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ཙམ་མིན་ནམ་གསུངས་པས་སོན་མིན་པ་བ་བར་གགས། གཅིག་ཤོས་ན་རེ་དྲང་སོང་བཟོད་པར་སྨྲ་བས་ལུས་ལ་མེ་

བཏང་ནས་ཀང་མཆོད་པ་ཕུལ་བས་སེམས་ཅན་ལ་བརེ་བའི་བསམ་པས་ཚོགས་བསག་པ་གལ་ཆེ་ཟེར་བས། རྒྱལ་

པོ་ན་རེ་ལུས་ལ་མེ་གཏོང་བའི་བརེ་བ་དེ་ཡང་ཆོས་མིན་ནམ་བས་པས་བརེ་མིན་པ་བ་བར་གགས། ཞེས་དང་། བུ་

སོན་ཆོས་འབྱུང་དུ། སོན་མུན་དང་ཙེན་མུན་ནི་རྒྱའི་སྐད་དེ། ཅིག་ཅར་པ་དང་རིམ་གིས་པ་ཞེས་སོ། །ཞེས་དང་། དེབ་

ཐེར་དཔིད་ཀི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབངས་སུ། སྦ་བཞེད་དུ། བཙན་པོས་རྒྱའི་ཆོས་འདི་མིན་ནམ་བས་པས་ཏོན་མུན་

དང་། ལུས་ལ་མེ་གཏོང་བའི་བརེ་བ་དེ་ཆོས་མིན་ནམ་བས་པས་བརེ་མིན་པར་གགས་པས་བཤད་པ་ནི་ལྷད་

ཞུགས་པའི་བླུན་ཚིག་གི་རྟོག་བཏགས་ལས་རྒྱུ་མཚན་མེད་ཅིང་། ཏོན་མུན་དང་རེན་མུན་ཞེས་པ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེ། བོད་སྐད་དུ་ཅིག་ཅར་པ་དང་རིམ་གིས་པར་འགྱུར་ཞེས་མཁས་པའི་དབང་པོ་བུ་སོན་ཞབས་གསུང་བ་ལེགས་

སོ། །ཞེས་འབྱུང་། མིང་འདི་གཉིས་ཀི་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་འབྱུང་། སོན་མུན་པ། ཏོན་མིན་པ། ཏོན་མུན་པ།   

བརེ་མིན་པ། ཙེན་མུན་པ། རེན་མུན་པ། ཙེན་མིན་པ་སོགས་སོ། ། ༽ བཙན་པོས་མཁན་ཆེན་བོདྷི་སཏའི་

ལུགས་བཞིན་དུ་ལྟ་སྤོད་གིས་ཤིག་གསུངས་པས། སོན་མུན་པ་རྣམས་ཁོས་ཏེ་ཆུ་གི་རྣོན་པོ་རེ་

ཉེར་ཞིང་ཙེན་མིན་པ་ཡོངས་གསོད་ཟེར་བས་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་མ་བདེ་ནས། ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་

འཕྲལ་དུ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ཕོ་ཉ་དུ་མ་ཞིག་བརྫངས་པ་ལས་མ་ཁུགས་ནས་ནང་བློན་གནོན་ཁམས་

པ་ ༼ ཉང་ཆོས་འབྱུང་དུ། ནང་བློན་ཆེན་པོ་ཁམས་པ་གོ་ཆ་ཞེས་འབྱུང་། ༽ བཏང་སེ་ཁོད་ཀིས་ཡེ་ཤེས་

དབང་པོ་ཁུགས་ན་ཁོད་ལ་ཟངས་ཆེན་པོ་བ་དགར་སྦིན། མ་ཁུགས་ན་ཁོད་གསོད་དོ་ཞེས་

བཀའ་སྩལ་ཏེ་སྒོམ་བུ་བསྐུར་ནས་བཏང་ངོ༌། །

གནོན་ཁམས་པས་མཁར་ཆུར་ཕིན། བག་ཕུག་འདོམ་བཅུ་གཉིས་པ་དཔང་ཐག་ལ་འགོ་

དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་ཕིན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་ལ་གཤེགས་པར་ཞུ། མ་བོན་ན་བདག་གསོད་པར་

ཡོད་པས་བག་གཡང་འདི་ལ་བདག་མཆོངས་ཏེ་འགུམ་མོ་ཞེས་ཞུས་པས་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་བོན་

ཏེ། བོད་ཀི་གོང་མ་ལྷ་བཙན་པོ་ཁི་སོང་ལྡེ་བཙན་ལ་མཁན་པོའི་ལུང་བསན་ཡོད་ཚུལ་ཞུས་པས་

སེལ་སོས་ཏེ༑ མཁན་པོ་འདའ་ཁར་འདི་སྐད་གསུངས་ཏེ་སྤིར་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་གར་

བྱུང་བར་མུ་སེགས་ཀི་རྒོལ་བ་རེ་འགན་ཟླར་འོང་ན་ཡང་བོད་ཡུལ་དུ་བསན་པ་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་ལ་

བྱུང་བས་མུ་སེགས་ཀི་རྒོལ་པ་ནི་མི་འབྱུང༌། སངས་རྒྱས་པ་ཉིད་ལྟ་བ་མ་མཐུན་ཏེ་རོད་པར་

འགྱུར་གི་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ངའི་སོབ་མ་ཀ་མ་ཤི་ལ་བ་བ་ཞིག་བལ་ཡུལ་ན་འདུག་པ་སྤན་དྲོངས་ལ་

དེ་དང་རོད་པ་བེད་དུ་ཆུག་ལ་རྒྱལ་པོས་བསྡུམས་གིས་ཤིག །རོད་པ་ཆོས་ཕོགས་སུ་འདུམ་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུང་གི་དེ་ཡང་དེ་ལྟར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་པ་དང༌། བཙན་པོས་ཀ་མ་

ལ་ཤི་ལ་སྤན་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་བཏང་བ་ཧྭ་ཤང་གིས་གོ་ནས་ཡུམ་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་སེ་

ཟབ་མོ་རྣམས་སྤན་དྲངས་ཏེ་བཤད་པ་བསབས། བསན་བཅོས་ལ་ཆོས་བ་མི་དགོས་ཉལ་བས་

ཆོག་ཅེས་སོན་པ་བསམ་གཏན་ཉལ་བའི་འཁོར་ལོ། དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་བསམ་གཏན་གི་ལོན། 
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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

ཡང་ལོན་གཉིས། དེ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བའི་རྒྱབ་ཤ་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་མདོ་སེ་བརྒྱད་ཅུ་

ཁུངས་ལ་སོགས་པ་བས། མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་རང་གི་ལྟ་སྤོད་དང་འགལ་བར་མཐོང་

ནས་རོག་པས་གིལ་ལོ། ། 

བཙན་པོས་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་བལ་ཡུལ་ནས་བསམ་ཡས་སུ་གདན་དྲངས། ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་

བོན་ཏེ། བསམ་ཡས་ཀི་ཐད་ཀའི་ཕ་རིའི་ཆུ་འགམ་དུ་ཕེབས་པ་དང་། ཧྭ་ཤང་ན་རེ། བདག་གིས་

ཀང་པཎི་ཏ་བོན་པ་ལ་བསུ་བ་བེད་དོ་གསུངས་ཏེ་ཚུ་རིའི་ཆུ་འགམ་དུ་བོན་ནོ། །དེར་ཧྭ་ཤང་བོན་

པ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་གཟིགས་ཏེ། ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་ཐུགས་ལ་ཧྭ་ཤང་འདི་རིགས་པ་དང་ལྡན་ན་

བདག་གིས་ངེས་པར་ཐུལ་གི་རིགས་པ་དང་མི་ལྡན་ན་མི་ཐུལ་དགོངས་ཏེ། ཧྭ་ཤང་གི་རིགས་པ་

བརྟགས་པའི་ཕིར་དུ། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བར་འཁམ་པའི་རྒྱུ་ནི་གང་ཡིན་ཞེས་འདྲི་བའི་བར་

སོན་པའི་ཕིར་དུ། ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་ཁོང་རང་གི་དབུ་ལ་ཕག་ཤིང་ལན་གསུམ་བསྐོར་བས། དེ་ཧྭ་

ཤང་གིས་གཟིགས་ཏེ༑ འཁོར་བར་འཁམ་པའི་རྒྱུ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ལས་བྱུང་ཞེས་ལན་

འདེབས་པའི་ཕིར་དུ། བེར་གི་ཐུ་བ་ནས་བཟུང་སེ་ལན་གཉིས་ས་ལ་བརབ་པས། ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་

ཐུགས་ལ་ཧྭ་ཤང་རིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འདུག་པས། བདག་གིས་ཐུལ་བར་འདུག་གོ་དགོངས་

ནས་ཤིན་ཏུ་དགེས་པར་གྱུར་ཏོ༑ །

དེ་ནས་བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས། བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་མོས་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་སེ་སྐོར་དང་བཅས་པ་བཞེངས། རྒྱ་གར་ནས་པཎི་

ཏ་གདན་དྲངས། སེ་སྣོད་གསུམ་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྒྱུར་ཞིང་ཡང་དག་པར་གཏན་ལ་ཕབ། དགེ་

འདུན་གི་སེ་བཙུགས། ཆོས་ལ་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང། རྒྱ་ནག་ནས་ཧྭ་

ཤང་བོན་ཏེ། ཆོས་ལ་ལྟ་བ་མ་མཐུན་པར་སོ་སོར་བེ་བས། མཁས་པ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་གདན་དྲངས་

པ་ཡིན། བསན་པ་གཅིག་ལ་སོན་པ་གཉིས་མི་འོངས་པས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

དགོངས་པ་མཐུན་པར་སྒོགས། གིང་གི་རོད་པ་མཛོད་ལ་ང་རྒྱལ་མ་མཛད་པར་རོད་པ་སུ་རྒྱལ་བ་

དེ་ལ་ཕམ་པ་དེས་མེ་ཏོག་གཏོར་ཅིག་གསུངས་སོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེར་སེམས་བསྐྱེད་བང་ཆུབ་གིང་དུ་གདན་ཁི་ཆེན་པོ་བཤམས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་གུང་ལ་

བཞུགས། གཡས་ཕོགས་སུ་ཧྭ་ཤང་དཔོན་སོབ་རྣམས་བཞུགས། གཡོན་ཕོགས་སུ་ཀ་མ་ལ་ཤི་

ལ་དཔོན་སོབ་བཞུགས།

ཧྭ་ཤང་ན་རེ་ལས་དགེ་དང་མི་དགེ་སྤད་ན་མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང་དུ་འགོ་བས་འཁོར་བ་

ལས་མི་ཐར་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལ་བསྒིབ་པ་ཡིན། དཔེར་ན་སྤིན་དཀར་ནག་གང་གིས་ཀང་

ནམ་མཁའ་ལ་བསྒིབ་པ་དང་འདྲ། གང་ཞིག་ཅི་ལ་ཡང་མི་སེམས། ཅི་ཡང་མི་བསམ་པ་དེ་འཁོར་བ་

ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །ཅི་ལ་ཡང་མི་སེམས་མི་རྟོག་མི་དཔོད་པ་ནི་མི་དམིགས་པ་

ཡིན་པས། ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པ་ནི་ས་བཅུ་པ་དང་འདྲའོ། །ཟེར་རོ། །

ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་ཞལ་སྔ་ནས། དེ་ལྟར་ཅི་ལ་ཡང་མི་བསམ་ཟེར་བ་དེ་ནི་སོ་སོར་རྟོག་པའི་

ཤེས་རབ་སངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ར་བ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་

པས། དེ་སངས་པས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་ཀང་སངས་པར་འགྱུར་རོ། །སོ་སོར་

རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་མེད་ན་རྣལ་འབོར་པ་ཐབས་གང་གིས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་གནས། གལ་ཏེ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲན་པ་མེད་ཅིང་ཡིད་ལ་བ་བ་མེད་པ་ཡིན་ན། ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཐམས་ཅད་མི་

དྲན་ཞིང༌། ཡིད་ལ་མི་བ་བར་མི་ནུས་སོ། །གལ་ཏེ་བདག་གིས་ཆོས་དྲན་པར་མི་བའོ་སམ་ན་དེ་

ཤིན་ཏུ་དྲན་པ་ཡིད་ལ་བས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲན་པ་མེད་པ་ཙམ་པོ་ལ་བེད་ན་བརྒྱལ་བའམ། 

འབོག་པའི་དུས་སུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་དག་པའི་སོ་སོར་རྟོག་པ་མེད་པར་མི་

རྟོག་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་མེད་དོ། །དེ་དྲན་པ་ཙམ་པོ་བཀག་ཀང་ཡང་དག་པའི་སོ་སོར་རྟོག་པ་

མེད་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ནུས། སོང་པ་ཉིད་མ་རྟོགས་པར་སྒིབ་

པ་སངས་པར་མི་འགྱུར་བས་ནའོ། །དེས་ན་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་སྣང་བ་

རྒྱང་བསིངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དྲན་བཞིན་དུ་མི་དྲན་བར་མི་རུང་ངོ༌། །དྲན་པ་དང་ཡིད་ལ་བ་བ་

མེད་པར་སྔོན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ཉོན་མོངས་པ་

ཡང་ཇི་ལྟར་སོང༌། དེ་བས་ན་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དོན་ངེས་པར་རྟོགས་པའི་རྣམ་འབོར་
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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

པས་དུས་གསུམ་ཕི་ནང་སོང་པར་རྟོགས་ནས་རྟོག་པ་ཉེ་བར་ཞི་སེ་ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སངས། 

དེ་བརྟེན་ནས་ཐབས་ཤེས་རབ་ལ་མཁས་པས་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༑ །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་བཙན་པོའི་ཞལ་ནས། འཁོར་ཀུན་གིས་ཀང་མཆིད་གཤགས་ཐོབ་ཅིག་

གསུངས། དེ་ནས་སྦ་ཡེ་ཤེས་དབང་པོས་ཅིག་ཅར་འཇུག་བ་བ་དང་། རིམ་གིས་འཇུག་བ་བ་

གཉིས་དཔོད་དགོས་ཏེ། རིམ་གིས་འཇུག་ན་རྒྱུ་མ་མཆིས་པས། ངེད་དང་མི་འདྲ་ཅིག་ཅར་

འཇུག་ན་ཁེད་ད་རུང་ཅི་བེད། དང་པོ་ནས་སངས་རྒྱས་ན་ཅི་ཉེས། དེ་བས་ན་རི་ལ་འཛེག་པའང་

གོམ་པ་རེ་རེས་འཛེག་དགོས་ཏེ། གོམ་པ་གཅིག་གིས་བགོད་མི་ནུས་པ་ལྟར། ས་དང་པོ་ཐོབ་

པའང་དཀའ་ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལྟ་ཅི་སོས། ངེད་རེན་མིན་གི་ལུགས་ཀིས་གསུང་རབ་

ཀུན་ལ་ཤེས་རབ་གསུམ་གིས་སྦངས་པས་དོན་མ་ནོར་བར་ཤེས། ཆོས་སྤོད་བཅུ་ལ་བསབས་

ཏེ་བསོམས་པས་བཟོད་པ་ཐོབ། ས་དང་པོ་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ས་བཅུ་རིམ་གིས་སྦངས་

པ་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན། ཁེད་ལྟར་ན་ཚོགས་མ་རྫོགས། བློ་མ་སྦངས་

པར་འཇིག་རྟེན་གི་བ་བ་ཡང་མི་ཤེས་ན་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ཅི་ཡང་

མ་བས་པར་ཉལ་བས་ཟན་ཡང་མི་མྱོང་སེ། ལྟོགས་ཏེ་འཆི་ན་སངས་རྒྱས་ག་ལ་འགྲུབ། སོང་པ་

གཅིག་པུས་རང་ལ་ཡང་མི་ཕན་ན་གཞན་གི་དོན་ལྟ་ག་ལ་འགྲུབ། ཁུངས་མེད་ཅིང་ཐབས་ཤེས་

ཡ་བལ་བའི་ཆོས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་སེ་བསླུས་པ་ཡིན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལྷུར་བས་ནས། ཚོགས་

བསགས་ནས་ཐབས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་བསབ། ཤེས་རབ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་བློ་སྦངས། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བསགས་སྒིབ་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སྦངས། བློའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་

མཐུ་རྫོགས་པ་དང་སངས་རྒྱས་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འགོད་པར་

མཛད་པའི་འཕྲིན་ལས་འཁོར་བ་མ་སོངས་ཀི་བར་དུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ལུང་དུ་མ་ནས་

གསུངས་སོ། །ཅི་ཡང་མི་སེམས་པ་ནི་སོ་ང་དང་འདྲའོ། །མ་བརྟག་མ་དཔད་པར་གོམ་པ་བོར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཡང་རེག་འཆོས་ན་ཆོས་ག་ལ་རྟོགས། དེ་བས་ན་མདོ་སེ་ཆེ་ཆུང་ཞིབ་པར་བསབས། ཞི་གནས་

དང་ལྷག་མཐོང་དབེན་པར་ཡིད་ལ་རྟོག་པ་ཡིད་ལ་མྱོང་བ་ཤར། དེ་ལྟར་རྟོག་པའི་དོན་དུ་ཚོགས་

བསགས་ཤིང་། སེམས་ཇི་ལྟ་བུ་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སེ། དོན་དམ་པར་དེ་མ་སྐྱེས་པར་རྟོགས་ཏེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆུ་སིང་པོ་ལྟ་བུར་མ་བཅོས་པར་རྟོགས་ན་དུས་གསུམ་མི་དམིགས་པར་གྱུར་

ཏེ། ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་བདག་མ་མཆིས་ཏེ། བིང་རྒོད་མ་མཆིས་པར་ཟུང་འབེལ་དུ་ངང་གིས་

འཇུག་པ་ལགས་ཏེ། སོམ་པའང་དེ་ལྟར་ལགས་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། སོན་མུན་པས་ལན་སྨྲ་བར་

མ་ནུས་ཏེ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་སོབ་དཔོན་ལ་ཕུལ་ཏེ་ཕམ་པ་ཁས་བླངས་སོ། །

དེ་ནས་བཙན་པོས་ད་ཕིན་ཆད་ལྟ་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་བཟུང༌། སྤོད་པ་ཆོས་སྤོད་བཅུ་

དང་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་སོབས། སོན་མུན་གི་ལུགས་བེད་དུ་མི་དབང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ་ཧྭ་ཤང་

རྒྱའི་ཡུལ་དུ་བརྫངས། དཔེ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་གཏེར་དུ་སྦས་སོ། །ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ་ལས། 

བསན་པ་སྔ་དར་གི་དུས་སུ་ལྟ་བ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཁི་སོང་གིས་ལྟ་བ་དང་སྤོད་པ་མཁན་པོ་བོ་དྷི་ས་ཏའི་

ལུགས་བཞིན་གིས་ཤིག །ཅེས་ཐོག་མར་ཁིམས་བསྒགས་པ་དང༌། ཧྭ་ཤང་གི་རེས་སུ་ཡང༌། ད་

ཕིན་ཆད་ལྟ་བ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་ལྟར་བ་དགོས་ཤིང༌། ཧྭ་ཤང་གི་ལུགས་ལྟར་བེད་ན་

ཆད་པས་གཅོད་དོ་ཞེས་དྲིལ་བསྒགས་པར་བཤད་པས། དེས་ན་བསན་པ་སྔ་དར་ལ་སེམས་ཙམ་

པའི་ལུགས་འཛིན་པའི་པཎི་ཏ་འགའ་ཞིག་ཀང་བོན་མོད་ཀང༌། གཙོ་བོ་ནི་ཞི་འཚོ་དང༌། ཀ་མ་ལ་

ཤི་ལའི་ལུགས་ཡིན་པས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལྟ་བ་ཉིད་དར་ཆེའོ། །ཞེས་ཀང་འབྱུང་།

བོད་ཀི་གོང་མ་ལྷ་བཙན་པོ་ཁི་སོང་ལྡེ་བཙན་གིས་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་ལ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཐོས་བསམ་གིས་བདག་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆོས་དེ་ཇི་ལྟར་ལགས་པ་ཞིག་

ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཞུས་པས། སོམ་རིམ་དང་པོ་བརམས་ནས་བཙན་པོ་ལ་གནང་། བཙན་པོས་

གཟིགས་པས་དོན་དགོངས་ནས་དགེས་ཏེ། དེའི་དོན་སན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་སོམ་ན་ཇི་ལྟར་སོམ་

ཞུས་པས། སོམ་རིམ་བར་བ་བརམས་ནས་གནང་། དེ་ལྟར་སོམ་པས་དེ་ལ་འབས་བུ་ཇི་ལྟ་བུ་

མཆི་ཞུས་པས། སོམ་རིམ་ཐ་མ་བརམས་ཤིང་འབས་བུ་བསན་པའི་ཞར་ལ་ཧྭ་ཤང་གི་ལྟ་བ་ནོར་
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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

བ་དེ་སུན་ཕྱུང་ནས་གནང་བ་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་དགེས་པས། དེའི་དོན་འགེལ་དུ་བོ་དྷི་སཏའི་དགོངས་

པ་ལ་རོད་པ་རྒོལ་བར་དོགས་པའི་དོན་དུ་ལུང་དང་རིགས་པ་འབེལ་བར་དབུ་མ་སྣང་བ་

བརམས་ནས་གནང་།

སོབ་དཔོན་འདིའི་འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལོ་ཚིགས་སོགས་གསལ་པོ་ཞིག་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་

སུ་མ་མཐོང་ལ། སྐུ་གཤེགས་ཚུལ་ལ། སྦ་བཞེད་དུ། སད་ཀི་བཙན་པོ་སོབ་དཔོན་པདྨ་སམ་བྷ་ཝའི་

ཆོས་ཀི་འཕྲོ་ལུས་པ་ཐུགས་མ་ཚིམ་ནས། བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་གཙང་བཙུན་ལེགས་གྲུབ་འཚོལ་དུ་

བཏང་། སར་ལོག་པ་ལ་པཎི་ཏ་མ་བོན་པས་བློ་བ་མ་མཆིས་ཏེ། རྒྱའི་སན་ཕྲའི་དབང་དུ་ཐལ་ནས། 

བཻ་རོ་ཙན་ན་ཚ་བ་རོང་དུ་བསྐྲད། ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་མུ་སེགས་ཀི་གཤེད་མ་བཏང་ནས་ནུབ་མོ་སྒ་

སྒྱུར་གི་ཁང་པར་གཟིམས་མལ་དུ་མཁལ་མ་མཉེས་ནས་བཀྲོངས། ཞེས་དང་། གཞན་དུ། དུས་

ཕིས་ཧྭ་ཤང་གི་རྒྱའི་ཤན་པ་མི་བཞིས། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་མཁལ་མ་མཉེས་ཏེ་དཀྲོངས་

སོ། །ཞེས་དང་། ཉང་ཆོས་འབྱུང་དུ། དེ་ནས་བཙན་པོས་སྔ་འགྱུར་དག་པར་བེད་པའི་འཕྲོར་ལུས་

པ་ལ་ཐུགས་མ་ཚིམ་ནས་པཎ་ཌི་ཏ་མཁས་པ་བཙལ་བར་བ་དགོངས་པ་དང་། ནུབ་མོ་སྒ་སྒྱུར་གི་

ཁང་པར་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་མུ་སེགས་ཀིས་གཤེད་མ་བཏང་བས་གཟིམ་ལམ་དུ་མཁལ་མ་མཉེས་

ནས་བཀྲོངས་ཀང་ཟེར་ཏེ། དེ་ནི་གཡོག་པོ་གསེར་གཉེར་བ་རྒྱ་གར་དྷ་ན་ཤྲི་བ་བས་བསད་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་གཤེགས་རྐེན་ལ་མི་མཐུན་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་འབྱུང་ངོ་། །

གསུང་རོམ་ལ། སོམ་རིམ་གསུམ་གར་བམ་པོ་རེ་རེ་དང་རྣལ་འབོར་སོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་

ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་ཅུ་སེ་བཞི་ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སེའི་འགྱུར། སོམ་རིམ་གསུམ་གི་དོན་

འགེལ་དང་རྒྱབ་རྟེན་དུ་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ཟབ་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པའི་

དབུ་མ་སྣང་བ་བམ་པོ་དགུ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀི་འགྱུར། ཤེར་ཕིན་བདུན་བརྒྱ་པའི་

རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་བམ་པོ་དྲུག་ནམ་མཁའ་སྐྱོང་གི་འགྱུར། ཤེར་ཕིན་རོ་རེ་གཅོད་པ་དབུ་མའི་ཚུལ་

དུ་འགེལ་པ་བམ་པོ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་སེའི་འགྱུར། ཤེར་སིང་འགེལ་པ་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་འགྱུར། 

དབུ་མ་རྒྱན་གི་འགེལ་བཤད་བམ་པོ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྡེ་ལ་སོགས་པའི་འགྱུར། ༼འདི་ལ་ལྕང་སྐྱའི་གྲུབ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མཐར། འདིའི་དཀའ་འགེལ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་མཛད་པར་གགས་པ་ནི་རྫུན་མ་ཡིན་པར་མཁས་གྲུབ་རེས་གསུང་

ངོ་། །དཀའ་འགེལ་འདི་ལ་མི་འཐད་པའི་ཆ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ཀང་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་བཤེས་གཉེན་གིས་སོབ་དཔོན་

ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་ཡིན་པར་བཞེད་པས་སོབ་དཔོན་ཐུགས་མ་རྫོགས་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་མཛད་པ་ཡིན་ནམ་བརྟག་

པར་བའོ་ཞེས་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་མ་རྒྱན་གི་ཟིན་བིས་ལས་གསུངས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་།༽ རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་

ལ་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཀི་འགེལ་པ་བམ་པོ་གཉིས། ས་ལུ་ལྗང་པའི་མདོའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་བམ་

པོ་ཕེད་དང་གཉིས། ལྷོ་ཟ་མོ་ཚངས་དབངས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་བེ་བག་བསན་པ། རིགས་པའི་

ཐིགས་པའི་ཕོགས་སྔ་མ་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དཔལ་བརེགས་ཀི་འགྱུར། སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་མཛད་

པའི་ཚད་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་འགེལ་པ་སོང་ཕྲག་བཅོ་བརྒྱད་པ་གགས་འབོར་ཤེས་རབ་

ཀི་འགྱུར། སོབ་དཔོན་དུལ་བའི་ལྷའི་སོབ་མ་ལ་ཕན་པ་དགེ་ཚུལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལྔ་བཅུ་

