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༄༅། །ཛཡསརེཥཾཙིཏྟཤྱཱཀགམྦྷཱིརམདྷྱནྟཏཾསམུདཱཡསྱཝཱཙོདྦྷཱིཥྚནྦྷཱིཏཱརྠཔྲཀཱཤནཱམབྦྷཱིཧརཏྦྷཱིསྨ།། 
༄༅། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་ཐུགས་ཀྦྷཱི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་དབུ་མའྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་སྦྷཱིའྦྷཱི་ངག་གྦྷཱིས་སོན་པ་ངེས་
དོན་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་ཐུགས་ཀྦྷཱི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་དབུ་མའྦྷཱི་དེ་ཁོ་
ན་ྦྷཱིད་སྦྷཱིའྦྷཱི་ངག་གྦྷཱིས་སོན་པ་ངེས་དོན་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའྦྷཱི་ལྷ་མཆོག་མགོན་པོ་འཇམ་
པའྦྷཱི་དབྱངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གྦྷཱི་ཐུགས་ནྦྷཱི་མཁའ་ལྟར་སོམ་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་ལ་རྒྱུ་མེད་
བཞྦྷཱིན་དུ་བྱམས། །དེ་ཡྦྷཱི་མཁེན་པ་ྦྷཱི་ལྟར་གསལ་བ་ཐར་འདོད་འགོ་ལ་མ་བཅོལ་ལེགས་པར་མཛད། །ཁོད་ཀྦྷཱི་
མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་འོད་ཟེར་གདུལ་བྱ་པད་མཚོའྦྷཱི་མ་འདེས་མཛའ་བཤེས་ཏེ། །གང་ཞྦྷཱིག་སེད་པའྦྷཱི་ཞགས་པས་
འབེལ་བ་མེད་ཀང་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་གེན་འདུན་གྱུར་ལ་འདུད། །གནས་བརན་རྒན་པོ་སེ་དགུའྦྷཱི་བདག་ཏུ་གྱུར་ཀང་
འཇྦྷཱིག་རེན་གསུམ་ན་གཞོན་ལུས་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་སྐུ། །ཁོང་ནས་སེ་མེད་ཚིག་ཀུན་བརོད་པ་སྤངས་ཀང་རོ་རེ་རོན་
པོ་ཡྦྷཱི་གེ་དྲུག་པའྦྷཱི་གསུང་། །ནམ་མཁའྦྷཱི་མཐའ་ལ་ནམ་མཁས་ལོངས་སོད་གྱུར་ཀང་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་
མཚོ་བརེས་པའྦྷཱི་ཐུགས། །སོང་དང་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་གྱུར་ཀང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྦྷཱི་རོལ་བར་སོན་ལ་
འདུད། །རྒྱལ་བའྦྷཱི་མདུན་ན་རྒྱལ་སས་གཞོན་ནུ་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་གྦྷཱིས་མཐོང་ན་དགའ་བར་གྱུར། །དེ་ཡྦྷཱི་བསན་
ལ་དགེ་སོང་དཔལ་ལྡན་ཆེར་གགས་དེ་མྦྷཱིང་ཀླུ་ཞེས་བོད་པ་སེ། །ཡོད་མེད་ཕྱོགས་འཇྦྷཱིག་ཐེག་མཆོག་བསན་
ནས་རབ་དགའྦྷཱི་ས་བསྒྲུབས་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགོད། །དྭང་བའྦྷཱི་འོད་དུ་འཇྦྷཱིག་རེན་འདེན་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་མགོན་
པོ་དེ་ཡྦྷཱི་མཁེན་བརེས་སོངས། །གང་གྦྷཱི་ལེགས་བཤད་ཆུ་གཙང་མ་འདེས་པ། །བློ་གོས་སྦྷཱིམ་པས་སྐལ་བཟང་
གདུལ་བྱ་ལ། །རམ་པར་བཀེ་མཛད་འགེལ་བྱེད་སངས་རྒྱས་བསངས། །ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དང་ཟླ་བའྦྷཱི་ཞབས་
ལ་སོགས། །འཕགས་ཡུལ་བཤད་པའྦྷཱི་བརྒྱུད་འཛིན་མཆོག་རམས་དང་། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའྦྷཱི་གདུང་
འཛིན་སྒྲ་བསྒྱུར་རོག །མཐའ་བལ་དབུ་མའྦྷཱི་སོལ་འཛིན་ྦྷཱི་མ་གགས། །རམ་མང་འགོ་བའྦྷཱི་ཡོངས་འཛིན་ས་ས་
པ། །བཀའ་དྦྷཱིན་མམ་མེད་དམ་པ་བརྒྱུད་པར་བཅས། །སྦྷཱིང་གྦྷཱི་པད་མོའ་ིཟེའུ་འབྲུར་རག་བཞུགས་ནས། །ལྷན་
སེས་ཡྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་མུན་པ་ཀུན་བསལ་ཏེ། །གནས་ལུགས་རོགས་པའྦྷཱི་བློ་གོས་བསེད་དུ་གསོལ། །ངེས་དོན་མདོ་སེ་
ཀུན་གྦྷཱི་ཟབ་མོའ་ིབཅུད། །ངེས་འབྱུང་ཐེག་པ་གསུམ་གྦྷཱི་བགོད་གཅྦྷཱིག་ལམ། །ངེས་ལེགས་བྱང་ཆུབ་གསུམ་གྦྷཱི་
འབས་སེར་བའྦྷཱི། །ངེས་པ་འཐད་ལྡན་སེས་པའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའྦྷཱི་རེ། །མཐའ་བལ་དབུ་མའྦྷཱི་གདམས་པ་ཟབ་མོའ་ི
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གནད། །སོན་སྦྱངས་བག་ཆགས་བླ་མའྦྷཱི་གསུང་རབ་ཀྦྷཱིས། །སད་པ་ལས་རོགས་ལེགས་བཤད་ྦྷཱི་མ་
འདྦྷཱི། །གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དོན་གེར་རམས་ལ་སྦྱྦྷཱིན། །སོབ་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་
རྒྱས་ཐུགས་རེ་ཅན་གྦྷཱིས། འགོ་བ་མཐའ་དག་སྦྷཱིད་པ་དང་ཞྦྷཱི་བའྦྷཱི་རྒུད་པ་ལས་སབས་པའྦྷཱི་ཐབས་སུ་ལེགས་
པར་གསུངས་པའྦྷཱི་དམ་པའྦྷཱི་ཆོས་ནྦྷཱི་ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་དུ་དགེ་བ། ཐ་མར་དགེ་བ། དོན་བཟང་པོ། ཚིག་
འབྲུ་བཟང་པོ། མ་འདེས་པ། ཡོངས་སུ་རོགས་པ། ཡོངས་སུ་དག་པ། ཡོངས་སུ་བྱང་བ་ཞེས་མདོ་ལས་
གསུངས་ཏེ། རོད་བྱེད་ལུང་གྦྷཱི་ཆོས་ནྦྷཱི་ཐོས་པའྦྷཱི་དུས་སུ་ཐོས་པའྦྷཱི་དོན་བཟུང་བས་མོས་པ་དང་ཡྦྷཱིད་ཆེས་པའྦྷཱི་
དད་པའྦྷཱི་རྒྱུ་བྱེད་པས་ཐོག་མར་དགེ་བ། བསམ་པའྦྷཱི་དུས་སུ་དོན་དེ་ཐོབ་པར་ནུས་པར་ཤེས་ནས་དགའ་བའྦྷཱི་
རྒྱུ་བྱེད་པས་བར་དུ་དགེ་བ། བསོམ་པའྦྷཱི་དུས་སུ་དོན་དེ་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་བཞྦྷཱིན་རོགས་པའྦྷཱི་བློ་གོས་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་བྱེད་པས་ཐ་
མར་དགེ་བ། བརོད་བྱ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་དང་ལྡན་པས་དོན་བཟང་པོ། ཚིག་དང་ཡྦྷཱི་
གེ་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པས་བཟུང་ས་བས་ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ། བརོད་བྱ་རོགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ནྦྷཱི་ཚངས་སོད་ཡོན་
ཏན་བཞྦྷཱི་ལྡན་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྦྷཱི་ལམ་ཡྦྷཱིན་པས་མུ་སེགས་བྱེད་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པས་མ་འདེས་
པ། ཁམས་གསུམ་གྦྷཱི་ོན་མོངས་པ་རམས་སྤོང་བའྦྷཱི་གེན་པོ་རོགས་པས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་
དྦྷཱི་མ་མེད་པས་ཡོངས་སུ་དག་པ། གོ་བུར་གྦྷཱི་དྦྷཱི་མ་དང་བལ་བས་ཡོངས་སུ་བྱང་བ་སེ། མདོ་སེའྦྷཱི་རྒྱན་ལས། 
དད་དང་དགའ་དང་བློ་རམས་ཀྦྷཱི། །རྒྱུ་ཕྱྦྷཱིར་ཆོས་འདྦྷཱི་དགེ་བ་ཡྦྷཱིན། །དོན་རམས་གྦྷཱིས་ལྡན་བཟུང་ས་
དང་། །ཡོན་ཏན་བཞྦྷཱི་ཅན་ཚངས་སོད་སོན། །གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་ལྡན་པ་དང་། །ཁམས་གསུམ་ོན་
མོངས་རམ་སྤོང་རོགས་བྱེད་དང་། །ངོ་བོ་ྦྷཱིད་དག་དྦྷཱི་མས་དག་པ་སེ། །ཚངས་སོད་ཡོན་ཏན་བཞྦྷཱི་ལྡན་ཡྦྷཱིན་
པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ྦྷཱིད་གདུལ་བྱའྦྷཱི་བློའ་ིརྦྷཱིམ་པ་དང་འཚམས་པར་བསན་པའྦྷཱི་ཚུལ་ཡང་། རྦྷཱིན་
ཆེན་ཕེང་བ་ལས། བར་སོད་པ་དག་ཇྦྷཱི་ལྟ་བུར། །ཡྦྷཱི་གེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་མོ་ཀོག་འཇུག་ལྟར། །དེ་བཞྦྷཱིན་སངས་རྒྱས་སེམས་
ཅན་ལ། །ཇྦྷཱི་ཙམ་བཟོད་པའྦྷཱི་ཆོས་སོན་ཏོ། །ཁ་ཅྦྷཱིག་དག་ནྦྷཱི་སྦྷཱིག་པ་ལས། །རམ་པར་ཟློག་ཕྱྦྷཱིར་ཆོས་སོན་ཏོ། །ཁ་
ཅྦྷཱིག་བསོད་ནམས་གྲུབ་བྱའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །ཁ་ཅྦྷཱིག་ལ་ནྦྷཱི་གྦྷཱིས་བསན་པ། །ཁ་ཅྦྷཱིག་ལ་ནྦྷཱི་གྦྷཱིས་མྦྷཱི་བསན། །ཟབ་མོ་ཁུ་
འཕྦྷཱིག་ཅན་འཇྦྷཱིགས་པ། །སོང་ྦྷཱིད་སྦྷཱིང་རེའྦྷཱི་སྦྷཱིང་པོ་ཅན། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག་ལའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
ཚིགས་བཅད་དང་པོས་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་སོན་ཚུལ་མདོར་བསན། དེ་ནས་རྐང་པ་གསུམ་གྦྷཱིས་མངོན་མཐོ་དོན་
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དུ་གེར་བ་རམས་ལ་དགེ་སྦྷཱིག་གྦྷཱི་བླང་དོར་སོན་པ་དང་། དེ་ནས་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་ངེས་ལེགས་དོན་དུ་གེར་བ་ན་
ཐོས་སེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་གྲུབ་མཐས་བཀྦྷཱི་དགོས་པ་རམས་ལ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་སོན་པ་དང་། དེ་ནས་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་
སེམས་ཙམ་པའྦྷཱི་གྲུབ་མཐས་བཀྦྷཱི་དགོས་པ་རམས་ལ་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་མེད་སོན་པ་དང་། དེ་ནས་གསུམ་
གྦྷཱིས་དབུ་མའྦྷཱི་གྲུབ་མཐས་བཀྦྷཱི་ནུས་པ་རམས་ལ་ཁད་པར་བཞྦྷཱི་ལྡན་གྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་ལམ་སོན་པའྦྷཱི་ཚུལ་རམས་
སོན་ཏེ། ཁད་པར་བཞྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཡུལ་གྦྷཱི་ཁད་པར་རོགས་པར་དཀའ་བས་ཟབ་མོ། རོགས་པ་པོའ་ིཁད་པར་སོང་ྦྷཱིད་
ལ་བག་ཆགས་བཞག་པའྦྷཱི་ཁུ་འཕྦྷཱིག་ཡོད་པས་རོགས་པ་དང་ལྡན་ཞྦྷཱིང་དེ་ལས་གཞན་པ་འཇྦྷཱིགས་པ་བསེད་པ། 
ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་ཁད་པར་སོང་ྦྷཱིད་སྦྷཱིང་རེའྦྷཱི་སྦྷཱིང་པོ་ཅན། འབས་བུའྦྷཱི་ཁད་པར་བླ་ན་མེད་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་
པའོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་བཞྦྷཱི་ལ་ལམ་དང་འབས་བུའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་པའྦྷཱི་ཐེག་པ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པར་འད་
ཡང་། སེ་སོད་དང་གྲུབ་མཐའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ཆོས་ལྔ་དང་ནྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་
གསུམ། །རམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱད་ྦྷཱིད་དང་། །བདག་མེད་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ནང་དུ་ནྦྷཱི། །ཐེག་ཆེན་མཐའ་དག་འདུས་
པར་ཟད། །ཅེས་གསུངས་པའྦྷཱི་བརོད་བྱ་དེ་དག་མྦྷཱི་འདོད་པ་ནྦྷཱི་ན་ཐོས་པའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་སེ། འདྦྷཱི་ལ་ར་བའྦྷཱི་སེ་
གྦྷཱིས་སམ། སེ་པ་བཞྦྷཱིའམ། གེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་རམས་ཡོད་དོ། །བརོད་བྱ་དེ་དག་འདོད་པ་ནྦྷཱི་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིགྲུབ་མཐའ་སེ། འདྦྷཱི་ལ་སེམས་ཙམ་དང་། དབུ་མའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་གྦྷཱིས་སོ། །འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་
ཁད་པར་ནྦྷཱི། ཆོས་ལྔ་ལ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཕྱེ་བ་དང་། རང་བཞྦྷཱིན་གསུམ་ལ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཕྱེ་བ་དང་། 
རམ་ཤེས་བརྒྱད་གཞན་དབང་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པར་འད་ཡང་། བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྦྷཱི་བར་དུ་རྒྱུན་
བརན་པའྦྷཱི་བདེན་གྲུབ་ནྦྷཱི་ཀུན་གཞྦྷཱི་ཁོ་ནར་འདོད་པ་དང་། བདག་མེད་གྦྷཱིས་ཀང་བདག་བཀག་ཙམ་མ་ཡྦྷཱིན་
པར་བདག་མེད་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྦྷཱི་རམ་ཤེས་སམ། དེ་བཞྦྷཱིན་ྦྷཱིད་བདེན་གྲུབ་དུ་འདོད་པ་ནྦྷཱི་སེམས་
ཙམ་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་སང་ཙམ་དུ་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པར་ཁས་ལེན་ཅྦྷཱིང་། དོན་དམ་
པར་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནྦྷཱི་དབུ་མ་པའོ། །མདོར་ན་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་སོང་གྦྷཱི་
རམ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་དུ་འདོད་པ་དང་། བདེན་མེད་དུ་འདོད་པ་ལ་འཕགས་པ་ལྷས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་དབུ་མ་
དེ་ཡང་མཐར་ཐུག་ལ་ལྟོས་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྦྷཱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྦྷཱིན་ྦྷཱིད་ལ་འབབ་ཅྦྷཱིང་
གཞོལ་བ་ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན་པས། དེ་དག་གྦྷཱི་བརོད་བྱ་ཡྦྷཱིན་ཡང་གནས་སྐབས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚེ་
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ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་། དང་དོན་ངེས་དོན་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚེ་ངེས་དོན་གྦྷཱི་མདོ་སེ་ཤེར་ཕྱྦྷཱིན་འབུམ་པ་ལ་སོགས་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་བརོད་བྱ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་དག་གྦྷཱི་དགོངས་པ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པར་འགེལ་པ་ཡང་། སངས་རྒྱས་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའྦྷཱི་འོག་ཏུ་ཆོས་ྦྷཱིད་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་བཀའྦྷཱི་དགོངས་པ་རང་
དབང་དུ་འགེལ་པ་ནྦྷཱི་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་སེ། དེའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཟབ་མོ་དབུ་མའྦྷཱི་
དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་བཤད་པ་ལ་དོན་རམ་པ་བཞྦྷཱི་སེ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཡན་ལག བཤད་བྱའྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་ཆེ་བ་
བརོད་པ། བཤད་བྱ་དང་འཆད་བྱེད་ཀྦྷཱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ། བཤད་བྱའྦྷཱི་དབུ་མ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སེ། སོལ་འབྱེད་སོབ་དཔོན་གྦྷཱི་ཆེ་བ་བརོད་པ། དེས་སོལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཕྱེས་པའྦྷཱི་ཚུལ། དེ་ྦྷཱིད་ལ་བཤད་ན་
གྦྷཱིས་འཇུག་པའྦྷཱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། སོན་གྦྷཱི་མཁས་པ་དག བརེས་པ་ཡོན་ཏན་གྦྷཱི་དང་། མཛད་པ་ཕྦྷཱིན་ལས་
ཀྦྷཱི་དང་། རེས་སུ་བསགས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་གསུམ་གྦྷཱི་སོ་ནས་འཆད་པར་བཞེད་པ་ལས། དང་པོ་ལའང་གྦྷཱིས་ཏེ། 
སྤངས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་དང་། རོགས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། སོབ་དཔོན་འདྦྷཱི་བམ་ཟེའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤྦྷཱིག་སེ། དེ་
ཁྦྷཱིམ་གྦྷཱི་བདེ་བ་ལ་མ་ཆགས་པར་ཁྦྷཱིམ་ནས་ཁྦྷཱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ། བསེན་པར་རོགས་པའྦྷཱི་དགེ་སོང་དུ་
གྱུར་པ་ལས། རང་བཞྦྷཱིན་དང་བཅས་པའྦྷཱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཕ་རབ་ཙམ་གྦྷཱིས་ཀང་མ་གོས་པ་དང་། མཐོང་བས་སྤང་
བར་བྱ་བའྦྷཱི་ོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའྦྷཱི་སྒྲྦྷཱིབ་པ་སྤངས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། སྦྷཱིར་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གནས་ལྔ་ལ་
མཁས་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྦྷཱི་གསུང་རབ་རབ་འབྱམས་ལ་རོགས་པའྦྷཱི་སང་བ་ཐོབ་པ་དང་། 
དེ་ཡང་ཁད་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིངེས་དོན་གྦྷཱི་མདོ་སེ་དང་། རྒྱུད་སེ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པར་རོགས་པས་ལུང་གྦྷཱི་
ཆོས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། ས་དང་པོ་ཆོས་ཀྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཤྦྷཱིང་
དུས་གཅྦྷཱིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་བརྒྱའྦྷཱི་ཞལ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གྦྷཱིས་ཐོབ་པས་
རོགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་ས་དང་པོར་གཙོ་བོར་སོད་པ་སྦྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕར་ཕྱྦྷཱིན་ལ་ཁད་
པར་དུ་བསབ་པའྦྷཱི་ཚུལ་དང་། རང་གཞན་གྦྷཱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་དགོས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་
གྦྷཱི་རེན་འཛུགས་པར་མཛད་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། གསེར་འགྱུར་གྦྷཱི་རྦྷཱི་ལ་སོགས་པས་ཕྱྦྷཱིའྦྷཱི་ཡོ་བྱད་ལ་
མངའ་བརེས་ཤྦྷཱིང་མ་ཆགས་པར་གཏོང་བ་དང་། ནང་རང་གྦྷཱི་དབུ་ཡང་དོན་དུ་གེར་བའྦྷཱི་སེ་བོ་ལ་གནང་བས་
ཆགས་པ་མེད་པ་ཟང་ཟྦྷཱིང་གྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པ་དང་། ནད་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་གདོན་གྦྷཱིས་འཇྦྷཱིགས་པ་ལ་གསོད་དཔྱད་
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དང་། བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པས་མྦྷཱི་འཇྦྷཱིགས་པ་སབས་ཀྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པ་དང་། ཀླུའྦྷཱི་ཡུལ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་གཞུང་འབུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཨུ་རྒྱན་གྦྷཱི་ཡུལ་ནས་གསང་སགས་ཀྦྷཱི་རྒྱུད་སེ་མང་པོ་
གདན་དངས་ཤྦྷཱིང་དེ་དག་གྦྷཱི་དོན་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའྦྷཱི་བསན་བཅོས་མཛད་པས་ཟག་པ་
མེད་པའྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གྦྷཱི་རེན་འཛུགས་པ་ནྦྷཱི། མཁན་པོ་སྒྲ་
གཅན་འཛིན་བཟང་པོའ་ིབཀས་གཙུག་ལག་ཁང་བྱེ་བར་བརྦྷཱིགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྦྷཱི་རེན་
བཞེངས་པ་དང་། ཆོས་དཀོན་མཆོག་གྦྷཱི་རེན་འཛུགས་པ་ནྦྷཱི་སར་བཤད་པའྦྷཱི་མདོ་སེ་དང་། རྒྱུད་སེ་དུ་མ་གདན་
དངས་ཤྦྷཱིང་། དེ་དག་གྦྷཱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའྦྷཱི་བསན་བཅོས་མཛད་པས་ལུང་གྦྷཱི་ཆོས་དང་། ས་དང་པོ་
མཐོང་བའྦྷཱི་ལམ་ཐོབ་པས་རོགས་པའྦྷཱི་ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གྦྷཱི་རེན་འཛུགས་པ་ནྦྷཱི། རང་ྦྷཱིད་
དགེ་སོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་གཞན་དེ་དག་ལ་བཀོད་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། སེས་ཐོབ་
མཚན་གྦྷཱི་སོ་ནས་བསགས་པ་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་ལ་གགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་དང་། བདེ་བར་གཤེགས་པའྦྷཱི་མདོ་རྒྱུད་
དུ་མ་ནས་ལུང་བསན་པའྦྷཱི་སོ་ནས་བསགས་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ནཱ་ག་ནྦྷཱི་ཀླུ་དང་། ཨརྫུ་ན་སྦྷཱིད་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་པ་
ལས། སྦྷཱིད་མྦྷཱི་མངོན་པར་བྱ་སེ། ཀླུ་ཞེས་པས་ལྟ་བ་ངན་པའྦྷཱི་མཐའ་ལ་མྦྷཱི་གནས་པ་དང་། ས་དང་པོར་ཡེ་ཤེས་
ཀྦྷཱི་རྒྱ་མཚོར་སེ་བ་བརེས་པ་དང་། བདེ་བར་གཤེགས་པའྦྷཱི་གསུང་རབ་ཀྦྷཱི་བང་མཛོད་ཀྦྷཱི་བརོད་བྱ་ཟབ་མོ་སེ་
འགག་མེད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིན་པོ་ཆེ་ལ་མངའ་བརེས་པ་དང་། མཐོང་བའྦྷཱི་དུག་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་ལྟ་བ་
ལས་བྱུང་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་མེས། རང་གཞན་གྦྷཱི་སེ་པས་བཏགས་པའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པའྦྷཱི་བུད་ཤྦྷཱིང་མ་ལུས་
པར་བསེགས་པ་དང་། གྲུབ་མཐས་མ་བསད་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་ཐ་མལ་པའྦྷཱི་ཡྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་མུན་པ་སེལ་བར་མཛད་པ་སེ་
ལྔས་ཀླུ་དང་མཚུངས་པ་དང་། སྦྷཱིད་སྒྲུབ་ཞེས་པ་གྦྷཱིས་སུ་མེད་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་གསུང་དང་ཞྦྷཱིང་འབྦྷཱིགས་པ་
རྒྱལ་པོ་སྦྷཱིད་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་མདའ་དང་འད་བ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས། གདུལ་བྱ་ལྷ་དང་བཅས་པའྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ལ་ཁམས་གསུམ་དུ་
སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་དག་སེ་མ་ལུས་པ་བཅོམ་ནས་ཆོས་ཀྦྷཱི་རྒྱལ་སྦྷཱིད་གཏོད་པར་མཛད་པ་སེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་སྦྷཱིད་སྒྲུབ་དང་
ཆོས་མཚུངས་པར་བསན་པ་སེ། འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། གང་ཞྦྷཱིག་མཐའ་གྦྷཱིས་གནས་ལ་གནས་བསལ་
ཞྦྷཱིང་། །རོགས་སངས་རྒྱས་བློ་རྒྱ་མཚོར་སེ་བ་བརེས། །དམ་ཆོས་མཛོད་ཀྦྷཱི་ཟབ་མོ་ྦྷཱིད་ཇྦྷཱི་ལྟར། །རེས་སུ་
རོགས་བཞྦྷཱིན་ཐུགས་རེས་སོན་པར་མཛད། །གང་གྦྷཱིས་ལྟ་བའྦྷཱི་མེ་དག་གྦྷཱིས། །ད་དུང་ཕས་རྒོལ་གཞུང་ལུགས་
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ཀྦྷཱི། །བུད་ཤྦྷཱིང་དང་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི། །ཡྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་མུན་རམས་འཇོམས་པར་མཛད། །གང་གྦྷཱི་གྦྷཱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་
གསུང་མདའྦྷཱི་ཚོགས། །ལྷ་དང་བཅས་པའྦྷཱི་གདུལ་བྱའྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ལ། །ཁམས་གསུམ་དག་ཏུ་རྒྱལ་ཐབས་
ལེགས་མཛད་པས། །སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་དག་སེ་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པའྦྷཱི། །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། འཛམ་བུའྦྷཱི་གྦྷཱིང་དུ་སངས་རྒྱས་གྦྷཱིས་པར་གགས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། 
སྦྷཱིན་ཆེན་པོའ་ིམདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་ལྦྷཱིཙྪ་བྦྷཱི་གཞོན་ནུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཞེས་
བྱ་བ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི། ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཞྦྷཱི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན་ཀླུ་ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་དགེ་སོང་དུ་གྱུར་
ནས་ངའྦྷཱི་བསན་པ་རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་བསན་ཏེ། མཐར་གྦྷཱིས་རབ་ཏུ་དྭང་བའྦྷཱི་འོད་ཅེས་བྱ་བའྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་
ཁམས་སུ། དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་
འོད་ཅེས་བྱ་བར་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། བློ་
གོས་ཆེན་པོས། བདེར་གཤེགས་མྱ་ངན་འདས་གྱུར་ནས། །བསན་པ་སུ་ཡྦྷཱིས་འཛིན་འགྱུར་ལགས། །ཞེས་
ཞུས་པའྦྷཱི་ལན་དུ། བདེར་གཤེགས་མྱ་ངན་འདས་གྱུར་ནས། །བསན་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་ནྦྷཱི། །དུས་དག་
འདས་ཏེ་འབྱུང་བ་ནྦྷཱི། །བློ་གོས་ཆེན་པོ་ཁོད་ཤེས་བྱོས། །ལྷོ་ཕྱོགས་བྷེ་ཏའྦྷཱི་ཡུལ་དུ་ནྦྷཱི། །དགེ་སོང་དཔལ་ལྡན་
ཆེར་གགས་པ། །དེ་མྦྷཱིང་ཀླུ་ཞེས་བོད་པ་སེ། །ང་ཡྦྷཱི་བསན་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་ན། །ཡོད་དང་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་འཇྦྷཱིག་
པ། །བླ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་བསན་ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའྦྷཱི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགོ་འོ། །ཞེས་
དང་། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། ང་ནྦྷཱི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །ལོ་ནྦྷཱི་བཞྦྷཱི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། །བསན་པ་འདྦྷཱི་ལ་
ཕན་བརོན་པ། །དགེ་སོང་ཀླུ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་། །རྨ་བྱ་ཞེས་བྱའྦྷཱི་རྦྷཱིག་པ་བསྒྲུབས། །ཁམས་དོན་བསན་བཅོས་
དུ་མ་དང་། །དངོས་མེད་དོན་གྦྷཱི་དེ་ྦྷཱིད་རྦྷཱིག །ལོ་ནྦྷཱི་དྲུག་བརྒྱ་འཚོ་བར་འགྱུར། །ལུས་དེ་བོར་བར་གྱུར་ནས་
ནྦྷཱི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་འགོ་བར་འགྱུར། །དེ་ཡྦྷཱི་རེས་ཐོགས་ྦྷཱིད་དུ་ནྦྷཱི། །སངས་རྒྱས་ྦྷཱིད་དུ་ངེས་པར་འགྲུབ། །ཅེས་
དང་། ར་བོ་ཆེའྦྷཱི་མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་ལྦྷཱིཙྪ་བྦྷཱི་གཞོན་ནུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་
ཞེས་བྱ་བ་འདྦྷཱི། ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལོན་པ་ན། དགེ་སོང་བློ་འཆང་ཞེས་བྱ་བར་
འགྱུར་ཏེ། ར་བོ་ཆེའྦྷཱི་མདོ་འདྦྷཱི་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་
ནས་ལོ་བཞྦྷཱི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན་དགེ་སོང་འཚོ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་ནས་ངའྦྷཱི་བསན་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་
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ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མར་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་དེས་སོལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚུལ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། སོབ་དཔོན་
ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚུལ། རེས་འཇུག་གྦྷཱིས་དེའྦྷཱི་དགོངས་པ་ཇྦྷཱི་ལྟར་བཀལ་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་སོབ་དཔོན་
འདྦྷཱིས་སྦྷཱིར་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་གནས་ལྔ་ཆར་གསལ་བའྦྷཱི་བསན་བཅོས་མང་དུ་མཛད་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབ་པ་ནང་
དོན་རྦྷཱིགས་པ་ལ། ལྟ་སོད་གྦྷཱིས་ལུང་གྦྷཱི་སོ་ནས་སོན་པ་དང་། རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་སོན་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་
ནྦྷཱི་མདོ་སེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ། རྦྷཱིགས་ཚོགས། བསོད་ཚོགས། གཏམ་ཚོགས་དང་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ལ། དགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་རྨ་བྱ་བའྦྷཱི་བཞེད་པས། གཙོ་བོ་ལུས་ལྟ་བུའྦྷཱི་བསན་བཅོས་ར་བ་ཤེས་
རབ་དང་། རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་གྦྷཱིས། འཕོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའྦྷཱི་བསན་བཅོས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་རེན་བརག་
པ་ལས་འཕོས་པ་རོད་པ་ཟློག་པ། འདུ་བྱེད་བརག་པ་ལས་འཕོས་པ་སོང་ྦྷཱིད་བདུན་ཅུ་པ། དངོས་པོ་རམས་རང་
བཞྦྷཱིན་མེད་ན་རང་བཞྦྷཱིན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་རྒོལ་བའྦྷཱི་ལན་དུ་ཞྦྷཱིབ་མོ་རམ་འཐག རང་བཞྦྷཱིན་
མེད་ན་བོང་བུའྦྷཱི་རྭ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་རམ་བཞག་མྦྷཱི་འཐད་དོ་ཞེས་རྒོལ་བའྦྷཱི་ལན་དུ་ཐ་སད་གྲུབ་པ་
དང་བཞྦྷཱི་སེ་དྲུག་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ས་རབས་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག་རྦྷཱིན་པོ་ཆེའྦྷཱི་ཕེང་བ་བསན་ནས་དྲུག་ཏུ་བྱེད་པ་དང་། 
ཁ་ཅྦྷཱིག་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཚོགས་སམ་ཁྱུ་ཞེས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། དྲུག་ཏུ་གངས་ངེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཡང་རང་
བཞྦྷཱིན་མེད་པར་སོན་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཚོགས་ཀྦྷཱི་བསན་བཅོས་ལྔ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཐམས་ཅད་ཚུལ་འདྦྷཱིས་
བསལ་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཚུལ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། འདྦྷཱི་ལ་མཆོད་བརོད་མཛད་ནས་རོད་
ཟློག་སོགས་གཞན་ལ་མྦྷཱི་མཛད་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འཕོས་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་བཞེད་
དོ། །འདྦྷཱི་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་དུ་ཡོད་དེ། རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། རོད་ཟློག་དང་སོང་ྦྷཱིད་བདུན་ཅུ་པ་
གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་འཕོས་ཚུལ་གསུངས་ཀྦྷཱི་གཞན་གྦྷཱི་འཕོས་ཚུལ་གསུངས་པ་མྦྷཱི་སང་ལ། ཐ་སད་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་བོད་དུ་མ་
འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་ཚིག་གསལ་དུ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་མཐོང་ཚུལ་སོས་པ་ན་
གཞན་ལྔ་སོས་ནས་འདྦྷཱི་མ་སོས་པས། རྒྱ་གར་ནའང་རྦྷཱིགས་ཚོགས་སུ་བགངས་པ་མྦྷཱིན་པར་སང་ངོ་། །ཕྱྦྷཱི་མ་ཁ་
ཅྦྷཱིག རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་དང་དྲུག་ཏུ་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དེ་ནྦྷཱི་གཏམ་ཚོགས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་ན་འདྦྷཱི་
ལྟར་བྱ་སེ། དགག་བྱ་གཞན་གྦྷཱིས་བཏགས་པའྦྷཱི་མཐའ་དགག་པ། རང་ལུགས་དབུ་མའྦྷཱི་ལུས་རམ་པར་བཞག 
དེ་ལས་འཕོས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱི་རོད་པ་སྤང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་ཞྦྷཱིབ་མོ་རམ་པར་འཐག་པ་སེ། དེ་ྦྷཱིད་
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ལས། རོག་གེ་ཤེས་པའྦྷཱི་ང་རྒྱལ་གྦྷཱིས། །གང་ཞྦྷཱིག་རོད་པར་མངོན་འདོད་པ། །དེ་ཡྦྷཱི་ང་རྒྱལ་སྤང་བའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། །ཞྦྷཱིབ་མོ་རམ་འཐག་བཤད་པར་བྱ། །ཞེས་རྒོལ་བའྦྷཱི་ང་རྒྱལ་སྤང་བའྦྷཱི་ཆེད་དུ་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་འགོག་
པར་གསུངས་ཀྦྷཱི། རང་གྦྷཱི་གཞུང་ལས་འཕོས་པར་མ་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། གཞུང་ལས་ཀང་རྦྷཱིགས་པ་ཅན་
པའྦྷཱི་རོག་གེའྦྷཱི་ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་དགག་པ་ཙམ་ཞྦྷཱིག་སང་གྦྷཱི་གཞན་མྦྷཱི་སང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། ར་བ་
ཤེས་རབ་དང་རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་གྦྷཱིས་ཏེ། འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར། ཁ་ཅྦྷཱིག་རེན་འབེལ་སེ་འགག་སོགས་
སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བལ་བར་སོན་པ་ར་བ་ཤེས་རབ་དང་། སེ་འཇྦྷཱིག་གྦྷཱིས། ཡོད་མེད་གྦྷཱིས་ཏེ། སོས་
པའྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱི་དང་བལ་བར་སོན་པ་རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པ་དང་། ཡང་རང་སེ་དང་གཞན་
སེ་ཐུན་མོང་དུ་འགོག་པ་དང་། རང་སེ་བྱེ་བག་ཏུ་འགོག་པ་གྦྷཱིས་ཡྦྷཱིན་ཅེས་དང་། ཡང་རམ་བཅད་དགག་པའྦྷཱི་
སོ་ནས་རང་བཞྦྷཱིན་སོང་པ་ྦྷཱིད་དུ་སོན་པ་དང་། ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡོངས་གཅོད་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་སོ་ནས་རང་བཞྦྷཱིན་སོང་
པ་ྦྷཱིད་དུ་སོན་པ་རྦྷཱིམ་པ་ལྟར་ཡྦྷཱིན་ཅེས་པ་གསུམ་ལས། ཕྱྦྷཱི་མ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་གཞུང་ལ་ཞུགས་པར་སང་ངོ་ཞེས་རྨ་བྱ་
གསུངས་ཏེ་རམ་བཅད་དང་ཡོངས་གཅོད་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན། ས་མས་རང་བཞྦྷཱིན་བཀག་པ་གཙོ་ཆེ་ཞྦྷཱིང་
ཕྱྦྷཱི་མས་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་ཀང་སང་བ་སྒྱུ་མ་དང་། སྨྦྷཱིག་སྒྱུ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དཔེས་བསན་པ་གཙོ་ཆེ་སམ་དུ་
དགོངས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྦྷཱིས་ལས། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་རེན་བརག་པར། གཞན་ལས་སེ་བ་བཀག་པ་ལ། 
རང་ཚིག་དང་འགལ་བར་སྤང་བ་ནྦྷཱི། རོད་ཟློག་ཏེ། དེ་ལྟར། དངོས་པོ་རམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ནྦྷཱི། །རེན་ལ་སོགས་
ལ་ཡོད་མ་ཡྦྷཱིན། །བདག་གྦྷཱི་དངོས་པོ་ཡོད་མྦྷཱིན་ན། །གཞན་དངོས་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་ཕྱྦྷཱི་ནང་གྦྷཱི་
འབས་བུ་རམས་སེ་བའྦྷཱི་ས་རོལ་ན་རྒྱུ་རེན་སོ་སོ་བ་དང་། འདུས་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་རམས་ལ་ཡོད་ན། དེ་
དག་ལས་སེ་བར་འགྱུར་བ་ཞྦྷཱིག་ན་ཡོད་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། སང་རུང་མ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། སེ་བ་དོན་མེད་
པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་གང་ཞྦྷཱིག་གང་ན་མེད་པ་དེ་ནྦྷཱི་དེ་ལས་སེ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བྱེ་མ་དག་ལས་འབྲུ་
མར་བཞྦྷཱིན། །དཔེརཾ་ན་དངོས་པོ་རམས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལས་སེ་བ་མེད་པས། རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་མེད་པའྦྷཱི་
སོང་པ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་བསན་པ་ལ། གཞན་དག་འོ་ན་རྦྷཱིགས་པ་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་དབུ་མ་པ་ཁོད་ཀྦྷཱིས་རང་བཞྦྷཱིན་
འགོག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའྦྷཱི་ཚིག་ཀང་གཞན་ལས་སེ་བ་མེད་པས་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པའྦྷཱི་སོང་པ་ྦྷཱིད་དུ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
གཞན་ཕྱོགས་དགག་པར་མྦྷཱི་ནུས་ལ། འོན་ཏེ་ཚིག་དེ་རང་བཞྦྷཱིན་དུ་ཡོད་ན་ཁོད་ཀྦྷཱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་



