན་མོངས་པ་ཅི་རིགས་པས་བཅིངས་
ཤིང་ཕྱོགས་གཅིག་ལས་གྲོལ་བས་རྣམ་གྲོལ་གི་མིང་མི་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་སློབ་པའི་ལམ་གི་ཡན་ལག་
ཏུ་རྣམ་གྲོལ་མདོ་ལས་མ་བཤད་པ་དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་ཡང་མི་གཞག་སྲེ་མ་གྲོལ་བ་དོན་བྱས་པ་དང་
ཡང་བྱར་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་ག་ལ་ཡོད། རྣམ་གྲོལ་དྲེ་ལ་ོན་མོངས་བཅོམ་པ་འདུས་མ་བྱས་དང་
མོས་པ་འདུས་བྱས་རྣམ་པ་གིས་ལས་མི་སློབ་པའི་ཡན་ལག་ནི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་འདུས་བྱས་
ཡིན་པ་ལྟར་ལམ་གི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་འདུས་བྱས་དྲེ་ཡིན་ལ། དྲེ་ིད་མདོ་ལས་རྣམ་གྲོལ་
གིས་སུ་གསུངས་ཏྲེ་འཆིང་བ་དང་སྤང་བྱའི་གཙོ་བོ་ལས་གྲོལ་བས་སྲེམས་འདོད་ཆགས་ལས་
གྲོལ་བ་དང་ཤྲེས་རབ་མ་རིག་པ་ལས་གྲོལ་བའོ། །སློབ་དཔོན་ནི་མོས་པ་ཁོ་ན་རྣམ་གྲོལ་མིན་གི་
སྲེམས་དི་མ་མྲེད་པ་ིད་རྣམ་གྲོལ་ལོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལས་གཞན་པའི་
ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་རོགས་པའི་དོན་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དྲེ་ིད་ཡང་དག་པའི་ཤྲེས་པ་སྲེ་
འདི་གིས་རྣམ་གྲོལ་གི་ཕུང་པོ་ཐ་མ་གིས་སོ། །ལྔ་པ་ལ། སྲེམས་གང་སིབ་པ་ལས་གྲོལ་བ། ལམ་
གང་གིས་སིབ་པ་སྤོང་། རྣམ་གྲོལ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར། ཡིད་འབྱུང་ལས་བྱུང་བའི་མུ་
བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། མི་སློབ་པའི་སྲེམས་གང་རྣམ་གྲོལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་སྐྱྲེ་འགྱུར་མ་འོངས་པ་སིབ་པ་
ོན་མོངས་ཅན་པའི་ཐོབ་པ་ལས་ནི་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་ལ། མི་སློབ་པའི་མི་
སྐྱྲེ་བའི་སྲེམས་དང་ལོྃ་ཀྃ་དག་ཀང་གྲོལ་ 
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༼༤༦༥༽ 
མོད་ཀི་རོགས་སླ་བས་བསན་བཅོས་ལས་མ་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི། དྲེའི་སིབ་པ་དུས་གང་གི་
ལམ་གིས་སྤོང་ཞྲེ་ན། འགག་པར་འགྱུར་བ་ད་ལྟར་བའི་ལམ་གིས་ནི་ད་ལྟ་བ་དྲེ་ཡི་དུས་ཀི་སིབ་པ་
རབ་ཏུ་སྤང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་གྲོལ་འདུས་མ་བྱས་དང་སྤངས་པའི་ཁམས་དང་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བའི་ཁམས་དང་འགོག་པའི་ཁམས་ཞྲེས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། རྣམ་
གྲོལ་འདུས་བྱས་ལ་གིས་སུ་ཕྱྲེ་བ་ལྟར་མདོ་དང་བསན་བཅོས་ལས་རྣམ་གྲོལ་འདུས་མ་བྱས་ིད་
ཁམས་གསུམ་ཞྲེས་བྱ་ལ། དྲེ་གསུམ་གི་ཁད་པར་ནི་འདོད་ཆགས་ཀུན་ཟད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བའི་ཁམས་དང་། སྤངས་པའི་ཁམས་ནི་འདོད་ཆགས་ལས་གཞན་པའི་ོན་མོངས་དག་ཟད་པ་
དང་། འགོག་པའི་ཁམས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ོན་མོངས་ཀི་གཞི་ོན་མོངས་མིན་པའི་གཟུགས་སོགས་
ཟད་པའོ། །དྲེ་གསུམ་ངོ་བོའམ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་དབྱྲེ་བ་གང་ཡིན་བསམ་དགོས་སོ་ཞྲེས་
སོ། །བཞི་པ་ནི། འོ་ན་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཐམས་ཅད་སུན་འབྱིན་ཅིང་ཡིད་འབྱུང་ངམ་ཞྲེ་ན། 
མ་ངྲེས་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་དང་དྲེའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་དམིགས་པའི་བཟོད་པ་དང་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀིས་
ཡུལ་དམན་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་རོགས་པས་ཡིད་འབྱུང་ལ། ཡིད་འབྱུང་ངམ་མི་འབྱུང་ཡང་རུང་སྲེ་ལམ་
བར་ཆད་མྲེད་པ་གང་གིས་སྤང་བྱ་སྤོང་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་བདྲེན་པ་གང་ལ་དམིགས་ཀང་ཀུན་གིས་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ལྟར་ན་ནི་མུ་བཞི་སིད་དྲེ། ཡིད་འབྱུང་ལ་འདོད་
ཆགས་དང་ 
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༼༤༦༦༽ 
མི་འབྲལ་བ་ནི་བདྲེན་པ་དང་པོ་གིས་ལ་དམིགས་པའི་སོར་བ་དང་རྣམ་གྲོལ་དང་ཁད་པར་གི་ལམ་
དང་། ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགྲོའ་ིཆོས་བཟོད་གིས་ཏྲེ་ལ་ལས་འབྲལ་མི་ནུས་ཤིང་ལ་ལས་འབྲལ་ཟིན་
པས་སོ། །མུ་གིས་པ་འགོག་ལམ་གི་ཡུལ་ཅན་མཐོང་སོམ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་ཆགས་བྲལ་
སྔོན་འགྲོའ་ིཆོས་བཟོད་གིས་ལས་གཞན་པ་སྲེ། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་ཡུལ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་ལྟ་བས་
སོ། །གསུམ་པ་ནི་དང་པོ་གིས་ཀི་ཡུལ་ཅན་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་
འགྲོའ་ིཆོས་བཟོད་གིས་ལས་གཞན་པའོ། །བཞི་པ་ནི་འགོག་ལམ་གི་ཡུལ་ཅན་ོན་མོངས་སྤོང་
པའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་དོ། །དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་རྣམ་བཤད་
གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ་ལས་གནས་དྲུག་པའི་བཤད་པའོ། ༈ །བདུན་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་བསན་
པ་ལ་གིས་ཏྲེ། །ཁད་པར་གི་གཞི་བཤད་པ། དྲེའི་ཁད་པར་གི་ཆོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྲེ། བཟོད་ཤྲེས་ལྟ་བའི་ཁད་པར། ཤྲེས་པ་བཅུ་ངོས་གཟུང་བ། དྲེའི་ཁད་པར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཟག་མྲེད་ཤྲེས་པ་ལྟ་བའི་ཁད་པར་དང་། ཟག་བཅས་ཤྲེས་པ་ལྟ་བའི་ཁད་
པར་རོ། །དང་པོ་ནི། གོང་དུ་དྲེ་ལས་བཟོད་པ་ཞྲེས་པ་དང་། ཆོས་ཀི་བཟོད་པ་ཞྲེས་དང་། དྲེ་ིད་
ལས་ཆོས་ཤྲེས་དང་། མི་སློབ་པ་ལྟ་ཞྲེས་དང་། ལྟ་བ་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་དང་། དུཿཁ་དུ་བཟོད་ཤྲེས་ཏྲེ་ཞྲེས་
འབྱུང་བའི་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅྲེ་ན། དི་མྲེད་མཐོང་ལམ་གི་བཟོད་པ་
བརྒྱད་པོ་རྣམས་ནི་ཤྲེས་པ་མིན་ཏྲེ། རང་ 
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༼༤༦༧༽ 
ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་གྲེགས་ཐྲེ་ཚོམ་དང་མ་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། གཞན་གིས་དང་མ་བྲལ་ཡང་ཡུལ་ཐ་
དད་པས་ཤྲེས་པར་རུང་ལ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགྲོའ་ིཆོས་བཟོད་བཞི་སྔར་འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་གི་ཐྲེ་
ཚོམ་དང་བྲལ་ཡང་རང་གིས་བྲལ་བ་མྲེད་པས་སོ། །ཇི་སིད་བྱ་བ་མ་བྱས་པ་དྲེ་སིད་དུ་བདྲེན་པ་ལ་
རོག་ལ་དྲེའི་འོག་ཏུ་བྱ་བ་བྱས་པར་འཛིན་པས་དུཿཁ་ཤྲེས་སོ་ལ་སོགས་པ་ངྲེས་པའི་རྣམ་པ་འཇུག་
གི་ཡང་དག་པར་རོགས་པ་མྲེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའི་བསམ་པ་ཅན་མིན་པའི་ཕྱིར་ཟད་པ་
དང་མི་སྐྱྲེ་བའི་བློ་ནི་ལྟ་བ་མིན་ཞིང་མི་སློབ་པའི་ལྟ་བ་ནི་བྱ་བ་བྱས་པར་འཛིན་པ་མིན་ནོ། །འོ་ན་
བསན་བཅོས་ལས་སློབ་ལམ་དྲེའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་མཐོང་སོགས་ནི་ཟད་པར་ཤྲེས་པར་བཤད་
ལ་མཐོང་ལྟ་དོན་གཅིག་གོ་ཞྲེ་ན། བཤད་ཟིན་འཕངས་པ་སྲེ། ལམ་ལྔ་ལ་མཐོང་ལམ་སོམ་ལམ་
གིས་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཤུགས་སུ་སོང་བའམ་མིག་ཤྲེས་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་
རོ། །བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་ཤྲེས་པ་དྲེ་གིས་ལས་གཞན་པའི་འཕགས་པའི་བློ་ཐམས་ཅད་ནི་ཐྲེ་ཚོམ་
དང་བྲལ་ཞིང་རོག་པས་ཤྲེས་པ་དང་ལྟ་བ་གིས་ཀ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་ཟག་བཅས་ཀི་
ཤྲེས་རབ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་སྲེ། དྲེ་ན་སྤང་ལམ་ཡོད་ཀང་དྲེ་ལ་བདྲེན་པ་ཤྲེས་ཆ་ནས་མི་
སྤོང་བས་ཐྲེ་ཚོམ་གིས་ཤྲེས་པ་དྲེའི་བཟོག་པ་ལ་གྲེགས་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། ལྟ་བ་དྲེ་ལས་ོན་
མོངས་ཅན་ལྔ་དང་ལོ་ཀའི་ཡང་དག་པ་སྲེ་དྲུག་ནི་ལྟ་བའང་ཡིན་པར་གནས་དང་པོར་བཤད་ཟིན་ལ་
གཞན་ནི་ལྟ་བ་མིན་ནོ། །བཟོད་པར་གྱུར་པ་ནི་སོར་ལམ་བཟོད་པའམ་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་ལ་བཟོད་
པས་ཆོས་མཆོག་དང་ 



466   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༤༦༨༽ 
འཕགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཟག་བཅས་ཀུན་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་བཟོད་ཤྲེས་མུ་བཞི་སྲེ། མུ་དང་པོ་ནི་དི་
མྲེད་ཀི་བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་། གིས་པ་དྲེ་ལས་གཞན་པའི་ཟག་མྲེད་ཀི་ཤྲེས་རབ་དང་། གསུམ་པ་
བཟོད་པ་ཟག་བཅས་དང་། བཞི་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའོ། །ཤྲེས་པའང་ལྟ་བ་དྲེ་དང་འད་ཞིང་
བཟོད་པ་ཡིན་ལ་ལྟ་བ་མིན་པ་མི་སིད་དོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བཅུར་དབྱྲེ་བ། ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་
པའི་ཁད་པར། ཤྲེས་པ་བཅུའི་གྲངས་ངྲེས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། གསུམ་དུ་དབྱྲེ། དྲེ་ལས་ཕྱུངས་
ཏྲེ་བཞིར་བཞག དྲེ་ལས་ཕྱུངས་ཏྲེ་གིས་སུ་བཞག དྲེ་ལས་ཕྱུངས་ཏྲེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པའོ། དང་པོ་
ནི། ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་བཅུ་པོ་འདིས་བསྡུས་ལ། ཤྲེས་པ་འདི་ཡང་བསྡུ་ན་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་
དང་ཟག་པ་མྲེད་པ་གིས་ཡིན་ལ། དྲེ་ལས་དང་པོ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་ལ། དྲེ་ཡང་ཡུལ་
ཀུན་རོབ་ནི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་ཀུན་རོབ་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་འཛིན་པའི་ཟག་
བཅས་ཏྲེ་གིས་ཡོད་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་ཡུལ་ཀུན་རོབ་འཛིན་པས་མིང་བཏགས་སོ། དྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན་ལུས་
སོགས་རང་གི་མཚན་ིད་དང་། མི་རག་ལ་སོགས་སིའི་མཚན་ིད་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་འགྲོ་
འཆག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་གསུམ་མམ། རང་བཞིན་ལྡན་པ་གྲེན་པོ་སོར་བ་དང་། མངོན་པར་
རོགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱོར་བའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་
ཤྲེས་པ་སྲེ་བཞིའོ། ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། ཆོས་ཤྲེས་པ་དང་ནི་རྲེས་སུ་
ཤྲེས་པ་གིས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  467 

༼༤༦༩༽ 
ལྟར་ན་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་གིས་ནི་གསུམ་སྲེ་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་དང་ཆོས་ཤྲེས་རྲེས་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་ཀུན་
རོབ་ཤྲེས་པའི་དམིགས་པའི་ཡུལ་ནི་ཅི་རིགས་པར་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ཡིན་ལ། ཆོས་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་སོད་ཡུལ་ནི་འདོད་པ་ན་སོད་པའི་དུཿཁ་དང་། ལ་སོགས་པ་ཀུན་
འབྱུང་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་རྣམས་སོ། །རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་སོད་ཡུལ་ནི་གོང་མའི་དུཿཁ་ལ་སོགས་
པ་བཞིའོ། གིས་པ་ནི་ཆོས་རྲེས་ཤྲེས་པ་གིས་པོ་དྲེ་དག་ིད་ལ་ཡུལ་བདྲེན་པའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་
བཞི་བཞིར་ཡོད་དྲེ། འདོད་པའི་བདྲེན་བཞི་ཤྲེས་པའི་ཆོས་ཤྲེས་བཞི་དང་། གོང་སའི་བདྲེན་བཞི་
ཤྲེས་པའི་རྲེས་ཤྲེས་བཞིར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཤྲེས་རྲེས་ཤྲེས་ལས་ལྟ་བའི་རང་
བཞིན་མིན་པ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་དྲེ་དག་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་བྱས་པར་འཛིན་པའི་ཚེ་མི་སྐྱྲེ་བ་ཤྲེས་པ་དང་ཟད་
པ་ཤྲེས་པ་གིས་སུ་ཡང་དབྱྲེའོ། །ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་དྲེ་གིས་དང་པོར་སྐྱྲེས་པ་ནི་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་
ཡིན་ཏྲེ། སོར་བའི་ཚེ་སིད་རྲེའི་སོམ་སྤང་སྡུག་ཀུན་གིས་ལ་དམིགས་པ་ལྟར་རྒྱལ་ཟིན་མ་ཐག་ཏུ་
ཡང་དྲེ་ལ་དམིགས་ལ་སླར་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་གང་པོ་ཆྲེ་དུག་
མདས་བསྣུན་ན་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་ནས་ཤི་མ་ཐག་ར་སོང་འདུ་ཞིང་རྲེ་ཞིག་ནས་ཐམས་ཅད་
དུ་རྒྱས་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེས་ན་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་དྲེ་གིས་སྡུག་ཀུན་ལ་དམིགས་པའི་
ཚེ་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་འགོག་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་ཚེ་མི་གཅིག་གོ །བཞི་པ་ལ། དང་པོ་དང་། 
ཁད་པར་གིས། ངོ་བོ་ནི། ཕ་རོལ་གི་སྲེམས་རིག་པ་སྲེ་ཤྲེས་པ་ནི་ཤྲེས་པ་བཞིའི་ཆ་ 



468   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༤༧༠༽ 
ལས་བཞག་སྲེ། ཀུན་རོབ་དང་ལམ་དང་ཆོས་དང་རྲེས་ཤྲེས་བཞི་ལས་སོ། །དྲེས་ན་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་
པའི་ལྡོག་པ་ནི་ཤྲེས་པ་གཅིག་ཡིན་ལ་རས་ནི་སྲེམས་ཤྲེས་དང་གིས་སོ། །ཆོས་ཤྲེས་བདུན་དང་
བདྲེན་གསུམ་བཞི། །ལམ་ལྔ་ཟད་དང་མི་སྐྱྲེ་དྲུག །སྲེམས་ཤྲེས་གཅིག་དང་བཞིའི་ཆའོ། །གིས་པ་
ལ། གང་གིས་གང་མི་ཤྲེས་པ་དང་། གང་གིས་གང་ཤྲེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྲེམས་ཤྲེས་དྲེས་ནི་
དམན་པའི་ཡུལ་མཆོག་མིན་པས་བསམ་གཏན་བཞིའི་རང་ས་ལས་འདས་པ་གོང་མའི་སྲེམས་མི་
ཤྲེས་ཤིང་། དབང་པོ་འདས་པ་དད་མོས་ཀིས་མཐོང་ཐོབ་དང་། དུས་སོར་གིས་དུས་མི་སོར་མི་
ཤྲེས། གང་ཟག་འོག་མའི་དབང་པོ་འདས་པ་འགྲྲེལ་ཊི་ཀ་ལས་མ་བཀག་པས་ཤྲེས་པར་མངོན་ནོ་
ཞྲེས་དོན་དྲེ་གསུང་། སློབ་པ་ཆགས་བཅས་ལ་སྲེམས་ཤྲེས་མྲེད་པས་གང་ཟག་བཞི་པོ་ཕྱིར་མི་འོང་
དགྲ་བཅོམ་རང་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་འདས་པ་གོང་མ་གོང་མའི་མི་ཤྲེས་ལ། ན་ཐོས་ལ་
སངས་རྒྱས་ལ་ཤྲེས་ནས་དད་པ་བཤད་པ་ནི་མཐོང་ལམ་ལ་བཀག་པས་སྲེམས་ཤྲེས་མིན་ལ། ན་
ཐོས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཤྲེས་པར་མདོ་ལས་བཤད་པ་ནི་རྒྱུ་གཞན་གིས་ཤྲེས་པའོ། །ཞིག་པ་སྲེ་
འདས་པ་དང་མ་སྐྱྲེས་པ་མ་འོངས་པའི་སྲེམས་མི་ཤྲེས་ཏྲེ། ད་ལྟར་གི་ཕ་རོལ་གི་སྲེམས་ཡུལ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཤྲེས་པའི་བློ་དང་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་བློའ་ིཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་སྲེམས་ཤྲེས་
ཀིས་ནི་རང་གི་ཕྱོགས་མཐུན་ཤྲེས་ཀི་ཕན་ཚུན་ཤྲེས་པ་མིན་ཏྲེ། འདོད་པ་དང་གོང་མའི་གྲེན་པོ་
བདྲེན་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། མིག་ཤྲེས་ཀིས་ས་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ན་ཐོས་ཀི་སྲེམས་
ཤྲེས་ 
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༼༤༧༡༽ 
ཀིས་ཕ་རོལ་གི་མཐོང་བའི་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་གིས་རིག་པ་སྲེ་ཤྲེས་ཀི། གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་
དམིགས་རྣམ་མི་མཐུན་པ་ནི་མི་ཤྲེས་ཏྲེ། སོར་བ་གཞན་གིས་བསྒྲུབ་དགོས་ཤིང་། མཐོང་ལམ་ནི་
ཆྲེས་མྱུར་བས་ལངས་ནས་སོར་བ་མི་རོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་དུཿཁ་ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤྲེས་
སམ་སོར་བའི་དབང་གིས་གཞན་ཤྲེས་པ་ཡང་སིད་དོ། །བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའི་སྲེམས་ཤྲེས་ཀིས་ནི་དང་
པོ་གིས་དང་བརྒྱད་པ་སྲེ་གསུམ་ཤྲེས་པ་སིད་དྲེ། དབང་པོ་རྣོན་པོས་ཏྲེ་སོར་བ་ཆུང་བས་བདུན་
པའི་བར་ལ་སོར་བ་ཚར་བའི་ཕྱིར་དང་། ཆྲེས་དུབ་པས་བཅུ་བཞིའི་བར་ལ་སོར་བ་གསུམ་པ་མི་
རོགས་པའི་ཕྱིར། དྲེ་བཞིན་དུ་གཞན་གསུམ་ཤྲེས་པའང་སིད་དོ། །ཁ་ཅིག་དང་པོ་གིས་དང་བཅོ་ལྔ་
པ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་སོར་བ་མྲེད་པར་སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་པོ་ཀུན་མཁྲེན་ཏྲེ། 
བཞྲེད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལམ་གཞན་གི་ཆོས་དང་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་དུ་ཡོད་ཤྲེས་
པར་མངོན་ནོ། །གིས་པ་ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་པའི་ཁད་པར་ནི། ཁ་ཆྲེ་བ་ལྟར་ན་དྲེ་གིས་ཀི་མམ་
གཞག་ལ་ཁད་པར་མྲེད་ཀང་རྲེས་ཐོབ་ལས་ཏྲེ། ཟད་པ་ཤྲེས་པ་ནི་བདྲེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས་ལ་བདག་
གིས་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་སོ། །ལ་སོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་སྤངས་སོ་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་
སོ་ལམ་བསོམས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་པ་དང་། མཐོང་རིག་བློ་རོགས་
ཤྲེས་རབ་སང་། མངོན་རོགས་གང་ཡིན་འདིར་ཟད་ཤྲེས། ཞྲེས་བྱའོ། །ཡང་དག་གིས་སྡུག་བསྔལ་
ཡོངས་སུ་ཤྲེས་ཡང་ཤྲེས་པར་བྱར་མྲེད་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་ 
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༼༤༧༢༽ 
པ་ཀུན་འབྱུང་སྤངས་ཟིན་ཡང་སྤང་བར་བྱར་མྲེད། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་ཟིན་ཡང་མངོན་དུ་བྱར་
མྲེད་ལམ་བསོམ་དུ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་པ་སོགས་བརྒྱད་ནི་མི་སྐྱྲེ་བ་
ཤྲེས་པ་ཡི་བློ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། ི་འོག་པ་ན་རྲེ། དྲེ་ིད་མམ་གཞག་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཞིང་དྲེ་ིད་
ཀི་ཕྱིར་རྲེ་ཞིག་ཤྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་མཐོང་བ་ཡང་ཡིན་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གསུམ་པ་ཤྲེས་པ་བཅུའི་
གྲངས་ངྲེས་ལ། གྲངས་ངྲེས་དངོས་དང་། གྲེན་པོ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གིས། དང་པོ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་
ཤྲེས་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལ་བཅུར་བཞག་ཅྲེ་ན། ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ཕལ་ཆྲེར་ཀུན་རོབ་དང་ཟག་
བཅས་ཀི་རང་བཞིན་ལས་ནི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་བཞག འདོད་དང་གོང་མའི་གྲེན་པོ་ལས་རིམ་པ་
བཞིན་ཆོས་ཤྲེས་དང་རྲེས་ཤྲེས་གིས་ཀ །བདྲེན་པ་བཞི་ཤྲེས་ནི་ཁམས་གིས་ཀའི་གྲེན་པོར་
འད་བས་དམིགས་པ་ཐ་དད་མིན་ཡང་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་ཤྲེས་པ་དག་
བཞག རྣམ་པ་དང་སོད་ཡུལ་ཏྲེ་དམིགས་པ་གིས་ཀ་ཐ་དད་པ་ལས་འགོག་ལམ་ཤྲེས་པ་བཞག 
སྲེམས་ཤྲེས་ཀིས་སྲེམས་བྱུང་ཡང་ཤྲེས་མོད་ཀི་སོར་བའི་ཚེ་སྲེམས་ཤྲེས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་གཏད་
ནས་བསྒྲུབས་པ་ལས་སྲེམས་ཤྲེས་བཞག ཟད་ཤྲེས་དང་པོ་སིད་རྲེའི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཡང་རྒྱུན་དྲེར་
མ་ངྲེས་པས་བྱ་བ་བྱས་པའི་རྒྱུ་ིད་ལས་དང་པོར་སྐྱྲེས་པས་ཕྱྲེ་བ་དང་། སྔར་གི་ཟག་མྲེད་ཀི་ཤྲེས་
པ་ཐམས་ཅད་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེས་ལ་དྲེ་ིད་འཕྲེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་ལས་མི་སྐྱྲེ་བ་ཤྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་
ལྟར་ན་བཅུ་པོ་འདིར་བཞག་གོ །གིས་པ་ནི། མཐོང་ལམ་དུ་ཆོས་ཤྲེས་ཀིས་གྲེན་པོ་མི་བྱྲེད་དྲེ།  
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༼༤༧༣༽ 
ལོག་ཞུགས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། །སོམ་པའི་ལམ་ལ་ཡང་སྡུག་ཀུན་ཤྲེས་པས་མི་སྤོང་སྲེ། འོག་ས་ལས་
གྲོལ་ཟིན་ཡང་གོང་མ་ལས་མ་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྤང་བྱ་སྤོང་བ་ལ་དྲེ་དངོས་སུ་དང་འགལ་བ་ལ་
ཡོན་ཏན་དུ་བལྟ་བའི་ཤུགས་ལ་སུན་འབྱིན་པ་གིས་ལས་གང་ཡང་མྲེད་པས་ཞྲེས་གང་སྤྲེལ་ལས་
བཤད་དོ། །དྲེ་ལ་འགོག་པའམ་ལམ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པ་ཡང་འདོད་པ་ལས་མ་གྲོལ་བར་མིན་ཏྲེ། ས་
དགུ་རིམ་གིས་སྤོང་བས་སོ། །དྲེས་ན་འདོད་པའི་རྲེན་ཅན་ཞིག་སྔར་འདོད་པའི་སོམ་སྤང་སྤོང་བ་ན་
འགོག་ལམ་ཤྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་བསྐྱྲེད་ནས། དྲེའི་རྒྱུན་ལ་གོང་མའི་གྲེན་པོ་ཡང་ཡང་འདིས་པ་
དྲེ་བསྐྱྲེད་དྲེ་ཁམས་གསུམ་ཆར་གི་ནི་གྲེན་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཆོས་ཤྲེས་འདོད་པའི་
གྲེན་པོར་བསན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སྤང་བྱ་མཐའ་དག་གི་གྲེན་པོར་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐའ་དག་འགྱུར་བ་
ཡིན་ལ་ཁམས་གོང་མའི་ནི། དང་པོ་སྡུག་ཀུན་ལ་དམིགས་པ་གྲེན་པོར་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དང་
པོ་མཐོང་སྤང་རྣམས་ཀི་གྲེན་པོ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་རྲེས་ཤྲེས་འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་གྲེན་
པོར་འགྱུར་རམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་ཤྲེས་ཁོ་ནས་རྒྱལ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཊི་ཀར་བཤད། གང་
སྤྲེལ་ལས། ཤྲེས་པ་རྣམས་ནི་རྣོ་བའི་ཕྱིར་རང་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱས་ཏྲེ་གཞན་གི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་
པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཤྲེས་ཀིས་གོང་མའི་སོམ་སྤང་རྣམས་ནི་འདོད་པའི་ཀུན་འགྲོའ་ིཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
འཇོམས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་དགྲ་ཕམ་པར་བྱས་ནས་ཡུལ་འཇིག་པ་བཞིན་ཞྲེས་དང་། རྲེས་ཤྲེས་ནི་འདོད་
པ་ན་དྲེ་ལྟ་བུའི་བྱ་བ་མྲེད་ཅིང་སྔར་གོང་མའི་སོམ་ 
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༼༤༧༤༽ 
སྤང་རྲེས་ཤྲེས་ཀིས་སྤངས་ནས་ཕྱིས་འདོད་པའི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་སྤོང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། 
སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚེ་བདྲེན་པ་ལ་གུས་ཀི་དྲེའི་རྒྱུན་ལ་སོམ་སྤང་སྤོང་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ས་གཞན་ཡང་འོག་མའི་འགོག་ལམ་ལ་དམིགས་པས་གོང་མའི་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པ་
ཡོད་དོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་དྲེའི་ཁད་པར་དཔྱད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྣམ་པའི་ཁད་པར། ཤྲེས་
པའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་སོ་སོའ་ིརྣམ་པ། རྣམ་པ་སོ་སོའ་ིངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་
ནི། ཤྲེས་པ་གང་ཞིག་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན། ཆོས་ཤྲེས་པ་དང་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་གིས་ནི་མི་
རག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཅན་ཏྲེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ནི་ཆོས་ཤྲེས་
རྲེས་ཤྲེས་དྲེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཅན་ཡང་ཡིན་ལ་དྲེར་མ་ཟད་གཞན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
སིའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདྲེན་པ་བཞི་ཤྲེས་ནི་རྲེ་རྲེ་ཞིང་རྣམ་པ་
བཞི་བཞི་པ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། རང་རང་གི་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་དག་ཏུ་འཇུག་པས་སོ། །དྲེར་མ་ཟད་ཕ་
རོལ་སྲེམས་ཤྲེས་དི་མྲེད་ཀང་བདྲེན་པ་བཞི་ཤྲེས་དྲེ་བཞིན་དུ་ལམ་སོགས་བཞིའི་རྣམ་པ་ཅན་ཏྲེ་
ལམ་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དི་མ་དང་བཅས་པ་ནི་ཤྲེས་བྱ་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གང་ཡིན་པ་
དྲེའི་རྣམ་པ་ཅན་ཏྲེ། དྲེ་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེས་སྲེམས་བྱུང་གི་རས་རྲེ་རྲེ་ཞིག་ཁོ་ན་འཛིན་ཏྲེ། 
ཆོས་བསྐྱྲེད་དཀའ་བས་སོ། །དཔྲེར་ན་གོས་དང་དི་མ་ཅིག་ཅར་མི་འཛིན་པ་བཞིན་ཞྲེས་མཐུན་
དཔྲེར་བཤད་ཀང་དཔྲེ་ཅིག་ཅར་འཛིན་པས་མི་མཐུན་ཏྲེ་ཡིན་ཞྲེས་དོན་དྲེ་བཞྲེད་ 
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༼༤༧༥༽ 
དོ། །གལ་ཏྲེ་གནས་མང་པོ་པའི་མདོ་ལས། འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སྲེམས་ནས། རྣམ་པར་
གྲོལ་བའི་སྲེམས་ཀི་བར་དུ་འབྱུང་བས་སྲེམས་དང་འདོད་ཆགས་གིས་ཤྲེས་པར་མངོན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེ་ནི་རྲེས་ཀིས་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པ་ལ་མམ་གཞག་གི་ཤྲེས་པ་སྐད་གསུངས་པའོ། །ཁད་པར་ནི་སྲེམས་
ཀིས་རས་ཀི་རང་གི་མཚན་ིད་ཙམ་འཛིན་གི་དམིགས་རྣམ་དང་སིའི་མཚན་ིད་མི་འཛིན་ཏྲེ། 
དམིགས་པ་འཛིན་ན་གཟུགས་ཤྲེས་དང་རང་རིག་ཏུའང་འགྱུར་ལ། རྣམ་པ་ཡུལ་གི་བྱྲེ་བྲག་མི་
འཛིན་པ་ཡིན་གི་ཤྲེས་པའི་འཛིན་སངས་ཤྲེས་པ་ཡིན་ཏྲེ། འགྲྲེལ་པར་སྲེམས་འདི་ནི་ཆགས་པ་ཡིན་
ནོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མཐོང་ལམ་ནི་ི་ཚེ་བ་མི་འཛིན་པའམ་མྱུར་བར་
སྐྱྲེད་པས་དྲེ་ལ་བཀག་ཅིང་ཚོལ་བའི་རྣམ་པར་འཇུག་པས་ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་ལ་བཀག་པ་དང་། བར་
ཆད་མྲེད་ལམ་ནི་སྤོང་ལམ་ཡིན་ལ་སྲེམས་ཤྲེས་ནི་རྣམ་གྲོལ་དང་ཁད་པར་གི་ལམ་ཡིན་པས་བཀག་
ལ་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་སྨོན་མྲེད་ཁོ་ནས་བསྡུས་སོ། །ཤྲེས་པ་ལྷག་མ་ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་པ་
ནི་སོང་པ་དང་བདག་མྲེད་མ་གཏོགས་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་བཞི་ཅན་ཏྲེ། དྲེ་གིས་དོན་ལ་དམིགས་
པའམ་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་ཡང་རྲེས་ཀི་ཚེ་ཀུན་རོབ་ལ་བརྲེན་ནས་བདག་གི་སྐྱྲེ་བ་ཟད་ཅྲེས་
སོགས་བདག་གི་ཐ་སད་འདོགས་པ་གང་ཞིག་མམ་རྲེས་མཐུན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ། རྣམ་པ་
བཅུ་དྲུག་གི་ངོ་བོ། གཟུང་འཛིན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཟག་མྲེད་ལ་རང་མཚན་གི་རྣམ་པ་
ཡོད་དམ་མྲེད་ཅྲེ་ན་ཁ་ཆྲེ་བ་ན་རྲེ། དི་མྲེད་ལ་བཅུ་དྲུག་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་པ་མྲེད་དྲེ་ 