པའི་འགེལ་པ་དོན་བརྒྱད་མ་དགེ་ཚུལ་གི་བ་བ། རོ་རེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཨོང་ལོའི་འགྱུར། 

སྒོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཨོང་ལོའི་འགྱུར། འཇམ་དཔལ་ཁོ་བོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉིས་ཨོང་ལོའི་འགྱུར། རྣལ་འབོར་ལམ་གི་སྒོལ་མ། གསང་བ་ཐུགས་ཀི་

སྒོལ་མ་ལོ་བཙུན་ཆུང་གི་འགྱུར། མཎལ་གི་ཆོ་ག །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པའི་

མན་ངག་ལོ་བཙུན་ཆུང་གི་འགྱུར་སོགས་མང་། 

གཞན་འགྱུར་གི་སྐོར་ལ། དཔལ་ཀེ་རོ་རེ་ལས་སྦིན་སེག་གི་ཆོ་ག་སོབ་དཔོན་བོ་དྷི་

གརྦྷས་མཛད་པ་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་དང་དགེ་སོང་ཤེས་རབ་སྐྱབས་ཀིས་བསྒྱུར་བ་

སོགས་མང་།

དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་དུ། མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གིས་མཛད་པའི་ཆོས་

འབྱུང་མེ་ཏོག་སིང་པོར་རྒྱ་ནག་ནས་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་སྤན་དྲངས་ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་

དེ་ཁོ་བོའི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན་མ་ཡིག་བིས་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྒྱུད་ཀིས་དཔེ་བཤུ་བས་

སབས། ཡིག་ཕྲེང་གོང་མ་ནས་འོག་མར་མཆོངས་ཏེ་བིས་ནོར་བྱུང་བ་མིན་ནམ་སམ་ཡིག་ཕྲེང་

གོང་མར་རྒྱ་ནག་ནས་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ན་བོད་དུ་ཕེབས་པ་དང་། རྒྱ་གར་ནས་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་
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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

ལ་ཤི་ལ་གདན་དྲངས་ཞེས་གསུངས་རྒྱུ་ཡིན་ངེས་སམ་པས་མཁས་དབང་རྣམས་ཀིས་དཔད་

པར་ཞུ་ཞེས་འབྱུང་། ཉང་ཆོས་འབྱུང་ལྕགས་དཔར་མའི་ཤོག་གངས། ༣༥༢འ༡༠ན། སོབ་དཔོན་

དྷ་ན་ཤི་ལ་བ་བའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་སྤན་དྲངས། ྿ རྒྱ་ནག་པོའི་ ྿ ཡུལ་ནས་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་

ལ་ཤི་ལ་སྤན་དྲངས། ཟ་ཧོར་ཡུལ་ནས་སོབ་དཔོན་བོ་དྷི་ས་ཏ་དང་། ཁ་ཆེའི་སོབ་དཔོན་བི་མ་ལ་

མི་ཏྲ། ཨུ་རྒྱན་གི་སོབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང་། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་ལྔ། ྿ རྒྱ་

ནག་གི་ ྿ སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་དཔང་སྐོང་ཕག་

སོང་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་སེ་རྒྱ་ནག་མ་མང་པོ་བསྒྱུར། ཞེས་འབྱུང་ཞིང་། ཞི་འཚོའི་སོབ་མ་ཀ་

མ་ལ་ཤི་ལ་གདན་ཞུས་ཀི་སྐོར་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། ཚིག་དོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བལྟས་ན་ཚིག་

མཛོད་ཀི་གསུང་ཚུལ་དེ་མི་འཐད་པ་འདྲ་ལ། ཆོས་འབྱུང་སོགས་ཁ་ཤས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་

པ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་ཞེས་པ་དང་འདིའི་འགྱུར་མང་པོ་ཞིག་བགངས་འདུག་ན། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་

ནས་ཕེབས་པའི་མཁས་པ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་དམ་སམ་ལ། བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བའི་

ཁོད་དུའང་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་ཞེས་པ་ཞིག་འབྱུང་ངོ་། །

༢༠༡༨.༠༡.༠༥ སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

ཟུར་ལྟའི་དཔེ་ཁག

༡༽  སྦ་བཞེད།                               ༢༽  ཇོ་ནང་ཀུན་མཁེན་གི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།    

༣༽  དེབ་དམར་གསར་མ།                  ༤༽  དེབ་ཐར་དཔིད་ཀི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབངས།    

༥༽  རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།        ༦༽  ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར།  

༧༽  བུ་སོན་ཆོས་འབྱུང་།                    ༨༽  ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།   

༩༽  ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སོན།     ༡༠༽  མཁས་པ་ལྡེའུའི་རྒྱ་བོད་ཆོས་འབྱུང་།   

༡༡༽  ལྕང་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ།                  ༡༢༽  ཉང་ཆོས་འབྱུང་།     

༡༣༽  བཀའ་ཐང་ཟངས་གིང་མ།             ༡༤༽  དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལྗོངས་སུ་སྔོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བོད་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནོར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མྱོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགོགས་

པའི་མིའི་ཉེས་སྤོད་ཀི་དབང་གིས་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕྲོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརྟེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་
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རོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རོམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀོག་སྐབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ངོ་
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མཆན་གི་ཁོད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རྟགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་
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དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   
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པོ་འབྱུང་ངོ་། །ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་པོ་བྱུང་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཕུང་པོ་

དང་། རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་འབས་བུ་ལྟ་བུ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་

བས་ན་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གཞི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་

བསྲུང་བ་ལ་ནན་ཏན་བའོ། །དགེ་སྦོང་གི་བསབ་ཚིག་ལྔ་བཅུ་པ་འདི་མགོ་འཇུག་ཏུ་

བསྡུ་ན་དོན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀིས་འཆད་དེ། གང་ཞེ་ན། བསོད་ཅིང་ཕག་འཚལ་བ་

བསན་པ་དང་། བསབ་པ་ཉམས་སུ་བླང་བ་དང་། སྔ་དྲོའི་དུས་ན་ལས་གང་བ་བ་
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དང་། ཟས་ཀི་བ་བ་བས་པའི་འོག་ཏུ་ལས་གང་བ་བ་དང་། ཕས་ཕམ་པའི་གནས་

དང་། བསབ་པ་ཕྲ་མོའི་གནས་དང་། ཕི་དྲོ་ཕན་ཆད་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང་། བརྒྱད་པ་

འབས་བུ་ཇི་ལྟར་བ་བ་བཞིན་དུ་བསན་པའོ། །

དེ་ལ་མགོན་པོ་ཞེས་བ་བ་ནས་བརམས་ཏེ། མདོ་ཙམ་ངེས་པར་བཤད་པར་

བ། །ཞེས་བ་བ་ཡན་ཆད་ཀིས་རང་གི་ལྷ་ལ་བསོད་ཅིང་ཕག་འཚལ་བ་བསན་

ཏོ། །ཤཀ་སེང་གེ་ཞེས་བ་བ་ནས་བརམས་ཏེ། བདག་གི་ལུས་བཞིན་བསབ་པ་

བསྲུང་། །ཞེས་བ་བ་ཡན་ཆད་ཀིས་བསབ་པ་ཉམས་སུ་བླང་བ་བསན་ཏོ། །ནམ་གི་ཆ་

སད་ཅེས་བ་བ་ནས་བརམས་ཏེ། སྦིན་པའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཤིག་བརོད། །ཅེས་

བ་བ་ཡན་ཆད་ཀིས་སྔ་དྲོའི་དུས་ན་ལས་གང་བ་བ་བསན་ཏོ། །མན་ངག་ཡོད་ན་

བསམ་གཏན་བ། །ཞེས་བ་བ་ནས་བརམས་ཏེ། བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་བརོན་པར་བ། །ཞེས་

བ་བ་ཡན་ཆད་ཀིས་དགེ་བ་བ་བ་བསན་ཏོ། །བརྟུལ་ཞུགས་གནས་སེམས་ཞེས་བ་

བ་ནས་བརམས་ཏེ། ངག་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བསམ་པར་བ། །ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་

ཕས་ཕམ་པའི་གནས་བསན་ཏོ། །འབྲུ་བཏགས་ཕབས་དང་སྦར་བ་ཡི། །ཞེས་བ་བ་

ནས་བཟུང་ནས། གུས་བཅས་ཞེ་ས་བཅས་པར་བ། །ཞེས་བ་བ་ཡན་ཆད་ཀིས་

བསབ་པ་ཕྲ་མོ་རྣམས་བསན་ཏོ། །ལག་པ་དག་པར་བསལ་ནས་ནི། །ཞེས་བ་བ་ནས་

བརམས་ཏེ། ཇི་སྐད་བསན་པ་བཞིན་དུ་བ། །ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་ཕི་དྲོ་ཕན་ཆད་

ཀི་བ་བ་བསན་ཏོ། །ཇི་ལྟར་ཉོན་མོངས་མྱུར་ཟད་ནས། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར། །དེ་ལྟར་བསྒིམས་དང་ལྡན་པར་བ། །ཞེས་བ་བས་ནི་འབས་བུ་བསན་ཏོ། །དེ་

ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སོབ་མ་རྣམས་ཀི་ལྷ་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སེ། སངས་རྒྱས་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་དང་། མགོན་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཞེས་བ་བ་ནི་སངས་

རྒྱས་ལ་བསོད་ཅིང་ཕག་འཚལ་བ་བསན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་བསོད་པ་ཡང་གཞན་

གི་དོན་མཛད་པ་དང་། རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརེས་པའི་སོ་ནས་བསོད་

དེ། དེ་ལ་མགོན་པོ་ཞེས་བ་བས་གཞན་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཛད་པ་སོན་

ཏེ། སེམས་ཅན་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་དེ་ལས་ཐར་པའི་སྐྱབས་མཛད་

པ་དང་། ལྷ་དང་མིར་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིས་གཙེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱབས་མཛད་

པས་ན་སངས་རྒྱས་ལ་མགོན་པོ་ཞེས་བ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱབས་དང་

དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

དེ་ལ་སེམས་ཅན་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལ་ནི་འོད་ཟེར་བཀེ་བ་

དང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བསན་པའི་སོ་ནས་ངན་སོང་ལས་ཐར་བར་མཛད་དོ། །ལྷ་དང་མིར་

སྐྱེས་པ་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིས་གཙེས་པ་རྣམས་ལ་ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་བཤད་

ཅིང་དེ་ལ་བཀོད་ནས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ལས་ཐར་པའི་སོ་ནས་སྐྱབས་མཛད་དོ། །ཐམས་

ཅད་མཁེན་ཞེས་བ་བས་བདག་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརེས་པ་བསན་ཏེ། ཕུང་

པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་སེད་

དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར་ཤེས་ཤིང་། དེ་དག་ཀང་མི་རྟག་

པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སོང་པ་དང་བདག་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་ཤེས་པས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་བ་

སེ། འདི་དག་བདག་དང་གཞན་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་

འཚལ་ཏེ་ཞེས་བ་བར་སྦར་རོ། །ཆོས་ཞེས་བ་བས་ནི་ཆོས་ལ་བསོད་ཅིང་ཕག་
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འཚལ་བར་བསན་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །གང་ཞེ་ན། བཤད་པའི་

ཆོས་དང་། སྒྲུབ་པའི་ཆོས་དང་། འབས་བུའི་ཆོས་སོ། །དེ་ལ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་ནི་བཤད་པའི་ཆོས་སོ། །རང་གི་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་

ར་བདུན་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་འབས་བུའི་ཆོས་སོ། །ཆོས་

དེ་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ་ཞེས་བ་བར་སྦར་རོ། །

འཕགས་པའི་ཚོགས་ལ་ཞེས་བ་བས་དགེ་འདུན་ལ་བསོད་པ་བསན་ཏེ། ཉོན་

མོངས་པ་དང་སིག་པའི་ཆོས་ལས་རིང་དུ་སངས་པ་ལ་ནི་འཕགས་པ་ཞེས་བ་

ལ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་དེ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ལ་ནི་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཞེས་བ་

སེ། དེ་ཡང་མདོར་ན་སོབ་པའི་གང་ཟག་དང་། མི་སོབ་པའི་གང་ཟག་འཕགས་པ་

གཉིས་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་སོབ་པའི་གང་ཟག་ནི་བདུན་ཡོད་དེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་

དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བ་དང་། ལན་

ཅིག་ཕིར་འོང་བའི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། ཕིར་མི་འོང་བ་དང་། ཕིར་མི་འོང་བའི་

འབས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་བདུན་ནོ། །མི་སོབ་པའི་གང་

ཟག་ནི་དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་སེ། དེ་དག་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ཏེ་ཞེས་བ་

བ་སྦར་རོ། །དེ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ལུས་ཀིས་ཕག་འཚལ་བ་

དང་། ངག་གིས་ཕག་འཚལ་བ་དང་། ཡིད་ཀིས་ཕག་འཚལ་བའོ། །

དེ་ལ་ལུས་ཀིས་ཕག་འཚལ་བ་ནི། དཔྲལ་བ་གཏུགས་པ་ཐལ་མོ་སྦར་བ་ལ་

སོགས་པ་བེད་པའོ། །ངག་གིས་ཕག་འཚལ་བ་ནི་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ཚིག་ཏུ་བརོད་

པར་བེད་པའོ། །ཡིད་ཀིས་ཕག་འཚལ་བ་ནི་དེ་དག་ལ་དད་པ་དང་དགའ་བ་དང་མོས་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

པའི་སེམས་ཀིས་ཕག་འཚལ་བའོ། །ཕག་འཚལ་ཏེ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཕག་འཚལ་ནས་

ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཕག་འཚལ་ནས་ཅི་བ་ཞེ་ན། དགེ་ཚུལ་གི་ནི་ཆོ་ག་རྣམས། །མདོ་

ཙམ་ངེས་པར་བཤད་པར་བ། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། དགེ་ཚུལ་དགེ་སྦོང་རྣམས་ཀི་

བསབ་ཚིག་དང་ལས་སུ་བ་བ་རྣམས་ལ་བའོ། །མདོ་ཙམ་ངེས་པར་བཤད་པར་བ་བ་

ནི་དགེ་སྦོང་གི་བསབ་ཚིག་དང་ལས་སུ་བ་བ་རྣམས་ནི་ཀཱ་རི་ཀཱ་སུམ་བརྒྱ་པ་

དང་། འདུལ་བ་འབུམ་གི་ནང་ནས་འབྱུང་བས་དེར་བརྟག་པར་བའོ། །འདིར་མདོ་ཙམ་

སེ། མི་བར་མི་གནང་བའི་དམིགས་པ་ཉི་ཚེ་ཙམ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །རང་གི་ལྷ་ལ་

ཕག་འཚལ་བ་དང་བསོད་པའི་བཤད་པ་རྫོགས་སོ། །     ། །

༼བསབ་པ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་བཤད་པ།༽

བསབ་པ་ཉམས་སུ་བླང་བ་ཡང་ཚིག་རྣམ་པ་བཞི་ཞིག་གིས་སོན་ཏེ། གང་ཞེ་

ན། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། གང་ཟག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བ་བའོ། །ཤཀ་སེང་གེའི་བསན་པ་

ལ། །ཞེས་བ་བས་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསན་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཡང་ཚིག་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །སོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། བསན་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའོ། །ཤཀ་སེང་གེ་ཞེས་བ་བས་སོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསན་

ཏེ། སོན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གསུང་དབངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ཐུགས་རྣམ་པར་དག་པས་ན་སོན་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཞེས་བ་སེ། ཤཀ་ཞེས་བ་བས་གདུང་རུས་རྣམ་པར་དག་པ་སོན་ཏེ། སྤིར་

མི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ལ་རིགས་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་དེ། དམངས་རིགས་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

དང་། རེའུ་རིགས་དང་། བམ་ཟེའི་རིགས་དང་། རྒྱལ་རིགས་སོ། །སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཤཀ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་གཽ་ཏ་མའི་རིགས་ཀི་གདུང་རུས་དང་

ལྡན་པས་ན་ཤཀ་ཞེས་བའོ། །ཤཀ་ཞེས་བ་བས་ནི་གདུང་རུས་རྣམ་པར་དག་པ་

སོན་ཏོ། །སེང་གེ་ཞེས་བ་བས་ཐུགས་རྣམ་པར་དག་པ་སོན་ཏོ། །

དཔེར་ན་སེང་གེ་ནི་དཔའ་བོའི་སེམས་དང་ལྡན་པས་རི་དྭགས་རྣམས་ཀིས་

མི་སྐྲག་ཅིང་རི་དྭགས་རྣམས་སེང་གེས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་དང་འདྲ་བར་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་མི་འཇིགས་པ་བཞི་བརེས་པའི་ཐུགས་དང་ལྡན་པས་

བདུད་དང་མུ་སེགས་པ་རི་དྭགས་དང་འདྲ་བས་སངས་རྒྱས་ཟིལ་གིས་མི་ནོན་ཅིང་

སྐྲག་པར་བེད་མི་ནུས་ལ། སངས་རྒྱས་ནི་བདུད་དང་མུ་སེགས་རི་དྭགས་དང་འདྲ་

བ་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནོན་ཅིང་སྐྲག་པར་བེད་པས་ན་སངས་རྒྱས་ལ་སེང་གེ་ཞེས་

བ་སེ། དེ་བས་ན་སེང་གེའི་སྒས་ཐུགས་དག་པ་སོན་ཏོ། །བསན་པ་ཞེས་བ་བས་

བསན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོན་ཏོ། །སོབ་མ་རྣམས་ལ་འདི་དག་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་

བ་ཡིན། འདི་དག་ནི་སང་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོན་པའི་ཆོས་ལ་བསན་པ་ཞེས་བ་

སེ། འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་དང་། མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་དང་། མངོན་པའི་ཆོས་ཀི་སེ་སྣོད་

དོ། །དེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་བསབ་ཚིག་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ལྷག་པ་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་དང་། སེམས་ཀི་བསབ་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པའོ། །དེ་

འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་ཀི་ནང་ནས་ནི་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་འབྱུང་ངོ་། །མདོ་

སེའི་སེ་སྣོད་ལས་ནི་ལྷག་པ་སེམས་ཀི་བསབ་པ་འབྱུང་ངོ་། །མངོན་པའི་ཆོས་ཀི་སེ་

སྣོད་ནས་ནི་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་འབྱུང་སེ། དེ་ལྟར་སེ་སྣོད་གསུམ་ལ་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

བསན་པ་ཞེས་བའོ། །

དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ནི། །ཞེས་བ་བས་གང་ཟག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

སོན་ཏེ། གང་ཟག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

སོ། །གང་ཞེ་ན། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའོ། །དད་པ་ཞེས་བ་བས་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསན་ཏེ། ལས་དང་འབས་

བུ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ནི་ཡོན་

ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་སེམས་པ་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ནི་བསྒྲུབ་

པར་འདོད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་སེམས་ལ་ནི་དང་བ་

ཞེས་བའོ། །དད་པས་ཞེས་བ་བ་ནི། དད་པའི་སེམས་ཀིས་རྒྱུར་བས་ནས། །ཞེས་བ་

བའི་དོན་ཏོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ནི་ཞེས་བ་བས་ནི་སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསན་

ཏེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ཞིང་བསབ་ཚིག་བཅུ་མནོས་པ་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་བའོ། །

ཡང་ན། དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ནི། །ཞེས་བ་བའི་ཚིག་འདིས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་འདུལ་བ་ལས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས་ནས་གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་ཏེ་དད་

པས་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་རབ་ཏུ་བྱུང་

བའི་མཚན་ཉིད་གསུངས་པའི་དོན་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་འདིས་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

རྣམས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་བཞི་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་བཞི་གང་ཞེ་

ན། ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། གནས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དག །བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །དེ་ལ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

བེགས་ནས་གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་ཏེ་ཞེས་བ་བས་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་བསན་ཏེ། དེ་ཚུལ་དེ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་སོང་བ་དང་མཐུན་པའི་ཚུལ་ཡིན་པས་

ཁིམ་ན་གནས་པའི་ཚུལ་ལས་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །དད་པས་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་

ཞེས་བ་བས་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསན་ཏེ། བུ་ལོན་མ་འཁོར་བ་དང་རྒྱལ་

པོ་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་གི་དད་པའི་སེམས་ཀིས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞེས་བ་བས་ནི་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསན་ཏེ། བ་བ་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་

ཞེས་བ་བས་ནི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསན་ཏེ། བུད་མེད་དང་ཉེ་དུ་ལ་སོགས་

པའི་འཇིགས་པ་མི་བཟད་པའི་གནས་སངས་ནས་ཁིམ་མེད་པར་ཤིང་དྲུང་དང་བག་

ཕུག་ན་གནས་པས་ན། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ནི་ཞེས་བ་

བས་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་འོག་ཏུ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན་པས་རབ་

བསྒིམས་ཏེ། །ཞེས་བ་བས་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོན་ཏེ། བརྟུལ་ཞུགས་ཞེས་

བ་བས་ནི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་བསབ་པ་ལ་

བའོ། །དེ ་ལ་རང་བཞིན་གི ་ཁ་ན་མ་ཐོ ་བའི ་བསབ་ཚིག་ནི ་ཕས་ཕམ་པ་

བཞིའོ། །བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་བསབ་ཚིག་ནི་ཆང་མི་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་

རྣམ་པ་དྲུག་གོ །བརྟན་པས་རབ་བསྒིམས་ཏེ་ཞེས་བ་བས་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

གིས་རབ་ཏུ་བསྒིམས་ལ་ཕས་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་བསན་པ་སེ། ཉེས་

པ་ཕྲན་ཚེགས་ཀང་མི་འབྱུང་བར་བསྲུང་བའོ། །དེ་ཡང་ཤིང་ཆེན་པོ་བསྲུང་ན་དེ་ལ་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

བསྐོར་བའི་རྭ་བ་དང་ཤིང་ཐགས་རྣམས་ཅི་ནས་ཀང་མི་གཞིག་པར་བའོ། །དེ་དང་

འདྲ་བར་ཕས་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བར་བ་ན་རྭ་བ་དང་ཤིང་ཐགས་ལྟ་བུའི་བསབ་པ་ཕྲན་

ཚེགས་རྣམས་མ་ཞིག་པར་བསྲུངས་ན་ཚུལ་ཁིམས་བརྟན་པར་བསྲུང་བ་ཡིན་

ནོ། །བདག་གི་ལུས་བཞིན་བསབ་པ་བསྲུང་། །ཞེས་བ་བས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་

བསན་ཏེ། དཔེར་ན་བདག་གི་ལུས་འདི་ལ་དུག་དང་ཚེར་མ་དང་ངམ་གོག་ལ་སོགས་

པས་འཆི་བར་མི་འགྱུར་བར་བསྲུང་བ་དང་། བཟའ་བ་དང་བགོ་བ་དང་སན་ལ་

སོགས་པས་ཅི་ནས་ཀང་མི་བརས་པར་བ་བའི་ཚུལ་དུ་བསྲུང་བ་དང་འདྲ་བར་ཚུལ་

ཁིམས་ཀང་ཅི་ནས་ཀང་མི་ཞིག་པར་བསྲུང་བ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་དུ་

བསྲུང་བའོ། །བསབ་པ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་བཤད་པ་རྫོགས་སོ། །     ། །

༼ཕས་ཕམ་པ་བཞི་ལས་སོག་གཅོད་པའི་ཕས་ཕམ་པ།༽

སྔ་དྲོའི་དུས་ན་ལས་གང་བ་བ་བསན་པ་ལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་བ་བར་བསན་

ཏེ། ཁ་ཏོན་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་། མཁན་པོ་དང་

སོབ་དཔོན་ལ་སྙུན་གསོལ་ནས་ལས་སུ་བ་བ་ཞུ་བ་དང་། ཆུ་བརྟག་པ་དང་། མཁན་

པོ་དང་སོབ་དཔོན་གི་ལས་སུ་བ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཞུ་བ་དང་། ཟས་བཟའ་བ་

དང་། བསོད་ནམས་བསྔོ་བ་དང་བརྒྱད་བའོ། །ནམ་གི་ཆ་སད་མལ་ནས་

ལངས། །ནམ་ལངས་བར་དུ་ཁ་ཏོག་བ། །ཞེས་བ་བས་ཁ་ཏོན་བ་བ་བསན་ཏོ། །དེ་

ནམ་གི་ཆ་སད་ནི་མཚན་གཅིག་ལ་ཐུན་ལྔར་བགོས་པ་ལས་ཐོ་རངས་ལ་བ་སེ། ཐོ་

རངས་མལ་ནས་ལངས་ནས་ནི་ཙོག་ཙོག་པོར་འདུག་ལ་ལྷ་མ་སིན་ལ་ཆོས་ཀི་སྦིན་

པ་བའོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་ལྷ་མ་སིན་རྣམས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སེར་བ་ལ་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

བོས་ཏེ་ནམ་ལངས་ཀི་བར་དུ་ཁ་ཏོན་ཅི་ནུས་སུ་བའོ། །ཁ་ཏོན་བས་པའི་བསོད་

ནམས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་དུ་བསྔོ་བའོ། །གདོང་དང་སོ་ཡི་དྲི་བཀྲུས་

ནས། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ལ་གུས་ཕག་བ། །ཞེས་བ་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་

ཕག་བ་བ་བསན་ཏེ། ལངས་ནས་ཆུ་དང་སོ་ཤིང་ལ་སོགས་པས་སོ་དང་གདོང་གི་དྲི་

མ་བཀྲུས་ནས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཏེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་གུས་

པས་ཕག་བའོ། །

དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་

ལུས་པར་བརེས་པས་ན་རྫོགས་པ་ཞེས་བའོ། །སྐྱེས་བུ་གཉིད་ལས་སངས་པ་བཞིན་

དུ་མ་རིག་པ་སངས་ནས། མ་རིག་པའི་གཉིད་ལས་སངས་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཞེས་

བའོ། །གུས་ཕག་བ་ཞེས་བ་བས་གུས་པར་ཕག་བ་བ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་

སེ། ལུས་ཀིས་གུས་པར་ཕག་བ་བ་དང་། ངག་གིས་གུས་པར་ཕག་བ་བ་དང་། ཡིད་

ཀིས་གུས་པར་ཕག་བ་བའོ། །དེ་ལ་ལུས་སད་ལྔ་ས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཞི་བའི་ཚུལ་

གིས་ཕག་བ་བ་ནི་ལུས་ཀིས་གུས་པར་ཕག་བ་བའོ། །མི་དྲག་མི་ངལ་བའི་དབངས་

ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བསོད་པ་ནི་ངག་གིས་གུས་པར་ཕག་བ་བའོ། །ལུས་