ངེས་དོན་རབ་གསལ།   9 

བཞྦྷཱིན་མེད་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་མས་ཤྦྷཱིང་ཚིག་ཁོ་ན་རང་བཞྦྷཱིན་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཁད་པར་གྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བརོད་
དགོས་ཞེས། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི། །རང་བཞྦྷཱིན་ཀུན་ལ་ཡོད་མྦྷཱིན་ན། །ཁོད་ཀྦྷཱི་ཚིག་ཀང་རང་བཞྦྷཱིན་
མེད། །རང་བཞྦྷཱིན་བཟློག་པར་མྦྷཱི་ནུས་སོ། །འོན་ཏེ་ཚིག་དེ་རང་བཞྦྷཱིན་བཅས། །ཁོད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་ས་མ་
མས། །མྦྷཱི་འད་ྦྷཱིད་དེ་དེ་ཡྦྷཱིན་ན། །གཏན་ཚིག་ཁད་པར་བརོད་པར་བྱོས། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒོལ་བ་ལ་
དེའྦྷཱི་ཚིག་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པས་སར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པར་བསན་པ་དང་མྦྷཱི་འགལ་ཞྦྷཱིང་། དེ་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱིས་ན་ཁད་པར་གྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བརོད་མྦྷཱི་དགོས་ལ། ཚིག་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པས་དེ་ཁོ་ནར་གཞན་ཕྱོགས་
དགག་པར་མྦྷཱི་ནུས་མོད། དེ་ཁོ་ནར་དགག་བྱ་འགོག་བྱེད་མ་གྲུབ་པས་གཞན་ཕྱོགས་འགོག་པ་ྦྷཱིད་དུའང་ཁས་
མྦྷཱི་ལེན་ལ། རང་བཞྦྷཱིན་མེད་ཀང་ཐ་སད་དུ་གཞན་ཕྱོགས་འགོག་པ་མྦྷཱི་འགལ་ཏེ། སྒྱུ་མའྦྷཱི་སེ་བུས་གཞན་ཕམ་
པར་བྱེད་པའམ། རྨྦྷཱི་ལམ་དུ་རྨྦྷཱིས་པའྦྷཱི་ཆུས་མེ་གསོད་པ་སང་བ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་སོན་པ། དགག་བྱ་ཅྦྷཱི་ཡང་མེད་
པས་ན། །ང་ནྦྷཱི་ཅྦྷཱི་ཡང་མྦྷཱི་འགོག་གོ །དེ་ཕྱྦྷཱིར་འགོག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས། །སྐུར་བ་དེ་ནྦྷཱི་ཁོད་ཀྦྷཱིས་བཏབ། །ཅེས་
དང་། ཅྦྷཱི་ལྟར་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་དང་། །སྒྱུ་མའྦྷཱི་སེས་བུས་སྒྱུ་མ་ལ། །དགག་པ་བྱེད་པ་ཅྦྷཱི་འད་བ། །དགག་པ་དེ་
ཡང་དེ་འདར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཡང་འདུས་བྱས་བརག་པར་འདུས་བྱས་ཀྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་སེ་
གནས་འཇྦྷཱིག་པ་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ལ་སྦྷཱིན་ཆེན་པོའ་ིམདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་གསུམ་པོ་འདྦྷཱི་
དག་ནྦྷཱི་འདུས་བྱས་ཀྦྷཱི་མྦྷཱིང་སེ། འདུས་བྱས་ནྦྷཱི་སེ་བ་དང་འཇྦྷཱིག་པ་དང་། གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་
མངོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེས་རྒོལ་བའྦྷཱི་ལན་དུ། སོང་ྦྷཱིད་བདུན་ཅུ་པ་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་
རང་བཞྦྷཱིན་མེད་ཀང་རྨྦྷཱི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟར་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་བའྦྷཱི་དོན་སེ་གནས་འཇྦྷཱིག་པར་སང་བ་ཙམ་
ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། དེ་དག་རང་བཞྦྷཱིན་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པས་ཁོ་བོ་ཅག་གྦྷཱི་
རང་བཞྦྷཱིན་དུ་ཡོད་པ་བཀག་པ་དང་མྦྷཱི་འགལ་ལོ། །ཞེས་སོན་པ། གནས་པའམ་སེ་འཇྦྷཱིག་ཡོད་མེད་
དམ། །དམན་པའམ་མམ་དང་ཁད་པར་ཅན། །སངས་རྒྱས་འཇྦྷཱིག་རེན་བསད་དབང་གྦྷཱིས། །གསུངས་ཀྦྷཱི་ཡང་
དག་དབང་གྦྷཱིས་མྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཚིག་གསལ་ལས། རྦྷཱིགས་ཚོགས་ལྔ་བགངས་ཤྦྷཱིང་། 
རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། ཕྱྦྷཱི་མ་གྦྷཱིས་ལ་མཆོད་བརོད་མྦྷཱི་མཛད་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ཕྱྦྷཱི་མ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་
འཕོས་ཚུལ་ཁོ་ནར་གསུངས་ནས་དེའྦྷཱི་མཇུག་ཏུ་རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་དབུ་མ་བཞྦྷཱིན་དུ་འདྦྷཱིར་ཡང་གཙོ་
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བོར་རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དཔྱད་པ་ལས་བརམས་ཏེ་མཛད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དབུ་མ་ལས་འཕོས་པ་ལྟ་བུ་ནྦྷཱི་
མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཟླ་བའྦྷཱི་དགོངས་པ་བླ་ན་མེད་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་བསོད་པའྦྷཱི་ཚོགས་ལ་གསུམ་
ལས། གཞྦྷཱི་ལ་བསོད་པ་ལ། ཆོས་ཅན་གསལ་བ་ལ་བསོད་པ་ནྦྷཱི། སེམས་ཀྦྷཱི་རོ་རེའྦྷཱི་བསོད་པ་སེ། །གང་གྦྷཱི་
སེམས་བྱུང་དྲྭ་བ་ནྦྷཱི། །སེམས་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ནྦྷཱི་གསལ་མཛད་དེ། །སེམས་ཀྦྷཱི་རྨོངས་པ་སེལ་བ་ཡྦྷཱི། །རང་སེམས་དེ་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སེམས་ྦྷཱིད་འཁོར་འདས་ཀུན་གྦྷཱི་གཞྦྷཱིར་གྱུར་པ་ལ་བསོད་པའོ། །ཆོས་ྦྷཱིད་དབྱྦྷཱིངས་
ལ་བསོད་པ་ནྦྷཱི། ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་བསོད་པ་སེ། གང་ཞྦྷཱིག་ཀུན་ཏུ་མ་ཤེས་ན། །སྦྷཱིད་པ་གསུམ་དུ་རམ་འཁོར་
ལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ངེས་གནས་པའྦྷཱི། །ཆོས་ཀྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །ཅེས་དྦྷཱི་མ་ལས་མ་གོལ་
བའྦྷཱི་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་བསོད་པའྦྷཱི་ཡུལ་དུ་མྦྷཱི་རུང་ངམ་སམ་པའྦྷཱི་དོགས་པ་བསལ་ནས། ཐབས་ཀྦྷཱི་མ་ཟྦྷཱིན་ན་འཁོར་
བའྦྷཱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྦྷཱི་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་ལ་བསོད་པའོ། །ལམ་ལ་བསོད་པ་ལ་ཐབས་སྦྷཱིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་བསོད་པ་ནྦྷཱི། 
སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའྦྷཱི་བསོད་པ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་སེ་སོད་ཅེས་བྱ་བའྦྷཱི་ལུང་ལས། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྦྷཱིས་ན་ཐོས་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ལ་བཀའ་སྩལ་བ་དེ་ྦྷཱིད་ལོགས་སུ་བཀོལ་ནས་བསོད་ཚོགས་ཀྦྷཱི་ནང་དུ་
བཞག་པའོ། །ཤེས་རབ་འཕགས་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་ཡུམ་ལ་བསོད་པ་ནྦྷཱི། ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་མའྦྷཱི་བསོད་པ་སེ། 
འདྦྷཱི་ལ་རོག་ལོས་ཐ་སད་དེ་ྦྷཱིད་དང་། ནག་ཚོས་རམ་པར་མྦྷཱི་རོག་པའྦྷཱི་བསོད་པ་ཞེས་ཐ་སད་མཛད་དོ། །འབས་
བུ་ལ་བསོད་པ་ལ་སྐུ་གསུམ་ཅར་ལ་སོ་སོར་བསོད་པ་སྐུ་གསུམ་ལ་བསོད་པ་དང་། སྐུ་གསུམ་སོ་སོར་མ་ཕྱེ་
བར་ལྟ་བ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་དང་། དེ་སོན་པའྦྷཱི་སོ་ནས་བསོད་པ་ནྦྷཱི། དོན་དམ་པར་བསོད་པ། དཔེ་མེད་པར་བསོད་པ། 
བསམ་གྦྷཱིས་མྦྷཱི་ཁབ་པར་བསོད་པ། འཇྦྷཱིག་རེན་ལས་འདས་པར་བསོད་པ། བསོད་པ་ལས་འདས་པར་བསོད་པ། 
བླ་ན་མེད་པའྦྷཱི་བསོད་པ་རམས་སོ། །ཁ་ཅྦྷཱིག་མཆོད་རེན་བརྒྱད་ཀྦྷཱི་བསོད་པ་གྦྷཱིས་དང་། འཇམ་དཔལ་གྦྷཱི་
བསོད་པ་གྦྷཱིས་རམས་ཀང་འདྦྷཱིར་བསན་པར་སང་ངོ་། །གསུམ་པ་གཏམ་ཚོགས་ནྦྷཱི། རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་ཏུ་བྱ་བ་
རྦྷཱིན་པོ་ཆེའྦྷཱི་ཕེང་བ་དང་། བཤེས་པའྦྷཱི་སྦྷཱིང་ཡྦྷཱིག་གྦྷཱིས་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། མདོ་སེ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་
གཏམ་བྱ་རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་དང་ཡང་དག་བསོད་པ་དང་། །འབད་པས་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཡུན་རྦྷཱིང་འཕགས་པའྦྷཱི་བསན་བཅོས་
ལས་བསན་ཚིག་ལེར་བྱས་དེ་དང་། །རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་ཞེས་བྱ་རམ་པར་འཐག་བཅས་སོང་ྦྷཱིད་བདུན་ཅུ་པ་དེ་
དང་། །གང་ཡང་རོད་པ་རམ་པར་ཟློག་པ་བཀོད་པ་དེ་དག་ཀང་ནྦྷཱི་མཐོང་གྱུར་ཅྦྷཱིང་། །བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་དེ་དག་
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དང་ནྦྷཱི་དེ་བཞྦྷཱིན་མདོ་སེ་ཟབ་མོ་རམ་མང་དང་། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་མཛད་པའྦྷཱི་འགེལ་པ་མཐོང་ནས་
ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས་ལེགས་བཤད་གང་། །གཅྦྷཱིག་ནས་གཅྦྷཱིག་ཏུ་བརྒྱུད་ལས་འོངས་དང་བདག་གྦྷཱིས་རམ་
པར་ཕྱེ་ལས་རེད་པ་གང་། །དེ་དག་བསམས་ཏེ་བློ་ཆེན་ལྡན་རམས་མགུ་བར་བྱ་ཕྱྦྷཱིར་ཡང་དག་བསན་པ་
ཡྦྷཱིན། །ཅེས་འབྱུང་ངོ་། །གྦྷཱིས་པ་རེས་འཇུག་གྦྷཱིས་དེའྦྷཱི་དགོངས་པ་ཇྦྷཱི་ལྟར་བཀལ་བའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི། སོབ་དཔོན་
འཕགས་པ་ལྷས། ལྟ་སོད་ཆ་མམ་དུ་སོན་པ་རལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞྦྷཱི་བརྒྱ་པ་དང་། ལྟ་བ་གཙོ་བོར་སོན་པ་ཡེ་
ཤེས་སྦྷཱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལག་པའྦྷཱི་ཚད་ལ་སོགས་པ་མཛད། སོབ་དཔོན་གྦྷཱིས་དབུ་
མའྦྷཱི་བསན་བཅོས་རམས་ཀྦྷཱི་གཙོ་བོ་ནྦྷཱི་ར་བ་ཤེས་རབ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་ལ་རང་འགེལ་ག་ལས་འཇྦྷཱིགས་མེད་དང་། 
དེ་ཝ་ཤར་མ་དང་། གུ་ན་མ་ཏྦྷཱི་དང་། གུ་ན་ཤྦྷཱི་དང་། སྦྷཱི་ར་མ་ཏྦྷཱི་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ལེགས་ལྡན་
འབྱེད་དང་། ཟླ་བ་གགས་པའྦྷཱི་འགེལ་པ་དང་བརྒྱད་ཡོད་ཅྦྷཱིང་། ག་ལས་འཇྦྷཱིགས་མེད་རང་འགེལ་དུ་རྒྱ་གར་བ་
ཁ་ཅྦྷཱིག་དང་། བོད་ས་རབས་པ་རམས་ལ་གགས་པ་ལ། ཕྱྦྷཱི་མ་དག་རབ་བྱེད་ེར་བདུན་པའྦྷཱི་འགེལ་པ་ལས། 
བཙུན་པ་འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་། ན་པ་པོ་དང་མན་བྱ་དང་། །ས་པོ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་འབྱུང་བ་དཀོན། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་མདོར་ན་
འཁོར་བ་ནྦྷཱི། །མཐའ་ཡོད་མ་ཡྦྷཱིན་མཐའ་མེད་མྦྷཱིན། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་བཞྦྷཱི་བརྒྱ་པའྦྷཱི་ལུང་ཤེས་བྱེད་དུ་
དངས་པས་རང་འགེལ་གྦྷཱི་དོན་མེད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དང་། ཟླ་བ་གགས་
པའྦྷཱི་འགེལ་པར། འགེལ་པ་དེའྦྷཱི་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བས་ཀང་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྦྷཱི་མེད་པར་སང་
སེ། དེ་རང་འགེལ་ཡྦྷཱིན་ན་འགེལ་བྱེད་གཞན་རམས་ཀྦྷཱིས་འགེལ་པ་བྱེད་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའམ། ཡང་ན་འགེལ་བཤད་
མཛད་པར་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། རེན་འབེལ་གྦྷཱི་བཤད་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་འགེལ་པ་གཞན་རམས་དང་མྦྷཱི་མཐུན་
པར་སང་བས། འགེལ་བྱེད་གཞན་རམས་ཀླུ་སྒྲུབ་ྦྷཱིད་ལ་རྒོལ་བར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཟླ་བས། རང་
རྒྱུད་པ་དག་གྦྷཱིས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་ངག་སྦྱོར་བ་འགེལ་པའྦྷཱི་ལུགས་ཡྦྷཱིན་ཅེས་པའྦྷཱི་ལན་དུ་སོབ་དཔོན་གྦྷཱིས་རོད་པ་
ཟློག་པའྦྷཱི་འགེལ་པ་མཛད་པ་ན་ཡང་། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་ངག་མ་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་ཤེས་ཏེ། 
གཞན་དུ་ན་རང་འགེལ་ལས་ཀང་མ་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་གསུང་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཁ་ཅྦྷཱིག་འགེལ་
པ་འདྦྷཱིར་དེ་ནྦྷཱི་དེ་དག་ྦྷཱིད་ལ་དོན་དམ་པར་བདེན་པ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པས་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པའོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ། 
རང་ྦྷཱིད་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཕན་དུ་རེ་ནས། བཙུན་པ་འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་
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ཞེས་ཞེས་མ་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། དེའྦྷཱི་ཐད་དུ་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་ཞེས་
ཞེས་གསུངས་པས་རང་འགེལ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་ས་བ་ནྦྷཱི། གསུང་རབ་དང་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཞེ་སའྦྷཱི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་
པ་སེ། གསུང་རབ་ལས་སོབ་དཔོན་ལས་བཙུན་པ་ཞེ་ས་ཆེ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ཞེ་
ས་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། སོབ་དཔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བརོད་ན་ཞེ་སར་མྦྷཱི་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་ན་འགེལ་པ་
འདྦྷཱིའྦྷཱི་རབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་མཚམས་རམས་སུ་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་མཛད་པ་དབུ་མ་ར་བའྦྷཱི་འགེལ་པ་
ག་ལས་འཇྦྷཱིགས་མེད་ལས། ཞེས་པ་ཡོད་པས་འཁྲུལ་གཞྦྷཱི་བྱས་པར་སང་ཡང་། དེ་ནྦྷཱི་བྱེད་པ་པོ་བསན་བཅོས་
ར་བ་ལ་སྦྱར་བའྦྷཱི་ཚིག་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྦྷཱི་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སོང་གྦྷཱིས་ཆེད་དུ་
མཛད་པའྦྷཱི་བཞྦྷཱི་བརྒྱ་པའྦྷཱི་ལུང་དངས་པས་རང་འགེལ་གྦྷཱི་དོན་མེད་དོ། །རྦྷཱིགས་ཚོགས་གཞན་གསུམ་ལ་རང་
འགེལ་ཡོད་པས་སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་འགེལ་པ་མ་མཛད་ཅྦྷཱིང་། ར་ཤེར་དང་། རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་གྦྷཱིས་ལ་
འགེལ་པ་མཛད་པ་འདྦྷཱིས་ཀང་ཤེས་པར་གྦྷཱིས་ཤྦྷཱིག སོབ་དཔོན་གྦྷཱི་དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགེལ་པ་ལ་ཐོག་
མར་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྦྷཱི་ཏ་མཛད། དེའྦྷཱི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་ཚིག་གྦྷཱི་འགེལ་
པ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས་རོད་པ་སྤངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱི་ལུགས་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཚིག་གསལ་དང་། 
དོན་གྦྷཱི་འགེལ་པ་འཇུག་པ་ར་འགེལ་མཛད། དེའྦྷཱི་རེས་སུ་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཁུ་བྱུག་ཆེ་ཆུང་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་གཞུང་
མཛད་པ་མྦྷཱི་སང་ལ། དེའྦྷཱི་རེས་སུ་ཇོ་བོ་རེས་དབུ་མ་བདེན་གྦྷཱིས་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྦྷཱིག་མཛད་དོ། །སོབ་
དཔོན་གྦྷཱི་དགོངས་པ་རང་རྒྱུད་དུ་འགེལ་པ་ལ་ཐོག་མར་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས་ཚིག་གྦྷཱི་འགེལ་པ་ཤེས་རབ་
སྒྲོན་མེ་མཛད། འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་དེ་བ་ཤར་མའྦྷཱི་འགེལ་པ་དཀར་པོ་རམ་པར་འཆར་བའྦྷཱི་རེས་སུ་འབངས་པར་སན་རས་
གཟྦྷཱིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྦྷཱིས་བཤད་དོ། །དོན་གྦྷཱི་འགེལ་པ་དབུ་མ་སྦྷཱིང་པོ། དེའྦྷཱི་འགེལ་པ་རོག་གེ་འབར་བ་
མཛད་དོ། །དེའྦྷཱི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་དཔལ་སྦས་ཀྦྷཱིས་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ལ་འཇུག་པ་མཛད། དེའྦྷཱི་སོབ་མ་ཡེ་ཤེས་
སྦྷཱིང་པོས། དབུ་མ་བདེན་གྦྷཱིས་ར་འགེལ་མཛད། དེའྦྷཱི་སོབ་མ་ཞྦྷཱི་བ་འཚོས་དབུ་མ་རྒྱན་ར་འགེལ་མཛད། དེའྦྷཱི་
སོབ་མ་ཀ་མ་ལ་ཤྦྷཱི་ལས་རང་ྦྷཱིད་བསོམ་པའྦྷཱི་རམ་གཞག་སོམ་རྦྷཱིམ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ། དེའྦྷཱི་རྒྱབ་བརེན་དུ་
དབུ་མ་སང་བ་མཛད་དེ། འདྦྷཱི་གསུམ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྦྷཱི་དབུ་མ་པ་ཡྦྷཱིན་པས་རང་རྒྱུད་ཤར་བ་གསུམ་དུ་
གགས་སོ། །གསུམ་པ་དེ་ྦྷཱིད་ལ་བཤད་ན་གྦྷཱིས་འཇུག་པའྦྷཱི་ཚུལ་ལ་ལྔ་སེ། འཆད་པ་པོ་བླ་མའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད། 
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དེས་ཇྦྷཱི་ལྟར་འཆད་པའྦྷཱི་ཚུལ། ན་པ་པོ་སོབ་མའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད། དེས་ཇྦྷཱི་ལྟར་ན་པའྦྷཱི་ཚུལ། འཆད་ན་གྦྷཱི་
གནས་སྐབས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་འཆད་པ་པོ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ནྦྷཱི། རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཡྦྷཱིན་ཏེ། རེན་
འབེལ་ས་བ་རམས་ཀྦྷཱི་དམ་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ས་
རམས་ཀྦྷཱི། །དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། རོད་ཟློག་ལས། གང་ཞྦྷཱིག་སོང་དང་རེན་འབྱུང་དག །དབུ་
མའྦྷཱི་ལམ་དུ་དོན་གཅྦྷཱིག་པར། །གསུང་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡྦྷཱི། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འཆད་པ་པོ་འབྦྷཱིང་དུ་གྱུར་པ་ནྦྷཱི། ཆོས་ྦྷཱིད་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་
རོགས་ནས་གཞན་ལ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པར་སོན་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་སེ། འཇུག་པ་ལས། ཇྦྷཱི་ལྟར་དེ་ཡྦྷཱིས་
ཆེས་ཟབ་ཆོས་རོགས་པ། །ལུང་དང་གཞན་ཡང་རྦྷཱིགས་པས་ཡྦྷཱིན་པས་ན། དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་
ལུགས་ལས། །ཇྦྷཱི་ལྟར་གནས་པའྦྷཱི་ལུགས་བཞྦྷཱིན་བརོད་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། དེའྦྷཱི་འགེལ་པར་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པ་ལ་སོད་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་ྦྷཱིད་ཇྦྷཱི་ལྟར་མཐོང་བ་དེ་
ལྟར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་ལུང་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པར་མཁེན་ནས། དབུ་མའྦྷཱི་བསན་བཅོས་ལས་རྦྷཱིགས་པ་དང་
ལུང་དག་གྦྷཱིས་ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་ཡང་དག་པ་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་ྦྷཱིད་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཅན་ཆེས་གསལ་བར་
བསན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འཆད་པ་པོ་ཐ་མ་ནྦྷཱི། སོ་སོ་སེ་བོའ་ིམཁས་པ་སེ། དེའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་རྦྷཱིན་ཆེན་
ཕེང་བར། དགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་དེ་དག་གྦྷཱི །མཚན་ྦྷཱིད་མདོར་བསྡུས་མཁེན་པར་མཛོད། །ཆོས་ཤེས་སྦྷཱིང་རེ་
ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་ལྡན། །ོན་མོངས་སེལ་བའྦྷཱི་ཤེས་རབ་ཅན། །དེ་དག་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ཁོད་བསེན་ན། །ཁོད་ཀྦྷཱིས་མཁེན་
གྦྷཱིས་གུས་པར་མཛོད། །ཅེས་མཚན་ྦྷཱིད་བཞྦྷཱི་ལྡན་དུ་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། སོད་འཇུག་ལས། རག་པར་དགེ་བའྦྷཱི་
བཤེས་གེན་ནྦྷཱི། །ཐེག་ཆེན་དོན་ལ་མཁས་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག །སོག་གྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་ཡང་མྦྷཱི་གཏོང་ངོ་། །ཞེས་མཚན་ྦྷཱིད་གྦྷཱིས་ལྡན་དུ་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་འཆད་པ་པོ་དང་པོས་
འཆད་ཚུལ་ནྦྷཱི། འདུལ་བྱའྦྷཱི་བསམ་པ་དང་། དབང་པོ་དང་། བག་ལ་ལ་བ་དང་འཚམ་པར་རྦྷཱིམ་གྦྷཱིས་ཁྦྷཱིད་ནས་
མཐར་ཐམས་ཅད་ཀང་སོང་ྦྷཱིད་ལ་སྦྱོར་བ་སེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པའྦྷཱི་མདོ་ལས། ཇྦྷཱི་ལྟར་ནད་པ་ནད་པ་
ལ། །སྨན་པས་སྨན་རམས་གཏོང་བ་ལྟར། །དེ་བཞྦྷཱིན་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་ལ། །ཇྦྷཱི་ཙམ་བཟོད་པའྦྷཱི་ཆོས་
སོན་ཏོ། །ཞེས་དང་། ར་བ་ལས། གང་གྦྷཱིས་ཐུགས་བརེ་ེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་པའྦྷཱི་
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ཕྱྦྷཱིར། །དམ་པའྦྷཱི་ཆོས་ནྦྷཱི་སོན་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །འཆད་པ་པོ་གྦྷཱིས་པས་
འཆད་ཚུལ་ནྦྷཱི། གཞན་གྦྷཱིས་བྱས་པའྦྷཱི་བསན་བཅོས་ལ་རག་མ་ལས་པར། རང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གནས་ལུགས་མངོན་
སུམ་དུ་མཐོང་བས་བཀའྦྷཱི་དགོངས་པ་རང་དབང་དུ་འགེལ་བའྦྷཱི་སོ་ནས་སོན་པ་སེ། འདྦྷཱི་ལ་དགོངས་ནས་རྒྱུད་
བླར། གང་ཞྦྷཱིག་རྒྱལ་བའྦྷཱི་བསན་པ་འབའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱི །དབང་བྱས་རམ་གཡེང་མེད་ཡྦྷཱིད་ཅན་གྦྷཱིས་བཤད། །ཐར་པ་
ཐོབ་པའྦྷཱི་ལམ་དང་རེས་མཐུན་པ། །དེ་ཡང་དང་སོང་བཀའ་བཞྦྷཱིན་སྦྷཱི་བོས་ལོངས། །ཞེས་གསུངས་པ་སེ། 
བྱམས་པའྦྷཱི་ཆོས་ལྔ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །འཆད་པ་པོ་གསུམ་པས་འཆད་
ཚུལ་ནྦྷཱི། ངེས་ཤེས་སེད་ཚུལ་གྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འགལ་འབེལ་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ། ཡྦྷཱིད་ཆེས་པའྦྷཱི་ལུང་། བླ་མའྦྷཱི་
མན་ངག་གསུམ་གྦྷཱི་སོ་ནས་འཆད། གདུལ་བྱ་ཐོས་བསམ་དང་སོམ་པ་ལ་དགའ་བའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས། 
མཚན་ྦྷཱིད་གཏན་འབེབས་དང་། སྒྲུབ་པ་མས་ལེན་གྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་འཆད། གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རོ་འབྦྷཱིང་རྟུལ་
གསུམ་གྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མདོར་བསྡུས་པ་དང་། བར་མ་དང་། རྒྱས་པར་འཆད་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་འཆད། 
རང་ྦྷཱིད་འཇུག་པའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོར་བ་དང་། དངོས་གཞྦྷཱི་དང་། རེས་གསུམ་གྦྷཱི་སོ་ནས་འཆད་
པའོ། །གསུམ་པ་ལ་ན་པ་པོ་སོད་ཀྦྷཱི་སོན་དང་ལྡན་པ་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་ར་བ་
ལས། སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་བལྟ་ེས་ན། །ཤེས་རབ་ཆུང་རམས་ཕུང་པར་འགྱུར། །ཇྦྷཱི་ལྟར་སྦྲུལ་ལ་བཟུང་ེས་
དང་། །རྦྷཱིག་སགས་ེས་པར་བསྒྲུབ་པ་བཞྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཆོས་འདྦྷཱི་ལོག་པར་ཤེས་
གྱུར་ན། །མྦྷཱི་མཁས་རམས་ནྦྷཱི་ཆུད་ཀང་ཟ། །འདྦྷཱི་ལྟར་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡྦྷཱི། །མྦྷཱི་གཙང་དེར་ནྦྷཱི་བྱྦྷཱིང་བར་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སོང་ྦྷཱིད་ལ་བག་ཆགས་མ་བཞག་པའམ། བག་ཆགས་བཞག་ཀང་ཚོགས་མ་
བསགས་པའྦྷཱི་སོབས་ཀྦྷཱིས་སོང་ྦྷཱིད་བཤད་ཀང་དེའྦྷཱི་དོན་གཏན་མེད་པར་བཟུང་ནས་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་མྦྷཱི་མོས་པ་
སེས་ཏེ་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཆོས་སྤོང་བ་དང་ཡང་ན་ཐ་སད་དུ་ཡང་ལས་འབས་སོགས་མེད་པ་ཡྦྷཱིན་སམ་དུ་ཕྱྦྷཱིན་
ཅྦྷཱི་ལོག་ཏུ་གཟུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་གསུང་རབ་སྦྷཱི་ལས་སོན་དུ་བཤད་པའྦྷཱི་སོད་ཁ་སྦུབ་ལྟ་བུ་དང་། ཞབས་
རོལ་ལྟ་བུ་དང་། དུག་ཅན་ལྟ་བུ་རམས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་མཚན་ྦྷཱིད་གཏན་འབེབས་ཀྦྷཱི་ན་པ་པོ་དང་། སྒྲུབ་པ་
མས་ལེན་གྦྷཱི་ན་པ་པོ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་བཞྦྷཱི་བརྒྱ་པ་ལས། གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དོན་གེར་བ། །ན་
པོ་སོད་ཅེས་བྱ་བར་བརོད། །ཅེས་པ་ལྟར། ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་ཕག་དོག་དང་། ཁོང་ཁོས་དབེན་པའྦྷཱི་བློ་གཟུ་
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བོར་གནས་པ་དང་། བཤད་བྱའྦྷཱི་དོན་དེ་རོགས་པར་ནུས་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་དང་། དོན་དུ་གེར་བའྦྷཱི་
བརོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་སེ་མཚན་ྦྷཱིད་གསུམ་ལྡན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། དེ་ཡྦྷཱི་སྒྲུབ་པ་
མདོར་བསྡུ་ན། །མདོར་ན་དད་དང་ཤེས་རབ་བོ། །དད་ཅན་ཡྦྷཱིན་ཕྱྦྷཱིར་ཆོས་ལ་བརེན། །ཤེས་རབ་ལྡན་ཕྱྦྷཱིར་ཡང་
དག་རྦྷཱིག །ཅེས་པ་ལྟར་འགོ་བ་བཞྦྷཱི་ཡྦྷཱིས་ཆོས་ལས་མྦྷཱི་འདའ་བའྦྷཱི་དད་པ་ལྡན་པ་དང་། བཤད་བྱའྦྷཱི་དོན་དེ་
རོགས་པར་ནུས་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་ཏེ་མཚན་ྦྷཱིད་གྦྷཱིས་ལྡན་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ཀང་གཙོ་ཆེ་བའྦྷཱི་དབང་དུ་
བྱས་ཀྦྷཱི། གྦྷཱིས་ག་ལའང་གྦྷཱིས་ཀ་དགོས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ན་པ་པོ་དེ་དག་ཀང་གྲུབ་མཐས་
བློ་མ་བསྒྱུར་བ་དང་བསྒྱུར་བ་གྦྷཱིས་སུ་འདུས་པ་ལས་དང་པོ་ནྦྷཱི། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པར། དུ་བ་ལས་ནྦྷཱི་མེར་ཤེས་
དང་། །ཆུ་སར་ལས་ནྦྷཱི་ཆུར་ཤེས་ལྟར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་གྦྷཱི། །རྦྷཱིགས་ནྦྷཱི་མཚན་མ་དག་ལས་
ཤེས། །ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་མཚན་མ་ལས་ཤེས་ཚུལ་ནྦྷཱི། འཇུག་པ་ལས། སོ་སོ་སེ་བོའ་ིདུས་ནའང་སོང་
པ་ྦྷཱིད་ཐོས་ནས། །ནང་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་བྱུང་མཆྦྷཱི་མས་མྦྷཱིག་
རླན་ཞྦྷཱིང་། །ལུས་ཀྦྷཱི་བ་སྤུ་ལྡང་བར་འགྱུར་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ། །དེ་ལ་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་བློ་ཡྦྷཱི་ས་བོན་
ཡོད། །དེ་ྦྷཱིད་ེ་བར་བསན་པའྦྷཱི་སོད་ནྦྷཱི་དེ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། །དེ་ལ་དམ་པའྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་བདེན་པ་བསན་པར་བྱ། །ཞེས་པ་
ལྟར་རོ། །དེ་ལ་ནྦྷཱི་དང་པོ་ྦྷཱིད་ནས་མཚན་ྦྷཱིད་གཏན་འབེབས་དང་། སྒྲུབ་པ་མས་ལེན་གྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་དོན་དམ་
པའྦྷཱི་བདེན་པ་བསན་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་དེའྦྷཱི་རེས་སུ་འགོ་བའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་གྲུབ་
མཐས་བློ་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ། སོད་འཇུག་ལས། རལ་འབྱོར་པ་ཡང་བློ་ཁད་ཀྦྷཱིས། །གོང་མ་གོང་མ་རམས་ཀྦྷཱིས་
གནོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། །ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་བཞྦྷཱི་པོ་རམས་འོག་མ་འོག་མའྦྷཱི་དོན་
དམ་གྦྷཱི་འདོད་ཚུལ་ལ། གོང་མ་གོང་མས་གནོད་བྱེད་བརོད་ནས་གྲུབ་མཐའ་གོང་མ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། འཆད་པ་
པོ་དབུ་མ་པ་ཁོ་ནས་རང་གཞན་གྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ས་བའྦྷཱི་དངོས་ས་བ་རམས་ལ། གོང་མ་གོང་མའྦྷཱི་གནོད་བྱེད་
བརོད་ནས་མཐར་དབུ་མའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཡང་དབུ་མ་པས་དེ་དག་ལ་རང་ལུགས་ཀྦྷཱི་གནོད་བྱེད་
བརོད་པའྦྷཱི་སོ་ནས་མཐར་ཐུག་དབུ་མའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྦྱོར་བ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། རང་རང་གྦྷཱི་
གཞུང་ན་གསལ། གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་ྦྷཱིད་ལས། ཡོད་ན་མྦྷཱི་རག་པས་ཁབ་པའྦྷཱི་མདོ་སེ་པའྦྷཱི་
གྲུབ་མཐས་འདུས་མ་བྱས་དངོས་པོར་ཡོད་པའྦྷཱི་བྱེ་བག་ཏུ་ས་བའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་དགག དྲུག་གྦྷཱི་ཅྦྷཱིག་ཅར་སྦྱར་
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བའྦྷཱི་སེམས་ཙམ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་མདོ་སེ་པ་རྡུལ་ཕན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་དགག གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་གྦྷཱི་རགས་
ཀྦྷཱིས་སེམས་ཙམ་པ་སེམས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་འགོག་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། གངས་ཅན་
པ་བདག་སེ་ཁས་བླངས་པ་ལ་འགལ་བར་བརོད་པའྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རང་སེ་དངོས་ས་བ་རམས་གཞན་སེ་
ཁས་བླངས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྦྷཱི་མགོ་སོམས་དང་། གཅེར་བུ་པ་གྦྷཱིས་ཀ་ལས་སེ་བ་ཁས་བླངས་པ་
ལ། དེ་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་གནོད་བྱེད་དང་། རྒྱང་འཕན་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སེ་བ་ཁས་བླངས་པ་ལ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་
པའྦྷཱི་མགོ་སོམས་སོགས་བརོད་པའྦྷཱི་སོ་ནས་སེ་མེད་རོགས་པ་ལ་འགོད་པ་ལྟ་བུའོ། །མདོར་ན་གྲུབ་མཐའ་ས་
བའྦྷཱི་དངོས་ས་བ་ཐམས་ཅད་དགག་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་དབུ་མའྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ན་པོར་རུང་བར་ཤེས་པར་
བྱའོ། །ན་པ་པོའ་ིརམ་གཞག་ཚུལ་འདྦྷཱི་ལྟ་བུ་མ་ཤེས་ན། གཞུང་ལས། ན་པ་པོ་ཐེག་ཆེན་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་སད་པ་
དགོས་པར་གསུངས་པ་དང་། དགག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་ཁོ་ན་ལ་བྱེད་པ་དང་། གྲུབ་
མཐས་བློ་མ་བསྒྱུར་བའྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་ན་པར་འདོད་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་འདྦྷཱི་དག་ཅྦྷཱི་ལྟ་བུ་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་སམ་དུ་
མགོན་པོ་ཕྱོགས་སད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དག་མཐོང་ནས་དེ་དག་ལ་བརེ་བའྦྷཱི་སོ་ནས་བཤད་པའོ། །བཞྦྷཱི་པ་ལ་
སྦྱོར་བ་དང་། དངོས་གཞྦྷཱི་དང་། རེས་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལ། འདུ་ཤེས་ནྦྷཱི་རང་ྦྷཱིད་ལ་ནད་པའྦྷཱི་འདུ་ཤེས། 
འཆད་པ་པོ་ལ་སྨན་པའྦྷཱི་འདུ་ཤེས། ཆོས་ལ་སྨན་གྦྷཱི་འདུ་ཤེས། ནན་ཏན་མས་སུ་ལེན་པ་ལ་ནད་གསོ་བའྦྷཱི་འདུ་
ཤེས་དང་། ཀུན་སོང་ནྦྷཱི། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྦྷཱི་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། སོད་ཁ་སྦུབ་ལྟ་བུ་
ར་བར་མྦྷཱི་གཏོད་པ་དང་། སོད་ཞབས་རོལ་ལྟ་བུ་ར་བར་གཏད་ཀང་དན་ཤེས་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་མྦྷཱི་སོང་བ་དང་། སོད་
དུག་ཅན་ལྟ་བུ་དན་ཤེས་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་བསངས་ཀང་ཆགས་སང་དང་ཟང་ཟྦྷཱིང་གྦྷཱིས་གཡེངས་ནས་ཐར་པའྦྷཱི་རྒྱུར་
མྦྷཱི་འགྱུར་བ་དག་སྤངས་ནས་ཚུལ་བཞྦྷཱིན་དུ་རག་པར་དན་ཤེས་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་བསངས་ནས་ཐར་པའྦྷཱི་རྒྱུར་འགྱུར་
བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། འཁོར་གསུམ་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱིས་རོགས་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་
བའོ། །ལྔ་པ་ནྦྷཱི། དགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་གཙང་ནག་པས་འདྦྷཱི་ལྟར་བཤད་དེ། དེ་ལ་རེ་ཞྦྷཱིག་ཆོས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པ་དེ་སོན་པའྦྷཱི་གང་ཟག་ནྦྷཱི་འདྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་ཇྦྷཱི་ལྟ་བར་མྦྷཱི་ཤེས་པ་དང་། སྤོབས་པ་ཞན་པ་དང་ཟང་ཟྦྷཱིང་གེར་
བ་དག་གྦྷཱིས་ག་ཚོམ་དུ་མྦྷཱི་བྱ་སེ། གཞན་ལ་མྦྷཱི་ཕན་ཞྦྷཱིང་རང་ྦྷཱིད་རྨོངས་པས་ཆོས་ལས་འདའ་བ་དང་། གཞན་
གྦྷཱིས་བརད་ན་སྤོབས་པ་གཏུགས་པས་ཡྦྷཱིད་འབྱུང་། ཆོས་ཟབ་མོ་བཙོངས་པའྦྷཱི་སྦྷཱིག་ལྦྷཱི་བས་གོས་པར་འགྱུར་
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བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ནའང་མདོ་སེ་དེ་དང་དེ་ལས་ཆོས་ལོག་པ་དང་ཟང་ཟྦྷཱིང་གྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་སོན་པའྦྷཱི་ེས་པ་མྦྷཱི་ཟད་པ་
གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །འོན་ཀང་ཆོས་འདྦྷཱི་སོན་པའྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་ནྦྷཱི་ཇྦྷཱི་སྐད་བརོད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱིས་
འདྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་ཇྦྷཱི་ལྟ་བར་རོགས་པས་ཤེས་བྱའྦྷཱི་ཆོས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་གསུང་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་འབབ་
པར་ཤེས་པ་དང་། དམྦྷཱིགས་པ་མེད་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྦྷཱི་སོད་པ་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པའྦྷཱི་བརོན་འགྲུས་
ཀྦྷཱིས་གདུལ་བྱ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་སེ། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། རྒྱལ་བའྦྷཱི་ཡུམ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་ནྦྷཱི་དེ་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཆོས་སོན་ཅྦྷཱིང་དགེ་བའྦྷཱི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་
རམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྦྷཱིད་དུ་བསོར་འཇུག་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཆོས་བསན་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཡང་སུ་ཡང་
རུང་བ་ལ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། རྦྷཱིགས་གཞན་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པ་དག་གྦྷཱིས་ཐོས་ན་སྐྲག་ཅྦྷཱིང་མ་
དད་པས་གཞན་ཕུང་པ་དང་། བརས་ཤྦྷཱིང་དོན་དུ་མ་གྱུར་པས་ཆུད་ཟོས་པ་དང་། བྱ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་བྱས་པ་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱིས་བདག་ྦྷཱིད་ལ་ེས་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཡོངས་སུ་
མ་སྦྱངས་པ་རམས་ཀྦྷཱི་མདུན་དུ་བསན་པར་མྦྷཱི་བྱའོ། །ཞེས་པ་དང་། བསན་ན་ར་བའྦྷཱི་ལྟུང་ྦྷཱིད་དང་། བདུད་རྦྷཱི་
དུག་ཏུ་འགྱུར་པ་དང་། སེང་གེའྦྷཱི་འོ་མ་ཁམས་སའྦྷཱི་སོད་དུ་བླུགས་པ་ལྟར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ེས་པ་དུ་
མར་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །མདོ་འགའ་ལས་མ་དད་པ་རམས་ཀྦྷཱི་ར་བར་ཡང་བསྒྲག་པར་གསུངས་པ་ནྦྷཱི་དེའྦྷཱི་ེས་
པ་ལྦྷཱི་བ་ལས་སོབ་པའྦྷཱི་ཐབས་དེ་ྦྷཱིད་དུ་གཟྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱིས་ཐམས་ཅད་དུ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། སྦྷཱིར་བཀག་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འོན་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིརྦྷཱིགས་ཅན་རེས་སུ་མཐུན་པའྦྷཱི་དགེ་ཚོགས་ཀྦྷཱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་སོན་དུ་
སོང་བས་འདྦྷཱི་ཐོས་ན་དད་པའྦྷཱི་རམ་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་འབས་བུའྦྷཱི་རགས་དང་ལྡན་པའམ། བདག་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་
སྨྦྷཱིན་པར་བྱ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ྦྷཱིད་དུ་ལུང་དག་ལས་བཤད་དོ། །དེས་དེ་ལ་བསན་པའྦྷཱི་གནས་སྐབས་
ནྦྷཱི་འཆད་པོ་དང་ན་པོ་དག་ཆོས་འདྦྷཱིར་སོ་ཞྦྷཱིང་མཐུན་པས་བསམ་པ་དགེ་བ་དང་། ཟས་སྐོམ་ལ་སོགས་པ་
མཐུན་རེན་ཚོགས་པ་དང་། གེགས་མེད་པ་སེ་དེས་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་བརེན་པའྦྷཱི་སྒྲྦྷཱིབ་པ་དང་། བདུད་ཀྦྷཱི་ལས་ཇྦྷཱི་
ལྟར་འབྱུང་བ་རམས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཕྱོགས་བཅུའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྦྷཱིང་བརོན་འགྲུས་བསེད་
པས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བྱས་ན་དེ་དག་མྦྷཱི་འབྱུང་ཞྦྷཱིང་དོན་ཆེ་བར་འགྱུར་བའྦྷཱི་བསམ་པ་དང་། སྦྱོར་བས་བསན་པར་
བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཡན་ལག་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གྦྷཱིས་པ་བཤད་
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བྱའྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་ཆེ་བ་བརོད་པ་ལ་གསུམ་སེ། དབུ་མའྦྷཱི་ཆེ་བ་སྦྷཱིར་བརོད། གཞྦྷཱི་དབུ་མ་བྱེ་བག་ཏུ་བསགས། 
དཔེའྦྷཱི་སོ་ནས་གསུམ་ཆར་བསགས་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིདབུ་མ་ནྦྷཱི། རང་བཞྦྷཱིན་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་
དང་། དགོས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་གསུམ་གྦྷཱིས་ཆོས་གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་ལ་རང་བཞྦྷཱིན་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ནྦྷཱི་སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱིས་བརར་བཏགས་པའྦྷཱི་དབུ་མ་ཞེས་པའྦྷཱི་མཚན་གྦྷཱི་དོན། མཐའ་དང་
བལ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་པ་དང་། རེས་སུ་འབེལ་བའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལས། དང་པོ་མཐའ་དང་བལ་བ་འཇུག་
པའྦྷཱི་ཡུལ་ཡང་གསུམ་སེ། གཞྦྷཱི་དབུ་མར་བརོད་པས་བདེན་པ་གྦྷཱིས་པོ་དག་ཕན་ཚུན་དང་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་
ཡོད་མེད་རག་ཆད་ཀྦྷཱི་མཐའ་དང་བལ་བ་དང་། ལམ་དབུ་མར་བརོད་པས་ཐབས་ཤེས་རབ་གྦྷཱིས་པོ་དེ་སྒྲོ་
འདོགས་དང་སྐུར་བའྦྷཱི་མཐའ་དང་བལ་བ་དང་། འབས་བུ་དབུ་མར་བརོད་པས་མྦྷཱི་གནས་པའྦྷཱི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ནྦྷཱི། སྦྷཱིད་པ་དང་ཞྦྷཱི་བའྦྷཱི་མཐའ་གྦྷཱིས་དང་བལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མཐར་ཐུག་པ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཡང་
གསུམ་ལས། བདེན་པ་གྦྷཱིས་པོ་ནྦྷཱི་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་མཐར་ཐུག་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཤེས་བྱའྦྷཱི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྦྷཱི་ཆོས་
ཅན་དང་ཆོས་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པས་དངོས་པོའ་ིལུས་ྦྷཱིད་དང་། རོགས་པས་སྒྲོ་སྐུར་གྦྷཱི་མཐའ་ཟད་པར་སྤོང་བས་ཤེས་
བྱའྦྷཱི་གནས་ྦྷཱིད་དང་། དེ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྦྷཱིས་ོན་མོངས་དང་རམ་བྱང་དུ་འགྱུར་བས་ངེས་ལེགས་ཀྦྷཱི་
དམྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཐབས་ཤེས་རབ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ལམ་གྦྷཱི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དུས་གསུམ་གྦྷཱི་
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཤེགས་ཤྦྷཱིང་རེས་སུ་གཤེགས་པའྦྷཱི་ཤུལ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། ཇྦྷཱི་སྐད་འཆད་པའྦྷཱི་འབས་བུ་
འགྲུབ་པ་ལ་དགོས་ཤྦྷཱིང་ཚང་བས་ངེས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། མ་མཐོང་བའྦྷཱི་གཡང་ས་མེད་ཅྦྷཱིང་མས་སུ་འབབ་
པས་འཇུག་པ་བདེ་བའྦྷཱི་སོ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མྦྷཱི་གནས་པའྦྷཱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྦྷཱི་འབས་བུ་རམས་ཀྦྷཱི་
མཐར་ཐུག་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བདག་གྦྷཱི་དོན་གྲུབ་པ་དང་། གཞན་གྦྷཱི་དོན་བྱེད་པས་སེས་བུ་ཆེན་པོ་རམས་ཀྦྷཱི་གེར་
བྱའྦྷཱི་དོན་ཚང་བ་དང་། སྤངས་རོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་དེ་ལས་ལྷག་པའྦྷཱི་དོན་མེད་པ་དང་། འདས་པའྦྷཱི་
ལམ་གྦྷཱིས་ཐོབ་པས་སར་ལྡོག་པ་མེད་པར་སོན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་དེ་དག་རེས་སུ་འབེལ་བ་ནྦྷཱི། གཞྦྷཱི་
ལམ་འབས་བུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ངེས་པས་འབེལ་བ་དང་། དགོས་པ་ཚང་བས་འཚམ་པ་དང་། ལག་
རེས་མ་འཁྲུལ་བས་མཐུན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྦྷཱི། རང་བཞྦྷཱིན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའྦྷཱི་དོན་ངེས་པར་མྦྷཱི་ནུས་སོ་སམ་ན་དེ་དག་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་དངོས་པོའ་ིརྦྷཱིགས་པ་དང་། ཡྦྷཱིད་ཆེས་
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པའྦྷཱི་ལུང་དང་། བླ་མའྦྷཱི་མན་ངག་གསུམ་ཡོད་པས་ངེས་པར་ནུས་ཏེ། རྦྷཱིགས་པས་ནྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་འབང་བ་
དག་ངེས་པར་བྱེད། ལུང་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་དད་པའྦྷཱི་རེས་སུ་འབང་བ་དག་དད་པར་བྱེད། མན་ངག་གྦྷཱིས་དེ་གྦྷཱིས་ཀས་
དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པར་བྱེད། ཡང་རྦྷཱིགས་པས་ནྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་དང་ལྟ་བ་ངེས་པར་བྱེད། ལུང་གྦྷཱིས་
འབས་བུ་དང་སྤོང་བ་ངེས་པར་བྱེད། མན་ངག་གྦྷཱིས་ལམ་གྦྷཱི་མས་ལེན་ངེས་པར་བྱེད་པས་གཞུང་གཞན་ལས་
ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་དགོས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་དགོས་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་དང་། དེ་རེད་
པར་དཀའ་བ་དང་། དེ་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། དོན་དེ་དག་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་དག་གྦྷཱིས་འགྲུབ་
པར་གཞུང་དབུ་མས་བསན་པ་ལས་ཐོབ་པའྦྷཱི་ཕན་ཡོན་ཏེ། དེའང་གསུམ་ལས། རེ་ཞྦྷཱིག་འདྦྷཱི་ཐོས་པ་ཙམ་གྦྷཱིས་
ཐོབ་པ་ནྦྷཱི། ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པ་འདྦྷཱི་ཐོས་ནས་སཾང་བ་དང་ེས་པས་ས་བ་ལ་སོགས་པ་ེས་པར་
སད་པས་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། དད་པ་དང་མཆོད་པ་དང་། འདོན་པ་ལ་སོགས་ལེགས་
པར་སད་པའྦྷཱི་བསོད་ནམས་གཞན་པས་ཆེ་བ་དང་། དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཞུགས་པས་ཀང་འཁོར་བའྦྷཱི་རྒྱུ་ལ་གནོད་
ཅྦྷཱིང་ལམ་དུ་ཆུད་པས་གཞན་ལ་ཡུན་རྦྷཱིང་སད་པ་བས་དོན་ཆེ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱིའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་རོགས་པས་ཐོབ་
པའྦྷཱི་ཕན་ཡོན་ནྦྷཱི་ཇྦྷཱི་སྐད་བརོད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དག་གྦྷཱིས་དབུ་མ་གསུམ་གྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཇྦྷཱི་ལྟ་བར་རོགས་ན་དངོས་
པོ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་ལུགས་དང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་ལམ་དང་བསན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་དོན་ཤེས་པས་རང་
གྦྷཱིས་ཡང་དག་པའྦྷཱི་དོན་རོགས་པ་དང་། གེན་པོ་ཐོབ་པ་དང་། ས་བ་རམས་ཀྦྷཱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའང་ཡྦྷཱིན་ཏེ། 
གནས་གསུམ་ལ་གཞན་གྦྷཱི་ཀན་ཀ་བདེ་བླག་ཏུ་སྤོང་བ་དང་། མཐའ་གྦྷཱིས་ལ་ཞེན་པ་རམས་བརེ་བས་ཚར་
བཅད་པ་དང་རེས་སུ་འཛིན་པའྦྷཱི་སོ་ནས་གཞུང་ལུགས་ངན་པ་འཇྦྷཱིགས་པར་བྱེད་པའོ། །འདྦྷཱི་ལ་ལེགས་པར་
ཞུགས་པས་ཐོབ་པ་ནྦྷཱི་ལམ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་དུས་ནའང་རྒྱུའྦྷཱི་མཐུས་སེམས་ཅན་སྨྦྷཱིན་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ཞྦྷཱིང་སྦྱོང་བ་
དང་དམ་པའྦྷཱི་ཆོས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་སོད་པའོ། །དགོས་པ་དེ་རེད་དཀའ་བ་ནྦྷཱི། དེ་
ལྟ་བུའྦྷཱི་སོན་པ་འབྱུང་བ་དཀོན་པ་དང་། བསན་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་བློ་དང་མྦྷཱི་འཕོད་པ་དང་། ཆོས་འདྦྷཱི་ལ་མོས་པ་
ཙམ་ཡང་དག་པའྦྷཱི་ཚོགས་མང་པོ་ལ་ལྟོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཡྦྷཱིད་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་ནོར་བུ་ལྟར་དཀོན་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱིས་ན་སེ་བོ་མཁས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཀང་ཆོས་འདྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་ལ་བློ་མ་ཕྱོགས་ཞྦྷཱིང་འདྦྷཱིར་སོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དག་
གྦྷཱིས་ཀང་འདྦྷཱི་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་མ་རོགས་པར་སང་བས་གཞུང་གྦྷཱི་ཁད་པར་འདྦྷཱི་ཟློས་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་
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བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ནྦྷཱི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དགོས་པ་དེ་འཇོག་པོའ་ིགཙུག་རྒྱན་གྦྷཱི་ནོར་བུ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་མྦྷཱི་ནུས་པ་
དག་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེང་སོང་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའྦྷཱི་སེ་བོ་ཡོད་ཅྦྷཱིང་གཞུང་འདྦྷཱིས་གསལ་བར་འཆད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །གྦྷཱིས་པ་གཞྦྷཱི་དབུ་མ་བྱེ་བག་ཏུ་བསགས་པ་ནྦྷཱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་བརོད་བྱ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། ཤེས་བྱ་
ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་གནས་ལུགས་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། དེ་རོགས་པ་ཕན་བདེ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་གནས་ཡྦྷཱིན་པ་དང་གསུམ་
གྦྷཱིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། གཞྦྷཱི་དབུ་མ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་པོ་ནྦྷཱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་བརོད་བྱ་
ཡྦྷཱིན་ཏེ། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི་ངེས་དོན་གྦྷཱིས་གསུང་རབ་དང་དང་དོན་གྦྷཱི་གསུང་རབ་གྦྷཱིས་སུ་འདུས་
ཤྦྷཱིང་། ངེས་དོན་གྦྷཱི་གསུང་རབ་ནྦྷཱི་བརོད་བྱ་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་སོན་པ་དང་། དང་དོན་གྦྷཱི་གསུང་རབ་ནྦྷཱི་
བརོད་བྱ་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་སོན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། སོང་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་
བསན་པ་ལྟར། །ངེས་དོན་མདོ་སེ་དག་གྦྷཱི་བྱེ་བག་ཤེས། །གང་ལས་སེམས་ཅན་གང་ཟག་སེས་བུ་བསན། །ཆོས་
དེ་ཐམས་ཅད་དང་བའྦྷཱི་དོན་དུ་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་བརོད་བྱ་བདེན་གྦྷཱིས་ཤེས་མྦྷཱི་ཤེས་ཀྦྷཱིས་
གསུང་རབ་ལ་མྦྷཱི་རྨོངས་པ་དང་རྨོངས་པར་འགྱུར་བ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བདེན་གྦྷཱིས་ལས། བདེན་གྦྷཱིས་རམ་དབྱེ་ཤེས་
པ་དག །ཐུབ་པའྦྷཱི་བཀའ་ལ་མྦྷཱི་རྨོངས་ཏེ། །དེ་དག་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་ནས། །ཕུན་ཚོགས་ཕ་རོལ་འགོ་
བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། ར་བ་ལས། གང་དག་བདེན་པ་འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི། །རམ་དབྱེ་རམ་པར་མྦྷཱི་ཤེས་པ། །དེ་
དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡྦྷཱི། །ཟབ་མོའ་ིདེ་ྦྷཱིད་རམ་མྦྷཱི་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། 
ཤེས་བྱའྦྷཱི་ཆོས་རམས་ཐམས་ཅད་དཔྱད་ན་བདེན་བརྫུན་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། མ་དཔྱད་
ཐ་སད་དུ་བརྫུན་སང་རེན་འབྱུང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་སུས་ཀང་གཞན་དུ་བཟློག་པར་མྦྷཱི་ནུས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་ན། བདེན་
གྦྷཱིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་གནས་ལུགས་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཡུམ་བར་མ་ལས། མཚན་ྦྷཱིད་འདྦྷཱི་དག་
ལྷ་དང་མྦྷཱི་དང་ལྷ་མ་ཡྦྷཱིན་དང་བཅས་པའྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱིས་དཀྲུག་པར་མྦྷཱི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་
པ་ནྦྷཱི། བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དོན་ལེགས་པར་རོགས་པ་ནྦྷཱི། སྦྷཱིར་འཕགས་པ་གསུམ་གྦྷཱི་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་པའྦྷཱི་ཡུམ་
ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། བྱེ་བག་ཏུ་དུས་གསུམ་གྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ཡུམ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཤེར་ཕྱྦྷཱིན་གྦྷཱི་བསོད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་
རང་སངས་རྒྱས་རམས་དང་། །ན་ཐོས་རམས་ཀྦྷཱིས་ངེས་བསེན་མ། །ཁོད་ྦྷཱིད་གཅྦྷཱིག་པུ་ཐར་པའྦྷཱི་ལམ། །དེ་
ལྟར་གཞན་དག་མེད་པར་ངེས། །ཞེས་དང་། གང་སད་སངས་རྒྱས་འཇྦྷཱིག་རེན་གཙོ། །ཐུགས་རེ་ཅན་རམས་
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ཁོད་ཀྦྷཱི་སས། །དེ་ཡྦྷཱི་སད་དུ་དགེ་མ་ཁོད། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་མོ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་
གསུམ་ཆར་དཔེའྦྷཱི་སོ་ནས་བསགས་པ་ནྦྷཱི་གཞྦྷཱི་དབུ་མ་ནམ་མཁའ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ། ལམ་དབུ་མ་ཤྦྷཱིང་ར་
དང་ཆོས་མཚུངས་པ། འབས་བུ་དབུ་མ་ཡྦྷཱིད་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་ནོར་བུ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་གསུམ་གྦྷཱིས་ཤེས་པར་བྱ་
བ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྦྷཱི་ཁབ་ཅྦྷཱིང་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་ལ་གོ་འབྱེད་པ་ལྟར། གཞྦྷཱི་དབུ་མ་བདེན་
གྦྷཱིས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་ཅྦྷཱིང་། ཀུན་རོབ་སང་བ་ལ་བདེན་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་མེད། དོན་དམ་སང་མེད་
ལ་བདེན་བརྫུན་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་ཅྦྷཱིང་། བདེན་གྦྷཱིས་མ་རྦྷཱིག་པས་འཁོར་བར་གོ་སྐབས་འབྱེད་ལ། 
བདེན་གྦྷཱིས་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཡུམ་གྦྷཱིས་ཞྦྷཱི་བ་ལམ་ལྔར་འཇུག་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་དགོངས་ནས་རྦྷཱིམ་པ་ལྟར་
འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས། སེམས་ཅན་ཐ་མ་འབྦྷཱིང་དང་མཆོག་གྱུར་ཇྦྷཱི་སེད་པ། །དེ་ཀུན་མ་རྦྷཱིག་ལས་བྱུང་བདེ་
བར་གཤེགས་པས་གསུངས། །ཞེས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཚུལ་སོ་ཐབས་དང་ར་བ་ཇྦྷཱི་སེད་པ། །དེ་ཀུན་ཤེས་རབ་
ཕ་རོལ་ཕྱྦྷཱིན་པ་མཆོག་ལས་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། ཤྦྷཱིང་ར་བརན། བདེ། མགོགས་
པ་ལྟར། ལམ་ཚོགས་གྦྷཱིས་ཀང་སྦྷཱིད་ཞྦྷཱི་མྦྷཱི་ལྟུང་བས་བརན་ཞྦྷཱིང་། སྡུག་བསལ་དང་གནོད་པ་མེད་པས་བདེ་ལ། 
མྱུར་དུ་སངས་རྒྱ་བས་མགོགས་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་དགོངས་ནས་རྦྷཱིམ་པ་ལྟར། འཕགས་པ་བསྡུད་པ་ལས། 
ཁམས་གསུམ་ཡང་དག་འདས་ལ་རམ་པར་གོལ་བའང་མྦྷཱིན། །ཞེས་པ་དང་། སོད་འཇུག་ལས། སྦྷཱིག་པ་སྤོང་
ཕྱྦྷཱིར་སྡུག་བསལ་མེད། །མཁས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་མྦྷཱི་དགའ་མེད། །ཅེས་པ་དང་། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས། ཟྦྷཱིལ་གྦྷཱིས་
མྦྷཱི་གནོན་རྒྱལ་བའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། ཡྦྷཱིད་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་ནོར་བུ་
རྦྷཱིན་པོ་ཆེ་དཀོན་ལ་ཕན་འདོགས་ཆེ། རམ་རོག་མེད་པ་ལྟར། འབས་བུ་དབུ་མ་དོན་གྦྷཱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀང་འཇྦྷཱིག་རེན་དུ་བྱོན་པ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་དཀོན། བྱོན་ན་ཀུན་ལ་ཆེས་ཆེར་ཕན་ལ། རམ་རོག་ཡང་མྦྷཱི་
མངའ་བ་སེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འབྱུང་བ་དཀོན་ཕྱྦྷཱིར་དྦྷཱི་མེད་ཕྱྦྷཱིར། །མཐུ་ལྡན་ཕྱྦྷཱིར་དང་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི། །རྒྱན་
གྱུར་ཕྱྦྷཱིར་དང་མཆོག་ྦྷཱིད་ཕྱྦྷཱིར། །ཅེས་པ་དང་། ཐེག་བསྡུས་ལས། ཇྦྷཱི་ལྟར་ནོར་བུ་སྦྷཱིལ་སན་དག །རོག་པ་མེད་
པར་རང་ལས་འབྱུང་། །དེ་བཞྦྷཱིན་སངས་རྒྱས་ཕྦྷཱིན་ལས་དག །རོག་པ་མེད་པར་རང་ལས་འབྱུང་། །ཞེས་
གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་བཤད་བྱ་དང་འཆད་བྱེད་ཀྦྷཱི་རབ་དུ་དབྱེ་བ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། བཤད་བྱ་དབུ་མའྦྷཱི་
རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། འཆད་བྱེད་དབུ་མ་པའྦྷཱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གང་ལ་དབྱེ་བའྦྷཱི་གཞྦྷཱི། གང་དབྱེ་བའྦྷཱི་
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ངོ་བོ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། སྦྷཱིར་སངས་རྒྱས་པའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་བཞྦྷཱི་པོ་རང་རང་གྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་དེ་རག་
ཆད་སྤངས་པའྦྷཱི་དབུ་མར་འདོད་ཅྦྷཱིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ཐོབ་པར་འདོད་པར་མཚུངས་པས། 
དངོས་པོར་ས་བ་རམས་ནྦྷཱི་དབུ་མ་ལ་དབུ་མ་ཞེས་མྦྷཱི་བརོད་པ། ངོ་བོ་ྦྷཱིད་མེད་པར་ས་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ལ་
དངོས་པོར་ས་བས་རག་ཆད་སྤོང་ཚུལ་ལ། ལས་འབས་ལ་རག་ཆད་སྤོང་ཚུལ་དང་། ཤེས་བྱ་སྦྷཱི་ལ་རག་ཆད་
སྤོང་ཚུལ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། འོག་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་འཆད། ཕྱྦྷཱི་མ་ལ་བྱེ་བག་ཏུ་སས་བས། 
ཤེས་བྱ་གཞྦྷཱི་ལྔས་བསྡུས་པའྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པས་ཆད་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ། ཕུང་པོ་ལྔ་
ལ་བཏགས་པའྦྷཱི་གང་ཟག་དང་། རགས་པ་དང་རྒྱུན་ལ་གཞག་པའྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་
བདེན་པར་མེད་པས། རག་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ་ཞེས་འདོད་དོ། །མདོ་སེ་པས་ནྦྷཱི་ཤེས་བྱ་གཞྦྷཱི་ལྔའྦྷཱི་ནང་ནས་
སང་བ་གཟུགས། གཙོ་བོ་སེམས། འཁོར་སེམས་བྱུང་གྦྷཱི་གཞྦྷཱི་གསུམ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པས་ཆད་པའྦྷཱི་མཐའ་
ལས་གོལ། ལྡན་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་འདུ་བྱེད་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྦྷཱི་གཞྦྷཱི་གྦྷཱིས་དང་། སར་བཤད་པའྦྷཱི་གང་ཟག་
དང་ཆོས་བདེན་པར་མེད་པས་རག་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ་བར་འདོད་དོ། །སེམས་ཙམ་པས་ནྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་ཡོངས་
གྲུབ་དང་། དེའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་གཞན་དབང་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པས་ཆད་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ། གཞན་དབང་
བག་ཆགས་ཀྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་སུ་སང་བའྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་དང་། ཕུང་པོ་ལ་བཏགས་པའྦྷཱི་གང་
ཟག་བདེན་པར་མེད་པས་རག་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ་བར་འདོད་དོ། །དབུ་མ་པས་དེ་ལྟར་དངོས་པོར་ས་བ་
རམས་ཀྦྷཱིས་རག་ཆད་ཇྦྷཱི་ཙམ་སྤངས་ཀང་རག་ཆད་ཀྦྷཱི་མཐར་གཟུང་བ་ལས་མ་འདས་ཏེ། དངོས་པོ་རང་བཞྦྷཱིན་
གྦྷཱིས་གྲུབ་པར་འདོད་པས་རག་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་མྦྷཱི་གོལ། སར་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་ཡོད་པ་ཕྱྦྷཱིས་གཏན་མེད་དུ་
འགྱུར་བས་ཆད་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་མྦྷཱི་གོལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཞེས་བཞེད་དེ། དབུ་མ་ར་བ་ལས། གང་དག་རང་བཞྦྷཱིན་
གྦྷཱིས་ཡོད་པ། །དེ་ནྦྷཱི་མེད་པ་མྦྷཱིན་པས་རག །སོན་བྱུང་ད་ལྟར་མེད་ཅེས་པ། །དེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དེས་ན་དངོས་པོར་ས་བ་རམས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རག་ཆད་སྤོང་
ཚུལ་སྦྷཱིར་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། གཙོ་བོ་ནྦྷཱི་རོད་ཟློག་ལས། གང་ཞྦྷཱིག་སོང་དང་རེན་འབྱུང་དག །དབུ་མའྦྷཱི་ལམ་དུ་
དོན་གཅྦྷཱིག་པར། །གསུང་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡྦྷཱི། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟར། རེན་ནས་འབྱུང་བ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་རག་པ་དང་ཆད་པའྦྷཱི་མཐའ་གྦྷཱིས་ཀ་ལས་གོལ་བས་དབུ་མར་བཞག་
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ཅྦྷཱིང་། དབུ་མ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་ནའང་མཐའ་ལས་མ་འདས་པས་མཐའ་གང་དུ་ཡང་གྲུབ་པ་མེད་པ་དེ་ནྦྷཱི་སྐབས་
འདྦྷཱིར་དབྱེ་གཞྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་གང་དབྱེ་བའྦྷཱི་ངོ་བོ་ལ། དགག་བྱ་དགག་ཚུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་དང་། བགོད་བྱ་
ཐེག་པའྦྷཱི་སོ་ནས་དང་། བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་དང་། ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློའ་ིསོ་ནས་དང་། བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་ལ་
སོགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་དང་། གང་ཟག་གྦྷཱི་ཆ་རེན་གྦྷཱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་དྲུག་ལས། དང་པོ་ལ། དགག་བྱ་རགས་
པ་བཀག་པའྦྷཱི་དབུ་མ་དང་། ཕ་བ་བཀག་པའྦྷཱི་དབུ་མ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། རོ་རེའྦྷཱི་གཟེགས་མ་དང་། གཅྦྷཱིག་
དུ་བལ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་རམས་ཀྦྷཱིས་སང་བ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པས་རག་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་
གོལ། མ་བརགས་མ་དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་ཐ་སད་དུ་ལས་འབས་ལ་སོགས་པ་སང་བ་ཙམ་གྲུབ་པས་ཆད་པའྦྷཱི་
མཐའ་ལས་གོལ་ཏེ། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། མེད་པ་བ་ནྦྷཱི་ངན་འགོར་འགོ། །ཡོད་པ་བ་ནྦྷཱི་བདེ་འགོར་
འགོ། །ཡང་དག་ཇྦྷཱི་བཞྦྷཱིན་ཡོངས་ཤེས་པས། །གྦྷཱིས་ལ་མྦྷཱི་རེན་ཐར་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་
ནྦྷཱི། དེ་ལྟར་བདེན་པ་བཀག་ཟྦྷཱིན་ནས། བདེན་པར་མེད་པ་དང་། གྦྷཱིས་ཀ་དང་། གྦྷཱིས་ཀ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་མཐའ་
ཕྱྦྷཱི་མ་གསུམ་དང་། བདེན་པས་སོང་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་གྦྷཱི་དངོས་པོ་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ལའང་མངོན་པར་ཞེན་པ་
བཀག་པས་ན། མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་ན་དབུ་མ་སེ། དབུ་མ་ར་བ་ལས། རག་དང་མྦྷཱི་རག་ལ་སོགས་
བཞྦྷཱི། །ཞྦྷཱི་བ་འདྦྷཱི་ལ་ག་ལ་ཡོད། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་ལ་སོགས་བཞྦྷཱི། །ཞྦྷཱི་བ་འདྦྷཱི་ལ་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་དང་། 
ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་ཡོད་མེད་མྦྷཱིན། །གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་མྦྷཱིན་པའང་
མྦྷཱིན། །མཐའ་བཞྦྷཱི་ལས་གོལ་དབུ་མ་པ། །མཁས་པ་རམས་ཀྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྦྷཱི་ལ་
དགག་བྱ་ཕ་རགས་སུ་འཇོག་པ་ནྦྷཱི་ས་མ་དགག་ས་ཞྦྷཱིང་མ་བཀག་ན་འཁོར་བའྦྷཱི་སྡུག་བསལ་གྦྷཱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་
ཡྦྷཱིན་ལ། ཕྱྦྷཱི་མ་དགག་དཀའ་ཞྦྷཱིང་མ་བཀག་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིབྱང་ཆུབ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་འཁོར་བའྦྷཱི་
སྡུག་བསལ་སྤངས་པའྦྷཱི་མྱང་འདས་ཙམ་ལ་གེགས་མྦྷཱི་བྱེད་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ། ན་ཐོས་ཀྦྷཱི་དང་། རང་རྒྱལ་གྦྷཱི་
དང་། ཐེག་ཆེན་གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྦྷཱི་དབུ་མ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། ན་ཐོས་ཀྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་
ལ་འཁོར་བས་བསྡུས་པའྦྷཱི་ལས་དང་ོན་མོངས་སྤང་དགོས་ཤྦྷཱིང་། དེ་སྤང་བ་ལ་དེའྦྷཱི་རྒྱུ་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་
སྤང་དགོས། དེ་ལ་ཞེན་ཡུལ་ང་ཙམ་དེ་བཙལ་ཚུལ་རམ་པ་བདུན་གྦྷཱིས་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པའྦྷཱི་གང་ཟག་གྦྷཱི་
བདག་མེད་དང་། གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་བཙལ་ནས་མ་རེད་པའྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་རོགས་
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དགོས་ཏེ། ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་བསོད་པ་ལས། བདག་དང་བདག་གྦྷཱིར་ཞེས་འཛིན་པས། །ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་ཕྱྦྷཱི་རོལ་རམ་
བརགས་པ། །བདག་མེད་རམ་པ་གྦྷཱིས་མཐོང་ན། །སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ར་བ་ཤེས་
རབ་ལས། ལས་དང་ོན་མོངས་ཟད་པས་ཐར། །ལས་དང་ོན་མོངས་རམ་རོག་ལས། །དེ་དག་སོས་ལས་སོས་
པ་ནྦྷཱི། །སོང་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། མ་རྦྷཱིག་འགགས་པར་འགྱུར་ན་ནྦྷཱི། །འདུ་བྱེད་རམས་
ཀང་འབྱུང་མྦྷཱི་འགྱུར། །མ་རྦྷཱིག་འགགས་པར་འགྱུར་བ་ནྦྷཱི། །ཤེས་པས་དེ་ྦྷཱིད་བསོམས་པས་སོ། །ཞེས་
གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་བདག་གྦྷཱིས་པོ་ཁེགས་པས་རག་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་མྦྷཱི་དགེ་བ་
བཅུ་སྤང་ཞྦྷཱིང་། དགེ་བ་བཅུ་སོད་པའྦྷཱི་སོད་པ་མྦྷཱི་འདོར་བས་ཆད་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ་བས་དབུ་མའོ། །གྦྷཱིས་
པ་ནྦྷཱི། རང་རྒྱལ་གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལ། སར་བཤད་པའྦྷཱི་བདག་མེད་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་སེང་དུ་གཟུགས་
སོགས་ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་གཟུང་བ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་དང་རམ་བྱང་སོགས་ནང་གྦྷཱི་གཟུང་བ་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་
པར་རོགས་པས་རག་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེས་པ་
སོགས་བྱེད་པའྦྷཱི་སོད་པ་མྦྷཱི་འདོར་བས་ཆད་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ་བས་དབུ་མ་དགོས་ཏེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་
ལས། གཟུང་དོན་རོགས་པ་སྤོང་ཕྱྦྷཱིར་དང་། །འཛིན་པ་མྦྷཱི་སྤོང་ཕྱྦྷཱིར་དང་ནྦྷཱི། །རེན་གྦྷཱིས་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྦྷཱི་
ལམ། །ཡང་དག་བསྡུས་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། གཟུང་དོན་རོགས་པ་དེ་ཡང་ལམ་གྦྷཱིས་པའྦྷཱི་
རམ་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་གཟུང་བ་ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་དོན་དུ་བདེན་པར་འཛིན་པ་དང་། ལམ་གསུམ་པའྦྷཱི་རམ་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྦྷཱི་གཟུང་བ་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལ་བཤད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། བླ་ན་
མེད་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་སར་བཤད་པའྦྷཱི་བདག་མེད་དེ་དག་གྦྷཱི་སེང་དུ་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་མཐའ་དག་བཀག་
པས་རག་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྦྱྦྷཱིན་སོགས་ཀྦྷཱི་སོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མྦྷཱི་འདོར་བས་ཆད་པའྦྷཱི་མཐའ་
ལས་གོལ་བས་དབུ་མ་དགོས་ཏེ། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། གང་ཞྦྷཱིག་བདག་དང་གཞན་གྦྷཱིས་ཀ །བྱང་ཆུབ་
མྱུར་དུ་ཐོབ་འདོད་ན། །དེ་ཡྦྷཱི་ར་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྦྷཱི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརན་དང་། །ཕྱོགས་མཐས་
གཏུགས་པའྦྷཱི་སྦྷཱིང་རེ་དང་། །གྦྷཱིས་ལ་མྦྷཱི་བརེན་ཡེ་ཤེས་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དབྱེ་བའྦྷཱི་ཚུལ་འདྦྷཱི་
ནྦྷཱི། དངོས་པོར་ས་བའྦྷཱི་གྲུབ་མཐས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་གྦྷཱི་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མྦྷཱི་ནུས་པས་ཐེག་པ་གསུམ་
གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཐམས་ཅད་ཀང་དབུ་མའྦྷཱི་ལམ་འདྦྷཱིས་འཐོབ་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པའྦྷཱི་ཆེད་དུ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་
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ལ་ཀུན་རོབ་སང་ཙམ་ལ་དབུ་མར་གཞག་པ་དང་། དོན་དམ་སོས་བལ་ལ་དབུ་མར་གཞག་པ་དང་། བདེན་
གྦྷཱིས་ཟུང་འཇུག་ལ་དབུ་མར་གཞག་པ་གསུམ་ལས། དང་པ་ནྦྷཱི། ཀུན་རོབ་སང་ཙམ་གྦྷཱི་རྒྱུ་འབས་འདྦྷཱི་དག་
འབས་བུ་མྱུ་གུ་ལྟ་བའྦྷཱི་དུས་ན་རྒྱུ་ས་བོན་ལྟ་བུ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་པས་ཆད་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ། མྱུ་
གུའྦྷཱི་ཚེ་ས་བོན་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་པས་རག་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ་བས་དབུ་མ་སེ། ར་ཤེར་ལས། གང་ལ་
བརེན་ནས་གང་འབྱུང་བ། །དེ་ནྦྷཱི་རེ་ཞྦྷཱིག་དེ་ྦྷཱིད་མྦྷཱིན། །དེ་ལས་གཞན་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་པ། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་ཆད་མྦྷཱིན་རག་
མ་ཡྦྷཱིན། །ཅེས་དང་། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། རྒྱུ་དང་བཅས་པར་སེ་མཐོང་བས། །མེད་པ་ྦྷཱིད་ལས་འདས་པ་
ཡྦྷཱིན། །རྒྱུ་དང་བཅས་པར་འགག་མཐོང་བས། །ཡོད་པ་ྦྷཱིད་དུའང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན། །ཞེས་དང་། དེའྦྷཱི་དོན་འཇུག་
པར། གང་ཕྱྦྷཱིར་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་གཞན་མྦྷཱིན། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཞྦྷཱིག་པ་མེད། །གང་ཕྱྦྷཱིར་གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་
ཡོད་མྦྷཱིན་དེ་ཕྱྦྷཱིར་ཡང་། །མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཡོད་ཅེས་བརོད་མྦྷཱི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་རྒྱུ་འབས་
ཀྦྷཱི་འཇོག་ཚུལ་རོག་གེའྦྷཱི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་དང་གཏན་མྦྷཱི་འད་བར། འབས་བུའྦྷཱི་དུས་ན་རང་གྦྷཱི་རྒྱུ་དེ་ཡོད་པ་
ཡང་མ་ཡྦྷཱིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན། ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ཀང་མ་ཡྦྷཱིན། ངོ་བོ་ཐ་དད་ཀང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་སོ་ནས་རག་ཆད་
སྤོང་ཚུལ་ཏེ། དེང་སང་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་ལ་དགག་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རལ་མ་གོ་བར་འདོད་པ་དག་
གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་བསྐལ་བའྦྷཱི་བར་དུ་མྦྷཱི་རེད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་
པའྦྷཱི་བློ་ངོར་རྦྷཱིམ་པ་ལྟར་རམ། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་བློ་ངོར་གཅྦྷཱིག་ཅར་དུ་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པ་དང་
བལ་བས་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ྦྷཱིད་དབུ་མ་སེ། མཐའ་གྦྷཱིས་དང་བལ་བ་ལའང་དབུ་མར་འཇོག་ན། མཐའ་
ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ལ་དབུ་མར་འཇོག་པ་ཤྦྷཱིན་ཏུའང་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། ཀུན་རོབ་སང་ཙམ་
དུ་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འབྱུང་བས་ཆད་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ། འབྱུང་ཚུལ་དེ་ྦྷཱིད་ལ་མཐའ་བཞྦྷཱི་རྦྷཱིགས་
པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་མྦྷཱི་རེད་པའྦྷཱི་སོང་པར་སོང་བས་རག་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་གོལ་བས་དེ་གྦྷཱིས་དབྱེར་མེད་པ་དབུ་
མ་སེ། དབུ་མ་ར་བ་ལས། རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ྦྷཱིད་ཁོད་ནྦྷཱི་སོང་པར་བཞེད། །དེ་ནྦྷཱི་བརེན་
ནས་གདགས་པ་སེ། །དེ་ནྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་ལམ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། རོད་ཟློག་ལས། གང་ཞྦྷཱིག་སོང་དང་རེན་འབྱུང་
དག །ཞེས་སོགས་སར་དངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་སོ་སེའྦྷཱི་བློ་ལ་ལྟོས་ནས་ས་ཕྱྦྷཱི་རེས་འཇོག་བསམས་ནས་ཟུང་
འཇུག་རོགས་ཚུལ་ཡྦྷཱིན་ལ། མཐར་ཐུག་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི། སྦྷཱིད་ཞྦྷཱི་མམ་ྦྷཱིད་དང་། 
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འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་དང་རམ་བྱང་རོ་གཅྦྷཱིག་པ་སེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། 
ཆོས་རམས་རྨྦྷཱི་ལམ་འད་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །སྦྷཱིད་དང་ཞྦྷཱི་བར་མྦྷཱི་རོག་པ། །ཞེས་དང་། དཔེ་མེད་པར་བསོད་པ་ལས། 
འཁོར་བ་སྤངས་པར་གྱུར་པ་ཡྦྷཱིས། །མྱ་ངན་འདས་ཁོད་མྦྷཱི་བཞེད་ཀྦྷཱི། །འཁོར་བ་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི། །ཞྦྷཱི་དེ་
མགོན་པོ་ཁོད་ཀྦྷཱིས་རོགས། །ཁོད་ཀྦྷཱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་དང་། །རམ་བྱང་རོ་གཅྦྷཱིག་གྱུར་རྦྷཱིག་པས། །ཆོས་
དབྱྦྷཱིངས་མངོན་པར་དབྱེར་མེད་པ། །ཀུན་ཏུ་རམ་པར་དག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །བཞྦྷཱི་པ་ལ་དེ་
ལྟ་བུའྦྷཱི་དབུ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱིས་བརོད་དུ་མེད་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་རོགས་པའྦྷཱི་རོགས་
པ་དོན་དམ་དང་། སོ་སོ་སེ་བོའ་ིརྦྷཱིགས་ཤེས་ཀྦྷཱི་བློས་བརོད་པ་དང་བཅས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་རོགས་པའྦྷཱི་བསན་པ་
དོན་དམ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་སེ། ཚིག་གསལ་ལས་སོང་ངོ་ཞེས་ཀང་མྦྷཱི་བརོད་དེ། །མྦྷཱི་སོང་ཞེས་ཀང་མྦྷཱི་བྱ་
ཞྦྷཱིང་། །གྦྷཱིས་དང་གྦྷཱིས་མྦྷཱིན་མྦྷཱི་བྱ་སེ། །འདྦྷཱི་དག་ཐམས་ཅད་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་མོད་ཀྦྷཱི། འོན་ཀང་མ་
བརོད་ན་རོགས་པ་པོ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་བཞྦྷཱིན་དུ་གནས་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་རོགས་པར་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཁོ་
བོ་ཅག་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ལ་གནས་ནས་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དོན་དུ་གདུལ་བྱའྦྷཱི་སེ་བོའ་ིངོར་ལྷག་པར་སྒྲོ་བཏགས་ནས། 
སོང་པ་ཞེས་ཀང་ས་ལ། མྦྷཱི་སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སོང་པ་ཡང་ཡྦྷཱིན་ལ་མྦྷཱི་སོང་པ་ཡང་ཡྦྷཱིན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སོང་
པ་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱི་སོང་པ་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་བྱ་བ་སའོ། །དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གདགས་པའྦྷཱི་དོན་དུ་བརོད་པར་
བྱ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དགོས་པ་གང་གྦྷཱི་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་སོགས་བསན་པའྦྷཱི་དགོས་པ་དེ་ནྦྷཱི་བརགས་པ་ལས་
ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། ཐལ་འགྱུར་བས་གྦྷཱིས་ཀའང་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་དོན་
དམ་བདེན་པ་མཚན་ྦྷཱིད་པར་འདོད་ལ། རང་རྒྱུད་པའྦྷཱི་གཞུང་རམས་ལས་ནྦྷཱི། རམ་གངས་པ་དང་། རམ་གངས་
མ་ཡྦྷཱིན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བར་སང་ངོ་། །ལྔ་པ་ལ། བརོད་བྱ་དབུ་མ་དང་། རོད་བྱེད་དབུ་མ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་
ནྦྷཱི། ཇྦྷཱི་སྐད་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཕྱྦྷཱི་མ་ནྦྷཱི། མཐར་ཐུག་ལ་ལྟོས་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྦྷཱི་གསུང་རབ་
ཐམས་ཅད། གནས་སྐབས་དང་ངེས་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚེ། ངེས་དོན་གྦྷཱི་མདོ་སེ་བཀའ་བར་པ་མཚན་ྦྷཱིད་མེད་
པའྦྷཱི་ཆོས་འཁོར་ལ་སོགས་པ་དང་། དེའྦྷཱི་དགོངས་པ་འགེལ་བར་བྱེད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་རམས་
སོ། །དྲུག་པ་ལ་གཞྦྷཱི་ལམ་འབས་བུའྦྷཱི་དབུ་མ་གསུམ་སེ། གང་ཟག་གཅྦྷཱིག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཆ་རེན་ལ་ཐོས་
བསམ་གྦྷཱིས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་བའྦྷཱི་གཞྦྷཱི། མས་སུ་ལེན་པའྦྷཱི་སོད་པ། མས་སུ་བླངས་པའྦྷཱི་འབས་བུ་
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དང་གསུམ་དགོས་པའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་འཆད་བྱེད་དབུ་མ་པའྦྷཱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་བཞྦྷཱི་སེ། ས་
རབས་པའྦྷཱི་ལུགས་བརོད། མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཆ་དགག འཐད་པའྦྷཱི་ཆ་གཟུང་། མ་ངེས་པའྦྷཱི་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་
པོ་ནྦྷཱི། ས་རབས་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག དབུ་མ་པ་ནྦྷཱི་སྦྷཱིར་གྦྷཱིས་ཏེ། གཞུང་ཕྱྦྷཱི་མོའ་ིདབུ་མ་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ཕྱོགས་
འཛིན་གྦྷཱི་དབུ་མ་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སོ། །གཞུང་ཕྱྦྷཱི་མོ་རང་ནྦྷཱི་བཀའ་རྒྱས་འབྦྷཱིང་
བསྡུས་གསུམ་དང་། དབུ་མ་རྦྷཱིགས་ཚོགས་དང་། བཞྦྷཱི་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་རམས་སོ། །ཁ་ཅྦྷཱིག་ཐལ་འགྱུར་པ་
ནྦྷཱི་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་གཞུང་ཕྱྦྷཱི་མོ་པའྦྷཱི་དབུ་མ་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གྲུབ་མཐའ་
ཕྱོགས་འཛིན་གྦྷཱི་དབུ་མ་པ་ལའང་། དོན་དམ་གྦྷཱི་ཕྱོགས་འཛིན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་ཕྱོགས་འཛིན་པ་གྦྷཱིས། 
དང་པོ་ལའང་དགག་བྱའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སང་སེལ་བ་དང་བཏགས་སེལ་གྦྷཱིས། དང་པོ་ནྦྷཱི། སང་བ་ྦྷཱིད་
དགག་བྱར་བྱེད་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། སང་བ་ྦྷཱིད་དགག་བྱར་མྦྷཱི་བྱེད་པར་སང་བའྦྷཱི་སེང་གྦྷཱི་བཏགས་པ་ྦྷཱིད་
དགག་བྱར་བྱེད་པའོ། །བསྒྲུབ་བྱ་དོན་དམ་གྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དབུ་མ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། རབ་ཏུ་མྦྷཱི་གནས་
པར་འདོད་པ་གྦྷཱིས་སམ། ཁ་ཅྦྷཱིག་འགལ་འདུས་དོན་དམ་དུ་འདོད་པ་དང་གསུམ་ཞེའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། སང་བ་རང་
བཞྦྷཱིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་ྦྷཱིད་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་པ་སེ། འདྦྷཱིའང་སང་སེམས་གྦྷཱིས་ཀ་སྒྱུ་མར་འདོད་
པ་དང་། སེམས་ྦྷཱིད་གཅྦྷཱིག་པུ་སྒྱུ་མར་འདོད་པ་གྦྷཱིས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་གྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་སང་
བའྦྷཱི་སེང་དུ་བདེན་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་བདེན་མེད་མ་བསྒྲུབས་པའམ། བསྒྲུབ་ཀང་མེད་དགག་ཙམ་ཞྦྷཱིག་
ཡུལ་དུ་བྱེད་ཀྦྷཱི། མ་ཡྦྷཱིན་དགག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཀྦྷཱིས་མྦྷཱི་འཇལ་བར་འདོད་པའོ། །ཁ་ཅྦྷཱིག་འདྦྷཱི་ལའང་
སོས་བལ་དུ་འདོད་པའྦྷཱི་དབུ་མ་པ་དང་། ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྦྷཱི་དབུ་མ་པ་གྦྷཱིས་སམ། ཡང་བཞྦྷཱི་
སེ། ཟུང་འཇུག་རབ་ཏུ་མྦྷཱི་གནས་པ་དང་། སོང་ྦྷཱིད་རབ་ཏུ་མྦྷཱི་གནས་པ་དང་། བཏང་སོམས་རབ་ཏུ་མྦྷཱི་གནས་པ་
དང་། རྒྱུན་ཆད་རབ་ཏུ་མྦྷཱི་གནས་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། སང་སོང་ཟུང་འཇུག་དང་། རྦྷཱིག་སོང་ཟུང་འཇུག་འདོད་
པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། གཞན་གྦྷཱི་འདོད་པ་བཀག་ནས་རང་གྦྷཱི་འདོད་པ་མྦྷཱི་སྒྲུབ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་གཞན་མྦྷཱི་
འགོག རང་མྦྷཱི་སྒྲུབ་པའོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི། དོན་དམ་རོགས་བྱར་འདོད་ཅྦྷཱིང་ཀུན་རོབ་རོགས་བྱར་མྦྷཱི་འདོད་
པའོ། །གསུམ་པ་འགལ་འདུས་དོན་དམ་དུ་འདོད་པ་ནྦྷཱི། འདྦྷཱི་ལྟར་དགག་བྱ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དཔྱད་ན་
མྦྷཱི་འགལ་བའྦྷཱི་དོན་ཏོ། །དེ་བཀག་ནས་འགལ་བ་འདུས་པ་ནྦྷཱི་བསྒྲུབ་བྱ་སེ། དཔེར་ན་ཆ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་
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དམྦྷཱིགས་པས། རང་གྦྷཱི་ཁབ་བྱེད་གཅྦྷཱིག་ཡོད་དགོས་ལ། དུ་མ་དང་གཅྦྷཱིག་འགལ་བས་མེད་ཀང་དགོས་པས་
འགལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཡོད་པ་སེ་བ་དོན་མེད་པས་མེད་པ་སེ་དགོས་པས་ན་མེད་པ་དང་སེ་བའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་མཐུན་མེད་
པས་འགལ་བ་ལྟ་བུའོ། །གྦྷཱིས་པ་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་ཕྱོགས་འཛིན་པ་ལ་རལ་འབྱོར་སོད་པ་དང་། མདོ་སེ་སོད་པ་
དང་། གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་ལུགས་དང་མྦྷཱི་འགལ་བ་ཞེས་པའམ། སྦྷཱི་ཟུང་ཞལ་ཆེ་བ་དང་གསུམ་ཞེས་འཆད་དོ། །གྦྷཱིས་
པ་ནྦྷཱི། ཐལ་འགྱུར་བ་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ནྦྷཱི་འགོག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་གཞུང་ཕྱྦྷཱི་མོའ་ིདབུ་མ་པ་
ཡྦྷཱིན་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། འདྦྷཱིར་གཞུང་ཕྱྦྷཱི་མོའ་ིདབུ་མ་པ་ནྦྷཱི། ཐལ་རང་གྦྷཱིས་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་མཐའ་མྦྷཱི་མཐུན་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱིས་གཞྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་པ་གཅྦྷཱིག་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྲུབ་མཐའ་ཕྱོགས་འཛིན་གྦྷཱི་དབུ་མ་ལ་དོན་དམ་
གྦྷཱི་ཕྱོགས་འཛིན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་ཕྱོགས་འཛིན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དོན་དམ་གྦྷཱི་འདོད་
ཚུལ་མྦྷཱི་མཐུན་ན། གཅྦྷཱིག་ཤོས་དབུ་མ་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འགྱུར་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དབུ་མ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། རབ་ཏུ་མྦྷཱི་
གནས་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བ་ལ་ནྦྷཱི་རོག་ལོས་སྦྷཱིང་ཡྦྷཱིག་བདུད་རྦྷཱིའྦྷཱི་ཐྦྷཱིག་ལེར། སྒྱུ་མ་གྦྷཱིས་མེད་ཆོས་ཀུན་མྦྷཱི་
གནས་དབུ་མ་ཡྦྷཱི། །ལུགས་གྦྷཱིས་རམ་འབྱེད་དེ་ཡང་རྨོངས་པ་མཚར་སེད་ཡྦྷཱིན། །ཅེས་དགག་པ་མཛད་པ་ནྦྷཱི་
དོན་ལ་གནས་ཏེ། ཕྱོགས་ས་ས་བ་དེ་དག་གྦྷཱི་བསམ་པ་ལ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞྦྷཱི་བ་འཚོ་ལ་སོགས་པ་ནྦྷཱི་སྒྱུ་མ་
དོན་དམ་པར་བཞེད་པ་སེ། དངོས་པོར་ས་བས་བཏགས་པའྦྷཱི་བདེན་པ་བཀག་ནས། བརྫུན་པ་ཡོངས་གཅོད་དུ་
རྦྷཱིགས་པས་བསྒྲུབས་པས་སོ། །ཞེས་བསམ་མོད། དེ་ནྦྷཱི་དགོངས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དབུ་མའྦྷཱི་རྒྱན་ལས། དེ་ཕྱྦྷཱིར་
དངོས་པོ་འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི། །ཀུན་རོབ་ཁོ་ནའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་འཛིན། །གལ་ཏེ་འདྦྷཱི་བདག་དོན་འདོད་ན། །དེ་ལ་བདག་
གྦྷཱིས་ཅྦྷཱི་བྱར་ཡོད། །ཅེས་བརྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་སང་བའྦྷཱི་ཡུལ་དུ་གསུངས་ཀྦྷཱི། དོན་དམ་པར་མ་གསུངས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་དང་། རྦྷཱིགས་ཤེས་ཀྦྷཱིས་འཇལ་བའྦྷཱི་དོན་དམ་དེ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་མཐུན་པས། དོན་དམ་བདེན་
པར་བཏགས་པ་དབུ་མ་རྒྱན་དང་། སང་བ་གྦྷཱིས་ཀ་ནས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འགལ་འདུས་དོན་དམ་དུ་འདོད་
པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། སྦྷཱིར་དབུ་མ་པའྦྷཱི་ལུགས་ལ་འགལ་བ་ལྟར་སང་ཡང་མྦྷཱི་འགལ་བས་ཟབ་ཅེས་པ་ཡོད་ཀྦྷཱི། 
འགལ་ན་ཆོས་ཅན་གཅྦྷཱིག་ལ་འདུ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་ལ། འདུ་ན་མྦྷཱི་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཁེད་ལྟར་ན་མྦྷཱི་འགལ་བ་ཡང་
དགག་པར་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་བྱ་སེ། མྦྷཱི་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་དག་ཀང་གཞྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་ལ་འདུ་བར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། 
འགལ་འདུ་ཤེས་བྱའྦྷཱི་གཤྦྷཱིས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་མདོར་ན་དོན་དམ་འདོད་ཚུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་དབུ་མ་པའྦྷཱི་དབྱེ་བ་བྱེད་
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པ་འདྦྷཱི་ལ་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྦྷཱི་ཞལ་ས་ནས། དོན་དམ་པ་ལ་ཁ་ཅྦྷཱིག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱུན་ཆད་
རབ་ཏུ་མྦྷཱི་གནས་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་རབ་ཏུ་མྦྷཱི་གནས་པའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་གཞུང་གྦྷཱི་ཆ་མ་བརགས་པར་
རང་དགར་ས་བར་བས་ཀྦྷཱི། དོན་དམ་པར་ན་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་ཅྦྷཱིང་། བརོད་པ་དང་བལ་བ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཁོ་ན་ལས་
གཞུང་ཐ་དད་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཐམས་ཅད་ཁེགས་སོ། །ཀུན་རོབ་འདོད་
ཚུལ་གྦྷཱི་དབྱེ་བ་དེའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། རལ་འབྱོར་སོད་པ་དང་། མདོ་སེ་སོད་པ་གྦྷཱིས་སུ་མ་འདུས་པའྦྷཱི་བྱེ་བག་ཏུ་
ས་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་གགས་སེ་སོད་པ་གྦྷཱིས་ཀང་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། སང་བ་སེམས་
སུ་ཁས་ལེན་པ་དང་། སང་བ་ཕྱྦྷཱི་དོན་དུ་ཁས་ལེན་པ་གྦྷཱིས་འགལ་བས། གྦྷཱིས་ཀ་དང་མྦྷཱི་འགལ་བ་ཞེས་པའང་
མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཡང་ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག ཀུན་རོབ་ཁས་ལེན་ཚུལ་ལ་སང་བ་སེམས་སུ་ཁས་ལེན་
པ་དང་། སང་བ་ཕྱྦྷཱི་དོན་དུ་ཁས་ལེན་པ་གྦྷཱིས། ཕྱྦྷཱི་མ་ལ་འཇྦྷཱིག་རེན་གགས་སེ་སོད་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་ས་བ་
དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་དང་། མདོ་སེ་སོད་པ་གསུམ་དུ་ངེས་ཞེས་པའང་ཅུང་ཟད་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དབུ་མ་པ་རང་
ལུགས་ཀྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཁས་ལེན་པ་གཅྦྷཱིག་ཡོད་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཁས་ལེན་ཚུལ་གྦྷཱི་
སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། དོན་དམ་གྦྷཱི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསེད་ཚུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། འཁྲུལ་
པ་ཟད་པའྦྷཱི་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྦྷཱི་ཞལ་ས་ནས། འདྦྷཱི་ལ་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་འདོད་པ་མྦྷཱི་མཐུན་པ་ལྔ་
ཡོད་དེ། འཇྦྷཱིག་རེན་གགས་སེ་བ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་ས་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་དང་། མདོ་སེ་སོད་པའྦྷཱི་དང་། སྒྱུ་
མ་ལྟ་བུ་དང་། རལ་འབྱོར་སོད་པའྦྷཱི་དབུ་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལྔ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཆད་ན། དང་པོ་ནྦྷཱི་
ཟླ་བ་གགས་པ་སེ། ཕྱྦྷཱི་དོན་ཁས་བླངས་པས་རལ་འབྱོར་སོད་པ་དང་སོ་བསྟུན་པའང་མ་ཡྦྷཱིན། དེ་དབང་ཤེས་ལ་
རམ་པ་གཏོད་བྱེད་ཀྦྷཱི་ལོག་ན་མོར་མྦྷཱི་འདོད་པས་མདོ་སེ་པ་དང་སོ་བསྟུན་པའང་མ་ཡྦྷཱིན། རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྦྷཱི་
འགེལ་པར་བློ་རམ་བཅས་སུ་བཤད་ཅྦྷཱིང་བུམ་སམ་སོགས་ཀང་ཕྱྦྷཱི་དོན་དུ་བཤད་པས་བྱེ་བག་ཏུ་ས་བ་དང་སོ་
བསྟུན་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། འོན་ཀང་འཇྦྷཱིག་རེན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་བློ་ངོ་ལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་དོན་དང་ཤེས་པ་སོགས་
ཀྦྷཱི་ཐ་སད་ཞལ་གྦྷཱིས་བཞེས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཚིག་གསལ་དང་འཇུག་འགེལ་གྦྷཱིས་ཆར་དུ། མདོ་ལས། འཇྦྷཱིག་རེན་ང་
དང་ལྷན་ཅྦྷཱིག་རོད་ཀྦྷཱི། ང་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་དང་ལྷན་ཅྦྷཱིག་མྦྷཱི་རོད་དེ། གང་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་ནྦྷཱི་ང་
ཡང་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །གང་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་ནྦྷཱི་ང་ཡང་མེད་པར་བཞེད་དོ། །ཞེས་དང་། ཀླུ་
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སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། ཐ་སད་ལ་ནྦྷཱི་མ་བརེན་པར། །དམ་པའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་རོགས་མྦྷཱི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ལྷས། ཇྦྷཱི་
ལྟར་ཀ་ཀོ་སྐད་གཞན་གྦྷཱིས། །གཟུང་བར་མྦྷཱི་ནུས་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ། །འཇྦྷཱིག་རེན་པ་ཡྦྷཱི་མ་གཏོགས་པ། །འཇྦྷཱིག་རེན་
གཟུང་བར་ནུས་མ་ཡྦྷཱིན། །ཅེས་གསུངས་པ་རམས་ཤེས་བྱེད་དུ་མཛད་ནས། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་ཞེས་
སོགས་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་ཙམ་ཞྦྷཱིག་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་ཇྦྷཱི་ལྟར་གགས་པ་ཁས་ལེན་པར་གསུངས་པས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་
འགེལ་བྱེད་འདྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ཅེས་པ་གསལ་བར་མྦྷཱི་སང་ཡང་། ཐོག་མར་བྱེ་བག་ཏུ་ས་བའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གནས་པ་
ཕྱྦྷཱིས་དབུ་མ་ལ་ཞུགས་པའྦྷཱི་ཚེ། དེ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་འདོད་པ་ངེས་པར་དགོས་ཏེ། བླ་མ་བྱམས་པའྦྷཱི་རལ་
འབྱོར་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དེ། ཕྱྦྷཱི་དོན་དབང་ཤེས་ལ་རམ་པ་གཏོད་བྱེད་
ཀྦྷཱི་རྒྱུར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་སར་མདོ་སེ་པའྦྷཱི་རོག་གེ་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་ཞྦྷཱིག་ཕྱྦྷཱིས་དབུ་མ་ལ་
ཞུགས་པར་སང་བས་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་ལ་དེའྦྷཱི་འགེས་ཤོར་བ་མང་དུ་སང་ངོ་། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི། སོབ་དཔོན་
དཔའ་བོ་སེ། དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་བསོམ་པའྦྷཱི་མན་ངག་ལས། དེས་ན་མ་བརགས་མས་
དགའ་སེ། །སྒྱུ་མ་ཙམ་ལ་བརགས་པས་བསླུས། །སེམས་ནྦྷཱི་སྒྱུ་མའྦྷཱི་རམ་པ་སེ། །བྱང་ཆུབ་ཀང་ནྦྷཱི་སྒྱུ་མ་
འད། །དེས་ཀང་ཚིག་ཏུ་བརོད་སྤངས་ཏེ། །སོས་བལ་འཇམ་དབྱངས་མཐོང་བ་མྦྷཱིན། །སྒྱུ་མ་སྒྱུ་མ་ཙམ་མྦྷཱིན་
ཏེ། །གལ་ཏེ་ཡྦྷཱིན་ན་དེ་མྦྷཱི་འགྲུབ། །གྲུབ་ན་གཞན་གྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་ཀང་། །སྒྱུ་མའྦྷཱི་ཆོས་སུ་ཐལ་བར་
འགྱུར། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་སྒྱུ་མའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ནྦྷཱི། །སྒྱུ་བཞྦྷཱིན་འདྦྷཱི་ཞེས་བརོད་དུ་མེད། །འོན་ཀང་ཐུགས་རེ་ལྡན་པ་
ཡྦྷཱིས། །བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཚུལ་གནས་ཏེ། །ཐ་སད་ལ་ནྦྷཱི་རབ་བརེན་ནས། །བདག་མེད་སེང་གེའྦྷཱི་སྒྲ་ཆེན་
བསྒྲགས། །སོང་པ་ྦྷཱིད་སོགས་རམ་གངས་སོ། །སྒྱུ་མ་འད་སོགས་དཔེ་མཐའ་ཡས། །ཐེག་པ་ས་ཚོགས་ཐབས་
ཚུལ་གྦྷཱིས། །མྦྷཱི་གནས་དབུ་མ་ེ་བར་མཚོན། །མཚོན་ཀང་མཚོན་བྱ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། །འདྦྷཱི་ལ་བསལ་བྱ་ཅྦྷཱི་ཡང་
མེད། །སོང་པ་ྦྷཱིད་ཀང་སོང་པས་སོང་། །འདྦྷཱི་ལ་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་མེད། །བདག་གཞན་སང་ཞྦྷཱིང་སྦྷཱིད་
པའྦྷཱི་ཆོས། །རམ་གོལ་རམ་པར་བཅྦྷཱིངས་པ་ཡང་། །མྦྷཱིང་ཙམ་མྦྷཱིང་ཡང་ཡོད་མ་ཡྦྷཱིན། །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་
དང་འད་སེ། །དེ་ལྟར་ཆོས་རམས་མཐོང་མེད་ན། །མྦྷཱི་མངོན་མྦྷཱི་སང་འཇམ་དབྱངས་མཐོང་། །སེས་དང་འཆྦྷཱི་བའྦྷཱི་
སྦྷཱིད་པ་ཡྦྷཱི། །འཁོར་བའྦྷཱི་རྒྱ་མཚོའྦྷཱི་ཕ་རོལ་འགོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྦྷཱི་ངེས་པར་ཡོད་དགོས་པར་སང་
སེ། ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་རང་སེ་དངོས་པོར་ས་བ་གསུམ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡོད་ན་དབུ་མ་པ་རང་
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ལུགས་ཀྦྷཱི་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཁས་ལེན་པ་ཞྦྷཱིག་ཀང་ངེས་པར་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འོ་ན་དབུ་མ་པ་གཞན་
རམས་ཀང་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཁས་ལེན་པས་ཁད་པར་ཅྦྷཱི་ཡོད་སམ་ན། འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི། ཐ་སད་བདེན་པར་
ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དོན་དམ་རོགས་པའྦྷཱི་རེན་གྦྷཱི་
ཀུན་རོབ་ཁས་ལེན་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཕྱེ་བ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེའྦྷཱི་ཚེ་གཞན་རམས་རང་རང་གྦྷཱི་འདོད་པ་ལྟར་གྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཁས་
ལེན་ཅྦྷཱིང་། སོབ་དཔོན་འདྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ཐོག་མར་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབས་ནས་དེའྦྷཱི་འོག་ཏུ་སྒྱུ་མ་ཙམ་ལའང་
མངོན་ཞེན་བཀག་པའྦྷཱི་རབ་ཏུ་མྦྷཱི་གནས་པའྦྷཱི་དོན་དམ་བསྒྲུབ་པར་བཞེད་དེ། བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཚུལ་གནས་
ཏེ། །ཐ་སད་ལ་ནྦྷཱི་རབ་བརེན་ནས། །ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཏོ། །ས་རབས་པ་དག་དོན་དམ་འདོད་ཚུལ་གྦྷཱི་དབྱེ་བ་བྱས་
པའང་འདྦྷཱིས་འཁྲུལ་གཞྦྷཱི་བྱས་པར་སང་ཡང་། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། དོན་དམ་རོགས་པའྦྷཱི་
རེས་སུ་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ནྦྷཱི། དབུ་མ་པ་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་མེད་དེ་གནད་དམ་པའོ། །ལྔ་
པ་ནྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་པོ་དང་། ཞྦྷཱི་བ་འཚོ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་ཡེ་ཤེས་སེས་ཕྱྦྷཱིས་དོན་ཁས་ལེན་མྦྷཱི་
ལེན་གྦྷཱི་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་བ་ལ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས་ཕྱྦྷཱི་དོན་ཁས་བླངས་པས་མདོ་སེ་སོད་པ་དང་། ཡེ་
ཤེས་སྦྷཱིང་པོས་སང་བ་སེམས་སུ་བཤད་པས་རལ་འབྱོར་སོད་པའྦྷཱི་དབུ་མ་པ་བྱུང་། ཞེས་ས་རབས་པ་རམས་
ལ་གགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཀ་རང་རྒྱུད་པའྦྷཱི་དབྱེ་བའོ། །གྦྷཱིས་པ་དོན་དམ་གྦྷཱི་ལྟ་བ་བསེད་ཚུལ་གྦྷཱི་སོ་
ནས་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་གྦྷཱིས་ཏེ། དོན་དམ་གྦྷཱི་འདོད་ཚུལ་ལ་ནྦྷཱི་ཁད་པར་མེད་དོ། །བཞྦྷཱི་པ་དེ་ལ་
མ་ངེས་པའྦྷཱི་རོད་པ་སྤང་བ་ནྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་མ་ངེས་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག རོག་ལོས་དབུ་མ་པ་ལ་སྒྱུ་མ་རྦྷཱིགས་དྲུག་པ་དང་། 
རབ་ཏུ་མྦྷཱི་གནས་པ་གྦྷཱིས་སུ་དབྱེ་བ་རྨོངས་པ་མཚར་སེད་ཡྦྷཱིན་ཅེས་གསུངས་པ་ནྦྷཱི་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོའ་ི
དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་བསོམ་པའྦྷཱི་མན་ངག་མ་མཐོང་བར་ཟད་དེ། དེ་ྦྷཱིད་ལས་སར་བཤད་པ་ལྟར་སྒྱུ་མ་
ཙམ་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ལ་ཞེན་པ་བཀག་ནས་རབ་ཏུ་མྦྷཱི་གནས་པར་བསྒྲུབ་པ་རམ་པ་གྦྷཱིས་སུ་གསུངས་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་སའོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་བློ་གོས་རྦྷཱིང་པའྦྷཱི་འཇུག་པ་སེ། རོག་ལོས་བཀག་པ་ནྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་དོན་དམ་གྦྷཱི་གྲུབ་
མཐའ་ས་བའྦྷཱི་གང་ཟག་ལ་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་དབྱེ་བ་བྱེད་པ་བཀག་ཅྦྷཱིང་། དཔའ་བོས་ནྦྷཱི་མས་ལེན་གྦྷཱི་རྒྱུན་གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་
ལ་ཐོག་མར་སང་བ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་བསྒྲུབས། དེ་ནས་སྒྱུ་མ་ཙམ་དེ་ལའང་མངོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་
ནས་མཐའ་གང་ལའང་མྦྷཱི་གནས་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ཙམ་གྦྷཱིས་གྲུབ་མཐའ་ས་བའྦྷཱི་དབྱེ་བར་འགྱུར་
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ན། མྦྷཱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ས་བའྦྷཱི་དབུ་མ་པ་དང་། མངོན་ཞེན་བཀག་པའྦྷཱི་དབུ་མ་པ་གྦྷཱིས་སུ་དབྱེར་
རྦྷཱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། དམྦྷཱིགས་པ་མྦྷཱི་རག་ལ་སོགས་པ། །བདེན་པའྦྷཱི་རེན་ཅན་དེ་ཡྦྷཱི་
ནྦྷཱི། །རམ་པར་མངོན་ཞེན་ལ་སོགས་འགོག །ཅེས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ཡོད་མཐའ་བཀག་པ་དང་། 
མེད་མཐའ་བཀག་པའྦྷཱི་དབུ་མ་པ་སོགས་བཞྦྷཱིར་དབྱེར་རྦྷཱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སོང་ངོ་ཞེས་ཀང་མྦྷཱི་བྱ་སེ། །ཞེས་
སོགས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དེ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་སོ། །དེ་ནས་རོག་ལོས་བཀག་པ་དོན་ལའང་གནས་ཏེ། 
དེ་གྦྷཱིས་བདེན་གྦྷཱིས་རོགས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ས་བའྦྷཱི་དབྱེ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བཞྦྷཱི་པ་
བཤད་བྱའྦྷཱི་དབུ་མ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཤེས་པར་བྱ་བའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་དབུ་མ། བསོམ་པར་བྱ་བའྦྷཱི་ལམ་
དབུ་མ། ཐོབ་པར་བྱ་བའྦྷཱི་འབས་བུ་དབུ་མའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། བདེན་པ་གྦྷཱིས་པོ་ཡྦྷཱིན་ལ། འདྦྷཱི་ལ་མཚན་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་ངོ་
བོ། མཚོན་བྱའྦྷཱི་རབ་དབྱེ། མཚོན་པར་བྱེད་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད། མཚན་གཞྦྷཱི་ལ་མཚན་ྦྷཱིད་ངེས་འབྱེད་དང་བཞྦྷཱི་
ལས། དང་པོ་ལ་ཡང་གྦྷཱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། སོད་འཇུག་
ལས། དོན་དམ་བློ་ཡྦྷཱི་སོད་ཡུལ་མྦྷཱིན། །བློ་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་པར་འདོད། །ཅེས་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་སོ་ནས་དང་། 
བདེན་གྦྷཱིས་ལས། ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བ་འདྦྷཱི་ཁོ་ན། །ཀུན་རོབ་གཞན་ནྦྷཱི་ཅྦྷཱིག་ཤོས་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་ཡུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་
བཞག་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་བདེན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱི་བསན་ཏེ། འདྦྷཱི་ལ་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློ་ངོས་གཟུང་། དེའྦྷཱི་ཡུལ་
ལ་བདེན་གྦྷཱིས་གཞག་པའྦྷཱི་ཚུལ། དེ་གྦྷཱིས་སེ་འཕགས་ཀྦྷཱི་བློ་ལ་འཐད་པ། གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་གྦྷཱི་འདོད་ཚུལ་
ལ་མྦྷཱི་འཐད་པ་དང་བཞྦྷཱི་ལས། །དང་པོ་ནྦྷཱི་འཇུག་པར། མཐོང་བ་ཡང་དག་པ་དང་། མཐོང་བ་བརྫུན་པ་གྦྷཱིས་སུ་
གསུངས་ཤྦྷཱིང་རང་རྒྱུད་པ་དག་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྦྷཱིས་སུ་གསུངས་པ་གནད་འད་སེ། འདྦྷཱི་ལ་རྨ་བྱས་སོ་སོ་སེ་
བོའ་ིབློ་ཐམས་ཅད་དང་འཕགས་པ་འོག་མ་གསུམ་གྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ནྦྷཱི་བློ་འཁྲུལ་པ་དང་། འཕགས་པ་འོག་མ་གསུམ་
གྦྷཱི་མམ་གཞག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ནྦྷཱི་བློ་མ་འཁྲུལ་བར་བཞེད། བཟད་པས་དེ་བཀག་ནས་སོ་སོ་སེ་
བོའ་ིརྦྷཱིགས་ཤེས་དང་། འཕགས་པ་འོག་མ་གསུམ་གྦྷཱི་མམ་རེས་ཐམས་ཅད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་
རམས་མ་འཁྲུལ་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའྦྷཱི་བློ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཡྦྷཱིན་པར་འདོད་དོ། །འོན་ཀང་འཇུག་
པར་བཤད་པའྦྷཱི་མཐོང་བ་ཡང་དག་པ་ནྦྷཱི་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་དང་། མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ནྦྷཱི་བདེན་འཛིན་
གྦྷཱི་མ་རྦྷཱིག་པས་བསད་པའྦྷཱི་བློ་ཡྦྷཱིན་པར་བཤད་པས། སོ་སེའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་དང་། འཕགས་པ་འོག་མའྦྷཱི་རེས་
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ཐོབ་དེ་ྦྷཱིད་དངོས་མྦྷཱིན་ཀང་སོ་སེའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་ནྦྷཱི་དགག་བྱ་བདེན་པ་བཀག་པའྦྷཱི་ཆ་ནས། མཐོང་བ་ཡང་དག་
པའྦྷཱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་ཞྦྷཱིང་། འཕགས་པ་འོག་མའྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ཀུན་རོབ་འཛིན་སངས་ཀྦྷཱི་གཙོ་བོར་བྱེད་པས། 
མཐོང་བ་བརྫུན་པའྦྷཱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བ་གསལ་ཏེ། ཀུན་རོབ་ལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་གྦྷཱིས་སུ་
དབྱེ་བ་དེ། སོ་སེའྦྷཱི་བདེན་འཛིན་དང་འཕགས་པ་འོག་མའྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་དབྱེ་བར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །སོ་སེའྦྷཱི་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་བསན་པ་དོན་དམ་རོགས་པའྦྷཱི་ཆ་ནས་མ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་
ཁོངས་སུ་བསྡུ་ཡང་། དངོས་ཡུལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་པས་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་ལ་ལྟོས་ན་ནྦྷཱི་འཁྲུལ་
ཤེས་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། འཕགས་པ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལ་འཇུག་པ་ལས། དོན་དམ་བདེན་པ་རམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁེན་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་བར་གྦྷཱི་ཡང་ཡུལ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ནྦྷཱི་གང་ལ་སེམས་
ཀྦྷཱི་རྒྱུ་བ་ཡང་མེད་ན་ཡྦྷཱི་གེ་རམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྦྷཱི་དགོས་ཞེས་པའྦྷཱི་མདོ་བདེན་གྦྷཱིས་རང་འགེལ་དང་། ཚིག་
གསལ་འཇུག་པ་རམས་སུའང་དངས་པས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱིས་སུ་སང་བའྦྷཱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི་
ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱིས་གྦྷཱིས་སང་ནུས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་མས་སུ་མྱོང་བར་
བྱ་བའྦྷཱི་སོས་བལ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པའོ། །འོན་ཀང་། སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱིས་ཆོས་བསན་པ། །བདེན་པ་
གྦྷཱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འཆད་པ་པོའ་ིསྒྲས་བསན་པ་དང་། ན་པ་པོས་ཐོས་བསམ་གྦྷཱིས་
ཡུལ་དུ་བྱས་པའྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི། ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློ་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་གྦྷཱིས་སོ་སོར་གཞག་ཏུ་རུང་
ཡང་། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་ལ་ལྟོས་ནས་གྦྷཱིས་ཀའང་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། འཇྦྷཱིག་རེན་པ་
བརྫུན་པ་བསླུ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཀུན་རོབ་ཞེས་གགས་ཤྦྷཱིང་། ཡང་དག་པར་མྦྷཱི་སླུ་བ་ལ་དོན་དམ་ཞེས་གགས་
པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་དབུ་མ་པ་བདེན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་བྱེད་ཅྦྷཱིང་། དེ་དག་ངོས་གཟུང་བའྦྷཱི་
གཞྦྷཱི་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་པ་དང་གཏན་མྦྷཱི་འད་སེ། འཇྦྷཱིག་རེན་པ་ནྦྷཱི་ཇྦྷཱི་ལྟང་སང་བའྦྷཱི་དངོས་པོ་འདྦྷཱི་དག་གྦྷཱི་ནང་ནས་ཁ་
ཅྦྷཱིག་ནྦྷཱི་བརྫུན་པ་བསླུ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་དུ་མཐོང་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་དེ། དབང་པོ་སོན་ལྡན་གྦྷཱི་ཤེས་པ་ཡུལ་
དང་བཅས་པ་རམས་སོ། །ཕལ་ཆེར་ནྦྷཱི་ཡང་དག་པར་མྦྷཱི་སླུ་བར་ཞེན་ནས་དོན་དམ་དུ་སྒྲོ་འདོགས་ཏེ་དབང་པོ་
སོན་མེད་ཀྦྷཱི་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་རམས་སོ། །འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་དོན་དམ་དེ་ྦྷཱིད་ལ་དབུ་མ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་
པས་རམ་པར་དཔྱད་པ་ན། བརྫུན་པ་བསླུ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་དུ་གྲུབ་པས་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་
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གྦྷཱིས་ཀའང་དབུ་མ་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་རམས་ཀྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་སོང་པ་ྦྷཱིད་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་
ངོའམ། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་ངོར་ཡང་དག་པར་མྦྷཱི་སླུ་བར་གྲུབ་པས་དབུ་མ་པའྦྷཱི་དོན་དམ་སེ། མདོ་
ལས་དགེ་སོང་དག་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་བདེན་པ་དམ་པ་སེ། འདྦྷཱི་ལྟ་སེ་མྦྷཱི་སླུ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཞེས་དང་ཚིག་གསལ་དུ་
མདོ་དངས་པ་ལས། དགེ་སོང་དག་འདུས་བྱས་བསླུ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་བརྫུན་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། མྦྷཱི་སླུ་
བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་བདེན་པ་དམ་པའོ་ཞེས་དང་། རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། མྱ་
ངན་འདས་པ་བདེན་གཅྦྷཱིག་པུར། །རྒྱལ་བ་རམས་ཀྦྷཱིས་གང་གསུངས་པ། །དེ་ཚེ་ལྷག་མ་ལོག་མྦྷཱིན་
ཞེས། །མཁས་པ་སུ་ཞྦྷཱིག་རོགས་པར་བྱེད། །ཅེས་དང་། འགེལ་པར། དེའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་མྦྷཱིན་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ན། །འདུ་
བྱེད་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པ་སེ། །བསླུ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །སྨྦྷཱིག་སྒྱུའྦྷཱི་ཆུ་བཞྦྷཱིན་ནོ་གང་ཞྦྷཱིག་བདེན་པ་དེ་
ནྦྷཱི་བསླུ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དཔེར་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། བཞྦྷཱི་འགེལ་ལས། རང་
བཞྦྷཱིན་སོང་པ་ྦྷཱིད་དུ་གང་བཤད་པ་དེ་ྦྷཱིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྦྷཱིས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གསུངས་སོ། །ཞེས་
དང་། སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱི་དོན་དམ་པ་ནྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་དེའང་བསླུ་བ་མེད་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་དོན་དམ་
པའྦྷཱི་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་ལ་ཞེས་དང་། འཇུག་འགེལ་ལས། ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ནྦྷཱི་བསླུ་བར་བྱེད་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་འཇུག་འགེལ་ལས། སོ་སོ་སེ་བོ་རམས་ཀྦྷཱི་
དོན་དམ་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ྦྷཱིད་འཕགས་པ་སང་བ་བཅས་པའྦྷཱི་སོད་ཡུལ་ཅན་རམས་ཀྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་ལ། 
དེའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་སོང་པ་ྦྷཱིད་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་དེ་རམས་ཀྦྷཱི་དོན་དམ་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་དོན་དམ་
དབུ་མ་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཁད་ཆོས་ཏེ། འདྦྷཱིའྦྷཱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འཕགས་པའྦྷཱི་ལུང་
བདེན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་འགེལ་པར་དངས་པ་ལས། གཞན་གྦྷཱི་དོན་དམ་བྱས་གང་ཡྦྷཱིན། །དེ་ནྦྷཱི་གཞན་གྦྷཱི་ཀུན་རོབ་
སེ། །གཞན་གྦྷཱིས་མར་འདོད་གང་ཡྦྷཱིན་དེ། །གཞན་གྦྷཱིས་ཆུང་མར་འདོད་པ་བཞྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་
ཅུ་པ་ལས་ཀང་། ཚངས་སོགས་འཇྦྷཱིག་རེན་འདྦྷཱི་ལ་ནྦྷཱི། །བདེན་པར་རབ་ཏུ་གང་སང་བ། །དེ་ནྦྷཱི་འཕགས་ལ་
བརྫུན་ཞེས་གསུངས། །འདྦྷཱི་ལས་གཞན་ལྟ་ཅྦྷཱི་ཞྦྷཱིག་ལུས། །ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་དགོངས་པ་བླ་ན་མེད་
པའོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི་རང་རྒྱུད་པའྦྷཱི་སོབ་དཔོན་དག་གྦྷཱིས་མདོ་སེ་པ་དང་བྱེ་བག་ཏུ་ས་བའྦྷཱི་དོན་དམ་དབུ་མའྦྷཱི་ཀུན་
རོབ་ཏུ་ས་བ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དེ་དག་གྦྷཱི་དོན་དམ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་སང་བ་ལས་བརྒལ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་མྦྷཱི་རུང་
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ལ། དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་སེ་མེད་མ་ཡྦྷཱིན་པས་དོན་དམ་དུའང་མྦྷཱི་རུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། འཇུག་འགེལ་ལས། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཁ་
ཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་མདོ་སེ་པ་རམས་ཀྦྷཱི་ལུགས་གང་ཞྦྷཱིག་དོན་དམ་པར་སས་པ་དེ་ྦྷཱིད་དབུ་མ་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཀུན་རོབ་
ཏུ་འདོད་དོ། །ཞེས་གང་སས་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི། དབུ་མའྦྷཱི་བསན་བཅོས་ཀྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་མངོན་པར་མྦྷཱི་
ཤེས་པ་ཁོ་ནས་སས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་གང་དག་བྱེ་བག་ཏུ་ས་བ་རམས་ཀྦྷཱིས། གང་དོན་
དམ་པར་སས་པ་དེ། དབུ་མ་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡྦྷཱིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེ་དག་གྦྷཱིས་ཀང་བསན་
བཅོས་ཀྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་དེ་ྦྷཱིད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ན་སེ། འདྦྷཱི་ལྟར་འཇྦྷཱིག་རེན་ལས་འདས་པའྦྷཱི་ཆོས་ནྦྷཱི། 
འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ཆོས་དང་མཚུངས་པར་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ལུགས་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའོ། །ཞེས་
མཁས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་ངེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་
མཚན་གཞྦྷཱི་དང་། དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱིའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་ཤེར་ཕྱྦྷཱིན་གྦྷཱི་མདོ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི་
སྦྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཏེ། ཞེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་
བཏགས་པ་ཙམ་ལ་སོབ་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྦྷཱི་ལ་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་
ལ་རྒྱུན་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྒྱུན་ལ་ལས་འབས་འཇོག་པའྦྷཱི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལའང་གསུམ་སེ། 
དངོས་པོར་ས་བས་དོན་དམ་དུ་འདོད་པར་དགག དབུ་མ་པར་རློམ་པའྦྷཱི་ལུགས་གཞན་དགག གནད་ཀྦྷཱི་དོན་
ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། འོ་ན་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་མེ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པར་སང་བ་འདྦྷཱི་གང་ཞེ་ན་འདྦྷཱི་ལ་བྱེ་བག་
ཏུ་ས་བས། བློ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་རང་གྦྷཱི་སོད་ལུགས་ཀྦྷཱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་དོན་དངོས་སུ་འདོད་དོ། །དེ་
ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འཐད་དེ། ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློ་དང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མདོ་སེ་པས་ཕྱྦྷཱི་རོལ་དོན་གྦྷཱིས་རང་
ངོས་ནས་གཏད་པའྦྷཱི་རམ་པ་ཡྦྷཱིན་པས་ཤེས་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། གཏོད་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་དོན་ལོག་ན་མོའ་ིཚུལ་གྦྷཱིས་ཡོད་
དོ། །ཞེས་འདོད་པའང་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། མེ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དོན་དངོས་ཡྦྷཱིན་པ་ལ་གནོད་བྱེད་མེད་ཅྦྷཱིང་། དེའྦྷཱི་
འབས་བུར་གྱུར་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་ཡྦྷཱིན་པ་ལས་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རམ་བདེན་པ། དོན་ཡོད་མ་ཡྦྷཱིན་
སེམས་ྦྷཱིད་དེ། །ཞེས་སོགས་ཀྦྷཱི་ལུང་དང་རྦྷཱིག་པའམ་གསལ་བ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིག་པས་དབང་ཤེས་
ལ་དོན་དུ་སང་བ་ནྦྷཱི་ཤེས་པ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། དེ་ཡང་གཏོང་བྱེད་ཕྱྦྷཱི་དོན་མེད་པར་བག་ཆགས་ཀྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་ཡུལ་དུ་
སང་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མྦྷཱི་འཐད་དེ། ལུང་དང་དོན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། རྦྷཱིག་བྱ་དང་གསལ་བྱ་རགས་སུ་
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བཀོད་ན་མ་ངེས། རྦྷཱིག་བྱེད་གསལ་བྱེད་རགས་སུ་བཀོད་ན་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་ངོ་བོར་སང་གྦྷཱི 
སྦྷཱིམ་གདུང་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ངོ་བོར་མྦྷཱི་སང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རམ་རྫུན་པས། ཕྱྦྷཱི་རོལ་དོན་མཐོང་ལོག་པ་
ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་དོན་སང་ཕྱྦྷཱིར། །ཞེས་པའྦྷཱི་ལུང་དང་རྦྷཱིགས་པས་ཤེས་པ་ལ་ཁ་ཕྱྦྷཱིར་ལྟས་དོན་
དུ་སང་བ་ནྦྷཱི་དོན་ཤེས་གྦྷཱིས་ཀ་མ་ཡྦྷཱིན་པས་འཁྲུལ་བའྦྷཱི་སང་བ་རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་ལ་སྐྲ་ཤད་སང་བ་དང་འད་བར་
འདོད་པ་དེའང་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། བདེ་སྡུག་སྦྷཱིམ་གདུང་གྦྷཱི་དོན་བྱེད་པར་སང་བས་དངོས་པོར་འཇོག་པ་ལྟར། མེ་ཆུ་
ཡང་ཚ་གང་གྦྷཱི་དོན་བྱེད་པར་མཐོང་བས་དངོས་པོར་ཁས་ལེན་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། མཐོང་ཡང་གཅྦྷཱིག་དུ་
བལ་གྦྷཱི་རམ་པར་དཔྱད་ན་མྦྷཱི་རེད་པ་ལྟར། ཤེས་པའང་དུས་ཀྦྷཱི་ཆ་ཤས་ཀྦྷཱིས་རམ་པར་དཔྱད་ན་མྦྷཱི་རེད་པར་
མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་དངོས་པོར་ས་བ་དག་ནྦྷཱི་ཤྦྷཱིང་ཐོག་དོན་དུ་གེར་བས་ཤྦྷཱིང་སོང་ལ་འཛེགས་ཏེ་
ཡལ་ག་ས་མ་བཏང་ནས་ཕྱྦྷཱི་མ་མ་བཟུང་ན་ཤྦྷཱིང་ཐོག་མ་ཐོབ་པར་གཡང་ས་ཆེན་པོར་ལྷུང་བ་བཞྦྷཱིན་དུ། གནག་
རྦྷཱི་ཡན་ཆད་ལ་གགས་པའྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་དངོས་པོ་དོར་ཞྦྷཱིང་། བདག་དང་ཆོས་གཞན་ཏུ་བཏགས་པས་དེ་ཁོ་ན་
ྦྷཱིད་ཀང་མ་བཟུང་ཞྦྷཱིང་ལྟ་བ་ངན་པའྦྷཱི་རྦྷཱི་སུལ་དུ་ལྷུང་སེ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལས་མས་པས་འབས་བུ་མྦྷཱི་འཐོབ་པ་
ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་བཤད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་དབུ་མ་པར་རློམ་པའྦྷཱི་ལུགས་གཞན་དགག་པ་ལ་བཞྦྷཱི་
སེ། ཀུན་རོབ་ཐམས་ཅད་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ལུགས་སུ་འདོད་པ་དགག་པ། བདེན་གྦྷཱིས་སེ་འཕགས་སོ་སོའ་ི
ལུགས་སུ་འདོད་པ་དགག་པ། ཀུན་རོབ་ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། བཏགས་དོན་མེད་པའྦྷཱི་
བཏགས་པ་ཡོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། དབུ་མ་པར་རློམ་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག དབུ་མ་པ་ལ་རང་ལུགས་ཀྦྷཱི་ཁས་
བླངས་ཅྦྷཱི་ཡང་མེད་དེ་དབུ་མ་པ་ནྦྷཱི་འཕགས་པའྦྷཱི་གང་ཟག་ཡྦྷཱིན་ལ་དབུ་མ་ནྦྷཱི་དེའྦྷཱི་མམ་གཞག་ཡྦྷཱིན་པས་དེའྦྷཱི་
མམ་གཞག་གྦྷཱི་ངོ་ན་སོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞྦྷཱི་བས་སོ། །དེས་ན་གཞུང་འདྦྷཱིར་བཀོད་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་ལམ་འབས་བུའྦྷཱི་
རམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ལུགས་བཀོད་པ་ཙམ་སེ། བཞྦྷཱི་བརྒྱ་པར། ཇྦྷཱི་ལྟར་ཀ་ཀོ་སྐད་གཞན་
གྦྷཱིས། །གཟུང་བར་མྦྷཱི་ནུས་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ། །འཇྦྷཱིག་རེན་པ་ཡྦྷཱི་མ་གཏོགས་པར། །འཇྦྷཱིག་རེན་གཟུང་བར་ནུས་མ་
ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། འཇུག་པར། འཇྦྷཱིག་རེན་ངོར་བྱས་བདག་ནྦྷཱི་ས་བར་བྱེད། །ཅེས་དང་། འཇུག་འགེལ་ལས། 
ཡོད་པ་མྦྷཱིན་ཡང་འཇྦྷཱིག་རེན་ཁོ་ན་ལ་གགས་པར་གྱུར་པས་ཡོད་དོ་ཞེས་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ངོ་ཁོ་ནར་བརོད་པ་ཡྦྷཱིན་
ཏེ། དེ་རེས་སུ་བརོད་པ་ནྦྷཱི་དེ་ཟློག་པའྦྷཱི་ཐབས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྦྷཱིས་འཇྦྷཱིག་
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རེན་ང་དང་ལྷན་ཅྦྷཱིག་རོད་ཀྦྷཱི། ང་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་དང་མྦྷཱི་རོད་དེ། གང་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་ནྦྷཱི་ངས་
ཀང་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །གང་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་ནྦྷཱི་ང་ཡང་མེད་པར་བཞེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ྦྷཱིད་ལས་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་བདག་གྦྷཱིས་ཀུན་རོབ་ཁས་བླངས་
ཀྦྷཱི་རང་དབང་དུ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། དངོས་པོ་ཀུན་རོབ་པ་སྨྦྷཱིག་རྒྱུའྦྷཱི་ཆུ་དང་འད་བ་རམས་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཁས་བླངས་ནས་རེན་ྦྷཱིད་འདྦྷཱི་པ་ཙམ་དུ་ཁས་བླངས་པ་ཁོ་ནས་གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་གཞན་གྦྷཱིས་
ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། བྱྦྷཱིས་པའྦྷཱི་སེ་བོའ་ིརོག་པའྦྷཱི་དབང་དུ་འཁོར་བ་
དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གྦྷཱིས་ཡོད་དེ། ཞེས་གསུངས་པར་ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་ལ་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་དོན་གང་
ཡྦྷཱིན་ཞེས་འདྦྷཱི། དེ་ལ་ཁ་ཅྦྷཱིག གྲུབ་མཐས་བསྒྱུར་བའྦྷཱི་དངོས་ས་བ་རམས་ནྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཀ་ལས་མས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་འཇྦྷཱིག་རེན་ནྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གཏན་མ་ཞུགས་བའྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ཐ་མལ་པ་རམས་ཡྦྷཱིན་པས་དེ་ལ་གགས་པ་
རམས་གཞུང་འདྦྷཱིར་བཀོད་པའོ་ཞེ་ན། འོ་ན་གཞུང་འདྦྷཱིར་བཤད་པའྦྷཱི་སེམས་བསེད་པ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་
པ་གསུམ་གྦྷཱི་ས་ལམ་དང་འབས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་ཕྦྷཱིན་ལས་ལ་སོགས་པ་རམས་ནྦྷཱི་གཞྦྷཱི་མ་གྲུབ་བར་
འགྱུར་ཏེ། དབུ་མ་པ་ལ་ནྦྷཱི་རང་ལུགས་མེད་པས་དེའྦྷཱི་ལུགས་མ་ཡྦྷཱིན། དངོས་པོར་ས་བ་རམས་ནྦྷཱི་བདེན་པ་
གྦྷཱིས་ཀ་ལས་མས་པས་དེའྦྷཱི་ལུགས་ཀང་མ་ཡྦྷཱིན། འཇྦྷཱིག་རེན་ཐ་མལ་པ་ལ་ནྦྷཱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གགས་པས་
དེའྦྷཱི་ལུགས་ཀང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གལ་ཏེ་དེ་རམས་འཇྦྷཱིག་རེན་པ་ལ་དངོས་སུ་གགས་ཟྦྷཱིན་པ་མྦྷཱིན་ཀང་། 
གགས་སུ་རུང་བས་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ལུགས་ཏེ། འཇྦྷཱིག་རེན་པའང་ནམ་ཞྦྷཱིག་ལམ་དེ་དང་དེ་ལ་ཞུགས་པ་ན་
གགས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཕྱྦྷཱི་ནང་གྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ས་བས་བཏགས་པའྦྷཱི་བདག་དང་གཙོ་བོ་
དང་། རྡུལ་དང་ཤེས་པ་བདེན་པ་བ་རམས་ཀང་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ལུགས་སུ་ཐལ་ཏེ། ད་ལྟ་དངོས་སུ་གགས་ཟྦྷཱིན་
པ་མེད་ཀང་ནམ་ཞྦྷཱིག་གྲུབ་མཐའ་དེ་དང་དེ་ལ་ཞུགས་པ་ན་གགས་པར་འགྱུར་བར་མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །འདོད་ན། དེ་རམས་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ལུགས་ལས་མས་པར་གཞུང་ལས་བཤད་ཅྦྷཱིང་། ཁེད་རང་ཡང་འདོད་
པ་དང་འགལ་ལོ། །གཞན་དག་འཇྦྷཱིག་རེན་ནྦྷཱི་མནར་མེད་པ་དང་སྦྷཱིད་རེའྦྷཱི་བར་དང་། ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའ་ིབར་
གྦྷཱི་གང་ཟག་རམས་ཡྦྷཱིན་ལ། གང་ཟག་དེ་རམས་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པའམ་མ་ཞུགས་པ་སུ་ཡྦྷཱིན་ཀང་ས་སེ། 
དེ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཐོག་མེད་ནས་གོམས་པའྦྷཱི་བློ་ནྦྷཱི་གྲུབ་མཐས་མ་བསྒྱུར་བ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། བློ་དེ་ལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བ་དབུ་
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མའྦྷཱི་གཞུང་དུ་བཀོད་པའོ་ཞེ་ན། དེའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། འདྦྷཱིར་བཤད་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་དང་། ལམ་མཐའ་
དང་བལ་བའྦྷཱི་རེན་འབེལ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའྦྷཱི་སོད་ཡུལ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། སོ་སོ་སེ་བོས་ཐོག་མེད་ནས་གོམས་
པའྦྷཱི་བློའ་ིསོད་ཡུལ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། འཇུག་འགེལ་ལས་དེའྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་ནྦྷཱི་མ་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་
ལྦྷཱིང་ཐོག་མཐུག་པོས་བློའ་ིམྦྷཱིག་མ་ལུས་པར་ཁེབས་པ་བདག་ཅག་གྦྷཱི་ཡུལ་དུ་ེ་བར་འགོ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་དྲུག་པ་
ལ་སོགས་པ། ས་གོང་མ་ལ་གནས་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རམས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་དུ་ནྦྷཱི་འགྱུར་བ་ཡྦྷཱིན་ཏེ་ཞེས་
དང་། ཁོ་བོ་ཅག་ནྦྷཱི་རལ་འབྱོར་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་དངོས་པོ་དེ་དག་འདྦྷཱི་ལྟར་གཟྦྷཱིགས་ཤྦྷཱིང་། གཞན་གང་དག་རལ་
འབྱོར་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དེ་དག་གྦྷཱིས་ཀང་ཆོས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དེ་སྐད་བཤད་པ་ལ་ལྷག་པར་མོས་
པར་བྱའོ། །ཞེས་ལུང་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་བཞྦྷཱིན་དུ་རལ་འབྱོར་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྦྷཱི་སོ་ནས་དངོས་པོ་རང་
བཞྦྷཱིན་མེད་པར་འཆད་པར་ཞུགས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། རང་གྦྷཱི་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་དོན་དམ་བདེན་པ་ཁོ་ནའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་སོ་སམ་ན། དེའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཀུན་རོབ་རེན་
འབེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རམ་པར་གཞག་པ་ནྦྷཱི་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་རོགས་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །ཡང་ལ་ལ་དག་འཇྦྷཱིག་རེན་ནྦྷཱི་མནར་མེད་པ་ནས་ས་བཅུ་པའྦྷཱི་བར་མ་རྦྷཱིག་པ་དང་བཅས་པའྦྷཱི་གང་ཟག་
མཐའ་དག་ཡྦྷཱིན་ལ། གང་ཟག་དེ་རམས་ལས་ཀུན་བཏགས་ཀྦྷཱི་ལྟ་བས་གསར་དུ་བཏགས་པ་ནྦྷཱི་ཐ་སད་དུའང་
མེད་པས་གཞུང་འདྦྷཱིར་བཤད་པའྦྷཱི་རམ་གཞག་རམས་ནྦྷཱི་གང་ཟག་དེ་རམས་ལ་ཐོག་མེད་ནས་ཡོད་པའྦྷཱི་ལྷན་
སེས་ཀྦྷཱི་མ་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་གཞྦྷཱི་དང་ལམ་དང་འབས་བུ་ཅྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རང་གྦྷཱི་ངང་གྦྷཱིས་འབད་མེད་དུ་སང་
བ་རམས་ཏེ། སོ་སེ་ལ་མྦྷཱི་སང་བ་རམས་ཀང་འཕགས་པ་ལ་སང་བས། རམ་གཞག་ཐམས་ཅད་རུང་སམ་ན་
དེའང་མྦྷཱི་རུང་སེ། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་ངོ་ན་ནྦྷཱི་གཞྦྷཱི་ལམ་འབས་བུའྦྷཱི་སོས་པ་ཐམས་ཅད་ེ་བར་ཞྦྷཱི་
བས་གང་ཡང་མ་གྲུབ་ལ། རེས་ཐོབ་ཏུ་གཞྦྷཱི་ལམ་འབས་བུའྦྷཱི་རམ་གཞག་སང་བ་དེ་ཡང་། ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་མ་རྦྷཱིག་
པའྦྷཱི་དབང་ཁོ་ནས་སང་ན། དེ་དག་སོ་སེ་ཐ་མལ་པ་ལའང་སང་བར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་ཁ་ཅྦྷཱིག་དབུ་
མ་པ་ལ་ནྦྷཱི། རང་ལུགས་ཀྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་མེད་ལ་གཞུང་འདྦྷཱིར་བཀོད་པའྦྷཱི་དོན་དམ་ནྦྷཱི་འཕགས་
པའྦྷཱི་ལུགས་ཏེ། དོན་དམ་ལ་འཕགས་པ་འབའ་ཞྦྷཱིག་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་སོ་སེ་ཚད་མ་མྦྷཱིན་པས་སོ། །ཀུན་རོབ་ནྦྷཱི་
སོ་སེའྦྷཱི་ལུགས་ཏེ། ཀུན་རོབ་ནྦྷཱི་གཏྦྷཱི་མུག་འབའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་སང་ལ། དེའང་མྦྷཱིག་དག་པ་ལ་རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་གྦྷཱི་སྐྲ་
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ཤད་མྦྷཱི་སང་བ་བཞྦྷཱིན་དུ་གཏྦྷཱི་མུག་དང་བལ་བའྦྷཱི་འཕགས་པ་རམས་ལ་མྦྷཱི་སང་སེ། ཚིག་གསལ་ལས། གང་ཞྦྷཱིག་
བརྫུན་པའམ་བརྫུན་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འགྱུར་བ་འཕགས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ཅུང་ཟད་ཀང་གཟྦྷཱིགས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་དོན་དམ་འཕགས་པ་དང་། ཀུན་རོབ་སོ་སེའྦྷཱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་སས་པ་
ཙམ་དུ་ཟད་དེ། འཇུག་འགེལ་ལས། དོན་དམ་པ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་པ་གཟྦྷཱིགས་པ་རམས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་གྦྷཱི་ཡུལ་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱིས་བདག་གྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་རེད་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཞེས་དང་། གཞན་ནྦྷཱི་སོ་སོའ་ིསེ་བོ་མ་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་རབ་རྦྷཱིབ་ཀྦྷཱི་ལྦྷཱིང་
ཐོག་གྦྷཱིས་བློའ་ིམྦྷཱིག་མ་ལུས་པར་ཁེབས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་མཐོང་བ་བརྫུན་པའྦྷཱི་སོབས་ལས་བདག་གྦྷཱི་ཡོད་པ་རེད་
པ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་དང་། བཞྦྷཱི་འགེལ་ལས། གང་གྦྷཱི་ཚེ་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་བཤད་པར་འདོད་པ་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཕྱྦྷཱི་དང་
ནང་གྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་དབྱེ་བས་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡང་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་རོག་པ་ཚད་མར་བྱས་ཏེ་ཁས་བླང་བར་
བྱའོ། །གང་གྦྷཱི་ཚེ་འཇྦྷཱིག་རེན་ལས་འདས་པའྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་བཤད་པར་འདོད་པ་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་
ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡང་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་སོང་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་གང་རུང་གཅྦྷཱིག་མྦྷཱི་འདོད་
པའྦྷཱི་རྒོལ་བས་ནྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་དང་འཇྦྷཱིག་རེན་པའང་བཤད་པར་མྦྷཱི་འགྱུར་ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་སེམས་དང་
སེམས་ལས་བྱུང་བ་རམས་ཡོད་ན་ནྦྷཱི། དེའྦྷཱི་ཚེ་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རམས་ཀང་ཡོད་དེ། འཇྦྷཱིག་
རེན་མཐའ་དག་ལ་གགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཅྦྷཱི་སེ་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་སོགས་པ་དེ་རམ་པར་དཔྱད་པ་ན་མེད་ན་
ནྦྷཱི་དེའྦྷཱི་ཚེ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རམས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གྦྷཱིས་ཀའང་རྦྷཱིགས་པ་དང་བལ་
བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པས་སོ། །ཞེ་ན། དེའང་མྦྷཱི་མཚུངས་ཏེ། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་དོན་
དམ་ཡོད་མེད་ཀྦྷཱི་སོས་པ་ཞྦྷཱི་བས་དོན་དམ་གྦྷཱི་ཐ་སད་མྦྷཱི་འགྲུབ་ལ། ཀུན་རོབ་ནྦྷཱི་འཁྲུལ་སང་ཡྦྷཱིན་པས་དེའྦྷཱི་ཡུལ་
དུ་དོན་དམ་མྦྷཱི་འགྱུར་བས་དོན་དམ་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་སོན་ཡོད་ཅྦྷཱིང་། ཀུན་རོབ་ཀང་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་སོན་ཡོད་དེ། སོ་
སོ་སེ་བོའ་ིགཏྦྷཱི་མུག་དེས་ཀུན་རོབ་དེ་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་པར་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། མ་གྲུབ་ན་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་པར་
སུས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འཕགས་པ་ལ་ནྦྷཱི་ཁེད་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་མྦྷཱི་མངའ་བས་མ་གྲུབ་ལ། སོ་སོ་སེ་
བོས་ཀང་མ་གྲུབ་པས་སོ། །གྲུབ་ན་སོ་སེའྦྷཱི་གཏྦྷཱི་མུག་དེས་ཀུན་རོབ་དེ་བརྫུན་པ་བསླུ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་སྒྱུ་མ་ལྟ་
བུར་གྲུབ་པར་ཐལ། དེས་ཀུན་རོབ་དེ་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་པར་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཁབ་སེ། ཚིག་གསལ་དུ་མདོ་དངས་པ་
ལས། འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་བསླུ་བར་བྱེད་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ནོ། །འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་བརྫུན་པ་སྒྱུ་མ་བྱྦྷཱིས་པ་འབྦྷཱིད་པའོ། །ཞེས་
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གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབུ་མ་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་ལ་ཀུན་རོབ་ཐ་སད་དུ་
བུམ་པ་དང་སམ་བུ་སོགས་ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། ལུང་ནྦྷཱི། ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་ཡོད་མེད་
མྦྷཱིན། །ཞེས་སོགས་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པ་བཀག་པའྦྷཱི་ལུང་རམས་དང་། རྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི་ཡོད་ན་རག་པར་འགྱུར་
ཅྦྷཱིང་། མེད་ན་ཆད་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ར་ཤེར་ལས། ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རག་པར་ལྟ། །མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཆད་པར་
འཛིན། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་ཡོད་དང་མེད་པ་ལ། །མཁས་པས་གནས་པར་མྦྷཱི་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཞེས་འདོད་
དོ། །འདྦྷཱི་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་མྦྷཱི་འཐད་པ་དང་། གནོད་བྱེད་ཡོད་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ལ་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པ་བཀག་
པའྦྷཱི་ལུང་རམས་ནྦྷཱི་དོན་དམ་ལ་དགོངས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། ཀུན་རོབ་ལ་དགོངས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དོན་དམ་སོས་བལ་
ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཀུན་རོབ་སོས་བཅས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་མྦྷཱི་འཐད་དེ་ཡོད་པ་
ཙམ་ལ་རག་པས་ཁབ་ན། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས། རེ་ཞྦྷཱིག་དངོས་གང་ཡོད་ན་ནྦྷཱི། །རམ་པར་འཇྦྷཱིག་པའྦྷཱི་
གནས་ལ་གནས། །ཞེས་དངོས་པོར་ཡོད་ན་མྦྷཱི་རག་པས་ཁབ་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། མེད་
པ་ཙམ་ལ་ཆད་པས་ཁབ་ན། བདག་མེད་གྦྷཱིས་ཀང་བདག་ཆད་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་ཡང་འདྦྷཱི་ཡོད་
ན་འདྦྷཱི་འབྱུང་ཞེས་པའྦྷཱི་རེན་འབེལ་ཡང་མྦྷཱི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྦྷཱི་ཡོད་པ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་
གནོད་བྱེད་ཡོད་པ་ལ་ལུང་གྦྷཱིས་གནོད་དེ། མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ང་དང་ལྷན་ཅྦྷཱིག་རོད་
ཀྦྷཱི། ང་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་དང་ལྷན་ཅྦྷཱིག་མྦྷཱི་རོད་དེ། གང་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་ནྦྷཱི་ངས་ཀང་ཡོད་པར་
བཞེད་དོ། །གང་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་ནྦྷཱི་ང་ཡང་མེད་པར་བཞེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ཏེ། འཇྦྷཱིག་རེན་ན་ཡོད་མེད་དེ་སོན་པས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་མེད་ལ་བཞེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གནོད་བྱེད་ནྦྷཱི། 
སང་རུང་གྦྷཱི་ཆོས་མ་དམྦྷཱིགས་པ་ལ་མེད་ཅེས་པ་དང་། སང་རུང་གྦྷཱི་ཆོས་དམྦྷཱིགས་པ་ལ་ཡོད་ཅེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་
དེ་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་མེད་གང་དུའང་ཁས་མྦྷཱི་བླང་བའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། གལ་ཏེ་དེ་དག་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་ཡྦྷཱིན་ཡང་དབུ་མ་པས་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ནོ་སམ་ན། སར་གྦྷཱི་མདོ་དེ་
ྦྷཱིད་དང་འགལ་ཞྦྷཱིང་། གལ་ཏེ་ཁོད་ལ་འཇྦྷཱིག་རེན་མྦྷཱི་གནོད་ན། །འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལྟོས་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་དགག་པར་
གྦྷཱིས། །ཞེས་པའང་རང་ལ་ལོག་པར་འགྱུར་རོ། །གགས་པ་དང་འགལ་བ་ནྦྷཱི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞྦྷཱིག་ལ་ཕྱྦྷཱི་
རོལ་ནས་གཞན་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་ཁོད་ལ་མེ་ཡོད་དམ། ཆུ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྦྷཱིས་པའྦྷཱི་ཚེ། དེ་དག་ཡོད་ན་ཡོད་ཅེས་དང་། 
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མེད་ན་མེད་ཅེས་ས་བར་མཐོང་གྦྷཱི མེ་དང་ཆུ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་ས་བར་མ་མཐོང་
ཞྦྷཱིང་། ས་ན་ཡང་ཀན་ཀའྦྷཱི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་གྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པའྦྷཱི་དོན་གང་ཡང་མྦྷཱི་འགྲུབ་པའོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི། 
ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབུ་མ་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག དངོས་འགལ་གཅྦྷཱིག་རམ་བཅད་ལ་ཁེགས་ན་གཅྦྷཱིག་ཤོས་ཡོངས་གཅོད་ལ་གྲུབ་
པས། བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཆར་དུའང་ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་གཞྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་ལ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་དོ། །དེས་ན་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ལྷ་སྦྱྦྷཱིན་ནོ་འདྦྷཱི་
ནྦྷཱི་མཆོད་སྦྱྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་སོགས་གང་ཟག་དང་། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ལྷ་སྦྱྦྷཱིན་གྦྷཱི་ར་བའོ། །ཞེས་སོགས་ཆོས་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་ཐམས་
ཅད་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱིས། བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་དེ་བཙལ་ན་མྦྷཱི་རེད་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་པའྦྷཱི་ལུགས་
ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ཡྦྷཱིན་པས་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡོད་ཀྦྷཱི། 
བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་མེད་དོ་ཞེས་སའོ། །དེ་ལ་དོན་དམ་གྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་
པ་ནྦྷཱི་འོག་ཏུ་འགོག་ལ་ཀུན་རོབ་ཐ་སད་ལའང་སང་རུང་གྦྷཱི་ཆོས་རམས་ལ་ཡོད་མེད་དང་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་སོ་སོར་ཕྱེ་
དགོས་པ་ནྦྷཱི་སར་བཤད་ལྟར་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་། སང་མྦྷཱི་རུང་གྦྷཱི་ཆོས་ལ་དངོས་འགལ་གཅྦྷཱིག་རམ་བཅད་ལ་ཁེགས་
པས་གཅྦྷཱིག་ཤོས་ཡོངས་གཅོད་ལ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ངེས་པ་མེད་དེ། གཞན་དུ་ན་མདུན་གྦྷཱི་གཞྦྷཱི་འདྦྷཱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་པ་
ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ། དེ་མེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་བསྐལ་པ་དང་། དུ་བ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་
གཏན་ཚིགས་མ་མཐོང་བའྦྷཱི་ལ་རྒྱབ་ན་མེ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་དེ་མེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་ཡུལ་གྦྷཱིས་
བསྐལ་པ་དང་། སང་ྦྷཱིན་གོས་སོན་པོ་གོན་པའྦྷཱི་ལྷ་སྦྱྦྷཱིན་འོང་བར་ཐལ། དེ་མྦྷཱི་འོང་བ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཞེས་
དུས་ཀྦྷཱིས་བསྐལ་པ་རམས་ལ་ཡོད་མེད་གང་དུ་ས་ལེགས་པར་སོམས་ཤྦྷཱིག དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་མྱུ་གུའྦྷཱི་དུས་ན་ས་བོན་
ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་དེ་མེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྦྷཱི་ས། འདོད་དོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་རག་པར་འགྱུར་
ཞྦྷཱིང་། མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འཇུག་པར། གང་ཕྱྦྷཱིར་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་གཞན་མྦྷཱིན། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་
མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཞྦྷཱིག་པ་མེད། །གང་ཕྱྦྷཱིར་གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་ཡོད་མྦྷཱིན་དེ་ཕྱྦྷཱིར་ཡང་། །མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཡོད་ཅེས་བརོད་
མྦྷཱི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་ན་མྦྷཱི་རེད་ཅེས་པ་ནྦྷཱི། དོན་དམ་དུ་
མྦྷཱི་རེད་པ་ལ་བྱེད་དམ། ཐ་སད་དུ་མྦྷཱི་རེད་པ་ལ་བྱེད། དང་པོ་ལྟར་ན། དེའྦྷཱི་ཚེ་འདོགས་བྱེད་ཀྦྷཱི་མྦྷཱིང་ཡང་མྦྷཱི་རེད་
པས་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡོད་ལ། བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་མེད་ཅེས་པ་འགལ་ཏེ། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། 
གཟུགས་ཀྦྷཱི་དངོས་པོ་མྦྷཱིང་ཙམ་ཕྱྦྷཱིར། །ནམ་མཁའ་ཡང་ནྦྷཱི་མྦྷཱིང་ཙམ་མོ། །འབྱུང་མེད་གཟུགས་ལྟ་ག་ལ་
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ཡོད། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱིང་ཙམ་ྦྷཱིད་ཀང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཕྱྦྷཱི་མ་ལྟར་ན། ཐ་སད་དུ་འདོགས་བྱེད་ཀྦྷཱི་
མྦྷཱིང་དང་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པར་བྱ་བའྦྷཱི་དོན་གྦྷཱིས་པོ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ། ཐ་སད་དུ་
འདོགས་བྱེད་ཀྦྷཱི་མྦྷཱིང་ཡོད་ཅྦྷཱིང་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པར་བྱ་བའྦྷཱི་དོན་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདོད་ན། ལས་དང་བྱེད་པ་
པོ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཁབ་པ་གྲུབ་ཅྦྷཱིང་འདོད་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། བྱེད་
པོ་ལས་ལ་བརེན་བྱས་ཤྦྷཱིང་། །ལས་ཀང་བྱེད་པོ་དེ་ྦྷཱིད་ལ། །བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པར། །འགྲུབ་པའྦྷཱི་
རྒྱུ་ནྦྷཱི་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ྦྷཱིད། འདོགས་པོ་གདགས་བྱ་ལ་ལྟོས་ཤྦྷཱིང་། །གདགས་བྱ་འདོགས་པོ་
དེ་ྦྷཱིད་ལ། །བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པར། །འགྲུབ་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ནྦྷཱི་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོགས་ཕན་ཚུན་
ལྟོས་གྲུབ་ཀྦྷཱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གཞན་ཡང་ཤེས་བྱེད་ཀྦྷཱི་བློ་དང་ཤེས་པར་
བྱ་བའྦྷཱི་དོན་གྦྷཱིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ། སར་གྦྷཱི་འདོད་པ་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཁབ་ཅྦྷཱིང་
འདོད་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཤེས་པས་ཤེས་བྱ་རོགས་པ་སེ། །ཤེས་བྱ་མེད་པར་ཤེས་པ་
མེད། །དེ་ལྟ་ན་ནྦྷཱི་རྦྷཱིག་བྱ་དང་། །རྦྷཱིག་བྱེད་མེད་པ་ཅྦྷཱིས་མྦྷཱི་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ྦྷཱིད། འདོགས་པས་
གདགས་བྱ་རོགས་པ་སེ། །གདགས་བྱ་མེད་པར་འདོགས་པ་མེད། །དེ་ལྟ་ན་ནྦྷཱི་གདགས་བྱ་དང་། །འདོགས་
བྱེད་མེད་པ་ཅྦྷཱིས་མྦྷཱི་འདོད། །ཅེས་སོགས་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་བཞེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རྦྷཱི་དྭགས་
ཀྦྷཱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ལ་བཏགས་པའྦྷཱི་མྦྷཱིང་དང་། བམ་ཟེའྦྷཱི་ཁེའུ་སེང་གེ་ཞེས་བཏགས་པའྦྷཱི་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་དངོས་
མྦྷཱིང་དང་བཏགས་མྦྷཱིང་གྦྷཱི་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ། དེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་སེང་གེ་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཁད་
པར་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་དེ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་ཞེས་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་
ནམ་མྦྷཱིན། ཡྦྷཱིན་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་འགྱུར། མྦྷཱིན་ན་དེས་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེའོ་
ཞེས་རོག་པས་བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། མྦྷཱིང་དང་རོག་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་རམ་པ་
ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདོད་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཁས་བླངས་པ་དང་
འགལ་ལོ། །མདོར་ན་ཐ་སད་དུ་མྦྷཱིང་ཡོད་ཅྦྷཱིང་། མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་མེད་པ་ནྦྷཱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྦྷཱི་
ལུགས་ལས་ཕྱྦྷཱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་སེ། ཡབ་སས་ཀྦྷཱི་གདགས་བྱ་འདོགས་བྱེད། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ེ་བར་བླང་བྱ་
དང་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་སོགས་བྱ་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་མེད་ཀང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་
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པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་དག་གྦྷཱིས། །དངོས་པོ་ལྷག་མའང་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་པའྦྷཱི་
འགེལ་པར་ཚིག་གསལ་ལས། ཤེས་རབ་ཅན་གྦྷཱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནྦྷཱི་ཚིག་གྦྷཱི་ལྷག་མའོ། །ཤེས་རབ་ཅན་གྦྷཱིས་ལས་
དང་བྱེད་པ་པོ་དང་། ེ་བར་བླང་པ་དང་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་ལས་ཐ་དད་པ་དངོས་པོ་གཞན་གང་དག་བསེད་བྱ་
སེད་བྱེད་དང་། འགོ་བ་དང་། འགོ་བ་པོ་དང་། བལྟ་བྱ་དང་ལྟ་བྱེད་དང་། མཚན་ྦྷཱིད་དང་མཚན་གཞྦྷཱི་དང་། 
འབྱུང་བར་བྱ་བ་དང་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་དང་། ཡོན་ཏན་དང་
ཡོན་ཏན་ཅན་དང་། ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་དེ་དག་ལས་དང་བྱེད་པ་པོའ་ིརམ་
པར་དཔྱད་པས་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཡོད་པ་དགག་སེ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའྦྷཱི་གྲུབ་པ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པར་ཤེས་བྱའོ། །དེ་དག་
རམ་པར་དཔྱད་པའང་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་ངེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གལ་ཏེ་མཐར་ཐུག་
དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མྦྷཱི་རེད་པ་ལ་བྱེད་པ་ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་ཡྦྷཱིན་
པས། མཛོད་ཕུག་ན་དར་གྦྷཱི་ཁུག་མའྦྷཱི་ནང་དུ་གཏུམས་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་རྦྷཱིལ་རྦྷཱིལ་གཅྦྷཱིག་ཡོད་པ་མཐར་ཐུག་
དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་བཙལ་ན་མྦྷཱི་རེད་པ་དེ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པའྦྷཱི་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ཡྦྷཱིན་ཀང་
གཞན་སུས་ཀང་མ་རེད་ཅེས་པ་དང་མཚུངས་པར་སང་ངོ་། །ཡང་འཇུག་པའྦྷཱི་ཊྦྷཱི་ཀར་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་
ཞེས་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་བདག་ལས་སེ་བའམ་གཞན་ལས་སེ་ཞེས་ཚོལ་བ་ན་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ལ་དཔྱོད་
པར་འཇོག་གོ་ཞེས་པ་ལྟར་ན་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིག་ངོར་རེད་མ་རེད་ལ་བཞག་པར་སང་ཞྦྷཱིང་ཐལ་འགྱུར་
བའྦྷཱི་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འདོད་པ་ལྟར་ན། ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མས་རེད་མ་རེད་ལ་བཞག་པར་སང་སེ། 
རོག་པས་བཏགས་པའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བྱེའུའྦྷཱི་མཆུ་བཞྦྷཱིན་དུ་གར་བཙུགས་འདྦྷཱིར་བཙུགས་མེད་པ་རེན་འབེལ་
གྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་དོ། །འདྦྷཱི་དག་གྦྷཱི་འཁྲུལ་གཞྦྷཱི་ནྦྷཱི་རང་རྒྱུད་པས་ཐ་སད་དུ་གཞན་སེ་ཁས་བླངས་པས་མྱུ་གུ་སེ་ཞེས་
པའྦྷཱི་དོན་མཐའ་བཞྦྷཱིར་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་གཞན་ལས་སེ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཡྦྷཱིན་ལ་དེའྦྷཱི་ཚེ་མྱུ་གུ་སེ་ཞེས་མྦྷཱིང་
གྦྷཱིས་བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་ཁས་བླངས་འདུག་པས་དེ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་རེད་
པ་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པར་སས་པར་སང་ངོ་། །འོན་ཀང་གནད་མ་རོགས་པ་སེ། མཐའ་
བཞྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པ་ནྦྷཱི་རང་རྒྱུད་པས་ཀང་རོ་རེ་གཟེགས་མའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་
པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པར་ཁས་བླངས་ལ་དེའྦྷཱི་ཚེ་གཞན་སེ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཏེ། གཞན་སེ་ལ་དགག་བྱ་དོན་དམ་གྦྷཱི་ཁད་པར་
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སྦྱར་བའྦྷཱི་དོན་ཡང་འདྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མཐའ་བཞྦྷཱིར་མ་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་གཞན་སེ་ཁས་བླངས་ཀང་མཐའ་
བཞྦྷཱིའྦྷཱི་ནང་ཚན་གྦྷཱི་གཞན་སེ་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱི་དགོས་ཏེ། གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་ཁས་བླངས་ཀང་། གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་གྦྷཱི་གཏན་
ཚིགས་དཔྱད་པའྦྷཱི་གནས་སྐབས་ཀྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱི་དགོས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་སོ། །ཐལ་
འགྱུར་བས་ནྦྷཱི་གཞན་སེ་ཡྦྷཱིན་ན་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་ནང་ཚན་གྦྷཱི་གཞན་སེ་ལས་མ་འདས་ཏེ་བདག་སེ་བཞྦྷཱིན་
ནོ། །དེས་ན་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་འདོད་དོ། །གཞན་ཡང་འདྦྷཱི་ལ་བརོད་པར་བྱ་བ་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀྦྷཱི་རེ་ཞྦྷཱིག་
བཞག་གོ །འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་རང་ལྟ་ལ་ཆགས་ཤྦྷཱིང་གཞན་ལྟ་ལ་སང་བས་བྱས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རོག་པས་རང་དགར་
སྦྱར་བའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་རེ་རེ་མཆོག་ཏུ་བཟུང་ནས་གཞུང་གྦྷཱི་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲྦྷཱིབ་པར་མཐོང་བས་གནད་འདྦྷཱི་དང་
འདྦྷཱི་ཙམ་ཞྦྷཱིག་ཡོད་དོ། །རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་སོགས་དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་རམས་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རམ་པར་རོག་
པས་བཏགས་པ་ཙམ་དང་། མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པའྦྷཱི་ཙམ་སྒྲས་གཏགས་པར་བྱ་བའྦྷཱི་དོན་
གཅོད་པར་འདོད་པ་ནྦྷཱི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀྦྷཱི་དོན་མ་ཤེས་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། འོ་ན་གང་ཞྦྷཱིག་གཅོད་ཅེ་ན་རམ་དཔྱོད་
དང་ལྡན་པ་དག་ར་བ་ཀགས་ཏེ་ོན་ཅྦྷཱིག གང་ཞེ་ན་དངོས་པོར་ས་བས་བུམ་པ་ཞེས་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པའྦྷཱི་ཚེ་
བློ་ལ་འདོགས་བྱེད་དང་གདགས་བྱ་སང་བ་ནྦྷཱི་སྒྲ་སྦྷཱི་དང་དོན་སྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་པས་དངོས་ཡུལ་དངོས་པོ་མེད་ལ། ཞེན་
ཡུལ་སྒྲ་རང་མཚན་པ་དང་དོན་རང་མཚན་པ་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་མ་ཙམ་སྒྲས་བཅད་ནས་བློ་སང་
ཙམ་གྦྷཱི་གདགས་བྱ་འདོགས་བྱེད་དང་། ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱེད་སོགས་ཀྦྷཱི་རམ་བཞག་འབའ་ཞྦྷཱིག་ཐ་སད་དུ་ཁས་
ལེན་པ་ནྦྷཱི་དབུ་མ་པའྦྷཱི་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པ་སེ། དེང་སང་ཁོ་བོ་འབའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱི་སོད་ཡུལ་ལོ་ཞེས་པའྦྷཱི་སོ་
ཙམ་ཞྦྷཱིག་བསན་པ་ལ་གུས་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་སྦྷཱིང་བརེ་བའྦྷཱི་བསམ་པས་བཤད་པའོ། །གསུམ་པ་གནད་ཀྦྷཱི་
དོན་ངོས་གཟུང་བ་ནྦྷཱི་དབུ་མ་པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་འདོད་ཚུལ་སར་བཤད་པ་ལྟར་ལྔ་ཡོད་ཀང་འདྦྷཱིར་གཙོ་བོར་
གྱུར་པ་རལ་འབྱོར་སོད་པའྦྷཱི་དབུ་མ་པ་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་གགས་སེ་སོད་པའྦྷཱི་དབུ་མ་པའྦྷཱི་ལུགས་གྦྷཱིས་བརོད་
ན། ལུགས་གྦྷཱིས་མདོ་ལས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཚུལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་དགོངས་པ་སོ་སོར་བཀལ་བའྦྷཱི་ཚུལ། གདུལ་
བྱའྦྷཱི་ངོས་ནས་གྦྷཱིས་སུ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཚུལ། ཐ་སད་ཀྦྷཱི་མཚམས་ངོས་གཟུང་ཞྦྷཱིང་སོབ་དཔོན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་བཀལ་
ཚུལ་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་རམ་པ་བཞྦྷཱིས་རོགས་པར་བྱའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། ཀེ་རྒྱལ་བའྦྷཱི་
སས་དག ཁམས་གསུམ་པོ་འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་སེམས་ཙམ་མོ། །ཞེས་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ཕྱྦྷཱི་རོལ་སང་
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བ་ཡོད་མེད་དེ། །སེམས་ནྦྷཱི་ས་ཚོགས་རམས་སུ་སང་། །ལུས་དང་ལོངས་སོད་གནས་འད་བ། །སེམས་ཙམ་དུ་
ནྦྷཱི་ངས་བཤད་དོ། །ཞེས་སོགས་སང་བ་སེམས་སུ་གསུངས་པའྦྷཱི་ལུང་མང་དུ་ཡོད་ཅྦྷཱིང་འཇྦྷཱིག་རེན་ང་དང་ལྷན་
ཅྦྷཱིག་རོད་ཀྦྷཱི་ང་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་དང་ལྷན་ཅྦྷཱིག་མྦྷཱི་རོད་དོ། །ཞེས་སོགས་ཐ་སད་འཇྦྷཱིག་རེན་དང་མཐུན་པར་
གསུངས་པའྦྷཱི་ལུང་ཡང་མང་དུ་ཡོད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་ཀང་སེམས་ཀྦྷཱི་རོ་
རེའྦྷཱི་བསོད་པ་ལས། སེམས་མཐོང་བ་ནྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེ། །སེམས་ནྦྷཱི་འགོ་བ་ལྔ་པོ་ཡྦྷཱིན། །བདེ་དང་སྡུག་བསལ་
མཚན་ྦྷཱིད་དག །སེམས་ལས་མ་གཏོགས་ཅུང་ཟད་མེད། །འགོ་བ་ཀུན་གྦྷཱིས་མཐོང་བ་རམས། །ཅུང་ཟད་བསོམ་
པའྦྷཱི་རམ་པ་ཡང་། །དེ་ཀུན་སེམས་ཀྦྷཱི་དྲྭ་བ་རུ། །དེ་ྦྷཱིད་གསུངས་པས་བསན་པ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་པ་དང་། རྦྷཱིགས་པ་
དྲུག་ཅུ་པ་ལས། འབྱུང་བ་ཆེ་ལ་སོགས་བཤད་པ། །རམ་པར་ཤེས་སུ་ཡང་དག་འདུ། །དེ་ཤེས་པས་ནྦྷཱི་འབལ་
འགྱུར་ན། །ལོག་པར་རམ་བརགས་མ་ཡྦྷཱིན་ནམ། །ཞེས་དང་། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་
རླུང་། །རྦྷཱིང་ཐུང་ཕ་དང་སྦོམ་ྦྷཱིད་དང་། །དགེ་སོགས་ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་རམ་ཤེས་སུ། །འགག་པར་འགྱུར་ཞེས་ཐུབ་པས་
གསུངས། །རམ་ཤེས་བསན་མེད་མཐའ་ཡས་པ། །ཀུན་ཏུ་བདག་པོ་དེ་ལ་ནྦྷཱི། །ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་ནྦྷཱི། །རླུང་
གྦྷཱིས་གནས་ཐོབ་འགྱུར་མ་ཡྦྷཱིན། །འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་རྦྷཱིང་དང་ཐུང་བ་དང་། །ཕ་སྦོམ་དགེ་དང་མྦྷཱི་དགེ་དང་། །འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་
མྦྷཱིང་དང་གཟུགས་དག་ཀང་། །མ་ལུས་པར་ནྦྷཱི་འགག་པར་འགྱུར། །གང་མ་ཤེས་ཕྱྦྷཱིར་རམ་ཤེས་ལས། །སོན་
ཆད་བྱུང་བ་དེ་ཀུན་ནྦྷཱི། །དེ་ཤེས་ཕྱྦྷཱིར་ན་རམ་ཤེས་སུ། །ཕྱྦྷཱིས་ནྦྷཱི་དེ་ལྟར་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་སང་
བ་སེམས་སུ་གསུངས་པའང་མང་དུ་ཡོད་ཅྦྷཱིང་། སོང་ྦྷཱིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། གནས་པའམ་སེ་འཇྦྷཱིག་ཡོད་མེད་
དམ། །མམ་པའམ་དམན་དང་ཁད་པར་ཅན། །སངས་རྒྱས་འཇྦྷཱིག་རེན་བསད་དབང་གྦྷཱིས། །གསུང་གྦྷཱི་ཡང་
དག་དབང་གྦྷཱིས་མྦྷཱིན། །ཞེས་སོགས་ཐ་སད་འཇྦྷཱིག་རེན་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པའང་མང་དུ་ཡོད་པ་རམས་
ལུགས་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་སོ་སོར་འགེལ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་གདུལ་བྱ་ལའང་ཐོག་མར་སང་བ་སེམས་སུ་མ་བསྒྲུབས་
ན་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་རོགས་མྦྷཱི་ནུས་ཤྦྷཱིང་། ཐ་སད་དུ་སང་བ་སེམས་སུ་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་སེང་དུ་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་བདེ་བླག་ཏུ་
གཏན་ལ་དབབ་ནུས་པའྦྷཱི་ཚེ་ས་མའྦྷཱི་ཐོས་བསམ་གྦྷཱི་བག་ཆགས་ཀྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་བྱུང་བའམ། ཚེ་འདྦྷཱིར་རམ་རྦྷཱིག་
པའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་སོན་དུ་སོང་བ་ལ་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་སོན་ཚུལ་འཕགས་པ་ལྷས་གསུངས་ལ་དེ་ལ་ཐོག་མར་སང་བ་
ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་དོན་དུ་ཕབ་ནས་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་བསན་པ་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་སར་སང་བ་སེམས་སུ་འདོད་པ་དེ་ྦྷཱིད་ཁོ་རང་
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གྦྷཱི་ལུགས་ཀྦྷཱི་དོན་དམ་དུ་འདོད་ཀང་དེ་ྦྷཱིད་དོན་དམ་རོགས་པའྦྷཱི་རེན་དུ་བྱས་ནས་གཅྦྷཱིག་ཏུ་བལ་རགས་ཀྦྷཱིས་
བདེན་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའང་ཡོད་པས་གདུལ་བྱ་དེ་དག་གྦྷཱིས་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལུགས་དང་པོ་དགོས་
སོ། །ཡང་གདུལ་བྱ་འགའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་སང་བ་འདྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་ཇྦྷཱི་ལྟར་གགས་པ་ལྟར་ཁས་བླངས་ན་དེ་ཁོ་ན་
ྦྷཱིད་བདེ་བླག་ཏུ་བསན་ནུས་ཤྦྷཱིང་། གཞན་དུ་ན་སང་བ་ྦྷཱིད་ལ་ལོག་རོག་སེས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་བདེ་བླག་ཏུ་
རོགས་མྦྷཱི་ནུས་པའང་ཡོད་པས་དེའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལུགས་ཕྱྦྷཱི་མ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་མདོ་དང་། འཕགས་
མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་གདུལ་བྱ་བཀྦྷཱི་ཚུལ་ལ་དགོངས་ནས་གྦྷཱིས་སུ་གསུངས་པའང་གནད་དུ་ཤེས་པར་
བྱའོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི་འོ་ན་ཐ་སད་དུ་སང་བ་སེམས་ཞེས་དང་། ཐ་སད་དུ་སང་བ་ཕྱྦྷཱི་དོན་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་
མཚམས་ཇྦྷཱི་ལྟ་བུ་སམ་ན། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་གསུང་རབ་འགེལ་ཚུལ་ལ་གནད་དུ་ཆེ་བར་སང་བས་བཤད་པར་བྱ་སེ། རལ་
འབྱོར་སོད་པའྦྷཱི་དབུ་མ་པ་དག་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་གསུང་རབ་ལས་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའྦྷཱི་སང་བ་གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་ལ་ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་དོན་
ཡྦྷཱིན་པར་བཤད་པའྦྷཱི་སྐབས་དང་། སེམས་ཡྦྷཱིན་པར་བཤད་པའྦྷཱི་སྐབས་དང་། དེ་དག་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་གྦྷཱི་སོས་པ་དང་
བལ་བར་བཤད་པའྦྷཱི་སྐབས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་མཐུན་འཇུག་དང་། གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་ཐ་སད་
དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་
དང་པོ་ནྦྷཱི། སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱི་ཆོས་བསན་པ། །བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཞེས་པའྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་
གསུང་རབ་ཀྦྷཱི་བརོད་བྱ་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་ཀང་། ཐ་སད་ལ་ནྦྷཱི་མ་བརེན་པར། །དམ་པའྦྷཱི་
དོན་ནྦྷཱི་རོགས་མྦྷཱི་འགྱུར། །ཞེས་པའྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ལ་རེ་ཞྦྷཱིག་བློ་
སྦྱར་མྦྷཱི་ནུས་པ་རམས་ལ་བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་དགེ་སྦྷཱིག་གྦྷཱི་བླང་དོར་བསན་པའྦྷཱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཐ་སད་
ཙམ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་དེ་གྦྷཱིས་ཆར་ཡྦྷཱིན་ཏེ། གསུང་རབ་ཀྦྷཱི་བརོད་བྱ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལས་མ་འདས་
ཤྦྷཱིང་། དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་རོགས་པ་ལ་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཤྦྷཱིང་ར་ཞོན་དགོས་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་ཐ་
སད་བདེན་པའྦྷཱི་ཐབས་ལས་བྱུང་བའྦྷཱི་དོན་དམ་གྦྷཱི་སྐབས་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འདྦྷཱི་ལ་ལུགས་ས་ཕྱྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཆར་ལ་ཁད་
པར་མེད་དོ། །དེས་ན་འཇུག་ཚུལ་གསུམ་པོ་འདྦྷཱིའྦྷཱི་སོ་ནས་གསུང་རབ་ཀྦྷཱི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ནྦྷཱི་འཇུག་ཚུལ་རྨད་
དུ་བྱུང་བ་ཞྦྷཱིག་འདུག་གོ །ཡང་སོབ་དཔོན་ཟླ་བའྦྷཱི་བཞེད་པས་གསུང་རབ་ཀྦྷཱི་བརོད་བྱ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་
བའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཙམ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། 
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ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ནྦྷཱི། ཐ་སད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཐབས་སུ་མྦྷཱི་རུང་བས་གསུང་རབ་
ཀྦྷཱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དེས་ན་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་རོགས་པའྦྷཱི་
དངོས་བརེན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་དོན་གཅྦྷཱིག་ཏེ། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འཇྦྷཱིག་
རེན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་བློ་ངོར་སང་ཞྦྷཱིང་སང་བ་ལྟར་ཐ་སད་བྱེད་པས་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པའང་ཡྦྷཱིན་ལ། 
སེ་ཚུལ་ྦྷཱིད་ལ་མཐའ་བཞྦྷཱིར་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་སེ་བ་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱི་རེད་པས་དོན་དམ་རོགས་པའྦྷཱི་དངོས་བརེན་དུ་
གྱུར་པའྦྷཱི་ཐ་སད་བདེན་པའང་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་ན་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་དེ་དང་དེ་ྦྷཱིད་རྦྷཱིགས་པས་
བཙལ་པའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པའྦྷཱི་བར་དུ་དེ་ྦྷཱིད་སེམས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དོན་མེད་དོ་སམ་ནས་སང་བ་སེམས་སུ་གསུངས་
པའྦྷཱི་ལུང་རམས་དང་དོན་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པར་མཛད་དེ། ལུགས་འདྦྷཱིའང་གདུལ་བྱའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་འགའ་ཞྦྷཱིག་ལ་
ལྟོས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ལ་བཀྦྷཱི་ཚུལ་དང་། གསུང་རབ་འཆད་ཚུལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞྦྷཱིག་སང་སེ་རྒྱས་པར་འཆད་
པར་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་ཞྦྷཱི་བ་འཚོ་དཔོན་སོབ་ཀྦྷཱིས་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ལ་འཇྦྷཱིག་རེན་མཐུན་
འཇུག་དང་། དོན་དམ་རོགས་པའྦྷཱི་དངོས་བརེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་ནས་ཕྱྦྷཱི་མའྦྷཱི་སྐབས་སུ་སང་བ་
སེམས་ཡྦྷཱིན་པར་བཞེད་ལ། སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་སྦྷཱིར་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་ཡང་ལོག་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་ཡང་། 
འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ནྦྷཱི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པས་དེ་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་མཐུན་འཇུག་དང་། དོན་
དམ་རོགས་པའྦྷཱི་དངོས་བརེན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཐ་སད་བདེན་པ་གསུམ་ཀ་དོན་གཅྦྷཱིག་ལ་འདུས་པ་ནྦྷཱི། ས་བོན་ལས་
མྱུ་གུ་སེ་བ་ལྟ་བུ་ཡྦྷཱིན་ལ་འཇྦྷཱིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ཡྦྷཱིན་ན་གཞན་གྦྷཱིས་པོ་ཡྦྷཱིན་པས་ནྦྷཱི་མ་ཁབ་སེ། དངོས་པོ་
རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་ཡོད་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་སྐབས་དེ་འཇྦྷཱིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ལ་དགོངས་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་བཞེད་དོ། །བློ་གོས་གསལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་རམ་དབྱེ་འདྦྷཱི་ཙམ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་མྦྷཱིག་ཕྱེ་ནས་དབུ་
མའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་ཚད་ལྡན་རམས་ལ་ཞྦྷཱིབ་ཏུ་དཔྱད་ན། ཐོག་མར་གོ་བ་བ་ནེ་བུ་ནེ་སེ་ཞྦྷཱིང་། དེར་རེས་ངེས་
ཤེས་གསལ་ལེ་ཧྦྷཱིག་གེ་སེ་བར་འགྱུར་བ་ནྦྷཱི་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ས་བོན་དུ་གྱུར་བའྦྷཱི་ཐོས་བསམ་གྦྷཱི་
ཤེས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པ་དག་འབད་པར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་དེ་ལ་རྒྱུན་བསྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི་རང་སེ་དངོས་
པོར་ས་བ་དག་གྦྷཱིས་རྒྱུན་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་ཀང་གདགས་གཞྦྷཱི་སྐད་ཅྦྷཱིག་ས་ཕྱྦྷཱི་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་
གྲུབ་པའྦྷཱི་གཞན་ཡྦྷཱིན་པ་ལ་འདོགས་པར་འདོད་ཅྦྷཱིང་། རང་རྒྱུད་པ་དག་གྦྷཱིས་གདགས་གཞྦྷཱི་སྐད་ཅྦྷཱིག་ས་ཕྱྦྷཱི་ཐ་
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སད་དུ་གཞན་ཡྦྷཱིན་པ་ལ་འདོགས་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བས། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུན་གཅྦྷཱིག་པ་དང་། 
རྒྱུད་གཅྦྷཱིག་པ་མྦྷཱི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དཔེར་ན་བྱམས་པ་བརེན་པའྦྷཱི་ཆོས་དང་ེར་
སྦས་བརེན་པའྦྷཱི་ཆོས་བཞྦྷཱིན་ཞེས་བཀག་ནས། དོན་དམ་པར་སེ་འགག་མེད་ཀང་ཐ་སད་དུ་སྐད་ཅྦྷཱིག་ས་མ་
འགགས་ནས་ཕྱྦྷཱི་མ་སེ་བར་སང་བ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུན་གཅྦྷཱིག་པ་དང་རྒྱུད་གཅྦྷཱིག་པ་
ཞེས་འདོགས་ཏེ། ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་ཆད་པ་དང་། མ་ཆད་པ་ཞེས་དང་། རྒྱུན་དུ་སྦྱོར་མྦྷཱི་སྦྱོར་ཞེས་དང་། ལམ་གྦྷཱི་
དངོས་པོའ་ིརྒྱུན་དང་ལྡན་པ་དང་མྦྷཱི་ལྡན་པ་ཞེས་སོགས་འཇྦྷཱིག་རེན་དང་བསན་བཅོས་ལ་མཐོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །དེའང་སྐད་ཅྦྷཱིག་ས་ཕྱྦྷཱི་དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ན་རྒྱུན་མྦྷཱི་འཐད་པ་ནྦྷཱི་བདག་སེ་དང་གཞན་སེ་ཐ་སད་
དུའང་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་གྲུབ་ལ། གཞན་དུ་མེད་པ་ལ་རྒྱུན་འཐད་པ་ནྦྷཱི་རམ་པར་ཤེས་པའྦྷཱི་རྒྱུན་ལ་སྐད་
ཅྦྷཱིག་ས་ཕྱྦྷཱི་གཞན་དུ་མེད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་གྲུབ་བོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །འདྦྷཱི་ཅྦྷཱི་ལྟར་ཤེས་ཅེ་ན། ར་ཤེར་ལས། རེན་
ཅྦྷཱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་སེ་འགག་ལ་སོགས་པ་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་བརྒྱད་བཀག་པ་དེ། འགེལ་བྱེད་གཞན་
དག་ཐ་སད་དང་དོན་དམ་པའྦྷཱི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་འཆད་ཀང་། སོབ་དཔོན་འདྦྷཱིས་དོན་དམ་པར་སེ་འགག་
སོགས་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་བརྒྱད་བཀག་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྦྷཱི་རེན་འབེལ་བསན་བཅོས་ཀྦྷཱི་བརོད་བྱའྦྷཱི་གཙོ་
བོ་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཐ་སད་དུ་སེ་འགག་སོགས་བརྒྱད་ཁས་ལེན་པར་གསལ་ཏེ། མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་
སེ་བ་དང་། གང་ཟག་རམ་ལྔར་གྲུབ་པ་སོགས་དགག་བྱ་ཐ་སད་དུའང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་རམས་ལ་དོན་དམ་གྦྷཱི་
ཁད་པར་སྦྱར་ནས་འགོག་པ་སོབ་དཔོན་འདྦྷཱིས་ལེགས་པར་བཀག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆད་པ་མེད་པ་རག་
མེད་པ། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། ཆད་པས་ན་ཆད་པ་སེ། རྒྱུན་ཆད་པ་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཏོ་ཞེས་གསུང་པས་རྒྱུན་
ཆད་པ་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་པར་གྲུབ་ཅྦྷཱིང་། དེས་ན་ལོག་ཕྱོགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པའང་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་
ཏེ། དེ་གྦྷཱིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཅྦྷཱི་ལྟར་ཞེ་ན། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་དང་། མྱུ་གུ་ལས་སར་
ཡང་ས་བོན་འབྱུང་བ་སོགས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་དང་། ནམ་ཞྦྷཱིག་ས་
བོན་མེས་བསེགས་ནས་མྱུ་གུ་སེ་བ་མེད་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཚེ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཞེས་བྱ་བར་འཇོག་སེ། ག་ལས་
འཇྦྷཱིགས་མེད་ལས་ཆད་པ་མེད་པ་ནྦྷཱི་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ཞྦྷཱིང་། དེ་ྦྷཱིད་
རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། རྒྱུ་དང་བཅས་པར་སེ་མཐོང་བས། །མེད་པ་ྦྷཱིད་ལས་འདས་པ་ཡྦྷཱིན། །རྒྱུ་དང་བཅས་



