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༈ །ཤེས་རབ་སྙིང་པོའ་ིརྣམ་བཤད་ཡུམ་དོན་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྙི། ཤེས་རབ་སྙིང་
པོའ་ིརྣམ་བཤད་ཡུམ་དོན་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་འཇམ་པའྙི་དབྱངས་ཀྙི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་
འཚལ་ཞྙིང་སྐྱབས་སུ་མཆྙིའོ། །བྱྙིན་གྙིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཤེས་བྱ་མ་ལུས་མཁེན་པའྙི་བཅོམ་
ལྡན་འདས། །ཐུབ་དབང་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ནས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྙིན་མའྙི་སྙིང་པོའ་ིདོན། །དྙི་
མེད་ངག་གྙིས་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་བྱ། །མཚན་དོན་བཤད་པ། གཞུང་གྙི་དོན་རྣམ་པར་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། 
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་ཝ་ཏྙི་ནྙི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མའོ། །པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མྙི་ཏ་ཞེས་པ་ནྙི། ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱྙིན་པའོ། །ཧྲྀ་ད་ཡ་ནྙི། སྙིང་པོའ།ོ །གྙིས་པ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་སེ། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སོན་པ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའོ། །དང་པོ་ནྙི། འདྙི་སྐད་བདག་གྙིས་ཐོས་པ་ཞེས་པས་ནྙི་ཆོས་ཟབ་པར་བསན་ཏེ། ཚིག་ཙམ་ཐོས་ཀྙི་དོན་
ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ཅེས་པའྙི་དོན་ནོ། །དུས་གཅྙིག་ན་ཐོས་ཞེས་བྱ་སེ། འདྙིས་སྡུད་པ་པོ་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་དང་ལྡན་པར་བསན་ཏེ། དུས་སྐད་ཅྙིག་མ་ལ་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་བཟུང་ཞེས་པའྙི་དོན་ནོ། །ཆོས་རེད་པར་
དཀའ་བ་ཡང་བསན་ཏེ། ལན་ཅྙིག་ཐོས་ཀྙི་ཡང་ཡང་དུ་མ་ཡྙིན་པ་ཞེས་པའོ། །འདྙི་དག་གྙིས་ནྙི་དུས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་བསན་པ་ཡྙིན་ནོ། །སོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྙི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་སེ། འཁྲུལ་དང་བྲལ་
ཞྙིང་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་སོད། །ཡོན་ཏན་འདྙི་དག་རབ་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་
གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གྙིས་ཏེ། ཁྙིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐུན་མོང་གྙི་གནས་ནྙི་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཅེས་
པའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའྙི་གནས་ནྙི་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཀྙི་ཤར་ཕྱོགས་ན་རྙི་བྱ་རོད་སྤུངས་པ་ལྟ་བུའྙི་ཚལ་དུ་ཡོད་