ཀིས་གུས་པར་ཕག་བ་བའི་སྔོན་རོལ་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཉེས་པ་

ཐམས་ཅད་སངས་པས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

ཅན་ཞེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མགོན་དང་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པ། འགོ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་གཞི་ཡིན་པས་ཕག་བ་བའི་གནས་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་

པ་ནི་ཡིད་ཀིས་གུས་པར་ཕག་བ་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་སྔར་བསྐྱེད་ལ་དེ་ནས་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

གདོད་ལུས་ངག་གིས་ཕག་བ་བས་ཕག་བའོ། །

བླ་མ་གནས་པའི་སོ་གེགས་ལ། །ལག་པས་དལ་གིས་བརྡུང་བར་བ། །ནང་

ཞུགས་གུས་པར་བླ་མ་ལ། །ཁམས་བདེ་མི་བདེ་ལ་སོགས་དྲི། །འདི་དག་བ་ཞེས་

དྲིས་ནས་ནི། །དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་རྣམ་བའི་ཕིར། །ཞེས་བ་བས་མཁན་པོ་དང་

སོབ་དཔོན་ལ་སྙུན་གསོལ་ནས་ལས་སུ་བ་བ་ཞུ་བ་བསན་ཏེ། བླ་མ་གནས་པའི་སོ་

གེགས་ལ། །ལག་པས་དལ་གིས་བརྡུང་བར་བ། །ཞེས་བ་བ་ལ་དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་

ལ་ཕག་བས་པའི་འོག་ཏུ་བླ་མ་སེ་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་གི་གནས་སུ་སོང་ལ་སོ་

འཕར་ལ་ལག་པས་དལ་གིས་བརྡུང་བའམ། སེ་གོལ་གཏོགས་ཏེ་ནང་དུ་ཤོག་ཅིག་

ཅེས་ཟེར་ན་ནང་དུ་འགོ་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་སྒ་མ་བྱུང་ན་ཡང་ལན་གཉིས་ཀི་བར་དུ་

དེ་བཞིན་དུ་བའོ། །དེ་སེ་སྒ་མ་བྱུང་ན་ཡང་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་དེ་

བཞིན་དུ་བའོ། དེ་ནས་ནང་དུ་ཤོག་ཅིག་ན་གདོད་ནང་དུ་འགོ་བར་བའོ། །

ཐུག་ཐུབ་ཏུ་མི་བ་བར་ཚུལ་འདི་ལྟར་བ་བ་ནི་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་ཞི་བ་དང་

དུལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཚུལ་བསན་པར་བ་བ་དང་། ཐུག་ཐུབ་ཏུ་ཞུགས་ན་བླ་

མ་རྣམས་ཀིས་དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་ཞིང་སེམས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བས་བླ་

མའི་སེམས་མི་འཁྲུག་པར་བ་བའི་ཕིར་ཚུལ་དེ་ལྟར་བའོ། །དེ་ནས་བླ་མས་ནང་དུ་

ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ཏེ་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ཅི་བ་ཞེ་ན། དེའི་ཕིར། ནང་ཞུགས་གུས་

པས་བླ་མ་ལ། །ཁམས་བདེ་མི་བདེ་ལ་སོགས་དྲི། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། ཁམས་ཀི་

སྒས་ནི་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་བ་སེ། འབྱུང་བ་ཆེན་

པོ་བཞི་ཤས་ཆེ་ཆུང་དུ་གྱུར་པ་ལས་ནད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་སའི་ཁམས་ཤས་ཆེ་ན་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

ནི་ཁ་ཟས་མི་འཇུ་ཞིང་ལུས་ལྕིའོ། །ཆུའི་ཁམས་ཤས་ཆེ་ན་ནི་བད་ཀན་ཤས་

ཆེའོ། །མེའི་ཁམས་ཤས་ཆེ་ན་ནི་མཁིས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །རླུང་གི་ཁམས་ཤས་

ཆེ་ན་ནི་རླུང་ནད་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ཞི་བ་དང་དུལ་བ་དང་སིད་ཞུའི་ཚུལ་གིས་

ཕག་བ་སེ། ཁམས་བཞི་མ་སོམས་པ་ལས་སྙུན་དུ་གྱུར་པ་མཆིས་སམ་མ་མཆིས་

སྙུན་གསོལ་ལོ། །སོགས་པའི་སྒས་ནི་མཚན་མོ་བདེ་བར་མནལ་ལམ་མ་

མནལ། དགོངས་པ་ལ་བར་ཆད་དུ་གྱུར་ཏམ་མ་གྱུར་ཞེས་བའོ། །དེ་ལྟར་སྙུན་གསོལ་

ནས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེ་ན། དེའི་ཕིར་ན། འདི་དག་བ་ཞེས་དྲིས་ནས་ནི། །དཀིལ་འཁོར་ལ་

སོགས་རྣམ་བའི་ཕིར། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། སྙུན་གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་མཆོད་རྟེན་ལ་

ཕག་བ་ཞིང་བསྐོར་བ་དང་བཤང་གཅི་ཆེ་ཆུང་དུ་འགོ་བ་མ་གཏོགས་པར་ནང་པར་

སྔ་དྲོའི་བར་དུ་ཅི་དང་ཅི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཞུའོ། །དེ་ལྟར་ཞུས་པའི་འོག་ཏུ་དཀིལ་

འཁོར་བས་ལ་དེ་ནས་གདོད་གཡར་ཚུས་བཟའོ། །སོགས་པའི་སྒས་ནི་མེ་ཏོག་དང་

བདུག་པ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པ་ཡང་བསྡུའོ། །

ཉ་ཕིས་ལ་སོགས་ཆུ་བརྟགས་ཏེ། །སེང་དང་བར་གཏིང་རིམ་བཞིན་ནོ། །ཉ་

ཕིས་ལ་སོགས་མེད་ན་ཡང་། །ཁོར་བའམ་འདབ་མས་བུམ་པ་དགང་། །ཆུ་ཡི་སྐྱེ་བོ་

ཆེ་ཆུང་རྣམས། །ཡུན་མི་རིང་བར་ནན་ཏན་བརྟག །སིང་རེ་ཅན་གིས་ཁུ་བ་

རྣམས། །རབ་ཏུ་བརྟགས་ཏེ་སྤད་པར་བ། །སོག་ཆགས་ཡོད་ན་ལེགས་པར་

བཙག །སོག་ཆགས་རྣམས་ལ་གནོད་མི་བ། །རྩྭ་དང་ལྕི་བ་ཤིང་ལ་སོགས། །དགོས་

པ་གང་དང་གང་ཡང་རུང་། །དེ་དག་སོག་ཆགས་མེད་པར་བ། །སོམ་པས་སོག་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

ཆགས་གསད་པ་སྲུང་། །ཞེས་བ་བས་ཆུ་ལ་སོགས་པ་བརྟག་པར་བསན་ཏེ། དེ་དག་

དཀིལ་འཁོར་བས་ནས་གཡར་ཚུས་ཐོབ་པའི་འོག་ཏུ་ཅི་བ་ཞེ་ན། དེའི་ཕིར། ཉ་ཕིས་

ལ་སོགས་ཆུ་བརྟགས་ཏེ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨྲོས་ཏེ། དེའི་འོག་ཏུ་ཆུ་ཚགས་

ལྔ་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་ཆུ་ཚགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཅིག་གིས་ཆུ་བཙག་

གོ །དེ་ལ་ཆུ་ཚགས་ལྔ་ནི་རིལ་བ་དང་། གྲུ་གསུམ་པ་དང་། ཡུ་བ་ཅན་དང་། ཆོས་

ཅན་ཞེས་བ་བ་དང་། གོལ་བར་བེད་པའི་རས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཆུ་བཙགས་ནས་བཙགས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་མི་ཆོག་སེ། ཉ་ཕིས་ལ་

སོགས་པ་ཆུས་གང་བར་བཀང་ལ་སོག་ཆགས་ཡོད་དམ་མེད་བརྟག་གོ །སོགས་

པའི་སྒས་ནི་དུང་ཕོར་རྣམས་ཀང་བསྡུས་སོ། །ཇི་ལྟར་བརྟག་ཅེ་ན། དེའི་ཕིར། སེང་

དང་བར་གཏིང་རིམ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། བརྟག་པའི་རིམ་པ་ནི་ཐོག་མར་

ཆུའི་སེང་ན་སོག་ཆགས་ཡོད་དམ་མེད་བརྟག་གོ །དེ་ནས་བར་དུ། དེ་ནས་གཏིང་སེ་

ཞབས་སུ་བརྟགས་ལ། སོག་ཆགས་མེད་ན་ནི་ཆུ་དེ་སྤད་དུ་རུང་ངོ་། །སོག་ཆགས་

ཡོད་ན་ནི་ཆུ་དེ་སྤད་དུ་མི་རུང་བས་སར་སྔ་མའི་གནས་སུ་དབོའ།ོ །གལ་ཏེ་ཉ་ཕིས་

དང་དུང་ཕོར་མ་འབོར་ན་ཇི་ལྟར་བ་སམ་པ་ལ། དེའི་ཕིར། ཉ་ཕིས་ལ་སོགས་མེད་ན་

ཡང་། །ཁོར་བའམ་འདབ་མས་བུམ་པ་དགང་། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། ཉ་ཕིས་དང་དུང་

ཕོར་མ་འབོར་ན་ཡང་ཁོར་བ་བཀང་སེ་བརྟག་གོ །འདིར་ཡང་སེང་དང་བར་གཏིང་

རིམ་བཞིན་དུ་བརྟག་པ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །

འདིའི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་བརྟག་ཅེ་ན། དེའི་ཕིར། ཆུ་ཡི་སྐྱེ་བོ་ཆེ་ཆུང་རྣམས། །ཡུན་

མི་རིང་བར་ནན་ཏན་བརྟག །ཅེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། ཆུ་བརྟག་པ་ཡང་མིག་ནད་ཀིས་ཕོག་
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པའམ། མིག་ལིང་ཏོག་གིས་ཁེབས་པས་ནི་མི་བརྟག་གི་མིག་གསལ་བས་ཆུ་ན་གནས་

པའི་སོག་ཆགས་ཕྲ་མོ་དང་སྦོམ་པོ་རྣམས་ཡོད་དམ་མེད་བརྟག་གོ །མིག་གསལ་བས་

བརྟགས་ན་ཡང་ཡུན་རིང་དུ་མིག་བགད་དེ་བལྟས་ན་མིག་ཟི་ཟི་པོར་འགྱུར་བས་སོག་

ཆགས་མི་མཐོང་བའི་ཕིར་ཡུན་མི་རིང་བར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མིག་གསལ་བས་བརྟག་

སེ། སོག་ཆགས་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་ཀི་བར་དུ་བརྟག་གོ །

དེ་བས་ན་ནན་ཏན་བརྟག་ཅེས་སྨྲོས་ཏེ། སོག་ཆགས་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐེ་

ཚོམ་མེད་ཀི་བར་དུ་བལྟའོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཅིའི་ཕིར་དེ་ལྟར་བརྟག་ཅེ་ན། དེའི་

ཕིར་སིང་རེ་ཅན་གིས་ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་གི་

སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་བེད་པའི་སིང་རེ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་སེམས་ཅན་

གི་གནོད་པ་བསལ་བའི་དོན་དུ་སོག་ཆགས་ཡོད་དམ་མེད་བརྟག་གོ །གལ་ཏེ་ཆུ་ལས་

སྐྱེས་པའི་སོག་ཆགས་ནི་མེད་ཀི་སྦྲང་བུ་ལ་སོགས་པ་གོ་བུར་དུ་འོངས་པས་ཆུ་དེ་

སོག་ཆགས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དང་། ཁ་ཟས་ཀི་ཁུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་གོ་བུར་གི་

སོག་ཆགས་ཡོད་པར་གྱུར་ན་དེ་དག་དོར་བར་ཇི་ལྟར་བ་སམ་པ་ལ་ཁུ་བ་རྣམས་རབ་

ཏུ་བརྟགས་ཏེ་སྤད་པར་བ་ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། ཆུ་བཙགས་པ་དང་ཁ་ཟས་ཀི་ཁུ་བ་ལ་

གོ་བུར་དུ་འོངས་པའི་སོག་ཆགས་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ཡང་ཡོད་དམ་མེད་ལེགས་པར་

བརྟགས་ཏེ་སྤད་པར་བའོ། །དོར་བར་ནི་མི་བའོ། །

ཐབས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དེའི་ཕིར། སོག་ཆགས་ཡོད་ན་ལེགས་པར་

བཙག །སོག་ཆགས་རྣམས་ལ་གནོད་མི་བ། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། བཙགས་པ་དང་

ཁ་ཟས་ཀི་ཁུ་བ་ལ་གོ་བུར་དུ་འོངས་པའི་སོག་ཆགས་ཡོད་ན་ལེགས་པར་མ་སྣད་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

པར་བཙགས་པར་རིག་པ་ནི་བཙག །ལག་པས་བསལ་བར་རིག་པ་ནི་ལེགས་པར་

བསལ་ལ་སོ་སོའི་གནས་སུ་མ་སྣད་མ་ཤི་བར་བསྐྱལ་བར་བའོ། །

དེ་ལ་ཆུ་གང་མོ་ལ་གནས་པའི་སོག་ཆགས་རྣམས་ཆུ་དྲོན་མོ་ལ་བསྐྱལ་ན་

གནོད་པར་འགྱུར་བས་ཆུ་གང་མོ་ཉིད་དུ་བསྐྱལ་ལོ། །ཆུ་དྲོན་མོ་ལ་གནས་པའི་སོག་

ཆགས་རྣམས་ཆུ་གང་མོ་ལ་བསྐྱལ་ན་གནོད་པར་འགྱུར་བས་ཆུ་དྲོན་མོ་ཉིད་དུ་

བསྐྱལ་ལོ། །གལ་ཏེ་མ་བས་པར་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་འཐུངས་

སམ། སོག་ཆགས་རྣམས་རང་རང་གི་གནས་མ་ཡིན་པར་བསྐྱལ་ཏེ། ཤི་བར་གྱུར་

ན་སོག་ཆགས་ཀི་གངས་དུ་ཡོད་པའི་ཉེས་བས་ཀི་གངས་ཀང་དེ་སེད་ཅིག་འཐོབ་

བོ། །ཆུ་བཙགས་ཏེ་བརྟགས་པ་དེ་ཡང་དེ་རིང་ལྟ་བུའི་ནང་པར་བརྟགས་ན། དེའི་ཕི་

དེ་ཉིད་ཀི་ནང་པར་གི་བར་དུ་སྤད་པར་བར་རུང་ངོ་། །ཆུ་རྣམ་པ་ལྔ་ནི་བདག་གིས་

མ་བཙགས་མ་བརྟགས་ཀང་སྤད་དུ་རུང་བའི་ཆུ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་

འདོམ་གང་དུ་བརྟགས་པའི་ཆུ་དང་། ཁོན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། དགེ་སོང་ཡོན་ཏན་

ཅན་གི་ཆུ་དང་། དགེ་འདུན་གི་ཆུ་དང་། ཡིད་ཆེས་པའི་ཆུའོ། །

དེ་ལ་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་འདོམ་གང་དུ་བརྟགས་པའི་ཆུ་ནི་ལྟེང་ཀའམ་མཚེའུ་ལ་

སོགས་པའི་དབུས་སུ་པུས་མོ་ནུབ་ཙམ་དུ་སོང་ལ་སོག་ཆགས་ཡོད་དམ་མེད་

བརྟགས་ཏེ་མེད་པར་གྱུར་ན་འདོམ་གང་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བརྟགས་པ་ཡིན་པར་

སྤད་དུ་རུང་ངོ་། །ཁོན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆུ་ནི་ཁོན་པ་དང་ལྟེང་ཀ་དང་རྫིང་ལ་

སོགས་པར་ཉ་ཕིས་གང་གི་ཆུ་བླངས་ཏེ། སོག་ཆགས་ཡོད་དམ་མེད་བརྟགས་ཏེ་

མེད་ན་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་བར་དུ་སྤད་དུ་རུང་ངོ་། །དགེ་སོང་ཡོན་ཏན་ཅན་གི་ཆུ་ནི་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

དགེ་སོང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་སིག་པ་ལ་འཛེམ་པས་ཆུ་བཙགས་ཏེ་བཙགས་

པ་ལ་བདག་གིས་མ་བརྟགས་མ་བཙགས་པར་སྤད་དུ་རུང་ངོ་། །དགེ་འདུན་གི་ཆུ་ནི་

དགེ་འདུན་སྤིའི་ཆུ་ལྟ་བུ་བརྟགས་ནས་བཙགས་ཏེ་བཞག་པ་ལ་ནི་བདག་གིས་མ་

བརྟགས་མ་བཙགས་ཀང་སྤད་དུ་རུང་ངོ་། །ཡིད་ཆེས་པའི་ཆུ་ནི་བག་ཁའམ། རི་ཁ་

གཟར་པོ་ནས་འབབ་པའི་ཆུའམ། སའི་འོག་ནས་གེན་དུ་རོལ་པའི་ཆུ་མིག་ལྟ་བུ་ལ་

སོག་ཆགས་ཡོད་མི་སིད་པས་ཡིད་ཆེས་པའི་ཆུ་ཞེས་བ་སེ་སྤད་དུ་རུང་ངོ་། །ཆུ་

བཙགས་པའི་བསབ་ཚིག་ནི་དགེ་སོང་མོས་པ་ཅན་གི་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་

ཆུས་ཆག་ཆག་དང་དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་བས་པ་ལས་བཅས་སོ། །

དེའི་ཕིས་དགེ་སྦོང་གིས་ཆུ་ཚགས་ལྔ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཅིག་མེད་པར་

གནས་སུ་མི་རུང་ངོ་། །མེད་པར་གནས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཆུ་ལ་དེ་ལྟར་

བརྟགས་ཤིང་བཙགས་ནས་སོག་ཆགས་མེད་པར་བས་ཏེ་སྤད་ན། འོ་ན་རྩྭ་དང་

ཤིང་ལ་སོགས་པ་ལ་སོག་ཆགས་ཡོད་ན་ཇི་ལྟར་སྤད་སམ་པ་ལ། དེའི་ཕིར། རྩྭ་དང་

ལྕི་བ་ཤིང་ལ་སོགས། །དགོས་པ་གང་དང་གང་ཡང་རུང་། །དེ་དག་སོག་ཆགས་མེད་

པར་བ། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། མལ་གི་འོག་ཏུ་གདིང་བའི་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་དང་། དཀིལ་

འཁོར་དང་ཁང་པ་བཀྲུ་བའི་ལྕི་བ་དང་། མ་བུད་པའི་ཤིང་དང་། སོགས་པའི་སྒས་ནི་

ས་ལ་སོགས་པའི་ཡང་བསྡུས་ཏེ། དགེ་སྦོང་གིས་སྤད་པར་བ་བའི་རྫས་གང་ཅི་ཡང་

རུང་སེ་ཀུན་ལ་སོག་ཆགས་ཡོད་དམ་མེད་བརྟགས་ནས་སོག་ཆགས་ཡོད་ན་

བཙགས་ལ་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་གནས་སུ་བདེ་བར་བསྐྱལ་

ཏེ། སོག་ཆགས་མེད་པར་བས་ནས་སྤད་པར་བའོ། །ཆུའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

རྣམས་ཀི་དོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའི་ཕིར། སོམ་པས་སོག་ཆགས་བསད་པ་

བསྲུང་། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། དགེ་སྦོང་རྣམས་ནི་སིང་རེ་ཅན་ལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་

ཡིན་པས་ཅི་ནས་ཀང་སེམས་ཅན་ཆེ་ཕྲ་ཀུན་གི་བསད་པ་བསྲུང་སེ། སེམས་ཅན་

གང་ཡང་མི་བསད་དོ། །ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

སན་ཆུ་ས་དང་སོ་ཤིང་དང་། །འདག་པའི་ཆལ་ཡང་ས་གོན་བ། །ལྷུང་བཟེད་

བཀྲུ་ལ་སོགས་པ་དང་། །བླ་མའི་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་བ། །ཞེས་བ་བས་མཁན་པོ་

དང་སོབ་དཔོན་གི་ལས་སུ་བསྒྲུབ་པ་བསན་ཏེ། དེ་ལྟར་བརྟགས་པ་དང་བཙགས་

པའི་འོག་ཏུ། བླ་མའི་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་བ། །ཞེས་སྦར་ཏེ། བླ་མ་ནི་མཁན་པོ་དང་

སོབ་དཔོན་ལ་བ་སེ། དེའི་དགོས་པ་ནི་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་གི་ལས་སུ་བ་བ་

རྣམས་ཉམས་སུ་བླང་སེ་བསྒྲུབ་བོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཉམས་སུ་བླང་བ་དེ་དག་

ཀང་གང་ཞེ་ན། དེ་བསན་པའི་ཕིར། སན་ཆུ་ས་དང་སོ་ཤིང་དང་། །འདག་པའི་ཆལ་

ཡང་ས་གོན་བ། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་གི་ལས་སུ་བ་བ་ནི་

ནང་པར་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་གང་དུ་ཁ་གདོང་བཀྲུ་བའི་གནས་སུ་གདན་གདིང་

བ་དང་། བཀྲུ་བའི་ཆུ་དང་སོ་ཤིང་དང་། འདག་པའི་ཆལ་ལ་སོགས་པ་ས་གོན་བ་

སེ། གཤེགས་པ་དང་། བཤང་གཅི་བེད་པའི་གནས་སུ་ས་དང་འདབ་མ་དག་ཀང་ས་

གོན་བས་ཏེ་བཞག་གོ །དེ་ཙམ་ཞིག་བས་པས་ཆོག་གམ་ཞེ་ན། མི་ཆོག་པར་བསན་

པའི་ཕིར། ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། འདིར་མཁན་པོ་

དང་སོབ་དཔོན་གི་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུའོ། །སོགས་པའི་སྒས་ནི་ཆོས་གོས་བཀྲུ་ཞིང་

བཙེམ་པ་དང་གནས་བི་དོར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་སུ་བ་བ་ཐམས་ཅད་བའོ། །
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

དེ་ནས་དུས་རིག་ཕག་བ་སེ། །དེ་བཞིན་གུས་པར་ཐལ་སྦར་ནས། །ཟས་

བཟའ་བ་ཞེས་བ་བླ་མ་ལ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་དེ་ལྟར་ཞུ། །ཞེས་བ་བས་ཞུས་

ནས་ཟས་བཟའ་བ་བསན་ཏེ། དེ་ནས་ཞེས་བ་བས་ནི་བླ་མའི་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་

བས་པའི་འོག་ཏུ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དུས་རིག་ཕག་བས་ལ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀི་

ཟས་བཟའ་བའོ། །དུས་ནི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ནས་བརམས་ཏེ། འཛམ་བུའི་གིང་གི་ཉི་

མ་དྲོས་མན་ཆད་དེ། དེའི་བར་དུ་ཟས་བཟའ་བར་གནང་བའི་དུས་རིག་ནས་ཞེས་

བའོ། །ཕག་བས་ཏེ། །དེ་བཞིན་གུས་པས་ཐལ་སྦར་ནས། །ཞེས་བ་བ་ལ་མཁན་

པོའམ་སོབ་དཔོན་ལ་ཕག་བས་ཏེ། དེ་བཞིན་ནང་པར་སྔར་ཞུས་པ་བཞིན་དུ་ལུས་

ཀིས་མ་གུས་པ་རྐང་པ་བརྐང་བ་དང་། ལག་པ་བརྐང་བ་ལ་སོགས་པ་བེད་པ་

དང་། ངག་གིས་མ་གུས་པ་རྟ་གད་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཏང་ལ། ལུས་དང་ངག་ཞི་

བ་དང་དུལ་བར་བ་སེ། ཐལ་མོ་སྦར་ལ་འཚལ་མ་འཚལ། །ཞེས་བླ་མ་མཁན་པོ་དང་

སོབ་དཔོན་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་དེ་དགེ་སོང་གིས་དེ་ལྟར་ཞུའོ། །

ལག་པ་བཀྲུས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ། །དེ་ནི་མི་སྨྲ་ཚོད་རིག་བ། །ཞེས་བ་བས་

སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསན་ཏེ། ལག་པ་བཀྲུས་ནས་ཞེས་བ་བ་ནི་ལག་པ་

དང་ལྷུང་བཟེད་གཉིས་ཀ་བཀྲུས་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཚུལ་བཞིན་དུ་ཞེས་བ་བས་

ནི་ཟས་བཟའ་བའི་ཚེ་གཡས་གཡོན་དུ་མི་བལྟའོ། །ཁ་ཟས་འབིམ་པ་ལ་མི་

བལྟའོ། །ཧ་ཅང་ཁམ་ཆེར་མི་ཟའོ། །དེ་ནི་མི་སྨྲ་ཚོད་རིག་བ། །ཞེས་བ་བ་ནི་ཟས་ཟ་

བའི་ཚེ་གད་མོ་མི་བགད་དོ། །གཏམ་མི་བའོ། །རྐན་སྒ་མི་གཏོག་གོ །ཅག་ཅག་མི་

བའོ། །ཚོད་རིག་ཅེས་བ་བ་ནི་ཧ་ཅང་མང་དུ་མི་བཟའ་ལ། ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཟོས་ན་ཡང་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

དགེ་བ་བེད་མི་ནུས་པས་ཅི་ཙམ་གི་དགེ་བ་བེད་པ་དེ་ཙམ་གི་ཆོད་དེ་ཙམ་ཞིག་

བཟའོ། །བྲུ་བའི་ནད་ལས་བཟློག་པའི་ཕིར། །

བཟའོ་སམ་པའི་སེམས་ཀིས་བཟའ། །ཞེས་བ་བས་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པས་བཟའ་བར་བ་བ་བསན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཟས་ཟ་བའི་ཚེ་སོབས་ཆེ་བ་དང་

གཟུགས་མཛེས་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ཟོས་ན་ནི་ཟས་ཟོས་པ་དེ་ཉིད་མི་དགེ་

བར་འགྱུར་རོ། །ཟས་མ་ཟོས་ན་ལུས་ཉམས་ཆུང་བས་དགེ་བ་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

དགེ་བ་བེད་པའི་དོན་དུ་ཟས་བཟའ་འོ་སམ་པའི་སེམས་ཀིས་ཟས་ཟོས་ན་ཟས་ཟོས་

པ་དེ་ཉིད་དགེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་གཏོགས་པར་ཁ་ཟས་བཟའོ་