ངེས་དོན་རབ་གསལ།   49 

པར་འགག་མཐོང་བས། །ཡོད་པ་ྦྷཱིད་དུའང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན། །ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་ཐ་སད་ྦྷཱིད་ལའང་
རག་ཆད་སྤངས་པའྦྷཱི་དབུ་མ་འཇོག་པ་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན་དེ་ནྦྷཱི། གང་དག་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་ཡོད་པ། །དེ་ནྦྷཱི་
མེད་པ་མྦྷཱིན་པས་རག །ཅེས་སོགས་ཀྦྷཱིས་བསན་པ་ལྟར་དངོས་པོར་ས་བས་བཏགས་པའྦྷཱི་རག་ཆད་ཡྦྷཱིན་ལ། 
མཐའ་བརྒྱད་ཀྦྷཱི་རག་ཆད་ནྦྷཱི་ཐ་སད་བདེན་པའྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་རག་ཆད་ཡྦྷཱིན་པས་དོན་མྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་གོ །མདོར་ན་ོན་
མོངས་དང་ལས་དང་རམ་སྨྦྷཱིན་གསུམ་པོ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་ལ་འཁོར་བའྦྷཱི་རྒྱུན་དང་། བྱང་སེམས་ཀྦྷཱི་དེ་
མས་ལེན་ལས་སངས་རྒྱས་དང་། དེ་ལས་ཕྦྷཱིན་ལས་དང་། དེ་ལས་བྱང་སེམས་ཕྱྦྷཱི་མའྦྷཱི་མས་ལེན་སོགས་
བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་ལ་ཕྦྷཱིན་ལས་ཀྦྷཱི་རྒྱུན་ཞེས་སོགས་དབུ་མ་པས་ཀང་བཞེད་དེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། གསུམ་པོ་
རམས་ལས་གྦྷཱིས་འབྱུང་སེ། །གྦྷཱིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་ཀང་། །གསུམ་འབྱུང་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་འཁོར་ལོ་
དེ། །ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར། །ཞེས་དང་། བྱམས་པས། དེ་བཞྦྷཱིན་འཁོར་བ་ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་འདྦྷཱིའྦྷཱི། །ལས་ནྦྷཱི་རྒྱུན་
མྦྷཱི་འཆད་པར་འདོད། །ཅེས་པ་དེའང་དངོས་པོར་ས་བའྦྷཱི་ལྟར། སྐད་ཅྦྷཱིག་ས་མ་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་འགགས་ཕྱྦྷཱི་མ་ངོ་
བོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་སེ་བ་ལ་མྦྷཱི་འཐད་པས། སྐད་ཅྦྷཱིག་ས་མ་དེ་ྦྷཱིད་ཕྱྦྷཱི་མར་འོང་བའང་མེད་སྐད་ཅྦྷཱིག་ས་མ་ལ་མ་བརེན་
པར་ཕྱྦྷཱི་མ་འབྱུང་བའང་མེད་པའྦྷཱི་རེན་འབྱུང་ྦྷཱིད་ལ་འཐད་དེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། ཁ་ཏོན་མར་མེ་མེ་ལོང་རྒྱ། །མེ་
ཤེལ་ས་བོན་སྐྱུར་དང་སྒྲས། །ཕུང་པོ་ྦྷཱིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཡང་། །མྦྷཱི་འཕོ་བར་ཡང་མཁས་རོགས་བྱ། །ཞེས་
ས་མ་ཕྱྦྷཱི་མར་འོང་བ་མེད་པ་དངོས་སུ་བསན་ནས་གཅྦྷཱིག་ཤོས་ཤུགས་ལ་བསན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་
དོགས་པ་དགོད་པ་དང་། དེའྦྷཱི་ལན་འདེབས་པའྦྷཱི་ཚུལ་རམ་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། ར་ཤེར་ལས། གལ་ཏེ་
སྨྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དུས་བར་དུ། །གནས་ན་ལས་དེ་རག་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་འགགས་ན་འགགས་གྱུར་པས། །ཇྦྷཱི་ལྟར་
འབས་བུ་སེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དགེ་མྦྷཱི་དགེའྦྷཱི་ལས་དེ་རོགས་པར་བྱས་ནས་འབས་བུ་འབྱྦྷཱིན་
པའྦྷཱི་བར་དུ་གནས་ན་ལས་རག་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། སྐད་ཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་པར་འགགས་ན་མཚམས་དེ་ནས་འབས་བུ་
འབྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་བར་དུ་ལས་གཏན་མེད་པས་ལས་ཀྦྷཱི་འབས་བུ་འབྱྦྷཱིན་པར་ཇྦྷཱི་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་ར་
ཤེར་ལས་འབས་ཀྦྷཱི་རེན་རམ་ཤེས་ཀྦྷཱི་རྒྱུན་བཀག་ནས་ཆུད་མྦྷཱི་ཟ་འདོད་པའྦྷཱི་དངོས་ས་བའྦྷཱི་ལུགས་བརོད་དེ། དེ་
བཀག་ནས་རང་ལུགས་གཞག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་གསུམ་དུ་མཛད། འཇུག་པ་ར་བར་ཀུན་གཞྦྷཱི་བཀག་ནས་རང་
ལུགས་གཞག་པ་དང་། འགེལ་པར་ཀུན་གཞྦྷཱི་དང་། ཆུད་མྦྷཱི་ཟ་དང་། ཐོབ་པ་དང་། རམ་ཤེས་ཀྦྷཱི་རྒྱུན་བཀག་
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ནས་རང་ལུགས་འཇོག་པ་མཛད་དོ། །དེ་ལ་ལས་འགགས་པའྦྷཱི་དོན་དངོས་ས་བས་ལས་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་
འགགས་པ་ལ་འདོད་ལ། དེའྦྷཱི་དོན་ཡང་འགག་བྱའྦྷཱི་ལས་དེ་དེ་ཕྱྦྷཱིན་ཆད་གཏན་མེད་པར་འདོད་དེ། སྐད་ཅྦྷཱིག་མ་
དང་རྒྱུན་གང་ལ་སྦྱར་ནའང་འདའོ། །དེ་ལྟར་ན་ལས་འགགས་ཟྦྷཱིན་ནས་འབས་བུའྦྷཱི་བར་དུ་ལས་གཏན་མེད་པའྦྷཱི་
བར་སོང་ཡུན་རྦྷཱིང་དུ་བྱུང་བས། དེ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ལ་སེམས་ཙམ་པས་ལས་ཀྦྷཱིས་བཞག་པའྦྷཱི་བག་ཆགས་
འདོད་ཅྦྷཱིང་། དེའྦྷཱི་རེན་ནྦྷཱི་ཀུན་གཞྦྷཱི་རྒྱུན་བརན་པའྦྷཱི་བདེན་གྲུབ་པ་འདོད་དོ། །བྱེ་བག་ཏུ་ས་བ་ཁ་ཅྦྷཱིག་ལས་ཀྦྷཱིས་
བུ་ལོན་གྦྷཱི་དཔང་རྒྱ་དང་འད་བའྦྷཱི་ཆུད་མྦྷཱི་ཟ་བ་སེད་པར་འདོད་པ་དང་། ཁ་ཅྦྷཱིག་ལས་ཀྦྷཱིས་ཐོབ་པ་བསེད་ནས་
དེས་སེལ་བར་འདོད། མདོ་སེ་པས་བག་ཆགས་ཀྦྷཱིས་བགོས་པའྦྷཱི་རམ་པར་ཤེས་པའྦྷཱི་རྒྱུན་རོག་པར་བྱེད་དེ། 
སེལ་བྱེད་བག་ཆགས་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་སེམས་ཙམ་པ་དང་འད་ལ། དེའྦྷཱི་བསོ་གཞྦྷཱི་མྦྷཱི་འད་བའོ། །དེ་དག་འགོག་པ་ལ་
ར་ཤེར། གང་ཕྱྦྷཱིར་ལས་ནྦྷཱི་སེ་བ་མེད། །འདྦྷཱི་ལྟར་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །གང་ཕྱྦྷཱིར་དེ་ནྦྷཱི་མ་སེས་པ། །དེ་
ཕྱྦྷཱིར་ཆུད་ཟར་མྦྷཱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པར། གང་ཕྱྦྷཱིར་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་དེ་མྦྷཱི་འགག་པ། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་ཀུན་
གཞྦྷཱི་མེད་ཀང་འདྦྷཱི་ནུས་ཕྱྦྷཱིར། །ལ་ལར་ལས་འགག་ཡུན་རྦྷཱིང་ལོན་ལས་ཀང་། །འབས་བུ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་
རྦྷཱིག་པར་གྦྷཱིས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་སར་གྦྷཱི་ལས་འབས་ཀྦྷཱི་རེན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དེ་དག་ནྦྷཱི་
ལས་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་འགགས་པས་ལས་དང་འབས་བུའྦྷཱི་བར་དུ་དེ་གྦྷཱིས་གང་ཡང་མེད་པའྦྷཱི་བར་སོང་སེལ་
བྱེད་དུ་རོག་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། ལས་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་མ་འགགས་པས་ཐ་སད་དུ་ལས་འགགས་ནས་འབས་བུའྦྷཱི་བར་
དུ་ལས་གཏན་མེད་དུ་སོང་བ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བར་དེར་ལས་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་ཡོད་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ལས་
རག་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེང་སང་དབུ་མའྦྷཱི་ལུགས་ལ་དགག་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རལ་མ་གོ་བར་འདོད་པ་དག་
གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་བསྐལ་པའྦྷཱི་བར་དུ་མྦྷཱི་རེད་ལ། དངོས་ས་བས་འབས་བུའྦྷཱི་དུས་ན་རྒྱུ་དེ་གཏན་མེད་པར་འདོད་ཅྦྷཱིང་། 
དབུ་མ་པས་འབས་བུའྦྷཱི་དུས་ན་རྒྱུ་དེ་མེད་ན་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། ཡོད་ན་རག་པར་ཐལ་བ་དང་། བདག་
སེ་ཡོད་པར་ཐལ་བས་དེ་གྦྷཱིས་གང་དུའང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པའྦྷཱི་ཁད་པར་མྦྷཱི་བྱེད་པའོ། །མདོར་ན་དངོས་ས་བས་
དགེ་མྦྷཱི་དགེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ལས་དེ་འགགས་ནས་འབས་བུ་མ་འབྱྦྷཱིན་གྦྷཱིས་བར་དུ་ལས་གཏན་མེད་པར་འདོད་པས་དེ་
གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་བར་དུ་ལས་འབས་ཀྦྷཱི་རེན་རོག་དགོས་ལ། འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་ལས་དེ་འགགས་ནས་འབས་བུའྦྷཱི་བར་དུ་ལས་
རྒྱུན་མྦྷཱི་འཆད་ཅྦྷཱིང་འབས་བུ་དེ་ཟད་ནས་སར་འབས་བུ་སེ་བ་མེད་པའྦྷཱི་ཚེ་ལས་རྒྱུན་ཆད་དེ། སར་འབས་བུ་སེ་
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བ་ཡོད་ན་ད་དུང་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ས་བོན་དང་མྱུ་གུའྦྷཱི་དཔེས་བསྒྲུབ་པར་བཞེད་པས་བར་སོང་སེལ་བྱེད་ཀྦྷཱི་ལས་
འབས་ཀྦྷཱི་རེན་རོག་པའྦྷཱི་དོན་མེད་པའོ། །སྦྷཱིར་ལས་འབས་གང་ལ་ལྡན་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་སེམས་ྦྷཱིད་བདེན་པས་སོང་པ་
ལ་འཁོར་འདས་ཀྦྷཱི་བྱ་བྱེད་རུང་བའྦྷཱི་ཀུན་གཞྦྷཱི་ལས་འབས་ཀྦྷཱིས་རེན་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ེས་པ་མ་མཐོང་
ངོ་། །གལ་ཏེ་ལས་འགགས་ནས་འབས་བུ་མ་འབྱྦྷཱིན་གྦྷཱི་བར་དུ་ལས་རྒྱུན་མྦྷཱི་ཆད་ན་དགེ་སོང་གྦྷཱི་སོམ་པ་མངོན་
གྱུར་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་མྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་ལས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཙམ་གྦྷཱིས་ཡོད་
པར་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་ནྦྷཱི་གོང་དུ་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབུ་མ་པར་རློམ་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་གནད་འདྦྷཱིར་མ་རོགས་
པར་ཀུན་གཞྦྷཱི་སོགས་བཀག་ནས་ལས་དང་འབས་བུའྦྷཱི་བར་དུ་ཞྦྷཱིག་པ་དངོས་པོ་བས་སེལ་བར་འདོད་པ་ལ་ནྦྷཱི་
གཞན་སེ་ཡོད་པར་ཐལ་བ། མ་ཕད་པར་སེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ་བ། རེན་གཞན་ལ་བརོད་པའྦྷཱི་ེས་པ་མཚུངས་པ། 
དེ་ལས་ཀང་སྨད་པའྦྷཱི་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཞྦྷཱིག་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་ཐལ་བ། འདུས་མ་བྱས་ལ་རེན་འབེལ་
མྦྷཱི་རུང་བར་ཐལ་བ། སྨྦྷཱིན་ལས་སར་སྨྦྷཱིན་གྦྷཱི་སོན་སྤོང་མྦྷཱི་ནུས་པ། གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་བརགས་པའྦྷཱི་ེས་པ་སེ་
བརྒྱད་དང་། གཞན་ཡང་སོན་གྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན། སོན་གྦྷཱི་ཕུང་པོ། སོན་གྦྷཱི་འབྱུང་གནས་སུ་འདུག་པས་ཁོ་བོས་
བྱས་པའྦྷཱི་འཇུག་པའྦྷཱི་དཀའ་འགེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྦྷཱིན་པ་ལས་བལྟ་བར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་དོན་དམ་བདེན་
པའྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱི་ལ་གསུམ་སེ། རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་བཞྦྷཱིན་མཚན་གཞྦྷཱི་སོགས་ཀྦྷཱིས་བསན་པར་མྦྷཱི་ནུས་པའྦྷཱི་
ཚུལ། ཐ་སད་བདེན་པར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་བསན་པའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་དང་དགོངས་པ་བཤད་པ། དེ་ལྟར་བསན་པའྦྷཱི་
མཚན་གཞྦྷཱི་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་བཞག་གྦྷཱིས་ཇྦྷཱི་ལྟར་
སོས་པ་དང་བལ་བའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་མྱོང་བ་ལྟར་མཚན་ྦྷཱིད་དང་མཚན་གཞྦྷཱི་སོགས་གང་གྦྷཱིས་ཀང་བསན་པར་མྦྷཱི་
ནུས་ཏེ། ཚིགས་གྦྷཱིས་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། བློས་ཡུལ་དུ་བྱ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། མདོ་ལས། དོན་
དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ནྦྷཱི་གང་ལ་སེམས་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་བ་ཡང་མེད་ན་ཡྦྷཱི་གེ་རམས་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅྦྷཱི་དགོས་ཞེས་དང་། 
བརོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་སེ། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར་ཚིག་གསལ་ལས། བརོད་པར་བྱ་བ་འགའ་ཞྦྷཱིག་ཡོད་ན་ནྦྷཱི་
དེ་སོན་པར་འགྱུར་བ་ཞྦྷཱིག་ན་གང་གྦྷཱི་ཚེ་བརོད་པར་བྱ་བ་ལོག་ཅྦྷཱིང་ཚིག་དག་གྦྷཱི་ཡུལ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་དེའྦྷཱི་ཚེ་
སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱིས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་ཏོ། །ཡང་ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་བརོད་པར་བྱ་བ་མེད་ཅེ་ན། སེམས་ཀྦྷཱི་
སོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཀྦྷཱི་སོད་ཡུལ་ནྦྷཱི་སེམས་ཀྦྷཱི་སོད་ཡུལ་ལོ། །སོད་ཡུལ་ནྦྷཱི་
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ཡུལ་ཏེ་དམྦྷཱིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་ཐ་ཚིག་གོ །གལ་ཏེ་སེམས་ཀྦྷཱི་སོད་ཡུལ་འགའ་ཞྦྷཱིག་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནྦྷཱི་དེར་
རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞྦྷཱིག་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཚིག་དག་འཇུག་པར་འགྱུར་ན། གང་གྦྷཱི་ཚེ་སེམས་ཀྦྷཱི་སོད་ཡུལ་ྦྷཱིད་མྦྷཱི་
འཐད་པ་དེའྦྷཱི་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཚིག་གར་འཇུག་པར་འགྱུར། ཡང་ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་སེམས་ཀྦྷཱི་སོད་ཡུལ་
མེད་ཅེ་ན། བསན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། མ་སེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། །ཆོས་ྦྷཱིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། གང་གྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་མ་སེས་པ་དང་མ་འགགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་དེ་ཆོས་ཀྦྷཱི་ངོ་བོ་དང་། ཆོས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་པར་བཞག་པ་དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དེ་ལ་སེམས་མྦྷཱི་འཇུག་གོ །སེམས་མྦྷཱི་འཇུག་ན་རྒྱུ་
མཚན་སྒྲོ་འདོགས་པར་ག་ལ་འགྱུར་ལ་དེ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཚིག་དག་འཇུག་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱིས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་ཏོ། །ཞེས་བྱ་བར་གནས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། 
འོ་ན་གདུལ་བྱས་དོན་དམ་པ་རོག་པའྦྷཱི་ཐབས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན་གདུལ་བྱས་དེ་རོགས་པའྦྷཱི་དོན་དུ་ཚིག་
གྦྷཱི་བརོད་བྱ་དང་། སེམས་ཀྦྷཱི་སོད་ཡུལ་དུ་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་བདེན་པར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་བསན་པ་སེ། ཐམས་ཅད་ཡང་
དག་ཡང་དག་མྦྷཱིན། །ཞེས་པའྦྷཱི་ས་འགེལ་དུ། ཚིག་གསལ་ལས། དེ་ལ་ངག་དང་སེམས་དག་འཇུག་པ་ཡོད་པ་
མ་ཡྦྷཱིན་མོད་ཀྦྷཱི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་མ་བསན་ན་གདུལ་བྱའྦྷཱི་སེ་བོ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཤེས་པར་མྦྷཱི་ནུས་པས་གདུལ་བྱའྦྷཱི་
སེ་བོ་རམས་དེ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་གདོན་མྦྷཱི་ཟ་བར་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཇྦྷཱི་ཞྦྷཱིག་ལྟར་དེ་
བསན་པའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་ཞྦྷཱིག་ཡོད་དགོས་པས་དེ་བརོད་པར་བྱའོ་ཞེ་ན། བརོད་པ་འདྦྷཱིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་རམས་ཀྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་བདུད་རྦྷཱི་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་བསན་པའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། 
ཞེས་དང་། གཞན་ལས་ཤེས་མྦྷཱིན་ཞྦྷཱི་བ་དང་། །ཞེས་པའྦྷཱི་ས་འགེལ་དུ། དེ་ལྟར་ཡྦྷཱིན་མོད་ཀྦྷཱི་འོན་ཀང་འཇྦྷཱིག་རེན་
པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཁས་བླངས་པ་ལྟར་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་ངོར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་དེའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀང་བརོད་པར་བྱ་
དགོས་སོ་ཞེ་ན། དེ་བརོད་པར་བྱ་སེ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་བསན་པའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་གང་ཞེ་ན་ཐོག་མར་
ལས་དང་འབས་བུ་མེད་པར་ལྟ་བ་དག་ལ་ལས་འབས་བདེན་པར་བཟུང་ནས་བླང་དོར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཆེད་
དུ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་སོགས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་ཡོད་དོ། །ཞེས་བསན། དེ་ནས་བདེན་པར་
འཛིན་པ་ནྦྷཱི་སྡུག་བསལ་གྦྷཱི་རྒྱུ་ཡྦྷཱིན་པས་དེ་ཟློག་པའྦྷཱི་ཆེད་དུ་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་དོ་ཞེས་བསན། དེ་
ནས་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཡོད་མེད་ཀང་བློ་སོ་སོའ་ིངོར་ཡྦྷཱིན་པ་ཤེས་པའྦྷཱི་ཆེད་དུ་གྦྷཱིས་ཀ་ཡྦྷཱིན་པར་བསན། དེ་ནས་
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འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་ངོར་སོས་པ་གང་ཡང་མེད་པར་ཤེས་པའྦྷཱི་ཆེད་དུ་གྦྷཱིས་ཀ་མ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་བསན་
ཏེ། དབུ་མ་ར་བར། ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཡང་དག་མྦྷཱིན། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡྦྷཱིན་ྦྷཱིད། །ཡང་དག་མྦྷཱིན་མྦྷཱིན་
ཡང་དག་མྦྷཱིན། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་སངས་རྒྱས་རེས་བསན་པའོ། །ཞེས་དང་། རེས་བསན་པའྦྷཱི་དོན་འགེལ་པ་མཐར་གྦྷཱིས་
བསན་པ་དང་། གདུལ་བྱའྦྷཱི་བློ་དང་འཚམ་པར་བསན་པ་གྦྷཱིས་ལ་གསུངས་སོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་དུ། སོང་ངོ་ཞེས་ཀང་
མྦྷཱི་བརོད་དེ། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། འདྦྷཱི་དག་ཐམས་ཅད་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་མོད་ཀྦྷཱི་འོན་ཀང་མ་བརོད་
ན་རོག་པ་པོ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་བཞྦྷཱིན་གནས་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་རོགས་པར་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཁོ་བོ་ཅག་ཐ་
སད་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ལ་གནས་ནས་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དོན་དུ་གདུལ་བྱའྦྷཱི་སེ་བོའ་ིངོར་ལྷག་པར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་སོང་པ་
ཞེས་ཀང་ས་ལ། མྦྷཱི་སོང་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སོང་པ་ཡང་ཡྦྷཱིན་ལ་མྦྷཱི་སོང་པ་ཡང་ཡྦྷཱིན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སོང་པ་
ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་ལ་མྦྷཱི་སོང་པ་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ཞེས་ཀང་སའོ། །དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གདགས་པའྦྷཱི་དོན་དུ་བརོད་པར་
བྱ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྦྷཱིས། དགོངས་པ་གང་གྦྷཱིས་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་དེ་ནྦྷཱི་
བདག་བརགས་པ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྦྷཱིམ་པ་དེ་ལྟར་བསན་པའྦྷཱི་དགོས་པ་གང་
ཞེ་ན་བདག་བརག་པར་ཚིག་གསལ་ལས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རམས་ཀྦྷཱིས་བསན་པ་དེ་དག་ཐམས་
ཅད་ནྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་བདུད་རྦྷཱི་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཐབས་ྦྷཱིད་དུ་རམ་པར་གནས་སོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་རམས་
ནྦྷཱི་གསུང་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་བདུད་རྦྷཱི་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཐབས་སུ་མ་གྱུར་པ་མྦྷཱི་གསུང་སེ། ནད་དང་རེས་སུ་མཐུན་
པའྦྷཱི་སྨན་ེ་བར་སོགས་པ་ལྟར་འདུལ་བའྦྷཱི་སེ་བོ་རེས་སུ་གཟུང་བར་བཞེད་པས་ཇྦྷཱི་ལྟར་འཚམ་པ་ལྟར་སོན་
པར་མཛད་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཇྦྷཱི་སྐད་དུ་བརྒྱ་པ་ལས། ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་དང་། །གྦྷཱིས་ཀ་མྦྷཱིན་ཞེས་ཀང་
བསན་ཏེ། །ནད་ཀྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི། །སྨན་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་མྦྷཱིན་ནམ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། མཐར་སོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་སོང་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་བདུད་རྦྷཱི་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཆེད་ཡྦྷཱིན་པར་
ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དེ་ལྟར་གདུལ་བྱའྦྷཱི་ངོར་མཚན་གཞྦྷཱི་སོགས་ཀྦྷཱིས་བསན་ན་མཚན་གཞྦྷཱི་གང་སམ་
ན་དོན་དམ་པའྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱི་ནྦྷཱི་སོས་པ་དང་བལ་བ་སེ། འདྦྷཱི་ལ་སོས་པ་དང་བལ་བའྦྷཱི་དོན་ྦྷཱིད་ངོས་གཟུང་བ་
དང་། སོས་བལ་དེ་མཐར་ཐུག་པའྦྷཱི་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སོས་བལ་དོན་དམ་པའྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱིར་བསད་པའྦྷཱི་
ཚུལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། འདྦྷཱིར་སོས་པ་ཞེས་པ་བདེན་པའྦྷཱི་དངོས་པོའམ་མ་ཡྦྷཱིན་དགག་ཁོ་ན་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་
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གང་ལ་བློ་འཇུག་ཅྦྷཱིང་འཕོ་བ་དགག་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཡྦྷཱིན་ཏེ་མདོ་ལས་གཟུགས་སོང་ཞེས་
བྱ་བར་མྦྷཱི་སོ་བ་འཕོ་བར་མྦྷཱི་བྱེད་དོ་ཞེས་སོགས་དང་། ཇྦྷཱི་ཙམ་དུ་སེམས་འཇུག་པ་དེ་ཙམ་དུ་སོས་པ་ལགས་
སོ་ཞེས་དང་། སོས་པ་ེར་ཞྦྷཱི་ཞྦྷཱི་བ་སེ། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར་ཚིག་གསལ་ལས་འདྦྷཱིར་སོས་པ་སེ་མཚན་མ་
རམས་གང་ེ་བར་ཞྦྷཱི་བ་སེ་མྦྷཱི་འཇུག་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །གཞན་ལས་ཤེས་མྦྷཱིན་ཞེས་སོགས་ཀྦྷཱི་འགེལ་པར་སོས་པ་ནྦྷཱི་ངག་སེ་དོན་རམས་སོ་བར་བྱེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །སོས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་མ་སོས་པ་ནྦྷཱི་ངག་ངག་གྦྷཱིས་མ་བརོད་པའོ། །ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་དང་། གང་
དག་སངས་རྒྱས་སོས་འདས་ཤྦྷཱིང་། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། སོས་པ་ནྦྷཱི་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྦྷཱིན་ན་དེ་
བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ། སོས་པ་རམས་འཇུག་པ་ག་ལ་ཡོད་དེ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་
པ་སོས་པ་ལས་འདས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། འགེལ་པ་ས་མའྦྷཱི་འཇུག་ཏུ། སོས་པའྦྷཱི་ངོས་འཛིན་བཞྦྷཱི་ཙམ་
འབྱུང་བ་རམས་ནྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱི་ཆར་སོས་པ་ལས་མ་འདས་ཀང་སྐབས་ཐོབ་ཀྦྷཱི་སོས་པ་ངོས་འཛིན་པའྦྷཱི་དབང་དུ་
བྱས་པའོ། །དེ་དང་བལ་བའྦྷཱི་དོན་ཡང་འཁྲུལ་ངོའ་ིཡོད་མེད་སོགས་ཀྦྷཱི་སོས་པ་འདྦྷཱི་དག་གདོད་མ་ནས་རང་གྦྷཱི་
ངོ་བོས་སོང་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། ཐ་སད་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་བསན་ཚུལ་ཡང་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དང་། ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་སོ་ནས་
དང་། བྱེད་པའྦྷཱི་སོ་ནས་བསན་ཚུལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་མདོ་ལས། ངོ་བོ་མཚན་ྦྷཱིད་སོང་པ་ྦྷཱིད་དང་། དུས་
གདོད་མ་ནས་སོང་པ་ྦྷཱིད་ཅེས་པ་སེ། དགག་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་ཆོས་ཙམ་དང་བལ་བའྦྷཱི་ཅྦྷཱི་ཡང་མ་རེད་པ་ྦྷཱིད་དེ། མདོ་
ལས། སོང་པ་ྦྷཱིད་ཅེས་བྱ་བ་ནྦྷཱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྦྷཱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །ཞེས་དང་། ཇྦྷཱི་ལྟར་ནམ་
མཁའ་ནམ་མཁའ་ཞེས་བརོད་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་བརོད་དུ་མེད་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་སོང་པ་ཞེས་བརོད་ཀང་སོང་པ་
ྦྷཱིད་ལ་ནྦྷཱི་བརོད་དུ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྦྷཱིས་ནྦྷཱི་དངོས་པོར་ས་བ་འདོད་པའྦྷཱི་དོན་དམ་ལས་ཁད་པར་
འཕགས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། བརོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་སེ། །སེམས་ཀྦྷཱི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། །ཞེས་
དཔེ་དང་སྒྲ་དང་བློའ་ིསོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་བསན་པ་སེ། བདེན་པ་གྦྷཱིས་བསན་པའྦྷཱི་མདོ་ལས། 
དོན་དམ་པ་ནྦྷཱི་མཚོན་དུ་མེད་པ་དང་། བརོད་དུ་མེད་པ་དང་། ཤེས་པ་བྱར་མེད་པ་སེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྦྷཱི་ཡེ་
ཤེས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་ལས་ཀང་འདས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྦྷཱིས་ནྦྷཱི་དོན་དམ་པ་སྒྲས་བསན་པ་དང་། བློས་
ཡུལ་དུ་བྱས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་རོགས་པར་རློམ་པ་བསལ་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དེ་ཐམས་ཅད་རེན་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་
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ཆོས་ཅན་དང་རོ་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པ་སེ། རྒྱུད་བླར་སོད་ཀྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་
བརེན་པ་ལྟར་ཕུང་སོགས་ཀྦྷཱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ལས་བྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་། མདོ་
ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་གཅྦྷཱིག་པ་སེ་འདྦྷཱི་ལྟ་སེ་མཚན་ྦྷཱིད་མེད་པའོ། །ཞེས་དང་། ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་
མེད་པ་ྦྷཱིད་ལ་ཁད་པར་མྦྷཱི་འཐད་པས་རམ་གཞག་གྦྷཱིས་སུ་མེད་པ་དང་། འདྦྷཱི་ལ་ནྦྷཱི་སྤང་བ་དང་བླང་བར་བྱ་བ་
མ་མཆྦྷཱིས་སོ། །ཞེས་ལམ་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཐ་དད་དུ་མེད་
པས་སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་མྦྷཱི་བཙལ་བར་གསུངས་པ་སེ། འདྦྷཱིས་ནྦྷཱི་དོན་དམ་པ་རྦྷཱི་བོང་གྦྷཱི་རྭ་དང་འད་བར་རོག་
པ་སྤོང་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་སོས་བལ་དེ་མཐར་ཐུག་པའྦྷཱི་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སེ། མཐར་
ཐུག་གྦྷཱི་དོན་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། དེ་མྦྷཱིང་གྦྷཱི་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ལ་ནང་འགལ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་
དངོས་པོ་རམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་མཐར་ཐུག་པ་དང་། ཟབ་མོ་རམས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་མཐར་ཐུག་པ་དང་། གེར་བར་བྱ་
བའྦྷཱི་དོན་མཐར་ཐུག་པ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྦྷཱི། དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་རམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་། 
ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་གནས་པའོ། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་
དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མེའྦྷཱི་ཚ་བ་དང་། བུ་རམ་གྦྷཱི་མངར་བ་ལྟར་ཅྦྷཱིར་ཡང་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་དེས་ཁབ་པ་དང་། 
རྦྷཱིགས་པ་ཡང་དག་གྦྷཱིས་མཐའ་གང་དུ་གྲུབ་བཙལ་བ་ན་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་གནས་པ་དང་། དེ་ལ་ཇྦྷཱི་སྐད་
བཤད་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཆོས་གསུམ་འཐད་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་དངོས་པོ་རམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་མཐར་ཐུག་
པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་བློ་ཟབ་མོས་རོགས་པ་དང་། སྒྲ་ཟབ་མོས་བསན་པ་དང་། དཔེ་ཟབ་མོས་མཚོན་པའྦྷཱི་དོན་
ཡྦྷཱིན་པ་སེ། དེའང་བློ་ཟབ་མོ་ཤེས་པ་རམས་ཀྦྷཱི་མཐར་ཐུག་པ་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཏེ་འཇྦྷཱིག་
རེན་པའྦྷཱི་རོག་བཅས་ཀྦྷཱི་བློ་མཐར་ཐུག་ཚོལ་བའྦྷཱི་རེས་དཔག་གྦྷཱིས་སྦྷཱིའྦྷཱི་ཚུལ་དུ་རོགས་པ་དང་འཕགས་པའྦྷཱི་
མམ་བཞག་རམ་པར་མྦྷཱི་རོག་པའྦྷཱི་བློས་སོ་སོ་རང་གྦྷཱིས་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་རོགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། མདོ་སྡུད་
པར། ཤེས་རབ་རམ་པར་བཤྦྷཱིག་ནས་རྡུལ་ཙམ་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་ཚེ། །འཇྦྷཱིག་རེན་དག་ན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྦྷཱིན་
གངས་འགོ། །ཞེས་དང་། དགོངས་འགེལ་ལས། མ་སེས་མྦྷཱི་འགག་ནམ་མཁའྦྷཱི་ངོ་བོ་ྦྷཱིད། །ས་བསམ་བརོད་
མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྦྷཱིན། །སོ་སོ་རང་རྦྷཱིག་ཡེ་ཤེས་སོད་ཡུལ་བ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །སྒྲ་ཟབ་མོས་
བསན་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པ་ལའང་ལྔ་ལས། མདོ་ཟབ་མོས་བསན་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་ངེས་དོན་གྦྷཱི་གསུང་རབ་ཤེར་
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ཕྱྦྷཱིན་གྦྷཱི་མདོ་དང་། ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་དང་། ཡེ་ཤེས་སང་བ་རྒྱན་དང་། བདེན་པ་གྦྷཱིས་བསན་པ་ལ་སོགས་
པ་མདོ་སེ་ཟབ་མོ་རམས་ཀྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པའོ། །བདེན་པའྦྷཱི་ཚིག་ཟབ་མོའ་ིརམ་གངས་ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་
དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་ྦྷཱིད་དང་། གཞན་མ་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་ྦྷཱིད་དང་། ཆོས་ྦྷཱིད་དང་། ཆོས་ཀྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་དང་། ཆོས་
ཀྦྷཱི་གནས་ྦྷཱིད་དང་། ཆོས་སོན་མེད་པ་ྦྷཱིད་དང་། ཡང་དག་པའྦྷཱི་མཐའ་དང་། བསམ་གྦྷཱི་མྦྷཱི་ཁབ་པའྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་
ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། ཞྦྷཱི་བའྦྷཱི་ཚིག་ཟབ་མོའ་ིརམ་གངས་ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའ་ིམདོ་ལས། དངོས་པོ་
མེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ྦྷཱིད་མེད་པ་དང་། མཚན་ྦྷཱིད་མེད་པ་དང་། མ་སེས་པ། མ་འགགས་པ། ཡྦྷཱི་གེ་མེད་པ། སོང་
པ། གཟོད་མ་ནས་ཞྦྷཱི་བ། རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་རམ་པར་དག་པ་ཞེས་པ་རམས་ཀྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། མྦྷཱིང་གྦྷཱི་བར་
ཟབ་མོའ་ིརམ་གངས་དོན་དམ་པ་དང་། ཡང་དག་པ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་མ་
དང་། ཨ་མ་ན་ས་ཞེས་གགས་པའྦྷཱི་དོན་ཡང་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཡྦྷཱི་གེ་ཟབ་མོའ་ིདོན་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་ཨ་ཞེས་པའྦྷཱི་
བརོད་པ་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགོག་ཅྦྷཱིང་སེ་བ་མེད་པར་སོན་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མ་བརོད་
པས་བསན་པའྦྷཱི་དོན་ཡང་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྦྷཱིས། ལྦྷཱིཙྪ་བྦྷཱི་ལ་དོན་དམ་པ་དྦྷཱིས་པའྦྷཱི་ཚེ་ཅྦྷཱི་
ཡང་མྦྷཱི་གསུང་བར་ཅྦྷཱིར་ཡང་མ་གྲུབ་པར་གོ་བ་ལྟ་བུའོ། །དཔེ་ཟབ་མོས་མཚོན་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་གཞུང་དག་
ལས། ངོ་བོ་མེད་ཅྦྷཱིང་ཁབ་པས་ནམ་མཁའ་དང་། མྦྷཱི་ཤྦྷཱིགས་པས་རོ་རེ་དང་། སད་ན་འཆྦྷཱི་བ་མེད་པས་བདུད་རྦྷཱི་
ཞེས་པའྦྷཱི་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་གེར་བར་བྱ་བའྦྷཱི་དོན་མཐར་ཐུག་པ་ཡྦྷཱིན་པ་ལའང་གསུམ་
སེ། རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་དོན་དམ་པའྦྷཱི་དགེ་བ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། དེ་ལ་དམྦྷཱིགས་པས་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ་དང་། དེར་གྱུར་
པས་དོན་ཀུན་རོགས་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཡུལ་མཚན་མ་མེད་པས་དོན་དམ་པའྦྷཱི་དགེ་བ་དང་། ཡུལ་ཅན་གཏྦྷཱི་
མུག་མེད་པས་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་དགེ་བ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་བདག་གྦྷཱི་དོན་འགྲུབ་པ་དང་། གཞན་གྦྷཱི་
དོན་འགྲུབ་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ལ་སྡུག་བསལ་སྤང་བ་དང་། སྒྲྦྷཱིབ་པ་བསལ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་
ཚོགས་མཆོག་ཡྦྷཱིན་པ་གསུམ། དང་པོ་ནྦྷཱི། རེ་ཞྦྷཱིག་ཚེ་འདྦྷཱིའྦྷཱི་འཚེ་བ་ལས་སོབ་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་སོང་པར་
ཡྦྷཱིད་ཆེས་ན། རྒྱུ་བདག་འཛིན་མེད་པས་ཚེ་བའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་མེད་པ་དང་། གགས་ཚོལ་བ་རམས་ཀྦྷཱིས་མྦྷཱི་མཐོང་བ་
དང་། སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་སྦྱོར་བའྦྷཱི་སྲུང་བ་སེ། སྲུང་བ་གཞན་ལ་མྦྷཱི་ལྟོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། མདོ་ལས། གང་གྦྷཱི་རྒྱུ་དང་མྦྷཱི་
རྒྱུའྦྷཱི་འགོ་བ་ཀུན། །སྒྱུ་མ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་རབ་ཤེས་པ། །དོན་དམ་ཤེས་པའྦྷཱི་སྲུང་བ་མཆོག་ཡྦྷཱིན་ཏེ། །སྲུང་
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བའྦྷཱི་ཆོ་ག་གཞན་དག་འདྦྷཱིར་མྦྷཱི་དགོས། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཚེ་ཕྱྦྷཱི་མའྦྷཱི་སྡུག་བསལ་སྤང་བ་ནྦྷཱི་བསག་
པའྦྷཱི་སྦྷཱིག་པ་སྦྱོང་བའྦྷཱི་སོ་ནས་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་བཅས་པའྦྷཱི་སྦྷཱིག་པ་དང་། མྦྷཱི་དགེ་བ་བཅུ་
དང་། མཚམས་མེད་པ་ལྔ་དང་། ཆོས་སྤངས་པ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་སྦྷཱིག་པ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ལྦྷཱི་བ་རམས་ཀང་
སོང་པ་ྦྷཱིད་རོགས་ན་དག་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། ཆོས་ཀྦྷཱི་སོམ་ལ་སོ་སོར་རོག་པ་
དང་། བདེན་པ་མཐོང་བས་ལྟུང་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་གསུངས་པ་དང་། མདོ་ལས་གང་གྦྷཱི་ཆེས་ལྦྷཱི་བའྦྷཱི་མྦྷཱི་
དགེ་བ་བཅུ་པོ་འདྦྷཱི་དག་བྱས་པར་གྱུར་ཀང་རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་ལ་ཡྦྷཱིད་ཆེས་ན་དེ་དག་
ལྟུང་བར་ང་མྦྷཱི་སའོ། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་བླ་མར། ཕ་མ་དག་བཅོམ་གསོད་དང་བྱ་བ་མྦྷཱིན་བྱེད་མཆོག་ཚོགས་
འབྱེད་པའྦྷཱི་མྦྷཱི། །དེ་ཡང་ཆོས་ྦྷཱིད་ངེས་པར་བསམས་ན་མྱུར་དུ་དེ་ལས་ཐར་འགྱུར་གྦྷཱི། །ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །སྒྲྦྷཱིབ་པ་བསལ་བའྦྷཱི་རྒྱུ་ཡྦྷཱིན་པའང་སོས་པ་མཐའ་དག་ཁེགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་བསོམས་པས་སྒྲྦྷཱིབ་པ་གྦྷཱིས་
ཀྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་མའྦྷཱི་རམ་རོག་གྦྷཱི་གེན་པོ་བྱེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ར་ཤེར་ལས། དེ་དག་སོས་ལས་སོས་པ་ནྦྷཱི། །སོང་པ་
ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་སོད་འཇུག་ལས། ོན་མོངས་ཤེས་བྱའྦྷཱི་སྒྲྦྷཱིབ་པ་ཡྦྷཱི། །མུན་པའྦྷཱི་གེན་
པོ་སོང་པ་ྦྷཱིད། །ཅེས་དང་རྒྱུད་བླ་མར། ཤེས་རབ་ལས་གཞན་དེ་དག་ནྦྷཱི། །སྤོང་རྒྱུ་གཞན་མེད་དེ་ཡྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་དགེ་ཚོགས་མཆོག་ཡྦྷཱིན་པའང་གཏྦྷཱི་མུག་མེད་པའྦྷཱི་དགེ་
བ་ལས་དགེ་བའྦྷཱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་། དེས་དགེ་བ་གཞན་རམས་རོགས་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྒྱུར་
ཞྦྷཱིང་། ཁྦྷཱིད་པ་དང་། དེ་བསོམ་པའྦྷཱི་ནང་དུ་དགེ་བའྦྷཱི་སྦྱོར་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུ་
བ་དང་། དེ་ལ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་ཁད་པར་ལས་བདེ་འགོ་དང་བྱང་ཆུབ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་དགེ་
ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་ཡུམ་ཞེས་ཀང་བརོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། མདོ་ལས། སུ་ལ་སོང་ྦྷཱིད་འདྦྷཱི་འབྱུང་བ། །དེ་ལ་དོན་
རམས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། །ཞེས་དང་། ཕ་རོལ་ཕྱྦྷཱིན་ལྔ་བྱང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་ཇྦྷཱི་སེད་པ། །དེ་དག་ཀུན་ཀང་ཤེས་
རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྦྷཱིན་ལས་སེ། །ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་སས་དང་ན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ལྷ་རམས་དང་། །འགོ་བ་ཀུན་
གྦྷཱི་བདེ་སྦྷཱིད་ཆོས་རམས་ཇྦྷཱི་སེད་པ། །དེ་དག་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྦྷཱིན་པ་མཆོག་ལས་བྱུང་། །ཤེས་རབ་ནམས་
ཀང་ཟད་པ་མེད་ཅྦྷཱིང་འཕེལ་བ་མེད། །ཅེས་པས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་གཞན་གྦྷཱི་དོན་འགྲུབ་པའྦྷཱི་རྒྱུའང་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཐེག་
པ་ཆེན་པོའ་ིརྦྷཱིགས་ཅན་གྦྷཱིས་སོང་ྦྷཱིད་བསོམས་པས་དེ་མ་རོགས་པའྦྷཱི་སེམས་ཅན་འཁྲུལ་པས་སྡུག་བསལ་
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བའྦྷཱི་ཚུལ་མཐོང་ནས་བྱམས་པ་སྦྷཱིང་རེ་སེ་བས་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཐབས་ལ་འཇུག་པ་དང་། གཞན་དོན་བྱེད་
ཀང་ཆགས་པ་དང་འཇྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ཟད་པས་རང་ལ་མྦྷཱི་གནོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། མདོ་ལས། སུ་དག་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་
རག་བརོན་པ། །དེ་ནྦྷཱི་རག་ཏུ་འགོ་བ་ཀུན་གྦྷཱི་བཤེས། །ཞེས་དང་། སོད་འཇུག་ལས། རྨོངས་པས་སྡུག་བསལ་
ཅན་དོན་དུ། །ཆགས་དང་འཇྦྷཱིགས་མཐའ་ལས་གོལ་བ། །འཁོར་བར་གནས་པ་འགྲུབ་འགྱུར་བ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་སོང་
ྦྷཱིད་འབས་བུ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་དེར་གྱུར་པས་དོན་ཀུན་རོགས་པ་ནྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་རོགས་
ནས་གོམས་པ་མཐར་ཕྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཚེ་གོ་བུར་གྦྷཱི་དྦྷཱི་མ་ཟད་ནས་བློ་ྦྷཱིད་ཟག་མེད་ཀྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་སུ་གྱུར་པ་ནྦྷཱི། སྤངས་
རོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དོན་དམ་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཡྦྷཱིན་ལ་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཚེ་གཞན་དོན་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་སྐུ་གཞན་
ངོར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྦྷཱི་མཛད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བསོམས་པ་དང་ཐོབ་པས་
ེས་པ་སྤོང་ཞྦྷཱིང་བདག་གཞན་གྦྷཱི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྒྱུའྦྷཱི་གཙོ་བོ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་དབང་དེ་
གཟྦྷཱིགས་ནས་ཆོས་ཀྦྷཱི་རེས། མདོ་སེ་དེ་དང་དེ་ལ་བསགས་པ་མཛད་དེ། ཆོས་འཛིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྦྷཱི་དགེ་
བས་ཀང་། །སོང་ྦྷཱིད་གོམས་པའྦྷཱི་བཅུ་དྲུག་ཆར་མྦྷཱི་ཕོད། །ཅེས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་དང་བཅས་པའྦྷཱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པ་ལྔའྦྷཱི་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་བསྐལ་པར་བསགས་པ་བས་སོང་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་གཞུང་འདྦྷཱི་ལ་ཞུགས་པ་དང་། 
མཆོད་པ་དང་། འདོན་པ་ལ་སོགས་པ་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་བསོད་ནམས་ཆེའོ། །ཞེས་དང་། ལུས་དང་སོག་
ལ་ལྟ་བ་རབ་སྤངས་ལ། །སོང་པ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཞྦྷཱི་བ་བསོམ་པར་གྦྷཱིས། །ཞེས་དང་། ཡང་དག་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་མངོན་
དགའ་བ། །དེ་དག་བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། ཆོས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཞྦྷཱི་བར་གང་ཤེས་
པ། །དེ་ནྦྷཱི་ོན་མོངས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་ཡྦྷཱིན། །དེ་ནྦྷཱི་བདེར་གཤེགས་ཐུགས་སས་བསབ་པ་ཡོངས་
མྦྷཱི་འདོར། །དེ་ནྦྷཱི་རྦྷཱིང་པོར་མྦྷཱི་ཐོགས་རྐང་གྦྷཱིས་གཙོ་བོར་འགྱུར། །ཆོས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཞྦྷཱི་བར་གང་
ཤེས་པ། །དེ་ནྦྷཱི་མདོ་སེ་བྱེ་བ་མཐའ་ཡས་འཆད་པར་བྱེད། །དེ་ནྦྷཱི་རག་ཏུ་འཛམ་བུའྦྷཱི་གྦྷཱིང་གྦྷཱི་རྒྱལ་མཚན་
འགྱུར། །ཞེས་དེ་ལ་འཇུག་པ་གཙོ་བོར་གདམས་པ་དང་། དེའྦྷཱི་གང་ཟག་ལ་བསགས་པ་རམ་གངས་དུ་མས་
གསུངས་ལ། དེའྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་ཤེས་རབ་ཀང་བསོད་ནམས་བྱ་བའྦྷཱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཟྦྷཱིལ་གྦྷཱིས་གནོན་པ་
དང་བསབ་གསུམ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པ་དྲུག་ལས་མཆོག་ྦྷཱིད་དུ་རམ་གངས་དུ་མས་བསོད་ཅྦྷཱིང་བསགས་པ་
ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་དེ་བཞྦྷཱིན་ྦྷཱིད་དང་། བསན་པ་ཟབ་མོའ་ིདོན་དང་། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་
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རྦྷཱིགས་པས་མཐོང་བ་དག དོན་གཅྦྷཱིག་ལ་འདུས་པའྦྷཱི་སོང་པ་ྦྷཱིད་སོས་པ་ཐམས་ཅད་ེ་བར་ཞྦྷཱི་བ་ནྦྷཱི་ཆོས་
རམས་ཀྦྷཱི་སྦྷཱིང་པོ་དང་། མཆོག་དང་། བླ་མ་ྦྷཱིད་དུ་གྱུར་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་རོགས་པའང་བསན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་དོན་
གོ་བ་དང་། སོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་ཐུགས་གཟུང་བ་དང་། དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་གཏེར་རེད་པ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་སོན་གྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་གཙང་ནག་པས་ཇྦྷཱི་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་ཚིག་སྦྱོར་བརླྦྷཱིང་པ་
རམས་ཅུང་ཟད་བདེར་བཏང་བ་ཙམ་བྦྷཱིས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་འཆད་ཚུལ་འདྦྷཱི་ལ་བརེན་ནས་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་མོས་པར་
མ་ཟད་འཆད་པ་པོ་སོན་གྦྷཱི་དམ་པ་རམས་ལའང་ཤྦྷཱིན་ཏུ་གུས་པར་བྱ་ཞྦྷཱིང་། རང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ང་རྒྱལ་བཅག་པར་
བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་དེ་མྦྷཱིང་གྦྷཱི་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི། དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཀང་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་
ཞེས་པའྦྷཱི་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་ཐོབ་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དངོས་པོ་རམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་མཐར་ཐུག་པ་ནྦྷཱི་བདེན་པ་ཞེས་དང་། ཟབ་
མོ་རམས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་མཐར་ཐུག་པ་ནྦྷཱི་དོན་ཞེས་དང་། གེར་བར་བྱ་བའྦྷཱི་དོན་མཐར་ཐུག་པ་ནྦྷཱི་དམ་པ་ཞེས་བསན་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། པ་ར་མ། ཨརྠ་སཏྱ་ཞེས་པ་གསུམ་མས་རྦྷཱིམ་གྦྷཱིས་བཟློག་པ་སེ། ཆོས་ཀྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་དང་། ཡང་
དག་པའྦྷཱི་མཐའ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདྦྷཱིའྦྷཱི་མྦྷཱིང་གྦྷཱི་རམ་གངས་ཡྦྷཱིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་དེ་
ལ་ནང་འགལ་སྤང་བ་ནྦྷཱི། འོ་ན་སར་སོས་བལ་ངོས་གཟུང་བའྦྷཱི་སྐབས་སུ་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་དང་། ཡུལ་ཡུལ་
ཅན་དང་། དགག་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་བརོད་ནས་འདྦྷཱིར་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཆེ་བ་ནམ་མཁའྦྷཱི་མེ་
ཏོག་གྦྷཱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་མྦྷཱི་ནུས་སོ་ཞེ་ན་དེ་ལྟ་མོད་ཀྦྷཱི་འདྦྷཱིར་ཡང་དེ་རོག་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་དང་། 
མྱོང་བས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའམ་འགའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱི་བྱེད་རྒྱུར་བསན་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དཔེ་དང་སྒྲ་དང་རགས་ལ་སོགས་
པས་ཤེས་བྱ་ལ་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཀྦྷཱི་ཆོས་ཡོད་པའྦྷཱི་སྒྲོ་འདོགས་བསལ་བའྦྷཱི་རོག་བཅས་ཀྦྷཱི་ཤེས་རབ་
ཀྦྷཱིས་སོས་བལ་ཙམ་དུ་ངེས་པའྦྷཱི་ཤུགས་དང་། འཕགས་པའྦྷཱི་མྦྷཱི་རོག་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱིས་སོས་པ་མཐའ་དག་
ཁེགས་པ་ྦྷཱིད་ལ་སོང་ྦྷཱིད་རོགས་ཞེས་དང་། བདེན་པ་མཐོང་ཞེས་བསད་པ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རོག་པ་དང་མྱོང་བས་
ཡུལ་དུ་བྱས་ན་དོན་སྦྷཱི་དང་དངོས་པོ་ལས་མ་འདས་སོ། །འདྦྷཱི་ལ་དགོངས་ནས་མདོ་ལས། འགའ་ཡང་མཐོང་བ་
མེད་པ་ནྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའོ། །ཞེས་བློས་མཐོང་ཚུལ་དང་། ཆོས་རམས་སོང་པ་ཡྦྷཱི་གེ་མེད་པ་ཡང་། །ཡྦྷཱི་གེ་
མེད་པ་ྦྷཱིད་ཅེས་ཡྦྷཱི་གེས་བསན། །ཅེས་སྒྲས་བརོད་ཚུལ་དང་། དཔེ་ལས་འདས་པའྦྷཱི་ཆོས་དེ་ཡང་། །དཔེ་དག་
གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ེ་བར་བསན། །ཅེས་དཔེས་མཚོན་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །སོས་བལ་དེ་ཡོན་ཏན་གྦྷཱི་འབྱུང་གནས་
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སུ་བསན་པ་ཡང་བྱེད་རྒྱུར་བསན་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ེས་པ་ཐམས་ཅད་སོས་པ་འབའ་ཞྦྷཱིག་ཏུ་དམྦྷཱིགས་པ་ལས་བྱུང་
བས་ན་སོས་པ་འགའ་ཡང་མ་མཐོང་བས་ེས་པ་ཟློག་པ་ལ་འབས་བུའྦྷཱི་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བསད་པ་དང་། ཐོབ་པའྦྷཱི་ཡོན་
ཏན་རམས་ཀང་སོས་པ་འགག་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལས་སེ་བས་སོས་བལ་གྦྷཱི་འབས་བུར་
བསད་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྦྷཱི་བོང་རྭའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་དང་མཚུངས་པར་རོག་པ་སྤོང་བ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་
ལ་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་དགོངས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་སོས་བལ་དོན་དམ་པའྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱིར་
བསད་པའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི་དེ་ལྟར་ཅྦྷཱིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ྦྷཱིད་གདུལ་བྱས་རོགས་པའྦྷཱི་དོན་དུ་
མཚན་གཞྦྷཱིར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་བསད་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་བརན་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱིར་གྱུར་པའྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱི་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་
དོ། །དེས་མཚོན་པའྦྷཱི་དོན་ཡང་མཚན་ྦྷཱིད་དང་། མཚོན་བྱ་དང་། མཚན་གཞྦྷཱི་གསུམ་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་
གསུམ་གྦྷཱི་སོ་ནས་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ཞེས་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་ཟླ་བོར་བསད་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། མདོ་ལས། 
མཚན་ྦྷཱིད་མཚན་གཞྦྷཱི་མེད་པ་ཡང་། །དེ་དག་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་བསད་པ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་མཚོན་
བྱའྦྷཱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་དབྱེ་བ་དང་། བདེན་པ་གྦྷཱིས་སོ་སོའ་ིདབྱེ་བའོ། །དང་པོ་
ལ་དྲུག་སེ། གང་ལ་དབྱེ་བའྦྷཱི་གཞྦྷཱི། གང་འབྱེད་པའྦྷཱི་ངོ་བོ། གང་གྦྷཱིས་འབྱེད་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན། ཅྦྷཱི་ལྟར་ཕྱེ་བའྦྷཱི་དོན། 
ཅྦྷཱི་སེད་ཕྱེ་བའྦྷཱི་གངས་ངེས། ཕྱེ་བ་སོ་སོའ་ིསྒྲ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བས། ཤེས་བྱ་ཙམ་དབྱེ་
གཞྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ཅེས་ཟེར་བ་ལ། བཟད་པས་དེ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གྦྷཱིས་སུ་འདུས་
ལ། དེ་གྦྷཱིས་ཀའང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་བྱ་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
ཏེ། ཡབ་སས་འཇལ་བའྦྷཱི་མདོ་ལས། དོན་དམ་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་བརོད་དུ་མེད་པ་སེ། ཤེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་
པ་རམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཞེས་བཀག་ནས་བདེན་པ་ཙམ་དབྱེ་གཞྦྷཱིར་
འཐད་དེ། འཁྲུལ་ངོར་བདེན་པ་ཀུན་རོབ་དང་རྦྷཱིགས་ངོར་བདེན་པ་དོན་དམ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཞེས་རང་ལུགས་
བཞག་པ་མཛད་དོ། །དེ་ལ་ལུགས་ས་མ་འགོག་པ་མྦྷཱི་འཐད་དེ། བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བ་ནྦྷཱི་གདུལ་བྱ་ལ་ཐ་སད་
ཀྦྷཱི་སོ་ནས་བསན་པའྦྷཱི་སྐབས་ཡྦྷཱིན་པས་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཐ་སད་དུ་སྒྲའྦྷཱི་བསན་དོན་དང་། བློས་ཡུལ་དུ་བྱ་དགོས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་ཡང་འགལ་བར་སང་སེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་བདེན་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །གལ་བས་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་ཙམ་དབྱེ་གཞྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དོན་དམ་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་ཙམ་ལས་ཀུན་རོབ་
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དང་། བདེན་བརྫུན་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་ཙམ་ལས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་གསུངས་ཀང་། 
མྦྷཱི་འཐད་དེ། རག་མྦྷཱི་རག་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབྱེ་གཞྦྷཱིར་རྦྷཱི་བོང་རྭ་མེད་འཇོག་པ་ལྟར་དབྱེ་གཞྦྷཱི་དང་། དབྱེ་བའྦྷཱི་ཡ་གལ་
མ་འབྱོར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་ལས། ཁ་ཅྦྷཱིག བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལ་དབྱེ་གཞྦྷཱི་མེད་དེ། དེ་གྦྷཱིས་
ལ་ཐུན་མོང་བའྦྷཱི་སྦྷཱི་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དོན་ལ་ཐུན་མོང་བའྦྷཱི་སྦྷཱི་མེད་ཀང་གཞན་
སེལ་གྦྷཱི་ངོར་ཐ་སད་དུ་བློ་ཙམ་ཞྦྷཱིག་མྦྷཱི་འགལ་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པས་རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྦྷཱི་འགེལ་
པར། བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་འཇོག་པ་དེ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་བློ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་གོ །ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་བློ་ཙམ་དབྱེ་གཞྦྷཱིར་བཞེད་པར་སང་སེ། ཀུན་རོབ་ྦྷཱིད་ལའང་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་
སད་དུ་བློ་ལ་སང་ཚུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་བདེན་མྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་སུ་དབྱེ་བ་ལྟར་ཡུལ་གྦྷཱི་གནས་ཚུལ་གྦྷཱི་ངོས་ནས་
བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་མེད་ཀང་། བློས་གནས་ཚུལ་མཐོང་བ་དང་། མ་མཐོ་བའྦྷཱི་སོ་ནས་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་དབྱེ་
ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་དུ་སང་བས་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །དེས་ན་གནས་ཚུལ་རང་ངོས་ནས་མཚན་མཚོན་དང་། དབྱེ་
གཞྦྷཱི་དང་དབྱེ་བ་སོགས་བྱར་མེད་ཀང་ཐ་སད་བདེན་པར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་གདུལ་བྱ་ལ་བསན་པའྦྷཱི་ཚེ་དབྱེ་བའྦྷཱི་
ཡ་གལ་ཡོད་པ་ལྟར་དབྱེ་གཞྦྷཱིའང་ཡོད་པར་བྱ་དགོས་པས་རེན་འབེལ་ཙམ་དབྱེ་གཞྦྷཱིར་བྱས་པའང་འགལ་པ་
མེད་དེ། རེན་འབེལ་གྦྷཱི་དོན་སོང་ྦྷཱིད་དང་། རེན་ནས་སེ་བ་གྦྷཱིས་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཤེས་
བྱ་ཙམ་དབྱེ་གཞྦྷཱིར་བྱས་ནའང་འགལ་བ་མེད་དེ། ཡབ་སས་འཇལ་བའྦྷཱི་མདོ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་བའང་འདྦྷཱིར་ཟད་
དེ། ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུང་རབ་ཀྦྷཱི་བརོད་བྱ་ཙམ་དབྱེ་
གཞྦྷཱིར་བྱས་ན་ཤྦྷཱིན་ཏུའང་འཐད་དེ། མདོ་ལས། འཇྦྷཱིག་རེན་མཁེན་པས་གཞན་ལ་མ་གསན་པར། །བདེན་པ་འདྦྷཱི་
གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་ནྦྷཱི་བསན་པར་མཛད། །ཅེས་དང་། ར་ཤེར་ལས། སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱིས་ཆོས་བསན་པ། །བདེན་
པ་གྦྷཱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་འདྦྷཱིར་སྒྲས་བསན་དུ་མེད་ཀང་
ཐ་སད་དུ་སྒྲས་བསན་པ་དང་། བདེན་པ་གྦྷཱིས་པོ་དབྱེར་མེད་ཀང་གདུལ་བྱ་ལ་དབྱེ་སེ་བསན་པ་སོགས་གཞུང་
འགེལ་གྦྷཱི་དགོངས་པ་གོང་འོག་སྒྲྦྷཱིགས་ན་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་འཐད་པར་སེམས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཏེ། 
ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློའ་ིསོ་ནས་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཡྦྷཱིན་ལ་ས་མ་ལ་འཇྦྷཱིག་
རེན་ྦྷཱིད་ལྟོས་བདེན་པ་དང་། ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་གྦྷཱིས་ཡོད་པར་འཇུག་པར་གསུངས་སོ། །ཡང་དོན་དམ་



62   ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ། 

བདེན་པ་རོགས་པའྦྷཱི་ཐབས་ཐབས་བྱུང་གྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་པའྦྷཱི་དབྱེ་ངོ་ནྦྷཱི། ཐ་སད་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་
པ་གྦྷཱིས་སམ། འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས་བརོད་
པར་བྱ་བ་དང་། རོད་པར་བྱེད་པ་དང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཅན་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་དོན་
དམ་པ་ཁས་མ་བླངས་པར་དོན་དམ་པ་བསན་པར་མྦྷཱི་ནུས་ལ་མ་བསན་ན་རོག་པར་མྦྷཱི་ནུས་ཤྦྷཱིང་། དོན་དམ་པ་
མ་རོགས་པར་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྦྷཱི་གོང་ཁེར་དུ་ཕྱྦྷཱིན་པར་མྦྷཱི་ནུས་སོ། །ཞེས་བསན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཐ་སད་
ལ་ནྦྷཱི་མ་བརེན་པར། །དམ་པའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་བསན་མྦྷཱི་ནུས། །དམ་པའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་མ་རོགས་པར། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་
མྦྷཱི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའྦྷཱི་ཐབས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཆུ་འདོད་པས་
སོད་ལྟར་ཐོག་མར་གདོན་མྦྷཱི་ཟ་བར་ཀུན་རོབ་ཇྦྷཱི་ལྟར་གནས་པ་ཁས་བླང་བར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་
ན་ཀུན་རོབ་ཇྦྷཱི་ལྟར་གནས་པ་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་དོན་དམ་པ་དང་། ཐ་སད་བདེན་པ་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་
ལྟོས་བདེན་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རམས་དོན་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་
ཡྦྷཱིན་ན། དེ་དག་ཡྦྷཱིན་པས་མ་ཁབ་སེ། དབང་པོ་སོན་ལྡན་གྦྷཱི་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་རམས་ཇྦྷཱི་སྐད་བཤད་
པ་དེ་དག་ཏུ་མྦྷཱི་རུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་ཅེས་གང་ལས་དེ་ལྟར་ཁད་པར་དུ་
བྱེད་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་ཇྦྷཱི་ལྟར་གནས་པ་རེས་སུ་བརོད་
པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་འདྦྷཱིར་དཔྱད་པ་དེ་མྦྷཱི་འཇུག་གོ །རམ་པ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་རབ་རྦྷཱིབ་དང་ལྦྷཱིང་ཐོག་སོན་པོ་དང་། མྦྷཱིག་སེར་ལ་
སོགས་པས་དབང་པོ་མས་པས་མཐོང་བ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་དག་
གྦྷཱི་ཀུན་རོབ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པས་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། 
ཞེས་དེ་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱས་སོ། །འདྦྷཱིའང་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པས་དེ་ལས་ཁོངས་སུ་
ཆུད་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྦྷཱིང་འཇུག་པར། གནོད་པ་མེད་པའྦྷཱི་དབང་པོ་དྲུག་རམས་ཀྦྷཱིས། །ཞེས་སོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅྦྷཱིག་གསུངས་པས་བསན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མདོར་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་རོགས་པའྦྷཱི་ཐབས་སུ་
གྱུར་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ནྦྷཱི་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་ཞེས་སོགས་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་ཐ་སད་ཇྦྷཱི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་
ཡྦྷཱིན་པས་ཐ་སད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས་ལ། 
ཐ་སད་བདེན་པ་དེའང་བློ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པར་སང་བ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་
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ཤེས་པའྦྷཱི་ཆེད་དུ་སྦྷཱིར་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་ཡང་ལོག་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བ་སེ། མྦྷཱིག་ནྦྷཱི་རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་གྦྷཱིས་
དམྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་བསན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དངོས་པོར་ས་བ་
དག་གྦྷཱིས་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གནས་ལུགས་ལ་གྲུབ་པ་དང་། མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་གྦྷཱིས་ཡོད་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་
གྦྷཱིས་བདེན་པ་གྦྷཱིས་འབྱེད་པར་འདོད་ཅྦྷཱིང་། དེ་ལའང་ན་ཐོས་སེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་གདགས་གཞྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་
པ་རས་གྲུབ་ལ་བཏགས་ཆོས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་བཏགས་ཡོད་བཏགས་པར་འདོད་དེ། བྱེ་སས་གདགས་གཞྦྷཱི་
ཤེས་བྱ་གཞྦྷཱི་ལྔ་རས་གྲུབ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། དེ་དག་ལ་བཏགས་པའྦྷཱི་བུམ་སམ་སོགས་དང་གང་ཟག་
རམས་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། མདོ་སེ་པས་གདགས་གཞྦྷཱི་དོན་ཤེས་རང་མཚན་དོན་དམ་
བདེན་པ་དང་། དེ་དག་ལ་བཏགས་པའྦྷཱི་རགས་པ་དང་རྒྱུན་ལ་སོགས་པ་སྦྷཱི་མཚན་རམས་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་
པར་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ལུགས་འདྦྷཱི་དག་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་གོལ་བ་ཐོབ་པ་ནྦྷཱི་མ་
ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཚུར་མཐོང་གྦྷཱི་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རང་མཚན་འཇལ་བྱེད་ཀྦྷཱི་རོག་མེད་ཀྦྷཱི་ཤེས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་དོན་དམ་བདེན་པ་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རམ་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ལུགས་ལ་གདགས་གཞྦྷཱི་གཞན་དབང་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་འཇོག་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་། འདྦྷཱི་ལ་བག་ཆགས་ཀྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་གཟུང་འཛིན་
གྦྷཱིས་སུ་སང་བའྦྷཱི་ཤེས་པ་གཞན་དབང་དང་། སང་བ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་སུ་བཏགས་པའྦྷཱི་ཀུན་བརགས་
གྦྷཱིས་ཀའང་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འདོད་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་དང་། མ་
གྲུབ་པ་གྦྷཱིས་ཡོད་དོ། །གཞན་དབང་ལ་ཀུན་བརགས་ཀྦྷཱིས་སོང་པའྦྷཱི་དེ་བཞྦྷཱིན་ྦྷཱིད་འདུས་མ་བྱས་དང་། དེ་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྦྷཱི་དག་པ་གཞན་དབང་གྦྷཱིས་ཀའང་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་པས་དོན་དམ་བདེན་པ་
ལ་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་གྦྷཱིས་ཡོད་དོ། །འོ་ན་བདེན་གྦྷཱིས་གང་གྦྷཱིས་འབྱེད་སམ་ན་གང་ལ་དངོས་
སུ་དམྦྷཱིགས་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རམ་པར་བྱང་བར་འགྱུར་བའྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་འབྱེད་དེ། 
མ་དག་གཞན་དབང་དང་། ཀུན་བརགས་ལ་དངོས་སུ་དམྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
དང་། དག་པ་གཞན་དབང་དང་དེ་བཞྦྷཱིན་ྦྷཱིད་ལ་དངོས་སུ་དམྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི་རམ་པར་བྱང་བར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་དབྱེར་མེད་ཀྦྷཱི་སང་བའྦྷཱི་དངོས་པོ་
གཅྦྷཱིག་ལའང་ཡུལ་ཅན་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་དང་། ཡང་དག་མཐོང་བ་གྦྷཱིས་སམ། འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྦྷཱིས་སམ། 