474   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༤༧༦༽ 
ཡུལ་བདྲེན་པ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་ི་འོག་པ་ན་རྲེ། རང་གི་མཚན་ིད་
ཀི་རྣམ་པ་ཡོད་ཅྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ། འཐད་པ་ནི་བསན་བཅོས་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་ལས་ཁམས་གསུམ་དང་
མི་ལྡན་པ་ཟག་པ་མྲེད་པའི་སྲེམས་ཀིས་འདོད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་
ན། ཡོད་དྲེ་རིགས་པས་བསྐྱྲེད་པའི་སོ་ནས་མི་རག་པ་ནས། རྲེན་གི་བར་དང་། འདི་ནི་གནས་ཡོད་
དོ་འདི་ནི་གཞི་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པས་གནས་ངོ་བོ་དང་གཞི་རྒྱུ་ངྲེས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །ཅི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་
པོ་དྲེ་མིང་ངམ་རས་ཡིན་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པ་བཞི་རས་བཤད་ལ་གཞན་
གསུམ་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པས་རས་སུ་བདུན་ཡིན་ལ་མིང་གི་སོ་ནས་ནི་བཅུ་དྲུག་གོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ལ། བྱྲེ་
བྲག་སྨྲ་བ་ནི་རས་སུ་རང་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སྲེ། འདི་ལྟར་རྲེན་ལ་རག་ལས་པས་མི་རག་པ་དང་ཞྲེས་
སོགས་ནས། གཞན་དུ་འབྱིན་པས་ངྲེས་འབྱིན་ནོ། །ཡང་ན་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གི་གྲེན་པོར་
རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ཤྲེས་རབ་བོ། །མདོ་སྲེ་པ་ན་རྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ཤྲེས་རབ་
ིད་རྣམ་བཅས་སུ་མི་རུང་ཞིང་། ངོ་བོ་ཡིན་པས་འཇོག་ན་གཞན་དྲེར་མི་རུང་བས་ཤྲེས་པའི་འཛིན་
སངས་སོ། །ཅི་ཤྲེས་རབ་ཁོ་ནས་འཛིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། དྲེ་ིད་དང་བཅས་པའི་དམིགས་པ་དང་
བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཛིན་པར་བྱྲེད་ལ་གང་དུ་ཡོད་ཀང་རུང་བའི་ཤྲེས་བྱ་གཞི་ལྔ་པོ་ཐམས་
ཅད་གཟུང་བྱ་ཡིན་པས་ཤྲེས་རབ་ནི་གཟུང་བྱ་འཛིན་བྱྲེད་རྣམ་པ་གསུམ་ཀ་དམིགས་བཅས་གཞན་
རྣམས་གིས་དང་དམིགས་མྲེད་ནི་གཅིག་གོ །གིས་པ་ཤྲེས་པའི་ཁད་པར་ལ་ལྔ་སྲེ། ངོ་བོའ་ིདང་།  



