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དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པ་ ༡༣༠༧ ལ་ལོ་ཙཱའི་མཁན་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ཁོ་ཕུའི་མཁན་ཆེན་

རིན་ཆེན་སེང་གེ་དཔལ་བཟང་དང་། མཁས་མཆོག་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུའམ་སོབ་དཔོན་རིགས་

ཐིགས་པའི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབས། མཁན་པོ་དེ་ཉིད་ལས་སེམས་བསྐྱེད་

དང་ཕར་ཕིན་སོགས་ཞོར་ཉན་དུ་མཛད། སོབ་དཔོན་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུའམ་བསོད་ནམས་

མགོན་གི་དྲུང་དུ་ཐོག་མར་ཕར་ཕིན་འགེལ་ཆུང་ལ་ཐུགས་སྦོང་མཛད། དེ་ནས་ཕར་ཕིན་དང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འདུལ་བ་ཚད་མའི་གཞུང་སོགས་གསན་ཏེ་ལོ་གཉིས་ཙམ་གི་རིང་ཉིན་མོ་གསོལ་བ་དལ་ལོད་

ཀིས་བཞེས་ལོང་དང༌ན་བཟའ་རལ་པའང་འཚེམ་ལོང་མེད་ལ། མཚན་མོ་དཀར་མེའི་འོད་ལ་

དཔེ་གཟིགས་མཛད་པ་སོགས་བརོན་པ་ཆེན་པོ་མཛད། གཞན་ཕར་ཕིན་རོག་ལུགས། འབོམ་

ལུགས། ཁུ་ལུགས། དེ་དག་གི་རྒྱབ་ཆོས་ཉི་ཁི་སྣང་བ་སོགས་ཕར་ཕིན་དང་། སྤོད་འཇུག་ལ་

སོགས་པའི་མདོ་སེའི་སོར། མདོ་ར་དང་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ལ་སོགས་འདུལ་སོར་རྣམས་ཀང་

ཞོར་ཉན་དུ་མཛད་པ་དང་། གཞན་སོབ་དཔོན་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད་ལས་ཕག་ཆེན་བརྡའི་

སོར། སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་སོར། མན་ངག་བརྒྱ་རའི་སོར་སོགས་མན་ངག་གི་སོར་མང་

པོའང་ཞོར་ཉན་དུ་གསན། ཉིད་ཀི་བླ་མ་ཡང་རེ་བ་རིན་ཆེན་སེང་གེ་ལས་དྲིལ་བུ་པའི་དབང་དང་

ར་རྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་བདེ་མཆོག་གི་སོར། བདེ་ཆེན་གི་དབང་བཀའ་དང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་

བཀའ་སོགས་བདེ་རལ་གཅིག་གི་སོར། དག་ནག་ཞང་ལུགས་དང་འཇིགས་བེད་སྐྱོ་ལུགས་ཀི་

དབང་བཀའ་སོགས་གཤིན་རེའི་གཤེད་ཀི་སོར། འཁོར་ཆེན་གི་དབང་བཀའ་སོགས་གསན། 

གཞན་སོབ་དཔོན་དོན་གྲུབ་དཔལ་དང་། ཉིད་ཀི་ཡབ་བླ་མ་བག་སོན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་

པོ་སོགས་ལས་ཀང་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་གསན། 

དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པར་ཡབ་བླ་མ་བག་སོན་པ་དང་ལན་ཅིག་ཏུ་དབུས་གཙང་གི་ཆོས་སེ་

ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་གྲྭ་སོར་མཛད། དབུས་ནས་མཁས་པ་ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་དང་། ཁ་རག་བང་གཞོན། 

གཙང་ནས་མཁས་པ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ་དང༌། འཇམ་སྐྱ་སོགས་དང་ལུང་རིགས་ཀིས་བརྒལ་

བརྟག་གནང་བས། མཁས་པའི་ཁོད་དུ་ཕ་སོན་པ་ལ་བུའང་སོན་པ་བྱུང་འདུག་ཅེས་བུ་སོན་ཞེས་

པའི་མཚན་ཡང་དེ་ནས་ཐོགས་པར་བཤད།

དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པ་ ༡༣༡༢ ལོར་པཎ་ཆེན་གི་མཁན་བརྒྱུད་བཞི་པ་མཁན་ཆེན་གགས་

པ་གཞོན་ནུ་དང༌། སོབ་དཔོན་ལས་བེད་པ་བསོད་ནམས་གགས་པ། སོབ་དཔོན་གསང་སེ་སོན་པ་

འདུལ་འཛིན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། དད་པའི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་བཟང་པོས་ཐོག་དྲངས་པ་

ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཀི་དབུས་སུ་བསེན་པར་རོགས་པ་མཛད། མཁན་པོ་དེ་ལ་སོ་ཐར་གི་མདོ་སོགས་
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ངོ་སོད་མདོར་བ་ས།

གསན་པ་དང་ཤེར་སིང་མདོ་སྒྲུབ་སོགས་ཞོར་ཉན་དུ་མཛད། སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་གགས་པ་

ལས་འདུལ་བ་མདོ་ར་ལ་བ་ཊིཀ་བཏབ་པའི་བཤད་བཀའ་སོགས་གསན།

ཁོ་ཕུར་ཕར་ཕིན་དང༌། འདུལ་བ། མངོན་པ་བཅས་ཀི་འཆད་ཉན་ལེགས་པར་མཛད། ཆོས་

སང་ལ་ཕར་ཚད་བ་ས་གསུམ་དང་། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལ་སོགས་པ་ལ་བཤད་པའི་རྐང་

མཛད། ཆོས་བར་ལ་འཁེན་བག་ལུང་། ཉང་རོ་ཤུག་པ་རི། ཁོ་ཟངས་ཁ་སོགས་སུ་ཕར་ཚད་མངོན་

པ་ལ་སོགས་པའི་བཤད་པ་དང་ཞར་ཆོས་གང་མང་གནང་བ་དང་། དགེ་སོང་དགེ་ཚུལ་རབ་བྱུང་

དགེ་བསེན་ལ་སོགས་ཁི་ཕག་ཏུ་ལོངས་པའི་མཁན་སོབ་མཛད།

དེ་ནས་ཐར་པ་གིང་དུ་ཕེབས་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ཐར་ལོ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་སོབ་དཔོན་

དུ་བསེན་ནས་ལོ་བཞི་ལག་ལ་སྒ་ཙནྡྲ་པ་དང་ཀ་ལཱ་པའི་མདོ་འགེལ་དང་བཅས་པར་སྦངས་པ་

དང་ཆབས་ཅིག་སན་ངག །སེབ་སྦོར། ཟློས་གར། མངོན་བརོད་སོགས་ལའང་སྦངས།  རྒྱ་གར་

སོགས་སུ་ཕེབས་མ་མོང་ནའང་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་དང༌། ཁ་ཆེ། སིངྒ་གིང་ལ་སོགས་པའི་ཡི་

གེའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་མཁེན་པའི་ལོ་ཙཱ་བར་གྱུར། བཀའ་དང་བསན་བཅོས་མང་དག་ཅིག་བོད་

བསྒྱུར་མཛད།

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལས་དུས་འཁོར་གི་དབང་གོང་མ་སོགས་ཞུས་ཏེ། འདག་སྦར་གིས་

སྐུ་མཚམས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་སོམ་པའང་མཛད། གཞན་ཡང་སྦོར་བ་དྲུག་དང་རྒྱུད་ཕི་མ་སོགས་

དུས་འཁོར། རྡོ་རེ་སིང་འགེལ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཆོས་དུ་མ་གསན་པ་

དང་། བླ་མ་དམ་པ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ་ལས་དུས་འཁོར་གི་དབང་བཀའ་རྭ་འབོའི་དགོངས་པ་

གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་སོགས་དབང་བཀའ་མང་དུ་ཞུས། 

གཞན་དུས་འཁོར་ལ་ཐུགས་སྦོང་མཛད་ཕིར་དབོན་པོ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་དུས་

འཁོར་གི་བཤད་བཀའ་རྭ་འབོའི་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ལ་སོ་སོའི་བཞེད་ཚུལ་དང་བཅས་

པ། མན་ངག་ལག་ལེན་གི་གནད། དུས་འཁོར་ཆ་ལག་མ་ཚང་བ་མེད་པར་གསན་པས་དུས་འཁོར་

ལ་མཁས་པར་གྱུར་པས་ཕིས་བོན་བོད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དུས་འཁོར་ལ་མཁས་པ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བུ་དོལ་གཉིས་ཞེས་གགས་པ་བྱུང་། བླ་མ་དེ་ཉིད་ལ་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་སོགས་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་

ཐབས་གང་མང་ཡང་གསན། བླ་མ་བི་བྷཱུ་ཏི་དཱ་པ་ལས་གཏུམ་མོ་འབར་འཛག་གི་གདམས་པ་

སོགས་མན་ངག་མང་པོ་གསན། གཞན་བླ་མ་ཀུ་མཱ་ར་སི་ངྡི་ལས་བཀའ་གདམས་པའི་ལུགས་ཀི་

མན་ངག་མང་དུ་གསན།

དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པར་སྐུ་ཞང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གདན་དྲངས་པ་ལྟར་ཞ་ལུ་

ཆོས་སེའི་གདན་ས་བཟུང་། སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་སོ་དྲུག་ལ་

ཆོས་འཆད་གནང་། ཆོས་སེ་ཆེན་པོར་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་སུམ་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་ཙམ་གི་

ཚོགས་དཔོན་མཛད།

ཇོ་བོ་རེས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གནས་ཞ་ལུ་རི་ཕུག་ཏུ་སེ་ཆུང་གཅིག་ཡོད་པ་ལ་གཞི་

བས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དགེ་འདུན་གི་སེ་དང་བཅས་པ་གསར་དུ་བཞེངས་ཏེ། མདོ་སྔགས་ཀི་

བཤད་གྲྭ་བཙུགས། སྣར་ཐང་གི་བསན་འགྱུར་ལ་ཞུས་དག་གནང་ཞིང་། དཀར་ཆག་ཡིད་བཞིན་

ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕེང་བ་ཞེས་པ་བསྒིགས། རི་ཕུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་

ཚོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་འདུས་ཐོག་སོབ་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་ཤིང་བསན་པ་

འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དང་། འཆད་ཉན་གི་སོབ་དཔོན། བ་བལ་བ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་། རེ་འདིས་

བུ་ལུགས་གྲུབ་མཐའི་སྲོལ་བཏོད་པས་དེའི་རྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་ཞ་ལུ་བའི་གྲུབ་མཐའམ་བུ་

ལུགས་ཞེས་གགས།

དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་པ་ ༡༣༢༢ ལོར་[བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསན་པའི་གསལ་བེད་ཆོས་

ཀི་འབྱུང་གནས་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་]ཅེས་བ་བའམ་ཡོངས་གགས་སུ་[བུ་སོན་ཆོས་

འབྱུང་]ཞེས་པ་མཛད།

དགུང་ལོ་ང་ལྔ་པ་ ༡༣༤༤ ལོར་སོག་པོའི་གོང་མས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་ཞུའི་ཕོ་ཉ་འབོར་ཡང་

མ་ཕེབས་པར་དབེན་པར་སྒ་དང་གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་མང་པོ་འཕོ་བསྒྱུར་དང་གཞི་བསྒྱུར་

མཛད། དམ་པ་འདི་བསན་འགོ་སྤི་ལ་ཕག་རེས་ཆེ་ལ་ལག་པར་དུས་འཁོར་དང་སར་རིས་ཀི་སོར་
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ངོ་སོད་མདོར་བ་ས།

ལ་ཕག་རེས་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་། མཛད་འཕིན་རྒྱས་པས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པོ་པུ་ནྱ་མ་ལ་སོགས་ཀིས་

ཀང་དད་གུས་ཞུས་པར་མ་ཟད། ཧོར་གི་མི་དཔོན་བརྒྱ་ཕག་དམག་འབུམ་ཚོ་གསུམ་དང་ཁི་ཕག་

གཉིས་ཀི་འཁོར་དང་བཅས་དྲུང་དུ་ལགས་ནས་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་སོགས་གསང་

སྔགས་ཀི་ཆོས་ཞུས། གཞན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སལ་ལྡན་མང་པོར་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་ཚུལ་

གང་མང་གནང་། 

རེ་གཉིས་པ་ ༡༣༥༡ ལོར་གཡའ་ཕག་གི་ཟིང་འཁྲུག་བ་མ་ཆེད་དབུས་ཕོགས་སུ་ཕེབས། 

༡༣༥༣ ལོར་ས་སྐྱར་བོན། ས་སྐྱའི་ལ་ཁང་ཆེན་མོར་དཔལ་རྡོ་རེ་དབིངས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཁྲུ་བཅུ་

གཅིག་ཅན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པ་བཞེངས། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྣམ་གཞག་དེ་ཉིད་

གསལ་བ་ཞེས་པ་ལྗགས་རོམ་མཛད། ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་སེ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་

དང་། རིན་ཆེན་གསེར་ལས་བཞེངས་པའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར་ཆ་ཚང་། བོད་ཀི་ལོ་པཎ་

རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་བསན་བཅོས་སོགས་གསུང་རྟེན་དུ་མ་བཞེངས་པར་མཛད། 

དགུང་ལོ་རེ་བདུན་པ་ལ་སྒ་ཚད་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཞ་ལུའི་གདན་ས་གཏད་ནས་རི་

ཕུག་ཏུ་གཏན་བཞུགས་མཛད།

སོབ་མ་གགས་ཆེ་བ། སྒ་ཚད་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། བང་པ་དཀོན་མཆོག་གགས། གོང་

གསུམ་བདེ་ཆེན་པ་ཆོས་ཀི་མགོན་པོ། ཁྱུང་པོ་ལས་པ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་ངོ་། །

བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཁོང་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་སའི་གནས་ཁོ་ཕུ་དང་། ཞ་ལུ། རི་ཕུག་

གཙོ་བོར་མཛད་ཡོད་པ་དང་། དགུང་གངས་དོན་བཞི་པའི་མཇུག་ནས་སྐུ་མཚམས་བཅད་དེ་ཉིན་

མཚན་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་ཙོག་པུར་བཞུགས་པ་ལས་དབུ་སྔས་ལ་མི་རེག་པར་ཉམས་བཞེས་ལ་

གཅིག་ཏུ་གཞོལ་མུར་དགུང་གངས་དོན་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་ ༡༣༦༤ ལོར་ཞ་ལུ་རི་ཕུག་ཏུ་སྐུ་

གཤེགས། གསུང་རོམ་པོད་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ཙམ་པོ་ཏཱ་ལའི་ཞོལ་པར་ཁང་དུ་ཡོད་པར་བཤད། བསྒྱུར་

རོམ་ཡང་དུ་མ་བཞུགས། བོད་གངས་ཅན་གི་མཁས་པའི་ཁོད་དུ་ཆོས་རེ་བུ་སོན་ནམ། བུ་སོན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་གགས་ཤིང་། ཅི་ཡོད་བུ་ལ་དྲིས་[དོན་ནི། བཀའ་བསན་སོགས་གཞུང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཆེན་མོ་རྣམས་སུ་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་དྲིས་ཞེས་པ་ཡིན། གཟིགས་

རྒྱ་ཆེ་བའི་དོན་ནོ། །]ཞེས་པའི་མཁས་པའི་གསུང་རྒྱུན་ཡང་ཡོད་དོ། །

རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་ཁོ་ཕུ་བ་བསོད་ནམས་སེང་གེས་མཛད་པའི་[བུ་སོན་གི་རྟོགས་བརོད་ངོ་

མཚར་གཏམ་གི་རོལ་མོ་ཉེར་གཅིག་པ་]དང་། སྒ་ཚད་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་

[ཆོས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སོན་ལོ་ཙཱ་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སིམ་པའི་མེ་ཏོག] བླ་མ་མགོན་

པོ་དཔལ་བས་མཛད་པའི་[ཆོས་རེའི་རྣམ་ཐར་རིན་ཆེན་ཕེང་བ།] ཁྱུང་པོ་ལས་པ་གཞོན་ནུ་བསོད་

ནམས་ཀིས་མཛད་པའི་[ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡོན་ཏན་རིན་

པོ་ཆེའི་ལྷུན་པོ་]སོགས་ཡོད།

༢༠༡༩.༠༤.༠༨.ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།



༄༅། །ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅོས་ 

མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བ་བའི་འགེལ་པའི་ 

རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལུང་གི་སེ་མ་ 

ཞེས་བ་བ།  

༄༅༅། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བ་ས་པ་འཇམ་པའི་

དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

མཁེན་གསུམ་ནམ་མཁའ་དག་པ་ལ། །སྦོར་བཞི་རླུང་གི་བཞོན་པ་ཅན། །སྐུ་

བཞིའི་དཀིལ་འཁོར་རབ་རྒྱས་པ། །འཕིན་ལས་འོད་སོང་ལྡན་པའི་ཡུམ། །གོ་གསལ་

བུང་བ་འདུ་བའི་གཞི། །ལེགས་བཤད་སྦང་རི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། །བདག་བློའི་པདོ་ཁ་ཕེ་

ལ། །རྣམ་དཔྱོད་གེ་སར་གསལ་བར་མཛོད། །སྲིད་པའི་གདུང་སྐྱོབ་ཉོན་མོངས་མུན་

སེལ་ཉེར་ཞི་ཀུན་དའི་ཚལ་རབ་རྒྱས་བེད་ཀུན་ཤེས་ཆ་ཤས་ཅན། །སྒིབ་གཉིས་མུན་

ཚོགས་ཟླ་འོད་བཅས་འཇོམས་གཞན་དོན་པདོའི་ནགས་ཚལ་རྒྱས་བེད་ལམ་ཤེས་

འདབ་བརྒྱའི་གཉེན། །མཐའ་གཉིས་བགོད་པ་གཉིས་བལ་སྲིད་ཞི་ཉི་ཟླའི་གཟི་འཕོག་

རྣམ་མཁེན་སྒ་གཅན་དོན་གཉིས་བགོས་གཉིས་ལྡན། །ཐོས་སྒོག་རྐེན་རྟོགས་རྒྱལ་བའི་

མྱུ་གུའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ། །གང་གི་



  2  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

གསུང་ཟེར་ཆ་ཙམ་ལྷུང་བས་ཀང་། །སེང་གེ་འཕོག་བེད་དབིག་གི་སིང་པོ་དང་། །གང་

པོའི་གདོང་སོགས་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དའི་ཚལ། །ཟུམ་བེད་ཐུབ་དབང་ཉི་མ་དེ་ལ་

འདུད། །སྐྱེ་དང་འཆི་བའི་འཆིང་བ་སངས་ཀང་གདུལ་བའི་དོན་དུ་སྐྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་སོན་

པའི་སྐུ། །ཆོས་རྣམས་བརོད་དུ་མེད་པར་རྟོགས་ཀང་ཚངས་པའི་དབངས་ཀིས་སྣ་

ཚོགས་བརོད་པ་སོན་པའི་གསུང་། །སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་གཟིགས་པ་མེད་ཀང་

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་མ་ལྟར་བརེ་བའི་ཐུགས་མངའ་བ། །འཇིགས་པ་ཀུན་གི་སྐྱབས་སུ་

གྱུར་ཀང་བདག་སྨྲ་མཐའ་དག་སྐྲག་མཛད་མི་ཕམ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །གང་གི་བློ་གོས་ཉི་

མའི་འོད་ཟེར་གིས། །མདོ་དང་རྒྱན་གི་དགོངས་པ་གསལ་བེད་ཅིང་། །དངོས་པོར་སྨྲ་

བ་མཁས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི། །སོབས་པ་འཕོག་བེད་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་

འདུད། །དེ་དག་གསུང་རབ་དྲི་མ་མེད་པའི་དོན། །བློ་མིག་རྣམ་དག་འཕགས་པའི་སྤོད་

ཡུལ་འདི། །མཁས་ཚོགས་བླ་མའི་ལེགས་བཤད་ཐོས་པའི་མཐུས། །བློ་ཆུང་བདག་

ཀང་རྣམ་བཤད་བེད་པར་སོ། །འདོད་ཆགས་སྒ་གཅན་གདུག་པས་འཚེ་བེད་ཅིང་། །ཞེ་

སང་ཉི་མའི་འོད་ཀིས་འགིབ་འགྱུར་ལ། །གཏི་མུག་ནག་པོ་ར་རིས་ཁེབས་པ་ཡི། །ཁོ་

བོའི་བློ་གོས་བླུན་པོ་ཟླ་འོད་ཀིས། །གསུང་རབ་ཆུ་གཏེར་གཏིང་མི་རེད་པ་

ལས། །འཁྲུངས་པའི་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱན་འགེལ་དྲི་མེད་ཀི། །ངེས་དོན་ཟེ་འབྲུ་ཇི་སེད་ཇི་

ལྟའི་དོན། །གེ་སར་གསལ་བར་བེད་པར་ག་ལ་ནུས། །དེ་ལྟ་མོད་ཀི་གངས་རིའི་ཁོད་

འདི་ན། །འཕགས་དང་མཁས་པའི་འགེལ་བཤད་རྩྭ་ལྟར་འདོར། །རྒན་རབས་རོངས་

པའི་རེས་ཟློས་གཙོར་འཛིན་པའི། །ངན་རྟོག་སྨག་རུམ་མུན་པར་འདི་ཆུད་

གྱུར། །བདག་གིས་མདོ་འགེལ་འགེལ་བཤད་མ་ལུས་དང་། །ཐ་སད་གཙུག་ལག་རྟོག་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

གེའི་ཚུལ་ཤེས་ནས། །ལྟ་བ་ངན་པའི་མུན་པ་ཀུན་བཅོམ་སེ། །ལུང་རིགས་ཉི་མས་

གཞུང་དོན་གེ་སར་དབེ། །གང་ཞིག་རྟོགས་ན་ལ་དང་ལ་མིན་ལག་པའི་པད་ཟུམ་བེད་

འོད་ཟེར་ཅན། །དྲན་པ་ཙམ་གིས་བ་སྤུ་གཡོ་བ་སྲིད་པའི་མུན་པ་མུན་ནག་མཐར་བེད་

པ། །ལ་ཡི་ལར་གྱུར་ཞི་བདེའི་དྲེགས་པས་མོས་པའི་བདེ་འབྱུང་གཙུག་གི་རྒྱན་གྱུར་

པའི། །གཞུང་ལུགས་རྣམ་དག་འདི་དོན་འབེད་ལ་བློ་ལྡན་གང་ཞིག་འབད་པ་འདོར་

རམ་ཅི། །དེ་ཕིར་དམ་པའི་འགེལ་བཤད་ཀུན་བཏུས་ནས། །རང་དང་སལ་བ་མཉམ་པ་

གཞན་ལ་ཡང་། །ཕན་པར་བ་ཕིར་ལུང་གི་སེ་མ་བ། །དད་བརོན་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་

གུས་པར་ཉོན། །

འདིར་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་སྲིད་ཞིའི་རྒྱ་མཚོ་མུ་མེད་པ་ལས་བརྒལ་ཏེ་མི་

གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གིང་དུ་རྣམ་མཁེན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལ་

དབང་འབོར་པའི་དེད་དཔོན་དམ་པ་དེས། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་མཐོ་བ་

དང་ངེས་པར་ལེགས་པ་ལ་དགོད་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་རང་རང་གི་རིགས་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་བསན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་རབ་དང་གཙོ་བོ་དང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་སེ། 

དེ་ཡང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སིང་པོའི་དོན་གཙོར་བས་པ་ཤེས་རབ་སིང་པོ་ལ་

སོགས་པ་དང་། བདེན་པ་གཉིས་ཀའི་དོན་ལས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དོན་གཙོར་

བས་པ་འབུམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །དེའི་དགོངས་པ་འགེལ་པའི་བསན་བཅོས་

ལའང་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་སྲོལ་བཞིར་གགས་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སིང་པོའི་དོན་གཙོར་སོན་

པ་དབུ་མ་རིགས་པའི་ཚོགས། ཕོགས་གང་གི་གཙོ་བོའི་དོན་སོ་གཉིས་སུ་བ་ས་པ་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

བརྒྱད་སོང་པའི་དོན་བ་ས། དཾཥྚ་སེ་ནའི་འབུམ་གི་ཊི་ཀ་སེ་གསུམ་དང་། རྒྱལ་བ་

མ་ཕམ་པས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དོན་བསན་པ་ནི། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་འཇུག་

པའི་གང་ཟག་ཕལ་ཆེར། མགོན་པོ་ཕོགས་བསད་པ་ལྟར་རོངས་པར་གྱུར་པ་ལ་

གཟིགས་ནས་ཡུམ་གི་དོན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་རྟོགས་དཀའ་བ་བདེ་

བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་མཛད་དོ། །

འདི་ལའང་རེས་སུ་འབངས་པའི་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་རྣམ་ངེས་ལ་སོགས་པ་

འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་བཞི་དང་། གཞན་ཡང་ཤཱནི་པས་དག་ལྡན་དང་། སངས་

རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས་་ད་པའི་དཀའ་འགེལ་དང་། རཏྣ་ཀིརྟིས་གགས་ཆ་དང་། 

བུདྡྷ་ཤྲིས་ཤེས་རབ་སྒོན་མེའི་ཕེང་བ་དང་། ཨ་བྷས་གནད་ཀི་ཟླ་ཟེར་ལ་སོགས་པ་

མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་མཁས་པ་སྔ་མ་བཞིའི་ལེགས་བཤད་མཐོང་ཞིང་ལོ་བཅུ་བདུན་

དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཉེས་པར་བས་ནས་མཐར་བམས་པ་ཉིད་ཀིས་མདོ་དང་

རྒྱན་དུ་སྦར་ཏེ་གསུངས་པ། སོབ་དཔོན་ཧ་རི་བྷ་དྲས་ཉི་ཁིའི་འགེལ་པ་དང་། བརྒྱད་

སོང་འགེལ་ཆེན་དང་། ་ད་འགེལ་རྟོགས་པར་ས་བ་དང་། དོན་གསལ་འགེལ་པ་འདི་

དང་བཞི་མཛད། འདི་ལ་རྒྱ་གར་ནས་འགྱུར་བའི་འགེལ་པ་ཀུ་ལནའི་རྟོགས་དཀའི་

སྣང་བ། དྷར་མི་ཏྲའི་ཚིག་གསལ། ནུབ་ཀི་སོ་གེགས་པ་དང་ཁ་ཆེ་གཞོན་ནུ་དཔལ་

གཉིས་ཀི་དོན་བ་ས་ཏེ། བཞིའོ། །བོད་ཀིས་ཀང་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ནས་དེང་སང་གི་

བར་དུ་མང་དུ་མཛད་སྣང་མོད་ཀི། འགའ་ཞིག་ཉུང་ནས་རྟོགས་དཀའ་ལ། འགའ་

ཞིག་མང་ཞིང་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་འགེལ་དང་མི་མཐུན་པར་མུན་སྤྲུལ་གི་ཚིག་མང་པོ་

བིས་ནས། འབྲུ་སྣོན་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་དོར་བའི་བཤད་པ་ལ་སིང་པོ་མེད་པར་མཐོང་
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སེ། རྒྱ་འགེལ་མང་པོ་དང་། ཆོས་མངོན་པ་དང་། རྟོག་གེ་དང་བརྡ་སོད་པའི་རིག་པ་

ལ་བརྟེན་ནས། བདེ་བ་དང་དུཿ ཁ་ཐོབ་པ་དང་སོང་བའི་རྒྱུ། ཡུམ་འདིའི་ཚིག་དང་

དོན་མ་ལུས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་གསལ་བར་དབེ་བར་བའོ། །

འདི་བཤད་པ་དངོས་ལ་གསུམ་སེ། 

བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག །

ཡན་ལག་ཅན་གི་བསན་བཅོས། བསན་བཅོས་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ་སེ། 

ཐ་སད་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཚན་གི་དོན།

གཞུང་ཚད་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བམ་པོའི་གངས། གུས་པས་འཇུག་པའི་

ཡན་ལག་ཏུ་ཕག་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། 

མཚན་གི་ངོ་བོ།

འདོགས་པའི་རྒྱུ། བཏགས་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་བསྒྱུར་བ་

དང་། བཤད་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་ནི། འཕགས་པའི་ཡུལ་ཏེ། འདོད་

རྒྱལ་བའི་སྒའོ། །སད་དུ་ནི། ཡུལ་དེ་པ་རྣམས་ཀི་སད་ལ་ཞེས་པ་དེ། སྨྲ་སོ་ལས། དུ་

ལ་སོགས་པ་ལ་དང་མཐུན། །ཞེས་སོ། །བོད་ནི། ཁ་བ་ཅན་ཏེ། བོད་དང་བོད་ཆེན་

གཉིས་སོ། །དེ་རྣམས་ཀི་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་ནི། པྲཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏ་ནི། ཤེར་ཕིན། ཨུ་པ་

དེ་ཤ་ནི། མན་ངག །ཤཱསྠྲ་ནི། བསན་བཅོས། ཨ་བྷི་ས་མ་ཡ་ནི། མངོན་པར་རྟོགས་པ། 

ཨ་ལཾ་ཀཱ་ར་ནི། རྒྱན། ནཱ་མ་ནི། ཞེས་བ་བ། བིརྟི་ནི། འགེལ་པའོ། །
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གཉིས་པ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་ཤེར་ཕིན་ནི། འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་

རོ། །གཉིས་པ་མན་ངག་ནི། ཤེས་པར་བ་བའི་ཡུལ་མྱུར་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བེད་པ་

སེ། མདོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་རྟོགས་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཉུང་འདུས་སམ་སྦས་པའི་དོན་

སོན་པའོ། །

གསུམ་པ་བསན་བཅོས་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། རོམ་པ་པོ་རྣམ་

གཡེང་མེད་པའི་ཡིད་ཅན་གིས་བཀའི་དོན་བཤད་པ་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ལམ་དང་རེས་

སུ་མཐུན་པ། བསན་བཅོས་ཁད་པར་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་དེ། [ལག་པའི་བསམ་པ་བསྐུལ་བར་

བཤད་པའི་དོན།་་་་་] རྒྱུད་བླར། གང་ཞིག་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་འབའ་ཞིག་གི །དབང་བས་

རྣམ་གཡེང་མེད་ཡིད་ཅན་གིས་བཤད། །ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ལམ་དང་རེས་མཐུན་

པ། །དེ་ཡང་དྲང་སྲོང་བཀའ་བཞིན་སྤི་བོས་བླང་། །ཞེས་སོ། །མཚོན་བ་ནི། ཤཱསྠྲའམ་

ཤཱ་ས་ན་ནི། འཆོས་པ་སེ། སེ་སྣོད་གསུམ་གིས་གདུལ་བའི་སེམས་ཉོན་མོངས་པ་

ཅན་ལས་བསབ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་འཆོས་ཤིང་། ཏ་ར་ཎ་སྒོལ་བའམ། སྠྲ ་ཡ་ནི། སྐྱོབ་

པ་སེ། ཉོན་མོངས་ཀི་འབས་བུ་ངན་འགོ་དང་སྲིད་པའི་དུཿ ཁ་ལས་སྐྱོབ་པ་སེ། སྒ་

བཤད་འདི་བཀའ་ལའང་འཇུག་ལ། སྤིར་བཀའ་ལ་བསན་བཅོས་སུ་བརྡ་སྦར་བའང་

ཡོད་དོ། །དབིག་གཉེན་གིས། [རྣམ་བཤད་རིགས་པར་་་་་་] ཉོན་མོངས་སྒ་རྣམས་མ་ལུས་

འཆོས་པ་དང་། །ངན་འགོ་སྲིད་ལས་སྐྱོབ་བེད་གང་ཡིན་པ། །འཆོས་སྐྱོན་ཡོན་ཏན་

ཕིར་ན་བསན་བཅོས་ཏེ། །གཉིས་པོ་འདི་དག་གཞན་གི་ལུགས་ལ་མེད། །ཅེས་

སོ། །མཚན་གཞི་ནི། ངོ་བོ་མིང་དང་ཚིག་དང་ཡི་གེའི་ཚོགས་ཀིས་བ་ས་པའི་རབ་

ཏུ་བེད་པ། དབེ་ན། དོན་མེད་དོན་ལོག་དོན་དང་ལྡན། །ངན་གཡོ་སིང་བལ་དུཿ ཁ་



  7  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

སོང་། །ཐོས་རོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ། །བསན་བཅོས་དྲུག་བལ་གསུམ་དུ་

འདོད། །ཅེས་རྒན་པོ་རྣམས་འདོན་པ་ལྟར་དགུ་ལས། ཚིག་གི་ཐ་མ་གསུམ་པོ་འདིར་

གཟུང་ངོ་། །

བཞི་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ནི། ཨ་བྷི་དོན་བཅུ་གཉིས་ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་

མངོན་དུ་ཕོགས་པ། སཾ་ནི། དོན་བཅུ་གསུམ་ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་ཡང་དག་པར་

ངེས་པ། ཨ་ཡ་རྟོགས་པ་སེ། མངོན་དུ་ཕོགས་པས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

ངེས་པར་རྟོགས་པ་ནི། མངོན་རྟོགས་ཏེ། ཤེས་པའམ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཞེས་བ་བའི་

དོན་ཏོ། །

ལྔ་པ་རྒྱན་ནི། རྒྱན་དང་འདྲ་བར་དགའ་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་སེ། རང་བཞིན་

གི་རྒྱན་གཟུགས་བཟང་པོ་ལ་མཛེས་བེད་གདུ་བུ་ལ་སོགས་པས་སས་པ། གསལ་

བེད་མེ་ལོང་དུ་ཤར་བ་མཐོང་ན་དགའ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། ཡུམ་གི་མདོའི་

གཟུགས་སབས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུས་སས་པ། གསལ་བེད་བསན་བཅོས་ཀི་མེ་

ལོང་གི་ནང་དུ་སྣང་བས་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་རྒྱན་

རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་མེ་ལོང་ནང་སོང་བ། མཐོང་བའི་དབང་གིས་མི་རྣམས་

རབ་ཏུ་དགའ་བའི་མཆོག་བསྐྱེད་པ། །དེ་བཞིན་ལེགས་གསུངས་རྟག་ཏུ་རང་བཞིན་

ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡི། །ཆོས་ཀང་དོན་རྣམས་ཕེ་བས་མཁས་རྣམས་འདི་ན་དགའ་

མཆོག་བསྐྱེད། །ཅེས་སོ། །

དྲུག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། མིང་ཞེས་པ་སེ། དེ་སད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་པའོ། །

བདུན་པ་འགེལ་པ་ནི། རྣམ་པར་འབེད་པ་སེ། ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ཞིབ་མོར་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

འབེད་པ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ། ཚིག་རེ་རེ་ནས་འབེད་པ་ཚིག་གི་འགེལ་པ། རྟོགས་དཀའ་

བའི་དོན་ཙམ་འབེད་པ་དཀའ་འགེལ། ར་བའི་དོན་བླངས་ཏེ་འབེད་པ་དོན་ཙམ་གི་

འགེལ་པ།[་་་་་བལ་པོ་ཞི་གནས་ལས་མཛད་པའི་མཛོད་འགེལ་ལྟ་བུ།] ར་བའི་དོན་བ་ས་ཏེ་འབེད་

པ་བ་ས་དོན་གི་འགེལ་པ། ར་བའི་དོན་མདོ་དང་སྦོར་བ་མདོ་སྦོར་གི་འགེལ་པ། 

གཞན་གིས་གོ་སར་བཞག་པ་འབེད་པ་གོ་སའི་འགེལ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ལས། 

འདི་ཆོས་བཤེས་ཀིས་དོན་ཙམ་གི་འགེལ་པར་འདོད་ལ། གསེར་གིང་པས་རྒྱ་ཆེར་

འགེལ་པར་བཤད་དོ། །

བརྒྱད་པ་རོད་སོང་ནི། ཡུམ་གི་མན་ངག་དང་། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་

ལ་ཁད་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་པར་མི་འཐད་དེ། ཡུམ་དང་མངོན་རྟོགས་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན་ལ། མན་ངག་ཉིད་རྒྱན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མེད་ན་ཟློས་སོ་ཞེ་ན། ཁད་

ཡོད་དེ། ཡུམ་གི་མན་ངག་ནི། དོན་ཡིན་ལ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ནི། མིང་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང་། ཁད་པར་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། བརྡ་སྦོར་བའི་རྒྱུ། མིང་དངོས་ཀི་རྐེན། གང་ལས་མཚན་དུ་

གསོལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཕགས་པས་བརྡ་སྦོར་བའི་རྒྱུ་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ། སོ་

སྐྱེས་བརྡ་སྦོར་བའི་རྒྱུ་སྒ་དོན་སྣང་བའི་རྟོག་པ་ཡིན་པས། ར་བ་ཞེས་བརྡ་སྦོར་བའི་

རྒྱུ་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ། འགེལ་པ་ཞེས་བརྡ་སྦོར་བའི་རྒྱུ་ཀུན་སོང་སྒ་དོན་སྣང་བའི་

རྟོག་པ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་རྟོག་པ་དེ་དག་མིང་གི་ཉེར་ལེན་དུ་འདོད་པ་ནི། མི་རིགས་

ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། གང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི། །མི་ཤེས་པ་ཡི་ཉེར་ལེན་

རྒྱུ། །ཞེས་པས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒའི་གནས་ཁོག་པ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དང་། 
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

བེད་པ་ཕད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་དང་། རླུང་དང་བརོད་འདོད་ལ་སོགས་པ་སེ། 

དེའང་ཉེར་ལེན་ནི། འབྱུང་བ་བཞིའམ་སྒའི་རྡུལ། རྐེན་བརོད་འདོད་ལ་སོགས་པ་

ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ལ། གཞན་མིང་གིས་འདོགས་ཚུལ་ལ། བརོད་

བ་དང་། གཞུང་ཚད་དང་། གནས་དང་། ཞུ་བ་པོ་དང་། རྒྱུ་དང་། འབས་བུ་དང་། དཔེ་

དང་། རོམ་པ་པོའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་ཡུམ་དང་མངོན་

རྟོགས་བརོད་བའི་མིང་། རྒྱན་དཔེའི་མིང་། མན་ངག་གི་བསན་བཅོས་དང་འགེལ་པ་

རང་མིང་ངོ་། །འགེལ་པའི་སྒར་བས་ན། ཐམས་ཅད་རང་མིང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། རྒྱ་སད་དང་། བོད་སད་དང་། གཉིས་ཀ་ཀད་དུ་སྨོས་

པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སཾསྐྲ་ཏའི་སད་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་ཅིང་། གཞུང་འདི་

ལ་རྒྱ་སད་དུ་མིང་འདི་སད་ཟེར་ཞེས་བརྡ་ཤེས་པར་འགྱུར་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

གཞུང་འདི་ལ་རྒྱན་འགེལ་ཞེས་བརྡ་སྦར་བས་བརྡ་དུས་སུ་མིང་དོན་འབེལ་པ་ཤེས་

ཤིང་། ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་མིང་ལས་དོན་རྟོགས་པ་དགོས་པའི་གཙོ་བོ། དོན་མཐོང་བ་

ལས་མིང་དྲན་པའང་དགོས་པ་ཙམ་མོ། །གསུམ་པ་ལ། སྤིར་མིང་ཀད་དུ་སྨོས་པས་

བཙལ་ས་ཞིང་། སད་གཉིས་ཀིས་དོན་གཅིག་བརོད་པར་མཐོང་བས་སད་གཉིས་པོ་

རྣམ་གངས་སུ་ཤེས་ལ། རྒྱ་སད་གོ་བ་མེད་པ་བོད་སད་གོ་བ་ཅན་དུ་སྒྱུར་བེད་ལ་

བས་ཤེས་དྲིན་གཟོའི་བློ་སྐྱེ་བའོ། །

གཉིས་པ་༼གཞུང་ཚད་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བམ་པོའི་གངས།༽ནི། 

བམ་པོ་ཆེ་བ་ནི། ཤླཽ་ཀ་སོང་གི་གསུམ་ཆ་ལ་བས་པ་དང་། ཆུང་བ་ཤླཽ་ཀ་སུམ་

བརྒྱ་ལ་བས་པ་གཉིས་ལས། འདིར་ཐ་མ་སེ། རྒྱ་དཔེ་ལ་ཤླཽ་ཀ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཞེས་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

འབྱུང་བས་སོ། །ཤླཽ་ཀ་ནི། ཚིགས་བཅད་ཡིན་ན། ཚིགས་བཅད་ཀི་རྐང་པ་བཞི་ལ་

ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གོ །ལྷུག་པ་ལ་ཚེག་པར་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ལ་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གོ །དགོས་

པ་གཞུང་ཚད་མང་ཉུང་རྟོགས་པའི་ཕིར་ལོ་ཙཱ་བས་བས་ཀི། རྒྱ་དཔེ་ལ་བམ་པོ་མི་

བགང་ཤླཽ་ཀ་བགང་ངོ་། །དང་པོ་ཞེས་པ། ལྔ་ཡོད་པའི་ཐོག་མ་འདི་ཡིན་ཞེས་འཆད་

འགྱུར་ལ་སོག་པ་སེ། འོག་མ་ཀུན་ལའང་དེས་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་༼གུས་པས་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕག་བ་བ།༽ནི། 

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་

སྒིབ་པ་སངས་ལ། ཤེས་བ་ལ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པས་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཇི་

སད་དུ། མ་རིག་གཉིད་ལས་སངས་ཕིར་དང་། །ཤེས་བ་ལ་ཡང་བློ་རྒྱས་

ཕིར། །སངས་རྒྱས་པད་མ་ལྟར་སངས་རྒྱས། །དེ་ཕིར་སངས་རྒྱས་མཚན་གསོལ་

ཏོ། །ཞེས་སོ། དང་ནི། བ་་བའོ། །བདག་མེད་གཉིས་དང་། རང་གཞན་གི་དོན་

གཉིས་དང་། ཀུན་བང་གི་དོན་ཀུན་དང་། མང་འདས་ཐོབ་པས་མི་ཟད་པའི་རྟག་པ་

དང་། གདུལ་བ་འདུལ་བའི་ཐབས་རྟོགས་པས་ན། བང་སེམས་ཏེ། དེ་ཉིད་བཟང་

རྟོགས་དོན་ཆེན་ལེགས་རྟོགས་དང་། །དོན་ཀུན་རྟོགས་དང་རྟག་ཏུ་རྟོགས་པ་

དང་། །ཐབས་རྣམས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཁད་པར་རྒྱུ། །དེས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལའོ། །གང་གིས་ན། ལོ་ཙཱ་བས་

སོ། །གང་གི་ཚེ་ན། བསན་བཅོས་འདི་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་མར་རོ། །ཇི་ལྟར་ན། སོ་

གསུམ་གུས་པར་རོ། །དགོས་བཅའི་དོན་དུ་ན། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་

དོན་འགྲུབ་ཅིང་བར་ཆད་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །བསན་བཅོས་འདི་མདོ་སེའི་སེ་
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སྣོད་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡང་ཡིན་ཏེ། མངོན་པ་འདུལ་བ་མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་ཀི་

ཐོག་མར་འཇམ་དཔལ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་བར་བཀས་བཅད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

གགས་ཀང་། བཀས་བཅད་དག་ན་མི་སྣང་ཞིང་ངེས་པའང་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་༼ཡན་ལག་ཅན་གི་བསན་བཅོས།༽ལ་གསུམ་སེ། 

རྒྱན་གི་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། 

བཤད་པ་ཉེ་བར་དགོད་པ་དང་། བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ། 

མཆོད་པར་བརོད་ཅིང་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། 

བླ་མ་བརྒྱུད་པས་ཇི་ལྟར་ཕེ་ཚུལ་དང་། དབེ་བར་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཁེངས་བསྐྱུངས་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

དགོས་བ་ས་ཚིག་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་༼དགོས་དོན།༽ལ་གསུམ་སེ། 

རང་དོན། གཞན་དོན། གཉིས་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དམ་པའི་སྤོད་པ་བས་

པས་རང་ཉིད་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་རྟོགས་ཏེ། ལོ་ཀ་ན་དམ་པ་རྣམས་རང་གི་བ་བ་ལ་

འཇུག་པའི་ཐོག་མར་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ཡིན་ལ། འདིར་ཡང་དེ་

ལྟར་བས་པས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུམ་དེ་དམ་པའི་ཕག་གི་ཡུལ་ཡིན་པས་དམ་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་གཞན་དད་པས་བསོད་ནམས་གསོག་ལ། དེ་སོན་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་ཤེས་ནས་དེའི་བཀའ་འམ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་བསན་
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བཅོས་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་འཇུག་ཅིང་། དེ་སོན་པའི་བསན་བཅོས་ཀི་བཤད་པ་

འདི་ཉིད་ལ་ངེས་པར་ལེགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ཤེས་

ནས་བསན་བཅོས་འདི་ལ་འཇུག་པའོ། །གསུམ་པ་ལ། འཇུག་པ་མཐར་ཕིན་པ་དང་། 

ཕན་བདེ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རོམ་བསྒྱུར་འཆད་ཉན་བེད་པ་

རྣམས་རང་རང་གི་དོན་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡུམ་ལ་བསོད་ཕག་བས་པས་

བསོད་ནམས་རླབས་ཅན་ཐོབ་ཅིང་བསོད་ནམས་མིན་པའི་ལས་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོམ་

བསྒྱུར་འཆད་ཉན་བེད་པའི་བར་ཆད་ལྡོག་སེ། ཆེད་དུ་བརོད་པའི་ཚོམས་[་་་་་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཆེད་དུ་བརོད་པར་མཛད་པ་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐྱོབ་བ་ས།] ལས། བསོད་ནམས་བསགས་

པའི་མི་དག་ལ། །གཞན་ལས་བྱུང་བའི་གནོད་པའམ། །ལ་དང་བདུད་ཀི་རིགས་

རྣམས་ཀིས། །བར་ཆད་བ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལོག་ན་བསམ་པ་མཐར་

ཕིན་པར་འགྲུབ་སེ། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པར། བསོད་ནམས་ལྡན་པའི་མི་ཡི་བསམ་པ་

རྣམས་ཀང་འགྲུབ། །ཅེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་གཞན་གིས་ཡུམ་ལ་བསོད་ཕག་

བས་པས་བསོད་ནམས་ཐོབ་ཅིང་བསོད་ནམས་མིན་པ་ལྡོག་པའི་ཕིར་དུཿ ཁ་ཐམས་

ཅད་སངས་པའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་བོ། །[སོམ་ལམ་རེ་སྦོར་གི་འཛིན་རྟོག་དང་པོ་སོན་པའི་་་་་་] 

མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བརོད་ན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་རིམ་

གིས་དུཿ ཁ་མཐར་ཕིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་༼བ་ས་དོན།༽ནི། 

ཕག་གི་ཡུལ་དགོད་པ་དང་། དེ་ལ་ཕག་འཚལ་བས་མཆོད་བརོད་དང་

བཤད་བའི་དོན་དང་། དེ་བཤད་པར་ཁས་བླངས་པས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་སོན་
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ཅིང་། དེ་དག་གིས་ཀང་བརོད་བ། དགོས་པ། ཉིང་དགོས། འབེལ་པ་བཞི་སེ། དགོས་

འབེལ་བསན་པའོ། །

གསུམ་པ་༼ཚིག་དོན།༽ལ། 

མཆོད་བརོད་དང་། 

དམ་བཅའ་དང་། དགོས་འབེལ་གི་ཚིག་གི་དོན་བཤད་པ་གསུམ་མོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས་ལས། ཕག་གི་ཡུལ་ནི། ཡུམ་གཞུང་ལམ་འབས་བུ་གསུམ་ཡིན་ནོ། །ལ་

ནི། ཆེད་ཀི་བཞི་པའམ། བཞི་པའི་དོན་གི་བདུན་པའོ། །

འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། གཞན་གི་ལོག་རྟོག་དགག །གཞུང་གི་དགོངས་པ་

བསན། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐེག་པ་གསུམ་

གི་ལམ་ལྔ་མཚན་གཞི། ཡུམ་མཚན་ཉིད་པར་མཚོན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

མེད་པར་རྟོགས་པ་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་ཆོས་ཅན། ཡུམ་མཚན་

ཉིད་པ་མིན་པར་ཐལ། མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཙམ་གི་ཡུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་ཚད་མ། འདོད་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ལྔ་ཐམས་ཅད་ཡུམ་མཚན་ཉིད་པ་

ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །ཁབ་པ་མེད་ན། ་ད་འགེལ་ལས། མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་

པ་ཙམ་གི་ཡུལ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི། ཡུམ་ལྟར་བཅོས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

པ་དང་འགལ་ལོ། །རང་རྒྱལ་ཆོས་ཅན། འཛིན་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་

གིས་རྟོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། འཛིན་པ་མི་སོང་ཕིར་དང་ནི། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཚོགས་

སྦོར་ཆོས་ཅན། སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ཆོས་སྐུར་ཐལ། ཡུམ་མཚན་ཉིད་པ་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་མེད་ན། བི་མ་ལ་མི་ཏྲས། དོན་དམ་པའི་ཤེར་ཕིན་ནི། རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་

ནི། སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་གོ་ཆ་དང་འཇུག་པ་དང་ཚོགས་དང་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་

སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །མཐོང་སོམ་གི་ལམ་

ཆོས་ཅན། ཡུམ་མཚན་ཉིད་པ་མིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་དམ་པ་ཐོབ་པ་མིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་མེད་ན། མདོ་ལས། ཡུམ་འདི་ནི། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དམ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་ཡུམ་ཞེས་

བའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་ཁོད་སོབ་ལམ་ན་ཡུམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་ན། 

ངས་མེད་ཅེས་བའོ། །འོ་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ཕིར་ཤེར་ཕིན་

ཞེས་བའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་བཏགས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །ཡོད་པ་

ལ་ཕོགས་གང་གིས། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་གཉིས་མེད། །ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས། །བསྒྲུབ་བའི་དོན་དེ་དང་ལྡན་པས། །གཞུང་ལམ་དག་ལ་དེ་སྒ་ཡིན། །ཞེས་

པ་དང་འགལ་ལོ། །ཁོ་ན་རེ། ཡེ་ཤེས་ཚུལ་སོ་ཐབས་དང་ར་བ་ཇི་སེད་པ། །དེ་ཀུན་

ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་པའི་མཆོག་ལས་བྱུང་། །ཞེས་་ད་པར་ལམ་ལྔ་ཡུམ་ལས་

བྱུང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། ཡུམ་ལས་བྱུང་བ་ལ་ཡུམ་གིས་མ་ཁབ་

སེ། དཔེར་ན། མི་སོབ་ལམ་དེ། སོབ་ལམ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཡང་སོབ་ལམ་མ་ཡིན་

པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚོན་བའི་སྒ་དོན། མཚན་བཏགས་ཀི་དབེ་བ་

གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་སྲིད་བཞིའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོང་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

བའོ། །འགེལ་ཆེན་ནས། དེ་ཡང་ཤེས་པར་བ་བ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་

མཚན་ཉིད་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནི། ཤེར་ཕིན་ཏེ། ཞེས་པ་དང་། མདོ་

ལས། རིང་དུ་སོང་ཞིང་ཀུན་དགའ་བས་འཕགས་སོ། །དེའི་ཕིར་ཤེར་ཕིན་ཞེས་

བའོ། །སྦིན་པ་ནས་ཤེར་ཕིན་གི་བར་དུ་རིང་དུ་སོང་ཞིང་ཀུན་དགའ་བས་འཕགས་

སོ། །དེའི་ཕིར་རིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་པ་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ། ཕུང་པོ་རྣམས་

ལས་རིང་དུ་སོང་བས་ན། དེའི་ཕིར་རིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། སཾ་སྐྲཏ་ལ་པྲཛྙཱ་ཞེས་པའི་པྲ་ནི། ཕལ་ཏེ་པ་ར་མརྠ་ཞེས་བསྒྱུར་བས་

དོན་དམ་པ། ཛྙཱ་ནི། ཛྙཱ་ན་ཤེས་རབ། དོན་དམ་པ་ཤེས་པས་ཤེས་རབ་བོ། །དོན་དམ་

ཤེས་པའི་ཕིར་བཤད་དོ། །ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་། ཇི་སད་དུ། གཞན་སྒ་ཤེས་དང་སོ་

སོར་ནི། །རང་རིག་རབ་ཏུ་ཤེས་ཕིར་དང་། །རབ་ཞི་ཐོབ་ཤེས་རབ་ཕུལ་བྱུང་། །ཡོན་

ཏན་ཐོབ་ཤེས་ཕིར་ཤེས་རབ། །ཅེས་པས། གཞན་གི་སྒ་ལས་ཤེས་པས་ཤེས་རབ་སེ། 

ཚོགས་སྦོར། སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་ཤེས་པས་ཤེས་རབ་སེ། མཐོང་སོམ་གི་མཉམ་

གཞག་དང་འབས་བུའི་ཡུམ། ཤེས་བ་ཇི་སེད་པ་རབ་ཏུ་ཤེས་པས་ཤེས་རབ་སེ། རེས་

ཐོབ། སོམ་སང་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཐོབ་ཅིང་རྟོགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགོ་བས་ཤེས་རབ་

སེ། སོམ་ལམ། ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པ་ཤེས་པས་ཤེས་རབ་སེ། བར་ཆད་མེད་

ལམ་མོ། །ཀི་ནི། འབེལ་པའི་སྒ་སེ། རྒྱ་གར་སད་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཕ་རོལ་གཞི་མཐུན་

ཡིན་པས་དེ་མེད་དོ། །ཤཱནིས། ཤེས་རབ་ཀང་དེ་ཡིན་ལ། ཕ་རོལ་ཡང་དེ་ཡིན་པས་

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །ཕ་རོལ་ནི། སྲིད་ཞིའི་ཕ་རོལ་ལམ། སྨོན་ལམ་ལ་

སོགས་པ་ཆོས་དགུའི་ཕ་རོལ་ལོ། །ཕིན་པ་ནི། རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་སོན་པའམ། 
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

རིང་དུ་སོང་བའོ། །་ད་པ་ལས། འདུ་ཤེས་ཚུ་རོལ་ཡིན་ཤེས་འདྲེན་པས་ཡོངས་སུ་

བསྒགས། །འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་བཤིག་ནས་སོང་བ་ཕ་རོལ་འགོ། །ཞེས་སོ། །འབུམ་

ཊིཀ་ཏུ། སྨོན་ལམ་དང་། བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་། ལས་

དང་། དུཿ ཁ་དང་། འཁོར་བ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། ཤེས་རབ་བ་

བ་དང་རྣམ་པ་འདི་དགུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་ཕིར་ཞེས་སོ། །མདོ་ལས། རབ་འབོར། 

གཞན་ཡང་ཡུམ་འདིས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པར་གྱུར། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པར་

འགྱུར་བས་དེའི་ཕིར་ཡུམ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དངོས་ཡིན་ལ། ལམ་དང་གཞུང་ནི། 

བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་འདོགས་པའི་རྒྱུ་ནི། ལམ་ལ་འབས་བུའི་མིང་གིས་

བཏགས་ལ། གཞུང་ལ་བརོད་བའམ། འབས་བུའམ། རྒྱུའི་མིང་གིས་བཏགས་ཏེ། དེ་

བརོད་བར་སོན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེས་བསན་

པའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི། དངོས་ཐོབ་པར་འདོད་

པས་རྒྱུ་དེ་གཉིས་ལ་བསབ་དགོས་སོ། །ཞེས་ཤེས་པའི་དོན་དུའོ། །དངོས་ལ་གནོད་

བེད་ནི། མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་ཉིད་ནི། ཆོས་བཤེས་ཀིས་མཚན་ཉིད་

པར་བཤད་ཀང་། འདིར་ཡུལ་ལ་ཡུལ་ཅན་གི་མིང་གིས་བཏགས་པར་རིག་པར་བ་

ལ། འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་པ་ན་མཚན་ཉིད་པ་དང་ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཉན་

རང་གི་ལམ་གཉིས་ཀང་གཙོ་བོའི ་མིང་གིས་སམ་རྒྱུའི་མིང་གིས་བཏགས་
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སོ། །འགེལ་ཆེན་ལས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི། དངོས་ཡིན་ལ། དེ་ཐོབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཉིད་ཀིས་ན། 

ཚིག་དང་ངག་གི་ཚོགས་ཀི་གཞུང་དང་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་

ལམ་ལ་ཡང་ཤེར་ཕིན་ཞེས་བ་བ་ནི། བཏགས་པ་བའོ་ཞེས་པ་དང་། གཙོ་བོ་ལས་

དབང་དུ་བས་པས་སོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། རིགས་པ་དང་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། 

ཉན་རང་གི་ལམ་ཆོས་ཅན། ཐར་ལམ་མིན་པར་ཐལ། ཡུམ་དངོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ་ད་པར། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་བླང་འདི་ནི་ཐར་པ་ལགས། ཞེས་

པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། བཏགས་པ་བ་ལ་དགོངས་སོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། ཉན་

ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐར་ཕིན་པའི་སས་བ་ས་པ་དག་བཅོམ་པའི་ལམ་གི་

ཡེ་ཤེས་ཀང་ཤེར་ཕིན་གི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡིན་པས་ཤེར་ཕིན་གི་མིང་ཐོབ་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་པས་སོ། །བང་སེམས་ཀི་ལམ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་མིན་པར་

ཐལ། ཡུམ་དངོས་མིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ་ད་པར། རྒྱལ་བ་འདས་དང་མ་

བོན་ད་ལྟར་གང་བཞུགས་པ། །ཀུན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་འདི་ཡིན་གཞན་མ་

ཡིན། །ཞེས་པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞེས་པ། དངོས་བཏགས་

སྤིའི་མིང་ཡིན་པས་དེས་དངོས་སུ་མི་འགྲུབ་སེ། སྤི་སྒ་བེ་བག་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་སོབ་ལམ་ནི། ཡུམ་བཏགས་པ་བར་ཕོགས་གང་ལ་སོགས་ཀིས་བཤད་

པས་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ། །སོབ་ལམ་ཡུམ་བཏགས་པ་བར་བཤད་པ་སེམས་ཙམ་

གི་ལུགས་ཡིན་པས་འགོག་གོ །ཞེ་ན། ཁོ་བོས་ལྡོག་ལ་སྨྲ་ཡི་རོད་ཅིག །འོ་ན། ཕོགས་
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གང་སེམས་ཙམ་པས་བཏགས་པ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། ཁེད་ལའང་

ཤཱནི་པ་སེམས་ཙམ་པས་ཆོས་ཀི་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཡུམ་ཞེས་བ་

ཞེ་ན། དེའི་འབས་བུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་མཐོང་སོམ་ཡུམ་མཚན་ཉིད་པ། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡུམ་བཏགས་པ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །

བཤད་སྦར་ལས། བསེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་ནི། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་དྲུག་མིང་

ཡང་མེད། །བཅོམ་ལྡན་ཉག་གཅིག་ཕ་རོལ་ཕིན། །དྲུག་གི་སྤི་ལ་བཞུགས་པ་

ལགས། །ཞེས་ཉན་རང་ལ་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པར་བཤད་ཅིང་དབུ་མ་པ་སོབ་

དཔོན་དང་ཆོས་བཤེས་ལ་སོགས་པས་ལམ་དང་གཞུང་བཏགས་པ་བར་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་སེམས་ཙམ་གི་ཡིན་པས་འགོག་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་

ཤེས་དང་མཐོང་སོམ་ཡུམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀ་འགོག་པར་ཐལ། 

སེམས་ཙམ་གི་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཉིད་པར་

ཕོགས་གང་གིས་བཤད། བཏགས་པ་བར་ཤཱནི་པས་བཤད། མཐོང་སོམ་མཚན་ཉིད་

པར་ཤཱནི་པས་བཤད། བཏགས་པ་བར་དབིག་གཉེན་དང་། ཕོགས་གང་གིས་བཤད་

པས་སོ། །དེ་དག་གིས་བཤད་ཀང་སེམས་ཙམ་གི་མི་འགྱུར་ན། དེར་ཁེད་ལའང་

མཚུངས་སོ། །ཡང་སོབ་ལམ་ཆོས་ཅན། སྒིབ་པའི་གཉེན་པོ་མིན་པར་ཐལ། ཡུམ་

དངོས་མིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ་རྒྱུད་བླ་མར། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

གང་། །དེ་ནི་ཤེས་བའི་སྒིབ་པར་འདོད། །སེར་སྣ་ལ་སོགས་རྣམ་རྟོག་གང་། །དེ་ནི་

ཉོན་མོངས་སྒིབ་པར་འདོད། །ཤེས་རབ་ལས་གཞན་འདི་དག་ནི། །སོང་རྒྱུ་གཞན་

མེད་དེ་ཡི་ཕིར། །ཞེས་པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཤེས་རབ་ལ་ཤེར་ཕིན་གིས་
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མ་ཁབ་པས་སོ། །མདོ་ལས། བདག་ནི་ཤེས་རབ་བསོམ་མོ། །ཤེས་རབ་ནི་

འདིའོ། །འདི་རྣམས་ཀི་དོན་དུའོ་སམ་ན། ཤེས་རབ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། ཤེར་ཕིན་ཡིན་

པར་འགྱུར་བ་ནི། མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། སོབ་ལམ་ན་ཡུམ་མེད་པར་འདོད་པ་ལ། འབུམ་ཊིཀ་ལས། འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་

བ་ས་པ་ལ་ཤེར་ཕིན་ཞེས་བའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི། ཁེད་ལའང་

གནོད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་མེད་པར་མ་བཤད་དེ། རྡོ་རེ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་

སར་བཞེད་པའི་ཕིར་རོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། སངས་རྒྱས་ཀི་སས་བ་ས་པའི་ཤེས་རབ་

ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་ཤེར་ཕིན་ཞེས་བའོ། །ཞེས་པས་

སོ། །དེས་ན་བསན་བཅོས་རྣམས་ནི། ཕན་ཚུན་ནང་འགལ་བ་མང་པོ་དང་ལྡན་ལ། ལུང་

རྣམས་ནི། དགོངས་པ་ཅན་མང་བས་གང་འཆད་པའི་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་བཞིན་ཁས་

བླང་བར་བའོ། །ཡང་ཟླ་བ་སིང་པོས་ཞུས་པ་ལས། མོས་པ་སྤོད་པའི་སའི་གནས་

སབས་ཀི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་སོང་བར་བེད་པ་ནི། 

ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཤེར་ཕིན་ནོ། །རིགས་ཀི་བུ་དེ་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེར་ཕིན་

ནི། མཐོང་བའི་ལམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། 

ཁེད་ཆོས་སྐུ་མཚན་ཉིད་པ་སོབ་ལམ་ན་མེད་པར་འདོད་པ་ལ། སྐུ་མེད་པ་དང་བཅས་

དང་སྐུ་ཐོབ་དང་། །ཞེས་ཆོས་སྐུ་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེ་ནི་རེས་མཐུན་

པ་ལ་དགོངས་སོ། །ཞེ་ན། འདིར་ཡང་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་སོབ་ལམ་ན་ཡུམ་ཡོད་

པར་བཤད་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་རེས་སུ་མཐུན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །སྤིར་ཐེག་པ་
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གསུམ་གི་ལམ་ལྔ་ཐམས་ཅད་ཡུམ་མཚན་ཉིད་པའོ། །ཞེས་གསལ་བར་བཤད་པའི་

བཀའ་བསན་བཅོས་དྲི་མ་མེད་པ་གཅིག་ཀང་མེད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་ཡུམ་རྣམ་

པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་གཙོ་བོར་བས་པ་ལ། དགོས་པ་བསན་བཅོས་དབེ་བའི་ཕིར། 

ཚུལ་གུས་པར་ཏེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སམ། ཡིད་རབ་ཏུ་དང་བས་ཕག་འཚལ་

བ་ནི། མཆོག་ཏུ་འདུད་པར་བེད་པའོ། །

གཉིས་པ་༼དམ་བཅའ།༽ནི། 

རྣམ་པར་དབེ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཡུམ་དེའི་རྒྱན་མན་ངག་གི་བསན་

བཅོས་ཀི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་སེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ཚིག་དང་དོན་དག་

གོ། །བཤད་བའི་དོན་བརོད་པའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཡུམ་རྒྱས་བ་ས་ཀུན་གི་དོན་

ཕེ་བས་དགའ་བ་སྐྱེད་པའི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བར་ནི་བ་བའི་ཕིར་རྣམ་པར་དབེ་ཞེས་

བཤད་པར་ཁས་བླངས་པའོ། །དེ་མི་རིགས་ཏེ། རྒྱན་དུ་གྱུར་ཟིན་པས་སོ། །ཞེ་ན། 

སྐྱོན་མེད་དེ། སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད་ཀི་རྒྱན་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་ན་དགའ་བར་བེད་མི་

ནུས་པ་ལྟར། འགེལ་བེད་གཞན་གིས་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་གི་དབང་གིས་ཡུམ་གི་

དོན་ལེགས་པར་སོན་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀན་ཀའི་དྲི་མ་སྐྱེ་སྲིད་དོ། །སོབ་

དཔོན་གི་འགེལ་པས་དོན་གསལ་བར་བསན་པས་དེ་དག་གིས་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་

གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཀན་ཀའི་དྲི་མ་སེལ་བས་རྒྱན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་གི་དྲི་

མ་སེལ་པ་རྒྱན་གིའང་རྒྱན་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས། ཀན་ཀ་ངན་པའི་

དྲི་མ་སེལ་བས་ན། འདི་ནི། དབུ་མའི་རྒྱན་ཞེས་བའོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བའི་ངག་སྨྲོས་པས་དམ་པ་རྣམས་དམ་བཅས་
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པའི་ཁུར་མི་འདོར་བས་ཁ་འོག་ཏུ་ལུས་ཆུད་པས་རོམ་པ་མཐར་ཕིན་པའི་དགོས་པ་

ཡོད་དེ། ཇི་སད་དུ། གཞན་དོན་བརེ་བ་ཅན་རྣམས་སྲོག་ཕིར་ཡང་། །རང་གི་ནུས་པ་

ལོད་པར་མི་བེད་དོ། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁུར་ལི་ཁུར་བ་དག །ཉམ་ངའི་ལམ་དུ་ནམ་

ཡང་འདོར་མི་བེད། །ཅེས་སོ། །

གསུམ་པ་༼དགོས་འབེལ་གི་ཚིག་གི་དོན་བཤད་པ།༽ལ། 

ཡུམ་དེའི་རྒྱན་བསན་བཅོས་ཀི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ནི་སྒའི་བརོད་བ། དེའི་

བརོད་བ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ནི། དོན་གི་བརོད་བའོ། །རྒྱན་དེ་ལ་ཀན་ཀའི་དྲི་མ་སངས་

ཏེ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་གྲུབ་པ་ནི། དགོས་པའོ། །ཐོས་བསམ་

སོམ་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤེར་ཕིན་ནི། དགོས་པའི་དགོས་

པའོ། །རོད་བེད་བསན་བཅོས་རྒྱུ་དང་དགོས་པ་གཉིས་འབས་བུར་འབེལ་པ་ནི། 

འབེལ་པ་སེ། ཤུགས་བསན་ནོ། །འདི་ནི། ཤེར་འབྱུང་བློ་གོས་ཀི་ལུགས་སོ། །ཆོས་

བཤེས་དེ་ལས་གཞན་དུ་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་ལེགས་པར་བསན་པ་དགོས་པ། རྒྱན་

དུ་གྲུབ་པ་ཉིང་དགོས་སུ་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་༼བླ་མ་བརྒྱུད་པས་ཇི་ལྟར་ཕེ་ཚུལ།༽ལ་བཞི་སེ། 

ཐོགས་མེད་དང་། དབིག་གཉེན་དང་། གོལ་སེ་དང་། བཙུན་པ་གོལ་སེས་ཕེ་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། རྣམ་བཤད་མཛད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གི་ན། ཡུམ་གི་དོན་མ་

ལུས་པ་་ད་པར་བེད་པས་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་སེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གིའོ། །གང་

གིས་ན། འཕགས་པ་སེ། སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་ལས་རིང་དུ་སོང་བ་ཐོགས་མེད་

ཀིའོ། །དེའི་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གསེར་གིང་པས་ལས་ཀི་དབང་གིས་སྐྱེ་གནས་
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སོ་སོར་འགོ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་སིང་རེས་ཆགས་པས་ཀུན་ཏུ་སེ། ལག་པར་ཆགས་

པས་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པ་དེས་སོ། །ཆགས་པ་ནི། སིང་རེ་ལ་བཏགས་པ་སེ། 

འདོགས་པའི་རྒྱུ། སེམས་ཅན་མི་འདོར་བར་འདྲ་བས་སོ། །ཇི་ལྟར་ཕུག་རོན་རང་གི་

བུ་མཆོག་བམས། །རང་གི་བུ་དེ་ཉེ་བར་འཁྱུད་ནས་འདུག །དེ་འདྲ་བ་ལ་ཁོང་ཁོ་

འགལ་བ་ལྟར། །བརེར་བཅས་ལུས་ཅན་བུ་ལའང་དེ་དང་འདྲ། །ཞེས་སོ། །དགོས་པ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་མི་འདོར་བར་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །གནོད་བེད། 

འཕགས་པར་གསུངས་པས་གནོད་དོ། །

ཆོས་བཤེས་ཀིས། འགོ་བའི་ཆགས་པ་ཆགས་མེད་མཛད་ཟེར་ཏེ། ཀུན་ཏུའི་

ཨཱ་རིང་པོ་ཡིན་པས་མཚམས་སྦོར་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཀུན་ཏུ་ཞེས་འདོད་པ་ནི། 

མཚམས་སྦོར་མ་ཤེས་པར་ཟད་དོ། །དེས་ན་དགག་པའི་ཨ་ཐུང་ཡིན་པས་འགོ་བ་

ལ་ཆགས་པས་རང་དོན་ལ་ཆགས་པ་མེད་པར་ཁི་མོ་ལ་ལུས་སྦིན་པ་ལ་སོགས་

མཛད་པའོ། །སྐྱོབ་པ་ནི། རང་གིས་གཟིགས་པའི་ལམ་སོན་པ་སེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་

དུཿ ཁ་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་སེམས་ཅན་རེས་སུ་སྐྱོང་བའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་འགེལ་ལས། སྐྱོབ་

པ་ཉིད་གཟིགས་ལམ་གསུང་བ། །ཞེས་སོ། །རྒྱུ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ན། དབང་ཕྱུག་ལ་

སོགས་པས་མི་ཐུབ་པས་མི་ཕམ། སེམས་ཅན་གི་མགོན་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པའི་

བམས་པ་ལ། བརྒྱུད་པ་སོགས་མིན་པར་ཐོགས་མེད་བདག་ཉིད་ཀིས་དགའ་ལྡན་དུ་

ཡུམ་གི་བརོད་བ་གཞི་ཁོ་ན་ཡིན་ནམ་སམ་པ་བསལ་བ་དང་། ཟློས་པ་སོང་བ་དང་། 

ཡུམ་གི་བསན་པ་སེལ་བ་དང་། རང་ལ་ཡུམ་གི་རྟོགས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་གི་

མདོ་དང་ཆོས་ལྔ་ལའི་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པས་གསན་ནས་ལེགས་པར་
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བསམ་ཞིང་བསོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སོ། །གཞུང་ནི། དེ་ཉིད་རྣམ་ངེས་ཞེས་བ་བ་

སབས་བརྒྱད་དུ་མ་ཕེ་ཞིང་སེམས་ཙམ་གི་ལྟ་བར་བཀོལ་ཏེ། ཐོགས་མེད་ས་འོད་

བེད་པ་བརེས་ཀང་། དབིག་གཉེན་འདུལ་བའི་དོན་དུ་སེམས་ཙམ་དུ་བསན་

ནོ། །དཀོན་བརེག་ལས། སེམས་ཅན་གཅིག་གི་དོན་གི་ཕིར། །ཕི་མཐའི་བར་དུ་

གནས་པར་བགི། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། རྣམ་པར་བཀོལ་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བསན་བཅོས་ཆེན་

པོའ།ོ །གང་གིས་ན། སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱར་པནི་ཏར་གྱུར་ཅིང་འབུམ་སེ་དགུ་བཅུ་ར་དགུ་

ཐུགས་ལ་མངའ་ཞིང་བརྒྱད་སོང་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཁ་ཏོན་བེད་པ་འགོ་བ་མ་ལུས་པའི་

དོན་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་རོགས་པར་བེད་པ་དབིག །གང་དག་བསན་པར་མི་

འོས་པ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གསང་བེད་ཅིང་། །བསབ་ལས་ཉམས་ལ་སྨད་པ་

དང་། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྔགས་པ་ཉིད། །གདམས་ངག་སྦིན་པར་བེད་པ་

དང་། །བདུད་རྣམས་སོན་པར་བེད་པ་སེ། །ལས་ལྔ་དག་གིས་རྒྱལ་སྲས་

རྣམས། །སེམས་ཅན་ར་ལག་འདྲ་བ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་ཕན་བདེའི་ར་ལག་ཏུ་གྱུར་

པའི་གཉེན་གིས་སོ། །རྒྱུ་གང་གིས་ན། རང་གི་ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་ལ་མོས་ཤིང་ཞེན་

པ་གཙོར་བས་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཤེས་བ་དོན་དུ་སྣང་བ་ནང་སེམས་ཀི་བདག་

ཉིད་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་དག་པར་བརྟེན་ནས་སོ། །དེ་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་

ཡོད་དོ། །མེད་དོ། །ཡོད་པའང་མ་ཡིན་མེད་པའང་མ་ཡིན་ཞེས་སོགས་དང་འགལ་

བས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་དགོངས་ཏེ། མཚན་ཉིད་གསུམ་

ནི། ཀུན་བཏགས། གཞན་དབང་། ཡོངས་གྲུབ་བོ། །དེ་ལ་གཞན་དབང་ནི། ཀུན་གཞི་
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རྣམ་ཤེས་ཀི་ས་བོན་ཅན། ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་སེམས་བྱུང་གིས་བ་ས་པ། 

ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ། ལུས་དང་ལུས་ཅན་གི་

རྣམ་པར་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། དེ་སད་དུ། ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་ནི། །སེམས་

དང་སེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །ཞེས་སོ། །ཀུན་བཏགས་ནི། དེ་ལ་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་སམ། བདག་གཉིས་སུ་བཏགས་པ་ནི། ཀུན་བཏགས་སོ། །ཡང་ན་དོན་མེད་

ཀང་དེ་ཉིད་དོན་དུ་སྣང་བ་ནི། ཀུན་བཏགས་སོ། །གཞན་དབང་དེ་ལ་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་སམ་དོན་གིས་མཚན་ཉིད་ཀུན་བཏགས་དེ་གཏན་མེད་པ་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་

གྲུབ་བོ། །དེས་ན་རྟག་ཏུ་གཉིས་དང་བལ་བཞིན་དུ་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་ཀུན་བཏགས་

ནི། ཤེས་བ་འཁྲུལ་པའི་རྟེན། གཞན་དབང་ནི། སང་བ་དང་ཤེས་བ་བརོད་དུ་མེད་

ཅིང་སོས་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད། ཡོངས་གྲུབ་ནི། དྲི་བཅས་དྲི་མེད་དུ་སྦང་བ་སེ། 

རྟག་ཏུ་གཉིས་བལ་འཁྲུལ་པའི་རྟེན་གང་ཡིན་དང་གང་ཞིག་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བརོད་པར་

ནུ་མ་ཡིན་ཞིང་སོས་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དེ་ཁོ་ན། །ཤེས་བ་སང་བ་རང་བཞིན་དྲི་

མེད་འདོད་གང་རྣམ་པར་སྦང་བ་སེ། །དེ་ནི་ནམ་མཁའ་གསེར་དང་ཆུ་ལྟར་ཉོན་

མོངས་པ་ལས་རྣམ་དག་འདོད། །ཅེས་སོ། །

དེ་ལ་གཞན་དབང་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ནི། ཡོད་དོ། །གཟུང་འཛིན་གཉིས་སམ་

དོན་ནི། མེད་དོ། །གཞན་དབང་ལ་ཀུན་བཏགས་ཡོད་པའང་མིན། སོང་ཉིད་མེད་

པའང་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཡོད་དོ། །མེད་དོ། །ཡོད་པའང་མིན་མེད་པའང་མ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་བཞིན་གཉིས་སྣང་དེ་ལ་ཡོད། །དེ་ཡི་དངོས་པོ་ཡོད་མ་

ཡིན། །དེ་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ། །ཡོད་དང་མེད་པ་ཉིད་དུ་བརོད། །དེ་ལ་
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ཡོད་པ་མེད་མ་ཡིན། །མེད་པ་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་

ནི། །ཡོད་མེད་ཁད་པར་མེད་པར་བརོད། །ཅེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་

གསུངས་པ་ནི། གཞན་དབང་ནི། ཤིང་དང་བོང་བ་དང་སྔགས་ལྟ་བུ། ཀུན་བཏགས་

ནི། རྟ་གང་སོགས་སུ་སྣང་བ་ལྟ་བུ། ཡོངས་གྲུབ་ནི། ཤིང་ལ་སོགས་པ་ལ་རྟ་གང་ལ་

སོགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་སོ། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་དེ་བཞིན་

དུ། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་བརོད། །སྒྱུ་མ་བས་པ་ཇི་ལྟ་བུར། །དེ་བཞིན་གཉིས་

སུ་འཁྲུལ་པར་བརོད། །ཇི་ལྟར་དེ་ལ་དེ་མེད་པས། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་དོན་དམ་

འདོད། །ཅེས་སོ། །

གཟུགས་ནི། གཟུགས་ཀིས་སོང་ཞེས་བཤད་པ་ནི། བམས་པས་ཞུས་པ་

ལས། ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས། རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་གཟུགས། ཆོས་ཉིད་ཀི་

གཟུགས་དང་གསུམ་གསུངས་པ་ལས། བིས་པ་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་སུ་རུང་བ་

སོགས་སུ་དོན་དུ་བཟུང་བ་ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས། དོན་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་ཤེས་

ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ནི། རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་གཟུགས་གཞན་དབང་། གཟུགས་དེ་

གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་དང་བལ་བའི་ཡོངས་གྲུབ་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་

སོ། །དེ་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ནི། ཀུན་བཏགས་པ་དང་རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་

གཟུགས་ཀིས་སོང་པས་ན། གཟུགས་ནི། གཟུགས་ཀིས་སོང་ཞེས་སོ། །ཆོས་ཉིད་

ཀི་གཟུགས་ལ་གཟུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་མེད་པས་གཟུགས་ཀིས་སོང་པ་ཉིད་གང་

ལགས་པ་དེའང་གཟུགས་མ་ལགས། སོང་ཉིད་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ་གཟུགས་ཆོས་ཅན་

ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཐ་དད་མི་རུང་བའི་ཕིར་སོང་པ་ཉིད་ལས་གུད་ནའང་གཟུགས་
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མ་མཆིས་སོ། །དེ་གཉིས་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་ཆོས་ཉིད་ཀིས་ཆོས་བརོད་པ་ན། 

གཟུགས་ཉིད་ཀང་སོང་པ་ཉིད་ཅེས་དང་། ཆོས་ཀིས་ཆོས་ཉིད་བརོད་པ་ན། སོང་པ་

ཉིད་ཀང་གཟུགས་སོ་ཞེས་རྣམ་རིག་པའི་ཚུལ་དུ་བཀོལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ལ། རྣམ་པར་ཕེ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བསན་བཅོས་ཆེན་

པོའ།ོ །གང་གིས་ན། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་བས་འཕགས་པའི་ཁོངས་

སུ་གཏོགས་པ། མཐོང་སང་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བས་ན། དོན་ལྡན་གི་མིང་རྣམ་པར་

གོལ་བའི་སེ་ཞེས་བ་བས་ཀང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་ན། ཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་མ་ལུས་པ་སངས་

པའི་དབུ་མར་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་གི་དོན་གནས་པར་རྟོགས་པའི་བློས་དབུ་

མར་རོ། །སྔར་བས་ཟིན་པས་མཆོག་མོད་ཅེ་ན། དབིག་གཉེན་དེས་བས་པའི་འགེལ་

པ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བས་པ་མིན་པར་མཐོང་ནས་ཕི་ནང་གི་མུ་སེགས་པ་མཐའ་

དག་གི་ལོག་རྟོག་བཟློག་པའི་ཕིར་བས་སོ། །

བཞི་པ་ལ། རྣམ་བཤད་བས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བསན་བཅོས་ཆེན་པོའི་

འོ། །གང་གིས་ན། བཙུན་པ་རྣམ་གོལ་སེས་ཏེ། དེའི་ཡོན་ཏན་ནི། དད་པའི་ས་ནི། 

ཚོགས་ལམ་སེ། དེ་ལ་གནས་པ་དེའི་གནས་སབས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིས་

སོ། །དུས་ནི། འཕགས་པས་འགེལ་པ་བས་པ་དེའི་འོག་ཏུའོ། །ཇི་ལྟར་ན། གྲུབ་མཐའ་

རབ་འབམས་ལ་མ་འདྲིས་པའམ། མངོན་པའི་སེ་སྣོད་ལ་སོགས་པའི་བསན་བཅོས་

མཐའ་དག་མ་རེད་པར་རང་དང་རེས་མཐུན་ཏེ། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་སོགས་ཀིས་མ་

ཡིན་པར་རང་གི་ཤེས་རབ་སེལ་བའི་དོན་དུའོ། །ཁ་ཅིག་ནི། དགོས་འབེལ། སེམས་

བསྐྱེད་དང་པོ་གཉིས། སྲིད་རེའི་མཐར་ཐུག་འགོ། དག་བཅོམ་འབས་ཞུགས། རས་
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འཛིན་རྟོག་པ་རྣམས་མ་རེད་པར་ཉི་ཁི་ལེ་མང་དང་མཐུན་པར་བས་སོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་༼དབེ་བར་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁེངས་བསྐྱུངས་དང་བཅས་པ།༽ལ་གསུམ། 

བདག་ཉིད་གཟེངས་བསོད་པ། དབེ་བར་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཁེངས་

བསྐྱུངས་ཏེ་འཇུག་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། རེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བསན་

བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ནམ་ཡུམ་གི་ཚིག་དང་དོན་མཐའ་དག་འདིའོ། །གང་ལས་ན། 

སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཐོགས་མེད་གོལ་སེ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྣང་

ཞིང་གསལ་བར་བས་ཤིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བིན་རླབས་དང་རང་གི་བློའི་མཐུ་ལས་

ཀང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་ན། བམས་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་རོ། །རེད་པ་ངོ་མཚར་

བར་བསན་པ་ནི། འགའ་ཞིག་ཁོ་ནས་ཏེ། གདུལ་བའི་དབང་གིས་ཐོགས་མེད་དང་

བཅས་པ། དབིག་གཉེན་དང་བཙུན་པས་ཡུམ་གི་དོན་མ་རྟོགས་ཤིང་མ་རེད་པའི་དོན། 

བདག་གིས་ཚང་བར་ཤེས་ཤིང་རེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ། འཕགས་པ་དང་། མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པའི་བློ་ནུས་ཡོད་པས་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། དབེ་བར་རིགས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། དེ་ལྟར་བསལ་པ་མང་

པོར་བསོད་ནམས་མ་བསགས་ན། མཚན་ཙམ་ཡང་ཤིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ་བ་ཟབ་

མོའི་ལམ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བརྒྱད་ཀི་བདག་ཉིད་འདི། ཡུན་རིང་པོར་འབད་པས་

བསྒྲུབས་པས་ཅི་ཞིག་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བིན་རླབས་ཀི་དབང་གིས་རེད་པ་

ནིའོ། །གང་གིས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་བིན་རླབས་ཐོབ་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན། ཡུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་རེད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་བས་པ་

ཤེས་པའི་མཆོད་པ་བ་བར་རིགས་ལ། མཆོད་པའི་མཆོག་ཀང་འདིའི་དོན་འབེད་པ་
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ཡིན་པའི་ཕིར། ཤེར་ཕིན་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ལས། ཤེར་ཕིན་འདྲི་བ་དང་། ཀོག་

པ་དང་། ཉན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། ཁ་ཏོན་བེད་པ་དང་། འཆད་པ་དང་། སེམས་པ་

དང་། སོམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་རྒྱས་

པའོ། །ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་རེད་ན། སངས་རྒྱས་ཐུགས་རེ་ཆེན་

པོ་དང་ལྡན་པས་དབིག་གཉེན་ལ་སོགས་པས་རེད་པར་ཅིའི་ཕིར་མི་མཛད་ཅེ་ན། 

རང་གི་འབད་པའི་ཚོགས་ཀི་རེས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བིན་རླབས་འབང་སེ། ཆུའི་ཟླ་

བའམ་ལས་ཆར་ཕབ་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། ང་རྒྱལ་ལམ་ཕག་དོག་གི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པར་སོན་པ། 

ཡུམ་འདིའི་དོན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སེ། ལུས་པ་ཆོས་ཅན། སེང་བཟང་བདག་གི་ནི་བློའི་

སྤོད་ཡུལ་མིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ནའང་རང་

གཞན་ལ་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀི་ཕན་གདགས་པར་འདོད་པས། དེ་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་སོགས་ཀི་བསོད་ནམས་དག་སྒྲུབ་པ་དང་། བསན་

བཅོས་འབེད་པ་དོན་མཐུན་པའི་ཕིར་བསན་བཅོས་འབེད་པར་སོ་བ་སྐྱེས་སོ་ཞེས་

བསན་པས། གདུལ་བ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀང་ཁེངས་པ་མེད་ཅིང་གཞན་དོན་གི་

བསམ་པ་དང་ལྡན་པས་བསན་བཅོས་འབེད་པར་སོ་བ་སྐྱེད་ཅིག །ཅེས་བསན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼བཤད་པ་ཉེ་བར་དགོད་པ།༽ལ། 

སྤི་དང་ཡན་ལག་གི་དོན་གཉིས་ལས། 

སྤི་དོན་ནི།

བམས་པ་ཉིད་ཀི་མན་ངག་བརྒྱུད་པ་དབིག་གཉེན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས། 
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མདོ་དོན་སྨྲ་བ་དག་གིས་ནི། །དགོས་པ་བ་ས་པའི་དོན་བཅས་དང་། །ཚིག་དོན་

བཅས་དང་མཚམས་སྦར་བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་པས་བསད་པར་བ། །ཞེས་པ་

དང་། དགོས་པ་བརོད་པས་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤེས་ནས་ཉན་པ་དང་

འཛིན་པ་ལ་འབད་པ་བེད་པར་འགྱུར་བས་དགོས་འགེལ་གིས་དགོས་དོན་བསན་

ནོ། །དགོས་དོན་དེ་ཡང་བ་ས་དོན་ལས་རྟོགས་པས་བ་ས་དོན་ལུས་རྣམ་གཞག་

བསན་ནོ། །དེ་ཡང་ཚིག་དོན་ལས་རྟོགས་པས་མིང་གི་རྣམ་གངས་དང་དོན་དང་ལྡན་

པའི་མིང་དང་དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་བཤད་པའི་ཚིག་དོན་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་

བསན་ནོ། །

ཚིག་གི་གོ་རིམ་མི་གསལ་བ་ནི། མཚམས་སྦར་བ་ལས་ཤེས་པས་ཤུགས་

བསན་ཏེ། དེ་ཉིད་སོབ་དཔོན་གིས་གསལ་བར་བསན་པ། མཚམས་སྦོར་གི་ཚིག་

སབས་དང་པོ་ལ་སོ་དྲུག །གཉིས་པ་ལ་ཉི་ཤུ། གསུམ་པ་ལ་བཅུ་བཞི། བཞི་པ་ལ་སོ་

ལྔ། ལྔ་པ་ལ་ཉེར་བདུན། དྲུག་པ་ལ་གཅིག །བདུན་པ་ལ་ལྔ། བརྒྱད་པ་ལ་བཅུ་

གསུམ། བར་པ་ལ་གཅིག །བ་ས་པ་ལ་གཅིག་སེ། བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་སྨོས་

སོ། །ཞེས་ཆོས་བཤེས་བཞེད་ལ། དེ་ཡང་མཚམས་སྦོར་ཐོབ་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་

པ་ལ་དགོངས་སོ། །རིགས་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་། སྔ་ཕི་མི་འགལ་བ་ནི། བརྒལ་

ལན་ལས་ཤེས་པས། གཞན་གི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཡོད་ལ། །ཞེས་སོགས་དང་། ཆོས་

ཀི་དབིངས་ལ་དབེར་མེད་ཕིར། ཞེས་སོགས་འགའ་ཞིག་དངོས་སུ་བསན་ལ། 

འགའ་ཞིག་ཤུགས་ལ་བསན་པ་སོབ་དཔོན་གིས་གསལ་བར་བསན་པ་དག་གོ །དེ་

ལྟ་བུའི་བསན་བཅོས་བེད་པའི་སྔོན་དུ་རང་ཉིད་དམ་པར་ཤེས་པ་དང་། དམ་པར་
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ཤེས་པའི་ཚིག་ལ་གཞན་གཞུག་ཅིང་ལེགས་པའི་མཆོག་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ཐོག་

མར་མཆོད་བརོད་སྨོས་སོ། །དབིག་གཉེན་གིས། མདོ་དོན་ཆེ་བ་ཉིད་ཐོས་

ནས། །ཉན་པ་དང་ནི་འཛིན་པ་ལ། །ཉན་པ་པོ་ནི་གུས་བེད་པས། །ཐོག་མར་དགོས་

པ་བརོད་པར་བ། །དེ་འགྲུབ་དེ་ནི་བ་ས་དོན་ལས། །བ་ས་པའི་དོན་ནི་ཚིག་དོན་

ལས། །གོ་རིམ་རིགས་པ་སྔ་ཕི་དག །མི་འགལ་བ་ནི་གཉིས་ལས་སོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་༼ཡན་ལག་གི་དོན།༽ལ་གསུམ་སེ། 

རང་ཉིད་རོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཆོད་བརོད་བཤད། 

བརམས་པའི་བསན་བཅོས་ལ་གཞན་འཇུག་པའི་རྒྱུ་དགོས་འབེལ་བཤད། 

འཇུག་བ་བསན་བཅོས་ཀི་རང་བཞིན་མངོན་རྟོགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་གི་མཚམས་སྦར་ནི། 

ཕག་འཚལ་ཞེས་པ་གཞིའོ། །གང་ལ་ན། འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་ཤེར་ཕིན་

ལའོ། །ཇི་ལྟར་ན། སངས་རྟོག་མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་བརོད་པ་

བསོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གི་སོ་ནས་སོ། །དུས་ནི། རེ་ཞིག་སེ། ཇི་སྲིད་དུ་བསན་

བཅོས་རོམ་པའི་དང་པོར་རོ། །གང་གིས་ན། སོ་སྐྱེའི་ས་ལས་རིང་དུ་སོང་བས་

འཕགས་པ། བམས་པའི་རྣམ་ཐར་བསོམས་པས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབས་

ཤིང་བམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འབས་བུ་བམས་པ་དང་ལྡན་

པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་བརེ་བའི་བམས་པས་སོ། །དགོས་པ་
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ཅིའི་དོན་དུ་ན། རང་དོན་གི་དགོས་པ་ནི། རང་ཉིད་དམ་པའི་སྤོད་པ་དང་མཐུན་པར་

རབ་ཏུ་སོན་པས་དམ་པར་གཞན་གིས་ཤེས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཡང་དགོས་པ་ནི། དམ་

པས་བས་པའི་བསན་བཅོས་ལ་གདུལ་བ་རྣམས་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་དོན་གི་དགོས་པ་ནི། དྭང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། དང་ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན། གདུལ་བ་གཞན་དག་གོ །གང་ལ་ན། བདུད་བཞི་བཅོམ་པ་དང་

ལྡན་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྐྱེ་བའི་ཉོན་མོངས་གསུམ་

མམ། སྒིབ་པ་གཉིས་བཅོམ་པ་དང་ལྡན་པས་བཅོམ་ལྡན་ཏེ། རྒྱུད་ལས། ཉོན་མོངས་

ལས་དང་དེ་བཞིན་སྐྱེ། །ཉོན་མོངས་ཤེས་བའི་སྒིབ་དེ་རྣམས། །གང་ཡང་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཆོས་བཅོམ། །དེ་འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་སུ་བཤད། །ཅེས་སོ། །

ཡང་ན། བྷ་ག་ནི། སལ་བ་སེ། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའི་སལ་བ་དྲུག་དང་

ལྡན་པས་བཅོམ་ལྡན་ཏེ། རྒྱུད་ལས། དབང་ཕྱུག་དང་ནི་གཟུགས་བཟང་དང་། །དཔལ་

དང་གགས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་། །བརོན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སེ། །དྲུག་པོ་

རྣམས་ལ་སལ་ཞེས་བ། །ཞེས་སོ། །འདས་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་སེ། 

བཀས་བཅད་ཀིས་བསྣན་པའོ། །ཡུམ་ནི། མོ་རྟགས་ཏེ། སྲས་འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་

བེད་པའི་ཕིར་རོ། །སོབས་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མཐར་ཐུག་པས་

ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མེད་ཅིང་། གངས་དང་ཚད་ཀིས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འབྱུང་གནས་

རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལའོ། །གང་གི་ཆེད་དུ་ན། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་དོན་གི་

དབང་གིས་ཡུམ་ལ་ཐོས་སོགས་ཀིས་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ན། རབ་

ཏུ་སེ། རྐེན་གིས་མི་འཕོག་པའི་ཆེན་པོའ།ོ །དང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་མཆོད་བརོད་
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བེད་པ་ཅི་ཞེ་ན། ངེས་པར་གཟུང་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཤེར་ཕིན་དང་བའི་ཡུལ་དུ་

བས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་རབ་ཏུ་དང་བ་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་པར་

ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་སེ། ཐོག་མའི་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སོ། །གང་གིས་ན། བམས་པ་རང་གི་སོ་སོ་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་བརོད་དུ་མེད་

ཅིང་གཞན་ལ་བསན་མི་ནུས་པ་རྟོག་པ་མེད་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་དྲངས་པའི་རེས་

ཐོབ་ཀིས་སོ། །ནས་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་མཆོད་བརོད་བེད་ཅེས་པའོ། །

ར་བས་མདོར་བསན་པ་ལ། 

བསོད་པ་དང་། ཕག་འཚལ་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། གང་ཟག་གསུམ་གི་

བཞེད་དོན་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་བསོད་པ་དང་། དོན་བ་ས་ཏེ་འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་དུ་

བསན་པས་བསོད་པའོ། །དང་པོ་ལ། གཞི་ཤེས་ཀིས་ཉན་རང་གི་བཞེད་པ་སྒྲུབ་པའི་

སོ་ནས་དང་། ལམ་ཤེས་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཞེད་པ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་

དང་། རྣམ་མཁེན་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཞེད་པ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་བསོད་པའོ། །

དང་པོ་ལ། ཁིད་པར་མཛད་པའི་དོན། དེའི་འཐད་པ། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་

གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། གང་ཟག་གང་། ཐབས་གང་གིས། འབས་བུ་གང་དུ་ཁིད་པ་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། གང་ཟག་ཉན་ཐོས། བསམ་པ་ཞི་བ་ཚོལ་བ། རྣམས་ཀིས་

མཚོན་པའི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རིགས་ཅན་གསུམ་གི་ནང་ནས་རང་བཞིན་གིས་

དབང་རྟུལ། སྲིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚེའང་སྒ་བཅས་སུ་ཆོས་ཉན་ཅིང་ཐོས་པ་གཞན་ལ་སྒོག་

པས་ཐོས་སྒོག་སེ། བང་སེམས་ཀི་སེ་སྣོད་ལས། ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་རྣམ་གོལ་སྒ་ཕིར་

འགོ། །ཞེས་སོ། །དེ་དང་ཐེག་པ་ལ་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་པས་གདུལ་བ་ལ་ལུས་
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ཀིས་ཆོས་སྒོག་པའི་རང་རྒྱལ་ཡང་བ་འོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚེ་ཕི་མའི་ཕུང་པོ་སྐྱེད་པའི་

རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་སངས་ཀང་། སྔ་མའི་ལས་ཉོན་གི་འབས་བུ་ཚེ་འདིའི་

ཕུང་པོ་མ་སངས་པ་ལག་མ་དང་བཅས་པའི་མང་འདས་ཏེ། ལོ་ཀ་ནའང་ཟད་དུ་ཉེ་བའི་

དངོས་པོ་ཐ་མ་ལ་ལག་མ་ཞེས་བརོད་པས་སོ། །ཆེད་དུ་བརོད་པའི་ཚོམས་ལས། མ་

འགག་པ་ཡི་ལུས་ཀིས་སུ། །ཚོར་བ་དང་དུ་ལེན་པ་ན། །དེ་ཡི་སེམས་ནི་རྣམ་པར་

གོལ། །མར་མེ་ཤི་བར་གྱུར་པ་བཞིན། །ཞེས་སོ། །དེ་ཉིད་ཚེའི་དུས་བས་པ་ན། སྔ་མའི་

འབས་བུ་དུཿ ཁའང་སངས་པས་ཕུང་པོ་ལྔ་མ་ལུས་པར་ཟད་པ་ལག་མེད་ཀི་མང་འདས་

ཏེ། སྔ་མ་ལས། གང་ན་ལུས་ཞིག་ཚོར་བ་འགག །འདུ་བེད་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། །འདུ་

ཤེས་ཐམས་ཅད་བལ་གྱུར་ཅིང་། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནུབ་གྱུར་པ། །ཞེས་སོ། །ཞི་བ་དེ་

གཉིས་རང་དོན་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ནི། ཚོལ་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམས་ནི། མང་ཚིག་ཡིན་པས་དབེ་བ་བསན་ཏེ། འདི་ལ་བཞི་

སེ། ལྟ་བ་ཁས་ལེན་གི་དང་། སྤྲུལ་པའི་དང་། རིགས་མ་ངེས་པའི་དང་། ངེས་པའི་ཉན་

ཐོས་སོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ལྡན་ལ་ཉན་ཐོས་དང་ལྟ་བ་མཐུན་པར་

གཟུང་འཛིན་བདེན་པར་འདོད་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། གདུལ་བའི་དོན་དུ་ཉན་ཐོས་སུ་

སྤྲུལ་པའི་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ཉན་ཐོས་

བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏེ། འདོགས་པའི་རྒྱུ། ཆོས་སྒོག་པར་འདྲ་བས་ཏེ། དམ་ཆོས་

པད་དཀར་ལས། [འོད་སྲུང་གིས།་་་་་] མགོན་པོ་དེ་རིང་བདག་ཅག་ཉན་ཐོས་གྱུར། །བང་

ཆུབ་དམ་པ་ཡང་དག་བསྒག་པར་བགི། །བང་ཆུབ་པ་ཡི་སྒ་ཡང་རབ་ཏུ་བརོད། །དེ་

བས་བདག་ཅག་ཉན་ཐོས་མི་བཟད་འདྲ། །ཞེས་སོ། །དགོས་པ། བློ་དམན་དྲང་བའི་
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དོན་ཏེ། [སའི་སིང་པོ་འཁོར་ལོ་བཅུ་པའི།་་་་་] མདོ་ལས། ཐེག་པ་རླབས་པོ་ཆེས་ནི་སྐྲག་

འགྱུར་ཞིང་། །འདི་ན་སེམས་ཅན་དམན་ལ་མོས་རིག་ནས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

འདི་དག་ཉན་ཐོས་གྱུར། །རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་པར་ཡང་རབ་ཏུ་སོན། །ཞེས་

སོ། །གཞན་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་ཞིང་བང་སེམས་སུ་བཤད་པ་ནི། གནོད་

བེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཉན་ཐོས་མ་ངེས་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །ཐེག་དོན་མཐོང་དང་མ་

མཐོང་བའོ། །དོན་མཐོང་འདོད་ཆགས་བལ་བ་དང་། །འདོད་ཆགས་བལ་མིན་འདིར་

དམན་པའོ། །དེ་གཉིས་འཕགས་པའི་ལམ་ཐོབ་པ། །སྲིད་པ་དག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་

ཕིར། །བསམ་གིས་མི་ཁབ་བསྒྱུར་བ་ཡི། །སྐྱེ་བ་དང་ནི་ཡང་དག་ལྡན། །གཅིག་ནི་

སྨོན་ལམ་དབང་གིས་ན། །སྐྱེ་བ་རབ་ཏུ་སྒྱུར་བར་བེད། །གཅིག་ཤོས་ཕིར་མི་འོང་བ་

དང་། །ལྡན་ཕིར་སྤྲུལ་པས་རབ་ཏུ་སྒྲུབ། །དེ་གཉིས་ཡང་དག་ཡང་དུ་ནི། །རང་སེམས་

ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ལྡན་པས། །མ་ངན་འདས་ལ་མངོན་དགའི་ཕིར། །རྟོགས་པ་ཕུལ་བ་

ཡིན་པར་འདོད། །དོན་བས་མ་ཡིན་དེ་སངས་རྒྱས། །མེད་པར་སྐྱེས་ནས་སྤྲུལ་དོན་

གཉེར། །བསམ་གཏན་དོན་བརོན་དེར་བརྟེན་ནས། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར། ད་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་ལ་གནས་ཀང་ཕིས་ལམ་དེ་བོར་

ནས་སངས་རྒྱས་སམ་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སོ་སྐྱེ་དང་། འཕགས་པ་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ལ། དྲོད་རེ་ལ་གནས་པ་སངས་རྒྱས་སུ་དང་། བཟོད་འབིང་ལ་གནས་པ་

རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བ་གཉིས་སོ། །མཛོད་དུ། གཉིས་སོབ་རིགས་ལས་ལྡོག་ནས་

ནི། །སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་གཞན་གསུམ་ཡང་། །ཞེས་སོ། །སྤིར་ནི། ཉན་ཐོས་སོ་སྐྱེ་
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སངས་རྒྱས་སམ་རང་རྒྱལ་དུ་ངེས་པར་འགྱུར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་དང་། བལ་བ་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ཕིར་འོང་སེ། སྨོན་ལམ་གི་སོབས་ཀིས་འདོད་

པར་སྐྱེ་བ་འཛིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕིར་མི་འོང་སེ། འདོད་པར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་འདོད་

པའི་ཉོན་མོངས་དགུ་སངས་ཀང་སྤྲུལ་པའི་སོབས་ཀིས་སྐྱེ་བ་འཛིན་ནོ། །དེ་གཉིས་

འཕགས་པའི་ལམ་ཐོབ་པ་དེ་འཁོར་བའི་སྐྱེ་བར་བསྒྱུར་བས་ན། བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པའི་སྐྱེ་བ་དང་ལྡན་པར་རིག་པར་བའོ། །དེའང་ཐེག་ཆེན་ལས་དང་པོ་པས་

བསལ་པ་མང་པོས་འཚང་རྒྱ་བ་བུལ་ཏེ། ཡིད་འབྱུང་དང་། རང་དོན་མང་འདས་

འདོད་པ་མང་དུ་གོམས་པས་སོ། །

བདེན་པ་མཐོང་པར་འདོད་པས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་ལམ་གི་དོན་མ་

བས་པ་ནི། ཞིང་སོང་དུ་སྐྱེས་ནས་སྤྲུལ་པ་དོན་དུ་གཉེར་བས་བསམ་གཏན་ལ་བརོན་

ཞིང་སྤྲུལ་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་རྒྱལ་ལམ། སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །དཔལ་ཕེང་

གི་མདོར། ཉན་ཐོས་སུ་གྱུར་ནས་རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཕིས་ནི་སངས་

རྒྱས་སུའང་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་ཐམས་ཅད་རོགས་

པར་བས་ནས་མཐར་དག་བཅོམ་མངོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པ་སེ། འོན་ཀང་གནས་

སབས་རིགས་ངེས་པ་ལ་དགོངས་ཀི། མཐར་ཐུག་ཉན་རང་དུ་རིགས་ངེས་པ་མི་

སྲིད་དོ། །མདོར་ན་ཉན་རང་ཞི་བདེ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཁིད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕི་ནང་གི་ཆོས་ཀུན་བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་གིས་ཤེས་པ་

ཐམས་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །ཀུན་ཤེས་པའི་དངོས་པོ་ནི། ཀུན་ཤེས་ཉིད་དེ། 
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མཁེན་གསུམ་ལ་འདི་སྦར་བའི་ཉིད་རྣམས་དངོས་པོའི་རྐེན་ཡིན་གི། ངེས་གཟུང་

མིན་ནོ། །འོག་མ་ལའང་དེས་ཤེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཉེ་བར་ཞི་བ་

ལག་བཅས་དང་། ་ག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ལག་མེད་དུ་ཁིད་དེ། ཐོབ་པར་མཛད་པ་

གང་ཡིན་པ་ལ་བསོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉན་རང་ཉེར་ཞིར་ཁིད་པ་ཆོས་ཅན། ཐབས་ཀུན་ཤེས་ཀི་

འབས་བུའི་ཐ་སད་བར་རུང་སེ། དོན་གཞན་ཀུན་ཤེས་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་བེད་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། བདག་མེད་མངོན་སུམ་གིས་རྟོགས་པ་ཡོད་ན། 

ནང་ལ་བདག་དང་ཕི་རོལ་ལ་བདག་གིར་འཛིན་པ་ལྡོག །དེ་ལོག་ན། ཆགས་སང་

རོངས་གསུམ་དང་དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་འཁོར་བར་འཕེན་པའི་ལས་ལྡོག །དེ་

ལོག་ན། འབས་བུ་དུཿ ཁའང་ལྡོག་གོ །རྟོག་ལས། རྟག་ཏུ་ཁམས་གསུམ་བདག་མེད་

རས་མེད་ཅིང་། བེད་པོ་རང་དབང་མེད་པར་རྣམ་བལྟས་ནས། །རེས་སུ་མཐུན་པའི་

བཟོད་པ་གང་སོམ་པ། །དེ་དག་འགོ་བ་ཀུན་ལས་ཐར་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ལྡོག་

པ་ནི། བདག་མེད་རྟོགས་པ་མེད་ན། ནང་ལ་བདག་དང་ཕི་ལ་བདག་གིར་ཆགས་པ་

སྐྱེ་ལ། དེ་ལས་ཆགས་སང་རོངས་གསུམ་སྐྱེ་སེ། རྣམ་འགེལ་ལས། བདག་ཡོད་ན་ནི་

གཞན་འདུ་ཤེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང་། །འདི་དག་དང་ནི་ཡོངས་

འབེལ་ལས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ལས་འཁོར་བར་

འཕེན་པའི་ལས་གསོག་ཅིང་། དེ་ལས་་ག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་སེ། ཏོག་

ལས། གང་དང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་རྟོག་གསོག་ལ་ཆགས། །ཐེར་ཟུག་རྟག་པ་བདག་

བརྟན་དངོས་པོར་ལྟ། །དེ་དག་གི་ནི་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་མི་ཆད། །དེ་དག་ངན་སོང་ས་ལ་ཤིན་
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ཏུ་འབབ། །ཅེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། དག་བཅོམ་པ་ལག་བཅས་ལ་་ག་བསྔལ་ཡོད་ན། རྒྱུ་མེད་དུ་

འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་དང་བལ་བས་སོ། །མེད་ན། ལག་བཅས་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་

ན། སྔ་མའི་ཀུན་འབྱུང་གི་འབས་བུ་དུཿ ཁ་ཡོད་པས་ལག་བཅས་སུ་འཐད་ལ། ལས་

ཀི་ཀུན་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པས་རྒྱུ་མེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །ཡང་ལག་མེད་ལ་རྟོག་པ་ཡོད་

དམ་མེད། ཡོད་ན། འདུས་བས་ཀི་འཇུག་པ་མ་ཞི་བས་ལག་མེད་དུ་འགལ་ལོ། །མེད་

ན། ཤེས་སྒིབ་སངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་པས་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་

སངས། སྔ་མའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་ཟད་པས་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད་ལ། དེའང་

འགའ་ཞིག་གཉེན་པོས་བཅོམ་ཞིང་། འགའ་ཞིག་རྒྱུ་མ་ཚང་བས་འགག་པར་འདོད་

དེ། ཇི་སད་དུ། ལུས་ཞིག་ཚོར་བ་བསིལ་བར་འགྱུར། །འདུ་ཤེས་འགག་ཅིང་འདུ་

བེད་ཞི། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནུབ་གྱུར་པ། །འདི་འདྲ་འདི་ནི་དུཿ ཁ་མཐའ། །ཞེས་སོ། །

ཐེག་ཆེན་ལྟར་ན་རྟོག་པ་ཡོད་ཅིང་ལག་མེད་མ་ཐོབ་པར་ཐལ་བ་འདོད་པ་

ཡིན་ཏེ། སྒིབ་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པའི་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་མང་འདས་

མཚན་ཉིད་པ་མེད་དེ། རྒྱུད་བླར། དེས་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར། །མ་ངན་འདས་

པ་མི་ཐོབ་སེ། །འོད་དང་འོད་ཟེར་སངས་ནས་ནི། །ཉི་མ་ལྟ་བར་མི་ནུས་བཞིན། །ཞེས་

སོ། །དཔལ་ཕེང་སེང་གེའི་སྒས། དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལའང་འཇིགས་པ་མཆིས་ཏེ། 

གང་གིས་འཇིགས་པའི་དག་བཅོམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་དེ་རྣམས་ཀང་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཉིད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དེ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཟད་པ་མ་མཆིས་ཤིང་དེ་

རྣམས་ལ་སང་བར་བ་བའི་ཆོས་མང་པོ་མཆིས་ལ། གང་མ་སངས་ན། མ་ངན་ལས་
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འདས་པའི་དབིངས་དང་རིང་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་ལ་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་

ཤེས་པར་བཤད་པ་ནི། དགོངས་པ་ཅན་དེ། དགོངས་གཞི། རྣམ་པར་ཆད་པའི་འཆི་

འཕོ་མེད་པ་ལ་དགོངས། དགོས་པ། བློ་དམན་དྲང་བའི་དོན་ཡིན། གནོད་བེད། རིག་

པ་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་ཅིང་ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པོ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྒྲུབ་པར་མཛད་པའི་དོན། དེའི་འཐད་པ། དེ་ལ་རོད་

པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ། གང་ཟག་གང་གིས། ཐབས་གང་ལས། དོན་གང་སྒྲུབ་པ་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། འགོ་བ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་བེད་པ་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེ། ཐབས་མཁས་པས་དུས་རྟག་ཏུ་ཕན་པའི་དངོས་པོ་ཕར་ཕིན་དྲུག་

གམ། བ་་བ་བཞིའི་སོ་ནས་མ་འོངས་པའི་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པས་ན། ལོ་

ཀའི་ཕ་མ་སོགས་དང་རང་ལ་རང་ཐབས་མི་མཁས་ཤིང་བསམ་པ་དམན་ལ། ཚེ་

འདིར་ཕན་པ་ཆུང་ངུ་སྦོར་བ་ཞན་པའི་སོ་ནས་བམས་ཤིང་ཕན་པ་བས་ཆེར་ཕན་

པར་བེད་པ་སེ། ཇི་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་ཕན་པའི་བསམ་པས་འདིར། །འགོ་ཀུན་རྣམ་པར་

སྨིན་བེད་གནས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕ་དང་མ་དང་གཉེན་བཤེས་རྣམས། །བུ་དང་

གཉེན་པ་རྣམས་ལེགས་མི་གནས། །ཞེས་དང་། ཇི་ལྟར་བརེ་བདག་བདེ་དང་ཕན་

ཕིར་སྦོར། །སེམས་ཅན་གཞན་ལ་བམས་འདོད་དེ་ལྟར་ནི། །སྐྱེ་བོ་བདག་ལའང་

བམས་པར་མི་འདོད་ན། །རབ་་ག་སྐྱེ་བོ་གཞན་བརྟེན་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་

སོ། །རྣམས་ནི། མང་ཚིག་སེ། ཚོགས་སྦོར་བ་མོས་པ་དང་ལྡན་པ། ས་དང་པོ་བ་ལག་

བསམ་དག་པ། ས་གཉིས་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་མཚན་མ་ལ་སྤོད་པ། ས་བདུན་པ་

བ་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་སྤོད་པ། དེ་ཡན་ཆད་མངོན་པར་འདུ་བེད་མེད་པར་སྤོད་པའི་
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བང་སེམས་ཏེ། ལྔ་པོ་རྣམས་ཀིས་སོ། །གཅིག་ནི་མོས་དང་ལྡན་པ་དང་། །ལག་པའི་

བསམ་པ་དག་པ་གཞན། །མཚན་མ་དང་ནི་མཚན་མེད་དང་། །མངོན་པར་འདུ་བེད་

མེད་སྤོད་པ། །ལྔ་པོ་འདི་དག་ས་ཀུན་ལ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ཞེས་

བ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་གསུམ་གི་ལམ་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་

གིས་ཤེས་པ་སིང་རེ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །གསུམ་པ་

ནི། འཇིག་པ་ལ་བརྟེན་པའམ། འཇིག་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇིག་པས་ལོ་ཀ་སེ། སེམས་ཅན་

ལ་ཕན་པའི་དོན་མངོན་མཐོ་དང་བང་ཆུབ་གསུམ་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བཞིན་དུ་དངོས་

དང་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་སྒྲུབ་ཅིང་རོགས་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་ལ་བསོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། བང་སེམས་ཀིས་ལོ་ཀའི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་ཀི་

འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། དོན་གཞན་ལམ་ཤེས་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བེད་པའི་

ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ལམ་ཤེས་ན། བསན་ནུས་ལ། སིང་རེ་སོགས་ཡོད་ན་བསན་

འདོད་པས། ལམ་བསན་པས་བང་ཆུབ་ལ་འགོད་པའི་ཕིར་རེས་འགོ་ཡོད་དེ། ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས། [བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས།་་་་་] རང་ལ་ངེས་པ་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་བསྐྱེད་

པར་བ་བའི་ཕིར། །རྟག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་ནི། །མཁས་རྣམས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་

ཡིན། །ཞེས་སོ། །ལྡོག་པའང་ཡོད་དེ། རང་གིས་ལམ་མ་ཤེས་ན། བསན་མི་ནུས་ལ། 

སིང་རེ་སོགས་མེད་ན། བསན་པར་མི་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་སད་དུ། [་ད་འགེལ་དུ་

སོབ་དཔོན་གིས་ལུང་དྲངས་པ་ཟེར་བ་ཕག་དཔེ་ལ་འདུག་་་་་] རང་གིས་རྟོགས་པའི་རེས་འབངས་

ནས། །ཇི་ཙམ་ཞིག་ནི་དཔག་པར་ནུས། །ཐབས་བྱུང་དེ་རྒྱུ་ལོག་གྱུར་པས། །དེ་
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འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལམ་ཤེས་ཁོ་ནས་ལོ་ཀའི་དོན་སྒྲུབ་པར་མི་རིགས་ཏེ། གཞི་

ཤེས་རྣམ་མཁེན་གིས་ཀང་སྒྲུབ་པས་སོ། །ཞེ་ན། བང་སེམས་ཀི་ལོ་ཀའི་དོན་སྒྲུབ་

བེད་མཁེན་གསུམ་གི་ནང་ནས་ལམ་ཤེས་ཁོ་ནར་འདོད་ཀི། ལོ་ཀའི་དོན་སྒྲུབ་པ་

ཐམས་ཅད་ལམ་ཤེས་ཁོ་ནར་མི་འདོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། གསུང་ཞིང་སོན་པའི་དོན། དེའི་འཐད་པ། དེ་ལ་རོད་

པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཐབས་གང་ལས། གང་ཟག་གང་གིས། འབས་བུ་གང་

གསུངས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རྣམ་མཁེན་གང་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པས་

སོ། །གང་སྒས་རྣམ་མཁེན་བརོད་པར་མི་རིགས་ཏེ། མཁེན་གསུམ་གི་སྤི་སྒ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མཁེན་པ་གཉིས་ལ་བསོད་ཟིན་པའི་ལག་མར་

གྱུར་པས་རྣམ་མཁེན་ལ་གོ་སེ། དཀོན་མཆོག་གི་སྒས་དགེ་འདུན་ལ་གོ་བ་བཞིན་

ནོ། །དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་ཀང་རྣམ་མཁེན་ལ་གོ་སེ། འོངས་སོ་ཞེས་པས་སྐྱེས་བུ་ལ་

གོ་བ་བཞིན་ནོ། །ཤཱནིས་ལག་མར་གྱུར་པ་དང་། དོན་གིས་རྣམ་མཁེན་གི་དབེ་བས་

ཞེས་སོ། །ཁད་པར་ཐུབ་པའི་ཚིག་དང་འབེལ་པས་གོ་སེ། ལག་ལྡན་ལས་གང་པོ་གོ་

བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདུད་བཞི་ཐུབ་ཅིང་སང་བ་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་ཡོན་

ཏན་ཚད་མེད་པ་མངའ་བ་རྣམས་ཀིས་སོ། །

གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར། ལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་

ལ། །དཔེ་འགོད་ཇི་སེད་བེད་པ་ནི། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་མི་འཚལ་ཏེ། །དེ་དག་རྒྱལ་
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ལ་སྐུར་བ་འདེབས། །འདི་ལ་དཔེ་གཅིག་ཡང་དག་སེ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་བསན་

པ་ལགས། །དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་མཐུན། །གང་ནའང་དེ་ཡི་ཚད་མ་

མཆིས། །ནམ་མཁའ་འདིར་ནི་ཇི་ཙམ་པ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་

དང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་རྣམ་གོལ་དང་། །རྣམ་གོལ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་དེ་ཙམ། །ནམ་

མཁའི་ཚད་ནི་ཇི་ཙམ་པར། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀང་དེ་ཙམ་སེ། །ལོ་ཀ་མགོན་

པོའི་སྤི་གཙུག་ཀང་། །ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་མཚུངས་པ་ལགས། །ནམ་མཁས་ཇི་

སེད་ཁབ་གྱུར་པ། །སྐུས་ཀང་དེ་སེད་ཁབ་པ་ལགས། །དེ་བཞིན་དུ་སྐུ་དང་། འོད་

དང་། གསུང་དང་། ཐུགས་དང་། བམས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་། སྐུ་རྣམས་སྦར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ངམ། སེ་སྣོད་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་

པ་ཡུམ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་སྣ་ཚོགས་པ་འདི་གདུལ་བ་དང་འཚམ་

པར་རྟོག་པ་མེད་བཞིན་དུ་གསུང་བ་ལ་བསོད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་

གསུང་བ་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁེན་གི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། དོན་གཞན་རྣམ་མཁེན་ཡོད་

མེད་ཀི་རེས་སུ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། མ་ལུས་པ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་ཡོད་ན། བསོར་ནུས་ཏེ། མདོ་ལས། རྣམ་མཁེན་ཉིད་

ཐོབ་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་ཞེས་སོ། །དེ་མེད་ན། འདབ་གཤོག་མེད་པའི་བ་

འཕུར་མི་ནུས་པ་ལྟར་བསོར་མི་ནུས་སོ། །མདོ་ལས། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཐོབ་པར་མ་

བགིས་པར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། རྣམ་མཁེན་ཉིད་རྒྱུར་མི་རིགས་ཏེ། ལྗགས་ལ་སོགས་དང་། 

གཞི་ཤེས་ལམ་ཤེས་ཀང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། རྣམ་མཁེན་ངེས་པའི་རྒྱུ་
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ཡིན་གི། གཞན་རྒྱུ་ཡིན་པ་མི་འགོག་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། དངོས་ཀི་དོན་དང་། དེའི་འཐད་པ། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་

པོ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་བང་སེམས་ཀི་ཚོགས་ཏེ། དགེ་འདུན་ནི། ལོ་ཀའི་བླ་མ་ཡིན་ལ། 

སངས་རྒྱས་ནི། བླ་མ་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིའང་བླ་མར་གྱུར་པའི་ཡུམ། བླ་

མའི་བླ་མར་གྱུར་པ་དེ་ལ་བསོད་དོ། །ཡུམ་ཤེར་ཕིན་ཡིན་ལ། བཅས་པ་ནི། ལན་

ཅིག་པའི་དོན་ཏེ། དེས་ཉན་ཐོས་དང་བང་སེམས་ཀིའང་ཡུམ་དུ་བསན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐྱེད་བེད་དང་། གསོ་བེད་དང་། ཕན་འདོགས་བེད་ཀི་ཡུམ་དུ་

སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཁེན་གསུམ་གིས་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་མ་བསྐྱེད་ན། བཞེད་

དོན་གསུམ་ཐོབ་པ་མི་སྲིད་པས་མཁེན་གསུམ་འཕགས་བཞིའི་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་

སྐྱེད་པའི་ཡུམ་ཡིན་ནོ། །དེའང་ཆོས་མཆོག་མན་ཆོད་ཀི་གཞི་ཤེས་ལམ་ཤེས་རེས་

མཐུན་པ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་བང་སེམས་འཕགས་པའི་སད་ཅིག་དང་པོའི་ཡུམ་ཡིན་

ལ། དེའི་རེས་ནས་མཁེན་པ་སད་ཅིག་སྔ་མ་འཕགས་པ་སད་ཅིག་ཕི་མའི་སྐྱེད་བེད་

ཀི་ཡུམ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་མཁེན་སད་ཅིག་སྔ་མ་སངས་རྒྱས་སད་ཅིག་ཕི་མའི་ཡུམ་

ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་གསར་དུ་སྐྱེད་པའི་ཡུམ་ནི། རྣམ་མཁེན་རེས་མཐུན་པ་རྡོ་རེ་

ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །་ད་པར། གང་དག་འདས་དང་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་

མགོན་གང་དང་། །མ་འོངས་དུས་ན་འབྱུང་འགྱུར་དེ་དག་འདི་ལས་འབྱུང་། །ལོ་ཀ་

སོན་པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་སྐྱེད་བེད་ཡུམ། །ཞེས་སོ། །

འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། རྡོ་རེ་ལྟ་བུ་ཡམ་མཚན་ཉིད་པར་བཤད་པའང་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཡུམ་

མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །དེ་དག་གི་ཡུམ་བེད་ཚུལ་ཡང་། ཐེག་ཆེན་
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ཆོས་ལ་མོས་པའི་ས་བོན། སྐྱེད་བེད་ཀི་མ་སོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་བསམ་

གཏན་བདེ་བའི་མངལ་དུ་གནས་ནས། སྐྱོང་བེད་ཀི་མ་མ་སིང་རེས་བསྐྱངས་པས་ཐུབ་

པའི་ཆོས་ཀི་གདུང་འཛིན་པའི་སྲས་འབྱུང་སེ། རྒྱུད་བླར། ཐེག་མཆོག་ལ་མོས་ས་བོན་

ཤེས་རབ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐྱེད་མ་དང་བསམ་གཏན་གི། །བདེ་བའི་མངལ་

གནས་སིང་རེའི་མ་མ་ཅན། །གང་ཡིན་དེ་དག་ཐུབ་པའི་རེས་སྐྱེས་སྲས། །ཞེས་

སོ། །ཡང་ན་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ས་བོན། ཡུམ་ནི། སྐྱེད་བེད་ཀིས་ཚོགས་གཉིས་

མངལ། སིང་རེ་ནི། རྒྱུན་དུ་སྐྱོང་བའི་མ་མ་སེ། སངས་རྒྱས་སྲས་ཀི་མཆོག་ཏུ་ལེགས་

པར་གང་སྐྱེས་པ། །སེམས་དང་ཤེས་རབ་དང་ནི་ཚོགས་ལྡན་སིང་རེ་འདིའི། །ས་བོན་

མ་དང་མངལ་གནས་མ་མ་མཚུངས་པ་མེད། །བློ་ལྡན་དེ་ནི་ཁས་ལེན་མཆོག་ཏུ་ཤེས་

པར་བ། །ཞེས་སོ། །དེའི་ཤུགས་ཀིས་ཐེག་དམན་ལ་མོས་པའམ་དེར་སེམས་བསྐྱེད་

པ་ནི། ས་བོན། གཞི་ཤེས་ཤེར་ཕིན་ནི། སྐྱེད་བེད་ཀི་མ། ཚོགས་གཉིས་སམ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དམན་པ་ནི། མངལ། སིང་རེ་དམན་པ་ནི། མ་མ་སེ། དེ་དག་ལས་ཉན་རང་འབྱུང་

བར་ཤེས་པར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། མཁེན་གསུམ་ནི། འཕགས་བཞིའི་ཟག་མེད་ཀི་

ཕུང་པོ་གསོ་བར་བེད་པའི་ཡུམ་ཡིན་ཏེ། དེས་མ་གསོས་ན། བཞེད་དོན་མཐར་ཕིན་པ་

མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། མཁེན་གསུམ་གིས་འཕགས་པ་བཞི་ལ་ཉེར་ཞིར་

ཁིད་པ་ལ་སོགས་ཕན་ཆེན་པོ་འདོགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཤཱནིས། ཇི་སད་དུ་བཤད་པའི་

དོན་ཆེན་པོ་གསུམ་ཐོབ་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཕན་ཆེན་པོ་འདོགས་པ་དེ་

ནི། ལོ་ཀ་ན་མ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། མཁེན་གསུམ་དང་འཕགས་བཞི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་འབས་སུ་ཐལ། 
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ཡུམ་སྲས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བདག་མི་གཅིག་དུས་མི་མཉམ་པར་ཐལ། རྒྱུ་

འབས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འཕགས་བཞིར་འགལ་ལོ། །གང་ནས་ཀང་ཡུམ་སྲས་

སུ་བཤད་པའང་མེད་དོ། །ཞེ་ན། དེའི་ལན་ལ་འབེ་ན་རེ། རྣམ་པར་གཞག་འཇོག་གི་རྒྱུ་

འབས་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟ་ན། མཚན་ཉིད་གཅིག་གིས་མཚོན་བ་

གཉིས་མཚོན་པ་དང་། མཚོན་བ་གཅིག་ལ་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །

རང་ལན་ནི། ཡུམ་སྲས་མཚན་ཉིད་པ་དེ། བདག་མི་གཅིག་པར་འདོད་ཀང་

འཕགས་པར་མི་འགལ་ཏེ། སྤིར་མཁེན་གསུམ་མཚན་ཉིད་པ་མངོན་རྟོགས་སུ་ལྡན་

པའི་ཕིར་རོ། །སྒྲུབ་བེད་མེད་པར་མ་གྲུབ་སེ། མིའམ་ཅིའི་རྒྱལ་པོ་ལྗོན་པས་ཞུས་པ་

ལས། མ་ནི་ཤེས་རབ་ཕ་ནི་ཐབས། །དགེ་བ་རྣམས་ནི་གཡོག་མིན་ནོ། །ཉེ་དུ་བང་

ཆུབ་ཕོགས་རྣམས་ཡིན། །ཞེས་སོ། །ཤཱནིས། དེའི་ཕིར་དོན་གིས་ན། སྐྱེད་པ་དང་

གསོ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེའི་ཕིར་ཡང་ཡུམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་ཡུམ་དེ་ལ། གང་ཟག་བམས་པས། ཆེད་དུ་བ་བ་བསན་

བཅོས་བརམ་པའི་ཕིར་ཕག་འཚལ་བ་སེ། གུས་པས་འདུད་པའོ། །ཕག་དང་འཚལ་

བ་ཐ་དད་དུ་འཆད་པ་ནི། ནོར་པའོ། །

འགེལ་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

དགོས་དོན། 

བ་ས་དོན། ཚིག་དོན། མཚམས་སྦར། བརྒལ་ལན་གིས་གཏན་ལ་དབབ་

པ་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། དགོས་པ་སོ་སོའི་རང་བཞིན་དང་། ཐུན་མོང་གི་
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མཇུག་བ་་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། ཐོས་པ་ལས་དང་བ་དང་། དང་བ་ལས་གུས་པ་

དང་། གུས་པ་ལས་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་པ་ལས་ལེགས་པའི་མཆོག་ཐོབ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། དང་བའི་རྐེན། དང་བའི་རང་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ལ། ཞེས་

བ་བ་ནི། དོན་མང་པོ་ལ་འཇུག་ཀང་། འདིར་དཔེའམ་བ་་བ་སེ། དེ་ལྟར་ཞེས་པས་

སོ། །གསུངས་པ་ནི། བཤད་པ་སེ། རྒྱ་དཔེ་ལ་མེད་དོ། །འོག་མ་ཀུན་ལའང་དེ་བཞིན་

དུ་ཤེས་པར་བའོ། །སབས་དོན་བརོད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། མཆོད་བརོད་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་ནིའོ། །གང་ན། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་གི་བདག་ཉིད་གཞན་

ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པའོ། །གང་གི་ཡོན་ཏན་ན། ཡུམ་འདིའི་འོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དང་བའི་རེས་འབང་དང་། ཆོས་ཀི་རེས་འབང་དང་

བའོ། །དང་པོ་ལ། དང་བ་སྐྱེའོ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། ཚིགས་བཅད་དེ་ཐོས་

པས་རྐེན་བས་ནས་སོ། །གང་ཟག་གང་ན། རེ་ཞིག་ཚིག་ཙམ་ཐོས་ནས་དད་པ་སྐྱེ་བ་

དད་པའི་རེས་འབང་རྣམས་ནིའོ། །ཡུལ་ནི། ཡུམ་འདི་ལའོ། །ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་ན། ཡོན་

ཏན་ཡོད་དམ་མེད་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཐོས་མ་ཐག་སྐྱེ་བས་མྱུར་དུ། ཆེན་

པོར་སྐྱེ་བས་རབ་ཏུའོ། །གཉིས་པ་ལ། དང་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་དྲང་

ངོ་། །ཁད་ཆོས་ལྔ་ལས་རྒྱུ་ནི། ཚིགས་བཅད་དེ་ཐོས་ནས་སོ། །གང་ཟག་ནི། ཆོས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ལ་ལུང་རིགས་ཀིས་བརྟག་དཔྱད་བས་ནས་འཇུག་པ་ཆོས་ཀི་རེས་

འབང་རྣམས་སོ། །ཀང་ནི། སྔ་མར་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །ཡུལ་ནི། ཡུམ་དེ་ལའོ། །ངོ་བོ་

ནི། འགལ་རྐེན་གིས་མི་འཕོག་པས་རབ་ཏུའོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། གནོད་བེད་མ་མཐོང་བ་དང་། སྒྲུབ་བེད་གཟུང་བ་གཉིས་
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སོ། །དང་པོ་ལ། གནོད་པ་མ་མཐོང་ནས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། མཆོད་བརོད་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་བརོད་བའི་དོན་སྲས་འཕགས་བཞི་སྐྱེད་ནུས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ཅན་གི་ཡུམ་ལའོ། །གང་གིས་ན། ཆོས་ཀི་རེས་འབང་གིས་སོ། །ཇི་ལྟ་བུའི་ན། སྐྱེ་བ་

ཡོད་དོ་ཞེའམ། སྲས་གསུམ་སྐྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་མི་ལྡན་ནོ་ཞེས་པའི་རིགས་པའི་

གནོད་པ་མ་མཐོང་སེ། ཡུམ་འདིའི་ཆོས་ཉིད་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཡུམ་

དེ་གང་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། གཞི་ཕི་ནང་གི་ཆོས་དང་། 

བང་ཆུབ་གསུམ་གི་ལམ་དང་། རྣམ་པ་ཆོས་ཉིད་རྣམས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། རང་བཞིན་

གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་སྐྱེ་མེད་དུ་གང་

གིས་གྲུབ་ཅེ་ན། གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། བདེན་

པའི་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བལ་བའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་དང་། སོགས་པ་རྡོ་

རེ་གཟེགས་མ་དང་། ཡོད་མེད་སྐྱེ་འགོག་དང་། རྟེན་འབེལ་གི་རིགས་པ་ལ་སོགས་

པ་གནོད་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པར་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པའི་ཚད་མས་སོ། །

འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་བཞི་ལས། གཅིག་དང་དུ་བལ་ལ། རྟགས་དགོད། 

དོན་གསུམ་གཏན་ལ་དབབ་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཡང་

དག་པར་བདེན་པའི་རང་བཞིན་མེད་དེ། ཡང་དག་པར་བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་

དང་བལ་བའི་ཕིར། གཟུགས་བརན་བཞིན། ཞེས་བ་བ་ནི། ཁབ་བེད་མ་དམིགས་

པའོ། །དབུ་མ་རྒྱན་ལས། བདག་དང་གཞན་སྨྲས་དངོས་འདི་དག །ཡང་དག་ཏུ་ན་

གཅིག་པ་དང་། །དུ་མའི་རང་བཞིན་བལ་བའི་ཕིར། །རང་བཞིན་མེད་དེ་གཟུགས་

བརན་བཞིན། །ཞེས་སོ། །
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གཉིས་པ་ལ། ཆོས་ཅན་གི་དོན། བསྒྲུབ་བའི་དོན། རྟགས་ཀི་དོན་དང་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོར་སྣང་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་རིགས་ཏེ། མ་དཔྱད་པའི་ཚད་

མས་གྲུབ་ཅིང་དེ་ལ་བདེན་དངོས་སུ་དོགས་པ་དགག་དགོས་ཤིང་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །གཉིས་པ་ལ། དགག་བའི་ཆོས། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས། བསྒྲུབ་བ་དངོས་དང་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ལ། དགག་གཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྣང་བ་ལས་ཉེས་པ་

ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་དགག་བའི་ཆོས་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། སྣང་བ་ལ་བདེན་པར་

ཞེན་པའི་ལོག་ཤེས་དགག་ཆོས་སུ་དབུ་མ་པ་ཁ་ཅིག་སྨྲའོ། །དེ་དགག་པ་ནི། སྣང་བ་

དང་ལོག་ཤེས་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་བལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདེན་

པའི་གཅིག་དང་དུ་བལ་གི་དགག་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁས་བླངས་

དང་རིགས་པས་བསལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། སྣང་བ་དང་ལོག་ཤེས་ལ་རྟགས་ཞུགས་

སམ་མ་ཞུགས། ཞུགས་ན། རྟགས་ཆོས་ཅན། ཁབ་པ་མེད་པར་ཐལ། དགག་ཆོས་ལ་

ཞུགས་པའི་ཕིར། མ་ཞུགས་ན། རྟགས་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཆོས་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་

ཅན་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །བདེན་གཉིས་ལས། སྣང་བའི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ། །དེ་

ནི་འགོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཉམས་སུ་མོང་བ་གང་ཡང་ནི། །དགག་པར་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལ། གཞན་གིས་བདེན་པར་བརྟགས་པ་དགག་བའི་ཆོས་ཡིན་ཏེ། 

ཕི་རོལ་པས་བདག་དང་གཙོ་བོ་སོགས་དོན་དམ་དུ་བརྟགས། ནང་པས་གཟུང་

འཛིན་ནམ་དངོས་པོ་དོན་དམ་དུ་བརྟགས་པ་དེ་འགོག་སེ། བདེན་གཉིས་ལས། ཡང་

དག་པར་ཞེས་བ་སོགས་པར། །གཞན་གིས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་འགོག །ཅེས་
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དང་། རྣམ་པར་རྟོག་ལ་སྣང་བ་ཡི། །གཙོ་བོ་ལ་སོགས་ཡང་དག་པར། །དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པར། །གཞན་གིས་བརྟགས་གང་དེ་འགོག་གོ །ཞེས་པས། 

དགག་ཆོས་དེ་ཤེས་བ་ལ་མི་སྲིད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། དགག་ཆོས་བདེན་དངོས་མེད་པའི་ཕིར་དེ་བཀག་པའི་བདེན་

དངོས་ཀིས་སོང་པའང་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་ན། བདེན་དངོས་སུ་འགྱུར་

རོ། །ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་ཟེར་ན་འདོད་པ་ཡིན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། མི་སོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་

མིན་ན། །སོང་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་བཤད། །ཅེས་དང་། དགག་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་

ཕིར། །ང་ནི་ཅི་ཡང་མི་འགོག་གོ །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་ནའང་བདེན་དངོས་སུ་མི་འགྱུར་

ཏེ། གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁབ་པ་མེད་དེ། སྣང་བ་ལ་བདེན་པ་

བཀག་པ་ཉིད་བདེན་མེད་ཡིན་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདེན་དངོས་བཀག་པ་དེའོ། །གསུམ་པ་ལ། དགག་གཞག་སང་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བདེན་གཉིས་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དང་། བསྒྲུབ་

བ་ཆ་གཉིས་སུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཕྱྭ་པ་ན་རེ། སྣང་བ་ཀུན་རོབ་ཀི་

བདེན་པ། བདེན་པས་སོང་པ་ཉིད་དོན་དམ། དེ་གཉིས་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

ནོ། །རེས་དཔག་གིས་ཚོགས་དོན་འཇལ། རིགས་ཤེས་ཀི་སོང་ཉིད་འཇལ་བས་

ཡུལ་བདེན་གཉིས་དང་། བློ་རེས་དཔག་དང་རིགས་ཤེས་གཉིས་ཀ་ངོ་བོ་གཅིག་

གོ །ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ལ། སོང་ཉིད་དོན་དམ་ཡིན་པ་དགག །བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་

གཅིག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། བདེན་དངོས་ཀིས་སོང་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་

བདེན་པ་མིན་པར་ཐལ། བློའི་ཡུལ་དུ་ཡོང་གཅོད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་
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ན། སྣང་བ་བདེན་དངོས་ཀིས་སོང་པར་རེས་དཔག་གིས་འཇལ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། 

ཡོངས་གཅོད་ལ་བློའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་བླངས་སོ། །ཁབ་པ་

ཚད་མ། སྔ་མའི་ཁབ་པ་མེད་ན། སྤོད་འཇུག་ཏུ། དོན་དམ་བློ་ཡི་སྤོད་ཡུལ་མིན། །བློ་

ནི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པར་འདོད། །ཅེས་པ་དང་། ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་

བསན་པར། དོན་དམ་པ་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན་ནི། དོན་དམ་པ་ཞེས་

བ་བའི་གངས་སུ་མི་འགོ་སེ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤེས་བ་ལ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པའི་དངོས་པོ་སྲིད་པར་ཐལ། 

དོན་དམ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་དངོས་པོ་སྲིད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་མེད་ན། མི་རྟག་པའི་

དངོས་པོ་མི་སྲིད་པར་རིགས་པ་མཚུངས་སོ། །འདོད་ན། དམ་བཅའ་ཉམས་

སོ། །དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་ལས། འདུ་བེད་ཁམས་དང་དོན་དམ་མཚན་ཉིད་

ནི། །གཅིག་དང་ཐ་དད་བལ་བའི་མཚན་ཉིད་དེ། །གཅིག་དང་ཐ་དད་ཉིད་དུ་གང་རྟོག་

པ། །དེ་དག་ཚུལ་མ་ཡིན་པར་ཞུགས་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཅིག་ན་རེ། སྣང་བ་ལ་སོས་བལ་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། 

བདེན་སོང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་གཉིས་སྒྲུབ་བོ། །ཞེ་ན། སྣང་བ་ལ་ཕོགས་ཆོས་སུ་

གྲུབ་པའི་རྟགས་གཅིག་དང་དུ་བལ་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ཉིད་དགག་ནུས་པར་ཐལ། 

སོས་པ་མ་ལུས་པ་དགག་ནུས་པའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། སོས་བལ་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་བུད། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། སྣང་བ་དང་མི་སྣང་བའང་སོས་པ་

ཡིན་པས་སོ། །འདོད་ན། ཆོས་ཅན་འགོག་པའི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །དོན་དམ་
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ཆོས་ཅན། སོས་བལ་མིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །འདོད་ན། མདོ་ལས། རང་བཞིན་མེད་ཅིང་སོས་མེད་པ། །དེ་ཉིད་དོན་དམ་སྤོད་

ཡུལ་ལོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱུད་བླར། བསམ་མེད་བརོད་དུ་མེད་ཕིར་ཏེ། །བརོད་མེད་

དོན་དམ་ཡིན་ཕིར་རོ། །དོན་དམ་བརྟག་བ་མིན་ཕིར་ཏེ། །བརྟག་མིན་རེས་དཔག་བ་

མིན་ཕིར། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། དངོས་པོ་དང་བདེན་པས་སོང་པའི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

གི། དོན་དམ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཀུན་རོབ་ལ་བདེན་པ་ཁེགས་པ་ན། དོན་དམ་གི་བདེན་དངོས་

ཁེགས་སམ་མ་ཁེགས། ཁེགས་ན། དོན་དམ་བསྒྲུབ་བ་མིན་པ་ཉམས། མ་ཁེགས་ན། 

དགག་བའི་ཕེད་མ་ཁེགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། དངོས་པོ་གང་ཡིན་ལ་བདེན་

དངོས་བཀག་པས་དོན་དམ་གི་བདེན་དངོས་ཁེགས་ལ། བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་མི་

འགལ་ཏེ། དོན་དམ་གི་བདེན་དངོས་བཀག་པ་དོན་དམ་མིན་པས་སོ། །རེས་དཔག་

གིས་སོས་བལ་འཇལ་ན། བསྒྲུབ་བ་མིན་པ་ཉམས་ལ། མི་འཇལ་ན། དབུ་མའི་ལུས་

ཕེད་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། འདི་ལ། སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་དབུ་མ་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུ་པ་རྣམས་རེས་དཔག་གིས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འཇལ་བར་བཞེད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་བ་

ལྟར་ན། རེས་དཔག་གིས་སོས་པ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བ་མི་འཇལ་ལ། དེས་ལུས་

ཕིན་མ་རྟོགས་པའང་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན། སོས་བལ་དུ་རེས་དཔག་གིས་

འཇལ་བ་མི་སྲིད་དེ། རེས་དཔག་ཀང་སོས་པ་ཡིན་པས་སོ། །དེའི་ཕིར་རྣམ་བཅད་

ལ་སོས་པ་ཐམས་ཅད་ཐལ་འགྱུར་གིས་འགོག་ལ། བློས་ཀང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་
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འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ཉིད་དོན་དམ་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན། དོན་དམ་ནི། 

ཡོངས་གཅོད་དུ་ཤེས་བརོད་གཞལ་བ་ལས་འདས་ཤིང་རྣམ་བཅད་དུ་གང་ཡང་

མཐོང་མེད་ཀིས་མཐོང་བས་ཤེས་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཕོགས་ཆོས་དང་། ཁབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། གསོག་བེད་

གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་དགག །དེ་བསགས་དུ་མར་བདེན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

རྟག་པ་དང་། མི་རྟག་པ་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཕི་རོལ་པ་

བདག་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་དངོས་པོར་ཡོད་དོ། །ཞེ་ན། བདག་དེ་ཕུང་པོ་

ལྔ་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་དམ། དོན་གཞན་དུ་ཡོད། དང་པོ་ལྟར་ན། བདག་ཆོས་

ཅན། མི་རྟག་པར་ཐལ། ཕུང་པོ་མི་རྟག་པ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་

ན། བདག་ཆོས་ཅན། དངོས་མེད་དུ་ཐལ། ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁབ་པ་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྔར་འདུས་པས་སོ། །དེ་གཉིས་འདོད་

ན། དམ་བཅའ་ཉམས་སོ། །བདག་མེད་ན། བདག་གི་བའི་དངོས་པོ་པའང་མེད་པས་

ཁབ་སེ། དེ་ནི། བདག་ལ་ལྟོས་པས་སོ། །ར་ཤེར། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་ན། །སྐྱེ་

དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པོའི་མཚན་

ཉིད་མེད་པར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བདག་གི་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཕི་གཟུང་བ་དང་། ནང་འཛིན་པ་དང་། རྒྱུན་དང་སད་ཅིག་གི་

དངོས་པོ་བདེན་མེད་དུ་བསན་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། འགས་པ་དང་། རྡུལ་ཕན་

གཅིག་བདེན་མེད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། བེ་བག་པ་སྐྱེས་བུའི་ལུས་ཡན་ལག་
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དུ་མ་ཡིན་ཡང་ལག་ཅན་རགས་པ་ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་བདེན་ལ། དེ་གཉིས་རས་

གཅིག་གོ། །ཞེ་ན། ལག་པ་གཡོ་ལ་གཞན་མི་གཡོ་བའི་ལུས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། 

གཡོ་བར་ཐལ། གཡོ་བའི་ལག་པ་དང་རས་གཅིག་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་མེད་དེ། གཡོ་

མི་གཡོ་ཡན་ལག་ལ་ཡོད། །ཡན་ལག་ཅན་མི་གཡོ་བ་ཁོ་ནའོ། །ཞེ་ན། ཡན་ལག་དང་

ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན། རས་ཆ་མེད་གཅིག་མིན་པར་ཐལ། གཡོ་མི་གཡོ་གཉིས་

ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དམ་བཅའ་བུད་དོ། །ལུས་གཞན་བསྒིབས་ལ་གདོང་མ་

བསྒིབས་པ་ན། གདོང་ཆོས་ཅན། བསྒིབས་པར་ཐལ། བསྒིབས་པའི་ལུས་དང་རས་

གཅིག་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་སྔར་བཞིན་ནོ། །གདོང་ཚོན་གི་བསྒྱུར་གཞན་མ་བསྒྱུར་བ་

ན། གདོང་ཆོས་ཅན། ཚོན་གིས་མ་བསྒྱུར་བར་ཐལ། ཚོན་གིས་མ་བསྒྱུར་བའི་ལུས་

དང་རས་གཅིག་པའི་ཕིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀི་རྟགས་ཁས་བླངས་བསལ་བ་ཚད་

མའོ། །གཉིས་པ་མདོ་སེ་པ་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་འབར་ལ་མ་རེག་པར་འདོད། བེ་བག་

ཏུ་སྨྲ་བ་བསོར་བ་བར་བཅས་སུ་འདོད། ཁ་ཅིག་བསོར་བ་བར་མེད་དུ་འདོད་དོ། །

དེ་དགག་པ་ལ། དང་པོ་ནི། ཕོགས་དྲུག་གི་དབུས་སུ་རྡུལ་གཅིག་བཞག་པ་

ན། དབུས་རྡུལ་གིས་ཤར་རྡུལ་ལ་འབར་བའི་ངོས་དེ། གཞན་ལྔ་ལ་འབར་རམ། 

ངོས་སོ་སོ་ཕོགས་སོ་སོ་ལ་འབར། དང་པོ་ལྟར་ན། ཕོགས་གཞན་ལྔའི་རྡུལ་ཆོས་

ཅན། ཤར་རྡུལ་གི་གོ་ས་ན་ཡོད་པར་ཐལ། ཤར་རྡུལ་ལ་འབར་བའི་ངོས་ཀིས་

འབར་ས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྡུལ་གཅིག་གི་གོ་སར་རྡུལ་དྲུག་ཐིམ་པས་

རགས་པ་རོམ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། དབུས་རྡུལ་ཆ་མེད་དུ་

འདོད་པ་ཉམས་ཏེ། ངོས་དྲུག་གི་རྡུལ་ལ་འབར་བའི་ངོས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཉི་ཤུ་པར། 
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དྲུག་གིས་གཅིག་ཆར་སྦར་བ་ན། །ཕ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །དྲུག་པོ་དག་ནི་

གོ་གཅིག་ན། །གོང་བུའང་རྡུལ་ཕན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ལའང་རྡུལ་

བཅུའི་དབུས་སུ་རྡུལ་གཅིག་བཞག་པ་ན། དེས་རྡུལ་སོ་སོ་ལ་ངོས་སོ་སོས་ལྟའམ། 

ཤར་རྡུལ་ལ་ལྟ་བའི་ངོས་དེས་ལྟ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཕོགས་བཅུའི་རྡུལ་ལ་ལྟ་བའི་

ངོས་བཅུ་ཡོད་ན། ཆ་མེད་གཅིག་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཕོགས་

གཞན་དགུའི་རྡུལ་ཆོས་ཅན། ཤར་ཕོགས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པར་ཐལ། ཤར་ཕོགས་ལ་

ལྟ་བའི་ངོས་ཀིས་བལྟ་ས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཤར་རྡུལ་བཞིན། འདོད་ན། རགས་པ་མི་

སྲིད་བར་འགྱུར་རོ། །དབུ་མ་རྒྱན་ལས། དབུས་གནས་རྡུལ་ཕན་རྡུལ་གཅིག་ལ། །ལྟ་

བའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ། །རྡུལ་ཕན་གཞན་ལ་ལྟ་བའི་ངོས། །གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་ཡིན་

པ་ན། །ཇི་ལྟར་ས་ཆུ་མེ་རླུང་སོགས། །ཇི་སེ་རྒྱས་འགྱུར་མ་ཡིན་ནམ། །གལ་ཏེ་

གཞན་ཉིད་ཡིན་བརོད་ན། །རབ་ཏུ་ཕ་རྡུལ་ཇི་ལྟ་བུར། །གཅིག་ཏུ་ཆ་ཤས་མེད་པར་

འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དང་པོར་འདུས་པ་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཤེས་པ་

རྣམ་བཅས་དགག །རྣམ་མེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། སེམས་ཙམ་པ་ཁ་ཅིག །རྣམ་

པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་ཤེས་པ་གཅིག་ཏུ་བདེན་ཞེས་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་ཤེས་པ་

གངས་མཉམ་དུ་བདེན་ནོ། །ཞེ་ན། རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཏུ་ཐལ། ཤེས་པ་གཅིག་

དང་རས་གཅིག་པའི་ཕིར། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དུ་མར་ཐལ། རྣམ་པ་དུ་མ་དང་རས་

གཅིག་པའི་ཕིར། གཉིས་ཀའི་རྟགས་ཁས་བླངས་ཁབ་བསལ་ཚད་མའོ། །གཞན་

ཡང་། རྡུལ་ཕན་འགོག་པའི་རིགས་པས་ཀང་གནོད་དོ། །
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གཉིས་པ་ལ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་རང་རིག་རང་གསལ་

དོན་དམ་དུ་ཡོད་དོ། །ཞེ་ན། ཤེས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། གསལ་ལོ་ཞེས་ཐ་སད་མ་ནོར་

བར་བེད་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་གསལ་བར་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་མ་

གྲུབ་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་པ་བུད་དོ། །སྐྱོན་མེད་དེ། རང་གིས་ཤེས་སོ་ཞེ་ན། 

རང་གཅིག་ཉིད་ཤེས་བེད་དང་ཤེས་བ་གཉིས་སུ་འགལ་བས་རང་གིས་རང་རིག་པ་

མེད་དོ། །དཔེར་ན། རལ་གིའི་སོ་རང་གིས་རང་མི་གཅོད་པ་བཞིན་ནོ། །སྐྱོན་མེད་དེ། 

མར་མེ་རང་གིས་རང་གསལ་བར་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེ་ན། དཔེ་མ་གྲུབ་སེ། མར་མེ་

ལ་མུན་པས་བསྒིབས་པ་མེད་པའི་ཕིར་བསལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །སྤོད་འཇུག་ཏུ། ལོ་ཀ་

ཡི་ནི་མགོན་པོས་ཀང་། །སེམས་ཀིས་སེམས་མི་མཐོང་ཞེས་གསུངས། །རལ་གིའི་

སོ་ནི་རང་ལ་རང་། །ཇི་ལྟར་མི་གཅོད་དེ་བཞིན་ཡིད། །ཅེས་སོ། །ཤེས་པ་དེ་ཆོས་

ཅན། གཞན་དབང་དུ་ཐལ། རྒྱུ་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། གཟུང་

འཛིན་གཞན་དབང་དུ་དེས་བཞག་པར་ཁས་བླངས་པས་སོ། །འདོད་ན། འཁྲུལ་པར་

འགྱུར་རོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་ན། ཤེས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་མིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་

རྐེན་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མ་དག་པའི་གནས་སབས་ན་རྫུན་པ། དག་

པ་ན་བདེན་པར་འདོད་པ་ཉམས་སོ། །སྐྱོན་མེད་དེ། གཉིས་ཀའི་གནས་སབས་སུ་

བདེན་ནོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་གོ་བུར་གི་དྲི་མས་མ་དག་པར་བདེན་ན། དག་པར་བསྒྱུར་དུ་

མི་རུང་སེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་འཐད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། རྒྱུན་དང་སད་ཅིག་དགག་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ཞག་ལ་
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སོགས་པ་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་བདེན་ནོ། །ཞེ་ན། ཞག་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་གཅིག་ཏུ་

བདེན་པ་མེད་པར་ཐལ། ཉིན་མཚན་ལ་སོགས་དོན་བེད་ནུས་པ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དམ་བཅའ་བུད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། སད་ཅིག་ཆ་མེད་དོན་དམ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། སད་ཅིག་མ་དེ་

ཆོས་ཅན། སྔ་ལོགས་ན་རྒྱུ་ཡོད། ཕི་ལོགས་ན་འབས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྔ་ཕིའི་ཆ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དོན་བེད་ནུས་པས་སོང་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་

ཡང་། སད་ཅིག་དེ་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་དུས་ན་དེ་འགག་གམ་མི་འགག །འགག་ན། སྐྱེས་

འགག་དུས་མཉམ་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན། སད་ཅིག་དེ་སྐྱེས་པ་དང་དེའི་དངོས་

འབས་སྐྱེས་པ་དུས་མཉམ་པར་འགྱུར་ཏེ། སད་ཅིག་དེ་སྐྱེས་དུས་ན་དེ་འགག་ལ། དེ་

འགག་པ་དང་དེའི་དངོས་འབས་སྐྱེས་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར་རོ། །མི་འགག་ན། 

སྐྱེས་དུས་འགག་དུས་གཉིས་འབྱུང་བས་ཆ་མེད་ཉམས་སོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཇི་ལྟར་

སད་ཅིག་མཐའ་ཡོད་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཐོག་མཐའ་དབུས་བརྟག་གི །དེ་ལྟར་སད་ཅིག་

གསུམ་བདག་ཕིར། །ལོ་ཀ་སད་ཅིག་ལ་མི་གནས། །ཞེས་སོ། །ཟླ་གགས་ཀིས། སད་

ཅིག་དྲང་དོན་ཡིན་གི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མེད་པར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་དུ་མར་གྲུབ་པ་མེད་དེ། བདེན་

པ་གཅིག་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། དུ་མ། གཅིག་བསགས་པ་ལས་བྱུང་

བས་སོ། །རྒྱན་ལས། དངོས་པོ་གང་གང་རྣམ་དཔྱད་པས། །དེ་དང་དེ་ལ་གཅིག་ཉིད་

མེད། །གང་ལའང་གཅིག་ཉིད་ཡོད་མིན་པ། །དེ་ལ་དུ་མ་ཉིད་ཀང་མེད། །ཅེས་

སོ། །གལ་ཏེ་གཅིག་དང་དུ་མ་འགལ་ལམ་འབེལ། འགལ་ན། གཅིག་བཀག་པས་དུ་
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མ་མི་ཁེགས། འབེལ་ན། དུ་མ་བསྒྲུབས་པས་གཅིག་མི་ཁེགས་སོ། །ཞེ་ན། དུ་མར་

ཡོད་པ་དེ། གཅིག་ཡོད་ལ་འབེལ་པས་དེ་བཀག་ནས་དུ་མ་འགོག །དུ་མ་ཡིན་པ་

གཅིག་ཡིན་པར་འགལ་བས་དུ་མ་ཡིན་པས་གཅིག་ཡིན་འགོག་གོ །

གཉིས་པ་ནི། བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་བལ་ལ་བདེན་དངོས་ཀིས་སོང་པས་

ཁབ་སེ། བདེན་དངོས་ཡོད་ན། བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་

རོ། །རྒྱན་ལས། གཅིག་དང་དུ་མ་མ་གཏོགས་པ། །རྣམ་པ་གཞན་དང་ལྡན་པ་

ཡི། །དངོས་པོ་མི་རུང་འདི་གཉིས་ནི། །ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་ཕིར་རོ། །ཞེས་

སོ། །གཉིས་པ་རྡོ་རེ་གཟེགས་མ་ནི། དངོས་པོར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་

བ་བདེན་པ་མེད་དེ། རང་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་དང་རྒྱུ་མེད་པར་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 

རྟགས། རང་ལས་མི་སྐྱེ་སེ། རང་གཅིག་བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་གཉིས་སུ་འགལ་

ལོ། །དོན་དམ་པར་གཞན་ལས་ཀང་མི་སྐྱེ་སེ། གཞན་སྔ་ཕི་གཉིས་ནི། གཅིག་དངོས་

པོར་ཡོད་དུས་ན་གཅིག་དངོས་པོར་མེད་པས་རྒྱུ་འབས་མི་རུང་ངོ་། །དུས་མཉམ་པ་

ལ་རྒྱུ་འབས་མི་སྲིད་དོ། །གཉིས་ཀ་ལས་ཀང་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། ཡ་གལ་རང་གྲུབ་ནས་

བསྐྱེད་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་མེད་ལས་མི་སྐྱེ་སེ། རྟག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཐལ་བས་

སོ། །ར་ཤེར། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་

མིན། །དངོས་པོ་གང་དང་གང་ལ་ཡང་། །སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཡོད་མེད་སྐྱེ་འགོག་ནི། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བར་བདེན་པ་

མེད་དེ། ཡོད་པའང་མི་སྐྱེ། མེད་པའང་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ཡོད་པ་གྲུབ་

ཟིན་པའི་ཕིར་མི་སྐྱེའོ། །མེད་པ་རྒྱུས་བསྐྱེད་བ་མིན་པའི་ཕིར་མི་སྐྱེའོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་
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ཀིས། ཡོད་པ་སྐྱེ་བ་མི་རིགས་ཏེ། །མེད་པ་ནམ་མཁའི་པདོ་བཞིན། །ཞེས་སོ། །བཞི་

པ་རྟེན་འབེལ་གི་རྟགས་ནི། ཐུབ་དགོངས་སུ། གང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དེ་

ནི། དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་སོང་པ་སེ། སྒྱུ་མ་བཞིན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་རྟེན་

ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའོ། །ཞེས་སོ། །བློ་གོས་རྒྱ་མཚོའི་མདོ་ལས། གང་རྣམས་

རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་། །དེ་རྣམས་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་མེད། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་སྤི་གཞུང་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། རྟགས་དགོད། དོན་གསུམ་

གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོང་ཉིད་སོམ་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། གོམས་པ་རོགས་

པ་ན་བསོམ་བ་གསལ་བར་སྣང་བ་འབྱུང་སེ། རྟེན་བརྟན་གོམས་པ་ངང་གིས་ཁད་

པར་དུ་འགྱུར་བ་བསོམས་པའི་ཕིར། འདོད་ཆགས་གོམས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་སོང་

ཉིད་གསལ་བར་སྣང་བའི་མངོན་སུམ་འབྱུང་བར་དངོས་སུ་གྲུབ་པས། སོང་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་འཕགས་པ་འབྱུང་བར་ཤུགས་ལ་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་ལ་

གསུམ་ལས། ཆོས་ཅན་རང་ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། གཞན་ལ་ལུས་

ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཁད་པར་ཅན་ལས་གྲུབ་བོ། །བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ནི། གོམས་རྐེན་

དང་མ་བལ་ཞིང་གེགས་མེད་ན་གསལ་སྣང་འབྱུང་ངེས་པ་སྒྲུབ་བོ། །རྟགས་ལ། 

ཕོགས་ཆོས་དང་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། རྟེན་བརྟན་པ་ནི། རིག་པ་

འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཐུག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྐྱེས་མ་ཐག་

པའི་སེམས་ཆོས་ཅན། ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་སེམས་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་སེ། རིག་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ད་ལྟར་གི་རིག་པ་བཞིན་ནོ། །དེའང་སེམས་ལ་ཉེར་ལེན་སེམས་སྔ་

མ་དགོས། དེ་ལའང་སེམས་སྔ་མ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་འགེལ་ལས། རྣམ་ཤེས་
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མིན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི། །ཉེར་ལེན་མིན་པའི་ཕིར་ཡང་འགྲུབ། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཆི་ཁའི་སེམས་ཆོས་ཅན། སེམས་ཕི་མ་བསྐྱེད་པར་ངེས་ཏེ། 

སེམས་ཕི་མ་སྐྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་ཚང་ཞིང་གེགས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གེགས་མེད་ཅིང་

ཚོགས་པ་ཚང་བའི་ས་བོན་བཞིན་ནོ། །འོ་ན། གཉིད་ལོག་ཁའི་མིག་ཤེས་སོགས་

རིག་པ་ཕི་མ་མི་བསྐྱེད་པས་བསལ་ཞེ་ན། མ་གྲུབ་སེ། མིག་ཤེས་ཕི་མ་མི་བསྐྱེད་

ཀང་སྤིར་རིག་པ་ཕི་མ་བསྐྱེད་དེ། ཚོགས་བདུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་གཞིའི་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །སངས་རྒྱས་པ་ན་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པའང་མི་འཐད་དེ། རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་བརྒྱད་གནས་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། གཟུགས་སྐུ་བེམ་

པོ་འབའ་ཞིག་པར་ཐལ་བས་སོ། །གོམས་པ་ངང་གིས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བར་

བསོམས་པར་རང་རིག་གིས་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་དཔེ་འདོད་འཇིགས་གོམས་པའི་

སེང་དུ་གོམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་ན་གོམས་བ་གསལ་སྣང་འབྱུང་བར་མཐོང་བས་

གྲུབ་སེ། རྣམ་ངེས་ལས། དེ་ཕིར་ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །གང་གང་ཤིན་ཏུ་

བསོམས་གྱུར་པས། །སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན། །དེ་གསལ་མི་རྟོག་བློ་འབས་

བུ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་སྲས་གསུམ་

གི་ཡུམ་བེད་པས་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གི་ངོ་བོ་ཤེར་ཕིན་ཆོས་ཅན། འཕགས་བཞིའི་

ཡུམ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་ཉན་རང་བང་སེམས་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་

ཕུང་པོ་སྐྱེད་ཅིང་བཞེད་དོན་མཐའ་དག་སྐྲུན་པར་མཛད་པ་ནི། གདོན་མི་ཟ་བར་སྲིད་

པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་སེའོ། །



  59  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

གཉིས་པ་ལ། གུས་པར་བེད་དོ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། ཡུམ་དེ་ལ་

རབ་ཏུ་དང་བའི་རྒྱུ་ལས་སོ། །ཀང་ནི། དང་བར་མ་ཟད་གུས་པའོ། །གང་ན། ཡུམ་

དེའི་ཡོན་ཏན་ཉེར་ཞི་སོགས་མངོན་པར་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་དབང་པོ་རྣོ་

རྟུལ་གཉིས་ཀ་ཡང་ངོ་། །གང་ལ་ན། བརོད་བ་མཁེན་གསུམ་དེ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་

པའི་གསུང་རབ་རོད་བེད་ལའོ། །དགོས་པ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚིག་གཟུང་བ་

དང་། སོགས་པ་དོན་ཀུན་ཆུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུའོ། །ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་ན། ཤིན་

ཏུའོ། །གསུམ་པ་ནི། གུས་པར་བས་པའི་རེས་དེ་ནས་མིང་ལ་དམིགས་པ་ཐོས་པའི་

ཤེས་རབ། སོགས་པ་མིང་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་པ་བསམ་པ། དོན་ལ་དམིགས་

པ་བསོམས་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བས་རིམ་གིས་འཇུག་གོ །བཞི་པ་ནི། ཞུགས་པས་

ལེགས་པའི་མཆོག །བང་ཆུབ་གསུམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། བཅོམ་

ལྡན་འདས་མ་ལ་རབ་ཏུ་དང་བའི་དད་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་

པའི་ཐོག་མའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །དང་བ་ལས་གུས། གུས་པ་ལས་འཇུག །ཞུགས་

པས་ལེགས་པའི་མཆོག་ཐོབ་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བསོད་དོ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། ཤེར་ཕིན་ལའོ། །གང་གི་

སོ་ནས་ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའི་སོ་ནས་སོ། །དེ་

ལ་རོད་སང་ནི། ཅི། ཡུམ་མཐའ་དག་ལ་བསོད་དམ། ཕོགས་གཅིག་ལ་བསོད། དང་

པོ་ལྟར་ན། སྦོར་བཞི་དང་ཆོས་སྐུ་ལ་མ་བསོད་པས་ཉུང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། 

མཁེན་པ་གང་རུང་གཅིག་ལ་བསོད་པས་ཆོག་པས་མང་ངོ་། །ཞེ་ན། མཐའ་དག་ལ་

བསོད་པས་མང་སྐྱོན་མེད་དེ། དོན་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ཀང་ཤེར་ཕིན་མཐའ་དག་ཡིན་
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ཞིང་། དེ་ལ་བསོད་པའི་ཕིར་མ་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ། མཆོད་བརོད་དེས། མཁེན་གསུམ་

ལ་བསོད་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གིས་དོན་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་

བ་ས་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་བ་ས་ན། གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་དང་པོ་བཅུ་དྲུག །བང་

ཕོགས་སོ་བདུན། མཚན་ཉིད་ཉེར་གསུམ། སྤོད་པ་བཀག་པའི་ཤུགས་བསན་གི་

སྦོར་ལམ། ལམ་ཤེས་ཀི་ཉན་ཐོས་ཀི་སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ། གཞི་ཤེས་ཀི་ཤུགས་

བསན་གི་མཐོང་ལམ་རྣམས་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་གཞི་ཤེས་སོ། །གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་

ལག་མ་བཅུ་གཅིག་དང་། ལམ་ཤེས་ཀི་རང་རྒྱལ་གི་སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ་རྣམས་

ནི། རང་རྒྱལ་གི་གཞི་ཤེས་སོ། །ཡང་རྣམ་མཁེན་གི་སེམས་བསྐྱེད་དང་པོ་གསུམ། 

གདམས་ངག །གོ་སྒྲུབ། རྣམ་ཀུན་གི་མཐར་པ་ཆ་མཐུན། ལམ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ངེས་པ་

སོགས་ནི། ཚོགས་ལམ། རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་ལམ། འཇུག་པ། ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་

བཞི། རྣམ་ཀུན་གི་སྦོར་ལམ་གཉིས། རེ་སྦོར་གི་སྦོར་ལམ་རྣམས་ནི། སྦོར་ལམ་

མོ། །ལམ་ཤེས་ཀི་མཐོང་ལམ། གཞི་ཤེས་ཀི་མཐོང་ལམ་དངོས་བསན། རེ་སྦོར་གི་

མཐོང་ལམ་རྣམས་མཐོང་ལམ། ལམ་ཤེས་ཀི་སོམ་ལམ། རེ་སྦོར་གི་སོམ་ལམ། 

ཚོགས་དང་། ངེས་འབྱུང་དང་། བར་ཆད་མེད་པའི་རེ་སྦོར་རྣམས་སོམ་ལམ། མཐོང་

སོམ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ། མཚན་ཉིད། རྟགས། སང་བ་སོང་བ་རྣམས་དེ་གཉིས་སུ་

འདུས་སོ། །སེམས་བསྐྱེད་དང་། གདམས་ངག་དང་། རིགས་དང་། དམིགས་པ། 

ཆེད་དུ་བ་བ། ཡོན་ཏན། སྐྱོན། མཐར་གིས་པ་རྣམས། ལམ་དེ་དག་ཅི་རིགས་སུ་

འདུས་ཏེ། དེ་དག་ལམ་ཤེས་སོ། །རྣམ་མཁེན་ནི། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་ཆོས་

སྐུ་ནི། ཆེད་དུ་བ་བ་སེམས་བསྐྱེད་ཐ་མ་གསུམ་མམ་གཉིས་ཀིས་བ་ས་ལ། གཞན་
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དྲུག་ལག་མ་རྣམས་སང་བ་དང་བཅས་པས་བ་ས་སོ། །ཁ་ཅིག །དེ་དག་བསོད་པའི་

ཡུལ་མིན་ཞེས་པ་ནི། བབ་ཅོལ་ཏེ། དེ་དག་བོར་ནས་མཁེན་གསུམ་གང་དུ་བཙལ། 

ཡང་། འོ་ན། རྣམ་མཁེན་གིས་ཐམས་ཅད་བ་ས་པས་དེ་གཅིག་བུ་ལ་བསོད་པར་

རིགས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མཁེན་པ་གསུམ་པོ་དེས་ཀང་འོག་ནས་འཆད་པར་

འགྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་འཕགས་པ་བཞིའི་བཞེད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པར་སྒྲུབ་ནུས་པས་གསུམ་གིས་ཆོག་ལ། རྣམ་མཁེན་གིས་རང་དོན་ཉེར་ཞི་

མི་སྒྲུབ་པས་གསུམ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དེ་ལྟར་བམས་པས་ཐུགས་ལ་བཞག་

ནས་བསོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ། གང་ཟག་གསུམ་གི་བཞེད་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་། དོན་བ་ས་ཏེ་

སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་ཀི་ཡུམ་དུ་བསྒྲུབས་པས་ཕག་འཚལ་བ་གཉིས་སོ། །དང་

པོ་ལ། ར་བ་བཞི་ན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཐོབ་པར་མཛད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་

ཟག་གང་གིས་ན། ཉན་ཐོས་དང་། ཉན་ཐོས་དེའི་ཕོགས་སུ་བསན་པ་གཟུང་རྟོག་

སངས་ཤིང་གཟུང་མེད་རྟོགས་པས་ཉན་ཐོས་པས་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་

གིས་ལག་པ། གང་ཟག་ཐེག་དམན། བསམ་པ་རང་དོན་རྟོགས་པ་གཞི་ཤེས་སུ་

གཅིག་པས་རིམ་པ་གཅིག་གིས་བསན་པ་རང་སངས་རྒྱས་ཀང་སེ། རང་དོན་མ་ངན་

ལས་འདའ་བར་འདོད་པ་རྣམས་སོ། །ཐབས་གང་གིས་ན། དམིགས་ཡུལ་གཞི་

ཐམས་ཅད། རྣམ་པ་གང་ཟག་དང་གཟུང་བ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་

ཀིས་སོ། །འབས་བུ་གང་ན། ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་སངས་ཀང་དུཿ ཁའི་ཕུང་པོ་

དང་བཅས་པ་དང་། དུཿ ཁའི་ཕུང་པོ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ལས་ཉོན་གི་འབས་བུའི་
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མེ་ཞི་བའི་མང་འདས་ཐོབ་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བསོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། སྒྲུབ་པར་མཛད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ཟག་གང་གིས་ན། བང་

སེམས་གདུལ་བའི་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་འགོ་བའི་དོན་བེད་པ་རྣམས་སོ། །ཐབས་

ནི། དམིགས་ཡུལ་ལམ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད། རྣམ་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀིས་སོ། །འབས་བུ་གང་ན། གདུལ་བར་གྱུར་པའི་འགོ་བ་མཐའ་དག་གི་དོན་

དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་ལ་བསོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ། བསོར་བར་མཛད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །ཐབས་གང་ལས་ན། དམིགས་

ཡུལ་རྣམ་པ་རས་རིགས་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད། རྣམ་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཐུགས་སུ་

ཆུད་པའི་རྣམ་མཁེན་གི་ཡེ་ཤེས་གང་དང་ལྡན་ན་སེ། ལྡན་པས་སོ། །གང་ཟག་གང་

གིས་ན། སངས་རྒྱས་སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡང་དག་པར་བསམས་

པ་སེ། སངས་པའི་སྐུ་ཅན། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའི་རྣལ་འབོར་པས་ཆེས་ལག་པས་

རྣལ་འབོར་ཅན་གི་དབང་ཕྱུག་སེ། ཉན་རང་དང་བང་སེམས་ཀི་གཙོ་བོ་གཙུག་གི་ནོར་

བུ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་སོ། །འབས་བུ་གང་ན། འདོད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏི་

མུག །དེ་གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་སེ། ར་བ་བཞི་རེ་རེ་ལ་ཉི་ཁི་ཆིག་སོང་སེ། བརྒྱད་ཁི་བཞི་

སོང་ལ་སྤོད་པའི་གཉེན་པོར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ནི། བཤད་པས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་

འཕོ་བར་སྣང་བའམ། མི་མཐུན་ཕོགས་གཅོད་པ་སེ། མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པའོ། །མ་

ལུས་པ་ནི། ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་ཐམས་ཅད་དོ། །ཆོས་ཀི་ཕུང་པོའི་ཚད་

ནི། ཤླཽ་ཀ་སོང་ཕག་གཅིག་གམ། དྲུག་གམ། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་ཆོས་ཅན་རེ་སོན་པའི་

གཏམ་གི་ཚོགས་སུ་བཞེད་པ་ཡོད་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་ལུགས་ཀིས། གང་པོ་ཆེ་རབ་
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བརྟན་གིས་བཀུར་བར་འོས་པའི་སྣག་ཚས་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་གཅིག་འབི་བར་ནུས་

སོ། །ཞེས་[་་་་་ཕལ་ཆེན་ནས་གསུངས།] པ་ལྟར་རོ། །

མཛོད་དུ། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་མཐོང་བའི་ལམ། །ཞེས་བཞེད་ལ། ཆོས་བཤེས་

ཚོགས་སྦོར་སོགས་ཅི་རིགས་པར་འདོད་དེ། དང་པོར་བདེན་པ་བཞིའི་འཁོར་ལོ། 

བར་དུ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་འཁོར་ལོ། ཐ་མར་དོན་དམ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་འཁོར་

ལོ་གསུམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསོར་བར་མཛད་དོ། །ཆོས་བཤེས་ནི། དེ་ལྟར་

རིམ་གིས་མ་ཡིན་གི། སད་ཅིག་ཁོ་ན་ལ་བསོར་ཀང་གདུལ་བའི་དབང་གིས་དུས་ཐ་

དད་དུ་སྣང་བར་འདོད་དོ། །[མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་གི་རེས་འབང་་་་་་] ཁ་ཅིག །འཁོར་ལོ་བར་

པ་ནི། དྲང་དོན། ཐ་མ་ནི། ངེས་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ནི། རྣམ་པར་འཁྲུགས་པ་སེ། རིགས་

པས་གནོད་པ་འབབ་པའི་དོན་ངེས་དོན་དང་། ལུང་རིགས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་དྲང་

དོན་དུ་ཅི་ལ་འགྱུར། མཛོད་དུ། ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་དག །གང་དག་ཐུབ་པས་

གསུངས་དེ་དག །མིང་ངམ་ཚིག་ཡིན་དེ་དག་ཀང་། །གཟུགས་དང་འདུ་བེད་དག་ཏུ་

འདུས། །ཁ་ཅིག་བསན་བཅོས་ཆད་ཅེས་ཟེར། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་གཏམ་རེ་

ཡིན། །སྤོད་པ་རྣམས་ཀི་གཉེན་པོར་ནི། །ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ ་མཐུན་པར་

གསུངས། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་དང་། འཁོར་ཉན་ཐོས་དང་། སོགས་པ་

བང་སེམས་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སུ་བསོར་བ་དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀི་ཡུམ་དེ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བཞི་པ་ནི། བསན་བཅོས་བརམ་པའི་ཕིར་བསན་བཅོས་ཀི་

བརོད་བ་མཁེན་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འཚལ་ནས་ཅི་བེད་ཅེ་ན། བསན་བཅོས་
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རོམ་ཞེས་ཤུགས་ལ་བསན་ནོ། །དེ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ། །ཞེ་ན། ཡོད་པར་དགོས་

འབེལ་གིས་སོན་ནོ། །དགོས་པ་དེ་ལྡན་གི་བསན་བཅོས་གང་ཞེ་ན། དེ་མན་ཆད་

ཀིས་སོན་ནོ། །དེ་ལྟ་ནའང་མཆོད་བརོད་ཀི་བརོད་བ་མཁེན་གསུམ་གོ་རིམ་འཆོལ་

བར་འགྱུར་ཏེ། དང་པོར་གཞི་ཤེས་བཤད་པས་སོ། །ཞེ་ན། བོད་རྣམས་གེང་གཞིའི་

འགེལ་པ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཟེར་བ་ནི། འཁྲུལ་ཏེ། རྒྱ་འགེལ་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་

སུ་གེང་གཞིའི་འགེལ་པར་བཤད་པ་གཅིག་ཀང་མེད་ཅིང་། ཆོས་བཤེས་ཀིས་གེང་

གཞི་དང་བམས་རྟག་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གིས་མ་བ་ས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་

བས་སོ། །རིན་ཆེན་སྒོན་མ་ནི། བོད་ཀིས་བས་པར་རིགས་རལ་སྨྲ་སེ། མཐར་གིས་

པ་དངོས་པོ་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་སོགས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་འགལ་བ་དུ་མ་ཡོད་པའི་

ཕིར་ལེགས་པ་ཉིད་དོ། །དེས་ན་འདི་ནི། དམན་པ་དང་མཆོག་གི་རིམ་པ་སེ། ཉན་

ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། བང་སེམས་དང་། སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །གཞན་ནི། མཆོག་དང་དམན་པའི་རིམ་པ་སེ། ལ་དང་། མི་དང་། ལ་མ་ཡིན་

དང་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན། འདིར་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རིམ་གིས་གཞུག་པའི་ཕིར་

དང་པོར་གཞི་ཤེས་བསན་ལ། འོག་ཏུ་འབས་བུ་ལ་སོ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རྣམ་མཁེན་

དང་པོར་བསན་ཏེ། གཉིས་ཀའང་སྐྱོན་མེད་པ་ཉིད་དོ། །

ལྔ་པ་ལ། བརྒལ་བ་དང་། ལན་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་

མཁེན་གསུམ་ལ་ཕག་བསོད་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་སོ་ནས་མཁེན་གསུམ་སོན་པའི་

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རོམ་ན། གཞི་དང་གཉེན་པོ་དང་རྣམ་པ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་

རུང་བ་ཞིག་བརོད་བར་བ་ས་པ་མཛད་ན། ཕོགས་དང་པོ་གཞི་ཙམ་བརོད་བར་
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བ་ས་པ་ལྟར་ན་ནི། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཆོས་ཅན། དེ་རོམ་པ་ལ་འབད་པ་དོན་མེད་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་བརོད་བ་མངོན་པས་བསན་ཟིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་

སེ། ཤེར་ཕིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་འདི་ལས་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་དང་སྤིའི་མཚན་

ཉིད་སོན་བེད་ཀི་མངོན་པའི་བསན་བཅོས་དག་ལས་མ་སྨོས་པའི་གཞི་གང་ཡིན་པ་

དེ་བརོད་བར་འབྱུང་ཞིང་བསན་པ་ནི་མེད་དོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པ་

དང་ཟློས་པས་སོ། །གཉིས་པ་གཉེན་པོ་ཙམ་བརོད་བར་བ་ས་པ་ལྟར་ན་ཡང་། 

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཆོས་ཅན། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྒིབ་གཉིས་ཀི་དངོས་པོ་

བརོད་བར་མ་བ་ས་པར་ཐལ། གཉེན་པོ་རྣམ་པར་བང་བ་ལམ་གསུམ་གི་དངོས་པོ་

ཙམ་ཞིག་བརོད་བར་བ་ས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བསན་བཅོས་ཆོས་ཅན། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་ལམ་གསུམ་པོ་འདི་སང་བ་གང་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

མི་འགྱུར་ཏེ། སང་བ་མ་བསན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རོམ་པ་དོན་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་པ་ཙམ་བརོད་བར་བ་ས་པ་ལྟར་ན་ཡང་། རྣམ་པ་གཞི་ལས་ཐ་

དད་མེད་པ་ཞིག་བ་ས་སམ། ཐ་དད་པ་ཞིག་བ་ས། དང་པོ་ལྟར་ན། གཞི་ལ་བཀོད་

པའི་ཉེས་པས་རེག་གོ །གཉིས་པ་ལྟར་ན། བསན་བཅོས་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་ལ་མཁོ་

བའི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་པར་ཐལ། རྣམ་པ་གཞི་དང་འབེལ་པ་མེད་པ་རྟོགས་པ་

སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཞིག་བརོད་བར་བ་ས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་བླངས། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། 

བསོམས་ཀང་གཞིའི་དོན་ཅུང་ཟད་རྟོགས་ཤིང་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། 

བསན་བཅོས་བརམས་པ་ལ་དོན་ནམ་དགོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །སམ་དུ་བློ་དམན་པ་

གཞན་དག་སེམས་ཤིང་དོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་སེ། ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། གཉིས་
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པ་ལ། རྟགས་དགོད། ཁབ་པ་སྒྲུབ། དོན་བ་་གསུམ་མོ། །

དང་པོ་ནི། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། གཞི་གཉེན་རྣམ་པ་གང་རུང་

རེ་རེ་བརོད་བར་བ་ས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན། གཞི་གཉེན་

རྣམ་པའི་ཕོགས་གསུམ་ཆར་བརོད་བར་བ་ས་པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། གཞི་

གཟུགས་སོགས་དང་། སང་བ་རྟོག་པ་དང་། གཉེན་པོ་ལམ་དང་། རྣམ་པ་སོང་ཉིད་

སོགས་བསན་པས་སོ། །གཉིས་པ་ལ། ཁབ་པ་གྲུབ་ཚུལ། དེའི་ཤེས་བེད་དྲང་། 

དྲངས་པའི་དོན་བ་ས་ཏེ་བཤད་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་ཕོགས་གསུམ་

ཆར་གིས་ཀང་ཡུལ་ཅན་མཁེན་གསུམ་བ་ས་ལ། མཁེན་གསུམ་གིས་འཕགས་པ་

བཞིའི་མངོན་རྟོགས་མཐའ་དག་བ་ས་སོ། །དེ་དག་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦར་

ན། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མངོན་མཐའ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་

གསུམ་གི་ནང་ནས་གཞི་ཤེས་ཀིས་བ་ས། བང་སེམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་མཐའ་

དག་ལམ་ཤེས་ཀིས་བ་ས། བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་

མཐའ་དག་རྣམ་མཁེན་གིས་བ་ས་པས་ནའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། བར་མ་དང་། བ་ས་པ་དང་། རྒྱས་པའི་ལུང་དྲང་

པའོ། །དང་པོ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མཁེན་གསུམ་

གིས་འཕགས་བཞིའི་མངོན་རྟོགས་བ་ས་ཚུལ་འདི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་བར་མ་ཉི་

ཁི་ལྔ་སོང་པ་ལས། ཉན་ཐོས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་མཛེས་ཤིང་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་རབ། འབོར་པ་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་

པས་འབོར། ཞེས་བོས་ནས། གཞི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ནི། གང་ཟག་ཉན་རང་
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རྣམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་ཡིན་ནོ། །ལམ་ཤེས་ཉིད་ནི། གང་ཟག་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་

མངོན་རྟོགས་ཡིན་ནོ། །རྣམ་མཁེན་ཉིད་ནི། གང་ཟག་ཆོས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་

པས་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། སྒིབ་གཉིས་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པས་རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དག་བཅོམ་པ། 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ལམ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། གཞི་ཤེས་ཀིས་ཉན་རང་དང་། ལམ་ཤེས་ཀིས་བང་

སེམས་དང་། རྣམ་མཁེན་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་མངོན་རྟོགས་བ་ས་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ལ། དྲིས་ལན་གཉིས་ལས། དྲི་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི། འབོད་པའོ། །གཞི་

ཐམས་ཅད་འཚལ་བ་སེ། ཤེས་པ་ཉིད། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་སད་དུ་གང་ཟག་ཉན་རང་

རྣམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་ལ་སོགས་ཞེས་སོ། །ལན་ནི། རབ་འབོར། ཐམས་ཅད་ནི། 

གཟུགས་སོགས་ཕི་དང་། མིག་སོགས་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཇི་སེད་པ་

འདི་ཙམ་ཡིན་ལ། དམིགས་ཡུལ་དེ་དག་ཀང་གང་ཟག་ཉན་རང་རྣམས་ཀིས་བདག་

དང་གཟུང་བས་སོང་པར་ཤེས་པ་གཞི་ཤེས་ཡིན་གི། བང་ཆུབ་གསུམ་གི་ལམ་

ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་གིས་ཀང་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པས་ལམ་ཤེས་ཀང་མིན། 

རྣམ་པ་རས་རིགས་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་

རྣམ་མཁེན་མིན་ནོ། །ཀང་ཡང་གཉིས་ནི། ཕན་ཆུན་བ་་བའམ། ཚིག་གི་རྒྱན་

ནོ། །ཉན་རང་རྣམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་ནི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཅེས་

བའོ། །མཁེན་པ་ཡིན་ལ་ལམ་ཤེས་དང་རྣམ་མཁེན་མིན་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དྲི་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་སད་

དུ་དམིགས་ཡུལ་ལམ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་འཚལ་བ་སེ། ཤེས་པ་

ཉིད། གང་ཟག་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་ལགས་ཞེས་ཞུས་སོ། །ལན་ནི། 

རབ་འབོར། གང་ཟག་བང་སེམས་ཀིས་ནི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

རྟོགས་པ་ཉན་ཐོས་ཀི་དང་། གཟུང་མེད་རྟོགས་པ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་དང་། ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་གང་ཡིན་པའི་ལམ་

གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་སྦོར་ལམ་དུ་བསྐྱེད་པར་བ་ཞིང་། ལམ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་

མཐོང་སོམ་དུ་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ལམ་གསུམ་པོ་

དེ་དག་གི་སངས་རྟོགས་ཀང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་སེ། ཉན་རང་གི་སངས་རྟོགས་

ས་དང་པོར་རོགས་ཏེ། འཕགས་པས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

བར་གི་ཤེས་པ་དང་སངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །བཟོད་པ་

གང་ཡིན་ཞེ་ན། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཟླ་གགས་ནི། རྒྱལ་

བུ་གཞོན་ནུ་བློན་པོ་རྒན་པོ་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་ལྟར་རིགས་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་

ལག་བསམ་གི་མཐུས་ཟིལ་གིས་གནོན་གི། ས་བདུན་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་རྟོགས་པས་

ཟིལ་གིས་གནོན་མི་ནུས་ལ། ས་བདུན་པ་ནས་རྟོགས་པའི་མཐུས་ཀང་ཟིལ་གིས་

གནོན་ནོ། །དེས། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཐུབ་དབང་དབངས་སྐྱེས་བཅས། །རོགས་

པའི་བང་སེམས་དང་པོ་ལ་གནས་པས། །བསོད་ནམས་དབང་གིས་ཐུལ་ཞིང་རྣམ་

པར་འཕེལ། །རིང་དུ་སོང་བར་དེ་ནི་ཟློས་ཀང་ལག །ཅེས་སོ། །
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ཐེག་ཆེན་གི་ངོ་བོ་ས་དང་པོར་རོགས་ལ། སངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་

རྒྱུན་མཐར་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞིང་ནི། བ་་བའོ། །ལམ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གི་ལམ་གི་

བ་བ་སེམས་ཅན་གི་དོན་དང་སང་བ་སོང་བ་གཉིས་པོ་ཡང་བ་ལ། ལམ་གསུམ་པོ་དེ་

དག་གི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཆོས་ཉིད་དྲི་བལ་གི་འགོག་པ་མངོན་དུ་མི་བའོ། །བས་ན། 

གཞན་དོན་རྒྱུན་ཆད་པས་མང་འདས་ཀི་མཐར་ལྷུང་བས་སོ། །གཏན་ནས་མི་བའམ་

ཞེ་ན། དམིགས་བསལ་ནི། རང་ཉིད་ཀིས་གཞན་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་སྨོན་

ལམ་སོགས་དང་། ཇི་ལྟར་ར་དང་ཟས་ལ་དེ་དག་གི །ཟག་དང་སྤད་དུ་རུང་བ་སྨིན་

འདོད་ལྟར། །དེ་བཞིན་རྟེན་འདིར་ཕོགས་གཉིས་ཞི་བ་དང་། །ཡོངས་སུ་སྤད་པ་སྨིན་པ་

ཉིད་དུ་བསན། །ཞེས་པ་ལྟར་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྒིབ་པ་སང་རུང་དང་། 

གཉེན་པོ་སྐྱེ་རུང་དུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མ་བས་པ་དང་། བདག་ཉིད་མ་འོངས་པ་ན་

སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའི་སྣོད་བཅུད་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་མ་སྦངས་པར་མི་བའི། དེ་

དག་བས་ནས་མངོན་དུ་བེད་ཀང་སྐྱོན་མེད་དོ། །དེ་དག་བ་་ན། བང་སེམས་རྣམས་

ཀི་མངོན་རྟོགས་ནི་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ལམ་གསུམ་རང་བཞིན་

མེད་པར་ཤེས་པ་ལམ་གསུམ་གི་བ་བ་བེད་ཀང་རོགས་སྨིན་མ་སྦངས་པར་ཡང་དག་

པའི་མཐའ་མངོན་དུ་མི་བེད་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དྲི་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་སད་

དུ་རྣམ་མཁེན་ཉིད། གང་ཟག་དེ་བཞིན་ཉིད་རྟོགས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། 

མཆོད་པར་འོས་པས་དག་བཅོམ་པ། ཚོགས་གཉིས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་མངོན་རྟོགས་ལགས་ཞེས་སོ། །ལན་ནི། རབ་འབོར། རྣམ་པ་སེ། མེ་
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ལེའི་དམར་བ་དང་ཟླུམ་པ་ལྟ་བུ་ངོ་བོ་གང་དག་གིས། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་

བར་གི་ཆོས་རྣམས་བརོད་པ་སེ། མཚོན་པའམ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་རྣམ་པ་དེ་

དག་དང་། མཚོན་པར་བེད་པའི་རྟགས་ཏེ། འབས་བུ་དུ་བ་ལྟ་བུ་གང་དག་གིས་ཆོས་

རྣམས་རབ་ཏུ་བརོད་པའི་རྟགས་དང་དེ་དག་དང་། མཚན་མ་སེ། རྒྱུ་བུད་ཤིང་ལྟ་བུ་

གང་དག་གིས་ཆོས་རྣམས་བརོད་པའི་མཚན་མ་སེ། ཆོས་རེ་རེའི་རྣམ་རྟགས་མཚན་

མ་དེ་དག་མ་ལུས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མངོན་སུམ་གིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་

དེའོ། །དེ་ནི། གཞན་འདྲེན་པའོ། །བ་་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་ནི་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀི་རྣམ་རྟགས་མཚན་མ་ལུས་པ་མངོན་སུམ་གིས་མཁེན་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གསུངས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལས་ན། ཡུམ་གི་ཚིག་མདོར་

བ་ས་པ་བརྒྱད་སོང་པ་ལས་ཀང་ངོ་། །གང་ན། བར་མ་ལས་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་

དུ་མཁེན་གསུམ་གིས་འཕགས་བཞིའི་མངོན་རྟོགས་བ་ས་པའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཉན་

ཐོས་ཀི་ས་ལ་སོབ་པར་འདོད་པས་ཀང་ཡུམ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །སོགས་པ་རང་

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སོབ་པར་འདོད་

པས་ཀང་ཡུམ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ས་ནི། མཁེན་གསུམ་དུ་སོབ་

དཔོན་གིས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱས་པ་འབུམ་ལས་ཀང་ཞིབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་

གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཁེན་པ་གསུམ་བསན་པ་དེ་ལ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་

ནི། དམིགས་པ། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་སོགས་ཕུང་པོ་ལྔ། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས། 
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ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལའོ། །འོག་ཏུའང་དམིགས་གསལ་མེད་པ་

རྣམས་ཀི་སོགས་ཀི་སྒ་འདི་ལྟར་བཤད་དོ། །རྣམ་པ། མི་རྟག་པ་དང་། སོགས་པ་དུཿ 

ཁ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་རྟེན་ཅན་ཏེ། ཡུལ་ཅན། བལ་བའི་འབས་བུ། 

གང་ཟག་གི་བདག་གམ་བདག་ཕེད་དང་གཉིས་སུ་རོངས་པ་སངས་པའི་འབས་བུ་

ཅན་ཡིན་ནོ། །ལམ་ཤེས་ཉིད་ནི། དམིགས་པ། རྒྱུའི་ཐེག་པ་ལམ་གསུམ་པོ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རང་རང་གི་སང་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་དམིགས་པ་དང་། རྣམ་པ། དེ་

དག་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་ཤིང་བ་བ་བེད་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མང་འདས་མངོན་དུ་

མི་བེད་པའི་རྟེན་ཅན། བདག་པོའི་འབས་བུ། སེམས་ཅན་མ་བ་ས་པ་འཁོར་དུ་་ད་

ཅིང་ཚོགས་ལམ་བསྐྱེད། སོགས་པ་སྦོར་ལམ་གིས་སྨིན་པ་དང་། མཐོང་སོམ་གིས་

གོལ་བར་བེད་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །རྣམ་མཁེན་ཉིད་ནི། དམིགས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད། 

རྣམ་པ། གདོད་མ་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རྟེན་ཅན་ཏེ། དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་

ཡུལ་ཅན། འབས་བུ་གཉིས་ལས། གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་

མཐས་གཏུགས་པར་སེམས་ཅན་གི་དོན་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབྱུང་བ་དང་། 

རང་དོན་ལ། རྟོགས་པའི་ཁད་པར། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀི་མཐའ་ཆོས་ཉིད་དྲི་མ་མ་

ལུས་པས་དག་པ་རྟོགས་པ་དང་། སངས་པའི་ཁད་པར། ཉོན་མོངས་པའི་བག་

ཆགས་ཀིས་ཡང་སྲིད་པ་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བ་ཉིད་སངས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་

རང་བཞིན་ཡིན་པས་འབས་བུར་མི་འཐད་དོ། །ཞེ་ན། རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་ཕི་མ་ཕི་

མ་སྔ་མ་སྔ་མའི་འབས་བུ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཆོས་ཅན། འཕགས་བཞིའི་མངོན་རྟོགས་
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རིལ་རོགས་པར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ནི། འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་གཞི་

གཉེན་རྣམ་པ་མཐའ་དག་བརོད་བར་བ་ས་ནས་བསན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། 

ཡུལ་གསུམ་གིས་ཡུལ་ཅན་མཁེན་གསུམ་བ་ས་ལ། མཁེན་གསུམ་གིས་འཕགས་

བཞིའི་མངོན་རྟོགས་བ་ས་པར་བསན་པ་དེ་ལྟ་བས་ནའོ། །རོད་ལན་འདི། འཕགས་

པ་དང་འགེལ་ཆེན་གིས་དགོས་འབེལ་གི་འོག་ཏུ་བསན་ལ། འདིར་མཆོད་བརོད་

ལས་འཕོས་པའི་རོད་པར་གསེར་གིང་པ་དང་། ཆོས་བཤེས་དང་། ཤེར་འབྱུང་བློ་

གོས་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་རྣམས་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། གསུངས་ཏེ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་

གསུངས་པ་བརོད་བ་དང་། གང་གི་དོན་དུ་གསུངས་པ་དགོས་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་

ནི། བམས་པ་རང་གི་བསན་བཅོས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དོན་

སོན་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པའི་བརོད་པར་བ་བ་ཡུམ་གསུམ་གིས་དོན་དང་། འདི་

ལ་བརྟེན་ནས་ཡུམ་དེ་དག་གི་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་དགོས་པ་དང་། རྟོགས་པ་

ལྟར་བསྒྲུབས་པས་ས་དང་པོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་ཐོབ་པའི་དགོས་པའི་ཡང་

དགོས་པ་དང་། རོད་བེད་བསན་བཅོས་རྒྱུ་དང་། བརོད་བ་ཡུམ་གི་དོན་རྟོགས་ཤིང་

ཐོབ་པའི་དགོས་པ་གཉིས་འབས་བུར་འབེལ་པ། དངོས་སུ་མ་བསན་པ་ཁོང་ན་ཡོད་

པ་རྣམས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། དགོས་པ་དང་། ཉིང་དགོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། རྣམ་

བཅད་དང་། ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། བསན་བཅོས་ལ་

འཇུག་པའི་གེགས་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་གསུངས་སོ། །དོགས་ཞེས་དྲང་
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ངོ་། །གང་ན། སྐྱེ་བོ་བློ་གོས་དམན་པ་ཤེས་རབ་ཆུང་བ་དག་གོ །གང་ལ་ན། བཅོམ་

ལྡན་འདས་འཕགས་པ་མ་རྒྱལ་བ་སེ། རྒྱལ་དཀའ་བའི་སང་བ་ལས་རྒྱལ་བ་བམས་

པས། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་བཞིན་དུ་ཡང་ཡུམ་གི་དོན་དེ་བསན་པ་ལའོ། །ཇི་

ལྟར་ན། དེ་ལ་དོན་དམ་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ། མེད་དོ། །སམ་དུའོ། །དེའི་རྒྱུ་

མཚན། གསལ་བར་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སེ། གསལ་བར་མཛད་ཟིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས། རྒྱས་པ་ལ་དད་པ་དབང་རྟུལ་དང་། 

འབིང་ལ་དད་པ་དབང་འབིང་དང་། མདོར་བ་ས་པ་ལ་དད་པའི་སེམས་ཅན་དབང་

རྣོན་ལ་ཆོས་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་གིས་ལན་འདོགས་པར་བཞེད་པའི་ཐུགས་

རེ་ཅན་ཉིད་ཀིས་སོ། །གང་ལས་ན། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་པ་དེ་དང་། འབིང་དང་། 

བ་ས་པ་དེ་ལས་སོ། །གང་ན། མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཀི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་

ཡུམ་གི་དོན་མཐའ་དག་གོ །གཉིས་པ་ནི། བསན་བཅོས་ཀི་བརོད་བའི་དོན་ལ་

དགོས་པ་ལ་སོགས་ཤས་ཆེར་ཡོད་སམ་པའི་དོན་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་དུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་པས་རྟོག་ལྡན་རྣམས་ཉན་པ་ལ་

སོགས་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཉིང་དགོས་ཡིན་པས་དེའི་ཡན་ལག་ཏུའོ། །ར་བ་ལ་དགོས་

བ་ས་ཚིག་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་

ཅིག །དགོས་འབེལ་ངག་གི་དགོས་འབེལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བསན་བཅོས་ཀི་དགོས་

པ་ཚད་མས་ཤེས་པའམ་ངེས་པ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། དགོས་འབེལ་ངག་ལ་

བརྟེན་ནས་བསན་བཅོས་ལ་དགོས་པ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཆོས་ཅན། 
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དགོས་འབེལ་ངག་གི་དགོས་པ་ཡིན་མི་སྲིད་པར་ཐལ། བསན་བཅོས་ཀི་དགོས་པ་

ཚད་མས་ཤེས་པའམ་ངེས་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག །འདོད་དེ། ཐེ་ཚོམ་ངང་

གིས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། དོན་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་དེ་ཆོས་ཅན། དགོས་འབེལ་ངག་

གི་གདུལ་བ་གཞུང་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགོས་འབེལ་ངག་

ཀང་མ་ཡིན་ལ། དགོས་འབེལ་ངག་གི་དགོས་འབེལ་བཞི་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྟགས་ཕེད་ཁས་བླངས། ཕེད་ཚད་མས་གྲུབ། ཁབ་པ་ཚད་མ། འདོད་ན། 

དབིག་གཉེན་གིས། གང་ཕིར་དོན་གཉེར་ལོ་ཀ་ན། །ཐེ་ཚོམ་ལས་ཀང་འཇུག་ཕིར་

རོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

དུལ་ལ་ན་རེ། བསན་བཅོས་འདི་བརམ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དགོས་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བསན་བཅོས་རོམ་པའི་སབས་འགོག་པའི་ལོག་རྟོག་བཟློག་པ་

དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། དེའང་དགོས་པར་འདོད་ན་སྐྱོན་མེད་ལ། དེ་ཁོ་ན་དགོས་

པར་འདོད་ན། བརོད་བ་དང་འབེལ་པ་དང་ཉིང་དགོས་མེད་པར་འཛིན་པའི་ལོག་

རྟོག་བཟློག་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་འབེལ་ངག་གི་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགོས་

མེད་ལོག་རྟོག་བཟློག་པ་མིན་པའི་ཕིར། ལོ་ཙཱ་ན་རེ། གཞུང་མཛེས་པ་བསྐྱེད་པ་ཁོ་

ནའོ། །ཞེ་ན། དགོས་འབེལ་གི་ངག་ཆོས་ཅན། དེས་བསན་བཅོས་ལ་དགོས་མེད་

ལོག་རྟོག་བཀག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞུང་མཛེས་པ་བསྐྱེད་པ་ཁོ་ན་དེའི་དགོས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དོན་ཅི་ཞིག་ཡོད་སམ་དུ་དོགས་པ་བསལ་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལ། དགོས་པ་དང་། ཉིང་དགོས་སོ། །དང་པོ་ལ། ཡོངས་གཅོད་ཀི་
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དགོས་པ། དགོས་འབེལ་ངག་ལས་རྒྱན་དགོས་པ་གཉིས་ཀི་རྒྱུར་རྟོགས་པ་ཡིན་ལ། 

རྟོགས་ཚུལ་དབང་རྟུལ་གིས་རྒྱུ་ཡིན་ངེས་སམ་པའི་སོ་ནས་རྟོགས་ལ། དབང་རྣོན་

གིས་ཡིན་ལས་ཆེ་ཞེས་དོན་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་གིས་རྟོགས་སོ། །རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་

པ་ནི། ངག་གིས་གདུལ་བ་གཞུང་ལ་འཇུག་པའི་གེགས་གཞུང་དགོས་པ་གཉིས་ཀི་

རྒྱུར་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཐེ་ཚོམ་རྣམས་བཅད་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱན་དགོས་པ་

གཉིས་ཀི་རྒྱུར་རྟོགས་པ་ལས་དགོས་པ་གཉིས་དོན་གཉེར་གི་རྟོག་ལྡན་གུས་པས་

རྒྱན་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། མདོ་སེའི་ཐོག་མར་དགོས་པ་བརོད་པ་

ནི། མདོ་ལ་གཞན་གཞུག་པའི་དོན་དུ་ཡིན་གི་ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། རྣམ་བཅད་དང་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་

གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ལོག་རྟོག་བཅད་པ་དགོས་པ་ཡིན་ན། ཅི། བླུན་པོའམ། རྟོག་

ལྡན་གིས་ལོག་རྟོག་བཅད་པ་དགོས་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ལོག་རྟོག་བཅད་པ་ལ་

དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོད་ཀང་གཞུང་ལ་གཞུག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །གཉིས་པ་ནི། མི་རིགས་ཏེ། རྟོག་ལྡན་ལ་ལོག་རྟོག་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། 

དགོས་འབེལ་གི་ངག་བརོད་ན། རྒྱན་དགོས་པ་གཉིས་ཀི་རྒྱུར་ཤེས་ནས་འཇུག་

གི། །མ་བརོད་ན། མི་འཇུག་པས་དགོས་འབེལ་ངག་གི་གདུལ་བའི་ལོག་རྟོག་གཅོད་

པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །འོ་ན། ངག་གིས་ལོག་རྟོག་གཅོད་ནུས་སམ། མི་ནུས། ནུས་ན། 

ཕུང་པོ་བདག་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་པས་ཀང་བདག་འཛིན་བཟློག་པར་འགྱུར་རོ། །མི་

ནུས་ན། ངག་དང་ལོག་རྟོག་བཅད་པ་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །ཞེ་ན། ངག་དེའི་

བརོད་བ་རྟོགས་ན། ལོག་རྟོག་གཅོད་ནུས་ལ། བརོད་བ་མ་རྟོགས་ན། ངག་དེའི་
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གདུལ་བ་མ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། ངེས་པ་བསྐྱེད་མི་ནུས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་མི་དགོས་པའི་

རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ལ། ངག་ཆོས་ཅན། དོན་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། 

དོན་ལ་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ངེས་པ་བསྐྱེད་པ་དགོས་པ་ཡིན་པ་

ཉམས་སོ། །ཞེ་ན། དེ་ཅི། དབང་རྣོན་ལ་དངོས་སུ་ངེས་པ་བསྐྱེད་མི་ནུས་པར་ཐལ་བ་

འདོད། དབང་རྟུལ་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། འདི་ལུང་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཁབ་པའང་མེད་དེ། རིག་བེད་ཀི་བསན་བཅོས་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་བཞིན་

ནོ། །ཡང་། འཆད་པ་པོས་རྒྱན་དགོས་པ་གཉིས་ཀི་རྒྱུར་བཤད་པས་ཉན་པ་པོ་ལ་

ངེས་པ་སྐྱེའམ་མི་སྐྱེ། སྐྱེ་ན། རོམ་པ་པོས་བརམས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །མི་སྐྱེ་

ན། རོམ་པ་པོ་ལས་ཀང་ངེས་པ་མི་སྐྱེ་བར་མཚུངས་སོ། །ཞེ་ན། དབང་རྣོན་ལ་ངེས་

པ་དངོས་སུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་དབང་རྟུལ་ལ་སྐྱེའང་། བརམས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བས་

མ་ཁབ་སེ། བརམས་པའི་དོན་བཤད་པས་ཉན་པ་པོ་ལ་ངེས་པ་སྐྱེས་པ་དེ་བརམས་

པའི་དགོས་པ་ཡིན་པས་སོ། །གཉིས་པ་ལ། ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པ་ལ་ངག་མི་དགོས་པར་

ཐལ། ངག་མེད་ཀང་ཐེ་ཚོམ་ངང་གིས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། དབང་རྟུལ་ལ་འདོད། 

དབང་རྣོན་ལ་དོན་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པ་ལ་ངག་མི་དགོས་པར་ཐལ་ཟེར་རམ། དེ་

ལས་གཞན་པའི་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པ་ལ་ངག་མི་དགོས་པར་ཐལ་ཟེར། གཉིས་པ་ལ་

འདོད་ཅིང་། དང་པོ་ལ་དོན་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་ངང་གིས་སྐྱེ་བའི་རྟགས་མ་གྲུབ། དེ་ལས་

གཞན་པའི་ཐེ་ཚོམ་ངང་གིས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་ངེས་སོ། །ཡང་ཐེ་ཚོམ་དེ་ངག་

གི་དགོས་པ་མིན་ཏེ། ངག་གི་དོན་རྟོགས་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཅི། ངེས་པའི་སོ་
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ནས་སམ། གཏན་ནས་མ་རྟོགས་གང་ཟེར། དང་པོ་མ་ངེས། གཉིས་པ་རྟགས་མ་གྲུབ་

བོ། །ངག་མེད་ཀང་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་རང་རིག་གིས་གྲུབ་བོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི། ངག་དེའི་

གདུལ་བ་མ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསན་བ་དགོས་འབེལ་བཞི་ངོས་གཟུང་། དེ་ངག་

གིས་བསན་ཚུལ། བསན་པ་བཞིར་གངས་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། དགོས་

འགེལ་ངག་གི་དགོས་འབེལ་དང་། རྒྱན་གི་དགོས་འབེལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། 

ངག་འདིས་བསན་པར་བ་བ་རྒྱན་གི་དགོས་འབེལ་བཞི་ནི། བརོད་བའོ། །ངག་དེ་

ལས་བརོད་བ་ངེས་པའམ་དོན་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་གིས་རྟོགས་པ་ནི། དགོས་པའོ། །དེ་

ལས་དགོས་པ་གཉིས་དོན་གཉེར་གི་གདུལ་བ་གཞུང་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཉིང་དགོས་

སོ། །དགོས་པ་གཉིས་པོ་ངག་གི་འབས་བུར་འབེལ་པ་ནི། འབེལ་པ་སེ། ཤུགས་

བསན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། བརོད་བ་ནི། རྒྱན་གིས་བསན་པར་བ་བ་ཡུལ་

གཞི་གཉེན་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་བ་ས་པ། ཡུལ་ཅན་མཁེན་གསུམ། དེ་ལས་ཕེ་བ་

མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ངོས་འཛིན་གི་ཐབས་དོན་བདུན་ཅུ་དབེ་བ་དང་བཅས་པ་སེ། 

མདོར་ན། མདོ་གསུམ་གི་དོན་ནོ། །གཉིས་པ་དགོས་པ་ནི། རྒྱན་ལས་གདུལ་བ་

རྣམས་ཀིས་བརོད་བ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ཉིང་དགོས་ནི། རྟོགས་པ་

ལས་ཉན་ཐོས་སོགས་ཀིས་མ་མངས་པའི་ཟབ་མོ་རྣམ་མཁེན་གི་ཡེ་ཤེས་ཐོས་

བསམ་སོམ་གསུམ་ལས་མངོན་དུ་བེད་པའོ། །བཞི་པ་འབེལ་པ་ནི། དགོས་པ་གཉིས་

ཐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ། བསན་བཅོས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་འབེལ་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཅི། དགོས་འབེལ་ངག་གིས་བརོད་བ་དེ་དག་དངོས་སུ་བསན་
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ནམ། ཤུགས་ལ་བསན་ཞེ་ན། འདི་ལ་ལུགས་གཉིས་ལས། སྒས་ཟིན་མ་ཟིན་ལ་

དངོས་བསན་དང་ཤུགས་བསན་དུ་བེད་པ་ལྟར་ན། དགོས་པ་གཉིས་དང་བརོད་བ་

དངོས་སུ་བསན་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཉིད་ལམ། །ཞེས་བརོད་བ་བསན། 

བདེ་བླག་ཏུ་ནི་རྟོགས་པ་ཞེས། །ཞེས་དགོས་པ་བསན། བློ་དང་ལྡན་པས་མཐོང་

འགྱུར་ཕིར། །ཞེས་ཉིང་དགོས་བསན། འབེལ་པ་སྒས་མ་ཟིན་པས་ཤུགས་བསན་ཏེ། 

དཔེར་ན། སྒྲུབ་ངག་དངོས་སུ་བརོད་པས་ཕོགས་ཤུགས་ཀིས་བསན་པ་བཞིན་

ནོ། །ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས། འབེལ་པ་སོན་པར་བེད་པའི་སྒ། །དངོས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

མོད། །འོན་ཀང་དེ་ནི་རྣམ་འབེད་ལས། །དོན་གིས་ཐོབ་པར་བ་བ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་གཙོ་བོར་བསན་པ་ལ་དངོས་བསན། ཕལ་པར་

བསན་པ་ལ་ཤུགས་བསན་དུ་བེད་པ་ལྟར་ན། དགོས་པ་གཉིས་དངོས་སུ་བསན་པ་

ཡིན་ཏེ། དོན་དུ་གཉེར་བའི་གཙོ་བོར་བསན་པའི་ཕིར། བརོད་བ་ནི། གང་རྟོགས་ན། 

མདོ་དོན་རྟོགས་ཞེས། དགོས་པ་ངོས་འཛིན་གི་ཐབས་སུ་བསན་པས་ཤུགས་བསན་

ནོ། །འབེལ་པ་ནི། དེ་གསུམ་གི་ཞར་ལ་གོ་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །རྒྱན་འདི་

ལ་འཇུག་པར་མི་བ་སེ། དགོས་པ་མེད། ཡོད་ཀང་སྒྲུབ་མི་ནུས། ནུས་ཀང་འདི་ལ་

མ་འབེལ། འབེལ་ཀང་འདིས་བསྒྲུབ་པའི་དགོས་པ་བདག་གི་འདོད་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་ལོག་པར་རྟོག་པ་ལ། དགོས་པ་བསན་པས་དགོས་མེད་ལོག་རྟོག་ཁེགས། 

བརོད་བ་བསན་པས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཀི་ལོག་རྟོག་ཁེགས་ལོ། །བསན་བཅོས་བརོད་བ་

དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གཞན་གི་སོ་ནས་བདག་གི་
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དགོས་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཞེས་འཛིན་པའི་ལོག་རྟོག་མི་སྲིད་པར་ཐལ། བརོད་བ་བདེན་

པ་བསན་པས་དགོས་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཀི་ལོག་རྟོག་ཁེགས་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། ཚད་མས་བསལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྒྱན་ལ་དགོས་པ་མེད་དེ། དགོས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་

པ་ཡོད་དེ། སྤོད་འཇུག་ཏུ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་ལ་འབས་གནས་ན། །ཟན་ཟ་མི་གཙང་ཟ་བར་

འགྱུར། །ཞེས་པས་སོ། །ངག་གིས་ཀང་རྒྱན་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་བསན་ནོ། །ཞེ་ན། 

གཞི་བརྟན་པ་ཆོས་ཅན། དེ་ལ་ཆུ་ཡོད་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ཆུའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་མ་གྲུབ་ན། རྣམ་ངེས་ལས། ཆུ་ཡི་བདག་ཉིད་དེ་འདྲ་བ། །གཞི་ལས་མངོན་

པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། །དེ་ཡི་འབས་ཡིན་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། ཉི་མ་དང་སྒོན་མེ་ལ་འོད་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། སྦིན་པ་དང་

ཚུལ་ཁིམས་ལ་ལོངས་སྤོད་དང་། བདེ་འགོའི་འབས་བུ་མེད་པར་ཐལ་བ་སོགས་རྒྱ་

ཆེར་སྦར་རོ། །ཡང་། དགོས་འབེལ་གི་ངག་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་དོན་གཉེར་གི་

གདུལ་བ་གཞུང་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་སྐྱོན་མེད་མིན་པར་ཐལ། གཞུང་ལ་དགོས་པ་

མེད་པར་བསན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ཆུ་དོན་གཉེར་གི་རྟོག་ལྡན་ཆུ་མེད་པར་

མི་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །འདོད་ན། འཇུག་པའི་ལན་ལག་ཏུ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

ལུང་དེ་ནི། རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་གཅིག་པ་འགོག་པ་ཡིན་གི། སྤིར་ཡོད་ཙམ་

འགོག་པ་མིན་ནོ། །ཡོད་པ་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་པས་ཁབ་པ་ཡིན་ན། བུ་རམ་གི་གོང་བུ་

ཆོས་ཅན། དེ་མིག་གིས་མཐོང་བ་ན་རོ་མཐོང་བར་ཐལ། རོ་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟགས་

གྲུབ་སེ། རོ་གཟུགས་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པས་སོ། །ཁབ་པ་ཁས་བླངས། འདོད་
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ན། རོ་མིག་གིས་མཐོང་བར་འགལ་ལོ། །ལོ་པ་ན་རེ། ངག་གསུམ་དུ་ངེས་ཀི། འབེལ་

པ་སོན་པའི་ངག་མེད་དོ། །ཞེ་ན། དགོས་འབེལ་གི་ངག་འདི་ཆོས་ཅན། དགོས་འབེལ་

བཞི་ཚད་པར་མ་གསུངས་ལ། འབེལ་པ་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འབེལ་བ་

ཁོང་ན་ཡོད་པ་རྣམས་གསུངས་ཏེ། ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། དགོས་འབེལ་ངག་གི་གདུལ་བ་གཞུང་ལ་འཇུག་པའི་གེགས་ཀི་བློ་

བཞི་རུ་ངེས་པས། སེལ་བེད་དགོས་འབེལ་གི་ངག་བཞིར་ངེས་སོ། །དེ་གང་ཞེ་ན། 

དང་པོ་རྟོག་ལྡན། ངས་རྒྱན་འདི་ལ་འཇུག་པར་མི་བ་སེ། བརོད་བ་བདེན་པ་དང་མི་

ལྡན་པའི་ཕིར། བ་རོག་སོ་རྟོག་གི་བསན་བཅོས་བཞིན། ཞེས་བརོད་བ་མ་རྟོགས་

སོགས་ཀི་བློ་དེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཉིད་ལམ། །ཞེས་བརོད་བ་བསན་པས་

སེལ། ཡང་བརོད་བ་དང་ལྡན་ཡང་འདི་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་དགོས་པ་མི་སྲིད་པའི་

ཕིར། ནོར་བུ་ལེན་པའི་བསན་བཅོས་བཞིན། ཞེས་དགོས་པ་མ་རྟོགས་སོགས་ཀི་བློ་

དེ། བདེ་བླག་ཏུ་ནི་རྟོགས་ཞེས། དགོས་པ་བསན་པས་སེལ། དགོས་པ་ཡོད་ཀང་ཟབ་

མོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཉིང་དགོས་མེད་པའི་ཕིར། སོག་པོ་པར་སིག་པའི་མ་

བག་མར་ལེན་པའི་བསན་བཅོས་བཞིན། ཞེས་ཉིང་དགོས་མ་རྟོགས་སོགས་ཀི་བློ་དེ། 

བློ་དང་ལྡན་པས་མཐོང་འགྱུར་ཕིར། །ཞེས་ཉིང་དགོས་བསན་པས་སེལ། དེ་དག་དང་

ལྡན་ཡང་དགོས་པ་གཉིས་པོ་བསན་བཅོས་འདི་ལ་མ་འབེལ་བའི་ཕིར། མཐོ་རིས་ཀི་

དོན་དུ་སྲོག་གཅོད་པ་བཞིན། ཞེས་འབེལ་པ་མ་རྟོགས་སོགས་ཀི་བློ་དེ་དག་སྔ་མ་

གསུམ་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཤུགས་ལ་དགོས་པ་གཉིས་པོ་རྒྱན་ལ་འབེལ་པར་བསན་

པས་སེལ་ལོ། །སེལ་ཚུལ་ཡང་། དེ་དག་ལས་རང་གི་བརོད་བ་ལ་དབང་རྟུལ་ལ་ངེས་
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པ་སྐྱེ་ཞིང་དབང་རྣོན་ལ་དོན་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བས། དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་སོགས་ལྡོག་སེ། 

དེ་གཉིས་ལན་ཅིག་མི་གནས་པའི་ཕིར། སྣང་མུན་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསལ་བ་བློ་དང་། བསལ་བའི་གཞི་དང་། སེལ་

བའི་ཚུལ་ལ་རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། བསལ་བ་བློའི་དབང་གིས་སེལ་བེད་ངག་གི་

གངས་ངེས་འཇོག་ན། བློ་སྐྱེ་ངེས་པས་སམ། སྐྱེ་སྲིད་པས་འཇོག །དང་པོ་ལྟར་ན། 

ངག་བཞི་མི་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། བློ་བཞི་སྐྱེ་བར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་

པ་ལྟར་ན། ངག་བཞི་བས་མང་བ་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། བློ་བཞི་བས་མང་བ་སྐྱེ་སྲིད་

པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་ལ་ཞུགས་ན། དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་བ་དང་། གནས་སབས་

བདེ་བའི་གེགས་དང་། མཐར་ཐུག་ཕན་པའི་རྒྱུ་མིན་པ་དང་། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་

དང་། ཚང་ཡང་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སོ་ནས་དགོས་པ་གཉིས་མི་སྲིད་པར་

དོགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། དགོས་འགེལ་ངག་གི་གདུལ་བ་ལ་བསན་བཅོས་ལ་

འཇུག་པའི་གེགས་ཀི་བློ་སྐྱེ་སྲིད་པས་འཇོག་པས་སྐྱོན་དང་པོ་མེད་ལ། གཉིས་

པའང་མེད་དེ། དུས་ཅུང་ཟད་འདའ་བ་དང་གནས་སབས་བདེ་བའི་གེགས་སུ་དོགས་

པ། རྟོག་ལྡན་གཞུང་ལ་འཇུག་པའི་གེགས་མིན། དུས་ཧ་ཅང་རིང་བ་དང་མཐར་ཐུག་

མི་ཕན་པར་འཛིན་པ། དགོས་པ་དང་ཉིང་དགོས་མེད་པར་འཛིན་པར་འདུས་

སོ། །བཞི་པ་ལྔ་པ་གཉིས་གདུལ་བ་གཞུང་ལ་འཇུག་པའི་གེགས་ཀི་བློ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོགས་པ་དེ་དག་ཤེས་བ་ལ་སེལ་ལམ། བསན་བཅོས་ལ་

སེལ། དང་པོ་བསལ་མི་ནུས་ཏེ། ཤེས་བ་ལ་དགོས་མེད་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། བསལ་མི་དགོས་ཏེ། བསན་བཅོས་ལ་འབེལ་མེད་ཀི་ལོག་
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རྟོག་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། དོགས་པ་དེ་དག་བསན་བཅོས་གཞིར་བས་ལ་སེལ་

ཏེ། དངོས་སུ་བརོད་བ་དང་དགོས་པ། བརྒྱུད་ནས་ཉིང་དགོས་དོན་དུ་གཉེར་བས་

བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་དགོས་སོ་ཞེས་བསན་པས་སོ། །ཤེས་བ་ཙམ་ལ་སེལ་བ་མི་

འཐད་དེ། ཤེས་བ་ཙམ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པར་རྟོགས་ཀང་གཞུང་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་

མི་འགྱུར་ཞིང་། བསན་བཅོས་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་ན། ཤེས་བ་ལའང་ཡོད་པ་

གྲུབ་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ངེས་པ་སྐྱེས་པས་བློ་གསུམ་སེལ་བ་བདེན་ཡང་ཐེ་ཚོམ་གིས་

སེལ་བ་མི་འཐད་དོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། བསལ་བ་ཆ་མཉམ་མམ། དོན་དུ་མི་

འགྱུར་བའི་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ལ། སེལ་བེད་དོན་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ། བརོད་བ། དགོས་པ། ཉིང་དགོས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། 

བཤད་ཅེས་དྲང་ངོ་། གང་ན། མངོན་རྟོགས་བདུན་ནང་དུ་འདུས་པའི་རྣམ་མཁེན་རྒྱུ་

དང་འབས་བུར་བཅས་པ་ཉིད་ལམ་སེ། འབས་བུ་ནི། འདི་བཙལ་བར་བ་བས་ལམ་

ཡིན་ལ། རྒྱུ་ནི། འདིས་ཚོལ་བས་ལམ་སེ། དེའོ། །གང་གིས་ན། སོན་པ་སངས་རྒྱས་

ཀིས་སོ། །གང་ལས་ན། མདོ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་པ་འདི་ལས་སེ། སྒའི་བརོད་བ་ནི། 

མདོ་དང་། དོན་གི་བརོད་བ་ནི། དེ་ལས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པའི་རྣམ་མཁེན་རྒྱུ་དང་

འབས་བུར་བཅས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། རྟོགས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སེམས་བསྐྱེད་

དང་ལྡན་པའི་ཕར་ཕིན་བཅུའི་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སྤོད་བཅུའམ། དོན་དྲུག་ཅུ་ནང་དུ་

འདུས་པའི་ཆོས་སྤོད་རྣམ་མཁེན་གི་ཆོས་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཀི་མདོ་དོན། འདིར་

ཆོས་སྤོད་བཅུ་ལ་ཤཱནིས། ཡི་གེ་འདྲི་མཆོད་སྦིན་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ལ་འདོད། 
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ཁ་ཅིག་ནི། དགེ་བ་བཅུ་ལ་འདོད་དེ། བརྟག་གོ །གང་གིས་ན། བདག་མེད་གཉིས་ཀ་

རྟོགས་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ། བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེ། །བློ་ལྡན་ཉིད་དང་གསལ་བའི་མཆོག །རྒྱལ་སྲས་རྒྱལ་བའི་གཞི་

དང་ནི། །རྒྱལ་བེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དང་། །རལ་ལྡན་དང་ནི་འཕགས་མཆོག་

དང་། །དེད་དཔོན་དང་ནི་གགས་མཆོག་དང་། །སིང་རེ་ཅན་དང་བསོད་ནམས་

ཅན། །དབང་ཕྱུག་དེ་བཞིན་ཆོས་དང་ལྡན། །ཞེས་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་

སོ། །ཇི་ལྟར་ན། དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་ཉུང་ངུས་འབད་པ་མེད་པར་རྟོགས་པས་ན། 

བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པ་སེ་ཞེས་བ་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུ་ནི། བསན་བཅོས་རོམ་པའི་དགོས་

པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། མུ་སེགས་ཉན་རང་

ལ་སོགས་པ་བང་སེམས་ལས་གཞན་གིས་མོང་བ་སེ། རྟོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་

ཟབ་མོ་དེའོ། །གང་གིས་ན། བློ་དང་ལྡན་པས་སོ། །ཐབས་གང་ལས་ན། ཆོས་སྤོད་

བཅུའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཡུམ་གི་མདོ་དོན་ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་རྟོགས་པ་བཞིན་དུ་

དྲན་པ་ལ་བཞག་སེ། བསམ་པ་དང་སོམ་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་སོ། །ཕིར་ཞེས་པ་དང་། རོམ་པའི་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་དངོས་སུ་བསན་པས། 

འབེལ་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་སོ། །ཇི་སད་དུ། བསན་བཅོས་དང་ནི་དགོས་པའི་

དོན། །འབེལ་པའི་གཞི་ནི་གཉིས་ལ་གནས། །དེ་བསན་འདུས་པ་དེ་ཡི་ཕིར། །དགོས་

ལས་ལོགས་ཤིག་མ་བསན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་བཞི་སེ། བརོད་བ། འབེལ་པ། ཉིང་དགོས། དགོས་པའོ། །དང་
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པོ་ནི། བསན་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སབས་དང་པོའི་བརོད་བ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ནི། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་སེ། འབས་བུ་དང་བཅས་པ་སེ། མངོན་པར་རྟོགས་པ་གཞན་

བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་དེས་ཉེ་བར་མཚོན་ཅིང་ནང་དུ་འདུས་པ་ལྷུར་ལེན་པ་ཡིན་

ནོ། །གང་གིས་ན། ཇི་སད་དུ། བདུད་བཅོམ་འཇིགས་མེད་སལ་བ་བཟང་པོ་

དང་། །སྲིད་པར་འགོ་ལས་འདས་དང་ཤེས་རབ་དང་། །འཁྲུལ་དང་བལ་ཞིང་ཡོན་

ཏན་དཔག་མེད་སྣོད། །ཡོན་ཏན་འདི་དག་རབ་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཞེས་པའི་

ངེས་པའི་ཚིག་གི་ཚུལ་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ། །སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ནམ་

མཁའ་ལ་འགོ་བ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པས་དད་པར་མཛད། ཐུགས་ཀུན་བརོད་པའི་ཆོ་

འཕྲུལ་གིས་གདུལ་བའི་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་མཁེན་ནས་སྨིན་པར་མཛད། 

གསུང་རེས་སུ་བསན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གིས་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་གདུལ་བའི་སེམས་

ཅན་ལ་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་བསན་པས་གོལ་བར་མཛད་པས་ན། ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་

པ་གསུམ་གིས་འགོ་བ་མཐའ་དག་ལ་གདམས་ངག་རེས་སུ་སོན་པར་མཛད་པ་དེ་

ཉིད་ཀིས་སོ། །གང་ལས་ན། བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུམ་རྣམ་པ་

གསུམ་ཆར་ལས་ཀང་། ཇི་ལྟར་ན། བརོད་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

འདིར་བརོད་བའི་གཙོ་བོའ།ོ །གཉིས་པ་ནི། འབེལ་པར་མཛད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། 

རོད་པར་བེད་པ་རྒྱན་དང་བརོད་པར་བ་བ་རྣམ་མཁེན་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དག་གོ །ཇི་

ལྟར་ན། རྒྱན་དེ་སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཐབས་དང་། བརོད་བ་ཐབས་ཀིས་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་འབས་བུའི་ཚུལ་གིས་སོ། །དེ་མི་འཐད་དེ། དགོས་པ་གཉིས་དང་

འབེལ་པ་མ་བསན་པས་སོ། །ཞེ་ན། མ་གྲུབ་སེ། བརོད་བ་རྣམ་མཁེན་རྒྱུ་དང་བཅས་
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པ་སྒྲུབ་ནུས་པར་བསན་པས་དགོས་པ་གཉིས་ཀང་དེའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར་སྒྲུབ་

ནུས་པར་བསན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། མངོན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། མ་མངས་

ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། སེང་གེ་དང་འཕོག་བེད་ལ་སོགས་པ་ཕི་རོལ་པ་དང་། 

དེ་ལས་གཅིག་ཤོས་ཀི་ཁམས་གསུམ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཉན་རང་དག་

བཅོམ། སོགས་པ་ཉན་རང་སོབ་པ་སེ། ལོ་ཀའི་སྤི་བོར་གྱུར་པ་གཞན་དོན་དུ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ལ་གོམས་པར་མ་བས་པ་རྣམས་ཀིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སོགས་པ་བསམ་པ་དང་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་

པ་སྐྱེ་བའི་ལེ་དབང་གིས་རིམ་གིས་མ་མངས་པ་ཡང་དག་པའི་བདུད་རི་ཡུམ་

དེའོ། །ཇི་སད་དུ། ཁབ་དང་དབང་ལ་སོགས་མ་མོང་། །དཔག་ཏུ་མེད་པར་གནས་

པའི་རྒྱུ། །ལོ་ཀའི་སྤི་བོར་གྱུར་པས་ཀང་། །མོང་པར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ། །ཡང་དག་

བདུད་རི་དག་པ་འདི། །ཞེས་སོ། །གང་གིས་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལ་

གནས་པ། རང་དང་གཞན་གི་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

སྒྲུབ་པ། གཞན་ཅི་ལ་ཡང་མ་རག་པར་ཏེ། རག་མ་ལས་པར་ཆས་པ་སེ། ཕིར་མི་

ལྡོག་པར་གོ་ཆ་བརྟན་པར་བས་པ་དག་ཁོ་ནས་སོ། །ཐབས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ན་

བཞག་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། སྔར་གི་ཐོས་བསམ་གིས་ཆོས་ཀི་མིང་དོན་ཉམས་

སུ་མོང་བ་སེམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བས་པས་ཀུན་གཞི་ལ་བག་ཆགས་བཞག་

པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་སྔར་གི་དོན་མ་བརེད་པའི་དྲན་པའི་ཤེས་པ་ལའོ། །

ཡང་ན། བག་ཆགས་ནི། ཡང་ཡང་གོམས་པས་སེམས་དེའི་རྣམ་པར་འབྱུང་
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བའོ། །གང་ན། ཤེར་ཕིན་གི་མདོའི་དོན་མ་ལུས་པའི་གཙོ་བོ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་

བརྒྱད་ཀི་བདག་ཉིད། འཇུག་པའི་སྤོད་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། དེ་དང་ལྡན་པའི་

སྦིན་སོགས་ཕར་ཕིན་བཅུ་སྒྲུབ་པའི་སྤོད་པ་རྣམས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཚེ་རབས་

གཞན་དུ་ཡང་རེས་སུ་འབང་ཞིང་མི་བརེད་པར་ལེགས་པར་བཞག་སེ། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཆོས་གཟུགས་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་

དབིངས་རང་བཞིན་སོང་པ་ཉིད། བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བར་

རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད། ས་དང་པོར་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། སོགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་

ལ་སོགས་པ་རྟོགས་ཤིང་ཐོབ་པའི་རིམ་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཐོབ་

པས་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་བེད་པའོ་ཞེས་བ་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུ་ནི། དགོས་

པའི་ཡང་དགོས་པའོ། །བཞི་པ་ནི། རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སྔར་

བསན་པའི་ཉིང་དགོས་ཀི་ཆེད་དུ་རྟོགས་ཤིང་ཐོབ་པར་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཤེར་

ཕིན་གི་དོན་སྨོན་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། འཇུག་པའི་སྤོད་པ་ཕར་ཕིན་བཅུ་སྒྲུབ་

པའི་སྤོད་པ། སོགས་པ་ཆོས་སྐུ་འཕིན་ལས་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པའི་སྤོད་པ་ལ་

སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་གིས་ན། གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

བདེ་བླག་ཏུ་སེ། གོ་ས་བར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་ནི། བསན་བཅོས་རོམ་པའི་

དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྤི་གཞུང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྒྱན་གི་ཚིག་གིས་མདོའི་

དོན་མ་ལུས་པ་བ་ས་སམ་མ་བ་ས་ཞེ་ན། མ་བ་ས་ཏེ། གེང་གཞི་ནི། ཡུམ་འདི་

ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་སོན་པས་གོ་ས་བའི་ཕིར་རོ། །རྟག་ཏུ་ངུ་དང་



  87  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ཆོས་འཕགས་ཀི་ལེའུ་ནི། ཆོས་ཚོལ་ཚུལ་དང་བཤེས་གཉེན་བསེན་པའི་ཚུལ་ཏེ། 

གོ་སའོ། །ཡོངས་སུ་གཏད་པ་ནི། གཞུང་ཉེ་བར་བ་་བའམ་བཀའ་བ་་བར་བསོས་

པ་སེ། གོ་ས་བའི་ཕིར་མ་བ་ས་སོ། །བར་བར་དུ་གང་ཟག་ལུང་བསན་པ་དང་། སྔོན་

རབས་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་མ་བ་ས་སོ། །རྒྱན་ན་ཡོད་པའི་མངོན་རྟོགས་ཀི་

རིམ་པ་མངོན་མ་ཚང་བ་ནི། མདོའི་ཡི་གེ་ཉམས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །འོ་ན། 

འཕགས་པས། འདི་སད་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སབས་འབེད་པ་ནས་བརམས་ཏེ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བར་གི་དངོས་པོ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བ་ས་ན། རྣམ་མཁེན་ཉིད་

ལ་སོགས་པ་ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། བརོད་བའི་གཙོ་བོ་དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་

འདུས་པ་ལ་དགོངས་ཏེ། གེང་གཞིར་སངས་རྒྱས་མང་པོས་སྐྱེས་བསྐུར་བ་དང་། 

བང་སེམས་མང་པོ་འཁོར་དུ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི། ཡུམ་བཤད་པ་རོགས་ཀི་

བར་དུ་ལོ་ཀའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་དེ་ན་ཡོད་པའི་སེམས་

ཅན་ལ་དམིགས་ཏེ། སེམས་བསྐྱེད་པར་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་མང་པོར་

ཤེས་པ་སོགས་ཀི་དོན་ཡིན་པར་འཕགས་པས་བཞེད་དོ། །

འདིར་གེང་གཞི་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ་ད་པ་པོས་གེང་བསང་བ་

དང་། གེང་གཞི་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། དབིག་གཉེན་གིས། ཕག་ན་རྡོ་རེས་བམས་

པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་འདི་སད་བདག་གིས་ཐོས་ཞེས་བརོད་པར་བཞེད་དེ། སོབ་

དཔོན་གི་བཞེད་པས། སོན་པ་ཞི་བར་གཤེགས་ནས་ལ་མ་ཡིན་གི་ཕུག་ཏུ་བསན་པ་

སྒོ་སྐུར་མེད་ཅིང་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་དག་བཅོམ་པ་བཞི་བརྒྱ་དགུ་
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བཅུ་གོ་དགུའི་བླ་གོས་གདན་དུ་བས་པ་ལ་ཀུན་དགའ་བོ་བཞུགས་ཏེ། འོད་སྲུང་

ཆེན་པོས། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའི་མདོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་དུ་

གསུངས། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ཁོད་ཀིས་སྨྲོས། །བདེ་གཤེགས་སྲས་པོ་ཁོད་སྨྲོས་

ཤིག །ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རེས་སུ་སོན་པའི་ཡོན་ཏན་དྲན་པས་བཞིན་མཆི་

མ་ཅན་དུ་བས་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པའི་སྒ་དབངས་ཀིས། འདི་སད་བདག་གིས་

ཐོས་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་འདི་སད་ཅེས་པས། མདོ་དེ་ནི། འདི་ལྟར་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསན་ནོ། །བདག་གིས་ཞེས་བ་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་དངོས་སུ་ཐོས་པར་བསན་ནོ། །དེ་མི་འཐད་དེ། ཡུལ་གཞན་དུ་གསུངས་པ་

དང་། གཞན་ལས་ཐོས་པའང་ཡོད་པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་བིན་རླབས་ཀིས་གཞན་གིས་བསན་པའང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསན་པ་

ཡིན་པ་ལྟར། དེའི་མཐུས་གཞན་ལས་ཐོས་པའང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལས་ཐོས་པ་

ཡིན་ནོ། །ཐོས་པ་ནི། རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཐོས་ཀི། དོན་རྟོགས་པ་མེད་ཅེས་པའོ། །

གཞན་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སོན་པ་མི་འཐད་པས་བཤད་པའི་ཚེ་

ཞེས་མི་བརོད། ཐོས་པ་ཞེས་སྦར་རོ་ཟེར་རོ། །འོ་ན། བཀའ་ལ་བཀའ་མིན་བསྲེས་

པའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། འདི་སད་དང་གསོལ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མ་

གསུངས་པ་རྣམས་བཅུག་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་

ཡིན་པས་སོ། །ཆོས་ཡང་དག་པར་་ད་པའི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག །འདི་སད་

བདག་གིས་ཐོས་པ་ཞེས་གིས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་བ་་བར་བའོ། །ཞེས་སོགས་དང་། 

འབེལ་པ་དང་གོ་རིམ་བསན་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །
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གཉིས་པ་ལ་མདོ་ཐུན་མོང་གི་དང་། ཁད་པར་ཡུམ་གི་གེང་གཞིའོ། །དང་པོ་

ནི། གང་གི་ཚེ། གང་ལས། གང་དུ། སུ་དང་ལན་ཅིག་ཏུ། མདོ་འདི་ཐོས་དྲིས་པ་ན། 

རང་ཉིད་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་བསན་པའི་ཕིར་དུས་དང་། སོན་པ་དང་། ཡུལ་དང་། 

འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུངས་ཏེ། ཕོགས་གང་གིས། སོན་པ་དབང་པོ་འཁོར་

དང་ནི། །ཡུལ་དང་དུས་ཀང་ངེས་བསན་པ། །དད་ལྡན་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ། །་ད་

པོ་རང་ཉིད་ཚད་མར་ནི། །རབ་བསྒྲུབ་ཕིར་ཡིན་འཇིག་རྟེན་ན། །ཡུལ་དང་དུས་

སོགས་ཀིས་མཚོན་ཞིང་། །དབང་པོར་བཅས་ཚིག་སྨྲ་བ་ཡིས། །སྨྲ་འོ་ཚད་མར་རབ་

ཏུ་རྟོགས། །ཞེས་སོ། །དེས་ན། དུས་དང་། སོན་པ་དང་། གནས་དང་། འཁོར་བཞི་

ལས། དང་པོ་ནི། དུས་གཅིག་ན་ཞེས་པ་སེ། ཚིག་སྔ་མ་དང་སྦར་ན། དུས་གཅིག་གི་

ཚེ་ན་མདོ་འདི་ཐོས་ཞེས། ཆོས་ལ་སྦར་བས་ཡུམ་འདི་རེད་དཀའ་བར་བསན་

ནོ། །དུས་གཅིག་གི་ཚེ་ན་བདག་གིས་འདི་ཐོས་ཀི། གཞན་དུ་གཞན་ཐོས་ཞེས། ཟུར་

གིས་སྨོས་པས་་ད་པ་པོ་ཐོས་པ་མང་བར་བསན་ནོ། །ཡང་། འདི་དུས་སད་ཅིག་ལ་

ཐོས་ཤིང་བརེད་པ་མེད་དོ་ཞེས་བདག་ཉིད་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་བསན་ནོ། །ཚིག་ཕི་

མ་དང་སྦར་ན། དུས་གཅིག་གི་ཚེ་ན་བ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་བཞུགས་ཞེས་པས་

གཞན་ན་གཞན་དུ་གཤེགས་པར་བསན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་

བའི་ཕོགས་གཉིས་བ་་བ་དང་། སྐུ་གཉིས་ཀིས་ཕན་གདགས་པའི་ཕིར་རྒྱལ་པོའི་

ཁབ་བ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་ཞེས་གནས་གཉིས་སྨོས། མ་ག་དྷའི་གོང་ཁེར་གཟུགས་

ཅན་སིང་པོའི་ཁབ་ནི། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བོ། །དག་པའི་ཞིང་ལྟར་འཇིགས་པ་མེད་པ་
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སངས་རྒྱས་མང་པོའི་བཞུགས་གནས། འདོད་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཕུང་པོ་

ཡོད་པས་བ་རྒོད་ཕུང་པོ། ལ་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་འདོད་པ་རྣམས་ཚེས་

བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་དུས་ཚིགས་སུ་འདུ་བ་རྒྱ་ཆེར་བེད་པས། རི་བོའ།ོ །བཞུགས་

པ་ནི། སྐུས་སྤོད་ལམ་དང་། གསུང་གིས་ཆོས་འཆད་པ་དང་། སེམས་ཅན་དང་ཆོས་

ལ་དམིགས་པའི་ཐུགས་ཀིས་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ནང་དུ་ཡང་དག་པར་

འཇོག་པ་སེ། བཞིས་བཞུགས་པའོ། །

བཞི་པ་ལ། ཐེག་དམན་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་འཁོར་རོ། །དང་པོ་ལ། དགེ་སོང་

བཞི། ངོ་བོ་གསོལ་བཞིའམ་ཚུར་ཤོག་སོགས་ཀིས་བསེན་པར་རོགས་པ། ཉོན་

མོངས་པ་བཅོམ་པའི་དགེ་སོང་ངོ་། །སྐྱབས་གནས་དང་དབེ་བར་མི་ནུས་པས་དགེ་

འདུན་ནོ། །ཟླ་གགས་ཀིས། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས། །བདུད་རྣམས་

བེ་བ་བརྒྱ་ཡིས་ཀང་། །གང་ཕིར་དབེ་བར་མི་ནུས་པ། །དེ་ཕིར་དགེ་འདུན་ཞེས་

བརོད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཆེན་པོ་ནི། གངས་དང་ཡོན་ཏན་ཆེ་བས་སོ། །གངས་ཆེ་བ་ནི། 

སོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལ་སོགས་པའོ། །ཡོན་ཏན་ཆེ་བ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀང་དག་སྒིབ་

པ་དང་གནོད་པ་བཅོམ་པ། འདོད་པ་དང་སྲིད་པ་དང་མ་རིག་པའི་ཟག་པ་ཟད་པ། 

ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྐྱེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། འཆིང་བ་དང་བལ་ཞིང་

རང་དབང་ཐོབ་པའམ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་དབང་པོ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ལ་

དབང་བས་དབང་དུ་གྱུར་པ། སྲེད་པའི་ཕོགས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་སངས་པས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པས་སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ། མ་རིག་པའི་

ཕོགས་ཀི་ཉོན་མོངས་སངས་པས་དག་བཅོམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་གོལ་
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བ། དུཿ ཁ་དང་འཇིགས་པ་དང་ལོ་ཀའི་ཆོས་དང་མི་ཤེས་པའི་འཇིགས་པ་མེད་པས་

ཅང་ཤེས་པ། རིག་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པས་གང་པོ་ཆེན་པོ། ངེས་པར་བ་

དགོས་པ་དུཿ ཁ་ལས་ཐར་པ་ལ་སོགས་བས་པས་བ་བ་བས་པ། ཞོར་བ་སྦངས་པའི་

ཡོན་ཏན་སོགས་བས་པས་བེད་པ་བས་པ། ཕུང་པོ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་དམ་

བཅའ་དང་བརོན་པའི་ཁུར་བོར་བ། ཐོབ་བ་དང་སང་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རེས་སུ་

མཐུན་པར་ཐོབ་ཅིང་སངས་པས་རང་གི་དོན་རེས་སུ་ཐོབ་པ། ཁོང་ཁོ་སོགས་དགུས་

སྐྱེས་བུ་འཁོར་བར་སྦོར་ལ། དེ་མེད་པས་སྲིད་པར་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་

པ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པས་འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་ཡང་དག་པར་ཀུན་

ཤེས་པས་སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ། མཐར་གནས་སོམས་འཇུག་དགུས་

སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པས་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་

དམ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་མེད་ཅེས་པ། གང་

ཟག་གཅིག་མ་གཏོགས་པ་འདི་ལྟ་སེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ཞེས་སོ། །དགེ་

སོང་མ་ནི། གགས་འཛིན་མ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་མོ། །དགེ་བསེན་གཟུགས་

ཅན་སིང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། དགེ་བསེན་མ་ས་ག་མ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཀུན་ཀང་

ཆོས་མཐོང་བ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ཤ་སག་གོ །གཉིས་པ་ནི། ངོ་བོ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་

ཐོགས་པའི་བང་སེམས་བཟང་སྐྱོང་ལ་སོགས་པ་གངས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སོང་། 

ཡོན་ཏན། ཐམས་ཅད་ཀང་གཟུངས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཐབས་ཅིག་པ་

ནི། ལན་ཅིག་པ་སེ། ཡོངས་སུ་བསོར་བའོ། །



  92  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

གཉིས་པ་ལ། གདན་དང་བཞུགས་པ་བཤམ། བཞུགས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་

མཛད། མཛད་ནས་ཆོས་གསུང་བའི་དུས་གཟིགས་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་

ལས། གདན་བཤམ་པ་ནི། ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཆོད་འོས་ཆེན་པོར་བསན་

པ་དང་། འདོད་པ་མེད་པ་དང་། ཕི་རབས་ཀི་སྐྱེ་བོའི་ཞུམ་པ་བསལ་བ་དང་། འཁོར་

གདུལ་བའི་ཕིར་དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གདན་སེང་གེའི་ཁི་

བཤམས་ནས་ཞེས་སོ། །བཞུགས་པ་བཤམ་པ་ནི། མཉམ་པར་བཞག་པའི་སྤོད་

ལམ་གིས་མདོ་འདི་རྟོགས་པར་བའོ། །ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་སྐུ་དྲང་པོར་བསྲང་སེ། 

དགོངས་པ་སྔོན་དུ་བཞག་ནས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་མཛད་ནས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་། ཆོས་སྣང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་དང་། སེང་གེ་རྣམ་རོལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ལོ། །དང་

པོ་ལ། རྒྱུ་མཉམ་པར་བཞག་སེ་གཟིགས་པ་དང་། འབས་བུ་འོད་ཟེར་དགེ་བའོ། །དང་

པོ་ནི། དེར་བཞུགས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་

པས་འདུ་བ་དང་རེས་སུ་འབང་བར་འགྱུར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགོངས་ཤིང་ཡང་

དག་པར་མཁེན་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ། ལའི་སྤན་གིས་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་སོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ནས་དང་། བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་དང་། 

རང་བཞིན་གི་དང་། ལྗགས་ལས་འོད་ཟེར་དགེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་གཟིགས་

ནས་སྐུ་ཐམས་ཅད་ནས་འོད་རབ་ཏུ་བཀེ་སེ། དེའི་ཞབས་ཀི་མཐིལ་གཉིས་འཁོར་
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ལོའི་རིབས་སོང་དང་ལྡན་པ་ལས་ཀང་འོད་ཟེར་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སོང་དྲུག་ཅུ་

དྲུག་ཅུ་བྱུང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །འོད་ཟེར་ནི། ནང་གི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་འཕོ་བ་ལས་བྱུང་

བའོ། །འོད་ནི། ཕིའི་པགས་པའམ། ཁ་དོག་རྣམ་པར་འཕོ་བ་ལས་བྱུང་བའོ། །འོད་

ཟེར་དང་གདུལ་བ་དང་དགོས་པ་མང་བས་བེ་བ་ཕག་ཁིག་བརྒྱ་སོང་ངོ་། །སྔོ་སེར་

དམར་དཀར་ལེབ་རྒན་དང་འོད་གསལ་བ་སེ། དྲུག་པོ་ཕོགས་བཅུར་འཕོས་པས་

དྲུག་ཅུའོ། །ལྟེ་བ། ཐུགས་ཀ །མགུལ། ཞལ། མཛོད་སྤུ། གཙུག་ཏོར་མ་གཏོགས་པ་

རྣམས་ལ་གནས་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པས་དྲུག་ཅུ་གཉིས་སྨོས་སོ། །འོད་ཟེར་དེས་

ལས་གཉིས་བེད་དེ། ལོ་ཀ་སྣང་བར་བེད་པ་དང་། སྔོན་གི་སྨོན་ལམ་གི་དབང་གིས་

གདུལ་བ་རྣམས་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བ་སྤུའི་སོ་ནས་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་

དགེ་བར་མཛད་དེ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་གི་འོད་གང་ཡིན་པ་ལ་སོགས་སོ། །བཞི་པ་ནི། 

དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞལ་གི་སོ་ནས་ལྗགས་ཀི་དབང་པོ་བཀམ་སེ་

ཞེས་སོགས་ཏེ། སོང་གསུམ་ཁབ་པའི་ལྗགས་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གི་རེ་ལ་པད་

ལ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་བསན་པས་

སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་དོ། །དེའང་ཆོས་སོན་པའི་ལྟས་སུ་ལྗགས་ལས་འོད་ཟེར་

འབྱུང་། བང་སེམས་རྣམས་སྐྱོན་མེད་པར་འཇུག་པའི་ལྟས་སུ་པད་འབྱུང་། དེ་དག་

སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་སོན་པའི་ལྟས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སོན་པ་འབྱུང་ངོ་། །

གཉིས་པ་ལ། རྒྱུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་། འབས་བུ་ཞིང་སྦང་བའོ། །དང་
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པོ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐུ་ལྡན་འཇིགས་པ་མེད་པ་སེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་གདན་སེང་གེའི་ཁི་དེ་ཉིད་ལ་བཞུགས་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སེ་ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ལ། 

སྣོད་དང་བཅུད་ཀི་ཞིང་སྦང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་ཀིས་རྫུ་འཕྲུལ་

མངོན་པར་འདུ་མཛད་དོ། །ཇི་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་མཛད་པས་སོང་

གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་འདི་རྣམ་པར་འགྱུར་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་

སོ། །ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལ་ཕོགས་གཅིག་ལྡེག་པ། གཡོ་བ། ཤིང་ལྗོན་པ་ལྟར་

ཐམས་ཅད་འགུལ་བ། མགལ་མེ་ལྟར་འཁོར་བས་ལྡེག་པ། སྒ་སད་རིང་དུ་འབྱུང་བ་

ཆེམ་ཆེམ། རྣམ་པར་འཁྲུགས་པས་འཁྲུགས་འཁྲུགས། སྒ་བེར་བེར་པོ་ནི། འུར་འུར་

པོ། རེ་རེ་ལ་ཆེ་འབིང་གསུམ་གིས་ལྟས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན། ས་ནི། 

གཡོས། ཤིང་འགུལ། རི་ལྡེག །ལའི་ར་པོ་ཆེ་ཆེམ་ཆེམ། རྒྱ་མཚོ་འཁྲུགས། འབྲུག་

འུར་འུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཐོ་རིས་དང་། མཐོ་རིས་ཉེས་པ་མེད་པ་དང་། སྤོད་པ་དག་པ་

དང་། བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན་དང་། བདེ་ལྡན་དང་། ཤེས་ལྡན་ལ་དགོད་པ་དྲུག་

གོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་དེའི་ཚེ་སད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཐང་གཅིག་དེ་ལ་སོང་གསུམ་གི་

སོང་ཆེན་པོའི ་ལོ་ཀའི་ཁམས་འདི་ན་མི་ཁོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར་

ཏོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཉིས་པ་ནི། དམུས་ལོང་ཇི་སེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་ཀི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་མི་དགེ་
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བ་མ་སངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་དག་སངས་པར་གྱུར་ཏོ། །

བཞི་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དཔེར་ན་

ཕ་མ་དང་། ཕུ་ནུ་དང་། སྲིང་མོ་དང་། མཛའ་བོ་དང་། གཉེན་དང་། གོགས་པོ་དང་

མཚུངས་པའི་སེམས་ཀིས་ཕན་ཚུན་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཏོ། །ལྔ་པ་ནི། 