64   ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ། 

རྨོངས་མ་རྨོངས་གྦྷཱིས་སམ། ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་མ་ལོག་གྦྷཱིས་སམ། ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་མཐོང་ཚུལ་གྦྷཱི་
སོ་ནས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བ་སེ། དང་པོ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་འཇུག་པར། དངོས་
ཀུན་ཡང་དག་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡྦྷཱིས། །ཞེས་པ་དངོས་སུ་བཤད་ལ། འདྦྷཱི་ལའང་ཡུལ་ཅན་དེས་མཐོང་ཚུལ་ལ་
ཡུལ་བདེན་བརྫུན་གྦྷཱིས་སུ་བཞག་པས་ཡང་དག་མཐོང་བ་དང་། བརྫུན་པ་མཐོང་བ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་དང་། 
ཡུལ་དེ་དག་མཐོང་བ་ལ་ཡུལ་ཅན་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྦྷཱིས་སུ་གཞག་པས་མཐོང་བ་བརྫུན་པ་དང་། མཐོང་བ་
ཡང་དག་པ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་འབྱུང་སེ། མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ཞེས་དངོས་སུ་འབྱུང་བས་མཐོང་བ་ཡང་དག་པ་
ཤུགས་ལ་བསན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་དང་རྨོངས་མ་རྨོངས་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་མདོ་ལས། དངོས་རམས་སེ་བ་
ཀུན་རོབ་སེ། །དམ་པའྦྷཱི་དོན་དུ་རང་བཞྦྷཱིན་མེད། །རང་བཞྦྷཱིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་པ་གང་། །དེ་ནྦྷཱི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་
འདོད། །ཅེས་དང་། ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དངོས་མེད་སོང་པ་མཁའ་འད་བ། །ཡོད་པ་རམ་
པར་སྤངས་པ་ནྦྷཱི། །དེ་ྦྷཱིད་མཆོག་སེ་ཐར་འདོད་རམས། །འཁྲུལ་དང་རྨོངས་ཆེན་གནས་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། དེ་
ྦྷཱིད་དམ་པ་མཁའ་འད་ལ། །གང་དག་སེམས་ནྦྷཱི་རབ་རྨོངས་པ། །དེ་དག་ཆོས་ཅན་ནམ་མཁའ་ལ། །མཆོག་ཏུ་
རྨོངས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་བསན་ཏོ། །ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་མ་ལོག་ནྦྷཱི་རྒྱུད་བླར། སོ་སོ་སེ་བོ་ཕྱྦྷཱིན་
ཅྦྷཱི་ལོག །བདེན་པ་མཐོང་བ་བཟློག་པ་སེ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་རམས་ལས། ཀུན་
རོབ་མཐོང་བའྦྷཱི་བློ་ལ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཏུ་བཤད་པ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་མང་ངོ་། །ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་ནྦྷཱི་མདོ་ལས། མྦྷཱིག་དང་ར་བ་
ས་ཡང་ཚད་མ་མྦྷཱིན། །ལེ་དང་ལུས་དང་ཡྦྷཱིད་ཀང་ཚད་མ་མྦྷཱིན། །གལ་ཏེ་དབང་པོ་འདྦྷཱི་དག་ཚད་ཡྦྷཱིན་
ན། །འཕགས་པའྦྷཱི་ལམ་གྦྷཱིས་སུ་ལ་ཅྦྷཱི་ཞྦྷཱིག་བྱ། །ཞེས་དང་། དེའྦྷཱི་དོན་འཇུག་པར། གལ་ཏེ་འཇྦྷཱིག་རེན་ཚད་མ་
ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི། །ཞེས་སོགས་ཀྦྷཱིས་བསན། འོ་ན་ཀུན་རོབ་འཇལ་བའྦྷཱི་ཚད་མ་མེད་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། དེའང་འདོད་ན་
ཚིག་གསལ་ལས། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དེ་ལྟར་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་ལས་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་དོན་རོགས་པར་རམ་པར་འཇོག་པ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་དབུ་མ་
པ་རང་གྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚེ་ཚད་མ་མྦྷཱིན་ཏེ། ཡུལ་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་དང་། ཡུལ་ཅན་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་
པར་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱི་ལ་རང་རྒྱུད་པ་དག་གྦྷཱིས་ཀུན་རོབ་ྦྷཱིད་ལའང་བདེན་བརྫུན་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་ནས་
ཡུལ་ཅན་ལ་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་གྦྷཱིས་རང་ལུགས་ལའང་འདོད་པར་སང་སེ་འོག་ཐལ་རང་གྦྷཱི་ཁད་པར་གྦྷཱི་སྐབས་
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སུ་འཆད་དོ། །འདྦྷཱི་དག་ཀང་དོན་དམ་ལ་རམ་གངས་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཁད་པར་མ་ཕྱེ་ཞྦྷཱིང་། ཡུལ་ཅན་ལ་གྦྷཱིས་སང་
ཡོད་མེད་མ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བདེན་པ་གྦྷཱིས་འབྱེད་ཚུལ་ཡྦྷཱིན་ལ་དེ་དག་སོ་སོར་ཕྱེ་ན་བློའ་ིཡུལ་དུ་
བྱས་པ་དང་། བློའ་ིཡུལ་ལས་འདས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་འབྱེད་དེ། སོད་འཇུག་ལས། དོན་དམ་བློ་
ཡྦྷཱི་སོད་ཡུལ་མྦྷཱིན། །བློ་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་པར་བརོད། །ཅེས་དང་། མདོ་ལས། དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ནྦྷཱི་རམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་བར་གྦྷཱི་ཡུལ་ལས་ཀང་འདས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི་སྦྷཱིར་གྦྷཱིས་སུ་
དབྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བུམ་སམ་ལྟར་རས་ཐ་དད་དམ། བྱས་མྦྷཱི་རག་ལྟར་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ལ་རོག་པ་ཐ་དད་དམ། ཟླ་
བ་དང་བསྦྷཱིལ་ཟེར་བྱེད་པ་ལྟར་རམ་གངས་པའྦྷཱི་ཐ་དད་དམ། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་ལྟར་གཅྦྷཱིག་པ་བཀག་
པའྦྷཱི་ཐ་དད་ཡྦྷཱིན་ཞེས་བྱ་བ་འདྦྷཱི་དཔྱད་དགོས་པས་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལའང་དེ་དཔྱད་པར་བྱའོ། །འདྦྷཱི་ལ་མདོ་
ལས་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོན་བརོད་པའྦྷཱི་ཚུལ་དང་། དེའྦྷཱི་དོན་ལ་གཞན་གྦྷཱིས་བརགས་པ་དགག་པ་དང་། 
རྦྷཱིགས་པས་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་རམ་པར་གཞག་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། དགོངས་འགེལ་ལས། བདེན་
གྦྷཱིས་གཅྦྷཱིག་པ་དང་ཐ་དད་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་ལ་སོན་བཞྦྷཱི་བཞྦྷཱི་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་ནྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་
ན། བྱྦྷཱིས་པས་ཀུན་རོབ་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་
པའང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཐལ་བ་དང་། ཀུན་རོབ་ལ་གཟུགས་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་སོས་པའྦྷཱི་དབྱེ་བ་དུ་མ་
ཡོད་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་དོན་དམ་པ་ལ་ཡང་དབྱེ་བ་དུ་མ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཀུན་རོབ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྦྷཱི་
རང་བཞྦྷཱིན་ནམ་མཚན་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པ་ལྟར་དོན་དམ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་རོབ་བྱྦྷཱིས་པས་མཐོང་བ་ལ་
སོགས་པའྦྷཱི་དོན་ལོགས་སུ་བཙལ་དུ་མེད་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པའང་དེ་ལྟར་ཐལ་བའོ། །གྦྷཱིས་
པ་ནྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཐ་དད་ཡྦྷཱིན་ན་འཕགས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་དོན་དམ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་
འཆྦྷཱིང་བ་ལས་མྦྷཱི་གོལ་བར་ཐལ་བ་དང་། ཆོས་ྦྷཱིད་དོན་དམ་དེ་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་སྦྷཱིའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ་
བ་དང་། འདུ་བྱེད་ཀུན་རོབ་རབ་ཏུ་མ་འགྲུབ་པའམ། བདག་མེད་པ་དེ་དོན་དམ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ་བ་དང་། གང་
ཟག་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དང་། རམ་བྱང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་གྦྷཱིས་དུས་གཅྦྷཱིག་ཏུ་
སོ་སོར་གྲུབ་པར་ཐལ་བའོ། །འོ་ན་ཅྦྷཱི་ལྟར་གནས་ཞེ་ན་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་ལས་གོལ་བར་གནས་ཏེ། མདོ་དེ་ྦྷཱིད་
ལས། བློ་གོས་ཤྦྷཱིན་ཏུ་རམ་དག་འདྦྷཱི་ལྟ་སེ། །དཔེར་ན་དུང་གྦྷཱི་དཀར་པོ་ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་དུང་དང་མཚན་ྦྷཱིད་ཐ་དད་པ་མ་
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ཡྦྷཱིན་ཏེ། དངོས་པོ་གཅྦྷཱིག་པའམ་མཚན་ྦྷཱིད་ཐ་དད་དེ། ར་གང་བཞྦྷཱིན་དུ་གདགས་པར་ས་བ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དུང་གྦྷཱི་
དཀར་པོ་ྦྷཱིད་ཅྦྷཱི་ལྟ་བར་གསེར་གྦྷཱི་སེར་པོ་ྦྷཱིད་ཀང་དེ་བཞྦྷཱིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །མདོའ་ི
ཚིག་བསྡུས་པ་ནྦྷཱི། དུང་དང་དཀར་པོ་གསེར་དང་སེར་པོ་དང་། །པྦྷཱི་ཝང་སྒྲ་སན་ཨ་ཀར་དྦྷཱི་ཞྦྷཱིམ་དང་། །ན་ལེ་ཤཾ་
ཚ་ཨ་རུ་ར་སྐ་དང་། །ཤྦྷཱིང་བལ་འཇམ་དང་མར་གྦྷཱི་ྦྷཱིང་ཁུ་དང་། །འདུ་བྱེད་མྦྷཱི་རག་ཟག་བཅས་སྡུག་བསལ་
སོགས། །མཁས་པས་བདེན་གྦྷཱིས་རོགས་པར་འདོད་རམས་ཀྦྷཱིས། །འདུ་བྱེད་དོན་དང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་
གྦྷཱིས། །བློ་གོས་ཤྦྷཱིན་ཏུ་རམ་དག་ངས་ནྦྷཱི་དེ་ལྟར་དོན་དམ་པ་མཆོག་ཏུ་ཕ་བ། མཆོག་ཏུ་ཟབ་པ། མཆོག་ཏུ་
རོགས་པར་དཀའ་བ། ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་མངོན་པར་
རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ནས་ཀང་བསད་ཅྦྷཱིང་གསལ་བར་བྱས། རམ་པར་ཕྱེ། གདགས་པར་
བྱས། རབ་ཏུ་བསན་ཏོ། །ཞེས་དང་། དེ་ྦྷཱིད་སོན་པས་བསྡུས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་གསུངས་པ། འདུ་བྱེད་
ཁམས་དང་དོན་དམ་མཚན་ྦྷཱིད་ནྦྷཱི། །གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་བལ་བའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དེ། །གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་ྦྷཱིད་དུ་གང་
རོགས་པ། །དེ་དག་ཚུལ་མྦྷཱིན་ལྟ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་སོན་གྦྷཱི་མཁས་པ་ཆ་བ་
སོགས་མདོའ་ིདོན་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་དང་། ལྡོག་པ་གཅྦྷཱིག་པ་ལ་སོན་བརོད་པ་ཡྦྷཱིན་པས་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་དང་ལྡོག་པ་
ཐ་དད་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཀུན་རོབ་ལས་ནྦྷཱི་ཐ་དད་པར། །དེ་ྦྷཱིད་དམྦྷཱིགས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་
ཏེ། །ཀུན་རོབ་སོང་པ་ྦྷཱིད་དུ་བཤད། །སོང་ྦྷཱིད་ཁོ་ན་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན། །མེད་ན་མྦྷཱི་འབྱུང་ངེས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །བྱས་
དང་མྦྷཱི་རག་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཞེས་བཞེད་དོ། །དེ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འཐད་དེ། ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་ན་
གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་ལ་བརོད་པའྦྷཱི་སོན་དང་པོ་སྤོང་མྦྷཱི་ནུས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ཡུལ་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་དང་ཡུལ་ཅན་སྒྲུབ་
འཇུག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་ཡང་བདེན་གྦྷཱིས་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་དོན་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་བཞག་གྦྷཱི་བློ་
ངོར་ཡྦྷཱིན་ནམ། ཀུན་རོབ་ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བ་འདྦྷཱི། །རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་ན་འགའ་མྦྷཱི་རེད། །མ་རེད་པ་དེ་དོན་དམ་
སེ། །ཡེ་ནས་གནས་པའྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་དོ། །ཞེས་ལང་གཤེགས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐ་སད་པའྦྷཱི་བློ་དང་། མཐར་
ཐུགས་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིག་ངོར་སང་བའྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྦྷཱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་མྦྷཱི་འཐད་དེ་བློ་དེའྦྷཱི་
ངོར་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་ཀྦྷཱི་སོས་པ་དང་བལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ཐ་དད་དོན་མྦྷཱིན་དོན་གཅྦྷཱིག་མྦྷཱིན། །སོས་པ་ེར་ཞྦྷཱི་
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྦྷཱི་རེན་འབེལ་གྦྷཱི་ཁད་ཆོས་མངོན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཕྱྦྷཱི་མ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་པ་
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འགལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི། ཐ་སད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་
གྱུར་བ་སེ། །ཞེས་ཐབས་ཐབས་བྱུང་དུ་གསུངས་ལ་ཐབས་ཐབས་བྱུང་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ན་རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་
ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བྱས་པ་དང་མྦྷཱི་རག་པ་དཔེར་སོས་པའང་མེད་ན་མྦྷཱི་འབྱུང་བ་ངེས་པའྦྷཱི་དཔེར་སོས་པ་ཡྦྷཱིན་
གྦྷཱི་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་དཔེར་སོས་པ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བྱས་མྦྷཱི་རག་རོག་མེད་ཀྦྷཱི་ཤེས་པ་ལ་གཅྦྷཱིག་སང་
ན་གྦྷཱིས་ཀ་སང་བས་ཁབ་པ་ལྟར་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལའང་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབུ་མ་པར་རློམ་པ་ཁ་
ཅྦྷཱིག་ན་རེ། བདེན་གྦྷཱིས་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་རྦྷཱིགས་པས་གྲུབ་སེ། གཞྦྷཱི་གྲུབ་ན་ངོ་བོ་གྲུབ་པས་ཁབ། ངོ་བོ་གྲུབ་ན་ངོ་
བོ་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་གྦྷཱིས་ཁབ་ཅྦྷཱིང་། བདེན་གྦྷཱིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་རྦྷཱིགས་པས་ཁེགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་
སའོ། །འདྦྷཱིས་ནྦྷཱི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པ་འགོག་པ་སེ་དེ་ལྟར་ན་མ་རྦྷཱིག་པ་དང་འདུ་
བྱེད་ལྟ་བུ་ནང་གྦྷཱི་རྒྱུ་འབས་དང་། ས་མྱུག་ལྟ་བུ་ཕྱྦྷཱིའྦྷཱི་རྒྱུ་འབས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་གྲུབ་པར་ཐལ། 
གཞྦྷཱི་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདོད་ན། ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་ཐལ། འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདོད་ན་ངོ་བོ་
གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སེ་བ་ཐམས་ཅད་བདག་སེར་ཐལ་ཏེ། རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། 
ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡྦྷཱིན་ན། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སེ་བ་ཐམས་ཅད་གཞན་སེར་ཐལ་ཏེ། རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། རེས་འབང་ཐམས་ཅད་འདུས་ཀང་ལན་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་བདེན་གྦྷཱིས་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་ན་དཔེའྦྷཱི་སོ་
ནས་རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་གྦྷཱིས་མཐོང་བའྦྷཱི་སྐྲ་ཤད་དང་། མཐོང་བ་དག་པས་སྐྲ་ཤད་མེད་པར་མཐོང་བ་གྦྷཱིས་ངོ་བོ་
གཅྦྷཱིག་ཏུ་ཐལ་ཏེ། བདེན་གྦྷཱིས་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཁབ་པ་ནྦྷཱི་འཇུག་པར་ལྟོས་ཤྦྷཱིག མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་སོ་
ནས་གཞན་ལས་ཤེས་མ་ཤེས་དང་། ཞྦྷཱི་མ་ཞྦྷཱི་དང་སོས་པ་ལས་འདས་མ་འདས་དང་། རམ་རོག་ཡོད་མེད་
སོགས་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། བདེན་གྦྷཱིས་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཁབ་པ་ནྦྷཱི་དབུ་མ་ར་བར། གཞན་
ལས་ཤེས་མྦྷཱིན་ཞྦྷཱི་བ་དང་། །སོས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་མ་སོས་པ། །རམ་རོག་མེད་དོན་ཐ་དད་མྦྷཱིན། །དེ་ནྦྷཱི་དེ་ྦྷཱིད་
མཚན་ྦྷཱིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཞྦྷཱིང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འདོད་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། དབུ་མ་
སང་བ་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ལས་ལྡོག་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་
པས་སོ། །གཞན་ཡང་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་དང་དེ་ལས་འདས་པ་དང་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་དང་
སེམས་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་བ་ཡོད་མེད་དང་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་དང་། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་
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ཏུ་ཐལ་བ་སོགས་བདེན་གྦྷཱིས་སོན་པའྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་གཞུང་ཐམས་ཅད་འདྦྷཱི་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་འབབ་སེ། ལུང་
རམས་ནྦྷཱི་མང་བས་མ་བྦྷཱིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པཎྦྷཱི་ཏའྦྷཱི་བཞེད་པས། མདོ་ལས་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་
དད་ལ་སོན་བརོད་པ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་གྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་དོན་དམ་པར་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་གྦྷཱིས་ཀ་ལས་
གོལ་ལ། ཐ་སད་དུ་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་ལྟར་གཅྦྷཱིག་པ་བཀག་པའྦྷཱི་ཐ་དད་ཡྦྷཱིན་ཅེས་གསུངས་པ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་
རྦྷཱིགས་པས་འཐད་པར་མངོན་ཏེ། དོན་དམ་པར་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་ལས་གོལ་བ་དང་། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་
གཞག་གྦྷཱི་ངོར་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་ལས་གོལ་བ་དོན་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། སར་བཤད་པ་ལྟར་ཐབས་དང་ཐབས་
བྱུང་གྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཐ་སད་མཐོང་བའྦྷཱི་བློས་དངོས་པོར་གཟུང་བ་དེ་ྦྷཱིད་ལ་གནས་ལུགས་དཔྱོད་པའྦྷཱི་བློས་
དངོས་པོ་མ་རེད་པ་ྦྷཱིད་ལ་དོན་དམ་དུ་འཇོག་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདྦྷཱི་དག་ལའང་གདུལ་བྱའྦྷཱི་བློ་ངོར་བསན་པའྦྷཱི་
བདེན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་ནྦྷཱི་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་ངོའ་ིདོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་
ྦྷཱིད་པར་རློམ་ནས་དངོས་སུ་རང་ལ་སང་བའྦྷཱི་རེས་མཐུན་པ་དེ་ྦྷཱིད་གཟུང་བ་ལ་སང་བཏགས་གཅྦྷཱིག་ཏུ་ཞེན་
ནས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་བྱེད་པའྦྷཱི་གཞན་སེལ་གྦྷཱི་གནད་ཤེས་པ་གལ་ཆེའོ། །ལྔ་པ་ནྦྷཱི་མཐར་
ཐུག་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་དབྱེར་མེད་པས་གངས་ངེས་བྱར་མེད་དེ། མདོ་ལས་བདེན་པ་དམ་པ་ནྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་ཁོ་ན་
སེ། འདྦྷཱི་ལྟ་སེ། མྦྷཱི་སླུ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་གྦྷཱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་དང་། རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། མྱ་ངན་
འདས་པ་བདེན་གཅྦྷཱིག་པུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གདུལ་བྱའྦྷཱི་ངོར་ཕྱེ་སེ་བསན་པའྦྷཱི་ཚེ། ཡུལ་ཅན་དང་། 
ཡུལ་དང་། བྱེད་པ་དང་། ནུས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་གངས་ངེས་པ་དང་བཞྦྷཱི་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་སར་བཤད་པ་ལྟར་ཡུལ་
ཅན་གྦྷཱི་བློ་ལ་རྨོངས་མ་རྨོངས་སོགས་གྦྷཱིས་སུ་གངས་ངེས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་གཟུགས་སོགས་ཀྦྷཱི་སང་བ་
གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་ལའང་མ་དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་དེ་དང་དེར་བདེན་པ་དང་། དཔྱད་ན་མྦྷཱི་རེད་པ་གྦྷཱིས་སུ་ངེས་
པའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་འཆྦྷཱིང་བར་བྱེད་པ་དང་། གོལ་བར་བྱེད་པ་གྦྷཱིས་སུ་ངེས་པའོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི་བསོད་ནམས་
ཀྦྷཱི་ཚོགས་བསགས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་ཚོགས་བསགས་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱིར་གྱུར་པས་སྐུ་གྦྷཱིས་ཐོབ་པ་གྦྷཱིས་སུ་
ཞུགས་པའོ། །དྲུག་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་སྒྲ་དོན་དང་། དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་སྒྲ་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་
ཚིག་གསལ་ལས། ཀུན་ནས་སྒྲྦྷཱིབ་པས་ན་ཀུན་རོབ་སེ། མྦྷཱི་ཤེས་པ་ནྦྷཱི་དངོས་པོའ་ིདེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ལ་ཀུན་ལས་
འགེབས་པར་བྱེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཀུན་རོབ་ཅེས་བྱའོ། །ཡང་ན་ཕན་ཚུན་བརེན་པས་ན་ཀུན་རོབ་སེ། ཕན་ཚུན་བརེན་
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པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ན་ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་ཀུན་རོབ་ནྦྷཱི་བར་སེ། འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་ཅེས་བྱ་བའྦྷཱི་ཐ་ཚིག་
གོ །དེ་ཡང་བརོད་པ་དང་བརོད་བྱ་དང་། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཅན་ནོ། །ཞེས་གསུམ་
གསུངས་པའྦྷཱི་དང་པོ་ནྦྷཱི། སཾ་བྲྀཏྟ་སཏྱ་ཞེས་པའྦྷཱི་སཾ་ནྦྷཱི་ས་མྱག་སེ་ཡང་དག་པ། བྲྀཏྟྦྷཱི་ནྦྷཱི་སྒྲྦྷཱིབ་པར་བྱེད་པ་སེ་ཡང་
དག་པའྦྷཱི་དོན་ལ་སྒྲྦྷཱིབ་པར་བྱེད་པས་ན་ཀུན་བརགས་དང་ལྷན་སེས་སོ་སོར་མ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་བདེན་འཛིན་གྦྷཱི་གཏྦྷཱི་
མུག་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱི་སེ་ཡང་དག་པའྦྷཱི་དོན་ལ་སྒྲྦྷཱིབ་པར་བྱེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །སཏྱ་ནྦྷཱི་བདེན་པ་སེ་བློ་
དེའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པར་སང་བས་ན་བདེན་པའོ། །སྒྲ་དོན་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་འཇུག་པར། གཏྦྷཱི་མུག་རང་བཞྦྷཱིན་སྒྲྦྷཱིབ་ཕྱྦྷཱིར་ཀུན་
རོབ་སེ། །དེས་གང་བཅོས་མ་བདེན་པར་སང་དེ་ནྦྷཱི། །ཀུན་རོབ་བདེན་ཞེས་ཐུབ་པ་དེས་གསུངས་ཏེ། །ཞེས་
དང་། བདེན་གྦྷཱིས་ལས། གང་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་སམ་གང་ཞྦྷཱིག་ལ། །ཡང་དག་སྒྲྦྷཱིབ་བྱེད་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་
གསུངས་པའྦྷཱི་ཡང་དག་སྒྲྦྷཱིབ་བྱེད་དང་པོ་དང་མཐུན་པས་ཐལ་རང་གྦྷཱིས་ཀ་མཐུན་པར་སང་ངོ་། གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། 
སཾ་ནྦྷཱི་སཾཀྵྦྷཱི་ཞེས་པ་བརེན་པའམ་ལྟོས་པ་ལ་འཇུག་ལ་བྲྀཏྟྦྷཱི་ནྦྷཱི་འཇུག་པ་སེ་བརེན་ནས་འཇུག་པའམ་ལྟས་ནས་
འཇུག་པའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་སཾ་ནྦྷཱི་སཾ་ཀེ་ཏ་ཞེས་པ་བར་ཡྦྷཱིན་ལ་བྲྀཏྟྦྷཱི་ནྦྷཱི་ས་མ་ལྟར་ཏེ་བར་འཇུག་པས་ན་ཀུན་རོབ་
སེ། ཕྱྦྷཱི་མ་འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཡུལ་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བཞག་པར་སང་བས་འཕགས་པའྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ཀྦྷཱི་ངོར་སང་བའྦྷཱི་
གཟུགས་སོགས་ལ། བཅོས་མར་གྱུར་པའྦྷཱི་དངོས་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཏུའོ། །ཞེས་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་འཇོག་པའྦྷཱི་ཚེ་སྒྲ་
དོན་འདྦྷཱི་ངེས་པར་དགོས་པར་སང་སེ་ས་མའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་སྒྲ་དོན་འདྦྷཱི་ལ་མྦྷཱི་འཇུག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་
ལའང་སཏྱ་ཞེས་པ་སྦྱར་བའྦྷཱི་ཚེ་ལྟོས་ནས་འཇུག་པའང་ཡྦྷཱིན་བློ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པའང་ཡྦྷཱིན་པས་ན་ཀུན་
རོབ་བདེན་པ་དང་། བར་འཇུག་པའང་ཡྦྷཱིན། བློ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པའང་ཡྦྷཱིན་པས་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་
ཞེས་གང་གྦྷཱིས་བདེན་པར་འཇོག་པའྦྷཱི་བློ་ཁ་བསྐངས་ནས་བདེན་པའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་ས་མ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །རང་
རྒྱུད་པས་ཤེས་པ་གང་ཞྦྷཱིག་ལ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཡང་དག་སྒྲྦྷཱིབ་བྱེད་ཅེས་སྒྲ་བཤད་ནས་འཕགས་པའྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ལ་སང་
བའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་ལའང་ཡང་དག་སྒྲྦྷཱིབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་སྒྲ་བཤད་མཛད་པར་སང་སེ། བདེན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་འགེལ་པར་བློ་
གང་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་སམ། བློ་གང་ཞྦྷཱིག་ལ་ཡོད་ན་ཡང་དག་པ་སྒྲྦྷཱིབ་པར་བྱེད་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནྦྷཱི་
ཀུན་རོབ་ཏུ་བཞེད་དེ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་དོན་དམ་པའྦྷཱི་སྒྲ་དོན་ནྦྷཱི་པ་ར་མ་ཨརྠ་སཏྱ་ཞེས་པའྦྷཱི་པ་
ར་མ་ནྦྷཱི་དམ་པ། ཨརྠ་ནྦྷཱི་དོན། སཏྱ་ནྦྷཱི་བདེན་པ་སེ། འཕགས་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའྦྷཱི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཆོས་
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ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་རོགས་པར་བྱ་བའམ་བརག་པར་བྱ་བ་ཡྦྷཱིན་པས་ན་དོན་འདྦྷཱི་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཞན་མེད་པས་ན་
དམ་པ་མྦྷཱི་བསླུ་བས་ན་བདེན་པ་ཞེས་གཞྦྷཱི་མཐུན་གྦྷཱིས་བསྡུ་བ་སེ། ཚིག་གསལ་ལས། དོན་ཡང་དེ་ཡྦྷཱིན་ལ་དམ་
པ་ཡང་དེ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དོན་དམ་པའོ། །དེ་ྦྷཱིད་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་པས་ན་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་
པས་སོ། །ཐལ་འགྱུར་པས་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་ལས་གཞན་དོན་དམ་ཡུལ་ཅན་ལ་བྱས་ནས་དེའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པ་ཞེས་པའྦྷཱི་སྒྲ་
བཤད་མྦྷཱི་མཛད་ལ། རང་རྒྱུད་པས་ནྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཀ་མཛད་པར་སང་སེ། རོག་གེ་འབར་བ་ལས་དོན་ཞེས་བྱ་བ་ནྦྷཱི་
ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དོན་ཏེ། བརག་པར་བྱ་བ་དང་། གོ་བར་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་ཐ་ཚིག་གོ །དམ་པ་
ཞེས་པ་ནྦྷཱི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའྦྷཱི་ཚིག་གྦྷཱི་སྒྲ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དོན་དམ་པ་ཞེས་བསྡུ་བ་ནྦྷཱི་དེ་དོན་ཡང་ཡྦྷཱིན་ལ་དམ་པ་ཡང་
ཡྦྷཱིན་བས་དོན་དམ་པའོ། །ཡང་ན་དམ་པའྦྷཱི་དོན་ཏེ་རམ་པར་མྦྷཱི་རོག་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པས་དམ་
པའྦྷཱི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་དོན་དམ་པ་དང་མཐུན་པ་སེ། དོན་དམ་རོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་ལ་
དོན་དམ་པ་དེ་ཡོད་པས་དོན་དམ་པ་དང་མཐུན་པའོ། །ཞེས་དང་། དོན་དམ་པ་ནྦྷཱི་རམ་པ་གྦྷཱིས་ཏེ། དེ་ལ་
གཅྦྷཱིག་ནྦྷཱི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཟག་པ་མེད་པ་སོས་པ་མེད་
པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པར་འཇུག་པ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་ཚོགས་ཀྦྷཱི་
རེས་སུ་མཐུན་པ་དག་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་སོས་པ་དང་བཅས་པ་སེ། འདྦྷཱིར་དེ་དམ་བཅས་
པའྦྷཱི་ཁད་པར་ྦྷཱིད་དུ་གཟུང་བས་ེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་དང་། དབུ་མ་སང་བ་ལས་ཡང་དག་པའྦྷཱི་དོན། ཐོས་པ་
དང་བསམ་པ་དང་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྦྷཱི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། 
དོན་དམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། འདྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་དམ་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མངོན་སུམ་དང་བརྒྱུད་པས་བྱས་པའྦྷཱི་ཁད་
པར་ནྦྷཱི་ཡོད་དེ། དེ་དག་གྦྷཱི་བསམ་པའྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་དངོས་པོ་འདྦྷཱི་དག་ཐམས་ཅད་མ་སེས་པ་ཁོ་ནར་ཤེས་
སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །རོག་གེ་འབར་བའྦྷཱི་ལུང་ལས། འཕགས་པའྦྷཱི་རེས་ཐོབ་དག་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ཡེ་
ཤེས་དང་། ལུང་ཕྱྦྷཱི་མ་ལས་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཚད་མ་ཡུལ་ཅན་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ཅྦྷཱིང་། 
ས་མའྦྷཱི་རམ་པར་མྦྷཱི་རོག་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཟག་པ་མེད་པ་ཞེས་དང་། ཕྱྦྷཱི་མའྦྷཱི་
བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་བཞག་ཡུལ་ཅན་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པས་དེ་དག་
གྦྷཱི་ངོར་སེ་བ་སོགས་མ་རེད་པ་ནྦྷཱི་བློ་དེའྦྷཱི་ངོར་མྦྷཱི་སླུ་བས་ན་བདེན་པ་ཞེས་བཞེད་པར་སང་ངོ་། །གྦྷཱིས་པ་བདེན་



ངེས་དོན་རབ་གསལ།   71 

གྦྷཱིས་སོ་སོའ་ིདབྱེ་བ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་དབྱེ་བ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་
ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། བློ་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ངོར་བདེན་མྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། རེས་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་བདེན་མྦྷཱི་
བདེན་གྦྷཱི་སོ་ནས་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། གཟུགས་སོགས་སང་བའྦྷཱི་དངོས་པོ་གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་བདེན་འཛིན་གྦྷཱི་མ་
རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ངོར་ཡུལ་རང་གྦྷཱི་སོད་ལུགས་ཀྦྷཱི་ངོས་ནས་དཔྱད་བཟོད་པའམ་མྦྷཱི་བསླུ་བ་ལྟར་གྦྷཱི་བདེན་པར་སང་བའྦྷཱི་
ཆ་ནས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་དང་། འཕགས་པའྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་ངོར་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སང་བའྦྷཱི་ཆ་
ནས་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཞེས་པ་གྦྷཱིས་སུ་དབྱེ་སེ། འཇུག་པར། བཅོས་མར་གྱུར་པའྦྷཱི་དངོས་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་
ཏུའོ། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞྦྷཱིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་
ཙམ་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་ལ་སོ་སོའ་ིསེ་བོ་རམས་ཀྦྷཱི་དོན་དམ་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ྦྷཱིད་འཕགས་པ་སང་བ་དང་
བཅས་པའྦྷཱི་སོད་ཡུལ་ཅན་རམས་ཀྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་ལ་དེའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་སོང་པ་ྦྷཱིད་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་དེ་
རམས་ཀྦྷཱི་དོན་དམ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་། ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་སེ། 
འདྦྷཱི་ལ་རང་རྒྱུད་པའྦྷཱི་ལུགས་འགོད། ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་འགོད། དེ་ྦྷཱིད་མཆོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་དང་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་པོས། བརགས་པའྦྷཱི་དོན་གྦྷཱིས་དབེན་གྱུར་པ། །དངོས་ཙམ་བརེན་ནས་
གང་སེས་པ། །དེ་ནྦྷཱི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཡང་དག་མ་ཡྦྷཱིན་ཀུན་བརགས་ཡྦྷཱིན། །ཅེས་དང་། སང་དུ་འད་
ཡང་དོན་བྱེད་དག །ནུས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་མྦྷཱི་ནུས་ཕྱྦྷཱིར། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡྦྷཱིན་པས། །ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་ནྦྷཱི་དབྱེ་
བ་བྱས། །ཞེས་ཡང་ལོག་གྦྷཱི་ཁད་པར་གྦྷཱིས་གསུངས་སོ། །འདྦྷཱི་དག་གྦྷཱི་དོན་ལ་བོད་ས་རབས་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག དོན་
བྱེད་ནུས་པའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་ཏེ། བརགས་པས་དབེན་པ། བརེན་ནས་སེས་པ། མཐུན་པར་སང་
བའོ། །དོན་བྱེད་མྦྷཱི་ནུས་པའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་གསུམ་པོ་ལས་ལྡོག་པའོ། །ཞེས་འཆད། ཡང་ཁ་ཅྦྷཱིག་སང་ལ་དོན་བྱེད་
ནུས་པ་ནམ་མཁའྦྷཱི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ནྦྷཱི་ཡང་དག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ། སང་ལ་དོན་བྱེད་མྦྷཱི་ནུས་པ་ཆུ་ནང་གྦྷཱི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ནྦྷཱི་
ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་འཆད་དེ། མདོར་ན་ཀུན་རོབ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་འཁྲུལ་ངོར་སང་བ་འབའ་ཞྦྷཱིག་ལ་བྱེད་
དོ། །དེ་ལ་ཡང་དག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་བཞྦྷཱི་སེ། མཐུན་པར་སང་དོན་བྱེད་ནུས། རྒྱུ་རེན་གྦྷཱིས་བསེད། 
བརགས་ན་དབེན་པའོ། །དེ་ལ་མཐུན་པར་སང་བ་ནྦྷཱི་མཁས་པ་པཎྦྷཱི་ཏ་ནས་བླུན་པོ་བ་ལང་རྦྷཱི་ཡན་ཆད་ལ་སོད་
བཅུད་ཀྦྷཱི་སང་བ་འདྦྷཱི་མཐུན་པར་སང་བས་སོ། །དོན་བྱེད་ནུས་པ་ནྦྷཱི་སས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་རེན་བྱེད་པ་ལ་
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སོགས་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱིས་རང་རང་གྦྷཱི་དོན་བྱེད་ནུས་པས་སོ། །རྒྱུ་རེན་གྦྷཱིས་བསེད་པ་ནྦྷཱི་འབྱུང་བ་
བཞྦྷཱི་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་རེན་ས་ཚོགས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་སེས་པའོ། །བརགས་ན་དབེན་པ་ནྦྷཱི་དེ་དག་ལ་དབུ་
མའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཆེན་པོ་བཞྦྷཱི། རེན་འབེལ་གྦྷཱི་གཏན་ཚིགས། རོ་རེ་གཟེགས་མའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས། ཡོད་མེད་
སེ་འགོག་གྦྷཱི་གཏན་ཚིགས། གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་གྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་སོགས་ཀྦྷཱིས་བརགས་ན་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པས་
སོ། །ཞེས་འཆད་དེ། ཕྱྦྷཱི་མ་འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་ལས། ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བཞྦྷཱིན་ངོ་བོའ་ིཕྱྦྷཱིར། །འདྦྷཱི་ལ་དཔྱད་
པ་མྦྷཱི་འཇུག་གོ །རམ་པར་དཔྱོད་པར་བྱེད་ན་དོན། །གཞན་དུ་སོང་བས་གནོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་དུ་
སེམས་པར་སང་ངོ་། །དེ་གྦྷཱིས་ཡང་སོབ་དཔོན་གྦྷཱི་དགོངས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་དག་ནྦྷཱི་གཞུང་ས་ཕྱྦྷཱི་གྦྷཱིས་
བསེས་ཏེ་ཕྱྦྷཱི་མའྦྷཱི་དོན་བྱེད་ནུས་པའྦྷཱི་ཁད་ཆོས་གཞུང་ས་མས་སོན་པར་བྱས་ནས་ཡང་ལོག་གྦྷཱི་ཁད་པར་
གཅྦྷཱིག་ཏུ་འཆད་པའྦྷཱི་ལུགས་སུ་སང་ལ་སོབ་དཔོན་ནྦྷཱི་གཞུང་ས་མས་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་དང་། 
ཕྱྦྷཱི་མས་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་པའྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་སོན་པར་བཞེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཕྱྦྷཱི་མའྦྷཱི་དོན་
བྱེད་ནུས་པའྦྷཱི་ཁད་ཆོས་ས་མས་འཆད་ན་གཞུང་ས་མའྦྷཱི་འགེལ་པར་དངོས་ཙམ་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་དོན་བྱེད་ནུས་
པ་ལ་གསུངས་པས་དོན་བྱེད་ནུས་པའྦྷཱི་ཁད་ཆོས་དོན་བྱེད་ནུས་པར་ཞེས་པའང་མ་འབེལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་
ན་སོབ་དཔོན་གྦྷཱི་དགོངས་པ་ཡང་ལོག་གྦྷཱི་ཁད་པར་གྦྷཱིས་ལས། གཞུང་ས་མའྦྷཱི་དོན་བརགས་པའྦྷཱི་དོན་གྦྷཱིས་
དབེན་པ་དང་། དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་། བརེན་ནས་སེས་པ་དང་། འགེལ་པར་མཐུན་པར་སང་བ་ཞེས་པའང་ཁ་
བསྐང་བས་ཁད་པར་བཞྦྷཱི་དང་ལྡན་པ་ནྦྷཱི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་སེ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཡང་དག་པ་གནས་ལུགས་རོགས་པའྦྷཱི་
ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ཡྦྷཱིན་པས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཞེས་བཞེད་ཀྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་པར་སང་བ་ནྦྷཱི་
འདྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བདེན་གྦྷཱིས་ལས། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་རམས་ཀྦྷཱི་སྐས། །མེད་པར་ཡང་དག་ཁང་ཆེན་
གྦྷཱི། །སེང་དུ་འགོ་བར་བྱེད་པ་ནྦྷཱི། །མཁས་ལ་རུང་བ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་
ནྦྷཱི་སར་གྦྷཱི་ཁད་ཆོས་བཞྦྷཱི་ལས་ལྡོག་པ་བདེན་འཛིན་གྦྷཱིས་སྒྲོ་བཏགས་པའྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་སེ་བ་སོགས་ཏེ། སྒྲ་དོན་
ཡང་ཡང་དག་པ་གནས་ལུགས་ཀྦྷཱི་དོན་རོགས་པའྦྷཱི་ཐབས་ལས་ལོག་པས་ན་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཅེས་བཞེད་
དོ། །གཞུང་ཕྱྦྷཱི་མས་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་དོན་བྱེད་ནུས་མྦྷཱི་ནུས་ལ་ཡང་ལོག་གྦྷཱི་ཁད་པར་འཇོག་པ་
ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རང་ལུགས་སུ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་བཞེད་པར་སང་སེ། ཟླ་བར་བདེན་པར་སང་བ་ཡང་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་ཟླ་
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བའྦྷཱི་དོན་བྱེད་ནུས་ལ་དེ་ནྦྷཱི་གཞུང་ས་མའྦྷཱི་དོན་བྱེད་ནུས་པའྦྷཱི་དོན་དུ་མྦྷཱི་རུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ལོག་གྦྷཱི་
ཁད་པར་མྦྷཱི་འད་བ་གྦྷཱིས་སུ་བཞེད་པའང་གཞུང་ས་མའྦྷཱི་ས་འགེལ་དུ་ཀུན་རོབ་ནྦྷཱི་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་པ་
མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་བྱེ་བག་གྦྷཱིས་རམ་པ་གྦྷཱིས་ཏེ། དེ་ལ་ཞེས་དང་། གཞུང་ཕྱྦྷཱི་མའྦྷཱི་ས་འགེལ་དུའང་ཀུན་རོབ་ནྦྷཱི་རམ་པ་
གྦྷཱིས་སུ་བསན་ཏེ་ཞེས་དང་ཕྱྦྷཱི་འགེལ་དུ་ཤེས་པ་གསལ་བའྦྷཱི་རམ་པ་ཅན་དུ་འད་ཡང་ཅྦྷཱི་ལྟར་སང་བ་བཞྦྷཱིན་དུ་
དོན་བྱེད་པ་ལ་བསླུ་བ་དང་། མྦྷཱི་བསླུ་བ་ཡྦྷཱིན་པར་ངེས་པར་བྱས་ནས་ཆུ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྨྦྷཱིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་
པ་བདག་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱིས་ཡང་དག་པ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་རོགས་སོ། །དངོས་སུ་ན་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ངོ་བོ་
ྦྷཱིད་མེད་པ་ྦྷཱིད་དུ་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་མཚུངས་པ་ཁོ་ནའོ། །ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བ་བཞྦྷཱིན་དུ་ནྦྷཱི་རམ་པར་གནས་སོ། །དོན་བྱེད་པ་
ལ་བསླུ་བ་དང་། མྦྷཱི་བསླུ་བ་ཡང་ཇྦྷཱི་ལྟར་གགས་པ་ཁོ་ན་བཞྦྷཱིན་ཏེ། །དེའང་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་
གསུངས་པས་སོ། །སོབ་དཔོན་དེའྦྷཱི་རེས་འབང་ཞྦྷཱི་བ་འཚོས། །མ་བརགས་གཅྦྷཱིག་པུ་མས་དགའ་ཞྦྷཱིང་། །སེ་
དང་འཇྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་པ། །དོན་བྱེད་པ་དག་ནུས་རམས་ཀྦྷཱི། །རང་བཞྦྷཱིན་ཀུན་རོབ་པ་ཡྦྷཱིན་རོགས། །ཞེས་
གསུངས་པས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་བསན་པར་བཞེད་དེ། དེའྦྷཱི་འགེལ་པར། མཐོང་བ་དང་འདོད་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་
རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་དག་ནྦྷཱི་བརག་མྦྷཱི་བཟོད་པས་ཡང་དག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་སེ། ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །འདྦྷཱིའང་ཡང་ལོག་གྦྷཱི་ཁད་པར་ས་མའྦྷཱི་དོན་དུ་སང་སེ། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇོག་པ་བརགས་པས་དབེན་
པ་ཁད་ཆོས་སུ་བཤད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཀ་མ་ལ་ཤྦྷཱི་ལས། དབུ་མ་སང་བར་བསན་བཅོས་བྱེད་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་
གགས་པར་ལས་འདས་ཏེ། དངོས་པོ་རམས་རག་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ངོ་བོར་ེ་བར་བརགས་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་
ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཅེས་བྱ་སེ། དེ་ནྦྷཱི་གགས་པར་ཡང་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གང་ཡང་རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་བར་
འབྱུང་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་རབ་ཏུ་བརགས་པ་དཔེར་ན། འདྦྷཱི་ན་བདག་གམ་སེམས་ཅན་མེད། །ཆོས་འདྦྷཱི་
རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་དེ་ནྦྷཱི་ཡང་དག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཅེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
འདྦྷཱིའང་སར་གྦྷཱི་ཡང་ལོག་གྦྷཱི་ཁད་པར་དང་པོའ་ིདོན་དུ་སང་བས། རང་རྒྱུད་ཤར་བ་གསུམ་ཆར་ཡང་ཁད་པར་
དང་པོ་དབུ་མ་རང་ལུགས་སུ་བཞེད་པར་སང་ངོ་། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བཀལ་
བའྦྷཱི་ཚུལ་དང་། ཇོ་བོ་རེ་རེས་འབང་དང་བཅས་པས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བཀལ་བའྦྷཱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དབྱེ་
གཞྦྷཱི་ངོས་གཟུང་ཞྦྷཱིང་གྦྷཱིས་སུ་དབྱེ་བའྦྷཱི་ཚུལ། དེ་ལྟར་ཕྱེ་བའྦྷཱི་དགོས་པ་བསན་པ། དེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དོན་དང་ཐ་
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སད་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་མྦྷཱི་ལེན་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་འཇུག་པར། མཐོང་བ་བརྫུན་པས་རེད་པའྦྷཱི་དངོས་
པོའ་ིངོ་བོ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གཞག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབྱེ་གཞྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ལ་དེས་ན་དབུ་
མ་ར་བར། སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱིས་ཆོས་བསན་པ། །ཞེས་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་བསན་པའྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་དབྱེ་ཚུལ་
དང་། འདྦྷཱིའྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་དབྱེ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མྦྷཱི་འད་སེ། ས་མ་ནྦྷཱི་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱིས་གདུལ་བྱ་ལ་དེ་
ཁོ་ན་ྦྷཱིད་རོགས་པའྦྷཱི་ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་དུ་བསན་པའྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་ཡྦྷཱིན་པས་དེའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་
ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན་ལ། འཇུག་པར་ནྦྷཱི། ཡང་ལོག་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབྱེ་གཞྦྷཱིར་གྱུར་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་
ཙམ་བཀོད་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལ་ཡང་ལོག་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བ་ནྦྷཱི། མཐོང་བ་རྫུན་པའང་རམ་པ་གྦྷཱིས་འདོད་
དེ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་བསན། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ངོས་གཟུང་བ་
ནྦྷཱི། གནོད་པ་མེད་པའྦྷཱི་དབང་པོ་དྲུག་རམས་ཀྦྷཱིས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་བསན། ལོག་པའྦྷཱི་
ཀུན་རོབ་བྱེ་བག་དུ་བཤད་པ་ནྦྷཱི། མྦྷཱི་ཤེས་གྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་རབ་བསོད་མུ་སེགས་ཅན། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་
གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་བསན། དེ་ལྟར་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་དགོས་པ་ནྦྷཱི། མྦྷཱིག་གྦྷཱི་རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་གྦྷཱིས་དམྦྷཱིགས་པ་
ཡྦྷཱིས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་བསན། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་བྱེ་བག་དུ་བཤད་པ་ནྦྷཱི། གཏྦྷཱི་མུག་
རང་བཞྦྷཱིན་སྒྲྦྷཱིབ་ཕྱྦྷཱིར་ཀུན་རོབ་སེ། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གསུམ་གྦྷཱིས་བསན་ཏོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་འོ་ན་ར་ཤེར་
ལས། བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚེ་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་བསན་བཞྦྷཱིན་དུ་འཇུག་པར་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་
ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་མྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་བསན་པའྦྷཱི་དགོས་པ་གང་ཞེ་ན། འཕགས་
པའྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་ངོའ་ིདོན་དམ་བདེན་པ་རྦྷཱིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྦྷཱི་ཚེ་མ་དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་ངོའ་ིསེ་བ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་
མཐའ་བཞྦྷཱིར་རམ་པར་དཔྱད་ནས་སེ་བ་མེད་པར་བྱ་དགོས་ལ། དེའྦྷཱི་ཚེ་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་དུ་སེ་བ་མཐོང་
བས་གནོད་དོ་སམ་ན་དེ་ནྦྷཱི་འཕགས་པའྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་མཐོང་བ་ཕྱྦྷཱི་ཅྦྷཱི་ལོག་ཡྦྷཱིན་པས་མྦྷཱི་གནོད་དེ། 
དཔེར་ན་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལའང་དབང་པོ་སོན་ལྡན་གྦྷཱི་ཤེས་པའྦྷཱི་མཐོང་བས་དབང་པོ་སོན་མེད་ཀྦྷཱི་ཤེས་པས་
མཐོང་བ་ལ་མྦྷཱི་གནོད་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་བསན་པའྦྷཱི་ཆེད་དུ་སེ། མྦྷཱིག་ནྦྷཱི་རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་གྦྷཱིས་དམྦྷཱིགས་པ་
ཡྦྷཱིས། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། གང་གྦྷཱི་ཚེ་སེ་བ་དགག་པ་འདྦྷཱི་ཁད་པར་དུ་ཡྦྷཱིན་པ་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཇྦྷཱི་ལྟར་རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་
རམས་ཀྦྷཱི་སྐྲ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་ལ་དམྦྷཱིགས་པས་རབ་རྦྷཱིབ་མེད་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་ལ་མྦྷཱི་གནོད་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ཟག་
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པ་མེད་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་དང་བལ་བ་སོ་སོ་སེ་བོ་རམས་ཀྦྷཱི་ཤེས་པས་ཀང་གཟྦྷཱིགས་པ་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་གནོད་པ་
མ་ཡྦྷཱིན་པས་རམ་པ་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཡུལ་ལ་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱིས་གནོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། 
བོད་ས་རབས་པ་རམས་ཐལ་རང་གྦྷཱིས་ཆར་གྦྷཱི་ལུགས་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་། ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་ཐ་
སད་ཁད་མེད་དུ་ཁས་བླངས་ནས་འཆད་པ་ལ་ཕྱྦྷཱི་མ་ཁ་ཅྦྷཱིག་ན་རེ། ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་ལ་ཡང་དག་ཀུན་
རོབ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཏེ། ཡང་དག་ཡྦྷཱིན་ན་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་པ་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དེས་ན་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་
དེ་གྦྷཱིས་ཁས་བླངས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་དང་། ཁ་ཅྦྷཱིག་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་དེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་ཁས་
མྦྷཱི་ལེན་གྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལྟོས་བདེན་པ་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལྟོས་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཞེས་པ་ཙམ་ཞྦྷཱིག་ཁས་
ལེན་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་སའོ། །དེ་དག་ནྦྷཱི་གནད་མ་རོགས་པ་སེ་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་པ་ཙམ་ལ་
ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཅེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་བྱས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཡང་དག་དང་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་གཞྦྷཱི་མཐུན་ལ་ཡང་དག་ཀུན་
རོབ་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་བྱས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པའང་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་
པར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ན་བདེན་པ་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དེ་ཡང་འདོད་ན། འདྦྷཱི་ལས་གཞན་ན་ཆོས་འདྦྷཱི་
ནྦྷཱི། །ཞེས་སོགས་ཀྦྷཱི་འགེལ་པར། རང་ལུགས་ཀྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་རམ་གཞག་དངོས་པོར་ས་བ་དང་། ཐུན་
མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ལ་དབང་པོ་གསལ་དང་དབང་པོ་
སོན་ལྡན་གྦྷཱི་ཤེས་པ་རམ་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བར་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁས་བླངས་དེའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། དེའང་འདོད་ན། མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ཡྦྷཱིན་ན། དབང་པོ་གསལ་ལྡན་གྦྷཱི་ཤེས་པ་ཡྦྷཱིན་པར་འགྱུར་
རོ། །ལུགས་ཕྱྦྷཱི་མའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་པ་དང་ལོག་པའྦྷཱི་རམ་གཞག་ཁས་ལེན་
ན། དེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་ཁས་ལེན་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། བློ་ཀུན་རོབ་པ་གཏྦྷཱི་མུག་གྦྷཱི་ངོར་བདེན་པ་ཁས་ལེན་ན། 
ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཁས་ལེན་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་ན་འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀུན་རོབ་
བདེན་པ་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་། ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་
བརྫུན་གྦྷཱི་སོ་ནས་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རང་ལུགས་ལ་བདེན་བརྫུན་གྦྷཱི་སོ་ནས་ཕྱེ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། འཇྦྷཱིག་
རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་བརྫུན་ལ་རང་ལུགས་ཀུན་རོབ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་འཇོག་པའྦྷཱི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་
པའོ། །དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་། ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་ཇོ་བོ་རེས་
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གསུངས་པ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། དེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་ནྦྷཱི་གོ་བུར་གྦྷཱི་འཁྲུལ་རྒྱུས་གནོད་པ་མེད་
པའྦྷཱི་མཐོང་བ་བརྫུན་པའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པ་དང་། གོ་བུར་གྦྷཱི་འཁྲུལ་རྒྱུས་གནོད་པ་དང་བཅས་པའྦྷཱི་མཐོང་བ་བརྫུན་
པའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པའོ། །མཚན་གཞྦྷཱི་ནྦྷཱི་དབང་པོ་དྲུག་སོན་དང་མྦྷཱི་ལྡན་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་ཡུལ་བཅས་དང་། དབང་པོ་
དྲུག་གོ་བུར་གྦྷཱི་སོན་དང་ལྡན་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་ཡུལ་བཅས་ཏེ། ལུགས་འདྦྷཱི་ལ་ཡུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་ཀུན་རོབ་གྦྷཱིས་སུ་
ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚེ་ཡུལ་ཅན་ལའང་ངེས་པར་ཕྱེ་དགོས་ཏེ། འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་བདེན་བརྫུན་དུ་
གགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་ཕྱེ་བ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་ཡུལ་ལ་བདེན་བརྫུན་གྦྷཱི་ཁད་པར་གགས་པ་བཞྦྷཱིན། ཡུལ་ཅན་
ལའང་བདེན་བརྫུན་གྦྷཱི་ཁད་པར་གགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེའང་ཡུལ་སྐྲ་ཤད་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ན། ཡུལ་
ཅན་སྐྲ་ཤད་སང་བའྦྷཱི་བློ་དེའང་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་དམྦྷཱིགས་ཡུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་ཁས་བླངས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་
གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་དེ་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ན་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་འཛིན་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་འཛིན་
སངས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་ཁས་བླངས་པ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ལ་དམྦྷཱིགས་ཡུལ་གང་ཟག་
ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་པས་ཡུལ་ཅན་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་དེའང་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་འཛིན་ཀུན་བརགས་ལ་དམྦྷཱིགས་ཡུལ་གྲུབ་མཐས་སྒྲོ་བཏགས་པའྦྷཱི་གང་ཟག་
ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་པས་ཡུལ་ཅན་བདག་འཛིན་ཀུན་བརགས་དེའང་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་ལེན་
དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཡྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་དབང་པོ་སོན་དང་ལྡན་པའྦྷཱི་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱིར་ཕྱྦྷཱི་རོལ་པའྦྷཱི་
གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་ཡུལ་བཅས་གསུངས་ཀང་། དབུ་མའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་དགག་པར་བྱ་བའྦྷཱི་སེམས་
ཙམ་པ་མན་ཆད་ཀྦྷཱི་གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའྦྷཱི་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་སོང་གྦྷཱི་ཤེས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སོགས་
ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ལུགས་འདྦྷཱི་ལ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་སང་སེ། དེ་དག་ནྦྷཱི་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་
མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཀུན་བརགས་ཀྦྷཱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། དེ་དག་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ན། དོན་
དམ་རོགས་པའྦྷཱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཐ་སད་བདེན་པར་ཐལ་བ་དང་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་དོན་བདེན་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་སོན་
ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཟླ་བའྦྷཱི་བཞེད་པ་བསན་ཟྦྷཱིན་ནས་ད་ནྦྷཱི་དོན་གྦྷཱིས་པ་ཇོ་བོ་རེ་རེས་འབང་དང་
བཅས་པའྦྷཱི་བཞེད་པ་བསན་པར་བྱ་སེ། བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལ་འཇུག་པ་ལས། །ཀུན་རོབ་རམ་པ་གྦྷཱིས་སུ་
འདོད། །ལོག་པ་དང་ནྦྷཱི་ཡང་དག་གོ །དང་པོ་གྦྷཱིས་ཏེ་སྐྲ་ཟླ་དང་། །གྲུབ་མཐའ་ངན་པའྦྷཱི་རོག་པའོ། །མ་བརགས་
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གཅྦྷཱིག་པུ་མས་དགའ་བའྦྷཱི། །སེ་བ་དང་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཆོས། །དོན་བྱེད་ནུས་དང་ལྡན་པ་ནྦྷཱི། །ཡང་དག་ཀུན་
རོབ་ཡྦྷཱིན་པར་འདོད། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྦྷཱི་དགོངས་པ་ལོག་པ་ལ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བ་ལྟར་ཡང་དག་ལའང་
གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་དགོས་པས་སང་ལ་དོན་བྱེད་མྦྷཱི་ནུས་པ་ཆུ་ནང་གྦྷཱི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ནྦྷཱི་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་སེ། ཁད་པར་
གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཡང་གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་བཏགས་པའྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་སེ་བ་སོགས་ནྦྷཱི་མ་བརགས་གཅྦྷཱིག་པུ་
མས་དགའ་བ་སོགས་གསུམ་ལས་ལྡོག་པར་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་དང་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ཀྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ནྦྷཱི་
ཁད་ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་དང་ལྡན་པས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇོག་པ་ནྦྷཱི་ས་མ་ལས་ཁད་པར་གཞན་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ས་
མ་ནྦྷཱི་ཡུལ་སོ་སོ་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློ་སོ་སོས་མཐོང་ཚུལ་ལ་འཇོག་ལ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཡུལ་གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློ་སོ་
སོ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལ་དགེ་བཤེས་སོན་པའྦྷཱི་ཞལ་ནས། འཇྦྷཱིག་རེན་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་
ཀྦྷཱི་སོ་སོ་སེ་བོའ་ིབློ་ལ་སང་ཚད་ཙམ་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་འགོ་སེ། ལོག་ཤེས་ཀྦྷཱིས་བསྒྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །ལོག་ཤེས་ཀྦྷཱི་སང་བ་ལ་ལོག་པ་དང་། ཡང་དག་གྦྷཱིས་མེད་དེ། དེ་གྦྷཱིས་ཀ་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་པས་
གྦྷཱིས་ཀ་ལམ་དུ་མྦྷཱི་འགོ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཡང་དག་གྦྷཱི་སྒྲ་མྦྷཱི་འཇུག་གོ །ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཀྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ཀྦྷཱི་སང་བ་དེ་
ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཅེས་བྱ་སེ། སང་ཙམ་གཅྦྷཱིག་མ་འགགས་པས་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ལ་དེ་ྦྷཱིད་
བརྫུན་པར་མངོན་སུམ་དུ་གཟྦྷཱིགས་ཤྦྷཱིང་། དེ་ྦྷཱིད་ལམ་དུ་འགོ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ལ་ལེ་སོམ་གྦྷཱི་ཞལ་ནས་དེ་ྦྷཱིད་ཁོ་བོའ་ིབློ་ལའང་འཐད་དེ། དེ་ཅྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་ཞེ་ན། སྦྷཱིར་དམྱལ་བ་མནར་
མེད་ནས་ས་བཅུའྦྷཱི་རེས་ཐོབ་མན་ཆད་ཀྦྷཱི་སང་ཚད་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེའང་སོ་སོ་སེ་བོའ་ིབློ་ལ་
སང་ཚད་ཐམས་ཅད་རང་གྦྷཱི་བློ་འཁྲུལ་པས་བསེད་པའྦྷཱི་སང་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེའང་སོ་སོ་སེ་བོ་གྲུབ་མཐས་བློ་མ་
བསྒྱུར་བ་དང་། ལས་དང་པོ་པ་ལ་སང་ཚད་ཙམ་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་ལ་ལོག་པ་དང་ཡང་དག་པ་
གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་སྒྲ་མྦྷཱི་འཇུག་གོ །འོ་ན་སོ་སོ་སེ་བོའ་ིབློ་སང་ཀུན་རོབ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་དམ་སམ་ན། དབྱེ་བ་ཡོད་དེ། 
སང་ལ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་། དོན་བྱེད་མྦྷཱི་ནུས་པ་གྦྷཱིས། མྦྷཱིག་སོན་ཅན་གྦྷཱི་སང་བ་དང་། སོན་མེད་ཀྦྷཱི་སང་བ་
གྦྷཱིས་བརགས་པ་ཡུན་རྦྷཱིང་བ་དང་ཡུན་ཐུང་བ་གྦྷཱིས། སང་བ་རང་ལོག་ཏུ་འགོ་བ་དང་། རང་ལོག་ཏུ་མྦྷཱི་འགོ་
བ་གྦྷཱིས་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དབྱེ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ཐམས་ཅད་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་འབའ་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པས་ཡང་དག་གྦྷཱི་
སྒྲ་མྦྷཱི་འཇུག་གོ །མོས་པས་སོད་པ་རམས་ལ་རོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིས་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དུས་ན་སང་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཀུན་
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རོབ་ཡྦྷཱིན་ལ་རོགས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིས་མ་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དུས་ན་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཡྦྷཱིན། ས་ཐོབ་ནས་སང་ཚད་ཡང་དག་
ཀུན་རོབ་འབའ་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པས་སོ། །འོ་ན་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་སང་བ་ཐམས་ཅད་བློ་འཁྲུལ་པས་བསེད་པ་ཡྦྷཱིན་ན། 
ས་དང་པོ་ནས་ས་བཅུ་པའྦྷཱི་བར་དུ་རེས་ཐོབ་ཀྦྷཱི་སང་བ་དེ་དག་གང་གྦྷཱིས་བསེད་ཅེ་ན། དེ་ནྦྷཱི་སར་ཐོག་མ་མེད་པ་
ནས་དངོས་པོར་འཛིན་པའྦྷཱི་བག་ཆགས་མཐུག་པོ་ཡོད་པ་རམས་ལམ་བསོམས་པའྦྷཱི་སོབས་ཀྦྷཱིས་དངོས་འཛིན་
དང་དེ་ལས་བྱུང་བའྦྷཱི་ོན་མོངས་པ་མངོན་དུ་རྒྱུ་རམས་སྤངས་ཀང་། དེའྦྷཱི་བག་ཆགས་མ་སྤངས་པས་བག་
ཆགས་ཀྦྷཱིས་བསེད་པ་སེ། དཔེར་ན་ག་རྦྷཱི་བསལ་ཀང་སོད་སོང་པ་ལ་ག་རྦྷཱི་མནམ་པ་ལྟ་བུའོ། །བག་ཆགས་རད་
ནས་སྤངས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ལ་སང་བ་གང་ཡང་མེད་དེ། དོན་དམ་སོས་བལ་འབའ་ཞྦྷཱིག་ཏུ་གནས་
པའོ། །སགས་ཀྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཐ་མལ་གྦྷཱི་སོད་བཅུད་ལ་དངོས་པོར་ཞེན་པ་ནྦྷཱི་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་དེའྦྷཱི་
གེན་པོར་སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་དག་པའྦྷཱི་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་ནས་བསོམ་པ་ནྦྷཱི་ཡང་
དག་ཀུན་རོབ་བོ། །ཞེས་བཤད་དེ། འདྦྷཱི་ལ་དཔྱད་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ནྦྷཱི་འོག་ཏུ་དཔྱོད་དོ། །གསུམ་པ་ཐལ་
འགྱུར་པའྦྷཱི་ལུགས་མཆོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི་དེ་ལྟར་རམ་བཞག་དུ་མ་སང་བའྦྷཱི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་འཇྦྷཱིག་
རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་མྦྷཱི་བདེན་ལ་ཡང་དག་དང་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་འཇོག་པ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་འཐད་
པར་མཐོང་སེ། རམ་གཞག་གཞན་དག་ནྦྷཱི་ཕལ་ཆེར་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་། ཡང་དག་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་མཐུན་བཞེད་
པར་སང་ལ་དེ་ལྟར་ན་ཡང་དག་དང་། བདེན་པ་དང་། མྦྷཱི་བསླུ་བ་རམས་དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ་
བའྦྷཱི་སོན་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཅེས་པའྦྷཱི་ཚིག་ཟུར་གྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ནྦྷཱི་བློ་ཀུན་རོབ་པ་མཐོང་བ་
བརྫུན་པ་ལའང་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་དབང་པོ་གསལ་ལྡན་གྦྷཱི་ཤེས་པ་ལ་འཇོག་པའྦྷཱི་ཚེ་དེའྦྷཱི་ངོར་ཡང་དག་ཏུ་སང་
བ་ལ་ཡང་དག་ཏུ་འཇོག་པའྦྷཱི་ལུགས་མཆོག་ལ་ནྦྷཱི་སོན་དེ་དག་མྦྷཱི་གནས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་
ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་མྦྷཱི་བདེན་ལ་ཀུན་རོབ་གྦྷཱིས་སུ་བྱ་བ་ལ་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡང་གྦྷཱིས་ཏེ། འཇྦྷཱིག་རེན་
གྦྷཱི་མཐོང་བས་འཕགས་པའྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་པ་ལ་མྦྷཱི་གནོད་པའྦྷཱི་དཔེ་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་སར་བཤད་ཟྦྷཱིན་ལ། དགོས་པ་གྦྷཱིས་
པ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་བློ་ངོར་བདེན་པའྦྷཱི་སེ་བ་སོགས་སང་ཡང་བདེན་པར་མེད་པའྦྷཱི་དཔེ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཆེད་
དུ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འདུས་བྱས་སང་ཡང་མྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་དཔེར་སྒྱུ་མའྦྷཱི་དཔེ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པ་རམས་དང་
ཕུང་པོ་ལྔ་བདེན་པར་མེད་པའྦྷཱི་དཔེར་དབུ་བ་རོས་པ་སོགས་བཀོད་པ་རམས་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་
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མྦྷཱི་བདེན་པར་གྲུབ་ཟྦྷཱིན་པ་དེ་ྦྷཱིད་དཔེར་བཀོད་པ་འབའ་ཞྦྷཱིག་ཏུ་སང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རང་རྒྱུད་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་
གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་སང་དུ་འད་ཡང་དོན་བྱེད་དག ཅེས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་རམས་ལ་ཁད་པར་འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་མྦྷཱི་
འགྲུབ་པར་སང་ངོ་། །ཇོ་བོ་རེའྦྷཱི་བཞེད་པའང་། སྐབས་འདྦྷཱི་རང་རྒྱུད་པ་དང་མཐུན་པར་སང་མོད་ཀྦྷཱི་སོབ་དཔོན་
ཟླ་བ་ནས་བརྒྱུད་པའྦྷཱི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་པ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། བདེན་གྦྷཱིས་ྦྷཱིད་ལས་ཀང་། སོང་ྦྷཱིད་གང་གྦྷཱིས་
རོགས་ཞེ་ན། །དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པས་ལུང་བསན་ཅྦྷཱིང་། །ཆོས་ྦྷཱིད་བདེན་པ་གཟྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱི། །ཀླུ་སྒྲུབ་སོབ་མ་
ཟླ་གགས་ཡྦྷཱིན། །དེ་ལས་བརྒྱུད་པའྦྷཱི་མན་ངག་གྦྷཱིས། །ཆོས་ྦྷཱིད་བདེན་པ་རོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་
པས། ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཁོངས་སུ་བགངས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་དབྱེ་བ་ནྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་ནམ་
མཁའ་ལྟར་རོ་གཅྦྷཱིག་པས་རྦྷཱིགས་མྦྷཱི་འད་བའྦྷཱི་དབྱེ་བ་མེད་ཀང་རང་རྒྱུད་པ་དག ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློའ་ིསོ་ནས་
རྦྷཱིགས་ཤེས་ཚད་མས་སོས་པ་བཀག་པའྦྷཱི་དོན་དམ་པ་དང་། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་བཞག་གྦྷཱིས་མྱོང་བ་མངོན་དུ་
གྱུར་པའྦྷཱི་དོན་དམ་གྦྷཱིས་ལས་ས་མ་ནྦྷཱི་རམ་གངས་པ་དང་། ཕྱྦྷཱི་མ་ནྦྷཱི་རམ་གངས་མ་ཡྦྷཱིན་པར་བཞེད་དོ། །ཡང་
སོན་གྦྷཱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག རང་བཞྦྷཱིན་གཤྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དོན་དམ་པ་དང་། དེ་ྦྷཱིད་རོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་དོན་
དམ་གྦྷཱིས། ཡང་ཐོས་བསམ་གྦྷཱིས་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པའྦྷཱི་དོན་དམ་པ་དང་། རལ་འབྱོར་པས་མས་སུ་མྱོང་
བའྦྷཱི་དོན་དམ་པ་གྦྷཱིས། ཡང་སོ་སོའ་ིསེ་བོས་དོན་སྦྷཱི་རེས་དཔག་གྦྷཱི་དོན་དམ་པ་དང་། འཕགས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་
དོན་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་མངོན་སུམ་གྱུར་པའྦྷཱི་དོན་དམ་པ་དང་གྦྷཱིས་སུ་ཞེས་བཞེད་དེ། རམ་གངས་པ་དང་། 
རམ་གངས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་སྦྱོར་ཚུལ་ནྦྷཱི་ས་མ་དང་འདའོ། །ཇོ་བོའ་ིབདེན་གྦྷཱིས་ལས། དམ་པའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་
ྦྷཱིད་དེ། །གཞན་དག་རམ་པ་གྦྷཱིས་སུ་འདོད། །ཅྦྷཱིར་ཡང་མ་གྲུབ་ཆོས་ྦྷཱིད་དེ། །གྦྷཱིས་དང་གསུམ་སོགས་ག་ལ་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྦྷཱི་ས་རབས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་རང་རྒྱུད་པས་སར་ལྟར་གྦྷཱི་དབྱེ་བ་གྦྷཱིས་སུ་འདོད་པ་
འགོག་པའྦྷཱི་གཞུང་དུ་སྦྱོར་བར་སང་སེ། རང་རྒྱུད་པས་ཀང་རམ་གངས་པའྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ྦྷཱིད་པར་
མྦྷཱི་འདོད་པས་གྦྷཱིས་སུ་དབྱེ་བ་ཙམ་ལ་སོན་འདྦྷཱི་མྦྷཱི་འཇུག་མོད། བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་ཟླས་ཕྱེ་བའྦྷཱི་དོན་དམ་
བདེན་པ་ལ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བ་རང་རྒྱུད་པའྦྷཱི་དགོངས་པ་ཡྦྷཱིན་ན་སོན་འདྦྷཱི་འཇུག་པ་འདའོ། །ཐལ་འགྱུར་པས་ནྦྷཱི་སོ་
སོ་སེ་བོས་གནས་ལུགས་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཀྦྷཱིས་དོན་དམ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྦྷཱི་ཚེ་འཕགས་པའྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་
ངོའ་ིདོན་དམ་བདེན་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་རློམ་ནས་དོན་དམ་བདེན་པ་རོགས་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་བྱེད་ལ། དེའྦྷཱི་ཚེ་
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དོན་དམ་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དང་དབྱེ་བ་སོགས་ནྦྷཱི་འཕགས་པའྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་ངོའ་ིདོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ྦྷཱིད་པར་
རློམ་ནས་འཇོག་དགོས་པ་ལ་དགོངས་ནས་དབྱེ་བ་གྦྷཱིས་སུ་མ་མཛད་དོ། །འདྦྷཱི་དག་ལ་དགག་བྱའྦྷཱི་སོ་ནས་
གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་གྦྷཱིས་སོང་པའྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་གྦྷཱིས་སོང་པའྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་
གྦྷཱིས་དང་། ཆོས་ཅན་གྦྷཱི་སོ་ནས་ཆོས་ཅན་ཕྱྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་སོགས་ྦྷཱི་ཤུར་དབྱེ་བའང་རུང་མོད་ཀྦྷཱི་དེ་
དག་གྦྷཱི་ཐ་སད་ནྦྷཱི་བདག་མེད་དང་སོང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་འཇོག་པར་སང་བས་དེའྦྷཱི་དབྱེ་བར་མ་བཤད་དོ། །གསུམ་
པ་མཚོན་པར་བྱེད་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ལ་གསུམ་སེ། རྒྱ་གར་མཁས་པའྦྷཱི་གཞུང་ལས་བཤད་པའྦྷཱི་ཚུལ། བོད་ཀྦྷཱི་
སེས་ཆེན་ས་མས་བཤད་པའྦྷཱི་ཚུལ། འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་རམས་དགོངས་པ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་
སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་ནྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་རྦྷཱིམ་པ་ལྟར་མཐོང་བ་ཡང་དག་
པས་དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་རེད་པའྦྷཱི་རེད་ཡུལ་དང་། མཐོང་བ་བརྫུན་པས་དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་རེད་པའྦྷཱི་རེད་ཡུལ་དུ་
བཞེད་དོ། །དེ་ལ་ས་མས་རེད་ཚུལ་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་དེའྦྷཱི་ངོ་བོ་ཡོད་མེད་སོགས་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་ཅྦྷཱིར་ཡང་མ་མཐོང་
པའམ། མ་གཟྦྷཱིགས་པའམ། མ་དམྦྷཱིགས་པ་ལ་དངོས་པོའ་ིངོ་བོར་རེད་ཅེས་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་
དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་གྲུབ་པ་ཞྦྷཱིག་རེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འཕགས་པ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལ་འཇུག་པ་ལས། ལྷའྦྷཱི་བུ་གལ་ཏེ་
དོན་དམ་པར་ན་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཡུལ་གྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དུ་གྱུར་པ་ནྦྷཱི་དོན་
དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་གངས་སུ་མྦྷཱི་འགོ་སེ། ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་མདོ་
ལས། འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ནྦྷཱི། །དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་མཐོང་བའོ། །ཞེས་པ་འདྦྷཱི་དག་ཐལ་རང་གྦྷཱིས་ཆར་གྦྷཱི་
སེས་ཆེན་རམས་ཀྦྷཱིས་ཁུངས་སུ་དངས་ནས་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་ལ་
འཇོག་པར་མཛད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཡོད་མེད་སོགས་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་ཅྦྷཱིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཚད་
མའམ་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱིས་དེ་ལས་གཞན་དུ་མཐོང་བར་བྱར་མེད་པས་ན་དང་པོ་ནས་དངོས་པོ་
དེའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དུ་གནས་ཞེས་ཀང་བརོད་དེ། མདོ་ལས་དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་རམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་
ཡང་རུང་། ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་གནས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྱྦྷཱི་མས་རེད་ཚུལ་
ནྦྷཱི་དངོས་པོ་དེ་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་མེད་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པའྦྷཱི་བདེན་འཛིན་གྦྷཱི་བག་ཆགས་སམ་ཚེ་འདྦྷཱིར་གྲུབ་
མཐའ་ངན་པ་ཐོས་པའྦྷཱི་རེན་གྦྷཱིས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྦྷཱི་མཐའ་གང་རུང་གཅྦྷཱིག་བཟུང་ནས་དངོས་པོ་དེའྦྷཱི་ངོར་སྒྲོ་
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བཏགས་པས་ན་རེད་ཅེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་འཇོག་སེ། མདོ་ལས། རང་བཞྦྷཱིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་པ་གང་། །དེ་ནྦྷཱི་ཡང་དག་
ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་དང་། བདེན་གྦྷཱིས་ལས། གང་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་སམ་གང་ཞྦྷཱིག་ལ། །ཡང་དག་སྒྲྦྷཱིབ་བྱེད་ཀུན་
རོབ་འདོད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ཅྦྷཱི་ལྟར་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལྟར་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་གྦྷཱི་
བློའམ། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་ངོར་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་དམྦྷཱིགས་ཤྦྷཱིང་དེ་ལས་གཞན་པའྦྷཱི་དོན་
དམྦྷཱིགས་པས་ན་བསླུ་བ་དང་བརྫུན་པ་དང་། མྦྷཱི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བར་འཇོག་སེ། འཇུག་པར། གང་ཕྱྦྷཱིར་དངོས་
པོ་འདྦྷཱི་དག་རམ་དཔྱད་ན། །དེ་ྦྷཱིད་བདག་ཅན་དངོས་ལས་ཚུ་རོལ་ཏུ། །གནས་རེད་མ་ཡྦྷཱིན་ཅེས་དང་། བདེན་
གྦྷཱིས་ལས། རམ་པར་དཔྱོད་པར་བྱེད་ན་དོན། །གཞན་དུ་སོང་བས་གནོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློས་གནས་ཚུལ་དང་། གནས་ཚུལ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་གྦྷཱིས་གཟུང་
བའྦྷཱི་ཆ་ནས་ངོ་བོ་གྦྷཱིས་ྦྷཱིད་འཛིན་ཞེས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། རང་གྦྷཱི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་ངོ་བོ་གྦྷཱིས་འཛིན་པ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། 
འཇུག་འགེལ་ལས། དེ་ལ་དོན་དམ་པ་ནྦྷཱི་ཡང་དག་པར་གཟྦྷཱིགས་པ་རམས་ཀྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་གྦྷཱི་ཡུལ་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱིས་བདག་གྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་རེད་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་
ཡྦྷཱིན་ནོ། །གཞན་ནྦྷཱི་སོ་སོ་སེ་བོ་མ་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་རབ་རྦྷཱིབ་ཀྦྷཱི་ལྦྷཱིང་ཐོག་གྦྷཱིས་བློའ་ིམྦྷཱིག་མ་ལུས་པར་ཁེབས་པ་
རམས་ཀྦྷཱི་མཐོང་བ་བརྫུན་པའྦྷཱི་སོབས་ལས་བདག་གྦྷཱི་ཡོད་པ་རེད་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བྱྦྷཱིས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་མཐོང་བའྦྷཱི་
ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དུ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་
རང་བཞྦྷཱིན་དེ་གྦྷཱིས་འཛིན་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབུ་མ་ས་བར་རློམ་པ་དག གཞུང་
འདྦྷཱི་དག་གྦྷཱི་དོན་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཚད་མས་རེད་པའྦྷཱི་རེད་དོན་དང་། ཐ་སད་ཚད་མས་རེད་པའྦྷཱི་རེད་དོན་ཞེས་ས་བ་
ནྦྷཱི་ལོག་པར་ས་བ་ཁོ་ན་སེ། རྦྷཱིགས་ཤེས་ཚད་མ་ནྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་སོགས་དབུ་མའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཆེན་པོ་
རམས་ལ་བརེན་པའྦྷཱི་རེས་དཔག་ཡྦྷཱིན་ལ་འདྦྷཱིའྦྷཱི་མཐོང་བ་ཡང་དག་པ་ནྦྷཱི་གཙོ་བོར་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་
ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་། རྦྷཱིགས་ཤེས་ཚད་མའང་དེའྦྷཱི་ཡུལ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྦྷཱི་ཆ་ནས་དེའྦྷཱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
ཏེ། སར་དངས་པའྦྷཱི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་ཡང་དག་པར་གཟྦྷཱིགས་པ་རམས་ཀྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་ཞེས་དང་། དེ་
བཞྦྷཱིན་དྦྷཱི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྤངས་པའྦྷཱི་བློས། །དྦྷཱི་མེད་བློ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་མ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། ཟག་པ་
མེད་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་དང་བལ་བ་སོ་སོའ་ིསེ་བོ་རམས་ཀྦྷཱི་ཤེས་པས་ཀང་། གཟྦྷཱིགས་པ་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་གནོད་པ་
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མ་ཡྦྷཱིན་པས་རམ་པ་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཡུལ་ལ་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱིས་གནོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྦྷཱི་
དག་ཀང་ཐལ་འགྱུར་པས་རོགས་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ྦྷཱིད་པ་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་
ངོའ་ིསོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་དེ་ྦྷཱིད་སོ་སོ་སེ་བོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྦྷཱི་ཚེ་བློ་ངོར་དངོས་སུ་སང་བ་རོགས་
པ་དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཀང་དེར་རློམ་ནས་མཚན་ྦྷཱིད་སོགས་ཀྦྷཱིས་རམ་གཞག་བྱེད་པའྦྷཱི་དོན་མ་རོགས་
པར་ཟད་དོ། །མཐོང་བ་རྫུན་པ་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མ་འདོད་པའང་ཤྦྷཱིན་ཏུ་འཁྲུལ་ཏེ། ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མ་
རོད་ཟློག་དང་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་གང་རུང་ཡྦྷཱིན་དགོས་
ལ་མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ཡྦྷཱིན་ན། དབང་པོ་སོན་ལྡན་གྦྷཱི་ཤེས་པ་རམས་ཀང་དེར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །གཞན་ཡང་ཟླ་གྦྷཱིས་དང་གངས་ཅན་གྦྷཱིས་བརགས་པའྦྷཱི་གཙོ་བོ་སོགས་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཀུན་རོབ་དུ་ཡོད་
པར་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་ཅན་དེ་དག་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདོད་ན་མྦྷཱི་ཤེས་གྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་རབ་བསོད་
མུ་སེགས་ཅན། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་འདྦྷཱི་དག་གྦྷཱིས་གང་བརགས་པ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལ་སོགས་པ་
དེ་དག་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཏུའང་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །སོབ་དཔོན་ཡེ་
ཤེས་སྦྷཱིང་པོས་ནྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་ལས། ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བ་འདྦྷཱི་ཁོ་ན། །ཀུན་རོབ་གཞན་ནྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་ཤོས་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་
མཚན་གཞྦྷཱི་དང་། བསླུ་བ་མེད་པས་རྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི། །དོན་དམ་ཡྦྷཱིན་ཏེ་ཀུན་རོབ་མྦྷཱིན། །དེ་ལྟར་མྦྷཱི་བསླུ་མྦྷཱིན་ཕྱྦྷཱིར་
ཏེ། །ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བ་དེ་ྦྷཱིད་བདེན། །ཞེས་མཚན་ྦྷཱིད་གསུངས་སོ། །དེའྦྷཱི་དོན་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚེ་ཀུན་
རོབ་ཡུལ་ཅན་དུ་བྱས་ནས་དེའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པ་ཞེས་འཇོག་པ་ལྟར་དོན་དམ་ཡང་ཡུལ་ཅན་དུ་བྱས་ནས་དེའྦྷཱི་ངོར་
བདེན་པ་ཞེས་འཇོག་དགོས་པས་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་དོན་དམ་ནྦྷཱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་
རེས་དཔག་ཡྦྷཱིན་པས་དེའྦྷཱི་ངོར་མྦྷཱི་བསླུ་བ་ནྦྷཱི་རེ་ཞྦྷཱིག་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་
ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཡུལ་ཅན་ལ་དོན་དམ་དང་། ཡུལ་ལ་བདེན་པའྦྷཱི་སྒྲ་དོན་ཚང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་སམ་དུ་དགོངས་ཏེ། སར་གྦྷཱི་
གཞུང་དེའྦྷཱི་འགེལ་པར་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སོབས་ཀྦྷཱི་དོན་ལ་ངེས་པ་ནྦྷཱི་བསླུ་བར་མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཚུལ་གསུམ་
པའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་བསེད་པའྦྷཱི་རོགས་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་དམ་པ་ཡང་ཡྦྷཱིན་ལ། དོན་ཡང་ཡྦྷཱིན་པས་དོན་དམ་
པའོ། །དེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྦྷཱི་དོན་ཀང་དོན་དམ་པ་སེ། མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་བཞྦྷཱིན་དུ་བརོད་དོ། །ཞེས་
གསུངས་པས་སོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་རམ་གངས་པའྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། རམ་གངས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་གྦྷཱིས་སང་
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དང་བཅས་པའྦྷཱི་བློའ་ིཡུལ་ལས་འདས་པའྦྷཱི་སོས་བལ་ཏེ། བདེན་གྦྷཱིས་ལས། ཡོད་མེད་དངོས་པོ་མཁེན་པ་
པོ། །ཀུན་མཁེན་པས་ཀང་གང་མ་གཟྦྷཱིགས། །དེ་ཡྦྷཱི་དངོས་པོ་ཅྦྷཱི་འད་ཞྦྷཱིག །ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཞྦྷཱིབ་པའྦྷཱི་ལྟ་བས་
དཔྱོད། །ཅེས་དང་འགེལ་པར་མདོ་ཁུངས་སུ་མཛད་པ་ནྦྷཱི། དེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ཇྦྷཱི་སེད་
འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་གདགས་པ་དང་། ཡྦྷཱི་གེ་དང་། སྐད་དང་། བར་བསན་པ་དག་གོ །དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་
ནྦྷཱི་གང་ལ་སེམས་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་བ་ཡང་མེད་ན་ཡྦྷཱི་གེ་རམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྦྷཱི་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་དངས་ཤྦྷཱིང་། དེའྦྷཱི་
དོན་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་གདགས་པ་ནྦྷཱི་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་བྱའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད། ཡྦྷཱི་གེ་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྦྷཱིས་
བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་ཀྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་བསན་པ་དང་། གང་ལ་སེམས་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་བ་ཡང་མེད་པའྦྷཱི་དོན་རོག་པའྦྷཱི་སེམས་
ཀྦྷཱི་རྒྱུ་བ་མེད་པ་ལ་བྱེད་ན་ཡྦྷཱི་གེ་རམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྦྷཱི་དགོས་ཞེས་པ་དང་ཟློས་པའྦྷཱི་སོན་ཡོད་པས་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་བར་གྦྷཱི་ཡུལ་ལས་ཀང་འདས་པ་ལ་འཇོག་ཚུལ་ཞྦྷཱིབ་ཏུ་བཤད་པས་སོ། །བདེན་གྦྷཱིས་
སོན་པའྦྷཱི་མདོ་འདྦྷཱི་རྒྱན་གྦྷཱི་འགེལ་པར་བློ་གོས་མྦྷཱི་ཟད་པའྦྷཱི་མདོ་ལས་ཞེས་ཁུངས་སུ་མཛད་ཅྦྷཱིང་སོབ་དཔོན་ཟླ་
བའྦྷཱི་འགེལ་པ་རམས་ལས་ཀང་ཡང་ཡང་དངས་པས་ཐལ་རང་གྦྷཱི་སེས་ཆེན་རམས་དོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་
ྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ངོས་འཛིན་ལ་མྦྷཱི་འད་བའྦྷཱི་ཁད་པར་མེད་པར་མཐོང་ངོ་། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་འདྦྷཱིའྦྷཱི་ལུགས་ཀྦྷཱི་བདེན་
གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་རྦྷཱིམ་པ་ལྟར། གནས་ཚུལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་བདེན་པའམ། གྦྷཱིས་སང་དང་བཅས་པའྦྷཱི་
བློའ་ིཡུལ་ལས་འདས་པའྦྷཱི་སོས་བལ་གང་རུང་གྦྷཱིས་བསྡུས་པ་དང་། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་ལས་
གཞན་པའྦྷཱི་གྦྷཱིས་སང་དང་བཅས་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་བདེན་པའྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་རམ་
གངས་དང་རམ་གངས་མ་ཡྦྷཱིན་པ་གྦྷཱིས་ཡོད་པས་དེ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ྦྷཱིད་པས་མ་ཁབ་པ་ནྦྷཱི་སོབ་
དཔོན་འདྦྷཱིའྦྷཱི་ལུགས་སུ་སང་བས་ཇོ་བོ་རེས་སོན་བརོད་པའང་འདྦྷཱི་ལ་དམྦྷཱིགས་པ་འདའོ། །སོབ་དཔོན་ཞྦྷཱི་བ་
འཚོས་ཀང་འདྦྷཱིའྦྷཱི་ལུགས་ཅྦྷཱི་ལྟ་བ་བཞྦྷཱིན་བཞེད་པར་སང་སེ། རྒྱན་ལས་སེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའང་ཡང་དག་
པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་གཏོགས་པ་ཡྦྷཱིན་དུ་ཟྦྷཱིན་ཀང་། དམ་པའྦྷཱི་དོན་དང་མཐུན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་དམ་པའྦྷཱི་དོན་ཞེས་
བྱ། །ཡང་དག་ཏུ་ན་སོས་པ་ཡྦྷཱི། །ཚོགས་རམས་ཀུན་ལས་དེ་གོལ་ཡྦྷཱིན། །དོན་དམ་པ་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་
མེད་པ་དང་། སེ་བ་དང་མྦྷཱི་སེ་བ་དང་། སོང་པ་དང་མྦྷཱི་སོང་པ་ལ་སོགས་པ་སོས་པའྦྷཱི་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་སྤོང་
བའོ། །སེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྦྷཱི་དེ་ལ་འཇུག་པ་དང་མཐུན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དོན་དམ་པ་ཞེས་ེ་བར་འཇོག་གོ་
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ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྦྷཱི་ལས་ནྦྷཱི། བློ་མ་འཁྲུལ་པས་བཞག་པའྦྷཱི་དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་དང་། 
བློ་འཁྲུལ་པས་བཞག་པའྦྷཱི་དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་གྦྷཱིས་ལ་བཞེད་དེ། དབུ་མ་སང་བ་ལས། སྒྱུ་མའྦྷཱི་སེས་བུ་ལ་
སོགས་པ་བཞྦྷཱིན་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རམ་པར་ཤེས་པ་འཁྲུལ་པ་དང་། མ་འཁྲུལ་པས་རམ་པར་བཞག་
པའྦྷཱི་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གོ་རྦྷཱིམ་བཞྦྷཱིན་དུ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་རམ་པར་དབྱེ་བ་རམ་པར་བཞག་སེ། འདྦྷཱི་ལྟར་སྒྱུ་མའྦྷཱི་
སེས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་རམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྦྷཱི་མྦྷཱི་དག་གྦྷཱིས་བཞག་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་བཞྦྷཱིན་དུ་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་ལ་བརྫུན་པའྦྷཱི་རམ་པ་ཅན་གྦྷཱི་ཤེས་པས་སྒྲོ་བཏགས་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་
པའོ། །ཞེས་ཐ་སད་གདགས་ལ་སྒྱུ་མའྦྷཱི་སེས་བུ་ལ་སོགས་པ་དེ་ྦྷཱིད་ལ་རམ་པར་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་པ་ཅན་དག་
གྦྷཱིས་བཞག་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པའྦྷཱི་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །བློ་མ་འཁྲུལ་པ་ནྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་ཤེས་ཚད་མ་ནས་བཟུང་སེ་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་བར་ལ་བཞེད་པར་སང་སེ། སར་སྒྲ་དོན་གྦྷཱི་
སྐབས་སུ་དངས་པའྦྷཱི་ལུང་ལས་ཤེས་སོ། །སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱི་དགོངས་པ་ལ། མཚན་ྦྷཱིད་འདྦྷཱི་
དང་འད་བར་འཇོག་ཏུ་རུང་བར་སང་ཞྦྷཱིང་། ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློ་དོན་དམ་པ་ནྦྷཱི་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་དང་། 
དེས་དངས་པའྦྷཱི་རེས་ཐོབ་གྦྷཱིས་ལ་བཞེད་དེ། དེའང་སར་སྒྲ་དོན་གྦྷཱི་སྐབས་སུ་དངས་པའྦྷཱི་ལུང་ལས་ཤེས་
སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་རོག་ལོས། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་རྦྷཱིམ་པ་ལྟར། བློའ་ི
དམྦྷཱིགས་པའམ་ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བ་དང་། ཅྦྷཱི་ལྟར་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ཞེས་བཞེད་པ་ལ་གཙང་ནག་པས་ཀུན་རོབ་བདེན་
པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དེ། ཤེས་བྱ་དང་གཟུང་བྱའྦྷཱི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་དང་། དངོས་པོ་ལ་དེ་དག་གྦྷཱིས་ཁབ་པར་
མངོན་སུམ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པས་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པར་ལོག་པར་རོག་པར་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། 
ཅྦྷཱིར་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དོན་མཚན་ྦྷཱིད་ཅྦྷཱི་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ན་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་ལ་སོས་པ་དགག་པ་
ལྷུར་བྱས་ཏེ་ཆོས་ཅྦྷཱིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཞྦྷཱིག མཚན་ྦྷཱིད་དུ་བརོད་ནའང་མྦྷཱི་རུང་སེ། སང་བ་དེ་དང་དངོས་འགལ་
གྦྷཱི་ཆོས་ཙམ་དུ་མངོན་སུམ་གྦྷཱིས་གྲུབ་པས་དོན་དམ་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་རམ་བཅད་ལ་ཁེགས་པར་ཐལ་བ་དང་། 
མཚོན་བྱའྦྷཱི་དོན་ཆོས་སུའང་མྦྷཱི་གནས་པས་མཚན་ྦྷཱིད་དུ་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་དགག་པ་མཛད་ནས་རང་
ལུགས་ལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་གང་ལ་ཞེན་ནས་འཆྦྷཱིང་བར་འགྱུར་བ་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་
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བཅོས་མ་ཞེས། ངོ་བོ་དང་། བྱེད་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་ཁད་པར་གསུམ་པར་གསུངས་ལ། རྦྷཱིགས་མྦྷཱི་མཐུན་
གཅོད་པའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཐ་སད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་རེད་པ་ྦྷཱིད་དོ། །དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་གང་ཞྦྷཱིག་
རོགས་པས་ལུས་ཅན་རམས་གོལ་བར་འགྱུར་བ་ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་རྦྷཱིགས་པས་གནས་པ་ཞེས་ཁད་
པར་གསུམ་ལྡན་དུ་མངོན་ཏེ། དེ་ཡང་རྦྷཱིགས་མྦྷཱི་མཐུན་ནྦྷཱི་རང་ལྡོག རྦྷཱིགས་པས་རེད་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཆོག་མོད་ཀྦྷཱི་
ཆོས་གསུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་སྦྱར་བའང་རུང་ངོ་། །འོ་ན་མཚན་ྦྷཱིད་དེ་ལྟར་དངོས་པོར་ས་བ་རམས་ཀང་
འདོད་པས་དེ་དང་རོད་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མཚན་ྦྷཱིད་མཐུན་ཡང་དེ་གང་ལ་ལྡན་པའྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱི་ལ་
རོད་པར་འཐད་དེ། མཚན་གཞྦྷཱི་མྦྷཱི་མཐུན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་ན་ར་ཤེར་ལས། གཞན་ལས་ཤེས་མྦྷཱིན་ཞྦྷཱི་བ་
དང་། །ཞེས་སོགས་དང་། ཡུམ་ལས། དོན་དམ་པ་ནྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཐམས་ཅད་ལོག་པ་ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ནྦྷཱི་
ལོག་རོག་ཟློག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གཞན་དང་མྦྷཱི་མཐུན་པའྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱི་ལྷུར་བྱས་ནས་བསན་པར་ཟད་དོ་ཞེས་བཞེད་
དོ། །འོན་ཀང་འདྦྷཱི་ལའང་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དེས་ལོག་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ལ་མ་ཁབ་པ་དང་། དོན་དམ་
བདེན་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ལ་རྦྷཱིགས་པས་རེད་པ་ཞེས་སྦྱར་བས་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་ངོའ་ིསོས་
བལ་ལ་མ་ཁབ་པའྦྷཱི་སོན་གནས་སོ། །ཁྱུང་རྦྷཱིན་ཆེན་གགས་ཀྦྷཱིས། ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད། ཤེས་
བྱའམ། གཞལ་བྱའམ། བརོད་བྱ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་ལ། དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཤེས་བརོད་གཞལ་བྱ་ཐམས་
ཅད་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་བཞེད་ལ། རྨ་བྱས་དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་རམས་ལ་དོན་དམ་བདེན་པར་ལོག་རོག་མྦྷཱི་
སྦྷཱིད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་དོན་ཤེས་བརོད་གཞལ་བྱ་ཙམ་དུ་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་མངོན་སུམ་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་དངོས་པོ་རམས་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་དུ་བདེན་པར་ཡོད་པའྦྷཱི་ལོག་རོག་
འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ལ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་དངོས་པོ་རམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་སས་པས་ཤེས་
བརོད་གཞལ་བྱ་ཙམ་དུ་སས་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། དོན་དམ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་སས་པས་ཤེས་བརོད་གཞལ་བྱ་ལས་
འདས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་སས་པར་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོར་ས་བ་རམས་དང་མྦྷཱི་མཐུན་པ་མེད་པར་འགྱུར་
རོ། །ཞེས་དགག་པ་མཛད་ནས་རང་ལུགས་ལ་ཐ་སད་པའྦྷཱི་བློ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་ཡུལ་དུ་བདེན་པ་དང་། བློ་མ་འཁྲུལ་
པའྦྷཱི་ཡུལ་དུ་བདེན་པ་སེ། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་མ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་ཡུལ་ལམ་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་
ཤེས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་དུ་བདེན་པའོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །འདྦྷཱི་ལའང་དབང་པོ་སོན་ལྡན་གྦྷཱི་ཤེས་པ་རམས་ཐ་སད་པའྦྷཱི་བློར་
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ཁས་བླངས་པར་སང་བས་དེའྦྷཱི་ཡུལ་རམས་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་སོན་ཡོད་དོ། །དཔལ་
ལྡན་ས་ས་པཎྦྷཱི་ཏའྦྷཱི་བཞེད་པས་མཚན་ྦྷཱིད་རྦྷཱིམ་བཞྦྷཱིན་མ་དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་གྲུབ་པ་དང་། དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་མ་
གྲུབ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྦྷཱི་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་ངོར་སོས་བལ་དེ་ྦྷཱིད་སོས་པ་ཐམས་ཅད་
ལས་འདས་པ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་མཚན་ྦྷཱིད་གང་གྦྷཱིས་ཀང་མཚོན་པ་མྦྷཱི་ནུས་ཀང་སོ་སོ་སེ་བོའ་ིརོག་བཅས་ཀྦྷཱི་བློ་
ངོར་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་མཐའ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་དེས་སོས་བལ་མཚན་ྦྷཱིད་པ་དེ་མཚོན་པར་རློམ་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་
ཏེ། ཇོ་བོ་རེས། བསན་པའྦྷཱི་ཚིག་གྦྷཱི་སྦྱོར་བ་ཡྦྷཱིས། །སེ་མེད་འགག་མེད་སོགས་པས་མཚོན། །ཞེས་གསུངས་པ་
དང་མཐུན་ནོ། །འདྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་དེ་ལྟར་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་སྒྲ་ཇྦྷཱི་བཞྦྷཱིན་པ་ཡྦྷཱིན་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། རྦྷཱི་བོང་
གྦྷཱི་རྭ་ཡང་དོན་དམ་བདེན་པར་ཐལ་བ་དང་། དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་གྦྷཱི་མེད་དགག་ལ་དགོངས་ན་ནྦྷཱི། 
ཐལ་རང་གྦྷཱི་སེས་ཆེན་ཐམས་ཅད་དང་། བདག་ྦྷཱིད་ཆེན་པོ་འདྦྷཱིས་ཀང་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་བཞེད་པས་ཀང་དེ་
དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དུ་འཇོག་པ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་དོ། །དེས་ན་འདྦྷཱིའྦྷཱི་དགོངས་པ་ནྦྷཱི་མ་དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་
གྲུབ་པས་དེའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པ་ཞེས་དང་། དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཆ་ནས་མྦྷཱི་བསླུ་བའྦྷཱི་བདེན་པར་འཇོག་
པ་ཞེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་སྦྷཱིར་བདེན་གྦྷཱིས་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློ་རྨོངས་མ་རྨོངས་སམ་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་དང་། 
ཡང་དག་མཐོང་བའམ། འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་འཇོག་དགོས་པས་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་བློའ་ིསོ་ནས་འཇོག་པ་ནྦྷཱི་
རྒྱ་གར་གྦྷཱི་ཐལ་རང་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་སང་ལ་འོན་ཀང་རང་རྒྱུད་པ་དག་ནྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་དོན་
དམ་བདེན་པ་ལ་གནས་ལུགས་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཀྦྷཱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྦྷཱིང་སྒྲས་བསན་པའྦྷཱི་བསན་པ་དོན་
དམ་དང་། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ངོར་སོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྦྷཱི་རོགས་པ་དོན་
དམ་གྦྷཱིས་ཡོད་པར་དགོངས་ནས་ཡུལ་ཅན་མ་འཁྲུལ་པ་ལའང་དེ་གྦྷཱིས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནྦྷཱི་རློམ་ཚོད་
དང་སོང་ཚོད་བསེས་ནས་མཚན་ྦྷཱིད་འཇོག་པར་སང་བས་གཞན་སེལ་གྦྷཱི་གནད་དང་སྦྱར་ན་ཅུང་ཟད་མྦྷཱི་བདེ་
སེ་དཔེར་ན་གཟུགས་ཀྦྷཱི་སེ་མཆེད་ཀྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་མྦྷཱིག་ཤེས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་འཇོག་པའྦྷཱི་ཚེ་རློམ་ཚོད་
མྦྷཱིག་ཤེས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་གཟུགས་རང་མཚན་པ་དང་། སོང་ཚོད་རོག་པའྦྷཱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་གཟུགས་ཀྦྷཱི་
དོན་སྦྷཱི་གྦྷཱིས་གཅྦྷཱིག་ཏུ་བསེས་ཏེ། མཚོན་བྱ་ལ་དེ་གྦྷཱིས་ཡོད་པར་ས་བ་དང་འདའམ་སམ་མོ། །འོན་ཀང་མ་
རོགས་པའྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་སེས་ཆེན་གོང་མ་ལ་དགག་པར་བརོད་པའྦྷཱི་ཆ་སང་ན་བཟོད་པར་མཛོད་ཅྦྷཱིག དཔལ་