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  475 

༼༤༧༧༽ 
སའི་དང་། རྲེན་གི་དང་། དན་པ་ྲེར་གཞག་གི་དང་། དམིགས་པའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། དང་པོ་
ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ནི་དགྲེ་སོགས་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ལ། གཞན་དགུ་པོ་རྣམས་ནི་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་སྲེ། 
སྲེམས་ཤྲེས་ཟག་བཅས་ཀང་བསོམ་བྱུང་ཡིན་ལ་གཞན་རྣམས་ནི་ལམ་བདྲེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་ནི། དང་པོ་ནི་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་ས་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་ཅིང་། བསམ་
གཏན་ས་དྲུག་ན་ཆོས་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡོད་དྲེ་དྲེ་དྲུག་གི་འདོད་པ་ལ་དམིགས་པས་སོ། །ཟག་
མྲེད་ས་དགུ་ན་རྲེས་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡོད་དྲེ། རྲེས་ཤྲེས་དྲེས་གོང་མ་ལ་དམིགས་པས་སོ། །དྲེའི་
ཆར་གཏོགས་བདྲེན་པ་བཞི་ཤྲེས་དང་ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ་དྲུག་ནི་དྲེ་བཞིན་དུ་ས་དགུ་ན་ཡོད་ཅིང་། 
ཆོས་ཤྲེས་ཀི་ཆར་གཏོགས་རྣམས་ནི་ས་དྲུག་ནའོ། །གཞན་ཡིད་ཤྲེས་པ་ནི་བསག་གཏན་བཞི་ཁོ་ན་
ན་ཡོད་དྲེ། བསྐྱྲེད་དཀའ་བ་དང་དྲེའི་སོར་བ་གཟུགས་ལ་བཏགས་ཏྲེ་འཆའ་ཞིང་གཟུགས་ལ་
དམིགས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། སྲེམས་ཤྲེས་དྲེ་ནི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀི་རྲེན་ཅན་ཡིན་ལ། 
ཆོས་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་འདོད་པའི་རྲེན་ཅན་ཁོ་ན་སྲེ། དྲེ་ནི་འདོད་པ་སུན་འབྱིན་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ་
ཡིན་ལ། གཟུགས་མྲེད་འདོད་པ་ལ་མི་དམིགས་ཤིང་གཟུགས་ཀང་འདོད་པ་ལས་འདས་པས་སུན་
མི་འབྱིན་པས་སོ། །རྲེན་འདོད་པ་བ་ནི་འདི་ལས་གྲོལ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པས་སུན་འབྱིན་
ཏོ། །དྲེ་གིས་ལས་གཞན་བརྒྱད་ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་རྲེན་ཅན་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། འོ་ན་ཤྲེས་པ་
བཅུ་པོ་དན་པ་ྲེར་གཞག་བཞི་པོ་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། འགོག་བའི་བློ་ནི་ 
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༼༤༧༨༽ 
ཆོས་དན་པ་ྲེར་བར་བཞག་པ་གཅིག་པུ་ཡིན་ཏྲེ། ཡུལ་ལུས་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་སོ། །བློ་ཤྲེས་
རབ་ཤྲེས་པ་གསུམ་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའོ། །ཕ་རོལ་སྲེམས་བློ་ནི་ཕྱི་མ་གསུམ་མིན་
ཏྲེ། ཡུལ་ཚོར་བ་སོགས་འཛིན་པས་སོ། །གིས་ཀི་ལྷག་མ་བརྒྱད་ནི་བཞི་ཆར་ཡིན་ཏྲེ། ལུས་
སོགས་བཞི་ཆར་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །ལྔ་པ་ལ། ཤྲེས་པ་དུ་གང་གིས་དམིགས་པ་ཡིན་པ། 
ཆོས་དུ་གང་གིས་དམིགས་པ་ཡིན་པ། ཤྲེས་པ་གཅིག་གིས་ཇི་ཙམ་ཤྲེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཤྲེས་པ་
གང་གིས་དམིགས་པ་ཤྲེས་པ་དུ་ཡིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཤྲེས་བློའ་ིསོད་ཡུལ་ནི་རྲེས་ཤྲེས་མ་གཏོགས་
གཞན་དགུ་ཡིན་ལ་སྲེམས་ཤྲེས་བཅས་ན་དྲེའི་ཡུལ་མིན་ནོ། །ལམ་བློའ་ིཡུལ་ནི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་
ལས་གཞན་དགུ་དང་། རྲེས་ཤྲེས་བློའ་ིཡུལ་ནི་ཆོས་ཤྲེས་ལས་གཞན་དགུ་ཡིན་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་
བློ་དང་དྲེའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་གི་བློའ་ིཡུལ་ནི་ཀུན་རོབ་དང་སྲེམས་ཟག་བཅས་གིས་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང་། 
ལྷག་པ་བཞི་ཡི་ཡུལ་ནི་བཅུ་ཆར་ཡིན་པ་སིད་དྲེ་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་སྲེམས་
ཤྲེས་ཟག་བཅས་ཀི་དང་པོ་དང་ཟག་མྲེད་ཀི་གཞན་དང་ཕྱི་མ་གིས་ཆོས་རྲེས་ཤྲེས་པའི་ཆ་ཡིན་
པས་བཅུ་ཆར་འཛིན་ལ། གཅིག་འགོག་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་ནི་ཤྲེས་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེས་འགོག་པ་ཤྲེས་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཤྲེས་བྱ་གང་ཤྲེས་པ་གང་གི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཆོས་བཅུ་དག་ཏུ་
ཕྱྲེ་ལ་བློས་ཤྲེས་པ་བཅུ་དང་སར་བ་བྱ་སྲེ། ཇི་ལྟར་ཕྱྲེ་ན་འདུས་བྱས་ལ་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པ་
གསུམ་དི་མྲེད་ཀི་ཆོས་དང་བཞི་ལ་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་མིན་གིས་གིས་དང་།  
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༼༤༧༩༽ 
འདུས་མ་བྱས་ལ་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་རྣམ་པ་གིས་སུ་ཕྱྲེ་བའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་བཅུའོ། །དྲེ་ལ་
དང་པོའ་ིཡུལ་ནི་ཐམས་ཅད་དང་། །གིས་པའི་ཡུལ་ནི་འདོད་པ་དང་ལམ་གི་གིས་གིས་འདུས་
མ་བྱས་དགྲེ་བ་སྲེ་ལྔ་དང་། གསུམ་པའི་ཡུལ་ནི་གོང་མ་གིས་དང་ལམ་གི་གིས་གིས་འགོག་པ་
སྲེ་བདུན་དང་བཞི་པ་དང་ལྔ་པའི་ཡུལ་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་གིས་གིས་ཏྲེ་དྲུག་དང་། དྲུག་པའི་
ཡུལ་ནི་འགོག་པ་གཅིག་པུ་དང་། བདུན་པའི་ཡུལ་ནི་དི་མྲེད་ཀི་གིས་དང་། བརྒྱད་པའི་ཡུལ་ནི་
འདོད་གཟུགས་དང་དི་མྲེད་མཚུངས་ལྡན་ཏྲེ་གསུམ་དང་། དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་ཡུལ་ནི་འདུས་མ་
བྱས་ལུང་མ་བསན་མ་གཏོགས་པ་དགུའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཤྲེས་པ་གཅིག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ཤྲེས་པ་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། མྲེད་དྲེ། ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་ཡུལ་རྒྱ་ཆྲེ་ཡང་དྲེའི་སྐད་ཅིག་
གཅིག་པུས་རང་གི་ངོ་བོ་དང་རང་གི་ཚོགས་པ་སྲེ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་མི་རིགས་ཏྲེ། ཡུལ་དང་ཡུལ་
ཅན་ཐ་དད་པ་ཧ་ཅང་ྲེ་བས་སོ། །དྲེ་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་ཚོགས་ལམ་དུ་སོང་པའམ་བདག་
མྲེད་པའི་རྣམ་པ་ིད་དུ་རིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གོའུ་ཏ་མ་ཤྲེས་པ་གཅིག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་
པ་མཆིས་སམ། དྲེ་ནི་མྲེད་དྲེ་སྐད་ཅིག་གིས་ཀིས་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་
དྲེའི་ཁད་པར་ག་ཿི་ཆོས་བཤད་པ་ལ་ཤྲེས་པའི་ལྡན་པ། ཐུན་མོང་གི་ཐོབ་པ། ཤྲེས་པའི་ཡོན་ཏན་
ནོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཟག་གང་ཞིག་ཤྲེས་པ་དུ་དང་ལྡན་ཞྲེ་ན། བྱིས་པ་ཆགས་བཅས་ནི་དང་པོ་ཁོ་ན་
དང་ལྡན་ལ། ཆགས་བྲལ་ལ་སྲེམས་ཤྲེས་ཟག་བཅས་དང་ལྡན་ནོ། ། 
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༼༤༨༠༽ 
འཕགས་པ་ནི་ཟག་མྲེད་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ཆགས་ཅན་གི་སློབ་པ་གིས་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་
དང་འདོད་པ་དང་ྲེར་བསོགས་ཀི་དགྲེ་བ་ཁམས་གསུམ་ཆར་གི་གྲེན་པོ་གཅིག་པུ་དང་ལྡན་ལ། 
སྐད་ཅིག་གིས་པ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པ་བསན་ཏྲེ་གསུམ་དང་ལྡན། དྲེ་ཡན་ཆད་
སྐད་ཅིག་བཞི་པ་དང་དྲུག་པ་དང་བཅུ་པ་དང་བཅུ་བཞི་པ་སྲེ་བཞི་ལ་ནི་རྲེས་ཤྲེས་དང་ཀུན་འབྱུང་
དང་འགོག་པ་དང་ལམ་ཤྲེས་ལས་རྲེ་རྲེ་འཕྲེལ་བ་དང་ལྡན་ལ། ཆགས་བྲལ་ལ་སྲེམས་ཤྲེས་ཟག་
བཅས་བསན་ཞིང་། སོམ་ལམ་དུ་ཆགས་བཅས་བདུན་དང་ཆགས་བྲལ་བརྒྱད་དང་། མི་སློབ་པ་
དགུའམ་བཅུ་དང་ལྡན་ནོ། །གིས་པ་ནི། མཐོང་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པ། གཞན་གི་གནས་
སྐབས་སུ་ཐོབ་པ། ཐོབ་པའི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་ལ་བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་ཤྲེས་པ་
བདུན་ཇི་ལྟར་སྐྱྲེས་པ་རྣམ་རང་རང་གི་རིགས་འད་ཁོ་ན་མ་འོངས་པ་འཐོབ་ལ། སིར་མཐོང་ལམ་
སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་རྒྱས་པས་རིགས་འད་ཁོ་ན་འཐོབ་ཀང་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་མཐོང་ལམ་དྲེ་ིད་ལ་རིགས་མི་
འད་བ་ཅུང་ཟད་འཐོབ་པ་ནི་རྒྱུ་མ་རྒྱས་ཀང་རྒྱུ་གཞན་གིས་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་ལ་རྲེས་ཤྲེས་སོགས་
གསུམ་ལ་ནི་སྔར་མྲེད་པའི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ཡང་འཐོབ་ལ། ཆོས་ཤྲེས་ལ་མི་ཐོབ་པ་ནི་རང་གི་
བདྲེན་པ་རོགས་པར་མ་རོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདྲེན་པ་ཟད་པར་རོགས་པ་ན་ཐོབ་པ་དྲེའི་ཕྱིར་ཀུན་
རོབ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནི་མངོན་པར་རོགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ལམ་
ལ་རྲེས་ཤྲེས་ཀི་ཚེ་མིན་ཞྲེ་ན། ལམ་ནི་རིགས་མང་བས་ཟད་པར་སོམ་མི་ནུས་ཏྲེ་མངོན་པར་རོགས་
པའི་མཐའ་ 
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༼༤༨༡༽ 
མྲེད་པས་སོ། རྲེས་ཤྲེས་གིས་པའི་ཚེ་ཡང་རིས་ལྷག་མ་གསུམ་མ་སྤངས་པས་མཐའ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེ་ནི་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་མཐའ་ཡིན་ལ། ལམ་ནི་ལམ་མཐོང་སྤང་གི་གྲེན་པོར་ཟད་
པར་སོམ་པའི་མཐའ་ཡང་མྲེད་དྲེ། ཐྲེག་པ་གསུམ་མམ་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་གཅིག་གིས་
སོམ་མི་སིད་པས་སོ། །བརྒལ་ལན་འདི་འགོག་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཞྲེས་འཆད་དོ། །ཅི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནི་
ནམ་ཞིག་མངོན་དུ་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནི་ཐོབ་པ་ཙམ་སྐྱྲེས་པ་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་
ཏྲེ། མཐོང་ལམ་གི་འཁོར་ཡིན་པས་སོམ་ལམ་དུ་མངོན་དུ་མི་འགྱུར་ལ་མཐོང་ལམ་ིད་བར་མ་ཆད་
དུ་སྐྱྲེ་བས་དྲེར་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་སྐབས་མྲེད་པས་སོ། །སྲེམས་ཙམ་པ་ནི་ཟག་མྲེད་ཀི་མཐུས་དྲེ་
ལས་ལངས་པ་ན་བདྲེན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་ལ། དྲེ་སྐྱྲེ་བའི་ནུས་པའམ་རིག་རྲེས་
ཤྲེས་ལ་རྲེད་ན་དྲེའི་འབྲས་བུ་རིགས་ལས་བྱུང་བ་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ཡང་རྲེད་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །ས་ནི་
ཆགས་བཅས་ཀིས་ས་གཞན་མི་ཐོབ་པས་མི་ལོགས་མྲེད་རང་དང་འོག་ས་འདོད་པ་སྲེ་ས་གིས་
པའི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ཐོབ་ལ། ཆགས་བྲལ་གིས་ས་ལས་གྲོལ་བའི་རིམ་པས་ས་གསུམ་ནས་བདུན་
པའི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་དང་། མི་ལོགས་མྲེད་ཁོ་ན་དང་ས་གསུམ་ནས་དྲུག་གི་བར་གི་ཤྲེས་བཟོད་
ཐོབ་ཅྲེས་འཇོག་གོ །དྲེ་ཡང་ས་གང་ལ་བརྲེན་པ་དུས་གིས་པ་འཐོབ་ལ་མ་འོངས་པ་ནི་མི་སྐྱྲེ་བའི་
ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་སྲེ་མཐོང་ལམ་ལན་གིས་མི་སྐྱྲེ་བས་སོ། །མཐོང་ལམ་དྲེར་དན་པ་ྲེར་གཞག་དུ་
དག་ཅིག་ཐོབ་ཅྲེ་ན། ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་དན་པ་ྲེར་གཞག་ད་ལྟར་བ་ 
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༼༤༨༢༽ 
ཡིན་ལ། མ་འོངས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་འགོག་པ་མངོན་པར་རོགས་པའི་མཐའ་ལས་འབྱུང་བའི་
ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ནི་ཆོས་ཁོ་ན་དང་གཞན་ལ་ནི་བཞིར་བཤད་དོ། །དྲེ་ཡང་རང་བདྲེན་རྣམ་ཅན་ཡིན་
པས་གཞན་ལ་དམིགས་པ་ནི་མི་ཐོབ་ལ། རྒྱུ་མ་རྒྱས་པས་དྲེའི་རྣམ་པ་ཡང་མི་ཐོབ་བོ། །ཤྲེས་པ་རྣམ་
པ་དན་པ་ྲེར་གཞག་ནི་རྣམ་གྲངས་ཏྲེ། དུཿཁ་ལ་དམིགས་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱྲེ་འཇིག་ཆོས་
ཅན་དུ་ཤྲེས་པ་དང་། ལུས་སོགས་འཛིན་པའི་སོ་ནས་སོ། འོན་ཀང་བཟོད་པ་ལ་རྣམ་པ་དང་དན་པ་
ྲེར་གཞག་འཐོབ་ཀི་ཤྲེས་པ་ལ་ནི་བཀག་གོ །དྲེ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་གིས་འཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་འབད་ལས་འབྱུང་། སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །གིས་པ་ལ། 
འཕགས་ལམ་ལ་དུ་འཐོབ་པ་དང་། བྱིས་པའི་ལམ་ལ་དུ་འཐོབ་པ་གིས། དང་པོ་ལ། གྲངས་མི་འད་
བ་དང་འད་བ་གིས། དང་པོ་ལ། སློབ་ལམ་དང་མི་སློབ་ལམ་ལ་དུ་འཐོབ་གིས། དང་པོ་ནི། འདོད་
པའི་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་ནམ་དགུ་པའི་བར་ལྡན་པའི་ཆགས་བཅས་ཀི་གང་ཟག་གིས་ཀི་ས་བཅུ་
དྲུག་པ་ལ་བདྲེན་པ་བཞི་ཤྲེས་པ་དང་ཆོས་རྲེས་ཤྲེས་པ་སྲེ་ཟག་མྲེད་ཀི་ཤྲེས་པ་དྲུག་ཐོབ་ལ། དྲེ་དག་
ཀང་མཐོང་སྤང་གི་གྲེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་ཐོབ་པ་ཡིན་གི་འབྲས་བུ་ཙམ་པོའ་ིཚེ་ཡིན་པས་སོམ་སྤང་གི་
གྲེན་པོ་ནི་མིན་ནོ། །ས་ནི་ཆགས་བཅས་ཡིན་པས་མི་ལོག་མྲེད་ཁོ་ན་དང་། ད་ལྟར་པའི་ཐོབ་པ་ནི་
ལམ་རྲེས་ཤྲེས་པ་གིས་དང་། དྲེ་དག་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་རོགས་པས་སྐལ་
མམ་ 
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༼༤༨༣༽ 
གི་རྒྱུ་རྒྱས་པ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་མི་ཐོབ་པ་ནི་ཆགས་བཅས་ཡིན་པས་སྲེམས་ཤྲེས་དང་སློབ་པ་
ཡིན་པས་ཕྱི་མ་མི་ཐོབ་ལ་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་མི་འཐོབ་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །འདོད་པ་ནས་ཅི་ཡང་
མྲེད་ཀི་བར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ནི་བྲལ་བས་བདུན་ཐོབ་སྲེ་སྲེམས་ཤྲེས་བསན་པའོ། །ས་ནི་རང་
གང་ལ་བརྲེན་པའི་རང་དང་འོག་ས་འཐོབ་ཅིང་གཞན་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཆགས་བཅས་ཀི་བཅུ་དྲུག་པ་
དྲེའི་གོང་མ་འདོད་པའི་སོམ་སྤང་གི་གྲེན་པོ་ཆགས་བཅས་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དགུ་པ་མན་ཆད་ཀི་
སོམ་པའི་ལམ་སོར་བ་སོགས་བཞི་ལ་སྔར་གི་བདུན་དང་མི་ལོགས་པ་མྲེད་པས་བསྡུས་པ་རང་རང་
གི་རིགས་འད་གསར་པ་འཐོབ་སྲེ། གྲེན་པོ་ཡིན་པ་དང་རང་གི་རིགས་འདའི་རྒྱུ་རྒྱས་པས་སོ། 
རྲེས་ཤྲེས་འདོད་པའི་གྲེན་པོ་མིན་ཡང་མཐོང་སྤང་གི་གྲེན་པོར་གྱུར་པ་རྒྱུ་རྒྱས་པས་འཐོབ་ལ། 
ལོ་ཀའི་ལམ་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་དང་། ཟག་མྲེད་ཡིན་ན་ཆོས་དང་བདྲེན་པ་བཞི་ཤྲེས་གང་རུང་
གཅིག་ད་ལྟར་བ་ཡིན་ཞིང་། བདུན་ཆར་མ་འོངས་པ་ཐོབ་ལ་གཞན་མི་ཐོབ་པ་སྔར་བཞིན་ནོ། །འདོད་
པ་དང་སིད་རྲེ་ལས་རྒྱལ་བ་བཤད་ཟིན་ཅིང་འཆད་པར་འགྱུར་བས་བར་གིས་ས་བདུན་ལས་རྒྱལ་
བར་བྱྲེད་པའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་པོ་ལ་བདུན་བདུན་ཏྲེ། དང་པོའ་ིབར་ཆད་མྲེད་
ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཟག་མྲེད་ཡིན་ན་ས་གསུམ་གི་ཆོས་དང་འགོག་ལམ་བདྲེན་པ་གིས་བདྲེན་
པ་བཞི་ཤྲེས་གང་རུང་གཅིག་ད་ལྟར་བ་ཡིན་ལ། ཟག་བཅས་ཡིན་ཞིང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་
རྒྱལ་བར་བྱྲེད་ན་གིས་པའི་ྲེར་ 
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༼༤༨༤༽ 
བསོགས་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ད་ལྟར་བ་སྲེ་མ་འོངས་པ་ནི་བདུན་པོ་རྒྱུ་རྒྱས་པ་དང་གྲེན་པོའ་ི
རིགས་ཡིན་པས་འཐོབ་ལ། སྲེམས་ཤྲེས་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ལ་བཀག་ལ་ཕྱི་མ་གིས་སློབ་པ་ཡིན་
པས་མི་འཐོབ་ལ། བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གཞན་ཡང་དྲེ་དང་འད་སྲེ་བྱྲེ་བྲག་ནི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་རང་ས་
དང་གོང་མའི་ྲེར་བསོགས་དང་ཟག་མྲེད་ཀི་རང་ས་ལྷག་པར་བསན་པའོ། །མི་སློབ་པ་ལ་བརྒྱད་
དམ་དགུར་འགྱུར་བས་སློབ་པའི་མངོན་ཤྲེས་དང་པོ་ལྔའི་བར་ཆད་མྲེད་པ་ལའང་བདུན་འཐོབ་སྲེ། 
ཆགས་བྲལ་གི་ས་ཐོབ་ན་འོག་ས་ལས་རྒྱལ་བའི་བར་ཆད་མྲེད་པ་ིད་ས་བཞིའི་མངོན་ཤྲེས་ཀི་བར་
ཆད་མྲེད་པའང་ཡིན་པས་སྔར་དང་འད་ལ། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་སོར་བས་འཐོབ་ན་ནི་རང་གི་སོར་
བ་གང་ལ་བརྲེན་ནས་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་མངོན་ཤྲེས་འབྱུང་བ་ནི་བར་ཆད་མྲེད་པ་སྲེ་དངོས་གཞི་
གང་རུང་གིས་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ད་ལྟར་བ་དང་། རང་དང་འོག་སའི་ཟག་མྲེད་ནི་རྒྱུ་རྒྱས་པས་མ་
འོངས་པ་ཁོ་ན་འཐོབ་བོ། །རོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་མི་གཡོ་བར་འཐོབ་པ་སྲེ་དྲེར་དབང་པོ་འཕོ་བའི་
བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་ཟག་མྲེད་དྲུག་དང་ཟད་ཤྲེས་ཏྲེ་བདུན་འཐོབ་ལ། དུས་
ནི་ཆོས་རྲེས་ཤྲེས་པ་གང་རུང་དང་བདྲེན་པ་བཞི་ཤྲེས་གང་རུང་དང་ཟད་ཤྲེས་ཏྲེ་གསུམ་ད་ལྟར་བ་
དང་གཞན་མ་འོངས་པའོ། །ས་གང་ལ་བརྲེན་པ་གཅིག་ད་ལྟར་བ་གཞན་དགུ་ཆར་མ་འོངས་
པའོ། །ཟད་ཤྲེས་ནི་དབང་པོ་རྟུལ་བས་རྟུལ་པོ་གཏོང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྣོན་པོ་ཡིན་ཞིང་མི་སྐྱྲེ་བ་
ཤྲེས་པ་མི་འཐོབ་སྲེ། དབང་པོ་འཕོ་བ་མ་རོགས་པས་ 
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༼༤༨༥༽ 
མི་གཡོ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འོག་ས་ལས་མ་གྲོལ་བར་དངོས་གཞི་མི་འཐོབ་པ་བཞིན་
ནོ། །སློབ་པའི་སྤྲེལ་མ་སོམ་པའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དག་ལ་ཡང་ཟག་མྲེད་དྲུག་དང་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་
པ་སྲེ་བདུན་འཐོབ་ལ། ཟག་མྲེད་ཀི་ཚེ་ཆོས་རྲེས་ཤྲེས་པ་གང་རུང་དང་བདྲེན་པ་བཞི་ཤྲེས་གང་རུང་
གཅིག་ད་ལྟར་བ་དང་། ཟག་བཅས་ཀི་ཚེ་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ད་ལྟར་བའོ། །ས་ནི་ད་ལྟ་བ་བཞི་པོ་ཁོ་ན་
དང་ཟག་མྲེད་ཀི་དངོས་གཞི་བཞི་ཆར་མ་འོངས་པ་འཐོབ་ཅིང་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ནི་བཞི་པ་ཁོ་
ནའོ། །ས་བདུན་གི་གོང་མ་སིད་རྲེ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་དང་པོ་བརྒྱད་ལའང་ཟག་
མྲེད་ས་དགུ་དང་། སྲེམས་ཤྲེས་པ་བཞིས་བསྡུས་པ་སྲེ་བདུན་འཐོབ་ལ། ད་ལྟ་བ་ནི་ཆོས་རྲེས་ཤྲེས་
པ་གང་རུང་གཅིག་དང་བདྲེན་པ་བཞི་ཤྲེས་གང་རུང་གཅིག་གོ །སློབ་པ་དབང་པོ་སོང་བའི་རྣམ་
གྲོལ་ལམ་ལ་ཆགས་བཅས་ཡིན་ན་ཟག་མྲེད་དྲུག་དང་། ཆགས་བྲལ་ཡིན་ན་སྲེམས་ཤྲེས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་
བདུན་འཐོབ་ལ། འདོད་པའི་གྲེན་པོས་ཕྱྲེ་བ་ཡིན་པས་ཆོས་དང་བདྲེན་པ་བཞི་ཤྲེས་ལས་གང་རུང་
གཅིག་ད་ལྟར་བ་འཐོབ་ཅིང་། ས་ནི་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་རང་དང་འོག་ས་འཐོབ་ལ་གིས་པ་ལ་སོགས་
ཐོབ་ཀང་འདོད་པའི་གྲེན་པོ་ཡིན་པས་ཁད་པར་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་བརྲེན་པའི་གོང་ས་མི་ཐོབ་པར་
བཤད་པ་ནི་སྤང་ལམ་ཡིན་པར་འཆད་དོ། །འམ་ཞྲེས་པ་ནི་ལུགས་ཐ་དད་པ་སྲེ་ཁ་ཅིག་མཐོང་ལམ་
གིས་འབྲས་བུ་གསུམ་འཐོབ་པ་ལྟར་འདིས་ཀང་འཐོབ་པ་འད་བས་མངོན་པར་རོགས་པའི་མཐའ་
ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ཐོབ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །སོར་ 
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༼༤༨༦༽ 
བའི་ལམ་ལ་ནི་དྲེ་གིས་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ཡང་འཐོབ་བོ། །དྲེའི་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ལམ་ལ་
སྲེམས་ཤྲེས་བཀག་པས་དྲུག་ཁོ་ན་འཐོབ་ལ་དྲེ་བཞིན་དུ་སིད་རྲེ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་བྱྲེད་པའི་
བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ལའང་ཟག་མྲེད་དྲུག་ཁོ་ནའོ། །གིས་པ་མི་སློབ་པ་ལ་འཐོབ་པ་ནི་སིད་རྲེ་ལ་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དགུ་པ་ནི་ཟད་པ་ཤྲེས་པ་ཡིན་ལ་དྲེ་ལ་མི་སྐྱྲེ་བ་ཤྲེས་པ་
མ་གཏོགས་དགུ་འཐོབ་ལ། ད་ལྟར་བ་ནི་སྡུག་ཀུན་རྲེས་ཤྲེས་དང་ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་གང་རུང་གཅིག་
དང་། ས་ནི་དགུ་ཆར་རྒྱུ་རྒྱས་པས་འཐོབ་སྲེ་སྐྱྲེ་བའི་རིམ་པའམ་གྲངས་ཀི་རིམ་པའོ། །མི་གཡོ་བའི་
ཆོས་ཅན་དྲེས་ནི་མི་སྐྱྲེ་བ་ཤྲེས་པའང་ཐོབ་པས་བཅུ་ཆར་འཐོབ་བོ། །གང་གིས་མི་གཡོ་བ་དྲེར་འཕོ་
བའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐ་མ་ལའང་བཅུ་འཐོབ་བོ། །གིས་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་ལྷག་མ་འདོད་པའི་
གྲེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དགུ་པ་དང་། ས་བདུན་གི་གྲེན་པོ་དང་མངོན་ཤྲེས་དང་སྤྲེལ་མ་སོམ་པའི་
རྣམ་གྲོལ་དང་། མི་གཡོ་བར་དབང་པོ་འཕོ་བའི་རྣམ་གྲོལ་དང་པོ་བརྒྱད་དང་། ཆགས་བྲལ་གི་སོར་
བ་དང་ཁད་པར་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཟད་མི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་པ་ལས་གཞན་བརྒྱད་འཐོབ་ལ། མི་སློབ་པའི་
མངོན་ཤྲེས་དང་སྤྲེལ་མ་སོམ་པའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ལ་བརྒྱད་དང་དགུའམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་
སོགས་པ་ལ་དགུ་དང་བཅུའམ། དབང་པོ་འཕོ་བའི་སོར་བ་ལ་དགུ་འཐོབ་ཅྲེས་ཁ་བསྐང་
ངོ་། །གིས་པ་བྱིས་པའི་ལམ་དུ་འཐོབ་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཆགས་བྲལ་གི་ལམ་ལ་ནི་འདོད་པ་དང་
བསམ་གཏན་སྔ་མ་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བའི་དངོས་གཞི་བསྡུས་པ་དང་རྣམ་གྲོལ་ཐ་མ་དང་ཁད་པར་ 
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༼༤༨༧༽ 
གི་ལམ་ལ་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ངྲེས་པར་འཐོབ་ལ་འདིས་ན་སྲེམས་ཤྲེས་ཀང་འཐོབ་ཅིང་། དྲེ་དག་གི་
སོར་བ་ྲེར་བསོགས་ཀིས་བསྡུས་པ་དང་བར་ཆད་མྲེད་པ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བརྒྱད་ལ་ྲེར་བསོགས་
ཀི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་འཐོབ་ལ་དྲེ་ཡན་ཆད་ལ་སྲེམས་ཤྲེས་མྲེད་དོ། །ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་
སྒྲུབ་པའི་ལམ་ལ་ནི་མངོན་ཤྲེས་གསུམ་དང་ཚད་མྲེད་དང་རྣམ་ཐར་དང་ཟད་པར་ལ་སོགས་པའི་
བསམ་གཏན་གིས་བསྡུས་པའི་སོར་བ་དང་རྣམ་གྲོལ་དང་ཁད་པར་གི་ལམ་ལ་གིས་ཀ་འཐོབ་ཅིང་། 
མིག་རྣའི་མངོན་ཤྲེས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པས་མ་འོངས་པ་མི་འཐོབ་ལ། མངོན་ཤྲེས་སྤྲུལ་པ་མ་
གཏོགས་ཞྲེས་པ་ནི་འཐོབ་བྱྲེད་བསམ་གཏན་དགྲེ་བ་དང་འདིར་དྲེ་ིད་གསར་དུ་མི་ཐོབ་པའམ་མ་
འོངས་པ་སྔར་སྐྱྲེ་མྲེད་ཅྲེས་འཆད་དོ། །དྲེ་དག་གིས་བར་ཆད་མྲེད་པ་དང་བསམ་གཏན་མིན་པའི་
སོར་བ་དང་རྣམ་གྲོལ་ལ་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་གཅིག་པུའོ། །ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ལ་ནི་བསམ་གཏན་
གི་ས་པ་ལའང་མཐོང་ལམ་གི་འཁོར་ཡིན་པས་སྲེམས་ཤྲེས་མི་འཐོབ་བོ། །གིས་པ་ལམ་གང་ལ་ས་
དུས་ཐོབ་པ་ནི། འོག་ས་སྤོང་བའི་ལམ་གང་ཡིན་ཡང་རུང་སྲེ་རྣམ་གྲོལ་དགུ་པའི་ཚེ་གོང་མའི་ྲེར་
བསོགས་དང་དངོས་གཞི་གིས་ཀ་ཐོབ། ས་དྲེ་མན་ཆད་ྲེར་བསོགས་ཁོ་ནའི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་
འཐོབ་ལ། ཟག་མྲེད་ཀི་ཚེ་ཤྲེས་པ་ནི་བསམ་གཏན་གིས་པ་ལྟ་བུ་གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། བསམ་གཏན་གིས་པ་གང་ཞིག་ཟག་མྲེད་ཐོབ་པ་ན་གནས་སྐབས་དྲེར་དང་པོའ་ི
ས་གསུམ་གི་ཟག་མྲེད་ཀང་འཐོབ་སྲེ་གྲེན་པོའ་ིརིགས་ཡིན་པས་སོ། །རྣམ་གྲོལ་ལམ་ 
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༼༤༨༨༽ 
ཐ་མའི་ཚེ་གསུམ་པའི་ཟག་མྲེད་ཀང་འཐོབ་སྲེ་དྲེས་ན་ལམ་ས་གང་ཡིན་པ་དྲེའི་རང་དང་འོག་ས་ཡང་
འཐོབ་བོ། །ཟད་པ་ཤྲེས་པའི་དུས་ན་ཟག་མྲེད་དུ་མ་ཟད་ཟག་བཅས་ཀང་འཐོབ་སྲེ། ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་
ཀུན་གི་ཡོན་ཏན་མི་སྡུག་པ་དང་རྣམ་ཐར་ལ་སོགས་པ་ངྲེས་པར་སོར་བས་ཐོབ་པ་མིན་པ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་
བུས་ོན་མོངས་པའི་ཐག་པ་འཆད་པ་ན་དར་གི་སྤྲོག་མ་ཐག་པ་བཅད་དྲེ་དབུགས་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་དང་
ཆོས་མཐུན་པར་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རྒྱལ་སིད་ཐོབ་པ་ན་ཡུལ་མིས་ནོར་གིས་བསུ་བ་ལྟར་
རོ། །དྲེ་ཡང་འདོད་པའི་རྲེན་ལ་ས་དགུ་ཆར་ནས་སིད་རྲེ་ལ་རང་སའི་བར་ཡིན་ལ། སྔོན་རྲེད་ཟིན་པ་
ནི་མི་འཐོབ་སྲེ་མས་པ་ལས་རྲེད་པ་དྲེ་ཡང་མི་ཐོབ་ལ། སློབ་དཔོན་འདུས་བཟང་ནི་ཐོབ་པ་བཏང་བ་
འཁོར་བ་ནས་འདིས་པ་རྣམས་མ་འབད་པར་མངོན་དུ་འགྱུར་ལ། དབྱིག་བཤྲེས་ན་རྲེ། ད་ལྟར་མི་
ལྡན་ན་བཏང་ཡང་འཐོབ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གསུམ་པ་ཐོབ་པའི་དབྱྲེ་བ་ནི། རྲེད་པ་ཁོ་ན་ཐོབ་བམ་ཞྲེ་
ན། བཞི་པ་ནི། ཆོས་སྔར་མྲེད་རྲེད་པ་དང་། ཆོས་དྲེ་དངོས་སུ་ཡང་ཡང་བརྲེན་པ་སྲེ་ད་ལྟར་བའི་
གིས་ཀ་དང་མ་འོངས་པའི་རྲེད་པ་ཁོ་ན་འཐོབ་ཀི་བརྲེན་དུ་མྲེད་ལ། འདས་པ་ལ་གིས་ཀ་མྲེད་དྲེ་
ཐོབ་ཟིན་ལྡན་པར་ཟད་པའམ་ཤྲེས་པའི་ཐོབ་པ་དང་བསྟུན་པར་འཆད་ཅིང་། ོན་མོངས་ཅན་དང་
ལུང་མ་བསན་ཁ་ཅིག་ལ་རྲེད་བརྲེན་གིས་ཀ་དང་འདུས་མ་བྱས་པ་རྲེད་པ་ཡོད་ཀང་། དགྲེ་བ་
འདུས་བྱས་ཐོབ་པར་འཆད་པ་ནི་ཤྲེས་པ་ཕལ་ཆྲེར་དགྲེ་བ་འདུས་བྱས་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང་
བསྟུན་པའམ་སིའི་ཆོས་བྱྲེ་བྲག་ལ་བསན་པར་འཆད་དོ། །གྲེན་པོ་ནི་ལམ་སྲེ་ 
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༼༤༨༩༽ 
ལུས་སྲེམས་ཀི་གྲེན་པོ་སོམ་པ་དང་། ོན་མོངས་ཅན་གི་ཐོབ་པ་གཅོད་པ་ཐག་སིང་པའི་ཐོབ་པ་
གིས་ནི་ཟག་བཅས་སྤང་བའི་དོན་དུ་ཡིན་ལ། དྲེ་གིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་སྤང་བྱ་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་
ནས་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པ་དང་བྱས་པར་འཆད་དོ། །དྲེས་ན་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ལ་བཞི་དང་ལུང་མ་
བསན་ལ་ཐ་མ་གིས་དང་ཟག་མྲེད་ལ་དང་པོ་གིས་སོ། །ི་འོག་པ་སོམ་པ་དང་རྣམ་པར་འཇིག་
པའི་འཐོབ་པ་དང་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་ནི་གྲེན་པོ་དང་ཐག་སིང་བའི་ནང་དུ་འདུས་པར་ཁ་ཆྲེ་བ་འདོད་
དོ། །གསུམ་པ་ཤྲེས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཐུན་མོང་བའི་
ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་དབྱྲེ་བའི་སོ་ནས་མདོར་བསན། སོ་སོའ་ིརང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད། 
མམ་མི་མམ་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་ནི་དབྱྲེ་
གཞི། དབྱྲེ་ན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དྲེ། སོབས་བཅུ། ལ་སོགས་པ་མི་འཇིགས་པ་བཞི། དན་པ་ྲེར་
གཞག་གསུམ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སོ། །གིས་པ་ལ། སོབས་བཅུ། མི་འཇིགས་པ་བཞི། དན་
པ་ྲེར་གཞག་གསུམ། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སོ་སོའ་ིརང་བཞིན། ས་གང་
གིས་བསྡུས་པ། སངས་རྒྱས་ིད་ལ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དང་གནས་མིན་པ་མཁྲེན་པའི་
སོབས་ནི་ཤྲེས་པ་བཅུ་སྲེ། དྲེའི་ཡུལ་ཆོས་ཡིན་པས་བཅུ་ཆར་གིས་ཤྲེས་ཏྲེ། བདྲེན་པ་དང་པོ་
གིས་འགོག་ཤྲེས་ལས་གཞན་བརྒྱད་འགོག་པ་འགོག་ཤྲེས་དང་དྲེའི་ཆ་ཤྲེས་པ་བཞི་སྲེ་ལྔ་དང་
ལམ་ནི་ལམ་ཤྲེས་ཆ་ཤས་དྲུག་དང་འདུས་མ་བྱས་ལུང་ 
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༼༤༩༠༽ 
མ་བསན་ནི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལས་དང་འབྲས་བུ་མཁྲེན་པའི་སོབས་ལ་
ཤྲེས་པ་བརྒྱད་ཡོད་དྲེ། ཡུལ་ནི་ཟག་བཅས་སྡུག་ཀུན་ཡིན་པས་འགོག་ལམ་བོར་བའོ། །བསམ་
གཏན་བཞི་དང་། སོགས་པ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་མཁྲེན་པའི་སོབས་དང་། དབང་པོ་མཆོག་
དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་མཁྲེན་པའི་སོབས་དང་། མོས་པ་ས་ཚོགས་མཁྲེན་པ་དང་། ཁམས་ས་ཚོགས་
མཁྲེན་པའི་སོབས་རྣམས་ལ་ནི་ཤྲེས་པ་དགུ་སྲེ་འགོག་ཤྲེས་བོར་བ་རྣམས་ཀིས་དངོས་པོ་རིག་ལ་
མཚན་ིད་ནི་དངོས་རིག་གོ །ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་མཁྲེན་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཡང་བཟུང་ན་ཤྲེས་
པ་བཅུ་སྲེ་དྲེས་དངོས་པོ་རིག་ལ། འམ་ཞྲེས་པ་ལམ་ིད་བཟུང་ན་འགོག་ཤྲེས་བོར་བ་དགུའོ། །སྔོན་
གནས་རྲེས་སུ་དན་པ་མཁྲེན་པ་དང་འཆི་བ་འཕོ་བ་དང་སྐྱྲེ་བ་མཁྲེན་པའི་སོབས་གིས་ནི་ཀུན་རོབ་
གཅིག་པུ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་རང་མཚན་གི་རྣམ་པར་མཁྲེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྲེན་པའི་
སོབས་ནི་ཤྲེས་པ་དྲུག་གམ་བཅུ་ཡིན་ཏྲེ། ཟག་ཟད་འགོག་པ་ིད་བཟུང་ལ་འགོག་ཤྲེས་ལྔ་ཀུན་རོབ་
ཤྲེས་པ་དང་དྲུག་ཡིན་ལ་ཟག་པ་ཟད་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཁྲེན་པ་བཟུང་ན་བཅུར་ཡོད་དོ། །གིས་པ་ནི། 
སྔོན་གནས་དང་འཆི་འཕོ་སྐྱྲེ་བ་མཁྲེན་པའི་སོབས་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པོ་དག་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དྲེ་
བསྐྱྲེད་དཀའ་བས་སོ། །ལྷག་མ་བརྒྱད་ནི་ས་བཅུ་གཅིག་པོ་རྣམས་ལས་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ཀུན་ན་
ཡོད་ཅིང་ཤྲེས་པ་ཟག་མྲེད་དགུའི་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དོ། །རྲེན་ནི་འཛམ་གིང་གི་སྐྱྲེས་པ་ཁོ་
ནའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཤྲེས་པ་བཅུ་གཞན་ལ་ཡོད་པ་སོབས་ 
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༼༤༩༡༽ 
མིན་གི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་སོབས་ཞྲེས་བྱའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འདི་ཁོ་ནའི་ཤྲེས་པ་སོབས་
ཡིན་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཕྱིར་ན་གནས་དང་གནས་མིན་སོགས་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཐོགས་པ་མི་མངའ་བར་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་གིས་ནི་ཕྱོགས་རྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཐོགས་མྲེད་དུ་མི་
འཇུག་གོ །ཐུགས་ཀི་སོབས་ནི་ཤྲེས་བྱ་ལྟར་མཐའ་ཡས་ན། །སྐུ་ལ་སོབས་ཇི་ཙམ་མངའ་ཞྲེ་ན། སིད་
མྲེད་ཀི་བུའི་སོབས་ཞྲེས་པ་མངའ་ལ། སྲེ་པ་གཞན་དག་ན་རྲེ། ཚིགས་རྲེ་རྲེ་ན་སོབས་རྲེ་མངའ་བས་
ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པ་ནའོ། །བཙུན་པ་ན་རྲེ། སྐུའི་སོབས་ཀང་མཐའ་ཡས་ཏྲེ་གཞན་དུ་
མཁྲེན་པའི་སོབས་བཟོད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །སྲེད་མྲེད་ཀི་བུའི་སོབས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞྲེ་
ན། གང་པོ་ཆྲེ་ཕལ་པ་དང་སོགས་པ་སྤོས་ཀི་དང་། ཚན་པོ་ཆྲེ་དང་རབ་གནོན་དང་ཡན་ལག་མཆོག་
དང་སོབས་མཆོག་དང་སྲེད་མྲེད་ཀི་བུ་དང་བདུན་གོང་ནས་གོང་དུ་བཅུ་བཅུས་གགས་པ་སྲེ་བསྒྱུར་
བའི་སོབས་ནི་དྲེའི་བུའི་སོབས་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་སོབས་མཆོག་བཅུའི་སོབས་དྲེ་ནི་སྲེད་མྲེད་ཀི་
བུའི་སོབས་ཕྱྲེད་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་སོ་སྐུའི་སོབས་ཇི་ལྟར་ཆྲེ་བ་དྲེ་ལྟར་རུང་སྲེ། ལྷས་བྱིན་གིས་བསད་
པའི་གང་ཆྲེན་གི་རོ་ར་བ་དང་འོབས་བདུན་ཟོ་བས་མཐའ་ཡས་པར་སློབ་དཔོན་བཞྲེད་དོ། །སྐུའི་
སོབས་དྲེ་ནི་རྲེག་བྱ་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་ནམ། ཁ་ཅིག་སྔར་བཤད་པའི་འབྲས་བུའི་རྲེག་བྱ་ལས་
གཞན་པའི་རྲེག་བྱའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། གིས་པ་མི་འཇིགས་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་ངྲེས་ཏྲེ། 
རང་དོན་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་སྤངས་པ་ལས་བརོམ་པ་གིས། གཞན་དོན་ 
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༼༤༩༢༽ 
སྤང་བྱ་དང་གྲེན་པོ་ལས་བརོམ་པ་གིས་ཏྲེ་བཞིའོ། །དྲེ་ཇི་ལྟར་ན་སོབས་དང་པོ་ཤྲེས་པ་བཅུ་ཡིན་
པ་བཞིན་མི་འཇིགས་པ་དང་པོ་ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་པ་ནི་ཤྲེས་
བྱ་ཀུན་ལ་བློ་རྒྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སོབས་བཅུ་པོ་ཤྲེས་པ་དྲུག་གམ་བཅུ་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་མི་
འཇིགས་པ་གིས་པ་ཡང་ཡིན་ཏྲེ། ཟག་པ་ཟད་དོ་ཞྲེས་པ་འགོག་པ་ིད་བཟུང་ན་དྲུག་དང་རྒྱུད་ཀི་
མཁྲེན་པ་བཟུང་ན་བཅུའོ། །སོབས་གིས་པ་ཤྲེས་པ་བརྒྱད་ཡིན་པ་བཞིན་མི་འཇིགས་པ་གསུམ་པ་
ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་སྡུག་ཀུན་གིས་ཡིན་པས་སོ། །སོབས་
བདུན་པ་ཤྲེས་པ་དགུའམ་བཅུ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་མི་འཇིགས་པ་བཞི་པ་ཡིན་ཏྲེ། བཞི་པ་ཡང་ངྲེས་
འབྱིན་གི་ལམ་འབྲས་གིས་ཀ་བཟུང་ན་བཅུ་དང་ལམ་ིད་བཟུང་ན་དགུའོ། །མཁྲེན་པ་ིད་ཇི་ལྟར་
མི་འཇིགས་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་སྨྲ་ན་རྲེ། ཤྲེས་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་དྲེ་ལྟར་མ་ནོར་བར་
གསུངས་པས་སོ་ཞྲེས་ལ། སློབ་དཔོན་ནི་འཇིགས་པ་ནི་སྲེམས་བྱུང་གཞན་ཡིན་ལ་དྲེའི་གྲེན་པོ་
སྲེམས་བྱུང་ནི་མི་འཇིགས་པ་སྲེ་ཤྲེས་པ་རྒྱུར་བྱས་ནས་མི་སག་པར་འགྱུར་བས་ཤྲེས་པའི་འབྲས་
བུའོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་ནི། ཆགས་སང་གི་གྲེན་པོ་མ་བརྲེད་པའི་དན་པ་
དང་བྱ་བ་ཡིན་མིན་ཤྲེས་པའི་ཤྲེས་བཞིན་གི་བདག་ིད་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་གསུམ་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་
མ་ཡིན་ནོ། །མ་འདྲེས་པར་བཞག་པའི་རྒྱུ་ནི་ཅི་ན་ཐོས་ཁ་ཅིག་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་ཆགས་སང་མི་
འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། །བྱྲེ་སྨྲ་ན་རྲེ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  491 