སམ་སེ་ཟས་ཟོས་པ་དེ་ཉིད་ལུང་མ་བསན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་ཟས་ཟ་བའི་ཚེ་

ཡང་ཟས་མ་ཟོས་ན་བཀྲེས་པའི་ནད་ཀིས་འདེབས་སོ། །

བཀྲེས་པའི་ནད་ཀིས་བཏབ་ན་དགེ་བ་བེད་མི་ནུས་པས། ཁ་ཟས་ཟོས་ལ་

བཀྲེས་པའི་ནད་བཟློག་ལ་དགེ་བ་བའོ་སམ་པའི་བསམ་པས་ཟས་བཟའ་བར་བ་

སེ། དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་བཟང་པོས་ཟོས་ན་ཁ་ཟས་ཟོས་པ་དེ་དགེ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཟོས་ཤིང་དེ་བཞིན་འཐུངས་པ་དང་། །རུང་བའི་ཆུ་ཡིས་དེ་འོག་ཏུ། །སྦིན་པ་

ཡང་དག་འཕེལ་བའི་ཕིར། །སྦིན་པའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཤིག་བརོད། །ཅེས་བ་

བས་བསོད་ནམས་བསྔོ་བ་བསན་ཏེ། ཟོས་ཤིང་ཞེས་བ་བས་ནི་བཟའ་བ་ལྔ་ཟོས་

ཤིང་བཅའ་བ་ལྔ་འཆོས་སོ། །དེ་ལ་བཟའ་བ་ནི་ཁ་ཟས་ལ་བའོ། །བཅའ་བ་ནི་སྤན་

གཟིགས་ལ་བའོ། །དེ་བཞིན་འཐུངས་པ་དང་ཞེས་བ་བས་ནི་བཏུང་བར་བ་བ་

འཐུངས་པའོ། །རུང་བའི་ཆུ་ཡིས་ཞེས་བ་བ་ནི་བཙགས་ཤིང་བརྟགས་པའི་ཆུས་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

ལག་པ་དང་ཁ་བཀྲུས་ལ། དེའི་འོག་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་ཀང་དག་པར་བཀྲུ་བར་བའོ། །

དེའི་འོག་ཏུ། སྦིན་པ་ཡང་དག་འཕེལ་བའི་ཕིར། །སྦིན་པའི་ཚིགས་བཅད་

གཉིས་ཤིག་བརོད། །ཅེས་བ་བ་ལ། ལག་པ་དང་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུས་པའི་འོག་ཏུ་སྦིན་

པའི་ཡོན་བདག་གི་སོན་ལམ་བདག་དང་གཞན་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་བཟློག་

སེ། སྦིན་པའི་འབས་བུ་ལྷ་དང་མིའི་ལུས་ཐོབ་པའི་ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བ་

བའི་ཕིར་སྦིན་པའི་ཡོན་བདག་གི་དོན་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་བཀགས་པ་

དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་དང་། ཉེ་དགའ་བོའི་དོན་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་

བཀགས་ཏེ་དེ་ལྟར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཤིག་གདོན་ཏོ། །མན་ངག་ཡོད་ན་

བསམ་གཏན་བ། །རབ་ཏུ་འབད་དེ་བཀག་པར་བ། །སོམ་དང་ཆོ་ག་མཁས་པ་

དང་། །བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་བརོན་པར་བ། །ཞེས་བ་བས་དགེ་བ་བ་བ་བསན་ཏེ། དེ་རྣམ་

པ་བཞི་ཡོད་དེ་བསམ་གཏན་བ་བ་དང་། བཀག་པ་དང་། ལྟུང་བ་དང་། མི་ལྟུང་བ་ལ་

མཁས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་མ་ཉམས་པར་བསྲུང་བར་བའོ། །མན་ངག་ཡོད་ན་

བསམ་གཏན་བ། །ཞེས་བ་བས་བསམ་གཏན་བ་བར་བསན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་གང་ཟག་

རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་དེ། འདོད་ཆགས་ལ་སྤོད་པའི་གང་ཟག་དང་། ཞེ་སང་ལ་སྤོད་པའི་

གང་ཟག་དང་། གཏི་མུག་ལ་སྤོད་པའི་གང་ཟག་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤོད་པའི་

གང་ཟག་གོ །

དེ་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སྤོད་པའི་གང་ཟག་གིས་ནི་མི་གཙང་བ་བསོམ་

མོ། །ཞེ་སང་ལ་སྤོད་པའི་གང་ཟག་གིས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཉེན་བཤེས་

དང་ཉེ་དུ་བཞིན་དུ་སྡུག་པ་དང་ཕངས་པར་བསོམ་མོ། །གཏི་མུག་ལ་སྤོད་པའི་གང་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

ཟག་གིས་ནི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལུགས་བཞིན་འབྱུང་བ་དང་ལུགས་ལས་

བཟློག་པའི་མཚན་ཉིད་བསོམ་མོ། །

རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤོད་པའི་གང་ཟག་གིས་ནི་དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་བསོམ་

མོ། །སོམ་པ་འདི་དག་ནི་བདུད་རིའི་སོ་ཞེས་བ་སེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བསམ་གཏན་འདི་དག་ལ་སོགས་པ་མན་ངག་གང་མཁན་པོ་དང་

སོབ་དཔོན་ལ་ཐོས་ནས་ཟས་ཟོས་པའི་འོག་ཏུ་བསམ་གཏན་བའོ། །རབ་ཏུ་འབད་དེ་

ཀག་པར་བེད། །ཅེས་བ་བས་བཀག་པར་བ་བ་བསན་ཏེ། གལ་ཏེ་བསམ་གཏན་བསོམ་

པའི་མན་ངག་མེད་ན་བཀག་པར་བ་སེ་ཁ་ཏོན་བ་བའམ། དྷརྨ་གེགས་བམ་ལ་བཀག་

པར་བ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཀོག་པའི་དུས་ན་ཡང་རབ་ཏུ་འབད་དེ་བཀག་པར་བའོ། །དཀིལ་

འཁོར་དང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་བས་ལ་སེམས་མ་ཡེངས་པར་རེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

ནས་ལྷ་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་བའོ། །ཧ་ཅང་ཡང་མི་དྲག་ཧ་ཅང་ཡང་མི་

དལ་བར་རན་པར་བ་སེ། ཟུར་ཕིན་པར་བཀག་གོ །བཀགས་པའི་རེས་ལ་ཡང་བསོད་

ནམས་བདག་དང་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་བསྔོའ།ོ །

སོམ་དང་ཆོ་ག་མཁས་པ་དང་། །ཞེས་བ་བས་ལྟུང་བ་དང་མི་ལྟུང་བར་བ་བ་

ལ་མཁས་པར་བ་བ་བསན་ཏེ། སོམ་པའི་སྒ་ནི་ཕས་ཕམ་པ་བཞི་ལ་བ་ལ། ཆོ་གའི་སྒ་

ནི་སྦོམ་པོ་དང་ཉེས་བས་ལ་སོགས་པ་བསབ་ཚིག་ཕྲ་མོ་དང་དགེ་སྦོང་གི་བ་བ་

རྣམས་ལ་བ་སེ། མཁས་པ་ཞེས་བ་བས་ནི་འདི་ཙམ་གི་ཕས་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ། འདི་

ཙམ་གིས་ཕས་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། འདི་དག་ནི་ཉེས་བས་

ཡིན། འདི་དག་ནི་བདག་གི་ལས་སུ་བ་བ་ཡིན། འདི་དག་ནི་བདག་གི་ལུས་སུ་བ་བ་
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མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་བརོན་པར་བ། །ཞེས་བ་བས་ཚུལ་

ཁིམས་ལྷུན་ལེན་པ་བསན་ཏེ། ཕས་ཕམ་པ་དང་སྦོམ་པོ་དང་ཉེས་བས་ལ་སོགས་པ་

མི་འབྱུང་བར་བསྲུང་བ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་བརོན་པ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་ཕས་ཕམ་པའི་གནས་འཆད་དེ། དེ་ལ་ཕས་ཕམ་པའི་དོན་ཅི་ཞེ་

ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ། །བདག་ནི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་

རྒྱལ་ཚབ་བོ། །ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་བང་ཆུབ་

ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ནི་བདག་གི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བ་བའི་

གོགས་སམ་མིག་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀིས་ཉོན་མོངས་པ་བཅོམ་ནས་

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་གནས་ཐོབ་པར་བ་བ་ཡིན་པ་ལས། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་

ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀིས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་

ཕོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་མེད་པར་བས་པས་བདག་གིས་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་གནས་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བ་བའི་སྐལ་བ་མེད་པ་ལ་ཕས་ཕམ་པ་ཞེས་བ་སེ། ཉོན་

མོངས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལ་ཕས་ཕམ་པ་རྣམ་པ་བཞི་

སེ། སོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བིན་པར་ལེན་པ་དང་། མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་

དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའོ། །

ཕས་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཞེ་སང་དང་། འདོད་ཆགས་

དང་། གཏི་མུག་གོ །དེ་ལ་ཞེ་སང་ལས་ནི་སོག་གཅོད་པའི་ཕས་ཕམ་པ་འབྱུང་

ངོ་། །འདོད་ཆགས་ལས་ནི་མ་བིན་པར་ལེན་པ་དང་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་ཕས་

ཕམ་པ་འབྱུང་ངོ་། །གཏི་མུག་ལས་ནི་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ཕས་ཕམ་པ་འབྱུང་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

ངོ་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་འདུན་ལ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ལྟ་བ་

མ་ཉམས་སྐྱོན་མེད་པས། དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདིར་མདོར་བསྡུས་

ཏེ། ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་བཤད་དེ་བསན་པ། སིག་པ་ཐམས་

ཅད་མི་བ་སེ། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བ། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་

གདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་འོ། །ལུས་ཀི་སོམ་པ་ལེགས་པ་སེ། །ངག་གི་

སོམ་པ་ལེགས་པ་ཡིན། །ཡིད་ཀི་སོམ་པ་ལེགས་པ་སེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་སོམ་པ་

ལེགས། །ཀུན་དུ་བསམས་པའི་དགེ་སོང་ནི། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་

གོལ། །ངག་རྣམས་བསྲུངས་ཤིང་ཡིད་ཀང་རབ་བསམས་ཏེ། །ལུས་ཀིས་མི་དགེ་བ་

དག་མི་སྤོད་ཅིང་། །ལས་རྣམས་གསུམ་པོ་འདི་དག་རབ་སྦངས་ནས། །དྲང་སོང་

གསུང་བའི་ལམ་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་སོབ་པར་ཟད་དོ། །

ལོ་བཅུ་གཉིས་འདས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསན་པ་ལ་སྐྱོན་དང་ཕན་འབྱུང་

ངོ་། །དེ་ལ་དང་པོ་སོག་གཅོད་པའི་ཕས་ཕམ་པ་བཤད་དེ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཡུལ་བི་ཇིའི་ལྗོངས་ཆུ་བོ་དགའ་སྐྱེད་ཀི་འགམ་ཐང་ཤིང་གི་ནགས་སྟུག་པོ་

ན་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་ལ་མི་གཙང་

བ་བསོམ་དུ་བཅུག་ནས་དགེ་སོང་དག་མི་གཙང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བསོམ་པ་ལན་མང་

དུ་བས་ནས་འབས་བུ་ཆེ་ཞིང་ལེགས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྔགས་པ་བརོད་

པས། དགེ་སོང་རྣམས་ཀིས་མི་གཙང་བ་བསོམས་པས་ལུས་རྣག་ཅན་འདིས་ཡིད་

བྱུང་སྒིད་ལུག་སེ། རྣམ་པར་སོད་ཅིང་མཚོན་གིས་ཀང་འདེབས། དུག་ཀང་

ཟ། འགེགས་ཀང་འགེག །གཡང་དུ་ཡང་མཆོང་། དགེ་སོང་གིས་ཀང་དགེ་སོང་ཡང་



  24  

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

གསོད། དེ་ནས་དགེ་སོང་ཞིག་ལུས་ལ་རྣམ་པར་སོད་ཅིང་རི་དྭགས་དབིག་པ་ཅན་

དགེ་སྦོང་སྲུང་བ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲའོ། །བཞིན་བཟངས་ང་གསོད་ཅིག་དང་ཆོས་

གོས་ཀང་ཁོད་ཀིར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་དབིག་པ་ཅན་གིས་དེའི་སོག་བཅད་ནས་རལ་

གི་ཁག་ཅན་ཆུ་བོ་དགའ་སྐྱེད་ལ་འཁྲུའོ། །དེ་ནས་ལྷའི་བུའི་བདུད་ཅིག་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལ་

མ་རེག་ཙམ་དུ་འདུག་ནས་དབྱུག་པ་ཅན་ལ་ལེགས་པའི་བསོད་ནམས་མང་དུ་སེལ་

ལོ། །སེམས་ཅན་ནོ་ཞེས་བསོད་པས་དབིག་པ་ཅན་ཡང་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་

འདོད་པས་བསོད་ནམས་བའོ་སམ་ནས་རལ་གི་རྣོན་པོ་མཆན་དུ་བཅུག་སེ། གཙུག་

ལག་ཁང་ནས་འཆག་སའི་བར་དུ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་དགེ་སོང་དྲུག་ཅུའི་བར་དུ་

སོག་བཅད་ནས་དགེ་སོང་རྣམས་ཉུང་ཞིང་འགིབས་པར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གསོ་སྦོང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཚེ་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་

ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱུ་

རྐེན་གང་གིས་ད་ལྟ་ངའི་དགེ་སོང་ཉུང་ཞིང་འགིབས་པར་གྱུར་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཇི་

ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རྒྱས་པར་གསོལ་ཏོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་དགེ་སོང་

གསོད་དམ། བཙུན་པ་འགུམས་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགེ་སོང་མ་

ཡིན་ཞེས་རྣམ་གངས་དུ་མས་སད་ནས། ལེགས་པ་བཅུ་གཟིགས་པའི་ཕིར་བསབ་

པའི་གནས་བཅས་སོ། །གེང་གཞི་ནི་ཡུལ་བི་ཇི། གང་ཟག་ནི་དབིག་པ་ཅན་དགེ་

སྦོང་སྲུང་། ཉོན་མོངས་པ་ནི་མི་བཟོད་པ། ཉེས་པ་ནི་གསོད་པ་དང་། དངོས་པོ་ནི་

མིར་ཆགས་པའོ། །སོག་གཅོད་པའི་ཕས་ཕམ་པ་འདི་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་བསན་

ཏེ། ཕས་ཕམ་པའི་གནས་བསན་པ་དང་། སྦོམ་པོའི་གནས་བསན་པ་དང་། ཉེས་བས་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

ཀི་གནས་བསན་པའོ། །ཕས་ཕམ་པའི་གནས་བསན་པ་ལ་གསུམ་སེ། བདག་གིས་

བསད་པ་དང་། གཞན་གསོད་དུ་བཅུག་པ་དང་། ཐབས་ཀིས་བསད་པའོ། །བརྟུལ་

ཞུགས་གནས་སེམས་མ་ཉམས་པས། །ཆེད་དུ་བསམས་ཏེ་མ་ནོར་བར། །མི་གཞན་

བདག་གམ་གཞན་རྣམས་ཀིས། །བསད་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས་པར་འགྱུར། །ཞེས་

བ་བ་བདག་གིས་བསད་པ་དང་། གཞན་གིས་བསད་པ་བསན་ཏེ། བརྟུལ་ཞུགས་

གནས་ཞེས་བ་བས་བསབ་པ་ཉམས་པར་ཡང་མ་བས། བསབ་པ་ཕུལ་ཡང་མ་ཕུལ་

བ་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་གནས་ཞེས་བའོ། །

འདིར་རྣམ་པ་བཞི་བཞག་གོ །བསབ་པ་ཕུལ་ལ་ཉམས་པར་མ་བས་པ་དང་། 

བསབ་པ་ཉམས་པར་བས་ལ་མ་ཕུལ་བ་དང་། བསབ་པ་ཉམས་པར་ཡང་བས་ལ་

ཕུལ་བ་དང་། བསབ་པ་ཉམས་པར་ཡང་མ་བས་ཕུལ་ཡང་ཕུལ་ལོ། །དེ་ལ་བསབ་པ་

ཕུལ་ལ་ཉམས་པར་མ་བས་པ་ནི་འདི་ལྟར་དགེ་སྦོང་ཆགས་པར་གྱུར་ཏམ་མི་དགའ་

འམ། སར་འབབ་འདོད་དམ། དགེ་སྦོང་དོན་དུ་མི་གཉེར་བས་དགེ་སྦོང་གི་གན་དུ་

སོང་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགོངས་ཤིག་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་བསབ་པ་

འབུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་འབུལ་བའམ། 

མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་འབུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ན་བསབ་པ་ཕུལ་ལོ་ཞེས་བའོ། །

བདག་ཁིམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེའམ། དགེ་བསེན་ཡིན་ནོ་ཞེའམ། མཚམས་མེད་པ་

ལྔ་བས་པའམ། མུ་སེགས་ཅན་ནམ། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ཁེད་དང་ལྷན་

ཅིག་འགོགས་སུ་མ་དགོངས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན་བསབ་པ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཏེ། བསབ་པ་

ཉམས་པར་བས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་བསབ་པ་ཉམས་པར་ནི་བས་ལ་བསབ་པ་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

ཕུལ་བ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དགེ་སྦོང་ཆགས་ཤིང་མི་དགའ་སེ་འབབ་པར་འདོད་

ནས་མཁེན་པར་མཛོད་ཅིག་ཚངས་པར་སྤད་པས་རབ་ཏུ་དབེན་པ་དང་། དགོན་པ་

ནི་སྤད་དཀའོ། །ཕ་མ་བུ་སིང་ཕུ་ནུ་མཁན་པོ་དྲན་ནོ། །བདག་བཟོ་སོབ་བོ། །བདག་

དགའ་བའི་རིགས་རྣམས་ལ་གཏོད་ཅིག །བབས་པའི་རྟགས་སྨྲས་ཀང་བསབ་པ་

འབུལ་ཞེས་མ་སྨྲས་ན་བསབ་པ་ཉམས་པར་བས་ཀི་ཕུལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་

བསབ་པ་ཉམས་པར་ཡང་བས་ཕུལ་བ་ཡང་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་སྦོང་ཆགས་ཤིང་

འབབ་པར་འདོད་པས་ཚངས་པར་སྤོད་པ་དང་དགོན་པ་ནི་དཀའོ། །

ཕ་དང་མ་དང་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲན་ན་བདག་དགའ་བའི་རིགས་ལ་

གཏོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲ་ཞིང་ཚིག་གིས་གོ་བར་བསབ་པ་འབུལ་ཞེས་ཟེར་ན་བསབ་པ་

ཉམས་པར་ཡང་བས་ལ་བསབ་པ་ཕུལ་བ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་བསབ་པ་ཉམས་

པར་ཡང་མ་བས་ལ་ཕུལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ཉམས་པའི་ཚིག་ཀང་མ་སྨྲས་འབུལ་

བའི་ཚིག་ཀང་མ་སྨྲས་པའོ། །དེ་ལ་བསབ་པ་མ་ཕུལ་ཡང་ཉམས་པར་བས་པས་ཀང་

བསབ་པ་ཉམས་པ་དང་ཕུལ་བར་འགྱུར་རོ། །བསབ་པ་མ་ཕུལ་བ་ལས་ཉམས་པར་

བས་པ་དང་། བསབ་པ་ཕུལ་ཡང་མ་ཕུལ་ལ་ཉམས་པར་ཡང་མ་བས་པས་ནི་ཕུལ་

བར་མི་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཉམས་པས་ཞེས་བ་བ་ལ་སེམས་ཉམས་པ་ནི་སྨོས་ཏེ་མི་

དྲན་པ་ལ་བ་སེ། བདག་སྨོས་ཀང་མ་སྨོས་ཏེ་དྲན་བཞིན་དུ་བསད་ན་ཕས་ཕམ་པར་

འགྱུར་རོ། །སྨོས་ཏེ་མི་དྲན་པར་གྱུར་ནས་བསད་ན་ནི་ཕས་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །ཆེད་དུ་བསམས་ཏེ་ཞེས་བ་བ་ལ་བསད་པར་ནི་མ་བསམས་ཀི་རེད་མོ་ལ་

སོགས་པ་བེད་བེད་དེ་ཤི་ནས་ཕས་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་གི། ཆེད་དུ་གསད་པར་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

བསམས་ཏེ་ཤི་ནས་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །

མ་ནོར་བ་ཞེས་བ་བ་ལ་ཡང་མི་རྣམ་པ་གསུམ་བསད་ན་ཕས་ཕམ་པར་

འགྱུར་བ་ལས། བདག་ཀང་མིའི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་བདག་

བསད་པ་ན་ཕས་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་གི་བདག་གིས་གཞན་བསད་ན་ཕས་ཕམ་པར་

འགྱུར་རོ། །བདག་གིས་གཞན་བསད་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞེས་བ་

བར་སྦར་ཏེ། བདག་ཉིད་ཀིས་ལག་དར་ཏེ་མི་རྣམ་པ་གསུམ་བསད་ན་བརྟུལ་ཞུགས་

ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཕས་ཕམ་པ་འབྱུང་བས་དགེ་སྦོང་དུ་མི་རུང་ཞིང་འཕགས་པའི་

བདེན་པ་མཐོང་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དེ་ལ་བདག་གིས་བསད་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཟིན་

པའི་ལུས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། ཕི་རོལ་གིས་འཕངས་པ་དང་། གཉིས་ཀ་དང་ཡང་

ལྡན་པའོ། །ཇི་ལྟར་ཟིན་པའི་ལུས་སུ་གཏོགས་པས་ཤེ་ན། དགེ་སྦོང་གི་གསད་

སེམས་ཀིས་སྐྱེས་པ་དང་། བུད་མེད་དམ་མ་ནིང་ཁུ་ཚུར་རམ་རོའམ་ཐ་ན་སོར་མོ་

གཅིག་བསྣུན་ཏེ། ཤི་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་པ་ལས་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེའམ་ཕིས་ཤི་བར་གྱུར་

ན་ནི་ཕས་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ཤི་ན་ཉེས་པ་སྦོམ་པོའོ། །

ཕི་རོལ་གིས་འཕངས་པ་གང་ཞེ་ན། དགེ་སྦོང་གིས་བསད་སེམས་ཀིས་མི་

ལ་མདའ་འཕངས་པའམ། མདུང་དང་། བེ་ཅོན་དང་། ཐ་ན་རྒྱ་ཤུག་གིས་བསྣུན་ཏེ་

དེས་ཤི་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་པ་ལས་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེའམ་དུས་ཕིས་ཤི་ན་ཡང་ཕས་ཕམ་

པའོ། །མ་ཤི་ན་སྦོམ་པོའོ། །གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། དགེ་སྦོང་གིས་མི་ལ་

བསད་སེམས་ཀིས་རལ་གི་དང་དབིག་པ་དང་མདུང་ཐུང་གིས་བསྣུན་ཏེ་འདིས་ཤི་
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བར་གྱུར་ཅིག་སམ་པ་ལས་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེའམ་ཕིས་ཤི་ན་ཡང་ཕས་ཕམ་པར་འགྱུར་

རོ། །མ་ཤི་ན་སྦོམ་པོའོ། །གཞན་རྣམས་ཀིས་བསད་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས་པར་

འགྱུར་ཞེས་བ་བ་ལ། མི་རྣམ་པ་གསུམ་བསད་པའི་ཕིར་བདག་གིས་གཞན་ལ་

གསོད་དུ་བཅོལ་བ་ལས་དེས་མི་རྣམ་པ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བས་བསད་ན་ཕས་

ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །

འདིར་རྣམ་པ་གསུམ་བཞག་སེ། ཟིན་པའི་ལུས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། ཕི་རོལ་

གིས་འཕངས་པ་དང་། གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་བཤད་པ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །ཚིག་དེ་

དག་གིས་ནི་བདག་གིས་བསད་པ་དང་། གཞན་གི་བསད་པ་སོན་ཏོ། །ཚུལ་ཁིམས་

ལྡན་ནམ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ། །དེ་བཞིན་ནད་ཀིས་བཏབ་པ་ལ། །གང་ཐོས་སྡུག་

བསྔལ་ཉམ་ཐག་སེ། །ངེས་འཆིའི་ཆོས་གཏམ་དེ་མི་བ། །སན་དང་སྔགས་དང་རིག་པ་

དང་། །འཆི་བའི་ཕོགས་སུ་བཏང་བ་འམ། །མི་གཞན་ཐབས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་

ཀིས། །བསད་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས་པར་འགྱུར། །ཞེས་བ་བ་ཡན་ཆད་ཀིས་ཐབས་

ཀིས་གསོད་པ་བསན་ཏེ། ཐབས་ཀིས། ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་ནམ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ། །དེ་

བཞིན་ནད་ཀིས་བཏབ་པ་ལ། །གང་ཐོས་སྡུག་བསྔལ་ཉམ་ཐག་སེ། །ངེས་འཆིའི་ཆོས་

གཏམ་དེ་མི་བ། །ཞེས་བ་བས་ཚིག་གི་སོ་ནས་ཐབས་ཀིས་གསོད་པ་རྣམས་ཤིག་

བསན་ཏེ། དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། གང་ཞེ་ན། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་

དང་། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་དང་། ནད་ཀིས་བཏབ་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་ནམ་

ཞེས་བ་བ་དང་། གང་ཐོས་ཞེས་བ་བ་དང་། ངེས་འཆིའི་ཆོས་གཏམ་དེ་མི་བ། །ཞེས་བ་

བར་སྦར་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་འདོད་པའི་ཕིར་ཚེ་དང་ལྡན་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

པ་ཁོད་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་དགེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་

ཚེ་རབས་གཞན་དུ་སྐྱེས་ན་ལོ་ལེགས་པ་དང་འདྲ། མཐོ་རིས་ནི་དར་ལས་ཆོད། ཐར་

པ་ནི་ཡོལ་བ་ལྟ་བུས་ཆོད་དེ་ལུས་དང་བལ་ནས་ལྷར་སྐྱེས་པར་འགྱུར་གིས་རང་གིས་

རང་གསོད་ཅིག་ཅེས་བསོ་བ་ལས་དེ་ཤི་ན་ནི་ཕས་ཕམ་པའོ། །

མ་ཤི་ན་སྦོམ་པོའོ། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་ཅེས་བ་བ་དང་། གང་ཐོས་ཞེས་བ་བ་

དང་། ངེས་འཆིའི་ཆོས་གཏམ་དེ་མི་བ། །ཞེས་བ་བར་སྦར་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་