ཅྙིང་། ལོན་ཤྙིང་གྙི་རྙིགས་མཐའ་ཡས་པ་དང་བཅས་པས་ཤྙིན་ཏུ་ཡྙིད་དུ་འོང་བའོ། །བཞྙི་པ་འཁོར་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ལ་གྙིས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྙིས་ཀའྙི་ཐུན་མོང་གྙི་འཁོར་ནྙི་དགེ་སོང་གྙི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་
རྣམས་དང་ཞེས་པས་བསན་ཏོ། །ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྙིན་པའྙི་འཁོར་ནྙི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྙི་དགེ་འདུན་
ཆེན་པོ་རྣམས་དང་ཐབས་གཅྙིག་ཏུ་བཞུགས་སོ་ཞེས་པའོ། །ལྔ་པ་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གསུམ་སེ། 
ཞལ་ནས་གསུངས་པའྙི་བཀའ། བྱྙིན་གྙིས་བརླབས་པའྙི་བཀའ། རེས་སུ་གནང་བའྙི་བཀའ་བའོ། །ཆོས་འདྙི་ལ་
བཀའ་གསུམ་ཀ་ཚང་བར་ཡོད་མོད་ཀང་བྱྙིན་གྙིས་བརླབས་པའྙི་བཀའ་གཙོ་ཆེ་བར་གནས་སོ། །འདྙི་ལ་



2   རོང་སོན། 

གསུམ་སེ། གང་གྙིས་བྱྙིན་གྙིས་རླབས་པར་བྱེད་པའྙི་ཏྙིང་ངེ་འཛིན། གང་བྱྙིན་གྙིས་བརླབས་པར་བྱས་པའྙི་
གང་ཟག་དང་། ཚུལ་ཇྙི་ལྟར་བྱྙིན་གྙིས་བརླབས་པའོ། །དང་པོ་ནྙི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མོ་སང་བ་ཞེས་བྱ་
བའྙི་ཏྙིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་སོ་ཞེས་པས་བསན་ཏེ། ཟབ་མོ་ནྙི་སོང་པ་ྙིད་ཡྙིན་ལ། སང་བ་ནྙི་ཡུལ་
ཅན་གྙི་ཏྙིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །སོམས་པར་ཞུགས་ཞེས་པ་ནྙི། ཏྙིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་མམ་པར་གཞག་པའོ། །གྙིས་
པ་ལ་གྙིས་ཏེ། སྤྱན་རས་གཟྙིགས་དང་། ཤཱ་རྙིའྙི་བུའོ། །དང་པོ་ནྙི། ཡང་དེའྙི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྙིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་ཟབ་མོའ་ིསྤྱོད་
པ་ྙིད་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་ཞྙིང་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞྙིན་གྙིས་སོང་པར་རྣམ་པར་ལྟའོ་ཞེས་པས་
བསན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་བྱྙིན་གྙིས་བརླབས་ནས་སོང་པ་ྙིད་རོགས་པའྙི་ཏྙིང་ངེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་
ནས་ཤཱ་རྙིའྙི་བུས་དྙིས་པའྙི་ལན་སོན་པར་མཛད་དོ། །ལུང་སོན་པ་ནྙི་ཏྙིང་ངེ་འཛིན་གྙི་མཐུའོ། །གྙིས་པ་ལ་ཤཱ་
རྙིའྙི་བུ་ནྙི་དྙི་བ་པོའ།ོ །གསུམ་པ་ཇྙི་ལྟར་བྱྙིན་གྙིས་བརླབས་པ་ནྙི། སྤྱན་རས་གཟྙིགས་ཀྙིས་ལན་སོན་པ་དང་ཤཱ་
རྙིའྙི་བུས་དྙི་བ་བྱེད་པར་བྱྙིན་གྙིས་བརླབས་པས་སོ། །ཤཱ་རྙིའྙི་བུས་དྙི་པ་ནྙི། ཤཱ་རྙིའྙི་བུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྙིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་འདྙི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྙིགས་ཀྙི་
བུའམ་རྙིགས་ཀྙི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་ཟབ་མོའ་ིསྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇྙི་
ལྟར་བསབ་པར་བྱ་ཞེས་དྙིས་སོ། །དྙི་བ་འདྙི་ལ་རྙིགས་ཀྙི་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་ཀྙི་རྙིགས་ཀྙི་བུ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་མེད་