༼༤༩༣༽ 
སྤངས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཞྲེད་ལ། སློབ་དཔོན་ནི་དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྲེ་བར་བཞག་གི་ན་ཐོས་
ཀིས་མིན་ནོ་ཞྲེས་བཞྲེད་དོ། །བཞི་པ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་བློ་གཏི་མུག་མྲེད་པ་སྲེ། སུ་
ནི་དང་། སུ་ནི་རྒུད་ཞྲེས་སོགས་ིན་མཚན་དྲུག་ཏུ་བརྲེ་བས་སོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཆྲེན་པོ་ཡིན་ཞྲེ་ན། 
གྲངས་མྲེད་གསུམ་གི་ཚོགས་གིས་ཆྲེན་པོས་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། དུཿཁ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ལ་
བརྲེ་བས་རྣམ་པ་འཛིན་སངས་ཆྲེ་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པས་སོད་ཡུལ་རྒྱ་
ཆྲེ་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་པའི་སྲེམས་ཅན་ལ་འདུ་བྱྲེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་སོ་ནས་སྡུག་མི་སྡུག་
མམ་པར་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དང་། བརྲེ་བའི་རྣམ་པ་ཆྲེས་ཆྲེ་བའི་ཕྱིར་ན་ཆྲེན་པོ་སྲེ། རྒྱུ་དང་ཡུལ་
དང་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་གིས་ཆྲེ་བར་བསན་ཏོ། །སིང་རྲེ་དང་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། རྣམ་པ་
བརྒྱད་ཡོད་དྲེ། ངོ་བོ་ཞྲེ་སང་གཏི་མུག་མྲེད། །དམིགས་པ་ཁམས་ཅིག་ཁམས་གསུམ་པ། །རྣམ་པ་
དུཿཁ་གཅིག་དང་གསུམ། །ས་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་བཞི་པ། །རྒྱུད་ནི་ན་ཐོས་སོགས་དང་
རྒྱལ། །ཐོབ་པ་འདོད་དང་སིད་རྲེའི་བྲལ། །དོན་ནི་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་མི་སྐྱོབ། །ལས་ནི་མི་འད་འད་བར་
འཇུག །ཅྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་མམ་མི་མམ་གི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། ཅི་སངས་རྒྱས་ཐམས་
ཅད་དྲེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གིས་མམ་མམ་ཞྲེ་ན། ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུ་ཚོགས་གིས་རྒྱུན་རིང་
ཐུང་སོགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་འགྲུབ་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡོངས་
སུ་འགྲུབ་ 
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༼༤༩༤༽ 
པ་དང་ཕན་འདོགས་པ་འགྲོ་བ་མཐོ་རིས་དང་བྱང་གྲོལ་ལ་འགོད་པའི་དོན་གྲངས་མི་མཚུངས་ཀང་
གཅིག་གི་མཛད་སོད་ཀུན་གིས་མཛད་ཅིང་སོད་པས། ཆོས་དྲེ་གསུམ་གི་སོ་ནས་མམ་པ་ིད་
ཡིན་ལ། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་སངས་རྒྱས་བཟང་ངན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྐུ་ཚེ་དང་རིགས་དང་སྐུ་
བོང་ཚོད་ཀིས་ནི་མམ་པ་མིན་ཏྲེ་གདུལ་བྱ་དང་མཐུན་པར་མཇུག་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་རོགས་པ་
བརོད་པ་ཆྲེན་པོའ་ིམདོ་ལས། རྣམ་གཟིགས་ཀི་ཚེ་ཚད་ནི་ལོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། སོན་པའི་ནི་
བརྒྱ་དང་། རིགས་ནི་རྣམ་གཟིགས་རྒྱལ་རིགས་སུ་གྱུར་པ་དང་། གཙུག་ཏོར་ནས་འོད་སྲུང་གི་བར་
བྲམ་ཟྲེ་དང་། སོན་པ་ནི་གོའུ་ཏ་མར་གྱུར་པ་དང་། སྐུ་ཚད་ནི་སོན་པ་ཁྲུ་བཞི་པ་དང་བྱམས་པ་ཁྲུ་
བརྒྱད་ཅུ་པར་གྱུར་པ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ལ་རིགས་སི་ཡིན་ལ་གདུང་ནང་ཚན་ནོ། །གིས་པ་
ཐུན་མོང་བའི་ཡོན་ཏན་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀི་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་གཞན་དག་ནི་དངོས་པོ་ལ་ཁད་པར་ཆྲེར་ཡོད་ཀང་གཞན་ལའང་རིགས་འད་
མཚན་ིད་པ་ཡོད་པས་སློབ་མ་ན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ལ། དྲེ་ནི་ོན་མོངས་མྲེད་པ་དང་
སྨོན་ནས་ཤྲེས་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། སོགས་པ་ཟག་ཟད་མངོན་
ཤྲེས་དང་འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་སོ་སོའ་ིསྐྱྲེ་བོ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ནི་མངོན་
ཤྲེས་སོགས་སོ། །གིས་པ་ལ། འཕགས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ། ཕལ་ཆྲེར་སོ་སྐྱྲེ་དང་ཐུན་མོང་བ་
གིས་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ། སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ 
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༼༤༩༥༽ 
དྲེ་རྣམས་མཐུན་མོང་གི་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ོན་མོངས་མྲེད་པ། སྨོན་ནས་ཤྲེས་པ། སོ་སོ་
ཡང་དག་རིག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ོན་མོངས་མྲེད་པ་དྲེའི་ངོ་བོ་ནི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་སྲེ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
གིས་བདག་ལ་ོན་མོངས་བསྐྱྲེད་པར་འགྱུར་བར་རིག་ནས། ཇི་ལྟར་ན་མི་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་སམ་དུ་
མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལ་སོད་ཅིང་། དྲེ་ལས་ལངས་པའི་ཚེ་སྔར་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་
གཞན་གི་སྲེམས་སྲུང་བའི་ཐབས་ཀི་ཁད་པར་ཡིན་གི། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྐྱྲེས་ཙམ་ཁོ་ནའི་མཐུས་ོན་
མོངས་མི་སྐྱྲེ་བ་མིན་ནོ། །དྲེ་སོམ་པའི་དགོས་པ་ནི་སྲེམས་ཅན་ལ་དུཿཁ་མི་བསྐྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ནི་
ཕལ་ཆྲེར་ོན་མོངས་པ་ལས་སྐྱྲེ་ཞིང་། རང་ིད་ཀང་ཡོན་གནས་ཁད་པར་དུ་རིག་ནས་བདག་ལ་
གཞན་གིས་ོན་མོངས་མི་སྐྱྲེ་བར་བྱྲེད་པའོ། །བསྡུ་བར་དགོས་པ་གསུམ་བཤད་དོ། །ས་ནི་བསམ་
གཏན་གི་མཐའ་བཞི་པ་ན་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ལམ་སླ་བའི་མཆོག་ཡིན་པས་སོ། །གང་སྤྲེལ་ལས། སྡུག་
བསྔལ་གི་རྒྱུ་དང་འགལ་བ་དང་ལམ་སླ་བས་ཞྲེས་བཤད་རྲེན་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་
ཅན་ཁོ་ནས་བསྐྱྲེད་དྲེ་གཞན་ནི་མས་པ་སིད་པ་དང་། སློབ་པ་གིས་ནི་རང་གི་ཡང་མ་སྤངས་ན་
གཞན་གི་ག་ལ་ནུས། དྲེ་ཡང་གིང་གསུམ་གི་མིས་བསྐྱྲེད་དྲེ། བློ་གསལ་བ་དང་གྲོགས་ོན་མོངས་
མང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་དང་གནས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་དམིགས་
ཀང་ཆྲེད་དུ་བྱ་བའི་ཡུལ་ོན་མོངས་པ་ནི་འདོད་པར་གཏོགས་པ་སྲེ། མིའི་འཕགས་པ་ལ་འདོད་པའི་
སྲེམས་ཅན་གིས་ོན་མོངས་ 
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༼༤༩༦༽ 
བསྐྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་སྐྱྲེས་ཟིན་སྤོང་མི་ནུས་པས་མ་སྐྱྲེས་པ་དང་། དྲེ་ཡང་གཞི་མྲེད་མཐོང་སྤང་
གི་ཀུན་འགྲོ་ནི་རང་ས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ཤིང་གཞན་འཕགས་པ་མི་དམིགས་པས་བཞི་དང་
བཅས་པ་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་སོད་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་མི་སྐྱྲེ་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་
ནོ། །གིས་པ་ནི། སྨོན་ནས་ཤྲེས་པའི་ངོ་བོ་ནི་འདི་ཤྲེས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སྨོན་པའམ་བསམ་པ་སྔར་
བཏང་ནས་སྐྱྲེ་བ་སྔ་ཕྱི་ལ་སོགས་པ་ཤྲེས་པ་སྲེ། ངོ་བོ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ནི་དྲེའང་ོན་མོངས་མྲེད་པ་
དྲེ་བཞིན་ནོ། །དྲེའི་དམིགས་པ་ནི་སོབས་ལྟར་ཐོགས་མྲེད་མིན་ཡང་ོན་མོངས་པས་ལྷག་པའམ་
ཕལ་ཆྲེ་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲེ། བྱྲེ་སྨྲ་ན་རྲེ། འདི་ཡང་གོང་ས་ཡུལ་མིན་པས་གཟུགས་མྲེད་ཀི་ཚེ་
སྔ་ཕྱི་དངོས་སུ་མི་ཤྲེས་ཀི་རྲེས་སུ་དཔག་ནས་ཤྲེས་པར་ཟད་དྲེ། འབྲུ་ལས་ཞིང་ལྟར་ཞྲེས་བཤད་
དོ། །གཞན་དག་སངས་རྒྱས་ཀིས་དངོས་སུ་ཤྲེས་པར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། སོ་སོ་ཡང་དག་
རིག་པ་ནི་བཞི་སྲེ། ཆོས་དང་དོན་དང་ངྲེས་པའི་ཚིག་དང་སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་
པའོ། །ོན་མོངས་མྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་འདི་ཡང་གང་ཟག་དང་རྲེན་འད་ལ་གཞན་རྣམས་ནི་མི་འད་སྲེ། 
དང་པོ་གསུམ་གི་ཡུལ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དོན་འདིའི་མིང་ནི་སྔོན་གྲགས་པ་འདིའོ་ཞྲེས་པ་དང་། 
ཆོས་ནི་བསན་པའི་ཆོས་ཏྲེ་དྲེའི་མིང་ཚིག་གི་ཡི་གྲེའི་ཚོགས་ལ་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་དང་
མིང་འདིའི་དོན་ནི་འདིའོ་ཞྲེས་སམ། དོན་གི་མཆོག་ཐར་པའི་དངོས་པོའམ་མཚན་ིད་ཐོགས་མྲེད་
དུ་ཤྲེས་པ་དང་། ངག་ས་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཐོགས་མྲེད་དུ་ཤྲེས་ལ། བཞི་པ་ནི་རིགས་པ་ཏྲེ་
དོན་དང་འབྲྲེལ་ 
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༼༤༩༧༽ 
བས་ཐགས་ཐོགས་མྲེད་པ་སྲེ། ཅི་ལ་ཞྲེ་ན། དོན་དང་འབྲྲེལ་བའི་ངག་མངོན་པར་བརོད་པའམ་རྒོལ་
ཕྱིར་རྒོལ་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱིན་གི་འབྲེལ་བའི་གཏམ་ལ་དབང་བ་སྲེ་ཐོགས་མྲེད་དུ་ངག་ཀུན་ནས་
སློང་བར་བྱྲེད་ཅིང་ལམ་ནི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐོབ་པ་མི་བརྲེད་པའི་སོ་ནས་ཇི་ལྟར་འདོད་པར་འཇུག་
པའམ་རང་ངམ་གཞན་གིས་མི་ཐོབ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་དབང་བ་ིད་ལ་སྲེ་ཐོགས་པ་མྲེད་པས་དྲེའི་
དམིགས་པ་ནི་ངག་དང་ལམ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡུལ་གཞན་ཡོད་པར་མཚོན་པའོ། །མཚན་ིད་ནི་བཞི་
པའི་ཤྲེས་དགུའི་རང་བཞིན་ཏྲེ་འགོག་ཤྲེས་བོར་བའོ། །འདི་ནི་ས་ཐམས་ཅད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ངག་ལམ་
གིས་གང་རུང་ལ་དམིགས་པས་སོ། །དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ནི་ཤྲེས་པ་བཅུའམ་དྲུག་
ཡིན་ཏྲེ། དོན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡིན་ན་བཅུ་དང་། མྱང་འདས་ཡིན་ན་འགོག་ཤྲེས་ཆ་ཤས་ལྔ་ཀུན་
རོབ་ཤྲེས་པའོ། །དྲེ་ནི་ས་ཀུན་ན་ཡོད་དོ། །གཞན་གིས་ནི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པའི་རང་བཞིན་ཏྲེ། མིང་
ལ་སོགས་པ་དག་ལ་དམིགས་པས་སོ། །ཆོས་རིགས་ནི་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་བཞི་ན་ཡོད་དྲེ། 
ཡན་ཆད་ན་མིང་གི་ཚོགས་མྲེད་པས་སོ། །ངག་སྲེ་ངྲེས་པའི་ཚིག་རིག་པ་ནི་འདོད་པ་དང་བསམ་
གཏན་དང་པོ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དྲེ། ཡན་ཆད་ན་རོག་པ་མྲེད་པས་སོ། །ཊི་ཀར་ངྲེས་ཚིག་ལས་གཞན་
གསུམ་མམ་རྲེས་ཅིག་ཅར་དུ་བཤད་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཆོས་རིག་རྲེས་ཐོབ་ཐོས་བསམ་གི་ངོ་བོ་ཡིན་
ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གང་རུང་གཅིག་མ་ཚང་བར་ནི་བཞི་པོ་དྲེ་ཐོབ་པ་མྲེད་དྲེ། གཅིག་ཡོད་ན་ཀུན་ཡོད་
པར་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་བསྐྱྲེད་པའི་སྔོན་གི་སོར་བ་ནི་རིམ་བཞིན་ 
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༼༤༩༨༽ 
ཨངྐ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་རིས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དང་། ས་དང་གཏན་ཚིགས་རིགས་
པ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་ཁ་ཅིག་འདོད། འོན་ཀང་དང་པོ་གིས་བཟོག་ན་ལག་རྲེས་མཐུན་ནོ་
ཞྲེས་གཞན་དག་ཟྲེར་རོ། །བྱྲེ་སྨྲ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་སོར་བ་བཀའ་ཁོ་ནར་འདོད་དོ། །ཚིག་ལས་དོན་
རོགས་ནས་ས་བཤད་པ་ངྲེས་ཤིང་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་བསྒྱུར་བས་གོ་རིམ་ཡང་གྲུབ་བོ། །གིས་པ་
འཐོབ་ཚུལ་ནི། ཡོན་ཏན་དྲུག་པོ་དྲེ་དག་ནི་རབ་ཀི་མཐའི་བསམ་གཏན་གི་སོབས་ཀིས་འཐོབ་ལ། 
རབ་མཐའ་དྲེ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་སྲེ་སྔར་གི་དྲུག་ལས་ངྲེས་ཚིག་བོར་བ་ལྔ་དང་རབ་མཐའ་ཙམ་
པོའ།ོ །རབ་མཐའ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཡིན་པས་བཞི་པ་ཁོ་ན་རབ་
མཐའ་ཡིན་ལ། བཞི་པ་དྲེ་ནི་འདོད་པ་ནས་སིད་རྲེའི་བར་ས་ཀུན་གིས་མཐར་གིས་གནས་པ་ལུགས་
མཐུན་དང་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་ཞུགས་པས་མཐུན་པ་སྲེ། རྒྱུར་བྱས་པས་ཆུང་ངུ་ལས་འབྲིང་
དང་དྲེ་ལས་ཆྲེན་པོར་འཕྲེལ་བའི་རབ་ཀི་མུ་མཐར་ཕྱིན་པས་ན་མུ་བཞི་པ་ལྟར་གི་མཐའ་པ་ཡིན་
ནོ། །ཡོན་ཏན་དྲུག་པོ་དྲེ་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའི་ནི་སོར་བ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡིན་གི། 
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་ཐོབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཅུང་
ཟད་ཀང་མྲེད་དྲེ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བཞྲེད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་སོ་སྐྱྲེ་དང་ཐུན་མོང་བ་ལ་དྲུག་སྲེ། དབྱྲེ་བ། ངོ་བོ། ས། སོད་ཡུལ། འཐོབ་ཚུལ། དྲེ་
དག་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གོང་དུ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ཅི་ཞྲེ་ན་མངོན་
ཤྲེས་ 
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༼༤༩༩༽ 
ནི་དྲུག་སྲེ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངོན་ཤྲེས་དང་། ལྷའི་རྣ་བའི་དང་ཡིད་དྲེ་གཞན་སྲེམས་ཤྲེས་པ་དང་། སྔོན་
གི་ཚེ་རབས་རྲེས་སུ་དན་པ་དང་། འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱྲེ་མ་མཐོང་བ་ལྷའི་མིག་གི་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་
མངོན་དུ་བྱ་བའི་མངོན་ཤྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་གིས་བསྡུས་
པའི་བློ་ཤྲེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏྲེ། བར་ཆད་མྲེད་པའི་ཚེ་ཤྲེས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མིག་རྣ་
གིས་རྣམ་གྲོལ་དངོས་མིན་ཡང་རྒྱུའི་མིང་བཏགས་པའོ། །གསུམ་པ་དང་དྲུག་པ་ལས་གཞན་བཞི་
ནི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ཡིན་ལ། སྲེམས་ཤྲེས་ལ་ནི་ཤྲེས་པ་ལྔའི་ཆ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། །ཆོས་རྲེས་ལམ་
ཀུན་རོབ་རང་དང་ལྔའོ། །ཟད་པའི་མངོན་ཤྲེས་ནི་སོབས་བཞིན་དུ་ཤྲེས་པ་དྲུག་གམ་བཅུ་ཡིན་ལ། 
འོན་ཀང་ཐོགས་མྲེད་དུ་འཇུག་པ་ནི་མིན་ནོ། །འདི་ནི་ས་ཐམས་ཅད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། 
ལྷག་མ་ལྔ་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པོ་དག་གི་ས་པ་ཡིན་ནོ། །མིག་རྣའི་མངོན་ཤྲེས་དང་པོའ་ིས་པ་ཡིན་
ཞིང་གོང་མ་གསུམ་གི་ས་པར་བཞག་པ་ནི་རྲེན་ནམ་ཐོབ་བྱྲེད་བར་ཆད་མྲེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། 
གཟུགས་མྲེད་ཀི་ས་པ་མྲེད་དྲེ་སྲེམས་ཤྲེས་ནི་གཟུགས་ལ་སྲེགས་བཅས་ཏྲེ་སྒྲུབ་པས་མྲེད་ལ། 
སྔོན་གནས་རྲེས་དན་ཡང་མཐར་གིས་སྔོན་གནས་དན་པས་འགྲུབ་ལ། གཟུགས་མྲེད་ནི་སྔོན་གནས་
འོག་ས་པ་དང་རྒྱུ་སོགས་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་མྲེད་ལ། ལྷག་མ་གསུམ་ནི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་
ཕྱིར་མྲེད་དོ། །བཞི་པ་ནི། རང་ས་དང་འོག་སའི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས། དང་པོ་ཡང་ས་དྲེའམ་
འོག་མར་འགྲོ་བའམ། དྲེ་གིས་སྤྲུལ་པར་བྱྲེད་ཀི་གོང་དུ་མ་ཡིན་ལ།  
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༼༥༠༠༽ 
དྲེ་བཞིན་དུ་གིས་པས་ཀང་རང་ས་དང་འོག་སའི་ས་ཐོས་ཀི་གོང་མའི་མིན་པ་སོགས་སར་རོ། །ལྔ་
པ་ནི། འཐོབ་བྱ་ཚེ་རབས་ྲེ་ལམ་དུ་མ་འདིས་ན་སོར་བས་འཐོབ་ལ། འདིས་པ་ནི་ཆགས་བྲལ་གིས་
ཐོབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་ཀང་མངོན་དུ་ནི་སོར་བ་ཁོ་ནས་འགྱུར་རོ། །དྲུག་པ་ལ། ཐུན་མོང་དུ་དང་། ཁད་
པར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། དན་པ་ྲེར་གཞག་བཞི། དགྲེ་སོགས་གསུམ། རིགས་པ་
གསུམ། ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་དང་སར་བའོ། །དང་པོ་ནི། མངོན་ཤྲེས་གསུམ་པ་ནི་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་
པ་ཕྱི་མ་གསུམ་ཡིན་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་རྣ་བ་དང་མིག་གི་མངོན་ཤྲེས་གསུམ་ནི་དན་པ་ྲེར་གཞག་
དང་པོ་ཡིན་ཏྲེ། རིམ་བཞིན་ཕྱིའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཞི་དང་ས་དང་གཟུགས་ལ་དམིགས་པས་སོ། །སྔོན་
གནས་དན་པ་ནི་ལུས་སོགས་བཞི་ཆར་ཤྲེས་པས་བཞི་ཆར་དང་། དྲུག་པ་ནི་ཤྲེས་པ་བཅུའམ་དྲུག་
གི་བྱྲེ་བྲག་གི་བཞིའམ་ཐ་མའོ། །གིས་པ་ནི། མིག་དང་རྣ་བའི་མངོན་ཤྲེས་ནི་ལུང་མ་བསན་ཏྲེ། དྲེ་
ཡང་གོང་ས་གསུམ་ལ་བརྲེན་པ་ཕལ་ཆྲེ་བ་ལ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ིད་ལ་བརྲེན་པ་དགྲེ་བ་ཡང་
ཡོད་ཅྲེས་རྒྱལ་སས་སོ། །ཀླུ་མྲེས་ན་རྲེ། སྐྱྲེས་ཐོབ་ཀི་དགྲེ་བ་སོ་ལྔའི་འཁོར་དུ་བྱུང་ཡང་མངོན་
ཤྲེས་མིན་ལ། སོར་བྱུང་གི་དགྲེ་བ་ཤྲེས་རབ་གསུམ་དྲེའི་འཁོར་དུ་མི་འབྱུང་བས་ལུང་མ་བསན་ཁོ་
ནའོ་ཞྲེས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་དགྲེ་བ་ཁོ་ནའོ། །གསུམ་པ་ནི། མདོ་ལས། རིགས་པ་གསུམ་པོ་
ཕུན་ཚོགས་ལས། །དྲེའི་ཕྱིར་གསུམ་རིག་ཅྲེས་བྱ་འོ། །ཞྲེས་དང་ཡང་སྲེ་སོད་གསུམ་པ་ཡིན་རིག་པ་
གསུམ་པ་ཡིན་ཞྲེས་པའི་རིག་པ་གང་ཞྲེ་ན། མངོན་ཤྲེས་ཐ་ 
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༼༥༠༡༽ 
མ་གསུམ་ནི་ཆོད་པའི་དོན་ཤྲེས་པས་མི་སློབ་པའི་རིག་པ་གསུམ་པོ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། སྔོན་གནས་དང་། 
འཆི་འཕོ་སྐྱྲེ་བ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་མངོན་དུ་བྱ་བའི་རིག་པའོ། །གསུམ་ཁོ་ནར་ངྲེས་པ་ནི། སྔོན་
མཐའ་ལ་སོགས་པ་མ་རིག་པ་ནི་བཟོག་པའི་ཕྱིར་དུ་སྲེ། འདི་དག་ནི་རིམ་བཞིན་སྔོན་མཐའ་ཕྱི་
མཐའ་བར་ལ་རོངས་པ་ཟོག་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་མི་སློབ་པ་ཡིན་ལ་རིག་པ་ཡང་ཡིན་པ་
ནི་ཟག་པ་ཟད་པའི་ཤྲེས་པ་ཟག་མྲེད་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཟག་བཅས་དང་གཞན་གིས་ནི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་
པ་ཡིན་པས་མི་སློབ་པའི་ངོ་བོ་མིན་ཡང་། དྲེའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱྲེས་པའི་ཕྱིར་མི་སློབ་པ་དྲེའི་རིག་པ་ཞྲེས་
བྱའོ། །རིག་པ་དང་པོ་གིས་སློབ་པ་ཆགས་བྲལ་ལ་ཡོད་པར་འདོད་མོད་ཀི་མདོ་ལས་རིགས་པར་
མ་བཤད་དྲེ། མ་རིག་པས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རྣམ་
གྲོལ་མ་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། །མངོན་ཤྲེས་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་དང་དྲུག་པ་གསུམ་ནི་
རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཀུན་བརོད་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམས་སུ་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །ས་
དོན་ནི་ཧ་རའི་ས་ལས་ཡིད་འཕྲོག་པར་བྱྲེད་པས་ཆོ་འཕྲུལ་ཏྲེ། ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མ་གསུམ་
མམ། བསན་པ་ལ་ཞྲེ་འགྲས་པ་དང་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་དང་ཞུགས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་པར་བྱྲེད་
པའོ། །དྲེ་གསུམ་ལས་རྲེས་སུ་བསན་པ་ནི་མཆོག་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་དང་། དང་པོ་
གིས་ནི་དངོས་སུ་འབྲས་བུ་ལ་མི་སོར་ལ་འདི་ནི་ཚེ་འདིར་ོན་མོངས་དང་བྲལ་བས་ཕན་པ་དང་། 
ཕྱི་མར་སྡུག་བསྔལ་གི་འཁོར་བ་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་པས་ཡིད་དུ་འོང་ 