ཅན་ཡོ་བད་འདོད་པའི་ཕིར། འཆིར་གཞུག་གོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

སིག་པའི་ཆོས་ཅན་ལུས་དང་ངག་གིས་ངན་པར་སྤོད་པ་ཁོད་ཇི་ཙམ་དུ་ཡུན་རིང་དུ་

གསོན་པ་དེ་ཙམ་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་སིག་འཕེལ་བས་རང་གིས་རང་

གསོད་ཅིག་ཅེས་བསོ་བ་ལས་ཤི་ན་ཕས་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ཤི་ན་སྦོམ་པོའོ། །དེ་

བཞིན་ནད་ཀིས་བཏབ་པ་ལ། །གང་ཐོས་སྡུག་བསྔལ་ཉམ་ཐག་སེ། །ངེས་འཆིའི་ཆོས་

གཏམ་དེ་མི་བ། །ཞེས་བ་བས་ནད་པ་སྦར་ཏེ། ནད་ཀིས་བཏབ་པའི་ནད་པ་ལ་ནད་པའི་

ཡོ་བད་འདོད་པའི་ཕིར། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ནད་བུ་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གིས་རོངས་པ་ཇི་

སིད་དུ་ཡུན་རིང་དུ་འཚོ་བ་དེ་སིད་དུ་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་གིས་རང་གིས་རང་

གསོད་ཅིག་ཅེས་གདོན་མི་ཟ་བར་འཆི་བའི་གཏམ་མི་བའོ། །

གལ་ཏེ་གདོན་མི་ཟ་བར་འཆི་བར་འགྱུར་པའི་གཏམ་བས་པ་ལས་ཤི་ན་ཕས་

ཕམ་པའོ། །མ་ཤི་ན་སྦོམ་པོའོ། །གོང་དུ་སྨྲོས་པ་ལྟར་བསན་པ་ལ་དགེ་སྦོང་གིས་

འགོད་དེ་ང་ནི་བིས་པ་དང་འདྲ་བས་གི་ན་ཞིག་སྨྲས་ཀི་རང་མ་གསོད་ཅིག་ཅེས་

བསོ་བ་ལས་ཤི་ཡང་རུང་མ་ཤི་ཡང་རུང་ཕིས་འགོད་དེ་བསོ་ན་སྦོམ་པོར་ཟད་
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དོ། །སན་དང་ཞེས་བ་བ་ལ། སན་དེ་དུག་གིས་བསད་པའི་གེང་གཞི་ནི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཛེ་ཏའི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དེ་ན་ཁིམ་བདག་སོབས་སེ་ཞེས་བ་བ་ལོངས་

སྤོད་ཆེ་བ་ཞིག་འདུག་པ་ཆུང་མ་དང་ཡོངས་སུ་སྤོད་པ་ལས་ཁེའུ་གཉིས་བདོག་

སེ། ཕུ་བོ་ནི་སེ་པ། ནུ་བོ་ནི་ཉེ་སེ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་

ན་སེ་པ་གཞན་དུ་ཚོང་ལ་ཆས་པས་ནོར་མང་དུ་རེད་པས་དེ་ཆགས་ཏེ། ཡུན་རིང་དུ་

མ་ལོག་གོ །དེ་ནས་སེ་པའི་ཆུང་མ་འདོད་ཆགས་ཀིས་ཁོལ་བར་གྱུར་ནས་ཉེ་སེ་ལ་

ལན་དུ་མ་ཞིག་བསྒུགས་པ་ལས། ཉེ་སེས་ཀང་ཕི་ཞིག་ན་སྤད་དེ་བུ་ཆགས་སོ། །

དེ་ནས་སེ་པ་འོང་བ་ཐོས་ནས་ཉེ་སེས་འཇིགས་ནས་ཛེ་ཏའི་ཚལ་དུ་རབ་ཏུ་

བྱུང་ངོ་། །དེས་ཕིས་བདག་གི་ཁིམ་དུ་ཕིན་པ་དང་། སེ་པའི་ཆུང་མས་ཁོ་ནི་འོང་ཁོད་

ནི་ཐར་ན་བདག་ཇི་ལྟར་བ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཉེ་སེས་གོགས་པོ་སན་པ་གཅིག་ལ་ཇི་

ལྟར་གྱུར་པ་རྒྱས་པར་སྨྲས་ནས། སན་པས་བདག་གིས་མངལ་འཇིག་པར་འགྱུར་

བའི་སན་གིས་མངལ་ན་ཡོད་པ་དེ་དུམ་བུར་ཞིག་པར་འགྱུར་བ་དེ་སྦིན་ནོ་ཞེས་

བས་ཏེ། སེ་པའི་ཆུང་མ་ལ་སན་ཕེ་མ་བླུད་པས་རུམ་ན་ཡོད་པ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་

ཏོ། །ཉེ་སེ་ཡང་སན་བས་པ་ལ་ཡི་རང་ནས་ཅང་མ་སྨྲས་སོ། །དུས་ཕི་ཞིག་ན་དེ་ལྟར་

གྱུར་བ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གིས་ཐོས་ནས་དགེ་སོང་ཞེས་འཛེར་ཏོ། །དེ་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་དགེ་

སོང་རྣམས་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཉེ་སེ་ལ་

ཁོད་ཀིས་དེ་ལྟར་བས་པ་བདེན་ནམ་ཞེས་སྨྲས་ནས། བཙུན་པ་དེ་ལྟར་ནི་མ་བགིས་

ཀི་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་ནི་བགིས་སོ་ཞེས་གསོལ་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། ཉེ་སེ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་ཀིས་ཕིན་ཆད་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཡི་རང་ན་ཉེས་པ་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སྦོང་གིས་སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད་དམ་མ་ནིང་ལ་

གསད་སེམས་ཀིས་ཁ་ཟས་ཀི་ནང་དུ་དུག་སྦར་མ་བླུགས་པ་དང་། ཁྲུས་ཆུ་

དང་། སྐོམ་དང་། བདུག་སོས་ཀི་ནང་དུ་དུག་གི་ཕེ་མ་བླུགས་ཏེ་འདིས་འཆི་བར་

འགྱུར་རོ་སམ་ན་ཡང་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་ཤིའམ་དུས་ཕིས་ཤི་ན་ཕས་ཕམ་པའོ། །མ་ཤི་ན་

སྦོམ་པོའ།ོ །དགེ་སྦོང་གིས་ཆང་ངམ་སྨོ་བའི་སན་བིན་ཏེ་ཤི་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་པ་

ལས་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེའམ་ཕིས་ཤི་ན་ཕས་ཕམ་པའོ། །

མ་ཤི་ན་སྦོམ་པོའོ། །འཆི་བའི་ཕོགས་སུ་བཏང་ངམ་ཞེས་བ་བ་ལ་དགེ་སྦོང་

གིས་གསད་སེམས་ཀིས་གཡང་དུ་ཕུལ་བ་དང་། མེར་ཕུལ་བ་དང་། འཆི་བའི་

ཕོགས་སུ་བཏང་བ་དང་། སག་གཟིག་ལ་སོགས་པ་གཅན་གཟན་གདུག་པའི་གནས་

སུ་བཏང་བ་དང་། སྦྲུལ་དང་སིག་པ་ལ་སོགས་པ་སོག་ཆགས་གདུག་པའི་གནས་སུ་

བཏང་བའམ། གསད་པར་འདོད་པས་གང་བའི་ཚེ་གིབ་མ་ལ་བཞག་ནས་ལྷགས་པ་

ལ་བོར་བ་དང་། དྲོ་བའི་ཚེ་ཉི་མ་ལ་བཞག་ནས་དྲོ་ཁུང་དུ་བཞག་སེ་ཐབས་འདིས་ཤི་

བར་གྱུར་ཅིག་སམ་པ་ལས་དེའི་ཚེ་ཤིའམ་ཕིས་ཤི་ན་ཡང་ཕས་ཕམ་པའོ། །མི་

གཞན་ཐབས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཀིས། །བསད་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་བ་བ་ལ་གཞན་གསད་པའི་བསམ་པས་ཐབས་ཀིས་འཆི་བས་བསད་

པའམ་ཤིང་ལ་འཆིང་བས་བསད་པ་དང་། དེ་ལ་དགེ་སྦོང་གིས་གསད་སེམས་ཀིས་

སྤྱུགས་ནས་སག་གཟིག་གམ་འཕར་སྤང་ལ་སོགས་པས་ཟོས་སམ། ཐབས་ཅི་ཡང་

རུང་བས་ཤི་ན་ཕས་ཕམ་པའོ། །དགེ་སྦོང་གིས་གསད་སེམས་ཀིས་མི་ཤིང་ལ་

འབེང་རློན་གིས་བཅིངས་ཏེ་བཞག་པ་ལ་སག་གཟིག་གམ་འཕར་སྤང་ལ་སོགས་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

པས་ཟོས་སམ་ཅིའི་ཐབས་ཀིས་ཤི་ཡང་ཕམ་པའོ། །

དགེ་སྦོང་གིས་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་གསད་པར་བསམས་ཏེ་དཀུ་མཉེས་པ་

ལས་མ་ཤི་ན་ཕས་ཕམ་པའོ། །བུ་ཤི་ལ་མ་མ་ཤི་ན་སྦོམ་པོའོ། །གཉིས་ཀ་མ་ཤི་ན་

སྦོམ་པོའ།ོ །བུ་བསད་པར་འདོད་དེ། དཀུ་མཉེས་པ་ལས་བུ་ཤི་ལ་མ་མ་ཤི་ན་ཕས་

ཕམ་པའོ། །བུ་མ་ཤི་ལ་མ་ཤི་ན་ཡང་སྦོམ་པོའོ། །གཉིས་ཀ་མ་ཤི་ན་ཡང་སྦོམ་

པོའ།ོ །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སྦོང་གིས་གསད་སེམས་ཀིས་སིང་ཁར་འདེབས་པའི་རལ་

གི་དང་ཆུ་གི་བཞག་པ་དང་། གཏོར་མ་བཞག་པ་དང་། ས་མདའ་དང་། རང་བཙུགས་

པ་ལ་སོགས་པ་བཞག་པ་ལ་ཤི་ན་ཕས་ཕམ་པའོ། །མ་ཤི་ན་སྦོམ་པོའོ། །

འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་ཕས་ཕམ་པའི་ཟླ་ལ་སྦོམ་པོ་ཡང་བཅད་དེ་བཤད་

དོ། །ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་ན་སོག་གཅོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཕས་ཕམ་པར་འགྱུར་

རོ། །བདུན་གང་ཞེ་ན། མིའི་རྒྱུད་ཡིན། མི་ཡིན། གཞན་མ་ཡིན། མིར་འདུ་ཤེས། སྦོར་

བ་བས། འཚོ་བ་ཉམས། བདག་མ་སྨོས་པའོ། །བོལ་སོང་དང་ནི་སེམས་དམྱལ་

དང་། །ཡི་དྭགས་འོན་ཏེ་ལྷ་ཡང་རུང་། །བསད་ན་ངན་འགོར་ལྷུང་བ་ཡིས། །སིག་པ་

སྦོམ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་བསད་སམ་སེ། །ལུས་དང་ངག་

གི་སྦོར་བ་ལས། །སྐྱེ་བོ་གསོན་ཡང་དེ་ལ་ནི། །ཁ་ན་མ་ཐོ་རྣམ་གསུམ་འགྱུར། །ཞེས་

བ་བས་ཉེས་པ་སྦོམ་པོའི་གནས་བསན་ཏེ། བོལ་སོང་ནི་རྟ་དང་བ་ལང་དང་ལུག་ལ་

སོགས་པ་ལ་བ་སེ། དགེ་སྦོང་གིས་གསད་སེམས་ཀིས་བོལ་སོང་བསད་ན་སིག་པ་

སྦོམ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་བ་བར་སྦར་ཏེ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་ཞེས་བ་བ་

སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

དང་། ཕོགས་གཅིག་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའོ། །

སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཚ་བའི་སེམས་ཅན་

དམྱལ་བ་དང་། གང་བའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའོ། །དེ་ལ་ཚ་བའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་

བ་ནི་མནར་མེད་པ་དང་། རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང་། ཚ་བ་དང་། ངུ་འབོད་ཆེན་པོ་དང་། ངུ་

འབོད་དང་། བསྡུས་འཇོམས་དང་། ཐིག་ནག་དང་། ཡང་སོས་སོ། །གང་བའི་སེམས་

ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་བརྒྱད་དེ། ཆུ་བུར་དང་། ཆུ་བུར་ཆེན་པོ་དང་། པདྨ་

དང་། པདྨ་ཆེན་པོ་དང་། ཨུཏྤ་ལ་དང་། ཨུཏྤ་ལ་ཆེན་པོ་དང་། ཧ་ཧ་ཞེས་ཟེར་བ་

དང་། ཧུ་ཧུ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཕོགས་གཅིག་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་

ལྷའི་ལོངས་སྤོད་ཀང་ཡོད་ལ་བར་འགའ་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

ཡང་མྱོང་བའོ། །དགེ་སྦོང་གིས་གསད་སེམས་ཀིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་བསད་ན་

སིག་པ་སྦོམ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་བ་བར་སྦར་རོ། །ཡི་དྭགས་ཞེས་བ་བ་ལ། ཡི་

དྭགས་ཞེས་བ་བ་ནི་ཕལ་ཆེར་གཅོང་རོང་དང་མྱ་ངན་དག་ན་གནས་སོ། །དགེ་སྦོང་

གིས་གསད་སེམས་ཀིས་ཡི་དྭགས་བསད་ན་སིག་པ་སྦོམ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་

བ་བར་སྦར་རོ། །ལྷ་ཡང་རུང་ཞེས་བ་བས་འདོད་ཁམས་ཀི་ལྷ་དང་། གཟུགས་

ཁམས་ཀི་ལྷ་དང་གནས་རིས་བཅུ་བདུན་ཞེས་བ་བ་ན་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་དགེ་

སྦོང་གིས་བསད་ན་སིག་པ་སྦོམ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་བ་བར་སྦར་རོ། །

སིག་པ་སྦོམ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་བ་བ་གང་ཞེ་ན། སིག་པ་སྦོམ་པོའི་

འབས་བུ་བསན་པའི་ཕིར། བསད་ན་ངན་སོང་ལྟུང་བའི་ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། དཔེར་ན་

དུག་ཆེན་པོས་ཀང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་གསོད་ལ། དུག་ཆུང་ངུས་ཀང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་
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གསོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མེ་སག་ཆེན་པོས་ཀང་ཡུལ་ཆེན་པོ་ཚིག་ལ་མེ་སག་

ཆུང་ངུས་ཀང་ཡུལ་ཆེན་པོ་སེག་པ་དང་། ཕས་ཕམ་པ་བྱུང་ན་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་

བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཉེས་པ་སྦོམ་པོ་བྱུང་བ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བཤགས་ན་

ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་བསད་སམ་སེ། །ཞེས་བ་བ་ལ། དགེ་སྦོང་གིས་

སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དང་། མ་ནིང་སེ་མི་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཅིག་

བསད་དོ་སམ་དུ་བསམས་ཏེ་ལུས་དང་ངག་གི་སྦོར་བ་བཤམས་པ་ལས་ཞེས་བ་བ་

ལ། ལུས་ཀིས་བཤམས་ཏེ་ཁུ་ཚུར་དང་ཐལ་མོ་དང་རོ་དབྱུག་དང་མཚོན་ཆས་ཀང་

བཏབ། ངག་གིས་བཤམས་ཏེ་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་

དང་། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་དང་། ནད་པ་རྣམས་འཆི་བའི་རིགས་སོ་ཞེས་བསྔགས་

པ་བརོད་པ་ལས་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །སྐྱེ་བོ་གསོན་ཡང་དེ་ལ་ནི། །ཁ་ན་མ་ཐོ་

རྣམ་གསུམ་འགྱུར། །ཞེས་བ་བ་ལ། གསད་པར་ཡང་བསམས་ལུས་དང་ངག་གིས་

ཀང་བཤམས་པ་ལས་མི་གསུམ་པོ་གསོན་ཏེ་མ་ཤི་ཡང་དགེ་སྦོང་དེ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་

བ་རྣམ་པ་གསུམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡིད་ཀི་ཉེས་པ་སྦོམ་པོ་དང་། ལུས་ཀི་ཉེས་པ་

སྦོམ་པོ་དང་། ངག་གི་ཉེས་པ་སྦོམ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལ་གསད་པར་བསམས་པས་ན་ཡིད་ཀི་ཉེས་པ་སྦོམ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་

རོ། །ལུས་ཀིས་བཤམས་པས་ན་ལུས་ཀི་ཉེས་པ་སྦོམ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ངག་

གིས་བཤམས་པས་ན་ངག་གི་ཉེས་པ་སྦོམ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ཚུལ་

བཞིན་དུ་མ་བཤགས་ན་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་ངོ་ཞེས་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

སྦར་རོ། །རོ་དབྱུག་ཁུ་ཚུར་འཚོག་པ་དང་། །དེ་ལས་གཞན་པའི་གནོད་པ་དང་། །བ་

ལང་ལ་སོགས་གནོད་མི་བ། །རྟ་ལ་སོགས་པ་མི་བཞོན་ནོ། །ཞེས་བ་བས་ཉེས་བས་

ཀི་གནས་བསན་ཏེ། དེ་ཞེས་བ་བ་ལ་གསད་སེམས་ནི་མེད་ཀི་དགེ་སྦོང་གིས་ཁོ་

སེམས་ཀིས་མི་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་བཙོགས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཁུ་ཚུར་

འཚོགས་པ་དང་ཞེས་བ་བ་ལ་གསད་སེམས་ནི་མེད་ཀིས། ཁོ་སེམས་ཀིས་མི་རྣམ་

པ་གསུམ་བཙོགས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལས་གཞན་པའི་གནོད་པ་དང་ཞེས་བ་བ་ནི་གསད་སེམས་མེད་པར་ཁོ་

སེམས་ཀིས་མི་རྣམས་ལ་ཐལ་མོ་བསྣུན་ནམ། ལྕག་གིས་གཞུས་སམ། ལྷགས་པའི་

ཚེ་གང་བ་ལ་བོར་རམ། ཚ་བའི་ཚེ་དྲོ་བ་ལ་བོར་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ་དབྱུག་པ་

ལ་སོགས་པའི་གངས་སུ་ཕེབས་པ་ཉེས་བས་ཀི་གངས་ཀང་དེ་སེད་ཅིག་འཐོབ་

བོ། །བ་ལང་ལ་སོགས་གནོད་མི་བ། །ཞེས་བ་བ་ནི་གཞན་ཡང་བ་ལང་དང་གང་པོ་

ཆེ་དང་རྟ་དང་ལུག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཁལ་དགལ་བ་དང་བརེག་པ་ལ་སོགས་པའི་

གནོད་པ་མི་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་གནོད་པ་བས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །རྟ་ལ་སོགས་

པ་མི་བཞོན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་དགེ་སྦོང་གིས་རྟ་དང་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་བཞོན་

པར་མི་བ་སེ། ཞོན་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་གནོད་སེམས་མེད་ལ་ཡན་

ལག་གཞན་ཡོད་ན་ནི་ཉེས་བས་སུ་བཞག་གོ །གནོད་སེམས་ཡོད་ལ་ཡན་ལག་

གཞན་མི་ལྡན་ན་སྦོམ་པོའ།ོ །ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ན་མི་དེ་ནོར་ཏེ་གཞན་

བསད་ན་ཡང་སྦོམ་པོའ།ོ །གསད་པར་བསམས་ཏེ་སྦོར་བ་བས་པ་ལས་མ་ཤི་ན་

ཡང་སྦོམ་པོའ།ོ །ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ན་ཕས་ཕམ་པའོ། །ཕས་ཕམ་པ་བཞི་
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ལས་སོག་གཅོད་པའི་ཕས་ཕམ་པ་རྫོགས་སོ། །     ། །

༼ ཕས་ཕམ་པ་གཉིས་པ། ༽

མ་བིན་པར་ལེན་པའི་གེང་གཞི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་

འོད་མའི་ཚལ་བ་ཀ་ལན་ད་ཀ་གནས་པ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་སྔོན་རྫ་མཁན་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་སོང་ནོར་ཅན་ཞེས་བ་བ་ཞིག་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀི་དགོན་པ་

ན་སྤིལ་པོ་བས་ནས་གནས་སོ། །དེ་ནས་ནོར་ཅན་གང་གི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་

བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པ་དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀི་ཕྱུགས་རྫི་དང་ཤིང་ཐུན་

རྣམས་ཀིས་སྤིལ་པོ་བཤིག་དྲལ་ཅིང་རྩྭ་དང་ཤིང་རྣམས་སོ་སོར་ཁེར་རོ། །དེ་ལྟ་བུ་

ལན་དུ་མ་ཞིག་བས་པ་དང་རྫ་མཁན་ནོར་ཅན་གིས་བསམས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཐམས་

ཅད་དུ་གཙེས་ཤིང་སྤིལ་པོ་བེད་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཉོན་མོངས་ལ་དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་

ཡང་འགྱུར་བས་འོ་ན་བདག་གིས་སྔོན་གི་གནས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པས་སའི་སྤིལ་པོ་

ཞིག་བས་ལ་སོ་བཏང་སེ་གནས་སོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་ཁང་བུའི་རྨང་བཏིང་ཞིང་

བརིགས་ནས་སོ་བཏང་ནས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་མེ་ཏོག་ཛི་བ་ཀ་བཞིན་དུ་དམར་ཞིང་

འཚེར་བ་ཞིག་བས་ཏེ་གནས་སོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་

དགེ་སོང་རྣམས་དང་གནས་རྒྱུ་ཞིང་གཤེགས་པས་ཁང་བུ་གཟིགས་ནས་སུའི་

ཡིན། དེ་ནི་དགེ་སོང་ནོར་ཅན་གི་ལགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །འདི་ལྟ་བུའི་ཕིར་མུ་

སེགས་པ་རྣམས་ང་ལ་འཕ་བར་འགྱུར་གིས་ཁང་བུ་ཆོམས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ནས། དགེ་སོང་རྣམས་ཀིས་ཁང་བུ་བཅོམ་སེ་གནས་སོ། །

དེ་ནས་ཡང་ནོར་ཅན་གིས་བསམ་པ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀི་ཤིང་སྲུང་གི་དཔོན་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

དང་བདག་མཛའ་བས་ཤིང་གི་ཁང་པ་ཞིག་བའོ་སམ་དུ་བསམས་ནས། ཤིང་སྲུང་བ་

ལ་ལྷས་ཤིང་བིན་པ་འོན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཤིང་སྲུང་གི་དཔོན་པོས་ཀང་ལྷས་

ཕུལ་ན་བཙུན་པ་ཅི་བདེར་སྣོམས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀི་ཞིག་རལ་

བཅོས་པའི་རྒྱུ་ཤིང་བཅད་པ་དུ་མ་ཞིག་གཤགས་གཏུབས་ཏེ་ཁེར་བ་གོང་ཁེར་སྲུང་

བའི་དཔོན་པོས་མཐོང་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་ལ་སྨྲས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ཅན་

བཀུག་སེ། དགེ་སོང་ཁོད་ནི་ཤིང་མ་བིན་པར་ལེན་པ་དབང་བས་པ་དང་། མི་དབང་

གིས་བདག་ལ་སྩལ་ཏོ། །སྔོན་ཡབ་ཀིས་ལྷ་ཁོད་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་ངའི་

ཡུལ་དགེ་བར་གགས་པས་དགེ་སོང་དང་བམ་ཟེ་རྣམས་རྩྭ་དང་ཤིང་དང་ཆུ་མ་བིན་

པར་མི་སྤོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཅི་བདེར་སྤོད་ཅིག་ཅེས་ཁྱུ་མཆོག་གི་སྒ་ཆེན་པོ་

བསྒགས་པ་ནི་མི་དགོངས་སམ། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། དེ་ནི་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་

པ་ལ་བའི་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་མ་

བཟུང་བ་ལ་ནི་རྒྱལ་པོས་མངའ་བགིར་ཅི་མཆིས་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་

ཤིན་ཏུ་ཁོས་ནས་མ་བིན་པར་ལེན་པའི་དགེ་སོང་བསད་པར་རིགས་ན་ཁོད་ད་སན་

ཆད་དེ་ལྟར་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་སྦོས་ནས་སར་བཏང་ངོ་། །

དེ་ནས་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་

ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁོད་

སོང་ལ་རྒྱལ་པོའི་གོང་དཔོན་དང་དེད་དཔོན་ལ་མ་བིན་པར་ལེན་པ་ཇི་ཙམ་ཞིག་

བླངས་པས་སོག་ལ་འབབ་པ་དང་ཡུལ་ནས་དབྱུང་བའི་ཆད་པ་གཅོད་པར་བེད་

སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་བཀག་སྩལ་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོས་དེ་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ་དང་། མ་
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ཤ་ཀ་ལྔའམ་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་བླངས་པས་སོག་ལ་འབབ་པ་དང་ཡུལ་ནས་འབིན་པའི་

ཆད་པ་གཅོད་དོ་ཞེས་མཆི་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དེ་བཞིན་གསོལ་པས། དགེ་སོང་

ནོར་ཅན་བཀུག་ནས་རྣམ་གངས་དུ་མར་སད་ནས་འདུལ་བ་ལ་བསབ་པའི་གནས་

བཅས་སོ། །

དགེ་ཚུལ་བདག་གམ་གཞན་རྣམས་ཀིས། །རྐུ་སེམས་མཐུ་དང་འཇབ་བུ་

ཡིས། །འཁྲུལ་པ་མེད་པར་མི་གཞན་གི། །གནས་ནས་མ་ཤ་ལྔ་ཙམ་མམ། །རང་གི་

ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ཡང་། །ཀཱར་ཥ་པ་ཎའི་བཞི་ཆ་བརྐུས། །དེ་བརྐུས་ཚུལ་ཁིམས་

ཞིག་པར་འགྱུར། །ཞེས་བ་བ་ལ་དགེ་ཚུལ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སོམ་པ་ལ་གནས་

པའོ། །བདག་གིས་ཀང་རྐུ་སེམས་དང་ལྡན་པས་མཐུ་དང་འཇབ་བུ་ཡིས་བརྐུས་ན་

ཚུལ་ཁིམས་ཞིག་པར་འགྱུར་ཞེས་བ་བར་སྦར་ཏེ། འདི་ལྟར་རྐུ་སེམས་དང་ལྡན་

པས་མཐུ་དང་འཇབ་བུས་ཀཱར་ཥཱ་པ་ཎའི་བཞི་ཆ་བརྐུས་ཏེ་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕས་