ཅེས་སྨྲ་བ་ནྙི་ནོར་བ་སེ། རྒྱ་དཔེ་ལ་ཡོད་པས་སོ། །དེ་ནས་སྤྱན་རས་གཟྙིགས་ཀྙིས་དེའྙི་ལན་ཤེར་ཕྱྙིན་ལ་
བསབ་ཚུལ་བསན་པ་ནྙི། དེའྙི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྙིགས་
དབང་ཕྱུག་གྙིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྙིའྙི་བུ་ལ་འདྙི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཤཱ་རྙིའྙི་བུ་རྙིགས་ཀྙི་བུའམ་རྙིགས་ཀྙི་བུ་
མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་ཟབ་མོའ་ིསྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་འདྙི་
ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སེ་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། ལྟ་ཚུལ་དངོས་བསན་པ་ནྙི། གཟུགས་སོང་པའོ་ཞེས་
སོགས་གསུངས་ཏེ། ཟབ་མོ་ཁད་པར་བཞྙི་ལྡན་བསན་ཏོ། །འདྙི་ནྙི་ཆུ་ཟླའྙི་དཔེ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དཔེར་ན་ཆུ་
ནང་དུ་ཟླ་བའྙི་གཟུགས་བརན་སང་བ་ན། ཆུ་ནང་དུ་ཟླ་བ་སང་བ་ཙམ་མ་འགག་པར་ཡོད་པ་དང་། ཟླ་བ་སང་བའྙི་
དུས་ནས་ཆུ་ནང་དུ་ཟླ་བ་ཡོད་མ་མོང་བ་དང་ཟླ་བར་སང་བ་དང་། ཟླ་བའྙི་རང་གྙི་ངོ་བོར་ཡོད་མ་མོང་བ་ཐ་མྙི་
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དད་པ་དང་། ཟླ་བའྙི་མཚན་ྙིད་ཤེས་ནས་རང་སར་གོལ་བའོ། །དཔེ་དེ་བཞྙིན་དུ་གཟུགས་སུ་སང་བའྙི་དུས་
ྙིད་ནས་གཟུགས་ཀྙི་རང་གྙི་ངོ་བོས་སོང་པ་སེ། འདྙི་ནྙི་གཟུགས་སོང་པའོ་ཞེས་པའྙི་དོན་ནོ། །གནས་ཚུལ་ལ་
སོང་པ་ྙིད་ཡྙིན་ཡང་ཐ་སད་དུ་གཟུགས་ཀྙི་སང་བ་མ་འགག་པར་བློ་ལ་སང་བ་སེ། སོང་པ་ྙིད་གཟུགས་སོ་
ཞེས་པའྙི་དོན་ནོ། །གཟུགས་སུ་སང་བ་ྙིད་གཟུགས་ཀྙི་རང་གྙི་དངོས་པོ་སོང་པ་ཡྙིན་གྙི་དེ་ལས་ལོགས་སུ་
གཟུགས་ཀྙི་སོང་པ་ྙིད་བཙལ་དུ་མེད་པས་ན་གཟུགས་ལས་ཀང་སོང་པ་ྙིད་གཞན་མ་ཡྙིན། སོང་པ་ྙིད་ལས་
ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡྙིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བཞྙི་པ་ལ། ཟླ་བ་ནྙི་མཚན་ྙིད་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སེ། 
དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་དང་། བསྙིལ་བའྙི་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་དང་། མུན་པ་སེལ་བའྙི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་
པའོ། །ཆུ་ནང་གྙི་ཟླ་བར་སང་བ་ལ་མཚན་ྙིད་དེ་དག་ཡོད་པས་ཟླ་བར་སང་ཡང་ཟླ་བར་མ་གྲུབ་པར་ངེས་
སོ། །གལ་ཏེ་གཞན་མ་ཡྙིན་ན་གཅྙིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གཅྙིག་མྙིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྙི་གླང་པོས། 
གཟུགས་ནྙི་སོང་ྙིད་མྙི་རྙིགས་ཏེ། །ཕན་ཚུན་དུ་ནྙི་འགལ་བ་ྙིད། །སོང་ྙིད་ཅེས་བྱ་གཟུགས་དང་
བྲལ། །གཟུགས་ནྙི་རྣམ་པ་དང་འབྲེལ་ཡྙིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མདོར་ན་གཟུགས་སུ་སང་བའྙི་དུས་
ྙིད་ནས་གཟུགས་ཀྙི་རང་གྙི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་སེ། དཔེ་ཆུ་ནང་དུ་ཟླ་བར་སང་ཡང་ཟླ་བའྙི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པ་