500   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༥༠༢༽ 
བའམ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ལ་སོར་བར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ། 
རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངོན་ཤྲེས། མིག་རྣའི་མངོན་ཤྲེས། སྐྱྲེས་ཐོབ་ཀི་རང་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་
གི་ཁད་པར། སྤྲུལ་སྲེམས་ངོས་གཟུང་བ། དྲེས་ཇི་ལྟར་སྤྲུལ་པ། སྤྲུལ་སྲེམས་ཀི་ངོ་བོ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་
དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་ནི་རི་ཧི་ཞྲེས་པ་འདིས་འབྱོར་བར་བྱྲེད་པས་ན་རྫུ་འཕྲུལ་ཏྲེ་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་ནོ། །རྫུ་འཕྲུལ་དྲེ་ལས་ཅི་འབྱོར་པའི་ཡུལ་ནི་སྤྲུལ་པ་དང་འགྲོ་བ་གིས་ལས། འགྲོ་བ་ལ་
གསུམ་སྲེ། བྱ་ལྟར་ལུས་ཕྱིན་བྱྲེད་དང་། ལམ་རིང་པོ་ཡང་ཐུང་ངུར་མོས་པས་མྱུར་དུ་འགྲོ་བ་མོས་
པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཡིད་ལྟར་མགོགས་པའི་འགྲོ་བའོ། །སོན་པ་ལ་བྱང་ཕྱོགས་འོད་ཟྲེར་ཅན་དུ་
མོའུ་འགལ་གི་བུའི་མ་བཏུལ་ནས་ཚུར་བྱོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིད་མགོགས་ཀི་འགྲོ་བ་མངའ་སྲེ། དྲེས་ན་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་བོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ན་ཐོས་སོགས་གཞན་དག་ལ་
ལུས་ཕྱིན་བྱྲེད་དང་། རྒྱལ་བུ་ཐམས་ཅད་སོལ། བྷང་ལར་འགྲོ་བ་ལ་གནོད་སིན་རྣམས་ཀིས་མོས་
པས་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡོད་ལ། ཡང་གི་སས་སོན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡང་མངའ་བར་
བསན་ཏོ། །སྤྲུལ་པ་ལ་གིས་ལས། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་སྤྲུལ་པའི་ངོ་བོ་ནི་ཕྱི་ཡི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཞི་
ཁོ་ན་སྲེ། འདོད་པའི་སྤྲུལ་སྲེམས་མྲེད་པར་བཤད་པས་ཡིད་དང་ཆོས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་། སྲེམས་
ཅན་གསར་སྐྱྲེ་མྲེད་པས་དབང་པོ་ལྔ་དང་། རྒྱུན་མྲེད་པས་ས་སྤྲུལ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་
དབྱྲེ་ན་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། རང་ར་གང་སོགས་སུ་སྤྲུལ་པ་རང་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  501 

༼༥༠༣༽ 
རྒྱུད་དང་འབྲྲེལ་བ་དང་། རང་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་སྤྲུལ་པ་གཞན་རྒྱུད་དང་འབྲྲེལ་བ་གིས་
སོ། །གཟུགས་སུ་གཏོགས་པའི་སྤྲུལ་པ་ནི་དི་རོ་གིས་མྲེད་པས་གཞན་གིས་ཁོ་ན་སྤྲུལ་ལ། དྲེ་
ཡང་རང་བཞིན་གི་ལུས་དང་འབྲྲེལ་བ་གིས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཞི་པོ་དྲེ་རྲེན་འདོད་
གཟུགས་ཀི་དབྱྲེ་བས་བརྒྱད་དོ། །འོ་ན་གཟུགས་སུ་སྐྱྲེས་པས་རང་རྒྱུད་དང་འབྲྲེལ་པ་བཞི་སྤྲུལ་ན་
དི་རོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གོས་དང་རྒྱན་ལུས་དང་འབྲྲེལ་ཡང་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
དབང་རྲེན་མིན་པ་ལྟར་དི་རོ་ཡང་དྲེའི་ོན་མོངས་མི་རྒྱས་པས་མི་ལྡན་ལ། ཁ་ཅིག་སྲེམས་སྐྱྲེ་
མཆྲེད་གིས་སྤྲུལ་ལོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཅི་མངོན་ཤྲེས་ཁོ་ནས་སྤྲུལ་ལམ་ཞྲེ་ན་མིན་ཏྲེ། ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་གིས་དྲེ་འབྱོར་ཞིང་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་ལ། མངོན་ཤྲེས་ཀིས་སྤྲུལ་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཤྲེས་ནས་དྲེ་
ལས་ལངས་ཏྲེ་སྤྲུལ་སྲེམས་མངོན་དུ་བྱས་ནས་དྲེ་དྲེ་དག་གིས་དྲེ་དངོས་སུ་སྤྲུལ་ལ་འགྲོ་སྲེམས་
ཀང་དྲེས་བསྡུས་པའོ། །སྤྲུལ་སྲེམས་དྲེ་དག་ཀང་ནི་དབྱྲེ་ན་བཅུ་བཞིའོ། །གང་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་
དང་པོའ་ིའབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྲེམས་པ་གིས་ཡིན་པ་ནས། བཞི་པའི་འབྲས་བུ་ལྔ་ཡིན་པའི་བར་
རོ། །དྲེ་དག་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིསྤྲུལ་སྲེམས་ནི་རང་གི་འོག་ས་དང་རང་
སའི་སྤྲུལ་སྲེམས་སོ། །བསམ་གཏན་འོག་མའི་འབྲས་བུ་ས་གོང་མ་ལས་སྐྱྲེས་པའི་སྤྲུལ་སྲེམས་ནི་
ཡོད་པ་མིན་ནོ། །སྤྲུལ་སྲེམས་དྲེ་རྲེད་ཚུལ་ནི་བསམ་གཏན་བཞིན་དུ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་
ཐོབ་བོ། །སྤྲུལ་སྲེམས་ཁོ་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པར་ལྡང་ངམ་ཞྲེ་ན། མིན་ 



502   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༥༠༤༽ 
ཏྲེ། སྤྲུལ་སྲེམས་དྲེ་ནི་དག་པ་བ་མངོན་ཤྲེས་དང་རང་ིད་ལས་རྒྱུན་འབྱུང་ལ། དྲེ་ལས་ཀང་རྒྱུན་
དང་དག་པ་བའི་བསམ་གཏན་གིས་སོ། །འོག་གིས། བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་གཞན་འཇུག་
ཕྱིར། །ཞྲེས་པའི་བྱིན་གིས་རློབས་པ་སྤྲུལ་སྲེམས་དག་པ་བ་གང་ཡིན་དཔྱད་དགོས་ཏྲེ། དང་པོ་ལྟར་
ན་དྲེ་ལས་ས་སྲེམས་དང་གསུམ་འབྱུང་མོད་ཀི། འོན་ཀང་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དུ་གོང་སའི་ལུང་མ་བསན་
འབྱུང་བར་བཤད་པ་མྲེད་པ་ལྟར་གོང་ས་གིས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤྲུལ་སྲེམས་ལས་ཀང་འོག་ས་
དང་པོ་བའི་སྨྲ་སྲེམས་མི་འབྱུང་བ་འད་བས་དྲེ་བཞིན་དག་པ་བའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། 
རང་གི་ས་པའི་སྤྲུལ་སྲེམས་ཀིས་རང་སའི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་པར་བྱྲེད་ཀི། ས་གཞན་གི་སྤྲུལ་སྲེམས་
ཀིས་ས་གཞན་གི་སྤྲུལ་པ་མི་སྤྲུལ་ལོ། །ངག་སྨྲར་འཇུག་པ་ནི་གིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་སྤྲུལ་པས་འོག་
མ་དང་པོའ་ིསྨྲ་སྲེམས་ལས་སྨྲ་སྲེ། གིས་པ་ཡན་ཆད་ན་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་རྣམ་པར་རིག་པ་ཀུན་
ནས་སློང་བར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཟྲེར། ཀང་གི་སས་འདོད་པའི་དང་དང་པོའ་ིརང་སས་སྨྲ་བར་
འཕྲེན་ནོ། །སོན་པའི་སྤྲུལ་པ་ནི་བཞྲེད་པས་སྨྲ་བས་རང་ིད་གསུང་པ་ལ་མི་ལྟོས་ལ། དྲེ་མིན་པ་
གཞན་གི་སྤྲུལ་པ་ནི་སྤྲུལ་པ་པོ་དང་བཅས་ནས་ཅིག་ཅར་སྨྲ་སྲེ། གཅིག་གཅིག་སྨྲ་བར་བྱྲེད་པ་ན། 
སྤྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་སྨྲ་བར་བྱྲེད། གཅིག་གཅིག་མི་སྨྲར་གྱུར་པ་ན། དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་མི་སྨྲར་
འགྱུར། །ཞྲེའོ། །ཅི་སྨྲ་སྲེམས་ཀི་ཚེ་སྤྲུལ་སྲེམས་མྲེད་ན་རྒྱུ་དྲེ་ལས་བྱུང་བའི་སྤྲུལ་པ་ཡང་མྲེད་པར་
འགྱུར་བས་སུ་སྨྲ་ཞྲེ་ན། དང་པོ་སོར་བའི་ཚེ་སྤྲུལ་པ་བྱས་ལ་བྱིན་ 
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༼༥༠༥༽ 
གིས་བརླབས་ཏྲེ་སྨྲར་འཇུག་གོ་ཞྲེས་འཕངས་ཏྲེ། སྤྲུལ་སྲེམས་ཀིས་སྤྲུལ་ནས་འདི་སིད་དུ་གནས་
པར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་གཞན་སྨྲ་སྲེམས་ཀིས་ངག་སྨྲ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། 
ཅི་གསོན་པོ་ཁོ་ན་ལ་བྱིན་རླབས་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། སྤྲུལ་པ་པོ་ཤི་བ་ལ་ཡང་ཇི་སིད་འཕངས་པ་མ་
རོགས་བར་དུ་བྱིན་རླབས་ཡོད་དྲེ། འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོས་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་འདས་པའི་
རྲེས་སུ་དྲེའི་སྤྲུལ་པས་དྲེའི་ཕྱག་གིས་རུས་པ་བསམས་ནས་ཆོས་བསན་པས་ན་ཐོས་བྱྲེ་བ་ཕྲག་
དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་གིས་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་རིང་རྲེ་པད་དཀར་ལས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །ཤ་ཁག་སོགས་མི་བརྲེན་པའི་དངོས་པོ་ལ་
ནི་བྱིན་བརླབས་དྲེ་མྲེད་དྲེ། འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོས་ཤ་སོགས་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པར་རུས་པ་
སོགས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དག་ནི་ཤི་བ་ལ་བྱིན་རླབས་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། འོད་
སྲུང་གི་ཀྲེང་རུས་གནས་པ་ནི་གནས་གཙང་མའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་མཐུའོ་ཞྲེས་སོ། །ཅི་སྲེམས་གཅིག་
གིས་སྤྲུལ་པ་གཅིག་ཁོ་ན་སྤྲུལ་པར་བྱྲེད་དམ་ཞྲེ་ན། དང་པོར་ཐོབ་མ་ཐག་གི་སྲེམས་དུ་མས་སྤྲུལ་པ་
གཅིག་སྤྲུལ་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ལ། མངོན་ཤྲེས་བྱང་བར་གྱུར་ནས་ནི་བཟོག་པ་སྲེ་སྲེམས་གཅིག་
གིས་སྤྲུལ་པ་དུ་མ་སྤྲུལ་ལོ། །བཞི་པ་ནི། གནས་གིས་པར་སྤྲུལ་སྲེམས་ལུང་མ་བསན་ཞྲེས་པ་དྲེ་
ངྲེས་སམ་ཞྲེ་ན། སོམ་པ་ལས་སྐྱྲེ་བ་ན་ཿི་ལུང་མ་བསན་ཏྲེ། འདོད་པ་ལས་གྲོལ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས་
མི་དགྲེ་བ་མིན་ཞིང་གོང་སར་མངོན་དུ་འགྱུར་བས་དགྲེ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷ་ཀླུ་ཤ་ཟ་སོགས་ 
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༼༥༠༦༽ 
ལ་ཡོད་པའི་སྐྱྲེ་བ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ནི་ཕན་གནོད་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །ལྔ་པ་
ནི། ཅི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་པོ་དྲེར་ཟད་དམ་ཞྲེ་ན། མ་ཟད་དྲེ། གིས་པོ་དྲེ་དང་སྔགས་ལས་བྱུང་བ་དང་
སྨན་དག་ལས་བྱུང་བ་དང་ལས་ལས་སྐྱྲེས་པ་དང་རྣམ་པ་ལྔའོ། །གིས་པ་ནི། ཅི་ལྷའི་མིག་དང་རྣ་བ་
ལྷའི་དངོས་སམ་འོན་ཏྲེ་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའི་ལྟར་འད་བ་ལས་བཏགས་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། 
དངོས་ཡིན་ཏྲེ། འབྲས་བུ་སྐྱྲེ་བའི་བསམ་གཏན་བདག་གི་དང་ཁད་པར་མྲེད་དོ། །བརྲེན་པ་དྲེ་ནི་
བསམ་གཏན་གི་མཐུས་སྔར་གི་དབང་པོའ་ིཚོགས་པར་བསམ་གཏན་ས་པའི་འབྱུང་བ་རྒྱུར་བྱས་
པའི་གཟུགས་ཅན་དང་བ་ཐོག་མར་གྲུབ་ནས་མ་ཞིག་གི་བར་རག་ཏུ་བརྲེན་བཅས་ཁོ་ན་སྲེ། རྲེན་
གཅིག་གམ་གིས་ཀ་གཏན་ཞར་བ་དང་ལོང་བ་ལ་སོགས་པའི་མ་ཚང་བ་ལ་མྲེད་ཅྲེས་པའམ། 
གིས་ཀའི་ཆོས་སུ་སར་ཡང་རུང་ཞྲེས་འཆད་དོ། །ཡུལ་ནི་ཐག་རིང་བ་དང་ཆ་ཕྲ་བ་དང་། སོགས་
པ་ནི་སིབ་པའི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཏྲེ། གང་ཕྱིར་ཤ་ཡི་མིག་གིས་གཟུགས། །ཐག་རིང་གནས་དང་སིབ་
པ་དང་། ཕྲ་བ་ཐམས་ཅད་མི་མཐོང་ལྟར། །དྲེ་ཕྱིར་ལྷ་ཡིས་མཐོང་བར་འདོད། །ཅྲེས་སོ། ལྷའི་མིག་
གིས་ཐག་ཇི་སིད་ཅིག་མཐོང་ཞྲེ་ན། ན་རང་སངས་རྒྱས་གསུམ་གིས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་
པར་རིམ་པ་བཞིན་སོང་དང་སོང་གིས་དང་སོང་གསུམ་མཐོང་ལ། དྲེ་གསུམ་གི་མངོན་པར་འདུ་
བྱྲེད་པའི་ལྷའི་མིག་གིས་རིམ་བཞིན་སོང་གིས་དང་གསུམ་དང་གྲངས་མྲེད་མཐོང་ངོ་། གསུམ་པ་
ནི། ཅི་རྫུ་འཕྲུལ་ཁོ་ན་སྐྱྲེ་བ་ས་ཐོབ་བམ་ཞྲེ་ན། མངོན་ཤྲེས་གཞན་ལ་ཡང་སྐྱྲེ་བས་ཐོབ་པ་ 
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༼༥༠༧༽ 
ཡང་ཡོད་མོད། སྐྱྲེས་ཐོབ་ཀི་མིག་དྲེས་ནི་སིད་པ་བར་མ་རང་བཞིན་ཕྲ་བ་དྲེ་མི་མཐོང་ལ། སྲེམས་
ཤྲེས་སྐྱྲེས་ཐོབ་དྲེ་ནི་དང་པོའ་ིབསམ་པའི་དབང་གིས་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། 
གང་གི་ལུས་སྲེམས་ཀི་མཚན་མ་བཟུང་བས་ཤྲེས་པའི་རོག་གྲེ་པ་དང་། རོག་བྱྲེད་ཅྲེས་པའི་རིགས་
སྔགས་ཀིས་བྱས་པའང་དགྲེ་སོགས་གསུམ་མོ། །སྲེམས་ཤྲེས་དང་སྔོན་གནས་དན་པ་སྐྱྲེས་ཐོབ་
དམྱལ་བ་པས་ནི་དང་པོ་སྐྱྲེ་མ་ཐག་ཚོར་བས་མ་ྲེན་པ་ན་ཤྲེས་ལ། དྲེ་ཡང་གནས་བཞི་པར་ཁ་ཅིག་
དམྱལ་བར་སྐྱྲེས་པ་ན་དགྲེ་བ་མཚམས་མི་སོར་བར་བཤད་པས་ཕལ་ཆྲེ་བ་ལ་བསམ་པར་མངོན་
ཞྲེས་བཤད་དོ། །འགྲོ་བ་གཞན་རྣམས་ཀིས་རག་ཏུ་ཤྲེས་ཏྲེ། ཡི་དྭགས་ཀིས་ཀང་ཤྲེས་པ་ནི། བདག་
གིས་མཐུན་དང་མི་མཐུན་ལས། །ལོངས་སོད་དག་ནི་གང་བསགས་པ། །དྲེ་དག་གཞན་གིས་
ལོངས་སོད་དྲེ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནི་དུཿཁ་བརྲེན། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྲེན་ནི་མི་རྣམས་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་
སོགས་པ་ལྔ་ཆར་སྐྱྲེ་བས་ཐོབ་པ་མྲེད་ལ། འགྲོ་བ་གཞན་ན་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །རྫུ་འཕྲུལ་སྐྱྲེས་ཐོབ་
དམྱལ་བ་ན་ཡང་མྲེད་ཅིང་མིག་རྣ་སྐྱྲེས་ཐོབ་འདོད་ལྷ་ཀླུ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པ་ལ་ཡོད་པར་བཤད། 
ལྷག་མ་གིས་ནི་འགྲོ་བ་བཞི་ནའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ལས་ལས་བྱུང་བ་ནི་མི་དང་དུད་འགྲོ་ལ་ཡོད་ཅིང་
མིག་རྣ་སྔོན་གནས་དན་པ་ལས་ལས་བྱུང་བ་ནི་མི་ལ་ཡོད་དྲེ། རང་བཞིན་གིས་སྐྱྲེ་བ་དན་པའང་
ལས་ཀིས་སོ། །སོམ་བྱུང་ནི་འདོད་གཟུགས་ཀི་ལྷ་མི་ལ་ཡོད་ལ། རྒྱུ་གཞན་ལས་བྱུང་བ་ནི་མི་
ལའོ། །སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་ལས་བྱུང་གི་ཁད་པར་ནི། འགྲོ་བ་གང་དུ་སྐྱྲེས་པའི་དུས་ིད་ནས་རང་བཞིན་
གིས་ 
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༼༥༠༨༽ 
དྲེའི་ཐོབ་པ་འབྱུང་བར་ངྲེས་པ་ནི་དང་པོ་སྲེ། འགྲོ་བ་ཞྲེས་པས་བར་སིད་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་སྲེལ་ཞིང་སྐྱྲེས་
པའི་དུས་ིད་ན་ཞྲེས་པས་བྱ་ལ་སོགས་པའི་ལྟར་དུས་ཕྱིས་ཐོབ་པ་སྲེལ་ལོ། །གིས་པ་ནི། སྔོན་གི་
ལམ་ཀི་བྱྲེ་བྲག་ལས་བྱུང་བ་ལས་སྐྱྲེས་སོ། །གང་གི་མངོན་ཤྲེས་ཀི་མིང་ཐོབ་པ་ནི་སོམ་བྱུང་ཁོ་
ནའོ། །ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ་ཞྲེས་བྱ་བ་
ལས་གནས་བདུན་པའོ། ༈ །ད་ནི་གནས་བརྒྱད་པ་འཆད་དྲེ་གོང་དུ་མངོན་ཤྲེས་སོགས་ཞྲེས་པའི་
བསམ་གཏན་མན་ཆད་ཤྲེས་པའི་ངོ་བོ་མིན་པས་འདིར་སོན་པ་ལ། སོམས་འཇུག་དངོས། དྲེ་ལ་
བརྲེན་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་སོམས་འཇུག་བརྒྱད་དུ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གསུམ་དུ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
བཞིར་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། བསམ་གཏན་གི་དབྱྲེ་བ། རྒྱུ་སོམས་འཇུག ཐུན་མོང་དུ་གཏན་ལ་
ཕབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྲེན་དུ་ཁབ་པ་དང་རིམ་པ་དང་ཡང་མཐུན་པས་དང་
པོར་བསམ་གཏན་འཆད་པ་ལ་མདོར་བསྡུ་ན་བསམ་གཏན་དག་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ་རྒྱུ་སོམས་
འཇུག་དང་འབྲས་བུ་སྐྱྲེ་བའོ། །གིས་པོའ་ིཁད་པར་ནི་མམ་གཞག་ཁོ་ན་དང་གིས་ཀའམ། དགྲེ་
བ་ཁོ་ན་དང་ལུང་མ་བསན་གིས་ཀའམ། སོམ་བྱུང་ཁོ་ན་དང་སྐྱྲེས་ཐོབ་ཐོས་བྱུང་ཡང་ཡིན་པ་རྒྱུ་
དང་འབྲས་བུ་ཞྲེས་སམ། རང་ས་ཁོ་ན་དང་འོག་སར་ཡང་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའམ། རྒྱུན་ཆགས་པ་ན་
རྲེས་འགའ་བའམ། དངོས་བཞི་ཁོ་ན་དང་ྲེར་བསོགས་དང་བཅས་པ། འབྲས་བུ་དང་རྒྱུའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
ལ། དྲེ་རྲེ་རྲེ་ཡང་དང་པོ་ནས་བཞི་པའི་བར་བཞི་བཞི་ཡིན་པས་བརྒྱད་དོ། བསམ་གཏན་དྲེར་སྐྱྲེ་བ་
དག་ནི་རབ་སྲེ་བཅུད་བསན་དུ་ 
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༼༥༠༩༽ 
གོང་མའི་གནས་དག་བཅུ་བདུན་ནི་ཞྲེས་བཤད་ཅིང་བསན་ཏོ། །གིས་པ་ལ། བསམ་གཏན་བཞི། 
གཟུགས་མྲེད་བཞི། གིས་ཀའི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། སིའི་ངོ་བོ། སོ་སོའ་ིམཚན་ིད་
དོ། །དང་པོ་ནི། སོམས་འཇུག་གི་ངོ་བོ་ནི་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། སྲེམས་དགྲེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་རྲེ་
གཅིག་ཏུ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའི་སྲེམས་བྱུང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏོ། །གྲོགས་ནི་རྲེས་འབྲང་དང་བཅས་ན་
ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིན་ཏྲེ། རིག་བྱྲེད་མ་ཡིན་པ་ངྲེས་པར་ཡོད་པས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་
མཐུན་པས་བསམ་གཏན་ནོ་དང་པོ་ཞྲེས་པ་མི་འཐད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པའི་གནས་
སྐབས་ཁོ་ན་བསམ་གཏན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཐལ་མོའ་ིགནས་སྐབས་ལག་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་བཞིན་ཞྲེས་
བཀག་ནས། རང་ལུགས་ནི་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པ་ིད་བསམ་གཏན་ཏྲེ། མདོ་ལས། ལྷག་པའི་སྲེམས་
ཀི་བསླབ་པ་དང་སྲེམས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་གཙོ་བོ་ནི་བསམ་གཏན་བཞིའོ་ཞྲེས་སོ་ཞྲེས་མདོ་སྲེ་པ་
སྨྲའོ། །ས་དོན་ནི་དྷྱཱ་ན་ཞྲེས་པ་འདིས་མཆོག་ཏུ་སྲེམས་པར་བྱྲེད་པས་བསམ་གཏན་ཏྲེ། སྲེམས་
མམ་པར་གཞག་ན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་པའི་དོན་ནོ། །ོན་མོངས་ཅན་ལ་མཆོག་ཏུ་
སྲེམས་པ་མྲེད་ཀང་ལོག་པར་སྲེམས་པས་ས་བོན་རུལ་བ་ལྟར་བསམ་གཏན་དུ་བཏགས་པར་
ཚངས་པའི་ཚོགས་ཀི་མདོར་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ་གིས། དང་པོ་ནི། དཔྱོད་དང་དགའ་དང་བདྲེ་
དང་ལྡན་པའི་རྲེ་གཅིག་པ་སྲེ་གིས་པ་ཡན་ཆད་ཁད་པར་ཅན་དང་འདོད་པ་སྲེལ་ཞིང་ས་དྲེ་ན་
འབྲལ་མི་སིད་པས་དཔྱོད་པས་རོག་པའང་མཚོན་ནོ། །འོ་ན་རོག་དང་ལྡན་ཞྲེས་སྨོས་ཀང་ཆོག་མོད་
ཅྲེ་ན། ཊི་ཀར་ཡན་ལག་སྔ་སྔ་ 