དཔེར་ན། དགེ་སོང་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བ་དེ་ལྟ་

བུའི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། །དྲུག་པ་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྣམས་ཀིས། དུལ་བ་ནི། ལེགས་སོ། །ཞི་བ་ནི་ལེགས་སོ། །ཡང་དག་པར་

སོམ་པ་ནི། ལེགས་སོ། །ཡུན་རིང་དུ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་ནི། ལེགས་

སོ། །སྲོག་ཆགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་མི་འཚེ་བ་ནི་ལེགས་སོ། །ཞེས་ཆེད་དུ་

བརོད་པས་ཆེད་དུ་བརོད་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་སོ། །དེའང་ཐུབ་པས་སྔོན་དུལ་བ་ལ་

སོགས་པ་ལ་བསབ་པའི་དབང་གིས་ད་ལྟར་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་མི་ཁོམ་པ་ལ་

སོགས་པ་སངས་ནས་ཡུམ་ལ་སྤོད་པའི་སལ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ངོ་མཚར་ཞེས་

བརོད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྤྲུལ་པ་དང་། བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ། སྤྲུལ་སྐུས་གཞན་ཟིལ་གིས་མནན། རང་བཞིན་གི་སྐུས་ཞུམ་པ་

བསལ། དེ་ལ་དང་མིས་མཆོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་གདན་སེང་གེའི་

ཁི་དེ་ཉིད་ལ་བཞུགས་པས། གཙང་མའི་གནས་དང་བཅས་པ་འདི་ཟིལ་གིས་མནན་

ཏེ་བཞུགས་ནས་འོད་དང་སྐུ་མདོག་དང་གཟི་བརིད་དང་དཔལ་གིས་མཛེས་ཤིང་

ལམ་མེ་ལན་ནེ་ལང་ངེའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་
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ཀིས་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀི་རང་བཞིན་གི་སྐུ་ཇི་འདྲ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བསན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

འདི་ན་ལ་གང་ཇི་སེད་ཡོད་པ་ཞེས་པ་ནས་མཆོད་པ་བེད་པར་གྱུར་ཏོའི་བར་ཏེ། ལ་

མི་རྣམས་ཀིས་ལ་རས་ཀི་བ་དན་དང་མེ་ཏོག་རྣམས་མདུན་དུ་གཏོར། ཕོགས་བཞིར་

མངོན་པར་གཏོར། ཕོགས་བཅུར་རྒྱ་ཆེར་མངོན་པར་གཏོར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ། དེ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་སྐུ་མཉམ་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་

ནི། བ་དན་དེ་དག་ཀང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བིན་གི་རླབས་ཀིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དབུའི་སེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་ཁང་པ་

བརེགས་པ། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་ཙམ་དུ་རེད་དེ་གནས་པ་

གྱུར་ཏོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་ཀི་

མི་ཐམས་ཅད་དང་ལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་བལྟ་བས་ཆོག་མི་

ཤེས་པ་དེ་མཐོང་ནས་འདི་སམ་དུ་སེམས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

བདག་ཅག་གི་མདུན་ན་བཞུགས་ཤིང་ཆོས་སོན་ཏོ་སམ་མོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། ལོ་ཀའི་ཁམས་བསན་པ་དང་། འཁོར་བ་་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་ལ་བརས་པ་སང་བ་དང་། ཞིང་གཞན་ན་གནས་པ་འཁོར་དུ་

བ་་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་ཞིང་འདི་དང་ཞིང་གཞན་ཕན་ཚུན་སྣང་བར་བས་པ་

སེ། དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཞེས་པ་ནས་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོའི་བར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། ལྟས་ཀི་རྒྱུ་ཞུས་པ་བསན་པ་དང་། ཞུས་པ་གནང་བ་དང་། 
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གསུམ་བསྒྲུབས་ནས་འཁོད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཞུས་པ་དང་བསན་པ་གཉིས་ལས། 

ཞུས་པ་ནི། འདི་ནས་ཤར་ཕོགས་ལོགས་སུ་ཞེས་པ་ནས་རྐེན་ཅི་ལགས་ཞེས་པའི་

བར་ཏེ། སངས་རྒྱས་བཞུགས་པ་ནི། སྲོག་དབང་གི་རྒྱུད་ཀིས་བཞུགས་སོ། །སྐུ་

ལས་བྱུང་བའི་སྙུན་མེད་པས་འཚེའོ། །གོ་བུར་གི་སྙུན་མེད་པས་སྐྱོང་བའམ། ཡང་ན་

སྐུ་གསུམ་དང་སྦར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། རིགས་ཀི་བུ། འདི་ནས་ནུབ་ཕོགས་ཞེས་པ་

ནས་འདི་འདྲ་བ་དེ་ནི། དེའི་མཐུ་ཡིན་ནོའི་བར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། འགོ་བར་ཞུ་བ་དང་། གནང་བ་སྤིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས་བདག་ཀང་བལྟ་བའི་སད་དུ་མཆིའོ་ཞེས་བའི་བར་དུ་སེ། བླ་

མ་ལ་མ་ཞུས་པར་འགོ་བ་མི་རིགས་པས་ཞུས་པའོ། །གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ནི། ཚངས་

སྤོད་ཀིས་ཕེ་བ་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ཡན་ཆད་དང་། སས་ཕེ་བ་ས་བརྒྱད་པ་

ཡན་ཆད་དེ། གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། འགོ་བར་གནང་བ་ནི། རིགས་ཀི་བུ། ཁོད་

ཀིས་དེ་ལྟར་དེའི་དུས་ལ་བབ་པར་ཤེས་ན་སོང་ཞིག་ཅེས་པའོ། །སྐྱེས་གནང་བ་ནི། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ནས་འདབ་མ་སོང་དང་ལྡན་པ་སོང་བསྐུར་ཏེའི་བར་ཏེ། 

ང་རྒྱལ་དང་ཕག་དོག་མེད་པ་དང་། ཆོས་ལ་གུས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་མང་པོར་

ཤེས་པ་སོགས་ཀི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ། །འཕིན་གནང་བ་ནི། རིགས་ཀི་བུ་ཁོད་ཀིས་ནས་

སྨྲོས་ཤིག་གི་བར་རོ། །གདམས་ངག་གནང་བ་ནི། རིགས་ཀི་བུ། སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་དེར་བག་ཡོད་པར་སྤོད་ཅིག་ནས་དེར་ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རེའི་བར་ཏེ། ཞིང་དེ་

ན་ཉོན་མོངས་དང་དུས་དང་ཚེ་དང་ལྟ་བ་དང་སེམས་ཅན་གི་སིགས་མ་སེ། ལྔ་ཡོད་

པས་མ་ཉམས་པར་གིས་ཤིག་གོ །བསེན་པར་དཀའ་བ་ནི། ཞིང་ལ་སྨད་ཀི། བང་
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སེམས་ལ་སྨད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་བང་སེམས་ཞེས་པ་ནས་བང་

ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་གྱུར་ཏོའི་བར་རོ། །བང་སེམས་འཁོར་མང་པོ་དང་བཅས་པས་བར་

གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་ནས་རང་རང་གི་གནས་སུ་འཁོད་དེ་སྙུན་

གསོལ་ཞིང་པད་ཕུལ་བ་དང་། ཐུབ་པས་ཞིང་མ་དག་པར་འཁྲུངས་ཀང་དེའི་ཉེས་

པས་མ་གོས་པར་བསན་པ་དང་། ཆོས་ལ་མཆོད་པའི་ཕིར་པད་སྐྱེས་ལན་དུ་གཏོར་

བས་པད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེ་བཞུགས་ནས་ཆོས་སོན་པར་བྱུང་ངོ་། །གསུམ་

པ་ནི། སྣོད་དག་ཅིང་འཁོར་འདུས་པར་གཟིགས་པ་སེ། དེ་ནས་སད་ཅིག་ནས་བང་

སེམས་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་འདུས་པར་གཟིགས་པར་གྱུར་ཏོའི་

བར་རོ། །

གཉིས་པ་༼བ་ས་དོན།༽ལ་གསུམ་སེ། 

རྒྱས་པ་ལ་དད་པ་ལ་བརྒྱད། 

བར་པ་ལ་དད་པ་ལ་དྲུག །བ་ས་པ་ལ་དད་པ་ལ་གསུམ་དུ་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། 

བ་ས་དོན་ལུས་རྣམ་གཞག །

ཚིག་དོན་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། དགོས་པ་

བསན་པས་མཚམས་སྦར། དགོས་ལྡན་ལུས་བཤད། བཤད་པའི་བ་ས་དོན་བསན། 

མ་བཀོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ལ། གསུངས་ཏེ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་ན། སྔར་བཤད་པ་དེ་

དང་འབེལ་པ་དང་། སོགས་པ་བརོད་བ་ལ་སོགས་པ་བསད་པ་སེ། བཤད་ཟིན་ནས་
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དེའི་རེས་སུའོ། །གང་ན། ཤེར་ཕིན་གི་ལུས་རྣམ་གཞག་གོ །ཡུམ་ནི། བརོད་བ་

མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་དང་རོད་བེད་སབས་བརྒྱད་དོ། །ལུས་ནི། རོད་བེད་ཚིག་གི་

ལུས་དང་། བརོད་བ་དོན་གི་ལུས་སོ། །དེའང་ཚིག་དོན་གི་ཡན་ལག་དུ་མ་འདུས་

པའམ། ཆ་ཤས་དུ་མ་བསགས་པའམ། ཡན་ལག་ལ་ཁབ་པར་བེད། རྟེན་བེད་པས་

ལུས་སོ། །གང་གིས་ན། ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཅོ་ལྔས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། དང་པོ་

གཉིས་ཀིས་མདོར་བསན་དང་། ལག་མ་བཅུ་གསུམ་གིས་རྒྱས་པར་བསན་པས་

སོ། །དགོས་པ་ཅིའི་དོན་དུ་ན། དཀྱུས་ས་བསན་པའི་རྟ་ཐོགས་མེད་དུ་རྒྱུག་ནུས་པ་

ལྟར། གདུལ་བ་ཉན་པ་པོ་རྣམས་ཀིས་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་རྣམས་མ་འཁྲུགས་པར་

བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། དཀྱུས་ས་མཐོང་བའི་ཁ་ལོ་པ་སེམས་

སོབས་ཆེ་ཞིང་རྟ་ཚར་གཅོད་ནུས་པ་ལྟར། ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ཀིས་བསན་

བཅོས་ཀི་དོན་ལུས་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་དུ་རྣམ་པར་དབེ་བ་བས་པ་ཡང་འཆད་པ་

པོ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པར་བ་ས་བའི་དོན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན། བསན་བཅོས་མ་

འཛིངས་ཤིང་མ་འཁྲུགས་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །དགོས་པ་དེ་

གཉིས་གཟིགས་ནས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ལུས་མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས་ཏེ། ཡུམ་དངོས་བརྒྱད་ཀིས་བཤད་པར་བསན། འཆད་བེད་དངོས་བརྒྱད་

གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། བཤད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ལམ་དང་འབས་

བུའི་ཤེར་ཕིན་ནིའོ། །གང་གིས་ན། དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀིས་སོ། །འོ་ན། དངོས་པོ་དང་

མངོན་རྟོགས་དང་སབས་བརྒྱད་ལ་ཁད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། འབེས། མཁེན་གསུམ་
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མངོན་རྟོགས་མིན་ཞེས་པ་དང་། ཤཱནིས། ཆོས་སྐུ་མངོན་རྟོགས་བཏགས་པ་

བའོ། །ཞེས་པ་མི་འཐད་དེ། འཕགས་པས། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་དང་ལམ་ཤེས་

པ་ཉིད་དང་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀིས་མངོན་རྟོགས་མཐའ་དག་བ་ས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

དང་། འགེལ་ཆེན་ལས། ཤེས་ཕིན་གི་དོན་བ་ས་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བརྒྱད་

མདོར་བ་ས་པའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

དེས་ན་དངོས་པོ་བརྒྱད་ནི། ཚིག་གི་དོན་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཡིན་ལ། 

སབས་བརྒྱད་ནི། ལེའུ་བརྒྱད་དེ། དེའི་རོད་བེད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན། ཡང་

དག་པར་ཏེ། དོན་མ་ལུས་པར་བཤད་དོ། །མདོ་ནི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་བཀལ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ། འདི་ལ་ཞེས་པ་ནས་སེམས་

ཅན་ཚད་མེད་པ་དག་གིས་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་གྱུར་ཏོའི་བར་

རབ་འབོར་གི་ལེའུས་རྣམ་མཁེན་བཤད། དེའི་ཚེ་ཡང་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་

པོའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་འདི་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཇི་སེད་ཡོད་པ་ཞེས་པ་ནས་ལམ་གི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རབ་འབོར་འདི་ནི། བང་སེམས་ཀི་ཡུམ་མོའི་བར་མཐའ་

གཉིས་རྣམ་དག་གི་ལེའུས་ལམ་ཤེས་བཤད། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་

ལྡན་འདས། བང་སེམས་ཀི་ཡུམ་ནི། ཚུ་རོལ་གི་མཐར་མ་ལགས་ཞེས་པ་ནས་སུ་

ཡང་སྦིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་མཆིས་སོའི་བར་སྤོད་པ་ཁད་པར་གི་ལེའུས་

གཞི་ཤེས་བཤད། དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་

སད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། འདི་ལྟ་སེ། ཡུམ་ནི། མ་མཆིས་པའི་ཕར་

ཕིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས་ལ་དང་མི་དང་ལ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་ལོ་ཀས་མི་འཕོག་པ་
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ཡིན་ནོའི་བར་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ལེའུས་རྣམ་ཀུན་བཤད། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར། གལ་ཏེ་བང་སེམས་

ཀི་རི་ལམ་ན་ཡང་ཞེས་པ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཕུང་པོ་གསུམ་དུ་ལུང་བསན་

ཏོའི་བར་བསབ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལེའུས་རེ་སྦོར་བཤད། དེ་སད་ཅེས་བཀའ་

སྩལ་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སད་ཅེས་

གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་

ལྔས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ན་ཞེས་པ་ནས་བདུད་ཀི་རིགས་ཀིས་

ཚུགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོའི་བར་རིམ་གིས་འཇུག་པ་ལ་བསབ་པའི་ལེའུས་

མཐར་གིས་པ་བཤད། དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་

གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། བང་

སེམས་ཆེན་པོ་ཡུམ་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཅིག་གིས་ཕར་ཕིན་

དྲུག་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནས་མཚན་མ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་ཡུམ་

ལ་བསབ་པར་བའོ་འི་བར་བསབ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ལེའུས་སད་ཅིག་མ་

བསན། རབ་འབོར། གཞན་ཡང་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རི་ལམ་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ནས་

སོང་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ལྟ་ཡོད་པར་འགྱུར་རེ་སན་གི་བར་བསབ་པའི་འབས་བུའི་

ལེའུས་ཆོས་སྐུ་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དངོས་བརྒྱད་སོ་སོའི་དོན་དང་། ངེས་པ་བསམ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱད་ལས། རྣམ་མཁེན་ལ་དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་
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པོ་ལ། འདུལ་དཀར་ནི། རྣམ་པ་སྐྱེ་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའམ། [དཀར་ཆུང་རིང་མོ་

དང་ཞང་སོན་ཨེ་པ།་་་་་] སྐྱེ་མེད་རྟོགས་ཙམ་མོ། །ཞེ་ན། སོབ་ལམ་ན་ཆོས་ཅན། རྣམ་

མཁེན་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་སྐྱེ་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའམ་སྐྱེ་

མེད་རྟོགས་ཙམ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་

གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་མཁེན་པ་གསུམ་ག་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། སོབ་

ལམ་ན་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་བས་ཤིང་བག་ཆགས་ཀི་

མཚམས་སྦོར་བ་སངས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་མཁེན་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཁབ་པ་ཡོད་དེ། འཕགས་པས། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ནི། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་མཐས་

གཏུགས་པར་སེམས་ཅན་གི་དོན་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་རྟོགས་པ་

དང་བག་ཆགས་ཀི་མཚམས་སྦོར་བ་སངས་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་

སོ། །འདོད་ན། སོབ་ལམ་པར་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚོན་བ། མཚན་གཞི། ངོ་བོ། ས་མཚམས་

སོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་པ་དོན་གཉིས་མཐར་ཐུག་

པའོ། །དེ་ལ་གཞན་དོན། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པ་

དང་། རང་དོན། སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པ་དང་། ཡང་དག་

པའི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་བས་པའོ། །སྒིབ་པ་ཀུན་གི་དྲི་མེད་པ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་ཉིད་ཐོབ། །རིན་ཆེན་སྣོད་ནི་ཕེ་བ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ནི་ཡང་དག་

བསན། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་དང་རྟགས་དང་མཚན་མ་མ་ལུས་
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པ་ཀུན་ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་པར་མངོན་སུམ་གིས་མཁེན་པ་ཉིད་དོ། །མདོ་ལས། རབ་

འབོར། རྣམ་པ་གང་དག་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་

མཉམ་གཞག་དང་། ཆོས་ཅན་ཇི་སེད་པ་མཁེན་པའི་རེས་ཐོབ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། བདེན་

གཉིས་ལས། གང་ཚེ་ཤེས་དང་ཤེས་བ་དག །བདག་ཉིད་རེས་སུ་མི་མཐོང་བ། །དེ་

ཚེ་མཚན་མ་མི་འབྱུང་ཕིར། །གནས་པ་བརྟན་ཕིར་མི་བཞེངས་སོ། །ཞེས་པ་དང་། 

བརྟགས་པའི་དོན་གིས་དབེན་པ་ཡི། །ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་ཁོ་ན། །བརྟེན་ཏེ་སྐྱེས་པ་

ཐམས་ཅད་ནི། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མངོན་སུམ་གཟིགས། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་མེད་དང་། སྣང་བཅས་ཡོད་མེད་

དང་། སབས་དོན་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཟླ་གགས་ཀིས་

ཆོས་ཀི་སྐུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་འགོག་པ་

ལ་དེའི་ཡུལ་རྣམས་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་ལུས་ཁོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པ་ཀུན་

རོབ་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་ལ། ལུས་གང་གིས་ཆོས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་བེད་

པ་དེ་ཡང་ཞི་བའི་རང་བཞིན་དུ་འདོད་དེ། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་བལ་

བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྒྱུན་མཐའི་རེས་སུ་དེ་

བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ནས་རང་སྣང་ལ་ཡེ་ཤེས་མེད་དོ། །སྐུ་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་གཞན་སྣང་ལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ [་་་་་་ཛ་ཡ་ཨཱ་ནན་ལ་སོགས་པ།] 

སྨྲའོ། །དེ་ལ་ཆོས་བཤེས་ཀིས་དགག་པ་བརོད་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཆོས་

ཅན་ལ་གཏན་མ་བརྟེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བེམ་རིག་གང་ལའང་མ་བརྟེན་པ་ཡོད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། དགོངས་འགེལ་ལས། གལ་ཏེ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཀུན་རོབ་ཀི་
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བདེན་པ་ལས་གཞན་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་དོན་དམ་པ་ཆོས་རྣམས་ཀི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་

དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། དོན་དམ་པ་དེ་མཐོང་བས་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་

སོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའི་སྐྱོན་འབྱུང་ [་་་་་་ཆོས་བཤེས་ཀི་ཐུགས་བསམ།] ངོ་། །ཡང་

སེམས་ཅན་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་དེ་ལ་ཁད་ཡོད་ན། ཆོས་ཉིད་ཆ་ཤས་གཉིས་སུ་

འགྱུར་ལ། མེད་ན། སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་ཁད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གོ་བུར་

གི་དྲི་མས་དག་པའི་ཁད་ཡོད་ཅེ་ན། ཡེ་ཤེས་མེད་ན། དྲི་མས་དག་པར་གང་གིས་

བཞག །དེས་ན། དོན་དམ་པར་ཡེ་ཤེས་མེད་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཅེས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་འདིའི་དགོངས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ལ་ཀུན་རོབ་སྣང་བཅས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མངའ་འམ། མི་

མངའ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་ [་་་་་་ཞི་ལ།] རེ། ཀུན་རོབ་སྣང་བ་ལ་འཁྲུལ་པས་ཁབ་པས་སྣང་

བཅས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མེད་ལ། དོན་དམ་པ་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཅིར་ཡང་མི་མཐོང་བ་

ཉིད་དོན་དམ་པ་མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡོད་དོ། །སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་

པ་ནི། ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུའམ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་མཆོད་སོང་ལྟར་སྔོན་གི་སྨོན་

ལམ་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་འབེལ་ལས་བྱུང་བར་སྨྲའོ། །དེ་ལེགས་ནའང་སོབ་དཔོན་

འདིའི་དགོངས་པ་དང་མི་མཐུན་ཏེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་བློ་ཞེས་པས་

སོ། །དེས་ན། ཆོས་ཅན་ཇི་སེད་པ་སྒོ་བཏགས་པ་དང་བལ་བའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལག་མཐིལ་

དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར་གསལ་བར་མཁེན་ཏེ། དེ་བཞིན་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

ལ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཅར་སྣང་། །ཞེས་པས་སོ། །དེ་ལྟ་ནའང་འཁྲུལ་པར་

མི་འགྱུར་ཏེ། [དཔལ་སྦས། དུལ་ལ། རོག་ལོ་ལ་སོགས་སངས་རྒྱས་འཁྲུལ་བཅས་སུ་འདོད་པ་ཡོད་ཀང་། རང་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ལུགས་ཀིས། ཚད་ནད་ཅན་གི་སེམས་ཅན་མངོན་ཤེས་ཅན་གིས་བལྟས་པ་བཞིན།] བསལ་པ་མང་པོར་

གཉེན་པོ་བསོམས་པས་སྒིབ་གཉིས་ཀི་ས་བོན་སངས་ཤིང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞེན་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྤོད་འཇུག་ཏུ། ཇི་ལྟར་མཐོང་ཐོས་ཤེས་པ་དག །འདིར་ནི་དགག་

པར་བ་མིན་ཏེ། །འདིར་ནི་་ག་བསྔལ་རྒྱུར་གྱུར་པ། །བདེན་པར་རྟོག་པ་བཟློག་བ་

ཡིན། །ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་ཇི་སེད་པ་མ་མཁེན་ན། རྣམ་མཁེན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཉན་ཐོས་པ་བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཤེས་པ་ལ་འདོད་

ཀང་། འདིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ། བདག་པོ་

རྣམ་མཁེན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་མང་དུ་བསོམས་པའི་དྲན་པ་ལ་བརྟེན་

པ། རྣམ་པ་དངོས་པོ་འགག་པའི་ཞི་བ་མིན་པར་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་

མཐར་ཐུག་སེ། མདོ་ལས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་འདིའི་དམིགས་པ་ནི། 

དངོས་པོ་མེད་པའོ། །བདག་པོ་ནི། དྲན་པའོ། །རྣམ་པ་ནི། ཞི་བ་སེ། མཚན་ཉིད་མེད་

པའོ། །ཞེས་སོ། །སྒིབ་པ་སངས་པའི་གཞི་ལ་འདོད་པ་དང་། ཤེས་བའི་གནས་བཅུ་

མཁེན་པ་ལ་འདོད་པའང་འདིར་འདུས་སོ། །

ལྔ་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་མཚན་ཉིད་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དེ། མདོ་

ལས། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། ཐུབ་པའི་རྣམ་ཀུན་མཁེན་པ་

ཉིད། །ཅེས་སོ། །རེས་མཐུན་པ་བང་སེམས་ཀི་ལམ་བཞི་དང་། ཉན་རང་ལའང་ཡོད་

དེ། ལམ་གི་བདེན་པའི་རེས་མཐུན་པ། །སུམ་ཅུ་བདུན་དང་སུམ་ཅུ་བཞི། །ཞེས་

སོ། །མཚན་ཉིད་པ་མེད་དེ། མདོ་ལས། ཇི་སྲིད་དུ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

པར་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཐོབ་པར་མི་བེད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ངོ་བོ། ས་མཚམས་ལ་རོད་སང་དང་བཞི་

ལས། དང་པོ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁེན་དུ་ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་

དུ་རྟོགས་པ་དོན་གཉིས་མཐར་ཐུག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། ཁེད་འཇིག་པ་མི་རྟག་

པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ལ། བས་པ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པར་ཐལ་ཞེས་མགོ་

མཚུངས་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ལ་རེས་ཐོབ་ཡོད་ན། ཐུགས་མཉམ་པར་མ་

བཞག་པ་མི་མངའ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མཉམ་གཞག་དང་ངོ་བོ་

ཐ་དད་པའི་རེས་ཐོབ་མེད་པ་ལ་དགོངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་སའི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་

ཤེས་རབ། རེས་ཐོབ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས། དེ་གཉིས་ཀའི་

རྟེན་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་གོལ་བའི་དབིངས་དང་གསུམ་པོ་ངོ་བོ་ཐ་དད་

མེད་པར་ཡོད་དེ། རྒྱུད་བླར། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གོལ་རྣམས། །གསལ་དང་འཕོ་

དང་དག་ཕིར་དང་། །ཐ་དད་མེད་ཕིར་འོད་དང་ཟེར། །ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་

དང་མཚུངས། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་དུ་མེད་ན། མདོ་ལས། 

གཅིག་ཁོ་ན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། མ་རོངས་པའི་ཆོས་ཅན་གི་མ་

ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མདོ་དེ་ནི། 

གཞུག་པ་ལ་ལྡེམ་དགོངས་ཡིན་གི། ངེས་དོན་མིན་ནོ། །མདོ་ལས། ཡང་དག་པར་
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རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ། རི་ལམ་ལྟ་བུ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུ་སེ། ཅི་སེ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་ཆེས་ལག་པའི་ཆོས་

འགའ་ཞིག་ཡོད་ན། དེའང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ང་སྨྲའོ། །ཞེས་གསུངས་

པས་སོ། །གལ་ཏེ་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་དུ་མེད་ན། ཆད་ལྟར་འགྱུར་

རོ། །ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་རྟེན་འབེལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ཙམ་ཞིག་ཁས་ལེན་

པའི་ཕིར་དང་། དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་གང་ཡང་མི་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་

ཡོད་པ་བཀག་ན། མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། མེད་པ་བཀག་པས་ཡོད་པར་

ཡང་ཅིའི་ཕིར་མི་འགྱུར། 

བཞི་པ་ནི། སོབ་ལམ་ན་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་པ་མེད་པར་

ཐལ། རྣམ་མཁེན་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ། རྣམ་པ་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་པ་རྣམ་

མཁེན་གི་སྒ་བཤད་དུ་རུང་གི །མཚན་ཉིད་དུ་མི་རུང་བས་སོ། །རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་

ཚུལ་ལ་ནི། །ཞེས་སོགས་སོབ་ལམ་ན་རྣམ་མཁེན་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་

ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རེས་མཐུན་པ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ཏེ། སོབས་སོགས་ཡོད་པར་

བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །ཐུབ་དགོངས་སུ། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ནི། དངོས་སངས་རྒྱས་ཡིན་

ལ། དེ་ནི། སྐྱེས་བུའི་དོན་གི་མཆོག་གོ །དེ་ཁོ་ན་བརྒྱད་པ་ཆོས་སྐུའི་མངོན་རྟོགས་

ཏེ། གང་གི་ཕིར་མངོན་རྟོགས་བདུན་རྣམས་ཀིས་མངོན་སུམ་པར་རྟོགས་པར་བ་

ཞིང་ཐོབ་པར་བ་བས་སོ། །དེའི་དོན་ཉིད་ཀི་ཕིར་དེའི་ལམ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་

བཏགས་པ་བ་སེ། མངོན་རྟོགས་བདུན་གི་བདག་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལམ་ཤེས་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་
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ན་རེ། ལམ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། ལམ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་

གིས་རྟོགས་པ་ཡིན་ལ། དབེ་ན། བང་སེམས་ཀི་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གཉིས་ཡིན་

ནོ། །ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་མ་བས་པར་

ཐལ། ལམ་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། འཕགས་པས། ལམ་

ཤེས་པ་ཉིད་ནི། ཐེག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་མི་བེད་པའི་རྟེན་ཅན་ཞེས་སོ། །འདོད་ན། ཡང་དག་པའི་མཐའ་རྟོགས་

པ་དང་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ལམ་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་ཆོས་ཅན། བང་སེམས་ཁོ་

ནའི་མངོན་རྟོགས་མིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀིའང་མངོན་རྟོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། འགེལ་ཆེན་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཁོ་ནའི་ཆོས་ཉན་ཐོས་ལ་

སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མིན་པ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚོན་བ། མཚན་གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། 

ལམ་གསུམ་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་ཤིང་། སྨིན་རོགས་མ་སྦངས་

པར་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་སུམ་མི་བེད་པར་གཞན་དོན་བེད་པའོ། །འཕགས་

པས། ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་ནི། གཉེན་པོ་མ་ལུས་པ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བེད་

དོ། །ཞེས་སོ། །ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ནི། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་

སོགས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་

སུམ་དུ་ཤེས་པ། ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་བ་བ་བེད་པ་ཉིད་དོ། །ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་གང་
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ཡིན་པ་དང་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཐུན་མོང་གི་དབེ་བ་དང་། ཕེ་བའི་ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ལ་

བཞི་ལས། དབེ་གཞི་ལམ་ཤེས་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་མཚན་ཉིད་པ་དང་། བཏགས་པ་བ་

གཉིས་སོ། །མཚན་ཉིད་པ་ལ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པ་མཉམ་གཞག་དང་། ཇི་སེད་པ་

མཁེན་པ་རེས་ཐོབ་གཉིས་སོ། །མཉམ་གཞག་ལ། སྤིར་ལོ་ཀ་པའི་མཉམ་གཞག་

བསམ་གཏན་སོགས་དང་། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་

གཉིས་སོ། །རེས་ཐོབ་ལ། བསམ་གཏན་ལས་ལངས་པའི་འདོད་སེམས་སོགས་ལོ་

ཀ་པའི་རེས་ཐོབ། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་དམིགས་རྣམ་མ་བརེད་

པར་དྲན་པས་ཟིན་པ་མཉམ་གཞག་གིས་ཟིན་པའི་རེས་ཐོབ། མཉམ་གཞག་གི་

དམིགས་རྣམ་བརེད་པའི་དུས་ཀི་རེས་ཐོབ་རྒྱ་ཡན་པ། སངས་རྒྱས་སའི་ཇི་སེད་པ་

མཁེན་པ་སོགས་མཉམ་གཞག་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་རེས་ཐོབ། ཐ་མལ་གི་དབང་

ཤེས་སོགས་མཉམ་གཞག་དང་རེས་ཐོབ་གཉིས་ཀ་མིན་པའོ། །ལོ་ཀ་པའི་མཉམ་

གཞག་ཁ་ཅིག་དང་། འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་ཀང་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་རེས་ཐོབ་

སེ། མངོན་འགེལ་ལས། འགོག་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ནི། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པ་

སེ། འཕགས་པའི་ལམ་གི་རེས་ལ་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །

མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཟིན་པའི་རེས་ཐོབ་དག་པ་ལོ་ཀ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། 

ལམ་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནོ། །ཐ་དད་ནི། མཚན་བཏགས་གཉིས་ངོ་བོ་མི་གཅིག་

ལ་མཉམ་རེས་ཀང་ཕལ་ཆེར་ཐ་དད་དེ། ཐེག་བ་ས་སུ། རྣམ་རྟོག་མེད་པའི་ཤེས་དེ་

ནི། །ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བ། །དེ་ལ་གཟུགས་ནི་སྣང་བ་ལྟར། །དེ་རེས་
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ཐོབ་པའི་ཤེས་དེ་འདྲ། །ཞེས་སོ། །གངས་ངེས་ནི། ལམ་ཤེས་སུ་བརོད་ཙམ་ལ་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གཉིས་ཡོད་པས། མཚན་བཏགས་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། 

མཚན་ཉིད་པ་ལ་ཡང་། སངས་རྒྱས་སའི་སངས་པ་དང་རྟོགས་པ་སྒྲུབ་བེད་མཉམ་

རེས་གཉིས་སུ་ངེས་སོ། །རྒྱུད་བླར། ཆུ་མཚོ་སོགས་བཞིན་འདོད་ཆགས་

སོགས། །གོ་བུར་ཉོན་མོངས་དག་པ་ནི། །མདོར་ན་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀི། །འབས་བུ་

ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བརོད། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ལྡན་པ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་ངེས་

ཐོབ་པ། །དེ་ནི་རེས་ལ་ཐོབ་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་འབས་བུ་ཡིན་པར་བསན། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལམ་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་མཐོང་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་ན་

ཡོད་དེ། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་སད་ཅིག་མ། །ཞེས་པ་དང་། སད་ཅིག་མའི་མདོར། ལམ་

གི་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་སྤོད་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ་ནས་རྣམ་

མཁེན་ཉིད་རེས་སུ་ཐོབ་པར་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ལ་མེད་དེ། ཡང་དག་

པའི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་བས་པས་སོ། །ཚོགས་སྦོར་ན་མེད་དེ། ལམ་བདེན་མཚན་

ཉིད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །བཏགས་པ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་། ཚོགས་སྦོར་དང་། 

ཉན་རང་ལའང་ཡོད་དེ། ལམ་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་ཙམ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྦོར་བཞི་དང་གཉེན་པོ་གཞི་ཤེས་ལམ་ཤེས་སུ་ཐལ་ཞེ་ན། 

ཁེད་ལའང་རྣམ་མཁེན་ཆོས་སྐུར་ཐལ་ཞེས་བསྒེའོ། །མཐར་གནས་ཀི་སོམས་འཇུག་

ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་མིན་པར་ཐལ། ལམ་གསུམ་རང་བཞིན་མེད་

པར་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བང་སེམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་

ལམ་ཤེས་ཀིས་བ་ས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཟིན་པའི་
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སོམས་འཇུག་ལ་ཟེར་ན། རྟགས་མ་གྲུབ། མ་ཟིན་པའི་སོམས་འཇུག་ལ་ཟེར་ན། 

འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ལུང་དང་མི་འགལ་ཏེ། བང་སེམས་ཀི་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་

མངོན་རྟོགས་རྣམས་ལམ་ཤེས་མཚན་ཉིད་པས་བ་ས། བང་སེམས་ཀི་ལོ་ཀ་པའི་

མངོན་རྟོགས་རྣམས་ལམ་ཤེས་རེས་མཐུན་པས་བ་ས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ས་

བརྒྱད་ཡན་ཆད་ན་ཆོས་ཅན། རེས་ཐོབ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆོས་སྐུའི་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། རྒྱུད་བླར། བ་བ་སྒྲུབ་ལ་རྟག་ཏུ་བློ། །མེ་བཞིན་དུ་ནི་འབར་བ་དང་། །ཞི་

བའི་བསམ་གཏན་སོམས་འཇུག་ལ། །རྟག་ཏུ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་

དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཤེས་བ་མཐར་ཐུག་རྟོགས་

པའི་བློས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཆོས་ཉིད་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་

པ། །མཐོང་ཕིར་ཇི་སེད་ཡོད་པ་ཉིད། །ཅེས་ཇི་སེད་པ་མཁེན་པར་བཤད་པས་སོ། །

ལུང་སྔ་མ་ནི། མཉམ་གཞག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་རེས་ཐོབ་མེད་པ་

ལ་དགོངས་སོ། །ཚོགས་སྦོར་ན་ལམ་མེད་ན། མང་འདས་སུ་ཕིན་བེད་མེད་པར་

ཐལ་ཞིང་། ས་ཡང་མེད་པར་མཚུངས་སོ། །ཞེ་ན། མང་འདས་སུ་ཕིན་བེད་ཙམ་

གིས་ལམ་བདེན་མཚན་ཉིད་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། ཚོགས་སྦོར་ན། ངེས་འབིན་དང་

རིགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལམ་བདེན་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་ན། 

ཐར་པ་དང་ངེས་འབེད་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་པར་མཚུངས་སོ། །འོ་ན། ཐར་པ་དང་ངེས་

འབེད་ཆ་མཐུན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། བིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ལམ་

ཡང་མེད། ལམ་རྣམ་པར་འགོད་པ་ཡང་མེད་ན། ལམ་གི་འབས་བུ་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་

དགོས་ཞེས་པའི་མདོ་དང་འགལ་ལོ། །སྐྱོན་མེད་དེ། འཕགས་པའི་ལམ་མེད་པ་ལ་
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དགོངས་སོ། །ཞེ་ན། འདིར་ཡང་འཕགས་པའི་ཐར་པ་དང་ངེས་འབེད་མེད་པ་ལ་

དགོངས་ཞེས་མཚུངས་སོ། །ས་ཡང་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། དད་

སོགས་ས་ལ་འཇུག་པ་སེ། ཞེས་པ་དང་། བློ་ལྡན་མ་ཞུགས་ཞུགས་པ་དང་། ཞེས་

སོ། །རེས་མཐུན་པ་མེད་ན། ས་ཐོབ་པ་ནི་མོས་པ་དང་། །སྤོད་པ་དག་ལ་འཇུག་པ་

དང་། །རྟོགས་པའི་ཕིར་ན་ས་རྣམས་ནི། །འགྲུབ་པའི་སོ་ནས་རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་པ་

དང་འགལ་ལོ། །

གསུམ་པ་གཞི་ཤེས་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཤེས་པ་ཡོད་མེད་དཔྱད། སབས་དོན་གཞི་ཤེས་ལ་

ལོག་པར་རྟོག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ཟླ་གགས་ལ་སོགས་པས་ཉན་

རང་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པ་ཡོད་དེ། ས་བཅུ་པ་ལས། ཆོས་

ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་འདི་མི་རྟོག་རྟག་ཏུ་འདུག །ས་འདི་རྒྱལ་བ་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཀུན་

གི་སེ། །དེས་ནི་འཇིག་རྟེན་དག་ཏུ་སོབས་བཅུར་མི་བརོད་དེ། །ཞེས་པས་སོ། །ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པ་མེད་ན། ཕུང་པོ་དོན་དམ་དུ་བཟུང་ནས་དེ་མི་

རྟག་ལ་སོགས་པར་བསོམས་པས་བདག་ལྟ་ལན་སྐྱེས་སང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། 

མངོན་གྱུར་སངས་ཀང་ལོ་ཀ་པའི་ཆགས་བལ་ལྟར་སར་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས། ཇི་སྲིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དེ་སྲིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ངར་འཛིན་

ཡོད་ན་ཡང་ལས་ཏེ། །དེ་ལས་ཡང་ནི་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་

མ་རྟོགས་པར། །ཁོད་ཀིས་ཐར་པ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་སོ། །

སྤོད་འཇུག་ཏུ། བསན་ར་དགེ་སོང་ཉིད་ཡིན་ན། །དགེ་སོང་ཉིད་ཀང་དཀའ་
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བར་གནས། །སེམས་ནི་དམིགས་པ་བཅས་རྣམས་ཀིས། །མ་ངན་འདས་པ་དཀའ་

བར་གནས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་མིན་ན། ས་དང་པོ་པས་བློའི་སོབས་ཀིས་ཟིལ་གིས་

ནོན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་

ན། ས་བཅུ་པར། སེམས་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གིས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ལག་པའི་བསམ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ཟིལ་གིས་གནོན་གི། རང་བཞིན་གི་

བློའི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་སོབས་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་བསལ་ལོ། །འོན་

ཀང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསོམ་པ་མེད་པས་ཤེས་སྒིབ་མི་

སོང་ལ། ཐབས་མཁས་མེད་པས་ཤེས་རབ་ཡོད་ཀང་བང་སེམས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་

དང་། །སྤོད་པ་ཡོངས་བསྔོ་མ་བཤད་དེས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ག་ལ་

འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཙམ་བསོམས་པས་ཉོན་མོངས་པ་སོང་

བར་བཤད་པ་ནི། དྲང་དོན་ཡིན་ཏེ། དགེ་སོང་དག །ཁུར་ཡང་ཡོད། ཁུར་འཁེར་

བའང་ཡོད་དེ་ཞེས་པའི་མདོ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

འདིར་བམས་པས་ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་

པ་མེད་པར་བཤད་དེ། རྒྱུད་བླར། རང་བྱུང་རྣམས་ཀི་དོན་དམ་དེ། །དད་པ་རྣམས་

ཀིས་རྟོགས་བ་ཡིན། །ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་འོད་འབར་བ། །མིག་མེད་པས་ནི་མཐོང་

བ་མེད། །ཅེས་པའི་འགེལ་པར། གང་ཟག་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སིང་པོ་མཐོང་བ་ལ་མིག་དང་མི་ལྡན་པར་རྣམ་པར་གཞག་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། 

འདི་ལྟ་སེ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། ཐེག་པ་ལ་



  114  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

གསར་དུ་ཞུགས་པའི་བང་སེམས་ཏེ། ཞེས་སོ། །

འདིར་ཡང་། དེ་ནི་མཚན་མར་དམིགས་སོ་ནས། །ཞེས་སོགས་མང་དུ་

གསལ་བར་གསུངས་ལ། སེམས་བསྐྱེད་མེད་པ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་

པར་ཤེས་པ་མེད་དེ། ཆེར་འོས་སེམས་བསྐྱེད་སངས་པའི་སྐྱེ་བོ་དག །གཞན་དོན་

སེམས་དང་དེ་ཡི་ཐབས་རེད་དང་། །དགོངས་ཆེན་དོན་དང་དེ་ཉིད་མཆོག་མཐོང་

བའི། །བདེ་བ་དེ་སངས་ཞི་བར་འགོ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །་ད་པར། ཐབས་མེད་

ཤེས་རབ་བལ་བ་ཉན་ཐོས་ཉིད་དུ་ལྟུང་། །ཞེས་སོགས་ཡུམ་གི་མདོ་དུ་མ་ནས་

གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཕོགས་སྔ་མ་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་ལ་སྤིར་བཏང་

དུ་འདི་ཁས་བླང་ངོ་། །དམིགས་བསལ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཉན་རང་དུ་ལྟུང་བ་

ལ་དེ་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞི་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པ། གཞི་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དབེ་ན། ཉན་རང་གི་དང་། བང་སེམས་ཀི་

དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་དང་གསུམ་མོ། །ཞེ་ན། མཚན་འཛིན་གཞི་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

གཞི་ཤེས་མིན་པར་ཐལ། གཞི་རང་བཞིན་མེད་རྟོགས་མིན་པའི་ཕིར། འདོད་པ་ཡིན་

ཏེ། གཞི་ཤེས་སུ་བཤད་པ་དྲང་དོན་ཡིན་གི། ངེས་དོན་ལ་ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཡོད་དོ། །ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་ཆོས་ཅན། ཤེས་སྒིབ་

སངས་པར་ཐལ། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་མི་སོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་

ཡོད་དེ། མདོ་ལས། བློ་གོས་རྒྱ་མཚོ། ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་ནི། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་པ་མཐོང་བས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ནི། ཆོས་
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ཀི་བདག་མེད་པ་མཐོང་བས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར། ཞེས་པས་སོ། །

སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། སང་བ་དང་བཅས་པར་ཐལ། སབས་གསུམ་པའི་

བརོད་བའི་གཙོ་བོ་གཞི་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་མེད་ན། སངས་

རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས། འདི་མན་ཆད་ནི། བང་ཆུབ་གཞན་ཤེས་པར་བས་ནས་སང་

བར་བ་དགོས་པས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅེས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །བང་སེམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་ཀིས་བ་ས་པས་མ་ཁབ་

པར་ཐལ། ལམ་ཤེས་སུ་མ་འདུས་པའི་གཞི་ཤེས་ཀང་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

འཕགས་པས། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དག་དང་། བང་སེམས་དང་། སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་དང་ལམ་ཤེས་ཉིད་

དང་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རྟོགས་པ་མཐའ་དག་བ་ས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ལའང་བརོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། མཚོན་བ་དང་། མཚན་གཞི་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི། གཞི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་གིས་རྟོགས་པ་གང་ཞིག །སངས་རྟོགས་ཉི་

ཚེ་བར་གྱུར་པའོ། །དེ་ལ་སངས་པ་ཉི་ཚེ་བ་ནི། ཉོན་སྒིབ་ཙམ་མམ་གཟུང་རྟོག་གི་

གཉེན་པོ་སེ། འཕགས་པས། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་ནི། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་

མ་རིག་པ་ཙམ་སེལ་བར་བེད་ཅེས་པ་དང་། འབས་བུ་བདག་ཏུ་རོངས་པ་སངས་པ་

ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །རྟོགས་པ་ཉི་ཚེ་བ་ནི། ཐབས་མཁས་པ་དང་བལ་བའམ། 

ཁབ་པའི་སོང་ཉིད་མ་རྟོགས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། གཞི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མེད་

ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་སོགས་སུའམ། བདག་ཕེད་དང་གཉིས་ཀི་སོང་པར་ཤེས་པ་
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ཉིད་དོ། །མདོ་ལས། རབ་འབོར། ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་བ་ནི་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། མཚན་ཉིད་པ་དང་བཏགས་པ་བ་གཉིས་སོ། །དེ་གཉིས་ཀི་ས་

མཚམས་ལ། སོབ་དཔོན་གི་་ད་འགེལ་དུ་ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའི་བར་གཞི་

ཤེས་ལམ་ཤེས་མཚན་ཉིད་པར་བཞག་པ་དང་། ཨ་བྷྱས། སེམས་བསྐྱེད་དང་པོ་ལྔ་

གཞི་ཤེས་མཚན་ཉིད་པར་བཤད་པ་ནི། འཐད་པར་མ་མཐོང་སེ། བང་སེམས་

འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་དུ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་

བས་བལྟས་ནས་འདའ་བ་མིན་པར་ཐལ། གཞི་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་ས་བདུན་པའི་

བར་ན་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མདོ་ལས། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་ཤེས་པ་དང་

མཐོང་བས་བལྟས་ནས་འདའ་བར་འདོད་པས་ཡུམ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་པ་

དང་། འཕགས་པས། མཐོང་བས་འདའ་བ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་

དག་ལ་སེ། དེ་ལ་བང་སེམས་ཀི་སོམ་པའི་ལམ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །ས་བརྒྱད་ཡན་ཆད་ན་ལམ་ཤེས་མེད་ན། སྔར་གི་ལུང་རྣམས་དང་

འགལ་ཞིང་། ཐོགས་མེད་ཀིས། བང་སེམས་ཀིས་མི་གཡོ་བ་ལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་

སྐྱོན་མེད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ལམ་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཤེས་པ་དང་འགལ་ཏེ། ཞར་ལ་བྱུང་བས་ཆོག་གོ །

གཉིས་པ་ལའང་དཀོན་མཆོག་སིན་ལས། མོས་པ་སྤོད་པའི་སར་བང་

སེམས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཐམས་ཅད་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེས་ན། གཞི་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་ཉན་རང་འཕགས་པ་

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་མཐོང་བའི་ལམ། །དེ་འདྲ་ཀུན་ཤེས་ཉིད་དུ་
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འདོད། །ཅེས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ནི། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །བཏགས་པ་བ་ནི། ཐེག་ཆེན་ལམ་ལྔ་དང་ཉན་རང་

ཚོགས་སྦོར་ནའང་ཡོད་དེ། གཞི་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་པ་ཡོད་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། བང་སེམས་ཀི་གཉེན་པོ་གཞི་ཤེས་གཞི་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་

མིན་པར་ཐལ་ཞེ་ན། འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། སང་བའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་སེ། འདོད་

ཁམས་ཀི་ལམ་བདེན་བཞིན་ནོ། །ཉན་ཐོས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་

ཤེས་པ་མེད་ན། སྔར་གི་ལུང་དང་འགལ་ཞེ་ན། དེ་ནི། ལུགས་གཞན་ཡིན་པའམ། 

ཡང་ན་དགོངས་པ་ཅན་ཏེ། ཐུབ་དགོངས་སུ། ས་བཅུ་པར་བཤད་པ་ནི། གཞན་དུ་

ཡང་འཐད་དེ། སད་ཅིག་ཙམ་བདག་མེད་པར་ཤེས་པ་ཡང་ལོ་ཀའི་འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བ་དང་། ཕི་རོལ་པ་རྣམས་ལས་ཀང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕིར་དང་། 

བག་ལ་ཉལ་སོང་བ་ནི། བདག་གི་བདག་མེད་པར་རྟོགས་པ་ལས་ཀང་འགྱུར་

རོ། །རིན་ཆེན་ཕེང་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་ཁ་ཅིག་སད་ཅིག་མའི་བདག་མེད་

དང་། ཁ་ཅིག་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་སྦོར་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་

བང་སེམས་ཀི་རིགས་རྣམས་ཀི་ཐུན་མོང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །ཞེས་དྲངས་པས་སོ། །

བཞི་པ་རྣམ་ཀུན་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་

གི་་ད་འགེལ་དུ་རྣམ་ཀུན་ས་བརྒྱད་པ་ན་ཡོད་དོ། །ཞེ་ན། རྣམ་ཀུན་གི་མཐོང་ལམ་

ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན། ཉན་རང་དུ་ལྟུང་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། འཕགས་པས། དུཿ ཁ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པའི་སད་ཅིག་ལ་
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ནི་རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་འབེལ་བས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སར་ལྟུང་བ་སྲིད་དེ། དེ་

ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་གཉེན་པོར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །གཞན་ཡང་། གལ་བ་མང་པོ་ཡོད་མོད་ཀི། མང་བས་འཇིགས་པས་མི་བིའོ། །ཁ་

ཅིག་ན་རེ། རྒྱུན་མཐའ་ན་རྣམ་ཀུན་མེད་དོ། །ཞེ་ན། རྒྱུན་མཐའ་ན་ཆོས་ཅན། ཞིང་

དག་སྦོར་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་ཀུན་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁ་ཆེ་གཞོན་ནུ་དཔལ་

གིས། ཞིང་དག་པ་ནི། བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྦོར་བའོ། །ཞེས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྤིར་འདིར་སྨོས་

སྦོར་བ་ནི། མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གིས་ཤེས་པའི་དོན་བ་ས་ཏེ་སོམ་པ་ཡིན་

ལ། བེ་བག་རྣམ་ཀུན་ནི། མཁེན་གསུམ་བ་ས་སོམ་གང་ཞིག་དབང་དུ་བ་བའི་ཕིར་

སོམ་པ་སེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི། དབང་དུ་བ་བའི་

ཕིར་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་པ་སེ། བེ་

བག །ཀུན་ཏེ། མཁེན་གསུམ་མ་ལུས་པའི་རྣམ་པ་མངོན་དུ་ཕོགས་པས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའམ། ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་སེ། བསོམས་པས་ཤེས་པའོ། །དབེ་བ་ནི། 

ལམ་བཞིའམ། ཉི་ཤུའོ། །དེའི་ས་མཚམས་ནི། ཚོགས་ལམ་ནས་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའི་

བར་ན་ཡོད་དེ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དང་། ཚེགས་ཆེན་ཡུན་རིང་རྟོགས་དཀའི་སྦོར་བ་

ཚོགས་ལམ་ན་ཡོད་ལ། ཞིང་དག་པ། སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དག་པ། མཐར་ཐུག་པའི་

སྦོར་བ་རྣམས་རྒྱུན་མཐའ་ནའང་ཡོད་དོ། །འདིར་ཨ་བྷྱས། རྣམ་ཀུན་མཚན་ཉིད་པ་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

དང་བཏགས་པ་བ་གཉིས་ལས། ཆོས་སྐུ་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་

རྟོགས་པ་མཚན་ཉིད་པ། དེའི་ལམ་ནི། རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་སེ། བཏགས་པ་བར་

བཞེད་དོ། །རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་བཏགས་པ་བ་ནི། སྦོར་བ་

སེ། མཚན་ཉིད་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ནང་དུ་འདུས་པ་སྲིད་པ་དང་ཞི་བ་

མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་འབས་བུ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། མདོ་གཞན་དང་

མཐུན་ཏེ། དགོངས་འགེལ་ལས། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཕ་མོ་སངས་

པ་ལས་ཤེས་བ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་

རྟོགས་པ་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་བརོད་ཅེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀི་སྦོར་བ་སོབ་ལམ་ན་ཡོད་ན། འཕགས་

པ་དང་འགེལ་ཆེན་ནས། མི་སོབ་པའི་དགེ་འདུན་གི་མཚན་ཉིད་བསན་པར་བ་བའི་

ཕིར་འཁོར་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་བརོད་པར་བ་བ་ཞེས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་མཚན་ཉིད་པ་སངས་རྒྱས་ལ་

ཡོད། སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀི་སྦོར་བ་སོབ་ལམ་ན་ཡོད་པ་མི་འགལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་

ཉིད་ཐོབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ན་

ཆོས་ཅན། འབད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དབང་དུ་བ་བའི་ཕིར་སོམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། རྒྱུད་བླར། སྔོན་གི་འཕེན་པའི་དབང་དང་ནི། །རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་བལ་

བའི་ཕིར། །དེ་ནི་ལུས་ཅན་སྨིན་པ་ཡི། །དོན་དུ་འབད་པ་བེད་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་

འགལ་ཞེ་ན། འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ས་བཅུའི་ས་བརྒྱད་པར། འདིར་ནི་བདེ་གཤེགས་

དབང་བསྐུར་བཟོད་པ་དམ་པ་སེ། །ངེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སོབས་ཡངས་སངས་རྒྱས་ཆོས་
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ཀི་རྣམས། །དེ་དག་ཁེད་ལ་མེད་ཀི་དེ་ལ་བརོན་འགྲུས་རོམས། །ཞེས་པ་དང་། རི་

ལམ་བསན་པ་ལས། ས་བརྒྱད་པ་ལ་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་

རིག་པ་ལ་རོལ་བ་དང་བཅས་སོ། །དགུ་པ་ལ་སྤོད་པ་ལ་རོལ་བ་དང་བཅས་

སོ། །བཅུ་པ་ལ་ཚད་མེད་པ་ལ་རོལ་བ་དང་བཅས་སོ། །ཞེས་སོ། །

ལུང་དེ་ནི། ས་བཅུ་པར་གཞན་དོན་འབད་མེད་དུ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་ཡིན་

ལ། ས་བརྒྱད་པར་རོལ་བལ་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་མཚན་མ་ཡོད་མེད་ཀི་རོལ་

བལ་ལམ། རོལ་བ་ཆུང་བ་ལ་དགོངས་སོ། །ཚོགས་སྦོར་ན་ཆོས་ཅན། མཁེན་

གསུམ་བ་ས་སོམ་མེད་པར་ཐལ། བ་་བ་མཁེན་གསུམ་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། ཁབ་པ་མེད་དེ། མཁེན་གསུམ་རྒྱུ་འབས་བླང་དོར་དུ་ཐོས་བསམ་

གིས་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་ཐོས་བསམ་མི་བརྟན་ཞིང་དབང་དུ་མ་གྱུར་པས་དབང་

ཐོབ་པའི་བསོམས་བྱུང་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་ཡུལ་གཞི་ལམ་རྣམ་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་

མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གིས་ཤེས་པའི་དོན་བ་ས་ནས་སོམ་པ་ལ་མཁེན་

གསུམ་བ་ས་སོམ་དུ་བརོད་ཀི། མཁེན་གསུམ་མཚན་ཉིད་པ་བ་ས་པའོ་ཞེས་མི་

སྨྲའོ། །རྣམ་ཀུན་ཆོས་ཅན། རེ་སྦོར་གི་ཆེད་དུ་སོམ་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། རྒྱུན་

མཐའ་ནའང་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་རབ་ཅེས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། འདོད་པ་

ཡིན་ཡང་ལུང་དང་མི་འགལ་ཏེ། གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་སོ། །དེ་ལྟ་མིན་ན། བར་ཆད་

མེད་པའི་རེ་སྦོར་གི་རེས་ལའང་མཐར་གིས་པ་སྐྱེ་བར་མཚུངས་ཏེ། དེ་ཡི་གོ་རིམ་

དང་ཞེས་པས་སོ། །

ལྔ་པ་རེ་སྦོར་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཆོས་བཤེས་
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དང་་ད་འགེལ་གིས། རེ་སྦོར་ས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པས་བ་ས་སོ། །ཞེ་ན། བརྟན་པ་

ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན། མང་འདས་སུ་ལྟུང་བ་སང་མི་དགོས་པར་ཐལ། ས་དགུ་པ་

ཐོབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འཕགས་པས། དེ་ལྟ་བུའི་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་གནས་

སབས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་ལྟུང་བ་སང་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་ཆོས་ཅན། མཐོང་སང་རྟོག་པ་བརྒྱ་ར་སོང་བའི་གཉེན་པོ་

མིན་པར་ཐལ། ས་དགུ་པ་ན་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སོམ་སང་རྟོག་པ་བརྒྱ་རའི་

གཉེན་པོར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་སོང་བ་ལ་སོམ་ལམ་རེ་སྦོར་དོན་མེད་པར་ཐལ་

ལོ། །ཨ་བྷྱ་དང་། འཇམ་གསར་ན་རེ། ཚོགས་ལམ་ན་རེ་སྦོར་ཡོད་དོ། །ཞེ་ན། དེ་མི་

འཐད་དེ། ཚོགས་ལམ་ན་ཆོས་ཅན། འཇུག་སྒྲུབ་ཡོད་པར་ཐལ། རེ་སྦོར་ཡོད་པའི་

ཕིར། ཁབ་པ་མེད་ན། ཁ་ཆེ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གིས། འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་

རེ་མོའི་མངོན་རྟོགས་ཞེས་བ་རབ་ཀི་སྦོར་བའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལ། སངས་

རྒྱས་དང་། རེ་བཙུན་དང་། འཕགས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པས་མ་བཤད་

པའི་ཕིར་སུ་ཞིག་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར། གཉིས་པ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མཁེན་གསུམ་བ་ས་སོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའོ། །དེ་རབ་ཅེས་

པ་དང་། འཕགས་པས། རེ་མོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ནི། རབ་ཏུ་གྱུར་པ་དང་ལྡན་

པའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཁེན་གསུམ་བ་ས་སོམ་གི་རྟོགས་པ། རྣམ་ཀུན་ལས་རེ་མོ་

སེ། རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། བདུན་ཡོད་ལ། ས་མཚམས་དྲོད་ནས་རྒྱུན་མའི་བར་ན་ཡོད་
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དེ། རྟགས་ནི། དྲོད་ཡིན་ལ། བར་ཆད་མེད་རེ་ནི། རྒྱུན་མཐའ་ན་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཚོགས་ལམ་ན་མེད་དེ། དེ་ན་ཐོས་བསམ་གཙོ་ཆེ་བས་བསོམས་བྱུང་ལ་དབང་

ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲོད་ནས་ཡོད་དེ། རི་ལམ་དུའང་སོམ་པའི་ཕིར་ཏེ། རི་

ལམ་ནའང་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །རི་ལམ་ལྟ་བུར་ལྟ་ལ་སོགས། །ཞེས་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། རབ་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན། དེ་

བརྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་མཐར་གིས་པ་མི་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །མིན་ན། བརྟན་པ་

ཞེས་ནི་མངོན་པར་བརོད། །ཅེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མཁེན་

གསུམ་བ་ས་སོམ་ལ་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་པའང་ཡོད་པས། བརྟེན་བེད་མཐར་གིས་པ་

དགོས་པའང་ཡོད། བར་ཆད་མེད་རེ་ལྟ་བུ་མི་དགོས་པའང་ཡོད་དོ། །ལུང་དེ་ནི། 

རྣམ་འཕེལ་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་མཁེན་གསུམ་གི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྔོས་

ཤིང་གཞན་དོན་གི་བསམ་པ་བརྟན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །

དྲུག་པ་མཐར་གིས་པ་ལ་དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ་ད་

འགེལ་དུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དུ་ཐོབ་ཅེས་ཟེར་ལ། ཆོས་བཤེས་ཀིས་དགའ་ལྡན་ན་

གནས་པ་ནས་བཟུང་སེ་བདུད་བཏུལ་བའི་བར་ན་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

འཕགས་པས། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ་རྣམ་པ་ལྔའོ། །

དང་པོ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པའོ། །བཞི་པོ་རྣམས་ཀིས་ནི། ངེས་པར་འབེད་

པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞིའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རེ་སྦོར་ཐོབ་པས་

མཁེན་གསུམ་བ་ས་སོམ་གོ་རིམ་དུ་སོམ་པའོ། །འགེལ་ཆེན་ནས། རེ་མོའི་མངོན་
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པར་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་ནི། སོ་སོ་བ་དང་བ་ས་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་དོན་རྣམས་རིམ་

པར་བཀོད་ནས་བརྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་སོམ་ཞེས་པ་དང་། དེ་ཡི་གོ་རིམ་དང་ཞེས་

པས་སོ། །འཕགས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ན་རེ་སྦོར་ཐོབ་པས་ཞེས་པ་དོར་བ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། བ་ས་སོམ་མཐར་གིས་ཏེ། སྔ་མའི་རེས་སུ་ཕི་མ་འབེལ་པར་

རིམ་གིས་བསོམ་པ་དང་ལྡན་པས་མཐར་གིས་བའི་མངོན་རྟོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། བ་བ་བསབ་པ་སྒྲུབ་པ་གསུམ་མོ། །ས་མཚམས་ནི། དྲོད་ནས་

རྒྱུན་མའི་སྔ་ལོགས་བར་ན་ཡོད་དོ། །རྒྱུན་མཐའ་ན་མེད་དེ། དེར་བརྟན་པ་ཐོབ་པས་

གཅིག་ཅར་སོམ་པའི་ཕིར་རིམ་སོམ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཚོགས་ལམ་ན་རེ་མོ་

མ་ཐོབ་པའི་ཕིར་མེད་དོ། །འཕགས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ན་ཚོགས་ལམ་ཡན་ཆད་

ན་ཡོད་དེ། འཕགས་པས། བགི་བ་སྨོས་པས་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པ་གཟུང་བའི་དོན་

དུའོ། །བསབ་པ་སྨོས་པས་ནི། ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཤེས་པའི་དོན་

དུའོ། །སྒྲུབ་པ་སྨོས་པས་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་དང་སོམ་པའི་ལམ་ཤེས་པའི་དོན་

དུའོ། །ཞེས་པས་སོ། །འདི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། མདོ་ལས། སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་

ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ་ཞེས་པས་སོ། །རྒྱུན་མཐའ་ནའང་ཡོད་པར་བཞེད་པར་མངོན་

ཏེ། འཕགས་པས། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བར་གིས་ནི་སོམ་པའི་

ལམ་ཡིན་ཞེས་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཚོགས་ལམ་ན་ཆོས་ཅན། མཐར་གིས་པ་མེད་པར་ཐལ། རེ་

སྦོར་མ་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཕོགས་དང་པོ་ལྟར་ན། འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་

ཡེ་ཤེས་ཀིས། སྦོར་བའི་གནས་སབས་ནས་བཟུང་སེ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
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ཐུག་གི་བར་མི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་

ལུས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པས་སོ། །

ལུང་དེ་ཉིད་ཀིས་རྒྱུན་མཐའ་ན་མེད་པ་ལ་གནོད་དོ། །ཞེ་ན། མི་གནོད་དེ། 

མཐར་ཐུག་གི་བར་ཞེས་པ། སྔ་ལོགས་ཚུན་ཆད་ཀི་དོན་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །ཕོགས་གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཁབ་པ་མེད་དོ། །

བདུན་པ་སད་ཅིག་མ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལོ་ཙཱ་

ན་རེ། སད་ཅིག་མ་བཞི་པོ། ས་བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ། བཅུ་པར་རིམ་པ་

བཞིན་ཐོབ་ཅེ་ན། ཤཱནིས་ཀང་། གནས་སབས་དེ་ནི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་

པའོ། །ཞེས་བཤད་པས་ས་བརྒྱད་པ་ན་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །སད་ཅིག་སྦོར་ཆོས་

ཅན། བ་ས་སོམ་མཐར་ཐུག་པ་མིན་པར་ཐལ། ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ནའང་ཡོད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། འཕགས་པས། སད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་

ཆུབ་པ་ནི། མཐར་ཐུག་པའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །སད་ཅིག་མ་གསུམ་པར་

སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བས་

ནས་སད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཐོབ་པར་བེད་

དོ། །ཞེས་པས་ཀང་བསལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མཁེན་གསུམ་

བ་ས་སོམ་མཐར་ཐུག་པའོ། །དེ་མཐའ་ཞེས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་

གསུམ་གི་མཐར་ཐུག་པའི་གནས་སབས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཀི་སད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་བང་ཆུབ་ལ་མངོན་དུ་
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ཕོགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་སེ། མ་ལུས་པའམ། ཡང་དག་པར་རྟོགས་

པའམ། བང་ཆུབ་པ་སེ། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཕེ་བ་བཞི་ཡོད་ཅིང་། ས་མཚམས་རྒྱུན་

མཐའ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དེ། འགེལ་ཆེན་ནས། ལྡོག་པའི་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཞིར་ཅི་ཞིག་

ལྟར་བསན་ཞེས་པ་དང་། སད་ཅིག་མ་ནི། སེམས་ཀི་སད་ཅིག་མ་ཁོ་ནས་རྣམ་པ་

བཞིར་མངོན་དུ་བེད་ཅེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སད་ཅིག་མ་གང་། དུས་མཐའི་སད་ཅིག་རྡུལ་ཕན་གནས་

འཕོས་པའི་ཡུན་ཙམ་ལ་བེད་དམ། གྲུབ་མཐའ་ལ་གགས་པ་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་ལ་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བརྒྱད་དུ་བགོས་པའི་ཆ་ལ་བེད་དམ། བ་རོགས་ཀི་སད་ཅིག་

མ། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པའི་དོན་གྲུབ་པའི་དུས་སད་ཅིག་དེ་ལ་བདག་གི་བ་བ་རོགས་

སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་བེད། དང་པོ་གཉིས་ལྟར་ན། ཧ་ཅང་ཡང་ཡུན་ཐུང་བས་བློས་

ངེས་པ་དང་སྒས་བརོད་པར་མི་ནུས་སོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། དུས་ངེས་པ་མེད་དེ། 

བ་བ་རོགས་པའི་དུས་མི་ཤེས་པས་སོ། །ཞེ་ན། ཕོགས་དང་པོ་གཉིས་ལྟར་ནའང་

ཉེས་པ་མེད་དེ། དུས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་མེད་ཅིང་རང་གི་བསམ་པའི་དབང་

ལ་རག་པའི་ཕིར་དང་། དབང་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀིས་སད་ཅིག་ཀང་བསལ་པར་བིན་

གིས་རློབ་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་ཕོགས་གསུམ་པ་གཟུང་སེ། བདུད་བཏུལ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་སད་ཅིག་སྦོར་ཡིན་ལ། 

དེའི་དུས་ལ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་ངེས་པ་མེད་དོ། །ཁོ་བོ་ཅག་གི་སོན་པས་སྲོད་

ལ་བདུད་བཏུལ་བའི་ཐོ་རངས་སངས་རྒྱས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མངོན་པར་
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ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བདུད་བཅོམ་ནས་བར་བསལ་བཅུ་ནས་སངས་རྒྱས་

པས་སོ། །འོ་ན། སད་ཅིག་མ་བཞི་པོ་གཅིག་ཅར་རྟོགས་སམ། རིམ་གིས་རྟོགས། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དང་པོ་དང་གཉིས་པ་སོགས་སུ་མི་རུང་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། སད་

ཅིག་མ་གཅིག་པར་མི་རུང་བཞི་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། གཅིག་ཅར་རྟོགས་ཏེ། 

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས། དེ་ལྟར་རིམ་གིས་ཕར་ཕིན་དག་ལ་གོམས་པ་ལས་

གཅིག་ཅར་ཕར་ཕིན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་སད་

ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་སེ་ཞེས་སོ། །

འོན་ཀང་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་སོགས་ནི། བཤད་པའི་གངས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་

གི། དོན་གི་སྐྱེ་རིམ་མིན་པས་སོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ཡིན་དུ་ཆུག་ནའང་ཉེས་པ་མེད་དེ། 

བིས་པ་རྣམས་ཀི་སད་ཅིག་དེ། དབང་ཐོབ་པའི་མང་པོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

བརྒྱད་པ་ཆོས་སྐུ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་

རེ། མཁེན་གསུམ་བ་ས་སོམ་གི་འབས་བུ་སྐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕ་རོལ་དུ་

ཕིན་པ་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་མི་འཐད་དེ། རང་ལྡོག་མཚོན་བས་ཁད་

པར་བས་པའི་ཕིར། བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བ་ལང་གི་ནག་པོ་སོགས་བཀོད་པ་

བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྦོར་བ་བསོམས་

པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་ཀི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་ཡི་རྣམ་

སྨིན་ནི་ཞེས་པ་དང་། ཆོས་སྐུ་འཕིན་ལས་འབས་བུ་ནི། ཞེས་པས་སོ། །རྒྱུད་བླར། བླ་

མེད་ཐུགས་རེ་ཆེ་སོགས་ཡོན་ཏན་གི། །ཕ་རོལ་ཕིན་པས་རྒྱལ་བ་བསམ་མི་
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ཁབ། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་མ་ལུས་པའི་ཡན་ལག་བསགས་པའི་

ལུས་ཡིན་པས་སྐུ། ཡོན་ཏན་བསམ་གི་མི་ཁབ་པའི་རྟེན་བེད་པས་སྐུ། རིགས་པའི་

རེས་སུ་འབངས་པའི་ཐོབ་བའམ། རྟོགས་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་སྐུ། །འགོ་བ་ཐམས་

ཅད་དེའི་ངོ་བོ་ལས་མ་འདས་པས་སྐུ་སེ། བདེན་གཉིས་ལས། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་

ལུས་ཡིན་ཕིར། །ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་བསམ་ཡས་ཕིར། །རིགས་པའི་རེས་འབང་

ངོ་བོའི་ཕིར། །སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀི་ཆོས་སྐུར་འདོད། །ཅེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། མཚན་ཉིད་པ་དང་། རེས་མཐུན་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། སྐུ་གཉིས་དང་། 

གསུམ་དང་། བཞི་དང་། ལྔར་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུད་བླར། ཆོས་སྐུ་རྣམ་གཉིས་

ཤེས་བ་སེ། །ཆོས་དབིངས་ཤིན་ཏུ་དྲི་མེད་དང་། །དེ་ཡི་རྒྱུ་མཐུན་ཟབ་པ་དང་། །སྣ་

ཚོགས་ཚུལ་ནི་སོན་པའོ། །ཞེས་པས། ཆོས་ཀི་དབིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་

ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་། དེའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་གཟུགས་སྐུའོ། །དེ་ལའང་ཟབ་མོ་བང་

སེམས་ཀི་སེ་སྣོད་སོན་པ་ལོངས་སྐུ་དང་། ཆོས་སྣ་ཚོགས་སོན་པ་སྤྲུལ་སྐུའོ། །རང་

བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་གནས་གྱུར་པས་དང་པོ། རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ལས་

ཕི་མ་འབྱུང་སེ། རྒྱུད་བླར། རིགས་འདི་གཉིས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི། །སྐུ་གསུམ་

ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡིན། །དང་པོས་སྐུ་ནི་དང་པོ་སེ། །གཉིས་པ་ཡིས་ནི་ཕི་མ་

གཉིས། །ཞེས་སོ། །

ཡང་། ཡེ་ཤེས་དང་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་ལས་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་སེ། 
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་གཉིས་ནི་ཐོབ་པར་

ཤོག །ཅེས་པའམ། ཆོས་ཀི་སྐུ་དེ་མདོར་བ་ས་ན། །རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་

འཁྲུངས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། དོན་དམ་པའི་སྐུ་སེ། རང་དོན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། གཉིས་པ་ནི། གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སེ། ཀུན་རོབ་ཀི་སྐུའོ། །

རྒྱུད་བླར། རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་སྐུ་དང་ནི། །དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཀུན་

རོབ་སྐུ་ཉིད་དེ། །བལ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་བུའོ། །ཞེས་སོ། །དེས་ན། ཆོས་

ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་མཐོང་ན། སངས་རྒྱས་མཐོང་བར་བརོད་ཀི། མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའི་གཟུགས་མཐོང་བས་དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་མིན་ཏེ། རྡོ་རེ་

གཅོད་པར། གང་དག་ང་ལ་གཟུགས་སུ་མཐོང་། །གང་དག་ང་ལ་སྒར་རྟོགས་

པ། །ལོག་པས་བཅོམ་པར་སྐྱེས་པ་ཡི། །སྐྱེ་བོ་དེས་ནི་ང་མི་མཐོང་། །འདྲེན་པ་རྣམས་

ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ། །ཆོས་ཉིད་སངས་རྒྱས་བལྟ་བར་བ། །ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་ཤེས་པའང་

མིན། །དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་མི་ནུས། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྐུ་གསུམ་ཡི་ངོ་བོ། རྒྱུ། རྣམ་གཞག་དཔྱད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ནི། མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་། ཡོན་ཏན་ལྔ་

དང་ལྡན་པ་སེ། སྐྱེ་འཇིག་གནས་གསུམ་དང་བལ་བས་འདུས་མ་བས་པ། ཡོན་ཏན་

གི་ཆོས་རྣམས་དབེར་མེད་པས་ཐ་མི་དད་པ། མཐའ་གཉིས་སངས་པས་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པ། ཉོན་མོངས་པ་དང་སོམས་འཇུག་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་དང་བལ་བ། རང་

བཞིན་གི་སྒིབ་པ་དང་བལ་བ། རྟོག་པས་དམིགས་བ་མ་ཡིན་པ། མཉམ་གཞག་སོ་

སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པ་གསུམ། ཆོས་དབིངས་རང་བཞིན་གིས་འོད་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

གསལ་བའོ། །ཡོན་ཏན་ལྔ་ནི། རྒྱ་ཆེ་བ། གངས་མང་བ། རྟོག་གེའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ། 

ཐུན་མོང་མིན་པ། སྒིབ་པས་དག་པ་མཐར་ཕིན་པ་སེ། རྒྱུད་བླར། ཐོག་མ་དབུས་

མཐའ་མེད་ཅིང་རྣམ་དབེར་མེད། །གཉིས་མེད་གསུམ་བལ་དྲི་མེད་རྣམ་རྟོག་

མེད། །ཆོས་དབིངས་རང་བཞིན་གང་ཡིན་དེ་རྟོགས་པ། །མཉམ་པར་བཞག་པའི་

རྣལ་འབོར་པ་ཡིས་མཐོང་། །གཞལ་མེད་གངྒཱའི་བེ་མ་ལས་འདས་པ། །བསམ་མེད་

མཉམ་མེད་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དྲི་མེད་དབིངས་དེ་

ནི། །བག་ཆགས་བཅས་པའི་ཉེས་པ་རྣམ་སངས་པ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལོངས་སྐུ་ནི། གསུང་བརོད་པ་དང་། སྐུ་སྣང་བ་དང་མཛད་པ་སྒྲུབ་

པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་གསུམ་དང་། དེ་རྣམས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་དང་། སྐུ་དང་

གསུང་དང་མཛད་པ་དུ་མར་སོན་ཡང་དེའི་རང་བཞིན་དང་བལ་བ་སེ། ལྔའོ། །རྒྱུད་

བླར། སྣ་ཚོགས་དམ་ཆོས་འོད་ཟེར་མངའ་བའི་སྐུ། །འགོ་བའི་རྣམ་གོལ་དོན་སྒྲུབ་ལ་

བརོན་པ། །མཛད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྒྱལ་བཞིན་ཏེ། །སྣ་ཚོགས་དངོས་ཀང་དེ་

ཡི་རང་བཞིན་མིན། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། འབས་བུ་གསུམ་གི་རྒྱུ་སེ། སྲིད་པ་ལ་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་

ནས་མང་འདས་ལ་འདུན་པར་མཛད་པ། ཉན་ཐོས་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་བཟློག་ནས་

ཐེག་ཆེན་གིས་སྨིན་པར་བེད་པ། བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་པས་རྣམ་གོལ་ཐོབ་

པར་བརོད་པ་སེ། གསུམ་གི་རྒྱུའི་གཟུགས་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་པ་མཁའ་ལ་གཟུགས་

གནས་པ་ལྟར་ཆོས་སྐུ་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པ་སེ། རྒྱུད་བླར། ལོ་ཀ་ཞི་བའི་ལམ་ལ་

འཇུག་པ་དང་། །རབ་ཏུ་སྨིན་དང་ལུང་སོན་རྒྱུ་ཡི་གཟུགས། །གང་ཡིན་དེ་ཡང་འདིར་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ནི་རྟག་གནས་ཏེ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་བཞིན། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕལ་ཆེར་བཤད་ཟིན་ལ། གནས་གྱུར་པའི་རྒྱུ་ནི། ཀུན་གཞི། 

ཉོན་ཡིད། འཇུག་ཤེས་གསུམ་སེ། གསེར་འོད་ལས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ནི། ཆོས་ཀི་སྐུའོ། །ཀུན་གཞི་ལ་གནས་པའི་ཡིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ནི། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུའོ། །དངོས་པོ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ནི། སྤྲུལ་པའི་སྐུའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། མཉམ་པ་དང་། མི་མཉམ་པ་དང་། རྟག་པའི་ཁད་པར་དང་

གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། དེ་དག་རྟེན་དང་དགོངས་པ་དང་། །འཕིན་ལས་ཀིས་ནི་

མཉམ་པ་ཉིད། །ཅེས་པས། ཆོས་སྐུ་ནི། རྟེན་ཆོས་དབིངས་ཐ་དད་མེད་པ་དང་། 

དགོངས་པ་ཐ་དད་མེད་པ་དང་། འཕིན་ལས་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་མཉམ་པ་ཉིད་

དོ། །ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ནི། དགོངས་པ་དང་འཕིན་ལས་ཀིས་མཉམ་པ་སེ། 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འཕིན་ལས་ [ཐོགས་མེད།་་་་་] ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཡང་ན། [དབིག་གཉེན་་་་་་] གོ་རིམ་བཞིན་སྦར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལོངས་སྐུ་ནི། ལོ་ཀའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་འཁོར་དང་། ཞིང་

དང་། མཚན་དང་། སྐུ་མདོག་དང་། ཆོས་ཀི་ལོངས་སྤོད་དང་། མཛད་པ་དྲུག་གིས་

ཐ་དད་དེ། ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་ཁམས་ཀུན་ཏུ། །འཁོར་ཡོངས་བ་་དང་ཞིང་དང་

མཚན། །སྐུ་དང་ཆོས་རོགས་ལོངས་སྤོད་དང་། །མཛད་པ་དག་གིས་ཐ་དད་

དོ། །ཞེས་སོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀིས་མཉམ་པ། རྟོགས་དཀའ་བས་ཕ་བ། 

ལོངས་སྐུ་དང་འབེལ་བས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་
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པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་སྐུ་ནི་མཉམ་པ་དང་། །ཕ་ཞིང་དེ་དང་འབེལ་པ་དང་། །དགེ་

རྒུར་ལོངས་སྤོད་བསན་པ་དང་། །ལོངས་སྤོད་རོགས་འབོར་རྒྱུར་འདོད་དོ། །ཞེས་

སོ། །སྤྲུལ་སྐུ་ནི། གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སེ། །བཟོ་དང་སྐྱེ་དང་བང་ཆུབ་

ཆེ། །མ་ངན་འདས་པ་རྟག་སོན་པས། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ནི། །རྣམ་པར་

གོལ་བའི་ཐབས་ཆེན་པོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། རང་བཞིན་དང་ནི་རྒྱུན་མི་ཆད། །རྒྱུན་གིས་དེ་དག་རྟག་པ་

ཡིན། །ཞེས་ཏེ། རྒྱུ་གསུམ་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་རྟག་པར་བརོད་དེ། [་་་་་རྒྱུ་

མཐའ་ཡས་དང་སེམས་ཅན་ཟད་མེད་དང་། །བརེ་དང་འཕྲུལ་དང་མཁེན་དང་ཕུན་ཚོགས་དང་། །ཆོས་ཀི་དབང་ཕྱུག་

འཆི་བའི་བདུད་བཅོམ་དང་། །ངོ་བོ་མེད་ཕིར་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་རྟག །ཅེས་སོ། །] ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ནི། མི་

འཇིག་པའི་ཕིར་རྟག་གོ །ལོངས་སྐུ་ནི། ཐོག་མ་ཡོད་ཀང་ཐ་མ་མེད་ཅིང་རྒྱུན་མི་ཆད་

པའི་ཕིར་རྟག་གོ །སྤྲུལ་སྐུ་ནི། མི་སྣང་བར་བས་ནས་ཡང་དང་ཡང་སྤྲུལ་པ་སོན་པས་

རྟག་གོ །

གསུམ་པ་ནི། སྔར་གི་ཆོས་སྐུ་ཉིད་ལ་གཉིས་སུ་ཕེ་སེ། དབིངས་རང་བཞིན་

གིས་རྣམ་པར་དག་པ། གོ་བུར་གི་དྲི་མ་མ་ལུས་ཀིས་ཀང་དག་པ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་

སྐུ། དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཞེས་སོབ་

དཔོན་འདི་བཞེད་དོ། །ཆོས་སྐུ་ཉིད་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་དབེ་མར་མི་རིགས་ཤེ་ན། སྐྱོན་

ཡོད་དེ། གསེར་འོད་ལས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིད་ཙམ་དུ་

གནས་པ་དེ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །སྐུ་སྔ་མ་གཉིས་ནི། བཏགས་པ་ཙམ་

མོ། །ཆོས་སྐུ་ནི། ཡང་དག་པ་སེ། སྐུ་དེ་གཉིས་ཀི་གཞི་བེད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། 
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དབིག་གཉེན་གིས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཆོས་

དང་། ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའོ། །དེ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། 

འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་སོ། །ཞེས་ཆོས་སྐུ་ཉིད་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་ན། 

འདིར་ཡང་ལྡོག་པའི་སོ་ནས་གཉིས་སུ་འབེད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱས་པར་འོག་ཏུའོ། །

བཞི་པ་ནི། མཚན་བརོད་ལས། སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཞེས་

པ་ལ། འཇམ་དཔལ་གགས་པས། སྔར་གི་སེང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་དང་ལྔ་ཟེར་བའང་

བརྟག་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་སྐུ་ལས་གཞན་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །གསེར་གིང་པས། བཞི་པོའི་དབེ་གཞི་ཆོས་སྐུ་དང་ལྔ་ཞེས་པ་མི་འཐད་དེ། དབེ་

གཞི་དབེ་བའི་ཡ་གལ་དུ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན། ལོངས་སྐུ་ལ། བང་སེམས་

ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ་ཁོ་ན་ལ་སྣང་བའི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་ཆེན་པོ་དང་། ས་དང་

པོ་ཡན་ཆད་ཀི་བང་སེམས་ཁོ་ན་ལ་སྣང་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ལོངས་སྐུར་བཏགས་པ་དང་། 

སྤྲུལ་སྐུ་ཕལ་པ་སེ། ལྔའམ། སྤྲུལ་སྐུ་ལ། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡིན་མིན་གིས་དབེ་བས་ [་

་་་་་ལང་གཤེགས་ལས། ཆོས་ལྡན་རྒྱུ་དང་འདྲ་བ་དང་། །རྒྱུ་དང་འདྲ་བས་གང་སྤྲུལ་པ། །དེ་དག་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཡིན། 

།ལག་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །] ལྔའོ། །

གཉིས་པ་ལ། རྒྱུ་ངོ་བོ་དབེ་བ་གསུམ་ལས། རྒྱུ་ནི། ཉན་རང་དག་བཅོམ་མན་

ཆད་ནས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པའི་བསོད་ནམས་བཅུར་བསྒེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག །བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་བརྒྱས་དཔེ་

བད་བཟང་པོ་གཅིག །དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུ་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་བརྒྱས་མཚན་

སུམ་ཅུའི་གཅིག་གོ །མཚན་སུམ་ཅུ་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་སོང་གིས་མཛོད་སྤུ། 
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དེ་འབུམ་གིས་དབུའི་གཙུག་ཏོར། དེ་བེ་བ་གངས་མེད་བཅུས་སངས་རྒྱས་ཀི་

གསུང་འགྲུབ་པར་རིན་ཆེན་ཕེང་བར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། གགས་སོང་གཉིས་མེད་དེ། ལའི་ར་བོ་ཆེ། ཆོས་ཀི་སྒ་དབངས་

དང་རྣམ་པ་བཞིས་མཚུངས་ཏེ། ར་ནི། བག་མེད་པའི་ལའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་

བ་དང་དེའི་དུས་ལས་མི་འདའ་བ་ལྟར། གང་ཟག་དང་དུས་ལ་ཁབ་པས་ཉི་ཚེ་བ་མ་

ཡིན་པ་དང་། ལ་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་བག་ཡོད་པའི་

གནས་ལ་སྦོར་བ་ལྟར། འདི་དང་ཕི་མ་ལ་མི་ཕན་པ་སོང་བས་ཕན་པ་དང་། 

དམ་པ་མིན་པའི་དགའ་བ་སེལ་ཅིང་ཆོས་ཀི་ཀུན་དགའི་དགའ་བདེ་ཉེ་བར་

སྒྲུབ་པ་ལྟར། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བདེ་བ་སེལ་ལ་ཡང་དག་པའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པས་བདེ་བ་

དང་། ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་སྒོག་ཅིང་འཚེ་བ་ཞི་བར་བེད་པ་ལྟར་ [་་་་་་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པ་ན་ཡོད་པའི་དོན། ཇི་ལྟར་ལ་ནང་ལ་རྣམས་ཀི། །སྔོན་གི་དཀར་པོའི་མཐུ་ཡིས་ནི། །འབད་དང་གནས་དང་ཡིད་

གཟུགས་དང་། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་བཞིན་དུ། །མི་རྟག་དུཿ ཁ་བདག་མེད་དང་། །ཞི་བའི་སྒ་ཡིས་བག་མེད་པའི། །ལ་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡང་ནས་ཡང་། །ཆོས་ཀི་རྒྱུར་ནི་སྐུལ་བེད་ལྟར། །] ཕིན་ཅི་ལོག་གི་སྒིབ་པ་དང་

གནོད་པའི་དུཿ ཁ་སེལ་བས་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབིན་པའོ། །རྒྱུད་བླར། དེ་

བཞིན་ཁབ་བདག་འབད་སོགས་དང་། །བལ་ཡང་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །སངས་རྒྱས་

གསུང་གིས་ཁབ་མཛད་དེ། །སལ་ལྡན་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་ནོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །

དེ་ལྟ་ནའང་ས་འོག་གི་སོ་སྐྱེའི་རྣ་བར་འགོ་བ། འདོད་པའི་མེ་ཞི་བར་བེད་པ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་གཏོད་པར་བེད་པ། ཕན་བདེ་མ་ལུས་པའི་རྒྱུ་བེད་པ་དང་

བཞིས་ལའི་ར་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཏེ། རྒྱུད་བླར། གང་ཕིར་སྐྱེ་ཀུན་བ་ཉིད་
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དང་། །ཕན་བདེ་ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་ལྡན་པ། །དེ་ཕིར་ཐུབ་དབངས་ལ་རས་ཀི། །སིལ་

སན་རྣམས་ལས་ཁད་པར་འཕགས། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། [མདོ་སེ་རྒྱན།་་་་་] བདེ་གཤེགས་གསུང་ནི་མཐའ་ཡས་ཏེ། །ཡན་

ལག་དྲུག་ཅུ་བསམ་མི་ཁབ། །ཅེས་པས། ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་པོ་མདོར་བ་་ན། མཉེན་

དང་འཇམ་དང་ཡིད་དུ་འོང་། །ཡིད་དུ་འཐད་དང་དག་པ་དང་། །དྲི་མེད་གསལ་དང་

སན་ཅིང་འཇེབས། །མཉན་འོས་མི་ཚུགས་སན་པ་དང་། །དུལ་དང་མི་རྩུབ་མི་བརླང་

བ། །རབ་དུལ་རྣར་སན་ལུས་སིམ་བེད། །སེམས་སིམ་སིང་དགའ་དགའ་བདེ་

སྐྱིད། །གདུང་མེད་ཀུན་ཤེས་རྣམ་རིག་བ། །རྣམ་གསལ་དགའ་བེད་མངོན་དགའ་

བེད། །ཀུན་ཤེས་རྣམ་རིག་བེད་རིགས་པ། །འབེལ་དང་མི་ཟློས་སེང་གེའི་

ཤུགས། །གང་ཆེན་འབྲུག་དང་ཀླུ་དབང་དང་། །དྲི་ཟ་ཀ་ལ་པིངྐ་ཚངས། །ཤང་ཤང་སྒ་

དབངས་གགས་པ་བདུན། །ལ་དབངས་ར་སྒ་མ་ཁེངས་པ། །མི་དམའ་སྒ་ཀུན་རེས་

སུ་ཞུགས། །ཚིག་ཟུར་མ་ཆགས་མ་ཚང་མེད། །མ་ཞུམ་མི་ཞན་རབ་ཏུ་དགའ། །ཁབ་

དང་ཐ་བ་མེད་རྒྱུན་ཆགས། །འབེལ་དང་སྒ་ཀུན་རོགས་པར་བེད། །དབང་པོ་སིམ་

བེད་མ་སྨད་པ། །མི་འགྱུར་མ་རྟབས་འཁོར་ཀུན་གགས། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་

ལྡན་པ། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་གསུང་ཡིན་ནོ། །བ་་བའི་ཚིགས་བཅད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་བཞི་སེ། འདི་ལ། རྒྱུ་ངོ་བོ་བེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ། 

གནས་གྱུར་པའི་རྒྱུ་ནི། ཀུན་གཞི། ཉོན་ཡིད། ཡིད་ཤེས། དབང་ཤེས་བཞི་གནས་

གྱུར་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་བཞི་འབྱུང་སེ། ཙནྡྲ་གོ་མིས། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་གང་ཡིན་

པའང་། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཉིད་གྱུར་པ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་



  135  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

དུ་འགའ་ཞིག་འདོད། །ཅེས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིད་གནས་གྱུར་པ། །མཉམ་

ཉིད་ཡེ་ཤེས་བརོད་པར་བ། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཉིད་

དེའོ། །དེ་དག་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་ཉིད། །ཅེས་པ་དང་། དབང་པོ་ལྔ་ཡི་རྣམ་ཤེས་

གང་། །དེ་ནི་དོན་ཀུན་ཡོངས་འཛིན་ཕིར། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་དུ་ནི། །བ་བ་

སྒྲུབ་པ་ཙམ་ཉིད་ཐོབ། །ཅེས་སོ། །བདག་པོའི་རྒྱུ་ནི། ཐོས་བསམ་གིས་སེ་སྣོད་ཀི་

ཆོས་འཛིན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་གཞན་མཉམ་པ། གཞན་ལ་ཆོས་

ཡང་དག་པར་སོན་པ། སེམས་ཅན་དང་དཀོན་མཆོག་གི་བ་བ་སྒྲུབ་པ་སེ། 

བཞིའོ། །འཛིན་པའི་ཕིར་དང་སེམས་མཉམ་ཕིར། །ཡང་དག་ཆོས་རབ་སོན་ཕིར་

དང་། །བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཡང་སེ། །ཡེ་ཤེས་བཞི་པོ་ཡང་དག་འབྱུང་། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ནི། རྟག་ཏུ་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མེད་

པ། །བེམ་རིག་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐག་ཉེ་རིང་གི་ཡུལ་གི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་

མ་ཆད་པ། དུས་གསུམ་གི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཅིང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

འབྱུང་བས་རྟག་ཏུ་ལྡན་པ། སྒིབ་པ་གཉིས་དང་བལ་བས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་

རོངས་པ། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མེད་པས་མངོན་དུ་མ་ཕོགས་བཞིན་དུ་མེ་ལོང་གི་

གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་གསལ་བར་སྣང་བའོ། །མེ ་ལོང་ཡེ ་ཤེས་ང་ཡི ་

མེད། །ཡོངས་སུ་མ་ཆད་རྟག་ཏུ་ལྡན། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མ་རོངས་པ། །རྟག་ཏུ་དེ་ལ་

མངོན་ཕོགས་མིན། །ཞེས་སོ། །

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ནི། བང་སེམས་ཀི་དུས་སུ་བདག་གཞན་མཉམ་པར་

བསོམས་པས་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུའི་འགོ་བ་རྣམས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་
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མེད་པར་མཉམ་པར་རྟོགས་ནས་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ལ་ཞུགས་པའི་བམས་

སིང་རེ་གཉིས་དང་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཅན་ལ། །སོམ་པ་

དག་པ་ལས་འདོད་དེ། །མི་གནས་ཞི་བར་ཞུགས་པ་ནི། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡིན་

པར་འདོད། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བམས་པ་དང་། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དག་དང་

ལྡན། །ཞེས་སོ། །

སོ་སོར་རྟོག་པ་ནི། རྟོག་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་

མེད་པར་སོ་སོར་རྟོག་པར་མཛད་པ། གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོ་རྣམས་ཀི་

འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་སེ། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་རྟག་མི་

ཐོགས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་ཀི། །གཏེར་དང་འདྲ་བ་ཁོ་ན་ཡིན། །ཞེས་

སོ། །ཡེ་ཤེས་དེ་གཉིས་ལོངས་སྐུ་སེ། ཙནྡྲ་གོ་མིས། དེ་དག་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་

ཉིད། །ཆོས་ལ་རོགས་ལོངས་སྤོད་སོན་ཕིར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

རྣམས། །ཆོས་ལ་རོགས་ལོངས་སྤོད་ཕིར་ཡང་། །ཞེས་སོ། །

བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། ལོ་ཀའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་

པས། སེམས་ཅན་གི་བ་བ་སྒྲུབ་པ་སེ། བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཁམས་རྣམས་

ཀུན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་ཤིང་། །དཔག་མེད་བསམ་ཡས་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་དོན་

ཀུན་སྒྲུབ་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་སེ། ཙནྡྲ་གོ་མིས། དེ་ཡང་རྟག་པར་ཐམས་

ཅད་དུ། །དུས་ཇི་བཞིན་དང་བསམ་ཇི་བཞིན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་སེ། 

སྤྲུལ་པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཕིར། །ཞེས་སོ། །ཡང་སངས་རྒྱས་སའི་མདོ་ལས། ཤིན་ཏུ་

འདུས། ཆོས་ལྔས་སངས་རྒྱས་ཀིས་བ་ས་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་
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པར་དག་པ་དང་། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། སོ་

སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། བ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཞེས་པས་ཆོས་ཀི་

དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནི། བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སྒིབ་པ་གཉིས་རྣམ་པར་གོལ་

བ། ཤེས་རབ་དང་སིང་རེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སངས་བ་དང་རྟོགས་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀི་དབིངས་སོ། །

དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་འདོད་པ་ནི། སྐུ་བཞིར་འདོད་པ་དང་མཐུན་ཏེ། ཆོས་དབིངས་

ཡེ་ཤེས་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ། མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ནི། རྟོགས་པ་ཆོས་སྐུའོ། །ཡེ་ཤེས་བཞིར་

འདོད་ན། སྐུ་གསུམ་དང་མཐུན་ཏེ། མེ་ལོང་ལྟ་བུས་ཆོས་དབིངས་དང་ཆོས་ཐམས་

ཅད་དམིགས་ལ། དབིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབེར་མེད་པས་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བ་ས་

ཏེ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཆོས་སྐུའི་སྒར་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་བཞིའི་དང་པོས་ཡེ་ཤེས་ཕི་མ་གསུམ་གི་རྒྱུ་བེད་དེ། 

ཡེ་ཤེས་ཀུན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཕིར། །ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཆེན་པོ་འདྲ། །ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཡེ་ཤེས་གཟུགས་བརན་འབྱུང་ཕིར་རོ། །དེའང་

ལོངས་སྐུའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ལོངས་སྐུར་བརོད་དོ། །ཙནྡྲ་གོ་མིས། ཁ་ཅིག་མེ་ལོང་ཡེ་

ཤེས་ཀང་། །ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་རུ་རྟོག །དེ་ཡང་དེ་ལ་རྒྱུ་ཉིད་ཕིར། །ཉེ་བར་

བཏགས་ལས་དེ་བཞིན་གཞན། །ཞེས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟུགས་བརན་འབྱུང་བས་

མེ་ལོང་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བམས་སིང་རེ་གཉིས་ཀིས་གདུལ་བའི་མོས་པ་དང་འཚམ་པར་སྐུ་

སོན་པ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མོས་པ་བཞིན། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་ངེས་པར་
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སོན། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པས་ནི། བང་སེམས་ཀི་འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པའི་དགའ་

བདེའི་འབོར་བ་སོན་ཅིང་ཆོས་ཀི་ཆར་འབེབས་ཏེ། འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་སུ་

ནི། །འབོར་པ་ཐམས་ཅད་སོན་མཛད་པ། །ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པ་ཡི། །ཆོས་

ཆེན་ཆར་ནི་རབ་ཏུ་འབེབས། །ཞེས་སོ། །བཞི་པས་ནི། སྤྲུལ་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་

སེ། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དེ་རྟག་ཏུ། །མཛད་པ་སྒྲུབ་པའི་བེ་བག་དང་། །གངས་དང་ཞིང་

གི་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བསམ་མི་ཁབ་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། སོབས་བཅུ། མི་འཇིགས་པ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་

པ་བཅོ་བརྒྱད་ནི། བལ་བའི་ཡོན་ཏན་སོ་གཉིས་སོ། །མཚན་སོ་གཉིས་ནི། ལྡན་པའི་

ཡོན་ཏན་སོ་གཉིས་ཏེ། རྒྱུད་བླར། བདག་ཉིད་ཀི་ནི་འབོར་པའི་གནས། །དམ་པའི་

དོན་གི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། །དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀི་བརྡ་ཡི་སྐུ། །ཕ་རོལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

གནས། །དང་པོའི་སྐུ་ནི་སོབས་ལ་སོགས། །བལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་

ལྡན། །གཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན། །རྣམ་སྨིན་ཡོན་ཏན་དག་དང་ལྡན། །ཞེས་

སོ། །ཡང་ན། ཚད་མེད་པ་བཞི་ནས་ཕིན་དྲུག་གི་བར་ཡོན་ཏན་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་

འབྱུང་བ་བཞིན་བལྟའོ། །

ལྔ་པ་ནི། བ་་ན། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུན་མི་ཆད་པ་གཉིས་སོ། །དང་

པོ་ནི། གདུལ་བ་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་དང་། རང་བཞིན་གི་ཁམས་དང་། ཞི་དྲག་ལ་

སོགས་པའི་འདུལ་བེད་ཀི་ཐབས་དང་། གདུལ་བ་ལ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་བ་བ་མངོན་

མཐོ་ངེས་ལེགས་དང་། དེའི་གདུལ་བའི་ཡུལ་དུས་ཏེ། ལྔ་ལ་ཅིར་ཡང་རྣམ་པར་མི་

རྟོག་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལྷུན་གྲུབ་སེ། རྒྱུད་བླར། གདུལ་བའི་ཁམས་དང་འདུལ་བའི་
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ཐབས་དང་ནི། །གདུལ་བའི་ཁམས་ཀི་འདུལ་བའི་བ་བ་དང་། །དེ་ཡི་ཡུལ་དང་དུས་

སུ་གཤེགས་པ་ལ། །ཁབ་བདག་རྟག་ཏུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡོན་ཏན་གི་རིན་ཆེན་དང་ལྡན་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆུ་རྒྱས་པའི་མཚོ་

ངེས་པར་འབིན་བེད་ས་བཅུ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་ཉི་མ་ཉེ་

བར་སོན་པ། ཚོགས་གཉིས་དང་གཉིས་ཀིས་ཐེག་པ་ལ་བསྲུབས་པས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་

བའི་ནམ་མཁའི་འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཐོབ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་དྲི་མ་མེད་པ། དེ་

བདག་ཉིད་དང་འདྲ་བར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཏེར་བཞིན་ཁད་མེད་དུ་ཡོད་

པར་གཟིགས་ནས། གོ་བུར་དུ་འབྱུང་ཞིང་སྒིབ་ཅིང་ཁབ་པར་བེད་པ། རང་བཞིན་དུ་

ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་སིན་སྒིབ་གཉིས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་ནམ་མཁའ་བསྒིབས་པ་དེ། 

འཇོམས་པའི་རྐེན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་འཐོར་བར་བེད་པས་རླུང་ལྟ་བུ་སེ། རྒྱུད་བླར། 

ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མཆོག་ཚོགས་དང་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཆུ་མཚོ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཉི་

འོད་ཅན། །ཐེག་པ་མ་ལུས་ངེས་པར་བསྲུབས་ཏེ་མཐའ་དང་དབུས་མེད་རྒྱ་ཆེ་ནམ་

མཁའ་ལྟར་ཁབ་པ། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ནི་ཡོན་ཏན་དྲི་མ་མེད་གཏེར་སེམས་ཅན་ཀུན་

ལ་ཁད་མེད་རྣམ་གཟིགས་ནས། །ཉོན་མོངས་ཤེས་བའི་སིན་གི་དྲྭ་བ་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་ཐུགས་རེའི་རླུང་གིས་རྣམ་པར་གཏོར། །ཞེས་སོ། །

དེ་ལ། དང་པོ་ས་དང་ཚོགས་གཉིས་ཀིས་གཞན་དོན་གི་དབང་གིས་འབྱུང་

བར་བསན་ལ། བང་ཆུབ་དང་སེམས་ཅན་གཉིས་ཀིས་བདག་གཞན་མཉམ་པར་རིག་

ནས་ཞི་བའི་མཐར་མི་གནས་ཤིང་། སྒིབ་པ་དང་ཐུགས་རེ་གཉིས་ཀིས་སྒིབ་པ་མ་

ཟད་བར་དུ་ཐུགས་རེའི་མཛད་པ་མི་རོགས་པས་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡིན་ཏེ། 



  140  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

རྒྱུད་བླ་མར། གཞན་གི་དབང་གིས་ངེས་འབྱུང་དང་། །བདག་དང་སེམས་ཅན་

མཚུངས་གཟིགས་དང་། །མཛད་པ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་ཕིར། །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་

མཛད་མི་འཆད། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་ན་སྐུ་མེད་ཅིང་། སྦོར་ལམ་དུ་ཆོས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་

གསལ་བར་རྟོགས་པས་སྐུ་དང་བཅས་སོ། །ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའི་བར་དུ་སྒིབ་

གཉིས་ས་བོན་འགའ་ཞིག་སངས་ལ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་སྐུ་ཐོབ་

བོ། །ས་བརྒྱད་ཡན་ཆད་དུ་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པས་སྐུ་རོགས་པ་སེ། 

སྐུ་མེད་པ་དང་བཅས་དང་སྐུ་ཐོབ་དང་། །སྐུ་ཡོངས་རོགས་དང་ང་རྒྱལ་མང་བ་

དང་། །ང་རྒྱལ་ཕ་དང་ང་རྒྱལ་མེད་པར་འདོད། །ཅེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་གསུང་ཐུགས་

ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཙམ་ཞིག་སོབ་ལམ་ན་ཡོད་

ཀི། མཚན་ཉིད་པ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སྦོར་བའི་འབས་བུ་མིན་ཏེ། འདུས་མ་བས་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། བསྐྱེད་འབས་མིན་ཡང་བལ་འབས་ཡིན་པས་

སོ། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་བས་ན། སོས་བཅས་སུ་འགྱུར་རོ། །མ་བས་

ན། མ་མཁེན་པའམ་ཡེ་ཤེས་ཡུལ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། ཡོངས་གཅོད་ལ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་ལ། རྣམ་བཅད་ལ་འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་

མཐོང་བས་མ་མཁེན་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །གཟུགས་སྐུ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་ན། རྒྱུད་དུ་

མར་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་སྐུ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར། མེད་ན། མདོ་ལས། བདག་གིས་

དངོས་པོའི་སྐུ་འདི་བརེས་པ་ཡང་ཡུམ་དང་ཐབས་མཁས་པ་ལས་བྱུང་བ་སེ། རྣམ་
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མཁེན་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་ཡོད་ཀང་རྒྱུད་

དུ་མར་མི་འགྱུར་ཏེ། རི་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་བཞིན་ནོ། །ཡེ་

ཤེས་ཡོད་ཚུལ་ལ་འགའ་ཞིག །ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ལས་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་བར་

འདོད། ཆོས་བཤེས་ལ་སོགས་པ། ཡེ་ཤེས་ཉིད་གདུལ་བའི་དབང་གིས་ལོངས་སྐུ་

སྤྲུལ་སྐུ་དང་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་དུ་སྣང་གི །ཤ་ཁག་གི་ལུས་མིན་ཏེ། གསེར་འོད་

ལས། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ནི། །སྐུ་ལ་རུས་པ་ཁག་མེད་ན། །ཞེས་པས་སོ། །

ཡང་། གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་རྣམས་ཆོས་སྐུའི་དབེ་བར་མི་

རིགས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྐུ་དུ་མར་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་གི་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པས་མ་

ཁབ་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བ་ས་པའི་ཆོས་

སྐུའི་དབེ་བར་འདོད་པས་སོ། །གསུང་ལ་སོགས་པ་སྐུ་ཉིད་དུ་མི་རིགས་སོ། །ཞེ་ན། 

མ་ཡིན་ཏེ། གསུང་ནི། གཞན་དུ་ལོངས་སྐུར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། ཤཱནིས། སྔགས་

ཀི་ཚུལ་ལ་བཞི་ཡང་རྣམ་པ་གཞན་ཉིད་དུ་ཡིན་ཏེ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ནི། སྐུ་

གསུམ་ཡིན་ལ། བཞི་པ་ནི། དེ་དག་གི་ལས་སམ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །

ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞི་ནི། སྐུ་གསུམ་དུ་སྔར་བཤད་ཟིན་ལ། ཡོན་ཏན་སོབས་

སོགས་འདིར་ཆོས་སྐུར་བརོད་ཅིང་། འཕིན་ལས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་བཞི་ཆོས་སྐུར་

བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཤཱནིས། ཇི་ལྟར་ན། སྐུ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ཞེ་ན། གཞེས་

ཤིང་ནམ་ཡང་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་བས་ཆོས་སོ། །ཆོས་ཀང་འདི་ཡིན་ལ། སྐུ་ཡང་

འདི་ཡིན་པས་ཆོས་ཀི་སྐུ་སེ། ལུས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་

མཛད་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ཞེ་ན། མཛད་པ་དང་མཛད་པ་པོ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་
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ཞེས་སོ། །འོ་ན། ཟློས་སོ་ཞེ་ན། མི་ཟློས་ཏེ། དབེ་བ་ལ་མཁས་པར་བ་བའི་ཕིར་མིང་

དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་སོ་ནས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །འཕིན་ལས་མཚན་ཉིད་པ་སོབ་

ལམ་ན་མེད་ན། རྒྱུད་བླར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་འདི་ནི། །རེས་ཐོབ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་རྣམས་དང་། །སེམས་ཅན་ཡང་དག་སྒོལ་བ་ལ། །ལོ་ཀ་ན་ནི་མཉམ་

པ་ཉིད། །ཅེས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་འདྲ་བ་ཡིན་གི། མཉམ་པ་ལྟ་

ག་ལ་སེ། རྒྱུད་བླར། དེ་ལྟ་མོད་ཀི་ས་རྡུལ་དང་། །རྒྱ་མཚོ་བ་ལང་རིག་རེས་

ཀི། །ཁད་པར་གང་ཡིན་སངས་རྒྱས་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཁད་དེ་

ཉིད། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སེ། ཐ་དད་དང་། གོ་རིམ་དང་། གངས་ངེས་དང་། ཟློས་པ་

སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མཁེན་གསུམ་མཚན་ཉིད་པ་ནི། དངོས་པོ་ཐ་དད་དེ། གང་ཟག་

སོ་སོའི་རྒྱུད་དང་འབེལ་པས་སོ། །རེས་མཐུན་པ་ནི། ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་

དང་། དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་ཅི་རིགས་པའོ། །སྦོར་བཞི་ནི། ལམ་ཤེས་དང་ངོ་བོ་གཅིག་

ཅིང་། ནང་ཕན་ཚུན་ནི། ཕལ་ཆེར་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་སེ། ས་མཚམས་ཐ་དད་པའི་

ཕིར་ས་མཚམས་མཚུངས་པ་རྣམས། ལྟོས་ས་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ཏེ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་

ལྡོག་པ་ཐ་དད་དེ། རྒྱུན་མཐའ་ན་རྣམ་ཀུན་རེ་སྦོར་སད་ཅིག་མ་རྣམས་ངོ་བོ་གཅིག་

ཏུ་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཆོས་སྐུ་དང་རྣམ་མཁེན་ངོ་བོ་གཅིག་ཅིང་གཞན་དང་དངོས་པོ་

ཐ་དད་དོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཁོ་ནའོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཁེན་གསུམ་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་ལ། སྦོར་བ་ནི། འཇུག་པ་ཡིན་

ཞིང་། ཆོས་སྐུ་ནི། ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་དོན་གི་རིམ་པ་ཡིན་ནོ། །མཁེན་



  143  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

གསུམ་ལ། འབས་བུ་ལ་བོད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རྣམ་མཁེན་དང་པོར་བསན། དེ་ཉིད་

ལམ་གོམས་པ་ལས་བྱུང་བས་དེ་ནས་ལམ་ཤེས་བསན། དེ་ཉིད་སང་བའི་གཉེན་པོ་

ཡིན་པས་སང་བ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དེ་ནས་གཞི་ཤེས་བསན་ཏེ། བཤད་པའི་

རིམ་པའོ། །མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གིས་ཤེས་པ་དེ་དབང་དུ་བ་དགོས་པས་དེའི་

ཐབས་རྣམ་ཀུན་བསན། དེ་ལས་དབང་ཐོབ་པ་འབྱུང་བས་རེ་སྦོར་བསན། དེ་བརྟན་

པར་བེད་ཅིང་ཉམས་ན་གསོ་བའི་ཕིར་མཐར་གིས་པ་བསན། དེ་མཐར་ཐུག་པ་ན་

བརྟན་པ་ཐོབ་པས་སད་ཅིག་མ་བསན་ཏེ། ཕལ་ཆེར་དོན་གི་རིམ་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀི་

མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུར་ཆོས་སྐུ་བསན་ཏེ། དོན་གི་རིམ་པ་སེ། དེ་ནས་ཀི་སྒས་

བསན་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ། འཇུག་ཡུལ། འཇུག་པ། ཞུགས་འབས་གསུམ་དུ་ངེས་ལ། འཇུག་

ཡུལ་ཡང་རྒྱུ་འབས་བླང་དོར་གསུམ་དུ་ངེས་པས་མཁེན་གསུམ་དུ་མཐའ་ཆོད་ལ། 

འཇུག་པ་སྦོར་བའང་དབང་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་སོམ་པ་རྒྱུ་འབས་གཉིས་དང་། བརྟན་པ་

ཐོབ་པའི་དོན་དུ་སོམ་པ་རྒྱུ་འབས་གཉིས་སུ་ངེས་པས་རྣམ་རེ་གཉིས། མཐར་སད་

གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། ཆོས་སྐུར་རྒྱུའི་རྣལ་འབོར་ཐམས་ཅད་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ཆོས་སྐུར་ངེས་ཏེ། དེ་ཙམ་གིས་འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་

རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན། མངོན་རྟོགས་ཡུམ་དེ་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་ངེས་སོ། །དང་

ནི། རོགས་ཚིག་གོ །ཡང་ན། དེ་ནས་ཆོས་སྐུ་དང་ཞེས་སོགས་དབེ་བའོ། །

བཞི་པ་ལ་བཞི་སེ། མཁེན་གསུམ་དང་རྣམ་ཀུན་ལ་དང་། རྣམ་མཁེན་དང་ལམ་

ཤེས་ལ་དང་། ལམ་ཤེས་དང་གཞི་ཤེས་ལ་དང་། རྣམ་མཁེན་དང་ཆོས་སྐུ་ལ་ཟློས་བ་
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སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མཁེན་གསུམ་དང་རྣམ་ཀུན་སོན་པའི་གཞུང་ཟློས་པར་འགྱུར་

ཏེ། རྣམ་ཀུན་ཏུ་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་དང་མཚན་ཉིད་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། 

སྐྱོན་མེད་དེ། མཁེན་གསུམ་ནི། རྣམ་པ་ཐ་དད་ཀི་ཡུལ་ཅན། རྣམ་ཀུན་ནི། རྣམ་པ་

བ་ས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཁད་དམ། མཁེན་གསུམ་མཚན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་བསན་ལ། 

རྣམ་ཀུན་ཉམས་ལེན་སྦོར་བའི་སོ་ནས་བསན་ནོ། །ཡང་ན། རྣམ་ཀུན་སང་བ་ཞི་བའི་

དོན་དུ་སོམ་པ། ཞི་བ་མཁེན་པ་ཡིན་པས་མི་ཟློས་ཏེ། འཕགས་པས། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་ནི། རྣམ་པ་སོ་སོར་ངེས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཏེ། རྣམ་པ་སོ་སོར་ངེས་

པ་ཇི་སད་བཤད་པས་སོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་ནི། 

རྣམ་པ་མ་ལུས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། ཁད་པར་རོ། །

ཡང་ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། མཚན་

ཉིད་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་ནི། སྦོར་བ་པ་

ཡིན་ནོ། །ཡང་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་ནི། མི་མཐུན་

པ་དང་གཉེན་པོར་རྣམ་པར་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་ལ། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ནི། 

དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་དང་ལམ་ཤེས་སོན་པའི་གཞུང་ཟློས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

གཉིས་ཀས་རྣམ་མཁེན་གི་རྒྱུ་སོན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

མ་ལུས་པ་ཤེས་པ་རྣམ་མཁེན་དུ་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་སབས་དང་པོར་དེའི་རྒྱུ་བསན། 

དེ་རྣམ་མཁེན་ཡིན་པས་ལམ་ཤེས་མིན་ནོ་ཞེས་དོགས་པ་བསལ་བ་དང་། བང་

སེམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་ཐུན་མོང་མིན་པ་བསན་པའི་ཕིར་ལམ་ཤེས་བསན་ཏེ། 
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འགེལ་ཆེན་ནས། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མ་ལུས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཅེས་བརོད་པ་ཡིན་པས་རྒྱལ་བའི་

སྲས་པོ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི། དེ་ལས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དོགས་པ་བསལ་

བའི་ཕིར་དེ་ཉིད་ལས་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་དྲངས་ནས། བང་སེམས་རྣམས་ཀི་མཐོང་བ་ལ་

སོགས་པའི་ལམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བཞག་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལམ་ཤེས་དང་གཞི་ཤེས་སོན་པའི་གཞུང་ཟློས་ཏེ། ལམ་ཤེས་

སུ་ཡང་ཉན་རང་གི་ལམ་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། མི་ཟློས་ཏེ། ལམ་ཤེས་སུ་ཉན་

རང་གི་ལམ་བང་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་བསན་ལ། 

གཞི་ཤེས་ནི། གཞི་མ་ཤེས་ན་ལམ་མི་ཤེས་པས་གཞི་མ་ལུས་པ་ཤེས་པའི་ཕིར་

རམ། སང་བ་མ་ཤེས་ན། གཉེན་པོ་མི་ཤེས་པས་སང་བ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་

བསན་ནོ། །འགེལ་ཆེན་ནས། དེ་བས་ན། མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པས་འཕངས་

པ་རྣམས་ཀི་གཞི་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་དོན་དུ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་

ལོགས་ཤིག་ཏུ་བཤད་པར་གཟུང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་དང་ཆོས་སྐུ་སོན་པའི་གཞུང་ཟློས་ཏེ། གཉིས་ཀས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་སོན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། མི་ཟློས་ཏེ། རྣམ་མཁེན་འཇུག་ཡུལ་གི་

ཆ་ནས་བསན། ཆོས་སྐུ་ཞུགས་འབས་ཀི་ཆ་ནས་བསན་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་

ཀིས། ཡང་ན། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནི། ཡུལ་གི་སོ་ནས་སོ། །དེའི་

འོག་མ་བཞི་ནི། རྒྱུའི་སོ་ནས་སོ། །ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ནི། འབས་བུའི་
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སོ་ནས་བསན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། དོན་བདུན་བཅུ་བཤད་པ་དང་། ཟློས་པ་སང་པ་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱད་ལས། རྣམ་མཁེན་གི་དངོས་པོ་བཅུ་བཤད་པ་ལ་བཞི་ལས། 

ལམ་གི་རང་བཞིན་སེམས་བསྐྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། དོན་གི་ངོ་བོ་རིག་པ་གང་

ཞིག །གཞན་གི་དོན་གི་ཕིར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་

འདོད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་འབྱུང་བའོ། །དེ་ལ། ངོ་བོ་རིག་པས་སེམས་བྱུང་དང་

རིག་པ་མིན་པ་སེལ་ཏེ། དབིག་གཉེན་གིས། དོན་ཙམ་འཛིན་པ་ནི། རྣམ་པར་ཤེས་

པའོ། །དོན་གི་ཁད་པར་འཛིན་པ་ནི། སེམས་ལས་བྱུང་བ་སེ་ཞེས་སོ། །བར་པ་

གཉིས་ཀིས་གཞན་དོན་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སུ་མཚོན་ཏེ། ཤཱནིས། 

གཞན་གི་དོན་གི་ཆེད་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་

འདོད་པ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །འབྱུང་བས་བསྐྱེད་པར་

མཚོན་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་འབྱུང་བ་དང་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། དོན་ཐ་དད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དབེ་ན། ལས་དང་པོ་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་ལ་

ཉེར་གཉིས་སོ། །

གཉིས་པ་སྨིན་ཅིང་དག་པར་བེད་པའི་གདམས་ངག་ལ་གཉིས་ཏེ། གདམས་

ངག་རེད་པའི་ཚུལ། རེད་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཟག་གང་

གིས། དུས་ནམ་གི་ཚེ། རྒྱུ་གང་ལས། སོན་པ་གང་ལ། དགོས་པ་ཅིའི་དོན་དུ། དོན་

གང་རེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤིར་གདམས་ངག་ཕལ་པ་ནི། ཉན་རང་དང་ཐ་མལ་པ་

ལའང་ཡོད་པས། སོན་པ་པོ་ཕལ་པས་ཀང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། །གདམས་ངག་ཁད་པར་
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ཅན་ནི། དེ་དག་ལ་མེད་ཅིང་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཡན་ཆད་ཀི་བང་སེམས་ཀིས་ཉན་

པ་ཡིན་ནོ། །བསལ་པ་གངས་མེད་ངེས་འབྱུང་ཞིང་། །མོས་པ་རྣམ་པར་འཕེལ་བེད་

པ། །ཇི་ལྟར་ཆུ་ཡིས་རྒྱ་མཚོ་བཞིན། །དགེ་ཆོས་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་རོགས། །དེ་

བཞིན་དུ་ནི་ཚོགས་བསགས་པའི། །རྒྱལ་སྲས་གདོད་ནས་དག་པའོ། །ལེགས་པར་

ཤེས་ཤིང་སེམས་དགེ་བ། །སོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦོར། །ཞེས་པས། བསལ་པ་གངས་

མེད་དང་པོར་བང་སེམས་ཀི་སྤོད་པ་སྤད་པ། མོས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་སབས་སུ་

ཕིན་པར་བེད་པ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རོགས་པ། བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་དང་

ཐེག་ཆེན་གི་ལྟ་བ་དག་པ། མང་དུ་ཐོས་ཤིང་སྒིབ་པ་དང་བལ་བ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་

པ་བཞི་བསོམ་པ་ལ་གནས་པ་དེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཡན་

ཆད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་རྒྱུན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱུ་ལས་སོ། །འདི་ལ། མཚན་

མཚོན་གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་པ། 

ཆོས་འཛིན་པའི་དྲན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། གསུང་རབ་དང་མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཚིག་དང་དོན་འཛིན་པས་ཆོས་ཀི་རྒྱུན་སེམས་

མཉམ་པར་གནས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །འགེལ་ཆེན་ནས། གང་ཞིག་ཐོབ་པས་

ཚིག་དང་དོན་འཛིན་པར་ནུས་པ། ཆོས་ཀི་རྒྱུན་ཅེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཅེས་

སོ། །གསུམ་པ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་ཆོས་མཆོག་ལ་ཟེར་ཡང་། འདིར་ཚོགས་

ལམ་ཆེན་པོ་ནས་གཟུང་སེ། འགེལ་ཆེན་ནས། ཚོགས་ཀི་ས་ཉིད་དུ་སེམས་ལས་སུ་

རུང་པར་གྱུར་པ་ན་ཞེས་པས་སོ། །བཞི་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་ཉན་ཏོ། །ལྔ་པ་ནི། ཞི་
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གནས་དང་ལག་མཐོང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུའོ། །དྲུག་པ་ནི། ཉན་ཐོས་

སོགས་ཀི ་གདམས་ངག་མ་ཡིན་པའི ་ཐེག་ཆེན་གི ་གདམས་ངག་རྒྱ་ཆེན་

པོའ།ོ །འདིའི་མཚན་ཉིད་ནི། སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་དོན་རྟོགས་ཤིང་

ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དངོས་སུ་འདོམས་པའོ། །དེ་ལ་གཉིས་

ལས། གདམས་པ་ནི། གང་ཞིག་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཡོན་ཏན་མི་ཉམས་པར་སྐྱོང་བའི་དོན་

དུ་འདོམས་པའོ། །རེས་སུ་བསན་པ་ནི། གང་ཞིག་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བ་

བའི་ཕིར་འདོམས་པའོ། །འཕགས་པས། དོན་དུ་གཉེར་བའི་དོན་ཐོབ་པའི་བ་བ་ཉེ་

བར་སོན་པ་ནི། གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། །ཤཱནིས། ཁོང་དུ་

ཆུད་པར་བ་བའི་ཕིར་བརོད་པ་ནི། གདམས་ངག་སེ་ཞེས་སོ། །དབེ་ན། ངོ་བོ་གཅིག་

ལ་ཡུལ་གིས་ཕེ་བས་བཅུའོ། །དེ་ཚེ་ཆོས་ཀི་རྒྱུན་ལས་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་

ཞི་གནས་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཡངས་པ་ཐོབ་བའི་ཕིར། །གདམས་ངག་རྒྱ་ཆེན་རེད་པར་

འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སེ། དམིགས་པ། ཡིད་ལ་བེད་པ། སེམས་གནས་པའི་

ཐབས། དེ་དག་ལས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་དྲུག་

སེ། ར་བའི་སེམས། རེས་སུ་དཔྱོད་པའི་སེམས། རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་སེམས། ངེས་

པར་འཛིན་པའི་སེམས། སོམ་པའི་སེམས། སྨོན་པའི་སེམས་སོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་

འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་དོན་འབེད་པའི་མདོ་དང་དབངས་ཀིས་བསད་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་མིང་ལ་དམིགས་པ་སེ། [ཆོས་ཀི་དབིངས་མི་འཕེལ་བའི་མདོ་ལས་་་་་་] དེ་

ནས་དང་པོར་སོམ་བརོན་དེ། །མདོ་ཡི་སེ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས། །གཉིས་མེད་དོན་ནི་
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རྣམ་འབེད་པ། །མདོ་སོགས་མིང་ལ་སེམས་འཇོག་གོ །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། མདོ་

ལ་སོགས་པའི་ཚིག་རབ་ཏུ་འབེད་པ་ལ་དཔྱོད་པ་སེ། དེ་ནས་དེ་ནི་རིམ་བཞིན་

དུ། །ཚིག་རབ་དབེ་ལ་དཔྱོད་བེད་ཅིང་། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། དོན་དང་ཡི་གེ་དཔྱོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། བགང་བ། 

འཇལ་བ། རྟོག་པ། སོ་སོར་རྟོག་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། གཟུགས་ནི། གཉིས་སམ་

ཉི་ཤུ་ཞེས་སོགས་གངས་འཛིན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། གངས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ལ་སྒོ་སྐུར་མེད་པར་འཛིན་པ། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཚད་མས་གཏན་ལ་

འབེབས་པ། བཞི་པ་ནི། བགངས་གཞལ་བརྟགས་པའི་དོན་ལ་ལྟ་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

ཡི་གེ་ཚོགས་པ་དོན་དང་བཅས་པ་དང་། །སིལ་བུ་རྣམས་དོན་མེད་པར་དཔྱོད་པ་

སེ། །སོ་སོའི་ནང་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ། །དེ་ཡི་དོན་ཡང་རྣམ་པར་དཔྱོད། །ཅེས་

སོ། །བཞི་པ་ནི། རེས་སུ་དཔྱོད་པ་དང་། རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངེས་པར་

འཛིན་པའོ། །དོན་དེ་དག་ནི་ངེས་བཟུང་ནས། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་

དཔྱད་པའི་དོན་རྣམས་ར་བའི་སེམས་ལ་བ་ས་ཏེ་འཛིན་པ་སེ། ཆོས་ལ་ཀུན་ནས་

སོམ་པར་བེད། །ཅེས་སོ། །དྲུག་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དོན་ནམ། དེ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའི་དོན་ནམ། དགེ་སྦོང་གི་འབས་བུའི་དོན་ནམ། ས་ལ་འཇུག་པའི་དོན་

ནམ། ཁད་པར་དུ་འགོ་བའི་དོན་ཡང་རུང་སེ། གང་གི་དོན་དུ་བརོན་པ་དེ་ལ་འདུན་པ་

དང་བཅས་པར་འབྱུང་བ་སེ། དེ་ཡིས་དོན་ནི་ཐོབ་བའི་ཕིར། །དེ་ནས་དེ་ནི་སྨོན་པར་

བེད། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡིད་ལ་བེད་པ་བཅུ་གཅིག་སེ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་
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གཞི་ཙམ་པོའི་རྒྱུ། འདོད་ཁམས་རགས་སོ། །དང་པོ་ཞིའོ། །ཞེས་ཡིད་ཀིས་བརོད་

ཅིང་བསམ་ནས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ངོ་བོ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་ནི། རྟོག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

དཔྱོད་པས་ཁབ་པས་ན། རྟོག་པ་དང་བཅས། དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པའོ། །དངོས་

གཞི་ཁད་པར་ཅན་གི་རྒྱུ། འདོད་པ་ནི། ཚེ་ཐུང་། ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཤས་ཆེ་བས་

རགས་ལ། གོང་མ་དེ་ལས་ལྡོག་པས་ཞིའོ། །ཞེས་ཁད་པར་ཞིབ་མོ་སོ་སོར་རྟོག་པ་

ནི། རྟོག་པ་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་མོ། །གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་རྒྱུ། ཡིད་ཀི་བརོད་པ་

རྟོག་དཔྱོད་མེད་པར་ཞི་གནས་རོ་གཅིག་ཏུ་དཔྱོད་པ། རྟོག་པའང་མེད། དཔྱོད་པའང་

མེད་པའོ། །ཆོས་ཀི་མིང་སོམ་པ་ལ་སེམས་གཏོད་པ། ཞི་གནས་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །

མིང་དེའི་དོན་བགང་བ་དང་འཇལ་བ་སོགས་ཀིས་མ་ནོར་བར་དཔྱོད་པ་ནི། 

ལག་མཐོང་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །བློ་གཅིག་གིས་མིང་ཚིག་སོམ་པ་དང་དོན་སོ་སོར་

དཔྱོད་པ་སོམ་ནས་བེད་པ། ཟུང་དུ་འབེལ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །ཞུམ་ན། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་སོགས་ཀིས་བིང་བ་བསལ་ཏེ། དམིགས་པ་ལ་

སེམས་རབ་ཏུ་གཏོད་པ་ནི། རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །རྒོད་ན། 

མི་རྟག་པ་སོགས་ཡིད་ལ་བས་ནས་སོང་བ་ནི། ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིད་ལ་བེད་

པའོ། །བིང་རྒོད་ཞི་བ་ན། གཉེན་པོ་རོལ་བ་རྣམ་གཡེང་ཡིན་པས་དེའི་གཉེན་པོར་

བཏང་སོམས་སོམ་པ་ནི། བཏང་སོམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །ཡིད་བེད་

དེ་དག་བར་མ་ཆད་པར་སོམ་པ་ནི། རྟག་ཏུ་བ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །དེ་དག་ལེ་ལོ་

དང་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་སོ་བ་དང་བཅས་ཏེ་སོམ་པ། གུས་པར་

བ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །
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དེ་ལ་དང་པོ་གསུམ། ལམ་གི་རྒྱུ། དེ་འོག་གསུམ། ལམ་གི་ངོ་བོ། དེ་འོག་

གསུམ། ལམ་མི་ཉམས་པར་བེད་པ། ཐ་མ་གཉིས། སྤིའི་ཆོས་སུ་སྦར་རོ། །ཡིད་ཀི་

བརོད་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ། །བཙལ་བ་སོ་སོར་བརྟག་པར་བ། །ཡིད་ལ་བེད་པ་བརོད་

མེད་པ། །རོ་གཅིག་པས་ཀང་དཔྱད་པར་བ། །ཆོས་ཀི་མིང་ནི་སོམ་པའང་འདིར། །ཞི་

གནས་ལམ་དུ་ཤེས་པར་བ། །ལག་མཐོང་ལམ་ནི་དེ་དོན་རྣམས། །རྣམ་པར་དཔྱོད་

པར་ཤེས་པར་བ། །ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་ལམ་ནི་དེ། །སོམ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་

བ། །ཞུམ་པའི་སེམས་ནི་རབ་བཟུང་སེ། །རྒོད་པ་ཡང་ནི་ཞི་བར་བ། །དེ་ནས་

དམིགས་པ་དེ་ལ་ནི། །མཉམ་པར་གྱུར་ན་བཏང་སོམས་གཞག །དེ་ལ་རྟག་ཏུ་བ་བ་

དང་། །གུས་པར་བས་ཏེ་སྦར་བར་བ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་སེ། དང་པོ་ཉིད་དུ་ཕིའི་

དམིགས་པ་ལས་སེམས་བཀུག་ནས་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པ་ནི། འཇོག་པར་

བེད་པའོ། །དེ་ཉིད་ལ་རྒྱུན་བསྲིངས་ཏེ། ཕ་མོར་བེད་པས་སེམས་་ད་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་

འཇོག་པའོ། །བརེད་ནས་ཕི་རོལ་དུ་ཡེངས་ན་སར་ནང་དུ་བཀུག་པ་ནི། ངེས་པར་

འཇོག་པའོ། །སེམས་ཕིར་མི་འཕོ་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་པོ་ནས་དྲན་པས་བཟུང་སེ་

སྒིམ་པ་ནི། ཉེ་བར་འཇོག་པའོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཡོན་ཏན་མཐོང་ཞིང་གཡེང་བའི་རྒྱུ་

གཟུགས་སོགས་ཀི་ཉེས་དམིགས་ཤེས་པས་སེམས་ཕིར་འཕོར་མི་སེར་བ་ནི། 

འདུལ་བར་བེད་པའོ། །རྣམ་གཡེང་རྟོག་པའི་ཉེས་པ་ཤེས་པས་ཕིར་འཕོར་མི་སེར་བ་

ནི། ཞི་བར་བེད་པའོ། །བརེད་ནས་བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་ལངས་ན། དང་དུ་མི་

ལེན་པ་ནི། ཉེ་བར་ཞི་བར་བེད་པའོ། །མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་པས་རྒྱུན་
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ཆད་མེད་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་ནང་དུ་གནས་པ་ནི། རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བེད་པའོ། །དེ་

ཤིན་ཏུ་གོམས་པ་ན། འདུ་བེད་པ་མེད་པར་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱུན་གཡེང་

བ་མེད་པར་འབྱུང་བ་ནི། མཉམ་པར་འཇོག་པ་སེ། དམིགས་པ་ལ་ནི་སེམས་གཏད་

ནས། །དེ་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡང་མི་བེད། །རྣམ་གཡེང་མྱུར་དུ་རྟོགས་བས་ནས། །དེ་

ལ་སར་ནི་གན་པར་བ། །བློ་ལྡན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡང་། །སེམས་ནི་ནང་དུ་བ་་བར་

བ། །དེ་ནས་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་ཕིར། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་འདུལ་ལོ། །རྣམ་

གཡེང་ཉེས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། །དེ་ལ་མི་དགའ་ཞི་བར་བ། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་མི་

བདེ་བ་སོགས། །ལངས་པ་དེ་བཞིན་ཞི་བར་བ། །དེ་ནས་སོམ་བརོན་ཅན་གིས་

ནི། །སེམས་ལ་མངོན་པར་འདུ་བེད་བཅས། །རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བ་ཐོབ། །དེ་

གོམས་པ་ལས་འདུ་མི་བེད། །ཅེས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། དེ་ནས་ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པའི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་ན། ཡིད་

ལ་བེད་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བ་ལ། ཡིད་ལ་བེད་པ་བཅུ་གཅིག་པོ་འཕེལ་བས་ཉེར་

བསོགས་ལས་རིང་དུ་སོང་སེ། བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ཐོབ། དེ་སྦངས་པས་དེ་

ལས་སུ་རུང་བ་ཐོབ་སེ། དེ་ལས་མངོན་ཤེས་བསྒྲུབས་ནས་སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་

མཆོད་པ་དང་ཆོས་ཉན་པའི་ཕིར་ཞིང་གཞན་དུ་འགོ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་ལ་བསེན་

བཀུར་བས་པས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་མཆོག་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་དེ་

ཡིས་ལུས་དང་སེམས། །ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དེ་ཐོབ་ནས། །ཡིད་ལ་བེད་དང་བཅས་

ཞེས་བ། །དེ་ཡིས་དེ་ནི་འཕེལ་བས་ནས། །འཕེལ་བ་རིང་དུ་འགོ་བ་ཡིས། །དངོས་

གཞི་གནས་པ་དེ་ཐོབ་བོ། །མངོན་ཤེས་དོན་དུ་གཉེར་བས་དེ། །སྦངས་ནས་ལས་སུ་
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རུང་བའི་མཆོག །བསམ་གཏན་ལ་ཐོབ་མངོན་པར་ཤེས། །མངོན་པར་བསྒྲུབས་པའི་

སོ་ནས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ། །མཆོད་པའི་ཕིར་དང་མཉན་པའི་

ཕིར། །ལོ་ཀ་ཁམས་ནི་རྣམས་སུ་འགོ། །འདིས་ནི་སངས་རྒྱས་དཔག་མེད་

ལ། །བསལ་པ་དཔག་མེད་བསེན་བཀུར་བས། །དེ་ལ་བསེན་བཀུར་བས་པའི་

ཕིར། །སེམས་ནི་ལས་རུང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །འདི་ནི། འགེལ་ཆེན་དུ་

གདམས་ངག་གི་རྒྱུར་གསུངས་ཀང་རྒྱན་དུ་གདམས་ངག་གི་རེས་ལ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་གདམས་ངག་གི་དོན་བསོམས་པའི་འབས་བུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་

པས་མཐོང་སངས་ལས་ངེས་པར་འབེད་པ་མཐོང་ལམ་གི་ཡན་ལག་སེ། རྒྱུར་གྱུར་

པ་ནི། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་རེས་ཀི་ལོ་ཀ་པའི་བསོམས་བྱུང་གི་རྟོགས་པ། བདེན་པ་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་སེ། དབེ་ན། ཁད་པར་ལྔ་ལྔ་དང་ལྡན་

པའི་དྲོད་རེ་བཟོད་མཆོག་རྣམ་པ་བཞིའོ། །བཞི་པ་ལ། སེམས་བསྐྱེད་དུ་དམ་བཅས་

ཤིང་གདམས་ངག་ནོད་པའི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྟེན་ནམ་

རྒྱུར་གྱུར་པའི་རིགས་ནི། ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན། སྒྲུབ་པའི་ཉེ་བར་རྟེན་

པར་གྱུར་པ་སེ། དབེ་ན། ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་གཅིག་ལ། བརྟེན་པ་ཐ་དད་པས་ཕེ་བ་བཅུ་

གསུམ་མོ། །

གཉིས་པ་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་དག་ནི། རང་བཞིན་དང་

ཐ་མི་དད་པའི་རྣམ་འགྱུར། སྒྲུབ་པ་པོའི་ཤེས་བར་གྱུར་པ་སེ། དབེ་ན། བཅུ་གཅིག་

གོ །གསུམ་པ་དེ་ལ་དམིགས་ནས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་བ་དག་ནི། དེའི་དབང་དུ་བས་

ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་འགྱུར་བའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་སེ། དབེ་ན། གཞན་དོན་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

སངས་རྟོགས་གསུམ་མོ། །བཞི་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ལ། སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོ་

དང་། ཁད་པར་གི་དབེ་བ་གཉིས་སོ། །

དང་པོ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་ལ་གནས་ནས་རང་གཞན་གི་དོན་རོམ་པ། བང་ཆུབ་

ཆེན་པོའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་དུ་ལེན་པ། དུཿ ཁ་

ཐམས་ཅད་དང་དུ་ལེན་པ། སེམས་ཅན་མང་པོའི་དོན་བསྒྲུབ་པའི་བ་བ་སེ། གནས་

རོམ་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཆེ་བདག་ཉིད། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་

འདོད། །རྟག་ཏུ་ལེན་པ་ཆེ་དང་བཟོད་པ་ཆེ། །དོན་ཆེན་ཡང་དག་བསྒྲུབ་པའི་བ་བ་

བེད། །ཅེས་སོ། །དེ་ཉིད་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་དང་། མང་འདས་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། 

སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བའི་ཆེ་བ་བཞི་ལྡན་ཏེ། སྒྲུབ་པ་འདིས་ནི་སྲིད་དང་ཞི་

བ་ཀུན། །ཟིལ་གིས་མནན་འགོ་ཞི་བ་མཆོག་དང་ལྡན། །ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་ཚོགས་

ཀིས་རྣམ་པར་འཕེལ། །བམས་པའི་བསམ་པས་འགོ་བ་རྟག་ཏུ་་ད། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དབེ་བ་རོད་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། སྤིར་

འདིར་སྨོས་སྒྲུབ་པ་ཙམ་གི་མཚན་ཉིད། གདམས་ངག་ཐོབ་པས་རིགས་ལ་བརྟེན་

ནས་དམིགས་པ་རིམ་གིས་རྟོགས་ཏེ་ཆེན་པོ་གསུམ་གི་ཆེད་དུ་བརོན་པའི་བ་

བའོ། །སྒྲུབ་པའི་གདམས་ངག །སྒྲུབ་པའི་རྟེན། སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ། སྒྲུབ་པའི་ཆེད་

དུ་བ་བ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཕིར་དང་། སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོ་བརོན་འགྲུས་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །བེ་བག་ཏུ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚོན་གིས་མི་ཚུགས་པའི་གོ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་ནི། 

གང་ཞིག་བསམ་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀི་བ་བ་སེ། དབིག་གཉེན་གིས། གོ་ཆ་ཆེན་པོ་

བགོས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་བཟུང་སེ་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

བར་བསེན་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ལ་གོ་ཆ་ནི། སྨོན་པའོ། །ཞེས་སོ། །དབེ་ན། དྲུག་

གམ། སོ་དྲུག་གོ །གོ་བགོས་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་གཡུལ་དུ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི། 

གང་ཞིག་སྦོར་བའི་བརོན་འགྲུས་ཀི་བ་བའོ། །དབེ་ན། དགུའོ། །ཞུགས་ཏེ་དཔུང་གི་

ཚོགས་གསོག་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི། གང་ཞིག་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དངོས་སུ་བསྐྱེད་པའི་བ་

བ་སེ། དབེ་ན། བཅུ་བདུན་ནོ། །དཔུང་གི་ཚོགས་བསགས་པས་རྒྱལ་དཀའ་བའི་

དག་ལས་རྒྱལ་བ་ཐོབ་པའི་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི། གང་ཞིག་ངེས་པར་

འབྱུང་ས་མཐར་ཐུག་གདོན་མི་ཟ་བར་འབིན་པའི་བརོན་འགྲུས་ཏེ། དབེ་ན། བརྒྱད་

དོ། །འཕགས་པས། གོ་བགོས་པས་ནི། འཇུག་གོ །ཞུགས་པས་ནི། དཔུང་གི་ཚོགས་

གསོག་གོ །དཔུང་གི་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་པ་ཐོབ་པས་

ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་ནི། སྒྲུབ་པ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་ལ་བཞིའོ། །ཐ་

དད་ནི། དང་པོར་ཐོབ་པ་ན་རིམ་ཅན་དུ་ཐོབ་པས་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ཕི་མ་རྣམས་ངོ་བོ་

གཅིག་པས་མ་ཁབ་ལ། ཕི་མ་ལ་སྔ་མ་ངོ་བོ་གཅིག་གོ །གངས་ངེས་ནི། སྒྲུབ་པ་ལ་

བརོན་འགྲུས་ལྔ་ཡོད་པས། གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས་གོ་སྒྲུབ། སྦོར་བའི་བརོན་འགྲུས་

འཇུག་སྒྲུབ། མ་ཞུམ་པ་དང་མི་འཁྲུགས་པའི་བརོན་འགྲུས་གཉིས་ཚོགས་སྒྲུབ། 

ཆོག་མི་ཤེས་པའི་བརོན་འགྲུས་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པར་ངེས་སོ། །ཐོག་མར་གོ་ཆའི་

བརོན་འགྲུས་དེ་ནས་ནི། །ཚུལ་བཞིན་རབ་ཞུགས་སྦོར་བའི་བརོན་འགྲུས་ཏེ། །མ་

ཞུམ་མི་འཁྲུགས་ཆོག་མི་ཤེས་བརོན་འགྲུས། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་བང་ཆུབ་དེ། གནས་སབས་ཀི་ཡིན་ན། རོགས་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

པའི་བང་ཆུབ་ཅེས་པ་དང་འགལ་ལ། མཐར་ཐུག་གི་ཡིན་ན། ཆོས་མཆོག་ན་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། འགའ་ཞིག་གནས་སབས་ཀི། འགའ་ཞིག་མཐར་ཐུག་གི་

ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །ངེས་པར་འབྱུང་བ་དེ། དངོས་སུ་ཡིན་ན། བམས་པ་ལ་མེད་

པར་འགྱུར་ལ། བརྒྱུད་ནས་ཡིན་ན། ཚོགས་ལམ་ནའང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བས་སྐྱོན་མེད་དོ། །སྒྲུབ་པ་

དང་སྦོར་བ་བཞིའི་ཁད་པར་ནི། ལོ་ཙཱ་ན་རེ། རྣལ་འབོར་གི་རང་བཞིན་སྦོར་བ། 

སྤོད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་སོ། །

དེས་ན་སྒྲུབ་པ་ནི། བརོན་འགྲུས་ཏེ། སྒྲུབ་པའི་སབས་སུ་བརོན་འགྲུས་ཀི་ངོ་

བོ་ཉིད་ཅེས་པ་དང་། རྟེན་ཅན་གི་བ་བ་ཞེས་པས་སོ། །སྦོར་བཞི་ནི། བསམ་གཏན་

ཏེ། ཐམས་ཅད་ལ་སོམ་པ་ཞེས་སྦར་བས་སོ། །འོན་ཀང་ངོ་བོ་གཅིག་གོ །དེ་ལྟ་བུ་

དང་བཅས་པའི་ཆོས་བཅུ་པོ་རྣམས་ཀིས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཐུབ་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་མངོན་རྟོགས་རྣམ་ཀུན་མཁེན་པ་ཉིད་བསན་ནོ། །དེ་མི་རིགས་ཏེ། བང་

སེམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་བཤད་པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། 

རྒྱུའམ་ཡུལ་གི་སོ་ནས་མཚོན་ཏེ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། [་་་་་ཤཱནི་རྒྱུས་མཚོན། སོབ་དཔོན་ཡུལ་

གིས་མཚོན།] །གཉིས་པ་ལ། ལམ་ཤེས་ཀི་དངོས་པོ་བཅུ་གཅིག་ལ། ལམ་ཤེས་ཀི་ཡན་

ལག་དང་། ཡན་ལག་ཅན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འོད་

ཀིས་ལ་རྣམས་ཀི་འོད་མོག་མོག་པོར་ཏེ། གཟི་མེད་པར་བེད་པ་ནི། ང་རྒྱལ་བཅོམ་

ནས་ལམ་ཤེས་སྐྱེ་རུང་གི་རྟེན་དུ་བས་པའོ། །སོགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་སེམས་བསྐྱེད་

དང་ལྡན་པ། རྒྱུ་རྐེན་རིགས་ཀིས་ཁབ་པ། འཁོར་བ་མི་འདོར་བའི་རང་བཞིན་ཅན། 
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གཞན་དོན་བེད་པའི་ལས་ཅན་རྣམས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་ཤེས་ནི། བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ངེས་

པར་སོབ་དཔོན་ལ་ལྟོས་པས་ན། སོབ་མ་སེ། ཉན་ཐོས་དེའི་ལམ་ཡར་ལྡན་དུ་མངོན་

སུམ་དུ་ཤེས་པ་སེ། དེ་ལ་རྒྱུ་འབས་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་གཅིག་པུར་གནས་པ་

བསེ་རུ་ལྟ་བུས་མཚོན་པ་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཤེས་ནི། རང་རྒྱལ་གི་ལམ་གང་ཡིན་པ་

ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་མི་དམིགས་པར་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའོ། །དེ་ལ་ཁད་པར་ངོ་

བོ་རྒྱུ་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་བང་སེམས་ཀི་ལམ་ཤེས་ལ་གཉིས་ལས། ཚེ་འདིའི་

ཡོན་ཏན་ནད་མེད་པ་སོགས་དང་། སྐྱེ་བ་གཞན་པའི་ཡོན་ཏན་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པའི་མཐོང་བའི་ལམ་ནི། ཟག་མེད་སོམ་

ལམ་མ་སྐྱེས་གོང་གི་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་

བགོད་པའི་གོ་སབས་ཕེ་བཤུལ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་སེ། དེ་ལ་སད་ཅིག་བཅུ་

དྲུག་ཡོད་ལ། སྦོར་ལམ་སབས་དང་པོར་བསན་པས། འདིར་མི་སོན་ནོ། །

གཉིས་པ་སོམ་ལམ་ལ་གཉིས་ལས། སོམ་ལམ་གི་བེད་པ་ནི། སོམ་ལམ་གི་

འབས་བུའི་ཁད་པར་ཏེ། དེ་ལ་དྲུག་ཡོད་ཅིང་། ཤཱནིས། ཟག་མེད་སོམ་ལམ་གིར་

འཆད་དོ། །གཉིས་པ་བེད་པའི་རྒྱུ་སོམ་ལམ་ལ། ཤེས་སྒིབ་ཀི་ཟག་པ་ཡོད་མེད་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དགེ་བ་གསོག་བེད་མོས་པ་ཡིད་ལ་འབེད་པ་ནི། ཟག་

བཅས་ཀི་སོམ་ལམ། ཡུམ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ངེས་པའི་སོ་ནས་འཛིན་པ་སེ། དེ་ལ་

ཉེར་བདུན་ནོ། །དེའི་འབས་བུ་རང་དོན་མོས་པ་ལ་བསོད་པ་དང་། གཉིས་དོན་ལ་

བཀུར་བ་དང་། གཞན་དོན་ལ་བསྔགས་པ་རྣམས་ནི། མོས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཆེ་བ་ཇི་
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ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པའི་ཆ་སེ། ངག་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལའང་ཉེར་བདུན་ནོ། །དགེ་བ་མི་

ཟད་པར་བེད་པ་བསྔོ་བ་ཡིད་བེད་ནི། ཟག་བཅས་སོམ་ལམ། དགེ་བ་གཞན་དོན་དུ་

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་བེད་པ་སེ། དེ་ལ་བཅུ་གཉིས་སོ། །དགེ་བ་འཕེལ་

བེད་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་བླ་མེད་ནི། ཟག་བཅས་ཀི་སོམ་ལམ། གཞན་གི་

དགེ་བ་ལ་དགའ་བ་ཡང་དག་པར་སོམ་པ་སེ། དེ་ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་ཡི་རང་གཉིས་

སོ། །ཟག་མེད་སོམ་ལམ་ལ་གཉིས་ལས། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་ནི། ཟག་མེད་སོམ་ལམ། 

རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཏེ། དེ་ལ་ལྔའོ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བ་བའི་སོམ་ལམ་

འདི་ནི། ཟག་མེད་ཀི་སོམ་ལམ། སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཏེ། དེ་ལ་དགུའོ། །བང་སེམས་

ཐེག་པ་གསུམ་གའི་ལམ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་མངོན་རྟོགས་ལམ་ཤེས་ཉིད་ནི། ལམ་

གསུམ་ཤེས་པ་དེ་འདྲར་ཡུལ་ལམ། ངོ་བོའི་སོ་ནས་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་གཞི་ཤེས་ཀི་དངོས་པོ་དགུ་ལས། དང་པོ་དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་དུ་

ཤེས་པས་སྲིད་པ་ལ་མི་གནས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་ཤེས་པས་ཚུ་རོལ་

གི་མཐར་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས་སོ། །གཉིས་པ་སིང་རེས་ཞི་བ་མང་འདས་ལ་མི་

གནས་པ་ནི། གཞན་དོན་གི་བསམ་པས་ཕ་རོལ་གི་མཐར་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས་

སོ། །གསུམ་པ་ལ། འབས་བུའི་ཡུམ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མིན་པས་འབས་

བུའི་ཡུམ་ལ་རིང་བ་ནི། མིང་དང་དངོས་པོའི་མཚན་མར་འཛིན་པའི་གཞི་ཤེས་

སོ། །བཞི་པ་འབས་བུའི་ཡུམ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་མཁས་ཀིས་དེ་ལ་རིང་བ་མ་ཡིན་པ་

ཉིད་ནི། ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་གཞི་ཤེས་སོ། །ལྔ་པ་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཀི་ནི། བང་སེམས་ཀི་ལམ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་གཞི་ཤེས་སོ། །དེ་ལ་དབེ་
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ན། གཞི་ལམ་འབས་བུ་ལ་ཆགས་པ་གསུམ་མོ། །དྲུག་པ་གཉེན་པོའི་ཕོགས་ཀི་ནི། 

ཆགས་པའི་མཐའ་མ་ལུས་པ་འགོག་པའི་གཞི་ཤེས་སོ། །དེ་ལའང་གསུམ་མོ། །

བདུན་པ་སྦོར་བ་ནི། གཟུགས་སོགས་ལ་ཞེན་པ་བཀག་ནས་སོམ་པ། ཉན་

རང་གི་སྦོར་བ་ཤུགས་ལ་འཕེན་བེད་དེ། དེ་ལ་བཅུའོ། །ཤཱནིས་བཅུ་གཉིས་སུ་

བཞེད་དོ། །བརྒྱད་པ་སྦོར་བ་དེའི་མཉམ་པ་ཉིད་ནི། སྦོར་བ་དེ་དག་ཡུལ་དང་ཡུལ་

ཅན་དུ་རློམ་པ་མི་དམིགས་པར་མཚུངས་པར་སོམ་པ་སེ། དེ་ལ་བཞིའོ། །དགུ་པ་

གཞི་ཤེས་ཀི་མཐོང་ལམ་གི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན་ལ། ཁད་པར་གི་ཆོས་སྦོར་

བ་འདིའི་འབས་བུ་ཉན་ཐོས་ཀི་མཐོང་ལམ་ཤུགས་ལ་འཕེན་པར་བེད་དོ། །དེ་ལ་

སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གོ །སོགས་པ་རང་རྒྱལ་དང་བང་སེམས་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་

རྒྱལ་གི་མངོན་རྟོགས་ཐབས་མ་ཡིན་པས་རིང་བ་དང་ཤུགས་བསན་གི་མཐོང་ལམ་

ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲ་བ་ནི། ཀུན་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་ཉིད་དུ་འདོད་དོ། །བང་སེམས་

ཀི་རྒྱུད་ཀིས་བ་ས་པ་ནི། གཉེན་པོ་ཀུན་ཤེས་སོ། །

བཞི་པ་རྣམ་ཀུན་གི་དངོས་པོ་བཅུ་གཅིག་ལས། དང་པོ་རྣམ་པ་ནི། གཞི་དང་། ཡེ་

ཤེས་ཀི་བེ་བག །སྦོར་བའི་བསོམ་བར་གྱུར་པ་སེ། དེ་ལ་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་

གསུམ་མམ། བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་མོ། །གཉིས་པ་སྦོར་བ་ནི། དབང་དུ་བ་བའི་ཕིར་

རྣམ་པ་རྣམས་བ་ས་ཏེ་སོམ་པ་སེ། དེ་ལ་ཉི་ཤུའོ། །བཅས་པ་སེ། དེ་དང་ལན་ཅིག་པ་

སྦོར་བ་པོ་ནི། ཚོགས་བསགས་པས་ཉན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་སེ། དེ་ལ་

ཉན་པ། འཛིན་པ། མི་བརེད་པ། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་སྣོད་བཞིའོ། །

གསུམ་པ་སྦོར་བའི་ཡོན་ཏན་ནི། སྦོར་བའི་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་
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ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཏེ། དེ་ལ་བཅུ་བཞིའོ། །བཞི་པ་སྦོར་བའི་སྐྱོན་ནི། སྦོར་བ་ལ་བར་

དུ་གཅོད་པའི་ལས་སོ། །དེ་ལ་ཞེ་དྲུག་གོ །

ལྔ་པ་སྦོར་བའི་མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་སེ། ལྡན་པ་ནི། སྦོར་བའི་ནུས་པ་

མཚོན་བེད་ཀི་འབས་བུ་སེ། དེ་ལ་གོ་གཅིག་གོ །དྲུག་པ་བསན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཐར་

པ་ཆ་མཐུན་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལས། སྤིར་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཙམ་གི་

མཚན་ཉིད། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་མ་སྐྱེས་གོང་གི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་

བ། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་གིས་བ་ས་པའོ། །ཐེག་ཆེན་གི་ནི་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བ། དབང་པོའི་ངོ་བོར་མ་གྱུར་པའོ། །འཕགས་པས། དད་པ་ལ་

སོགས་པ་འདི་དག་ལ་དབང་པོར་ནི་བརོད་པར་མི་བ་སེ། དབང་པོའི་དོན་མེད་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཆེས་རགས་པ་མི་ཁོམ་པ་ལ་སོགས་

པར་འཕེན་པར་བེད་པ་ལས་ཐར་པ་སྦོར་ལམ། དེའི་ཆ་སེ། ཕོགས་གཅིག་ལ་མཐུན་

པ་སེ། ཕན་འདོགས་ཤིང་བསྐྱེད་པའོ། །ཡང་ན། ཐར་པ་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་དང་

བལ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཆ་ལ་ཕན་འདོགས་པས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཏེ། འཕགས་པས། 

ཐར་པ་ནི། བལ་བའི་ཁད་པར་ཡིན་ལ། དེའི་ཆ་ལ་ཕན་པས་ན། །ཐར་པའི་ཆ་དང་

མཐུན་པའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། དད་པ། བརོན་འགྲུས། དྲན་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་རབ་སེ། 

ལྔའོ། །ཡང་ན། ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་སེ། སོབ་དཔོན་གིས། ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བང་

སེམས་དང་རིམ་བཞིན་སྦར་རོ། །འཕགས་པས། ཐེག་དམན་གི་རིགས་སུ་ངེས་པ་
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དང་། མ་ངེས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སུ་ངེས་པ་སེ། གསུམ་ལ་བཞེད་པར་

གསལ་ལོ། །ཡང་ན། ཚོགས་ལམ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་སེ། འདིས་ས་མཚམས་ཀང་

བསན་ལ། ཆོས་བཤེས་ཀིས་ཚོགས་ལམ་ཕལ་པ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་མིན་པར་འདོད་

པ་བཀག་གོ །འདི་ཐོབ་ནས་དགེ་བའི་ས་བོན་ཆད་པ་མི་སྲིད་དོ། །བདུན་པ་དེ་ཡོངས་

སུ་སྨིན་པ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ནི། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཁད་པར་

ཅན་དང་ལྡན་པའི་ལོ་ཀ་པའི་རྟོགས་པ་སེ། དེ་ལ་བཞིའམ། བཅུ་གཉིས་སོ། །

བརྒྱད་པ་རྟེན་བསབ་པར་བ་བ་ཡོད་པས་སོབ་པ། བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་

ལྡོག་པའི་ཚོགས་ཏེ། དགེ་འདུན་ནི། ཐེག་དམན་དུ་མི་ལྟུང་བར་ངེས་པའི་རྟགས་དང་

ལྡན་པའི་བང་སེམས་རྣམས་ཏེ། དེ་ལ་སྦོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་པ་གསུམ་མོ། །དགུ་

པ་ཡན་ལག་སྲིད་པ་འཁོར་བ་དང་། ཞི་བ་མང་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་སྦོར་བ་ནི། 

གང་ཞིག་འཁོར་འདས་རང་བཞིན་མེད་པར་མཚུངས་པར་སོམ་པའོ། །དེ་ལ་དངོས་

དང་ཀན་ཀ་སང་བ་གཉིས་སོ། །བཅུ་པ་ཉེ་བའི་ཡན་ལག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པ་

བླ་ན་མེད་པ་སེ། མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྦོར་བ་ནི། གང་ཞིག་སྣོད་བཅུད་ཀི་ལོ་ཀ་ཉེས་

པ་མེད་ཅིང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་སོམ་པ་སེ། དེ་ལ་སྣོད་བཅུད་དག་པ་གཉིས་

སོ། །བཅུ་གཅིག་པ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་ཡན་ལག་ཐབས་མཁས་པའི་

སྦོར་བ་ནི། གང་ཞིག་ཡུལ་བཅུ་ལ་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པས་འཕིན་ལས་

ཕུན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པ་སེ། དེ་ལ་བཅུའོ། །ཐབས་མཁས་དང་བཅས་པའི་དངོས་

པོ་བཅུ་གཅིག་པོ་འདི་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ལྔ་པ་རེ་སྦོར་གི་དངོས་པོ་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་སྔར་རེ་མོའི་མངོན་རྟོགས་ཞེས་
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བཤད་པ་དེའི་རྟགས་ནི། བ་ས་སོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པར་མཚོན་པར་བེད་པའི་དྲོད་དེ། 

དེ་ལ་བཅུ་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ནི། བ་ས་སོམ་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་

རེ་མོ། བསོད་ནམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་སེ། དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་གོ །

གསུམ་པ་ངེས་པར་བརྟན་པ་ནི། མཁེན་གསུམ་གི་ཆོས་དང་སེམས་ཅན་གི་

དོན་མི་གཏོང་བའི་བཟོད་པ་རྣམ་འཕེལ་རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་སེ། དེ་ལ་གཉིས་

སོ། །བཞི་པ་སེམས་ཀུན་དུ་གནས་པ་ནི། བསོད་ནམས་མང་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་

མཆོག །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་སེ། དེ་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་

མོ། །ལྔ་པ་མཐོང་ལམ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན་ལ། ཁད་ཆོས་བ་ས་སོམ་རབ་

ཏུ་གྱུར་པའོ། །དྲུག་པ་སོམ་པ་ཞེས་བ་བའི་ལམ་ནི། བ་ས་སོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་སོམ་

སང་རྟོག་པ་སོང་བའི་གཉེན་པོ། བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བགོད་པའི་གོ་སབས་ཕེ་བཤུལ་

ལོ། །ལམ་གཉིས་པོ་སོ་སོ་སེ། རེ་རེ་ལ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག །ལྡོག་

པ་གཟུང་རྟོག །རས་འཛིན་རྟོག་པ། བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་སེ། རྣམ་པ་བཞི་བཞི་

ཡོད་པས་དེའི་གཉེན་པོ་སྦོར་བ་ཉེར་བསོགས་ཀི་ལམ་དང་། འཇུག་པ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གཉིས་ཏེ། རྣམ་པ་བཞི་རེ་རེ་ལའང་དགུ་དགུ་སེ། སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་དྲུག་

གོ །བདུན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ལམ་གཞན་གི་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། 

རྣམ་མཁེན་གི་དངོས་རྒྱུ་བ་ས་སོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་སེ། དེ་ལ་དངོས་དང་ཁད་པར་

གཉིས་སོ། །

བརྒྱད་པ་བསལ་བ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། སྒོ་སྐུར་དུ་སྨྲ་བའི་ལོག་རྟོག་རྣམ་

མཁེན་ལ་དམིགས་པ། བར་ཆད་མེད་རེ་བསྐྱེད་པའི་སྔོན་དུ་སང་བར་བ་བའོ། །དེ་ལ་
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ཉེ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་བཅུ་དྲུག་གོ །འདི་བར་ཆད་མེད་རེའི་སང་བ་མ་ཡིན་གི། རྣམ་

མཁེན་ལ་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་རོད་པའི་ལོག་རྟོག་ཡིན་པས་བདེན་གཉིས་ལ་

མཁས་ལན་གིས་སང་བར་བ་བའོ། །དེ་ལྟ་བུ་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་བརྒྱད་ནི། རེ་

མོའི་མངོན་རྟོགས་སོ། །

དྲུག་པ་མཐར་གིས་པའི་དངོས་པོ་བཅུ་གསུམ་ནི། སྦིན་པའི་མཐར་གིས་པ་

ནི། གང་ཞིག་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྦིན་པ་རིམ་གིས་སོམ་པ་སེ། ཕར་

ཕིན་གཞན་ལྔ་ལའང་དེ་ལྟར་སྦར་རོ། །སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ་

ནི། གང་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པར་ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རིམ་གིས་སོམ་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཡོན་ཏན་ཞེས་པའི་གནས་སུ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་པའི་ཆོས་དང་། སོབ་

པ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཚོགས་དང་། སོམ་པ་གསུམ་དང་། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་

པ་དང་། ལའི་གནས་སུ་སྐྱེས་པའི་འཕགས་པ་ཞེས་སྦར་བས། ཆོས་དང་། དགེ་

འདུན་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་། གཏོང་བ་དང་། ལ་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་

པའོ། །དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་མཐར་གིས་པ་ནི། གང་ཞིག་ཆོས་ཐམས་

ཅད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་རྟོགས་པས་རིམ་གིས་སོམ་པའོ། །དེ་ལྟར་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་རེས་སུ་དྲན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། ལག་མ་རྣམ་པ་བཅུ་ནི། 

མཐར་གིས་པའོ། །

བདུན་པ་སད་ཅིག་མའི་དངོས་པོ་བཞི་ནི། རྣམ་སྨིན་མིན་པ་དང་། རྣམ་སྨིན་

དང་། མཚན་ཉིད་མེད་པ་དང་། གཉིས་སུ་མེད་པ་སེ། བཞི་ནི། གང་ཞིག་ཟག་མེད་
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རྣམ་པར་སྨིན་པ་མིན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བ་རོགས་སད་ཅིག་ལ་རྟོགས་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་རྣམ་སྨིན་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། ཀུན་བང་མཚན་ཉིད་མེད་པ་

དང་། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་མེད་པར་རོ། །དེ་དག་ཀང་དངོས་པོ་ཐ་དད་ཀིས་ཕེ་བ་

མིན་པར་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཕེ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ནི། སད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་

མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའོ། །

བརྒྱད་པ་ཆོས་སྐུའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་ནི། སངས་རྒྱས་

ཀི་ས་ལ་ཆོས་སྐུར་བརོད་པ་ཙམ་ཞིག་གོ །དབེ་བའི་ངོ་བོ་ནི། རྣམ་པ་བཞིར་ནི་ཡང་

དག་པར་ཏེ། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བརོད་དོ། །འདི་ལ། འཕགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྐུ་

གསུམ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་བཞིའོ། །ཞེས་འདོད་དེ། ལེགས་སོ། །སོབ་དཔོན་

གིས། མཛད་པ་ནི། ཆོས་སྐུའི་ཞར་ལ་བསན་པ་ཡིན་པས་སྐུ་བཞིའོ། །ཞེས་བཞེད་

ལ། འདི་དག་གི་དགག་སྒྲུབ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

འདིར་སྐུ་བཞིའི་ལུགས་བཀོད་ན། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ནི། གང་ཞིག་ཟག་མེད་ཡེ་

ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་ལ་གོ་བུར་གི་དྲི་མ་ཀུན་གིས་

དག་པ་སེ། རྒྱུད་བླར། ཆོས་དབིངས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ནི། །དག་པའི་ཕིར་ན་འོད་

གསལ་བ། །ཞེས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་ཤེས་བ་སོམས་འཇུག་གི །སྒིབ་གསུམ་ལས་

ནི་ངེས་གོལ་ཏེ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ཆོས་ལ་ཡང་དག་པར་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་ནི། གང་ཞིག་

བར་མ་ཆད་པར་མཆོག་ཏུ་དག་པའི་འགོ་བ་འདུལ་བེད་དོ། །དེའང་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཏེ། 

གནས་ངེས་པ་འོག་མིན་ཏེ། དེ་ལ་འགའ་ཞིག [་་་་་ཀ་ཤཱི།] །འོག་མིན་ཕལ་པའི་གོང་ན་
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ཡོད་པར་འདོད་ལ། འགའ་ཞིག [་་་་་བཀའ་འཆད།] །དེ་ཉིད་ཀི་ལོགས་ཤིག་ན་ཡོད་ཟེར་

རོ། །ངོ་བོ་ངེས་པ་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀིས་བརྒྱན་པ། འཁོར་ངེས་པ་ལ། ཨ་བྷྱ་

དང་། སེང་བཟང་ [་་་་་་ཤཱནི་ངག་དབང་གགས་པ།] ནི། ས་བཅུའི་བང་སེམས་ཀིས་བསོར་

བར་འདོད། ཆོས་བཤེས་ས་བཅུ་པའི་བང་སེམས་ཁོ་ནས་བསོར་བར་འདོད་

དོ། །དུས་ངེས་པ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་རོ། །

ལོངས་སྤོད་ངེས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀི་ལོངས་སྤོད་བླ་ན་མེད་པའི་

དགའ་བདེ་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པ་སེ། ཟླ་གགས་ཀིས། [་་་་་སྐྱབས་གསུམ་བདུན་བཅུ་

པ་ལས།] སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ནི། །མཚན་དང་དཔེ་བད་རབ་འབར་

ཞིང་། །སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས། །རང་མོས་དབང་གིས་འཛིན་པར་

བེད། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་དཔག་མེད་ལས། །བྱུང་བ་དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་སྲས། །ས་

བཅུ་ལ་ནི་གནས་རྣམས་ཀིས། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་སྐུར་གཟིགས་སོ། །འདི་དེ་ཆོས་རོགས་

ལོངས་སྤོད་པས། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀིས་སྤད་བའོ། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་ཁོ་ན་

ལ། །གནས་པའི་བློ་ལ་སངས་རྒྱས་བརོད། །འོག་མིན་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ནི། །དེ་

ཉིད་མངོན་སུམ་བ་བར་བཞེད། །ཅེས་སོ། །བཅས་པ་ནི། ལྡན་པ་སེ། སེབ་སྦོར་གི་

དབང་ངམ། ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པའོ། །སྐུ་བཞིར་འདོད་པའི་ལུགས་ཀིས། དེ་བཞིན་

གཞན་ནི་སྤྲུལ་པ་དང་། །ཞེས་བཤད་ན་ས་བས། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་

ཉིད་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་སྐུ་གཉིས་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི། གང་ཞིག་དག་མ་དག་སྣ་ཚོགས་འདུལ་བེད་
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དོ། །དབེ་ན། བཟོ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། བང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་དང་། མ་ངན་ལས་

འདའ་བར་སོན་པ་སེ། བཞིའོ། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་ནི། འོག་མིན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་

འདིར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་སོན་པ་སེ། རྒྱུད་བླར། དགའ་ལྡན་ནས་ནི་འཕོ་བ་

དང་། །ཞེས་སོ། །དེ་ལའང་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཡོད་དེ། རྒྱུད་བླར། སུམ་ཅུ་ར་

གཉིས་ཞེས་བ་བ། །སྤྲུལ་པ་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ནི། །ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་གཉིས་

ལ་བརྟེན། །དག་པས་ཉེ་དང་རིང་རྣམས་ལ། །ལོ་ཀ་རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དུ། །ཆུ་

དང་ནམ་མཁའ་ཟླ་གཟུགས་བཞིན། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ཆོས་སྐུ་ནི། གང་ཞིག་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དབེ་

ན། ཉེར་གཅིག་གོ །དེའི་མཛད་པ་ནི། ཆོས་སྐུའི་བདག་རྐེན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་ཅིང་

ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པའི་ལས་ཏེ། དབེ་ན། ཉེར་བདུན་ནོ། །བཅས་པ་ནི། ལྡན་

པའམ་བསོར་བ་སེ། ཞར་བྱུང་ངོ་། །ཐ་དད་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སྐུ་གཞན་དང་དེ་ཉིད་དང་

གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་ལ། ལག་མ་གསུམ་པོ་ངོ་བོ་ཐ་དད་དོ། །གངས་ངེས་ནི། སྐུ་

བཞིར་བས་པས་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ཆོས་

ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་ཡུལ། བང་སེམས་འཕགས་པ་ཡན་ཆད་ཁོ་ནའི་ཡུལ། 

སོ་སྐྱེ་དང་ཉན་ཐོས་ཀི་ཡུལ་གསུམ་ཡོད་པས་ལག་མ་གསུམ་དུ་ངེས་སོ། །དེ་ལྟར་

དོན་བདུན་ཅུས་དངོས་པོ་བརྒྱད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བཤད་ཅིང་རོགས་པས་མང་

མི་དགོས་ལ། གང་མ་ཚང་ཡང་དངོས་པོ་བརྒྱད་མི་རོགས་པས་ཉུང་ན་མི་འདུ་བའི་

ཕིར་གངས་ངེས་སོ། །གོ་རིམ་ཡང་ཁ་ཅིག་བཤད་པའི་རིམ་པ། ཁ་ཅིག་དོན་གི་རིམ་

པས་ལེགས་པར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ལ་དྲུག་སེ། སྒྲུབ་པ་དང་། སྦོར་བ་ལན་གཉིས་དང་། སོམ་ལམ་ལན་

གསུམ་དང་། གང་ཟག་ལན་བཞི་དང་། རྟོག་པ་ལན་བཞི་དང་། མཐོང་ལམ་ལན་ལྔ་དང་། 

སྦོར་ལམ་ལན་དྲུག་སོན་པ་ལ་ཟློས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་གདམས་ངག་གི་སབས་སུ་

སྒྲུབ་དང་ཞེས་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་བཞི་སོན་པ་ཟློས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དང་པོ་ནི། གདམས་ངག་གི་བརོད་བའི་ཁད་པར་དུ་

བཤད་ལ། གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་སོན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཡང་གཞི་ཤེས་ཀི་སྦོར་དང་ཞེས་པ་དང་། རྣམ་ཀུན་གི་སྦོར་བ་གཉིས་ཟློས་ཏེ། 

སྦོར་བ་གཅིག་ལན་གཉིས་བསན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་ཟློས་ཏེ། དང་པོ་ཉན་རང་གི་སྦོར་

བ་ཤུགས་ལ་འཕེན་བེད་ཉན་རང་གི་སྦོར་བའི་གཉེན་པོའི་ཆ་བསན། གཉིས་པ་ནི། 

རྣམ་པ་རྣམས་བ་ས་ཏེ་སོམ་པ་རྣམ་ཀུན་གི་སྦོར་བ་ཡིན་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལམ་ཤེས་སུ་སྒྲུབ་དང་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་སོམ་ལམ། རྣམ་ཀུན་

ཏུ། སོམ་པའི་ལམ་ནི་ཟབ་པ་སེ། །ཞེས་པ་དང་། རེ་སྦོར་དུ། སོམ་ལམ་ཞེས་བ་བའི་

ལམ་ཞེས་པ་རྣམས་ཟློས་ཏེ། སོམ་ལམ་ཁད་མེད་ཡང་ཡང་བསན་པས་སོ། །ཞེ་ན། 

མ་གྲུབ་སེ། དང་པོ་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་སོམ་ལམ། གཉིས་པ་སོབ་པ་ཕིར་

མི་ལྡོག་པའི་རྟགས་དང་ལྡན་པའི་སོམ་ལམ། གསུམ་པ་སོམ་སང་རྟོག་པ་སོང་བའི་

གཉེན་པོའི་སོམ་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་དུ། སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྟེན་གྱུར་པ། །ཞེས་པ་དང་། ལམ་

ཤེས་སུ། མོག་མོག་པོར་བེད་ཅེས་པ་དང་། རྣམ་ཀུན་ཏུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་

ལག་པར་བས། །ཞེས་པ་དང་། སོབ་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཚོགས། །ཞེས་པ་རྣམས་
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ཟློས་ཏེ། ལམ་སོམ་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཁད་མེད་པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དང་པོ་

རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་མཚོན་བེད། གཉིས་པ་གེགས་ང་རྒྱལ་དང་བལ་

བའི་ཆ། གསུམ་པ་སྔོན་དུ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསགས་པ། བཞི་པ་ཉན་རང་དུ་

མི་ལྟུང་ངེས་པའི་རྟགས་ཐོབ་པའི་ཆ་ཡིན་པས་སོ། །བཞི་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་དུ། རྣམ་

རྟོག་བཞི་པོ་ལྡན་བརྟེན་པ། །ཞེས་པ་དང་། གཟུང་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་

རྣམས། །ཞེས་པ་དང་། རེ་སྦོར་དུ། འཇུག་པ་དང་ནི་ལྡོག་པ་དང་། །ཞེས་པ་དང་། 

མདོར་བ་ས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཞེས་པ་རྣམས་ཟློས་ཏེ། རྟོག་པར་ཁད་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ། དང་པོ་ནི། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་ཉན་རང་སྦོར་

ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་བེད་པའི་དགག་རྟོག །གཉིས་པ་གཉེན་པོའི་ཚོགས་ཤེས་པའི་

དོན་དུ་དེའི་སང་བ་བསན། གསུམ་པ་མཐོང་ལམ་རེ་མོའི་སང་བ། བཞི་པ་སོམ་ལམ་

རེ་སྦོར་གི་སང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ལྔ་པ་ནི། ལམ་ཤེས་སུ། ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མཐོང་བའི་ལམ། །ཞེས་པ་དང་། 

གཞི་ཤེས་སུ། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་མཐོང་བའི་ལམ། །ཞེས་པ་དང་། རྣམ་ཀུན་ཏུ། 

བསམ་མི་ཁབ་སོགས་ཁད་པར་གིས། །ཞེས་པ་དང་། མཐོང་བའི་ལམ་ལ་བཟོད་པ་

དང་། །ཞེས་པ་དང་། རེ་སྦོར་དུ། བ་ས་པ་དེ་འདིར་མཐོང་བའི་ལམ། །ཞེས་པ་

རྣམས་ཟློས་ཏེ། མཐོང་ལམ་ཡང་ཡང་བསན་པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དང་པོ་

འཁོར་འདས་ཀི་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་ལམ། གཉིས་པ་ཐེག་དམན་ལས་

ཡང་དག་པར་འདའ་བའི་ལམ། གསུམ་པ་ཐེག་དམན་མཐོང་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་ལམ། བཞི་པ་སོབ་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས་ཀི་ལམ། ལྔ་པ་མཐོང་
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ལམ་རེ་སྦོར་གི་སང་བ་རྟོག་པ་སོང་བའི་གཉེན་པོའི་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་

འཕགས་པ་གོལ་སེ་གསུང་ངོ་། །

དྲུག་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་དུ། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་རྣམ་བཞི་དང་། །ཞེས་པ་

དང་། ལམ་ཤེས་སུ། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ལམ་ལ་ནི། །ཞེས་པ་དང་། བཏགས་པའི་

ཆོས་ཉིད་མི་འགལ་བར། །ཞེས་པ་དང་། རྣམ་ཀུན་ཏུ། དྲོ་བ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་

འདིར། །ཞེས་པ་དང་། །དྲོད་དང་རེ་མོ་བཟོད་བཅས་དང་། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ཡི་

རྟགས་དང་རྣམ་འཕེལ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཟློས་ཏེ། སྦོར་ལམ་དུ་ཁད་པར་མེད་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དང་པོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦོར་ལམ་ཉན་རང་སྦོར་

ལམ་ལས་ཁད་པར་ལྔས་ཁད་པར་འཕགས་པ། གཉིས་པ་ཉན་ཐོས་ཀི་སྦོར་ལམ་

ལས་དམིགས་རྣམ་གིས་ཁད་པར་འཕགས་པ། གསུམ་པ་རང་རྒྱལ་གི་སྦོར་ལམ་

ལས་དམིགས་རྣམ་གིས་ཁད་པར་འཕགས་པ། ཡང་ན། དེ་གཉིས་ཀི་ལམ་སྔ་མ་

རྣམས་ལས་དམིགས་རྣམ་གིས་ཁད་པར་འཕགས་པ། བཞི་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་བརྟེན་པའི་སྦོར་ལམ་རེས་ཐོབ་ཀི་དམིགས་རྣམ། ལྔ་པ་སྦོར་ལམ་ལ་གནས་

པ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས། དྲུག་པ་སྦོར་ལམ་རེ་སྦོར་ཡིན་པས་སོ། །

ཆོས་བཤེས་ཀིས། སྦོར་ལམ་ལན་བཅུ་གསུམ་བསན་ཟེར་བ་ནི། དེ་དག་གི་

སེང་དུ་སེམས་བསྐྱེད་བཞི་པ་དང་། རྟོགས་པའི་ཆོས་དྲུག་གི་དང་པོ་བཞི་དང་། གོ་

འཇུག་དང་། སྤོད་པ་བཀག་པའི་སྦོར་བ་དང་། དབང་པོ་ལྔ་དང་། སོབས་ལྔ་དང་། 

སྦོར་བ་ཉི་ཤུའི་ཁ་ཅིག་དང་། མཐར་གིས་བ་བ་རྣམས་བསྣན་པ་སེ། དེ་རྣམས་ཀང་

ཁ་ཅིག་དོན་ཐ་དད། ཁ་ཅིག་ཚིག་ཐ་དད། ལ་ལ་རྒྱུའི་སོ་ནས། ལ་ལ་འབས་བུའམ་
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རྟགས་ཀི་སོ་ནས། ལ་ལ་མདོར་བསན། ལ་ལ་རྒྱས་བཤད། ཐམས་ཅད་ལ་དགོས་པ་

ཐ་དད་རེ་ཡོད་པས་ཟློས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཇི་སད་དུ། སྨྲ་བའི་དམ་པ་ཁོད་ཀི་

བཀའ། །རྣམ་གངས་དུ་མ་ཉིད་མཆིས་ཤིང་། །ཟློས་བུ་ཡང་ནི་མ་མཆིས་ལ། །སྦོར་

བའི་ལུགས་ཀི་རིགས་པ་ལགས། །ཞེས་སོ། །ཕོགས་གང་གིས། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་

ཕིན་ལ་བརྟེན། །མདོར་བ་ས་དོན་ནི་འདི་དག་ཡིན། །སར་ཡང་དོན་གཞན་ལ་བརྟེན་

ནས། །དོན་དེ་ཉིད་ནི་བཟླས་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན། རྒྱས་བཤད། ལེགས་བཤད་དུ་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚིགས་བཅད་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་དེ་ལ། ཤེས་ནས་བརྒྱད་ཀི་

བར་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་ནི་ཆོས་ཅན། ཡུམ་གི་ལུས་མདོར་

བསན་པ་ཡིན་ཏེ། བརོད་བའི་གཙོ་བོ་དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀི་དོན་བ་ས་ནས་དང་པོར་

བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་བརོད་ཀི་བར་ཚིགས་བཅད་ལག་མ་བཅུ་

གསུམ་གིས་ནི་ཆོས་ཅན། ཡུམ་གི་ལུས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚིགས་བཅད་

དང་པོ་དེ་དག་ཉིད་ཀི་དོན་བ་ས་ནས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚིགས་བཅད་བཅོ་ལྔ་ཆོས་ཅན། ཡུམ་གི་ལུས་ལེགས་པར་

བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ལྔར་བསན་པ་དེ་ལྟར་ན་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་མདོར་བ་ས་པ་དང་

ལག་མ་བཅུ་གསུམ་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། རྣམ་པར་མ་བཀོལ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བསན་བཅོས་ཀི་

བ་ས་པའི་དོན་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལུས་རྣམ་གཞག་རྣམས་ནིའོ། །གང་གིས་
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ན། སེང་བཟང་བདག་གིས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བཀོལ་མི་དགོས་ཤིང་། བཀོལ་

ན་ཉེས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

དང་པོ་ནི། བསན་བཅོས་མཛད་པ་པོ་རེ་བཙུན་ཉིད་ཀིས། སེམས་བསྐྱེད་པ་

ནི་གཞན་དོན་ཕིར། །ཞེས་བ་བ་དང་། སོགས་པ་འཕིན་ལས་ཀི་བར་འོག་ནས་འཆད་

པར་འགྱུར་བའི་བསན་བཅོས་མཐའ་དག་གིས་ལུས་རྣམ་གཞག་འདི་འཆད་པས། 

ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དེ་དག་རྣམ་པར་བཤད་པས་ལུས་རྣམ་གཞག་བཤད་པར་

བསམ་སེའོ། །གཉིས་པ་གོང་འོག་གཉིས་ཀར་བཀོལ་ན། ཟློས་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་

དུ་དོགས་ནས་སོ། །དངོས་བརྒྱད་ལུས་མཛེས་རྒྱན་བཟང་བདུན་ཅུས་སས། །གངས་

དང་གོ་རིམ་ངེས་པའི་གོས་བཟང་ཅན། །ཟློས་པའི་དྲི་མ་ཀུན་དང་རྣམ་བལ་

བའི། །ལུས་འདི་མཐོང་ན་མཁས་རྣམས་ཆགས་པར་འགྱུར། །བ་་བའི་ཚིགས་

བཅད་དོ། །     ། །

༼སབས་དང་པོ།༽

གཉིས་པ་༼ཚིག་དོན་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད།༽ལ་གསུམ་སེ། 

འཇུག་ཡུལ་མཁེན་གསུམ། 

འཇུག་པ་སྦོར་བཞི། ཞུགས་འབས་ཆོས་སྐུའི་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་

དོ། །དང་པོ་ལ། 

འབས་བུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམ་མཁེན། 

རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལམ་ཤེས། རྒྱུའི་བླང་དོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཞི་
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ཤེས་ཀི་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མཚམས་སྦར། 

བརོད་བ་ཆོས་བཅུ་བཤད། སབས་བ་་བའོ། །དང་པོ་ལ། བཤད་པར་བཞེད་དེ་ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན། རྣམ་མཁེན་ཉིད་དེ་བརོད་བར་བ་ས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པའི་

དོན་ནོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། སེམས་བསྐྱེད་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཏེ། བེ་བག་ཏུ་

བཤད་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སོ་ནས་སོ། །གང་གི་ཚེ་ན། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་

ཤེར་ཕིན་གིས་བ་ས་པའི་དོན་ལུས་རྣམ་གཞག་ཀུན་བསན་ནས་དེའི་རེས་

སུའོ། །གང་དུ་ན། སབས་བརྒྱད་ཀི་དང་པོར་རོ། །དེར་སོན་པ་ཅི་སེ་ཞེ་ན། ཐོབ་པར་

བ་དགོས་པའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རྣམ་མཁེན་ཉིད་

དོ། །གང་གིས་ན། ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀི་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པས་བང་ཆུབ་ཀང་

ཡིན་ལ། སིང་རེའི་བསམ་པས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པས་སེམས་དཔའ་ཡང་

ཡིན་པས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ། མི་གཙང་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་མི་གཙང་བ་ཞེས་ཟེར་བ་བཞིན་ནོ། །དེའང་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་སྔོན་གི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རེས་སུ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཆེད་དུ་གཉེར་

བའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སེ། 

ལམ་གི་རང་བཞིན་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ། 

དེ་རྣམ་པར་དག་བེད་གདམས་ངག་ནོད་པ། དེ་བསོམས་པའི་འབས་བུ་ངེས་

འབེད་ཡན་ལག །གདམས་པའི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྤི་

གཞུང་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། སེམས་བསྐྱེད་སོམ་པའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་
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དབབ་པ་དང་། དེ་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ་བསབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སེམས་

བསྐྱེད་ཀི་རང་བཞིན། སོམ་པའི་རང་བཞིན། དེ་དག་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ། རྒྱུ་ངོ་

བོ་འབས་བུ་གསུམ་མོ། །རྒྱུ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྐྱེ་བའི་དང་། ལྡོག་པའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ལ། 

བང་སེམས་ཀི་ས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོ་འཕྲུལ་

མཐོང་བའམ། གཞན་ལས་ཐོས་པ། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་ཐོས་པ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཆོས་ནུབ་ཏུ་ཉེ་བར་མཐོང་བ། སིགས་མའི་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པར་མཐོང་

བ་སེ། རྐེན་བཞི་དང་། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཟིན་

པ། སིང་རེ་ཆེ་བ། འཁོར་བའི་་ག་བསྔལ་གིས་མི་འཇིགས་པ་སེ། རྒྱུ་བཞི་དང་། རང་

དང་། གཞན་དང་། རྒྱུ་དང་། སྦོར་བའི་སོབས་ཏེ། སོབས་བཞི་སེ། བཅུ་གཉིས་པོ་སོ་

སོའམ། ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བར་བཤད་དོ། །

འོན་ཀང་འདིར་བ་ས་ན་གསུམ་སེ། སེམས་བསྐྱེད་ཆགས་པའི་རྟེན། ཉེར་

ལེན་གི་རྒྱུ། དེའི་རྐེན་ནོ། །དང་པོ་ལ། ལུས་དང་། བསམ་པའི་རྟེན་གཉིས་ལས། དང་

པོ་ལམ་ཤེས་སྐྱེ་རུང་གི་གང་ཟག་ལ་དང་མི་ལ་སོགས་པའོ། །མདོ་ལས། [་་་་་་གང་ཚེ་

རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཡིས། །ཆོས་ཀི་སྒོན་མ་འདི་བཤད་པ། །] དེ་ཚེ་ལ་མི་སོང་ཕག་བརྒྱ། །བང་ཆུབ་ཏུ་

ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སྐྱབས་འགོ་ཁད་པར་ཅན་ཏེ། ཛེ་ཏ་

རིས་སྐྱབས་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་ཀི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་

ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། སིང་རེ། དད་པ། འདོད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཆེད་དུ་བ་བའི་

ཡུལ་སེམས་ཅན་་ག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གཟིར་བ་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ་
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ཆེན་པོ་སེ། ཇི་སད་དུ། དེ་ལ་ཐོག་མར་རིགས་ནུས་པས། །སིང་རེའི་ས་བོན་རབ་

སད་ཅིང་། །སྦོར་དང་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལས། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་

གཟུང་། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ཆེད་དུ་བ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྲས་དང་

བཅས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ཤེས་པའི་དད་པ་སེ། དཀོན་མཆོག་སྒོན་མ་ལས། རྒྱལ་

དང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ལ་དད་གྱུར་ཅིང་། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་སྤོད་ལ་དད་བེད་

པ། །བང་ཆུབ་བླ་ན་མེད་ལ་དད་གྱུར་ནས། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་སེམས་

སྐྱེའོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ཆེད་དུ་བེད་པ་པོ་རང་གི་ངང་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པས་སངས་

རྒྱས་ལ་འདོད་པའི་སྨོན་པ་བརོན་འགྲུས་དང་བཅས་པ་སེ། གང་ཕིར་སེམས་ཅན་

མིར་གྱུར་པ། །ཚད་མེད་སད་ཅིག་རེ་རེ་ལ། །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་དེ་ཡི་ཕིར། །ཞུམ་

པ་དང་དུ་བླང་མི་བ། །ཞེས་པ་དང་། ཞི་བ་ལས། བང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་པའི་སེམས་ནི། 

སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་བའོ། །ཞེས་སེམས་སྨོན་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

སོ། །འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལ། དེའི་སེང་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པར་འདོད་

པའི་འདུན་པ་དགོས་ཏེ། རྒྱུས་འབས་བུ་བསན་ཞེས་པས་སོ། །

གསུམ་པ་བདག་རྐེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཟིན་པ་དགོས་ཏེ། ་ད་པར། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་བརྟེན་ཏོ་ཞེས། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་

མཆོག་མངའ་རྒྱལ་བ་དེ་སད་གསུངས། །ཞེས་སོ། །འོ་ན། དེ་བཞིན་རིགས་དང་ལྡན་པ་

ཡང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་ཚོལ་བར་བེད། །ཅེས་དཀོན་བརེགས་ལས་བཤད་དོ། །ཞེ་

ན། དེ་ནི། སྔར་བརོད་པའི་ནང་དུ་འདུས་པས་སོ། །ཆོ་ག་རྒྱུར་མི་དགོས་སམ་ཞེ་ན། 
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སེམས་བསྐྱེད་ལ་ཆོ་ག་མེད་ཀང་སྐྱེ་བ་ཡང་ཡོད་པས་མ་སྨྲོས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། སྔར་གི་རྒྱུ་རྐེན་དེ་དག་མ་ཚང་ན། སྐྱེ་བ་ལྡོག་གོ །འགལ་རྐེན་

མི་དགོས་པ་དང་། མི་ནུས་པ་དང་། སྐྲག་པ་དང་། སྒིད་ལུག་པ་སེ། སྨོན་པའི་མི་

མཐུན་ཕོགས་འཛིན་པ་དང་། བླ་མ་དང་མཆོད་པར་འོས་པ་སླུ་བ་དང་། གཞན་འགོད་

པ་བསྐྱེད་པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་འགོད་པ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་

པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་བསྔགས་པ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ་

བརོད་པ་དང་། སྒྱུ་དང་གཡོས་གཞན་ལ་ཉེ་བར་སྤོད་ཀི། ལག་པའི་བསམ་པས་མ་

ཡིན་པ་སེ། ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་དང་། ལོག་ལྟ་སྐྱེས་པའོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ས་ལས། རིགས་དང་མི་ལྡན་པ། སིགས་གོགས་ཀིས་ཟིན་པ། སིང་རེ་ཆུང་བ། འཁོར་

བའི་་ག་བསྔལ་གིས་སྐྲག་པ་སེ། བཞི་ལྡོག་པའི་རྒྱུར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚོན་བ། མཚན་གཞི་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་

གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་དང་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ངོ་བོ་སྣང་བ་ཅན་གཞན་དོན་དུ་

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་འདོད་པས་བསྐྱེད་པའི་དམ་བཅའོ། །ཞེ་ན། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཆོས་

ཅན། སེམས་བསྐྱེད་མེད་པར་ཐལ། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ངོ་བོ་སྣང་བ་མེད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། ཞི་བ་ལས། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལ་ཡང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྐྱེ་སེ་ཞེས་པ་

དང་། [དཔའ་བར་འགོ་བའི།་་་་་] མདོ་ལས། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་རི་རབ་དང་མཉམ་པ་

བསྐྱེད་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྐྱེ་ཞིང་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་

སྐྱེའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། ངོ་བོ་རང་མཚན་པ་མི་སྣང་ཡང་
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རྣམ་པ་སྣང་བས་སོ། །ཞེ་ན། རྣམ་པ་སྣང་བས་ངོ་བོ་སྣང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྒ་རྟག་

པའི་རྣམ་པ་སྣང་ཡང་ངོ་བོ་སྣང་བར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་གི་ངོ་བོ་རིག་པ་གང་ཞིག །གཞན་གི་དོན་གི་ཕིར་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་འདོད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་

འབྱུང་བའོ། །སོ་བ་ཆེ་དང་རོམ་པ་ཆེ། །དོན་ཆེ་བ་དང་འབྱུང་བ་ཆེ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སེམས་པ་ཆེ། །དོན་གཉིས་ལྡན་པའི་སེམས་འབྱུང་བ། །ཞེས་སྐྱེས་བུ་

བེད་པའི་འབས་བུ་གོ་ཆ་དང་སྦོར་བའི་བརོན་འགྲུས་གཉིས་དང་། དོན་བེད་པའི་

ཡོན་ཏན་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཆེ་བ་དང་། འབས་བུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཡོན་

ཏན་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ། དམིགས་ཡུལ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དང་

སེམས་ཅན་གི་དོན་བ་བ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་པ་འབྱུང་བ། སེམས་བསྐྱེད་ཀི་

མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་པ་དང་མཐུན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། [་་་་་གཉལ་ཞིག་ནས།] མཚན་ཉིད་དེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་སེམས་

བསྐྱེད་ལ་མ་ཁབ་བོ། །ཞེ་ན། ཁེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་ཅན་

སེམས་བསྐྱེད་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ལའང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་མ་ཁབ་པ་

མཚུངས་སོ། །བསྒྲུབ་བ་ལ་སྒྲུབ་པར་མིང་བཏགས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། 

འདིར་ཡང་འདོད་པའི་སྒ། འདོད་པ་པོ་དང་འདོད་པར་བས་ཟིན་པ་གཉིས་ཀ་ལ་

འཇུག་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །ཐུབ་དགོངས་སུ། འོ་ན། དོན་དུ་གཉེར་བ་ནི། རྟོག་པ་སེ། 

དེ་དང་ལན་ཅིག་གྱུར་པའི་སེམས་དེ་ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཡིན་ཞེ་ན། བདེན་

ཏེ། དོན་དུ་གཉེར་བ་ནི། དོན་དུ་གཉེར་བར་བེད་པ་པོ་ཉིད་དེ། བེད་པ་པོའི་ཆོས་སྔོན་
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གི་སེམས་སོ་སོ་དང་། དོན་དུ་གཉེར་བར་བས་ཟིན་པ་ཉིད་དེ། ལས་ཀི་ཆོས་ཕི་མའི་

སེམས་སོ་སོ་ཡང་ངོ་། །དེའི་ཕིར་དོན་དུ་གཉེར་བ་བས་ཟིན་པའི་སེམས་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་མེད་པ་ཁོ་ན་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སེ། དེ་ཡང་མངོན་པར་འདོད་

པའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་བང་ཆུབ། དེའི་རྒྱུར་དགེ་

བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་པའམ་བསགས་པས་སེམས། དེ་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་

འབྱུང་བའམ་བྱུང་བས་བསྐྱེད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ། ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་། དེ་གཏན་ལ་དབབ། དེའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་

གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ [་་་་་་སྦོང་

ཕོགས་མཛད་པ་ཞང་ཆོག །] ན་རེ། སེམས་བསྐྱེད་ཀི་མཚན་གཞི་སྨོན་ལམ་ཡིན་ཏེ། བང་

ས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྨོན་ལམ་གི་མཆོག་ནི། སེམས་བསྐྱེད་

པའོ། །ཞེས་པས་སོ། །ཞེ་ན། དེ་ལ་རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། དེ་

རྟོགས་པ་སེམས་བསྐྱེད་རྟོགས་པ་ལ་ལྟོས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས། 

སིང་རེས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སོང་ཉིད་སིང་རེའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཡིད་

ཤེས་དགེ་བ། འཁོར་སེམས་བྱུང་ཅི་རིགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སེ། 

འཕགས་པས། སེམས་ནི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ། རྣམ་པར་རིག་པའོ། །རྣམ་པར་

ཤེས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ། དཀར་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ལ་དམིགས་པ་དེ་ནི་དེ་ལ་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པས་སོ། །དེ་ཡང་གནས་མ་གྱུར་
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པའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་གི་གནས་གྱུར་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ཉིད་མཚན་གཞིར་རྟོགས་པར་

བའོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་ནི། སོ་ལྔའི་ཤེས་པ། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ལ་དམིགས་ཀི། 

གཞན་དོན་དང་བང་ཆུབ་ལ་མི་དམིགས། ཀུན་གཞི་དང་ཉོན་ཡིད། རྟག་ཏུ་ལུང་མ་

བསན་ཡིན་པས་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་མཚན་གཞི་མིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བང་སེམས་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་དུས་ན་ཆོས་

ཅན། སེམས་བསྐྱེད་མེད་པར་ཐལ། ཡིད་ཤེས་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བང་སེམས་

མིན་པར་ཐལ། སེམས་བསྐྱེད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། གནས་མ་གྱུར་པའི་དབང་

དུ་བས་ནས་དེ་དུས་ན་སེམས་བསྐྱེད་མངོན་གྱུར་མེད་པར་ཐལ་པར་འདོད་པ་ཡིན་

ཡང་བང་སེམས་སུ་མི་འགལ་ཏེ། བང་སེམས་གཉིད་ཀིས་ལོག་པའི་དུས་བཞིན་

ནོ། །གནས་གྱུར་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པས་ཁབ་པ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡི་ར་བ་སིང་རེར་འདོད། །རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཕན་པར་

སེམས། །ཆོས་ལ་མོས་དང་དེ་བཞིན་དེའི། །ཡེ་ཤེས་ཚོལ་བར་དམིགས་པའོ། །གོང་

དུ་འདུན་པ་འགོ་བ་སེ། །སོམ་པ་རྒྱ་ཆེན་དེ་ཡི་རྟེན། །ལམ་འགོག་པ་ནི་མི་མཐུན་

ཕོགས། །སོང་ཞིང་དང་དུ་ལེན་པའོ། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་གི། །དགེ་

བ་འཕེལ་བ་དེ་ཕན་ཡོན། །ཕ་རོལ་ཕིན་ལ་རྟག་སྦོར་བ། །འདི་ཡི་ངེས་པར་འབྱུང་

བར་བརོད། །དེ་ཡི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ། །སོ་སོ་རང་གི་དེ་སྦོར་བས། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སེམས་བསྐྱེད་པ། །རྣམ་པར་ངེས་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་ལྟར་

བཅུ་སེ། ར་བ་སིང་རེ་ཆེན་པོ། བསམ་པ་རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་

སེམས་པ། མོས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་མོས་པ། དམིགས་པ་ཐེག་ཆེན་དེའི་ཡེ་
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ཤེས་ཚོལ་བའི་རྣམ་པར་དམིགས་པ། འགོ་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འདུན་པ། རྟེན་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སོམ་པ། ཉེས་དམིགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ཐེག་པ་

གཞན་གི་སེམས་སོང་ཞིང་དང་དུ་ལེན་པས་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གཅོད་པ། ཕན་ཡོན་

ཚོགས་གཉིས་ཀི་དགེ་བ་འཕེལ་བ། ངེས་པར་འབྱུང་བ་རྟག་ཏུ་ཕར་ཕིན་ལ་གོམས་

པ། མཐར་ཐུག་ས་སོ་སོའི་རང་གི་ས་ལ་སྦོར་བས། གང་ཞིག་ས་གང་ལ་ཞུགས་པའི་

ས་དེ་ནི། དེའི་མཐར་ཐུག་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ། ངོ་བོ་དང་། སྐྱེ་ཚུལ་དང་། ས་མཚམས་དང་། གོགས་དང་། 

བཞེད་ཚུལ་གིས་དབེ་བ་སེ། ལྔའོ། །དང་པོ་ནི། སྨོན་འཇུག་གཉིས་ཏེ། འདི་ལ། ལོ་ཙཱ་

བ་ན་རེ། བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་པ་ན་ཐོབ་པར་སྨོན་པ་སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད། བང་ཆུབ་

ཐོབ་ནས་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་འཇུག་པ་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་

ལ་མེད་དོ། །ཞེའོ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཀང་། སྨོན་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི། 

འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིན་ལ། འཇུག་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི། རབ་ཏུ་དགའ་

བ་ནས་བརམས་ཏེའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་པཎི་ཏ་མང་པོས་འདི་བཞེད་

མོད། འཐད་པར་མ་མཐོང་སེ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་ཆོས་ཅན། བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་ནས་འགོ་

བ་ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་མེད་པར་ཐལ། འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་ཡང་རྒྱ་མཚོ་སིན་གིས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་ཡོད་པ་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་

ལོ། །འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པ་མི་སྲིད་པར་

ཐལ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྤོད་འཇུག་ཏུ། མི་ལྡོག་པ་ཡི་སེམས་

ཀིས་སུ། །སེམས་དེ་ཡང་དག་བླངས་གྱུར་ན། །དེ་ནས་བཟུང་སེ་གཉིད་ལོག་གམ། ། 
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[་་་་་་བག་མེད་གྱུར་ཀང་བསོད་ནམས་ཤུགས། །རྒྱུན་མི་ཆད་པར་དུ་མ་ཞིག །ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་། 

།] ཞེས་སོགས་དང་འགལ་ལོ། །

ཡང་སོབ་དཔོན་སལ་ལྡན་ན་རེ། འདུན་སོགས་གསུམ་གིས་དབེ་བ་

ལས། །སྨོན་པའི་སེམས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །འཇུག་པ་ཞེས་བའི་སེམས་རྣམས་

ནི། །བཅུ་དགུ་རྣམས་སུ་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་དང་པོ་

གསུམ་སྨོན་པ། ལག་མ་བཅུ་དགུ་འཇུག་པ་ཡིན་པས་ཚོགས་ལམ་ན་མེད་དོ། །ཞེས་

ཟེར་བ་ལའང་སྐྱོན་སྔ་མས་རེག་གོ། །དེས་ན་ལམ་དུ་འགོ་འདོད་པ་ལྟར། གཞན་དོན་

དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་སྨོན་པ་སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་དམ། འགོ་བཞིན་པ་ལྟར། 

སྒྲུབ་པ་ལ་སོབ་འདོད་པ་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །སྤོད་འཇུག་ཏུ། བང་ཆུབ་

སེམས་དེ་མདོར་བ་ས་ན། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཤེས་བ་སེ། །བང་ཆུབ་སྨོན་པའི་

སེམས་དང་ནི། །བང་ཆུབ་འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འགོ་བར་འདོད་དང་འགོ་བ་

ཡི། །བེ་བག་ཇི་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀི། །བེ་བག་

རིམ་བཞིན་ཤེས་པར་བ། །ཆོས་བཤེས་ཀིས། སྨོན་པ་ཙམ་ཆོ་གས་མ་བླངས་པ་དེ་

སྨོན་པ། ཆོ་གས་བླངས་ནས་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་བར་འཇུག་པར་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། བླངས་པ་བརྡ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་བསྐྱེད། ཆོས་ཉིད་ཀིས་

ཐོབ་པ་དོན་དམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། གོགས་སོབས་རྒྱུ་

སོབས་ར་བའི་སོབས། །ཐོས་སོབས་དགེ་བ་གོམས་པ་ལས། །མི་བརྟན་པ་དང་བརྟན་

འབྱུང་བ། །གཞན་གིས་བསན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་བཤད། །ཅེས་གཞན་གིས་བསན་

ཅིང་རྣམ་པར་རིག་བེད་ལས་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། བརྡ་ལས་བྱུང་བ་སེ། དེ་ལ་

གོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་སོབས་དང་། རྒྱུ་རིགས་ཀི་སོབས་དང་། དགེ་



  181  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

བའི་ར་བ་རིགས་རྒྱས་པའི་སོབས་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་ཐོས་པའི་སོབས་དང་། 

ཚེ་འདིར་ཐོས་བསམ་སོགས་དགེ་བ་ཡང་ཡང་གོམས་པའི་སོབས་ལས་བྱུང་བ་སེ། 

ལྔ་ལས། དང་པོ་མི་བརྟན་པ། ལག་མ་བཞི་བརྟན་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རབ་མཉེས་བས། །བསོད་ནམས་ཡེ་

ཤེས་ཚོགས་རབ་བསགས། །ཆོས་ལ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ནི། །སྐྱེས་ཕིར་དེ་ནི་དམ་

པར་འདོད། །ཆོས་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་ནི། །དེ་ཡི་བ་བ་སངས་རྒྱས་

ཉིད། །མཆོག་ལ་སེམས་མཉམ་རེད་པའི་ཕིར། །དེ་ཡིས་རབ་དགའ་ཁད་པར་

འཕགས། །སྐྱེ་བ་རྒྱ་ཆེན་དེ་ལ་སོ། །བསམ་པ་ཡང་ནི་དག་པ་དང་། །ལག་མ་དག་ལ་

མཁས་པ་དང་། །ངེས་པར་འབྱུང་བར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པས་དོན་དམ་པའི་

སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་ཡང་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་ཐོབ་སེ། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་

པས་ཆོས་ལ་སེམས་མཉམ། བདག་གཞན་མཉམ་པར་རྟོགས་པས་སེམས་ཅན་ལ། 

བདག་གི་་ག་བསྔལ་དང་འདྲ་བར་གཞན་གི་་ག་བསྔལ་ཟད་པར་འདོད་པས་

སེམས་ཅན་གི་བ་བ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དང་བདག་དབེར་མེད་པར་

རྟོགས་པས་སངས་རྒྱས་ལ་སེམས་མཉམ་པ་ཐོབ་པའོ། །

དེ་ཡང་ཁད་པར་དྲུག་སེ། ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་མོས་པའི་ས་བོན་ཤེར་ཕིན་

སྐྱེད་བེད་ཀི་མ། བསམ་གཏན་གི་བདེ་བའི་མངལ། སིང་རེ་སྐྱོང་བའི་མ་མ་སེ། 

བཞིས་སྐྱེ་བའི་ཁད་པར། སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་སྒྲུབ་པས་རྒྱ་ཆེ་བ། དཀའ་སྤད་

ཡུན་རིང་པོས་མི་སྐྱོ་བས་སོ་བ། བང་ཆུབ་དང་ཉེ་བར་ཤེས་ཤིང་དེའི་ཐབས་ཤེས་

པས་བསམ་པ་དག་པ། ས་གཞན་གི་ཚུལ་ལ་མཁས་པས་ལག་མ་ལ་མཁས་པ། འདི་
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ནི་རྟོག་པ་ཙམ་མོ། །ཞེས་ས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་རྟོག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ལ། དེ་ཉིད་ལ་

མི་རྟོག་པར་ཡིད་ལ་བེད་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བའོ། །དེ་ནི་བསོམས་པས་བསྐྱེད་

པར་བ་བ་ཡིན་གི། ཆོ་ག་ལས་མི་སྐྱེ་སེ། སོམ་རིམ་ལས། དོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་དེ་ནི། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ། སོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ། ཤིན་ཏུ་

གསལ་བ། དོན་དམ་པའི་སྤོད་ཡུལ། དྲི་མ་མེད་པ། མི་གཡོ་བ་རླུང་མེད་པའི་མར་

མེའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་མི་གཡོ་བའོ། །དེ་གྲུབ་པ་ནི། རྟག་ཏུ་གུས་པས་ཞི་གནས་དང་

ལག་མཐོང་གི་རྣལ་འབོར་གོམས་པར་བས་པ་ལས་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པས་སོ། །སྔ་མ་

ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་ཆོ་ག་ལས་སྐྱེ་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ། དངོས་ཀི་དོན་དང་། རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་

དེ་ནི་ས་རྣམས་ལ། །མོས་དང་ལག་བསམ་དག་པ་དང་། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་གཞན་དུ་

འདོད། །དེ་བཞིན་སྒིབ་པ་སངས་པའོ། །ཞེས་པས་མོས་སྤོད་ཀི་ས་ལ་མོས་པ་ལས་

བྱུང་བ། ས་བདུན་པའི་བར་ལ་ལག་བསམ་དག་པ། བརྒྱད་པ་དགུ་པ་བཅུ་པ་ལ་རྣམ་

པར་སྨིན་པ། སངས་རྒྱས་ས་ལ་སྒིབ་པ་སངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས་ས་ལ་སེམས་བསྐྱེད་མེད་དེ། ཡོད་ན། སིན་ལྟ་བུ་ཡོད་དགོས་པ་ལ་དེ་

མེད་པར། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པ། །སིན་དང་འདྲ་བར་བསན་པ་

ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། མདོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

སྤོད་ལམ་སོན་པར་འདོད་པ་ཤེས་པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རྒྱལ་སྲས་ལ་ཡོད་

པས་སངས་རྒྱས་ལ་མི་ཁེགས་ཤིང་། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་བཏགས་

པའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །
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འོ་ན། དགའ་ལྡན་གི་གནས་ན་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སོན་

པར་རུང་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། འོག་མིན་དུ་སངས་རྒྱས་

ནས་དེ་ཉིད་འདོད་ཁམས་སུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་བསན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ལང་

གཤེགས་ལས། [གཙང་མའི་གནས་དག་རྣམ་སངས་པའི། །འོག་མིན་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་བར། །་་་་་་] ཡང་

དག་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་རྣམས་ནི་འདིར་འཚང་རྒྱ། །ཞེས་པས་

སོ། །བཞི་པ་ལ། མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་དང་སྦར་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཏེ། 

བསྐྱེད་པ་ས་དང་འདྲ་བར་འདོད། །ཅེས་སོགས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་བཀོད་དེ། དེ་ནས་རང་འཚང་རྒྱ་འདོད་པ་རི་བོ་ལྟ་བུ། རང་

གཞན་མཉམ་པར་འཚང་རྒྱ་འདོད་པ་མཉན་པ་ལྟ་བུ། ཐོག་མར་རང་སངས་རྒྱས་

ནས་དེ་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པ་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་དང་གསུམ་དུ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། [གཞོགས་འཕས་བརེ་བ་མེད་པའི་ཚིག །འཕགས་པ་ཕ་རོལ་ལ་སྨོད་

པའོ། །མཛོད་ལས།་་་་་] ཉམས་པ་ཉེས་དམིགས་ཀི་དང་། ཐོབ་པ་ཕན་ཡོན་གི་འབས་

བུའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དམ་བཅའ་ཉམས་པས་ཀུན་གིས་སྨད། །མིང་དོན་

འཕོས་པས་རང་གཞན་ལ་གནོད། །ཉེས་པ་ལི་བས་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི་

ཡར་སྐྱབས་གནས། མར་སེམས་ཅན། བར་དུ་རང་བསླུས་པས་སངས་རྒྱས་མི་

མཉེས། སེམས་ཅན་མི་མགུ། རང་དོན་ཉམས་ཤིང་ལ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་

གིས་སྨད་པ་སེ། བློ་གོས་རྒྱ་མཚོའི་མདོ་ལས། བློ་གོས་རྒྱ་མཚོ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་སེམས་ཅན་མ་བརྒལ་བ་བསྒལ་བ་དང་། མ་གོལ་བ་དགོལ་བ་དང་། དབུགས་

མ་ཕིན་པ་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་། ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་ཡོངས་སུ་མ་
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ངན་ལས་བཟླ་བའི་ཕིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབུགས་ཕྱུང་ལ། མང་དུ་ཐོས་པ་

དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡང་བརོན་

པར་མི་བེད་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི། ཇི་སད་དུ་སྨྲས་པ་དེ་བཞིན་བེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ལ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལ་སླུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུ་དེ་སྔོན་སངས་

རྒྱས་མཐོང་བའི་ལ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་ན་འཕ་ཞིང་གཞོགས་འཕས་བེད་ལ་རྣམ་པར་

སྨོད་དེ་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་པ་ལྟར་མིང་དོན་ཤོར་ནས་ཚེ་འདིར་

བཀ་མི་ཤིས་པ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཞིང་མེ་ལོང་དང་བད་བཞིན་ནམ། འགོ་ནད་བཞིན་

གཞན་ལའང་གནོད་དོ། །བརྒྱད་སོང་པར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སུན་འབིན་པར་

རིག་པར་བའོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྲེ་དར་རིག་པར་བ་སེ། ཞེས་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཚམས་མེད་པ་བས་ཆེས་ཆེར་ལི་བའི་ཕིར་དམལ་བ་ལ་སོགས་

ངན་སོང་ལས་མི་ཐར་ཞིང་ཞེས་ཏེ། ཐར་ཡང་ལམ་གོལ་བ་ཉན་རང་དུ་ལྟུང་བ་སེ། ་ད་

པར། སེམས་བསྐྱེད་དེ་ནི་ཕས་ཕམ་པས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ལི། །ཞེས་པ་དང་། དྲན་པ་ཉེར་

གཞག་ལས། ཅུང་ཟད་ཅིག་བསམ་པ་ལས་མ་བིན་ན། ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེའོ། །དམ་བཅས་

པ་ལས་མ་བིན་ན། སེམས་ཅན་དམལ་བར་འགོའ།ོ །ཞེས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་འབས་བུ་ངོ་མཚམས་བར་སབས་ཀི་

འབས་བུ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་སེམས་ལ་རེད་པས་དགོས་འདོད་ཆར་བཞིན་དུ་

འབབ། མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ། 

རང་དོན་གཞན་དོན་གཉིས་དོན་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། སིག་པས་དབེན་པས་ངན་
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འགོའི་འཇིགས་པ་མེད་ཅིང་། བསོད་ནམས་རླབས་ཆེན་ཐོབ་པས་མཐོ་རིས་ཀི་བདེ་

བ་ཐོབ་པར་ངེས་པ་སེ། མོང་བར་ངེས་པའི་སིག་པ་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་ནི། སྤོད་

འཇུག་ཏུ། སིག་པ་སོབས་ཆེན་མི་བཟད་བས་ན་ཡང་། །དཔའ་ལ་བརྟེན་ནས་

འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར། །གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུད་ཀིས་སྒོལ་འགྱུར་བ། །དེ་ལ་བག་

ཅན་རྣམས་ཀིས་ཅིས་མི་བརྟེན། །ཞེས་པ་དང་། མ་ངེས་པའི་སིག་པ་དྲུང་ནས་འབིན་

པར་སྤོད་འཇུག་ཏུ། དེས་ནི་དུས་མཐའི་མེ་བཞིན་སིག་ཆེན་རྣམས། །སད་ཅིག་

གཅིག་གིས་ངེས་པར་སྲེག་པར་བེད། །ཅེས་སོ། །ཕིན་ཆད་མི་གསོག་པར་ཡང་། བློ་

ལྡན་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་། །མཐའ་ཡས་ཉེས་པར་སྤོད་ལས་སེམས་

རབ་བསམས། །ཞེས་སེང་གེའི་འོ་མ་ལྟར་གསུངས་སོ། །བསོད་ནམས་རླབས་ཆེན་

ཐོབ་པར་དཔའ་བིན་གིས་ཞུས་པ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་བསོད་ནམས་

གང་། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་གཟུགས་མཆིས་ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་གང་སེ། །དེ་ནི་

དེ་བས་ལག་པར་འགྱུར། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་བསོད་ནམས་ཀི། །ཕུང་པོ་ཇི་སེད་

ཡོངས་བཟུང་བ། །དེ་སེད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །བང་ཆུབ་སེམས་ལས་རབ་

ཏུ་འབྱུང་། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་དོན་དུ་རང་་ག་བསྔལ་ལ་དགའ་བ་ཐོབ་པས་འཇིག་

རྟེན་གསུམ་གི་མཆོད་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་འཕེལ་བེད་པ་རྟག་ཏུ་དགེ་

བ་དང་། །བརེ་ལྡན་བདེ་དང་་ག་བསྔལ་དག་གིས་དགའ། །ཞེས་པ་དང་། སྤོད་

འཇུག་ཏུ། བང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེས་གྱུར་པའི་སད་ཅིག་ལ། །སྲིད་པའི་བརོན་རར་

བསམས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་སྲས་ཞེས་རབ་བརོད་
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ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་ལ་མིར་བཅས་པའི་ཕག་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ཤར་རིའི་སེ་

པའི་ལུང་ལས། ཤཱ་རིའི་བུས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས། བདག་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཐ་ན་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

བསྐྱེད་པ་དུད་འགོར་གྱུར་པ་ལའང་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་མཉེས། སེམས་ཅན་མགུ། རྒྱལ་བསྲས་བཅས་

ཀིས་བསྲུང་བསྐྱབ་སྦ་བ་བེད་པས་རང་དོན་འགྲུབ་སེ། བསབ་བཏུས་སུ། འདི་ཉིད་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་མཉེས་བེད་ཡིན། །སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་པའང་འདི་ཉིད་

དེ། །རང་དོན་ཡང་དག་འགྲུབ་པའང་འདི་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། རང་དོན། གཞན་དོན། གཉིས་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། སེམས་ཅན་སྐྱོབ་པའི་བསམ་པ་ཅན། །དེ་དག་སྲིད་པའི་འདམ་སྐྱེས་

ཀང་། །དེ་བྱུང་ཉེས་པས་མ་གོས་པས། །ཆུ་ཡི་པདའི་འདབ་མ་བཞིན། །ཞེས་སྐྱེས་བུ་

གསུམ་གི་དོན་འགྲུབ་པར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི། འདོད་པའི་

དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའོ། །བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ནི། འཁོར་བའི་ཆུ་ན་རྒྱུ་བ་འདོན་པས་ལགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སོ། །ངེས་པ་དང་མ་

ངེས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཕག་རྒྱའི་མདོར། འཇམ་དཔལ། རིགས་ཀི་བུའམ། རིགས་ཀི་

བུ་མོ་གང་ལ་ལས། ཕོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་བཙོན་རར་བཅུག་པ་ཐམས་ཅད་

བཙོན་ར་ནས་བཏོན་ཏེ་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་བདེ་བའམ་ཚངས་པ་ཉིད་ཀི་བདེ་བ་ལ་

བཀོད་པ་བས། འཇམ་དཔལ། རིགས་ཀི་བུའམ། རིགས་ཀི་བུ་མོ་གཞན་གང་གིས། 
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ཐེག་ཆེན་ལ་མོས་པ་ལ་དད་པའི་སེམས་ཀིས་བལྟ་བ་ཐོབ་ཅིང་། དེའི་བསྔགས་པ་

ཡང་བརོད་ན། འདི་ནི། དེ་བས་བསོད་ནམས་གངས་མེད་པ་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྤོད་འཇུག་ཏུ། འགོ་བའི་འཆི་བདག་འཇོམས་བེད་

པའི། །བདུད་རིའི་མཆོག་ཀང་འདི་ཡིན་ནོ། །འགོ་བའི་དབུལ་བ་སེལ་པ་ཡི། །མི་ཟད་

གཏེར་ཀང་འདི་ཡིན་ནོ། །འགོ་བའི་ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་བའི། །སེམས་ཀི་ཟླ་བ་

ཤར་བ་ཡིན། །འགོ་བའི་མི་ཤེས་རབ་རིབ་དག །དཔྱིས་འབིན་ཉི་མ་ཆེན་པོ་

ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བའོ་ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་པས་

མི་གཙང་བའི་ལུས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་སྒྱུར་བས་གསེར་འགྱུར་དང་འདྲ་ལ། སངས་

རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་བེད་པས་ས་བོན་ལྟ་བུ་སེ། ཞི་བ་ལས། [་་་་་སོང་པོ་བཀོད་པར་གསུངས་པའི་དོན་བ་ས་

ཏེ།] གསེར་འགྱུར་རི་ཡི་རྣམ་པ་མཆོག་ལྟ་བུ། །མི་གཙང་ལུས་འདི་བླངས་ནས་རྒྱལ་

བའི་སྐུ། །རིན་ཆེན་རིན་ཐང་མེད་པར་སྒྱུར་བས་ན། །བང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་བ་བ་རབ་

བརྟན་ཟུངས། །ཞེས་སོ། །དཔའ་བར་འགོ་བ་ [་་་་་་འདི་ན་བླངས་ནས་བསབ་བཏུས།] ལས། གཡོ་

བས་ཏེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པའང་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་གསུངས་ན། དགེ་བ་སྣ་

འགའ་བས་ཏེ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། སྤིར་ཆོས་ཉིད་ཀིས་ཐོབ་པ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་

སོམ་པ་དང་། ཡང་དག་པར་བླངས་པ་བརྡ་ལས་བྱུང་བའི་སོམ་པ་གཉིས་ལས། འདི་

ལ། རྒྱུ། ངོ་བོ། འབས་བུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། སྐྱེ་བའི་དང་། ལྡོག་པའི་རྒྱུ་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ལ། རྟེན། རྒྱུ། བདག་རྐེན་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྐྱབས་འགོ་ཁད་པར་
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ཅན་ཡིན་ཏེ། ་ད་པར། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྐྱབས་སོང་

སེ། །སངས་རྒྱས་འགྲུབ་བ་སམ་དུ་ཀུན་མཁེན་ཡིད་བེད་ན། །མཁས་པས་ཚུལ་

ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕིན་གནས་རིག་པར་བ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་དད་པ་སིང་རེ་འདོད་པ་གསུམ་གི་སེང་དུ་སོམ་པའི་རང་བཞིན་

ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ལེན་པར་འདོད་པ་དགོས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་སིན་ལས། ཇི་

ལྟར་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་སོམ་

པས་བསམས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ལྟར་སྤོད་དེ། སོ་

སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་ཙམ་གིས་བདག་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བར་མི་

ནུས་ཀི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གང་འདི་མདོ་སེ་དང་དེ་དག་ལས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་གནས་བཅས་པ་དེ་

དག་ལ་བདག་གིས་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་བླ་མ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པས་ཆོ་ག་རྣམ་དག་བས་པ་དགོས་ཏེ། 

སོམ་པ་ཉི་ཤུ་པར། བླ་མ་སོམ་ལ་གནས་ཤིང་མཁས། །ནུས་དང་ལྡན་ལས་བླང་བར་

བ། །ཞེས་སོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོ་སོར་ཐར་པར། ལུང་ནོད་པ་ཐམས་ཅད་

དང་། སོམ་པ་གཟུང་བ་ཡང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་གནས་ལ་སོམ་པ་

ལྷུར་བེད་པ་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ནོད་དོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མེད་ན། ཕོགས་

བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་

བསོམས་ཏེ་བདག་གིས་ཅི་ནུས་པ་དང་སྦར་ཞིང་སོམ་པ་གཟུང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་བདག་རྐེན་དེ་དག་མ་ཚང་ན་སྐྱེ་བ་ལྡོག་ལ། ཀུན་ནས་
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དཀིས་པ་ཆེན་པོས་ར་ལྟུང་སྤད་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་པའི་སེམས་སངས་པས་

རྒྱུན་ལྡོག་གོ། །ཕུལ་བས་ལྡོག་པར་བ་་བར་ [་་་་་་མི་བརྡ་འཕོད་པའི་དྲུང་དུ་འབུལ་བ་དང་ལྡན་པའི་

ཚིག་རོད་པར་བེད་པ་དང་ཞེས།] བཤད་དོ། །ར་ལྟུང་ནི། ཞི་བ་ལས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་

དཀོར་འཕོག་པ། །ཕས་ཕམ་པ་ཡི་ལྟུང་བར་འདོད། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་སོང་བེད་

པ། །གཉིས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་པས་ན། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བའི་དགེ་སོང་

ལ། །ངུར་སྨྲིག་འཕོག་དང་བརྡེག་པ་དང་། །བཙོན་རར་འཇུག་པར་བེད་པ་

དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་ལས་འབེབས་པ་དང་། །སྲོག་བལ་བེད་པ་གསུམ་པ་

ཡིན། །མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་བེད་པ་དང་། །ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་དང་། །གོང་ལ་

སོགས་པ་འཇིག་པ་ནི། །ར་བའི་ལྟུང་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བློ་སྦངས་མ་བས་

སེམས་ཅན་ལ། །སོང་པ་ཉིད་ནི་བརོད་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་ཞུགས་པ་

དག །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་བཟློག་པ་དང་། །སོ་སོ་ཐར་པ་ཡོངས་སངས་ཏེ། །ཐེག་པ་

ཆེ་ལ་སྦོར་བ་དང་། །སོབ་པའི་ཐེག་པས་ཆགས་ལ་སོགས། །སོང་བར་འགྱུར་བ་

མིན་ཞེས་འཛིན། །ཕ་རོལ་དག་ཀང་འཛིན་འཇུག་དང་། །རང་གི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་

དང་། །རེད་པ་དང་ནི་བཀུར་སི་དང་། །ཚིགས་བཅད་རྒྱུ་ཡིས་གཞན་སྨོད་

དང་། །བདག་ནི་ཟབ་མོ་བཟོད་པ་ཞེས། །ལོག་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་དང་། །དགེ་སྦོང་ཆད་

པས་གཅོད་འཇུག་དང་། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནི་སྦིན་བེད་དང་། །སྦིན་པ་ལེན་

པར་བེད་པ་དང་། །ཞི་གནས་འདོར་བར་བེད་པ་དང་། །ཡང་དག་འཇོག་གི་ལོངས་

སྤོད་རྣམས། །ཁ་ཏོན་བེད་ལ་སྦིན་པ་རྣམས། །དེ་དག་ར་བའི་ལྟུང་བ་སེ། །སེམས་

ཅན་དམལ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ། །རི་ལམ་འཕགས་པ་མཁའ་སིང་པོའི། །མདུན་དུ་འདུག་
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སེ་བཤགས་པར་བ། །ཞེས་བཅོ་བརྒྱད་དམ་བཅུ་གསུམ་མོ། །བ་་ན་བཞིའོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སང་བ་གཞི་དང་བཅས་པ་སོང་བའི་སེམས་པ་དབང་རྒྱུན་ཆགས་རྣམ་པར་

རིག་བེད་ལས་ཐོབ་པ་སེ། དེས་སོམ་པ་མིན་པ་དང་། ཉན་རང་གི་དང་། ཆོས་ཉིད་

ཀིས་ཐོབ་པ་བསལ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྡ་བྱུང་གི་སོམ་པར་མཚོན་

ནོ། །ཞི་བའི་ལས། སོང་བའི་སེམས་ནི་ཐོབ་པ་ལས། །ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕིན་

གསུངས་ཏེ། །དེ་ལྟས་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །བེ་བག་ཏུ་མི་དགེ་བ་མཐའ་

དག་སོང་བ་དང་། དགེ་བ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་

བ་བར་འདོད་པའི་སེམས་པ། སོམ་པ། དགེ་བ་ཆོས་་ད། སེམས་ཅན་དོན་བེད་

གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དགེ་བ་མཐའ་དག་གི་སོམ་དུ་གྱུར་པ་དང་། མི་དགེ་བ་མཐའ་

དག་སོམ་ཞིང་འཆིང་བ་དང་། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་བདེ་བའི་མཆོག་

སེར་བས། སོམ་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་

ནི། སོམ་པ། དགེ་བ་ཆོས་་ད། སེམས་ཅན་དོན་བེད་གསུམ་མོ། །ཐ་དད་ནི། ངོ་བོ་

གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དེ། ཚུལ་ཁིམས་ངོ་བོ་གཅིག་ཉིད། མི་དགེ་བ་སོང་བ། དགེ་

བ་སྒྲུབ་པ། སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པའི་ཆ་ཐ་དད་ལ་སོམ་པ་གསུམ་དུ་བཞག་སེ། 

དཔེར་ན། ནོར་བུ་གཅིག་ཉིད། མུན་པ་སེལ། ནོར་་ད། རིམས་ནད་ལ་ཕན་པ་བཞིན་

ནོ། །གངས་ངེས་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བ་ལ། རང་གཞན་གི་བ་བ་གཉིས་སུ་



  191  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ངེས་ཤིང་། གཞན་གི་བ་བ་སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས། རང་གི་བ་བ་ལ། 

མི་དགེ་བ་སོང་བ་དང་། དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པས་དང་པོ་སོམ་པ་དང་། 

གཉིས་པ་དགེ་བ་ཆོས་་ད་དུ་ངེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཉམས་པ་ཉེས་དམིགས་ཀི་དང་། ཐོབ་པ་ཕན་ཡོན་

གིའོ། །དང་པོ་ནི། ནམ་མཁའི་སིང་པོའི་མདོ་ལས། ལྟུང་བའི་ར་བ་དེ་དག་གིས་འཁྲུལ་

བར་གྱུར་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ལས་དང་པོ་པ་བདག་ནི། 

དགེ་བའི་ར་བ་བསྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲུགས་པར་འགྱུར། ལྟུང་བའི་དངོས་པོར་འགྱུར་

ཞིང་ལ་དང་མི་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བདེ་བ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར། ངན་སོང་དུ་འགོ་

བར་འགྱུར། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་བལ་བ་དང་། འཁོར་བ་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ངན་

འགོ་དེར་འགོ་སེ། །དེ་ལ་ཐོས་པ་མང་པོས་སྐྱོབ་མི་ནུས། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཐུན་མོང་བ་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ། 

གནས་སབས་དང་། མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ལ། ལས་མཐའ་དང་། སྤོད་

པ་དང་། སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་

ཀིས་དག་པར་བ་བའི ་ཕིར་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་མི ་དགེ ་བ་མཐའ་དག་སང་བར་

བའོ། །ཞེས་གོ་ཆ་བགོས་ནས་སྦོར་བས་མི་དགེ་བ་ཅི་རིགས་སོང་བ་དང་། བདེ་བའི་

ཕར་ཕིན་སོགས་ཐོབ་པར་བ་བའི ་ཕིར་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་དགེ ་བ་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །ཞེས་གོ་བགོས་ནས་སྦོར་བས་དགེ་བ་ཅི་རིགས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། སེམས་

ཅན་མ་ལུས་པའི་དོན་བེད་པའི་འཕིན་ལས་ཀི་ཕིར་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་སེམས་ཅན་གི་
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དོན་བའོ། །ཞེས་གོ་བགོས་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་ཅི་རིགས་སུ་བེད་པ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་ལས་མཐའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལས་དང་པོ་པ་ལ་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གཙོ་ཆེ་བས་ཡི་དམ་

གི་སྤོད་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་སོགས་ཀི་སྤོད་པ་བ་ལ། མོས་པ་སྤོད་པ་ལ་དགེ་བ་

ཆོས་་ད་གཙོ་ཆེ་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྤོད་པ་བ་ཞིང་། ས་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ། 

སེམས་ཅན་དོན་བེད་གཙོ་ཆེ་བས་སེམས་ཅན་བསེན་པའི་སྤོད་པ་བའོ། །གསུམ་པ་

ནི། འགལ་རྐེན་མ་བྱུང་ན། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་

རང་གཞན་གི་དོན་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མཛད་པ་ཆོས་ཚོལ་བ་རྟག་ཏུ་ངུ་

ལྟ་བུའམ། སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་པ་དགའ་མཆོག་ལྟ་བུའམ། དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་བསེན་པ་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་སངས་རྟོགས་འཕིན་ལས་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

སྐྱབས་འགོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཁད་པར། སེམས་བསྐྱེད་དང་སོམ་པའི་ཁད་པར་

རོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུའི་སྐྱབས་འགོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཁད་པར་

ཡོད་ལ། འབས་བུའི་སྐྱབས་འགོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་

དེ། སྐྱབས་གནས་ཀི་གོ་འཕང་དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་དཔུང་གཉེན་དུ་འཛིན་ཅིང་

ཁས་ལེན་པའི་ཆ་ནས་སྐྱབས་འགོ། སྐྱབས་གནས་ཀི་གོ་འཕང་དེ་རང་གཞན་གི་དོན་

དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་བློ་བསྐྱེད་པའི་ཆ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་དེ། དཔེར་ན། རྒྱལ་ས་

ཐོབ་པར་འདོད་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་དཔུང་གཉེན་ཞུ་བ་དང་། རྒྱལ་ས་ཐོབ་འདོད་ཀི་བློ་

བསྐྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ། ཛེ་ཏ་རིས། གཞན་དོན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་
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བའོ། །ཞེས་ཁས་འཆེས་པ་སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་མི་ཉམས་པར་

བསྲུང་བར་བའོ་ཞེས་ཞེས་ཁས་འཆེས་པ་འཇུག་པའི་སེམས་བསྐྱེད། གཞན་དོན་དུ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་མཐའ་དག་གཟུང་བར་ཁས་འཆེས་པ་སྨོན་པའི་

སོམ་པ། སོམ་པ་བཟུང་བ་ལྟར་སོབ་པར་ཁས་འཆེས་པ་འཇུག་པའི་སོམ་པ་ཡིན་

པས་སེམས་བསྐྱེད་བརྟན་པར་བས་ནས་ཕིས་སོམ་པ་ལེན་པར་བཞེད་དོ། །

རང་ལུགས་ཀིས། སེམས་བསྐྱེད་དང་སོམ་པ་ཁད་པར་ཡོད་དེ། སེམས་

བསྐྱེད་སེམས་ཅན་དང་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་ཡིན་ལ། སོམ་པ་ནི། སོང་

བའི་སེམས་པ་དབང་རྒྱུན་ལྡན་ཡིན་པས་སོམ་པ་བླངས་ནས་མ་བཏང་བར་དུ་གཉིད་

ལོག་པ་དང་བརྒྱལ་བའི་དུས་སུའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཁད་པར་མེད་ན། 

བསབ་བཏུས་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་ནས་དེའི་རེས་སུ། 

ཅི། སར་མ་ཚུད་པ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། ཡོད་

པར་རིག་པར་བ་སེ། ཞེས་བཟློས་པར་འགྱུར་བ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་

བགི་ཞིང་། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསབ་པ་ལ། །ཞེས་བསབ་སེམས་ཐ་དད་དོན་མེད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཡང་ན། སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགི་ཞིང་ཞེས་པ་སྨོན་པ། སེམས་བསྐྱེད་

བསབ་པ་ལ་ཞེས་པ་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པས། དེ་ཆོ་གས་བླངས་ནས་མ་

བཏང་བར་དུ་བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བས་སྨོན་འཇུག་གི་སོམ་པར་

འགྱུར་རོ། །

ས་སྐྱ་པའི་ཞལ་ནས། སྨོན་པའི་སེམས། སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད། སྨོན་པ་

སེམས་བསྐྱེད་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བ་གསུམ། འཇུག་པའི་སེམས། འཇུག་པ་སེམས་
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བསྐྱེད། འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བ་གསུམ་ལས། སེམས་བསྐྱེད་

རྐང་པ་སོམ་པ་མ་ཡིན་ལ། སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ལ། མི་མཐུན་ཕོགས་གཞི་

དང་བཅས་པ་སོང་སེམས་ཡོད་ན། གཉིས་ཀའང་སོམ་པར་འགྱུར་ཏེ། སོམ་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན། ཞི་བ་ལས། བང་ཆུབ་སྨོན་པའི་སེམས་ལ་

ནི། །འཁོར་ཚེ་འབས་བུ་ཆེ་འབྱུང་ཡང་། །ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་སེམས་བཞིན་

དུ། །བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་མེད། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། དེ་སྨོན་

སེམས་རྐང་པ་ལ་དགོངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། སེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མའི་ལུགས་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་ཙམ་གི་གཞུང་ལུགས་དང་བསྟུན་པ། རེ་བཙུན་བམས་པ་

ལས་བརྒྱུད་པ། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད། ཙནྡྲ་གོ་མི། ཇོ་བོ་རེ་ལ་སོགས་པས་ཕག་

ལེན་དུ་མཛད་པ་སེ། འདི་ལ་བཞི་སེ། རྟེན་གི་ཁད་པར་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པའི་ཁད་

པར། སྐྱེས་པ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བའི་ཁད་པར། ཉམས་ན་ཕིར་བཅོས་ཀི་ཁད་པར་

རོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་ལྡན་ཞིག་དགོས་ཏེ། ལམ་སྒོན་ལས། སོ་སོ་ཐར་

པ་རིགས་བདུན་གི། །རྟག་ཏུ་སོམ་གཞན་ལྡན་པ་ལ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་

པ་ཡི། །སལ་བ་ཡོད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྦོར་བའི་དུས་སུ་ཕག་དང་མཆོད་པ་ཙམ་བས་ཏེ། བསབ་པ་

བརོད་པ་དང་བར་ཆད་དྲི་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་དོ། །དངོས་གཞི་སྨོན་པ་སྔར་

བླངས་ནས་འཇུག་པ་ཕིས་ལེན་ནོ། །མཇུག་མཁེན་པར་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་

མཛད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་རྣམས་མི་འབྱུང་བར་སོམ་



  195  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

སེ། སོམ་པ་ཉི་ཤུ་པར། རེད་དང་བཀུར་སི་ཆགས་སོགས་ཀིས། །བདག་བསོད་

གཞན་ལ་སྨོད་པ་དང་། །་ག་བསྔལ་མགོན་མེད་གྱུར་པ་ལ། །སེར་སྣས་ཆོས་ནོར་

མི་སེར་དང་། །གཞན་གིས་བཤགས་ཀང་མི་ཉན་པར། །ཁོས་པས་གཞན་ལ་བརྡེག་

པ་དང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སངས་ཏེ། །དམ་ཆོས་འདྲར་སྣང་སོན་པའོ། །ཞེས་

ཕས་ཕམ་བཞི། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་རྣམས་ཡལ་བར་འདོར། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་

ཉེས་བས་ཀུན་ནས་དཀིས་པས་བས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། བརེད་པ་ལ་

སོགས་པས་བས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་པ་རྣམས་སོ། །བཞི་པ་ནི། སྨོན་པའི་

སེམས་སངས་སམ། ཀུན་ནས་དཀིས་པ་ཆེན་པོས་ཕམ་པ་བཞི་སྤད་ན་སོམ་པ་

བསྐྱར་ནས་ལེན། འབིང་གིས་སྤད་ན་གསུམ་ལ་བཤགས། ཉེས་བས་རྣམས་གཅིག་

ལ་བཤགས་སོ། །སོམ་པ་ཉི་ཤུ་པར། སོམ་པ་སར་ཡང་བླང་བར་བ། །ཟག་པ་འབིང་

ནི་གསུམ་ལ་བཤགས། །གཅིག་གི་མདུན་དུ་ལག་མ་རྣམས། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དབུ་མ་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་བསྟུན་པ། འཇམ་དཔལ་ལས་

བརྒྱུད། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཞི་བ་ལ་ལ་སོགས་པས་ཕག་ལེན་དུ་མཛད་པ་སེ། འདི་

ལའང་སར་བཞིན་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་དང་ལྡན་ན། རྟེན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པར་བ་ལ། མེད་ཀང་ཆོག་སེ། དང་པོ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་དུ་མ་ངེས་ཏེ། མདོ་ལས། 

ལའི་བུ་གང་དག་གིས་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་མ་བསྐྱེད་པ་དེ་དག་གིས་

ཀང་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བའོ། །ཞེས་པས་སོ། །སྐྱེས་ཟིན་

གནས་པའི་རྟེན་དུ་མ་ངེས་ཏེ། དུད་འགོའི་རྟེན་ལའང་གནས་ཤིང་གཞན་དོན་དུ་སོ་སོ་

ཐར་པའི་སོམ་པ་ཕུལ་ནས་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན། 
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ལེན་འདོད་དང་བརྡ་ཤེས་དོན་གོ་ན། རྒྱལ་པོའམ། ལ་ལའང་སྐྱེའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྦོར་བ་སེམས་ཀི་ཐ་བ་སྦང་། དངོས་གཞི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀི་ས་བོན་གདབ། རེས་རང་གཞན་དགའ་བ་བསྐྱེད་དེ་བརྟན་པར་བ་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ་སེ། རྟེན་བཤམ། གསོལ་བ་གདབ། ཡན་ལག་བདུན་པ་བ་བའོ། །དང་པོ་

ནི། དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་ལ་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཀི་འདུ་ཤེས་བ། རྡུལ་རེའི་སེང་ན་

རྡུལ་རེད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསོར་བ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པར་བསམ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པས་ཅི་འབོར་དབུལ། 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁི་ལ་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ངོ་

བོར་བསོམ་མོ། །གཉིས་པ་ནི། དད་པས་ཡོན་ཕུལ། མཎལ་དང་ཕག་ཕུལ། ཐལ་མོ་

སྦར་ཏེ། རིགས་ཀི་བུ་ཁོད་ཀི་བདག་ལ་དུས་གསུམ་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ། སྐྱབས་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་

མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ་ལ། 

སོབ་དཔོན་གིས་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཞིན་དུ་སྦིན་ནོ་ཞེས་ཁས་བླང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ནི། ཞི་ལས། སིག་པ་བཤགས་པར་བ་བ་དང་། །བསོད་ནམས་

རེས་སུ་ཡི་རང་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྐུལ་དང་གསོལ་གདབ་པ། །བདག་དང་གཞན་

གི་ཕིར་བེད་དོ། །ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དེ་བཞིན་ཏེ། །བེ་བག་མེད་པར་རབ་ཏུ་

འཇུག །དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཁམས་བཞིན་དུ། །བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་རབ་ཏུ་

འབྱུང་། །ཞེས་པས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་བདག་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆོ་ག་སྦོར་དངོས་ཐམས་ཅད་བེད་པར་བསམ་ལ། 
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ཡན་ལག་བདུན་པ་དངོས་ལ། མཆོད་པ། སིག་བཤགས། ཡི་རང་། འཁོར་ལོ་བསོར་

བ། གསོལ་བ་འདེབས་པ། བསྔོ་བ། སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང་བདུན་ནོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། བསོད་ཅིང་ཕག་འཚལ་བ། བཀུར་སིའི་མཆོད་པ། ཡོ་བད་

བློས་སྤྲུལ་པ། ལུས་འབུལ་བ། སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཀོན་མཆོག་གི་

སྤན་སྔར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕག་འཚལ་ཞིང་བསོད་པ་བེད་པར་

བསོམ་སེ། དུས་གསུམ་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་

མཆོག་བཅས་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གངས་སེད་ཀི། །ལུས་བཏུད་ནས་ནི་བདག་

ཕག་འཚལ། །ཞེས་ལན་གསུམ་ཕག་བས་ནས། བསོད་པ་ཅི་ཤེས་པས་བསོད་དོ། །

གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ནི། ཡོ་བེད་ཀི་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་དང་། བདག་

པོས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་དང་། བློས་ཀང་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྦྲུལ་ནས་མཆོད་

པར་བསམ་ཞིང་། མེ་ཏོག་བདུག་པ་མར་མེ་དང་། །དྲི་དང་ལ་བཤོས་ཉིད་དང་ནི། །ན་

བཟའ་དང་ནི་རྒྱན་དང་གདུགས། །གར་དང་རོལ་མོ་གླུ་དབངས་ནི། །ཡིད་འོང་སངས་

རྒྱས་སྤོད་ཡུལ་དག །ནམ་མཁའ་མཐའ་དག་ཀུན་ཁེབས་པ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

སྤན་སྔར་ནི། །བློས་སྤྲུལ་ནས་ནི་བདག་འབུལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། རྒྱལ་དང་

དེ ་སྲས་རྣམས་ལ་བདག་གིས་ནི། །བདག་གིས་ལུས་ཀུན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

འབུལ། །སེམས་དཔའ་མཆོག་རྣམས་བདག་གི་ཡོན་བཞེས་ཤིག །གུས་པས་ཁེད་

ཀི་འབངས་སུ་མཆི་བར་བགི། །ཞེས་བ་བ་འདིས་བདག་གི་ལུས་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བའོ། །ལྔ་པ་ནི། མཆོད་པར་བ་བ་དང་། མཆོད་པར་བེད་པ་

དང་། མཆོད་པ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་དབེར་མེད་པར་དམིགས་ཏེ། ཇི་ལྟར་འཇམ་
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དབངས་ལ་སོགས་པས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་མཛད་པ། །དེ་བཞིན་བདག་

གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །མགོན་པོ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་མཆོད། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་པ་

བློ་ཡུལ་དུ་བས་ལ། བཤགས་པ་བས་པར་བསོམས་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་ལྡན་འཁོར་བ་

ནས། །ཚེ་རབས་འདིའམ་གཞན་དག་ལ། །བདག་གིས་མ་འཚལ་སིག་བགིས་

པ། །བགིད་དུ་རལ་བ་ཉིད་དང་ནི། །གཏི་མུག་འཁྲུལ་པས་བདག་ནོན་ཏེ། །རེས་སུ་

ཡི་རང་གང་བགིས་པ། །དེ་ནི་འགོད་པས་ཤིན་ཏུ་སང་། །འགོད་པར་བགིས་ཏེ་

བདག་འཆགས་ཀི། །འདྲེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཉེས་པ་ལ། །ཉེས་པ་ལགས་པར་གཟུང་

དུ་གསོལ། །འདི་ནི་བཟང་པོ་མ་ལགས་པས། །མགོན་པོ་སན་ཆད་བདག་མི་

བགིད། །ཅེས་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། བདག་གིས་བས་པའི་དགེ་བ་ལ་དགའ་བ། 

གཞན་གི་དགེ་བ་ལ་ཡི་རང་བ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པར་བསོམས་ལ། ཟག་བཅས་ཟག་

པ་མེད་པ་ཡི། །དགེ་ལ་དགའ་བས་ཡི་རང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། ཆོས་ཀི་

འཁོར་ལོ་བསོར་སད་དུ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་བདག་བསྐུལ་ལོ། །ཞེས་ལུས་

ལོངས་སྤོད་ཕུལ་བར་དམིགས་ཏེ་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །ལྔ་པ་ནི། རྒྱལ་བ་མ་ངན་

འདའ་བཞེད་རྣམས། །བསལ་པ་མཐའ་ཡས་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་མ་ངན་ལས་

མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །དྲུག་པ་ནི། བདག་གི་དགེ་ཀུན་ལྟོས་མེད་

པར། །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོའ།ོ །ཞེས་སོ། །བདུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ་བ་

འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བས་ལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་ཡིས། །བང་ཆུབ་སིང་

པོར་མཆིས་ཀི་བར། །སངས་རྒྱས་ལ་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་དང་བང་ཆུབ་
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སེམས་དཔའ་ཡི། །ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེས་ལན་གསུམ་

བརོད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ། བསམ་པ་སྦང་བ་དང་། ཆོ་ག་བརོད་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི་ཕ་མར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་ངན་སོང་

དང་འཁོར་པའི་་ག་བསྔལ་གིས་གཟིར་བ་འདི་སིང་རེ་སམ་པའི་བསམ་པས། 

བདག་གི་ལུས་ལོངས་སྤོད་དགེ་ར་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྦིན་ཞིང་

གཞན་དབང་བར་བསོམ། ད་ཕིན་ཆད་བདག་ལ་རྡེག་འཚོག་བེད་དམ། མི་སན་པ་

བརོད་དམ། ཆགས་སང་བེད་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་སྨོན། བདག་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཁོ་བའི་ལོངས་སྤོད་དང་། བན་དང་། གོགས་ཕོ་མོ་དང་། 

བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ཙམ་དགོས་ཀི་བར་དུ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག་

ཅེས་ཞེ་ཐག་པས་བ་སེ། ཞི་བའི་ལས། ལུས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་སྤོད་དང་། །དུས་

གསུམ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་བསྒྲུབ་ཕིར། །ཕངས་པ་

མེད་པར་གཏང་བར་བ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དཔོན་སོབ་གཉིས་ཀ་མ་ཡེངས་

པར་བས་ལ། ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་

དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་

ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་གིས་ཀང་སེམས་ཅན་མ་བསྒལ་བ་རྣམས་

བསྒལ་བ་དང་། མ་གོལ་བ་རྣམས་དགོལ་བ་དང་། དབུགས་མ་ཕྱུང་བ་རྣམས་

དབུགས་དབྱུང་བ་དང་། ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་མ་
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ངན་ལས་བཟླ་བར་བ་བའི་ཕིར། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སེ་བང་ཆུབ་སིང་པོ་ལ་མཆིས་

ཀི་བར་དུ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགིའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་

དོ། །ཡང་ན། དགོངས་གསོལ་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། ཇི་ལྟར་སྔོན་གི་བདེ་གཤེགས་

ཀིས། །བང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་

ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་འགོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །བང་ཆུབ་

སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགི་ཞིང་། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསབ་པ་ལ། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསབ་

པར་བགི། །ཞེས་ལན་གསུམ་གི་རེས་ལ། སོབ་དཔོན་གིས་ཐབས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

བརོད། སོབ་མས་ལེགས་སོ། །ཞེས་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རང་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་དང་། གཞན་དགའ་བ་བསྐྱེད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་མི་ལུས་ཐོབ། བསན་པ་དང་མཇལ། སྔར་བཤད་པའི་ཕན་

ཡོན་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་

གྱུར་པས་སྔར་མ་ཤི་བ་དོན་ཅན་དུ་གྱུར། ད་ཕིན་ཆད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་

བ་ལ་བསབ་སམ་པས་ངག་ཏུ། དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡོད། །མི་ཡི་སྲིད་པ་

ལེགས་པར་ཐོབ། །དེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས། །སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་

བདག་དེང་གྱུར། །ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་། །རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་

བརམས་ཏེ། །སྐྱོན་མེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །རོག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་

བ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་གིས་དེ་རིང་སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྤན་སྔར་

འགོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །བར་དུ་བདེ་ལ་མགོན་དུ་བོས་ཟིན་གི། །ལ་དང་

ལ་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གིས། །ཞེས་བརོད་དོ། །སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་
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པ་ཐམས་ཅད་ཀང་དམངས་པོས་བུ་རེད་པ་ལྟར། ཐུགས་དགེས་པ་སྐྱེད་ཅིག་ཅེས་

བས་ལ་བསབ་བ་མདོ་ཙམ་བརོད། གཏང་རག་བཟང་པོ་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཐུན་མོང་གི་བསབ་བ་མདོར་བསན། སོ་སོའི་

བསབ་བ་རྒྱས་པར་བཤད། ཆོས་གཅིག་གིས་དོན་བ་་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཐེག་ཆེན་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་གུས་པ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་གདུང་རྒྱུན་མི་གཅོད་

པ། །སེམས་ཅན་བློས་མི་སོང་བ་སེ། བསབ་པའི་ཆོས་གསུམ། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་བ་

མེད་པའི་གཟུགས་བརན། ལྟུང་བ་མེད་པ་དང་། ལྟུང་བའི་གཟུགས་བརན་ཏེ། ཤེས་

པར་བ་བའི་ཆོས་བཞི། ཞུམ་པ། སྒིད་ལུག་པ། འཁོར་བའི་ཉེས་པས་སྐྲག་པ་སེ། 

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་གསུམ་སང་བ་ལ་བསབ་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྨོན་པ་དང་། འཇུག་པའི་བསབ་བ་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། འགལ་རྐེན་སང་པ་དང་། མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནག་

པོའི་ཆོས་བཞི། མི་དགེ་བའི་གོགས་པོ་བསེན་པ། བསམ་པ་ཕག་དོག་པ། རྒྱུད་

འཁོན་དུ་འཛིན་པ། ཉེར་ལེན་མི་གསོད་པ། ཐམས་ཅད་དུ་དམན་པ་ལ་མོས་པ་སེ། 

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མི་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་དྲུག་སང་བ་ལ་བསབ་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བ་སམ་པ་འབས་བུ་ལ་སྨོན་པ། ས་དང་ལམ་ཐམས་

ཅད་ལ་བསབ་པར་བ་སམ་པ་ཐབ་ལ་སྨོན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རེ་བ་བསང་

བར་བ་སམ་པ་འཕིན་ལས་ལ་སྨོན་པ་སེ། སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་སྨོན་པ་གསུམ་དང་། 

སྔར་གི་སང་བ་སོང་བེད་ཀི་གཉེན་པོ་མཐའ་དག་ལ་བསབ་བོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། འགལ་རྐེན་སང་། མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
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སྦོར་བའི་སྐྱོན་གཞན་སྨིན་པ་ལ་རང་སྨིན་དགོས་པས་རང་སྨིན་པའི་གེགས་ཐོས་པ་