ངེས་དོན་རབ་གསལ།   87 

ལྡན་ཟླ་བ་དང་ཇོ་བོ་རེ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི། དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་མ་འཁྲུལ་པ་ནྦྷཱི་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་ཁོ་
ན་ལ་བྱས་ནས། དེའྦྷཱི་ངོར་མྦྷཱི་བསླུ་བ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་སོ་སོ་སེ་བོའ་ིརྦྷཱིགས་ཤེས་ཀྦྷཱིས་རམ་པར་
དཔྱད་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་ན་མཚན་ྦྷཱིད་འཇོག་པའྦྷཱི་ཚེ་ཡུལ་ཅན་མ་འཁྲུལ་པ་ནྦྷཱི་འཕགས་པའྦྷཱི་
མམ་གཞག་ཁོ་ནར་རློམ་ཡང་། རྦྷཱིགས་ཤེས་ཚད་མ་ནྦྷཱི་དེའྦྷཱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའོ། །ས་ས་པཎྦྷཱི་ཏའྦྷཱི་
དགོངས་པའང་འདྦྷཱི་དང་མཐུན་ཏེ། དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་དེ་རོགས་པ་དོན་དམ་
གྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་དུ་མྦྷཱི་བཞེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་གྲུབ་པ་ཞེས་པའམ། དེའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པ་
ཞེས་འཇོག་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བཞྦྷཱི་པ་མཚན་གཞྦྷཱི་ལ་མཚན་ྦྷཱིད་ངེས་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། དངོས་
པོར་ས་བའྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དགག་པ་དང་། དབུ་མ་པའྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་བསྒྲུབ་ཚུལ་གཞག་པའོ། །དང་
པོ་ནྦྷཱི། བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་ཤེས་བྱའྦྷཱི་གནས་ལུགས་འབྱེད་པ་ནྦྷཱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྦྷཱི་
གསུང་རབ་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་སོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ཡྦྷཱིན་པས་ཕྱྦྷཱི་རོལ་པ་དག་ནྦྷཱི་དེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དོན་དང་ཐ་སད་
གྦྷཱིས་ཀ་ལས་མས་ཏེ། ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བའྦྷཱི་དངོས་པོ་བོར་ནས་དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོ་སོགས་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་
བྱེད་པ་པོར་སྒྲོ་བཏགས་པས་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ལས་མས། བདེན་དངོས་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཁས་
བླངས་པས་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ལས་མས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། འཇུག་འགེལ་ལས། མུ་སེགས་ཅན་འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་དེ་
ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པས་སེ་བོ་མ་བྱང་བ་གནག་རྦྷཱི་དང་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་ཡན་ཆད་ལ་གགས་
པའྦྷཱི་དངོས་པོ་སེ་བ་དང་འཇྦྷཱིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པར་ཡང་དག་པར་ངེས་པར་མ་བཟུང་བར་ཕུལ་
དུ་བྱུང་བར་འགོ་བར་འདོད་པས་ཤྦྷཱིང་ལ་འཛེགས་པས་ཡལ་ག་ས་མ་བཏང་ནས་ཡལ་ག་ཕྱྦྷཱི་མ་མ་བཟུང་བ་ལྟར་
ལྷུང་བ་ཆེན་པོས་ལྟ་བ་ངན་པའྦྷཱི་རྦྷཱི་སུལ་དག་ཏུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། བདེན་པ་གྦྷཱིས་མཐོང་བ་དང་བལ་བས་
འབས་བུ་མྦྷཱི་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །རང་སེ་དངོས་པོར་ས་བ་སུམ་ཆར་བདེན་པ་གྦྷཱིས་
ཀྦྷཱི་སོ་ནས་ཤེས་བྱའྦྷཱི་གནས་ལུགས་འབྱེད་པ་དང་། གསུང་རབ་ཀྦྷཱི་དགོངས་པ་འགེལ་པར་འདའང་བདེན་གྦྷཱིས་
ཀྦྷཱི་ངོས་འཛིན་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་དབུ་མ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་གནོད་པས་བདེན་གྦྷཱིས་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པར་མ་
རོགས་ཏེ། འདྦྷཱི་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ངོས་གཟུང་། སྒྲུབ་བྱེད་ངོས་གཟུང་། དེ་ལ་དབུ་མ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་ཇྦྷཱི་ལྟར་གནོད་
པའྦྷཱི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་བྱེ་བག་ས་བས། གདགས་གཞྦྷཱི་ཤེས་བྱ་གཞྦྷཱི་ལྔ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་
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དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། དེ་ལ་བཏགས་པའྦྷཱི་ལྷས་བྱྦྷཱིན་སོགས་གང་ཟག་གྦྷཱི་ཐ་སད་དང་། བུམ་སམ་སོགས་ཆོས་
ཀྦྷཱི་ཐ་སད་བཏགས་ཡོད་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འདོད། མདོ་སེ་པས་དོན་ཤེས་རས་གྲུབ་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་
དེ་ལ་བཏགས་པའྦྷཱི་སྦྷཱི་མཚན་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འདོད། སེམས་ཙམ་པས་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་སོང་གྦྷཱི་ཤེས་
པ་དང་། ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་སུ་སང་བའྦྷཱི་མ་དག་
གཞན་དབང་དང་། དེ་ལ་བཏགས་པའྦྷཱི་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་ཀུན་བརགས་རམས་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་
བདེན་པར་འདོད་པས་གསུམ་ཆར་གྦྷཱིས་ཀང་གདགས་གཞྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་། དེ་ལ་བཏགས་
པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་མེད་པ་ནྦྷཱི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་བྱེ་བག་ས་བས་བཅོམ་པའམ་གཞྦྷཱིག་པ་
ན་དེ་འཛིན་གྦྷཱི་བློ་འདོར་བ་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་མེད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། མྦྷཱི་འདོར་བ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པར་
ཡོད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འདོད། མདོ་སེ་པས་སྦྷཱི་དངོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་བརྒྱད་དམ་གཙོ་བོར་དོན་བྱེད་
མྦྷཱི་ནུས་པ་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མེད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། སར་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་བརྒྱད་ལས་ལྡོག་པའམ་གཙོ་བོར་
དོན་བྱེད་ནུས་པ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པར་གྲུབ་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འདོད། སེམས་ཙམ་པས་གཟུང་འཛིན་རས་
གཞན་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་ཀུན་རོབ་ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་བདེན་པར་མེད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། རང་རྦྷཱིག་
ནྦྷཱི་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་སོང་གྦྷཱི་དག་པ་གཞན་དབང་བདེན་པར་ཡོད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་
གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་ནྦྷཱི་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་བདེན་པར་ཡོད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་ཀུན་
རོབ་བདེན་པར་མེད་པ་དང་། དེའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཙམ་ལ་དབུ་མ་པས་གནོད་པ་མྦྷཱི་སོན་ཀང་། དོན་དམ་བདེན་པ་
རས་ཡོད་མྦྷཱི་འགྲུབ་པས། དེ་ལ་བཏགས་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱི་འགྲུབ་བོ། །ཞེས་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཆར་ལས་
ཀང་མས་པའྦྷཱི་གནོད་པ་སོན་ཏེ། འཇུག་འགེལ་ལས། གཟུགས་མེད་པར་རམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་ཞྦྷཱིག་འདོད་
པས་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པ་དག་གྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་ཅྦྷཱི་སྐད་དུ་སས་པ་བཤྦྷཱིག་པར་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟར་བདེན་པ་དག་
གྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་དེ་དག་བཤྦྷཱིག་ནས་ཀང་། ཁོད་ཀྦྷཱི་རས་ནྦྷཱི་འགྲུབ་པར་མྦྷཱི་འགྱུར་རོ། །ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེ་ན། གང་གྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
སར་རས་བཀག་པ་དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཁོད་ཀྦྷཱི་ངལ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བྱེ་བག་ཏུ་ཀུན་རོབ་
ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ལས་མས་པ་ནྦྷཱི། གཞན་གྦྷཱི་ལྟར་ན་རས་ལ་ཆགས་པ་ཡྦྷཱིས། །འཇྦྷཱིགས་རེན་གགས་པའྦྷཱི་རམ་
གཞག་ཀུན་ཀང་བརླག །ཅེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། ཤེས་རབ་མེད་པས་རས་ཤེས་ཙམ་ལ་ཆགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་
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གཞན་གྦྷཱི་དབང་གྦྷཱི་བུམ་པ་སོ་མ་བཏང་བར་ཆུ་དང་འད་བ་བླུགས་ནས་རང་གྦྷཱི་བློ་གོས་ཀྦྷཱི་ཚུལ་ངན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་རམ་པར་གཞག་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པ་འདུག་ཤྦྷཱིག སོང་ཤྦྷཱིག བྱོས་ཤྦྷཱིག ཚོས་ཤྦྷཱིག་
ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་དག་
ཐམས་ཅད་འཇྦྷཱིག་པར་རོགས་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་འདྦྷཱི་ལ་རྒུད་པ་ྦྷཱིད་འབའ་ཞྦྷཱིག་སྦྷཱིད་པར་འགྱུར་གྦྷཱི་མངོན་པར་མཐོ་
བ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྦྷཱི་དག་སེམས་ཙམ་ལ་གནོད་བྱེད་བརོད་པ་ཡྦྷཱིན་ཀང་ཀུན་རོབ་བདེན་
པའྦྷཱི་གདགས་གཞྦྷཱིར་དོན་དམ་བདེན་པ་རས་ཡོད་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཚུལ་འདྦྷཱི་གནོད་བྱེད་དུ་
འབབ་པར་ཁད་མེད་དོ། །དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་ངོས་འཛིན་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོད་འཇུག་ལས། རལ་འབྱོར་པ་ཡང་བློ་
ཁད་ཀྦྷཱིས། །གོང་མ་གོང་མ་རམས་ཀྦྷཱིས་གནོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྱེ་བག་ས་བས་ལྡན་མྦྷཱིན་འདུ་བྱེད་
དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྦྷཱི་གཞྦྷཱི་རས་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་ལ། མདོ་སེ་པས་གནས་སྐབས་དང་གནས་སྐབས་ཅན་དེ་
ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་དུ་བརོད་དུ་མེད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དང་། དངོས་པོ་རག་པ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་
གནོད། དེ་དང་མདོ་སེ་པ་གྦྷཱིས་ཆར་གྦྷཱིས་ཕྱྦྷཱི་དོན་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་ལ་སེམས་ཙམ་པའྦྷཱི་དྲུག་གྦྷཱི་ཅྦྷཱིག་
ཅར་སྦྱར་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་གནོད། གསུམ་ཆར་གྦྷཱིས་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་དབུ་མ་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་
དུ་བལ་སོགས་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་གནོད་དེ། ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རམ་ཤེས་དམ་པའྦྷཱི་དོན་ལྡན་
པ། །དེ་ཡང་བརན་རམས་མྦྷཱི་འདོད་དེ། །གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དང་། །བལ་ཕྱྦྷཱིར་ནམ་མཁའྦྷཱི་པདྨ་
བཞྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། དོན་དམ་
བདེན་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཆ་དགག་པ། འཐད་པའྦྷཱི་ཆ་གཞག་པའོ། །དང་པོ་
ནྦྷཱི། རྒྱ་གགས་བསོད་ན་རེ་སང་སོང་ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ངོར་གྲུབ་སེ། དེ་
མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་ཟེར་བ་མྦྷཱི་འཐད་དེ། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་
པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་ཁེགས་པས་དེའྦྷཱི་ངོར་གྲུབ་པ་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ངོར་
ཡོངས་གཅོད་དུ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅྦྷཱི་ཡང་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་མྦྷཱི་འཐད་དེ་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པ་དེས་སང་བའྦྷཱི་སེང་དུ་བདེན་པ་འགོག་གྦྷཱི་སང་སོང་ཚོགས་པའྦྷཱི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མྦྷཱི་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རྨ་
བྱ་བྱང་ཡེ་ན་རེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ནྦྷཱི་བློ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་པས་མ་དཔྱད་པར་འཇུག་པའྦྷཱི་འཁྲུལ་
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པ་རང་པས་འགྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་བའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། མ་དཔྱད་པར་འཇུག་པའྦྷཱི་འཁྲུལ་པ་རང་པས་སང་བ་ཙམ་
འགྲུབ་ཀང་། དེའྦྷཱི་སེང་དུ་བདེན་པ་མྦྷཱི་ཁེགས་ལ་དེ་མ་ཁེགས་ན་ཡུལ་བརྫུན་པར་མྦྷཱི་འགྲུབ། དེ་མ་གྲུབ་ན་ཡུལ་
ཅན་གྦྷཱི་བློ་འཁྲུལ་པར་མྦྷཱི་འགྲུབ། དེ་མ་གྲུབ་ན་དེའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པ་མྦྷཱི་འགྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བ་ན་རེ་
སང་བའྦྷཱི་སེང་དུ་བདེན་པ་ཁེགས་པ་ན་སང་སོང་ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འགྱུར་བས་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པ་རང་པས་འགྲུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ་སང་བ་ཁས་ལེན་པ་རམས་ལ་དེ་ཙམ་གྦྷཱིས་
འགྲུབ་པ་སྦྷཱིད་ཀང་། སང་བ་ྦྷཱིད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྦྷཱི་ཆད་པར་ལྟ་བ་དུ་མ་ཡོད་པས་དེའྦྷཱི་ངོར་སང་བ་ྦྷཱིད་
ཀང་བསྒྲུབ་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། མཚན་གཞྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། མཚན་ྦྷཱིད་སྒྲུབ་བྱེད་
དོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཐ་སད་བདེན་པ་ལ་བརེན་ནས་མེད་པ་སྐུར་འདེབས་ཀྦྷཱི་མཐའ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་ཏེ། 
འདྦྷཱི་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་ཚུལ་དང་། དེ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། གཞྦྷཱི་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་
པ་རྒྱང་འཕན་པས་སེ་བ་ས་ཕྱྦྷཱི་དང་། ལས་རྒྱུ་འབས་མེད་པར་འདོད་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་དབང་
ཕྱུག་མཆོད་པའྦྷཱི་ཆེད་དུ་སེམས་ཅན་གྦྷཱི་སོག་བཅད་པ་ལ་མྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་ལས་ལམ་མེད་པར་འདོད་པ་དང་། 
ཚངས་པའྦྷཱི་རེས་འབང་རམས་ཀྦྷཱིས་བམ་ཟེས་གཞན་གྦྷཱི་ནོར་མ་བྱྦྷཱིན་པར་ལེན་པ་བྱས་པ་ལ་མྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་ལས་
ལམ་མེད་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ལམ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ནྦྷཱི་རོད་བྱེད་ཀྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ན་ཐོས་
པ་དག་གྦྷཱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འདོད་པའོ། །བརོད་བྱའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ལ་ས་བཅུ་མེད་པར་འདོད་པ་དང་། གང་ཟག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་བར་སེ་བ་ལེན་པ་མེད་
པར་འདོད་པ་དང་། གཞན་ལ་ཆོས་སོན་པ་མེད་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །འབས་བུ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་
ནྦྷཱི་དཔྱོད་པ་པས་རལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མེད་པར་འདོད་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་ས་བས་ལོངས་སྐུ་མེད་པར་འདོད་
པ་ལ་སོགས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་དེ་འགོག་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི་རྒྱང་འཕན་པའྦྷཱི་འདོད་པ་སོགས་འགོག་པ་ཕལ་
ཆེར་རོག་གེ་དང་འད་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་རྒྱུ་མེད་ལས་སེ་བ་འགོག་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་འཆད་དོ། །ཐེག་པ་
ཆེན་པོར་བཀར་མྦྷཱི་འདོད་པ་འགོག་པ་ནྦྷཱི། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་སོད་འཇུག རོག་གེ་འབར་བ་རམས་ལས་འབྱུང་
བའྦྷཱི་ཐེག་ཆེན་བཀར་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་སོ། །བྱང་སེམས་ལ་ས་བཅུ་མེད་པ་འགོག་པ་ནྦྷཱི། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་
བ་ལས། ཇྦྷཱི་ལྟར་ན་ཐོས་ཐེག་པ་ལས། །ན་ཐོས་ས་ནྦྷཱི་བརྒྱད་བཤད་པ། །དེ་བཞྦྷཱིན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ། །བྱང་
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ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་ས་བཅུ་འོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། ན་ཐོས་པ་ཁེད་རང་གྦྷཱི་ཐེག་པ་ལ་ས་བརྒྱད་ཡོད་པ་
བཞྦྷཱིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལའང་ས་བཅུ་ཡོད་ཅེས་པ་སེ། དཔེ་ེར་འཇལ་གྦྷཱི་ཚད་མ་ལ་བརེན་ནས་འགོག་
པའོ། །བྱང་སེམས་འཁོར་བར་སེ་བ་མྦྷཱི་ལེན་པ་དང་། གཞན་ལ་ཆོས་མྦྷཱི་སོན་པ་འགོག་པ་ནྦྷཱི། མགོན་པོ་བྱམས་
པས། དབང་པོ་རྟུལ་དང་རོན་པོ་དག །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། ན་ཐོས་ཞུགས་གནས་བདུན་ལ་གང་
ཟག་བཅུ་དགུར་ཕྱེ་བ་འཁོར་བར་སེ་བ་ལེན་པ་ཡོད་པ་བཞྦྷཱིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལའང་ཡོད་ཅྦྷཱིང་། རང་
སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་སོན་པ་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞྦྷཱིན་བྱང་སེམས་ལའང་ཡོད་ཅེས་པ་སེ། དཔེ་ེར་འཇལ་གྦྷཱི་ཚད་
མ་ལ་བརེན་ནས་འགོག་པའོ། །རལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མྦྷཱི་འདོད་པ་འགོག་པ་ཕལ་ཆེར་རོག་གེ་དང་འད་ལ། ཐུན་
མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བར། འཇྦྷཱིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་མྦྷཱི་གསུང་
བཞུགས། །དེ་ལྟར་ཟབ་མོའ་ིཆོས་རམས་ནྦྷཱི། །སོད་མྦྷཱིན་འགོ་ལ་མྦྷཱི་གསུང་བ། །དེ་ྦྷཱིད་ཕྱྦྷཱིར་ན་མཁས་རམས་
ཀྦྷཱིས། །ཀུན་མཁེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཤེས། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་། ཐུབ་ལ་མཛད་དང་མཛད་
མྦྷཱིན་དང་། །གསུང་བྱ་གསུང་བྱ་མྦྷཱིན་མངའ་བ། དེས་ན་ཀུན་མཁེན་ཀུན་མཁེན་ནྦྷཱི། །མྦྷཱིན་ཞེས་བྱ་ལ་རྒྱུ་ཅྦྷཱི་
ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ལོངས་སྐུ་མྦྷཱི་འདོད་པར་འགོག་པ་ནྦྷཱི་རྒྱུད་བླར། རྒྱུ་མཐའ་ཡས་དང་སེམས་
ཅན་ཟད་མེད་དང་། །བརེ་དང་འཕྲུལ་དང་མཁེན་དང་ཕུན་ཚོགས་ལྡན། །ཆོས་ཀྦྷཱི་དབང་ཕྱུག་འཆྦྷཱི་བའྦྷཱི་བདུད་
བཅོམ་དང་། །ངོ་བོ་མེད་ཕྱྦྷཱིར་འཇྦྷཱིག་རེན་མགོན་པོ་རག །ཞེས་སོགས་མཛད་པ་ཕྦྷཱིན་ལས་རྒྱུན་མྦྷཱི་ཆད་པར་སྒྲུབ་
པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་སོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་དང་། འཇུག་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་ངག་གྦྷཱི་
མཚན་མ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཡོད་པ་དཔོག་པ་དང་། ཤེར་ཕྱྦྷཱིན་གྦྷཱི་མདོ་དང་། བསན་བཅོས་ལས་
གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་ངག་གྦྷཱི་ཐ་སད་ལས་རོགས་བྱང་ལས་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱི་ལྡོག་པར་བསྒྲུབ་པ་སོགས་ཀུན་རོབ་
བདེན་པའྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་བྱེད་མཐའ་ཡས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། མཐོང་བ་བརྫུན་པས་རེད་པའྦྷཱི་དངོས་
པོའ་ིངོ་བོའམ། བློ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་སོན་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚིག་གྦྷཱིས་ཡུལ་བརྫུན་པར་ཤུགས་
ལ་བསན། ཡུལ་ཅན་དེ་ལ་བདེན་པར་སང་བ་ཞེས་པས་སང་བ་ཙམ་དངོས་སུ་བསན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སང་བ་དང་
སོང་པ་ཚོགས་པ་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་དོན་ལྡོག་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་དོན་ཏེ། དེས་ན་འདྦྷཱི་བསྒྲུབ་པ་ལ། སང་བ་
སྒྲུབ་བྱེད་དང་། སོང་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། སང་སོང་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་དགོས་པ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་ཚིག་
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གསལ་ལས། འཇྦྷཱིག་རེན་ན་ཡོད་ན་ནྦྷཱི་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་དམྦྷཱིགས་པར་བྱ་བ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་ལོག་ཏུ་མ་
གྱུར་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དེའྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་རམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅྦྷཱིག་ཏུ་མངོན་སུམ་ྦྷཱིད་དུ་རམ་པར་
བཞག་གོ །ཟླ་བ་གྦྷཱིས་ལ་སོགས་པ་དག་ནྦྷཱི་རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མངོན་སུམ་ྦྷཱིད་མ་
ཡྦྷཱིན་ལ། རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནྦྷཱི་མངོན་སུམ་ྦྷཱིད་ཁོ་ན་འོ། །ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་
རགས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་མྦྷཱི་འཁྲུལ་པ་ལས་སེས་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་ནྦྷཱི་རེས་སུ་དཔག་པའོ། །དབང་པོ་ལས་འདས་
པའྦྷཱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རྦྷཱིག་ཅྦྷཱིང་ཡྦྷཱིད་ཆེས་པར་འགྱུར་བ་དག་གྦྷཱི་ཚིག་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་ལུང་ངོ་། འད་བ་ལས་
མས་སུ་མྱོང་བའྦྷཱི་དོན་རོགས་པ་ནྦྷཱི་ེ་བར་འཇལ་བ་སེ། དཔེར་ན་བ་མྦྷཱིན་ནྦྷཱི་བ་ལང་དང་འདའོ་སམ་པ་ལྟ་
བུའོ། །དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དེ་ལྟར་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་ལས་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་དོན་རོགས་པར་རམ་པར་འཇོག་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། མདུན་གྦྷཱི་མེ་ལྟ་བུ་མངོན་གྱུར་འགའ་ཞྦྷཱིག་མངོན་སུམ་གྦྷཱིས་གྲུབ་ལ་རྒྱབ་ཀྦྷཱི་མེ་ལྟ་བུ་དུ་བ་
སོགས་གཏན་ཚིགས་དང་འབེལ་བའྦྷཱི་ལོག་གྱུར་འགའ་ཞྦྷཱིག་རེས་དཔག་གྦྷཱིས་འགྲུབ། བོད་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བ་མྦྷཱིན་
ལྟ་བུ་གཏན་ཚིགས་དང་མ་འབེལ་ཡང་དཔེ་དང་འབེལ་བའྦྷཱི་ལོག་གྱུར་འགའ་ཞྦྷཱིག་དཔེ་ེར་འཇལ་གྦྷཱི་ཚད་མས་
འགྲུབ། སྦྱྦྷཱིན་པ་གཏོང་བ་ལས་ལོངས་སོད་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རམས་ནྦྷཱི་ལུང་ཚད་མས་འགྲུབ་པ་
སེ། མདོར་ན་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་ལས་སང་བ་ཙམ་འགྲུབ་བོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་ལ་
སོགས་པའྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་རམས་ཏེ་དོན་དམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་
དོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་བདུན་ཅུ་པར། འདུ་བྱེད་དྦྷཱི་ཟའྦྷཱི་གོང་ཁེར་དང་། །སྒྱུ་མ་སྨྦྷཱིག་རྒྱུ་སྐྲ་ཤད་དང་། །དབུ་བ་
ཆུ་བུར་སྤྲུལ་པ་དང་། །རྨྦྷཱི་ལམ་མགལ་མེའྦྷཱི་འཁོར་ལོ་མཚུངས། །ཞེས་སོགས་དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་རམས་
ལས། འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་བརྫུན་པའྦྷཱི་ཐ་སད་བྱེད་པའྦྷཱི་སྒྱུ་མའྦྷཱི་དཔེ་བརྒྱད་དང་། དབུ་བ་རོས་པ་
ལ་སོགས་པ་དཔེ་ལྔ་པོ་རམས་ཀྦྷཱིས་སོན་ཏེ། དེ་དག་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་སང་བ་དང་། སོང་པ་ཚོགས་
པར་གྲུབ་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། བསྒྲུབ་བྱ་ངོས་གཟུང་། 
སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་རབ་དབྱེ་བཤད། དེ་དག་སོ་སོའ་ིདོན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། དོན་དམ་པ་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་
སོས་པ་དང་བལ་བ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་ཡོད་མེད་
མྦྷཱིན། །གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱིན་པས། །མཐའ་བཞྦྷཱི་ལས་གོལ་དབུ་མ་པ། །མཁས་པ་རམས་ཀྦྷཱི་དེ་ཁོ་
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ན། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གལ་ཏེ་དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་དགག་སྒྲུབ་དང་། ཤེས་བརོད་ཀྦྷཱི་ཡུལ་ལས་འདས་
པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནམ་ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་བསྒྲུབ་བྱར་འཇོག་ཅེ་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་
སོ་སོ་རང་གྦྷཱི་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱིས་རྦྷཱིག་པར་བྱ་བ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་དགག་སྒྲུབ་དང་ཤེས་བརོད་ཀྦྷཱི་ཡུལ་དུ་མྦྷཱི་རུང་སེ། 
ཇྦྷཱི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལ་འཇུག་པ་ལས། ལྷའྦྷཱི་བུ་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་ན་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་
པ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཡུལ་གྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དུ་འགྱུར་ན་ནྦྷཱི་དེ་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་གངས་
སུ་མྦྷཱི་འགོ་སེ། ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་ལྷའྦྷཱི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་
པ་ནྦྷཱི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་བྱེ་བག་མེད་པ། མ་སེ་པ། མ་འགགས་པ། ས་བར་བྱ་བ་དང་། ས་བ་དང་། 
ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། ཤེས་པ་དང་བལ་བའོ། །ལྷའྦྷཱི་བུ་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ནྦྷཱི་རམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་མཆོག་
དང་ལྡན་པ་རམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་གྦྷཱི་བར་ལས་འདས་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཇྦྷཱི་ལྟར་དོན་དམ་
པའྦྷཱི་བདེན་པའོ། །ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི་བརྫུན་ཏེ་བསླུ་བའྦྷཱི་ཆོས་སོ། །ལྷའྦྷཱི་བུ་
དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ནྦྷཱི་བསན་པར་མྦྷཱི་ནུས་སོ། །དེ་ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེ་ན། གང་གྦྷཱིས་སོན་པ་དང་། ཅྦྷཱི་སོན་པ་དང་། 
གང་ལ་སོན་པའྦྷཱི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི་དོན་དམ་པར་རབ་ཏུ་མ་སེས་པའོ། །རབ་ཏུ་མ་སེས་པའྦྷཱི་ཆོས་
རམས་ཀྦྷཱིས་རབ་ཏུ་མ་སེས་པའྦྷཱི་ཆོས་རམས་བཤད་པར་མྦྷཱི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་དོན་དམ་
བདེན་པ་མཚན་ྦྷཱིད་པ་རོགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དུ་ཐ་སད་སྒྲོ་བཏགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་རེས་མཐུན་པ་བརོད་པ་སྒྲའྦྷཱི་སོ་ནས་
བསན་དུ་ཡོད་ཅྦྷཱིང་། རོག་བློས་ཡུལ་དུ་བྱར་ཡོད་དེ། མདོ་ལས། འཇྦྷཱིག་རེན་མཁེན་པས་གཞན་ལས་མ་གསན་
པར། །བདེན་པ་འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་སོན་པར་མཛད། །ཅེས་དང་། ར་ཤེར་ལས། གདགས་པའྦྷཱི་དོན་དུ་བརོད་
པར་བྱ། །ཞེས་སོགས་ར་འགེལ་སར་དངས་པ་རམས་དང་། འཇུག་འགེལ་དུ། ས་དྲུག་པའྦྷཱི་བྱང་སེམས་ཀྦྷཱིས་
རེན་འབེལ་སེ་མེད་ཀྦྷཱི་དོན་རོགས་ཚུལ་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་བཞྦྷཱིན་ཟླ་བ་གགས་པ་བདག་གྦྷཱིས་རང་དབང་དུ་བསན་པར་མྦྷཱི་
ནུས་ཀང་། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་ལུང་དོན་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྦྷཱི་བསན་བཅོས་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་
འབངས་ནས་བསན་ནུས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ྦྷཱིད་པ་དང་རེས་སུ་
མཐུན་པ་གྦྷཱིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ྦྷཱིད་པ་དེ་ལ་བཤད་ན་བྱེད་པར་
རློམ་ནས་འཆད་པ་པོས་བརོད་པ་སྒྲའྦྷཱི་སོ་ནས་བསན་ཅྦྷཱིང་ན་པ་པོས་ཐོས་བསམ་གྦྷཱི་རོག་པས་བཟུང་བའྦྷཱི་ཚེ་
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སྒྲ་རོག་གྦྷཱི་དངོས་ཡུལ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་བདེན་པ་རེས་སུ་མཐུན་པ་སེ། རྒྱན་ལས། དམ་པའྦྷཱི་དོན་དང་མཐུན་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་དམ་པའྦྷཱི་དོན་ཞེས་བྱ། །ཡང་དག་ཏུ་ན་སོས་པ་ཡྦྷཱི། །ཚོགས་རམས་ཀུན་ལས་དེ་གོལ་ྦྷཱིད། །ཅེས་
གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་སོས་པ་དང་བལ་བ་དེ་ྦྷཱིད་དགག་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་སོས་པར་བྱས་པས་
སོས་བལ་དེ་ྦྷཱིད་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྒྲ་བྱས་མྦྷཱི་རག་པ་གསུམ་པོ་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་རོག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དུ་
རེ་ཞྦྷཱིག་གཞན་སེལ་གྦྷཱི་བློ་ངོར་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་ཕྱེ་བས་མཐར་དེ་དག་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་
བཞྦྷཱིན་ནོ། །མདོར་ན་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་བློ་ངོའ་ིསོས་བལ་མཚན་ྦྷཱིད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་རློམ་
ནས་རོག་ངོར་དོན་དམ་བདེན་པ་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པ་དང་བལ་བ་ནྦྷཱི་བསྒྲུབ་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་རབ་
དབྱེ་བཤད་པ་ལ་དགག་བྱའྦྷཱི་སོ་ནས་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་བཞྦྷཱི། གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་སོ་
ནས་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ལྔ། འགེལ་ཚུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་ཐལ་འགྱུར་དང་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པ་གྦྷཱིས། བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་སོ་ནས་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་དང་། གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་
གྦྷཱིས་ཏེ་བཞྦྷཱིའོ། །དེ་དག་ཀང་རམ་གངས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་ཕྱེ་བ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་
ནྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་རམས་ནྦྷཱི་དེའྦྷཱི་
མཐའ་དང་པོ་འགོག་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དང་། ཐལ་རང་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་ནྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་
ཐམས་ཅད་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་མྦྷཱི་འདོད་པ་དང་འདོད་པའྦྷཱི་སོ་ནས་ཕྱེ་
བ་ཡྦྷཱིན་པས་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གཙོ་བོ་ཕྱྦྷཱི་མ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ནང་དུ་འདུས་སོ། །དེས་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། བདག་མེད་རམ་པ་
གྦྷཱིས་མཐོང་ན། །སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སོབ་དཔོན་ཟླ་བས། འཇུག་པར་བདག་
མེད་གྦྷཱིས་བསྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་མཛད་པའྦྷཱི་གནད་ཀང་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིདོན་གཏན་
ལ་དབབ་པ་ལ་བཞྦྷཱི་ལས། དང་པོ་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་
བཞྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་ཇྦྷཱི་ལྟར་འགོག་པའྦྷཱི་ཚུལ་དང་། དེ་དག་འགོག་ཏུ་མྦྷཱི་རུང་བའྦྷཱི་ལོག་རོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྦྷཱིས་ཏེ། མཐའ་དང་པོ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ། མཐའ་ཕྱྦྷཱི་མ་གསུམ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྦྷཱི་
སེ། རྦྷཱིགས་པ་གང་གྦྷཱིས་འགོག གཞྦྷཱི་གང་ལ་འགོག དགག་བྱ་གང་འགོག དེ་ལྟར་བཀག་པའྦྷཱི་དགོས་
པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། གཞུང་ལས་འབྱུང་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་སེ། གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་
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རམས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་བོད་ཀྦྷཱི་སེས་ཆེན་ཁ་ཅྦྷཱིག་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་ྦྷཱིད་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་
ཚེ་ཀུན་བརགས་དང་། གཞན་དབང་གྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་ཆོས་རམས་བདེན་པར་མེད་པས་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་ལ་
སོགས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་རམས་ཀྦྷཱིས་དེ་ལ་བདེན་པ་འགོག་ལ་ཡོངས་གྲུབ་ཀྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་ཆོས་རམས་
བདེན་པར་གྲུབ་པས་དེ་དག་བདེན་པ་འགོག་མྦྷཱི་ནུས་སོ། །དེས་ན་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚེ་ཀུན་རོབ་
བདེན་པ་དང་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚེ་འདུས་བྱས་དང་། དངོས་པོ་དངོས་མེད་གྦྷཱིས་སུ་
ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚེ་དངོས་པོ་ལ་བདེན་པ་འགོག་གྦྷཱི་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ངེས་དོན་གྦྷཱི་མདོ་སེ་རམས་དང་། 
བྱམས་པའྦྷཱི་ཆོས་ལྔ། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད། ཕྱོགས་གང་། ཆོས་གགས་རམས་ཀྦྷཱིས་མཛད་པའྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་
གཞུང་ལུགས་རམས་ཀྦྷཱི་དགོངས་པ་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀང་བཞེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་ནྦྷཱི་ངེས་
དོན་གྦྷཱི་མདོ་སེའྦྷཱི་དགོངས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ངེས་དོན་གྦྷཱི་མདོ་སེ་ལས། མྱ་ངན་འདས་མེད་མྱང་འདས་སུ། །འཇྦྷཱིག་
རེན་མགོན་གྦྷཱིས་བསན་པ་མཛད། །མཁའ་ལ་མདུད་པ་བོར་བ་ནྦྷཱི། །ནམ་མཁའ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་བཀོལ་བ་
བཞྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའང་རྨྦྷཱི་ལམ་ལྟ་བུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་ལྷག་པའྦྷཱི་
ཆོས་གཞན་ཞྦྷཱིག་ཡོད་ན་དེའང་རྨྦྷཱི་ལམ་ལྟ་བུ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བྱམས་ཆོས་ཕྱྦྷཱི་མ་གསུམ་དང་། 
ས་སེ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དགོངས་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་དག་ལས་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་གྦྷཱིས་ཀ་བདེན་
གྲུབ་ཏུ་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། དབུས་མཐའ་ལས། ཡོད་པས་མེད་པས་ཡོད་པས་ན། །དེ་ནྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་ལམ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། གཞན་རམས་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་དག་དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་
ལུགས་སུ་འདོད་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བོད་ན་སེམས་ཙམ་པའྦྷཱི་ལྟ་བ་སོན་པའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་མེད་པར་
ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་ལ་བདེན་པ་མྦྷཱི་འགོག་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་དགོངས་པར་
འདོད་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། བསོད་ཚོགས་ལས། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །སོང་ྦྷཱིད་བདུད་རྦྷཱི་སོན་མཛད་
ན། །གང་ཞྦྷཱིག་དེ་ལ་ཞེན་གྱུར་པ། །དེ་ནྦྷཱི་ཁོད་ཀྦྷཱིས་ཤྦྷཱིན་ཏུ་སྨད། །ཅེས་དང་། ར་ཤེར་ལས། སེ་དང་གནས་དང་
འཇྦྷཱིག་པ་དག །མ་གྲུབ་ཕྱྦྷཱིར་ན་འདུས་བྱས་མེད། །འདུ་བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བྱས་ནྦྷཱི་ཇྦྷཱི་ལྟར་
གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དངོས་ས་བ་ལ་བརོད་པའྦྷཱི་སོན་ཐམས་ཅད་དབུ་མ་པ་རང་ལ་ལོག་པར་འགྱུར་
ཏེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་དམ་བཅས་པ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་
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གཟུང་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ་རོད་ཟློག་ལས། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །དེས་ན་ང་ལ་སོན་དེ་
ཡོད། །ང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། །ང་ནྦྷཱི་སོན་མེད་ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན། །གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི། །དོན་
གྦྷཱིས་འགའ་ཞྦྷཱིག་དམྦྷཱིགས་ན་ནྦྷཱི། །སྒྲུབ་པའམ་བཟློག་པར་བྱ་ན་དེ། །མེད་ཕྱྦྷཱིར་ང་ལ་ཀན་ཀ་མེད། །ཅེས་དང་། 
བཞྦྷཱི་བརྒྱ་པ་ལས། ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་ཅེས། །གང་ལ་ཕྱོགས་ནྦྷཱི་ཡོད་མྦྷཱིན་པ། །དེ་ལ་ཡུན་ནྦྷཱི་རྦྷཱིང་པོ་
ནའང་། །ཀན་ཀ་བརོད་པར་ནུས་མ་ཡྦྷཱིན། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལ་སོན་སྤང་བར་འདོད་ནས། ལུང་དེ་
དག་ལས་འདུས་མ་བྱས་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་རམས་མམ་གཞག་ལ་བློ་ལ་
དགོངས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ཤན་འབྱེད་ལ་དགོངས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ལ། འདྦྷཱིར་རེས་ཐོབ་ཡུལ་གྦྷཱི་གནས་ལུགས་
འབྱེད་པའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པས་སོན་མེད་དོ་ཞེས་སའོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་སེ། 
དེའྦྷཱི་དོན་མམ་གཞག་ལ་བློའ་ིསྐབས་ཀྦྷཱི་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་རེས་ཐོབ་ཀྦྷཱི་ཚེ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་དམ་མྦྷཱི་བཅའ་ཞེས་པའྦྷཱི་
དོན་ཡྦྷཱིན་ནམ། མམ་གཞག་གྦྷཱི་ཚེ་དེ་ལྟར་དུ་དམ་མ་བཅས་པས་རང་ལ་སོན་མྦྷཱི་འགྱུར་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན། 
དང་པོ་ལྟར་ན་རང་གྦྷཱི་གྲུབ་པའྦྷཱི་མཐའ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཞྦྷཱིང་། ཕྱྦྷཱི་མ་ལྟར་ན་དབུ་མ་པ་ལ་དམ་བཅའ་ཡོད་
མེད་དང་། དངོས་ས་བ་ལ་སོན་བརོད་པ་དང་སོན་དེ་རང་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་རོད་པ་ཟློག་པ་རམས་མམ་གཞག་ལ་
གནས་པའྦྷཱི་ཚེ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ཀྦྷཱི་གནས་སྐབས་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ས་བ་འདྦྷཱི་ལ་དཔྱོད་ལྡན་སུ་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིད་ཆེས་པར་
འགྱུར། ར་བའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ེས་པའྦྷཱི་སོན་སྤོང་མཐར་འདྦྷཱི་ལྟར་འགྱུར་བ་འདྦྷཱི་ལ་སོམས་ལ་གྲུབ་པའྦྷཱི་མཐའ་རེ་མ་
སྤེལ་ཞྦྷཱིག དེ་ན་མཐའ་དང་པོ་གང་ལ་འགོག་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་ནྦྷཱི་གང་ཞྦྷཱིག་བདེན་པར་ཡོད་མེད་རོད་ན་རོད་གཞྦྷཱི་དེ་ྦྷཱིད་
ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རམ་ཤེས་དམ་པའྦྷཱི་དོན་ལྡན་པ། །དེ་ཡང་བརན་རམས་མྦྷཱི་
འདོད་དེ། །གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དང་། །བལ་ཕྱྦྷཱིར་ནམ་མཁའྦྷཱི་པདྨོ་བཞྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །བདེན་འཛིན་ཞུགས་པ་གཙོ་ཆེ་བའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ར་ཤེར་ལས། དངོས་
པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྦྷཱིན། །ཅེས་དང་། དེའྦྷཱི་འགེལ་པར་ཚིག་གསལ་ལས། དེ་ལ་
གང་དག་ཅེས་བྱ་བའྦྷཱི་སྒྲ་ནྦྷཱི་བརེན་པའྦྷཱི་ཚིག་སེ། སུ་དག་ཅེས་བྱ་བའྦྷཱི་སྒྲའྦྷཱི་རམ་གངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །སྦྷཱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡྦྷཱིན་ཏེ། སོང་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ྦྷཱི་ཤུས་མ་བསྡུས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅྦྷཱི་ཡང་མེད་ཅྦྷཱིང་། དེ་
དག་ལའང་ཐོག་མར་བདེན་པ་བཀག་ནས་མཐར་བཞྦྷཱི་ཆར་གྦྷཱི་སོས་བལ་དུ་བྱ་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འོན་ཀང་
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གཞུང་ལས། འདུས་བྱས་དང་། དངོས་པོ་དང་། སང་བ་རམས་ལ་བདེན་པ་འགོག་པ་གཙོ་བོར་གསུངས་པ་ནྦྷཱི་
བདེན་འཛིན་འཇུག་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་གཙོ་བོ་ཡྦྷཱིན་པས་དེ་དག་ལ་བདེན་པ་བཀག་པས་གཞན་རམས་ལ་བདེན་པ་
ཁེགས་པ་དོན་གྦྷཱིས་འགྲུབ་པ་ལ་དགོངས་ཏེ། དཔེར་ན་རོག་གེའྦྷཱི་བསན་བཅོས་ལས། དངོས་པོའ་ིཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་
སྒྲ་རོག་ནྦྷཱི་སྒྲུབ་པས་འཇུག་སམ་པའྦྷཱི་ལོག་རོག་འཇུག་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་གཙོ་བོ་ཡྦྷཱིན་པས་དེ་དག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་
རྒྱས་པར་བཀག་པས་དངོས་མེད་ཀྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་སྒྲ་རོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་ཤུགས་ལ་ཁེགས་པར་གསུངས་པ་
བཞྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་གཞྦྷཱི་དེ་དག་གྦྷཱི་སེང་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ། ཡང་དག་པར་གྲུབ་
པ། ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ། རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ། རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ། བདེན་པའྦྷཱི་སེ་བ། 
བདེན་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་སོ་ནས་གཟུང་བའྦྷཱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགོག་སེ་ཐལ་
རང་གྦྷཱིས་ཆར་གྦྷཱིས་དགག་གཞྦྷཱི་དེ་དག་ལ་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་ཡོངས་གཅོད་དུ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅྦྷཱི་ཡང་
མེད་པར་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བཞྦྷཱི་པ་ལ་སྡུག་བསལ་སྤང་པའྦྷཱི་དགོས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའྦྷཱི་དགོས་པ་
གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། ཆོས་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྦྷཱི་བདེན་འཛིན་ཡོད་ན་དངོས་འབས་གང་ཟག་གྦྷཱི་
བདེན་འཛིན་ངེས་པར་འབྱུང་། དེ་ྦྷཱིད་ཡན་ལག་བཅུ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཐོག་མའྦྷཱི་མ་རྦྷཱིག་པ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། དེ་ལས་ཡན་
ལག་ཕྱྦྷཱི་མ་རམས་འབྱུང་བས་སྡུག་བསལ་གྦྷཱི་རྒྱུའྦྷཱི་གཙོ་བོ་ནྦྷཱི་ཆོས་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྦྷཱི་བདེན་འཛིན་ཡྦྷཱིན་
ཏེ། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དེ་སྦྷཱིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ངར་འཛིན་ཡོད་ན་
ཡང་ལས་ཏེ། །དེ་ལས་ཀང་ནྦྷཱི་སེ་བ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། དབུ་མ་ར་བར། མ་རྦྷཱིག་བསྒྲྦྷཱིབས་པས་ཡང་སྦྷཱིད་
ཕྱྦྷཱིར། །འདུ་བྱེད་རམ་པ་གསུམ་པོ་དག །མངོན་པར་འདུ་བྱེད་གང་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི། །ལས་དེ་དག་གྦྷཱིས་འགོ་བར་
འགོ། །ཞེས་དང་། སོང་ྦྷཱིད་བདུན་ཅུ་པར། རྒྱུ་རེན་ལས་སེས་དངོས་པོ་རམས། །ཡང་དག་ྦྷཱིད་དུ་རོག་པ་
གང་། །དེ་ནྦྷཱི་སོན་པས་མ་རྦྷཱིག་གསུངས། །དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གྦྷཱིས་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་ལས་བཤད་པའྦྷཱི་མཐའ་དང་པོ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་བར་
འབྱུང་བ་སེ་མེད་ཀྦྷཱི་དོན་རོགས་ན་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་འཛིན་འགགས་ཤྦྷཱིང་། དེས་ོན་མོངས་པ་མྦྷཱི་བསེད། 
དེས་ལས་མྦྷཱི་སོག་པས་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་ཀྦྷཱི་ཕུང་པོ་མཐའ་དག་འགགས་ཏེ། དབུ་མ་ར་བར། མ་རྦྷཱིག་
འགགས་པར་གྱུར་ན་ནྦྷཱི། །འདུ་བྱེད་རམས་ཀང་འབྱུང་མྦྷཱི་འགྱུར། །མ་རྦྷཱིག་འགག་པར་འགྱུར་བ་ནྦྷཱི། །ཤེས་པས་
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དེ་ྦྷཱིད་བསོམས་པས་སོ། །ཞེས་དང་། དེའྦྷཱི་འགེལ་པར། རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་དེ་ྦྷཱིད་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པ་
ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་བཞྦྷཱིན་བསོམས་པས་མ་རྦྷཱིག་པ་རབ་ཏུ་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །འདྦྷཱི་ལྟར་གང་གྦྷཱིས་རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་བར་
འབྱུང་བ་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་དེས་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་ཕ་མོའ་ིཡང་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་དམྦྷཱིགས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། གཟུགས་
བརན་ལྟར་དངོས་པོ་རམས་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་སོང་པ་ྦྷཱིད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དེ་ལྟར་དངོས་པོ་ཐམས་
ཅད་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་སོང་པ་ྦྷཱིད་དུ་ཞུགས་པས་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀང་དམྦྷཱིགས་པར་མྦྷཱི་འགྱུར་རོ། །དེ་མ་དམྦྷཱིགས་
པས་འགར་ཡང་མྦྷཱི་རྨོངས་སོ། །མ་རྨོངས་པས་ལས་མྦྷཱི་བྱེད་དོ། །ཞེས་དང་བཞྦྷཱི་བརྒྱ་པར། རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་བར་
འབྱུང་བ་ནྦྷཱི། །མཐོང་ན་གཏྦྷཱི་མུག་འབྱུང་མྦྷཱི་འགྱུར། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་འབད་པ་ཀུན་གྦྷཱིས་འདྦྷཱིར། །གཏམ་དེ་ཁོ་ན་བསད་
པར་བྱ། །ཞེས་དང་སོད་འཇུག་ལས། འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་སྡུག་བསལ་རྒྱུར་གྱུར་པའྦྷཱི། །བདེན་པར་ཞེན་པ་བཟློག་བྱ་
ཡྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་རམས་མཐའ་དང་པོ་ཐོག་མར་འགོག་པ་ལ་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། 
བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དག་གྦྷཱིས་བདེན་པ་དགག་དགོས་ཏེ། ན་ཐོས་ཀྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་ེར་ལེན་གྦྷཱི་
ཕུང་པོའ་ིསེང་དུ་བདེན་པ་དགག་དགོས། རང་རྒྱལ་གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་དེའྦྷཱི་སེང་དུ་གཟུང་བ་ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་
དོན་དང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྦྷཱི་ཆོས་སོགས་ལ་བདེན་པ་དགག་དགོས། ཐེག་ཆེན་གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་
མཐའ་བཞྦྷཱི་ཆར་གྦྷཱི་སོས་པ་དགག་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་དག་གྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ེར་ལེན་གྦྷཱི་ཕུང་པོ་བདེན་
མེད་དུ་མ་རོགས་ན་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མེད་རོགས་པར་མྦྷཱི་འགྱུར། གཟུང་བ་ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་དོན་དང་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་ཀྦྷཱི་གཟུང་བ་སོགས་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་ན་རང་རྒྱལ་གྦྷཱི་ལམ་གྦྷཱི་ཁད་ཆོས་མྦྷཱི་འགྲུབ། མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་
སོས་པ་མ་བཀག་ན་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ལྟ་བ་མྦྷཱི་འགྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་བྱམས་མགོན་
དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་གཞུང་ལ་སྒྲོས་ངན་གྦྷཱི་ལྦྷཱིང་ཐོག་གྦྷཱིས་མ་བཀབ་པའྦྷཱི་མྦྷཱིག་གྦྷཱིས་བལྟས་ན་གསལ་བར་མཐོང་
བར་འགྱུར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་མཐའ་ཕྱྦྷཱི་མ་གསུམ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ལའང་སར་ལྟར་བཞྦྷཱི་ལས། དང་པོ་རྦྷཱིག་པ་
གང་གྦྷཱིས་འགོག་པ་ལ་མཐའ་གྦྷཱིས་པ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི། ར་ཤེར་ལས། དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་
ན། །དངོས་མེད་གང་གྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། རོད་ཟློག་ལས། དགག་བྱ་ཅྦྷཱི་ཡང་མེད་པས་ན། །ང་ནྦྷཱི་ཅྦྷཱི་
ཡང་མྦྷཱི་འགོག་གོ །ཞེས་དང་། བདེན་གྦྷཱིས་ལས། དགག་བྱ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པས། །ཡང་དག་ཏུ་ན་བཀག་མེད་
གསལ། །ཞེས་དང་། རྒྱན་ལས། སེ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །སེ་བ་མེད་ལ་སོགས་མྦྷཱི་སྦྷཱིད། །ཅེས་སོགས་
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གསུངས་པ་རམས་སོ། །མཐའ་གསུམ་པ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི། སར་བཤད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་གྦྷཱིས་ཆར་
རོ། །མཐའ་བཞྦྷཱི་པ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི་བདེན་པར་ཡོད་པ་དང་། བདེན་པར་མེད་པ་གྦྷཱིས་ཀ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་
ཞྦྷཱིག་ཏུ་གཟུང་ན། མཐའ་གྦྷཱིས་སྤངས་པའྦྷཱི་དབུས་ལ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་གནས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལའང་
དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་གནས་པར་མྦྷཱི་བྱ་སེ། དེ་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། གལ་ཏེ་གྲུབ་ན་དེའང་མཐར་འགྱུར་བའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པ་སེ། མདོ་ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་གྦྷཱི་རྒྱལ་པོ་ལས། སོང་དང་མྦྷཱི་སོང་འདྦྷཱི་ཡང་མཐའ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། །གཙང་དང་མྦྷཱི་
གཙང་འདྦྷཱི་ཡང་མཐའ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་གྦྷཱིས་རམ་པར་སྤངས་ནས་ནྦྷཱི། །མཁས་པས་དབུས་ལའང་
གནས་པར་མྦྷཱི་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་མཐའ་གྦྷཱིས་སྤངས་པའྦྷཱི་དབུ་མ་རོགས་བྱར་བཤད་པ་དང་
འགལ་ལོ་ཞེ་ན་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱི་པོ་གང་ཡང་མ་མཐོང་བ་ལ་དབུ་མ་
རོགས་ཞེས་དང་། གནས་ལུགས་རོགས་ཞེས་ཐ་སད་བྱས་པ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་མཐའ་གྦྷཱིས་སྤངས་པའྦྷཱི་དབུ་མ་
ཞྦྷཱིག་གྲུབ་ནས་དེར་གཟུང་བར་བྱར་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བཟུང་ན་མདོ་ལས། འོད་སྲུངས་གང་ཟག་གྦྷཱི་
བདག་ཏུ་ལྟ་བ་རྦྷཱི་རབ་ཙམ་ནྦྷཱི་སའྦྷཱི་སོང་པ་ྦྷཱིད་དུ་ལྟ་བ་མངོན་པའྦྷཱི་ང་རྒྱལ་ཅན་ནྦྷཱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། 
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྨད་པའྦྷཱི་གནས་སུ་ཡང་ཡང་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་
འཇྦྷཱིག་རེན་ཐ་མལ་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། དེ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ་དེ་དག་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་མ་བཙལ་ནས་
མ་རེད་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་བཙལ་ནས་གཟུང་བར་བྱ་བའྦྷཱི་ཆོས་གང་ཡང་མ་རེད་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་རེ་བཙུན་
གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གསུང་ངོ་། །དེང་སང་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་ལ་ཆོམ་ཀུན་བྱེད་པ་དག་གྦྷཱིས་ལྟ་བ་བསོམ་པའྦྷཱི་ཚེ་
ཐོག་མར་དགག་བྱ་ངོས་གཟུང་དེ་བཀག་པའྦྷཱི་རེས་སུ་བཀག་པ་འདྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་ངོས་བཟུང་ནས་བསོམ་
དགོས་ཏེ་དཔེར་ན་རྐུན་པོ་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་རྐུན་པོ་འདྦྷཱིའོ་ཞེས་ངོས་ཟྦྷཱིན་ནས་གཟུང་དགོས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་པའྦྷཱི་
དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་ས་བ་གག་གོ །འདྦྷཱི་དག་ལ་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་རམ་དག་ནས་སྨན་མ་ཞུ་བ་དུག་ཏུ་སོང་
བ་དང་། རྦྷཱིགས་སགས་མེད་པས་དུག་སྤྲུལ་གྦྷཱི་མགོ་ནས་རྦྷཱིན་པོ་ཆེ་ལེན་པ་དང་། ནོར་མེད་ལ་ནོར་དུ་གཟུང་བ་
དང་། མྦྷཱིང་མེད་ལ་མྦྷཱིང་དུ་གཟུང་བ་སོགས་དཔེ་དུ་མའྦྷཱི་སོ་ནས་སྨོད་པས་འཛིན་པ་ལྟ་ཅྦྷཱི་སོས་ཐོས་པར་གྱུར་
ནའང་ར་བ་དགབ་བོ། །གྦྷཱིས་པ་གཞྦྷཱི་གང་ལ་འགོག་པ་ནྦྷཱི་མཐའ་དང་པོ་འགོག་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་དག་སེ། 
གཞྦྷཱི་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྦྷཱིག་ལ་མཐའ་དང་པོ་བཀག་ཟྦྷཱིན་ནས་ཕྱྦྷཱི་མ་གསུམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་ན་དེའང་དགག་
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སེ། མཐར་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་བལ་དུ་བྱ་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དཔེར་ན་ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 
གྦྷཱིས་མེད་ཀྦྷཱི་རམ་ཤེས་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་གྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་བདེན་མེད་དུ་བསྒྲུབས་པའྦྷཱི་རེས་སུ་དེ་ྦྷཱིད་ལ་མཐའ་
བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་བལ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་དགག་བྱ་གང་འགོག་པ་ནྦྷཱི། མཐའ་དང་པོ་བཀག་པའྦྷཱི་རེས་སུ་
རམ་རོག་གྦྷཱིས་གང་དུ་ཞེན་པའྦྷཱི་ཡུལ་དེ་ྦྷཱིད་འགོག་པ་སེ། བཞྦྷཱི་བརྒྱ་པ་ལས། རོག་པས་མཐོང་བ་འཆྦྷཱིང་བ་
སེ། །དེ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་རུ་དགག་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། རམ་འགེལ་ལས། འདྦྷཱི་ཡུལ་སུན་དབྱུང་མེད་པར་ནྦྷཱི། །དེ་སྤོང་
བར་ནྦྷཱི་ནུས་མ་ཡྦྷཱིན། །ཅེས་གསུངས་པར་ལྟར་རོ། །མཐའ་བཞྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱིར་བྱས་ནས་དེའྦྷཱི་སེང་དུ་བདེན་པ་
འགོག་པ་ནྦྷཱི་མཐའ་དང་པོ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་སེ། རང་བཞྦྷཱིན་སོང་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་སོང་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ལ་བདེན་
པར་འགོག་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །བཞྦྷཱི་པ་དེ་ལྟར་བཀག་པའྦྷཱི་དགོས་པ་ནྦྷཱི། ཐེག་ཆེན་གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་མཚན་མེད་
ཚང་བར་རོགས་པ་དང་། ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་གསལ་བ་དང་རྒྱས་པར་རོགས་དགོས་པས་དེའྦྷཱི་ཆེད་དུ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། 
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། མཚན་མ་མེད་པར་མ་རོགས་པར། །ཁོད་ཀྦྷཱིས་ཐར་པ་མེད་པར་གསུངས། །དེ་ཡྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་ཐེག་
ཆེན་ལས། །དེ་ནྦྷཱི་ཚང་བར་བསན་པ་ལགས། །ཞེས་དང་། འཇུག་འགེལ་ལས། ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་པ་གསལ་
བར་བྱ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསན་པ་ཡང་རྦྷཱིགས་པ་ྦྷཱིད་དེ་རྒྱས་པར་བསན་པ་བརོད་པར་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །ན་ཐོས་ཀྦྷཱི་ཐེག་པ་ལས་ནྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་པ་མདོར་མཚོན་པ་ཙམ་ཞྦྷཱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །ཞེས་གསུངས་
པས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་དེ་དག་འགོག་ཏུ་མྦྷཱི་རུང་བའྦྷཱི་ལོག་རོག་དགག་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། ཕྱོགས་ས་མ་བརོད་པ་དང་། 
དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབུ་མ་པར་རློམ་པ་བསན་པའྦྷཱི་སྦྷཱིང་པོ་སོས་བལ་ལ་མཐའ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་
སང་བ་དག་ན་རེ། དེ་ལྟར་བདེན་པ་བཀག་ཟྦྷཱིན་ནས་བདེན་པ་བཀག་པའྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་དེར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ནྦྷཱི་
དགག་ཏུ་མྦྷཱི་རུང་སེ། དེ་ཡུལ་གྦྷཱི་གནས་ལུགས་རོགས་པའྦྷཱི་བློ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། དབུ་མའྦྷཱི་དགག་བྱ་ནྦྷཱི་
བདེན་པ་ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན་ལ། དེས་བདེན་པར་མ་བཟུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ས་མས་བདེན་པ་བཀག་ཟྦྷཱིན་ནས་ཕྱྦྷཱི་མས་
དེའང་འགོག་དགོས་ན་བློ་ས་མ་གནོད་བཅས་དང་། ཕྱྦྷཱི་མ་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འོ་ན། ཡོད་མྦྷཱིན་
མེད་མྦྷཱིན་ཡོད་མེད་མྦྷཱིན། །གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱིན་པ། །ཞེས་སོགས་ཡུལ་གྦྷཱི་གནས་ལུགས་མཐའ་
བཞྦྷཱི་ཆར་གྦྷཱི་སོས་པ་དང་བལ་བ་དང་། བློས་མཐའ་བཞྦྷཱི་གང་དུའང་གཟུང་དུ་མྦྷཱི་རུང་བར་གསུངས་པ་རམས་
དང་འགལ་ལོ་སམ་ན་དེའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་ཀུན་རོབ་ཏུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྦྷཱིན་པས་བློས་
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ཀང་དེ་ལྟར་འཛིན་དུ་མྦྷཱི་རུང་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་སྒྲ་ཇྦྷཱི་བཞྦྷཱིན་དུ་ཁས་ལེན་དུ་མྦྷཱི་རུང་སེ། 
དགག་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རལ་མ་གོ་བས་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ན་མེད་དགོས་ཤྦྷཱིང་། མེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ན་ཡོད་དགོས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བློས་མཐའ་གང་དུའང་མྦྷཱི་འཛིན་པ་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བར་འདོད་པ་ནྦྷཱི་རྒྱ་ནག་ཧ་ཤང་གྦྷཱི་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་
པས་བདེན་པ་བཀག་ཟྦྷཱིན་ནས་བདེན་པས་སོང་པའྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་དེ་ཁོ་ནར་གཟུང་བ་ནྦྷཱི་གནས་ལུགས་རོགས་པའྦྷཱི་
བློ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བདེན་འཛིན་ལེགས་པར་ངོས་ཟྦྷཱིན་ན་བདག་འཛིན་གྦྷཱིས་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རོག་པ་དུ་མ་ཞྦྷཱིག་
ཡོད་པ་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་རོག་པས་གང་གཟུང་གྦྷཱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་
འགོག་པར་འདོད་པའྦྷཱི་ལོག་རོག་ཐམས་ཅད་བཟློག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་འཛེར་ཏོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། བདེན་པ་
བཀག་ཟྦྷཱིན་ནས་དེ་བཀག་པའྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དག་དགག་ཏུ་མྦྷཱི་རུང་བར་འདོད་པ་ནྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་
གཞུང་ལུགས་ཀྦྷཱི་གནད་ཆེན་པོ་འཕྱུགས་པ་སེ། མདོ་སྡུད་པ་ལས། ཕུང་འདྦྷཱི་སོང་ཞེས་རོག་ནའང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ནྦྷཱི། །མཚན་མ་ལ་སོད་སེ་མེད་གནས་ལ་དད་མ་ཡྦྷཱིན། །ཅེས་དང་། ཡུམ་བར་མ་ལས། གཟུགས་
སོང་ཞེས་བྱ་བར་སོད་ན་མཚན་མ་ལ་སོད་དོ། །གཟུགས་མྦྷཱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་སོད་ན་མཚན་མ་ལ་སོད་
དོ། །ཞེས་སོགས་དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་ཁུངས་ཐུབ་ཐམས་ཅད་ནས་སོང་མྦྷཱི་སོང་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་གྦྷཱིས་
འཛིན་ཐམས་ཅད་དགག་བྱར་གསུངས་པར་མཐུན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བདེན་པས་སོང་པའྦྷཱི་སོང་པ་ཁོ་ནར་བཟུང་བ་
དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་རོགས་པར་བྱས་ནས་དེ་དགག་ཏུ་མྦྷཱི་རུང་བ་ནྦྷཱི་གསང་སགས་ཀྦྷཱི་རྒྱུད་སེ་རམས་
ལས་རམ་གངས་དུ་མས་སྨད་ཅྦྷཱིང་རལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ར་ལྟུང་བཅུ་གཅྦྷཱིག་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་
པ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་འདྦྷཱིར་སྐབས་མ་ཡྦྷཱིན་པས་མ་སོས་སོ། །དབུ་མའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་དགག་བྱ་བདེན་པ་
ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན་པ་ལའང་རྦྷཱིགས་པས་གནོད་དེ། དེ་ལྟར་ན་མཐའ་གང་རུང་གཅྦྷཱིག་དང་བལ་ན་དབུ་མར་འགྱུར་བས་
ཁབ་པར་ཐལ། དབུ་མའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་དགག་པར་བྱ་བའྦྷཱི་མཐའ་ནྦྷཱི་བདེན་པར་ཡོད་མེད་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ནང་ནས་
བདེན་པ་ཁོ་ན་དང་ཡང་དག་པར་ཡོད་མེད་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ནང་ནས་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སོགས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། གལ་ཏེ་མཐའ་གྦྷཱིས་སུ་བྱས་པའྦྷཱི་མེད་མཐའ་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་མེད་པ་ཡྦྷཱིན་པས་སོན་མེད་དོ་སམ་ན། འོ་ན་
གནས་ལུགས་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་སང་བའྦྷཱི་དངོས་པོ་རམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ་
དེའྦྷཱི་ཚེ་མཐའ་བཞྦྷཱི་ཆར་བཀག་པས་སང་བའྦྷཱི་དངོས་པོ་ཀུན་རོབ་ཏུ་མེད་པའང་དགག་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཁབ་པ་
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ནྦྷཱི་ཁེད་ཅག་ཨེ་དན། འདོད་ན་ཅྦྷཱི་ལྟར་འགྱུར་སོམས་ཤྦྷཱིག བློ་ས་མ་ཡུལ་གྦྷཱི་གནས་ལུགས་རོགས་པས་བློ་ཕྱྦྷཱི་
མས་དེ་དགག་ཏུ་མྦྷཱི་རུང་ཞེས་པའང་གནད་མ་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་འཐད་པར་སང་ཡང་གནད་ཟྦྷཱིན་ན་འདྦྷཱི་ལྟར་
འགྱུར་ཏེ། རྦྷཱིགས་པས་བདེན་པ་བཀག་ནས་བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྦྷཱི་བློ་དེ་བདེན་པ་བཀག་པའྦྷཱི་ཆ་
ནས་ཡུལ་གྦྷཱི་གནས་ལུགས་རོགས་པ་ཡྦྷཱིན་ཀང་བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྦྷཱི་ཆ་ནས་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཡྦྷཱིན་
པས་བློ་ཕྱྦྷཱི་མས་དགག་དགོས་ཏེ། རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་བདེན་འཛིན་གྦྷཱི་ཞེན་ཡུལ་བདེན་པ་མེད་པ་ལྟར་
བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པའྦྷཱི་ཞེན་ཡུལ་བདེན་མེད་དེའང་མེད་པར་མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དཔེར་ན་བདེན་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་
སེང་དུ་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་བཀག་པའྦྷཱི་ཆ་ནས་མྦྷཱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་རོགས་པའྦྷཱི་བློ་ཡུལ་གྦྷཱི་གནས་
ཚུལ་རོགས་པར་འཇོག་ཀང་ཞེན་ཡུལ་མྦྷཱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་པོ་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་མ་གྲུབ་པས་
དེར་ཞེན་པའྦྷཱི་བློ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཡྦྷཱིན་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །དེ་ཡང་མགོན་པོ་བྱམས་པས་མྦྷཱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་
ལའང་མངོན་ཞེན་འགོག་པ་དང་། བདེན་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེང་དུ་སོས་པ་སོ་གྦྷཱིས་བཀག་ནས་བསོམས་པས་མཐོང་ལམ་
གྦྷཱི་སྐབས་སུ་སོས་པ་སོ་གྦྷཱིས་དང་བལ་པའྦྷཱི་སོས་བལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་དེ་ྦྷཱིད་འདྦྷཱི་ལ་ཚད་མ་
ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་འཁོར་གསུམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྦྷཱི་སོ་ནས་སྦྱྦྷཱིན་པ་གཏོང་བ་དང་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་བསྲུང་བ་
སོགས་སེར་ས་དང་འཆལ་ཚུལ་གྦྷཱི་གེན་པོ་ཡྦྷཱིན་ཡང་བློ་དེ་ྦྷཱིད་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཡྦྷཱིན་པས་
འཁོར་གསུམ་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་བློས་སྤོང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་ལ་མཚན་འཛིན་དང་བཅས་ཏེ་
ཕྱག་འཚལ་བ་མ་དད་པ་སོགས་ཀྦྷཱི་གེན་པོ་ཡྦྷཱིན་ཡང་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་
པ་སོགས་མཐའ་ཡས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་འདྦྷཱིར་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ནོ། །སམ་ན་མགོན་པོ་བྱམས་
པས་ཡུམ་དོན་དབུ་མར་འགེལ་པའྦྷཱི་བསན་བཅོས་དབུ་མའྦྷཱི་སྐབས་སུ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་ནྦྷཱི་ཧ་ཅང་མྦྷཱི་འཚམ་པའྦྷཱི་
ལོག་རོག་ཡྦྷཱིན་པས་གཞན་དུ་བཀག་ཟྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་འདྦྷཱིར་ཡང་། གལ་ཏེ་མྦྷཱི་རག་རག་གོ་
ཞེས། །དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལོག་ཡྦྷཱིན་ན། །སོང་ལ་མྦྷཱི་རག་པ་འོ་ཞེས། །འཛིན་པའང་ཇྦྷཱི་ལྟར་ལོག་མ་ཡྦྷཱིན། །ཅེས་
སོགས་རག་མྦྷཱི་རག་སོགས་ཕྱོགས་གྦྷཱིས་ཆར་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་པ་དང་། ཁེད་རང་གྦྷཱིས་ཀང་མྦྷཱི་
རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མེད་རོགས་པ་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མེད་
མཚན་ྦྷཱིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མ་རོགས་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ལོ། བློ་ས་མ་གནོད་བཅས་དང་། ཕྱྦྷཱི་
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མ་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའང་མ་དཔྱད་པ་སེ། ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པ་མ་ལུས་པར་མ་བཀག་གྦྷཱི་
བར་དུ་དེར་འགྱུར་བ་ནྦྷཱི་འདོད་ཐོག་ཏུ་བབ་པས་གནོད་བྱེད་མ་ཡྦྷཱིན་ལ། མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པ་བཀག་ཟྦྷཱིན་ནས་
ནྦྷཱི་དེར་མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ་བློ་ས་མས་མཐའ་གང་དུའང་མ་བཟུང་བས་ཕྱྦྷཱི་མས་དགག་པར་བྱར་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་གྦྷཱི་དོན་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན། ཀུན་རོབ་ཏུ་མེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཅེས་པ་ལ་འཆད་པ་ནྦྷཱི་
བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཆར་ལ་ལྟོས་ནས་རག་ཆད་སྤང་པའྦྷཱི་སྐབས་འགའ་ཞྦྷཱིག་ཏུ་དེ་ལྟར་འཆད་དགོས་པ་ཡོད་ཀང་། 
མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་བལ་གྦྷཱི་ཚེ་དེ་ལྟར་འཆད་དུ་མྦྷཱི་རུང་སེ། མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་བལ་མཚན་ྦྷཱིད་པ་ནྦྷཱི་འཕགས་
པའྦྷཱི་མམ་གཞག་ཟག་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་གཟྦྷཱིགས་ངོ་ཡྦྷཱིན་ལ་རེས་མཐུན་པ་ནྦྷཱི་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་ཤེས་བློ་ངོར་རོགས་དགོས་ཤྦྷཱིང་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་
དགོས་པར་སར་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་དེའང་ཁས་བླངས་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་རམས་ཀྦྷཱིས་མྱུ་གུ་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་
པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རང་རྒྱུད་བྱ་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཤེས་བྱེད་དུ་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མེད་པ་འདྦྷཱི་
ྦྷཱིད་གཙོ་བོར་བཀོད་པ་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་གྦྷཱི་དོན་ཡོད་
པར་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ། མེད་པར་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ། ཅེས་སོགས་ལ་འཆད་པ་ནྦྷཱི་བྱྦྷཱིས་པ་བསླུ་བར་
བྱེད་པའྦྷཱི་གཏམ་སེ། སྦྷཱིར་འདུས་བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བྱས་ནྦྷཱི་ཇྦྷཱི་ལྟར་འགྲུབ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་
འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་གྦྷཱིས་ཀ་དགག་གཞྦྷཱིར་བྱས་ནས་དེའྦྷཱི་སེང་དུ་བདེན་པ་བཀག་པའང་ཡོད་མོད་
ཀྦྷཱི་ཆོས་ཅན་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་སོང་གྦྷཱི་རམ་ཤེས་ལྟ་བུའྦྷཱི་སེང་དུ་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པ་བཀག་པ་ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་
པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གསུངས་པས་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་སོགས་བཞྦྷཱི་པོ་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ནས་དེའྦྷཱི་
སེང་དུ་བདེན་པ་བཀག་པ་ལ་འབེལ་ཅྦྷཱི་ཡོད་སོམས་ཤྦྷཱིག གལ་ཏེ་དེའྦྷཱི་དོན་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་སོང་གྦྷཱི་རམ་
པར་ཤེས་པ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན། ཀུན་རོབ་ཏུ་མེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཅེས་སོགས་ལ་སྦྱོར་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ་སམ་ན། 
རམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་མེད་པ་གྦྷཱིས་ཀ་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ། དེ་གྦྷཱིས་ཀ་
མ་ཡྦྷཱིན་པ་མྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། རགས་འབྲུ་གནོན་གྦྷཱི་ཐོག་ཏུ་དངོས་འགལ། ཁབ་པ་དགག་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རལ་མ་གོ་བ་
ལ་དངོས་འགལ་ཡྦྷཱིན་པས་རེས་འབང་དག་ལེགས་པར་སོམས་ཤྦྷཱིག དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་སྐབས་
འདྦྷཱིར་དགག་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རལ་མ་གོ་བ་འདྦྷཱི་ལ་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། ཡང་དག་ཇྦྷཱི་བཞྦྷཱིན་ཡོངས་ཤེས་
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པས། །མེད་དང་ཡོད་པར་མྦྷཱི་འདོད་པ། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་མེད་པ་པར་འགྱུར་ན། །ཅྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཡོད་པ་པར་མྦྷཱི་འགྱུར། །གལ་
ཏེ་ཡོད་པ་སུན་ཕྱུང་བས། །དོན་གྦྷཱིས་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་མེད་པར་བསན། །དེ་བཞྦྷཱིན་མེད་པར་སུན་ཕྱུང་བས། །ཡོད་པར་ཅྦྷཱི་
ཡྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱི་བསན། །ཞེས་ཆེད་དུ་གཏད་པའྦྷཱི་དགག་པའང་མཛད་ཅྦྷཱིང་། གཞན་ཡང་ཆད་མཐའ་བཀག་ན་རག་
མཐར་འགྱུར་པ་དང་། རག་མཐའ་བཀག་ན་ཆད་མཐར་འགྱུར་པ་དང་། མྦྷཱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་བཀག་ན་
རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་བཀག་ན་མྦྷཱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་
བར་ཐལ་བ་སོགས་སོན་གཞལ་དུ་མེད་པར་འབབ་པས། མཐའ་གྦྷཱིས་སྤངས་པའྦྷཱི་དབུ་མ་དོན་དུ་གེར་བ་དག་
གྦྷཱིས་བཞྦྷཱི་མདོའ་ིརྩྭ་བཞྦྷཱིན་དོར་བར་བྱའོ། །མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཀྦྷཱི་ངོར་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱི་
བཀག་པ་ལ་རྒྱ་ནག་ཧ་ཤང་གྦྷཱི་ལྟ་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་ས་བ་ནྦྷཱི་བརགས་དཔྱད་མ་བྱས་པའམ། ཐབས་ལ་བསླུ་བའྦྷཱི་
བདུད་ཀྦྷཱིས་ཆེད་དུ་གཏད་ནས་སས་པ་སེ། རྒྱ་ནག་ཧ་ཤང་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་གནས་ལུགས་ཀྦྷཱི་དོན་ལ་བརགས་དཔྱད་མྦྷཱི་
བྱེད་པར་རོགས་པ་རང་དགར་བཀག་ནས་ཅྦྷཱིའང་ཡྦྷཱིད་ལ་མྦྷཱི་བྱེད་པ་ཙམ་ལ་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་རོགས་པར་འདོད་
པ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། དེ་ྦྷཱིད་མཁས་པ་ཀ་མ་ལ་ཤྦྷཱི་ལས་ལུང་དང་རྦྷཱིགས་པས་སུན་ཕྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་ལ་འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་
གཞུང་ལུགས་ལས་བཤད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཡུལ་གྦྷཱི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་མཐར་འཛིན་
གྦྷཱི་ཞེན་ཡུལ་རེ་རེ་ནས་སུན་ཕྱུང་སེ་མཐར་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་སོས་པ་གང་ཡང་མ་རེད་པ་ཙམ་ལ་དབུ་
མའྦྷཱི་ལྟ་བ་རོགས་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་མཛད་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བདག་འཛིན་གྦྷཱིས་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རམ་རོག་ཕུང་
པོ་གསུམ་པ་དུ་མ་ཡོད་ཅེས་པའྦྷཱི་དོན་དེ་བདེན་འཛིན་གྦྷཱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ནས་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་མངོན་
པར་ཞེན་པའྦྷཱི་འཁོར་གསུམ་དུ་རམ་པར་རོག་པའྦྷཱི་བློའམ་དགག་བྱ་བཀག་པའྦྷཱི་བཀག་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྦྷཱི་
བློ་ལ་ཆད་དགོས་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་པ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེའང་འདོད་ན་བློ་ས་མ་སྤང་བྱ་མ་ཡྦྷཱིན་པའམ་
ཡང་ན་ཞེན་ཡུལ་སུན་མ་ཕྱུང་བར་ཞེན་བྱེད་ཀྦྷཱི་བློ་སྤོང་བ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །བློ་ཕྱྦྷཱི་མ་
སྤང་བྱ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ཁས་ལེན་པར་སང་ཡང་བདེན་གྦྷཱིས་ལས། དགག་བྱ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པས། །ཡང་དག་ཏུ་
ན་བཀག་མེད་གསལ། །ཞེས་སོགས་དང་འགལ་བས་མྦྷཱི་འཐད་དོ། །རམ་རོག་གྦྷཱིས་གང་དུ་ཞེན་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཐམས་
ཅད་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ངོར་དགག་བྱ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འདོད་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། རམ་རོག་གྦྷཱིས་གང་དུ་
ཞེན་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་ནས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་དབབ་དགོས་
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པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་འོ་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པའང་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ངོར་དགག་བྱར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་ཤྦྷཱིན་ཏུའང་
འདོད་དེ། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མྦྷཱི་རེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྦྷཱིན་ན་སང་བའྦྷཱི་
སེང་དུ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་རོད་པའྦྷཱི་ཚེ་རྒོལ་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་སང་བ་
ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཚེ་སང་བའྦྷཱི་སེང་དུ་བདེན་པ་ཙམ་འགོག་གྦྷཱི སང་བ་མྦྷཱི་འགོག་པར་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་འདོད་ན་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་ལས་མས་སོ། །གཞན་ཡང་བདག་འཛིན་གྦྷཱིས་པོ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རོགས་
པ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་དེ་དག་སྤང་བྱ་ཡྦྷཱིན་ནམ་མ་ཡྦྷཱིན། མྦྷཱིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་སར་རོག་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་
ཞྦྷཱིང་། ཡྦྷཱིན་ན་ཞེན་ཡུལ་སུན་མ་ཕྱུང་བར་ཞེན་བྱེད་ཀྦྷཱི་བློ་སྤོང་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཞེན་ཡུལ་སུན་དབྱུང་
དུ་མེད་པར་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གཞན་ཡང་མཚན་འཛིན་ཡྦྷཱིན་ན་བདེན་འཛིན་ཡྦྷཱིན་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 
དེ་ཡྦྷཱིན་ན་བདག་འཛིན་གྦྷཱིས་པོ་གང་རུང་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཁབ། དེ་གྦྷཱིས་གང་རུང་ཡྦྷཱིན་ན། བདེན་འཛིན་ཡྦྷཱིན་པས་
ཁབ་པར་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདོད་ན། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པས་མཚན་འཛིན་མ་ལུས་པར་སྤངས་པར་
ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྦྷཱིག བདེན་འཛིན་ཡྦྷཱིན་ན་ོན་སྒྲྦྷཱིབ་ཡྦྷཱིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདོད་ན་
དེས་མཚན་མེད་ཚང་བར་རོགས་པར་ཁས་བླངས་དགོས་པས་ཡབ་སས་ཀྦྷཱི་གཞུང་ལས་མཚན་མེད་ཚང་བར་
རོགས་པ་ཐེག་ཆེན་གྦྷཱི་ཁད་ཆོས་སུ་གསུང་པ་དང་འགལ་ལོ། །རམ་རོག་གྦྷཱིས་གང་དུ་ཞེན་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་
དགག་བྱར་འདོད་པ་ལོག་རོག་ཡྦྷཱིན་ན་མདོ་ལས་གཟུགས་སོང་པ་དང་། མྦྷཱི་སོང་པར་སོད་པ་སོགས་གྦྷཱིས་
འཛིན་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་ལ་སོད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཏྦྷཱིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། མཐའ་གྦྷཱིས་སྤངས་ནས་
དབུས་ལའང་མྦྷཱི་གནས་པར་གསུངས་པ་དང་། མགོན་པོ་བྱམས་པས། རམ་པར་མངོན་ཞེན་ལ་སོགས་
འགོག །ཅེས་དང་། གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་སོང་ྦྷཱིད་ལ། །སོད་པའྦྷཱི་འདུ་ཤེས་མྦྷཱི་མཐུན་ཕྱོགས། །ཞེས་དང་། 
གང་ཞྦྷཱིག་ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་ཡོད་མེད་མ་ཡྦྷཱིན་ཡོད་མེད་ལས་གཞན་དུའང་། །བརགས་པར་མྦྷཱི་ནུས་ངེས་ཚིག་
དང་བལ་སོ་སོ་རང་གྦྷཱི་རྦྷཱིག་ཞྦྷཱི་བ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་རམས་ལས་
སར་དངས་པ་ལྟར་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་བལ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་རོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ངེས་
དོན་གྦྷཱི་མདོ་སེ་དང་འཕགས་ཡུལ་མཁས་གྲུབ་རམས་ཀྦྷཱི་བསན་བཅོས་རམ་དག་རམས་དང་། བོད་ཀྦྷཱི་སེས་ཆེན་
མཁས་ཤྦྷཱིང་གྲུབ་པ་བརེས་པ་ཐམས་ཅད་མགྦྷཱིན་གཅྦྷཱིག་ཏུ་རོགས་པས་གང་དུ་ཞེན་པའྦྷཱི་ཡུལ་དེ་ྦྷཱིད་དགག་བྱར་
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གསུངས་པའྦྷཱི་ལོག་རོག་འདྦྷཱི་ཧ་ཅང་རྒྱ་མ་ཆེས་སམ་ལེགས་པར་དཔྱོད་ལ་སོས་ཤྦྷཱིག ད་ནྦྷཱི་གནད་ཀྦྷཱི་དོན་
བསྡུས་ཏེ་བརན་པར་བྱ་སེ། སོ་སོ་སེ་བོས་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་ཚེ་ཐོག་མར་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་ལ་སོགས་
པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱིས་མཐའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཀག་པའྦྷཱི་ཚེ་རྦྷཱིགས་ཤེས་དེའྦྷཱི་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་བདེན་པ་བཀག་པ་
དོན་ཡྦྷཱིན་པས་བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སོན་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ་རོག་པས་བདེན་པ་བཀག་པ་ལ་བདེན་མེད་དུ་
མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་མ་འདས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། བློ་ཕྱྦྷཱི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་དེ་ྦྷཱིད་སོན་ཡྦྷཱིན་པས་ཞེན་ཡུལ་བདེན་མེད་
ྦྷཱིད་མ་རེད་པའྦྷཱི་སོ་ནས་བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པ་ྦྷཱིད་ཀང་དགག་དགོས་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཚེ་བློ་དེའྦྷཱི་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་བདེན་མེད་
དུ་ཞེན་པ་བཀག་པ་ཡྦྷཱིན་པས་བདེན་མེད་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ་སམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སོན་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་ས་མ་དང་
འདའོ། །དེའང་བློ་གསུམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སོན་དུ་སོང་བས་གསུམ་པས་བདེན་མེད་མ་ཡྦྷཱིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་
པའང་བཀག་ལ། དེའང་བློ་བཞྦྷཱི་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སོན་དུ་སོང་བས་བཞྦྷཱི་པས་དེའང་བཀག་སེ་མདོར་ན་མཐའ་
བཞྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་བཞྦྷཱིན་དུ་འགོག་པའོ། །བཞྦྷཱི་པ་ཕན་ཆད་ཀྦྷཱི་འཛིན་སངས་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པས་ཐུག་མེད་དུ་མྦྷཱི་འགྱུར་
རོ། །རྦྷཱིགས་ཤེས་དེའྦྷཱི་རྒྱུན་གོམས་ནས་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྦྷཱི་ཚེ་མཐའ་བཞྦྷཱི་ཆར་གྦྷཱི་སོས་
པ་མྦྷཱི་འབྱུང་བས་གཙོ་བོའ་ིསོ་ནས་དགག་དགོས་པ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཞེན་
པ་ནམ་བྱུང་བའྦྷཱི་ཚེ་དགག་དགོས་པ་ནྦྷཱི་ས་མ་དང་འདའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་
ལ་སོགས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ལྔ་ནྦྷཱི་གང་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་བའྦྷཱི་དགག་བྱའྦྷཱི་སོ་ནས་ངོ་བོ་ལ་དཔྱོད་པ་གཅྦྷཱིག་དང་
དུ་བལ། རྒྱུ་ལ་དཔྱོད་པ་རོ་རེ་གཟེགས་མ། འབས་བུ་ལ་དཔྱོད་པ་ཡོད་མེད་སེ་འགོག གྦྷཱིས་ཀ་ལ་དཔྱོད་པ་མུ་
བཞྦྷཱི་སེ་འགོག ཐམས་ཅད་ལ་དཔྱོད་པ་རེན་འབེལ་གྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་མཛད་ལ། གཏན་ཚིགས་
ཀྦྷཱི་སོ་ནས་དང་པོ་བཞྦྷཱི་འབེལ་ཟླ་མ་དམྦྷཱིགས་པ་དང་། ཕྱྦྷཱི་མ་འགལ་ཟླ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་
སད་ས་རབས་པ་རམས་མཛད་དོ། །འོན་ཀང་ཕྱྦྷཱི་མ་འདྦྷཱི་ལ་བདེན་པར་ཡོད་པ་འགོག་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཐ་སད་
དུ་མེད་པ་འགོག་པ་ལ་སྦྱོར་བ་གྦྷཱིས་ཡོད་པས་དང་པོ་འགལ་ཟླ་དམྦྷཱིགས་པ་དང་། ཕྱྦྷཱི་མ་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་གཏན་
ཚིགས་ཡྦྷཱིན་པར་སེམས་སོ། །ལྔ་པོ་འདྦྷཱི་དག་དགག་བྱ་འགོག་ཚུལ་དང་། ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་ནྦྷཱི་
འོག་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། ཐལ་འགྱུར་བས་གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་
རེས་དཔག་དང་། རང་རྒྱུད་པས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་སུ་འདོད་པའྦྷཱི་ཁད་པར་ནྦྷཱི་ཐལ་རང་གྦྷཱི་ཁད་པར་གྦྷཱི་སྐབས་
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སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་མཐའ་དང་པོ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་འཐད་པའམ། སྒྲུབ་བྱེད་དམ། གཏན་
ཚིགས་དེ་དག་ཐལ་བ་ཙམ་གྦྷཱིས་ཡྦྷཱིན་ནམ། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་སམ་ན་དེའྦྷཱི་ལན་དུ། གསུམ་པ་འགེལ་ཚུལ་གྦྷཱི་སོ་
ནས་ཐལ་འགྱུར་དང་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སེ། དཔྱད་གཞྦྷཱི་རྒྱ་གར་མཁས་པའྦྷཱི་གཞུང་ལས་
བཤད་ཚུལ་འགོད། དེ་ལ་སོན་གྦྷཱི་མཁས་པ་རམས་དཔྱད་པ་ཇྦྷཱི་ལྟར་མཛད་པའྦྷཱི་ཚུལ། དེ་དག་འཐད་མྦྷཱི་འཐད་ཀྦྷཱི་
ཆ་སོ་སོར་དབྱེ་བ། ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རང་དགར་བཏགས་པའྦྷཱི་རམ་གཞག་ཞྦྷཱིབ་ཏུ་དགག་པ། རང་ལུགས་འཐད་པའྦྷཱི་
ཕྱོགས་རམས་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་བཀག་
པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་བཞྦྷཱི་པོ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ལ་ཐོགས་མར་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་དངོས་པོ་
རམས་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། དེ་དག་གྦྷཱི་སེ་བ་དོན་མེད་པ་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཐལ་བར་
འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དངོས་པོ་བདག་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པ་རམས་ལ་ནྦྷཱི་ཡང་སེ་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ། །ཅྦྷཱི་
སེ་ཡོད་ཀང་སེ་ན་ནམ་ཡང་མྦྷཱི་སེ་བར་མྦྷཱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་ཐལ་བའྦྷཱི་རམ་གཞག་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་
སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས། དེ་ནྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
དང་། གཞན་གྦྷཱིས་སས་པའྦྷཱི་ེས་པ་མ་བསལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཐལ་བར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཚིག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། 
སྐབས་ཀྦྷཱི་དོན་ལས་བཟློག་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། དེའྦྷཱི་ཆོས་བཟློག་པའྦྷཱི་དོན་མངོན་པས་དངོས་པོ་རམས་
གཞན་ལས་སེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། སེ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སེ་བ་ཐུགས་པ་ཡོད་
པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་གྲུབ་པའྦྷཱི་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའྦྷཱི་སོན་བརོད་ནས་རང་ལུགས་རང་
རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་འབའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་བསྒྲུབ་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་ཁོད་ཀྦྷཱིས་སོན་དེ་དག་རང་
རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིག་དང་དཔེ་མ་བརོད་པ་སོགས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་བརོད་ན་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱི་ལུགས་དེ་མྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པར་མྦྷཱི་འགྲུབ་སེ། ཐལ་བས་གཞན་གྦྷཱི་ལོག་རོག་བཟློག་པས་རང་རྒྱུད་དགོས་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། 
གཞན་དུ་ན་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱིས་ཀང་མྦྷཱི་ཟློག་པས་རང་རྒྱུད་ལ་ནུས་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། དེའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་མཐུན་
སང་དུ་གྲུབ་པའྦྷཱི་སེང་དུ་ཁད་ཆོས་ཁས་མ་བླངས་པས་རང་རྒྱུད་ྦྷཱིད་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཞེས་སོགས་ཀྦྷཱི་སོ་
ནས་སུན་ཕྱུང་ནས་རང་ལུགས་ཐལ་བ་འབའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་འཛུགས་པར་མཛད་དེ། འདྦྷཱི་
དག་ནྦྷཱི་འོག་རོ་རེ་གཟེགས་མའྦྷཱི་སྐབས་སུ་ཞྦྷཱིབ་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདྦྷཱིར་མ་སོས་སོ། །འཇུག་པའྦྷཱི་
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འགེལ་བཤད་མཛད་པ་ཛ་ཡ་ཨ་ནནྟས་ཀང་འདྦྷཱིར་ཐལ་འགྱུར་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་གཞན་གྦྷཱིས་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་སོ་
ནས་གཞན་ལ་མྦྷཱི་འདོད་པ་སོན་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་སེ། དཔེར་ན་གཞན་གྦྷཱིས་དངོས་པོ་བདག་ལས་སེ་བའྦྷཱི་མཚན་
ྦྷཱིད་ཅན་གྦྷཱི་དངོས་པོ་ཁས་ལེན་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རམས་མྦྷཱི་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་མྦྷཱི་འདོད་པ་བརོད་
པར་བྱེད་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་འགའ་ཞྦྷཱིག་ན་རེ། གལ་ཏེ་ཐལ་འགྱུར་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་ན་ཚད་
མས་གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ནམ། འོན་ཏེ་མ་གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན། དེ་ལ་ཕྱོགས་དང་པོ་ལྟར་ན་དེའྦྷཱི་ཚེ་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་
པས་གཞན་གྦྷཱིས་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བརོད། ཕྱོགས་གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན་གཞན་གྦྷཱིས་ཁས་ལེན་པར་མྦྷཱི་
འོས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་གཞན་གྦྷཱིས་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བརོད་ཅེ་ན་དེའྦྷཱི་ལན་ནྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་གང་ཡྦྷཱིན་
པ་དེ་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་པ་དེ་ྦྷཱིད་ཁོ་བོས་མྦྷཱི་ཤེས་ཏེ། འདྦྷཱི་ལྟར་རྒོལ་བས་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པའྦྷཱི་
དུས་ན་གང་གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་དེ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ནམ། གཞན་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེས་ཇྦྷཱི་ལྟར་
ཤེས་ཏེ། གཞན་གྦྷཱི་སེམས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པའྦྷཱི་ཡུལ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རང་
ྦྷཱིད་ལའང་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཤེས་ཏེ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་གྦྷཱིས་དུས་རྦྷཱིང་མོ་ནས་བཟུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
བསླུ་བ་སྦྷཱིད་པས་སོ། །དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་བ་དང་། ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་བ་དག་གྦྷཱིས་ཚད་མ་ྦྷཱིད་དུ་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་སོབས་
ཀྦྷཱིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱིས་རང་བཞྦྷཱིན་ཁས་ལེན་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེས་ན་གཞན་གྦྷཱིས་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་
གཞན་གྦྷཱི་ཕྱོགས་སུན་འབྱྦྷཱིན་པར་རྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་ཕྱོགས་ལ་ཁབ་
པ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་འཐད་དུ་ཆུག་ཀང་ཁབ་པ་ནྦྷཱི་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པའྦྷཱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས། 
འཇྦྷཱིག་རེན་པ་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གྦྷཱི་སོ་ནས་ཁབ་པ་གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་པས་ན་ཐལ་འགྱུར་གྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱིས་
གཞན་གྦྷཱི་ཕྱོགས་སུན་འབྱྦྷཱིན་པ་ཅྦྷཱི་ལྟར་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཞེས་ཐལ་འགྱུར་གྦྷཱི་གཞུང་འཛུགས་པར་མཛད་དོ། །སོབ་
དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་སང་བར། བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་ཆོས་དང་རེས་མཐུན་པ། །རྦྷཱིགས་པ་
ཤེས་པས་ཆོས་ཅན་དུ། །རག་ཏུ་བྱེད་པ་དེ་ཡྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །མཁས་པས་རང་གྦྷཱི་ཆོས་ཅན་སོས། །དངོས་པོ་མེད་པ་
ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཆོས། །བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་རེས་མཐུན་པའྦྷཱི། །དངོས་པོ་མེད་ྦྷཱིད་ཆོས་ཅན་ཡྦྷཱིན། །དེ་བས་འདྦྷཱི་མ་
གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། བདེན་གྦྷཱིས་ལས། རྒོལ་བ་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་ཤེས་པ་ལ། །ཇྦྷཱི་ཙམ་སང་བའྦྷཱི་ཆ་ཡོད་
པ། །དེ་ཙམ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ནྦྷཱི། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ལ་སོགས་པར་རོག །དེ་ཚེ་རེས་སུ་དཔག་པ་འབྱུང་། །གང་