ཕམ་པའོ། །རྐུ་སེམས་མེད་ན་བསམ་པར་བ་བའི་ཉེས་བས་གཅིག །གཞན་གིས་

མཐུ་དང་འཇབ་བུས་བརྐུས་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཞིག་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཉིད་ཀིས་ནི་

མ་ཡིན་གིས་དགེ་སོང་གོགས་པོ་ཞིག་ལ་རྐུར་བཅུག་པ་ལས་དེས་མཐུ་དང་འཇབ་

བུས་བརྐུས་ཏེ། ནོར་བདག་ཅག་སོ་སོར་བགོས་རིན་ཐང་ཚང་ནས་ཕས་ཕམ་པར་

འགྱུར་རོ། །

རིན་ཐང་མ་ཚང་ན་ཉེས་བས་སྦོམ་པོ་རེ་རེ་བརྐུས་ན་བརྐུས་ཤས་ཀི་སྐལ་བ་

བླངས་ན་ཉེས་པ་སྦོམ་པོ་གཅིག །འཁྲུལ་པ་མེད་པར་མི་གཞན་གི་ཞེས་བ་བ་ལ་འཁྲུལ་

པ་ནི་རྨོངས་པ་དང་མི་དྲན་པ་ཡིན་ལ་དེ་མེད་པ་ནི་སེམས་རང་བཞིན་དུ་གནས་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

པའོ། །ཡང་བརྐུ་བར་བ་བའི་རྫས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མངོན་པར་ཐོབ་པ་ལ་བ་སེ། བརྐུ་

བར་བ་བའི་རྫས་ཉིད་ནི་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་རྫས་གཞན་གིས་ཐོབ་པ་ལས་འཁྲུལ་ཞེས་

བ་སེ་དེ་ནི་རིན་ཐང་ཚང་ཡང་ཕས་ཕམ་པར་མི་བ་སེ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །

མི་གཞན་ཞེས་བ་བ་ནི་བདག་གི་ནོར་དགར་བའི་ཚིག་སེ། མི་གཞན་གི་ནོར་

བརྐུས་ན་ཕས་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་གི་ནོར་བརྐུས་ན་རིན་ཐང་ཚང་ཡང་སྦོམ་

པོར་མི་འགྱུར་རོ། །གནས་ནས་མ་ཤ་ལྔ་ཙམ་ཞེས་བ་བ་ལ་གནས་ནི་ནོར་རྫས་གནས་

ནས་སགས་ཏེ་བར་དུ་ཆོད་རིན་ཐང་ཚང་བ་ལས་ཕམ་པའོ། །དེ་ཡང་གནས་གཅིག་སེ་

གཞི་མ་ཉམས་པ་ལ་ཚོན་ལ་སོགས་པ་མ་གོགས་པ་དང་། ས་སར་སྒུར་མེད་ན་གཞི་

གཅིག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་ནམ་ཐ་དད་པ་གཅིག་གིས་མ་ཆོད་ཀི་བར་དུ་ཕམ་པར་མི་

གཞག་གོ །མ་ཤ་ལྔ་ཙམ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྒྱ་གར་གི་རིན་ཐང་གཞལ་ན་དངུལ་ཞོ་གཅིག་

ཙམ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་བརིའོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཞོའི་བརྒྱད་ཆ་གཅིག་ལ་བས་

ཏེ་དེ་ཙམ་གིས་ནི་རིན་ཐང་ཚང་བར་བརིའོ། །རང་གི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་གང་ཞེས་བ་བ་

ནི་རིན་ཐང་ཚང་བ་ཡང་བརྐུས་པའི་དུས་དེ་ཉིད་ན་རིན་ཐང་ཚང་མ་ཚང་བརིའོ། །ཁ་

ཅིག་བརྐུས་པའི་དུས་དེ་ཉིད་ན་རིན་ཐང་མ་ཚང་ལ་དཀོན་མོད་དང་སྦར་ཏེ། དུས་ཕི་

ཞིག་ན་རིན་ཐང་ཚང་བ་ལྟ་བུ་ནི་ཕམ་པར་མི་གཞག་སྦོམ་པོའ།ོ །

ཀཱརྵཱ་པ་ཎའི་བཞི་ཆ་བརྐུས། །ཞེས་བ་བ་ནི་གོང་དུ་མ་ཤ་ལྔ་བཤད་པ་དང་

འདྲའོ། །སྦོར་བའི་ཚེ་ན་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་བ་བ་ནི་དང་པོ་བརྐུ་བར་བསམས་ཏེ་སན་

དང་ཁི་ལས་ལངས་པའི་དུས་ཉིད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །རོ་ཁུ་ར་བ་འབས་བུ་

ཤིང་། །ཞེས་བ་བ་ལ་ར་བ་ནི་ག་སང་དང་བོང་ང་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འབས་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

བུ་ནི་ཤིང་ཏོག་ལ་སོགས་པའོ། །ཤིང་ནི་སྐྱེད་ཤིང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཏེ། དེ་དག་

བརྐུས་ཏེ་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པ་མ་ཚང་ན་སྦོམ་པོའ ོ། །སོང་བུ་ལོ་མ་ཤུན་པ་

ཆུ། །ཞེས་བ་བ་ལ། སོང་བུ་ནི་མར་དང་སན་ཁིལ་བུའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའོ། །ལོ་

མ་ནི་ཤིང་ལོ་ལྡུམ་ལོངས་སྤད་པར་འོས་པར་རུང་བའོ། །

ཤུན་པ་ནི་གོ་ག་ལ་སོགས་པའོ། །ཆུ་ནི་ཁྲུས་ཆུ་དང་བཏུང་ཆུ་ལྟ་བུ་སེ་རྒྱ་མཚོར་

ཞུགས་པ་དང་མྱ་ངམ་ལྟ་བུར་འགོ་བ་སེ་ཆུ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་དུས་ན་བརྐུ་བའོ། །མེ་

ཏོག་ཆུ་སྐྱེས་ཐང་སྐྱེས་དང་། ཞེས་བ་བ་ནི་མེ་ཏོག་ཆུ་ནས་སྐྱེས་པ་པདྨ་དང་ཨུཏྤལ་ལ་

སོགས་པའོ། །ཐང་ལས་སྐྱེས་པ་སེ་ནཱ་ག་གེ་སར་ལ་སོགས་པའོ། །ཞིང་དང་ལོ་ཐོག་ས་

གཞི་དང་། །ཞེས་བ་བ་ལ་ནི་ཞིང་གི་མུ་རྐུ་བ་སེ། ཡུལ་གི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁིམས་

ལས་བྱུང་བ་བཞིན་རིན་ཐང་བརིའོ། །ལོ་ཏོག་ནི་ཐན་པ་ཆེན་པོའི་ཚེ་གཞན་གི་ཞིང་ལ་

ཆུ་གཏོང་བ་གཅོད་ཅིང་བདག་གི་ཞིང་ལ་ཆུ་གཏོང་བ་དང་། ཆར་པ་ཆེ་བའི་དུས་ན་

བདག་གི་ཞིང་ལ་ཆུ་བཅད་ནས་གཞན་གི་ཞིང་ལ་བཏང་སེ་བདག་གི་ལོ་ལེགས་ལ་

གཞན་གི་ལོ་ཉེས་ན་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པ། མ་ཚང་ན་སྦོམ་པོའ།ོ །ལོ་ཏོག་གཉིས་ཀ་

ལ་མ་ཕན་ཡང་བླ་སམ་པས་ཞིང་རྐུ་སེམས་དེ་ལྟར་བཏང་སེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཉེས་པ་སྦོམ་

པོར་འགྱུར་རོ། །ཞིང་རྐུ་བ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཤགས་བཀར་གཏོང་དང་རྭ་བས་

བསྐོར་བའོ། །དགེ་སྦོང་གི་གཞལ་ཆེ་བའམ་ཡུལ་དཔོན་གི་མདུན་དུ་ཤགས་བཀེ་ལ་

དགེ་སྦོང་རྒྱལ་བར་བཅད་ལ་ཁིམ་པས་ཀང་སྦོར་བའི་བསམ་པ་བཏང་ན་ཕམ་

པ། སྦོར་བའི་བསམ་པ་མ་བཏང་ན་སྦོམ་པོའ།ོ །

རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་བར་བཅད་ན་ཡུལ་གི་གཙོ་བོས་རྒྱལ་བར་གྱུར་པར་བཅད་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

མ་ཐག་ཏུ་ཕམ་པའོ། །བསྐོར་བས་བརྐུ་བ་ནི་ཞིང་ལ་རྭ་བ་དང་འོབས་ལྟ་བུས་སྐོར་

བར་བེད་པ་ན་ནམ་ལངས་ཀི་སྣ་མ་ཕྲད་ཀི་བར་དུ་སྦོམ་པོའ།ོ །ཕྲད་ན་ཕམ་པར་

གཞག་གོ །ས་གཞི་ནི་ཁང་ས་དང་ཚོང་དུས་ལྟ་བུ་སེ། དགེ་སྦོང་གིས་མི་དབང་

བཞིན་བརྐུས་ན་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པའོ། །མ་ཚང་ན་སྦོམ་པོར་བཞག་གོ །གྲུ་དང་

ཤིང་དང་ཤོ་གམ་དང་། །ཞེས་བ་བ་ལ་དགེ་སོང་གིས་གྲུ་རྐུ་བར་བསམས་ཏེ་ཆུ་རྒྱུན་

ལས་གེན་དུ་བཟློག་སེ་གྲུ་ཚུགས་ལས་གྲུ་འཇུག་ཐལ་ན་ཕམ་པ། ཆུ་རྒྱུན་ཐོག་ཐག་

ཁེར་ཏེ་སྒུར་དང་གད་པ་དང་སྣེའུ་ཆོད་ན་སྦོམ་པོའ།ོ །དེ་མི་སྣང་ན་ཕམ་པ། ཐད་ཀར་

རྐུ་ན་ཕ་རོལ་གི་འགམ་སྐམ་ས་ལ་ཕིན་ན་ཕམ་པ། དེ་ཉིད་རྫབ་དང་སའི་འོག་ཏུ་སྦས་

ན་གྲུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཙམ་ན་ཕམ་པའོ། །ཤིང་ནི་བཟའ་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་གི་ཤིང་

དང་གིབ་ཤིང་ལྟ་བུ་སེ་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པའོ། །

གསེབ་ལམ་དང་ལམ་གི་ཤོ་གམ་ལྟ་བུ་བཀའ་ཁིམས་ཀིས་མི་སྦིན་དུ་མི་

རུང་བ་ལས་གཞན་གི་དགེ་སྦོང་གིས་བཟླས་སམ་གང་གིས་གང་ཟག་གཞན་ལ་

གསང་སེ་ཤོ་གམ་མ་བིན་ཏེ་རིན་ཐང་བརིས་ཏེ་ཚང་ན་ཕམ་པ། དེ་བཞིན་གྲུ་ཡི་

བཙས་རྣམས་དང་། །ཞེས་པ་དང་ཡང་སྦར་བར་བའོ། །སོག་ཆགས་རྐང་པ་མེད་པ་

དང་། །རྐང་མངས་རྐང་གཉིས་རྐུ་བ་དང་། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་མི་ཡི་

ནོར། །དབིག་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་། །རྐུ་བའི་སེམས་ཀིས་གང་བརྐུས་

ཀང་། །རིན་ཐང་ཚང་ན་སོམ་པ་ཞིག །ཅེས་བ་བ་ལ། མིའི་ལོངས་སྤོད་དགོས་པར་

བ་བའི་ཕིར་གསོས་ཤིང་བཙལ་བ་སོག་ཆགས་རྐང་པ་མེད་པ་སྦྲུལ་དང་འབུ་ལྟ་བུ་

དང་། རྐང་པ་གཉིས་པ་མི་ལྟ་བུ་དང་། ཕ་རོལ་ལ་གནོད་པར་བ་བའི་ཕིར་རྐང་མངས་
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སིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ། རང་ཉིད་ཀིས་བརྐུས་པ་དང་། རྐུར་བཅུག་པ་དང་། ཡང་

གཞན་གི་ནོར་གསེར་དངུལ་ལྟ་བུ་རྣམས་རྐུ་བའི་སེམས་ཀིས་བརྐུས་ཏེ་རིན་ཐང་

ཚང་ན་ཕམ་པའོ། །

སོགས་པའི་སྒས་ནི་མིའི་ནོར་རི་དང་སྤེའུ་དང་བ་རྒྱ་དང་བོད་རྒྱ་དང་ཉ་རྒྱ་

ལ་སོགས་པ་རྐུ་བ་ཡང་བསྡུ་སེ། འདིར་དགེ་སྦོང་གིས་བདག་གི་ནོར་དུ་རྐུ་སེམས་

ཀིས་མིང་དུ་སྨྲོས་པ་འདི་དག་བརྐུས་ཏེ་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པའོ། །བདག་གི་དོན་

དུ་མ་ཡིན་གི་ཕ་རོལ་ལ་གནོད་པར་བ་བའི་བསམ་པས་རྐུ་ན་ཕམ་པའོ། །གཉིས་ཀ་

ལ་ཕན་གནོད་མེད་པའི་བསམ་པས་དེ་དག་དྲལ་ཞིང་བསེགས་ན་ཡང་སྦོམ་

པོའ།ོ །སིང་རེའི་བསམ་པས་དྲལ་ཞིང་བསེགས་ན་ཉེས་བས་སོ། །དེ་དག་གིས་ཟིན་

པའི་སོག་ཆགས་བརྐུས་ཏེ་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པའོ། །གཉིས་ཀ་ལ་མི་ཕན་པའི་

བསམ་པས་བཏང་ན་སྦོམ་པོའ ོ། །སིང་རེའི་བསམ་པས་བཏང་ན་ཉེས་བས་

སོ། །སྔགས་ཀི་བདག་པོ་ཡོད་པའི་གཏེར་བདག་གིར་བ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལས་གཏེར་

ཕས་འོང་ན་ཇི་ཙམ་མིག་གིས་མ་མཐོང་གི་བར་དུ་སྦོམ་པོའ།ོ །མཐོང་སེ་རིན་ཐང་

ཚང་ན་ལག་ཏུ་མ་ཐོབ་ཀང་ཕམ་པའོ། །བདག་པོ་མེད་པའི་གཏེར་བསྒྲུབས་པ་ལས་

ཕས་འོང་བ་མ་མཐོང་གི་བར་དུ་ཉེས་བས། མཐོང་སེ་རིན་ཐང་ཚང་ན་སྦོམ་པོའ།ོ །

ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་རྐུན་ཁེར་ན། །ཆོས་བཤད་ནས་ནི་བསྒྲུབ་པར་

བ། །ཡང་ན་རི་བའི་རིན་གིས་བླུ། །དེ་ལྟར་མ་བས་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་བ་བས་ནི་མ་

བིན་པར་ལེན་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བ་བར་དགག་པ་

སེ། འདི་ལྟར་བདག་གི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ལྷུང་བཟེད་དང་ཁར་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

གསིལ་དང་། ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་རྐུན་པོས་ཁེར་ཞིང་ཕྲོགས་ན་རྐུ་བའི་རྣམ་པར་

སིན་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་སིན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་

བཤད་ནས་སར་བླང་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་བཤད་པ་ལས་སར་མ་སེར་ན་ཡོ་བད་

དེ་དག་དགེ་སྦོང་བདག་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བས་ཅི་རི་བའི་རིན་གིས་བླུས་ཏེ་བླང་

བར་བའོ། །དེ་ལྟར་མ་བས་པར་ནན་གིས་བླངས་སམ་ཕྲོགས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་

རོ། །ཕས་ཕམ་པ་གཉིས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

༼ཕས་ཕམ་པ་གསུམ་པ།༽

ཕས་ཕམ་པ་གསུམ་པ་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་གེང་གཞི་ནི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཡུལ་ཀ་ལན་ད་ཀ་གནས་པའི་གོང་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཁིམ་བདག་ཀ་

ལན་ད་ཀའི་བུ་བཟང་བིན་ཞེས་བ་བ་ཞིག་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་གནས་པ་ལས། དེའི་

མས་བུ་ཁོད་ཕ་དང་མའི་ནོར་ནི་སྦིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་བདག་ཅག་བཟའ་བན་རྒས་ཏེ་ཤི་

བར་གྱུར་ན་ཀུན་ཀང་རྒྱལ་པོའི་ནོར་དུ་གྱུར་ན་ཁོད་སར་འབབས་སུ་མི་རུང་ན་ཡང་

ས་བོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཞོག་ཅིག་ཅེས་བས་ནས། བཟང་བིན་གི་ཆུང་མ་ཟླ་མཚན་དང་

ལྡན་ཞིང་དུས་ལ་བབ་པ་རྒྱན་གིས་ཀླུབས་ཏེ་ཁིད་དེ་འོངས་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

བཟང་བིན་ཡང་འདོད་ཆགས་བདོ་བ་དང་ཉེས་དམིགས་མ་མཐོང་བས་མི་ཚངས་

པར་སྤོད་དོ། །དེ་ནས་དུས་མི་རིང་བ་ཞིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགེ་སོང་

རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་གི་ཉེས་པ་ལས་དབལ་བའི་

ཕིར། སེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཆོས་

བཤད་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་བཟང་བིན་ཉེས་པ་དྲན་ནས་ཤིན་ཏུ་འགོད་ཅིང་མི་
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དགའ་ནས། དེ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀིས་མཐོང་ནས་ཅི་ཉེས་སྨྲས་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་

པ་བཟང་བིན་གིས་དྲང་པོས་སྨྲས་སོ། །དེ་ལྟ་བུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཟང་བིན་ལ་རྣམ་པ་དུ་མས་སད་ནས་ལེགས་པ་བཅུ་

གཟིགས་ཏེ་འདུལ་བ་ལ་བསབ་པའི་གནས་བཅས་སོ། །

སོམ་ཅན་ཉམས་པ་མེད་སེམས་ཀིས། །ཉམས་པ་མེད་པའི་སོ་གསུམ་དུ། །ཆགས་

པས་ནང་དུ་ནོར་བུ་འདས། །དགའ་བ་ཚོར་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས། །ཞེས་བ་བས་མི་

ཚངས་པར་སྤོད་པ་དང་། རང་བཞིན་བསན་ཏེ། སོམ་པ་ཅན་དགེ་སྦོང་བསབ་པ་མ་

ཕུལ་ཞིང་ཉམས་པ་མེད་པའི་སེམས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་ཁ་དང་། རྐུབ་དང་། མོ་

མཚན་ཏེ་སོ་གསུམ་པོ་འདི་དག་མ་རུལ་པ་དང་། རྨ་མ་བྱུང་བ་དང་། འབུ་ཞུགས་པ་ལྟ་

བུ་ཉམས་པ་མེད་པ་སྤད་དུ་བཟོད་པར་བདག་ཉིད་ཆགས་པའི་སེམས་ཀིས་ནང་དུ་

བཅུག་སེ་མཚམས་འདས་ལ། དགའ་བ་ཚོར་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས་ཏེ་ཕམ་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལ་ཡན་ལག་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། སེམས་མ་ཉམས། སོ་

གསུམ་སྤད་བཟོད། ཆགས་སེམས་ཡོད། མཚམས་ལས་འདས། དགའ་བ་ཚོར། དེ་

རྣམས་གཅིག་དང་མི་ལྡན་ན་སྦོམ་པོར་གཞག་གོ །སྐྱེས་པ་བུད་མེད་མ་ནིང་

གིས། །ཚན་ཀར་བོར་ཏེ་མནན་པ་ལས། །གང་གིས་བདེ་བའི་རོ་མྱོང་བ། །དེ་ཡང་སོམ་

པ་ཞིག་པར་འགྱུར། །ཞེས་བ་བ་ནི་བདག་དགེ་སྦོང་མཐུ་ཆུང་ཞིང་ཞན་པ་ལ། སྐྱེས་པ་

དང་བུད་མེད་དང་མ་ནིང་སེ། མི་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་ཚན་ཀར་བོར་ཏེ་མནན་ནས་

བདག་དང་དེ་དག་གི་སོ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བར་བཅུག་པའི་ཚེ། བདག་ཉིད་ཀིས་

ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་དགའ་བ་ཚོར་ན་དེ་ཡང་སོམ་པ་ཞིག་སེ་ཕས་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

འདིས་ནི་ཇི་ལྟར་གྱུར་ཡང་ཉམས་སུ་མི་བླང་བ་སོན་ཏོ། །ཡན་ལག་སྐྱེས་ནས་

བདེ་འདོད་པས། །གདུག་པ་སྦྲུལ་ཀི་ཁར་བཅུག་བླ། །ལུས་ལ་དཀའ་ཐུབ་མི་གཞིག་

ཅེས། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞེས་བ་བ་ལ། གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་

ཀི་དབང་གིས་བདག་གི་ཡན་ལག་སྐྱེས་བསྒེངས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བདོ་བར་གྱུར་པ་འདོད་

ཆགས་དེ་དང་བལ་ཞིང་བདེ་བར་འདོད་པར་བ་བའི་ཕིར། སྦྲུལ་གདུག་པའི་ཁར་

བཅུག་སེ། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་ནི་བདག་ལ་ཕན་པ་ཡིན་པས་བླའི། ལུས་

ལ་བདག་གི་སོམ་པ་ནི་མི་གཞིག་པར་བའོ་ཞེས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སྦྲུལ་གིས་གསད་གྱུར་ཀང་། །ཚུལ་

ཁིམས་གནས་ལ་དེ་ཕན་ཏེ། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ཡན་

ལག་སྐྱེས་བསྒེངས་ནས་སྦྲུལ་གདུག་པའི་ཁར་བཅུག་སེ་ཤི་བར་གྱུར་པ་ནི་སོ་གསུམ་

སྣང་བའི་གནས་སུ་མ་བཅུག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་དེ་ལ་ཕན་ཏེ་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེས་པའི་

ཕིར་རོ། །ཚུལ་ཁིམས་དེ་ཞིག་པར་གྱུར་པས་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཏེ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་

སྐྱེའོ། །དེར་ཡང་མ་ཟད་ཀི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལའང་སྒིབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚུལ་

ཁིམས་ཉམས་ན་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐལ་བ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཕས་ཕམ་པ་གསུམ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

༼ ཕམ་པ་བཞི་པ། ༽

ཕས་ཕམ་པ་བཞི་པ་བརྫུན་གི་གེང་གཞི་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་ཡངས་

པ་ཅན་གི་སྤེའུ་རྫིང་གི་འགམ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་མུ་གེ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་ཁ་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

ཟས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་བེལ་ཏེ་ཕ་མ་ཡང་བུ་ལ་ཁ་ཟས་མི་སེར་བ་ཙམ་དུ་དཀོན་པའི་

ཚེ། དགེ་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་དང་གནས་བརྟན་རྣམས་ནི་བང་གི་སྒ་མི་སན་ལ་སོགས་

པ་ཡུལ་གཞན་འབོར་ཅིང་རྒྱས་པ་དག་ཏུ་དོང་ཞིང་བདག་ཉིད་ཀང་ཟ། གང་ཟག་

གཞན་ལ་ཡང་སོབས་སོ། །དེ་ལ་ཉ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ལ་

སོགས་པ་དག་གིས་ཀང་དགེ་སོང་དེ་དག་ལྟར་བ་ཞིང་དབར་ཚུལ་དུ་འཇུག་ཏུ་ནི་རྫུ་

འཕྲུལ་ཡང་མ་ཐོབ་ཅིང་ཐོས་པ་དག་ཀང་ཉུང་ཞིང་དེ་ལྟར་མི་ནུས་ཀིས་བདག་ཅག་

གིས་ཡུལ་ཉིད་དུ་དབར་ཚུལ་དུ་ཞུགས་ལ་བདག་ཅག་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་བསྒགས་ཏེ་

རེད་པ་བསྒྲུབ་བོ་སམ་ནས་ཚུལ་དུ་ཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དེ་དག་གིས་

གཅིག་གིས་གཅིག་གི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །

འདིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ། །འདིས་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བའི་

འབས་བུ་ཐོབ་བོ། །འདིས་ཕིར་མི་འོང་བའི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ། །འདིས་ནི་དག་བཅོམ་

པའི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ། །འདིས་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་གྲུབ་བོ། །འདིས་ནི་སེ་

སྣོད་གསུམ་སྨྲ་བའོ་ཞེས་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་བརོད་པས་ཁ་ཟས་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་

དུ་མ་རེད་དེ་ཤ་ཁག་གི་ལུས་ཤིན་ཏུ་རྟས་པས་གནས་སོ། །དེ་ནས་དབར་འདས་

ནས་ཚུལ་ནས་བྱུང་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་ཕིན་ཏོ། །དང་

པོར་ཀུན་དགའ་བོ་དང་ཕྲད་པ་དང་སྨྲས་པ། མུ་གེ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་དུས་ན་དགེ་སོང་

གཞན་རྣམས་ནི་རྨྱ་སེ་ལྷགས་ན། ཁོད་ནི་ཤིན་ཏུ་ཚོ་སེ་བྱུང་ན་དེ་ཅིའི་རྒྱུ་ཞེས་སྨྲས་

པ་དང་། བདག་ཅག་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་བརོད་པས་རེད་པ་མང་པོ་བྱུང་སེ་ལུས་རྟས་

སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཁེད་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་དེ་བརོད་དམ་མེད་དེ་བརོད། བདག་ཅག་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

ལ་ཡོན་ཏན་མེད་པར་བརོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཟང་ཟིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་

མིའི་ཆོས་ལས་བླ་མར་གྱུར་པ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པ་གཞན་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་ཤིན་ཏུ་མི་

རིགས་སོ་ཞེས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྨྲས་སོ། །དེ་ལྟར་གྱུར་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསན་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྣམ་པ་དུ་མས་