ལ་མི་མོས། བསམ་པ་ལ་གཡེལ། སོམ་པ་ལ་ལོད་པ་སེ། ཤེས་རབ་ཀི་གེགས་

གསུམ། སྦོར་བ་ལེ་ལོ་ཆེ་བ། སྤོད་པ་གཞན་མ་དད་པ། དངོས་གཞིའི་དུས་སུ་ཕན་

མི་འདོགས། འདོགས་ཀང་ཆོས་མ་ཡིན་པས་འདོགས་པ་དང་། རེས་ལམ་གོལ་བ་ལ་

སྦོར་བ་སེ། གཞན་དོན་མི་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལྔ་སོང་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མི་

ཉམས་པའི་རྒྱུ་དང་། འཕེལ་བའི་རྐེན་ལ་བསབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཚེ་འདིར་མི་ཉམས་

པའི་རྒྱུ། སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེས་པའི་ཕན་ཡོན། ཉམས་པའི་ཉེས་དམིགས། རེད་དཀའ་

བ་དྲན་པ་སེ་གསུམ། ཕི་མར་མི་ཉམས་པའི་རྒྱུ། ཡན་ལག་བདུན་པ་དུས་གསུམ་དུ་

བེད་པ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ། བདུད་ལས་ཤེས་ཏེ་འབད་

པས་སོང་བ་སེ། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཐབས་གསུམ། འདི་ཕི་ཐམས་ཅད་དུ་མི་ཉམས་

པའི་རྒྱུ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བས་གཅེས། སྤིར་ཆོས་ལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་

ཆེ་བས་གཅེས། བེ་བག་ཏུ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་དགེ་བ་གཞན་པས་ལག་ཅིང་

མིག་འབས་པས་གཅེས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་དམིགས་བུ་བས་གཅེས། 

འབྱུང་འགྱུར་གི་སངས་རྒྱས་ལ་སེམས་ཅན་རང་གི་འཚོ་བ་བས་གཅེས་པས་མྱུར་

དུ་ཐོབ་པར་འདུན་པ་སེ། བླ་ན་མེད་པའི་འདུན་པ་ལྔ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །གཉིས་པ་

ནི། སྲོག་གི་ཕིར་ཡང་རྫུན་མི་སྨྲ་བ། གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་ལ་སྦོར་བ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལ་སོན་པའི་འདུ་ཤེས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལག་པའི་བསམ་

པས་སྤོད་པ་སེ། དཀར་པོའི་ཆོས་བཞི་དང་། ཚད་མེད་པ་བཞི་ལ་བསབ་བོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཔལ་ཕེང་སེང་གེ་སྒས་ཞུས་པ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་
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དཔའི་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སེད་ཐམས་ཅད་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་

ནང་དུ་འདུས་ཏེ། དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་རོ། །ཞེས་དང་། སེང་གེས་

ཞུས་པར། གོང་དང་གོང་ཁེར་རྣམས་སུའམ། །གང་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་རྣམས་

སུ། །བང་ཆུབ་ལ་ནི་ཡང་དག་འཛུད། །དེས་ནི་སེམས་འདོར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

དང་། རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པར། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁོད། འདི་ལྟར་བ་བ་མང་སེ། ཉིན་

མཚན་དུ་སྦིན་པ་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་བར་དུ་བསབ་པར་མི་ནུས་ཏེ། དེ་བས་ན། ཁོད་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་དད་པ་དང་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་སྨོན་པ་རྟག་

པར་རྒྱུན་དུ་དྲན་པ་གིས་ལ་ཡིད་ལ་བཟུང་སེ་སོམས་ཤིག །གཞན་གི་དགེ་བ་ལ་

རེས་སུ་ཡི་རང་བར་གིས་ཤིག །རེས་སུ་ཡི་རང་ནས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་བ་བར་

ཕུལ་ཅིག །ཕུལ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་གིས་ཤིག །དེ་ནས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཉིན་

གཅིག་བཞིན་དུ་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་ཤིག །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁོད་དེ་

ལྟར་བེད་ན། རྒྱལ་སྲིད་ཀང་བེད་ལ་རྒྱལ་པོའི་བ་བ་ཡང་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་ལ། 

བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཀང་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཡི་གེ་

མེད་པ་ཟ་མ་ཏོག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སིང་པོ་ལས། རིགས་ཀི་བུ། གང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་མངོན་པར་བསྲུང་བར་བ་བའི་ཆོས་གཅིག་སེ། 

རིགས་ཀི་བུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་བདག་མི་འདོད་པ་དེ་གཞན་ལ་མི་

བའོ། །རིགས་ཀི་བུ། གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཆོས་གཅིག་པོ་དེ་བསྲུངས་ན། དེས་དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་སྲུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་

ཞེ་ན། རིགས་ཀི་བུ། གང་བདག་གི་སྲོག་ཕངས་པར་འཛིན་པ་དེས་གཞན་གི་སྲོག་

མི་གཅོད་དོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་བསབ་བོ། །

བཞི་པ་ནི། ཞི་ལས། ཉིན་དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཕུང་པོ་གསུམ་པ་

གདོན་བ་ཞིང་། །རྒྱལ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་བསེན་པས། །ལྟུང་བའི་ལག་མེད་ཞི་

བ། །ཞེས་པ་ལྟར་ར་ལྟུང་བྱུང་བ་ཉི་མའི་སུམ་ཆ་འདས་ན་གཏོང་བས། སོབས་བཞི་

ཚང་བའི་བཤགས་པ་བས་ལ་སར་བླང་། ཉེས་པ་གཞན་རྣམས་ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་

མདོ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པས་བཤགས་པར་

བའོ། །ཡང་ན། ནམ་མཁའི་སིང་པོའི་མདོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་

པ་ཉེས་པ་དང་བཅས་པས་ཐོ་རངས་ཀི་ཐུན་ལས་ལངས་ཏེ། ཁ་ཤར་ཕོགས་སུ་

བསན་དེ་འདུག་ལ་ལའི་བུ་སྐྱ་རེངས་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བ་བ་འདི་སད་དུ་

བརོད། སྐྱ་རེངས་སྐྱ་རེངས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཅན། སལ་པ་ཆེན་པོ་ཅན་ཁོད། འཛམ་

བུའི་གིང་དུ་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་བདག་ལ་ཐུགས་རེས་འགེབས་པར་མཛོད་ཅིག །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སིང་པོ་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་བདག་གི་ཚིག་གིས་སྦོན་ཏེ། 

བདག་གི་རི་ལམ་དུ་ཡང་དེ་སོན་པར་འགྱུར་ཞིང་བདག་གི་ཐབས་དེས་ལྟུང་བ་

བཤགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། འཕགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཐབས་དང་ཡེ་ཤེས་

ཐོབ་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། དེས་དེའི་ཚེ་མལ་དུ་གཉིད་ལོག་པར་བ་སེ། 

སྐྱ་རེངས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སིང་

པོ་འདིར་འོང་བར་འགྱུར་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་དེའི་རི་ལམ་དུ་
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ཐ་མལ་པར་མདུན་དུ་འདུག་སེ་ལྟུང་བའི་ར་བ་དེ་ཡང་འཆགས་སུ་འཇུག་ཅེས་

གསུངས་པ་བཞིན་བའོ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་བསྐྱེད་བླང་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སེ། སེམས་བསྐྱེད་ཀི་མཚན་ཉིད། དམིགས་ཡུལ། རབ་

དབེ། ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པའི་

རང་གི་ངོ་བོ་གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ། ར་བ་ནི། སོང་

ཉིད་སིང་རེའི་སིང་པོ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། 

གཞན་གི་དོན་གི་ཕིར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་འདོད་

པའོ། །མདོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཅི་ནས་བདག་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་

སངས་རྒྱ་བ་དང་། གཞན་གི་དོན་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ཞེས་དེ་ལྟར་དོན་དུ་གཉེར་བར་

བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

འགེལ་པ་ལ། མཚན་ཉིད་ཅན་གི་དབེ་བ་དང་། མཚན་ཉིད་ལ་རོད་པ་སང་བ་

གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་ནས་ཆེད་དུ་བ་བ་

གཞན་གི་དོན་གི་ཕིར་གདུལ་བའི་སལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཆོས་

བསན་པ་ལ་སོགས་པས་འབད་པར་བའོ་ཞེས་སེམས་པ་དེ། མཚན་གཞི། བང་ཆུབ་

མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་མཚོན། གཞན་གི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་འདོད་པ་དེའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དེ་ཡང་འགོ་བར་འདོད་པ་

དང་འགོ་བའི་བེ་བག་ལྟར་འབས་བུ་ཙམ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་སྨོན་པ་དང་། དེའི་ཆེད་

དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་འཇུག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། རོད་ལན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་
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བང་ཆུབ་འདོད་པ་ཉིད་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན། སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་

ཏེ། མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལ་ནི། མཚམས་སྦར་

རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། འདོད་པ་ནི། གཞན་དོན་བང་ཆུབ་དེ་ཐོབ་པར་དོན་དུ་གཉེར་བ་

ཡིན་པས་འདུན་པའི་བེ་བག་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་པ་

ཡོད་དེ། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། སེམས་བྱུང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས། 

ཡུལ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་གཞན་དོན་དང་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པར་སྣང་བ་ཅན་

དུ་འབྱུང་བ་མིན་ནམ་སེ། ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། ལན་ལ། རྒྱུ་མིང་འབས་བུ་ལ་

བཏགས་པ་དང་། གོགས་མིང་གོགས་ཅན་ལ་བཏགས་པའི་ལན་གཉིས་སོ། །དང་པོ་

ལ། འདོད་པ་དེ་སེམས་བསྐྱེད་དངོས་མིན་པར་ཐལ་ཟེར་རམ། འདོད་པའི་མིང་གིས་

སེམས་བསྐྱེད་ལ་བཏགས་པ་མིན་པར་ཐལ་ཟེར། དང་པོ་ལ། འདོད་པ་དེ་སེམས་

བསྐྱེད་དངོས་མིན་པ་བདེན་མོད་ཀི་སེ། འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ། མ་ངེས་ཏེ། 

འདོད་པ་དངོས་མིན་པ་འོན་ཀང་སེམས་བསྐྱེད་སོན་པའི་སབས་འདིར་སེམས་

བསྐྱེད་ལ་འདོད་པའི་མིང་གིས་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པས་སེམས་

བྱུང་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་བཀོད་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །འདི་ལ། འདོགས་

པའི་རྒྱུ་ནི། སེམས་ཅན་་ག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོར་ནུབ་པ་ལ་བལྟས་ནས་དེ་འདོན་

པར་འདོད་པའི་བསམ་པ་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་དོན་དུ་

གཉེར་བ་ཡོད་ན། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པར་

འགྱུར་བས་རྒྱུ་འདོད་པའི་མིང་གིས་འབས་བུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བཏགས་ནས་བསན་

པ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་ནི། གཞན་འདྲེན་པའོ། །བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་
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ན། གཞན་དོན་དོན་དུ་གཉེར་བའི་དགེ་བའི་ཆོས་སེམས་བསྐྱེད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་

ཅད། རྣམ་པར་ཏེ། ཁད་པར་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་

བཏགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ལན་གི་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན། གོགས་མིང་གིས་བཏགས་པ་

ཡིན་ནོ། །འདོགས་པའི་རྒྱུ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་ཀི་གོགས་སྨོན་ལམ་ནི། གཞན་དོན་དུ་

སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་དོན་དུ་གཉེར་བའི་འདུན་པ་སེ། དེ་ཡང་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་བང་ཆུབ་འདོད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། སྨོན་ལམ་དེ་དང་ལན་ཅིག་སྤོད་ཅིང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་སྨོན་ལམ་དེའི་སྒར་བཏགས་ནས་བསན་ནོ། །སེམས་

བསྐྱེད་པའི་སབས་ན། དོན་གཉེར་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་རོ། །དགོས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ན། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཀི་སྨོན་ལམ་དང་ལྡན་པའི་

སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྐྱེའོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་བཏགས་པས་འདི་འཐད་པ་

ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། སྔ་འགེལ། ར་བ། འགེལ་པ། དོན་བ་། མདོ་གཞན་མ་

བིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ། ཡང་ནི། རིམ་པ་བཞིན་སྦར་བའོ། །བློའི་ངོ་བོ་

གང་། འདོད་པའི་བདག་ཉིད་ནི། གང་། དགོས་པ་གང་གི་དོན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་དེ་ནི་གང་ཡིན། གཞན་གི་དོན་ནི། གང་ཡིན་ཞེ་

ན་དྲི་བའོ། །གཉིས་པ་ལ། བརོད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བང་ཆུབ་དེ་དང་གཞན་དོན་

དེ་ནིའོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། མདོར་བ་ས་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའི་སོ་ནས་

སོ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན། མདོ་ནས་བཤད་པ་བཞིན་དུའོ། །
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གསུམ་པ་ལ། བསན་ཏེ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

བང་ཆུབ་དང་། གཞན་གི་དོན་ནོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། བ་ས་པ་དང་རྒྱས་པའི་སོ་

ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། བློ་གོས་མི་ཟད་པ་དང་། སོང་པོ་བཀོད་པ་ལ་སོགས་པའི་

མདོའི་དོན་དང་མི་འགལ་བར་རོ། །གང་ལས་ན། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་

པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ལས་ཀང་ངོ་། །ཀང་ནི། མདོ་གཞན་བ་་བའོ། །གང་གིས་ན། 

ཤཱ་རིའི་བུ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ལ་བརོན་པར་བའོ། །ཞེས་བང་ཆུབ་ཤེས་པར་བེད་པའི་དོན་ཅན་གི་ངག་

གིས་བང་ཆུབ་མདོར་བསན་ནོ། །རྒྱས་བཤད་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མི་གནས་

པའི་ཚུལ་གིས་ཤེར་ཕིན་ལ་གནས་ཏེ། སྦིན་པར་བ་བ་དང་སྦིན་པ་པོ་དང་ལེན་པ་

པོ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །སོགས་པ་ལྟུང་བ་དང་མི་ལྟུང་བའི་བ་བ་མེད་

པའི་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས། འཁྲུགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་བཟོད་པ། ལུས་དང་སེམས་ཀི་

བརོན་འགྲུས་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་བརོན་འགྲུས། རོ་མང་བ་མེད་པའི་ཕིར་

བསམ་གཏན། ཤེས་རབ་དང་ཤེས་རབ་འཆལ་པ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཤེར་ཕིན་

ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ཞེས་བང་ཆུབ་ཤེས་པར་བེད་པའི་དོན་ཅན་གི་ངག་

གིས་བང་ཆུབ་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །གདུལ་བའི་སལ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མང་

འདས་ལ་དགོད་པས་གཞན་དོན་བསན་ཏེ། སེམས་ཅན་གང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་
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ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལག་མ་མེད་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་སུ་ཡོངས་སུ་

མ་ངན་ལས་བཟླ་བར་འདོད་པས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་

པར་བའོ། །ཞེས་གཞན་དོན་རབ་ཏུ་སོན་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་ངག་གིས་གཞན་དོན་

མདོར་བསན་ནོ། །སེམས་ཅན་སེར་སྣ་ཅན་རྣམས་ནི། སྦིན་པ་ལ། སོགས་པ་ཚུལ་

ཁིམས་འཆལ་པ་རྣམས་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ལ། གནོད་སེམས་མང་བ་རྣམས་ནི། བཟོད་

པ་ལ། ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་ནི། བརོན་འགྲུས་ལ། སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཅན་རྣམས་

ནི། བསམ་གཏན་ལ། ཤེས་རབ་འཆལ་བ་རྣམས་ནི། ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ལ་དགོད་པར་འདོད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས། ཤེར་ཕིན་ལ་བསབ་པར་

བའོ། །ཞེས་གཞན་དོན་རབ་ཏུ་སོན་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་ངག་གིས་གཞན་དོན་རྒྱས་པར་

བཤད་དོ། །དེ་དག་གིས་དྲི་བ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ལན་བསན་ཏོ། །

བཞི་པ་ནི། བཤད་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ན། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཆེད་དུ་བ་བ་

གཞན་གི་དོན་གི་ཕིར། དམིགས་ཡུལ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་

དམིགས་ནས། བློའི་ངོ་བོ་དངོས་པོར་ཞེན་པ་མེད་པར་སྒྱུ་མ་ལྟར་འདོད་པའི་བདག་

ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །འདིས་དྲི་བ་དང་པོའི་ལན་བསན་ཏོ། །ལྔ་པ་ནི། གལ་

ཏེ། བང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་མདོ་རྣམས་ལས་གསུངས་ན། ཇི་ལྟར་གསུང་སྨོས་

དགོས་སོ། །ཞེ་ན། གཙུག་ལག་གི་གཞུང་སེ། མདོ། སབས་ཀི་དོན་བང་ཆུབ་དང་

གཞན་དོན་སོན་པ་ལྷུར་ལེན་པ་ནི། རྒྱས་འབིང་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་གསུངས་མོད་

ཀི། ཚིག་མང་ན། གདུལ་བའི་བློ་འཁྲུགས་པར་འགྱུར་དུ་དོགས་ནས་ཤེས་བེད་ཀི་

ཁུངས་ཉིད་དུ་མ་བིས་ཀི། བརོད་མི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་ལས། སྔ་
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འགེལ་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་པ་དམིགས་པ་དང་། རང་གི་ངོ་བོ་དང་བཅས་

པ་བརོད་ནས་བཤད་དེ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སེམས་བསྐྱེད་པ་དེའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་

རྣམ་པ་ཉེར་གཉིས་པོ། གང་གིས་ན། སྔར་སེམས་བསྐྱེད་མདོར་བ་ས་ཏེ་གསུངས་

པའི་ཁད་པར་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་རྒྱ་ཆེར་བསན་པའི་སབས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

པས་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་སོ། །འོག་གི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་

བཅད་ཐམས་ཅད་ཀང་དེས་ཤེས་པར་བའོ། །དུས་གང་གི་ཚེ་ན། སབས་སུ་བབ་

པས་ད་ནི་སེ། ད་ལྟའོ། །

ར་བ་ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་དེ་ཡང་ངོ་། །དབེ་ངོ་། 

འདུན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ས་ལྟ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

སྦར་ཏེ། བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་གསེར། ལག་བསམ་དང་ལྡན་པ་ཟླ་བ། སྦོར་བ་དང་

ལྡན་པ་མེ། སྦིན་པ་དང་ལྡན་པ་གཏེར། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་

གནས། བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་མཚོ། བཙོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་རྡོ་རེ། བསམ་གཏན་

དང་ལྡན་པ་རི། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་སྨན། ཐབས་དང་ལྡན་པ་བཤེས་གཉེན། སྨོན་

ལམ་དང་ལྡན་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། སོབས་དང་ལྡན་པ་ཉི་མ། ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་

ཀླུ། མངོན་ཤེས་དང་ལྡན་པ་རྒྱལ་པོ། ཚོགས་གཉིས་དང་ལྡན་པ་མཛོད། བང་ཆུབ་

ཕོགས་མཐུན་དང་ལྡན་པ་ལམ་པོ་ཆེ། སིང་རེ་ལག་མཐོང་དང་ལྡན་པ་བཞོན་པ། 

གཟུངས་སོབས་དང་ལྡན་པ་བཀོད་མའི་ཆུ། ཆོས་ཀི་དགའ་སོན་དང་ལྡན་པ་སྒ་སན། 

བགོད་གཅིག་ལམ་ལྡན་ཆུ་བོ། ཆོས་ཀི་སྐུ་ལྡན་སིན་ལྟ་བུ་རྣམས་སོ། །ཐ་དད་ནི། ཅི་

རིགས་པ་སེ། དང་པོ་ནི། ཕི་མ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཁོ་ནའོ། །ཕི་མ་གཉིས་ནི། སྔ་མ་རྣམས་
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ཀི་འབས་བུ་ཁོ་ནའོ། །བར་པ་རྣམས་ཕི་མའི་རྒྱུ་དང་སྔ་མའི་འབས་བུ་གཉིས་

ཀའོ། །གངས་ངེས་ནི། སེམས་བསྐྱེད་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཀིས་རྒྱུ་དང་འབས་

བུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སེམས་བསྐྱེད་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ཡོད་པའི་

བར་གི་སྨོན་འཇུག་ཐམས་ཅད་བ་ས་པས་མ་ཚང་བའང་མིན། ལག་པའང་མིན་

པར་དེ་ཁོ་ནར་ངེས་སོ། །

འགེལ་པ་ནི། གོགས་དང་དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་རྟགས་རྣམས་གངས་

བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། གཞན་དོན་གི་ཆེད་དུ་བང་ཆུབ་ལ་འདུན་པ་དང་ལྡན་

པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། ལོ་ཏོག་སྐྱེ་བའི་གཞི་ས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་དཀར་པོ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དང་། དེའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བའི་གཞིའམ། རྟེན་གི་

དངོས་པོ་བེད་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་ནས་བརོན་པར་བའོའི་བར་བང་ཆུབ་

མདོར་བསན་བཞིན་ནོ། །ཕིན་དྲུག་གིས་བ་ས་པ་འདི་ཕི་ལ་ཕན་བདེའི་བསམ་པ་

དང་ལྡན་པ་ནི། མི་འགྱུར་བས་གསེར་བཟང་པོ་འདྲ་སེ། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

བར་དུ་མི་འགྱུར་བར་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་ནས་བའོའི་བར་བང་

ཆུབ་རྒྱས་བཤད་བཞིན་ནོ། །བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་སོགས་ཁད་པར་རྟོགས་པར་

འདོད་པའི་ལག་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། དཀར་ཕོགས་ཀི་ཟླ་བ་ཚེས་པ་སེ། 

གསར་པ་འདྲ་སེ། དགེ་བའི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་སོགས་མཐའ་དག་གོང་ནས་

གོང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། མདོ་ནི། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བཞི་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །མཁེན་གསུམ་གི་སྦོར་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྦོར་

བ་དང་ལྡན་པ་ནི། མེ་དང་འདྲ་སེ། མཁེན་གསུམ་གི་སྒིབ་པ་ཉོན་མོངས་པའི་བུད་
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ཤིང་སྲེག་པའི་ཕིར། འདི་ལ། བུད་ཤིང་གིས་མེ་འཕེལ་བ་ལྟར་སྦོར་བ་ཁད་པར་དུ་

འགོ་བའོ། །ཞེས་གཞན་དུ་མང་པོས་བཤད་དོ། །མདོ་ནི། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་

ཤེས་པ་དང་མཐོང་བས་བལྟས་ནས་འདའ་བར་འདོད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

ཤེར་ཕིན་བསོམ་པར་བའོ་ཞེས་སོ། །འདི་དང་སྔ་མ་གཉིས་དཀོན་བརེགས་དང་

རྒྱན་ལས་གོ་ལྡོག་སེ་བཤད་པ་ནི། གཉིས་ཀ་ཡང་གཉིས་ཀར་འབྱུང་བར་བཤད་པར་

བེད་པའོ། །སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། དུང་སོགས་གཏེར་ཆེན་པོ་

འདྲ་སེ། ཟང་ཟིང་ལོངས་སྤོད་ཀིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བེད་པ་དང་མི་

ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །

མདོ་ནི། སེམས་ཅན་སེར་སྣ་ཅན་རྣམས་སྦིན་པ་ལ་འཇོག་པར་འདོད་པ་

དང་། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྦིན་པ་རྣམས་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཅིག་

གིས་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་འདོད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཤེར་ཕིན་

ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །གཞན་ལྔ་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་རོ། །ཚུལ་ཁིམས་

དང་ལྡན་པ་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་གནས་དང་འདྲ་སེ། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་

ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཞིང་སྐྱེ་བའི་རྟེན་གི་དངོས་པོ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ཚུལ་

ཁིམས་འཆལ་སོགས་སོ། །བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་སེ། མི་

འདོད་པ་ཉམ་ང་བའི་མེ་དང་མཚོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོག་ཏུ་བབ་པས་ཀང་

སེམས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། གནོད་སེམས་ཅན་སོགས་སོ། །བརོན་

འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ནི། རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རེ་དང་འདྲ་སེ། བང་ཆུབ་རྒྱུ་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་

པ་བརྟན་པས་བདུད་ལས་ཀིས་མི་ཕེད། ཕར་བདུད་ལས་ཀུན་འཇོམས་པའི་ཕིར། 
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མདོ་ནི། ལེ་ལོ་ཅན་ལ་སོགས། བསམ་གཏན་དང་ལྡན་པ་ནི། རིའི་རྒྱལ་པོ་ལྷུན་པོ་

འདྲ་སེ། མཚན་མར་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་གཡེང་བས་མི་བསྐྱོད་ཅིང་མི་གཡོ་བའི་

ཕིར་རོ། །

མདོ་ནི། སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་སོགས་སོ། །ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་ནི། སྨན་

ཆེན་པོ་འདྲ་སེ། ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། རྟོག་པ་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་ནད་

རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། ཤེས་རབ་འཆལ་སོགས་སོ། །ཕིན་དྲུག་གི་

དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

འདྲ་སེ། ཚད་མེད་བཞིས་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་གི་དོན་ཡོངས་སུ་

མི་གཏོང་སེ། ཡལ་བར་མི་འདོར་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། དགེ་བའི་ར་བ་སེམས་

བསྐྱེད་པ་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཐབས་མཁས་པས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་

པས་མི་ཟད་པར་བེད་འདོད་སོགས་སོ། །གང་གིས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕིན་དྲུག་ལ་

སྤོད་པར་འགྱུར་བའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་སོགས་དང་ལྡན་པ་ནི། ཡིད་བཞིན་གི་

ནོར་བུ་འདྲ་སེ། ཡིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་འབས་བུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་འདོད་སོགས་སོ། །ཉི་མ་སོ་སོར་དེ་

རྣམས་ལ་སྤོད་པ་དང་སོམ་པ་དང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་སོབས་དང་ལྡན་པ་ནི། ཉི་མ་འདྲ་

སེ། བ་་བའི་དངོས་པོ་བཞིས་གདུལ་བའི་ལོ་ཏོག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པ་སེ། 

མང་འདས་གསུམ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། ཡོ་བད་རྣམས་ཀིས་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་བར་འདོད་སོགས་སོ། །

ཐེག་ཆེན་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལྡན་
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པ་ནི། དྲི་ཟའི་ཆོས་ཀི་སྒ་དབངས་སམ་ཀླུ་སན་པ་དང་འདྲ་སེ། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་

རིག་པ་བཞིས་གདུལ་བ་འདུན་ཅིང་དད་པར་བེད་པའི་ཆོས་སོན་པའི་ཕིར། ཕར་

ཕིན་ནི། གོང་མ་དགུ་ལའང་སྦར་རོ། །མདོ་ནི། སྦིན་པ་འདི་ལྟར་བིན་པས་ནི། ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ནུས་སོ་ཞེས་ཤེས་སོ་ཞེས་སོ། །ཟག་ཟད་

སོགས་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་སེ། མཐུ་ཐོགས་

པ་མེད་པས་རྟོན་པ་བཞིས་གཞན་གི་དོན་ཆུད་མི་ཟ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། 

ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བར་འདོད་ཅིང་ཡང་དག་པའི་

མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་མི་བ་བར་འདོད་སོགས་སོ། །སྦིན་སོགས་བསོད་ནམས་དང་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ནི། རས་མང་པོ་བཞག་པའི་བང་

མཛོད་དང་འདྲ་སེ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་མང་པོའི་མཛོད་དེ། 

གནས་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐོས་དང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཇི་སེད་ཅིག་བཞུགས་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་བསོད་སོམས་གཅིག་གིས་ཁད་པར་བ་བར་འདོད་སོགས་སོ། །སྦིན་

སོགས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་སོ་བདུན་དང་ལྡན་པ་ནི། ལམ་པོ་

ཆེ་དང་འདྲ་སེ། འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གི་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

གཤེགས་ཤིང་མ་འོངས་པ་རྣམས་རེས་སུ་གཤེགས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མདོ་ནི། འདས་པ་དང་མ་བོན་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཡོན་ཏན་རེས་སུ་ཐོབ་པར་འདོད་སོགས་སོ། །བརེ་བ་སིང་རེ་དང་ལག་

མཐོང་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་ནི། བཞོན་པ་རྟ་ཅང་ཤེས་འདྲ་སེ། ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་
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འགོ་བས་སྲིད་པ་འཁོར་བ་དང་ཞི་བ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་དུ་ཡང་མི་ལྟུང་བར་

སེམས་ཅན་གི་ཁུར་བདེ་བླག་ཏུ་ཁེར་ཏེ་འགོ་བའི་ཕིར། མདོ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྔོན་དུ་འགོ་བར་འདོད་སོགས་སོ། །ཆོས་ཀི་དོན་འཛིན་པའི་

གཟུངས་དང་། གཞན་ལ་སོན་པའི་སོབས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཆུ་འཛིན་ཅིང་མི་ཟད་

པར་འབོན་པའི་བཀོད་མའི་ཆུ་དང་འདྲ་སེ། སྔར་ཐོས་པ་དང་སྔར་མ་ཐོས་ཐོས་འགྱུར་

གི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་མི་ཟད་པར་སོན་ནུས་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྣམས་ཀིས་བཤད་པ་དང་འཆད་པ་དང་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དང་ཇི་སེད་

པ་འདི་ལྟ་སེ། མདོ་དང་ཞེས་པ་ནས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་ཐོས་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་གཟུང་བར་འདོད་སོགས་སོ། །

ཆོས་ཀི་སོམ་བཞིའི་དགའ་སོན་དང་ལྡན་པ་ནི། སྒ་སན་པ་སེ། ལའི་ར་སྒའམ། 

ཐོས་ན་བདུད་རིས་ཚིམ་པར་འགྱུར་བ་ཀུན་དགའ་བའི་སྒ་འདྲ་སེ། སྲིད་ཞི་ལས་ཐར་

པའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་གདུལ་བ་ལ་སན་པ་སོམ་བཞི་སོགས་

སྒོག་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་སུ་

སྐྱེས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྒ་དང་ཆོས་ཀི་སྒ་དང་དགེ་

འདུན་གི་སྒ་ཡང་དག་པར་སྒོག་པར་འདོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཡང་དག་

པའི་ལྟ་བ་ལ་སྦར་བར་འདོད་སོགས་སོ། །ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ལས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་བླ་ན་མེད་པའི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པས་རང་གི་ངང་གིས་

འབྱུང་བ། བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཆུ་བོའི་རྒྱུན་དང་འདྲ་སེ། ཤེས་

པ་དང་ཤེས་བ་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་ཐུགས་རེས་གཞན་གི་དོན་
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བ་བ་ཐ་མི་དད་པར་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། མདོ་ནི། མུན་པའི་མཐུས་ལྡོངས་པར་

གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བར་བ་བར་

འདོད་སོགས་སོ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་ནི། སྣོད་ཀི་

འཇིག་རྟེན་གི་འབོར་པ་འབྱུང་བའི་སིན་ལྟ་བུ་སེ། ཐབས་ལ་མཁས་པས་དགའ་ལྡན་

གི་གནས་ན་བཞུགས་པ་དང་། སོགས་པ་འཕོས་ནས་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པ་སོགས་

ཀུན་ཏུ་སོན་པར་རུང་བ་སེ། ནུས་པའི་ཕིར་ལྡན་པ་ནི་དང་། ལྟ་བུ་སེ་གཉིས་ཀུན་ལ་

སྦར་རོ། །དང་ནི། བ་་བའོ། །

མདོ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ། གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྤོད་ལམ་སོན་པར་འདོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤོད་པ་དང་

ཚུལ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་འཕིན་ལས་དང་གསུང་གི་

འཕིན་ལས་དང་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་འགོ་བ་དག་པ་དང་། 

གང་པོ་ཆེའི་ལྟ་སངས་ཀིས་ལྟ་བར་འདོད་པས་ཤེར་ཕིན་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་

སོ། །དོན་བ་་ནི། གོགས་དང་། དཔེ་དང་། བེད་པ་གསུམ་བསན་པ་དེ་ལྟར་ན་སེ། དེའི་

ཕིར། དེ་ཡང་ས་གསེར་ཟླ་བ་མེ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཉི་ཤུ་

ར་གཉིས་བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་དང་མཐུན་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི་ཆོས་ཅན། ལས་དང་པོ་པའི་

ས་ནས་བཟུང་སེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་གིས་བ་ས་པ་ཡིན་ནོ། །ཚོགས་ལམ་

ཆུང་ངུ་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་བར་གིས་བ་ས་པ་དེ་ལྟ་ན་སེ། དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་བོ། །ཞེ་ན། 

དེ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཚོགས་སྦོར། ས་བཅུ། ཁད་པར་གི་ལམ། སངས་རྒྱས་ཀི་སས་
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བ་ས་པ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་སྤིར་བསན་པ་དེ་ལ་ཞེས་

པ། དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་ལ་བདུན་པའོ། །བ་ས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སེམས་

བསྐྱེད་པ་དང་པོ་འདུན་པ་བསམ་པ་ལག་བསམ་དང་ལྡན་པ་གསུམ་ནིའོ། །གང་གིས་

ན། ཐེག་ཆེན་ལས་དང་པོ་པའི་ས། ཚོགས་ལམ་གིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། དང་པོ་ཚོགས་

ལམ་ཆུང་ངུ་དང་བར་པ་འབིང་དང་ཐ་མ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀིས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བ་ས་

སོ། །གང་ན། གསུམ་པོ་དེའི་འོག་ཏུ་གཅིག་སྦོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནིའོ། །གང་གིས་ན། 

ས་དང་པོ་ལ་འཇུག་པ་སྦོར་བའི་ལམ་གིས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། བ་ས་ཏེའོ། །གང་ན། བཞི་པོ་དེའི་འོག་ཏུ་སྦིན་པ་ནས་ཡེ་

ཤེས་དང་ལྡན་པའི་བར་བཅུའོ། །གང་གིས་ན། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། 

སོགས་པ་ཆོས་ཀི་སིན་གི་བར་ས་བཅུས་སོ། །དང་པོ་མཐོང་ལམ་དང་། ཕི་མ་

རྣམས་སོམ་པའི་ལམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། བ་ས་སོ། །གང་ན། 

བཅུ་བཞི་པོ་དེའི་འོག་ཏུ་མངོན་ཤེས་དང་ལྡན་པ་སོགས་ལྔ་ནིའོ། །གང་གིས་ན། ཁད་

པར་གི་ལམ་ས་བཅུ་པའི་ཁད་པར་གིས་སོ། །ཞེས་ཨ་བྷྱ་དང་ཆོས་བཤེས་སོ། །དག་

པའི་སར་འདོད་པའང་ཡོད་དོ། །ལྔ་པ་ནི། བ་ས་སོ། །གང་ན། བཅུ་དགུ་པོ་དེའི་འོག་

ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཐ་མ་གསུམ་ནིའོ། །གང་གིས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སས་སོ། །ཇི་

ལྟར་ན། བང་སེམས་ཀི་ས་དང་འབེལ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འཇུག་པའི་སྦོར་བའི་

ལམ་དང་། དངོས་ཏེ། སངས་རྒྱས་སའི་མཉམ་གཞག་དང་། མཇུག་སེ། རེས་ཐོབ་

ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་བ་ས་སོ། །ཨ་བྷྱ་ནི། དངོས། སྐུ་གཉིས་སམ་ཡེ་ཤེས་སྔ་མ་

བཞི་ཡིན་ལ། མཇུག །སྤྲུལ་སྐུའམ་བ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སངས་
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རྒྱས་ཀི་སས་བ་ས་པར་མི་འཐད་དེ། བང་སེམས་ཀི་སས་བ་ས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་སོ། །ས་མཚམས་དེ་དག་ཀང་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །

གཉིས་པ་༼དེ་རྣམ་པར་དག་བེད་གདམས་ངག་ནོད་པ།༽ལ་གཉིས་ཏེ། 

གདམས་ངག་བཅུ་སྤིར་བསན་པ་དང་། 

དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྔ་འགེལ། ར་

བ། འགེལ་པ། གངས་ངེས་ཀི་སོ་ནས་དོན་བ་་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་

བསྐྱེད་ཀི་དབེ་བ་ཞར་ལ་བརོད་ནས་དེའི་རེས་ལ་གདམས་ངག་འཆད་པ་ལ། 

འདོམས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་པོ་འདུན་ལྡན་དང་། 

སོགས་པ་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་བསྐྱེད་པའི་བང་སེམས་ལའོ། །གང་གི་ཚེ་ན། 

སེམས་བསྐྱེད་རྣམས་ཀི་ས་མཚམས་དུ་དགོས་པ་གཉིས་ཀི་ཕིར་གདམས་ངག་དོན་

དུ་གཉེར་བར་བེད་པའི་དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སེ། དེའི་དུས་སུའོ། །གང་གི་དོན་དུ་ན། 

རྒྱུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་སེམས་བསྐྱེད་དེས་འཕངས་པའི་ཆོས་

འབས་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་རྣམས་སམ། བསབ་བ་རྣམས་འགྲུབ་

པར་བ་བའི་ཕིར་ཏེ། རེས་བསན་གི་དགོས་པའོ། །སྔ་མའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་རྣམས་མི་

ཉམས་པར་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བའི་དོན་ནམ། དབང་གིས་གོང་མ་གོང་མའམ་མངོན་

པར་འཕེལ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཏེ། གདམས་པའི་དགོས་པའོ། །གང་གིས་ན། སངས་

རྒྱས་ཀིས་སོ། །དེ་དག་གིས་གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད་བསན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ། 

ཤེས་པར་བ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་གདམས་ངག་གི་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། 
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གངས་བཅུའི་བདག་ཉིད་དུའོ། །གང་གི་ཕིར་ན། ཡུལ་བཅུར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡུལ་བཅུ་གང་ཞེ་ན། སེམས་བསྐྱེད་དང་། དེས་འཕངས་པའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཡུམ་ལ་མི་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་འཇུག་པ་སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོ་དང་། དེའི་དམིགས་

ཡུལ་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས་དང་། རྟེན་སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་ཆོས་ལ་

སོགས་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་། དེ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ། ལུས་ངག་

གི་བདེ་བ་ལ་མ་ཞེན་པའི་བརོན་འགྲུས་དང་། བགོད་བ་ཇི་སྲིད་པར་འགོ་བའི་རྒྱུ། 

ཕོགས་བཅུ་ལྟ་ཡང་ཡོངས་སུ་མི་ངལ་བའི་བརོན་འགྲུས་དང་། ལམ་གཞན་དུ་མི་

འགོ་བའི་རྒྱུ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ལམ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་བརོན་འགྲུས་དང་། གཞན་གི་

དྲིང་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ། སྤན་ལྔ་དང་། རྣམ་མཁེན་རོགས་པའི་རྒྱུ། མངོན་ཤེས་ཀི་

ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་། མཐར་ཐུག་པའི་རྒྱུ། མཐོང་ལམ་སོམ་ལམ་ཞེས་བ་བ་བཅུའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི་སེ། སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངོ་བོ། དམིགས་ཡུལ་བདེན་པ་བཞི། 

རྟེན་དཀོན་མཆོག་གསུམ། སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ལ་གདམས་པའོ། །དང་

པོ་ནི། འཇུག་པར་བའོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་

རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཉེར་གཉིས་སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་བ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྒྲུབ་པ་

ལའོ། །གང་གིས་ན། སྤོད་པ་སྤད་འབས་སྤད་བ་སྤོད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལྡོག་ཟླ་དང་

བཅས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། །ཡང་ན། རྣམ་པར་གཡེང་

བའི་རྣམ་རྟོག་བཅུའི་གཉེན་པོར་དངོས་མེད་དང་དངོས་པོ། སྒོ་འདོགས་དང་སྐུར་

འདེབས། གཅིག་དང་ཐ་དད། ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཁད་པར། མིང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དོན་

དང་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མིང་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཡུལ་བཅུ་མི་དམིགས་པའི་
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ཚུལ་གིས་སོ། །མདོ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སད་

ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན། བང་སེམས་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་སྤད་

པར་བགི་ཞེས་པའི་ལན་དུ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བང་སེམས་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་སྤོད་

པའི་ཚེ་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཡོད་བཞིན་དུ་བང་སེམས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་

མཐོང་། བང་སེམས་ཀི་མིང་ཡང་། བང་ཆུབ་ཀང་། བང་ཆུབ་ཀི་མིང་ཡང་། ཡུམ་

ཡང་། ཡུམ་གི་མིང་ཡང་། སྤོད་ཅེས་བ་བར། མི་སྤོད་ཅེས་བ་བར། སྤོད་ཀང་སྤོད་

ལ་མི་སྤོད་ཀང་མི་སྤོད་ཅེས་བ་བར། སྤོད་པའང་མ་ཡིན་མི་སྤོད་པའང་མ་ཡིན་ཞེས་

བ་བར་གཟུགས་ཀང་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་ཞེས་སོགས་གསུངས་

སོ། །ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མི་དམིགས་པའི་སྒྲུབ་པ་དེ་ཉིད་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། ཕིན་དྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་བ་དང་། 

ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པས་བ་ས་པ་ཆེད་དུ་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ཉན་ཐོས་དང་། 

སོགས་པ་རང་སངས་རྒྱས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས་སོ། །ཉན་ཐོས་ཀི་སོགས་པ་

ནི། འོག་ཏུའང་དམིགས་བསལ་མེད་པ་རྣམས་འདི་བཞིན་བཤད་དོ། །

མདོ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་གལ་ཏེ་ཕོགས་བཅུ་རེ་རེ་ཞིང་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སེད་

ཀི་ལོ་ཀའི་ཁམས། དགེ་སོང་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མོའུ་འགལ་གི་བུ་ལྟ་བུ་ཤ་སག་གིས་

འདི་ལྟ་སེ། འདམ་བུ། འོད་མ། བུ་རམ་ཤིང་། སྨིག་མ། འབས་ཀི་ཚལ་ལམ། ཏིལ་གི་

ཚལ་ལྟར་གང་བར་གྱུར་ཀང་དེ་དག་གི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེས། བང་སེམས་

ཡུམ་ལ་སྤོད་པའི་ཤེས་རབ་ཉིན་གཅིག་བསོམས་པ་ཙམ་གི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་

འགོ། སོང་དང་། བརྒྱ་སོང་ནས་གངས་ཆར་ཡང་། བགང་བར་ཡང་། རྒྱུར་ཡང་། 
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དཔེར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགོའ།ོ །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ། འདི་

ལྟར། བང་སེམས་ཀི་ཤེས་རབ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་

འདའ་བའི་དོན་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཤེས་རབ་ནི། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཇི་ལྟ་བུས་ན། ཐ་སད་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་

སྣང་བ་ཀུན་རོབ་དང་། དེ་ཁོ་ནར་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལས་མི་

འདའ་བས་ཞེས་དེ་ལྟར་སོབ་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་ལ་འདོམས་པའི་གདམས་ངག་གོ །

གཉིས་པ་ལ། སྤི་གཞུང་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། 

བདེན་བཞིའི་མཚན་ཉིད།

 དབེ་བ། རང་བཞིན། རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། ཟག་བཅས་འབས་བུས་

བ་ས་པ་དང་། ཟག་བཅས་རྒྱུས་བ་ས་པ་དང་། ཟག་མེད་འབས་བུས་བ་ས་པ་

དང་། ཟག་མེད་རྒྱུས་བ་ས་པ་རིམ་པ་ལྟར་བདེན་བཞིའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་

ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་བདེན་པ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་བཞིའོ། །ཐ་དད་ནི། འགོག་བདེན་

ནི། གཞན་གསུམ་དང་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་ལ། ་ག་ཀུན་ལྟོས་ས་ཐ་

དད་ལ་ལྟོས་ཏེ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་སྲིད། སྔ་མའི་ལས་ཉོན་གི་འབས་བུ་ཉིད། ཕི་མའི་

རྒྱུར་ཡང་འགྱུར་སྲིད་པས་སོ། །གཅིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་ངོ་བོ་ཐ་དད་དོ། །ལམ་ཟག་བཅས་

དང་་ག་ཀུན་ངོ་བོ་གཅིག་པ་སྲིད་དོ། །གངས་ངེས་ནི། ཐར་པ་འདོད་པའི་གང་ཟག་

གི་ཤེས་བ་དུཿ ཁ། སང་བ་ཀུན་འབྱུང་། ཐོབ་བ་འགོག་པ། བསེན་བ་ལམ་བདེན་དང་

བཞིར་ངེས་ཏེ། རྒྱུད་བླར། ནད་ནི་ཤེས་བ་ནད་ཀི་རྒྱུ་ནི་སང་བ་ལ། །བདེར་གནས་

ཐོབ་བ་སྨན་ནི་བསེན་པར་བ་བ་ལྟར། །དུཿ ཁ་རྒྱུ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞིན་



  222  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ལམ། །ཤེས་བ་སང་བ་རེག་པར་བ་ཞིང་བསེན་པར་བ། །ཞེས་སོ། །ཡང་ན་བདེན་པ་

བཞིར་བས་པ་ལ་འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་ངེས། འཁོར་བའང་རྒྱུ་འབས་གཉིས་སུ་

ངེས་པས་ཀུན་འབྱུང་དང་དུཿ ཁ་གཉིས་སོ། །མང་འདས་ཀང་རྒྱུ་འབས་གཉིས་སུ་

ངེས་པས་ལམ་དང་འགོག་པ་གཉིས་སུ་ངེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། ་ག་ཀུན་འགོག་ལམ་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ། མཚན་གཞི་དང་། 

མཚན་ཉིད་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། ལས་ཉོན་གིས་བསྐྱེད་པའི་སྣོད་བཅུད་ཀི་ལོ་

ཀའོ། །གཉིས་པ་ལ། རང་མཚན། སྤི་མཚན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་

མི་་ག་པ་དང་ཕད་པ་ལྔ་དུཿ ཁའི་དུཿ ཁ། ་ག་པ་དང་བལ་བ་དང་འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་

མ་རེད་པ་གཉིས་འགྱུར་བའི་དུཿ ཁ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་འདུ་བེད་ཀི་དུཿ 

ཁའོ། །གཉིས་པ་ནི། མི་རྟག་དུཿ ཁ་སོང་པ་བདག་མེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་གཞི་དང་། མཚན་ཉིད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཉོན་

མོངས་དང་། ལས་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། རྒྱུ། ངོ་བོ། འབས་བུ། སོང་ཚུལ་

བཞིའོ། །རྒྱུ་ནི། རྐེན་བཞི་སེ། རྒྱུའི་རྐེན། རང་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མས་བཞག་པའི་

བག་ལ་ཉལ་མ་སངས་པར་ཡོད་པ། དམིགས་རྐེན། ་ག་པ་དང་མི་་ག་པར་སྣང་བ་

སོགས་ཡུལ་ཉེ་བར་གྱུར་པ། བདག་རྐེན། མི་གཙང་པ་ལ་གཙང་བར་འཛིན་པ་

སོགས་ཚུལ་བཞིན་མིན་པའི་ཡིད་བེད། དེ་མ་ཐག་རྐེན། རིག་པ་སྔ་མ་སེ། མཛོད་དུ། 

ཕ་རྒྱས་སངས་པར་མ་གྱུར་དང་། །ཡུལ་ནི་ཉེ་བར་གྱུར་པ་དང་། །ཚུལ་བཞིན་མ་

ཡིན་ཡིད་བེད་ལས། །ཉོན་མོངས་རྣམས་ནི་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ངོ་བོ་ལ། 

མཚན་ཉིད། དབེ་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཞིག་དེ་བྱུང་བས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་
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རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བེད་པའོ། །གཉིས་པ་ལ། མཐོང་སང་དང་། སོམ་སང་དང་། དེ་དག་

ལ་རོད་པ་སང་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ཉན་ཐོས་ཀི་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་ལུགས་

སོ། །དང་པོ་ལ། འདོད་པ་ཁམས་ན། དུཿ ཁ་མཐོང་སང་བཅུ། ཀུན་འབྱུང་འགོག་པ་ལ་

ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་དང་ཐ་མ་བོར་བས་བདུན་བདུན། ལམ་ལ་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་

བོར་བས་བརྒྱད་དེ། སོ་གཉིས་སོ། །མཛོད་དུ། དེ་དག་བཅུ་དང་བདུན་བདུན་

བརྒྱད། །ལྟ་བ་གསུམ་གཉིས་མ་གཏོགས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཁམས་གོང་གཉིས་ན་ཁོང་

ཁོ་བོར་བས། དེ་དག་དགུ་དང་དྲུག་དྲུག་བདུན་དུ་འགྱུར་བས་ཉེར་བརྒྱད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདོད་ཁམས་ན། བདེ་པ་བཞི་ལ་བཅུ་བཅུ་སེ། བཞི་བཅུ། ཁམས་

གོང་གཉིས་ན། ཁོང་ཁོ་མེད་དོ། །རྒྱུད་ཞི་གནས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། འདིས་གནོད་

པ་བས་སོ། །བེད་དོ། །བེད་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་གི་གཉེན་ལ་དེ་ལྟ་བུ་གསུམ། 

བདག་གི་དག་ལ་ཕན་བཏགས་སོ། །འདོགས་སོ། །འདོགས་པར་འགྱུར་རོ་བ་གསུམ་

སེ། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའི་དངོས་པོ་དགུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བདེན་པ་

བཞི་ལ་དགུ་དགུ་སེ། སོ་དྲུག་པ་གཉིས་སོ། །དེའང་ལོག་པར་ཞུགས་ཚུལ་གིས་ཕེ་ན། 

་ག་ཀུན་ལ་དངོས་སུ་དང་། ལོག་པ་ལ་དང་། དབང་གིས་ལོག་ཞུགས་དང་གསུམ། 

འགོག་ལམ་ལ་དངོས་སུ་དང་། ལོག་པ་ལ་ལོག་ཞུགས་གཉིས་སོ། །དངོས་སུ་ལོག་

ཞུགས་ནི། བདེན་པ་བཞི་ལ་འཇིག་ལྟས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་དང་བདག་གིར་

བལྟས། མཐར་འཛིན་གིས་རྟག་པའམ་ཆད་པར་བཟུང་། ལོག་ལྟས་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་

མི་སྲིད་པར་སྐུར་པ་བཏབ། མ་རིག་པས་ཡུལ་དང་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རོངས། ཐེ་ཚོམ་

གིས་གཉེན་པོ་ལ་སོམ་ཉི་ཟོས་ཏེ། ལྔས་་ག་ཀུན་ལ་དངོས་སུ་ལོག་པར་ཞུགས་ལ། 
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འགོག་ལམ་ལ། དེའི་སེང་དུ་བདག་མེད་ལ་སྐྲག་སེ་མནར་སེམས་པའི་ཁོང་ཁོ་དང་དྲུག་

གིས་དངོས་སུ་ལོག་པར་ཞུགས་སོ། །

དེ་ཡང་འགོག་ལམ་དང་། ས་གོང་མ་ལ་ཉོན་མོངས་ཀིས་དངོས་སུ་དམིགས་

མི་ནུས་ཀང་། བློས་དེ་དག་ཏུ་བཏགས་པ་ལ་དངོས་སུ་དམིགས་པས་དངོས་སུ་

ལོག་ཞུགས་སུ་བཏགས་སོ། །ལོག་པ་ལ་ལོག་ཞུགས་ནི། ལྟ་བ་ལ་མཆོག་འཛིན་

གིས་ལྟ་བ་དང་པོ་གསུམ་ལ་བཟང་པོར་བལྟས། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་

མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་ལྟ་ངན་དང་འབེལ་པའི་སྤོད་ངན་ལ་ངག་གོལ་ངེས་འབིན་གི་

ལམ་དུ་བལྟས། འདོད་ཆགས་ང་རྒྱལ་གཉིས་ཡུལ་ལ་དམིགས་པ་སོམ་སང་ཡིན་

ཡང་ལྟ་ངན་གསུམ་པོ་ལ་ཞེན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་། གསུམ་པོས་ཁེགས་པའི་ང་

རྒྱལ་རྣམས་བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་ནས་ལྟ་བ་དང་པོ་གསུམ་དུ་འཁྲུལ་ལ། དེ་ལ་

དམིགས་ནས་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་ལོག་པ་ལ་ལོག་ཞུགས་སོ། །ཁོང་ཁོས་བདེན་པ་

རྣམས་ལ་བདག་ལྟའི་དབང་གིས་དེ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལྟ་བའམ་གྲུབ་མཐའ་ལ་

མནར་སེམས་པ་སེ། དབང་གིས་ལོག་ཞུགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན། ཉོན་མོངས་བརྒྱ་ར་

བཅུ་གཉིས་མཚན་གཞི། དེ་ཁོ་ན་གསར་དུ་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བས་མཐོང་སང་

དུ་མཚོན། ཟག་བཅས་གང་ཞིག་མཐོང་ལམ་གིས་གཞོམ་པར་བ་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཉན་ཐོས་ལྟར་ན། འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་མ་རིག་པ་བཞི། 

ཐེག་ཆེན་ལྟར་ན། དེའི་སེང་དུ་འཇིག་ལྟ་དང་མཐར་ལྟ་གཉིས་ཏེ། དྲུག་གོ །དེ་ཉིད་

འདོད་ཁམས་སུ་དྲུག་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་དུ་ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པ་ལྔ་

ལྔ་སེ། བཅུ་དྲུག་གོ །དེ་ལ་འདོད་ཁམས་ས་གཅིག་དང་། གཟུགས་བསམ་གཏན་
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བཞི་ས་བཞི། གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་བཞི་ས་བཞི་སེ། ས་དགུ་ལ་འདོད་ཆགས་

དགུ་དགུ་ག་གཅིག །དེ་བཞིན་དུ་ང་རྒྱལ་ག་གཅིག །མ་རིག་པ་ག་གཅིག །འཇིག་ལྟ་

ག་གཅིག །མཐར་འཛིན་ག་གཅིག །འདོད་པའི་ཁོང་ཁོ་དགུ་སེ། བཞི་བརྒྱ་དང་བཅུ་

བཞི་མཚན་གཞི། སོམ་སང་དུ་མཚོན། ཟག་བཅས་གང་ཞིག་སོམ་ལམ་གིས་གཞོམ་

པར་བ་བ་མཚན་ཉིད་དོ། །ཐོགས་མེད་ཀིས། འཕགས་པའི་གང་ཟག་སོབ་པའི་རྒྱུད་

ལ་ཡོད་པ། ཇི་ལྟར་མཐོང་བའི་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ཆོས། སོམ་པའི་ཤེས་པས་

གཞོམ་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི། སོམ་པས་སང་བར་བ་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། གལ་ཏེ་ལྟ་བ་ལྔར་འབེད་ན། ང་རྒྱལ་ཡང་བདུན་དུ་དབེ་བར་

རིགས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཉན་ཐོས་ལྟར་ན། བདེན་པ་བཞི་ལ་ལོག་པར་

འཇུག་པའི་ཚེ་དུཿ ཁ་ལ་ལྟ་བ་ལྔ་ག་འཇུག །གཞན་གསུམ་ལ་གསུམ་དང་གཉིས་མ་

གཏོགས་པ་འཇུག་པའི་ཁད་པར་ཡོད་ལ། ང་རྒྱལ་ལ་ཁད་པར་དེ་མེད་པས་

སོ། །ཐེག་ཆེན་ལྟར་ནའང་ལྟ་བ་ལ་དང་པོ་གཉིས་སོམ་སང་དུའང་འགྱུར་ལ། ཕི་མ་

རྣམས་མི་འགྱུར་ཞིང་། ལོག་པར་ཞུགས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ལྔ་ཡོད་ལ། ང་རྒྱལ་ལ་དེ་

འདྲའི་ཁད་པར་མེད་པས་སོ། །ཡང་དུཿ ཁ་ལ་འཇིག་ཚོགས་མཐར་འཛིན་ལོག་པར་

འཇུག་གི །བདེན་པ་གཞན་གསུམ་ལ་ལོག་ཞུགས་མ་གསུངས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་

མེད་དེ། ཉན་ཐོས་བདེན་བཞི་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སོམ་ལ། དེ་ལ་དུཿ ཁའི་རྣམ་པ་

སོང་པ་བདག་མེད་དང་འཇིག་ལྟ་འགལ་ལ། མི་རྟག་པ་དང་མཐར་འཛིན་འགལ་བས། 

དེ་གཉིས་ལོག་པར་འཇུག་གི། །ཀུན་འབྱུང་སོགས་ཀི་རྒྱུ་སོགས་དང་མི་འགལ་བས་

མ་བརོད་དོ། །འོ་ན། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་རྒྱུར་འཛིན་པར་ཀུན་འབྱུང་གི་རྒྱུ་དང་



  226  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི། བདག་བེད་པ་པོར་འཛིན་པ་ཡིན་པས་དུཿ ཁའི་རྣམ་པ་མི་

རྟག་བདག་མེད་གཉིས་ཀི་སང་བ་ཡིན་ལ། ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་རྟོགས་པས་མི་སོང་

བར་འདོད་དེ། མཛོད་དུ། དབང་ཕྱུག་སོགས་རྒྱུར་མངོན་ཞེན་པ། །རྟག་བདག་ཕིན་

ཅི་ལོག་པ་ཡིས། །རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དེ་ཡི་ཕིར། །དུཿ ཁ་མཐོང་བས་སང་བ་ཉིད། །ཅེས་

སོ། །ཐེག་ཆེན་ལྟར་ན། བདེན་བཞི་བདག་མཐའ་དག་གིས་དབེན་པ། སོས་བལ་མི་

དམིགས་པའི་རྣམ་པར་སོམ་ལ། དེ་དང་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་འགལ་བས་ཐམས་ཅད་

ལ་ལོག་པར་འཇུག་པར་བརོད་དོ། །ཡང་མཛོད་དུ། བཞི་ནི་སོམ་པས་སང་བ་

ཉིད། །ཅེས་པས་ལྟ་མིན་བཞི་སོམ་སང་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་

དེ། ཉན་ཐོས་ལྟར་ན། འཇིག་ལྟ་མཐར་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ནི། སངས་ཟིན་ལ། ལན་

སྐྱེས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་སོམ་སང་དུ་མ་བརོད་དོ། །ཐེག་ཆེན་ལྟར་ན། ལྟ་བ་ལན་

སྐྱེས་གཉིས་སོམ་སང་དུ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། 

གསུམ་པ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

མཐོང་སང་གི་རིགས་འདྲའི་འབས་བུ་སོམ་སང་ཡིན་ལ། རིགས་ཆད་སེམས་ཅན་ལ་

མཐོང་སོམ་གི་སང་བ་མེད་དེ། དེའི་ཉོན་མོངས་མཐོང་སོམ་ལམ་གིས་འཇོམས་མི་

སྲིད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། མཐོང་ལམ་རོགས་པ་ན་ཆོས་ཅན། མཐོང་སང་གི་གནས་

གྱུར་ཐོབ་པ་མིན་པར་ཐལ། མཐོང་སང་གི་རིགས་འདྲའི་འབས་བུ་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ། །འདོད་ན། མཐོང་ལམ་རོགས་པར་འགལ་ལོ། །རིགས་ཆད་སེམས་ཅན་གི་ཤེས་

པ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཐལ། སང་བ་གཏན་བལ་གི་ཤེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་མཐོང་སོམ་གི་སང་བ་མེད་པར་ཁས་བླངས་ལ། དེ་ལས་གཞན་



  227  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

མེད་པར་ཡང་རིགས་པ་མཚུངས་པས་གྲུབ་བོ། །ཡང་རིགས་ཆད་སེམས་ཅན་གི་

ཉོན་མོངས་ཆོས་ཅན། ཟག་མེད་དུ་ཐལ། སང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། 

ཀུན་བཏུས་སུ། ཇི་ལྟར་ན་སང་བ་མིན་ཞེས་པའི་ལན་དུ། ཟག་པ་མེད་པ་ནི། སང་

བར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་བལྟའོ་ཞེས་སོ། །འདིས་ནི། བོ་རིན་བེམ་པོ་་ག་ཀུན་སང་བ་

མིན་པར་འདོད་པའང་བཀག་གོ །ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་མཐོང་

སང་གི་འབས་བུ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། མཐོང་སང་སངས་བ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བར་སྐྱེ་མི་

སྲིད་པར་ཐལ། འཁོར་བའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། རྒྱུན་ཞུགས་སྲིད་པ་

ལན་བདུན་པ་དང་། ཕིར་འོང་སོགས་སྐྱེ་བར་ངེས་པས་བསལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྤིར་མཐོང་སོམ་གི་སང་བའི་འབས་བུ་འཁོར་བ་དུཿ ཁའི་རྒྱ་

མཚོ། བེ་བག་ཏུ་མཐོང་སང་གི་རིགས་འདྲའི་འབས་བུ་ནི། རིགས་འདྲ་ཕི་མ་དང་། 

རིགས་མི་འདྲ་གཙོ་ཆེར་ལུས་ངག་གི་ཉེས་སྤོད་དང་ངན་སོང་གསུམ་མོ། །སོམ་སང་

གི་འབས་བུའང་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་དང་། རིགས་མི་འདྲ་ཁམས་གསུམ་གི་ལུས་

སོ། །དེ་དག་སངས་ཟིན་ནས་རིགས་འདྲའི་འབས་བུ་མེད་ཅིང་མི་བསྐྱེད་ལ། རིགས་

མི་འདྲ་བའི་འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་ཀང་སྔར་བསྐྱེད་ཟིན་ཡོད་པ་སྲིད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ། གལ་ཏེ་རིགས་ཆད་སེམས་ཅན་གི་ཉོན་མོངས་མཐོང་ལམ་གི་

གཞོམ་བར་རུང་ངམ། མི་རུང་། རུང་ན། རིགས་ཆད་དུ་འགལ། མི་རུང་ན། མཐོང་

སང་ཡིན་པ་ཉམས་ཞེ་ན། འདིར་དབུ་མ་པས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་

གཏན་ཆད་ནི། ཁས་མི་ལེན་ནོ། །རྒྱབ་འགྱུར་གི་རིགས་ཆད་པ་ལ་ཟེར་ན། གཞོམ་དུ་

རུང་ཡང་རིགས་ཆད་དུ་མི་འགལ་ཏེ། སྨན་རེད་ན། ནད་གསོར་རུང་བ་ལ་ནད་སྨན་



  228  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

གིས་གསོར་རུང་བ་ཞེས་པ་ལྟར། གཞོམ་དུ་རུང་བ་ཞེས་པ། ལམ་དེ་སྐྱེས་ན་སང་བ་

འགག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་ལ། རིགས་ཆད་ཀི་ཉོན་མོངས་འགའ་ཞིག་ཀང་མཐོང་ལམ་

སྐྱེས་ན། སང་དུ་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་དུ་ཐལ། 

སོམ་སང་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། འགགས་པས། 

མཐོང་བའི་ལམ་གིས་སོམ་པས་སང་བར་བ་བ་མི་སོང་བའི་ཕིར་དང་། ཞེས་སོ། །དེ་

ཆོས་མཆོག་ན་ཡོད་པའི་མ་རིག་པ་ལན་སྐྱེས་ཀི་གཉེན་པོར་ཁས་བླངས་སོ། །ཞེ་ན། 

དེའི་ས་བོན་གི་གཉེན་པོར་ཁས་ལེན་པ་ལ་རོད་ཅིག །ཁོ་བོ་ནི། ལན་སྐྱེས་ཀི་ས་བོན་

མཐོང་ལམ་གིས་སོང་བར་མི་འདོད་དེ། ཀུན་བཏུས་སུ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་

ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་རྣམས་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། ལྟ་བའི་གནས་དང་། ལྟ་བ་ལ་ལོག་

པར་ཞུགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། གང་ཡང་ལྟ་

བས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་དང་། ངན་སོང་བའི་ཕུང་པོ་དང་། 

ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ནི། མཐོང་བས་སང་བར་བ་བར་བལྟའོ། །ཞེསསོ། །

མངོན་གྱུར་གི་གཉེན་པོ་བེད་པ་ལ་ཁབ་པ་མ་གྲུབ་སེ། གཉིད་ལོག་པས་ཉོན་

མོངས་འགག་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་རིགས་ཆད་ལ་མཐོང་སོམ་གི་སང་བ་ཡོད་ན། ཀུན་

བཏུས་སུ། མཐོང་བའི་ལམ་ཐོབ་པ་དེ་ཡན་ཆད་ཀི་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བ་ལས་

ལྡོག་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱུད་བླའི་འགེལ་

པར། དེ་ལྟར་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་སོབ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ། དང་པོར་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་

ཆོས་མཐོང་བའི་ཤེས་པས་གཞོམ་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི། མཐོང་བས་

སང་བར་བ་བ་ཞེས་བའོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དང་པོ་ནི། 
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སོང་བའི་ས་མཚམས་ལ་དགོངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། མ་མཐའི་ས་མཚམས་བསན་

གི། དེའི་གོང་དུ་མེད་པར་བསན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡིན་ན། ལོ་ཀ་པའི་ཆགས་བལ་

ཁམས་གོང་མའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་ཆོས་ཅན། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་གཞོམ་བ་མིན་པར་ཐལ། མཐོང་སོམ་གི་སང་བ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་

ཁས་བླངས་ཏེ། སོམ་སང་སོ་སྐྱེ་ལ་མེད་ཅིང་། མཐོང་ལམ་སྐྱེར་མི་རུང་བའི་རྟེན་ལ་

མཐོང་སང་མེད་པར་ཁས་བླངས་ལ། རྟེན་དེ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱེར་མི་རུང་བར་ལུང་

གིས་འགྲུབ་བོ། །འདོད་ན། ཐོགས་མེད་ཀིས། དེ་ལ་ལོ་ཀ་པའི་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ། མི་གཡོ་བའི་འདུ་བེད་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ། 

གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་གཞོམ་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་

དང་། གཏི་མུག་གི་བག་ལ་ཉལ་གི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་པས་བསལ་ལོ། །

ཡང་། སོམ་སང་དགུར་གངས་ངེས་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་

ནའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ། ངེས་ན། ཁེད་ལའང་དེར་ཐལ་ལོ། །རྟགས་

མ་གྲུབ་ན། སོམ་སང་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། བང་སེམས་ཀི་སྦོར་ལམ་གི་ཁད་པར་བེད་

ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦོར་ལམ་ན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། འགེལ་ཆེན་ལས། 

རེ་མོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པས་བ་ས་པ་མཐོང་བ་དང་སོམ་པའི་ལམ་གི་སང་བར་

བ་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བཞི་པོ་རྣམས་ཀིས་གངས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་

འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འདི་དག །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལ་བརྟེན་པར་བརོད་

པར་བའོ། །ཞེས་པ་ནས། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡང་བརོད་ཅེས་པས་བསལ་ལོ། །
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རིགས་ཆད་ཀི་ཉོན་མོངས་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་དང་འབེལ་པར་ཐལ། སོམ་

སང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ། སོང་བ་ན། སང་གཉེན་དུ་འབེལ་བ་ལ་

དགོངས་ཀི། དེ་གཉིས་འབེལ་པས་ཁབ་པ་མེད་དེ། ལན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་

པས་སོ། །བཞི་པ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

མཐོང་སོམ་ལམ་དང་ཀུན་གཞི་ངོ་བོ་གཅིག་གོ །ཞེའོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཉེན་པོའི་ས་

བོན་གིས་སང་བའི་ས་བོན་སོང་ཞེའོ། །འོ་ན། ཀུན་གཞི་ཆོས་ཅན། རྟག་ཏུ་ལུང་མ་

བསན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཐོང་སོམ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སུམ་ཅུ་

པར། དེ་ནི་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན། །ཞེས་པས་བསལ་ལོ། །སྦོར་ལམ་དུ་ཆོས་

ཅན། མཐོང་སང་ས་བོན་སོང་བར་ཐལ། མཐོང་ལམ་ས་བོན་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་

མེད་ན། དེ་གཉིས་སང་གཉེན་ཡིན་ཞིང་སོང་བའི་དམ་བཅའ་བུད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སོང་བ་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པ་ཅི་འདྲ་བ་དང་། གང་ཞིག་

གང་ལས་སོང་བ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཉོན་མོངས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་བཞི་པོ་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། 

འབས་བུ་བདག་གཞན་ལ་གནོད་པ་སོགས་ཀི་ཉེས་དམིགས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས། 

ཉོན་མོངས་སྐྱེས་པ་དང་དུ་མི་ལེན་ཅིང་། མ་སྐྱེས་པ་སང་པར་བ་བའི་ཕིར་གཉེན་པོ་

བསེན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། འདྲེས་པ་ལ་དམིགས་པ་སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པའམ་

བདག་མེད་དུ་ཤེས་པས་སོང་སེ། རྣམ་འགེལ་ལས། སོང་ཉིད་ལྟ་བས་གོལ་འགྱུར་

གི། །སོམ་པ་ལག་མ་དེ་དོན་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གཉེན་པོ་དེའང་བཞི་སེ། རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པའི་དང་། ཉེ་བར་
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སོང་བའི་དང་། ཕོགས་གཅིག་སོང་བའི་དང་། མཐའ་དག་སོང་བའི་གཉེན་པོའ།ོ །དང་

པོ་ནི། ཚོགས་ལམ་དུ་ཉོན་མོངས་ཀི་ཡུལ་སྒོ་བཏགས་བློ་འཁྲུལ་པར་ཤེས་པས་སོང་

བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་བེད་པའི་ཕིར་སྐྲངས་འབུར་གི་ཆུ་སེར་རྣག་ཏུ་སྨིན་དུ་

འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། སྦོར་ལམ་སེ། དེས་སང་བའི་ཡུལ་དང་འགལ་བ་

སོང་པ་བདག་མེད་སོགས་གོམས་པས་གསལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྣག་གཟག་

པའི་རྐེན་གསོག་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་གཉིས་མངོན་གྱུར་སོང་བའི་གཉེན་པོ། ས་བོན་གི་

ནུས་པ་འཇོམས་བེད་ཀི་གཉེན་པོའ།ོ །གསུམ་པ་ནི། མཐོང་ལམ་སེ། དེའི་ཞི་གནས་

ཀིས་མཐོང་སང་གི་ངོ་བོ་སོང་ལ། ལག་མཐོང་གིས་ས་བོན་ཟད་པར་བེད་པས་རྣག་

མཚོན་གིས་གཟག་པ་དང་། ཁ་འཁིམས་པ་བཙིར་བས་དག་པར་བེད་པ་བཞིན་

ནོ། །དེ་ནི་ཀུན་བཏགས་ཙམ་གི་གཉེན་པོའ།ོ །བཞི་པ་ནི། སོམ་ལམ་སེ། མཐོང་བའི་

རྒྱུན་གོམས་པར་བས་པས་ལན་སྐྱེས་ཀི་ས་བོན་སོང་ཞིང་རྣམ་གོལ་གི་ལུས་ཡོངས་

སུ་སྨིན་པར་བེད་དེ། རྣག་གཟག་པའི་ར་སོས་པར་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཐོང་ལམ་གིས་སང་བ་མངོན་གྱུར་མི་སོང་སེ། འདས་པ་

འགག་ཅིང་མ་འོངས་པ་མ་སྐྱེས་ནས་དངོས་པོར་མེད་པས་སང་མི་དགོས་སོ། །ད་ལྟ་

བའི་དུས་ན་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་དང་མཉམ་དུ་འཇུག་པ་མེད་པས་སོང་བ་མིན་ནོ། །དེས་

ན་ས་བོན་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེའང་བདེན་བཞིའི་ཆོས་བཟོད་བཞི་སྐྱེས་པ་དང་མཐོང་

སང་བཞི་གཅིག་ཅར་སོང་ངོ་། །ཨ་བྷྱ་ནི། འདོད་པའི་མཐོང་སང་ཆོས་བཟོད་བཞིས་

སོང་ལ། ཁམས་གོང་གི་མཐོང་སང་རེས་བཟོད་བཞིས་སོང་ངོ་། །ཞེའོ། །དེ་ཡང་ལམ་

སྐྱེས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ས་བོན་གཅིག་ཅར་སོང་སེ། བ་་བར། ཉོན་མོངས་
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ཐམས་ཅད་གཅིག་ཅར་སོང་བར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །སོམ་སང་ནི། རིམ་གིས་

སོམ་ལམ་ཆེ་འབིང་དགུ་དང་། རེ་རེ་ལའང་སྦོར་བའི་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཆ་དུ་མར་

ཕེ་ནས་སོང་སེ། བ་་བར། སོམ་པས་སང་བར་བ་བ་ནི། རིམ་གིས་སོང་བར་རིག་

པར་བ་སེ། ལམ་གོམས་པས་སང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ས་བོན་

གང་གི་གཉེན་པོ་དེ་སྐྱེས་པ་དང་དེའི་སང་བ་འགག་པ་དུས་མཉམ་གི། གཉེན་པོ་

སྐྱེས་ནས་གདོད་སང་བ་སོང་དགོས་པ་མིན་ནོ། །ས་བོན་དང་བལ་བས་ཕིས་རྐེན་

དང་ཕད་ཀང་མི་སྐྱེ་བ་ནི། སངས་པའོ། །ཀུན་བཏུས་སུ། གཉེན་པོའི་རྣམ་པ་དེ་བྱུང་བ་

དང་གནས་ངན་ལེན་གི་རྣམ་པ་དེ་འགག་པ་ནི། མཉམ་པས་མཉམ་པ་སེ། སྣང་བ་དང་

མུན་པ་འབྱུང་བ་དང་འགག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། མཐོང་སང་ས་བོན་ལས་གོལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། རང་གི་སྔར་གོལ་བའི་

རྟགས་མ་གྲུབ། རང་སྐྱེས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གོལ་བ་ལ་ཁབ་པ་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་

དུ། མཐོང་སང་གིས་མ་དག་པ་རྟོགས་ཞེས་པའང་། སྔ་རོལ་དུ་མ་དག་པ་རྟོགས་པ་

ཡིན་གི། རང་སྐྱེས་དུས་ན་མཐོང་སང་གིས་མ་དག་པ་མིན་ནོ། །དཔེར་ན། ཚད་མ་ལ་

མ་རྟོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་པ། རང་གིས་སྔར་མ་རྟོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་གི། 

རང་སྐྱེས་དུས་ན་མ་རྟོགས་པ་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། སེམས་པ་དང་བསམ་པའི་ལས་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་

མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་ཡིད་ཀི་ལས་ཏེ། དབེ་ན། འདོད་པའི་བདེ་འགོའི་རྒྱུ་བསོད་

ནམས་དང་། ངན་འགོའི་རྒྱུ་བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་། ཁམས་གོང་མའི་རྒྱུ་མི་གཡོ་
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བའི་ལས་སོ། །གཉིས་པ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ལས་ཏེ། མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་། ཟག་

བཅས་ཀི་དགེ་བ་བཅུའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡང་སྲིད་པའི་བག་ཆགས་འཇོག་པའི་བེད་རྒྱུ་

ཡིན་པས། རྒྱུ། གང་དུ་སྐྱེ་བའི་ལས་ཀི་བག་ཆགས་བསགས་པ་དེ་དང་དེ་དག་སེམས་

ཅན་གི་རིས་དེ་དང་དེར་ཀུན་འབྱུང་བའི་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཀུན་འབྱུང་བ། སོ་སོ་རང་

གི་རྒྱུད་ངེས་པ་དང་། འགོ་བ་དང་། སྐྱེ་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། སྲིད་རེའི་བར་

དུ་མཆོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པས། རབ་སྐྱེ། སྔོན་མ་ཐོབ་པའི་ལུས་ཐོབ་པ་

དང་། ཐོབ་པའི་ལུས་འདའ་བའི་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པས། རྐེན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། མཚན་གཞི་དང་། མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། 

ཟབ་པ་དང་། དབེ་བའོ། །མཚན་ཉིད་ནི། [ཐི་བའི་ཕེང་ཅན་ལས།་་་་་] དགག་གཞི་དེ་བཞིན་

ཉིད་དང་། འགོག་བེད་ལམ་དང་། དགག་བ་ཉོན་མོངས་མི་འབྱུང་བ་གསུམ་

མོ། །བ་ས་ན། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་བློས་གང་དུ་ཟག་བཅས་ཀི་དངོས་པོ་

འགག་པར་བས་པའོ། །མདོ་ལས། གང་དུ་མིག་དང་རྣ་བ་དང་། །དེ་བཞིན་སྣ་དང་ལེ་

དང་ལུས། །ཡིད་དང་དེ་བཞིན་མིང་དང་གཟུགས། །མ་ལུས་པ་ནི་འགག་འགྱུར་

བ། །ཞེས་པ་དང་། གང་དུ་མིག་འགག་པ་དང་ཁ་དོག་གི་འདུ་ཤེས་མེད་པར་འགྱུར་

བ་དང་། ཆོས་ཀི་བར་དུ་འགག་པ་དང་ཆོས་ཀི་འདུ་ཤེས་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་

གནས་སུ་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། འདུ་བེད་ཕུང་སྐྱེ་ཁམས་གསུམ་

གི་འཇིག་པ་ལས་འགོག་པ་དེ་གཞན་ཞེས་མི་བ་སེ། འབེལ་མེད་དང་འདུ་བེད་མ་

འཇིག་པར་ཐལ་བས་སོ། །གཞན་མིན་ཞེས་མི་བ་སེ། འདུ་བེད་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

པ་མིན་པར་ཐལ་བས་སོ། །གཉིས་ཀ་ཡང་མིན་ཏེ། འགལ་བ་འདུ་བས་སོ། །གཉིས་



  234  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཀ་མིན་པའང་མིན་ཏེ། གཉིས་ལས་གཞན་མེད་པས་སོ། །དེས་ན། མུ་བཞིར་བརྟགས་

པ་ལས་འདས་ཏེ། སོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ། ལོ་ཀའི་ལམ་གིས་ཉོན་མོངས་ཀི་ས་བོན་ཉམས་སྨད་པ། 

བརྡའི་འགོག་པ་སེ། བཏགས་པ་བ། འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ས་བོན་ཀུན་ཏུ་

བཅོམ་པས་འགོག་པ་དོན་དམ་པའི་སེ། མཚན་ཉིད་པ་དང་གཉིས་སོ། །སོབ་པའི་

འབས་བུས་བ་ས་པ་མ་རོགས་པ་དང་། མི་སོབ་པའི་འབས་བུས་བ་ས་པ་རོགས་

པ་སེ། གཉིས་ལས། དག་བཅོམ་པ་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་གོལ་གི་འགོག་པ་དེ། ལོ་

ཀའི་ལམ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐར་སོམས་འཇུག་གི་ཡོན་ཏན་གིས་མ་བརྒྱན་པས། 

རྒྱན་མེད་པ། གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་གི་འགོག་པ་རྒྱན་ཅན་ཏེ། གཉིས་དང་། 

ཕུང་པོ་ལག་བཅས་ལག་མེད་ཀི་མང་འདས། ལག་མ་ཡོད་མེད་ཀི་འགོག་པ་གཉིས་

དང་། སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ཀིས་

བ་ས་པའི་འགོག་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་ཉེ་བར་

གནས་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་འགོག་པ་སེ། ལྔའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་

མེད་པས་འགོག་པ། དུཿ ཁ་མེད་པས་ཞི་བ། དེ་གཉིས་ཀི་རྒྱུས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

གཙང་བ་དང་བདེ་བའི་དངོས་པོར་གྱུར་པས། ག་ནོམ་པ། ཕིར་མི་ལྡོག་པས་རྟག་པ་

དང་བདེ་བས་ཕན་པའི་གཞི་ཡིན་པས། ངེས་འབྱུང་གི་མཚན་ཉིད་དང་བཞིའོ། །

བཞི་པ་ལ། མཚན་གཞི་དང་། མཚན་ཉིད་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་གཉིས་སོ། །རྟེན་ལ། ལུས་ཀི་དང་། སེམས་ཀི་རྟེན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། 

ཉན་ཐོས་པ་ལྟར་ན། མཚམས་མེད་པའི་ལས་བས་པ་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་དང་། ཟ་མ་མ་
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ནིང་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་དང་། ངན་སོང་གསུམ། སྒ་མི་སན་པ། འདུ་ཤེས་མེད་

པའི་ལ་རྣམས་རྣམ་སྨིན་གི་སྒིབ་པ་ཤས་ཆེ་བས། ལམ་གང་གིའང་རྟེན་དུ་མི་རུང་

བར་འདོད་དེ། མཛོད་དུ། མཚམས་མེད་པ་ཡི་ལས་རྣམས་དང་། །ཉོན་མོངས་ཤས་

ཆེན་ངན་འགོ་དང་། །འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དང་། སྒ་མི་སན་སྒིབ་གསུམ་དུ་

འདོད། །ཅེས་སོ། །

བེ་བག་ཏུ་ལམ་ལྔ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ལམ་དང་། སྦོར་ལམ་དང་པོ་གསུམ་

གིང་གསུམ་གི་མི་ཁོ་ན་ལ་སྐྱེ་ཞིང་། སྐྱེས་ཟིན་ནི། འདོད་ལ་ལའང་ཡོད་ལ། ཆོས་

མཆོག་ནི། མི་དང་འདོད་ལ་གཉི་ཀ་ལ་གསར་དུ་སྐྱེར་རུང་ངོ་། །མཐོང་ལམ་ནི། ཆོས་

མཆོག་དང་ས་གཅིག་པས་འདོད་པའི་རྟེན་ཁོ་ན་ལ་སྐྱེའོ། །སོམ་ལམ་དང་མཐར་ལམ་

ཁམས་གསུམ་གའི་རྟེན་ལ་སྲིད་པར་འདོད་དེ། མཛོད་དུ། ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་

ལས་གསུམ་མོ། །མི་ཡི་ནང་ནས་འཕེན་བར་བེད། །ཅེས་སོགས་སོ། །ཐེག་ཆེན་གི་

ལམ་དང་པོ་སྐྱེ་བའི་རྟེན། སེམས་བསྐྱེད་ཀི་རྟེན་དང་འདྲ་ལ། སྐྱེས་ཟིན་གནས་པའི་

རྟེན་ཡང་གཞན་དོན་གི་དབང་གིས་ངན་སོང་གི་རྟེན་ལའང་རུང་ངོ་། །བེ་བག་ཏུ་

ཆོས་མཆོག་དང་མཐོང་ལམ་འདོད་པར་སྐྱེ་བ་ཉན་ཐོས་དང་མཐུན་ཞིང་། ཁ་ཅིག་

སོམ་ལམ་གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་མེད་པར་འདོད་དོ། །

མི་སོབ་ལམ་གི་ལོངས་སྐུ་ནི། གཟུགས་ཀི་རྟེན་ལ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། འདོད་

པའི་མི་སྐྱེས་པ་ཁོ་ན་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་ཕལ་པ་ནི། གདུལ་བའི་དབང་གིས་སྣ་ཚོགས་ལ་

བརྟེན་ནོ། །རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས། འདོད་པར་སངས་རྒྱ་བ་མི་སྲིད་པར་བཤད་པ་

དང་། ཐོགས་མེད་ཀིས་གཟུགས་ཁམས་སུ་མི་འབྱུང་བར་བཤད་པ་ནི། རིམ་པ་ལྟར། 
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ལོངས་སྐུ་དང་། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་དགོངས་པས་འགལ་བ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་ནི། ཐོས་བསམ་གི་རང་བཞིན་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་པས་

འདོད་སེམས་ལ་བརྟེན་པ་གཙོ་ཆེ་ཞིང་། སྦོར་མཐོང་གཉིས་ནི། བསོམས་བྱུང་ཡིན་

པས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས། དངོས་གཞི་ཙམ་པོ། རྟོག་པ་མེད་ལ་དཔྱོད་

པ་ཙམ་དངོས་གཞི་ཁད་པར་ཅན། དེ་གསུམ། བསམ་གཏན་ལག་མ་གསུམ་སེ། དྲུག་

ལ་བརྟེན་ནོ། །འདོད་སེམས་རྣམ་གཡེང་ཆེ་བས་ཞི་གནས་མེད་ལ། གཟུགས་མེད་ལ་

ལག་མཐོང་ཆུང་བས་མི་བརྟེན་ནོ། །སོམ་ལམ་ནི། ས་དྲུག་པོ་དེ་དང་། གཟུགས་མེད་

དང་པོ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནོ། །སྲིད་རེ་རྒྱུ་བ་མི་གསལ་བས་རྟེན་དུ་མི་རུང་ལ། བསམ་

གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ཉེར་བསོགས་པས་འོག་མའི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་པ་

སའོ། །མཛོད་དུ། བསོམས་བྱུང་མི་ལོགས་མེད་པ་དང་། །ཁད་པར་བསམ་གཏན་ས་

བའོ། །གཉིས་ནི་འོག་ནའང་ཡོད་པའམ། །ཞེས་སོ། །

ཐེག་ཆེན་ལྟར་ན། མཐོང་ལམ་ནི། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་རབ་མཐའ་ཞེས་པ། 

འདོད་པ་ནས་སྲིད་རེའི་བར་དུ་ཕིན་ནས་སྲིད་རེ་ནས་འདོད་པའི་བར་དུ་ལོག་སེ། 

ཡང་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་བར་དུ་རོགས་པར་བས་པ་སེ། དེ་ལ་བརྟེན་ལ། སོམ་

ལམ་ནི། ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་དོ། །འདོད་པ་དང་སྲིད་རེ་ལ་མི་

བརྟེན་པར་བཤད་པ་ནི། ཉན་ཐོས་པའི་ལུགས་སོ། །ཞེས་འགེལ་ཆེན་ལས། གང་

ཡང་། །འདོད་པ་ཁམས་དང་སྲིད་རེ་ན། །བང་ཆུབ་ལམ་གི་ཡན་ལག་སངས། །ཞེས་

བརོད་པ་ནི། ཐབས་ལ་མི་མཁས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཉན་ཐོས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་

ཡིན་པས། དེ་དང་འདི་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ། །ཞེས་ཁ་ཅིག་གིའོ། །ཞེས་སོ། །འགའ་
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ཞིག་གོང་དང་མཐུན་པར་བཞེད་དོ། །ཨ་བྷྱ་ནི། ས་དགུ་ཞེས་པ། འཕགས་པས་ས་

གཉིས་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་ན་སོམ་ལམ་ཆེ་འབིང་དགུ་ཡོད་པར་བཤད་པས་དེའི་

ས་དགུ་ཡིན་ནོ། །ཟེར་ཏེ། སོབ་དཔོན་འདིའི་དགོངས་པ་དེ་མིན་ཏེ། འདོད་པ་ཁམས་

ལ་སོགས་པ་ས་དགུ་དག་ཏུ་རྣམ་པ་དགུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཞེས་

ཁམས་གསུམ་དགུར་བཤད་པས་སོ། །སྤིར་ས་དང་པོ་ནའང་སོམ་ལམ་ཡོད་དེ། 

ཀུན་བཏུས་སུ། ས་བཅུ་རྣམས་སུ་སོམ་པའི་ལམ་ལ་ཞེས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པས། ས་དང་པོ་ནའང་སོམ་པའི་ལམ་ཡོད་པར་མངོན་ཏེ་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཚོགས་སྦོར་མཐོང་སོམ་མི་སོབ་ལམ་དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་ལ། 

མཚན་ཉིད། མཚོན་བ། མཚན་ཉིད་ངོས་གཟུང་བ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། བང་

ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའི་གོ་སབས་ཕེ་བཤུལ་གང་ཞིག་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་ངོ་བོར་གྱུར་

པའོ། །བེ་བག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་གི་ལ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་ཞེས་སྦར་ཏེ། ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་

པར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་དེ་བསོམས་པས་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་

པའི་མཐོང་ལམ་དང་། སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་གནས་སྦོར་ལམ་སྐྱེ་བའི་སྣོད་དུ་

རུང་བས་ཚོགས་ལམ་མོ། །ཀུན་བཏུས་སུ། དེ་བསོམས་པས་མངོན་པར་རྟོགས་པ་

དང་། རྣམ་པར་ཐར་པའི་གནས་ཀི་སྣོད་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། སོ་

ཐར་རམ། བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་བླངས་ཏེ། དེ་སྐྱོང་བའི་ཐབས་ལུས་ངག་གི་ཉེས་

སྤོད་སོམ་ཞིང་ཟས་རན་པར་ཟ་ལ། ནམ་གི་སོད་སྨད་བཞི་ཆ་རེ་ཙམ་མི་ཉལ་བར་ཐོས་

བསམ་དང་ཆོས་སྤོད་ལ་བརོན་ཞིང་དྲན་ཤེས་བཞིན་དུ་དགེ་བ་ལ་གནས་པར་མངོན་

པར་དགའ་བའོ། །དབེ་ན་ཚོགས་ལམ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ཡོད་ལ། ཐོས་བསམ་གཙོ་
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ཆེ་ལ་བསོམས་བྱུང་ཡང་ཕལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་དོ། །

ཀུན་བཏུས་སུ། ཚོགས་ཀི་ལམ་གང་ཞེ་ན། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། 

དབང་པོའི་སོ་བསམས་པ་དང་། ཟས་ཀི་ཚོད་ཤེས་པ་དང་། ནམ་གི་ཆ་སོད་དང་ནམ་

གི་ཆ་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབོར་ལ་བརོན་པ་དང་། དྲན་ཤེས་བཞིན་དུ་གནས་

པར་མངོན་པར་དགའ་བའོ། །ཡང་གང་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བ་གཞན་དང་། ཐོས་པ་

ལས་བྱུང་བ་དང་། བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསོམས་པ་ལ་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་

ཀང་རུང་སེ་ཞེས་སོ། །འགའ་ཞིག་བསོམས་བྱུང་མེད་པར་འདོད་དེ། འཕགས་པས། 

འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པར་ཤེས་

པར་བ་སེ། ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། གཞན་དུ་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། རྒྱུ། ངོ་བོ། 

འབས་བུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རྐེན་བཞི་སེ། རྒྱུའི་རྐེན་ནི། ཚོགས་ལམ་དུ་

བདེན་པ་བཞི་བདག་མེད་དུ་ཐོས་བསམ་གིས་རྟོགས་པའི་བག་ཆགས་སྦོར་ལམ་

གིས་གསོས་བཏབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་བ་ས་སུ། ཐོས་སོགས་བག་ཆགས་མེད་པར་

ནི། །དེ་འབས་སྐྱེ་བར་མི་རིགས་ཕིར། །ཞེས་སོ། །བདག་རྐེན། དེ་ཉིད་བསམ་གཏན་

གི་ཉེར་བསོགས་སམ། དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་སོམ་པའི་སྦོར་ལམ། དམིགས་

རྐེན། བདེན་བཞི་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ། དེ་མ་ཐག་རྐེན། ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའ།ོ །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚོན་བ། མཚན་གཞི་ལ་དགག་སྒྲུབ་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་ལུགས་ཀི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་མ་སྐྱེས་གོང་གི་ལོ་ཀ་ལས་

འདས་པའི་ཡེ་ཤེས། བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའི་གོ་སབས་ཕེ་བཤུལ་དུ་གྱུར་

པའོ། །བེ་བག་ཏུ་གསུམ་ལྡན་གང་ཞིག་ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་དང་བང་སེམས་ཀི་
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ས་ལ་བརྟེན་པ། ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཐོང་ལམ་གི་མཚན་

ཉིད་དོ། །གསུམ་ལྡན་གང་ཞིག་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བ་དང་ཆོས་ཅན་མཐོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་

དང་ཇི་སེད་པ་མཁེན་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་སྔར་མ་མཐོང་

བ་མངོན་སུམ་གིས་གསར་དུ་མཐོང་བས་མཐོང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཚོལ་བས་ལམ་

མོ། །མཛོད་དུ། མ་མཐོང་མཐོང་ཕིར་མཐོང་བའི་ལམ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། 

དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མཐོང་ལམ་རས་གཅིག་

ལ་ལྡོག་པ་དུ་མར་སྐྱེའོ། །ཞེ་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། མཐོང་ལམ་སད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་

ཡང་། བ་རོགས་ཀི་སད་ཅིག་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མང་པོ་དགོས་

པས་རས་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་དོ། །

གཞན་ཡང་། བང་སེམས་ཀི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་

རྣམ་གོལ་ལམ་གཉིས་མེད་པར་ཐལ། རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཨ་བྷྱས། 

དེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་སོང་བའི་ཕིར་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན། དུཿ ཁ་ལ་

སོགས་པ་མཐོང་བ་བརྒྱད་རྣམས་བཟོད་པ་ཞེས་བརོད་ལ། རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་

གི་ངོ་བོ། ཉོན་མོངས་པ་དང་བལ་བ་མངོན་དུ་བེད་པ་རྣམས་ནི། ཤེས་པ་བརྒྱད་

རྣམས་ཏེ་ཞེས་པས་བསལ་ལོ། །འབོམ་སོགས་ནི། [་་་་་སོང་བཙན་ནམ་ཀོང་བླ་མ།] བཟོད་པ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། ཤེས་པ་རྣམ་གོལ་ལམ་རས་གཉིས་སུ་སྐྱེའོ། །ཞེ་ན། ཆོས་

བཟོད་དང་རེས་བཟོད་ཆོས་ཅན། དུས་སྔ་ཕི་མེད་པར་ཐལ། རས་གཅིག་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། ཀུན་བཏུས་སུ། དུཿ ཁ་ལ་རེས་སུ་རྟོགས་པར་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་གང་ཞེ་

ན། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུ། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་
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དང་། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་འདི་གཉིས་འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུའོ། །ཞེས་

སོ་སོ་རང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་བོ། །ཞེས་པས་

བསལ་ལོ། །

འབེ་ལ་སོགས་ནི། ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤེས། རེས་བཟོད། རེས་ཤེས་བཞི་

རས་བཞིའོ། །ཞེ་ན། ཆོས་བཟོད་བཞི་ཆོས་ཅན། རིམ་གིས་མི་སྐྱེ་བར་ཐལ། རས་

གཅིག་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འཕགས་པས། མཐོང་བའི་ལམ་གི་སད་ཅིག་མ་བརྒྱད་

པ་ལ་བང་སེམས་རྣམས་ལ་ཚད་མེད་པ་རྣམས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། 

སད་ཅིག་མ་དགུ་པ་ལ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འགོག་པར་ལྟུང་

བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཞེས་པས་བསལ་ལོ། །ཉན་ཐོས་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། ལམ་ལ་

རེས་ཤེས་མཐོང་ཟིན་སོམ་གི། གསར་རྟོགས་མེད་པས་མཐོང་ལམ་མིན་ནོ། །དེས་

ན་སད་ཅིག་བཅོ་ལྔའོ། །ཞེ་ན། བདེན་པ་གཞན་གསུམ་གི་རེས་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

མཐོང་ལམ་མིན་པར་ཐལ། གསར་རྟོགས་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་མ་གྲུབ་

མཚུངས་ལ། འདོད་ན། སད་ཅིག་བཅོ་ལྔར་སྐྱེ་བ་ཉམས་སོ། །ཁ་ཅིག །སད་ཅིག་བཅུ་

དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་བ་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས། གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་དབུ་མའི་ལུགས་སོ། །ཞེ་ན། 

འཕགས་པའི་ཉི་ཁིའི་འགེལ་པ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཙམ་ལུགས་སུ་ཐལ། མཐོང་ལམ་

སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་མཐོང་བའི་ལམ་སད་

ཅིག་བཅུ་དྲུག་ལ་ཞེས་པས་སོ། །བ་་བ་ཆོས་ཅན། དབུ་མའི་ལུགས་སུ་ཐལ། མཐོང་

ལམ་སད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་བཞེད་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། སེམས་གཅིག་ཁོ་ན་

སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལས་བརམས་ཏེ་མཐོང་བའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་
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འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ནའང་སེམས་ཙམ་པ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་། 

དབུ་མ་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ངེས་པ་མེད་ཅིང་། དེ་ལྟར་གང་ལས་ཀང་བཤད་

པའང་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའི་རེས་ལ་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་གཉིས་དང་བལ་བ། གང་

ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བརྡ་གསལ་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་པ་སེ། དེ་ནས་དེ་ནི་ལོ་

ཀ་ལས། །འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་པ། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་དྲི་མ་མེད། །འཛིན་པ་

གཉིས་དང་བལ་བ་ཐོབ། །ཅེས་སོ། །དེའང་་ག་བདེན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་

ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པས་དུཿ ཁའི་མཐོང་སང་སོང་བ་ཆོས་བཟོད། དེའི་རེས་ལ་མཐོང་

སང་གིས་དག་པ་རྟོགས་པ་ཆོས་ཤེས། དེའི་རེས་ལ་དེ་གཉིས་འཕགས་པའི་ཆོས་ཀི་

རྒྱུར་རྟོགས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ནི། རེས་བཟོད་དོ། །དེ་ངེས་པར་འཛིན་པ་

རེས་ཤེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གསུམ་ལའང་སྦར་ཏེ། སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་

ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤེས་ཀིས་གཟུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་ལ། རེས་བཟོད་

རེས་ཤེས་ཀིས་འཛིན་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་སོ། །

ཀུན་བཏུས་སུ། གང་གིས་དུཿ ཁ་མཐོང་བས་སང་པར་བ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་

སོང་བ། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ཞེས་བའོ། །དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་

གང་ཞེ་ན། ཤེས་པ་གང་གིས་བཟོད་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རྣམ་པར་གོལ་བ་མངོན་

སུམ་དུ་བེད་པའོ། །དུཿ ཁ་ལ་རེས་སུ་རྟོགས་པར་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་གང་ཞེ་ན། དུཿ 

ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུ། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་། 
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དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་འདི་གཉིས་འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུའོ། །ཞེས་སོ་

སོ་རང་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་བོ། །དུཿ ཁ་ལ་རེས་སུ་

རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་པ་གང་གིས་རེས་སུ་རྟོགས་པའི་བཟོད་པ་དེ་

ངེས་པར་འཛིན་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ། བདེན་པ་ལག་མ་རྣམས་ལའང་བཟོད་པ་དང་

ཤེས་པ་རྣམས་ཅི་རིགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཡང་ན། ཆོས་མཆོག་

ཆེན་པོའི་རེས་ལ་་ག་བདེན་རྟག་མི་རྟག་གི་སོས་བལ་དུ་རྟོགས་པ་ཆོས་བཟོད། 

རྟག་མི་རྟག་གི་སོས་བལ་དེ་ཉིད། དུཿ ཁ་དང་དུཿ ཁ་མིན་པའི་སོས་བལ་ཡང་ཡིན་

ལ་མངོན་སུམ་དུའང་བས་མོད་ཀི། དེ་ལ་གོམས་པ་ཤས་ཆུང་ཞིང་དེའི་སྒིབ་པ་མ་

སངས་པས་དུཿ ཁ་དང་དུཿ ཁ་མིན་པའི་སོས་བལ་རྟོགས་པའི་སད་ཅིག་མ་མིན་

ནོ། །ཨ་བྷྱས། གོམས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སབས་འདིར་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བ་མ་ཡིན། སོ་སོར་སྣང་བ་དང་ལག་པར་ཞེན་པ་དག་གིས་བཟོད་པས་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་དུ་བས་སོ། །ཞེས་སོ། །

དེའི་རེས་ལ་དུཿ ཁ་དང་དུཿ ཁ་མིན་པའི་སོས་བལ་དུ་རྟོགས་པ་ཆོས་ཤེས། དེ་

ནས་སོང་མི་སོང་གི་སོས་བལ་དུ་རྟོག་པ་རེས་བཟོད། བདག་ཡོད་མེད་ཀི་སོས་བལ་

དུ་རྟོགས་པ་རེས་ཤེས་ཏེ། གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སེ། གཟུགས་རྟག་མ་

ཡིན་མི་རྟག་མིན། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར་འཕགས་པས་དེ་དང་མཐུན་པར་བས་

སོ། །ཨ་བྷྱ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་མཐུན་པར་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ནི། 

དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་གི། ཐ་སད་པའི་དུས་ཀི་ཁད་པར་འབས་བུའི་བ་བ་

རོགས་པའི་སད་ཅིག་སེ། དུཿ ཁ་ནི། ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། མི་ཁོམ་པ་
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བརྒྱད་སངས་པའི་དལ་བ་ལ་སད་ཅིག་ཟེར་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་མཉམ་གཞག་

དང་རེས་ཐོབ་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དེ། བམས་སོགས་ལྟ་བུ་རེས་ཐོབ་ཡིན་ནོ། །ཨ་

བྷྱས་དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་སོགས་ཀང་རེས་ཐོབ་ཏུ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ། ལུང་རིགས་དང་འགལ་བ་སང་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

མཐོང་ལམ་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ལ། འགེལ་ཚན་ལས། ས་དང་

པོའི་སད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། སངས་

རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས། འདིས་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་སད་ཅིག་མ་གཅིག་ཡིན་པར་བསན་

པར་རིག་པར་བ་སེ། ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་སད་ཅིག་གཅིག་ལ་མཐོང་བ་ལ་དགོངས་ནས་གཅིག་ཏུ་གསུངས་

ལ། སང་བ་སོང་ཚུལ་ལམ། ངེས་པ་འདྲེན་ཚུལ་གིས་བཅུ་དྲུག་སེ། དཔེར་ན། སོམ་

ལམ་བཞིན་ནོ། །

ཐུབ་དགོངས་སུ། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པའི་སད་ཅིག་ཁོ་ན་ལ་

མཐོང་བའི་ལམ་དང་། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི། སོམ་པའི་

ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ། སོ་སོར་རྟོགས་པར་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལས་

སད་ཅིག་གཅིག་པོ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་བ་བས་མངོན་པར་རྟོགས་པ་མཐོང་བའི་

ལམ་སེ། མ་རིག་པ་དང་བཅས་པའི་འཁོར་བ་བརྒྱུད་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་རྣམས་སུ་མ་

མཐོང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བའི་བདག་ཉིད་ཀིས་ན། གཙོ་བོའ་ོཞེས་རྟོགས་པའི་

ཆེད་དུའོ། །འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒོ་བཏགས་པའི་རྣམ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལས་

བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་པ་རད་ནས་འབིན་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་ན། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་སད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་རྣམས་ཀང་མཐོང་བའི་ལམ་མོ་ཞེས་པ་ནི། ཐ་

སད་དུ་བ་བ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ལྔ་སེ། བརྟགས་ན་མི་འཐད་པ་དང་། རེས་ཐོབ་མི་འཐད་པ་དང་། 

སང་བ་རིམ་གིས་སོང་བར་ཐལ་བ་དང་། བཟོད་པ་ཆོས་མཆོག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། 

ཤེས་པ་སོམ་ལམ་དུ་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ། མཐོང་ལམ་གང་ཡིན། ཆོས་ཅན་

ནམ། ཆོས་ཉིད་མཐོང་བ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། མིག་ཤེས་ཡང་མཐོང་ལམ་དུ་ཐལ་

ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ཉིད་སྤིའི་ཚུལ་གིས་མཐོང་བ་ལ་བེད་ན། སྦོར་ལམ་ལ་

ཡང་ངོ་། །ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་ཟིན་སོམ་པ་ལ་བེད་ན། སོམ་ལམ་ལ་

ཡང་ངོ་། །བེ་བག་གསར་མཐོང་བ་བེད་ན། ས་གཉིས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཆོས་ཉིད་ཙམ་

གསར་མཐོང་ལ་བེད་ན། སད་ཅིག་སྔ་མ་ལ་དེ་བརྟེན་ན། ཕི་མ་རྣམས་མཐོང་ཟིན་ལ་

འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །མི་བརྟེན་ན། སྔ་མ་མཐོང་ལམ་མིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། 

མཐོང་བ་ལ་སྤིའི་ཚུལ་གིས། མཐོང་བ་ཡིན་པ་མིན་པ་ཅི་རིགས་སུ་ཡོད་ཀང་དེ་དག་

གི་སོ་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་མི་འཇོག་སེ། བུམ་པ་ལ་སད་ཅིག་དང་། གཟུགས་ཅན་ལ་

སོགས་པའི་ཆོས་དུ་མ་ཡོད་ཀང་དེ་བུམ་པའི་མཚན་ཉིད་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་

སྔར་བསན་པའི་མཚན་ཉིད་དེའི་སོ་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་འཇོག་གོ །

ཡང་རེས་བཟོད་ངེས་པར་འཛིན་པ་རེས་ཤེས་ཡིན་ན། ཆོས་བཟོད་འཛིན་པ་

ཆོས་ཤེས་ཡིན་ནམ། མིན། ཡིན་ན། རྣམ་གོལ་མངོན་དུ་བེད་པ་ཆོས་ཤེས་ཡིན་པ་

ཉམས་སོ། །མིན་ན། དེ་ངེས་པར་འཛིན་པ་གཞན་ཡོད་ན་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པས་

མང་བར་འགྱུར་ཞིང་། [་་་་་རྒྱ་གར་པ་ཁ་ཅིག །] དེ་ཉིད་ཀིས་འཛིན་ན། རེས་བཟོད་ལའང་



  245  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

མཚུངས་པས་སད་ཅིག་བཅུ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་འཛིན་པ་མེད་ན། མངོན་སུམ་

དུ་བས་སོ། །ཞེས་པའི་ཐ་སད་མི་འཐད་དོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཆོས་ཤེས་ཀིས་

རྣམ་གོལ་མངོན་སུམ་དུ་བེད་དུས་ན་ཆོས་བཟོད་ཀང་འཛིན་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཐོང་ལམ་ན་རེས་ཐོབ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ། ཀུན་བཏུས་སུ། 

བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་མ་མེད་པར་གནས་པའི་རྣལ་འབོར་ཅན་

དུ་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། མཉམ་གཞག་གིས་མ་ཟིན་པའི་

རེས་ཐོབ་མེད་པ་ལ་དགོངས་ཀི། གཏན་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས་

རྣམས་རེས་ཐོབ་ཏུ་བཤད་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། མཐོང་སང་རིམ་གིས་སོང་པར་

ཐལ། །མཐོང་ལམ་རིམ་གིས་སྐྱེ་བའི་ཕིར། །འདོད་ན། སོང་ཆེན་རབ་འཇོམས་

ལས། །མཐོང་བ་འདི་ལ་སྦར་མ་ཐག་ཏུ་ནི། །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་དང་ཚུལ་ཁིམས་

བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །ཐེ་ཚོམ་དང་ནི་ཉོན་མོངས་གསུམ་པོ་དག །གཅིག་ཅར་སངས་

ཏེ་འཕགས་པའི་བདེན་མཐོང་བ། །དེ་བས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་ཏུ་

གསུངས། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། གཉེན་པོ་རེ་རེ་སྐྱེས་པ་ན། 

དེའི་ངོ་སལ་གི་སང་བ་གཅིག་ཅར་སོང་བར་ལ་དགོངས་ཀི། སང་བ་མ་ལུས་པ་

གཅིག་ཅར་སོང་བ་མིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡིན་ན། མཐོང་སང་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། སྦོར་བ་

དང་འཇུག་པའི་ལམ་གིས་སོང་བའི་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ། དུས་གཅིག་ཅར་སོང་

བའི་ཕིར། འདོད་ན། མཐོང་བའི་ལམ་གི་སྦོར་བའི་གནས་སབས་ཀི་ཞེས་སོགས་

དང་འགལ་ལོ། །
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བཞི་པ་ནི། ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཅན། ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཐལ། 

མཐོང་སང་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། རང་གི་ངོ་སལ་གི་

སང་བ་དང་བཅས་པའི་རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། དེ་གཉིས་ལན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྣང་མུན་བཞིན། སྤིར་ཟེར་ན། མ་ངེས་ཏེ། ངེས་ན། ཆོས་མཆོག་འབིང་

ལའང་ཐལ་བས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། ཤེས་པ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་དུ་ཐལ། 

ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་ཟིན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ། 

ངེས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལའང་ཐལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་། དེ་དག་གིས་ཀང་དྲི་

མས་དག་པའི་ཆ་གསར་དུ་རྟོགས་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་པར། དེ་དག་གིས་

སྔོན་མ་མཐོང་བའི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་རེ་རེ་ལའང་རྣམ་པ་བཞི་བཞིར་མཐོང་བའི་

ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཡང་རེས་བཟོད་རེས་ཤེས་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་མིན་པར་

ཐལ། ཡུལ་ཆོས་ཅན་རྟོགས་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་དག་གི་ཡུལ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་

པས་སོ། །ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ། མཐོང་ལམ་གི་ཡུལ་ལ་གཉིས་ཡོད་པས་སོ། །

སྔ་མ་ལས། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ལམ་གི་ཡུལ་ནི། གཉིས་ཏེ། དེ་བཞིན་

ཉིད་དང་། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཁོ་ལོ་དང་། བུདྡྷ་ཤྲི་ནི། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གི་

བེ་བག་གིས་སད་ཅིག་གཅིག་དང་། གཉིས་དང་། བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པར་

སྐྱེའོ། །ཞེས་འདོད་དེ། ཆོས་བཤེས་ཀིས། དེ་ལྟར་ན། མཐོང་བའི་ལམ་དུས་ཇི་སེད་

ཅིག་ཐོགས་ཤེ་ན། འདི་ནི། བང་སེམས་ཀི་ཤེས་རབ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་དད་

པའི་རེས་སུ་འབངས་པས་ན། གཅིག་ཏུ་ཆད་པ་ཅི་ཡང་མེད་དེ ། [་་་་་འོན་ཀང་གཅིག་དང་

བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ལུང་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། གཉིས་དང་བཞི་སོགས་ལ་ལུང་མེད་པས་འཐད་པ་དཀའ། ] ཞེས་པ་
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དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ལ་གནས་སབས་དང་། མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ནི། 

རྣམས་བཅད་ལ་མཐོང་སང་ས་བོན་དང་བཅས་པས་དག་པས་འཇིགས་པ་ལྔ་དང་

བལ་ཏེ། མདོ་ལས། ས་ཐོབ་གྱུར་མ་ཐག་ཏུ་འཇིགས་པ་ལྔ་དང་བལ། །འཚོ་འཆད་

དང་འཆི་དང་མི་བསྔགས་ངན་འགོ་དང་། །འཁོར་གི་འཇིགས་བལ་དེ་ལ་བག་ཚའི་

རྣམ་པ་མེད། །ཅི་ཕིར་ཞེ་ན་བདེ་ལ་བདག་གི་གནས་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཡོངས་

གཅོད་ལ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་དང་། དགའ་བ་དགུ་དང་། སྨོན་ལམ་དང་

འབད་པ་ཆེན་པོ་བཅུ་དང་། རྣམ་པར་དག་པ་བརྒྱད་དང་། བང་སེམས་ཀི་རྒྱན་བཞི། 

སྣང་བ་བརྒྱད། སིང་རེ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག །ལས་སོ་གཉིས། སོབས་བཅུ། མ་འདྲེས་པ་

བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་བོ། །གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཀུན་ཏུ་འོད་དོ། །

བཞི་པ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། བང་ཆུབ་ཏུ་

བགོད་བའི་གོ་སབས་ཕེ་བཤུལ་གང་ཞིག་སོམ་སང་སོང་བའི་གཉེན་པོའ།ོ །ལོ་ཀ་

པའི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག་ཁམས་གསུམ་གིས་བ་ས་པ། འདས་པའི་མཚན་ཉིད། 

གང་ཞིག་སོམ་སང་གནས་ངན་ལེན་སོང་བའི་གཉེན་པོའ།ོ །གཉིས་པ་ནི། མཐོང་ལམ་

གིས་མཐོང་བ་ཁོ་ན་རྒྱུན་དུ་གོམས་པར་བེད་པས་སོམ། བར་ཆད་མེད་ལམ་ནི། 

འདིས་རྣམ་གོལ་ལམ་ཚོལ་བར་བེད་པས་ལམ། རྣམ་གོལ་ལམ་ནི། བར་ཆད་མེད་

ལམ་གིས་བཙལ་བར་བ་བས་ན། ལམ་མོ། །གསུམ་པ་ལ། ཐོགས་མེད་ཀིས། ལོ་

ཀའི་སོམ་ལམ་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་བརྒྱད་དང་། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པ་བདེན་

བཞི་ཤེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆེ་འབིང་དགུར་བཞེད་དོ། །འདིར་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་
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གཉིས་སོ། །

དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཨ་བྷྱ་

ན་རེ། ཟག་བཅས་སྦོར་ལམ་ནས་ཡོད་དེ། དྲོད་རེ་བཟོད་པ་གསུམ་ན་མོས་པ་

གསུམ། ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུ་ན་བསྔོ་བ། འབིང་ན་ཡི་རང་ཡོད་ཅེའོ། །དྲི་མེད་བཤེས་

གཉེན་ནི། མོས་པ་གསུམ་སྦོར་ལམ་དུ་བཞེད་དོ། །འོ་ན། སྦོར་ལམ་ན་ཆོས་ཅན། 

བདག་གཞན་མཉམ་པར་རྟོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རྟག་ཏུ་གཞན་དོན་བེད་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། གཉིས་དོན་མོས་པ་དང་། གཞན་དོན་མོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་

དེ། རིམ་པ་ལྟར་འགེལ་ཆེན་ནས། རང་དང་གཞན་མཉམ་པ་ཉིད་ཀིས་རང་དང་

གཞན་གི་དོན་གི་མོས་པ་རྣམ་པ་དགུ་ཞེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས། 

གཞན་གི་དོན་གི་མོས་པ་ནི། དེ་ཡང་ཡུམ་ཁོ་ན་ལས་ཡིན་ཏེ། རྟག་ཏུ་གཞན་གི་དོན་

བེད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་སོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། མོས་པ། ས་གཉིས་པ་གསུམ་པ་བཞི་པས་བ་ས། བསྔོ་བ་ལྔ་

པ་དྲུག་པ་བདུན་པས་བ་ས། རེས་སུ་ཡི་རང་བརྒྱད་པ་དགུ་པས་བ་ས་སོ། །སྒྲུབ་

པ་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ནི། ས་བཅུ་པས་བ་ས་སོ། །ཞེ་ན། ས་བཞི་པ་ན་ཆོས་ཅན། གཞན་

དོན་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞན་དོན་མོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་

ཡོད་དེ། འཕགས་པས། གཞན་གི་དོན་ནི། གང་གིས་གཞན་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་འགྱུར་བ་

སེ། ཞེས་པས་སོ། །འདོད་ན། ཕལ་ཆེར་དོན་མེད་དོན་ཡོད་དང་། །རྣམ་ཀུན་དོན་

ཡོད་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་ས་བདུན་མན་ཆད་དུ་གཞན་དོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་སྲིད་པར་

བཤད་པས་བསལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། ས་བཅུ་པས་
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བ་ས་པ་མིན་པར་ཐལ། ས་དགུ་མན་ཆད་ནའང་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། 

གཉེན་པོ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ། །སོགས་པའི་ལམ་ནི་དག་པ་ཡིན། །ཞེས་པས་

སོ། །སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་ཡང་ས་གཉིས་པ་སོགས་ན་ཡོད་དེ། ཁད་པར་ལྔ་པོ་ཡོད་

པས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅིག །ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཟག་མེད། མན་ཆད་ཟག་བཅས་ཞེས་

སམ། ས་བདུན་པ་ཡན་ཆད་ཟག་མེད། མན་ཆད་ཟག་བཅས་སོ། །ཞེ་ན། མོས་བསྔོ་

ཡི་རང་གསུམ་ཆོས་ཅན། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་དམ། བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ན་མེད་པར་

ཐལ། སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས། 

སོམ་པའི་ལམ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། དག་པ་ལོ་ཀ་པ་དང་། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་

པས་བསལ་ལོ། །ཁ་ཅིག་ནི། ཟག་པ་འབྱུང་དུ་རུང་མི་རུང་ངམ། རང་ལས་བྱུང་བའི་

ཟག་པ་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་མི་བེད་ཀི་སོ་ནས་འཇོག་ན། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀི་

མོས་བསྔོ་ཡི་རང་གསུམ་ཟག་བཅས་མིན་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྤིར་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཅེས་པ། ཟག་པའི་སོ་དྲུག་དང་

འབེལ་མ་འབེལ་དང་། འདོད་པ་སྲིད་པ་མ་རིག་པ་ལྟ་བའི་ཟག་པ་སངས་མ་སངས་

དང་། ཤེས་སྒིབ་སངས་མ་སངས་ཀིས་འཇོག་པ་ལ། འདིར་དང་པོ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། 

མཚན་ཉིད་པ་ལ་བས་ན། ཟག་བཅས་ཀང་ཟག་མེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ཉོན་མོངས་ཚད་

དུ་གཉེར་ནས་མི་སོང་བ་ལ་བས་ན། ཉོན་མོངས་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་འགྱུར། །ཞེས་

པ་ལྟར། བང་སེམས་ཀིས་ཉོན་མོངས་པ་ཆེད་དུ་གཏད་ནས་མི་སོང་བས་ཟག་མེད་

ཀང་ཟག་བཅས་སུ་ཐལ་བས་སོ། །གསུམ་པ་དང་མཐུན་ཏེ། སོམ་ལམ་གཞིར་བས་

ལ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་མིན་གཉིས་སུ་ངེས་པས། དང་པོ་
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ཟག་བཅས། གཉིས་པ་ཟག་མེད་དེ། ཆོས་བཤེས་ཀིས། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། 

ཟག་པ་མེད་པའི་བེ་བག་ནི། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་དང་བལ་བ་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཟག་བཅས་མོས་བསྔོ་ཡི་རང་གསུམ་དག་པ་ལོ་ཀ་

པར་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དང་ཆོས་བཤེས་སོགས་རྣམས་ཀིས་བཤད་པས། མོས་

པ་དགུ་རིམ་པ་ལྟར་སོམ་ལམ་དགུའི་རེས་ཐོབ་ནས་ཡོད་དེ། བསྔོ་བ་ཡི་རང་ཡང་དེ་

དག་ན་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དོ། །འགེལ་ཆེན་ནས་ནི། བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་གི་ས་བོན་མ་

ཟད་པ་ཉིད་ཀིས་དང་པོ་ཁོ་ནར་རང་གི་དོན་གི་མོས་པ་ཞེས་གསུངས་པས། སོ་སྐྱེ་

ལ་རང་གི་དོན་གི་མོས་པ། ས་དང་པོར་བདག་གཞན་མཉམ་པར་རྟོགས་པས་གཉིས་

དོན་མོས་པ། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ན་གཞན་དོན་མོས་པ་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །ཟག་

མེད་ནི། མཉམ་གཞག་གི་ཡེ་ཤེས་བར་ཆད་མེད་ལམ་ནི། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ། རྣམ་

གོལ་ལམ་ནི། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་སེ། སང་བའི་དབེ་བས་ཆེ་འབིང་དགུའོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དུ་ཟག་པའི་ས་བོན་ཡོད་མེད་ཀིས་

འཇོག་གམ། མངོན་གྱུར་ཡོད་མེད་ཀིས་འཇོག །དང་པོ་ལྟར་ན། མཉམ་གཞག་ཀང་

ཟག་བཅས་སུ་ཐལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། མཉམ་གཞག་གིས་ཟིན་པའི་རེས་ཐོབ་ཟག་

མེད་དུ་ཐལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྤིར་ཟག་པའི་ས་བོན་བདག་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ན། ཟག་བཅས་

སུ་འགྱུར་ཡང་མཉམ་གཞག་ཟག་པའི་ས་བོན་ལས་རས་གཞན་ཡིན་ནོ། །འདིར་

ཤེས་སྒིབ་ཀི་ཟག་པ་མངོན་གྱུར་ཡོད་མེད་ཀིས་འཇོག་མོད། རེས་ཐོབ་སྐྱོན་དུ་མི་ཆེ་

སེ། ཤེས་སྒིབ་མངོན་འགྱུར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་འགེལ་ཆེན་གི་ལུགས་ལ། རང་

དོན་མོས་པ་ཆོས་ཅན། དག་པ་ལོ་ཀ་པ་མིན་པར་ཐལ། སྦོར་བའི་ལམ་ན་ཡོད་པའི་
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ཕིར་ཞེ་ན། འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །དག་པ་ལོ་ཀ་པར་བཤད་པ་ནི། ལུགས་གཞན་ཡིན་

གི། འདིར་མི་གནོད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་ལུགས་ལ། སོམ་ལམ་

ཆུང་ངུ་ཆོས་ཅན། སྦོར་བས་རང་དོན་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རང་དོན་

མོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། འཕགས་པས། རང་གི་དོན་གི་མོས་པ་

ནི། གང་གིས་རང་གི་དོན་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅིང་གཞན་གི་དོན་ཡང་ཆེད་དུ་བ་བའི་

རང་བཞིན་གིས་སྒྲུབ་པའོ། །ཞེས་པས་སོ། །འདོད་ན། སབས་དེ་ཆོས་ཅན། བདག་

གཞན་མཉམ་ཉིད་དུ་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། སྦོར་བས་རང་དོན་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པའི་

ཕིར་རོ། །འདོད་ན། སར་ཞུགས་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི། །ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་པར་

བརོད། །ཆོས་རྣམས་དང་ནི་སེམས་ཅན་ཀུན། །མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ཕིར་

རོ། །ཞེས་པས་བསལ་ལོ། །ཞེ་ན། བསམ་པ་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་སོ། །ཡང་། སོམ་

ལམ་ཆེན་པོའི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་མིན་པར་ཐལ། སོམ་སང་གི་

གཉེན་པོ་མིན་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་པ་མིན་པར་ཐལ་བ་འདོད་པ་ཡིན་

ནོ། །བཏགས་པ་བ་མིན་པར་ཐལ་བ་ལ་ཁབ་པ་མེད་དེ། ཨ་བྷྱས། ཇི་སད་བསན་པའི་

སོམ་པའི་ལམ་གིས་མཐའི་སད་ཅིག་ནི། སང་བ་མཐའ་དག་གི་གཉེན་པོ་ཞེས་པ། 

རྣམ་པར་དག་པ་ཤིན་ཏུ་བ་སེ། དེ་སངས་རྒྱས་དངོས་སོ། །ཞེས་སོ། །

ལྔ་པ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་

པའི་གོ་སབས་ཕེ་བཤུལ་གང་ཞིག་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

རང་ལུགས་ཀི་བསབ་པ་རོགས་པས་ན། མི་སོབ་པ། སོབ་ལམ་གིས་བཙལ་པར་བ་

བས་ལམ་མོ། །གསུམ་པ་ནི། རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་མ་
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ལུས་པ་གྱུར་པའི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སམ། མི་སོབ་པའི་ཆོས་

བཅུའོ། །རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོམ་སང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སོང་བའི་གཉེན་པོ་སེ། 

སྦོར་བའི་ལམ་དང་། བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་སོ། །སྦོར་བའི་ལམ་ནི། ཚུལ་སྒིབ་

པས་མི་ཕེད་ཅིང་ཕར་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ནི་གཤིག་པ་སེ། སོམ་སང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་

ངུ་ཕལ་ཆེར་སོང་བའི་གཉེན་པོའ།ོ །བར་ཆད་མེད་ལམ་ནི། སང་བ་ཟད་པར་སོང་བ། 

ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་དངོས་རྒྱུར་གྱུར་པའོ། །ཨ་བྷྱས། འགའ་ཞིག་ཏུ་མངོན་

པར་རྟོགས་པ་འདིའང་མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་དུ་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་བཤད་པའང་

ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་འདིས་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་ཚོལ་བས་ལམ། མི་རིགས་པ་དང་ཉོན་

མོངས་དང་རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་པོ་བེད་པས་རིགས་པ། རྟགས་འཛིན་ལ་སོགས་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པས་སྒྲུབ་པ། རྟག་པ་ངེས་པར་

འབྱུང་བའི་གནས་སུ་འགོ་བར་བེད་པས་ངེས་འབིན་ནོ། །

བཞི་པ་ལ། གལ་ཏེ་བདེན་བཞི་ལ་ཆོས་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། དུཿ ཁ་ལ་

སོགས་རེ་རེའི་མིང་གིས་འདོགས་པ་མི་འཐད་དོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། འཁོར་བ་

འབས་བུས་བ་ས་པ་ལ་དུཿ ཁ་ཆོས་སུ་ཡོད་པས་ཆོས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་

སོ། །དགོས་པ། དུཿ ཁའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མི་རྟག་པའང་དུཿ ཁར་རྟོགས་པ་

དང་། མི་རྟག་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བརོད་ན། ལམ་སོགས་ཀང་དེར་དོགས་པར་འགྱུར་

བས་དེ་དགག་པའི་ཕིར་དུའོ། །ཡང་ཚོགས་སྦོར་གཉིས་ལམ་བདེན་མིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་

མར། དག་གསལ་གཉེན་པོའི་ཕོགས་ཉིད་ཀིས། །ཞེས་པ་མ་ཚང་བས་སོ། །ཞེ་ན། 

མཚན་ཉིད་པ་མིན་མོད། རེས་མཐུན་པར་མི་འགལ་བས་འདིར་བཤད་དོ། །ཁ་
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ཅིག །མཐོང་སོམ་གི་རྣམ་གོལ་ལམ་ལམ་བདེན་མིན་ཏེ། དག་གསལ་གཉེན་པོ་མ་

ཚང་བས་སོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི། གཉེན་པོའི་དབེ་བ་མ་ཤེས་པའི་སད་དེ། གཉེན་པོ་ལ། 

རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་གཉེན་པོ། ཐོས་བསམ་གིས་ཟག་བཅས་ཀི་འདུ་བེད་ལ་

ཉེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་དང་། སོང་བའི་གཉེན་པོ། སྦོར་བ་དང་བར་ཆད་མེད་པའི་

ལམ་མོ། །རྟེན་གཉེན་པོ། །རྣམ་གོལ་ལམ་དང་། ཐག་བསྲིང་པའི་གཉེན་པོ། ལམ་དེ་

ལས་གོང་མ་ཉོན་མོངས་གཞན་སོང་བ་སོགས་ཀི་གཉེན་པོ་སེ། བཞི་ཡོད་ཅིང་། 

གཞན་ཡང་སྔ་མའི་རྣམ་གོལ་རྣམས་ཕི་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཨ་

བྷྱས། གཉིས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྟོགས་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀང་སོ་སོར་བར་ཆད་

མེད་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་གི་ངོ་བོའ།ོ །རྟོགས་པའི་རྣམ་པ་ཐ་མ་ནི། རྣམ་

པར་གོལ་བའི་ལམ་ཁོ་ན་ཡིན་གི། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སེ། འཁོར་བའི་འབས་བུ་དུཿ ཁ། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་། རྣམ་བང་གི་

འབས་བུ་འགོག་པ། རྒྱུ་ལམ་བདེན་ལ་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ལ། གང་ལ་གདམས་པ། 

ཇི་ལྟར་གདམས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེ་བའི་གནས་

ཀིས་བ་ས་པ་རྣམས་དུཿ ཁ་གསུམ་གིས་དུཿ ཁ་བས་ན། དུཿ ཁའི་བདེན་པ་

ལའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཟག་བཅས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་གི་འབས་བུར་

གྱུར་པ་དུཿ ཁའི་བདེན་པའི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད་དང་གཉིས་སུ་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཡུམ་དག་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བའི་སོས་བལ་དེ་བཞིན་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་

ངོ་བོར་རང་བཞིན་གཅིག་ཅིང་དབེར་མེད་དོ། །ཞེས་འདོམས་སོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་

སོང་པ་ཉིད་ལ་བརོན་ན་བརོན་ཞེས་བའོ། ། [་་་་་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་
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བུས་འདི་སད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། བང་སེམས་ཆེན་པོས་ཇི་ལྟར་ཤེར་ཕིན་ལ་བརོན་པར་བགིས་ན་

བརོན་ཞེས་བརོད་པར་བགི་ཞེས་ཞུས་ལན་དུ། འདི་ནས་ཆེས་ལ་གདམས་པའི་བར་དུའོ། །] ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། གང་ལ་ན། ཉོན་མོངས་པ་དང་། དེས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའི་ལས་རྣམས་དུཿ ཁའི་རས་རིགས་ཀུན་འབྱུང་བར་འཕགས་པའི་ཤེས་

ཡུལ་དུ་བདེན་པ་ལའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད་དང་། ཟག་

བཅས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དུཿ ཁའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཀུན་འབྱུང་དག་ངོ་བོ་ཐ་མི་

དད་དེ། དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་དབེར་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཏེ། དེའི་ཕིར་གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་ནི། དུཿ ཁ་ཀུན་འབྱུང་ཞིང་སྐྱེ་བ་དང་། དུཿ ཁ་ཀུན་འགོག་པ་

དང་། ཆགས་སོགས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། དེའི་གཉེན་པོ་རྣམ་པར་བང་བ་

སེ། ཆོས་དེ་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོན་པའོ། །མདོ་ནི། 

གཟུགས་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན། འགག་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་

མཐོང་ངོ་། །གཟུགས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཆོས་ཅན་ནམ། རྣམ་པར་བང་བའི་

ཆོས་ཅན་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

རང་བཞིན་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། གང་ལ་ན། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་གང་དུ་

ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་འགག་པ་འགོག་པའི་བདེན་པ་ལའོ། །ཇི་

ལྟར་ན། སོང་པ་ཉིད་འགོག་བདེན་དེ། དོན་དམ་པར་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་བ་

དང་། འགག་པ། སང་གཉེན་གི་མཚན་ཉིད་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་

བང་བ་དང་། གནས་སབས་ཀི་ཁད་པར་སྔར་ཡོད་ཉམས་པ་དང་སྔར་མེད་འཕེལ་བ་

དང་། སོགས་པ་དུས་གསུམ་གི་ཆོས་རྣམས་དང་བལ་བའི་ཕིར་འགོག་བདེན་དེ་ལ་
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ནི། དོན་དམ་པར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀི་ཆོས་གཟུགས་མེད་དོ། །ནས་ཀི་སྒས་

བ་ས་པ་ཚོར་བ་སོགས་མེད་དོ། །ལས་ཀི་ཀུན་སོང་མ་རིག་པ་སྐྱེ་བ་མེད་དོ། །ཡང་

གིས་བ་ས་པ་རྒ་ཤིའི་བར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་དོ། །རྣམ་བང་གི་ཆོས་མ་རིག་པ་འགག་པ་

མེད་དོ། །ཡང་གིས་བ་ས་པ་རྒ་ཤིའི་བར་དུ་འགག་པ་མེད་དོ། །རྟོགས་པ་པོ་སངས་

རྒྱས་མེད་དོ། །ཀང་གི་སྒས་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་མེད་དོ། །རྟོགས་བ་བང་ཆུབ་ཀི་

བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །བར་དུ་ཡང་ཞེས་པ་སྔ་མ་རྣམས་བ་་བ་སེ། དེ་ལྟར་སོན་

པའོ། །མདོ་ནི། སོང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། མི་སྐྱེ་མི་འགག་ཅིང་། ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་བང་བ་མ་ཡིན། འཕེལ་བ་མ་ཡིན། འགིབ་པ་མ་ཡིན། 

འདས་པ་མ་ཡིན། མ་འོངས་པ་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡིན། གང་ཡང་འདི་འདྲ་བ་

དེ་ལ་ནི། གཟུགས་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས་ལས། གང་ལ་ན། མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་དུ་ཕིན་པར་བེད་པས་ལམ་བདེན་ལའོ། །

གཉིས་པ་ལ། ལམ་དང་། རིགས་སྒྲུབ་དང་། ངེས་འབིན་ལ་འདོམས་པ་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དོན་དམ་པར་ལམ་སྦིན་སོགས་དང་བདག་ཉིད་རང་གི་ངོ་

བོས་སོང་པའི་ཕིར་ལམ་སྦིན་སོགས་ལ་བདག་ཉིད་དམ་གིས་བ་ས་པ་ལྡན་པ་དང་

མི་ལྡན་པ་སེ། བརོན་མི་བརོན་དུ་མི་དམིགས་པར་སྒྲུབ་ཅེས་བསན་ནོ། །མདོ་ནི། 

སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་བརོན་ཞེས་བ་བའམ། མི་བརོན་ཞེས་བ་བར་ཡང་དག་པར་

རེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དོན་དམ་པར་སྦོར་བ་པོ་དང་སྦར་ས་

གཉིས་ཀ་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ནང་སྦོར་བ་པོ་སོང་པ་ཉིད་ནི། ཕི་སྦར་ས་

རིགས་སྒྲུབ་སོང་པ་ཉིད་དང་ཕན་ཚུན་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་སྦོར་བ་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

དང་མི་སྦོར་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ལ་བསྒྲུབ་བོ་ཞེས་སོན་ནོ། །སོགས་པ་ནང་

སྦོར་བ་པོ་མཚན་མེད་སྨོན་མེད་ནི། ཕི་སྦར་ས་མཚན་མེད་སྨོན་མེད་ལ་སྦོར་མི་

སྦོར་གི་སོས་བལ་དུ་རྟོགས་པ་ལ་སྒྲུབས་ཤིག་ཅེས་སོན་པའོ། །སོགས་ཀི་དོན་སོང་

པ་ཉིད་ཉི་ཤུ་ལ་འཆད་པ་ནི། འཕགས་པས་དྲངས་པའི་མདོ་མ་མཐོང་བར་མཚོན་

ནོ། །མདོ་ནི། སོང་པ་ཉིད་ལ་སོང་པ་ཉིད་ཀིས་སྦོར་བར་མི་བེད་དེ། སོང་པ་ཉིད་ཀི་

རྣལ་འབོར་ལ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །མཚན་མེད་སྨོན་མེད་ལའང་སྦར་རོ། །གསུམ་

པ་ནི། དོན་དམ་པར་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་སྔོན་གི་མཐའ་འཁོར་

བ་ནས་ཕི་མའི་མཐའ་མང་འདས་སུ་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་སེ། སྦོར་མི་སྦོར་རམ། 

ངེས་འབིན་ཡིན་མིན་གི་སོས་བལ་དུ་རྟོགས་ལ་བསྒྲུབ་བོ། །ཞེས་སོན་ནོ། །མདོ་ནི། 

སྔོན་གི་མཐའ་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་སྦོར་བར་མི་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །གོང་གི་དང་གིས། 

ཞེས་སོན་པ་བདེན་པ་ལ་འདོམས་པ་དང་ཞེས་པ་བ་ས་ལ། ཞེས་ནི། དེ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྤི་གཞུང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། 

སྐྱབས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དང་། 

དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་ཚུལ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། སྐྱབས་

གསུམ་གི་ངོ་བོ། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐྱབས་གསུམ་དུ་གཞག་པ། དོན་དམ་དུ་སྐྱབས་

གཅིག་ཏུ་བསན་པ། དཀོན་མཆོག་གི་སྒ་དོན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སངས་རྒྱས་

ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གང་ཞིག་ཐོག་མ་དབུས་མཐའ་མེད་ཞི་སངས་རྒྱས་ཉིད་རང་

རྣམ་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་ནས་ནི་མ་རྟོགས་རྟོགས་ཕིར་འཇིག་མེད་རྟག་པའི་

ལམ་སོན་པ། །མཁེན་བརེའི་རལ་གི་རྡོ་རེ་མཆོག་བསྣམས་དུཿ ཁའི་མྱུ་གུ་གཅོད་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

མཛད་ཅིང་། །སྣ་ཚོགས་ལྟ་ཐིབས་ཀིས་བསོར་ཐེ་ཚོམ་རིག་པ་འཇིག་མཛད་དེ་ལ་

འདུད། །ཅེས་པ་འདིས་ནི། ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་བསན་ཏེ། 

ཆོས་སྐུ་ནི། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཐོག་མར་སྐྱེ་བ། དབུས་སུ་གནས་པ། མཐར་

འཇིག་པ་མེད་པའི་ཕིར་འདུས་མ་བས་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །སོས་པ་དང་རྣམ་པར་རྟོག་

པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕིར་ལྷུན་གྲུབ་བོ། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་རྟོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་གཞན་གི་རྐེན་གིས་རྟོགས་པ་མིན་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་དེ་རྣམས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བརོད་དུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་

དུ་རྟོགས་པ་མཁེན་པའོ། །དེ་ལྟར་མཁེན་ནས་དེ་མ་རྟོགས་པ་རྣམས་ཀིས་རྟོགས་

པའི་དོན་དུ་འཇིག་མེད་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ལམ་སོན་པ་ནི། བརེ་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་

མཁེན་བརེས་དུཿ ཁའི་མྱུ་གུ་གཅོད་པས། རལ་གི་དང་། ལྟ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་གིས་

བ་ས་པའི་མཐོང་སང་ནགས་ཐིབས་པོས་བསོར་བའི་རིག་པ་ལྟ་བུ་འཇིག་པར་བེད་

པས། རྡོ་རེ་ལྟ་བུ་སེ། ནུས་པའོ། །

དེ་དག་ལས། དང་པོ་གསུམ་མམ་བཞི་ནི། རང་དོན་ནོ། །ཕི་མ་གསུམ་མམ་

གཉིས་ནི། གཞན་དོན་ནོ། །དེ་ཉིད་ལས། འདུས་མ་བས་ཤིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །གཞན་

གི་རྐེན་གིས་རྟོགས་མིན་པ། །མཁེན་དང་བརེ་དང་ནུས་པར་ལྡན། །དོན་གཉིས་ལྡན་

པས་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཅེས་སོ། །གཉིས་པ་ཆོས་ནི། གང་ཞིག་མེད་མིན་ཡོད་མིན་

ཡོད་མེད་མ་ཡིན་ཡོད་མེད་ལས་གཞན་དུ། །བརྟག་པར་མི་ནུས་ངེས་ཚིག་དང་བལ་

སོ་སོ་རང་གིས་རིག་ཞི་བ། །དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་སྣང་ལྡན་དམིགས་པ་ཀུན་ལ་

ཆགས་པ་དང་། །སང་དང་རབ་རིབ་རྣམ་པར་འཇོམས་མཛད་དམ་ཆོས་ཉི་མ་དེ་ལ་
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འདུད། །ཅེས་པ་འདིས་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་བསན་ཏེ། དེ་ལ། འགོག་

བདེན་ནི། མུ་བཞིར་བརྟག་མི་ནུས་པས་རྟོག་གེའི་ཡུལ་མིན་པའི་ཕིར་དང་། ངེས་

ཚིག་སོགས་དང་བལ་བས་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། འཕགས་པ་སོ་སོ་རང་གི་

རིག་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་བསམ་དུ་མེད་པའོ། །

ཞི་བ་ལ་གཉིས་ལས། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཞི་བ་ནི། གཉིས་སུ་མེད་

པའོ། །དེའི་རྒྱུ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་རྟོག་ཞི་བ་ནི། རྟོག་པ་མེད་པའོ། །ལམ་

བདེན་ནི། ཉི་མ་དང་ཆོས་མཐུན་ཏེ། ཉེ་ཉོན་གི་དྲི་མ་མེད་པས་དག་པ་དང་། ཤེས་བ་

སྣང་བར་བེད་པས་གསལ་བ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བའི་གེགས་ཀི་གཉེན་པོ་བེད་

པས་གཉེན་པོར་མཐུན་ནོ། །ཡོན་ཏན་དང་པོ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་འགོག་བདེན་ནི། 

གང་ཞིག་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ལམ་བདེན་

ནི། གང་གིས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བེད་ཡིན་ཏེ། བསམ་མེད་གཉིས་མེད་རྟོག་མེད་

པ། །དག་གསལ་གཉེན་པོའི་ཕོགས་ཉིད་ཀིས། །གང་ཞིག་གང་གིས་ཆགས་བལ་

བ། །བདེན་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ཆོས། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་དགེ་འདུན་ནི། སེམས་དེ་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བས་ན་ཉོན་

མོངས་ངོ་བོ་མེད་གཟིགས་པས། །གང་དག་འགོ་ཀུན་བདག་མེད་མཐའ་ཞི་ཡང་དག་

རྟོགས་ནས་ཐམས་ཅད་ལ། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རེས་ཞུགས་གཟིགས་པ་སྒིབ་

པ་མེད་པའི་བློ་མངའ་བ། །སེམས་ཅན་རྣམ་དག་མཐའ་ཡས་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་

གཟིགས་མངའ་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་པ་འདིས་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་

འདུན་བསན་ཏེ། སེམས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་དང་། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་
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གདོད་ནས་ངོ་བོ་མེད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་གཉིས་མེད་

པའི་མཐའ་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བའི་ཆོས་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའོ། །འགོ་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཡོད་པར་མཐོང་བ་ཇི་སེད་པ་མཁེན་

པ། དེ་གཉིས་ཀིས་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ལམ་མཁེན་པ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ། 

ཡེ་ཤེས་དང་པོ་ཆགས་པའི་སྒིབ་པ་མེད་པ། ཡེ་ཤེས་གཉིས་པ་ཐོགས་པའི་སྒིབ་པ་

མེད་པ། ཡེ་ཤེས་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད་པ་དང་ཉེ་བར་གནས་

གྱུར་པའམ། ལུས་ཅན་ཀུན་གི་སྐྱབས་བླ་ན་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་དམན་

པའི་སྒིབ་པ་མེད་པའོ། །

དང་པོ་གསུམ་ནི། རིག་པ། ཕི་མ་གསུམ་ནི། རྣམ་པར་གོལ་བའོ། །ཇི་བཞིན་

ཇི་སེད་ནང་གི་ནི། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དག་པའི་ཕིར། །བློ་ལྡན་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་

ཚོགས། །བླ་མེད་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཉིད། །ཅེས་སོ། །ཐེག་དམན་གི་དགེ་འདུན་ནི། 

གཞན་ལན་གི་བསམ་པ་མ་དག་པས་སྐྱབས་ཀི་འོས་མིན་པའི་ཕིར་མ་སྨོས་

སོ། །གཉིས་པ་ནི། སོན་པ་བསན་པ་སོབ་དཔོན་གིས། །ཐེག་གསུམ་པ་དང་བེད་

གསུམ་ལ། །མོས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་བས་ནས། སྐྱབས་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་

ཡིན། ཞེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་བསན་པའི་དོན་དུ་བང་སེམས་ཀི་གང་ཟག་

དང་། སངས་རྒྱས་ལ་མཆོག་ཏུ་བ་བ་བེད་པར་མོས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་

སངས་རྒྱས་སྐྱབས་སུ་བཞག་གོ །ཆོས་ཀི་ཡོན་ཏན་བསན་པའི་དོན་དུ་རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་གང་ཟག་དང་། ཆོས་ལ་མཆོག་ཏུ་བ་བ་བེད་པར་མོས་པའི་དབང་གིས་

ཆོས། དགེ་འདུན་གི་ཡོན་ཏན་བསན་པའི་དོན་དུ་ཉན་ཐོས་ཀི་གང་ཟག་དང་། དགེ་
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འདུན་ལ་མཆོག་ཏུ་བ་བ་བེད་པར་མོས་པའི་དབང་གིས་དགེ་འདུན་སྐྱབས་སུ་

བཞག་སེ། གང་ཟག་དེ་དག་དྲང་བའི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནི། སང་ཕིར་སླུ་བའི་ཆོས་

ཅན་ཕིར། །མེད་ཕིར་འཇིགས་དང་བཅས་པའི་ཕིར། །ཆོས་རྣམ་གཉིས་དང་འཕགས་

པའི་ཚོགས། །གཏན་གི་སྐྱབས་མཆོག་མ་ཡིན་ནོ། །དམ་པའི་དོན་དུ་འགོ་བ་

ཡི། །སྐྱབས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཡིན། །ཐུབ་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཅན་ཕིར། །ཚོགས་

ཀང་དེ་ཡི་མཐར་ཐུག་ཕིར། །ཞེས་ཏེ། ལུང་གི་ཆོས་སང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། 

རྟོགས་པའི་ཆོས་ལམ་བདེན་ནི། འདུས་བས་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་ཕིར་དང་། འགོག་

བདེན་ནི། ཉན་ཐོས་ལྟར་ན། དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར་དང་། དགེ་འདུན་རང་ཉིད་

འཇིགས་པ་དང་བཅས་པས་སྐྱབས་ཚོལ་བའི་ཕིར་དེ་དག་གཏན་གི་སྐྱབས་མིན་

ནོ། །ཐུབ་པ་ནི། ཆོས་ཀི་སྐུ་མངའ་བ་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་པོའི་ཚོགས་ཀང་དེ་ཐོབ་

པས་མཐར་ཕིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་མཐར་ཐུག་དོན་དམ་པའི་སྐྱབས་ནི། སངས་

རྒྱས་ཁོ་ནའོ། །བཞི་པ་ནི། འབྱུང་བ་དཀོན་ཕིར་དྲི་མེད་ཕིར། །མཐུ་ལྡན་ཕིར་དང་ལོ་

ཀ་ཡི། །རྒྱན་གྱུར་ཕིར་དང་མཆོག་ཉིད་ཕིར། །འགྱུར་བ་མེད་ཕིར་དཀོན་མཆོག་

ཉིད། །ཅེས་ཏེ། ཆོས་དྲུག་གིས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་མཚུངས་

པར་བརོད་དེ། དཀོན་པ་དང་། ཉེས་པ་མེད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་གི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་

དང་། བསམ་པ་དགེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། གཞན་བཅོས་མ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པ་དང་། སོད་སྨད་ཀིས་འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་དྲུག་གོ །དེ་རྣམས་རྒྱུད་བླ་མ་ལས་

གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་དང་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གིའོ། །དང་པོ་ལ་
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གསུམ་སེ། སྐྱབས་འགོའི་རང་བཞིན། ཁད་པར། ཕན་ཡོན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

འདི་ནི་དེ་དངོས་འདོད་པས་ཁས་ལེན་དེ་ཡང་སིང་རེ་ལས་རིག་བ། །དེ་ལས་རྣམ་པ་

ཀུན་མཁེན་ཕན་དང་བདེ་བེད་དཀའ་ལ་སྐྱོ་བ་མེད། །ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཐེག་པ་ཀུན་

གིས་སོན་པའི་ཡོན་ཏན་རྟག་ཏུ་ལྡན། །བརྡ་དང་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་པ་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་

སྐྱབས་འགོ་འདི་མཆོག་ཡིན། །ཞེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཉིད་འདོད་པས་སྐྱབས་སུ་ཁས་

ལེན་པ་ནི། ངོ་བོའ།ོ །དེའང་རྒྱུ་སིང་རེ་ལས་བྱུང་བས། དེ་ནི་རྒྱུའོ། །དེ་ལས་རྣམ་

མཁེན་ཐོབ་པ་འབས་བུའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདེ་བེད་ཅིང་དཀའ་

སྤད་ལ་མི་སྐྱོ་བ་ནི། བེད་ལས་སོ། །ངེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བ་ལ་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་སོན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ནི། ལྡན་པའོ། །རགས་པ་བརྡ་ལས་བྱུང་བ་དང་། 

ཕ་བ་ཆོས་ཉིད་ཀིས་ཐོབ་པ་གཉིས་ནི། དབེ་བ་སེ། དེ་ལྟར་དྲུག་གིས་སྐྱབས་འགོའི་

རང་བཞིན་བསན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་འགོ་དང་ཁས་ལེན་རྟོགས་དང་ཟིལ་གནོན་པར། །དབེ་བའི་

རང་བཞིན་དོན་རྣམ་བཞི་ཡི་ཁད་པར་གིས། །ཐེག་པ་མཆོག་ཕིར་དཀོན་མཆོག་

སྐྱབས་རབ་སོང་བ་གང་། །དེ་ཉིད་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཅེས་བ། །ཞེས་

ཏེ། འདིས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའི་དོན་དང་། ཁས་ལེན་པའི་དོན་དང་། རྟོགས་པའི་དོན་དང་། 

ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་དོན་གིས་ཐེག་ཆེན་གི་སྐྱབས་འགོ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། གང་ཞིག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒལ་བར་ཞུགས་པ་

དང་། །ཐེག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་འགོ་ལ་མཁས་པར་ལྡན། །གང་ཞིག་མ་ངན་འདས་ལ་

འཁོར་ཞིང་རོ་གཅིག་པ། །དེ་འདྲའི་བློ་ལྡན་དེ་འདིར་ཀུན་འགོར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་
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ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒལ་བར་ཞུགས་པར་སེམས་ཅན་ཀུན་འགོ། ཐེག་པ་

གསུམ་ལ་མཁས་པ་ཐེག་པ་ཀུན་འགོ། བདག་མེད་གཉིས་ལ་མཁས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་

འགོ། འཁོར་འདས་རོ་གཅིག་པ་མང་འདས་ཀུན་འགོ་དང་བཞིའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

གང་ཞིག་དགའ་བ་མང་པོས་བང་ཆུབ་མཆོག་དོན་གཉེར། །གང་ཞིག་སྐྱེ་བ་མེད་པར་

དཀའ་བ་ཡང་དག་སྤོད། །གང་ཞིག་རྣམ་སངས་རྒྱས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཉམ་

འགྱུར། །བློ་ལྡན་དེ་ནི་ཁས་ལེན་མཆོག་ཏུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་

དོན་དུ་གཉེར་བ་སྨོན་ལམ་གི་ཁད་པར། སྐྱོ་བ་མེད་པར་དཀའ་བ་སྤོད་པ་སྒྲུབ་པའི་

ཁད་པར། སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པའི་ཁད་པར་ཏེ། དེས་ཁས་

ལེན་པའི་ཁད་པར་བསན་ལ། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྲས་སུ་ལེགས་པར་སྐྱེས་

པ་དང་། ལུས་ཀི་ཁད་པར་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གདུང་མི་གཅོད་པ་དང་། བློན་པོ་

ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསོད་ནམས་ཕུང་ཆེན་སྲིད་གསུམ་བླ་མ་སྲིད་པའི་བདེ་བ་

དང་། །དུཿ ཁ་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་རབ་ཞི་བློ་མཆོག་བདེ་བ་དང་། །ཆོས་མང་ཕུང་པོ་

མཆོག་རབ་རྟག་པའི་སྐུ་སེ་དགེ་བའི་ཚོགས། །བག་ཆགས་ལྡོག་ཅིང་སྲིད་དང་ཞི་

ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཐོབ། །ཅེས་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་འདི་ལ་མོས་པའི་དུས་དང་། 

སེམས་བསྐྱེད་པའི་དུས་དང་། བསམ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་འཛིན་པའི་དུས་དང་། མངོན་

པར་རྟོགས་པའི་དུས་དང་། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་དུས་རྣམས་སུ་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཐོབ་བོ། །སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ན་ཆོས་སྐུ་ནི། ཆོས་མཐའ་ཡས་

པའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆོས་མང་ཕུང་པོ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་རབ་
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ཟད་མི་ཤེས་པས་རྟག་པ། སོབས་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་ཏེ། དེ་རྣམས་ནི། 

སྐུ་དང་། བག་ཆགས་ལྡོག་པ་དང་། འཁོར་འདས་ལ་མི་གནས་པ་སེ། བརྒྱད་ནི། 

རྟོགས་པའི་དོན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། བློ་ལྡན་ཉན་ཐོས་ཚོགས་བཅས་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་དོན་ཆེན་

དང་། །མཐའ་ཡས་རྟག་རྒྱུན་མི་འཆད་ཟད་མི་ཤེས་པས་ཟིལ་གིས་གནོན། །དགེ་བ་

དེ་ཡང་ལོ་ཀ་ལོ་ཀ་མ་ཡིན་ཡོངས་སྨིན་བེད། །དབང་འབོར་རེད་པ་དེ་ནི་ཕུང་པོ་ཞི་

བས་ཟད་མི་ཤེས། །ཞེས་ཏེ། ལོ་ཀ་པའི་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པས་

དོན་ཆེ་བ། ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པས་ཚད་མེད་པ། དབང་འབོར་པས་ཟད་མི་

ཤེས་བ་སེ། བཞིས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་འདིར་སོང་དོན་ཆེན་ཏེ། །དེ་ནི་ཚད་མེད་

ཡོན་ཏན་ཚོགས་འཕེལ་འགྱུར། །འགོ ་བ་འདི ་ལ་སིང་རེའི ་བསམ་པས་

ཁབ། །མཚུངས་མེད་འཕགས་ཆེན་ཆོས་ཀང་རྒྱས་པར་བེད། །ཅེས་ཏེ། ཡོན་ཏན་

དཔག་མེད་འཕེལ་བ་རང་དོན། བསམ་པ་འགོ་བ་ལ་སིང་རེས་ཁབ་པ་དང་། སྦོར་བ་

ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་རྒྱས་པར་བེད་པ་གཞན་དོན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཕན་ཡོན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཡུལ་གང་ལ་དང་། རྒྱུ་གང་གིས་དང་། ཚུལ་ཇི་ལྟར་དང་། དུས་

ཇི་ཙམ་དང་། བསབ་བ་དང་། དབེ་བ་དང་། སྒ་དོན་དང་། ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་

སྐྱབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ནི། །ཐར་པ་

འདོད་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱབས། །ཞེས་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་

ཞིང་། །ཁད་པར་ཉན་ཐོས་ལྟར་ན། མཛོད་ལས། སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་བེད་པའི་
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ཆོས། །མི་སོབ་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང་། །མ་ངན་འདས་པ་སྐྱབས་སུ་འགོ། ཞེས་པ་

ལྟར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། དུཿ ཁས་འཇིགས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་

ལ་དད་པས་འགོ་སེ། མདོ་རྒྱལ་མཚན་དམ་པ་ལས། འཇིགས་པས་ཉེན་པའི་མི་

རྣམས་ནི། །ཕལ་ཆེར་རི་དང་ནགས་ཚལ་དང་། །ལྗོན་ཤིང་སོགས་ལ་སྐྱབས་འགོ་

སེ། །སྐྱབས་དེ་མཆོག་གྱུར་མ་ཡིན་ཏེ། །སྐྱབས་དེ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་ནི། །དུཿ ཁ་ཀུན་

ལས་མི་གོལ་ཏེ། །གང་ཚེ་གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་དང་། །ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་

སྐྱབས་སོང་། །སྐྱབས་དེ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་ནི། །དུཿ ཁ་ཀུན་ལ་གོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་

པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལར། རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ལ་དད་གྱུར་ཅིང་། །རྒྱལ་

སྲས་རྣམས་ཀི་སྤོད་ལ་དད་བེད་པ། །བང་ཆུབ་བླ་ན་མེད་ལ་དད་གྱུར་ནས། །སྐྱེས་

བུ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་སེམས་སྐྱེའོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལ་འབས་བུ་དང་རྒྱུར་དམ་བཅའ་བ་སེ། སོན་པ་དང་། ལམ་དང་། ལམ་ལ་ནན་ཏན་

བེད་པའི ་གོགས་སུ་བཟུང་ནས་དེ ་ཉིད་རང་གི ་ཐོབ་བའི ་འབས་བུར་དམ་

འཆའོ། །དེའང་གཞན་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་ཟིན་གི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་རྒྱུར་འཛིན་པ་

རྒྱུའི་སྐྱབས་འགོ། རང་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ལ་འབས་བུར་འཛིན་པ་འབས་བུའི་སྐྱབས་

འགོའ།ོ །བཞི་པ་ནི། ཉན་ཐོས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་འགོ་ལ། ཐེག་ཆེན་ནི། བང་ཆུབ་

ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་འགོའ།ོ །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཐུན་མོང་གི་དང་། སོ་སོའི་བསབ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱེས་

བུ་དམ་པ་དང་འགོགས་པ། དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པ། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བ་བ་དང་། 

ཆོས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་སེ། བཞིའམ། དབང་པོའི་སོ་བསམས་པ། 
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སེམས་ཅན་ལ་སིང་བརེ་བ། དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་བརོན་པ། སོམ་པ་ཅི་ནུས་

སུ་ལེན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། མང་འདས་ཆེན་པོ་ལས། གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་

འགོ་བ། །དེ་ནི་ཡང་དག་དགེ་བསེན་ཏེ། །ནམ་དུའང་ལ་ནི་གཞན་དག་ལ། །སྐྱབས་སུ་

སོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐྱབས་ཚོལ་ན། །འཚེ་ཞིང་གསོད་པའི་

སེམས་དང་བལ། །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་སྐྱབས་སོང་བས། །མུ་སེགས་ཅན་ལ་ཕག་མི་

བ། །ཞེས་པ་དང་། སྐྱབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། དགེ་བསེན་དུ་ནི་དམ་བཅས་

ནས། །སྐྱབས་གསུམ་པོ་རྣམས་བསྲུང་བར་བ། །མུ་སེགས་གཞན་ལ་གུས་པ་

དང་། །ཕག་དང་མཆོད་པ་རྣམས་མི་བ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། རྒྱས་པར་དེ་དང་། 

དྲག་ཤུལ་ཅན་གིས་ཞུས་པ་དང་། དད་པའི་སོབས་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། 

གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་བལྟའོ། །

དྲུག་པ་ལ། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ། བརྟན་མི་

བརྟན། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་འགོའ།ོ །དང་པོ་ནི། ཉན་རང་སོགས་

ཀི་ཐུན་མོང་བ། ཐེག་ཆེན་གི་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། བཤད་ཟིན་

ཏོ། །གསུམ་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ནི། བརྟན་

པ། གཞན་ནི། མི་བརྟན་པའོ། །བཞི་པ་ནི། འཇིགས་སྐྱོབ་དང་ལེགས་སྨོན་གི་ནི་

གནས་སབས་ཀི། ངེས་འབྱུང་གི་ནི་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་འགོའ།ོ །

བདུན་པ་ལ། རྟག་ཏུ་ཉོན་མོངས་ཚོགས་ཀུན་དང་། །ཉེས་པར་སྤོད་པ་ཐམས་

ཅད་དང་། །རྒ་དང་འཆི་བ་དག་ལས་ཀང་། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ནི་ཡོངས་སུ་

སྐྱོབ། །འཚེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དང་། །ངན་སོང་དང་ནི་ཐབས་མིན་དང་། །འཇིག་
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ཚོགས་ཐེག་པ་དམན་དག་ལས། །སྐྱོབ་ཕིར་སྐྱབས་ཀི་དམ་པའོ། །ཞེས་ཏེ། ཉོན་

མོངས་པ་དང་། ལས་དང་། སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའམ། འཚེ་

བ་འོན་ལོང་སོགས། རྣ་བ་སོགས་ཐོབ་པར་བས་ཏེ་སྐྱོབ། ངན་སོང་བ་རྣམས་དེ་ལས་

ཐར་པ་དང་། ཐབས་མིན་པ་མུ་སེགས་ཅན་གི་ལྟ་བ་རྣམས་དེ་ལས་ལོག་པ་དང་། 

འཇིག་ཚོགས་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པོ་ཅན་རྣམས་མང་འདས་དང་། རིགས་མ་ངེས་པ་

རྣམས་ཐེག་དམན་ཏུ་མི་ལྟུང་བར་བས་ནས་སྐྱོབ་པས་སྐྱབས་སོ། །དེ་དག་ལ་དུཿ ཁ་

དང་སྒིབ་པའི་འཇིགས་པ་ལས་སྒོལ་བའི་དཔུང་གཉེན་ཞུ་ཞིང་། བསེན་ཏེ་སོང་

བའམ་བསེན་པར་སོང་བས་འགོའ།ོ །བརྒྱད་པ་ནི། གཉིས་ཏེ། མཐར་ཐུག་གི་དང་། 

གནས་སབས་ཀི་ཕན་ཡོན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་འཚང་རྒྱ། ཆོས་ལ་སོང་བས་

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་དགེ་འདུན་གིས་

བསོར་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། སོམ་པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི། 

མཛོད་ལས། བསེན་གནས་ཀུན་ལ་ཡོད་མོད་ཀི། །སྐྱབས་སུ་མ་སོང་བ་ལ་

མེད། །ཅེས་པ་དང་། སྐྱབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོའི་དགེ་

བསེན་ནི། །དེ་ནི་སོམ་བརྒྱད་ར་བ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་སྲུང་བ་ཆེན་མོར་འགྱུར་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཉིད་དེ་སྐྱབས་ནི་

དཔེ་མེད་མཆོག་ཏུ་འདོད། །སྣ་ཚོགས་འཇིགས་འགྱུར་འཇིག་ཚོགས་ཀུན་དང་ཐེག་

པ་དང་། །ངན་སོང་རྣམ་མང་དུཿ ཁ་ཐབས་མིན་སོང་བ་རྣམས། །སྐྱེ་དང་འཆི་དང་ཉོན་

མོངས་ལས་རྣམས་ཀུན་ལས་སྲུང་། །ཞེས་པ་དང་། བེ་བག་ངན་འགོར་མི་སྐྱེ་བར་
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ཕག་མོའི་རྟོགས་བརོད་ལས། གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་འགོ་བ། །དེ་ནི་ངན་

འགོར་མི་འགོ་སེ། །ལ་ཡི་ལུས་ནི་སངས་ནས་ཀང་། །ལ་ཡི་ལུས་སུ་སྐྱེ་བར་

འགྱུར། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལའང་སྦར་ནས་གསུངས་སོ། །གནོད་པ་

ཀུན་ལས་སྲུང་སེ། ལོ་ཀ་ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་གི། །གནོད་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཀུན། །བཟློག་ཅིང་འབོར་པར་བ་བའི་ཕིར། །སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ཆེན་ཉིད་དུ་

འདོད། །ཅེས་སོ། །གསུམ་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་སོ་ནི། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་

ལས། གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ནི། །ཆོས་སྣང་བའི་སོ་སེ་ཞེས་སོ། །བཞི་པ་དམ་

པའི་གངས་སུ་བགང་བ་ནི། དམ་པའི་བ་བ་བས་ཤིང་ལོག་པར་མོས་པའི་སྒིབ་པ་

དང་བལ་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་གདམས་པ་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། གང་ལ་ན། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་

ལའོ། །གཉིས་པ་ལ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དང་། མཚོན་བ་དང་མཚན་ཉིད་དང་། རྒྱུ་

མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དུ་མི་སྦོར་བར་གདམས་པ་གསུམ་མོ། །

དང་པོ་ནི། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དང་། ཡུལ་ཅན་རྣམ་མཁེན་ཉིད་དོན་དམ་

པར་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དང་། རྣམ་མཁེན་ཡུལ་ཅན་དུ་མི་

སྦོར་ཏེ། རྟོག་པར་མི་བེད་པའོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ལ་རྣམ་མཁེན་གིས་སྦོར་བར་

མི་བེད་དེ། འདི་ལྟར་གཟུགས་ཉིད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་

སོ། །གཉིས་པ་ནི། མཚོན་བ་སངས་རྒྱས་དང་། སངས་རྒྱས་སུ་མཚོན་པར་བེད་

པའི་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་རྣམ་མཁེན་ཉིད་དོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པའི་ཕིར། 
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སོགས་པ་སངས་རྒྱས་མཚོན་བ་དང་། རྣམ་མཁེན་ཉིད་མཚན་ཉིད་དུ་མི་སྦོར་

བའོ། །མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀིས་སྦོར་བར་མི་བེད་དེ། འདི་ལྟར། 

སངས་རྒྱས་ཉིད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་དག་གི་མཚན་ཉིད་རྣམ་མཁེན་ཉིད་

དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་གཅིག་པ་ཉིད་ཀིས་བང་ཆུབ་དང་རྣམ་མཁེན་ཉིད་དོན་དམ་པར་མི་

དམིགས་པའི་ཕིར་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པས་བང་ཆུབ་ཏུ་

བཞག་གོ་ཞེས་མི་སྦོར་བའོ། །མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ལ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀིས་སྦོར་བར་

མི་བེད་དེ། འདི་ལྟར། བང་ཆུབ་ཉིད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་ངོ་། །དེ་ཅིའི་

ཕིར་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་ཉིད་རྣམ་མཁེན། རྣམ་མཁེན་ཀང་བང་ཆུབ་ཅེས་སོ། །འདིས་ནི། 

དམིགས་པར་བ་བ་ཡུལ་ཤེས་བ་དང་། དམིགས་པར་བེད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལུང་འབོགས་པ་

སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་འདོམས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། གང་ལ་ན། ཆོས་དཀོན་མཆོག་ལའོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

ཡུལ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གིས་བ་ས་པའི་ཆོས་ནི། ཡུལ་གཞི་

དངོས་པོ་དང་། གཉེན་པོ་ལམ་དང་། རྣམ་པ་ཁད་པར་གི་ཆོས་སམ། ཆོས་ཉིད་མཐའ་

དག་གིས་བ་ས་པས་ན། གཞི་ཤེས་ཀིས་བ་ས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་

པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དོ། །ཞེས་སོན་ནོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ཀི་དོན་དུ་ཡུམ་ལ་མི་སྤོད་

དོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལམ་ཤེས་ཀིས་བ་ས་པ་ལའང་སྦར་རོ། །མདོ་ནི། སྦིན་

པའི་ཕར་ཕིན་གི་དོན་དུ་ཡུམ་ལ་མི་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་མཁེན་གིས་བ་ས་པ་
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ལའང་སྦར་ཏེ། མདོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སོབས་བཅུའི་དོན་དུ་ཡུམ་ལ་མི་

སྤོད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཞེས་ལུང་འབོགས་པ་ཆོས་ལའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། གང་ལ་ན། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལའོ། །ཇི་

ལྟར་ན། འཇུག་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་འབོགས་པ་ནི། དགེ་འདུན་ལ་འདོམས་

པའོ། །གང་ལ་འཇུག་ན། གསུམ་ལས། དབེ་གཞི་ནི། རྒྱུད་ལས། བང་ཆུབ་ནམ་

མཁའི་མཚན་ཉིད་དེ། །རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བང་ཆུབ་དེ་

རྟོགས་པར་འདོད་པའི་བང་སེམས་སོ། །སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་ལས་རིང་དུ་སོང་

བས་འཕགས་པ། ཐར་པ་ལ་བརོན་པའི་དགེ་བ་དང་ལྡན་པས་སོབ་པ། རོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་རྣམས་སོ། །དབེ་ངོ་། །དེ་ལ་གངས་ཉི་

ཤུའོ། །གངས་ངེས་ནི། འབས་བུ་ལ་གནས་པ་རྒྱུན་ཞུགས། ཕིར་འོང་། མི་འོང་

གསུམ་དང་། འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཕིར་འོང་ཕིར་མི་འོང་དག་བཅོམ་

པའི་འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་དང་བཞི་ཡོད་པའི་བེ་བག་གིས། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་བདུན་

པོ་རང་སངས་རྒྱས་དང་ལན་ཅིག་བརྒྱད་པོ་ལ་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རེས་འབང་དང་། 

སོགས་པ་དབང་རྣོན་ཆོས་ཀི་རེས་འབང་ལ་སོགས་པར་ཕེ་བའི་བེ་བག་གིས་ཉི་

ཤུར་ཆད་པ་སེ། ངེས་པའོ། །

འོ་ན། དག་བཅོམ་པ་དང་ཉེར་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། ཐེག་

ཆེན་གི་དག་བཅོམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཉིད་

ཀིས་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་མ་གཏོགས་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། གདོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་

པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པས་སོ། །
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བཞི་པ་༼སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ལ་གདམས་པ།༽ལ་བཞི་སེ། 

སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་སང་བའི་རྒྱུ་བརོན་འགྲུས། 

སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གིས་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་སྤན་ལྔ། སྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་རོགས་པའི་རྒྱུ་མངོན་ཤེས་དྲུག །སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པའི་རྒྱུ་ལམ་ལ་

གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོ་བརོན་འགྲུས་ཡིན་པས། དེའི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལེ་ལོ་སོང་བའི་རྒྱུ་ནི། སོམས་ལས་འཛིན་པའི་ལེ་ལོ་སོང་བའི་རྒྱུ་མ་ཞེན་

པའི་བརོན་འགྲུས། སྒིད་ལུག་པའི་ལེ་ལོ་སོང་བའི་གཉེན་པོ་མི་ངལ་བའི་བརོན་

འགྲུས། བདག་ཉིད་ལ་བརས་པའི་ལེ་ལོ་སོང་བའི་གཉེན་པོ་ལམ་ཡོངས་སུ་འཛིན་

པའི་བརོན་འགྲུས་ལ་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ལ། བསན་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། མ་ཞེན་པའི་བརོན་འགྲུས་ལ་

ཞེས་ཡུལ་གི་བདུན་པའམ། དེའི་ཆེད་ལ་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་གི་བདུན་པའོ། །ཅིའི་དོན་

དུ་ན། ཞེན་པར་འགྱུར་བས་དེ་སང་བའི་ཕིར་དུའོ། །འདི་ལ། ཞེན་པར་འགྱུར་ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་གི་ཚེ་ན། དམ་བཅས་པའི་དོན་སྒྲུབ་པའི་བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་

ཉིད་ཀིས་སྔར་སེམས་བསྐྱེད་དུ་ཇི་སད་བཤད་པའི་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་སོ་བས་

ནན་དུ་བེད་པའི་ཚེ་ནའོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། ལུས་དང་། སོགས་པ་ངག་དང་ཡིད་ཀི་

བ་བ་ངན་པ་ལ་བདེ་བར་རོ་མང་བའི་བསོད་ཉམས་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ལས་ཏེ། ཞི་ལས། 

སོམས་ལས་བདེ་བའི་རོ་མང་དང་། །གཉིད་ལ་བརྟེན་པའི་སྲེད་པ་དང་། །འཁོར་བའི་

དུཿ ཁར་མི་སྐྱོ་ལས། །ལེ་ལོ་ཉེ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གང་ལ་ན། དབང་

རྟུལ་ལའོ། །ཇི་ལྟར་བསན་ན། ལུས་དང་། སོགས་པ་ངག་ལ་སོགས་པའི་ཞེན་བ་དེ་
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དག་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་པ་ཉིད་དུ་བསན་ཅིང་། དེས་སེར་སྣ་ལ་སོགས་

ཀི་སེམས་མ་སྐྱེས་པས་ལུས་ལ་སོགས་པར་མི་དམིགས་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་

ཡིན་པར་རོ། །མདོ་ནི། ལུས་མི་དམིགས་པ་དང་། ངག་མི་དམིགས་པ་དང་། སེམས་

མི་དམིགས་པ་དེའི་ཚེ་ཞེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་

སེམས་ཉེ་བར་འཇོག་པ་དེ་ལྟ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་

གནས་ངན་ལེན་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་ངས་བཤད་དོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། བསན་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། ཡོངས་སུ་ངལ་བ་མེད་པའི་

བརོན་འགྲུས་ལའོ། །ཇི་ལྟར་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་དང་། ནས་ཀི་སྒས་

ཁམས་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡང་དག་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་

ངལ་ཞིང་རློམ་པའི་ཡུལ་དམ་གྲུབ་པས་རློམ་སེམས་པ་མེད་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་

བསན་ནོ། །ཅིའི་དོན་དུ་ན། རློམ་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོ་བར་འགྱུར་བས་དེ་སང་

བའི་ཆེད་དུའོ། །འདི་ལའང་སྐྱོ་བར་འགྱུར་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གི་ཚེ་ན། དུས་ཡུན་

རིང་པོ་ཞིག་ཏུ་ལམ་ལ་གོམས་པར་བས་ཀང་འདོད་པའི་དོན་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་

སོགས་མ་གྲུབ་པའི་ཚེ་ནའོ། །གང་ན། དུས་ཅུང་ཟད་ལ་རིང་པོར་རློམ་པའི་དངངས་

པའི་རང་བཞིན་ཅན་དབང་རྟུལ་ལོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཡོངས་སུ་སེ། ལག་པར་རོ། །མདོ་

ནི། ཕིན་དྲུག་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་གཟུགས་སུ་མི་རློམ་ཞེས་པ་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་རློམ་པ་

མེད་པ་དེ་ལྟར་ན་སུས་ཀང་ཐུབ་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། བསན་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། ལམ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་

ཡེ་ཤེས་ལའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཤེས་བའི་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་མ་
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སྐྱེས་པ་ཉིད་དུའོ། །ཅིའི་དོན་དུ་ན། ཕོགས་བཅུ་ཞེས་པ། གངས་དང་བགང་བ་གཞི་

མཐུན་པར་བསན་པ་བ་གཉིས་པའི་བ་་བ་སེ། ཤར་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་བཅུ་ན་

བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་བང་སེམས་ལ་སོགས་པ་ལ་དགོས་པའི་

དོན་རེ་རེ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུའང་ལམ་གི་ལུང་ནོད་ཅིང་དཀའ་བ་སྤད་དགོས་ན། དེ་

འདྲ་བདག་གིས་ག་ལ་ནུས་སམ་དུ་སེམས་ཞུམ་པར་འགྱུར་བས་དེ་སང་པའི་ཕིར་

ཆོས་སྐྱེ་མེད་དུ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་ན་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅིག་ལ་གནས་བཞིན་དུ་

ཕོགས་བཅུ་ལྟ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཉན་ནུས་སོ། །ཞེས་བསན་ནོ། །མདོ་ནི། ཡེ་

ཤེས་གང་དང་ལྡན་པས་ཤར་ཕོགས་ཀི་ལོ་ཀ་གངྒའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སེད་ཀང་མཐོང་

ངོ་། །དེ་དག་གི་ཆོས་བསན་པ་ཡང་ཉན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་༼སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གིས་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་སྤན་ལྔ།༽ལ། 

གང་ལ་དང་། ཇི་ལྟར་གདམས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། རྒྱུ། ངོ་བོ། འབས་

བུའོ། །རྒྱུ་ནི། ཕིན་དྲུག་དང་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞི་དང་

ཆོས་རྒྱུན་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་ཡིན་ནོ། །

མདོ་ནི། མིག་ལྔ་སྦང་པར་འདོད་པ་དང་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཕིན་དྲུག་ལ་བརོན་

པར་བའོ། །ཞེས་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས། ཤའི་སྤན་ཞེས་བ་བ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་གི་

རྐང་པ་བཞི་བསོམས་པས་ཞེས་གསུངས་སོ། །ངོ་བོ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་

ལས། དང་པོ་ནི། བདག་རྐེན་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞི་ལས་ཡུལ་མཐོང་བའོ། །མཐོང་བ་

དང་མི་ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་ལྟ་བར་བེད་པ་དང་། གསལ་བར་བེད་པ་དང་། 

གདུལ་བ་འདྲེན་ཞིང་འཁིད་པར་བེད་པས་ན། མིག་སེ། ངེས་ཚིག་གོ །
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

གསུམ་པ་ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་སྤན་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་ལ། གོང་མ་རྣམས་

མིང་། འོག་མ་རྣམས་དོན་ཡིན་པས་གངས་བཞི་དང་སྦར་ཏེ། ཤའི་སྤན་ནི། དངོས་པོ་

སོ་སོར་ངེས་པ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ནས་སོང་གསུམ་ཚུན་ཆད་ཀི་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་

བས་དེའི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་ཀི་སྐུ་ཤའི་མིག་གིས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་

མཐོང་བ་ཡོད་དོ་ནས་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་མཐོང་བ་ཡོད་

དོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བས་ལག་པ་མི་མཐོང་སེ། འཕགས་པས། དེ་ནི། རྣམ་པར་སྨིན་པ་

ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རམ། ཤའི་མིག་གི་

བདག་པོའི་འབས་བུའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ། དེའང་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་ཀིས་བ་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་

པར་སྨིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལའི་སྤན་ནི། ཕོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་འཆི་

འཕོ་བ་དང་གང་དུ་སྐྱེ་བ་དང་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བས་དེའི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །མདོ་ནི། 

ལ་རྣམས་ཀི་ལའི་མིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། བང་སེམས་ཀིས་ཤེས་ཀི། བང་སེམས་ཀི་

ལའི་མིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་རིས་ནས་འོག་མིན་གི་ལ་རྣམས་

ཀིས་མི་ཤེས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་ཀི་སྤན་ནི། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཅིར་ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །མདོ་ནི། ཤེས་རབ་

ཀི་མིག་དང་ལྡན་པས་འདུས་བས་སམ་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་ཏེ་

ཞེས་སོ། །ཆོས་ཀི་སྤན་ནི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟོགས་པ་དབང་པོ་རྣོ་

རྟུལ་སོགས་ཤེས་པས་དེའི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །མདོ་ནི། ཆོས་ཀི་མིག་གིས་གང་ཟག་འདི་

དད་པའི་རེས་སུ་འབང་བའོ། །ཞེས་སོ། །
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གསུང་རབ་བཅུ་གཉིས་ཤེས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་སྤན། ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་

རོགས་པར་བང་ཆུབ་ཅིང་རྟོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

བསྐྱེད་པའི་རེས་ལ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་སེམས་ཀི་

སད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཐོབ་པར་བེད་ཅེས་

སོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ནི། ཤའི། ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ནི། ལའི། ཐམས་ཅད་མཁེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། ཤེས་རབ་ཀི། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པ་མ་གཏོགས་

པའི་ཤེས་པ་དགུ་ནི། ཆོས་ཀི། རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡེ་ཤེས་ནི། སངས་

རྒྱས་ཀི་མིག་གོ །ཞེས་བཤད་པ་མཐོང་ངོ་། །ཐ་དད་ནི། ངོ་བོ་གཅིག་པའང་ཡོད་

དོ། །སངས་རྒྱས་པ་ན་ངོ་བོ་གཅིག་གོ །ཕལ་ཆེར་དངོས་པོ་ཐ་དད་དེ། ཡུལ་དང་ས་

མཚམས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །

ས་མཚམས་ནི། དང་པོ་ཚོགས་ལམ། གཉིས་པ་སྦོར་ལམ། གསུམ་པ་མཐོང་

ལམ་རེས་ཐོབ་ན་ཡོད་ཟེར་རོ། །ཨ་བྷྱས། དང་པོའི་བག་ཙམ་སྲོག་ཆགས་ཕལ་ཆེར་

ལ། །གསུམ་པའི་བག་ཙམ་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་ཞུགས་ལ། །བཞི་པའི་བག་ཙམ་དག་

བཅོམ་པ་ལའང་ཡོད། །ཅེས་སོ། །ལྔ་པ་རེས་མཐུན་པ་ས་བདུན་པ་ན་ཡོད་དེ། ས་

བདུན་པའི་སབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་ཐོབ་པ་སེ་ཞེས་པས་སོ། །གངས་ངེས་ནི། 

ཡུལ་ལྔ་ཡོད་པའི་བེ་བག་གིས་སྤན་ལྔར་ངེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གིས་དྲིང་མི་འཇོག་ཅིང་བདེ་བླག་ཏུ་འཚང་
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རྒྱ་བ་སེ། མདོ་ནི། མིག་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་བསབ་ནས་བང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་བླ་

མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྤན་ལྔའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རྣམས་སོས་བལ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་རོ་

གཅིག་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ཏེ་བསྒྲུབ་བོ་ཞེས་སོབ་བོ། །དང་ནི། སྤན་དང་ཡུལ་ཅན་

་ད་དོ། །

གསུམ་པ་༼སྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་པའི་རྒྱུ་མངོན་ཤེས་དྲུག༽ལ་གསུམ་ལས། 

གང་ལ་གདམས་པ་ལ་རྒྱུ། ངོ་བོ། འབས་བུ། བེད་ལས། ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན། 

འཇུག་པའི་རབ་དབེ། གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་དང་བདུན་

ནོ། །རྒྱུ་ནི། ཐུན་མོང་དང་། སོ་སོའི་རྒྱུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྟེན་ནི། ཐེག་ཆེན་

པས་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངོས་གཞི་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ལ་བརྟན་ལ། ཡེ་ཤེས་རྣམ་

པར་མི་རྟོག་པས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་ཡིད་ལ་བེད་པ་མངོན་ཤེས་གང་དང་གང་། 

རྣམ་པ་གང་དང་གང་གིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ། དཔེར་ན། རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངོན་ཤེས་ལ་

ལུས་ཡང་བར་མོས་པ་སོགས་ཇི་ལྟར་མཉམ་པར་བཞག་པ་བཞིན་དུ་ལན་མང་དུ་

ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བོ། །གཞན་ནི། དངོས་གཞི་དག་པ་གང་རུང་ལ་

བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བོ། །བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཤིན་ཏུ་དག་ཐོབ་ནས། །མི་རྟོག་ཡེ་

ཤེས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་། །ཇི་ལྟར་རྣམ་གནས་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལས། །མཐུ་

གྲུབ་པ་ཡི་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། མདོ་ལས། ཀླུའི་བདག་པོ་གཞན་ཡང་མར་མེ་བིན་པས་ནི། 

ལའི་མིག །སིལ་སན་དང་ཕེག་རྡོབ་པ་དང་གླུ་དབངས་སན་པ་བིན་པས་ནི། ལའི་རྣ་
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བ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་བིན་པས་ནི། གཞན་གི་སེམས་ཤེས་པ་གཞན་

དགེ་བའི་ཆོས་དྲན་པར་བེད་ཅིང་བསྐུལ་བས་ནི། སྔོན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པའི་

མངོན་པར་ཤེས་པ། གཞན་གི་འགོད་པ་བསལ་བས་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངོན་པར་

ཤེས་པ། ཆོས་བིན་པས་ནི། ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ། རྣམ་པར་དག་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཀུན་ལ་སྦར་རོ། །

ངོ་བོ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བདག་རྐེན་བསམ་

གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་རིག་པ། སྤིར་མངོན་ཤེས་ཙམ་

གི་མཚན་ཉིད། བེ་བག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་མངོན་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། བདག་རྐེན་བསམ་

གཏན་བཞི་པ་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་། ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །བེ་

བག་ཏུ་བདག་རྐེན་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་

ཚོགས་ཡང་དག་པར་འབོར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པའི་

ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ། སྒ་སྣ་ཚོགས་ཉན་

པ། སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པ། སྔོན་གི་མཐའི་སྤོད་པ་རེས་སུ་

དྲན་པ། གཞན་གི་སྐྱེ་བ་དང་འཆི་འཕོ་ཤེས་པ། སྐྱེ་བ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཐབས་

ཤེས་པ་སོགས་མངོན་ཤེས་དྲུག་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །སྐྱེ་དང་ངག་སེམས་དགེ་དང་

མི་དགེ་བསྐྱེད། །དེ་ཡི་གནས་དང་འབྱུང་བ་མངོན་སུམ་གང་། །ཤེས་པ་ཀུན་འགོ་

རབ་ཏུ་དབེ་བཅས་ལ། །ཐོགས་མེད་བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་མཐུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་ཤེས་པས། མངོན་ཤེས། 



  277  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བ་བ་ཐོགས་མེད་དུ་བེད་པས་མཐུའོ། །རྒྱན་འགེལ་ལས། 

ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། བང་སེམས་

རྣམས་ཀི་མཐུ་མངོན་པར་ཤེས་པས་བ་ས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་མངོན་ཤེས་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་དྲུག་སེ། རྫུ་

འཕྲུལ་གི་མངོན་ཤེས་ཀིས་ས་གཡོ་བ་དང་། གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོར་འགྱུར་བ་

སོགས་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པ་སེ། མདོ་ནི། ས་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་རབ་ཏུ་གཡོ་བར་

བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ལའི་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས་ཀིས་ཕོགས་བཅུའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའི་སྒ་ཆུང་ངུ་དང་། གཅིག་ཤོས་ཆེན་པོ་ཐོས་པ་སེ། མདོ་ནི། 

ལ་དང་མི་གཉིས་ཀའི་སྒ་ཐོས་ཏེ་ཞེས་སོ། །གཞན་གི་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་

ཀིས་གཞན་གི་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་། སོགས་པ་བལ་བ་སོགས་

ཤེས་པ་སེ། མདོ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་སོ་ཞེས་ཡང་དག་པར་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །ཞེས་སོ། །སྔོན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པའི་མངོན་

ཤེས་ཀིས་རང་གཞན་གི་ཚེ་རབས་ཏེ། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དུ་མ་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ། མདོ་ནི། 

དེ་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཀང་རེས་སུ་དྲན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཚེ་འདིར་བསམ་གཏན་མངོན་པར་

འདུ་བེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལའི་མིག་ཅེས་པས་ལའི་སྤན་བསལ་ཏེ། དེ་ནི། སྔོན་གི་

རྣམ་སྨིན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །འཕགས་པས། མིག་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་

འདི་ཡིན་ཏེ། སྤན་ལྔས་བ་ས་པའི་ལའི་སྤན་གང་ཡིན་པ་ནི། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན། མངོན་པར་ཤེས་པས་བ་ས་པ་ནི། མངོན་པར་འདུ་བས་པ་ལས་བྱུང་

བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
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དེ་ལྟ་བུའི་ལའི་མིག་གིས་སེམས་ཅན་གི་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་དང་གཟུགས་ཕ་

རགས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་སེ། མདོ་ནི། ལའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ། མི་ལས་འདས་

པས་སེམས་ཅན་གི་འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱེ་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་

ཤེས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པས་ཆགས་སོགས་ཉོན་

མོངས་པ་དང་གཟུང་འཛིན་གི་རྟོག་པ་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་སོང་བར་བེད་པ་སེ། མདོ་

ནི། མི་སྐྱེ་བ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་པར་སྒྲུབ་ཀང་ཞེས་སོ། །ཐ་དད་

ནི། ཅི་རིགས་པ་སེ། དང་པོ་ལྔ་ཕི་རོལ་པ་དང་ཉན་ཐོས་ལའང་ཡོད་ཅིང་། དྲུག་པ་ཉན་

ཐོས་ལ་ཉོན་སྒིབ་ཀི་ཟག་ཟད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀི། མཚན་ཉིད་པ་མེད་དོ། །ཐེག་ཆེན་

ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཡན་ཆད་ན། དང་པོ་ལྔ་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དེ། ཐུབ་དགོངས་

སུ། ཇི་ལྟར་རིགས་པར་ཚོགས་ཀི་སར་དང་གོང་མ་གོང་མའི་སེམས་ཀི་གནས་

སབས་རྣམས་སུ་ཡང་མཆོག་དང་། རབ་མཆོག་ལ་སོགས་པའི་བེ་བག་གིས་སྤན་

ལྔ་རྣམས་སོ་སོར་ཐོབ་ལ། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་རྣམས་ཀང་སེ་ཞེས་སོ། །

དྲུག་པ་ས་བརྒྱད་པར་ཐོབ་སེ། ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་དང་། མངོན་

པར་ཤེས་པ་དྲུག་པ་བང་སེམས་རྣམས་ཀིར་བརོད་ཅེ་ན། ས་བརྒྱད་པ་ལ་བང་

སེམས་ཀིས་དེ་གཉིས་ཀ་སོ་སོར་ཐོབ་སེ་ཞེས་ཨ་བྷྱའོ། །

གངས་ངེས་ནི། ལུས་ཀི་ལས་མི་དགེ་བ་དག་པས་གདུལ་བའི་གནས་ཀུན་ཏུ་

འགོ་བ་དང་། ངག་དག་པས་ཅི་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཐོས་ཤིང་ཤེས་པ་དང་། ཡིད་དག་

པས་སེམས་ཀི་སྤོད་པ་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པ་སེ། མངོན་ཤེས་དང་པོ་གསུམ་དུ་

ངེས་སོ། །ཚེ་རབས་བརྒྱུད་དེ་འོང་བ་ཤེས་པ་རྟག་ལྟའི་གཉེན་པོ། མ་འོངས་པའི་སྐྱེ་



  279  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

བར་འགོ་བ་ཤེས་པ་ཆད་ལྟའི་གཉེན་པོ། ཁམས་གསུམ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་

ཤེས་པ་མཐར་འཛིན་གི་གཉེན་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཕི་མ་གསུམ་དུ་ངེས་སོ། །ཀུན་བཏུས་

སུ། ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་དང་། རེས་སུ་ཐོབ་པ་དང་། སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། འོང་བ་

དང་། འགོ་བ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཡང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་འབས་བུ་ནི། གང་གི་འཕགས་དང་ལ་དང་ཚངས་པ་ཡི། །གནས་

པ་དཔེ་མེད་རྒྱ་ཆེས་རྟག་ཏུ་གནས། །ཕོགས་སུ་དེ་སོང་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་

དག །ཡང་དག་མཆོད་བེད་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེད། །ཅེས་ཏེ། འཕགས་པའི་གནས་

སོང་ཉིད་སོགས་སམ་རྣམ་ཐར། ལའི་གནས་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད། ཚངས་

པའི་གནས་ཚད་མེད་བཞི་སེ། དེ་དག་གིས་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

མཆོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་སྦོང་བ་དང་གསུམ་མོ། །འཕགས་པས། སེམས་ཅན་

རྣམས་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དགོད་པ་དང་། འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་བམས་པ་ཡིད་

དུ་འོང་བའི་ཡུལ་དང་ཕད་པ། ལ་རྣམས་ཀིས་ཕག་བ་བར་འོས་པ་དང་། ལུང་བསན་

པ་གཉིས་སོ། །

བཞི་པ་ལ་དྲུག་ལས། མཐོང་བའི་ལས་ནི། ཆགས་དང་འཇིག་བཅས་སེམས་

ཅན་བཅས་པ་ཡི། །ལོ་ཀའི་ཁམས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཐོང་། །ཞེས་སོ། །སོན་པའི་

ལས་ནི། དབང་ལྡན་ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་དེ་དག་དང་། །རྣམ་བཅས་སྣ་ཚོགས་དག་

ཀང་ཡང་དག་སོན། །ཞེས་ཏེ། དབང་བཅུ་དང་ལྡན་པས་འཇིག་ཆགས་དང་། རྫུ་

འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སོན་པའོ། །འོད་ཟེར་གི་ལས་ནི། འོད་ཟེར་བཏང་བས་ཤིན་ཏུ་དུཿ 

ཁ་བའི། །ངན་སོང་བ་དག་མཐོ་རིས་འགོ་བར་བེད། །བདུད་གནས་གཞལ་མེད་ཁང་
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མཐོ་མཛེས་པ་དག །བདུད་བཅས་ཀུན་ཏུ་བསྐྱོད་ཅིང་སྐྲག་པར་བེད། །ཅེས་སོ། །

རྣམ་པར་རོལ་པའི ་ལས་ནི། དེ ་ནི ་མཆོག་ཚོགས་ནང་དུ་ཏིང་ངེ ་

འཛིན། །དཔག་མེད་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་སོན་ཅིང་། །ཞེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་

འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མང་པོས་རྣམ་པར་རེ་བ་ཀུན་ཏུ་སོན་

པའོ། །སྤྲུལ་པའི་ལས་ནི། ལས་དང་སྐྱེ་དང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་དོན་དུ་དུས་ཀུན་གནས། །ཞེས་ཏེ། བཟོའི་ལས་ཀི་གནས་དང་། གདུལ་

བའི་དབང་གིས་ཉ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བ་དང་། དགའ་ལྡན་ན་བཞུགས་པ་སོགས་

མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའོ། །ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལས་ནི། ཡེ་ཤེས་དག་ལ་དབང་ཕིར་

ཞིང་རྣམས་ཀུན། །ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་བསན་ཕིར་དག་པ་མཐོང་། །སངས་རྒྱས་

མཚན་མི་གགས་པར་སངས་རྒྱས་མཚན། །ཡང་དག་བསྒགས་པས་དེ་དག་ཁམས་

གཞན་འགེད། །ཅེས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བས་སྣོད་ཀི་ཞིང་ཤེལ་ལ་སོགས་པར་

སོན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བསྒགས་པས། བཅུད་ཀི་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྒ་མི་ཐོས་པར་སྐྱེས་པ་རྣམས་དད་པ་བསྐྱེད་ནས་སངས་རྒྱས་དང་མི་འབལ་བར་སྐྱེ་

བར་བེད་པའོ། །

ལྔ་པ་ནི། འདབ་གཤོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའི་བ་བཞིན་དུ། །སེམས་ཅན་སྨིན་

པར་བེད་པར་ནུས་པ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་ལས་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་པ་ཐོབ། །སྐྱེ་རྒུ་

རྣམས་ལ་ཚིག་གཟུང་འོས་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཏེ། སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་ནུས་

པ། སངས་རྒྱས་ཀིས་བསྔགས་པ། ཚིག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་གཟུང་བར་འོས་

པ་གསུམ་མོ། །
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དྲུག་པ་ནི། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་རིག་པ་གསུམ། །རྣམ་ཐར་བརྒྱད་

དང་དེ ་བཞིན་ཟིལ་གནོན་བརྒྱད། །ཟད་པར་སྐྱེ ་མཆེད་བཅུ་དང་ཏིང་ངེ ་

འཛིན། །དཔག་ཏུ་མེད་པ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་མཐུ། །ཞེས་ཏེ། མཐུ་ནི། དབེ་བ་དྲུག་

གིས་འཇུག་སེ། རིག་པ་གསུམ་ནི། སྔོན་གི་གནས་དང་། འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་དང་། ཟག་

པ་ཟད་པ་རིག་པའོ། །

བདུན་པ་ནི། དེ་ནི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པའི་བློ་དང་ལྡན། །འགོ་བ་དབང་མེད་

རང་དབང་བཀོད་རྟག་ཏུ། །གཞན་ལ་ཕན་བ་གཅིག་ཏུ་མངོན་དགའ་སེ། །སེངྒེ་བཞིན་

དུ་རབ་བརྟན་སྲིད་ན་སྤོད། །ཅེས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ཀི་མཆོག་ལ་དབང་ཐོབ་པས། འགོ་

བ་ཉོན་མོངས་པས་དབང་མེད་པ་རྣམས་རང་དབང་ཡོད་པ་ལ་འགོད་པས་དབང་ཆེ་

བ། རྟག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་དགའ་བས་དགའ་བ་ཆེ་བ། སྲིད་པས་མི་

འཇིགས་པས་མི་འཇིགས་པ་ཆེ་བ་གསུམ་མོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ན། གཟོད་མ་སེ། གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་གིས་སོས་

པ་དང་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བའི། དེ་དག་ལ་རློམ་སེམས་

སུ་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་སོ། །མདོ་ནི། མངོན་པར་ཤེས་པ་དེ་དག་གིས་རློམ་སེམས་སུ་

འགྱུར་བ་མེད་དེ། འདི་ལྟར། རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ཅིའི་དོན་དུ་ན། རྣམ་མཁེན་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་སེ། མདོ་ནི། མངོན་

པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་གཏོང་པར་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་༼སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པའི་རྒྱུ་ལམ་ལ་གདམས་པ།༽ལ་གཉིས་ཏེ། 

མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་ལ་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ལ། གང་ལ་དང་། ཇི་



  282  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ལྟར་རོ། །དང་པོ་ལ། ཡུལ་བདེན་པ་བཞིས་བ་ས་པའི་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་མ་བཅུ་

དྲུག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་བདེན་བཞི་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་བཞི་དང་། རེས་སུ་ཤེས་

པའི་བཟོད་པ་བཞི་དང་། ཆོས་ཤེས་པ་བཞི་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་བཞིའི་བདག་ཉིད་

ཀི་མཐོང་བའི་ལམ་ལའོ། །གཉིས་པ་ནི། སོམ་པར་བེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། 

ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་དུ་སྦོར་བས་རྣལ་འབོར་པ་སེ། བང་སེམས་གཟུགས་

སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སོང་ཉིད་དུ་རྟོགས་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

སྒྱུ་མ་མཁན་རང་གིས་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་མ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ལ་མངོན་པར་ཞེན་བ་དང་ཞེན་བེད་མེད་པའི་ལུས་ཅན་ཏེ། ངོ་བོ་ཅན་ནམ། གཞི་ཅན་

དུ་རྟོགས་ཏེ། རྣམ་པར་རོ། །ཅིའི་དོན་དུ་ན། མཐོང་སོམ་དེས་སང་བར་བ་བའི་དངོས་

པོ་ཀུན་བཏགས་ཀིས་བ་ས་པའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པོ་ཉིད་དུའོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་ལ་

སྤོད་པས་མིང་གི་བརྡར་བཏགས་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་བཏགས་པ་དང་། ཆོས་སུ་

བཏགས་པ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། གང་ལ་ན། ཟག་མེད་སོམ་པའི་ལམ་ཆོས་ཅན། 

མཐོང་ལམ་གིས་མ་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་སོམ་ལམ་

མཚན་ཉིད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་མེད་དེ། མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་དག་ཆོས་

ཉིད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། 

སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་དང་ཆོས་ཉིད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་ཐ་

དད་མེད་དེ། སྔར་ཇི་སད་དུ་བཤད་པའི་མཐོང་ལམ་གིས་མངོན་སུམ་དུ་བས་པའི་

དངོས་པོ་སེ། ཆོས་ཉིད་ཙམ་དེ་ལ་ཐ་མི་དད་པ་སེ། དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ཏེ་སོམ་པའི་
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ཕིར། དཔེར་ན། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ནི། འཁོར་འདས་དང་། ཟག་བཅས་

ཟག་མེད་དང་། རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེས་མ་སྐྱེས་ལའང་འཇུག་ཀང་། འདིར་ལམ་དང་། 

འགོག་པ་སེ། དེ་དག་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཉིད་ཀིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལས་གཅིག་ངོ་བོ་ཐ་

དད་དུ་གདགས་པར་མི་ནུས་ཀི། ཐ་སད་ཙམ་དུ་དབེ་བ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུའོ། །བ་་

བར། ས་རྣམས་ཀི་ཐོབ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། གང་གི་ཚེ་ཡང་དག་པའི་སྐྱོན་

མེད་པ་ལ་འཇུག་ཅིང་བསམ་པ་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པ་དེའི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཅིག་

ཅར་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་མཐོང་ལམ་གི་རྒྱུན་གོམས་པར་བེད་པ་ལ་

སོམ་ལམ་དུ་བཏགས་པ་ལའོ། །

གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་ན། རྣམ་པར་སོམ་པར་བེད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། 

སོམ་ལམ་དེ་ནིའོ། །ཅིའི་དོན་དུ་ན། སོམ་ལམ་དེས་སང་བར་བ་བའི་དངོས་པོ་སྒིབ་པ་

ལན་སྐྱེས་ཀི་གཉེན་པོ་ཉིད་དུའོ། །འོ་ན། སོམ་ལམ་གིས་སོམ་སང་སོང་མི་ནུས་པར་

ཐལ། མཐོང་ལམ་དང་ཆོས་ཉིད་ཙམ་རྟོགས་པར་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆོས་

ཉིད་ཙམ་རྟོགས་པར་ཐ་དད་མེད་པ་འོན་ཀང་སོམ་ལམ་གིས་སོམ་སང་སོང་བ་རྟེན་

ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཆོས་ཉིད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་

ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། རབ་འབོར། འདུས་བས་ཀི་དབིངས་མེད་པར་འདུས་མ་བས་ཀི་

དབིངས་སུ་གདགས་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། གདམས་ངག་ནི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བཅུར་ངེས་སོ། །བཅུ་པོ་འདི་

ཙམ་ཁོ་ནས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། གནས་སབས་དང་། མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
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སྒྲུབ་པ་ལ། སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོ། དམིགས་ཡུལ། རྟེན། རྒྱུ་བཞིར་ངེས་ལ། སྤིར་གདམས་

ངག་དེ་ལྟར་བཤད་པ་བས་པ་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། སེམས་དེས་འཕངས་

པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཡུམ་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་སེ། ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། 

མི་དམིགས་པར་སྒྲུབ་པ་བསན། སྒྲུབ་པ་དེའི་བླང་དོར་གི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་ན། 

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་བསན། རྟེན་གང་ཡིན་སམ་པ་ལ། སྐྱབས་གསུམ་བསན། 

རྒྱུ་ལའང་འགལ་རྐེན་སོང་བ་དང་། མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། འགལ་རྐེན། བ་

བ་ངན་ཞེན་གི་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར་ཁད་པར་སོགས་མ་ཆགས་པའི་བརོན་འགྲུས་

བསན། ངལ་ནས་ལྡོག་པའི་གཉེན་པོར་མི་ལྡོག་སོགས་མི་ངལ་བ་བསན། སྒིད་

ལུགས་ནས་ཐེག་དམན་དུ་ལྟུང་བའི་གཉེན་པོར་ཐེག་པ་སོགས་ལམ་ཡོངས་སུ་

འཛིན་པ་བསན། མཐུན་རྐེན་བླང་དོར་རང་གིས་ཤེས་པས་གཞན་གི་སོགས་སྤན་

ལྔ་དང་། ཚོགས་གཉིས་གསོག་པ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་སོགས་མངོན་ཤེས་དྲུག་དང་། 

དག་ཅིང་མཐར་ཐུག་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་མཐོང་བ་དང་སོམ་པའི་ལམ་དག་སེ། དོན་

གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་བེད་བཅུ་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅན་གདམས་ངག་གི་

སབས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་༼དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། འཆད་དོ། །གང་དུ་ན། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་སབས་སུ། 

གང་གི་དོན་དུ་ན། དབེ་བ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །གང་གིས་ན། 

རོད་བེད་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་པོས་སོ། །
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ར་བ་ལ། 

མཚོན་བེད་དཔེའི་དགེ་འདུན། 

མཚོན་བ་དོན་གི་དགེ་འདུན། དེ་དག་གི་རྣམ་གཞག་དཔྱད་པ་དང་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ལ། ཆགས་བལ་སྔོན་སོང་དང་། སྔོན་དུ་མ་སོང་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་

ལ། རེ་ཞིག་མཐོང་ལམ་སད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་ལ་གནས་པ་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རེས་

འབང་དང་། དབང་རྣོན་ཆོས་ཀི་རེས་འབང་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་སྔར་སོམ་སང་

ཡེ་མ་སངས་པའམ། ལོ་ཀའི་ལམ་གིས་འདོད་པའི་སོམ་སང་ལྔ་མན་ཆད་སངས་

ནའང་འབས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པའོ། །འདི་ཆགས་བལ་སྔོན་སོང་མིན་ནོ། །དྲུག་པ་

ནས་བརྒྱད་ཀི་བར་སངས་ན། འབས་བུ་གཉིས་པ་ལ་ཞུགས་པའོ། །འདོད་པ་ལ་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའམ། དེར་མ་ཟད་གོང་མ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་

བར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ན། འབས་བུ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པའོ། །དེ་རྣམས་ལ་

སེམས་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པ་སྐྱེས་པ་ན། སྔར་འབས་བུ་གང་ལ་ཞུགས་པ་དེའི་

འབས་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། །དག་བཅོམ་པར་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་དེ། མཐོང་ལམ་གིས་

སོམ་སང་སོང་མི་སྲིད་ལ། མཐོང་ལམ་གི་སྔོན་དུ་སྲིད་རེ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་ཚེ་དབང་རྟུལ་ནི། དད་པས་མོས་པ་ཞེས་བ་ལ། དབང་རྣོན་ནི། མཐོང་བས་

ཐོབ་པ་ཞེས་བའོ། །འོ་ན། འདོད་པའི་སོམ་སང་ལྔ་སངས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་པ་

དེ། ལན་གཅིག་ཕིར་འོང་གི་འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། འབས་བུ་

ཐོབ་ནས་འབས་བུ་ཁད་པར་ཅན་གི་ལམ་མ་ཐོབ་པས་འབས་བུ་ལ་གནས་པ་ཇི་སྲིད་
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དུ་ཁད་པར་དུ་བ་བའི་ཕིར་འབས་བུ་གཞན་ཐོབ་པ་ལ་མི་བརོན་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཞུགས་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །མཛོད་དུ། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དེ་དག་ཏུ། །དད་དང་ཆོས་ཀི་རེས་འབང་

བ། །སོམ་པས་སང་བ་མ་སངས་ན། །འབས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ། །རྣམ་ལྔའི་བར་

བཅོམ་གཉིས་པ་ལ། །དགུ་པ་ཚུན་ཆད་ཟད་པ་ཡིན། །འདོད་པའམ་ཡང་ན་གོང་མ་

ལས། །ཆགས་བལ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ། །གང་ཞིག་གང་ལ་ཞུགས་པ་ནི། །བཅུ་

དྲུག་པ་ལ་དེ་འབས་གནས། །དེ་ཚེ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དག །དད་པས་མོས་དང་མཐོང་

བས་ཐོབ། །འབས་ཐོབ་འབས་བུའི་ཁད་པར་གི། །ལམ་ཐོབ་མེད་པ་དེ་ཡི་ཕིར། །འབས་

གནས་ཁད་པར་བ་བའི་ཕིར། །མི་བརོན་པ་ནི་ཞུགས་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། གཅིག་ཅར་བ་དང་། རིམ་གིས་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་

བཏུས་སུ། གཅིག་ཅར་ངེས་པར་འབིན་པ་ནི་གང་། བདེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་

རྟོགས་པར་བས་ནས་མི་ལོགས་པ་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ལམ་

གིས་ཁམས་གསུམ་ན་སྤོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་རྣམ་པས་གཅིག་ཅར་སོང་བ་

སེ། འདི་ནི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་དང་། དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་གཉིས་ལ་

གདགས་སོ། །ཕལ་ཆེར་ནི། མཐོང་བའི་ཆོས་སམ། འཆི་བའི་དུས་ཀི་ཚེ་ཀུན་ཤེས་

པ་ཐོབ་པར་བེད་དོ། །གལ་ཏེ་མི་བེད་ན་ཡང་། དེ་སྨོན་ལམ་གི་སོབས་ཅན་ཡིན་ཏེ། 

སྨོན་ལམ་གི་དབང་གིས་འདོད་པའི་ཁམས་ཉིད་དུ་སྐྱེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་

མེད་པ་ན། རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སེ། རྒྱུན་ཞུགས། ཕིར་འོང་། ཕིར་མི་འོང་། དག་བཅོམ་

པའོ། །དང་པོ་ལ། འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ནི། བཤད་ཟིན་ལ། གནས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། 
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སྲིད་པ་ལན་བདུན་པ་དང་། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེའོ། །དང་པོ་ནི། འབས་བུ་ལ་

གནས་པ་ཚེ་དེ་ལ་སོམ་སང་གཅིག་ཀང་མ་སངས་ན། ཚེ་བདུན་གི་བར་དུ་སྐྱེ་ལ། 

མཐར་མཐོང་ལམ་སྐྱེས་པའི ་རྟེན་དང་འདྲ་བའི ་རྟེན་ལ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་

པའོ། །ཐམས་ཅད་ཚེ་བདུན་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། བུལ་ཤོས་ཡིན་པས་རེ་ལྟར་ཐོགས་ན་

ལན་བདུན་པའོ། །བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། ལ་དང་མིའི་སྲིད་པ་ལན་བདུན། བར་དོ་ལན་

བདུན་ཏེ། ཉེར་བརྒྱད་དུ་ལེན་ཡང་། བདུན་ཚན་དུ་འདྲ་བའི་ཕིར་ལན་བདུན་པ་སེ། 

ཤིང་འདབ་མ་བདུན་པ་བཞིན་ནོ། །བར་སབས་སུ་འཕགས་པའི་ལམ་སྔོན་དུ་བེད་

ལ། ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་ཞིང་། སྲིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་

མེད་པ་ན། རང་རྒྱལ་བུ་འགྱུར་རོ། །མཛོད་དུ། འབས་གནས་སོམ་སང་བ་མ་ཟད། །རེ་

ལྟར་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སངས་པ། མཐོང་ལམ་གི་ཚེ་དེ་ལ་འདོད་ཁམས་ཀི་སོམ་སང་

ཆེན་པོ་གསུམ་མམ། འབིང་གི་ཆེན་པོ་སངས་པ། རྟོགས་པ། སོམ་ལམ་ཟག་མེད་ཀི་

དབང་པོ་ཆུང་ངུ་གསུམ་མམ། འབིང་གི་ཆུང་ངུ་ཐོབ་པ། སྐྱེ་བ། ཉོན་མོངས་གསུམ་

སངས་ན་གསུམ། བཞི་སངས་ན་གཉིས་ལེན་པའོ། །དེ་ལ་གཉིས་ལས། ལའི་རིགས་

ནས་རིགས་སྐྱེ་ནི། མཐོང་ལམ་འདོད་ལའི་རྟེན་ལ་ཐོབ་པ། འདོད་ལའི་ནང་དུ་ལན་

གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བའོ། །གཉིས་པ་མིའི་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་ནི། མིའི་རྟེན་

ལ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ། མིར་ལན་གཉིས་སམ། གསུམ་དུ་སྐྱེས་ནས་གིང་དེའམ། 

གཞན་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། མཛོད་དུ། རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་གོལ་

བ། །ཚེ་གཉིས་གསུམ་དུ་རིགས་ནས་རིགས། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་ཁམས་གོང་མར་



  288  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

སྐྱེ་བ་མི་སྲིད་དེ། འདོད་ཁམས་སུ་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དང་ཁམས་གོང་མར་སྐྱེས་པ་ལ། འབས་བུ་ཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པ་

དང་། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལས་རྣོན་པོར་འཕོ་བ་མེད་དེ། འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་

པའི་འཕགས། །ཁམས་གཞན་དུ་ནི་འགོ་བ་མེད། །དེ་དང་གོང་མར་སྐྱེས་པ་

ནི། །ཡོངས་ཉམས་དབང་པོ་འཕོ་མི་བརྟེན། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཞུགས་གནས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་སོམ་སང་

ལྔ་མན་ཆད་སངས་པ། དྲུག་པ་སོང་བ་ལ་ཕོགས་པ་སེ། མཛོད་དུ། རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་བར་

བཅོམ་པ། །གཉིས་པ་ལ་ནི་ཞུགས་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དྲུག་པ་ནས་

བརྒྱད་པ་སངས་པའི་བར་ཏེ། དེ་ལ་འབས་གནས་ཙམ་དང་། ཁད་པར་ཅན་བར་ཆད་

གཅིག་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྟེན་དེ་ལ་ཉོན་མོངས་དྲུག་པ་སངས་པ་ལར་ལན་

གཅིག་སྐྱེས་ནས་མིར་ལན་གཅིག་འོང་བ་སེ། རིས་འདྲ་གཅིག་ལས་མེད་པས་ལན་

གཅིག་ཕིར་འོང་ངོ་། །མཛོད་དུ། རྣམ་པ་དྲུག་པ་ཟད་གྱུར་པ། །དེ་ནི་ལན་གཅིག་ཕིར་

འོང་བ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། འབས་བུ་གཉིས་པ་ལ་གནས་པ་དེ་ཉིད། སངས་པ། 

ཚེ་དེ་ལ་ཉོན་མོངས་བདུན་ནམ་བརྒྱད་སངས་པ། རྟོགས་པ། ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་

བདུན་ནམ་བརྒྱད་ཐོབ་པ། སྐྱེ་བ་གཅིག་བླངས་ནས་མང་འདས་སམ། ཕིར་མི་འོང་

ཐོབ་པ་སེ། དེ་མང་འདས་ལ་ཚེ་གཅིག་གིས་བར་ཆོད་པའོ། །ཕིར་མི་འོང་གི་འབས་

བུ་ལ་ཉོན་མོངས་གཅིག་གིས་བར་ཆོད་པས་ན། བར་ཆད་གཅིག་པའོ། །མཛོད་དུ། 

ཉེས་ཆ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཟད་པ། །ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་དང་། གསུམ་པ་ལ་

ནི་ཞུགས་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །
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གསུམ་པ་ལ། ཞུགས་གནས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་

བདུན་ནམ་བརྒྱད་སངས་པ། དགུ་པ་སོང་བ་ལ་སྦོར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། འདོད་པའི་

ཉོན་མོངས་དགུ་ཟད་པ་ནས་བརམས་ཏེ་སྲིད་རེའི་ཉོན་མོངས་བརྒྱད་ཟད་པའི་བར་

ཐམས་ཅད་ཡིན་པས། དེ་ལ་བཞི་སེ། ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་པའི་ཚེ་དེ་ལ་གཟུགས་ཀི་

ཉོན་མོངས་མ་སངས་པ་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགོ། དེ་སངས་ཀང་གཟུགས་མེད་ཀི་ཉོན་

མོངས་མ་སངས་པ་གཟུགས་མེད་དུ་ཉེར་འགོ། །ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བེད་པ་

མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ཞི་བ། ཐོབ་པ་འགོག་པ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ཙམ་གི་ལས་ཅན་དང་། སྐྱེས་

ནས་མོང་འགྱུར་གི་ལས་ཅན་དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་མོང་འགྱུར་གི་ལས་ཅན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་ཀི་ཉོན་མོངས་མ་སངས་པའི་ཕིར་མི་འོང་གཞིར་བས་ལ། 

དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུ་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཀུན་སྦོར་སངས་པ། 

མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་ཀུན་སྦོར་མ་སངས་པ་དེ་ཉིད། གཟུགས་ཀི་བར་དོ་མངོན་

པར་གྲུབ་ནས་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་བསོམས་ཏེ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ་སེ། དེ་

ལའང་དབང་པོ་སོགས་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་གིས་བར་དོའི་ཚེ་སོད་དང་། ཚེ་དཀིལ་

དང་། ཚེ་གཞུག་ཏུ་འདའ་བ། དཔེ་གསུམ་གིས་མྱུར་བ་དང་། མྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། 

ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་འདའ་བ་གསུམ་མོ། །གཉིས་པ་ནི། དབང་པོ་འབིང་། ལས་དང་

ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་འབིང་དུ་གྱུར་པ། གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་གཅིག་བླངས་

ནས་འདའ་བ་ལ། འབིང་པོའི་རྣོ་འབིང་རྟུལ་གསུམ་གིས་གཟུགས་སུ་སྐྱེས་མ་ཐག་

ལག་བཅས་སུ་འདའ་བ་དང་། ཚེ་དཀིལ་ལ་འབད་རོལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པ་མངོན་
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པར་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ་དང་། ཚེ་གཞུག་ཏུ་འབད་མི་དགོས་པར་ཐོབ་

པ་འདུ་བེད་མེད་པར་འདའ་བ་གསུམ་མོ། །

གསུམ་པ་ནི། དབང་རྟུལ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཆེ་བ། སྐྱེ་བ་གོང་དུ་

བརྒྱུད་ནས་འདའ་བ་སེ། འདི་ལ་ལག་མཐོང་ཤས་ཆེར་སྤོད་པ་འོག་མིན་གི་དང་། ཞི་

གནས་ཤས་ཆེར་སྤོད་པ་སྲིད་རེའི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། 

འདོད་པའི་རྟེན་ལ་ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་པས་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སེམས་ལ་བརྟེན་

ནས་མཉམ་གཞག་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཟག་མེད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རེས་ཐོབ་ཟག་

བཅས་ལོ་ཀའི་རྣམ་པ་ཅན་གཅིག་སེལ་བ་ཆུང་ངུ་གསུམ་སེལ། བཞི་ལ་གཉིས་སེལ་

བ་འབིང་པོ་དྲུག་སེལ། དྲུག་ལ་གསུམ་སེལ་བ་ཆེན་པོ་དགུ་སེལ། བརྒྱད་ལ་བཞི་

སེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བཅུ་གཉིས་སེལ། བཅུ་ལ་ལྔ་སེལ་བ་ཆེས་ཆེར་ཆེ་བ་བཅོ་ལྔ་

སེལ་ལས་མ་ཉམས་ན། གཙང་མ་རིས་ཀི་ལ་ལྔར་རིམ་པ་བཞིན་སྐྱེ་མོད། ཉམས་ན། 

བསམ་གཏན་དང་པོའི་བར་དུ་འོངས་ཏེ། ཤི་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྐྱེ་ཞིང་། དེ་

ནས་རིམ་གིས་འོག་མིན་དུ་འདའ་བ་ལ་རྟུལ་པོའི་རྣོ་འབིང་རྟུལ་གསུམ་གིས་འཕར་

བ་དང་། ཕེད་དུ་འཕར་བ་དང་། གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། འདོད་པ་ནས་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱེས། དེར་བཅོ་ལྔ་སེལ་བསོམས་

ནས་འོག་མིན་དུ་སྐྱེས་ཏེ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། འདོད་པ་ནས་

ཚངས་རིས། དེ་ནས་གནས་གཙང་མའི་གནས་གཅིག་གམ་གཉིས་སུ་སྐྱེས་ནས། དེ་

ནས་འོག་མིན་དུ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། འདོད་པ་གནས་ཚངས་

རིས། ཚངས་པའི་མདུན་ན་འདོན། ཚངས་ཆེན་གསུམ་ལས། ཚངས་ཆེན་ནི། ལྟ་
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བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཙོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པས་འཕགས་པ་རྣམས་མི་

སྐྱེའོ། །བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་འོད་ཆུང་། ཚད་མེད་འོད། འོད་གསལ་གསུམ། 

གསུམ་པའི་དགེ་ཆུང་། ཚད་མེད་དགེ །དགེ་རྒྱས་དང་། བཞི་པའི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་

གནས་ཀི་ཡན་ལག་སིན་མེད། བསོད་ནམས་སྐྱེས། འབས་བུ་ཆེ་གསུམ། འཕགས་

པའི་གནས་ཀི་ཡན་ལག་མི་ཆེ་བ། མི་གདུང་བ། ག་ནོམ་སྣང་བ། ཤིན་ཏུ་མཐོང་བ། 

འོག་མིན་ཏེ། གཙང་མ་རིས་ཀི་ལ་ལྔ་སེ། དེ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེ་ཞིང་འོག་མིན་དུ་དག་

བཅོམ་པ་ཐོབ་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གོང་དུ་འཕོ་བ་བསམ་གཏན་མ་སེལ་བར་ཞི་གནས་ཤས་ཆེར་

བསོམས་ཤིང་སོམས་འཇུག་གི་རོ་མངས་པས་ཚངས་རིས་ནས་འབས་བུ་ཆེའི་བར་

ཐམས་ཅད་དུ་སོང་ནས་གནས་གཙང་མ་བོར་ཏེ། གཟུགས་མེད་བཞིར་རིམ་གིས་

སོང་སེ། མཐར་དག་བཅོམ་པ་སྲིད་རེ་ཐོབ་པའོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་དེ་དག་བར་སབས་

སུ་ཡང་མ་ངན་ལས་འདར་རུང་ངོ་། །མཛོད་དུ། དེ་དགུ་ཟད་པ་ཕིར་མི་འོང་། །དེ་ནི་

བར་སྐྱེས་འདུ་བེད་དང་། །འདུ་བེད་མེད་ཡོངས་མ་ངན་འདའ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་

རྣམས་དེ་ནི། །བསམ་གཏན་སེལ་ནས་འོག་མིན་འགོ། །དེ་འཕར་ཕང་འཕར་ཐམས་

ཅད་དུ། །འཆི་འཕོ་གཞན་སྲིད་རེ་མོར་འགོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་པ། རྟེན་དེ་ལ་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་ཡང་གཟུགས་མེད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བས་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེས་

ནས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ་ལ། སྐྱེས་ནས་འདའ་བ། འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་

ཏེ་འདའ་བ། འདུ་བེད་པ་མེད་པར་འདའ་བ། གོང་དུ་འཕོ་བ་དང་བཞིའོ། །བར་དོར་
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འདའ་བ་མེད་དེ། གཟུགས་མེད་ཀི་བར་དོ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མཛོད་དུ། གཞན་ནི་

གཟུགས་མེད་འགོ་རྣམ་བཞི། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་རྟེན་དེ་ཉིད་

ཀིས་ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་པའི་དབེ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། འདོད་པའི་རྟེན་ལ་ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་ཅིང་། ཁམས་གོང་མའི་

ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཉེན་པོའང་ཚེ་དེ་ལ་རོགས་ནས་ལག་བཅས་དང་ལག་

མེད་ཀི་མང་འདས་ཐོབ་པ་སེ། མཛོད་དུ། གཞན་ནི་འདི་ལ་མ་ངན་འདའ། །ཞེས་

སོ། །དེ་ཡང་འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། གཞན་

འགའ་ཞིག་ཀང་ཡོད་དོ། །

བཞི་པ་ནི། མིའི་རྟེན་ལ་ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་སྲིད་

རེའི་བར་རོགས་པར་བས་ནས། དེ་ནས་འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་པར་བས་ཏེ་

འདའ་བ་ལ། འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་ན། ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་

འདའ་སེ། ཁམས་གོང་དུ་ནི་མི་འགོ་ལ་འདོད་པར་ཡང་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཚེ་

ཡོངས་སུ་མ་གྱུར་དབང་པོ་རྟུལ་ན་ཉམས་སྲིད་པས། ཕི་མ་ལ་གཟུགས་ཁམས་སུ་

སྐྱེས་ཏེ་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་འདྲ་བའི་ཆོས་

ལུས་ཀིས་མངོན་དུ་བེད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བེད་ཅེ་ན། དེའི་ཚེ་

སེམས་མེད་པས་ལུས་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པའི་

སོམས་འཇུག་ནི། མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འདྲ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ནོ། །སམ་དུ་སེམས་

པར་གྱུར་པ། རྣམ་ཤེས་དང་བའི་ལུས། ཉོན་མོངས་པ་ཞི་བ་སྔོན་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །མཛོད་དུ། འགོག་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་མི་འོང་། །ལུས་ཀིས་མངོན་དུ་བེད་
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པར་འདོད། །ཅེས་སོ། །

བཞི་པ་ལ། ཞུགས་གནས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཕིར་མི་འོང་དེ་ཉིད་

བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉོན་མོངས་གཅིག་སངས་པ་ནས་སྲིད་རེའི་ཉོན་མོངས་

བརྒྱད་སངས་པའི་བར་དང་། དེར་མ་ཟད་དགུ་པ་སོང་བའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་རྡོ་རེ་

ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ཡང་དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་སེ། 

མཛོད་དུ། སྲིད་རེ་བར་ཆད་བརྒྱད་ཟད་པ། །དག་བཅོམ་ཉིད་ལ་ཞུགས་པ་

ཡིན། །དགུ་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡང་། །དེ་ནི་རྡོ་རེ་ལྟ་བུ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །གཉིས་

པ་ནི། ཉོན་མོངས་དགུ་པ་དེ་ཟད་པ་ཐོབ་པ་དང་ལན་ཅིག་ཏུ་ཟད་པ་ཤེས་པ་རྣམ་གོལ་

གི་ལམ་དེ་ཐོབ་པ་ན། བསབ་པར་བ་བ་མེད་པས། མི་སོབ། གཞན་དོན་བེད་པར་

འོས། འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཆོད་པར་འོས་པས། དག་

བཅོམ་པའོ། །མཛོད་དུ། དེ་ཟད་ཤེས་དང་དེ་ཟད་ཐོབ། །དེ་ཚེ་དེ་མི་སོབ་དག་

བཅོམ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་༼མཚོན་བ་དོན་གི་དགེ་འདུན།༽ལ། 

འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ལྔ། གནས་པ་བཅུ་བཞི། རང་རྒྱལ་སེ། ཉི་ཤུ་ལས། 

དང་པོ་འབས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་པོའི་རེས་སུ་འབང་བ་ནི་

མཐོང་བའི་ལམ་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་དད་པས་ལམ་དེའི་རེས་སུ་འབང་

བ་སེ། མདོ་ནི། བང་སེམས་གང་མིའི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་མི་དང་སལ་པ་མཉམ་པ་

ཉིད་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་ནི། ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་བང་སེམས་མ་གཏོགས་པ་དབང་པོ་རྟུལ་བ་

ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོ། །ཕིར་མི་ལྡོག་པ་བཀོལ་བ་ནི། ས་དེར་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཐོབ་པ་དེ་
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དབང་རྟུལ་ཡིན་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་པ་ཆོས་ཀི་རེས་

འབང་ནི། མཐོང་ལམ་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ལ་གནས་པ། ཤེས་རབ་ཀིས་ལམ་དེའི་

རེས་སུ་འབང་བའོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་གང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་ནམ། 

དགའ་ལྡན་གི་ལའི་རིས་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་འདིར་སྐྱེས་པ་དེའི་དབང་པོ་རྣམས་རྣོ་

བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྔར་གི་དབང་རྟུལ་དེ་ཉིད། འབས་བུ་བར་པ་གཉིས་ལ་ཞུགས་

པ་ན། དད་པས་མོས་པ་སེ། དད་པ་ལག་པ་ཉིད་ཀི་ལག་པར་མོས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་

བའོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་ཐབས་ལ་མི་མཁས་པ་གང་དག །བསམ་གཏན་བཞི་

སྒྲུབ་པར་བེད། ཕིན་དྲུག་ལའང་སྤོད་པར་བེད་ཅིང་། བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་དེས་ཀང་

ལ་ཚེ་རིང་པོ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་གལ་ཏེ་འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་

ལ་དང་མི་རྣམས་སུ་སྐྱེ་སེ། དེ་དག་ཀང་དབང་པོ་རྟུལ་པོར་འགྱུར་གི། རྣོན་པོར་མི་

འགྱུར་བ་དག་ཡོད་དོ། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་སྔར་གི་དབང་རྣོན་དེ་ཉིད་འབས་བུ་བར་པ་གཉིས་ལ་ཞུགས་པ་ན། 

མཐོང་ཐོབ་སེ། ཤེས་རབ་ལག་པ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་རབ་

ཏུ་ཕེ་བའོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་དག །བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མེད་པའི ་སོམས་འཇུག་རྣམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཤིང་ཞེས་

སོ། །འབས་བུ་ལ་གནས་པ་བཅུ་བཞིའི་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་མིའི་རིགས་ནས་རིགས་

སྐྱེ་ནི། འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་གསུམ་བཞི་སངས། དེའི་གཉེན་པོ་ཟག་མེད་ཐོབ་ཅིང་། 

སྐྱེ་བ་གསུམ་མམ་གཉིས་སུ་མིར་སྐྱེས་པ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་
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པར་བ་བའི་ཕིར་རྒྱལ་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའམ། བམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་

ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའམ། ཁིམ་བདག་གི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་

བའང་ཡོད་ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལའི་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་ནི། སྔར་བཞིན་ལས། འདོད་ལ་དྲུག་

ཏུ་སྐྱེ་བ་སེ། མདོ་ནི། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀི་ལ་རྣམས་དང་སལ་པ་མཉམ་པར་

སྐྱེའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལན་གཅིག་ཕིར་འོང་འབས་གནས་ནི། ལོ་ཀ་འདིར་ལན་གཅིག་

འོངས་ནས་གཞན་དུ་འདའ་བ་སེ། དེ་ཉིད་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ནི། འདོད་པའི་

ཉོན་མོངས་བདུན་ནམ་བརྒྱད་སངས་པ། དེའི་གཉེན་པོ་ཐོབ་པ། སྐྱེ་བའི་ལག་མ་

གཅིག་ལུས་པའོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་གང་དག །བསམ་གཏན་བཞི་ནས་འཕགས་

པའི་བདེན་པ་བཞིའི་བར་དུ་ཐོབ་ཀང་དེ་དག་མངོན་དུ་མི་བེད་པ་དག་ཡོད་དེ། དེ་

དག་ནི། ཚེ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ཕིར་མི་འོང་འབས་གནས་ནི། ནམ་ཡང་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་སྐྱེ་བ་

གཉིས་པ་སྒྲུབ་པར་མི་བེད་པར་ཁད་པར་དུ་འགོའི། གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་དང་

དེར་གཏན་མི་འོང་བ་སེ། དེའི་བར་དོར་འདའ་བ་ནི། ཁམས་གཉིས་ཀི་བར་གི་ལའི་

རིས་གང་རུང་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་འདིར་བང་ཆུབ་པ་ལ་སོགས་སོན་པའོ། །མདོ་ནི། 

ཚངས་རིས་ཀི་ལ་རྣམས་ནས་འོག་མིན་གི་ལ་རྣམས་ཀི་བར་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། 

དེར་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་བེད་པ་

དག་ཡོད་དོ། །ཞེས་སོ། །
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ལྔ་པ་སྐྱེས་ནས་འདའ་བ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་སྐྱེལ་ཀྲུང་བཅས་པའི་

འཕལ་དུ་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་དེ་སྐྱེས་ནས། དེས་མ་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །མདོ་

ནི། དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ཀིས་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་སངས་རྒྱ་ཞིང་ཞེས་པ་

ནས་དེ་དག་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་བསལ་པའམ། བསལ་

པ་ལས་ལག་པར་གནས་པ་དག་ཡོད་དོ། །ཞེས་སོ། །

དྲུག་པ་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་པས་འདའ་བ་ནི། སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་

མངོན་པར་བརོན་པས་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ཅན་ནོ། །མདོ་ནི། དེ་དག་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་དོན་ལ་རྟག་ཏུ་བརོན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

དུ་འགོའ།ོ །བང་སེམས་དེ་དག་ནི། སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་བསལ་པ་གངས་མེད་ཚད་

མེད་པ་རྣམས་ཀིས་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་སངས་རྒྱ་བ་དག་ཡོད་དོ། །ཞེས་སོ། །

བདུན་པ་འདུ་བེད་པ་མིན་པར་འདའ་བ་ནི། རིགས་ཀི་ཁད་པར་གིས་མྱུར་དུ་

རོལ་བ་ཆུང་ངུས་བང་ཆུབ་པའོ། །མདོ་ནི། དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ཀིས་བང་

སེམས་ཀི་སྐྱོན་མེད་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་ཡང་

ངེས་པར་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐྲུན་པར་བེད་པ་ཡོད་

དོ། །ཞེས་སོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་ནི། གོང་དུ་འགོ་བའི་གང་དུ་སྐྱེས་པ་དེར་འདའ་བ་མིན་

པ་སེ། དེ་ལ་འོག་མིན་དང་སྲིད་རེར་འགོ་བ་གཉིས་ལས། འོག་མིན་འགོ་ནི། གསུམ་

སེ། འཕར་བ་ནི། བསམ་གཏན་གསུམ་ལས་ཉམས་པ་དེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་

བསྒྲུབས་པས་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱེས། དེར་བཞི་པ་བསོམས་པས་བར་རྣམས་དོར་

ནས་འོག་མིན་དུ་སྐྱེ་བ་ནི། བརྒྱད་པའོ། །
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མདོ་ནི། བསམ་གཏན་བཞི་བསྒྲུབས་ཏེ་བསམ་གཏན་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་

ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་བསྒྲུབས་ཏེ། ཚངས་རིས་ཀི་ལ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་དེ་

དག་ཏུའང་བསམ་གཏན་རྣམས་བསྒྲུབས་ནས་འོག་མིན་གི་ལ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་། 

དེ་དག་ཏུའང་བསམ་གཏན་རྣམས་བསྒྲུབས་ནས་འོག་མིན་གི་ལ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་ཏེ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་རྣམས་སུ་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་སངས་རྒྱ་བ་དག་ཡོད་

དེ་ཞེས་སོ། །ཕེད་དུ་འཕར་བ་ནི། ཚངས་རིས་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་གཙང་མར་སྐྱེས་

ཏེ་བར་གི་གནས་གཅིག་ལས་ཀང་བརྒལ་ཏེ་འོག་མིན་དུ་སྐྱེ་བ་སེ། དགུ་པའོ། །མདོ་

ནི། ཚངས་པའི་ལོ་ཀ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་གནས་གཙང་མར་སྐྱེས་ཏེ། གནས་གཙང་

མའི་གནས་གཅིག་གམ་གཉིས་བརྒལ་ཏེ། འོག་མིན་དུ་སྐྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་སྣ་ཚོགས་རྣམས་སུ་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་སངས་རྒྱ་བ་དག་ཡོད་དོ། །ཞེས་སོ། །

གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོ་བ་ནི། གཟུགས་ཀི་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་

དུ་རྒྱུས་ནས་འོག་མིན་དུ་འཇུག་པ་སེ། བཅུ་པའོ། །མདོ་ནི། ཚངས་རིས་ནས་འོག་

མིན་གི་ལའི་བར་དུ་སྐྱེས་ཏེ། ཐབས་མཁས་པས་སེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་རྣམས་ལ་

ཆོས་སོན་ཏོ། །ཞེས་སོ། །བཅུ་གཅིག་པ་གོང་དུ་འཕོ་བ་གཉིས་པ་སྲིད་རེའི་མཐར་

ཐུག་པར་འགོ་བ་ནི། སོམས་པར་འཇུག་པ་གཞན་རྣམས་བསྒྲུབས་ཤིང་། གནས་

གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེས་ནས་གནས་གཙང་མའི་བར་མ་ཞུགས་པར་གཟུགས་

མེད་པར་རིམ་གིས་སྐྱེས་ནས་སྲིད་རེར་སོང་སེ་ཞིང་སྣ་ཚོགས་སུ་འཚང་རྒྱ་བ་སེ། 

མདོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དག །ཚངས་རིས་

ནས་དགེ་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ལ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་སྐྱེ་ཞིང་། དེ་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་



  298  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ནས་སྲིད་པའི་རེ་མོའི་བར་དུ་སྐྱེ་བར་བེད་དེ། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

བཅུ་གཉིས་པ་གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་བཅོམ་པ་ནི། འདི་ནས་ཤི་འཕོས་

ནས་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེས་ནས་ཞིང་སྣ་ཚོགས་སུ་འཚང་རྒྱ་བ་སེ། མདོ་ནི། བསམ་

གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནམ་

མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ནས་སྲིད་པའི་རེ་མོའི་བར་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་དེ་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སོགས་སོ། །

བཅུ་གསུམ་པ་ནི། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ཞི་བ་ཐོབ་པ་ནི། གང་ཞིག་གང་གི་

མཐོང་བ་དེས་ཞི་བ་ཐོབ་པར་བེད་ཅིང་། ཕིས་འདི་ཉིད་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་སེ། མདོ་ནི། 

སེམས་ཅན་གང་དག་གིས་བང་སེམས་ཆེན་པོ་དེ་དག་མཐོང་བ་དེ་དག་ཀང་སེམས་

རབ་ཏུ་དང་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་རིམ་གིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་འདའ་

བར་བེད་པ་དག་ཡོད་དོ། །ཞེས་སོ། །

བཅུ་བཞི་པ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པ་ནི། འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་

པས་མང་འདས་དང་འདྲ་བའི་ཆོས་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པའོ། །མདོ་ནི། ཐོད་

རྒལ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་ལ་སོགས་སོ། །

ཞུགས་པ་ལྔ་པ་དག་བཅོམ་འབས་ཞུགས་ནི། ཕིར་མི་འོང་དེ་ཉིད་སྲིད་རེའི་

ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་སངས་པ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆོས་ཀིས་སྣང་བར་བེད་ཅིང་། བདག་ཉིད་ཀང་ནམ་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྣང་བ་དེ་དང་འབལ་བར་མི་བེད་པ་
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དག་ཡོད་དོ། །ཞེས་སོ། །བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་གི་བང་སེམས་ནི། སངས་རྒྱས་

མེད་ཅིང་ཉན་ཐོས་མེད་པར་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ནས་སྒ་མེད་པར་ཆོས་སོན་

ཅིང་། བདག་གཞན་ལ་ཐོས་པ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སྣང་བར་བེད་

པའོ། །མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་མི་བཞུགས་ཤིང་ཉན་ཐོས་མེད་པའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་སུ་

རང་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དག་ཡོད་དོ། །ཞེས་

སོ། །དང་ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཉི་ཤུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྤིར་

བཏང་ལ་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་སེ། མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་མངོན་པར་

རྟོགས་པ་འདི་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་བང་སེམས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་༼དེ་དག་གི་རྣམ་གཞག་དཔྱད་པ།༽ལ། 

ས་དང་། གངས་དང་། མཚན་བཏགས་ཀི་རྣམ་གཞག་དཔྱད་པ་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ནི། དང་པོ་གཉིས་ས་དང་པོ་ལ། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་

གཉིས་ས་གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ་རྣམས་ལ། ས་དྲུག་པ་ལ་ཕིར་འོང་

འབས་ཞུགས། ས་བདུན་པ་ལ་ཕིར་འོང་བར་ཆད་གཅིག་པ། ས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་

པ་ལ་ཕིར་མི་འོང་འབས་ཞུགས། ས་བཅུ་པ་ལ་ཕིར་མི་འོང་འབས་གནས་ཐམས་

ཅད། བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་དག་བཅོམ་འབས་ཞུགས་དང་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་ཞེས་ཨ་

བྷྱའོ། །གཉིས་པ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རཏྣ་ཀིརྟིས་རེས་

འབང་གཉིས་སྦོར་ལམ་དུ་བཞག་པ་མི་འཐད་དེ། འདི་སྐྱབས་གནས་ཀི་དགེ་འདུན་

ཡིན་པས་སོ་སྐྱེར་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང་། འཕགས་པས། སད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་
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དེ་རྣམས་ལ་བང་སེམས་དབང་པོ་རྟུལ་པོར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དད་པའི་

རེས་སུ་འབང་བ་ཞེས་བརོད། ཅེས་པ་དང་། འདིར་ཡང་འཕགས་པ་སོབ་པ་ཞེས་པ་

དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཤཱནི་པ་དང་བུདྡྷ་ཤྲི་བ། དག་བཅོམ་འབས་ཞུགས་དོར་

ནས་འོག་མིན་འགོ། འཕར་གསུམ་ལས་ཐ་དད་དུ་བགང་བ་ནི། མི་འཐད་དེ། འཕགས་

པས། འོག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་བར་འགོ་བའི་གོང་དུ་འཕོ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི། 

རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཞེས། འོག་མིན་འགོ་འཕར་གི་དབེ་གཞིར་གསུངས་ལ། 

དབེ་གཞི་དབེ་བའི་ཡ་གལ་དུ་བགང་ན། བརྒྱད་པའང་རེས་འབང་གཉིས་ལས་

ལོགས་སུ་བགང་དགོས་པར་འགྱུར་བས་ཉི་ཤུར་ངེས་པ་འཇིག་གོ །གཉིས་པ་ནི། 

འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཨ་བྷྱས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་གོང་དུ་བིས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། མདོ་ལས། བརྒྱད་པ་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་དང་། 

ཕིར་འོང་འབས་གནས་དང་། ཕིར་འོང་དང་། འོག་མིན་འགོ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། དང་པོ་རེས་འབང་གཉིས་ཀི་དབེ་གཞི་ཡིན་ཏེ། 

དག་བཅོམ་པ་ནས་བགང་ན། བརྒྱད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། རིགས་

ནས་རིགས་སྐྱེ་གཉིས་ཀི་དབེ་གཞི་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཞེས་

བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཤེས་

པར་བ་སེ། ཞེས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། བར་ཆད་གཅིག་པར་འདུས་ཏེ། འཕགས་

པས། ལན་གཅིག་ཕིར་འོང་བ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད། བར་ཆད་གཅིག་

པ་ཡིན་པ་ནི། ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། བར་དོར་འདའ་སོགས་ཀི་དབེ་གཞི་ཡིན་

ནོ། །འཕགས་པས། ཉོན་མོངས་པ་དགུ་སངས་པའི་ཕིར་མི་འོང་བ་ཞེས་བཤད་པ་
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གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རྣམ་པ་ལྔར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་པས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། འཕར་

གསུམ་གི་དབེ་གཞིའོ། །ཡང་བང་སེམས་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ལ། 

་ད་པར། བང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་ཕ་རོལ་ཕིན་ཉམས་འགྱུར་འོང་ཞེས། །གཟུགས་མེད་

ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་དོན་དུ་གཉེར་མི་བེད། །ཅེས་པ་དང་། ཀུན་བཏུས་སུ། གང་གཟུགས་

མེད་པའི་ཁམས་རྣམ་པར་སངས་པའི་བསམ་གཏན་དང་ལྡན་ལ་ཞེས་པ་དང་། དེའི་

འགེལ་པར། བང་སེམས་ནི། འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སྤོད་པ་ཡིན་གི། གཟུགས་

མེད་པ་ན་སྤོད་པ་ནི། མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་གནས་མིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། མཐུའི་ཁད་པར་ཐོབ་པ་དག་དེར་མི་སྐྱེའོ། །ཞེས་པ་དང་། འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། 

སྐྱོན་མེད་དེ། བང་སེམས་ཀིས་གཟུགས་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཐོབ་པས་དེར་

འགོ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རམ། དེར་སོང་ན་གཞན་གི་དོན་དུ་འགྱུར་ན་འགོ་

སྲིད་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེར་འགོའ་ོཞེས་བཤད་པས་སོ། །ཡང་། ལ་ཚེ་རིང་པོར་སྐྱེ་

བ་དེ་གང་ཡིན། འཕགས་པར་མི་རིགས་ཏེ། བསམ་གཏན་ལ་སོགས་ཀི་ཡན་ལག་

ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་། ཞེས་པས་སོ། །སྦོར་ལམ་པར་མི་རིགས་ཏེ། དྲོད་ནས་མི་

ཁོམ་པ་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །མི་དལ་ཟད་པ་དང་། ཞེས་སོ། །ཚོགས་ལམ་པར་མི་

རིགས་ཏེ། འདི་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་བཤད་པས་སོ། །ཞེ་ན། ཨོ་ད་ཤ་པ་ཁ་ཅིག །ཕིར་མི་

ལྡོག་ཏུ་བཤད་པ་ནི། ཕལ་ཆེ་བས་བརོད་པ་སྤིར་བཏང་བ་ཡིན་གི། དེས་མ་ཁབ་སེ། 

ཕིར་མི་ལྡོག་པ་མ་གཏོགས་ཞེས་དམིགས་བསལ་ཡོད་ཅེས་སོ། །ཡུལ་ཀོང་ཀ་ན་པ་

ན་རེ། ལ་ཚེ་རིང་པོ་གཉིས་ཏེ། མི་ཁོམ་པ་དང་དེ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་སོ། །

དང་པོ་ནི། ཕི་རོལ་པའི་ལམ་གིས་ཚོགས་དྲུག་འགོག་པ་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་
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སོམས་འཇུག་མི་གཡོ་བའི་ལམ་ལ། ཐར་ལམ་དུ་འཁྲུལ་ཏེ་བསྒྲུབས་པས་དེར་སྐྱེས་

པའི་ཚེ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་ང་རྒྱལ་དུ་བེད་ལ། ཤི་བ་ན་སྐྱེ་བ་ལེན་པར་ཤེས་

ནས། ལོ་ཀ་ན་དག་བཅོམ་པ་མེད་དོ། །ཞེས་ལོག་པར་ལྟ་བའི་དབང་གིས་དམལ་

བར་ལྟུང་བ་དེར་བང་སེམས་མི་སྐྱེའོ། །

གཉིས་པ་བང་སེམས་འདི་ཉིད་སོ་སྐྱེའི་དུས་སུ་བརྒྱ་ལམ་ན་བཤེས་གཉེན་

ངན་པའི་སོབས་ཀིས་དེར་སྐྱེས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་དང་། རང་གི་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ཀི་ལམ་ལས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བས་དེར་སྐྱེས་ཀང་མི་ཁོམ་པར་སྐྱེས་

པ་མིན་ཞེས་གསུངས་མོད་ཀི། འདུ་ཤེས་མེད་པ་པར་སྐྱེས་པ་ན། ཚོགས་དྲུག་

འགག་པས་དག་བཅོམ་པ་རང་རྒྱལ་བེད་པ་མི་འཐད་ལ། ཁམས་གོང་གི་རྟེན་ལ་མི་

དགེ་བ་མེད་པས་དེ་ལྟ་བུའི་ལོག་ལྟ་ཡང་མི་རིགས་སོ། །དེས་ན། སྔར་ཚོགས་ལམ་

པའི་དུས་སུ་དེར་སྐྱེས་པ་དེ་དབང་རྟུལ་དུ་འཐད་དོ། །ཡང་བར་དོར་འདའ་བ་

གཟུགས་ཀི་བར་དོ་དང་། སྐྱེས་ནས་འདའ་བ་གཟུགས་ཁམས་སུ་དུཿ ཁའི་མཐའ་

ཐོབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། དེ་དག་ཐེག་དམན་གི་དབང་དུ་བས་ཀི། འདི་

ནི། ཐེག་ཆེན་གི་རྣམ་གཞག་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །འཕགས་པས་ཆགས་བལ་

སྔོན་སོང་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི་ཐེག་དམན་གི་དཔེར་བས་པ་ཡིན་

གི། ཐེག་ཆེན་གི་མིན་ཏེ། བང་སེམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་ནི། རྟོག་པ་ཡིན་པས་སོམ་

སང་རྟོག་པ་སྦོར་ལམ་དུ་སོང་བ་མི་སྲིད་ལ། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་

སེམས་ཐོབ་པ་སྔོན་དུ་སོང་བས་ཆགས་བལ་སྔོན་སོང་དུ་འགྱུར་ན། བང་སེམས་ལ་

དེས་ཁབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྦོར་ལམ་དུ་དེ་དག་ཐོབ་པས་ཁབ་པས་སོ། །
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གསུམ་པ་ལ་བང་སེམས་དེ་དག་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནམ། 

བཏགས་པ་བ་ཡིན། མཚན་ཉིད་པར་མི་རིགས་ཏེ། ཀུན་བཏུས་སུ། ཅིའི་ཕིར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་ན། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། རྒྱུན་ལ་

འཇུག་པ་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ལན་གཅིག་ཕིར་འོང་བར་མི་

འགྱུར་ཞེ་ན། བསམ་བཞིན་དུ་སྲིད་པར་སྐྱེ་བ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཕིར་མི་འོང་བར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་རྣམས་ཀིས་གནས་

ཤིང་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

བཏགས་པ་བར་མི་རིགས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒར་བཤད་པས་སོ། །ཞེ་ན། 

འདི་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོའི་མདོ་ལས་ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀི་

རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་པར་བཤད་དོ། །ཟེར་བ་ནི། མ་ཡིན་ཏེ། མདོ་དེ་

ལས། གང་ལ་དགོངས་ཏེ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་བསན་པ་ལ་སོགས་པ་

བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་དགོངས་པ་ཅན་དུ་བཤད་པས་སོ། །དེས་ན་བཏགས་པ་བ་

ཡིན་ནོ། །འདོགས་པའི་རྒྱུ་དགོངས་གཞི་ནི། མིང་དང་དོན་འགའ་ཞིག་འདྲ་བ་ལ་

དགོངས་ཏེ། མདོ་དེ་ཉིད་ལས། ལོག་པ་བརྒྱད་ལས་ཡང་དག་འདས། །རྣམ་པར་ཐར་

པ་བརྒྱད་ལ་རེག །ཡང་དག་བརྒྱད་ལ་ཞེན་པ་མེད། །དེ་ཕིར་བརྒྱད་པ་ཞེས་

བའོ། །སངས་རྒྱས་མཐོང་ལ་ཆགས་མེད་དེ། །སེམས་ཅན་དཔག་མེད་དད་པར་

བེད། །དེ་ནི་དེ་ལ་ཆགས་མེད་དེ། །དེ་ཕིར་བློ་ལྡན་དད་པས་འབང་། །ཆོས་རྒྱུན་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། །རྒྱུན་དེ་ལས་ཀང་འདའ་མི་བེད། །ཆོས་ཉིད་དེ་ཡི་རེས་སུ་

ཐོབ། །དེ་ཕིར་ཆོས་རེས་འབང་ཞེས་གསུངས། །ལམ་ལ་རྒྱུན་ཞེས་ངས་བརོད་
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དེ། །བསམ་དུ་མེད་པ་སངས་རྒྱས་ལམ། །གང་དག་ལ་ལ་དེར་ཞུགས་པ། །དེ་དང་དེ་

ནི་རྒྱུན་ལ་གཞོལ། །གང་གིས་བང་ཆུབ་འགྲུབ་འགྱུར་བའི། །རྐེན་རྣམས་མང་པོ་གང་

གསུངས་པ། །བདག་གིས་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས། །དེ་ཚོལ་བ་ནི་འོང་བ་ཡིན། །འགོ་བ་

རྣམ་གསུམ་གང་དུ་ཡང་། །དེ་ནི་ཕིར་ཞིང་མི་འགོ་སེ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་

པས་ན། །དེས་དེ་ཕིར་མི་འོང་ཞེས་བརོད། །གང་གིས་སེམས་ཅན་རབ་་ག་

བསྔལ། །ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིས་བཅོམ། །ཉོན་མོངས་པ་ལས་རབ་ཏུ་

གོལ། །དེས་དེ་དག་བཅོམ་ཞེས་བརོད་དོ། །མ་རིག་ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཆོས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མེད། །འདི་ནི་མངོན་སུམ་གྱུར་པས་ན། །རང་རྒྱལ་བ་

ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་ཆ་འགས་འདྲ་བས་བཏགས་སོ། །

བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི། ཐེག་དམན་དང་མིང་མཐུན་པར་བརོད་པས་དེ་

ལ་མོས་པ་རྣམས་དྲང་བ་དང་། བང་སེམས་ཀི་དབེ་བ་ལ་མཁས་པར་བ་བའི་ཕིར་

རོ། །དངོས་ཡིན་ན། གནོད་བེད་ཡོད་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་མཚན་ཉིད་པ་ནི། སྐྱེ་

བ་བདུན་ལ་སོགས་པ་བས་ལག་པར་མི་ལེན་པ་ལ། འདི་གཞན་དོན་དུ་འདོད་པར་

སྐྱེ་བ་ཚད་མེད་པ་ལེན་པའི་ཕིར། འགེལ་བ་ལ་ལྔའི་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་གསུམ་

སེ། འབས་ཞུགས་དང་། འབས་གནས་ཙམ་དང་། ཁད་པར་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འོག་

ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་བ་ས་པ་མཐོང་བའི་ལམ་སད་

ཅིག་བཅོ་ལྔ་ལ་གནས་པ། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཀི་སངས་རྟོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་

བརོན་པས་ན། འབས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་སེ། དེ་ཡང་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རེས་

འབང་དང་། དབང་རྣོན་ཆོས་ཀི་རེས་འབང་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་
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འདོད་པའི་སོམ་སང་མ་སངས་པ། མཐོང་ལམ་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་

གནས་པ་ནི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་འབས་གནས་ཙམ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དེའི་འོག་ཏུ་

རྒྱུན་ཞུགས་དེ་ཉིད། འདོད་པའི་ལ་དང་མིའི་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཀིས་

འབས་གནས་ཙམ་ལས། གཞན་ཁད་པར་ཅན་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕིར་འོང་ལ་གསུམ་ལས། འབས་ཞུགས་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་

རོགས་པ་དེའི་འོག་ཏུ་འདོད་པའི་སོམ་སང་ལྔ་སངས་པ། དྲུག་པ་སོང་པར་བརོན་

པས། འབས་བུ་གཉིས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི། དེའང་དབང་རྟུལ་དད་མོས་དང་། དབང་

རྣོན་མཐོང་ཐོབ་གཉིས་པོ་དག་ཞུགས་པ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། འབས་གནས་ལ་

དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གཉིས་ཡོད་ཀང་གཅིག་ཏུ་བ་ས་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་འབས་

གནས་ཙམ་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་དྲུག་སངས་ཤིང་། དེའི་གཉེན་པོ་

ཐོབ་པ། སྐྱེ་བ་རིགས་འདྲ་གཅིག་ལས་མི་ལེན་པ་ནི། ལན་གཅིག་ཕིར་འོང་བ་ཡིན་

ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕིར་འོང་དེ་ཉིད་གཞན་ཏེ། འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་བར་ཆད་

གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། ར་བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཕིར་མི་འོང་ལ་གཉིས་ལས། ཞུགས་པ་ནི། ཕིར་འོང་དེའི་འོག་ཏུ་

འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་བདུན་ནམ་བརྒྱད་སངས་ཤིང་། དེའི་གཉེན་པོ་ཐོབ་པ། དགུ་

པ་སོང་པར་བརོན་པ་ནི། འབས་བུ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་སེ། དེ་ལའང་སྔ་མ་བཞིན་

དུ་དབང་རྟུལ་དད་མོས་དང་། དབང་རྣོན་མཐོང་ཐོབ་དག་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་

པ་ལ། ཕིར་མི་འོང་འབས་གནས་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་དགུ་སངས་

ཤིང་། དེའི་གཉེན་པོ་ཐོབ་པ་ནི། ཕིར་མི་འོང་བ་སེ། དེ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་མ་ངན་
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ལས་འདས་པ་བཞིའི་བར་དོར་འདའ་བ་ནི། སྐྱེ་བའི་ཀུན་སྦོར་སངས། མངོན་པར་

འགྲུབ་པའི་ཀུན་སྦོར་མ་སངས་པས་གཟུགས་ཀི་བར་དོ་འགྲུབ་པའམ་གྲུབ་པ་ན། 

ལམ་མངོན་དུ་བས་ནས་དུཿ ཁའི་མཐའ་ཐོབ་པའོ། །སྐྱེས་ནས་འདའ་བ་ནི། ཀུན་སྦོར་

གཉིས་ཀ་མ་སངས་པས། གཟུགས་སུ་སྐྱེས་ནས་དུཿ ཁའི་མཐའ་ཐོབ་པའོ། །མངོན་

པར་འདུ་བེད་དང་བཅས་པས་འདའ་བ་ནི། གཟུགས་སུ་སྐྱེས་ནས་འདུ་བེད་དང་

བཅས་པས་ལམ་མངོན་དུ་བས་ནས་དུཿ ཁའི་མཐའ་ཐོབ་པའོ། །འདུ་བེད་མེད་པར་

འདའ་བ་ནི། གཟུགས་སུ་སྐྱེས་ནས་འདུ་བེད་མེད་པར་ལམ་མངོན་སུམ་དུ་བས་

ནས་དུཿ ཁའི་མཐའ་ཐོབ་པ་སེ། ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་བཞིའོ། །ལྔ་པ་གོང་དུ་འཕོ་བ་ལ། 

འོག་མིན་དང་སྲིད་རེར་འགོ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་ཕིར་མི་འོང་དེ་

ཉིད། འོག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་སེ། དབེ་ན། ཚངས་རིས་ནས་འོག་མིན་དུ་

འཕར་བ་དང་། ཚངས་རིས་ནས་གནས་གཙང་མའི་བར་འོག་མ། དེ་ནས་འོག་མིན་

དུ་འགོ་བ་ཕེད་དུ་འཕར་བ་དང་། གཟུགས་ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོ་བ་ཉིད་

ཀིས་འོག་མིན་དུ་འགོ་བ་གོང་དུ་འཕོ་བ། སྲིད་རེར་འགོ་བ་ལས་གཞན་རྣམ་པ་

གསུམ་མོ། །གཉིས་པ་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་ཕིར་མི་འོང་དེ་ཉིད། སྲིད་རེའི་མཐར་ཐུག་

པར་འགོ་བ་ནི། གཟུགས་ཀི་སོམ་སང་སངས་པས་གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་སེ། དབེ་ན། མཐོང་བའི་ཆོས་ཚེ་འདི་ལ་ཞི་བ་ཐོབ་པ་དང་། ལུས་ཀི་འགོག་པ་

མངོན་སུམ་དུ་བེད་པ་སེ། འོག་མིན་འགོ་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །བཞི་པ་ནི། 

དེའི་འོག་ཏུ་སྲིད་རེའི་ཉོན་མོངས་བརྒྱད་སངས་པ། དག་བཅོམ་འབས་ཞུགས་ཡིན་

ནོ། །ལྔ་པ་ལ། རང་རྒྱལ་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ལ་དམིགས་ནས་རང་
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གི་ལམ་མངོན་པ་བས་ཏེ། སངས་རྒྱས་མི་འབྱུང་བ་ན་རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་

སེ། རྒྱུན་ཞུགས་ལྔ། ཕིར་འོང་གསུམ། ཕིར་མི་འོང་བཅུ། དག་བཅོམ་འབས་ཞུགས། 

རང་རྒྱལ་ཏེ། ཉི་ཤུའོ། །ར་བར་འབས་གནས་གཉིས་དང་ཞུགས་པ་གཅིག་གོ་ས་

བས་མ་བཤད་དེ། འགེལ་ཆེན་ལས། འབས་བུ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ལ་གནས་པ་

དང་། འབས་བུ་བཞི་པ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ནི། གོ་ས་བ་ཉིད་ཀིས་ན། བ་ས་

པར་མ་བཤད་དོ། །ཞེས་སོ། །འདི་དག །སོབ་དཔོན་འདིའི་དགོངས་པ་ཤེར་འབྱུང་

བློ་གོས་དང་། གསེར་གིང་པས་བཤད་པ་བཞིན་བིས་པའོ། །

གསུམ་པ་༼དེ་བསོམས་པའི་འབས་བུ་ངེས་འབེད་ཡན་ལག༽ལ། 

སྤི་གཞུང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་མོ། །དང་པོ་

ནི། སྦོར་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་བའི་གོ་སབས་ཕེ་བཤུལ་གང་

ཞིག །ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། མཁེན་གསུམ་གི་

སྦོར་བ་བུད་ཤིང་གི་ཁད་པར་གིས་མེ་བཞིན་དུ་ཁད་པར་དུ་འགོ་བར་བེད་པས་རབ་

ཏུ་གྱུར་པའི་སྦོར་བ། བར་ཆད་མེད་ན་མཐོང་ལམ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བར་སྐྱེད་པས་ན། སྦོར་

ལམ། ངེས་པ་ནི། མ་ལུས་པའམ་གདོན་མི་ཟ་བར། འབེད་པ་ནི། འཇོམས་པའམ་

རྟོགས་པ་སེ། མཐོང་སང་འཇོམས་པའམ་དེ་ཉིད་རྟོགས་པ་སེ། མཐོང་ལམ། ཆ་ནི། 

ཕོགས་གཅིག་གམ་ཐོབ་པ། མཐུན་པ་ནི། དེ་ལ་ཕན་པ་སེ། དེའི་རྒྱུར་རྟོགས་

པའོ། །མོས་པ་བརྟན་པ་ལས་ཡོན་ཏན་ལ་སོ་སོར་གནས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་མོས་

སྤོད་ཀི་སའོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སེ། ངོ་བོ། ཆེ་འབིང་། ཁད་པར་གི་དབེ་བ། ཕེ་བའི་

བློ་གང་ཡིན་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྲོད་རེ་བཟོད་མཆོག་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། 
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བང་སེམས་ཀིས་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཡིད་ཀི་བརོད་པ་མ་གཏོགས་པ་དོན་

ཐམས་ཅད་མི་མཐོང་གི །ཡིད་ཀི་བརོད་པ་ཁོ་ན་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྣང་བར་

མཐོང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་གསལ་བ་ནི། སྣང་བ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། 

ཆོས་ལ་ངེས་པར་རྟོག་པའི་བཟོད་པ་དང་པོའ།ོ །དེ་ནས་དེ་འདྲར་གྱུར་པ་ཡི། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཉམ་བཞག་པས། །ཡིད་ཀི་བརོད་པ་མ་གཏོགས་པར། །དོན་

ཀུན་རབ་ཏུ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ཆོས་ཀི་སྣང་བ་དེ་ཉིད་སེལ་བའི་

ཕིར་མི་གནས་པའི་བེད་པ། བདག་མེད་པར་སོམ་པ་ལ་བརོན་འགྲུས་བརྟན་པོ་རོམ་

པ། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་འབིང་ཙམ་དུ་གསལ་བ་ནི། སྣང་བ་མཆེད་པ་སེ། ཆོས་ཀི་

སྣང་བ་འཕེལ་བའི་ཕིར། །བརོན་འགྲུས་བརྟན་པ་ཀུན་ཏུ་རོམ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཀི་སྣང་བ་འཕེལ་ནས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་དུ་རྟོགས་

པ་ལ་གནས་ཏེ། དོན་དུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཁོ་ནར་ཟད་ཀི། དོན་ལས་གཞན་

མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་མཐོང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཤེས་པའི་སྣང་བ་སྐྱེས་པ་ནི། གཟུང་

བས་སོང་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་བཟོད་པས་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་

པ། འཛིན་པ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་རེས་སུ་མཐུན་པས་ནི། རེས་སུ་སོང་བ་སེ། འདིའི་

སབས་སུ་གཟུང་བའི་རྣམ་གཡེང་སངས་ཤིང་། འཛིན་པའི་རྣམ་གཡེང་ལུས་

སོ། །ཆོས་ཀི་སྣང་བ་འཕེལ་ནས་ནི། །སེམས་ཙམ་ལ་ནི་གནས་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་

དོན་ཀུན་སྣང་བ་ནི། །སེམས་སུ་རབ་ཏུ་མཐོང་བར་འགྱུར། །དེ་ཚེ་དེ་ཡི་གཟུང་བ་

ཡི། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་དེ་སོང་འགྱུར། །དེ་ནས་དེ་ལ་འཛིན་པ་ཡི། །རྣམ་པར་

གཡེང་བ་འབའ་ཞིག་ལུས། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། དོན་ལ་འཛིན་པར་བེད་པ་རྣམ་
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པར་གཡེང་བར་སྣང་བ་མེད་པའི་སྣང་བ་རོགས་པ་ནི། བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ནོ། །དེ་ཚེ་བར་ཆད་མེད་པ་ཡི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མྱུར་དུ་རེག །འདི་ལྟར་དེ་

ཡི་མཇུག་ཐོགས་སུ། །འཛིན་པའི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སོང་། །འདི་དག་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་ནི། །དྲོ་བར་གྱུར་སོགས་ཡིན་ཞེས་བ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཆ་མཐུན་

དེ་དག་གིས་མཐོང་ལམ་བསྐྱེད་མ་ངེས་པ་དང་ངེས་པ་དང་། ཚེ་འདི་ལ་བསྐྱེད་ངེས་

པ་ཆོས་མཆོག་མ་གཏོགས་པ་རྣམས། ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའི་བཟོད་པ་ཆུང་

འབིང་ཆེ་གསུམ་མོ། །

གསུམ་པ་ལ་དྲུག་སེ། རེས་སུ་མཐུན་པ་བ། ཁད་པར་བ། རབ་ཏུ་གཏོགས་པ་བ། 

གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་པ། སྐྱེ་བ་གཅིག་པ། སན་གཅིག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདེན་

པ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པའི་དགེ་བ་དང་པོར་ཆུང་ངུ་བྱུང་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་

འབིང་དུ་གྱུར་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚེ་དེ་ལ་བདེན་པ་རྟོགས་པ་ཤས་ཆེན་པོར་གྱུར་

པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་སྦོར་ལམ་ལས་རང་རྒྱལ་དུ། དེ་ལས་ཐེག་ཆེན་སྦོར་

ལམ་དུ་བསྒྱུར་བའོ། །ལྔ་པ་ནི། ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱེ་བའོ། །དྲུག་པ་ནི། སན་

ཐོགས་དེ་ཉིད་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱེ་བའོ། །བཞི་པ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ལ། ལོ་ཙཱ་སོགས་ན་རེ། སྦོར་ལམ་མཉམ་གཞག་གི་བློ་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་

ཡིན་གི། དེ་ན་རྟོག་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །ཞེ་ན། སྦོར་ལམ་མཉམ་གཞག་ཆོས་ཅན། དེ་

བཞིན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་ཐལ། མཐོང་སང་ས་བོན་འགའ་ཞིག་སངས་པར་

ཐལ། རྟོག་བཅས་མིན་པར་ཐལ། སོ་སྐྱེའི་རྟོག་པ་མིན་པར་ཐལ། རྣལ་འབོར་མངོན་

སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གསུམ་འདོད་ན། ཀུན་བཏུས་སུ། ཤེས་བ་ལ་ལེགས་པར་
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མ་ཞུགས་པ་དང་། ལེགས་པར་ཞུགས་པ་དང་། སྒིབ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། སྒིབ་པ་

མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྟོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ནི་བེ་

བག་གོ །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཐལ་པ་བཞི་པ་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དེ། རྣལ་འབོར་མངོན་

སུམ་ཡིན་ན། ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་སོ་སྐྱེའི་རྟོག་པར་འགལ་ཏེ། ཨ་བྷྱས། དེ་ལ་གང་གཅིག་

ཤོས་རྣམས་ཀི་མངོན་སུམ་དེ་ནི། དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་མ་འཁྲུལ་པར་མི་

བརོད་དོ། །གཞན་དུ་ན། ཐམས་ཅད་རྣལ་འབོར་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་གི། ཚུ་རོལ་མཐོང་

བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

འདིས་ནི། སོ་སྐྱེའི་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་དམ་ལ་འཁྲུལ་པར་

བརོད་པས་དོན་དམ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་གནོད་དོ། །འབེ་

ན་རེ། དྲན་པ་བཅད་ཤེས་སོ། །ཞེ་ན། སྦོར་ལམ་མཉམ་གཞག་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་

ཀི་གསལ་སྣང་མེད་པར་ཐལ། དྲན་པ་བཅད་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། 

དྲན་པ་བཅད་ཤེས་སྒ་རྟོག་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གསལ་སྣང་འགལ་བས་སོ། །འདོད་ན། ཨ་

བྷྱ་སོགས་ཀིས། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ་བཟོད་པའི་

གནས་སབས་ཏེ་ཞེས་སོགས་དང་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། བློའི་ངོ་བོ། སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་

རབ་སེ། དེ་ཡང་མ་འཁྲུལ་བ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་འཁྲུལ་ཤེས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་

མེད་དུ་བསོམས་པའི་སོབས་ཀིས་བསོམ་བའི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཡོད་ཀང་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་མ་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སད་དུ། རེས་སུ་མཐུན་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག །རེས་སུ་

འབེལ་བཅས་ལྡོག་པ་དང་། །ཕིན་ཅི་མ་ལོག་ཕིན་ཅི་ལོག །རེས་སུ་འབེལ་མེད་སོམ་
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པའོ། །ཞེས་སོ། །སོ་སྐྱེ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་རེས་སུ་མཐུན་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་། 

སོབ་པ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་མེད་ལ་དེ་རེས་སུ་འབེལ་པ་དང་། མི་སོབ་པ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་

ཀང་མེད་དེ་རེས་སུ་འབེལ་པའང་མེད་པར་བཤད་དོ། །དེས་ན་མཉམ་གཞག་ནི། སྒ་

དོན་སྣང་བའི་རྟོག་པ་མེད་པའི་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ལ། རེས་ཐོབ་ན་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་བསེན་ཅིང་གདམས་ངག་ཉན་ལ་མངོན་ཤེས་དང་སིང་རེ་སོགས་ཀིས་གཞན་

དོན་བེད་དོ། །དཀོན་མཆོག་སིན་ལས། མོས་པ་སྤོད་པའི་ས་འདི་ལ་གནས་པའི་བང་

སེམས་ནི། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཡིན་ནའང་བིས་པའི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་

འདས་ཤིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་

ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གངས་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྦོར་ལམ་མཉམ་གཞག་ཆོས་ཅན། གཟུང་འཛིན་བདེན་མེད་

དུ་གྲུབ་པ་ལ་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འཁྲུལ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། 

འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་གཟུང་འཛིན་བདེན་མེད་དུ་གྲུབ་པ་མེད་དེ། གཟུང་

འཛིན་བདེན་མི་བདེན་གི་སོས་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་མཉམ་གཞག་ན་རྟོག་

པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། རྟོག་པ་སོང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་

ལོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི། གཟུང་འཛིན་བདེན་པར་རྟོག་པ་མངོན་གྱུར་སོང་བ་ཡིན་ལ། 

འདིར་ནི་བདེན་མེད་དུ་རྟོག་པ་ཡོད་པར་འདོད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། ངོ་བོ་མདོར་བསན། ཁད་པར་བེད་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ལས་དང་པོ་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་

གདམས་ངག་ཐོབ་ཅིང་། དེའི་དོན་དམིགས་པ་དྲུག་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པ་བཅུ་
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གཅིག་དང་། སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུས་བསོམས་པ་ལ་ངེས་འབེད་ཡན་ལག་

འབྱུང་བས། ངེས་པར་འབེད་པ་ནི། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་སེ། མཐོང་ལམ་དེའི་

ཡན་ལག་ནི། རྒྱུ་སེ། ཆུང་ངུ་། འབིང་། ཆེན་པོ། ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་སེ། བཞི་ཡོད་པ་

རྣམས་འཆད་དོ། །ར་བ་ལ། ཁད་པར་འཕགས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བང་སེམས་

རང་གིས་གཟིགས་པའི་ལམ་གཞན་ལ་གསུངས་པས། ཉེས་པ་དང་དུཿ ཁ་ལས་སྒོལ་

བས་སྐྱོབ་པའི་རྟོགས་པ་དྲོད་དང་། སོགས་པ་རེ་མོ་སོགས་ཀི་བདག་ཉིད་རེ་རེ་ལ་

ཆུང་འབིང་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །གང་ལས་ན། ཉན་ཐོས་དང་བསེ་རུ་ལྟ་

བུ་ནི། རང་རྒྱལ་དབང་རྣོན་ཏེ། དེས་ཚོགས་དང་སྤོད་པ་གཉིས་ཀང་བ་ས་ཏེ། འོག་

ཏུའང་དམིགས་བསལ་མ་སྨོས་པ་རྣམས་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །བཅས་པ་ནི། 

ལན་ཅིག་པ་སེ། དེ་དག་གི་དྲོད་སོགས་དག་ལས་སོ། །གང་གིས་ན། མི་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཆོས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་བདེན་བཞི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དམིགས་པ་

དང་། ཆོས་སུ་ལྟ་བའི་གཉེན་པོའི་རྣམ་པ་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་ཅར་གི་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་

དང་། ཐབས་མཁས་དང་བཤེས་གཉེན་གཉིས་ཀིས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། དྲོད་

སོགས་བཞི་པོ་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རང་གི་མཐོང་སོམ་གི་ལམ་གིས་སོང་བར་

འགྱུར་བའི་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རྟོག་བཞི་པོ་མཚུངས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་པ་

སེ། ལྔས་སོ། །འཕགས་པས་ཆུང་ངུ་སོགས་རྣམ་པའི་ཁད་པར་དང་དྲུག་ཏུ་བཞེད་

ལ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས། རྟོག་པ་མ་གཏོགས་པ་བཞིར་བཞེད་དོ། །

འགེལ་པ་ལ་བཞི་སེ། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་ཁད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཉན་

རང་གི་སྦོར་ལམ་ཁད་པར་ལྔ་དང་བལ་བ་དང་། བང་སེམས་ཀི་དམིགས་ཚུལ་སྣ་
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ཚོགས་སུ་བསན་པ་དང་། རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ལ། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་བཞི་པོ་ཆུང་

འབིང་ཆེན་པོ་རྣམས་ནིའོ། །ཆ་མཐུན་གང་ན། ཇི་སད་དུ། བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་

ཡང་དག་རོགས། །དེ་ནས་བློ་ལྡན་བསམ་པ་བརྟན། །དད་སོགས་དགེ་བའི་ཆོས་

རྣམས་ཀིས། །རྒྱུད་ནི་ཡོངས་སུ་བསོས་གྱུར་པ། །བསལ་པ་གངས་མེད་ངེས་འབྱུང་

བས། །ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ནི་འགྲུབ་བའི་ཕིར། །མངོན་ཤེས་གདམས་ངག་བསན་པ་

ཡིས། །སྤོད་པའི་ས་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅེས་པ་ལྟར། རྒྱུ་ཐོས་པ་དང་། སོགས་པ་

བསམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པ་ཐོབ་པ། 

ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་ཏེ། ཚོགས་ལམ་གི་དད་པ་དང་། སོགས་པ་བརོན་འགྲུས་ལ་

སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དགེ་བའི་ར་བ་རོགས་པའི་འོག་ཏུ་བྱུང་བ། བློའི་ངོ་བོ། ལོ་

ཀ་པའི་བསོམས་བྱུང་གི་རྟོག་པ། རྣམ་པ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའི་མཐོང་ལམ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའོ། །

བཞི་གང་ཞེ་ན། གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་པ་ན་མེ་འབྱུང་བའི་སྔ་ལྟས་སུ་དྲོད་

འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་ཀི་བུད་ཤིང་ཐམས་ཅད་སྲེག་པའི་མེ་དང་

འདྲ་བའི་དྲོད་སྔར་བྱུང་བས་ན། དྲོ་བ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་དགེ་བའི་ར་བ་གཡོ་བའི་རེ་

མོ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་ལོ་ཀ་པའི་ཆོས་ཀི་མཆོག་ལ་བཟོད་པ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་ལོ་ཀ་

པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཅེས་བ་བ་བཞིའོ། །གྱུར་པ་དང་། ཕིན་པ་དང་། སོང་

བ་རྣམས་དོན་གཅིག་གོ །ཆུར་ལྷུང་ན་རེ། གྱུར་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་། བེ་བག་རྣམས་

དོན་གཅིག་གོ །ཞེའོ། །ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་ནི། རིམ་གིས་སྐྱེ་བས་དང་པོར་སྐྱེ་བ་
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ཆུང་ངུ་། བར་དུ་སྐྱེ་བ་འབིང་། ཐ་མར་སྐྱེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །ཡང་ན། བང་སེམས་དང་

འབེལ་པ་སེ། དེའི་རིགས་ཅན་གི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་། སོགས་པ་འབིང་དང་། རྣོན་

པོའི་བེ་བག་གི་རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ནི། དད་པ་ལ་སོགས་པའི་

དབང་པོ་ཆུང་ངུས་ཡུལ་དུ་བས་པ་ནི། ཆུང་ངུ་ཞེས་སོགས་སུ་བཞེད་དོ། །སམ་ནི། 

སྔ་མ་དང་ཕི་མ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཏེ་གཉིས་ཀའང་ཡིན་པར་བསན་ནོ། །གང་ལས་ན། 

ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་དྲོ་བ་དང་། སོགས་པ་རེ་མོ་ལ་སོགས་པ་ལས་སོ། །གང་

གིས་ན། ལྔ་ཡིས་ཏེ། འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པའི་ཁད་པར། མི་རྟག་

སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་བདེན་བཞིའི་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པ་དང་ཕུང་པོ་མི་རྟག་

སོགས་སུ་འཛིན་པ་ཆོས་སུ་ལྟ་བའི་གཉེན་པོ་ཉིད་ཀིས་མི་རྟག་སོགས་སུ་མངོན་པ་

སོགས་ནས་ཞུགས་པ་སེ། ཤེས་པ་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་སངས་རྟོགས་ཐོབ་

པའི་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གི་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། ཐེག་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

སེམས་མི་འགོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལ་སོགས་དང་། རེ་མོས་བ་ས་པའི་

མཐོང་སོམ་གིས་སང་པར་བ་བའི་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རྟོག་བཞི་པོ་འོག་ནས་འཆད་

པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་དང་འགེལ་པ་སེ། མཚུངས་ལྡན་དུ་འབྱུང་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེས་ཉན་རང་གི་སྦོར་ལམ་ལས་འཕགས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཉན་

རང་ལ་དེ་དག་མི་ལྡན་པར་སོན་པ་ནི། འབྱུང་བའི་ཕིར་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཉན་

རང་དེ་དག་གི་དྲོ་བ་དང་། སོགས་པ་རེ་མོར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་

ནིའོ། །གང་ལས་ན། ཉན་རང་གི་ལུགས་ཏེ། ལུང་ལས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། གཟུགས་སུ་

རུང་བ་དང་། སོགས་པ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་དངོས་



  315  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

པོའི་ཕུང་པོའི་བདག་ཉིད་ཀི་བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་པ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་

ལྟ་བའི་གཉེན་པོ་ཉིད་ཀིས་མི་རྟག་པ་དང་། སོགས་པ་དུཿ ཁ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་

ཞུགས་པ་དང་། ཐེག་དམན་རང་གི་ཐེག་པའི་འབས་བུའམ་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་ཁོ་ནའི་

ཆེད་དུ་སེ། རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ཕི་ནང་གི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་བལ་བ་དང་། རྣམ་

རྟོག་བཞི་ནི། རང་གི་བང་ཆུབ་ཀི་གེགས་ཡིན་པས་དེ་དང་ལྡན་ཡང་རང་གི་ལམ་གི་

སང་བར་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་མི་ལྡན་པར་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་ནི། དེ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དམིགས་པ་ཡིན་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བང་སེམས་རྣམས་

ཀི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ནིའོ། །གང་ལ་ན། བདེན་པ་བཞིའི་དངོས་པོ་ལའོ། །རྒྱུ་གང་

གིས་ན། སངས་རྒྱ་བའི་ཐབས་ཏེ། རྒྱུ་ལ་མཁས་པའི་སོབས་ཀིས། ཇི་ལྟར་ན། 

གསེར་གིང་པས། ཀུན་འབྱུང་། དུཿ ཁ། འགོག་པ། ལམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་ལ་

སོགས་པའི་སོ་ནས་དམིགས་སོ། །ཞེའོ། །ཤེར་འབྱུང་བློ་གོས་ཀིས། བདེན་བཞི་ལ་

རྟེན་འབེལ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་། རྟོགས་བཞིན་པའི་འབས་བུ་དང་། སོང་པ་ཉིད་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་དང་། ཐ་མི་དད་པའི་བདག་ཉིད་ཆོས་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་

དམིགས་སོ། །ཞེའོ། །ཆོས་བཤེས་ཀིས། ཐེག་པ་མ་ལུས་པའི་རྒྱུ་དང་། འབས་བུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། ཆོས་དབིངས་ཀི་ངོ་བོར་གནས་པ་དང་། ཆོས་

ཉིད་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་དམིགས་རྣམ་བེ་བག་དུ་མ་ཡོད་པ་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་

སོ། །ཟེར་ཡང་། འདིར་འགེལ་ཆེན་ཚད་མར་བས་ཏེ་བཟོད་པ་འབིང་གི་གནས་

སབས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་རྣམ་དག་གི་རྒྱུའི་སོ་ནས། ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུའི་གནས་སབས་

ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འབས་བུའི་སོ་ནས། བཟོད་པ་ཆུང་ངུའི་གནས་སབས་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་བདེན་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སོ་ནས། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་སེ། གཞན་རྣམས་

ལ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་སོ་ནས་ཇི་ལྟར་སྲིད་པ་བཞིན་དུའོ། །ལ་ནི་ཕི་མ་་ད་

པའོ། །ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་རྣམ་པ་གཞན་གིས་ཀང་བདེན་པ་བཞི་ལ་སྔ་མ་བཞིན་

དུ་སོ་སྣ་ཚོགས་ནས་ཀུན་ཏུ་དམིགས་སོ། །ཞེས་བ་བར་ཤེས་པར་བའོ། །ཁོ་བོས་ནི། 

མང་དུ་དོགས་ནས་མདོར་བ་ས་ཏེ་རྣམ་པར་བཀོལ་བ་ཙམ་དུ་བརོད་པར་འདོད་པ་

ཞིབ་ཏུ་མ་སོས་སོ། །

བཞི་པ་ལ། བདེན་པ་བཞི་ལ་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མའི་སོ་ནས་དམིགས་པར་

འདོད་པ་ལ། མཛོད་ལས། དྲི་མེད་བཅུ་དྲུག་གཞན་རྣམ་མེད། །ཅེས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི། ཉོན་སྒིབ་ཙམ་གི་གཉེན་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། འདིར་

སྒིབ་པ་མ་ལུས་པའི་གཉེན་པོར་སོམ་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །ཞེས་སོན་པ་ནི། སུན་

འབིན་པ་སེ། སྐྱོན་བརོད་པར་མི་བའི་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། ཐེག་ཆེན་གི་རྣམ་

གཞག་གང་དུ་ཡང་ངོ་། །གང་གིས་ན། ཉན་རང་གི་ཐེག་པ་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་

ནིའོ། །དེ་གང་གི་ཕིར་ན། ཐེག་ཆེན་འདི་ནི། ཐེག་དམན་གི་ལྟ་སོམ་སྤོད་འབལ་ལས་

རྣམ་པར་གཞག་པ་གཞན་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་

ནི། གཞན་བསླུ་བའི་ཕིར་རྟོག་གེ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རང་གིས་རང་བཟོར་བས་ཀི། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། དེ་བཀར་སྒྲུབ་པ་ནི། སྔར་ལུང་མ་བསན་

ལན་ཅིག་བྱུང་། །སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་གྲུབ་པ་དང་། །ཡོད་དང་མེད་ན་ཡོད་མེད་

དང་། །གཉེན་པོ་དང་ནི་སྒ་གཞན་ཕིར། །དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་བཀའ་མིན་བཀར་བཅོས་པ། 

བསན་པའི་བར་ཆད་ཡིན་ན། ལུང་བསན་པར་རིགས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཀི་ཀིའི་རི་ལྟས་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ལུང་བསན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཆེད་དུ་མ་དགོངས་ནས་བཏང་སོམས་སུ་མཛད་དོ། །ཞེ་

ན། མི་རིགས་ཏེ། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་སྤན་མངའ་བ་

དང་། བསན་པ་སྲུང་བ་ལ་བརོན་པ་དང་། མ་འོངས་པ་མཁེན་པའི་མཐུས་བསན་པ་

ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་ལ་བཏང་སོམས་མི་རུང་ངོ་། །ཐེག་ཆེན་དང་། ཐེག་

དམན་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་ལ་བཀའ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་པར་ཡང་ཇི་ལྟར་ཤེས། རྟོག་

གེ་པས་བས་པ་མིན་ཏེ། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་འདི་རྟོག་གེ་བའི་སྤོད་ཡུལ་མིན་

ཏེ། མུ་སེགས་པའི་བསན་བཅོས་ལ་དེ་ལྟ་བུ་མི་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཏེ་གཞན་

ཞིག་སངས་རྒྱས་ནས་བཤད་དོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་

ཕིར་བཀའ་ཉིད་དུ་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན། 

འདི་ཉིད་ཡིན་དགོས་ཏེ། འདི་ལས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མེད་ན། ཉན་ཐོས་ཀི་

ཐེག་པ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་མི་སྲིད་པའི་

ཕིར། རྟགས་ཁས་བླངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཐེག་པ་མེད་པས་སོ། །ཁོ་ན་རེ་ཉན་ཐོས་

ཀི་ཐེག་པ་འདི་ཉིད་ཐེག་ཆེན་ཡིན་པས་དེས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བོ། །ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་

ཀི་ཐེག་པ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་མིན་ཏེ། དེ་ལས་རང་ཉིད་གོལ་བའི་ཐབས་བསན་གི་

གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མ་ཚང་བའི་ཕིར་དང་། རང་དོན་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་

དེས་འཚང་རྒྱ་བར་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། དེ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཐབས་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང་། བང་སེམས་ཀི་བསབ་བ་དང་སྤོད་པ་རྣམས་མ་བསན་པའི་ཕིར་

རོ། །མ་ཚང་བ་དང་འགལ་བ་དང་། །ཐབས་མིན་དེ་ལྟར་མ་བསན་ཕིར། །

དེས་ན་ཐེག་དམན་ནི། རང་གོལ་བ་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་བསམ་པ་དང་། དེའི་ཕིར་
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བཤད་པ་དང་། དེའི་ཕིར་སྦོར་བ་དང་། ཚོགས་གཉིས་ཆུང་བ་དང་། དུས་ཚེ་གསུམ་

ཙམ་གིས་ཀང་གོལ་བའི་ཕིར་ན། ཐེག་ཆེན་དང་འགལ་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ནི། ཐམས་ཅད་

དེ་ལས་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །བསམ་པ་དང་ནི་བསན་པ་དང་། །སྦོར་བ་དང་ནི་སོན་པ་

དང་། །དུས་འགལ་ཕིར་ན་དམན་པ་གང་། །ཞེས་སོ། །ཐེག་ཆེན་བསོམས་ན། སྒིབ་

གཉིས་ཀི་གཉེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་གནས་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །ཞི་ལས། ཉོན་མོངས་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཡི། །མུན་པའི་གཉེན་པོ་སོང་པ་

ཉིད། །ཅེས་སོ། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་མིན་པའི་ཕིར་སྒ་ཇི་

བཞིན་པར་བསམ་ནས་བཀའ་མ་ཡིན་ཞེས་བརྒལ་བར་མི་བའོ། །ཁོ་ན་རེ། མདོ་སེ་

ལ་འཇུག །འདུལ་བ་ལ་སྣང་། ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་ན། བཀར་འགྱུར་གི། 

ཐེག་ཆེན་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཅན། བཀའ་ཡིན་ཏེ། ཡུམ་ལ་

སོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེ་ལ་འཇུག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉོན་མོངས་རྟོག་

པ་ཡིན་ལ་དེ་འདུལ་བ་ལ་སྣང་། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་ཕིར་བང་ཆུབ་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་

ཡང་མི་འགལ་བའམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །རང་

གི་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་དང་། །རང་གི་འདུལ་ལ་སྣང་ཕིར་དང་། །ཟབ་པའི་ཕིར་དང་རྒྱ་

ཆེའི་ཕིར། །ཆོས་ཉིད་དང་ནི་འགལ་བ་མེད། །ཅེས་སོ། །

ཁོ་ན་རེ། ངེད་སེ་པའི་སེ་སྣོད་དུ་མ་བྱུང་བས་བཀའ་མིན་ནོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། 

ཁེད་སེ་པའི་ཐེག་པ་ཆོས་ཅན། བཀའ་མིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་དུ་མ་བྱུང་

བའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་མེད་མཚུངས་སོ། །ངེད་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་འོད་སྲུང་ནས་

སེང་གེའི་བར་བླ་མ་བརྒྱུད་དེ་བཤད་པས་བཀའ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་ཆེན་ཡང་བམས་པ་
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ཐོགས་མེད་ལ་སོགས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་དེ་བཤད་པས་བཀའ་ཡིན་པར་མཚུངས་

སོ། །ངེད་ཐེག་དམན་ནི། ཁེད་དང་གཉིས་ཀས་བཀར་འདོད་པས་བཀའ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་

ན། འོ་ན། རིག་བེད་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་ཐལ། གཞན་གཉིས་མཐུན་པར་བདེན་

པར་འདོད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ལ་རོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་

བཀའ་མིན་ནོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ཆོས་ཅན། བཀའ་མིན་པར་ཐལ། 

རོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཕི་རོལ་པ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པར་རོད་པའི་ཕིར་

དང་། སེ་པ་རྣམས་ཀང་སེ་སྣོད་ཀི་དོན་ལ་མི་མཐུན་པར་རོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མངོན་པ་

ལ་མཐོང་ལམ་སད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་དང་། བཅུ་གཉིས་སུ་འདོད་པ་དང་། བཅུ་

དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་དང་། བདག་མེད་མཐོང་བ་རས་སུ་འདོད་པ་དང་། བཏགས་པར་

འདོད་པ་དང་། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སད་ཅིག་མར་འདོད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་

རྣམས་སད་ཅིག་ཏུ་མི་འདོད་པ་དང་། འདས་མ་འོངས་རས་སུ་ཡོད་མེད་དུ་འདོད་པ་

དང་། ཐོབ་པ་སོགས་རས་སུ་ཡོད་མེད་དུ་འདོད་པ་དང་། གཟུགས་མེད་ན་གནས་

གཞན་དང་གཟུགས་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་དང་། བར་དོ་ཡོད་མེད་དང་། འདུལ་བ་ལ་

ཕམ་པས་སོམ་པ་གཏོང་མི་གཏོང་སོགས་དང་། དམལ་བའི་གཤེད་མ་སེམས་ཅན་

ཡིན་མིན་སོགས་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། དམིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་དང་། མཚུངས་ལྡན་རྟོག་

པ་དང་། ཡོངས་འཛིན་དགེ་བཤེས་དང་། ཐབས་མཁས་ཀི་ཁད་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མཚམས་སྦོར། བརོད་བ་དམིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་བརོད་པ་ཆད་པའི་རོད་སོང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། 
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བཤད་དེ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཡུལ་གང་ལ་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་གང་གིས་

དང་། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དག་གོ །གང་གི་དོན་དུ་ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་ཉན་རང་

སྦོར་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་བེད་ཆོས། དམིགས་རྣམ་གི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་

ན། དེའི་ལན་གདབ་པའི་ཕིར་དུའོ། །གང་གིས་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་

བདུན་གིས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སེ། དྲོད་རེ་བཟོད་མཆོག་གོ །དྲོད་ལ། ར་འབེལ་དོན་བ་་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། དྲོད་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་མི་རྟག་པ་དང་། དུཿ ཁ་ལ་སོགས་

པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག །དུཿ ཁ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་གི་

དངོས་པོའ།ོ །དྲོད་ཆུང་ངུ་དེའི་རྣམ་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་བདེན་བཞི་དང་། དེའི་

ཆོས་མི་རྟག་ལ་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་ལག་པར་དམིགས་པ་ལ་སོགས་

འགོག་པ་སེ། མེད་པའི་རྣམ་པས་སོ། །མདོ་ནི། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་ཡུམ་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་གཟུགས་མི་རྟག་ཅེས་བ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། ལག་

པར་གནས་པ་དང་། ཀུན་ཤེས་པ་འདི་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ། བང་སེམས་ཀི་མཐུན་པའི་

ཆོས་ལ་སྲེད་པ་སེ། སྐྱོན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཅི། མངོན་ཞེན་མེད་པ་དེ། མེད་དགག་

ཡིན་ནམ། མ་ཡིན་དགག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། གཉེན་པོར་མི་རུང་། གཉིས་པ་ལྟར་

ན། མིག་སོགས་ཀང་དེར་ཐལ་ལོ། །ཞེ་ན། མི་བདེན་པའི་རྟོག་པས་ཀུན་ནས་བསང་

བའི་ཡོད་མེད་དུ་འཛིན་པ་ནི། མངོན་ཞེན་ཡིན་ལ། དེའི་གཉེན་པོ་ཡོད་མེད་གཉིས་

དོན་དམ་པར་མེད་པར་ཤེས་པའོ། །དྲོད་ཆུང་ངུ་ནི། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་ཐེག་པ་

གསུམ་ཆར་གི་མང་འདས་ཀི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །མདོ་ནི། ཐེག་པ་
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གསུམ་པོ་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་བསན་ཏོ། །ཞེས་སོ། །འབིང་གི་དམིགས་པ་ནི། དོན་དམ་

པར་འདུ་བ་སེ། སྒྲུབ་པ། འགོད་པ་སེ། དགག་པ་དང་བལ་བའི་ཁད་པར་ཅན་གི་

གཟུགས་སོགས་སོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ཀི་འདུ་བ་རྡོ་རེ། འགོད་པ་མ་འཚལ། མ་

དམིགས། ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་། ཞེས་སོ། །རྣམ་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་སོ་

ནས་གནས་པ་ནི། འདི་གནས་ཤིང་ཐ་སད་བེད་པ་སེ། མིང་བལ་བ་ནི། དེ་མེད་པ་སེ། 

རྒྱུན་མི་འདྲ་བ། གནས་པ་ནི། རྒྱུན་འདྲ་བ་སེ། དེ་དག་དོན་དམ་པར་མེད་པའོ། །འདིའི་

བལ་བ་དང་། འོག་གི་མེད་གཉིས། དོན་གཉིས་གཉིས་ལ་བསེག་གོ །མདོ་ནི། མིང་དེ་

ཡང་གནས་པ་ཡང་མ་ལགས། མི་གནས་པ་ཡང་མ་ལགས། གནས་པ་དང་བལ་བ་

ཡང་མ་ལགས། གནས་པ་དང་བལ་བ་མ་ལགས་པ་ཡང་མ་ལགས་ཞེས་སོ། །ཆེན་

པོའི་དམིགས་པ་ནི། གཟུགས་སོགས་ཀི་མིང་ངམ། ཐ་སད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་གི་

ཁད་པར་ཅན་གི་བདེན་བཞིའོ། །མདོ་ནི། ཆོས་སུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བས་སོ། །ཞེས་

སོ། །རྣམ་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་དགེ་སོགས་སུ་བརོད་དུ་མེད་པའོ། །མདོ་ནི། 

དཔེར་ན། རི་ལམ་ཞེས་བགི་བའི་མིང་ནི། གང་གིས་ཀང་བརོད་དུ་མ་མཆིས་

པའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། དྲོད་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ལ། དྲོད་ཆུང་ངུའི་

དམིགས་པ་ནི། དུཿ ཁ་དང་། སོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་སོགས་ཀི་བདེན་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་

པ་མི་རྟག་པ་དང་། སོགས་པ་དུཿ ཁ་ལ་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གིས་ཁད་པར་དུ་

བས་པའི་བདེན་བཞིའོ། །དྲོད་ཆུང་ངུ་དེའི་རྣམ་པ་ནི། དུཿ ཁའི་བདེན་པ་ལ་མི་རྟག་པ་

ལ་སོགས་པ་དང་། སོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་སང་བ་དང་། འགོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་བ་
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བ་དང་། ལམ་བསོམ་བ་ལ་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སེ། ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་ཀུན་

ནས་བསང་སེ་ཡོད་མེད་དུ་ཞེན་པ་ནི། ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་སེ། དེ་ཉིད་རྒྱུན་དུ་

འཛིན་པ་སེ། འབིང་སོགས་པ་ཀུན་ཤེས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་དེ་ཉིད་

ངེས་པར་འཛིན་པ་སེ། ཆེན་པོའ།ོ ཤཱནིས། དེ་ལས་ལྡོག་པར་བཤད་དོ། །དེ་རྣམས་

འགོག་པ་སེ། དེ་ལྟར་ཞེན་བས་སོང་པའི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན། བདེན་

བཞིའི་ཁད་པར་གི་ཆོས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་བ་མེད་པར་རྟོགས་པ་དྲོད་ཆུང་

ངུའོ། །གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པར་བའོ། །རྒྱུའི་ཁད་པར་ནི། ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་བའོ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། དྲོ་བ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་དང་། སོགས་པ་རེ་མོ་

ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ངོ་། ཀང་ནི། དྲོ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་ཞེས་

པའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གི་

རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཡིན་པར་རོ། །

དྲོད་འབིང་གི་དམིགས་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་སུ་སྣང་ཡང་སྒྲུབ་པ་སེ། 

སྐྱེ་བའམ་འཕེལ་བ། དགག་པ་སེ། དགག་པའམ་བི་བ། མོས་པ་ཡིད་བེད་དེ། 

དམིགས་སུ་མེད་པའི་རྣམ་པར་བསོམ་པས་གངས་བཞིན་དུ་མི་དམིགས་ཤིང་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་དེ། དོན་དམ་པར་མཐོང་བ་ཡིད་ལ་བེད་པས་མི་མཐོང་བའི་གཟུགས་ལ་

སོགས་པའོ། །རྣམ་པ་ནི། དོན་དམ་པར་མིང་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཁད་པར་

རྒྱུན་ནི། རང་རིགས་གསལ་བ་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་སྤི་དེ་དང་མི་འདྲ་བ་ནི། གསལ་བ་

རང་མཚན་བརོད་པ། རྒྱུན་འདྲ་བ་ནི། སྤི་བརོད་པ་དེ་དག་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་

བརོད་བ་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ནའོ། །རང་མཚན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་



  323  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

བརོད་བ་མིན་པས་དེ་དགག་མི་དགོས་ཤེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ལ་ཞེན་པའི་བརོད་བ་

སྲིད་པ་དགག་པས་སོ། །དྲོད་ཆེན་པོའི་དམིགས་པ་ནི། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་

སོགས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་བ་དང་བར་གི་སྒས་བང་སེམས་ལ་སོགས་པ་

སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད། བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་ཏེ། ཐོགས་བཅས་ལ་གཟུགས་སོ་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ། ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་དུ་བས་པའི་ཆོས་ཐ་སད་པ་སེ། མིང་དུ་

བཏགས་པ་ཙམ་གི་བདེན་བཞིའོ། །རྣམ་པ་ནི། ཐ་སད་ཙམ་དགེ་བ་དང་། སོགས་པ་

མི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་གང་དུ་ཡང་དོན་དམ་པར་བརོད་དུ་མེད་པ་

ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་ན། གང་ལ་དམིགས་པ་ཡུལ་གི་ཁད་པར་དང་། 

གང་གིས་དམིགས་པ་རྣམ་པའི་ཁད་པར་དང་། རྒྱུ་དང་ལྡན་པའི་རྟོག་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། དྲོ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་མེ་སྐྱེ་བའི་སྔ་ལྟས་སུ་གྱུར་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན། འདི་དང་

ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། འདི་ནི། བར་ཆད་མེད་ན་མཐོང་ལམ་

ཆེས་ཉེ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། ར་འགེལ་དོན་བ་་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། རེ་མོ་ཆུང་ངུའི་

དམིགས་པ་ནི། རང་བཞིན་གིས་སོང་པས། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་སེ། བལ་བའི་ཕིར་

གཟུགས་སོགས་དེ་ལ་མི་གནས་པ་སེ། དངོས་པོར་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་

བ་དང་བལ་བའི་ཁད་པར་ཅན་གི་གཟུགས་སོགས་སོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་ལ་སྤོད་པས་
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གཟུགས་ལ་གནས་པར་མི་བགིའོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་དོན་

དམ་པར་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་དེ་

དག་གཅིག་གི་རང་བཞིན་གཅིག་སེ། གཟུགས་སོགས་སོང་ཉིད་དུ་ངོ ་བོ ་

གཅིག །སོང་ཉིད་གཟུགས་སོགས་སུ་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕིར་གཟུགས་སོགས་དེ་ལ་

མི་རྟག་པ་དང་། སོགས་པ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་མི་གནས་ཏེ། མངོན་ཞེན་མེད་པའི་

ཞེན་བ་དང་བལ་བའི་ཆོས་ཉིད་དོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་མི་རྟག་ཅེས་བགི་བར་གནས་

པར་མི་བགིའོ། །དེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས། འདི་ལྟར་གཟུགས་མི་རྟག་

པ་ཉིད་གཟུགས་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀིས་སོང་སེ། གཟུགས་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀི་སོང་པ་ཉིད་

གང་ལགས་པ་དེའང་གཟུགས་མི་རྟག་པ་མ་ལགས། སོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ནའང་

གཟུགས་མི་རྟག་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ་ཞེས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་རྣམ་ལས་སྐྱེས་པ་སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཟུང་

བ་མེད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །འབིང་གི་དམིགས་པ་ནི། མི་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པ་དང་། རྣམ་མཁེན་གི་སོང་ཉིད་དེ་རྣམས་མི་རྟག་པ་ནི། མི་རྟག་པ་དེ་ཡི་ངོ་

བོས་སོང་། སོང་ཉིད་ནི། སོང་ཉིད་དེའི་ངོ་བོས་སོང་པའི་ཕིར་དེ་དག་མི་རྟག་སོགས་

དང་། སོང་ཉིད་གཅིག་གི་རང་བཞིན་གཅིག་སེ། མི་རྟག་པ་སོང་ཉིད་དུ་ངོ་བོ་

གཅིག །སོང་ཉིད་མི་རྟག་པ་སོགས་སུ་ངོ་བོ་གཅིག་པས་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་

མཚན་མ་མེད་པའི་ཁད་པར་ཅན་གི་གཟུགས་སོགས་སོ། །མདོ་ནི། རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་སོང་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་མ་གཟུང་ཞེས་

སོ། །རྣམ་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་བཀག་པས་ཆོས་རྣམས་ནི། 
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གཟུགས་ལ་སོགས་པར་མི་འཛིན་པ་སེ། དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པས་བདག་གིར་མི་

འཛིན་པ་བློ་རྣམ། བདག་གིར་གཟུང་བ་དང་བལ་བའི་ཆོས་ཉིད་དོན་རྣམ་མོ། །མདོ་

ནི། ཆོས་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་མི་འཛིན་པ་དང་མི་འདོར་བ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི། 

ཡུམ་ལགས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཆེན་པོའི་དམིགས་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་

དག་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་དོན་དམ་པར་སྔོ་སོགས་ཀི་མཚན་མར་མི་མཐོང་བའི་

ཁད་པར་ཅན་གི་གཟུགས་སོགས་སོ། །བརྒྱད་སོང་པ་ལས། གང་གཟུགས་ཡོངས་

སུ་མི་འཛིན་ཞེས་པ་ནས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པར་བར་མ་

དོར་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བ་སེ་ཞེས་སོ། །རྣམ་པ་ནི། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

པར་འབེད་པ་རེ་མོའི་ཤེས་རབ་ཀིས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

གཟུགས་སུ་མེད་ཅིང་དམིགས་སུ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་སེ། ངེས་པར་བརྟག་

པའི་ཕིར་ཡུམ་གི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཆོས་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་རྣམ་པའོ། །མདོ་ནི། 

ཡུམ་ནི། གང་། ཡུམ་འདི་ནི་གང་གི་ཡུམ། འདི་ནི། ཅི་ཞིག །ཅིའི་ཕིར་དེ་ལ་ཡུམ་

ཞེས་བ་ཞེས་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བརྟག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །འདི་ལ་འཕགས་པས་

ཚིག་རྐང་པ་གཉིས་དང་། གཅིག་དང་། གཉིས་དང་། གཅིག་དང་། གཅིག་དང་། 

གཅིག་དང་། གཅིག་དང་། གཅིག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བདེན་བཞིའི་དབང་དུ་མ་བས་པ་

དང་བས་པའི་རེ་མོ་ཆུང་ངུ་གཉིས་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པོའི་དམིགས་རྣམ་དུ་

བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། དེ་ལ་མི་གནས་པ་སེ། 

དངོས་པོར་ཞེན་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པར་མི་འོས་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོ་སོང་པ་ཉིད་
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ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་

བོས་སོང་སེ། གཟུགས་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་བལ། སོགས་པ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་

ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་དང་བལ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་

ན་གནས་བ་དང་བལ་བའི་གཟུགས་སོགས་ནི། ཆུང་ངུའི་དམིགས་པའོ། །དེའི་རྣམ་

པ་ནི། གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། དེ་དག་ལ་རྟག་མི་རྟག་སོགས་དང་། སོགས་པ་

བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་མི་གནས་པ་སེ། མངོན་པར་ཞེན་བས་སོང་སེ། དོན་དམ་

པར་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། སོང་པ་ཉིད་དག་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གཅིག་ཏུ་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། སོང་པ་ཉིད་ལ་མི་རྟག་པ་

དང་། སོགས་པ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །མི་རྟག་པ་དང་། སོགས་

པ་དུཿ ཁ་ལ་སོགས་པ་དང་སོང་པ་ཉིད་དག་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་བདག་ཉིད་གཅིག་

པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་གྲུབ་སེ། མི་རྟག་པ་དང་། སོགས་པ་དུཿ ཁ་ལ་སོགས་པ་དང་སོང་པ་ཉིད་

རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། རང་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཕན་ཚུན་ཐུན་མོང་མིན་པ་མེད་དེ། ཆོས་

ཀི་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གཅིག་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་མཚན་མ་

མེད་པའི་གཟུགས་སོགས་རེ་མོ་འབིང་གི་དམིགས་པའོ། །དེའི་རྣམ་པ་ནི། གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གིར་མི་བེད་པ་སེ། བདག་གིར་གཟུང་བས་སོང་སེ། 

དོན་དམ་པར་རང་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་བཀག་པ་སེ། མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་

ཕེང་བ་ཅན་དཔང་པོར་བས་ནས་ཆོས་བདག་གིར་མི་འཛིན་པ་ཞེས་བ་བ་གང་ཡིན་

པ་དེ་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ། །རེ་མོ་ཆེན་པོའི་དམིགས་པ་ནི། མཚན་མར་མི་མཐོང་ཞེས་
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དྲང་ངོ་། །གང་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གོ །གང་གིས་ན། དོན་དམ་པར་ན་

གཟུགས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མར་དང་། སོགས་པ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་

བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མར་རོ། །

དེ་གང་གི་ཕིར་ཞེ་ན། རང་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཏེ། དེའི་ཕིར་

རོ། །དེའི་རྣམ་པ་ནི། རྟོག་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། གཟུགས་སོགས་ལ་དཔྱོད་

པའི་རྒྱུའི་ཤེས་རབ་ཀིས་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་སྐྱེ་མེད་དུ་དཔྱོད་ཅིང་ཤེས་རབ་

དེའང་སྐྱེ་མེད་དུ་དཔྱོད་པ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

ཅིར་ཡང་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་པར་ངེས་པ་སེ། ལུང་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་འབེལ་བ་ཡུལ་

གི་སོ་ནས་མི་དམིགས་པར་རོ། །གང་མི་དམིགས་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དེ། 

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། གོང་དུ་བསན་པའི་ཚུལ་དེ་

ལྟར་ན། དམིགས་རྣམ་དང་ལྡན་པའི་རྟོགས་པ་ཆེ་འབིང་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། 

རེ་མོར་གྱུར་པའི་རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དགེ་བའི་ར་བ་སོབས་ཀི་ངོ་བོར་མ་གྱུར་པས་

མི་མཐུན་ཕོགས་ཀིས་གཡོ་བའི་ནང་ནས་དྲོད་ལས་རེ་མོ་སེ། མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དྲོད་རེ་གཉིས་དམིགས་རྣམ་འདྲ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། དྲོད་རེའི་མིང་

མཚུངས་ཀང་དོན་མི་མཚུངས་པས་སྐྱོན་མེད་དེ། དོ་ཤལ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། ར་འགེལ་དོན་བ་་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བཟོད་པ་ཆུང་

ངུའི་དམིགས་པ་ནི། སོང་པ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་སོགས་སྤི་དང་ཁད་པར་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཉིད་དམིགས་པའོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ནི། གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་དང་བལ་



  328  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

བའོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་པ་ནི། བདེན་གཉིས་ཀི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་སྤི་དང་ཁད་པར་གི་

དངོས་པོ་མེད་པ་ཉིད། གཟུགས་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ཀི་རང་

བཞིན་ནི། །དངོས་པོ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །འབིང་གི་དམིགས་པ་ནི། གཟུགས་

སོགས་དེ་དག་ལ་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་འཁོར་བ་མེད། ངེས་འབྱུང་སེ། འགག་པ་མང་

འདས་མེད་པའི་གཟུགས་སོགས་སོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ནི། གཟུགས་ཀི་རང་

བཞིན་གིས་སོང་སེ། དེ་ལ་སྐྱེ་བའམ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་

སོ། །རྣམ་པ་ནི། ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཤེས་པས་སོ་གསུམ། མཚན། ཞིང་དང་བཅས་པ་

རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རྒྱུའི་སོ་ནས་སོ། །མདོ་ནི། ལུས་ཡོངས་སུ་དག་པ་

དང་། ངག་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། མཚན་ཡོངས་སུ་

དག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཆེན་པོའི་དམིགས་པ་ནི། གཟུགས་སོགས་

དེ་དག་ལ་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟག་མི་རྟག་ལ་

སོགས་ཀི་མཚན་མ་མེད་པའི་གཟུགས་སོགས་སོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ལ་སྤོད་ན་

མཚན་མ་ལ་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་རང་བཞིན་གི་

གཟུགས་སོགས་དེའི་མཚན་མར་མི་བརྟེན་པ་རྟེན་མེད་པས་སམ། མངོན་ཞེན་མེད་

པའི་ཕིར་མོས་མིན་ཏེ། མོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པས་མཚན་མར་མ་ཞེན་ཅིང་། འདུ་

ཤེས་མེད་པ་སེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བེད་པས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པའོ། །མདོ་

ནི། གཟུགས་ལ་གནས་པ་མེད། ལག་པར་མོས་པ་མེད། ཀུན་ཤེས་པ་མེད་ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་བཟོད་པ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ནི། མཚན་ཉིད་ནི། གཟུགས་སུ་

རུང་བ་ལ་སོགས་པ། དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི། ས་ལ་སོགས་པའོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་མཚན་
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ཉིད་ནི། སའི་མཚན་ཉིད་སྲ་བ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདི་དག་དོན་དམ་པར་སོང་པ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་སོགས་

དང་། དེའི་མཚན་ཉིད་དང་། ས་སོགས་དང་། དེའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་

གཟུགས་སོགས་སོ། །འཕགས་པས། མཚན་ཉིད་ནི། སྤི་ཡིན་གི། ངོ་བོ་ཉིད་ཁད་

པར་ཏེ། མཚོན་བ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་སོང་ཉིད་དུ་གཅིག་པས་བདེན་པའི་ངོ་བོའམ། 

རང་བཞིན་མེད་པའི་མཚན་མཚོན་དུ་བཏགས་པའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའོ། །དེའི་

རྣམ་པ་ནི། སྐྱེ་བ་དམིགས་པ་ཅན་ཏེ། ཕི་རོལ་ལ་ཞེན་པའི་ངོར། དོན་དམ་པར་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བདེན་པའི་དངོས་པོར་མེད་པ་ཉིད་ཀུན་རོབ་ཏུ་གཟུགས་

སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །བཟོད་པ་འབིང་གི་དམིགས་པ་ནི། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ནི་དེ་ལ་ལས་ཉོན་ལས་སྐྱེ་བ་འཁོར་

བ་ཡང་མེད། ཕུང་པོ་སྐྱེ་བ་འགག་པའི་མང་འདས་ཀང་མེད་དེ། དོན་དམ་པར་གདོད་

ནས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། རྣམ་པ་གང་གིས་ན། དག་པ་ཞེས་དྲང་

ངོ་། །གང་ན། ལུས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དེ། ཕི་ནང་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དང་། སོགས་པ་ངག །ཡིད། མཚན་སོ་གཉིས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

རྣམས་སོ། །རྒྱུ་གང་གིས་ན། གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་སོང་

པ་ཉིད་རྟོགས་པ་ཁོ་ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཡང་དག་པར་འདའ་བ་གསུམ་གིས་ཏེ། 

རྣམ་སྨིན་ལས་འདའ་བ་ནི། ལུས་ཀི་ལས་གསུམ་དང་། ངག་གི་ལས་བཞི། ཡིད་ཀི་

ལས་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམ་པར་དག་གོ །མཚན་སོ་

གཉིས། གནས་ན་གནས་པ་དང་། གསལ་བ་དང་། རོགས་པས་དག་གོ །སྣོད་བཅུད་
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ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པས་དག་གོ །

ངན་འགོའི་རྒྱུ་ལས་འདའ་བ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མི་སྐྱེ་བ་ལ་

སོགས་པའོ། །ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ལས་འདའ་བ་ནི། རྟག་ཏུ་རྫུས་ཏེ་སྐྱེའོ། །འགེལ་ཆེན་

ལས། ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་གནས་སབས་སུ་འདི་དག་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་ན་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ནི་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས། 

དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་པ་འདི་མི་གཟུང་

ངོ་། །བཟོད་པ་ཆེན་པོའི་དམིགས་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

གཟུགས་སོགས་དང་། རྟག་མི་རྟག་ལ་སོགས་ཀི་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །དོན་དམ་

པར་ན་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དོན་བེད་ནུས་མི་ནུས་སམ། རང་གི་མཚན་ཉིད། 

གཟུགས་སུ་རུང་བ་སོགས་དང་། སྤིའི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་འཇིག་གནས་པ་སོགས་མི་

འཐད་པས་ཏེ། ཡོད་པར་མི་རིགས་པའི་ཕིར། རྣམ་པ་གང་གིས་དམིགས་ན། གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། མོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་སེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཞེན་པས་

མི་མོས་ཏེ། མཚན་མར་མངོན་པར་ཞེན་བ་མེད། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བེད་པ་སེ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པས། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་སེ། མཚན་མར་ཡང་དག་

པར་རྟོགས་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་ཁོ་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་

པའི་མཚན་མ་རྣམས་ཀི་རྟེན་ཏེ། གཞི་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་ན། དམིགས་རྣམ་དང་ལྡན་པའི་རྟོགས་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། བཟོད་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ལས་ཀི་དབང་གིས་ངན་འགོར་

སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་ཆོས་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ལ་བཟོད་ཅིང་། ཡིད་དུ་འོང་བ་ཐོབ་
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པའི་ཐོག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན། བང་སེམས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཡོད་ན། 

བཟོད་ཐོབ་ངན་སོང་ཡོང་མི་ལྟུང་། །ཞེས་བཤད་པས། བང་སེམས་རྣམས་བཟོད་པ་

སྐྱེད་པར་མི་བེད་དོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ལས་ཀི་དབང་

གིས་མི་འགོ་བ་ལ་དགོངས་ཏེ། བང་སེམས་ཀི་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་བཤད་པའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་དུ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པས་མཛེས་དགའ་ཁེར་ཏེ་དམལ་བར་རྒྱུར་

སོང་ངོ་། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

བཞི་པ་ལ། ར་འགེལ་དོན་བ་་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུའི་

དམིགས་པ་ནི། དེ་ཁོ་ནར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་

སོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་

ཞེས་བ་སེ་ཞེས་སོ། །རྣམ་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་བེད་པ་འཚང་རྒྱ་བའམ། ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ལ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པའི་བ་བས་འཇུག་གོ །ཞེས་

འབས་བུའི་སོ་ནས་སོ། །མདོ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེས་རྣམ་པར་སྤོད་པའི་བང་སེམས་

ཆེན་པོ་ནི། མྱུར་དུ་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱའོ། །ཞེས་སོ། །འབིང་གི་དམིགས་པ་

ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ལུང་སོན་ནོ་ཞེས་ལུང་སོན་པའི་རྒྱུ་

ཁད་པར་ཅན་གི་གཟུགས་སོགས་སོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་གང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དེ་དག་གིས་གནས་པ་དེ་ནི། སྔོན་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཀང་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་

ཏོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་བང་སེམས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རང་

གི་ངོ་བོ་རྟོགས་པ་ལ་སྦོར་དངོས་རེས་གསུམ་དུ་གྱུར་པའི་བདག་ནི་མཉམ་པར་འཇོག་
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གོ། །གཞག་གོ །བཞག་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་པའི་རློམ་པ་ཟད་པའོ། །

མདོ་ནི། བདག་གིས་མཉམ་པར་འཇོག་གོ །བདག་གིས་མཉམ་པར་གཞག་

པར་བའོ། །བདག་ནི་མཉམ་པར་བཞག་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་རློམ་སེམས་སུ་གྱུར་པ་

མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཆེན་པོའི་དམིགས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀིས་བང་སེམས་དང་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་ཡུམ་གསུམ་པོ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གཅིག་ཏུ་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕིར་སོ་

སོར་བསན་མི་ནུས་པའི་ཁད་པར་ཅན་གི་གཟུགས་སོགས་སོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་ཉིད་

ཀང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉིད་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའོ། །བང་སེམས་

ཉིད་ཀང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མེད་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྣམ་པ་

ཡོད་མེད་ཀི་སེམས་ཀིས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ནི། ཐབས་དམ་པའོ། །ཞེས་སོ། །མདོ་

ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་ཕིར་རྟོག་པ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་

རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཞེས་བ་བ་ནི། ཞེས་རིམ་པ་བཞིན་སྦར་

བའོ། །ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་བཞི་ནི། དང་པོར་སྐྱེ་བ་ཆུང་ངུ་དང་། བར་དུ་སྐྱེ་བ་

འབིང་དང་། མཐར་སྐྱེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །མདོ་ནི། དེ་ནི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་འགྱུར། 

ཡོངས་སུ་མི་འདོར་བར་འགྱུར། ཉེ་བར་འགྱུར། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆ་མཐུན་བཞིའི་དོན་བ་་བ་

གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ནི། གང་གིས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་སྐྱེ་བར་མི་བེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། གང་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་
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ཐམས་ཅད་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དཔའ་བར་འགོ་བ་དང་། སོགས་པ་རིན་

ཆེན་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ར་གཅིག་གམ། ཉི་ཤུ་བསོམ་པར་

བའོ་ཞེས་བ་བ། བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དམིགས་སོ། །དེའི་རྣམ་པ་ནི། 

འཇུག་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་བེད་པའམ། བ་བ་

བླ་ན་མེད་པའི་འབས་བུའོ། །རྒྱུ་གང་གིས་ན། རང་གི་སྨོན་ལམ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་ཀི་མཐུ་དང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པའི་སོབས་ཀིས་སོ། །གང་དུ་ན། ལོ་ཀའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུའོ། །ཇི་

ལྟར་ན། གདུལ་བའི་སལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་ཏེ། འབད་རོལ་མེད་

པར་རོ། །ཆོས་མཆོག་འབིང་གི་དམིགས་པ་ནི། མཛད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། 

འཛིན་པའི་རྣམ་གཡེང་ཞི་བའི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་ལྡན་པ་ཆོས་མཆོག་འབིང་གི་རྣལ་འབོར་པ་ལའོ། །གང་གིས་ན། འདས་པ་དང་

ད་ལྟར་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སོ། །གང་ན། གསང་སེ། ངེས་པར་བང་ཆུབ་

འཐོབ་པར་ལུང་སོན་པར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འདི་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་

པའོ། །དེའི་རྣམ་པ་ནི། མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། བང་སེམས་ཀི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་རང་གི་ངོ་བོ་སེམས་རེ་གཅིག་པ་རྟོགས་པ་དེ་ཐོབ་པ་ལའོ། །གང་ན། ད་ལྟ་

བ་དག་ནི། མཉམ་པར་བཞག་པའོ། །སོགས་པ་འདས་པར་བཞག་པར་གྱུར་ཏོ། །མ་

འོངས་པ་ན་གཞག་པར་བའོ། །སམ་པའི་ཤེས་པ་གནས་ངན་ལེན་གི་གཡེང་བ་རློམ་

སེམས་དེའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ངར་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་གཡེང་བའི་ངོ་

བོ་ཡིན་པས། དེ་དག་དེའི་ཚེ་འབྱུང་བར་མི་འཐད་པས་སོ། །ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའི་
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དམིགས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པས་སོམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སོམ་བེད་བང་

སེམས་དང་། བསོམ་བ་ཡུམ་དང་དོན་གསུམ་པོ་ཕན་ཚུན་ཏེ། བང་སེམས་ཡུམ་དུ་

ངོ་བོ་གཅིག །ཡུམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕིར་སོ་སོར་བསན་མི་ནུས་

པའོ། །རྣམ་པ་གང་གིས་དམིགས་ན། བང་སེམས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་བསོམ་བ་སོམ་བེད་སོམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་

རྣམ་པར་མི་རྟོག་སེ། རྟོགས་བ་བལ་བར་དམིགས་ཏེ་སོམ་པ་ནི། མཐོང་ལམ་སྐྱེད་

པའི་ཐབས་དམ་པའོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་པ་དེ་ལྟར་ན། དམིགས་རྣམ་དང་ལྡན་པའི་རྟོགས་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། ཆོས་མཆོག་ཅེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་སང་དང་བཅས་པས་ལོ་

ཀ་པའང་ཡིན་ལ། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་པར་བེད་པས་མཆོག་ཀང་ཡིན་

པས། ལོ་ཀ་བའི་ཆོས་བཟོད་པ་མན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ། རོད་ལན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྒའི་དབེ་བས་དོན་སོན་

པར་བེད་པས་ན། ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་གི་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་བརོད་པའི་སྒས་

དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་བརོད་པར་བ་བ་རིགས་པ་ཡིན་ནའང་། དམིགས་པ་མི་རྟག་

ལ་སོགས་པ། །བདེན་པའི་རྟེན་ཅན་ཞེས་བ་བ་ལ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་

སྒས་བརོད་པས་དེ་མ་གཏོགས་ཏེ། དམིགས་བསལ་ལོ། །དེ་ལས་གཞན་པའི་

དམིགས་པ་བཅུ་གཅིག་དང་། རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་ཅན་གི་

ཆོས་བརོད་པས་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ནི། མི་རིགས་ཏེ། ཆོས་ཅན་

བསན་པར་རིགས་པ་ལ། ཆོས་ཅན་མ་བསན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ། རྟེན་
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ཆོས་ཅན་མེད་པའི་ཆོས་ཙམ་ནི། སོམ་པར་མི་རིགས་པས་སོ། །ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ། 

སྒ་གཉིས་བརོད་བ་ཐ་དད་མེད་པས་དང་། དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་ཆོས་ཅན་གོ་བའི་

ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པ་མངོན་ཞེན་ལ་སོགས་འགོག །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་

རྣམ་པ་དང་དམིགས་པའི་ཆོས་ཅན་ཀུན་ཏུ་དྲངས་པ་ལྟ་བུར་ཐམས་ཅད་དུ་བཤད་

ཅིང་རྟོགས་པས་སོམ་པར་མི་རིགས་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །འོ་ན། ཆོས་བརོད་པས་

ཆོས་ཅན་རྟོགས་སམ་ཞེ་ན། རྟོགས་ཏེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་སྒ་འདི་དག་

ལ་ཁད་པར་ལྡོག་པ་གཞན་སོང་བ་ཆོས་བརོད་ཀི་སྒ་དང་། མི་སོང་བ་ཆོས་ཅན་

བརོད་པའི་སྒ་ཞེས་པའི་ཁད་པར་མ་གཏོགས་པར་བརོད་བའི་དོན་ལ་ཁད་པར་

འགའ་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། གང་བདེན་བཞིར་

གཏོགས་པའི་ཆོས་དམིགས་རྣམ་བརོད་པའི་ཚེ། ཆོས་དེ་དག་བདེན་བཞིར་

གཏོགས་པར་གགས་པའི་ཕིར་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀ་མེད་ན་མི་འབྱུང་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆོས་ཅན་རྟོགས་སོ། །

འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྒ་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ། དོན་ལ་ཁད་མེད་

ཚུལ། ཁད་པར་གཞན་སོང་མི་སོང་གི་སོ་ནས་བརྡའི་བེ་བག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

བ་ལང་ཞེས་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། རས་བརོད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །བ་ལང་ཉིད་ཅེས་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་

པོ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒ་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཆོས་གཞན་སོང་མི་

སོང་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། དོན་ལ་བརོད་བ་ལ་ཁད་པར་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་གཉིས་

ཀས་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་སོན་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་འགེལ་ལས། ཀུན་
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ལ་རས་དང་དངོས་བརོད་པའི། །སྒ་ཡི་ཁད་པར་དེ་ཉིད་དེ། །དེས་ན་དེ་དག་བརོད་བ་

ལ། །ཁད་པར་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྒ་གཉིས་ཀི་བརོད་བ་ཐ་དད་མེད་ན། བརྡ་ཐ་དད་དོན་མེད་དུ་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། བ་ལང་གི་གོང་བུ་གཅིག་ལ་རྟ་དང་མ་ཧེ་མ་ཡིན་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཁད་པར་གཞན་དག་ཡོད་མོད་ཀི། མ་ཧེ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་

པར་གཞན་སོང་བ་སེ། རང་གིར་མི་བེད་པའང་དེ་དག་ཡོད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རྟ་

བཅད་ཙམ་དེ་རྟོགས་པར་འདོད་ན། དོན་དེ་ལྟ་བུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཏེ། རྟ་རྣམ་

པར་བཅད་ཙམ་ལ་བརྡར་བས་པའི་སྒས་འདི་ལ་རྟ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞེས་སོན་

པས། ཁད་པར་གཞན་སོང་བ་དེ། ཆོས་བརོད་ཀི་བརྡའི་བེ་བག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཡང་

ཁད་པར་གཞན་མ་ཧེ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་མི་སོང་སེ། མི་འདོད་པ་མེད་པར་རྟ་

རྣམ་པར་བཅད་པ་ཁད་པར་གཞན་མ་སངས་པའི་བ་ལང་གི་རས་ཤེས་པར་འདོད་ན། 

དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་ཁད་པར་གཞན་མ་སངས་པ་ལ་བརྡར་བས་པའི་སྒས་འདི་ནི་

རྟ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོན་པས་ཁད་པར་གཞན་མི་སོང་བ་ནི། ཆོས་ཅན་བརོད་

པའི་བརྡའི་བེ་བག་གི་རྒྱུའོ། །དེས་ན། ཆོས་ཅན་བརོད་པ་ལ་བ་ལང་དཀར་པོ་ཞེས་

པ་ལྟ་བུ་གཞི་མཐུན་པ་དང་། བ་ལང་དཀར་རམ་སྔོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཁད་པར་དང་ཁད་

པར་ཅན་གི་གཞིའི་དངོས་པོ་ཡང་སྲིད་ལ། ཆོས་བརོད་ལ་དེ་དག་མི་སྲིད་དོ། །ཆོས་

མཆོག་གི་ཆོས་དེ། སྒའི་ཆོས་གཞན་དག་དང་འབེལ་རུང་དུ་བརོད་ན། ཆོས་གཞན་

མི་སོང་སེ། སྒ་མི་རྟག་པ་ཞེས་པ་བཞིན། ཆོས་དེ་ཉིད་སྒ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོས་གཞན་

དག་དང་འབེལ་མི་རུང་དུ་བརོད་ན། ཆོས་གཞན་སོང་སེ། སྒའི་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཅེས་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བཞེད་དེ། རྣམ་འགེལ་ལས། ཁད་པར་གཞན་ནི་སོང་བ་དང་། །མི་

སོང་བ་དག་དེ་གཉིས་ཀི། །བརྡ་ཡི་བེ་བག་རྟོགས་པ་པོའི། །འདོད་པའི་རེས་སུ་བེད་

པའི་གཞི། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལན་གི་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན། ཚིག་ལེའུར་བས་པ་སེབ་པ་ལ་

སེབ་སྦོར་ཉམས་པའི་ཉེས་པ་སང་བའི་ངོར་ཆོས་ཅན་ལས་ཐ་དད་པར་ཆོས་བརོད་

ཀི་སྒས་བརོད་ཀང་དུཿ ཁ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ནི། ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ། དེར་

གཏོགས་པ་ཁོ་ན་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཆོས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅི་སེ་

ཞེ་ན། མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། སོགས་པ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་བཀག་པ་དང་

ལྡན་པའི་བདག་ལ་སོགས་པ་ནི། རིམ་དང་གཅིག་ཅར་གིས་དོན་བེད་པར་མི་

རིགས་སོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མས་བརྟགས་པ་ན། དེ་ཁོ་ནར་རི་བོང་རྭ་

བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ། འཇིག་པ་དང་བལ་བར་གྱུར་པའི་ཕིར། བདག་

ལ་སོགས་པ་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་མེད་པས་རྟེན་དུ་མི་རིགས་ཀི། བདེན་བཞི་ནི། 

ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་ཡོད་པས་རྟེན་ཡིན་ནོ། །འོག་མ་དག་ལ་ཡང་སེ། གང་དུ་

ཆོས་ཙམ་ཞིག་བསན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྔར་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདེན་པ་བཞི་ཁོ་

ན་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ། སྤི་གཞུང་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་

ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ [་་་་་་བོ་དོང་] ན་རེ། རྟོག་པ་བཞིའི་མཚན་ཉིད། ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་དང་། རྣམ་བང་ལ་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་དང་། རས་འཛིན་དང་བཏགས་འཛིན་དུ་

འཁྲུལ་པའོ། །ཞེ་ན། ཉན་རང་སྦོར་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། འདིར་སྨོས་གཟུང་རྟོག་སོགས་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཡོད་པར་ཐལ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་སོགས་ལ་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། འདིར་སྨོས་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ། ཉན་རང་སྦོར་ལམ་

ལས་ཁད་པར་དུ་བེད་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉན་རང་སྦོར་ལམ་ལའང་ཡོད་པའི་

ཕིར། ཁ་ཅིག །མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གི་སང་བ་འཛིན་རྟོག་གཞིར་བས་ལ་སོ་སྐྱེ་ལ་

ཡོད་པ་རས་འཛིན་རྟོག་པ། འཕགས་པ་ལ་ཡོད་པ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པའོ། །ཞེ་ན། 

མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གི་སང་བ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། རས་འཛིན་རྟོག་

པར་ཐལ། མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གི་སང་བ་འཛིན་རྟོག་སོ་སྐྱེ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་ན། མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གི་སང་བ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་

ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་གི་ཁད་པར་བེད་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་

སྦོར་ལམ་ན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། སང་བ་རྣམ་རྟོག །སོང་བེད་གཉེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ལ། རྟོག་པའི་རང་

བཞིན་དང་། ཁད་པར་དུ་བེད་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྤིར་རྟོག་པ་ལ། རྣམ་འགེལ་ལས། ཤེས་གང་གང་ལ་སྒ་དོན་

འཛིན། །དེ་ནི་དེ་ལ་རྟོག་པར་བརོད། །ཅེས་པ་ལྟར། སྒ་དོན་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དང་། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་སྣང་བ་ཁམས་གསུམ་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་

རྟོག་པར་བས་པ་གཉིས་སྣང་གི་རྟོག་པ་སེ། དེ་སད་དུ། ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་

ནི། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །ཞེས་པ་སེ། གཉིས་སོ། །

དེ་ལ་འདིར་ཕི་མ་གཉིས་སྣང་གི་རྟོག་པའི་དབང་དུ་བས་པ་སེ། དེའི་མཚན་

ཉིད། ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའོ། །ཇི་བཞིན་ཡུལ། མིན་པའི་བདག་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ཉིད་དག་ཤེས་བ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ནི་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ཡི། །ངོ་བོས་སོང་པའི་

མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ། ཡོད་དོ། །ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྟོག་པ་སྒྲུབ་རྟོག །མེད་

དོ། །མིན་ནོ། །ཞེས་རྟོག་པ་དགག་རྟོག་གཉིས་ལས། འདིར་ཕི་མའོ། །དེ་ལ་གཉིས་

ལས། གཟུང་རྟོག་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཞིག་གཟུང་བའི་རྟེན་ཅན་ནོ། །

དེ་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་། རྣམ་བང་གཟུང་རྟོག་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ནི། གང་ཞིག་ཉེས་པའི་གཞིའི་རྟེན་ཅན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། གང་ཞིག་གཉེན་པོའི་རྟེན་

ཅན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། འཛིན་རྟོག་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཞིག་འཛིན་པའི་རྟེན་ཅན་

ནོ། །དེ་ལ་རས་འཛིན་དང་། བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གང་

ཞིག་རས་འཛིན་གི་རྟེན་ཅན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། གང་ཞིག་བཏགས་འཛིན་གི་རྟེན་

ཅན་ནོ། །འདིར་སྨོས་ཁད་པར་དུ་བེད་ཆོས་ཀི་རྟོག་པ་བཞིའི་མཚན་ཉིད་ལ། སྔར་གི་

ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ཐེག་ཆེན་དྲོད་དང་རེ་མོ་དང་བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་པ་བསྣན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྣང་བས་རྣམ་

རྟོག །དོན་ལ་མེད་པ་སྣང་བའི་ཕིར་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

དོན་ལ་མེད་པ་སྒོ་བཏགས་ནས་འཛིན་པས་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་སེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་

རྣམ་འབེད་ལས། མེད་པ་སྣང་བའི་ཕིར་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། 

ཐམས་ཅད་དུ་མེད་ཅིང་རྟོག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། རྟོག་པ་བཞིར་དབེ། དེ་ཉིད་མུ་བཞིར་དབེ། མཐོང་སང་དང་

སོམ་སང་དུ་དབེ། མངོན་གྱུར་དང་ས་བོན་དུ་དབེ་བ་བཞིའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། 

དབེ་གཞི། འདིར་སྨོས་རྟོག་པ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་ནི། སོབ་དཔོན་འདིའི་བཞེད་པས། 
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་གཟུང་རྟོག །རྣམ་བང་གཟུང་རྟོག །རས་འཛིན་རྟོག་པ་དང་། 

བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་སེ་བཞིའོ། །འཕགས་པ་ནི། དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། 

གཉེན་པོ་ཕོགས་ལ་བརྟེན་པའི་གཟུང་རྟོག་གཉིས་སུ་བཞེད་དོ། །རེ་རེ་ལའང་དགུ་

དགུའོ། །ཐ་དད་ནི། སྤིར་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡོད་ཀང་། འདིར་སྨོས་བཞི་དངོས་པོ་ཐ་

དད་དེ། ཆ་མཐུན་བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །ནང་ཚན་གི་དགུར་དབེ་

བ་ནི། ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་གཙོ་ཆེའོ། །གངས་ངེས་ནི། འདིར་སྨོས་ཀི་རྟོག་

པ་གཞིར་བས་པ་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པ་གཉིས་ཡོད་པས། གཟུང་རྟོག་དང་

འཛིན་རྟོག་གཉིས་སུ་ངེས་སོ། །དང་པོ་ལའང་ཡུལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། 

རྣམ་བང་ལ་རྟོག་པ་གཉིས་ཡོད་པས་གཟུང་རྟོག་གཉིས་སུ་ངེས་སོ། །གཉིས་པ་

ལའང་རས་འཛིན་དང་། བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་གཉིས་ཡོད་པས་འཛིན་རྟོག་གཉིས་

སུ་ངེས་ལ། རེ་རེ་ལ་ཡུལ་དགུ་དགུ་ཡོད་པས་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པ་དགུར་ངེས་

སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕི་རོལ་གཟུགས་སྒ་ལ་རྟོག་པ་གཟུང་རྟོག་ཁོ་ནའི་མུ། རང་གི་

ཤེས་པ་སད་ཅིག་མ་ལ་རྟོག་པ་འཛིན་རྟོག་ཁོ་ནའི་མུ། གཞན་གི་ཤེས་པ་ལ་རྟོག་པ་

གཉི ་གའི ་མུ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི ་

མུའོ། །འཕགས་པས། མུ་དང་པོ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དྲུག་གོ །གཉིས་

པ་ནི། སད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་པར་རིག་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། སད་ཅིག་མ་

གཞན་གི་དེ་ཉིད་དོ། །བཞི་པ་ནི། རྣམ་པ་དེ་དག་དང་བལ་བའི་ཡུམ་མོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། འཕགས་པས་རྟོག་པ་འདི་དག་སོམ་སང་དུ་མི་བཞེད་ཀང་། 

སོབ་དཔོན་གིས་བཞེད་པས། འདི་དག་གི་རགས་པའམ། ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆ་དེ་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

མཐོང་སང་། ཕ་བའམ། ལན་སྐྱེས་ཀི་ཆ་སོམ་སང་ངོ་། །དང་པོ་ལ། འཇུག་ཡུལ་དུ་

འཁྲུལ་པ་དང་། ལྡོག་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་པའི་བེ་བག་གིས་འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པ་གཟུང་

རྟོག་གཉིས། འཛིན་རྟོག་ལ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་འཕགས་དབེ་བས། །ཞེས་པའི་དོན། སོ་

སྐྱེས་རས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་བདག་ཏུ་འཛིན་པས་དེ་ལ་དམིགས་པ་རས་འཛིན་རྟོག་

པའོ། །སོ་སྐྱེས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུ་ཤེས་པ་ཡོད་པས་རས་སུ་འཛིན་

པས་མ་ཁབ་བོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི། མོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཡིད་ལ་བེད་པར་འདོད་པ་སྐྱོན་མེད་དོ། །འཕགས་པས་བདག་ནི་བཏགས་པར་

ཡོད་པ་ཉིད་ཀིས་འཛིན་པས་དེ་ལ་ཞེན་པ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པའོ། །འཕགས་པ་

ལའང་རས་འཛིན་ཡོད་དོ། །ང་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་སུ་རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་

ཡན་ལག་མ་སྨད་པར་ཞེས་བ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་པས་སོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི་དྲང་དོན་

ཡིན་གི། ངེས་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སོ་སྐྱེ་དང་འཕགས་པའི་འཛིན་པ་དམིགས་

ཡུལ་དུ་སོན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་བཤེས་ཀིས། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ། དེ་ལ་

སྐྱེས་བུ་རས་སུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང་། འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ། དེ་

ལ་བཏགས་པར་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་སོམ་སང་ལ། འཕགས་པས། 

ཚོགས་སྒྲུབ་ཏུ་དངོས་པོ་ཙམ་གི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། གཉེན་པོའི་རྣམ་པ་ལ་

བརྟེན་པ་སེ། གཟུང་རྟོག་གཉིས། འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་དུ་བཏགས་པ་

ལ་བརྟེན་པ་དང་། བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་པ་ཞེས་པ་འཛིན་རྟོག་གཉིས་

སོ། །སོབ་དཔོན་གིས་ནི། རེ་སྦོར་གི་སབས་སུ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཞེས་སྨོས་པའི་དོན། 

འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག །ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག །རས་འཛིན་རྟོག་པ། བཏགས་འཛིན་རྟོག་
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པའོ། །ཞེས་འབུམ་པ་གསུང་ངོ་། །

བཞི་པ་ནི། རྟོག་པ་དེ་དག་ཡིད་ལ་བེད་པ་མངོན་དུ་རྒྱུར་གནས་པ་མངོན་

གྱུར། མངོན་དུ་གྱུར་མེད་ཀང་རྐེན་དང་ཕད་ན་འབྱུང་རུང་གི་བག་ལ་ཉལ་ནི། ས་

བོན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། རྟོག་པ་འདི་དག་སྒྲུབ་རྟོག་དང་། དགག་རྟོག་ཏུ་བས་ནས་

སྦོར་ལམ་གིས་སོང་བར་འདོད་པ་ནི། མི་མཛེས་སོ། །དེས་ན། ད་ལྟར་སྦོར་ལམ་གི་

ངོ་བོར་གནས་པ། མ་འོངས་པ་ན་རང་གི་མཐོང་ལམ་གི་སང་བར་འགྱུར་བས་ཁད་

པར་འཕགས་ཏེ། ཉན་རང་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀི་

གཟུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པའམ། བརོད་པ་ཙམ་དུ་ཤེས་པ་དྲོད་ལ། རྣམ་བང་གི་

གཟུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པའམ། དོན་དུ་མེད་པར་ཤེས་པ་རེ་མོ། རས་འཛིན་རང་

བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པ་བཟོད་པ། བཏགས་འཛིན་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པ་

ཆོས་མཆོག་ལ་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས། དངོས་པོ་ཙམ་ལ་

བརྟེན་པ་ནི། གང་གིས་ན། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བརོད་པ་ཙམ་དུ་

ཤེས་པའོ། །གཉེན་པོ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། གང་གིས་ན་ཕར་ཕིན་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་

བང་བའི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་ལ་སེམས་ཙམ་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བེད་པའོ། །འཛིན་

པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། གང་ཟག་གི་རས་ལ་བརྟེན་པ་ནི། གང་

གིས་ན། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་གང་གི་རས་སུ་སྒོ་བཏགས་པ་གཙོ་བོར་སེམས་ཅན་ལ་

སོགས་པར་ལྟ་བའི་ཡུལ་གི་དངོས་པོ་འགོག་པར་བེད་པའོ། །དེར་གདགས་པ་ལ་

བརྟེན་པ་ནི། གང་གིས་ན། དེར་གདགས་པ་ཙམ་ཡང་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་རབ་

ཏུ་འབེད་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་པས་དགག་རྟོག་ཆ་མཐུན་བཞིའི་ངོ་བོར་གནས་
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ཤིང་། ཕིས་སོང་བར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྦོར་བ་ཞེས་པ་བར་ཆད་མེད་ལམ། འཇུག་པ་

ཞེས་པ་རྣམ་གོལ་ལམ་གི་སང་བའོ་ཟེར་བ་ནི། མི་རིགས་ཏེ། རྣམ་གོལ་ལམ་སོང་

བའི་གཉེན་པོ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན། གཟུང་རྟོག་དང་པོ་དང་། འཛིན་རྟོག་དང་

པོ་གཉིས་ནི། མཐོང་སོམ་གཉིས་ཀི་སྦོར་ལམ་ཞེས་པ་ཉེར་བསོགས་ཀིས་གཅིག་

ནས་ཕེ་སེ་རིམ་གིས་སོང་ངོ་། །ཐ་མ་གཉིས་ནི། ལམ་གཉིས་ཀི་འཇུག་པའི་གནས་

སབས་ཞེས་པ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གིས་མ་ལུས་པར་གཅིག་ཅར་སོང་

ངོ་། །གསུམ་པ་ལ། རྣམ་དག་བསྐྱེད་པ་ལ་རྟོག་པ་རྣམ་བང་གཟུང་རྟོག་ཏུ་ཐལ། ཡུལ་

རྣམ་བང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། འཕགས་པ་ལྟར་ན། འདོད་དེ། གཟུང་རྟོག་དང་པོ་

གང་ཡིན་པ་གཉིས་པའང་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་པས་སོ། །སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། རྟགས་མ་

གྲུབ་སེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀིས་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་ལ་དེ་ལས་རྣམ་དག་སྐྱེ་བས་སམ་

ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་ལ་དགོངས་པ་སེ། འགེལ་ཆེན་ལས། འདི་གཉིས་ནི། ཐ་

དད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་སོ། །སྐྱེ་བ་ལ་རྟོག་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་གཟུང་རྟོག་ཏུ་ཐལ། 

སྐྱེ་བ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པ་མ་གྲུབ། 

རེས་མཐུན་པ་རྣམ་བང་དུ་མི་འགལ་ཏེ། རྒྱུད་བླར། ཡང་དག་ཇི་བཞིན་མཐོང་བའི་

ཕིར། །སྐྱེ་སོགས་རྣམས་ལས་འདས་གྱུར་ཀང་། །སིང་རེའི་བདག་ཉིད་སྐྱེ་བ་

དང་། །རྒ་དང་ན་དང་འཆི་བར་སོན། །ཞེས་སོ། །མ་རིག་པ་ལ་རྟོག་པ་འཛིན་རྟོག་ཏུ་

ཐལ། ཡུལ་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མ་རིག་པའི་ཡུལ་ལ་

རྟོག་པ་ལ་མ་རིག་པའི་རྟོག་པ་ཞེས་བརོད་པས་སོ། །ཡང་ན། འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། 
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གཟུང་རྟོག་འཛིན་རྟོག་གཉིས། །ཡིན་པའི་མུ་བཤད་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སེ། མཚམས་སྦར། མདོར་བསན། བརྒྱས་པར་བཤད། དོན་

བ་འོ། །དང་པོ་ལ། བཤད་དེ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རྣམ་རྟོག་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཡང་སེ། 

ཡང་ནི། བ་་བའོ། །གང་གིས་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་སོ། །ཅིའི་དོན་དུ་

ན། དེའི་དོན་གསལ་བར་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། གཟུང་

རྟོག་མདོར་བསན། འཛིན་རྟོག་མདོར་བསན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ར་བ་འགེལ་

བའོ། །དང་པོ་ལ། གཟུང་བར་རྟོག་པ་ནི། རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སྲིད་པར་བརྒྱུད་པའི་བ་བ་

བེད་པའི་གཞི་ཉོན་མོངས་པ་ལ་དམིགས་པའི་རྟོག་པ་དང་། ཉོན་མོངས་དེའི་གཉེན་པོ་

ལམ་ལ་དམིགས་པའི་རྟོག་པ་སེ། གཉིས་པོ་དེ་ནི། རོངས་པ་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་

ཡུལ་དགུ་དང་། རྣམ་བང་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དགུའི་བེ་བག་གིས་སོ་སོར་ཏེ། 

རེ་རེ་ལ་རྣམ་པ་དགུ་དགུའོ། །གཉིས་པ་ལ། ལུས་དང་ཡན་ལག་གི་དབེ་བ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ལ། གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་ནི། དབེ་གཞིའོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་དང་། རྣམ་བང་གི་གཟུང་རྟོག་རྣམ་པ་གཉིས་ནི། དབེ་བའི་ངོ་བོའ།ོ །གངས་ངེས་

ནི། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་གཞི་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་དང་། 

སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོ་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་གི་རྟོག་པ་

གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །རྟེན་ཅན་ནི། རྟེན་ནི། དམིགས་ཡུལ། ཅན་ནི། ལྡན་

པའི་སྒ་སེ། ཡུལ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ནི། དེའི་རྟེན་ཅན་ཏེ། འོག་མ་ཐམས་ཅད་

ལའང་ཤེས་པར་བའོ། །གཉིས་པ་ལ། དབེ་གཞི་གཟུང་རྟོག་གཉིས་ལ། དབེ་ངོ་རྣམ་པ་

དགུ་དགུའོ། །གངས་ངེས་ནི། མ་རིག་པ་དང་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དགུ་དང་། 
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རྣམ་པར་བང་བའི་ཕུང་པོ་དང་། སོགས་པ་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དགུའི་རབ་

ཏུ་དབེ་བས་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པ་དགུ་དགུར་ངེས་སོ། །ར་བ་དང་འགེལ་པའི་སོགས་ནི། 

དོན་གཉིས་གཉིས་ལ་སྦར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། ར་བ་འགེལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་ནི། གང་

ཟག་རས་སུ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་དང་། སྐྱེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་

པ་ཅན་གི་རྣམ་རྟོག་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འདོད་དོ། །གཉིས་པོ་དེ་ཡང་ཡུལ་བདག་རང་

དབང་ཅན་གི་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་དགུ་དགུ་ལས། 

རྟེན་ཅན་འཛིན་རྟོག་དགུ་དགུ་སེ། དཔེར་ན། གཟུང་རྟོག་ཡུལ་གིས་ཕེ་བ་དེ་བཞིན་

ནོ། །གཉིས་པ་ལ། ལས་དང་། ཡན་ལག་གི་དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་གསུམ་

ལས། དབེ་གཞི་ནི། འཛིན་རྟོག་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་ནི། གཟུང་རྟོག་ཏུ་མ་ཟད། འཛིན་

རྟོག་ཀང་རས་འཛིན་དང་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །གངས་

ངེས་ནི། ཡུལ་འགའ་ཞིག་གིས་བདེན་པར་སྒོ་བཏགས་པའི་གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པ་

དང་། ཐ་སད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་གི་སྐྱེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པ་གཉིས་ཡོད་པས། 

དེ་ལ་དམིགས་པའི་རྟོག་པ་ལའང་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་ལ། དབེ་གཞི་འཛིན་རྟོག་

གཉིས་ལ། དབེ་བའི་ངོ་བོ་གཟུང་རྟོག་དགུ་དགུ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་དུ་སོ་སོར་ཏེ། རེ་རེ་

ལ་རྣམ་པ་དགུ་དགུའོ། །གངས་ངེས་ནི། ཡུལ་བདག་རང་དབང་ཅན་དང་། གཅིག་པུ་

ལ་སོགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་དང་། སོགས་པ་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་དགུ་ཡོད་པ་ཉིད་

ཀིས་དེ་ལ་དམིགས་པའི་རྟོག་པའང་དགུར་ངེས་སོ། །

རྒྱས་བཤད་ལ། རྟོག་པ་བཞི་པོ་དེ་ལ་བརོད་བ་མང་དུ་ཡོད་ནའང་མདོར་
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བ་ས་ཏེ་རྟོག་པ་བཞིར་བཤད་པའི་དོན་འདི་ཡིན་ཏེ། གཟུང་རྟོག་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་དང་། འཛིན་རྟོག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་གཟུང་

རྟོག་རྒྱས་བཤད་དང་། རྣམ་བང་གཟུང་རྟོག་རྒྱས་བཤད་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། 

དབེ་གཞི་སང་བ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་གཞིའི་རྟེན་ཅན་གི་གཟུང་རྟོག་ཙམ་

མོ། །དབེ་ངོ་གཟུང་བར་རྟོག་པ་དགུ་པོ་རྣམས་སོ། །གངས་ངེས་ནི། ཡུལ་གི་དབེ་བ་

ལས་ཏེ། ལ་ཀུན་ལ་སྦར་བས་ཡུལ་དགུ་སེ། དང་པོ་བཞི་ཉོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ། དེ་

ནས་གཉིས་ཉེས་དམིགས། དེ་ནས་གཉིས་དམིགས་པ། གཅིག་རང་བཞིན་ནམ། 

རྣམ་བང་རེས་མཐུན་པའོ། །ལ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཞེས་ཀུན་ལ་སྦར་

རོ། །ལས་འབས་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་རོངས་པ་མ་རིག་པ་ལའོ། །མདོ་ནི། ཆོས་འདི་

དག་ནི། བིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོས་ཇི་ལྟར་མངོན་པར་ཆགས་པར་བ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་

རྣམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་དང་། སོགས་པ་ཚོར་བ་ལ་

སོགས་པའི་ཕུང་པོའིའོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ནང་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་སོ། །ཚོར་བ་ལ་སོགས་མིང་བཞི་དང་། མིག་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ཀི་

ཕུང་པོ་ལ་དེ་ཁོ་ནར་བེད་པའི་ཆོས་རྣམས་བཏགས་ནས་མངོན་པར་ཞེན་པའིའོ། །

མདོ་ནི། མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་བཏགས་ནས་མིང་དང་གཟུགས་ལ་མངོན་པར་

ཞེན་ཞེས་སོ། །རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་ལ་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པའོ། །མདོ་ནི། མེད་པའི་

མཐའ་གཉིས་དག་ཏུ་རྟོག་པར་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །མ་རིག་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམ་པར་བང་བའི་རང་བཞིན་མི་ཤེས་

པའིའོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའོ་ཞེས་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ངོ་ཞེས་
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སོ། །མ་དད་པའི་རྒྱུས་སྦིན་པ་ནས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་འཕགས་པའི་ལམ་

ལ་མི་གནས་པའིའོ། །མདོ་ནི། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

སོ། །གཟུགས་སོགས་སུ་དམིགས་ཤིང་ཞེན་པའིའོ། །མདོ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་དུ་མི་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །བདག་དང་། སོགས་པ་སེམས་

ཅན་ལ་སོགས་པ་བདག་དང་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །མདོ་ནི། ཤིན་ཏུ་རྣམ་

པར་དག་པའི་ཕིར་བདག་མི་དམིགས་ཤིང་མི་མཐོང་ཞེས་སོ། །ཉོན་མོངས་རང་བཞིན་

གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སྐྱེད་པ་སེ། སྐྱེ་བ་དང་། སོགས་པ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་

མེད་པ་ལའོ། །མདོ་ནི། རྣམ་པར་དག་པ་ནི། སྐྱེ་བ་མེད་པ། འབྱུང་བ་མེད་པ། མངོན་

པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །མ་རིག་པ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པས་ན། མ་

རིག་པའི་རྟོག་པ་ཞེས་སོགས་སུའང་སྦར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། དབེ་གཞི་ཉོན་མོངས་ཀི་གཉེན་པོའི་རྟེན་ཅན་གི་གཟུང་རྟོག་

ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་རྣམ་བང་གི་གཟུང་བ་སེམས་ཙམ་དུ་རྟོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་

གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དགུ་པོ་རྣམས་སོ། །གངས་ངེས་ནི། ཡུལ་གི་དབང་གིས་ཏེ། རྣམ་

བང་གི་ངོ་བོ་གཅིག །རྒྱུ་གསུམ། དམིགས་པ་གཅིག །སྤོད་པ་གཅིག །དབེ་བ་

གསུམ་སེ། དགུ་ལ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཞེས་སྦར་རོ། །ཡང་ན། ཕུང་པོ་

སོགས་ཀི་དོན་ལ་དམིགས་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་པས། ཕུང་པོའི་དོན་གི་རྣམ་པར་རྟོག་

པ་ཞེས་སོགས་སུ་སྦར་རོ། །རྣམ་བང་དུ་མ་སྤུངས་པ་ཕུང་པོའི་དོན་ནོ། །མདོ་ནི། 

ཐབས་མི་མཁས་པས་གཟུགས་ལ་རྟོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

སོ། །མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་སོ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀི་དོན་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

དང་ངོ་། །མདོ་ནི། མིག་ལ་རྟོག་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །རིགས་འདྲ་སྐྱེད་པའི་ས་བོན་

ཁམས་ཀི་དོན་ནོ། །མདོ་ནི། མིག་དང་གཟུགས་དང་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

ཁམས་སུ་རྟོགས་སོགས་སོ། །རྟེན་འབེལ་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་སྐྱེ་བའི་དོན་ནོ། །

མདོ་ནི། མ་རིག་པར་རྟོག་ཅིང་སོགས་སོ། །མེད་པ་ཙམ་བདག་ལྟའི་གཉེན་

པོ་མིན་པའི་ཕིར་བདག་གཉིས་ཀིས་སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ནོ། །མདོ་ནི། ནང་སོང་པ་

ཉིད་ནས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ཀི་བར་ལ་རྟོགས་སོ། །མེད་པ་

ཙམ་དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་པས་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཕིན་དྲུག་

གི་དོན་ནོ། །དོན་ཞེས་གོང་མ་ཀུན་ལའང་ཐོབ་བོ། །མདོ་ནི། ཕིན་དྲུག་ལ་རྟོག་ཅེས་

སོ། །ཡོད་པའི་བཟོད་ཤེས་ཀི་སད་ཅིག་མ་རྣམས་སང་བ་དང་བལ་ནུས་པས་ཆོས་

ར་བདུན་གི་ངོ་བོ་མཐོང་ལམ་མོ། །མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་

བདུན་ལ་རྟོག་ཅེས་སོ། །ཡན་ལག་དང་དམིགས་པས་འདའ་བའི་སོམ་ལམ་བསམ་

གཏན་སོགས་སོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་མེད་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་རྟོག་ཅེས་

སོ། །བསབ་པ་རོགས་པས་མི་སོབ་པའི་ལམ་སོབས་སོགས་སོ། །མདོ་ནི། རྣམ་

མཁེན་ཉིད་ཀི་བར་ལ་རྟོག་ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། རས་འཛིན་རྟོག་པ་དང་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་རྒྱས་བཤད་

དོ། །དང་པོ་ལ། དབེ་གཞི། གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པའི་རྟེན་ཅན་གི་རྟོག་པ་ཙམ་

མོ། །དབེ་ངོ་། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དགུ་རྣམས་སོ། །གངས་ངེས། 

ཡུལ་དང་པོ་བཞི་བདག་གི་མཚན་ཉིད། ཕི་མ་རྣམས་རྟེན་ཆོས་ཡིན་པས། ལ་རས་

ཀི་འཛིན་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཞེས་སྦར་རོ། །གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པས། བདག་རང་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

དབང་ཅན་ལའོ། །མདོ་ནི། བདག་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཆ་ཤས་མེད་

པས་གཅིག་པུའི་བདག་གོ །མདོ་ནི། གཟུགས་ཉེ་བར་མི་དམིགས་ཞེས་སོ། །རྣམ་

ཤེས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པས་རྒྱུའི་བདག་ [་་་་་་ཞེས་བ་བ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་མི་དམིགས་

སོ། །ཇི་ལྟར་མི་དམིགས་ཤེ་ན། བདག་ཉིད་དུའོ། །དེའི་ཕིར་ཞེ་ན། བདག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་ཞེས་གང་

གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་ཉི་ཁི་སྣང་བར་རོ། །] གོ །མདོ་ནི། མིག་མི་དམིགས་

ཞེས་སོ། །ལོངས་སྤོད་པ་པོ་དང་སྤད་བ་ལ་སོགས་ཡིན་པས་ལྟ་བ་པོ་དང་། སོགས་

པ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་བདག་གོ །མདོ་ནི། མིག་དང་གཟུགས་དང་མིག་གི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་མི་དམིགས་ཞེས་སོ། །བདག་ཅེས་པ་གོང་མ་ལའང་འཐོབ་བོ། །མ་རིག་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རྟེན་ནོ། །འོག་གི་རྟེན་ཞེས་པ་གོང་མ་

བཞི་ལའང་དྲང་ངོ་། །མདོ་ནི། རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་

སོ། །ལོ་ཀ་པའི་ལམ་གིས་ས་འོག་མ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་རྟེན་ནོ། །མདོ་

ནི། བསམ་གཏན་དང་པོ་མི་དམིགས་ཞེས་སོ། །བདེན་བཞིའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་

དུ་མཐོང་བའི་ལམ་གི་རྟེན་ནོ། །མདོ་ནི། འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་མི་དམིགས་

སོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་ཐར་སོམས་འཇུག་གི་བདག་ཉིད་སོམ་པའི་ལམ་གི་རྟེན་

ནོ། །མདོ་ནི། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་། མཐར་གིས་གནས་པའི་སོམས་པར་

འཇུག་པ་དགུ་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་སོ། །རང་གཞན་གི་དོན་ནི། བ་བ་བས་པ་

སོབས་སོགས་ཀི་རྟེན་ནོ། །མདོ་ནི། སོབས་བཅུ་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཕུང་

པོའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ནི། གཅིག་པུར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་པོའི་ཕོགས་

སུ་ཤེས་པར་བའོ། །
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

གཉིས་པ་ལ། དབེ་གཞི། སྐྱེས་བུ་བརྡའམ་ཐ་སད་དུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་

རྟེན་ཅན་གི་རྟོག་པ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་། བཏགས་པའི་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

དགུ་རྣམས་སོ། །གངས་ངེས་ནི། ཡུལ་གི་དབང་གིས་ཏེ། དང་པོ་བཞི་ལས་ཀི་སྒྱུ་མ་

ལས་བྱུང་བའི་བཏགས་པ་ཙམ། ལག་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྒྱུ་མ་ལས་བྱུང་བའི་

བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས། ལ་བཏགས་པའི་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཞེས་སྦར་

རོ། །སྤུངས་པའི་དོན་མེད་པས་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཕུང་པོ་རས་སུ་མེད་པའོ། །མདོ་

ནི། རབ་འབོར་འདི་ཅི་སམ་དུ་སེམས། གཟུགས་ཀང་གཞན་ལ་སྒྱུ་མའང་གཞན་

ཞིག་ཡིན་སམ་མམ་ཞེས་སོ། །མིག་སོགས་རས་སུ་མེད་པས་སྐྱེ་བའི་སོའི་དོན་མེད་

པས་སྐྱེ་མཆེད་དོ། །མིང་ནི། མིག་ཀང་གཞན་ལ་སྒྱུ་མའང་སོགས་སྔར་བཞིན་

ནོ། །རིགས་ཀི་དོན་མེད་པས་ཁམས་རས་སུ་མེད་པའོ། །མདོ་ནི། མིག་དང་གཟུགས་

དང་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ཀང་གཞན་ཞེས་སོགས་སོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་པའི་ཕིར་

སྐྱེ་བའི་དོན་མེད་པས་རྟེན་འབེལ་རས་སུ་མེད་པའོ། །མདོ་ནི། སྒྱུ་མའང་གཞན་ལ་

རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའང་གཞན་ཞེས་སོགས་སོ། །གཟིངས་ལྟར་གཏན་དུ་བ་

མིན་པས་ཆོས་སོ་བདུན་གི་ངོ་བོ་རྣམ་བང་ངོ་། །མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་

ཆོས་རྣམས་ཀང་གཞན་ཞེས་སོ། །སང་གཉེན་ཚོགས་པ་ཙམ་ཉིད་ཀིས་ངོ་བོར་མ་

གྲུབ་པས་སོ་གསུམ་མཐོང་ལམ་མོ། །མདོ་ནི། སོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་

སྨོན་པ་མེད་པའང་གཞན་ཞེས་སོ། །ཡན་ལག་དང་དམིགས་པས་འདའི། རས་སུ་

མེད་པའི་སོམ་ལམ་མོ། །མདོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སོམས་པར་

འཇུག་པའང་གཞན་ཞེས་སོགས་སོ། །ཀུན་བཏགས་པས་སོང་པའི་ཕིར་སོང་ཉིད་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

རྟོགས་པའི་ཁད་པར་གི་ལམ་མོ། །མདོ་ནི། སྒྱུ་མའང་གཞན་ལ་སོང་པ་ཐམས་ཅད་

ཀང་གཞན་ལ་ཞེས་སོ། །སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་སོབས་སོགས་མི་སོབ་པའི་

ལམ་མོ། །མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ཀང་གཞན་ཞེས་སོགས་སོ། །སྤི་དང་བེ་བག་གི་དང་ནི། 

ཟླས་དབེ་བའོ། །

བཞི་པ་ནི། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རྟོག་རང་གི་ལམ་གི་སང་བར་གྱུར་པ་བཞི་

དང་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་དྲོད་རེ་བཟོད་མཆོག་བཞི་པོ་གངས་བཞིན་དུ་མཚུངས་

པར་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་རྟོག་མཐའ་ཡས་ཀང་ལམ་དུ་གཏོགས་པའི་སང་བ་རྟོག་པ་

བསན་གི། གཞན་ནི། བླང་དོར་བ་རྒྱུ་མིན་པས་མ་བསན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། གསུངས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། 

ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཁད་པར་རོ། །གང་གིས་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་

གཅིག་གིས་སོ། །གང་དུ་ན། རྟོག་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུའོ། །མདོར་བསན་དང་གོ་

རིམ་མི་མཐུན་ནོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མདོར་བསན་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྦར་བ་

མཐུན་པར་ཏེ། སེབ་སྦོར་གི་ངོར་རྟོག་པའི་སྔར་གསུངས་ནའང་། རྒྱས་བཤད་དུ་

ཡོངས་འཛིན་དེའི་སོབས་ཀིས་ཇི་སད་དུ་བཤད་པའི་རྟོག་ས་བཞི་པོ་ཉན་རང་སྦོར་

ལམ་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁད་པར་དུ་བེད་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་

མཇུག་ཏུ་བསན་ནོ། ཡང་ནི། རིམ་པ་བཞིན་སྦར་བའོ། །

ར་བ་ལ། ནང་ཡོངས་འཛིན་ཐབས་མཁས། ཕི་ཡོངས་འཛིན་དགེ་བཤེས། 

དེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་བོར་བ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། ཡོངས་འཛིན་ཡིན་ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན་སྦོར་ལམ་པའོ། །གང་གིས་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོས་བལ་སོང་པ་
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ཉིད་སོགས་ལ་སེམས་མི་འགོང་སེ། རྒྱུན་དུ་འཇིགས་པ་མེད་པ་དང་། སོགས་པ་

གནས་མིན་པ་ལ་འཇིགས་པ་དང་དངངས་བ་དང་འཇིགས་པ་ངེས་པར་གྱུར་པ་སྐྲག་

པ་དེ་དག་མེད་པའི་ཐབས་མཁས་ཀིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། སྐྲག་པ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་

པ་ཀུན་ཏུའོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་དེ་ལྟར་ཡུམ་ལ་སྤོད་པ་ནི། དངངས་པར་མི་

འགྱུར། སྐྲག་པར་མི་འགྱུར། ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པ་དང་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ན། སྦོར་ལམ་པའོ། །གང་གིས་ན། ཕན་པ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་དང་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་རབ། 

སོགས་པ་སེམས་བསྐྱེད་བསྔོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་སོན་པ་དང་། མི་ཕན་པ་སང་

བའི་དོན་དུ་བདུད་ལ་སོགས་པ་སོན་པར་བེད་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཐབས་ཤེས་

རབ་དང་མི་ལྡན་པ་ལས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའོ། །མདོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་གང་དེ་ལ་གཟུགས་མི་རྟག་ཅེས་བ་བ་དེ་དམིགས་པའི་ཚུལ་

གིས་ཆོས་སོན་ཅིང་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་མཁེན་ཉིད་མ་

གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་ཀི་སའམ། རང་རྒྱལ་གི་སར་ཡོངས་སུ་བསྔོར་མི་འཇུག་

གོ །གསུམ་པ་ལ། ནང་གི་དང་ཕིའི་མི་མཐུན་ཕོགས་བོར་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། 

ཐབས་མཁས་དེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་རང་དོན་དུ་སོམ་པ་དང་རློམ་པ་དང་། དངངས་

པ་ལ་སོགས་པ་བོར་བའོ། །མདོ་ནི། དེ་ལྟར་ཐབས་མི་མཁས་པས་ཡུམ་བསན་པ་

འདི་ཐོས་ནས་དངངས་ཤིང་སྐྲག་ལ་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

སོ། །གཉིས་པ་ནི། དགེ་བཤེས་དེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་མདོ་སེ་འདི་དག་ནི། རང་

གཟོར་བས་པ་སེ། མཉན་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོགས་གཟུང་སོང་བའི་སིག་གོགས། 
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ཕིན་དྲུག་ལས་བཟློག་ཅིང་མོས་པ་མེད་པར་བེད་དེ། ཞེས་སོགས་ལམ་སོང་བའི་

སིག་གོགས། ཉན་ཐོས་ཀི་ས་མངོན་དུ་གིས་ཤིག །བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཀིས་ཁོད་ལ་ཅི་

ཞིག་བ་ཟེར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་བདུད་ཀི་ལས་དག་མི་སྨྲ་མི་སོན་པ་འདི་ནི། སིག་པའི་

གོགས་པོར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་འབས་བུ་སོང་བའི་སིག་གོགས་རྣམས་

བོར་བའོ། །དེ་དག་ནི། འཕགས་པའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་བཤད་པ་སེ། སོབ་དཔོན་

འདི་ནི། ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་འཛིན་དགེ་བཤེས་ཐབས་མཁས་སུ་འདོད་དོ། །

འགེལ་པ་ལ། ཡོན་ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བཤེས་གཉེན་

དུལ་བ་ཞི་བ་ཉེར་ཞི་བ། །ཡོན་ཏན་ལག་པ་བརོན་བཅས་ལུང་གིས་ཕྱུག །དེ་ཉིད་རབ་

ཏུ་རྟོགས་པ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །བརེ་བའི་བདག་ཉིད་སྐྱོ་བ་སངས་ལ་བརྟེན། །ཞེས་

སོ། །ཡོན་ཏན་གཉིས་གང་ན། རང་དོན་ནི། ཕིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཆོས་

སེར་སྣ་དང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པའོ། །གཞན་དོན་ནི། 

སོན་པར་བེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །རྒྱུ་གང་གིས་ན། སོང་ཉིད་སོགས་ལ་སེམས་དང་པོར་

མི་དངངས། བར་དུ་མི་འགོང་ཞིང་། མཐར་མི་སྐྲག་པ་དང་། སོགས་པ་སེམས་

བསྐྱེད་བསྔོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་མཁས་སོ། །གང་ན། དངོས་པོ་མཐའ་དག་

གོ །ཇི་ལྟར་ན། རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་་ག་པ་ཤི་བ་བརྡ་སད་པའི་ཚུལ་དུ་གདུལ་བའི་

བསམ་པའམ། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

པ་དང་། སོགས་པ་ཆོས་ཀི་བདག་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པས་སོང་པ་ལ་སོགས་པར་

སོན་ཏེ། མདོ་ལས། དེ་བཞིན་སྣོད་མིན་ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་དག །ཐེག་ཆེན་བཤད་པ་
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ཐོས་ན་རོངས་འགྱུར་ཞིང་། །ཆད་པར་ལྟ་ལ་ངན་སོང་ལྟུང་འགྱུར་བས། །དེ་ན་དབང་

པོ་བརྟགས་ཏེ་ཆོས་སོན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡོངས་འཛིན་གིས་ཁད་པར་

དུ་འཕགས་པར་མི་རིགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་རིགས་ཅན་གསུམ་གའི་སོན་པར་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་རང་གི་བསམ་པ་

དང་སྨོན་ལམ་གི་དབང་གིས་ཡོངས་སུ་འཛིན་མི་འཛིན་གི་ཁད་པར་ཡོད་དེ། ཡིད་

བཞིན་གི་ནོར་བུ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་༼གདམས་པའི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ།༽ལ་བཞི་སེ།

 གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རིགས། 

གང་ལ་དམིགས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ཡུལ་དམིགས་པ། གང་གི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་

འབས་བུ་ཆེད་དུ་བ་བ། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ལ། སྤི་གཞུང་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ལ། རིགས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། སྒྲུབ་བེད་དང་། ཡོན་ཏན། ཉེས་པ། 

རྟགས། ངེས་ཚིག །དབེ་བ། རིགས་ཆད་མ་ཆད་ཀི་དོན་བསན་པ། དཔེ། འབས་བུའི་

ཁད་པར་དང་བཅུའོ། །དང་པོ་ཉན་ཐོས་ནི། ཐར་པའི་རིགས། མ་ཆགས་པའི་དགེ་

བར་འདོད་དེ། མཛོད་དུ། མ་ཆགས་འཕགས་རིགས་ཞེས་སོ། །རང་བཞིན་དང་ནི་

རྒྱས་པ་དང་། །དེ་ནི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང་། །ཡོད་མེད་ཉིད་དང་ཞེས་པ་ལ། སེམས་

ཙམ་པས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁད་པར། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཅན། འཚང་རྒྱ་བའི་

སལ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་སོ། །དེ་རྐེན་གིས་ཡང་དག་

པར་བླངས་པ་ན་རྒྱས་འགྱུར་རོ། །དེ་གཉིས་སྔ་མ་རྟེན་དང་། ཕི་མ་བརྟེན་པའི་དངོས་
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པོ་ཡིན་ནོ། །སྔ་མ་ནི། རྒྱུའི་དངོས་པོར་ཡོད་ལ། འབས་བུའི་དངོས་པོར་མེད་དོ། །དེ་

ལ། ཁེད་ཀིས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་སུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། 

ས་བོན་ནམ་རྒྱུ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ཀང་དེར་འགྱུར་

ཏེ། རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འདི་རིགས་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་ཆོས་དབིངས་ནི། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ཡིན་པས། མདོ་

ལས། ཀེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། 

ཆོས་ཀི་དབིངས་ལྷུར་ལེན་པ། ནམ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ། རང་བཞིན་གིས་འོད་

གསལ་བ་སེ། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། འདུས་

མ་བས་ཀི་དགེ་བ་གང་ཞིག །ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུར་འགྱུར་བའོ། །རྒྱས་འགྱུར་རིགས་ཀི་

མཚན་ཉིད། འདུས་བས་ཀི་དགེ་བ་གང་ཞིག །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་

པའོ། །རྒྱུད་བླ་ལས། གཏེར་དང་འབས་བུའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །རིགས་དེ་རྣམ་གཉིས་

ཤེས་བ་སེ། །ཐོག་མེད་རང་བཞིན་གནས་པ་དང་། །ཡང་དག་བླངས་པ་མཆོག་ཡིན་

ནོ། །རིགས་འདི་གཉིས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི། །སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡིན། །དང་

པོས་སྐུ་ནི་དང་པོ་སེ། །གཉིས་པ་ཡིས་ནི་ཕི་མ་གཉིས། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སེ། སྤིར་རིགས་ཀི་ཁབ་པ་ཡི་དང་། གནས་སབས་རིགས་

ཐ་དད་ཀི་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་མཆོག་ཏུ་དང་། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་

རིགས་སོང་ཞིང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་དོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་

ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཡོད་དེ། སྲིད་པའི་དུཿ ཁ་ལ་སྐྱོ་ཞིང་ཞི་བ་ལ་

འདོད་པ་དང་དོན་གཉེར་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། རྒྱུད་བླ་ལས། གལ་ཏེ་
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སངས་རྒྱས་ཁམས་མེད་ན། །་ག་ལའང་སྐྱོ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །མ་ངན་འདས་ལ་

འདོད་པ་དང་། །དོན་གཉེར་སྨོན་པ་མེད་པར་འགྱུར། །སྲིད་དང་མ་ངན་འདས་ལ་

དེའི། །བདེ་་ག་སྐྱོན་ཡོན་མཐོང་བ་འདི། །རིགས་ཡོད་ལས་ཡིན་གང་ཕིར་

དེའི། །རིགས་མེད་དག་ལ་མེད་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཅན་

རྣམས་ཆོས་ཅན། ཐེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་ཐ་དད་དེ། རྒྱུ་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། 

རྐེན་ཐེག་པ་ཐ་དད་ལ་མོས་པ་དང་། ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པའི་སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་དང་། 

འབས་བུ་བང་ཆུབ་གསུམ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁམས་རྣམས་དང་ནི་མོས་པ་

དང་། །སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་དབེ་བ་དང་། །འབས་བུ་ཐ་དད་དམིགས་པའི་ཕིར། །རིགས་

ཡོད་ཉིད་དུ་ངེས་པར་བརོད། །ཅེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཆོས་ཅན། མཆོག་ཡིན་ཏེ། དགེ་བ་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པས་ཡུན་རིང་དུ་སྦངས་པ་དང་། སོབས་སོགས་ཡོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་ཡོད་པ་དང་། གཞན་དོན་ཆེན་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཟད་པར་མི་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །དེ་དག་ཁད་པར་འཕགས་པ་དང་། །ཐམས་ཅད་དང་ནི་དོན་ཆེན་དང་། །མི་

ཟད་པ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་ཕིར། །རིགས་མཆོག་ཉིད་ཅེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །བཞི་

པ་ནི། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་དེ་ཆོས་ཅན། སྒོ་སྐུར་དང་བལ་བའི་སོང་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་བསལ་རྒྱུ་མེད། རྣམ་བང་དག་པའི་ཆོས་གཞག་རྒྱུ་མེད་ཀང་གོ་

བུར་ཉོན་མོངས་ཀིས་སོང་གི །རང་བཞིན་དག་པས་མི་སོང་པའི་ཕིར། རྒྱུད་བླ་ལས། 

འདི་ལ་བསལ་བ་སོགས་ནས། ཡང་དག་མཐོང་ནས་རྣམ་པར་གོལ། །རྣམ་དབེ་

བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །གོ་བུར་དག་གིས་ཁམས་སོང་གི །རྣམ་དབེ་མེད་པའི་
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མཚན་ཉིད་ཅན། །བླ་མེད་ཆོས་ཀིས་སོང་པ་མིན། །ཞེས་སོ། །ཡང་ཁམས་དེ་ཉིད་

ཆོས་ཅན། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་རྣམ་མཁེན་གི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། དྲི་བཅས་ཀི་དུས་སུ་

དག་པའང་ཡིན། མ་དག་པའང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དྲི་མེད་ཀི་དུས་སུ་དེར་སྔར་དྲི་

མར་མ་གྱུར་པ་ཕིས་དག་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུད་བླར། དག་དང་ཉོན་མོངས་

དང་ལྡན་ཕིར། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་མེད་དག་ཕིར། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ངན་སོང་དུ་འགོ་དཀའ། སོང་ཡང་ཐར་ས། དུཿ ཁ་ཆེན་པོ་མི་

མོང་། འཁོར་བ་ལ་སེམས་སྐྱོ་ཞིང་། དེའི་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་པ་ནི། རིགས་

ཀི་ཕན་ཡོན་ཏེ། རིང་མོ་ཞིག་ནས་ངན་སོང་དུ། །འགོ་ཞིང་མྱུར་དུ་ཐར་པ་དང་། །དེར་

ཡང་དུཿ ཁ་ཆུང་ངུ་མོང་། །སྐྱོ་བཅས་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད། །ཅེས་སོ། །བཞི་པ་

ནི། རིགས་ལ་གནས་ཀང་སངས་རྒྱས་མི་ཐོབ་ཅིང་། ཡོན་ཏན་ལ་མི་འཇུག་པའི་

ཉེས་པ་བཞི་སེ། ཉོན་མོངས་མང་བ། མི་དགེ་བའི་གོགས་པོ། ཡོ་བད་ཀིས་འཕོངས་

པ། བན་ལྟར་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའོ། །ཉོན་མོངས་གོམས་དང་གོགས་ངན་

དང་། །འཕོངས་དང་གཞན་གི་དབང་ཉིད་དེ། །མདོར་ན་རིགས་ཀི་ཉེས་དམིགས་

དག །རྣམ་པ་བཞིར་ནི་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། སྦོར་བའི་སྔོན་རོལ་ནས་

སེམས་ཅན་ལ་སིང་རེ་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་། དཀའ་སྤད་ལ་ཇི་

མི་སམ་པའི་བཟོད་པ་དང་། ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་དགེ་བ་ལ་སྤོད་པ་སེ། བཞི་ནི། བང་

སེམས་ཀི་རིགས་ཀི་རྟགས་སོ། །སྦོར་བའི་སྔོན་དུ་སིང་རེ་དང་། །མོས་པ་དང་ནི་

བཟོད་པ་དང་། །དགེ་ལ་ཡང་དག་སྤོད་པ་ནི། །རིགས་ཀི་རྟགས་སུ་ཤེས་པར་

བ། །ཞེས་སོ། །
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དྲུག་པ་ནི། ཡོན་ཏན་ནི། སྒོལ་བའི་དོན་དུ་རིགས་ཞེས་བ། །ཞེས་ཏེ། གོ་ཏྲ་

ལས། གུ་ཎ་ཏ་ར་ཞེས་བསྒྱུར་ན། ཡོན་ཏན་སྒོལ་བའི་དོན་གིས་རིགས་ཏེ། དེ་ལས་

ཡོན་ཏན་དེ་དག་སྐྱེ་ཞིང་འབྱུང་བའོ། །ཡང་ན། གོ་སྒ་དོན་དགུ་ལ་འཇུག་སེ། ཇི་སད་

དུ། ངག་ཕོགས་ས་དང་འོད་ཟེར་དང་། །ཕྱུགས་དང་མིག་དང་རྡོ་རེ་དང་། །མཐོར་ས་

ཆུ་དང་དོན་དགུ་ལ། །མཁས་པས་གོ་སྒ་ངེས་པར་གདགས། །ཞེས་བཤད་ལ། ཏྲ་ཡ་

ན་སྐྱོབ་པས་ཕོགས་སམ། སས་བ་ས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱོབ་པས་རིགས་

སོ། །ཡང་ན། སིང་རེའི་དབང་གིས་འགོ་བ་ངན་པར་ཐིམ་པའམ། ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་

ཀི་རྟེན་ཡིན་པས་ཀུ་ལ་སེ། རིགས་སོ། །དེའི་རྣམ་གངས་ནི། ཨ་བྷྱས། ཆོས་ཀི་

དབིངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཁོ་ན། འཕགས་

པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་དང་། གཞི་

དང་། སན་པ་དང་། རྒྱུ་དང་། རྟེན་དང་། ཉེ་བར་གནས་པ་དང་། སྔོན་དུ་འགོ་བ་དང་། 

གནས་དང་། ས་བོན་དང་། ཁམས་དང་། རང་བཞིན་ཞེས་པའི་རྣམ་གངས་ཀིས་

བརོད་དོ། །ཞེས་སོ། །

བདུན་པ་ནི། རིགས་ནི་ངེས་དང་མ་ངེས་པ། །རྐེན་རྣམས་ཀིས་ནི་མི་འཕོག་

དང་། །འཕོག་པ་ཉིད་དེ་མདོར་ན་རིགས། །དབེ་བ་འདི་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་ངེས་མ་ངེས་གཉིས་པོ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྐེན་གིས་འཕོག་མི་འཕོག་

གཉིས་ཏེ། བཞིའོ། །ལང་གཤེགས་ལས། ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་དུ་ངེས་པ་གསུམ། མ་

ངེས་པ་དང་། ཆད་པ་སེ། ལྔར་བཤད་དོ། །དེ་ལ། རིགས་ངེས་པ་ནི། རང་གི་བང་ཆུབ་

ཐོབ་ངེས་པ། མ་ངེས་པ་ནི། ལམ་གཞན་དུའང་འགྱུར་སྲིད་པ་སེ། འདི་ལ་ཉན་ཐོས་
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བཤད་ཟིན་ལ། རང་རྒྱལ་ནི། བསེ་རུ་བལྟ་བུ་དྲོད་ནས་ངེས་ཀི། དེ་མན་ཆད་མ་ངེས། 

ཚོགས་སྤོད་ཆེན་པོ་བཟོད་ཆེན་ནས། ཆུང་ངུ་སོམ་ལམ་མམ། མཐོང་ལམ་ནས་ངེས་

ཀི། དེ་མན་ཆད་མ་ངེས་སོ། །བང་སེམས་ལ་དབང་པོ་རྣོ་འབིང་རྟུལ་གསུམ་ལས་རྣོ་

ན། སྦོར་ལམ་ནས་ངེས་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། ལ་ལ་རིགས་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཀང་

དབང་པོ་རྣོ་བས་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་གནས་སབས་སུ་ཐབས་ཀི་

ཁད་པར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

སོ། །ཚོགས་ལམ་མན་ཆད་མ་ངེས་ཏེ། ཆོས་བཤེས་ཀིས། ཐར་བའི་ཆ་དང་མཐུན་

པ་ནི། ཐེག་པ་ཁད་པར་ཅན་གི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་ངེས་པ་མ་ཡིན་པས་

ན། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཞེས་མི་བརོད་དོ། །ཞེས་སོ། །

དབང་འབིང་ནི། མཐོང་ལམ་ནས་ངེས་ཀི། དེ་མན་ཆད་མ་ངེས་ཏེ། ཨ་བྷྱས། 

དབང་པོ་འབིང་ནི། རབ་ཏུ་དགའ་བར་ཕིར་མི་ལྡོག་སེ། ཞེས་པ་དང་། ཇི་སྲིད་དུ་ས་

རབ་ཏུ་དགའ་བ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་ངེས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། །དབང་རྟུལ་

ནི། ས་བརྒྱད་པ་ནས་ངེས་ཏེ། ཨ་བྷྱས། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ནི། ས་མི་གཡོ་བ་ལ་ཕིར་

མི་ལྡོག་སེ་ཞེས་པ་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ལ། ཐམས་ཅད་ངེས་པ་ཉིད་ཀིས་ཕིར་མི་ལྡོག་

པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ་ཞེས་སོ། །ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ལ་མ་ངེས་པ་སྲིད་དེ། 

རྒྱུད་ལས། ཇི་སྲིད་ས་བརྒྱད་མ་ཐོབ་པ། །དེ་སྲིད་ཐེག་པ་དམན་པས་འཇིགས། །ཞེས་

དང་། དཔའ་བོས། ཡིད་ནི་མཆོག་ཏུ་གཡོ་བས་ལྡོག །དེ་ཕིར་དེ་ལ་དབུགས་མ་

ཕྱུང་། །ས་བཞིན་གཡོ་མེད་མ་ཐོབ་པར། །བརྟན་མེད་མི་གཡོའི་ས་རྟོགས་

དཀའ། །ཞེས་དང་། ས་བཅུ་པའི་ས་བརྒྱད་པར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་
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དག་གིས་བང་སེམས་དེ་དག་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་སོ་ལ་བཅུག་པར་མ་གྱུར་ན་ནི་

འདི་དེའི་ཚེ་ཉིད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །འོ་ན། མང་འདས་

དེ་གང་ཡིན། ཉན་ཐོས་ཀིའམ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡིན། དང་པོ་མི་རིགས་ཏེ། དེའི་མང་

འདས་འདོད་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས་སངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་མི་རིགས་ཏེ། 

སོམ་སང་མ་སངས་པས་སོ། །ཞེ་ན། མང་འདས་མང་སེ། རེ་མོ་ཐོབ་པས་དགེ་ར་ཆད་

པའི། བཟོད་ཐོབ་ཀིས་ངན་སོང་། བསམ་གཏན་ཐོབ་པས་དེའི་ཡན་ལག །རྒྱུན་

ཞུགས་ཀིས་ནི་སྲིད་པ་བརྒྱད་པ། ཕིར་འོང་གིས་ནི་གཉིས་པ། ཕིར་མི་འོང་གིས་

འདོད་ཁམས། དག་བཅོམ་གིས་ཕུང་པོ་ལག་བཅས་ལག་མེད་དུ་ཡོངས་སུ་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ནི། དགོངས་པ་ཅན་གི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། 

དགོངས་གཞི། དུས་དེ་སྲིད་དུ་སེམས་ཅན་གི་དོན་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་

དུ་འགོག་པར་ལྟུང་བའང་དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་ལ། སར་ལྟུང་བ་ནི། དགོངས་པ་ཅན་

མིན་ནོ། །ཨ་བྷྱས། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སར་ལྟུང་བ་ནི། རྟོགས་

པ་སེ་ཞེས་སོ། །

བརྒྱད་པ་ནི། རིགས་ཆད་སྲིད་དམ། མི་སྲིད་ཅེ་ན། གཞན་དག །རིགས་སྐྱེ་

མཆེད་ཀི་ཁད་པར་དུ་འདོད་པས་ཆད་པ་ཡོད་པར་འདོད་ལ། དེའང་མཚམས་མེད་

བེད་པ་སོགས་གཅིག་ཏུ་ཉེས་པར་སྤོད་པ། ལོག་ལྟས་དགེ་ར་ཆད་པ། ཐར་པ་ཆ་

མཐུན་མ་སྐྱེས་པ། ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་ཚོགས་མ་རོགས་པ་དང་། བཞི་པ་ནི། རིགས་

དམན་པས་ན། མེད་པའོ། །ཐར་པའི་རྒྱུ་དང་བལ་བ་ནི། རིགས་གཏན་མེད་པའོ། །ལ་

ལ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་སྤོད་ངེས་ཡོད། །ལ་ལ་དཀར་པོའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་
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བཅོམ། །ལ་ལ་ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་དགེ་བ་མེད། །དཀར་པོ་དམན་པ་ཡོད་པ་རྒྱུ་དང་

བལ། །ཞེས་སོ། །འདིར་ཆོས་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་སུ་འདོད་པས་

དེ་ཆད་པ་མི་སྲིད་དེ། རྒྱུད་བླ་མར། རོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕོ་ཕིར་དང་། །དེ་བཞིན་

ཉིད་དབེར་མེད་ཕིར་དང་། །རིགས་ཡོད་ཕིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རྟག་ཏུ་སངས་

རྒྱས་སིང་པོ་ཅན། །ཞེས་པ་དང་། ཡུམ་དཔལ་མཆོག་དང་པོར། བང་སེམས་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཅན་ནོ། །ཞེས་

སོ། །རིགས་ཆད་བཤད་པ་ནི། རྣམ་པར་གོལ་བར་དཀའ་བ་ལ་དགོངས་པ་སེ། 

ཐོགས་མེད་ཀིས། ལོག་སྲེད་ཅན་གཏན་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆོས་

ཅན་ཞེས་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལ་སང་བའི་ལོག་

སྲེད་ཅན་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལ་སང་བ་ལྡོག་པའི་དོན་དུ་

དུས་གཞན་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

དགུ་པ་ནི། དགེ་བ་མང་བ། ཡེ་ཤེས་ཀི་འོད་གསལ་བ། ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་

མེད་པ། མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་མཐུ་དང་ལྡན་པས་སམ། མི་འགྱུར་ཞིང་རྣམ་པར་

དག་པས་གསེར་དང་འདྲ་སེ། གསེར་གི་རིགས་བཞིན་ཤེས་པར་བ། །དགེ་བ་དཔག་

ཏུ་མེད་པའི་གནས། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་དྲི་མེད་ལྡན། །མཐུ་རྣམས་ཀི་ཡང་གནས་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་སོ། །རྒྱུད་བླར། རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་། །དགེ་དང་རྣམ་པར་

དག་པའི་ཕིར། །དེ་བཞིན་ཉིད་འདི་གསེར་གི་ནི། །གཟུགས་དང་མཚུངས་པར་

བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་ཏེ། རྒྱས་པར་དེ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །བཅུ་པ་ནི། རིགས་ནི། 

འབས་བུ་བདེ་བ་ཐོབ་ཅིང་། དུཿ ཁ་ཞི་བ། བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དང་རང་གཞན་ལ་ཕན་
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བདེ་སྐྱེད་པའི་ར་བའོ། །ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བང་ཆུབ་ཤིང་བསྐྱེད་ཕིར། །བདེ་

དང་དུཿ ཁ་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ཐོབ་བའི་ཕིར། བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་བདེ་བེད་པ་འབས་

བུའི་ཕིར། །རིགས་མཆོག་དེ་ནི་ར་བ་བཟང་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རིགས་ཀི་དབེ་བ་དང་། རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ལ། སྔ་

འགེལ། ར་བ། འགེལ་པ། དོན་བ་་བ་ལས། དང་པོ་ནི། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་སྒྲུབ་

པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་ལྡན་པའི་བང་སེམས་ལའམ། སྒྲུབ་པ་བརྟེན་པར་ལྡན་པའི་

རིགས་ལ་སྔར་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ཇི་སད་བཤད་པ་གོ་སྒྲུབ་སོགས་དང་། ཚོགས་

སྒྲུབ་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་མཐོང་ལམ་དང་། སོགས་པ། སོམ་ལམ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་པ་

གཞན་ཡང་འབྱུང་བས་སྒྲུབ་པ་དེ་རྣམས་ཀི་རྟེན་ནམ་གཞིར་གྱུར་པ་རིགས་འཆད་

དོ། །གཉིས་པ་ལ། རྟེན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཞེས་བརོད་ཅེས་ཀུན་ལ་སྦར་

རོ། །ཆོས་དྲུག་ནི། དྲོད་ཀི་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཀིའོ། །མདོ་ནི། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། 

དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་བའི་རེས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འབོར་དེ་བཞིན་

དུ། བང་སེམས་ཀི་ཚིག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་ནམ་

མཁའ་ནི། རིགས་ཀི་དཔེའོ། །བའི་རེས་སོགས་རྟོགས་པ། དེ་མེད་པ་ནི། རིགས་ཀི་

རང་བཞིན་ནོ། །ཚིག་གི་དོན་དང་གཞིའི་དོན། འགྱུར་ཁད་དོ། །རེ་མོའི་རྟོགས་

པའིའོ། །མདོ་ནི། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་གནས་མེད་ཅིང་སོགས་སོ། །བཟོད་པའི་

རྟོགས་པའིའོ། །མདོ་ནི། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་ལ་གནས་མེད་སོགས་

སོ། །ཆོས་མཆོག་གི་རྟོགས་པའིའོ། །མདོ་ནི། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུའི་ནང་སོང་པ་ཉིད་ལ་

སྤོད་པའི་ཚིག་གི་དོན་མེད་སོགས་སོ། །མཐོང་ལམ་གི་རྟོགས་པའིའོ། །མདོ་ནི། དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

གཟུགས་ལ་ཚིག་གི་དོན་མེད་སོགས་སོ། །སོམ་ལམ་གི་རྟོགས་པའིའོ། །མདོ་ནི། 

སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚིག་གི་དོན་མེད་སོགས་སོ། །སང་བའི་གཉེན་པོ་སྐྱེ་བའིའོ། །

མདོ་ནི། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་མངོན་པར་ཤར་བའི་ཚེ་མུན་པའི་གནས་མེད་

སོགས་སོ། །མི་མཐུན་ཕོགས་སོང་བའིའོ། །མདོ་ནི། བསལ་པའི་མེ་འབར་བའི་ཚེ་

འདུ་བེད་ཀི་གནས་མེད་སོགས་སོ། །གཉེན་པོ་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་རྣམ་རྟོག་དེ་

དག་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་སེ། སངས་པའིའོ། །མདོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ངན་པའི་གནས་

མེད་སོགས་སོ། །སྲིད་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་ཤེས་རབ་སིང་བརེར་བཅས་

པའིའོ། །མདོ་ནི། ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འོད་ལ་གནས་མེད་སོགས་སོ། །སོབ་མ་ཉན་ཐོས་

སོགས་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཡོན་ཏན་གིའོ། །མདོ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་

རྒྱས་དང་། གཟའ་དང་། སར་མ་དང་། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གོག་གི་འོད་ལ་

གནས་མེད་སོགས་སོ། །གཞན་གི་དོན་དགེ་ལེགས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་

འགོ་བའི་གོ་རིམ་གིའོ། །མདོ་ནི། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀི་ལ་རྣམས་ཀི་འོད་ལ་

གནས་མེད་སོགས་སོ། །སེམས་ཅན་གི་དོན་དང་། མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་

པའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་བ་མི་མངའ་བར་ཏེ། ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའིའོ། །མདོ་ནི། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་འོད་ལ་

གནས་མེད་སོགས་སོ། །དེ་ལ་གནས་ནི། རྟེན་གི་དངོས་པོ། མེད་པ་ནི། དེ་བཞིན་

ཉིད་དེ། རིགས་སོ། །
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གསུམ་པ་ལ། ངོ་བོ། གོ་རིམ། གངས་ངེས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རེ་

ཞིག་ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུ་སོན་པ་སེ། ཇི་སྲིད་དུ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །བཅུ་གསུམ་གི་

དང་པོ་ལོ་ཀའི་ངེས་པར་འབེད་པར་ཆ་མཐུན་དྲོད་སོགས་བཞི་པོ་རྣམས་སོ། །དེའི་

འོག་ཏུ་ནི། དེ་ནས་ཏེ། དེའི་རེས་ལ་ཞེས་པའོ། །ཁམས་གསུམ་གི་གཉེན་པོ་ལོ་ཀ་

ལས་འདས་པ་མཐོང་སོམ་གི་ལམ་དག་གོ །དེའི་འོག་ཏུ་མཐོང་སོམ་གི་ལམ་དེ་དག་

སྐྱེས་པའི་སོབས་ཀིས། དཔེར་ན། རྐུན་པོ་ཕྱུང་བ་དང་སོ་འཕར་བཅད་པ་དུས་མཉམ་

པ་ལྟར། གཉེན་པོ་ལམ་དེ་དག་སྐྱེ་བ་དང་ལམ་དེ་དག་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

འགག་པ་དག་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སང་གཉེན་དེ་དག་མི་

དམིགས་པར་རྟོགས་པས་སང་གཉེན་དེ་དག་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་

རྟོག་ཤེས་སྒིབ་སངས་བའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སྔོན་གི་གཞན་དོན་བེད་པའི་སྨོན་ལམ་དང་

སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་མི་དམིགས་པར་ཤེས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སོབས་ཀིས་

འཁོར་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། སྲིད་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་

ཤེས་རབ་དང་ཐབས་སོ། །དེའི་འོག་ཏུ་ཐབས་ཤེས་རབ་དེ་དག་སྐྱེས་པས་ཉན་ཐོས་

ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལོ་ཀ་མཐའ་ཡས་སུ་འཕོ་བའི་ཡེ་ཤེས་

སོབས་བཅུ་ལ་སོགས་སོ། །

དེའི་འོག་ཏུ་འགོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞན་གི་དོན་གི་གོ་རིམ་མོ། །འགོད་

ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ལའོ། །ཇི་ལྟར་ན། གདུལ་བའི་

བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུའོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། ཉན་ཐོས་བསན་པ་ལ་གཞུག་པའི་

ཕིར་གཟུགས་སོགས་ཀི་དོན་ཡོད་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་གཞུག་པ་ལ་ལྡེམ་དགོངས་
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ཏེ། ཉི་ཤུ་པར། གཟུགས་སོགས་སྐྱེ་མཆེད་ཡོད་པར་ནི། །དེས་འདུལ་བ་ཡི་སྐྱེ་བོ་

ལ། །དགོངས་པའི་དབང་གིས་གསུངས་པ་སེ། །རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཅན་

བཞིན། །ཞེས་སོ། །

ཀུན་བཏགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་མེད་དོ། །ཡོད་དོ། །རང་བཞིན་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་བཤད་པ་

མཚན་ཉིད་ལ་ལྡེམ་དགོངས་སོ། །ང་ཉིད་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་སོ། །ཞེས་

པ་དང་། སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་བསེན་བཀུར་བས་ནས་གཟོད་ཐེག་ཆེན་གི་རྟོགས་

པ་སྐྱེའོ་ཞེས་པ་དང་། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་སྨོན་ལམ་བཏབ་ན་དེར་སྐྱེ་ཞེས་པ་དང་། 

ལ་ལར་སྦིན་པ་ལ་བསྔགས་ལ་གཞན་དུ་སྨད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་འབོར་

པ་བསྔགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་ལའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྔགས་པ་དང་། 

གང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་དེ་དག་

མཐོ་རིས་སུ་འགོ་བར་བསན་པ་དང་། ཉན་ཐོས་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་པའམ། 

ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ལ་བརས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒིབ་པ་

བརྒྱད་ཀི་གཉེན་པོ་ལ་ལྡེམ་དགོངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་བརས་པ་དང་། །ལེ་ལོ་

ཅུང་ཟད་ཆོག་འཛིན་དང་། །ང་རྒྱལ་འདོད་ཆགས་སྤོད་པ་དང་། །འགོད་དང་མ་ངེས་

ལྡོག་པ་ནི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྒིབ་པ་སེ། །དེ་ཡི་གཉེན་པོར་ཐེག་མཆོག་

གསུངས། །ཞེས་སོ། །སིང་པོ་མེད་ལ་སིང་པོར་ཤེས། །ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་ལེགས་པར་

གནས། །ཉོན་མོངས་པས་ནི་རབ་ཉོན་མོངས། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པ་ལ། སིང་པོ་རྣམ་གཡེང་ངོ་། །དེ་མེད་པ་ལ་སིང་པོར་འཛིན་པ་དང་། 
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རྟག་པ། བདེ་བ། གཙང་བ། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་མི་རྟག་སོགས་ལ་

གནས། ཡུན་རིང་པོར་དཀའ་སྤད་ཀིས་ཉོན་མོངས་པས་རབ་ཏུ་ཉོན་མོངས་པར་

བས་ན་བང་ཆུབ་ཐོབ་ཅེས་པ་བསྒྱུར་བ་ལ་ལྡེམ་དགོངས་སོ། །ཉན་ཐོས་དང་ནི་ངོ་བོ་

ཉིད། །དེ་བཞིན་ཉེས་པ་གདུལ་བ་དང་། །བརོད་པ་ཟབ་པ་ཉིད་ལ་ནི། །ལྡེམ་པོར་

དགོངས་པ་འདི་རྣམ་བཞི། །ཞེས་སོ། །

དགོངས་པ་ཅན་བཞི་ནི། མཉམ་པ་ཉིད་དང་དོན་གཞན་དང་། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་

དུས་གཞན་དང་། །གང་ཟག་གི་ནི་བསམ་པ་ལ། །དགོངས་པ་རྣམ་པ་བཞིར་ཤེས་

བ། །ཞེས་ཏེ། མཛོད་དུ། ཚོགས་དང་ཆོས་ཀི་སྐུ་དག་དང་། །འགོ་བའི་དོན་ནི་སྤོད་པ་

ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་སེ། །སྐུ་ཚེ་རིགས་དང་ཚད་ཀིས་མིན། །ཞེས་

པས་རྒྱུ་འབས་བེད་པ་གསུམ་མཉམ་པ་ལ་དགོངས་ནས། ང་སངས་རྒྱས་རྣམ་

གཟིགས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། ཇི་སད་དུ། ཕ་དང་མ་ནི་གསད་བ་ཞིང་། །ཞེས་

སོགས་དོན་གཞན་དང་། གཉེན་པོའི་ལྡེམ་དགོངས་གསུམ་པ་ལྟ་བུ་དུས་གཞན་ལ་སྐྱེ་

བ་ལ་དགོངས་པ་དང་། བཞི་པ་ལྟ་བུ་གང་ཟག་གི་བསམ་པ་ལ་དགོངས་པའོ། །

འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། དགོས་པ་གཙོ་བོར་སོན་པ་ལྡེམ་དགོངས། 

དགོངས་གཞི་གཙོ་བོར་སོན་པ་དགོངས་པ་ཅན་ཏེ། ངོ་བོ་གཅིག་གོ །དེ་དག་སོགས་

པ་སེ། དགོངས་པ་བརྒྱད་ཀི་སོ་ནས་སོ། །འདི་དག་ཀང་ཕལ་ཆེར་སེམས་ཙམ་དང་

བསྟུན་པ་ཡིན་གི། འདིར་ངེས་པར་མི་བསམ་སེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་

སེམས་ཙམ་ཞེས། །ཐུབ་པ་ཡིས་ནི་གང་བསན་པ། །བིས་རྣམས་སྐྲག་པ་སང་དོན་

ཏེ། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ཉིད། །སོང་ཉིད་བདག་ཉིད་ཚུལ་གཅིག་གི །སེམས་འདི་
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ཉིད་ལ་ཀུན་བཏགས་དང་། །གཞན་གི་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་པ། །ཉིད་དུ་ཡང་ནི་

བཏགས་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། ཐེག་གཅིག་དྲང་དོན་དུ་བསན་པའང་དྲང་དོན་ཡིན་

ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་དབེར་མེད་ཕིར། །གཙོ་བོའི་ཐེག་པར་དབེར་

མ་མཆིས། །ཁོད་ཀིས་སེམས་ཅན་གཞུག་པའི་ཕིར། །ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་

པའོ། །ཞེས་དེ་དག་དགོངས་པ་ཅན་དུ་བཤད་དོ། །དེའི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན། གཞན་གི་དོན་གི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཇི་ཙམ་དུ་ན། འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་

བར་རོ། །ཇི་ལྟར་ན། འབད་རོལ་གི་མཚན་མ་མེད་པར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཅུ་གསུམ་པོ་འདི་ནི། རྟོགས་པའི་གོ་རིམ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བུདྡྷ་

ཤྲིས། དྲུག་པས་བདུན་མན་ཆད། བདུན་བརྒྱད་གཉིས་ས་བརྒྱད་པ་ཞེས་སོ། །ཆོས་

བཤེས་ཀིས། དྲུག་པ་སོམ་ལམ་སྤིའོ། །བདུན་དགུ་གཉིས་ནི། དྲུག་པོའི་སངས་པ་

དང་ཐོབ་པ། བརྒྱད་པ་ནི། ས་གསུམ་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར། བཅུ་པ་ས་བདུན་པ། 

བཅུ་གཅིག་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར། བཅུ་གཉིས་པ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་

ཐོགས་པ་དང་། སྲིད་པ་ཐ་མ་པ། བཅུ་གསུམ་པ་ནི། བར་ཆད་མེད་ལམ་ན་ཡོད་ཀི། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འདོད་པ་མི་འཐད་དོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་ཆོས་

ཅན། བཅུ་གསུམ་པོ་འདི་ལ་ཆད་ལག་གི་སྐྱོན་མེད་དེ། བཅུ་གསུམ་པོ་འདིས་ཀང་། 

སྐྱེས་བུའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་ཆེན་ལས། 

འདིས་ཀང་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བ་ས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟར་ན། བཅུ་

གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འདོད་པ་ཤེར་འབྱུང་བློ་གོས་ཀི་དང་། འཕགས་པས། 

སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས་བརམས་ཏེ་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་ཞེས་པ་
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གཉིས་ཀ་ཁས་བླང་དགོས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀི་གནས་སབས་ངེས་འབེད་ཆ་

མཐུན་སོགས་ཐ་དད་པའི་བེ་བག་གིས། བང་སེམས་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་པོའི་ཆོས་

ཀི་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་ཆོས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཞེས་བ་སེ། སྔར་

ཇི་སད་བཤད་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀི་གཞིའམ་རྟེན་ཏུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། འོ་ན། དེ་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་དང་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཡིན་པས་དང་

པོར་བཤད་པར་རིགས་སོ། །ཞེ་ན། དོན་ལ་སྐྱེ་རིམ་དེ་ལྟར་ཡིན་ལ། འདི་ནི། འབས་

བུ་སྔར་བཤད་ནས་རྒྱུ་ཕིས་འཆད་པ་བཤད་པའི་གོ་རིམ་མོ། །ཡང་ན། འབས་བུ་

སྒྲུབ་པ། རྒྱུ་རིགས་ལ་མི་འཁྲུལ་པས། རྒྱུ་རིགས་རྟོགས་པར་བེད་པས་རྟོགས་པའི་

གོ་རིམ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རོད་ལན་ནོ། །རོད་པ་ལ། ཁས་བླང་བརོད་པ་དང་། 

ཐལ་བ་དགོད་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། དོན་ལ་འཇུག་པས་ན། གལ་ཏེའོ། །ཆོས་ཀི་

དབིངས་ཁོ་ན་སངས་རྒྱས་སོགས་འཕགས་པའི་ཆོས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཆོས་དབིངས་དེའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་བང་སེམས་བླ་ན་མེད་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སོབས་སོགས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ཅན་

ཡིན་ནའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕོགས་སྔ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་འོ་ན་ནི་བང་སེམས་ཆོས་ཅན། 

དེ་ཁོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་མིན་པར་ཐལ། ཆོས་དབིངས་དེ་ནི་དེ་དང་

གཞན་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ལའང་སྤིར་གནས་པ་སེ། ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་

པ་ཁས་བླངས། དེའི་ཚེའོ་སམ་པའི་སྐྱེ་བོ་བློ་གོས་དམན་པ་སེ། ཤེས་རབ་ཆུང་བའི་
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ངོར་དོགས་པ་བསུས་ནས་རོད་ལན་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་སོན་པ་ནི། 

རིགས་ནི་ཆོས་ཅན། ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སོ། །ཞེས་ཐ་དད་དུ་

རུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་དབེར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། ལན་

ལ། བསན་བཅོས་དང་། ལོ་ཀ་ལ་གགས་པའི་ལན་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ནི། 

དཔེར་ནའོ། །རིགས་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་ཡང་རྐེན་གིས་བས་པའི་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་

དང་། སོགས་པ་རང་རྒྱལ་གི་ཐེག་པ་ལ་སོགས་རྟོགས་པའི་རིམ་གིས་དམིགས་

པས་རིགས་ཐ་དད་འཐད་པར་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་དབིངས་གཅིག་ཡིན་ཀང་

འཕགས་པའི་ཆོས་རྟོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་དམིགས་པའི་

འཕགས་པ་གསུམ་པོ་གང་གི་ཆོས་རྟོགས་པའི་རྒྱུའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་འཇོག་པ་སེ་

རྒྱུར་གྱུར་པའི་སོ་ནས། དེའི་རིགས་ཉིད་དུ་ཐ་སད་འདོགས་སོ། །ཞེས་བ་བའི་ལན་

ཞིག་ཀང་གཟིགས་མོད་ཀིའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། མོད་ཀི། དེ་བཞག་ནས་ས་ཆོས་

ཉིད་དུ་ལོ་ཀ་པའི་ངག་སེ། གགས་པའི་དཔེ་ཡིས་ལན་གཞན་དུ་སོན་ནོ། །ར་བ་ནི། 

མཐར་ཐུག་རིགས་གསུམ་གི་དབེ་བ་མེད་པར་ཐལ་བ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུད་ལས། 

ཐེག་པ་གསུམ་གིས་ངེས་འབྱུང་ལ། །ཐེག་པ་གཅིག་གི་འབས་བུར་གནས། །ཞེས་

སོ། །གནས་སབས་རིགས་གསུམ་དུ་དབེར་མེད་པར་ཐལ་བ་ལ་ཁབ་པ་མེད་དེ། 

བརྟེན་པའི་ཆོས་ཐ་དད་ཀི་བེ་བག་གིས་རྟེན་རིགས་དེའི་དབེ་བ་ཐ་དད་ཡོངས་སུ་

བརོད་དོ། །འགེལ་པ་ནི། དཔེར་ན། ཉེར་ལེན་འཇིམ་པ་གཅིག་ལས་མངོན་པར་གྲུབ་

ཅིང་རྐེན་མེ་ལེ་གཅིག་གིས་སོ་བཏང་བ་རྟེན་ར་བུམ་དང་། སོགས་པ་ལྷུང་བཟེད་ལ་
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སོགས་པ་གཅིག་ཉིད། བརྟེན་པ་ནང་གི་བཅུད་སྦང་རི་དང་། ལི་ཁར་སེ། བུ་རམ་དང་། 

སོགས་པ་ཁར་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་ཉིད་ཀིས་བུམ་པ་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པ་དེ་བཞིན་དུ་

བརྟེན་པའི་ཆོས་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་བ་ས་པ་རྟོགས་ཤིང་ཐོབ་པར་བ་བ་ཐ་དད་པ་

ཉིད་ཀིས་རྟེན་རིགས་ཐ་དད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་ཐ་སད་དུ་བསན་གི། དོན་དམ་པར་ཐ་

དད་མིན་ཏེ། འཕགས་པས། རིགས་དེ་ནི། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཉིད་ཀིས་ཁད་

པར་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་༼གང་ལ་དམིགས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ཡུལ་དམིགས་པ།༽ལ། 

སྔ་འགེལ་ར་བ། འགེལ་པ། དགག་སྒྲུབ་བསན་པ་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། 

སྔར་ཇི་སད་དུ་བཤད་པའི་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་བང་སེམས་ཀི་དམིགས་པ་

གང་ཡིན་སམ་པ་ལ་དེ་སོན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ། བསན་བཤད་ཤིན་ཏུ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དམིགས་པ་ནི། ཤེས་བའི་ཆོས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ། ཞི་ལས། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀིས་མི་བསབ་པའི། །དངོས་དེ་གང་

ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཆོས་དེ་ཡང་བླང་བ་དགེ་བ་དང་། 

སོགས་པ་དོར་བ་མི་དགེ་བ་དང་། བཏང་སོམས་སུ་གཞག་བ་ལུང་མ་བསན་དང་

གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་ནི། སོ་སྐྱེས་བ་ས་པ་ལོ་ཀ་པའི་རྟོག་པ་དང་། འཕགས་པས་

བ་ས་པ་གང་དག་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པར་འདོད་དང་། ཀུན་བཏུས་སུ། ཟག་པ་དེའི་

བདག་ཉིད་དང་། ཟག་པ་དང་འབེལ་པ་དང་། ཟག་པས་བཅིངས་པ་དང་། ཟག་པའི་

རེས་སུ་འབེལ་བ་དང་། ཟག་པའི་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། ཟག་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་

ཕིར་ཟག་པ་དང་བཅས་པར་བལྟའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཟག་པའི་སོ་དྲུག་དང་འབེལ་པ་
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ཟག་བཅས་དང་། ཟག་པའི་སོ་དྲུག་དང་མ་འབེལ་བ་ཟག་པ་མེད་ཆོས་དང་། ཆོས་

གང་དག་རྐེན་རྣམས་ཚོགས་ཤིང་འདུས་ནས་བས་པ་དང་། སྐྱེ་འཇིག་གནས་འགྱུར་

བཞི་དང་བལ་བ་འདུས་མ་བས་དང་། སོབ་མ་སེ། ཉན་རང་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལའང་

འབྱུང་བ་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་རྣམས་དང་། ཆོས་གང་དག་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་

ཐུན་མོང་མིན་པ་སོབས་སོགས་ཏེ། བརྒྱད་དོ། །མདོ་ནི། དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་

དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། ལོ་ཀ་པ་དང་། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པ་དང་། ཟག་པ་

དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་དང་། འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་དང་། 

ཐུན་མོང་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སེ། རབ་འབོར། དེ་དག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཅེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། བསན་བཤད་སྒ་དོན་གི་སོ་ནས་དོན་བ་འོ། །དང་པོ་ནི། རེ་

ཞིག་དམིགས་པ་བཅུ་གཅིག་གི་དང་པོ་སྤིར་ཏེ། ཉན་ཐོས་སོགས་དང་། ཐུན་མོང་དུ་

བཤད་པ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་པས་མ་གོས་པའི་རྣམ་བང་། དགེ་

བའམ་ཁད་པར་མི་དགེ་བའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པས་དགེ་བའི་ལས་ཏེ། དགེ་སྦོང་གི་

ཚུལ་དྲི་མ་མེད་པའི་ལམ་ཉིད་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་སེ། ངོ་བོ་ཉིད་དང་

འབེལ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དགེ་བའི་འགལ་བའི་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པ་མི་དགེ་

བ་སེ། བསམ་བཞིན་མ་ནོར་བར་གཞན་གསད་པ་སྲོག་གཅོད་པ་དང་། སོགས་པ་མ་

བིན་པར་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་གསུམ། ངག་གི་བཞི། ཡིད་ཀི་གསུམ་

མོ། །དགེ་མི་དགེ་གང་ཡང་མིན་པའི་ལས་ནི། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་སེ། ལུང་དུ་མ་

བསན་པའི་ལུས་ཀི་ལས་དང་། སོགས་པ་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་བཟོ་དང་སྤྲུལ་པ་
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དང་སྤོད་ལམ་དང་རྣམ་སྨིན་བཞིའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་

ཉིད་ལོ་ཀ་པ་དང་། སོགས་པ་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་པོ་སེ། 

ཟུང་དུ་སྦར་བའི་དབེ་བ། ཕག་བཞི་ཉིད་ཀིས། དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་དོར་བའི་

ལག་མ་རྣམས་ཏེ། སོགས་ཀི་སྒ་རེ་རེ་ལ་སྦར་ཏེ། ར་བའི་གངས་སམ་གོ་རིམ་བཞིན་

དུ་སོན་པ་ནི། བིས་པ་ནི། འཕགས་པ་དང་མཁས་པ་དང་རྒན་པོའི་ཟླས་གངས་པ་

གསུམ་ལས། འདིར་དང་པོ་སེ། དེའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བ་ས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་

དང་། ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་ནི། ལོ་ཀ་པའོ། །འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་བ་ས་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ནས་མ་འདྲེས་པ་

བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའོ། །

གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས། མ་འོངས་པའི་

ཕུང་པོ་ལ་འདུན་པ་དང་། ད་ལྟར་བས་འདོད་ཆགས་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་ལྡན་

པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། ཁམས། གཟུགས་མེད། མངོན་ཤེས་ལྔའི་བར་ནི། ཟག་བཅས་

སོ། །བདག་དེར་ལྟ་བའི་གཉེན་པོ་འདོད་འདུན་དང་མ་འབེལ་བ་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་

བཞི་དང་། མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་ནི། ཟག་མེད་དོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་

རག་ལས་ནས་འབྱུང་བ་འདོད་ཁམས་སོགས། ཁམས་གསུམ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་

ཕོགས་ལ་སོགས་པ་འདུས་བས་སོ། །རྒྱུ་རྐེན་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཁམས་གསུམ་དུ་མ་

གཏོགས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་འདོད་ཆགས་ཟད་པ་སོགས་ཀི་འགོག་པ་ནི། འདུས་

མ་བས་སོ། །འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོ་སེ། གང་ཟག་ཐམས་ཅད་དེ། ཕལ་ཆེར་གི་རྒྱུད་ལ་

འབྱུང་བའི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། ཚད་མེད་སོགས་ནི། ཐུབ་པ་དང་གཞན་གི་ཐུན་
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མོང་གི་ཆོས་དང་། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བ་མི་

འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་ཅན་ནམ། སོབས་ཀི་ཁད་ཆོས་མང་

པོའི་ཆོས་ཅན་སོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་མིན་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་

ཇི་ལྟ་བུར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པའི་རིམ་གིས་དམིགས་པས་ཏེ། ལས་དང་པོ་

པས་ཞེན་ནས་དམིགས་ལ། ཕི་མ་རྣམས་ཀིས་ཞེན་མེད་དུ་དམིགས་པའམ། ཡང་ན། 

དགེ་བ་བླང་བ་ལ་སོགས་པར་རིམ་གིས་བསོམ་ཞིང་སེམས་པས་ན། སྤི་དང་བེ་

བག་གི་སོ་ནས་དམིགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་གོ །བཞི་པ་ནི། གཞན་དག །ཆོས་

ཉིད་རྟག་ཏུ་དག་པ་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །སམ་ན། 

དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འགོ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། རྟག་ཏུ་

དག་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ། ཆུ་ཁམས་གསེར་དང་ནམ་མཁའ་རྣམས། །དག་པ་

བཞིན་དུ་དག་པར་འདོད། །ཅེས་གོ་བུར་གི་དྲི་མ་དག་པའོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནི། དག་པ་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཞེས་གཉེན་པོ་ལ་ཞེན་པ་དང་། དེ་ཡོད་ན། སང་བ་ལ་ཞེན་

པའང་ཡོད་པས་དེ་གཉིས་མ་སངས་པས་དག་པ་ཕོགས་གཅིག་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་

ན། ཁོད་ལའང་དག་པ་ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་

དམིགས་པ་ནི། དངོས་པོ་མེད་པའོ་ཞེས་པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དངོས་པོ་

མེད་པ་ནི། གཉིས་ཀི་དངོས་པོར་དམིགས་ཤིང་ཞེན་པ་མེད་པ་ཡིན་པས་སོ། །དེས་

ན། རང་བཞིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནི། རིགས་ཡིན་ལ། རྣམ་འགྱུར་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་

ནི། དམིགས་པ་ཡིན་པས་ཁད་པར་ཡོད་ཅིང་། གཉིས་ཀའང་གཉིས་ཀར་མ་བཀག་
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སེ། འབེལ་བས་དམིགས་པ་དག་པ་ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་འཐད་དོ། །

གསུམ་པ་༼གང་གི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་འབས་བུ་ཆེད་དུ་བ་བ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དམིགས་པ་བཅུ་གཅིག་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སྒྲུབ་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཆེད་དུ་བ་བ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཆེད་དུ་བ་བ་སོན་པ། ར་བ་ནི། ཤེས་

པར་བ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་བང་

སེམས་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བ་འདིའོ། །ཡང་ན། རང་བྱུང་ནི། སངས་རྒྱས་ཡིན་ལ། 

བང་སེམས་ནི། དེ་ཐོབ་པའི་སལ་པ་ཅན་ཡིན་པས་རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་མིང་ངོ་། །གང་

གིས་ན། སེམས་ཅན་གི་ཕུང་པོ་དང་། སེ་ཆེན་པོ་ཀུན་གི་མཆོག་ཉིད་དུ་བེད་པའི་

ཆོས་སེམས་ཆེན་པོ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་གི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་དང་། སེམས་ཅན་

གི་སེ་ཆེན་པོ་ཀུན་གི་མཆོག་ཉིད་དུ་བེད་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །སྒིབ་པ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པ། སོང་

བ་ཆེན་པོ་སེ། མདོ་ནི། ཐབས་མཁས་པས་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དེ་དག་སང་བའི་ཕིར་མི་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆོས་སོན་ཞེས་སོགས་སོ། །

ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་ཆགས་པ་མེད་པར་ཆོས་ཐམས་

ཅད་རྟོགས་པ། རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་སེ། མདོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས། བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སེམས། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་དང་ཐུན་མོང་མ་ལགས་པའི་སེམས། ཟག་པ་མ་མཆིས་ཤིང་ཁམས་གསུམ་དུ་

མ་གཏོགས་པའི་སེམས་གང་ལགས་པ་དེ་ལའང་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་སད་དུ་

ཆགས་པ་མ་མཆིས་པ་སེ། དེའི་ཕིར་བང་སེམས་ཞེས་བགི་བའི་གངས་སུ་
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མཆིའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་པོ་ལ་ཆེན་པོ་གསུམ་གིས་སོ། །

འགེལ་པ་ན། ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་

སངས་རྟོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་སོ་ནས་རྣམ་མཁེན་དུ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་དང་། དེར་བཏགས་པ་བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་

ཆེད་དུ་བ་བའོ། །

ཇི་ལྟར་ན། སངས་རྟོགས་གཞན་དོན་ཆེན་པོ་ཉིད་གསུམ་དང་ལྡན་པས་རྣམ་

པ་གསུམ་དུའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚུལ་དེ་

ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པས་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན། གསུམ་པོ་གང་ཞེ་ན། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་པའི་སེམས་ཅན་གི་

ཚོགས་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་གི་སེ་ཆེན་པོ་རིགས་ཀི་ས་པ་ལ་སོགས་ཞུགས་པ་

དང་གནས་པའི་གང་ཟག་ཀུན་གི་མཆོག་ཉིད་དུ་བེད་པའི་ཆོས་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལྔ་

སེ། བདག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་འཁོར་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གོ་ཆ་

གོན་ཏེ། བདོག་པ་ཐམས་ཅད་གཏོང་ཞིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མཉམ་

པས་དེ་དག་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་ཀང་འདས་པ་མེད་པར་རྟོགས་

ལ། ཉན་ཐོས་དང་མ་འདྲེས་པས་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤད་དེ། ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་དང་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པར་བ་བ་དང་། སེམས་ཅན་རེ་རེའི་དོན་དུའང་དེ་

དག་མང་འདས་མ་ཐོབ་བར་དུ་བདག་གིས་དེའི་་ག་བསྔལ་མོང་བར་བའོ་ཞེས་

ཁས་བླངས་ནས་ཕིས་ཚོགས་བསགས་ཏེ་བང་ཆུབ་འདོད་པ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་སེམས་

སོ། །སེམས་བསྐྱེད་ཕིན་ཆད་ཆགས་སོགས་དང་། ཉན་ཐོས་ཀི་སེམས་མི་བསྐྱེད་པ་
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རླབས་པོ་ཆེའི་སེམས་སོ། །རྟག་ཏུ་རློམ་སེམས་མེད་པ་མི་བསྒུལ་བའི་སེམས་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་ཅིང་མི་གཏོང་ལ་རློམ་པ་མེད་པ་ཕན་བདེའི་སེམས་

དང་། ཆོས་ལ་དགའ་བས་སོང་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་དང་། 

མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དང་། རྡོ་རེ་ལྟ་བུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བར་ལ་མི་

དམིགས་པས་གནས་པ་མོས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལྔ་ནི། སེམས་ཆེན་པོ་ཉིད་དང་། 

བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་ལྟ་བུའི་བར་གི་ལྟ་བ་རྣམས་སང་

བའི་ཕིར་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆོས་སོན་པ་སོང་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་དང་། གང་

དང་ཡང་མི་མཉམ་པ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ལ། དེ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་སོགས་རྟོགས་

པ་ཆེན་པོའ།ོ །ཉིད་ནི། དངོས་པོའི་རྐེན་ནོ། །དམིགས་པ་དང་ཆེད་དུ་བ་བའི་ཁད་

པར་ནི། ཡུལ་གི་ཆ་དམིགས་པ། འབས་བུའི་ཆ་ཆེད་དུ་བ་བའོ། །

བཞི་པ་༼ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངོ་བོ།༽ལ་གསུམ་སེ། 

སྒྲུབ་པ་སྤིའི་ངོ་བོ། བེ་བག་གི་ས་མཚམས། སོ་སོའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། 

སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ཏུ་གྱུར་པ་རིགས་དང་། སོགས་པ་དམིགས་པ་

ཆེད་དུ་བ་བ་རྣམས་བརོད་ནས་སྒྲུབ་པ་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལན་ནི། 

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ཡུལ་ལ་གོམས་པའི་མཐུ་མ་ཐོབ་པའི་ཕིར་སྤིར་

དགེ་བ་སེ། དཀར་པོའི་ཆོས་སྤིའི་རྟེན་ཅན་སོ་དུ་མ་ནས་སྤོད་པའི་བ་བ་ནི། མཁེན་

གསུམ་ཡུལ་གི་སྒྲུབ་པའོ། །རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་དང་། 

སོགས་པ་རེ་སྦོར་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་ཡུན་རིང་དུ་

འདྲེས་པའི་མཐུས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་སབས་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཇི་
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སེད་པ་ཕིན་དྲུག་གི་རྟེན་ཅན་དུ་བ་ས་ཏེ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་བ་བ་ནི། སྦོར་བའི་སྒྲུབ་པ་

སེ། དང་པོ་སྤི་ཡིན་ལ། འདི་ཁད་པར་རོ། །ཆོས་སྐུ་ནི། འབས་བུ་ཡིན་པས། བ་བ་

གཞན་མེད་པའི་ཕིར་དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་མེད་དོ། །ཆོས་བཤེས་ཀིས། གོ་སྒྲུབ་ནི། གཉིས་

ཀ་ཡིན་པ། གཞན་གསུམ་དང་པོར་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

འཇུག་སྒྲུབ་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་ཡོད་ལ། ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་རྒྱུན་མཐའ་ཁོ་ན་

ན་ཡོད་དོ། །ཞེ་ན། འཇུག་སྒྲུབ་ཆོས་ཅན། ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ན་མེད་པར་ཐལ། 

མོས་སྤོད་ཀི་སས་བ་ས་པའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། ་ད་འགེལ་ལས། འཇུག་

པའི་སྒྲུབ་པ་ནི། མོས་པ་སྤོད་པའི་ས་ཡིན་པར་རྟོགས་པར་བའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། བམས་པ་ལ་མེད་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའ་ཁོ་ན་ན་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། འཕགས་པ་བམས་པས་བརེས་པ་ལྟར་ངེས་པར་འབྱུང་

བ་བ་བ་ཡིན། ཞེས་འགེལ་ཆེན་ལས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ན། སྒྲུབ་པ་བཞི་དང་ལམ་བཞི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བའམ། ཇི་

ལྟར་རིགས་པའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦོར་བའི་ལམ་ལ་དངོས་དང་། བརྒྱུད་པ་དང་། 

མངོན་སུམ་དུ་སྦོར་བ་གསུམ་ལས། མཐོང་ལམ་ལ་བརྒྱུད་པས་སྦོར་བ་ཚོགས་

ལམ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་གོ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་དང་། དངོས་སུ་སྦོར་བ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གི་

ངོ་བོ་ཉིད་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་། མངོན་སུམ་དུ་སྦོར་བ་ཆོས་མཆོག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཚོགས་སྒྲུབ་དང་པོ་བཅོ་ལྔ། མཐོང་ལམ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ས་རབ་དགའ་དང་། མཐོང་

སང་གཉེན་པོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་སོམ་ལམ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ས་དགུ་
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དང་། སོམ་སང་གཉེན་པོའི་ཚོགས་སྒྲུབ། ཁད་པར་གི་ལམ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་

མཚན་ཉིད་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་རྣམས་སོ། །ཐོགས་མེད་ཀིས། གོ་ཆ་དང་འཇུག་པའི་

སྒྲུབ་པ་དག་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པ་དང་དངོས་སུ་སྦོར་བའི་རང་བཞིན། 

ཚོགས་དང་མོས་པ་སྤོད་པའི་སས་བ་ས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི། རེ་མོ་ནས་བརམས་ཏེ་གཟུངས་ཀི་བར་ནི། མངོན་

སུམ་དུ་སྦོར་བའི་རང་བཞིན། ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་བ་ས་པ་ཡིན་ནོ། །ས་དང་པོ་

རབ་ཏུ་དགའ་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་གི་

བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། ས་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན། སོམ་པའི་ལམ་གི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཡིན་ཞིང་། གཉེན་པོའི་ཕོགས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི། ལམ་

གཉིས་ཀའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི། སོམ་པའི་ལམ་

ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། སོབ་དཔོན་གིས་ཀང་། དེ་ཉིད་འགེལ་ཆེན་

དུ་ཤེས་བེད་དུ་བིས་ལ། ་ད་འགེལ་དུ་དེ་དང་མཐུན་པར་ས་མཚམས་བཞག་ཅིང་། 

ཨ་བྷྱས་ཀང་དེ་ལྟར་བཞེད་དོ། །ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་བརྒྱད་པ་ནི། རྒྱུན་མཐའི་སྔ་

ལོགས་མན་ཆད་ན་ཡོད་དེ། རྒྱུན་མཐའ་ན་དེའི་འབྱུང་ས་ཡོད་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་བཤེས་དང་། ཤེར་འབྱུང་བློ་གོས་ཀིས་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་སྦར་བ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་པས་

སོ། །ཆོས་བཤེས་ཀིས། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་བཞི་ལམ་བཞིར་བསན་པ་ནི། རེ་ཞིག་ཤས་

ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་ཀི། དེ་དག་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འགོ་བ་མ་ཡིན་

པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་མིན་ན། མཐོང་སང་གཉེན་པོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་
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ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་ན་མེད་པར་ཐལ། སོམ་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

ལུང་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་ངེས་པར་འབྱུང་ས་ཆོས་ཅན། བརྒྱད་པོ་ལས་ལག་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། སོབ་ལམ་ནའང་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། ཁབ་པ་མེད་དེ། སོབ་ལམ་ན་ཡོད་

ཀང་ལམ་གི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་ས་ལ་དེ་བས་ལག་པ་ཤེས་བ་ལ་མེད་དེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་དེའི་འབྱུང་ས་མེད་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི་སེ། གོ་འཇུག་ཚོགས་ངེས་སོ། །

དང་པོ་༼གོ་སྒྲུབ།༽ལ། 

སྔ་འགེལ། ར་བ། འགེལ་པ་ལས། དང་པོ་ནི། བཞི་པོ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སྒྲུབ་

པ་བཞིའི་དང་པོ་གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཕིན་དྲུག་རེ་རེ་ལ་ཐམས་

ཅད་ཚང་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་མདའ་མཚོན་གིས་མི་ཕིགས་པ་མི་

དམིགས་པ་གོ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་གསུངས་པ། 

གཉིས་པ་ལ། སྤི་གཞུང་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། གངས་དང་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་

གོ་རིམ་དང་། །ངེས་པའི་ཚིག་དང་གོམས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། །དེ་དག་རབ་དབེ་

བ་་དང་མི་མཐུན་ཕོགས། །ཡོན་ཏན་ཕན་ཚུན་རྣམ་ངེས་ཡིན་ཞེས་བ། །ཞེས་པ་

བཅུའི་སེང་དུ་ཁད་པར་དཔྱད་པ་དང་བཅུ་གཅིག་གིས་བཤད་པར་བའོ། །

དང་པོ་ལ་དྲུག་སེ། རང་དོན། གཉིས་དོན། གཞན་དོན། ཐེག་ཆེན་ལམ། བསབ་

གསུམ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཕིན་དྲུག་ཏུ་གངས་ངེས་སོ། །དང་པོ་ནི། ལོངས་སྤོད་དང་ལུས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་། འཁོར་རོམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངོན་མཐོ་དང་། རྟག་ཏུ་ཉོན་

མོངས་དབང་ཉིད་མི་འགོ་དང་། །བ་བ་རྣམས་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །ཞེས་ཕར་ཕིན་
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དང་པོ་བཞིས་ལོངས་སྤོད། ལུས། འཁོར། ལས་ཀི་མཐའ་ཐམས་ཅད་རོམ་པ་བཞིས་

མངོན་མཐོ་སྒྲུབ་པའོ། །ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་མི་འགོ་བ་དང་། བ་

བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོམ་པས་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཅན་དོན་ལ་རབ་བརོན་པ། །གཏོང་དང་མི་གནོད་བཟོད་

པས་བེད། །གནས་དང་གོལ་བ་གཞིར་བཅས་པས། །རང་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

སྤོད། །ཅེས་པས། ཕར་ཕིན་དང་པོ་གསུམ་གིས་གཏོང་བ་དང་མི་གནོད་པ་དང་གནོད་

པ་ལ་བཟོད་པས་གཞན་དོན་བེད་དོ། །བསམ་གཏན་གིས་སེམས་གནས། ཤེས་རབ་

ཀིས་གོལ། བརོན་འགྲུས་ཀིས་དེ་གཉིས་ཀི་གཞི་བེད་པས་རང་དོན་བེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། མི་འཕོངས་པ་དང་རྣམ་པར་མི་འཚེ་དང་། །རྣམ་འཚེ་བཟོད་

དང་བ་བས་མི་སྐྱོ་དང་། །དགའ་བེད་ལེགས་པར་བརོད་པ་དེ་ཡི་ཕིར། །གཞན་གི་

དོན་ནི་རང་གི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་ཕིན་དྲུག་གིས་ཡོ་བད་ཀིས་མི་འཕོངས་པ་

དང་། མི་འཚེ་བ་དང་། འཚེ་བ་བཟོད་པ་དང་། དགོས་པའི་གོགས་བ་བས་མི་སྐྱོ་བ་

དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའི་མཐུས་དགའ་བར་བེད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པའི་

སོ་ནས་ལེགས་པར་བརོད་པ་དྲུག་གིས་གཞན་དོན་བེད་དོ། །

བཞི་པ་ནི། ལོངས་སྤོད་མངོན་པར་མི་དགའ་དང་། །རབ་གུས་གཉིས་ལ་མི་

སྐྱོ་དང་། །རྣལ་འབོར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ། །ཐེག་ཆེན་མཐའ་དག་འདིར་ཟད་དོ། །ཞེས་

པས་ལོངས་སྤོད་ལ་མི་ལྟ་བ་དང་། བསབ་པ་ལ་གུས་པ་དང་། དུཿ ཁ་ལ་མི་སྐྱོ་བ་

དང་། དགེ་བ་ལ་མི་སྐྱོ་བ་དང་། ཞི་གནས་ཀི་རྣལ་འབོར། ལག་མཐོང་རྣམ་པར་མི་

རྟོག་པ་སེ། དྲུག་གིས་ཐེག་ཆེན་ཐམས་ཅད་བ་ས་སོ། །
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ལྔ་པ་ནི། ཡུལ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཆགས་ལམ། །དེ་ཐོབ་རྣམ་གཡེང་སོམ་པ་

གཞན། །སེམས་ཅན་མི་གཏོང་འཕེལ་བ་དང་། །སྒིབ་པ་རྣམ་པར་སྦོང་བ་

གཞན། །ཞེས་པས་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཆགས་པའི་དང་། དེ་ཐོབ་པའི་རྣམ་གཡེང་སོམ་

པའི་དང་། སེམས་ཅན་མི་གཏོང་བའི་དང་། དགེ་བ་འཕེལ་བའི་དང་། ཉོན་མོངས་

དང་། ཤེས་སྒིབ་སྦོང་བའི་ལམ་དང་དྲུག་གོ །

དྲུག་པ་ནི། བསབ་གསུམ་དབང་དུ་མཛད་ནས་ནི། །རྒྱལ་བས་ཕ་རོལ་ཕིན་

པ་དྲུག །ཡང་དག་བཤད་དེ་དང་པོ་གསུམ། །ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་རྣམ་པ་

གཉིས། །གཅིག་ནི་གསུམ་ཆར་ལའང་གཏོགས། །ཞེས་པ་དང་པོ་གསུམ་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི། བསམ་གཏན་སེམས་ཀི། ཤེས་རབ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པའོ། །བརོན་

འགྲུས་ནི། ཐམས་ཅད་ལ་གཏོགས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚན་ཉིད་ནི། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་མཚན་ཉིད་ནི། གཏོང་པ་

ཆོས་བཞི་ལྡན་ནོ། །ཆོས་བཞི་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་སེར་སྣ་ཉམས་པ་དང་། ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། གང་ཅི་འདོད་པ་དེ་ལ་

སྦིན་པས་འདོད་པ་རོགས་པར་བེད་པ་དང་། སྦིན་པས་བ་ས་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་

གིས་སལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་པ་གསུམ་མོ། །དེ་བཞིན་

དུ་སོང་བའི་སེམས་པ་ཆོས་བཞི་ལྡན་དང་། མི་འཁྲུགས་པ་ཆོས་བཞི་ལྡན་དང་། དགེ་

བའི་ར་བ་ལ་སོ་བ་ཆོས་བཞི་ལྡན་དང་། སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཆོས་བཞི་ལྡན་དང་། 

ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཆོས་བཞི་ལྡན་རྣམས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་མཚན་

ཉིད་དོ། །སྦིན་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཉམས་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་
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ལྡན། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རོགས་བེད། །སེམས་ཅན་རྣམ་སྨིན་བེད་རྣམ་

གསུམ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ། གོ་རིམ་ནི། སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ཕི་མ་སྐྱེ། །དམན་དང་མཆོག་ཏུ་

གནས་ཕིར་དང་། །རགས་པ་དང་ནི་ཕ་བའི་ཕིར། །དེ་དག་རིམ་པར་བསན་པ་

ཡིན། །ཞེས་པས་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་ནི། དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་ལས། བང་སེམས་

ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་ལ་མི་ལྟ་ན་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་བེད་

དོ། །ཚུལ་ཁིམས་རེས་སུ་བསྲུངས་ན། བཟོད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །བཟོད་པ་

དང་ལྡན་ན། བརོན་འགྲུས་རོམ་པར་འགྱུར་རོ། །བརོན་འགྲུས་བརམས་ན། བསམ་

གཏན་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་ན། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ཤེས་

རབ་ཐོབ་བོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དམན་མཆོག་གི་རིམ་པ་ནི། སྔ་མ་སྔ་མ་དམན་ལ་ཕི་

མ་ཕི་མ་མཆོག་གོ། །ཕ་རགས་ཀི་རིམ་པ་ནི། སྔ་མ་རྣམས་རགས་ལ། ཕི་མ་རྣམས་

ཕ་བས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། ངེས་ཚིག་ནི། དབུལ་བ་འདོར་བར་བེད་པ་དང་། བསིལ་བ་ཐོབ་

དང་ཁོ་བཟོད་དང་། །མཆོག་སྦོར་བ་དང་ཡིད་འཛིན་དང་། །དོན་དམ་ཤེས་པའི་ཕིར་

བཤད་དོ། །ཞེས་པས་རང་གཞན་གི་དབུལ་བ་འདོར་བ། ཉོན་མོངས་པའི་གདུང་བ་

ལས་བསིལ་བ་ཐོབ་པ། ཁོ་བ་བཟོད་པ། དགེ་བ་མཆོག་དང་སྦོར་བ། ཡིད་ནང་དུ་

འཛིན་པས་བསམ་གཏན། དོན་དམ་པ་ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །

ལྔ་པ་སོམ་པ་ནི། ཐམས་ཅད་སོམ་པ་དངོས་པོ་དང་། །དེ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་

པ་དང་། །བསམ་པ་དང་ནི་ཐབས་དག་དང་། །དབང་སྦོར་ཉིད་ལ་བརྟེན་པར་
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བརོད། །ཅེས་པས་རྒྱུ་དང་། རྣམ་སྨིན་དང་། སྨོན་ལམ་དང་། སོ་སོར་རྟོག་པའི་

སོབས་ལ་བརྟེན་པ་བཞིས་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། མོས་པ་དང་། རོ་མང་བ་དང་། 

རེས་སུ་ཡི་རང་དང་། མངོན་པར་དགའ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་བཞིས་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་

བརྟེན་པ་དང་། ངོམ་མི་ཤེས་པ། རྒྱ་ཆེན་པོ། དགའ་བ། ཕན་པ། མ་གོས་པ། དགེ་

བའི་བསམ་པ་སེ། དྲུག་གིས་བསམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་དག་པའི་

ཐབས་ལ་བརྟེན་པ་དང་། སྐུ་དང་སྤོད་པ་དང་སོན་པ་ལ་དབང་འབོར་པ་དང་གསུམ་

གིས་དབང་འབོར་པ་ལ་བརྟེན་པའོ། །

དྲུག་པ་རབ་དབེ་ལ། སྦིན་པ། ཚུལ་ཁིམས། བཟོད་པ། བརོན་འགྲུས། བསམ་

གཏན། ཤེས་རབ་ཀི་དབེ་བ་དྲུག་ལས་དང་པོ་ནི། དོན་རྣམས་གཏོང་བར་བེད་པ་

དང་། །ར་བའི་སེམས་པ་ལ་བརྟེན་དང་། །ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་ཕུན་ཚོགས་

དང་། །གཉིས་རེས་འཛིན་དང་རོགས་བེད་དང་། །སེར་སྣ་མེད་ལྡན་དེ་ལ་ནི། །ཆོས་

དང་ཟང་ཟིང་མི་འཇིགས་གཏོང་། །སྦིན་པ་དེ་འདྲར་ཡོངས་ཤེས་ནས། །མཁས་པ་

ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བེད། །ཅེས་པ་དོན་དྲུག་སེ། ལེན་པ་པོ་རྣམས་ལ་དོན་གཏོང་བ། 

ངོ་བོ་མ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ལན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སེམས་པ་རྒྱུ། ལུས་དང་

ལོངས་སྤོད་ཕུན་ཚོགས་འབས་བུ། རང་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་ཅིང་བང་ཆུབ་ཆེན་

པོའི་ཚོགས་རོགས་པར་བེད་པ་ལས། སེར་སྣ་མེད་པ་ལྡན་པ། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་མི་

འཇིགས་པའི་སྦིན་པ་གསུམ་འཇུག་པའི་དོན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡན་ལག་དྲུག་ཞི་བསམ་པས་ཟིན། །བདེ་འགོ་གནས་པ་སྦིན་

བེད་དང་། །རྟེན་དང་ཞི་དང་འཇིགས་པ་མེད། །བསོད་ནམས་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་
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དང་། །བརྡར་བཏགས་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་པ་སེ། །སོམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད། །ཚུལ་

ཁིམས་དེ་འདྲ་ལ་སོགས་སོ། །ཡན་ལག་དྲུག་ནི། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པར་གནས་

པ། སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པས་བསམས་པ། ཆོ་ག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྤོད་ཡུལ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཕ་རབ་ཙམ་ལ་ཡང་འཇིགས་པར་ལྟ་བ། བསབ་

པའི་གཞི་རྣམས་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ་སོབ་པ་རྣམས་ངོ་བོ། ཞི་བ་མང་འདས་ཀི་

བསམ་པས་ཟིན་པ་རྒྱུ། བདེ་འགོར་སྐྱེ་བ་འབས་བུ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟེན། 

ཉོན་མོངས་ཀིས་གདུངས་པ་ཞི་བ། མི་དགེ་བའི་རྒྱུས་འཇིགས་པ་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

དང་འཁོན་རྣམས་མེད་པས་འཇིགས་པ་མེད་པ་ལས། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་

ལྡན་པ་ལྡན་པ། བརྡར་བཏགས་པ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ། ཆོས་ཉིད་ཀིས་ཐོབ་པ་བསམ་

གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་གཉིས་ཏེ། གསུམ་ནི། འཇུག་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། མི་མཇེད་ཇི་མི་སམ་ཤེས་དང་། །སིང་རེས་ཆོས་ལ་བརྟེན་པའི་

ཕིར། །ཕན་ཡོན་ལྔར་ནི་ཡང་དག་བཤད། །དེ་ནི་གཉིས་ཀི་དོན་བེད་དེ། །དཀའ་ཐུབ་

གཙོ་དང་ཀུན་ཏུ་ལྡན། །དེ་ལ་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་འདོད། །བཟོད་པ་དེ་འདྲ་ལ་སོགས་

སོ། །གནོད་པ་ལ་མི་མཇེད་བ། དུཿ ཁ་ལ་ཇི་མི་སམ་པ། ཆོས་ལ་ངེས་པར་རྟོག་པ་

བཟོད་པའི་ངོ་བོའ།ོ །སིང་རེས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཐོས་པ་སོགས་དགེ་བ་ལ་བརྟེན་པ་རྒྱུ། 

འཁོན་མེད་པ། དབེན་མེད་པ། བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་མང་བ། འགོད་པ་མེད་པར་

འཆི་བ། ཤི་ནས་བདེ་འགོར་སྐྱེ་བ་ལྔ་འབས་བུ། རང་གཞན་གི་དོན་བེད་པ་ལས། 

དཀའ་ཐུབ་ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ལྡན་པ། སྔར་བཤད་པ་གསུམ་པོ་འཇུག་པའོ། །

བཞི་པ་ནི། དགེ་ལ་ཡང་དག་སོ་བ་དང་། །དད་དང་འདུན་ལ་བརྟེན་པ་
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དང་། །དྲན་སོགས་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བེད་དང་། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་གཉེན་པོ་

དང་། །མ་ཆགས་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་ལྡན། །དེ་དག་ལ་ཡང་དེ་རྣམས་བདུན། །བརོན་

འགྲུས་དེ་འདྲ་སོགས་ཏེ། དགེ་བ་ལ་སོ་བ་ངོ་བོ། དད་པ་དང་དོན་གཉེར་རྒྱུ། དྲན་པ་

ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་འབས་བུ། ཉོན་མོངས་ཀི་གཉེན་པོ་བེད་པ་ལས། མ་ཆགས་པ་

ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལྡན་པ། བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལུས་དང་སེམས་

ཀི་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་དྲུག །ཐུན་མོང་དུ་གུས་སྦོར་ཏེ། བདུན་འཇུག་པའོ། །

ལྔ་པ་ནི། སེམས་ནི་ནང་དུ་གནས་པ་དང་། །དྲན་དང་བརོན་འགྲུས་ལ་བརྟེན་

པ། །བདེ་བ་སྐྱེ་བར་བེད་པ་དང་། །མངོན་ཤེས་གནས་ལ་དབང་བསྒྱུར་དང་། །ཆོས་

རྣམས་ཀུན་གི་གཙོ་བོ་སེ། དེ་དག་ལ་ཡོད་དེ་རྣམ་གསུམ། །བསམ་གཏན་དེ་འདྲར་

སོགས་ཏེ། སེམས་ནང་དུ་གནས་པ་ངོ་བོ། དྲན་པ་བརོན་འགྲུས་གཉིས་རྒྱུ། བདེ་བ་

སྐྱེ་བ་འབས་བུ། མངོན་ཤེས་འཕགས་པ་ལ་ཚངས་པའི་གནས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་

ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བོ་ལྡན་པ་ལྡན་པ། རྟོག་དཔྱོད་དང་བཅས་པ། རྟོག་པ་

མེད་པ་དཔྱོད་པ་ཙམ། རྟོག་དཔྱོད་མེད་པ་གསུམ་འཇུག་པའོ། །

དྲུག་པ་ནི། ཤེས་བ་ཡང་དག་རབ་རྣམ་འབེད། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་པ་

དང་། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཤིན་ཏུ་གོལ། །ཤེས་རབ་འཚོ་བ་ལེགས་བཤད་

དང་། །ཆོས་རྣམས་ཀི་ནི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །དེ་དག་ལ་ཡོད་དེ་རྣམ་གསུམ། །ཤེས་

རབ་དེ་འདྲར་སོགས་ཏེ། ཤེས་བ་ཡང་དག་རྣམ་པར་འབེད་པ་ངོ་བོ། བསམ་གཏན་

ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱུ། ཉོན་མོངས་པ་ལས་གོལ་བ་འབས་བུ། ཤེས་རབ་ཀིས་བླ་ན་མེད་

པར་འཚོ་བ་དང་ཆོས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ལྡན་
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པ་ལྡན་པ། ལོ་ཀ་པ་དང་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པ་ཆུང་ངུ་ཉན་རང་དང་། ཆེན་པོ་ཐེག་ཆེན་

གི་ཤེས་རབ་གསུམ་འཇུག་པའོ། །

བདུན་པ་བ་ས་པ་ནི། དཀར་པོའི ་ཆོས་ཀུན་རྣམ་པར་གཡེང་བ་

དང་། །མཉམ་པར་གཞག་དང་གཉིས་ཀར་ཤེས་པར་བ། །ཕ་རོལ་ཕིན་པ་གཉིས་དང་

གཉིས། །གཉིས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བ་ས་པ་ཡིན། །དཀར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་

རེས། གཉིས་ཀ་གསུམ་དུ་འདུས་ལ། རེས་ཐོབ་ནི། སྦིན་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བ་ས། 

མཉམ་གཞག་ནི། བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཀིས་བ་ས། གཉིས་ཀ་ནི། བཟོད་པ་

བརོན་འགྲུས་ཀིས་བ་ས་སོ། །

བརྒྱད་པ་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཆགས་པ་བདུན་བདུན་ཏེ། དང་པོ་སྦིན་

པའི་བདུན་ནི། ལོངས་སྤོད། ཕི་བཤོལ། དེ་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ། ལན་ལ་རེ་

བ། རྣམ་སྨིན། མི་མཐུན་ཕོགས་སེར་སྣའི་བག་ལ་ཉལ། ཐེག་དམན་གི་ཡིད་བེད་

འཁོར་གསུམ་དུ་རྟོག་པའི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ལ་ཆགས་པ་སེ། བདུན་ལས་གོལ་

བའོ། །དེ་བཞིན་དུ། གཞན་ལའང་ཆགས་པ་དང་པོ་རང་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་

མངོན་གྱུར། དྲུག་པ་བག་ལ་ཉལ། གཞན་འགེའོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པ་ནི། 

མ་ཆགས་མི་ཆགས་ཆགས་པ་མེད། །ཆགས་པ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། །མ་ཆགས་མི་

ཆགས་ཆགས་པ་མེད། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་སྦར་རོ། །

དགུ་པ་ཡོན་ཏན་ལ། ཡོན་ཏན་བཞི་བསན། མཆོག་བརྒྱད་བསན་པ་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་སྲས་རྣམས་སོང་དང་ཕད་ན་རང་གི་སྲོག་ཀང་རྟག་ཏུ་

གཏོང་། །སིང་རེས་གཞན་ལ་ལན་ཡང་མི་རེ་འདོད་པའི་འབས་བུ་དོན་མི་
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གཉེར། །སྦིན་པ་དེ ་ཉིད་ཀིས་ཀང་སྐྱེ་བོ ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་གསུམ་ལ་

འགོད། །སྦིན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཡོངས་ཟིན་པས་ལོ་ཀ་དག་ན་མི་བཟད་བཞག །རྒྱལ་

བའི ་སྲས་རྣམས་སོམ་དང་བརོན་པའི ་རང་བཞིན་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་རྟག་

བླངས། །མཐོ་རིས་མངོན་པར་མི་འདོད་ཡང་དག་ཐོབ་ཀང་དེ་ལ་ཆགས་མི་

བེད། །ཚུལ་ཁིམས་དེ་ཉིད་མན་ཆད་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །

སོམ་པ་ནི། སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སོ། །བརོན་པ་ནི། དགེ་བ་ཆོས་་ད་དང་། 

སེམས་ཅན་དོན་བེད་དོ། །སངས་རྒྱས་སྲས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བ་དཀའ་དེ་བཞིན་མི་ཡི་

གནོད་ཀུན་བཟོད། །མཐོ་རིས་གཉེར་དང་མི་ནུས་པས་མིན་འཇིགས་པས་མ་ཡིན་

ཕན་ལྟས་མིན། །བཟོད་པ་བླ་ན་མེད་པ་སོགས་སོ། །

བཟོད་པ་གཉིས་པོ་དུཿ ཁ་ལ་ཇི་མི་སམ་པ་དང་། གནོད་པ་ལ་མི་མཇེད་

པའོ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་གོ་ཆའི་སྦོར་བའི་བདག་ཉིད་བརོན་འགྲུས་དཔེ་མེད་

བས། །རང་དང་གཞན་གི་ཉོན་མོངས་ཚོགས་འཇོམས་བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་

བེད། །བརོན་འགྲུས་སོགས་སོ། །

རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་ཏིང་འཛིན་མང་ལྡན་བསམ་གཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

སྒྲུབ། །བསམ་གཏན་བདེ་བའི་ཕུལ་གིས་གནས་ཤིང་སིང་རེས་སྐྱེ་བ་དམན་ལ་

བརྟེན། །བསམ་གཏན་སོགས་སོ། །

རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་དེ་ཉིད་ཤེས་བ་གང་ཡིན་མཐའ་དག་རྣམ་ཀུན་

ཤེས། །མ་ངན་འདས་ལའང་བློ་ཡིས་ཆགས་རབ་མི་སྐྱེད་འཁོར་བར་སྨོས་ཅི་དགོས། 

ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་གསུམ་ལ་འགོད། །ཡེ་ཤེས་
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སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ལོ་ཀ་དག་ན་མི་ཟད་བཞག །ཅེས་སོ། །

དེ་ཉིད་ནི། བདག་མེད་གཉིས་སོ། །ཤེས་བ་མཐའ་དག་ནི། ཇི་སེད་པའོ། །དེ་

ལ་རྐང་པ་དང་པོས་སྦིན་སོགས་རྒྱ་ཆེ། གཉིས་པས་རང་དོན་ལ་མ་ཆགས་པས་ཟང་

ཟིང་མེད་པ། གསུམ་པས་སེམས་ཅན་གི་དོན་ཆེན་པོ་བས་པས་དོན་ཆེ་བ། བཞི་

པས་སྦིན་སོགས་ལྔ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཟིན་པས་ལག་མེད་དུའང་མི་འཛད་ལ། 

ཤེས་རབ་ནི། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་མི་ཟད་པ་སེ། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཟང་ཟིང་

མེད། །དོན་ཆེ་བ་དང་མི་ཟད་པ། །སྦིན་པ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཡོན་ཏན་

བཞིར་ནི་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྦིན་པའི་རྟེན་བང་སེམས། སྦིན་པ་གསུམ་གི་གཞི་ནི། ནང་གི་

དངོས་པོ་ལུས་དང་། ངན་སོང་དང་། འཁོར་བས་མི་འཇིགས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་

ཆོས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་སིང་རེའོ། །ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ནི། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དོན་གཉེར་

རོ། །རྒྱུ་ནི། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་གོམས་པའི་བག་ཆགས་སོ། །ཡེ་ཤེས་འཁོར་

གསུམ་མི་རྟོག་པའོ། །ཞིང་ནི། སོང་བ་དང་། དུཿ ཁ་པ་དང་། རྟེན་མེད་པ་ཉེས་པར་

སྤོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཅན་ནོ། །གནས་ནི། མོས་པ་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་དབང་འབོར་བའོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གཞི། བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ། བཟོད་པའི་གཞི། 

ཤིན་ཏུ་དམན་པས་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བེད་པ། བརོན་འགྲུས་ཀི་གཞི། ཕར་ཕིན་སོམ་

པ་དང་དེའི་སང་བ་སོང་བ། བསམ་གཏན་གི་གཞི་བང་སེམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། 

ཤེས་རབ་ཀི་གཞི། དེ་བཞིན་ཉིད། ཐམས་ཅད་ཀི་ཞིང་ཐེག་ཆེན་ནོ། །གཞན་རྣམས་
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སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །སྦིན་པ་རྟེན་དང་གཞི་དང་ནི། །རྒྱུ་མཚན་དང་ནི་ཡོངས་བསྔོ་

དང་། །རྒྱུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཞིང་དག་དང་། །གནས་ཀི་སོ་ནས་མཆོག་ཏུ་འདོད། །དེ་

བཞིན་དུ་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །བཅུ་པ་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ནི། ཕན་ཚུན་

བ་ས་ཕིར་རབ་དབེའི་ཕིར། །ཆོས་ཉིད་ཕིར་དང་རྒྱུ་མཚན་ཕིར། །ཕ་རོལ་ཕིན་

དྲུག་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །རྣམ་པར་ངེས་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་ཏེ། ཕན་ཚུན་བ་་བ་ནི། 

ཚུལ་ཁིམས་དང་བཟོད་པ་མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་པས་བ་ས། བསམ་གཏན་ཤེས་

རབ་ཆོས་ཀི་སྦིན་པས་བ་ས། བརོན་འགྲུས་ནི། དེ་གཉིས་ཀས་བ་ས་སོ། །

དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་ཆོས་་ད་ཀིས་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་བ་ས་སོ། །གཞན་

ཡང་དེས་ཤེས་པར་བའོ། །རབ་དབེ་ནི། རེ་རེ་ལ་དྲུག་དྲུག་ཚང་བ་གཞུང་དུ་སོན་པ་

བཞིན་ནོ། །ཆོས་ཉིད་ཀི་ཕིར་ནི། སྦིན་སོགས་དོན་བརོད་བ་དང་། མདོ་ལ་སོགས་

པ་རོད་བེད་ཕན་ཚུན་བ་ས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་གི་ཕིར་ནི། སྦིན་པའང་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ལོངས་སྤོད་ལ་མི་ལྟ་ན། ཚུལ་ཁིམས་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་ཁིམས་

ཀང་སྦིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ཏེ། དགེ་སྦོང་གི་སོམ་པ་བླངས་ན། ཡོངས་སུ་འཛིན་

པ་ཐམས་ཅད་གཏོང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་ཤེས་པར་བའོ། །

བཅུ་གཅིག་པ་ལ། འབས་བུ་དང་། ངེས་པར་འགྱུར་བ། གདོན་མི་ཟ་བར་བ་

བ། རྟག་ཏུ་བ་བ། གཙོ་ཆེ་བ། ཚོགས་གཉིས། ཡང་དག་པར་སྦོར་བའི་ཁད་པར་དང་

བདུན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། བལ་འབས་རང་གི་སང་བ་སངས་པ། རྒྱུ་མཐུན་ཁད་པར་ཅན་གི་

ཕི་མ། བདག་འབས་ཡོན་ཏན་བཞིའམ། སྔར་བཤད་པའི་ལྡན་པ། སྐྱེས་བུ་བེད་
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འབས། སྣོད་ཉིད་དུ་ནི་བེད་པ་དང་། །ཚུལ་ཁིམས་དག་ལ་འགོད་པ་དང་། །གནོད་པ་

ལ་ནི་བཟོད་པ་དང་། །དོན་བེད་པར་ནི་འགོ་བ་དང་། །བསན་པ་འདི་ལ་འཛུད་པ་

དང་། །ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པར་བེད་པ་འདི། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་སེམས་ཅན་ལ། །ཕན་

འདོགས་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །རྣམ་སྨིན་ནི། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། སྦིན་

པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །བཟོད་པས་གཟུགས་བཟང་བརོན་པས་

བརིད། །བསམ་གཏན་གིས་ཞི་བློ་ཡིས་གོལ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བློ་ལྡན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཕུན་ཚོགས་སྐྱེ་དང་མི་སྐྱོ་

དང་། །རྟག་ཏུ་སོམ་པར་བེད་པ་དང་། །ཏིང་འཛིན་ཉམས་པ་མེད་པ་དང་། །བ་བ་

འགྲུབ་དང་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །བཟོད་པ་ཐོབ་ལ་ངེས་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཆོད་བསབ་ཡང་དག་བསང་བ་དང་། །སིང་རེས་དགེ་བ་སོམ་

པ་དང་། །དེ་བཞིན་དགོན་པར་བག་ཡོད་དང་། །ཐོས་དོན་ངོམ་མི་ཤེས་པ་དང་། །ས་

རྣམས་ཀུན་ལ་བརྟན་པ་ཡིས། །གདོན་མི་ཟ་བར་བ་བ་ཉིད། །ཅེས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། འདོད་པའི་ཉེས་དམིགས་ཤེས་པ་དང་། །འཁྲུལ་པ་དག་ལ་རྟོག་པ་

དང་། །དུཿ ཁ་དང་དུ་ལེན་ཉིད་དང་། །དགེ་བ་དག་ནི་སོམ་པ་དང་། །བདེ་ལ་རོ་མང་

མེད་ཉིད་དང་། །མཚན་མ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ། །ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བརྟན་པ་

ཡིས། །རྟག་ཏུ་བ་བ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

ལྔ་པ་ནི། ཆོས་སྦིན་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དང་། །མི་སྐྱེ་བཟོད་པ་ཐོབ་ཉིད་

དང་། །ཐེག་ཆེན་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་དང་། །མཐའ་ལ་སིང་རེ་ལྡན་གནས་དང་། །ཤེས་

རབ་བློ་དང་ལྡན་རྣམས་ཀི། །ཕ་རོལ་ཕིན་པའི་གཙོ་བོར་འདོད། །ཅེས་སོ། །
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དྲུག་པ་ནི། སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསོད་ནམས་ཀི། །ཚོགས་ཡིན་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་ཀི། །གསུམ་པོ་གཞན་ནི་གཉིས་ཀ་སེ། །ལྔ་ཆར་ཡང་ནི་ཡེ་ཤེས་

ཚོགས། །ཞེས་སོ། །

བདུན་པ་ནི། རེ་བ་མེད་པའི་སྦིན་པ་དང་། །ཡང་སྲིད་མི་འདོད་ཚུལ་ཁིམས་

དང་། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་བཟོད་པ་དང་། །ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་བརོན་འགྲུས་དང་། །དེ་

བཞིན་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་མིན། །ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ལྡན་པ་ནི། །ཕ་རོལ་

ཕིན་པ་དྲུག་པོ་ལ། །བརྟན་པ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་སྦོར། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཤད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། གོ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་གང་ཡིན་

དེའོ། །ཇི་ལྟར་ན། མདོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུའོ། །གང་གིས་ན་དྲུག་ཚན་དྲུག་གིས་

སོ། །དེ་གང་ཞེ་ན། བ་ས་པ་ཡིས་སོ། །གང་ན། ཕར་ཕིན་དྲུག་པོ་དེ་དག་གོ །གང་

དུ་ན། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུའོ། །ཇི་ལྟར་ན། སོ་སོར་ཏེ། རེ་རེ་ལ་

ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་ཚུལ་དུའོ། །མདོ་ནི། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤཱི་ལའི་ཕར་ཕིན་ལ་

དེ་ལྟར་སྤོད་པ་ནི། ཕར་ཕིན་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་གོ་ཆ་

ཆེན་པོ་བགོས་ཞེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཕེ་སེ་བཤད་པ་དང་། བ་ས་ཏེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། དྲུག་

ཚན་དྲུག་ལས། དང་པོ་ལ། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤོད་པ་ན། ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་དང་། 

སོགས་པ་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་ལ་སོགས་སྦིན་པ་ན། སྦིན་པའི་དགེ་བ་གཞན་དོན་དུ་

བསྔོ་བ་སྦིན་པའི་གོ་ཆ་དང་། དེ་ཉིད་ཀི་ཉན་ཐོས་ཀི་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་

སོང་བ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དང་། དེ་ཉིད་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་ཆོས་ལ་བཟོད་ཅིང་མོས་པ་
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སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་སན་པར་སྨྲ་བ་ཉིད་བཟོད་པ་བཟོད་པའི་དང་། དེ་ཉིད་དགེ་

བའི་ར་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བ་བའི་ཕིར་འདུན་པ་བསྐྱེད་པ་བརོན་འགྲུས་

ཀི་དང་། དེ་ཉིད་ཉན་རང་གི་ཐེག་པ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པའི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་

ཉིད་ཀིས་དགེ་བ་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ནི། བསམ་གཏན་གི་དང་། དེ་ཉིད་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་གནས་པས་སྦིན་པར་བ་བ་དང་། སྦིན་པ་པོ་དང་། ལེན་

པ་པོ་མི་དམིགས་པ་ནི། འདིའི་སབས་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་གོ་ཆ་ཡིན་ལ། འོག་མ་རྣམས་

ཀི་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ། སོགས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་སྲུང་བེད་ལ་སོགས་པ་མི་

དམིགས་པར་གོ་བར་བ་སེ། དྲུག་ཚན་དང་པོའ།ོ །རེ་རེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་དེ་

བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བར་བེད་པ་གཉིས་པ། བཟོད་པ་རོགས་པར་བེད་པ་

གསུམ་པ། བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་བཞི་པ། བསམ་གཏན་སྒྲུབ་པ་ལྔ་པ། དེ་ལྟ་བུས་

ཤེས་རབ་སོམ་པར་བེད་པ་དྲུག་པའོ། །

འདི་ནི། འབུམ་ཊིཀ་བསྔོ་བ་སྦིན་པ་ལ་སྦར་ལ། འཕགས་པ་དང་འགེལ་ཆེན་

གཉིས་ཀས་འདི་དང་མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གཉིས་ཀ་བསྔོ་བ་བསམ་གཏན་ལ་སྦར་བ་

ལྟར་བིས་པའོ། །ཡང་ན། དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། དྲུག་པོ་ལ་

གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦིན་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་མི་དམིགས་པ་ནི། གོ་ཆའོ་ཞེས་

གསེར་གིང་པའི་ལྟར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། བ་ས་པས་ན། གོ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་དྲུག་གོ །གང་བ་ས་ན། 

སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕར་ཕིན་ནོ། །གང་གིས་ན། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པས་སོ། །ཇི་

ལྟར་ན། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་སོ་སོར་ཏེ། རེ་རེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་རོ། །འོ་ན། 
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སོ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དྲུག་ཚན་དྲུག་གིས་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡིན་མོད་ཀི། 

སྦིན་པ་ལ་སོགས་དྲུག་དང་གོ་ཆ་དྲུག་ཏུ་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕིར། དྲུག་ཏུ་བ་ས་སོ། །

གཉིས་པ་༼འཇུག་སྒྲུབ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་རྣམ་མཁེན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀིས་ཕར་

ཕིན་རྣམས་མཚན་མར་མི་དམིགས་པའི་གོ་བགོས་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པ་

འབྱུང་བས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། འཇུག་ཡུལ་ཐེག་ཆེན་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ལ། དབེ་བ། བ་་བ། མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ནི། དམིགས་པ་ཆེན་པོ་

ཉིད་དང་ནི། །དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་གཉིས་དག་དང་། །ཡེ་ཤེས་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་

དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་དང་། །ཡང་དག་འགྲུབ་པ་ཆེན་པོ་དང་། །སངས་

རྒྱས་འཕིན་ལས་ཆེན་པོ་སེ། །ཆེན་པོ་འདི་རྣམས་དང་ལྡན་པ། །ཐེག་ཆེན་ཞེས་ནི་

ངེས་པར་བརོད། །ཅེས་ཏེ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་དམིགས་

པ་དང་། རང་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་། བདག་མེད་གཉིས་ཀ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

དང་། བསལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་གུས་སྦོར་གི་བརོན་འགྲུས་དང་། འཁོར་བར་

གནས་ཀང་ཉོན་མོངས་ཀིས་མི་གོས་པའི་ཐབས་མཁས་པ་དང་སོབས་དང་མི་

འཇིགས་པ་སོགས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། བང་ཆུབ་པ་དང་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་སོགས་སངས་རྒྱས་འཕིན་ལས་ཏེ། དང་པོ་ལྔ་རྒྱུའི་ཐེག་ཆེན། གཉིས་

འབས་བུའི་ཐེག་ཆེན་ནོ། །ཆེན་པོ་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཐེག་ཆེན་ཞེས་ངེས་ཚིག་

ཏུ་སྦར་ཡང་རུང་ངོ་། །
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གཉིས་པ་ནི། རིགས་དང་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་། །དེ་བཞིན་སེམས་ནི་བསྐྱེད་

པ་དང་། །སྦིན་པ་ལ་སོགས་སྒྲུབ་པ་དང་། །སྐྱོན་མེད་པ་ལ་འཇུག་ཉིད་དང་། །སེམས་

ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྨིན་བེད་དང་། །ཞིང་ནི་རྣམ་པར་སྦོང་བ་དང་། །མི་གནས་མ་ངན་

འདས་པ་དང་། །བང་ཆུབ་མཆོག་དང་སོན་པའོ། །ཞེས་ཏེ། བཅུ་པོ་འདིས་ཐེག་ཆེན་

བ་ས་ཏེ། རིགས་དང་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་། དེའི་རྒྱུས་སེམས་བསྐྱེད་

པ་དང་། ཕིན་དྲུག་སྒྲུབ་པ་དང་། ས་དང་པོ་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ས་བདུན་

པའི་བར་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་པ་དང་། དག་པ་ས་གསུམ་ལ་ཞིང་སྦོང་བ་དང་། 

མི་གནས་མ་ངན་འདས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་བང་ཆུབ་པ་དང་། མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་སོན་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྤིར་ཐེག་ཆེན་ནི། བགོད་པ་གང་ཞིག །ཆེན་པོ་བདུན་ལྡན། 

ཁད་པར་རྒྱུའི་ཐེག་ཆེན་ནི། ཆེན་པོ་བདུན་ལྡན་གང་ཞིག །འདིས་བགོད་པར་བེད་པ། 

འབས་བུའི་ཐེག་ཆེན་ནི། ཆེན་པོ་བདུན་ལྡན་གང་ཞིག །བགོད་བ་མཐར་ཐུག་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཤེས་པར་བ། ཞེས་དང་པོ། །གང་ན། འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པའོ། །ཇི་

ལྟར་ན། དང་པོར་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། ཕིས་གོང་ནས་གོང་དུ་

ཁད་པར་རྟོགས་པས་འཛེག་པ་ཡིན་པར་རོ། །ཡང་ན། འཇུག་པ་དང་། འཛེག་པ་དོན་

གཅིག་ཏུའོ། །དབེ་ན་དུ་ཞེ་ན། དགུ་ཡོད་དེ། དང་པོར་རང་རང་གི་རྣམ་པ་དང་རྟགས་

དང་མཚན་མས་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀི་སོམས་འཇུག་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་

པ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ཏེ། མདོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་

སོམས་པར་འཇུག་པ་འདི་དག་གིས་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤོད། ཅེས་སོགས་སོ། །



  395  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

དེ་ནས་ཚོགས་གཉིས་ལ་སོབ་པའི་ཕིར་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་སྦིན་

སོགས་ལམ་ཤེས་པའི་འོ། །མདོ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཉོན་མོངས་པ་

རབ་ཏུ་སང་བའི་ཕིར་ཆོས་བསན་པར་བའོ། །སམ་པ་འདི་ནི། སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོའི་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ལག་པར་མོས་པའི་

ཕིར་འཕགས་པའི་ལམ་ལའོ། །མདོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སོ་བདུན་སོམ་པ་དང་ཞེས་སོ། །དེ་ནས་གཞན་དོན་

བེད་པའི་བམས་པ་དང་། སོགས་པ་སིང་རེ་སོགས་ཚད་མེད་པ་བཞི་ལའོ། །མདོ་ནི། 

བམས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཡངས་པ། རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ། མི་གཉིས་པ། ཚད་

མེད་པ། འཁོན་མེད་པ། འགན་ཟླ་མེད་པ། སྒིབ་པ་མེད་པ། གནོད་པ་མེད་པ། ཐམས་

ཅད་དུ་སོང་བ། ཤིན་ཏུ་བསོམས་པ། ཕོགས་གཅིག་གི་ལོ་ཀའི་ཁམས་ཆོས་ཀི་

དབིངས་ཀི་མཐའ་ཀས་པ། ནམ་མཁའི་མཐའ་གཏུགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་

ཞེས་སོགས་ཏེ། དགུ་དང་། གཉིས་དང་། གཉིས་ནི། སེམས་ཅན་དང་། ཆོས་དང་། 

དམིགས་པ་མེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཆེད་མེད་དོ། །དེ་ནས་གཞན་དོན་གི་འཆིང་བ་

སོང་བ་དམིགས་པ་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ལའོ། །མདོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི། གང་ནང་

སོང་པ་ཉིད་ཅེས་ཀང་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ནས་ལས་

དང་བ་བ་བེད་པོ་མི་དམིགས་པ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལའོ། །མདོ་ནི། 

སྦིན་པ་པོ་དང་ལེན་པ་པོ་དང་སྦིན་པ་རྣམས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་དམིགས་

སུ་མེད་པ་དེ་ལྟར་ན་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ནས་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་འབད་པའི་ཕིར་

ཆེད་དུ་བ་བ་ལའོ། །
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མདོ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བ་མ་འདྲེས་པས་སོམ་པར་

རྣམ་པར་གཞིག་པའི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སོ་བདུན་དེ་མི་དམིགས་

པའི་ཚུལ་གིས་སོམ་ཞེས་སོ། །དེ་ནས་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

བརོན་པར་བེད་པས་མངོན་ཤེས་དྲུག་ལའོ། །མདོ་ནི། མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཕིར་ན་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དོ། །ཞེས་

སོ། །དེ་ཐོབ་ནས་སངས་རྒྱ་བར་སོ་བས་རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་ཚུལ་ལའོ། །མདོ་ནི། 

རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཐོབ་ནས་ཀང་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་བེད་དོ། །ཞེས་

སོ། །འགེལ་པ་ལ་རྟོག་པའི་རིམ་པས་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རྣམ་

པ་དགུ་ནི་ཆོས་ཅན། འཇུག་སྒྲུབ་ཡིན་ཏེ། གང་ཞིག་བསམ་གཏན་སོགས་ཐེག་ཆེན་

པའི་ཆོས་མཐའ་དག་སྦོར་བའི་བརོན་འགྲུས་ཀིས་གནོན་ཞིང་བགོད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགུ་པོ་གང་ཞེ་ན། དང་པོ་ནི། ཡང་དག་པར་གནས་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅེས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦོར། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སོམས་པར་

འཇུག་པ་ལ་རྣམ་པ་དང་རྟགས་དང་མཚན་མ་མི་དམིགས་པར་འཇུག་པ་སེ། འདིའི་

མཐའ་བར་པ་ལ། ངོ་བོ་དང་། ཡན་ལག་དང་། སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ཉོན་

མོངས་པ་དང་། རྣམ་བང་དང་། ཚད་དང་དྲུག་གོ །ངོ་བོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནི། 

འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་དང་མི་ལྡན་ཞིང་འདོད་པའི་དངོས་པོ་ལ་མི་དམིགས་པས་

འདོད་པས་དབེན་པ། མི་དགེ་བའི་ཆོས་མཐའ་དག་གིས་དབེན་པ། འདོད་པའི་གཉེན་

པོ་རྟོག་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ། དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པ། ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པའི་

དགའ་བདེ་དང་ལྡན་པའོ། །
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གཉིས་པ་ནི། རྟོག་དཔྱོད་སེམས་འཁྲུག་བེད་ཀི་སྐྱོན་དུ་མཐོང་ནས་དེ་ལས་

ལྡོག་སེ་གཡེང་བའི་དམིགས་པ་དང་བལ་ནས་རེ་གཅིག་དཔྱོད་པའི་དམིགས་པ་དང་

གཅིག་པས་ཞི་བ་དང་ནང་རབ་ཏུ་དྭང་བ། རྟོག་དཔྱོད་དང་བལ་ཞིང་གགས་མི་རེད་

པས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། དགའ་བ་ཡང་དག་པ་ཉིད་

ཀིས་བཏང་སོམས་སུ་བེད་པའི་ཕིར་དྲན་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་པའི་གཟུགས་དང་། 

ཡིད་ཀི་ལུས་ཀི་བདེ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྦངས་པའི་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའོ། །བཞི་པ་ནི། 

བདེ་་ག་ཡིད་བདེ་མི་བདེ་དང་བལ་བ། དྲན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་

དང་ལྡན་པ། ཚོར་བ་བཏང་སོམས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །གཟུགས་མེད་ནམ་མཁའ་

མཐའ་ཡས་ནི། སྔོན་པོ་སོགས་ཁ་དོག་དང་གང་དང་རྭ་བ་སོགས་སྒིབ་པ་དང་། ཁང་

བཟང་དང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བས་དེ་རྣམས་སྣང་བ་མེད་པས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོ། །ཞེས་དམིགས་

ཤིང་མོས་པའོ། །རྣམ་ཤེས་ནི། ཤེས་པ་གང་གིས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོ། །སམ་

པའི་ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ན་མཐའ་ཡས་སོ་ཞེས་མོས་ཏེ། ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའི་འདུ་

ཤེས་བཟློག་སེ་སོམ་པའོ། །ཅི་ཡང་ནི། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་གོང་དུ་

བསྐྱེད་པས་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་ཀི་དམིགས་པ་ཅི་ཡང་མ་རེད་ནས་མེད་

དོ། །ཞེས་དམིགས་ཏེ་སོམ་པའོ། །སྲིད་རེ་ནི། ཅི་ཡང་མེད་དོ། །སམ་པའི་འདུ་ཤེས་

རགས་པར་མཐོང་ནས་ཟློག་ཅིང་། ཅི་ཡང་གི་འདུ་ཤེས་སྔར་བཟློག་ཟིན་པས་འདུ་

ཤེས་མེད། འདུ་ཤེས་ཕ་བ་མ་སངས་པར་ཡོད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སེ། རྟོག་དཔྱོད་གཉིས། 
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འདོད་པ་དང་། གནོད་སེམས་དང་། འཚེ་བའི་རྟོག་པ་སོང་བས་གཉེན་པོའི་ཡན་

ལག །དགའ་བདེ་གཉིས་ཕན་ཡོན་གི་ཡན་ལག །སེམས་རེ་གཅིག་པ་ནི། དེ་གཉིས་

ཀའི་གནས་ཀི་ཡན་ལག་སེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོག་དཔྱོད་སོགས་གཉེན་

པོ་འཇུག་ཅིང་ཕན་ཡོན་འབྱུང་བས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་ཡན་ལག་བཞི་སེ། ནང་རབ་ཏུ་

དྭང་བ། རྟོག་དཔྱོད་སོང་བས་གཉེན་པོ། དགའ་བདེ་གཉིས་ཕན་ཡོན། རེ་གཅིག་པ་

གནས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སེ། དྲན་པ་ཤེས་བཞིན་བཏང་སོམས་གསུམ། 

དགའ་བ་སོང་བས་གཉེན་པོ། བདེ་བ་ཕན་ཡོན། རེ་གཅིག་པ་གནས་སོ། །བཞི་པ་ལ་

ཡན་ལག་བཞི་སེ། དྲན་པ་བཏང་སོམས་གཡེང་བའི་སྐྱོན་ཡོངས་སུ་དག་པ་གཉིས་

ནི། བདེ་བ་སོང་བས་གཉེན་པོ། བདེ་་ག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཕན་ཡོན། རེ་གཅིག་

པ་གནས་སོ། །བཏང་སོམས་གཅིག་ཉིད། ཕན་ཡོན་གཉེན་པོ་གཉིས་སུ་མི་རུང་

ངོ་། །ཞེ་ན། འདུ་བེད་བཏང་སོམས་གཉེན་པོ། ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཕན་ཡོན་ཡིན་

གི། གཅིག་མིན་ནོ། །གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ནི། ཡན་ལག་མི་འདྲ་བས་འདའ་བ་

མིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀི་ཡན་ལག་བཏང་སོམས་དང་རེ་གཅིག་པར་མཚུངས་པས་

སོ། །དམིགས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བ་ཡིན་ལ་ཞི་རགས་ཀི་ཁད་ཡོད་

དོ། །རས་ཡུག་མཆུ་ཞེང་མཉམ་ཡང་ཕ་སྦོམ་གི་ཁད་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཡིད་ལ་བེད་པ་བདུན་གིས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་

པར་འཇུག་སེ། མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་རིག་པ་དང་། མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་

དབེན་པ་དང་། དགའ་བ་་ད་པ་དང་། དཔྱོད་པ་དང་། སྦོར་བའི་མཐའ་དང་། སྦོར་

བའི་མཐའི་འབས་བུ་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཉམ་པར་གཞག་པའི་ས་པའི་
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ཡིད་ལ་བེད་པས་ཉོན་མོངས་དང་དུཿ ཁའི་ཉེས་དམིགས་ཤས་ཆེ་ཞིང་རགས་པ་

འདོད་པའི་དང་། དེ་ཆུང་ཞིང་ཞི་བ་བསམ་གཏན་དང་པོའི་མཚན་ཉིད་ཐོས་བསམ་གི་

རིག་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་གཅིག་ཏུ་སོམ་པའི་རྣམ་པས་ཞི་རགས་ཀི་མཚན་

མ་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་དང་། ལག་མཐོང་སོམ་ཞིང་རྟོག་དཔྱོད་ཀིས་ཞི་རགས་

སུ་མོས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གོམས་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་སོང་བའི་ལམ་

མོ། །བཞི་པ་ནི། སོང་བ་ལ་དགའ་བས་ཉོན་མོངས་པ་འབིང་སངས་ཏེ། དབེན་པའི་

དགའ་བདེ་ཆུང་ངུས་རེག་ལ། དུས་དུས་སུ་དད་པས་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་དང་རྒོད་

པ་དང་བལ་བར་བ་བའི་ཕིར་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བེད་པའོ། །ལྔ་པ་ནི། འདོད་པའི་ཉོན་

མོངས་སངས་སམ། མ་སངས་ཤེས་པའི་དོན་དུ་་ག་པའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བེད་པ་

ལ་སོགས་པས་སྐྱེ་མི་སྐྱེ་རྟོག་པའོ། །དྲུག་པ་ནི། དེ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུ་

གསུམ་སང་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་པོའི་དངོས་གཞི་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་གཉེན་པོ་སོམ་

པ་སེ། དྲུག་པོ་ཉེར་བསོགས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སོང་མི་ནུས་པ་

མེད་པས་ན། མི་ལོགས་པ་མེད་པའོ། །བདུན་པ་ནི། དང་པོའི་དངོས་གཞིའོ། །དེ་

བཞིན་དུ་འོག་མ་རྣམས་དུཿ ཁ་ཆེ་ཞིང་ཚེ་ཐུང་། གོང་མ་རྣམས་དེ་ལས་ལྡོག་པས་

རགས་པ་དང་ཞི་བས་སང་བ་དང་བླང་བར་ཤེས་ནས་དེའི་སེམས་འཇོག་པ་དང་པོ། 

དེའི་འོག་ཏུ་ཡང་དག་པའི་སྦོར་བ་རོམ་པ་གཉིས་པ། འོག་མའི་ཉོན་མོངས་ཆེན་པོ་

སོང་བ་གསུམ་པ། འབིང་སོང་བ་བཞི་པ། ཐོབ་པར་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་སོང་བ་ལྔ་པ། 

ཆུང་ངུ་སོང་བ་དྲུག་པ། དེ་ལྟར་བསོམས་པའི་འབས་བུ་དངོས་གཞི་ཉམས་སུ་མོང་
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བ་བདུན་པ་སེ། དེས་སྲིད་རེའི་བར་དུ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །

བཞི་པ་ནི། སྲེད་པ་ལྟ་བ་ང་རྒྱལ་མ་རིག་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་

བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་ནི། དག་པའི་བསམ་གཏན་

གཟུགས་མེད་ནི། དགེ་བའི་ཕིར་ཀུན་ནས་དཀིས་པའི་དྲི་མ་དང་བལ་བས་རྣམ་བང་

ཞེས་བ་ལ། རབ་ཀི་མཐའི་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ནི། ཡོན་

ཏན་ཁད་པར་ཅན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་ལས་སུ་རང་བས་

མཆོག་ཏུ་འགོ་བར་བེད་པས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བའོ། །

དྲུག་པ་ནི། ཡིད་ལ་བེད་པ་དེ་དག་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པོར་བསོམས་པས་

བསམ་གཏན་བཞིའི་སྐྱེ་བ་གསུམ་གསུམ་འགྲུབ་བོ། །གཟུགས་མེད་ན། གཞལ་མེད་

ཁང་གི་གནས་གཞན་མེད་པས་སྐྱེ་བའི་བེ་བག་མེད་ཀང་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པར་

བསོམས་པས་ཚེ་རིང་ཐུང་གིས་མཐོ་དམན་དང་ཉོན་མོངས་མང་ཉུང་གི་བཟང་ངན་

གི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །ལས་སུ་རུང་བའི་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་

དང་། མཐོང་བ་དང་། སོམ་པ་དང་། མི་སོབ་པ་དང་ཁད་པར་གི་ལམ་དང་ངོ་། །མི་

སོབ་ལམ་ལ་འཇུག་སྒྲུབ་མེད་ཅེས་ཨ་བྷྱ་ཟེར་རོ། །ཚད་མེད་པ་བཞི་ལ། རྒྱུ། ངོ་བོ། 

འབས་བུའོ། །རྒྱུ་ནི། བདེ་དང་དུཿ ཁ་དེ་རྒྱུ་ལས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིང་རེ་

སེ། །རྒྱུ་དང་བཤེས་གཉེན་རང་བཞིན་ལས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིང་

རེའོ། །ཞེས་པས་བདེ་བ། དུཿ ཁ། དེའི་རྒྱུ་བཏང་སོམས་རྣམས་སིང་རེའི་དམིགས་

རྐེན་ནོ། །གཞན་ནི། དབེ་བ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །རྒྱུ་རིགས་སམ། ཀུན་གཞིའི་ས་

བོན། བདག་རྐེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། དེ་མ་ཐག་རྐེན་རིག་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །
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ངོ་བོ་ལ། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བརྟན་པས་ཚངས་

པའི་མི་མཐུན་སངས། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །དམིགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་

ལ་འཇུག །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཡོངས་སྨིན་བེད། །ཅེས་པས། གནོད་སེམས་

སོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་སངས་པ། གཉེན་པོ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ། དམིགས་

པ་སེམས་ཅན་དང་ཆོས་དང་དམིགས་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ། བེད་ལས་སེམས་

ཅན་སྨིན་པར་བེད་པ་ནི། སྤིའི་མཚན་ཉིད་དོ། །བེ་བག་ཏུ་བདག་རྐེན་བསམ་གཏན་

ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་བདེ་བ་དང་འཕད་པར་འདོད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་ཤེས་རབ་བོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ། དུཿ ཁ་དང་བལ་བར་འདོད་པ་དང་། 

བདེ་བ་དང་མི་འབལ་བར་འདོད་པ་དང་། ཆགས་སང་གིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

མེད་པར་འདོད་པའོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརེ་བ་ཅན། །འཕད་དང་བལ་བའི་

དགོངས་པ་ཅན། །མི་འབལ་བ་ཡི་དགོངས་པ་ཅན། །ཕན་བདེའི་དགོངས་ཁོད་ལ་

ཕག་འཚལ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལ་ཚངས་པར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཚངས་པའི་གནས་སོ། །བེ་

བག་ཏུ་འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཚོགས་ཚད་

མེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། ཆོས་ཚད་མེད་པ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་

ཚད་མེད་པའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་ཚད་མེད་པ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། གསུམ་དང་། དྲུག་དང་། བཅུར་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། སྤིའི་

དབེ་བ་དང་། བེ་བག་གི་དབེ་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ལྟ་བ་དང་། ས་མཚམས་

དང་། དམིགས་པ་དང་། བསམ་པའི་སོ་ནས་དབེ་བ་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། རྟག་གཅིག་
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རང་དབང་ཅན་གི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གཉིས་བདེན་གི་

སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་གསུམ། 

སེམས་ཅན་དང་། ཆོས་དང་། དམིགས་པ་མེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་བམས་སོགས་

གསུམ་མོ། །གཉིས་པ་ནི། བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་ལས། ཐོག་མར་སེམས་བསྐྱེད་

པའི་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་བམས་པ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའོ། །སྤོད་པ་ལ་

ཞུགས་པའི་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་བམས་པ་ནི། ཆོས་ལ་དམིགས་པའོ། །མི་སྐྱེ་བའི་

ཆོས་ལ་བཟོད་པ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པའི་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་བམས་པ་ནི། དམིགས་པ་

མེད་པ་ལ་དམིགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཐོག་མར་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཚོགས་སྦོར་

བའོ། །སྤོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི། ས་བདུན་པའི་བར་རོ། །བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ནི། ས་

བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། བརྟན་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་དག་བདེ་འདོད་

དང་། །དུཿ ཁ་ཡིས་ཉམ་ཐག་དང་བདེ་བ་དང་། །ཉོན་མོངས་ཅན་དང་དེ་དག་བསན་

བཅོས་དང་། །དེ་ཡི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅེས་པས་བདེ་བ་འདོད་པ་ནས་

ཉོན་མོངས་ཅན་གི་བར་ལ་དམིགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ལ། ཚད་མེད་པ་དེ་

དག་བསན་པའི་ཆོས་ལ་འཇུག་པ་ཆོས་ལ་དམིགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དང་ཆོས་

སུ་མི་རྟོག་པའི་ཕིར་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་དམིགས་པ་མེད་པ་ལ་དམིགས་

པའོ། །བཞི་པ་ནི། བདེ་བ་དང་ལྡན་ན་རེ་དགའ། ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ལྡན་པར་

བའོ། །སམ་པ་གསུམ། རེས་སུ་ཡི་རང་དང་། སྨོན་ལམ་དང་། གོ་ཆའི་ངོ་བོར་གྱུར་

པའི་བམས་སོགས་གསུམ་མོ། །

གཉིས་པ་ལ། བམས་པ་གསུམ་ནི། མོས་སྤོད་དུ་སེམས་ཅན་ལ་དང་། ས་
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བདུན་པའི་བར་དུ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དང་། ས་བརྒྱད་ཡན་ཆད་དམིགས་མེད་ལ་

དམིགས་པའོ། །སིང་རེ་གསུམ་ནི། དུཿ ཁ་ཅན་དང་། ཉེས་སྤོད་མང་བ་དང་། རྐེན་

དང་མི ་ལྡན་པས་རྣམ་པར་མ་གོལ་བའི ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་གསུམ་

མོ། །དགའ་བ་གསུམ་ནི། སེམས་ཅན་བདེ་བ་དང་། བདག་གི་ཚོགས་རོགས་པ་དང་། 

དམ་པའི་ཆོས་ཀི་རོ་མང་བ་ལ་དམིགས་པའོ། །བཏང་སོམས་གསུམ་ནི། སེམས་

ཅན་གི་དོན་བ་བ་ལ་སལ་བ་ཡོད་མེད་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཚོགས་རོགས་པར་བ་

བ་ལ་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། རེད་པ་གགས་པ་བསོད་པ་བདེ་

བ་བཞི་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་བཞི་སེ། ལོ་ཀའི་ཆོས་བརྒྱད་ལ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

དམིགས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་ལྡན་པ་ལ་དམིགས་པ་དྲུག་

སེ། བཀེན་ལ་བརེ་དང་མ་རུངས་པ་ལ་བརེ། །ཀུན་འཁྲུགས་ལ་བརེ་བག་མེད་རྣམས་

ལ་བརེ། །ཡུལ་གི་གཞན་དབང་ཅན་ལ་སིང་རེ་དང་། །ལོག་པར་མངོན་པར་ཞེན་ལ་

སིང་རེའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། རབ་འབར་དག་ཡི་དབང་དུ་སོང་། །དུཿ ཁ་ཡིས་ནོན་མུན་པས་

བསྒིབས། །བགོད་དཀའི་ལམ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཞུགས། །འཆིང་བ་ཆེ་དང་ཡང་དག་

ལྡན། །ཟས་ཆེན་དུག་དང་འདྲེས་ལ་ཞེན། །ལམ་ནི་རབ་ཏུ་སོར་གྱུར་པ། །ལམ་གོལ་

རབ་ཞུགས་སོབས་ཆུང་བའི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེའོ། །ཞེས་ཏེ། འདོད་

ཁམས་ཀི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་། བདུད་ཀིས་བར་ཆད་བས་པ་དང་། དུཿ ཁས་

ཟིལ་གིས་ནོན་པ་དང་། ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་རོངས་པ་དང་། རིགས་ཆད་དང་། མུ་
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སེགས་ཅན་དང་། སོམས་འཇུག་གི་བདེ་བ་ལ་ཞེན་པ་དང་། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་

དང་། རིགས་མ་ངེས་པ་ཐེག་དམན་ལ་ཞུགས་པ་དང་། བང་སེམས་ཚོགས་མ་

རོགས་པ་སེ། བཅུ་ལ་དམིགས་པ་སེ། དྲུག་དང་། བཅུར་དབེ་བ་གཉིས་སིང་རེའི་

དབེ་བའོ། །

འབས་བུ་ལ་གཉིས་ཏེ། མ་བསོམས་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་། བསོམས་པའི་

ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནོད་སེམས་དང་། །རྣམ་འཚེ་མི་

དགའ་གནོད་སེམས་དང་། །འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པས། །ཉེས་དམིགས་

རྣམ་པ་མང་ལ་རེག །ཅེས་ཏེ། ཚད་མེད་བཞི་མ་བསོམས་ན། བམས་པའི་མི་མཐུན་

ཕོགས་གནོད་སེམས། སིང་རེའི་རྣམ་འཚེ། དགའ་བའི་མི་དགའ་བ། བཏང་སོམས་

ཀི་གནོད་སེམས་དང་། འདོད་ཆགས་ཀིས། རང་དང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་གནོད་

ཅིང་། མཐོང་ཆོས་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་དང་བཅས་པས་བདག་ཉིད་འགོད་པ་

དང་། གཞན་གིས་རེད་པ་མི་སེར་བ་དང་། ལ་དང་སོན་པས་སྨོད་པ་དང་། གགས་ངན་

འབྱུང་ངོ་། །ཕི་མ་ལ་མི་ཁོམ་པར་སྐྱེའོ། །ཚེ་འདི་ལ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། མ་ཐོབ་

པ་ཕི་མར་ཐོབ་པ་ཀུན་ཉམས་པས་ཡིད་ལ་དུཿ ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་སེ། ཉོན་མོངས་རྣམས་

ཀིས་བདག་འཇོམས་སེམས་ཅན་འཇོམས་ཤིང་ཚུལ་ཁིམས་འཇོམས། །ཉམས་

བཅས་རེད་པ་དམན་ཞིང་སྲུང་དང་དེ་བཞིན་སོན་པས་སྨད། །རོད་བཅས་མི་སན་དེ་

ནི་གཞན་དུ་མི་ཁོམ་གནས་སུ་སྐྱེ། །ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཉམས་པས་ཡིད་ལ་དུཿ ཁ་ཆེན་

པོ་ཐོབ། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། གནས་སབས་ཀི་དང་། གཙོ་བོར་སིང་རེའི་དང་། 
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མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ནི། ཚངས་པས་གནས་པས་གནས་པ་ཡི། །བློ་

ལྡན་རྟག་ཏུ་འདོད་པར་སྐྱེ། །དེས་ནི་ཚོགས་རྣམས་རོགས་བེད་ཅིང་། །སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀང་ཡོངས་སྨིན་བེད། །ཀུན་ཏུ་ཚངས་དང་མི་འབལ་ལ། །དེ་ཡི་མི་མཐུན་

ཕོགས་དང་བལ། །བག་མེད་གྱུར་ཀང་དེ་ཡི་རྐེན། །མི་ཟད་པས་ཀང་མི་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་ཏེ། རྒྱུ་ཚངས་པའི་གནས་དེ་ལས་གང་འདོད་པའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་རྣམ་

སྨིན། ཆོས་རོགས་པར་བེད་པ་བདག་འབས། སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་པ་སྐྱེས་བུ་

བེད་འབས། རྟག་ཏུ་དེ་དང་མི་འབལ་བ་རྒྱུ་མཐུན། མི་མཐུན་ཕོགས་གནོད་སེམས་

སོགས་དང་བལ་བ་བལ་འབས་སོ། །ཡང་ན། སྔར་བཤད་པའི་ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་

ཅིང་འཁོར་བར་གནས་ཀང་དེའི་སྐྱོན་གིས་མ་གོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཉེས་པ་འདི་ཀུན་

བམས་སོགས་ལ། །ལེགས་པར་གནས་ལ་མི་འབྱུང་སེ། །ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་

སེམས་ཅན་གི། །དོན་དུ་འཁོར་བ་ཡོངས་མི་གཏོང་། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སིང་རེའི་ར་བ། བཟོད་པའི་སོང་པོ། གཞན་དོན་བ་བར་སེམས་

པའི་ཡལ་ག །སྨོན་ལམ་གི་ལོ་མ་སྐྱེ་བ། བཟང་པོའི་མེ་ཏོག་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་

བེད་པའི་འབས་བུ་སེ། སིང་རེ་དང་ནི་བཟོད་དང་སེམས་པ་དང་། །སྨོན་ལམ་སྐྱེ་བ་

སེམས་ཅན་ཡོངས་སྨིན་བེད། །དང་པོ་ར་བ་ཐ་མ་འབས་མཆོག་ལྡན། །འདི་ནི་སིང་

རེ་ཆེན་པོའི་ལྗོན་ཤིང་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་གི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། རྣམ་སྣང་མངོན་བང་ལས། གསང་

བའི་བདག་པོ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི། སིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བས་

ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ཐབས་ཀི་མཐར་ཕིན་པ་ཡིན་
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ནོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པའང་། བིན་དྲུག་གི་དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་ལ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཆེད་དུ་བ་བ་གསུམ་དང་། ཨ་

བྷྱ་ནི། བསོམ་བ་སོམ་བེད་སོམ་པ་མི་དམིགས་པའི་ཆེད་དུ་བས་ཏེ་སོམ་ཞེས་

པའོ། །ཞིང་སྣ་ཚོགས་སུ་འགོ་བ་སོགས་བེད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་རྣམ་

མཁེན་ཉིད་དག་ལའོ། །

གསུམ་པ་༼ཚོགས་སྒྲུབ།༽ལ་གཉིས་ཏེ། 

ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་སྤིར་བསན་པ་དང་། 

རྟོགས་དཀའ་བ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་

ནི། དེ་ལྟར་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་བས་པ་ལ་ཚོགས་སྐྱེ་བས་སྒྲུབ་པ་གསུམ་པ་བང་

ཆུབ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་སན་ནོ། །ར་བ་ལ། ཤེས་པར་བ་ཞེས་དྲང་

ངོ་། །གང་ན། བརེ་བ་སིང་རེ་དང་། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་དང་། སོགས་པ་ཚུལ་ཁིམས་

ལ་སོགས་པ་དྲུག་སེ། གོང་འོག་ཏུ་དམིགས་བསལ་མ་སྨོས་པ་རྣམས་དེ་བཞིན་དུ་

ཤེས་པར་བའོ། །ཞི་གནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ལག་མཐོང་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་

དང་། དེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་

ཡིན་པ་དང་། སོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འབས་བུ་བསོད་

ནམས་དང་། ཕོགས་མཐུན་སོགས་ལམ་དང་། གཟུངས་བཞི་དང་། རབ་དགའ་

སོགས་ས་བཅུ་དང་། གཉེན་པོ་བརྒྱད་དེ། བཅུ་བདུན་པོ་དེའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཚོགས་

ཀི་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ཡིན་པར་རོ། །



  407  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

འགེལ་པ་ལ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག །གངས་ངེས་གསུམ་མོ། །ངོ་བོ་ལ། སྒྲུབ་ཅེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དོན་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་སམ། བང་ཆུབ་ཆེན་

པོ་མཐའ་དག་གོ །ཇི་ལྟར་ན། དོན་དམ་པར་སྒྲུབ་པ་མེད་ཀང་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་

ཀི་བདེན་པ་ལས་མི་འདའ་བར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུའོ། །གང་གིས་ན། བཅུ་བདུན་

པོ་རྣམས་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་ཏེ་སྒྲུབ་པས་སོ། །བཅུ་བདུན་པོ་གང་ཞེ་ན། མདོ་

ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས། གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ། གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ཞེས་བགི་

ན། ཇི་ལྟར་ན། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ཞེས་བགི་བ་ལགས་

ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། ཚོགས་དང་པོ་བཅུ་གསུངས་པ་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སིང་རེ་ནི། །མཉམ་པར་ཤེས་བ་དེ་བསམ་ཕིར། །བསྒྲུབ་ཕིར་འདོད་ཆགས་བལ་

ཕིར་དང་། །མི་དམིགས་ཕིར་དང་དག་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཏེ། ཚོར་བ་གསུམ་ག་དུཿ ཁར་

མཉམ་པར་རྟོགས་པ་དང་། སེམས་ཀིས་སིང་རེ་བ་དང་། ཡོངས་སྐྱོབ་དང་། འཚེ་བ་

སངས་པ་དང་། བདག་གཞན་སིང་རེ་གསུམ་མི་དམིགས་པ་དང་། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་

ལ་བཟོད་པའི་ཕིར་སིང་རེ་ཆེན་པོ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་རྣམས་ཀི་དུཿ 

ཁ་རབ་ཏུ་བཅིལ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སྒ་བརོད་དོ། །ཞེས་སོ། །སྦིན་པའི་ཕར་

ཕིན་ཏེ། མདོ་ནི། ཟས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཟས་ཞེས་སོགས་སོ། །ཚུལ་ཁིམས་ནི། 

མདོ་ནི། ཤཱི་ལའི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་ཤིང་ཞེས་སོགས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་དགེ་

བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་འགོད་དོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་

ཏེ། མདོ་ནི། བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་ཤིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་བཟོད་
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པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སྦོར་ཞིང་འཇོག་ལ་རབ་ཏུ་འགོད་དོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །

བརོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་གསུམ་གི་མདོ་འདོན་པ་

བསྒྱུར་ལ་བཤད་དོ། །ཡང་དག་གནས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །སེམས་ལ་སེམས་ནི་

འཇོག་ཕིར་དང་། །ཆོས་རབ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཕིར། །ཞི་གནས་དང་ནི་ལག་

མཐོང་ཡིན། །ཞེས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ལ་སེམས་འཇོག་པའི་

ཚུལ་གིས་གཞན་དོན་དང་། ཕར་ཕིན་ལ་རེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་ཏེ། མདོ་ནི། རྣམ་

མཁེན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀིས་གནས་ཤིང་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཞན་གི་གོ་མི་

འབེད་དེ་ཞེས་སོ། །ཆོས་རབ་ཏུ་འབེད་པའི་ལག་མཐོང་སེ། མདོ་ནི། རང་གི་མཚན་

ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ཀི་སད་དུ་གོ་ཆ་མ་མཆིས་པའི་གོ་ཆ་བགོས་པར་རིག་པར་བགིའོ་

ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་དང་སིང་རེ་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་ལམ་སེ། མདོ་ནི། མ་བཅིངས་མ་

གོལ་བ་དེའི་རྣམ་མཁེན་ཉིད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གང་ལགས་ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། ལྔ་

གསུངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་རོགས་བ་དང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་

སྨིན་བ་དང་། །མྱུར་ཐོབ་བ་བ་འགྲུབ་པ་དང་། །ལམ་རྒྱུན་མི་གཅོད་པ་ལ་

མཁས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཀུན་ལ། །ཐབས་ནི་མཚུངས་པ་མེད་པ་

སེ། །ཐབས་མཁས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ནི། །དེ་དག་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བེད། །ཅེས་

པས། མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། བ་་བའི་དངོས་པོ་བཞི་དང་། བཤགས་པ་རེས་སུ་

ཡི་རང་བ་གསོལ་བ་བསྔོ་བ་བཞི་དང་། གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོ་གཉིས་

དང་། མི་གནས་པའི་མང་འདས་ཏེ། ཐབས་ལྔ་པོ་ལ་མཁས་པས་དོན་ཐམས་ཅད་
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སྒྲུབ་པ་སེ། མདོ་ནི། ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་གཏོང་སེ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བས་ནས་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་

གིས་ཡོངས་སུ་བསྔོའ།ོ །ཞེས་སོ། །འོག་ནས་སོན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། མདོ་ནི། ཐེག་

ཆེན་ནི། འདི་ལྟ་སེ། ནང་སོང་པ་ཉིད་སོགས་སོ། །བསོད་ནམས་མང་པོ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །

མདོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི། འདི་ལྟ་སེ། དཔའ་བར་འགོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་སོགས་སོ། །མཐོང་བ་དང་། སོགས་པ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་སེ། མདོ་ནི། 

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི། འདི་ལྟ་སེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བཞི་དང་སོགས་སོ། །ཚིག་

དང་། སོགས་པ་དོན་དང་། གསང་སྔགས་དང་། བཟོད་པའི་རྒྱུའི་གཟུངས་ཏེ། མདོ་

ནི། ཨ་ཞེས་བ་བ་ནི། མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སོའ།ོ །ཞེས་སོགས་ཏེ། 

འདི་ལ་གསུམ། ངོ་བོ། དབེ་བ། བེད་ལས་སོ། །དང་པོ་བཟོད་པའི་གཟུངས་

ནི། ཨ་ར་པ་ཙ་ལ་སོགས་པའི་ཡི་གེའི་དོན་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སྒོ་བཏགས་ནས་

བསོམས་པས་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན། ཡི་གེའི་དེའི་དོན་དོན་དམ་པ་ལ་

བཟོད་པ་སྐྱེ་སེ། དཔེར་ན། ཨ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་དུ་སྒོ་བཏགས་ཏེ་བསོམས་པས་

སོམ་པ་རོགས་པ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་བཟོད་པ་སྐྱེ་སེ། དེ་ནི། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་སོ་སེ། ཐབས་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་