508   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༥༡༠༽ 
སྤངས་ཞྲེས་པས་རོག་པ་སྤངས་པའི་ཁད་པར་ཅན་ཡང་གིས་པར་འགྱུར་བས་མ་སྨོས་ཞྲེས་ཏྲེ། ཁ་
ཅིག་མཚན་ིད་ནི་སྔ་མ་སྤངས་ཤིང་ཕྱི་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། ཁད་པར་ནི་དྲེ་སྤངས་ཀང་དགའ་བ་
དང་མི་ལྡན་པས་སྐྱོན་མྲེད་ཅིང་བརག་པ་མཚུངས་པས་མཚོན་པར་འཆད་ལ། མ་ཧཱ་ནི་མཁས་པ་ལ་
དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་རོངས་པ་ལ་སྔ་མ་སིད་ཅྲེས་སོ། །ཕྱི་མ་གསུམ་ནི་ཡན་ལག་སྔ་མ་སྔ་མ་སྤངས་ལ་
ཕྱི་མ་དང་ལྡན་པ་ཡི་རྲེ་གཅིག་པ་སྲེ། དཔྱོད་པ་སྤངས་ལ་དགའ་བདྲེ་དང་ལྡན་པའི་རྲེ་གཅིག་པ་དང་། 
དཔྱོད་དགའ་སྤངས་ལ་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པའི་རྲེ་གཅིག་པ་དང་། གསུམ་ཆར་སྤངས་ལ་གཟུགས་ཀི་
རྲེ་གཅིག་པ་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་ཡན་ལག་ལ་ངྲེས་འབྱུང་ཞྲེས་བྱའོ། །གིས་པ་ལ། སིའི་ངོ་བོ། 
སོ་སོའ་ིམཚན་ིད། ས་དོན་གསུམ། དང་པོ་ནི། བསམ་གཏན་དྲེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མྲེད་ཀང་
གིས་དང་བཞི་དང་སྐྱྲེ་བ་ལྔར་བཤད་པ་དང་སོམས་འཇུག་རྲེ་གཅིག་པར་བྱྲེད་པའོ། །མི་འད་བ་ནི་
རྲེས་འབྲང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་བཞི་ཁོ་ན་སྲེ། གྲོགས་རིགས་བྱྲེད་མིན་པ་མྲེད་པས་སོ། །གིས་པ་སོ་
སོའ་ིམཚན་ིད་ནི། འོག་མ་འོག་མའི་སའི་དམིགས་པ་ལས་དབྲེན་ཞིང་འདའ་བར་བྱྲེད་པའི་ྲེར་
བསོགས་ལས་སྐྱྲེས་པ་སྲེ། འོག་མ་བསན་བཞི་པ་ལས་དབྲེན་པ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ནམ་མཁའ་མཐའ་
ཡས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ནས། སིད་རྲེའི་བར་དུ་སར་བས་གཟུགས་མྲེད་དམིགས་པ་ལས་ངྲེས་འབྱུང་ཞྲེས་
བྱའོ། །དྲེས་ན་གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། དངོས་གཞི་ལ་ྲེ་བསོགས་ཕྱི་མ་གསུམ་
དང་བཅས་པར་ནི་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་སམ་དམིགས་པ་བཤིག་ཅྲེས་བྱ་སྲེ་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  509 

༼༥༡༡༽ 
རང་ས་ན་གཟུགས་མྲེད་ཅིང་། དངོས་གཞི་ནི་འོག་མ་ཙམ་དང་ྲེར་བསོགས་འོག་ས་གིས་པ་ལ་མི་
དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཐོགས་པའི་འདུ་ཤྲེས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་གི། རྲེས་ཤྲེས་ས་དྲུག་གི་
རིག་བྱྲེད་མིན་པ་དང་། ྲེར་བསོགས་དང་པོ་ན་བཞི་པའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་འདུ་ཤྲེས་
སོགས་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ལས། སིའི་ས་དོན་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། གཟུགས་མྲེད་
པའི་ཁམས་ན་གཟུགས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ནི་གཞུང་བཞིན་གི་སའོ། །གོས་དམར་བའི་སྲེ་པ་ནི་དྲེ་ན་
སིང་བུ་ག་དགུ་པ་ཡོད་ཟྲེར། བོད་ཁ་ཅིག གནས་བརན་པ་སིའི་ལས་ཀིས་གྲུབ་པའི་སོད་དང་། མང་
པོས་བཀུར་བ་སྲེམས་ཅན་གི་གཟུགས་དང་། ཕལ་ཆྲེན་པ་གིས་ཀ་ཡོད་པར་འདོད་ཀང་ལྷ་མོ་རྐྲེད་
མྲེད་མ་ལྟར་ཆ་ཕྲ་བས་མྲེད་པར་བཏགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། གསུས་པོ་ཆྲེའི་མདོ་ལས། ཚེ་དང་དོད་གིས་
འདྲེས་པ་སྲེ། །ཞྲེས་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ་འདམ་བུའི་ཤོག་གིས་ལྟར་མིང་དང་གཟུགས་ཕན་ཚུན་བརྲེན་
ཏོ་ཞྲེས་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་རྲེན་གིས་མིང་དང་གཟུགས་དང་། ཕུང་པོ་བཞིས་གཞན་དུ་རྣམ་
ཤྲེས་འགྲོ་བ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ནི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་ཅིང་གནོད་བྱྲེད་ཡོད་པས་མི་
འཐད་དྲེ། དང་པོ་ནི་མདོ་དྲེ་དག་སིར་གསུང་ན། ཕྱིའི་དོད་ཀང་ཚེ་དང་འདྲེས་པ་དང་། དྲེའི་མིང་ལ་
བརྲེན་པ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ལས་བྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་། ཕུང་པོ་ཚང་བ་ལས་གཞན་དུ་རྣམ་ཤྲེས་བཀག་
པ་མ་གྲུབ་ལ། བྱྲེ་བྲག་ཁམས་གོང་མ་ལ་དགོངས་ན་མ་ངྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ན་གཟུགས་ཇི་ལྟ་
བུ་ཞིག་ཡོད། ལུས་ངག་གི་སོམ་པ་ཙམ་མོ་ཞྲེ་ན། ལུས་ངག་ 



510   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༥༡༢༽ 
མྲེད་པར་དྲེའི་སོམ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད། འབྱུང་བ་མྲེད་པར་འབྱུང་གྱུར་མི་རུང་ངོ་། ཆ་ཕྲ་བས་གཟུགས་
མྲེད་ཡིན་ན་རྣམ་པ་ཕྲ་བ་ཆུའི་སྐྱྲེ་བོ་གཟུགས་ལྟར་མི་སང་བ་དང་རང་བཞིན་ཕྲ་བ་བར་སིད་དང་
གཟུགས་ན་སོད་པ་ཡང་དྲེར་འགྱུར་ལ། ཆྲེས་དང་བ་ཡིན་ན་སོམས་འཇུག་ལྟར་སྐྱྲེ་བ་ལ་ཡང་ཁད་
པར་ཡོད་པས་སིད་རྲེ་ཁོ་ནར་དྲེར་འགྱུར་ཞིང་། ལུང་ལས་ཀང་། གཟུགས་མྲེད་པ་རྣམས་ནི་
གཟུགས་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་དང་། གཟུགས་མྲེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞི་བ་གང་
དག་གཟུགས་ལས་འདས་ནས་ཞྲེས་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྲེམས་ཅན་ཡོད་ཅྲེས་དང་། 
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་ལས་འདས་ནས་སོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་རོད་སྤོང་ནི་
དྲེའི་ཕྱིར་རིང་དུ་རྒྱུན་ཆད་ན་འོག་ཏུ་གཟུགས་ཅི་ལས་སྐྱྲེ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདས་པའི་
གཟུགས་དང་། མདོ་སྲེ་པ་ཁ་ཅིག་ལུས་སྲེམས་ཕན་ཚུན་ས་བོན་ཅན་ཡིན་པས་རྣམ་སྨིན་གི་སོ་ནས་
སྲེམས་ཀི་འཇུག་པ་རྲེད་པའི་ཚེ་ལུས་ཀི་ས་བོན་དང་། རིགས་པའི་མདོ་སྲེ་པ་གཟུགས་ལས་སྐྱྲེ་
བར་འདོད། སྲེམས་ཙམ་པ་སྲེམས་ཀུན་གཞི་ལས་སྐྱྲེ་བར་འདོད་དོ། །གིས་པ་སོ་སོའ་ིས་དོན་ནི་
ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་སམ་ཞྲེ་ན། སོར་བའི་ཚེ་བཞི་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་བལྟས་ཏྲེ་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་པའོ་སམ་དུ་མོས་ཤིང་། དྲེ་ལས་དངོས་གཞི་གྲུབ་པས་
དྲེར་བསན་པ་ཡིན་གི། ཕྱིས་ནི་གཞན་ལ་ཡང་དམིགས་ཏྲེ། མདོ་ལས་དྲེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་སྐྱོན་དུ་བལྟས་ཏྲེ་ཆོས་ཀུན་རྣམ་ཤྲེས་ཙམ་མོ་ཞྲེས་སོར་
བས་རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་དང་སྲེམས་ཙམ་གི་ལྟ་བ་ 
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༼༥༡༣༽ 
ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ལྟ་བས་ཐག་མ་ཆོད་པར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རལ་སོང་ཙམ་དང་། ཐག་ཆོད་
པའམ་ཡུད་ཙམ་རྣམ་ཤྲེས་སུ་ལྟ་ཡང་ཕུང་པོ་ཞྲེན་པ་དང་སྤྲོས་བྲལ་སོམ་པའོ་ཞྲེས་སོ། །རྣམ་ཤྲེས་ལ་
སྐྱོན་དུ་བལྟས་ནས་ཅི་ཡང་མྲེད་པ་བདྲེའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟར་སོར་བའི་ཕྱིར་དྲེར་བསན་ཏྲེ་དྲེ་དང་དབུ་
མའི་ཁད་ཀང་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཅི་ཡང་མྲེད་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་བལྟས་ཏྲེ་འདུས་ཤྲེས་རགས་པ་ནི་ནད་དང་
འབྲས་དང་ཟུག་རྔུ་ཞྲེས་སུན་འབྱིན་པས་ཕྲ་ཞིང་དམན་པའི་ཕྱིར་འདུས་ཤྲེས་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་ལ། འདུ་
ཤྲེས་མྲེད་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའོ་ཞྲེས་འཛིན་པས་འདུ་ཤྲེས་གཏན་ནས་མྲེད་པའང་མིན་ཏྲེ། མདོར་
ན་འདུས་ཤྲེས་མྲེད་མིན་འདི་ནི་བདྲེ་བའོ་ཞྲེས་སོར་བས་སོ། །དྲེ་ལ་སིད་པའི་རྲེ་མོ་ཞྲེས་ཀང་
བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། སོམས་འཇུག་གི་དངོས་གཞིའི་རས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་དྲེ། གོང་དུ་བཤད་པ་
དྲེ་ལྟར་བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མྲེད་བཞིའོ། །གསུམ་པ་ཐུན་མོང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ། 
སོམས་འཇུག་གསུམ་དང་སར་བ། བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ངོས་གཟུང་བ། སོམས་འཇུག་ཐོབ་
ཚུལ། རྲེན་གང་གིས་གང་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ། སོད་ཡུལ་གང་ལ་དམིགས་པ། ོན་མོངས་གང་གིས་
སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་ལས་དང་པོ་བདུན་ལ་མིང་ཙམ་གི་སོ་ནས་རྣམ་པ་གསུམ་
གསུམ་སྲེ། རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་དག་པ་དང་ཟག་མྲེད་གསུམ་མོ། །བརྒྱད་པ་
སིད་པའི་རྲེ་མོ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཁོ་ན་སྲེ། སྲེམས་མི་གསལ་ཞིང་ཟག་མྲེད་ནི་ལྷག་མཐོང་གཙོ་བོར་
བྱྲེད་པས་སོ། སིར་སྲེད་ལྟ་ང་རྒྱལ་རོངས་པ་ཤས་ཆྲེ་བའི་བསམ་གཏན་ཡོད་ཀང་རོ་མྱོང་ལྡན་ཁོ་ན་
བཤད་པ་ནི་མདོ་ཁ་ཅིག་ལས་འབྱུང་ 
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༼༥༡༤༽ 
བའམ། གང་སྤྲེལ་ལས་དམིགས་པ་ལ་འབྲྲེལ་ཞིང་ཞྲེན་པ་ཁོ་ན་བསམ་གཏན་ོན་མོངས་ཅན་ཡིན་
ལ་གཞན་དྲེ་ལྟར་མིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །ས་ལས་གོང་དུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མི་ཤྲེས་ཤིང་དྲེ་ཁོ་ན་གཙོ་
བོར་འཛིན་པས་རོ་མྱང་ལྡན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་རོ་མྱང་པ་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་ནི་སྲེད་པ་དང་བཅས་པའི་སོམས་འཇུག་ཡིན་ལ། འཇིག་རྲེན་པ་ཡི་དགྲེ་བའི་ངོ་བོར་གྱུར་
པའི་སོམས་འཇུག་གི་རས་ནི་དག་པ་བ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། དཀར་པོའ་ིཆོས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རོ་
མྱང་ལྡན་དྲེས་ཅི་ཞིག་མྱོང་བར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། དག་པ་བ་འདས་མ་ཐག་པ་དྲེ་ནི་རོ་མྱང་ལྡན་དྲེས་མྱང་བྱ་
ཡིན་པས། དྲེ་ནི་དག་པ་ལས་ལངས་ལ་རོ་མྱང་ལྡན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་སོ། །ཟག་མྲེད་ནི་འཇིག་
རྲེན་ལས་འདས་པའི་དགྲེ་བའི་རས་སོ། །གིས་པ་ལ། ཡན་ལག་དངོས། བསམ་གཏན་གི་ཁད་པར། 
དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་སྤང་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསན་པ། གསུམ་ཁད་པར་དུ་བསན་པའོ། །དང་
པོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སྲེ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་གནོད་
སྲེམས་རྣམས་འཚེ་དང་། དུཿཁ་ཡིད་མི་བདྲེ་རྣམ་གཡྲེང་ལྔ་ཐག་སིང་བའི་གྲེན་པོ་ནི་དན་ཤྲེས་
བཞིན་བཏང་སོམས་གསུམ་ཡིན་ཡང་དགའ་བའི་འདོད་ཆགས་ཀིས་དཀིས་པས་རང་མིང་གིས་མ་
བསན་པར་དྲེ་བྱྲེད་པ་རོག་དཔྱོད་དང་། ཕན་ཡོན་ནི་དྲེས་མི་མཐུན་པ་སྤངས་ནས་དབྲེན་པ་ལས་
སྐྱྲེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་མྱོང་བ་དང་། དྲེ་གིས་ཀ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའི་རྲེན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
རྣམས་སོ། །གིས་པ་ལ་ནི་ཡན་ལག་བཞི་སྲེ། དང་པོའ་ིའདོད་ཆགས་སག་དཔྱོད་དུཿཁ་རྒོད་པ་ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་མ་རོགས་པ་ལྔ་སྤོང་བའི་གྲེན་པོ་ནི་སྔ་མ་གསུམ་ཡིན་ཞིང་དྲེར་རོག་ 
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༼༥༡༥༽ 
དཔྱོད་ཀིས་འཁྲུག་པ་ཞི་བས་ནང་རབ་ཏུ་དང་བའི་མིང་གིས་བསན་པ་དང་། གཞན་དགའ་བ་ལ་
སོགས་པ་གསུམ་སྔར་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སྲེ། གིས་པའི་འདོད་ཆགས་ཡིད་བདྲེ་
དགའ་བ་རྒོད་པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་མ་རོགས་པ་བཞིའི་གྲེན་པོའ་ིདགའ་བ་རོལ་བའི་འདུ་བྱྲེད་བཏང་
སོམས་དང་། དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་མ་བརྲེད་པའི་དན་པ་དང་། དྲེ་མི་མས་པའི་ཤྲེས་རབ་སྲེ་ཤྲེས་བཞིན་
གསུམ་ནི་དགའ་བའི་ཀུན་དཀིས་དང་བྲལ་བས་རང་མིང་གིས་བསན་པ་དང་། ཕན་ཡོན་ནི་སྲེམས་
ཀི་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་དང་། སྲེམས་གནས་པར་བྱྲེད་པས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གནས་ཀི་ཡན་ལག་སྲེ། མདོ་
ལས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་གནས་པ་དང་ཡང་དག་པར་གནས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །མཐའ་བཞི་
པ་ན་ཡན་ལག་བཞི་སྲེ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་གསུམ་པའི་འདོད་ཆགས་བདྲེ་བ་ལ་རོལ་བ་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་མ་རོགས་པ་ལྔའི་གྲེན་པོ་ནི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བས་དན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་
དང་། ཕན་ཡོན་ནི། བདྲེ་མིན་སྡུག་མིན་གི་ཚོར་བ་དང་གིས་ཀའི་རྲེན་ནི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྣམས་ཏྲེ། 
དྲེས་ན་གིས་པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་། གསུམ་པ་ཕན་ཡོན་དང་། བཞི་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་རོགས་
པས་སྔ་མ་བས་འཕགས་སོ། །ཡན་ལག་དྲེ་དག་མིང་གི་སོ་ནས་བཅོ་བརྒྱད་ཡིན་ཡང་མཚན་ིད་
འད་བའི་དངོས་པོའ་ིརས་སུ་ནི་བཅུ་གཅིག་སྲེ་དང་པོའ་ིལྔ་དང་། གིས་པའི་དང་པོ་དང་གསུམ་པའི་
བཞི་དང་། བཞི་པའི་གསུམ་པ་རྣམས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བདྲེ་བ་
རས་གཞན་དུ་བརོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ནི་ཚོར་བ་ཡིན་ལ། དང་པོ་གིས་ན་ཤིན་ཏུ་སངས་པ་ལ་བདྲེ་བ་ཡིན་
པར་བསན་པས་ཐ་དད་དྲེ། མམ་ 



514   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༥༡༦༽ 
གཞག་ཏུ་དབང་ཤྲེས་མི་སིད་ཅིང་དགའ་བ་སྨོས་པས་ལུས་སྲེམས་ཀི་ཚོར་བ་བདྲེ་བར་མི་རུང་བས་
སོ། །འདིའི་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པ་ནི་གཞན་དུ་བྲིས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་དང་པོའ་ི
ས་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་ཡིད་ཆྲེས་པའི་དད་པ་ཡིན་པའམ་སྐལ་ལྡན་ཁད་པར་ནི་རྒྱུ་རོག་དཔྱོད་
ཀི་འཁྲུག་པ་ཞི་བ་ཙམ་དུ་འདོད་དོ། །དང་པོ་གིས་ཀི་དགའ་བ་ནི་ཡིད་བདྲེ་ཡིན་ཏྲེ། ལུང་རྣམ་པ་
གིས་ཀིས་གསུམ་པ་ན་ཡིད་བདྲེ་མྲེད་པར་ཤྲེས་ལ་བསམ་གཏན་ནི་ཡན་ལག་ལས་ངྲེས་འབྱུང་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུང་དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་མདོ་ལས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་བཤད་
པ་ན་འདིར་ཡིད་བདྲེ་བ་མ་ལུས་པར་འགལ་བ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་དང་། འབུམ་པ་ལས། བཞི་པའི་དབང་
དུ་བྱས་ནས་བདྲེ་བ་ཡང་སྤངས་སྲེ་སྔ་ནས་དུཿཁ་ཡང་སྤངས་ཤིང་ཡིད་བདྲེ་བ་དང་མི་བདྲེ་བ་ཡང་
ནུབ་ཅྲེས་སོ། །སྲེ་པ་ཁ་ཅིག དགའ་བ་སྲེམས་བྱུང་རས་གཞན་དུ་འདོད་ཅིང་སྲེམས་ཙམ་པ་ནི་ཡིད་
ཤྲེས་འཁོར་གི་ཚོར་བ་གཅིག་ིད་རྲེན་ཀུན་བཞི་དང་བརྲེན་པ་ཡིད་ཚིམ་པར་བྱྲེད་པས་བདྲེ་བ་དང་
ཡིད་བདྲེའི་མིང་ཐོབ་བོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ོན་མོངས་ཅན་ཡིན་མིན། སྐྱོན་ཅན་
སྐྱོན་མྲེད། སྐྱྲེ་བ་དང་སོམས་འཇུག་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ོན་མོངས་ཅན་ལ་དྲེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། མྲེད་དྲེ། ས་དྲེའི་ོན་མོངས་པས་མི་དབྲེན་པ་ས་དང་པོ་ལ་དབྲེན་པ་ལས་སྐྱྲེས་
པའི་དགའ་བདྲེ་མྲེད་པ་དང་། དྲེས་རོག་པའི་དགྲེ་བ་ཡིན་པས་གིས་པ་ལ་ནང་རབ་ཏུ་དྭང་བ་དང་། 
བདྲེ་བ་ོན་མོངས་ཅན་གིས་སླངས་པས་གསུམ་པ་ལ་ཤྲེས་བཞིན་དང་དན་པ་དང་། དྲེས་དི་མ་ཅན་
དུ་བྱས་པས་བཞི་པ་ལ་བཏང་སོམས་དང་དན་པ་དག་པ་མྲེད་ཅིང་། གིས་པའི་ཤིན་ 



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  515 

༼༥༡༧༽ 
སངས་དང་། གསུམ་པའི་བཏང་སོམས་མ་སྨོས་ཀང་དགྲེ་བ་ཡིན་པས་མྲེད་པར་གྲུབ་པའམ་ཁ་ཅིག་
ཡོད་དོ་ཞྲེས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་དགྲེ་བ་ཡིན་པས་སྔ་མ་གིས་ལ་ཤིན་ཏུ་སངས་པ་དང་ཕྱི་མ་གིས་ལ་
བཏང་སོམས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེའི་ལྟར་ན་དགའ་བདྲེ་ནི་འདོད་པའི་མི་དགྲེ་བས་དབྲེན་པ་ཙམ་
དང་། རབ་དང་ནི་རོག་དཔྱོད་ཞི་བ་ཙམ་དང་། དན་ཤྲེས་བཞིན་ནི་དན་པ་དང་ཤྲེས་རབ་ཙམ་ལ་
བསམ་པར་མངོན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ལུང་བར་མ་ལས་བསམ་གཏན་གསུམ་སྐྱོན་དང་བཅས་པའི་
ཕྱིར་གཡོ་བ་དང་བཅས་ལ། བཞི་པ་མི་གཡོ་ཞྲེས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན། སྐྱོན་བརྒྱད་ཅྲེས་ཏྲེ་སྐྱོན་
ིད་གཡོ་བའི་སར་བཤད་པའམ་དྲེས་གཡོ་བར་བྱྲེད་པ་ལས་ནི་གྲོལ་བས་མི་གཡོ་བ་སྲེ། མདོ་ལས་
བཞི་པ་བསྒྲུབས་ཏྲེ་གནས་པ་དྲེའི་སྲེམས་རླུང་མྲེད་པའི་མར་མྲེ་ལྟར་མི་མཐོ་མི་དམའ་བར་མི་གཡོ་
བ་ཐོབ་བོ་ཞྲེས་སོ། །སྐྱོན་དྲེ་དག་ཀང་གང་ཞྲེ་ན། རོག་དང་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། སོམས་འཇུག་
གི་ཚོར་བ་གང་ཡོད་པ་ནི་སྐྱྲེ་བ་ན་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེ་བའི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དག་ན་ནི་ཚོར་བ་
གསུམ་ཡོད་དྲེ་ཡིད་བདྲེ་བ་དང་དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གསུམ་གི་བདྲེ་བ་དང་རྣམ་ཤྲེས་བཞིའི་
བཏང་སོམས་རྣམས་སོ། །གིས་པ་ན་ནི་ཚོར་བ་གིས་ཏྲེ་བཏང་སོམས་དང་ཡིད་བདྲེ་གིས་
སོ། །གསུམ་པ་ན་ཚོར་བའི་གིས་ཏྲེ་ཡིད་ཀི་ས་པའི་བདྲེ་བ་དང་བཏང་སོམས་སོ། །བཞི་པ་ན་ནི་
བཏང་སོམས་ཀི་ཚོར་བ་ཁོ་ན་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི་འོ་ན་གིས་པ་ལ་སོགས་པ་ན་ལུས་དང་མིག་
དང་རྣ་བའི་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་པས་མཐོང་ཐོས་རྲེག་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་དང་རོགས་དཔྱོད་མྲེད་པས་ལུས་
ངག་གི་རིགས་བྱྲེད་ཀང་མི་རུང་བས་སྨྲ་བ་དང་འགྲོ་ 