བཞྙིན་ནོ། །ཆོས་བཞྙི་པོ་འདྙི་ྙིད་གཟུགས་ལ་སྦྱར་བ་དེ་བཞྙིན་དུ་ཚོར་བའྙི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྙི་ཕུང་པོ་
དང་། འདུ་བྱེད་ཀྙི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྙི་ཕུང་པོའ་ིབར་དུ་ཡང་དེ་བཞྙིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཆོས་
ཐམས་ཅད་སོང་པ་ྙིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྙིན་ཏོ། །ཟབ་མོ་ཁད་པར་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་བསན་པ་ནྙི། སོང་པ་ྙིད་
དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཡྙིན་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་རང་གྙི་ངོ་བོ་ྙིད་ཀྙི་མཚན་ྙིད་མེད་དོ། །དེས་ན་གདོད་མ་
ནས་ངོ་བོ་ྙིད་ཀྙིས་མ་སྐྱེས་སོ། །མ་སྐྱེས་པས་ན་མ་འགགས་པའོ། །འདུས་བྱས་ཀྙི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞྙིན་མེད་པར་བསན་ཏོ། །འཁོར་འདས་རང་བཞྙིན་མེད་པར་བསན་པ་ནྙི། སོང་ྙིད་ཡྙིན་པས་དྙི་མ་འཁོར་བ་
ཡང་མེད། དྙི་མ་དང་བྲལ་བ་དོན་དམ་པའྙི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མེད། དོན་དམ་པར་འཁོར་འདས་གྙིས་
མེད་པས་སྐྱོན་བྲྙི་བ་དང་ཡོན་ཏན་གྙིས་གང་བ་ཡང་མེད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ྙིད་ཡྙིན་པ་དེ་བས་ན་
ཕུང་པོ་ལྔས་སོང་པར་བསན་པ་ནྙི། སོང་པ་ྙིད་ལ་གཟུགས་མེད་ཅེས་པ་ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པའྙི་བར་དུ་མེད་
ཅེས་གསུངས་ཏེ། འདྙིས་ནྙི་སོང་པ་ྙིད་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་མེད་པར་བསན་ཏོ། །སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གྙིས་མེད་པར་
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བསན་པ་ནྙི། མྙིག་མེད་ཅེས་པ་ནས། གཟུགས་མེད་ཅེས་པ་དང་ཆོས་མེད་ཅེས་པའྙི་བར་གྙིས་བསན་
ཏོ། །ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་མེད་པར་བསན་པ་ནྙི། མྙིག་གྙི་ཁམས་མེད་ཅེས་པ་ནས་ཡྙིད་ཀྙི་ཁམས་མེད་ཅེས་པའྙི་
བར་གྙིས་ནྙི་རེན་དབང་པོའ་ིཁམས་དྲུག་མེད་པར་བསན་ཏོ། །བར་ནས་དམྙིགས་པ་ཡུལ་གྙི་ཁམས་དྲུག་མེད་
པར་ཡང་བསན་ཏོ། །མྙིག་གྙི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྙི་ཁམས་མེད་ཅེས་པ་ནས། ཡྙིད་ཀྙི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྙི་ཁམས་
ཀྙི་བར་དུ་ཡང་མེད་ཅེས་པས་ནྙི་བརེན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྙི་ཁམས་དྲུག་མེད་པར་བསན་ཏོ། །ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པའྙི་རེན་འབྲེལ་མེད་པར་བསན་པ་ནྙི། མ་རྙིག་པ་མེད་ཅེས་པ་ནས། ར་ཤྙི་མེད་ཅེས་པའྙི་བར་གྙིས་
བསན་ཏོ། །རྣམ་པར་བྱང་བའྙི་རེན་འབྲེལ་མེད་པར་བསན་པ་ནྙི། མ་རྙིག་པ་ཟད་པ་མེད་ཅེས་པ་ནས། ར་ཤྙི་ཟད་
པ་མེད་ཅེས་པའྙི་བར་གྙིས་བསན་ཏོ། །མ་རྙིག་པ་ཟད་པ་དང་ར་ཤྙི་ཟད་པ་ནྙི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྙི་དོན་
ནོ། །ལམ་གྙི་དམྙིགས་པ་བདེན་བཞྙི་མེད་པར་བསན་པ་ནྙི། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་