ཨི་ཊི་མི་ཊི་ལ་སོགས་པའི་སྔགས་དེ་དག་གི་བརོད་བ་གང་ཡིན་བསམ་པས། དེ་ལ་

བརོད་བ་གང་ཡང་མི་མཐོང་ངོ་། །དེ་ནས་བརོད་བ་དང་བལ་བ་ཉིད་དེའི་བརོད་བ་

ཡིན་ནོ། །སམ་ཞིང་། དེ་བརོད་བ་དང་བལ་བར་མོས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་རོད་
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པ་དང་བརོད་པར་བ་བའི་རང་བཞིན་དང་བལ་བ། བརོད་དུ་མེད་པར་བསོམས་པས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སོང་པར་མཐོང་ངོ་། །དེ་མཐོང་ན་ཆོས་ཐམས་

ཅད་བརོད་དུ་མེད་པར་རྟོགས་པས་དགའ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་སེ། དེ་ནི་གཟུངས་ཏེ། 

རྒྱུའོ། །དེ་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་དང་པོའི་ཡེ་ཤེས་དང་མཐུན་པའི་དོན་དམ་པའི་ཆོས་

རྣམས་ལ་བཟོད་པའི་བཟོད་པ་སྐྱེའོ། །དེ་ནི། གཟུངས་ཀི་བཟོད་པ་ཡིན་ལ། སྦོར་

ལམ་ན་ཡོད་དོ། །ཚིག་གི་གཟུངས་ནི། ས་ཐོབ་ནས་སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་

ཐམས་ཅད་ཀིས་བསན་པའི་ཆོས་མིང་དང་ཚིག་དང་ཡི་གེའི་ཚོགས་ཚད་མེད་པ་

རྣམས་རིམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་མ་བརེད་པར་འཛིན་པའི་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་སེ། མིང་

གཞན་ཆོས་ཀི་གཟུངས་ཞེས་བའོ། །དོན་གི་གཟུངས་ནི། སྔར་བཟུང་བའི་ཆོས་

རྣམས་ཀི་དོན་ཚད་མེད་པ་རྣམས་དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མི་བརེད་པར་འཛིན་པའི་

དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་བོ། །

གསང་སྔགས་ཀི་གཟུངས་ནི། བང་སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་ཐོབ་པས་

སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་བིན་གིས་རློབ་སེ། སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་འདི་རྣམས་ཆོ་ག་འདི་ལྟ་

བུས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡམས་དང་། ཉེ་བར་འཚེ་བ་དང་། ནད་འགོ་བ་དང་། 

འཁྲུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་དང་། སིག་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ངན་འགོ་

ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་ཆེད་དུ་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དེ་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་

པས་དོན་དེ་རྣམས་ཆོ་གའི་ཁད་པར་དེས་འགྲུབ་སེ། དེ་ལྟར་བིན་གིས་རློབ་པའི་ཡེ་

ཤེས་དེ་སྔགས་མཚན་ཉིད་པ། དེའི་དམིགས་པར་བ་བ་ཡིན་པ་ཡི་གེ་དེ་དག་

བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། མནྟྲའི་སྒས་ཡེ་ཤེས་དང་སིང་རེ་ནི། དེ་ཉིད་
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ཤེས་པ་དང་། འགོ་བ་སྐྱོབ་པས་གསང་སྔགས་སོ། །དེ་ཉིད་མ་རིག་པ་སོང་ཞིང་། 

རིག་པ་སྐྱེད་པས་རིག་སྔགས་ཞེས་ཀང་བའོ། །དེ་ཉིད་རྣམ་མཁེན་གི་གཞི་ཡིན་

པས། གསང་སྔགས་ཀི་གཞི་ཞེས་བའོ། །ཡི་གེ་རྣམས་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་དེར་

བཏགས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ། སྔོན་གི་རྣམ་སྨིན་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཚེ་འདིར་མང་དུ་ཐོས་པ་

ལས་བྱུང་བ་གཉིས་ཆུང་ངུ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེའང་

ས་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ཆུང་ངུ་། ཞུགས་ལ་མ་དག་པ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀི་འབིང་། 

ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ཆེན་པོ་སེ། རྣམ་སྨིན་ཐོས་ལ་གོམས་པ་དང་། །ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་གཟུངས་དག་ནི། །ཆུང་ངུ་དང་ནི་ཆེན་པོ་སེ། །ཆེན་པོ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་

གསུམ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་གཞན་ལ་སོན་པ་དང་། རང་གིས་འཛིན་པ་སེ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཡང་དང་ཡང་། །དེ་ལ་ཡང་དག་བརྟེན་ནས་ནི། །རྟག་ཏུ་དམ་པའི་ཆོས་

དག་ཀང་། །སོན་ཅིང་རབ་ཏུ་འཛིན་པར་བེད། །ཅེས་སོ། །ས་དང་གཉེན་པོ་གཉིས་

འོག་ནས་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སམྦྷ་ར་ནི། ཚོགས་ཡིན་ལ། སཾ་ནི། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ། བྷ་

ནི། ངོ་བོ། ར་ནི། འཛིན་པ་སེ། སྔར་ལྟར་བསྒྲུབས་པས་ན། སིང་རེ་དང་། སོགས་པ་

ཕིན་དྲུག་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་གིས། འགྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་

ཐོབ་པར་བེད་པའི་ངོ་བོས་སྒྲུབ་ཅིང་འཛིན་པར་བེད་པའི་ཕིར་ན། སིང་རེ་ལ་སོགས་

པ་བཅུ་བདུན་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུའི་ཚོགས་རོགས་པར་བེད་པས་ན། ཚོགས་ཡིན་
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པས་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པའོ། །འདི་དག་ཆོས་མཆོག་གི་འོག་ནའང་ཡོད་མོད་ཅེ་ན། 

ཚོགས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀང་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་བང་ཆུབ་ལ་མངོན་སུམ་

དུ་སྦོར་བའི་ཚོགས་ཁད་པར་ཅན་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་ནས་ཡོད་ཀི། དེ་མན་ཆད་ན་

མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚོགས་སྒྲུབ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བཅུ་བདུན་དུ་ངེས་སོ། །དེ་

བས་མང་མི་དགོས། ཉུང་ན་མི་འདུ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་༼རྟོགས་དཀའ་བ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ།༽ལ་གསུམ་སེ། 

ཡེ་ཤེས་༼ཀི་ཚོགས་༽དང་། 

ས་དང་། གཉེན་པོའི་ཚོགས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཡུལ་ཅན་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ས་མཚམས་དང་། ཡུལ་སོང་ཉིད་བསན་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། དགག་

བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སོང་ཉིད་ཉི་ཤུ་པོ་སྦོར་ལམ་དུ་

སྤིའི་ཚུལ་དུ་རྟོགས། མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་སུམ་གིས་གསར་དུ་རྟོགས། སོམ་ལམ་དུ་

རྟོགས་ཟིན་སོམ། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཡོངས་སུ་རོགས་ཀི། ཉི་ཤུ་པོ་འདི་ཡོད་མེད་

ཀི་ཁད་པར་མེད་དོ། །ཞེ་ན། མཐོང་ལམ་ན་ཆོས་ཅན། སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་སངས་པ་དང་། རང་བྱུང་ཉིད་ཡོད་པར་ཐལ། ཡེ་ཤེས་ཐ་མ་གསུམ་ཡོད་

པའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། འགེལ་ཆེན་ལས། སོང་པ་ཉིད་གསུམ་པོ་འདི་དག་ནི། 

ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པའི་རྟེན་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པའི་རྟེན་ཉིད་ཡིན་པའི་
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ཕིར་དང་། རང་བྱུང་ཉིད་ཡིན་པའི་དོན་གིས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ཡིན་པར་

ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་པས་སོ། །འདོད་ན། མཐོང་ལམ་དུ་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་སྒྲུབ་གཞན་བསལ་བ་དེ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ནི། 

ཡུལ་སོང་པ་ཉིད་ཉི་ཤུ་ཡོད་པའི་བེ་བག་གིས་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུ་ཡོད་པ་ལས། ནང་དང་

སོགས་ལ་སོང་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་ཀུན་ལ་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། དང་

པོ་ནང་དང་ཕི་དང་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་གསུམ་ནི། སྦོར་ལམ་སྤི་ནའོ། །ཨ་བྷྱ་ནི། 

སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་བརམས་ཏེ་ཡོད་དོ། །ཞེའོ། །

སོང་པ་ཉིད་ནི། ཆོས་མཆོག་ན་ཡོད་དེ། དེས་སོང་ཉིད་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་

སོང་བའི་ཕིར་རོ། །ཆེན་པོ་ནི། ཀུན་ཏུ་འགོ་བའི་དོན་གིས་ས་དང་པོ་ལའོ། །དོན་དམ་

པ་ནི། མཆོག་གི་དོན་གིས་ས་གཉིས་པ་ལའོ། །འདུས་བས་ནི། རྒྱུ་མཐུན་པའི་དོན་

གི་མཆོག་གིས་ས་གསུམ་པ་ལའོ། །འདུས་མ་བས་ནི། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་

དོན་གིས་ས་བཞི་པ་ནའོ། །མཐའ་ལས་འདས་པ་ནི། རྒྱུད་ཐ་དད་མེད་པའི་དོན་གིས་

ས་ལྔ་པ་ནའོ། །ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་ནི། ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བང་མེད་པའི་དོན་

གིས་ས་དྲུག་པ་ནའོ། །དོར་བ་མེད་པ་ནི། ཐ་དད་མེད་པའི་དོན་གིས་ས་བདུན་པ་

ནའོ། །རང་བཞིན་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་ནི། འཕེལ་འགིབ་མེད་པའི་དོན་དང་། 

ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་དབང་བའི་རྟེན་ཡིན་པས་ས་བརྒྱད་པ་ནའོ། །རང་གི་

མཚན་ཉིད་དང་མི་དམིགས་པ་གཉིས་ནི། ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བའི་རྟེན་ཡིན་པས་ས་

དགུ་པ་ནའོ། །དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། དངོས་པོ་གཉིས་ནི། ལས་ལ་དབང་

བའི་རྟེན་ཡིན་པས་ས་བཅུ་པ་ནའོ། །དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། རང་གི་ངོ་བོ་དང་། 
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གཞན་གི་ངོ་བོ་གསུམ་ནི། ཉོན་སྒིབ་དང་། ཤེས་སྒིབ་སངས་པའི་རྟེན་དང་། རང་བྱུང་

ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ནའོ། །འདི་དག་ཨ་བྷྱ་དང་འགེལ་ཆེན་ནས་བཤད་པ་

ལྟར་བིས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་མེད་ནི། གཙོ་ཆེ་བར་ཡོད་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ། ས་དང་པོ་ལ་བདེན་བཞི་སོང་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་མེད་པར་ཐལ། 

འདུས་བས་འདུས་མ་བས་སོང་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། རྟོགས་ཙམ་

མེད་པའི་རྟགས་མ་གྲུབ་ལ། གཙོ་ཆེར་མེད་པ་ལ་ཁབ་པ་མ་གྲུབ་བོ། །ཡང་སོང་ཉིད་

ཉི་ཤུ་པོ་སྤིའི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་སམ། མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས། དང་པོ་ལྟར་ན། སྦོར་ལམ་

ན་ཀུན་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། གཅིག་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་

ན། བསོམས་པའི་སོབས་ཀིས་རེས་ཐོབ་ལ་དེ་དང་དེ་ལ་ངེས་པ་སྐྱེད་ནུས་སུ་རྟོགས་

པའམ། དེའི་སང་བ་སོང་ནུས་ཀིས་འཇོག་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོང་ཉིད་ཉི་ཤུ་པོ་གང་ཞེ་ན། ལན་འདིར་སྨྲས་པ་ནི། ནང་གི་སྐྱེ་

མཆེད་དབང་པོ་དྲུག་ནི། དེ་ལ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པས་ཚོགས་པར་

གནས་པ་མེད་ལ། དེ་ལ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པའང་མེད་པས་དང་། ཕི་རོལ་གཟུགས་

སོགས་ཡུལ་གི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དང་། སེམས་ཀིས་

ཟིན་པས་ནང་ཡིན་ལ། དབང་པོས་མ་བ་ས་པས་ཕི་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ནི། དབང་

པོའི་རྟེན་གིས་བ་ས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་

སོང་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་དངོས་པོ་ནི། སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་དེའི་རང་གི་ངོ་

བོས་སོང་པའི་ཕིར་དང་། ཕོགས་བཅུ་ནི། དབིབས་ཆེ་བས་ཆེན་པོ། དེ་ཉིད་ནི། དེས་

སོང་པས་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ནི། དོན་དམ་པ། ད་ནི་བལ་བ་ཙམ་ཡིན་
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པས་དེའི་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁམས་

གསུམ་ནི། འདུས་བས། ད་ནི་ཡོངས་སུ་མི་གྲུབ་པས་དེ་ཉིད་ཀིས་སོང་པའི་ཕིར་

དང་། འདུས་བས་ལས་གཅིག་ཤོས་ཏེ། གཞན་སྐྱེ་འགག་གནས་འགྱུར་བཞི་དང་

བལ་བ་འདུས་མ་བས། དེ་ཉིད་དེར་གདགས་པའི་རྒྱུ་སྐྱེ་སོགས་མེད་པས་དེའི་རང་

གི་ངོ་བོས་སོང་པའི་ཕིར་དང་། རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པ་ནི། མཐར་འཇོག་

བེད་དབུས་མ་གྲུབ་པས་དེའི་རང་བཞིན་གིས་སོང་པས་དང་། འཁོར་བ་ཐོག་མ་

དབུས་དང་ཐ་མ་རྣམས་ཆོས་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེས་པས་མཐའ་མེད་པའི་ཕིར་དེ་ཉིད་

ཀིས་སོང་པས་དང་། དགེ་ཕོགས་སང་པ་དང་བཏང་བ་ལས་ལྡོག་པ་དོར་བ་མེད་པ་

དེ་ནི། དེར་གདགས་པའི་རྒྱུ་དོར་བ་མ་གྲུབ་པས་དེའི་ངོ་བོས་ཀང་སོང་པ་དང་། 

འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་བས་པ་ནི། རང་བཞིན། དེ་ཉིད་འདུས་བས་དང་

འདུས་མ་བས་ཀི་རྣམ་པར་འགྱུར་མི་འགྱུར་དང་བལ་བས་དེའི་ངོ་བོས་སོང་པས་

དང་། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་ཀུན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་གཞག་

གི །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ངོ་བོས་སོང་པའི་ཕིར་དང་། 

ཆོས་སྐྱེ་བ་དང་། སོགས་པ་འགག་པ་སོགས་སྤི་དང་། གཟུགས་སུ་རུང་བ་སོགས་

ཁད་པར་གི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད། དེ་དག་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་

དེའི་ངོ་བོས་སོང་པས་དང་། འདས་པ་དང་། སོགས་པ་ད་ལྟར་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཕན་ཚུན་བཟློག་ན་མི་དམིགས་པས་མི་དམིགས་པ། དུས་གསུམ་གི་ངོ་བོ་བཏགས་

པ་ཙམ་ཡིན་པས་དེའི་ངོ་བོས་སོང་པས་དང་། ལྡན་པ་སེ། སྦོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ཚོགས་པ་ནི། རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་བདེན་པའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་
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ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཚོགས་པ་ཙམ་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དེས་སོང་པས་དང་། གཅིག་ཤོས་

ཏེ། གཞན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཕུང་པོ་ནི། ངོ་བོ་སེ། དངོས་པོ་སྤུངས་པ་

ནི། མེད་པའི་དོན་ཡིན་པ་དེས་སོང་པས་སོ། །

དངོས་མེད་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ནི། དངོས་པོའི་ཆོས་མེད་པ་ཙམ་ལ་

བཏགས་པའི་ཕིར་དེའི་ངོ་བོས་སོང་པས་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་པ་དང་

མཐོང་བས་མ་བས་པས་ན། རང་གི་ངོ་བོ་སོང་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་

བེད་པ་པོ་དོན་གཞན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་པས་སོ། །རང་རང་ངོ་བོས་སོང་པའི་

ཕིར་ནི། ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ཟིན་ཏོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གིས་འཕངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཅན་ནང་སོང་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོགས་ཀུན་ལ་སྦར་རོ། །སོང་པ་ཉིད་ནི་ཉི་ཤུར་ངེས་

པར། ཆོས་ཅན་ཉི་ཤུར་ངེས་པའི་དབང་གིས་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་༼སའི་ཚོགས།༽ལ། 

སྤི་གཞུང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ས་ཞེས་པ། ཕི་རོལ་ཆོས་ཅན་གིས་

བ་ས་པ་འབྱུང་བ་ས་དང་། རང་རིས་ཀི་སེས་བ་ས་པ་ཐོས་པའི་ས་ལྟ་བུ་དང་། 

སང་བ་གཙོ་ཆེ་བ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ལྟ་བུ་དང་། ཡོན་ཏན་གི་རྟེན་བེད་པའི་ས་

ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ལས། འདི་ལ་བདག་མེད་རྟོགས་པ་གང་ཞིག །ཉན་ཐོས་ཀི་

ལམ་གི་རྟེན་བེད་པ་དང་། རང་རྒྱལ་ལམ་གི་རྟེན་བེད་པ་གཉིས་ཉན་རང་གི་ས་ཡིན་

ལ། དབེ་ན། དཀར་པོ་རྣམ་པར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་ལྔའམ། དྲུག་གོ །བང་སེམས་ཀི་

ས་ནི། ཕལ་པ་དད་པ་དང་མོས་སྤོད་ཀི་ས་དང་། ཁད་པར་ཅན་འཕགས་པའི་སའོ། །

འདི་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་
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རྟོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཅས་པ་གང་ཞིག །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྟེན་ཏུ་

གྱུར་པའོ། །བེ་བག་ཏུ་ས་དང་པོའི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །སོང་པ་ཉིད་མཆོག་གསར་

དུ་རྟོགས་པ་ཞེས་སོགས། སོང་པ་ཉིད་ནི་མཆོག་རྟོགས་ནས། ཞེས་པ་ནས། ས་ཡི་

མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་ས་བཅུ་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་

མོད་ཀི། མང་བས་འཇིགས་པས་མ་བིས་སོ། །མཚོན་བ་ནི། འབྱུང་པོ་དཔག་མེད་

འཇིགས་མེད་ཕིར། །དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་དག་ལ། །ཕི་ཕིར་གོང་དུ་འགོ་ལྡན་ཕིར། །དེ་

དག་ཉིད་ནི་སར་འདོད་དོ། །ཞེས་སོ། །

བྷུ་མི་ཞེས་པ་ས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བྷུ་ལས། བྷུ་ཏ་ནི། འབྱུང་པོ་སེ། སེམས་ཅན། 

མི་ལ། ཨ་མི་ཏ་ཞེས་སྦར་ན། དཔག་ཏུ་མེད་པ། བྷུ་ལ་ཨ་བྷྱ་ཞེས་སྦར་ན། འཇིགས་

པ་མེད་པ། ཡང་། ཨ་མི་ཏ་ནི། དཔག་ཏུ་མེད་པ་སེ། ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་

པའི་ས་ལ། ཡང་བྷུ་ལ། བྷུ་ཡ་བྷུ་ཡ་ཞེས་བསྒྱུར་ན། ཕི་ཕིར་ཏེ། ཡང་ནས་ཡང་དུ། 

ཡང་མི་ལ། ག་མི་ནི། འགོ་སེ། མདོར་ན། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་

འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སང་བར་བ་བའི་ཕིར་རེ་རེ་ལའང་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

དག་དང་ལྡན་པའི་ས་དེ་དག་ལ་ཡང་ཡང་ས་གོང་མར་འགོ་བ་དང་ལྡན་པས་

སའོ། །དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ། །དགའ་བས་རྟག་པར་ཐམས་ཅད་དུ། །གནས་

ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ས་རྣམས་གནས་པ་ཡིན་པར་འདོད། །ཅེས་ཏེ། 

དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་དགའ་བས་རྟག་པར་གནས་པས་ན། ས་དེ་དག་

ལ་གནས་པ་ཞེས་བའོ། །

མཚན་གཞི་ལ། དབེ་བ་དངོས་དང་། ཕེ་བའི་ཁད་པར་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། 
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དབེ་གཞི། བང་སེམས་འཕགས་པའི་ས་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་། བཅུའོ། །ཐ་དད། དངོས་

པོ་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་འབས་ཡིན་པས་སོ། །གངས་ངེས་ནི། སྦོང་བེད་ཀི་ཆོས་ཀི་

ཁད་པར་བཅུ་ཡོད་པས་སྦང་བ་ས་བཅུར་ངེས་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ནས། མཐོང་ལམ་

དང་། སོམ་པའི་ལམ་ལ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའི་ཆོས་ཀི་དབེ་བ་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་

སོགས་པའི་ས་བཅུར་རྣམ་པར་བཞག་གོ་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། རྟགས་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། སོབ་ཚུལ་དང་། སང་

བ་དང་། སྤོད་པ་དང་། སངས་རྟོགས་དང་། འབས་བུའི་ཁད་པར་དང་བརྒྱད་དོ། །དང་

པོ་ལ། ཞུགས་པ་དང་། རི་ལྟས་ཀི་རྟགས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྣང་དང་བཅས་

དང་མོས་པ་དང་། །མ་ཞུམ་པ་དང་མི་དམན་ཉིད། །གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་བདག་ཉིད་

དང་། །ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་དང་། །ཀུན་ལ་སེམས་ནི་མཉམ་པ་དང་། །དཀི་

དང་རེས་སུ་ཆགས་མེད་དང་། །ཐབས་ཤེས་འཁོར་དུ་སྐྱེ་བ་ནི། །ཀུན་ལ་རྟགས་སུ་

འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་ཏེ། ས་གང་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ལ་སྣང་བ་དང་། མ་ཞུགས་པ་དེ་ལ་

མོས་པ་དང་། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་མ་ཞུམ་པ་དང་། དཀའ་སྤད་ལ་སེམས་མི་དམན་

པ་དང་། རང་གི་ས་ལ་གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇོག་པ་དང་། ས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་ལ་

མཁས་པ་དང་། བདག་གཞན་མཉམ་པར་རྟོགས་པ་དང་། སན་པ་དང་མི་སན་པའི་

སྒས་དཀིར་མི་བཏུབ་པ་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སོགས་ཀི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཆགས་པ་མེད་

པ་དང་། མི་དམིགས་པར་སངས་རྒྱ་བའི་ཐབས་ཤེས་པ་དང་། རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་

ཀི་འཁོར་དུ་སྐྱེ་བ་སེ། བཅུ་པོ་འདི་ས་ལ་ཞུགས་པའི་རྟགས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གསེར་འོད་དམ་པ་ལས། བང་སེམས་ཀི་ས་དང་པོའི་སྔ་ལྟས་ནི། 
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སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་གཏེར་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སོང་གིས་

ཡོངས་སུ་གང་བར་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ། གཉིས་པའི། སོང་

གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་ལག་མཐིལ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་བེ་

བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སོང་དུ་མས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་མཐོང་ངོ་། །གསུམ་པའི། བདག་

ཉིད་དཔའ་ཞིང་ལག་ཆ་དང་གོ་ཆ་སྲ་བ་ཐོགས་ནས་ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་འདུལ་

བ་མཐོང་ངོ་། །བཞི་པའི། ཕོགས་བཞི་ནས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་བཞིས་ཐམས་ཅད་

དང་ལྡན་པའི་སའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་མངོན་པར་འཐོར་བ་མཐོང་

ངོ་། །ལྔ་པའི། རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་པའི་བུད་མེད་ཀི་མགོ་ལ་མེ་ཏོག་ཙམ་པ་

ཀའི་ཕེང་བ་འདོགས་པར་མཐོང་ངོ་། །དྲུག་པའི། རིང་ཐེམ་སས་བཞི་དང་ལྡན་པ། 

གསེར་གི་བེ་མ་བརྡལ་བ། རོག་པ་མེད་ཅིང་དང་ལ། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་

ཆུས་ཡོངས་སུ་གང་བ་ལ་མེ་ཏོག་ཨུཏྤ་ལ་དང་། ཀུ་མུ་ཏ་དང་། པད་དཀར་པོས་བརྒྱན་

པའི་ཆུ་མཐོང་སེ། དེ་ལ་བདག་ཉིད་རེ་དགའ་ཞིང་དགའ་མགུར་ཡོངས་སུ་སྤོད་པ་

མཐོང་ངོ་། །བདུན་པའི། ཕོགས་གཡས་གཡོན་གཉིས་ན་སེམས་ཅན་དམལ་བའི་

གཡང་ས་མཐོང་སེ། དེ་ལས་བདག་ཉིད་མ་རས་མ་ཉམས་པར་སར་ལྡོག་པར་མཐོང་

ངོ་། །བརྒྱད་པའི། ཕག་པ་གཉིས་ན་རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རལ་པ་ཅན་ཅོད་པན་

ཐོགས་པས་གཅན་གཟན་ཕ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐྲག་པར་བེད་ཅིང་འདུག་པར་མཐོང་

ངོ་། །དགུ་པའི། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་མཐོང་སེ། སྐྱེ་བོ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་

སོང་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསོར་ཞིང་མདུན་གིས་བལྟས་ལ། མགོའི་སེང་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་སས་པའི་གདུགས་དཀར་པོ་འཛིན་པ་མཐོང་ངོ་། །བཅུ་པའི། དེ་བཞིན་
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གཤེགས་པའི་སྐུ་མཐོང་སེ། ཁ་དོག་གསེར་ལྟ་བུ། འོད་འདོམས་གང་པ། ཚངས་པ་བེ་

བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སོང་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསོར་ཞིང་མདུན་གིས་བལྟས་ནས་ཆོས་

སོན་པ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་དེ་དག་རི་ལྟས་སུ་བཤད་དོ། །

འོ་ན། དྲོད་ནས་གཉིད་ལ་སོགས་པའི་སྒིབ་པ་ལྔ་ཟད་པར་བཤད་པ་ལ། ས་

ཐོབ་ནས་རི་ལྟས་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། འཇུག་པ་རང་དབང་མེད་པར་

་ད་པའི་བདག་ཉིད། ཉོན་མོངས་པའི་གཉིད་མེད་ཀང་དེ་ལས་ལྡོག་པའི་དགེ་བའི་

གཉིད་ཡོད་པས་རི་ལྟས་མི་འགལ་ལོ། །སབས་མ་ཡིན་པར་རི་ལྟས་འདི་དག་ལ་

སོགས་པའི་མཚན་མ་རྣམས་བྱུང་ན། སྔགས་ཀི་མཐུའམ། བདུད་ཀི་བིན་གི་རླབས་

སུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ། སྤི་དང་བེ་བག་གི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ས་རྣམས་

ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ཕན་ཡོན་ནི། །ཞི་གནས་ལག་མཐོང་གཉིས་

ཀ་ལ། །ལྔ་པོའི་བདག་ཉིད་དག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་ཏེ། སད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་གནས་ངན་

ལེན་ཟད་པ་དང་། སྣ་ཚོགས་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་བལ་བའི་ཆོས་ཀི་དགའ་བ་སེ། ཞི་

གནས་ཀི་གཉིས་དང་། ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་ཀི་སྣང་བ་རྟོགས་པ་དང་། ཡང་

དག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པས་མ་རྟོགས་པ་

དག་མཐོང་བ་སེ། གཉིས་ནི། ལག་མཐོང་གིའོ། །ཆོས་སྐུ་རོགས་ཤིང་དག་པའི་རྒྱུར་

ཕར་ཕིན་དྲུག་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་སེ། གཉིས་ཀའི་འོ། །

གཉིས་པ་ནི། ས་དང་པོ་ལ། ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་ཏེ། ཨ་བྷྱས། 

སད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་སོ་སོར་ཐོབ་ཅིང་སོམས་པར་འཇུག་པ་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

དང་། སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང་། དེ་རྣམས་ཀི་བིན་གི་རླབས་ཀང་ཤེས་པ་

དང་། ལོ་ཀའི་ཁམས་བརྒྱ་གཡོ་བར་བེད་ཅིང་། སྣང་བར་ཡང་བེད་པ་དང་། ཞིང་

བརྒྱར་འགོ་བ་དང་། སེམས་ཅན་བརྒྱ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པ་དང་། བསལ་པ་

བརྒྱར་གནས་ཤིང་། སྔོན་དང་ཕི་མའི་མཐར་འཇུག་པ་དང་། ཆོས་ཀི་སོ་བརྒྱ་རྣམ་

པར་འབེད་པ་དང་། ལུས་བརྒྱ་སོན་པར་བེད་པ་དང་། ལུས་དང་ལུས་ལའང་བང་

སེམས་ཀི་འཁོར་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་སོན་པར་བེད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་

བསྒེས་ཏེ། ས་གཉིས་པ་སོགས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སོང་དང་། འབུམ་དང་། ཁག་

ཁིག་དང་། ཁག་ཁིག་སོང་ཕག་དང་། ཁག་ཁིག་འབུམ་ཕག་དང་། བེ་བ་ཁག་ཁིག་

འབུམ་ཕག་དང་། སོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་སེད་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་གངས་མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་སེད་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་བརོད་དུ་མེད་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་

སེད་དང་མཉམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ལས་དང་ནི། །གཞན་ཡང་སྨོན་ལམ་དག་དང་

ནི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་དབང་འབོར་པའི། །དབང་གིས་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་

པས། མོས་སྤོད་པ་རྣམས་ལས་ཀི་དབང་གིས་འདོད་པར་སྐྱེ་བ་དང་། ས་ཐོབ་པ་

རྣམས་དུད་འགོ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བ་སྨོན་ལམ་དང་། བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ལྡོག་

ནས་འདོད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྤྲུལ་པས་དགའ་ལྡན་ན་གནས་པ་

སོགས་དབང་འབོར་བའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་སེ། བཞི་ནི། དབང་གིས་སྐྱེ་བའོ། །རྣམ་

པར་སྨིན་པའི་སྐྱེ་བ་ནི། ས་བཅུ་ལ་གནས་པ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཛམ་བུའི་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

གིང་དང་། གིང་བཞི་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང་། འཐབ་བལ་དང་། དགའ་ལྡན་དང་། 

འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དང་། སོང་གི་བདག་པོ་

ཚངས་པ་དང་། སོང་གཉིས་ཀི་བདག་པོ་དང་། སོང་གསུམ་གི་བདག་པོ་གནས་

གཙང་མའི་ལའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་སུ་ཕལ་ཆེར་སྐྱེའོ། །

བཞི་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་ནས་འདིར། །ལག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལག་

སེམས་དང་། །ལག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་རེས་སོབ། །ཅེས་ཏེ། ས་དང་པོར་ཆོས་ཉིད་དེ་

བཞིན་ཉིད་རྟོགས་ནས་ས་གཉིས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་དང་། གསུམ་པ་ལ་

སེམས་ཀི་བསབ་པ་དང་། བཞི་པར་བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་མཐུན་ལ་མཁས་པ་དང་། 

ལྔ་པར་བདེན་གཉིས་ལ་མཁས་པ་དང་། དྲུག་པར་རྟེན་འབེལ་ལ་མཁས་པ་སེ། 

གསུམ་དུ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ལ་སོབ་བོ། །དེ་ལྟར་བསབ་པས་ས་བདུན་པར་

མཚན་མ་མེད་ཅིང་མངོན་པར་འདུ་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས། བརྒྱད་པར་མཚན་མ་དང་

འདུ་བེད་གཉིས་ཀ་མེད་ཅིང་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། དགུ་པར་སེམས་ཅན་

ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པ་དང་། བཅུ་པར་གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོ་རྣམས་

འགྲུབ་པའི་འབས་བུ་སེ། འབས་བུ་དམ་པ་འདི་བཞི་ནི། །ས་བཞི་པོ་ལ་ཡང་དག་

བརྟེན། །ཞེས་སོ། །དེ་ཉིད་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྦོང་བའང་ཡིན་ཏེ། ས་དང་པོར་

ཆོས་ཉིད་རྟོགས་ནས། གཉིས་པར་ཚུལ་ཁིམས་དང་། གསུམ་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་། བཞི་པ་ལྔ་པ་དྲུག་པར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་པོ་སྦོང་བ། དེ་ལས་གཞན་བཞི་ལ་

འབས་བུ་བཞིའི་སྒིབ་པ་བཞི་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ཐོགས་པའི་སྒིབ་པ་སྦོང་

བས་རིམ་པ་བཞིན་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྦོང་སེ། ཆོས་
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ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་ནས་འདིར། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ནི་ཕུང་པོ་སྦོང་། །དེ་ཡི་འོག་ཏུ་ཏིང་

འཛིན་དང་། །ཤེས་རབ་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་སྦོང་། །དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལ་ནི། །སྒིབ་

རྣམ་བཞི་དང་ཐོགས་པ་ཡི། །སྒིབ་པ་ལས་ནི་རྣམ་གོལ་དང་། །གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་

པར་སྦོང་། །ཞེས་སོ། །

ལྔ་པ་ནི། ས་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་རོགས་གྱུར་

པས། །རབ་དགའ་ལ་སོགས་ས་བཅུ་གཅིག །རོངས་གཉིས་གནས་ངན་ལེན་གཅིག་

སེ། །མི་མཐུན་ཕོགས་ནི་ཐ་དད་དོ། །ཞེས་པས། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང་བཅུ་གཅིག་

ལ། རང་རང་གི་གནས་ངན་ལེན་མི་མཐུན་ཕོགས་རེ་རེ་སེ། བཅུ་གཅིག་དང་། ཤིན་

ཏུ་རོངས་པ་གཉིས་གཉིས་ཏེ། ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་སོ། །དེ་ལ་རོངས་པ་ནི། རིམ་པ་

བཞིན་དུ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་དང་། ངན་སོང་བའི་ཉོན་མོངས་

པའི་དང་། ལྟུང་བ་ཕ་མོའི་འཁྲུལ་པའི་དང་། ལས་ཀི་འགོ་བ་སྣ་ཚོགས་པའི་དང་། 

འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་དང་། ཐོས་པའི་གཟུངས་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པའི་དང་། 

སོམས་འཇུག་ལ་སྲེད་པའི་དང་། ཆོས་ལ་སྲེད་པའི་དང་། འཁོར་བ་ལ་ཕིར་ཕོགས་

པ་དང་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང་། མང་འདས་ལ་ཕིར་ཕོགས་པ་དང་མངོན་དུ་ཕོགས་

པའི་དང་། འདུ་བེད་འབྱུང་བ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་དང་། གཟུགས་སོགས་མཚན་

མ་མང་དུ་འབྱུང་བའི་དང་། མདོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་མཚན་མ་ཕ་མོ་འབྱུང་བའི་

དང་། རབ་ཏུ་མཚན་མ་མེད་པ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཐབས་ལ་དང་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་

སྒིབ་པའི་དང་། མཚན་མ་དག་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ལ་སྒིབ་པའི་དང་། ཆོས་སོན་པ་ཚད་

མེད་པ་དང་ཆོས་ཀི་ཚིག་དང་ཡི་གེ་ཚད་མེད་པ་དང་། གོང་ནས་གོང་དུ་ཤེས་རབ་
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དང་སོབས་པ་དང་གཟུངས་ཀི་དབང་ཐོབ་པ་ལ་སྒིབ་པའི་དང་། སོབས་པ་ལ་དབང་

འབོར་བ་ལ་སྒིབ་པའི་དང་། མངོན་ཤེས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ལ་སྒིབ་པའི་དང་། གསང་བ་

ཕ་མོ་ལ་འཇུག་པའི་དང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་མ་ཐོགས་པ་ལ་

སྒིབ་པའི་དང་། རབ་ཏུ་ཕ་བའི་ཆགས་པ་དང་ཐོགས་པའི་འོ། །ཤིན་ཏུ་རོངས་པ་དང་

ཞེས་ཀུན་ལ་སྦར་རོ། །དེ་ནི། དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་ནས་བཤད་དོ། །

དྲུག་པ་ལ། སྤད་བ་དངོས་དང་། དེའི་སྒིབ་པ་དང་། ཁེད་ལས་དང་། གཙོ་ཆེ་

ཆུང་གི་ཁད་པར་ཏེ། བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། ཕར་ཕིན་བཅུ་སེ། དེ་སད་དུ། སྦིན་དང་

ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་དང་ནི་ཤེས་རབ་ཐབས། །སྨོན་

ལམ་སོབས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་། །འདི་དག་ཕ་རོལ་ཕིན་བཅུའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕར་ཕིན་བཅུའི་འབས་བུ་ལ་སྒིབ་པས་ན། སྒིབ་པ་བཅུ་སེ། 

སྦིན་པའི་འབས་བུ། ཕྱུག་པོ་དང་། བདག་པོ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འབས་བུ། བདེ་

འགོ་དང་། བཟོད་པའི་འབས་བུ། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་པ་དང་། བརོན་

འགྲུས་ཀི་འབས་བུ། སྐྱོན་ཡོན་འབི་ཞིང་འཕེལ་བ་དང་། བསམ་གཏན་གི་འབས་བུ། 

གདུལ་བ་ལམ་ལ་འཛུད་པ་དང་། ཤེར་ཕིན་གི་འབས་བུ། རྣམ་པར་གོལ་བར་བེད་པ་

དང་། བང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཐབས་ཡིན་ལ། དེའི་འབས་བུ། སྦིན་པ་ལ་

སོགས་པའི་དགེ་བ་མི་ཟད་པ་དང་། ཕ་རོལ་དུ་ཕིན་པ་ལ་སྤོད་པར་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་

འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་གི་འབས་བུ། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་བ་རྒྱུན་མི་ཆད་

པར་འབྱུང་བ་དང་། སོ་སོར་བརྟགས་པ་དང་། བསོམས་པའི་སོབས་ཀིས་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཀིས་ཟིལ་གིས་མི་ནོན་པའི་འབས་བུ། དགེ་བ་དེ་ཉིད་ངེས་པར་འབེད་པ་
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དང་། ཐོས་པའི་དོན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

འབས་བུ། བདག་གཞན་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་

པའོ། །ལ་སྒིབ་པ་དང་ཞེས་ཀུན་ལ་སྦར་རོ། །དེ་སད་དུ། ཕྱུག་པོ་དང་ནི་བདེ་འགོ་

དང་། །སེམས་ཅན་མི་གཏོང་སྒིབ་པ་དང་། །ཉེས་པ་དག་དང་ཡོན་ཏན་རྣམས། །འབི་

དང་འཕེལ་དང་འཛུད་པ་དང་། །གོལ་བར་བེད་དང་མི་ཟད་དང་། །དགེ་བ་རྒྱུན་མི་

ཆད་པ་དང་། །ངེས་པར་འབེད་དང་ཆོས་རྣམས་ལ། །ལོངས་པར་སྤོད་དང་ཡོངས་

སྨིན་བེད། །ཅེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཕར་ཕིན་བཅུའི་བེད་ལས་བཅུ་སེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་སེམས་

ཅན་རྣམས་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པ་མི་བེད་པ་དང་། གཞན་གིས་

གནོད་པ་བེད་པ་ལ་བཟོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་བེད་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་

སོགས་པས་གཞན་མགུ་བར་བས་ཏེ་ལམ་ལ་འཛུད་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་གདམས་

ངག་བིན་པས་གོལ་བར་བེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོས་པས་མི་ཟད་པར་

བེད་པ་དང་། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་མཉེས་པར་བེད་ཅིང་ཕར་ཕིན་

དྲུག་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕོགས་ཀིས་ཟིལ་གིས་མི་ནོན་པས་ཕར་

ཕིན་ལ་ཕེས་པར་འཇུག་པ་དང་། ཆོས་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་གི་རོངས་པ་དང་བལ་བས་

ཤེར་ཕིན་གི་དབང་དུ་བས་པའི་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་མོང་ཞིང་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཡང་སྨིན་པར་བེད་པའོ། །དེ་སད་དུ། ལས་ནི་རེས་སུ་འཛིན་བེད་དང་། །གནོད་

མི་བེད་དང་དེ་ལ་བཟོད། །ཡོན་ཏན་འཕེལ་དང་འཛུད་ནུས་དང་། །རྣམ་པར་གོལ་

བར་བེད་པ་དང་། །མི་ཟད་པ་དང་རྟག་འཇུག་དང་། །ངེས་པར་ལོངས་སྤོད་སྨིན་པར་
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བེད། །ཅེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། ས་བཅུ་ལ་ཕར་ཕིན་བཅུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རེ་རེ་གཙོ་

ཆེ་ལ་གཞན་ཕལ་པའི་ཚུལ་དུ་སྤོད་དོ། །དེ་སད་དུ། ཁད་པར་ཅན་དང་ཁད་མེད་

ནི། །ས་བཅུ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་སོ། །

བདུན་པ་ལ། ས་བཅུའི་མཉམ་གཞག་ན་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་

དམ་མེད། ཡོད་ན། སྔ་མས་ཆོས་ཉིད་མ་རྟོགས་པར་ཐལ་ལོ། །མེད་ན། སངས་པ་ཁད་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། དེ་སོན་པ་ནི། འགེལ་ཆེན་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་

མེད་པའོ་ཞེས་བསོམས་པས་ཆ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཆོས་ཀི་དབིངས་བདག་ཉིད་ཐམས་

ཅད་ཀིས་རྟོགས་སུ་ཟིན་ཀང་ངེས་པ་སྐྱེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའི་དོན་གིས་

སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དོན་བཤད་དེ་བསན་པ་ནི། མཉམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་

ཉིད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་ཁད་པར་མེད་པར་བསན་པ་དང་། ངེས་པ་སྐྱེད་པ་

ལ་ལྟོས་ནས་ཁད་པར་ཡོད་པར་བསན་པ་དང་། རོད་སང་དང་གསུམ་མོ། །

དང་པོ་ལ། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཀི་མཉམ་གཞག་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཉིད་ཙམ་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་ཁད་མེད་དེ། མཐོང་ལམ་དུ་ཆོས་ཉིད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པ་དེ་ཉིད་སོམ་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན། ཆོས་ཉིད་ཆ་ཤས་མེད་པ་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་སད་དུ། གཅིག་གི་སོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཀུན་གི་

སོང་པ་ཉིད། །ཅེས་སམ། འཇམ་དཔལ། ཆོས་ཀི་དབིངས་གཅིག་ཡང་དག་པའི་

མཐའ་གཅིག་ཡིན་ན། ཞེས་པས་སོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ཆ་ཤས་མེད་པ་གཅིག་ལ་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་མི་རྟོགས་མི་འཐད་དེ། རྣམ་འགེལ་ལས། དོན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་

གཅིག །བདག་ཉིད་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ། །ཚད་མ་རྣམས་ཀི་བརྟག་བ་གང་། །མ་
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མཐོང་ཆ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཅེས་སོ། །དེས་ན་སོམ་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐོང་

ལམ་གིས་མཐོང་ཟིན་སོམ་པ་སེ། འཕགས་པས། ཇི་ལྟར་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་ལ་

མངོན་དུ་ཕོགས་པར་བེད་པས་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་དང་། 

ཨ་བྷྱས། མཐོང་བ་ཁོ་ན་རྒྱུན་དུ་ཤེས་པ་སོམ་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཉམ་གཞག་ན་ཆོས་ཉིད་ཙམ་རྟོགས་པར་ཁད་པར་མེད་ཀང་

ངེས་པ་སྐྱེད་ཚུལ་ལམ། སང་བ་སོང་ཚུལ་ལམ། དྲི་མས་དག་པ་རྟོགས་པའི་ཁད་

ཡོད་དེ། འདི་ལྟར། ས་དང་པོར་ཆོས་ཉིད་དེ་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་ཀུན་

ཏུ་འགོ་བའི་དོན་དུ་རྟོགས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ། གཉིས་པ་ལ་ཆོས་ཉིད་དེ་སྒིབ་པ་ཐམས་

ཅད་སང་དུ་རུང་བར་རྟོགས་པས་མཆོག་གི་དོན་དང་། གསུམ་པར་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་

སྣོད་ཐོས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པའི་དོན་གི་

མཆོག་ཏུ་དང་། བཞི་པར་ཆོས་ལ་སྲེད་པ་མེད་པས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་

དོན་དང་། ལྔ་པར་སེམས་དང་བསམ་པ་རྣམ་དག་མཉམ་པ་ཉིད་བཅུས་རྟོགས་ཏེ། 

བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་དུ་གཅིག་པར་རྟོགས་པས་རྒྱུད་ཐ་དད་མེད་པའི་

དོན་དང་། དྲུག་པར་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཉོན་མོངས་རྣམ་དག་གི་ཆོས་གང་

ཡང་མེད་པར་རྟོགས་པས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་དག་པ་མིན་པའི་དོན་དང་། 

བདུན་པར་མདོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་མཚན་མ་ཐ་དད་མི་འབྱུང་བས་ཐ་དད་མེད་

པའི་དོན་དང་། བརྒྱད་པར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པས་ཀུན་བང་བི་གང་

མེད་པར་རྟོགས་པས་བི་མེད་འཕེལ་བ་མེད་པའི་དོན་དང་། ཉོན་ཡིད་གནས་གྱུར་

པས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ལ་དབང་བ་དང་། དབང་ཤེས་ལྔ་
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ཡུལ་དང་བཅས་པ་གནས་གྱུར་པས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་སོན་པ། ཞིང་དག་པ་ལ་

དབང་བའི་གནས་ཉིད་དུ་དང་། དགུ་པར་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་ཐོབ་

པས་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་དང་། བཅུ་པར་ཇི་ལྟར་བཞེད་པ་བཞིན་སྤྲུལ་པས་སེམས་

ཅན་གི་དོན་མཛད་པས་ལས་ལ་དབང་བའི་གནས་ཉིད་དུ་རྟོགས་ཏེ། དབང་དེ་གཉིས་

ཡིད་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་བཅུ་ལ་སྒིབ་པ་བཅུ་ཡང་

གངས་བཞིན་དུ་སོང་ངོ་། །

དེ་སད་དུ། ཀུན་ཏུ་འགོ་དོན་མཆོག་གི་དོན། །རྒྱུན་མཐུན་དོན་གི་མཆོག་ཉིད་

དང་། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་དོན་དང་། །རྒྱུད་རྣམས་ཐ་དད་མེད་དོན་དང་། །ཉོན་

མོངས་རྣམ་དག་མིག་དོན་དང་། །ཐ་དད་མེད་པའི་དོན་ཉིད་དང་། །བི་མེད་འཕེལ་བ་

མེད་དོན་དང་། །དབང་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡི་གནས། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་མ་རིག་

པ། །ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་སྒིབ་པ་བཅུ། །ས་བཅུའི་མི་མཐུན་ཕོགས་རྣམས་

ཀི། །གཉེན་པོ་དག་ནི་ས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དབང་བཞི་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་

ཡང་། །ཡིད་དང་འཛིན་དང་རྣམ་པར་རྟོག །གྱུར་ཕིར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་དང་། །ཞིང་

དང་ཡེ་ཤེས་ལས་དག་ལ། །དབང་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ། །དབང་དེ་མི་གཡོ་ལ་

སོགས་པའི། །ས་གསུམ་ལ་ནི་རྣམ་བཞི་སེ། །གཅིག་ལ་རྣམ་གཉིས་དེ་ལས་

གཞན། །དབང་རེ་རེ་ནི་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་བཞེད་པ་ལྟར། ས་བཅུའི་མཉམ་གཞག་རྣམས་ཆོས་

དབིངས་སོས་བལ་ལ་བློས་མཐའ་བཞི་གང་དུའང་འཛིན་པ་མེད་པས་ཁད་པར་ཅི་

ཡང་མེད་དོ། །རེས་ཐོབ་སྦོར་བ་དང་རེས་ཀི་གནས་སབས་ན་ཁད་པར་ཡོད་པས་
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སའི་ཁད་པར་འཐད་དོ། །ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས་ཀང་། གལ་ཏེ་འོ་ན་ནི། རབ་ཏུ་དགའ་

བའི་གནས་སབས་ཁོ་ནར་ཕར་ཕིན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་ས་གཞན་དེ་

དག་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། བདེན་ཏེ། ས་ཐམས་ཅད་ནི། མཚན་ཉིད་གཅིག་

པའི་ཕིར་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་གནས་སབས་ལ་ལྟོས་ནས་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་

དོ། །དག་པ་ལོ་ཀ་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཡོན་ཏན་ནི། ཁ་ཅིག་མཐོང་བའི་སད་ཅིག་

མས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་སོམ་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །སའི་

ཁད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པའང་དེ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཆོས་ཉིད་ཆ་མེད་པས་གཅིག་རྟོགས་པ་ན་ཐམས་ཅད་རྟོགས་

ན། མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཐལ། ཆོས་ཉིད་

མཐའ་དག་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། ཐོགས་མེད་ཀིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

མ་ཐོབ་པར་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་མཚན་ཉིད། མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་དབིངས་རྟོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པར་མི་འཐད་དོ། །ཞེས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། འདི་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། བང་སེམས་དང་སངས་

རྒྱས་ཀི་མཉམ་གཞག་ཁད་མེད་དོ། །ཞེས་འདོད་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། ཐོགས་མེད་

ཀིས། སིན་མཐོང་མཁའ་ལ་ཉི་བཞིན་འདིར་ཁོད་ཕོགས་གཅིག་བློ་གོས་ཅན། །བློ་

མིག་དག་པའི་འཕགས་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཐོང་མ་ལགས། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཁོད་ཆོས་སྐུ་རྣམ་དག་བློ་གོས་མཐའ་ཡས་པ། །ཤེས་བ་མཐའ་མེད་མཁའ་

དབིངས་ཁབ་པ་དེ་དག་གིས་ཀུན་མཐོང་། །ཞེས་དྲངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

དེས་ན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་ངོ་བོ་ཆོས་ཉིད་ཙམ་ཞིག་མཐོང་བར་ཐལ་ཟེར་ན། 
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འདོད་དེ། ཨཱḈḴ་དེ་བས། གང་གིས་དངོས་གཅིག་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐོང་བ། །དེ་ཡིས་

དངོས་ཀུན་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་མཐོང་། །ཞེས་པས་མཐོང་ལམ་གི་ཡུལ་དེ་བཞིན་ཉིད་

རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ཉིད། དྲི་མ་མ་ལུས་པ་དག་པ་ན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་

ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་ཆོས་ཉིད་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ལས། ས་བཅུ་

ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཅུང་ཟད་མཐོང་

ངོ་། །ཞེས་སོ། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་ཁད་པར་མ་ལུས་པ་མཐོང་བར་ཐལ་ཟེར་ན། ཁབ་པ་

མེད་དེ། དེ་ནི་གོ་བུར་གི་དྲི་མ་མ་ལུས་པས་དབེན་པས་ཕེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་མཐོང་

ལམ་གི་ཡུལ་ལ་ཆ་མེད་དུ་མ་གྲུབ་བོ། །

མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། མཆོག་གི་དོན་ལ་སོགས་པ་ལ་སྒིབ་པ་རྣམས་

སངས་པར་ཐལ། ཆོས་ཉིད་དེ་དག་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། རྟོགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་

ལ་ཁབ་པ་མེད། གསལ་ཞིང་ངེས་པ་སྐྱེད་ནུས་སུ་རྟོགས་པའི་རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། ས་

དང་པོར་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའི་དོན་གསལ་ཞིང་ངེས་པ་སྐྱེད་ནུས་སུ་རྟོགས་པ་སོགས་ཀི་

ཁད་ཡོད་ལ། གང་གོམས་པ་གསལ་ཞིང་ངེས་པ་སྐྱེད་ནུས་པ་དེའི་སྒིབ་པ་སོང་

གི །མཐོང་བ་ཙམ་གིས་སོང་མི་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་། སད་ཅིག་མ་མཐོང་

བར་ཁད་པར་མེད་ཀང་བུམ་པ་མ་ཡིན་དུ་འཛིན་པ་སེལ་གི། རྟག་འཛིན་བསལ་མི་

ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །ཨ་བྷྱས། ཆ་གང་གོམས་པ་གསལ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པས་སྒོ་

བཏགས་པའི་རྣམ་པ་སེལ་བར་ནུས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་དེའི་གེགས་ཀི་སྒིབ་པ་སངས་

པའི་ཕིར་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་གི། གཞན་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། སད་ཅིག་མ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་

བཞིན་ནོ། །



  431  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

དེ་ལྟར་ན། འཕགས་པ་རྣམས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལས་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་

ཅེས་ཀང་བརོད་པར་མི་བ་སེ། རྣམ་པ་ཇི་ཙམ་ཞིག་གསལ་བར་བས་ན། དེ་རྣམས་

ཀི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བལ་བ་ཙམ་གིས་དེ་རྣམས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གཞན་ཡང་མཐོང་སང་རྣམས་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བས་སོང་གི །སོམ་སང་ནི། 

ཆོས་ཉིད་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་སང་མི་ནུས་སོ། །ཉན་རང་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། 

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མཐོང་བར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མཐོང་བའི་ཕིར་

རོ། །ཞེ་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། འོན་ཀང་རེས་ཐོབ་ཀི་ཐབས་ཀི་

ཁད་པར་ཡོད་དོ། །ཞེའོ། །ཡང་ན། ཆོས་ཉིད་ཆ་ཤས་མེད་པ་གཅིག་ལ་བློ་མ་འཁྲུལ་

བ་གཅིག་གིས་མཐོང་མ་མཐོང་ཆ་གཉིས་མེད་ཀི། དེ་དག་གི་ཡུལ་མི་རྟག་སོགས་

སོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཆ་ཤས་མེད་པར་མ་གྲུབ་ཅིང་། ཤེས་པ་

དེའང་སོས་བལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་འཁྲུལ་བ་མིན་ནོ། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ཉིད་

ཀིས་ཤེས་པ་དང་། མདོ་མང་འདས་ལས། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་རིགས་མ་མཐོང་སེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤས་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། ཤེས་རབ་ཤས་ཆུང་

བའི་ཕིར་རོ། །བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་མཐོང་མོད་ཀི། མི་གསལ་ཏེ། ཤེས་རབ་

ཤས་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤས་ཆུང་བའི་ཕིར་ཞེས་པས་སོ། །གལ་ཏེ་མི་

གསལ་བའི་དོན་ཅི། མི་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡིན་ནམ། མ་ངེས་པ་ཡིན། དང་པོ་མི་

འཐད་དེ། མཉམ་གཞག་ན་སྣང་བ་གཏན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། སང་

བ་ས་བོན་སོང་བེད་མིན་པར་ཐལ་ལོ། །
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་

མངོན་སུམ་དུ་བེད་པའི་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ་བང་སེམས་ཀི་

མཐོང་བའི་ལམ་ཐོབ་བོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། གསལ་བར་

བཤད་པ་ནི། མཐོང་སང་གི་སྒིབ་པ་སངས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

བ་ལ་དགོངས་ལ། མི་གསལ་བ་ནི། སོམ་སང་གི་དྲི་མས་མ་དག་པས་ཆོས་ཉིད་

མཐོང་བ་མི་གསལ་བ་སེ། དར་ལས་ཆོད་པའི་བུམ་པ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་

མིན་ན། སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཨ་བྷྱས། ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་ན། 

རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བདག་ཉིད་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ད་ལྟར་ཁོ་ན་རྟོགས་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པས་ན། སངས་རྒྱས་ཉིད་རྟོགས་པར་

འགྱུར་ལ་ཞེས་སོ། །དེས་ན། མ་ངེས་པའི་མི་གསལ་བ་ཡིན་ཡང་སང་བ་ས་བོན་སོང་

བེད་དུ་མི་འགལ་ཏེ། ས་བོན་གང་སོང་བའམ་སངས་པ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མི་གསལ་བ་

མིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕོགས་དང་པོ་ལ། སོབ་དཔོན་འདི་དང་ཆོས་བཤེས་ལ་སོགས་

པས་མཉམ་གཞག་ན་སྣང་བ་ཡོད་པར་འདོད་དེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་དངོས་པོར་སྣང་བ་

འདི། དོན་དམ་པར་དཔྱད་ན་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་པད་

འདབ་ལྟར་མ་འདྲེས་པར་མཐོང་བ་དེའི་དུས་སུ་ཡོད་མེད་གང་དུའང་མི་འཛིན་པ་སྒོ་

སྐུར་དང་བལ་བའི་མི་རྟོག་པ་སྐྱེའོ། །དེས་ན་མིག་བཙུམ་པ་ལྟར་ཅིའང་མི་མཐོང་བ་

མཐོང་ལམ་མིན་གི། སྣ་ཚོགས་མཐོང་ཡང་སྒོ་སྐུར་དང་བལ་བ་མཐོང་ལམ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་མདོ་ལས། ཅི་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ནི། དོན་དམ་པ་མཐོང་བའོ། །ཞེས་

པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི། ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའི་བར་དུ་སྒོ་སྐུར་ཅི་ཡང་མི་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

མཐོང་བ་ཞེས་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་གཟུང་ངོ་། །ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་སྣ་ཚོགས་འདི་

དག་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མི་སྣང་ལ་མེད་པར་ཡང་མི་རྟོག་པའོ། །ཞེས་སོ། །

གཞན་ནི། དེ་མི་འཐད་དེ། ཡུལ་དེ་ལ་ཤེས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་དོན་ནི། མཐོང་བ་

མེད་པ་ཡིན་ལ། མཐོང་བ་མེད་པ་ཁོ་ནའི་སོམ་པ་ནི། མཐོང་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཀ་

བ་སོགས་མ་མཐོང་བ་ལ་ནམ་མཁའ་མཐོང་ཞེས་ཟེར་བ་བཞིན་དུ། གཟུགས་སོགས་

བཏགས་པའི་ཆོས་གང་ཡང་མ་མཐོང་བ་ནི། དོན་དམ་པ་མཐོང་བའོ། །ཡེ་ཤེས་

ཞབས་ཀིས། ཡུམ་ནི། འདུས་བས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་འགལ་བས་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་དབེན་པར་སྤོད་ཡུལ་གཅིག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་དང་། རྣམ་པར་

མི་རྟོག་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཟུངས་ལས། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ནི། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་ངོས་དང་འདྲ་བར་ཐུགས་སུ་ཆུད་དོ། །རེས་ལ་ཐོབ་

པས་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་བར་དུ་གཟིགས་སོ། །ཞེས་པ་དང་། ཨ་

བྷྱས། མཉམ་པར་གཞག་པའི་གནས་སབས་ན། རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སོས་པ་མཐའ་

དག་ལྡོག་པ་ན་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཡང་མི་གསལ་

ན་ནི་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པ་མིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཉིད་གསལ་མི་གསལ་གི་སོས་པ་

དང་བལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པའི་བློ་དྲི་མས་དག་མ་དག་གིས་

གསལ་མི་གསལ་དུ་བཞག་སེ། ནམ་མཁའ་དག་པ་ལ་མིག་དག་མ་དག་གིས་གསལ་

མི་གསལ་དུ་བཞག་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མིན་ན། ཁེད་གསལ་བར་འདོད་པ་ལའང་

དེར་འགྱུར་རོ། །བརྒྱད་པ་ནི། ས་ཕི་མ་གནས་སབས་ཀི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་གི་

འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཡིན་ནོ། །



  434  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར་དང་། སའི་ཚོགས་དངོས་བཤད་པ་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ལ། གསུངས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཉི་ཤུ་

ར་གསུམ་མོ། །གང་ལ་ན། རྟོགས་པ་ཕི་མ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རྟེན་

སའི་ཚོགས་ལའོ། །གང་གི་ཕིར་ན། ཐབས་གང་གིས་ས་བཅུ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བར་

འགྱུར་བའི་ཆོས་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་བསན་པའི་ཕིར། ཇི་ཙམ་གིས་ན། ཐེག་

ཆེན་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ལགས་ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུའོ། །འོ་ན། ས་ཐོབ་

ཟིན་སྦོང་ངམ། མ་ཐོབ་པ་སྦོང་ཞེ་ན། རང་གི་ས་དེ་ཐོབ་ཟིན་ཁད་པར་སྦོང་ཞིང་ས་

གོང་མའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་ཡང་ངོ་། །འགེལ་ཆེན་ནས། ས་གང་གི་ཡོངས་སུ་

སྦོང་བར་འགྱུར་བའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ཇི་སྲིད་མ་རོགས་པ་དེ་སྲིད་དུ་ས་དེ་

ཡིན་ལ། རོགས་ནས་ནི། ས་གཞན་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། རྒྱུ་ས་དགུའི་ཡོངས་སྦོང་དང་། འབས་བུ་ས་བཅུ་པའི་མཚན་

ཉིད་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ས་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་

པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པའི་ཡོངས་སྦོང་དང་དགུ་ལས། དང་པོ་ལ། ར་བ། 

འགེལ་པ་གཉིས་ལས། ར་བ་ལ། སྦོང་བེད་ཐབས་དང་། སྦོང་ཚུལ་ཤེས་རབ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ནི། ཐོབ་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ས་དང་པོ་ནིའོ། །གང་གིས་ན། 

ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྣམ་པ་བཅུ་ཡིས་སོ། །བཅུ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ལག་

བསམ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་དངོས་པོ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འཛིན་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཚད་མེད་བཞི་སྒྲུབ་པ་དང་། འཁོར་

ལོ་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་སྦིན་པ་གཏོང་བ་དང་། དེ་དག་བེད་པའི་བཤེས་གཉེན་
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བསེན་པ་དང་། ཐེག་དམན་ལ་མི་ལྟོས་པར་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་དམིགས་པ་མ་ལུས་

ཚོལ་བ་དང་། རྟག་ཏུ་ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སེམས་ཉིད་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་རྟོགས་པ་སེ། མཐོང་ན་དགའ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། གཞུང་ཁ་

ཅིག་ལས། སྐུར་གཏོད་ཅེས་འབྱུང་སེ། དེ་ལ་སེམས་གཏོད་པའམ། སྐུར་གྱུར་ན་

དགའ་བ་སེ། སཾ་སྐྲཏ་ལ་ག་ཏ་ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །སེམས་ཅན་སྨིན་བེད་ཀི་ཆོས་

སོན་པ་དང་། དམ་བཅའ་རོགས་པར་བེད་པ་བདེན་པའི་ཚིག་ནི། བཅུ་པ་ཡིན་པར་

འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྦོང་བེད་བཅུ་པོ་འདི་དག །རང་རང་གི་རང་བཞིན་མི་

དམིགས་པ་ནམ་མཁའ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་ཏེ་བསོམས་པས། ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་

སྦོང་བར་ཤེས་པར་བའོ། །མདོ་ལས། ས་དང་པོ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་ཀིས་

ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་བཅུ་པོ་འདི་དག་བ་སེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། མི་དམིགས་

པའི་ཚུལ་གིས་ལག་པའི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་དང་སོགས་སོ། །

འགེལ་པ་ནི། འཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བང་ཆུབ་ལ་ནི་ཉེ་བ་

དང་། །སེམས་ཅན་དོན་སྒྲུབ་མཐོང་བ་ལ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེ་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ཕིར་

རབ་དགའ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཞེས་པའམ། སྔོན་མ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པའི་

དགའ་བ་སྐྱེས་པས་ན། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའོ། །གང་གིས་ན། ཐབས་ཤེས་

གཉིས་ལས། ཐབས་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་གཞི་དགེ་

བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དོན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ག་གྱུ་མེད་པའི་བསམ་པ་དང་། 

རང་གི་དགོས་པ་ཆོས་སྐུ་དང་། གཞན་གི་དགོས་པ་འཕིན་ལས་ལ་ཕན་པ་ཐེག་ཆེན་
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གི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་རྣམ་མཁེན་གི་ཡེ་ཤེས་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་བམས་པ་སོགས་ཏེ། བསམ་པ་གསུམ་དང་། 

གཞན་ཟང་ཟིང་གིས་་ད་པའི་སྦོར་བ་བདོག་པ་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་

དམིགས་པར་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཆོས་ཉན་པའི་ཕིར་རྣམ་མཁེན་ལ་འགོད་

པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསེན་ནས་མགུ་བར་བེད་པ་དང་། བརོད་བ་ཐེག་པ་

གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་དམིགས་པ་མ་ལུས་པ་འདོད་ཅིང་ཚོལ་བ་

དང་། རྒྱུད་མ་སྨིན་པས་ཁིམ་ན་གནས་པ་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་ཞིང་ཚེ་རབས་

ཐམས་ཅད་དུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལུས་སྲུང་བ་དང་རྟག་ཏུ་བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་སྨིན་པའི་དོན་དུ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་

དུ་དགེ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་རབ་ཏུ་སོན་པ་ལ་མི་སྐྱོ་བ་དང་། ཇི་སད་དུ་སྨྲས་པ་བཞིན་

བེད་པ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆོས་བཅུས་སོ། །

བཅུ་ཅི་དགོས་ཤེ་ན། ས་དང་པོའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རོགས་

པར་བསྐྱེད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡོངས་སུ་སྦོང་བའི་རྒྱུའི་

ཁད་པར་བཅུ་པོ་རང་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

ཁད་པར་དུ་བས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་དག་ཁོ་ནས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། ར་བ་ནི། ས་གཉིས་པར་ཚུལ་ཁིམས་གཙོ་ཆེ་བས་

ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་དང་། དེ་བམས་པས་སེལ་བས་བས་པ་ཤེས་ཤིང་དྲིན་དུ་གཟོ་

བ་དང་། སེམས་ཅན་གི་ཉེས་པ་ལ་མི་ལྟ་བས་བཟོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་

སྣོད་དུ་རུང་བའི་གཞན་དོན་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་སེམས་
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ཅན་ལ་སིང་བརེ་ཆེ་བ་དང་། གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་བླ་མ་ལ་བཀུར་སི་གདན་སོབ་

སོགས་དང་། ཡོན་ཏན་གིས་ལི་བས་བླ་མ་ལ་གུས་པས་ཉན་ཅིང་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་། 

ཚོགས་རོགས་པའི་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་ནས་བགངས་པའི་བརྒྱད་པ་སྦིན་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་བརོན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པས་ས་གཉིས་པ་སྦོང་ངོ་། །མདོ་ནི། ས་གཉིས་

པ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་ཀིས་ཆོས་བརྒྱད་ཡིད་ལ་བ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། ཚུལ་

ཁིམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན། འཆལ་ཚུལ་རོལ་བའི་དྲི་བལ་ཕིར། །དྲི་མ་མེད་པའི་ས་ཞེས་

བ། །ཞེས་པས་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དང་། ཐེག་དམན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་དྲི་མ་མེད་

པས་ན། ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའོ། །ཐབས་གང་གིས་ན། དགེ་བའི་ཆོས་་ད་པ་

དང་། སེམས་ཅན་གི་དོན་བ་བ་དང་། ཉེས་སྤོད་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་

དག་པས་ཉན་རང་གི་ཡིད་བེད་སངས་པ་དང་། གཞན་གིས་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་

བས་པའང་དྲན་པས་ཆུང་བར་མི་བརི་ཞིང་མི་བརས་པར་དྲིན་དུ་གཟོ་བ་དང་། 

གཞན་གིས་གནོད་པ་བས་པ་དང་། སོགས་པར་དུཿ ཁ་དང་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་བཟོད་པ་

དང་། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་

ལ་འགོད་པ་མེད་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པས་སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ཕིར་

ཡང་ཡུན་རིང་པོར་དམལ་པར་གནས་པར་སོ་བ་དང་། ཉེ་བར་ལུང་འབོགས་པ་

མཁན་པོ་དང་། སོགས་པ་སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་ལ་འདུད་པ་དང་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ལ་སོན་པའི་འདུ་ཤེས་བས་ནས་དེས་བསན་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

སྒྲུབ་པ་དང་། ལས་གཞན་མེད་པར་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིན་དྲུག་ལ་བརོན་ཞིང་
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སོ་བས་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་བརྒྱད་ཀིས་སོ། །ཤེས་རབ་

ཇི་ལྟ་བུས་ན། སྔ་མས་དང་པོར་བསན་པ་བཞིན་དུ་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་བས་པའི་ཁད་པར་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀིས་

སོ། །བརྒྱད་ཅི་དགོས་ཞེས་ན། ས་གཉིས་པའི་ཡོན་ཏན་རོགས་པར་བསྐྱེད་པ་ལ་

བརྒྱད་དགོས་ཏེ། སྔ་མ་བཞིན་ཞེས་དོན་གཉིས་སུ་དྲང་སེ། འོག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་

བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། ར་བ་ནི། རང་གཞན་གི་ཤེས་རབ་སྦོང་བ་མང་དུ་ཐོས་པས་མི་

ངོམ་པ་ཉིད་དང་། ཟང་ཟིང་གི་རེད་པ་འདོད་པ་མེད་པར་ཆོས་སྦིན་པ་གཉིས་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྣོད་བཅུད་ཀི་ཞིང་ཀུན་སྦོང་བ་དང་། བ་དཀའ་བའི་སྤོད་པ་སྦོང་བ་

འཁོར་བའི་ཉེས་པས་ཡོངས་སུ་མི་སྐྱོ་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་སེམས་སྦོང་བ་ངོ་ཚ་

ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡོད་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམས་ལ་རློམ་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དེ། རྣམ་

ལྔས་ས་གསུམ་པ་སྦོང་ངོ་། །མདོ་ནི། བང་སེམས་ས་གསུམ་པ་ལ་གནས་པས་ཆོས་

ལྔ་ལ་གནས་པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། མང་དུ་ཐོས་པས་མི་ངོམ་ཞིང་། དེ་

ལའང་མི་དགེར་མངོན་པར་མ་ཞེན་པ་དང་སོགས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། རྟོག་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཆོས་ཀི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ནི། །བེད་པའི་ཕིར་ན་འོད་བེད་

པ། །ཞེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོབས་ཀིས་རང་གཞན་ལ་ཆོས་ཀི་སྣང་བ་བེད་པས་

ས་གསུམ་པ་འོད་བེད་པའོ། །གང་གིས་ན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསུངས་

པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པས་ངོམ་མི་ཤེས་པར་འཛིན་པ་དང་། རེད་པ་དང་། སོགས་

པ་བཀུར་སི་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་ལྟ་བའི་སེམས་ཀིས་དམ་པའི་ཆོས་རབ་ཏུ་སོན་པ་
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དང་། རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་རྟེན་སྣོད་དང་། བརྟེན་པ་སེམས་ཅན་ཀུན་ཏུ་

སྦོང་བའི་དགེ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་། དེར་བསྔོ་བ་དང་ཕན་བཏགས་པའི་སེམས་ཅན་

རྣམས་དེ་དང་མི་མཐུན་པ་གནོད་པ་བེད་པ་དང་དྲིན་དུ་མི་གཟོ་བ་ལ་སོགས་པ་

འཁོར་བའི་ཉེས་པ་མཐོང་བས་གཞན་དོན་ལ་ཡོངས་སུ་མི་སྐྱོ་བ་དང་། རང་ལ་ལྟོས་

ནས་མི་དགེ་བའི་ཆོས་མི་བེད་པ། ངོ་ཚ་ཤེས་པ། གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་མི་དགེ་བའི་

ཆོས་མི་བེད་པ། ཁེལ་ཡོད་པ། ཉན་རང་གི་ཡིད་བེད་སངས་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་

ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྣམ་པ་ལྔ་པོས་སོ། །ཇི་ལྟ་བུས་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མི་

རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པས་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་བས་པས་སོ། །

བཞི་པ་ལ། ར་བ་ནི། ནགས་ཏེ། དབེན་པར་གནས་པ་དང་། རང་དོན་བང་

ཆུབ་ཀང་མི་འདོད་པ་འདོད་པ་ཆུང་བ་དང་། ཆུང་ངུས་ཆོག་ཤེས་པ་དང་། སྦངས་

པའི་ཡོན་ཏན་རྟོགས་པ་ཡང་དག་པར་སོམ་པ། ཆོས་ལ་ངེས་རྟོག་གི་བཟོད་པ་མི་

གཏོང་བར་བསེན་ཅིང་བསེན་པ་དང་། བསབ་པ་གསུམ་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བ་དང་། 

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་སྨོད་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་འདུ་བེད་

པ་མེད་ཅིང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་བ་དང་། ལུས་ལ་སོགས་པ་བདོག་པ་

ཀུན་གཏོང་བ་དང་། དགེ་བ་ལ་སེམས་མི་ཞུམ་པ་དང་། དངོས་པོར་ལྟ་བ་མེད་པ་སེ། 

བཅུས་ས་བཞི་པ་གནོན་ནོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་ས་བཞི་པ་ལ་གནས་པས་

ཆོས་བཅུ་པོ་འདི་དག་ཡོངས་སུ་གཏང་བར་མི་བའོ། །བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། 

དགོན་པར་གནས་པ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། གནོན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དྲང་

ངོ་། །གང་ན། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཆོས། །རབ་ཏུ་སྲེག་བེད་འོད་ལྟ་
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བུ། །དེ་དང་ལྡན་ཕིར་ས་དེ་ནི། །གཉིས་པོ་སྲེག་པས་འོད་འཕོ་ཅན། །ཞེས་པས། བང་

ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་སྒིབ་གཉིས་སྲེག་པའི་མེ་ཡིན་པས་ས་བཞི་པ་

འོད་འཕོ་བ་ཅན་ནོ། །གང་གིས་ན། ཉན་རང་གི་ཡིད་ལ་བེད་པས་དབེན་པའི་དགོན་

པར་གནས་པ་དང་། རེད་པ་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་པར་མངོན་པར་འདོད་པ་མེད་པ་དང་། 

རེད་པ་དངོས་པོ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་ལ་དེ་བས་ལག་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། ཐོབ་

པ་ལ་རློམ་པ་མེད་པ་དང་། ཟས་བཟང་པོ་དང་། ཡང་ཡང་ཟ་བ་དང་། ལེན་པ་ལ་ཞེན་

པ་དགག་པའི་ཕིར་བསོད་སོམས་པ་ཉིད་དང་། སོགས་པ་སན་གཅིག་པ་དང་། ཕིས་

མི་ལེན་པ་སེ། ཟས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་གསུམ། གོས་བཟང་པོ་དང་། འཇམ་པོ་དང་། 

མང་པོ་ལ་ཞེན་པ་དགག་པའི་ཕིར་ཕག་དར་ཁོད་པ་དང་། ཕིང་པ་དང་། ཆོས་གོས་

གསུམ་པ་སེ། གོས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་གསུམ། གནས་འདུ་འཛི་ཅན་དང་། སེང་

གཡོགས་ཅན་དང་། བསོར་བ་དང་། གནས་ཀི་སྦོར་བ་ལ་ཞེན་པ་དགག་པའི་ཕིར་

དགོན་པ་པ། བླ་གབ་མེད་པ། ཤིང་དྲུང་པ། དུར་ཁོད་པ་སེ། གནས་ཀི་དབང་དུ་བས་

པ་བཞི། ཉལ་སོགས་དང་། འདུག་ས་སོང་བ་ལ་ཞེན་པ་དགག་པའི་ཕིར་ཅོག་བུ་པ་

དང་། གཞི་ཇི་བཞིན་པ་སེ། སྤོད་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས་ཏེ། སྦངས་པའི་

ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཡང་དག་པར་སོམ་པ་དང་། གཞན་དོན་དུ་བསབ་པ་བླངས་པ། 

སྲོག་དང་། སོགས་པ་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་ཡང་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་

བ་དང་། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་་ག་སོགས་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བས་

སྨོད་ཅིང་འདོད་པའི་སེམས་མི་བསྐྱེད་པ་དང་། གདུལ་བའི་བློ་དང་འཚམ་པར་རྟག་

འཛིན་བཟློག་པའི་ཕིར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་ཞིང་འདས་པར་བེད་པ་
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དང་། བདོག་པ་ནོར་དང་། གཉེན་་ག་དང་། ལུས་སྲོག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་

བ་ཆུང་ངུ་འབིང་། ཆེན་པོ་གསུམ་དང་། དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་སེམས་མི་ཞུམ་ཞིང་སོ་བ་

དང་ལྡན་པ་དང་། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་དམ་པར་ཅིར་ཡང་མི་ལྟ་བ་དང་ཞེས་

བ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡོངས་སུ་སྦོང་པ་བཅུས་སོ། །ཇི་ལྟ་བུས་ན། སྔ་མ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་

བཅུས་སོ། །

ལྔ་པ་ལ། ར་བ་ནི། འཐོབ་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ས་ལྔ་པ་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

ཡང་དག་པར་ཏེ། རོགས་པར་རོ། །གང་གི་ཚེ་ན། ཁིམ་པ་སོགས་དང་འདྲིས་པ་དང་། 

སྦིན་བདག་གི་ཁིམ་ལ་འཁེན་པ་སེ། སེར་སྣ་བེད་པ་དང་། ཕི་ནང་གི་འདུ་འཛིར་གྱུར་

པའི་གནས་སུ་གནས་སོགས་དང་། བདག་གི་ཡོན་ཏན་བརོད་དེ་བསོད་པ་དང་། 

གཞན་སྐྱོན་བརོད་དེ་བརས་པ་དང་། མི་དགེ་བའི་ལས་ཀང་ཡིན་ལ་ངན་སོང་དུ་འགོ་

བའི་ལམ་ཡང་ཡིན་པ་བཅུ་དང་། ང་རྒྱལ་གི་རློམ་པས་ཁེངས་པ་དང་། བླང་དོར་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་ཞེན་པ་དང་། བློ་གོས་ངན་པ་ཡིད་གཉིས་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་

བཟོད་ཅིང་འདོད་པ་སེ། བཅུ་པོ་འདི་ནི་རྣམ་པར་སངས་པ་ནའོ། །མདོ་ནི། བང་

སེམས་ས་ལྔ་པ་ལ་གནས་པས་ཆོས་བཅུ་ཡོངས་སུ་སང་པར་བ་སེ། འདི་ལྟར། ཁིམ་

པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསེན་པ་ཡོངས་སུ་སང་བར་བ་བ་དང་ཞེས་སོགས་

སོ། །འགེལ་པ་ལ། ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་

ཡོངས་སྨིན་བེད་ཅིང་། །རང་གི་སེམས་ཀང་བསྲུང་བའི་ཕིར། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་

སྦང་དཀའ་བ། །དེ་ཕིར་སྦང་དཀའ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་པས་སེམས་ཅན་སྨིན་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་གི་ལོག་སྒྲུབ་ཀིས་རང་གི་སེམས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་བ་སེ། བ་
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དཀའ་བ་གཉིས་བེད་པ་ས་ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བའོ། །

གང་གིས་ན་རེད་པ་དང་། སོགས་པ་བཀུར་སིའམ། གགས་སོགས་ཀི་དོན་དུ་

རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། སོགས་པ་ཁིམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་འགོགས་ཤིང་འདྲིས་པ་

དང་། གཞན་ལ་དད་པ་ཅན་གི་ཁིམ་ཉེ་བར་མི་སོན་ཅིང་རེད་པ་ཐོབ་པ་ལ་སེར་སྣ་བེད་

པ་དང་། འཁོར་བའི་འདུ་འཛི་སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་གོང་དང་། སོགས་པ་རང་དོན་གི་འདུ་

འཛི་ཉན་རང་གི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། རེད་སོགས་ཀི་ཕིར་བདག་ལ་བསྔགས་པ་དང་། 

ཕག་དོག་གིས་གཞན་ལ་སྨོད་པ་དང་། སྲོག་གཅོད་སོགས་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་

བཅུ་དང་། ཐོས་པ་དང་། སོགས་པ་ཚུལ་ཁིམས་སོགས་ཀིས་མཁས་ཤིང་བཙུན་པར་

རློམ་པས་བཤེས་གཉེན་གཞན་ལ་མི་འདུད་པ་དང་། དགེ་བ་ལས་ལྡོག་སེ་མི་དགེ་བ། 

མི་དགེ་བ་ལས་ལྡོག་སེ་དགེ་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་། 

སོགས་པ་ཐེ་ཚོམ་ལ་སོགས་པ་བློ་གོས་ངན་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། སོགས་པ་

གཏི་མུག་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་བེད་པ་

ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་སང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆོས་བཅུ་རྣམ་པར་སོང་ཞིང་ལྡོག་པ་

གཉེན་པོའི་ཆོས་དོན་ཏེ། སང་བའི་ཤུགས་ཀིས་འཕངས་པ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྣམ་པ་

བཅུས་སོ། །འདི་དག་ཕལ་ཆེར་མཐོང་ལམ་གིས་སངས་ཟིན་ཏོ། །ཞེ་ན། རགས་པ་

རྣམས་སངས་ཀང་འདིར་ཕ་བའམ་གནས་ངན་ལེན་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །ས་བདུན་པ་

ལའང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཇི་ལྟ་བུས་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུའོ། །

དྲུག་པ་ལ། ར་བ་ནི། འཐོབ་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ས་དྲུག་པ་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་

ན། ཡང་དག་པར་རོ། །གང་གིས་ན། ལམ་བསྐྱེད་པ་དྲུག་དང་། ལམ་མིན་སངས་པ་
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དྲུག་གིས་ཏེ། དང་པོ་ནི། སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བརོན་

འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་སེ། ཕིན་དྲུག་རབ་ཏུ་རོགས་པས་

སོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ། ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་པས་ཆོས་དྲུག་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་བ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། ཕིན་དྲུག་གོ །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོབ་མ་ཉན་ཐོས་དང་། བསེ་རུ་རང་རྒྱལ་གི་ས་ལ་དགའ་བའི་

སེམས་སངས་པ་དང་། སོང་ཉིད་ལ་སྐྲག་པའི་སེམས་སངས་པ་དང་། མགོ་སོགས་

བསངས་ན་མི་ཞུམ་པ་དང་། བདོག་པ་མ་ལུས་པ་ཀུན་བཏང་ཡང་མི་དགའ་བ་མེད་

པ་དང་། རང་ཉིད་དབུལ་ཡང་སོང་བ་པོ་ལག་སོང་དུ་མི་སོང་བ་སེ། དྲུག་གིས་

སོ། །མདོ་ནི། གཞན་ཡང་། ཆོས་དྲུག་ཡོངས་སུ་སང་བར་བ་སེ། དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཉན་

ཐོས་ཀི་སེམས་ཡོངས་སུ་སང་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། ཀུན་ཤེས་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་བརྟེན་ནས། །འཁོར་

བ་དང་ནི་མ་ངན་འདའ། །གཉིས་འདིར་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། །མངོན་དུ་གྱུར་པའི་

ས་ཞེས་བཤད། །ཅེས་པས། ཡུམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་འདས་ལ་མི་གནས་པའི་ཕིར་

འཁོར་འདས་མངོན་དུ་གྱུར་པས་ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། །གང་གིས་ན། ཕིན་

དྲུག་རོགས་པ་དང་། དེའི་རྒྱུས་སང་བ་དྲུག་སངས་པ་སེ། རང་དོན་གི་ཡིད་བེད་སོང་

བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། གཞན་དོན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་བསམ་གཏན་གི་ཕར་

ཕིན་རོགས་པས། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་དགའ་ཞིང་མངོན་པར་

འདོད་པའི་སེམས་སོང་བ་དང་། ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་པས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མི་དམིགས་པ་ལ་སྐྲག་པའི་སེམས་སོང་བ་དང་། སྦིན་
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པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་པས་སྦིན་པ་ལ་དང་པོར་འཇུག་པའི་གེགས་སོང་བ་པའི་སྐྱེ་

བོས། ནོར་ལ་སོགས་པ་བསངས་ན་སེར་སྣས་ཟིལ་གིས་ནོན་ནས་ཞུམ་པའི་སེམས་

སོང་བ་དང་། བིན་པ་ལ་སོ་དགའི་བརོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་རོགས་པས་རབ་ཏུ་

སྒྲུབ་པའི་གེགས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངང་གིས་གཏོང་བར་ཞུགས་པ་ལ་མི་

དགའ་བའི་སེམས་སོང་བ་དང་། ཐབས་མཁས་ཡུམ་རོགས་པས་མཐར་ཕིན་པའི་

གེགས་ཟས་ནོར་གིས་བཀེན་ཡང་སོང་བའི་སྐྱེ་བོ་ཐོབ་པ་མེད་པར་སོང་བའི་སེམས་

སོང་བ་སེ། སེམས་སོང་བ་ཀུན་ལ་སྦར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་བཅུ་གཉིས་

ཀིས་སོ། །ཇི་ལྟ་བུས་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུའོ། །

བདུན་པ་ལ། སང་བ་སངས་པ་དང་། སོང་བེད་གཉེན་པོའི་ཁད་པར་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ལ། ར་བ་ནི། འཐོབ་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ས་བདུན་པ་ནིའོ། །གང་

གིས་ན། འཛིན་པ་ཞེས་པ། དང་པོ་བཅུ་བཞི་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ལ་སྦར་ཏེ། ང་རྒྱལ་

གི་གཞིར་གྱུར་པའི་བདག་དང་། ཞུམ་པའམ་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་སེམས་ཅན་

དང་། སལ་བ་མཉམ་པའི་རིས་ཡོངས་སུ་རོགས་ཀི་བར་དུ་གནས་པ་སྲོག་དང་། 

འགོ་བར་ཡང་ཡང་གནས་པས་གང་ཟག་དང་། སྔོན་བྱུང་བ་ད་ལྟར་མེད་པ་ཆད་པ་

དང་། ཡོད་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བས་རྟག་པ་དང་། བླང་དོར་གི་མཚན་མ་དང་ཐ་

དད་པའི་རྒྱུ་དང་། མིང་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་། ས་བོན་འཛིན་པ་ཁམས་དང་། སྐྱེ་

སོ་འབེད་པ་སྐྱེ་མཆེད་དག་དང་། འདོད་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་གཟུགས་མེད་

ཁམས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་པོ་ལ་རྟོག་པས་བདེན་པར་འཛིན་ཅིང་གནས་པ་དང་། དེ་

ལ་བླང་དོར་དུ་འཛིན་ཅིང་ཆགས་པ་དང་། རྣམ་མཁེན་ཐོབ་མི་ནུས་ཞེས་སེམས་ནི་
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ཀུན་ཏུ་ཞུམ་པ་དང་། གཟུགས་སྐུ་དང་རོད་བེད་དང་གང་ཟག་ལ་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་དུ་དང་། འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གཉེན་པོ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ལའོ། །དེར་ལྟ་

བའི་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་ཞེས་བཞི་ག་ལ་སྦར་རོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་

ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་རོད་པ་དང་། དེ་དང་འགལ་བ་དངོས་པོར་འཛིན་པ་སེ། ཉེས་པ་ཉི་

ཤུ་ནི་རྒྱུད་གང་ལ་རྣམ་པར་ཆད་པ་སེ། སངས་པ་དེ་ཡིས་སོ། །

མདོ་ནི། བང་སེམས་ས་བདུན་པ་ལ་གནས་པས་ཆོས་ཉི་ཤུ་མི་འབྱུང་སེ། ཉི་ཤུ་

གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། ཀུན་

ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བགོད་གཅིག་ལམ་དང་འབེལ་

བའི་ཕིར། །རིང་དུ་སོང་བའི་སར་འདོད་དོ། །ཞེས་པས་ས་བདུན་པ་བགོད་པ་གཅིག་

པའི་ལམ་དང་འབེལ་བས་མཚན་མར་འཛིན་པ་ལས་རིང་དུ་སོང་བའོ། །གང་གིས་ན། 

ཕུང་པོ་ལ་སོགས་བདག་དང་སེམས་ཅན་གི་མཚན་མར་དང་། སྲོག་ལ་བླང་བར་དང་། 

གང་ཟག་གཅིག་ཏུ་དང་། གཞན་དོན་རྒྱུན་ཆད་པར་དང་། རང་དོན་འགྱུར་མེད་རྟག་པ་

དང་། འཁོར་འདས་ལ་བླང་དོར་གཟུགས་སོགས་ཀི་མཚན་མ་དང་ཐེག་པ་གསུམ་གི་

རྒྱུ་རིགས་ཐ་དད་དུ་དང་། ཕུང་པོ་སྐྱེ་འཇིག་ཏུ་དང་། ཁམས་རང་གི་ཉེར་སྤོད་འཛིན་

པར་དང་། ཕི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཐ་དད་དུ་དང་། ཁམས་གསུམ་ལ་དང་པོར་རྟོགས་པས་

གནས་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་ཆགས་པ་དང་། གཞན་དོན་སྒྲུབ་མི་ནུས་

ཞེས་སེམས་ཀུན་ཏུ་ཞུམ་པ་དང་། གཟུགས་སྐུ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་། ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་ལ་ཆོས་དང་། སྐྱེས་བུ་ཟུང་བཞི་ལ་དགེ་འདུན་དང་། དགེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་ལ་

ཚུལ་ཁིམས་སུ་ལྟ་བའི་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། སོང་པ་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་རོད་པ་
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དང་། སོང་ཉིད་དང་འགལ་བར་བརོད་པ་དངོས་པོར་ཞེན་པ་སེ། འཛིན་པ་ཞེས་བཅུ་

དྲུག་ལ་སྦར་ཏེ། དེ་དག་ཡོངས་སུ་སངས་ཏེ་ཉེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཉི་ཤུ་དང་བལ་ནས་ལྡོག་

པའི་ཆོས་དོན་ནམ། ཤུགས་ཀིས་འཕངས་པའི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་

སོ། །ཇི་ལྟ་བུས་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སང་བའི་དོན་གིས་འཕངས་པའི་

ཆོས་གཉེན་པོ་ཉིད་བསན་པའི་ཕིར་སོན་ནོ། །ར་བ་ནི། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་ངོ་བོས་

སོང་པ་དང་། རྒྱུའི་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། འབས་བུ་ལ་སྨོན་པ་མེད་པ་སེ། གསུམ་

ཤེས་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་དགེ་བ་བཅུ་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ཉིད་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་། དངོས་པོར་རློམ་པ་མེད་པ་དང་། འཁོར་

འདས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་དང་། ཐེག་པ་

གསུམ་གི་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་སྐྱེ་བར་ཤེས་པ་དང་། 

ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་བཟོད་པ་ཤེས་པ་དང་། ཕི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆོས་རྣམས་གཉིས་

མེད་པར་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་སོན་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གི་རྟོག་པ་ཀུན་ཏུ་འཇོམས་པ་

དང་། མཚན་མར་འདུ་ཤེས་དང་། ལྟ་བ་ལྔ་དང་། ཉོན་མོངས་ཆགས་སོགས་སོང་བ་

དང་། རྣམ་མཁེན་ལ་རེ་གཅིག་པ་ཞི་གནས་ངེས་པར་སེམས་པ་དང་། ལག་མཐོང་

ཐབས་ཤེས་རབ་ལ་མཁས་པ་དང་། རྟོག་པའི་སེམས་འདུལ་བ་འགོག་ལམ་ཤེས་པ་

དང་། གཟུགས་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། གཞི་མ་

གྲུབ་པས་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པའི་སའམ། གནས་མིན་པར་ཤེས་པ་དང་། རང་གར་ཏེ། 

ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དུ་མཉམ་སེ། གཅིག་ཅར་འགོ་བ་དང་། 
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ཞིང་ཀུན་ཏུ་བདག་གི་ངོ་བོ་སེ། ལུས་ནི། ཇི་ལྟར་གདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྤྲུལ་ཞིང་

སོན་པ་ཉིད་དང་གངས་ཉི་ཤུའོ། །

མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་ས་བདུན་པ་ལ་གནས་པས་ཆོས་ཉི་ཤུ་པོ་འདི་

དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་སེ། ཉི་ཤུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སོང་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་བ་བ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ས་བདུན་པའོ། །ཇི་ལྟ་བུས་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུའོ། །གང་

གིས་ན། ཕུང་པོ་སོགས་བདག་གིས་དབེན་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་སོང་པ་ཉིད་དང་། 

སེམས་ཅན་སོགས་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྲོག་སོགས་འབས་བུ་ལ་སྨོན་པ་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་ཤེས་པས་བདག་དང་སེམས་ཅན་དང་སྲོག་ཏུ་འཛིན་པ་སོང་

ངོ་། །སྲོག་མི་གཅོད་པ་སོགས་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་གསད་པར་བ་བའི་

གང་ཟག་དང་། གསོད་པའི་གང་ཟག་དང་། དེས་དེའི་སྲོག་གཅོད་པ་གསོད་པ་མི་

དམིགས་པ་དང་། སོགས་པ་མི་རྐུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྦར་ཏེ། དེས་གང་ཟག་ཏུ་

འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །སྐྱེ་བོ་དུཿ ཁ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་སིང་བརེ་བས་ཆད་

འཛིན་སོང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

ལ་དམིགས་པའི་རློམ་པ་མེད་པས་རྟག་འཛིན་སོང་ངོ་། །འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བླང་དོར་གི་རང་བཞིན་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པས་མཚན་

འཛིན་སོང་ངོ་། །ཐེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སུ་

གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པས་རྒྱུར་འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །མིང་གཟུགས་གདོད་ནས་མི་སྐྱེ་བར་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་ཕུང་པོར་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་སོང་ངོ་། །ཁམས་རང་རང་གི་ངོ་
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བོས་སོང་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་ངེས་པར་རྟོག་པའི་བཟོད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་སེ། མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པས་ཁམས་སུ་འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །ཤེས་བ་ཕི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་

ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐབས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་སོན་

ཅིང་རྟོགས་པས་སྐྱེ་མཆེད་དུ་འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །

གཉིས་སྣང་གི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པའི་གཉེན་པོས་ཁམས་གསུམ་ལ་

གནས་པར་འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །གཟུགས་སོགས་ཀི་མཚན་མར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་

མེད་པ་དང་། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། སོགས་པ་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་འདོར་

བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། སོགས་པ་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་སོང་བ་

དང་གསུམ་གིས་ཆགས་འཛིན་སོང་ངོ་། །གཞན་དོན་དུ་རྣམ་མཁེན་ལ་རེ་གཅིག་

པའི་ཞི་གནས་བསོམས་པས་ཞུམ་འཛིན་སོང་ངོ་། །སོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་

དང་། སེམས་མི་འགོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བེད་པས་སངས་

རྒྱས་སུ་དང་། ཆོས་བདག་མེད་པ་བསོམས་པས་སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བས་ཆོས་སུ་

དང་། བདེན་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་ཐོབ་པས་དགེ་འདུན་དང་། ཆགས་ཤིང་མངོན་པར་ཞེན་

པའི་གནས་མ་ཡིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པས་ཚུལ་ཁིམས་སུ་ལྟ་བའི་མངོན་ཞེན་སོང་

ངོ་། །ཆོས་རབ་ཏུ་འབེད་པའི་དོན་དུ་རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་དུས་མཉམ་དུ་སེ། 

གཅིག་ཅར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བས་ན། སོང་པ་ཉིད་ལ་རོད་པར་

འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །དམིགས་པ་ལ་ཞེན་པའི་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཕིར་གདུལ་བ་

དང་མཐུན་པར་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གི་ལུས་རྒྱལ་པོ་སོགས་སུ་རབ་ཏུ་སོན་
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པས་འགལ་བར་བརོད་པའི་འཛིན་པ་སོང་བ་ཞེས་བ་བ་ཡོངས་སུ་སྤོད་པ་གཉེན་པོ་

རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་པོ་འདིས་ཀང་ངོ་། །ཀང་ནི། སྔ་མ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །སང་

གཉེན་སྦོར་ཚུལ་འདི་ནི། འགེལ་ཆེན་ལྟར་བིས་པ་ཡིན་ནོ། །གསེར་གིང་པ་དང་། 

བོད་ཀིས་མི་འདྲ་བ་བས་པ་ཀུན་འཐད་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །

བརྒྱད་པ་ལ། ར་བ་ནི། བཤད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ལས་ཏེ། ཡོངས་སྤོད་

རྣམ་པ་འདི་བརྒྱད་ནིའོ། །གང་ལས་ན། མདོ་ལས་སོ། །བརྒྱད་ནི། སེམས་ཅན་ཀུན་

གི་ཡིད་ཀི་སྤོད་པ་ཇི་ལྟ་བར་ཤེས་པ་དང་། ཞིང་སྣ་ཚོགས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངོན་

པར་ཤེས་པས་རེ་བ་དང་། སྣོད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བཟང་པོ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཆོས་

ཡོངས་སུ་བརྟག་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་བསན་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དབང་པོ་

དང་། བག་ལ་ཉལ་དང་། ཁམས་སོགས་ཤེས་པ་དང་། བཅུད་ཀི་རྒྱལ་བའི་ཞིང་སྦོང་

བ་དང་། རྣམ་སྨིན་ལས་སྐྱེས་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། 

གཞན་དོན་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་སྲིད་པར་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་དང་བརྒྱད་དོ། །

མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པས་ཆོས་བཞི་པོ་འདི་

དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བ་དང་ཞེས་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་། ཆོས་

བཞི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་སེ། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་

དང་སོགས་ཏེ། བཞི་ཕག་གཉིས་སོ་སོར་བས་པ་ནི། གང་ཡང་རུང་བས་ས་དེ་

ཡོངས་སུ་སྦོང་བར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཕགས་པས་སོ། །དེ་ནི། དྲུག་

བདུན་ལའང་མཚུངས་སོ། །ཞེས་སེམས་སོ། །
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འགེལ་པ་ལ། ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། 

འདུ་ཤེས་གཉིས་ཀིས་མི་གཡོ་ཕིར། །མི་གཡོ་བ་ཞེས་ངེས་པར་བརོད། །ཅེས་པས་

ས་བརྒྱད་པ་མཚན་མ་ལ་རོལ་བ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་རོལ་བའི་འདུ་ཤེས་

གཉིས་ཀིས་མི་གཡོ་བའི་འོ། །གང་གིས་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་

སྤོད་པ་ཆགས་པ་ཡོད་མེད་སོགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་དང་། 

ཕོགས་བཅུའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་སུ་སྣང་མི་སྣང་དུ་བེད་པ་སོགས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་

མངོན་ཤེས་དུ་མས་རེ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྟེན་སྣོད་ཀི་ལོ་ཀ་གསེར་དང་། 

སོགས་པ་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ལ་བཻཌཱུḈḴས་མིག་མང་རིས་སུ་བིས་པ་ལ་

སོགས་པས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་། གཞན་དོན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་

ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་སེ། དེ་ལ་སེམས་ཤིང་དཔྱོད་པས་སངས་རྒྱས་མཉེས་པར་བེད་

པ་དང་། འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་ལའི་མིག་སྐྱེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

བརྟེན་པ་སེམས་ཅན་གི་ཉེས་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་དང་། ལྡང་འཇུག་ཐམས་

ཅད་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གནས་པ་མི་འཕོ་ཞིང་། ཉམས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། 

རྒྱལ་པོར་སྐྱེས་ན། སེམས་ཅན་མང་པོའི་དོན་དུ་འགྱུར་བར་མཐོང་ནས་དེས་གཞན་

དོན་བའོ། །ཞེས་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཞེས་བ་

བ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའི་ཆོས་དེ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀིས་སོ། །ཇི་ལྟ་བུས་ན། སྔ་མ་

བཞིན་དུའོ། །

དགུ་པ་ལ། ར་བ་ནི། སྤིར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་སྨོན་ལམ་དག་ནི་མཐའ་

ཡས་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་ཆོས་སོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ཚིག་ལ་དབང་ཐོབ་
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པ་ལ་ལ་སོགས་པའི་སད་ཤེས་པ་དང་། ཟིལ་གིས་མི་ནོན་པ་སོབས་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་

ལྟ་བུ་དང་། བདག་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ལམ་སྐྱོན་མེད་ཀི་མངལ་དུ་འཇུག་

པའི་མཆོག་དག་རིགས་བཟང་པོ་དང་། བཙུན་པར་གགས་པའི་རུས་དང་། བང་

སེམས་བྱུང་བྱུང་བའི་ཆོ་འབང་སེ། རྒྱུད་དང་། བསོ་བ་ཉན་པའི་འཁོར་དང་། མངལ་

ནས་མི་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་བ་དང་དྲུག་གོ །མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི། ཁིམ་

མེད་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། གནས་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་རྣམས་དང་། འབས་བུ་

ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་ས་དགུ་པ་ལ་གནས་པས་ཆོས་བཅུ་གཉིས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་སེ། བཅུ་གཉིས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སྨོན་ལམ་མཐའ་

ཡས་པ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་། ཞེས་སོགས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། མངོན་དུ་བེད་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་བློ་བཟང་། །ས་དེ་ལེགས་པའི་

བློ་གོས་ཡིན། །ཞེས་པས་ས་དགུ་པ་ཆོས་སོན་པ་ལ་མཁས་པ། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་

རིག་པའི་བློ་གོས་བཟང་པོ་ཐོབ་པས་ན། ལེགས་པའི་བློ་གོས་སོ། །གང་གིས་ན། 

ཕར་ཕིན་རོགས་པས་བསམ་པ་ལྟར་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ལ་

དང་། སོགས་པ་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་བརྡ་སད་ཤེས་

པ་ངེས་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པ་དང་། རིག་པ་དང་གོལ་བར་སྨྲ་བའི་སོབས་པ་སོ་སོ་

ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཀོད་མའི་ཆུ་བོ་ལྟར་མི་ཟད་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་བསྔགས་པ་བུད་མེད་ཀི་སྐྱོན་སོ་གཉིས་སོགས་དང་བལ་བའི་མའི་མངལ་

དུ་འཇུག་པ་དང་། རིགས་བཞི་ལས་རྒྱལ་པོའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཐུབ་པ་ལྟ་
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བུའམ། སོགས་པ་བམས་པ་ལྟ་བུ་བམ་ཟེའི་རིགས་སུ་གནས་པ་དང་། དང་པོ་མའི་

མངལ་དུ་མ་བཙས་པར་ཉི་མ་དང་། སོགས་པ་བུ་རམ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ལས་སྐྱེས་

པའི་རུས་ཉི་མའི་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དང་། མ་དང་། སོགས་པ་ཕ་དང་ལེགས་པར་

འབེལ་པའི་གཉེན་བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་ཆད་དུ་ལོ་ཀ་པའི་ཉེས་པས་མ་གོས་ཤིང་དམ་

པ་འབའ་ཞིག་བྱུང་བའི་ཆོ་འབང་དང་། རང་གི་སྨིན་པར་བས་པས་རང་དབང་བའི་

འཁོར་འདུན་པའམ། ལྔ་སེ་ལྟ་བུ་དང་། བརྒྱ་བིན་དང་། སོགས་པ་ཚངས་པ་ལ་

སོགས་མངོན་པར་བསོད་པར་སྐྱེ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་བང་སེམས་

ཀིས། སྲིད་གསུམ་མི་རྟག་སོན་ཀའི་སིན་དང་འདྲ། །ཞེས་སོགས་མདོ་ལས་བྱུང་བའི་

ཚིགས་བཅད་ཀིས་བསྐུལ་ཏེ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་པའི་རྟེན་ཡིད་

བཞིན་གི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་བར་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་། སོན་པ་

འདི་ཡི་ཨ་ཤཏྠ་དང་། སོགས་པ་བམས་པའི་ཀླུ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་སོབས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་

ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་པོས་སོ། །ཇི་ལྟ་བུས་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུ་མི་

དམིགས་པས་ཟིན་པའི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་བས་པའི་ཁད་པར་དག་གིས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། བཤད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ས་

བཅུ་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། ས་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་སངས་རྟོགས་

ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་བ་་བའི་སོ་ནས་སོ། །གང་གི་ཚེ་ན། རྒྱུའི་ས་དགུ་པོ་རྣམས་

ཀི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་ཐབས་ཤེས་རབ་ཟུང་འབེལ་དེ་ལྟར་ངེས་པར་བསན་ཟིན་ནས་
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སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ས་དགུ་པའི་འབས་བུའི་ས་བཅུ་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སྦོང་དེ་དག་མ་

བཤད་པར་རོ། །དེ་ཡང་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ཀི་ཡོངས་སྦོང་རོགས་པས་ས་བཅུ་

པའི་ལས་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་ཀང་འགྲུབ་པས་དེ་དག་ལས་རིགས་གཞན་

མེད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །

ར་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པའི་སར་གནས་པ་དེ་ནི་ཆོས་

ཅན། བང་སེམས་ཀི་ས་བཅུ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཉན་རང་རྟོགས་པའི་ས་

བརྒྱད་དང་། བང་སེམས་ཀི་ས་དགུ་པོ་བང་སེམས་ཀི་ས་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་ས་དགུ་

ལ་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་ཐོབ་ཅིང་འདས་ནས། ལས་ལ་དབང་བའི་རྟེན་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་སོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་གིས་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། རིགས་ཀི་ས་

དང་། བརྒྱད་པའི་ས་དང་། མཐོང་བའི་ས་དང་། བསྲབས་པའི་ས་དང་། འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བའི་ས་དང་། བས་པ་རྟོགས་པའི་ས་དང་། ཉན་ཐོས་ཀི་ས་དང་། རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་ས་དང་། བང་སེམས་ཀི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། རབ་འབོར། དེ་

ལྟར་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ས་དགུ་པ་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་

ལ་གནས་པ་སེ། རབ་འབོར། དེ་ནི་བང་སེམས་ཀི་ས་བཅུ་པའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ནི། ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སངས་རྒྱས་

ཀི་ས་དེ་ལ་གནས་པ་དེ་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། སིན་བཞིན་གཉིས་ཀིས་ནམ་མཁའི་

ཆོས། །ཁབ་པའི་ཕིར་ན་ཆོས་ཀི་སིན། །ཞེས་ཏེ། གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོ་

གཉིས་ཀིས་ཐོས་པའི་ཆོས་ཀི་རྟེན་ལ་གནས་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་ཁབ་ཅིང་ཆོས་

ཀི་ཆར་འབེབས་པས་བང་སེམས་ཀི་ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀི་སིན་ཡིན་པར་རོ། །འོ་ན། 
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སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། ས་བཅུ་པ་ལ་ནི་བང་སེམས་སངས་རྒྱས་ལ་

ཞུགས་པ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནར་བརོད་པར་བའི། སོབས་ལ་སོགས་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཉི་ཁི་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འཐད་དེ། 

མདོ་ནི། རབ་འབོར། བང་སེམས་ཆེན་པོ་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཉིད་དུ་བརོད་དོ་ཞེས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ཞེ་ན། ཚུལ་དེ་ལྟར་

ས་དགུ་འདས་ནས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་མ་ཐོབ་ཀང་སྨོན་ལམ་གི་མཐུས་དགའ་ལྡན་གི་

གནས་ན་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་སངས་རྒྱས་པའི་སྦོར་

བ་ཤེས་པ་གང་གིས་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན། ས་དགུ་གང་ཞེ་ན། དོན་དང་མིང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་

ནི། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་རིགས་དང་ལྡན་པ་ཆོས་མཆོག་གི་

གནས་སབས་རིགས་ཀི་ས་དང་། འབས་བུ་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ལ་

ཞུགས་པ་ནི། དག་བཅོམ་མ་འབས་གནས་ནས་བགངས་ན་བརྒྱད་པ་ལ་འབབ་པས་

ན། བརྒྱད་པའི་ས་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་འབས་གནས་ནི། དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བས་

མཐོང་བའི་ས་དང་། ལན་གཅིག་ཕིར་འོང་འབས་གནས་ནི། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་

སོགས་དྲུག་སངས་ཏེ་སྲབ་མོར་བས་པས་བསྲབས་པའི་ས་དང་། ཕིར་མི་འོང་བ་

འབས་གནས་ནི། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་གནོད་སེམས་སངས་པས་འདོད་

ཆགས་དང་བལ་བའི་ས་དང་། དག་བཅོམ་པ་ནི། ལམ་གི་བ་བ་བས་པར་རྟོགས་

པས་བས་པ་རྟོགས་པའི་ས་དང་། ཚུལ་ལམ་ཐེག་པ་གསུམ་གསལ་བར་རྣམ་པར་



  455  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

གཞག་པར་དགོངས་པས་འབས་བུ་ལག་མ་གསུམ་ལ་ཞུགས་པ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་

བ་་བ་ནི། ཁད་པར་གི་ཚིག་མེད་པས་ཉན་ཐོས་ཀི་ས་དང་། རང་རྒྱལ་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་

དང་། ཚོགས་སྤོད་རྣམས་ཀི་ནི། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་རྣམས་དང་། སྔར་ཇི་སད་

བཤད་པ་བང་སེམས་ཀི་ས་རབ་དགའ་ལ་སོགས་དགུ་པོ་ནི། བང་སེམས་ཀི་ས་

ཞེས་གཅིག་ཁོ་ནར་བགང་སེ། དེ་ལྟར་ཏེ། དེའི་ཕིར་དགུའོ། །

གསུམ་པ་༼གཉེན་པོའི་ཚོགས།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། གཉེན་པོའི་ཚོགས་གསལ་བར་སོན་པ་ལ་བར་སབས་ཀི་

ཚིགས་བཅད་གཅིག་གསུངས་སོ། །

ར་བ་ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་ནི། མཐོང་ལམ་དང་། གོམས་པ་སེ། སོམ་པའི་

ལམ་དག་གོ །དབེ་ངོ་ནི། དེ་ལ་སང་བའི་གཉེན་པོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་ཤེས་པར་

བའོ། །ཐ་དད་ནི། ཕལ་ཆེར་ཐ་དད་དེ། དུས་སྔ་ཕི་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གངས་ངེས་ནི། 

གཟུང་རྟོག་གཞི་དང་། འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་བཞི་སེ། བརྒྱད་ཡོད་པས་དེ་རྣམས་ཉེ་

བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་སོམ་པའི་གཉེན་པོ་བརྒྱད་དུ་ངེས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། དབེ་

གཞི་ནི། ལམ་གཉིས་ལས་ལོགས་ན་གཉེན་པོ་མེད་པས་མཐོང་སོམ་གི་ལམ་གཉིས་

པོ་ཁོ་ནའི་མཉམ་གཞག་གི་གནས་སབས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དབེ་ངོ་ནི། གཟུང་བར་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དངོས་པོ་ཙམ་གི་རྟེན་ཅན་དང་། 

གཉེན་པོའི་རྟེན་ཅན་ཏེ། གཟུང་རྟོག་གཉིས་དང་། འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ། 

གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པའི་རྟེན་ཅན་དང་། སྐྱེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་རྟེན་ཅན་

ཏེ། འཛིན་རྟོག་གཉིས་ཏེ། བཞི་པོ་མཐོང་སོམ་སོ་སོར་ཏེ། ཐ་དད་དུ་མཐོང་བའི་ལམ་
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ལ་སོང་བས་མཐོང་སང་གཉེན་པོ་བཞི་སེ། མདོ་ནི། ཐེག་པ་དེ་གང་ནས་ངེས་པར་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་ཞུས་པ་གསུམ་པའི་ལན་དུ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་གང་མཚན་

ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདོད་པ་དེ་ནི་ཞེས་པ། བཞི་ག་ལ་

སྦར་ཏེ། ཆོས་ཀི་དབིངས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདོད་དུ་ཟད་དོ། །སྦིན་པའི་ཕར་

ཕིན་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདོད་དུ་ཟད་དོ། །དག་བཅོམ་པ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་

འདོད་དུ་ཟད་དོ། །མིང་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདོད་དུ་ཟད་དོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །

ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དངོས་པོའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། གཉེན་

པོའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་སེ། གཟུང་རྟོག་གཉིས་དང་། གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པའི་

རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་སེ། 

འཛིན་རྟོག་གཉིས་ཏེ། བཞི་པོ་སོ་སོར་ཏེ། སོམ་པའི་ལམ་ལ་སོང་བས་སོམ་སང་

གཉེན་པོ་བཞི་སེ། མདོ་ནི། རིམ་པ་ལྟར་ཐེག་པ་དེ་གང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་

ཞུས་པ་བཞི་པའི་ལན་དུ། ཐེག་པ་དེ་གང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དེ་ཞེས་

སོགས་དང་། ཞུས་པ་ལྔ་པ། ཐེག་པ་དེས་སུ་ཞིག་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་

པའི་ལན་དུ་ཐེག་པ་དེས་སུའང་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མེད་དོ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་

པའི་ཕིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་མི་དམིགས་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དམིགས་སུ་མེད་

དོ། །མཐའ་ལས་འདས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་མི་

དམིགས་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་དམིགས་སུ་མེད་དོ། །ཞེས་སོགས་

སོ། །གངས་ངེས་ནི། སང་བ་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རྟོག་བརྒྱད་ཉེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་

ཕིར་སོམ་པ་མཐོང་སང་གཉེན་པོ་ཀུན་རོབ། སོམ་སང་གཉེན་པོ་དོན་དམ་སེ། བདེན་
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པ་གཉིས་ཀའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་དུ་སེ། རྟོགས་པར་བ་བ་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་སང་བ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་གཉེན་པོའང་བརྒྱད་དུ་ངེས་

སོ། །སོམ་སང་གི་སབས་སུ་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། མཐོང་སང་བས་

སོམ་སང་ཕ་བར་སོན་པའོ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཔུང་གི་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། རང་སང་བའི་གཡུལ་

ལས་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བའི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཐོབ་པས་སྒྲུབ་པ་བཞི་པ་ངེས་

པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ནི། ཤེས་པར་བ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཡུལ་གི་དབེ་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་

ཀི་བདག་ཉིད་འདིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་རོ། །བརྒྱད་གང་ཞེ་

ན། དམིགས་སུ་མེད་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ཏེ། ཆེད་དུ་བ་

བ་གསུམ་སེ། མདོ་ནི། ཐེག་ཆེན་པོ་འདས་ལ་དང་མི་དང་ལ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་ལོ་

ཀ་ཟིལ་གིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་ཀིས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་སེ། མདོ་ནི། ཐེག་པ་དེ་ནི། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པའོ། །ཞེས་སོ། །སིང་རེས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཐེག་ཆེན་འདི་

ལའང་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། ཚད་མེད། གངས་མེད་པའི་གོ་སབས་ཡོད་

དོ། །ཞེས་སོ། །མཚན་མ་མེད་པས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་སེ། མདོ་ནི། ཐེག་ཆེན་པོ་

འདི་ལའང་འོང་བའམ་འགོ་བའང་མི་མཐོང་། གནས་པའང་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་

སོ། །སྔོན་དང་ཕི་མའི་མཐའ་ལས་འདས་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སེ། མདོ་ནི། དུས་

གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་བསབ་ཅིང་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་སེ་
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ཞེས་སོ། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་གཏན་དུ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་

ངེས་འབྱུང་སེ། མདོ་ནི། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བང་སེམས་

ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་བསབ་ནས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཐོབ་པར་

གྱུར་ཏོ། །ཐོབ་བོ། །འཐོབ་བར་འགྱུར་ཞེས་སོ། །ཤེས་བ་དང་ཤེས་པ་རོ་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་པ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་དོ། །འདིར་ངེས་འབྱུང་ཞེས་བིས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེ་ལ་མེད་པའི་

ཕིར་མ་དག་པའོ། །

མདོ་ནི། སེམས་ཅན་བང་ཆུབ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་བང་སེམས་ཞེས་བའོ། །བང་

ཆུབ་དེས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་ཤེས་ཏེ་ཞེས་སོ། །རྣམ་མཁེན་ཐོབ་པར་

བེད་པའི་ལམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་གི་ངེས་འབྱུང་སེ། མདོ་ནི། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ནི། 

ལོ་ཀ་པའང་ཡོད། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའང་ཡོད་ཅེས་སོགས་སོ། །ངེས་འབྱུང་ཡོད་

མེད་ནི། སེབ་སྦོར་གི་དབང་ཡིན་གི། དོན་ཡོད་པར་གཅིག་གོ །

འགེལ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དབེ་གཞི་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་

རྟོགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཆེད་དུ་བ་བ་ལ་སོགས་པར་ངེས་པར་ཏེ། གདོན་མི་ཟ་བ་ཁོ་ནར་

འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ནིའོ། །དབེ་ངོ་ནི། ཆེད་དུ་བ་བའི་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ལ་

སོགས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དོ། །གངས་ངེས་ནི། གང་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བའི་གཞི་

རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་པས་གང་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བེད་སྒྲུབ་པ་བརྒྱད་དུ་ངེས་པས་

དབེ་བ་ཡུལ་གིས་བཞག་ཅིང་། གོ་རིམ་སྔ་མ་རྣམས་ཕི་མ་ལ་འབེལ་བས་བསན་པའི་

གོ་རིམ་མོ། །གཞི་བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། ཐོག་མར་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་ཆེད་དུ་བ་བ་

སེམས་ཆེན་པོ་སོགས་སྔར་ཇི་སད་བཤད་པ་དང་། དེ་ཡང་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་
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པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟར་རང་བཞིན་གང་ཡང་

མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་དང་། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་གི་དོན་བས་ཏེ་བསོད་

ནམས་བསགས་པ་ལས་བྱུང་བས་སེམས་ཅན་གི་དོན་ཁད་པར་ཏེ། རྒྱ་ཆེན་པོའམ་

མཐའ་ཡས་པར་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བེད་པ་དང་། འབད་པ་དང་བཅས་པས་

སེམས་ཅན་གི་དོན་མ་ལུས་པ་མི་འགྲུབ་པས་འབད་རོལ་གི་མཚན་མ་མེད་པར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་འགོ་འོང་གནས་གསུམ་མི་

དམིགས་པའི་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། དེ་ཡང་མཐའ་ལས་འདས་པར་རྟོགས་པ་མེད་

ན་མི་འབྱུང་བས། རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐའ་དང་བལ་བའི་ངོ་བོ། དུས་གསུམ་སོང་

ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཁད་པར་དང་། དེ་རོགས་པའང་ཐེག་པ་གསུམ་

གའི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་མེད་པར་མི་འབྱུང་བས། ཐོབ་བ་ཐོབ་བེད་དེ་གཉིས་ཀི་འབེལ་

པ་དགག་པའི་ཚུལ་གིས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་དོན་སངས་རྟོགས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པ་

དང་། དེ་ཡང་རྣམ་མཁེན་མ་རྟོགས་པར་མི་འབྱུང་བས། སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་རྣམ་

མཁེན་ཉིད་དང་། དེ་ཡང་ལམ་མེད་པར་མི་འབྱུང་བས། རྣམ་མཁེན་དེའི་ཁད་པར་གི་

ལམ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །འབྱུང་གཞི་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། མ་གྲུབ་སེ། 

གང་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བའི་གཞི་དེ་ལྟ་བུ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་

ཆོས་གཞན་ཤེས་བ་ལ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ། ལས་ཞེས་བ་བ་ནི། ངེས་པར་གཟུང་བའམ་ཡུལ་གི་བདུན་

པའོ། །སབས་ནི། རྣམ་མཁེན་གི་དབང་དུ་བས་པས་ན། སབས་ཏེ། ལེའུའོ། །འོག་མ་

རྣམས་ཀང་དེས་ཤེས་པར་བའོ། །
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དང་པོ་ནི། གཉིས་པ་ལ་ལྟོས་པའམ། ཡང་ན་མཆོག་གི་དོན་གིས་དང་པོ་སེ། 

རྣམ་མཁེན་ནི། སབས་མ་ལུས་པ་བ་ས་པའི་ཕིར་མཆོག་གོ །འོ་ནི། སར་་ད་པ་སེ། 

རོགས་པའི་ཚིག་གོ །ཡང་ན། འོག་གི་རོགས་སོ། །ཞེས་བ་བའི་སྒ་ལེའུ་ཐམས་ཅད་

ལ་སྦར་རོ། །ཞེས་བྷ་ཝ་བྷ་དྲ་གསུང་ངོ་། །     ། །

རྟེན་དང་སྨིན་བེད་དེ་འབས་ཐོབ་པ་དག །རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་རྣམས་

ལ་དམིགས་ཏེ། །འབས་བུ་གསུམ་གི་སྒྲུབ་ཚུལ་རྣམ་པ་བཞི། །རྒྱུ་དང་བཅས་པའི་

རྣམ་མཁེན་ལེགས་པར་བཤད། །བ་་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །     ། །

༼སབས་གཉིས་པ།༽

གཉིས་པ་༼རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལམ་ཤེས།༽ལ།

འབེལ་དགོད་པས་མཚམས་སྦར་དང་། 

ལམ་ཤེས་ཀི་ཆོས་རྒྱས་བཤད། 

སབས་བ་་བ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། འབས་བུ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་རྟོགས་

པ་སེ། ཐོབ་པ་ནི། རྒྱུ་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་ན། རྣམ་མཁེན་མེད་ཅིང་

ལྡོག་པས་དེའི་རྒྱུ་གཉེན་པོ་ལམ་ཤེས་ཉིད་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། 

ལམ་ཤེས་ཀི་ཡན་ལག་དང་། 

ཡན་ལག་ཅན་གི་ལམ་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ལ། ར་བ། འགེལ་པ་གཉིས་ལས་ར་

བ་ནི། རྟེན། ཡུལ། ཐེག་པ། ངོ་བོ། བེད་ལས་ཀི་ཁད་པར་དང་ལྔའོ། །རྟེན་ནི། མཛད་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འོད་ཀིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ལ་

རྣམས་ཀི་འོད་མོག་མོག་པོར་རོ། །དོན་གང་གི་ཆེད་དུ་ན། འདོད་གཟུགས་ཀི་ལའི་

བུ་རྣམས་ལམ་ཤེས་སྐྱེར་རུང་བར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་རང་བཞིན་གི་འོད་ཀི་དྲུང་ན། ལ་དེ་རྣམས་ཀི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་

སྐྱེས་པའི་འོད་དེ་ནི། ལམ་མེ་མ་ཡིན། ལན་ནེ་མ་ཡིན། ལང་ངེ་མ་ཡིན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་འོད་འབའ་ཞིག་རབ་ཅེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལམ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཡུལ། སེམས་བསྐྱེད་དང་ལྡན་པ་ལ་སྐྱེ་བར་

ངེས་པ་སེ། མདོ་ནི། ལའི་བུ་གང་དག་གིས་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

མ་བསྐྱེད་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་

བའོ། །གང་ཡང་དག་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ལ་ནི། བླ་མེད་

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་མཐུ་མེད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་

དག་གིས་འཁོར་བའི་རྒྱུད་ཀི་མཚམས་བཅད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་གའི་གང་ཟག་གིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་དོན་

དུ་ལམ་ཤེས་བསོམ་པས་ཁབ་པ་སེ། མདོ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་དག་བླ་མེད་རོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ན། དེ་དག་ལ་ངས་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་བའོ། །ཞེས་

སོ། །འོ་ན། མཐུ་མེད་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། མཐུ་མེད་པ་ནི། རེ་ཞིག་སྣོད་མིན་པ་

ལ་དགོངས་ནས་བིས་པ་རྣམས་སྐྲག་པ་སང་བའི་ཕིར་དྲང་དོན་དུ་གསུངས་ལ། འདི་

ནི་ངེས་དོན་ནོ། །བཞི་པ་ཉོན་མོངས་མི་སོང་བའི་རང་བཞིན་ཏེ། མདོ་ནི། ཁོ་བོ་ནི། དེ་

དག་གི་དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་བར་ཆད་མི་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། རང་བཞིན་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

དེའི་བེད་ལས་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་

ཆོས་རྣམས་ལས་མཆོག་ཏུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་པར་

བའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་ལྔ་སེ། 

འགལ་རྐེན་སང་བའི་རྟེན། 

མཐུན་རྐེན་ཚང་བའི་ཡུལ། མཐར་ཐུག་ཐེག་ཆེན་གིས་ཁབ་པ། ཉོན་མོངས་

མི་སོང་བའི་ངོ་བོ། གཞན་དོན་བེད་པའི་ལས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་བྱུང་བ་བརོད་པ་

དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དེས་འཕངས་པའི་དོན་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། མཛད་

ཅེས་དྲང་ངོ་། །ནམ་གི་ཚེ་ན། རྣམ་མཁེན་བཤད་པའི་རེས་སུ་ལ་རྣམས་འཁོར་དུ་

ལགས་པའི་ཚེའོ། །གང་གི་དོན་དུ་ན། འདོད་པའི་ལ་དྲུག་ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལོ་ཀ་

སྐྱོང་བ་དང་། ལོངས་སྤོད་ཆེ་བ་དང་། ལ་མ་ཡིན་དང་འཐབ་མི་དགོས་པ་དང་། 

བམས་པ་བཞུགས་པ་དང་། རང་གི་སྤྲུལ་པ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། གཞན་གི་སྤྲུལ་

པ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། གཟུགས་ཁམས་པ་རྣམས་བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་དང་། 

ཐུན་མོང་དུ་ལུས་ཀི་འོད་ཀི་ང་རྒྱལ་ཡོད་པ་དེ་བསལ་ནས་ལམ་ཤེས་ཉིད་སྐྱེ་བའི་

སྣོད་དུ་རུང་བ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུའོ། །གང་གིས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི་རང་བཞིན་གི་འོད་ཀིས་སོ། །གང་ཞིག་ཇི་ལྟར་དུ་ན། ལ་དང་། 

སོགས་པ་ལ་མིན་ནམ། དྲི་ཟ་ལ་སོགས་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་

སྨིན་ལས་སྐྱེས་པའི་འོད་མོག་མོག་པོར་ཏེ། དྲི་མ་ཅན་ལྟ་བུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་མཛད་པ་ནི། རེས་འཇུག་གི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ང་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

རྒྱལ་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ཁོ་ན་ལ་ལམ་ཤེས་ཀི་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བས་ལམ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་

བར་འདོད་ན། ང་རྒྱལ་སང་དགོས་སོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་མཛད་དེ། ང་

རྒྱལ་གེགས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་སྨོས་ཀི། ཆགས་སང་དང་ཞུམ་པ་ལ་སོགས་མ་

སྨོས་ཀང་དོན་གིས་སང་དགོས་པར་མཚོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འོད་ཀི་ཆེ་བ་བསན་པའི་ཚིག་ཟུར་གིས་ལམ་ཤེས་ཀི་རྟེན་

བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼མཐུན་རྐེན་ཚང་བའི་ཡུལ།༽ནི། 

ལམ་ཤེས་དེ་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བའི་ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །སོང་ཉིད་

སིང་རེའི་སིང་པོ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་ཀི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཁོ་ན་ལ་སྐྱེ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ནི། ང་རྒྱལ་བཅོམ་པར་མ་ཟད་སེམས་བསྐྱེད་པའང་དགོས་སོ། །

༼མཐར་ཐུག་ཐེག་ཆེན་གིས་ཁབ་པ།༽

གསུམ་པ་ཁམས་གསུམ་པ་ལས་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཉན་རང་

དག་བཅོམ་དང་། དེ་ལས་གཅིག་ཤོས་ཀི་རྣལ་འབོར་པ་བང་སེམས་ཆོས་ཅན། དེས་

སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ལམ་ཤེས་ཉིད་བསོམ་པར་བ་བ་ཡིན་པས་

ཁབ་པ་ཡིན་ནོ། །སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཐུག་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

མཐར་ཐུག་བར་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །ཏེ་ནི། གཞན་འདྲེན་པ། ཀང་ནི། 

རིམ་པ་བཞིན་སྦར་བའོ། །

འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དགག་པ་ནི། ཕི་རོལ་པ་ན་རེ། འདོད་
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ཆགས་ལ་སོགས་པའི་དྲི་མ་རྣམས་རྟག་པའི་ཕིར་དང་། སོང་བེད་ཀི་ཐབས་མེད་

པའི་ཕིར་དང་། ཡོད་ཀང་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་དྲི་མ་སངས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་སྲིད་

དོ། །ཞེ་ན། རྣམ་འགེལ་ལས། རྒྱུ་ཡོད་ཕིར་དང་རྒྱུ་ཡི་ནི། །གཉེན་པོ་གོམས་པས་

མཛད་པའི་ཕིར། །རྒྱུ་ཡི་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ཡིས། །དེ་ཤེས་པ་ཡང་འགྲུབ་པ་

ཡིན། །ཞེས་པས་དྲི་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་མིན་ཏེ། རྒྱུ་བདག་ལྟ་ལས་སྐྱེས་

པའི་ཕིར། །ཉེས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་ལས་སྐྱེས་པ་

ཡིན། །ཞེས་སོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། རྒྱུས་བསྐྱེད་པའི་འབས་བུ་རྟག་པར་འགལ་བས་

སོ། །ཐབས་མེད་པ་མིན་ཏེ། རྒྱུ་བདག་ལྟའི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་གོམས་པས་འབས་

བུ་དྲི་མ་མཛད་དེ། དེའི་རྒྱུ་མཛད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉེན་པོ་མི་ཤེས་པའང་མིན་ཏེ། 

བདག་ལྟའི་ཡུལ་ཕུང་པོ་བདག་མེད་དུ་ལུང་རིགས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཁོ་

ན་རེ། ཐོག་མར་དྲི་མ་ཅན་ལ་བསོམས་པས་དྲི་མེད་དུ་འགོ་བ་བཞིན་དུ་དྲི་མེད་ཀང་

དྲི་མ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། བདག་མེད་རྟོགས་པ་དེ་ཟློག་པའི་འབད་

པ་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། འབད་ཀང་ཟློག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །འཚེ་བ་མེད་

དང་ཡང་དག་དོན། །ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ཕིན་ལོག་གིས། །འབད་དུ་ཟིན་ཀང་མི་ཟློག་

སེ། །བློ་ནི་དེ་ཕོགས་འཛིན་ཕིར་རོ། །ཞེས་དེ་རྣམས་རྣམ་འགེལ་ལས་སོ། །

རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ། འཁོར་བ་མཐའ་ཡོད་མེད་དུ་བཞེད་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ཨ་བྷྱ་ལ་སོགས་པ་ནི། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་མེད་དེ། སྔར་མེད་པའི་སེམས་

ཅན་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཐོག་མ་ཡོད་ན། དེ་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །སྐྱེ་བ་

རྒྱུ་ལ་རག་ལས་པས་རྒྱུ་ཟད་པ་ལས་ཐ་མ་ནི་ཡོད་དེ། རྒྱུ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་
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རིགས་ཡོད་ཅིང་། རྐེན་སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་རེ་རེས་ཀང་སེམས་ཅན་ཚད་

མེད་པ་མ་ངན་ལས་ཟློ་བའི་ཕིར་རོ། །སྦོར་བ་ནི། ཨ་བྷྱས། གང་གཉེན་པོ་དང་ཕད་པ་

ན་འབི་བའི་ཆོས་ཅན་དེ་རྣམས། གཉེན་པོའི་ཕོགས་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བ་ན་ཤིན་ཏུ་

མཛད་པའི་ཆོས་སྲིད་པ་ཡིན་ཏེ། གསེར་གི་དྲི་མ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

འཁོར་བ་ཡང་བདག་མེད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གཉེན་པོའི་

ཕོགས་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ཡོད་ན་འབི་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །ཏིང་ངེ་

འཛིན་རྒྱལ་པོར། འགོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །ཞེས་

སོ། །ཐོགས་མེད་ཀིས། རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་རིགས་ཡོད་པའི་ཕིར་

འགའ་ཡང་གཏན་རྣམ་པར་དག་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི། འོས་མ་ཡིན་པ་སེ། གང་གི་

ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཁད་པར་མེད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་

དག་པར་རུང་བ་ཉིད་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས། ཐོག་མེད་གྱུར་ཀང་ཐ་མ་དང་ལྡན་

པ། །རང་བཞིན་གིས་དག་རྟག་པའི་ཆོས་ཅན་ནི། །ཐོག་མེད་སྦུབས་ཀིས་ཕིར་

བསྒིབས་མི་མཐོང་སེ། །ཇི་ལྟར་གསེར་གི་གཟུགས་ནི་བསྒིབས་པ་བཞིན། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། འགའ་ཞིག་འཁོར་བ་ལ་མཐའ་མེད་དེ། རིགས་ཡོད་ཀང་

སངས་རྒྱས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ། གཉེན་པོ་སོམ་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་ཆེན་

ནས། དེ་ལྟ་ནའང་འཁོར་བ་ལ་ཟད་པ་མེད་པས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་ནམ་མཁའ་དང་

འདྲ་སེ། རི་བོ་ལ་སོགས་པའི་སྒིབ་གཡོགས་དུ་མ་ཡོད་ནའང་ནམ་མཁའ་ལ་ནི་

ཡོངས་སུ་ཟད་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་མིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་དང་
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བང་སེམས་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་བ་ཡུལ་སེམས་ཅན་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །མཐའ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནི། བེ་བག་རིགས་སད་པ་ལ་དགོངས་ཤིང་། སངས་

རྒྱས་རེ་རེས་ཀང་སེམས་ཅན་མང་པོ་སྨིན་པར་བེད་ཀང་ཟད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་རོ། །འཕིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་བཤད་པ་ནི། 

གདུལ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཁབ་པར་བཤད་དེ། གསུམ་གིས་ཁབ་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་

བཞེད་དོ། །དེ་ལ་ཕོགས་དང་པོ་ལྟར་ན། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་དུ་བཤད་དོ། །་ད་འགེལ་ལས། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

འགྱུར་ཏེ་ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བཤད་

དོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། བང་ཆུབ་དམ་པ་གཉིས་ཐོབ་ནས། །སྲིད་པས་སྐྲག་ཡིད་དེ་དག་

ནི། །ཚེ་ཟད་ལ་དགག་མ་ངན་འདས། །འདས་ཐོབ་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར། །དེ་ལ་མ་

ངན་འདས་ཡོད་མིན། །འོན་ཀང་སྲིད་གསུམ་ཁམས་གསུམ་ནི། །སྐྱེ་བའང་དེ་ལ་ཡོད་

མ་ཡིན། །ཟག་མེད་དབིངས་གནས་དེ་དག་ཀང་། །མི་ཤེས་ཉོན་མོངས་མིན་སངས་

ཕིར། །ཕིས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསྐུལ་ནས། །བང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ཚོགས་བསགས་

ཏེ། །དེ་ཡང་ལོ་ཀ་འདྲེན་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །མདོར་ན་ཁབ་པའི་དོན་ནི། སངས་

རྒྱས་ཀི་རིགས་ཀིས་ཁབ་པ་ཡིན་ནོ། །

རོད་པ་སང་བ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་རིགས་ཀི་གང་ཟག་ཞི་བ་བགོད་པ་གཅིག་པུ་

པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརོན་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པོ་

ལ་བཞག་སེ་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་

དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་ལས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རེ་ཞིག་
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སངས་རྒྱས་མི་ཐོབ་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི། མཐར་ཐུག་ནི། སངས་རྒྱས་སུ་

འགྱུར་བ་ཁོ་ན་སེ། ལང་གཤེགས་ལས། བློ་གོས་ཆེན་པོ། ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་བ་

རྣམས། ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པས་གོལ་བ་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་དེ་དག་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་སོ། །

གལ་ཏེ། ཁ་ཅིག་དག་ནི་དྲང་ཕིར་དང་། །གཞན་ཡང་ཀུན་ཏུ་གཟུང་བའི་

ཕིར། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི། །མ་ངེས་རྣམས་ལ་ཐེག་གཅིག་

བསན། །ཞེས་ཉན་རང་རིགས་མ་ངེས་པ་ཐེག་ཆེན་དུ་དྲང་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་རིགས་

མ་ངེས་པ་གཟུང་བའི་ཕིར་ཐེག་གཅིག་དྲང་དོན་དུ་བཤད་ཀི། ངེས་དོན་དུ་ཐེག་པ་

གསུམ་པོ་ཐ་དད་དོ། །ཞེ་ན། མིན་ཏེ། ཐེག་པ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། 

དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དགོངས་གཞི། དུས་རེ་ཞིག་ཉན་ཐོས་ཀི་རིགས་སུ་ངེས་པ་

ལ་དགོངས། དགོས་པ། བིས་པ་འགའ་ཞིག་སྐྲག་པ་སང་བའི་ཕིར་གསུངས་ཀི། 

མཚན་ཉིད་པ་ནི་མིན་ནོ། །ཞེས་ཉི་ཁི་སོགས་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ལང་གཤེགས་

ལས་ཀང་། སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ན། །ཐེག་པ་གསུམ་དུ་ངས་བསན་ཏེ། །ཐེག་

པ་གཞན་རྣམས་ཡོད་མ་ཡིན། །བིས་པ་རྣམས་ནི་ཡོངས་དྲང་ཕིར། །ཐེག་པ་ཐ་དད་

ངས་བསན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

དེས་ན། ཉན་རང་དག་བཅོམ་ཡང་ལག་བཅས་ལག་མེད་ཀི་མང་འདས་

གཉིས་ཐོབ་ནས་ཐབས་ཤེས་རབ་དང་བལ་བས་འཁོར་བ་ལ་སྐྲག་པའི་ཡིད་ཅན། 

མང་འདས་མཚན་ཉིད་པ་ཐོབ་པ་མེད་ཀང་། ཚེ་ཟད་པ་ན་མར་མེ་ཤི་བ་ལྟར་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞེས་མིང་དུ་བས་པ། ཁམས་གསུམ་པའི་སྐྱེ་བ་ལས་འདས་པ་རྣམས་
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ནི། འཆི་འཕོ་བའི་སེམས་ཀི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཟག་མེད་ཀི་དབིངས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

བཞིན་པ་ཁོ་ནར་དག་པའི་ཞིང་དུ་པདའི་སྦུབས་སུ་སྐྱེའོ། །དེ་ནས་འོད་དཔག་མེད་ལ་

སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་འོད་ཟེར་གིས་ཤེས་སྒིབ་སང་པའི་དོན་དུ་སད་པར་

མཛད་པས་ལངས་པ་ན། སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ལོག་ལས་འདས་

པའི་འབོར་པ་མཐོང་སེ། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེ་བས་ཐར་པའི་

གནས་སབས་ན་དམལ་བ་ལ་སོགས་པར་རྒྱུ་བ་བཞིན་དུ་འཁོར་བར་འགོ་ཞིང་

ཚོགས་བསགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བེད་དོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཇི་སྲིད་སངས་

རྒྱས་ཀིས་མ་བསྐུལ། །དེ་སྲིད་ཡེ་ཤེས་ལུས་དངོས་ཅན། །ཏིང་འཛིན་མོས་པས་

བརྒྱལ་བར་འགྱུར། །བསྐུལ་ནས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཀིས་ནི། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་

ཆགས་གྱུར་ཅིང་། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ནས། །སངས་རྒྱས་

བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་༼ཉོན་མོངས་མི་སོང་བའི་ངོ་བོ།༽ལ། 

དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བང་སེམས་ཀིས་

ཉོན་མོངས་སོང་མི་ནུས། སང་མི་དགོས། སངས་ན་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། བང་

སེམས་ཆོས་ཅན། ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པའི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ཉོན་མོངས་སོང་ནུས་ཀི་གཉེན་པོ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཐོབ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། བང་སེམས་ཀི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་ཆོས་ཅན། 

སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་ཆགས་པ་ཕ་མོ་ཆེད་དུ་གཏད་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་
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ཅད་དུ་སངས་པ་སེ། སོང་བ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བ་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །གདུལ་བའི་

འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སོང་གི་བར་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ཏེ་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པར་

འདོད་པས་ཞུགས་པའི་སོབ་ལམ་པ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །འདིས་ཉན་རང་གི་

རྟོགས་པ་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསན་ནོ། །ཉོན་མོངས་པ་

དེའང་ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བར་བེད་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་བ་ལ། ཚོགས་རོགས་

ཤིང་ཤེས་སྒིབ་སོང་བ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་ཞིང་སེམས་ཉེ་བར་ཉོན་མོངས་པར་བེད་པ་

མ་ཡིན་པས་ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་པ་མི་སྐྱེད་དོ། །

མདོ་ལས། བློ་གོས་རྒྱ་མཚོ། གང་དག་གིས་བང་སེམས་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བར་

བེད་ཀང་ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱོན་གིས་མ་གོས་པ། དགེ་བའི་ར་བ་དང་མཚུངས་པར་

ལྡན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ནི། འདི་དག་གོ །བཅོམ་ལྡན་འདས། གང་གི་ཚེ་དགེ་བའི་ར་

བ་ལགས་ན། དེ་རྒྱུ་ཅིའི་སད་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་བགི། བཀའ་སྩལ་པ། བློ་གོས་

རྒྱ་མཚོ། འདི་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་གི་ཉོན་མོངས་པ་འདི་དག་གིས་བང་

སེམས་ཁམས་གསུམ་པར་ཀུན་ཏུ་སྦོར་ལ་ཁམས་གསུམ་པ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་

ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་བང་སེམས་ནི། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་དགེ་བའི་ར་བའི་སོབས་

བསྐྱེད་པས་བསམ་བཞིན་དུ་ཁམས་གསུམ་དུ་ཀུན་ཏུ་སྦོར་ཏེ། དེས་ན་དགེ་བའི་ར་

བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་བའོ། །ཇི་སྲིད་ཁམས་གསུམ་པར་

ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་ཡིན་གི། སེམས་ཉེ་བར་ཉོན་མོངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། 

འོད་སྲུང་གིས་ཞུས་པ་ལས། ཇི་ལྟར་གོང་ཁེར་སྐྱེ་བོའི་མི་གཙང་ལུད། །དེ་ནི་བུ་རམ་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཤིང་པའི་ཞིང་ལ་ཕན། །དེ་བཞིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉོན་མོངས་ལུད། །དེ་ནི་

སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་སྐྱེད་ལ་ཕན། །ཞེས་པ་དང་། འོད་སྲུང་། འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་

ན། སྔགས་དང་སྨན་གིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་དུག་གིས་ནི་ལོག་པར་འཆི་བར་བེད་

མི་ནུས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་ཤེས་རབ་ཀིས་

ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ཀང་ལོག་པར་ལྟུང་བར་བེད་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནམ། 

བཏགས་པ་བ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། བང་སེམས་ཀིས་གཞན་དོན་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་

དེ་ཆོས་ཅན། དུཿ ཁ་མཚན་ཉིད་པར་ཐལ། ཉོན་མོངས་མཚན་ཉིད་པའི་འབས་བུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དུཿ ཁ་མ་ཡིན་ལ་དུཿ ཁ་རུ་སྣང་ཞིང་། ཞེས་ཐོགས་མེད་

ཀིས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། འཕགས་པས། བག་ལ་ཉལ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་ནི། མ་རིག་པ་དང་ལྟ་བའི་ཟག་པས་བ་ས་པའི་བག་ལ་ཉལ་བ་

ཡིན་གི། བང་སེམས་ནི། བསམ་བཞིན་དུ་སྲིད་པ་ལེན་པའི་ཕིར་འདོད་པ་དང་སྲིད་

པའི་ཟག་པས་བ་ས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སོ་སྐྱེའི་དུས་

སུ་ཉོན་མོངས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པས་འཕགས་པ་དང་མི་འགལ་ཞིང་། དུཿ ཁར་ཐལ་

བ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པའི་དུས་སུ་ཉོན་མོངས་ཀི་མཚན་ཉིད་སེམས་རབ་ཏུ་

མ་ཞི་བར་བེད་པ་དང་མི་ལྡན་པས་དུཿ ཁ་སྐྱེད་པའི་ཉོན་མོངས་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་

ལ། ཉོན་མོངས་གཏན་མ་ཡིན་ལ་ཉོན་མོངས་སུ་བཏགས་པའང་མ་ཡིན་པས་ཉོན་

མོངས་པ་རེས་མཐུན་པའམ་ཕ་མོ་སེ། དེས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྦོར་བར་བེད་པས་

སོ། །དེ་ཉིད་ཚོགས་རོགས་པའི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། ཐོགས་མེད་ཀིས། ཐབས་ཆེན་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

རྣམས་དང་ལྡན་པ་ལ། །སྲིད་པའང་ཞི་བའི་བདག་ཉིད་དང་། །ཉོན་མོངས་བང་ཆུབ་

ཡན་ལག་འགྱུར། །དེ་ཕིར་རྒྱལ་སྲས་བསམ་མི་ཁབ། །ཅེས་སོ། །

དེས་ན་འཕགས་པས་སྦོར་ལམ་པ་ལ་དགོངས་ཤིང་། ཐོགས་མེད་ཀིས་

དབང་ཐོབ་པ་ལ་དགོངས་པས་ལུང་དང་མི་འགལ་ལོ། །ཡང་། ཉན་རང་དག་བཅོམ་

པ་ཐེག་ཆེན་དུ་ཞུགས་ནས་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ལ་ཉོན་མོངས་དེ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན། 

བང་སེམས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཡིན་པ་ཉམས་ལ། བམས་པ། དེའི་སྐྱེ་བ་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བར་ནི་ང་མི་སྨྲའོ། །དེའི་སྐྱེ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་

དང་། སྤྲུལ་པ་དང་། ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའོ་ཞེས་ང་འདོགས་སོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །མེད་ན། སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ལ་ཉོན་མོངས་དགོས་པ་ཉམས་སོ། །ཞེ་ན། ཉན་རང་དེ་

དག་གི་ལམ་གི་དུས་སུ་ཉོན་མོངས་ཆེད་དུ་གཏད་དེ་སོང་ཞིང་། དག་བཅོམ་པ་ན་

ཉོན་མོངས་པ་ལས་གོལ་ཡང་། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བག་ཆགས་ཀི་རྟེན་མ་

རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་མ་སངས་པར་ཡོད་དོ། །དེའི་རྐེན་ཅན་མཚན་མའི་སོས་

པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ཕ་མོས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་

ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཕུང་པོ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་ནི་

ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་བཞིན་ནོ། །

ཟག་མེད་ཀི་ལས་ནི། ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡིད་ཀི་

རང་བཞིན་གི་ལུས་འགྲུབ་པ་ནི། སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེའི་

རྐེན་གིས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའི་འཆི་འཕོ་ནི་རྒ་ཤི་བཞིན་

ནོ། །དཔལ་ཕེང་སེང་གེའི་ང་རོར། བཅོམ་ལྡན་འདས། མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

སའི་རྐེན་གིས་ཟག་པ་མེད་པའི་ལས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་དག་བཅོམ་པ་དང་། རང་

སངས་རྒྱས་དང་། དབང་ཐོབ་པའི་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་

ལུས་གསུམ་འབྱུང་སེ། ཞེས་སོ། །དེས་ན། ཉོན་མོངས་རེས་མཐུན་པའམ་བག་

ཆགས་ཡོད་པས་སྐྱེ་བ་ལེན་ལ། ཉན་རང་གི་དུས་སུ་ཆེད་དུ་གཏད་ནས་སོང་གི བང་

སེམས་ནི། ཆེད་དུ་གཏད་ནས་མི་སོང་བར་ཟིལ་གིས་གནོན་ཅིང་ཤེས་སྒིབ་སངས་

པའི་ཞར་ལ་སངས་པས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བོ། །

ལྔ་པ་༼གཞན་དོན་བེད་པའི་ལས།༽ནི། 

རང་བཞིན་དེའི་འོག་ཏུ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ལས་ནི། རང་

དོན་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མང་འདས་མངོན་དུ་མི་བེད་པ་དང་། ལག་མཐོང་ཤེས་རབ་

དང་། གཞན་དོན་གི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སེམས་ཅན་སྦིན་པས་ཡོངས་སུ་མ་

བ་ས་པ་ཡོངས་སུ་་ད་པ་དང་། སོགས་པ་གདམས་ངག་གིས་སྨིན་པ་དང་། ཤེས་

རབ་ཀིས་གོལ་བར་བེད་པ་ཡིན་པས་དེས་ཉན་རང་ལས་བེད་པ་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡུམ་གི་ཚུལ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཇི་སྲིད་འཁོར་བའི་གནས་

སུ་ནི། །མཁས་མཆོག་འདུག་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །དེ་སྲིད་མཚུངས་མེད་སེམས་ཅན་

དོན། །མ་ངན་མི་འདའ་བེད་པར་ནུས། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་༼ཡན་ལག་ཅན་གི་ལམ་ཤེས།༽ལ། 

ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བང་སེམས་ཀི་ལམ་ཤེས་གསུམ་མོ། །
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དང་པོ་༼ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་ཤེས།༽ལ། 

འབས་བུ་ལམ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན། 

རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སྔར་

བཤད་པ་དེ་ལྟར་ལམ་ཤེས་ཀི་རྟེན་དང་། སོགས་པ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་བརོད་ནས་

ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་སབས་སུ་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བ་

དགོས་པས་ཐོག་མར་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་དང་ལམ་ཤེས་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། ཤེས་པར་

བ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་འདིའོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། དུཿ ཁ་

སོགས་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དག་གི་རྣམ་པ་མི་རྟག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མི་

དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་སོ་ནས་སོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་ཀི་ཡུམ་གང་ཞེ་ན། འདི་

ལ་བང་སེམས་ཆེན་པོས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས་དེ་མི་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གཟུགས་ནི་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་བའོ། །ཞེས་སོགས་

སོ། །གང་དུ་ན། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ལ་སེ། སབས་སུ་ནིའོ། །

འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ། དེ་བང་སེམས་ཀིས་ཤེས་པའི་

ཚུལ། མདོ་དང་བསན་བཅོས་སུ་བསན་ཚུལ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། ལམ་ལྔ་ལས། 

ཚོགས་ལམ་ནི། མཛོད་ལས། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སོམ་པ་ལ་ནི་

རབ་ཏུ་སྦོར། །ཞེས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ལ་ཐོས་

བསམ་བས་ཏེ། ལུང་རིགས་ཀིས་བདེ་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཤེས་པར་བས་ནས་

དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བཞི་སོམ་མོ། །སྦོར་ལམ་དྲོད་རེ་བཟོད་མཆོག་བཞིར་ཡང་དག་

སོང་བཞི། རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞི། དབང་པོ་ལྔ། སོབས་ལྔ་རིམ་པ་བཞིན་ཡོད་དོ། །
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དེ་ཡང་དྲོད་རེ་གཉིས། བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་དང་གསུམ་དུ་ཁམས་གསུམ་

གསུམ་གི་བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མཚུངས་པར་སོམ་

མོ། །འབིང་ནས་དང་པོ་ལམ་གི་བཞི་དོར་ནས་བཅུ་གཉིས་སོམ། དེ་ནས་འགོག་པའི་

བཞི་དོར། དེ་ནས་ཀུན་འབྱུང་གི་བཞི་དོར། དེ་ནས་དུཿ ཁའི་གཅིག་དང་གཉིས་དོར་

ནས་གཉིས་སོམ་པའི་བར་ནི། འབིང་ཡིན་ལ། གཉིས་པོ་སྲེད་པ་ཤས་ཆེ་ན། ལེ་ལོ་

དང་ང་རྒྱལ་གི་གཉེན་པོར་མི་རྟག་དུཿ ཁ་གཉིས། ལྟ་བ་ཤས་ཆེ་ན། བདག་དང་བདག་

གིར་ལྟ་བའི་གཉེན་པོར་བདག་མེད་དང་སོང་པ་གཉིས་སོམ་མོ། །དེ་ནས་བཟོད་ཆེན་

དང་ཆོས་མཆོག་འདོད་ཁམས་ཀི་དུཿ ཁ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་དམིགས་པས་སད་ཅིག་རེ་རེ་

སེ། དབིག་གཉེན་གིས། དེ་ལས་དྲོ་བར་གྱུར་པ་འབྱུང་། །དེ་ནི་བདེན་བཞིའི་སྤོད་

ཡུལ་ཅན། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དྲོ་ལ་ལས། །རེ་མོ་དེ་ཡང་དེ་དང་འདྲ། །གཉིས་ཀ་ཆོས་

ཀིས་རྣམ་པ་གཏོད། །གཞན་དག་གིས་ཀང་འཕེལ་བར་བེད། །དེ་ལས་བཟོད་པ་ཡང་

སྐྱེ་སེ། །རྣམ་གཉིས་དེ་བཞིན་བཟོད་པ་ནི། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀིས་འཕེལ་བར་

བེད། །ཆེན་པོ་འདོད་གཏོགས་དུཿ ཁ་ཡུལ། །དེ་ནི་སད་ཅིག་གཅིག་དེ་བཞིན། །ཆོས་

མཆོག་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞེས་སོ། །

མཐོང་ལམ་ནི། ཆོས་མཆོག་གི་རེས་སུ་འདོད་ཁམས་ཀི་དུཿ ཁའི་ཆོས་ཉིད་

རྟོགས་པ་བར་ཆད་མེད་ཀིས་བ་ས་པ་ཆོས་བཟོད། དེ་ཉིད་རྣམ་གོལ་ལམ་གིས་

བ་ས་པ་ཆོས་ཤེས། དེའི་རེས་སུ་ཁམས་གོང་གི་དུཿ ཁ་རྟོགས་པའི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་དང་རྣམ་གོལ་ལམ་གཉིས་ནི། རེས་བཟོད་རེས་ཤེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་བདེན་པ་

གཞན་གསུམ་ལའང་སྦར་བས་སེམས་ཀི་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་
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མཐོང་ལམ་ཡིན་ལ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་མཆོག་དང་ས་གཅིག་གོ །དབིག་གཉེན་

གིས། ལོ་ཀ་པ་ཡི་ཆོས་མཆོག་ལས། ཆོས་ཀི་བཟོད་པ་ཟག་པ་མེད། །འདོད་དུཿ ཁ་

ལ་དེ་ནས་ནི། །དེ་ཉིད་ཆོས་ཤེས་དེ་བཞིན་ཡང་། །དུཿ ཁ་ལག་ལ་རེས་བཟོད་

ཤེས། །བདེན་པ་གསུམ་ལ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་

འདི། །སེམས་བཅུ་དྲུག་གོ་རྣམ་གསུམ་སེ། །མཐོང་དམིགས་བ་བ་ཞེས་བའོ། །དེ་ནི་

ཆོས་མཆོག་དང་ས་གཅིག །བཟོ་དང་ཤེས་ལ་གོ་རིམ་བཞིན། །བར་ཆད་མེད་དང་

རྣམ་གོལ་ལམ། །དེ་ལས་སད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་ནི། །མ་མཐོང་མཐོང་ཕིར་མཐོང་བའི་

ལམ། །ཞེས་སོ། །

སོམ་ལམ་ནི། འདོད་ཁམས་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མེད་བཞི་

སེ། ས་དགུ་པོ་རེ་རེ་ལ་སོམ་སང་གི་ཉོན་མོངས་པ་དགུ་དགུ་ག་གཅིག་དེ་དག་གི་

གཉེན་པོར་གྱུར་པ་སེ། དབིག་གཉེན་གིས། ས་དང་ས་ན་ཉེས་རྣམས་དགུ། །དེ་

བཞིན་དུ་ཡང་ཡོན་ཏན་རྣམས། །ཆུང་དང་འབིང་དང་ཆེ་རྣམས་ཀི། །ཆུང་ངུ་ལ་

སོགས་ཐ་དད་ཕིར། །ཞེས་ཏེ། རིམ་གིས་པ་ལ་ག་གཅིག །གཅིག་ཆར་བ་ལ་ནི་

ཁམས་གསུམ་གི་ཉོན་མོངས་དྲིལ་ནས་སོང་བས་དགུར་སྐྱེའོ། །མཐོང་སོམ་གཉིས་

ནི། འཕགས་ལམ་བརྒྱད་དང་། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ཡིན་ནོ། །དབིག་གཉེན་

གིས། སེ་ཚན་བདུན་ནི་གོ་རིམ་བཞིན། །ལས་ནི་དང་པོ་བ་དག་དང་། །ངེས་འབེད་

ཆ་མཐུན་རྣམས་དང་ནི། །སོམ་དང་མཐོང་ལ་རབ་ཏུ་དབེ། །ཞེས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི། གོ་

རིམ་བཞིན་འདོད་པའང་ཡོད་དོ། །མི་སོབ་ལམ་ནི། སྲིད་རེའི་ཉོན་མོངས་དགུ་པ་ཟད་

པ་ཐོབ་ཅིང་ཤེས་པ་ན་ཡིན་ནོ། །དབིག་གཉེན་གིས། དེ་ཟད་ཐོབ་དང་དེ་ཟད་
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ཤེས། །དེ་ཚེ་དེ་མི་སོབ་དག་བཅོམ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལག་

བཅས། ཤི་ནས་ལག་མེད་ཀི་མང་འདས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལམ་དེ་དག་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་དུ་ཤེས་ཏེ། ཐེག་པ་གསུམ་གི་

ལམ་བསན་པ་ལ་མཁས་པར་བ་བའི་ཕིར་སྦོར་བ་སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་ཀུན་ནས་

བསངས། དངོས་གཞི་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པ། 

རེས་ལ་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ་བ་དང་བཅས་པའི་སོ་ནས་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་

ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་ཤེས་སོ། །རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཤེས་ཚུལ་ཡང་དེ་བཞིན་

ནོ། །གསུམ་པ་ལ། ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་ན་རེ། བསན་བཅོས་འདིར་ཉན་རང་རང་རྒྱུད་པའི་

ལམ་བསན་ནོ། །ཞེ་ན། དེ་མི་རིགས་ཏེ། སེམས་བསྐྱེད་ཤེས་རབ་བསྔོ་བ་གསུམ་དང་

ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས་དེ་མི་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཞེས་པས་སོ། །འདིར་ཡུལ་ལམ་གསུམ་དངོས་སུ་བསན་

པས་ཡུལ་ཅན་ལམ་ཤེས་གསུམ་ཤུགས་ལ་བསན་ཏེ། བདེན་བཞི་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་

དྲུག་ཏུ་རྟོགས་པའི་སོ་ནས་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ། སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་མི་དམིགས་པར་

རྟོགས་པའི་སོ་ནས་ལམ་ཤེས། ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་རང་རྒྱལ་གི་

ལམ། སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་ཡར་ལྡན་དུ་བ་ས་པའི་སོ་ནས་ལམ་ཤེས། དེ་དག་ཀང་བང་

སེམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ལམ་གཉིས་བསན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

འགེལ་པ་ལ། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བདེན་པ་

བཞི་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གམ། སོ་གསུམ་པོ་རྣམས་སོ། །གང་གིས་ན། 

བང་སེམས་ཀིས་སོ། །གང་དུ་ན། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་སབས་སུའོ། །གང་གི་སོ་ནས་
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ན། སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་རྣམ་པ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་སོ་ནས་

སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་ལམ་ཡིན་པར་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་དེ་ལྟར་

རོ། །རྣམ་པ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། ་ག་ཀུན་སོ་སོ་བའི་རྣམ་པ་བརྒྱད། ཐུན་མོང་དུ་བཅུ་

བཞི། འགོག་བདེན་གི་བདུན། ལམ་བདེན་གི་བཞིའོ། །

ཆོས་མངོན་པ་ནས་འབྱུང་བ་དང་ཐ་སད་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ནི། ངོ་བོ་

ཉིད་ཀི་རྣམ་པ། མི་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ནི། རྣམ་གངས་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་པས་ཅི་

རིགས་པར་གོ་བར་བ་སེ། དང་པོ་དུཿ ཁའི་བཞི་ནི། བདེན་པ་བཞི་ཡོད་པ་དེ་ལ་དུཿ 

ཁའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ནི། སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པས་མི་རྟག་པ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་

ཤིང་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐུན་པས་དུཿ ཁ་བ་དང་། དོན་གཞན་གི་བདག་

གིས་སོང་པ་དང་། སོང་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་བདག་མེད་པ་སེ། དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་

ནི། རང་ཉིད་བདག་མ་ཡིན་པས་ཞི་བ། རྣམ་གངས་ཀི་རྣམ་པ་སེ། བཞི་དག་གོ །དང་

ནི། ཐམས་ཅད་བ་་བའོ། །

གཉིས་པ་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་དུཿ ཁའི་རྒྱུའི་ར་

བར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། རྣམ་གངས་ཀི་རྣམ་པ་ནད་ལྟ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ། 

དུཿ ཁ་ཀུན་འབྱུང་བས་འབས་དང་། དུཿ ཁ་དྲག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་རྐེན་ཡིན་པས་ཟུག་

རྔུ་དང་། དུཿ ཁ་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེད་པའི་རྐེན་ཡིན་པས་བདེ་བའི་དགེ་བ་འཇོམས་པ་

སིག་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཉན་རང་མཐོང་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་་ག་ཀུན་གི་མཚན་ཉིད་

རྟོགས་པས་་ག་ཀུན་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་། སོམ་ལམ་དུ་་ག་ཀུན་ལ་འདོད་
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ཆགས་དང་བལ་བར་བ་བ་དང་། མི་སོབ་ལམ་དུ་་ག་ཀུན་འགོག་པའི་ཕིར་ཞུགས་

པ་ཡིན་ཞེས། ལུང་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་དུཿ ཁ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་གཉིས་

པོ་དེ་དག་ཉིད། སོ་སོ་སེ། རེ་རེ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་དེ། 

རང་བདེ་འཇོམས་པའི་དགར་གྱུར་པས་ཕ་རོལ་དང་། འདི་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་ན་

འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་གི་རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དག་ཡིད་འབྱུང་བའི་དམིགས་པར་

འགྱུར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་རྣམ་པ་དག་གི་ངོ་བོ་སེ། དམིགས་པ། རང་

གི་ངོ་བོར་མི་གནས་པས་གཡོ་བ་དང་། རྒྱུ་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འཇིག་པས་རབ་ཏུ་

འཇིག་པའི་རྣམ་པ་དག་དང་། འགོག་པའི་རྣམ་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་པ་འདི་

དང་གཞན་གིས་གནོད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་འཇིགས་པ་དང་། སྲིན་པོ་ལ་

སོགས་པས་གནོད་པས་ནད་འགོ་བ་དང་། འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པ་དང་ཐོག་འབབ་པ་

ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་ཚེ་བའི་རྣམ་པ་རྣམས་སོ། །

བཞི་པ་ལ། འགོག་པའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ལ་མ་རིག་པ་འགོག་པ་རང་གི་ངོ་བོ། 

རྣམ་གངས་ཀི་རྣམ་པ་བདག་འཛིན་གི་ཉོན་མོངས་མེད་པ་དང་། དུཿ ཁ་ཞི་བ་དང་། བདེ་

ཞིང་གཙང་བས་ག་ནོམ་པའི་བདག་ཉིད་དུཿ ཁ་དང་མི་གཙང་བས་དབེན་པ་དང་། ཇི་

ལྟར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་ཐར་གི་སོ་ངོ་བོས་སོང་པ་ཉིད་དང་། རྒྱུའི་

མཚན་མ་མེད་པ་དང་། འབས་བུ་ལ་སྨོན་པ་མེད་པ་གསུམ་དང་། གང་ངེས་པར་འབྱུང་

བ་སར་འཁོར་བར་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་སོ། །

ལྔ་པ་ལམ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་མང་འདས་ཀི་གོང་ཁེར་དུ་ཕིན་བེད་ལམ་

དང་མ་ལུས་པར་རྟོགས་པས་རིགས་པ་དང་། རྟོགས་པར་བེད་པས་སྒྲུབ་པ་དང་། 
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མངོན་ཞེན་མེད་པར་འགོ་བ་ངེས་པར་འབིན་པ་སེ། རྣམ་པ་ཞེས་ཀུན་ལ་སྦར་རོ། །

གཉིས་པ་༼རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། འཆད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གི་ཚེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་

བརོད་ནས་དེའི་རེས་སུའོ། །གང་ན། དེའི་རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ནོ། །འཆད་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བདེན་པ་བཞི་མངོན་སུམ་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི། རྒྱུ་

ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་རྟོགས་ཤིང་ཐོབ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །

ར་བ་ནི། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཀི་སྦོར་ལམ་ལ་བཞི་ལས། གཟུགས་སོགས་

ཕུང་པོ་ལྔ་སོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་དོན་དམ་པར་རང་རང་གི་ངོ་བོས་

སོང་པའི་ཕིར་གཟུགས་སོགས་དང་བང་སེམས་ཀི་སོང་པ་ཉིད་རྣམས་དོན་ལ་ཐ་

དད་མེད་ཅིང་བློས་ཀང་དབེར་མེད་པར་རྟོགས་ཏེ་སོམ་པས་དྲོ་བ་སེ། མདོ་ནི། ཀོའུ་

ཤི་ཀ ། གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀིས་སོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་སོང་པ་དེ་

དག་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པས་རེ་མོར་གྱུར་པ་དག་ཏུ་འདོད་དོ། །

མདོ་ནི། ཀོའུ་ཤི་ཀ །འདི་ལ་བང་སེམས་ཀིས་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་

གཟུགས་ལ་གནས་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་སོང་པ་དེ་ལ་རྟག་པ་

དང་། སོགས་པ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་བཀག་པས་བཟོད་པ་

རྣམས་སོ། །མདོ་ནི། དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གཟུགས་རྟག་ཅེས་བ་བར་གནས་

པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །བང་སེམས་ཀིས་ས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་བརམས་

ནས་ནི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་མི་གནས་པར་རྒྱས་པར་བསན་པ་ཡིས་ཆོས་

མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །དེ་དག་ལ་དམིགས་པས་གནས་པར་མི་
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བ་བ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཡོད་མེད་མ་ལུས་པ་མཁེན་ནས་ཆོས་

རྣམས་དོན་དམ་པར་ཅིར་ཡང་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ས་དང་པོ་ལ་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། གང་གིས་དམིགས་པའི་རྣམ་པ། གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ། 

བློའི་ངོ་བོ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། དྲོད་ཀི་རྣམ་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་

ཕུང་པོ་རང་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་པའི་ཕིར་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་སོགས་ཀི་

སོང་པ་ཉིད་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཏེ། གཞན་དང་གཞན་དུ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་དང་། རེ་མོའི་

ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རང་རང་ངོ་བོས་སོང་པའི་ཕིར་གཟུགས་

སོགས་སུ་མི་དམིགས་པ་དང་། བཟོད་པའི་ནི། མི་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་ལ་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། 

དུཿ ཁ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་ཤིང་ཞེན་པ་བཀག་པ་

དང་། ཆོས་མཆོག་གི་ནི། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བང་ཆུབ་

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་དོན་དམ་པར་ཆོས་རྣམས་ཅིར་ཡང་མ་

གཟིགས་པ་ཞེས་བ་བ། ཇི་སད་དུ། ཡོད་མེད་དངོས་པོ་མཁེན་པ་པོ། །ཀུན་མཁེན་

པས་ཀང་གང་མ་གཟིགས། །ཞེས་བ་བའི་ཚུལ་གིས་མཁེན་བརེ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་

སྐྱེས་བུས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་འཐད་པ་སེ། ལུང་གི་

ཚད་མས། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་སོགས་པ་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་མི་གནས་པར་རྒྱས་པར་མདོ་ལས་ཇི་སད་

བསན་པ་བཞིན་སོམ་པ་ཞེས་བ་བའི་རྣམ་པ་བཞི་པོ་དེ་རྣམས་ཀིས་སོ། །གཉིས་པ་
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ནི། བདེན་པ་བཞིའི་དམིགས་པ་ལའོ། །གསུམ་པ་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ངེས་འབེད་

ཆ་མཐུན་དྲོད་རེ་བཟོད་མཆོག་བཞི་སྐྱེའོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཤེས།༽ལ། 

སྤི་གཞུང་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། སྐྱེས་བུ་

རིགས་ལྡན་གང་ཞིག །རང་བཞིན་གིས་དབང་པོ་འབིང་དུ་གྱུར་པ། རང་རྒྱལ་གང་

ཟག་གི་མཚན་ཉིད། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་

པའི་གོ་སབས་ཕེ་བ་ཤུལ་དུ་གྱུར་པ། རང་རྒྱལ་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །མཚོན་བ་

ནི། སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གི་མཐུས་རྟོགས་པས་རྐེན་རྟོགས། བདག་ཉིད་

གཅིག་བུའི་དོན་དུ་འགྱུར་བར་བས་ནས་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་པས་རང་སངས་

རྒྱས་སོ། །མཚན་གཞི་ལ། ལམ་གི་དབེ་བ་ཉན་ཐོས་དང་མཐུན་ནོ། །

གང་ཟག་གི་དབེ་བ་ལ། བསེ་རུ་ལྟ་བུ། ཚོགས་དང་སྤོད་པ་ཆེན་པོ་དང་། 

ཆུང་ངུ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། སྒྲུབ་པ་པོ་གང་ཟག །སྒྲུབ་པ་ལམ། བསྒྲུབས་པའི་

འབས་བུའི་ཁད་པར་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། ཉན་ཐོས་པས་དབང་པོ་རྣོ་ལ། བང་

སེམས་པས་རྟུལ་བ་རང་བཞིན་གིས་དབང་པོ་འབིང་སེ། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

རིགས་ཅན། དེའི་ནང་ནས་དབང་རྣོན་སྐྱོ་ཤས་ཆེ་ཞིང་། སིང་རེ་ཤས་ཆུང་བ། བསེ་

རུ་ལྟར་གཅིག་བུར་གནས་པ་ལ་དགའ་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཚོགས་གསོག་པའི་ཁད་པར། ལམ་བགོད་པའི་ཁད་པར་

གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། དབིག་གཉེན་གིས། བསེ་རུ་བསལ་པ་བརྒྱ་ཡི་རྒྱུས། །ཞེས་

པས། བསལ་པ་བརྒྱའི་བར་དུ་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་
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ལ་ཐོས་བསམ་བས་པས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་རོགས་པ་ན། ད་དུང་སྐྱེ་བ་ལེན་པར་ཤེས་

ནས་དེར་རང་བྱུང་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་སེ་སྣོད་གསུམ་གི་དོན་ཕུང་པོ། ཁམས། སྐྱེ་

མཆེད། བདེན་པ། རྟེན་འབེལ། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་སེ། མཁས་པར་བ་བའི་

དངོས་པོ་དྲུག་ལ་མཁས་པར་སྦངས་ཏེ། འཆི་འཕོ་ཁར། སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐོས་

མེད་པའི་ཞིང་སོང་པར་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །དེར་ཡང་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་

གིས་ཐོབ་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ལམ་བགོད་པར་གྱུར་ཅིག །བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ན་

གདུལ་བ་ལ་ལུས་ཀིས་སིང་བརེ་བར་བེད་ཀི། ངག་གིས་སིང་བརེ་བར་བེད་པར་མ་

གྱུར་ཅིག་ཅེས་བ་བའི་སྨོན་ལམ་གིས་ཚོགས་གསོག་གོ །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་མེད་པའི་ཞིང་སོང་

པར་གིང་གསུམ་གི་སྐྱེས་པ། དམངས་རིགས་མིན་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ། ཁིམ་ནས་

ཁིམ་མེད་པར་རང་བྱུང་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསེན་པར་རོགས་ནས་དུར་ཁོད་དུ་

ཕིན་ཏེ། རུས་པ་འདི་ཅི་ལས་བྱུང་བསམ་པས། མ་རིག་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་རྟེན་

འབེལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་རྟོགས་པའི་དོན། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངོས་

གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་བསོམས་པས་སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སོམ་ལམ། མི་སོབ་ལམ་

རྣམས་ཚེ་གཅིག་ལ་མངོན་དུ་བེད་དོ། །དེ་ཡང་མཐོང་སང་ཉོན་སྒིབ་དང་། ཤེས་སྒིབ་

གཟུང་རྟོག་སོང་ངོ་། །སོམ་སང་ཁམས་གསུམ་གི་ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟོག །ཁམས་

གོང་གི་ཉོན་སྒིབ་དགུར་དྲིལ་ཏེ་སང་ངོ་། །འདོད་ཁམས་ཀི་ཉོན་མོངས་ནི། ལོ་ཀ་པའི་

སོམ་ལམ་གིས་མཐོང་ལམ་གི་སྔར་སངས་ཟིན་ཏེ། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཐོབ་ལ་མ་

ཉམས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་སོམ་ལམ་གིས་སང་མི་དགོས་
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སོ། །དབིག་གཉེན་གིས། སོན་དང་བསེ་རུ་བང་ཆུབ་པར། །བསམ་གཏན་མཐའ་

བརྟེན་གཅིག་ལ་ཀུན། །དེ་ཡི་སྔོན་དུ་ཐར་ཆ་མཐུན། །ཞེས་སོ། །ར་ཤེར། སངས་

རྒྱས་རྣམས་ནི་མི་བཞུགས་ཤིང་། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀང་ཟད་གྱུར་པར། །རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནི། །རྟེན་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་སྐྱེ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། རང་དོན་གནས་པ་དང་། གཞན་དོན་རྒྱུ་བའི་ཁད་པར་རོ། །དང་

པོ་ནི། སྐུ་བསེ་རུ་ལྟར་གཅིག་པུར་འདུག་པ། གསུང་སྨྲ་བཅད་དམ་པོ། ཐུགས་བདེན་

བཞི། རྟེན་འབེལ། རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་གི་དོན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའོ། །གཉིས་

པ་ནི། འདོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་པས་ཁམ་གི་ཟས་ཀིས་འཚོ་དགོས་པས་གོང་དུ་

བསོད་སོམས་ལ་གཅིག་པུར་རྒྱུ་ཞིང་། ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་བསན་

ནས་འགོད་པ་སྐྱེད་ཅིང་སིག་པ་དག་པར་བེད་ལ། གདུལ་བ་ཆོས་དོན་དུ་གཉེར་བ་

བྱུང་ན་སྒ་མེད་ལུས་ཀིས་ཆོས་སོན་པར་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སྔར་བཞིན་ལས། དང་པོ་ནི། རིགས་དེ་ཉིད་ཀི་དབང་པོ་

འབིང་པོ། ཟླ་བཅས་ལ་དགེས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཀི་ཚོགས་ནི། བསལ་པ་

བརྒྱའི་སུམ་གཉིས་ཙམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པས་བཟོད་པ་འབིང་མན་ཆད་བསྐྱེད་

ནས་མཁས་པར་བེད་ཅིང་སྨོན་ལམ་འདེབས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། མ་ཉམས་ན་བཟོད་

ཆེན་ནས་བསྐྱེད་པས་ཆོག་ལ། ཉམས་ན་དྲོད་ནས་བསྐྱེད་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། 

གནས་པ་དང་། རྒྱུ་བ་གཉིས་ཀ་ཟླ་བཅས་ཡིན་ལ། གཞན་ཐམས་ཅད་སྔར་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། གང་ཟག་དབང་པོ་འབིང་པོའི་རྟུལ་པོ། ཚོགས་

བསལ་པ་བརྒྱའི་སུམ་ཆ་ཙམ་དུ་བསགས་པས་མཐོང་ལམ་གི་བར་ཐོབ་ནས་མཁས་
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པ་དང་སྨོན་ལམ་སྦངས་ཏེ་ལམ་ལག་མ་བགོད་ཅིང་། གཞན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་སྤོད་

ཆེན་པོ་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། 

ཉན་ཐོས་ལས་ཁད་ཞུགས་པར་བསན་པ། 

ཁད་པར་ཅན་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ཡེ་

ཤེས་ཟབ་པར་བསན་པ་དང་། ཟབ་མོ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། འཆད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཉན་ཐོས་ལས་རང་རྒྱལ་ཁད་

ཞུགས་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །གང་གི་ཚེ་ན། རེ་ཞིག་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་གི་མཇུག་

ཐོགས་སུའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན། བསྐྱེད་རིམ་བཞིན་བས་ན། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་

གི་ངོ་བོ་བརོད་པར་རིགས་མོད་ཀི། ཉན་ཐོས་རྣམས་ལས་རང་སངས་རྒྱས་དེ་དག་

ཇི་ལྟར་ལམ་བགོད་པ་དང་ཆོས་སོན་པ་ན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ན། ཁད་པར་གང་

གིས་ན། རང་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གི་ལམ་ཉན་ཐོས་ལས་གཞན་ཡིན་སམ་པའི་

དོགས་པ་བསུས་ནས་དེའི་ལན་གདབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུའོ། །

ར་བ་ལ། བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཆོས་ཅན། ལམ་བགོད་པའི་ཚེ་ཉན་ཐོས་

པས་ཟབ་པ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་བརོད་དོ། །སྲིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གཞན་

གིས་བསན་མི་དགོས་པར་འདོད་ཁམས་སུ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། 

རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་བདག་ཉིད་ཀི་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པའི་མཐུས་བང་ཆུབ་རྟོགས་

པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སུས་ཀང་

བསན་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཡང་གི་སྒས་རང་རྒྱལ་ཆོས་ཅན། ཆོས་སོན་པ་ཉན་ཐོས་
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པས་ཟབ་སེ། སྒ་མེད་པར་ཆོས་སོན་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། འཕགས་པ་རབ་

འབོར་འདི་ནི། ཡུམ་གསལ་བར་བེད་པ་སེ། ཟབ་པ་བས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་སོན་པར་

བེད། ཕ་བ་བས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་སོན་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། གང་ལས་ཁད་ཞུགས་པ། ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་དེ་ལས་ཁད་པར་

དུ་བེད་པའི་བེད་ཆོས་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། འབྱུང་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལས་ན། 

ཉན་ཐོས་ཀི་ལུང་ལས་སོ། །གང་ན། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་ལམ་བགོད་པ་དང་། ཆོས་

སོན་ཚུལ་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། འདོད་ཁམས་སུ་སྲིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚེའང་སོབ་དཔོན་

གཞན་གི་བསན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཉན་ཐོས་རང་གི་བང་ཆུབ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ། 

གདུལ་བ་གཞན་དག་ཀང་ངག་ཏུ་བརོད་པའི་སྒ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བསན་པས་

དགེ་བ་བཅུ་ལ་འཇུག་པར་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ལམ་བགོད་པ་དང་། ཆོས་སོན་པའི་ཚེ་ཁད་ཞུགས་

པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསན་མི་དགོས་སོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། རང་

རྒྱལ་དེ་དག་ལའོ། །གང་གིས་ན། སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་

པས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན། མ་བསན་ཡང་ལམ་བགོད་པ་དེའི་ཕིར། དེ་སོན་པ་ནི། 

མངོན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རང་རྒྱལ་རང་གི་བང་ཆུབ་

བོ། །གང་གིས་ན། རང་རྒྱལ་བདག་ཉིད་ཀིས་སོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། རང་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ནི་སྔོན་ཐོས་པ་དང་། སོགས་པ་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་འདུས་

བས་པའི་རྒྱུ་ལས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། སྲིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གཞན་གིས་

བསན་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རྟོགས་སོ། །ཞེས་བ་བ་ནི། ཁད་ཞུགས་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ནི། རང་རྒྱལ་དེ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ངག་འབས་བུའི་

རྟགས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་མི་རྟོགས་པ་ཉིད་དོ། །སྒ་མེད་ལུས་ཀིས་ཆོས་སོན་པ་

དེའི་ཕིར་རོ། །དེ་ནི་ཉན་ཐོས་ལས་ཁད་ཞུགས་པ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། 

རང་རྒྱལ་དེ་དག་ནི། གཟུང་རྟོག་སངས་པས། རང་གིས་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། 

སོགས་པ་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པའི་མཐུས་སྒ་མེད་པར་ལུས་ཀིས་ཆོས་བསན་པས་

གདུལ་བ་གཞན་དགེ་བ་བཅུ་དང་། སོགས་པ་ཕིན་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པར་

བེད་པས་སོ། །ཁབ་པ་འདོད་དེ། འཆད་པ་པོས་སྒར་བརོད་པའི་ཆོས་བསན་པའི་སོ་

ནས་ཉན་པ་པོ་རྣམས་ཀིས་འཆད་པ་པོའི་ཤེས་པའི་རལ་ཏེ། བློ་ནུས་ཁོང་དུ་ཆུད་

ཅིང་རྟོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ན། འདིར་སྒ་མེད་པས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཡང་རང་རྒྱལ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་

ཆོས་སོན་ཏེ། སོན་པ་མེད་པར་ཐལ། སྒ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སམ་པའི་དོགས་པ་

བསུ་བར་རོ། །

ར་བ་ལ། སྣང་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་

པར་མི་རྟག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག །དགེ་སིག་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་བླང་དོར། རྟེན་

འབེལ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་རྟོགས་པར་དོན་གཉེར་

གི་སོབ་མ་གསུམ་པོ་གང་དང་གང་། དམིགས་ཡུལ་གི་དོན་ནི་གསུམ་པོ་གང་དང་

གང་ལ། རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ཇི་ལྟར་ཇི་ལྟར་ཉན་ཅིང་རྟོགས་པར་འདོད་པའི་སོབ་མ་

གསུམ་པོ་དེ་དང་དེ་ལའོ། །གང་ན། དམིགས་ཡུལ་གསུམ་པོའི་དོན་དེ་དང་དེའོ། །ཇི་
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ལྟར་ན། ངག་གི་སྒ་མེད་ཀང་ལུས་ལ་བརྟན་ནས་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པར་འདོད་པ་དེ་དང་

དེ་ལྟར་རོ། །

འགེལ་པ་ལ། སྒ་མེད་པར་ཆོས་སོན་ཚུལ། ཆོས་སོན་པའི་སྒ་དོན་བསན་པ་

གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། སྣང་བར་འགྱུར་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན་སོབ་མ་གང་ཞིག་

དམིགས་ཡུལ་གི་དོན་གང་ལ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་ཉན་ཅིང་རྟོགས་པར་འདོད་པའི་གང་

ཟག་དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལའོ། །གང་ན། དོན་དེའི་རྣམ་པའོ། །ཇི་ལྟར་ན། དོན་དུ་མི་

འགྱུར་བའི་ཚིག་སངས་པས་རགས་པ་ལ་རྣམ་པར་མ་བརྟགས། ཕ་བ་ལ་རྣམ་པར་མ་

དཔྱད་པར་ཚིག་ཏུ་མི་སྨྲ་བའི་ཕིར་དང་། རྟོག་དཔྱོད་བས་ཏེ་བརོད་པའམ་ཡིད་ཀི་

བརོད་པ་རྟོག་དཔྱོད་ནི། རྣམ་གཡེང་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུད་འཁྲུག་པར་བེད་པ་ཡིན་

པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་གེགས་ཡིན་པས་སང་བའི་ཕིར་ངག་ཏུ་བརོད་པའི་སྒ་མེད་

ཀང་། དཔེར་ན། བང་སེམས་ཀིས་འདི་ལྟར་བདག་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནས་ཡིད་

བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལྟར་བརོད་པ་མེད་པར་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་ཅིང་ཆོས་སོན་

པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་སངས་རྒྱས་པ་ན། བརོད་པ་མེད་པར་

ཆོས་སོན་པ་དེ་བས་ན། སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་རང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་

གནས་སབས་ནའང་སོན་ཀི་སྨོན་ལམ་དང་། སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་

མཐུས་ངག་གི་སྒ་མེད་ཀང་རྟོགས་པར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་རོ། །དེ་བས་

ན། སྒ་མེད་པར་ཆོས་སོན་པ་ཞེས་བ་སེའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཆོས་སོན་པའི་སྒའི་དོན་

འདི་ལྟར། བརོད་པར་བ་བའི་ཆོས་ཡུལ་ཉན་པ་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ངེས་པར་

རྟོགས་པར་འགྱུར་བར་ཤིན་ཏུ་སྐྲུན་ཅིང་སྐྱེད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་པས། དེ་འདི་ལའང་
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ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སྔར་བསན་པ་དེ་ལྟར་རང་རྒྱལ་གི་

ལམ་ཉན་ཐོས་ལས་ཁད་ཞུགས་པ་བརོད་ནས་ཁད་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི། ཉན་

ཐོས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བེད་ཆོས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཁད་གཞི་རྣལ་མ་སེ། 

དཀྱུས་མ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། བ་ས་པར་ཤེས་པར་བ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་ལམ་

མོ། །གང་གིས་ན། གཟུང་རྟོག་སངས་པ་དང་། འཛིན་རྟོག་མ་སངས་པ་དང་། རྟེན་གི་

ཁད་པར་གིས་སོ། །དང་པོ་ནི། རང་རྒྱལ་གི་སོབ་ལམ་ཆོས་ཅན། གཟུང་བ་ཕི་རོལ་གི་

དོན་བདེན་པར་རྟོག་པ་སང་སེ། སོང་བའི་གཉེན་པོ་གཟུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་

རྟོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིས་རང་རྒྱལ་གི་རྟོགས་པ་ཉན་ཐོས་ལས་ཁད་པར་དུ་

བས་སོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ནི། ཟབ་པ་མ་ཡིན། ཕ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཆོས་ཅན། དེས་འཛིན་པ་བདེན་པར་རྟོག་པ་

མི་སོང་སེ། འཛིན་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་མ་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདིས་རང་རྒྱལ་

གི་ལམ་ཐེག་ཆེན་ལས་དམན་ཁད་དམ། དེ་ལས་ཐེག་ཆེན་གི་རྟོགས་པ་ཁད་པར་དུ་

བས་སོ། །མདོ་ནི། ལའི་བུ་དག །གཟུགས་ཀང་རི་ལམ་ལྟ་བུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་

སོ། །གལ་ཏེ་འཛིན་རྟོག་སངས་པར་ཐལ། གཟུང་རྟོག་སངས་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་

དེ། གཟུང་བ་མེད་ན་དེས་འཛིན་མེད། །ཅེས་པས་སོ། །ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ། གཟུང་བ་

མེད་པ་ལ་དེར་འཛིན་མེད་པས་ཁབ་ཅིང་། གཟུང་མེད་རྟོགས་པ་ལ་འཛིན་མེད་

རྟོགས་པས་མ་ཁབ་པས་སོ། །འཛིན་པ་བདེན་སྨྲའི་རང་རྒྱལ་དང་། །གཟུང་འཛིན་
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གཉིས་མེད་དོན་དམ་དུ། །སྨྲ་བའི་རྣམ་རིག་གྲུབ་པའི་མཐའ། །མཚུངས་པར་ཤེས་

པའི་མཁས་པ་མཚར། །བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལམ་པ་གང་ཟག་དང་། ཆོས་ཉིད་རིགས་ཀི་རྟེན་གཉིས་

ལས། །དང་པོ་ནི། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་སྦོར་ལམ་པ་དང་། །ཤེས་རབ་འབིང་དང་ལྡན་

པས་བདེན་པ་མཐོང་བ་དང་། མཐོང་སང་སངས་པས་མཆོད་འོས་མཐོང་ལམ་དང་། 

སྔོན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་བ་བ་བས་པ་ཚོགས་ལམ་པ་སེ། སྔ་མ་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབས་པའི་རིགས། ཆོས་ཉིད་ཀིས་ཐོབ་པའི་རིགས། རང་བང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པའི་

རིགས་ཀི་གང་ཟག་གི་རྟེན་གིས་སོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་ཆེན་པོར་བེད་པ་སུ་དགའ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་དྲིས་པས། ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་བང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་

སམ། བདེན་པ་མཐོང་བའི་གང་ཟག་གམ། དག་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ། བསམ་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའམ། སྔོན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་བ་བ་བས་པའི་དབང་དུ་བས་པའམ། 

སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་བསྐྱེད་པ་དག་གམ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

གིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་དག་ལེན་པར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྤྲུལ་པའི་མེ་ཏོག་རང་བཞིན་མེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡུལ་དུས་

རང་བཞིན་སོ་སོར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་རྟེན་མེད་ཀང་རྟོགས་པ་སོ་

སོར་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་རྟེན་གིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །མདོ་ནི། ལ་རྣམས་ཀིས་

མངོན་པར་གཏོར་བའི་མེ་ཏོག་འདི་དག་ནི། བདག་གིས་སྔོན་ཆད་ལའི་གནས་ཐམས་

ཅད་ནའང་ཡོད་པར་མ་མཐོང་སེ། མེ་ཏོག་འདི་དག་ནི། སྤྲུལ་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཇི་ལྟར་

ན། ཡང་དག་པར་རོ། །འདིས་ཀང་དངོས་སུ་ཡུལ་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་བསན་ནས་
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ཤུགས་ལ་དེ་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་ལམ་ཤེས་མཚོན་ནོ། །འགེལ་པ་ལ། ལམ་

དང་། ལམ་ཤེས་གཉིས་སོ། །ལམ་ནི། ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། 

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ། གང་ལས་ན། ཉན་ཐོས་དང་ཐེག་ཆེན་ལས་སོ། །གང་གིས་

ན། སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སོམ་པ་ཁོ་ན་དང་། གཟུགས་

སོགས་ཀི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སོགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་

པས་རྟེན་འབེལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་སོམ་པས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གཟུང་བའི་

དོན་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སངས་པ་དང་། འཛིན་པའི་དོན་གི་རྣམ་རྟོག་མ་སངས་པ་

དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པས་བ་ས་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའམ་རྟོགས་པའི་གཞི་

སེ། རྟེན་བེད་པའི་རིགས་ཀི་ཁད་པར་དང་གསུམ་གིས་སོ། །

གཉིས་པ་༼ཁད་པར་ཅན་རང་རྒྱལ་གི་ལམ།༽ནི། 

ཤེས་པར་བ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་ལྡན་པའི་

ཆོས་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་མོ། །གང་གི་ན། བང་སེམས་ཀིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། དེ་དག་མི་

དམིགས་པ་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའི་ལམ་དང་། འབས་བུའི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཤེས་ཤིང་མངོན་དུ་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ནི། རང་སངས་རྒྱས་

ཀི་ལམ་དང་། ལམ་ཤེས་སོ། །

གསུམ་པ་༼རྒྱུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གི་རྟོགས་པ་ཐོབ་ན། སྔར་ཇི་སད་བཤད་

པའི་ལམ་སྐྱེ་བས་ལམ་དེའི་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་སོན་ནོ། །
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ར་བ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་དོན་

དམ་པར་ན་གཟུགས་སོགས་སུ་བཏགས་པས་སོང་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་

བར་སོན་པའི་རྣམ་པ་དྲོ་བར་གྱུར་པ་སེ། མདོ་ནི། བཏགས་པ་དང་ཡང་མི་འགལ་ལ། 

ཆོས་ཉིད་ཀང་སོན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་དམིགས་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ལ་རྣམ་པ་དོན་དམ་པར་སྐྱོན་འགིབ་པ་དང་། སོགས་པ་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བ་ལ་

སོགས་པ་མེད་པར་བརྟགས་ཏེ་སོབ་པས་རེ་མོར་གྱུར་པར་ཕེའོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་

འཕེལ་བར་བ་བའི་ཕིར་མི་སོབ། ཡོངས་སུ་འགིབ་པར་བ་བའི་ཕིར་མི་སོབ། ཅེས་

སོ། །དམིགས་པ་གཟུགས་ནས་སོགས་པ་རྣམ་མཁེན་གི་བར་ལ་རྣམ་པ་ནང་སོང་པ་

ཉིད་དང་། སོགས་པ་ཕི་སོང་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་ཅིར་ཡང་གཟུང་དུ་མེད་པ་ལ་

བློས་ཀང་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་བཟོད་པའོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ཡོངས་སུ་

གཟུང་དུ་མེད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ནང་སོང་པ་ཉིད་ནས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ཀི་བར་གི་ཕིར་ཞེས་སོ། །དམིགས་པ་གཟུགས་སོགས་ལ། རྣམ་པ་

དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། སོགས་པ་འགག་པ་མེད་པ་ཅན་ཆོས་མཆོག་

གོ །མདོ་ནི། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་བ་མི་མཐོང་། འགག་པ་དང་བླང་བ་ཞེས་སོགས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། རྣམ་པ། དམིགས་པ། བློའི་ངོ་བོ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། དྲོད་

ཀི་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པར་བརྡ་སྦར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས། བཏགས་པའི་

ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བར་རབ་ཏུ་སོན་པ་དང་། རེ་མོའི་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ལ་དོན་དམ་པར་འགིབ་པ། འབི་བ་དང་། འཕེལ་བ་གསོག་པ་དང་། སོགས་པ་ཡོངས་

སུ་གཟུང་བར་བ་བ་དང་མེད་པར་བ་བ་མེད་པའི་དོན་དུ་སོབ་པ་དང་། བཟོད་པའི་ནི། 



  492  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

གཟུགས་ལ་སོགས་པར། དོད་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ནང་དང་ཕི་

དང་། སོགས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་སོགས་པ། སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཅིར་ཡང་

ཡོངས་སུ་མི་འཛིན་པ་དང་། ཆོས་མཆོག་གི་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་གསར་དུ་

སྐྱེ་བ་དང་། སྔར་ཡོད་འགག་པ་དང་། སོགས་པ་བླང་དོར་ཀུན་བང་སོགས་མེད་པར་

རྟོགས་པ་ཞེས་བ་བའི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀིས་སོ། །དྲོད་སོགས་བཞི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་

དམིགས་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བདེན་པ་བཞིའི་དམིགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་

ལའོ། །གསུམ་པ་ནི། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་༼བང་སེམས་ཀི་ལམ་ཤེས།༽ལ། 

མཚམས་སྦར་དང་། ལམ་བཤད་པ་གཉིས་སོ། །མཚམས་སྦར་ནི། སབས་

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ། ངོ་བོ་བང་སེམས་ཀི་མཐོང་སོམ་གི་

ལམ་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

མཐོང་ལམ་ཤེས་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་དང་། 

སོམ་ལམ་ཤེས་པ་བེད་པ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་

བསན་ལ། ར་འགེལ་གཉིས་སོ། །ར་བ་ནི། བཤད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བང་

སེམས་ཀི་མཐོང་བའི་ལམ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀི་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་འདིའོ། །སབས་

གང་དུ་ན། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་སབས་སུ། གང་གིས་ན། ་ག་བདེན་ཀུན་འབྱུང་དང་། 

འགོག་པ་ལམ་བདེན་ལ་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པའི་སད་ཅིག་རྣམ་པ་བཞི་བཞི་ཡིས་
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སོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། རབ་འབོར་གི་ལེའུ་ལས་བཙལ་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། བརོད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བང་སེམས་ཀིས་བསོམ་

པར་བ་བ་དང་། ཚེ་འདིར་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་དང་། ཚེ་གཞན་ལ་སྐྱེ་བ་དྲན་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ། མཐོང་བའི་ལམ་ཕན་ཡོན་ནམ། འབས་བུ་ཆེན་པོ་དང་

བཅས་པའོ། །གང་དུ་ན། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་སབས་སུའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཆོས་ནི། རྣམ་

པ་མི་རྟག་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་གམ། སོ་གཉིས་སོ། །ཤེས་པ་ནི། སྦོར་ལམ་དུ་

ཆོས་དེ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་ཤེས་པའོ། །བཟོད་པ་ནི། སྔར་རྣམ་པར་

དཔྱད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སོ་སོར་རང་ལ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཀང་མི་

སྐྲག་གོ །ཤེས་པ་ལག་མ་རྣམས་སྦོར་ལམ་མིན་ནོ། །ཆོས་ཤེས་པ་དང་། སྔ་མ་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པར་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ། 

བཟོད་པ་དང་། ཤེས་པའི་སད་ཅིག་མ་བཞི་པོ་སོ་སོར་དུཿ ཁ་དང་། སོགས་པ་ཀུན་

འབྱུང་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་དང་འབེལ་པ་དག་དང་ལྡན་པར་རོ། །

རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམ་པ་ཇི་

ལྟ་བུར་བསོམ་པར་བ་ཞེ་ན། ར་བ་ནི། དུཿ ཁའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི། དོན་དམ་པར་དེ་

བཞིན་ཉིད་དང་སངས་རྒྱས་དག་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་མེད་

པའི་ཕིར་ཕན་ཚུན་རྣམ་གངས་གཞན་གིས་གནས་པར་ཁས་མི་ལེན་པ་སེ། རེས་སུ་

མ་རྟོགས་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་

དམིགས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལའང་གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་མི་དམིགས་

སོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་འཇིག་གནས་གསུམ་གིས་སོང་
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པས་ཆེན་པོ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ཆེན་པོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་བང་སེམས་ཀི་ཕར་

ཕིན་ཆེན་པོ་ཉིད་དེ་ཞེས་སོ། །འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་མས་དམིགས་སུ་མེད་པ་དང་

བཅས་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ལ་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་བང་སེམས་ཀི་ཕར་ཕིན་

འདི་ནི། ཚད་མ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །

གཟུགས་ཅན་གི་ཚད་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་བརྟེན་པའི་དབིབས། 

གཟུགས་མེད་ཀི་ཚད་མཚན་ཉིད་དེ་དག་མེད་པ་དང་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ཚད་

མེད་པའི་ཕིར་བང་སེམས་ཀི་ཕར་ཕིན་འདི་ནི་ཚད་མེད་པའོ་ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆེན་

ལས། གཟུགས་ཅན་མིན་པ་ལ་ནི། མཚན་ཉིད་ཚད་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། འཕགས་

པས། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཚད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་པ་འགྱུར་གི་ཁད་དེ། དོན་སྔ་མར་མངོན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཞིས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་དམིགས་པ་ན། གོ་རིམ་བཞིན། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་བཟོད། ཆོས་ཤེས། རེས་

བཟོད། རེས་ཤེས་བཞི་སྐྱེའོ། །ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་བཞི་ནི། རྟག་ཆད་དམ། སྔོན་

དང་ཕི་མའི་མཐའ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་བང་སེམས་

ཀི་ཕར་ཕིན་འདི་ནི་མཐའ་ཡས་སོ། །ཞེས་སོ། །མཐོང་ལམ་ཡུལ་དེ་ལ་མ་རྟོགས་པའི་

དོན་རྟོགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་

ངེས་པར་འཛིན་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་དང་མ་བལ་བར་གྱུར་པ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཉིད་དུ་གཟུང་བར་བགིའོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བླང་བ་མེད། 

དོར་བ་མེད་པ་དང་། སོགས་པ་བར་ཆད་ཀིས་གགས་མི་རེད་པའི་ཚུལ་གིས་ཡུམ་

འཛིན་པ་སོགས་བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་ནི་གཟུགས་མི་ལེན་མི་འདོར་བའི་
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ཚུལ་དང་། ཞེས་སོ། །

བམས་པ་དང་། སོགས་པ་སིང་རེ་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབོར་སྲུང་བའི་ཚད་

མེད་པ་བཞི་བསོམ་པར་བ་བ་སེ། མདོ་ནི། དེ་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲུང་དུ་བམས་པ་དང་སིང་རེ་དང་དགའ་བ་དང་བཏང་སོམས་

ཤིན་ཏུ་བསོམས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་པ་དེ་བཞིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

དམིགས་པ་ན། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་བཟོད། ཆོས་ཤེས། རེས་

བཟོད། རེས་ཤེས་བཞི་སྐྱེའོ། །འགོག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ནི། ཆོས་རྣམས་རང་

བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད་དོ། །མདོ་ནི། ནང་སོང་པ་ཉིད་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་

ཤིན་ཏུ་བསོམས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །

ཆོས་དབིངས་སུ་བསྔོ་བའི་དགེ་བའི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ནི་ཐོབ་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་སེ། མདོ་ནི། བདག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་མངོན་པར་སྤྲུལ་ཅིང་

ཞེས་སོ། །ཡུམ་གིས་གཉེན་པོ་རྣམ་བང་ཀུན་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་བ་ས་

པའོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ཡོངས་སུ་བཟུང་ན། ཕིན་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །མཐོང་ལམ་ཡུམ་ཉིད་ཀིས་ཕིའི་འཚེ་བ་

མེ་སོགས་ཀིས་ཉམ་ང་བ་དང་། ནང་གི་འཚེ་བ་ནད་དང་གདོན་ལ་སོགས་པ་ཀུན་

སེལ་བ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་ཉན་པས་རིམ་གིས་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་ངེས་པར་

བྱུང་ནས་དུཿ ཁ་མཐར་ཕིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་བཞིས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་དམིགས་པས་འགོག་པ་ལ་ཆོས་བཟོད། ཆོས་ཤེས། རེས་བཟོད། རེས་ཤེས་

བཞི་རིམ་པ་བཞིན་སྐྱེའོ། །ལམ་གི་རྣམ་པ་བཞི་ནི། ཡུམ་བསོམས་པས་དུག་གསུམ་
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ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་འཛིན་པའི་བར་གི་མངོན་ཞེན་ཞི་བ་ཉིད་དོ། །

མདོ་ནི། མ་ངན་ལས་འདས་པར་འཛིན་པ་ཉེ་བར་ཞི་བར་བེད་དེ། རྣམ་པར་

འཕེལ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཡུམ་འཛིན་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ལ་

ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ལས་བས་པའི་གནོད་པ་ལས་

བསྲུང་། སོགས་པ་འབྱུང་བས་བས་པའི་གནོད་པ་ལས་བསྐྱབ་པ། ནང་གི་གནོད་པ་

ལས་སྦ་བ་བེད་པར་འགྱུར་བ་སེ། མདོ་ནི། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དེ་དག་ལ་

རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསྲུང་བ་དང་། བསྐྱབ་པ་དང་། སྦ་བ་བེད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་སོ། །

ཡུམ་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་སོབས་ཀིས་རང་ཉིད་སྲོག་མི་གཅོད་པ་

དང་། སོགས་པ་མ་བིན་ལེན་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་རྣམ་པ་ཀུན་

མཁེན་པའི་ཚུལ་ལ་ནི་བདག་ཉིད་གནས་ཏེ། སེམས་ཅན་གཞན་དག་དེ་ལ་འགོད་

པར་བ་བ་སེ། མདོ་ནི། བདག་ཀང་སྲོག་གཅོད་པ་སོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་

སོ། །སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་གཞན་དོན་དུ་མི་དམིགས་པར་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བའོ། །ཞེས་པ་སེ། མདོ་ནི། སྦིན་པ་ཡོངས་སུ་

བཏང་བ་གང་ཡིན་པ་དེའང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བས་ཤིང་མི་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བླ་ན་མེད་པའི་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་བཞིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ན། གོ་རིམ་

བཞིན་ལམ་ལ་ཆོས་བཟོད། ཆོས་ཤེས། རེས་བཟོད། རེས་ཤེས་བཞི་སྐྱེ་སེ། དེ་དག་

ནི། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་མཐོང་ལམ་སད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གོ །
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འགེལ་པ་ལ་གཉིས། 

མཐོང་ལམ་རྣམ་པའི་སོ་ནས་བཤད་པ་དང་། 

རྣམ་པ་མ་བཤད་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ་ག་ཀུན་འགོག་

ལམ་གི་རྣམ་པ་བཤད་པ་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་རྣམ་པ་ནི། 

ཡུལ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དེ་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

ཡིན་ཡང་། དོན་དམ་པའི་ཚུལ་ཉིད་ཀིས་དེ་དག་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་རྟེན་དང་། སངས་

རྒྱས་བརྟེན་པའི་དངོས་པོར་མེད་པ་དེའི་ཕིར་དེ་དག་ཕན་ཚུན་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་

རྣམ་གངས་གཞན་གིས་གནས་པར་ཁས་མི་ལེན་ཅིང་མ་རྟོགས་པའོ། །ཆོས་ཤེས་ཀི་

ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྔོན་དང་དབུས་དང་ཕི་མའི་མཐའ་མེད་པ་ཆོས་ཀི་

དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཆེན་པོ་ཉིད་དང་། རེས་བཟོད་ཀི་ནི། སྔ་མ་དེ་བཞིན་དུ་

གཟུགས་སོགས་དེ་དག་འཇལ་བའི་ཚད་མ་མེད་པ་དང་། རེས་ཤེས་ཀི་ནི། སྔ་མ་

ཆོས་ཤེས་ཀི་རྣམ་པར་བསན་པ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའི་ཚད་དམིགས་སུ་མེད་པ་ཉིད་

ཀིས་གཟུགས་སོགས་དེ་དག་ཚད་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི། དུཿ ཁའི་བདེན་

པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་བཞི་དག་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་རྣམ་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་

པ་ལ་མཐའ་དང་དབུས་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་སྒྱུ་མ་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་

རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐའ་ཉིད་དང་། སོགས་པ་སྔོན་དང་ཕི་མཐའ་མེད་པ་དང་། 

ཆོས་ཤེས་ཀི་ནི། ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་ཡུམ་ལ་གནས་པ་ནི། ཆོས་ཀི་

དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གཅིག་པར་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་
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དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འཛིན་པ་དང་། རེས་བཟོད་ཀི་

ནི། དེ་བཞིན་དུ་སེ། དེ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པ་དེ་ལ་གནས་པ་ནི། 

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བླང་དོར་མེད་པར་སོམ་པ་

དང་། སོགས་པ་འཛིན་འཆང་ཀོག་སོགས་དང་། རེས་ཤེས་ཀི་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་

སྣང་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་ལག་པར་མོས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་དམིགས་མེད་ཀི་

ཚད་མེད་པ་བཞི་བསོམ་པར་བའོ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ནི། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་

རྣམ་པ་དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་བཞི་དག་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། འགོག་པ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་རྣམ་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་

པའི་རང་གི་ངོ་བོ་གཉུག་མ་སེ། གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་ཁོ་ནས་སོང་པ་ཉིད་དང་། 

ཆོས་ཤེས་ཀི་ནི། ཆོས་ཀི་དབིངས་སུ་བསྔོས་པས་དེ་དང་མཉམ་པ་སེ། རོ་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཐོབ་པ་དང་། 

རེས་བཟོད་ཀི་ནི། མཐོང་ལམ་ཤེར་ཕིན་དུ་གཉེན་པོ་རྣམ་བང་གི་རིགས་རྣམས་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ལུས་པར་བ་ས་པ་དང་། རེས་ཤེས་ཀི་ནི། ཡུམ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཕི་

ནང་གི་འཚེ་བ་སེ། གནོད་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་བཞི་དག་ནི། 

འགོག་བདེན་གི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་བཞི་དག་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ལ། ལམ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་རྣམ་པ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་རྟོགས་

པའི་ཡུམ་བསོམ་པ་ཁོ་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་། ལག་བཅས་ལག་མེད་ཀི་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་མཐོང་སང་ཞི་བ་དང་། ཆོས་ཤེས་ཀི་

ནི། འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། གཞན་དོན་གི་
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ཐབས་མཁས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ལ་དང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་རང་དང་། སེམས་

ཅན་གཞན་དང་། སེམས་ཅན་མིན་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་མམ། མཐོང་ཆོས་

དང་། སྐྱེས་ནས་མོང་འགྱུར་དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་མོང་འགྱུར་གི་ལས་ལས་

བྱུང་བའི་གནོད་པ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་དང་བསྐྱབ་པ་དང་སྦ་བ་དག་

མཛད་པ་དང་། རེས་བཟོད་ཀི་ནི། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་པར་མངོན་

པར་འདོད་པས་བདག་ཉིད་སྲོག་གཅོད་པ་སོང་བ་དང་། སོགས་པ་མི་ཚངས་སྤོད་

སོང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ལ་གནས་ནས། ལམ་དེ་ཉིད་ལ་གདུལ་བ་

གཞན་དག་འགོད་པ་དང་། རེས་ཤེས་ཀི་ནི། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་མི་ཟད་

པར་བེད་འདོད་པས་གཞན་དུ་མི་དམིགས་པར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཏུ་བསྔོ་བར་བའོ། །ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ནི། ལམ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་

རྟོགས་པ་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་བཞི་དག་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་

སབས་ཀི་བང་སེམས་ཀི་མཐོང་ལམ་སད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་པ་དག་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼རྣམ་པ་མ་བཤད་པར་འདོད་པ་དགག་པ།༽ལ། 

ཁས་བླང་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ཟེར་རོ། །ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཊིཀ་བེད་ཁ་ཅིག་ནིའོ། །གང་དུ་ན། སབས་འདིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

བདེན་དང་བདེན་ལ་བཟོད་པ་དང་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པའི་

དོན་ཉེ་བར་མཚོན་པ་སེ། རྒྱས་པར་སོན་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་གཞུང་གིས་མཐོང་ལམ་

གི་རྣམ་པའི་དོན་མ་བཤད་པར་མཐོང་བའི་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཉེ་

བར་མཚོན་པ་ཉི་ཚེ་མཛད་པར་ཟད་དེ། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་སད་ཅིག་མ། །ཞེས་སྨོས་
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ཀི། རྣམ་པ་ཞེས་མ་སྨོས་པའི་ཕིར་རོ། །སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་སྦོར་ལམ་དང་། སྔར་

མ་བཤད་པའི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་དང་། སོགས་པ་གཞི་ཤེས་ཀི་མཐོང་ལམ་ལ་

སོགས་པའི་དོན་སོན་བེད་ཀི་ཚེག་ལེའུར་བས་པ་རྣམས་ཀང་སད་ཅིག་མའི་ཡེ་

ཤེས་ཙམ་བསན་པ་སྔར་གི་དེ་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །རྣམ་པ་ནི། རྣམ་ཀུན་གི་

རྣམ་པའི་སབས་སུ་སོན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། རིགས་པ་དང་། ལུང་གིས་དགག་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། 

སེང་བཟང་སོགས་གཞན་དག་ན་རེ། གཞུང་དེ་དག་གིས་ནི་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་

སོམ་པའི་གོ་རིམ་སེ། རིམ་གིས་སོམ་ཞིང་སོབ་པའི་རིམ་པ་དང་། ཁོགས་པ་

མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་དུས་སུ་ཡིད་ལ་བ་བའི་རིམ་པ་དང་། སོམ་པ་རབ་ཀི་

མཐར་ཕིན་པ་རྣམས་མ་བསན་པར་ཐལ། རྣམ་པའི་དོན་ཅུང་ཟད་མ་བཤད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། གཞུང་དེ་དག་གིས་ཆོས་ཅན། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རིམ་པ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མ་བསན་པར་ཐལ། སོམ་པའི་གོ་རིམ་ལ་སོགས་མ་བསན་པའི་ཕིར་

རོ། །འདོད་ན། ཚད་མས་བསལ་ལོ། །གཉིས་པ་ནི། སྐྱོན་གཞན་ལུང་འགལ་ཡང་

ཡོད་དེ། རྣམ་པ་མ་བསན་པར་འདོད་པ་ལ་སྔར། དམིགས་པ་དང་ནི་རྣམ་པ་

དང་། །ཞེས་བ་བ་དང་། སོགས་པ། རྣམ་པ་མངོན་ཞེན་ལ་སོགས་འགོག །ཅེས་བ་

བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དོན་ཉན་ཐོས་ལས་དམིགས་རྣམ་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པར་བཤད་པའི་དོན་ཀང་ཇི་ལྟར་དྲང་སེ། ཆེ་འབིང་གི་དབེ་བ་

ཡིན་གི། སད་ཅིག་ནི་མིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
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གཉིས་པ་༼སོམ་ལམ་ཤེས་པ་བེད་པ་དང་བཅས་པ།༽ལ།

སོམ་ལམ་གི་བེད་པ་དང་། 

བེད་པ་ཅན་གི་སོམ་ལམ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། 

འཆད་དོ། །གང་ན། སོམ་ལམ་དེའི་བེད་པའོ། །གང་གི་ཚེ་ན། རེ་ཞིག་སོམ་ལམ་གི་

སྔོན་དུའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐྱེ་རིམ་ལྟར་བས་ན། མཐོང་བའི་ལམ་གིས་མཇུག་

ཐོགས་སུ་སོམ་པའི་ལམ་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་པ་ལས། དང་པོ་གཉིས་ཏེ་མཆོད་

འོས་སམ། །ཡང་ན་ཡི་གེ་རབ་ཉུང་པའོ། །ཞེས་འདོན་པ་བཞིན་དུ་བརོད་པར་བ་བ་

ཉུང་པ་ཉིད་དང་། སོམ་ལམ་གི་གདུལ་བ་འབས་བུ་ལ་མོས་པས་དེའི་རྒྱུ་སོམ་ལམ་

ལ་གཞོལ་བ་སེ། འབབ་ཅིང་འཇུག་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ་ནི། སོམ་ལམ་ཡུམ་གི་འབས་བུ་དྲུག་སེ། སོམ་སང་ཉོན་མོངས་ཀུན་

ནས་འདུལ་བའམ་ཞི་བ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། དེ་ལྟར་བང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་

ཡོངས་སུ་དུལ་བ་དང་ང་རྒྱལ་མེད་པའི་སད་དུ་ཉེ ་བར་གནས་པ་ངོ ་མཚར་

ཆེའོ། །ཞེས་སོ། །ང་རྒྱལ་སངས་པས་ཐམས་ཅད་ལ་འདུད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། 

བང་སེམས་ཡོངས་སུ་དུལ་བ་དང་ང་རྒྱལ་མ་མཆིས་པའི་སད་དུ་ཉེ་བར་གནས་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །སོམ་སང་ཉོན་མོངས་པ་ལས་རྒྱལ་བས་ཚུར་མི་ཚུགས་པ་སེ། 

མདོ་ནི། བདག་གཞན་གི་འདོད་ཆགས་ཀི་མཚོན་དང་འདོད་ཆགས་ཀི་མདའ་ཡང་

བཅོམ་ཞེས་སོ། །བད་དང་མེ་མཚོན་ཆུ་སོགས་ཀི་གནོད་པས་སོམ་ལམ་པ་ལ་རི་བ་

མེད་པ་ཉིད་དེ། བཞི་བལ་འབས་སོ། །མདོ་ནི། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་ལ་གནོད་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་རྣམ་སྨིན་གི་འབས་
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བུའོ། །མདོ་ནི། བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་ཅིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

སེམས་ཀིས་ལྟ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །སྐྱེས་བུ་བེད་འབས་སོམ་ལམ་པའི་རྟེན་

ས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་མཆོད་རྟེན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་དེ་ཉིད་ཀིས་ས་

ཕོགས་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་བར་བས་སོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། སོམ་ལམ་གིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ལ་རང་དབང་

ཉིད་དུ་བེད་པས་སེམས་དུལ་བ་དང་། རྟོག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། བདག་བསོད་པ་

སོགས་སངས་པས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། སོགས་པ་ཕ་མའམ་མཁན་པོ་ལ་

སོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་གསུམ་གུས་པས་འདུད་པ་དང་། གཉེན་པོ་

སོབས་ལྡན་ཐོབ་པས་འདོད་ཆགས་དང་། སོགས་པ་ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཟིལ་གིས་

གནོན་པ་དང་། སོམ་ལམ་རིག་སྔགས་ཆེན་པོའི་མཐུས་པ་རོལ་གིས་བས་པའི་

གནོད་པ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་དེས་མི་ཚུགས་པ་ཉིད་དང་། རྒྱུ་

ཚོགས་རོགས་པས་འབས་བུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་དང་། 

ཡུམ་གི་རྣལ་འབོར་གི་རྟེན་གི་ཡུལ་ས་ཕོགས་བསོད་ནམས་བསྐྱེད་ཅིང་ཡོན་ཏན་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གཞིར་གྱུར་པས་མཆོད་པར་བ་བའི་རྟེན་ཉིད་དུ་བེད་པ་

ཞེས་བ་བ་སོམ་ལམ་གི་བེད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼བེད་པ་ཅན་གི་སོམ་ལམ།༽ལ། 

ཐུན་མོང་གི་དབེ་བ་དང་། ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་

ལམ་གི་བེད་པའི་འོག་ཏུ་བེད་པའི་རྒྱུ་སོམ་ལམ་འཆད་དེ། དེ་ལ་བཞི་ལས། དབེ་

གཞི། བེད་པ་ཅན་གི་སོམ་ལམ་ཙམ་པོ་དེའོ། །ཡང་ནི། དབེ་ངོ་་ད་པའམ། ཡང་ན་
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ཁོ་ནའོ། །དབེ་ངོ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །ཐ་དད་ནི། དངོས་པོ་ཐ་

དད་དོ། །གངས་ངེས་ནི། སོམ་ལམ་གཞིར་བས་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་གི་རྟོག་

པའི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་བེ་བག་གིས་གཉིས་སུ་ངེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་སོ། །

དང་པོ་༼སོམ་ལམ་ཟག་བཅས།༽ལ། 

ཐུན་མོང་གི་དབེ་བ། ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན། དོན་བ་་བ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་

ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་ནི། གཉིས་ཡོད་པས་དེའི་ཕིར་བང་སེམས་ཀི་སོམ་པའི་

ལམ་ཟག་བཅས་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་ནི། མོས་པ་དང་། བསྔོ་བ་དང་། རེས་སུ་ཡི་རང་

བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་མོ། །ཐ་དད་ནི། ཅི་རིགས་པ་སེ། འགའ་ཞིག་

ངོ་བོ་གཅིག །འགའ་ཞིག་ཐ་དད་པའོ། །གངས་ངེས་ནི། བང་སེམས་ཀི་སོམ་ལམ་

ཟག་བཅས་ལ་སྦོར་དངོས་རེས་གསུམ་དུ་ངེས་པས་སམ། དགེ་བའི་ར་བ་གསོག་

པ་དང་། མི་ཟད་པ་དང་། འཕེལ་བར་བེད་པའི་བེ་བག་གིས་མོས་བསྔོ་ཡི་རང་

གསུམ་དུ་ངེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། མོས་བསྔོ་ཡི་རང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། མོས་པའི་ངོ་བོ་དང་། 

ཕན་ཡོན་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། གསུམ་པོ་རྣམས་ཀི་

ནང་ནས་ཟག་བཅས་ཀི་སོམ་ལམ་དང་པོ་མོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་འཆད་

དོ། །ར་བ་ལ། མོས་པའི་རྒྱུ། ཡུལ། ངོ་བོ། གོགས། བེད་ལས། དབེ་བ་དྲུག་གོ །རྒྱུ་

ནི། ལུང་རིགས་རྣམ་དག་གོ །ཡུལ་ཡུམ་མོ། །ངོ་བོ་བང་སེམས་ཀི་སོམ་ལམ་ཟག་

བཅས་གང་ཞིག་ཡུམ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ངེས་པར་བས་པའི་དངོས་པོ་ལ་དེ་ཁོ་ན་
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ལྟར་ངེས་པར་འཛིན་པའོ། །བཞི་པ་ལ། ཤེས་རབ་སེམས་པ་སོགས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། 

དེས་སོམ་ཉི ་བཟློག་པས་རང་གི ་གྲུབ་མཐའ་ལས་གཞན་གིས་མི ་འཕོག་

པའོ། །དྲུག་པ་ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་ནི། བང་སེམས་ཀིས་སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་

མོས་པ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་ནི། ལུས་དང་། ཡན་ལག་དང་། ཉིང་ལག་གི་དབེ་བ་

གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། རང་དོན་དངོས་སུ་སྒྲུབ་ཅིང་གཞན་དོན་ཆེད་དུ་བ་བས་

སྒྲུབ་པ་རང་གི་དོན་གི་མོས་པ་དང་། གཉིས་དོན་སྦོར་བ་བར་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་

རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་གིས་མོས་པ་དང་། གཞན་དོན་སྦོར་བ་བར་མེད་དུ་

སྒྲུབ་པ་གཞན་དོན་གི་མོས་པ་དང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བ་སེ། རང་དོན་གི་

མོས་པ་ནའང་གཞན་དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ལ། གཞན་དོན་མོས་པ་ནའང་རང་དོན་

གྲུབ་སེ། གཞན་དོན་དང་མི་འགལ་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་དོན་མོས་པ་དེ་ཡང་ནི། ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པོ་

སེ། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་ཏེ། གཉིས་དོན་མོས་པ་གསུམ། 

གཞན་དོན་མོས་པ་གསུམ་སེ། དགུའོ། །

གསུམ་པ་ནི། མོས་པ་དགུ་པོ་སོ་སོར་ཏེ། རེ་རེ་ལ་གསུམ་གསུམ་སེ། རང་

དོན་མོས་པ་ཆུང་ངུ་དེ་ཡང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་། སོགས་པ་ཆུང་ངུའི་འབིང་། ཆུང་

ངུའི་ཆེན་པོའི་དབེ་བ་ཡིས་ཆུང་ངུ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །འབིང་གི་ཆུང་ངུ་། འབིང་

གི་འབིང་། འབིང་གི་ཆེན་པོ་སེ། འབིང་གསུམ་ཆེན་པོའི་ཆུང་ངུ་། ཆེན་པོའི་འབིང་། 

ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་སེ། ཆེན་པོ་གསུམ། དེ་བཞིན་དུ་གཉིས་དོན་མོས་པ་དགུ། 

གཞན་དོན་མོས་པ་དགུར་ཕེ་བ་དེ་ལྟར་ན། མོས་པ་ཉི་ཤུ་བདུན་དུ་འདོད་དོ། །མདོ་
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ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་བིས་ཤིང་གེགས་བམ་དུ་བགིས་ཏེ་བཅངས་ལ་མཆོད་པ་

བགིས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐུ་གདུང་རྣམས་

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་མཆོད་རྟེན་དུ་བཅུག་སེ་མཆོད་པར་བས་ན། ཡུམ་ནི། རྣམ་

མཁེན་ཉིད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕིར་དང་། དེ་རྟེན་དུ་གྱུར་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུས་

མཆོད་པ་བརེས་པའི་ཕིར་དང་པོ་བསོད་ནམས་ཆེས་འཕེལ་ལོ། །ཞེས་རང་དོན་

མོས་པ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ནས་ཤིང་རྣམས་ལོ་མ་མེ་ཏོག་འབས་བུ་ཆུ་ཞེང་ཐ་དད་

ཀང་གིབ་མ་ཐ་དད་མེད་པའི་དཔེས་ཕར་ཕིན་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་ཡུམ་དུ་

རོ་གཅིག་པའི་གཞན་དོན་མོས་པ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོའི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །ཕེ་

བའི་ཐ་དད་ནི། དངོས་པོ་ཐ་དད་དོ། །

གཉལ་པ་ན་རེ། ངོ་བོ་གཅིག་གོ །ཟེར་བ་ནི། གཞན་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་འགྱུར་མི་

འགྱུར་དང་། སྦོར་བ་བར་ཡོད་མེད་དང་། གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་ཁོ་ནའོ། །གངས་ངེས་ནི། སོམ་ལམ་མོས་པ་གཞིར་བས་

པ་ལ་སྦོར་བས་དངོས་སུ་རང་དོན་གཙོ་ཆེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། རང་གཞན་གཉིས་

ཀའི་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་དོན་བར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་གསུམ་དུ་ངེས་ཏེ། འཕགས་

པས། དེ་ལ་རང་གི་དོན་གི་མོས་པ་ནི། གཞན་གི་དོན་གི་ཆེད་དུ་བ་བར་འགྱུར་ལ། 

གཉིས་པ་ནི། སྦོར་བ་བར་ཆད་དང་བཅས་པ། གསུམ་པ་ནི། སྦོར་བ་བར་ཆད་མེད་

པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལའང་སང་བ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་

དགུ་དགུ་ཡོད་པས། གཉེན་པོ་མོས་པ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་དགུ་དགུར་

ངེས་ཏེ། འཕགས་པས། མོས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

སོགས་པ་དཔེ་གོང་ནས་གོང་དུ་གྱུར་པས་གང་དང་གང་བསན་པ་དེ་དང་དེའི་རེས་

སུ་འབངས་ནས་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྡོག་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སུ་

ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། ལུས་དང་། ཡན་ལག་དང་། ཉིང་ལག་གི་དབེ་བ་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དབེ་གཞི་ནི། ཇི་ལྟར་བདག་མེད་དམ། སོས་བལ་ལས་

མ་འདས་པར་མོས་པ་བཞི། ཤེས་བ་མ་ལུས་པར་མཐོང་བའི་དགེ་བའི་ཆོས་བང་

ཆུབ་ཀི་རྟེན་ཏེ། གཞི་ཡིན་ན་ཡང་སོམ་ལམ་གི་གནས་སབས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་

ལས་ཏེ། དེའི་ཕིར་དང་པོར་ཏེ། ཐོག་མར་མངོན་དུ་མི་བེད་དེ། སོམ་ལམ་དུ་དེ་མངོན་

དུ་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་མོས་པའི་ངོ་བོ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་རྣམ་པ་གསུམ་

མོ། །གངས་ངེས་ནི། བསམ་པས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པར་མཚུངས་པ་ལ་སྦོར་བས་རང་

སྣོད་དུ་རུང་བ་དང་། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་སྣོད་དུ་རུང་བ་དང་། གཞན་སྣོད་དུ་རུང་

བར་བ་བའི་དོན་ལ་དམིགས་པ་ཉིད་གསུམ་དུ་ངེས་པས་མོས་པ་གསུམ་དུ་ངེས་

སོ། །གཉིས་པ་ནི། དབེ་གཞི་མོས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཀང་དབེ་ངོ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་

ཞིང་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་སེ། དགུ་ཡིན་ལ། གངས་ངེས་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ཞིང་ཆུང་

ངུ་དང་། སོགས་པ་འབིང་དང་། ཆེན་པོ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པའི་བེ་བག་གིས་

དགུར་ངེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དབེ་གཞི་མོས་པ་དགུ་པོ་དེ་ཡང་དབེ་ངོ་སོ་སོར་ཏེ། 

རེ་རེ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། གངས་ངེས་སོ་སོར་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་ཆུང་

ངུའི་ཆུང་ངུ་དང་། སོགས་པ་ཆུང་ངུའི་འབིང་ལ་སོགས་པ་ཆེ་འབིང་གསུམ་གསུམ་

ཡོད་པའི་དབེ་བས་ཏེ། ཚུལ་དེ་ལྟར་ན། རང་དོན་མོས་པ་དགུ། གཉིས་དོན་དགུ། 
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

གཞན་དོན་དགུ་སེ། དགུ་ཚན་གསུམ་གི་མོས་པ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། མཛད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། 

རྣམ་པ་དེ་ལྟར་ཡུམ་ལ་མོས་པ་ལའོ། །གང་གིས་ན། སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་བང་

སེམས་འཕགས་པས་སོ། །གང་ན། བསོད་པ་དང་། སོགས་པ་བཀུར་བ་ལ་སོགས་

པའོ། །གང་གི་ཕིར་ན། མོས་པ་དེ་སོམ་པའི་བང་སེམས་སོ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། མཛད་

དོ། །ཞེས་བསོད་པ་དང་། བཀུར་བ་དང་། བསྔགས་པ་རྣམས་གསུངས་པ། ར་བ་ནི། བ་

བའི་ཡུལ་ཡུམ་ལ་རང་དོན་མོས་པའི་གནས་སབས་དགུ། གཉིས་དོན་གི་དགུ། གཞན་

དོན་གི་དགུ་པོ་རྣམས་ལ་ནི། བེད་པ་པོ་བསོད་པ་ཙམ་དགུ། བཀུར་བ་ཙམ་དགུ། 

བསྔགས་པ་དགུ་སེ། དགུ་ཚན་གསུམ་གིས་བ་བའི་ངོ་བོ་རང་དོན་མོས་པ་ལ་བསོད་པ་

དང་། གཉིས་དོན་མོས་པ་ལ་བཀུར་བ་དང་། གཞན་དོན་མོས་པ་ལ་བསྔགས་པ་བས་

པར་འདོད་དོ། །མདོ་ནི། ལོ་ཀའི་ཁམས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སྐུ་གདུང་གིས་བཀང་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཡུམ་གི་ཆ་གཉིས་ལས་གང་ཡང་རུང་

བ་འདམ་དུ་སྩལ་ན། འདི་ཉིད་ལེན་ཏེ་ཞེས་སོགས་སོ། །

འགེལ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་མོས་པ་སོགས་ནི། བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རམ། ཡང་ན། 

ཇི་ལྟར་རང་དང་། གཉིས་ཀ་དང་། གཞན་དུ་མོས་པ་བཞིན་མཐོང་བའི་ཆོས་ཚེ་འདི་

ལ་བསོད་ནམས་ཆེ་འབིང་དགུ་དགུ་སྐྱེད་བེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡུམ་ལ་སྦོར་བས་རང་

དོན་དུ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་པོ་རང་དོན་མོས་པའི་གནས་སབས་

དགུ་དག་ཏུ་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཆ་རྣམ་པ་དགུས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གོང་ནས་གོང་དུ་

མངོན་པར་དགའ་བར་བེད་ཅིང་བསོད་པར་འདོད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་སྦོར་
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བས་གཉིས་དོན་དུ་ཞུགས་པ་གཉིས་པ་གཉིས་དོན་མོས་པའི་གནས་སབས་དགུ་

དག་ཏུ་སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གོང་ནས་གོང་དུ་མངོན་པར་དགའ་

བར་བེད་ཅིང་བཀུར་བར་འདོད་དོ། །སྦོར་བས་གཞན་དོན་ཁོ་ནར་ཞུགས་པ་གསུམ་

པ་གཞན་དོན་མོས་པའི་གནས་སབས་དགུ་དག་ཏུ་སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུས་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་གོང་ནས་གོང་དུ་མངོན་པར་དགའ་བར་བེད་ཅིང་བསྔགས་པར་འདོད་དེ། 

རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། བསོད་པ་དང་། སོགས་པ་བཀུར་བ་དང་། བསྔགས་པ་འདི་དག་

ནི། མོས་པའི་འབས་བུ་ཡོན་ཏན་ནམ། བསོད་ནམས་ཀི་དོན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། རྟོགས་པའི་ཆ་དགུ་དགུ་ཡིན་གི། རིག་བེད་

ལས། ཡི་གེ་ཨོཾ་ལྡན་ཕེད་དང་བཞི། །ཚད་དུ་བས་པས་སན་པར་བརོད། །ཅེས་

སོགས་ལྟར། ངག་ཏུ་བརོད་པའི་སན་པ་གཅམ་བུ་སེ། ངོ་བསོད་ཀི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡུམ་ལ་མོས་པ་ལ། 

བསོད་ནམས་ཐོབ་པ་དེ་མི་ཟད་པར་བེད་པའི་བསྔོ་བ་འབྱུང་བས་སོམ་ལམ་གཉིས་

པ་བསྔོ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། སྤི་གཞུང་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། བསྔོ་རྒྱུ། བསྔོ་བ། ཆེད་དུ་བ་བ། 

བློའི་རྣམ་པ། རང་བཞིན་བསན་པ་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ། བསྔོ་བར་བ་བའི་རྒྱུ། བསྔོ་

བ་འགྲུབ་པའི་རྐེན་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། བསོད་ནམས་སམ། ཡེ་ཤེས་སམ། 

འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་ཀི་དགེ་བ་རྣམས་ཏེ། ཕལ་ཆེན་ལས། འགོ་ཀུན་

དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡོད་པ་དང་། །བས་དང་བེད་འགྱུར་དེ་བཞིན་བེད་པ་དག །ཅེས་

སོ། །གང་དག་འདུས་མ་བས་དགེ་བར་མི་འདོད་པ་ཆེས་རྣམ་པར་འཁམས་ཏེ། 
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དབུས་མཐར། དགེ་གཉིས་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར། དགེ་བ་ནི། 

འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་སོ། །ཞེས་པས་སོ། །དེ་བསྔོར་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་

སྨྲ་བའང་ནོར་བར་མངོན་ཏེ། རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ལས། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངང་ཚུལ་ཇི་

འདྲ་དང་། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཇི་འདྲ་དང་། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཇི་

འདྲ་དང་། །དེ་འདྲར་ལས་རྣམས་ཀུན་ཀང་ཡོངས་སུ་བསྔོ། །ཞེས་པས་སོ། །འོ་ན། 

ཆོས་ཉིད་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པར་ཐལ་ཞིང་། ཁམས་གསུམ་དང་། དུས་གསུམ་དུ་

མ་གཏོགས་པ་བསྔོ་བ་མིན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཆོས་

ཉིད་ངོ་བོ་འགྱུར་བ་མེད་ཀང་དྲི་བཅས་དྲི་མེད་དུ་གནས་གྱུར་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་སད་དུ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་དག །དེ་ནི་དྲི་བཅས་དྲི་མ་

མེད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་མིན་ན། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་

འགྱུར་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །ལུང་དེ་ནི། མཚན་མར་བཟུང་སེ་བསྔོ་བ་མིན་པ་ལ་

དགོངས་ཏེ། དེའི་རེས་ལ་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་དུ་བསྒེས་ནས་གསུངས་

པས་སོ། །འདིར་ཀུན་རོབ་ཏུ་མི་དམིགས་པར་བསྔོ་བར་འདོད་པས་མི་འགལ་ཏེ། 

མང་པོས་ཅི་ཞིག་བ། གཉིས་པ་ནི། སོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་བདེན་པའི་སོབས་བརོད་པ་

སོགས་ཏེ། ལུང་ལས། ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པས་སྨོན་པ་འགྲུབ། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉན་རང་ལ་སོགས་པ་མང་ཡང་འདིར་རྣམ་མཁེན་ཏེ། མདོ་ནི། 

རྣམ་མཁེན་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་

བསྔོར་མི་འཇུག་གོ །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་

དུའོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །ཞེས་སོ། །
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བཞི་པ་ནི། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་དུ་སྣང་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་

བཅས་པས་དགེ་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་

པའི་འདུན་པ་སེ། དཀོན་བརེགས་ལས། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྐེན་བཞིན་

ཏེ། །འདུན་པའི་ར་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །གང་གིས་སྨོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ། །འབས་

བུའང་དེ་འདྲ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དོན་དམ་པར་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པས་སྔོན་གི་བང་སེམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བསྔོས་

པ་བཞིན་བསྔོ་བ་སེ། བཟང་སྤོད་ལས། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁེན་པ་

དང་། །སོགས་པ་དང་། དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །ཞེས་

པ་ལྟར་རོ། །བུདྡྷ་ཤྲིས་ཀང་། དམ་པ་གསུམ་གིས་བསོད་ནམས་བསགས། །རྒྱ་ཆེན་

ཐབས་ཀིས་ཡང་དག་སེལ། །ཤེས་རབ་ཟབ་མོས་རྣམ་དག་བ། །ཟུང་འཇུག་བསྔོ་

བས་རྒྱས་གདབ་བོ། །ཞེས་སོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། གཞན་དོན་དུ་དགེ་བ་རྣམས་སངས་

རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་མི་ཟད་པར་བེད་པའོ། །བེ་བག་གི་སོམ་ལམ་བསྔོ་བའི་མཚན་

ཉིད་བཤད་ཟིན་ཏོ། །མཚོན་བ་ནི། པ་རི་ཎ་ཏ་ནི། ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་སེ། དགེ་བ་

ཐམས་ཅད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་བསྒྱུར་བས་བསྔོ་བའོ། ། [་་་་་འདི་དག་ཐེག་ཆེན་

བསྔོ་བའི་རྣམ་གཞག་གོ །] 

གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་བང་སེམས་ཀི་སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་

ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་བཅུ་གཉིས་ཏེ། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཞེས་ཀུན་གི་

མཇུག་ཏུ་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། ཡིད་ལ་བེད་པ་ཁད་པར་ཅན་བླ་མེད་བང་ཆུབ་མི་
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དམིགས་པར་ཡིད་ལ་བེད་པའི་སེ། མདོ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་བ་བའི་དངོས་པོ་ལས་བང་སེམས་ཀི་

བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་འདི་

ཉིད་རབ་ཅེས་བའོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །བསྔོ་བ་དེའི་བེད་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་

སོན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པས་མཆོག་ཡིན་ནོ། །མདོ་ནི། ཡོངས་སུ་

བསྔོ་བ་འདི་ཉིད་རབ་ཅེས་བའོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །

འདི་དབེ་བ་མིན་གི། སྤིའི་བེད་པའམ་ཆེ་བ་བསན་པའོ། །བེད་པ་ཅན་གི་

བསྔོ་བ་དེ་ནི། བསྔོ་བའི་རས་དམིགས་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེ། མདོ་

ནི། མཚན་མར་བས་ཏེ་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་དེ་བཞིན་དུ་དངོས་

པོ་དེ་དག་དང་དམིགས་པ་དེ་དག་དམིགས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །བསྔོ་

བེད་ཀི་སེམས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སེ། མདོ་ནི། ཡོངས་སུ་བསྔོ་

བའི་སེམས་དེ་ལའང་སེམས་ཀི་འདུ་ཤེས་སུ་མི་འགྱུར་ན། དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་

བའི་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ལ་འདུ་ཤེས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཞེས་

སོ། །བསོད་ནམས་འདུ་བ་བེད་ཀིས་དབེན་པར་ཤེས་པའི་སེ། མདོ་ནི། བསོད་

ནམས་བ་བའི་དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དབེན་པར་ཤེས་ཞེས་སོགས་སོ། །སངས་

རྒྱས་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་རང་བཞིན་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐྱེ་ཞིང་། དོན་དམ་པར་

སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་དྲན་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་གི་སེ། 

མདོ་ནི། དེའི་རིགས་ཅན། དེའི་རང་བཞིན་ཅན་ནོ། །ཞེས་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་

ཤེས་ན། བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཕིན་དྲུག་རེས་
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སུ་སྒྲུབ་ཀང་མི་དམིགས་ཐབས་མཁས་དང་བཅས་པའི་སེ། མདོ་ནི། འདིར་བང་

སེམས་ཀིས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དེ་དག་ལ་བསབ་པར་བ་སེ་ཞེས་སོགས་སོ། །སོང་

ཉིད་ལ་སོགས་པར་མཚན་མར་འཛིན་པ་མེད་པ་སེ། ་ད་པར། ཅི་སེ་མཚན་མ་མེད་

ན་བང་ཆུབ་བསྔོ་བ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་རེས་སུ་ཡི་རང་བིན་པ་ལམ་

ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་ཡིད་ལ་བེད་པའི་སེ། མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དེ་དག་གིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བླ་མེད་རོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

ཁམས་གསུམ་མི་དམིགས་པར་ཤེས་པས་དེར་གཏོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་སེ། 

མདོ་ནི། འདོད་པའི་ཁམས་སུ་མ་གཏོགས་སོགས་སོ། །སོང་གསུམ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་ལྔ་ཐོབ་པ་བས་དེ་མི་དམིགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཡི་རང་སྔོན་

དུ་འགོ་བའི་བསྔོ་བ་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་ནི། བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་བདག་

ཉིད་ཀི་བསྔོ་བ་ཆུང་ངུ་སེ། མདོ་ནི། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་ཀི་

སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ཐོབ་པར་གྱུར་སོགས་སོ། །དེ་

བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ། འབས་བུ་ལྔ་ལ་གནས་པ་ལ་མཆོད་པ་བས་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་

འབིང་སེ། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་འདི་ན་སེམས་ཅན་ཇི་སེད་

ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་སོགས་སོ། །སོང་གསུམ་གངྒཱའི་

བེ་མ་སེད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ལ་

དམིགས་བཅས་ཀིས་བསལ་པ་དེ་སེད་དམ། དེ་བས་ལག་པར་མཆོད་པ་བས་བསོད་

ནམས་ཆེ་བ་ཆེན་པོ་སེ། བསྔོ་བ་གཞན་ནི། ལྟོས་ས་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་ལ་ལྟོས་
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ནས་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །མདོ་ནི། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་འདི་

ན་སེམས་ཅན་ཇི་སེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་

ཞུགས་པར་གྱུར་སོགས་སོ། །ཐ་དད་ནི། ངོ་བོ་གཅིག་ཁོ་ན། ཡུལ་གི་དང་། སང་བའི་

དབེ་བས་ཕེ་བས་ན། ངོ་བོ་གཅིག་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དེ། །གངས་ངེས་ནི། བློ་དམན་རེས་

སུ་གཟུང་བའི་དོན་དུ་མངོན་ཞེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པོར་རམ། ཡུལ་བཅུ་གཉིས་

ལ་ལྟོས་ནས་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་ལ། དབང་རྣོན་གིས་བརས་པ་བཟློག་པའི་ཕིར་དེ་

བས་མང་བར་མ་ཕེའོ། །

འགེལ་པ་ལ། བསྔོ་བ་བེད་དོ། །ཞེས་སྒེལ་ཏེ་དྲང་ངོ་། །གང་དུ་ན། བླ་མེད་

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུའོ། །གང་གི་ཕིར་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་བླ་

མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་མི་ཟད་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །གང་གིས་ན། 

ཐེག་པ་གསུམ་གིས་གདུལ་བར་བ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་རང་རང་གི་ལམ་ཉེ་བར་སོན་

པའི་རྒྱུའི་ངོ་བོ་འབས་བུའི་བེད་པ་དེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིའོ། །གངས་དུ་ན། རྣམ་པ་

བཅུ་གཉིས་སོ། །བཅུ་གཉིས་པོ་གང་ན། མིང་དོན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་

ནི། ཁད་པར་ཅན་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་མིང་དུ་བཏགས་པའི་མིང་ཅན་གི་བསྔོ་

བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི། གོང་མ་ཀུན་གི་མཇུག་ཏུ་སྦར། མི་དམིགས་པ་ལ་དམིགས་

པའི་བསྔོ་བ་ཞེས་འོག་མ་ཀུན་གི་མཇུག་ཏུ་སྦར་རོ། །སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་འབས་

བུའི་ཡུམ་ལ་མོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞེས་བ་བའི་ནི། བླ་མེད་བང་ཆུབ་

སངས་རྒྱས་སམ། འབས་བུའི་ཡུམ་གིའོ། །བསྔོ་བ་མི་དམིགས་པའི་ནི། ཟག་མེད་

ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སོགས་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། 
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ཐེག་པ་གསུམ་གིས་སྨིན་གོལ་བས་པའི ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི ་དགེ ་

བའོ། །བདག་ལྟ་སོགས་མེད་པས་ལྟ་བ་སོགས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ནི། གང་གིས་

བསྔོ་བར་བེད་པའི་སེམས་ཀི་འདུ་ཤེས་སོགས་སོ། །གཟུང་འཛིན་སོགས་རང་

བཞིན་གིས་དབེན་པའི་ནི། བདག་དང་། སོགས་པ་གཞན་དུ་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་

ཕུང་པོ་ལྔའི་དངོས་པོའ།ོ །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དགེ་བའི་ར་བའི་རང་བཞིན་ཆོས་

ཀི་དབིངས་དྲན་པའི་ནི། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བ་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཚོགས་གཉིས་ཀི་དགེ་བའོ། །འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

ནི། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིན་དྲུག་གོ །

དམིགས་པའི་མཚན་མ་མེད་པའི་ནི། དངོས་པོ་དང་སོང་ཉིད་སོགས་ཀི་

མཚན་མའོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་དགེས་པས་གནང་བའི་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་

ཐམས་ཅད་དོ། །དུས་གསུམ་དང་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་གསུམ་པར་མ་

གཏོགས་པའི་ནི། འདོད་པ་དང་། སོགས་པ་གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་ཀི་ཁམས་

སོ། །བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་ཆུང་ངུའི་ནི། སོང་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་དང་། སོགས་པ་ཚད་མེད། བསམ་གཏན་བཞི། 

གཟུགས་མེད་བཞི། མངོན་ཤེས་ལྔ་ཐོབ་པའོ། །བསོད་ཆེན་འབྱུང་བ་འབིང་གི་ནི། 

སོང་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཞུགས་དང་། སོགས་པ་རང་རྒྱལ་གི་བར་

དུ་གྱུར་པ་ལ་སེམས་ཅན་དེ་སེད་ཀིས་མཆོད་པའོ། །བསོད་ཆེན་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའི་

ནི། སོང་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་གནས་པ་

རྣམས་ལ་མཆོད་པའོ། །
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་ལེགས་པར་བསྔོས་

པའི་དངོས་པོ་གོང་ནས་གོང་དུ་མངོན་པར་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་པས། སོམ་ལམ་

གསུམ་པ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་བ་བ། འདིར་བསྔོ་བའི་འོག་ཏུ་

བཤད་ལ། ་ད་པར་བསྔོ་བའི་གོང་དུ་བཤད་པ་ནི། བསྔོ་བའི་དགེ་བ་ཡི་རང་གིས་

སེལ་བ་དང་། ཡི་རང་གི་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ཕན་ཚུན་མཚོན་པར་བལྟའོ། །

ར་བ་ལ། བརོད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། དམིགས་ཡུལ་སྐྱེས་འཕགས་ཀི་དགེ་

བའི་ར་བ་ལ། རྣམ་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐབས་མཁས་པ་དང་། དོན་དམ་པར་མི་དམིགས་

པར་རྟོགས་པ་དག་གིས་བློའི་ངོ་བོ་ཡི་རང་བ་སེ། མངོན་པར་དགའ་བའི་རེས་སུ་ཡི་

རང་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དེའོ། །གང་དུ་ན། འདིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཟག་བཅས་སོམ་

ལམ་ཡིན་པར་རོ། །མདོ་ནི། ཐབས་མཁས་པས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་དགེ་བ་

དེ་དག་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། རང་བའི་ཡུལ། རང་བེད་ཀི་སེམས། རང་བའི་རྣམ་པ་གསུམ་

ལས། དང་པོ་གཞི་གསུམ་མམ། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ལ་

དམིགས་ནས། གཉིས་པ་དབུལ་པོས་གཏེར་རེད་པ་ལྟར་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སེམས་

ཀིས། གསུམ་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐབས་མཁས་ཀིས་ཡི་རང་བ། རང་བེད། རང་བའི་

བསོད་ནམས་སོགས་སྣང་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མ་དོར་ཞིང་དོན་དམ་པར་དེ་དག་རང་རང་

གི་ངོ་བོར་མི་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པ་ཉིད་ཀིས་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་བ་

བ་དག་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་གསུམ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དེ་ལ་མདོར་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

བ་ས་པའི་དོན་ནི། མོས་བསྔོ་ཡི་རང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མངོན་པར་འདུ་བེད་

དོ། །གང་ལ་ན། འབས་བུ་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོའ།ོ །གང་གིས་ན། སོམ་ལམ་མོས་

པ་ཡིད་ལ་བེད་པས་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། གསེར་གི་འབྱུང་ཁུངས་དག་ནས་གསེར་གི་

གར་བུ་འབྱུང་བ་བཞིན་དུའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡན་ལག་ཏུ་སེ། རྒྱུར་བེད་དོ། །གང་ན། 

མོས་པའི་བསོད་ནམས་དེའོ། །གང་གི་ན། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཀིའོ། །གང་གིས་ན། བསྔོ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན། གསེར་སྦམ་

གསེར་མགར་གིས་མི་དང་ལའི་རྒྱན་དུ་བསྒྱུར་བ་བཞིན་དུའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐོབ་

བོ། །གང་ན། བསོད་ནམས་སོ། །གང་གིས་ན། རེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཡིད་ལ་བེད་པས་

སོ། །ནི་ནི། དམིགས་བསལ་ལོ། །ཇི་ཙམ་ཞིག་ན། རང་བའི་ཡུལ་གཞན་གིས་བསོད་

ནམས་བས་པ་དང་། དེ་ལ་ཡི་རང་བ་རང་གི་བསོད་ནམས་གཉིས་བློ་མཉམ་ན་

མཉམ་པ་ཉིད་དང་། རང་བེད་བློ་དམན་ན་ཆུང་ལ། མཐོ་ན་ཆེ་བར་ཐོབ་བོ། །ཞེས་བ་

བ་འདི་བ་ས་དོན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼ཟག་པ་མེད་པའི་སོམ་པའི་ལམ།༽ལ། 

དབེ་བ་མདོར་བསན། ཕེ་བ་རྒྱས་བཤད་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། དམན་པ་

དང་། མཆོག་གི་གོ་རིམ་གི་སོམ་ལམ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་འོག་ཏུ་ཟག་པ་མེད་

པའི་སོམ་པའི་ལམ་སོན་པ་ལ་བཞི་སེ། དབེ་གཞི། སོམ་ལམ་ཟག་མེད་དེ་ཡང་

ངོ་། །དབེ་ངོ་སྒྲུབ་པ་དང་། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །ཐ་དད། ལྟོས་ས་

གཅིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་ངོ་བོ་ཐ་དད། ལྟོས་ས་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ཏེ་ངོ་བོ་གཅིག་ལྡོག་པ་ཐ་དད་

དོ། །གངས་ངེས་ནི། ཟག་མེད་སོམ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གོལ་ལམ་
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གཉིས་སམ། རྟོགས་པ་དང་སངས་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་དང་། དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་

པའི་སོམ་ལམ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། གཉིས་ཡོད་པ་

དེའི་ཕིར། དང་པོར་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སོམ་པའི་ལམ་

མཉམ་གཞག་གི་ཡེ་ཤེས་སོན་ནོ། །

ར་བ་ནི། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དེའི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཉིད་དོ། །མདོ་

ནི། ཡུམ་ནི། དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ཀི་སད་དུ། ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡང་དག་པར་སོན་པར་བགིད་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་སོ། །དམིགས་

བཅས་ཀི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་པས་མཆོག་ཉིད་དོ། །མདོ་ནི། ཕར་

ཕིན་ལྡན་མ་ཡུམ་གིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་དེའི་ཚེ་མིག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

སོ། །གཟུགས་སོགས་ཀུན་ལ་མངོན་པར་འདུ་མི་བེད་པ་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་པ་སེ། 

མདོ་ནི། གཟུགས་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཅིར་ཡང་དམིགས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་པ་ནི། 

རྒྱུད་ལ་གཏོད་པར་བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། ཆོས་གང་ཡང་གཏོད་པར་མི་བེད། 

དམིགས་པར་མི་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །དོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །མདོ་

ནི། ཡུམ་འདི་ནི། ཕར་ཕིན་ཆེན་པོའ།ོ །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བོ་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །དེ་མེད་ན། 

ཕར་ཕིན་གཞན་གིས་སངས་རྒྱས་ཉིད་མི་ཐོབ་ལ། ཡོད་ན་ཐོབ་པ་ནི། དེའི་མཆོག་
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ཉིད་དོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁད་

པར་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་སྦོར་བ་ནི། ཀུན་ལ་མངོན་པར་འདུ་མི་བེད་

པའོ། །བསྐྱེད་པ་ནི། གཏོད་པར་བེད་པས་བསྐྱེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། སྔར་

བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། སོགས་པ་མཆོག་ལ་སོགས་པ་གང་དང་ལྡན་

པའི་ལམ་གིས་སོ། །གང་ན། འདུས་བས་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་མཐའ་དག་

མི་དམིགས་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའོ། །གང་ལ་ན། སོམ་བེད་རྣལ་འབོར་པའི་རྒྱུད་

པའོ། །རང་གཞན་གི་དོན་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པ་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་བེད་པའི་ཕིར་དོན་

ཆེན་པོ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར་དང་། ངག་བཤད་པ་གཉིས་སོ། །མཚམས་

སྦར་ནི། འཆད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སོམ་ལམ་གཉིས་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་

དག་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་དུ་ན། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དེའི་འོག་ཏུའོ། །གང་གི་སོ་

ནས་ན། མཐུན་རྐེན་གང་ཞིག་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་རྣམ་དག་

འདིའི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་། འགལ་རྐེན་གང་ཞིག་ཡོངས་སུ་བོར་བས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་

རྣམ་དག་འདིའི་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་གང་ཞིག་ཡིན་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བའི་ཕིར་སྐྱེ་

མི་སྐྱེའི་རྒྱུ་བཤད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་སོ་ནས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། རྣམ་དག་སྐྱེ་མི་སྐྱེའི་རྒྱུ། འབས་བུ་རྣམ་དག་དངོས་བཤད་པ་

གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། ར་བ་ལ། སྐྱེ་བ་དང་། མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། རྒྱུ་དག་ཡིན་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སངས་རྒྱས་མང་པོ་བསེན་པ་དང་། 

སྦིན་སོགས་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤོད་པ་དང་། དབང་པོའི་རིམ་པས་རྣམ་པར་ཕེ་སེ་ལུང་
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སོན་པ་སོགས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །གང་གི་ན། ཡུམ་འདི་ལ་མོས་པ་

སེ། རྣམ་དག་སྐྱེ་བའི་འོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཕོགས་བཅུའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་

ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚད་མེད་གངས་

མེད་པ་བསེན་བཀུར་བས་ནས་འདིར་འོངས་ཤིང་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཆོས་ཀིས་ཕོངས་པར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། ཡུམ་གི་

ཆོས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་ཤིང་འདོར་ལ་ཁོང་

ཁོ་བའོ། །དེའི་རྒྱུ་དག་ནི། བདུད་ཀི་ཐིབས་ཏེ། བིན་རླབས་ཀིས་ནོན་པ་དང་། 

དམིགས་མེད་ཟབ་མོའི་ཆོས་ལ་མ་མོས་པ་དང་། ཕུང་པོ་དང་། སོགས་པ་སྐྱེ་མཆེད་

ལ་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། སིག་པའི་གོགས་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་ཅིང་

ལག་ཏུ་སོང་བའོ། །མདོ་ནི། རྣམ་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན། སྐྱེས་བུ་གེན་པ་དེ་

དག་ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་སོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེའི་འབས་བུ་ནི། མཚམས་

མེད་པས་ཆེས་ཆེར་ལི་བའི་ཕིར་ལུས་དང་ཚེ་ཚད་ལག་པར་གྱུར་པས་མནར་མེད་

པའི་དམལ་བར་བསལ་པ་མང་པོར་ལོ་ཀའི་ཁམས་འཕོས་ཤིང་སྐྱེ་ལ། བརྒྱ་ལ་ཐར་

ནའང་ཡི་དྭགས་དང་། དུད་འགོ་དང་། མིའང་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང་། རིགས་ངན་

སོགས་སུ་སྐྱེས་ནས་དུཿ ཁ་མོང་སེ། ་ད་པར། སྔོན་སྤོད་ཚེ་ན་སངས་རྒྱས་ཁག་

ཁིག་བཀུར་བས་ཀང་། །རྒྱལ་བའི་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་ལ་མ་དད་ན། །ཐོས་ནས་

བློ་ཆུང་དེ་ཡིས་འདི་ནི་སོང་བེད་དོ། །སངས་ནས་སྐྱབས་མེད་གྱུར་པ་དེ་ནི་མནར་

མེད་འགོ། ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི། ཡུན་རིང་པོར་སངས་རྒྱས་མཉེས་
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པར་བེད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་ཚུལ་སྲུང་ཞིང་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕར་ཕིན་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་དང་། ཡུམ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ནི་གནས་ལ་

མཁས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། རྣམ་དག་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དག་ཡིན་ནོ། །མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི། 

སྔོན་དགེ་བ་མ་བསགས་པས་བདུད་ཀིས་གནོད་པ་བས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་

རིགས་མ་སྦངས་པས་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་མ་མོས་པ་དང་། སོས་བལ་ལ་མ་གོམས་པས་

དངོས་པོར་འཛིན་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་མ་བསེན་པས་མི་དགེ་བའི་

གོགས་པོ་དང་འགོགས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། རྣམ་དག་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དག་ཡིན་

ནོ། །རིགས་མེད་གོགས་ངན་སྔོན་དགེ་མ་བསགས་བློ་མ་སྦངས། །ཆོས་འདིས་སྐྲག་

འགྱུར་འདི་དག་དོན་ཆེན་འདི་ལས་ལྷུང་། །ཞེས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྣམ་དག་སྤིར་བསན་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་རྣམ་དག་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཐུན་རྐེན་

དང་། མི་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་འགལ་རྐེན་དག་བཤད་ནས་སབས་སུ་བབ་པ་འཕགས་བཞིའི་

རྣམ་དག་སྦོར་ཏེ། ཐུན་མོང་དུ་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། ཉན་ཐོས་ཀི་འབས་བུ་བཞི། རང་

རྒྱལ་གི་གཉིས། བང་སེམས་ཀི་ས་བཅུ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་སེ། བར་ཆད་མེད་ལམ་

གི་འབས་བུ་རྣམ་གོལ་ལམ་བཅུ་བདུན་དྲི་མས་དག་པ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་

སོགས་པའི་ཆོས་ཉིད་དྲི་མས་དག་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་གང་གི་ཕིར་ཞེ་ན། དག་

པ་དེ་གཉིས་རང་མཚན་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཞིང་། སྤི་མཚན་གིས་སོ་སོར་གཅད་དུ་མེད་

པའི་ཕིར། དེས་ན། འབས་བུ་དག་པས་གཟུགས་སོགས་དག་པར་བརོད་དོ། །མདོ་

ནི། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། འབས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་
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དོ། །འབས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཡུམ་རྣམ་པར་དག་པ། ཡུམ་རྣམ་

པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན། གཟུགས་

རྣམ་པར་དག་པ་དང་། འབས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཡུམ་རྣམ་པར་དག་པ་གང་

ཡིན་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ། གཉིས་སུ་བར་མེད་དེ། མ་ཐི་དད་ཅིང་མ་ཆད་

པའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། རྟགས་དགོད་དང་། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་

ནི། ཐེག་པ་གསུམ་གི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་དྲི་མ་མེད་པའི་ལམ་

བདེན་གི་འབས་བུ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་རང་རང་གི་མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ཏེ། སང་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཉིད་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་གང་གི་ཕིར་ཞེ་ན། འབས་བུ་དང་གཟུགས་སོགས་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་

དག་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་མ་ཡིན་པས་ཐ་མི་དད་ཅིང་། སྤི་མཚན་ཐ་དད་མིན་

པས་སོ་སོར་གཅད་དུ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། རྟགས་མ་

གྲུབ་བོ། །ཞེ་ན། འབས་བུ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་ཆོས་ཅན། 

འབས་བུ་དང་གཟུགས་སོགས་ཀི་དག་པ་ཐ་མི་དད་ཅིང་གཅད་དུ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་

ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། སོགས་པ་བདག་

གིར་ཞེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་བལ་བས་འབས་བུ་དག་པར་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་དག་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ནས། 

ཀུན་རོབ་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན། །དེ་ཉིད་དམ་པའི་དོན་ཕིར་བཞེད། །ཐ་དད་མིན་
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ཕིར་རིགས་དེ་ཡང་། །ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་གནས། །ཞེས་སོ། །དོན་བ་་ནི། དེ་

ལྟར་དེ། དེའི་ཕིར་འབས་བུ་དང་གཟུགས་སོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པར་བརོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། འཕགས་བཞིའི་རྣམ་པར་དག་པ་སོ་སོར་བསན་པ་

དང་། ཤིན་ཏུ་བ་དང་། གཅིག་ཤོས་ཀི་རྣམ་དག་བཤད་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་བ་བེ་བག་ཏུ་

སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། འཕགས་བཞིའི་རྣམ་པར་དག་པ་

སྤིར་བརོད་ནས། སོ་སོའི་རྣམ་དག་ཁད་པར། འཆད་དོ། །ར་བ་ནི། སོབ་མའི་ལམ་

གི་འབས་བུ་གཞི་ཤེས་ཆོས་ཅན། དྲི་མས་དག་པའི་ཐ་སད་དུ་བར་རུང་སེ། ཉོན་

མོངས་པའི་སྒིབ་པ་ཉམས་ཤིང་སངས་པའི་ཕིར། ཐ་སད་དུ་བར་རུང་ཞེས་པ། ར་

འགེལ་གཉིས་ཀའི་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་རོ། །མདོ་ནི། བདག་རྣམ་པར་དག་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་སོགས། བསེ་རུའི་ལམ་གི་འབས་བུ་

གཞི་ཤེས་ཆོས་ཅན། དྲི་མས་དག་པ་སེ། ཉོན་སྒིབ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་གཟུང་རྟོག་

ཉམས་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། འབས་བུ་

རྣམ་པར་དག་པའོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །རྒྱལ་སྲས་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ལམ་གི་

འབས་བུ་ལམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། དྲི་མས་དག་པ་སེ། ལམ་གསུམ་གི་སྒིབ་པ་གསུམ་

སངས་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་རྣམ་པར་དག་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

ཕར་ཕིན་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་སོགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་མཁེན་ཆོས་ཅན། 

རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གི་འོད་གསལ་བ་གོ་བུར་སྒིབ་

གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པ་ཀུན་སངས་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། མཐའ་

ལས་བརྒལ་བ། མཐའ་ལས་ཤིན་ཏུ་སོང་བའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། གོ་རིམ་
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བཞིན་དུ་སྦར་བ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་གཞི་ཤེས་ཆོས་ཅན། དྲི་མས་དག་པ་ཡིན་

ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་སོགས་པ་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་

སངས་པའི་ཕིར། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་གཞི་ཤེས་ཆོས་ཅན། དྲི་མས་དག་པ་ཡིན་

ནོ། །ཉོན་སྒིབ་དེ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་ཕོགས་གཅིག་པ་གཟུང་བའི་དོན་གི་རྣམ་

རྟོག་སངས་པའི་ཕིར་རོ། །བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ལམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། དྲི་མས་དག་

པ་ཡིན་ནོ། །ཉན་ཐོས་ལམ་གི་སྒིབ་པ་ཉོན་སྒིབ། རང་རྒྱལ་ལམ་གི་སྒིབ་པ་གཟུང་

རྟོག །ཐེག་ཆེན་ཁོ་ནའི་ལམ་གི་སྒིབ་པ་འཛིན་རྟོག་སེ། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གི་

སྒིབ་པ་གསུམ་སངས་པའི་ཕིར། བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་མཁེན་ཆོས་

ཅན། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཀི་དབིངས་ལས་བྱུང་བ་དངོས་པོ་དང་དུས་ཀི་

མཐའ་ལས་འདས་པ་ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །ཐར་པ་ལ་སྒིབ་བེད་ཉོན་མོངས་པ་

དང་། རྣམ་མཁེན་ལ་སྒིབ་བེད་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སབས་སུ་

སངས་རྒྱས་དང་ཉན་རང་གི་དག་པ་བརོད་བ་མིན་ཏེ། སབས་དང་པོ་དང་གསུམ་

པའི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། བང་སེམས་ཀི་རྣམ་དག་སྨོས་

པའི་ཞར་ལ། དེ་ཤིན་ཏུ་བའི་རྒྱུར་བསྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་

ཀི་རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བ་དང་། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་དག་གཅིག་ཤོས་ཏེ་ཤིན་

ཏུ་བ་མིན་པར་བཤད་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། ར་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་དག་

ཆོས་ཅན། ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཡིན་ནོ། །དྲི་མ་མ་ལུས་པའི་གཉེན་པོའི་འབས་བུ་ཡིན་
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པའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན། བང་སེམས་ཀི་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དང་། 

སོགས་པ་ཆུང་ངུའི་འབིང་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་

ཡིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ལ་རེ་རེ་ལའང་གོ་རིམ་དུ་སོམ་སང་ཆེན་པོའི་ཆེན་

པོ་དང་སོགས་པ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུའི་བར་གི་དྲི་མ་མ་ལུས་པ་ཡི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་

པ། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་བར་དུ་རྣམ་

པར་དག་པ་སེ་ཞེས་སོ། །ཉན་རང་གཅིག་ཤོས་སུ་སྒྲུབ་པ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

འགེལ་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་དག་ཆོས་ཅན། རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བ་ཞེས་

བའོ། །སྒིབ་པ་གཉིས་མ་ལུས་པར་སོང་བའི་སོམ་ལམ་གི་འབས་བུ་མིན་པའི་ཕིར་

རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། འདོད་པའི་ཁམས་དང་། བསམ་གཏན་ས་བཞི་དང་། གཟུགས་

མེད་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་ས་བཞི་སེ། ས་དགུ་ལ་བརྟེན་པའི་བང་སེམས་ཀི་

སོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དང་། སོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོའི་བར་རྣམ་པ་དགུ་ཆོས་

ཅན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སོམ་

སང་སྒིབ་གཉིས་ཀི་དྲི་མ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་དང་། སོགས་པ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུའི་བར་

རྣམ་པ་དགུ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོང་བའི་གཉེན་པོའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཉན་རང་གི་

དག་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་དག་གཅིག་ཤོས་ཤིན་ཏུ་བ་མིན་ཞེས་བའོ། །དྲི་མ་ཕོགས་

གཅིག་གི་གཉེན་པོའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ཉན་རང་གི་སོམ་ལམ་

ཆོས་ཅན། གཅིག་ཤོས་སུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ས་དགུ་ལ་སོམ་སང་ཉོན་

སྒིབ་དགུ་དང་གཟུང་རྟོག་སོང་གི འཛིན་རྟོག་སོང་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། 
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་དག་

ཤིན་ཏུ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ར་བ་ལ། བང་སེམས་ཀི་སོམ་ལམ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོའི་རྡོ་རེ་ལྟ་

བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཆོས་ཅན། ཁམས་གསུམ་གི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སོང་

བའི་གཉེན་པོ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །འཇལ་བེད་ཤེས་པ་དང་། གཞལ་བ་ཤེས་བ་

དག་རང་བཞིན་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་ཟིན་སོམ་པའི་

སོབ་ལམ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། རྣམ་པར་དག་པ་ནི། འདོད་པའི་

ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དེ་ལ་སང་

གཉེན་མི་འཐད་དོ། །ཞེས་བ་བའི་ཀན་ཀ དོན་དམ་པར་ཕན་གནོད་གང་ཡང་མ་བེད་

པའི་ལན་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་དྲི་མ་ཕ་མོ་བསལ་བ་ལ་ཁྲུས་མཁན་འབད་པ་ཆེན་པོ་

བེད་པའི་དཔེས་སངས་པ་ཡིས། སང་གཉེན་འཐད་པར་སོན་ནོ། །

འགེལ་པ་ལ། བསན་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སོམ་པའི་ལམ་ཤིན་ཏུ་བ་ཇི་སད་

དུ་བསན་པའི་སོམ་ལམ་སད་ཅིག་ཐ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དོ། །འདིར་སོམ་ལམ་

དགུ་ཆར་བརོད་པ་ནི། མི་རིགས་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། ཇི་སད་བསན་པའི་སོ་ནས་

ལམ་སད་ཅིག་མ་ཐ་མ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཉམ་པ་ཉིད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད། མཐའ་དག་གི་གཉེན་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་

སོ། །ཇི་ལྟར་ན། སང་བ་མཐའ་དག་སེ། མ་ལུས་པར་སོང་བའི་གཉེན་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཡིན་པར་རོ། །སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་ཁམས་གསུམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཤེས་པ་

འཛིན་པ་དང་། ཤེས་བ་གཟུང་བ་དག་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་ཉིད་ཀིས་མཉམ་པ་

ཉིད་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཕིར་རོ། །
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གང་གི་སོ་ནས་ན། སོམ་སང་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་དེ་ལ། གཉེན་པོ་ནི། ཆེན་པོའི་

ཆེན་པོར་རིགས་ཏེ། ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུས་སང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བའི་ཀན་ཀ་

ལ། རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། གོས་ཀི་དྲི་མ་རགས་པ་སེལ་བ་ལ་འབད་པ་ཆུང་ངུས་ཆོག་

པ་བཞིན་ཞེས་བ་བ་དང་། ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སོམ་སང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དེ་

ལ། གཉེན་པོ་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པར་རིགས་སོ། །ཆེན་པོའི་ཆེན་

པོ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་ཀན་ཀ །གོས་ལ་ཆགས་པའི་དྲི་མ་ཕ་མོ་སེལ་

བ་ལ་བཙོ་བླག་མཁན་ཏེ། ཁྲུས་མཁན་ཆེ་ཐང་དུ་འབད་པ་སེ། རོལ་བ་ཆེན་པོས་དྲི་མ་

སེལ་བའི་དཔེས་སངས་པའི་སོ་ནས་སོ། །ཡང་ན། མཉམ་པ་ཉིད་ལ་འཕོས་པའི་ཀན་

ཀ་དང་ལན་དུ་ར་བ་ལྟར་བཤད་དེ། འགེལ་ཆེན་དང་མཐུན་ནོ། །བསན་པའི་དགོས་

པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བ་ཡིན་པར་རྣམ་

པར་གཞག་སེ། སོམ་ལམ་ཤིན་ཏུ་བའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ར་བ་ལའང་

ཤེས་པར་བའོ། །

འདིར་ཨ་བྷྱས། སང་བ་ག་གཅིག་གི་གཉེན་པོར་ལམ་ག་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་

ལམ་ཐ་མ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཡིན་ཞིང་བར་ཆད་མེད་ལམ་མིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི། 

ར་མེད་པ་མིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་ག་གཅིག་པ་ཆོས་ཅན། དེ་ལ་སོང་བའི་གཉེན་པོ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། གཉེན་པོ་ག་གཅིག་པའང་དེ་སོང་བའི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་མིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཕེད་ཁས་བླངས། ཕེད་

ཚད་མས་གྲུབ། ཁབ་པ་ཚད་མ། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་། རྒྱུད་བླར་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སང་བར་བཤད་
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པ་དང་། དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སང་བ་གསུམ་བཤད་

པའང་སངས་རྒྱས་ཀི་སད་ཅིག་སྔ་ལོགས་སུ་སོང་ཞིང་། སངས་རྒྱས་པ་ན་དེས་དག་

པ་ལ་དགོངས་པའོ། །

གསུམ་པ་༼སབས་བ་་བ།༽ནི། 

གཉིས་པ་ནི། དང་པོ་ལ་ལྟོས་པའི་འོ། །ཡན་ལག་སྔར་བཅས་ངོ་བོ་གང་ཟག་

དང་། །གཟུང་དང་དེ་བཞིན་འཛིན་བལ་ཐེག་གསུམ་ལམ། །མཐོང་དོན་ཟག་བཅས་

ཟག་མེད་ཀིས་བསོམས་པས། །ཤིན་ཏུ་དག་པར་འགྱུར་ཚུལ་ལེགས་པར་

བཤད། །བ་་བའི་ཚིགས་བཅད་དོ། །     ། །

༼སབས་གསུམ་པ།༽

གསུམ་པ་ལ་བཞི་སེ། སབས་ཀི་མཚམས་སྦར་དང་། 

ངོ་བོ་གཞི་ཤེས་བཤད་པ་དང་། 

མཁེན་གསུམ་གི་དོན་བ་། སབས་བ་་བའོ། །དང་པོ་ནི། སང་བ་གཞི་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་གཞི་ཤེས་རྟོགས་པ་མེད་པར་གཉེན་པོ་ལམ་

ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་དེ། གཉེན་པོ་ནི། སང་བ་ལ་ལྟོས་པས་སོ། །དེས་

ན། གཉེན་པོ་ལམ་ཤེས་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་སང་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་གཙོ་བོར་

འཆད་ལ། གཉེན་པོ་གཞི་ཤེས་ཀང་གང་གི་གཉེན་པོ་གང་ཡིན་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་

འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། 
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འཇུག་ཡུལ་གཞི་ཤེས། 

འཇུག་པ་སྦོར་བ། ཞུགས་འབས་མཐོང་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། 

ཆོས་ཅན་གཞི་ཤེས་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན། 

བསྒྲུབ་བ་འབས་ཡུམ་ལ་ཉེ་རིང་གི་ཁད་པར། སྒྲུབ་བེད་མི་མཐུན་ཕོགས་

དང་གཉེན་པོའི་རབ་དབེའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། ར་བ་ལ། བང་སེམས་ཀི་ཡུམ་

ཆོས་ཅན། ཚུ་རོལ་འཁོར་བའི་མཐའ་ལ་མི་གནས། ཕ་རོལ་མང་འདས་ཀི་མཐའ་ལ་

གནས་པ་མིན། འཁོར་འདས་དེ་དག་གི་བར་ན་བླང་དོར་དུ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་

ཚུལ་གིས་མི་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དུས་གསུམ་གིས་བ་ས་པའི་ཆོས་རྣམས་སྐྱེ་བ་

མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་གིས་ཤེས་པ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་

ཕིར། མདོ་ནི། བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ཡུམ་ནི། ཚུ་རོལ་གི་མཐར་མ་ལགས། ཕ་རོལ་

གི་མཐར་མ་ལགས་ཏེ། གཉིས་ཀའི་བར་ནའང་མི་དམིགས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས་དུས་

གསུམ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། 

དངོས་བསན་གཉེན་པོ་གཞི་ཤེས་བཤད། 

ཤུགས་བསན་མཚན་འཛིན་གཞི་ཤེས་བཤད་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། 

སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་པར་འདོད་པའི་ཡུམ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སྲིད་པ་དང་ཞི་བ་ལ་མི་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །དུས་གསུམ་གིས་

བ་ས་པའི་ཆོས་རྣམས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་
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སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་འབེལ་བའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ཤེས་རབ་ཀིས་འཁོར་བའི་

ཉེས་དམིགས་ཤེས་པའི་ཕིར་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོས་བགོད་ཅིང་མཐོང་བས་ཉེ་བར་གྱུར་པ་

ཚུ་རོལ་གི་མཐའ་འཁོར་བ་སེ། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བདག་རྟག་པར་ལྟ་བའམ་རྒྱུན་མི་

ཆད་པའི་རྟག་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་གནས། སེམས་ཅན་ལ་སིང་རེས་གཞན་དོན་

བེད་པས་སོ་སྐྱེས་བགོད་མི་ནུས་པས་ཕ་རོལ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། གོ་རིམ་

བཞིན་ཕུང་པོའམ་གཞན་དོན་རྒྱུན་ཆད་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་གནས། འཁོར་འདས་

དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་བར་ནའང་མི་གནས་ཏེ། དེའི་བར་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་༼ཤུགས་བསན་མཚན་འཛིན་གཞི་ཤེས་བཤད་པ།༽ནི། 

ཀུན་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སབས་སུ་ཉན་རང་གི་ཡུམ་ལྡོག་སེ་བསན་པས་ན། ཉན་

ཐོས་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་རྟོགས་པ་ཙམ་གི་ཡུམ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་དང་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། བདག་གཞན་མཉམ་པ་སོགས་ཀི་སིང་བརེ་དང་། རང་

བཞིན་གང་ཡང་མེད་རྟོགས་ཀི་ཤེས་རབ་དང་བལ་བའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། 

མང་འདས་ལ་རྟག་པ་དང་། ཕན་པ་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོ་དང་། འཁོར་བ་ནི། མི་

རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་གིས་དངོས་པོ་མེད་པར་དམིགས་པའམ། ཡང་ན། 

གཟུགས་སོགས་དོན་དམ་གི་དངོས་པོ་དང་། མང་འདས་ཕུང་པོའི་དངོས་པོ་མེད་

པར་དམིགས་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟ་ན། ཡང་དག་པའི་ཡུམ་འབས་

ཡུམ་དང་རིང་བར་གྱུར་པས་སོ། །
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གཉིས་པ་༼བསྒྲུབ་བ་འབས་ཡུམ་ལ་ཉེ་རིང་གི་ཁད་པར།༽ལ་བཞི་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་བང་སེམས་ཀི་ཡུམ་ཆོས་ཅན། 

ཡང་དག་པར་ཡུམ་ལས་རིང་བ་དང་། གཅིག་ཤོས་སུ་ཉེ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་ཁད་

པར་མེད་པར་ཐལ། དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་

པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་སེ། ཁད་མེད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ཐམས་ཅད་ཀིས་

འདོད་པར་བ་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་ར་ཤེས་ལས། ཀུན་རོབ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཐུབ་པ་ཁོད་ནི་སོང་པར་བཞེད་ཅེས་ཀུན་

རོབ་རྟེན་འབེལ་ཐམས་ཅད་སོང་པར་མཚུངས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་དུས་

གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ནི། གཞི་དངོས་པོའི་དོན་རྟོགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། 

དངོས་པོའི་དོན་རྟོགས་པ་ཉན་རང་ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་པ། མཉམ་པ་ཉིད་

དུ་ཤེས་ན། ཡུམ་ལ་ཉེ་བར་ཁས་བླངས་སོ། །ཞེ་ན། ར་བ་ལ། སྤིར་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་

པས་ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཡོད་པར་བཤད་ཀང་འདིར་བཏང་

སོམས་སུ་བས་ལ་བཤད་དེ། ཉན་རང་གི་ཡུམ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། འབས་ཡུམ་ལ་རིང་

བ་ཡིན་ཏེ། མིང་དང་དངོས་པོའི་མཚན་མར་དམིགས་པའི་སོ་ནས་འབས་ཡུམ་སྐྱེད་

པའི་ཐབས་མཁས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ཐབས་མི་མཁས་པས་ཡུམ་

འདི་ལ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་འདུ་ཤེས་པར་བགིད་ན། ཡུམ་འདི་འདོར་བར་

བགིད། རིང་དུ་བགིད་དོ། །ཞེས་སོ། །བང་སེམས་ཀི་ཡུམ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། འབས་

ཡུམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཉེ་བ་ཉིད་དུ་བཤད་དེ། འབས་ཡུམ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་རབ་

ལ་མཁས་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་ལེགས་པར་བཤད་པ་དང་ལེགས་པར་
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མཐར་ཕྱུང་བའི་བར་ནི། ངོ་མཚར་ཆེའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། ཉན་རང་གི་ཡུམ་རིང་བ་དང་། བང་སེམས་ཀིས་ཡུམ་ཉེ་བར་

བསན་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ཉན་རང་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རིང་

བར་གྱུར་ཏེ། དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་དང་བཅས་པ་མེད་པ་དེའི་

ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན། དུས་

གསུམ་མཉམ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་སྨོན་ལམ་སོགས་དང་བཅས་པ་དེ་མེད་དེ། 

མཐུན་རྐེན་ཐེག་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། སོགས་པ་ཐོས་བསམ་གི་ཤེས་

རབ་ཁད་པར་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཐབས་མཁས་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར་ཀུན་བཏགས་པ་

ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉིད་ཀི་དངོས་པོའི་མཚན་མ་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར། 

ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ཐབས་མི་མཁས་ཤིང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ། དངོས་པོའི་རང་

གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་ཤེས་པས་ཁབ་སེ། དཔེར་ན། སྐྱེ་བའི་ཚོགས་ཀི་དབུས་

སུ་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་པའི་རྟ་གང་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་སྣང་བ་ལ་རྟ་གང་

སོགས་སུ་སྣང་བ་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་རྟ་གང་སོགས་སུ་མེད་པར་མི་ཤེས་པས་རྟ་གང་

སོགས་ཀི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཉིད་ཀིས་རྟ་གང་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པར་མི་སྣང་ཞིང་མི་ཤེས་པ་བཞིན་དུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བང་སེམས་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཅན། འབས་ཡུམ་འདི་ཡང་དག་

པར་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་མཁས་དང་

བཅས་པ་དེའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། བང་སེམས་རྣམས་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། དུས་

གསུམ་མཉམ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཡོད་དེ། ཕིའི་རྐེན་དུས་ཡུན་
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རིང་མོ་ཞིག་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡང་དག་པར་མགུ་བར་བས་པའི་མན་

ངག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཅན་དང་། ནང་གི་མཐུན་རྐེན་རྒྱུ་དེའི་དོན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་

དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་ཐོས་པ་དང་། སོགས་པ་བསམ་པ་དང་སོམ་

པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སོབས་ཀིས་བདེན་པའི་དངོས་པོར་

མངོན་པར་ཞེན་པའི་འཁྲུལ་པའི་མཚན་མ་བསལ་བའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། འཁྲུལ་

པ་བསལ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་གནས་ལུགས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་

ཁབ་ལ། དེ་ཉིད་དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་པས་སོ། །

དོན་བ་་ནི། ཐབས་མཁས་པ་མ་ཡིན་པས་ནི། མཚན་མར་འཛིན་པའི་ཕིར་

འབས་ཡུམ་ལ་རིང་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཐབས་མཁས་ཀིས་ནི། མཉམ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་

ཕིར་འབས་ཡུམ་ལ་མི་རིང་བ་སེ། ཉེ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་༼སྒྲུབ་བེད་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་གཉེན་པོའི་རབ་དབེ།༽ལ། 

གཞི་ལམ་ལ་མཚན་འཛིན་གི་སང་གཉེན། 

འབས་བུ་ལ་མཚན་འཛིན་གི་སང་གཉེན། དེ་དག་གི་དོན་བ་་དང་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ལ། 

སང་གཉེན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འབེལ་ནི། དེ་ལྟར་ཉན་

ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཡུམ། འབས་ཡུམ་ལ་རིང་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན། ཉན་རང་

གི་སྒྲུབ་པ་ཉིད་བང་སེམས་ཀི་སང་བ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་པར་འཆད་དོ། །ར་

བ་ལ། གཞིའི་ཆོས་ཉིད་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སོང་པ་
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ཉིད་འདུ་ཤེས་པ་དང་། གཞི་ཆོས་ཅན་དུས་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་ཆོས་གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། ལམ་སྦིན་སོགས་ཕིན་དྲུག་དང་། བསམ་

གཏན་བཞི་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སོ་བདུན་པོ་རྣམས་ལ་སྤོད་པའི་འདུ་

ཤེས་ཏེ། མཚན་མར་འཛིན་པ་ཆོས་ཅན། འབས་ཡུམ་ལ་རིང་སེ། བང་སེམས་ཀི་

ལམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་སོང་ཞེས་བ་བར་

འདུ་ཤེས་པ་ནི། ཆགས་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། འདས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་འདས་པའི་

ཆོས་རྣམས་སོ་ཞེས་བ་བར་འདུ་ཤེས་ན་ཆགས་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། སྦིན་པའི་ཕར་

ཕིན་ལ་སྤོད་ན། ཆགས་པའོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མུ་སེགས་པ་གཞན་

གིས་ཀུན་བཏགས་པའི་བདག་དང་། སོགས་པ་ཤེད་བུ་ལ་སོགས་པ་སོང་པ་ཉིད་དུ་

ལྟ་བ་དང་། དུས་གསུམ་པའི་ཆོས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། 

མི་སོབ་ལམ་གི་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། སོབ་པའི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་ཀའི་

གནས་སུ་གྱུར་པའི་འདས་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་དངོས་པོར་མ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་དངོས་པོར་དམིགས་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལ་གཞན་གིས་བརྟགས་པའི་བདག་གིས་

སོང་པར་ལྟ་བ་དང་། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་རྣམས་སྒྲུབ་པ་

ལ་དེ་ཁོ་ནར་དམིགས་པའི་འདུ་ཤེས་སམ་མཚན་འཛིན་ནོ། །གང་གི་ན། བང་སེམས་

ཀི་ལམ་གིའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཉན་རང་དེ་དག་གི་སང་བའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནའང་

བང་སེམས་ཀི་ལམ་གི་སང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་རང་ཅི་སེ་སམ་ན། སོང་

ཉིད་སོགས་སུ་དམིགས་ཤིང་ཞེན་པ་དེ་བང་སེམས་ཀི་ལམ་སོས་པ་དང་མཚན་མ་
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ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན། 

བདག་ལྟ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། བང་སེམས་རྣམས་ཀི་མཚན་འཛིན་

ལས་ལྡོག་སེ་མཚན་འཛིན་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་པར་འཆད་དོ། །ར་བ་ནི། སྦིན་པ་དང་། 

སོགས་པ་རྣམ་མཁེན་གི་བར་བདག་མེད་དུ་རྟོགས་པས་ངར་འཛིན་པ་མེད་པ་ལ་

རང་གནས་ཏེ། གཞན་དག་ཕིན་དྲུག་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་རོངས་པ་ལ་གདམས་ངག་

སོན། བདག་མེད་པ་གཉེན་པོ་ལེན་དུ་འཇུག །ཞུམ་པ་གཟེངས་བསོད། ལེགས་པར་

ཞུགས་པ་ལ་དགའ་བའི་སོ་ནས་སྦོར་ཞིང་འཛུད་པར་བེད་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། གཞི་

ལམ་ལ་མཚན་འཛིན་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་ཏེ། གཞི་ལམ་ལ་ཆགས་ཤིང་མཚན་མར་

འཛིན་པའི་ཆ་མངོན་གྱུར་ས་བོན་དང་བཅས་པ་འགོག་ནུས་པའི་ཕིར། མཐའ་ནི་ཆ་

སེ། རྣམ་བཤད་རིགས་པར་དབིག་གཉེན་གིས། མཐའ་ནི་ཟད་དང་མཇུག་ཆ་

དང་། །ཉེ་དང་ཕོགས་དང་སྨད་པ་ལའོ། །ཞེས་སོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ལ་གཟུགས་

ཞེས་བ་བར་འདུ་ཤེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ནི། གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན། ལས་བ་བ་བེད་པོ་གསུམ་མི་དམིགས་པ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་

དག་པས་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་དང་བདག་གི་བ་མེད་པར་རྟོགས་པས་རང་

དང་གཞན་སྦིན་སོགས་ལ་སྦོར་བ་ནིའོ། །གང་གི་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཞི་

ལམ་ལ་ཆགས་པའིའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཤེས་བའི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པར་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཞུགས་པའི་ཕིར་དང་། ལྟ་སྤོད་དམ་གཞི་ལམ་ལ་ཆགས་པའི་ཚོགས་

མངོན་གྱུར་གི་གནས་ས་བོན་ཐམས་ཅད་བཀག་པས་བང་སེམས་ཀི་བླང་བར་བ་བ་
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ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་༼འབས་བུ་ལ་མཚན་འཛིན་གི་སང་གཉེན།༽ལ། 

སང་གཉེན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཆགས་པ་ཕ་མོ་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བསན་

པ་དང་། དེའི་སྒྲུབ་བེད་བསན་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། ར་བ་ནི། རྒྱལ་

བ་དང་། སོགས་པ་དགེ་བ་སོགས་མཚན་མར་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཆོས་ཅན། བང་

སེམས་ཀི་ཡུམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཏེ། ཆགས་པ་ཕ་མོ་ཡིན་པའི་ཕིར། མདོ་

ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་མར་ཡིད་ལ་བེད་ན། ཇི་ཙམ་དུ་མཚན་མར་གྱུར་

པ་དེ་ཙམ་དུ་ཆགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། མཚན་མར་བས་ཏེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་། སོགས་པ་དགེ་བ་བསྔོ་བ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། 

བང་སེམས་ཀི་ཡུམ་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་ཏེ། ཆགས་པ་ཕ་མོའི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། དེ་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེ་ན། བསོད་

ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཀི་གཉེན་པོ་

ཡིན་མོད་ཀི། སང་བ་མ་ལུས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་

པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཡང་ནི། ཚིག་གི་རྒྱན་ནམ་བ་་

བའོ། །ཇི་ལྟར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ཆགས་པ་ཕ་མོ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་ཞེ་ན། ར་

བ་ནི། ཆོས་ཀི་ལམ་སེ། ཚོགས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སྐྱབས་སོགས་ཀི་

སོས་བལ་ཟབ་པ་ཉིད་དེ། གདོད་ནས་རང་རང་གི་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པའི་ཕིར་

རོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། ཟབ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཆོས་ཐམས་
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ཅད་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་སྐྱབས་སོགས་ཀི་མཚན་མར་དམིགས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། བང་

སེམས་ཀི་ཡུམ་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་ཏེ། སྐྱབས་སོགས་ཀི་མཚན་མེད་

ཟབ་པ་ཡིན་པ་ལ་སྐྱབས་སོགས་ཀི་མཚན་མར་བཟུང་བ་དེའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་

ཟེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སོགས་དེ་དག་ཆོས་ཅན། དེ་ཁོ་ནར་མཚན་མའི་སོས་

བལ་ཟབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་ན། ཆོས་ཀི་རིགས་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་བའི་

རང་བཞིན་རྣམས་རང་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཁོ་ནས་སོང་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། སོང་བའི་གཉེན་པོ་དང་། ཟབ་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་བསན་པ་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། དེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པ་འོ་ན་གཉེན་

པོ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་སོང་ཞེ་ན། ར་བ་ནི། བང་སེམས་ཀི་ཡུམ་ཆོས་ཅན། མཚན་འཛིན་

གི་ཆགས་པ་ཕ་མོ་སོང་བར་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་

མེད་པར་རང་བཞིན་གཅིག་པར་ནི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། ཆོས་ཀི་རང་

བཞིན་གཅིག་པོ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་མངོན་པར་འདུས་མ་བས་པར་ཤེས་ཤིང་

མཐོང་ན། ཆགས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སོང་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་

པ་ལ། བང་སེམས་ཀི་ཡུམ་ཆོས་ཅན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐྱབས་སོགས་སུ་

ཆགས་པ་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་པ་འཛིན་པ་དང་། ཤེས་བ་གཟུང་བ་དག་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གཅིག་བར་མངོན་སུམ་གིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་ཕིར་

རོ། །མདོ་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཁོ་ན་

སེ། འདི་ལྟ་སེ། རང་བཞིན་མེད་པའོ། །ཞེས་བ་བའི་ཚུལ་དུའོ། །
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གཉིས་པ་ལ། ཟབ་པའི་དང་། རྟོགས་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་སོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཡང་ཇི་ལྟར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ཆོས་རྣམས་རང་

བཞིན་གིས་ཟབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ར་བ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། 

རྟོགས་པར་དཀའ་བར་བཤད་དེ། དོན་དམ་པར་མཐོང་བ་དང་། སོགས་པ་ཐོས་པ་

ངེས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་བཀག་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། ཡུམ་ནི་རྟོགས་པར་

དཀའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར། དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཡུམ་ནི་

སུས་ཀང་མ་མཐོང་། མ་ཐོས། མ་ངེས། རྣམ་པར་མ་ཤེས་ཤིང་མངོན་པར་སངས་མ་

རྒྱས་སོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་ཆོས་ཅན། ཟབ་པ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ཉིད་དུ་བཤད་པ་དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ཆོས་

རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་ཆོས་ཅན། རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་

ཞེ་ན། ཡོངས་གཅོད་ལ་མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

དམིགས་ཤིང་རྟོགས་པའི་དོན་བསལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཡང་དེ་ལྟར་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་

ཉིད་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ར་བ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རྟོག་གེའི་

བློས་བསམ་གི་མི་ཁབ་པར་འདོད་དེ། ཡོངས་གཅོད་ལ་གཟུགས་དང་། སོགས་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པའི་བར་གིས་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། འདི་དང་གོང་གི་ར་

བ་རྣམས་ཀི་དངོས་སུ་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་བསན་ལ། ར་བའི་སྦོར་བ་ཤུགས་

ལ་འགེལ་པ་ལྟར་སྦར་རོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར། དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཡུམ་ནི་སུས་ཀང་རྣམ་པར་
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མ་ཤེས་ཏེ། གཟུགས་དང་། སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་

ཀི་བར་གིས་མི་ཤེས་སོ། །ཞེས་པས་སོ། །འགེལ་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་

དེ་ནི་ཆོས་ཅན། འདིའོ་ཞེས་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མོས་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཡིད་ལ་བེད་པས་བསམ་པ་ལས་འདས་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དེའི་ཕིར། རྟགས་

གྲུབ་སེ། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཆོས་ཅན། བསམ་གིས་མི་ཁབ་སེ། གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་པའི་བར་གི་

རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་༼དེ་དག་གི་དོན་བ་།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་དང་། སོགས་པ་གཉེན་པོ་ལ་

སོགས་པ་བརོད་ནས་དེ་གཉིས་ཀའི་མཇུག་བ་་བར་བའོ། །ར་བ་ལ། ཤེས་པར་བ་

ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཉན་རང་གི་ལམ་མི་མཐུན་ཕོགས། བང་སེམས་ཀི་ལམ་

གཉེན་པོའི་ཕོགས་དག་གི་རྣམ་པར་དབེ་བ་མ་ལུས་པའོ། །གང་དུ་ན། ཀུན་ཤེས་ཉིད་

ཀི་ལུགས་ལ་སེ། སབས་འདིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ན། སྔར་ཇི་སད་བཤད་པ་དེ་ལྟར་

རོ། །འགེལ་པ་ལ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་དུ་ན། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་

ཀི་སབས་སུའོ། །ཇི་ལྟར་ན། དེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། །གང་ན། ཉན་

ཐོས་ཀི་ལམ། གཞི་ལམ་འབས་བུ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་ཕིར་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་

བང་སེམས་ཀི་ལམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་། བང་སེམས་དང་། སོགས་པ་སངས་

རྒྱས་ཀི་རྟོགས་པ་ནི། གཞི་ལམ་འབས་བུ་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་གིས་

རྟོགས་པའི་ཕིར་མཚན་འཛིན་གི་གཉེན་པོ་དེ་དག་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་མ་ལུས་པའོ། །
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གཉིས་པ་༼འཇུག་པ་སྦོར་བ།༽ལ། 

སྦོར་བའི་དབེ་བ་དང་། 

སྦོར་བའི་མཉམ་ཉིད་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། དེ་

ལྟར། བླ་མ་རིང་དང་མཚན་མ་དང་། །བདག་ནི་བརོན་འགྲུས་ལྟ་བ་ཡི། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ང་རྒྱལ་ཅན། །བང་ཆུབ་ལས་ནི་རིང་ཞེས་བ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ལ་

ཡ་མཚན་དང་། དེ་འགྲུབ་པའི་དུས་རིང་བ་དང་། དམིགས་པའི་མཚན་མར་དང་། 

བདག་ནི་བརོན་འགྲུས་བརམས་པའོ། །ཞེས་ལྟ་བ་བང་ཆུབ་ལ་རིང་བ་བཞིན་དུ། 

གཞི་ལམ་འབས་བུ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་བང་སེམས་ཀི་ལམ་དུ་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་དང་། སོགས་པ། ཇི་སད་བཤད་པ་འདི་དག་ཀུན། །རྟོག་པ་ཙམ་དུ་ལྟ་བ་

ཡི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟོག་མེད་རྣམས། །བང་ཆུབ་ཐོབ་ཅེས་ངེས་པར་

བརོད། །ཅེས་ཆོས་དེ་དག་རྟོག་པ་ཙམ་མོ། །ཞེས་ལྟ་བ་ནི། ཕིས་རྟོག་པ་ཙམ་དེ་

ལའང་མི་རྟོག་པས་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བ་ལྟར། གཞི་ལམ་འབས་བུ་རང་བཞིན་མེད་

པར་ངེས་པ་གཉེན་པོའི་ཕོགས་བརོད་ནས་སང་གཉེན་དེ་དག་བླང་དོར་གི་སོ་ནས་

རྣམ་པར་སོམ་པའི་སྦོར་བ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྦོར་བའི་ལམ་འཆད་པ་ནི། ར་བ་ནི། 

སྦོར་བའི་ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། ལ་ཀུན་གི་མཇུག་ཏུ་སྦར་བ་

ཞེན་སྤོད་དགག་པའི་ཡུལ་བཅུའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་

པས་སྤོད་པ་བཀག་པ་ཞེན་པ་མེད་པའི་སྦོར་བ་སེ། མདོ་དང་བསན་བཅོས་ལས། 

དང་པོ་བཞི་ལ་སྦོར་བར་གསལ་ཡང་། སོབ་དཔོན་གི་བཞེད་པས་ཀུན་ལ་སྦར་ཏེ། 

གཞིའི་ངོ་བོ་གཟུགས་སོགས་ལ་ཞེན་སྤོད་བཀག་ནས་མི་དམིགས་པར་སོམ་པ་
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སེ། མདོ་ནི། རབ་འབོར། འདི་ལ་བང་སེམས་ཆེན་པོ་ཡུམ་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ། གལ་

ཏེ་གཟུགས་ལ་མི་སྤོད་ན། ཡུམ་ལ་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཁད་པར་གཟུགས་སོགས་

དེ་མི་རྟག་པ་དང་། སོགས་པ་ཞི་མ་ཞི་སོགས་ལ་སྔར་བཞིན་སྦར་རོ། །མདོ་ནི། 

གཟུགས་རྟག་ཅེས་བ་བའམ། མི་རྟག་ཅེས་བ་བར་མི་སྤོད་ན། ཡུམ་ལ་སྤོད་དོ་

ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་དེའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དབེ་བ་མ་རོགས་པ་དང་། རབ་ཏུ་

རོགས་པ་ལ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའམ་མ་རོགས་པ་ཞེས་བ་

བར་མི་སྤོད་ན། ཡུམ་ལ་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་དེ་ལ་ཆགས་པ་

དང་། ཆགས་པ་མེད་པ་ཉིད་སང་གཉེན་གི་དབེ་བ་ལའོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་

ཆགས་པ་དང་མ་ཆགས་པ་ཞེས་བ་བར་མི་སྤོད་ན། ཡུམ་ལ་སྤོད་དོ། །ཞེས་

སོ། །ཆོས་ཉིད་ལ་འཕེལ་འགིབ་མེད་པས་མི་འགྱུར་བ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་

འདི་བསན་ཀང་ཡོངས་སུ་མི་འགིབ། མ་བསན་ཀང་ཡོངས་སུ་མི་འགིབ། བསན་

ཀང་མི་འཕེལ། མ་བསན་ཀང་མི་འཕེལ་བ་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །ཞེས་སོ། །སེམས་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་སུ་བེད་པ་པོ་མིན་པ་ཉིད་ལའོ། །

མདོ་ནི། དཔེར་ན། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ནི། བསྔགས་པ་བརོད་ཀང་འཕེལ་བ་

མེད་དོ། །བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་བརོད་ཀང་ཡོངས་སུ་འགིབ་པ་མེད་དོ། །ཞེས་

སོ། །རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་བ་ཆེད་དུ་བ་བ་བ་དཀའ་བ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་སད་དུ་གོ་ཆ་བགོས་པ་དེ་དག་ནི། ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་གོལ་བར་འཚལ་

བའོ། །ཞེས་སོ། །ལམ་ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་སྦོར་བ་བ་དཀའ་བ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་དོན་དུ་གོ་ཆ་འཚལ་བ་དེ་དག་ནི། ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ལ་བརྡེག་པར་
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འཚལ་བའོ། །ཞེས་སོ། །གཞི་ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་ལས་བ་དཀའ་བ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀི་སད་དུ་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འཚལ་བ་དེ་དག་ནི། 

བརོན་འགྲུས་ཆེན་པོས་ཐོབ་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་སྦོར་བ་རྣམ་པ་གསུམ་

མོ། །ཐེག་པ་གསུམ་གི་སལ་པ་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་དུ་འབས་བུ་ཐོབ་པས་འབས་བུ་

ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་ལའོ། །མདོ་ནི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུར་གདགས་སུ་

ཡོད་ཅེས་སོ། །གང་ཞིག་ཡུམ་དང་མ་བལ་ན། སྲུང་བེད་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་མིན་

པ་སེ། མདོ་ནི། ཇི་སད་བསན་པའི་ཡུམ་ལ་གནས་ན། དེ་ཉིད་དེའི་བསྲུང་བ་དང་། 

བསྐྱབ་པ་དང་། སྦ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །རྫུན་པའི་སྣང་བ་རྣམ་པ་བདུན་ཤེས་

པར་བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་གསུམ། 

དངོས་བསན་བང་སེམས་ཀི་སྦོར་བ། 

ཤུགས་བསན་ཉན་རང་གི་སྦོར་བ། རྣམ་གཞག་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

བསན་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སྦར་ས་ཡུལ་བཅུ་པོ་དེ་དང་དེ་ལ། སྦོར་བེད་བང་

སེམས་རྣམས་ཀིས། སྦོར་ཚུལ་སྒྲུབ་པའི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་སེ། སྒྲུབ་པའི་མཚན་

མར་འཛིན་པ་བསལ་བའི་སོ་ནས་མི་དམིགས་པར་སྦོར་བ། གངས་རྣམ་པ་

བཅུའོ། །ཨ་བྷྱས་ནི། བ་དཀའ་རྣམ་གསུམ་གསུམ་དུ་བས་ནས་བཅུ་གཉིས་སུ་འདོད་

དོ། །ཇི་ལྟར་ན། རེས་སུ་འགོ་བའི་སོ་ནས་ཏེ། དངོས་སུའོ། །བཅུ་པོ་གང་ཞེ་ན། ལ་

སྒྲུབ་པའི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་བསལ་བའི་སོ་ནས་མི་དམིགས་པའི་སྦོར་བ་ཞེས་ཀུན་

ལ་སྦར་རོ། །
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གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གཞི་ཐམས་ཅད་དང་། གཟུགས་སོགས་དེ་

དག་ཉིད་ཀི་མི་རྟག་པ་དང་། སོང་པ་ཉིད་དང་། སོགས་པ་བདེ་བ་དང་། དུཿ ཁ་སོགས་

དང་། སོ་སོར་མ་རོགས་པ་ནི། བཏགས་པའི་གཟུགས་ཏེ། བཏགས་པ་ལྟར་ངོ་བོ་

མེད ་པས་མཚན་ཉིད ་ཀིས་སོང ་པའི ་ཕིར་ཡོན་ཏན་གི ་རྟེན ་དུ་མ་རོགས་

པའོ། །རོགས་པ་ཉིད་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ཡོངས་གྲུབ་སེ། དེ་རྟོགས་ན། སྒིབ་

པ་ཐམས་ཅད་སོང་ཞིང་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །

དམིགས་པ་ལ་མངོན་ཞེན་མེད་པས་ཆགས་པ་མེད་པ་དང་། བསན་མ་བསན་

གིས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ལྟར་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་

གིས། རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་བར་མི་འགྱུར་བས་བེད་པ་པོ་མེད་པ་ཉིད་དང་། 

ཆེད་དུ་བ་བའི་ཡུལ་རྣམ་མཁེན་བསོམས་པས་ཤེས་རབ་ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་སོགས་

དོན་དམ་པར་མེད་བཞིན་དུ་རྣམ་མཁེན་གི་ཆེད་དུ་ཤེས་རབ་སོགས་ཁད་པར་དུ་

འགྱུར་བར་རྟོགས་ནས་གོ་གོན་པ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་རྣམ་མཁེན་གི་བདག་ཉིད་ཆེད་

དུ་བ་བ་བ་དཀའ་བ་ཉིད་དང་། རྣམ་མཁེན་གི་དོན་དུ་ལམ་གསུམ་མི་དམིགས་པར་

སྦོར་ཡང་དོན་དམ་པར་སྦར་བར་བར་མེད་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་

ནང་ནས་ལམ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་སྦོར་བ་བ་དཀའ་བ་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཉན་རང་གི་

གཞི་ཤེས་རྟོགས་ནས་དེའི་རིགས་ཅན་ལ་བསན་བ་ཡིན་ཡང་དོན་དམ་པར་རྟོགས་

བ་བསན་བར་མེད་པ་གཞི་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་བེད་པ་བ་དཀའ་བ་ཉིད་དང་། བང་

ཆུབ་གསུམ་གི་སལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འབས་བུ་བང་ཆུབ་གསུམ་ཐོབ་པས་མི་

སོང་བ་དང་། ལམ་སྒྲུབ་པ་གཞན་གི་རྐེན་གིས་མི་འགོ་བ་ཉིད་དང་། བག་ཆགས་
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སོགས་ཀིས་རྣམ་ཤེས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་སྣང་བ་རི་ལམ་དང་། སྔགས་དང་། 

སྨན་སོགས་མཉམ་དུ་ཚོགས་པའི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ། མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པར་འགལ་

བའི་སྣང་བ་སྨིག་རྒྱུ། གནས་དང་སྒའི་རྐེན་ལ་རག་ལས་པའི་སྣང་བ་སྒ་བརན། ཤེས་

བའི་ཚུལ་ལམ། རྣམ་པ་གཏོད་བེད་ལས་མ་འཕོས་པའི་སྣང་བ་མིག་ཡོར། གནས་

པའི་རྟེན་མེད་པའི་སྣང་བ་དྲི་ཟའི་གོང་ཁེར། རྒྱུ་དང་བལ་བས་བེད་པ་པོ་མེད་པའི་

སྣང་བ་སྤྲུལ་པ་དེ་ལྟ་བུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་

བདུན་གིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པར་ཤེས་པར་བེད་པའི་

སྣང་བ་བདུན་ལའོ། །

གཉིས་པ་༼ཤུགས་བསན་ཉན་རང་གི་སྦོར་བ།༽ནི། 

བསན་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སྦོར་བ་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

སྔར་ཇི་སད་བཤད་པ་ཞེན་སྤོད་བཀག་པ་དེ་ལས་ལྡོག་སེ་སྦོར་བ་ཡིན་པར་རོ། །གང་

གིས་ན། བང་སེམས་ཀི་སྦོར་བ་ཞེན་མེད་དུ་བསན་པས་དེའི་ཤུགས་ཀིས་ནིའོ། །

གསུམ་པ་༼རྣམ་གཞག་དཔྱད་པ།༽ནི། 

མཉམ་རེས་ཀི་བློ་གང་གིས། གནས་སབས་གང་དུ། རིམ་དང་གཅིག་ཅར་

སོམ་ཚུལ་དཔྱད་ན། སྤིར་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་རེས་གཉིས་ཀ་ཅི་རིགས་

པར་ཡོད་ལ། གཙོ་ཆེ་བ་བཅུ་པའི་ཞེན་སྤོད་དགག་གཞི་རེས་ཐོབ་ཀིས་སོམ་པ་ཡིན་

ཏེ། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། དེའི་རེས་ལ་ཐོབ་པས་ནམ་ཆོས་ཐམས་

ཅད་སྒྱུ་མ་དང་སྨིག་རྒྱུ་དང་རི་ལམ་ལ་སོགས་པ་དང་འདྲ་བར་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་
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སོ། །དེའི་ཞེན་སྤོད་བཀག་པ་མཉམ་རེས་གཉིས་ཀར་ཡོད་ལ། དང་པོ་དགུ་མཉམ་

གཞག་གཙོ་ཆེའོ། །གནས་སབས་ནི། ཁ་ཅིག་ནི། སྦོར་བ་བཅུ་དྲོད་རེ་དང་། མཉམ་

ཉིད་བཟོད་མཆོག་ནའོ། །ཟེར་བ་མི་རིགས་ཏེ། སྦོར་བ་དང་མཉམ་ཉིད་ངོ་བོ་གཅིག་

ལ་ས་མཚམས་ཐ་དད་མི་རུང་ཞིང་། སྦོར་བ་རེ་རེ་ལའང་མཉམ་ཉིད་བཞི་ཆར་ཚང་

བར་ཤེར་འབྱུང་བློ་གོས་ཀིས་བཤད་པ་དང་འགལ་བས་སོ། །དྷི་ར་པཱ་ལ་ནི། ས་

བདུན་མན་ཆད་ན་ཡོད་ཟེར་རོ། །བོ་དོང་པ་ནི། ས་བཅུ་མན་ཆད་ན་ཡོད་ཟེར་ན། 

སྦོར་བ་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་གི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། མཐོང་ལམ་གི་ཕིས་འབྱུང་བའི་

ཕིར། འདོད་ན། ཤེར་འབྱུང་བློ་གོས་ཀིས། ནུས་པའི་རྒྱུ་སྦོར་བ་རྣམ་པ་བཅུ་ཡོད་ན། 

འབས་བུ་མཐོང་བའི་ལམ་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེས་ན་མཚན་

ཉིད་པ་སྦོར་ལམ་ན་ཡོད་དེ། སྦོར་བའི་ལམ་ནི་ཞེས་པས་སོ། །ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་

མཐོང་སོམ་ནའང་ཡོད་པ་མི་འགལ་ལོ། །མཐོང་སོམ་ལ་རློམ་པ་བཀག་པའང་མཉམ་

ཉིད་བཞི་པར་བཤད་པས་སྦོར་ལམ་དུ་མི་འཐད་དོ། །ཞེ་ན། མཐོང་སོམ་ལ་རློམ་པ་

བཀག་པ་ལ་མཐོང་སོམ་གིས་མ་ཁབ་སེ། དཔེར་ན། སྔོན་པོ་ལ་རློམ་པ་བཀག་པ་ལ་

སྔོན་པོས་མ་ཁབ་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་སྦོར་བས་བདུན་བར་ན་ཡོད་དེ། སང་བ་གཞི་

ཤེས་སོང་ལ་གཉེན་པོ་གཞི་ཤེས་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་སོམ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། མ་ངེས་

ཏེ། སྦོར་བ་ལ་དེས་ཁབ་ཀི། དེ་ལ་སྦོར་བས་མ་ཁབ་སེ། ཚོགས་ལམ་བཞིན་ནོ། །

སོམ་ཚུལ་ལ། འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་ནི། རྟོག་དུ་མ་གཅིག་ཅར་སྐྱེན་གཅིག་

ཅར་སོམ། རིམ་གིས་སྐྱེ་ན་རིམ་གིས་སོམ་ཞེན། གང་ཟག་གཅིག་ཆོས་ཅན། སྦོར་

བ་དུ་མ་གཅིག་ཅར་སོམ་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། རྟོག་པ་དུ་མ་གཅིག་ཅར་སྐྱེ་བ་མི་
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སྲིད་པའི་ཕིར། རྣམ་འགེལ་ལས། རྟོག་གཉིས་གཅིག་ཅར་འཇུག་པ་མེད། །ཅེས་

སོ། །དེས་ན། ཕལ་ཆེར་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཡུལ་དང་ལྡོག་པས་བེ་བ་ཡིན་པས། ངོ་བོ་

གཅིག་པ་རྣམས་གཅིག་ཅར་སོམ་ལ། སྤིར་སང་བའི་ངོ་ལེན་དུ་རིམ་མམ་གཅིག་

ཅར་ཅི་རིགས་པར་སོམ་མོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཕི་མ་དྲུག །གཞི་དང་དེའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་

རང་ལྡོག་མིན་པས། དེ་ལ་སྤོད་པ་བཀག་པ་གཞི་སྦོར་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ནོ། །ཟེར་

བ་ནི། མདོ་བསན་བཅོས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པར་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་༼སྦོར་བའི་མཉམ་ཉིད།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་མི་དམིགས་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་

པའི་སོ་ནས་སྦོར་བ་རྣམས་སོམ་དགོས་པས་སྦོར་བའི་འོག་ཏུ་མཉམ་པ་ཉིད་སོན་

ནོ། །ར་བ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོའི་དོན་དང་། སོགས་པ་མཚན་མ་

དང་། སོས་པ་དང་། རྟོགས་པ་ལ་རློམ་པ་མེད་པ་རྣམ་པ་བཞི་སྦོར་བ་དེའི་མཉམ་ཉིད་

དོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་རློམ་སེམས་སུ་མི་བེད། གཟུགས་ཀིས་རློམ་སེམས་སུ་མི་

བེད། གཟུགས་བདག་གི་ཞེས་པ་བར་རློམ་སེམས་སུ་མི་བེད། གཟུགས་ལ་རློམ་

སེམས་སུ་མི་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་

པོའི་དོན་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་རློམ་པ། སྔོན་པོ་དང་། སོགས་པ་སེར་པོ་སོགས་

ཁད་པར་གི་མཚན་མ་ལ་རློམ་པ། གཟུགས་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་སམ་ཉི་ཤུ་ཞེས་

སོགས་དབེ་བ་སོས་པ་ལ་རློམ་པ། སྦོར་ལམ་སོགས་རྟོགས་པ་ལ་རློམ་པ། དང་པོ་

གསུམ་ཤེས་བ། ཕི་མ་ཤེས་པ་པོ་ལ་རློམ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མ་དམིགས་པ་ནི། 

སྦོར་བའི་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་མི་དམིགས་པར་མཉམ་པ་
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ཉིད་བཞི་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་༼ཞུགས་འབས་མཐོང་ལམ།༽ལ། 

མཐོང་ལམ་མདོར་བསན། 

དེའི་རྣམ་པ་རྒྱས་བཤད། སོམ་ལམ་མི་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སྦོར་བའི་མཉམ་པ་ཉིད་སོ་སོར་རྟོགས་

ནས་མཐོང་བའི་ལམ་འབྱུང་ཞིང་སོམ་དགོས་པས་མཐོང་བའི་ལམ་འཆད་དོ། །ར་བ་

ནི། བཤད་ཅེས་གཞིར་བའོ། །གང་ན། དུཿ ཁ་དང་། སོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་ལ་སོགས་

པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་། ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་

ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་སེ། བ་རོགས་ཀི་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་

བདག་ཉིད་འདིའོ། །གང་དུ་ན། ཀུན་ཤེས་ཚུལ་ལ་སེ། སབས་སུའོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

མཐོང་ལམ་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ལས་གཞན་མེད་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་སངས་

རྒྱས་སོང་དཔང་པོར་བས་ནས་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པོ་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་པར་

རོ། །མདོ་ནི། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། བརྒྱ་བིན་དང་། ཚངས་པ་དང་། 

གནས་གཙང་མའི་རིགས་ཀི་བར་གི་ལའི་བུ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་

སངས་རྒྱས་སོང་གིས་ཡི་གེ་འདི་ཉིད་དང་། མི་འདི་ཉིད་དང་ཞེས་སོགས་

སོ། །འགེལ་པ་ནི། ཡུལ་བདེན་པ་བཞི་པོ་སོ་སོ་ལ་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་

པ་དང་། ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་སེ། 

དེ་ལྟར་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་ནི། གནས་སབས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་
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ཀི་སབས་སུ་བསན་པའི་མཐོང་ལམ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼དེའི་རྣམ་པ་རྒྱས་བཤད།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ར་བ་ལ། གཟུགས་

སོགས་སབས་ཀི་སོབས་ཀིས་བདེན་བཞིར་གོ་བར་བ་སེ། གཟུགས་སོགས་དོན་

དམ་པར་ན་ཞེས་ཀུན་ལ་སྦར་ཏེ། གཟུགས་སོགས་དོན་དམ་པར་ན་རྟག་པ་མ་ཡིན། 

མི་རྟག་པའང་མིན་པར་ཤེས་པ་ནི། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་བཟོད་དོ། །མདོ་ནི། བམས་པ། བླ་

མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གཟུགས་

རྟག་ཅེས་བ་བའམ། མི་རྟག་ཅེས་བ་བར་ཆོས་སོན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །དུཿ 

ཁ་ཡིན་མིན་གི་མཐའ་ལས་འདས་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཤེས་ཏེ། མདོ་ནི། གཟུགས་

ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་གོ །ཞེས་བ་བར་ཆོས་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །སོང་མི་

སོང་གིས་རྣམ་པར་དག་པར་ཤེས་པ་རེས་བཟོད་དེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ཡོངས་སུ་

དག་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞེས་སོ། །བདག་ཡོད་མེད་ཀིས་སོང་པས་

མ་སྐྱེས་པ། མ་འགག་པ། སོགས་པ་ཀུན་བང་མིན་པར་ཤེས་པ་རེས་ཤེས་ཏེ། མདོ་

ནི། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་མེད་པ་ནི། གཟུགས་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞེས་

སོ། །རྒྱུ་ཡིན་མིན་དང་བལ་བ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་ཤེས་པ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་

བཟོད་དེ། མདོ་ནི། ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །

ཀུན་འབྱུང་ཡིན་མིན་དང་བལ་བས་ཆགས་པ་སོགས་ཉོན་མོངས་པས་གོས་

པ་སངས་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཤེས་ཏེ། མདོ་ནི། ནམ་མཁའ་གོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་
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ཡུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞེས་སོ། །རབ་ཏུ་སྐྱེ་མི་སྐྱེར་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལས་

གོལ་བར་ཤེས་པ་རེས་བཟོད་དེ། མདོ་ནི། ནམ་མཁའ་ལ་གཟུང་དུ་མེད་པའི་ཕིར་

ཡུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞེས་སོ། །རྐེན་ཡིན་མིན་གིས་སོང་པས་རང་གི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་ཅིར་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པར་ཤེས་པ་རེས་ཤེས་ཏེ། མདོ་ནི། ནམ་མཁའ་ལ་

ཐ་སད་མེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞེས་སོ། །འགོག་བདེན་འདིའི་དོན་

ངག་ཏུ་བརོད་པ་ཡིས་རྒྱུད་གཞན་ལ་སྦིན་དུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་འགོག་པ་

ཡིན་མིན་གིས་སོང་པས་སོ། །ཞེས་ཤེས་པ་འགོག་པ་ལ་ཆོས་བཟོད་དེ། མདོ་ནི། 

ནམ་མཁའ་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་པ་

གང་གིས་ཀང་དམིགས་པར་བར་མེད་པར་བེད་པ་ཞི་མ་ཞིས་སོང་པར་ཤེས་པ་

ཆོས་ཤེས་ཏེ། མདོ་ནི། ནམ་མཁའ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡོངས་སུ་དག་

པའོ། །ཞེས་སོ། །

སྐྱེ་བ་སོགས་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ག་ནོམ་ཡིན་

མིན་གིས་སོང་པར་ཤེས་པ་རེས་བཟོད་དེ། མདོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་

དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་པ་

མེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞེས་སོ། །ངེས་འབྱུང་ཡིན་མིན་གིས་སོང་

པས་ཡུམ་ལ་སྤོད་པ་ལ་ནད་དང་གནོད་པ་མི་འབྱུང་བར་ཤེས་པ་རེས་ཤེས་ཏེ། མདོ་

ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས། དེ་ལ་མིག་གི་ནད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ལམ་

ཡིན་མིན་དང་བལ་བས་ངན་སོང་ཆད་པ་དང་། རྣམ་བང་ཤེས་པས་དགའ་བ་རྒྱས་

པར་ཤེས་པ་ལམ་ལ་ཆོས་བཟོད་དེ། མདོ་ནི། ཡུམ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་བསན་པར་གྱུར་
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ན་དམལ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །རིགས་པ་ཡིན་མིན་

གིས་སོང་བས་འབས་བུ་བང་ཆུབ་ནི་མངོན་དུ་བ་བ་ལ་མི་རྟོག་པ་ཉིད་ཤེས་པ་ཆོས་

ཤེས་ཏེ། མདོ་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ་ནི། ཆོས་གང་ཡང་སྐྱེ་བའམ། 

འགག་པའམ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའམ། རྣམ་པར་བང་བའམ། ཡོངས་སུ་གཟུང་

བའམ། དོར་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །སྒྲུབ་པ་ཡིན་མིན་དང་བལ་བས་སྔོ་སོགས་ཀི་

མཚན་མ་དག་དང་མ་འགེལ་ཞིང་མ་འདྲེས་པར་རྟོགས་པ་རེས་བཟོད་དེ། མདོ་ནི། 

ཕར་ཕིན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ་ནི། ཆོས་གང་གིས་ཀང་གོས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ངེས་

འབིན་ཡིན་མིན་གིས་སོང་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དངོས་པོ་དང་། དེ་དག་གི་མིང་

དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དེའི་ཤེས་པ་གཉིས་པོ་ལ་སོ་སོ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་

མེད་པར་ཤེས་པ་ནི། རེས་ཤེས་ཏེ། མདོ་ནི། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་མི་ཤེས། དེ་ལྟར་རྣམ་

པར་རྟོག་པར་མི་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་མི་དམིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་འཕོ་བར་ཡང་མི་བེད་ན། 

ཡུམ་ལ་སྤོད་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་ནི། ཀུན་ཤེས་ཉིད་ཀི་སབས་སུ་བསན་པའི་

མཐོང་ལམ་སད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡིན་ནོ། །འདི་དང་སྔར་གི་མཐོང་ལམ་ལ། 

འཕགས་པས་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་བསན་པར་བཞེད་ལ། སོབ་དཔོན་གིས་

བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་བསན་པར་བཤད་པ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། རྣམ་པ་དེ་

དག་གིས་བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་ན། ཡེ་ཤེས་བཅུ་དྲུག་སྐྱེའོ། །ཞེས་མཚོན་པའོ། །

འགེལ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དངོས་བསན་བང་སེམས་ཀི་དང་། ཤུགས་བསན་

ཉན་རང་གི་མཐོང་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་

ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་རོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དུཿ ཁའི་བདེན་པ་ནི། རྟག་པ་དང་མི་
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རྟག་པ་ཉིད་དང་བལ་བས་ནི། རྟག་ཅིང་བརྟན་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་རྟག་ཅིང་འཇིག་པ་

ཡང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། དུཿ ཁའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དང་པོའ།ོ །དེ་བཞིན་དུ་

ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་རོ། །དུཿ ཁ་དང་དུཿ ཁ་མ་ཡིན་པ་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་བཅིང་

གོལ་མེད་པའི་ཕིར་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བ་དང་། དོན་གཞན་གི་བདག་གིས་

སོང་པ་དང་དེ་མེད་པ་མི་སོང་བ་དང་བལ་བའི་ཕིར་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། རང་གི་ངོ་

བོར་གྱུར་པའི་བདག་དང་། དེ་མེད་པ་བདག་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་མ་

སྐྱེས་པ་དང་། མ་འགག་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པར་

བང་བ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། སོགས་པ་ཉམས་པ་དང་འཕེལ་བ་མེད་པ་དུཿ ཁའི་

བདེན་པའི་རྣམ་པ་དག་ཡིན་ནོ། །

དུཿ ཁའི་བེད་རྒྱུ་དང་། དེ་མེད་པར་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་གསོག་སེ། སོང་པ་ཉིད་

ཀིས་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ་དང་། དེའི་ཚེ་

དུཿ ཁ་ཀུན་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་། དེ་མེད་པ་ཀུན་འབྱུང་བ་མེད་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་

ཕིར་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཁོ་བ་སོགས་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་

ཅད་སངས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་དང་ཡུན་རིང་པོར་དུཿ ཁ་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་། དེ་མེད་པ་

རབ་ཏུ་མི་སྐྱེ་བ་དང་མི་འབེལ་བས་ངོ་བོ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ཡུལ་དུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་

ལས་གོལ་བ་དང་། དུཿ ཁ་བརྒྱད་ནས་སྐྱེད་པའི་རྐེན་དང་། དེ་མེད་པ་རྐེན་མ་ཡིན་པ་

ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཉིད་ཀིས་ནམ་མཁའ་སྒ་བརན་གཉིས་ཀིས་བརོད་མི་ནུས་པ་

ལྟར་རང་གི་ངོ་བོར་བརོད་དུ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་

བཞི་དག་ཡིན་ནོ། །འགོག་པའི་བདེན་པའི་དོན་གཞན་གིས་ཚིག་ཏུ་བརོད་པས་རྒྱུད་
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གཞན་ལ་སྦིན་དུ་མེད་དེ། གང་གི་ཕིར་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་དང་བལ་བ་འགོག་པ་དང་། 

དེ་མེད་པ་འགོག་པ་མེད་པ་དང་མ་འབེལ་བ་དེའི་ཕིར་རོ། །དུཿ ཁ་ཞི་བ་དང་། དེ་མེད་

པ་མ་ཞི་བ་མེད་པས་དམིགས་པ་མེད་པར་བེད་པ་སེ། མི་དམིགས་པར་ཤེས་པ་

དང་། བདེ་ཞིང་གཙང་པས་ག་ནོམ་པ་དང་། དེ་མེད་པས་ག་ནོམ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་

བལ་བའི་ཕིར་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་ལས་འདས་ཤིང་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་

དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བ་མང་འདས་དང་། དེ་མེད་པ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མེད་པའང་

མེད་པའི་ཕིར་ལུས་ཀི་ནད་ཐམས་ཅད་མི་སྐྱེ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི། འགོག་པའི་བདེན་

པའི་རྣམ་པ་དག་ཡིན་ནོ། །

ཐར་པའི་གོང་ཁེར་དུ་ཕིན་བེད་ལམ་དང་། དེ་མེད་པ་ལམ་མ་ཡིན་པ་དང་

བལ་བའི་ཕིར་ངན་སོང་ཆད་པ་སོགས་འཇིགས་པ་ལྔ་དང་བལ་བ་དང་། ཉོན་མོངས་

ཀི་གཉེན་པོ་རིགས་པ་དང་། དེ་མེད་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཕིར་

འབས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བའི་དོན་གི་ཐབས་ལ་གང་དུའང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཉིད་

དང་། སེམས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་

རྣམ་པར་གོལ་བ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་མ་དག་དང་

མ་འབེལ་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་། རྟག་པའི་གནས་སུ་ངེས་པར་འབིན་པ་དང་། དེ་མེད་

པ་ངེས་འབིན་མ་ཡིན་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་བརོད་པར་བ་བའི་ངོ་བོའི་མཚན་ཉིད་

ཤེས་བ་དང་། རོད་པར་བེད་པའི་ངོ་བོའི་མཚན་ཉིད་སྒ་གཉིས་ལ་སོ་སོར་སྣང་བའི་

ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། ལམ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་

ཕི་རོལ་པས་བཏགས་པ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་བཅུ་



  552  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

དྲུག །ཉན་ཐོས་པས་བཏགས་པ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་བཅུ་

དྲུག་སེ། སྒོ་འདོགས་སོ་གཉིས་དང་བལ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡེ་ཤེས་སད་

ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ནི། ཀུན་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སབས་སུ་དངོས་སུ་བསན་པའི་

བང་སེམས་རྣམས་ཀི་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་སྒོ་འདོགས་སོ་གཉིས་དང་བལ་བ། དེ་ལས་

ཕོགས་གཅིག་ཆོས་སུ་ཞེན་པ་དང་བལ་བ་ལས་ལྡོག་པ་གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་པའི་

གཉེན་པོ་ཙམ། མི་རྟག་པ་དང་། སོགས་པ་དུཿ ཁ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་རབ་ཏུ་

བསོམ་པར་བ་བ་སྒོ་འདོགས་ཕེད་ཆོད། ཕེད་མ་ཆོད་ན། ཀུན་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སབས་

སུ་ཤུགས་ལ་བསན་པ་ཉན་ཐོས་ཀི་མཐོང་ལམ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་༼སོམ་ལམ་མི་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན།༽ནི། 

བང་སེམས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན། སབས་འདིར་ཉན་ཐོས་ཀི་སོམ་པའི་ལམ་

ནི། དངོས་སུ་མ་བསན་ནོ། །ཉན་ཐོས་ཀི་འབས་བུ་མངོན་དུ་མི་བེད་པའི་ཕིར། འོ་ན། 

མཐོང་ལམ་ཡང་མི་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་ནི། བང་སེམས་

ཀིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་པས་ཤེས་པར་བེད་པ་ལ་མཐོང་ལམ་དེ་བསན་

དགོས་སོ། །སོམ་ལམ་ནི། མཐོང་ལམ་གི་རྒྱུན་གོམས་བེད་ཙམ་ཡིན་པས་མཐོང་

ལམ་བསན་པ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་པས་སོ། །འོ་ན། བང་སེམས་ཀི་སོམ་ལམ་མི་སོན་

པར་འགྱུར་ཏེ། མཐོང་ལམ་བསན་པས་ཤེས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤེས་པར་བེད་པ་ལ་མི་

དགོས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་ལ་དགོས་སོ། །ཉན་ཐོས་ཀི་སོམ་ལམ་ནི། ཤེས་བ་

ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་པས་སོ། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ལའང་
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བསན་མི་དགོས་ཏེ། མཐོང་ལམ་བསན་པས་གོ་ས་བར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་༼མཁེན་གསུམ་གི་དོན་བ་།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་མཁེན་གསུམ་རྒྱས་པར་བསན་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ཉིད་གསུམ་མཇུག་བ་་བར་བེད་དོ། །འོ་ན། སྦོར་བཞི་སོགས་ལ་མཇུག་་ད་མི་

བེད་ལ། མཁེན་གསུམ་ལ་བེད་པ་ཅི་སེ་ཞེ་ན། མཁེན་གསུམ་དེ་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་

ཀི་དོན་མཐའ་དག་་ད་པར་བེད་པ་ཡིན་པས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། 

ར་བ་ལ། བསན་པ་ཡིན་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། གཞི་ཤེས་འདི་དང་། ཡང་

བཤད་པའི་ལམ་ཤེས་འདི་དང་། ཡང་བཤད་པའི་རྣམ་མཁེན་འདི་ཡིན་ཏེ། མཁེན་པ་

རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདི་ནིའོ། །གང་གིས་ན། ཡང་གི་སྒ་ཁོ་ནར་བསྒྱུར་ཏེ། གནས་

སབས་ཏེ། ལེའུ་གསུམ་པོ་དག་ཁོ་ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ལུགས་ལས་ལྡོག་པའི་ཚུལ་

གིས། རབ་འབོར། ཡང་ཡུམ་འདི་ནི། ཆོས་གང་ཡང་ཐོབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན། སོན་

པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་དེ་ལྟར་གཞི་ཤེས་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་བསན་ནོ། །དེ་ལྟར་གི་སྒ་ནི། སོགས་ཀི་དོན་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ཏེ། 

རབ་འབོར། ཡང་ཡུམ་འདི་ནི། འདོད་པའི་ཁམས་ལས་ཤིན་ཏུ་འདའ་བར་བེད་

པའམ། གནས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ལམ་ཤེས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་བསན་ནོ། །རབ་འབོར། ཡང་ཡུམ་འདི་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་

སེར་བར་བེད་པའམ། འཕོག་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀིས་རྣམ་མཁེན་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསན་ནོ། །འདི་ནི། འཕགས་པའི་བཤད་པའོ། །

འགེལ་པ་ལ། མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རྣམ་མཁེན་ཉིད་འདི་
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དང་། ལམ་ཤེས་ཉིད་འདི་དང་། གཞི་ཤེས་ཉིད་འདི་སེ། གསུམ་མོ། །རྣམ་མཁེན་

ལམ་ཤེས་གཉིས་ལ་འདི་ཞེས་པ་མི་འཐད་དེ། བཤད་མ་ཐག་པའམ་འཆད་འགྱུར་

མིན་པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དངོས་མིན་ཀང་བཤད་མ་ཐག་པ་དང་ཉེ་བས་

དེའི་ཚུལ་ཏེ། འདྲ་བར་བརོད་དོ། །གང་གིས་ན། རབ་འབོར། མཐའ་གཉིས་རྣམ་

དག །སྤོད་པ་ཁད་པར་གི་ལེའུ་གསུམ་གིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། མཁེན་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་རོ། །

བཞི་པ་༼སབས་བ་་བ།༽ནི། 

དང་པོ་གཉིས་ལ་ལྟོས་པའི་གསུམ་པའི་འོ། །ཤེས་རབ་སིང་བརེས་སྲིད་ཞིར་

མི་གནས་ཤིང་། །ཐབས་དང་ཐབས་མིན་སང་གཉེན་དབེ་བའི་དོན། །ལེགས་རྟོགས་

དམིགས་མེད་སྦོར་བས་བསོམས་པའི་འབས། མཐོང་ལམ་གཞི་ཤེས་མ་ལུས་

ལེགས་པར་བཤད། །བ་་བའི་ཚིགས་བཅད་དོ། །     ། །

༼སབས་བཞི་པ།༽

༼འཇུག་པ་སྦོར་བཞི།༽

དེ་ལྟར་ཡུམ་གི་མཚན་ཉིད་མཁེན་གསུམ་ལེགས་པར་རྟོགས་ནས་རང་གི་

རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་རྣལ་འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྦོར་བ་ལ་བཞི་སེ། 

དབང་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་སོམ་པ་རྣམ་ཀུན། 

དབང་ཐོབ་པའི་ཚུལ་གིས་སོམ་པ་རེ་སྦོར། བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་སོམ་

པ་མཐར་གིས་པ། བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་གཅིག་ཅར་སོམ་པ་སད་ཅིག་མའོ། །དང་པོ་ལ། 
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མཚམས་སྦར། 

སྦོར་བ་རྒྱས་བཤད། སབས་བ་་བ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་པར་བེད་

ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་མོ། །གང་གི་ཕིར་དུ་ན། 

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་ཐོས་བསམ་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་བ་ས་པ་དང་རྒྱས་

པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་སེ། ངེས་པར་བསོམས་པས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པས་

རྟོགས་པ་རང་དབང་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུའོ། །ཡང་ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་

གསུམ་རྒྱུ་འབས་བླང་དོར་དུ་ཤེས་པའི་གང་ཟག་གིས་ཐོས་བསམ་དེ་དབང་མ་ཐོབ་

པ་ཡིན་པས་དབང་ཐོབ་པའི་བསོམས་བྱུང་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ་སོམ་མོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

སྔར་གི་མཁེན་གསུམ་དེ་ཉིད་བ་་བས་ཡང་རྣམ་པ་རས་རིགས་མ་ལུས་པ་ཐམས་

ཅད་དང་། བང་ཆུབ་གསུམ་གི་ལམ་དང་། གཞི་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཤེས་པའི་མཁེན་

གསུམ་ཐོས་བསམ་གིས་ཤེས་པ་དེ། བ་་བའི་སོ་ནས་སོམ་པ་དེ་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་

པར་རོགས་པར་རྟོགས་པའི་སྦོར་བའོ། །

གཉིས་པ་༼སྦོར་བ་རྒྱས་བཤད།༽ལ། 

རྣམ་ཀུན་ཙམ་དང་། 

རྣམ་ཀུན་ཁད་པར་ཅན་གི་སོམ་རིམ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། 

སྦར་ས་རྣམ་པ། 

སྦོར་བ་པོ་གང་ཟག །སྦོར་བ་རང་གི་ངོ་བོ། སྦོར་བའི་སྔོན་འགོའ།ོ །དང་པོ་

ལ་གསུམ་སེ། 
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མདོར་བསན། 

རྒྱས་བཤད། དོན་བ་འོ། །མདོར་བསན་ལ་གཉིས་ཏེ། ར་བ་ལ། སྤི་གཞུང་

གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། དགག་གཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། གཉལ་པ་ན་རེ། 

གཞི་ནི། ་ག་ཀུན་གིས་བ་ས་པས་འགོག་ལམ་གཞི་མིན་ལ་་ག་ཀུན་ས་དང་པོ་

ཡར་བཅད་ལ་མེད་དོ། །ཞེ་ན། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ན་ཆོས་ཅན། སོམ་སང་མེད་པར་

ཐལ། ་ག་ཀུན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འགོག་ལམ་གཞི་མིན་པར་འདོད་པ་ལ། ཤཱནི་

པས། གཞི་ནི། དམིགས་པ་སེ། བདེན་པ་བཞི་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །གཉིས་པ་ལ། གཞི་ལམ་རྣམ་པའི་གཞི་ནི། ཕི་ནང་གི་དངོས་པོའམ་བདེན་པ་

གཞི་སེ། རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒོ་གདགས་པའི་གཞི་མི་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་གཞི་མི་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཁད་པར་གི་ཆོས་བརྟེན་པའི་གཞིའམ། རྟེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལམ་ནི། 

རྟག་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་གཉེན་པོ་ལམ་གསུམ་གིས་བ་ས་

པའོ། །རྣམ་པ་ནི། གཙོ་བོར་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་བདག་མེད་པ་གཉིས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དེ། དེའང་སབས་འདིར་དེ་རྟོགས་པར་བེད་པ་ཤེས་པའི་རྣམ་པས་བསན་

ཏེ། གཉེན་པོ་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པའི་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བསན་

པས་དེ་རྟོགས་པར་བ་བའི་རང་བཞིན་རྣམ་པ་མཐའ་དག་བསོམ་བར་ཤུགས་ལ་

བསན་ནོ། །

འདི་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། བདེན་པའི་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་

པ་སེ། མི་རྟག་པ་ལ་དུཿ ཁའི་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །མཚོན་བ་
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ནི། བདེན་པའི་ཆོས་ཀི་བེ་བག་ཡིན་པས་རྣམ་པ། དེ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

དམིགས་ཤིང་ཤེས་པར་བ་བ་རྣམ་པའོ། །མཚན་གཞི་ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི། རྣམ་

པ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་དོན་རྣམ་དང་། ཤེས་རྣམ་གཉིས་སོ། །དོན་རྣམ་ལ། བདེན་པ་

བཞིའི་རྣམ་པ་རིམ་པ་ལྟར་དགུ། བཅུ་གཉིས། ཉི་ཤུ། བརྒྱ་སོ་གཉིས་སོ། །ཤེས་རྣམ་

ལ། གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན། ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་སོ་དྲུག །རྣམ་མཁེན་

གི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བཅུའོ། །ཐ་དད་ནི། ཅི་རིགས་པ་སེ། ་ག་ཀུན་བེམ་པོ་བའི་དོན་

རྣམ་དང་ཤེས་རྣམ་དངོས་པོ་ཐ་དད། འགོག་བདེན་གི་དོན་རྣམ་ཤེས་རྣམ་དེ་ཉིད་དང་

གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པ། ལམ་བདེན་གི་དོན་རྣམ་ཤེས་རྣམ་དངོས་པོ་ཐ་དད་དང་། 

ངོ་བོ་གཅིག་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་དོ། །གངས་ངེས་ནི། རྣམ་པ་གཞིར་བས་ལ་ཡུལ་ཡུལ་

ཅན་གཉིས་སུ་ངེས་པས་དོན་རྣམ་ཤེས་རྣམ་གཉིས་སུ་ངེས་སོ། །བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་

གསུམ་དུ་ངེས་པ་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་

ཡོད་པས་དེའི་ཡུལ་རྣམ་པའང་དེ་ཉིད་དུ་གངས་ངེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། དོན་དམ་

བདེན་པའི་རྣམ་པ་དང་ལམ་རྣམས་ཆོས་ཅན། གཞིར་ཐལ། འགོག་བདེན་དང་ལམ་

བདེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཟེར་ན། ངོ་བོར་ཐལ་བ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ལྡོག་པར་ཐལ་

བའི་རྟགས་མ་གྲུབ་བོ། །དེ་ལམ་བདེན་རྣམ་པར་ཐལ་བའང་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་༼རྒྱས་བཤད།༽ནི། 

ངོ་བོ་དང་། དབེ་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པ་ནི། གཞི་

ཤེས་པའོ། །དེའི་བེ་བག་རྣམས་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་གང་གི་གཉེན་པོ་གང་ཡིན་

པ་སེ། དཔེར་ན། རྟག་པར་འཛིན་པ་ལ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པ་བཞིན་ཏེ། དེ་རྣམས་
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ལ་རྣམ་པ་ཞེས་བ་སེ། མཁེན་པ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་མཚན་གཞིར་གྱུར་པ་དེ་ལ་

བརྟེན་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དེས་ཤེས་རྣམ་དངོས་སུ་བསན་ནས་དོན་རྣམ་ཤུགས་

ལ་སོན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། གཉེན་པོའི་ཕོགས་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་དེ་ནི། 

དབེ་གཞི། དབེ་ངོ་གཞི་ཤེས་ཀི་དང་། ལམ་ཤེས་ཀི་དང་། རྣམ་མཁེན་གི་རྣམ་པ་

སེ། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད་དོ། །ཐ་དད་ནི། ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་ངོ་བོ་གཅིག །མཚན་

ཉིད་པ་ནི། ཐ་དད་དོ། །གངས་ངེས་ནི། གཉེན་པོའི་ཕོགས་རྣམ་ཀུན་མཁེན་པ་ཉིད་

ནི། རྣམ་པ་གསུམ་གིས་བ་ས་པའི་ཕིར་དེས་བ་ས་པའི་རྣམ་པའང་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་ངེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ངོ་བོ་དང་། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྟག་པ་དང་། 

སོགས་པ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀི་གཉེན་པོའི་

ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་རྟག་པ་དང་། སོགས་པ་དུཿ ཁ་ལ་སོགས་པར་དམིགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བེ་བག་རྣམས་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་

ནི། མཁེན་གསུམ་གི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེས་ན། རྣམ་པ་གཞི་མེད་པའི་སྐྱོན་

མེད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དབེ་གཞི་རྣམ་པ་དེ་དག་ཀང་དབེ་ངོ་རྣམ་པ་

གསུམ་མོ། །གངས་ངེས་ནི། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་བེ་བག་གིས་

རྣམ་པ་གསུམ་ཁོ་ནར་གངས་ངེས་པར་བཞེད་དོ། །ཡང་ན། འགྱུར་གཞན་ལས། ར་

བར། གཞི་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་རྣམས། །རྣམ་པ་ཞེས་བ་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་

དང་། འགེལ་པར། དམིགས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་པ་རྣམས་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། 

ཆོས་བཤེས་ཀིས། རྣམ་པ་དུ་ཞིག་ཡོད། རང་བཞིན་གང་ཡིན། དེ་དག་གང་གིས་
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བཞག་ཅེས་དྲིས་ནས། དང་པོ་ནི། རྟག་པ་དང་། སོགས་པ་བདེ་ཞིང་གཙང་བ་ལ་

སོགས་པར་འཛིན་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཏེ། བིས་པ་སྲིད་པར་འཁམས་པའི་

རྒྱུའམ། གཞིའོ། །གཞི་དེ་ཇི་ལྟར་གཟུང་བ་ལྟར་མེད་པར་ཤེས་པ། གཉེན་པོའི་ཆོས་

ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་དམིགས་པ་གཞི་ཤེས་ཀི་དབང་དུ་བས་

པའི་རྣམ་པ། བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་

པའི་གནས་སབས་ལ་བརོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ན། ཡེ་ཤེས་ཞེས་བ་བ་ལམ་ཤེས་

ཀི་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། ཡོན་ཏན་སྨོས་པའི་སོ་ནས་རྣམ་

མཁེན་ཞེས་བ་བས་ན། འདིར་ཡང་རྣམ་པ་ཞེས་སྨོས་ཏེ། རྣམ་མཁེན་གི་རྣམ་

པའོ། །རྣམས་ནི། དྲུག་པའི་མང་ཚིག་གོ །དེ་ལྟར་གསུམ་མོ། །གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པ་

ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། བེ་བག་དུ་མ་ལ་བ་བས་ཐ་དད་དམ་སམ་པ་སང་པའི་

ཕིར་ཆོས་ཅན་མཚན་གཞི་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་དེ། ཞེས་སྨོས་ཏེ། དེ་ལ་གཞི་ཤེས་

ཀི་རྣམ་པ་ནི། ཉན་རང་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། ལམ་ཤེས་

ཀི་རྣམ་པ་ནི། བང་སེམས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་

དོ། །རྣམ་མཁེན་གི་རྣམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

མཚན་ཉིད་དོ། །དེས་ན་རྣམ་པ་ནི། སོམ་རིམ་གཙོ་བོར་སོན་ལ། འོག་གི་མཚན་ཉིད་

ནི། མཁེན་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཙམ་སོན་པས་ཁད་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། གསུམ་

པོ་དེ་དག་ཀང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གིས་ཕེ་བ་མིན་གི། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་

གསུམ་ཡོད་པའི་བེ་བག་གིས་བཞག་པས་ན། རྣམ་པ་གསུམ་ཁོ་ནར་གངས་ངེས་

པར་བཞེད་དོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། 

གཞི་ཤེས་ཀི་༼རྣམ་པ།༽དང་། 

ལམ་ཤེས་ཀི་དང་། རྣམ་མཁེན་གི་རྣམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྔ་

འགེལ། ར་བ། འགེལ་པ། དོན་བ་འོ། །སྔ་འགེལ་ནི། མཁེན་པ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་

རྣམས་སྤིར་བསན་ནས་ད་ནི་ཁད་པར་དུ་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་འཆད་དོ། །ར་བ་ལ། 

བཤད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ཉེར་བདུན་ནོ། །གང་གིས་ན། 

མདོ་ནི། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས། ཡུམ་འདི་ནི། མ་མཆིས་

པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར། ནམ་

མཁའ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་མེད་པའི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་སེ། རབ་འབོར་གིས་

གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས། ཡུམ་འདི་ནི། མི་གཡོ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར། ཆོས་ཀི་དབིངས་གནས་པ་

ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞེས་མི་གཡོ་བའི་རྣམ་པའི་བར་གིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། དུཿ ཁ་ཀུན་

འབྱུང་འགོག་པ་སེ། བདེན་པ་གསུམ་པོ་སོ་སོ་ལ་རྣམ་པ་བཞི་བཞི་སེ། བཅུ་གཉིས་

དང་། ལམ་བདེན་ལ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དེ་ནི། བཅོ་ལྔ་སེ། དོན་རྣམ་ཉེར་བདུན་དང་། 

དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པའི་ཤེས་རྣམ་ཉེར་བདུན་གི་སོ་ནས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། བདེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་དང་། ལམ་བདེན་གི་རྣམ་

པ་བཅོ་ལྔ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པ་སྤིར་བསན་པ་དེ་ལ། བདེན་པ་བཞི་རྟེན་

དུ་བས་ཏེ་མཁེན་གསུམ་གི་སབས་ཀི་བདེན་པ་གང་ལ་རྣམ་པ་ཇི་སེད་ཡོད་པ་དེ་

སོན་པས་རེ་ཞིག་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དུཿ ཁའི་རྣམ་པ་ནི། 
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རྟག་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་སད་ཅིག་པས་ལག་པར་མི་སྐྱེ་ཞིང་། 

དེ་ཁོ་ནར་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་པས་མི་སྐྱེ་བ་དང་། བེད་པ་པོའི་བདག་གིས་དབེན་པ་

དང་། བདག་མེད་པས་བདག་ཏུ་རྟོག་པས་མི་རི་བའི་རྣམ་པ་སེ། བཞི་ནི། དུཿ ཁའི་

བདེན་པའི་མི་རྟག །དུཿ ཁ། སོང་པ། བདག་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །རྣམ་པ་ཞེས་རེ་

རེའི་མཇུག་ཏུ་སྦར་རོ། །མིང་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་སྐྱེད་པའི་གཞི་མིན་པས་གནས་

མེད་པ་དང་། འགོ་འོང་སྐྱེ་འགག་དང་བལ་བས་ནམ་མཁའ་དང་། རྟོག་དཔྱོད་བལ་

བས་སྒས་བརོད་དུ་མེད་པ་དང་། ཡང་སྲིད་འབྱུང་བའི་རྐེན་ཚོར་བ་སོགས་མིང་

གཞིའི་ཕུང་པོ་མེད་པ་སེ། བཞི་ནི། སོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་གི་རྒྱུ་སོགས་སོ། །ཆོས་

ཐམས་ཅད་འགོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་གང་དུའང་འགོ་བ་མེད་ཅིང་སོང་ནས་ཐོབ་བ་

མིན་པ་དང་། གཟོད་མ་ནས་ཞི་བའི་དཔྲོག་བའི་ཡུལ་མེད་པས་མི་འཕོག་པ་དང་། 

ཆོས་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་གདོད་མ་ནས་གཞི་མ་གྲུབ་ཅིང་སྐྱེ་འགག་མེད་

པས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རྣམ་པ་སེ། བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་བཞི་ནི། འགོག་བདེན་གི་

འགོག་པ་སོགས་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཆ་ནི། རང་

རྒྱལ་དང་བང་སེམས་ཀི་རྟོགས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པོ་མདོར་བསན་ལ་གསུམ་གི་དབེ་གཞི་ནི། 

གཞི་ཤེས་ཀིས་བ་ས་པའི་ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་ཙམ་མོ། །ལོཙྪ་བ་ན་རེ། དེ་མི་

འཐད་དེ། གཞི་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་གཞི་ཤེས་སུ་མ་འདུས་པ་མི་འགལ་ཞིང་རྟོགས་

བའི་དམིགས་པ་མ་བརོད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། གཞི་ཤེས་ཀི་

དམིགས་པའི་ལམ་བདེན་གཞི་ཤེས་སུའང་དགོས་ཤིང་། གཞི་ཤེས་དང་། འདིའི་
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ལམ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅིག་པས་ལམ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔ་རྟོགས་བ་ཡིན་ལ། དེ་

བསན་པས་སོ། །གལ་ཏེ་ལམ་འདི་དག་ལམ་ཤེས་ཀིས་བ་ས་ན། རང་སངས་རྒྱས་

ལ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། ལམ་ཤེས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དབེ་ངོ་ནི། ལམ་ཟག་མེད་གཉིས་

དང་། ཟག་བཅས་གཅིག་སེ། རྣམ་པ་གསུམ། གསུམ་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་

པའི་གཉེན་པོ་ཉིད་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་གཅིག་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་

པོ་ཉིད་དུ་སོམ་པའི་ལམ་རི་ལམ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཟག་བཅས་དང་། རྣམ་

རྟོག་དྲུག་སོང་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པོ་མཐོང་ལམ་ཟག་པ་མེད་པ་

དང་གཉིས་ཡིན་པས་སོ། །གལ་ཏེ་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པོ་

སོན་པར་མི་རིགས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཉན་ཐོས་ལ་མི་དགོས་ཀང་ཐམས་ཅད་

ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མངོན་རྟོགས་ཀང་བ་ས་པའི་ཕིར་དེ་དག་གི་

ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པོ་བསན་དགོས་སོ། །འདིར་ཁ་ཅིག །ལམ་དང་པོ་མཐོང་ལམ་དུ་

འདོད་པ་དང་། གསུམ་པ་སོམ་ལམ་དུ་འདོད་པ་ནི། མི་རིགས་ཏེ། འཕགས་པ་དང་

སོབ་དཔོན་གཉིས་ཀས། ལམ་དང་པོ་ལ་དམིགས་བསལ་མེད་པར་སྤི་ལ་བཤད་ལ། 

གསུམ་པ་མཐོང་ལམ་དུ་གསལ་བར་བཤད་པས་སོ། །ཟག་བཅས་སུ་ཤེས་སྒིབ་སོང་

བས་བཞག་པའང་མི་འཐད་དེ། ལམ་གསུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཟག་བཅས་སུ་ཐལ། ཤེས་

སྒིབ་ཀི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འཕགས་པས་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པོའི་

ལམ་ནི། གཉིས་ཏེ། སོམ་པའི་ལམ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། མཐོང་བའི་ལམ་ཟག་

པ་མེད་པའོ། །ཞེས་བཤད་པས་སོ། །དེས་ན། རི་ལམ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ནི། 

རེས་ཐོབ་དག་པ་ལོ་ཀ་པར་བཤད་པས་དེའི་སོ་ནས་ཟག་བཅས་སུ་བཞག་པར་
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མངོན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལམ་དང་པོའི་བཞི། གཉིས་པའི་ལྔ། གསུམ་པའི་

དྲུག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ལ། ལམ་དང་པོ་ལ། ལམ་ནི། 

བེད་པ་པོར་འཛིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་བེད་པ་པོ་མི་དམིགས་པས་མེད་པ་

དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ། བདག་ཉིད་མི་དམིགས་པས་ཤེས་པ་པོ་མེད་པ་དང་། 

བཟང་ངན་ལ་བླང་དོར་གི་འཛིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་ཆོས་དབིངས་ཀི་ཚུལ་

གིས་འཆི་འཕོ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་ཕིར་གཉེན་

པོས་ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་བ་མེད་པའི་རྣམ་པ་སེ། བཞི་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལམ་

བདེན་གི་ལམ་དང་། སོགས་པ་རིགས་བསྒྲུབ་པ། ངེས་འབིན་གི་མཚན་ཉིད་དག་

ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལམ་གཉིས་པ་ཟག་བཅས་ལ། སྔ་ཕི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ། 

ཤེས་བ་དོན་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་འོག་མ་ཀུན་གི་མགོ་ལ་སྦར། རྣམ་པ་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པས་སྤིར་བེམ་པོར་འཛིན་པའི་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པོར་གྱུར་

པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གོང་མ་ཀུན་གི་མཇུག་ཏུ་སྦར་ཏེ། གདོད་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པའི་མཚན་ཉིད་རི་ལམ་གི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་དང་རྒྱུ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་མཚན་ཉིད་སྒ་

བརན་ཏེ། བག་ཅ་དང་། རང་བཞིན་གིས་མ་འགག་པའི་མཚན་ཉིད་གཟུགས་བརན་

ནམ་མིག་ཡོར་དང་། གཟོད་མ་ནས་ཞི་ཞིང་ཡུལ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་སྨིག་རྒྱུ་དང་། 

རང་བཞིན་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཚན་ཉིད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་སེ། ལྔ་

ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལམ་གསུམ་པ་ཟག་མེད་ལ་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་གིས་གསར་དུ་
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རྟོགས་པ་ཞེས་གོང་མ་རྣམས་ཀི་མཇུག་ཏུ་སྦར། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཞེས་འོག་མ་

ཀུན་གི་མགོ་ལ་སྦར། རྣམ་པར་རྟོག་པའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

མཇུག་ཏུ་སྦར་ཏེ། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཤད་དེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་

མེད་པ་དང་། རྟེན་ཉོན་མོངས་པའི་སེམས་ཅན་མེད་པས་དེ་སངས་པའི་རྣམ་པར་བང་

བ་མེད་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་གོས་པ་མེད་ཅིང་

རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་དང་། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་སོགས་སུ་དམིགས་

པའི་སོས་པ་མེད་པ་དང་། རང་གི་རྟོགས་པ་ལ་རོ་མང་བའི་རློམ་པ་མེད་པ་དང་། 

ཆོས་དབིངས་ལྟར་བརྟན་པ་མི་གཡོ་བའི་རྣམ་པ་སེ། དྲུག་ནི། སང་བ་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་དང་གཉེན་པོ་རྣམ་བང་དང་ར་བ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་

ཀིས་གོས་པར་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པར་དམིགས་པའི་སོས་པ་དང་། རང་གི་

རྟོགས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། རྟོགས་པ་ཐོབ་ཟིན་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་རྣམ་

རྟོག་གི་གཉེན་པོ་སེ། གཉེན་པོ་རེ་རེས་སང་བ་རེ་རེ་འཇོམས་པས་ན། སོ་སོར་ངེས་

པའོ། །གསུམ་པ་ནི། བཞི་ལྔ་དྲུག་པ་ཡོད་པ་དེ་ལྔར་ན། གཞི་ཤེས་ཀི་ལམ་གི་བདེན་

པའི་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔ་སེའོ། །     ། །

དོན་བ་་ནི། དེ་དག་སྤིར་བསོམས་ན། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཉི་

ཤུ་ར་བདུན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ།༽ལ་གསུམ་སེ། 

མདོར་བསན་ལ་གསུམ་གིས་སྔ་འགེལ་ནི། གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་དེའི་འོག་ཏུ་

ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་འཆད་དོ། །ར་བ་ལ། བསྒགས་སོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། 
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ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པའོ། །གང་གིས་ན། ཡུམ་འདི་ནི། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། འདོད་ཆགས་དམིགས་

སུ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་ནས། ཡུམ་འདི་ནི། དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོང་པ་

ཉིད་ཕར་ཕིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་སོང་པ་ཉིད་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

གོ་རིམ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་སོ་དྲུག་པོ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་བརྒྱད་དང་། ལམ་

བདེན་ལ་བདུན་དང་། དུཿ ཁ་ལ་ལྔ་དང་། འགོག་པ་ལ་བཅུ་དྲུག་གོ །ཞེས་སོ། །འགེལ་

པ་ལ། ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པའོ། །ཇི་

ལྟར་ན། ཀུན་འབྱུང་བའི་བདེན་པ་ལ་གངས་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་། ལམ་དང་། 

དུཿ ཁ་དང་། འགོག་པའི་བདེན་པ་ལ་གངས་བཞིན་དུ་སོགས་པ་བདུན་དང་། ལྔ་དང་། 

བཅུ་དྲུག་གོ །ཞེས་བ་བར་རོ། །དེ་མི་འཐད་དེ། གཞན་དང་བདེན་བཞིའི་གོ་རིམ་མི་

མཐུན་ནོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། གཞན་ནས་གསུངས་པ་དེ་རྟོགས་པའི་རིམ་པ་ཡིན་

ལ། འདི་དོན་གི་རིམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཕོགས་ལ་ཀུན་འབྱུང་གི་

བདེན་པ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དུཿ ཁ་འབས་བུ་ཡིན་ནོ། །གཅིག་ཤོས་རྣམ་བང་གི་ཕོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་ལམ་གི་བདེན་པ་ནི། རྒྱུ་དང་། འགོག་བདེན་འབས་བུ་ཡིན་པས་དོན་ལ་

སྐྱེ་རིམ་གི་སོ་ནས་བསན་ཏེ། དེས་ན་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་བཞི་སེ། ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་སང་གཉེན་གི་སོ་

ནས་དང་། ལམ་དམ་བཅའ་དང་རྟགས་ཀི་དང་། དུཿ ཁ་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དང་། 

འགོག་པ་སོང་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པ་མདོར་བསན་པ་དེ་ལ། 
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ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་སེ། སྲེད་པ་ཡང་འབྱུང་བ་ཅན་གི་ཡུལ་

མངོན་པར་འདོད་པའི་འདུན་པ་དང་། མངོན་པར་ཞེན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་། ཡང་

སྲིད་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འདུན་པའི་

སབས་སུ་འདོད་ཆགས་གཙོ་བོའམ་འབས་བུ་ཡིན་པས་དེ་མེད་ན། དངོས་རྒྱུ་འདུན་

པ་མེད་པས་ཡུལ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་འདུན་པ་

མེད་ན། དེ་མེད་པས་ཞེན་པས་མི་གནས་པ་དང་། མཚན་མ་ཉེ་བར་ཞི་བ་སེ། གསུམ་

དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་སེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་གི་

གཉེན་པོར་འདོད་ཆགས་མེད་པ་དང་། ཞེ་སང་མེད་པ་དང་། གཏི་མུག་མེད་པ་སེ། 

གསུམ་དང་། རབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་པ་སེ། ཆགས་སོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་གཟུང་

འཛིན་དུ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་གཉེན་པོར་ཉོན་མོངས་ཀི་རྒྱུ་གཉིས་འཛིན་མེད་པ་སེ། 

གཅིག་དང་། རྐེན་གང་ཡིན་པ་སེ། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྐེན་སེམས་ཅན་དུ་མངོན་

པར་ཞེན་པའི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་སེམས་ཅན་མེད་པའི་

རྣམ་པ་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་ན། རྒྱུའི་བདེན་པའི་སོབས་ཀི་རྣམ་པ་སང་བ་བརྒྱད་ཡིན་

ལ། དེ་གཉེན་པོའི་སོ་ནས་བསན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་གོ་སབས་འབེད་པའི་ལམ་གི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་

བང་ཆུབ་ཏུ་འགོ་བའི་གོ་སབས་འབེད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་

སབས་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཁོར་འདས་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་མ་འབེལ་ཞིང་སོང་

བ་སེ། ལམ་གི་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། རིགས་པ་གང་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཆོས་ཐམས་
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ཅད་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐ་མི་དད་པར་ཤེས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཉན་རང་གི་ས་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད་པ་སེ། རིགས་པའི་རྣམ་པ་གཉིས་

དང་། སྒྲུབ་པ་གང་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཅིར་ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དང་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་

པ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཤེས་བ་ལ་མཐའ་མེད་པས་ཚད་མས་

དཔག་ཏུ་མེད་པའམ་གཞལ་དུ་མེད་པ་སེ། སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། ངེས་པར་

འབིན་པ་གང་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་རྟོགས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཆགས་པ་

མེད་པའི་རྣམ་པ་དག་ནི། ངེས་འབིན་གི་རྣམ་པ་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་ན། ལམ་གི་

བདེན་པའི་རྣམ་པ་བདུན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། མེད་པའི་དོན་གིས་མི་རྟག་པ་དང་། དུཿ ཁ་དང་། སོང་པ་དང་། 

བདག་མེད་པ་བཞི་རང་མཚན་དང་། ལྔ་པ་མཚན་ཉིད་གང་ཡང་མེད་པའི་རྣམ་པའི་ངོ་

བོ་ཉིད་སྤི་མཚན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། དུཿ ཁའི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། འགོག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞིའི་འགོག་པའི་རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

ནང་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་དངོས་པོ་རྣམས་དགག་པས་ནང་སོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་

དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ། ཕི་དང་། ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་དངོས་པོ་རྣམས་དགག་པས་

ཕི་དང་། གཉིས་ཀ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་སེ། གསུམ་དང་། ཇི་ལྟར་ཞི་བའི་རྣམ་པའི་

ངོ་བོ་ཉིད་ནི། བཏགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་བརྒྱད་བཀག་པ་སེ། དེ་ཡང་སོང་པ་ཉིད་

དུ་ལྟ་བ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དགག་པས་སོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

སྦར་ཏེ། སྣོད་ཀི་ལོ་ཀའི་དབིབས་དང་། དོན་དམ་པ་དང་། འདུས་བས་དང་། འདུས་

མ་བས་དང་། རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐའ་དང་། འཁོར་བ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་དང་
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དབུས་མེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་སོགས་རྟོགས་པའི་ཆོས་དོར་བ་མེད་པ་ལ་

མངོན་པར་ཞེན་པ་དགག་པས་རིམ་པ་བཞིན། ཆོས་ཆེན་དང་། དོན་དམ་པ་དང་། 

འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་དང་། མཐའ་ལས་འདས་པ་དང་། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་

མེད་པ་དང་། དོར་བ་མེད་པ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་སེ། བརྒྱད་དང་། ཇི་ལྟར་ག་ནོམ་

པའི་རྣམ་པ་ནི། གཞན་གི་ཀུན་བཏགས་པའི་བེད་པ་པོ་དགག་པས། འཕགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་མཛད་པ་རང་བཞིན་སོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་སེ། གཅིག་དང་། 

ངེས་འབྱུང་ལ་གཉིས་ལས། ཇི་ལྟར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ནི། ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་

པའི་བདག་ཉིད་གསུམ་འགོག་པ་སེ། གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་

བཏགས་པར་འཁྲུལ་པ་དགག་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད། གཟུགས་སུ་རུང་

བ་སོགས་མཚན་ཉིད་དུ་འཁྲུལ་པ་དགག་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་སོང་པ་ཉིད། 

འདས་མ་འོངས་སོགས་དུས་སུ་འཁྲུལ་པ་དགག་པས་མི་དམིགས་པ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་

རྣམ་པ་སེ། གསུམ་དང་། གང་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་དངོས་པོ་དང་། 

དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། རང་གཞན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དགག་པས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་ན། འགོག་པའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་

དྲུག་ཡིན་ནོ། །ལ་ནི། མཚམས་སྦར་རོ། །དོན་བ་་ནི། དེ་དག་སྤིར་བསོམས་ན་ནི། 

ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་༼རྣམ་མཁེན་གི་རྣམ་པ།༽ལ་གཉིས་ཀི་དང་པོ་མདོར་བསན་ལ་གསུམ་

ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་དེའི་འོག་ཏུ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་
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སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། བཞེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་

ལྡན་འདས། འདི་ལྟ་སེ། ཡུམ་འདི་ནི། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལུས་དང་། ཚོར་བ་དང་། སེམས་

དང་། ཆོས་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ནས་བཟུང་སེ། ཡུམ་

འདི་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་

ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་རྣམ་པའི་མཐར་ཐུག་རྣམས་ནིའོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། 

ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གི་བདེན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་ཀུན་

མཁེན་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་སོ་ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། རིམ་པ་བཞིན་དུ་སོབ་མ་ཉན་

ཐོས་རྣམས་ལ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང་། བང་སེམས་རྣམས་ལ་སུམ་ཅུ་ར་བཞི་དང་། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་སུམ་ཅུ་ར་དགུ་དག་ཏུ་བཞེད་དོ། །འོན་ཀང་ཀུན་

མཁེན་གསུམ་དུ་ཐ་སད་དུ་ཕེ་བ་ཡིན་གི། དངོས་སུ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཁོ་ནའོ། །

འགེལ་པ་ལ། བཞེད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་

ནས་བཟུང་སེ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པའི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ནིའོ། །གང་གི་སོ་ནས་

ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གིས་བ་ས་པའི་ལམ་བདེན་རེས་མཐུན་པ་

ཡིན་པའི་སོ་ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། གངས་བཞིན་དུ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་སུམ་ཅུ་ར་

བདུན་དང་། བང་སེམས་རྣམས་ལ་སུམ་ཅུ་ར་བཞི་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སོ་

དགུར་རོ། །རྣམ་མཁེན་གི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་དུ་འབེད་པར་མི་རིགས་སོ། །ཞེ་ན། 

སྐྱོན་མེད་དེ། འདིར་སྨོས་རྣམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོ་ནས་བསན་ལ། རྣམ་མཁེན་ཉིད་
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ཀིས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་བ་ས་

པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན། རྣམ་མཁེན་གི་རྣམ་པ་ཉིད་ལ་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པས་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ། བང་སེམས་ཀི་ལམ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པས་

ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པར་ཐ་སད་བས་སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སེ། གཞི་ཤེས་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པའི་དང་། ལམ་ཤེས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དང་། ཐུན་མོང་མིན་པ་

རྣམ་མཁེན་གི་རྣམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་མཁེན་གི་རྣམ་པ་ལ་མཁེན་པ་

གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དེ་ལ། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ལ་བདུན་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་

རྟོག་པའི་དང་། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའི་དང་། 

མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལ་སྦོར་བའི་དང་། མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལ་འབེལ་བའི་དང་། 

མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དང་། རྣམ་པར་དག་པ་ངེས་པར་འབིན་པའི་ལམ་གི་རྣམ་

པའོ། །དེ་ལ། དང་པོར་ལུས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པའི་ལམ་ལ་

དྲན་པ་ཉེར་གཞག་རྣམ་པ་བཞི་ལ། དམིགས་པ་དང་། ངོ་བོ་དང་། གོགས་དང་། སོམ་

པ་དང་། བསོམས་པའི་འབས་བུ་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ནི། བིས་པ་རྣམས་བདག་གི་རྟེན་

ནམ་གནས་ཀི་དངོས་པོར་རྟོག་པའི་གཞི་ལུས་དང་། བདག་གི་ལོངས་སྤོད་པར་རྟོག་

པའི་གཞི་ཚོར་བ་དང་། བདག་གི་དངོས་པོར་རྟོག་པའི་གཞི་སེམས་དང་། བདག་

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར་བའི་གཞི་དད་སོགས་དགེ་བ་

དང་། ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་ཆོས་རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དྲན་པ་དང་། 

ཤེས་རབ་སེ། འདི་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། བདེན་བཞི་ལ་འཇུག་པར་བ་

བའི་ཕིར་དངོས་པོ་ལ་ལེགས་པར་རྟོག་པའི་དྲན་པ་དང་། ཤེས་རབ་སེ། དབིག་



  571  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

གཉེན་གིས། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ཤེས་རབ་སེ། །ཞེས་པས་སོ། །མཚོན་བ་ནི། ལུས་

མི་གཙང་བར་དྲན་པ་ལ་ལུས་གཞག་པས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་སོགས་སོ། །མཚན་

གཞི་ལ། ཐུན་མོང་གི་དབེ་བ་དང་། ཕེ་བའི་ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། 

དབེ་གཞི་ནི། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་། ལུས། ཚོར་བ། སེམས། ཆོས་

དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བཞིའོ། །ཐ་དད་ནི། ངོ་བོ་གཅིག་པ་དང་། ཐ་དད་ཅི་རིགས་

པའོ། །གངས་ངེས་ནི། ལུས་གཙང་བ། ཚོར་བ་བདེ། སེམས་རྟག །ཆོས་ལ་བདག་ཏུ་

ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་ཡོད་པས་དེའི ་གཉེན་པོར་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བཞིར་ངེས་

སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་ངོ་། །

བཞི་པ་ལ། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གི་ལུགས་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་ལུགས་སོ། །དང་

པོ་ལ། སྤིར་བསན། གཉེན་པོ་སོམ་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ནང་གི་ལུས་ལ་ལུས་ཀི་རེས་སུ་ལྟ་བ་དང་། ནང་གི་ཚོར་བ། 

སེམས། ཆོས་རྣམས་ལ། ཚོར་བ། སེམས། ཆོས་ཀི་རེས་སུ་ལྟ་བ་དང་། ཕི་དང་ཕི་

ནང་གཉིས་ཀའི་ལུས། ཚོར་བ། སེམས། ཆོས་རྣམས་ལ། ཆོས་ཀི་རེས་སུ་ལྟ་བའི་

བར་ཏེ། དེ་ལ་ནང་གི་ལུས་ནི། དབང་པོ་ལྔའོ། །ཕིའི་ལུས་ནི། ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་

ལྔའོ། །གཉིས་ཀའི་ལུས་ནི། རང་གི་དབང་པོའི་རྟེན་གི་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལྔ་

དང་། གཞན་རྒྱུད་ཀི་དབང་པོ་ལྔའོ། །ལུས་ལ་ལུས་ཀི་རེས་སུ་ལྟ་བ་ནི། རྣམ་པར་

རྟོག་པའི་གཟུགས་བརན་གི་ལུས་དུར་ཁོད་ཀི་རོ་བམ་པ་རུལ་པ་སོགས་སུ་མཐོང་

ཞིང་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། བདག་གི་རང་བཞིན་གི་ལུས་ལའང་འདི་ལྟ་བུའི་ཆོས་
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ཅན། འདི་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ཅན། མཚན་ཉིད་འདི་ལས་མ་འདས་སོ། །ཞེས་ལུས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་གཙང་ཞིང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་བརྟགས་ན། དབུ་བ་གདོས་

པ་ལྟ་བུའམ། རང་བཞིན་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བའོ། །ནང་གི་ཚོར་བ་ནི། ནང་

གི་ལུས་ལ་བརྟེན་ཅིང་དམིགས་ནས་བྱུང་བའི་ཚོར་བའོ། །ཕིའི་ཚོར་བ་ནི། ཕིའི་

ལུས་ལ་བརྟེན་ཅིང་དམིགས་ནས་བྱུང་བའོ། །གཉིས་ཀའི་ཚོར་བ་ནི། གཉིས་ཀའི་

ལུས་ལ་བརྟེན་ཅིང་དམིགས་པའི་ཚོར་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་སེམས་རྣམ་ཤེས་དང་། 

ཆོས་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །ལུས་ལ་ལུས་ཀི་རེས་སུ་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ། ཚོར་བ་སོགས་ལ་ཚོར་བ་སོགས་ཀི་རེས་སུ་ལྟ་བའང་དེ་བཞིན་ཏེ། ཚོར་བ་རང་

གི་མཚན་ཉིད་དུཿ ཁ སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་བརྟགས་ན། རང་བཞིན་མེད་པ། སེམས་

རང་གི་མི་རྟག །ཆོས་རང་གི་བདག་མེད། སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་བརྟགས་ན། རང་

བཞིན་མེད་པར་ལྟ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དགུའི་གཉེན་པོ་དགུ་སེ། ཡིད་ལ་མི་བེད་

པའི་གཉེན་པོར་འདུན་པ། ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར་བརོན་འགྲུས། བིང་རྒོད་ཀི་གཉེན་

པོར་རོལ་བ། ཞུམ་པའི་གཉེན་པོར་སོ་བ། གནོད་པས་སྐྱོ་བའི་གཉེན་པོར་མ་ཐན་པ། 

ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པའི་གཉེན་པོར་ཕིར་ནུར་བ་མེད་པ། གདམས་

ངག་བརེད་པའི་གཉེན་པོར་དྲན་པ། ལྟུང་བས་ཡིད་ལ་གཅགས་པའི་གཉེན་པོར་ཤེས་

བཞིན། བརོན་པ་འདོར་བའི་གཉེན་པོར་བག་ཡོད་བསོམ། གཉིས་པ་ནི། བློ་ལྡན་དྲན་

པ་ཉེར་གཞག་པ། །སོམ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞི་ཡིས། །མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན་

དེ། །དེ་ལས་གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས། །རྟེན་དང་གཉེན་པོ་དག་དང་ནི། །དེ་
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བཞིན་དུ་ནི་འཇུག་པ་དང་། དམིགས་པ་དང་ནི་ཡིད་བེད་དང་། །ཐོབ་པས་སོམ་པ་

ཁད་པར་འཕགས། །མཐུན་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། །ཡོངས་སུ་ཤེས་དང་སྐྱེ་བ་

དང་། །ཆེན་པོ་དང་ནི་མཆོག་ཉིད་དང་། །སོམ་དང་ཡང་དག་འགྲུབ་པས་

གཞན། །ཞེས་ཏེ། བཅུ་གཉིས་བང་སེམས་ཀི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་སོམ་པ་ཁད་པར་

འཕགས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་པས་རྟེན་

གི་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ལ་འཇུག་པའི་སོ་ནས་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞིའི་གཉེན་པོ་

ལུས་མི་གཙང་། ཚོར་བ་དུཿ ཁ་སེམས་མི་རྟག །ཆོས་བདག་མེད་པར་འདུ་ཤེས་

པའིའང་གཉེན་པོ་བེད་པས་གཉེན་པོའི་དང་། རང་ཉིད་ལུས་གནས་ངན་ལེན་གི་ཕུང་

པོར་ཤེས་པས་དུཿ ཁའི་མཚན་ཉིད་ཤེས། ཀུན་འབྱུང་གི་གཙོ་བོར་སྲེད་པ། དེའི་རྒྱུ་

ཚོར་བ་དུཿ ཁར་ཤེས་པས་ཀུན་འབྱུང་སོང་། རྟག་འཛིན་གི་གཞི་སེམས་སྐྱེ་འཇིག་

ཅན་དུ་ཤེས་པས་བདག་ཆད་པར་དོགས་པ་མེད་པས་འགོག་པ་མངོན་དུ་བེད། ཀུན་

འབྱུང་གི་ཆོས་བདག་མེད་དུ་ཤེས་པས་བདག་མེད་སོམ་པའི་ལམ་བསེན་པ་སེ། 

བདེན་པ་བཞི་ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་སོམ་ལ། གཞན་ཡང་དེ་ལ་འཛུད་པས་

འཇུག་པའི་སེ། དེ་སད་དུ། གནས་ངན་ལེན་དང་སྲིད་རྒྱུའི་ཕིར། །གཞི་ཡི་ཕིར་དང་

མ་རོངས་ཕིར། །བདེན་པ་བཞི་ལ་འཇུག་བ་བས། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་

སོམ། །ཞེས་སོ། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སོགས་ལ་དམིགས་པས་དམིགས་པའི་དང་། 

ལུས་ལ་སོགས་པ་མི་དམིགས་པར་ཡིད་ལ་བེད་པའི་དང་། ལུས་ལ་སོགས་པ་

དང་བལ་མ་བལ་གཉིས་ཀའི་ཕིར་མ་ཡིན་པས་ཐོབ་པའི་དང་། ཕར་ཕིན་དང་
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མཐུན་པར་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་གཉེན་པོ་བེད་པས་མཐུན་པའི་དང་། ལོ་ཀ་པ་དང་

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་དང་། ལུས་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པའི་ངོ་བོར་སྣང་བས་སྒྱུ་མ། ཚོར་བ་ལོག་པར་ཉམས་སུ་མོང་བ་རི་ལམ། 

སེམས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་ནམ་མཁའ་ཆོས་གོ་བུར་བ་སིན་ནམ་རྡུལ་

བཞིན་དུ་ཤེས་པས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་དང་། བསམ་བཞིན་དུ་སྲིད་པར་སྐྱེ་བ་ན། 

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་སོགས་ཀི་ལུས་དང་ཚོར་བ་སོགས་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་

ཅིང་། དེ་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་སྐྱེ་བའི་དང་། རང་བཞིན་གིས་

དབང་པོ་རྣོ་བས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ཆུང་ངུ་ཡང་གཞན་པས་ཆེ་བས་ཆེན་

པོའི་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པར་སོམ་པས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པས་མཉམ་རེས་

འདྲེས་ཤིང་ཉེ་བར་འདྲེས་པར་བསོམས་པས་མཆོག་ཉིད་ཀི་དང་། ཤིན་ཏུ་

བསོམས་པས་ལག་མེད་ཐོབ་ཀང་མི་ཟད་པས་སོམ་པའི་དང་། ས་བཅུ་པ་དང་

སངས་རྒྱས་ཀི་སར་མ་ལུས་པར་འགྲུབ་པས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་ཁད་པར་

གིས་ཁད་པར་འཕགས་སོ། །

ལྔ་པ་ནི། གཙང་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། རྟག་པ་དང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་

ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་སོང་བ་དང་། སྔར་བཤད་པ་བཞིན་བདེན་བཞི་ལ་འཇུག་པ་དང་། 

ཟག་བཅས་ཀི་ལུས། ཚོར་བ། སེམས། ཆོས་རྣམས་དང་བལ་བ་ཐོབ་བོ། །

གཉིས་པ་སྒིབ་པ་སང་བའི་དོན་དུ་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་སོང་བའི་རྣམ་པ་བཞི་ལ་སྔར་བཞིན་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། 

མི་དགེ་བ་སྐྱེས་པ་དང་། མ་སྐྱེས་པ་དང་། དགེ་བ་སྐྱེས་པ་དང་། མ་སྐྱེས་པ་དག་
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གོ། །གཉིས་པ་ནི། བརོན་འགྲུས་ཏེ། འདི་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། དྲན་པ་ཉེར་

གཞག་བསོམས་པས་སང་གཉེན་ཤེས་ནས་བླང་དོར་བ་བའི་ཕིར་ཉེས་པའི་གཉེན་

པོར་སོམ་པའི་བརོན་འགྲུས་ཏེ། བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་དག་སོང་། །ལུས་ཅན་ཀུན་

དང་མཚུངས་པ་མེད། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ཡིས། །ཉེས་པ་རྣམས་ཀི་གཉེན་པོར་

སོམ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་སད་དུ། མི་མཐུན་ཕོགས་དང་གཉེན་པོ་རྣམས། །རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་ཤེས་ནས། །དེ་དག་སང་ཕིར་བརོན་འགྲུས་ནི། །རྣམ་པ་བཞི་དག་

རབ་ཏུ་འབྱུང་། །ཞེས་སོ། །མཚོན་བ་ནི། མི་དགེ་བ་སྐྱེས་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བས་

ཡང་དག་པར་སོང་བ་སེ། གཙོ་བོའི་མིང་གིས་བཏགས་པའོ། །མཚན་གཞི་ལ། ཐུན་

མོང་གི་དབེ་བ་དང་། ཕེ་བའི་ས་མཚམས་གཉིས། དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། དབེ་གཞི་

ནི། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བསོམས་པ་དེའི་འོག་ཏུ་དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་

ཞུགས་པ་ལས། སྒིབ་པ་སོང་བའི་བརོན་འགྲུས་འབྱུང་བས་དེ་ཙམ་ཞིག་དབེ་

གཞིའོ། །དབེ་ངོ་། མི་དགེ་བ་སྐྱེས་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བའི་རྒྱུའི་བརོན་འགྲུས་

དང་། མ་སྐྱེས་པ་མི་སྐྱེད་པའི་བརོན་འགྲུས་དང་། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་སྐྱེས་པ་

འཕེལ་བའི་རྒྱུའི་བརོན་འགྲུས་དང་། མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུའི་བརོན་འགྲུས་ཏེ་

བཞིའོ། །ཐ་དད་ནི། ངོ་བོ་གཅིག་པ་སེ། སིག་པ་སྐྱེས་པ་སོང་བ་ཉིད། དགེ་བ་སྐྱེད་པ་

ཡིན་པས་སོ། །གངས་ངེས་ནི། སིག་པའི་འགལ་ཟླ་སྒྲུབ་པ་དང་། འབེལ་ཟླ་འགོག་པ་

དང་། དགེ་བའི་འགལ་རྐེན་སོང་བ་དང་། མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་པ་བཞིར་ངེས་པས་རིམ་

པ་ལྟར་ཡང་དག་པར་སོང་བ་བཞིར་ངེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་འབིང་ནས་

སོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་སེམས་བྱུང་ངོ་། །
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བཞི་པ་ལ། སོམ་ཚུལ་དང་། སོམ་པའི་དབེ་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་

ལས། སིག་པ་སྐྱེས་པ་སང་བའི་ཕིར་འདུན་པ་བསྐྱེད་དོ། །འབད་དོ། །བརོན་འགྲུས་

རོམ་མོ། །སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཏོ། །རབ་ཏུ་འཇོག་གོ །དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་གསུངས་

པས། དང་པོར་བེད་འདོད་པའི་འདུན་པ་བསྐྱེད་དོ། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་གནས་དང་

ལག་མཐོང་གི་རྣལ་འབོར་སོམ་པ་ནི། འབད་པའོ། །དེའང་ཞི་གནས་དང་། རབ་ཏུ་

འཛིན་པ་དང་། བཏང་སོམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པར་སོམ་སེ། དེའང་ཞི་གནས་

དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པས་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་ཞུམ་རྒོད་ཀི་གཉེན་པོར་བརོན་འགྲུས་

རོམ་མོ། །ཇི་ལྟར་རོམ་ན། ཤེས་རབ་ཀིས་རབ་ཏུ་འཛིན། ཞི་གནས་ཀིས་ཡང་དག་

པར་འཇོག་གོ །མཉམ་པ་ཐོབ་ནས་བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་གོ །དགེ་མི་དགེ་ནི། ཐུན་

མོང་དུ་དགེ་བ་བཅུ། མི་དགེ་བ་བཅུ། ཁད་པར་ཐེག་ཆེན་ནི། མདོ་ལས། གང་ཡིད་ལ་

བེད་པ་ནི། མི་དགེ་བའོ། །གང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་ནི། དགེ་བའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་

རོ། །འདུན་པ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་སུ། །རྣལ་འབོར་རྒྱུ་མཚན་བཅས་སོམ་པ། །ཡང་དག་

སོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །གཉེན་པོ་ཞེས་ནི་ངེས་པར་བརོད། །ཅེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། 

འཁོར་བ་ཉེ་བར་སྤོད་པ་དང་། །སྒིབ་པ་དག་ནི་འདོར་བ་དང་། །ཡིད་ལ་བེད་པ་འདོར་

བ་དང་། །ས་རྣམས་ལ་ནི་འཇུག་པ་དང་། །མཚན་མ་མེད་པར་གནས་པ་དང་། །ལུང་

བསན་པ་ནི་ཐོབ་པ་དང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྨིན་བེད་དང་། །དབང་ནི་

བསྐུར་བར་བ་བ་དང་། །ཞིང་རྣམས་དག་པར་བ་ཕིར་དང་། །མཐར་ཐུག་ཉིད་དུ་བ་

བའི་ཕིར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་རྣམས། །མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་གཉེན་པོར་

སོམ། །ཞེས་པས། འཁོར་བའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་
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པར་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། སྒིབ་པ་ལྔ་འདོར་བ་དང་། ཉན་རང་གི་ཡིད་ལ་བེད་པ་

འདོར་བ་དང་། ས་ལ་འཇུག་པ་དང་། ས་བདུན་པར་མཚན་མ་མེད་པར་གནས་པ་

དང་། བརྒྱད་པར་ལུང་བསན་པ་ཐོབ་པ་དང་། དགུ་པར་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བ་བ་

དང་། བཅུ་པར་དབང་བསྐུར་བ་དང་། གསུམ་ཆར་ལ་ཞིང་དག་པར་བ་བ་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་མཐར་ཐུག་པར་བ་བའི་ཕིར་ཉེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་གཉེན་

པོར་སོམ་པའོ། །ལྔ་པ་ནི། དང་པོ་གཉིས་ཀིས་མི་མཐུན་ཕོགས་མ་ལུས་པར་སངས་

པ་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་གཉེན་པོ་མ་ལུས་པར་ཐོབ་ཅིང་འཕེལ་བ་ཐོབ་

བོ། །གསུམ་པ་ནི། སྒིབ་པ་སྦངས་ནས་འདུན་པ་ལ་སོགས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་

སུ་སྦོང་བའི་ལམ་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ལ་སྔར་བཞིན་ལྔ་ལས། དང་

པོ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གྲུབ་པའི་བ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའི་བ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། དབིག་གཉེན་གིས། རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཡིན། །ཞེས་སོ། །འདི་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། བདག་རྐེན་སོང་བའི་

འདུ་བེད་བརྒྱད་བསེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་གནས་པ། ལས་སུ་རུང་བའོ། །དེ་

སད་དུ། དེར་གནས་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད། །དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབོར་པར་

འགྱུར། །ཉེས་པ་ལྔ་སོང་འདུ་བེད་བརྒྱད། །བསེན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཞེས་

སོ། །མཚོན་བ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་གི་གཞིའམ་རྟེན་བེད་པས་སམ། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རྫུ་

འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་སོགས་བེད་པས་རྐང་པའོ། །མཚན་གཞི་ལ། དབེ་

བ་དང་། ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། དབེ་གཞི། སྒིབ་པ་སོང་བའི་བརོན་

འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད་དུ་བེད་པས་
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སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་། །གུས་སྦོར་ལ་

བརྟེན་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལ་རེག་པ། འདུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྟག་སྦོར་

ལས་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལ་རེག་པ། བརོན་འགྲུས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྔོན་ཏིང་

ངེ་འཛིན་བསོམས་པའི་སྐྱེས་ཐོབ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་ལ་རེག་པ། 

སེམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གཞན་གིས་བསན་ནས་ཆོས་རྣམ་འབེད་ལ་བརྟེན་

ནས་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལ་རེག་པ། དཔྱོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཞིའོ། །ཐ་དད་

ནི། ཕལ་ཆེར་ངོ་བོ་ཐ་དད་དོ། །གངས་ངེས་ནི། གོགས་འདུན་སོགས་བཞི་ཡོད་པས། 

གོགས་ཅན་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞིར་ངེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་

ནས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། འདུན་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། སེམས་དང་། དཔྱོད་པ་

དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་སོ། །བཞི་པ་ནི། 

ཉེས་པ་ལྔའི་གཉེན་པོར་སོང་བའི་འདུ་བེད་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་སོམ་སེ། ཉེས་པ་ལྔ་ནི། 

ལེ་ལོ། གདམས་ངག་བརེད་པ། བིང་རྒོད། བིང་རྒོད་མ་ཞི་བ་ན་གཉེན་པོ་འདུ་མི་

བེད་པ། ཞི་བ་ན་འདུ་བེད་པའོ། །དེ་སད་དུ། ལེ་ལོ་དང་ནི་གདམས་ངག་

རྣམས། །བརེད་དང་བིང་དང་རྒོད་པ་དང་། །འདུ་མི་བེད་དང་འདུ་བེད་དོ། །འདི་དག་

ཉེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །ཞེས་སོ། །འདུ་བེད་བརྒྱད་ནི། ལེ་ལོའི་གཉེན་པོ་བཞི་སེ། 

རོལ་བའི་གནས་འདུན་པ། དེ་ལ་གནས་པ་རོལ་བ། འདུན་པའི་རྒྱུ་སང་གཉེན་རྒྱུ་

འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་སེ། དེ་ལས་མངོན་པར་འདོད་པའི་འདུན་པ་འབྱུང་

བས་སོ། །རོལ་བའི་འབས་བུ་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་སེ། བརོན་འགྲུས་བརམས་པས་
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ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཏེ་བཞིའོ། །ལག་མ་ནི། 

ཉེས་པ་བཞིའི་གཉེན་པོ་སེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པའི་དམིགས་པ་མ་བརེད་

པའི་དྲན་པ། དྲན་པ་དང་ལྡན་ནས་བིང་རྒོད་ལ་བིང་རྒོད་དུ་རྟོག་པའི་ཤེས་བཞིན། 

རྟོགས་ནས་དེ་དང་བལ་བར་བ་བའི་ཕིར་གཉེན་པོ་འདུ་བེད་པའི་སེམས་པ། བིང་

རྒོད་ཞི་བ་ན་རྣལ་དུ་འཇོག་པའི་བཏང་སོམས་སོ། །དེ་སད་དུ། གནས་དང་དེ་ལ་

གནས་པ་དང་། །རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཉིད་དུའོ། །དམིགས་པ་བརེད་པར་མ་གྱུར་

དང་། །བིང་དང་རྒོད་པ་རྟོག་པ་དང་། །དེ་སོང་མངོན་པར་འདུ་བེད་དང་། །ཞི་ཚེ་རྣལ་

དུ་འཇོག་པའོ། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལེགས་པར་སྦངས་པས་

རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་གང་མངོན་དུ་བེད་འདོད་པ་དེ་ལ་སེམས་གཏད་པས་ཇི་ལྟར་

འདོད་པ་བཞིན་དེ་དང་དེ་མངོན་དུ་འགྱུར་བས་རང་གཞན་གི་དོན་འགྲུབ་སེ། བརྟན་

པ་རྣམས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི། །རྐང་པ་མཚན་ཉིད་མཆོག་ལྡན་བཞི། །བདག་ཉིད་དང་ནི་

གཞན་དག་གི །དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་ཕིར་སྐྱེའོ། །ཞེས་སོ། །

བཞི་གང་ཞེ་ན། རྟེན། དབེ་བ། ཐབས། མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་སེ། རྟེན་དང་རབ་

ཏུ་དབེ་བ་དང་། །ཐབས་དང་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་སེ། །བློ་ལྡན་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་

རྣམས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་གཞག་འདོད། །བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕིན་བརྟེན་

ནས། །རབ་ཏུ་དབེ་བ་དག་དང་ཐབས། །རྣམ་བཞི་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། །རྣམ་པ་

དྲུག་ཏུ་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པས་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ནི། རྟེན་ནོ། །

རབ་ཏུ་དབེ་བ་བཞི་ནི། སྔར་བཞིན་ནམ། ཡང་ན། འདུན་པ་བསྐྱེད་པ་ན་

སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལ་རེག་པ་འདུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། འབད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་



  580  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

རོམ་པ་ན་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལ་རེག་པ་བརོན་འགྲུས་ཀི། སེམས་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་

ན་རེ་གཅིག་པ་ལ་རེག་པ་སེམས་ཀི། སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་ན་རེ་གཅིག་པ་ལ་

རེག་པ་དཔྱོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཞིའོ། །ཐབས་བཞི་ནི། སོང་བའི་འདུ་བེད་ཀི་

དང་པོ་གསུམ། འབད་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཏེ། དད་ཅིང་དོན་དུ་གཉེར་ན་འབད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་ནི། ལུས་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཐབས་སོ། །དྲན་

པས་དམིགས་པ་ལས་མི་འཕོ་བར་བེད། ཤེས་བཞིན་གིས་འཕོས་པ་ངོས་ཟིན་པས་

ཉེ་བར་གཏོད་པའི་ཐབས་སོ། །

སེམས་པ་དང་། བཏང་སོམས་ནི། བིང་རྒོད་དང་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོའི་

ཐབས་ཏེ། གཅིག་ནི། འབད་པར་བེད་པ་སེ། གཉིས་པ་ཕན་འདོགས་བདག་ཉིད་

དོ། །གསུམ་པ་གཏོད་པར་བེད་པ་སེ། །བཞི་པ་གཉེན་པོ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

སོ། །མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་དྲུག་ནི། འབས་བུ་སེ། ཤེས་བ་མཐོང་བའི་སྤན་ལྔ། གདམས་

ངག་གི་རྒྱུ་མངོན་ཤེས་དྲུག །ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་རྣམ་པར་རེ་བ་དང་། སྨོན་ལམ་ཁད་

པར་ཅན་གིས་རེ་བ་དང་། དབང་བཅུ་དང་། ཆོས་ཐོབ་པ། སོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་པ་

སོགས་ཐོབ་པ་སྒྲུབ་པ་སེ། མཐོང་བ་དང་ནི་གདམས་ངག་དང་། །གནས་པས་རྣམ་

པར་རེ་བ་དང་། །སྨོན་ལམ་དང་ནི་དབང་དག་དང་། །ཆོས་ཐོབ་པ་ནི་སྒྲུབ་པའི་

ཕིར། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དྲོད་རེ་ལ་སྦོར་བའི་ལམ་ལ་དབང་

པོའི་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་སྔར་བཞིན་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། སྤིར་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི། 

བེ་བག་ཏུ་དད་སོགས་ལྔའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་དང་། བང་སེམས་ཀི་སྤོད་པ་
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དང་། ཐེག་ཆེན་གིས་བ་ས་པའི་ཐོས་པ་དང་། ཞི་གནས་དང་། ལག་མཐོང་སེ། བང་

ཆུབ་སྤོད་དང་ཐོས་མཆོག་དང་། །ཞི་གནས་ལག་མཐོང་དད་སོགས་ཀི། །གཞི་ཡིན་

པར་ནི་ཤེས་བ་སེ། །དོན་སྒྲུབ་བེད་པའི་སབས་ཀིས་སོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། 

དད་སོགས་ཏེ། འདི་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། འཕགས་པའི་ལམ་ཡང་དག་

པར་འགྲུབ་པའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་གང་ཞིག །དྲོད་རེས་བ་ས་པའོ། །མཚོན་བ་ནི། 

འཕགས་པའི་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བེད་པ་དང་། སྔར་གི་དམིགས་པ་བང་ཆུབ་ལ་

སོགས་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དབང་བེད་པས་དབང་པོའ།ོ །

མཚན་གཞི་ལ། དབེ་བ་དང་། ས་མཚམས་གཉིས་ཀི་དང་པོ་ལ། དབེ་གཞི་

འདིར་སྨོས་དབང་པོ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་། །བང་ཆུབ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་འདུན་པའི་དད་

པ་དང་། བང་སེམས་ཀི་སྤོད་པ་ལ་སྦོར་བའི་བརོན་འགྲུས་དང་། ཐོས་པའི་དམིགས་

པ་མ་བརེད་པའི་དྲན་པ་དང་། ཞི་གནས་ལས་སེམས་མི་འགོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། 

ལག་མཐོང་གིས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་སེ། དེ་དག་ཉིད་ནི། 

དབང་བེད་པས་དབང་པོ་སེ། ལྔའོ། །དེ་སད་དུ། ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་བསྐྱེད་

ནས། །འདུན་དང་སྦོར་བར་དབང་བེད་དེ། །དམིགས་པ་བརེད་པར་མ་གྱུར་དང་། །མི་

འཕོ་རྣམ་པར་འབེད་ཀང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །ཐ་དད་ནི། ཕལ་ཆེར་ངོ་བོ་ཐ་དད་དེ། སྔ་ཕི་

རྒྱུ་འབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གངས་ངེས་ནི། གཞི་དམིགས་པ་ལྔ་ཡོད་པས་དེ་ལ་

དབང་བེད་པའི་དབང་པོའང་ལྔར་ངེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞིས་

སེམས་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་བས་པ་ལ་དྲོ་བ་དང་རེ་མོའི་སྦོར་བ་འབྱུང་བས་འདིར་

སྨོས་དབང་པོ་དྲོ་བ་དང་རེ་མོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་དག་དང་
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མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་སོ། །བཞི་པ་ནི། དད་པས་བདེན་པ་

རྣམས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚུལ་གིས་སོམ། བརོན་འགྲུས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་ནས་བདེན་

པ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་སོ་བས་སོམ། དྲན་པས་མི་བརེད་པའི་ཚུལ་

གིས་སོམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་དྲན་པས་མ་བརེད་པའི་དོན་སེམས་རེ་གཅིག་པས་

སོམ། ཤེས་རབ་ཀིས་མཉམ་པར་གཞག་པའི་དོན་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཚུལ་གིས་

སོམ་མོ། །ལྔ་པ་ནི། བདེན་པ་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་བེད་པ་དང་། གནས་

སབས་སྦོར་ལམ་དྲོད་སོགས་སྒྲུབ་པའོ། །ལྔ་པ་ནི། དེ་ལྟར་དབང་ཐོབ་པ་ནི། དེ་མ་

ཐག་ཏུ་བདེན་པ་རྟོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་མི་མཐུན་ཕོགས་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་

ཟིལ་གིས་གནོན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་འབེལ་བའི་ལམ་ལ་སོབས་ཀི་རྣམ་པ་

ལྔ་ནི། སྔར་གི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་ཉིད། མི་མཐུན་ཕོགས་ངེས་པར་བསྲབས་པས་ཚུར་

མི་རི་བས་སོབས་ཏེ། འདི་ལའང་ལྔ་ལས། དང་པོ་སྔར་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། དབང་པོ་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་ཀིས་མི་རི་བར་གྱུར་པ། བཟོད་མཆོག་གིས་བ་ས་པ་སེ། མི་མཐུན་ཕོགས་

ཉམས་ཆུང་བས་གང་། །དེ་དག་ཉིད་ལ་སོབས་ཞེས་བ། །ཞེས་སོ། །མཚོན་བ་ནི། མི་

མཐུན་ཕོགས་སྲབ་པས་གཉེན་པོ་སོབས་དང་ལྡན་པས་སོབས་ཏེ། དེ་སད་དུ། མི་

མཐུན་ཕོགས་ནི་སྲབ་པའི་ཕིར། །སོབས་ལྡན་འབས་བུ་ཕི་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

མཚན་གཞི་ལ། དབེ་བ། ས་མཚམས་གཉིས་ཀི་དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། དབེ་

གཞི། སོབས་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་། །མ་དད་པ་འཇོམས་པ་དད་པ་དང་། ལེ་ལོ་འཇོམས་

པ་བརོན་འགྲུས་དང་། བརེད་ངས་འཇོམས་པ་དྲན་པ་དང་། རྣམ་གཡེང་འཇོམས་པ་
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ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གཏི་མུག་འཇོམས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀི་རྣམ་པ་ལྔའོ། །ཐ་

དད་ནི། སྔར་བཞིན་ནོ། །གངས་ངེས་ནི། སང་བ་མ་དད་པ་སོགས་ལྔ་ཡོད་པས་དེའི་

གཉེན་པོར་ལྔར་ངེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དྲོ་བ་དང་། སོགས་པ་རེ་མོ་ཐོབ་པ་ལ་

བཟོད་པ་དང་། ཆོས་མཆོག་འབྱུང་བས་སོབས་ལྔ་ནི་བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་གི་

ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །དེ་སད་དུ། དབང་པོ་རྣམས་དང་སོབས་རྣམས་ལ། །ངེས་འབེད་ཆ་

མཐུན་གཉིས་གཉིས་སོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ནི། སྔར་བཞིན་ནོ། །ལྔ་

པ་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་ལྔ་པོ་བསྲབས་པ་དང་ས་ལ་འཇུག་པའོ། །དད་སོགས་ས་ལ་

འཇུག་པ་སེ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་འདོད། །ཅེས་སོ། །དྲུག་པ་ནི། དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་སོ་སོ་རང་གིས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ལམ་ལ་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་

བདུན་ལ་སྔར་བཞིན་ལས། དང་པོ་ནི། བདེན་བཞིའི་ཆོས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དྲན་སོགས་བདུན་ཏེ། འདི་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། དེ་

ཁོ ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་གིས་རྟོགས་པའི ་ཡན་ལག་མཐོང་ལམ་གིས་བ་ས་

པའོ། །མཚོན་བ་ནི། ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པས་བང་

ཆུབ་ཡན་ལག་གོ །བང་ཆུབ་ཀི་རང་བཞིན་དང་གནས་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ཡན་

ལག་ཏུ་གྱུར་པས་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་གོ །མཚན་གཞི་ལ། དབེ་བ། ས་མཚམས་

གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། དབེ་གཞི་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་། །དམིགས་

རྣམ་མ་བརེད་པའི་དྲན་པ་ཤེས་བ་མ་རྟོགས་པ་རྟོགས་པར་བེད་པ་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་

དང་། ཤེས་བ་མ་རྒྱུལ་རྒྱུལ་བའི་ཕིར། །དྲན་པ་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་སྤོད། །ཅེས་སོ། །གང་

ཟག་དང་ཆོས་སུ་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་གི་མཚན་མ་འཇོམས་པས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་
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པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ནི། གང་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ཡི་རྣམ་འབེད་རྟོག་པ་

ཡི། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བེད། །ཅེས་སོ། །

མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པའི་བརོན་འགྲུས་ནི། རྟ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ཡི་

བརོན་འགྲུས་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་རྟོགས་པར་བ་ཕིར་འཇུག །བརོན་འགྲུས་

བརམས་པ་ལས་ཆོས་ཀི་སྣང་བ་རྣམ་པར་འཕེལ་བས་རྟག་ཏུ་ལུས་སེམས་ཚིམ་

པར་བེད་པའི་དགའ་བ་ནི། ནོར་བུ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་ཀི་སྣང་བ་རྣམ་འཕེལ་བའི། །དགའ་

བས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ལུས་སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་ལས་ཐར་

པས་ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་བདེ་བ་ཐོབ་པས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་ནི། བཙུན་མོ་

ལྟ་བུའོ། །སྒིབ་པ་ཀུན་ལས་ཐར་བའི་ཕིར། །ཤིན་ཏུ་སྦངས་པས་བདེ་བ་ཐོབ། །ཞེས་

སོ། །བསམ་པའི་དོན་གནས་གྱུར་པའི་འབོར་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཅིང་འབྱུང་བས་རེ་

གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། ཁིམ་བདག་ལྟ་བུའོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བསམ་པའི་

དོན། །འབོར་པ་ཉེ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །བཏང་སོམས་ནི། རྣམ་པར་མི་

རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེས་བང་སེམས་འདོད་པ་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ། རེས་ཐོབ་ཀིས་

ཤེས་བ་མ་རྟོགས་པ་འབུལ། རྟོག་པ་འདོར། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་མཉམ་གཞག་གིས་

རོལ་མེད་དུ་གནས་པར་བེད་པས་བློན་པོ་ལྟ་བུ་སེ། བཏང་སོམས་ཀིས་ནི་ཐམས་

ཅད་དུ། །འདི་ནི་ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་གནས། །རེས་ལ་ཐོབ་དང་མི་རྟོག་པའི། །གནས་

པ་མཆོག་གིས་རྟག་ཏུ་གནས། །ཡོན་ཏན་དེ་ལྟའི་སེམས་པ་ནི། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་

དང་འདྲ་བར་འཇུག །རྟག་ཏུ་རིན་ཆེན་བདུན་ལྟ་བུའི། །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྣམས་

ཀིས་བསོར། །ཞེས་སོ། །ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཞེས་རེ་རེ་ལ་སྦར་
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རོ། །ཐ་དད་ནི། ཅི་རིགས་པའོ། །གངས་ངེས་ལ། དྲན་པ་ནི། གནས་ཀི་ཡན་ལག་སེ། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ནི། རང་བཞིན་གི་ཡན་ལག་སེ། མཐོང་ལམ་བང་

ཆུབ་ནི། དེའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བརོན་འགྲུས་ནི། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་

ལག་སེ། དེས་བགོད་བ་མཐར་ཐུག་མ་ཐོབ་བར་དུ་ལམ་རྒྱུན་མི་གཅོད་པའི་ཕིར་

རོ། །དགའ་བ་ནི། ཕན་ཡོན་གི་ཡན་ལག་སེ། སེམས་དགའ་བར་བེད་པའི་ཕིར་

རོ། །ལག་མ་གསུམ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག་སེ། དེ་ལ་གཞི་གང་གིས་ཉོན་

མོངས་པ་མེད་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་སེ། གནས་ངན་ལེན་གཅོད་པས་སོ། །གནས་

གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། དེ་ལ་

གནས་པས་གནས་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ངོ་བོ་

བཏང་སོམས་ཏེ། བིང་རྒོད་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་གནས་སབས་ཀི་

ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སད་དུ། རང་བཞིན་ཡན་ལག་གནས་ཡན་ལག །གསུམ་

པ་ངེས་འབྱུང་ཡན་ལག་སེ། །བཞི་པ་ཕན་ཡོན་ཡན་ལག་ཡིན། །རྣམ་གསུམ་ཉོན་

མོངས་མེད་ཡན་ལག །འདི་ལ་གཞི་དང་གནས་དང་ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བསན་པ་

ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དྲོ་བ་དང་། སོགས་པ་རེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་བཞི་

རྟོགས་ཤིང་ཐོབ་པ་ལ་བདེན་པ་མཐོང་བའི་ལམ་འབྱུང་བས་དེའི་ཚེ་ཡོད་དེ། སར་

ཞུགས་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི། །ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་པར་བརོད། །ཅེས་

སོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་སེམས་བྱུང་ངོ་། །
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བཞི་པ་ནི། དྲན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གིས་དུཿ ཁ་ལ་དུཿ ཁར་

རྟོགས་ཏེ། དེས་དབེན་པ་ལ་གནས་ཤིང་ཚོལ། ཀུན་འབྱུང་སྲིད་པ་ཡིན་ལ་དེ་དུཿ ཁ་

ཀུན་འབྱུང་བར་དམིགས་པས་དེ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཚོལ་ཞིང་གནས། 

འགོག་པ་ལ་དུཿ ཁ་འགག་པར་དམིགས་པ་དེ་མངོན་དུ་བ་བ་ལ་གནས། ལམ་ནི། དུཿ 

ཁ་རྣམ་པར་སོང་བས་དེ་ལ་དམིགས་ནས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའམ་རྒྱུད་ལ་བསེན་

བར་སོམ་པའོ། །ལག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། མཐོང་སངས་སངས་པ་

ཐོབ་པའོ། །བདུན་པ་སོམ་སང་རྣམ་པར་དག་པ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་ལ། 

འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ལ་སྔར་བཞིན་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། 

མཐོང་ལམ་གིས་ཇི་ལྟར་མཐོང་བའི་བདེན་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལྟ་བ་སོགས་བརྒྱད་དེ། འདི་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། 

སོམ་སང་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་ངེས་པར་འབིན་པའི་ཐབས། སོམ་ལམ་གི་ཡན་ལག་

ཏུ་གྱུར་པའོ། །མཚོན་བ་ནི། སོམ་པའི་ལམ་གི་ཡན་ལག་གམ། རྒྱུར་གྱུར་པས་

འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་གོ །མཚན་གཞི་གཉིས་ཏེ། དབེ་བ་དང་། ས་མཚམས་

སོ། །དང་པོ་དབེ་གཞི། འཕགས་པའི་ལམ་གི་ལན་ལག་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་ལ། ཡང་

དག་པའི་ཞེས་ཀུན་གི་མགོ་ལ་སྦར། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཞེས་

ཀུན་གི་མཇུག་ཏུ་སྦར་ལ། མཐོང་ལམ་གི་འོག་ཏུ་མཐོང་ལམ་གིས་ཡང་དག་པར་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ། རྟོག་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་

རྣམ་པར་གཞག་པ་བདག་གིས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་རྟོགས་སོ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་ཅིང་

ཐ་སད་བེད་པ་དང་། དེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པའི་དོན་རྟོགས་པ་
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ནི། ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ། ངག་གི་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་དག་པའི་ངག །ལུས་

ཀི་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་དག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ། ངག་གི་ཁ་གསག་སོགས་

དང་། ལུས་ཀི་སྤོད་ལམ་བཅོས་མ་སོགས་མེད་པའི་གཉིས་ཀའི་ལས་རྣམ་པར་དག་

པས་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་དང་། ཡུན་རིང་པོར་མི་སྐྱོ་བར་ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པོར་

སོམ་པ་ཡང་དག་པའི་རོལ་བ་དང་། ཞི་གནས་དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བཏང་

སོམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བིང་རྒོད་མེད་པར་ལམ་མངོན་དུ་བ་བའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་

པོར་ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་དང་། མངོན་ཤེས་སོགས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་མངོན་

པར་སྒྲུབ་པའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པོར་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། དེ་ཡི་འོག་ཏུ་ཇི་

ལྟ་བུར། །རྟོག་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སྐྱེས། །རྣམ་གཞག་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པ་

དང་། །རྣམ་པར་བཞག་པ་འཇུག་པ་དང་། །ལས་གསུམ་རྣམ་པར་གཞག་པ་

དང་། །ཤེས་བ་དག་དང་ལམ་དང་ནི། །ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གི་ནི། །སྒིབ་པའི་

གཉེན་པོར་སོམ་པའོ། །ཞེས་སོ། །

ཐ་དད་ནི། ཅི་རིགས་པ་སེ། འགའ་ཞིག་དངོས་པོ་ཐ་དད་འགའ་ཞིག་ངོ་བོ་

གཅིག་པའོ། །གངས་ངེས་ལ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་ཡོངས་སུ་

གཅོད་པའི་ཡན་ལག་སེ། སོམ་ལམ་རེས་ཐོབ་དེས་རང་གི་རྟོགས་པ་ལྟར་ངེས་པར་

འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྟོག་པ་དང་ངག་ནི། གཞན་གོ་བར་བེད་པའི་ཡན་ལག་སེ། རྟོག་

པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ངག་གིས་བརོད་པས་གཞན་གིས་གོ་བར་ནུས་པས་སོ། །

ངག །ལས་ཀི་མཐའ། འཚོ་བ་གསུམ་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པའི་ཡན་

ལག་སེ། ངག་གིས་བསད་པ་དང་འབེལ་པའི་གཏམ་གིས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡིད་
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ཆེས་སོ། །ལས་ཀི་མཐས་བ་བ་མ་ཡིན་པ་མི་བེད་པས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་ཏུ་

ཡིད་ཆེས་སོ། །འཚོ་བས་ཆོས་གོས་སོགས་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་ལོངས་སྤོད་པས་

ཡོ་བད་བསྙུངས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་སོ། །ལག་མ་གསུམ་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་སེ། རོལ་

བས་ལམ་སོམ་པ་སེ། སོམ་སང་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོ་བེད་དོ། །དྲན་པ་ཞི་གནས་

ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སོགས་མ་བརེད་པས་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་བིང་རྒོད་ཀི་གཉེན་པོ་བེད་

དོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བསམ་གཏན་ལ་གནས་ནས་མངོན་ཤེས་སོགས་སྒྲུབ་པའི་

དབང་གིས་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་གཉེན་པོ་བེད་པས་བརྒྱད་དོ། །དེ་སད་དུ། ཡོངས་

སུ་གཅོད་དང་གོ་བེད་དང་། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བེད། །མི་མཐུན་

ཕོགས་ཀི་གཉེན་པོར་ནི། །ལམ་གི་ཡན་ལག་དེ་བརྒྱད་དོ། །ལྟ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཡོ་

བད་བསྙུངས། །གཞན་ལ་རྣམ་པར་རིག་བེད་འདོད། །ཉོན་མོངས་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་

དབང་། །མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་གཉེན་པོའ།ོ །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདེན་པ་མཐོང་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་

སོམ་པའི་ལམ་འབྱུང་བས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀང་སོམ་ལམ་གི་གོགས་

ཡིན་པས་དེ་ནས་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། དེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་

སེམས་བྱུང་ངོ་། །བཞི་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། ཡོངས་སུ་

གཅོད་པ་དང་། གཞན་གོ་བར་བེད་པ་དང་། གཞན་ཡིད་ཆེས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་

དང་། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ལ་སྒིབ་པ་གསུམ་རྣམ་པར་

དག་པའོ། །བཞི་དང་། བཞི་དང་། ལྔ་དང་། ལྔ་དང་། བདུན་དང་། བརྒྱད་ཡོད་པ་དེ་

ལྟར་ན། སོབ་མ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་ཀུན་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ལམ་དང་རེས་སུ་
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མཐུན་པའི་རྟེན་ཅན་གི་རྣམ་པ་སོ་བདུན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ལ། ལམ་དྲུག་སེ། གཉེན་པོའི་དང་། སྤྲུལ་

པའི་དང་། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའི་དང་། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་

དང་། སོང་བའི་དང་། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྤི་གཞུང་

གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ཡུལ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ། ཡུལ་ཅན་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གསུམ། དེའི་རྒྱུ་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་

པ་སོང་པ་ཉིད། བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་རྟེན། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི། 

སྨོན་མེད། རྟེན་དེ་རྟག་ཏུ་ཉེ་བར་ཞི་བ་མཚན་མེད་དེ། ཏིང་འཛིན་གསུམ་གི་སྤོད་

ཡུལ་ནི། །བདག་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་པོ་དང་། །བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྟེན་དང་ནི། །དེ་

རྟག་ཉེར་ཞི་ཡིན་ཞེས་བ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། གཟུང་བ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་

ཡོད་པས་འཛིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ནི། བདག་གཉིས་སུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་

པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། བདག་མེད་གཉིས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་

ནོ། །བདག་འཛིན་གི་རྟེན་དེ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་ཤིང་མི་འདོད་པར་འཛིན་པ་སྨོན་

མེད་ཀི་སེ། བདག་འཛིན་གི་རྟེན་དེ་སང་བའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། །ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་

ཞི་བ་ལ་རྟག་ཏུ་དགའ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མཚན་མེད་ཀི་སེ། དེ་ཞི་བ་མངོན་

དུ་བ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ནི་གཟུང་འཛིན་ངོ་བོའི་ཕིར། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་

བ། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས། །རྟག་ཏུ་དགའ་དང་ལྡན་པའོ། །ཡོངས་སུ་

ཤེས་དང་སང་བ་དང་། །མངོན་སུམ་དུ་ནི་བ་བའི་ཕིར། སོང་ཉིད་ལ་སོགས་ཏིང་

འཛིན་རྣམས། །དོན་རྣམ་གསུམ་ནི་ཡོངས་སུ་བསྒགས། །ཞེས་སོ། །
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གསུམ་པ་ལ། འདུ་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་དང་། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་དུཿ 

ཁ་གཉིས་ནི། སྨོན་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱུར་བཤད་དོ། །དེ་ལ་རྟག་པ་མེད་པའི་

དོན་གིས་མི་རྟག་པའོ། །ཡང་དག་པ་མིན་པའི་རྣམ་རྟོག་གི་དོན་གིས་དུཿ ཁ་བས་

སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ནི། སོང་པ་ཉིད་ཀི་སེ། ཀུན་བཏགས་པའི་བདག་

ནི་མེད་ཀི། བདག་མེད་གཉིས་སུ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཙམ་ཁོ་ནར་ཟད་པས་བདག་མེད་

དོ། །མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་ནི། མཚན་མེད་ཀི་སེ་རྣམ་རྟོག་ཉེ་བར་

ཞི་བ་ནི། མ་ངན་འདས་ཡིན་ནོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་བཞེད་པས། །ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་རྒྱུ་ཉིད་དུ། །ཆོས་ཀི་སོམ་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ལ་བཤད། །བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་བཞི་པོ་དེ། །མེད་པའི་དོན་དང་རྣམ་རྟོག་དོན། །ཀུན་

ཏུ་རྟོག་དོན་ཁོ་ན་དང་། །རྣམ་རྟོག་ཉེ་བར་ཞི་བའི་དོན། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཉེན་པོའི་ལམ་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་བས་པ་བདག་

གིར་ལྟ་བའི་གཉེན་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དུཿ ཁའི་བདེན་པའི་སོང་པ་དང་

བདག་མེད་པའི་རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་དང་པོ་སོང་པ་ཉིད་

དོ། །བདག་ལྟ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཏེ། འབས་བུར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་གཉེན་

པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་མ་མེད་པའི་ངོ་བོ་འགོག་པ་དང་མཚན་མའི་རྟོག་པ་སེལ་བའི་

ཐབས་ལམ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་བཞི་བཞི་ནི། རྣམ་ཐར་སོ་གཉིས་པ་

མཚན་མ་མེད་པའོ། །ཁམས་གསུམ་པ་ལ་བླང་བར་སྨོན་པའི་གཉེན་པོ་ཞེས་བ་བ་དེ་

ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུཿ ཁའི་བདེན་པའི་མི་རྟག་པ་དང་། དུཿ ཁ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བའི་

བདེན་པའི་རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་བཞི་ནི། སོ་གསུམ་པ་སྨོན་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན། རྣམ་
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པར་ཐར་པའི་སོ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །མཚན་མེད་ཞི་བའི་རྣམ་པར་བཤད་

པ་ནི། དངོས་པོའི་མཚན་མ་དང་རེས་སུ་འབེལ་པ་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་གི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་པས་འདིར་འགལ་བར་མི་བསམ་མོ། །

གཉིས་པ་སྤྲུལ་པའི་ལམ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྣམ་པ་སྤིའི་ངོ་བོ་དང་། ཁད་པར་

་ག་པའི་རྣམ་ཐར་རོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་

དང་། །གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ལྟ་ཞེས་དྲང་

ངོ་། །གང་ཟག་གང་གིས་ན། ཉན་ཐོས་ལྟར་ན། ཕིར་མི་འོང་ལུས་མངོན་བེད་དམ། 

དག་བཅོམ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་གིས་སོ། །ཐེག་ཆེན་བང་སེམས་དང་

སངས་རྒྱས་ཀིས་སོ། །སེམས་གང་ལ་བརྟེན་ན། ཉན་ཐོས་བསམ་གཏན་དང་པོ་

གཉིས་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་དོ། །དབིག་གཉེན་གིས། མི་་ག་བསམ་གཏན་གཉིས་

ལ་ཡོད། །ཅེས་སོ། །འདིར་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་པར་བཤད་དོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་མ་བཤིག་པ་སེ། གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་

བལ་བའམ་བལ་ཡང་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་བཞག་པས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ནང་རྣལ་

འབོར་བ་རང་ལ་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་སྣོད་བཅུད་ཀི་གཟུགས་རྣམས་

ལ་སྣོད་ཀི་ལོ་ཀ་ཆེ་བ་ལ་དེ་བས་ཀང་ཆེ་བའམ་ཆུང་ངུར་སྤྲུལ། ཆུང་ངུ་ལ་དེ་བས་

ཀང་ཆུང་བའམ་ཆེན་པོར་སྤྲུལ། བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་མཛེས་པ་ལ་དེ་བས་ཀང་

མཛེས་པའམ་མི་མཛེས་པར་སྤྲུལ། མི་་ག་ཅིང་མི་མཛེས་པ་ལ་དེ་བས་ཀང་མི་

མཛེས་པའམ་དེ་ཉིད་མཛེས་པར་སྤྲུལ་ཏེ་སྣ་ཚོགས་སུ་ལྟ་བའོ། །ཞེས་བ་

བའོ། །དགོས་པ་ཅིའི་དོན་དུ་ན། རང་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྒིབ་པའི་
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གཉེན་པོར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། སེམས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་གཟུགས་ཀི་

འདུ་ཤེས་པ་ཤིག་དགོས་ཤིང་ཕི་རོལ་གཟུགས་ལ་བལྟ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་

ཇི་ལྟར་ན། གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་བཤིག་པ་སེ། གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བའམ། མ་བལ་ཡང་གཟུགས་མེད་དུ་འདུ་ཤེས་བས་ནང་རང་ལ་གཟུགས་

ཅན་མ་ཡིན་པ་མིང་དུ་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་རྣམས་ལ་སྔར་བཞིན་ལྟ་

བའོ། །གཞན་སྔར་བཞིན་ཏེ། དེ་དག་སྤྲུལ་པའི་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བས་ན། 

རྣམ་པར་ཐར་པ་སེ། གཉིས་དང་ངོ་། །

གཉིས་པ་ལ། སོམ་གཞིར་བས་པའི་ཆོས་བཞི་སེ། གང་ཟག་གང་གིས་ན། 

རྣམ་ཐར་དང་པོ་གཉིས་ཐོབ་པས་སོ། །སེམས་གང་ལ་བརྟེན་ན། བསམ་གཏན་བཞི་

པ་ལ་སེ། དབིག་གཉེན་གིས། གསུམ་པ་མཐའ་ན་ཞེས་སོ། །དགོས་པ་ཅིའི་དོན་དུ་ན། 

གཟུགས་་ག་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དགའ་བ་སེ། འབད་པའི་བློ་སྐྱེ་བ་དང་། 

གཟུགས་མི་་ག་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་མི་དགའ་བ་སེ། མི་མཐུན་པར་འཛིན་པའི་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་གི་གཉེན་པོར་རོ། །དགའ་མི་དགའི་གཉེན་པོར་སོམ་མི་དགོས་

ཏེ། མི་དགའ་བ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་མེད་ལ། དགའ་བ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་

ནས་མེད་ཅིང་། འདིར་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། དགའ་མི་

དགས་མཚོན་པ་་ག་པ་སྤྲུལ་སིང་འདོད། མི་་ག་པ་སྤྲུལ་སིང་མི་འདོད་པའི་གཉེན་

པོར་སོམ་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །ཇི་ལྟར་ན། འདུ་ཤེས་གསུམ་སེ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་

དང་། རེས་སུ་འབེལ་བའི་དང་། རོ་གཅིག་པའི་འདུ་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཟངས་

དངུལ་གསེར་བུམ་གསུམ་སྤྲུལ་ནས་བར་པ་དངུལ་བུམ་དེ། ཟངས་བུམ་ལ་ལྟོས་ཏེ་



  593  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

་ག །གསེར་བུམ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མི་་ག་པར་རྟོགས་ཏེ་བསོམས་པས་ལྟོས་མེད་དུ་

་ག་མི་་ག་ཏུ་ཞེན་པ་ལྡོག་གོ །གཉིས་པ་ནི། ཟངས་བུམ་ལ་ལྟོས་ཏེ་་ག་པ་ལ། 

གསེར་བུམ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མི་་ག་པ་བདག་གཅིག་ཏུ་རེས་སུ་འབེལ། དེ་བཞིན་དུ་མི་

་ག་པ་ལའང་་ག་པ་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བར་རྟོགས་ཏེ་བསོམ་པས། ་ག་མི་

་ག་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་ལྡོག་གོ །གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་གཟུགས་ཐམས་ཅད་

བསྲེས་ཏེ་་ག་པར་རོ་གཅིག་པའི་རྣམ་པར་མོས་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་

་ག་པར་སྤྲུལ་པའི་སྒིབ་པ་ལས་གོལ་བས་་ག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ། དེ་སྐྱེད་པའི་

ཐབས་ཡིན་པས་སོ། འཕགས་པ་རྣམས་འདི་དང་འགོག་པ་གཉིས་གཟུགས་ཅན་དང་

གཟུགས་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སྒིབ་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པས་མཆོག་ཡིན་

པའི་ཕིར་ལན་མང་དུ་གནས་པས། ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བས་ནས་རོགས་པར་

བས་ཏེ་གནས་སོ། །ཞེས་སྨོས་ཀི། གཞན་ལ་མ་སྨོས་སོ། །ཡང་ན། དེ་གཉིས་ཀི་

གནས་གྱུར་རོགས་པར་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བ་བ་སེ། དེ་ལྟའི་རྣམ་

པར་ཐར་པ་གཅིག་སེ། སྔ་མ་གཉིས་དང་བསོམས་པ་དེ་ལྟར་ན། གཞན་གི་དོན་ངེས་

པར་འབྱུང་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་རྣམ་ཐར་གསུམ་མོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཞན་གི་དོན་གི་ཆེད་དུ་བ་བ་ཅན། རང་གི་དོན་མཐོང་བའི་

ཆོས་ཚེ་འདི་ལ་ལུས་སེམས་བདེ་བར་གནས་པའི་ལམ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ཐར་པ་དང་གཟུགས་མེད་ལ་རོ་མང་བ་ལས་གོལ་བར་མཐུན་པར་གནས་པའི་

ལམ་གི་རང་བཞིན་ལ། གཟུགས་མེད་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་སེ། 

གཟུགས་མེད་ཞི་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཆགས་ཤིང་། རོ་མང་བའི་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་
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པར་ཐར་པའི་ཕིར་དུ་སོམ་པ་ཟག་མེད་རེས་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། 

སེམས་སེམས་བྱུང་ཞི་བར་གནས་པའི་ལས་ཀི་རང་བཞིན་ལ། འདུ་ཤེས་དང་

ཚོར་བ་འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་ནི། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའི་སྒིབ་པ་ལས་

ཐར་བར་བ་བའི་ཕིར་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་རྣམ་ཐར་ལ་གནས་པ་

ལས་འདས་ནས་ཐར་པ་དང་མཐུན་པར་གནས་པ། སེམས་སེམས་བྱུང་རགས་པ་

རྣམས་འགོག་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་ན། རྣམ་པ་ལྔའོ། །སྔ་མ་གསུམ་དང་

བསོམས་པ་ནི། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ཅེས་བའོ། །བཞི་པ་ལ། ལོ་ཀ་ལས་འདས་

པའི་ལམ་ལ། མཐར་གིས་གནས་པའི་སོམས་འཇུག་གི་རྣམ་པ་དགུའོ། །དེའང་ས་

བརྒྱད་ནི། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ལམ་གི་རྟེན་ཡིན་པའམ། འགལ་ཞིག་ལམ་གི་ངོ་

བོར་གནས་པས་དེ་སད་བརོད་ལ། འགོག་སོམས་ནི། ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ལམ་

གི་རེས་ལ་ཐོབ་པས་སོ། །དགུ་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་

པ་བཞི་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཏེ། དེའང་སོམས་འཇུག་དེ་ཐོབ་པ་ལ་སྒིབ་པ་སང་

བའི་ཕིར་སོམ་པས་གོང་དང་ཁད་ཡོད་དོ། །

འགོག་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་བདུན་ཏེ། གང་ཟག་གང་གིས་དང་། སེམས་

གང་ལ་བརྟེན་ནས་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པ་གང་གིས་དང་། དགག་བ་གང་འགོག་པ་དང་། 

ངོ་བོ་དང་། དུས་དང་། རྟེན་གང་གིས་སོམས་པར་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་

ལྟར་ན། ཕིར་མི་འོང་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་གཉིས་

ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་གིས་འཇུག་སེ། དབིག་གཉེན་གིས། འགོག་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་

མི་འོང་། །ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་བེད་པར་འདོད། །ཅེས་དང་། འགོག་ཐོབ་གཉིས་ཀ་
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ལས་རྣམ་གོལ། །ཞེས་སོ། །སོ་སྐྱེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཕིར་འོང་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་གོལ་

རྣམས་ཀིས་འཇུག་མི་ནུས་ཏེ། འདི་ལ་འཇུག་པ་ལ་སྲིད་རེའི་སེམས་དང་། འཕགས་

པའི་ལམ་གཉིས་ཚོགས་དགོས་ལ། དེ་དག་ལ་དེ་དག་མེད་པས་སོ། །ཐེག་ཆེན་ལྟར་ན། 

ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་གང་ཟག་གིས་འཇུག་སེ། མཐོང་ལམ་ནའང་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་

ཡོད་པར་བཤད་པས་སོ། །ས་བཅུ་པ་ལས། ས་དྲུག་པ་ཡན་ཆད་འགོག་པ་ལ་སོམས་

པར་འཇུག་སེ་ཞེས་པ་ནི། སོས་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་

ཡིན་པས་འདི་དང་མི་འདྲའོ། །བོ་དོང་བ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་མི་འཇུག་ཅེས་སྨྲ་བ་ནི། 

མདོ་སེ་དག་མ་མཐོང་ཞེས་གསལ་བར་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐུན་མོང་གི་ལུགས་ཀིས། སྲིད་རེའི་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བས་རྒྱུ་

བ་དགག་ས་བས་དེ་ལ་བརྟེན་ཏེ། དབིག་གཉེན་གིས། ཕ་བ་ཕ་བའི་མཇུག་ཐོགས་

སུ། །ཞེས་སོ། །བང་སེམས་ནི། དང་པོ་སྲིད་རེ་ལ་བརྟེན་ལ། ཕིས་འདོད་སེམས་

ལས་ཀང་འཇུག་སེ། མདོ་ནི། མཉམ་པར་མ་གཞག་པའི་སེམས་ལས་འགོག་པའི་

སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚོར་འདུ་རགས་པས་སོ་མི་གསོད་པ། ཞི་བར་གནས་པའི་འདུ་

ཤེས་སྔོན་དུ་བཏང་བའི་ཡིད་ལ་བེད་པས་སོ། །བང་སེམས་ནི། ཁད་པར་གཞན་

དུའོ། །བཞི་པ་ནི། ཉན་ཐོས་འདོད་པར་ཚོགས་དྲུག །གཟུགས་སུ་ཚོགས་བཞི་

འཁོར་སེམས་བྱུང་དང་བཅས་པ་འགོག་པས། རིག་པ་ཡེ་མེད་དུ་འདོད་ལ། ལྡང་བ་

ནི། འཕེན་པའི་སོབས་དང་། འཇུག་པའི་སེམས་ཀི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་ལྡང་

ལོ། །ཐེག་ཆེན་ནི། འདོད་པར་ཚོགས་བདུན། གཟུགས་སུ་ལྔ་འཁོར་བཅས་འགོག་
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སེ། ཐོགས་མེད་ཀིས། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་བརྟན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་

དང་། བརྟན་པ་དེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅིག་འགོག་པའོ། །ཞེས་སོ། །སའི་སིང་པོ་

འཁོར་ལོ་བཅུ་པ་ལས། བང་སེམས་རྣམས་འགོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་

པར་འཇུག་སེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ནས་ཚོར་བ་གསུམ་དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་

ཡོངས་སུ་གཅོད་དེ། མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་། གཡོ་བའི་སེམས་ཀིས་སྤོད་པ་

མེད་པར་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་སེམས་པ་དང་རེག་པ་དང་ཡིད་ལ་བེད་པ་

ཀུན་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །འདུ་ཤེས་གསུམ་ནི། སོ་སྐྱེ་ཉན་རང་གི་འདུ་

ཤེས་སོ། །ཀུན་གཞི་ཡོད་པས་སེམས་ལྡན་ཡིན་ཏེ། ཆོས་སྦིན་མས་ཞུས་པར། 

དགེ་སོང་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལུས་ལས་

འདས་པ་ལགས་སམ། ལུས་དང་མ་བལ་བ་ལགས་ཞེས་ཞུས་པས། དེའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ལུས་དང་མ་བལ་བའོ་ཞེས་སོ། །ཚོགས་བདུན་མེད་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་མེད་

པས་མ་ཁབ་སེ། སངས་རྒྱས་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། ཉན་ཐོས་རིག་པ་ཡེ་མེད། ལུས་ཀི་གནས་སབས། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་

འདོད་དོ། །ཐེག་ཆེན་ངོ་བོ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་དགེ་བར་ཐོགས་མེད་ཀིས་བཤད་དོ། །དྲུག་

པ་ནི། ཁ་ཅིག །ཞག་བདུན་པས་ལག་པར་མི་འཇུག་སེ། གཞན་དོན་དོར་བར་འགྱུར་

བར་བཤད་དོ་ཞེ་ན། དེ་མི་རིགས་ཏེ། སོམས་པར་འཇུག་པའང་གཞན་དོན་དུ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །སིང་རེ་པད་དཀར་ལས། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་བང་སེམས་

འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་སེམས་ཀིས་བར་གི་བསལ་པ་བཅུ་པོ་འདི་དག་

འདའ་བར་བེད་དོ། །ཞེས་པས་སོ། །སྔར་གི་ལུང་། འགོག་པ་ལ་ཞེན་པ་དགག་པའི་
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ཆེད་དུ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཉན་ཐོས་ལྟར་ན། བློ་ཡིས་ཇི་ཙམ་འཕངས་

པ་དེ་སྲིད་དུ་འཇུག་གོ །བང་སེམས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

བདུན་པ་ནི། དང་པོར་མིའི་རྟེན་ལ་འཇུག་སེ། ཚོར་འདུ་རགས་པས་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་

ས་བའི་ཕིར་རོ། །ཕིས་གཟུགས་ཀི་རྟེན་ལའང་སོམས་པར་འཇུག་གོ །དབིག་གཉེན་

གིས། གཉིས་ཀ་འདོད་དང་གཟུགས་རྟེན་ཅན། །འགོག་པ་དང་པོ་མིའི་ནང་དུ། །ཞེས་

སོ། །འོ་ན། སྔར་སྲིད་རེའི་སེམས་རྒྱུ་བ་ཕ་བས་དགག་ས་ཞེས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། 

སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ནི་སོམས་པར་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། འདིར་སྐྱོ་བ་ནི། ཡིད་ལ་བེད་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སོ། །གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་མེད་དེ། དེར་སོམས་འཇུག་བེད་

པར་རོམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། འགོག་པ་ནི། ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་ཡིན་

པས་སོ། །ཐོགས་མེད་ཀིས། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་སུ་ནི། འདི་མངོན་དུ་འགྱུར་

བ་མེད་དེ། ཞི་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་གནས་པ་རྣམས་ནི། དེ་ལ་

འབད་པའི་རོམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །འོ་ན། ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་བལ་བ་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བར་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཉན་ཐོས་པ་

ལྟར་ན། དེ་ལས་མ་ཉམས་ན་མི་སྐྱེ་ལ། དེ་ལས་ཉམས་ན་གཟུགས་སུ་སྐྱེས་ནས་དེར་

སྲིད་རེའི་སེམས་བསྒྲུབས་ནས་འཇུག་གོ །བང་སེམས་ལྟར་ན། བསམ་གཏན་

གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་བཞིན་དུ་འདོད་པ་དང་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་

བས་སྐྱོན་མེད་དོ། །འདིར་མུ་བཞིའི་ལན་མཛད་པ་ཡོད་དོ། །ལྔ་པ་ཉོན་མོངས་པ་

སོང་བའི་ལམ་ལ། བདེན་པ་བཞིས་བ་ས་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་མི་ལྡན་

པའི་མཚན་ཉིད་བཟོད་པ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་རྣམ་པ། བདེན་བཞི་ལ་བརྟེན་
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པའི་བེ་བག་གིས་བཞིའོ། །དྲུག་པ། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་ལམ་ལ། སྦིན་པ་ལ་སོགས་

ཕར་ཕིན་བཅུའི་རྣམ་པ་བཅུ་སེ། དེ་ལྟར་ན། བང་སེམས་རྣམས་ལ་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་

ལམ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྟེན་ཅན་གི་རྣམ་པ་སོ་བཞིའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས་

སོ། །མདོར་བསན་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་མཚན་ཉིད་པ་སོ་དགུ་ནི་ཆོས་ཅན། 

གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གཅིག་པུ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ས་བཅུ་མན་ཆད་

ལས་ཤིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་བོགས་དབྱུང་དུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

རྒྱས་བཤད་ལ་བཞི་སེ། ཡོན་ཏན་གི་དབེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རང་

བྱུང་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། སོབས་བཅུ་དང་། མི་

འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སོ་སོར་ཡང་དག་རིག་པ་བཞི་དང་། ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་

བརྒྱད་དོ། །དང་པོ་ནི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གཅིག་པོ་དེ་ལ། སོབས་ལ་

སོགས་པའི་ཁད་པར་གི་དབེ་བ་ཡོད་པ་སོབས་ནི། ཉེས་པར་སྤོད་པའི་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་མི་འདོད་པ་ནི། གནས་དང་། འདོད་པ་ནི། གནས་མ་ཡིན་པ། སེར་སྣས། 

དབུལ་བ་ནི། གནས། ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་ནི་གནས་མིན་པ། སྦིན་པས། ལོངས་

སྤོད་ཆེན་པོ་གནས། དབུལ་བ་ནི། གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་དང་། ལས་དགེ་མི་

དགེའི་རྣམ་སྨིན་བདེ་་ག་གམ། བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང་མི་

གཡོ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ། ངན་འགོ་དང་། འདོད་པའི་བདེ་འགོ་དང་། 

གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་ལུས་མཁེན་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་གནས་ཤིང་

ཞེ་སང་ལ་མོས། ཞེ་སང་ལ་གནས་ཤིང་འདོད་ཆགས་ལ་མོས། སྦོར་བ་དམན་པ་ལ་

གནས་ནས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་སོགས་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མཁེན་པ་དང་། ལོ་
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ཀའི་ཁམས་འདོད་པ་དང་གཟུགས་སམ། དག་པ་དང་མ་དག་པ་དུ་མ་མཁེན་པ་དང་། 

དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་སོགས་ཀི་དབང་པོ་མཆོག་སེ། རྣོ་བའམ་རབ་དང་། མཆོག་

མ་ཡིན་པ་འབིང་དང་། ཐ་མ་མཁེན་པ་དང་། ངན་སོང་དང་། མཐོ་རིས་དང་། བང་

ཆུབ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་ལམ་ལོག་པ་དང་། ཡང་དག་པར་ངེས་པ་

དང་། འདོད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པོའི་ལམ་ལ་སོགས་པ་མཁེན་པ་དང་། བསམ་གཏན་

དང་རྣམ་ཐར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་རོ་མང་སོགས་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་དམིགས་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་། སེངྒེ་རྣམ་བསྒིངས་སོགས་ཀི་ལྡང་བ་མཁེན་པ་དང་། སྔོན་གི་གནས་སྐྱེ་བ་སྔ་

མ་དུ་མ་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ལོ་ཀའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཇིག་ཆགས་ཐམས་

ཅད་དང་། སྣང་བ་དང་སྣང་བ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་འཆི་འཕོ་བ་དང་། 

སྐྱེ་བ་མ་ལུས་པ་མཁེན་པའི་ལའི་སྤན་དང་། ཟག་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་

སྒིབ་པ་མ་ལུས་པར་ཟད་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཟད་པར་བེད་པའི་ལམ་མཁེན་པ་

ཉིད་གཞན་གིས་བརི་བར་མི་ནུས་ཤིང་། གཞན་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་སོབས་

ཀི་རྣམ་པ་བཅུས་ལས་བཞི་བེད་དེ། དང་པོས་བདེ་འགོ་དང་ངན་འགོའི་ཐབས་ལ་སླུ་

བའི་བདུད་འཇོམས། གཉིས་པས་ལ་ལ་སོགས་པ་སྐྱབས་མ་ཡིན་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་སླུ་

བའི་བདུད་འཇོམས། བདུན་པས་ཟག་བཅས་ཀིས་དག་པར་སྨྲ་བའི་བདུད་འཇོམས། 

ལག་མས་ཐེག་ཆེན་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་སླུ་བའི་བདུད་འཇོམས་ཏེ། ཐབས་

དང་སྐྱབས་དང་དག་པ་དང་། །ཐེག་ཆེན་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ། །སེམས་ཅན་རྣམས་

ནི་རབ་སླུ་བའི། །བདུད་འཇོམས་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །
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གཉིས་པ་ནི། རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་སུ་དམ་བཅས་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས་ཀིས་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ་ང་ནི་སངས་རྒྱས་སོ། །ཞེས་

ཤེས་བ་མ་ལུས་པར་མཁེན་པར་བདག་ཉིད་ཀིས་ཞལ་གིས་འཆེས་པ་ལ་ཆོས་

མཐུན་གིས་རྒོལ་བ་པོ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། ང་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་

སོ། །ཞེས་བ་བ་འདི་ལ། ཆོས་འདི་དག་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་མ་རྒྱས་

སོ། །ཞེས་འདི་ན་དགེ་སྦོང་ངམ། བམ་ཟེའམ། ལའམ། བདུད་དམ། ཚངས་པའམ། 

གཞན་སུ་ཡང་རུང་བས་ཆོས་དང་མཐུན་པར་རྒོལ་བའམ་རྒོལ་བའི་མཚན་མ་ཡང་

དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་བས་བདག་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དང་། བག་ཚ་བ་མེད་པ་དང་། 

མི་འཇིགས་པ་རྣམ་པར་སྤོད་པས་ཁྱུ་མཆོག་རླབས་པོ་ཆེའི ་གནས་སུ་དམ་

འཆའོ། །འཁོར་གི་ནང་དུ་སེངྒེའི་སྒ་སྒོག་གོ །ཞེས་སོ། །སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་

འཇིགས་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཀིས་ཟག་པ་མ་ལུས་པ་ཟད་པ་ཉིད་དུ་ཞལ་གིས་བཞེས་

པ་ལ་རྒོལ་བ་པོ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། ང་ཟག་པ་ཟད་དོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་ཟག་པ་འདི་

དག་མ་ཟད་དོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་གཉིས་རང་དོན་གི་དམ་བཅའོ། །

བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་ལ་མི་འཇིགས་པ་ནི། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་

ཉོན་མོངས་ཐར་པའི་བར་ཆད། ཤེས་སྒིབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་བར་ཆད་བེད་པ་

ཉིད་དུ་བརོད་པ་ལ་རྒོལ་བ་པོ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། ངས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་བར་དུ་

གཅོད་པའི་ཆོས་གང་དག་བསད་པ་དེ་དག་བསེན་ཀང་བར་དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་འཁོར་སོགས་སོ། །ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཆོས་ལ་མི་འཇིགས་པ་ནི། 

ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཉན་རང་བང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ། སོགས་པ་
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ལམ་ཤེས་ཉིད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་སོན་པ་ལ་

རྒོལ་བ་མེད་པ་སེ། ངས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་

འཕགས་པར་ངེས་པར་འབིན་པ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་གང་བཤད་པ་དེ། ངེས་

པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་གཉིས་གཞན་དོན་གི་དམ་

བཅའོ། །རང་གཞན་དོན་དུ་ཡེ་ཤེས་དང་། །སངས་དང་ངེས་འབྱུང་གེགས་མཛད་

ལ། །སོན་མཛད་མུ་སེགས་ཐམས་ཅད་ཀིས། །མི་བརི་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་

སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཆོས་སམ། རྟེན་རྒྱུའི་ཆོས་

སམ། མ་རིག་པ་མི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཀི་ཡུལ་ལ་བློ་གོས་

རྟག་ཏུ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཆོས་སོ་

སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་བརོད་བའམ། བརྟེན་པ་འབས་

བུའི་ཆོས་སམ། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ལ་སྔར་བཞིན་ནོ། །དོན་

སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་སེ། དེ་གཉིས་བཤད་བ་མཁེན་པའོ། །ཆོས་དང་དོན་དེ་

རྣམས་ཀི་མིང་གི་ཕོགས་གཅིག་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་མང་པོར་བཤད་པ་དང་། ཡུལ་

སོ་སོའི་སད་དམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སད་ཀི་ཡུལ་ལ་སྔར་བཞིན་ངེས་པའི་

ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ། ཆོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གཞན་ལ་བསན་པའི་

ཆེད་དུ་སྔ་མ་གསུམ་ཡང་དག་པར་མངོན་དུ་གྱུར་པའམ། ཆོས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་རས་

ཡོད། བཏགས་ཡོད་སོགས་ཀི་ཡུལ་ལ་སྔ་མ་བཞིན་སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་

རིག་པ་སེ། འཆད་བེད་མཁེན་པ་གཉིས་ཏེ། རྣམ་པ་བཞིའོ། །རྟེན་དང་བརྟེན་པར་
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བཤད་བ་དང་། །གསུང་དང་མཁེན་པ་འཆད་བེད་ལ། །བློ་གོས་རྟག་ཐོགས་མི་མངའ་

བའི། །ལེགས་སོན་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ལ། དག་བཅོམ་པ་

རྣམས་ལ་སྐྱོན་དྲུག་སྲིད་མོད་ཀི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གང་པོ་ཆེ་གཏུམ་པོ་དང་

ལན་ཅིག་འགོ་བ་སོགས་དང་། མཆོང་རྒྱུག་སོགས་ཀི་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་སྐུའི་སྤོད་པ་

མ་འདྲེས་པ། བཞད་གད་དང་། འོ་དོད་འབོད་པ་སོགས་ཅ་ཅོ་མེད་པ་གསུང་གི་སྤོད་པ་

མ་འདྲེས་པ། དྲན་པ་ཉམས་པས་བ་བ་མི་བེད་པ་དང་། དུས་ལས་ཡོལ་བ་མེད་པ་དང་། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཀང་རུང་། བཞུགས་ཀང་རུང་། རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་

པས་ཐུགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མེད་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་མི་མཐུན་པ་དང་། མང་

འདས་ལ་ཞི་བར་མི་འཛིན་པས་འཁོར་འདས་ལ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་

དང་། སོ་སོར་མ་བརྟགས་པར་སེམས་ཅན་གི་དོན་བ་བ་ཡལ་བར་འདོར་བའི་བཏང་

སོམས་མི་མངའ་བ་སེ། ཐུགས་ཀི་སྤོད་པ་མ་འདྲེས་པ་བཞི་སེ། སྤོད་པ་མ་འདྲེས་པ་

རྣམ་པ་དྲུག་དང་། རྟོགས་པ་མ་འདྲེས་པ་དྲུག་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དབང་པོ་རྟེན་

དང་འབས་བུར་བཅས་པ་སེ། རྟེན་འདུན་པ། བར་པ་བཞི་དབང་པོ། ཐ་མ་འབས་

བུའོ། །དེ་ལ་དག་བཅོམ་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་ལ་

འདུན་པ་མེད་པས་མ་ཐོབ་པས་ཡོངས་སུ་ཉམས་སོ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི། བམས་པ་དང་། སིང་རེ་དང་། ཆོས་སོན་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་གདུལ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པ་དང་། རབ་ཏུ་དབེན་པ་དང་། 

བང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་ལེན་པའི་འདུན་པ་དང་། གདུལ་བ་འགུགས་པ་དང་། ཆོས་

ཉན་པ་རྣམས་ལ་མི་སྒྲུབ་པ་མེད་པའི་བརོན་འགྲུས་དང་། བསམ་མི་དགོས་པར་ཆོས་
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སོན་ནུས་པའི་དྲན་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་གི་རྐེན་གིས་རྟོགས་པ་མིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་

ཤེས་རབ་དང་། ཆགས་པ་དང་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་

སེ། ཐམས་ཅད་ལ་ཐོབ་པས་མ་ཐོབ་པས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མི་མངའ་ཞེས་སྦར་བ་

རྣམ་པ་དྲུག་དང་། སྐུ་མཚན་དཔེ་དང་། འཆག་པ་སོགས་སྤོད་ལམ་གིས་སེམས་

ཅན་འདུལ་བ་སྐུའི་འཕིན་ལས། འབས་བུ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་སོན་པ་གསུང་གི དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་རེས་སུ་སོན་པ་

སོགས་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་རྣམས་དང་པོར་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་པས་

སྔོན་དུ་འགོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་དང་ལན་ཅིག་རྒྱུ་བས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་པའི་

འཕིན་ལས་མ་འདྲེས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་

བྱུང་བའི་ཤེས་བ་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་ལ་རོལ་བ་ཙམ་གིས་ཤེས་པའམ་ཇི་ལྟ་བ་

རྟོགས་པས་མ་ཆགས། ཇི་སེད་པ་མ་ལུས་པར་རྟོགས་པས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་གཟིགས་པ་འཇུག་པ་ཡེ་ཤེས་མ་འདྲེས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། དེ་ལྟར་ན། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉན་རང་བང་སེམས་དང་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་པ་དག་

གོ །སྤོད་པ་དང་ནི་རྟོགས་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་འཕིན་ལས་ཀིས། །ཉན་ཐོས་རང་

སངས་རྒྱས་ཀུན་གི། །བླ་མ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཤད་པའི་དེ་

བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་དོན་དམ་པ་འགྱུར་བ་མེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། འདུས་

བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སང་བ་དང་། མངོན་དུ་བ་བ་དང་། 
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བསན་པ་དང་། བཅབ་པ་དང་། བསྐྱེད་པ་དང་། དགག་པ་དང་། བསལ་པ་སད་ཅིག་ཏུ་

བ་བ་དང་། སད་ཅིག་བསལ་པར་བེད་ཅིང་མངའ་བསྒྱུར་བའི་རང་བྱུང་སེ། འདི་ལ་

གཉིས་ཏེ། ཆོས་ཀི་དབིངས་དང་། རྣམ་མཁེན་གི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་རྐེན་

གིས་མ་བས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པས་རང་བྱུང་། དེ་ཤེས་ན་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་སོབ་དཔོན་

གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར་རྟོགས་པས་རང་བྱུང་། བསལ་པ་མང་པོར་གོམས་ཤིང་

བསོད་ནམས་བསགས་པས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་

བསྒྱུར་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དེ། མ་ལུས་པ་མངོན་

པར་ཏེ། མངོན་དུ་ཕོགས་པས་རོགས་པར་ཏེ། ཡང་དག་པར་བང་ཆུབ་པ་སེ། རྟོགས་

ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། དེ་ལྟར་ན། ཇི་ལྟར་

དབེ་བ་སོབས་ལ་སོགས་པ་དང་འདི་དག་གི་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། གང་

གི་ཡིན་པ་རང་བྱུང་དང་། གང་གི་དོན་དུ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་སེ། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་རྟེན་ཅན་གི་རྣམ་པ་ཐུན་མོང་མིན་

པ་སོ་དགུའོ། །

དོན་བ་་བ་ནི། 

རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དེ་ལ། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཉེར་

བདུན་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་བེ་བག་གིས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་

པའི་ཟག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཆེད་དུ་གཉེར་ན་སོང་པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཆ་བང་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་བེ་བག་གིས་ཉོན་མོངས་
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པ་ཕ་མོའི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཀང་ཡིན་ནོ། །བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ལམ་ཤེས་

ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་སོ་དྲུག་ནི་ཆོས་ཅན། ཉོན་མོངས་ཕ་མོའི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་ནོ། །སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་ཆེད་དུ་གཏད་ནས་ཤིན་ཏུ་མ་སངས་པའི་

ཕིར་རོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ནི་

ཆོས་ཅན། ཟག་པ་མེད་པ་ཁོ་ན་དག་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་

བག་ཆགས་དང་བཅས་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

མངའ་བསྒྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །མདོར་ན། རྣམ་པ་རྣམས་སྤིར་གཅིག་ཏུ་བསོམས་ན་

རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼སྦོར་བ་པོ་གང་ཟག༽ལ་གསུམ་སེ། 

སྔ་འགེལ་ནི། སྦོར་བ་ཚོགས་ལམ་ན་དད་སོགས་ལྔ། སྦོར་ལམ་ན་རྒྱུ་

སོགས་ལྔ། མཐོང་ལམ་ན་བསམ་མི་ཁབ་སོགས་བཅུ་དྲུག །སོམ་ལམ་ན་ཟབ་མོ་

བརྒྱད་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཁད་པར་ཅན་དག་གིས་རྣམ་པ་རྣམས་བསོམ་

དགོས་ན། སྦོར་བ་དེ་དག་ཀང་སྦོར་བ་པོ་བསན་པ་མེད་པར་སྦོར་བ་བརོད་པར་མི་

ནུས་པས་དེའི་སྔོན་དུ་ཉན་པ་དང་། སོགས་པ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་སྦོར་བ་

པོ་འཆད་དོ། །ར་བ་ལ་བཞི་སེ། ཉན་པ་དང་། ལེན་པ་དང་། མི་བརེད་པ་དང་། ཚུལ་

བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་སྣོད་དོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱེས་བུ་འདི་ཆོས་ཅན། འདས་པ་དང་

ད་ལྟར་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཕུལ་བ་ལ་སོགས་པ་བཀུར་སི་

ལག་པར་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་ཡུམ་འདི་ཉན་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། 

ཡུམ་འདི། རིགས་ཀི་བུའམ། རིགས་ཀི་བུ་མོ་གང་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པ་གྱུར་
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པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་སྔོན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་བསེན་བཀུར་བས་པའོ། །ཞེས་

སོ། །སངས་རྒྱས་མང་པོ་དེ་དག་ལ་བསོད་སོམས་ཕུལ་བ་སོགས་དགེ་བའི་ར་བ་

བསྐྲུན་ཅིང་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་ཡུམ་འདི་ཉན་པའི་སྣོད་དུ་འགྱུར་པའི་ཕིར་

རོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་སེམས་ཅན་གང་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པར་གྱུར་པ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་བསྐྱེད་པའོ། །ཞེས་

སོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་གདམས་པ་བསན་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་དང་བཅས་

པ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་འདི་ཉན་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་འདི། སེམས་

ཅན་གང་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཀང་བཤེས་གཉེན་གིས་

ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལུས་ཀི་བསེན་བཀུར་སོགས་ཀི་མཉེས་

པར་བས་ནས་རྒྱུན་དུ་བསེན་པ་ནི། འདི་བློ་ལ་ལེན་ཅིང་འཛིན་པའི་སྣོད་ཡིན་

ནོ། །མདོ་ནི། དེ་དག་ནི། སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་བསེན་བཀུར་བས་པའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་དོན་གི་ངོ་བོ་ཞུས། རྒྱུ་

མཚན་ཀུན་ཏུ་དྲིས་ཤིང་། ཡོངས་སུ་ཞུས་པ་ནི། འདིའི་དོན་མི་བརེད་པར་འཛིན་

པའི་སྣོད་ཡིན་ནོ། །མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་དྲིས། ཡོངས་སུ་ཞུས་

ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། སངས་རྒྱས་མང་པོའི་དྲུང་དུ་སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལ་

སོགས་པ་ཕར་ཕིན་བཅུའི་སྒྲུབ་པ་སྤོད་ཅིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་

ལ་བེད་པ་དང་། མི་དངངས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་

དམ་པ་རྣམས་བཞེད་དོ། །མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་བེ་བ་མང་པོ་ལ་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་
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དང་ཞེས་པ་ནས་ཡུམ་ལ་སྤད་པའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། འདས་པ་དང་ད་ལྟར་

བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་བེད་པ་སོགས་དགེ་

བའི་ར་བ་བསྐྲུན་ཅིང་སྦངས་པ་དང་ལྡན་པ་ཐེག་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དག་

གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་རྣམས་ནི། གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བར་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་

གསུམ་པོའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཏེ། བདག་ཉིད་ཅན་ནམ། དེའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཡུམ་སྦོར་བ་

འདིའི་གཞུང་ཉན་པའི་སྣོད་ཉིད་ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་བང་སེམས་

རྣམས་བཞེད་དོ། །སྤིར་ནི། སྦོར་བ་པོ་སྤིའོ། །ཞེས་གསེར་གིང་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་

འདས་ནས་རྣམས་ལའི་བར་ཐམས་ཅད་ཀི་མགོ་ལ་སྦར། དགེ་བའི་ནས་འདིའི་བར་

ཀུན་གི་བར་དུ་སྦར། སྣོད་ནས་བཞེད་དོའི་བར་ཀུན་གི་མཇུག་ཏུ་སྦར་རོ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ལུས་ཀིས་བསོར་བ། སོགས་པ་ངག་གིས་བསོད་པ། 

ཡིད་ཀིས་ཐོས་བསམ་གི་བསེན་བཀུར་གིས་མཉེས་པར་བེད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བའི་དོན་ཡོངས་སུ་འདྲི་ཞིང་ཞུ་བ་དང་། སྦིན་པ་དང་། སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བར་

ཕར་ཕིན་བཅུ་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་དག །ཚིག་འཛིན་པ་དང་། དོན་མ་བརེད་པར་

སེམས་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་ཅིང་སོམ་པའི་སྣོད་དོ། །

གསུམ་པ་༼སྦོར་བ་རང་གི་ངོ་བོ།༽ལ་གསུམ་སེ། 

སྔ་འགེལ་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་སྦོར་བ་པོ་བསན་ནས་སྦོར་བ་རང་གི་ངོ་བོ་འཆད་

དོ། །ར་བ་ལ། སྦར་ས་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པོ་གང་ཟག་དེ་དག་གིས་

བ་ས་ཏེ་སོམ་པ་ནི། སྦོར་བ་ཡིན་པས་འདི་ལ་གཉིས་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་སྦོར་བ་

ལྔ། གནས་སབས་ཀི་སྦོར་བ་བཅོ་ལྔའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་བ་གཟུགས་ལ་སོགས་
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པ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཅིང་སོང་པའི་ཕིར་དེ་ལ་གནས་པ་བཀག་སེ་སོམ་པའི་ཕིར་

གཟུགས་སོགས་ལ་མི་གནས་པའི་སྦོར་བ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ལ་མི་གནས་ཏེ། 

གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ལ་མི་གནས་པ་དེའི་ཚེ་གཟུགས་ལ་རྣལ་འབོར་དུ་བེད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་སོ། །སྦར་ས་དུས་གསུམ་གིས་སོང་པས་གཟུགས་སོགས་དེ་ལ་དེ་ཁོ་

ནར་སྦོར་བ་བཀག་སེ་སོམ་པའི་ཕིར་མི་སྦོར་བའི་སྦོར་བ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ལ་

སྦོར་བར་མི་བེད་དེ། གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ལ་སྦོར་བར་མི་བེད་པ་དེའི་ཚེ་གཟུགས་

ལ་རྣལ་འབོར་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །སྲིད་ཞིའི་མཐར་གནས་པའམ། གཞིའི་

ཆོས་ཉིད་གནས་པ་མི་དམིགས་པའི་དོན་གིས་གཟུགས་སོགས་དེའི་དེ་བཞིན་ཉིད་

ཟབ་པའི་ཕིར་གཞི་ཤེས་ཀི་སབས་སུ་ཟབ་པར་རྟོགས་པ་ཟབ་སྦོར་ཏེ། མདོ་ནི། 

གཟུགས་ཟབ་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཟབ་བོ། །ཞེས་སོ། །རང་བཞིན་གིས་རོག་པ་དང་དྲི་མ་

མེད་པའི་དོན་གིས་གཟུགས་སོགས་དེ་རྣམས་གཏིང་དཔག་སེ། རྟོགས་པར་དཀའ་

བའི་ཕིར་ལམ་ཤེས་ཀི་སབས་སུ་གཏིང་དཔག་དཀའ་བར་མོས་པ་གཏིང་དཔག་

དཀའ་སྦོར་ཏེ། མདོ་ནི། གཟུགས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཕིར་ཡུམ་གཏིང་དཔག་

དཀའོ། །ཞེས་སོ། །མཐའ་མི་དམིགས་པའི་དོན་གིས་གཟུགས་སོགས་དེ་དག་ཚད་

ནི་མེད་པའི་ཕིར་རྣམ་མཁེན་གི་སབས་སུ་ཚད་མེད་དོ། །ཞེས་དམིགས་པ་ཚད་མེད་

པའི་སྦོར་བ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ཚད་མེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཚད་མེད་དོ། །ཞེས་

སོ། །ཡང་ན། ཟབ་པར་དང་། ཐུན་མོང་མིན་པར་དང་། བླ་ན་མེད་པར་མངོན་པར་

བང་ཆུབ་པའི་རང་བཞིན་ལེགས་པར་རྟོགས་པའི་སྦོར་བ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་

མོ། །ཞེས་འཕགས་པས་སོ། །
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གཉིས་པ་ནི། ཟབ་གཏིང་དཔག་དཀའ་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཐོས་ནས་སྐྲག་པ་

ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བའི་དོན་གིས་ཚེགས་ཆེན་པོས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་རྟོགས་པའི་

སྦོར་བ་སེ། མདོ་ནི། ཚེགས་ཆེན་པོས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་བླ་མེད་རོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བའི་གནས་ནི་ཡོད་

དོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་མི་དངངས་པ་ལ་སོགས་པས་རི་ལམ་ནའང་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཡིད་

ལ་བེད་པ་ནི། ལུང་བསན་པ་ཐོབ་པའི་སྦོར་བའོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་ཐོས་ནས་

དངངས་པར་མི་འགྱུར། སྐྲག་པར་མི་འགྱུར། ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟིན་པར་མི་འགྱུར། 

བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཡུམ་

ཐོས་ནས་འཛིན་པ་སོགས་ཀིས་ཡུམ་སོང་བར་མི་བེད་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་ཀི་

སྦོར་བའོ། །མདོ་ནི། ཕིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ལགས་སོ། །ཞེས་སོ། །

འབོག་དགོན་པའི་སྐྱེས་བུའི་དཔེས་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་སོང་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི། 

ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྦོར་བ་སེ། མདོ་ནི། དེ་སན་ཆད་ཉན་ཐོས་ཀི་སའམ། རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་སས་འཇིགས་པར་མི་བགིའོ། །ཞེས་སོ། །རྟག་ཏུ་ལམ་བསོམས་

པས་ལུང་བསན་པ་དང་ཉེ་བར་ཤེས་པ་བར་ཆད་མེད་པའི་སྦོར་བའོ། །མདོ་ནི། བང་

ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་པ་དང་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་སོ། །ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་

གསར་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་པ་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བའི་སྦོར་བ་སེ། ་ད་པར། 

དཔྱིད་དུས་བཟང་ལ་སོང་པོ་ལོ་མ་ལགས་གྱུར་ན། །ཡལ་གས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་

ལོ་འབས་མེ་ཏོག་སྐྲུན། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་འདི་སུ་ཡི་ལག་ཐོབ་པ། །རིང་པོར་

མི་ཐོགས་འདྲེན་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །མྱུར་དུ་ཆོས་སྐུ་འབིན་
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པའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། མྱུར་བར་བང་ཆུབ་པའི་སྦོར་བའོ། །་ད་པར། དཔེར་ན་

བུད་མེད་སྦྲུ་མ་གང་དུཿ ཁས་ཉེན་གྱུར་ན། །དེ་ནི་དེ་ཡི་བཙའ་བའི་དུས་ལ་བབ་ཅེས་

བ། །དེ་བཞིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་བའི་ཤེས་རབ་ཉན། །དགའ་དང་འདུན་

པ་བསྐྱེད་པས་མྱུར་དུ་བང་ཆུབ་རེག །ཅེས་སོ། །རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་ཡུམ་

གི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་སོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་གཞན་དོན་གི་སྦོར་

བའོ། །མདོ་ནི། བདག་ཀང་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་ལ་གཞན་ཡང་ཆོས་ཀི་འཁོར་

ལོ་བསོར་བ་ལ་བསྐུལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་ཀི་འཕེལ་འགིབ་མི་

དམིགས་པས་ཡུམ་ལ་སྤོད་པ། འཕེལ་བ་མེད་ཅིང་འགིབ་པ་མེད་པའི་སྦོར་

བའོ། །་ད་པར། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་མཆོག་སྤོད་ཚེ་རྣལ་འབོར་པ། །གཟུགས་

ཀི་འཕེལ་བ་དང་ནི་ཡོངས་སུ་འགིབ་མི་མཐོང་། །ཞེས་སོ། །དགེ་མི་དགེ་སོགས་མི་

དམིགས་པར་སྒྲུབ་པ་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་དང་། སོགས་པ་རྣམ་མཁེན་གི་བར་དུ་མི་

མཐོང་བའི་སྦོར་བའོ། །

མདོ་ནི། ཆོས་ཞེས་བ་བར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་

སོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའོ། །ཞེས་མི་ཤེས་མི་མཐོང་

བས་ཡུམ་ལ་སྤོད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་རྣམ་པའི་འདུ་ཤེས་འགོག་པའི་སྦོར་

བའོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅེས་བ་བར་འདུ་ཤེས་པ་མེད་

དོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་མཚན་གཞི། དེའི་མཚན་མ་མཚན་ཉིད་དང་། དེའི་

ངོ་བོ། མཚོན་བར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པས་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་སྦོར་

བའོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་སུ་མི་རྟོག །རྣམ་པར་མི་རྟོག །གཟུགས་ཀི་མཚན་མར་མི་
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རྟོག །རྣམ་པར་མི་རྟོག་གོ །གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་མི་རྟོག །རྣམ་པར་མི་རྟོག་

གོ །ཞེས་སོ། །འབས་བུ་དང་པོ་ལ་སོགས་སྒྲུབ་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་འབས་བུ་

རིན་ཆེན་སྦིན་པར་བེད་པའི་སྦོར་བའོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་

སེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་དང་ཞེས་པ་ནས་བང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྦིན་པར་

བེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །སྒིབ་གཉིས་སོང་བའི་རྒྱུར་རྣམ་པར་དག་པ་སོམ་པ། རྣམ་པར་

དག་པའི་སྦོར་བའོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕུང་པོ་

ལགས་སོ། །ཞེས་སོ། །རིན་པོ་ཆེ་ལ་བར་ཆད་མང་བའི་དཔེས་དུས་ཚིགས་བཅད་

ནས་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པ། ས་མཚམས་དང་བཅས་པའི་སྦོར་བའོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་

འདི་བི་ན་ཡང་མྱུར་དུ་བི་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན། སྦོར་བ་དེ་ནི་ཉི་

ཤུའོ། །འགེལ་ལ་པ། རང་བཞིན་གི་སྦོར་བ་ལྔ་དང་། གནས་སབས་ཀི་སྦོར་བ་བཅོ་

ལྔ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། མིང་དོན་གངས་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་བཤད་ན། སྦར་བ་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལ་མི་གནས་པར་སོམ་པ། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་གནས་པའི་སྦོར་བ་དང་། གཟུགས་སོགས་དེ་དག་ལ་

དེ་ཁོ་ནར་མི་སྦོར་བ་ཉིད་སྦོར་བའམ་སོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་སྦོར་བའི་སྦོར་བ་

དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཉིད་དོན་དམ་པར་གནས་པ་མི་དམིགས་པའི་

དོན་གིས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གཞི་ཤེས་ཀི་སབས་སུ་ཟབ་བོ། །ཞེས་དེ་

ལྟར་རྟོགས་པ། ཟབ་པའི་སྦོར་བ་དང་། རོག་པ་མེད་པའི་དོན་གིས་ལམ་ཤེས་ཀི་

སབས་སུ་གཟུགས་སོགས་གཏིང་དཔག་དཀའ་སྦོར་དང་། གཟུགས་སོགས་ཀི་

མཐའ་མི་དམིགས་པའི་དོན་གིས་རྣམ་མཁེན་གི་སབས་སུ་ཚད་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་
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དེ་ལྟར་རྟོགས་པ། ཚད་མེད་པའི་སྦོར་བ་སེ། རང་བཞིན་གི་སྦོར་བ་ལྔ་ནི། ཚོགས་

ལམ་ནས་ཡོད་ཅིང་། ངོ་བོ་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་ཅི་རིགས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་མིང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦར་ལ། སོགས་ཀི་སྒ་དང་། སྒྲུབ་

པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པ། གོང་མ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། ཡུམ་ཟབ་གཏིང་

དཔག་དཀའ་ཚད་མེད་པ་ལ་དངངས་པ་དང་། སྐྲག་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟིན་

པར་འགྱུར་སྲིད་པའི་སྒྲུབ་ལྡན་ནི། ཚེགས་ཆེན་པོས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་མངོན་

པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་སྦོར་བ་སེ། འདི་ཚོགས་ལམ་ནས་ཡོད་དེ། འཕགས་

པས་ལས་དང་པོ་པར་བཤད་པས་སོ། །ཡུམ་ལ་མི་དངངས། མི་སྐྲག་ཅིང་། ཐོས་

ནས་ཀང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་གཅིག་གམ། གཉིས་མི་འདའ་བར་ལུང་བསན་པ་ཐོབ་པས་ལུང་བསན་པའི་སྦོར་

བའོ། །འདི་དྲོད་ནས་ཡོད་དེ། འདི་ཆོས་ཉིད་ལ་མི་སྐྲག་པར་བཤད་ལ། དེ་དྲོད་ནས་

ཡོད་པར། ཟབ་མོའི་དོན་ལ་སོམ་ཉི་མེད། །ཅེས་སོ། །ཡུམ་ཐོས་ནས་ཡང་དག་པར་

འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་སྒྲུབ་ལྡན་ནི། ཡུམ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་

པའི་སྦོར་བ་སེ། འདི་རེ་མོ་ན་ཡོད་དེ། ཆོས་ཉིད་ལྡན་པར་འགོ་ཉིད་དང་། །ཞེས་

སོ། །ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་འཁོར་བ་དང་ཉན་རང་གི་

ཡིད་ལ་བེད་པ་སོང་བའི་སྒྲུབ་ལྡན་ནི། བདག་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྦོར་

བའོ། །འདི་བཟོད་པ་ནས་ཡོད་དེ། ལམ་གཞན་ཉེ་བར་སོན་བདུད་ལ། །བདུད་ཅེས་

ངེས་པར་རྟོགས་པ་དང་། །ཞེས་སོ། །རི་ཤིང་གི་མཚན་མ་མེད་པ་ན། རྒྱ་མཚོར་ཉེ་

བ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཆོས་སོམ་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་
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པའི་སྒྲུབ་ལྡན་ནི། བར་ཆད་མེད་པའི་སྦོར་བ་སེ། འདི་ཆོས་མཆོག་ན་ཡོད་དོ། །དེ་ཚེ་

བར་ཆད་མེད་པ་ཡི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མྱུར་དུ་རེག །ཅེས་སོ། །ཟག་པ་མེད་པའི་

ཆོས་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་གསར་པ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་ནམ། གཞིར་གྱུར་པའི་

སྒྲུབ་ལྡན་ནི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བའི་སྦོར་བའོ། །

འདི་མཐོང་ལམ་ནས་ཡོད་དེ། ལོ་མ་གསར་པ་སྐྱེས་པས་དགའ་བ་བཞིན་དུ་བང་

ཆུབ་ལ་ཉེ་བར་ཤེས་པས་དགའ་བ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །སོབ་ལམ་གི་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་

དང་། ལོངས་སྐུ་སོགས་མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ལྡན་ནི། མྱུར་དུ་མངོན་པར་

རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྦོར་བའོ། །འདི་ས་བདུན་པ་ནས་ཡོད་དེ། སྦྲུམ་མ་བཞིན་དུ་

མྱུར་དུ་སྐུ་འབིན་པའམ་ལུང་སོན་པས་སོ། །སྐྱེ་བོ་ལ་དུས་གསུམ་དུ་ཕན་འདོགས་

ཤིང་གཞན་དོན་དུ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར་ཞིང་གཞན་ཡང་བསྐུལ་བའི་སྒྲུབ་

ལྡན་ནི། གཞན་གི་དོན་གི་སྦོར་བའོ། །གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་འཕེལ་པ་

གསོག་པ་དང་། འགིབ་པ་འབི་བར་མི་དམིགས་ཤིང་མི་མཐོང་བའི་སྒྲུབ་ལྡན་ནི། 

འཕེལ་བ་དང་འགིབ་པ་མེད་པའི་སྦོར་བའོ། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན། དུས་གསུམ། དགེ་

མི་དགེ འདུས་བས་འདུས་མ་བས། འདོད་པའི། ཁམས་སོགས་ཁམས་གསུམ། ཕར་

ཕིན་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་དུ་མི་དམིགས་པའི་སྒྲུབ་ལྡན་ནི། ཆོས་དང་། ཆོས་མ་

ཡིན་པ་དང་། སོགས་པ་འདས་པ་སོགས་མི་དམིགས་པའི་སྦོར་བའོ། །

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྟོག་གེའི་བློས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་རྣམ་པར་

རློམ་པའམ། འདུ་ཤེས་པ་མེད་པའི་སྒྲུབ་ལྡན་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པའི་རྣམ་པ་འགོག་པའི་སྦོར་བའོ། །མཚན་གཞི་གཟུགས་དང་། དེའི་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

མཚན་མ་སེ། མཚན་ཉིད་དང་། གཟུགས་དེའི་ངོ་བོ་མཚོན་བ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་མི་

རྟོག་ཅིང་། རྣམ་མཁེན་གི་བར་དུ་མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་དུ་མི་རྟོག་པའི་སྒྲུབ་

ལྡན་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་སྦོར་བ་སེ། འདི་

ལྔ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡོད་དོ། །སྦོར་བ་ངོ་བོ་གཅིག་

ཉིད། གཞན་དོན་བེད་པ། འཕེལ་འགིབ་མེད་པར་རྟོགས་པ། མཐའ་གཉིས་ལ་མི་

གནས་པ། ཆོས་ཉིད་དུ་མི་རློམ་པ། ཆོས་ཅན་དུ་མི་རྟོག་པའི་ཆ་ནས་ལྔར་ཕེ་ལ། དེ་

དག་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡོད་དེ། རྣམ་ཀུན་དོན་ཡོད་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་དང་། 

འཕེལ་འགིབ་མེད་པའི་དོན་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་དབང་བའི་རྟེན་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །འབས་བུ་དང་པོ་མཐོང་བའི་ས་དང་། གཉིས་པ་བསྲབས་པའི་ས་ལ་སོགས་

པའི་སྒྲུབ་ལྡན་ནི། འབས་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་སྦིན་པའི་སྦོར་

བའོ། །འདི་ས་དགུ་པ་ནས་ཡོད་གསུང་ཡང་། དེའི་གོང་དུའང་ཡོད་པར་མངོན་

ནོ། །གཟུགས་ནས་གཞི་ཤེས་ཀི་བར་དུ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒྲུབ་ལྡན་ནི། རྣམ་པར་

དག་པའི་སྦོར་བ་སེ། རྒྱུན་མཐའི་བར་ན་ཡོད་དོ། །ཡུམ་བི་བ་སོགས་ལོ་སོར་དུ་

མངོན་པར་བརོན་པ་མི་འདོར་བ་དང་། སོགས་པ་ཟླ་བ་དང་། ཞག་ལ་སོགས་པར་

བཅད་ནས། བརོན་པ་མི་འདོར་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། ས་མཚམས་ཀི་སྦོར་བ་

སེ། ལོ་སོར་སྨོས་པ་ནི། དེ་ཙམ་གིས་དུས་ཚིགས་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་ཚོགས་པའི་

ཕིར་རོ། །འདི་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ན་ཡོད་དོ། །ས་མཚམས་འདི་དག་བུདྡྷ་ཤྲིས་

བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་ནོ། །ལོ་ཙྪ་བ་དང་པོ་བརྒྱད་ཚོགས་ལམ་དུ་ཐོབ་པར་བཞེད་པ་

ནི། མཛེས་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན། གནས་སབས་ཀི་སྦོར་བ་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔ་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

སེ། བསོམས་ན་སྦོར་བ་ཉི་ཤུ་ཡིན་ནོ། །ཤཱནི་པ་ཉེར་གསུམ་དུ་བཞེད་དོ། །

བཞི་པ་༼སྦོར་བའི་སྔོན་འགོ།༽ལ་བཞི་སེ། 

ཡོན་ཏན་ཤེས་པས་ལེན་པ་དང་། སྐྱོན་ཤེས་ནས་འདོར་བ་དང་། མཚན་ཉིད་

ཤེས་པ་དང་། ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། སྦོར་བའི་འབས་བུ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་འབས་བུ་

དོན་གཉེར་གི་རྟོག་ལྡན། རྒྱུ་སྦོར་བ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གོམས་པར་བེད་པས། སྦོར་

བ་བཤད་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་སྦོར་བ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་འཆད་དོ། །ར་བ་ནི། བདུད་ཀི་

མཐུ་བཅོམ་པ་དང་། སོགས་པ་ངེས་པར་ཐོབ་པའི་བར་སྦོར་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་

བཅུ་བཞིའོ། །འདི་དག་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཚོགས་ལམ་དུའང་ལྡན་མོད་ཀི། ཁད་པར་ཅན་

དྲོད་ཡན་ཆད་དུ་ལྡན་ནོ། །གཞོན་ནུ་དཔལ་ན་རེ། སྦོར་ལམ་བཞི་དང་ས་བཅུ་ལ་

རིམ་པ་བཞིན་ཡོད་ལོ། །འགེལ་པ་ལ། འོག་མ་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་བཞི་

དང་། གོང་མ་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་བཞི་གངས་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་

བཤད་པ་ནི། སྦོར་བ་སོམ་པའི་གནས་སབས་སུ་ཞེས་པ་ཀུན་གི་གོང་དུ། སྦོར་བའི་

ཡོན་ཏན་ཞེས་པ་མཇུག་ཏུ་སྦར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བིན་གིས་བརླབས་པས་བདུད་

ཀི་མཐུ་ཉམས་ཏེ་སྦོར་བ་མ་ཉམས་པ་བདུད་ཀིས་མཐུ་བཅོམ་པའི་འོ། །མདོ་ནི། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་རྣམས་ཀི་མཐུས་བདུད་སིག་ཏོ་ཅན་གིས་བར་

ཆད་བ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་དགོངས་པས་མོས་པ་བརྟན་

པ་སྐྱེས་ནས་བདུད་འཇུག་པའི་སབས་མེད་པ་ནི། སྦོར་དངོས་རེས་གསུམ་དུ་

སངས་རྒྱས་ཀིས་དགོངས་ཤིང་མཁེན་པའོ། །མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀིས་གཟུང་



  616  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

བར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། སྤན་ལྔས་གཟིགས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་སྦོར་བ་མ་ཉམས་ཙམ་ལས་ལག་པ་ཉན་པ་སོགས་དགོས་པ་ཁད་པར་

ཅན་གཞན་ཐོབ་པ། སངས་རྒྱས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པའོ། །མདོ་ནི། སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཁེན་ཏོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་

ཉིད་ཀི་དོན་ལ་རྟོགས་པ་བརྟན་པས་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་པས་འབས་བུ་བང་

ཆུབ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་སྐྱེས་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་

ཉེ་བར་གྱུར་པའོ། །

མདོ་ནི། བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཉེ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་

བུའི་ནུས་པ་མ་ཐོབ་ཀང་བི་བ་སོགས་ཀི་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཐོབ་པས་སངས་རྒྱས་

དང་མི་འབལ་བས་དོན་ཆེན་པོ་ཉིད་དང་། སོགས་པ་བདེ་འགོར་འགོ་བས་ཕན་ཡོན་

ཆེ་བ། སངས་རྒྱས་འབས་བུ་ཆེ་བ། མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀང་གཞན་དོན་ལ་

འཇུག་པས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཆེ་བའོ། །མདོ་ནི། དོན་ཆེ་བ་དང་། ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་དང་། 

འབས་བུ་ཆེ་བ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཆེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །བསན་པའི་བ་

བའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་བེད་པའི་སོབས་ཀིས་བསན་པ་གང་དུ་

དར་བའི་ཡུལ་དང་། དེར་ཡུམ་ལ་སྤོད་པ་རྣམས་བདེ་འགོར་སྐྱེ་ཞིང་མང་འདས་ཐོབ་

པའི་རྒྱུ་དཔྱད་པའོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་ངན་ལས་

འདས་ནས་ལོ་ཕོགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་དར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་སོ། །མི་དངངས་པ་ལ་

སོགས་པས་ཕིན་དྲུག་ལ་སོགས་པ་གཉེན་པོ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་

པས། མཐོང་ལམ་སོགས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་པའོ། །མདོ་
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ནི། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་བིན་རླབས་ཀིས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་གཏམ་བརོད་པའམ་རེད་པས། 

ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་ཉིད་ཆོས་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའོ། །མདོ་

ནི། བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་བརམས་ཏེ་དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་བརོད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གོགས་དང་མགོན་སྐྱབས་མཛད་པ་ཐོབ་

པས་བདུད་དམ། གཞན་གིས་ཡུམ་ལས་མི་ཕེད་པའོ། །མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ལས་ལྡོག་

པར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་སོ། །

ཐེག་ཆེན་ལ་དམིགས་ཏེ་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཚོལ་བའི་དགའ་བ། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་དང་བ། དགེ་བ་ལ་སེམས་འཇུག་པའི་མགུ་བ་

རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པ་ཐོབ་པས། ཉན་རང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་

དགེ་བའི་ར་བ་སྐྱེ་བའོ། །མདོ་ནི། དགེ་བའི་ཆོས་ལ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འགོད་པར་བེད་

དོ། །ཞེས་སོ། །བང་སེམས་དེའི་དམ་བཅས་པའི་ཚིག་ལ་བསམ་པ་དག་པར་མཁེན་

ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་གིས་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་མཛད་པ་ཐོབ་པས་བང་

སེམས་ཀིས་དམ་བཅས་པའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །མདོ་ནི། དེ་དག་ལ་

ངས་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་མཛད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཟབ་མོ་དང་། རྒྱ་

ཆེན་པོ་ལ་མངོན་པར་འདོད་ཅིང་ལག་པར་མོས་པས། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་

སོགས་འབས་བུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ། །མདོ་ནི། རྣམ་པར་སྨིན་པ་

རླབས་པོ་ཆེ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཕི་ནང་གི་འབས་བུ་དང་

བཅས་པ་སེར་ཞིང་ལག་པར་བསེན་པས། སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པས་གོང་ནས་
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གོང་དུ་སེམས་ཅན་གི་དོན་སྒྲུབ་པའོ། །མདོ་ནི། སྲོག་ཆགས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་

སོང་ཕག་མང་པོ་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་འགོད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་སོ། །ཡུམ་ཚིག་དོན་ཚང་ཞིང་རོགས་པར་རེད་པས་ཚེ་རབས་གཞན་

དུའང་ཕིན་དྲུག་ཚང་བར་ངེས་པར་འཐོབ་པའོ། །མདོ་ནི། སྐྱེ་བ་བརེས་ནས་ཀང་ཕར་

ཕིན་དྲུག་པོ་འདི་དག་རེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །བཅུ་བཞི་པོ་དེ་དག་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པའི་སྤོད་པ་ཉི་ཤུ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་གང་ཟག་ལ་འབས་བུའི་ཡོན་ཏན་

བཅུ་བཞི་འབྱུང་ཞིང་། རྒྱུའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་བཞི་འཐོབ་པས་རེས་སུ་མཐུན་པར་

བསབ་པར་བ་བས་ཡོན་ཏན་གངས་བཅུ་བཞི་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཡོན་ཏན་བཤད་ཟིན་པ་དེའི་འོག་ཏུ་

སྐྱོན་གང་ཞིག་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་སྦོར་བ་རྣམས་བསོམ་པར་བ་དགོས་པ་ལ་

སྐྱོན་ཤེས་དགོས་པས་སྦོར་བའི་བར་ཆད་བེད་པའི་སྐྱོན་གང་དག་ཅིག་ཡིན་ཞེ་ན། 

སྦོར་བ་དེ་དག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་འཆད་དོ། །ར་བ་ནི། སྦོར་བའི་སྐྱོན་

བཅུ་ཚན་བཞིར་བཅས་པའི་དྲུག་སེ། ཞེ་དྲུག་ཏུ་ངེས་པར་རྟོགས་པར་བའོ། །འདི་

དག་ཚོགས་ལམ་ནས་ས་བདུན་པའི་བར་ན་ཡོད་ཅིང་། གཙོ་ཆེར་ཚོགས་སྦོར་ན་

ཡོད་དོ། །གཞོན་ནུ་དཔལ་ནི། བཅུ་ཚན་བཞི་ཚོགས་ལམ་དྲོད་རེ་བཟོད་པ་ན། དྲུག་

ཆོས་མཆོག་ན་ཡོད་ལོ། །

འགེལ་པ་ལ། བསལ་བ་སྐྱོན་གི་དབེ་བ། དེ་སེལ་བེད་གཉེན་པོའ།ོ །དང་པོ་

ལ། འགལ་རྐེན་ཉེ་བར་གནས་པ་ཉེར་གསུམ། མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བ་ཉེར་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ལ། རང་ལ་བརྟེན་པ་སོབས་པ་གཉིས། གནས་ངན་ལེན་གསུམ། ཐེག་
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ཆེན་སོང་བའི་རྒྱུ་བདུན། རྣམ་གཡེང་བརྒྱད་དོ། །གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ཐ་མ་གསུམ་

མོ། །གཉིས་པ་ལ། དཔོན་སོབ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་པ་བཅུ་བཞི། རང་ལ་བརྟེན་པ་

གཉིས། གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པ་བདུན་ནོ། །སྦོར་བའི་དུས་སུ་ཞེས། ཐམས་ཅད་ཀི་

གོང་དུ་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ལ། དུས་ཡུན་རིང་མོ་ནས་ཡུམ་ལ་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་ཕར་ཕིན་

རོགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཚེགས་ཆེན་པོས་སོབས་པ་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་མ་རྟོགས་པར་

ལོག་པའི་སོབས་པ་ཧ་ཅང་མྱུར་བར་སྐྱེས་པ་ནི། ཡུམ་ལས་ཉམས་པའི་རྒྱུ་སེ། སྔོན་

དང་ཕི་མཐའ་མ་བརྟགས་པས་མི་བརྟན་པས་སོ། །་ད་པར། འགོ་བའི་དོན་མ་བས་

པར་གོག་བཞིན་མྱུར་དུ་ཡང་། །ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་བདུད་ཀི་

ལས། །ཞེས་སོ། །གལ་བ། རྒོད་པ། སེག་ཅིང་འདྲེ་བ་ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་དང་། 

སེམས་གཡེང་བ། ཆགས་པ། དྲན་པ་མ་ཐོབ་པའམ། འདིའི་རོ་མི་མོང་ངོ་། །སམ་པ་

སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་དང་། རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལུས་ཀི་གསུམ་གིས་བསྐྱེད་

པའི་ཁ་ཏོན་བེད་པ་ལ་སོགས་དང་། སོགས་པ་སེམས་ཀི་གསུམ་གིས་འཛིན་པ་

སོགས་དང་། བདག་ལུང་མ་བསན་པ་ཡུམ་ལས་ཕིར་ཕོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

དག་ཏུ་འཛིན་པ་སེ། ་ད་པར། འདི་བཤད་ཚེ་ན་ཁ་ཅིག་སོམ་ཉི་ཟ་འགྱུར་ཏེ། །འདྲེན་

པས་འདིར་ནི་བདག་གི་མིང་ཡང་ཡོངས་མ་བརོད། །རིགས་དང་ས་དང་རུས་ཀང་

ཡོངས་སུ་མ་བརོད་ཅེས། །འདི་ནི་ཉན་པར་མི་འགྱུར་སོང་འགྱུར་བདུད་ཀི་

ལས། །ཞེས་སོ། །

ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་ཤིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡུམ་བོར་

ནས་ཉན་རང་གི་སེ་སྣོད་ལས་དེ་ཚོལ་ན། རྒྱུ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་ཉམས་པ་སེ། 
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ར་བ་བོར་ནས་ཡལ་ག་ཚོལ་བ་བཞིན་ནོ། །འབས་བུ་མཆོག་གམ། ག་ནོམ་པ་བདེ་

བའི་ཕར་ཕིན་གི་རོ་མི་མོང་བར་རང་དོན་ཐོབ་པས་ཚིམ་པ་ཡུམ་གི་རོ་མང་བ་ལས་

ཉམས་པ་སེ། ཇོ་བོའི་ཟན་བོར་ནས་ལས་མི་ལ་ཟན་ཚོལ་བའི་ཁི་བཞིན་ནོ། །རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཐེག་པའི་མཆོག །འབས་བུའི་ཐེག་ཆེན་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཡུམ་

རེད་པ་བོར་ནས་ཉན་རང་གི་སེ་སྣོད་ལས་ཐོབ་པར་འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་

མཆོག་ལས་ཉམས་པ་སེ། ་ད་པར། གང་པོ་རེད་ནས་གང་པོའི་རེས་ནི་ཚོལ་བ་

ལྟར། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་ཐོས་མདོ་ཚོལ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་མཁེན་

གི་རྒྱུ་ཡུམ་རེད་པ་བོར་ནས་བཀར་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཉན་རང་གི་སེ་སྣོད་

ལས་དེ་ཚོལ་ན། རྟག་ཏུ་རྣམ་མཁེན་གི་ཆེད་དུ་བ་བ་ལས་ཉམས་པ་སེ། རིག་རེས་ཀི་

ཆུ་ལ་ནོར་བུ་ཚོལ་བ་བཞིན་ནོ། །བཅུ་ཚན་དང་པོའ།ོ །རྣམ་མཁེན་གི་རྒྱུ་ཡུམ་ལ་

རྒྱུར་མ་ཤེས་ཤིང་། ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ལས་ཀང་སིང་རེ་སོགས་བསན་པས་དེ་

རྣམ་མཁེན་གི་རྒྱུར་འཛིན་པ་ནི། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འབལ་པ་ཉམས་པ་སེ། ཉི་ཟླའི་

ཚད་ཀིས་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་བེད་པའི་ཕྱྭ་མཁན་བཞིན་ནོ། །

གོང་ན་མེད་པ་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱུ་ཡུམ་བོར་ནས་སིང་རེ་

སོགས་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ལས་ཐོབ་པར་འདོད་ན། སྐུ་

གསུམ་གི་རྒྱུ་ལས་ཉམས་པ་སེ། རིམ་པ་ལྟར། མཁར་གི་རྒྱལ་ཕན་དང་འཁོར་ལོས་

བསྒྱུར་རྒྱལ་བསྐྲུན་པ་དང་། རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཟས་རེད་ནས་ཞག་དྲུག་ཅུ་པའི་འབས་

ཆན་ཚོལ་བ་དང་། ནོར་བུ་འཆིང་བུ་དང་བཻཌཱུḈḴ་མཉམ་པར་སེམས་པ་བཞིན་

ནོ། །གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་ཡུལ་རྣམ་པ་མང་པོ་ལ་རྣམ་རྟོག་གི་སོབས་པ་འབྱུང་
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ཞིང་འཕོ་བ་དང་། ལམ་འབས་ལ་རྣམ་གཡེང་ཡི་གེར་འབི་བཞིན་པ་ལ་ཤེར་ཕིན་དུ་

མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། གསུམ་གའི་རྣམ་གཡེང་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་ཡུམ་དུ་མངོན་

པར་ཞེན་པ་དང་། ལམ་འབས་ལ་རྣམ་གཡེང་ཡི་གེ་ཉིད་ལ་ཡུམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་

པ་དང་། གཞུང་ལ་རྣམ་གཡེང་ཡི་གེ་མེད་པ་ལ་ཡུམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། 

ཆགས་སང་གི་མཚན་མ་ཡུལ་དང་། སོགས་པ་གོང་ནས་ལ་གཅན་ལ་སོགས་པ་

ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རེད་པ་དང་། དཔལ་གི་དར་དཔྱངས་འཆིང་

བ་སོགས་བཀུར་སི་དང་། སན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རོ་མང་ཞིང་བརྐམ་པ་

དང་། ཡུམ་དོར་ནས་བདུད་ཀིས་གཏད་པའི་མདོ་སེ་ལས་ཐབས་མཁས་ཚོལ་ན། 

ཐབས་མཁས་ཀི་ལམ་མ་ཡིན་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཚོལ་བ་ཞེས་པ་ནི། བཅུ་

ཚན་གཉིས་པའོ། །

འཇུག་པའི་བར་ཆད་རྣམས་བཤད་ནས། ལ་སོགས་པའི་དང་པོར་དཔོན་

སོབ་ཚོགས་པ་དང་བལ་བའི་བར་ཆད་ནི། གངས་བཞིན་དུ་ཉན་པ་པོ་སྔ་མ་འཆད་པ་

པོ་ཕི་མ་དང་མངོན་པར་འབེལ་ན་ཉེས་པ་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་སྦར་རོ། །གང་ཡང་རུང་

བས་དེ་ལས་ལྡོག་ནའང་ཉེས་པར་བསན་ནོ། །

ཉན་པོ་འདུན་པ་ཆེ་ལ། འཆད་པོ་སོམས་ལས་སམ། ལེ་ལོ་ཆེ་བས་ཚོགས་པ་

ལས་ཉམས་པ་དང་། གཅིག་ཡུལ་འདིར་ཉན་འདོད་ལ་གཅིག་གཞན་དུ་འཆད་འདོད་

ན། འདུན་པའི་ཡུལ་ཐ་དད་པས་ཚོགས་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་། ཉན་པོ་འདོད་ཆེན་

ཆུང་ཞིང་ཆོག་ཤེས་ལ། འཆད་པོ་རེད་པ་སོགས་གཙོར་བེད་པས་འདོད་ཆེན་ཆུང་བ་

མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཚོགས་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་། ཉན་པ་པོ་སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་
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བཅུ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་དང་། འཆད་པོ་དེ་དང་མི་ལྡན་པ་དག་དང་། ཉན་པོ་དད་པ་

སོགས་དགེ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་། འཆད་པ་སྲོག་གཅོད་སོགས་དགེ་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཆོས་ཉིད་ཅན་དང་། ཉན་པོ་ཡོ་བད་གཞན་ལ་གཏོང་བ་དང་། འཆད་པོ་སེར་སྣ་བེད་

པ་དང་། ཉན་པོ་ཟང་ཟིང་སྦིན་འདོད་པ་དང་། འཆད་པོ་དེ་མི་ལེན་པ་དང་། ཉན་པོ་

ཆོས་ཀི་མགོ་སྨོས་པས་ཐམས་ཅད་གོ་ལ། འཆད་པོ་རྣམ་པར་སོས་པས་གོ་བ་དང་། 

ཉན་པོས་མདོའི་སེ་དང་། སོགས་པ་དབངས་ཀིས་བསད་པ་སོགས་ཏེ། མདོ་སེ་

དབངས་བསད་ལུང་དུ་བསན། །ཚིགས་བཅད་ཆེད་བརོད་གེང་གཞི་དང་། །རྟོགས་

བརོད་དེ་བཞིན་བྱུང་སྐྱེས་རབས། །རྒྱས་དང་རད་བྱུང་གཏན་ལ་ཕབ། །ཅེས་བ་་

བའི་ཚིགས་བཅད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་མངོན་པར་ཤེས་

པ་དང་། འཆད་པོས་དེ་དག་མངོན་པར་མི་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། ཉན་པོ་སྦིན་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་དང་། འཆད་པོ་དེ་དག་དང་མི་ལྡན་པ་ཞེས་བ་

བ་བཅུ་ཚན་གསུམ་པའོ། །

སྔ་ཕིའི་རིམ་པ་སྔར་གི་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་ཉན་པོ་སངས་རྒྱ་བའི་ཐབས་ལ་

མཁས། འཆད་པོ་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཉན་པོ་མི་བརེད་པའི་

གཟུངས་ཐོབ་པ་དང་། འཆད་པོས་གཟུངས་མ་ཐོབ་པ་དང་། ཉན་པོ་ཡུམ་ཡི་གེར་

འབི་འདོད་པ་དང་། འཆད་པོ་ཡུམ་ཡི་གེར་འདྲི་མི་འདོད་པ་དང་། ཉན་པོ་འདོད་པའི་

ཡོན་ཏན་ལ་འདུན་པ་དང་། དེས་མཚོན་ནས་གནོད་སེམས་སོགས་སྒིབ་པ་ལྔ་དང་

བལ་བ་དང་། འཆད་པོ་དེ་དང་མ་བལ་བ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་བཞིའོ། །གཞན་དོན་དུ་ངན་

སོང་གི་འགོ་བར་སྐྱེ་བ་ལ་ཡིད་ཕིར་ཕོགས་པ་དང་། རང་དོན་དུ་བདེ་འགོ་མཐོ་རིས་
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དང་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་སུ་འགོ་བ་ལ་ཡིད་བདེ་བ་སེ། གཉིས་དང་། བར་ཆད་གོ་

རིམ་མ་ངེས་པར་བསན་པའི་ཕིར་གངས་བཞིན་དུ་འཆད་པ་པོ་སྔ་མ་དང་། ཉན་པ་པོ་

ཕི་མ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་འབེལ་བས་འཆད་པ་པོ་གཅིག་པུ་ལ་དགའ་བ་དང་། ཉན་

པ་པོ་འཁོར་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཉིད་དང་། འཆད་པ་པོས་ཉན་པ་པོ་ཕི་བཞིན་

རེས་སུ་འབངས་པའི་གོ་སབས་མི་འབེད་པ་དང་། ཉན་པ་པོ་ཕི་བཞིན་རེས་སུ་

འབེལ་པར་འདོད་པ་དང་། འཆད་པོ་ཟང་ཟིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་འདོད་པ་དང་། ཉན་པོ་དེ་

སྦིན་པར་མི་འདོད་པ་དང་། འཆད་པོ་སྲོག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕོགས་སུ་

འགོ་བ་དང་། ཉན་པོ་སྲོག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕོགས་སུ་མི་འགོ་བ་ཞེས་བ་བ་

བཞི་སེ། བཅུ་ཚན་བཞི་པའོ། །རིམ་པ་དེ་བཞིན་དུ་འཆད་པོ་མུ་གེ་བྱུང་བའི་ཕོགས་

སུ་འགོ་ལ། ཉན་པོ་མི་འགོ་བ་དང་། འཆད་པོ་ཆོམ་རྐུན་དང་། སོགས་པ་གདོལ་བ་ལ་

སོགས་པས་དཀྲུགས་པའི་ཕོགས་སུ་འགོ་ལ། ཉན་པོ་མི་འགོ་བ་དང་། འཆད་པོ་

མཛའ་བོ་ལ་སོགས་ཀི་ཁིམ་གི་བདེ་བལྟ་བས། ཉན་པོ་དེ་ལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་ཞེས་བ་

བ་གསུམ་སེ། བདུན་ནོ། །ཡུམ་ནི། ངེད་ཀི་མདོ་སེར་བྱུང་བ་བཞིན་ཡིན་གི། རྒྱས་

འབིང་བ་ས་གསུམ་ལས་བྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་བདུད་ཀིས་འབེད་

པའི་སྦོར་བ་དང་། མི་རྟག་ལ་སོགས་སོན་པ་བཅོས་མ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། བཅོས་

མ་བསན་པའི་ཕིར་བདུད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ་བང་སེམས་ཆེན་པོར་སྤྲུལ་པ་

ལ། དད་ཅིང་གུས་པ་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བ་བ་

གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། དེ་ལྟར་སྤིར་བསོམས་ན། ཡུམ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པར་

རུང་བའི་སེམས་སུན་འབིན་པའི་སྐྱོན་གངས་ཞེ་དྲུག་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ནི། རིན་པོ་ཆེ་ལ་དག་མང་བའི་དཔེས་བར་ཆད་དུ་མ་ཡོད་ཀང་དེ་

སེལ་བེད་གཉེན་པོ་དཀར་ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་སེ། བུ་

མང་པོ་ཡོད་པའི་མའི་དཔེས་ཕོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་བང་སེམས་

རྣམས་ཀིས་སྲུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུ་བཞི་དང་ལྡན་པ་ལ་བར་ཆད་ཀིས་མི་

ཚུགས་ཏེ། ་ད་པར། རྒྱུ་རྣམ་བཞི་ཡིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་སོབས་

ལྡན། །བདུད་བཞིས་ཐུབ་པར་དཀའ་ཞིང་བསྐྱོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། །སོང་པར་གནས་

དང་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་དང་། །ཇི་སད་སྨྲས་བཞིན་བེད་དང་བདེ་

གཤེགས་བིན་རླབས་ཅན། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྤི་གཞུང་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཤེས་བ་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མཚོན་བ་མཚོན་ཚུལ་དང་། དེ་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི། ལོ་ཙཱ་བ་ན་རེ། ཤེས་པས་

ཡུལ་དུ་བས་པའི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེ་ན། ཁད་པར་གི་མཚན་

ཉིད་ཆོས་ཅན། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཐལ། ཤེས་པས་ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཕིར་

རོ། །བཟད་པ་ན་རེ། གཞུང་གི་དགོངས་པ་མཁེན་གསུམ་སྦོར་བ་མཚན་གཞི། ཤེས་

བེད་སྐྱེད་པའི་རྒྱུར་མཚོན། ཤེས་བེད་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མཚན་ཉིད། བང་སེམས་ཀི་

མཐོང་ལམ་མཚན་གཞི། ཉན་རང་མཐོང་ལམ་ལས་ཁད་འཕགས་སུ་མཚོན། བསམ་

མི་ཁབ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མཚན་ཉིད། སྦོར་བ་མཚན་གཞི། ཤེས་བེད་སྐྱེད་པའི་

ནུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མཚོན། སྦོར་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་མཚན་ཉིད་དོ། །འོན་

ཀང་ཤེས་བེད་སྐྱེས་པའི་ནུས་པ་མཚན་ཉིད་དངོས་ཡིན་ལ། ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

མཚན་ཉིད་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཤེས་བེད་སྐྱེད་

པའི་ནུས་པ། མཚན་ཉིད་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་དང་བེད་པ་རང་མཚན་ཉིད་དུ་

བཤད་པས་སོ། །ཤེས་པའི་རྣམ་པའི་བེ་བག་བཅུ་དྲུག་གིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཐམས་

ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སྦོར་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཚོན་ཞེས་སོགས་བཤད་པས་

སོ། །དངོས་བཏགས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་བར་

མཚུངས་པས་སོ། །

རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། སྦོར་བ་ཉི་ཤུ་པོ་ལམ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་

པར་མཚུངས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་བསོམ་པར་བ་བའི་ཡུལ་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་

ལ་དམིགས་པའི་སོ་ནས་མཁེན་གསུམ་གི་སྦོར་བ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན། 

ཟབ་གཏིང་དཔག་དཀའ་ཆད་མེད་པའི་སྦོར་བའི་དབང་གིས་གསུམ་མོ། །དེ་དག་གི་

འབས་བུ་ཤེས་པ། ཁད་པར། བེད་པ་རྣམས་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་འབས་

བུ་དེ་དག་གིས། མཚན་གཞི་མཁེན་གསུམ་གི་སྦོར་བ་དེ་དག །འབས་བུ་དེ་དག་

སྐྱེད་བེད་དུ་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། འབས་བུའི་མཚན་ཉིད་དང་། རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་

དང་། འབས་བུ་མཚོན་ཚུལ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། ལོངས་སྐུ་མཚན་གཞི། རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་སུ་མཚོན་པ་ལ། སྐྱེས་བུ་གང་ཞིག་བཞེད་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་མཐར་ཐུག་པ་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་ལ་གཉིས་ལས། རང་དོན་མཐར་ཐུག་གི་མཚན་

ཉིད། རང་གི་བཞེད་དོན་མཐར་ཕིན་པའོ། །དེ་ལ་གཉིས་ལས། སངས་པ་མཐར་ཐུག་

གི་མཚན་ཉིད་སྒིབ་པས་དག་པ་མཐར་ཕིན་པ་སེ། མཚན་བརོད་ལས། བག་ཆགས་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

བཅས་པ་གཏན་སངས་པ། །ཞེས་སོ། །རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་ལ་གསུམ་སེ། ཤེས་པ། 

ཁད་པར། ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སངས་རྒྱས་སའི་གཞི་ཤེས་པའི་

མཚན་ཉིད། གཞི་ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་ལས་གཞིའི་མཚན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་

མཐར་ཐུག་པ་སེ། མདོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཡུམ་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཏེ་

གཟུགས་མཁེན་ཏེ། ཞེས་སོ། །འོན་ཀང་གཞི་ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་བསོམས་པའི་འབས་

བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་ཤེས་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ནི། གཞི་ཤེས་ཀི་ཤེས་

པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལམ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ལམ་

ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་ལས་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་

པའོ། །འོན་ཀང་ལམ་ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སོང་པ་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་སོགས་

བཅུ་དྲུག་ནི། ལམ་ཤེས་ཀི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གསུམ་པ་རྣམ་མཁེན་གི་ཤེས་

པའི་མཚན་ཉིད་ནི། རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པ་སེ། འདིར་རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་པ་ཤེས་པ་

ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོ །

གཉིས་པ་ནི། ལམ་ཤེས་རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞི་ཤེས་

ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་ངེས་པ་སེ། དེས་ལམ་ཤེས་

རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་བ་དེ་གཞི་ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་མཚོན་

ནོ། །འདིར་མཐོང་ལམ་བསམ་མི་ཁབ་སོགས་བཅུ་དྲུག་གིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པར་དངོས་སུ་བསན་པས་སོམ་ལམ་དང་རྣམ་མཁེན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་

ཤུགས་ལ་མཚོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། མཁེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་སེ། འདིར་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ཉོན་མོངས་ཀིས་དབེན་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོ །གཉིས་པ་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་

ཀི་མཚན་ཉིད། གཞན་དོན་གི་རྒྱུ་སྦོར་བ་དང་མཁེན་པ་ལས་གཞན་དོན་གི་ཐབས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཛད་པའོ། །དེ་ལ་གཞི་ཤེས་ལས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་ཕན་

བདེ་སྐྱོབ་པ་གསུམ། ལམ་ཤེས་ལས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་སྐྱབས་སོགས་བདུན། རྣམ་

མཁེན་ལས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་རྟེན་གི་མཛད་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྦོར་བ་ཉི་ཤུ་པོ་

མཚན་གཞི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྒྱུར་མཚོན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་

རུང་ལྡན་པ་མཚན་ཉིད་དོ། །མཁེན་གསུམ་སྦོར་བ་མཚན་གཞི། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་མཁེན་པའི་རྒྱུར་མཚོན། དེ་སྐྱེད་ནུས་ལྡན་མཚན་ཉིད་དེ། བུ་སྐྱེད་ནུས་ལྡན་

གིས་བུའི་རྒྱུར་མཚོན་པ་བཞིན་ནོ། །ལམ་ཤེས་རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་བ་མཚན་གཞི། 