སད་ནས་འདུལ་བ་ལ་བསབ་པའི་གནས་བཅས་སོ། །ལྷ་དག་མཐོང་ཞེས་དེ་ཡི་

སྒ། །ཐོས་པར་གྱུར་དང་ཀུན་སྨྲ་དང་། །ཞེས་བ་བ་ལ། དགེ་སྦོང་གིས་བདག་གིས་ལྷ་

མཐོང་ངོ་། །ལྷའི་སྒ་ཐོས་སོ། །ལྷ་རྣམས་དང་བདག་ཏུ་སྨྲ་ཞིང་ཀུན་དུ་སྨྲ་བར་བེད་དོ་

ཞེས་ཟེར་ན་གསུམ་ཆར་ལ་ཡང་ཕམ་པ་རེ་རེར་འགྱུར་རོ། །

གང་ན་བདག་འདུག་ལྷ་འོང་ཞིང་། །བདག་ཀང་དེ་ཡི་གནས་འགོ་དང་། །ཞེས་

བ་བ་ལ། དགེ་སྦོང་གིས་བདག་གང་ན་འདུག་པའི་གནས་སུ་ལྷ་དག་འོང་ངོ་། །བདག་

ལྷ་གང་ན་གནས་པའི་གནས་དེ་དག་ཏུ་འགོའ་ོཞེ་ན་ཡང་ཕམ་པ། ཇི་ལྟར་ལྷ་མཐོང་

ཞིང་སྒ་ཐོས་ཟེར་བ་དང་། ལྷ་དང་སྨྲ་ཞིང་ཀུན་དུ་སྨྲའོ། །བདག་འདུག་པའི་གནས་སུ་

འོང་ངོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་བཞིན་དྲི་ཟ་གྲུལ་བུམ་ཀླུ། །གནོད་སྦིན་ལྟོ་འཕེ་ཆེན་པོ་

དང་། །ཤ་ཟ་ཡི་དྭགས་མི་འམ་ཅི། །མཐོང་ངོ་ཞེས་ལ་སོགས་སྨྲ་འམ། །ཞེས་བ་བ་

རྣམས་ལ་ཡང་སྦར་བར་བའོ། །བསམ་གཏན་མངོན་ཤེས་ཚད་མེད་དང་། །རྒྱུན་

ཞུགས་ལ་སོགས་འབས་བུ་དང་། །ལམ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའང་རུང་། །བདག་གིས་

ཐོབ་ཅེས་སྨྲས་ན་ནི། །དོན་རིག་པ་ལས་བརྫུན་པའི་ཚིག །ཅེས་བ་བ་ལ། དགེ་སྦོང་

གི་འདུ་ཤེས་སྦས་ནས། གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཐོབ་བོ་

ཞེའམ། གཉིས་པ་ཐོབ་བོ་ཞེའམ། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་ན་ཡང་ཕམ་
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པ། དེ་བཞིན་དུ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཐོབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་ན་

ཡང་ཕམ་པའོ། །

ཡང་འདུ་ཤེས་སྦས་ནས་ཚད་མེད་པ་བཞི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གྲུབ་བོ་

ཞེས་ཟེར་བ་དང་། དགེ་སྦོང་གི་འདུ་ཤེས་སྦས་ནས་འབས་བུ་བཞི་ལས་བདག་གིས་

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ་ཞེའམ། ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བ་དང་། ཕིར་མི་

འོང་བ་དང་། དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། གཞན་གིས་དོན་གོ་

བས་དོན་རིག་སེ་གོ་ན་བརྫུན་གི་ཚིག་སེ་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །ལམ་ལ་རབ་ཏུ་

ཞུགས་པ་ནི་དགེ་སྦོང་གིས་འདུ་ཤེས་སྦས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་

བདག་གིས་ཐོབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ཕམ་པའོ། །འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གི་ཞི་གནས་ཀི་

མཚན་མ་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ཏེ་འདོད་ཆགས་དང་གནོད་སེམས་ལ་མི་སྤོད་དོ་

ཞེས་ཟེར་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །

ཁད་པར་ཐོབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །མ་ཉམས་ཞེས་བ་བ་ལ། དགེ་སྦོང་

བདག་གིས་སེམས་མ་སྨོས་པ་ནད་ཀིས་གཟིར་བར་མ་གྱུར་ཏེ་རང་བཞིན་དུ་

གནས། གོང་དུ་བསན་པའི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་ཅིང་མཐོང་ཞེས་སྨྲས་ན་ཕས་

ཕམ་པར་འགྱུར་གི། སེམས་སྨོས་པ་དང་ནད་ཀིས་གཟིར་བ་རྣམས་ནི་ཕམ་པར་མི་

འགྱུར་གི་སྦོམ་པོར་གཞག་གོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ང་རྒྱལ་མེད་བཞིན་དུ། །སྨྲས་ན་

བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས་པར་འགྱུར། །ཞེས་བ་བ་ལ། སྔོན་དགེ་སྦོང་ཞིག་དགོན་པ་ན་

གནས་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་ཉོན་མོངས་པ་བཅོམ་སེ། མི་འབྱུང་བར་བས་

ནས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ལོན་པ་ན། ཉོན་མོངས་པ་མི་འབྱུང་བའི་གནས་རྣམས་ལ་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

བརྟགས་ན་ཉོན་མོངས་པ་མི་སྐྱེ་བས་བདག་ཅག་གིས་ཉོན་མོངས་པ་སངས་སོ་ཞེས་

བསམས་ཤིང་བརོད་ནས་སར་གོང་དུ་ལྷགས་པ་ལས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་

ཉོན་མོངས་པ་རད་ནས་མ་ཕིན་པའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་བུད་མེད་དང་

དག་ལ་སོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་སར་སྐྱེས་ནས་དགེ་སོང་དེ་

དག་བདག་ཅག་གིས་ཉོན་མོངས་པ་མ་སངས་པར་སངས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ་མིའི་ཆོས་

ལས་བླ་མར་གྱུར་པའི་ཕམ་པར་མ་གྱུར་གང་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པ་

དང་། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་ཏེ་སན་ཆད་དེ་ལྟ་བུའི་ཁད་པར་

ཞིག་ཐོབ་ན་ཡང་སྨྲ་བར་མི་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཕམ་པར་མི་

གཞག་གོ །དགེ་སྦོང་གིས་འདུ་ཤེས་སྦས་ཏེ། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦིན་མཐོང་བ་

དག་ཡོད་དོ་ཞེས་ནི་སྨྲ་ལ། བདག་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ནི་མི་སྨྲ་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་

རོ། །ཤ་ཟ་རྣམས་མཐོང་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲ་ལ། བདག་ཉིད་ཡིན་པར་མི་སྨྲ་ན་ནི་ཉེས་

བས་སུ་འགྱུར་རོ། །དགོན་པ་ན་དགེ་སོང་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་

ཀིས་གཙེས་པ་ལས་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མི་གཙེ་སེ་བདག་ལ་ཡང་མི་གཙེ་ཟེར་ན་

ཕམ་པ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་ཕིར་ཁིམ་བདག་རྣམས་སན་ཁ་བོ་འདིངས་ཏེ་བདག་

གི་ཕིར་ཡང་ཁིམ་བདག་སན་ཁ་བོ་འདིངས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་དོན་རིག་ན་ཕམ་

པའོ། །ཁད་པར་ཐོབ་པ་མ་གཏོགས་པར་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར་བ་བསན་ཏོ། །

དེ་ལས་གཞན་པའི་བརྫུན་ཚིག་རྣམས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སིག་མང་

འགྱུར། །ཞེས་བ་བ་ནི་གོང་དུ་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་བོ་ཞེས་བ་བ་ལས་མ་
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གཏོགས་པར་ཀུ་རེ་དང་ཀལ་ཀ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར། བརྫུན་པའི་ཚིག་སྨྲས་ན་སིག་པ་

མང་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཉེས་བས་ལྕི་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་མཛའ་བོ་འབེད་འགྱུར་བ། །ཕྲ་

མའི་ཚིག་རྣམ་སྨྲ་མི་བ། །ཞེས་བ་བས་ནི་ངག་གི་ཉེས་པ་གཉིས་པ་བསན་ཏེ་འདུམ་

ཞིང་མཛའ་བར་འགྱུར་བས་འཐབ་ཅིང་དབེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྲ་མའི་ཚིག་གིས་དབེ་བ་

རྣམས་སར་མི་སྡུམ་ཞིང་དབེས་སུ་འགྱུར་བ་ཕྲ་མའི་ཚིག་རྣམས་མི་བའོ། །

ངན་དུ་ཟེར་ལ་ངན་མི་སྨྲ། །གཤེ་བ་ལ་ཡང་སར་མི་གཤེ །མཚང་འབྲུ་བ་ལ་

སར་མི་འབྲུ། །རེག་པ་ལ་ཡང་སར་མི་རེག །ཅེས་བ་བས་ནི་ངག་གི་ཉེས་པ་སོང་བ་

དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་བཞི་སེ། བདག་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་རྣམས་ལའང་མི་རིགས་པར་མི་བ་

ན། སེམས་ཅན་ཉེས་པ་མེད་པ་རྣམས་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས་མི་རིགས་པར་བ་བ་ལྟ་ཅི་

སོས། གཞན་གིས་ངན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་བས་པ་སར་ལན་མི་གན་ནོ་ཞེས་བ་

བའི་དོན་ཏོ། །བློ་ལྡན་བསབ་པ་འདོད་པ་ཡིན། །བསྒིམས་ཏེ་ངག་གི་སྐྱོན་རྣམས་

སང་། །ཞེས་བ་བ་ནི་ངག་གི་ཉེས་པ་བཞི་པ་སེ། རྒྱལ་པོའི་གཏམ་དང་། ཆོམ་པོའི་

གཏམ་དང་། ཚོང་པའི་གཏམ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཚིག་ཀལ་པ་སེ་ངག་གི་སྐྱོན་རྣམས་ཏེ་

གང་བསབ་པར་འདོད་པའི་དགེ་སོང་བློ་དང་ལྡན་པས་སང་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་འགྱུར་

བར་རིག་ནས་ནི། །ངག་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བསམ་པར་བ། །ཞེས་བ་བ་ནི་གོང་དུ་བཤད་

པ་ལྟར་ངག་གིས་ཉེས་པ་བཞི་སྤད་ན་བརྫུན་དང་སྦོམ་པོ་དང་ཉེས་བས་སུ་རིག་ནས་

དེ་དག་བསམ་ཞིང་སང་ངོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཕམ་པ་བཞི་པ་བཤད་པ་སེ་ཕས་

ཕམ་པ་བཞིའི་བཤད་པ་རྫོགས་སོ། །     ། །
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

༼ བསབ་པ་ཕྲ་མོའི་གནས་བསན་པ། ༽

དེ་ལྟར་ཕས་ཕམ་པའི་གནས་བསན་ནས། ད་ནི་བསབ་པ་ཕྲ་མོའི་གནས་བསན་

པའི་ཕིར། འབྲུ་བཏགས་ཕབས་དང་སྦར་བ་ཡི། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨྲོས་སོ། །དེ་

ཡང་རྣམ་པ་དྲུག་སེ། འབྲུ་བཏགས་ཕབས་དང་སྦར་བ་ཡི། །བཏུང་བའི་བེ་བག་འབྲུ་ཡི་

ཆང་། །ཞེས་བ་བ་ནི་ནས་འབས་བཏགས་ཏེ་ཆང་དུ་བ་བའམ། མ་བཏགས་པ་ཆང་དུ་

བས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་ནི་མྱོས་པར་འགྱུར་རིག་ནས། །རྩྭ་མཆོག་གིས་ཀང་མི་བཏུང་

ངོ་། །ཞེས་བ་བར་འགྱུར་རོ། །སོང་བུ་མེ་ཏོག་འབས་བུ་ལས། །སྦར་བའི་ཁུ་བ་བཅོས་

པའི་ཆང་། །དེ་ནི་མྱོས་པར་འགྱུར་རིག་ནས། །ཞེས་བ་བ་དང་། རྩྭ་མཆོག་གིས་ཀང་

མི་བཏུང་ངོ་། །ཞེས་བ་བར་སྦར་ཏེ། འདི་ལྟར་སོང་བུ་སེ་བུ་རམ་ཤིང་བཙིར་བ་ལས་

བས་པ་དང་། མེ་ཏོག་འབས་བུ་སེ་རྒུན་འབྲུམ་ལ་སོགས་པ་སྦར་བའི་ཁུ་བས་མྱོས་

ཤིང་དྲན་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་རིག་ནས་བདག་ཉིད་ཀང་རྩྭ་མཆོག་གིས་མི་བཏུང་

ལ་གཞན་ལ་ཡང་སྦིན་པར་མི་བ་ཞེས་སོན་ཏོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སོམ་ཅན་ཕན་འདོད་

མི་བཏུང་ངོ་། །ཞེས་བ་བ་སེ། འདི་ལྟར་དགེ་སྦོང་སོམ་པ་ཅན་བསབ་པ་ལ་གནས་པས་

བདག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

འཐུངས་ན་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་འཐུངས་ན་ནི་དྲན་ཉམས་ཤིང་། །བརྟུལ་

ཞུགས་ལྡན་པ་བག་མེད་འགྱུར། །བག་མེད་པ་ལས་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས། །ཞེས་བ་

བ་སེ། གོང་དུ་སྨྲོས་པའི་ཆང་གི་རྣམ་པ་དེ་དག་འཐུངས་ཤིང་གཞན་ལ་བླུད་ན་བདག་

དང་གཞན་གི་སེམས་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཤིང་གསལ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་དྲན་

པ་ཉམས་པས་ལུས་ཀིས་རེས་སུ་རེག་བཙོག་དང་། ངག་གི་སོ་ནས་ཚིག་ངན་པ་ལ་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

སོགས་པ་བག་མེད་པ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་བག་མེད་པའི་སོ་ནས་སོག་གཅོད་པ་

དང་། མ་བིན་པར་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཏེ་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན། དེ་བས་སོན་པའི་བཀའ་དྲན་བ། །མྱོས་འགྱུར་ཉེས་པ་འཕེལ་

འགྱུར་བ། །རྩྭ་མཆོག་གིས་ཀང་མི་བཏུང་ངོ་། །ཞེས་སྨྲོས་ཏེ། དེ་བས་ན་སོན་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཚད་མ་དྲན་པར་བས་ལ་དྲན་པ་ཉམས་ཤིང་མྱོས་པར་འགྱུར་

བའི་གནས་ཉེས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་འཕེལ་བར་བེད་པའི་རྒྱུ་རྩྭ་མཆོག་གིས་ཀང་རེག་

པར་མི་བ་ན་གཞན་ལྟ་སྨྲོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཇི་ལྟར་ཆང་འཐུང་

ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་གླུམ་དང་སྦང་མ་ཟོས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་

རོ། །འདི་ལྟར་ཆང་ལ་ཆང་གི་ཁ་དོག་དང་དྲི་དང་རོ་དང་མྱོས་པར་འགྱུར་བའི་མཐུ་

དང་བཞི་ཆར་ལྡན་པ་འཐུང་ན་ཉེས་པར་གཞག་གོ །སྦྲང་རི་དང་བོ་བ་ལ་སོགས་པ་

མྱོས་པའི་མཐུ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་ཁ་དོག་དང་དྲི་དང་རོ་ལ་སོགས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་

ལ་སོགས་པ་སད་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་དག་གིས་མྱོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དགེ་སྦོང་ནད་ཀིས་ཐེབས་ཏེ་ཆང་གི་ཆོ་ག་བ་དགོས་ན་ཆང་གིས་

ལུས་ལ་བསྐུ་བར་བའོ། །ཡི་ག་འཆུས་པ་ཕན་པར་བ་ན་ཡང་ཁར་བླུགས་པ་ལས་

བཏུང་བར་མི་བའོ། །ཆང་མ་འཐུང་ན་ཡང་མི་འཚོ་བ་ཙམ་དུ་ཐུག་ན་བསྐོལ་བ་ཆང་

གི་རོ་དང་མྱོས་པའི་མཐུ་མེད་པར་བས་ཏེ། ཆང་དང་རོ་ཉམས་པ་དང་ཁ་དོག་དང་

འདྲ་བ་ཙམ་བའོ། །གླུ་གར་རོལ་མོའི་གེང་གཞི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་

ན་བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སིང་པོས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རི་བོ་དང་ཡིད་འོང་

གི་ཕིར་གཙུག་ལག་ཁང་བརིགས་ནས་དུས་སོན་ཆེན་པོ་བས་པའི་ཚེ། ལྷོ་ཕོགས་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

ནས་གར་མཁན་འོངས་ཏེ་དྲུག་སེ་ཅི་བེད་པའི་ལད་མོ་བཟླས་པ་དང་། དྲུག་སེ་ཁོས་

ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་དུས་སོན་བེད་པའི་གར་མཁན་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་དྲུག་

སེས་བོ་གར་བས་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་ཀུན་གར་མཁན་ལ་མི་བལྟ་བར་དྲུག་སེས་བོ་གར་

བེད་པ་ལ་བལྟས་ནས་རོལ་མོ་མཁན་གིས་རེད་པ་མ་གྲུབ་སེ། འཚོ་བ་ཆད་ནས་རོལ་

མོ་མཁན་ཁ་ཟེར་བ་ལ་བཅས། ཡུལ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཁབ། གང་ཟག་ནི་དྲུག་སེ། ཉོན་

མོངས་པ་ནི་ཞེ་སང་། ཉེས་པ་ནི་གླུ་གར་རོལ་མོའི་སྒ་བེད་པའོ། །གླུ་གར་དེ་བཞིན་

སིལ་སན་རྣམས། །སོམ་ལ་གནས་པས་མི་བ་འོ། །ཞེས་བ་བས་དྲེགས་པའི་ཉེས་པ་

སང་བ་སོན་ཏེ། དེ་ལ་གླུ་ནི་ཤར་དང་གན་ད་ར་ལ་སོགས་པའོ། །

གར་ནི་རྐང་ལག་གཡོབ་ཅིང་ལུས་སྒྱུར་བར་བེད་པའོ། །དེ་གཉིས་སོམ་པ་ལ་

གནས་པས་བས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་བེད་དུ་མི་གཞུག་སེ་བེད་དུ་

བཅུག་ན་ཉེས་བས་སོ། །སིལ་སན་ནི་མཆོད་པའི་ཡོ་བད་དང་རོལ་མོའི་ཆ་བད་

དོ། །དེ་གསིལ་ཞིང་དཀྲོལ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཏེ། དེ་དག་སོམ་པ་ལ་གནས་པས་མི་

བའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་རྒྱགས་ཤིང་དྲེགས་པར་འགྱུར་བའམ། ཡན་ལག་

འཁོར་བར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མཆོད་པ་བ་བའི་ཕིར་གླུ་གར་བེད་དུ་

བཅུག་ན་ཡང་གླུ་གར་བེད་དུ་མི་གཞུག །ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གི་དབང་པོས་མཆོད་པ་

ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་ལ་མཆོད་པ་གིས་ཤིག་ཅེས་བས་ལ་བེད་དུ་

གཞུག་གོ །ཡང་ན་གནང་བ་ནི་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་

ཕིར། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བསོད་ར་རྣམས་དབངས་དང་གླུ་

བསེས་ཏེ་བས་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གླུ་དབངས་དག་མི་ཤེས་ཏེ་སོབ་འདོད་ན་ཡང་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

ཤེས་པ་ཁིད་དེ་གནས་དབེན་པར་སོབ་ཏུ་གཞུག་གོ །འདིར་གླུ་གར་ལ་སོགས་པ་

དངོས་སུ་མ་བས་ཀང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཡ་བར་ཐབས་དང་ལག་ཐབས་སུ་བེད་ན་

ཡང་ཉེས་བས་སོ། །

ཕྲེང་བ་དང་སོས་དང་བྱུག་པ་དང་། རྒྱན་འདོགས་པའི་གེང་གཞི་ནི་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་འོད་མའི་ཚལ་བ་ཀ་ལན་ད་ཀ་གནས་པ་ན་བཞུགས་

སོ། །དེའི་ཚེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དུས་སོན་བེད་པ་ན་དྲུག་སེ་ཁ་དོག་གིས་བརྒྱན་

ནས་གར་བས་པ་ལ་བཅས་སོ། །ཡུལ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཁབ། གང་ཟག་ནི་དྲུག་སེ། ཉོན་

མོངས་པ་ནི་ཞེ་སང་། ཉེས་པ་ནི་རྒྱན་ཕྲེང་དང་ཁ་དོག་འཆང་བའོ། །ལུས་ལ་སོས་

ཀིས་མི་བྱུག་སེ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤཽ་ཀ་ཕེད་དང་གསུམ་གིས་ཁ་དོག་གི་

ཉེས་པ་སོན་ཏོ། །དེ་ལ་ལུས་ལ་སོས་ཀིས་བྱུག་པ་ནི་ལུས་ཀི་མདོག་མཛེས་པ་དང་

དྲི་ཞིམ་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཨ་ཀ་རུ་དང་འབུ་སུག་ལ་སོགས་པ་དྲི་ཞིམ་པོའི་རྣམ་པ་

ལྡེ་གུ་དང་ཕེ་མར་བས་ཏེ་ལུས་ལ་བསྐུ་ཞིང་གདགས་པར་མི་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་

ཙནྡན་ལ་སོགས་པ་མི་བསྐུའོ། །ཡུངས་དང་གུར་གུམ་ལ་སོགས་པས། །ཁ་དོག་

རྣམས་སུམ་བི་འོ་སེ། །མིང་གིས་སྨྲོས་པ་འདི་རྣམས་ཀིས་ཀང་ལུས་ཀི་མཛེས་ཤིང་

ས་བ་དང་དྲི་ཞིམ་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ལུས་ལ་གདགས་ཤིང་བསྐུ་བ་དཔྲལ་བ་ལ་

རིས་སུ་མི་བའོ། །སོགས་པའི་སྒས་ནི་མཚལ་དང་ལི་ཁི་དང་། ཁ་དོག་མཛེས་པར་

འགྱུར་བའི་རྒྱུ་གཞན་དག་ཀང་བསྡུའོ། །མེ་ཏོག་མགོ་རྒྱན་ཕྲེང་བ་དག །བརྟུལ་

ཞུགས་ཅན་གིས་གདགས་མི་བ། །ཞེས་བ་བ་ནི་མེ་ཏོག་བརྒྱུས་པའི་ཆུན་པོས་མགོ་

དང་མགུལ་དུ་མི་གདགས་ཤིང་སང་ངོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

གསེར་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཀིས། །བདག་ལ་བརྒྱན་པར་མི་བ་

འོ། །ཞེས་བ་བ་ལ། དགེ་སྦོང་བདག་ཉིད་གསེར་དང་དངུལ་དང་མུ་ཏིག་ལ་སོགས་

པ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་རྣམས་ཀིས་བདག་གི་མགུལ་དང་རྐང་ལག་ལ་སོགས་

པ་བརྒྱན་ཅིང་གདགས་པར་མི་བའོ། །དུད་པ་ལ་སོགས་མིག་སན་རྣམས། །མིག་མི་

ན་བར་མི་བྱུག་གོ །ཞེས་བ་བ་ནི་དགེ་སོང་བདག་ཉིད་མིག་མི་ན་བར་མཚལ་དང་

གུར་གུམ་དང་ག་བུར་དང་དུད་པ་སྦར་བ་ལ་སོགས་པས་མིག་ལ་བསྐུ་བར་མི་

བའོ། །ལུས་ཀི་མདོག་མཛེས་པ་དང་ཆགས་པ་སྐྱེ་བར་བ་བའི་ཕིར་མེ་ལོང་དང་ཆུ་

དང་བ་ལ་བལྟ་བར་མི་བ། སེན་མོ་མི་བཅོས། ཆགས་པའི་བསམ་པས་སོ་རི་ལ་

སོགས་པ་བཟའ་ཞིང་མཆུ་དམར་པོར་མི་བའོ། །

གཡན་པ་དང་འབྲུམ་བུའི་ནད་མེད་པར་ལུས་འཇམ་པ་དང་། མཛེས་པར་བ་

བའི་ཕིར་རོ་དང་སོ་ཕག་གིས་མི་བྲུད། ཁྲུས་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་དྲི་ཞིམ་པོ་སྣ་

ཚོགས་སྦར་ལ་མི་བླུགས། ཡོན་བདག་དད་པ་ཅན་འགའ་ཞིག་དྲི་འབུལ་ཏེ་ལུས་ལ་

མི་བསྐུར་མི་རུང་ན་ཡང་ཡིད་བསྲུང་བའི་ཕིར་སྐད་ཅིག་ཙམ་བསྐུས་ལ་ཡོན་བདག་

སོང་མ་ཁད་དུ་མ་ཚོར་བར་དབིའོ། །རིམས་ནད་དང་གཡན་པའི་ནད་ལ་ཕན་པའི་

ཕིར་ཙནྡན་དང་གུར་གུམ་གིས་ལུས་ལ་བསྐུ་དགོས་ན་འཇིག་རྟེན་པས་མི་འཕ་བར་

བསྐུའོ། །ཤིང་ཁི་ཁྲུ་གང་མཐོ་བ་དང་། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤཽ་ཀ་གཅིག་གིས་

མཐོན་པོ་ན་འདུག་པའི་ཉེས་པ་བསན་ཏེ། ཤིང་ཁི་ཁྲུ་གང་ལས་མཐོ་བ་ཞེས་བ་བ་སེ་

དེ་ལ་ཉལ་བར་མི་བའོ། །བ་སོ་ལ་སོགས་བརྒྱན་པའི་ཁི། །དམའ་ཡང་ཉལ་ཁི་བཟང་

པོ་ལ། །ཉལ་ལ་སོགས་པ་མི་བ་འོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་ཁྲུ་གང་སེད་དུ་མི་མཐོ་ཟིན་ཀང་བ་
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སོ་དང་དུང་དང་རྭ་ལས་བས་པའི་ཁིའམ། དེ་དག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཁི་བཟང་པོ་

དམའ་ཡང་ཉལ་བར་མི་བའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། མལ་སན་མཐོན་པོ་དང་བཟང་པོ་དང་

ཆེན་པོ་ལ་ཉལ་ན་མལ་གི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་ཤིང་རློམ་སེམས་འབྱུང་བའི་ཕིར་

དང་། གཞན་དུ་ན་བཀྲ་མི་ཤེས་པར་ཡང་འཆད་པས་ཉལ་བར་མི་བའོ། །

གནང་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ཁ་དོན་དུ་འདོན་ཅིང་འཆད་

པའི་ཚེ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་ཁི་ལ་འདུག་ཏུ་གནང་ངོ་། །དེ་ལ་

འདུག་པའི་ཚེ་ཡང་ཆགས་ཤིང་བདེ་བའི་བསམ་པས་ནི་འདུག་པར་མི་བའོ། །འདུ་

བེད་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བསམས་ཏེ་འདུག་པར་

བའོ། །གདིང་བ་ཀོ་ལྤགས་འཆང་བ་གནང་བ་ནི་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་དང་ལྷགས་པ་ཆེ་