516   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༥༡༨༽ 
འོང་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་གསུམ་དང་རིག་བྱྲེད་ས་དྲེའི་བསྡུས་པ་
མྲེད་ཀང་རྲེན་དྲེ་ལ་ཡོད་དྲེ་འོག་སའི་སྤྲུལ་སྲེམས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ལྟར་དྲེ་དག་ཀུན་སློང་གི་སྲེམས་
རོག་དཔྱོད་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་དང་པོར་རོགས་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་ཅིང་། དྲེ་ཡང་ལུང་བསན་མ་བསན་ཏྲེ་
སྤངས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་ལ། དམན་པའམ་དགྲེ་བ་ནི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་ལ་གོང་དུ་
སྐྱྲེས་པ་ནི་འོག་མའི་རྣམ་སྨིན་དོན་དུ་མི་གྲེར་བས་དགྲེ་བ་མ་ཡིན་པར་དགོས་པའི་དབང་གིས་མ་
བསིབས་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ། །གསུམ་པ་སོམས་འཇུག་ཐོབ་ཚུལ་ལ། ཐོབ་ཚུལ་དངོས། གང་གིས་
མཇུག་ཏུ་གང་སྐྱྲེ་བ། ཐོད་རྒལ་གི་སོམས་འཇུག་ཇི་ལྟར་སྐྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་དག་དང་སྔར་ཡྲེ་མི་
ལྡན་ན་འོག་སའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་གོང་ནས་འོག་ཏུ་སྐྱྲེ་བ་ལས་ནི་དག་པ་བ་འཐོབ་ལ། 
སིད་རྲེ་ནི་གོང་ས་མྲེད་པས་སྐྱྲེ་བས་མི་འཐོབ་ཅིང་། དྲེ་དང་མི་ལྡན་ཞྲེས་པ་ནི་རིགས་ཙམ་ལྡན་པ་
ལས་བྱྲེ་བྲག་སོར་ལམ་དང་མས་པ་ཆ་མཐུན་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་སོར་བ་དང་། མས་པས་
འཐོབ་པར་སོན་ལ། དུས་ནི་བསམ་གཏན་སྔ་མ་གསུམ་འཇིག་རྲེན་པས་གྲོལ་ཏྲེ་ཐོབ་ན་དབང་རྣོན་
གིས་དུས་གསུམ་ཆར་དང་། རྟུལ་པོས་འདས་མ་འོངས་ཁོ་ན་དང་། བཞི་པ་ཡན་ཆད་ནི་གིས་ཀ་
དུས་གསུམ་པ་དང་། ཟག་མྲེད་ཀིས་གྲོལ་བ་དང་སྐྱྲེ་བས་ཐོབ་ན་འདས་མ་འོངས་ཁོ་ན་ཐོབ་བོ། །ཟག་
མྲེད་ནི་སྔར་མི་ལྡན་ན་འོག་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཁོ་ན་ཡིས་འཐོབ་ལ། ལྡན་ན་ཟད་ཤྲེས་ཀི་
ཚེ་མི་སློབ་པ་དང་། དབང་པོ་འཕོས་ན་རྣོན་པོའ་ིདངོས་གཞི་སོར་བས་ཀང་འཐོབ་བོ། །སློབ་པའི་
འབྲས་བུ་དང་པོ་གིས་ནི་ 
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༼༥༡༩༽ 
དངོས་གཞིས་མ་བསྡུས་ལ། གསུམ་པ་ནི། ཆགས་བྲལ་གིས་འཐོབ་པ་སོར་ཐོབ་མིན་ཞིང་། ཕྱིར་མི་
འོང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགྲོའ་ིམཐོང་ལམ་གིས་ཟག་མྲེད་ཀི་དངོས་གཞི་སྔར་མྲེད་ཀང་མཐོང་ལམ་
གཞན་གིས་མི་ཐོབ་པས་དྲེ་ཐོབ་རྒྱུར་མ་བསན་ཏོ། །རང་ས་ལས་མས་ན་མི་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། 
གོང་ས་ལས་མས་པའི་ཚེ་འོག་སའི་རིགས་ཙམ་བཏང་བ་མྲེད་པས་མས་པས་མི་འཐོབ་ཅིང་། 
འཕགས་པ་འོག་སར་མི་ལྡོག་ཅིང་ཡྲེ་ནས་ལྡན་པས་སྐྱྲེ་བས་ཀང་མི་འཐོབ་ལ་དུས་ནི་སྔར་བཞིན་
ནོ། །ོན་མོངས་ཅན་གོང་ས་ལས་མས་པ་དང་སིད་རྲེ་ལས་གཞན་འོག་ཏུ་སྐྱྲེ་བ་ཡིས་འཐོབ་ཀི་
སྔར་ནས་ལྡན་པས་ཆགས་བྲལ་གིས་ནི་མི་འཐོབ་ལ། དུས་ནི་མས་ན་གསུམ་ཆར་སྐྱྲེ་བའི་ཚེ་
སོམས་འཇུག་མི་སིད་པས་འདས་མ་འོངས་ཁོ་ན་འཐོབ་བོ། །དྲེ་དག་གི་གཏོང་ཚུལ་ནི་གནས་བཞི་
པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསན་པ་དང་། དག་པ་པ་ཁད་པར་དུ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། མམ་གཞག་ནི། ཟག་པ་མྲེད་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ལྟག་དང་འོག་མ་གསུམ་པའི་
བར་གི་དགྲེ་བ་སྐྱྲེ་སྲེ། རྒྱུན་གི་ཚེ་རང་སའི་ཟག་མྲེད་དང་ལངས་པ་ན་དག་པ་བ་དང་། ལྟག་གིས་
པའི་ཟག་མྲེད་ནི་མཐར་གིས་གནས་པ་ལུགས་འབྱུང་རིགས་མཐུན་དག་པ་བ་ནི་རིགས་མི་མཐུན་
ཐོད་རྒལ་གི་རིང་སོར་དང་། ལྟག་གསུམ་པའི་ཟག་མྲེད་ནི་ྲེ་བའི་སོར་བ་དང་དག་པ་བ་ཐོད་རྒལ་
ལུགས་འབྱུང་དངོས་སོ། །འོག་མ་གིས་པའི་ཟག་མྲེད་ནི་ལུགས་ལྡོག་རིགས་མཐུན་དང་། དག་པ་
བ་དྲེའི་རིགས་མི་མཐུན་ཏྲེ་རིང་སོར་དང་། འོག་མ་གསུམ་པའི་ཟག་མྲེད་ནི་ྲེ་སོར་དག་པ་བ་ནི་ཐོད་
རྒལ་ 
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༼༥༢༠༽ 
ལུགས་ལྡོག་དངོས་སོ། བཞི་པ་ནི་མི་བསྐྱྲེད་དྲེ་གིས་བརྒལ་མི་ནུས་པས་སོ། གྲངས་ནི་དང་པོའ་ི
ཟག་མྲེད་ལས་རང་དང་ལྟག་གིས་པ་དང་གསུམ་པའི་གིས་གིས་ཏྲེ་དྲུག་འབྱུང་ལ། གིས་པ་ལ་
བརྒྱད་དང་གསུམ་པ་ནས་ནམ་མཁའི་བར་ལ་བཅུ་བཅུ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ལས་དགུ་དང་ཅི་ཡང་མྲེད་
པས་བདུན་ཏྲེ་སིད་རྲེ་ན་ཟག་མྲེད་མྲེད་པས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀི་དགྲེ་བ་ནི་ལམ་རྲེས་ཤྲེས་ཁོ་ན་
ལས་བྱུང་གི་ཆོས་ཤྲེས་ལས་མིན་ཏྲེ། དྲེའི་དམིགས་པ་འདོད་པ་ཡིན་པས་སོ། །བསམ་གཏན་ནི་དྲེ་
གིས་ཀ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །དག་པ་བ་ལས་ཀང་དྲེ་བཞིན་དང་། རང་གི་ས་པའི་ོན་མོངས་ཅན་ཀང་
དྲེའི་རོ་མྱོང་བར་བྱྲེད་པའི་ཚེ་སྐྱྲེ་བས་གྲངས་ཀང་ོན་མོངས་ཅན་ལྷག་པའི་སྔར་བཞིན་དང་ལམ་
གང་འབྱུང་བ་ཡང་སྔར་གིས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །ོན་མོངས་ཅན་ལས་ནི་དྲེ་ལ་དྲེར་ཤྲེས་ནས་རང་སའི་
དག་པ་བ་དང་ོན་མོངས་ཅན་གི་རྒྱུན་སྐྱྲེ་བ་དང་། ོན་མོངས་ཅན་གིས་གཟིར་བའི་ཚེ་འོག་མའི་
དག་པ་བ་གཅིག་ཀང་སྐྱྲེ་ཞིང་། གྲངས་ནི་དངོས་པོའ་ིལས་འདོད་པའི་དགྲེ་བ་འབྱུང་ཡང་སོམས་
འཇུག་མིན་པས་རང་སའི་གིས་ཁོ་ན་དང་། གིས་པའི་ལས་དང་པོའ་ིདག་པ་བ་སྲེ་གསུམ་དང་། 
དྲེ་ཡན་ཆད་ལས་འོག་གིས་པ་དང་གསུམ་པའི་དག་པ་བ་གིས་དང་རང་སའི་གིས་ཏྲེ་བཞི་
བཞིའོ། །མམ་གཞག་ལས་གཞན་པའི་འཆི་འཕོ་བའི་དག་པ་བ་སྐྱྲེས་ཐོབ་ལས་ཤི་ནས་གང་དུ་སྐྱྲེ་
ཡང་རུང་བས་ོན་མོངས་ཅན་ས་དགུ་པོ་ཀུན་འབྱུང་ལ། ོན་མོངས་ཅན་ལས་ནི་གོང་མར་སྐྱྲེ་བ་
མྲེད་པས་དྲེ་གིས་ོན་མོངས་ཅན་མིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། དག་པ་བ་ 
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༼༥༢༡༽ 
ལ་དབྱྲེ་ན་མས་པའི་ཆ་མཐུན་དང་། སོགས་པ་གནས་པ་དང་ཁད་པར་དང་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་
དང་རྣམ་བཞིའོ། །བཞི་པོ་དྲེའི་མཚན་ིད་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ོན་མོངས་པ་སྐྱྲེ་བ་དང་རྲེས་སུ་
མཐུན་པ་དང་། རང་གི་ས་སྐྱྲེ་བ་དང་། གོང་མ་སྐྱྲེ་བ་དང་། ཟག་མྲེད་སྐྱྲེ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་
པའོ། །བཞི་པོ་དྲེ་དག་ལས་གང་གིས་མཇུག་ཐོགས་སུ་དུ་ཞིག་སྐྱྲེ་ཞྲེ་ན། མས་པའི་ཆ་དང་མཐུན་
པའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དང་པོ་གིས་དང་། གིས་པ་ལས་དང་པོ་གསུམ་དང་། གསུམ་པ་ལས་ཐ་མ་
གསུམ་དང་། བཞི་པ་ལས་ཐ་མ་གཅིག་པུ་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་
མྲེད་པའི་ས་བརྒྱད་ཀི་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་རྣམ་པ་གིས་པོ་མཐར་གིས་རིགས་མཐུན་པར་འབྲྲེལ་
བ་དང་། རིགས་མི་མཐུན་པར་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འཇུག་པའི་རིང་བ་དང་ས་གཅིག་རྒལ་
ཏྲེ་ལུས་འབྱུང་དུ་སོང་ཞིང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འོངས་བ་ྲེ་བའི་སོར་བ་ནི་སོར་བའོ། །དྲེ་ནས་དངོས་
གཞི་ནི་བརྒྱད་རྒལ་བར་བཤད་པ་དབང་རྣོན་ཡིན་པས་འདིར་རིགས་མི་མཐུན་པར་གོང་དང་འོག་
གི་གསུམ་པར་འགྲོ་བ་ནི་ཐོད་རྒལ་གི་ནི་སོམས་འཇུག་ཡིན་ནོ། །རྲེན་ནི་བློ་གསལ་བས་གིང་གསུམ་
གི་མི་དང་། གང་ཟག་ནི་ོན་མོངས་མྲེད་པ་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་དབང་བས་མི་གཡོ་བ་ཁོ་
ནའོ། །བཞི་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀི་སོམས་འཇུག་དྲེ་དག་རྲེན་གང་ལ་མངོན་དུ་
བྱྲེད་ཅྲེ་ན། སིར་བཏང་ལ་ཐམས་ཅད་རང་ས་དང་འོག་སའི་རྲེན་ཅན་ཡིན་གི་གོང་མའི་རྲེན་ལ་འོག་
མའི་སོམས་འཇུག་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དོ། །དམིགས་གསལ་
སོན་པ་ནི་སིད་རྲེར་ཅི་ཡང་མྲེད་ཀི་ 
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༼༥༢༢༽ 
འཕགས་པ་ཟག་མྲེད་ཀི་སོམས་འཇུག་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་སིད་
རྲེའི་ཟག་པ་ཟད་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། རང་སའི་ཟག་མྲེད་མྲེད་ཅིང་ཅི་ཡང་མྲེད་དྲེ་ྲེ་བའི་ཕྱིར་
རོ། །ལྔ་པ་ནི། སོམས་འཇུག་འདི་དག་གི་དམིགས་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞྲེ་ན། སྲེད་པ་དང་བཅས་པ་རོ་
མྱོང་མཚུངས་ལྡན་གིས་རང་གི་ས་པའི་སིད་པ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ཞིང་། བསམ་གཏན་དགྲེ་
བའི་ཡུལ་དུ་ནི་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཐམས་ཅད་རུང་བས་ཡོད་དགུ་ཡིན་ཡང་། གཟུགས་
མྲེད་ཀི་དངོས་གཞི་དགྲེ་བ་རྣམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ནི་ས་འོག་མའི་ཟག་བཅས་ཀི་དངོས་པོ་མིན་ཏྲེ་རང་
གོང་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པས་སོ། །དམིགས་པ་ཟག་མྲེད་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ྲེར་བསོགས་ཀི་
དམིགས་པ་ནི་ས་འོག་མ་འོག་མ་ཡིན་ནོ། །དྲུག་པ་ལ་སྤོང་ཚུལ་དངོས། ྲེར་བསོགས་ཀི་ཁད་པར། 
བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནི། །དྲེ་དག་ལས་སིད་པའི་གྲེན་པོ་ཡིན་པས་ཟག་པ་མྲེད་
པས་ོན་མོངས་སྤོང་ཞིང་ྲེར་བསོགས་ཀི་དག་པ་བས་ཀང་འོག་སའི་སྤོང་གི དངོས་གཞི་དག་པ་བ་
ནི་འོག་སའི་སྤངས་ཟིན་པ་དང་འདི་པའི་རང་སའི་སྲེད་པ་རྒྱས་པ་དང་། དམན་པས་གོང་ས་མཆོག་
ལས་མི་འབྱིན་པས་མི་སྤོང་ལ། ཀང་སས་མི་ལོགས་མྲེད་ཀི་ཟག་མྲེད་དྲེས་ཀང་སྤོང་བར་བསན་
ཏོ། །གིས་པ་ནི། དངོས་གཞི་བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའི་ྲེར་བསོགས་ཀང་བརྒྱད་
ཡིན་ལ། ངོ་བོ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ལམ་ཡིན་པས་དག་པ་བ་དང་འབད་དྲེ་དང་དགོས་པ་
དང་འོག་ས་ལས་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་མ་བྲལ་བས་བདྲེ་མིན་སྡུག་མིན་ནམ། འབད་དྲེ་དང་དགོས་པས་
དྲེ་ཡིན་ལ་གིས་ཀིས་སྔ་མའོ། །བྱྲེ་བཤད་ལས་བརྒྱད་ཆར་ོན་མོངས་ 
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༼༥༢༣༽ 
ཅན་མམ་པར་མ་གཞག་པས་མཚམས་སོར་བ་ནི་རང་གི་གྲུབ་མཐའོ། །དང་པོ་མི་ལོགས་མྲེད་ན་
འཕགས་ལམ་ཟག་པ་མྲེད་པའང་ཡོད་དྲེ། གསལ་བའམ་རང་ས་ལས་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པས་
གོང་སའི་ཡང་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པ་དང་། བསྡུ་བར་དྲེ་མམ་གཞག་གི་དང་པོ་ཡིན་པས་སོ་ཞྲེས་
སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རོ་མྱང་ལྡན་དང་གསུམ་ཀ་སྲེ་གསལ་བ་ིད་དམ། འདུས་བཟང་ན་རྲེ། དངོས་བཞི་
ལ་འགྲྲེ་ན་སོག་པས་སོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁད་པར་ཅན་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ྲེར་བསོགས་དང་
གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅྲེ་ན། ཐ་དད་དྲེ། དང་པོ་ིད་རོག་པ་མྲེད་པས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་ལ་དཔྱོད་པ་
ཙམ་ཀིས་རྲེ་གཅིག་པ་ནི་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པས་གིས་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་ཅིང་། 
དྲེ་ནི་དག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་འབད་དྲེ་དང་དགོས་པས་ཚོར་བ་དྲེ་མིན་སྡུག་མིན་
དང་ལྡན་ཞིང་ལམ་ཡང་དཀའ་ལ། དྲེ་དག་པ་བ་སོམ་པ་ནི་ཚངས་ཆྲེན་གི་འབྲས་བུ་ཅན་ཏྲེ་དྲེ་མང་
ཡང་ཚངས་ཆྲེན་གཅིག་ལས་མྲེད་པ་ནི་གཞན་མ་ངྲེས་པའམ་མཆོག་གཅིག་སྐྱྲེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་
སོ། །གིས་པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ་ལ། རོགས་བཅས་དཔྱོད་བཅས་སོགས་གསུམ་དུ་
དབྱྲེ་བ། སོང་པ་ིད་སོགས་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ། སོང་ིད་སོང་ིད་སོགས་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བའོ། །དང་
པོ་ནི། ཁད་པར་ཅན་རོགས་མྲེད་དཔྱོད་བཅས་ཙམ་དུ་བསན་པས་དྲེ་མན་ཆད་དང་པོའ་ིྲེར་
བསོགས་དང་དངོས་གཞི་ནི་རོག་དང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡིན་ལ། གིས་པའི་
ྲེར་བསོགས་ཡན་ཆད་ནི་རོག་དཔྱོད་གིས་ཀ་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏོ། །གིས་པ་ལ་དབྱྲེ་བ་
དངོས། དྲེ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ 
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༼༥༢༤༽ 
དང་བདག་གིར་ཞྲེན་པ་དང་སིད་པ་ལ་སྲེད་པ་དང་སིད་པ་ཟད་པ་མི་འདོད་པའི་གྲེན་པོར་སོང་ིད་
དང་སྨོན་མྲེད་དང་མཚན་མྲེད་བསན་ལ། མཚན་མ་མྲེད་པ་ནི་ཡུལ་ལྔ་དང་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་
བཞི་དང་ཕོ་མོའ་ིམཚན་མ་སྲེ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་དམིགས་ནས་འགོག་པའི་རྣམ་པ་བཞི་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏོ། །སོང་པ་ིད་ནི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་མྲེད་པ་དང་
སོང་པ་ིད་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞིང་། སྨོན་ལམ་མྲེད་པ་ནི་དྲེ་ལས་གཞན་པའི་
ཡུལ་སྨོན་བྱ་མིན་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་དང་པོ་གིས་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བཞི་དང་གཟིངས་ལྟར་ལྷག་
མྲེད་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་དོར་བྱ་ཡིན་པས་ལམ་བདྲེན་གི་བཞི་སྲེ་རྣམ་པ་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པར་
ལུང་བར་མ་ལས་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི། བྱིས་ལམ་དང་འཕགས་པའི་སོར་རྲེས་ཁ་ཅིག་གིས་
བསྡུས་པ་དག་པ་བ་དང་གཞན་ས་དགུའི་དི་མ་མྲེད་པ་གིས་པས་དྲེ་དག་དི་མྲེད་ནི་རྣམ་ཐར་ལྷག་
བཅས་ལྷག་མྲེད་ཀི་གྲོང་དངོས་སུ་འཇུག་པས་སོ་གསུམ་ཡིན་གི། ཟག་བཅས་ནི་བརྒྱུད་ནས་འཇུག་
པས་སང་བཞིན་དུ་སོ་ཞྲེས་མི་བྱ་སྲེ། བསྡུ་བ་ལས། སོང་པ་ིད་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་རྣམ་ཐར་ནི་
ཤྲེས་རབ་གསུམ་ཀ་དང་སོམ་བྱུང་དང་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་སོམ་བྱུང་ཁོ་ནའོ། །གསུམ་པ་ནི། མདོ་
ལས་སོང་པ་ིད་སོང་པ་ིད་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་རས་དྲེ་ིད་ལས་
བཟོག་པ་གཞན་ཡང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གསུམ་གསུངས་ཏྲེ། རྣམ་ཐར་གསུམ་ིད་དམ་དྲེའི་བཀག་པ་ལ་
དམིགས་ནས་སུན་འབྱིན་པས་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་ཞྲེས་ཀང་བྱ་ཞྲེ། སོང་ིད་མཚན་ 
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༼༥༢༥༽ 
མྲེད་སོགས་དགུ་ཕྲུགས་སུ་ནི་མི་སོར་རོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་གིས་ཀིས་སོང་ིད་སོང་ིད་ནི་མི་སློབ་
པའི་སོང་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་དམིགས་ནས་འདི་ནི་བདག་གི་མིན་ནོ་ཞྲེས་སོང་པའི་རྣམ་པར་ལྟ་བ་
ཡིན་གི་བདག་མྲེད་པར་མིན་ཏྲེ། སོང་པའི་རྣམ་པའི་རྲེས་ལ་བསྐྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྨོན་པ་སྨོན་མྲེད་
ནི་མི་སློབ་པའི་སྨོན་མྲེད་ལ་དམིགས་ནས་མི་རག་པར་ལྟའི་ཡུལ་ཟག་མྲེད་ལ་ཀུན་འབྱུང་གི་གཞི་
དང་དུཿཁ་དང་ལམ་ིད་ཀིས་སུན་མི་འབྱིན་པས་དྲེའི་བཞི་དང་སྨོན་མྲེད་ཀི་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་མི་རུང་བས་
རྣམ་པ་གཞན་དུ་མི་བལྟའོ། །མཚན་མ་མྲེད་པ་མཚན་མྲེད་ནི་མི་སློབ་པའི་མཚན་མྲེད་ལས་ལངས་
ནས་མ་བརགས་པར་རྲེན་མ་ཚང་བས་ཟད་དྲེ་བརགས་མིན་ཐོབ་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཞི་བའི་རྣམ་
པར་བལྟ་སྲེ། དགྲ་གསོད་བྱྲེད་ལ་དགའ་ན་དགྲ་ལ་མི་དགའ་བ་གྲུབ་པ་ལྟར་འགོག་བྱྲེད་ལ་ཡོན་ཏན་
དུ་བལྟས་པས་དགག་བྱ་སུན་ཕྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །འགོག་པའི་རྣམ་པར་མི་བལྟ་སྲེ་དྲེ་ནི་མི་རག་པའི་
འགོག་པ་དང་ཐུན་མོང་ཡིན་པས་མི་རག་པ་ཡང་དམིགས་བྱ་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་དྲེ་ིད་མཚན་མ་
ཡིན་པས་མཚན་མྲེད་ཀི་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་མི་རུང་ངོ་། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་དག་ནི་འཕགས་ལམ་ལ་སང་བས་
ཟག་བཅས་ཏྲེ་ཟག་མྲེད་དྲེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནོ། །མིའི་ནང་དུ་སྐྱྲེད་དྲེ་བློ་གསལ་བས་སོ། །དབང་པོ་རྣོ་
བས་མི་གཡོ་བས་སྐྱྲེད་ཀི་གཞན་གིས་མིན་ཏྲེ། དགའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་རྣམ་ཐར་ལ་རྒྱབ་
ཀིས་ཕྱོགས་མི་ནུས་སོ། །བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་མི་ལྡན་པའི་ྲེར་བསོགས་བདུན་པོ་མ་
གཏོགས་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པའོ། །གསུམ་པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བཞིར་དབྱྲེ་བ་ནི། དགྲེ་བ་གིས་པའི་
བསམ་ 
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༼༥༢༦༽ 
གཏན་དང་པོ་ནི་མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་འགྱུར་བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བསོམ་པ་སྲེ། འདོད་པ་ལས་
འདས་པའི་ཐོག་མར་ཐོབ་པས་ཡིད་ཚིམ་པའི་ཕྱིར། མིག་གི་མངོན་ཤྲེས་ཀིས་འཁོར་འཆི་འཕོ་སྐྱྲེ་
ཤྲེས་ནི་སྔ་ཕྱི་རོགས་པའི་ཚུལ་གི་ཤྲེས་པ་དང་། དྲེ་ིད་ཀིས་ཁ་དོག་བཟང་ངན་ལ་སོགས་པ་མི་རོག་
པའི་ཚུལ་གིས་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ིད་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་མིན་ཡང་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའི་མིང་བཏགས་
ནས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དུ་འདོད་ཅིང་རྣམ་གྲོལ་བློ་ཞྲེས་པས་བསམ་གཏན་ཁོ་ནར་འདོད་དོ། །སིར་བ་
ལས་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་ཁམས་གསུམ་པ་མི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཟག་མྲེད་ཀི་ལམ་ཐམས་ཅད་
ནི་བློའ་ིཁད་པར་གོང་ནས་གོང་དུ་འབྱྲེད་ཅིང་བསྐྱྲེད་པར་འགྱུར་བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནོ། །རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བསམ་གཏན་མཐའ་བཞི་པས་བསྡུས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་རྒྱུད་དྲེ་ལ་ཟག་པ་གཅིག་
ཀང་མ་ལུས་པར་ཟད་པར་འགྱུར་བ་སོམ་པ་སྲེ། འདི་དག་ནི་སོན་པ་ིད་ཀིས་སྔོན་ཞིང་པའི་གྲོང་
འཛམ་བུའི་ཤིང་དྲུང་དུ་བསམ་གཏན་དང་པོ་བསྐྱྲེད་ཅིང་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་སོད་ལ་བདུད་
བཏུལ་ཏྲེ། ལྷའི་སན་གིས་སྲེམས་ཅན་འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱྲེ་བ་མ་ང་བ་གཟིགས་ནས་གུང་ལ་དྲེ་དག་
བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་དང་རྣམ་ཐར་ལ་སོགས་པ་སྐྱྲེད་དྲེ། ཐོ་རངས་བཞི་པ་ལ་བརྲེན་ནས་
ངྲེས་པ་ལ་ཞུགས་ཏྲེ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་བར་དུ་མངོན་དུ་མཛད་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའོ། །གསུམ་
པ་སོམས་འཇུག་གི་ཡོན་ཏན་ལ། ཚད་མྲེད་བཤད། ཡོན་ཏན་གཞན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། དབྱྲེ་
བ་དང་གྲངས་ངྲེས། ཁད་པར་གི་ཆོས་གིས། དང་པོ་ནི། ཚད་མྲེད་པ་ནི་དབྱྲེ་ན་བྱམས་པ་སིང་རྲེ་
དགའ་བ་བཏང་སོམས་ 
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༼༥༢༧༽ 
བཞི་ཡིན་ཏྲེ། ཡུལ་སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་ཤིང་བསོད་ནམས་ཚད་མྲེད་འབྱུང་བས་
སོ། །གྲངས་ངྲེས་པ་ནི་སྤང་བྱ་གནོད་སྲེམས་དང་། ལ་སོགས་པ་རྣམ་འཚེ་དང་གཞན་བདྲེ་བ་ལ་ཕྲག་
དོག་པའི་མི་དགའ་བ་དང་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་གནོད་སྲེམས་མང་བ་རྣམས་ཀི་གྲེན་པོའ་ི
ཕྱིར་རིམ་བཞིན་ནོ། །བཏང་སོམས་དང་བྱམས་པའི་སྤངས་བྱའི་གནོད་སྲེམས་ནི་ཆགས་པས་
བསླངས་པ་དང་མ་བསླངས་པ་ཡིན་ལ། བཏང་སོམས་དང་མི་སྡུག་པའི་སྤང་བྱའི་འདོད་ཆགས་ནི་
འཁིག་པ་དང་ཁ་དོག་གིའམ་ྲེ་དུ་དང་འཁིགས་པའི་འདོད་ཆགས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་
ིད་བྱམས་པ་དང་སིང་རྲེ་ཡང་ཡིན་ཏྲེ། མནར་སྲེམས་མྲེད་ན་བདྲེ་བ་དང་ཕྲད་ཅིང་དུཿཁ་དང་བྲལ་
བར་འདོད་པས་སོ། །ཕ་རོལ་བདྲེ་བ་ལ་དམིགས་ནས་ཡིད་བདྲེ་བ་ནི་དགའ་བ་ཡིན་ལ། བཏང་
སོམས་ནི་ྲེ་དུ་ལ་འབྲྲེལ་མྲེད་ལྟར་བྱྲེད་པ་མ་ཆགས་པ་སྲེ། ཆགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་གནོད་
སྲེམས་ཀིས་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པའམ། སློབ་དཔོན་ནི་ཆགས་སང་གིས་ཀ་ནས་སོམས་པའི་རང་བཞིན་
ཞྲེས་བྱའོ། །རྣམ་པ་ནི་ཀྲེ་མ་སྲེ་ཞྲེ་ཐག་པ་ནས་སྲེམས་ཅན་འདི་དག་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་སྡུག་
བསྔལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག དགའ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་འགྱུར་ཅིག སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
ཆགས་སང་མྲེད་པར་སོམས་པའི་རྣམ་པའོ། །འོ་ན་དྲེ་ལྟར་མ་གྱུར་པ་ལ་དྲེར་མོས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བདྲེའོ་ཞྲེས་མི་སྲེམས་ཀི་གྱུར་ཅིག ཅྲེས་སྲེམས་པའམ་མོས་པ་ནི་དགའ་བའི་
བསམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མིན་ལ། དྲེ་ལྟར་གྱུར་ཀང་མི་ 
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༼༥༢༨༽ 
དགྲེ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ་གནོད་སྲེམས་སོགས་ཀི་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པས་སོ། །སོད་ཡུལ་ནི་རང་དང་ྲེ་བ་
ལ་དམིགས་ནས་སྐྱྲེ་བའི་གནོད་སྲེམས་སོགས་འདོད་པ་ན་ཡོད་པས་དྲེའི་གྲེན་པོ་འདོད་པའི་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་ཤིང་། དགའ་བ་ཡིད་བདྲེ་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་དང་པོ་གིས་ན་
ཡོད་ལ་གཞན་ནི་ཆགས་སང་མྲེད་པ་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ཆར་ན་ཡོད་པའམ། ཁ་ཅིག་ནི་
དངོས་གཞི་ལྔ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་ཅྲེས་པའམ། ཁ་ཅིག་མམ་པར་མ་བཞག་པའམ་སོར་བས་ཡང་བསན་
ཏྲེ་ས་བཅུ་པའོ་ཞྲེས་སོ། །བཞི་པོ་དྲེ་ཡི་གནོད་སྲེམས་སོགས་དངོས་སུ་མི་སྤོང་སྲེ་དངོས་གཞི་ཡིན་
པའམ་མོས་པ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་ི་ཚེ་བའི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་རྣམ་
འགྲྲེལ་ལས། བྱམས་སོགས་རོངས་དང་འགལ་མྲེད་ཕྱིར། །ཤིན་ཏུ་ྲེས་པ་ཚར་ཆོད་མིན། །ཞྲེས་
སོ། །འོན་ཀང་དྲེ་དག་གི་སོར་བས་བསྡུས་པ་འདོད་པ་དང་ྲེར་བསོགས་ཀིས་གནོད་སྲེམས་
སོགས་མགོ་གནོན་པ་དང་དངོས་གཞིས་སྤངས་པ་ཐག་སིང་བའི་གྲེན་པོར་བྱྲེད་པས་དྲེ་ལྟར་
བཤད་དོ། །སྐྱྲེད་ཚུལ་ནི་ོན་མོངས་ཆུང་ན་རང་གིས་མྱོང་བའི་བདྲེ་བའམ་སངས་རྒྱས་སོགས་ལ་
ཡོད་པ་ཐོས་པ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་ལ་མོས་པར་བྱྲེད་ཅིང་། ཆྲེ་ན་མཛའ་བོ་སོགས་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་སྲེ་དང་
པོར་ཆྲེན་པོ་ལ་མོས་ཤིང་དྲེ་ནས་འབྲིང་དང་ཆུང་ངུ་དང་ཐ་མལ་པ་དང་དགྲ་བོ་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེན་པོ་ལ་
སྲེ། དྲེ་ཐམས་ཅད་མམ་པར་མོས་ན་ཁིམ་གཅིག་དང་གྲོང་དང་ཡུལ་འཁོར་སོགས་ཀུན་ལ་མོས་
པར་བྱྲེད་ལ། སིང་རྲེ་དང་དགའ་བ་ཡང་དྲེ་དང་འད་ཞིང་བཏང་སོམས་པ་ནི་ཐ་མལ་པ་ནས་སྔར་ 
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༼༥༢༩༽ 
རོམ་ལ། དྲེ་ནས་ཆགས་སང་ཆྲེ་ན་དགྲ་མཛའ་ནས་སོ། །ཚད་མྲེད་སྐྱྲེ་བ་མྱུར་བུལ་གི་རྒྱུ་ནི་སྲེམས་
ཅན་ལ་ཡོན་ཏན་དང་སྐྱོན་དུ་འཛིན་པའོ། །ལུང་ལ་ལྟོས་པས་མངོན་གྱུར་མིའི་ནང་དུ་བསྐྱྲེད་ཅིང་ཐོབ་
པ་ནི་གསུམ་པོ་ལྔ་དང་དགའ་བ་གསུམ་གི་རྲེན་ནོ། །ཚད་མྲེད་བཞི་ལས་དགའ་བ་ནི་གསུམ་པ་དང་
བཞི་པར་སྐྱྲེས་པ་ལ་མི་ལྡན་པ་སིད་པས་ངྲེས་པར་གསུམ་གི་ཐོབ་པ་ལྡན་ལ། མངོན་འགྱུར་ནི་རྣམ་
པ་འགལ་བས་གཅིག་ཁོ་ནའོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ཡོན་ཏན་དངོས། དྲེ་དག་གི་ཐོབ་ཚུལ། རྲེན་གི་
ཁད་པར། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སྐྱྲེ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། རྣམ་ཐར། ཟིལ་གནོན། ཟད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་
བསན་བཤད་གིས། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་དབྱྲེ་ན་བརྒྱད་དྲེ། གཟུགས་ཅན་གསུམ་
གཟུགས་མྲེད་བཞི་འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་གཅིག་གོ །དགོས་པ་ནི་ོན་མོངས་མྲེད་སོགས་ཀི་ཡོན་
ཏན་དང་འཕགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྒྲུབ་པ་དང་ོན་མོངས་ཐག་སིང་བ་དང་སོམས་འཇུག་ལ་དབང་བར་
བྱ་བའི་ཕྱིར། ས་དོན་ནི་དམིགས་པ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་པས་རྣམ་ཐར་ཏྲེ་གཟུགས་ཅན་རང་གཞན་
གི་ཡུལ་དང་གཟུགས་མྲེད་འོག་ས་དང་འགོག་པ་འདུ་བྱྲེད་ཀུན་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་པས་
སོ། །གིས་པ་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོ་དང་ཡུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཟུགས་ཅན་གི་དང་། གཟུགས་མྲེད་
ཀི་དང་། འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་རོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་གིས་ནི་རྣམ་པར་སྔོས་པ་སོགས་སུ་བལྟ་བ་སྔར་
བཤད་པའི་མི་སྡུག་པ་ཡིན་ལ། ས་ནི་འདོད་པ་དང་པོའ་ིཁ་དོག་ལ་ཆགས་པའི་གྲེན་པོར་བསམ་
གཏན་སྔ་མ་གིས་ན་ཡོད་ཀི་དྲེ་ཡན་ཆད་ན་མྲེད་དྲེ། །གིས་པ་ 