དེ་ཁོ་ན་གཞི་ཤེས་ལས་ཁད་པར་དུ་བེད་ཆོས་སྐྱེད་བེད་དུ་མཚོན། དེ་ཁོ་ན་གཞི་

ཤེས་ལས་ཁད་པར་དུ་བེད་ཆོས་སྐྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་མཚན་ཉིད་དོ། །དེས་ལམ་

ཤེས་རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་བ་མཚན་གཞི། གཞི་ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་ལས་ཁད་འཕགས་

སུ་མཚོན། གཞི་ཤེས་ལས་ཁད་འཕགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་མཚན་ཉིད་དུ་བསན་

ནོ། །མཁེན་གསུམ་སྦོར་བ་མཚན་གཞི། གཞན་དོན་བེད་པའི་རྒྱུར་མཚོན། གཞན་

དོན་བེད་པ་སྐྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་མཚན་ཉིད་དོ། །མཁེན་གསུམ་སྦོར་བ་མཚན་གཞི། 

སྦོར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མཚོན། སྦོར་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་མཚན་ཉིད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། བེད་སྒྲུབ་དང་། ལས་སྒྲུབ་བོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། 

ཤེས་པ། ཁད་པར། བེད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཤེས་པ་ཡང་ཡིན། མཚན་ཉིད་ཀང་ཡིན་

པས་སམ། ཤེས་པ་སྐྱེད་བེད་དུ་མཚོན་པས་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་ན། 
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མཁེན་གསུམ་གི་སྦོར་བ་རྣམས་སོ། །སྦོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བཤད་པས་

སོ། །གང་གིས་ན། ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་གསུམ་གིས་ཏེ། བེ་བག་བཅུ་དྲུག་གིས་

སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཤེས་པ་དེ་དག་སྦོར་བས་བས་པར་ཤེས་པ་ན། སྦོར་བ་རྣམས་

ཤེས་པའི་རྒྱུར་མཚོན་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཡུམ་འདི་ཉིད་

ལ་བརྟེན་ཏེ་གཟུགས་མཁེན་ཏོ། །ཞེས་སོ། །ཡུམ་ནི། སྦོར་བ་ཡིན་ལ། གཟུགས་

མཁེན་པ་ཤེས་པ་ཡིན་པས། སྦོར་བ་ཤེས་པའི་རྒྱུར་རྟོགས་ཏེ། དཔེར་ན། ཟས་ལ་

བརྟེན་ཏེ་འགངས་པར་ངེས་པས་ཟས་འགངས་པའི་རྒྱུར་གོ་བ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་

ནི། གང་ན། ལམ་ཤེས་རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་བའོ། །གང་གིས་ན། བསམ་མི་ཁབ་

སོགས་གཞི་ཤེས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་ཀིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ལམ་

ཤེས་རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་བ་དེ། གཞི་ཤེས་ལས་ཁད་འཕགས་སྐྱེད་བེད་དུ་མཚོན་

ཏེ། དེས་དེ་བས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་གཞི་ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་ལས་ཁད་འཕགས་སུ་ཡང་

མཚོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གང་ན། མཁེན་གསུམ་གི་སྦོར་བའོ། །གང་གིས་ན། བེད་པ་བཅུ་

གཅིག་གིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། སྦོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བེད་པ་བྱུང་བར་ངེས་པས་སྦོར་བ་

དེ་བེད་པ་སྐྱེད་བེད་དུ་མཚོན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། གང་ན། མཁེན་གསུམ་གི་སྦོར་

བའོ། །གང་གིས་ན། ཉོན་མོངས་སོགས་ཀིས་དབེན་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་གིས་སོ། །ཇི་

ལྟར་ན། སྔར་གི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་གིས་མཚོན་པར་བ་བའི་གཞི་ལྟ་བུར་རོ། །

རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་སེ། འབས་བུའི་མཚན་ཉིད་ལ་དང་། རྒྱུའི་ལ་དང་། 

འབས་བུ་མཚོན་ཚུལ་ལ་རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། བཞེད་དོན་ཕུན་ཚོགས་མཐར་
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ཐུག་པའི་སྐྱེས་བུ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། མདོ་ནི། 

ང་ལ་འཇིག་ཚོགས་ཀི་སྐུར་མ་ལྟ་བར་ཆོས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ལྟོས་ཤིག་

ཅེས་པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་རང་སྣང་རྐང་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། 

འདིར་གཞན་སྣང་དང་ཚོགས་པའི་དབང་དུ་བས་པས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འབྱུང་རུང་དང་ལྡན་པ་མཚན་ཉིད་མིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོད་

མེད་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བས་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེ་ན། དེ་གཉིས་དོན་གཅིག་པས་སྐྱོན་

མེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཤེས་པ་ཁད་པར་སོགས་སྦོར་བའི་མཚན་ཉིད་མིན་ཏེ། 

བདག་མི་གཅིག་པས་སོ། །ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་དངོས་མིན་ཀང་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་

སྦོར་བ་དེ་དག་གི་རྒྱུར་མཚོན་པས་མཚན་ཉིད་དུ་བརོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྦོར་བ་སོམ་པ་པོ་ནི། ཤེས་པ། ཁད་པར། བེད་པ་རྣམས་དོན་

དུ་གཉེར་ལ། སྦོར་བ་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུར་རྟོགས་པ་ནི། རྟོག་ལྡན་སྦོར་བ་སོམ་པའི་

སྔོན་དུ་འགོ་སེ། སྨན་ལ་ནད་ཞི་བེད་ཀི་ནུས་པ་ཡོད་པར་ཤེས་པ་སྨན་བསེན་པའི་

སྔོན་དུ་འགོ་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པོ་མདོར་བསན་ལ། གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། 

འཆད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སྦོར་བ་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད། གང་དུ་ན། སྐྱོན་

གི་འོག་ཏུའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་བླང་བ་དང་སྐྱོན་དོར་བས་

སྦོར་བ་རྣམས་བསོམ་པར་བ་བ་ནི། སྦོར་བའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ར་བ་ལ་གཉིས་ཏེ། བེད་སྒྲུབ་དང་། ལས་སྒྲུབ་བོ། །དང་པོ་ནི། 

ཤེས་པར་བ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་མཚོན་པར་བེད་པ་
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དེའོ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན། མཚན་ཉིད་དུའོ། །དེ་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། འདིས་མཚོན་པར་བེད་པ་

བེད་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད་དེའང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་མཚན་

ཉིད་དང་། ཉན་རང་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཆོས་ཁད་པར་གི་དང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་

སྒྲུབ་པ་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཚོན་པར་བ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ལས་སུ་སྒྲུབ་

པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །འགེལ་པ་ལ། ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་དྲང་

ངོ་། །གང་ན། སྦོར་བའི་མཚན་ཉིད་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། རྣམ་པ་བཞིར་རོ། །བཞི་པོ་གང་

ཞེ་ན། བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་འདིས་སྦོར་བ་རྣམས་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡིན་

པས་ན། མཚན་ཉིད་དེ། ཤེས་པ་དང་། ཁད་པར་དང་། བེད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་

གསུམ་དང་། ལས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྦོར་བ་དེ་རྣམས་མཚན་ཉིད་ཀིས་

མཚོན་པར་བ་བ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་བཞིའོ། །

རྒྱས་བཤད་ལ་བཞི་སེ། 

ཤེས་པ༼འི་མཚན་ཉིད།༽་དང་། 

ཁད་པར་དང་། བེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། 

གཞི་ཤེས་༼མཚན་ཉིད།༽དང་། 

ལམ་ཤེས་དང་། རྣམ་མཁེན་གི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་

ལས། སྔ་འགེལ་ནི། མཚན་ཉིད་བཞི་ཡོད་པ་དེ་ལ། དང་པོར་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་

ལའང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་དབེ་བས་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་གསུམ་
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ཡོད་པ་ལས། རེ་ཞིག་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་སོན་

ནོ། །ར་བ་ལ། བ་ས་པ་ཡིན་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་པོ་

བཅུ་དྲུག་ནིའོ། །གང་གིས་ན། གཞི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སབས་ཀིས་

སོ། །བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ན། གཞི་ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེས། ཐམས་ཅད་ཀི་

གོང་དུ་སྦར། བར་གི་རྣམ་པར་མངོན་སུམ་གིས་ཤེས་ཞེས་པ་དེ། བདུན་པའི་མཐའ་

ཅན་གི་བ་་བ་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཇུག་ཏུ་སྦར་ལ། ཡུམ་ལས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འབྱུང་ཞིང་སྐྱེད་པའི་འོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་སྐྱེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཕུང་པོ་ལྔའི་ལོ་ཀ་སད་ཅིག་དང་རྒྱུན་གིས་

འཇིག་པ་ཡང་དག་པར་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དང་། མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་ནི། ཕུང་པོ་

འདི་དག་འཇིག་པར་སོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་སྤོད་པ་ཚད་མེད་པ་དང་། སེམས་དེ་

དམིགས་པ་ལ་ནང་དུ་བ་ས་པ་དང་། ཕིར་བལྟས་ཏེ་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་། ནམ་

མཁའ་བཞིན་དུ་གཞལ་དུ་མེད་ཅིང་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་དང་། སེམས་འདོད་ཆགས་

ཞེ་སང་གཏི་མུག་དང་བཅས་པ་དང་། སོགས་པ་ཆགས་སོགས་དང་བལ་བ་དང་། 

ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པས་སེམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་

སེམས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང་། སེམས་རྟེན་མེད་པས་ཚད་མེད་པ་དང་། རང་གི་

མཚན་ཉིད་མེད་པས་རྣམ་ཤེས་འདིའོ་ཞེས་བསན་དུ་མེད་པ་དང་། སེམས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྤན་ལྔས་ཀང་བལྟར་མེད་པ་དང་། ཤེས་པ་དེ་གཡོ་བ་སེ། ཡུལ་ལ་

སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་དང་། སོགས་པ་བཅུ་གསུམ་པ་དགག་པའི་སོ་ནས་
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འཇུག་པ་སེ། བདག་དང་ལོ་ཀ་རྟག་པ་དང་། མི་རྟག་པ་དང་། གཉིས་ཀ་དང་། གཉིས་

མིན་པར་འདོད་པ་སྔོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། བདག་དང་ལོ་ཀ་མཐའ་དང་ལྡན་

པ་དང་། མི་ལྡན་པ་དང་། གཉིས་ཀ་དང་། གཉིས་ཀ་མིན་པ་སེ། ཕི་མའི་མཐའ་ལ་

བརྟེན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གོངས་ནས་འབྱུང་བ་དང་། མི་འབྱུང་བ་དང་། 

གཉིས་ཀ་དང་། གཉིས་ཀ་མིན་པ་སེ། མང་འདས་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ལུས་དེ་ཉིད་

སྲོག་གོ །ཞེས་པ་དང་། སྲོག་ཀང་གཞན་ལ་ལུས་ཀང་གཞན་ནོ། །ཞེས་པ་ལུས་སྲོག་

ལ་བརྟེན་པ་སེ། དང་པོ་རྣམས། གངས་ཅན་གི་ལྟ་བ་གཡོ་བ། གཉིས་པ་རྣམས་རྒྱང་

འཕན་གི་ལྟ་བ་འདུ་བ། གསུམ་པ་རྣམས། གཅེར་བུ་པའི་ལྟ་བ་བཀམ་པ། བཞི་པ་

རྣམས། གནས་མའི་བུ་པ་རྣམས་ཀི་ལྟ་བ་བཅུམ་པ་སེ། ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་བཅུ་

བཞི་པོ་ནི། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེའི། དེ་དག་གི་ཡུལ་ནི། མེད་

དོ། །ཞེས་བ་བ་དང་། མདོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཡུམ་འདི་ལ་བརྟེན་ཏེ། 

སེམས་ཅན་ཕ་རོལ་པོ་རྣམས་དང་། གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་རྣམས་ཀི་སེམས་གཡོ་བ་

དང་། འདུ་བ་དང་། བཀམ་པ་དང་། བཅུམ་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་

ཤེས་སོ། །ཞེས་སོ། །

སེམས་གཡོ་བ་སོགས་དང་། དེ་ལས་གཞན་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི། དེ་

བཞིན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་བཞིན་

ཉིད་ཐ་མི་དད་པ་དེ། ཐུབ་པས་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ་གཞན་ལ་སོན་པར་བེད་པ་

ཞེས་བ་བ་འདི་ཐམས་ཅད་སྦོར་བ་ཉི་ཤུ་པོས་བས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །འགེལ་པ་

ལ། བ་ས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་
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སོ། །གང་ན། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་མཚོན་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། གཞི་ཐམས་

ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སྦོར་བ་རྣམས་སོ། །གང་གིས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་

བ་སོགས་འདི་རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའི་རྣམ་པའི་བེ་བག་བཅུ་དྲུག་

གིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། འབས་བུ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ་གཞི་ཤེས་ཀི་

སྦོར་བ་རྣམས་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུར་མཚོན་ཏེ། མཚན་ཉིད་ཀིས་

མཚོན་བ་མཚོན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །

བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ན། རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཇུག་

ཏུ་སྦར་ལ། སོབས་སོགས་སྐྱེད་པས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང་། ལོ་ཀ་

དེ་ཁོ་ནར་ངོ་བོ་མེད་ཅིང་སོང་པས་འཇིག་པ་མེད་པ་དང་། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་

གི་བར་དུ་མི་དམིགས་པས་སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་སྤོད་པ་དམིགས་སུ་མེད་པ་

དང་། སེམས་ནང་དུ་བ་ས་པ་དང་། ཕིར་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་པ་གཉིས་ཆོས་

ཉིད་ཀི་ངོ་བོར་མི་དམིགས་པ་དང་། བ་ས་གཡེང་གི་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། སོང་བ་རྣམས་ཀི་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་དང་། སེམས་

འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་། སོགས་པ་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། 

ར་བར་སོགས་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒས་བ་ས་པ་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ལ་

སོགས་པ་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མིན་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་མི་དམིགས་པས་སེམས་རྒྱ་

ཆེན་པོ་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་སེམས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང་། སེམས་འཇལ་བེད་

ཀི་ཚད་མ་མེད་པ་དང་། དབང་པོའི་ཡུལ་མིན་པས་སེམས་བསན་དུ་མེད་པ་དང་། དེ་

སེམས་མེད་པས་སྤན་ལྔས་ཀང་བལྟར་མེད་པ་དང་། སེམས་གཡོ་བ་དང་། སོགས་
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པ་འདུ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་

གཅིག་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་རྟོགས་

པ་དེ། གདུལ་བ་གཞན་ལ་བསན་ཅིང་བརྡ་བཏགས་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམས་སོ། །

གཉིས་པ་༼ལམ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། གཞི་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན་པ་དེའི་འོག་ཏུ་ལམ་ཤེས་

ཉིད་ཀི་སོ་ནས་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་འཆད་དོ། །ར་བ་ལ། བ་ས་པ་ཡིན་ཞེས་དྲང་

ངོ་། །གང་ན། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་བར་པ་བཅུ་དྲུག་གོ །གང་གིས་ན། ལམ་ཤེས་

ཉིད་ཀི་སབས་ཀིས་ནིའོ། །བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ན། ལམ་ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀི་གོང་དུ་སྦར། རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་ཞེས་མཇུག་ཏུ་སྦར་བ་

ནི། ར་བ་དང་འགེལ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཤེས་པར་བས་ལ། ཡུམ་ངོ་བོས་སོང་པ་ཉིད་

དང་། རྒྱུའི་མཚན་མ་མེད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། འབས་བུ་ལ་སྨོན་པ་རྣམ་པར་

སངས་པ་དང་། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་འཇིག་པ་མེད་པ་

དང་། སོགས་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་སོགས་དྲུག་གོ །མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། 

སོང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཉིད་ལ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་

པར་འཁྲུག་ཅིང་བསྐྱོད་པ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། མཚན་ཉིད་དེ་དག་ནི། ལ་དང་མི་དང་

ལ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་ལོ་ཀས་དཀྲུགས་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་

ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་གིས་འདུ་མི་བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། མཚན་དེ་དག་ནི། 

གཟུགས་ཀིས་འདུས་བས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཟག་པ་ཡོད་མེད་སོགས་སུ་

རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་སེ། མདོ་ནི། ནམ་མཁའ་ལ་མཚན་ཉིད་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་མཆིས་
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སོ། །ཞེས་སོ། །

སོང་པ་ཉིད་སོགས་མཚན་ཉིད་ཀི་རབ་དབེ་སེ། མདོ་ནི། མཚན་ཉིད་ཐམས་

ཅད་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་མཛད་པ་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །ཞེས་སོ། །རང་དང་སྤིའི་མཚན་

ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དེ། མདོ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། མངོན་

སུམ་སེ། དེ་དག་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མཚན་ཉིད་མེད་པར་མངོན་པར་

རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། བ་ས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་

ངོ་། །གང་གིས་ན། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀིས་སོ། །གང་ན། མཚོན་པར་བེད་པས་ན། ཤེས་

པའི་མཚན་ཉིད་དེ། མཚན་གཞིའོ། །གང་ན། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་སྦོར་བ་རྣམས་

སོ། །གང་གིས་ན། སོང་ཉིད་སོགས་འདི་རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའི་

རྣམ་པའི་ཁད་པར་བཅུ་དྲུག་གིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་བ་མཚོན་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་གི་རྒྱུར་རོ། །བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ན། ཀུན་

བཏགས་པས་སོང་པ་ཉིད་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ལ་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། གཞན་དབང་

ལ་སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་། ར་བའི་སོགས་པ་

ཞེས་བ་བའི་སྒས་བ་ས་པ། ཆགས་སོགས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། 

དད་སོགས་རྣམ་བང་མེད་པ་དང་། འདུས་བས་ཀི་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་། གནས་པའི་རྟེན་མེད་པ་དང་། སོས་

བལ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་དྲུག་དང་། ཆོས་ཉིད་སྒོ་སྐུར་གིས་རྣམ་པར་འཁྲུག་པ་

མེད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་དེ་གཟུགས་སོགས་ཀིས་འདུ་མི་བེད་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་

འདུས་མ་བས་པས་མཚན་ཉིད་གང་དུའང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དང་། མཚན་ཉིད་མེད་
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པར་སངས་རྒྱས་ནས་མཚན་ཉིད་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་སོན་པ་དང་། གཟུགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་

མངོན་སུམ་དུ་བེད་པའི་བར་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམས་སོ། །

གསུམ་པ་༼རྣམ་མཁེན་གི་མཚན་ཉིད།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། ལམ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེའི་འོག་ཏུ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་

ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་འཆད་དོ། །ར་བ་ལ། བཤད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་དུ་ན། རྣམ་

པ་ཀུན་མཁེན་པའི་ཚུལ་ལ་ནིའོ། །གང་ན། ཤེས་པ་ཐ་མ་བཅུ་དྲུག་གོ །ཇི་ལྟར་ན། ཤེས་

པའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བ་བར་རོ། །བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་

རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེས་གོང་དུ་དང་། རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་

ཞེས་ར་བ་དང་འགེལ་པ་གཉིས་ཀའི་མཇུག་ཏུ་སྦར་ལ། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་ཆོས་དེ་

སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡུམ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་པ་དང་། མདོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་

ཡུམ་འདི་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་སོ། །ཞེས་སོ། །སོ་གསུམ་གིས་ཡུམ་ལ་གུས་པར་བ་བ་

དང་། ཡུམ་ཡོན་ཏན་གིས་ལི་བའི་བླ་མ་ཉིད་དུ་བ་བ་དང་། བསེན་བཀུར་གིས་མཉེས་

པར་བ་བ་དང་། ཡུམ་དེ་ལ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པར་བ་བ་སེ། མདོ་ནི། ཆོས་

ལ་རིམ་གོར་མཛད། བསི་སང་དུ་མཛད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བེད་པ་པོ་

མེད་པའོ། །མདོ་ནི། བེད་པ་པོ་མེད་པའི་ཕིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བས་པ་ཞེས་བ་བར་

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཞེས་སོ། །ཤེས་བ་ཀུན་ཏུ་ཡེ་ཤེས་འཇུག་པར་

མཁེན་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། མདོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་མེད་པའི་བརྡས་

འཇུག་སེ། ཞེས་སོ། །ཡུམ་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གཟུགས་སོགས་ཅི་ཡང་མ་
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མཐོང་བ་ཉིད་དོན་དམ་མཐོང་བར་སོན་པར་མཛད་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ནི། མཐོང་

བ་མེད་པའི་ཕིར་སོན་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཡུམ་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་

ཕུང་པོ་ལྔའི་ལོ་ཀ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་སོན་པ་དང་། ཡང་དག་པར་བ་ས་པའི་

གདུལ་བ་ལ་ལོ་ཀ་སོང་པ་ཉིད་དུ་རོད་པར་མཛད་པའོ། །མདོ་ནི། ཕུང་པོ་ལྔའི་ལོ་ཀ་

སོང་ངོ་། །ཞེས་བ་བར་རོད་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ལ་ལོ་ཀ་སོང་

པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་མཛད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། ལོ་ཀ་སོང་ཞེས་བ་བར་ཤེས་པར་

མཛད་དོ། །ཞེས་སོ། །

རྣམ་པར་གོལ་བ་ལ་ལོ་ཀ་སོང་པ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་མཛད་པ་

སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལོ་ཀ་སོང་ཞེས་བ་བར་སོན་པར་

མཛད་དོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལོ་ཀ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་སོན་

པའོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་འདི་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལོ་ཀ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་

ཅེས་བ་བར་སོན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལོ་ཀ་ཞི་བ་ཉིད་དུ་སོན་པ་

སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལོ་ཀ་ཞི་ཞེས་བ་བར་

སོན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལོ་ཀ་ཟག་བཅས་ཀི་དངོས་པོ་འགོག་

པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལོ་ཀ་སོང་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བར་

སོན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འདི་དང་ཕ་རོལ་གི་མཚན་མར་འཛིན་

པའི་འདུ་ཤེས་འགོག་པ་སེ། ལ་ནི། བདུན་པའོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདིའང་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལོ་ཀ་འདིའི་འདུ་ཤེས་དང་། ལོ་ཀ་ཕ་རོལ་གི་འདུ་ཤེས་སུ་མི་

འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ལོ་ཀ་སོན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
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འགེལ་པ་ལ། བ་ས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། རྣམ་མཁེན་

ཉིད་ཀིས་སོ། །གང་ན། མཚོན་པར་བེད་པས་ན། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐ་མ་བཅུ་

དྲུག་སེ། མཚོན་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་སྦོར་བ་རྣམས་སོ། །གང་

གིས་ན། གནས་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའི་རྣམ་

པའི་བེ་བག་བཅུ་དྲུག་གིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། མཚོན་བ་མཚོན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། 

ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་གི་རྒྱུར་རོ། །བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་རང་

ཉིད་ཀི་ཆོས་ཡུམ་ལ་མངོན་པར་བརྟེན་པ་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་

དང་། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་གཟུང་བ་གུས་པར་བ་བ་དང་། ཆེན་པོའི་གནས་སུ་

བཞག་པ་བླ་མར་བ་བ་དང་། ཀུན་དགའ་བར་བེད་པ་མཉེས་པར་བ་བ་དང་། རས་

དང་བསེན་བཀུར་གིས་མཆོད་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་མཛད་པ་དང་། བེད་པ་པོའི་རྒྱུ་མེད་

པས་མ་བས་པ་ཉིད་དང་། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡེ་ཤེས་འགོ་བ་དང་། འགའ་ཡང་མ་

མཐོང་བའི་དོན་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བར་སོན་པ་དང་། ཡུམ་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་

སྤིར་ལོ་ཀ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་སོན་པ་དང་། ཕོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ལོ་

ཀ་སོང་པ་ཉིད་དུ་བརོད་པ་དང་། ཆེད་དུ་བ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ལོ་ཀ་སོང་པ་ཉིད་དུ་

ཤེས་པར་མཛད་པ་དང་། མངོན་སུམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་ལོ་ཀ་སོང་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་

བར་མཛད་པ་དང་། བསམ་པ་ལས་འདས་པས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཉིད་དུ་སོན་

པ་དང་། སོས་པའམ། ཉོན་མོངས་ཞི་བ་ཉིད་དུ་སོན་པ་དང་། ལོ་ཀའི་དངོས་པོ་འགོག་

པ་དང་། མཚན་འཛིན་གི་འདུ་ཤེས་འགོག་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམས་སོ། །
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གཉིས་པ་༼ཁད་མཚན།༽ལ་གཉིས་ཏེ། 

མདོར་བསན་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། གསུངས་གཞིའོ། །གང་ན། ཁད་

པར་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་གིས་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་

སོ། །གང་དུ་ན། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་འོག་ཏུའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྔར་བཤད་

པ་དེ་ལྟར་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དགུས་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་མཁེན་གསུམ་

གི་སྤིའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བརོད་ནས་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་

གསུམ་པོ་རྣམས་ཀིས་ཁད་པར་ཤེས་པར་བ་དགོས་པས་སོ། །ར་བ་ལ། བཤད་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཁད་པར་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་གིས་ན། བསམ་

མི་ཁབ་པ་དང་། སོགས་པ་མི་མཉམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

ཐེག་དམན་ལས་ཁད་ཞུགས་པ་བདེན་པ་བཞིའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་གི་མཐོང་ལམ་སད་

ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། མཚོན་པར་བེད་པས་ན། ཁད་པར་གི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་མཚོན་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། སོགས་

པ་རྣམ་མཁེན་གི་སྦོར་བ་དག་ཁོ་ནའོ། །གང་གིས་ན། བཅུ་དྲུག་གིས་མཚོན་པ་ཁད་

པར་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཏེ། ཁད་པར་དུ་བས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། དུཿ ཁ་ལ་

སོགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་བཟོད་བཞི། རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་

བཞི། ཆོས་ཤེས་བཞི། རེས་སུ་ཤེས་པ་བཞི་སེ། སད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་མཚན་ཉིད་

ནིའོ། །གང་ལས་ན། ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་ལས་སོ། །གང་གིས་ན། བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པ་དང་། མི་མཉམ་པ་དང་། སོགས་པ་གཞལ་བ་ལས་འདས་པ་ལ་སོགས་པའི་

ཁད་པར་བཅུ་དྲུག་གིས་སོ། །འདིར་མཐོང་ལམ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་དངོས་སུ་
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བསན་པས། སོམ་ལམ་དང་རྣམ་མཁེན་ཁད་པར་འཕགས་པར་ཤུགས་ལ་མཚོན་

ནོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཁད་འཕགས་སྐྱེད་བེད་དུ་མཚོན་ཞིང་གཞི་ཤེས་ཀི་སྦོར་བ་ལས་

ཁད་འཕགས་སུའང་མཚོན་ནོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཡང་ནི། 

བརྣན་པའོ། །བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། དེ་སོན་

བེད་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གསུམ་མོ། །

ར་བ་ལ། ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བང་སེམས་གང་གི་

མཐོང་ལམ་འདིའོ། །གང་ལས་ན། གཞན་ཉན་རང་གི་ལམ་དག་ལས་སོ། །གང་གིས་

ན། ཁད་པར་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་སོ། །བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ན། བསམ་པ་ལས་

འདས་པས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དང་། མཉམ་པ་ལས་འདས་པས་མི་མཉམ་པ་

ཉིད་དང་། ཚད་མས་གཞལ་བ་ལས་འདས་པ་དང་། གངས་ཀིས་བགང་བ་ལས་ཡང་

དག་པར་འདས་པའི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའམ། དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་གནས་པ་བཞི་ནི། དུཿ ཁའི་སད་ཅིག་བཞི་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་

ཀང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དང་། མི་མཉམ་པ་དང་། གཞལ་དུ་མེད་པ་དང་། མི་

མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའོ། །ཞེས་སོ། །འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཀུན་གི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་་ད་པ་སེ། ་ད་པར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་ཉིད་གང་དུའང་མི་

འགོ་ལ། །སངས་རྒྱས་ས་ཡི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་་ད། །ཅེས་སོ། །ཇི་ལྟ་

ཇི་སེད་པའི་དོན་ལ་མཁས་པ་ཡིས་རིག་པར་བ་བ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། ཞི་བ། ཕ་

བ། མཛངས་པ། མཁས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་རིག་པར་བགི་བ་སེ། ཞེས་སོ། །ཉན་

རང་དང་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཉན་རང་སངས་རྟོགས་ཐམས་ཅད་ཡར་ལྡན་དུ་ཤེས་པ་
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ཉིད་དེ། མདོ་ནི། དག་བཅོམ་པ་ཉིད་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། སངས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་

བཟོད་པའོ། །ཞེས་སོ། །མངོན་ཤེས་དང་མང་འདས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་སེ། ཀུན་འབྱུང་

གི་སད་ཅིག་བཞིའི་ཁད་པར་རོ། །མདོ་ནི། ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་

འདོད་པར་བ་ཞེས་སོ། །དོན་དམ་པར་བི་བ་དང་། གང་བ་མེད་པ་དང་། མདོ་ནི། 

ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་འགིབ་པའམ་འཕེལ་བར་ཡང་འཚལ་བར་མི་གདའོ། །ཞེས་སོ། །བ་

དྲུས་མའི་དཔེས་ཕིན་དྲུག་མོས་པས་སྒྲུབ་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ཐོས་མ་

ཐག་ཏུ་མོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཚོགས་གཉིས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་སེ། 

མདོ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་མོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་

ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་དམིགས་པ་སེ། གྲུ་ཆག་པའི་ཤིང་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ། །མདོ་

ནི། བར་མདོར་བང་ཆུབ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །འགོག་བདེན་སད་

ཅིག་བཞིའི་ཁད་པར་རོ། །བུམ་པའི་དཔེས་ལམ་གི་རྟེན་བང་སེམས་དང་བཅས་པ་

དང་ངོ་། །མདོ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་བར་མ་དོར་ཉེ་ཞོར་

མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

བཅོས་ལེགས་བས་པའི་གྲུའི་དཔེས་ཐབས་ཤེས་སོགས་ལམ་གི་ཚོགས་པ་

མཐའ་དག་ཚང་བ་སེ། མདོ་ནི། བང་སེམས་དེ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

སར་མི་ལྟུང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །ཐབས་ཤེས་རབ་ཀིས་སྲིད་ཞི་ལས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་

སེ། རྒས་པ་སྐྱེས་བུས་བཟུང་བ་བཞིན་ནོ། །མདོ་ནི། བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཀི་གནས་དེར་ཕིན་པར་ནུས་སོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་ལ་ཞེན་པའི་རོ་མང་



  642  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

བ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། སྦིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་

ཤིག་ཅེས་སོ། །

ལམ་བདེན་སད་ཅིག་བཞིའི་ཁད་པར་ཏེ། དེ་དག་ཀང་དེ་དང་དེ་རྟོགས་པ་དང་། 

དེ་དང་དེ་ལྡན་པ་དང་། དེ་དག་གི་རྒྱུ་བེད་པ་ཅི་རིགས་སུ་གོ་བར་བའོ། །ཁད་པར་

འཕགས་པས་ན། ཁད་པར་གི་ལམ་ཞེས་པ་སྒ་དོན་ནོ། །འགེལ་པ་ལ། ཁད་ཞུགས་

ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བང་སེམས་དང་། སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ཤེས་ཉིད་

དང་། སོགས་པ་རྣམ་མཁེན་གཉིས་ཁད་པར་གི་ལམ་ཡིན་པར་རོ། །གང་ལས་ན། ཉན་

ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ལམ་ལས། གང་གིས་ན། ཁད་པར་བཅུ་དྲུག་གིས་སོ། །

བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ན། བང་སེམས་དེ། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

དང་། སོགས་པ་བང་སེམས་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་བཟུང་ཞིང་བིན་

གིས་བརླབས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀིས་རྟོག་གེའི་བློས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་

ཉིད་དང་། མི་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། ཚད་མས་གཞལ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་

དང་། གངས་ཀིས་བགང་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་དང་བཞི་ནི། དུཿ ཁའི་

བདེན་པའི་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་མ་བཞིའི་ཁད་པར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་

བཞིའི་རྒྱུ་བེད་པས་སོ། །བློན་པོའི་དཔེས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཡོན་ཏན་་ད་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་མཁས་པ་བློ་སྦངས་པ་དང་། བདེན་པ་མཐོང་བས་

རིག་པར་བ་བ་ཤེས་པར་བེད་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་

པ་ཡུལ་དུས་ཀིས་ཆོད་པའི་དངོས་པོ་ཕ་མོའམ་ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་

སུ་ཤེས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་རང་གི་ལུགས་ལ་ལྟོས་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་སོབ་པ་
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གཞན་གིས་བསལ་པས་ཀང་མི་འགྲུབ་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་སྒྲུབ་ཅིང་ངེས་པར་

འབྱུང་བ་ཤེས་པ་དང་བཞི་ནི། སོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་སད་ཅིག་བཞིའི་ཁད་པར་རོ། །

ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བི་བ་མེད་པ་དང་། 

དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གང་བ་མེད་པའི་ངོ་བོ་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་སྦིན་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཕར་ཕིན་བརོན་འགྲུས་ཆེན་པོས་དྲག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཡང་དག་

པའི་སྦོར་བས་བསལ་པ་དུ་མར་བསྒྲུབས་པའི་འབས་བུ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་

ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཅིར་ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་

དམིགས་པ་དང་བཞི་ནི། འགོག་པའི་སད་ཅིག་བཞིའི་ཁད་པར་རོ། །ཆོས་ཀི་

དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་བང་སེམས་ཀི་ལམ་གི་རྟེན་རིགས་དང་། སྨོན་ལམ་དང་། 

སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་ཕར་ཕིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་

ཚོགས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཐབས་མཁས་ཀིས་སྲིད་ཞི་

ལས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་ལ་འདོད་ཅིང་

མངོན་པར་ཞེན་པའི་རོ་མང་བ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལམ་བདེན་གི་ཁད་པར་ཏེ། དེ་

ལྟར་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་དོ། །

བཅུ་དྲུག་པོ་དེས་ཁད་ཞུགས་པ་དེའི་ཕིར་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་དེ་དག་ནི། སྔར་

ཇི་སད་བཤད་པའི་ཁད་པར་བཅུ་དྲུག་དང་བལ་བའི་འཁོར་འདས་ལ་མངོན་པར་

ཞེན་པ་སྐྱེ་བ་དང་། སོགས་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྔར་ལས་

ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཤུགས་ཀིས་གོ་ས་བའི་ཕིར་དངོས་སུ་མ་བཤད་དོ། །
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གསུམ་པ་༼བེད་མཚན།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། ཁད་པར་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཁད་པར་རྣམ་པར་བཅད་པ་

རྣམས་ཀི་གཞན་དོན་བེད་པའི་འཕིན་ལས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་

བཅད་གཉིས་ཀིས་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། མི་རྣམས་ཀིས་མཚོན་པ་

གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཞེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀི་གོང་དུ་སྦར། སྒྲུབ་པར་མཛད་ཅེས་ཀུན་

གི་མཇུག་ཏུ་སྦར་ཏེ། ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཕན་པ་དང་། ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་དང་། གཏན་གི་དུཿ 

ཁ་ལས་སྐྱོབ་པ་དང་། བདེ་བ་ཐོབ་ཅིང་དུཿ ཁ་ལས་ཐར་པར་བེད་པ་སྐྱབས་དག་དང་། 

བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་ཞིང་དུཿ ཁའི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་བེད་པ་གནས་དང་། སྲིད་ཞི་

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བེད་པ་དཔུང་གཉེན་དང་། གཉིས་

ཀའི་དོན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་རྣམ་གོལ་གི་གིང་དང་། འགོ་བ་ཉེས་པའི་གནས་ནས་ཡོན་

ཏན་གི་གནས་སུ་ཡོངས་སུ་འདྲེན་པ་དང་། གཉིས་དོན་འབད་པ་མེད་པར་ལྷུན་གིས་

གྲུབ་པ་སེ། གཞི་ཤེས་ཀི་བེད་པ་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་ནི། མ་ངན་ལས་འདས་པ་སོན་

པའི་དོན་གིས་གསུངས་པའོ། །ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་ཞིང་། 

དེའི་འབས་བུ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་མི་བེད་པའི་བདག་ཉིད་ལམ་ཤེས་

ཀི་བེད་པ་དང་། བེད་པ་ཐ་མ་རྣམ་མཁེན་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོན་པར་བེད་པའི་ལོ་

ཀའི་རྟེན་སྒྲུབ་པར་མཛད་པ་ཞེས་བ་བ་བཅུ་གཅིག་པོ་འདི་ནི། བེད་པའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །

་ད་པར། དེ་ལྟར་སྤོད་པ་ལེགས་འཚོ་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་རྣམས། །འགོ་བའི་སྐྱབས་

དང་དཔུང་གཉེན་དང་ནི་གནས་ཡིན་ཏེ། །རྟེན་དང་བློ་དང་གིང་དང་ཡོངས་འདྲེན་དོན་
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འདོད་པ། །གསལ་བེད་སྒོན་མ་ཆོས་མཆོག་སྨྲ་བ་མི་འཁྲུགས་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། མཚོན་པའི་ཆོས་བཞི་སེ། གང་། གང་གིས། ཇི་ལྟར། མཚོན་

བེད་མཚན་ཉིད་ཀི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བེད་པའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་

གསུམ་གི་སྦོར་བ་དག་གོ །གཉིས་པ་ནི། གོང་གི་དེ་ལྟར་ན། བེད་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་

གཅིག་པོ་དག་གིས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སེ། བེད་པ་བཅུ་གཅིག་གི་

རྒྱུར་རོ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ་སེ། གཞི་ཤེས་དང་། ལམ་ཤེས་དང་། རྣམ་མཁེན་གི་

བེད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཉེ་བར་སྒྲུབ་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། གཞི་ཤེས་ཀི་གདུལ་བ་

ལའོ། །གང་གིས་ན། གཞི་ཤེས་ཀི་སྦོར་བས་སོ། །གང་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་རྒྱུད་

ལྔ་ལས་འདོན་ཞིང་མང་འདས་ལ་འགོད་པ་མ་འོངས་པའི་ཕན་པ་དང་། དུཿ ཁ་དང་

ཡིད་མི་བདེ་བ་ལས་བཀོལ་ནས་མང་འདས་ལ་འགོད་པ་ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་དང་། 

འཁོར་བའི་དུཿ ཁ་སྐྱོབ་ཅིང་ཡང་མི་སྐྱེད་པར་བེད་པ་དུཿ ཁ་མེད་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་དོན་གིས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ཕན་

པ་དང་། སོགས་པ་བདེ་བ། སྐྱོབ་པའི་བེད་པ་གསུམ་མོ། །སྔར་དགུར་བཤད་པ་ནི། 

འཕགས་པའི་ལུགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཉེ་བར་སྒྲུབ་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། ལམ་ཤེས་ཀི་གདུལ་བ་

ལའོ། །གང་གིས་ན། ལམ་ཤེས་ཀི་སྦོར་བས་སོ། །གང་ན། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་སྐྱབས་

དང་། སོགས་པ་གནས་ལ་སོགས་པའི་བེད་པ་བདུན་པོ་འདི་རྣམས་སོ། །བདུན་པོ་

གང་ན། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ལས་བསྒལ་ནས་ལག་མེད་ལ་འགོད་པ་གཏན་དུ་ཕན་པ་ཉེ་བར་

སྒྲུབ་པའི་དོན་གིས་སྐྱབས་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་འདྲེས་པ་མེད་པར་ཆོས་སོན་པས་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

དུཿ ཁའི་རྒྱུ་ལྡོག་པས་གནས་དང་། འཁོར་བ་དང་མང་འདས་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པ་མེད་

པར་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པས་དཔུང་གཉེན་དང་། སྲེད་པ་ཟད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། མང་འདས་སོན་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་བེད་པ་

དང་། གིང་དུ་ཕིན་པར་བེད་པས་རང་གཞན་གི་དོན་རྟོགས་པའི་རྟེན་གི་ངོ་བོས་གིང་

དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པ་སོགས་ཀི་ཆོས་བསན་པས་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པས་ཡོངས་འདྲེན་

དང་། མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པས་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པས་

ལྷུན་གྲུབ་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་འབས་བུ། སྨིན་

རོགས་མ་སྦངས་པར་མངོན་སུམ་དུ་མི་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཕན་

གདགས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསན་

པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་དོན་གིས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་སྦོར་བ་ལ་ནི་ལོ་ཀའི་རྟེན་གི་མཛད་

པ་གཅིག་སེ། བཅུ་གཅིག་པོ་དེ་སྦོར་བ་དང་ལྡན་པས་བང་སེམས་ཀི་གནས་སབས་

སམ། སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་བསན་པས་སྒྲུབ་པའོ། །

བཞི་པ་༼ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། འཆད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་

དོ། །གང་གིས་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གིས་སོ། །ཅིའི་དོན་དུ་ན། 

བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བེད་ལས་ཤེས་པར་བས་པ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། 

དེའི་ལན་དུའོ། །ར་བ་ལ། བཞེད་པ་ཡིན་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། མཁེན་གསུམ་གི་ངོ་

བོ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། མཚན་ཉིད་བཞི་པ་ལས་སྒྲུབ་ཀི་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

མཚན་ཉིད་དུའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མཚན་ཉིད་ཀིས་འདི་མཚོན་པར་བ་བའི་གཞི་

ལྟ་བུར་མཚོན་པས་ནའོ། །བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ན། ཉོན་མོངས་པའི་ངོ་བོས་དབེན་པ་

དང་། མདོ་ནི། འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་བསལ་བས་དབེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་

ཞེས་སོ། །ཉོན་མོངས་ཀི་འབས་བུ་རྟགས་ཀིས་དབེན་པ་དང་། མདོ་ནི། འདོད་

ཆགས་ཀི་རྟགས་ཀིས་དབེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཉོན་མོངས་

པའི་མཚན་མའམ་རྒྱུས་དབེན་པ་དང་། མདོ་ནི། འདོད་ཆགས་ཀི་མཚན་མས་དབེན་

པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

སང་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་། གཉེན་པོ་རྣམ་བང་དུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་སྒིབ་

ཀིས་དབེན་པ་དང་། མདོ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་འདོད་ཆགས་མེད་པས་རྣམ་པར་

དབེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཞེས་སོ། །བ་དཀའ་བའི་གོ་ཆ་གོན་པ་དང་། མདོ་

ནི། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བའོ། །ཞེས་གོ་ཆ་འདི་བགོས་

པ་དེ་དག་ནི་དཀའ་བ་བེད་པར་འགྱུར་བའོ། །ཞེས་སོ། །བསོམས་པས་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་སངས་རྒྱ་བ་དང་། མདོ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་སར་ལྟུང་བའི་གནས་དང་སབས་མ་མཆིས་སོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་མཁེན་

གི་དོན་དུ་གོ་ཆ་གོན་པ་ཆེད་དུ་བ་བ་མ་འཁྲུལ་བ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། རྣམ་མཁེན་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དོན་དུ་གོ་ཆ་བགོས་

སོ། །ཞེས་སོ། །གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་སོམ་པ་འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པ་སེ། 

མདོ་ནི། སུས་ཀང་སོམ་པར་མི་བགིད། ཅིར་ཡང་སོམ་པར་མི་བགིད། ཇི་ལྟར་

ཡང་སོམ་པར་མི་བགིད། ཅེས་སོ། །
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ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་སོམ་པ་ཡུམ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་པ་སེ། མདོ་

ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་མཁེན་གི་

རྣམ་པ་སོམ་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་སེ། མདོ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ལ་གཞོལ་

བའི་བསམ་པས་ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་བརྟག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཟབ་པས་ལོ་ཀ་

ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐུན་པ་སེ། མདོ་ནི། ལོ་ཀ་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐུན་པའོ། །ཞེས་

སོ། །ཇི་སེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ལ་ཐོགས་པ་མ་

མཆིས་སོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་དེ་ལ་རྟེན་ནམ། གཞི་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། 

ཆོས་འདི་གཞི་མ་མཆིས་པའོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་མཁེན་གི་རྣམ་པའི་རེས་སུ་སྐྱེས་

པས་དེ་བཞིན་ཉིད་འགོ་བ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། གནས་བརྟན་རབ་འབོར་གིས་དེ་

བཞིན་ཉིད་ཀང་མ་འོངས་མ་སོང་བ་སེ། ཞེས་སོ། །ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པའི་རེས་སུ་

སྐྱེས་པས་གཟུགས་སོགས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། སྐྱེ་བར་འགྱུར་

བའི་ཆོས་དེ་དག་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་

མི་དམིགས་པས་དེའི་དེ་བཞིན་ཉིད་མི་དམིགས་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་དང་

གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་མི་དམིགས་པ་སེ་ཞེས་སོ། །ཞེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་

རྣམས་ཀི་མཇུག་ཏུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་སྦར་རོ། །

འགེལ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མཚོན་བེད་མཚན་ཉིད་ཀི་དབེ་བ་དང་། དེས་མཚོན་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞི་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་བཞི། ལམ་ཤེས་ཀི་ལྔ། རྣམ་

མཁེན་གི་བདུན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཞི་ཤེས་ཉིད་མཉམ་གཞག་ཏུ་འདོད་ཆགས་དང་། 

སོགས་པ་ཞེ་སང་གཏི་མུག་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་སོང་ཞིང་དབེན་པ་
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ཉིད་ཀིས་གཞི་ཤེས་ཉིད་ཀི་དབེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་པོའོ། །སོང་པ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀི་བར་ཀུན་ལ་སྦར་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་དེའི་རྟགས་ལུས་དང་ངག་གི་གནས་ངན་ལེན་

སྲོག་གཅོད། རྫུན་ཚིག་སོགས་སོང་པ་གཉིས་པ། ཉོན་མོངས་དེའི་རྒྱུའི་མཚན་མ་

ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་བེད་མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་འཛིན་པ་སོགས་དང་། 

སོགས་པ་རྫུན་གི་རྒྱུ་ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་པ་སོང་པ་གསུམ་པོ་འདོད་ཆགས་དང་

འདོད་ཆགས་མེད་པ་དང་། སོགས་པ་ཞེ་སང་དང་ཞེ་སང་མེད་པ་སོགས་མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་དང་གཉེན་པོ་དག་སོང་ཞིང་དབེན་པ་སེ། བཞིའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་དམ་པར་སེམས་ཅན་མེད་ཅིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་གངས་མེད་

པའི་སེམས་ཅན་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བ་དཀའ་བའི་དོན་དུ་གོ་ཆ་གོན་པ་དང་། གོ་

ཆ་གོན་པ་དེ་འཁོར་བའམ་ཉན་རང་གི་ཐེག་པ་གཞན་དུ་མི་ལྟུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱ་བར་ངེས་པ་དང་། ཡུན་རིང་པོ་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་

ནས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་མཆོག་རྣམ་མཁེན་གི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བ་དང་། 

བསོམ་པར་བ་བ་ཡུམ་དང་། སོམ་པ་པོ་གང་ཟག་དང་། སོམ་པའི་ཆོས་མི་དམིགས་

པ་དང་། འཁོར་འདས་ལ་བླང་དོར་གི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མཐའ་དག་

བཀག་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ནི། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །ཞེས་ཀུན་གི་

མཇུག་ཏུ་སྦར་བ་ལྔའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཞི་ཤེས་ཉིད་དང་། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀིས་བ་ས་པ་ཡུལ་ཡུལ་

ཅན་གི་དངོས་པོའི་ཁད་པར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་དང་། ལོ་

ཀའི་སྒྲུབ་པའམ་སྤོད་པ་འཛིན་པ་དང་། སོགས་པ་མི་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་
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ལྡོག་སེ། གཟུང་མི་གཟུང་ལས་འདས་པའི་ཟབ་པར་བསན་པས་ལོ་ཀ་ཐམས་ཅད་

དང་མི་མཐུན་པ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆོས་

ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་དང་། ཡུལ་ཤེས་བ་དང་། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་མི་དམིགས་

པར་མཉམ་པས་གཟུགས་སོགས་ཀི་རྟེན་ནམ། གཞི་མེད་པ་དང་། འགོ་འོང་མེད་

པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་འགོ་ཞིང་སོང་བ་མེད་པ་དང་། གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་དེའི་རེས་སུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། 

དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། སོགས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའམ། མིན་པའི་

ཕུང་པོ་གསུམ་གི་ངོ་བོ་དེ་བཞིན་ཉིད་མི་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ནི། 

རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ཏེ། གངས་བདུན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཚོན་པར་བེད་པ་དེ་ལྟ་ན། བཞི་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་

བཞེད་དོ། །མཚན་གཞིའོ། །གང་ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་སྤོད་པ་

དག་གོ། །གང་གིས་ན། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ན། མཁེན་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་བཅུ་

དྲུག་གིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སེ། མ་ནོར་བར་སྦོར་བ་འདི་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པའི་མཚན་གཞི་བཞིན་དུ་སེ། འགྱུར་སིང་ལས། མཚན་གཞི་ལྟ་བུར་མཚོན་

པས་ན། །ཞེས་སོ། །དོན་བ་་ནི། ཤེས་པ་ཞེ་བརྒྱད། ཁད་པར་བཅུ་དྲུག །བེད་པ་

བཅུ་གཅིག །ངོ་བོ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ན། སྤིར་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་

གཅིག་ཏུ་བསོམས་ན་མཚན་ཉིད་གོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །

བཞི་པ་ལ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་ངོ་བོ། །དེའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་

ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་



  651  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ཟག་ཁོ་ན་ལ་སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་སྦོར་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཤིང་སོམ་པ་འབྱུང་

བས་ན། སྦོར་བའི་སྔོན་འགོ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། འདོད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཤེས་རབ་ཀིས་མཚན་མ་མེད་པར་

རྟོགས་ནས་ཐབས་ཀིས་རབ་ཏུ་སྦིན་པ་དང་། སོགས་པ་རྣམ་མཁེན་གི་བར་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡང་དག་པར་བསྐྱེད་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པ་

ནིའོ། །གང་དུ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་འདི་ལའོ། །ཇི་

ལྟར་ན། ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པར་རོ། །མདོ་ནི། ཐོག་མ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་

བར་བཟུང་སེ་རྣམ་མཁེན་གི་སེམས་དང་མ་བལ་བར་སྦིན་པ་གཏོང་བ་དང་ཞེས་པ་

ནས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་བར་དུ་བསོམ་ཞིང་མཚན་མར་མི་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། འདོད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་

གི་བར་དུ་མཚན་མ་མེད་པར་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་རྣམ་པས་སྦིན་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཕར་ཕིན་ནས་སོབས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ལ་ཐུག་པ་

རྣམས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་མཁས་པའི་ཐབས་ཤེས་རབ་ནིའོ། །གང་དུ་ན། རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པའི་སྦོར་བ་སོན་པའི་སབས་འདི་

ལའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་ཡིན་པར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སྐྱེད་པར་མཁས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་

ན། དེ་དང་ཆེ་འབིང་གི་དབེ་བ་བསན་པའི་ཕིར་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་

སྨོས་སོ། །ར་བ་ལ། མཁས་པའི་ཁད་པར་དང་། ཆེ་འབིང་གི་ཁད་པར་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ནི། དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་
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ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་དད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་དང་ཐབས་མཁས་པ་

དང་མ་བལ་བར་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཡིད་ལ་སེམས་ཏེ་མཚན་མར་

མི་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །སྤོད་ཡུལ་སྦིན་སོགས་དྲུག་ལ་དམིགས་པའི་བརོན་འགྲུས་

སོ། །མདོ་ནི། མཚན་མ་དང་བལ་བའི་སེམས་ཀིས་སྦིན་པ་གཏོང་བ་དང་། ཞེས་

སོ། །ཡུམ་དང་ཐབས་མཁས་དང་མ་བལ་བའི་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་དམིགས་

པའི་དྲན་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་མ་བལ་བའི་བསམ་པ་

ཅན་གང་ཡིན་པ་དེའི་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ནི། ཐེ་ཚོམ་མ་མཆིས་སོ་ཞེས་

སོ། །གཟུགས་སོགས་སུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་མཁས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། མདོ་

ནི། ཐབས་མཁས་པ་དང་མ་བལ་བར་བསོམ་པར་བགིའོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་རྣམས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྟོགས་པར་ཡང་བ་ལ། དེ་དག་མི་དམིགས་པར་ཤེས་པའི་

ཤེས་རབ་སེ། མདོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་མཁས་པ་རྣམ་པ་ལྔའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་དད་སོགས་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་

རྟོགས་ཤིང་ཐོབ་པར་ས་སེ། དབང་པོ་རྣོན་པོའི་དད་སོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། 

བང་སེམས་ཆེན་པོ་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་

བར་སའོ། །ཞེས་སོ། །ཐེག་དམན་དད་སོགས་ལྔ་ཆོས་ཅན། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་

རྟོགས་དཀའ་ཞིང་ཐོབ་མི་ནུས་པར་བཞེད་དེ། དབང་པོ་རྟུལ་པོའི་དད་སོགས་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། རྣམ་གངས་དེས་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་

རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ནི། དཀའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། མཁས་པ་དང་། ཆེ་
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འབིང་གི་ཁད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་སོགས་ཀི་སྒ་དང་ཡུལ་ཞེས་

སྦར། དད་པ་སོགས་ལ་ཁད་པར་ཅན་སོགས་སྦར་བ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གངས་བཞིན་དུ་

སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སོགས་ཀི་

ཡུལ་ལ་དམིགས་ནས་སོང་པ་སོགས་སུ་སེམས་པ་ཡི་དད་པ་ཁད་པར་ཅན་དབང་

པོའི་དོན་རྣམ་བང་ལ་དབང་བེད་པ་མེད་པས་དབང་པོའི་ངོ་བོར་མ་གྱུར་པ་དང་། སྦིན་

སོགས་ཕིན་དྲུག་ལ་བརོན་འགྲུས་དང་། མི་དགེ་བ་མཐའ་དག་སོང་ཞིང་དགེ་བ་སྒྲུབ་

པའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་དྲན་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་དུ་

རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་ཡང་བ་ལ་དེ་དག་ཀང་མི་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་སེ། 

ཡུལ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་དམིགས་པའི་མཁས་པ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། དངོས་བསན། ཤུགས་བསན་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། དད་

སོགས་ལྔ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་མོད་ཀི། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བླ་ན་མེད་པའི་

བང་ཆུབ་ཐོབ་པས་ཁབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར། དད་པ་དང་། སོགས་པ་

བརོན་འགྲུས་ལ་སོགས་པ་ཆེན་པོ་དབང་པོ་རྣོན་པོས་ནི། ཡང་དག་པར་རོགས་པ་

བང་ཆུབ་རྟོགས་ཤིང་ཐོབ་པར་ས་ལ། དད་སོགས་ཀི་དབང་པོ་དེ་དག་ཉིད་ཆུང་

ངུའམ། རྟུལ་པོས་ནི། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་རྟོགས་པར་དཀའོ། །ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། 

ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པ་ཡིན་པས་དགག་ཏུ་མེད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་དངོས་སུ་

བསན་པའི་ཤུགས་ཀིས་ན། དད་སོགས་ཀི་དབང་པོ་འབིང་པོ་རྣམས་ཀིས་ནི། རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་རྟོགས་ལ། དད་སོགས་ཀི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀིས་ནི། 
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ཉན་ཐོས་ཀི་བང་ཆུབ་རྟོགས་སོ། །ཞེས་བ་བ་འདི་འཕངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼རྣམ་ཀུན་ཁད་པར་ཅན་གི་སོམ་རིམ།༽ལ། 

རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན། 

རྟེན་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་དགེ་འདུན། ཡན་ལག་སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད། ཉེ་བའི་ཡན་

ལག་ཞིང་དག་སྦོར། གཞན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྦོར་བ་

དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ། 

དངོས་དང་། 

ཟློས་སང་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འབེལ་ནི། ཐར་པ་ཆ་

མཐུན་སྐྱེས་པའི་གང་ཟག་གཞན་དོན་ལ་སོ་བ་ཅན་ལ་འདིར་སྨོས་ངེས་འབེད་ཆ་

མཐུན་འབྱུང་བས་དེ་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། དམིགས་པ་ནི། དྲོ་བ་དང་། རྣམས་ཀི་སྒས་

མཚོན་ནས་རེ་མོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་ནི། རྣམ་ཀུན་གི་སབས་འདིར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པར་མདོ་ལས་བསྔགས་ཤིང་བརོད་

དོ། །རྣམ་པ་ལ་བཞི་སེ། དྲོད་རེ་བཟོད་མཆོག་གོ །དྲོད་ལ་གསུམ་ལས། ཆུང་ངུ་ནི། 

སེམས་ཅན་དེ་དག་ཉིད་ལ་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་དང་བམས་པའི་སེམས་ཏེ། མདོ་ནི། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུ་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་གནས་པར་བའོ། །ཞེས་

སོ། །འབིང་ནི། ཕན་པ་སོགས་གསུམ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུ་

ཕན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་བའི། གནོད་པའི་བསྐྱེད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཆེན་

པོ་ནི། ཕ་དང་མའི་སེམས་སོགས་ལྔ་སེ། རྣམ་པ་བཅུར་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །མདོ་
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ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུ་མའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

རེ་མོར་གྱུར་པ་ཆུང་ངུ་ནི། བདག་ཉིད་སིག་པ་མི་དགེ་བ་ལས་ལྡོག་ཅིང་། 

གདུལ་བ་གཞན་སིག་པ་ལས་ལྡོག་པ་དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་དང་། ཞུགས་ཙམ་ལ་

བསྔགས་པ་བརོད་པ་དང་། མ་བསྐུལ་བར་ཞུགས་པ་ལ་མཐུན་པར་དགའ་བར་བ་བ་

ཉིད་དོ། །མདོ་ནི། བདག་ཉིད་ཀང་སྲོག་གཅོད་པ་ལས་ལྡོག་པར་བ་ཞེས་སོ། །འབིང་

ནི། བདག་ཉིད་སྦིན་སོགས་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་གནས་པས་གང་ཟག་གཞན་སྦིན་

སོགས་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །མདོ་ནི། བདག་

ཉིད་ཀང་སྦིན་པ་སོགས་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཞེས་སོ། །ཆེན་པོ་ནི། 

སོགས་པ་བདག་ཉིད་ནང་སོང་ཉིད་སོམ་སོགས་ལ་གནས། གཞན་དེ་ལ་འགོད་

སོགས་ཏེ། མདོ་ནི། བདག་ཉིད་ཀང་ནང་སོང་པ་ཉིད་བསོམ་པར་བ་ཞེས་སོ། །

བཟོད་པ་ནི། རེ་མོ་ལ་རང་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་དམིགས་རྣམ་གི་དབེ་བ་

ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རང་་ག་བདེན་ཤེས། ཀུན་འབྱུང་སོང་། འགོག་པ་མངོན་སུམ་

དུ་བེད། ལམ་སོམ་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགོད་སོགས་ཆུང་ངུའོ། །མདོ་ནི། 

བདག་ཉིད་ཀང་དུཿ ཁ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །འོག་གི་སོགས་ཀི་སྒ་

འདིར་སྦར་ཏེ། སོགས་པ་རང་ཉིད་ཤེས་རབ་ཀིས་ཐེག་དམན་གི་འབས་བུ་ཤེས་པ་

མངོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་སོམ་ཞིང་། ཐབས་ཀིས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་དུ་མི་

བེད་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་དགོད་སོགས་འབིང་

ངོ་། །མདོ་ནི། བདག་ཉིད་ཀང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ཤེས་པ་མངོན་དུ་བ་བའི་

ཕིར་ཤེས་པ་བསྐྱེད་དེ། ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་དུ་མི་བ་ཞེས་སོགས་སོ། །ཆེན་
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པོ་ནི། རང་བང་སེམས་ཀི་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་

འགོད་སོགས་ཏེ། མདོ་ནི། བདག་ཉིད་ཀང་བང་སེམས་ཀི་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་འཇུག་

པར་བ་ཞེས་སོ། །

ཆོས་མཆོག་ནི། རང་གཞན་གི་རྟེན་གི་དབེ་བ་སྔར་གི་དེ་བཞིན་དུ་རང་

སེམས་ཅན་རྣམས་སྨིན་པར་བེད་སོགས་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགོད་སོགས་

ཆུང་ངུའོ། །མདོ་ནི། བདག་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བ་ཞེས་

སོ། །སོགས་པ་རང་མངོན་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགོད་

སོགས་འབིང་ངོ་། །མདོ་ནི། བདག་ཉིད་ཀང་བང་སེམས་ཀི་མངོན་པར་ཤེས་པ་

བསྐྱེད་པར་བ་ཞེས་སོ། །ཆེན་པོ་ནི། རང་རྣམ་མཁེན་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པ་ལ་གནས་

ནས་གཞན་དེ་ལ་འགོད་སོགས་ཀིས་ཤེས་པར་བའོ། །མདོ་ནི། བདག་ཉིད་ཀང་རྣམ་

མཁེན་གི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བ་ཞེས་སོ། །འདི་དག་འཕགས་པའི་རེས་སུ་འབངས་

པའི་བཤད་པའོ། །

འགེལ་པ་ལ། དྲོད་རེ་བཟོད་མཆོག་བཞི་ལས། དྲོད་ནི། སྦོར་བ་དང་ལྡན་པ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པའི་སབས་འདི་ལ་ཚུལ་ངན་པ་

མེད་པས་མཉམ་པ་དང་། ད་ལྟར་ཕན་པའི་དོན་སེམས་པས་བམས་པ་དང་གཉིས་ནི། 

ཚེ་འདིར་གཞན་ལ་མི་འཚེ་བས་ཆུང་ངུའོ། །མ་འོངས་པའི་ཕན་པ་སེམས་པས་ཕན་

པ་དང་། ང་རྒྱལ་བཅོམ་ནས་གཞན་བདེ་བ་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་མེད་པ་དང་། མཐོ་མི་འཚམ་

པས་རྣམ་པར་འཚེ་བ་མེད་པའི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་ནི། ཚེ་ཕི་མར་ཕན་པས་

འབིང་སེ། ལྔ་དང་། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་རང་བས་རྒན་པ་རྣམས་ལ་ཕ་དང་མའི་
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སེམས་དང་། མཉམ་པ་རྣམས་ལ་སྤུན་དང་སྲིང་མོའི་སེམས་དང་། གཞོན་པ་ལ་བུ་

དང་བུ་མོའི་སེམས་དང་། ཡིད་བརྟན་པའི་བཤེས་དང་། ཕན་འདོགས་པའི་གོགས་ཀི་

སེམས་དང་། རུས་གཅིག་པའི་གཉེན་དང་། མི་གཅིག་པའི་སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་

ཀི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ། ཆུང་འབིང་ལས་གཞན་གཉིས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ལྔ་ནི། 

ཆེན་པོ་སེ། འདི་ཕི་གཉིས་ཀར་གཞན་གི་འདོད་པ་སྒྲུབ་པས་སོ། །དེ་ལྟར་བཅུས་

སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ནི། དྲོ་བར་གྱུར་པར་བཞེད་དོ། །

རེ་མོའི་རྣམ་པ་ནི། མདོར་བ་ས་ན། སྲོག་གཅོད་སོགས་མི་དགེ་བ་ལ་

གངས་བཞིན་དུ་སོང་བར་འདོད་པའི་སོ་ནས་མི་དགེ་བ་ལས་ལྡོག་པའི་བདག་ཉིད་

ཅན་ལ་རང་གནས་ཏེ། དེའི་སོ་ནས་གདུལ་བ་གཞན་རྣམས་སིག་པ་ལས་ལྡོག་པ་

དག་ལ་སྦོར་བ་ཆུང་ངུ་དང་། སྦིན་སོགས་དགེ་བ་ལ་ལེན་པར་འདོད་པའི་སོ་ནས་

དགེ་བ་ལ་ཞུགས་ཤིང་གནས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། དེའི་སོ་ནས་གཞན་རྣམས་དགེ་

བ་ལ་གནས་པ་དག་ལ་སྦོར་བའི་རྣམ་པ་ནི། འབིང་སེ། གཉིས་གང་། རང་གིས་

བསྐུལ་བ་ལས་གཞན་མ་བསྐུལ་བར་བདག་ཉིད་དགེ་སིག་ལ་འཇུག་ལྡོག་མ་ནོར་བ་

དེ་བཞིན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ། ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་བརོད་པ་དང་། དགའ་ཞིང་

མཐུན་པར་བེད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་པོ་ཆེན་པོ་སེ། སྦར་བ་དང་། སྦོར་པོ་དང་། སྦོར་

ཡུལ་གི་ཆོས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་བས་ན་ནི། རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་བ་སེ། རྣམ་པ་

དེ་རྣམས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ནི། རེ་མོར་གྱུར་པའི་

དམིགས་རྣམ་ཡིན་ནོ། །

རེ་མོ་བཟོད་པ་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་ནི། ཆོས་བཤེས་ཀིས་བཤད་པ་བཞིན་
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ཡིན་ནོ། །ཡང་ན། ར་བ་བཞིན་ཁོ་ནར་བའོ། །བཟོད་པ་ནི། རེ་མོར་གྱུར་པ་ལ་འགོད་

བེད་རང་དང་། འགོད་བ་གཞན་གི་རྟེན་གི་དབེ་བ། དམིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་དག་གི་

དབེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ། རང་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་སྦོར་བ་

དང་། འབིང་གི་རྣམ་པ། ཞུགས་པ་ལ་བསྔགས་པ་བརོད་པ་དང་། ཆེན་པོའི་རྣམ་པ། 

ལེགས་པར་ཞུགས་པ་ལ་དགའ་བས་མཐུན་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་

རྣམས་ཀི་དམིགས་པ། རང་དུཿ ཁ་ཤེས། ཀུན་འབྱུང་སོང་། འགོག་པ་མངོན་དུ་བེད། 

ལམ་སོམ་པ་ལ་གནས་ཤིང་། གཞན་གི་རྟེན་ཅན་ཡང་དུཿ ཁ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་

བཞི་ཤེས་སོང་མངོན་དུ་བེད་སོམ་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི། བཟོད་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་བཟོད་པ་ཆེན་པོའང་སད་ཅིག་དུ་མར་བལྟའོ། །འདིར་བོད་རྣམས་ན་

རེ། གང་ལ་སྦོར་བའི་ཡུལ་ངོས་མ་བཟུང་། ཤེས་པའི་འགེལ་པ་ཆད། བདེན་པ་

དམིགས་པར་བཤད་པ་ནོར་ཟེར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། སྔ་མ་རེ་མོར་བསན་པ་བཞིན་དུ་རང་སེམས་ཅན་རྣམས་དགེ་

རས་སྨིན་པར་བེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀིས་གོལ་བར་བེད་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་

གི་རྟེན་ཅན་ཁོ་ན་ཡང་དེ་ལ་འགོད་སོགས་ཆུང་ངུ་དང་། སོགས་པ་རང་མངོན་ཤེས་

ཁད་པར་ཅན་ལ་གནས་ནས་གཞན་འགོད་སོགས་འབིང་དང་། རང་རྣམ་མཁེན་གི་

ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་འགོད་སོགས་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་དག་གིས། 

ཡུལ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ནི། ཆོས་ཀི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། དམིགས་རྣམ་གི་ཚུལ་

དེ་ལྟར་ན། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གི་རེས་ཐོབ་ཀི་དམིགས་རྣམ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན། ཆོས་

མཆོག་ཆེ་འབིང་གསུམ་ཡོད་ན། ཆོས་མཆོག་སད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་དང་
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འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི་ཉན་ཐོས་རང་དོན་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། འདི་

གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་ན། རིམ་གི་གནས་སབས་ཡོད་པས་ཆེ་འབིང་འཐད་དོ། །

གཉིས་པ་༼ཟློས་སང་།༽རོད་པ་ནི། 

སབས་དང་པོ་དྲུག་ཏུ་སྦོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལན་དྲུག་སོན་པའི་གཞུང་

ཟློས་པར་ཐལ། བརོད་བ་སྦོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་དུ་ཁད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། 

ལན་ལ་གཉིས་ཏེ། སབས་དང་པོ་གསུམ་གི་ལམ་གསུམ་མཚན་ཉིད་པར་བསན། 

འོག་མ་གསུམ་གི་ལམ་གསུམ་བཏགས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སབས་དང་པོ་

གསུམ་དུ་སྦོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་སོན་པའི་གཞུང་ཡང་ཟློས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་

དེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་ཏེ་རྣམ་པར་སོམ་པའི་དབེ་བས་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་དང་། ལམ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་ཏེ་སོམ་པའི་དབེ་

བས་སོགས་པ་ལམ་ཤེས་ཉིད་དང་། གཞི་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་ཏེ་སོམ་པའི་

དབེ་བས་གཞི་ཤེས་ཀི་སེ། མངོན་པར་རྟོགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ལོ་ཀའི་ངེས་

འབེད་ཆ་མཐུན་མཚན་ཉིད་པ་རྟོགས་ཤིང་ཤེས་པའི་དོན་དུ་སྦོར་ལམ་བསན་ལ། 

སྦོར་ལམ་དེ་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས། དེའི་འབས་བུ་ལ་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་

མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་རྟོགས་ཤིང་ཤེས་པའི་རྒྱུར་མཐོང་སོམ་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ལ་ནི། མཚམས་སྦར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་དང་། སོགས་པ་

རེ་སྦོར་དང་། མཐར་གིས་པ་སེ། མངོན་རྟོགས་གསུམ་གི་སབས་ལ་ནི། ངེས་འབེད་

ཆ་མཐུན་དང་། སོགས་པ་མཐོང་ལམ་སོམ་ལམ་གི་མིང་གིས་བཏགས་པའམ་ཐ་
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སད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཐ་སད་དུ་བཏགས་གཞིར་བའོ། །གང་

ལ་ན། སངས་རྟོགས་གང་ཟག་གི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁད་པར་འཕགས་

པའི་ཁད་པར་གི་ལམ་གིས་བ་ས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒིབ་གཉིས་ཀི་ཟག་པ་མེད་པ་ས་

བརྒྱད་པ་དགུ་པ་བཅུ་པ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆེན་པོ་གསུམ་

ལའོ། །གང་གིས་ན། སྦོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་གི་མིང་གིས་སོ། །འདོགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན། རིམ་གིས་སྐྱེ་བ་ཡིན་པར་ཆོས་མཐུན་པས་སོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། གནས་སབས་ཀི་ཁད་པར་སོམ་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་

ཁད་པར་དུ་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི། ཁད་པར་དུ་ཟག་མེད་ཀི་

ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཅར་སྐྱེ་བའི་དོགས་པ་དགག་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་བོ་དོང་

པ་ན་རེ། གཞུང་འདི་སོབ་དཔོན་གི་ཕོགས་སྔ་ཡིན་གི། བཞེད་པ་མིན་ནོ། །ཟེར་པ་

ནི། མི་འཐད་དེ། སོབ་དཔོན་གིས་གཞུང་གང་དུའང་དེ་མ་བཀག་པའི་ཕིར་དང་། 

་ད་འགེལ་དུ་འདི་དང་མཐུན་པར་སྦོར་བཞིའི་ས་མཚམས་བཞག་པའི་ཕིར་

རོ། །འོན་ཀང་སབས་འོག་མ་གསུམ་གི་སྦོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་བཏགས་པ་བར་མི་

འགྲུབ་སེ། དངོས་ལ་གནོད་བེད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། རྣམ་མཁེན་

གི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་ངེས་པ་ལ་རང་གནས་ནས་གཞན་འགོད་པ་སོགས་དང་། 

བག་ལ་ཉལ་ཀུན་འཇོམས་པ་དང་། ཞེས་པ་དང་། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་

པར་བཤད་པས་སོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རྣམ་མཁེན་གི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་

གསུངས་ཀི། སྐྱེད་པར་ངེས་པ་ཞེས་བཤད་པ་མེད་པས་སོ། །མ་རིག་པ་དང་ལྟ་བའི་

བག་ལ་ཉལ་འཇོམས་པ་དང་། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཙམ་དྲོད་ནས་ཀང་ཡོད་པས་
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སོ། །དེས་ན། འཕགས་པ་ལ་སོགས་པའི་དམ་པ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་

སབས་འོག་མ་གསུམ་དུ་བསན་པའི་ལམ་གསུམ་ཡང་མཚན་ཉིད་པ་ཉིད་དུ་སྨྲའོ། །

གཉིས་པ་༼རྟེན་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་དགེ་འདུན།༽ལ་གསུམ་གི་མདོར་བསན་ལ་གསུམ་

ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། གང་ཟག་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་བང་སེམས་ཀི་དགེ་འདུན་ལ་

རྟོགས་པ་སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་འབྱུང་བས། དེའི་ཕིར་ཕིར་

མི་ལྡོག་པའི་བང་སེམས་ཀི་དགེ་འདུན་གི་མཚན་ཉིད་འཆད་དོ། །ར་བ་ལ་གསུམ་

ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི། བཟད་པ་ན་རེ། བདག་ཆོས་ཅན། རོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། མཉམ་རེས་ཀི་སངས་རྟོགས་ཁད་པར་ཅན་

ལ་གནས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་གཞན་པ་འདི་བཞིན། ཞེས་ཁབ་པ་གཞན་གི་

སེང་དུ་ངེས་ནས་རང་གི་སེང་དུ་ཐ་སད་བར་རུང་སྒྲུབ་བོ། །ཞེ་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། 

གཞན་རྒྱུད་ལ་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ན། རང་ལ་མ་གྲུབ་པར་འགལ་

ལོ། །རེས་དཔག་གིས་སྒྲུབ་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་རོད་གཞིར་སོང་བས་མཐུན་

དཔེ་མི་རེད་དོ། །སོབ་དཔོན་གིས་ཀང་ཇི་ལྟར་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པའི་

མཚན་ཉིད་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གཞན་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བཤད་པས་སོ། །ཐ་

སད་སྒྲུབ་ཀང་མི་འཐད་དེ། དེ་དག་ལ་དོན་ངེས་ནས་ཐ་སད་ལ་རོངས་པ་མི་སྲིད་

པས་སོ། །

རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། རྟགས་འགོག་ཚུལ་སྒྲུབ་བོ། །དང་པོ་ནི། སྦོར་ལམ་

ནས་བཟུང་སེ་ཕི་རོལ་མི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནི། བང་སེམས་གང་དག་ངེས་འབེད་ཡན་
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ལག་ལ་གནས་པ་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། དེ་འདིར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་

ལྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། རྟགས་ཉི་ཤུ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། མཐོང་ལམ་ལ་གནས་པ་དབང་པོ་

འབིང་ཆོས་ཅན། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་སེ། རྟགས་བཅུ་དྲུག་དང་

ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །སོམ་པའི་ལམ་ལ་ཁད་པར་ཅན་དག་ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན། 

དབང་པོ་རྟུལ་ཡང་ཕིར་མི་ལྡོག་སེ། ཟབ་མོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚོགས་

ནི། དགེ་འདུན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ། ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་སེ། མཉམ་

གཞག་གི་འབས་བུ་ལུས་ངག་གི་ཐ་སད་རྣམས་རྟགས་ཡིན་ལ། དེ་མངོན་སུམ་གིས་

གྲུབ་པས་སོ། །ཁབ་པ་ནི། རང་གི་སེང་དུ་ལུས་ངག་གི་ཐ་སད་ལ། ཕིར་མི་ལྡོག་གི་

རྒྱུ་མཉམ་གཞག་གི་སངས་རྟོགས་ཁད་པར་ཅན་གིས་ཁབ་པ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་

བཅུ་པར། དུ་བ་ལས་ནི་མེར་ཤེས་དང་། །ཆུ་སྐྱར་ལས་ནི་ཆུ་ཤེས་ལྟར། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་གི། །རིགས་ནི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤེས། །ཞེས་སོ། །རོད་

སང་ལ། བློ་གོང་མས་རེས་དཔག་གིས་སྒྲུབ་མི་དགོས། འོག་མས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པས་

བློ་མཉམ་པས་སྒྲུབ་ན། མཐོང་ལམ་པ་ལ་སྒ་དོན་སྣང་བའི་རྟོག་པ་ཡོད་ན། མཐོང་བར་

འགལ། མེད་ན་རེས་དཔག་སྐྱེ་བར་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་པ་

ལ་རེས་དཔག་སྐྱེ་བའང་མེད། རྟོག་པའང་མེད་དོ། །རེས་ཐོབ་ན་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་

ཡོད་ཀང་རྟོག་པས་ཁབ་པ་མེད་དོ། །ཡང་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆོད་ན་ཡིད་ཤེས་རྣམ་

རྟོག་ཡོད་པར་ཐལ། རེས་དཔག་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་དོན་སྣང་བའི་ཡིད་ཤེས་རྟོག་

པ་ཡོད་པར་ཐལ་ཟེར་ན། ཁབ་པ་མ་གྲུབ། ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་

འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ཤེས་གནས་གྱུར་པར་བཤད་པ་ནི། མ་ལུས་པར་གྱུར་པ་ལ་
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དགོངས་པ་མིན་ནོ། །ཡང་། བློ་འོག་མ་ཞིག་གིས་གོང་མའི་རྟགས་ངེས། ཁབ་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་གིས་གྲུབ་པས་རེས་སུ་དཔོག་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །

འགེལ་པ་ལ། འཁོར་བའི་གཡུལ་ཟློག་པའི་དཔའ་བོ་གང་དག་ངེས་འབེད་ཆ་

མཐུན་བཞི་དང་། མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལ་

གནས་པའི་བང་སེམས་དེ་དག་ནི། རིམ་པ་བཞིན་དབང་པོ་རྣོ་འབིང་རྟུལ་པོ་རྣམས་

ཆོས་ཅན། སོབ་པ་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་དགེ་འདུན་ཡིན་

ནོ། །རྟགས་ཉི་ཤུ་དང་། བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དང་། ཟབ་མོ་བརྒྱད་པོ་དེ་རྟོགས་པའི་ཚུལ་

གིས་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྦོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་

ཏུ་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་༼སྦོར་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ།༽ལ་གཉིས་ཏེ། 

མདོར་བསན་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། དགེ་འདུན་གསུམ་པ་དེ་རྣམས་ཀི་

ཕིར་མི་ལྡོག་གི་མཚན་ཉིད་མ་འདྲེས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཆད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། 

ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་དུ་

ན། རེ་ཞིག་སེ། གསུམ་གི་ཐོག་མར་རོ། །གང་གིས་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་

གཅིག་གིས་སོ། །ར་བ་ནི། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་དབང་

རྣོན་ཆོས་ཅན། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་སེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ལས་ལྡོག་པ་དང་། སོགས་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་སོགས་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ཉི་ཤུ་པོ་དེ་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བརོད་པ་ཡིན་པས་
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སོ། །འགེལ་པ་ལ། ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ངེས་འབེད་ཆ་

མཐུན་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་

གིས་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་དང་། སོགས་པ་མི་

ཁོམ་པ་ཟད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་སོ། །

རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཡང་། གཟུགས་སོགས་ལས་

ལྡོག་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཉི་ཤུ་པོ་དེ་དག་གང་ཡིན་ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་དེ་

དག་བསན་པའི་ཕིར་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་བཅུ་དྲུག་གིས་འཆད་དོ། །

ར་བ་ལ་བཞི་སེ། དྲོད་རེ་བཟོད་མཆོག་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ནི། དྲོད་ལ་

གནས་པ་བང་སེམས་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་

སེ། རྟགས་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། བཅུ་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། གཞན་དུ་ཞེས་

ཀུན་གི་གོང་དུ་སྦར་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པར་རྟོག་པ་ལས་ཕིར་ལྡོག་པའི་ཕིར་

རོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ལས་ཕིར་ལྡོག་པའི་བང་སེམས་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་རིག་པར་

བའོ། །ཞེས་སོ། །སྲིད་ཞིར་ལྟུང་བ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་གསུམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟད་པའི་

ཕིར་རོ། །་ད་པར། དགེ་སྦོང་དག་དང་བམ་ཟེ་གཞན་ལ་བརྟེན་མི་བེད་ཅེས་སོ། །མི་

དལ་བ་བརྒྱད་དུ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ལོག་པར་ལྟ་བར་མི་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །བདག་ཉིད་དགེ་བ་འབྱུང་བ་ནས་ཤིང་གཞན་དག་དེ་ལ་འགོད་

པ་སྔགས་མཐུན་པས་དགའ་བའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་

ཡང་དག་པར་བསྐུལ་ཞིང་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོ། །སེམས་ཅན་གཞན་གི་རྟེན་ཅན་ལ་

དམིགས་ཏེ་སྦིན་སོགས་ཕིན་དྲུག་སོམ་ཞིང་འདོད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །
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མདོ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་སྦིན་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་ཞེས་

སོ། །ཟབ་མོའི་དོན་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་ལ་སོམ་ཉི་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། 

ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་དོགས་པ་དང་། ཡིད་གཉིས་དང་། ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །ཞེས་

སོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པས་ཟིན་པའི་ལུས་དང་། སོགས་པ་ངག་

དང་ཡིད་ཀི་ལས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། བམས་པའི་ལུས་དང་། ངག་དང་། 

ཡིད་ཀི་ལས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞེས་སོ། །བསབ་པ་གསུམ་ལ་སྒིབ་པ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་

དང་རྒྱུན་དུ་མི་འགོགས་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། སྒིབ་པ་ལྔ་པོ་འདི་དག་དང་ལན་ཅིག་

ཏུ་མི་གནས་ཏེ་ཞེས་སོ། །མ་རིག་པ་དང་ལྟ་བའི་བག་ལ་ཉལ་ཀུན་འཇོམས་པའི་ཕིར་

རོ། །མདོ་ནི། བག་ལ་ཉལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །འགོ་

འོང་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་པ་ལ་དྲན་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་

ནི། དྲན་བཞིན་དུ་འགོ་ཞེས་སོགས་སོ། །ཆོས་གོས་དང་། སོགས་པ་ལོངས་སྤོད་ལ་

སྲོ་མ་སོགས་མེད་པས་གཙང་བའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ཆོས་གོས་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་

སྲོ་མ་མེད་ཅིང་སྨད་དུ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རེ་མོ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། བང་

ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་སེ། རྟགས་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །དྲུག་གང་ན། ལུས་ལ་

སྲིན་བུའི་རིགས་རྣམས་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་དེའི་ལུས་ལ་

སྲིན་བུའི་རིགས་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་པོ་དེ་དག་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ལུས་ངག་

སེམས་ཀི་ག་གྱུ་རང་དོན་གི་སེམས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ལུས་དང་། ངག་

དང་། སེམས་ཀི་ག་གྱུ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བར་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །སྦངས་པའི་ཡོན་
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ཏན་བཅུ་གཉིས་ནི། ལེན་ཅིང་སྤོད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་

གཉིས་ཀང་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ་སྤོད་ཅེས་སོ། །སེར་སྣ་དང་། སོགས་པ་ཚུལ་

ཁིམས་འཆལ་བ་སོགས་ཀི་སེམས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། སེར་སྣའི་སེམས་

སྐྱེ་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་ཉིད་དང་ལྡན་ཞིང་མི་འགལ་བར་

འགོ་བ་སེ། རྟོགས་པའི་ཡུམ་གི་རྣལ་འབོར་སོམ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། ལོ་ཀ་

པའི་བ་བ་གང་ཇི་སེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཉིད་དང་ཡང་

དག་པར་སྦོར་བར་བེད་དེ་ཞེས་སོ། །བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཉེས་དམིགས་ངན་

སོང་གི་དུཿ ཁ་མོང་བ་སོགས་བཤད་ཀང་གཞན་གི་དོན་དུ་དམལ་བ་སོགས་ཚོལ་

ཞིང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མི་འདོར་བའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་

དམལ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ནི། གནས་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། བཟོད་པ་ལ་གནས་པ་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། བང་ཆུབ་ལས་

ཕིར་མི་ལྡོག་སེ། བདུད་སོགས་གཞན་གིས་ལམ་དམན་པར་དཀི་བ་སེ། དྲང་ཞིང་

བསྒྱུར་བ་མི་བཏུབ་པ་དང་། ལམ་གཞན་མི་རྟག་ལ་སོགས་ལམ་གིས་གཟུགས་ཅན་

ཉེ་བར་སོན་པའི་བདུད་ཅེས་བ་བར་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ་ད་པར། བདུད་ཀི་ཡུལ་

ལས་འདས་ཤིང་གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇོག །ཅེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། བང་སེམས་ཆོས་

མཆོག་རྣམས་ལ་གནས་པ་ནི་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་སེ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་སོབ་པ་སངས་རྒྱས་དགེས་པའི་སྤོད་

པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཇི་སད་དུ་བསན་པ་དེ་

ལྟར་བསབ་པ་ལ་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། རྟགས་ཉི་ཤུ་པོ་དེ་དག་གིས་
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ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་ནུས་པར་བཤད་པས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དྲོད་ཀི་བཅུ་གཅིག །རེ་མོའི་དྲུག །བཟོད་

པའི་གཉིས། ཆོས་མཆོག་གི་གཅིག་སེ། རྟགས་ཉི་ཤུ་པོ་འདི་དེ་དག་གིས་སོ། །གང་

ན། དྲོ་བ་དང་རེ་མོ་དང་བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་

ཀིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བ་འགྱུར་གི། སྲིད་ཞིར་ཕིར་

མི་ལྡོག་པ་ཡིན་པར་རོ། །

རྟགས་ཉི་ཤུ་པོ་གང་ཞེ་ན། བཞི་ལས། དྲོད་ཀི་རྟགས་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་

དོན་དམ་པར་རང་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་མེད་པར་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀིས་

གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་

ཤེས་ནས་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་ཐོབ་པས་སྐྱབས་གནས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟད་ཅིང་ལ་

གཞན་ལ་མི་བརྟེན་པ་དང་། མི་ཁོམ་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་གྲུབ་པས་རྒྱུ་

འབས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཅན་དང་། སེམས་ཅན་དམལ་བ་དང་། 

གཤིན་རེའི་ལོ་ཀ་ཡི་དྭགས་དང་། དུད་འགོར་སྐྱེ་བ་དང་། རོགས་བེད་དུས་ཀི་

སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མི་ཐོས་པ་དང་། ཆོས་དང་འཁོར་རྣམ་བཞི་མེད་

པའི་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་གེན་པ་དང་། ལེ་

དབང་མ་ཚང་བ་ལྐུགས་པའི་དངོས་པོ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དང་། 

གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེས་པའི་སོ་སྐྱེ་སེ། ལ་ཚེ་རིང་པོ་གཉིས་སུ་སྐྱེ་བ་ཞེས་བ་བ་དམ་

པའི་ཆོས་སྒྲུབ་ཏུ་མི་ཁོམ་པའི་སྐྱེ་གནས་བརྒྱད་ཟད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་

དམིགས་པའི་སིང་རེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་བདག་དང་གཞན་དགེ་བ་བཅུའི་ཆོས་
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ལ་སྦོར་བ་དང་། བདག་གི་བདེ་བ་དང་། གཞན་གི་དུཿ ཁ་སིང་ཐག་པ་ནས་བརེ་བ་

ཉིད་ཀིས་སེམས་ཅན་གཞན་གི་ཡུལ་ལམ་རྒྱུད་ལ་འབས་བུ་སྨིན་པར་ཡོངས་སུ་

བསྔོས་པའི་སྦིན་པ་ལ་སོགས་སྤོད་པ་དང་། འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཆོས་

ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་ཡང་སོམ་ཉི་མེད་པ་དང་། བསམ་

སྦོར་གཉིས་ཀས་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པས་བམས་པས་ཟིན་པའི་ལུས་

ངག་ཡིད་ཀི་ལས་དང་། སྒིབ་པའི་གཉེན་པོ་བསབ་པ་གསུམ་གི་སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པས་དགེ་ཕོགས་མི་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་སྒིབ་པ་ལྔ་པོ་དག་དང་མི་འགོགས་པ་སེ། 

ལྔ་ནི། དང་པོར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་བར་གཅོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་འདུན་ཅིང་

ཆགས་པ་དང་། རྒྱུད་ནས་ལྟུང་བ་འཆོས་པ་ལ་བསྐུལ་བ་ན། དེ་ལ་གནོད་སེམས་

དང་། ཞི་གནས་ལ་བར་གཅོད་ནང་དུ་ཞུམ་པར་བེད་པ་གཉིད་དང་རྨུགས་པ་དང་། 

ལག་མཐོང་གི་བར་གཅོད་ཕིར་འཕོ་བར་བེད་པ་རྒོད་པ་དང་འགོད་པ། བཏང་སོམས་

ཀི་བར་གཅོད་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་པའི་ཐེ་ཚོམ་སེ། བསྒིབ་བའི་དབང་གིས་ལྔའོ། །མ་

རིག་པ་ལ་སོགས་ཀི་གཉེན་པོ་སོས་བལ་དུ་རྟོགས་ཏེ་རྣམ་པར་བསོམས་པ་ཉིད་

ཀིས་མ་རིག་པ་དང་། སོགས་བལྟ་བའི་བག་ལ་ཉལ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཀི། འདོད་

སྲེད་ཀི་བག་ལ་ཉལ་མི་འཇོམས་སོ། །

བང་ཆུབ་རྒྱུ་འབས་བླང་དོར་ལ་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་སེ། མ་ཡེངས་

པ་ཉིད་ཀིས་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་པ་དང་། གཙང་

སྒའི་ཀུན་སྤོད་དང་ལྡན་ཞིང་ནད་ཉུང་བ་ཉིད་ཀིས། ཆོས་གོས་དང་། སོགས་པ་

གདན་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་སྤོད་པ་གཙང་བ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་
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གོ །རེ་མོའི་ནི། སྲིན་བུ་དང་ལན་ཅིག་མི་གནས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་ལོ་ཀ་ཐམས་ཅད་

ལས་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀིས་ལུས་ལ་སྲིན་བུའི་རིགས་བརྒྱད་ཁི་མི་

འབྱུང་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་ར་རྣམ་པར་དག་པས་སེམས་ག་གྱུ་སེ། འཁོག་པོ་

རང་དོན་གི་སེམས་མེད་པ་དང་། རང་དོན་དུ་རེད་བཀུར་དང་། སོགས་པ་གགས་པ་

སོགས་ལ་མི་ལྟ་ཞིང་ལྷུར་མི་ལེན་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་དར་ཁོད་པ་ཉིད་དང་། སོགས་པ་

ཕིང་པ་པ་ལ་སོགས་སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་དང་། 

སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་གཉེན་པོ་རྣམས་བསྒྲུབས་པས་སྦིན་སོགས་དེ་དག་

དང་འགལ་བ་སེར་སྣ་དང་། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སོགས་པ་ཁོང་ཁོ་སོགས་

མེད་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པར་་ད་པ་སེ། འདུས་པ་ཉིད་

ཀི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བའི་ཡུམ་གི་རྣལ་འབོར་དང་ལྡན་པར་འགོ་བ་སེ། རྟོགས་

པ་དང་། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཀིར་ཏེ། མཉམ་པའམ་གཅེས་པར་བས་པ་

ཉིད་ཀིས་གཞན་གི་དོན་དུ་དམལ་བར་ཡང་འགོ་འདོད་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་གོ །

དག་བཅོམ་པ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཆོས་ཉིད་

ཀིས་གཞན་གིས་དཀིར་མི་བཏུབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུའམ་

ཐབས་སོང་ཉིད་སིང་རེའི་སིང་པོ་ཅན་ཤེས་པ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་མི་་ག་པ་ལ་

སོགས་པ་ལམ་ལྟར་བཅོས་མ་ཉེ་བར་སོན་པའི་བདུད་ལ་བདུད་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་

ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ནི། བཟོད་པའི་འོ། །ཆོས་མཆོག་ནི། སྦིན་སོགས་འཁོར་

གསུམ་གི་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་སྦིན་སོགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་ལས་མི་

ཉམས་པའི་བསམ་པས་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་དགེས་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་
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པ་གཅིག་གོ །

གཉིས་པ་༼མཐོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ།༽ལ་གཉིས་ཀི་མདོར་བསན་ལ་གསུམ་

ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། གསུངས་པ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། མཐོང་ལམ་ལ་གནས་པའི་

ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་གིས་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་

གིས་སོ། །གང་དུ་ན། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་ངོག་ཏུའོ། །ར་བ་ལ། བང་སེམས་མཐོང་ལམ་ལ་གནས་པ་དབང་པོ་འབིང་

ཆོས་ཅན། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་སེ། བཟོད་པ་དང་ཤེས་པའི་སད་

ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་རྟགས་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་བང་

སེམས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་མདོ་ལས་ཤེས་པར་བ་བས་

སོ། །འགེལ་པ་ལ། མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། དུཿ ཁ་དང་། སོགས་

པ་ཀུན་འབྱུང་འགོག་ལམ་གི་བདེན་པའི་སོ་ནས་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་བཞི། 

རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་བཞི། ཆོས་ཤེས་བཞི། རེས་སུ་ཤེས་པ་བཞི་སེ། སད་

ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ནིའོ། །གང་གི་ན། བང་སེམས་མཐོང་ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་

ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་འོ། །

རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་པ་

ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། སད་ཅིག་མའི་རྣམ་པ་རྣམས་

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ལྔས་གསུངས་པ་ནི། ར་བ་ལ། རྟགས་དག་ཡིན་ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན། གོང་གི་ཚུལ་དེ་འདྲ་བའི་སད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ནིའོ། །གང་གི་ན། 
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བློ་ལྡན་བང་སེམས་མཐོང་ལམ་གནས་པའི་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་འོ། །བཅུ་དྲུག་པོ་གང་

ཞེ་ན། ་ག་བདེན་སད་ཅིག་བཞི་ལ་གཞན་དོན་དུ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀི་གོང་དུ་སྦར་

ལ། གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ལས་

ལྡོག་པ་ཆོས་བཟོད་དོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལས་ཕིར་ལྡོག་གོ །ཞེས་

སོ། །བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བརྟན་པས་བདུད་ཀིས་མི་ཕེད་པ་ཆོས་ཤེས་སོ། །མདོ་ནི། 

སེམས་བརྟན་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

ཐེག་དམན་དུ་ལྟུང་བའི་གཉེན་པོར་ཐེག་པ་དམན་པའི་ས་ཡིད་ལ་བེད་པ་

ལས་རྣམ་པར་ལོགས་པ་རེས་བཟོད་དོ། །མདོ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་ས་ལས་ཕིར་ལྡོག་པ་དེ་ནི་ཞེས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་། སོགས་པ་

གཟུགས་མེད་བང་ཕོགས་སོ་བདུན། རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅིང་

དེའི་འབས་བུ་ཐོབ་པར་མི་བེད་པས། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་གཉེན་པོར་

གང་གི་ཡན་ལག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡོངས་སུ་ཟད་ཅིང་སོང་བ་རེས་ཤེས་སོ། །མདོ་ནི། 

བསམ་གཏན་གི་འབས་བུ་ཡོངས་སུ་མི་འཛིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་གི་བཞི་ནི། 

མཐོང་སང་རྟོག་པ་སངས་པས་ལུས་སེམས་ཡང་ཞིང་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད་ཆོས་

བཟོད་དོ། །མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་མི་འབལ་ཞིང་ལུང་ལྟར་ལེན་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་སོ། །མངོན་ཞེན་མེད་པར་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སྤོད་པ་ལ་ཐབས་མཁས་

པས་སྦིན་སོགས་ཀིས་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་པ་ཆོས་ཤེས་སོ། །མདོ་ནི། 

ཐབས་མཁས་པས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཕིར་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་

ལྔ་ལ་གནས་ཞེས་སོ། །རྟག་ཏུ་འཁིག་པ་སོང་བས་ཚངས་པར་སྤོད་ཅིང་གཞན་ལ་མི་
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ནོད་པ་རེས་བཟོད་དོ། །མདོ་ནི། རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཚངས་པར་སྤོད་དོ། །ཞེས་

སོ། །ཚུལ་འཆོས། རེད་པས་རེད་པ་ཚོལ་བ། གཞོག་སོང་། ཁ་གསག །ཐོབ་འཇལ་

སོགས་སངས་པས་འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་རེས་ཤེས་སོ། །མདོ་ནི། འཚོ་བ་

ཡོངས་སུ་དག་པས་གནས་པས་གནས་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། །

འགོག་བདེན་གི་བཞི་ནི། ཕུང་པོ་དང་། སོགས་པ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་

་ག་ཀུན་གིས་བ་ས་པ་ལ་སྦོར་བ་དང་། འགོག་ལམ་གིས་བ་ས་པ་ལ་རེས་སུ་

སྦོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་ཆོས་བཟོད་དོ། །མདོ་ནི། ཕུང་པོའི་གཏམ་གི་

སྦོར་བ་དང་། རེས་སུ་སྦོར་བ་ལ་བརོན་པར་མི་གནས་སོ། །ཞེས་སོ། །རྟོགས་པའི་

རྒྱུ་དང་དགེ་ཕོགས་ཀི་བར་ཆད་བེད་པའི་ཆོས་སང་བ་རྣམས་ལ་སྦོར་སོགས་ཆོས་

ཤེས་སོ། །མདོ་ནི། རྐུན་པོའི་གཏམ་གི་སྦོར་བ་དང་། རེས་སུ་སྦོར་བ་ལ་བརོན་པར་

མི་གནས་སོ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཉུང་མང་ལ་སྦོར་སོགས་རེས་བཟོད་དོ། །མདོ་

ནི། དམག་གི་གཏམ་གི་སྦོར་བ་དང་། རེས་སུ་སྦོར་བ་ལ་བརོན་པར་མི་གནས་

སོ། །ཞེས་སོ། །དབང་པོ་དང་། སོགས་པ་དབང་རྟེན་སོགས་དང་བཅས་པའི་སང་བ་

དང་གཉེན་པོ་གཡུལ་འགེད་པ་ལ་སྦོར་སོགས་རེས་ཤེས་སོ། །མདོ་ནི། གཡུལ་གི་

གཏམ་གི་སྦོར་བ་དང་། རེས་སུ་སྦོར་བ་ལ་བརོན་པར་མི་གནས་སོ། །ཞེས་སོ། །

འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། ཆོས་ལྔ་ངོས་གཟུང་། དེ་འགོག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ལ། དབང་པོ། དབང་རྟེན། དབང་ཡུལ། བདག །བདག་གི་བ་སེ། ལྔའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཉེར་གཉིས་ཏེ། ཡུལ་ལ་དབང་བེད་པ་མིག །རྣ་བ། སྣ། ལེ། ལུས། ཡིད་ཀི་དབང་

པོའ།ོ །སྐྱེ་བར་དབང་བེད་པ་པོ་མོའི་དབང་པོ། ལུས་གནས་པར་དབང་བེད་པ་སྲོག་
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གི་དབང་པོ། འབས་བུ་ལ་ཉེ་བར་སྤོད་པར་དབང་བེད་པ་བདེ་བ་དང་། དུཿ ཁ་དང་། 

ཡིད་བདེ་བ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། བཏང་སོམས་ཀི་དབང་པོ་སེ། ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་ཀི་དབང་པོ་བཅུ་བཞིའོ། །

ལོ་ཀ་པའི་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དབང་བེད་པ་དད་པ། བརོན་འགྲུས། དྲན་པ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་རབ་ལྔ་སེ། དེས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་གནོན་པས་སོ། །ལོ་ཀ་

ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དབང་བེད་པ་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་

པའི་དབང་པོ་དང་། ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་དག་ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའི་དབང་

པོ་གསུམ་སེ། དེ་དག་གིས་བག་ལ་ཉལ་ལེགས་པར་འཇོམས་པས་སོ། །དེ་བརྒྱད་

རྣམ་བང་གི་དབང་པོའ།ོ །དེ་ལ། སྤིར་འདོད་ཁམས་ན་ཐམས་ཅད་ཡོད་དུ་རུང་བ་ལ། 

བེ་བག་འོན་ལོང་ལ་རྣ་མིག་མེད། དམལ་བ་ལ་དགའ་བདེ་མེད་དོ། །བསམ་གཏན་

དང་པོ་ཡན་ཆད་ན་ཕོ་མོའི་དབང་པོ་མེད་དེ། རྒྱུ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བས་སོ། །ཡིད་མི་བདེ་བའང་མེད་དེ། ཁབ་བེད་ཁོང་ཁོ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་

པ་ན་དགའ་བ་མེད་དེ། དགའ་བའི་གཉེན་པོ་ཡོད་པས་སོ། །བཞི་པ་ན། བདེ་བའང་

མེད་དེ། བདེ་་ག །རྟོག་དཔྱོད། ཡིད་བདེ་མི་བདེ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་སེ། བསམ་

གཏན་གི་སྐྱོན་བརྒྱད་ལས་གོལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཟུགས་མེད་ན་གཟུགས་ཅན་གི་

དབང་པོ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། ཁབ་བེད་གཟུགས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་ཡིད་སྲོག་

བཏང་སོམས་ཀི་དབང་པོ་གསུམ་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དབིག་གཉེན་གིས། འདོད་ན་དབང་པོ་མེད་པ་དང་། །སྒ་མེད་ཕ་

རབ་རྡུལ་རས་བརྒྱད། །ལུས་དབང་ལྡན་ལ་རས་དགུའོ། །དབང་པོ་གཞན་ལྡན་རས་
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བཅུའོ། །ཞེས་པས། འདོད་པར་དབང་པོ་དང་། སྒ་མེད་པའི་གོང་བུ་ལ་འབྱུང་བ་བཞི་སེ། 

གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བརྒྱད། ལག་པ་ལྟ་བུ་ལ་ལུས་དབང་དང་དགུ། མིག་ལྟ་བུ་ལ་མིག་

དབང་དང་བཅུ། དེ་དག་སྒ་དང་བཅས་ན་རེ་རེས་འཕེལ་ལོ། །ཐོགས་མེད་ཀིས་ངེས་

མེད་དུའང་བཤད་དོ། །གཟུགས་ན་དྲི་རོ་མེད་དེ། ཁམ་ཟས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བས་སོ། །གཟུགས་མེད་ན། རིས་མཐུན་པ་དང་སྲོག་ལ་ཡང་། །སེམས་ཀི་རྒྱུད་ནི་

བརྟེན་པ་ཡིན། །ཞེས་དབིག་གཉེན་གིས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། འདོད་པར་ཡུལ་དྲུག་ཀའོ། །གཟུགས་ན་དྲི་རོ་མ་གཏོགས་པ་

བཞི། གཟུགས་མེད་ན་ཆོས་གཅིག་པུའོ། །བཞི་པ་ནི། སེམས་ཏེ། སེམས་བྱུང་ལ་

དབང་བསྒྱུར་བས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། སེམས་བྱུང་སེ། སེམས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡིན་

པས་སོ། །དེ་གཉིས་ཁམས་གསུམ་གར་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། ཟག་བཅས་ཀི་རྣམ་

སྨིན་གི་ལག་མར་གྱུར་པ་ཤེས་པའི་རྟེན་དབང་པོ་འགོག་པ་ནི། སྐྱེ་བོའི་རྟེན་གོང་གི་

སྒས་གསུངས་སོ། །དབང་པོ་འཕེལ་འགིབ་ཀི་རྟེན་འགོག་པ་ནི། གོང་འཕེལ་འགིབ་

ཀི་རྟེན་གོང་ཁེར་གི་སྒས་གསུངས་སོ། །དབང་པོའི་ཡུལ་འགོག་པ་ནི། སྐྱེ་བོའི་

འཇུག་ལྡོག་གི་ཡུལ་གོང་རྡལ་གི་སྒས་གསུངས་སོ། །དེ་གསུམ་འགོག་ཚུལ་ཡང་

ཟག་བཅས་ཀི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་འགོག་པའམ། ཡང་ན། དེ་དག་ཏུ་

མངོན་པར་ཞེན་པ་སེ། ཤཱནི་པས། ལུས་དང་གནས་དང་ལོགས་སྤོད་དུ་སྣང་བའི་

རྣམ་པར་རིག་པ་དག་ཤིན་ཏུ་ལྡོག་པ་ནི། འགོག་པའོ། །ཞེས་སོ། །སེམས་བྱུང་ལ་

དབང་བསྒྱུར་བའི་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་འགོག་པ་ནི། བདག་གི་སྒས་གསུངས་

སོ། །སེམས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་བར་བ་བའི་བདག་གི་བར་མངོན་ཞེན་འགོག་པ་ནི། 
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བློན་པོའི་སྒས་གསུངས་ཏེ། འདི་ཉི་ཁི་ལ་མེད་དོ། །ལམ་བདེན་གི་བཞི་ནི། ཕིན་དྲུག་

ལ་སྤོད་ཅིང་སེར་སྣ་དང་། སོགས་པ་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ལ་སྦོར་

བ་དང་། རེས་སུ་སྦོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་ཆོས་བཟོད་དོ། །མདོ་ནི། 

སེར་སྣའི་གཏམ་གི་སྦོར་བ་བརོན་པར་མི་གནས་སོ། །ཞེས་སོ། །

རྟོགས་པའི་ཆོས་ནི། རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པས་སོ་གསུམ་ལ་གནས་པ་ཆོས་ཤེས་སོ། །མདོ་ནི། ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་

ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །རང་གི་ས་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་པས་

གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇོག་ཅིང་མཁེན་པ་གསུམ་གི་ས་གསུམ་ལ་ནི་གནས་པ་ཉིད་ནི་

རེས་བཟོད་དོ། །་ད་པར། རང་གི་ས་ལ་དོགས་མེད་རྟག་ཏུ་རི་རབ་འདྲ། །ཞེས་

སོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་བསན་པའི་ཆོས་གཟུང་བའི་དོན་དུ་བདག་དང་སྲོག་གཏོང་

བ་རེས་ཤེས་སོ། །་ད་པར། ཆོས་ཕིར་སྲོག་ཀང་འདོར་ཞིང་རྣལ་འབོར་རབ་ཏུ་

བརོན། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། སད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་བཤད། དེས་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་

གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་དོན་དུ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ལ། གཟུགས་སོགས་

ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་པ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཉིད་

ཀིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སུ་རྟོག་པའི་མཐོང་སང་ལས་ལྡོག་པ་དང་། བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་བརྟན་པར་སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་བང་སེམས་ཀིས་བིན་གིས་

བརླབས་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བརྟན་པ་ཉིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

ཆོས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབས་པས་ཉན་རང་གི་ཐེག་པ་ལས་
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སེམས་རྣམ་པར་ལོག་པ་དང་། ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་

ཤེས་རབ་ཀི་མཐུས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སོམས་འཇུག་དང་། 

སོགས་པ་སོ་གསུམ་གི་བར་ལ་གནས་ཤིང་ཁམས་གོང་མར་སྐྱེ་བའི་ཡན་ལག་ཡང་

དག་པར་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ཞེས་བ་བ་བཞིན་དུཿ ཁའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་

རྟོགས་པ་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་བཞི་ཡིན་ནོ། །

ལས་མི་དགེ་བ་དང་། མཐོང་སང་རྟོག་པ་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་ལུས་དང་

སེམས་ཡང་བ་དང་ཆགས་པ་ཅན་གི་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

མཐུས་ཁིམ་ན་གནས་ཀང་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་འདོད་པ་ལ་ཉེ་བར་སྤོད་པ་

དང་། ཆགས་པའི་ཡུལ་གི་ཉེས་དམིགས་ཐར་པའི་གེགས་བེད་སོགས་མངོན་སུམ་

དུ་མཐོང་བས་རྟག་ཏུ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ཉིད་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མི་བརེད་པ་

ལ་དབང་བའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་རྣམ་པར་

དག་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་བཞི་ནི། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་ཡེ་

ཤེས་སད་ཅིག་བཞི་ཡིན་ནོ། །

ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀིས་

ཕུང་པོ་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཁམས་རྣམས་ལ་སྦོར་བ་དང་། རེས་སུ་སྦོར་བ་དག་ཏུ་

མི་བའོ། །ཞེས་པའི་མདོ་བཞིན་དུ་དེ་ལྟར་ཕུང་སྐྱེ་ཁམས་གསུམ་ལས་དང་པོར་ཞེན་

པ་སྦོར་བ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཤིན་ཏུ་ཞེན་པ་རེས་སུ་སྦོར་བའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་སོ་

སོར་བཀག་པ་དང་། མཐོང་ལམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐོང་སང་གཟུང་འཛིན་དུ་

ཞེན་པ་བསལ་བ་ཉིད་ཀིས་མཁེན་གསུམ་གི་རྟོགས་པའི་བར་ཆད་བེད་པའི་ཆོས་
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རྣམས་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སེ། སོང་ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་གནས་པས་སྦོར་བ་དང་། རེས་

སུ་སྦོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་དང་། མཐོང་སང་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སྐྱོན་

ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་སྦིན་

པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦོར་བ་དང་། རེས་སུ་སྦོར་བའི་གཏམ་ལ་གནས་པ་

སོ་སོར་བཀག་པ་དང་། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཞེས་པ་སོང་ཉིད་རྟོགས་པའམ། སྦོར་བ་དང་

པོར་ཞེན་པ། རེས་སུ་སྦོར་བ་ཤིན་ཏུ་ཞེན་པ་གཉིས་མཚོན་པའོ། །

གཏམ་སྨོས་པ་ནི། དངོས་པོའི་རྣམ་རྟོག་་ག་ཀུན་ཤེས་པའི་དུས་སུ་བཅོམ་

པས་འདིར་མིང་ཙམ་གི་རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་པོར་ཤེས་པའི་དོན་ནོ། །གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་དག་སང་བར་བ་བ་ཉིད་ཀིས་དབང་པོ་གོང་དང་། དབང་རྟེན་

གོང་ཁེར་དང་། སོགས་པ་ཡུལ་གོང་རྡལ་དང་། བདག་ཏུ་ཞེན་པའི་སང་བ་དང་གཉེན་

པོ་གཡུལ་འགེད་པ་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦོར་བ་དང་། རེས་སུ་སྦོར་བའི་གནས་པ་སོ་

སོར་བཀག་པ་ཞེས་བ་བ་བཞི་ནི། འགོག་པའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་

ཡེ་ཤེས་བཞི་ཡིན་ནོ། །སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་བར་ཆད་མེད་ལམ་སང་བ་

སོང་བེད་དུ་རྟོགས་པས་སེར་སྣ་དང་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སོགས་པ་ཁོང་

ཁོ་སོགས་ལ་སྦོར་བ་དང་། རེས་སུ་སྦོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་དང་། དོན་

དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པས་རྟོགས་པའི་

ཆོས་བང་ཆུབ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པ་དང་། མངོན་ཤེས་དྲུག་

གིས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཐོབ་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉིད་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ས་གསུམ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐེ་ཚོམ་མེད་
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པར་ངེས་པ་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་དང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞན་དོན་དུ་རྣམ་མཁེན་ལ་

བརྟེན་ཅིང་གཞོལ་བ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་དང་། སོགས་པ་ལམ་ཤེས་ཀི་ཆོས་

ཀི་དོན་དུ་སྲོག་གཏོང་བ་ཞེས་བ་བ་བཞི་ནི། ལམ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་

རྟོགས་པ་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་བཞི་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་

གི་ན། བང་སེམས་མཐོང་ལམ་ལ་གནས་པའི་འོ། །གང་ན། མཉམ་གཞག་གིས་

བསྐྱེད་པའི་འབས་བུ་བཅུ་དྲུག་སེ། བསྐྱེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། གོང་དུ་བསན་

པ་དེ་ལྟར་བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་ཤེས་པ་བརྒྱད་དེ། མཉམ་གཞག་སད་ཅིག་མ་བཅུ་

དྲུག་གིས་སོ། །གང་གི་ཚེ་ན། དེ་དག་གིས་བ་ས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི་རྣམས་ཡང་

དག་པར་ཐོབ་ཅིང་རོགས་པའི་དུས་ནའོ། །གང་ན། དག་པ་ལོ་ཀ་པ་སེ། གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པར་མངོན་པར་མ་ཞེན་པའི་རྣམ་པར་ཅན་ཡིན་པས་དག་པ་རེས་ཐོབ་ཀི་

སེམས་ཀིས་བ་ས་པས་ལོ་ཀ་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་འདུ་ཤེས་ལྡོག་པ་དང་། 

སོགས་པ་སེམས་བརྟན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །འདི་དག་མཉམ་གཞག་ཏུ་བཤད་

དོ། །ཞེ་ན། ཉེ་བར་བཏགས་ནས་བཤད་པས་སྐྱོན་མེད་དེ། འདོགས་པའི་རྒྱུ་ནི། 

མཉམ་གཞག་རང་དང་མཐུན་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་སོ། །བཏགས་པའི་དགོས་པ་

ནི། རྣལ་འབོར་པ་ས་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀི་རེས་ཐོབ་བ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ལུས་ངག་གི་ཐ་

སད་ནི། ཐམས་ཅད་དུ་མཉམ་གཞག་གི་རྟོགས་པ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་

ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན། ཁོ་བོ་ལ་ཞེ་སང་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེ་ན། ཆགས་

སང་ཅན་གི་སེམས་ཅན་གདུལ་བར་བ་བའི་ཕིར་དེ་ལྟར་བསན་པ་ནི། གདུལ་བའི་
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དགོས་པའི་དབང་ཡིན་པས་མ་གཏོགས་སོ། །

དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས། གང་གི་རང་བཞིན་ཆགས་སང་རྣམས་བལ་

ཡང་། །ཆགས་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་ལྟར་སོན་དང་། །གདུལ་བའི་དོན་ཕིར་ཁོ་ལ་

ཁོར་སོན་པའི། །བང་ཆུབ་མཆོག་གནས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །དངོས་ལ་

གནོད་བེད་ནི། འདིར་སྨོས་སད་ཅིག་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་སྐྱེས་བུ་གཞན་

ཕིར་མི་ལྡོག་པར་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་དག་ཡིན་ཏེ། མིན་པར་ཐལ། 

མཉམ་གཞག་དངོས་མིན་པ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་

དེ། རྣལ་འབོར་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་མཉམ་གཞག་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་གི གཞན་

གིས་མི་རིག་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་༼སོམ་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ།༽ལ་གསུམ་སེ། 

སོམ་ལམ་གི་ཁད་པར་བེད་ཆོས། ཁད་པར་གི་གཞི་སོམ་ལམ། སོམ་ལམ་

རྟགས་ཀི་དོན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། དོན་ལ་སྐྱེ་རིམ་གི་

དབང་དུ་བས་ནས་མཐོང་ལམ་པ་དེའི་འོག་ཏུ་སོམ་ལམ་གནས་པའི་ཕིར་ལྡོག་པའི་

མཚན་ཉིད་བརོད་པར་རིགས་པ་ཡིན་པ་ལས། མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལས། 

ཁད་པར་དུ་བེད་ཆོས་དབྱུག་པ་བློས་མ་བཟུང་བར་ཁད་པར་ཅན་དབྱུག་པ་ཅན་དུ་

འཛིན་པའི་བློ་མི་སྐྱེ་བ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རེ་ཞིག་སོམ་ལམ་གི་ཁད་པར་དུ་བེད་

ཆོས་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ་གསུམ་སེ། ཟབ་པར་བསན། ཟབ་པའི་ངོ་བོ། ཟབ་པར་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བང་སེམས་ཀི་སོམ་ལམ་ནི་ཆོས་ཅན། ཉན་རང་སོམ་ལམ་པས་

ཆེས་ཆེར་ཟབ་སེ། གཞན་དོན་དུ་ཟབ་མོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟིན་སོམ་པའི་ཕིར་
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རོ། །མདོ་ནི། གནས་ཟབ་མོ་རྣམས་ལེགས་པར་བསན་དུ་གསོལ། ཞེས་སོ། །གཉིས་

པ་ནི། ཟབ་མོ་ནི། འཛིན་པ་དང་བལ་བས་སོང་པ་ཉིད་དང་། སོགས་པ་གཟུང་བ་མེད་

པས་མཚན་མེད་སོགས་སོ། །མདོ་ནི། ཟབ་མོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། སོང་པ་ཉིད་ཀི་

ཚིག་བླ་དགས་སོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཟབ་སེ། གཟུགས་

སོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་ལས་གཞན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྐུར་པ་

འདེབས་པའི་མཐའ་ལས་གོལ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་

ཉིད་དེ་ལ་གཟུགས་མེད། གཟུགས་ལས་གུད་ནའང་དེ་བཞིན་ཉིད་མེད་དེ། གཟུགས་

ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཟབ་པར་བསན་

པ་ནི། བང་སེམས་ཀི་སོམ་པའི་ལམ་ཆོས་ཅན། ཟབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཟབ་མོ་མངོན་སུམ་

གིས་མཐོང་ཟིན་སོམ་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །ཟབ་པའི་ངོ་བོ་ནི། སོང་པ་ཉིད་

དང་། སོགས་པ་ཡང་དག་པའི་མཐའི་བར་ཡིན་ནོ། །ཟབ་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། སོང་ཉིད་

སོགས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཟབ་མོ་སེ། སོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའང་གཟུགས་སོགས་

ཀི་ངོ་བོར་མེད་པས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་ལས་གོལ་ཞིང་སོང་པ་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་གཟུགས་སོགས་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་སྐུར་བའི་མཐའ་ལས་

གོལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། སོམ་ཚུལ། ཚུལ་དེ་ལྡན་གི་དབེ་བ། ཕེ་བའི་བེད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་ཁད་པར་བེད་ཆོས་བསན་

ནས་ཁད་པར་གི་གཞི་སོན་ནོ། །ར་བ་ནི། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་དང་། མཐོང་ལམ་དང་། 
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

སོམ་ལམ་དེ་དག་གིས་རྟོགས་པའི་དོན་ལ་ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་

སེམས་པ་དང་། བསམ་པས་ཡང་ཡང་འཇལ་བ་དང་། སོམ་པས་ཡང་ཡང་ངེས་པར་

རྟོག་པ་སོམ་པའི་ལམ་སེ། མདོ་ནི། གནས་ཟབ་མོ་འདི་དག་ལ་སེམས་པར་འགྱུར། 

འཇལ་བར་འགྱུར། ངེས་པར་རྟོག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། ངེས་པར་

འབེད་པའི་ཡན་ལག་དང་། སོགས་པ་མཐོང་ལམ། སོམ་ལམ་གསུམ་ལ་ཐོས་པའི་

ཤེས་རབ་བམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྦོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ངེས་པར་

མཐོང་བའི་དོན་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་དང་། བསམ་བྱུང་ངམ་དངོས་གཞི་ལས་

བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ངེས་པར་མཐོང་བའི་དོན་ཡང་ཡང་འཇལ་བ་དང་། བསོམས་

པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་དག་གམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རེས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་

ཀིས་ངེས་པར་རྟོག་པ་ནི། སོམ་ལམ་མོ། །སོམ་ལམ་དེ་ཉིད་ཡུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཕི་མ་ཕི་མའི་ཡུལ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དགུར་དབེ་བ་དང་། གངས་ཉུང་བའི་རོད་སང་

ངོ་། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སོམ་ལམ་དེ་ལ་རྣམ་པའི་དབེ་བ་དུ་ཞིག་

ཡོད་ཅེ་ན། ར་བ་ལ། བཞེད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སོམ་ལམ་དེ་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་

ན། རྣམ་པ་དགུར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སོམ་ལམ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་

པོ་རྣམས་ར་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ལ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དང་། སོགས་པ་ཆུང་

ངུའི་འབིང་། ཆུང་ངུའི་ཆེན་པོ། འབིང་གི་ཆུང་ངུ་། འབིང་གི་འབིང་། འབིང་གི་ཆེན་

པོ། ཆེན་པོའི་ཆུང་ངུ་། ཆེན་པོའི་འབིང་། ཆེན་པོའི་ཆེན་པོའི་དབེ་བ་ཡིས་ཡན་ལག་

གི་རྣམ་པ་དགུ་ཡོད་པས་སོ། །དེ་ལྟར་དགུ་པོ་བསལ་པ་གངས་མེད་གཉིས་སུ་རྒྱུན་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཆགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་སང་བ་སོམ་སང་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ནས་ཆུང་ངུའི་

ཆུང་ངུའི་བར་རྣམ་པ་དགུ་ནི། རྒྱ་དཔེ་ལ་ཡང་གི་སྒ་ཡོད་པས་བ་ས་པར་ཤཱནི་པས་

བཤད་དོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་དང་མ་བལ་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་གངས་མེད་ཚད་མེད་གཞལ་དུ་

མེད་པའི་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། འབྱུང་ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན། སོམ་ལམ་རྣམ་པ་དགུའོ། །གང་དུ་ན། ཐབས་མཁས་པའི་སོབས་

ཀིས་འདོད་པ་ཁམས་དང་། སོགས་པ་བསམ་གཏན་བཞི། གཟུགས་མེད་བཞི་སེ། 

རྟེན་པ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་དག་ཏུའོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། དོན་དམ་པར་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཟིན་སོམ་པའི་

སོ་ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ས་དགུ་ལ་སོམ་ལམ་དགུ་པོ་གངས་བཞིན་དུ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གི་བར་དུ་རྒྱུན་ཆགས་སུའོ། །དགུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གོང་དུ་བསན་པ་

དེ་ལྟར་རྣམ་རྟོག་དགུའི་གཉེན་པོའི་དབེ་བའང་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

ལས་ནི། རྒྱུ་མཚན་ནོ། །སང་གཉེན་གི་དབེ་བ་དགུ་གང་ཞེ་ན། སོམ་སང་རྣམ་

རྟོག་ཆེན་པོ་དང་། འབིང་དང་། ཆུང་ངུ་སེ། གསུམ་པོ་རྣམས་རེ་རེ་ཞིང་ཆེན་པོ་དང་། 

འབིང་དང་། ཆུང་ངུའི་བེ་བག་གིས་བསྒྱུར་བས་ཐ་དད་པ་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རྟོག་པ་

དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པོ་སེ། ར་བ་རྣམ་པ་

གསུམ་པོ་རྣམས་ཀང་རེ་རེ་ཞིང་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པོའི་བེ་བག་གིས་ཐ་

དད་པ་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ལམ་ཆེན་པོ་མི་

འབྱུང་བའི་ཕིར་རམ། ལམ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་ན་ཉོན་མོངས་ཆེན་པོ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་

རོ། །དཔེར་ན། མུན་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ནི། སྣང་བ་ཆུང་ངུས་སེལ་ལ། མུན་པ་ཆུང་ངུ་
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ནི། སྣང་བ་ཆེན་པོས་སེལ་བ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན། སོམ་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

ཉོན་སྒིབ་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཉོན་སྒིབ་ཀང་རྟོག་པའི་ནང་དུ་

འདུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་འགེལ་ལས། བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་ནི། རྣམ་

པར་རྟོག་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། རོད་ལན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བང་སེམས་ཀི་སོམ་ལམ་

ཆོས་ཅན། བེ་བག་དགུ་པས་རྣམ་པ་མང་བ་མ་ཡིན་ནམ་སེ། མང་བར་ཐལ། དེའི་

འབས་བུ་དགུ་པས་མང་བའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་བ་ས་དེ་

དང་དེ་ལས། སོམ་ལམ་གི་རྣམ་པ་རེ་རེའི་དབང་དུ་མཛད་དེ། འབས་བུ་རོད་པར་

བེད་པ་དོན་ཐ་དད་པ་ཅན། བསོད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་གངས་མེད་པ་དང་། གཞལ་དུ་

མེད་པ་དང་། ཚད་མེད་པ་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། འབས་

བུའི་འཕེལ་འགིབ་རྒྱུའི་རེས་སུ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་

ཞེས་བ་སེ། དགུར་གངས་ངེས་པ་ཉམས་སོ། །ཞེ་ན། ལན་ལ་གཉིས་ལས། ར་བ་ལ་

གཉིས་ཏེ། དོན་དམ་དུ་རྟགས་མ་གྲུབ་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁབ་པ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་

པོ་ལ། ཐ་དད་བ་བར་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། བསོད་

ནམས་གངས་མེད་པ་དང་། སོགས་པ་གཞལ་མེད་ཚད་མེད་དུ་བསན་པ་རྣམས་ཀིས་

སོ། །གང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ན། དམ་པའི་དོན་སོས་བལ་ལ་ལྟོས་ཏེའོ། །མདོ་ནི། ཆོས་དེ་

དག་ལ་དོན་དམ་ཡི་གེས་ཐ་དད་དུ་བ་བ་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཞེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། བསོད་ནམས་གངས་མེད་ལ་

སོགས་བསན་པ་དེ་དག་གོ །གང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་བརེ་བའི་རྒྱུ་མཐུན་པས་བསན་པར་རོ། །གང་གིས་ན། 

ཐུབ་པས་སོ། །མདོ་ནི། རབ་འབོར། འོན་ཀང་བརོད་དུ་མེད་པའི་དོན་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་གངས་མེད་པ་ཞེས་བ་བའམ། གཞལ་དུ་མེད་པ་ཞེས་བ་བའམ། ཚད་

མེད་པ་ཞེས་བ་བར་མངོན་པར་བརོད་པ་འདི་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོའི་རྒྱུ་མཐུན་གིས་བསན་པའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བཟོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་

ངོ་། །གང་ལ་ན། སོམ་པའི་ལམ་སོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་

ཟབ་མོའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ལའོ། །གང་གིས་ན། བསོད་ནམས་གངས་མེད་པ་དང་། 

གཞལ་དུ་མེད་པ་དང་། ཚད་མེད་པ་བསན་པའི་ཚིག་ཏུ་བརོད་པའི་ངོ་བོ་རྣམས་ཀིས་

ནིའོ། །གང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ན། དོན་དམ་པར་ནིའོ། །གང་ན། གངས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀི་ངོ་བོར་དབེ་བ་བ་བར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དོན་དམ་པར་

སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་ཐ་དད་གསུམ་མེད་ཀང་ལོགས་གངས་ཡོད་སོགས་ལས་ལོག་པའི་

ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ནས་ཉེ་བར་བསྐྱེད་པ་སེ། ཐ་དད་དུ་རྣམ་གཞག་བས་པའི་ཐ་

དད་དེ། དོན་གཅིག་ལ་རབ་ཏུ་སྦོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཞེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཐུགས་རེའི་རྒྱུ་མཐུན་གིས་

བཤད་པའི་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་གངས་མེད་ལ་སོགས་ཇི་སད་བཤད་ཅིང་

བསན་པ་དེ་དག་གོ །གང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ན། ཐ་སད་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྒོ་བཏགས་སེལ་བའི་

དགོངས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེའོ། །གང་གི་དོན་དུ་ན། བིས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་འབས་བུ་

ཆེན་པོ་རྣམ་མཁེན་གི་ཡེ་ཤེས་གངས་མེད་སོགས་སྐྱེ་བ་རབ་ཏུ་སོན་པ་ཉིད་ཀིས་
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རྒྱུ་ལ་དྲོད་པ་བསྐྱེད་པའི་དོན་དུའོ། །ཇི་ལྟར་ན། དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་

པོའི་རང་བཞིན་གིས་ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་གངས་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ་དེའི་

རྒྱུ་མཐུན་པར་གྱུར་པ་སེ། དེ་དང་ཆ་མཐུན་པའམ་འབས་བུ་ཡིན་པར་རོ། །གང་

གིས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སོ། །དེས་ན་སོམ་ལམ་མང་པོ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་མི་

འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། རོད་པ་དང་། ལན་དང་། ལན་ལ་རོད་སང་ངོ་། །དང་

པོ་ལ་གསུམ་སེ། སྔ་འགེལ་ནི། སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། བསོམས་ཀང་ཉམས་བསྐྱེད་

ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པ་ཁོ་ནར་ཐལ། གོམས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བར་མེད་པ་མ་ཡིན་

ནམ་སེ། ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་སོ། །སམ་པའི་སྐྱེ་བོ་བློ་དམན་པའི་ངོར་དོགས་པ་བསུས་ནས་

དྲིས་པའི་ལན་དུ། རབ་འབོར། ཆོས་ཐམས་ཅད་བརོད་དུ་མེད་པའོ། །ཞེས་རྟགས་

དང་། བརོད་དུ་མེད་པའི་དོན་ལ་ནི། འཕེལ་བའམ་འགིབ་པ་མེད་དོ། །ཞེས་ཁབ་པ་

ཞལ་གིས་བཞེས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས། དེས་ན་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཡང་འཕེལ་

བའམ་ཡོངས་སུ་འགིབ་པ་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་རོད་པ་བཀོད་དོ། །ར་བ་

ནི། སོམ་ཞིང་བ་བའི་ལམ་གིས་ནི་ཆོས་ཅན། བསོམས་ཀང་སང་བ་དགུ་པོ་ཅི་ཞིག་

ཉམས་ཤིང་གཉེན་པོ་དགུ་པོ་ཅི་ཞིག་ཐོབ་སེ། ཉམས་ཐོབ་མེད་པར་ཐལ། སོམ་ལམ་

དངོས་པོ་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། བརོད་དུ་མེད་པ་ལ་སང་བ་ཉམས་པ་དང་གཉེན་

པོ་འཕེལ་བར་མི་རུང་བས་ཁབ་པ་ཁས་བླངས། འདོད་ན་འཚང་རྒྱ་བའི་སལ་བ་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །
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འགེལ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཐལ་བ་དང་། ཆོས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་པ་

ཞེས་བ་བའི་ལམ་ཆོས་ཅན། དེས་སང་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་ཅི་ཞིག་བོར། 

གཉེན་པོ་རྣམ་བང་ནི་ཅི་ཞིག་ཐོབ་སེ། བོར་ཐོབ་མེད་པ་ཐལ། བརོད་དུ་མེད་པ་དེ་

བས་ན་སེ། དེའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ། རྟགས་སྒྲུབ་ནི། སོམ་པ་ལམ་གི་དངོས་པོ་

ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་ན། སོམ་ལམ་དེ་ཉིད་དང་། གཞན་ཉིད་དང་། གཉིས་ཀ་

དང་། གཉིས་ཀ་མིན་པ་ཉིད་དུ་བརོད་དུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །རྟགས་དེ་གྲུབ་སེ། ལམ་དེ་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཉིད་ཀི་རང་

གི་ངོ་བོར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་སྒྲུབ་ནི། བརོད་དུ་མེད་པ་ལ། མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་དག་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འབལ་བ་དང་གཉེན་པོ་དག་སྐྱེ་བར་མི་རུང་བས་ཁབ་

སེ། བསོམས་ཀང་སོམ་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་བར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །བསལ་བ་ནི། 

སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། སང་བའི་གཉེན་པོར་ཉེ་བར་དགོད་ཅིང་བསོམ་པར་མི་བ་བ་ཁོ་

ནར་ཐལ། བོར་ཐོབ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། ལན་ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མེད་ཚུལ་འདི་ལྟར་རོ། །

ར་བ་ལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་བོར་ཐོབ་མེད་པར་ཐལ་བ་ལ། ཁབ་པ་མ་གྲུབ་སེ། བླ་ན་

མེད་པའི་བང་ཆུབ་སོས་པ་མེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་གདུལ་བའི་དོན་ཇི་ལྟ་བར་སྒྲུབ་པ་དེ་

བཞིན་དུ་སོམ་ལམ་འདི་ནི་དོན་དམ་པར་བརོད་དུ་མེད་པ་ཡིན་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་

པའི་དོན་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་

བསྔོའ།ོ །ཞེས་སོ། །དོན་དམ་པར་ན་ཐལ་བ་དེ་འདོད་དེ། བང་ཆུབ་ཀི་མཚན་ཉིད་སོས་

བལ་དེ་བཞི་ནི་དེ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་སོམ་ལམ་དེ་ཡང་སོས་བལ་དེ་བཞིན་ཉིད་དེའི་
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མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་བོར་ཐོབ་མེད་པར་བཞེད་དེ། མདོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་

དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་བོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་མ་ངེས་པ་དང་། དོན་དམ་དུ་འདོད་པ་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ལ། དཔེ་དོན་གཉིས་ལས། དཔེ་ནི། སྒྲུབ་པར་བེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་

ཏེ། དཔེར་ནའོ། །གང་གིས་ན། འཕེལ་འགིབ་ཀི་ཁད་པར་དུ་བར་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་

དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་བང་ཆུབ་གཟུང་འཛིན་གི་སོས་པ་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་། སོགས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་རང་བཞིན་གི་

སངས་རྒྱས་ཀི་བདག་པོའི་རྐེན་ཙམ་གིས་སོ། །གང་ན། གདུལ་བའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་

མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ནོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། གདུལ་བ་རང་རང་གི་བསོད་

ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཆེ་ཆུང་གི་རེས་སུ་མཐུན་པར་ཚོགས་ཆེ་བ་ལ་

ལོངས་སྐུ། ཆུང་བ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་དོན་ཁད་པར་ཅན་སྣང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་

སོ་ནས་སྒྲུབ་སེ། དཔེ་དེ་བཞིན་དུའོ། །

དོན་ནི། ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟིན་བསོམས་པས་གོ་བུར་གི་ཉོན་

མོངས་པའི་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་སོ་ནས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་བས་པའི་ལམ་འདི་

ཡང་དོན་དམ་པར་སོས་བལ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས། བོར་ཐོབ་མེད་

ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་གི་བ་བ་སང་བ་ཉམས་པ་དང་གཉེན་པོ་

སྐྱེད་པར་བེད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། དོན་དམ་པར་ནི་སང་བ་ཉམས་པ་དང་། གཉེན་པོ་

འཕེལ་བ་དགག་པའི་ཚུལ་དུ་བཞེད་པས་དེའི་ཚེ་ཅི་ལ་ཡང་སྦོར་བ་མེད་པ་ཉིད་དེ་

ཁོ་ན་ལ་སྦོར་བ་ཡིན་པས་མི་འདོད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །
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གསུམ་པ་ལ་རོད་ལན་གཉིས་ཀི་རོད་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཀུན་

རོབ་ཏུ་འདོད་པའི་དོན་སྒྲུབ་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ནའང་སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་

བང་ཆུབ་བསྐྱེད་པའི་དོན་བེད་པར་མི་རུང་སམ་པའི་དོགས་པ་བསུ་བའི་རོད་པ་

བསན་པའོ། །ར་བ་ལ། སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཆོས་ཅན། བང་ཆུབ་བསྐྱེད་པ་མེད་པར་

ཐལ། སྔ་མས་བང་ཆུབ་བསྐྱེད་པར་རིགས་པ་མིན་ཞིང་། ཕི་མས་ཀང་བསྐྱེད་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ཡང་སད་མ་བསྐྱེད་པ་དང་མི་

འགོགས་སོ། །སེམས་སད་མ་བསྐྱེད་པ་ཡང་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་དང་མི་

འགོགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས། དེ་ལྟར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་

རྣམས་མི་འགོགས་ན། ཇི་ལྟར་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་གསོག་པར་འགྱུར། དགེ་བའི་

ར་བ་མ་བསགས་པར་ནི་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དེའི་རྟགས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་

ནི། དོན་ཁད་པར་ཅན་སྣང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཆོས་ཅན། དེའི་སོ་ནས་བང་ཆུབ་

བསྐྱེད་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་བེད་དེ། མི་བེད་པར་ཐལ། སེམས་སྔ་ཕི་རེ་རེས་མི་སྐྱེད། 

མང་པོ་གཅིག་ཅར་འབྱུང་བས་མི་སྐྱེད། མང་པོ་རིམ་གིས་འབྱུང་བས་ཀང་མི་སྐྱེད་

པ་དེ་བས་ན་སེ། དེའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ། རྟགས་མ་གྲུབ་བོ། །ཞེ་ན། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་

གསུམ་སེ། སྔ་ཕི་རེ་རེས་དང་། མང་པོ་གཅིག་ཆར་འབྱུང་བས་དང་། མང་པོ་རིམ་

གིས་འབྱུང་བས་མི་སྐྱེད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། སྔ་

ཕི་རེ་རེས་བང་ཆུབ་སྐྱེད་པར་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྔ་མ་ལ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་བེད་
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རྣམ་མཁེན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཕི་མ་ལ་སྣང་བའི་དོན་མཐའ་དག་མི་

སྣང་བའི་ཕིར་དང་། ཕི་མར་གྱུར་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རེ་རེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་སོགས་སེམས་བསྐྱེད་སྔ་མ་ལ་སྣང་

བའི་དོན་ཐམས་ཅད་མི་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། འདོད་པའི་དོན་བང་ཆུབ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཆོས་སུ་སྣང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། དུས་གཅིག་ཅར་དུ་

སེམས་བསྐྱེད་སད་ཅིག་མ་མང་པོ་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་ཀང་བང་ཆུབ་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། སེམས་བསྐྱེད་དུ་མ་དུས་གཅིག་པར་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་གྲུབ་

སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུད་རེ་རེ་བའོ། །ཞེས་རྒྱན་འགེལ་

ལས་འབྱུང་བས་སོ། །འདི་རྣམ་ཤེས་གཅིག་པུར་སྨྲ་བ་དང་མཐུན་པའམ། ཡང་ན། 

རིགས་མཐུན་དུ་མ་མེད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །གསེར་གིང་པ་ནི། རྟོག་པ་དུ་མ་མེད་པ་

ལ་དགོངས་སོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དྲན་

པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང་། སོགས་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བ་ལ་སོགས་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་རྟོགས་ཤིང་ཤེས་པར་འགྱུར་བའི་རང་

གི་ངོ་བོ་རིམ་གིས་འབྱུང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། སེམས་སྔ་ཕི་རིམ་གིས་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་མང་པོ་ཉིད་ཀིས་ཀང་བང་ཆུབ་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་

བསྐྱེད་སྔ་ཕི་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབེལ་པ་སེ། ཕད་ཅིང་ཚོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། ཕི་མ་དེ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་སྔ་མ་དེ་ཕི་མ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པ་

ཉིད་དུ་འཇིག་པས་སོ། །ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། རོད་པ་དེ་ནི་
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ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་དེའི་ལན་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། མེ་ལེས་སོང་བུ་བསྲེག་པ་མེད་

པར་ཐལ། མེ་ལེའི་སད་ཅིག་དང་པོ་ཁོ་ནས་དང་། ཕི་མ་ཁོ་ནས་དང་། མང་པོ་གཅིག་

ཅར་འབྱུང་བས་དང་། མང་པོ་རིམ་གིས་འབྱུང་བས་མི་བསྲེག་པའི་ཕིར་གསུངས་པ་

ལ། ལྟོས་མེད་དུ་མིང་སྲེག་པར་ཐལ་བར་འདོད། ལྟོས་ནས་མི་བསྲེག་པར་ཐལ་བ་ལ། 

ཁབ་པ་མེད་དེ། མར་མེའི་སད་ཅིག་རྣམས་ལྟོས་མེད་དུ་མི་བསྲེག་ཀང་ལྟོས་ནས་

བསྲེག་པའི་དཔེའི་ཚུལ་གིས་ནི། སེམས་བསྐྱེད་སྔ་ཕི་རྣམས་ལྟོས་མེད་དུ་བང་ཆུབ་

མི་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཤེས་པར་

བའོ། །མདོ་ནི། སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པས་ཀང་། སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ལ་མ་

བརྟེན་པར་ཡང་། སེམས་ཕི་མ་བསྐྱེད་པས་ཀང་། སེམས་ཕི་མ་བསྐྱེད་པ་ལ་མ་

བརྟེན་པར་ཡང་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་

མ་ཡིན་མོད་ཀི། འོན་ཀང་བླ་མེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་

འཚང་རྒྱའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། དཔེ་དོན་གཉིས་ལས། དཔེ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟོས་མེད་དུ་མི་

བསྲེག་པ་དང་། ལྟོས་ནས་བསྲེག་པ་དང་། དོན་བ་་བའོ། །དང་པོ་ལ། སད་ཅིག་དང་

པོ་དང་། ཕི་མས་མི་བསྲེག་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ཏེ། དཔེར་ན། མེ་ལེ་

དང་སིང་པོ་ཕད་པའི་སད་ཅིག་དང་པོ་ཆོས་ཅན། དེ་ལ་མེ་ལེ་སད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་

མེད་པའི་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་སིང་པོ་མ་ལུས་བསྲེག་བེད་དང་། འབས་བུའི་མཚན་ཉིད་

བསྲེག་པར་བ་བ་སིང་པོ་མ་ལུས་པ་ཚིག་པ་མེད་དེ། དེའི་ཚེ་གཉིས་པོ་རང་གི་ཆུས་

ཕན་ཚུན་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་སོ་ནས་དུས་མཉམ་པ་ཕད་ཙམ་དུ་བསྐྱེད་ཀི། སིང་པོ་
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མ་ལུས་པ་སྲེག་ནུས་ཀི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་དུ་མ་བས་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། 

དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་མེ་ལེ་དང་། སིང་པོ་ཁད་པར་ཅན་སྐྱེ་བའི་སད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་

ཆོས་ཅན། དེ་ལ་ཡང་སད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་

མཚན་ཉིད་སྲེག་བེད་དང་བསྲེག་བ་མེད་དེ། སད་ཅིག་དང་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེ་

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། སད་ཅིག་གཉིས་པ་

ཆོས་ཅན། རྟག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། སོགས་པ་མེད་པར་ཐལ་གིས་མཚོན་ནས་དངོས་པོ་

རེས་འགའ་བ་མིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རང་རྒྱུ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སིང་པོ་སྲེག་པར་བེད་པ་མེ་ལེ་ཆོས་ཅན། བསྲེག་པར་བ་བ་

སིང་པོ་ཚིག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དོན་གཞན་ཕི་མ་སིང་པོ་ཚིག་པའི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་

བ་ས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། གང་གི་ཕིར་ན། མེ་ལེ་སྔ་ཕི་རེ་རེས་མི་

བསྲེག་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། གང་གི་ཚེ་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ལས་སྐྱེས་

པ་ལས་སྲེག་བེད་དང་བསྲེག་བར་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཉིད་

ཀིས་མེ་ལེ་དང་སོང་བུ་གཉིས་ཀ་ཕད་ཅིང་ཚོགས་པའི་ཁད་པར་ཅན་དུ་སྐྱེས་པའི་

སད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་བརྟགས་ན་རིགས་པས་གནོད་ཀང་། ཀུན་རོབ་མ་

བརྟགས་གཅིག་པུར་ཉམས་དག་པ་ཉིད་དུ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་

སོབས་ཀིས་སད་ཅིག་དང་པོ་དེས་བས་པའི་སིང་པོ་སྲེག་པ་ལ་སྔ་མ་བས་མཐུ་ཕུལ་

དུ་ཕིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁད་པར་ཅན་མེ་ལེ་རིགས་འདྲ་སད་ཅིག་གཉིས་པ་དང་། 

སོགས་པ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན། གཉིས་པ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ་དང་པོ་འཇིག་

རྒྱུ་མེད་པར་ངང་གིས་ཞིག་ཀང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་འཇིག་པ་དང་འབས་བུ་སྐྱེ་བ་
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དག་དུས་མཉམ་དུ་དམིགས་པས་གསུམ་པ་ལྟོས་མེད་དུ་མི་བསྲེག །ལྟོས་ནས་

བསྲེག་པ་དེ་བས་ན། མེ་ལེ་སད་ཅིག་མ་དང་པོས་ཀང་མེ་ལེའི་སད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་

ལ་མ་ལྟོས་པར་སིང་པོ་མི་བསྲེག་ལ། མེ་ལེ་སད་ཅིག་མ་གཉིས་པས་ཀང་མེ་ལེའི་

སད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སིང་པོ་མི་བསྲེག་པ་ཞེས་བ་བའི་མར་མེའི་

དཔེའི་ཚུལ་མེ་ལེའི་སད་ཅིག་མ་སྔ་ཕིར་གྱུར་པ་གཉིས། ཡུལ་སིང་པོ་སྣུམ་ལྡན་

གཅིག་སྲེག་པ་ལ་དེའི་རྒྱུར་ཉེ་བར་སྦོར་བ་ཤེས་པར་བེད་པ་དེ་དཔེའི་གཙོ་བོར་

ལྷུར་ལེན་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། མེ་ལེའི་སད་ཅིག་མ་སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕི་མ་བྱུང་བས་སིང་

པོ་བསྲེགས་པ་བཞིན་དུ། བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དངོས་པོ་

དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ལ་སོགས་པ་ཚད་ཡོད་པ་སེ། ཉུང་ཟད་ཅིག་སྣང་བའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔ་མ་དེ་ལ་སྣང་བའི་དོན་གིས་དབེན་པ་སྔ་མ་བས་

ལག་པར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དོན་སོབས་དང་རྣམ་མཁེན་ལ་སོགས་པ་སྣང་

བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕི་མ་སྐྱེ་བས་གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་ནས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་

རིགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སོམ་ལམ་ཁད་པར་ཅན་ལ་གནས་

པའི་བང་སེམས་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་རྟུལ་ཡང་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་སེ། ཟབ་

མོ་བརྒྱད་རྟོགས་པའི་ཕིར། འོ་ན། ཟབ་མོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡུལ་གང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེ་

ན། གོང་དུ་ཇི་སད་སྨོས་པའི་མར་མེའི་དཔེ་ཁོ་ནས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པ་བརྒྱད་

ཀང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བ་ཡིན་པས་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་མཚན་ཉིད་བརོད་པའི་ཕིར་
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སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། སེམས་བསྐྱེད་སྔ་ཕི་གཉིས་ལས་བང་ཆུབ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། ལྟོས་ནས་

སྐྱེ་བས་སྐྱེ་མི་སྐྱེ་འགལ་བ་ལྟ་བུའི་དོན་མི་འགལ་བས་སྐྱེ་བ་ཟབ་པ་སེ། མདོ་ནི། རྟེན་

ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཟབ་པ་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཏོ། ཞེས་སོ། །དོན་དམ་དུ་མི་འགག་

ཅིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐྱེས་ཙམ་གིས་འགག་པས་འགག་པ་ཟབ་པ་སེ། མདོ་ནི། བཅོམ་

ལྡན་འདས་འགག་པའི་ཆོས་ཅན་ལགས་སོ། །ཞེས་སོ། །དངོས་པོའི་དོན་རྟོགས་ཀང་

དེ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་བ་མི་ནུས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཟབ་

པ་སེ། མདོ་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་ཟབ་བམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་བོ། །ཞེས་

སོ། །སེམས་ཙམ་པོ་འདི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་ཐ་དད་དང་ཐ་མི་དད་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཤེས་

བ་ཟབ་པ་སེ། མདོ་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་སེམས་ཡིན་ནམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་

འདས། དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཁོ་ནར་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་མཐོང་བ་ཡིན་

པས་ཤེས་པ་ཟབ་པ་སེ། མདོ་ནི། དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་

མཐོང་ངམ། ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གནས་པས་ཅི་ཡང་མི་སྤོད་པ་ཡིན་པས་

སྤོད་པ་ཟབ་པ་སེ། མདོ་ནི། དེ་ལྟར་སྤོད་པ་དེ་ནི། ཅི་ལ་ཡང་མི་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོ། །

མཚན་མ་དང་མཚན་མེད་པ་ལ་སྤོད་པ་གཉིས་མེད་པར་ཆོས་ཉིད་ལ་སྤོད་

པ་ནི། གཉིས་མེད་ཟབ་པའོ། །མདོ་ནི། གཉིས་ཀི་ཡོངས་སུ་རྒྱུ་བ་མ་མཆིས་པ་དེ་ནི། 

དོན་དམ་པ་ལ་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཚོགས་རོགས་ཀང་འབས་བུ་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་

མི་བེད་པའམ། མཚན་མ་དོན་དམ་དུ་སངས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་མ་སངས་པ་ནི། ཐབས་

མཁས་པ་ལ་ཟབ་པ་ཉིད་དོ། །མདོ་ནི། ཐབས་མཁས་པ་དེས། ཆོས་གང་ཡང་དངོས་

པོར་ཡང་མི་བགིད། དངོས་པོ་མ་མཆིས་པར་ཡང་མི་བགིད་དོ། །ཞེས་སོ། །
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འགེལ་པ་ལ། སེམས་བསྐྱེད་སད་ཅིག་མ་སྔ་མ་དང་ཕི་མ་དག་གིས་ཀང་བང་

ཆུབ་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་ཀང་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་

སེམས་བསྐྱེད་དེ་བསོམས་པས་རྟོགས་པར་ཏེ། ཐོབ་པར་བ་བའི་དོན་ཉན་ཐོས་ལས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་སྐྱེད་དེ་ཞེས་བ་བ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བ་སྐྱེ་བ་དང་། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་

གིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་འགག་པ་མེད་ལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་སྐྱེས་པ་འགག་གོ །ཞེས་

བ་བ་འགག་པ་དང་། གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་གོམས་པར་

བེད་ཀང་ཐབས་ཀིས་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ། མངོན་སུམ་དུ་མི་བེད་ཅེས་བ་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་

དང་། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་བའི་སོས་བལ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་

ཉིད་པས་ཤེས་བ་མིན་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མར་རེས་སུ་

སྒྲུབ་ཅིང་ཤེས་པར་བ་བ་ཞེས་བ་བ་ཤེས་བ་དང་། སོས་བལ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཡིན་པས་མཐོང་བ་མིན་པ་ལ། ཅི་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ཉིད་མཐོང་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་བ་བ་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་སྤད་བར་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཐམས་ཅད་ལ་སྤོད་

པ་མེད་པ་ཉིད་སྤོད་པའོ། །ཞེས་བ་བ་སྤོད་པ་དང་། མཚན་མ་ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་མེད་

པ་ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བོ། །ཞེས་བ་བ་གཉིས་སུ་མེད་པ་

དང་། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་ལ་ཐབས་

ཀིས་དེའི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཉིད་མི་ཐོབ་པ་ཞེས་བ་བ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སེ། འདི་

དག་ནི། རྟོག་གེའི་བློས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་སོ་ནས་

ཕན་ཚུན་འགལ་འགལ་འདྲ་ལ། མི་འགལ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པས་སྐྱེ་བ་སོགས་ཟབ་པ་ཉིད་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀུན་ལ་སྦར་རོ། །དེ་ལྟར་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཟབ་མོ་བརྒྱད་རྟོགས་

ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ལུས་ངག་གི་ཐ་སད་འཇུག་པ་དེ། སོམ་

ལམ་པའི་རྟགས་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། སོབ་པ་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཚོགས་རང་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

གསུམ་པ་༼ཡན་ལག་སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། ཐོབ་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་

དོ། །གང་གིས་ན། སོབ་པའི་ཚོགས་ཀི་ཆོས་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་རྟགས་ཐོབ་པས་

སོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུས་ན། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་འབད་དེ་སོམ་

པས་སོ། །དེ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཏེ། རྒྱུ་ནི། འཁོར་བ་དང་མང་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་

ཀི་སྦོར་བ་ཡིན་པས་དེ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། ངེས་དོན་དང་། ཀན་ཀ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྲིད་པ་ལ་དོར་བ་

དང་ཞི་བ་ལ་བླང་བར་མི་རྟོག་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སོམ་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་སྐུའི་རྒྱུ་

ཡིན་ཏེ། ཆོས་སྐུའི་ཆེད་དུ་འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་རི་ལམ་

དང་འདྲ་བར་རྟོགས་ནས་སོམ་པའི་ཕིར། མདོ་ནི། རི་ལམ་དང་ཉིན་པར་ནི་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །འདིར་འགེལ་ཆེན་དང་། འཕགས་པས། མི་སོབ་པའི་

དགེ་འདུན་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་དེ། བསབ་བ་ནི། སང་བར་རྟོག་པ་སོང་བ་དང་། 

གཉེན་པོར་རྟོག་པ་སོང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། དེ་གཉིས་སངས་ཏེ་གཉིས་ཀ་མཉམ་པ་

ཉིད་དུ་རྟོགས་པས་མི་སོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནས་བསབ་བ་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། ལས་མེད་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། ལུང་དང་

འགལ་བ་དང་། རི་ལམ་ན་ལམ་གསོག་པར་ཐལ་བའི་ཀན་ཀ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཉིན་པར་ཡང་ལས་དགེ་སིག་མེད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། 

རི་ལམ་བཞིན་ནོ། །ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་རྟགས་མ་

ངེས་ཤིང་། དཔེ་མ་གྲུབ་སེ། རི་ལམ་གི་དུས་ཀི་དགེ་སིག་ཏུ་སྣང་བ་ལ་དེར་ཞེན་པ་

དགེ་སིག་གི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་མི་རིགས་ཏེ། བདེན་པར་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི་གཉིད་སད་པ་ན་ཡང་མཚུངས་སོ། །འོ་ན། རི་ལམ་དུ་མི་བསད་པ་

རིས་པས་ཀང་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་གཏོང་བར་ཐལ། གཉིད་སད་དུས་དང་མཚུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། ཁབ་པ་མེད་དེ། ཉན་ཐོས་པ་ལྟར་ནའང་། གཉིད་སད་པའི་དུས་

ཀི་རགས་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་སྣང་བ་དང་། རི་ལམ་གི་སྣང་བ་གཉིས་རྫུན་པར་མཚུངས་

ཀང་སོམ་པ་གཏོང་མི་གཏོང་གི་ཁད་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་བསབ་པ་བིན་པ་

ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསབ་པ་བཅས་པའི་དབང་ལས་གཞག་གོ །

མདོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་དེ་ལྟ་ན། དེ་ལས་

གསོག་པའམ། འབི་བར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རི་ལམ་གི་ཆོས་གང་

ལ་ཡང་གསོག་པའམ། འབི་བ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཏེ་སད་ནས་རྣམ་པར་

རྟོག་ན་ནི། དེ་ལས་གསོག་པའམ། འབི་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རེས་ལ་གསོས་འདེབས་ཡོད་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། བཏགས་པ་ཡོད་ཀི། མཚན་ཉིད་པ་མེད་དེ། རྟོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །མདོ་ནི། དམིགས་པ་མེད་པར་ལས་མི་སྐྱེ་སེ། ལས་ནི་དམིགས་པ་དང་བཅས་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

པ་ཁོ་ནར་སྐྱེའོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། མདོ་ལས། ལས་དང་། སེམས་པ་ཐམས་

ཅད་དབེན་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དབེན་པ་དོན་དམ་དུ་ཡིན་

ལ། ཡོད་པར་འདོད་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡིན་པས་སོ། །མདོ་ནི། དམིགས་པ་དང་བཅས་

པར་ལས་སྐྱེ་སེ། དམིགས་པ་མེད་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། རི་ལམ་དུ་སྦིན་སོགས་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་ན། བསྔོ་བ་ཡང་དག་

པར་ཡིན་ནམ་མིན་ཞེ་ན། རབ་འབོར་རང་ཉིད་ཀིས་ལན་བརོད་ཟིན་ཅིང་མ་འོངས་

པའི་སངས་རྒྱས་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བ་རྣམས་ལན་འདེབས་པར་འགྱུར་བས་དྲིས་

ལན་མ་རོགས་པར་བསན་པའི་དོན་དུ་བམས་པ་ལ་དྲིས་ཤིག །དེས་ལན་ལྡོག་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་རབ་འབོར་སྨྲ་ན། ལན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེས་དྲིས་པས། བདག་གིས་ནི། 

གང་ལན་ལྡོན་པ་དང་། གང་གིས་ལན་གན་པ་དང་། གང་ལ་ལན་གན་པའི་ཆོས་དེ་ལྟ་

བུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན། ཀན་ཀ་རྣམས་ཀི་ལན་

ནི། མདོ་ལས། ཇི་སད་བཤད་པར་ཟད་དོ། །

འགེལ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དངོས་ཀི་དོན་དང་། ཀན་ཀ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

འཁོར་བ་དང་མང་འདས་དག་ལ་ཐ་དད་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པས་ན། སྲིད་ཞི་

མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་སྦོར་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་སྐུའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་པ་འཁོར་བ་

དང་། གཉེན་པོ་རྣམ་བང་རྣམས་སྣང་བརན་ཏེ། འཁྲུལ་སྣང་ཙམ་གི་ངོ་བོ་རི་ལམ་དང་

འདྲ་བར་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཉིད་དུ་རྟོགས་ནས་སོམ་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས་ཏེ་ཀན་ཀ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སབས་ནའང་

ཆོས་ཅན། སྲོག་གཅོད་སོགས་མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

འགྱུར་བ་མིན་ཏེ། ཡིན་པར་ཐལ། རི་ལམ་དང་འདྲ་བར་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན། གཉིད་ལོག་པའི་རི་ལམ་གི་གནས་སབས་བཞིན། ཞེས་བ་བའི་

ཀན་ཀ་རྣམས་བཀོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལན་ནི། གཉིས་ཏེ། དོན་མི་རིགས་པ་དང་། དཔེ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཉན་ཐོས་རང་ལ་གྲུབ་པར་དཔེར་བསན། དེ་དབུ་མ་པ་ལའང་

མཚུངས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ཉན་ཐོས་པའི་འདོད་པ་བསན། དེ་

ལ་ཐལ་བ་དགོད། དེའི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ཏེ། དཔེར་ན། ཕི་རོལ་གི་དོན་

དོན་དམ་དུ་སྨྲ་བ་མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལུགས་ལ། རགས་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་སྣང་

བའི་བློ་འཕྲུལ་པ་ཡུལ་རྫུན་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་དོ། །རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་དང་། རྒྱུ་

གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འཇིག་པའི་སད་ཅིག་མ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་ཅིང་། དེར་འཛིན་གི་

བློ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྲོག་གཅོད་སོགས་མི་དགེ་བ་དང་། སྦིན་སོགས་དགེ་བའི་

ལས་མེད་པར་ཐལ། སད་ཅིག་དང་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་དུ་བདེན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་

ཡོད་དེ། ཆ་མེད་ན། མཚོན་བསྣུན་པ་ལ་སོགས་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། སད་ཅིག་མ་

ཡིན་ན། རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་གི་ངང་གིས་འཇིག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

གསོད་པ་པོ་ལ་སིག་པ་འགལ་བས་སོ། །སྦིན་པའང་ཇི་ལྟར་མྱུར་ཡང་སད་ཅིག་དང་

པོ་ལ་རས་མཐོང་། གཉིས་པ་ལ་སྦིན་པར་བཟོ། གསུམ་པར་སྦིན་པའི་ཕིར། ལུང་

གིས་ཀང་གྲུབ་སེ། ལུང་རིགས་ཀིས་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་རང་གི་འདོད་པ་གྲུབ་པ་དེ་

ལས་ཕར་ཡང་འགོར་མེད་པའི་མཐའ་རང་གི་གཞུང་མཛོད་ལས། ལོ་ཀ་སྣ་ཚོགས་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ལས་ལས་སྐྱེས། ཞེས་འབྱུང་བས་རང་གི་ལས་ཀིས་ཤི་བ་ལ་གསོད་པ་པོ་ལ་སིག་

པ་འགལ་ཞིང་། རང་གི་ལས་ཀིས་རས་ཐོབ་པ་ལ་སྦིན་པ་པོ་ལ་བསོད་ནམས་འགལ་

བས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དོན་དམ་དུ་འདོད། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁབ་པ་མ་གྲུབ་ཟེར་བ་དེ། དོན་

དམ་པར་སུས་ཀང་སུ་ཡང་བསད་པའི་སྲོག་གཅོད་པའི་ལས་ཀང་མེད། དེ་མེད་པའི་

ཕིར་མ་བསད་པའི་དགེ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན། སུས་ཀང་སུའི་ནོར་མ་བིན་པར་

བླངས་པ་ཡང་མེད། དེ་མེད་པས་མ་བིན་པར་མ་བླངས་པའི་དགེ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན། སོགས་པ་འདོད་ལོག་དང་། དེ་སངས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་བ་བ་

ཁས་ལེན་པའི་ཕོགས་ལ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྲོག་གི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཇུག་པ་དང་

འགལ་བ། སྲོག་གི་རྒྱུན་ཆད་པའི་དངོས་པོ་བསྐྱེད་པ་ལ། འདི་བསད་དོ། །བདག་ནི། 

གསོད་པ་པོའ།ོ །འདི་ལྟར་བསད་དོ། །ཞེས་ལག་པར་ཞེན་ཅིང་རྟོག་པའི་སོ་ནས་སྲོག་

གཅོད་པར་འཇོག །གཞན་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ནོར་གི་རྒྱུན་འཇུག་པ་དང་

འགལ་བའི་དངོས་པོ་བསྐྱེད་པ་ལ་བརྐུས་པར་རྟོག་པའི་སོ་ནས་མ་བིན་ལེན་དུ་

འཇོག་སེ། དཔེར་ན། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཆགས་སེམས་སམ། 

གནོད་སེམས་ཀིས་གཞན་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་མེད་ཀང་མི་དགེ་བར་འཇོག་པ་

དང་འདྲ་བར་རོ། །

ཡང་སེར་སྣའི་རྒྱུ་མཚན་འཇུག་པ་དང་འགལ་བའི་དངོས་པོ་བསྐྱེད་པ་ལ་

སོགས་པ་སྦིན་པར་རྟོགས་པའི་སོ་ནས། སོགས་པ་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པར་འཇོག་

སེ། དཔེར་ན། སོགས་པ་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཕན་སེམས་སོགས་ཀིས་
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གཞན་ལ་དངོས་སུ་ཕན་པ་མེད་ཀང་། སོགས་པ་དགེ་བར་འཇོག་པ་དང་འདྲའོ། །ཞེ་

ན། གཉིས་པ་ནི། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ཀིས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

རི་ལམ་དང་འདྲ་བ་ལ་ཡང་ཉན་ཐོས་པ་འདོད་པ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་གསད་བ་

དང་གསོད་བེད་སོགས་ཀི་དོན་གི་དངོས་པོ་དང་། སོགས་པ་སྦིན་བ་སོགས་ཀི་

དོན་གི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་དངོས་འཛིན་གི་འཆིང་བ་

མཐའ་དག་མ་ཉམས་ཤིང་མ་སངས་པ་རྣམས་ལ་ལས་དགེ་མི་དགེར་རྣམ་པར་

གཞག་གོ །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལན་དེ་དང་དེ། ཕོགས་གཞན་དབུ་མ་པའི་

མདོ་དང་བསན་བཅོས་ལས་ཀང་གསུངས་པས་དེར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ལུང་གཞན་གི་དང་། ལུང་འདིའི་དོན་བཤད་པས་

དཔེ་མ་གྲུབ་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། གཞན་ཡང་ནི། ལན་གཞན་བ་་བའོ། །ཉི་

ཤུ་པ་ལས། རི་ལམ་གི་སེམས་ནི། གཉིད་ཀིས་ཉམས་པས་མི་གསལ་ཞིང་འཆོལ་

པར་རྟོག་པས་འབས་བུ་དམན་ལ། གཉིད་སད་པའི་ཚེ་གསལ་ཞིང་། མ་འཆོལ་བས་

འབས་བུ་ལག་པ་དེས་ན། འབས་བུ་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བས། ལས་མེད་དེ། 

རི་ལམ་བཞིན་གི་དཔེ་མ་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་རི་ལམ་ན་སྦིན་སོགས་

དགེ་བ་དང་། སྲོག་གཅོད་སོགས་མི་དགེ་བ་སྤད་པ་རིས་ཏེ་གཉིད་སད་པའི་གནས་

སབས་ན། ངོ་མཚར་བས་ཀེ་མ་དགེ་མི་དགེ་བས་སོ། །ལེགས་པར་བས་སོ། །ཞེས་

དགའ་ཞིང་རེས་སུ་ཡི་རང་ན། རི་ལམ་གི་དགེ་སིག་ཏུ་སྣང་བ་དེ་སད་པའི་རེས་ཀི་

གནས་སབས་ཀི་སེམས་ཀིས་དགེ་མི་དགེར་མངོན་པར་ཞེན་པའི་གསོས་ཀིས་

ཡོངས་སུ་གསོས་ཏེ་དགེ་མི་དགེ་འཕེལ་བ་དེའི་ཕིར་ཡང་། ལས་མེད་དེ། རི་ལམ་
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བཞིན་གི་དཔེ་མ་གྲུབ་པས། རི་ལམ་དང་། གཉིད་སད་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རི་ལམ་

གིས་མཚོན་པའི་འཁོར་བ་དང་། གཉིད་སད་པས་མཚོན་པའི་མང་འདས་མཉམ་པ་

ཉིད་དོ། །

བཞི་པ་༼ཉེ་བའི་ཡན་ལག་ཞིང་དག་སྦོར།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། འཁོར་འདས་གཉིས་ཀ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ཏེ་རྣམ་པར་

བསོམས་པས་ནི། མ་འོངས་པ་ན་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་

འགྱུར་ཞིང་། དེའི་ཚེ་ཞིང་དག་པ་དགོས་པས་སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀི་སྦོར་བ་དེའི་

འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྦོར་བ་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། སེམས་

ཅན་གི་ལོ་ཀ་ངན་སོང་ལ་སོགས་པས་མ་དག་པ་དེ་ལ་ངན་སོང་ལ་སོགས་པའི་སྒ་

མི་གག་པར་དག་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིས། སངས་རྒྱས་ཀི་བཅུད་ཀི་ཞིང་དག་པའི་སྦོར་བ་

དང་། བཅུད་དག་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྣོད་ཀི་ལོ་ཀ་ལྗན་ལྗིན་དང་། ལུང་ཁུང་ལ་

སོགས་པས་མ་དག་པ་དེ་ལ་དེ་དག་གི་གཉེན་པོས་དག་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིས། སངས་

རྒྱས་ཀི་སྣོད་ཀི་ཞིང་དག་པའི་སྦོར་བ་ཉིད་དོ། །་ད་པར། ལོ་ཀ་དགོན་པའི་ལམ་

དང་མུ་གེའི་ནད་བཅས་པ། །མཐོང་ནས་སྐྲག་པ་མེད་ཅིང་དེ་ནས་གོ་གོན་ཏེ། །ཕི་

མའི་མུ་མཐར་རྟག་ཏུ་བརོན་ཞིང་རབ་ཤེས་པས། །ཡོངས་སུ་སྐྱེ་བའི་བློ་ནི་རྡུལ་ཙམ་

སྐྱེད་མི་བེད། །ཅེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། སེམས་ཅན་གི་ལོ་ཀའི་བེ་བག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་

པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་བཅུད་ཀི་ཞིང་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཀེས་པ་དང་། སོམ་པ་

དང་། འོག་གི་སོགས་པ་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པས་མ་དག་པ་གང་ཡིན་པའི་
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གཉེན་པོར་ལའི་ཉེ་བར་སྤོད་པ་དང་། འོག་གི་སོགས་པ་དབང་པོ་ཚང་བ་ལ་སོགས་

པ་དག་པ་སྐྱེད་པའི་སོ་ནས་བཅུད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྣོད་ཀི་ལོ་ཀའི་བེ་བག་

གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྣོད་ཀི་ཞིང་ལ་རྡོ་བ་དང་། ཚེར་མ་དང་། སོགས་པ་ངམ་གོག་

ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཀིས་མ་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་གཉེན་པོར་གསེར་གི་ས་ཕོགས་

དང་། སོགས་པ་ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པ་སོགས་དག་པ་སྐྱེད་པའི་སོ་ནས་སྣོད་

རྣམ་པར་དག་པ་དང་གཉིས་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པའི་སྦོར་བའོ། །

ལྔ་པ་༼གཞན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྦོར་བ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། བ་དགོས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་

པའོ། །གང་གིས་ན། རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པ་བསྒྲུབས་ནས་

སངས་རྒྱས་པས་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། གདུལ་བ་གདུལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ལྷུན་

གྲུབ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གདུལ་བའི་སལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་དགོས་པས་དེའི་

རྒྱུ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྦོར་བ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ་གསུམ་སེ། སྦོར་བའི་ཡུལ། ཡུལ་ཅན་སྦོར་བའི་ངོ་བོ། ཁད་པར་གི་དབེ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། སོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་བཅུ་པོ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི། ཡུལ་ལོ། །མདོ་ནི། 

ཇི་ལྟར་སོང་པ་ཉིད་ལ་འདྲིས་པར་བགིའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སོང་ཉིད་སོགས་

སོམ་པ་ལ་འདྲིས་པར་བེད་ཅིང་། མངོན་དུ་བེད་པའི་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་

ནི། ཡུལ་ཅན་སྦོར་བ་སེ། མདོ་ནི། རྣམ་པའི་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་སོང་པ་

ཉིད་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པ་ན། མངོན་སུམ་དུ་བའོ། །སམ་དུ་རྟོག་པར་མི་བེད་དོ། །ཞེས་

སོ། །གསུམ་པ་ནི། སྦོར་བ་འདི་ནི་དབེ་ན། རྣམ་པ་བཅུ་སེ། སྐྱེས་བུ་དཔའ་བོའི་དཔེས། 
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གདུལ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་དག་ས་གཉིས་སམ། བདུན་རྣམས་ལས་འདས་ཤིང་

ཐར་པར་བེད་པའི་སེ། ་ད་པར། བདུད་བཞི་དག་དང་ས་གཉིས་ལས་ཀང་རབ་འདས་

ནས། །ཏིང་འཛིན་མཆོག་ལ་གནས་ཤིང་བང་ཆུབ་རེག་མི་བེད། །ཅེས་སོ། །བའི་

དཔེས། སོང་ཉིད་སོགས་ལ་སྤོད་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་གིས་མི་གནས་

པའི་སེ། ་ད་པར། དེ་བཞིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་ཐར་སོར་སྤོད་པ། །མ་ངན་

འདས་ལ་མི་རིག་མཚན་མར་སྤོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

མདའ་བརྒྱུད་མར་འཕངས་པའི་དཔེས། སྨོན་ལམ་གི་ཤུགས་ཀིས་ས་

གཉིས་སུ་མི་ལྟུང་བར་དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་ཅིང་གཞན་དོན་བེད་པའི་

སེ། མདོ་ནི། དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བརྟག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཉན་རང་དང་ཐུན་མོང་

མིན་པའི་མཚན་ཉིད་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བའི་བསམ་པས་དཀའ་བའི་

གནས་ལ་སྦོར་བའི་འོ། །མདོ་ནི། ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་མི་བེད་

དོ། །ཞེས་སོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉེས་སྤོད་སོང་ཞིང་སོ་གསུམ་ལ་སོམས་པར་

འཇུག་པ་དང་དེའི་འབས་བུ་ལ་མ་ཆགས་པའི་འོ། །མདོ་ནི། རབ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བ་མངོན་དུ་མི་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

བདག་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དམིགས་པར་ལྟ་བ་སང་བའི་

ཕིར་རྣམ་ཐར་སོང་ཉིད་སོམ་པ་མི་དམིགས་པའི་འོ། །མདོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

དམིགས་པའི་ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །མཚན་མར་ལྟ་བ་ཟད་པའི་

དོན་དུ་མཚན་མེད་སོམ་པ་མཚན་མ་ཟད་པའི་འོ། །མདོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །སྨོན་པར་ལྟ་བ་སང་བའི་ཕིར་སྨོན་མེད་
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སོམ་པ་སྨོན་ལམ་ཟད་པའི་འོ། །མདོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྨོན་ལམ་གི་ཉེས་པ་

དེ་དག་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཆོས་བསན་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །གཞན་

གིས་དྲིས་པ་ན། ཕིར་མི་ལྡོག་པར་རྟོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་ལུང་བསན་མ་

བསན་གིས་ཕིར་མི ་ལྡོག་ཏུ་ངེས་པར་གཟུང་བས་ཕིར་མི་ལྡོག་དེའི ་རྟགས་

ཀིའོ། །མདོ་ནི། ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་བང་སེམས་ཀིས་ཡོངས་སུ་དྲི་བར་བ་བ་དེ་བརོད་

དོ། །ཞེས་སོ། །ཐབས་ཀི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཡུལ་ཚད་མེད་པའི་འོ། །མདོ་ནི། 

དེ་དག་ནི། ལ་དང་མི་དང་ལ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་ལོ་ཀས་མི་འཕོག་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་སོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྦོར་བ་ཞེས་རེ་རེའི་མཇུག་ཏུ་སྦར་རོ། །

འགེལ་པ་ལ། ལོ་ཀ་པའི་དགེ་བ་དང་། ཚེ་དང་། ལག་བཅས་དང་། ལག་མེད་

ལ་བར་ཆད་བེད་པའི་ཆོས་ལས་ཡང་དག་པར་བརྒལ་བས་ལའི་བུ་དང་། སོགས་པ་

འཆི་བདག་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཕུང་པོའི་བདུད་ལས་འདས་པ་དང་། འཁོར་

འདས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བསོམས་པས་མཐའ་གཉིས་ལ་

མི་གནས་པར་གནས་པ་དང་། སྔོན་གི་སྨོན་ལམ་གྲུབ་པས་གཞན་གི་དོན་སྔོན་གི་

ཤུགས་ཀིས་འཕངས་པ་བེད་པ་དང་། ཉན་རང་གི་བ་དཀའ་བར་སྤོད་པ་མགོ་གཏོང་

བ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་གོམས་པ་ཉིད་ཀིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། དགེ་

བའི་ཆོས་དཀར་པོ་ལ་ཞེན་པ་དང་རོ་མང་བས་རྣམ་པར་དག་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ལ་ཆགས་ཤིང་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་ཐར་སོ་སོང་པ་ཉིད་བསོམས་པ་རོགས་པ་

ཉིད་ཀིས་ང་དང་ང་ཡིར་མི་དམིགས་པ་དང་། རྣམ་ཐར་སོ་མཚན་མེད་བསོམས་པ་

ཉིད་ཀིས་མཚན་མར་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་ཐར་སོ་སྨོན་མེད་བསོམས་པ་ཉིད་
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ཀིས་འབས་བུ་ལ་སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། གཞན་གིས་དྲི་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་ཅན་གི་

ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་རྟོགས་ནུས་ཀི་ཆོས་བརོད་པས་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་རྟགས་དང་། ཡུལ་

སྒ་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། བཟོ་དང་། གསོ་བ་དང་། ནང་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་

པ་ཉིད་ཀིས་ཚད་མེད་པ་སེ། ཡུམ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཡུལ་གོང་དུ་བསན་པ་རྣམ་

པ་བཅུ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བའི་དུས་སེམས་ཅན་འདུལ་བར་གྱུར་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་

དང་། མངོན་སུམ་དུ་བ་བའི་དུས་མ་ཡིན་པ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་མ་བབ་པ་ན། བཏང་

སོམས་སུ་བ་བ་ཤེས་པའི་སྦོར་བ་ནི། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་༼སབས་བ་་བ།༽ནི། 

བཞི་པ་ནི། གསུམ་པ་ལ་ལྟོས་པའི་འོ། །གང་ཞིག་གང་གིས་ཇི་ལྟར་སོམ་

ཚུལ་དང་། །བླང་དོར་མཚན་ཉིད་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཤེས་ནས། །གང་ལ་བརྟེན་ནས་གང་

གི་མཉམ་ཉིད་དང་། །ཞིང་སྦོང་ཐབས་མཁས་རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་བསོམ། །བ་་བའི་

ཚིགས་བཅད་དོ། །     ། །

༼སབས་ལྔ་པ།༽

གཉིས་པ་༼དབང་ཐོབ་པའི་ཚུལ་གིས་སོམ་པ་རེ་སྦོར།༽ལ་གསུམ་སེ། 

འབེལ་དགོད་པས་མཚམས་སྦར། 

རེ་སྦོར་རྒྱས་པར་བཤད། སབས་བ་་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཆད་དོ། །ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་དུ་ན། རྣམ་ཀུན་གི་འོག་ཏུའོ། །གང་ན། རེ་མོའི་མངོན་རྟོགས་སོ། །དེའི་

རྒྱུ་མཚན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པ་ལ་དེ་ཉིད་གོམས་པ་ངང་
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དུ་གྱུར་པ་བ་ས་སོམ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པའི་རྟོགས་པ་རེ་སྦོར་འབྱུང་བས་དོན་གི་

རིམ་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། རྟགས་དང་། སོགས་པ་ལོག་སྒྲུབ་ཀི་བར་བསད་ཅིང་ཞིབ་

ཏུ་བསན་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གིས་སོ། །ཅིའི་དོན་དུ་ན། རེ་སྦོར་གོ་ས་བར་རྟོགས་

པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་༼རེ་སྦོར་རྒྱས་པར་བཤད།༽ལ་བཞི་སེ། 

སྦོར་མཐོང་། སོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་པའི་རེ་སྦོར་རོ། །

དང་པོ་༼སྦོར་ལམ་རེ་སྦོར།༽ལ་གཉིས་ཏེ། 

སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། བ་ས་ཏེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། དྲོད་རེ་བཟོད་

མཆོག་གི་རེ་སྦོར་བཞི་ལས། 

དང་པོ་༼དྲོད་རེ་སྦོར།༽ལ་གཉིས་ལས། 

ར་བ་ནི། སྐྱེས་བུ་འདི་ཆོས་ཅན། རེ་མོར་ཕིན་པའི་སྦོར་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། 

རི་ལམ་ནའང་ཆོས་རྣམས་ཀུན་རི་ལམ་ལྟ་བུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་

དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་དག་རེ་སྦོར་གི་རྟགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀིས་

བཞེད་པས་སོ། །འདིའང་མཉམ་གཞག་གི་འབས་བུ་རེས་ཐོབ་རྣམས་རྟགས་སུ་གོ་

བར་བའོ། །འགེལ་པ་ལ། རྟགས་བཅུ་གཉིས་ནི། སྔར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་ལྟ་བུ་

ལ་སོགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གོམས་པའི་ཕིར་རི་ལམ་གི་གནས་སབས་ནའང་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རི་ལམ་དང་འདྲ་བ་དང་། སོགས་པ་སྒ་བརན་སོགས་དང་འདྲ་བར་ལྟ་བ་

དང་། མདོ་ནི། རི་ལམ་ནའང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་ལྟ་ཞེས་
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སོ། །རི་ལམ་དུ་ཞེས་འོག་མ་དྲུག་ལའང་སྦར་ཏེ། ར་བའི་སོགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་། 

སོགས་པ་རང་རྒྱལ་གི་ས་དང་། ཁམས་གསུམ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་མི་སྐྱེད་པ་

དང་། མདོ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་སའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སའམ། ཁམས་གསུམ་ལ་

འདོད་པའི་སེམས་མི་སྐྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། སོགས་པ་འཁོར་མང་པོས་བསོར་བ་ལ་ཆོས་སོན་པ་

སོགས་མཐོང་བ་དང་། མདོ་ནི། ཆོས་སོན་པ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་

ནམ་མཁར་འཕགས་ཏེ་ཆོས་སོན་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་འཕྲུལ་དམིགས་པ་

དང་། མདོ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་མང་པོ་སོན་པ་མཐོང་ཞེས་སོ། །རི་ལམ་དུ་དུཿ 

ཁས་ནོན་པ་སད་པའི་ཚེ་ཁམས་གསུམ་པོ་རི་ལམ་དང་འདྲ་བར་ཆོས་སོན་པའི་

སེམས་སྐྱེ་བ་དང་། མདོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་ལྟ་བུར་བསན་པར་བའོ། །ཞེས་

སོ། །དམལ་བ་དང་། སོགས་པ་ཡི་དྭགས་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་མཐོང་བ་སྔོན་

དུ་འགོ་བས་བདག་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་དུ་ངན་སོང་གི་དུཿ ཁ་མི་སྲིད་པར་གྱུར་

ཅིག་ཅེས་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་ངན་སོང་སོང་བ་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། མདོ་

ནི། ངན་སོང་གསུམ་པོ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་འཇུག་པར་བའོ། །ཞེས་

སོ། །བདག་ལུང་བསན་ན་མེ་འདི་ཞི་བར་གྱུར་ཅིང་ཅེས་བརོད་པས་གོང་ཁེར་དང་། 

སོགས་པ་གོང་ལ་སོགས་པ་ཚིག་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་པའི་བདེན་པའི་བིན་གི་

རླབས་གྲུབ་ཅིང་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དང་། ་ད་པར། བདེན་པའི་བིན་གི་རླབས་ཀིས་མེ་

ཡི་ཕུང་པོ་ཞི། །ཞེས་སོ། །

བདག་བསམ་པ་དག་ཅིང་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་ན། མི་མ་ཡིན་པས་བཟུང་
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བ་འདི་གཏོང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརོད་པས་གནོད་སྦིན་དང་། སོགས་པ་ཤ་ཟ་ལ་

སོགས་པ་མི་མ་ཡིན་པ་མེད་པར་བེད་པའི་ཚིག་གྲུབ་པ་དང་། མདོ་ནི། དེ་སད་དུ་

བརོད་པས་མི་མ་ཡིན་པ་དེ་གུད་དུ་སོང་ན་ཞེས་སོ། །བང་སེམས་རང་གི་བདུད་

ལས་དང་། ཉེས་པ་མངོན་པར་ཤེས་པས་ཕ་རོལ་བདུད་དང་སིག་གོགས་ཟིལ་གིས་

གནོན་ཅིང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་བསེན་པ་དང་། 

མདོ་ནི། རང་གི་མངོན་པར་ཤེས་པས་ཕ་རོལ་རྣམ་པར་གནོན་པར་རིག་པར་

བའོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

འདོད་པས་ཡུམ་ལ་སོབ་པ་དང་། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བར་

འདོད་པས་ཡུམ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཀུན་བང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

མངོན་ཞེན་མེད་པ་དང་། མདོ་ནི། ནམ་མཁའ་ལྟར་ཆགས་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། 

ཡུམ་མོ། །ཞེས་སོ། །འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པར་ཡུམ་ལ་སྤོད་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་སེ། མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་དང་

ཉེ་བར་གྱུར་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་སོ། །སྦོར་བ་ལས་དོན་གཞན་བརྒྱད། ངོ་བོ་བཞི་

སེ། རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ནི། རེ་སྦོར་ཐོབ་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཁད་པར་གི་རྟགས་

ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼རེ་མོའི་རེ་སྦོར།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་རྟགས་ཀིས་མཚོན་པའི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་

བ་རྣམ་པ་དུ་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། དེའི་ལན་རྣམ་འཕེལ་བཅུ་དྲུག་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། 

འཛམ་བུའི་གིང་གི་སྐྱེ་བོ་ཇི་སེད་དང་། སོང་གསུམ་གི་སྐྱེ་བོ་ཇི་སེད་ཀིས་སངས་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

རྒྱས་ལ་མཆོད་པའི་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་པའི་དགེ་བ་རྣམ་པ་མང་དུ་དཔེར་

མཛད་ནས་དེ་བས་རང་རེ་སྦོར་ལ་གནས་ནས་གཞན་ལ་ཡུམ་སོན་པ་བསོད་ནམས་

རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དང་། སོགས་པ་ལག་མ་བཅོ་ལྔ་སེ། བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་དོ། །

འགེལ་པ་ལ། རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཕི་གཙོ་

བོར་གྱུར་པ་བརྒྱད། ནང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་བརྒྱད་དེ། གནས་སབས་བཅུ་དྲུག་གི་ངོ་

བོ་ཉིད་ནིའོ། །གང་ལས་ན། མེ་ཏོག་དང་། སོགས་པ་བདུག་པ་ལ་སོགས་པས་སངས་

རྒྱས་ནམ་འཚོའི་བར་དུ་མཆོད་པའི་དགེ་བ་དང་། སོགས་པ་དེ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་

པའི་དགེ་བ་རྣམ་པ་མང་པོ་དང་པོར་དཔེར་མཛད་ནས། དེ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་

ལས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། གོང་ནས་གོང་དུ་སྔ་མ་བས་ཕི་མ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཉིད་

ཀིས་སོ། །བཅུ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། གཉིས་ཏེ། སྦོར་བ་ལས་དོན་གཞན་པ་བརྒྱད་དང་། 

སྦོར་བའི་ངོ་བོ་བརྒྱད་དོ། །དང་པོ་ནི། འཛམ་བུའི་གིང་དང་། སོགས་པ་སོང་གཅིག་

དང་། སོང་གཉིས་དང་། སོང་གསུམ་གི་ལོ་ཀའི་ཁམས་ཀི་སེམས་ཅན་ཇི་སེད་ཀི་

གངས་དང་མཉམ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་བས་ཡུམ་གཞན་ལ་སོན་

ཅིང་རང་ཡུམ་ཡིད་ལ་བེད་པས་བསོད་ནམས་ལག་པར་འཕེལ་ཏེ། མདོ་ནི། ཡུམ་

དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པས་རྣམ་པར་སྤོད་ན། དེའི་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་

འཕེལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །བོ་དོང་པ་ན་རེ། གང་ཟག་ཚོགས་སྦོར། སྦིན་པ་ཟང་ཟིང་དང་། 

ཆོས་ཀི་ཁད་དོ། །ཞེས་སོ། །

ནོར་བུ་རེད་ཅིང་སོར་བའི་དཔེས། ཁད་པར་དུ་ཡུམ་ཉིན་མཚན་རེ་གཅིག་ཏུ་

ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། མདོ་ནི། ཡུམ་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཉིད་ཡིད་ལ་བ་
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ཞེས་སོ། །དོན་དམ་དུ་སྤོད་པ་མེད་ཅིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྤོད་པ་ཡོད་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་

ལ་ལག་པར་མོས་པའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་དང་། མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་དེས་མི་

སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཏེ་ཞེས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་སྐྱེ་བའི་

ཕིར་བང་ཆུབ་པར་བ་བ་འབས་བུ་དང་། བང་ཆུབ་པར་བེད་པ་རྒྱུའི་ཆོས་གང་ཟག་

དང་བཅས་པ་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པ་དང་། མདོ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀང་བདག་

གིས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །འཛམ་བུའི་གིང་གི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་བཅུ་དང་། སོགས་པ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་

པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཐོབ་པ་བས་ཡུམ་ལ་འཇུག་པ་བསོད་ནམས་ཁད་པར་

འཕགས་པ་དང་། མདོ་ནི། འཛམ་བུའི་གིང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་བཅུའི་

ལས་ཀི་ལམ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞེས་སོ། །དཀར་ཕོགས་ཀི་ལའི་རིས་ཐམས་ཅད་

མཆོད་ཅིང་བསྲུང་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་འོང་ཞིང་ནད་དང་གནོད་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་དགོངས་པ་དང་། མདོ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་ཀང་འགོ་བར་བ་

བར་སེམས་ཏེ་ཉེ་བར་འོང་ཞེས་སོ། །ལག་བསམ་གི་མཐུས་བདུད་ལས་དང་། བདུད་

ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་ཅིང་ཚུར་མི་ཚུགས་པ་དང་། མདོ་ནི། ཡུམ་དང་མ་བལ་

བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་བདུད་སིག་ཅན་མ་ངན་གི་ཟུག་རྔུ་ཟུག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

སོ། །སོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བར་ཐེག་པ་གཅིག་ལ་ཞུགས་པའི་སྐྱེ་བོ་བང་

སེམས་ལ། བསབ་པ་མཚུངས་པར་རམ། གུས་པར་གནས་པ་ཞེས་བ་བ། ཕི་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་། མདོ་ནི། སོན་པ་དང་ཇི་ལྟར་གནས་

པ་དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་སོ། །བརྒྱད་ཚན་གཉིས་པ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསམ་
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གཏན་གི་དབང་གིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སོབ་པའི་

བསབ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། མདོ་ནི། དེ་ལྟར་སོབ་པའི་བང་སེམས་ནི། དེ་

བཞིན་ཉིད་ལ་སོབ་པ་སེ། རྣམ་མཁེན་ཉིད་ལ་སོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

ས་ལེ་སྦམ་དཀོན་པའི་དཔེས། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་རེ་སྦོར་འཕེལ་བ་

ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཉུང་བ་དང་། མདོ་ནི། ཡུམ་ལ་སོབ་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་

ཉུང་ཞེས་སོ། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་དཀོན་པའི་དཔེས། རེ་སྦོར་གི་འབས་བུ་

སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་འཕེལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཐོབ་པ་ཉུང་བ་དང་། 

མདོ་ནི། རྣམ་མཁེན་གི་ལམ་འདིར་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཉུང་ཞེས་སོ། །ཕིན་དྲུག་

གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སེར་སྣ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་མི་སྐྱེ་བ་དང་། མདོ་ནི། 

སེར་སྣ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མི་སྐྱེའོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པས་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པར་རྟོག་པའི་སེམས་མི་སྐྱེ་བ་དང་། མདོ་ནི། 

གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མི་སྐྱེའོ། །ཞེས་སོ། །འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་དཔེས། 

ཡུམ་དུ་ཕར་ཕིན་ཀུན་བ་ས་པར་ཤེས་པ་དང་། མདོ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདིར་ཕར་

ཕིན་ཐམས་ཅད་འདུས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཡུམ་ལ་སོབ་ན། ཉན་ཐོས་སོགས་ཀི་སངས་

རྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པ་དང་། མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོས་

ནི། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཐོབ་པར་བ་བ་དེ་དག་ལ་མི་ཐོབ་པ་གང་ཡང་མེད་

དོ། །ཞེས་སོ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ལ་མི་རྟོག །མི་ཞེན་པར་སྤོད་པ་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་ཕི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

བསོད་ནམས་ལས་གཞན་དང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ། བཅུ་དྲུག་
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གོ །མདོ་ནི། དེ་ལྟར་སྤོད་པའི་བང་སེམས་ནི། ཡུམ་ལ་སྤོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་༼བཟོད་པའི་རེ་སྦོར།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བས་རྣམ་པར་སེལ་ཞིང་

བསྐྱེད་པའི་རེ་སྦོར་རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་སེ། གཞན་ལ་མི་རེག་པར་རང་གི་ངང་

གིས་འབྱུང་བ་སྔར་ལས་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ངེས་པར་བརྟན་པ་

ཡིན་པས་རྣམ་འཕེལ་གི་འོག་ཏུ་ངེས་པར་བརྟན་པ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། མངོན་པར་བརོད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཀུན་མཁེན་ཉིད་གསུམ་

གི་ཆོས་བླ་ན་མེད་པ་སུམ་ཅུ་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་ལ་རང་གིས་

འཇུག་ཅིང་སར་མི་ལྡོག་པ་སེ། མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་གྱུར་ཅིག །རྣམ་མཁེན་ཉིད་དང་། རང་བྱུང་གི་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་

ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སོ། །ཉན་རང་དུ་ལྷུང་བའི་གཉེན་

པོར་སིང་རེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་གི་དོན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་རང་

གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་མ་བརྒལ་བ་རྣམས་བསྒལ་བར་བ་

ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་གཉིས་པོ་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། དེ་ལས་སར་མི་ལྡོག་པས་ན། བརྟེན་པ་

ཞེས་བ་བར་རོ། །དཔེ་ཁ་ཅིག་ནས་ངེས་པ་ཞེས་ཏེ། དོན་གཅིག་གོ །

འགེལ་པ་ལ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་དེ་ལ་འཇུག་གི གཞན་དུ་མི་འགྱུར་

བས་བརྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རྣམ་མཁེན་ཉིད་དང་། སོགས་པ་

ལམ་ཤེས་དང་། གཞི་ཤེས་གོང་དུ་ཇི་སད་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་

གསུམ་གི་ཆོས་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། སོགས་པ་གདམས་ངག་ལ་སོགས་པ་གོང་
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དུ་སྨོས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བླ་ན་མེད་པར་བེད་པ་རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་

ནིའོ། །དེ་ཡང་སེམས་ཅན་མི་གཏོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་མི་གཏོང་བ་ཞེས་དྲང་

ངོ་། །གང་ན། སེམས་ཅན་གི་དོན་ནོ། །གང་གིས་ན། བརེ་བ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་

བེད་པའི་ངོ་བོས་སོ། །གང་གི་སབས་སུ་ན། རས་འཛིན་དུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་

བཟོད་པ་ཐོབ་ཅིང་རྟོགས་པའི་གནས་སབས་ནའོ། །ཇི་ལྟར་ན། བསོད་ནམས་སེལ་

བའི་རིམ་པ་དེ་ལྟར་གཞན་དོན་བེད་པའི་ཡང་དག་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སྨོན་

ལམ་ལ་སོགས་པའི་སོབས་ཀིས་སོ། །

བཞི་པ་༼ཆོས་མཆོག་གི་རེ་སྦོར།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་ངེས་པར་བརྟན་པར་བེད་པ་བཟོད་པའི་སོབས་ཀིས་

རྟོགས་པ་ངེས་པར་བརྟན་པར་གྱུར་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་ཀུན་ཏུ་

གནས་པ་ཡིན་པས་ཆོས་མཆོག་གི་རེ་སྦོར་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། ཡོངས་སུ་བསྒགས་པ་ཡིན། ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཐེག་པ་ལ་

གསར་དུ་ཞུགས་པ་དང་། སྤོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་དང་། སྐྱེ་བ་

གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་དགེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ནི། གཉིས་དང་། གཉིས་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་ནུབ་པས་སེམས་དང་དེ་ལས་

དོན་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པར་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དེའོ། །གང་གིས་ན། གིང་བཞི་

མཐའ་ལགས་རིས་བསོར་བ་དང་། དེ་སོང་ལ་སོང་སྤི་ཕུད་དང་། དེ་སོང་ལ་སོང་

གཉིས་པ་བར་མ་དང་། དེ་སོང་ལ་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོ་སེ། དེ་དག་སྲང་ལ་

གཞལ་བའི་གངས་དང་། དེའི་ཆུ་སྐྲའི་རེ་མོ་བརྒྱར་བཤགས་པའི་ཆུའི་ཐིགས་ཀི་
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གངས་དཔེར་མཛད་ནས། དེ་བས་ཆེས་ཆེར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསོད་ནམས་མང་

པོར་བསན་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །མདོ་ནི། དེ་དག་གི་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་ལྡན་པའི་

སེམས་བསྐྱེད་པའི་བསོད་ནམས་ལ་ནི་ཚད་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། བརོད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་

གིས་ན། བསོད་ནམས་མང་པོ་ཉིད་ཀིས་ཏེ། མང་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སྦིན་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཕར་ཕིན་དང་། སོགས་པ་སིང་རེ་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་

བོ་ཉིད་རེས་སུ་ཡི་རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འབས་བུ་ལ་བསོད་

ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་སོ། །གང་ལས་ན། གིང་བཞི་པ་དང་། སོགས་པ་

སོང་གཅིག་དང་སོང་གཉིས་དང་སོང་གསུམ་གི་ལོ་ཀའི་ཁམས་རྣམས་ཀི་ས་དང་ཆུའི་

སྲང་གངས་དང་ཐིགས་པའི་གངས་སོ་སོར་དཔེར་མཛད་ནས་དེ་ལས་ཀང་ངོ་། །ཇི་

ལྟར་ན། དེ་དག་ལས་ཆེས་ཆེར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

ལུགས་ལས། ཚད་སྲིད་པའི་དངོས་པོ་ནི། རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀིས་སྲང་ཚད་ཀིས་

གཞལ་བར་ནུས་སོ། །ཞེས་བའི་ཚུལ་གིས་སོང་གསུམ་གི་ཚད་གཟུང་ནུས་ལ། 

ཚོགས་གཉིས་ཚད་ལས་འདས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན། རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྟགས་དང་། སོགས་པ་རྣམ་འཕེལ། བརྟན་པ། སེམས་ཀུན་ཏུ་

གནས་པ་དེ་དག་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དྲོ་བ་དང་། སོགས་པ་རེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་

མཆོག་སེ། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་བཞིའི་ངོ་བོ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །



  715  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

གཉིས་པ་༼མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར།༽ལ་བཞི་སེ། 

སང་བ་གཉེན་པོ་དང་བཅས་པ་དང་། 

བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་། འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དང་། ངོ་བོ་

མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན། རྒྱས་བཤད། 

དོན་བ་་བའོ། །མདོར་བསན་ལ། གཟུང་རྟོག་མདོར་བསན། འཛིན་རྟོག་མདོར་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། མཐོང་ལམ་སྤིའི་མཚམས་སྦར་

ནི། དོན་ལ་སྐྱེ་རིམ་དང་བསྟུན་ན། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གི་འོག་ཏུ་མཐོང་ལམ་འབྱུང་

བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལའང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་གཉེན་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་

པས་དེ་སོན་ནོ། །བེ་བག་ནི། རེ་ཞིག་སང་བ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་གཟུང་རྟོག་

གཉིས་པོ་མདོར་བསན་པ་འཆད་དོ། །

ར་བ་ལ། རྟོག་པའི་ངོ་བོ། དབེ་བ། རྟོག་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་

པོ་ནི། སྦོར་བ་པོས་འཇུག་པར་བ་བའི་ཡུལ། བང་སེམས་ཀི་ཆོས་ལ་དོན་དམ་པར་

འཇུག་པར་བ་བའི་ཡུལ་ལོ། །ཞེས་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སེ། མདོ་ནི། ཇི་ལྟར་

གཉིས་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་། གཉིས་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་སུ་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ཡོངས་

སུ་བསྔོ་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །སྦོར་བ་པོས་ལྡོག་པར་བ་བའི་ཡུལ། ཐེག་དམན་གི་

ཆོས་ལ་དོན་དམ་པར་ལྡོག་པར་བ་བའི་ཡུལ་ལོ། །ཞེས་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་དགུ་དགུ་

ཡོད་པས་སོ་སོར་ཏེ། རེ་རེ་ལ་དགུ་དགུའི་བདག་ཉིད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། བློ་དེ་དག་

གིས་བཟུང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་དོན་ལ་གནས་པ་མིན་པས་རྟོག་པའི་བདག་
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ཉིད་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །

འགེལ་པ་ལ། སྔར་བཞིན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། འཇུག་པ་

གཟུང་རྟོག །ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག །མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བང་

སེམས་ཀི་འཇུག་པའི་ཡུལ། བང་སེམས་ཀི་ཆོས་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་

ཤེས་རབ་ཐབས་དང་བཅས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལེན་པར་འདོད་པའི་

སོ་ནས་དོན་དམ་པར་འཇུག་བར་གཟུང་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། བང་སེམས་ཀི་ལྡོག་

པའི་ཡུལ། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རང་དོན་དུ་དམིགས་ཞེན་དང་བཅས་པའི་

ངོ་བོ་ཉིད་དག་ལ་འདོར་བར་འདོད་པའི་སོ་ནས་དོན་དམ་པར་ལྡོག་བར་གཟུང་

བའོ། །གསུམ་པ་ནི། གཟུང་བར་རྣམ་རྟོག་གཉིས་པོ་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་

གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་སྐྱེ་བའི་གེགས་

བེད་པའི་ཕིར། མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་པ་དང་འདྲ་བར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་དགུ་

དགུ་ཡོད་པའི་དབེ་བས་སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། རྟོག་པ་

བཅོ་བརྒྱད་ནི་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་

དག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཡུལ་གི་དངོས་པོ་དང་མ་འབེལ་བར་འཇུག་པ་ཉིད་ཀིས་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་

པའི་ཕོགས་གཉིས་བསན་ནས་འཛིན་རྟོག་གཉིས་པོ་མདོར་བསན་པ་འཆད་དོ། །ར་

བ་ལ། ངོ་བོ། དབེ་བ། རྒྱུ་མཚན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དམིགས་ཡུལ་སོ་སོ་སྐྱེ་

བའི་འཛིན་པ་ལ་སེམས་ཅན་ཏེ། གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རས་
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འཛིན་ཏེ། མདོ་ནི། གཟུགས་དབེན་པའི་ཕིར་སེམས་ཅན་དབེན་པའོ། །ཞེས་

སོ། །དམིགས་ཡུལ་འཕགས་པའི་འཛིན་པ་ལ་སྐྱེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པར་འཛིན་

པའི་རྣམ་རྟོག་དག་ཏུ་འདོད་དོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་ལ་སྤོད་པ་དེ་ནི། སིང་པོ་མེད་པ་ལ་

སྤོད་ཅེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། རྟོག་པ་དེ་དག་ཡུལ་གི་དབེ་བས་སོ་སོར་དགུའི་བདག་

ཉིད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། རྟོག་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཡུལ་བདེན་པ་འཛིན་པའི་ངོ་བོས་

སོང་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཡུལ་བདེན་པ་གང་གི་ཡང་འཛིན་པར་

འདོད་དེ། འཛིན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཏེ། དེའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། གལ་ཏེ་རྟོག་

པས་བཟུང་བའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་དོན་ལ་མེད་པས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། སྔར་བཞིན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། རས་འཛིན་

རྟོག་པ། བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ། མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སོ་

སྐྱེ་བོའི་གང་ཟག་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་རས་སུ་ཡོད་པར་འཛིན་

པའི་རྟེན་ཅན་ཏེ། ཡུལ་ཅན་རས་འཛིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པའི་གང་ཟག་

ཡུལ་དུ་བས་ཏེ་སྐྱེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་རྟེན་ཅན་བཏགས་འཛིན་ནོ། །གསུམ་

པ་ནི། འཛིན་རྟོག་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་ཏེ། 

མཐོང་ལམ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་གི་དབེ་བས་སོ་

སོར་རྣམ་པ་དགུ་དགུའོ། །གསུམ་པ་ནི། རྟོག་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་ཆོས་

ཅན། ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མིན་པར་འཛིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་

བའོ། །ཡུལ་བདེན་པ་འཛིན་པའི་ངོ་བོས་དབེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་

ཏུ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཅི་སེ་ན། རྟོག་པས་ཡུལ་འཛིན་པ་གང་གི་ཚེ། རྟོག་པ་དེ་དག་
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ཡུལ་གི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་གཟུང་བའི་དོན་དག་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་

གཟུང་བའི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ། ཡུལ་བདེན་པ་གང་གི་ཡང་འཛིན་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་རོ། །

རྒྱས་བཤད་ལ། 

གཟུང་རྟོག་དང་། 

འཛིན་རྟོག་བཤད་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

འཇུག་པ་༼གཟུང་རྟོག༽དང་། 

ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། 

གཟུང་རྟོག་གཉིས་ཀི་དང་པོ་འཇུག་པའི་རྟེན་ཅན་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ཞེ་ན། ར་

བ་ལ་བཞི་སེ། རྟོག་པའི་ཡུལ་ངོ་བོ། གངས། དེ་དག་སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ལ་ཀུན་ལ་སྦར་བ་ཡུལ་དགུ་སེ། རིམ་པ་བཞིན་ཡུལ་སྤིའི་ངོ་བོ་དང་། དེའི་རྒྱུ་དང་། 

ལམ་གི་རང་བཞིན་དང་། ཡུལ་དང་། བེད་པ་དང་། རང་དོན་ཐོབ་པ་དང་། གཞན་དོན་

བེད་པའི་ནུས་པ་དང་། བ་བའི་ལས་དང་། བ་བའི་འབས་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། འཇུག་

པ་ཕོགས་ཀི་རྟེན་ཅན་གི་རྣམ་རྟོག་གོ །གསུམ་པ་ནི། ཡུལ་དགུ་ཡོད་པས། ཡུལ་ཅན་

རྣམ་པ་དགུར་འདོད་དོ། །བཞི་པ་ནི། འདིར་རྟོག་པ་དགུ་ཚན་བཞི། འཇུག་པ་གཟུང་

རྟོག་ཏུ་མཚོན། དམིགས་ཡུལ་བང་སེམས་ཀི་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་དོན་

དམ་པར་འཇུག་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་མཚན་ཉིད་དོ། །རེ་རེ་ལ་འཇུག་བར་རྟོག་པ་ཞེས་

བ་སེ། ཡུལ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སེམས་བསྐྱེད་པའོ། །
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མདོ་ནི། ཡུམ་ཤིན་ཏུ་དབེན་པའོ། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཆོས་

ཉིད་དེ། ནམ་མཁའི་དཔེས་སོ། །མཐོང་སོམ་གི་ལམ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་

ཐབས་མཁས་ཏེ། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུའི་དཔེས་སོ། །བང་སེམས་ཀི་ཤེས་པ་ལམ་གི་

དམིགས་པ་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སེ། གཟུགས་བརན་གི་དཔེས་སོ། །མི་

མཐུན་པའི་ཕོགས་རྟོག་པ་འདོར་བ་དང་། གཉེན་པོ་རྟོགས་མེད་ལེན་པ་སེ། རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེས་སོ། །སྐྱེ་མེད་རང་གི་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་སེ། སངས་

རྒྱས་ཀི་དཔེས་སོ། །ཉན་རང་གིས་ཐག་བསྲིང་བར་བེད་པ་ནི། སྤྲུལ་པའི་དཔེས་

སོ། །བང་སེམས་དེའི་འཕིན་ལས་གཞན་དོན་བེད་པ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་

དཔེས་སོ། །བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་འབས་བུ་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ཏེ། འཁྲུལ་

འཁོར་གི་དཔེས་སོ། །རྟོག་པ་འདི་དག་འདིར་དངོས་སུ་བསན་ལ། མདོ་ནས་གཉེན་

པོ་དངོས་སུ་བསན་ནས་རྟོག་པ་དོན་གིས་འཕངས་སོ། །

འགེལ་པ་དྲུག་སེ། རྟོག་པའི་ཡུལ། འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན། རང་གི་ངོ་བོ། སྦོར་

བའི་ལམ་གི་སང་བར་བསན། གངས། དེ་དག་སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལ་ཀུན་

གི་མཇུག་ཏུ་སྦར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། བང་སེམས་ཀི་ལམ་འབས་ལ་སྐྱོན་མེད་ཅིང་

ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇུག་བ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གཟུང་བའི་རྣམ་རྟོག་དང་

པོ་སྦོར་བ་པོས་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕོགས་ཀི་རྟེན་ཅན་ཏེ། ཡུལ་ཅན་དོན་དམ་པར་

འཇུག་བར་འཁྲུལ་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཐུན་མོང་གི་སྦོར་བ་ཉེར་བསོགས་ཀི་ལམ་གི་

གནས་སབས་ཀི་སང་བར་བམས་པས་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། རྣམ་པ་དགུའོ། །

དྲུག་པ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུང་བར་བ་བ་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་
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བའོ། །ཞེས་འཁྲུལ་པ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

དབེན་པའི་ཕིར་དབེན་པ། དེ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་མ་རྟོགས་ཀི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་

རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ་དང་། སོགས་པ་དགུ་པ་སོགས་

ལ་འཇུག་པས། དེའི་ཆོས་ཉིད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སུ་ངེས་པ་དང་། ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་ཏེ་སོམ་པའི་ལམ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་

པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་བརན་ཙམ་དུ་ཟད་པས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཤེས་པའི་

དམིགས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་སང་བར་བ་བར་

ཤེས་པས་གཉེན་པོ་ལེན་པ་དང་། སྐྱོན་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་དོར་བར་ཤེས་

པས་མི་མཐུན་ཕོགས་འདོར་བ་དང་། མཁེན་གསུམ་ལ་སྒིབ་པའི་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་རྟོགས་པ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་དང་། སངས་པ་

དམན་ཞིང་རྟོགས་པ་ག་ནོམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ས་ཐག་

བསྲིང་ཞིང་སོང་བར་བེད་པ་དང་། བང་སེམས་ཀི་གདུལ་བའི་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་དང་

མཐུན་པར་ཉན་ཐོས་སོགས་སུ་སྤྲུལ་པས་སེམས་ཅན་གི་དོན་གི་ལས་དང་། གདུལ་

བ་འདུལ་བའི་ཡང་དག་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སོབས་ཀིས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་མི་

གནས་པའི་མང་འདས་ལ་དགོད་པར་བ་བའི་འབས་བུ་ལའོ། །

གཉིས་པ་༼ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། གཟུང་རྟོག་གཉིས་པ་ལྡོག་པའི་རྟེན་ཅན། ཡུལ་གི་དབེ་བས་ཇི་

ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ཞེ་ན། ར་བ་ལ་བཞི་ལས། ཡུལ་ནི། རྟོག་པ། ཡོངས་འཛིན། 

གཉེན་པོ། དབང་པོ། ཆེད་དུ་བ་བ་དམན་པ་སེ། ལམ་དམན་པ་ལྔ་དང་། སངས་པ་
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དང་། རྟོགས་པ་དང་། གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། མང་འདས་དམན་པ་སེ། ལམ་

འབས་དམན་པ་བཞི་སེ། དགུ་ལ་ལ་མཇུག་ཏུ་སྦར་བའོ། །ངོ་བོ་ནི། ལྡོག་པའི་ཕོགས་

ཀི་རྟེན་ཅན་གི་རྣམ་རྟོག་གོ །གངས་ངེས་ནི། དགུའི་བདག་ཉིད་དོ། །

སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། རྟོག་པ་དགུ་པོ་འདི་མཚན་གཞི། ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་ཏུ་

མཚོན། དམིགས་ཡུལ་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཡིད་ལ་བླང་བར་འབྱུང་བའི་ཆོས་

ལ་དམིགས་ནས། རྣམ་པ་དོན་དམ་པར་ལྡོག་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས། 

རེ་རེ་ལ་ལྡོག་བར་རྟོག་པ་ཞེས་སྦར་ཏེ། ཐབས་ཤེས་དང་བལ་བས་སྲིད་པ་དང་ཞི་

བར་ལྟུང་བའི་ཕིར་བང་སེམས་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྟོགས་པ་དམན་པ་ཉིད་དེ། ཉི་ཟླས་གིང་

བཞིའི་ལས་བེད་ཅིང་རེས་སུ་འབངས་པའི་དཔེས་སོ། །ཕི་ནང་གི་ཡོངས་སུ་འཛིན་

པ་མེད་པས་བར་ཆད་ཀིས་ཚུགས་པ་སེ། ཁིམ་ཐང་ཐོད་པའི་དངོས་སོ། །བང་ཆུབ་

ཀི་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པོ་མ་ཚང་བ་སེ། སྐྱེས་བུ་མཚོན་ཆ་ཐོགས་

པའི་དཔེས་སོ། །རྟོགས་པ་ལ་རང་དབང་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གི་གདམས་ངག་གི་

རྐེན་གིས་བང་ཆུབ་ཏུ་འགོ་བ་སེ། མཁར་གི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རེས་

སུ་འབངས་པའི་དཔེས་སོ། །ཆེད་དུ་བ་བ་རྣམ་མཁེན་ནམ། ཆེན་པོ་གསུམ་ལས་

ལོག་པ་སེ། ཆུ་ཀླུང་ཕ་མོ་ཐམས་ཅད་གངྒཱར་སོང་སེ་རྒྱ་མཚོར་འགོ་བའི་དཔེས་

སོ། །སངས་པ་ཉི་ཚེ་བ་སེ། ལག་པ་གཡས་པས་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་བེད་པའི་

དཔེས་སོ། །རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་རྟོགས་པ་ཐ་དད་སྣ་ཚོགས་པ་ཉིད་དེ། ཆུ་ཀླུང་ཕ་མོ་

ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོར་ཕིན་ནས་ལན་ཚར་རོ་གཅིག་པའི་དཔེས་སོ། །

རང་དོན་གནས་པ་དང་། གཞན་དོན་ལ་འཇུག་པ་ལ་རོངས་པ་སེ། འཁོར་
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ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་དཔུང་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་མདུན་དུ་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་སོགས་

འགོ་བའི་དཔེས་སོ། །ཉན་རང་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་རེས་ལ་རྣམ་མཁེན་གི་ལམ་ནས་

འགོ་དགོས་པ་སེ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་གི་མདུན་དུ་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་འགོ་བའི་

དཔེས་སོ། །བཞི་པ་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉན་རང་རྣམས་ཞེས་སྦར་རོ། །

འགེལ་པ་ལ། རྟོག་པའི་ཡུལ། འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན། རང་གི་ངོ་བོ། གངས། 

བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་སང་བར་བསན། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་དང་དྲུག་

གོ། །དང་པོ་ནི། ལ་ཀུན་གི་མཇུག་ཏུ་སྦར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཉན་རང་གི་ལམ་འབས་

ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གཟུང་རྟོག་གཉིས་པ་ལྡོག་པའི་

ཕོགས་ཀི་རྟེན་ཅན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། རྣམ་པ་དགུའོ། །ལྔ་པ་ནི། བང་སེམས་རྣམས་ཀི་

མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གི་དངོས་གཞིའི་སེམས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡིད་ཤེས་དང་། ཤེས་

རབ་སོགས་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འཇུག་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་གནས་སབས་

ཀི་སང་བར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ནི། རྟོག་པ་འདི་དག་ཆོས་ཅན། ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་ཡིན་ཏེ། དམིགས་

ཡུལ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ལ་བླང་བར་བ་བ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བའི་

ཆོས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ལྡོག་པར་

བའོ། །ཞེས་འཁྲུལ་པའི་ཕིར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྡོག་བར་རྟོག་པ་ཞེས་སྦར་ཏེ། 

རང་བཞིན་མེད་རྟོགས་ཀི་ཤེས་རབ་མེད་པས་འཁོར་བ་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པོ་མེད་

པས་མང་འདས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་ལྟུང་བ་ཉིད་ཀིས་རྟོགས་པ་དམན་པ་ཉིད་

དང་། ཐེག་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་
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ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་། འཛིན་པ་སོས་བལ་མ་རྟོགས་པས་ཤེས་བའི་

སྒིབ་པ་མཐའ་དག་གི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་

པའི་ལམ་མ་ཚང་བ་དང་། ཉན་ཐོས་འདོད་ཁམས་པས་སྲིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚེའང་

བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། སོགས་པ་ཉན་ཐོས་སོགས་ཀི་

གདམས་ངག་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀིས་གཞན་གི་རྐེན་གིས་འགོ་བ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཉིད་ཀིས་ཆེན་པོ་ཉིད་དང་། སོགས་པ་སོང་བ་

ཆེན་པོ་དང་། རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཉིད་ཀིས་ཆེད་དུ་བ་བ་ལོག་པ་

དང་། ཉན་ཐོས་ཤེས་རབ་ཀི་རྣམ་གོལ་སོབ་པ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་ཙམ་

གི་གཉེན་པོ་བེད་པས་སང་བ་ཉི་ཚེ་བ་སོང་བའི་ལམ་གི་བེད་པ་དང་། མི་རྟག་

སོགས་སུ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀིས་འབས་བུ་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་། 

སོགས་པ་ཕིར་འོང་སོགས་རྟོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དང་། ཤེས་བ་ལ་རོངས་པའི་

མ་རིག་པའི་བག་ལ་ཉལ་ཕ་མོ་ཐམས་ཅད་མ་སངས་པ་ཉིད་ཀིས་རང་དོན་གནས་

པ་དང་། གཞན་དོན་འགོ་བ་མི་ཤེས་པ་དང་། རྣམ་མཁེན་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་

བཅས་པས་ཐེག་ཆེན་པ་ཐམས་ཅད་་ད་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཐེག་ཆེན་དང་བལ་

བའི་ཤེས་རབ་ཀི་རེས་སུ་རྣམ་མཁེན་མི་འབང་གི མང་འདས་གཞན་རྣམ་མཁེན་

གི་རེས་སུ་འབངས་པས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་མང་འདས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཇུག་ཏུ་ལུས་

པས་ན། འགོ་བའོ། །
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གཉིས་པ་༼འཛིན་རྟོག༽ལ་གཉིས་ཏེ། 

རས་འཛིན་༼རྟོག་པ།༽དང་། 

བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། 

སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་འཛིན་པ་ལ་དམིགས་པའི་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་པོ་སྐྱེས་བུ་རས་

སུ་ཡོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ཞེ་ན། ར་བ་ལ། ཡུལ། ངོ་བོ། སྦར་ཏེ་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལ་ཀུན་གི་མཇུག་ཏུ་སྦར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། འཛིན་རྟོག་

དང་པོ་རས་འཛིན་རྟོག་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། རྟོག་པ་དགུ་ཚན་བཞི། 

རས་འཛིན་རྟོག་པར་མཚོན། དམིགས་ཡུལ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་འཛིན་པ་ལ་དོན་དམ་

པར་རས་འཛིན་དུ་འཁྲུལ་པ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས། རེ་རེ་ལ་རས་ཀི་འཛིན་པར་

འཁྲུལ་པ་ཞེས་སྦར་ལ། བླང་བ་འཛིན་པ་དང་། སྐྱོན་འདོར་བ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། 

ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའམ་གཏོང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

ཆོས་རྣམས་ལ་བདེན་པར་ཡིད་ལ་བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ཡིད་ལ་མི་

བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །བདེན་པར་ཡིད་ལ་བས་པས་ཁམས་རྣམས་ནི་གསུམ་པོ་དག་

དང་ཉེ་བར་འབེལ་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་ནི། གང་དུ་ཡང་འདྲེས་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་མཚན་མ་ལ་གནས་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་

ལ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

གཟུགས་སོགས་ལ་ཆགས་ཤིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་སེ། མདོ་ནི། མངོན་པར་

ཆགས་པ་མེད་པ་དང་གནས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་ཡུམ་ལ་སྤོད་དོ། །ཞེས་

སོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་ཀི་དངོས་པོ་ཐ་སད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་
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སེ། མདོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི། ཆོས་གང་ལ་ཡང་འདོགས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་

སོ། །འཁོར་གསུམ་དུ་ཆགས་པ་སེ། མདོ་ནི། མངོན་པར་ཆགས་པས་བརོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །འཁོར་འདས་ལ་བླང་དོར་དུ་འཛིན་པའི་གཉེན་པོ་སེ། མདོ་ནི། 

ཡུམ་ཡང་ཡུམ་དང་མ་བལ་ཞེས་སོ། །སྦིན་སོགས་རྐང་པས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་

བང་ཆུབ་ཏུ་འགོ་བའི་ནུས་པ་ཉམས་པ་སེ། མདོ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་གང་ན་དེར་

གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་ལྔ་སེ། ཡུལ། ངོ་བོ། སྦོར་ལམ་གི་སང་བར་བསན། གངས། 

སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལ་མཇུག་ཏུ་སྦར་བ་དགུའོ། །གཉིས་པ་ནི། སོ་སོའི་

སྐྱེ་བོའི་འཛིན་པ་ལ་རས་སུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་པོའ།ོ །གསུམ་པ་ནི། མཐོང་ལམ་

གི་སྦོར་བའི་གནས་སབས་ཀི་སང་བར་བཞེད་དོ། །བཞི་པ་ནི། རྣམ་པ་དགུའོ། །ལྔ་

པ་ནི། དོན་དམ་པའི་རས་ཀི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཞེས་ཀུན་ལ་སྦར་ཏེ། 

དོན་དམ་པར་འཛིན་དོར་མེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་དང་། གཏོང་

བ་དང་། ཡང་དག་པ་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་ཡིད་ལ་བེད་པ་

དང་། ཡིད་ལ་བས་པའི་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་ཁམས་གསུམ་ཅར་དང་ཉེ་

བར་འབེལ་བ་དང་། གཟུགས་སོགས་སོང་པ་ཉིད་རྟོགས་ཏེ་མི་གནས་པས་མཚན་མ་

ལ་གནས་པ་དང་། དངོས་པོ་ལ་བདེན་པར་མངོན་པར་མ་ཞེན་པས་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་རས་སུ་ཡོད་པ་མེད་པས་ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དང་། ཐོས་བསམ་གིས་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཤེས་པས་འཁོར་གསུམ་དུ་མ་ཆགས་པས་མངོན་པར་མ་ཞེན་པ་སྔོན་དུ་འགོ་
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བའི་ཕིན་དྲུག་ལ་ཆགས་ཤིང་སྤོད་པ་དང་། འཁོར་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ཏེ་

སོམ་པ་བླང་དོར་དུ་རྟོག་པའི་གཉེན་པོ་ཉིད་ཀིས་གཉེན་པོ་དང་། ཡུམ་རྣམ་མཁེན་གི་

ལམ་དུ་ཡང་དག་པར་མ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་སྦིན་སོགས་ཀིས་རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་

བཞིན་དུ་འགོ་བ་ཐོགས་པ་ལའོ། །

གཉིས་པ་༼བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། འཛིན་རྟོག་གཉིས་པ་འཕགས་པའི་འཛིན་པ་ལ་སྐྱེས་བུ་

བཏགས་པར་ཡོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ཞེ་ན། ར་བ་ལ་གསུམ་སེ། 

ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཉན་རང་གི་ལམ་གཉིས། 

བང་སེམས་ཀི་ལམ་དྲུག །གཉིས་ཀའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཏེ། དགུ་ལ་ལ་མཇུག་ཏུ་

སྦར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པའི་འཛིན་པ་ལ་བཏགས་པར་ཡོད་པར་རྣམ་རྟོག་

རས་འཛིན་ལས་གཞན་བཏགས་འཛིན་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། འདིར་རྟོག་མཚན་

གཞི། བཏགས་འཛིན་རྟོག་པར་མཚོན། དམིགས་ཡུལ་འཕགས་པའི་འཛིན་པ་ལ་

དམིགས་ནས་བཏགས་པར་ཡོད་པར་འཁྲུལ་པ་མཚན་ཉིད་དོ། །དེས་ན། རེ་རེ་ལ་

བཏགས་པར་ཡོད་པར་རྟོག་པ་ཞེས་སྦར་ཏེ། ཉན་རང་ཀུན་ཆེད་དུ་བ་བ་ཆེན་པོ་

གསུམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་མི་འབྱུང་བ་སེ། མདོ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་གང་ན་

བ་དེར་ལམ་མཉམ་པ་ཉིད་ནས་འགོའ།ོ །ཞེས་སོ། །

ཉན་རང་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ཕིན་དྲུག་ལ་ལམ་མིན་པར་ངེས་པར་

འཛིན་པ་སེ། མདོ་ནི། ཕིན་དྲུག་ནི། བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ལམ་སེ་ཞེས་སོ། །ཀུན་

རོབ་ཏུ་རྒྱུ་འགག་པ་དང་། འབས་བུ་སྐྱེ་བ་དང་བཅས་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ནི། ཆོས་
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གང་ཡང་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན། འགོག་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སོ། །བར་ཆད་མེད་ན། ལམ་གི་

དངོས་པོ་མཐའ་དག་རྒྱུན་དང་ལྡན་པ་དང་། ཡོད་ན་མི་ལྡན་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་

དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་སོ། །ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་

ལ་མི་གནས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ནི། གང་ལ་ཡང་མི་

གནས་སོ། །ཞེས་སོ། །བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་ཐེག་དམན་

རིགས་འཇིག་པ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་སྦིན་པས་རེས་སུ་གཟུང་བར་

བའོ། །ཞེས་སོ། །དོན་དམ་པར་བང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཆོས་

ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་འདོད་པས་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །དོན་

དམ་པར་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ཕིན་དྲུག་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀི་སོའ།ོ །ཞེས་སོ། །རྣམ་མཁེན་གི་ལམ་ལ་ཕིར་རྒོལ་བ་མཚན་འཛིན་དམིགས་པ་

སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ལ་སྤོད་པ་ལ་ཡང་བདུད་དམ་བདུད་ཀི་རིས་ཀི་ལ་རྣམས་ཀིས་

ཐུབ་པར་དཀའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་ལྔ་སེ། རྟོག་པའི་ཡུལ། ངོ་བོ། གངས། བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་

སང་བར་བསན། སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལ་མཇུག་ཏུ་སྦར་བ་དགུའོ། །གཉིས་

པ་ནི། འཛིན་རྟོག་གཉིས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་པ་དགུའོ། །བཞི་པ་ནི། མཐོང་

ལམ་གི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འཇུག་པའི་གནས་སབས་ཀི་སང་བར་

བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། སྐྱེས་བུ་བཏགས་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་

ཞེས་སྦར་ཏེ། ཉན་རང་དག་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པས་ངེས་པར་འབྱུང་

བ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་མཁེན་གི་ཆེད་དུ་བ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་མི་འབྱུང་བ་
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དང་། ཐེག་དམན་རང་གི་འབས་བུ་མངོན་པར་འདོད་པའི་ལམ་མེད་པས་ཐེག་ཆེན་

གི་ལམ་གཞན་ལ་ལམ་མ་ཡིན་པར་ངེས་པར་འཛིན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་

པའི་ཕིར་འབས་བུ་སྐྱེ་བ་དང་། རྒྱུ་འགག་པ་དང་། བདུད་བཞི་དང་། ས་གཉིས་ཀི་

བར་ཆད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ལམ་གི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་རྒྱུན་དང་ལྡན་པ་དང་། 

གཅིག་ཤོས་མཚན་འཛིན་བར་ཆད་ཅན་དུ་སྣང་བ་ཉིད་ཀིས་ལམ་གི་དངོས་པོ་རྒྱུན་

དང་མི་ལྡན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་བ་མི་གནས་པར་གནས་པ་དང་འདྲ་

བ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་

དང་། སོགས་པ་གདམས་ངག་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་སོ་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀི་རིགས་སུ་གྱུར་ཅིང་། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་རིགས་འཇིག་པ་དང་། དེ་

བཞིན་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་གཟུགས་སོགས་སམ། 

བང་ཆུབ་མེད་པས་འདོད་པ་མེད་པ་དང་། སོས་བལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། སེར་སྣ་སེ། དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཤིན་ཏུ་

གོམས་པར་བས་པའི་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་བདུད་བཞི་དང་། ས་གཉིས་ལ་

སོགས་པ་ཕིར་རྒོལ་བའི་དངོས་པོ་དམིགས་པ་ལའོ། །

དོན་བ་་ནི། སང་གཉེན་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ན། རོད་བེད་བར་སབས་

ཀི་ཚིགས་བཅད་དགུས་གཞུང་རྟོག་གཉིས། འཛིན་རྟོག་གཉིས་ཏེ། རྣམ་པ་བཞི་པོ་

ཉིད་ལ་སོ་སོར་རེ་རེ་ལ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སུ་ཡུལ་གིས་

ཕེ་བ་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རྟོག་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་སང་བར་

བ་བ་ཉིད་དུ་གཉེན་པོ་སྦོར་བ་དང་། འཇུག་པའི་ལམ་རྣམ་པ་བཞི་ཡང་སང་བའི་དབེ་



  729  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

བས་རེ་རེ་ལ་དགུ་དགུ་ཐ་དད་དོ། །ཞེས་བ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །རྟོག་པ་འདི་

དག་ལ་བརོད་པར་བ་བ་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀི། མང་བས་འཇིགས་པས་མ་བིས་སོ། །

གཉིས་པ་༼བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། འཆད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། མཐོང་ལམ་གི་འབས་བུ་བང་

ཆུབ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་མཐོང་བའི་ལམ། ལན་ཅིག་བེད་

པའི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་གང་དང་བཅས་པས་བང་ཆུབ་བསྐྱེད་པར་བཞེད་པའི་རྒྱུ་གང་

ཡིན་པ་དེའོ། །གང་གིས་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དག་གིས་སོ། །གང་དུ་ན། 

དེ་ལྟར་ན། མཐོང་ལམ་ལ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་གཉེན་པོ་དང་བཅས་པ་བསན་ནས་

དེའི་རེས་སུའོ། །

ར་བ་ལ། གཞན་འབས་བུ་རྟོགས་པའི་ཆོས་ལ་འགོད་པ་དང་། རྒྱུ་ལུང་གི་

ཆོས་ལ་འགོད་པ་དང་། རང་གི་རྒྱུད་སྦོང་བ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། གདུལ་བ་གཞན་

ལུང་སོན་པའི་སོ་ནས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་འགོད་པ་སེ། མདོ་ནི། བང་སེམས་དེ་དག་

ནི། དཀའ་བ་བགིད་པའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དེའི་རྒྱུ་ཡུལ་ནི། 

ཚིག་དོན་གཉིས་ཀའི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་གཏོད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ཁོད་

ལ་གཏད་དེ་ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་དེ་ཐོབ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པའི་རྒྱུ་

ཡུམ་རང་གིས་སོམ་ཞིང་གཞན་ལ་སོན་པ་དེ། སོང་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

དག་བཅོམ་པར་གྱུར་པའི་སྦིན་པ་ལ་སོགས་བསོད་ནམས་ལས་བསོད་ནམས་ཆེས་

མང་བའི་མཚན་ཉིད་དོ། །མདོ་ནི། ཡུམ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་བསན་ན། ཀུན་དགའ་བོ་

དེའི་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

འགེལ་པ་ལ་སྔར་བཞིན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རབ་ཏུ་འགོད་ཅེས་དྲང་

ངོ་། །གང་ལ་ན། འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་གི་བང་ཆུབ་ལའོ། །གང་ན། གདུལ་བ་གཞན་དག་གོ །གང་གིས་ན། 

མཐོང་ལམ་དང་། སོགས་བསོམ་ལམ་ལ་སོགས་པ་སོན་པས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། 

གཏོད་པ་ནི། རྐེན་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གི་དོན་དུ་ན། བང་ཆུབ་ཀི་

རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ནར་རོ། །གང་ལ་ན། ཡུམ་ཆུད་མི་གསོན་པ་དེ་དག་ལའོ། །གང་ན་ཡུམ་

མོ། །ཇི་ལྟར་ན། བཅོས་མ་མིན་པར་ཡང་དག་པའི་ཚིག་དང་། དོན་དང་། སོགས་པ་

ལམ་དང་། སོ་དང་། མན་ངག་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་

རོ། །གསུམ་པ་ནི། འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པའི་རྒྱུ་ཡུམ་རང་

གིས་སོམ་པ་དང་། སོགས་པ་ཐོས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། སོན་པ་སོགས་ཉན་རང་

གི་སྦིན་སོགས་པས་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་བའི་མཚན་ཉིད་ནི་རྐེན་གསུམ་པ་

ཡིན་ནོ། །མཐོང་ལམ་དེ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་རྒྱུར་མི་འཐད་དེ། ས་

དགུས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། བར་དུ་ཆོད་ཀང་རྒྱུ་གསུམ་གིས་གདོན་མི་

ཟ་བར་བང་ཆུབ་སྐྱེད་པས་སམ། ཡང་ན། མཐོང་སང་སངས་མ་ཐག་དེ་ཐོབ་པ་ཡིན་

པས་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཞེས་ཤཱནི་པས་སོ། །

གསུམ་པ་༼འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ།༽ལ་གསུམ་སེ། 

དབུ་མ་པའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བསན། 

དངོས་སྨྲ་བའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དགག །ཐར་པ་འདོད་ན། སོང་ཉིད་ཁས་བླང་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

དགོས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་གང་

གི་དོན་དུ་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་མཐོང་ལམ་པའི་ལམ་ཉིད། གོགས་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེ་ལྟ་བུ་

དང་བཅས་པས་སྐྱེད་པར་བཞེད་པའི་བསྐྱེད་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། 

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་སོན་ནོ། །ར་བ་ནི། སྒིབ་པ་

གཉིས་ཀི་དྲི་མ་གདོད་མ་ནས་ཟད་པ་དང་། མི་སྐྱེ་བ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་ཅན། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཞེས་བརོད་དེ། དྲི་མ་གཞི་མ་གྲུབ་པས་སྐྱེས་པ་ཟད་པ་

མེད་ཅིང་། མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར། ཆོས་ཅན་

གཉིས་ཀི་བཤད་པར་རྟགས་དེ་དག་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །མདོ་ནི། ཆོས་

དེ་དག་ལ་ནི་སྐྱེ་བ་ཡང་མེད་ན། དེ་དག་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། རྟགས་དགོད། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་སྐུ་དང་། སོགས་པ་

ལོངས་སྐུ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་ནི་ཆོས་ཅན། བང་

ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །སྒིབ་གཉིས་ཀི་དྲི་མ་སྔར་ཡོད་འགག་པ་མེད་པར་

རྟོགས་པས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དྲི་མ་རྣམས་གདོད་ནས་ཟད་པ་ཤེས། རང་བཞིན་གིས་

སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ་དང་། རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སོ། །དང་

པོ་ནི། ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་དུ་རྟོག་པ་ཤེས་བའི་སྒིབ་

པའི་དྲི་མ་སྐྱེས་པ་དང་། མ་སྐྱེས་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། སྔར་ཡོད་

འགག་པ་དང་། རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བར་བདེན་པར་མེད་དོ། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དབུས་མཐར། ཆོས་ཀི་དབིངས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་

མ་གཏོགས་པའམ་བལ་བ་འདི་ལྟ་བུའི་གཟུགས་སོགས་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ་ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །ཁབ་པ་ཆོས་ཉིད་ལ་འགག་སྐྱེ་མེད་པས་ཁབ་སེ། ནམ་

མཁའ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒིབ་གཉིས་ཆོས་ཅན། སྔར་ཡོད་འགག་པ་དང་། རྒྱུ་

ལས་སྐྱེ་བར་བདེན་པ་མེད་དེ། རིགས་པས་འཐད་པའི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མེད་པའི་

ཕིར། ནམ་མཁའི་པད་བཞིན་ནོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་བོ། །ཞེ་ན། སྒིབ་གཉིས་ཆོས་ཅན། 

འཐད་པའི་དངོས་པོར་མེད་དེ། བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བལ་

བའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་ལ་དཔྱོད་པ་རྡོ་རེ་གཟེགས་མ་དང་། འབས་བུ་ལ་དཔྱོད་པ་

ཡོད་མེད་སྐྱེ་འགོག་གི་ཚད་མ་དང་། སོགས་པ་རྟེན་འབེལ་གི་རྟགས་སམ། མུ་བཞི་

སྐྱེ་འགོག་གིས་བདེན་དངོས་ཁེགས་སོ། །

གཉིས་པ་༼དངོས་སྨྲ་བའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དགག༽ལ། 

ཁས་བླངས་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གང་

དག་ཀུན་འབྱུང་གི་དངོས་པོ་སྔར་ཡོད་འཇིག་པ་བདེན་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་

ཀུན་འབྱུང་ཟད་པ་ལ་ཟད་དོ། །སམ་པའི་ཤེས་པ་ནི། ཟད་པ་ཤེས་པར་བརོད། དུཿ 

ཁའི་དངོས་པོ་གཉེན་པོའི་དབང་གིས་རྒྱུ་ཟད་ནས་མི་སྐྱེ་བའི་བསམ་པས་དུཿ ཁ་མི་

སྐྱེ་བ་ལ་མི་སྐྱེའོ། །སམ་པའི་ཤེས་པ་ནི། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ཡིན་པར་བརོད་ཅིང་། 

རང་ལུགས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ཡིན་པར་བརོད་

དོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རིགས་པ་དང་། ཁས་བླངས་ཀིས་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཁེད་ཀི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། 
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ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་པར་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཡུལ་ཀུན་འབྱུང་ཟད་པ་དང་། དུཿ ཁ་

མི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཁོ་ནའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་ན། དཔྱད་ན་དུ་ཀུན་དང་། སྐྱེ་འགག་

མ་གྲུབ་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ཞེས་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་

གསུངས་པ། 

ར་བ་ལ། མཐོང་སང་རྣམ་རྟོག་གི་རིགས་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་གིས་ཅི་ཞིག་

ཟད་པར་བས་ཤིང་། སར་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཅི་ཞིག་ཐོབ་སེ། ཐོབ་པ་མེད་པར་

ཐལ། སྐྱེས་པ་ཟད་པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་འགོག་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་

སེ། རྣམ་རྟོག་གདོད་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། དངོས་པོ་ལ་ལོག་པར་ཏེ། བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་

དངོས་སྨྲ་བ་ཁེད་ཀི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། དེའི་སོབས་ཀིས་མཐོང་སང་རྣམ་རྟོག་

དང་། སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ་སྐྱེས་པ་ཅི་ཞིག་ཟད། དུཿ ཁ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་

ཅན་མ་སྐྱེས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ། ཟད་ཐོབ་ཅུང་ཟད་ཀང་བས་པ་མེད་པ་ཁོ་ནར་

ཐལ། དོན་དམ་པར་དྲི་མ་སྐྱེས་པ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཟད་པ་དང་། སྔར་མ་སྐྱེས་པ་དག་

སྐྱེ་བ་ལ་གཉེན་པོས་གེགས་བས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་འགོག་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་དྲི་མ་རྣམས་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་

བཞིན་ཉིད་ལ་འགག་སྐྱེ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་སྐྱེས་ནས་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་

མེད་པ་དེའི་ཕིར་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འདོད་ན། ཁོ་བོ་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་

རང་བཞིན་གིས་ཟད་སྐྱེ་མེད་པ་ཁས་བླང་བར་བའོ། །སམ་དུ་བམས་པས་དགོངས་

པ་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ལ་ཁས་བླངས་བརོད། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་དོན་

དམ་དུ་མེད་པ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕུང་པོ་ལྔའམ། རང་རིག་གི་ཆོས་ཡང་དག་པར་ཏེ། 

དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་ཅན། ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་རྣམ་རྟོག་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་བདེན་པར་འཛིན་པ་མ་

སངས་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་མེད་ན། འགལ་བ་གཞི་གཅིག་ལ་བསྒྲུབས་པས་ངོ་མཚར་

ཆེ་བའི་གནས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་གསུངས་པ། ར་

བ་ལ། དངོས་སྨྲ་བ་གཞན་གིས་བཏགས་པའི་ཆོས་ཕུང་པོ་ལྔའམ་རང་རིག་ཆོས་

ཅན། དེ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བློ་སང་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་རྣམས་དོན་དམ་པའི་

བདེན་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། གཉེན་པོས་སང་ནུས་པ་ལ་ཡུལ་དོན་ལ་

མེད་ཅིང་ཡུལ་ཅན་འཁྲུལ་པས་ཁབ་པས་སོ། །ཐོགས་མེད་ཀིས། དོན་ནི་དོན་དུ་གྲུབ་

གྱུར་ན། །ཤེས་པ་རྟོག་པ་མེད་མི་འགྱུར། །དེ་མེད་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཐོབ་

པར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །འདོད་ན། སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། ཤེས་

བའི་སྒིབ་པ་ཟད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་བདེན་པར་འཛིན་པ་མ་སངས་པའི་

ཕིར། ཁབ་པ་མེད་ན། དངོས་འཛིན་མ་སངས་ཀང་ཤེས་སྒིབ་སངས་པར་བརོད་པར་

གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བམས་པ་ཁོ་བོས་མཚར་དུ་བརིས་ཞེས་པ། བསིང་ཚིག་གོ །

འགེལ་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཡུལ་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་ན། ཡུལ་ཅན་སང་ནུས་

པར་བསན། ཡུལ་བདེན་པར་གྲུབ་ན། ཡུལ་ཅན་སང་མི་ནུས་པར་བསན། དེས་ན་

འགལ་བ་ཁས་བླངས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྣལ་འབོར་གིས་བཞི་སེ། བདག་
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མེད་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། སེམས་ཙམ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སྣང་བ་མེད་པ་

ལ་དམིགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་སའོ། །དང་པོ་ནི། ལྟ་བ་ཆོས་བདག་མེད་དུ་གཏན་ལ་

དབབ། དེ་སོམ་པའི་ཚུལ། བསོམས་པའི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ནི། ཕུང་པོ་ལྔ་ཆོས་

ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ། སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ནི། གང་ཟག་གི་

བདག་དེ་ལ། སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པས་སོང་པས་ཁབ་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་

རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། འདུས་བས་ཡིན་ཞིང་། འདུས་བས་མི་རྟག་པས་སོ། །ལུང་

ལས། ཀེ་མ་འདུས་བས་རྣམས་མི་རྟག །སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན། །ཞེས་

སོ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་དེས་དབེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། སོགས་པ་ཁམས་དང་། 

སྐྱེ་མཆེད་རྟེན་འབེལ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡང་དག་པར་དམིགས་ཏེ། 

བདག་མེད་དོ། །སམ་དུ་རེ་གཅིག་ཏུ་སོམ་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་བསོམས་པས་

བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡོངས་སུ་བོར་ཏེ། བདག་འཛིན་སངས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་དུ་གཏན་ལ་དབབ། དེ་སོམ་པའི་

ཚུལ། བསོམས་པའི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་བ་སྔོན་པོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་

དང་། དེ་འཛིན་པའི་བློ་དག་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་རས་གཞན་དུ་བདེན་པ་མེད་དེ། 

ལན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ཕིར། རྣམ་ངེས་ལས། ལན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་

པའི་ཕིར། །སྔོ་དང་དེ་བློ་གཞན་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །འདི་ལ་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ། 

རྟགས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་འཛིན་ཕྲུགས་གཅིག་གོ །གཉིས་པ་ནི། ཡང་

དག་པར་ཐ་དད་དུ་བདེན་པ་མེད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ། རྟགས་ཀི་མཚན་གཞི་ནི། གཟུང་འཛིན་དུས་གཅིག་པས་ལན་
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ཅིག །དམིགས་པ་སེ། རྟོགས་པ། ངེས་པ་ནི། གཟུང་བ་རྟོགས་པ་ལ། འཛིན་པ་རྟོགས་

པས་ཁབ། འཛིན་པ་རྟོགས་པ་ལའང་གཟུང་བ་རྟོགས་པས་ཁབ་པའོ། །ཕོགས་ཆོས་

ནི། གཟུང་འཛིན་གཉིས་པོ་དུས་གཅིག་ཅར་རྟོགས་པས་ཁབ་པར་མངོན་སུམ་གིས་

གྲུབ་བོ། །ཁབ་པ་མ་གྲུབ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། སེམས་ཅན་གི་ཤེས་

རྒྱུད་ལ་རྟགས་ཞུགས་སོ། །ཞེ་ན། མ་ཞུགས་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་ཤེས་རྒྱུད་དམིགས་

པས། ཡེ་ཤེས་མ་དམིགས་པས་སོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། གཞན་གི་གཟུང་བ་

དམིགས་ཀང་འཛིན་པ་མ་དམིགས་པས་སོ། །ཞེ་ན། རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། གཞན་གི་

གཟུང་བ་གཞན་གིས་ཤེས་པ་ཡིན་གི་བདག་ལ་མི་སྣང་ངོ་། །ཀུན་རོབ་ཏུ་དེ་ལྟར་ཐ་

སད་བེད་པ་ནི། བག་ཆགས་མཐུན་པར་སད་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་དུ་སྣང་བ་འདི་ནི། སེམས་ཙམ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་ཕི་རོལ་གི་དོན་

ནི་མེད་དོ། །ཞེས་བ་བར་རྟོགས་ཏེ། རེ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ལ་བེད་ཅིང་སོམ་པ་སེ། ལང་

གཤེགས་ལས། སེམས་ཙམ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་ནི། །ཕི་རོལ་དོན་ལ་མི་རྟོག་གོ། །ཞེས་

སོ། །གསུམ་པ་ནི། འཛིན་པ་བདེན་མེད་དུ་མ་རྟོགས་པས་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་

སེམས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡོངས་སུ་མ་བོར་ཡང་། སྔར་གི་བསོམ་བ་མངོན་སུམ་

དུ་མཐོང་བས་ན། ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སངས་པ་ཐོབ་བོ། །

གསུམ་པ་ལ། ལྟ་བ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་དུ་བསན། དེ་

སོམ་པའི་ཚུལ། བསོམས་པས་གོལ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། འཛིན་

པ་བདེན་པ་མེད་དེ། གཟུང་བ་བདེན་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། འཛིན་པར་

གཟུང་བས་བཞག་པས་སོ། །གཟུང་བ་མེད་ན་དེར་འཛིན་མེད། །ཅེས་སོ། །གཉིས་
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པ་ནི། འཛིན་པ་རྣམ་བཅས་སུ་བདེན་པ་མེད་དོ། །སམ་དུ་རེ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་

སེམས་པས་བསོམ་ཞིང་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་འདི། 

ཡང་དག་པར་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་སམ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས་བསོམས་པས་སེམས་

ཙམ་ལ་ཡང་མི་གནས་པར་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པ་འབྱུང་སེ། དབིག་གཉེན་གིས། 

འདི་དག་རྣམ་རིག་ཙམ་ཉིད་ཅེས། །དེ་སམ་དུ་ནི་བསམ་ནས་སུ། །ཅི་ཡང་རུང་སེ་

མདུན་འཇོག་ན། །དེ་ནི་ཙམ་ལ་མི་གནས་སོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་སོམ་

པ་རོགས་པ་ན། འཛིན་པའི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་རིག་སེམས་ཙམ་དུ་རྟོགས་པ་

དེ་ཡང་བསལ་ཏེ། དེས་དག་པ་འཐོབ་བོ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟ་བ་མཐའ་བལ་བསན། དེ་སོམ་པའི་ཚུལ། དེ་

བསོམས་པའི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་

ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་ན་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། སྔགས་དང་རས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་

སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་དུ་སྣང་བ་འབྱུང་ཡང་རྟ་གང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་བཞིན་དུའོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས། དེ་དང་དེ་རྟེན་གང་བྱུང་བ། །རང་གི་ངོ་བོར་དེ་མ་སྐྱེས། །རང་གི་ངོ་བོར་གང་

མ་སྐྱེས། །དེ་ལ་སྐྱེས་ཞེས་ཇི་སད་བརོད། །ཅེས་སོ། །དེས་ན་སྣང་བ་འདི་ཆོས་ཅན། 

ཡང་དག་པར་ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དངོས་པོར་བཏགས་ཤིང་བདེན་པའི་ངོ་བོ་དང་

བལ་བ་ཡིན་ནོ། །རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་ན་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་དངོས་པོ་མེད་པར་བདེན་པའི་ངོ་བོ་དང་བལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་

པར་དགག་བའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕིར། ཡེ་ཤེས་སིང་པོས། དགག་བ་ཡོད་པ་མ་
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ཡིན་པས། །ཡང་དག་ཏུ་ན་བཀག་མེད་གསལ། །ཞེས་སོ། །སྣང་བ་ཆོས་ཅན། 

སོགས་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་ཀ་མིན་པར་

བདེན་པ་མེད་དེ། ཡང་དག་པར་དངོས་མེད་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་དག་གིས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་སྒྱུ་མ་ལྟར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡིན་

ནོ། །སམ་དུ་བསོམས་པས་སོམ་པའི་སོབས་གྲུབ་ཅིང་སོམ་པ་རོགས་པ་ན། དཔེར་

ན། མིག་དག་པ་ཁ་ཅིག་གིས། ནོར་བུ་དང་། དངུལ་དང་། སོགས་པ་མེ་ལོང་དག་པ་

ལ་སོགས་པ་གཅིག་ཅར་གསལ་བར་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་བཞིན་ནམ། ནོར་བུ་ལ་

སོགས་ལ་ཤར་བའི་གཟུགས་བརན་བདེན་པས་སོང་ཡང་གསལ་བར་སྣང་བའི་

ཤེས་པ་བཞིན་དུ་སྒོ་འདོགས་སྐུར་འདེབས་ཀི་འཁྲུལ་པའི་མཚན་མ་སེ། རྒྱུ་བདེན་

འཛིན་མཐའ་དག་སངས་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྣང་ཡང་བདེན་པར་མེད་པ་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་བློ་ཡོད་མེད་གང་དུ་ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་གང་

ཟག་སོ་སོ་རང་ཁོ་ནས་རིག་གི གཞན་ལ་དངོས་སུ་བསན་མི་ནུས་ཤིང་། གཞན་

གིས་ཀང་དེ་བསེན་ཅིང་གཟུང་མི་ནུས་པ་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཏེ། ཡོད་ཀང་ཐ་སད་གདགས་

དཀའ་བ་དེ་ཡང་དག་པར་སྐྱེའོ། །འདི་ནི། སོབ་དཔོན་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པའི་དབུ་

མའི་གྲུབ་མཐའ་ཞལ་གིས་བཞེས་པས་མཉམ་གཞག་ཏུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྣང་བར་འདོད་

ཀི། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ནི། ཆོས་ཉིད་སོས་བལ་ལ་བློས་ཀང་ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་པ། 

འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པས་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་མཉམ་གཞག་ཡིན་པར་སྨྲའོ། །ལང་

གཤེགས་ལས། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ནི། །སེམས་ཙམ་ལ་ནི་བཟླ་བར་
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བ། །སེམས་ཙམ་ལས་ནི་འདས་ནས་ནི། །སྣང་བ་མེད་ལ་བཟླ་བར་བ། །སྣང་མེད་

གནས་པའི་རྣལ་འབོར་པ། །དེས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཐོང་། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྟོགས་པ་དེ་སྐྱེས་ན། རྣལ་འབོར་པས་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་

དངོས་འཛིན་ཡང་དག་པར་སོང་ངོ་། །དེ་དག་གིས་ལམ་སོམ་པའི་ཚུལ་བསན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཁས་བླངས་བརོད་པ་ནི། དངོས་པོ་དོན་དམ་དུ་མེད་པ་དེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ཏེ། སེམས་ཙམ་ལྟར་ན། སད་ཅིག་མའི་ཤེས་པ་རང་རིག་ཙམ་གི་ངོ་བོ་དང་། 

ཉན་ཐོས་ལྟར་གཟུགས་སོགས་ཤེས་བའི་མཚན་ཉིད། བེམ་པོ་རྣམས་གལ་ཏེ་དོན་

དམ་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ན། དེ་དགག་པ་ནི། རང་རིག་དང་གཟུགས་སོགས་

ཆོས་ཅན། དེ་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་བསྐྱེད་དུ་མེད་པ་དང་། དེ་བདེན་པར་

འཛིན་པའི་བློ་སང་དུ་མེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་པའི་དངོས་

པོར་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའ་རས་མེད་པ་

ཙམ་གི་ངོ་བོར་གནས་པས་དེར་འཛིན་གི་བློ་སང་དུ་མི་རུང་བར་འདོད་པ་བཞིན་

ནོ། །འདོད་ན། དངོས་པོར་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཆོས་ཅན། དེའི་ཚེ་གཉེན་པོ་

བསོམས་པས་དེ་ལ་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པར་ཐལ། གཉེན་པོ་བསྐྱེད་དུ་

མེད་པ་དང་། རང་སང་དུ་མེད་པའི་མ་འཁྲུལ་བར་གནས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ནམ་

མཁའ་བཞིན་ནོ། །འདོད་ན་རང་བཞིན་མེད་རྟོགས་ཀི་ཤེས་རབ་ཀིས་དངོས་འཛིན་

སོང་བར་ངེས་པས་བསལ་ལོ། །འདིར་སྒིབ་པ་རྟག་པ་སོགས་སུ་ཁས་བླངས་ཞེས་

སྦོར་བ་དང་། སྒིབ་པ་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པའི་མ་འཁྲུལ་བར་ཁས་བླངས་ཞེས་ཟེར་

བ་ནི། ནན་གིས་འདོད་དེ། སྒིབ་པ་སོང་བར་འདོད་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་མི་



  740  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་སངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་

ལྡོག་པའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོར་འཛིན་པ་ཆོས་ཅན། སང་དུ་མི་རུང་

བར་ཐལ། དེའི་ཡུལ་དངོས་པོའི་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་

མེད་ན། ཡུལ་བདེན་པར་ཡོད་ན། ཡུལ་ཅན་སང་དུ་མི་རུང་བས་ཁབ་པ་དེའི་ཕིར་

དངོས་སྨྲ་བ་གཞན་དག་གིས་ཤེས་སྒིབ་དངོས་འཛིན་སངས་པ་དང་། དངོས་པོ་དོན་

དམ་དུ་ཁས་ལེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དོན་ཁས་ལེན་པས་ཁོ་