ངེས་དོན་རབ་གསལ།   109 

གྦྷཱི་ཚེ་ན་གཞན་ན་མྦྷཱིན། །དེ་བས་རྦྷཱིགས་པ་ས་བ་རམས། །དེ་སྐད་ས་བ་སུ་ཞྦྷཱིག་འགོག །ཅེས་དང་། རྒྱན་ལས། 
གཞུང་གྦྷཱིས་བསེད་པའྦྷཱི་བྱེ་བག་གྦྷཱི །ཆོས་ཅན་སྤངས་ནས་མཁས་པ་དང་། །བུད་མེད་བྱྦྷཱིས་པའྦྷཱི་བར་དག་
ལ། །གགས་པར་གྱུར་པའྦྷཱི་དངོས་རམས་ལ། །བསྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་འདྦྷཱི། །མ་ལུས་ཡང་དག་འཇུག་
པར་འགྱུར། །དེ་ལྟ་མྦྷཱིན་ན་གཞྦྷཱི་མ་གྲུབ། །ལ་སོགས་ལན་ནྦྷཱི་ཇྦྷཱི་སྐད་གདབ། །ཅེས་དང་། དབུ་མ་སང་བར། ཁོ་བོ་
ཅག་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འབའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ྦྷཱིད་དུ་མྦྷཱི་བསྒྲུབ་ཀྦྷཱི་འོན་ཀང་ཡང་དག་པའྦྷཱི་
ཚད་མའྦྷཱི་སོབས་ཀྦྷཱིས་བསྒྲུབ་བོ། །དེའང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྦྷཱིས་རེས་སུ་གནང་བ་ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན་པས། ཁོ་བོ་ཅག་
ཁས་ལེན་པ་བྱེད་དོ་ཞེས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཞུང་འཛུགས་པར་མཛད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། སོན་གྦྷཱི་མཁས་པ་ཐལ་
འགྱུར་པ་ཆེན་པོ་འགའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས། རང་རྒྱུད་པ་ནྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱི་ཚུལ། རྒོལ་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་དངོས་པོ་སོབས་
ཞུགས་ཀྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས། བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོ་ལ་མཐའ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་
ཡྦྷཱིན་ལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ནྦྷཱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཁབ་པ་བསལ་བ་གསུམ། ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་ཕ་
རོལ་པོའ་ིབློ་ངོར་བསྒྲུབ་བྱ་མྦྷཱི་བདེན་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་གྦྷཱིས་གང་ཞྦྷཱིག་འཐད་ཅེ་ན་འདྦྷཱི་ལ་
གྦྷཱིས་ཏེ། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་ལུགས་དགག་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་གྦྷཱི་ལུགས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། འདྦྷཱི་
ལྟར་དབུ་མ་པ་ལ་རང་གྦྷཱི་འདོད་པ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རགས་རང་ལ་གྲུབ་པ་ཅན་གྦྷཱི་རང་རྒྱུད་མྦྷཱི་འཐད་དེ། རང་རྒྱུད་མྦྷཱི་
དགོས་པ་དང་། མྦྷཱི་ནུས་པ་དང་། མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཕ་རོལ་པོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་
རགས་ལས་དེ་དང་བརྒྱུད་ནས་འགལ་པའྦྷཱི་ཕ་རོལ་པོའ་ིལོག་རོག་སེལ་ནུས་པས་རང་རྒྱུད་མྦྷཱི་དགོས་
སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། ཁས་བླངས་དང་འགལ་བ་བསན་ཡང་ལོག་རོག་མྦྷཱི་འདོར་ན་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱིས་ཀང་སུན་འབྱྦྷཱིན་
མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་ནྦྷཱི་སོན་པ་དང་ལྷན་ཅྦྷཱིག་རོད་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དབུ་མ་པ་ཡྦྷཱིན་ན་རང་གྦྷཱི་
རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་དཔག་པ་བྱ་བར་རྦྷཱིགས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསུམ། རང་འདོད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་མེད་
པ་དང་། དཔྱད་བཟོད་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་མེད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་ལ་མཐུན་སང་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་འོག་ཏུ་འཆད། 
གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྦྷཱི་དོན་དེ་རམས། །ཚད་མ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་རབ་བསྒྲུབས་ན། །ཁོད་ཀྦྷཱིས་ཚད་མ་དེ་རམས་
ནྦྷཱི། །ཇྦྷཱི་ལྟར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་སོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འདྦྷཱིའང་འོག་ཏུ་ཡོད་ངེས་ཀྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་
དགག་པའྦྷཱི་སྐབས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་མྦྷཱིག་སོགས་ནང་གྦྷཱི་སེ་མཆེད་ལྟ་བུ་དོན་དམ་པ་རང་ལ་
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མ་གྲུབ་ཅྦྷཱིང་ཀུན་རོབ་པ་གཞན་ལ་མ་གྲུབ། ཙམ་པོ་ཐུན་མོང་དུ་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རགས་ཕྱྦྷཱི་མ་མ་གྲུབ་སེ། 
སྒྲ་རག་མྦྷཱི་རག་རོད་པའྦྷཱི་ཚེ་ནམ་མཁའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་གྦྷཱི་སྒྲ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་གྲུབ་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའྦྷཱི་
སྒྲ་ཕྱྦྷཱི་རོལ་མུ་སེགས་བྱེད་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་སྒྲ་ཙམ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་འདྦྷཱིར་ཡང་དོན་དམ་དང་
ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་མ་གྲུབ་ཀང་མྦྷཱིག་སོགས་ནང་གྦྷཱི་སེ་མཆེད་ཙམ་པོ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེ་ན་དངོས་པོར་ས་བ་རམས་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་བ་གྲུབ་པར་འདོད་པས་དེའྦྷཱི་
ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་མྦྷཱི་འགལ་ཡང་དབུ་མ་པས་ནྦྷཱི་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་དངོས་པོ་བ་གྲུབ་པར་མྦྷཱི་འདོད་པས་གཞྦྷཱི་
ཆོས་ཅན་མྦྷཱི་འགྲུབ་པས་སོ། །དོན་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཞལ་གྦྷཱིས་བཞེས་པར་
གསུངས་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས་གང་གྦྷཱི་ཚེ་སེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་དེའྦྷཱི་ཚེ་དེ་ཁོ་ནར་དེའྦྷཱི་
རེན་ཆོས་ཅན་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཙམ་གྦྷཱིས་བདག་གྦྷཱི་དངོས་པོ་རེད་པ་ནྦྷཱི་མས་པར་འགྱུར་བར་འདྦྷཱིས་རང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་
ཁས་བླངས་པ་ྦྷཱིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་དབུ་མ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྦྷཱི་
ཚད་མས་གྲུབ་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱིས་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོ་ལ་མཐའ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་ངེས་པ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་
རགས་མྦྷཱི་འཐད་པར་གྲུབ་བོ། །གྦྷཱིས་པ་ཐལ་འགྱུར་པའྦྷཱི་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་གཏན་ལ་འབེབས་
པའྦྷཱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་མྦྷཱི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ཙམ་འབའ་ཞྦྷཱིག་བྱ་བར་རྦྷཱིགས་ཏེ། དབུ་མ་པ་རང་ྦྷཱིད་ལ་ཞེ་
འདོད་ཀྦྷཱི་ཁས་ལེན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། དེའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། གཟྦྷཱིགས་པ་དག་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་
གཟྦྷཱིགས་ངོའམ་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཀྦྷཱི་ངོར་གཟུགས་ནས་རམ་མཁེན་གྦྷཱི་བར་གྦྷཱི་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ལ་ཡོད་པའམ་མེད་པ། དགག་པའམ་སྒྲུབ་པ། བདེན་པའམ་མྦྷཱི་བདེན་པ་རང་བཞྦྷཱིན་པ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཆར་
དུའང་མ་གྲུབ་པ་སེ་མདོ་ལས། གཟུགས་རག་ཅེས་བྱ་བའམ་མྦྷཱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་སོད་ན་མཚན་མ་ལ་སོད་ཀྦྷཱི་
ཤེར་ཕྱྦྷཱིན་ལ་མྦྷཱི་སོད་ཞེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཡང་ན་ཀུན་རོབ་རྦྷཱིགས་པས་མྦྷཱི་འགྲུབ་པ་
དང་། དོན་དམ་ས་བསམ་བརོད་ལས་འདས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། །བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུའང་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། །དེ་དག་རག་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཆད་པ་མྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དོན་དེ་ལ་དགོངས་ནས་ཀླུས་ཀང་། རོད་མེད་
ཆེ་བའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཅན། །གང་རམས་ལ་ནྦྷཱི་ཕྱོགས་ྦྷཱིད་མེད། །གང་ལ་རང་ཕྱོགས་ཡོད་མྦྷཱིན་པ། །དེ་ལ་གཞན་
ཕྱོགས་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་དང་། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །དེས་ན་ང་ལ་སོན་དེ་ཡོད། །ང་ལ་དམ་
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བཅའ་མེད་པས་ན། །ང་ནྦྷཱི་སོན་མེད་ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། དགག་བྱ་ཅྦྷཱི་ཡང་མེད་པས་ན། །ང་ནྦྷཱི་ཅྦྷཱི་ཡང་མྦྷཱི་
འགོག་གོ །དེ་ཕྱྦྷཱིར་འགོག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས། །སྐུར་བ་དེ་ནྦྷཱི་ཁོད་ཀྦྷཱིས་བཏབ། །ཅེས་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། ལྷས་ཀང་། 
ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་ཅེས། །ཕྱོགས་ནྦྷཱི་གང་ལ་ཡོད་མྦྷཱིན་པ། །དེ་ལ་ཡུན་ནྦྷཱི་རྦྷཱིང་པོ་ནའང་། །ཀན་ཀ་
བརོད་པར་ནུས་མ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། གང་གྦྷཱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། །མེད་དང་ཡོད་མེད་མྦྷཱི་སྒྲུབ་པ། །དེ་ལ་
ནན་ཏན་ལྡན་པས་ཀང་། །ཅྦྷཱིར་ཡང་ཀན་ཀ་བྱར་མྦྷཱི་ནུས། །ཞེས་དང་ཟླ་བའྦྷཱི་ཞབས་ཀྦྷཱིས་ཀང་། དབུ་མ་པ་ཡྦྷཱིན་
ན་ནྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བར་རྦྷཱིགས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཕྱོགས་གཞན་ཁས་བླངས་པ་མེད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་དང་། ཐལ་བར་འགྱུར་བ་བཟློག་པའྦྷཱི་དོན་དང་ཡང་ཕ་རོལ་པོ་ྦྷཱིད་འབེལ་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཁོ་བོ་ཅག་
ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། རང་ལ་དམ་བཅའ་བ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་རང་ལ་ཞེ་འདོད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་ཁས་
ལེན་པ་མེད་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ཤེས་བྱ་ལ་མྦྷཱི་འཐད་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་གྦྷཱི་བྱེད་
པས་ཀང་ཕ་རོལ་པོའ་ིལོག་པར་རོག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་འགོག་པ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། རང་གྦྷཱི་འདོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི་མ་
ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས་ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི་ཕ་རོལ་པོའ་ིདམ་བཅའ་བ་འགོག་པ་ཙམ་གྦྷཱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྦྷཱིན་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཐལ་བ་ལས་ཟློག་པའྦྷཱི་དོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཅེས་དང་། ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནའྦྷཱི་སོ་ནས་
གཞན་གྦྷཱི་ཕྱོགས་སེལ་བར་མཛད་ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་དབུ་མ་པ་ལ་རང་འདོད་པའྦྷཱི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་
པས་དང་། ཆོས་ཅན་ལ་མཐུན་སང་མེད་པས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་མྦྷཱི་འཐད་ཅྦྷཱིང་གཞན་གྦྷཱི་འདོད་པ་འགོག་པ་ནྦྷཱི་
ཕ་རོལ་པོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་རགས་ལས་དེ་དང་བརྒྱུད་ནས་འགལ་བའྦྷཱི་ཕ་རོལ་པོའ་ིའདོད་པ་འགོག་པ་
ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་རྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སོན་གྦྷཱི་མཁས་པ་ཀླུ་མེས་ལ་སོགས་
པའྦྷཱི་གསུང་ནས་དེ་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་ཡྦྷཱིན་ཀང་རང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་ལ་མཐུན་སང་
མེད་པར་འདོད་པ་དེ་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ལས་དང་པོ་ནྦྷཱི་ཁེད་ས་ཕྱོགས་དག་པ་ན་བུམ་པ་མེད་པར་འདོད་དམ་མྦྷཱི་
འདོད། མྦྷཱི་འདོད་ན་གཞན་གྦྷཱི་འདོད་པ་བཀག་པ་དག་ཀང་མེད་དོ། །དེ་འདོད་ན་གཞན་གྦྷཱིས་བཏགས་པའྦྷཱི་
བདག་ལ་སོགས་མ་གྲུབ་པ་དགག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའང་ཅྦྷཱི་སེ་མྦྷཱི་མཛད། དེ་ཁོ་ན་བདག་གྦྷཱིས་དབེན་པ་ལ་སོགས་
པའྦྷཱི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་དེ། དེ་ཁོ་ན་དགག་བྱ་མེད་པས་བཀག་པའང་མེད་དོ་ཞེས་ན་དེ་ཁོ་ནར་དམ་བཅའ་བ་གཞན་
སུ་འདོད། ཐ་སད་དུ་སེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་ཡོད་པ་ྦྷཱིད་སོབ་དཔོན་གྦྷཱིས། བུ་རམ་རང་བཞྦྷཱིན་
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མངར་བ་དང་། །མེ་ཡྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཚ་བ་ལྟར། །དེ་བཞྦྷཱིན་ཆོས་རམས་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི། །རང་བཞྦྷཱིན་སོང་པ་ྦྷཱིད་དུ་
འདོད། །ཅེས་དང་། མ་རྦྷཱིག་ནས་བརམས་རྒ་ཤྦྷཱིའྦྷཱི་བར། །རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི། །རེན་ནས་འབྱུང་
བའྦྷཱི་བྱ་བ་ནྦྷཱི། །ཁོ་བོས་རྨྦྷཱི་ལམ་སྒྱུ་འདར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་དབེན་པའྦྷཱི་
བསྒྲུབ་བྱ་ཡོད་ཀང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ནམ། མེད་ནས་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་གང་། ས་མ་ལྟར་ན་འགལ་བ་ཁས་ལེན་ཀང་
གཞན་གྦྷཱི་འདོད་པའང་མྦྷཱི་འགོག་པར་མྦྷཱི་འགྱུར་རོ། །འགལ་བ་བསན་པས་གང་ཡང་རུང་བ་ཁས་ལེན་དུ་མྦྷཱི་
བཏུབ་པར་གོ་ཞེ་ན་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པས་དེ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་བྱར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ནས་ཁས་
མྦྷཱི་ལེན་ན་འགལ་བ་གནས་པ་ྦྷཱིད་ཀང་མེད་དོ་ཚིག་ཏུ་བརོད་པས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན་རང་བཞྦྷཱིན་བཀག་པ་ྦྷཱིད་ལ་
བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་གནས་པ་སེ། ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་བས་གྲུབ་པ་མྦྷཱི་སང་ཞྦྷཱིང་ལྡོག་པ་གྲུབ་པའྦྷཱི་བསལ་བའང་མེད་ལ་
རྒོལ་བ་དབུ་མ་པས་དེ་ལྟར་གཞན་ལ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་བསལ་ལོ། །ཆོས་ཅན་དང་རགས་དབུ་མ་པ་ྦྷཱིད་ལ་
གྲུབ་པ་མེད་ན་འགལ་བ་ས་བ་པོའ་ིགང་ཟག་འགལ་བ་གནས་པ་ྦྷཱིད་ཀང་དབུ་མ་པ་ལ་མ་གྲུབ་པས་གཞན་ལ་
ཐལ་འགྱུར་མྦྷཱི་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཕ་རོལ་དངོས་པོར་ས་བ་ནྦྷཱི་འགལ་བ་ས་བ་པོ་ཡྦྷཱིན་ལ་དེ་དག་འབས་བུ་ཡེ་
ནས་ཡོད་པ་སེ་བར་ས་བ་ཐོས་པས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་ཡྦྷཱིན་ལ་དེ་ལ་བརེན་ནས་
འབྱུང་བའྦྷཱི་རགས་ྦྷཱིད་ཀང་དབུ་མ་པ་ལ་ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་མ་གྲུབ། དེ་དག་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་ངོར་གྲུབ་ཀྦྷཱི་དེ་ཙམ་གྲུབ་པས་དེ་
ཁོ་ན་དཔྱོད་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་མྦྷཱི་རུང་ཞེ་ན་འོ་ན་འགལ་བར་ས་བ་པོའང་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་ངོར་གྲུབ་པ་ྦྷཱིད་དོ། །གཞན་
ཡང་ཆོས་དངོས་པོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞྦྷཱི་དངོས་པོ་དགོས་ཀྦྷཱི་ཆོས་དངོས་པོ་བཀག་པ་ཙམ་བྱེད་པ་ལ་གཞྦྷཱི་དངོས་
པོར་གྲུབ་པ་མྦྷཱི་དགོས་ཏེ་རམ་པར་བརགས་པས་ཀང་ཆོག་གོ །དེ་ལ་བདག་བཀག་པའྦྷཱི་ཆོས་རེན་ཅྦྷཱིང་སྒྲུབ་ནུས་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་དབང་ཕྱུག་གྦྷཱིས། ཡོད་མེད་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་བརེན་པའྦྷཱི། །སྒྲ་དོན་ཆོས་ནྦྷཱི་རམ་པ་
གསུམ། །དེ་དངོས་ེར་ལེན་མེད་པ་ཅན། །སྒྲུབ་ལ་དེ་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི། །དེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་དེ་ྦྷཱིད་
ནྦྷཱི། །མེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་སྒྲ་སྦྱོར་ཕྱྦྷཱིར། །ཞེས་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་། དཔེར་ན་མཁའ་སོགས་གཞན་དག་
གྦྷཱིས། །སོན་མེད་རང་བཞྦྷཱིན་བསེད་མེད་མྦྷཱིན། །གཅྦྷཱིག་ཅར་སྒྲ་སོགས་རྒྱུ་མྦྷཱིན་ཕྱྦྷཱིར། །ཞེས་བཤད་པ་ལ་སུན་
འབྱྦྷཱིན་པ། དེ་བཞྦྷཱིན་མཁའ་སོགས་ཆོས་ཅན་གྦྷཱི། །ངོ་བོའང་དངོས་མེད་ཅེས་བརོད་བཞྦྷཱིན། །དེ་ལྟར་འདོད་པའྦྷཱི་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ། །གནོད་པ་འགའ་ཡང་མེད་པ་ྦྷཱིད། །འདྦྷཱིས་ནྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཀ་བསྒྲུབ་བྱ་ྦྷཱིད། །ཡྦྷཱིན་ན་ཆོས་ཅན་ལ་
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གནོད་གང་། །སྒྲུབ་པར་བྱ་བའྦྷཱི་ཆོས་འགོག་པས། །དེ་ལ་གནོད་ཅེས་བསན་པ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་བཤད་དེ། གཞྦྷཱི་
དངོས་པོ་ཡྦྷཱིན་པར་དགག་པས་ཆོས་ཅན་འགོག་པར་འགྱུར་པའྦྷཱི་རྒོལ་བ་དང་། ཆོས་དགག་པ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ལ་
གཞྦྷཱི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ་སོན་མེད་པའྦྷཱི་ཚུལ་བཤད་དོ། །དེས་ན་གགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ལ་རང་རྒྱུད་སྦྱོར་བ་
ཡྦྷཱིན་ལ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཐལ་འགྱུར་སྦྱོར་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ནའང་ཆོས་ཅན་ལ་
མཐུན་པར་སང་བ་མེད་པས། དེ་ལ་ལྟ་བ་མྦྷཱི་འགྲུབ་སེ། གཞན་དག་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་
རང་བཞྦྷཱིན་པར་འདོད་ལ་དབུ་མ་པ་ནྦྷཱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ནྦྷཱི་རག་པ་
དང་སང་བ་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་མཐུན་སང་ཡོད་པར་མྦྷཱི་འདོད་ཀྦྷཱི་སང་བ་ྦྷཱིད་ལ་མཐུན་པར་སང་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གཟུགས་
ལ་སོགས་པ་བརན་པར་གྱུར་པ་སང་བ་ནྦྷཱི་དངོས་པོར་ས་བ་ྦྷཱིད་ལའང་མྦྷཱི་འགྲུབ་པ་རང་གྦྷཱི་རློམ་པ་ཙམ་
མོ། །དཔེར་ན་ེ་བར་ལེན་པའྦྷཱི་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་གཟུང་བའྦྷཱི་ཚེ་བདག་ནྦྷཱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་པོ་ྦྷཱིད་ལའང་
སང་བ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་དགག་པར་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། སང་བའྦྷཱི་དངོས་པོ་གང་ཡྦྷཱིན་པ། །དེ་ནྦྷཱི་འགོག་པ་མ་
ཡྦྷཱིན་ྦྷཱིད། །མས་སུ་མྱོང་བ་གང་ྦྷཱིད་པ། །དགག་པར་ནུས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པས་སོ། །ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་
བས་སྒྲ་རག་པར་གཟུང་བས་དེ་ལྟར་མྦྷཱི་འདོད་པ་དང་། གྦྷཱིས་སུ་སང་བ་ཙམ་ལ་མཐུན་པར་སང་བ་མེད་དམ་ཅྦྷཱི། 
སྒྲ་ནམ་མཁའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པར་འདོད་པས་སྒྲ་ཙམ་ལ་མཐུན་པར་སང་བ་མེད་དམ། རབ་
རྦྷཱིབ་ཅན་གྦྷཱིས་ལ་ཟླ་བ་གྦྷཱིས་མཐུན་པར་སང་བ་ལྟ་བུར་གྲུབ་པས་དེ་ཁོ་ནར་དཔྱོད་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་དུ་མྦྷཱི་
འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན་དེ་ལྟ་ཡྦྷཱིན་དུ་ཆུག་ཀང་ཆོས་དགག་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞྦྷཱི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ཅྦྷཱིང་རག་པ་ཡྦྷཱིན་ཀང་
སོན་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཚུལ་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏེ། དབུ་མ་པ་ལ་སང་བ་དེ་གཞན་དག་ལ་སང་བར་མྦྷཱི་འགྲུབ་སེ། རྒྱུ་མཚན་
གང་གྦྷཱིས་གྲུབ་ཅེ་ན་ཁས་ལེན་པར་ཡང་ཅྦྷཱིས་གྲུབ། གཞན་དག་ས་བས་སོ་ཞེ་ན་གཞན་དག་ཀང་འོ་སྐོལ་ལ་སང་
བ་དང་མཐུན་པའྦྷཱི་འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པ་བྱེད་ལ་ཚིག་ཏུའང་བརོད་པས་སོ། །གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་རྦྷཱིགས་
པའྦྷཱི་དབང་ཕྱུག་ཆ་པའྦྷཱི་ཞལ་ས་ནས་ཆོས་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་ཁས་བླངས་ནས་རམ་པར་དཔྱོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རམ་པར་
དཔྱད་ནས་ཁས་ལེན་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །རམ་པར་དཔྱོད་ནས་བདེན་པ་ཞྦྷཱིག་ན་ཁས་ལེན་པ་ཡྦྷཱིན་པས། རམ་པར་
དཔྱོད་པ་དེ་ྦྷཱིད་ཁས་ལེན་པའྦྷཱི་ཐབས་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཐབས་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཚེ་ཐབས་ལས་བྱུང་བ་ཁས་བླང་པར་ནྦྷཱི་
མ་གྲུབ་བོ། །དེ་བས་རམ་པར་དཔྱོད་པའྦྷཱི་དུས་ན་དབུ་མའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་བླང་པ་མེད་དོ། །དཔྱད་ནས་དེའྦྷཱི་
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འོག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡྦྷཱིན་པས་སོ། །དེ་བས་ན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ཞེས་ཀང་གྲུབ་པ་མེད། གཞན་དག་དངོས་
པོར་ས་བའྦྷཱི་ལུགས་ཀང་ཁས་བླང་པ་མེད་དེ། དེ་ལ་དཔྱོད་པ་ཡྦྷཱིན་པས་སོ། །དེས་ན་བདེན་པའྦྷཱི་གཟུགས་ལ་
སོགས་པའང་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །མཁས་པ་ནས་བ་ལང་རྦྷཱིའྦྷཱི་བར་ལ་གགས་པའྦྷཱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་
དུ་བརགས་པ་དང་བལ་བ་ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་པོས། རྒོལ་བ་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་
ཤེས་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་དང་། མཁན་ཆེན་ཞྦྷཱི་བ་འཚོས་ཀང་། གཞུང་གྦྷཱིས་བསེད་པའྦྷཱི་བྱེ་བག་གྦྷཱིས། །ཞེས་
སོགས་དང་དེའྦྷཱི་འགེལ་པར་ཡང་། དེ་ལྟ་མྦྷཱིན་ན་དུ་བ་དང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པས་མེ་དང་མྦྷཱི་རག་པ་ལ་སོགས་
པ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཏན་ཚིགས་གཞྦྷཱི་གྲུབ་པར་མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ། སྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་ཡན་ལག་
ཅན་དང་། ནམ་མཁའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་རམས་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པ་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་
གཟུགས་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་མེད་ན། འགལ་བ་ཁས་ལེན་པ་ྦྷཱིད་ལའང་མཐུན་པར་
གྲུབ་པ་མེད་དེ། ཕ་རོལ་པོས་ཀང་འགལ་བ་ཁས་བླངས་ན་འགོག་པ་པོས་ཀང་དེ་ལྟར་འགལ་བར་ས་བ་རོགས་
ནས་ཐལ་བ་བརོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནམ། མྦྷཱི་སོན་པས་གྲུབ་བོ་ཞེས་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའང་རང་གྦྷཱིས་མཐོང་བ་
ཇྦྷཱི་ལྟ་བའྦྷཱི་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པར་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མཐུན་པར་སང་བ་གཏན་མེད་ན་འཆད་པ་པོས་ཀང་ན་པ་
པོ་ལ་བཤད་པ་དོན་མེད་དེ། རང་གྦྷཱི་བསམ་པ་ན་པ་པོས་གཏན་མྦྷཱི་རོག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐ་སད་དུ་
རང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པ་མྦྷཱིན་ལ་དེ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རགས་ཀང་རང་ལ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་ྦྷཱིད་དེ། རང་ལ་གྲུབ་པ་མེད་
པར་གཞན་གྦྷཱིས་ལོག་ཤེས་ཀྦྷཱིས་ཁས་བླངས་པས་རང་གྦྷཱི་འདོད་པ་མྦྷཱི་འགྲུབ་སེ། དོན་དང་འབེལ་པ་མེད་པས་
སོ། །གཞན་གྦྷཱི་འདོད་པ། གཞན་ལ་དེ་ལྟར་མྦྷཱིན་པར་བརོད་པ་བཞྦྷཱིན་དུ་རང་ྦྷཱིད་ཀང་རེན་ནས་འབྱུང་བ་དང་། 
རང་བཞྦྷཱིན་འགལ་བ་ཅྦྷཱི་སེ་མྦྷཱི་འདོད། ཇྦྷཱི་ལྟར་ཁས་བླངས་འགལ་བ་ཡོད་པ་ལྟར་ཤེས་བྱ་འགལ་བ་ཡང་ཅྦྷཱི་སེ་
མེད། ངེད་ཤེས་བྱ་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱི་འདོད་དོ་ཞེ་ན། ངེད་ཁས་བླངས་པ་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱི་འདོད་དོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་
གྦྷཱིས་དམ་བཅའ་མེད་པར་གསུངས་པ་ནྦྷཱི་དེ་ཁོ་ནར་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཐ་སད་དུ་དགག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་སེལ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །དེས་ན་ཐལ་བ་ཙམ་གྦྷཱིས་དགོས་པར་སྒྲུབ་མྦྷཱི་ནུས་པས། རང་གྦྷཱི་འདོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཡྦྷཱིན་ལ་
གཞན་སུན་འབྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཐལ་བ་བཟློག་ནས་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའང་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གཞན་གྦྷཱི་འདོད་པ་འགོག་པ་ནྦྷཱི་ཐལ་
འགྱུར་ཡང་ཡྦྷཱིན་ལ་གཞན་གྦྷཱི་འདོད་པ་དང་མྦྷཱི་མཐུན་པའྦྷཱི་གཞན་ལུགས་བསན་པས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱིས་ཀང་འགོག་
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ཞེས་གསུངས་སོ། །སོན་གྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཁུ་ལོ་ཙཱ་བ་མདོ་སེ་དཔལ་གྦྷཱིས་བཞེད་པ་ནྦྷཱི་དབུ་མ་པ་ལ་
རང་འདོད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་མེད་ཅེས་པའང་དོན་དམ་བདེན་པ་ལས་བརམས་ཏེ་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པའམ་སེ་བ་མེད་
པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་ཅྦྷཱིར་ཡང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་སྦྷཱིར་རང་འདོད་གྦྷཱི་དམ་བཅའ་མེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། 
ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་དཔྱོད་པའྦྷཱི་ཚེ་རང་འདོད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་ཡོད་པས་སོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ཀང་
དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་གནས་ལུགས་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་
དཔྱོད་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ཀང་ཞལ་གྦྷཱིས་བཞེས་སོ། །དེའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདྦྷཱི་ལྟར་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་
ནྦྷཱི་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱི་ལས་གོལ་བས་དེ་ལ་གཞལ་བྱའྦྷཱི་ཁབ་བྱེད་ཁེགས་པས་
གཞལ་བྱ་དང་ཤེས་བྱ་ཙམ་མེད་པས་མངོན་གྱུར་དང་ལོག་གྱུར་གྦྷཱི་གཞལ་བྱར་ཡང་མ་གྲུབ་ལ་དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དེ་ལ་
མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གྦྷཱིས་འཇལ་བྱེད་དུ་མྦྷཱི་འཇུག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་མཐའ་བཞྦྷཱི་ལས་གོལ་
བས་ཡོད་མེད་སོགས་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཡང་དམ་བཅས་པ་མེད་པས་ན་དོན་དམ་བདེན་པའྦྷཱི་གནས་ལུགས་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རང་
རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་མྦྷཱི་འཐད་ཅྦྷཱིང་། ཡོད་མེད་སོགས་སུ་འཛིན་པའྦྷཱི་བློའང་གཞལ་བ་དང་བློའ་ིཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་
ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པ་ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན་པས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དོན་དམ་པའྦྷཱི་
བདེན་པ་ལ་ཅྦྷཱི་ཡང་ཁས་བླངས་པར་བྱར་མེད་བཞྦྷཱིན་དུ་དངོས་པོར་ས་བ་དག་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་པས་དེ་
འགོག་པ་ནྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱིས་མྦྷཱི་འགོག་ཅྦྷཱིང་། རང་གྦྷཱི་ཁས་བླངས་ལ་བརེན་ཏེ་འགལ་བ་བརོད་པའྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་
གྦྷཱིས་འགོག་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དཔེར་ན་རམ་པ་མེད་པར་ས་བ་ལ་སང་བ་བདེན་པར་མེད་པས་ཤེས་པ་དང་མ་འབེལ་
བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་སང་བ་ངེས་པར་མྦྷཱི་འཐད་ཅེས་བརོད་པས་སང་བ་ངེས་པ་འགོག་ལ། སང་བ་ངེས་པས་ཤེས་པ་དང་
འབེལ་ཕྱྦྷཱིར་སྒྲོ་བཏགས་པར་མྦྷཱི་འཐད་ཅེས་པས་སྒྲོ་བཏགས་པ་འགོག་ཅྦྷཱིང་། རམ་པ་དང་བཅས་པར་ས་བ་ལ་
རམ་པ་དུ་མ་དང་འབེལ་བའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་ཤེས་པ་ཆ་མེད་འགོག་ལ་ཆ་མེད་པའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་རམ་པ་དུ་མ་དང་
འབེལ་བ་འགོག་པ་དང་། སེ་བ་དག་ལ་རགས་པ་རོམ་པའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས། རྡུལ་ཆ་མེད་པ་འགོག་ལ་ཆ་མེད་པའྦྷཱི་
རགས་ཀྦྷཱིས་རགས་པ་རོམ་པ་འགོག་པ་དང་། མུ་སེགས་བྱེད་ལའང་རག་པའྦྷཱི་རགས་ལས་དོན་བྱེད་པ་འགོག་ལ་
དོན་བྱེད་པའྦྷཱི་རགས་ལས་རག་པ་འགོག་པ་ལྟ་བུ། ཕྱོགས་ཆོས་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བླངས་ལ་ཁབ་པའང་འཇྦྷཱིག་
རེན་ལ་གགས་པ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་ཁས་བླངས་པ་འགོག་གོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་
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དབང་ཕྱུག་ཆ་པའྦྷཱི་ཞལ་ནས་དབུ་མ་པ་དག་དོན་དམ་བདེན་པ་ལས་བརམས་ཏེ། དམ་བཅའ་བ་མེད་པས་རགས་
མྦྷཱི་སྦྱོར་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་ཟླར་གྱུར་པའྦྷཱི་དོན་དམ་འགའ་ཞྦྷཱིག་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པས་དེ་ལ་ཆོས་གང་
ཡང་མྦྷཱི་བརེན་པས་དེ་ལ་དམ་བཅའ་དང་རགས་མྦྷཱི་སྦྱོར་ཞེས་བརོད་དམ། སྦྷཱིད་ཀང་དེ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་
ཆོས་སུ་མྦྷཱི་གནས་པས་དམ་བཅའ་དང་རགས་མྦྷཱི་སྦྱོར་ཞེས་བརོད། དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་རོད་གཞྦྷཱི་ཆོས་ཅན་དུ་
བྱས་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་མྦྷཱི་སྦྱོར་ཀང་རག་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་འགོག་པའྦྷཱི་རགས་སྦྱོར་བ་ལྟར། ཤེས་བྱ་འགའ་
ཞྦྷཱིག་གཞྦྷཱིར་གྱུར་པ་ལ་དེ་དགག་བྱར་བྱེད་པའྦྷཱི་རགས་སྦྱར་བས་དོན་དམ་པ་ཁེགས་པ་ན་དེའྦྷཱི་བྱེ་བག་མཐའ་
བཞྦྷཱིའང་ཁེགས་པར་རང་རྒྱུད་ལས་གྲུབ་པས་ཐལ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ཀུན་རོབ་པའྦྷཱི་ཟླར་
གྱུར་བའྦྷཱི་དོན་དམ་སྦྷཱིད་ཀང་དངོས་པོ་དངོས་མེད་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་ཅྦྷཱིར་ཡང་དམ་
བཅའ་མེད་པས་རགས་མྦྷཱི་སྦྱོར་བར་འདོད་ན། འོ་ན་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བ་དང་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་ལ་
སོགས་པ་དང་བལ་བས་ཡང་དག་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་དགག་མྦྷཱི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་པ་ཡོད་ཀང་གཅྦྷཱིག་
དང་དུ་མའམ་དངོས་པོ་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པ་གང་དུའང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དངོས་པོར་ས་
བས་དམ་བཅས་པ་ལ་ཐལ་བ་སྦྱོར་རམ། མ་བཅས་པ་ལ་སྦྱོར། ཕྱྦྷཱི་མ་ལྟར་ན་རང་ྦྷཱིད་ལའང་ཐལ་བ་སྦྱོར་བར་
འགྱུར་ལ། དང་པོ་ལྟར་ན་དོན་དམ་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དངོས་ས་བས་དམ་བཅས་པ་ལྟར་དེ་མེད་པའང་དམ་
བཅར་འགྱུར་ཏེ། འདོད་པ་ཁད་པར་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཡོད་པ་དགག་པར་འདོད་ཀྦྷཱི་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་མྦྷཱི་འདོད་
དོ་ཞེ་ན། མེད་པ་དགག་པར་འདོད་ཀྦྷཱི་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པར་མྦྷཱི་འདོད་ཅེས་ཀང་མཚུངས་སོ། །དོན་དམ་མེད་པ་
བཀག་པ་ྦྷཱིད་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡོད་པ་བཀག་པའང་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་མཚུངས་
སོ། །དེས་ན་དམ་བཅའ་བ་མེད་པར་མྦྷཱི་འཐད། གཞན་གྦྷཱི་འདོད་པ་འགོག་པའང་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱིས་དགག་དགོས་ཀྦྷཱི་
ཐལ་བ་ཙམ་གྦྷཱིས་དགག་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རམ་པ་དུ་མ་དང་འབེལ་བ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་རགས་ཁས་བླངས་
ཙམ་ཡྦྷཱིན་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དོ། །ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་རགས་དེས་དགག་བྱ་དགག་ནས་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ངེས་སམ། 
དགག་བྱ་ཤེས་བྱ་ལ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པར་སོན་པར་བྱེད་པས་གེགས་བྱེད་པ་ཙམ་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་མྦྷཱི་འཐད་དེ། 
གཞན་དུ་ན་མུ་སེགས་བྱེད་དག་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རག་པར་ཁས་ལེན་པས་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུའང་དོན་བྱེད་
མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རག་པ་དང་དོན་བྱེད་ནུས་པ་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། རག་ཅེས་པའྦྷཱི་སྒྲ་དང་ནྦྷཱི། ཀུན་རོབ་པའྦྷཱི་དོན་
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བྱེད་པ་མྦྷཱི་འགལ་ལ་སྒྲ་དོན་ལ་འབེལ་བས་རག་པའྦྷཱི་དོན་མྦྷཱི་འགྲུབ་སེ་གྲུབ་ན་རང་གྦྷཱི་རྒྱུད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་ྦྷཱིད་དུ་
འགྱུར་རོ། །ཀུན་རོབ་པའྦྷཱི་དོན་བྱེད་པ་ཁེགས་ནའང་སུན་འབྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཚིག་གྦྷཱི་ཀང་ཕ་རོལ་པོའ་ིལོག་རོག་ཇྦྷཱི་ལྟར་
སེལ་བར་བྱེད། འོན་ཏེ་རམ་པ་དུ་མ་དང་འབེལ་བའྦྷཱི་ཚིག་གྦྷཱིས་ཤེས་པ་ཆ་མེད་འདོད་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་ཡྦྷཱིན་
ན། རང་གྦྷཱི་མ་ལ་མོ་གཤམ་དུ་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་བུ་སེད་པའྦྷཱི་ནུས་པ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པར་བསན་ཀང་དངོས་པོ་ལ་ནུས་
པ་དང་། དེ་དཔག་ཏུ་རུང་བ་དེ་མྦྷཱི་ལྡོག་པ་ལྟར། རམ་པ་དུ་མ་དང་འབེལ་ཞེས་པས་ཆ་མེད་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པར་བསན་
ཀང་སྦྷཱིད་པར་དོགས་པ་མྦྷཱི་ལྡོག་པས་ཟློག་པ་ཇྦྷཱི་ཡང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་ལ་སྦྱོར་བར་ཇྦྷཱི་ལྟར་ནུས། འདྦྷཱིར་སས་པ། 
མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པ་ཡང་རགས་ལས་ཡྦྷཱིན། །སྦྷཱིད་ན་དམ་བཅའ་མེད་མ་ཡྦྷཱིན། །གནོད་བྱེད་མ་ཡྦྷཱིན་གེགས་བྱེད་
མྦྷཱིན། །ཚིག་ཙམ་དགག་དང་སྒྲུབ་བྱེད་མྦྷཱིན། །སེམས་སོགས་བདེན་དང་སོང་ྦྷཱིད་ལ། །རོད་པའྦྷཱི་མཐུན་སང་
མེད་ན་ནྦྷཱི། །རག་དང་མྦྷཱི་རག་རོད་པ་ན། །སྒྲ་ལའང་མཐུན་སང་མེད་པར་འགྱུར། །དན་པའྦྷཱི་ཤེས་ལ་སང་བ་
ལྟར། །དངོས་ཙམ་མྱོང་བ་ྦྷཱིད་ལ་སང་། །དེ་ལྟ་མྦྷཱིན་ན་རོད་བྱེད་དེ། །བརད་པའྦྷཱི་སེས་བུ་ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་། །ཐ་སད་
རང་རྒྱུད་མེད་ན་ནྦྷཱི། །ཀུན་རོབ་གཞལ་བྱ་ཇྦྷཱི་ལྟར་བརོད། །ཀུན་རོབ་བརྫུན་པར་ས་བས་ཀང་། །རགས་ལས་
བདེན་སོགས་འགོག་པར་གྲུབ། །རགས་དང་རེས་དཔག་མྦྷཱི་འདོད་ན། །དགག་པའྦྷཱི་བློ་ནྦྷཱི་གང་ཡྦྷཱིན་སོས། །ཡྦྷཱིད་
དཔྱོད་ཡྦྷཱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་དག །སེལ་ལ་འབས་བུ་ཅྦྷཱི་ཞྦྷཱིག་ཡོད། །ལོག་བློར་འདོད་ན་བདེན་དངོས་གྲུབ། །གཞན་
གྦྷཱི་ཕྱོགས་ནྦྷཱི་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཚད་མ་འཇུག་པ་མེད་པ་ལ། །དཔྱད་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་ཇྦྷཱི་ལྟར་འཇུག །ཡོད་མེད་
ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང་། །གལ་ཏེ་ཅྦྷཱི་ཡང་མྦྷཱི་ས་ཞྦྷཱིང་། །གལ་ཏེ་བདེན་དངོས་འདོད་པས་ན། །དབུ་མའྦྷཱི་ལམ་ལས་རྒྱང་
རྦྷཱིང་འགྱུར། །ཞེས་བྱའོ། །དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དོན་དམ་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ན་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ཁབ་པ་ཚད་
མས་གྲུབ་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་དགག་རྦྷཱིགས་ཏེ། གཅྦྷཱིག་དང་དུ་བལ་སོགས་མེད་དགག་
རགས་སུ་བཀོད་པ་རམས་ནྦྷཱི་ཁབ་བྱེད་མ་དམྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། རེན་འབེལ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་རགས་སུ་
བཀོད་པ་རམས་ནྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་འགལ་བས་ཁབ་པའྦྷཱི་རགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ལས་བདེན་དངོས་
དགག་པར་རྦྷཱིགས་ཀྦྷཱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཙམ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་སོས་པ་འགོག་མྦྷཱི་ནུས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ལ་
གཞལ་བྱ་གྲུབ་ན་སོས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་ཁོད་ལ་སྒྲ་ྦྷཱིད་གཞལ་བྱ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། རག་
པའྦྷཱི་དངོས་པོར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྦྷཱི་ཡོད། གཞལ་བྱ་ལ་རག་པའྦྷཱི་དངོས་པོས་སོང་པས་ཁབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། 
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ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའང་མེད་ལ། ཁས་ཀང་མ་བླངས་པས་ཁབ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འདྦྷཱིར་ཡང་དེ་བཞྦྷཱིན་ཏེ། 
གཞལ་བྱ་ལ་དོན་དམ་པའྦྷཱི་དངོས་པོས་སོང་པས་ཁབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན། ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའང་མེད་ལ། ཁས་
ཀང་བླངས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་གཙང་ནག་པའྦྷཱི་ཞལ་ནས་དེ་ལྟར་གཞན་
གྦྷཱིས་བརགས་པའྦྷཱི་མཐའ་འགོག་ཅྦྷཱིང་། ཤེས་བྱའྦྷཱི་ལུས་དང་། ཐུབ་པས་བསན་པའྦྷཱི་དོན་ངེས་པར་བྱེད་པའྦྷཱི་བློ་
ནྦྷཱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྦྷཱིད་ཆེས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ་དེའང་དོན་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་རང་གྦྷཱི་སང་བའྦྷཱི་སོ་ནས་རོགས་པ་
མངོན་སུམ་དང་། ཁབ་བྱ་མཐོང་བ་ལས་ལོག་གྱུར་རོགས་པ་རེས་དཔག་དང་། ཡྦྷཱིད་ཆེས་གཞན་གྦྷཱི་ཚིག་ལས་
དོན་ངེས་པ་ལུང་གྦྷཱི་ཚད་མའོ། །དེ་ལྟར་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་གསུམ་པོ་དེ་ྦྷཱིད་འཇུག་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་སོབ་
དཔོན་གྦྷཱི་གཞུང་ལས་དཔྱད་གཞྦྷཱི་འཛིན་པའྦྷཱི་ཚད་མ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའྦྷཱི་མ་གྲུབ་པ་དང་། འགལ་
འབེལ་ལ་བརེན་པའྦྷཱི་དགག་པ་གསུམ་སང་སེ། དེ་དག་ཀང་རྦྷཱིམ་པ་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་རེན་དང་མྦྷཱི་འདོད་པ་
བཟློག་པ་དང་། གཞན་གྦྷཱི་འདོད་པ་འགོག་པའྦྷཱི་བྱེད་པ་ཅན་ཡྦྷཱིན་པས་ལུས་དང་གོ་ཆ་དང་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུའྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པར་ལྟའོ། །རྦྷཱིགས་པ་ཕྱྦྷཱི་མ་དེའང་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་རམ་པར་བརགས་ནས་འགོག་པ་དང་། གཞན་དང་
ཁད་པར་རམ་པར་བརགས་ནས་འགོག་པ་དང་། ཐལ་བའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་དགག་པ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་
ཀྦྷཱི་སོ་ནས་དགག་པའོ། །དེ་དག་ཀང་ཅྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པར་ཁས་བླང་དང་དངོས་པོའ་ིརྦྷཱིགས་པ་སེ་བྱེད་པ་གྦྷཱིས། སྒྲུབ་
པ་དང་འགོག་པ་སེ་ལས་གྦྷཱིས། དངོས་སུ་བརག་པ་དང་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་མཐའ་འགོག་པ་སེ་དགག་ཚུལ་གྦྷཱིས། 
མཚན་ྦྷཱིད་རང་ལྡོག་ནས་འགོག་པ་དང་། ཁབ་བྱེད་སྦྷཱི་ལྡོག་ནས་འགོག་པ་བྱ་བ་གྦྷཱིས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྦྷཱིགས་
པའྦྷཱི་དངོས་པོ་གསུམ་དང་། འཇུག་པའྦྷཱི་ཚུལ་བཞྦྷཱི་དང་། བྱ་བྱེད་ཀྦྷཱི་མཐའ་བརྒྱད་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཁོ་བོ་
ནྦྷཱི་སོན་པ་དང་སོབ་དཔོན་གྦྷཱི་ལུང་དང་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སྒྲོན་མ་དག་གྦྷཱིས་ཤེས་བྱའྦྷཱི་ལུས་དབུ་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཇྦྷཱི་སྐད་
བརོད་པའྦྷཱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཞྦྷཱིག་ཏུ་མཐོང་བས་ཆོས་དང་སོན་པ་ལ་དད་པ་དང་འགོ་བ་
ལ་སྦྷཱིང་རེ་བ་དང་། རྒོལ་བ་ལ་མྦྷཱི་འཇྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གདེང་ཐོབ་སེ། དེ་རྒྱལ་མཚན་གྦྷཱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་རང་ྦྷཱིད་གང་
གྦྷཱིས་མཐོང་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་རོག་གེའྦྷཱི་ཚོགས་སུ་ལྷག་པར་ངོམས་ཤྦྷཱིང་བསན་པའྦྷཱི་སོ་ནས་སྒྲོགས་པར་བྱེད་
དོ། །ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་འཇུག་ཚུལ་བཞྦྷཱི་པ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ནྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་དང་། རོ་རེ་གཟེགས་མ་དང་། 
ཡོད་མེད་སེ་འགོག་དང་། རེན་འབེལ་གྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དང་བཞྦྷཱི་ལ་བཞེད་པར་སང་བས་དོན་དམ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་
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ཚེའང་རང་རྒྱུད་བཞེད་པར་སང་ངོ་། །རྨ་བྱ་ཆེན་པོའ་ིཞལ་ནས་ས་རབས་པ་དག་དབུ་མ་པ་ལ་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་
དང་། དགག་བྱ་དང་། འགོག་བྱེད་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་ཅྦྷཱི་ཡང་ཁས་ལེན་པ་མེད་དོ་ཞེས་ས་བ་ནྦྷཱི་
ཤྦྷཱིན་ཏུ་མྦྷཱི་འཐད་དེ། ཐ་སད་དབུ་མའྦྷཱི་དོན་རེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་པས་ཁས་བླང་བྱའྦྷཱི་དབུ་མ་ཡོད་དགོས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། རེན་འབྱུང་དེ་ྦྷཱིད་སང་ལ་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པའམ། རྒྱུ་འབས་དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་དུ་མེད་པ་ཁས་
བླངས་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འོ་ན་མཁས་པས་དབུས་ལ་གནས་པར་ཡང་མྦྷཱི་བྱེད། ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་
ནམ་སམ་ན་དོན་དམ་པར་དེ་ལྟར་ཡྦྷཱིན་མོད། ཐ་སད་དུ་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་མེད་ན་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པ་
ལྟ་བ་གང་དང་ལྡན་པས་དབུ་མ་པར་བཞག གལ་ཏེ་དེ་དག་རང་ཕྱོགས་ཅྦྷཱིའང་མྦྷཱི་འཇོག་ཅྦྷཱིང་གཞན་ཕྱོགས་
ཐམས་ཅད་འགོག་པས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ནྦྷཱི་སུན་ཅྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིན་གྦྷཱི་རྒོལ་བ་ཡྦྷཱིན་པས་གཞུང་ལས་ཤྦྷཱིན་ཏུ་སྨད་དོ། །གཞན་
ཡང་བདེན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་ལ་དབུ་མའྦྷཱི་ངག་སྦྱར་བས་ཀང་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། འདྦྷཱི་ལྟར་དོན་
དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོས་པ་དང་བལ་ལོ། །ཞེས་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཆོས་རམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །ཞེས་ངག་སྦྱོར་བས་ངག་གྦྷཱི་དོན་གྲུབ་བསལ་མེད་ལ་བསན་པར་འདོད་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་ཡོད་པར་ཇྦྷཱི་ལྟར་མྦྷཱི་
འགྱུར། དེ་ནས་དབུ་མ་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དགག་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་གྦྷཱིས་ཀའང་འདོད་ལ། བརགས་ཤྦྷཱིང་དཔྱད་
པའྦྷཱི་ཤེས་ངོར་དོན་དམ་པར་དགག་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་མེད། དེ་ལ་ངག་སྦྱོར་བ་ྦྷཱིད་ཀང་མེད་དེ། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། 
བརོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་སེ། །སེམས་ཀྦྷཱི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཐ་སད་དུ་དགག་
སྒྲུབ་བྱེད་པའྦྷཱི་ཚད་མའང་ཡོད་དེ། ཚད་མ་ཡེ་མེད་པར་རོགས་ལྡན་ལ་གཞན་ཕྱོགས་འགོག་པར་འདོད་པ་ྦྷཱིད་
མྦྷཱི་འབྱུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། གཞན་ཕྱོགས་བདེན་ན་དགག་པར་མྦྷཱི་ནུས་ཤྦྷཱིང་བརྫུན་ནའང་བརྫུན་པར་མ་ཤེས་ན་
གཞན་གྦྷཱི་ལོག་རོག་ཟློག་པར་མྦྷཱི་ནུས། བརྫུན་པར་ཤེས་ན་བརྫུན་པ་ལ་བརྫུན་པར་ཤེས་པ་ྦྷཱིད་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་
པས་ཚད་མ་མེད་པ་ྦྷཱིད་མས་སོ། །དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྦྷཱི་རགས་ལས་དགག་བྱ་དགག་པ་
དང་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་རེས་དཔག་ཡོད་པས་སར་གྦྷཱི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་ནོ། །འོ་ན་རང་
རྒྱུད་པར་ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱི་འགྱུར་སམ་ན། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྦྷཱི་ཚད་མས་
གྲུབ་པའྦྷཱི་རགས་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ལ་འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་གཏན་མེད་པས་
དེས་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་དང་ཐ་སད་གང་གྦྷཱི་སྐབས་སུའང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཅྦྷཱིང་རགས་ཀྦྷཱི་ཚུལ་ཐམས་
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ཅད་ཀང་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་ཙམ་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་པས་རང་རྒྱུད་པར་མྦྷཱི་འགྱུར་རོ། །འཇྦྷཱིག་རེན་
ན་གགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་དེའང་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་གྦྷཱི་མངོན་གསུམ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་
ལ་ངོས་འཛིན་པའྦྷཱི་རམ་གཞག་མཛད་དོ། །གསུམ་པ་དེ་དག་ལ་འཐད་མྦྷཱི་འཐད་ཀྦྷཱི་ཆ་སོ་སོར་དབྱེ་བ་ནྦྷཱི་ས་
རབས་པ་དག་དབུ་མ་པ་རང་ལ་ཞེ་འདོད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་མེད་པར་འདོད་པ་ནྦྷཱི་ཀླུ་མེས་ཀྦྷཱིས་བརོད་པའྦྷཱི་སོན་
རམས་ཀང་གནས་ཤྦྷཱིང་གཞན་ཡང་དབུ་མ་པས་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་དགག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་བཞྦྷཱི་གསུངས་པ་དེ་
ྦྷཱིད་རང་ྦྷཱིད་ཞེ་ནས་མྦྷཱི་འདོད་བཞྦྷཱིན་དུ་དམ་བཅས་པ་ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་ཡོད་པའང་དམ་བཅའ་
རྦྷཱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེ་ནས་མྦྷཱི་འདོད་པར་མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཞེ་ནས་འདོད་པ་ཙམ་གྦྷཱིས་བདེན་གྲུབ་ཞེ་
ནས་འདོད་པར་འགྱུར་བ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཀྦྷཱི་ཞེ་འདོད་ཐ་དད་པ་གྦྷཱིས་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །རོད་མེད་ཆེ་བའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཅན། །ཞེས་སོགས་ཀྦྷཱི་གཞུང་རང་ལ་ཞེ་འདོད་ཀྦྷཱི་ཁས་ལེན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་
པའྦྷཱི་ལུང་དུ་ཡང་མྦྷཱི་རུང་སེ། དེ་དག་ནྦྷཱི་དོན་དམ་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་མེད་པའྦྷཱི་ལུང་ཡྦྷཱིན་
ལ། ཞེ་འདོད་ཀྦྷཱི་ཁས་ལེན་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་ཁས་ལེན་གྦྷཱིས་མ་ཁབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཀླུ་མེས་ཀྦྷཱིས་ཆོས་ཅན་དང་
རགས་དབུ་མ་ྦྷཱིད་ལ་གྲུབ་པ་མེད་ན་འགལ་བ་ས་བ་པོའ་ིགང་ཟག་དང་འགལ་བ་སས་པ་ྦྷཱིད་ཀང་དབུ་མ་པ་ལ་
མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་ཞེས་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། ཐལ་འགྱུར་བས་ནྦྷཱི་ནང་གྦྷཱི་འདུ་བྱེད་བདག་ལས་མྦྷཱི་སེ་བར་
བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡོད་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་དང་རགས་དབུ་མ་པ་ལ་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་ཀྦྷཱི་དེའྦྷཱི་
ཚེ་ནང་གྦྷཱི་འདུ་བྱེད་ཀྦྷཱི་གནས་ཚུལ་དཔྱོད་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་འགལ་བ་ས་བ་པོ་དང་། འགལ་བ་སས་པའྦྷཱི་གནས་ཚུལ་
ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་སྐབས་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། དེའྦྷཱི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་ཚེ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་ནྦྷཱི་ས་མ་དང་
མཚུངས་སོ། །གགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ལ་རང་རྒྱུད་སྦྱོར་བ་ཡྦྷཱིན་ལ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་
ལ་ཐལ་འགྱུར་སྦྱོར་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་པའང་མ་བརགས་པ་སེ། སོབ་དཔོན་གྦྷཱིས། གཟུགས་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་ནྦྷཱི་མ་གཏོགས་
པར། །གཟུགས་ན་གཟུགས་ནྦྷཱི་རྒྱུ་མེད་པར། །ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་དོན་གང་ཡང་། །རྒྱུ་མེད་པར་ནྦྷཱི་གང་ནའང་
མེད། །ཅེས་སོགས་ཐལ་འགྱུར་ཕལ་ཆེར་གགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ལ་སྦྱོར་བར་སང་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཆ་
པས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ཁས་ལེན་པའྦྷཱི་ཤེས་བྱེད་དུ་ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ལ་རྒོལ་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱིས་དཔྱད་པ་
མ་ཞུགས་པའྦྷཱི་ཚེ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་གང་གྦྷཱིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་
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ཁས་ལེན་པ་ཡོད་ཅེས་བཀོད་པས་ནྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་མྦྷཱི་གནོད་དེ། ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་དེའྦྷཱི་ཚེ་དེ་ལྟར་འདོད་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཞྦྷཱིབ་པར་རང་ལུགས་ཀྦྷཱི་སྐབས་སུ་འབྱུང་ངོ་། །ཆོས་ཅན་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་མེད་ན་
འགལ་བ་ཁས་ལེན་པ་ྦྷཱིད་ལའང་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་མེད་དོ་ཞེས་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། ཆོས་ཅན་དེའྦྷཱི་གནས་
ཚུལ་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་སྐབས་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་འགལ་བ་ཁས་ལེན་པའྦྷཱི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་སྐབས་མྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །མཐུན་པར་སང་བ་གཏན་མེད་ན་འཆད་པ་པོས་ན་པ་པོ་ལ་བཤད་པ་དོན་མེད་དེ་ཞེས་སོགས་ཀྦྷཱི་སོན་
བརོད་པ་ནྦྷཱི་ཕྱོགས་ས་དེ་ས་བ་པོ་ལ་སོན་དུ་འགྱུར་གྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་བས་ནྦྷཱི་དེ་ལྟར་ཁས་མ་བླངས་སོ། །སོབ་
དཔོན་གྦྷཱིས་དམ་བཅའ་མེད་པར་གསུངས་པ་ནྦྷཱི་དེ་ཁོ་ནར་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཐ་སད་དུ་དགག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་སེལ་བ་མ་
ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་པ་འདྦྷཱིའང་དོན་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དམ་བཅའྦྷཱི་རང་ལྡོག་དོན་དམ་པར་མེད་པར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་
གྦྷཱིས་དངོས་ས་བའྦྷཱི་སོན་ཟློག་པར་མྦྷཱི་ནུས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། གལ་ཏེ་ནུས་ན་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་པ་ཞྦྷཱིག་ཡོད་ཅེས་
དམ་བཅས་ནས་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་དམ་བཅའ་བདེན་པར་མེད་པར་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་ཚེ་ནའང་སོན་སྤོང་ནུས་པར་ཐལ་
བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཁུ་ལོ་ཙཱ་བས། དོན་དམ་བདེན་པ་ལས་བརམས་ཏེ་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པའམ་སེ་བ་མེད་པ་ལ་
སོགས་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་ཅྦྷཱི་ཡང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་སྦྷཱིར་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་ཚེ་རང་འདོད་ཀྦྷཱི་
དམ་བཅའ་ཡོད་ཅེས་ཁད་པར་ཕྱེ་བའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དེའྦྷཱི་དོན་དམ་བཅའྦྷཱི་རང་ལྡོག་དོན་དམ་བདེན་པ་ལས་
བརམས་ཏེ་མེད་ཅེས་ས་ན་ནྦྷཱི་ཅྦྷཱིག་ཤོས་ལའང་མཚུངས་ཤྦྷཱིང་། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་སེ་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཚེ་ཞེ་འདོད་
ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་མེད་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་དགག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཆ་པ་དང་གཙང་ནག་པས་དོན་དམ་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དང་། 
ཆོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་བཀོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒོལ་ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་དཔྱད་པ་མ་ཞུགས་པའྦྷཱི་
གོང་དུ་ཆོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡོད་ཀང་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་མེད་ལ། གཏན་ཚིགས་བཀོད་པའྦྷཱི་ཚེ་
ས་རྒོལ་གྦྷཱི་ཆོས་ཅན་དེའྦྷཱི་གནས་ལུགས་རོགས་ནས་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་ལ་སོན་པའྦྷཱི་སྐབས་ཡྦྷཱིན་པས་བློ་དེའྦྷཱི་ངོར་ཆོས་
ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡོད་ན་བདེན་གྲུབ་ལས་མ་འདས་པའྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་གནད་ཆེན་པོ་མ་ཟྦྷཱིན་པར་
སང་ངོ་། །རྨ་བྱས་རམ་པར་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཐ་སད་དུ་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་དང་། 
དགག་སྒྲུབ་དང་། དམ་བཅའ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཁས་ལེན་ཞེས་པ་འཐད་ཀང་གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་