དང་། ལམ་མེད་ཅེས་པའོ། །ཡུལ་ཅན་མེད་པར་བསན་པ་ནྙི། ཤེས་རབ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད་ཅེས་པའོ། །མ་ཧཱ་
པཎྙི་ཏའྙི་རྒྱ་དཔེ་ལས་ཤེས་རབ་མེད་ཅེས་པ་ལྷག་པོ་སང་ངོ་། །ཐོབ་བྱའྙི་འབྲས་བུ་མེད་པར་བསན་པ་ནྙི། ཐོབ་
པ་མེད་ཅེས་པའོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་བསན་པ་ནྙི། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་ཅེས་པའོ། །འདྙིས་
མཚོན་ནས་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གྙིས་དང་། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་། འཁོར་འདས་ཀྙི་རེན་འབྲེལ་
གྙིས་དང་། ཡུལ་བདེན་བཞྙི་དང་། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་བསན་ཏོ། །འདྙི་དག་
གྙིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ྙིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གཟུགས་མེད་པར་རོགས་པ་ནས་ཐོབ་བྱའྙི་འབྲས་བུ་
མེད་པར་རོགས་པའྙི་ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་བརེན་ཅྙིང་གནས་པར་བྱ་བར་གདམས་པ་ནྙི། ཤཱ་རྙིའྙི་བུ་
དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའྙི་ཕྱྙིར་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཐོབ་པ་སོགས་མེད་པའྙི་དོན་
རོགས་པའྙི་ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་ལ་བརེན་ཅྙིང་གནས་པར་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །གཟུགས་མེད་པ་ནས་
ཐོབ་པའྙི་འབྲས་བུ་མེད་པར་རོགས་པའྙི་ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་ལ་བརེན་ཅྙིང་གནས་པའྙི་ཕན་ཡོན་ནྙི། 
སེམས་ལ་སྙིབ་པ་མེད་ཅྙིང་ཞེས་པ་ནས། མ་ངན་ལས་འདས་པའྙི་མཐར་ཕྱྙིན་ཏོ་ཞེས་པའྙི་བར་དུ་གསུངས་
སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ྙིད་དུ་རོགས་པའྙི་ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་འདྙི་དུས་གསུམ་གྙི་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྙི་བགོད་པ་གཅྙིག་པའྙི་ལམ་དུ་བསན་པ་ནྙི། དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའྙི་སངས་
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རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་ལ་བརེན་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྙི་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་པའོ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྙི་ལམ་ལ་འདྙི་
ལས་ལྷག་པའྙི་གསང་སྔགས་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་པས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྙི་ལམ་ལ་འདྙི་ཁོ་ན་མྙི་དགོས་
པས་དུས་གསུམ་གྙི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྙི་བགོད་པ་གཅྙིག་པུའྙི་ལམ་མ་ཡྙིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེར་ཕྱྙིན་འདྙི་ྙིད་
སྔགས་སུ་བསན་པ་ནྙི། ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པའྙི་སྔགས་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། སྔགས་ཀྙི་ངོ་བོ་ནྙི་