བོ་བམས་པས་མཚར་དུ་བརིས་སོ། །ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་༼ཐར་པ་འདོད་ན་སོང་ཉིད་ཁས་བླང་དགོས་པར་བསན་པ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕོགས་བསལ་

ནས། རང་བཞིན་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕོགས་བརྟན་པོར་མཛད་ནས་ཐར་པ་

འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་སོང་ཉིད་འདི་ཁོ་ན་ཁས་བླང་བར་བའོ། །ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་དོན་ལ་གནས་པའི་ཕོགས་འཆད་དོ། །

ར་བ་ལ་གསུམ་སེ། ལྟ་བ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐའ་བལ་དུ་བསན། དེ་རྟོགས་

ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ། རྟོགས་ནས་གོལ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་རོབ་ཏུ་རྟེན་འབེལ་

མ་འགག་པར་སྣང་བ་འདི་ལ་དོན་དམ་པར་མི་མཐུན་ཕོགས་བསལ་བར་བ་བ་ཅི་

ཡང་མེད། གཉེན་པོའི་ཕོགས་གཞག་པར་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་མཐའ་གཉིས་

སུ་མ་ལྷུང་བའོ། །
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གཉིས་པ་ནི། མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཡང་དག་པ་ཉིད་ལ་ཅིར་

ཡང་མི་འཛིན་པའི་ཚུལ་གིས་ཡང་དག་པར་ལྟ་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ཡང་དག་པའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན། དངོས་པོར་འཛིན་པའི་ཤེས་སྒིབ་ལས་

རྣམ་པར་གོལ་ལོ། །་ད་པར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་རྟེན་ཅིང་འབེལ་

འབྱུང་བ། །སྐྱེ་མེད་ཟད་པ་མེད་པར་ཤེས་རབ་འདི་ཤེས་ཏེ། །ཉི་མ་སིན་མེད་འོད་

ཟེར་འཕོ་བས་མུན་བསལ་ལྟར། །མ་རིག་ཐིབས་པོ་བཅོམ་ནས་རང་བྱུང་ཐོབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། བརྟག་པའི་ཡུལ། བརྟག་པའི་ཚུལ། བརྟགས་པའི་འབས་བུའོ། །

དང་པོ་ནི། སྣང་བའི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་རྒྱུ་མེད་པ་སོགས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་

དང་། བདག་ལ་སོགས་པར་སྒོ་འདོགས་པའི་ངོ་བོར་སྔར་ནས་ཡོད་མ་མོང་བས་

སྔར་ཡོད་བསལ་བར་མ་བས། སྒོ་སྐུར་དང་བལ་བ་གསར་དུ་བཞག་པར་མ་བས་ཏེ། 

གང་གི་ཕིར་ན། བསལ་བཞག་ཡོད་ན། དངོས་པོ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་གོལ་བར་

མི་འཐད་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །བསལ་བཞག་གང་ཡང་མེད་ན། མེད་པའི་མཐར་ལྷུང་

ངོ་། །ཞེ་ན། མི་ལྟུང་སེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་རྟེན་

ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པས་

སོ། །དེ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར། དེའི་ཕིར་རང་བཞིན་མེ་སྨྲ་ཡི། །སྣང་བ་བསལ་ཕིར་མ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བ་འདི་ལའོ། །གཉིས་པ་ལ། སྣང་ཡང་

རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། སོགས་པ་གདོད་མ་ནས་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ལ་

སོགས་པའི་ངོ་བོར་བརྟག་ཅིང་བསོམ་པར་བ་སེའོ། །
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གསུམ་པ་ནི། སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པ་མེད་པ་ལ་མེད་པར་རྟོགས་པ་དེ་ལྟར་ན། 

བདེན་པར་མེད་བཞིན་དུ་སྒྱུ་མའི་གང་པོས་སྒྱུ་མའི་གང་པོ་གཞན་ཞིག་ཕམ་པར་

བས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་དག་པའི་དོན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་སྐྱེས་ན། 

སྒིབ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དངོས་འཛིན་གི་ཕིན་ཅི་

ལོག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །སྒྱུ་མའི་རྒྱལ་པོས་སྒྱུ་མ་ཡི། །རྒྱལ་པོ་གཞན་

ཞིག་ཕམ་བས་ལྟར། །གང་དག་གིས་ནི་ཆོས་མཐོང་བའི། །རྒྱལ་སྲས་དེ་དག་ང་རྒྱལ་

མེད། །ཅེས་སོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གི་ངོ་བོ་དང་། 

དེའི་བེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་མདོས་

མ་ཟིན་པས་ཞར་ལ་འོངས་པའི་དོན་ཚིགས་བཅད་གསུམ་བརོད་ནས་རྣལ་མ་དཀྱུས་

མ་མཐོང་བའི་ལམ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལས། དང་

པོ་ནི། བ་ས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་དུ་ན། སྦིན་པ་ལ་སོགས་ཕར་ཕིན་དྲུག་པོ་རེ་རེའི་

ནང་དུའོ། །གང་ན། ཕར་ཕིན་རེ་རེ་ལ་གཞན་ལྔ་པོ་དེ་དག་གོ །ཇི་ལྟར་ན། ཕན་ཚུན་

ཏེ། གཅིག་གི་ནང་དུ་གཅིག་འདུས་པར་རོ། །ཡུལ་ཅན་ནི། བ་ས་པ་དེ་རེ་སྦོར་སོན་

པའི་སབས་འདིར་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་པས་བ་ས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཕར་

ཕིན་རེ་རེ་ཐམས་ཅད་བ་ས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའོ། །གང་གིས་ན། དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་

ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ཡིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། བ་རོགས་ཀི་སད་ཅིག་མ་གཅིག་

ལའོ། །མདོ་ནི། བང་སེམས་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་ཤིང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་
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ཕིན་ཡོངས་སུ་འཛིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན། སངས་པའི་བེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བ་ས་

ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕར་ཕིན་དྲུག་པོ་དག་གོ །གང་དུ་ན། 

སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་རེ་རེའི་ནང་དུའོ། །ཇི་ལྟར་ན། སྔ་མ་གོ་སྒྲུབ་ཏུ་བསན་པ་

བཞིན་དུ་ཕན་ཚུན་རེ་རེ་ལ་དྲུག་དྲུག་ཚང་བར་རོ། །ཡུལ་ཅན་ནི། དེ་ལྟར་ཕར་ཕིན་

རེ་རེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་བ་ས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་བ་རོགས་ཀི་སད་ཅིག་མ་

གཅིག་པའི་དུཿ ཁ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པས་བ་ས་པ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་

དག་པས་ཕིན་དྲུག་ཏུ་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དྲུག་ཚན་དྲུག་གི་རྣམ་པ་སོ་དྲུག་ཅན་སྐྱེ་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་རེ་སྦོར་སོན་པའི་སབས་འདིར་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། 

མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་དེ་སྐྱེས་པ་ན་ཆོས་ཅན། མཐོང་སང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྐྱེད་པར་

བེད་པའི་རྒྱུ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པ་འཐོབ་

བོ། །གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བཞི་པོ་སོ་སོར་ཏེ། རེ་རེ་ལ། ལ་རྣམ་པ་དགུ་

དགུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀིས་སོ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་། འདོད་ཁམས་ན་སོ་

དྲུག །གཟུགས་ཁམས་ན་སོ་དྲུག །གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ན་སོ་དྲུག་ཡོད་པའི་

གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རྟོག་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། རྟོག་པ་

དེ་དག་གིས་ཉོན་མོངས་རྣམས་བ་ས་པས་སོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། མཐོང་ལམ་སྐྱེས་

ན། མཐོང་སང་རྟོག་པ་སོང་བ་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་འཐོབ་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སོམ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གི་ཕིར་ན། 

མཐོང་ལམ་གི་རྟོགས་པ་དེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །གང་ན། མཐོང་ལམ་
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དེ་ཉིད་པོ། ཇི་ལྟར་ན། མཉམ་རེས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སོམ་པར་བེད་དོ། །ཞེས་བར་

སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་གསུངས་སོ། །ར་བ་ལ། མཉམ་རེས་གཉིས་ལས། 

མཉམ་གཞག་ནི། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་དེ་ནས་མཐོང་སང་གི་འཇིགས་པ་མེད་པས་སེངྒེ་

རྣམ་པར་བསྒིངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྣམ་ཐར་བརྒྱད། སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་

སོམས་པར་འཇུག་པ་སེ། མདོ་ནི། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་དང་། མཐར་

གིས་གནས་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་པོ་དེ་དག་རྣམ་པར་ཕེ་ཞིང་སེངྒེ་རྣམ་

པར་བསྒིངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྟོག་པར་བེད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གི་ཚེ་ན། སོམས་པར་

ཞུགས་ནས་དེའི་རེས་སུའོ། །གང་ལ་ན། རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་ལའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་བང་གི་ལུགས་

མཐུན་དང་། ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་རོ། །མདོ་ནི། མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་

བེད་ཅེས་སོ་སོར་རྟོག་ཅེས་སོ། །

འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ནི། སྤིར་དབུ་མ་པས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རྟེན་འབེལ་

དུ་བཤད་པ་ཡོད་ཀང་། འདིར་དངོས་པོའི་རྟེན་འབེལ་སོན་ལ། དེ་ལའང་སད་ཅིག་མ་

དང་། འབེལ་པ་ཅན་དང་། གནས་སབས་པ་དང་། རྒྱུན་ཆགས་པ་སེ། བཞིའོ། །དང་

པོ་ནི། སེམས་སད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་པོ་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་སེ། 

དངོས་པོ་གང་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་སྐྱེས་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་

པ་ནི། འདུས་བས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ། རབ་ཏུ་བེད་པའི་གཞི་ལས། རྟེན་ཅིང་

འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་ཞེ་ན། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞེས་པས་སོ། །འདི་ལ་
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

དབེ་ན། ཐོགས་མེད་ཀིས་བརྒྱད་བཤད་དེ། མིག་དང་གཟུགས་ལས་མིག་ཤེས་

འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ནང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བའི་དང་། མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་

བེད་སོགས་འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བའི་དང་། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་དང་དེ་ལས་སོང་བུ་

འབྱུང་བ་སོགས་ཕིའི་ལོ་ཏོག་འབྱུང་བའི་དང་། སེམས་ཅན་གི་ཐུན་མོང་གི་ལས་ཀི་

ས་ཆུ་འབྱུང་བ་སོགས་འཇིག་པ་དང་འཆགས་པའི་དང་། ཁམས་གསུམ་པ་རྣམས་

ཟས་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་པ་ཟས་ཀི་བརྟན་པའི་དང་། དགེ་མི་དགེ་ལས་བདེ་

འགོ་ངན་འགོར་སྐྱེ་བ་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པའི་འགོ་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་དང་། 

ཚོགས་ལམ་ལས་སྦོར་ལམ་སོགས་རྣམ་པར་དག་པའི་དང་། བསམ་གཏན་ལས་

མངོན་ཤེས་སོགས་མཐུ་སོབས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གནས་སབས་ཐ་དད་ལ་བཞག་པ་སེ། ཚེ་འདིའི་ཕུང་པོའི་རྒྱུ། ཚེ་

སྔ་མའི་ལས་ཀི་ཀུན་སོང་ཉོན་མོངས་པ་དེ། ཚེ་འདི་ལ་ལྟོས་པའི་མ་རིག་པ། ཉོན་

མོངས་དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ཚེ་འདིའི་ཕུང་པོའི་རྒྱུ་བསོད་ནམས་དང་། བསོད་

ནམས་མ་ཡིན་པ་དང་། མི་གཡོ་བའི་ལས་ཀི་གནས་སབས་ནི། འདུ་བེད་པ། མའི་

མངལ་དུ་ཡིད་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཚོགས་པ་ནི། རྣམ་ཤེས། མཚམས་

སྦར་བའི་སད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་མེར་མེར་པོ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དོད་ཀི་

བར་ནི། མིང་གཟུགས། དྲུག་དོད་ནས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཕད་པའི་བར་ནི། 

སྐྱེ་མཆེད་དྲུག །སྐྱེ་མཆེད་དང་ཕད་ནས་ཚོར་བ་གསུམ་གི་རྒྱུ་ངོ་ཤེས་ཀི་བར་ནི། 

རེག་པ། ཤེས་ནས་འཁིག་པ་སྤོད་མི་ནུས་ཀི་བར་ནི། ཚོར་བ། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་

དང་འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་ལ་ཞུགས་པའི་བར་ནི། སྲེད་པ། འདོད་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་རྒྱུག་པའི་དུས་ཀི་བསམ་པ་ནི། ལེན་པ། རྒྱུག་

པའི་དུས་ན་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་འགྲུབ་པའི་ལས་གསོག་པའི་གནས་སབས་ནི། སྲིད་པ། དེ་

ནས་ལས་དེས་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བ་ནི། སྐྱེ་བ་གཞན་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

རྣམ་ཤེས་ཡིན་ཡང་སྐྱེ་བ་འདི་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་སྐྱེ་བ་གཞན་དེའི་མིང་གཟུགས། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག །རེག་པ། ཚོར་བའི་

བར་ནི། སྐྱེ་བ་འདི་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྒ་ཤིའོ། །དབིག་གཉེན་གིས། མ་རིག་ཉོན་མོངས་སྔོན་

གནས་སབས། །འདུ་བེད་དག་ནི་སྔོན་ལས་ཀི། །རྣམ་ཤེས་མཚམས་སྦོར་ཕུང་པོ་

ཡིན། །མིང་དང་གཟུགས་ནི་དེ་ཕན་ཆད། །སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དོད་ཚུན་ཆད་དོ། །དེ་ནི་

གསུམ་འདུས་ཚུན་ཆད་དོ། །རེག་པ་བདེ་་ག་ལ་སོགས་ཀི། །རྒྱུ་ཤེས་ནུས་པ་ཚུན་

ཆད་དོ། །ཚོར་འཁིག་ཚུན་ཆད་སྲེད་པ་ནི། །ལོངས་སྤོད་འཁིག་པའི་ཆགས་ཅན་

གི། །ཉེ་བར་ལེན་པ་ལོངས་སྤོད་རྣམས། །ཐོབ་པར་བ་ཕིར་ཡོངས་རྒྱུག་པ། །དེ་སྲིད་

འབས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་བའི། །ལས་དེ་ཉིད་ན་སྲིད་པ་ཡིན། །ཉིང་མཚམས་སྦོར་བ་

སྐྱེ་བ་ཡིན། །ཚོར་བའི་བར་ནི་རྒ་ཤི་ཡིན། །འདིར་ནི་གནས་སབས་པར་འདོད་

ལོ། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ལ་བཞི་སེ། མཚན་ཉིད། མཚོན་བ། མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་། ངེས་པ་

བསམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྐེན་གསུམ་ལས་བྱུང་བ་སེ། ཐོགས་མེད་ཀིས། མཚན་ཉིད་

ཀིས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གཡོ་བ་མེད་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། མི་རྟག་པའི་རྐེན་ལས་

བྱུང་བ་དང་། ནུས་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། འབས་

བུ་བསྐྱེད་པར་བ་བའི་ཕིར་རྐེན་བློ་སྔོན་དུ་གཏོང་བའི་གཡོ་བ་མེད་ཀང་རྐེན་ཡོད་ན་
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འབས་བུ་འབྱུང་བ་སེ། དེས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་དབང་ཕྱུག་གིས་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་

ནས་བས་པ་སེལ་ལོ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་བའི་རྐེན་རྟག་པ་ལས་འབས་

བུ་མི་འབྱུང་གི སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་མེ་རྟག་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་དེས་གཙོ་

བོ་སོགས་རྒྱུ་རྟག་པ་ལས་སྐྱེས་པ་སེལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནི། གཡོ་བ་མེད་ཅིང་མི་རྟག་

ཏུ་ཟིན་ཀང་རྐེན་གང་རུང་ལས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་གི་འབས་བུ་དེ་སྐྱེད་

ནུས་པའི་རྐེན་མ་རིག་པ་ལས་འདུ་བེད་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སེ། དེས་ཐམས་ཅད་ཐམས་

ཅད་ཀི་རྒྱུར་རྟོག་པ་སེལ་ལོ། །འདི་ནི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་གོང་མ་

གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཡང་ཡིན་ནོ། །

མཚོན་བ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྤི་དང་བེ་བག་གི་མཚོན་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྟེན་ཅིང་

ནི། རྐེན་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྱུང་བ་སེ། སྔར་གི་རྐེན་གསུམ་མམ། རྐེན་འདས་པ་དང་མ་

བཏང་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །འབེལ་པར་ནི། རྒྱུ་འབས་བུ་མ་འཆོལ་བར་རང་རྒྱུད་ལ་

འབེལ་པར་འབྱུང་བའོ། །འབྱུང་བ་ནི། རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བ་སེ། དེ་དག་གིས་སྤིར་མ་བྱུང་བ་

དང་། རྒྱུ་འབས་འཆོལ་བར་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱུ་གཏན་མེད་ལས་འབྱུང་བ་སེལ་

ལོ། །ཐོགས་མེད་ཀིས། བདག་དང་ཆོས་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། །མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་

བྱུང་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡང་དག་པ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པས་མ་རིག་པ། རྣམ་ཤེས་ལ་ལས་ཀི་ས་བོན་

འདེབས་པས་འདུ་བེད། སྐྱེ་གནས་སུ་ཁིད་པར་བེད་པས་རྣམ་ཤེས། ལུས་ཀུན་

འཛིན་པས་མིང་གཟུགས། དབང་པོ་རོགས་པར་བེད་པས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག །གསུམ་

འདུས་ནས་གཅོད་པས་རེག་པ། ཉེ་བར་སྤོད་པས་ཚོར་བའོ། །ལས་ཀིས་བཏབ་པའི་
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ཡང་སྲིད་བ་ས་པས་སྲེད་པ། ཁམས་སོ་སོ་ལ་སྦོར་བས་ལེན་པ། ལས་ཀི་རྣམ་

སྨིན་ཡང་སྲིད་པར་འབིན་པར་མངོན་དུ་བེད་པས་སྲེད་པ། དུཿ ཁའི་ཕིར་སྐྱེ་བ་དང་། 

རྒ་ཤིས་འགོ་བ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པར་བེད་པའོ། །དེ་སད་དུ། སྒིབ་པའི་ཕིར་དང་

འདེབས་པའི་ཕིར། །ཁིད་པའི་ཕིར་དང་ཀུན་འཛིན་ཕིར། །རོགས་བེད་ཕིར་དང་

གསུམ་གཅོད་ཕིར། །ཉེ་བར་སྤོད་ཕིར་་ད་པའི་ཕིར། །སྦོར་བའི་ཕིར་དང་མངོན་

དུའི་ཕིར། །དུཿ ཁའི་ཕིར་ནི་འགོ་ཉོན་མོངས། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། དབེ་བ་དང་། བ་་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་དང་། བེད་

ལས་ཀི་དབེ་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། བདེན་པའི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པར་མི་

ཤེས་པ་འདུ་བེད་ཀི་རྐེན་དུ་གྱུར་པ་ནི། མ་རིག་པ་སེ། དེ་ལ་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་

རོངས་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ལ་རོངས་པ་གཉིས་སོ། །མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་

པའི་ཟག་བཅས་ཀི་ལུས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིས་བས་ཤིང་

བསགས་པ་ནི། འདུ་བེད་དེ། དེ་ལ་བསོད་ནམས་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་

དང་། མི་གཡོ་བའི་ལས་གསུམ་མོ། །ལས་དེའི་ས་བོན་བསོས་པའི་སེམས་སམ། 

ལས་དེ་དང་འབེལ་བའི་སེམས་ནི། རྣམ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་གཉིས་ལས། རྒྱུའི་རྣམ་ཤེས་

ནི། ལས་དེ་དང་འབེལ་བའི་རྣམ་ཤེས། ཚེ་འདིའི་ཕུང་པོ་ལ་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བའི་

རྒྱུར་གྱུར་པ། སྲེད་པའི་གོགས་བེད་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པའོ། །འབས་བུའི་རྣམ་

ཤེས་ནི། ཚེ་འདིའི་ཕུང་པོ་ལ་ཉིང་མཚམས་སྦར་བ་ན་མངལ་དུ་ལུས་གྲུབ་སེ། མེར་

མེར་པོ་ལ་སོགས་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་དུ་མིང་གཟུགས་དང་མདུང་ཁིམ་ལྟར་ཕན་

ཚུན་བརྟེན་ཏེ་གནས་པའོ། །དེ་དུས་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་མིང་གཟུགས་ཡིན་ལ། མིང་ལ་



  749  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། འདུ་བེད། རྣམ་ཤེས་བཞི། གཟུགས་ལ་འབྱུང་བ་དང་། འབྱུང་བ་

ལས་གྱུར་པ་གཉིས་སོ། །

མིང་གཟུགས་འཕེལ་བས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་སོར་གྱུར་པ་ནི། སྐྱེ་མཆེད་དེ། 

མིག་ནས་ཡིད་ཀི་བར་དྲུག་གོ །དེ་རྣམས་སྨིན་པ་ལས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་

འདུས་པ་ལས་སྐྱེས་པ་་ག་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་འཛིན་པ་ནི། རེག་པ་སེ། ཚོར་བ་

གསུམ་གི་རྒྱུ་གསུམ་མོ། །དེ་ལས་སེམས་གདུང་སོགས་སུ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ནི། 

ཚོར་བ་སེ། དེ་ལ་བདེ་་ག་བཏང་སོམས་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལས་མི་

འབལ་བར་འདོད། དུཿ ཁ་ལས་འབལ་བར་མངོན་པར་འདོད། བཏང་སོམས་ལས་

གཉིས་ཀར་མི་འདོད་པ་སྲིད་པ་སེ། དེ་ལ་ཁམས་གསུམ་ལ་སྲེད་པ་གསུམ་མོ། །དེ་

ལས་གང་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདུན་ཅིང་ཆགས་པས་སྦོར་བ་ནི། ལེན་པ་སེ། 

དེ་ལ་འདོད་པའི་ཉེར་ལེན། ལྟ་བའི་ཉེར་ལེན། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ཉེར་

ལེན། བདག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ཉེར་ལེན་བཞིའོ། །དེ་ལྟར་འདུ་བེད་ཀི་ས་བོན་སྲེད་ལེན་གིས་

གསོས་བཏབ་པས། འབས་བུ་སྐྱེད་པ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ཕོགས་པ་ནི། སྲིད་པ་སེ། 

འདིས་བར་མ་ཆོད་པར་ཡང་སྲིད་པར་འབྱུང་བར་བེད་པས་སྲིད་པ་སེ། དེ་ལ་སྔོན་

དུས་ཀི་སྲིད་པ། སྐྱེ་བའི་སྲིད་པ། འཆི་བའི་སྲིད་པ། བར་དོའི་སྲིད་པའོ། །

དེའི་རེས་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་མིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའི་བར་ཕུང་པོ་ལྔའི་

རྒྱུན་གསར་དུ་འབྱུང་བ་སྐྱེ་བ་སེ། སོ་ང་དང་། མངལ་དང་། གཤེར་དང་། རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་

བ་བཞིའོ། །དེ་ལས་ན་ཚོད་འགྱུར་བ་ནི། རྒ་བ་སེ། ཚེ་དང་། དབང་པོ་དང་། གཟུགས་

དང་། སོབས་དང་། དྲན་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་། བདེ་བ་འགྱུར་བ་སེ། བདུན་ནོ། །དེ་
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ནས་ཕུང་པོ་འཇིག་པའི་ཚེ་ཟད་ནས་རིམ་གིས་ཤི་བ་དང་། འཆི་བའི་གནས་སབས་

གཉིས་ཀ་ཤི་བ་སེ། དེ་ལ་དུས་དང་། དུས་མིན་གཉིས་སོ། །རྒ་ཤི་གཉིས་ཡན་ལག་

གཅིག་ཏུ་བེད་པ་ནི། རྒ་བ་མེད་པར་འཆི་བ་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །མ་ངན་དང་། སྨྲེ་

སྔགས་འདོན་པ་དང་། དུཿ ཁ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་རྣམས་ཡན་ལག་

ཏུ་མི་གཞག་སེ། འགའ་ཞིག་ཡིད་བདེ་ཞིང་འཆི་བས་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་བ་མིན་

ཞིང་། གོ་རིམ་ཡང་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡན་ལག་རེ་རེས་ཀང་བ་བ་གཉིས་གཉིས་བེད་དེ། ཕི་མ་ཕི་

མའི་རྐེན་དང་། རིམ་པ་བཞིན་སྲིད་པ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་རོངས་པར་བེད་པ་

དང་། འགོ་བ་རྣམས་སུ་སེམས་ཅན་དག་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀི་ལས་ཀི་འཆིང་བ་འཛིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལུས་ལེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ལེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཡུལ་གི་

ལོངས་སྤོད་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་འཛུད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། ལོངས་སྤོད་ལ་

སེམས་ཅན་རྣམས་འཛུད་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་འདྲེན་པ་དང་། ཡང་

སྲིད་པ་ལེན་པའི་ཕིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་

བཅས་པར་བེད་པ་དང་། ཡང་སྲིད་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་

བེད་པ་དང་། མིང་དང་གཟུགས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་རེག་པ་དང་ཚོར་བའི་རིམ་

གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་དོ། །རྒ་ཤི་ནི། ཡང་དང་ཡང་ན་

ཚོད་འགྱུར་བ་དང་། སྲོག་འགྱུར་བ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྦོར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སེ། རྒྱུ་བདུན་དང་། ཡན་ལག་བཞི་དང་། ལམ་གསུམ་དང་། 
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ཉོན་མོངས་པ་གཉིས་སུ་བ་་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྒྱུ། གཉིས་པ་

འདེབས་པ། གསུམ་པ་ཁིད་པ། བཞི་ལྔ་གཉིས་ཀུན་འཛིན་པ། དྲུག་བདུན་གཉིས་ཉེ་

བར་སྤོད་པ། དེ་ནས་གསུམ་་ད་པའི། ཐ་མ་གཉིས་སྐྱོ་བའི་རྒྱུ་སེ། ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །དེ་སད་དུ། རྣམ་བདུན་ཡང་དག་མིན་རྟོག་

ལས། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དང་པོ་གསུམ་འཕེན་པའི་ཡན་ལག །དེ་འོག་བཞི་

འཕངས་པའི་ཡན་ལག །དེ་འོག་གསུམ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ཡན་

ལག །ཐ་མ་གཉིས་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གོ །གསུམ་པ་ནི། མ་རིག་པ་སྲེད་

པ་ལེན་པ་རྣམས། ཉོན་མོངས་པའི་ལམ་དང་ཉོན་མོངས་པ། འདུ་བེད་སྲེད་པ། ལས་

ཀི་ལམ་དང་། ལས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ། ལག་མ་རྣམས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལམ་དང་། 

ཚེའི་ཉོན་མོངས་སོ། །ཐོགས་མེད་ནི། རྣམ་ཤེས་ཀང་ལས་ཀི་ཉོན་མོངས་སུ་བཞེད་

དོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། དང་པོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ཉོན་མོངས། །གཉིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡིན་

ཏེ། །ལག་མ་བདུན་ནི་དུཿ ཁ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། ལམ་གསུམ་ཐོག་མཐའ་དབུས་

མེད་པ། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པའི་ཉོན་མོངས་དང་། ལས་ཀི་ཉོན་

མོངས་ནི། རྒྱུའི་ཉོན་མོངས་ཏེ། ཀུན་འབྱུང་། ཚེའི་ཉོན་མོངས་ནི། འབས་བུའི་ཉོན་

མོངས་ཏེ། ་ག་བདེན་ནོ། །དེ་སད་དུ། རྣམ་གསུམ་རྣམ་གཉིས་ཀང་ཉོན་

མོངས། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ལ། གོ་རིམ་དང་། ཐ་དད་དང་། རྐེན་བེད་ཚུལ་ངེས་པ་བསམ་པ་དང་། 

ལུགས་མཐུན་ལུགས་མི་མཐུན་བསན་པ་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ལ། ལུགས་མཐུན་གི་

དང་། ལུགས་མི་མཐུན་གི་གོ་རིམ་མོ། །དང་པོ་ནི། སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་སྐྱེ་
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བས་དོན་ལ་སྐྱེ་རིམ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་ལུས་ལ་བདག་ཏུ་རོངས་པ་ལས་དང་པོ་དྲུག་

འབྱུང་བ་ལུས་ཀི་རྐེན་དང་། དེ་རེས་ཚོར་བ་ལ་སྲེད་པ་སྐྱེས་པ་ལས་ཕི་མ་རྣམས་

འབྱུང་བ་ཡུལ་ལ་ཉེ་བར་སྤོད་པའི་རྐེན་གི་རིམ་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། རྟོག་པའི་གོ་

རིམ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་རྟོག་ལྡན་གཅིག་གིས། རྒ་ཤི་དུཿ ཁར་རིག་སེ། དེ་སྐྱེ་བ་

འགག་པས་འགག་པར་རྟོགས། དེ་ཡང་སྲིད་པ་ནས་མ་རིག་པའི་བར་སྔ་མ་འགག་

པས་འགག་པར་རྟོགས་པས་དེ་ལྟར་བསན་ཏེ། བདེན་བཞིའི་རིམ་པ་བཞིན་

ནོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་སད་ཅིག་མའི་ལུགས་ཀིས། ངོ་བོ་གཅིག་

ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད། གནས་སབས་པ་ནི། དངོས་པོ་ཐ་དད་ཁོ་ན། རྒྱུན་ཆགས་པས། 

འཕེན་པ་དང་། འཕངས་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་དངོས་པོ་ཐ་དད་དེ། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་

འདིར་འཕངས་པ་ཡིན་པས་སོ། །མངོན་པར་འགྲུབ་བེད་དང་། གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཐ་

དད་དེ། ཚེ་འདིའི་ལས་ཀིས་ཕི་མ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡན་ལག་བཞི་

པོའི་ནང་ཚན་རྣམས་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དང་། ཐ་དད་པ་ཅི་རིགས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། 

རིག་པ་རྣམས་བེམ་པོའི་བདག་རྐེན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། རིག་པའི་དམིགས་རྐེན། བདག་

རྐེན། དེ་མ་ཐག་རྐེན་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །བེམ་པོ་རྣམས་ནི། བེམ་པོའི་བདག་རྐེན་

དང་། རིག་པའི་དམིགས་རྐེན་དང་བདག་རྐེན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུའི་

རྐེན། རང་རང་གི་ས་བོན་ཀུན་གཞི་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པར་ས་སེར་བཤད་དོ། །ཀུན་

ལས་བཏུས་སུ། སྔ་མ་ཕི་མའི་རྒྱུའི་རྐེན་དུ་འགྱུར་བའང་བཤད་དོ། །འོ་ན། དབིག་

གཉེན་གིས། བདག་པོའི་རྐེན་ཏོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་

པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

བཞི་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀི་དང་། རྣམ་བང་གི་ལུགས་

འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་གོ །དང་པོ་ལ། སྔར་བཞིན་མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བེད་ཅེས་

པ་ལ་སོགས་པ་ནི། ལུགས་འབྱུང་ངོ་། །བདེན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་དབང་དུ་བས་

ཏེ་བསན་པ། རྒ་ཤི་དང་། རྒ་ཤི་ཀུན་འབྱུང་དང་། རྒ་ཤི་འགོག་པ་དང་། རྒ་ཤི་འགོག་

པ་དེར་འགོ་བའི་ལམ་ཞེས་སོགས་ནི། ལུགས་ལྡོག་གོ །གཉིས་པ་ནི། མ་རིག་པ་

འགག་པས་འདུ་བེད་འགག་ཅེས་སོགས་ནི། ལུགས་འབྱུང་ངོ་། །གང་འགག་པས་རྒ་

ཤི་འགག །སྐྱེ་བ་འགག་པས་རྒ་ཤི་འགག་གོ །གང་འགག་པས་སྐྱེ་བ་འགག །སྲིད་པ་

འགག་པས་སྐྱེ་བ་འགག །ཞེས་སོགས་ལུགས་ལྡོག་གོ །འགེལ་པ་ལ། མཉམ་རེས་

གཉིས་ལས། མཉམ་གཞག་ནི། སོམས་པར་འཇུག་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། མཐོང་

བའི་ལམ་བཟོད་པ་ཐོབ་ཟིན་པའི་རྣལ་འབོར་པ་དེའོ། །གང་ལ་ན། སེང་གི་རྣམ་

བསྒིངས་ལའོ། །དེ་སེངྒེ་རྣམ་བསྒིངས་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་

སོམས་འཇུག་དགུའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཆོས་

ཅན། སེངྒེ་རྣམ་པར་བསྒིངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ཏེ། མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་པ་

དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཡང་དག་པར་རྟོག་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གི་ཚེ་ན། ཞུགས་ནས་

དུས་ཕིས་རེས་ཐོབ་ཏུའོ། །གང་ལ་ན། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལའོ། །ཇི་ལྟར་

ན། མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བེད་རྣམས་སོ། །སོགས་པ་འདུ་བེད་ཀི་རྐེན་གིས་

རྣམ་ཤེས་སོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་། སྐྱེ་བ་འགག་

པས་རྒ་ཤི་འགག་གོ །སོགས་པ་སྲིད་པ་འགག་པས་སྐྱེ་བ་འགག་གོ །ཞེས་བ་བ་ལ་
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སོགས་པ་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་རོ། །

གསུམ་པ་༼སོམ་ལམ་རེ་སྦོར།༽ལ་གསུམ་སེ། 

རྟེན་སོམ་པའི་ལམ། 

སང་བ་རྣམ་རྟོག །བརྟེན་པ་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་

ནི། འཆད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སང་བ་སངས་པ་དང་། [ཆ་ཐ་མི་དད།་་་་་] ཡོན་ཏན་

ཕུན་ཚོགས་ཀི་རྟེན་ཡང་ཡིན་ལ། རེ་སྦོར་གི་སོམ་ལམ་སོམས་འཇུག་དགུས་

བ་ས་ཏེ། དེ་ཐོད་རྒལ་གིས་བ་ས་པས་སོམ་པའི་ལམ་ཡང་ཡིན་པ་དེའོ། །གང་དུ་

ན། ཚུལ་དེ་ལྟར་མཐོང་ངམ། རེ་སྦོར་བརོད་ནས་དེའི་རེས་སུའོ། །དེ་དང་པོར་སོན་

པ་ཅི་སེ་ཞེ་ན། མི་མཐུན་ཕོགས་སོམ་སང་སོང་བ་དང་། སོགས་པ་ཡོན་ཏན་བསེན་

པ་ནི། རྟེན་སོམ་ལམ་གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་དང་པོར་

བཤད་ན། གཞན་གཉིས་ཀང་གོ་ས་བས་སོ། །

ར་བ་ལ། དངོས་དང་། རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྦོར་བ་སེངྒེ་རྣམ་

བསྒིངས་དང་། དངོས་གཞི་ཐོད་རྒལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། འགོག་པ་དང་བཅས་པའི་

སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་། ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་སོམས་

པར་འཇུག་པ་གཉིས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། དངོས་གཞི་ཙམ་དང་། ཁད་པར་ཅན་དང་། ཆེས་

ཁད་པར་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འགོག་པའི་བར་དུ་རེ་རེ་

བརྒལ་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པ་སེ། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་སོང་བའི་ཡ་གལ་སོང་བ་
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དང་པོའ།ོ །གཉིས་པ་ནི། དེའི་འཕོ་ནས་འགོག་པ་ལས་ལངས་ཏེ་བསམ་གཏན་དང་

པོ་ལ། དེ་ནས་འགོག་པ་ལ། དེ་ནས་གཅིག་བརྒལ་ནས་གཉིས་པ་ལ། དེ་ནས་འགོག་

པ་ལ། དེ་ནས་གཉིས་བརྒལ་ནས་གསུམ་པ་ལ། དེ་ནས་འགོག་པ་ལ། དེ་ནས་གསུམ་

བརྒལ་ཏེ་བཞི་པ་ལ། དེ་ནས་འགོག་པ་ལ། དེ་ནས་བཞི་བརྒལ་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ། དེ་

ནས་འགོག་པ་ལ། དེ་ནས་ལྔ་བརྒལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་ལ། དེ་ནས་འགོག་པ་ལ། དེ་ནས་

དྲུག་བརྒལ་ཏེ་ཅི་ཡང་ལ། དེ་ནས་འགོག་པ་ལ། དེ་ནས་བདུན་བརྒལ་ཏེ་སྲིད་རེ་ལ། 

དེ་ནས་འགོག་པ་ལའོ། །འདིར་སོམས་འཇུག་བརྒྱད་ཀའི་རེས་ལ་འགོག་པ་དང་

བཅས་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ། དགུ་པ་ལ་མི་ནུས་ཏེ། འགོག་པ་ལས་འགོག་པར་ལྡང་བ་

མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཉེ་བའི་ཕིར་དང་། ཤུགས་ཀིས་དེ་ལས་ལངས་ནས་

སྲིད་རེ་ལ། དེ་ནས་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་གཏོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཉམ་

གཞག་མིན་པ་གཅིག་གིས་མཚམས་བཟུང་སེ་བརྒྱད་བརྒལ་ནས་འགོག་པ་ལ། དེ་

ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ལ་གནས་པ། སོང་བ་རྣམ་པ་གཉིས་པའོ། །གསུམ་པ་

ནི། འོང་བ་གཅིག་སེ། དེའི་འཕོ་ནས་གཅིག་བརྒལ་སྲིད་རེ་ལ། དེ་ནས་འདོད་སེམས། 

དེ་ནས་གཉིས་བརྒལ་ཅི་ཡང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བརྒྱད་བརྒལ་ནས་དང་པོ་ལ། དེ་ནས་

འདོད་པའི་སེམས་ལ་གནས་པ་ནི། མཉམ་གཞག་དང་རེས་ཐོབ་རིགས་མི་འདྲ་བ་

སེལ་ནས་འགོ་བ་ནི། ཐོད་རྒལ་གི་སོམས་འཇུག་གོ །མདོ་ནི། སེངྒེ་རྣམ་པར་

བསྒིངས་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་རྣམ་པར་དབེ་བ་བས་ནས་ཐོད་རྒལ་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། འདོད་པའི་སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་ཡིན་པས་ཐོད་རྒལ་གི་
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སོམས་འཇུག་ཏུ་འགལ་ཞེ་ན། སོམས་པར་འཇུག་པ་པོ་འཕོ་བ་ལ་སོམས་འཇུག་ཏུ་

བཏགས་པའི་ཕིར་སྐྱོན་མེད་དོ། །ཡང་། ཉན་ཐོས་པས་བསམ་གཏན་བཞི། གཟུགས་

མེད་བཞི་སེ། བརྒྱད་ཟག་བཅས་ལ་ཡར་སོང་མར་འོང་གཉིས། དེ་ནས་སྲིད་རེ་དོར་

བ་བདུན་པོ་ལ་རེ་རེ་བར་དུ་བོར་ནས་ཡར་སོང་མར་འོང་གཉིས། ཟག་མེད་བདུན་ལ་

ཡར་སོང་མར་འོང་གཉིས། རེ་རེ་བོར་བའི་ཡར་སོང་མར་འོང་གཉིས། ཟག་བཅས་

ཟག་མེད་བདུན་པོ་སེལ་བ་ལ་རེ་རེ་བོར་བའི་ཡར་སོང་མར་འོང་གཉིས་ཏེ། དབིག་

གཉེན་གིས། ས་བརྒྱད་རྣམ་པ་གཉིས་འབེལ་དང་། །གཅིག་བརྒལ་སོང་ཞིང་འོངས་

ནས་ནི། །རིགས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ། །ཐོད་རྒལ་གི་ནི་སོམས་འཇུག་

ཡིན། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སོམས་འཇུག་

མིང་འདྲ་ཡང་། དོན་མི་འདྲ་སེ། ཝཱ་ཡ་སྱ་དང་། བཱ་ཡ་སྱ་སྒ་མཚུངས་ཀང་དོན་བ་རོག་

དང་། འོ་ཐུག་མི་འདྲ་བ་བཞིན་ནོ། །འདི་ནི། འཕགས་པ་དང་ཤཱནི་པའི་བཤད་པ་སེ། 

སོབ་དཔོན་དང་མི་མཐུན་ནོ། །

འགེལ་པ་ལ། སོམས་པར་འཇུག་པའི་ཆོས་བཞི་སེ། གང་། གང་ལ། ཇི་ལྟར། 

དགོས་པ་ཅིའི་དོན་དུའོ། །དང་པོ་ནི། བང་སེམས་སོམ་ལམ་པ་རྣམས་ནིའོ། །གཉིས་

པ་ནི། གང་ལ་ན། བསམ་གཏན་བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་པ་བཞི་དང་། འགོག་པའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་ལའོ། །

གསུམ་པ་ནི། སོམས་འཇུག་མངོན་དུ་བེད་པས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་ལན་

མང་དུ་འཇུག་པ་སེ། འདི་ལ་སྦོར་དངོས་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་

པོ་ནས་བཟུང་སེ་འགོག་པའི་བར་དུ་སོང་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་འགོག་པ་ནས་བཟུང་སེ། 
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བསམ་གཏན་དང་པོའི་བར་དུ་འོང་སེ། དེ་ལྟར་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་། ལུགས་

དང་མི་མཐུན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། དངོས་གཞི་ཙམ་དང་། 

ཁད་པར་ཅན་དང་། ཆེས་ཁད་པར་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་

ལུགས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གཉིས་ཀིས་ཡར་སོང་ཞིང་། མར་འོང་བ་དག་

གོ །གཉིས་པ་ནི། དེའི་རེས་ནས་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་

དེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལ་འཇུག་གོ །དེ་བཞིན་དུ་སོམས་འཇུག་རེ་རེ་དང་། 

འགོག་པ་རེ་རེ་སེལ་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་བར་ལ་

འཇུག །དེ་ལས་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། དེ་ལས་ལངས་ནས་དེ་མ་ཐག་

པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་སྲིད་རེ་ལ་དམིགས་ཏེ་འཇུག །དེ་ནས་འདོད་པ་ན་སྤོད་པ་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐུན་མཚམས་ཀི་ངོ་བོར་གཞག་ནས་ཐབས་མཁས་པའི་སོབས་

ཀིས་ལངས་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་འདོད་སེམས་དེ་ལྟ་བུ་རེ་

མངོན་སུམ་དུ་བས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་འགོག་པ་ལ་འཇུག །དེ་ནས་མཉམ་པར་མ་

བཞག་པ་ལ་ནུད་ཆུང་སེ། ཁི་བརྒྱད་སོང་པར་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་འགོག་པ་གཅིག་པུ་བོར་བ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་

ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལའོ། །དེ་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་འདོད་སེམས་

ལ། དེ་ནས་གཉིས་བོར། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལའོ། །དེ་ནས་མཉམ་པར་མ་

བཞག་པ་ལའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བརྒྱད་པ་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་བར་དུ་བོར་ནས་

བསམ་གཏན་དང་པོ་ལའོ། །དེ་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །མར་འོང་ལུགས་

མི་མཐུན་ནོ། །དེ་ནས་སྔར་གི་དེ་ལྟར་གཅིག་བོར། གཉིས་པ་ལ་འདོད་སེམས་སེལ། 
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སོགས་པ་གཉིས་བོར། གསུམ་པ་ལ་སོགས་ནས་འགོག་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་

ལ་ཐུག་གི་བར་མཉམ་རེས་མི་འདྲ་བ་སེལ་བའི་སོ་ནས་འགོ་བས་ན་མི་འདྲ་བར་འགོ་

བ་ཐོད་རྒལ་ཀི་སོམས་འཇུག་གོ །བཞི་པ་ནི། སོམས་འཇུག་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་

བཞིན་དབང་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀིས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུའོ། །

གཉིས་པ་༼སང་བ་རྣམ་རྟོག༽ལ་གསུམ། 

མཚམས་སྦར་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་སོམ་པའི་ལམ་བརོད་ནས་དེ་ལ་སང་བ་སང་

བའི་ཕིར་མི་མཐུན་སྣ་ཚོགས་རྟོག་པ་རྣམ་པ་བཞི་བརོད་དགོས་པས་དེ་སོན་ནོ། །

རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས་ཏེ། གཟུང་རྟོག་འཛིན་རྟོག་གོ །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

འཇུག་པ་༼གཟུང་རྟོག༽དང་། 

ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། རེ་ཞིག་གཟུང་

རྟོག་དང་པོ་དགུ་སོན་ནོ། །ར་བ་ནི། རྟོག་པའི་ཡུལ། ངོ་བོ། སྦར་ཏེ་བཤད་པ། དེའི་

གཉེན་པོ་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་གཉིས། གང་ཟག་གཅིག །ཡོན་ཏན་གསུམ། ལམ་

གསུམ་སེ། དགུའི་མཇུག་ཏུ་ལ་སྦར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། གཟུང་བའི་རྣམ་རྟོག་འདི་

གཅིག་སེ། དང་པོར་འཇུག་པར་བའོ། །ཞེས་རྟོག་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། རྟོག་པ་འདི་ནི། 

མཚན་གཞི། འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་ཏུ་མཚོན། དམིགས་ཡུལ་འཇུག་བ་ལ་དམིགས་

ནས་བདག་གིས་འཇུག་པར་བའོ། །ཞེས་འཁྲུལ་པ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས། ལ་འཇུག་

བར་རྟོག་པ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ཏེ། མདོར་བ་ས་ཏེ། སྤིའི་མཚན་ཉིད་སོན་

པའི་ཆོས་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་རྒྱས་པར་སོན་པ་སེ། མདོ་ནི། མདོ་དང་རྒྱས་
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པས་ཀུན་ཆུབ་པར་བགིའོ། །ཞེས་སོ། །ཡུམ་ལ་མི་སོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཡོངས་

སུ་མ་བཟུང་ཡང་བསན་པ་ལྟར་སོབ་ན། སངས་རྒྱས་ཀིས་བཏང་བ་མེད་ཅིང་བཟུང་

བ་སེ། མདོ་ནི། བང་སེམས་ཡུམ་ལ་སྤོད་པ་དེ་ལ་དགོངས་པ་མཛད་དོ། །ཞེས་སོ། །

ཡུམ་ལ་སྤོད་པ་ལ་སྦོར་ལམ་གི་དུས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཉོན་མོངས་པ་དང་བལ་བ་

དོན་དམ་པར་མེད་ཅིང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་ལ་སྤོད་པ་དེ་ལ་ཕན་

ཡོན་འདི་དག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཡུམ་སྒྲུབ་པ་ཐུན་མོང་གི་དུས་ཀི་ཡོན་

ཏན་སོགས་ཏེ། མདོ་ནི། ཡུམ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་ཞེས་སོ། །དུས་གསུམ་པ་ཡུམ་

སོམ་པའི་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་སོགས་ཏེ། མདོ་ནི། ཡུམ་སོམ་པར་བེད་པ་དེ་ལ་ཕན་

ཡོན་འདི་དག་ཡོད་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ལེགས་པའི་ལམ་རྣམ་པ་གསུམ་

སེ། ཞི་བ་ལ་སོགས་པས་མང་འདས་སུ་སྦོར་བའི་ལམ་སེ། མདོ་ནི། སིང་པོ་མེད་

པས་ཡུམ་ལ་སྤད་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །སོང་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་མཐོང་ལམ་སེ། མདོ་ནི། 

ནམ་མཁའ་སོང་པ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པས་ཡུམ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །ཞེས་སོ། །སོང་ཉིད་སོམ་པའི་ལམ་སེ། མདོ་ནི། ནམ་མཁའ་སོང་པ་ཉིད་དུ་

སོམ་པས་ཡུམ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། སོམ་ལམ་གི་སྦོར་བ་

ཉེར་བསོགས་ཀི་ལམ་ཀི་སབས་སུ་སོང་བས་དེའི་རྣམ་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ནོ། །

འགེལ་པ་ལ། རྟོག་པའི་ཡུལ། རྟོག་པའི་ངོ་བོ། རྟོག་པའི་གཉེན་པོ། རྟོག་པའི་

དབེ་གངས་དང་བཞིའོ། །འོག་མ་གསུམ་ཡང་འདི་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མདོར་

བ་ས་པ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་དབང་རྣོན་རེས་སུ་འཛིན་པས་ཆོས་མདོར་

བ་ས་པ་དང་། རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་དབང་རྟུལ་རེས་སུ་འཛིན་པས་
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ཆོས་རྒྱས་པ་དང་། སོན་པས་ཇི་སད་བཤད་པ་དོན་ཕིན་དྲུག་ལ་ནན་ཏན་གིས་སྒྲུབ་

པར་མི་བེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཏང་སེ། ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་ཡང་ལྡོག་པ་

བཟུང་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རང་གི་ངང་གིས་འགག་པ་ཉིད་

ཀིས། དོན་དམ་པར་སྦོར་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་ཉོན་མོངས་དང་བལ་བ་མེད་ཅིང་། ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་ན་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་མི་ལྡན་པས་སྐྱེ་བ་

མེད་པའི་ཕིར་མཐོང་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་

རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་སོམ་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། 

དངོས་པོ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་མེད་པས་ཞི་བ་ཉིད་དང་། རྐེན་དབང་ཡིན་པས་ཡ་མ་བརླ་

ལ་སོགས་པས་མང་འདས་ལ་སྦོར་བའི་ལམ་དང་། སོང་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་གིས་

གསར་རྟོགས་ཀིས་ཡུམ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་མཐོང་ལམ་དང་། རང་བཞིན་

མེད་པར་མཐོང་ཟིན་སོམ་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་སོམ་ལམ་ལའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་དགུ་པོ་དེ་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བདག་གིས་འཇུག་པར་

བའོ། །ཞེས་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་པོའ།ོ །གསུམ་པ་ནི། ཉེར་བསོགས་ཀི་

གནས་སབས་འདིར་སང་བར་བ་བ་ཉིད་ཀིས་སོམ་པའི་ལམ་གི་སྦོར་བའི་གནས་

སབས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། ཡུལ་གི་དབེ་བས་རྣམ་པ་དགུའོ། །

གཉིས་པ་༼ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་གཟུང་རྟོག་དང་པོ་བསན་ནས་གཟུང་བའི་རྣམ་རྟོག་

གཉིས་པ་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། ཡུལ། ངོ་བོ། སྦར་ཏེ་བཤད་པ། སབས་གང་དུ་སོང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚོགས་ལམ་གཉིས། སྦོར་ལམ་གཅིག །མཐོང་ལམ་གཅིག །སོམ་
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ལམ་གཅིག །མི་སོབ་ལམ་གཅིག །དེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་དང་། བསལ་བ་སེ། དགུ་ལ་

མཇུག་ཏུ་ལ་སྦར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། གཟུང་རྟོག་གཉིས་པ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་ཏུ་

ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྟོག་པ་འདི་དག་མཚན་གཞི། ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་ཏུ་མཚོན། 

ཉན་རང་གི་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་ལྡོག་པར་བའོ། །ཞེས་འཁྲུལ་པ་མཚན་ཉིད་ཡིན་

པས། རེ་རེ་ལ་ལྡོག་བར་རྟོག་པ་ཞེས་སྦར་ཏེ། ཚོགས་ལམ་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

མི་སྐྱེ་བ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ། ཞེས་སོ། །ཟད་

པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པོ་མངོན་སུམ་དུ་བའོ། །ཞེས་ཡིད་ལ་མི་

བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པོ་ཡིད་ལ་མི་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །སྦོར་ལམ་

པ་ཐེག་དམན་རང་གི་འབས་བུ་ཐོབ་པར་བའོ། །ཞེས་ཡིད་ལ་བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། 

ཡིད་ལ་བེད་པ་གཞན་གི་གོ་སབས་མི་འབེད་དོ། །ཞེས་སོ། །མཐོང་ལམ་པ་རོགས་

པའི་བང་ཆུབ་ལ་མི་དམིགས་ཤིང་ཐོབ་བར་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། རྣམ་

མཁེན་ཡིད་ལ་བ་བ་མི་འདོར་བས་ཡུམ་ལ་སྤད་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །སོམ་ལམ་པ་

གཟུགས་སོགས་སུ་དམིགས་ཏེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སོམ་པ་སེ། མདོ་ནི། སོམ་པར་བེད་

པས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་འཐོབ་བམ་ཞེས་སོ། །མི་སོབ་ལམ་དུ་སོམ་པ་གཏུགས་པས་

དམིགས་བཅས་སུ་སོམ་པ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། མ་བསོམས་པས་རྣམ་མཁེན་འཐོབ་

བམ་ཞེས་སོ། །སོམ་མི་སོམ་དེ་དག་ལས་ལྡོག་སེ་བར་ཆད་ཡོད་མེད་འདྲེས་མར་

སོམ་པ་སེ། མདོ་ནི། སོམ་པ་ཡང་མ་ལགས། མི་སོམ་པ་ཡང་མ་ལགས་པས་རྣམ་

མཁེན་ཉིད་འཐོབ་བམ་ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་དོན་མིན་པར་རྣམ་



  762  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

པར་རྟོག་པ་སེ། མདོ་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཉན་རང་ཞེས་

ཀུན་གི་མགོར་སྦར་རོ། །བཞི་པ་ནི། སོམ་པའི་ལམ་གི་སེམས། ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་དང་། སེམས་བྱུང་ཤེས་རབ་སོགས་འཇུག་པའི་སབས་སུ་སོང་བས་དེའི་ཡུལ་

ཅན་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །

འགེལ་པ་ལ་བཞིའི་དང་པོ་ནི། ཐེག་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། 

སོགས་པ་ཐབས་མཁས་སིང་རེ་སོགས་དང་བལ་བས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མི་སྐྱེ་བ་

དང་། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་དམིགས་པའི་བསོད་ནམས་འཁོར་གསུམ་དག་

པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་མེད་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པོ་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་དང་། 

གནས་སབས་ཉན་ཐོས་ཀི་རིགས་ཅན་དུ་སྦོར་ལམ་ནས་ངེས་པའི་ཕིར་ཉན་ཐོས་

དེའི་ཐེག་པའི་ལམ་གི་འབས་བུ་ལ་རེ་ཞིང་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། གནས་སབས་རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་དེའི་ཐེག་པའི་འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་པ་

དང་། གཞན་དོན་དུ་ཡུམ་སྒྲུབ་ཅིང་སོབ་པ་མེད་པས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་དང་། གཟུང་བ་སོགས་སུ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་

ཀིས་གཟུགས་སོགས་སུ་དམིགས་ཏེ་སོམ་པ་དང་། གཟུང་བ་སོགས་དམིགས་པ་

མེད་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་སོགས་མི་དམིགས་ཤིང་སོམ་པ་མེད་པ་དང་། གཟུགས་

སོགས་སུ་དམིགས་པ་ཡང་མེད་པས་མི་རྟག་སོགས་སོམ་པ་ཡང་མེད། གཟུགས་

སོགས་མི་དམིགས་པ་ཡང་མེད་པས་མི་རྟག་སོགས་སོམ་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་

དང་། གཟུང་བ་སོགས་བདེན་ནོ། །ཞེས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པས་དེ་ཁོ་

ནའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལའོ། །
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བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་དེ་དག་ལ་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པར་ཞེན་པས་མ་རུངས་

པར་འགྱུར་བས་བདག་གིས་ལྡོག་པར་བའོ། །ཞེས་གཟུང་བར་རྣམ་རྟོག་གཉིས་

པའོ། །གསུམ་པ་ནི། བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་གནས་སབས་དེ་ན་སང་བར་བ་བ་ཉིད་

ཀིས་སོམ་ལམ་གི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འཇུག་པའི་གནས་སབས་ཀི་

ཡུལ་ཅན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། རྣམ་པ་དགུའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

རས་འཛིན་༼རྟོག་པ།༽དང་། 

བཏགས་འཛིན་ནོ། །དང་པོ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་གཟུང་རྟོག་

གཉིས་པ་བསན་ནས་འཛིན་རྟོག་དང་པོ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ་གསུམ་སེ། ཡུལ། ངོ་བོ། སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལ་མཇུག་

ཏུ་སྦར་བ་དགུ་སེ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལ་དང་པོ་གཉིས་ཡུལ། ཡུལ་ཅན་ལ་

འཕགས་ལམ་ནི། ཤེས་རབ་གསུམ། ཐབས་གཉིས་སོ། །སོ་སྐྱེའི་ལམ་ནི། ཕི་མ་

གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། འདིར་རྟོག་དགུ་མཚན་གཞི། འཛིན་རྟོག་དང་པོ་རས་

འཛིན་རྟོག་པར་མཚོན། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་འཛིན་པར་བེད་

པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཁྲུལ་པ་མཚན་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བ་བར་བསྒགས་པ་ཡིན་

ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལ་རས་ཀི་འཛིན་པར་རྟོག་ཅེས་ཀུན་ལ་སྦར་ཏེ། རྟོག་པའི་

སྤོད་ཡུལ་བདག་དང་། སེམས་ཅན་དང་། གང་ཟག་གི་ཐ་སད་དུ་བཏགས་པ་སེ། མདོ་

ནི། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་སུ་གདགས་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་

ཆོས་ཀི་ཐ་སད་དུ་བཏགས་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ལ་བསབ་པ་དང་། ཞེས་སོ། །
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

མཁེན་གསུམ་ཀུན་རོབ་ཏུ་སོང་པ་ཉིད་མིན་པར་ཡོད་པ་སེ། མདོ་ནི། མི་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་མཁེན་བསོམ་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་རྣམས་ལ་

མི་རྟག་སོགས་སུ་དམིགས་ཤིང་ཆགས་པ་སེ། མདོ་ནི། དམིགས་པ་ལ་ཡང་མི་

ཆགས་ཞེས་སོ། །ཐེག་ཆེན་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་

པར་འབེད་པའི་བདག་ཉིད་དེ། མདོ་ནི། དམིགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་

རབ་ཏུ་དབེ་བར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཉན་རང་ཀུན་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོའི་ཆེད་དུ་བ་

བ་ལ་དམིགས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། གཟུགས་ཀི་དོན་དུ་ཡུམ་ལ་མི་སྤོད་

ཅེས་སོ། །ཐེག་ཆེན་པས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སེ། མདོ་

ནི། ཐེག་པ་གསུམ་པོ་འདི་དག་རྣམ་པར་དགོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །སོ་སྐྱེས་

གཞན་གིས་བིན་པའི་ཡོན་སྦོང་ཞིང་དག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པ་སེ། མདོ་ནི། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཡོན་གནས་སུ་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་སོ། །ཕིན་དྲུག་གི་སྤོད་པ་འཁོར་གསུམ་དུ་རྟོག་པའི་དྲི་མས་རྣམ་པར་

འཁྲུག་པ་སེ། མདོ་ནི། འདི་ནི། ཡུམ་མོ། །འདི་ནི། ཡུམ་གི་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞེས་རྣམ་

པར་དཀྲུག་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། དོན་དམ་པའི་རས་སུ་ཡོད་པར་མི་སྐྱེ་

བས་སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་དང་། གཟུགས་སེམས་ཀི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། 

ཕིའི་དོན་མེད་པའི་ཕིར་ཆོས་སུ་བཏགས་པ་དང་། ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

ཐོགས་མེད་དུ་འགོ་བའི་ཕིར་རྣམ་མཁེན་ཉིད་དང་། སོགས་པ་ལམ་ཤེས་དང་། གཞི་

ཤེས་ཀི་ཆོས་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་སོང་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀི་རྣམ་པ་
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ཐམས་ཅད་དུ་གཟུང་འཛིན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མ་སངས་པས་ཆོས་གཟུགས་

སོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་། བང་སེམས་ཀི་གཟུང་འཛིན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་རྟོག་

པས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། ཉན་རང་ཆེད་དུ་བ་བ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་

དམིགས་པར་མི་བེད་པས་དངོས་པོའི་ཆེད་དུ་བ་བ་བེད་པ་དང་། བང་སེམས་

གཞན་དོན་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཐེག་པ་

གསུམ་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། སོ་སྐྱེས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ལ་

ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་མ་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཡོན་མ་དག་པ་དང་། སྦིན་བ་དང་། 

སྦིན་བེད་ལ་སོགས་པ་འཁོར་གསུམ་དུ་དམིགས་ཏེ་བསྒྲུབས་པས་སྤོད་པ་རྣམ་པར་

འཁྲུག་པ་ལའོ། །གཉིས་པ་ལ། སྔ་མ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་དུ་བསན་པ་བཞིན་དུ་བདག་

རས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་འཛིན་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་རྣམ་པར་རྟོག་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། 

གཉེན་པོ་སོམ་པ་ལམ་གི་སྦོར་བའི་གནས་སབས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། རྣམ་

པ་དགུའོ། །

གཉིས་པ་༼བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ།༽ལ་གཉིས་ལས། 

མདོར་བསན་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་འཛིན་རྟོག་དང་པོ་

བསན་ནས་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་གཉིས་པ་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། སེམས་ཅན་གི་ཐ་སད་

དུ་བཏགས་པ་དང་། དེའི་རྣམ་འཇོག་གི་རྒྱུ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་རས་འཛིན་ལས་

གཞན་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་རྣམ་པ་དགུ་ཆོས་ཅན། གཉེན་པོ་སོམ་པའི་ལམ་དང་

འབེལ་བའི་སང་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཏེ། སོམ་ལམ་དེ་ཡིས་རྣམ་པར་འཇོམས་

པའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་པ་ལ། སོམ་ལམ་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་འཛིན་རྟོག་གཉིས་
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པ་སེམས་ཅན་དུ་ཐ་སད་བཏགས་པ་དང་། ཐ་སད་དེར་རྣམ་པར་གཞག་པའི་རྒྱུ་ཕིའི་

དོན་མེད་པས་སེམས་ཀི་སྣང་བ་ཙམ་གི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་དེ་དང་སང་

བར་འབེལ་བ་ཡིན་ཏེ། སོམ་ལམ་གིས་ཡང་དག་པར་སང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་གངས་རྣམ་པ་དགུའོ། །

རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། རྟོག་པ་དེ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་

ཡིན་ཞེ་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་གསུངས་པ། ར་བ་ལ། ཡུལ། ངོ་བོ། 

སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལ་ཀུན་དུ་རོངས་པ་ལ་ཞེས་ཀུན་ལ་སྦར་ཏེ། རོངས་

པའི ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི ་གང་ཟག་བཏགས་པར་ཡོད་པ་ཉིད་ཡུལ་དུ་བསན་

པའོ། །ཡང་ན། རོངས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་རོངས་པ་ལ་ཞེས་བཏགས་པའོ། །འཕགས་

པ་ནི། གཉིས་མེད་ལ་ཡན་ཆད་ཡུལ། ཀུན་རོངས་པ་ངོ་བོར་འཆད་པར་གསལ་

ལོ། །དེ་ཡང་སྒིབ་པ་ལ་རོངས་པ་གསུམ། གཉེན་པོ་ལ་གཅིག །ཤེས་བ་ལ་

ལྔའོ། །གཉིས་པ་ནི། རྣམ་རྟོག་འདི་དག་མཚན་གཞི། རྟོག་པ་ཐ་མ་བཏགས་འཛིན་

རྟོག་པར་མཚོན། སྣང་བ་ཙམ་གི་ཡུལ་ཅན་སྐྱེས་བུ་བཏགས་པ་བར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་

འཛིན་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་འཁྲུལ་པ་མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། 

བཏགས་པའི་འཛིན་པར་རྟོག་ཅེས་རེ་རེ་ལ་སྦར་ཏེ། ཀུན་མཁེན་གསུམ་གི་བདག་

ཉིད་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རང་རང་དང་འབེལ་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། མདོ་ནི། 

རྣམ་མཁེན་ཉིད་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །སྒིབ་པ་

ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ལམ་ཡུམ་སེ། མདོ་ནི། ཞི་བའི་རྣམ་པས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཅེས་

བའོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་ཅན་གཟུགས་སོགས་དང་། ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། 
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སོགས་པ་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་རྣམས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སེ། 

དབེར་མེད་མི་ལྡན་པ་སེ། དབེར་མེད་མ་ཡིན་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡུམ་འདིར་དེ་བཞིན་

ཉིད་ཀང་ཆུད་ཅེས་སོ། །ཐེག་ཆེན་སངས་རྟོགས་གཞན་དང་མི་མཉམ་ཞིང་ཐུན་མོང་

མིན་པ་སེ། མདོ་ནི། སིག་པའི་གོགས་པོ་རྣམས་ཀིས་མི་ཆོད་མི་འཕོག་པ་སེ་ཞེས་

སོ། །དུཿ ཁ་ལ་སོགས་པ་བདེན་བཞི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སེ། མདོ་ནི། དུཿ ཁ་ཤེས་པའི་དོན་

ལ་སྤད་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གདོད་ནས་ཟད་

སྐྱེ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། འདོད་ཆགས་བདག་གི་དོན་ཞེའམ་དོན་མ་ཡིན་ཞེས་དཔྱད་

པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་མེད་པ་སེ། མདོ་ནི། གཉིས་སུ་མེད་

པའི་ཆོས་ཀང་མི་དམིགས་ན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་བཞིའི་དང་པོ་ནི། ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་དང་། རྟགས་

དང་། མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་སྒིབ་པ་ལ་ཀུན་

ཏུ་རོངས་པ་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་ལམ་

ཤེས་ཀི་སྒིབ་པ་ལ་དང་། གཞི་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཙམ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་

པས་གཞི་ཤེས་ཉིད་ཀི་སྒིབ་པ་ལ་དང་། ལམ་ཡུམ་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་པས་སང་བ་

ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་བ་དང་ཆོས་ཉིད་དེ་

བཞིན་ཉིད་དག་མཐའ་བལ་དུ་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སོགས་པ་

གཟུགས་སོགས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་བལ་བ་དང་། བདུད་དང་། 

སོགས་པ་མུ་སེགས་དང་ཐེག་པ་གཞན་གི་ཕིར་རྒོལ་བའི་རང་གི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་

གིས་སོང་པའམ། གོགས་ཉིད་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་པས་མི་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། བདག་
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དང་མི་རྟག་སོགས་དོན་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀིས་དུཿ ཁ་ལ་སོགས་པའི་

བདེན་པ་ལ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། སོགས་པ་ཞེ་སང་སོགས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

གོ་བུར་བར་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་ལ་དང་། གཟུང་འཛིན་

གི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀིས་སོང་པར་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་ཀུན་

ཏུ་རོངས་པ་ལའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པ་ཉིད་

འཛིན་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐ་མའོ། །གསུམ་པ་ནི། སོམ་ལམ་གི་

སེམས་སེམས་བྱུང་འཇུག་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། རྣམ་པ་

དགུའོ། །དོན་བ་་ནི། སོམ་ལམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་སོགས་རྟོག་པ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་དེ་

དག་སང་བ་ཉིད་དུ་གཉེན་པོ་སོམ་ལམ་རྣམ་པ་ཞི་ཡང་སང་བ་དེའི་དབེ་བས་གཉེན་པོ་

ཐ་དད་དོ། །ཞེས་བ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་༼བརྟེན་པ་ཡོན་ཏན།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། བང་སེམས་སོམ་ལམ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་ཆོས་

ཅན། ཞེས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བརྟེན་ནོ། །སྔ་མ་

མཐོང་ལམ་དུ་བསན་པ་བཞིན་དུ་སོམ་སང་རྣམ་རྟོག་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པ་དང་

དུས་མཉམ་པ་ཁོ་ནར་རྟོག་པ་དེ་དག་གིས་བ་ས་པའི་སོམ་སང་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱ་

ར་བརྒྱད་ཀང་སངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དག་གིས་

གསུངས་པ། ར་བ་ལ་རྟེན་པར་བེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། ངན་སོང་སངས་པའི་

ལོ་མ་དང་། བདེ་འགོར་སྐྱེ་བའི་མེ་ཏོག་དང་། མང་འདས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་གིས་

ས་བ་སེ། མཛེས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ནིའོ། །གང་
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ན། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་

དབང་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ན། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་

ཆུ་བོ་བཞི་འབབ་པ་བཞིན་དུའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལུང་ལས། བི་བ་ནེ་ཙོ་ཕྱྭ་ག་པ། །ཧ་

ཅང་ཆར་ཆེ་ཆར་ཆུང་དང་། །རྒྱལ་པོ་ངན་པར་གྱུར་པ་སེ། །འདི་དག་ལོ་ཀ་ཡམས་

ཞེས་བ། །ཞེས་པ་ལྟར། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གེགས་སམ། ཡམས་ནད་

རྟོག་པ་འདི་རྣམས་ཟད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ནད་ཟད་ནས་ཡུན་རིང་ལོན་ནས་ནད་པ་

དབུགས་ཕིན་པའི་བདེ་བ་རེད་པ་བཞིན་ནོ། །མདོ་ནི། ལོ་མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། 

འབས་བུ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་བར་འཚོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། རྟེན་པར་བེད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། བང་སེམས་སོམ་

ལམ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་གཞན་དོན་གི་འབས་བུ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པ་

ཐོབ་པ་དེ་དག་གིས་མཛེས་པར་གྱུར་པ་ལའོ། །གང་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་

བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པར་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་

བ་ས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། སིང་རེས་སེམས་ཅན་གཞན་གི་དབང་དུ་

གྱུར་པའི་རྒྱུ་ལས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་ཆུ་བོ་གངྒཱ། སིནྡྷུ། སཱི་ཏ། པཀྵུ་

བཞི་ཆུ་གཡོག་དང་བཅས་ཏེ་འབབ་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་དུ་འོང་

བའི་རྣམ་པས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྔར་སོམ་ལམ་ལ་གོམས་པས་རྣམ་རྟོག་

རིགས་བཞི་པོ་ཡོན་ཏན་གི་འབས་བུ་ལ་འཚོ་བར་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཡམས་ཀི་ནང་

དུ་གྱུར་པ་འདི་རྣམས་ཟད་པས་སོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ཡོན་ཏན་ལ་གེགས་བེད་པ་

མེད་པས་སོ། །དཔེར་ན། ནད་གོལ་ནས་འཚོ་བ་རེད་པ་ན། ནད་པ་དགའ་བས་
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དབུགས་ཕིན་པ་ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་༼བར་ཆད་མེད་པའི་རེ་སྦོར།༽ལ་གསུམ་སེ། 

བར་ཆད་མེད་རེའི་ངོ་བོ། 

ཁད་པར་གི་ཆོས་དམིགས་རྣམ། བསལ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་

ལས། སྔ་འགེལ་ནི། དོན་གི་རིམ་པའང་སོམ་པའི་ལམ་གི་རེས་ལ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོན་ནོ། །ར་བ་ལ། བང་

སེམས་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་པའི་རེ་སྦོར་གི་ངོ་བོ་

ཡིན་ཏེ། བ་ས་སོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་གང་ཞིག །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་བར་ཆད་མེད་

པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ནི་བསོད་ནམས་མང་པོས་བསན་པས། མང་ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན། འདིའི་རྒྱུ་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་བསོད་ནམས་དང་། བར་ཆད་

མེད་རེ་འདི་ཉིད་ཀི་བསོད་ནམས་སོ། །གང་ལས་ན། རིམ་པ་བཞིན་སོང་གསུམ་གི་

སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཉན་ཐོས་དང་། བསེ་རུ་རང་རྒྱལ་གི་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་

བཀོད་པའི་དགེ་བ་དང་། བང་སེམས་སྐྱོན་མེད་པ་དང་པོ་ཡན་ཆད་ལ་བཀོད་པའི་

དགེ་བ་རྣམས་དཔེར་མཛད་ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། རིམ་པ་ལྟར། ཆ་ལ་སོགས་པར་མི་

འགོ་བར་ཏེ། མདོ་ནི། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་ཀི་སེམས་ཅན་

དེ་དག་ཉན་ཐོས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཀིས། 

བང་སེམས་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་

འགོ་ཞེས་པ་དང་། བང་སེམས་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་ཀང་དེ་དག་གི་
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བསོད་ནམས་དེས་བང་སེམས་བང་ཆུབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་བརྒྱའི་

ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགོའ།ོ །ཞེས་སོ། །འོ་ན། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་གང་ཞེ་ན། 

སངས་རྒྱས་དེ་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་པ་ཉིད་དོ། །

འགེལ་པ་ལ། རྒྱུན་མཐའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། མཚན་གཞི། 

སབས་འདིར་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བའོ། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་

པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའོ། །དེའི་བསྐྱེད་བ་རྣམ་མཁེན་ཉིད་

གང་ཡིན་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའང་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་

གིས་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཉན་

ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ལ་བཀོད་པ་བས། འདིའི་རྒྱུ་མཐོང་ལམ་པ་བསོད་

ནམས་མང་བ་དང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་བང་སེམས་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་བཀོད་ནས་

བསོད་ནམས་བསྐྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དཔེར་མཛད་ནས། དེ་བས་འདི་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པར་བསོད་ནམས་མང་བ་ཉིད་ཀིས་བསན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼ཁད་པར་གི་ཆོས་དམིགས་རྣམ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། བར་ཆད་མེད་པ་དེའི་དམིགས་པ་དང་། སོགས་པ་བདག་པོ་ལ་

སོགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་དམིགས་པ་

ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ། 

ར་བ་ལ་གསུམ་སེ། སྤིར་རྒྱུ་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། གང་གང་ལས་སྐྱེ་ཚུལ། 

གཞུང་ལ་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཉེར་ལེན་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད། རྐེན་རྣམས་ལ་ལྟོས་

ནས་འབས་བུ་སྐྱེད་པ་དང་། རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། ཉེར་ལེན་རྒྱུས་འབས་བུ་སྐྱེད་པའི་
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གོགས་སུ་གྱུར་པ། ཁད་པར་དམིགས་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། བེད་རྒྱུའི་ཡན་ལག་གང་

ཞིག །ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་བེད། དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། རིག་པ་གང་

ཞིག །རང་འགག་ནས་རིག་པ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་རིག་པ་ཕི་མ་སྐྱེད་ནུས། 

བདག་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། བེད་རྒྱུའི་ཡན་ལག་གང་ཞིག །འབས་བུ་རང་དབང་དུ་

སྐྱེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་རྐེན་བཞི་ལས་སྐྱེ། འདུ་

ཤེས་མེད་པའི་དང་། འགོག་གཉིས་དམིགས་རྐེན་མ་ཡིན་པ་གསུམ་ལས་སྐྱེ། བེམ་

པོ་རྣམས་རྒྱུ་དང་། བདག་རྐེན་ལས་སྐྱེ་སེ། དབིག་གཉེན་གིས། བཞི་ཡིས་སེམས་

དང་སེམས་བྱུང་རྣམས། །གསུམ་གིས་སོམས་པར་འཇུག་རྣམ་གཉིས། །གཞན་ནི་

གཉིས་པོ་དག་ལས་སྐྱེ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་འདིའི་དམིགས་པའི་རྐེན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་

མེད་ལ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཡང་མེད་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །བདག་པོའི་རྐེན་ནི། 

ས་དང་པོ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་བདེན་གཉིས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡང་ཡང་བསོམས་ཏེ་

འདྲིས་པར་བས་པ་མི་བརེད་པའི་དྲན་པ་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། རྣམ་པའམ་རང་བཞིན་

སོས་པ་མ་ལུས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བ་ཉིད་དོ། །རྒྱུ་རིགས། དེ་མ་ཐག་རྐེན་བར་

ཆད་མེད་རེའོ། །

མདོ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་འདིའི་དམིགས་པ་ནི། དངོས་པོ་མེད་པའོ། །ཞེས་

སོ། །འདི་འཕགས་པ་རྣམ་གོལ་སེའི་བཤད་པའོ། །འགེལ་པ་ལ། བར་ཆད་མེད་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་འདིའི་དམིགས་པའི་རྐེན་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པར་
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དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །བདག་པོའི་རྐེན། སྔར་གི་རྟོགས་པ་དྲན་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་

ནི། དངོས་པོ་འགོག་པ་མིན་པར་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །རྣམ་མཁེན་

དང་། བར་ཆད་མེད་རེ་གཉིས་དམིགས་པ་དྲན་པ་རྣམ་པ་རྣམས་མཚུངས་པས། སོབ་

དཔོན་གི་འདི་ལའང་འགལ་བ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་༼བསལ་བ་ལོག་སྒྲུབ།༽ལ་གཉིས་ཏེ། 

མདོར་བསན་ལ་གཉིས་ལས། ར་བ་ནི། རྣམ་མཁེན་ནམ། བར་ཆད་མེད་རེ་

འདིའི་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི། དངོས་པོ་ལ་སྒོ་སྐུར་དུ་རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་

གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་མར་རྒོལ་ལོ། །

འགེལ་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསལ་བ། སེལ་བེད། དེས་བསད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ནི། རྒོལ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། བར་ཆད་མེད་རེའི་དམིགས་པ་ལ་སོགས་སོན་

པའི་གནས་སབས་འདི་ལ་ནིའོ། །གང་ན། བདེན་གཉིས་རྣམ་འབེད་ཀི་ཐབས་ལ་

མཁས་པའི་བང་སེམས་མ་གཏོགས་པ་མི་མཁས་པ་སྒོ་སྐུར་དུ་རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་

སོ། །ཇི་ལྟར་ན། རོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཀན་ཀའི་རྒོལ་བ་བརྒྱུད་མར་མང་པོར་

འབྱུང་བས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྟོག་གེའི་ཡུལ་མིན་པས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་

སེ། རྟོགས་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདེན་གཉིས་རྣམ་འབེད་ཀི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཀན་ཀ་དེ་

དག་བསལ་བར་བ་སེ། བདེན་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་སོན་

པའོ། །གསུམ་པ་ནི། མདོ་ལས་རབ་འབོར་གི་ཚིག་གིས་ཀན་ཀ་དང་། སོན་པས་དེའི་

ལན་བསན་པ་འདི་ནི། བར་ཆད་མེད་རེ་འདིའི་ཟབ་པ་རྟོགས་དཀའ་བ་ཉིད་བསད་
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ཅིང་བསན་ནོ། །སམ་དུ་བམས་པས་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། བདེན་གཉིས་རྣམ་འབེད་ཀི་

ཐབས་ལ་མཁས་པའི་བློའི་ནོར་གིས་ཕྱུག་པ་ཅན། བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་འགལ་

རྐེན་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསལ་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་བསྐྱེད་པར་བ་ཞེ་

ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འོག་ཏུ་ལོག་རྟོག་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། བསལ་བ་ཀན་ཀ སེལ་བེད་ལན། དེ་གཉིས་སྦར་ཏེ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ། ལོག་པར་རྟོག་པའི་ཆོས་བཞི་སེ། ཡུལ་གང་ལ། གང་ཟག་དང་། ཇི་

ལྟར། གངས་ངེས་སོ། །དང་པོ་ནི། ལ་མཇུག་ཏུ་སྦར་བ་བཅུ་དྲུག་གོ །གཉིས་པ་ནི། 

དོན་དམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་རོབ་དང་འགལ་བ་དང་། ཀུན་རོབ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་

དམ་དང་འགལ་བར་སྨྲ་བ་ཐབས་མི་མཁས་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། འཕགས་པ་

ལྟར་ན། རྣམ་མཁེན་དངོས་སམ། སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། རྣམ་ཀུན་མཁེན་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ལ་

དེར་བཏགས་པ་བར་ཆད་མེད་རེའི་རྟེན་ཅན་ཏེ། ཡུལ་ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་

མེད་ན་རྣམ་མཁེན་གི་དམིགས་པར་འགལ་ཞེས་སོགས་ཆོས་བཅུ་དྲུག་མི་སྲིད་པར་

རོད་པའོ། །བཞི་པ་ནི། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དག་ཏུ་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལང་གཤེགས་ལས། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོད། །དམ་

པའི་དོན་དུ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེས་ན་དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་ལ། །ཡོད་དང་མེད་པ་ཇི་

ལྟར་འགལ། །ཞེས་པ་ལྟར། བདེན་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་སོན་

པ་ནི། ལན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་གི་དམིགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་
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ཅད་ངོ་བོ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་གསལ་བ་མེད། ཀུན་རོབ་ཏུ་རྟགས་མ་

གྲུབ། དོན་དམ་དུ་མེད་པའི་ཕིར་ཀུན་རོབ་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ཞེ་ན། ཁབ་པ་མེད་

དེ། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པ་ཉིད་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྣམ་མཁེན་གི་

དམིགས་པར་འཐད་དེ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་སྦར་རོ། །མདོ་ནི། འདུས་བས་

དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཁམས་ཀང་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །དམིགས་པ་དེའི་

ངོ་བོ་ཉིད། རྣམ་མཁེན་གི་ཡུལ་དུ་ངེས་པར་གཟུང་བ་མེད་པར་ཐལ། དམིགས་པ་

དངོས་པོ་ཡོད་མེད་གང་ཡང་མ་ཡིན་པས་ཤེས་བར་མ་གྲུབ་པས་སོ། །ཞེ་ན། ཁབ་

པ་མེད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་དེ་ཁོ་ན་དེ་རྣམ་མཁེན་གི་ཡུལ་ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོར་འཐད་དེ། 

མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་དེའང་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་

སོ། །ཞེས་སོ། །

རྣམ་ཀུན་མཁེན་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཐལ། ཤེས་བ་དངོས་པོ་ཡོད་མེད་

གང་ཡང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་ཤེས་བ་འགའ་ཡང་མ་

གཟིགས་ཤིང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ལོ་ཀའི་ཐ་སད་དངོས་མེད་སོགས་རྟོགས་པ་རྣམ་མཁེན་

གི་ཡེ་ཤེས་སུ་འཐད་དེ། མདོ་ནི། རྣམ་མཁེན་ཉིད་དེ་ལ་མི་རྟོག་གོ །ཞེས་སོ། །དམ་

པའི་དོན་དང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་གཉིས་མེད་པར་ཐལ། སོས་བལ་དེ་བཞིན་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སོས་བལ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་ཡུལ་ཀུན་རོབ་དང་། 

རྟོགས་པའི་ཡུལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་འཐད་དོ། །མདོ་ནི། ཀུན་རོབ་ཀི་དེ་བཞིན་

ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
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འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

མཚོན་བ། མཚན་གཞིའོ། །མཚན་ཉིད་ལ། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། 

རང་བཞིན་སོས་བལ་གང་ཞིག །ཡོངས་གཅོད་དུ་ཤེས་བརོད་གཞལ་བ་ལས་འདས་པ་

སེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ཞི་བ་དང་། སོས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་སོས་

པས། །རྣམ་རྟོག་མེད་དོན་ཐ་དད་མིན། །དེ་དེ་ཁོ་ནའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཀུན་

རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། རྟེན་འབེལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའོ། །བདེན་གཉིས་ལས། 

ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་ཁོ་ན། །ཀུན་རོབ་གཞན་གཅིག་ཤོས་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

འོ་ན། སྣང་བ་ལ་དོན་དམ་དུ་དོགས་པ་མངོན་སུམ་གིས་ཁེགས་པར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་ཁེགས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་ཀི་འབེལ་པ་ཤེས་པ་ལ་འདོད། མི་

ཤེས་པ་ལ་ཁབ་པ་མེད་དོ། །དོན་དམ་སོས་བལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་ཡོད་

པའི་ཕིར། ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་སྒོ་མ་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་རྟགས་མ་གྲུབ། དོན་དམ་

གི་སྤི་རྣམ་ལ་ཞེན་ནས་མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁབ་པ་མེད་དེ། རང་མཚན་

ལ་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོར། ཡི་གེ་མེད་པའི་ཆོས་

རྣམས་ལ། །ཉན་པ་གང་དང་སོན་པ་གང་། །འགྱུར་བ་མེད་ལ་སྒོ་བཏགས་ནས། །ཉན་

ཅིང་སོན་པར་བེད་པའང་ཡིན། །ཞེས་སོ། །མཚོན་བ་ནི། ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་སྒིབ་

བེད་ཀི་བདེན་པ་ནི། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སེ། བདེན་གཉིས་ལས། གང་ཞིག་གིས་

སམ་གང་ཞིག་ལ། །ཡང་དག་སྒིབ་བེད་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་སོ། །འཕགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་ཡུལ་དུ་སླུ་བ་མེད་པས་དོན་དམ་བདེན་པ་སེ། ལང་གཤེགས་ལས། 

ཡེ་ཤེས་དམ་པར་བདག་མེད་པ། །སྣང་བ་མེད་ལ་མི་གཟིགས་སོ། །ཞེས་སོ། །བདེན་
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གཉིས་ལས། བསླུ་བ་མེད་པའི་རིགས་པ་དེ། །དོན་དམ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། །

མཚན་གཞི་ལ། དབེ་གཞི། རྟེན་འབེལ་ཙམ་མོ། །དབེ་ངོ་། དོན་དམ་དང་། 

ཀུན་རོབ་བདེན་པ་གཉིས་སོ། །དོན་དམ་ལའང་རྣམ་གངས་དང་། རྣམ་གངས་མིན་པ་

གཉིས་སོ། །ཀུན་རོབ་ལ། ཡང་དག་དང་། ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་གཉིས་སོ། །ཐ་དད་ནི། 

དོན་དམ་པར་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་སོས་པ་དང་བལ་ལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་དོན་དམ་དེ་

ཀུན་རོབ་ལས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པ་སེ། དེ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་སྔར་ངོ་བོ་

གཅིག་པ་ལ་བརོད་པའི་སྐྱོན་གིས་རེག་ལ། གཞན་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། 

ཆོས་ཉིད་མིན་པར་ཐལ་བ་དང་། ཀུན་རོབ་ལ་རིགས་པས་དཔྱད་པས་མ་རེད་པ་དོན་

དམ་མིན་པར་ཐལ་བ་དང་། རིགས་ཤེས་ཀིས་དོན་དམ་རྟོག་པས་ཀུན་རོབ་བདེན་

པར་འཛིན་པ་མི་ཁེགས་པར་ཐལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་བདེན་པ་གཉིས་ཐ་དད་

དུ་དམིགས་པར་འགྱུར་བ་དང་བཞིའོ། །འོ་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། འདི་ལྟར་སྣང་བའི་

དངོས་པོ་ལ། །རིགས་པས་བརྟགས་ན་འགའ་མི་རེད། །མ་རེད་པ་དེ་དོན་དམ་དེ། །ཡེ་

ནས་གནས་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞེས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། དེ་

ནི། དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པའི་རིགས་པ་ཡིན་གི། ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་མ་

བཤད་དེ། མ་བཏགས་པ་དང་བཏགས་པ་གཅིག་ཏུ་འགལ་བས་སོ། །

གངས་ངེས་ནི། བདེན་པ་གཞིར་བས་པ་ལ་སྣང་བའི་ཡུལ་ལས་འདས་མ་

འདས་གཉིས་ཡོད་པས་དང་པོ་དོན་དམ། གཉིས་པ་ཀུན་རོབ། དང་པོ་ལའང་སོས་པ་

མ་ལུས་པ་དང་བལ་བ་དང་། སོས་པ་ཕོགས་རེ་དང་བལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པས་དང་

པོ་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་སེ། དབུ་མ་སྣང་བར། དངོས་དང་དངོས་མེད་ལ་
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སོགས་པའི། །སོས་པ་མ་ལུས་བལ་ཞིང་ཞི། །རང་གི་རྟོགས་པའི་དེ་ཁོ་ན། །ཐ་སད་

ལ་སོགས་སང་པར་བསན། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་རྣམ་གངས་ཀི་དོན་དམ་སེ། 

བཏགས་པ་བའོ། །བདེན་གཉིས་ལས། སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་ཡང་། །ཡང་དག་

པ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར། །དོན་དམ་ཡིན་པར་ཁོ་བོ་འདོད། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། སྣང་བ་ལྟར་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ། མི་ནུས་པ་

ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་སེ། བདེན་གཉིས་ལས། སྣང་དུ་འདྲ་ཡང་དོན་བེད་དག །ནུས་

པའི་ཕིར་དང་མི་ནུས་ཕིར། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི། །ཀུན་རོབ་ཀི་ནི་དབེ་

བ་བས། །ཞེས་སོ། །སྦོར་བ་མེད་པར་ཐལ། སྦར་ས་སྦོར་པོ། ཆེད་དུ་བ་བ་རྣམས་

མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁབ་པ་མེད་དེ། ཆོས་གསུམ་མེད་པར་རྟོགས་ནས་ཅི་ལའང་མི་

སྦོར་བ་ཉིད་སྦོར་བ་སེ། མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་དོན་དུ་སྤོད་པ་དེའི་ཕིར་བང་སེམས་

ཀི་སྤོད་པ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་མེད་པར་ཐལ། རྟོགས་

བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁབ་པ་མེད་དེ། དེ་རྟོགས་ན་ཡང་དག་པའི་དོན་

རྟོགས་པས་སངས་རྒྱས་སུ་འཐད་དེ། མདོ་ནི། ཡང་དག་པའི་དོན་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་

དེའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་དཀོན་མཆོག་མེད་པར་ཐལ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁབ་པ་མེད་དེ། དེའི་ཕིར་བང་

ཆུབ་མིང་ཙམ་དུ་སོན་པ་དང་རྟོགས་པའི་ཆོས་འཐད་དེ། མདོ་ནི། མིང་དང་མཚན་མ་

ཙམ་དུ་རྟོགས་པར་བེད་དོ། །དེའི་ཕིར་བང་ཆུབ་ཅེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་འདུན་

དཀོན་མཆོག་མེད་པར་ཐལ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་ལ་དམིགས་ནས་

སོམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁབ་པ་མེད་དེ། དེའི་ཕིར་མི་དམིགས་པར་སོམ་པ་པོ་
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དགེ་འདུན་འཐད་དེ། མདོ་ནི། དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཉེ་བར་གནས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་སོ། །རྣམ་མཁེན་གི་རྒྱུ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མེད་པར་ཐལ། སྦིན་བ་སྦིན་

བེད་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་ཁབ་སེ། འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་ཕིན་དྲུག་ལ་

སྤོད་པ་ཐབས་བཅས་སུ་འཐད་དེ། མདོ་ནི། སྦིན་པ་ལའང་སྦིན་པའི་འདུ་ཤེས་སུ་མི་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

ཐུབ་པའི་རྟོགས་པ་མེད་པར་ཐལ། མཐའ་བཞི་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། མ་ཁབ་སེ། དེའི་ཕིར་མུ་བཞི་དང་བལ་བ་ཡོད་མེད་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་

འཐད་དེ། མདོ་ནི། སོས་པ་མེད་ཅིང་སོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ནི། མངོན་པར་

རྟོགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །རྟག་འཛིན་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་མིན་པར་ཐལ། མི་རྟག་

སོགས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྟག་མི་རྟག་སོགས་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་རྟག་པར་

འཛིན་སོགས་སོས་པ་འཐད་དེ། མདོ་ནི། གཟུགས་རྟག་ཅེས་བ་བའམ། མི་རྟག་ཅེས་

བ་བ་ནི། བང་སེམས་ཀི་སོས་པའོ། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་མིན་པར་ཐལ། 

ཤེས་རབ་ཀིས་ཉན་རང་གི་ལམ་སོམ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁབ་པ་མེད་དེ། ཐབས་ཀིས་

མང་འདས་མངོན་དུ་མི་བེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ཡིན་ནོ། །མདོ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་ཞིང་། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་བང་སེམས་ཀི་སྐྱོན་མེད་པར་འཇུག་གོ །ཞེས་སོ། །སོང་བེད་གཉེན་པོ་དང་། 

སང་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་མེད་པར་ཐལ། བླང་དོར་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་

པར་བླང་དོར་མེད་ཀང་ཀུན་རོབ་པའི་ངོར་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པ་སང་བ། རྟོགས་པ་

གཉེན་པོར་འཐད་དེ། མདོ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན། བལ་བ་ཡང་
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མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཐལ། མཚན་གཞི་མེད་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་དུ་འདོད་ཅིང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་མཚན་

ཉིད་དུ་འཐད་དེ། མདོ་ནི། མཚན་ཉིད་མེད་པར་མཚན་ཉིད་གཅིག་པས་ན་ཞེས་

སོ། །ཡུམ་སོམ་པ་མེད་པར་ཐལ། བསོམ་བ་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། དེའི་ཕིར་དེ་རྟོགས་ནས་སོམ་པ་འཐད་དེ། མདོ་ནི། མཚན་ཉིད་མེད་པ་སོམ་པ་ནི། 

བང་སེམས་ཆེན་པོའི་ཡུམ་སོམ་པའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསལ་བ་ཀན་ཀ སེལ་བེད་ལན། བསལ་ནས་ཏིང་

ངེ་འཛིན་སྐྱེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ། ལོག་པར་རྟོག་པའི་ཡུལ། རྟོག་བེད་གང་

ཟག །རྟོག་པའི་ངོ་བོ། རྟོག་པའི་གངས། རྟོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ལ་མཇུག་ཏུ་སྦར་བ་བཅུ་དྲུག་གོ །གཉིས་པ་ནི། སྐྱེ་བོ་བང་སེམས་ཀི་ཐབས་ལ་

མཁས་པ་འགལ་བ་འདྲ་ལ་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་མི་ཤེས་པའི་རྟོག་གེ་རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་

ཉིད་དང་། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལོག་པར་རྟོག་གོ །གསུམ་པ་ནི། 

བང་སེམས་ཀི་བར་ཆད་མེད་རེ་ལ་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་ལ་མི་འགལ་བའི་

དོན་སྒྲུབ་པས་དེ་ལ་མི་འཐད་པར་སེམས་པ་ཉིད་ཀིས་ལོག་པ་ཉིད་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་

ཐེ་ཚོམ་དང་། ཡིད་གཉིས་སུ་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་ཡུལ་བཅུ་དྲུག་

གི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་མཁེན་ཉིད་བཏགས་པ་བ་བར་ཆད་མེད་རེའི་རྟེན་ཅན་

ནོ། །ཡང་ན། ལོག་རྟོག་དེ་དག་ཐེ་ཚོམ་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བར་སྨྲ་བའི་

དོན་གཞི་གཅིག་ལ་བསྒྲུབས་ཤིང་དོན་ལ་དེ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་ནི། 

ལོག་པར་རྟོག་པ་བཅུ་དྲུག་གོ །ལྔ་པ་ནི། རྣམ་མཁེན་གི་དམིགས་པ་འཐད་པ་མེད་
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པར་ཐལ། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཁམས་དག་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར། 

དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་ངེས་པར་གཟུང་བ་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

རྣམ་མཁེན་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་

གང་ཡང་མ་རྟོགས་ཤིང་མི་དམིགས་པའི་ཕིར། ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་

པ་གཉིས་མེད་པར་ཐལ། དེ་བཞིན་ཉིད་དབེར་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྦོར་བ་མེད་པར་ཐལ། སྦིན་པ་དང་། སོགས་པ་སྦིན་བེད་ལ་སོགས་པ་མི་དམིགས་

པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་མེད་པར་ཐལ། རྟོགས་པར་བ་བ་མེད་པའི་

ཕིར། ཆོས་དཀོན་མཆོག་མེད་པར་ཐལ། དོན་ལ་མེད་པར་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་

དུ་ཟད་པའི་ཕིར། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་མེད་པར་ཐལ། ཕིའི་དོན་གཟུགས་ལ་

སོགས་པའི་ཕུང་པོར་དམིགས་པ་བཀག་པའི་ཕིར། ཐབས་ལ་མཁས་པ་མེད་པར་

ཐལ། སྦིན་བ་དང་། སྦིན་བེད། སྦིན་པ་སོགས་མི་དམིགས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མངོན་རྟོགས་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། 

ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་ངོ་བོར་རྟོག་པ་བཀག་པའི་ཕིར། རྟག་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་

བདེ་བ་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་མིན་པར་ཐལ། མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའང་དྲང་དོན་

ཡིན་གི་ཡང་དག་པར་སོས་པ་སེ། ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར། སངས་

རྒྱས་ཀི་ལམ་མེད་པར་ཐལ། ལམ་རྣམ་པར་བསོམས་པའི་འབས་བུ་མངོན་དུ་མི་

བེད་པའི་ཕིར། མི་མཐུན་ཕོགས་དང་གཉེན་པོ་མེད་པར་ཐལ། དོར་བ་དང་བླང་བར་

བ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཐལ། རྟེན་པ་ཆོས་ཅན་མེད་པའི་
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ཕིར། ཡུམ་སོམ་པ་མེད་པར་ཐལ། བསོམ་བ་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པའི་

ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རོད་པའི་ཚུལ་དེ། བདེན་གཉིས་ལ་བརྟེན་པ་དེ་བས་ན་ཀུན་

རོབ་ཀི་སོ་ཅན་གི་ཀན་ཀ་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པའི་སོ་ནས་ལན་གདབ་ལ། 

དོན་དམ་པའི་སོ་ཅན་གི་ཀན་ཀ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་སོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས་པས་སང་

གཉེན་མེད་པར་ཐལ། བླང་དོར་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེས་

པ་ལྟ་བུའོ། །གསེར་གིང་པས་བཅུ་པ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ཀའི་ལན་གདབ། བཅུ་

གཉིས་པ་ལ་ཡང་དག་པ་དང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་ལན་གདབ། དང་པོ་གསུམ་པ་

བཞི་པ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་ལན་དུ་བཞེད་ནའང་། 

ཕལ་ཆེར་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྟགས་མ་གྲུབ། དོན་དམ་པར་གསལ་བ་མེད། དོན་དམ་དུ་

མེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པས་མི་འགལ་ཞེས་ལན་བཏབ་ན་ལེགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསྐྱེད་པར་བའོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། བང་སེམས་

གཞན་དོན་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་དགེ་བ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིའོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། ཀུན་རོབ་

དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སྔར་གི་

ལོག་རྟོག་དེ་དག་རྣམ་པ་སོང་དུ་བསལ་བ་སེ། ལན་མི་ཟད་པ་མཚོན་པའམ། ཡང་ན། 

ཉེ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་ཀི། དེར་མ་ཟད་པ་ཁབ་འཇུག་དང་། 

བདུད་ལ་སོགས་པའི་རྒོལ་བ་རྣམ་པ་སོང་དུ་བསལ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་རྣམ་མཁེན་

དང་། བར་ཆད་མེད་རེ་ལ་འདི་ཡིན་གི། གཞན་མིན་ནོ། །ཞེས་པ། ཡིད་ཆེས་པའི་

ངེས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དག་པར་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་སྐྱེས་ནས་སོ། །གང་
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ན། བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། བདུད་བཏུལ་ནས་རྡོ་རེ་ལྟ་བུ་སོམ་པའོ། །

གསུམ་པ་༼སབས་བ་་བ།༽ནི། 

ལྔ་པ་ནི། དྲུག་པ་ལ་ལྟོས་པའི་འོ། །གང་གིས་དང་པོར་སྦོར་ལམ་དེ་ནས་

ནི། །རྟོག་པ་འཇོམས་བེད་མཐོང་ལམ་སོམ་ལམ་དང་། །ལོག་རྟོག་བསལ་ནས་བར་

ཆད་མེད་ལམ་གི། །རྟོགས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རེ་མོའི་སྦོར་བ་བསོམ། །བ་་བའི་ཚིགས་

བཅད་དོ། །     ། །

༼སབས་དྲུག་པ།༽

གསུམ་པ་༼བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་སོམ་པ་མཐར་གིས་པ།༽ལ་བཞི་སེ། 

སྔ་འགེལ། ར་བ། འགེལ་པ། སབས་བ་་བའོ། །སྔ་འགེལ་ནི། སོམ་པར་བེད་

ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། རེ་སྦོར་ཐོབ་པའོ། །གང་ན། ཚོགས་ཀི་ལམ་ལ་སོགས་

པ་གནས་སབས་རེ་རེས་བསན་པའི་རང་བཞིན་ཇི་སེད་པ་སོ་སོ་བ་དང་། ཆོས་ཉིད་

རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་བ་ས་པ་ཉིད་དུ་མཉམ་རེས་ཀིས་རྟོགས་པའི་དོན་

རྣམས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། གངས་མེད་གསུམ་གི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡིད་ཀིས་བཀགས་

ནས་སོ། །ཅིའི་དོན་དུ་ན། རྟོགས་པ་བརྟན་པོར་ཏེ། འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བ་བའི་

ཕིར། རྣམ་པར་ཏེ། སྔར་བས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་སོམ་པ་སེ། ཡིད་དེའི་སལ་བ་

ཅན་ནམ། དེའི་དངོས་པོར་བེད་པ་མཐར་གིས་པའི་མངོན་རྟོགས་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། བཞེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སྦིན་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་། བར་

དག་གིས་བ་ས་པ་ཚུལ་ཁིམས། བཟོད་པ། བརོན་འགྲུས། བསམ་གཏན་ཏེ། ཕིན་
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དྲུག་གོ །གསེར་གིང་པས། བར་དག་གིས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་སོགས་བ་ས་ཞེས་པ་

ནི། ནོར་བའོ། །སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་ཆོས་ལ་སོགས་རེས་དྲན་དྲུག་དང་། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རིམ་གིས་སོམ་པ་

བརེ་སྦོར་གི་རེས་ནས་བསན་པ་དེའོ། །ཇི་ལྟར་ན། མཐར་གིས་པའི་བ་བ་སེ། སྦོར་

བའོ། །མདོ་ནི། མཐར་གིས་བ་བ་དང་། མཐར་གིས་བསབ་པ་དང་། མཐར་གིས་སྒྲུབ་

པ་རོམ་མོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་གསུམ་སེ། གང་། གང་དུ། ཇི་ལྟར་བཞེད་པའོ། །དང་པོ་གསུམ་

སེ། ཕིན་དྲུག་དང་། རེས་དྲན་དྲུག་དང་། དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་

པར་བེད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ས་བཅུའོ། །གང་གིས་ན། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་

སོགས་པ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་ཕར་ཕིན་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་

དྲུག །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

ཡང་དག་པར་ཏེ། རོགས་པར་རོ། །འོ་ན། ས་བཅུ་རོགས་པ་ལ་ཕར་ཕིན་བཅུ་དགོས་

པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཐབས། སོབས། སྨོན་ལམ། ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཕར་ཕིན་བཞི་ནི། ཡུམ་གི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ནི། དྲན་པ་ཉེ་བར་

གཞག་པ་དང་། སོགས་པ་སོབས་ལྔའི་བར་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་དྲན་པ་ནི། གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་དང་། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་དྲན་པ་མཐོང་

ལམ་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དྲན་པ་སོམ་ལམ་མཐར་གིས་བར་

བརོད་པར་བེད་དོ། །ལམ་དྲན་པས་སངས་རྒྱས་དྲན་པར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་
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དེ། ལམ་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུའི་འཕིན་ལས་ཡིན་པས་ལས་ཀི་བེད་པ་པོ་དྲན་པར་བ་

བའི་ཕིར་དང་། ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་པ་ལམ་དང་བཅས་པར་དྲན་པ་ནི། 

རབ་ཏུ་དྭང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེའང་དངོས་པོར་ཞེན་ན་འཆིང་བས་དོན་

དམ་པར་དྲན་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་དེ་དག་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས་

འབྱུང་བ་ལྟར་དྲན་པར་བེད་པས་སོ། །དགེ་བ་ནི། ལྟུང་བ་ལས་འཛིན་པས་ཆོས། མི་

དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པས་ཆོས། དེ་རེས་

སུ་དྲན་པ་ནི། དགེ་བའི་ཆོས་ནི། ཐོག་མར་དགེ་བ་སོགས་དང་། མི་དགེ་བ་ནི། སང་

བར་རམ། རང་བཞིན་མེད་པ་དང་། ལུང་མ་བསན་ནི། དེ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་དགེ་བ་ལ་

འཇུག་པར་རོ། །

ཡང་ན། ཆོས་གསུམ་རང་གི་བློ་ལ་རག་ལས་ཀི། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་མེད་

དོ། །ཞེས་དྲན་པ་ལ། དེ་ཡང་དོན་དམ་པར་དྲན་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་དྲན་པ་

སྔར་གི་དེ་བཞིན་དུའོ། །སྔ་མ་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའམ། ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་བསན་པ་དེ་

བཞིན་དུ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་དགེ་འདུན་གི་ཐུན་མོང་གི་ཡོན་

ཏན་ལེགས་པར་ཞུགས་པ་སོགས་དང་། ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཕིར་མི་ལྡོག་

པའི་ས་རབ་ཏུ་བརེས་པ་སོགས་དོན་དམ་པར་དྲན་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ནི། འགོད་པ་མེད་པས་རྒྱུད་བསིལ་བར་བེད་པའི་

ཞེས་སོགས་སོ། །གཏོང་བ་ནི། སྦིན་པ་ནི། མཛའ་བཤེས་འཕེལ་བར་བེད་

པའོ། །ཞེས་སོགས་དང་། ལ་ནི། འཕགས་པ་གོལ་སེ་ལྟར་ན། ལར་སྐྱེས་པའི་འཕགས་

པ། བོད་ལྟར་ན། ལན་སྐྱེས། བར་སྣང་། རྣམ་དག །དོན་གི་ལའམ། ཆོས་བཤེས་ལྟར་
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ན། རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་སོགས་ཏེ། ལ་ནི། དགེ་བའི་ལས་ཁད་པར་ཅན་ལས་གྲུབ་

པའོ། །ཞེས་སོགས་དང་། འཇམ་དབངས་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དོན་དམ་པར་དྲན་པ་

མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་རེས་སུ་དྲན་པ་སྔར་གི་དེ་བཞིན་དུའོ། །གསུམ་པ་ནི། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་བང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པ་ཆོས་དབིངས་

ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་

བེད་པས་རྟོགས་པ་སེ། བཅུ་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནིའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སབས་དྲུག་པ་འདིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། མཐར་གིས་པའི་བ་

བར་བམས་པས་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ལ། དྲུག་པ་ནི། དང་པོ་ལྔ་ལ་ལྟོས་ནས་སོ། །སྐྱབས་གསུམ་ལ་བརྟེན་

ལ་རྣམས་དཔང་པོར་བཞག །ཚུལ་ཁིམས་གཏོང་བ་གཞིར་བཟུང་ཕར་ཕིན་

དྲུག །དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་དོན། །རིམ་སོམ་བརྟན་བེད་གོ་རིམ་སྦོར་

བ་སོམ། །བ་་བའི་ཚིགས་བཅད་དོ། །     ། །

༼སབས་བདུན་པ།༽

བཞི་པ་༼བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་གཅིག་ཅར་སོམ་པ་སད་ཅིག་མ།༽ལ་གསུམ་སེ། 

འབེལ་བཀོད་པས་མཚམས་སྦར། སད་ཅིག་མ་རྒྱས་པར་བཤད། སབས་

བ་་བའོ། །དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་དང་། དབེ་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་ཞེས་དྲང་

ངོ་། །གང་གིས་ན། མཐར་གིས་པའི་མངོན་རྟོགས་རྣམ་པར་སོམ་ཤིང་བསབ་པ་རྒྱུན་

མཐའ་བས་ནིའོ། །གང་གི་ཕིར་ན། ཤིན་ཏུ་གོམས་པ་ལྷུན་གྲུབ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་

བ་བའི་ཕིར་རོ། །གང་ན། མཁེན་གསུམ་བ་ས་སོམ་དེ་དག་ཉིད་དོ། །ཇི་ལྟར་ན། བ་
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རོགས་ཀི་སད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་སོ། །དེ་ནི། སད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་མངོན་པར་

རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། སད་ཅིག་མ་དེ་ཡང་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་

སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཕེ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སེ། 

རྣམ་སྨིན་མིན་པ༼འི་སད་ཅིག་མ།༽་དང་། 

རྣམ་སྨིན་དང་། མཚན་ཉིད་མེད་པ་དང་། གཉིས་སུ་མེད་པའི་སད་ཅིག་

མའོ། །དང་པོ་ལ། དོན་དགོད་པ་དང་། དེ་ཉིད་དཔེས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་

ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སད་ཅིག་བཞིའི་དང་པོ་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་མིན་པ་

ཉོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་རྟོག་གི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་སྦིན་སོགས་ཐམས་ཅད་སད་

ཅིག་མ་གཅིག་ལ་རྟོགས་ནས་སོམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་

མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྦོར་བསན་ནོ། །

ར་བ་ལ། ཤེས་པར་བ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་དུ་ན། སབས་བདུན་པ་འདིར་

ནིའོ། །གང་ན། ལའི་བུའི་བདུད་ཐུབ་པའི་བང་སེམས་ཀི་རྟོགས་པའོ། །ཇི་ལྟར་ན། 

སྦིན་སོགས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་རེ་རེས་ཀང་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་ཀུན་བ་ས་པའི་ཕིར་

ཟག་མེད་གཅིག་རྟོགས་པའི་སད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཟག་མེད་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་

རོ། །མདོ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པ་གཅིག་གིས་ཕིན་དྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་

དོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། རྒྱུན་མཐའི་ཐུབ་པ་བང་སེམས་ཀི་རྟོག་པ་མཚན་གཞི། རྣམ་

སྨིན་མིན་པའི་སད་ཅིག་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྦོར་
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བའོ། །ཞེས་བ་བར་ངེས་པར་བའོ། །རྣམ་སྨིན་མིན་པའི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་གཅིག་

རྟོགས་པས་ཟག་མེད་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཅར་རྟོགས་ཏེ་སོམ་པ་མཚན་ཉིད་དོ། །དེ་མི་

འཐད་དེ། མང་པོར་གཅིག་འདུའི། གཅིག་ཏུ་མང་པོ་མི་འདུའོ། །ཞེ་ན། མང་པོར་

གཅིག་བ་ས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། འོན་ཀང་གཅིག་གིས་མང་པོ་བ་ས་

པའང་ཡོད་པས་བ་ས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་དཔེ་བད་

བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའི་བར་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་རྣམས་སོ། །གང་གིས་

ན། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དམིགས་པར་བ་བའི་སད་ཅིག་མ་གཅིག་པས་

སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དངོས་པོ་སོ་སོར་ཏེ། ཐ་དད་དུ་ངེས་པར་འཛིན་པའི་ཕིན་ཅི་

ལོག་དང་བལ་བ་ཐ་མི་དད་དུ་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལུང་དང་སྦར་

བ་ན། ཨཱḈḴ་དེ་བའི་གཞུང་ལུགས་ལས། ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངང་གི་ངོ་བོར་གཅིག་

པ་ལ་དགོངས་ནས་དངོས་པོ་གཅིག་གི་ཆོས་ཉིད། དངོས་པོ་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་

པས་དངོས་པོ་ཀུན་གི་ཆོས་ཉིད་དངོས་པོ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་འདུས་སོ། །དེའི་

ཕིར་བློ་གང་གིས་དངོས་པོ་གཅིག་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐོང་བ་དེ་ཡིས། དངོས་པོ་

ཀུན་གི་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་མཐོང་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཡང་ཇི་ལྟར་ནི། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་

གཅིག་དམིགས་ན། ཟག་མེད་ཐམས་ཅད་བ་ས་ནས་རྟོགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ལོག་

པའི་དཔེས་བསན་ནོ། །

ར་བ་ལ། ཇི་ལྟར་ཏེ། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུས་ཟོན་ཆུན་རྒྱུད་ཀི་ཟོ་བ་གཅིག་རྡོག་

པ་ཐབས་གཅིག་གིས་བསྐྱོད་པ་ན། ཟོ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཅར་འགུལ་བ་ལྟར། 
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རྒྱུན་མཐར་ཡེ་ཤེས་གཅིག་རྟོགས་པ་ན། ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་སད་ཅིག་གཅིག་ལ་

ཤེས་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །

འགེལ་པ་ལ། མངོན་དུ་བེད་དོ། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཟག་མེད་དུ་རིས་མཐུན་

པ་ཐམས་ཅད་དོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། སད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག་པའི་སྔོན་གི་སྨོན་ལམ་གི་འཕེན་པ་དང་། ཆོས་

དབིངས་གཅིག་ཡིན་པའི་མཐུས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་

དམིགས་ན། དེའི་སད་ཅིག་མ་ཁོ་ན་ལ་སེ། དཔེར་ན་ནས་དེ་བཞིན་དུའོ། །

གཉིས་པ་༼རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སད་ཅིག་མ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་སད་ཅིག་དང་པོ་བསན་ནས་གཉིས་པ་ཟག་མེད་རྣམ་

བང་གི་ཕོགས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་གནས་

སབས་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སད་ཅིག་མ་

གཅིག་ལ་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པར་

བང་ཆུབ་པ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ནི། རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡུམ་སད་སྦོར་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཚེ་

ཆོས་དཀར་པོ་རྣམ་བང་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན། ཟག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རྣམ་པར་

སྨིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་གནས་སབས་དྲི་བལ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་

སད་ཅིག་གཅིག་ལ་རྟོགས་ཏེ་སོམ་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་

བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་དེས། ལམ་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་སྤོད་ཅིང་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ་ཅེས་སོ། །
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འགེལ་པ་ལ། རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་མཚན་གཞི། ཡུམ་སད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་

མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པར་མཚོན་ནོ། །མཚན་ཉིད་ནི། རྟོགས་ནས་སོམ་

ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་གནས་སབས་སུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་རྣམས་

སོ། །ཇི་ལྟར་ན། སད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ལའོ། །གང་གི་ཚེ་ན། དཀར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་

སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེའོ། །དཀར་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། རྣམ་པར་བང་བའི་ཕོགས་རྣམ་པར་

སྨིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་གནས་སབས་ནིའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ས་རྡུལ་གི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་

བལ་བས་སོན་ཀའི་ཟླ་བའི་འོད་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བང་སེམས་

ཀིས་ཆོས་དབིངས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་ལ་གོ་བུར་གི་དྲི་མའི་གཉེན་པོ་

བསོམས་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་༼མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སད་ཅིག་མ།༽ལ། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་སད་ཅིག་གཉིས་པ་བསན་ནས་གསུམ་པ་ཀུན་བང་

མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཀི་སད་ཅིག་མ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། རྟོགས་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཀུན་བང་གི་ཆོས་རྣམས་སོ། །རྒྱུ་

གང་ལས་ན། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་རྒྱུ་ཆོས་ཀུན་རི་ལམ་དང་འདྲ་བར་རྟོགས་པ་ལ་

གནས་ནས་ངོ་བོའི་རྒྱུ་སྦིན་སོགས་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤོད་པ་ཡིས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། དོན་

རྣམས་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་བློ་སད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་སོ། །མདོ་ནི། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཤེས་པས་ཕར་ཕིན་དྲུག་མཚན་ཉིད་མེད་པར་

ཤེས་སོ། །ཞེས་སོ། །
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འགེལ་པ་ལ། མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པས་སོམ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་

ན། ཀུན་བང་གི་ངོ་བོ་ཟག་པ་ཡོད་མེད་ཀི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། སྦིན་པ་ལ་

སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་རྟོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བློ་སད་

ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི ་མཚན་ཉིད་དམ་ངོ ་བོ ་ཉིད་མེད་

པའོ། །ཞེས་སོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། ཉེ་བར་ལེན་པ་འདོད་འདུན་དང་བཅས་པའི་ཕུང་

པོ་ལྔ་དང་། སོགས་པ་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་རི་ལམ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕར་ཕིན་དྲུག་སྒྲུབ་པས་གནས་

པའོ། །སབས་གང་དུ་ན། སྔོན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་ལྟ་བུར་གོམས་པས་ཚོགས་

གཉིས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཉམས་སུ་མོང་ཞིང་རོགས་པར་བས་ནས་རྟོགས་པའི་གནས་

སབས་ནའོ། །དེ་ནི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སད་ཅིག་མ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་༼གཉིས་སུ་མེད་པའི་སད་ཅིག་མ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་སད་ཅིག་མ་གསུམ་པ་བསན་ནས་བཞི་པ་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་རྟོགས་

པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སད་ཅིག་མ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། མཐོང་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟུང་

འཛིན་གཉིས་སུ་མེད་པའོ། །གང་གིས་ན། ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་སོ། །ཇི་

ལྟར་ན། རི་ལམ་དང་། དེ་མཐོང་ཤེས་པ་ཉིད། གཉིད་སད་པའི་ཚེ་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་ཀི་ཚུལ་དུ་མི་མཐོང་བ་ལྟར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་བཞིན་དུའོ། །མདོ་ནི། 

ཡུམ་དེ་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ། གཉིས་སུ་བར་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །
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འགེལ་པ་ལ། མཚོན་བ་ནི། སད་གཅིག་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་མཚན་ཉིད། རྟོགས་

ནས་སོམ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། དུས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ན་སོམ་པ་བར་ཆད་

མེད་པར་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་སྣང་བ་སོང་བའི་གཉེན་པོ་ལ་གོམས་པ་དབང་དུ་

གྱུར་པས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་བག་ཆགས་དྲུངས་ཕྱུང་བའི་བང་སེམས་

ཀིས་སོ། །གང་གི་ཚེ་ན། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་ཚུལ་དུ་རི་ལམ་ལ་གཟུང་བ་དང་། 

རི་ལམ་མཐོང་བ་ལ་འཛིན་པར་མི་མཐོང་བ་རྟོག་པ་སངས་པ་དེའི་ཚེའོ། །གང་ན། 

ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་

རི་ལམ་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཞེས་སད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ནས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། དང་པོ་དྲུག་ལ་ལྟོས་ནས་བདུན་པའོ། །རྟོགས་བ་རྣམ་སྨིན་རྣམ་

སྨིན་མིན་པའི་ཆོས། །རྟོགས་ཚུལ་མཚན་ཉིད་གཉིས་དང་གཉིས་མེད་པར། །རྟོགས་

དུས་བ་རོགས་སད་ཅིག་གཅིག་ཉིད་ལ། །རྟོགས་པ་མཁེན་གསུམ་མཐར་ཐུག་སྦོར་

བ་བསོམ། །བ་་བའི་ཚིགས་བཅད་དོ། །     ། །

༼སབས་བརྒྱད་པ།༽

དེ་ལྟར་མཁེན་གསུམ་སྦོར་བཞིས་བསོམས་པའི་མཐར་ཐུག་ཆོས་སྐུ་ལ་

གསུམ་སེ། འགེལ་བཀོད་པས་མཚམས་སྦར། ཆོས་སྐུའི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་

བཤད། སབས་བ་་བའོ། །དང་པོ་ནི། སད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པ་

བང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་བསོམས་པའི་རེས་སུ་སད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་ཟག་མེད་ཀི་

ཆོས་བསགས་པས་སྐུར་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡིན་པས་རིམ་པ་ལྟར་སོན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། 

ངོ་བོ་ཉིད་༼སྐུ།༽དང་། 

ཆོས་དང་། ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་། ཆོས་སྐུ་མཛད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། སྐུ་བཞིའི་དང་པོའམ་མཆོག་གི་དོན་

གིས་དང་པོ་ཆོས་ཅན་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཀི་ངོ་བོའམ་ཆོས་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྐུ་

སོན་ནོ། །

ར་བ་ནི། ཐུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀང་ཡིན་ལ། སྐུ་ཡང་ཡིན་པ་

ནི། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་བརྒྱ་ཞེ་བཞི་པོ་གང་དག་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དྲི་མ་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་ནོ། །མདོ་ནི། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རི་ལམ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་དང་མི་

ལྡན་པ། དངོས་པོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པ། རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་གང་

ཡིན་པ་མཚན་ཉིད་གཅིག་པོ་འདི་ལྟ་སེ། མཚན་ཉིད་མེད་པ་དེ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་རང་བཞིན་དང་། ལག་མ་དེ་ལས་ཐ་

དད་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀི་སྐུ་ནི། ཡེ་ཤེས་དང་སངས་པ་གཉིས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ནི། དྲན་པ་

ཉེ་བར་གཞག་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་རྣམ་མཁེན་གི་བར་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་
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སོ། །སངས་པ་ནི། སྒིབ་གཉིས་ཀི་དྲི་མ་རྣམས་གོ་བུར་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་། གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པའི་མཚན་

ཉིད་དུ་གྱུར་པ་སེ། ཤེས་སྒིབ་སངས་པ་གང་དང་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཏེ། ངོ་

བོ་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་འདི། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི། 

བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་དོན་གིས་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་མ་མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་

རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་འཐོབ་ཀི། སུས་ཀང་བས་པ་མ་ཡིན་པས་ལམ་དེས་བསྐྱེད་

ནས་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལམ་དེ་སྐྱེད་པ་པོ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་སེ། ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རྟོགས་པས་དེ་རྟོགས་པ་ལ་ཐོབ་པར་བཞག་གོ །

གཉིས་པ་ལ། སྐུ་ལག་མ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་ཐ་མི་དད་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་དག་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ལུགས་ལས། གང་ཕིར་དྲི་མས་དབེན་པ་དགག་པ་དེ་དབེན་པར་གྱུར་པ་དགག་གཞི་

ཆོས་ཉིད་དེ་ལས་ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་དུ་འདོད་ཅེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་སྐུ་གསུམ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་ཐ་དད་མེད་ཀང་ཐ་དད་པར་རྣམ་

པར་བཞག་གོ །ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྣང་བ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་ཇི་ལྟར་

མོས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ནི། ཆོས་སྐུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཁོ་ན་དང་། ལོངས་སྐུ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ཡན་ཆད་ཁོ་ན་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་

དང་། ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །
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གཉིས་པ་༼ཆོས་སྐུ།༽ལ་གསུམ་སེ། 

རང་བཞིན་སྤིར་རྣམ་པར་གཞག །

དེའི་ཁད་པར་བཤད་པ། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ། 

ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལས་ཐ་དད་པའི་སྐུར་བསན། 

ཐ་མི་དད་པར་འདོད་པ་དགག །ཐ་དད་ལ་རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གསུམ་

ལས། སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་སྐུ་དང་པོ་བསན་ནས་གཉིས་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་སོས་པ་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད། ཟག་པ་མེད་པའི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ལ་སོགས་

པའི་ངོ་བོ། 

ར་བ་ལ། རེ་རེ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་

ཞེས་སྦར་ཏེ། སྔར་བཤད་པའི་བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་དང་། ཚད་མེད་བཞི་དང་། 

སྔར་བཤད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་། མཐར་གིས་གནས་པའི་སོམས་

འཇུག་དགུའི་བདག་ཉིད་དང་། ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པ་བཅུའི་བདག་ཉིད་དང་། 

དམིགས་པ་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ནི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་རྣམ་བརྒྱད་དང་། 

འོག་ནས་སོན་པའི་ཉོན་མོངས་མེད་པ་དང་། སྨོན་ནས་མཁེན་པ་དང་། སྔར་བཤད་

པའི་མངོན་ཤེས་དྲུག་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་། རྟེན། དམིགས་

པ། ཐུགས། ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་བཞི་དང་། ཚེ་ལ་དབང་

བ་སོགས་དབང་བཅུ་དང་། སྔར་བཤད་པའི་སོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་

དག་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྐྱོན་བསྲུང་བ་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། ཆོས་ཉན་
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པ་གུས་མ་གུས་ལ་ཆགས་སང་མེད་པའི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། 

སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་བསེལ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་། སྒིབ་གཉིས་ཀི་བག་

ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་། ཐུབ་པ་ཁོ་ན་

ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་སྔར་བཤད་པ་གང་ཡིན་དང་། རྣམ་མཁེན། 

ལམ་ཤེས། གཞི་ཤེས་རྣམས་སོ། །དང་ནི། ཟླས་དབེའོ། །མདོ་ནི། ཟག་པ་མེད་པའི་

ཆོས་དེ་དག་ཀང་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བང་ཆུབ་ཀི་

ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང་། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉིད་དང་། ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་དེ། རབ་འབོར། 

འདི་དག་ནི། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། རྣམ་པར་བཤད་པའི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ལ་སོགས་པ་

ནས་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་བར་བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་རྣམས་ཀི་

འབས་བུའི་ཆ་དང་། སྔ་མ་འཇུག་སྒྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་

ཚངས་པའི་གནས་པ་རྣམས་དང་། ནང་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པར་

འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བ་བ་གཉིས་དང་། ་ག་

པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བས་ཏེ་རོགས་པར་བས་ནས་གནས་

པ་ཞེས་བ་བ་གཅིག་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ཅི་ཡང་མེད་པ་

དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་བ་བ་བཞི་དང་། འདུ་ཤེས་

དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ཞེས་བ་བ་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་། 

གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་སོམས་པར་
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འཇུག་པ་བཞི་དང་། འགོག་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་སེ། དགུ་ནི། ངོ་བོ་ཞི་གནས་

ལག་མཐོང་ངོ་། །ཟད་པར་ལ་བདུན་ཏེ། དབེ་བ་དང་། རྟེན་དང་། སྦོང་ཚུལ་དང་། གྲུབ་

པའི་ཚད་དང་། མཚན་མ་དང་། བེད་པ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་གཞན་ལ་ཟད་པར་མི་འཇོག་

པའི་རྒྱུའོ། །

དང་པོ་ནི། ཟད་པར་ས་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། སྔོན་པོ་དང་། སེར་

པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་

བ་ཟད་པར་བཅུ་ནི། ངོ་བོ་ཞི་ལག་གཉིས་སུ་ཐོགས་མེད་ཀིས་བཤད་དོ། །དབིག་

གཉེན་གིས། བརྒྱད་མ་ཆགས་པའི་དགེ་བ། གཉིས་གཟུགས་མེད་ཀིས་དག་པར་

འཆད་དོ། །ཟད་པར་བཅུའོ་བརྒྱད་མ་ཆགས། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་བཞི་པ་བའི་དངོས་གཞི་དག་པ་ལ་བརྟེན་

ནོ། །གསུམ་པ་ནི། སའི་སྦོང་ཚུལ་ནི། བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་དམིགས་པའི་

རྟེན་མེད་པར་སྦོར་བའི་དུས་སུ་སས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་མོས་པ་ཡིད་

ལ་བེད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། དངོས་གཞིའི་དུས་སུ་ས་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་ལ་

དམིགས་ནས་གོམས་པར་བེད་པའོ། །གཞན་རྣམས་ནི། རིམ་པ་ལྟར་སྣོད་ཆུ་གཙང་

མས་བཀང་བ་དང་། མེ་སྦར་བ་དང་། རླུང་ལུས་ལ་འཕོག་པ་དང་། ཚོན་སྔོན་པོས་

དཀིལ་འཁོར་བས་པ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོས་བས་པ་དང་། 

མཐོ་གང་སོར་བཞི་ཙམ་པའི་བུ་ག་ནམ་མཁའ་དང་། བུམ་པའི་ནང་དུ་མར་མེ་བཞག་

པའི་འོད་རིག་ངོས་ལ་ཕོག་པ་རྣམས་དམིགས་པའི་རྟེན་ཏུ་བས་ཏེ། བསམ་གཏན་ལ་

བརྟེན་ནས་སྦོར་བའི་དུས་སུ་ཆུ་ལ་སོགས་པས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་
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མོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། དངོས་གཞིའི་དུས་སུ་ཆུ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པའི་མིང་ལ་དམིགས་ནས་གོམས་པར་བེད་པའོ། །བཞི་པ་ནི། དམིགས་པ་

རྟེན་དུ་བས་པ་མཐོང་བ་ན། ཇི་ལྟར་མོས་པ་བས་པ་བཞིན་དུ་ས་ལ་སོགས་པས་

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་སྣང་བའོ། །

ལྔ་པ་ལ། འཛིན་པའི་མཚན་མ་ནི། ཆུ་ལྦུ་བ་ཅན་དང་། མེ་དུ་བ་འཐུལ་བ་དང་། 

རླུང་རླངས་པ་འཐུལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་མེ་ཏོག་སྔོན་པོ་དང་། གེ་སར་

མེད་པའི་སྔོན་པོ་སོགས་དང་། རིག་པའི་མཐའི་བུ་ག་སོགས་དང་འདྲ་བར་གྱུར་པ་

སྐྱེད་ཀང་མི་འཕེལ་བ་དང་། ས་ལ་སྐྱེས་པའི་དཀིལ་འཁོར་དང་འདྲ་བ་སོགས་ཏེ། མ་

གྲུབ་པའི་རྟགས་སོ། །ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་ནོར་བུའི་རླུང་ཡབ་ལྟ་བུ་དང་། ནམ་

མཁའ་ལ་གནས་པའི་ལྭ་བ་དམར་པོ་ལྟ་བུ་དང་། འདུག་པ་ལྟར་མི་གཡོ་བ་དང་། 

དཀིལ་འཁོར་ལས་འཕགས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་ནོར་བུའི་རླུང་ཡབ་ལྟར་སྣང་བ་དང་། 

ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁོར་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས་གནས་ཤིང་བསྐྱེད་ནས་འཕེལ་བ་དང་། 

སྣང་བའི་ཚོགས་སྟུག་པོ་རབ་ཏུ་དྭང་བ་རྣམས་སྣང་བའི་མཚན་མ་སེ། གྲུབ་པའི་

རྟགས་སོ། །སའི་མཚན་མ་མ་བཤད་དོ། །

དྲུག་པ་ནི། རིམ་པ་ལྟར། ཆུ་སར་སྤྲུལ་ནས་གོམས་པ་འདོར་བ་སོགས་དང་། 

ས་ཆུར་སྤྲུལ་ནས་བི་ཟུལ་བེད་པ་སོགས་དང་། ཕུང་པོ་སྦོང་བ་སོགས་དང་། རླུང་

ལྟར་མགོགས་པར་འགོ་བ་སོགས་དང་། བཻཌཱུḈḴ་སྔོན་པོ་དང་། གསེར་དང་། པད་རཱ་

ག་དང་། ཤེས་གི་ས་གཞིར་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། རིག་པ་སོགས་ལ་ཐོགས་

མེད་དུ་འགོ་བ་དང་། རྨུགས་པ་དང་། གཉིད་རྒྱང་རིང་དུ་བེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །
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བདུན་པ་ནི། གཟུགས་མེད་ཅི་ཡང་མེད་པ་དང་། སྲིད་རེ་གཉིས་ལ་ཟད་པར་

མི་གཞག་སེ། སེམས་ནང་དུ་བ་ས་ཤིང་མི་གསལ་བའི་ཕིར། དབང་པོ་ལྔ་ལ་མི་

གཞག་སེ། ཕི་རོལ་དུ་སོ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲི་རོ་གཉིས་ལ་མི་གཞག་སེ། 

གཟུགས་ཁམས་སུ་ཁབ་པར་སོ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །སྒ་ལ་མི་གཞག་སེ། རྒྱུན་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འཕགས་པས། རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཁབ་པར་སོ་བས་ཟད་པར་གི་

སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་སོ། །དེ་དག་ཉན་རང་རང་དོན་དུ་སོམ་ཞིང་རང་ལ་སྒྲུབ་བོ། །བང་

སེམས་གཞན་དོན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་ཅིང་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་སྒྲུབ་བོ། །

ཟིལ་གནོན་ནི། ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་

ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་། ཁ་དོག་ངན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞིང་། གཟུགས་དེ་དག་ཟིལ་གིས་

མནན་ནས་ཤེས། ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པ་འདི་ནི། ཟིལ་

གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་པོའ།ོ །དེ་བཞིན་དུ་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆེན་པོ་ལ་

སྦར་བ་གཉིས་པ། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་སོ་སོར་ཆུང་ངུ་ལ་སྦར་བ་

གསུམ་པ། ཆེན་པོ་ལ་སྦར་བ་སེ། བཞི་དང་། དེ་ལ་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ནི། བཅུད་ཀི་

སེམས་ཅན་ནོ། །བཟང་ངན་ནི། ལ་མིའི་འོ། །ཤེས་པ་ནི། ཞི་གནས་ཀིས་སོ། །མཐོང་

བ་ནི། ལག་མཐོང་གིས་སོ། །ཆེན་པོ་ནི། སྣོད་ཀི་གཟུགས་སོ། །བཟང་ངན་ནི། 

མཛེས་མི་མཛེས་སོ། །དང་པོ་གཉིས་པོ་ནི། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་

ཐར་རོ། །ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་སྔོན་པོ། ཁ་

དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་སེ། དཔེར་

ན། ཟར་མའི་མེ་ཏོག་གམ། ཡུལ་ཝ་ར་ཎཱ་སིའི་རས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྔོན་པོ། ཁ་
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དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ། ནང་

གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་སྔོན་པོ་སོགས་ལ་ལྟ་ཞིང་གཟུགས་དེ་དག་ཟིལ་

གིས་མནན་ནས་ཤེས། ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་སེ། དེ་ལྟ་བུར་འདུ་ཤེས་པ་འདི་

ནི། ལྔ་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་སེར་པོ་དོང་ཀའི་མེ་ཏོག་དང་སྦར་བ་དྲུག་པ། དམར་པོ་

བནྡྷུ་ཛི་བ་ཀའི་མེ་ཏོག་དང་སྦར་བ་བདུན་པ། དཀར་པོ་སར་མ་པ་སངས་དང་སྦར་བ་

བརྒྱད་པའོ། །

དེ་ལ་སྔོན་པོ་ནི། སྤིར་བསན་པའོ། །ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ནི། ལན་སྐྱེས་སོ། །སྔོན་

པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ་ནི། སྦར་བའི་འོ། །འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་ནི། གཉིས་ཀའི་འོད་འཕོ་

ཞིང་མདངས་གསལ་བའོ། །མེ་ཏོག་ནི། ལན་སྐྱེས་ཀི་དཔེའོ། །རས་ནི། སྦར་བའི་

དཔེའོ། །ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཤེས་ཞེས་བ་བ་ནི། དབང་བསྒྱུར་ནས་སོ། །དེ་ལྟར་

འདུ་ཤེས་པ་ནི། ཟིལ་གིས་གནོན་ནམ་མ་ནོན་ཡང་རུང་སེ། དེ་ལ་མངོན་པའི་རྒྱལ་

མེད་པའོ། །དེ་བཞི་ནི། ཁད་པར་་ག་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ཞིང་། ཁད་པར་ནི། 

རྣམ་ཐར་གིས་སྒིབ་པ་ལས་ཐར་པར་བེད། ཟད་པར་གིས་དམིགས་པས་ཁབ་པར་

བེད་དེ། ཟིལ་གནོན་གིས་དམིགས་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ལ། ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཞི་ལག་

གོ །ཁོད་ཀི་མཁེན་པས་ཤེས་བ་ཁབ། །ཐུབ་པས་སྒིབ་ཀུན་ངེས་པར་བཅོམ། །ལོ་ཀ་

ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན། །ཐུགས་གོལ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །

བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་པ་གང་ཟག་ཕ་རོལ་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་ཉོན་

མོངས་པའི་དགའི་རྒྱུན་དྲུངས་འབིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་ཉོན་

མོངས་པ་མེད་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་བོ། །བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་
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ཡང་དག་པར་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཞིང་། ཆགས་པ་བཅོམ་པའི་ཐེ་ཚོམས་

སེལ་བར་མཛད་པ་འདི་ཤེས་པར་གྱུར་ཅིག་གི་སྨོན་ལམ་གྲུབ་པར་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་

པ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་ཇི་སྲིད་པའི་གནས་སབས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་སྨོན་

གནས་མཁེན་པ། ངོ་བོ་ཤེས་རབ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །སྔར་གདམས་ངག་ཏུ་

བཤད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། རྣམ་པར་བཤད་པའི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་

རིག་པ་བཞི་ངོ་བོ་ཤེས་རབ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །འདི་ཡན་ཆད་ཉན་ཐོས་ལའང་

ཅུང་ཟད་ཡོད་དོ། །རྟེན་ལུས་འདོར་ལེན་ལ་མངའ་བརེས་པ་དང་། དམིགས་པ་སྤྲུལ་

པ་དང་བསྒྱུར་བ་ལ་མངའ་བརེས་པ་དང་། ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མངའ་བརེས་པ་

དང་། ཡེ་ཤེས་ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་པ་མཁེན་པ་ལ་མངའ་བརེས་པ་སེ། ངོ་བོ་ཞི་གནས་དང་

ལག་མཐོང་ངོ་། །

ཚེ་ལ་དབང་བ་ནི། ཚེའི་འདུ་བེད་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་

བཞིན་གནས་པའོ། །སེམས་ལ་དབང་བ་ནི། ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སོམས་པར་འཇུག་གོ །ཡོ་བེད་ལ་དབང་བ་ནི། ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་བརེས་

པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནོར་གི་ཆར་འབེབས་ནུས་པའོ། །འོན་ཀང་འགའ་ཞིག་ལ་

མི་སྦིན་པ་ནི། བིན་ན་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཐོགས་མེད་ཀིས། ལས་དང་སྒིབ་

དང་མངོན་གྱུར་དང་། །གསོག་དང་གནོད་བེད་མཐོང་བའི་ཕིར། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནི། །སེམས་ཅན་ལོངས་སྤོད་མི་ཐོབ་བརོད། །ཅེས་སོ། །མདོ་ལས། 

བློ་གོས་སངས་པ་རྣམས་ལ་ནོར་མེད་དགེ་འགྱུར་ཏེ། །དབུལ་གྱུར་ཉིད་ནི་བླ་ཡི་སིག་

སྤོད་དེ་ལྟ་མིན། །ཞེས་སོ། །དེ་གསུམ་སྦིན་པའི་བདག་འབས་སོ། །
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ལས་ལ་དབང་བ་ནི། ཁམས་དང་། ས་དང་སྐྱེ་གནས་དང་། འགོ་བ་དང་། 

གནས་སབས་གཞན་དུ་མོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའོ། །བསམ་

གཏན་ལས་མ་ཉམས་བཞིན་དུ་འདོད་པར་སྐྱེ་བའམ། ལོ་ཀའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་སྐྱེ་བ་ལ་དབང་བ་སེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འབས་བུའོ། །ས་ལ་

སོགས་པ་གསེར་ལ་སོགས་པར་མོས་པ་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་ནུས་པའམ། སངས་རྒྱས་

མང་པོ་སོན་ནུས་པ་མོས་པ་ལ་དབང་བ་སེ། བཟོད་འབས་སོ། །བརོན་འགྲུས་ཀི་

འབས་བུ་སྨོན་ལམ་ལ་དབང་བ་ནི། རང་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་

པོ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པའོ། །

བསམ་གཏན་གི་འབས་བུ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ་ནི། སེམས་ཅན་འདུན་པའི་

ཕིར་དུ་མངོན་ཤེས་ལྔས་བ་ས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་མ་སོན་ནུས་པའོ། །ཡུམ་གི་འབས་

བུ་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་ནི། འདོད་པ་བཞིན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་སོགས་

པ་མངོན་དུ་བེད་ནུས་པའོ། །ཆོས་ལ་དབང་བ་ནི། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཇི་ལྟར་

རིགས་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་ཚོགས་གཞན་དང་གཞན་གིས་

བསན་ནས་སེམས་ཚིམ་པར་བེད་ནུས་པ་སེ། དབང་བཅུ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡོད་

པར་བཤད་དོ། །སྔར་རྣམ་པར་བཤད་པའི་སོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དང་། གསུང་དང་། ཐུགས་ཀི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་

དག་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདི་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་

པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་མུ་སེགས་ལ་སོགས་གཞན་གིས་ཡོངས་

སུ་ཤེས་ཀིས་དོགས་པའི་བསེངས་པ་སེ། འཇིགས་པས་བཅབ་པ་སེ། གསང་བར་
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བའོ། །སམ་པའི་དགོངས་པ་མི་མངའ་བ་ཞེས་བ་བ་བསྲུང་བ་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་

དང་། སོན་པ་ཐུགས་བརེ་བ་ཅན་ཆོས་སོན་པ་ན། གུས་པས་ཉན་པར་འདོད་པ་དག་

ལ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་ཆགས་པས་དབེན་པ་ཁོ་ནར་ཤེས་བཞིན་དུ་བཏང་

སོམས་སུ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པར་གནས་སོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གུས་པས་ཉན་པར་མི་འདོད་པ་དག་ལ་ཁོང་ཁོ་བས་དབེན་པ་

དང་། ཕེད་གུས། ཕེད་མ་གུས་པ་ལ་གཉིས་ཀ་དག་ལ་ཆགས་སང་གཉིས་ཀས་

དབེན་པ་ཁོ་ནར་བཏང་སོམས་སུ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པར་གནས་སོ། །ཞེས་བ་བ་དྲན་པ་

ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པའི་དུས་ལས་སད་

ཅིག་ཀང་མི་འདའ་བས་མཛད་པ་འབས་བུ་ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བ་བ་བསེལ་

བ་མི་མངའ་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་། ཉོན་མོངས་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་སངས་བཞིན་

དུ་མ་སངས་པ་ལྟ་བུར་སྤོད་པ་འབྱུང་བ་ནི། བག་ལ་ཉལ་གི་ངོ་བོ་དེའི་རྒྱུའམ། ས་

བོན་ཐུབ་པས་སངས་པས་བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་མཐའ་

དག་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སུ་ནི་སྨིན། སུ་ནི་མ་སྨིན། སུ་ནི་མངོན་མཐོའི་སྣོད་

ཅེས་སོགས་ཀིས་རྟག་ཏུ་ཕན་པའི་བསམ་པས་གཟིགས་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་སྐྱེ་བོ་ལ་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཉིད་དང་། རྣམ་པར་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་

བཅོ་བརྒྱད་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དང་། ར་བར་དང་ཞེས་བ་བའི་

སྒས་བ་ས་པ། ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། ལ་སོགས་པ་གཞི་ཤེས་སྔར་བཤད་པ་དག་

ཀང་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་པ་བཞི་ལ་

སོགས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་སོས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད། ཟག་བཅས་



  804  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཐམས་ཅད་གནས་གྱུར་པས་ཟག་མེད་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་

ལས་གཞན་ཆོས་ཀི་སྐུར་མངོན་པར་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ནི། མཁན་པོ་

རྣམ་སྣང་ངམ། ཡེ་ཤེས་ཟླ་བ་ལ་སོགས་ཁ་ཅིག་གི་དམ་བཅའོ། །

གཉིས་པ་༼ཐ་མི་དད་པར་འདོད་པ་དགག༽ལ་གཉིས་ལས། 

འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། འཕགས་པ་གོལ་སེ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ནི། ཐུབ་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་གང་དག །ཐོབ་གྱུར་རྣམ་ཀུན་རྣམ་དག་

པ། །དེ་དག་རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཞེས་བ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཀི་སྒ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་

རྣམས་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ཁས་བླངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ནི། ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་དེ་དག་

གི་རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པར་འདོད་དེ། ཟག་

མེད་ཀི་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་ན། དེའི་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཀི་སྐུ་གང་དག་གི་རང་

བཞིན་ཅན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་

ཀང་གང་དག་ཅིག་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ལན་དུ་ཆོས་ཅན་སོན་པ། བང་ཆུབ་མཆོག་

མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་བ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལ་འཇུག་པར་བེད་དོ། །འོ་

ན། ཆོས་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། ཟག་མེད་དེ་ཉིད་

ཀང་། དྷར་ཏཱ་ཀ་ཡ་ཞེས་བ་བ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཡིན་པ་ལས། སེབ་སྦོར་གི་དབང་

གིས་ངོ་བོའི་རྐེན་ཏཱ་ཕིས་ཏེ། མི་མངོན་པར་བས་ནས་དྷར་ཀ་ཡ་ཞེས་བ་བ་ཆོས་ཀི་

སྐུ་ཞེས་བསན་ཏོ། །ཞེས་རྣམ་པར་བཤད་ནས། གཞན་དུ་ན། ངོ་བོ་ཉིད་བཀག་པར་

འགྱུར་ཞིང་། འདུས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །
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གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ནི། སྐུ་བཞིར་འདོད་པ་གཞན་དག་ན་རེ། རྣལ་འབོར་

པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་གདུལ་བའི་ཚོགས་གཉིས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་དོན་ཁད་པར་

ཅན་སྣང་བ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་ཆོས་སོན་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་འོད་ཟེར་འགེད་པ་

ལ་སོགས་དོན་གི་བ་བ་མཛད་པའི་བདག་རྐེན་ཟག་བཅས་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པས་ཟག་མེད་དུ་གྱུར་པ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སེམས་དང་སེམས་

ལས་བྱུང་བ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བླང་དགོས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐུ་

གསུམ་ལས་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ། ཇི་ལྟར་སྐུ་གསུམ་གིས་བ་ས་ཏེ་མ་བ་ས་པའི་

ཕིར། ཁབ་ལ་སྐུ་གསུམ་ལས་མེད་པ་དེ་དག་གི་ལྟར་ན་ཁས་བླངས། རྟགས་མ་གྲུབ་

སེ། ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་ཐ་དད་མེད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་འདུས་སོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། 

ལོངས་སྤྲུལ་ཡང་དེར་འདུ་བས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་གཅིག་པུར་ཐལ་ལོ། །དེ་གཞན་ནས་སྐུ་

གསུམ་དུ་བཤད་དོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། སྐུ་བཞིར་བཤད་པས་རིགས་པ་མཚུངས་

སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་༼ཐ་དད་ལ་རོད་སང་།༽ལ། 

རོད་ལན་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། སྐུ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ངོ་བོ་

ཉིད་ལོངས་རོགས་བཅས་དང་། །དེ་བཞིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་ནི། །ཆོས་སྐུ་མཛད་པར་

བཅས་པ་སེ། །རྣམ་པ་བཞིར་ནི་ཡང་དག་བརོད། །ཅེས་བ་བ་སོན་པའི་ཚིག་ལེའུར་

བས་པ་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་སྒའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བ་བའི་

སྒ་མི་འབྱུང་བས་སྐུ་ནི། གསུམ་ཁོ་ནའོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ལུས་དང་། ཡན་ལག་རིམ་

པ་མཐུན་པར་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན། སྐུ་གསུམ་ལ་ཆོས་སྐུར་བརྡ་སྦར་ནས་
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མཛད་པ་དང་བཅས་པ་བཞི་ཞེས་དོན་བ་ར་གསུངས་སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ལན་ནི། 

བཞིར་སྨྲ་བ་གཞན་དག་ན་རེ། དགོས་པ་ཉེ་བར་སོན་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཆོས་སྐུ་

མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་དེ་སད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་

འབེལ་བའི་དོན་གིས་དེའི་རེས་སུ་ཐོབ་སེ། ཇི་སད་དུ། གང་ཞིག་གང་དང་འབེལ་བ་

དེ། །རིང་ན་འདུག་ཀང་དེ་དང་དེར། །ཞེས་སོ། །དགོས་པ་ནི། ཚིག་ལེའུར་བས་པ་

སྦར་བདེ་བའི་ངོར་རམ་ཕིར་དང་། ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་དང་མཛད་པ་སྦར་བས། བེད་པ་

པོ་དང་ལས་སུ་སྦར་བས་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུའི་མཛད་པར་ཤེས་པར་བ་

བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན། རྒྱས་བཤད་དུའང་འོག་ཏུ་སོན་པར་རིགས་སོ། །ཞེ་ན། སྐུ་

མཆོག་གི་རིམ་པ་བཞིན་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །དགོས་པའི་དབང་གིས་ལུས་དང་ཡན་

ལག་རིམ་པ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་དེ། ཡོངས་འཛིན་དང་རྟོག་པ་བཞིན་ནོ། །བཞི་ཡིན་པ་

ལ་གནོད་བེད་མེད་པ་དེའི་ཕིར་ཕོགས་གཞན་སྔར་ལས་སྐུ་བཞིར་གསུངས་པ་

ཐམས་ཅད་མི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་༼དེའི་ཁད་པར་བཤད་པ།༽ལ་གཉིས་ཏེ། 

ཉོན་མོངས་མེད་པའི་དང་། སྨོན་གནས་ཤེས་པའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁད་པར་དུ་བ་བའི་

ཕིར་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། 

ར་བ་ནི། ཉན་ཐོས་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། བདག་ལ་ལྟ་བའི་

མིའི་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བའི་དམིགས་རྐེན་མི་བེད་པའི་སོ་ནས་གཞན་གི་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་
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བ་ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། རྒྱལ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ནི། གོང་དང་། 

སོགས་པ་ལྗོངས་སུ་བོན་ནས་ང་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་ཅན་དེའི་ཉོན་མོངས་

རྣམས་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ལག་པར་གཟིགས་ཤིང་རྒྱུན་གཅོད་པས་ཁད་

པར་འཕགས་སོ། །འགེལ་པ་ནི། ཞེས་བ་བ་གསུངས་ཏེ། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་

ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། བདག་མཐོང་བ་ལས་འགའ་ཞིག་གི་ཉོན་

མོངས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ན་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་མིའི་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་

སོང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ནི། གོང་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུན་དྲུངས་འབིན་

པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སྨོན་

གནས་ཤེས་པ་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྨོན་གནས་མཁེན་པ་ཁད་པར་དུ་

བསན་པའི་ཕིར་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། 

ར་བ་ནི། སངས་རྒྱས་སྨོན་གནས་མཁེན་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ཉན་ཐོས་ཀི་སྨོན་

གནས་ཤེས་པ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཏེ། ཁད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ལྔ་ནི། 

རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུན་མི་ཆད་པས་ཆགས་པ་

སངས་པ་དང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་དང་། ཐུགས་

མཉམ་གཞག་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པ་དང་། མཁའ་མཉམ་གདུལ་བས་འདྲི་བ་ཀུན་གིས་

ལན་གཅིག་ཅར་འདེབས་པར་བཞེད་དོ། །འཕགས་པ་གོལ་སེའི་ལུགས་སོ། །

འགེལ་བ་ལ། ཞེས་བ་བ་གསུངས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྨོན་གནས་
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མཁེན་པ་ནི། འབད་པའི་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དུ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་དང་། 

དངོས་པོ་ལ་བདེན་པར་མངོན་པར་མ་ཞེན་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་

པ་དང་བལ་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་

ཏེ་སངས་པས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་། འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་

བར་གནས་པའི་ཕིར་རྟག་ཏུ་གཞན་དོན་དུ་གནས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་སོ་སོ་

རིག་པ་བཞི་བརེས་པས་འདྲི་བའི་ལན་འདེབས་པར་མཛད་པ་ཡིན་པར་བཞེད་

དོ། །ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ནི། རྒྱུ་མཚན་ལྔ་ལས་ལྡོག་པ་ཉིད་ཀིས་ཁད་པར་ལྔ་

ལྡན་དེ་མ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་༼དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ།༽ལ། 

ཆོས་སྐུ་རྟག་པ་དང་། ཁབ་རྟག་གཉིས་ཀ་ལ་རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ལ། རོད་ལན་

གཉིས་ལས། རོད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་བཞུགས་པ་ཆོས་ཅན། དུས་རྟག་

ཏུ་ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་གི་དོན་མི་མཛད་དེ། མཛད་པར་ཐལ། རྟག་ཏུ་ཐུགས་རེ་ཆེན་

པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནུས་ཅན་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བའི་ལན་གདབ་པའི་

ཕིར་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ལན་ལ་གཉིས་ཏེ། གདུལ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

འདོད་པའི་ལན། གདུལ་བ་མིན་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཁབ་པ་མེད་པའི་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ར་བ་ནི། སྣང་ངོ་། །ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། སངས་རྒྱས་

ཀི་མཛད་པ་དེའོ། །གང་ལ་ན། གདུལ་བ་དག་མ་དག་དེ་དང་དེ་ལའོ། །དུས་གང་གི་

ཚེ་ན། བ་བ་འཕིན་ལས་མཛད་པས་ཕན་པར་གྱུར་པའི་ཚེའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ལོངས་

སྐུའི་གདུལ་བ་གང་ལ་ལོངས་སྐུ་གང་དང་། སྤྲུལ་སྐུའི་གདུལ་བ་གང་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་
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སོགས་སལ་བ་དང་འཚམ་པར་རོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། གདུལ་བ་དགེ་བས་ཡོངས་སུ་

སྨིན་པར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་ལས་སོ། །འགེལ་པ་ལ། མཛད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། གཞན་

དོན་གི་བ་བ་འཕིན་ལས་སོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། སེམས་ཅན་དེའི་དོན་བ་བའི་ཕིར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་བེད་པར་གྱུར་ཅིག་གི་སྔོན་གི་སྨོན་ལམ་གྲུབ་པས་

འདུལ་བེད་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དང་། གདུལ་བ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། ལ་སོགས་

ལ་གོགས་དམ་པ་དང་ཕད་པས། སྔོན་བསྐྱེད་པའི་དགེ་བའི་ར་བའི་ས་བོན་སངས་

རྒྱས་དང་། ལ་སོགས་པ་བང་སེམས་ལ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་བརྟས་པར་

གྱུར་པ་ལས་སོ། །གང་ལ་ན། གདུལ་བར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་གང་ལའོ། །གང་གི་

དུས་སུ་ན། ཆོས་སོན་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་བསོད་སོམས་བཞེས་པ་སོགས་མཛད་

པས་ཡུལ་ཅན་དུ་འཕོད་པ་སེ། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕན་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེའོ། །ཇི་

ལྟར་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དང་དེར་གདུལ་བའི་སྣང་བ་དང་འཚམ་པར་རོ། །འོ་ན། 

རྟག་ཏུ་དོན་མཛད་པ་མི་སྣང་བས་བསལ་ལོ། །ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཐམས་

ཅད་དུ་རྟོག་པ་མེད་བཞིན་དུ་དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལྟར་

གཞན་དོན་མཛད་པའི་ནུས་པ་ཉེ་བར་གནས་ཀང་། སེམས་ཅན་རང་གི་ལས་ཀི་

ཉེས་པས་བསྐྱེད་པ་ལ་འཕིན་ལས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མ་ཚང་བས་འབས་བུ་སེམས་ཅན་

སྨིན་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པར་མ་སྣང་སམ་དུ་བམས་པས་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་སམ་པ་ལ། བར་

སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་དཔེ། ར་བ་ལ། དཔེར་ན། ལའི་རྒྱལ་པོས་ཆར་ཕབ་

ཀང་ས་བོན་དུ་མི་རུང་བ་མེས་ཚིག་པ་ལ་མྱུ་གུ་སྔོན་པོ་མི་འཁྲུངས་པ་ལྟར། ཐབས་
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མཁས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བོན་གྱུར་ཀང་། དོན་ཁད་པར་

ཅན་སྣང་བའི་སལ་བ་མེད་པས་འོད་ཟེར་འགེད་པ་སོགས་བཟང་པོ་མི་མོང་སེ། ཇི་

ལྟར་ཆུ་ཡི་སྣོད་ཆག་ན། །ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་མི་སྣང་བ། །དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་

ངན་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་བརན་མི་སྣང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །འགེལ་པ་ནི། ཞེས་

བ་བ་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན། ལའི་རྒྱལ་པོས་ཆར་ཕབ་ཏུ་ཟིན་ཀང་ཏིལ་ལ་སོགས་

པའི་ས་བོན་རུལ་བའི་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པས་ས་བོན་མི་རུང་བར་གྱུར་པ་མི་འཁྲུངས་

བ་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཡིད་ལ་རེ་བ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མཁས་

པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་སལ་བ་མེད་པས་དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པ་ལ་སོགས་པའི་བཟང་པོ་

ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། རོད་ལན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀི་

ཆོས་ཀི་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ཁབ་པ་དང་རྟག་པ་ཞེས་ཀང་བརོད་དེ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རྣལ་འབོར་པ་སོ་སོར་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྟེན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། སད་

ཅིག་རེ་རེ་ལ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། ལན་ལ། སྔ་འགེལ་ནི། དེའི་ལན་བར་

སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་གསུངས་པ། ར་བ་ལ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། ཁབ་

པར་ངེས་པར་བརོད་དེ། གདུལ་བའི་དོན་རྟག་ཏུ་མཛད་པ་དེ་ལྟར་ན། མཛད་པའི་

འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕིར་རོ། །སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་རྟག་པ་ཞེས་

ཀང་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་ཟད་པའམ་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །འགེལ་པ་ལ། ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་རྟག་གནས་དང་ཞེས་པ་དང་། དེ་དང་

དེ་ལ་སྣང་ངོ་ཞེས་ཇི་སད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ཐམས་ཅད་དུ་གདུལ་བ་ལ་དོན་ཁད་
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པར་ཅན་དུ་སྣང་བའི་སོ་ནས་བ་བ་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་རྒྱུན་ཆགས་སུ་

འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་བཞུགས་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཟད་པ་མི་མངའ་བའི་ཕིར་

གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཁབ་པ་དང་། རྟག་པ་ཞེས་མངོན་པར་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་༼ལོངས་སྤོད་རོགས་པ།༽ལ་གཉིས་ཏེ། 

རང་བཞིན་མདོར་བསན། ཡོན་ཏན་རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་སྐུ་གཉིས་པ་བསན་ནས་གསུམ་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་རོགས་

པར་ལོངས་སྤོད་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་སྐུའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོས་

འབར་བ་སེ། གསལ་བའམ་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའོ། །ར་བ་ལ། མཚན་ནི། སུམ་ཅུ་ར་

གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པའི་གཟུགས་སྐུའི་བདག་ཉིད་འོག་མིན་

ཁོ་ནར་བཞུགས་པ་འདི་ཆོས་ཅན། ཐུབ་པའི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུར་བཞེད་

དོ། །འཁོར་ས་བཅུའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ལན་ཅིག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་

རོགས་པར་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་

སྐུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཀིས་བརྒྱན་པ། དཔེ་བད་བཟང་པོ་

བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀི་ལོངས་སྤོད་བླ་ན་མེད་པའི་དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། ཚིམ་

པ་དང་། རབ་ཏུ་དགའ་བ་སོན་པར་མཛད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོར་མཚོན་པར་བེད་པས་ན་མཚན། དེ་ཡང་

སངས་རྒྱས་ཀི་གསལ་ལ་རོགས་པ་ཡིན་ལ། བརྒྱ་བིན་སོགས་ཀི་དེ་ལས་བཟློག་

པའོ། །ཕ་རོལ་གི་རྒྱུད་ལ་བསོ་ཞིང་ཞེན་པར་བེད་པས་སམ། ནང་གི་ཡོན་ཏན་
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གསལ་བར་བེད་པས་དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའི་ངོ་བོ་ཉིད་འདི་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་བཅུ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའི་ཆོས་ཀི་ལོངས་སྤོད་ཀི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཉེ་

བར་སྤོད་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་

ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

མཚན་དང་། 

དཔེ་བད་དོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་གི་དབེ་བ་དང་། དེ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་དེ་དག་གང་དག་ཅིག་

ཡིན་ཞེ་ན། 

ར་བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕག་གི་མཐིལ་ན་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ། 

ཞབས་ཀི་མཐིལ་ན་འགོ་བ་འདྲེན་པའི་འཁོར་ལོ་རིབས་སོང་ལྡན། ལྟེ་བ་མུ་ཁྱུད་དང་

བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་མཚན་པ་དང་། རུས་སྦལ་གི་ལྟོ་བ་ལྟར་ཞབས་

མཐིལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་དང་། ཕག་དང་ཞབས་ཀི་སོར་མོ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་བས་

འབེལ་བ་དང་། ཕག་ནི། ཞབས་བཅས་ཤིང་བལ་ལྟར་འཇམ་ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས་

པ་དང་། ལོངས་སྐུའི་དེའི་སྐུ་ནི། ཞབས་ཀི་མཐིལ་གཉིས། ཕག་གི་མཐིལ་གཉིས། 

ཕག་པ་གཉིས། ལྟག་པ་སེ། བདུན་དག་མཐོ་བ་དང་། ཞབས་མཐིལ་གི་དཀྱུས་དང་

མཐོ་མཉམ་པས་སོར་མོ་རིང་དང་། ཞབས་བཞི་ཆ་ཕིར་འཕགས་པས་རྟིང་པ་ཡངས་

པ་དང་། ཁྲུ་བདུན་ཡོད་པས་སྐུ་ཆེ་བ། ཡ་ཡོ་མེད་པས་དྲང་། ཞབས་པུས་མོའི་ལ་ང་
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དང་། ལོང་བུ་ཕིར་འབུར་བ་མི་མངོན་པ་དང་། བ་སྤུ་ནི། གཡས་ཕོགས་གེན་དུ་

འཁིལ་ཞིང་ཕོགས་པ་སེ། བཅུ་ཚན་དང་པོའ།ོ །

བིན་པ་མཉམ་ཞིང་རིམ་པར་འཚམ་ལ་རྒྱས་ཤིང་ཟླུམ་པས་རི་དྭགས་ཨེ་ན་

ཡ་བསེ་ཁ་སོའི་འདྲ་བ་དང་། མ་བཏུད་པར་ཕག་མཐིལ་པུས་མོའི་ལ་ངར་སེབ་པས་

ཕག་རིང་ཞིང་མཛེས་པ་དང་། རྟ་ཅང་ཤེས་པ་ལྟར་འདོམས་ཀི་སྦ་བ་སེ། གསང་བའི་

མཚན་མ་སྦུབས་སུ་མཛེས་པར་ནུབ་པའི་མཆོག །པགས་པ་གསེར་སྦངས་པའི་

མདོག་ལྟ་བུ། པགས་པའི་སྐྱི་སྲབ་ཅིང་རྡུལ་གིས་མ་གོས་པ་དང་། བ་སྤུ་ནི། བུ་ག་

གཅིག་དང་གཉིས་མེད་པར་རེ་རེ་ནས་གཡས་ཕོགས་སུ་ལེགས་འཁྲུངས་དང་། 

ཞལ་གི་སྨིན་མཚམས་ན་སྤུ་དཀར་འཇམ་གཡས་འཁིལ་ཉི་ཟླ་ལས་ལག་པའི་འོད་

དང་ལྡན་པ་ནི། མཛོད་སྤུ་སེ། དེས་བརྒྱན། སྐུ་རོ་སོད་འཕེལ་ཁ་ཆེ་བས་སེང་གེ་འདྲ་

བ་དང་། ལོངས་སྐུ་འདིའི་དཔུང་པའི་མགོ་མགིན་པ་དང་འབེལ་ཞིང་ཟླུམ་པར་གནས་

པ་ཐལ་གོང་རྒྱས་པ་དང་། ཐལ་གོང་ནི། བང་ངོ་། །

བཅུ་ཚན་གཉིས་པ་ནི། ལོངས་སྐུ་འདི་ལ་ལྗགས་ནད་ཀིས་མ་ཉམས་ཤིང་རོ་

མི་ཞིམ་པ་རྟ་ཆག་ཀང་རོ་མཆོག་ཏུ་སྣང་བ་དང་། སྐུ་ནི། ཁྲུ་དང་འདོམ་གི་ཚད་དུ་

མཉམ་པས་ཤིང་ནྱ་གོ་དྷ་ལྟར་མཆུ་ཞེང་གབ། གཙུག་ཏོར་ཟླུམ་ཞིང་མཉམ་པ་གཡས་

སུ་འཁིལ་བ་སོར་བཞི་ཙམ་འཕགས་པ་དབུར་ལྡན། ཨུཏྤ་ལ་དམར་པོ་ལྟར་ལྗགས་

རིང་ཞིང་མཛེས་པ་ནི། སྲབ་ལ་ཡངས་པའོ། །ཀུན་ཤེས་པར་བ་ཞིང་རྣམ་པར་ཤེས་

པར་བ་བ། མཉན་པར་འོས་ཤིང་མི་མཐུན་པ་མེད་པ། ཟབ་ཅིང་དབངས་ཀི་རེས་སུ་

འགོ་བ། མི་ཚུགས་ཤིང་རྣམ་པར་སན་པ། རེག་ཅིང་ཁབ་པར་བེད་པ་སེ། ལྔ་ལྡན་
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ཚངས་དབངས་དང་། མེ་ལོང་ལྟར་ཟླུམ་ལ་རྒྱས་པས་འགམ་པ་སེང་གེའི་འདྲ་དང་། 

ཚེམས་ཀུནྡ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་དཀར་དང་། མཐོ་དམན་མེད་པས་ཚད་མཉམ་པ་དང་། 

མཚམས་མ་དོད་པས་ཐགས་བཟང་བ་དང་། བླ་རེག་ལག་ཆད་མེད་པར་ཉི་ཤུ་ཉི་ཤུ་

ཡོད་པས་གངས་ནི་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་ཚང་བ་དང་། བཅུ་ཚན་གསུམ་པའོ། །

དཀར་ནག་མ་འདྲེས་དམར་པོའི་ར་རི་མེད་པས་སྤན་མཐོན་མཐིང་འདྲ་བ་

དང་། སྤན་གི་སེང་འོག་གི་རི་མ་གཞོལ་ཞིང་མ་འདྲེས་པ་བ་མཆོག་གི་རི་མ་འདྲ་

བའོ། །དོན་བ་་ནི། འདི་དག་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་མཚན། 

འགེལ་པ་ལ། ཕེད་སྔ་མ་རྒྱུ་དང་། ཕི་མ་འབས་བུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བླ་

མ་རྣམས་ལ་སྐྱེལ་བ་དང་བསུ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཉན་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

འགོ་བ་དང་། གཡོག་འཁོར་བིན་པས་ཕག་དང་ཞབས་འཁོར་ལོའི་མཚན་དང་ལྡན་པ་

ཉིད་དང་། སོམ་པ་གསུམ་གི་ཡི་དམ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་བརྟན་པ་ཉིད་ཀིས་རུས་

སྦལ་བཞིན་དུ་ཞབས་ཤིན་ཏུ་གནས་པ་ཉིད་དང་། སྦིན་པ། ཚིག་སན་པ། དོན་སྤོད་པ། 

དོན་མཐུན་པ་སེ། བ་་བའི་དངོས་པོ་བཞི་བསེན་པས་ཕག་དང་ཞབས་ཀི་སོར་མོ་ངང་

པའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུར་དྲྭ་བས་འབེལ་བ་ཉིད་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཅའ་བ་དང་། ལ་

སོགས་པ་མང་བ་དང་། དྲི་རོ་རེག་བ་ག་ནོམ་པ་བིན་པས་ཕག་དང་ཞབས་འཇམ་ཞིང་

གཞོན་ཤ་ཆགས་པ་ཉིད་དང་། བལྡག་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་བཏུང་བ་ཤིན་ཏུ་ག་ནོམ་

པ་བིན་པས་ཕག་དང་། ཞབས་དང་། ཕག་པ་དང་། ལྟག་པའི་ཕོགས་མཐོ་བའི་ཕིར་

བདུན་མཐོ་བ་ཉིད་དང་། གསད་པར་བ་བ་བཅིངས་པ་ལས་ཐར་བར་བས་པས་སོར་མོ་

རིང་བ་ཉིད་དང་། སྲོག་བསྲུངས་ཏེ་འཚོ་བར་ཕན་བཏགས་པ་ཉིད་ཀིས་རྟིང་པ་ཡངས་
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པ་ཉིད་དང་། སྲོག་གཅོད་པ་སངས་པ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་ཁོན་ཆེ་ཞིང་མི་འཁོག་པས་དྲང་བ་

དང་། དགེ་བའི་ཆོས་ཡང་དག་པར་གསར་དུ་བླངས་ཤིང་བཟུང་བས་ཞབས་ཀི་འབུར་

བོ་མི་མངོན་པ་ཉིད་དང་། དགེ་བ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ཡི་རང་གིས་སེལ་ཞིང་མ་

ཉམས་པར་བས་པས་སྐུའི་སྤུ་གེན་དུ་ཕོགས་པ་ཉིད་དང་། གསོ་བ་རིག་པ་དང་། བཟོ་

དང་། སོགས་པ་ལ་མ་གུས་པར་བས་ཏེ་བིན་པས་བིན་པ་རི་དྭགས་ཨེ་ན་ཡའི་ལྟ་བུ་

དང་། རང་ལ་ནོར་བདོག་པ་ལ་སོང་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ་སེར་ཞིང་། མེད་ཅེས་ཕིར་མ་སངས་

པས་ཕག་རིང་ཞིང་མཛེས་པ་ཉིད་དང་། གཞན་མི་འབེད་ཅིང་བེ་བ་བ་མ་པ་དང་། སྐྱེ་

བོ་ཐམས་ཅད་འཁིག་པ་ལས་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། 

གསང་བའི་གོས་ཀི་གསང་ཚིག་བསྲུངས་པས་འདོམས་ཀི་སྦ་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་

ཉིད་དང་། དགབ་པ་དང་གདིང་བ་ག་ནོམ་པ་བིན་པས་མདོག་གསེར་འདྲ་བ་ཉིད་དང་། 

ཁང་བཟང་དང་། ལ་སོགས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། གནས་ཁང་དམ་པ་བིན་པས་

པགས་པ་འཇམ་པ་ཉིད་དང་། འདུ་འཇི་དང་། ལ་སོགས་པ་རྣམ་གཡེང་ཡོངས་སུ་

སངས་པས་སྤུ་རེ་རེ་ནས་གཡས་ཕོགས་སུ་འཁིལ་བ་ཉིད་དང་། མཁན་སོབ་ཕ་མ་

སོགས་སྐྱེ་བོ་བླ་མ་ཐམས་ཅད་བཀུར་བའི་གནས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཀོད་པས་ཞལ་

མཛོད་སྤུས་བརྒྱན་པ་ཉིད་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁ་དྲག་གི་ཚིག་གིས་མུ་ཅོར་མི་

སྨྲ་ཞིང་གཞན་ཁད་དུ་མ་བསད་པས་རོ་སོད་སེང་གེའི་འདྲ་བ་ཉིད་དང་། སན་པར་སྨྲ་བ་

དང་། ལེགས་པར་སྨྲ་བའི་རེས་སུ་མཐུན་པར་སོབ་པར་བས་པས་པུས་མགོ་ཤིན་ཏུ་

ཟླུམ་པ་ཉིད་དང་། སྨན་དང་། ལ་སོགས་པ་རིམ་གོ་བ་སྨན་པ་ཕན་པའི་ཟས་སོགས་

བིན་པས་ཐལ་གོང་རྒྱས་པ་ཉིད་དང་། སྐྱེ་བོ་ནད་པའི་གཡོག་དང་། རིམ་གོ་བས་པས་
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རོ་བོ་བའི་མཆོག་མཁེན་པ་དང་། ནགས་ཚལ་དང་། ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་། ལ་སོགས་

པ་བསིལ་ཁང་དང་ཁོན་པ་སོགས་བེད་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་ཏུ་བཅུག་པས་ཤིང་ནྱ་

གོ་དྷ་ལྟར་མཆུ་ཞིང་གབ་ཉིད་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ལ་སོགས་པ་འདུག་གནས་

སོགས་ལག་པར་བིན་པས་གཙུག་ཏོར་དང་ལྡན་པ་དང་། འཇམ་པོ་དང་། ལ་སོགས་པ་

སན་ལ་མཉེན་པར་གསུངས་པས་ལྗགས་རིང་བ་ཉིད་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མང་

པོས་བར་ཆོད་པ་དང་། དྲུང་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཚུངས་པར་སེམས་ཅན་ལ་

དམ་པའི་ཆོས་གོ་བར་བས་པས་ཚངས་པའི་དབངས་ཉིད་དང་། ཚིག་འཁལ་བ་སངས་

ཤིང་། དུས་སུ་སྨྲ་བས་འགམ་པ་སེང་གེའི་འདྲ་བ་ཉིད་དང་། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་བཀུར་བ་

དང་། ལ་སོགས་པ་མི་བརས་པས་ཚེམས་དཀར་བ་ཉིད་དང་། ལོག་འཚོ་སངས་པས་

འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་ཀིས་ཚེམས་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། ཡུན་རིང་པོ་ནས་བདེན་

པའི་ཚིག་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པས་ཚེམས་ཐགས་བཟང་བ་ཉིད་དང་། ཕན་ཚུན་འབེད་པ་ཕ་

མའི་ཚིག་སངས་པས་ཚེམས་བཞི་བཅུ་ཚང་བ་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

བུ་གཅིག་པ་དང་འདྲ་བར་བམས་པས་བལྟས་པས་སྤན་མཐོན་མཐིང་ཉིད་དང་། མི་

་ག་པ་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ལ་སོགས་པ་་ག་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པར་རོངས་པ་མེད་

པའི་སྤན་གིས་བལྟ་ས་བས་རི་མ་བའི་ལྟ་བུ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྒྱུ་རོགས་པས་མཚན་འགྲུབ་པར་བསན། སྒྲུབ་བེད་

རྒྱུའི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། རྒྱུ་གྲུབ་པས་མཚན་གྲུབ་པ་

ཞེས་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ར་བ་ལ། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་བོ། །ཞེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ན། མཚན་སོ་གཉིས་པོ་འདི་དག་གོ །གང་གིས་ན། མཚན་སོ་གཉིས་
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གང་དང་གང་གིས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ནི་རབ་ཏུ་རོགས་

པས་སོ། །གང་ལ་ན། ལོངས་སྐུ་འདི་ལའོ། །འགེལ་པ་ལ། འབྱུང་བའི་ཆོས་གཉིས་ཀི་

རྒྱུ་གང་གིས་ན། མཚན་གང་གི་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེ་རབ་ཏུ་རོགས་

པས་སོ། །གང་ན། མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་འདི་དག་གོ །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགེལ་ནི། རྒྱུ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་འོག་ཏུ་

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གིས། ར་བ་ནི། བླ་མ་སྐྱེལ་ལ་སོགས་པ་

དང་། །ཡང་དག་བླངས་པ་བསེན་པ་དང་། བ་་བ་བསེན་དང་ག་ནོམ་པའི། །དངོས་

པོ་སྦིན་དང་གསད་བ་བ། །ཐར་བར་བེད་དང་དགེ་བ་ནི། །ཡང་དག་བླངས་པ་སེལ་

ལ་སོགས། །སྒྲུབ་བེད་རྒྱུ་ཡི་མཚན་ཉིད་དོ། །འཕིན་ལས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྦིན་པའི་བ་་

བའི་མདོ་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་ཤེས་པར་བའོ། །འགེལ་པ་ནི། ཞེས་བ་བ་

གསུངས་ཏེ། ཚིག་ལེའུར་བས་པ་འདི་གཉིས་ནི། གོང་ཉིད་དུ་མཚན་བཤད་པར་

བཀོལ་ཟིན་པས་ཡང་མི་བིའོ་ནི། མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼དཔེ་བད།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གསལ་བར་བེད་པའི་མཚན་

རྣམས་བརོད་ནས་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་དེ་དག་

མཛེས་པར་བེད་པའི་དཔེ་བད་བཟང་པོ་གསུངས་པ། 

ར་བ་ལ། ཐུབ་པའི་ཞེས་ཀུན་ལ་སྦར་བའི་བཅུ་ཚན་བརྒྱད་ལས། 

དང་པོ་ནི། སེན་མོ་ཟངས་མདོག་ལྟར་དམར་བ་དང་། མདངས་དང་ལྡན་ཞིང་

སྣུམ་པ་དང་། གཤོང་བུ་མེད་པས་མཐོ་བ་དང་། སེར་མོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཟླུམ། ཤས་
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ཁེངས་པས་རྒྱས། ར་བ་ནས་བིན་གིས་ཕ་བ་དང་། ར་བལྟར་མི་མངོན་པ་དང་། ར་ལ་

མདུད་པ་མེད་པ་དང་། ལོང་བུ་ཆུང་ཤོས་སམ། ལོང་བུ་ནང་དུ་འབུར་བ་མི་མངོན་པ་

དང་། ཆེ་ཆུང་རིང་ཐུང་མེད་པས་ཞབས་མཉམ་པ་དང་། 

གཉིས་པ་ལ། སེང་གེའི་སབས་ཀིས་བརིད་པར་དང་། གང་ཆེན་གི་སབས་

ཀིས་ཐད་ཀར་དང་། བའི་སབས་ཀིས་ནམ་མཁའ་ལ་དང་། ཁྱུ་མཆོག་གི་སབས་

ཀིས་འཁོར་གི་སྣ་འདྲེན་ཞིང་གཤེགས་པ་དང་། གཡས་ཕོགས་སུ་གཤེགས་ཤིང་

གཡས་ཕོགས་སུ་སོག་པ་དང་། བལྟ་ན་མཛེས་པར་གཤེགས་པ་དང་། མི་ཡོ་བར་

དྲང་པོར་གཤེགས་པ་དང་། འགིང་ལེགས་པས་འཁིལ་བག་ཆགས་དང་། དྲི་མ་

མེད་པས་བི་དོར་བས་པ་འདྲ་བ་དང་། རིང་ཐུང་སྦོམ་ཕའི་ཆ་ཕེད་པས་རིམ་པར་

འཚམ་པ་དང་། 

གསུམ་པ་ལ། གོ་བུར་གི་དྲི་མ་མེད་པས་སྐུ་གཙང་དང་། རེག་ན་བདེ་བ་སྐྱེད་

པས་འཇམ་དང་། རང་བཞིན་གིས་དྲི་མ་མེད་པས་དག་པའི་སྐུ། མཚན་ནི། ཆ་ཤས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཆ་ནས་དཔེ་བད་དང་ངོ་། །སྐུ་ཁོན་ཆེ་བས་སྐུའི་ཁོ་ལག་ཁད་

པར་ཡངས་ཤིང་བཟང་། གོམ་པ་ཆེ་ཆུང་སོམས་པ་དང་། སྤན་གཉིས་ནི། རང་བཞིན་

གིས་དག་པ་དང་། འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ་གཞོན་ཤ་ཅན་ཉིད་དང་། སྐུ་ཤ་ཞུམ་པ་མེད་

པ་དང་། སྐུ་ཤ་ཁེངས་པ་རྒྱས་པ་དང་། 

བཞི་པ་ལ། ཤ་ལོད་པ་མིན་པས་ཤིན་ཏུ་གིམས་པའི་སྐུ་ཉིད་དང་། མཚན་

དཔེའི་གནས་མ་འཆོལ་བར་རིང་ས་རིང་། ཐུང་ས་ཐུང་བས་ཡན་ལག་དང་། ཉིང་

ལག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་འབེས་དང་། གཟིགས་པ་སྤན་ལ་ལིང་ཏོག་དང་རབ་རིབ་ཀི་སྒིབ་
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པ་མེད་པར་མིག་སྣག་སོགས་དག་པ་དང་། དཀུའི་ཕལ་ཟླུམ། རྐེད་པ་སབས་ཕིན་པ་

དང་། རྐེད་པ་མ་རོངས་པ་བརྐང་བ་མིན་པའོ། །ཕལ་མཐོ་དམན་མེད་པས་ཕང་ངེ་བ་

དང་། ལྟེ་བའི་གཏིང་རིང་ཞིང་ཟབ་པ་དང་། ལྟེ་བའི་རི་མོ་གཡས་ཕོགས་སུ་འཁིལ་བ་

དང་། སྤོད་ལམ་ཀུན་ནས་བལྟ་ན་་ག་པ་དང་། 

ལྔ་པ་ལ། སོ་གསུམ་གི་ཀུན་སྤོད་གཙང་བ་དང་། སྐུ་ལ་ནི། རེ་བ་ནག་བག་ནི། 

ཤ་མཚན་མེད་པ་དང་། ཕག་ནི། ཤིང་བལ་གི་འདབ་མ་ལྟར་འཇམ་པ་དང་། ཕག་

རིང་ལ་འོད་ཀི་མདང་གསལ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཕག་གི་རི་མོ་གཏིང་ཟབ། རི་མོ་

དཀྱུས་རིང་བ་དང་། ཞལ་ནི། ཚིགས་ཧ་ཅང་མི་རིང་དང་། མཆུ་ནི་མེ་ཏོག་བིམ་པ་

ལྟར་དམར་བ་དང་། ཡང་ན། ཞལ་ལ་གཟུགས་ཀི་གཟུགས་བརན་སྣང་བ་སེ། ཤཱནི་

པས་ཞལ་གཟུགས་གཟུགས་བརན་འབྱུང་བ་དང་། །ཞེས་འདོན་ནོ། །ལྗགས་བདེ་

ཞིང་མཉེན་པ་དང་། ལྗགས་པད་འདབ་ལྟར་སྲབ་པ་དང་། 

དྲུག་པ་ལ། ལྗགས་ཁ་དོག་དམར་བ་དང་། གང་པོ་ཆེ་དང་འབྲུག་གི་སྒ་ལྟར་

བརིད་ཆེ་བ་ཉིད་དང་། གསུང་སན་ཅིང་མཉེན་ལ་འཇམ་པ་དང་། མཆེ་བ་བཞི་པོ་

རྣམས་ལྔ་ལ་སྦར་ཏེ། ཕན་ཚུན་ཟླུམ་རེ་མོ་རྣོ་བ་དང་། ཁ་དོག་དཀར་བ་དང་། རིང་

ཐུང་སྦོམ་ཕའི་ཚད་མཉམ་པ་དང་། ར་བ་ནས་རེ་མོར་བིན་ནམ། རིམ་གིས་ཕ་བ་

དང་། ཤངས་རྒྱུད་བཟང་ཞིང་དོད་པས་མཐོ་བ་དང་། ཤངས་མ་ཉམས་ཤིང་སྣབས་

ལ་སོགས་པས་མཆོག་ཏུ་དག་པ་དག་དང་ནི། 

བདུན་པ་ལ། སྤན་དཀྱུས་རིང་ཞིང་ཡངས་པ་དང་། ཡས་མན་གི་རི་མའི་

མཚམས་སྟུག་པ་དང་། སྤན་དཀར་ནག་འབེས་ཤིང་པདས་འདབ་མ་རངས་པ་འདྲ་
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བ་དང་། སྨིན་མ་ཞེས་བཞི་ལ་སྦར་ཏེ། གཡས་གཡོན་འབེལ་བས་ཚུགས་རིང་བ་

དང་། ཕ་ཞིང་མཉེན་པས་འཇམ་པ་དང་། མདོག་སྣུམ་པ་དང་། སྤུ་ནི་རིང་ཐུང་སྦོམ་ཕ་

མཉམ་པ་དང་། ཞབས་དང་མཉམ་པའི་ཕག་མང་བས་ཕག་རིང་ཞིང་ཤ་རྒྱས་པ་དང་། 

སན་མཐོ་དམན་ཆེ་ཆུང་མཉམ་པ་དང་། སན་མ་འོན་པའམ་གནས་གྱུར་ཐོབ་པས་

ཉམས་པ་རྣམ་པར་སངས་པ་དང་། 

བརྒྱད་པ་སྐྲ་མཚམས་དོད་པས་དཔྲལ་བ་ལེགས་པར་འབེས་པ་དང་། ཟླ་བ་

ཚེས་པ་ལྟར་དཔྲལ་བའི་དབེས་ཆེ་བ་དང་། དབུ་གདུགས་ལྟར་རྒྱས་པ་དང་། དབུ་སྐྲ་

ཞེས་དྲུག་ལ་སྦར་ཏེ། སྐྲ་དཀར་མེད་ཅིང་། ཁ་དོག་བུང་བ་ལྟར་ནག་སེ། སྐྲ་མཚམས་

སྟུག་པ་དང་། རེག་ན་བདེ་བས་འཇམ་པ་དང་། ཕན་ཚུན་མ་འདྲེས་པས་མ་འཛིངས་

དང་། ཁོ་བོ་ལྟར་གེན་དུ་མ་བརེས་པས་མི་བཤོར་བ་དང་། དྲི་ཞིམ་པོས་སྐྱེས་བུ་

གཞན་གི་ཡིད་འཕོག་ཅིང་དད་པར་བེད་པ་དང་། ཕག་ཞབས་གི་མཐིལ་ལམ་མཐེ་བོ་

ལ་དཔལ་བེའུ་དང་། མཐིལ་ལ་བཀ་ཤིས་ཏེ། གདུགས་སམ། རས་བརྒྱད་དམ། རི་

མོ་གྲུ་བཞི་པ་དང་། གཡུང་དྲུང་འཁིལ་པས་བརྒྱན་པའོ། །

དོན་བ་་ནི། དེ་དག་ནི། སངས་རྒྱས་དཔེ་བད་བཟང་པོར་བཞེད། མཚན་

དཔེ་འདི་དག་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལའང་ཡོད་དེ། རྒྱུད་བླར། སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཞེས་

བ་བ། །སྤྲུལ་པ་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ནི། །ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་གཉིས་ལ་

བརྟེན། །ཞེས་སོ། །

དེ་དག་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི། གཙོ་ཆེ་ཤོས་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་སེ། 

་ད་པར། བཟོད་ལ་གནས་པས་ལུས་འདི་ཡོངས་སུ་དག་འགྱུར་ཏེ། །སུམ་ཅུ་ར་
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གཉིས་མཚན་དང་མཐུ་སོབས་ཕ་མཐའ་ཡས། །ཞེས་སོ། །ཕལ་པའི་ཚུལ་གིས་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ཀའི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མཛོད་སྤུ་ལ་དཀར་བ་དང་། 

གཡས་འཁིལ་དང་། མཛེས་པ་དང་། རིང་བ་དང་། འཁིལ་ལེགས་པ་དང་། འོད་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་འབས་བུའོ། །གཙོ་བོ་མཚན་གི་རྒྱུ་

གང་ཡིན་པ་དེ་འཁོར་དཔེ་བད་གི་ཡང་ཡིན་ལ། ཁད་པར་གི་རྒྱུ་ནི། མདོ་ལས། སན་

རྒྱུ་སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཀི་སན་དུ་འབུལ། །གཞན་ལ་བསི་སངས་བེད་ལ་སྐྱོ་ངལ་

མེད། །ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་འཐབ་མོ་ངོར་མི་རྒོལ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་བང་ཆུབ་

འཛིན་དུ་འཇུག །འདི་བཞིས་ལུས་ལ་དཔེ་བད་བཟང་པོ་རྣམས། །འདི་ནི་དེ་ཡིས་

རེད་པར་དཀའ་བ་མེད། །ཅེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། ཕེད་སྔ་མ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ནང་གི་ཡོན་ཏན། ཕི་མ་རྣམས་དེ་

རྣམས་གསལ་བེད་ཀི་དཔེ་བད་དུ་བཤད་དོ། །ལ་ལ་རྒྱུ་འབས་སུ་སྦར་རོ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འདུ་བེད་ཀི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བ་མངའ་བ་ཉིད་ཀིས། དེ་གསལ་བེད་རྟགས་སེན་མོ་ཟངས་ཀི་མདོག་ལྟ་བུ་ཉིད་

དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་དགོངས་པའི་ལག་པའི་བསམ་

པ་ཉིད་ཀིས་སེན་མོ་མདོག་སྣུམ་པ་ཉིད་དང་། རིགས་དང་རྒྱུད་ཀི་མཆོག་རྒྱལ་

རིགས་སོགས་ལས་སྐྱེས་པ་སེན་མོ་མཐོ་བ་ཉིད་དང་། སོ་གསུམ་གི་ཚུལ་སྤོད་ལོག་

པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་སོར་མོ་རྣམས་ཟླུམ་པ་ཉིད་དང་། དགེ་བའི་རེ་བ་

རྒྱ་ཆེན་པོ་བསགས་པ་ཉིད་ཀིས་སོར་མོ་རྣམས་རྒྱས་པ་ཉིད་དང་། ཡང་དག་པར་

མཐར་གིས་ཏེ། བསབ་པ་གསུམ་ལ་རིམ་གིས་སོབ་པར་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀིས་སོར་
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མོ་རྣམས་བིན་གིས་ཕ་བ་ཉིད་དང་། ལུས་དང་། ལ་སོགས་པ་ངག་ཡིད་ཀི་ལས་ཀི་

མཐའ་ངན་པ་དང་། ལོག་པར་འཚོ་བ་རབ་ཏུ་བསྲུང་བ་ཉིད་ཀིས་ར་མི་མངོན་པ་ཉིད་

དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པའི་མདུད་པ་སེ། ཀུན་ནས་དཀིས་པ་འགོལ་

བ་ཉིད་ཀིས་ར་མདུད་པ་མེད་པ་ཉིད་དང་། དགོངས་པ་དང་། ལྡེམ་དགོངས་སོགས་

ཤིན་ཏུ་སྦས་པའི་ཆོས་རྟོགས་པའི་བློ་གོས་ཅན་ཉིད་ཀིས་ལོང་བུ་མི་མངོན་པ་ཉིད་

དང་། བགོད་དཀའ་ཞིང་ཉམ་ང་བ། འཁོར་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱེ་བོ་སྒོལ་

བར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་ཞབས་མི་མཉམ་པ་མེད་པ་ཉིད་དང་། མི་ཟིལ་གིས་གནོན་

ཅིང་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་སེང་གེའི་སབས་སུ་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་། ཀླུ་

ཟིལ་གིས་གནོན་ཅིང་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་གང་པོ་ཆེའི་སབས་སུ་

གཤེགས་པ་ཉིད་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་པར་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་ངང་པའི་

སབས་སུ་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་། སྐྱེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་ཁྱུ་

མཆོག་གི་སབས་སུ་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་། སངས་རྒྱས་པའི་བསོར་ཕོགས་ཀི་ལམ་

དང་མཐུན་པར་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀིས་གཡས་ཕོགས་སུ་ལྡོག་ཅིང་གཤེགས་པ་ཉིད་

དང་། བལྟ་ན་མཛེས་པར་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་མཛེས་པར་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་། 

རྟག་ཏུ་སེམས་རང་དོན་ནམ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ག་གྱུ་མི་མངའ་བ་ཉིད་ཀིས་མི་ཡོ་བར་

གཤེགས་པ་ཉིད་དང་། ཤིན་ཏུ་དག་པའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པར་རོད་པར་མཛད་པ་

ཉིད་ཀིས་སྐུ་འཁིལ་བག་ཆགས་པ་ཉིད་དང་། སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་དང་མ་

སྦགས་པ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་བི་དོར་བས་པ་ལྟ་བུ་ཉིད་དང་། གདུལ་བའི་བློ་དང་འཚམ་

པའི་ཆོས་སོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་རིམ་པར་འཚམ་པ་ཉིད་དང་། སྐུ་དང་། ལ་
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སོགས་པ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཀུན་སྤོད་གཙང་བའི་ཕིར་སྐུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་དང་། 

རང་བཞིན་གིས་ཐུགས་འཇམ་ཞིང་ཐུགས་རེ་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་སྐུ་འཇམ་པ་ཉིད་

དང་། ཐུགས་རེ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་སྐུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་

དང་། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཆོས་ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཕིར་

མཚན་རོགས་པ་ཉིད་དང་། རྒྱ་ཆེ་བས་ཡངས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བས་མཛེས་པའི་

ཡོན་ཏན་བརོད་པའི་ཕིར་སྐུའི་ཁོ་ལག་ཡངས་ཤིང་བཟང་པོ་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་སོམས་པའི་ཕིར་གོམ་པ་སོམས་པ་ཉིད་དང་། གཞལ་བའི་

གནས་གསུམ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་གིས་མི་གནོད་པས་བརོད་པ་གསུམ་གིས་རྣམ་

པར་དག་པའི་ཆོས་སོན་པའི་ཕིར་སྤན་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་དཔེས་

བསད་དེ་གོ་ས་བར་སོན་པའི་ཕིར་སྐུ་ཤིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན་ཉིད་དང་། ཐུགས་

སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་རྟག་ཏུ་མ་ཞུམ་པའི་ཕིར་སྐུ་ཞུམ་པ་མེད་པ་ཉིད་དང་། དགེ་

བའི་ར་བ་ལོ་ཀ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འཕགས་པའི་སྐུ་རྒྱས་པ་ཉིད་དང་། 

སྐྱེ་བ་ཕི་མ་མི་ལེན་པས་ཡང་སྲིད་པ་ཟད་པ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་ཤིན་ཏུ་གིམས་པ་ཉིད་དང་། 

རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕེ་བ་སོན་

པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་འབེས་པ་ཉིད་

དང་། སྒོ་སྐུར་མེད་པའི་ཚིག་དོན་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་སོན་པས་གཟིགས་པ་རབ་

རིབ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་དང་། འཁོར་གི་སོབ་མ་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་ཟླུམ་པ་ཉིད་དང་། འཁོར་བའི་སྐྱོན་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིས་

མ་སྦགས་པ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་སབས་ཕིན་པ་ཉིད་དང་། ང་རྒྱལ་གི་དྲེགས་པའམ་འགིང་



  824  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

བག་བཅོམ་པ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་མ་རོངས་པ་ཉིད་དང་། སོབས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པས་

ཆོས་ཟད་པ་རྣམ་པར་ལྡོག་པ་ཉིད་ཀིས་ཕང་ངེ་བ་ཉིད་དང་། ཆོས་ཟབ་མོ་སོང་ཉིད་

སོགས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀིས་ལྟེ་བ་ཟབ་པ་ཉིད་དང་། སོབ་མ་ལྟ་བ་

མཐུན་པར་འཛིན་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་ལྟེ་བ་གཡས་ཕོགས་སུ་འཁིལ་བ་ཉིད་དང་། 

འཁོར་སངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་གིས་ཀུན་ནས་མཛེས་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་ཀུན་

ནས་མཛེས་པ་ཉིད་དང་། ཐུགས་སྒིབ་པ་མེད་པས་གཙང་བ་ཉིད་ཀིས་ཀུན་ཏུ་སྤོད་

པ་གཙང་བ་ཉིད་དང་། འདུལ་བའི་དུས་ལ་མ་བབས་ན། བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་པས་

དུས་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་ལ་རེ་བ་དང་གནག་བག་

མེད་པ་ཉིད་དང་། ལུས་དང་། ལ་སོགས་པ་སེམས་ཡང་ཞིང་ཟོ་མདོག་བདེ་བ་ཐོབ་

པའི་ཆོས་སོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་ཤིང་བལ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པ་ཉིད་

དང་། བདག་གཞན་མཉམ་པར་བསོམས་པས་ཡོན་ཏན་གི་མདངས་ཡོད་པའི་དགེ་

སྦོང་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་བརེས་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་གི་རི་མོ་མདངས་ཡོད་པ་ཉིད་

དང་། ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་བརྟན་པར་གནས་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་གི་རི་མོ་ཟབ་པ་ཉིད་དང་། 

ཕུགས་སུ་ཕན་པ་ཕི་རེས་སུ་ཡང་དག་པར་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཆོས་སོན་པར་

མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་ངར་རིང་བ་ཉིད་དང་། གདུལ་བ་མང་པོ་ལ་བསབ་པ་རབ་ཏུ་

མང་པོ་ཀུན་སོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་ཞལ་ཧ་ཅང་མི་རིང་བ་ཉིད་དང་། སྣོད་

བཅུད་ཀི་ལོ་ཀ་ཐམས་ཅད་གཟུགས་ཅན་དང་འདྲ་བར་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀིས་མཆུ་བིམ་

པ་ལྟར་དམར་བ་ཉིད་དང་། ཚིག་འཇམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་འདུལ་བ་ཉིད་ཀིས་

ལྗགས་མཉེན་པ་ཉིད་དང་། ཡོན་ཏན་ཕ་མོའི་ཚོགས་འཐད་པ་མང་བ་ཉིད་ཀིས་
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ལྗགས་སྲབ་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་འདུལ་བ་བིས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཆགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་

གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་ཉིད་ཀིས་ལྗགས་དམར་བ་ཉིད་དང་། བསེངས་བའམ་བག་ཚ་

བ་ཐམས་ཅད་མི་མངའ་བ་ཉིད་ཀིས་འབྲུག་གི་སྒ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དང་། སན་པ་དང་། 

ལ་སོགས་པ་མཉེན་འཇམ་པར་གསུངས་པ་ཉིད་ཀིས་གསུང་སན་ཅིང་མཉེན་ལ་

འཇམ་པ་ཉིད་དང་། མ་རིག་པ་ལ་སོགས་སྲིད་པར་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་བསམས་པ་ཉིད་

ཀིས་མཆེ་བ་ཟླུམ་པ་ཉིད་དང་། དུག་གསུམ་ཤས་ཆེ་བའི་སྐྱེ་བོ་གདུལ་དཀའ་བ་

འདུལ་བར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་མཆེ་བ་རྣོ་བ་ཉིད་དང་། ཆོས་འདུལ་བ་སང་བ་ཟད་

པས་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་ཉིད་ཀིས་མཆེ་བ་དཀར་བ་ཉིད་དང་། འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་

དུ་རྟོགས་པའི་ས་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀིས་མཆེ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། སོབ་ལམ་བཞི་

མཐར་གིས་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡི་གེར་རབ་ཏུ་སོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་མཆེ་

བ་བིན་གིས་ཕ་བ་ཉིད་དང་། ཤེས་རབ་མཆོག་རྣམ་མཁེན་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀིས་

ཤངས་མཐོ་བ་ཉིད་དང་། གདུལ་བའི་སྐྱེ་བོ་སིག་པ་མེད་པས་གཙང་མ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཉིད་ཀི་ཤངས་གཙང་བ་ཉིད་དང་། རད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་

བའི་ཕིར་སྤན་ཡངས་པ་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་གི་ཚོགས་འཁོར་བ་ནས་དྲངས་པ་

ཉིད་ཀི་རི་མ་སྟུག་པ་ཉིད་དང་། འགོ་བ་གཞོན་ནུ་མ་ན་ཆུང་ངམ། མགུ་དཀའ་བ་

ཐམས་ཅད་མངོན་པར་མགུ་བ་ཉིད་ཀིས་སྤན་དཀར་ནག་འབེས་ཤིང་པདའི་འདབ་

མ་རངས་པ་ལྟ་བུ་ཉིད་དང་། རྟག་ཏུ་ཕི་རེས་སུ་མང་འདས་ལ་གཟིགས་པ་ཉིད་ཀིས་

སྨིན་ཚུགས་རིང་བ་ཉིད་དང་། ཆོས་འདུལ་བ་ཐབས་གནོད་འཛུགས་མེད་པའི་འཇམ་

པོ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་སྨིན་མ་འཇམ་པ་ཉིད་དང་། ཐུགས་ཀི་རྒྱུད་དགེ་བའི་སྣུམ་
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

གིས་བརླན་པ་ཉིད་ཀིས་སྨིན་མ་སྣུམ་པ་ཉིད་དང་། ཀུན་ཏུ་འཁོར་བའམ་རང་དོན་གི་

སྐྱོན་གཟིགས་པ་ཉིད་ཀིས་སྨིན་མའི་སྤུ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། མཆོག་ཏུ་གནོད་པའི་

ལས་མཚམས་མེད་སོགས་ཟློག་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་རིང་ཞིང་རྒྱས་པ་ཉིད་

དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ལ་སོགས་པ་ཞེ་སང་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་གཡུལ་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀིས་སན་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་

ཉོན་མོངས་དང་སིག་པས་མ་ཉམས་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་སན་གི་དབང་པོ་མ་

ཉམས་པ་ཉིད་དང་། གང་ཟག་དང་ཆོས་སུ་ལྟ་བས་བས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཞན་དུ་

མི་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀིས་དཔྲལ་བ་ལེགས་པར་འབེས་པ་ཉིད་དང་། རྟག་ཆད་དུ་སྨྲ་བའི་

ཕས་རྒོལ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་དཔྲལ་བ་དབེས་ཆེ་བ་ཉིད་

དང་། སྨོན་ལམ་གི་མཆོག་སེམས་བསྐྱེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཉིད་ཀིས་དབུ་ཤིན་ཏུ་

རྒྱས་པ་ཉིད་དང་། ཡུལ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གི་དགའ་བ་ཟློག་པར་མཛད་པ་ཉིད་

ཀིས་དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལྟར་ནག་པ་ཉིད་དང་། མཐོང་བ་དང་སོམ་པས་སང་བར་བ་བའི་

སྒིབ་གཉིས་ཀི་བག་ལ་ཉལ་སངས་པ་ཉིད་ཀིས་དབུ་སྐྲ་སྟུག་པ་ཉིད་དང་། བསན་པའི་

སིང་པོ་སྒོ་སྐུར་མེད་པའི་བློ་འཇམ་པོས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་དབུ་སྐྲ་འཇམ་

པ་ཉིད་དང་། ཐུགས་འདོད་ཆགས་དང་། ལ་སོགས་པ་རྟོག་པས་མ་འཁྲུགས་པ་ཉིད་

ཀིས་དབུ་སྐྲ་མ་འཛིངས་པ་ཉིད་དང་། རྟག་ཏུ་ཚིག་མི་བརླང་ཞིང་མི་རྩུབ་པ་ཉིད་

ཀིས་དབུ་སྐྲ་མི་བཤོར་བ་ཉིད་དང་། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་མེ་ཏོག་དྲི་ཞིམ་པོ་བཀམ་

པ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་བསྒྲུབས་པ་དབུ་སྐྲ་དྲི་ཞིམ་པ་ཉིད་དང་། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བལྟ་ན་མཛེས་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་དང་ཞབས་དཔལ་
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གི་བེའུ་བཀ་ཤིས་དང་གཡུང་དྲུང་འཁིལ་བས་བརྒྱན་པ་ཉིད་དང་། 

བཞི་པ་༼སྤྲུལ་པའི་སྐུ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་བསན་ནས་བཞི་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཕགས་པ་

དང་བིས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་སྣང་བ་དེ་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ། མཛད་པའི་སྐུ་དེ་ནི་ཐུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པས་མཛད་ཅེས་དྲང་

ངོ་། །གང་གིས་ན། བེད་པ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་གང་གིས་སོ། །དུས་ནི། སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་གནས་

ཀི་བར་དུའོ། །གང་ལ་ན། ཡུལ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལའོ། །གང་ན། ཕན་པ་སྣ་ཚོགས་

དག་གོ །ཇི་ལྟར་ན། མཉམ་པ་ཉིད་དུའོ། །རེས་འགའ་མི་མཛད་དམ་སམ་ན། མ་ཡིན་

ཏེ། རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མཛད་དོ། །མདོ་ནི། ཕོགས་བཅུའི་ལོ་ཀ་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་

མཐའ་མེད་པར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སིན་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་དོན་མཛད་དོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་པ་ལ། སྐུ་དེ་ནི་མཚན་གཞིའོ། །མཚོན་བ་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའོ། །མཚན་ཉིད་ནི། མཛད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་དྲི་ཟ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་གང་གིས་སོ། །དུས་

འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་རོ། །ཡུལ་གང་དུ་ན། ལོ་ཀའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུའོ། །དོན་

གང་དུ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འཕལ་དང་ཕུགས་ཀི་འདོད་པའི་དོན་ནོ། །ཇི་

ལྟར་ན། མཉམ་པ་ཉིད་དུའོ། །འདི་ནི། རྒྱུན་ཆགས་པ་ཉིད་ཀིས་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མི་

ཆད་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །
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ལྔ་པ་༼ཆོས་སྐུ་མཛད་པ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ལ། བཤད་ཟིན་གི་མཚམས་སྦོར་དང་། འཆད་འགྱུར་གི་མཚམས་

སྦོར་རོ། །དང་པོ་ལ། སྐུ་གསུམ་བསན་ཅིང་བཤད་ནས་སོ། །སྐུ་གསུམ་པོ་གང་ཞེ་ན། 

རང་བཞིན། རྒྱུ། ཡུལ་ཅན། ངོ་བོ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། བཤད་རིམ་དེ་ལྟར། ངོ་བོ་

ཉིད་ཀི་སྐུའི་བདག་ཉིད་དེ། རྒྱུ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཐབས་དང་བཅས་པ་བསོམ་པའི་སོབས་

ལས་བྱུང་བའོ། །ཡུལ་ཅན་ནི། རིམ་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་དང་། ལ་སོགས་པ་བང་

སེམས་འཕགས་པ་དང་། ཉན་ཐོས་སོགས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའོ། །ངོ་བོ་ནི། 

མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་ཆོས་སྐུར་རབ་ཏུ་བཏགས་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་

མཉམ་ཉིད་དང་། སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་ལོངས་སྐུ་དང་། བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལ་

ལྟོས་ནས་སྤྲུལ་སྐུར་རབ་ཏུ་བཏགས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཛད་པས་ན། ཞེས་དྲང་ངོ་། །བེད་པ་པོ་གང་གིས་ན། ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ལོངས་སྐུ་དང་། ལ་སོགས་པ་སྤྲུལ་

སྐུའི་སྣང་བ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་སོ། །

འཕིན་ལས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པ་བེད་པའི་

ལས་དང་། བ་བའི་ཡུལ་གདུལ་བ་ལ་གྲུབ་པའི་དོན་བ་བ་ལ་ཡོད་པ་སེ། གཉིས་ལས། 

ཤཱནི་པས་དང་པོ་ལ་འཆད་ཀང་སོབ་དཔོན་གིས་ཕི་མ་ལ་འཆད་པས་གདུལ་བའི་སྐྱེ་

བོའི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་ལས། བ་བ་ལས་ལ་གྲུབ་པ། ཡེ་ཤེས་དེའི་བདག་པོ་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བའོ། །དེ་རྣམས་ནི། ཆོས་སྐུའི་འཕིན་ལས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོན་ནོ། །

ར་བ་ལ་གསུམ་སེ། དུས་ཀི་སོ་ནས་མདོར་བསན། དབེ་བའི་སོ་ནས་རྒྱས་
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པར་བཤད། གངས་ཀི་སོ་ནས་དོན་བ་་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཕགས་པ་གོལ་སེ་ལྟར་

ན། སྤྲུལ་སྐུ་སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། ཆོས་སྐུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དེ་བཞིན་དུ་འཁོར་བ་དང་

ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་པར་ཆོས་སྐུ་འདིའི་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མདོ་ལས་

འདོད་དོ། །མདོ་ནི། སྦིན་པ་དང་སྦིན་པའི་འབས་བུ་དམའ་བ་དེ་གཉིས་ལས་རྣམ་

གངས་དུ་མས་བསྐྱེད་དེ་ཕུང་པོ་མ་ལུས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་སུ་

དབུགས་འབིན་ཏོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལམ་གི་རྟེན་དང་། ལམ་དང་། ལམ་འབས་ལ་འགོད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ངན་སོང་གི་འགོ་བ་རྣམས་དེའི་དུཿ ཁ་ཞི་བར་བས་ནས་བདེ་འགོ་

དང་། ལ་རྣམས་འདོད་ཡོན་ལ་ཞེན་པ་དང་། ཚངས་པ་རྣམས་ལྟ་བ་དང་བལ་བར་བེད་

པའམ། མི་རྣམས་བ་་བ་བཞིས་བ་ས་ཏེ་དུཿ ཁ་ཞི་བ་ལ་འགོད་པ་སེ། ཤཱནི་པས་འདི་

འོག་མ་ལ་སྦར་རོ། །མདོ་ནི། རབ་འབོར་འདི་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་གིས་གཟིགས་

ནས་ཕོགས་བཅུའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་རྣམས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་དག་

བསམ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་དམལ་བ་རྣམས་སུ་སོང་སེ། ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི་སེ། ཚོགས་སྦོར་མཐོང་ལམ་སོམ་ལམ་ལ་འགོད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔའི་དང་པོ། སེམས་ཅན་རྣམས་བ་་བའི་དངོས་པོ་སྦིན་པ། ཚིག་

སན་པ། དོན་སྤོད་པ། དོན་མཐུན་རྣམ་པ་བཞི་ལ་འགོད་པ་སེ། དང་པོས་སྣོད་ཀི་

དངོས་པོ་སེ། །གཉིས་པ་ཡིས་ནི་མོས་པར་བེད། །གསུམ་པ་ཡིས་ནི་སྒྲུབ་པར་

བེད། །བཞི་པ་ཡིས་ནི་སྦོང་བའོ། །ཞེས་སོ། །མདོ་ནི། ཕོགས་བཅུའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་

ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྦིན་པ་དང་། ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ཐོས་བསམ་གིས་ཀུན་ནས་
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ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་དོར་བ། རྣམ་བང་བླང་བར་རྟོགས་པའོ། །མདོ་ནི། ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་བང་བ་མ་ཡིན་ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། བདག་

ཇི་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཚད་མེད་བཞི་སེ། མདོ་ནི། ཐབས་མཁས་

པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བེད། ཅེས་སོ། །བཞི་པ་རང་གཞན་

ཕིན་དྲུག་ལ་སྤོད་པ་སེ། མདོ་ནི། བདག་ཀང་སྦིན་པ་གཏོང་བ་སེ། ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་

རང་གཞན་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་དགེ་བ་བཅུ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་ཏེ། མདོ་ནི། 

བདག་ཀང་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད་དུ་ལོ་ཀ་པའི་

ལམ་གིས་རྟོགས་པ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཐབས་མཁས་པས་རང་བཞིན་

སོང་པ་ཉིད་དང་། རྒྱུ་དང་། འབས་བུ་ལ་སྦོར་ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་

གཉིས་སོང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་མཐོང་སང་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀི་ས་བོན་

ཟད་པ་སེ། མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ནི། གཉིས་སུ་དབེར་མེད་པ་སེ་ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ལ་དྲུག་སེ། ས་ལྔ་པའི་བར་དང་། དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་

པ་དང་། དགུ་པ་དང་། བཅུ་པ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ནས་བསམ་

གཏན་གི་བར་བརྡར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་སེ། མདོ་ནི། 

གཟུགས་ཀང་ལོ་ཀ་པས་ཐ་སད་དུ་བཏགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཤེས་

རབ་ཀིས་བསོམ་བ་སོམ་པ་པོ་བསོམ་པ་དམིགས་པ་མེད་པར་རྟོགས་པ་སེ། མདོ་ནི། 

སྦིན་པ་དང་། སྦིན་པའི་བདག་པོ་དང་། ལེན་པ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་

སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕར་ཕིན་དྲུག་གིས་ལུས་ཅན་རྣམས་ནི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་
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བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པ་སེ། ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པོ། ཉན་རང་དང་ཐུན་མོང་མིན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ལམ་དུ་ངེས་པ་སེ། མདོ་ནི། ཕར་ཕིན་དྲུག་ནི། བང་སེམས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་

ལམ་མོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། མངོན་པར་ཞེན་པ་མངོན་གྱུར་ཐམས་ཅད་ལྡོག་

ནས་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་སེ། མདོ་ནི། གང་ལ་ཡང་མངོན་པར་ཞེན་

པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། སྨོན་ལམ་གི་མཐུས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལྟར་མཛད་པ་

བཅུ་གཉིས་སོན་པ་སེ། མདོ་ནི། བང་ཆུབ་ཉིད་ཀང་ལམ་མོ། །ཞེས་སོ། །

དྲུག་པ་ལ་གསུམ་སེ། ས་བཅུ་ཐོབ་མ་ཐག་དང་། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་

དང་། སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྣོད་བཅུད་ཀི་ཞིང་

རྣམ་པར་དག་པ་སེ། མདོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་

ཡོངས་སུ་བསྔོའ།ོ །ཞེས་སོ། །

འདིར་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྣང་བས་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པ་

དང་། མཆོད་པས་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྣོད་དག་པ། བཅུད་དག་པའི་

སྣང་བ། འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ས་བཅུ་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་

ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་སོང་ཕག་བཅུའི་རེས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་

ཤེས་དང་ཁད་པར་མེད་པར་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ་ཐོབ་

མ་ཐག་ཏུ་སོང་གསུམ་བེ་བའི་རྒྱ་དང་མཉམ་པའི་པད་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མས་སས་པའི་

གདན་དང་། དེའི་འཁོར་དུ་སོང་གསུམ་དང་མཉམ་པའི་པད་བེ་བ་ཁག་ཁིག་གིས་

གང་བར་སྣང་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་ཉིད་གདན་དེ་ལ་འཚམ་ཞིང་རྐེན་དུ་བབ་པར་
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འདུག་ལ། འཁོར་གི་པད་ལ་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ཀི་བང་སེམས་བཞུགས་པས་

བསོར་ཏེ་འདུད་པར་སྣང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། བང་སེམས་དེའི་ཞབས་མཐིལ་གཉིས་

དང་། པུས་མོའི་ལ་ང་གཉིས་དང་། ལྟེ་བ་དང་རིབས་ལོགས་གཉིས་དང་། ཕག་

མཐིལ་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་གངས་མེད་པ་བརྒྱ་སོང་ཕག་བཅུ་སོས་པས། རིམ་པ་

བཞིན་དམལ་བ། དུད་འགོ། ཡི་དྭགས། མི། ལ་དང་། ལ་མ་ཡིན་གི་གནས་ཐམས་

ཅད་སྣང་བར་བས་ནས་དུཿ ཁ་རྣམས་ཞི་བར་བེད་དོ། །ཕག་པ་གཉིས་དང་། རྒྱབ་

དང་མགུལ་གཉིས་དང་། ཞལ་ནས་འོད་ཟེར་གངས་མེད་པ་བརྒྱ་སོང་ཕག་བཅུ་སོས་

པས་ཕོགས་བཅུའི་ཉན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ས་

དགུ་པའི་བར་གི་གནས་རྣམས་སྣང་བར་བས་ཤིང་རིམ་པ་བཞིན་ཆོས་སྣང་བའི་སོ། 

ཞི་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཚུལ་གི་སོ། ཐབས་ཤེས་རབ་ཀི་ཚུལ་གི་སོ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་བོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མཆོད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། བང་

སེམས་དེའི་མཛོད་སྤུ་ནས་འོད་ཟེར་གངས་མེད་པ་བརྒྱ་སོང་ཕག་བཅུ་སོས་པས་

ཕོགས་བཅུའི་བདུད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་ཏེ། དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་བང་

སེམས་རྣམས་སྣང་བར་བས་ཏེ། དེ་དག་གི་ལུས་སུ་ནུབ་པར་བེད་དོ། །སྤི་གཙུག་

ནས་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པ་འཕོས་ནས་ཕོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བས། ལོ་ཀ་ལན་བཅུར་བསོར་ནས་སེང་གེ་ནམ་

མཁའ་ལ་འོད་ཟེར་གི་དྲྭ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་བས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད། 

སེམས་ཅན་གི་དོན་བས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་མཐིལ་དུ་

ནུབ་པར་བེད་དོ། །
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གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དེ་དག་གིས། བང་སེམས་དེ་དབང་བསྐུར་

བའི་དུས་ལ་བབས་པར་གཟིགས་ནས། ཕོགས་བཅུ་ནས་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ཀི་བང་

སེམས་མཐའ་ཡས་པ་འོངས་ཏེ། བང་སེམས་དེ་ལ་བལྟ་ཞིང་མཆོད་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་

སོང་ཕག་བཅུ་བཅུ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །བང་སེམས་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་རྣམས་

ཀི་དཔལ་བེའུ་དང་། རྡོ་རེ་དང་། བཀ་ཤིས་ལས་བདུད་ཀི་དག་ལས་རྒྱལ་བ་ཞེས་བ་

བའི་འོད་ཟེར་གངས་མེད་པ་བརྒྱ་སོང་ཕག་བཅུ་དང་བཅས་པ་བྱུང་སེ། ཕོགས་བཅུར་

སྣང་བར་བས། ཆོ་འཕྲུལ་མུ་མེད་པ་བསན་ཏེ། བང་སེམས་དེའི་དཔལ་བེའུ་དང་། རྡོ་

རེ་དང་། བཀ་ཤིས་སུ་ནུབ་པས་མཐུ་སོབས་ལག་པར་འཕེལ་ལོ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་མཛོད་སྤུ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

མངོན་ཤེས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བའི་འོད་ཟེར་གཅིག །འཁོར་འོད་ཟེར་གངས་མེད་པ་

བརྒྱ་སོང་ཕག་བཅུ་དང་བཅས་པ་བྱུང་སེ། ཕོགས་བཅུ་སྣང་བར་བས། ལོ་ཀ་ལན་

བཅུར་བསོར། ངན་སོང་ཞི་ཞིང་བསམ་པ་སྦངས་ཏེ། བདུད་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་

བང་སེམས་དེའི་སྤི་བོར་ནུབ་ལ། འཁོར་གི་འོད་ཟེར་རྣམས་ནི། འཁོར་རྣམས་ཀི་སྤི་

བོར་ནུབ་བོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པོ། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ལ་ཞིང་འདིར་དུས་འདིའི་ཚེ་

སངས་རྒྱས་འདི་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་བར་ངེས་པ་སེ། མདོ་ནི། བང་སེམས་ཆེན་པོ་

ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཕུང་པོར་ངེས་པའོ་ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་

གཉིས་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་དོན་ནི་ཚད་མེད་པ་བེད་པ་སེ། མདོ་ནི། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་བེད་ཀང་དེས་རེག་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་



  834  

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ནི། མངོན་ཤེས་ཆེན་པོའི་ལས་ལ་དབང་ཐོབ་པས་སངས་རྒྱས་བསན་པ་དང་། 

སོགས་པ་བསེན་བཀུར་བ་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་ཡེ་ཤེས་ཚད་མེད་དེ། མདོ་ནི། 

མངོན་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆོས་གང་ཇི་སེད་པ་དེ་དག་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི་སེ། ནུས་པ། རྟོགས་པ། སངས་པ། དག་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཏེ། 

རེ་རེ་ལ་གཉིས་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཚེ་འདི་ལ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་ཡན་

ལག །སྦིན་སོགས་དགེ་བ་ཁད་པར་ཅན་ཏེ། མདོ་ནི། གཞན་ཡང་འཁོར་བ་ལ་སྒོལ་

བ་འདི་ནི། ལམ་ཡང་དག་གི་དགེ་བའི་ཆོས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཚོགས་གཉིས་ཀི་འབས་

བུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པས་ལས་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ་སེ། མདོ་ནི། ཆུད་ཟོས་ཤིང་རྒྱུད་

ལྔའི་འཁོར་བར་མི་ལྟུང་བ་དེ་ལྟར་དོན་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ལ། ཇི་སེད་པ་

རྟོགས་པ་ནི། བདེན་བཞི་མཉམ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་སེ། མདོ་ནི། འཕགས་པའི་བདེན་པ་

བཞི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། འབས་བུ་རྟག་པར་འཛིན་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞིའི་ས་བོན་

ནི། སངས་པ་སེ། མདོ་ནི། བམས་པ། སེམས་ཅན་གི་དོན་ལས་བརམས་ཏེ་འཁོར་བ་

ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཕིན་ཅི་ལོག་

དེའི་གཞིའམ། རྒྱུ་དངོས་པོར་འཛིན་པའི་ཡུལ་དངོས་པོ་བདེན་པ་གཅིག་ཀང་མེད་

པའི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་པ་སེ། མདོ་ནི། ཡང་དག་པའི་དོན་མཐོང་བས་ནི། ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་པའམ་རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ལ། རང་

བཞིན་རྣམ་དག་ནི། ཐ་སད་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་བང་བ་

བང་ཆུབ་ཀི་དངོས་རྒྱུར་གྱུར་པ་སེ། མདོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཉམ་པ་ཉིད་གང་
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ཡིན་པ་དེ་ནི། ངས་རྣམ་པར་བང་བར་གསུངས་སོ། །ཞེས་སོ། །གོ་བུར་དྲི་བལ་ནི། 

སྦིན་སོགས་རྣམ་བང་གི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སེ། མདོ་ནི། སྦིན་པའི་ཕར་

ཕིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པའི་ཡ་གལ་ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པ་ནི། འདུས་བས་འཁོར་བ་དང་། འདུས་

མ་བས་མང་འདས་ལ་ཐ་དད་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་ཤིང་མི་འཛིན་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

རྟོགས་པ་སེ། མདོ་ནི། འདུས་མ་བས་ཀི་དབིངས་སུ་འགོད་པའང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་གི་མཐུར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་མ་ངན་འདས་ཆོས་སྐུ་ལ་འགོད་པ་སེ། མདོ་ནི། 

རོངས་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་གི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། ཆོས་དེ་ནི་མ་སྤྲུལ་

པའོ། །ཞེས་སོ། །འགོད་ཅེས་པ་བར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཀི་སྐུའི་འཕིན་ལས་ནི། དེ་འཇུག་པའི་ཡུལ་གི་དབེ་བས་

རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་བདུན་དུ་འདོད་དོ། །

འགེལ་པ་ལ་གསུམ་སེ། འཕིན་ལས་ཀི་དབེ་བ་དང་། དེའི་དུས་དང་། རིམ་པ་

དེས་གཞན་ཡང་མཚོན་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྔར་བཞིན་གསུམ་ལས། ལམ་

གི་རྟེན་ལ་འགོད་པ་ནི། མཛད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་གིས་ན། ཆོས་སྐུས་སོ། །གང་གི་

ཚེ་ན། འཕིན་ལས་ཀི་དང་པོར་རོ། །གང་ལ་ན། འགོ་བ་བཟང་པོ་ལ་མི་དང་། བཟང་པོ་

མ་ཡིན་པ་ངན་སོང་གསུམ་ལའོ། །གང་ན། འགོ་བ་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་

པར་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་འགོ་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་སེ། རྒྱུད་ལྔའི་ཉོན་མོངས་དང་། དུཿ 

ཁ་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་སོ། །ནས་ནི། མཚམས་སྦོར་རོ། །
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ལམ་ལ་འགོད་པ་ལ་བཞི་སེ། ཚོགས་སྦོར་མཐོང་སོམ་ལའོ། །དང་པོ་ལ། 

སྦོར་བ། ལྟ་བ། སྤོད་པ་རྣམ་དག་གོ །དང་པོ་ནི། སྦིན་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་དོན་

མཐུན་པའི་བར་བ་་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་བཀོད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞིའི་ནང་ནས་

ཆོས་སྦིན་ནམ་སན་པར་སྨྲ་བ། ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ལ་སོགས་པ་བསམ་བྱུང་

གི་ཤེས་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་དོར་པ་དང་གཉེན་པོར་བླང་བར་བ་བའི་སོ་ནས་

རྟོགས་པར་མཛད་ནས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། གཞན་དོན། རང་དོན། གཉིས་དོན་གི་སྤོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི། 

སྒྱུ་མ་མཁན་སྒྱུ་མ་ལ་ཆགས་སང་མེད་པ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རེས་སུ་

ཆགས་པ་དང་། སོགས་པ་ཁོང་ཁོ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་དབེན་པ་ཉིད་ཀིས། ར་

བར། སེམས་ཅན་གི་དོན་ཞེས་སྨོས་ཏེ། གཞན་གི་དོན་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་

མེད་བཞིའི་མཚན་ཉིད། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བའི་བདག་ཉིད་ལ་བཀོད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། 

དེའི་རེས་ལ་གཙོ་ཆེར་རང་གི་དོན་དུ་གོམས་པར་བེད་པ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་

དག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་གོམས་པ་ལ་འགོད་པའོ། །གསུམ་

པ་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་རང་དང་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད། ར་བར། སངས་

རྒྱས་ལམ་ཞེས་སྨོས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལམ་གི་གཙོ་བོ་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་

ལ་འགོད་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་གི་རེས་དེ་ནས་གཟུང་འཛིན་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད། ལོ་ཀ་པའི་རྟོགས་པས་གོམས་པ་སྦོར་ལམ་

ལའོ། །འདིར་ལོ་ཙྪ་བས་དང་པོ་གསུམ་ཚོགས་ལམ། དེ་ནས་བཞི་སྦོར་ལམ་དུ་
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བཞེད་ལ། ཆོས་བཤེས་ཀིས་དང་པོ་ལྔ་ཚོགས་ལམ། དེ་ནས་གཉིས་སྦོར་ལམ་དུ་

འདོད་དེ། ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྦར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ། འགོད་པའི་ཆོས་བཞི་སེ། དུས་ནམ་གི་ཚེ། གང་ལ་བརྟེན་ནས། 

སབས་གང་དུ། ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་སེ། འོག་མ་རྣམས་ཀང་འདི་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

སྦོར་ལམ་དེའི་རེས་ལའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཤས་ཆེར་སྤོད་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ས་དང་པོར་རོ། །བཞི་པ་ནི། ཆོས་ཀི་དབིངས་

ཀུན་ཏུ་འགོ་བར་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་

མངོན་དུ་བས་པ་ལའོ། །བཞི་པ་ལ། ས་ལྔ་པའི་བར་ལ་དང་། དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ། 

བརྒྱད་པ། དགུ་པ། ས་བཅུ་ཐོབ་མ་ཐག་པ། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ། སྲིད་པ་ཐ་

མ་པ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། དུས་ནི། ས་དང་པོའི་རེས་དེ་ནས་

སོ། །སབས་ནི། ས་གཉིས་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་ལྔ་པའི་བར་ལའོ། །རྟེན་ནི། ཚོགས་

གཉིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ལ་སོགས་པ་བསམ་

གཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སོ། །ཚུལ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་སོགས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བརྡའམ་ཐ་སད་དུ་བཏགས་པར་ཤེས་པ་ལ་འགོད་དོ། །གཉིས་པ་ལ། 

དུས་ནི། ས་ལྔ་པའི་རེས་སུའོ། །སབས་ནི། ས་དྲུག་པ་ལའོ། །རྟེན་ནི། སྔར་ཕར་ཕིན་

ལྔ་ལ་བརྟེན་པ་དེ་བཞིན་དུ་རིམ་གིས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

སོ། །ཚུལ་ནི། ཤེས་པ་འཛིན་པ་དང་། ཤེས་བ་གཟུང་བའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་མ་

ཞེན་པའི་མཚན་ཉིད་གཟུང་འཛིན་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མེད་པ་ལའོ། །

གསུམ་པ་ལ། དུས་ནི། ས་དྲུག་པ་དེའི་འོག་ཏུའོ། །སབས་ནི། ས་བདུན་པ་
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ལའོ། །རྟེན་ནི། ཐབས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སོབས་ཀིས་སོ། །ཚུལ་ནི། སེམས་ཅན་

སྒིབ་པ་སང་བ་དང་གཉེན་པོ ་སྤད་དུ་རུང་བར་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པ་

ལའོ། །བཞི་པ་ལ། དུས་ནི། ས་བདུན་པའི་རེས་དེ་ནས་སོ། །རྟེན་ནི། ཉན་རང་གིས་

ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སོབས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སོབས་ཀིས་སོ། །སབས་ནི། ས་

བརྒྱད་པ་ལའོ། །ཚུལ་ནི། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་སངས་རྟོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་མཚན་མེད་ཀི་དབིངས་ལ་གནས་ཀང་ཡང་དག་

པའི་མཐའ་མངོན་དུ་མི་བེད་པའོ། །དེ་ནས་ས་བརྒྱད་པ་དེ་ཉིད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱབས་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཆགས་པ་ཕ་

མོ་སངས་པ་ལའོ། །

ལྔ་པ་ལ། དུས་ནི། ས་བརྒྱད་པ་དེའི་རེས་ལའོ། །སབས་ནི། ས་དགུ་པ་

ལའོ། །རྟེན་ནི། སྨོན་ལམ་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མཐུས་སོ། །ཚུལ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པར་སྤྲུལ་ནུས་པས་ན། གཟུགས་ཀི་སྐུར་བང་ཆུབ་པ་ཐོབ་པ་ལའོ། །དྲུག་

པ་ལ། དུས་ནི། ས་དགུ་པ་དེའི་འོག་ཏུའོ། །རྟེན་ནི། ལས་ལ་དབང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སོབས་ཀིས་སོ། །སབས་ནི། ས་བཅུ་པ་ལའོ། །ཚུལ་ནི། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བཀོད་ནས་སོ། །

བདུན་པ་ནི། ཡང་ས་བཅུ་པ་དེ་ཉིད་ལ་བང་ཆུབ་ལ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་

པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སར་ངེས་པ་མི་འགྱུར་བའི་

ནུས་པ་དང་། སེམས་ཅན་སྒོལ་བའི་ཡན་ལག་ཕོགས་བཅུའི་ལོ་ཀའི་ཁམས་ཀི་

སེམས་ཅན་གི་དོན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་བེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་མཆོད་པའི་
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ཡན་ལག་ལོ་ཀའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་འགོ་བ་དང་། 

ལ་སོགས་པ་མཆོད་པ་དང་། མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ལ་བཀོད་དེ། 

བརྒྱད་པ་ལ། སབས་ནི། སྔར་གི་དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཡང་ས་བཅུ་པ་དེ་ཉིད་ལའོ། །ངོ་

བོ་ནི། ཁད་པར་གི་ལམ་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ལའོ། །

ཚུལ་ནི། བརྒྱད་ལས། གཞན་འདྲེན་པའི་ནུས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གི་བང་ཆུབ་

མཐའ་དག་འདྲེན་པར་བེད་པའི་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་། 

ཆུད་མི་ཟ་བའི་ནུས་པ་ཚོགས་གཉིས་ཀི་ལས་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་འབས་བུར་འབེལ་

པའམ། ལས་དང་འབས་བུར་འབེལ་བའི་ཐ་སད་དང་ལྡན་པའི་འགོ་བ་ལྔའི་འཁོར་

བར་ཆུད་མི་ཟ་བ་དང་། ཇི་སེད་པ་རྟོགས་པ་བདེན་བཞིའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པ་དང་། འབས་བུ་སངས་པ་ངར་འཛིན་སོགས་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཐམས་ཅད་སངས་པ་དང་། རྒྱུ་སངས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་གཞིའམ་དམིགས་

པ་བདེན་པ་མེད་པར་སངས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། རྒྱུའི་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་གིས་འོད་

གསལ་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་བང་

བ་དང་། རྒྱུ་དངོས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་རྣམ་པར་བང་

བའི་རྒྱུའི་ཚོགས་དང་། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀིས་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཐ་མི་དད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་

བཀོད་ནས། ལམ་འབས་ལ་འགོད་པ་ནི། དེ་རྣམས་ཀི་རེས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ས་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ལ་འགོད་པར་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཛད་པའི་རིམ་པ་དེ་ལྟར་ན། ཆོས་ཀི་སྐུ་རྟག་པ་བཞིན་དུ་དེའི་
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འཕིན་ལས་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་ཡང་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སོང་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་

པར་བཞེད་པ་སེ། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། དོན་བདུན་ཅུའི་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཐ་མར་ཕིན་

ལས་བསན་པ་ལ་རིམ་པ་སེ། ས་མཚམས་དངོས་སུ་བསན་པའི་རིམ་པས་ལག་མ་དེ་

གཉིས་ཀི་བར་གི་ཚིག་དོན་རེ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀི་གོ་རིམ་སེ། ས་མཚམས་ཀང་

ཤུགས་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་སེ། བསན་བཅོས་འདིར་ཚིག་མང་དུ་དོགས་ནས་

སེང་བཟང་བདག་གིས་ནི་མ་བིས་སོ། །     ། །

གསུམ་པ་ནི། དང་པོ་བདུན་ལ་ལྟོས་ནས་བརྒྱད་པའོ། །ཆོས་དབིངས་དྲི་མེད་

ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་སྐུ། །ཟབ་པའི་ཚུལ་སོན་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ། །སྣ་ཚོགས་

ཚུལ་སོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐོབ་ནས། །མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་འཆད་མེད་པར་

བསྔོ། །བ་་བའི་ཚིགས་བཅད་དོ། །

གཉིས་པ་༼བར་པ་ལ་དད་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་དབེ་བ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། རྒྱས་པ་ལ་དད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པར་དེ་ལྟར་

དོན་བརྒྱད་ཀིས་སོ་ནས་རྣམ་པར་བཤད་ནས། ཡང་གཞན་དུ་རྣམ་པར་བཤད་པ། 

ར་བ་ལ། མཁེན་གསུམ་ནི། ཆོས་སུམ་ཅུས་མཚོན་པའི་གནས་ཡིན་པས་

སོ། །ཡུལ་གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་མཚོན་པར་བེད་པས་མཚན་ཉིད་དོ། །ཡེ་ཤེས་

ཞབས་བླང་དོར་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། མཚན་ཉིད་ནི། རང་བཞིན་ཡིན་ལ། གཞན་གནས་སབས་

སོ། །མཁེན་གསུམ་དེ་ཡི་སྦོར་བ་རྣམ་ཀུན་དང་། མཁེན་གསུམ་དེ་ཡི་རབ་ཏུ་གྱུར་
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པ་རེ་སྦོར། མཁེན་གསུམ་དེའི་གོ་རིམ་གི་སོམ་པ་མཐར་གིས་པ་དང་། མཁེན་

གསུམ་དེའི་མཐར་ཐུག་པའི་སྦོར་བ་སད་ཅིག་མ་དང་། གསུམ་པོ་དེའི་རྣམ་སྨིན་ནི། 

ཆོས་སྐུ། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་གི་དོན་བ་ས་པ་བརྒྱད་ལས། གཞན་དེ་

རྣམ་པ་དྲུག་གོ །ཤཱནི་པས་དེ་འགོ་མ་བཞི་སྦོར་བ་ལ་འཆད་དོ། །

འགེལ་པ་ལ། ཞེས་བ་བ་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉིད་དང་། ལ་སོགས་པ་ལམ་ཤེས། གཞི་ཤེས་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་

ནི་ཆོས་ཅན། སྦོར་བའི་མཚན་ཉིད་དོ། །སྦོར་བའི་ནུས་པ་མངོན་པར་མཚོན་པའི་

གནས་ཉིད་དམ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྔར་བཤད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་

པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་སྦོར་

བའོ། །མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གིས་ཤེས་པ་དེ་ནས་བ་ས་སོམ་ལ་དབང་ཐོབ་

པར་བ་བའི་ཕིར་འདིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་བ་ས་ཏེ་སོམ་པ་ལ་སྦོར་

བས་ནའོ། །སྔར་གི་རེ་མོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉིད་གསུམ་གི་རབ་ཀི་གནས་སབས་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་བ་ས་སོམ་ཤིན་ཏུ་གོམས་

པ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་འགོ་བའི་ཕིར། སྔར་གི་མཐར་གིས་པའི་མངོན་

པར་རྟོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་གོ་རིམ་གི་གནས་

སབས་མིན་ནོ། །

དེ་ནས་རེ་སྦོར་གི་རྟོགས་པའི་དངོས་པོ་ངེས་པ་སེ། བརྟན་པ་སད་ཅིག་མ་

ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་རྣམ་ཀུན། རེ་སྦོར་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་

མཐའ་དག་བ་ས་ཏེ་རྣམ་པར་བསོམ་པའི་དོན་གཞུང་སྲོང་བ་སེ། མཉམ་པར་རྒྱུན་
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ལྡན་དུ་སོམ་པར་བེད་པས་སོ། །ཡང་དག་པར་སད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་

རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་སྦོར་བ་

མཐར་ཐུག་པའི་གནས་སབས་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་སོབ་ལམ་བློའི་ནུས་པ་ཁད་པར་དུ་

འགོར་མེད་ཅིང་མཐར་ཐུག་པས་སོ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ནི་ཆོས་

ཅན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་སྦོར་བའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་

བ་ས་སོམ་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་སོ། །དོན་བ་་ནི། ཚུལ་དེ་ལྟར་ན། ཡུམ་

གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་བ་ས་པ་གཞན་རྣམ་པ་དྲུག་སེ། རྒྱས་པར་སྔ་མ་

བརྒྱད་དུ་བསན་པ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་༼བ་ས་པ་ལ་དད་པ་ལ་གསུམ་དུ་དབེ་བ།༽ལ་གསུམ་ལས། 

སྔ་འགེལ་ནི། དབང་འབིང་བར་མ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་

གདགས་པར་དེ་ལྟར་དོན་བ་ས་པ་དྲུག་གི་སོ་ནས་རྣམ་པར་བཤད་ནས། ཡང་

མདོར་བ་ས་པ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་དབང་རྣོན་ལ་ཕན་གདགས་པར་གཞན་

དུ་རྣམ་པར་བཤད་པ། ར་བ་ལ། འཇུག་ཡུལ་མཁེན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ནི། སྦོར་བའི་

ཡུལ་ལོ། །ཆོས་སྐུའི་རྒྱུ་སྦོར་བ་བཞིའི་བདག་ཉིད་དང་ངོ་། །སོབ་དཔོན་གིས་རྒྱུ་

མཁེན་གསུམ་ལ་བཞེད་དོ། །

ཆོས་སྐུ་འཕིན་ལས་དང་བཅས་པ་ནི། འབས་བུ་སེ། ཡུམ་གསུམ་གི་དོན་

བ་ས་པ་བརྒྱད་དང་། དྲུག་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །འགེལ་པ་ལ། ཞེས་བ་

བ་གསུངས་ཏེ། དང་པོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་ལམ་ཤེས་

དང་། གཞི་ཤེས་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི། སྦོར་བ་པོས་བླང་
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དོར་བ་བའི་སོ་ནས་འཇུག་པའི་ཡུལ། ཆོས་སྐུའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་དེ་ལ་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་རབ་ཏུ་སྦོར་ཞེ་ན། ཞེས་དྲིས་ནས། ལན་ནི། གསུམ་པོ་དེའི་འོག་ཏུ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་རྣམ་

པ་བཞི་ནི། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ། །སྦོར་བ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཡང་

ཡིན་ལ། རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པས་སམ། ཡང་ན། སྦོར་བ་རྐེན། མཁེན་གསུམ་རྒྱུ་དེའི་

འབས་བུ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ལན་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་ཆོས་ཀི་སྐུ་འཕིན་ལས་དང་བཅས་པ་

ནི། འབས་བུ་ཡིན་པས་སོ། །དོན་བ་་ནི། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་དོན་

བ་ས་པ་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་༼བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བ་བ།༽ལ་ལྔ་སེ། 

བཤད་པར་བ་བའི་ཁད་པར། ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ། དེའི་བསོད་ནམས་

བསྔོ་བ། ཁེངས་བསྐྱུངས་ཏེ་བཟོད་པར་གསོལ་བ། འབད་པ་དོན་ཅན་དུ་བསན་པས་

སོ་བ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བར་ནི་རྣམ་པར་དབེ་ཞེས་པའི་

གཞུང་འཛུགས་པ་སེ། མདོ་གསུམ་པོ་ལ་ལ་སེ། བརྒྱད་སོང་པ་ལས། དངོས་པོ་

བརྒྱད་ཀི་དོན་ཙམ་དང་། །གཞན་བར་མ་ལས། བརྒྱད་ཀི་ཚིག་རོགས་པ་དང་། 

གཞན་རྒྱས་པ་ལས་དོན་རེ་རེའང་མིང་གི་རྣམ་གངས་མང་པོ་སྨོས་པས་བཤད་དེ། 

བསན་བཅོས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཡུམ་གསུམ་པོ་ཀུན་ལའང་དོན་བ་ས་པ་

བརྒྱད་པོ་དེ་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་དུ་འདུས་པ་དེ་ལྟ་མིན་ན། 

མདོ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་མངོན་རྟོགས་ཀི་རིམ་པ་བསན་བཅོས་འདིས་ལེགས་

པར་བ་ས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ན། ཚིག་རྒྱས་བ་ས་མ་གཏོགས་པ་དོན་
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ལ་ཁད་མེད་པ་དེ་ལྟ་མིན་ན། ཡུམ་རྒྱས་པ་དང་། བར་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་གི་རིམ་

པ་བརྒྱད་སོང་པས་ལེགས་པར་བ་ས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འོ་ན། ཁད་པར་

གཏན་མེད་པས་ཟློས་སོ། །ཞེ་ན། ཡུམ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་ཚིག་བ་ས་པ་དང་། སོགས་

པ་འབིང་དང་། རྒྱས་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་ཁད་པར་ཡོད་པས་མི་ཟློས་ཤིང་། ཚིག་

གི་ཁད་པར་དེ་ཁོ་ནར་ཟད་པས་དོན་ཁད་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། བས་ཞེས་དྲང་ངོ་། གང་གིས་ན། ཡུམ་གི་ཚིག་དོན་ལ་མཁས་

པ་སེང་གི་བཟང་པོས་སོ། །གང་ན། རྒྱན་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པའི་འགེལ་པ་དོན་

གསལ་བ་འདི་ནིའོ། །གང་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་ན། ཉེ་བར་འཛིན་པས་མཁན་པོ་ཡང་

དག་རྣམ་སྣང་མཛད་དང་། བླ་མ་བཟང་པོ་འཕགས་པ་ནམ་གོལ་སེའོ། །ཡང་ན། 

མཁན་པོ་ཡང་ཡིན། བླ་མ་ཡང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། གནང་བ་མནོས་ཤིང་

གདམས་ངག་གནང་ནས་སོ། །ཚུལ་ནི། མཚམས་སྦོར་ཚིག་དང་ངག་དོན་བརྒལ་

ལན་དང་། སོགས་པ་སེབ་སྦོར་སན་ངག་སོགས་ཀི་སྦོར་བའམ། མདོའི་ཚིག་དང་། 

ངག་དོན་དང་། སོགས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་དང་། བསན་བཅོས་སྦོར་བ་མ་བས་

པར་རོ། །གང་གི་དོན་དུ་ན། ངོ་བོ་དྲང་པོར་བསན་པས་གཞན་གིས་གོ་ས་བར་བ་

བའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། འཕགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་སེ་ཡི་འགེལ་པའི་མཐུ་

ཡི་སོབས་ཀིས་དོན་མཐོང་སོ་ནས་ནིའོ། །དགོས་པའི་གཞུང་འཛུགས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསྔོ་རྒྱུ་འགེལ་པ་དེ་བསེབས་ཤིང་བརམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

དགེ་བ་སེང་བཟང་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ་དེ་ཡིས་སོ། །ཆེད་དུ་བ་བ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཕིར་རམ། ཡང་ན། གང་ཟག་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སོ། །བསྔོ་བའམ་ཐོབ་བ་
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བདེ་གཤེགས་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅིག་གོ །བཞི་པ་ལ། བཟོད་པར་མཛོད་ཅེས་

དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ན། བསན་བཅོས་ཀི་བརོད་བ་མ་ལུས་པ་བདག་གི་བློའི་སྤོད་ཡུལ་

མ་ཡིན་པ་ལ། འོན་ཀང་རང་གིས་རྟོགས་པ་མི་བརེད་པ་དང་། གཞན་ལའང་རྟོགས་

པ་བསྐྱེད་པའི་དོན་གི་ངོར་བདག་གིས་འབད་ནས་བགིས་པའི་འགེལ་པ་ལ་ནོར་བའི་

ནོངས་པ་ཡོད་ན་དེ་ལའོ། །གང་ན། སྐྱེ་བོ་བློ་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་སོ། །སྤོད་

ཡུལ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བསན་བཅོས་ཀི་དོན་ནི་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བློའི་སྤོད་

ཡུལ་གང་ན་ཡིན་ཏེ། མ་ཡིན་ནོ། །བདག་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཤེས་རབ་མི་གསལ་བའི་ཕིར་

དང་། བསན་བཅོས་ཀི་དོན་ཀུན་ཕི་རོལ་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་

པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་ན། བདག་གིས་གང་ན་ཞིག་རྟོགས་ཏེ། མི་རྟོགས་པས་ཁབ་

པའོ། །འོ་ན། སུའི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན། ཡོན་ཏན་གི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་

བམས་པ་སོགས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་བློའི་སྤོད་ཡུལ་ལོ། །

ལྔ་པ་ལ། མཐོང་བ་ཡིན་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན། ཀེ་མ་ནི། སྨད་པ། སྨོན་པ། 

ཞུམ་པ། ངོ་མཚར་བ་བཞི་ལ་འཇུག་ཀང་། འདིར་ཕི་མའོ། །གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་

ཀི་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་ཡིད་སུན་ཅིང་དུབ་པ་བདག་གི་ངལ་བསོ་ཞིང་

དབུགས་ཕིན་པའི་གནས་ཡུམ་གི་གཞུང་ལུགས་ཀི་དོན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་ན། དུས་

ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་བློ་སྦངས་ཤིང་བམས་པས་རེས་སུ་བཟུང་བ་ནའོ། །

གསུམ་པ་༼བསན་བཅོས་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཚུལ།༽ལ། 

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་

པའི་རྒྱན་ཅེས་བ་བའི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་མཛད་པ་རོགས་སོ་ནི། 
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འགེལ་པ་ཚར་ཕིན་པའོ། །རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་ནི། རིག་པའི་འབྱུང་

གནས་འོད་ཟེར་རམ། རིག་བེད་འོད་ཟེར་དང་། ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་

བརེགས་ཀིས་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་དག་པར་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །

སད་ཀི་ནི། དུས་ཕིས་ཀིའོ། །པཎི་ཏ་དཔལ་གོ་མི་ནི། བཙུན་པའམ། དགེ་

བསེན་འཆི་མེད་ལ་སོགས་པ་དང་། རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སོང་བློ་

ལྡན་ཤེས་རབ་ཀིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །

བདེ་གཤེགས་གསུང་མཆོག་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པ་ཕ་རོལ་ཕིན་ཚུལ་ཚུལ་

བཞིན་སོན་པ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན། །རྒྱན་གི་ཚིག་དོན་དོན་བཞིན་འབེད་མཁས་

མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་རྒྱན་འགེལ་མཛད་པ་བཟང་པོའི་གཞུང་། །གཞུང་དོན་

གསལ་བ་གསལ་བར་འགེལ་བའི་འགེལ་པ་མཆོག་འདི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བའི་

དཔལ། །དཔལ་འབོར་མ་ལུས་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་ཀུན་ནས་སྒྲུབ་བེད་སྒྲུབ་པའི་ལམ་

མཆོག་རོམ་པ་འདི། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་འགོ་བའི་དཔལ་མགོན་སངས་རྒྱས་གོ་

འཕང་སྐུ་བཞིའི་མཆོག་ནི་དོན་གཉེར་ཞིང་། །དར་རྒུད་བར་མའི་སྐྱེ་རྒུ་ཀུན་ལ་མ་

ལྟར་བརེ་བའི་སིང་རེའི་རྒྱལ་མཚན་ལེགས་བཟུང་ནས། །ཤཱཀ་སེང་གི་རྒྱལ་བའི་

དབང་པོ་གང་དེའི་གསུང་རབ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་ཚུལ། །རྟོགས་པའི་བློ་

ཅན་དུལ་ཞིང་བརྟན་ལ་སོབས་པར་ལྡན་པས་མཐུན་རྐེན་བསྒྲུབས་ནས་བསྐུལ་པའི་

ངོར། །གང་ཞིག་སྲིད་ན་མཁས་པའི་མཆོག་གྱུར་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུའི་གསུང་གི་

འདུད་རི་ལེགས་འཐུངས་ཤིང་། །ཤེས་བའི་གནས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཤེས་ཀང་ང་

རྒྱལ་མེད་ཅིང་མང་དུ་ཐོས་པས་མི་ངོམས་པ། །རང་གཞན་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་



  847  

བུ་ཊཱིཀ་ལུང་གཱི་སྙེ་མ།

མཐར་སོན་བུ་སོན་ཁ་ཆེས་མདོ་འགེལ་འགེལ་བཤད་མཁས་པའི་གཞུང་། །ཀུན་དང་

མཐུན་ཞིང་རིགས་པས་གྲུབ་པ་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ལུང་གི་སེ་མ་འདི་བས་སོ། །

དེ་ཡི་དགེ་བ་པདོའི་གཉེན་གི་ཚ་ཟེར་གིས། །བློ་གསལ་བློ་ཡི་གངས་རི་

བཞུས་པའི་གངྒཱའི་རྒྱུན། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཆུ་གཙང་ཚོགས་དང་ལན་ཅིག་

ཏུ། །ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཇུག་པར་ཤོག །ཡུམ་གི་དགོངས་པ་

བིས་པའི་སྤོད་ཡུལ་མིན། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའི་གསུང་ནི་རབ་ཏུ་བརླིང་། །བདག་ནི་

བློ་མིག་གཞན་པ་བིས་པའི་ཚུལ། །དེ་ཕིར་འདི་ལ་ནོངས་པའི་ཚོགས་མཆིས་

ན། །ནང་གི་གཟིགས་པ་དག་པ་འཕགས་པའི་ཚོགས། །བློ་གོས་མཆོག་གྱུར་མཁས་

པའི་སྐྱོ་བོ་རྣམས། །བཟོད་པར་རིགས་སོ་འོན་ཀང་ཆོས་ཚུལ་ལ། །ཚད་མར་གྱུར་པ་

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཡིན། །དེང་སང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསན་པ་འདི། །བ་མོ་

ཕོག་པའི་པད་བཞིན་དུ་རིང་། །སེ་སྣོད་འཛིན་པ་མང་དུ་ཐོས་པ་ཡང་། །ཉི་ཟེར་ཕོག་

པའི་ཀུནྡའི་ཚལ་བཞིན་ཟུམ། །བློ་གསལ་རྣམ་གོལ་དོན་གཉེར་སྐྱེ་བོ་ནི། །ཨུ་དུམ་ཝ་

རའི་མེ་ཏོག་བཞིན་དུ་དཀོན། །དེ་ཕིར་རྣམ་བཤད་ལུང་གི་སེ་མ་འདི། །གཞན་ལ་ཕན་

པར་འགྱུར་པ་དཀའ་མོད་ནའང་། །ལྟ་ངན་ཚང་ཚིང་སྲེག་པའི་གཟི་བརེད་ཅན། །ཡང་

དག་དོན་གི་སྣང་བ་སྐྱེད་བེད་པ། །ལུང་རིགས་ཚ་ཟེར་སོང་དང་ལྡན་པ་འདིས། །སལ་

ལྡན་འགའ་ཡི་པད་ཚལ་རྒྱས་པར་བེད། །དེ་ལྟའི་ཚུལ་འདིས་འཛིན་མའི་ཁོན་འདིར་

ཆེ་བར་མངོན་རློམ་པའི། །འཇིག་རྟེན་མེས་པོ་མེ་ཏོག་ལྟོ་ཅན་གངས་རིའི་བུ་མོའི་

བདག །མདའ་ལྔ་པ་དང་ལ་ཡི་བླ་མ་སེར་སྐྱ་ལ་སོགས་པའི། །ལྟ་ངན་སུན་འབིན་

བདེ་གཤེགས་བསན་པ་ཉིན་མོར་བེད་པར་བསྔོ། །     ། །
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བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅོས་མངོན་པར་

རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཅེས་བ་བའི་འགེལ་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལུང་གི་སེ་མ་ཞེས་བ་བ་

འདི། སྒ་དང་། ཚད་མ་དང་། སན་ངག་དང་། སེབ་སྦོར་དང་། ཚིག་གི་རྒྱན་དང་། མིང་

གི་མངོན་བརོད་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་ཀི་གཙུག་ལག་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཤེས་ཤིང་། 

ནང་རིག་པའི་བསན་བཅོས་སེ་སྣོད་གསུམ་ལ་མཁས་པ། ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་སེ་སྣོད་

ལ་ཡིད་ཆེས་རེད་པ། སོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སོང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀིས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལོ་སུམ་སོང་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གཉིས་འདས་པ། ས་མོ་

ལུག་གི་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་འབིང་པོའི་ཚེས་གཅིག་ལ་རོགས་པར་བིས་པའོ། །

འདིས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁོར་བ་་ག་བསྔལ་གི་

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་སེམ་པར་གྱུར་ཅིག །     ། །མངྒ་ལཾ། །     ། ། 

༈ བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སེལ། །    ། །



པར་བང་སྨོན་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་ཕག་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་ཤཱཀ་སེངྒེའི་

རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་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་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ སམནབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

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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