528   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༥༣༠༽ 
སོགས་ན་མིག་ཤྲེས་མྲེད་པས་ཁ་དོག་གི་འདོད་ཆགས་ཀང་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི་ས་
སྐྱོན་དང་བྲལ་བས་རྣམ་ཐར་མཆོག་འགྲུབ་པའམ་མཐའ་བཞི་པ་ན་ཡོད་ཅིང་གསུམ་པར་རྣམ་ཐར་མ་
བཞག་པ་ནི་ཁ་དོག་གི་འདོད་ཆགས་མྲེད་པས་མི་སྡུག་པ་དང་། བདྲེ་བའི་སྐྱོན་གིས་བསྐྱོད་པས་
སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར་མ་བཞག་གོ །ངོ་བོ་ནི་དྲེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཐག་སིང་བས་གཙོ་བོ་མ་ཆགས་པ་
འཁོར་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་སོམ་པའི་དགོས་པ་ནི་མི་སྡུག་པ་གིས་པོས་སྲེམས་
ཞུམ་པ་གཟྲེངས་སོད་པ་དང་སྡུག་པ་ལ་ཆགས་མ་ཆགས་ཀིས་སྔ་མ་གིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརག་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། གཟུགས་མྲེད་པའི་རྣམ་ཐར་ནི་དྲེའི་མམ་གཞག་དགྲེ་བ་དག་པ་བ་དང་ཟག་
མྲེད་རྣམས་ཏྲེ། ོན་མོངས་ཅན་དང་མམ་གཞག་མ་ཡིན་པས་སོམས་འཇུག་གི་སིབ་པ་མི་སྤོང་
བས་སོ། །ཊི་ཀར་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ནི་འཆི་སིད་ཁོ་ན་དང་དུས་གཞན་ན་ཡང་རྣམ་སྨིན་སྐྱྲེས་
ཡོད་པ་ལ་བསམ་པ་དང་། ཡང་ན་འཆི་བའི་དགྲེ་བ་སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་། གཞན་ནའང་དྲེ་ཡོད་པ་འགྲྲེལ་
པའི་དགོངས་པར་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། འགོག་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པའོ། །ཐོག་མའི་འཇུག་
སྲེམས་ནི་འཆད་པ་དང་མཐུན་པས་རང་བཞིན་གིས་ཕྲ་བ་སིད་རྲེའི་སྲེམས་ལ་དྲེ་བས་ཀང་ཕྲ་བར་
བྱས་ནས་འཇུག་ཅིང་། ལྡང་སྲེམས་ནི་རང་ས་སིད་རྲེའི་དག་པ་བ་དང་འོག་མ་ཅི་ཡང་མྲེད་པ་ཡི་
འཕགས་པའི་སྲེམས་ཀིས་དྲེ་ལས་ལྡང་སྲེ། དྲེ་གིས་གང་གིས་ལྡང་བ་དང་ཇི་སིད་ནས་ལྡང་བ་ནི་
འཕྲེན་པའི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་ལ། ལས་གྲུབ་པ་ལས་བཞི་པའི་ཟག་མྲེད་ཀིས་ལྡང་བ་ཡང་བཤད་དོ། །མདོ་
ལས་དྲེ་དང་གསུམ་པ་ཁོ་ན་ལ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་བྱས་ཏྲེ་ཞྲེས་སྨོས་པ་ནི།  



གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ།  529 

༼༥༣༡༽ 
གཟུགས་ཅན་ལ་གནས་གྱུར་པའི་སོ་ནས་སིབ་པ་མཐའ་དག་སྤོང་བ་དང་སྡུག་པ་ཡིན་ཡང་ོན་
མོངས་མི་སྐྱྲེ་བས་གསུམ་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་ལས་རྒྱུ་དང་པོ་བརྒྱད་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། 
ཁམས་དང་སའི་མཐའ་ན་གནས་པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ནི་རྒྱུར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའང་རྒྱུར་འགྲིག་
གོ །གིས་པ་ཡུལ་ནི། དང་པོ་གསུམ་འདོད་པར་གཏོགས་པའི་སང་བ་གཟུགས་སྡུག་མི་སྡུག་གི་
ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། གང་དག་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་བཞི་པོ་དྲེ་དག་གི་སོད་ཡུལ་ནི་གོང་དང་
རང་གི་ས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་བདྲེན་པ་གསུམ་དང་ལམ་ནི་རྲེས་ཤྲེས་ཀི་ཕྱོགས་དང་
མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། མཚན་མ་མྲེད་པ་མཚན་མྲེད་ཀི་ཡུལ་བརགས་མིན་དང་། ནམ་མཁའ་
མཐའ་ཡས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཡང་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཟིལ་གནོན་ནི། ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་
ལ་དབྱྲེ་ན་བརྒྱད་དྲེ། ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཁ་དོག་བཟང་པོ་
དང་ངན་པ་རྣམ་ལ་བལྟ་ཞིང་གཟུགས་དྲེ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་སྲེ་དྲེ་ལྟར་འདུ་ཤྲེས་ཏྲེ་
མཐོང་བ་འདི་ནི་དང་པོའ།ོ །དྲེ་བཞིན་དུ་ཆྲེན་པོ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་
པས་ཆུང་ཆྲེ་གིས་ལ་བལྟ་བ་དང་། དྲེས་ཕྱིའི་གཟུགས་སྔོན་པོ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ་འོད་
སྔོན་པོ་འབྱུང་བ། དཔྲེར་ན་ཟར་མའི་མྲེ་ཏོག་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཝཱ་ར་ཎ་སིའི་རས་ཡུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
སྔོན་པོ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་སྔོན་པོར་བསན་པ་འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་བལྟ་ཞྲེས་སྔ་མ་
བཞིན་དང་། སྲེར་པོ་དོང་ཀའི་མྲེ་ཏོག་དང་། དམར་པོ་བནྡྷུ་ཛི་བ་ཀའི་མྲེ་ཏོག་དང་། དཀར་པོ་སྐར་མ་
པ་བ་སངས་ལྟ་བུའོ། ། 



530   མུས་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་དཔལ་བཟང་། 

༼༥༣༢༽ 
ཚིག་གི་དོན་ནི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་སྲེམས་ཅན་དང་ཆྲེན་པོ་སོད་ཡིན་ལ། ཁ་དོག་བཟང་ངན་ནི་སྡུག་
མི་སྡུག་ཏུ་སར་བཤད་ཅིང་། ཁ་དོག་བཞི་ལ་དཔྲེ་གིས་སྨོས་པ་ནི་རང་བཞིན་དང་བཅོས་མ་སྲེ། 
སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་བཞི་ནི་དོན་དང་དཔྲེའི་ཆོས་གིས་སུ་ལན་གིས་སྨོས་ལ། ཤྲེས་པ་
དང་མཐོང་བ་ནི་གང་སྤྲེལ་ལས་ཤྲེས་བྱ་དང་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྣལ་འབྱོར་རོགས་པའོ་ཞྲེས་དང་། 
སར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཞྲེས་བཤད་ལ། བར་ཆད་མྲེད་དང་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དུའང་འཆད་
དོ། །གཟུགས་མྲེད་ལ་ཟིལ་གནོན་མི་གཞག་པ་ནི་བསྡུ་བར་གཟུགས་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་དཀའ་
བས་དྲེ་གནོན་ན་གཟུགས་མྲེད་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་དབང་ཡང་འཐོབ་བོ་ཞྲེས་སོ། །མཚན་ིད་ལ་
དང་པོ་གིས་ནི་རྣམ་ཐར་དང་པོ་བཞིན་དུ་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤྲེས་ཤིང་གསུམ་པ་བཞི་པ་གིས་ནི་
རྣམ་ཐར་གིས་པ་བཞིན་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་ལ། དྲེ་ལས་གཞན་ཡང་བཞི་པོ་ནི་སྡུག་པའི་
རྣམ་ཐར་བཞིན་དུ་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་ཏྲེ་སོད་དང་སྲེམས་ཅན་ལ་སིར་དམིགས་གསུང་
ངོ་། །རྣམ་ཐར་དང་ཟིལ་གནོད་གི་ཁད་པར་ནི་གང་སྤྲེལ་ལས་དམིགས་པ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་ཙམ་
དང་། སྐད་ཅིག་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པར་མོས་ཤིང་ོན་མོངས་མི་སྐྱྲེ་བ་དང་། ཁ་དོག་བཟང་ངན་ལ་
ཆགས་སང་མི་སྐྱྲེ་བས་སོ་ཞྲེས་དང་། ཁ་ཅིག་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་མི་སྡུག་པར་རོ་གཅིག་ཏུ་ཤྲེས་
པའོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ཟད་པར་ལ་དབྱྲེ་ན་བཅུ་སྲེ། འབྱུང་བ་བཞི་སྔོ་སོགས་བཞི་ནམ་མཁའ་རྣམ་
ཤྲེས་སོ། །ས་དོན་ནི་དམིགས་པ་ལ་མོས་པའི་རྣམ་པ་བར་མ་ཆད་བྱྲེད་པའི་དོན་གིས་ཏྲེ་འགྱུར་ཁ་
ཅིག་ལས་ 
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༼༥༣༣༽ 
མཐའ་དག་གི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཅྲེས་འབྱུང་ཞིང་རྣམ་ཐར་ཟིལ་གནོན་ནི་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡུལ་ཆད་པ་ལ་
དམིགས་ན་རིམ་གིས་ཐམས་ཅད་ལའོ། །དྲེ་གསུམ་གི་ཁད་པར་ནི་སྔ་མ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཕྱི་མ་སྲེ་
ཡོན་ཏན་རིམ་གིས་འཛེག་པ་དང་པོར་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་དྲེ་ནས་ཟིལ་གིས་གནོན་དྲེ་ནས་ཁབ་པར་
བྱྲེད་པའམ། ཁ་ཅིག་ཆུང་ངུ་འབྲྲེང་ཆྲེན་པོ་ཐམས་ཅད་དྲེ་རྣམ་ཐར་རྒྱུ་ཟད་པར་འབྲས་བུ་ཟིལ་གནོན་
གིས་ཀའོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་བརྒྱད་ཀི་ངོ་བོ་ནི་མ་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། ས་ནི་
བསམ་གཏན་གི་མཐའ་བཞི་པ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅིང་སོད་ཡུལ་ནི་འདོད་པ་ན་སོད་པའི་འབྱུང་བཞི་ཡིན་
པས་རྲེག་རིག་བྱ་སྲེ་དབང་པོས་སོད་དང་དི་རོས་གཟུགས་ཁམས་སུ་མི་ཁབ་ཅིང་ས་ནི་རྒྱུན་མྲེད་
པས་ཟད་པར་དུ་མི་གཞག་པར་ས་ལས་བཤད་དོ། །ཐ་མ་གིས་ནི་གཟུགས་མྲེད་པ་སྔ་མ་གིས་པོ་
དག་སྲེ། གཞན་ནི་དམིགས་པ་མི་གསལ་ཞིང་སྤྲོ་བསྡུ་དང་མི་མཐུན་པས་སམ། ཁ་ཅིག་ཟད་པར་གི་
འབྲས་བུ་ཡིན་པས་ཟད་པར་དུ་མི་གཞག་ཅྲེས་སོ། །སོད་ཡུལ་ནི་ཁབ་པར་དམིགས་པས་རང་གི་ས་
པའི་ཕུང་པོ་བཞིའོ། །གིས་པ་དྲེ་དག་གིས་འཐོབ་ཚུལ་ནི། འགོག་པའི་ཐོབ་པ་དང་རྲེན་དང་གང་
ཟག་ནི་གནས་གིས་པར་བཤད་ཟིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་འདིས་པ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་མ་
འདིས་པ་སོར་བས་འཐོབ་ཅིང་། གསུམ་པ་རྲེན་ནི་གཟུགས་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་
ཁམས་གསུམ་གི་རྲེན་ཅན་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་བཅུ་དགུ་ནི་ལུང་གིས་སྐྱྲེད་པས་མིའི་རྲེན་ལས་
སྐྱྲེའོ། །བཞི་པ་ནི། འོ་ན་ལྷ་ལ་ལུང་ 
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༼༥༣༤༽ 
མྲེད་པས་ཁམས་གོང་མ་གིས་པོ་དག་ཏུ་གོང་མའི་སོམས་འཇུག་ཇི་ལྟར་སྐྱྲེ་ཞྲེ་ན། དྲེར་གཟུགས་
མྲེད་པའི་སོམས་འཇུག་ནི་སྐལ་བ་མམ་པའི་རྒྱུའི་སོབས་དང་དྲེའི་སོམས་འཇུག་སྐྱྲེ་བ་དང་མཐུན་
པའི་རྒྱུད་དུ་གནས་པར་བྱྲེད་པ་ལས་ཀི་སོབས་ཀིས་སྐྱྲེ་སྲེ། དྲེ་ལ་རྒྱུད་ཡོད་ཀང་ལས་གཙོ་བས་
སོ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་འོག་མ་འོག་མར་གོང་མ་གོང་མའི་བསམ་གཏན་རྣམས་སྐྱྲེ་བ་ནི་རྒྱུ་གིས་
པོ་དྲེ་དག་དང་། འཇིག་རྲེན་འཇིག་པའི་ཚེ་ལྟ་བུ་ཆོས་ིད་ཀིས་ཀང་སྐྱྲེ་སྲེ། དྲེའི་ཚེ་སྲེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་དགྲེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་འཇུག་པ་ཤས་ཆྲེ་བས་བསམ་གཏན་སྐྱྲེ་བ་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུད་
དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་འཇིགས་པ་ྲེ་བར་གནས་པས་ཆོས་ིད་ཅྲེས་བྱ་
ཞིང་ཆོས་ིད་ནི་ཊི་ཀར། མདོ་སྲེ་པ་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། སྔོན་གི་བསམ་གཏན་གི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་
གིས་དགྲེ་བའི་འཇུག་པ་ཤྲེས་ཆྲེ་ཞིང་ལུང་མྲེད་པར་སྐྱྲེ་བ་དང་མཐུན་པ་ནི་ཆོས་ིད་དྲེ་རང་བཞིན་
ནམ་ངོ་བོ་ཞྲེས་བྱའོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་གཞན་ལས་དྲེའི་ལུང་མ་མནོས་པར་ཚེ་སྔ་མའི་སྐལ་
མམ་གི་རྒྱུ་ལས་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་བསམ་གཏན་སྐྱྲེ་བ་ནི་ཆོས་ིད་དོ་ཞྲེས་ཏྲེ། འདི་སྐད་དུ་
ལུང་མྲེད་པར་སྔོན་གི་བསམ་གཏན་གི་བག་ཆགས་ཀིས་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །དྲེ་ཡང་རང་སའི་སྐྱྲེ་
བ་ནི་ཆོས་ིད་མིན་ལ། འདོད་ལྷ་ལ་ཡང་རྒྱུ་དྲེ་དག་ིད་ཡོད་ཅིང་། མི་ལ་དྲེའི་སྲེང་དུ་ཡིད་བྱྲེད་
བདུན་དང་སྲེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་ལ་སོགས་པ་ལུང་གི་སོབས་དྲེ་བསན་ཏྲེ་གསུམ་དང་བཞི་
ཡོད་དོ། །དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ 
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༼༥༣༥༽ 
མཛོད་ཀི་རྣམ་བཤད་གཞུང་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ི་མ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལས་གནས་བརྒྱད་
པའོ། ༈ །གསུམ་པ་གཞུང་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བྱ་བ་ལ། སོན་པའི་དམ་ཆོས་ཀི་དབྱྲེ་བ། དྲེ་
འཛིན་པའི་གང་ཟག བསན་བཅོས་ཇི་ལྟར་བརམས་པའི་ཚུལ། ྲེས་པ་བཟོད་པར་གསོལ་བ། ཐར་
པ་འདོད་པས་བག་ཡོད་བྱ་བར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྲེ་སོད་ཀི་མ་མོ་འདི་གནས་པ་དྲེ་སིད་དུ་
སོན་པའི་བསན་པ་གནས་པ་ཞྲེས་བྱ་ལ། དྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན་དམ་པས་གསུངས་པའམ་དམ་པར་བྱྲེད་པའི་
ཆོས་དྲེ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། ལུང་སིན་པའམ་གདམས་པའི་ཆོས་སྲེ་སོད་གསུམ་དང་། དྲེའི་དབང་
གིས་རོགས་པར་གྱུར་པའི་བདག་ིད་ཀི་ཆོས་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་ནམ་ལམ་ལྔའོ། །འགོག་པ་ནི་
སོན་པའི་དབང་གིས་འབྱུང་བ་མིན་པའམ་དྲེས་འཐོབ་ཅིང་རོགས་ཀང་གནས་པའི་དུས་ཚད་མྲེད་
པས་མ་སྨོས་པར་འཆད་དོ། །ལུང་སྔར་སྨོས་པ་ནི་ལུང་གི་སང་བ་ནུབ་ན་རོགས་པ་ཡང་ནུབ་པར་
འགྱུར་བར་བསམ་པའོ་ཞྲེའོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་དྲེ་གིས་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་ནི་ཇི་སིད་སྨྲ་བར་
བྱྲེད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་མས་སུ་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པ་ཡོད་པ་དྲེ་སིད་ཁོ་ན་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །དུས་ཀི་ཚད་
ནི་ལྔ་སོང་དུ་གནས་སོ། །ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་རོགས་པ་དྲེ་ཙམ་དུ་གནས་ལ་ལུང་དྲེ་བས་ཆྲེས་རིང་བར་
གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ཏྲེ་ཊི་ཀས་དྲེ་རིགས་པར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། བདག་གིས་ཞྲེས་སོགས་
རྐང་པ་གིས་སོ། །བཞི་ 
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༼༥༣༦༽ 
པ་ནི། ྲེས་པར་ཟིན་གང་ཞྲེས་སོགས་རྐང་པ་གིས་སོ། །ལྔ་པ་ནི་སོན་པ་ཞྲེས་སོགས་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་དོན་ནི། ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཅྲེས་སོགས་སོ། །གང་
བློའ་ིམགུལ་པ་འབུམ་ཕྲག་གོ་དགུའི་གཞུང་བཟང་ནོར་བུས་རབ་མཛེས་ཤིང་། །གང་གིས་མ་མོའ་ིསྲེ་
སོད་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་བཤད་པ་ཆོས་མངོན་མཛོད། །གང་དྲེའི་རྣམ་བཤད་སྐྱོན་གསུམ་དང་བྲལ་
གཞུང་དོན་མཆོག་རྣམས་རབ་གསལ་བ། །གང་གི་རྣ་བར་རབ་སན་ལྲེགས་བཤད་སོགས་པ་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བའི་རྔ་ཆྲེན་འདི། །མ་ལུས་ཤྲེས་བྱའི་གནས་ལ་བློ་གྲོས་རྒྱས། །མཁའ་ལྟར་སོམས་པའི་
ཐུགས་རྃྲེ་དང་ལྡན་ཞིང་། །མན་ངག་ནོར་བུའི་དཔལྃ་འབྱོར་བཟངྃ་པོ་ཡིས། །ཕན་བདྲེའི་དགའ་སོན་
སྤྲེལ་བའི་ཕྱིར་དུ་བྲིས། །འདི་བྲིས་དགྲེ་བ་ི་འོད་བྲིས་པའི་གངས་རི་ལྟར་དཀར་དྲེས། །སྐྱྲེ་བ་ཀུན་ཏུ་
སྐྱྲེ་མྲེད་དོན་རོགས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཐོབ་ནས། །བརོན་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཚོགས་གིས་ལྲེགས་
བསྒྲུབས་སྐུ་གིས་མངོན་གྱུར་ཏྲེ། །སིད་གསུམ་འདམ་ལས་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་རྣམས་འདྲེན་པའི་
དཔལ་དུ་ཤོག གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུའང་མདོ་རྒྱུད་ཚིག་དོན་ལ། །ཐོགས་མྲེད་བློ་དང་མི་བརྲེད་
གཟུངས་ཐོབ་སྲེ། །རྲེད་དང་བཀུར་སི་སྐྱོ་ངལ་རབ་སྤངས་ནས། །སྐལ་ལྡན་འགྲོ་ལ་ཚུལ་བཞིན་
འདོམས་པར་ཤོག །ལྲེགས་བཤད་འདི་ཡང་ནམ་མཁའ་གནས་ཀི་བར། ། 
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༼༥༣༧༽ 
ལྲེགས་པར་གནས་ནས་མཁའ་མམ་གདུལ་བྱ་ལ། །ལྲེགས་བཤད་ཚིག་དོན་གསལ་བར་སོག་པ་
དང་། །ལྲེགས་བཤད་དགའ་སོན་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲེལ་བར་ཤོག །འདི་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཡིས། དགྲེ་བའི་ར་བ་གང་ཐོབ་པ། །དྲེས་ནི་སྐྱྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བདྲེ་གཤྲེགས་ཤྲེས་རབ་ཐོབ་
པར་ཤོག །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅིག་པུ། །བདྲེ་བར་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསན་
པ་རྲེད་དང་བཀུར་སི་དང་། །བཅས་ཏྲེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་
ཅིག །དགྲེའོ། །དགྲེའོ། །དགྲེའོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །། 