རྣམ་པར་མྙི་རོག་པའྙི་ཡེ་ཤེས་སོ། །མ་རྙིག་པ་ཟློག་པས་ན་རྙིག་པ་ཆེན་པོའ་ིསྔགས་སོ། །འདྙི་ལས་ལྷག་པ་མེད་
པས་ན་བླ་ན་མེད་པའྙི་སྔགས་སོ། །གང་དང་ཡང་མྙི་མམ་པ་སངས་རྒྱས་ཡྙིན་ལ་དེ་དང་མམ་པས་ན་མྙི་
མམ་པ་དང་མམ་པའྙི་སྔགས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་གྙི་རྩ་བ་བདེན་འཛིན་གཅོད་པར་བྱེད་པས་ན་སྡུག་བསྔལ་
ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞྙི་བར་བྱེད་པའྙི་སྔགས་སོ། །མྙི་རྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། བདེན་པའྙི་དོན་ནྙི་
མངོན་པར་འདོད་པའྙི་དོན་ལ་མྙི་བསླུ་བའོ། །མ་ཧཱ་པཎྙི་ཏའྙི་རྒྱ་དཔེ་ལ་ཡང་དག་པར་བདེན་པས་ན་མྙི་རྫུན་པར་
ཤེས་པར་བྱ་ཞེས་པ་སང་ངོ་། །ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པའྙི་སྔགས་སྨྲས་པ། ཏདྱ་ཐཱ་ནྙི་དེ་སྐད་ཅེས་
པའོ། །ཨོཾ་ནྙི་བཀྲ་ཤྙིས་པའྙི་དོན་ནོ། །ག་ཏེ་ག་ཏེ་ཞེས་པ་ནྙི་སོང་སོང་ཞེས་པའོ། །དོན་ནྙི་ཤེར་ཕྱྙིན་འདྙི་ལ་བརེན་
ནས་ཚོགས་ལམ་ནས་སྦྱོར་ལམ་དུ་སོང་ཞེས་པའོ། །པཱ་ར་ག་ཏེ་ཞེས་པ་ནྙི་མཆོག་ཏུ་སོང་ཞེས་ཏེ། སྦྱོར་བའྙི་
ལམ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྙི་འཕགས་པའྙི་ལམ་གྙི་མཐོང་ལམ་དུ་སོང་ཞེས་པའོ། །པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ་ཞེས་པ་
མཆོག་ཏུ་ཡང་དག་པར་དུ་སོངས་ཤྙིག་ཅེས་ཏེ་སོམ་ལམ་བསན་ཏོ། །བོ་དྷྙི་ནྙི་བྱང་ཆུབ། སྭཱ་ཧཱ་ནྙི་གཞྙི་ཚུགས་
ཞེས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་གཞྙི་ཚུགས་ཞེས་པའོ། །དེ་དག་གྙིས་ཤེར་ཕྱྙིན་ལ་སོབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསན་ནས་
སོབ་ཚུལ་ཇྙི་སྐད་བསན་པ་ལྟར་བསབ་པར་བྱའོ་ཞེས་གདམས་པ་ནྙི། བཙུན་པ་ཤཱ་རྙིའྙི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་དེ་ལྟར་བསབ་པར་བྱའོ་ཞེས་པས་བསན་
ཏོ། །མ་ཧཱ་པཎྙི་ཏའྙི་རྒྱ་དཔེ་ནས་བཙུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལྷག་པོར་སང་ངོ་། །འདྙི་ཡན་ཆད་ཀྙིས་བྱྙིན་གྙིས་བརླབས་
པའྙི་བཀའ་བསན་ཏོ། །ཞལ་ནས་གསུངས་པའྙི་བཀའ་བསན་པ་ནྙི། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་
འདས་སྔར་ཟབ་མོ་སང་བ་ཞེས་བྱ་བའྙི་ཏྙིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་
ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྙིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱྙིན་ཏེ། ལེགས་སོ་ལེགས་
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སོ། །རྙིགས་ཀྙི་བུ་དེ་དེ་བཞྙིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞྙིན་ཏེ། ཇྙི་ལྟར་ཁོད་ཀྙིས་བསན་པ་དེ་བཞྙིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྙི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །འདྙི་ནྙི་སྤྱན་རས་གཟྙིགས་དབང་ཕྱུག་གྙིས་ཤེར་ཕྱྙིན་ལ་
བསབ་ཚུལ་གསུངས་པ་ལ་འཁོར་རྣམས་ཡྙིད་ཆེས་སུ་གཞུག་པའྙི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་བདེན་པའྙི་
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