བ་དག་ཏུ་ནི་མལ་གོས་དང་སན་གཉིས་ཀ་ཀོ་ལྤགས་ལས་བེད་དུ་གནང་གི་ཡུལ་

དབུས་མ་གདྷཱའི་ཕོགས་སུ་ནི་མི་གནང་ངོ་། །

ཀོ་ལྤགས་བཅང་དུ་གནང་བ་ཡང་གཞན་གི་གནང་གི་བ་གང་དང་སག་དང་

སེང་གེ་དང་དོམ་དང་དྲེད་དང་རྟ་དང་བི་ལའི་པགས་པ་འདི་བདུན་བཀྲ་མི་ཤིས་

ཤིང་། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་སད་ཅིང་དཀོན་པ་ཡིན་པ་སྤོད་ཅིང་འདུག་ཏུ་མི་

གནང་ངོ་། །ནད་ཀི་གཞི་ལ་ཕན་ན་ནི་སན་པས་བསོ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གླུ་གར་

ལ་སོགས་བསེན་པ་དང་། །གང་ལ་དྲེགས་པ་སྐྱེ་མི་འགྱུར། །དྲེགས་པའི་ཡན་ལག་

སངས་ནས་ནི། །བརྟུལ་ཞུགས་གནས་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་བ་བ་ནི་དྲེགས་

པའི་ཉེས་པ་སངས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་གླུ་དང་གར་ལ་སོགས་པ་དངོས་

པོ་གང་བསེན་ཅིང་གནས་ན་དྲེགས་པ་དང་རྒྱགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་དྲེགས་པའི་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

ཡན་ལག་གམ་དངོས་པོ་དེ་ཡང་སངས་ན་བརྟུལ་ཞུགས་གནས་པ་སེ། སོམ་པ་ལ་

གནས་པ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

ཉི་མ་ཕེད་མཚམས་ཕན་ཚད་ནས། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤཽ་ཀ་གསུམ་

གིས་ནི་དུས་མ་ཡིན་པས་ཟས་ཟ་བའི་ཉེས་པ་བསན་ཏོ། །དེ་ལ་དགེ་སྦོང་གིས་ཟས་

ཟ་བའི་དུས་མ་ཡིན་པ་ནི་རང་གི་གནས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཉི་མ་ཕེད་མཚམས་ཚུན་

ཆད་ནས་བཟུང་སེ་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་བར་དུ་ཟ་བའི་དུས་མ་ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། དགེ་སྦོང་སོམ་པ་ལ་གནས་པས་དུས་དེར་

ཟས་མི་བཟའ་བར་བ་སེ། དེ་བས་ན། ཉི་མ་ཕེད་མཚམས་ཕན་ཆད་ནས། །སྐྱ་རེངས་

མ་ཤར་དུས་མིན་ཏེ། །དེ་ནི་རྒྱལ་བས་དུས་མིན་གསུངས། །སོམ་ཅན་རྣམས་ཀིས་

དེར་མི་བཟའ། །ཞེས་བ་བ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་དགེ་སྦོང་གི་ཟས་བཟའ་བའི་དུས་གང་ཞེ་ན། སྐྱ་རེངས་ཤར་ནས་ཕེད་

ཀི་བར། །དེ་ཡི་སྐབས་སུ་ཟོས་ན་ནི། །དེ་ནི་བདག་ཤེས་སོམ་པ་སེ། །བཟའ་བ་དུས་

སུ་ཟོས་པ་ཡིན། །ཞེས་བ་བས་བསན་ཏེ། འདི་ལྟར་རང་གི་གནས་ནི་འཛམ་བུའི་གིང་

དུ་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ཉི་མ་ཕེད་མ་ཡོལ་གི་བར་སྐབས་དེར་བཟའ་བ་ཟོས་པ་ནི་

བདག་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་པ་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་སེ་དགེ་སྦོང་གིས་གནས་བཟའ་

བའི་དུས་སུ་ཟོས་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་དུས་ཡིན་ནོ། །དུས་མིན་དུས་སུ་འདུ་ཤེས་

ནས། །ནམ་ཡང་བཟའ་བར་མི་བ་འོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་ཕེད་མཚམས་ཕན་ཆད་དུས་མ་

ཡིན་པ་ལས་དུས་ཡིན་ནོ་སམ་པའི་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་བཟའ་བ་རྣམས་བཟའ་བར་

བ་བ་ནི་ནམ་ཡང་མི་བའོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དུས་མ་ཡིན་པར་བཟར་གནང་བ་
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ནི། སན་པས་ཉོན་མོངས་བསོ་ན་ནི། །ནད་པས་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པ་སེ། སྔ་དྲོ་ཟོས་པས་འཚོ་བར་མི་ནུས་ན་ཕི་དྲོ་ཡང་ཟོ་ཞིག་ཅེས་སན་

པས་བསོ་ན་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་དཔག་ཚད་གཅིག་ཙམ་

དུ་འགོ་བ་དང་། མུ་གེ་ཆེན་པོ་བྱུང་སེ་ཉམ་ཐག་པའི་དུས་སུ་ནི་དུས་དང་སྦར་བའི་

གཏོལ་མེད་པས་ནམ་ཟས་རེད་པའི་ཚེ་དུས་མ་ཡིན་པར་བཟར་གནང་ངོ་། །

དགེ་སོང་བ་ལང་བདག་བཞིན་དུ་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པས་མིད་པ་གཉིས་

ཡོད་པར་གྱུར་ན་སྔ་དྲོ་ནི་མིད་པ་གཅིག་ནས་ནང་དུ་རྒྱུ། ཕི་དྲོ་ནི་གཅིག་ནས་ཕིར་

རྒྱུ་ཞིང་ཟ་བའི་དུས་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་བུ་ནི་དང་པོ་ཁམ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་གིས་ཕིར་

བོར་ཏེ་སར་ཁ་བཀྲུ་བར་བ། དེའི་ཕི་མ་ཕན་ཆད་བཟའ་བར་བའོ། །

དེ་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ནི་སྒེགས་པའི་ཁོད་ན་ཁ་ཟས་ཀི་ཚལ་མ་ཞིག་

བྱུང་ན་ཁ་ཟས་དང་བཅས་པར་མི་བའི་བརྟགས་པའི་ཆུས་ཁ་དག་པར་བཀྲུ་བར་

བའོ། །ས་ལེ་སྦྲམ་ནི་གསེར་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤཽ་ཀ་གསུམ་གིས་

དབིག་འཆང་བའི་ཉེས་པ་སང་བ་སོན་ཏེ། དགེ་སྦོང་གིས་བདག་གི་ཆེད་དུ་གསེར་

ས་ལ་སྦྲམ་དང་། བདོག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། དངུལ་ལ་སོགས་པ་སེ་རིན་པོ་ཆེ་

རྣམས་སྦིན་བདག་རྣམས་ཀིས་དེ་བིན་ན། བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་མི་བླང་ལ། །གཞན་

ཡང་ལེན་དུ་མི་གཞུག་གོ །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་བས་པར་བླངས་ན་ཉེས་བས་ཏེ་ལྕི་

བར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སྦོང་གིས་ཁབ་རལ་དང་གི་ཤུབས་ལ་སོགས་པ་རྭ་དང་བ་སོ་

དང་རུས་པ་ལས་བས་པ་དང་། གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་

པའམ། གསེར་དངུལ་དང་རིན་པོ་ཆེས་སྦས་པ་ལ་སོགས་པ་གདགས་ཤིང་བཅང་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

བར་མི་བ་སེ་བས་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཚོན་མོ་སེང་དང་ཞ་ཉེ་དང་ཁར་བ་ལ་སོགས་པ་

ལ་རེག་ན་ཉེས་བས་སོ། །

འོ་ན་དགེ་སྦོང་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཅི་ནས་ཀང་རེག་ཏུ་མི་རུང་

ངམ་ཞེ་ན། བདག་གིས་རུང་བ་མ་ཡིན་འདིས། །རུང་བའི་དངོས་པོ་བཙལ་སམ་

དུ། །དེ་ལྟར་མངོན་པར་བསམས་ནས་ནི། །དེ་ནས་གཞན་ཞིག་ལེན་དུ་གཞུག །ཅེས་

སྨྲོས་ཏེ། དགེ་སྦོང་གིས་བསམས་པ་འདི་གཞན་ཏེ། བདག་གིས་གསེར་དངུལ་ལ་

སོགས་པ་རུང་བའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་འདིས། རུང་བའི་དངོས་པོ་ཆོས་གོས་

གསུམ་བཙལ་བའི་ཟོང་དང་། གསེར་དངུལ་ཅུང་ཟད་མ་བཅངས་ན་འཚོ་བ་འཆད་

པར་འགྱུར་བས་འཚོ་བའི་ཕིར་དང་། སན་མེད་ནད་ཀིས་གཙེས་པར་འགྱུར་བས་

སན་བཙལ་བའི་ཟོང་གི་ཕིར་བཅང་ཞིང་བླང་ངོ་སམ་དུ་བསམས་ཏེ་དགེ་བསེན་ནམ་

ཁིམ་བདག་གཞན་ལེན་དུ་གཞུག་གོ །ཡང་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གི་ཆེད་ཀ་དང་། །ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་རྣམས་ཀི། །གསེར་དང་

དངུལ་ལ་རེག་གྱུར་ཀང་། །ཉེས་པར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་སེ། འདི་ལྟར་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཆེད་དུ་སེ་དེའི་དཀོར་དུ་གཏོགས་པ་དང་། ཚངས་པ་

མཚུངས་པར་སྤོད་པ་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་གཅིག་པའི་དགེ་སྦོང་གི་ཡོ་བད་ལྟ་

བུ་དང་། མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་གི་ཡོ་བད་དུ་གཏོགས་པའི་གསེར་དངུལ་ལ་

དགེ་སྦོང་བདག་གིས་རེག་ཀང་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

ཡང་། བདག་གིས་རུང་བ་མ་ཡིན་འདིས། །རུང་བའི་དངོས་པོ་བཙལ་སམ་

དུ། །ཞེས་བ་བ་ནི་གསེར་དངུལ་འདིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལུགས་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

སུ་བླུགས་ཤིང་རིས་སུ་བིས་པ་དང་། དྷརྨ་བིས་ཤིང་གེགས་བམ་དུ་བས་པ་

དང་། དགེ་འདུན་སྤི་ལ་འབུལ་བའི་བསམས་པས་བླངས་ན་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་རོ་

ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དགེ་སྦོང་གིས་ཁེ་སོགས་འདོད་པའི་ཕིར་བདག་གི་ནོར་

གཞན་ལ་འཚོང་དུ་བཅོལ་ཏམ། གཞན་གི་ནོར་བདག་གིས་བླངས་ཏེ་ཚོང་བས་ན་

ཉེས་བས་སོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཕིར་རམ། དེ་ལྟར་མ་བས་ན་སན་ཟོང་ཙམ་

ཡང་མེད་ལ་འཚོ་བ་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་གམ། བསོད་ནམས་བ་བ་ཞིག་

ཏུ་བསམས་ཏེ་ཚོང་གི་ཁེ་སོགས་བ་དགོས་ན་ཡང་བདག་ཉིད་ཀིས་མི་བའི། ཁིམ་པ་

གཞན་ལ་བཅོལ་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བཅོལ་བའི་འོས་མེད་ན་ཡང་བདག་ཉིད་ཚོང་

བེད་པའི་ཚེ་བདག་གིས་ནན་དང་མཐུས་མི་བའོ། །རུང་ངམ་མི་རུང་དགའ་མི་

དགའ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་དྲིས་ལ། མི་དགའ་བ་མེད་དེ་རུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་

ན་ཚོང་བའོ། །ཕ་རོལ་པོ་མ་དད་བཞིན་དུ་ནན་གིས་ཚོང་བས་ཏེ་རིན་བརིས་ལ་ཐོབ་

ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་འདི་ཡན་ཆད་དུ་དགེ་སྦོང་གི་བསབ་ཚིག་བཅུ་པོ་

མདོ་ཙམ་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

༼ བསབ་པ་ཕྲ་མོ། ༽

འདོད་པས་བར་དུ་གཅོད་བེད་ཅིང་། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ་ནི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་བརྟེན་པ་

རྣམས་ནི་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལས། ཉེ་

དགའི་སོབ་མ་དགེ་སྦོང་ཚེར་མ་ཅན་དང་མཆོད་སྦིན་གཉིས་ན་རེ་འདོད་པས་བར་དུ་

གཅོད་པའོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པ་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

ལ་བརྟེན་ཀང་བར་དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་དེའི་དོན་བདག་གིས་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲས་

པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་ཏེ་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་དང་པོར་

ཚིག་འཇམ་པོས་སྨྲོས་ཤིག །དེས་མ་བཏུབ་ན་གསོལ་བ་དང་། བཞིའི་ལས་ཀིས་དགེ་

ཚུལ་གཏི་མུག་མ་སྨྲ་ཤིག་ཅེས་བསོ་ཞིག །དེ་སྐད་དུ་བསོ་བ་ལས་ཀང་མ་བཏུབ་སེ་དེ་

སྐད་སྨྲ་ན་དགེ་འདུན་གིས་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་གཏོགས་པ་ལོངས་སྤོད་རྣམས་དང་

ཕྲལ་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བསྐྲད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བསྐྲད་པའི་དགེ་སྦོང་དེ་ནི་

དགེ་སྦོང་དང་གཉིས་གནས་ཁང་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བ་གནང་བ་དེ་ལ་མེད་ན། ཚངས་པ་

མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་དང་སྤོད་པ་གཅིག་ཅིང་ཡོ་བད་གཅིག་པ་དང་། ལྟ་བ་

གཅིག་པ་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་མེད་པས་ན། དེ་ནས་རོ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རོ། །

འཕར་དང་རྟ་གད་བེད་ལ་སོགས། །འཆི་བར་བསམས་ཏེ་མི་བ་འོ། །ཞེས་བ་

བ་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་དུལ་ཞིང་ཞི་བའི་རང་བཞིན་པས། གདོལ་པ་དང་མ་

རབས་ཀི་ཆོས་ལུས་ཀི་སོ་ནས་མཆོང་ཞིང་བརྒལ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་། ངག་

གི་སོ་ནས་རྟ་གད་དྲག་པོ་ལ་སོགས་པ་མི་བའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འཕར་བ་ནི་མ་

བརྟགས་པའི་ཆོས་ཡིན་པ་དང་། རྟ་གད་དང་ག་ག་ཚིལ་བེད་པ་ནི་རླུང་འཚུབ་ཅིང་

སྔོན་ཤི་བ་དག་བྱུང་བས། དེའི་ཕིར་འཆི་བར་བསམས་ཤིང་མི་བའོ། །གལ་ཚེ་ལག་

ལ་སོགས་པ་ཡིས། །ཁ་དགབ་པར་ཡང་ནན་ཏན་བ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སོ་སྣང་བ་

དང་གཅན་གཟན་ཆད་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མི་མཛེས་པའི་ཕིར་རོ། །རྒན་ལ་སྦྲིད་བྱུང་

ཕག་བ་སེ། །གཞོན་ལ་ནད་མེད་གྱུར་ཅེས་བ། །ཁིམ་པ་སྦྲིད་པ་བྱུང་བ་དང་། །ཡུན་

རིང་སོས་ཞེས་བརོད་པར་བ། །ཞེས་བ་བ་ལས། རྒན་པ་ནི་བདག་པས་ཚུལ་ཁིམས་
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དང་ཤེས་པ་རྒན་པའམ་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་ནོ། །གཞོན་པ་ནི་བདག་པས་དེ་

དག་གིས་དམའ་བ་ཆུང་བའོ། །ཡུན་རིང་པོས་ཞེས་བ་བ་ནི་ཁིམ་པ་རྣམས་ནི་ཚེ་རིང་

བ་ལ་དགའ་བའི་ཕིར་རོ། །

བླ་མ་དག་གི་མདུན་དག་ཏུ། །སྣབས་དང་མཆིལ་མ་མི་དོར་ཞིང་། །སོ་ཤིང་

བཅའ་བར་མི་བ་འོ། །དེ་བཞིན་སན་ལ་མི་འདུག་ཅིང་། །མདུན་དུ་བཅག་པར་མི་བ་

འོ། །གོས་གཅིག་དག་ཀང་བགོ་མི་བ། །ཁེད་རེངས་སུ་ཡང་མི་དབྱུང་ངོ་། །ཞེས་བ་

བ་ལ། མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་དང་ཤེས་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡོན་ཏན་གིས་

འཕགས་པ་རྣམས་ནི་བླ་མ་སེ། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་མིང་གིས་འབྱུང་བ་དེ་དག་མི་

དོར་མི་བའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་རབས་སད་པའི་ཆོས་ཡིན་པ་དང་། མ་གུས་ཤིང་

སེམས་པའི་ཚུལ་ཡིན་པས་སང་བར་བའོ། །སོ་ཤིང་ཟ་ན་ཡང་ཕུ་རུང་གིས་ཁ་བཀབ་

སེ་བཟའ་བར་བའོ། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། རྒན་པོ་རྣམས་ལ་སོམ་ཅན་

གིས། །གུས་བཅས་ཞེ་སར་བཅས་པར་བ་བ་སེ། རྒན་པ་གོང་དུ་སྨྲོས་པ་རྣམས་ལ་

ལུས་ཀི་སོ་ནས་ཀང་གུས་ཤིང་ཞི་བར་བ་བ་དང་། ངག་གི་སོ་ནས་ཀང་ཚིག་འཇམ་

ཞིང་གསོང་པོར་སྨྲ་བ་དང་ཞེ་ས་དང་བཅས་པར་བའོ། །བསབ་པ་ཕྲ་མོའི་གནས་

བསན་ཟིན་ཏོ། །     ། །

༼ ཕི་དྲོ་ཕན་ཆད་ཀི་བ་བ། ༽

ལག་པ་དག་པར་བསལ་ནས་ནི། །བུམ་པ་ལ་སོགས་རྡུལ་མེད་བ། །ཞེས་བ་

བ་ནི་ཟས་ཟོས་པའི་འོག་ཏུ། ཁ་ལག་ལེགས་པར་བཀྲུས་ནས་ནང་པར་སྤད་པར་བ་

བའི་ཆུ་བཙག་ཅིང་བླང་བར་བའོ། །ཆུའི་སྣོད་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྡུལ་དང་དྲི་མ་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

མེད་པར་སོག་ཆགས་མེད་པར་བརྟགས་ནས་ཆུ་ཡང་བཙག་ཅིང་བླང་བར་བ་སེ། ཆུ་

བཙག་པའི་ཐབས་ནི། སོག་ཆགས་ཡོད་ན་ལེགས་པར་བཙག །ཅེས་པའི་སྐབས་སུ་

བསན་པ་བཞིན་ནོ། །གནས་མེད་པར་ནི་གནས་མི་བ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བསེན་པར་

རྫོགས་ནས་ལོ་བཅུའམ། ལྔ་མ་ལོན་གི་བར་དུ་གནས་མ་བཅས་པར་གནས་སུ་མི་

དབང་བས་དགེ་སྦོང་རྣམས་ཀིས་གནས་མེད་པར་ཞག་གཅིག་ཀང་གནས་སུ་མི་

གནང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དགེ་འདུན་མལ་སན་ལ་སོགས་པ། །དྲན་པ་མེད་པར་

འདུག་མི་བ། །ཞེས་བ་བ་ནི། དགེ་འདུན་སྤིའི་མལ་ཆ་དང་སན་ཁི་དང་ཁིའུ་ལ་

སོགས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྤད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པས་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་དྲན་

པར་བས་ཏེ་འདུག་པར་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དྲན་པ་མེད་པར་ནི་འདུག་པར་མི་བའོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་ལྡན་པས་འདུག་ཏུ་གནང་སེ། དེ་བས་ན་

དྲན་དང་ལྡན་ན་ཉེས་མེད་དོ། །སོ་བཀྲུ་བ་དང་ཆུ་བཏུང་དང་། །བཤང་གཅི་བེད་དུ་

འགོ་བ་དང་། །མཚམས་ནང་སོན་ལ་ཕག་བ་བ། །དེ་དག་མ་ཞུས་ཉེས་མེད་དོ། །ཞེས་

བ་བའི་མིང་གིས་འབྱུང་བ་འདི་དག་ནི་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་ལ་མ་ཞུས་ཀང་

ཉེས་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསན་ཏོ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་བ་བ་གཞན། །དེ་

དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར། །གལ་ཏེ་བླ་མར་མ་ཞུས་པར། །བས་ན་དེ་ནི་ཉེས་

བས་འགྱུར། །ཞེས་བ་བ་ལ། དགེ་སྦོང་གིས་བསོམ་ཞིང་བཀག་པར་བ་བ་

དང་། གོས་དྲ་བ་དང་འདྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་སུ་ཅི་བ་བ་ཀུན་ཀང་མཁན་པོ་ལ་

ཞུ་བར་བ་སེ། གལ་ཏེ་མ་ཞུས་པར་སྣ་འགའ་བས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །
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མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་ཕག་བས་ཏེ། །མི་ཉལ་བས་ནས་དེ་འོག་ཏུ། །བླ་མའི་

རྐང་བཀྲུ། ཞེས་བ་བ་ལ། ནུབ་མོ་དགེ་སྦོང་གིས་མཆོད་རྟེན་དང་སྐུ་གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཕག་བས་ཏེ། ཞུ་བའི་གནས་གང་ཡིན་པའི་གང་ཟག་ལ་སང་ནངས་

པར་གི་བར་དུ་མི་ཉལ་བར་དགེ་བ་རོ་ཐོགས་ཚད་དུ་བགི་ཞེས་ཞུ་ཞིང་དེ་ལྟར་བས་

པའི་འོག་ཏུ་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་གཉིས་ཀ་དང་བླ་མ་རྣམས་ཀི་རྐང་པ་ཆུ་གཙང་

མས་བཀྲུ་བར་བའོ། །བླ་མ་ལ། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་ཀུན་ཞུས་ཏེ། །ཞེས་བ་བ་ནི་

དེ་ལྟར་བླ་མའི་རྐང་ལག་བཀྲུ་བར་བས་ནས་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཅི་བ་བརྟུལ་

ཞུགས་ཅན་དགེ་སྦོང་བདག་གིས་ཞུས་ནས་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཅི་བ་ཞེ་

ན། རྐང་པ་གཉིས་ཀ་བཀྲུས་ནས་ནི། །ནམ་གི་ཆ་སོད་ཆ་སད་ལ། །བསྒིམས་ཏེ་མི་

ཉལ་བ་བ་སེ། །ཞེས་བ་བ་སེ། སར་བདག་གི་གནས་ཁང་དུ་ཕིན་ནས། རྐང་པ་གཉིས་

དག་ཏུ་བཀྲུས་ཏེ་ཞུས་པ་བཞིན་ནམ་གི་ཆ་སོད་སོད་དང་ནམ་གི་ཆ་སད་ཐོ་རངས་

ལ་བསྒིམས་པ་བརོན་འགྲུས་ཆེན་པོས་མི་ཉལ་བར་དགེ་སྦོར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་

ཞུས་པ་བཞིན་དགེ་སྦོང་དེས་ནི་བདེན་པར་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞུས་པ་བཞིན་དུ་

བས་པ་ཡིན་ནོ། །

ལྡང་དང་སྣང་བའི་འདུ་ཤེས་ཀིས། །སེང་གེའི་ཉལ་ཐབས་བཞིན་དུ་བ། །ཞེས་

བ་བ་ལ། གཉིད་འོང་སེ་མལ་དུ་ལུས་ཕབ་པའི་ཚེ་ན་ཡང་བསམ་པ་མེད་པར་ཉལ་

བར་མི་བའི། མྱུར་དུ་ལྡང་བའི་བསམ་པ་དང་མྱུར་དུ་སད་ཅིང་སྣང་བའི་འདུ་ཤེས་

ཡིད་ལ་བས་ནས་སེང་གེ་བཞིན་དུ་གོ་གཡས་པ་ཕབ་སེ་ཉལ་བར་བའོ། །དྲན་དང་

བསམ་པའི་རྒྱུ་དག་དང་། །དེ་བཞིན་མྱུར་དུ་སད་ནས་ནི། །ཇི་སྐད་བསན་པ་བཞིན་
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དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརེད་བྱང་།

དུ་བ། །ཞེས་བ་བ་ལ། དེ་ལྟར་སྣང་བ་དང་ལྡང་བའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་ཉལ་བ་ནི་དྲན་

པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ་སེ། དེས་ནི་མྱུར་དུ་སད་ཅིང་ལྡང་བར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟར་སད་ནས། ནམ་གི་ཆ་སད་མལ་ནས་ལངས། །ནམ་ལངས་བར་དུ་ཁ་ཏོན་

བ། །ཞེས་ཇི་སྐད་བསན་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ཅིང་བསོམ་པར་བའོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་

ཏོ། །ཕི་དྲོ་ཕན་ཆད་ཀི་བ་བ་བསན་ཟིན་ཏོ། །

ད་ནི་ཚིག་རྐང་གསུམ་གིས་དགེ་སྦོང་གི་བསབ་ཚིག་བསྲུང་བ་དང་། སྔ་དྲོ་དང་

ཕི་དྲོའི་དུས་སུ་ཁ་ཟས་བཟའ་ཞིང་ཆུ་གཙང་བ་དང་། མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་དང་བླ་

མ་རྣམས་ལ་ལུས་ངག་གི་སོ་ནས་བཀུར་སི་ལ་སོགས་པའི་ལས་སུ་བ་བ་ཇི་ལྟར་

བསན་པ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་བསྒྲུབས་ན་ཡོན་ཏན་དང་འབས་བུ་གསུམ་

འཐོབ་བོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ཉོན་མོངས་མྱུར་ཟད་ནས། །བང་ཆུབ་དམ་པ་

འཐོབ་འགྱུར་བ། །དེ་ལྟར་བསྒིམས་དང་ལྡན་པར་བ། །ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། དེ་ལྟར་

བསྒིམས་དང་ལྡན་པར་བ། །ཞེས་བ་བ་ནི་གོང་དུ་བསན་པ་བཞིན་ནན་ཏན་བས་ན་ཚེ་

འདིར་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་མྱུར་དུ་ཟད་པར་འགྱུར་ལ། མ་འོངས་པ་ན་ཡང་བང་ཆུབ་

རྣམ་པ་གསུམ་ལས་དམ་པ་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དགེ་སྦོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པ་མདོ་ཙམ་དུ་བཤད་པ། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་

ཤི་ལས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །     ། ། 



པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། ། 

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། ། 

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཀ་སེངེའི་

རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། 

ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་

སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ  སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། །ཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་སོ། །
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