122   ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ། 

རེས་དཔག་གྦྷཱི་སྐབས་སུ་ཚུལ་གསུམ་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པའྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་ཅེས་པ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཤྦྷཱིན་ཏུ་འཁྲུལ་ཏེ། 
འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་ནྦྷཱི་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པའྦྷཱི་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་
ཡྦྷཱིན་པར་རང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཀང་ཁས་བླངས་ཤྦྷཱིང་གཞུང་གྦྷཱི་དོན་ཡང་ཡྦྷཱིན་པས་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་
པའྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེའང་འདོད་ན། ཚིག་གསལ་ལས། ནང་གྦྷཱི་འདུ་བྱེད་བདག་ལས་སེ་
བ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རང་རྒྱུད་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཤེས་བྱེད་དུ་རོད་ཟློག་ལས། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་
པའྦྷཱི། །དོན་གྦྷཱིས་འགའ་ཞྦྷཱིག་དམྦྷཱིགས་ན་ནྦྷཱི། །བསྒྲུབ་པའམ་བཟློག་པར་བྱ་ན་དེ། །མེད་ཕྱྦྷཱིར་ང་ལ་ཀན་ཀ་
མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་དངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཚུལ་གསུམ་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱིས་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་
གགས་པའྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་ནོ་སམ་ན་དེ་ནྦྷཱི་ཤྦྷཱིན་ཏུ་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱིས་
གྲུབ་པ་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་འགལ་བ་ཁས་བླངས་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཡྦྷཱིན་ན། ཚུལ་གསུམ་
དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་ཞེས་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། རང་ཤ་སེར་ལ་གུས་པར་བྱས་
པའྦྷཱི་རགས་ལས་ས་ཐོབ་པར་དཔོག་པ་དང་། དུ་བའྦྷཱི་རགས་ལས་མེར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ལུས་ངག་གྦྷཱི་སོད་པ་ཁད་
པར་ཅན་གྦྷཱི་རགས་ལས་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱི་ལྡོག་པར་བསྒྲུབ་པས་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་གྦྷཱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་
དུ་མ་ཞྦྷཱིག་གསུངས་ལ། དེའྦྷཱི་ཚེ་ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་ནས་ཁས་བླངས་ནང་
འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ་སམ་ན། ཆོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་
གྲུབ་པ་མེད་པས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དེ་དག་ས་རྒོལ་དབུ་མ་པ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་ཕྱྦྷཱི་
རྒོལ་དབུ་མ་པ་ཞྦྷཱིག་ལ་འགོད་པའྦྷཱི་ཚེ་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཁས་བླངས་ན་ས་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཀང་ཁས་ལེན་པར་གྲུབ་ཅྦྷཱིང་
ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཁས་མ་བླངས་ན་ནྦྷཱི་གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་རེས་དཔག་ཏུའང་མྦྷཱི་འགྱུར་བས་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྦྷཱིག་
ཡྦྷཱིན་པ་སོས་ཤྦྷཱིག དེ་ལས་གཞན་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་དོ། །མདོར་ན། གལ་ཏེ་
མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི། །ཞེས་པའྦྷཱི་གཞུང་དེས་ཆོས་ཅན་རྒོལ་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་
པའྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་པོ་གང་རུང་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཚེ་དེ་ལ་སྒྲུབ་ཆོས་བསྒྲུབ་པའམ་དགག་ཆོས་དགག་པའྦྷཱི་
རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་མྦྷཱི་འཐད་ཅེས་པ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བའྦྷཱི་དགོངས་པར་གྲུབ་ལ། ཤུགས་ཀྦྷཱིས་དེ་ལྟར་གྲུབ་
པའྦྷཱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་འཐད་པར་བསན་པས་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་ལའང་ཐ་སད་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་
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ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པར་ཞང་ཐང་སག་པ་ཆེན་པོས་ཀང་། དོན་དམ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་སྐབས་མྦྷཱིན་
པས། །རང་རྒྱུད་བྱས་ཀང་འགལ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པར་གགས་པ་དང་། རོང་སོན་ཆེན་པོས་ཀང་འདྦྷཱི་
བཞྦྷཱིན་དུ་བཞེད་པ་རམས་འཐད་པར་སེམས་སོ། །དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྦྷཱི་ཚད་མའྦྷཱི་དོན། རམ་འགེལ་ལས། 
དངོས་གང་ཇྦྷཱི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ། །དེ་འད་དེ་ནྦྷཱི་རགས་སེམས་ཀྦྷཱི། །རྒྱུ་ཡྦྷཱིན་དེ་ལས་དེ་ལྟར་གྦྷཱི། །དངོས་ལས་དེ་
བསེད་རགས་ཅན་བློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་རགས་གྦྷཱིས་ལ་བརེན་པའྦྷཱི་རེས་དཔག་རགས་འཛིན་
སེམས་ལས་སེ། དེ་གཏན་ཚིགས་ལས་སེ། གཏན་ཚིགས་འབས་རགས་ཀྦྷཱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ལས་སེ། རང་
བཞྦྷཱིན་རགས་ཀྦྷཱི་སྐབས་སུ་ཆོས་དང་རས་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་དེའང་ཆོས་དེ་ལ་རགས་དེ་བསེད་པའྦྷཱི་ནུས་པ་དོན་དམ་
པར་ཡོད་པའྦྷཱི་ཆོས་དེ་དང་རགས་དེ་དོན་དམ་པར་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པ་ལ་རག་ལས་པ་ལ་འཇོག་དགོས་པར་
བསམས་ནས་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་དབུ་མ་པས་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པར་རྨ་བྱ་ཆེན་པོས་བཤད་ཀང་། 
ས་པཎ་གྦྷཱིས་དངོས་ས་བ་རམས་ཀྦྷཱིས་དེ་ལྟར་འདོད་ཀང་། དབུ་མ་པས་ཆོས་དེ་ལ་རགས་དེ་བསེད་པའྦྷཱི་ནུས་པ་
ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའམ། ཆོས་དེ་དང་རགས་དེ་ཐ་སད་དུ་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པ་ཙམ་གྦྷཱིས་ཆོག་པ་ལ་དགོངས་ནས་
དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་བཞེད་པར་བཤད་པ་ནྦྷཱི་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །འོ་ན་མ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་རགས་
ལ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བྱ་སམ་ན། དེ་དག་གྦྷཱི་ཁབ་འབེལ་ཡང་སྒྲུབ་རགས་ཀྦྷཱི་འབེལ་པ་གྦྷཱིས་ལ་
རག་ལས་པར་གསུངས་པ་ཤེས་དགོས་ཏེ་གཞན་དུ་རོགས་པར་བྱའོ། །ས་རབས་ཀྦྷཱི་སེས་ཆེན་དག་གྦྷཱི་བཤད་
པར་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་རམས་ནྦྷཱི་རང་ལུགས་ཀྦྷཱི་སྐབས་སུ་འབྱུང་ངོ་། །བཞྦྷཱི་པ་ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རང་དགར་བཏགས་པའྦྷཱི་
རམ་གཞག་ཞྦྷཱིབ་ཏུ་དགག་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། སྒྲོ་སྐུར་སྤངས་ཏེ་འདོད་པ་བརོད་པ། གཟུ་བོར་གནས་ཏེ་སུན་འབྱྦྷཱིན་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཆོས་རེ་ཙོང་ཁ་པའྦྷཱི་དངས་ངེས་རམ་འབྱེད་དུ་ཐལ་འགྱུར་པ་ལ་བདག་མེད་རོགས་པ་
དང་། བདག་འཛིན་ཕ་རགས་སོགས་ཀྦྷཱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཁད་པར་དང་། ཕྱྦྷཱི་དོན་འཇོག་ཅྦྷཱིང་ཀུན་གཞྦྷཱི་རང་
རྦྷཱིག་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པའྦྷཱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཁད་པར་དང་། རང་རྒྱུད་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པའྦྷཱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་
ཁད་པར་གསུམ་དུ་བྱས་ནས་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་དེ་ལྟར་བདག་དང་ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དོན་བཙལ་བ་ན་
གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་སོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྦྷཱི་རེད་ལ། འོན་ཀང་མཆོད་སྦྱྦྷཱིན་ནོ། །མྦྷཱིག་གོ །ཞེས་སོགས་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་
ཀང་ངེས་པར་བྱ་དགོས་པས་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་མ་བཞག་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་མེད་པ་དང་། ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་
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ཡོད་པར་གཞག་པ་ལ་འཁོར་འདས་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཆེས་ཤྦྷཱིན་ཏུ་འཐད་པའྦྷཱི་བདེན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རམ་
གཞག་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ཟླ་བའྦྷཱི་ཞབས་ཀྦྷཱི་ཁད་ཆོས་བླ་ན་མེད་པའོ། །དབུ་མ་པས་ཐ་སད་དུ་
འཇོག་ཚུལ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ནྦྷཱི་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་སོགས་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་བྱེད་ཀང་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་
དོན་དེ་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཡྦྷཱིན་བཙལ་ནས་བདག་གམ་གཞན་ལས་སེ་བ་སོགས་ཀྦྷཱིས་བཤད་པ་མེད་པ་ཁོ་ནར་འཇོག་པ་
ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། འཕགས་པས་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་བཤད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། གང་ཟག་ཞེས་མྦྷཱིང་དུ་བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་
རྦྷཱིགས་པ་ལྔའམ་བདུན་གྦྷཱིས་བཙལ་བ་ན་མེད་པར་འཇོག་ལ། དེ་ལྟར་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་ན་མྦྷཱི་རེད་པ་ནྦྷཱི་ལུགས་
འདྦྷཱིའྦྷཱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའོ། །ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི་ང་ཞེས་འཛིན་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་པས་ཀང་
གཞན་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གང་ཟག་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་འཛིན་ཡྦྷཱིན་ཡང་འཇྦྷཱིག་
ལྟ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ལུགས་འདྦྷཱིའྦྷཱི་ཤེས་སྒྲྦྷཱིབ་ནྦྷཱི་འཇུག་འབེལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ོན་མོངས་པའྦྷཱི་བག་ཆགས་
འབའ་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་ལ། དེའྦྷཱི་འབས་བུ་གྦྷཱིས་སང་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེར་བསྡུའོ། །ཤེས་སྒྲྦྷཱིབ་འདྦྷཱི་སྤོང་
བ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་རོགས་པའྦྷཱི་ལམ་སར་བཤད་པ་ལས་གཞན་པ་མེད་མོད་ཀང་། ཐབས་ཀྦྷཱི་ཡན་ལག་ཚང་མ་
ཚང་དང་། དུས་རྦྷཱིང་པོར་གོམས་མ་གོམས་ལས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྦྷཱི་སྤངས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་བྱུང་ངོ་། །གྦྷཱིས་པའྦྷཱི་
སྐབས་སུ་ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་དོན་འདོད་པ་ཙམ་དུ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དང་འདའང་འདོད་ཚུལ་མྦྷཱི་འད་སེ། ལེགས་ལྡན་
འབྱེད་ཀྦྷཱིས་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་གྲུབ་པར་འདོད་ཅྦྷཱིང་འདྦྷཱི་བས་ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་དོན་ཞེས་མྦྷཱིང་གྦྷཱི་བཏགས་པ་ཙམ་
གྦྷཱིས་གྲུབ་པར་འདོད་པའོ། །ཐ་སད་དུ་ཀུན་གཞྦྷཱིའང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཏེ། འཇུག་པར། ལས་འབས་ཀྦྷཱི་རེན་ཀུན་གཞྦྷཱི་
མེད་ཀང་ལས་འགགས་ནས་ཡུན་རྦྷཱིང་དུ་ལོན་པས་ཀང་འབས་བུ་བསེད་པའྦྷཱི་རམ་གཞག་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །ཕྱྦྷཱི་རོལ་ཁས་ལེན་པའྦྷཱི་གནད་ཀྦྷཱིས་ཀང་ཀུན་གཞྦྷཱི་མྦྷཱི་འཇོག་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་ཁས་ལེན་ན། དབུ་མཐའ་ལས། 
དོན་དང་སེམས་ཅན་བདག་རམ་རྦྷཱིག །སང་བའྦྷཱི་རམ་པར་ཤེས་པ་ནྦྷཱི། །རབ་ཏུ་སེ་བོ་དེ་དོན་མེད། །དེ་མེད་པས་
ན་དེ་ཡང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རང་རྦྷཱིག་ཐ་སད་དུ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པའྦྷཱི་ཚུལ་
ཡང་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས། གཞན་གྦྷཱི་དན་པའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་རང་རྦྷཱིག་བསྒྲུབ་པ་བཀག་ནས་རང་ལུགས་ལ་
རང་རྦྷཱིག་མེད་ཀང་དན་པ་སེ་བའྦྷཱི་རམ་གཞག་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་ན་རང་རྦྷཱིག་ཐ་སད་དུ་མྦྷཱི་བཞེད་
པའང་ཐ་སད་དུ་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་འདྦྷཱིའྦྷཱི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །མྱོང་བ་ལ་རང་གྦྷཱིས་
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དང་གཞན་གྦྷཱི་མྱོང་བ་གྦྷཱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་མ་ཆོད་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་མ་ཆོད་པ་དགོངས་པ་ཡྦྷཱིན་
ཏེ། མར་མེས་རང་གྦྷཱིས་རང་གསལ་བར་བྱེད་པ་མྦྷཱི་བཞེད་ཅྦྷཱིང་གསལ་བར་ཡང་བཞེད་པས་རང་གྦྷཱིས་དང་
གཞན་གྦྷཱིས་གསལ་བར་བྱེད་པ་གྦྷཱིས་སུ་ཁ་ཚོན་མ་ཆོད་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་གསུང་རབ་ཀྦྷཱི་
དོན་འདྦྷཱི་ལྟར་འགེལ་ན་རང་རྒྱུད་འདོད་དགོས་ལ། འདྦྷཱི་ལྟར་འགེལ་ན་དེ་འདོད་དུ་མྦྷཱི་རུང་ངོ་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ངེས་
པར་བྱ་དགོས་པས་རང་གྦྷཱི་ལུགས་ནྦྷཱི་དགོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པར་
འདོད་ན་ནྦྷཱི་ངེས་པར་རང་རྒྱུད་བྱ་དགོས་ཏེ། རང་སེ་དངོས་པོར་ས་བ་རམས་དང་། ལེགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ་
བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཐ་སད་དུའང་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་མྦྷཱི་འདོད་ན་ནྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་གདོན་
མྦྷཱི་ཟ་བར་བྱ་དགོས་པས་འདྦྷཱིའང་དགག་བྱ་ཕ་མོ་ནས་འགོག་པ་འདྦྷཱི་ལ་ཐུག་གོ །ཚིག་གསལ་ལས། རང་རྒྱུད་
བྱ་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཤེས་བྱེད་དུ་རོད་ཟློག་ལས། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད་ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་གཅྦྷཱིག་གསུངས་པ་དངས་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེའྦྷཱི་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དོན། འཇུག་པར་གང་ལ་
ཕྱོགས་ཡོད་དེ་ལ་འགྱུར་གྦྷཱི་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་ལ་ང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། ང་ནྦྷཱི་སོན་མེད་ཁོ་ན་
ཡྦྷཱིན། །ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཡང་བདག་ལ་ཕྱོགས་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི། ཡོད་པ་མྦྷཱིན་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་སྦྷཱིད་མ་
ཡྦྷཱིན། །ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པས་དམ་བཅའ་དང་ཕྱོགས་མེད་པ་ནྦྷཱི་རང་མཚན་ནམ་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་གྲུབ་པའྦྷཱི་
ཁས་ལེན་མེད་པའྦྷཱི་དོན་དུ་འཇུག་འགེལ་གྦྷཱིས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མར་གཞན་གྦྷཱི་སོན་
བརོད་ཀྦྷཱི་སྐབས་ཤྦྷཱིག་ཏུ་རང་དབང་དུ་བྱས་ནས་སམ། སུན་འབྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརོད། ཅེས་རང་
དབང་ཞེས་བསྒྱུར་བ་འདྦྷཱི་དང་། རང་རྒྱུད་གྦྷཱིས་དོན་གཅྦྷཱིག་པས་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱི་ཁས་བླངས་ལ་མ་འཁྦྷཱིས་པར་ཚད་
མས་དོན་གྦྷཱི་སོད་ལུགས་ནས་རང་དབང་དུ་ཆོས་ཅན་གྦྷཱིས་དང་། རགས་ཀྦྷཱི་ཚུལ་རམས་གྲུབ་ཚུལ་ངེས་པར་
བྱས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པའྦྷཱི་རེས་དཔག་བསེད་པ་ཞྦྷཱིག་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་ནྦྷཱི་ཡོད་པ་རམས་རང་
གྦྷཱི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་མ་ཟྦྷཱིན་གྦྷཱི་གོང་དུ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོས་ཡོད་མེད་གང་གྦྷཱིས་
ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྦྷཱི་ཚད་མས་གཞལ་བྱ་གྲུབ་ལུགས་འདྦྷཱི་འད་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་ངེས་པར་བྱ་མྦྷཱི་
ནུས་པས་རགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་འདོད་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་མྦྷཱི་འདོད་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །རེན་འབྱུང་
གྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དང་གཟུགས་བརན་གྦྷཱི་དཔེ་ལ་བརེན་ནས་མྱུ་གུ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པར་
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བསྒྲུབ་པའམ་གཞན་གགས་ཀྦྷཱི་རེས་དཔག་འགོད་པ་ལ། རང་ྦྷཱིད་མྱུ་གུ་རེན་འབྱུང་དང་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་
རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པའྦྷཱི་ཁབ་པ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་གྦྷཱིས་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་གཞན་གགས་ཞེས་
ཟེར་བ་མྦྷཱིན་གྦྷཱི་སར་ལྟར་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་ལ་ཚད་མས་རང་དབང་དུ་བསྒྲུབ་པར་མ་བྱུང་བས་དེ་ལྟར་དུ་ཚད་མས་རང་
གཞན་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་ནོ། །མྱུ་གུ་དང་དེ་རེན་འབྱུང་སོགས་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་ཚད་མས་
གྲུབ་པའང་རྒོལ་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་མོད་ཀྦྷཱི་དེ་དང་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་འཇལ་བའྦྷཱི་ཚད་མ་
གྦྷཱིས་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱི་ངོར་འདེས་ནས་ལྟ་བ་མ་སེས་བར་དུ་མྦྷཱི་ཕྱེད་པས། ས་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཕྱེད་ཀང་དེའྦྷཱི་རྦྷཱིང་ལ་སོན་
མྦྷཱི་ནུས་སོ། །ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་ཁས་བླངས་མ་འཁྦྷཱིས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་བསན་དུ་ཡོད་ཀང་
མྦྷཱིང་གྦྷཱི་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་བཞག་པའྦྷཱི་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱིས་དངོས་པོའ་ིརང་གྦྷཱི་ངོ་བོའ་ིདབང་གྦྷཱིས་བཞག་པ་
མྦྷཱིན་པས་རང་རྒྱུད་མྦྷཱི་རུང་ངོ་། །མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང་མེད་པར་འཛིན་པ་དང་། དེ་
གྦྷཱིས་གང་གྦྷཱིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྦྷཱི་འཛིན་པ་གསུམ་ཡོད་ལ་ལྟ་བ་སེས་པའྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་གསུམ་ཀ་ཡོད་
ཀང་ལྟ་བ་མ་རེད་པའྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གྦྷཱིས་ལས་མེད་པའྦྷཱི་ཁད་པར་རམས་ལེགས་པར་ཤེས་ན་རོག་
པས་འདྦྷཱིའོ་སམ་དུ་གང་བཟུང་ཐམས་ཅད་རྦྷཱིགས་པས་མྦྷཱི་འགོག་པ་དང་། །ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་མ་སེས་གོང་གྦྷཱི་བྱང་
ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་སྦྱོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་འཛིན་ནམ། མཚན་འཛིན་དུ་འདུག་གོ་སམ་ནས་ལྟ་བ་
རྒྱུད་ལ་སེས་པར་རློམ་པའྦྷཱི་འོག་ཏུ་སོད་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེ་རྦྷཱིས་མེད་པའྦྷཱི་ལོག་ལྟ་རམས་ལེགས་པར་
ཁེགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གཞན་གགས་ཀྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བླངས་པ་
ཙམ་གྦྷཱི་མྦྷཱི་ཆོག་གྦྷཱི་ཆོས་ཅན་གྦྷཱིས་དང་། རགས་ལ་སོགས་པ་རང་ངོས་ནས་གཞལ་ན་ཚད་མས་ཀང་གྲུབ་ལ། 
ཁོ་རང་ཡང་ངེས་པར་འདོད་དགོས་པའམ་འདོད་པ་ཅྦྷཱིག་དགོས་ཏེ། དེ་མེད་པར་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ན་དེས་དེ་
ཁོ་ན་ྦྷཱིད་རོགས་པའྦྷཱི་ལྟ་བ་བསེད་པར་མྦྷཱི་ནུས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་པ་རམས་བྦྷཱིས་སོ། །ཡང་འཇུག་པའྦྷཱི་ཊྦྷཱི་ཀར། 
ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ། བདེན་པར་གྲུབ་པ་གསུམ་ནྦྷཱི་ཐལ་རང་གྦྷཱིས་ཆར་གྦྷཱི་ཐུན་མོང་
གྦྷཱི་དགག་བྱ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ། རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ། ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་
གསུམ་ནྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དགག་བྱ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རང་རྒྱུད་པའྦྷཱི་དགག་བྱར་མྦྷཱི་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་
བ་བྦྷཱིས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། ཐ་སད་ཀྦྷཱིས་བཞག་པའྦྷཱི་དོན་དམ། མྦྷཱིང་གྦྷཱི་བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་
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པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཆོས་སུ་བྱེད་པ་རམས་སར་མཚན་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་སྐབས་སུ་བཀག་ཟྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་། སར་ཡང་ཁས་
བླངས་ནང་འགལ་སོན་ན། ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མས་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པ་ལ་བྱེད་ན་ནྦྷཱི་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པ་
ཙམ་གྦྷཱིས་བཞག་པའྦྷཱི་དོན་དེ་དག་ལ་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཚད་མས་མྦྷཱི་གནོད་ཅྦྷཱིང་དེ་ལས་གཞན་པའྦྷཱི་ཚད་མས་ཀང་མྦྷཱི་
གནོད་དེ། ཚད་མས་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་དང་ངེས་རམ་འབྱེད་ྦྷཱིད་དུ་བྦྷཱིས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་དང་ངེས་
རམ་འབྱེད་ལས། །ཙམ་སྒྲས་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་མ་བཞག་པ་གཅོད་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་
པ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་གཅོད་ཅེས་པ་འདྦྷཱི་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ལྷས་བྱྦྷཱིན་ཞེས་སོགས་གང་ཟག་གྦྷཱི་ཐ་སད་དང་། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་
མྦྷཱིག་གོ་ཞེས་སོགས་ཆོས་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དོན་རམས་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་བཞག་པ་ལས་གཞན་པའྦྷཱི་འཇོག་བྱེད་
ཡོད་པར་ཐལ། དེ་དག་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་བཞག་པ་གང་ཞྦྷཱིག ཐ་སད་ནྦྷཱི་མྦྷཱིང་ཙམ་ལ་
འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་ན་ཐ་སད་ཀྦྷཱིས་བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འདོད་བཞྦྷཱིན་དུ་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་
བཏགས་པ་ལས་གཞན་པའྦྷཱི་འཇོག་བྱེད་མེད་ཅེས་པ་འདྦྷཱི་ལ་དཔྱོད་ལྡན་སུ་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིད་ཆེས་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་
བཏགས་པའྦྷཱི་དོན་དེ་དག་དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི། དེ་
དག་དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མྦྷཱི་རེད་པ་ནྦྷཱི་རང་རྒྱུད་པ་རམས་ཀང་འདོད་པས་ཐལ་
འགྱུར་བའྦྷཱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཁད་ཆོས་སུ་ཇྦྷཱི་ལྟར་འགྱུར། འཇྦྷཱིག་རེན་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་
སད་ཀྦྷཱི་དོན་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པ་ནྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱིར་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པ་ལ་འཇོག་པ་དང་། ས་བོན་ལས་
མྱུ་གུ་སེ་བ་ལ་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཚད་མས་གནོད་པ་འགལ་ཏེ། དེ་ལྟར་དཔྱད་ནས་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་མ་རེད་
པའྦྷཱི་ཚད་མ་ནྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་མཐའ་བཞྦྷཱིར་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་མ་
རེད་པ་དང་། གང་ཟག་རྦྷཱིགས་པ་ལྔའམ་བདུན་གྦྷཱིས་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པ་བཏགས་དོན་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མ་
རེད་པའྦྷཱི་དོན་དུ་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཁད་ཆོས་སྒྲུབ་པར་འདོད་ཀང་ངོས་གཟུང་
མེད་པ་ཞྦྷཱིག་བྱེད་པར་སང་སེ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས་ཀང་ཆོས་ཅན་ནང་གྦྷཱི་འདུ་བྱེད་ལ་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་
ནས་སེ་སོགས་འགོག་པའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཁས་བླངས་པ་དང་། དེའྦྷཱི་ཚེ་རེན་ཆོས་ཅན་ཕྱྦྷཱིན་
ཅྦྷཱི་ལོག་ཙམ་གྦྷཱིས་བདག་གྦྷཱི་དངོས་པོར་རེད་པ་ནྦྷཱི་མས་པར་འགྱུར་བར་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་རང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཁས་
བླངས་པ་གྦྷཱིས་ལ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་ནང་འགལ་བསན་པས་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས་ཆོས་ཅན་ནང་གྦྷཱི་འདུ་
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བྱེད་སེས་སོགས་བཀག་པའྦྷཱི་ཚེ་མྦྷཱི་རེད་པར་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། ཚིག་གསལ་ལས། ཇྦྷཱི་ལྟར་
འདྦྷཱིར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་སྦྷཱི་ཙམ་ཞྦྷཱིག་འཛིན་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་འདྦྷཱིར་ཡང་ཁད་པར་དོར་བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ཙམ་ཞྦྷཱིག་
འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནྦྷཱི་དེ་ལྟར་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འདྦྷཱི་ལྟར་གང་གྦྷཱི་ཚེ་འདྦྷཱིར་སེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་པ་བྱ་བའྦྷཱི་
ཆོས་སུ་འདོད་པ་དེའྦྷཱི་ཚེ་དེ་ཁོ་ནར་དེའྦྷཱི་རེན་ཆོས་ཅན་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཙམ་གྦྷཱིས་བདག་གྦྷཱི་དངོས་པོ་རེད་པ་ནྦྷཱི་
མས་པར་འགྱུར་བར་འདྦྷཱིས་རང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཁས་བླངས་པ་ྦྷཱིད་དོ། །ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་དང་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པ་དག་ནྦྷཱི་
ཐ་དད་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་གང་གྦྷཱི་ཚེ་རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་གྦྷཱིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་གྦྷཱིས་ཡོད་པ་
མ་ཡྦྷཱིན་པ་ཡོད་པ་ྦྷཱིད་དུ་འཛིན་པ་དེའྦྷཱི་ཚེ་ན་ནྦྷཱི་ཡོད་པར་གྱུར་པའྦྷཱི་དོན་ཆ་ཙམ་ཡང་དམྦྷཱིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར། 
གང་གྦྷཱི་ཚེ་རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་མ་ཡྦྷཱིན་པས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པས་ཡང་དག་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་
སྒྲོ་མྦྷཱི་འདོགས་པ་དེའྦྷཱི་ཚེ་ནའང་གང་གྦྷཱིས་ན་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་གྱུར་པའྦྷཱི་དོན་ཆ་
ཙམ་ཡང་དམྦྷཱིགས་པ་ག་ལ་ཡོད། ཅེས་དང་། གང་གྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དེ་ལྟར་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་པ་དང་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པ་དག་ཐ་
དད་པ་དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པའྦྷཱི་གནས་སྐབས་ན་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་གང་ཞྦྷཱིག་ཆོས་
ཅན་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཞྦྷཱིག་ཀུན་རོབ་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་གསུང་པས་སོ། །འདྦྷཱི་དག་གྦྷཱིས་དོན་ལ་དང་ངེས་རམ་
འབྱེད་ལས་དོན་དམ་པ་དང་ཀུན་རོབ་པ་ལ་ཁད་པར་དོར་ནས་མྦྷཱིག་སོགས་ཙམ་ཞྦྷཱིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པས་
དེའྦྷཱི་ལན་དུ་མྦྷཱིག་སོགས་ཀྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ཀྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་དེ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཙམ་གྦྷཱིས་རེད་པ་མྦྷཱིན་པར་ལེགས་ལྡན་
རང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཁས་བླངས་ལ། ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་མ་ལོག་ཐ་དད་པ་སེ་དངོས་འགལ་ཡྦྷཱིན་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་
བསན་ནས་བཀག་གོ །དེ་དག་གྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་མྦྷཱིག་སོགས་བདག་ལས་མྦྷཱི་སེ་བར་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་དུ་བདེན་
གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་དོར་བའྦྷཱི་མྦྷཱིག་སོགས་ཙམ་བཞག་ཏུ་མྦྷཱི་རུང་སེ་ཆོས་ཅན་དེ་འཇལ་བའྦྷཱི་ཚད་མ་ནྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་
མ་ལོག་པའྦྷཱི་བློ་ཡྦྷཱིན་པས་དེའྦྷཱི་ཡུལ་ན་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་རང་མཚན་གྦྷཱིས་མེད་བཞྦྷཱིན་དུ་དེར་སང་བའྦྷཱི་བརྫུན་སང་
མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་ས་མས་ཁས་བླངས་པ་ནྦྷཱི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་རང་མཚན་གྦྷཱིས་ཡོད་པར་ཁས་
བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས་བདེན་གྲུབ་ཁས་བླངས་སོ་ཞེས་སྐུར་བ་
འདེབས་པའྦྷཱི་ཆེད་དུ་ཟླ་བའྦྷཱི་འགེལ་པ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཏུ་བཤད་པ་སེ། ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཙམ་གྦྷཱིས་བདག་གྦྷཱི་དངོས་པོ་
རེད་པ་ནྦྷཱི་མས་པར་འགྱུར་བར་འདྦྷཱིས་རང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཁས་བླངས་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ལེགས་ལྡན་གྦྷཱི་སྦྷཱིར་མྦྷཱིག་
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སོགས་ཆོས་ཅན་གྦྷཱི་ངོ་བོ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་གྦྷཱིས་རེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པས་རེད་པར་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་
དོན་ཡྦྷཱིན་ན། འདྦྷཱིར་སེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་ཆོས་སུ་འདོད་པའྦྷཱི་དེའྦྷཱི་ཚེ་དེ་ཁོ་ནར་དེའྦྷཱི་རེན་ཆོས་ཅན་ཞེས་
སོགས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་བསལ་གསུངས་པ་དོན་མེད་དེ། སེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་ཆོས་སུ་མ་བྱས་པའྦྷཱི་ཚེའང་དེ་
ལྟར་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དེ་ཁོ་ན་དེའྦྷཱི་རེན་ཞེས་འདོད་པའང་མྦྷཱི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། མྦྷཱིག་སོགས་ལ་སེ་བ་བཀག་
བའྦྷཱི་ཚེ་མྦྷཱིག་སོགས་དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་པར་ལེགས་ལྡན་གྦྷཱིས་ཁས་བླངས་ཞེས་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་མེད་ཀྦྷཱི་སྐུར་བ་ཟླ་བས་
མྦྷཱི་འདེབས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མཇུག་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་མ་ལོག་འགལ་བས་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པའྦྷཱི་གནས་སྐབས་ན་
ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་མེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཆོས་ཅན་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་བ་མྦྷཱིག་ཀུན་རོབ་པ་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་པ་དང་
ཡང་འགལ་ཏེ། ཁེད་ལྟར་ན་ལེགས་ལྡན་གྦྷཱི་ལུགས་ལ་མྦྷཱིག་སོགས་འཛིན་པའྦྷཱི་བློ་དེ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པ་ཡྦྷཱིན་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་ན་འགེལ་པ་དེ་དག་གྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གྦྷཱིས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་
ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་གྦྷཱི་བློས་བདག་གྦྷཱི་དངོས་པོ་རེད་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པའྦྷཱི་བློས་བདག་གྦྷཱིས་
དངོས་པོ་རེད་པ་ཡྦྷཱིན་པར་ཁས་བླངས་པས་དེ་ལྟར་ན་མྦྷཱིག་སོགས་ལ་སེ་བ་བཀག་པའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་མྦྷཱིག་
སོགས་ཙམ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ཏེ། མྦྷཱིག་སོགས་ལ་སེ་བ་བཀག་པའྦྷཱི་བློ་ནྦྷཱི་མྦྷཱིག་སོགས་ཀྦྷཱི་དོན་དམ་
འཇལ་བའྦྷཱི་བློ་ཡྦྷཱིན་པས་དེའྦྷཱི་ཡུལ་ན་མྦྷཱིག་སོགས་མེད་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། མྦྷཱིག་སོགས་འཇལ་བའྦྷཱི་བློ་ནྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིན་
ཅྦྷཱི་ལོག་ཡྦྷཱིན་པས་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པ་དང་། ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་པ་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཏེ། འདྦྷཱིས་ཀང་སོབ་
དཔོན་ལེགས་ལྡན་གྦྷཱིས་མྦྷཱིག་སོགས་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་མ་གྲུབ་པར་བཞེད་པར་གསལ་ལོ། །གཞན་རྒྱུད་
ཀྦྷཱི་གང་ཟག་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་འཛིན་ཡྦྷཱིན་ཡང་འཇྦྷཱིག་ལྟ་མ་ཡྦྷཱིན་
པར་འདོད་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། སྦྷཱིར་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་འཛིན་དང་། འཇྦྷཱིག་ལྟ་རང་རྒྱུད་ལ་འཛིན་པ་གཙོ་ཆེ་
བའམ། བདག་དང་ང་དང་གང་ཟག་དང་སེས་བུ་སོགས་རམ་གངས་ཡྦྷཱིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་དམ་བཅའ་བདག་
ཏུ་འཛིན་པ་ཞེས་གསུངས་ཀང་འཛིན་སངས་ཐམས་ཅད་དེར་མ་ངེས་པས་འཇྦྷཱིག་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་གང་
ཟག་ཏུ་བདེན་པར་འཛིན་པའྦྷཱི་བློ་དེ་འཇྦྷཱིག་ལྟར་འདོད་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ཅྦྷཱི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རམས་
ལ། །འཇྦྷཱིག་རེན་ཤྦྷཱིང་རར་བརོད་པ་ལྟར། །དེ་བཞྦྷཱིན་ཕུང་པོ་རམས་བརེན་ནས། །ཀུན་རོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་
བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་སེམས་ཅན་ནྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་
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གཞན་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་ཕུང་པོ་ལ། གང་ཟག་རམ་པ་ལྔས་བཙལ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དེ་འཇྦྷཱིག་ལྟའྦྷཱི་ཞེན་ཡུལ་སུན་དབྱུང་པའྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། དེའང་འདོད་ན་དེ། རལ་འབྱོར་པ་ཡྦྷཱིས་བདག་ནྦྷཱི་འགོག་པར་བྱེད། །ཅེས་
པའྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་བདག་འགོག་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འགྱུར་རོ། །སྒྲྦྷཱིབ་གྦྷཱིས་དང་དེའྦྷཱི་གེན་པོའ་ིངོས་
འཛིན་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་ལམ་དབུ་མའྦྷཱི་སྐབས་སུ་དཔྱད་པར་འགྱུར་རོ། །ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་དོན་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པའྦྷཱི་
རྒྱུ་མཚན་དུ་ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་དོན་ཞེས་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པ་ཙམ་གྦྷཱིས་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་བཀོད་པ་ནྦྷཱི་སར་ཡང་
ཡང་བཀག་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྦྷཱིས་ཀུན་གཞྦྷཱི་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཞེས་པ་ལ་འདྦྷཱི་འདྦྷཱི་སེ། རོགས་པའྦྷཱི་སངས་
རྒྱས་ཀྦྷཱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསེ་སོད་ལས་ཀུན་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་རམ་གཞག་མང་དུ་གསུངས་པ་ལ་དབུ་མ་པའྦྷཱི་འགེལ་ཚུལ་
དང་། སེམས་ཙམ་པའྦྷཱི་འགེལ་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཡོད་པའྦྷཱི་དང་པོ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཞེས་པ་ཡྦྷཱིན་ནམ། ཕྱྦྷཱི་མ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་
ཞེས་པ་ཡྦྷཱིན་ནམ། སེམས་ཙམ་པའྦྷཱི་འགེལ་ཚུལ་ལས་འགེལ་ཚུལ་གཞན་མེད་ཅེས་པ་གང་ཡྦྷཱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་
དབུ་སེམས་ཀྦྷཱི་ནང་ནས་དབུ་མ་པའྦྷཱི་འགེལ་ཚུལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྦྷཱིས་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཞེས་པ་ནྦྷཱི་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ངོ་
མཚར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན། གཞྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་དང་། ལམ་ཚོགས་གྦྷཱིས་དང་། འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་གྦྷཱི་
རམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྦྷཱིས་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་དབུ་སེམས་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ནང་
ནས་སེམས་ཙམ་པས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བཀལ་བ་ལྟར་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། ན་ཐོས་པ་བཀར་
མྦྷཱི་འདོད་པའྦྷཱི་ཐེག་ཆེན་བཀར་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དབུ་སེམས་གྦྷཱིས་ཆར་གྦྷཱི་གཞུང་ལས་བྱུང་བས་བཀར་
གྲུབ་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཐེག་ཆེན་ལ་འགེལ་ཚུལ་གྦྷཱིས་གྦྷཱིས་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྦྷཱིང་། ཁད་པར་ཀུན་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་སེམས་
ཙམ་པས་འགེལ་ཚུལ་དང་མྦྷཱི་འད་བར་དབུ་མ་པ་རང་གྦྷཱི་ལུགས་གཞག་དགོས་པར་དགོངས་ནས། བྱང་ཆུབ་
སེམས་འགེལ་ལས། ཀུན་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་རམ་ཤེས་སྦྷཱིད་པ་གསུམ་པོ་ལེན་བྱེད་དུ་གསུངས་པ་དང་། དེའང་སོང་ྦྷཱིད་མ་
ཡྦྷཱིན་པ་ལ་མྦྷཱི་རུང་བར་དགོངས་ནས། འཇུག་འགེལ་ལས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་རེས་སུ་ཞུགས་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཐ་སད་དུ་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་ཀུན་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་སྒྲས་གསུངས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་རམ་གཞག་ཐམས་ཅད་
དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །འཇུག་པར། ཀུན་གཞྦྷཱི་མེད་ཀང་ལས་འབས་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་འཐད་པར་གསུངས་
པས། ཐ་སད་དུ་ཀུན་གཞྦྷཱི་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྦྷཱི་གནོད་དེ། དེ་ནྦྷཱི་ལས་འགགས་ནས་མེད་པ་དང་། 
ལས་ཀྦྷཱི་འབས་བུ་མ་སེས་ནས་མེད་པའྦྷཱི་བར་གྦྷཱི་བར་སོང་སེལ་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཀུན་གཞྦྷཱི་འགོག་པའྦྷཱི་སྐབས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་
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ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཀུན་གཞྦྷཱི་དང་དོན་དུ་གསུངས་པས་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་འདོད་པ་ནྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་དང་
ངེས་ཕྱེ་བའྦྷཱི་རམ་གཞག་དང་འགལ་བའྦྷཱི་གནད་མ་རོགས་པར་བློ་གོས་རྦྷཱིང་པའྦྷཱི་རམ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཀུན་
རོབ་བདེན་པ་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཀུན་གཞྦྷཱི་ཁས་ལེན་ན། དོན་དང་སེམས་ཅན་བདག་རམ་
རྦྷཱིག །ཅེས་པ་ལྟར། འདོད་དགོས་པས་ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་དོན་ཁས་ལེན་པའྦྷཱི་ཐབས་མེད་ཅེས་པའང་ཀུན་གཞྦྷཱི་ལ་
འགེལ་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཡོད་པ་མ་རོགས་པའྦྷཱི་སོན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རམ་ཤེས་ཁས་བླངས་ན། གཟུང་དང་འཛིན་པ་
ལས་གོལ་བའྦྷཱི། །རམ་པར་ཤེས་པ་དོན་དམ་ཡོད། །ཅེས་པ་ལྟར་འདོད་དགོས་པས། བདེན་མེད་ཁས་ལེན་
ཐབས་མེད་ཅེས་རམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །རང་རྦྷཱིག་ཐ་སད་དུ་མྦྷཱི་བཞེད་པའང་ཐ་སད་དུ་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་མྦྷཱི་བཞེད་པ་འདྦྷཱིའྦྷཱི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་
སོ་སོ་རང་གྦྷཱིས་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ཁས་བླངས་ན་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ཁས་ལེན་མྦྷཱི་
དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་ཤེས་པ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་མངོན་སུམ་གཞན་གྦྷཱིས་རྦྷཱིག་ན་མངོན་སུམ་ཐུག་མེད་
དུ་འགྱུར་བ་དང་། མངོན་སུམ་གྦྷཱིས་གཏན་མ་རྦྷཱིག་ན་རང་བློ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དཔྱོད་པ་པའྦྷཱི་ལུགས་ལ་
གནས་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་རང་གྦྷཱིས་རང་མ་རྦྷཱིག་ཅེས་པའྦྷཱི་དོན་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་
རང་དོན་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཐ་སད་དུའང་མེད་པར་སོང་བ་ལ་བྱེད་དམ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཀང་མ་རྦྷཱིག་པ་གང་
ཡྦྷཱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྦྷཱི་བློ་གཏན་མེད་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། ཕྱྦྷཱི་མ་
ལྟར་ན་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་དེས་ཤེས་བྱ་ཇྦྷཱི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྦྷཱིག་པར་འགྱུར་རོ། །ར་ཤེར་
དང་། རོད་ཟློག་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཀྦྷཱི་རང་རྦྷཱིག་འགོག་པའྦྷཱི་ལུང་རམས་ཤེས་
བྱེད་དུ་བྱས་ནས་རང་རྦྷཱིག་ཐ་སད་པ་འགོག་པ་ལ་སྦྱར་བ་ནྦྷཱི་ནོར་ཏེ། ར་ཤེར་ལས། རང་རྦྷཱིག་གྦྷཱི་དཔེ་མར་མེ་
བཀོད་པ་ལ་དཔྱད་ནས་འགོག་པའྦྷཱི་ཚེ་རང་གསལ་བ་བཀག་པ་བཞྦྷཱིན་དུ། མུན་པ་སེལ་བའང་བཀག་པས་ཐ་
སད་དུ་མུན་པ་སེལ་བའང་མྦྷཱི་འཐད་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། རོད་ཟློག་ལས། ཚད་མ་དེ་རང་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་
བཀག་པའྦྷཱི་ཚེ་ཚད་མ་གཞན་གྦྷཱིས་གྲུབ་པའང་བཀག་པས། ཐ་སད་དུ་ཚད་མའྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་གཏན་མེད་པར་ཐལ་
བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། རང་རྦྷཱིག་མེད་པའྦྷཱི་ཤེས་བྱེད་དུ་མྱང་བར་བྱ་བའྦྷཱི་སེམས་མྦྷཱི་རེད་པའྦྷཱི་མདོ་
དངས་པས་ཐ་སད་དུ་མྱང་བྱའྦྷཱི་སེམས་ྦྷཱིད་ཀང་མེད་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་
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ལས། ཇྦྷཱི་ལྟར་རལ་གྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་སོ། །གཅོད་པར་མྦྷཱི་བྱེད་སོར་མོ་ནྦྷཱི། །རང་ལ་རེག་པར་མྦྷཱི་བྱེད་ལྟར། །རང་རྦྷཱིག་
སེམས་ཀང་དེ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཐ་སད་དུ་རང་རྦྷཱིག་ཡོད་ན། ཐ་སད་དུ་རལ་གྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་རང་གྦྷཱིས་
རང་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་གནས་སྐབས་ཀྦྷཱི་དཔེ་ལ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་མང་
སེ། གཞན་དུ་ན་ཐ་སད་དུ་ནམ་མཁའྦྷཱི་པདྨ་ཡོད་པར་ཐལ། འཕགས་པ་ལྷས། རམ་ཤེས་དམ་པའྦྷཱི་དོན་ལྡན་
པ། །དེ་ཡང་བརན་རམས་མྦྷཱི་འདོད་དེ། །གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དང་། །བལ་ཕྱྦྷཱིར་ནམ་མཁའྦྷཱི་པདྨ་
བཞྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་ཞྦྷཱིང་། ཐ་སད་དུ་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་ནྦྷཱི། གཞན་
དབང་བདེན་པ་གྲུབ་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད། རང་རྦྷཱིག་བཀོད་པ་ན་རང་རྦྷཱིག་གྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་གང་ཡྦྷཱིན་ཞེས་དྦྷཱིས་ཏེ། དན་པ་
བཀོད་པ་ན་དན་པ་བདེན་པ་བ་བཀོད་ན་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་ཤྦྷཱིང་། དན་པ་ཐ་སད་པ་བཀོད་ན་ཁབ་
པ་མ་ངེས་ཏེ། ཡུལ་མྱོང་ལས་ཀང་དན་པ་སེ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཞེས་བཤད་ཀྦྷཱིས། རང་རྦྷཱིག་ཐ་སད་དུའང་མེད་པར་
གཏན་མ་བཤད་དོ། །གཞན་དུ་ན་འགེལ་པར། མྱོང་བས་མྱོང་བ་དེ་དན་པས་མ་མྱོང་བའང་མ་ཡྦྷཱིན། མྱོང་བས་
བཅད་པ་དེ་དན་པས་མ་བཅད་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་གསུངས་པས་དན་པས་རང་དན་པ་ཡོད་པར་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། 
དེ་ལྟར་ན་མྱོང་བས་རང་བཅད་དམ་མ་བཅད། བཅད་ན་རང་རྦྷཱིག་མེད་པ་དང་འགལ་ཞྦྷཱིང་། མ་བཅད་ན་འགེལ་
བའྦྷཱི་དོན་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་འདོད་ན་རང་རྒྱུད་བྱ་དགོས་པ་དང་། དེ་
ལས་བཟློག་ན་རང་རྒྱུད་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་གདོན་མྦྷཱི་ཟ་བར་བྱ་དགོས་ཞེས་པ་མྦྷཱི་འཐད་དེ། སྦྷཱིར་ཐལ་རང་གྦྷཱི་ཁད་
པར་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་བཀག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ། བྱུང་ཞྦྷཱིང་སྐབས་དེར་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གྦྷཱིས་
ནང་གྦྷཱིས་འདུ་བྱེད་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རང་རྒྱུད་བྱས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་གཏན་ཚིགས་དེས་ཆོས་
ཅན་ནང་གྦྷཱི་འདུ་བྱེད་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ནམ་ཆོས་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་པ་རང་
གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ནམ། དེ་གྦྷཱིས་ཚོགས་པ་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པར་བསྒྲུབ་
པ་ཡྦྷཱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཤྦྷཱིན་ཏུ་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དེ་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་སེ་བ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་སྐབས་ཡྦྷཱིན་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གལ་ཏེ་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་ཁས་བླངས་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་
པར་འཕུལ་ཐུབ་སེ། ཆོས་ཅན་དེའྦྷཱི་གནས་ཚུལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་སྐབས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ་སམ་ན་དེ་ལྟར་ན་ཡང་དག་
པར་གྲུབ་པ་སོགས་ཀང་འཕུལ་ཐུབ་པས་དགག་བྱའྦྷཱི་ཁད་པར་འབྱེད་པ་དང་འགལ་ཞྦྷཱིང་། རྦྷཱིགས་པས་ཕུལ་



ངེས་དོན་རབ་གསལ།   133 

ནས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དང་། རང་ངོས་ནས་ཁས་ལེན་པའྦྷཱི་ཁད་པར་ཡང་མ་ཕྱེད་པའོ། །ཕྱྦྷཱི་མ་གྦྷཱིས་ལ་ནྦྷཱི་
དགག་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱིའང་མེད་པས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་བསྒྲུབ་ཅེས་པ་
ནྦྷཱི་དཔྱད་པ་མ་ཞུགས་པའམ་ཞུགས་ཀང་མ་རེད་པའོ། །གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །ཅེས་སོགས་ཀྦྷཱི་
དོན་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་མེད་པས་སོན་མེད་ཅེས་པ་ལ་འཆད་དགོས་པའྦྷཱི་
སྐབས་ཡོད་ཀང་གཙོ་བོ་ནྦྷཱི་དེ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། ཆོས་ཅན་དེའྦྷཱི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་
ཅན་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་དེ་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་སེང་དུ་དགག་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་ཁད་
ཆོས་གང་ཡང་ཁས་བླངས་པ་མེད་པའྦྷཱི་དོན་དུ་བཤད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱིས་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་ལ་རང་རྒྱུད་
མྦྷཱི་འདོད་པ་ལ་ལེགས་པར་གནོད་དེ། དུ་བའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་ལ་མེ་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། ལུས་ངག་གྦྷཱི་མཚན་
མའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་ཕ་རོལ་པོ་རྦྷཱིགས་སད་པའམ་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱི་ལྡོག་པར་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་དེ་དག་མངོན་སུམ་ལ་
སོགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་པོ་གང་རུང་གྦྷཱིས་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་མེད་པ་དང་འགལ་ཏེ། 
གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི། །དོན་གྦྷཱིས་འགའ་ཞྦྷཱིག་དམྦྷཱིགས་ན་ནྦྷཱི། །བསྒྲུབ་པའང་བཟློག་པར་བྱ་ན་
དེ། །མེད་ཕྱྦྷཱིར་ང་ལ་ཀན་ཀ་མེད། །ཅེས་པའྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་བསྒྲུབ་པའམ་བཟློག་པ་དེ་རང་རྒྱུད་ཡྦྷཱིན་པ་གཞུང་གྦྷཱི་
དོན་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་། རང་ྦྷཱིད་ཀང་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། མ་གྲུབ་ན་ཆོས་ཅན་དེ་དག་ཐ་སད་དུའང་མེད་པར་འགྱུར་
ཏེ། ཐ་སད་འཇལ་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་པོ་གང་རུང་གྦྷཱིས་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གཞན་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས་བུམ་
པ་ལ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པ་རམས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་། ཁེད་ཐ་སད་རམ་
འཇོག་གྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་འགལ་མྦྷཱི་འགལ་སོམས་ཤྦྷཱིག རང་དབང་དང་རང་རྒྱུད་
དོན་གཅྦྷཱིག་ཅེས་པའྦྷཱི་རང་དབང་གྦྷཱི་དོན་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱི་ཁས་བླངས་ལ་མ་འཁྦྷཱིས་པར་ས་རྒོལ་རང་གྦྷཱིས་ཐ་སད་པའྦྷཱི་
ཚད་མ་བཞྦྷཱི་པོ་གང་རུང་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་ལ་བྱེད་ན་ནྦྷཱི། ལ་མེ་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཚེ་དུ་བ་རང་དབང་དང་རང་རྒྱུད་
དུ་བསོན་མྦྷཱི་ནུས་པ་ཁས་ལེན་དགོས་ཤྦྷཱིང་། དེའྦྷཱི་དོན་དུ་མྦྷཱི་བྱེད་ན་སུན་འབྱྦྷཱིན་པའང་སར་རྒོལ་རང་གྦྷཱི་ཐ་སད་
པའྦྷཱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་གཞན་གྦྷཱི་ཁས་བླངས་ལ་འཁྦྷཱིས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་རམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །དངོས་
པོ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་གོང་དུ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་དང་
བསྒྲུབ་བྱ་མྦྷཱི་འདོད་ཅེས་པ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དེའྦྷཱི་ངོར་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་འདོད་པའྦྷཱི་དུས་
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གཏན་མེད་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རེས་སུ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་མྦྷཱི་འདོད་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རེན་འབྱུང་གྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་མྱུ་གུ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཚེ་མྱུ་
གུ་རེན་འབྱུང་དུ་ས་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཁས་ལེན་ཅེས་པ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་དང་། དེའྦྷཱི་སེང་དུ་
གཏན་ཚིགས་བརེན་འབྱུང་ཁས་བླངས་པས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་སུ་ཐལ་བ་བཟློག་དུ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཐལ་
འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་ཁས་བླངས་མ་འཁྦྷཱིས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་བསན་དུ་ཡོད་ཀང་མྦྷཱིང་གྦྷཱི་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་
དབང་གྦྷཱིས་བཞག་པའྦྷཱི་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་པས་རང་རྒྱུད་མྦྷཱི་རུང་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཚད་མ་དེ་ཚིག་གསལ་ལས་གསུང་པ་
ལྟར་གྦྷཱི་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་བཞྦྷཱི་པོ་གང་རུང་ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི་རང་རྒྱུད་དུ་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་ཅྦྷཱིང་། དེ་ལས་
གཞན་པའྦྷཱི་ཐ་སད་འཇལ་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་ནྦྷཱི་ཡབ་སས་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་ལས་མ་བཤད་དོ། །ལྟ་བ་མ་
རེད་པའྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོས་ཡོད་མེད་གང་གྦྷཱིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྦྷཱི་འཛིན་པ་ཡོད་
པའང་དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་དང་འགལ་ཏེ། ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇྦྷཱི་བཞྦྷཱིན་དུ། །གཏྦྷཱི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་འགྱུར་
ཏེ། །ཞེས་པའྦྷཱི་དོན། ལྟ་བ་མ་རེད་པའྦྷཱི་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་མྱུ་གུ་འཛིན་པའྦྷཱི་རོག་པ་ཡྦྷཱིན་ན། མྱུ་གུ་བདེན་པར་འཛིན་པའྦྷཱི་བློ་
ཡྦྷཱིན་པས་ཁབ་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དེའྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་མྱུ་གུ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོས་མེད་པར་འཛིན་པའྦྷཱི་
འཛིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་མྱུ་གུ་རེན་འབྱུང་དུ་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡོད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། རགས་ཁས་བླངས་ཏེ། དེའྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་དེ་དང་དངོས་པོ་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་འཇལ་བའྦྷཱི་ཚད་མ་གྦྷཱིས་
འདེས་ནས་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དེས་ན་དེ་གྦྷཱིས་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་འདེས་ནས་མ་ཕྱེད་པར་ཡོད་ཅེས་པ་འདྦྷཱི་
ཐུགས་རེ་གཏད་མཚམས་མེད་པར་རང་དགར་སས་པ་ཡྦྷཱིན་པ་འད་སེ། སྒྲ་མྦྷཱི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་གྦྷཱི་
རྒྱུད་ལ་སྒྲ་རག་འཛིན་གྦྷཱི་སྒྲོ་འདོགས་དང་། སྒྲ་མྦྷཱི་རག་པར་རོགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་གྦྷཱིས་འདེས་ནས་མ་ཕྱེད་པར་
ཡོད་པའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི་གཞན་སུས་ཀང་འཇོག་མྦྷཱི་ཤེས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རོག་པས་འདྦྷཱིའོ་སམ་དུ་གང་གཟུང་ཐམས་ཅད་
རྦྷཱིགས་པས་མྦྷཱི་འགོག་པ་ནྦྷཱི་སར་བཀག་ཟྦྷཱིན་ལ། ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་མ་སེས་གོང་གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་སྦྱོང་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་འཛིན་ནམ་མཚན་འཛིན་དུ་འདུག་སམ་དུ་གོ་བས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སེས་པར་རློམ་
པའྦྷཱི་འོག་ཏུ་སོད་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེ་རྦྷཱིས་མེད་པ་འབྱུང་བའང་མ་ངེས་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཚེ་སར་གྦྷཱི་བདེན་འཛིན་གྦྷཱི་
ཞེན་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་བདེན་པ་བཀག་བྱར་གོ་བ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་
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བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གྦྷཱིས་མྦྷཱི་ཆོག་པར་ཆོས་ཅན་གྦྷཱིས་དང་རགས་ལ་
སོགས་པར་རང་ངོས་ནས་གཞལ་ན་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པར་འདོད་པ་ནྦྷཱི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཚིག་གསལ་
དུ། རང་རྒྱུད་བཀག་པའྦྷཱི་དགག་ཡུལ་མཐྦྷཱིལ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བདག་སེ་འགོག་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱི་ལུགས་
དེས་གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་རེས་དཔག་བསན་པར་བཤད་པ་ན། མངོན་པར་མྦྷཱི་གསལ་བའྦྷཱི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། 
བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དཔེར་ན། མངོན་གསལ་གྦྷཱི་བུམ་པ་བཞྦྷཱིན་ཞེས་འགྱུར་
བར་བཤད་པས། དེའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་གྦྷཱིས་དང་། རགས་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་མ་ཡྦྷཱིན་
པར། རང་ངོས་ནས་ཚད་མས་གྲུབ་ན་གངས་ཅན་པའྦྷཱི་ལུགས་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ལྟ་བའྦྷཱི་སྦྷཱིགས་མར་
སོང་བས་འདྦྷཱི་འདའྦྷཱི་བཤད་པ་ལའང་རེས་འཇུག་རམས་ཡྦྷཱིད་ཆེས་སེ་བ་ཨ་རེ་མཚར་རོ། །ཆོས་ཅན་གྦྷཱིས་
དང་རགས་ལ་སོགས་པ་སར་རྒོལ་རང་གྦྷཱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་རོགས་པའྦྷཱི་ལྟ་བ་བསེད་པ་མྦྷཱི་ནུས་
ཞེས་པའང་དགག་ཡུལ་མཐྦྷཱིལ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། ཆོས་ཅན་དང་རགས་སོགས་སར་རྒོལ་རང་གྦྷཱིས་
ཁས་མ་བླངས་ཀང་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བསན་པས་བདག་སེ་མེད་པར་རོགས་པའྦྷཱི་ལྟ་བ་
བསེད་ནུས་ཤྦྷཱིང་། དེས་མ་ནུས་ན་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་ཀང་མྦྷཱི་ནུས་པས་ཁོ་བོ་ཅག་སོན་པ་དང་མྦྷཱི་རོད་
པར་གསལ་བར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་ཡང་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་གྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་རམ་ཤེས་དམ་པའྦྷཱི་དོན་དུ་
མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནམ་མཁའྦྷཱི་པདྨོ་དཔེར་བཀོད་པ་འཕགས་པ་ལྷས་གསུངས་པ་འདྦྷཱི་གཞན་ལ་གགས་པ་མ་
ཡྦྷཱིན་ན། དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་ལས་བཤད་པའྦྷཱི་གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱི་སོན་དགོས་ཤྦྷཱིང་། ཡྦྷཱིན་ན་དེའྦྷཱི་ཚེ་
ཆོས་ཅན་གྦྷཱིས་ཚད་མས་ཇྦྷཱི་ལྟར་གྲུབ་སོམས་ལ་སོས་ཤྦྷཱིག རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་སོགས་གསུམ་པོ་
ཚད་མས་ཁས་ལེན་ཅེས་པའྦྷཱི་དོན། ཐལ་འགྱུར་བས་རྦྷཱིགས་པས་འཕུལ་བའྦྷཱི་ཚེ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ་བྱེད་
དམ། རང་ངོས་ནས་ཁས་ལེན་པ་ལ་བྱེད། དང་པོ་ལྟར་ན་དེའྦྷཱི་ཚེ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་སོགས་གསུམ་པོའང་
འཕུལ་ཐུབ་པར་མཚུངས་པས་དགག་བྱ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཁད་པར་འབྱེད་པ་དོན་མེད་
དོ། །གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན། ཤྦྷཱིན་ཏུ་མྦྷཱི་འཐད་དེ་རང་རྒྱུད་པས་ཀང་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་སོང་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་སོང་
ཚུལ་རང་རང་ངོ་བོས་སོང་པར་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། གཟུགས་སྒྲ་རོ་དང་རེག་པ་དང་། །དྦྷཱི་དང་ཆོས་དག་འབའ་
ཞྦྷཱིག་པ། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས། འབའ་ཞྦྷཱིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྦྷཱི་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་དྦྷཱི་ཙམ་གྦྷཱིས་
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ཀང་མ་གོས་པའྦྷཱི་དོན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་བདེན་གྦྷཱིས་དང་རྒྱན་སོགས་རང་རྒྱུད་པའྦྷཱི་གཞུང་
རམས་ལས་གཟུགས་སོགས་ཀྦྷཱི་དངོས་པོ་མ་བརགས་གཅྦྷཱིག་པུར་མས་དགའ་བ་དང་། མ་ལུས་པ་གཟུགས་
བརན་ལྟ་བུར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དང་། རང་བཞྦྷཱིན་དང་། ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ཁས་བླངས་
པས་དེ་དག་ཁས་བླངས་སོ་སམ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་དེ་དག་ཁས་ལེན་པར་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་
ནས་རམ་མཁེན་གྦྷཱི་བར་གྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དང་། མེ་ཡྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཚ་བ་དང་། །བུ་རམ་རང་བཞྦྷཱིན་མངར་བ་
ལྟར། །དེ་བཞྦྷཱིན་ཆོས་རམས་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི། །རང་བཞྦྷཱིན་སོང་པ་ྦྷཱིད་དུ་བཤད། །ཅེས་དང་། དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་
ྦྷཱིད་དང་དངོས་པོ་མེད་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་རམས་བཞེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་བརེན་འགྱུར་
ན། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་ས་ས་བ་པོས་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱིས་སོང་ྦྷཱིད་རོགས་པར་ཁས་བླངས་པས་རང་
རྒྱུད་པ་ལས་འོས་མེད་དེ། དངོས་ས་བས་དེ་ལྟར་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་འཛེར་ན། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་གསུང་རབ་ཀྦྷཱི་
དགོངས་པ་འཆད་ཚུལ་ལ་བློ་རྒྱ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཆུང་བ་སེ། སོང་ྦྷཱིད་ལྟ་དང་དེ་འགལ་ཕྱྦྷཱིར། །ཞེས་དང་། སོང་ྦྷཱིད་ལྟ་
བས་གོལ་འགྱུར་གྦྷཱི། །སོམ་པ་ལྷག་མ་དེ་དོན་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། དེ་ཕྱྦྷཱིར་གྦྷཱིས་སོང་གང་ཡྦྷཱིན་པ། །དེ་ནྦྷཱི་དེའྦྷཱི་
ཡང་དེ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། སོང་པ་ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་མདོར་བསྡུ་ན། །དེ་བཞྦྷཱིན་ྦྷཱིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །མཚན་མ་
མེད་དང་དོན་དམ་དང་། །ཆོས་ཀྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་ནྦྷཱི་རམ་གངས་སོ། །ཞེས་ན་ཐོས་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་ཀུན་
གྦྷཱིས་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱིས་རོགས་བྱའྦྷཱི་གནས་ལུགས་ལ་སོང་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་མཛད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་བཞྦྷཱི་ཆར་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱིས་སོང་ྦྷཱིད་རོགས་པར་འདོད་པར་
མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ་ན་ཐོས་སེ་པས་ཕུང་པོ་རང་མཚན་བདེན་པར་གྲུབ་ཀང་དེའྦྷཱི་སེང་དུ་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་
གྦྷཱིས་སོང་པ་ལ་སོང་ྦྷཱིད་དུ་འདོད་པ་དང་། རམ་རྦྷཱིག་པས་གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་
གྦྷཱིས་སོང་པ་ལ་སོང་ྦྷཱིད་དུ་འདོད་པ་དང་། དབུ་མ་ཆད་སོང་པ་འགའ་ཞྦྷཱིག་དང་། ཟུང་འཇུག་པ་དག་ཀང་མཐའ་
དང་པོ་བཀག་པའྦྷཱི་ཚེ་བདེན་པས་སོང་པ་ལ་སོང་ྦྷཱིད་དུ་འདོད་པ་དང་མཐར་མཐའ་བཞྦྷཱི་ཆར་གྦྷཱི་སོས་པས་སོང་
པ་ལ་སོང་ྦྷཱིད་དུ་འདོད་པས་སོང་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་དང་། སོང་ཚུལ་གྦྷཱི་འདོད་ཚུལ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འད་བ་དུ་མ་ཡོད་པར་
ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་དེའྦྷཱི་ཕྱོགས་ས་ས་བ་པོ་སུ་ཞྦྷཱིག་སམ་ན་སེམས་ཙམ་པ་སེ། འགེལ་པར། གཞན་དབང་
རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་དང་། འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་ལ་གཞན་དབང་མྦྷཱི་སང་བར་འདོད་པ་ལ་ཁས་
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བླངས་ནང་འགལ་བསན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། དོན་དམ་པར་གཞན་སེ་འདོད་པ་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པར་གཞུང་འོག་མའྦྷཱི་
མཚམས་སྦྱར་ལས་ཀང་གསལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །སར་གྦྷཱི་དགག་སྒྲུབ་དེ་དག་གྦྷཱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་ན། འདྦྷཱི་
གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་དོན་དམ་གྦྷཱི་ལྟ་བའྦྷཱི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་མྦྷཱི་འཐད་དེ་གྦྷཱིས་ཀའང་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་བཞྦྷཱིན་
བཀག་ནས་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་བལ་འདོད་པར་མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཐ་སད་དུ་སྦྷཱིར་དམ་བཅའ་དང་། ཞེ་
འདོད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་ཡོད་མེད་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་འབྱེད་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་
སེ་བ་བཀག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་སོགས་རམ་བཅད་དགག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་རམས་དམ་བཅའ་དང་པོ་གྦྷཱིས་ཡྦྷཱིན་པ་
ལ་འགལ་བ་མེད་ཅྦྷཱིང་རྦྷཱིགས་པས་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ན་རང་ཐུབ་དབང་ལས་སེས་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་
བྱང་སེམས་ལས་འཁྲུངས་པ་དང་། །ཆོས་གསུམ་བྱང་སེམས་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། །སྦྱྦྷཱིན་པས་ལོངས་སོད་
ཁྦྷཱིམས་ཀྦྷཱིས་བདེ། །ཞེས་སོགས་རྒྱུ་འབས་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་དང་། སེམས་ཅན་ཀྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་བདེར་གཤེགས་སྦྷཱིང་པོ་
ཡོད་པ་དང་སོད་ཀྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ལ་བཅུད་ཀྦྷཱི་སེམས་ཅན་ཡོད་པ་སོགས་རེན་དང་བརེན་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་དང་། 
གཟུགས་ནྦྷཱི་གཟུགས་རུང་མཚན་ྦྷཱིད་ཅན། །སོགས་དང་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མྦྷཱི་རག་ཅེས་སོགས་རང་
མཚན་དང་སྦྷཱི་མཚན་གྦྷཱི་དམ་བཅའ་དང་། སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྦྷཱི་བྱང་སེམས་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱི་ལྡོག་
པར་དམ་བཅས་པ་སོགས་ཆོས་ཅན་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་པོ་གང་རུང་གྦྷཱིས་གྲུབ་པའྦྷཱི་སེང་དུ་ཁད་ཆོས་རང་
གྦྷཱིས་ངེས་ནས་གཞན་ལ་ངེས་པའྦྷཱི་ཆེད་དུ་སོན་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་རམས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་ཡྦྷཱིན་པར་རོད་
ཟློག་གྦྷཱི་ལུང་གྦྷཱིས་བསོན་མེད་དུ་འགྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེའྦྷཱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ཁས་ལེན་མྦྷཱི་ལེན་གྦྷཱི་སོ་ནས་
འབྱེད་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཚེ་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་རང་རྒྱུད་ལས་
འོས་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཀུན་གཞྦྷཱི་དང་། ོན་ཡྦྷཱིད་དང་རང་རྦྷཱིག་སོགས་ཁས་ལེན་མྦྷཱི་ལེན་གྦྷཱི་སོ་ནས་འབྱེད་
པའང་གོང་དུ་གསལ་བར་བཀག་ཟྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་ཐ་སད་དུ་དེ་དག་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ་
དེ་དག་ཚད་མ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་ནང་ནས་ལུང་ཚད་མས་གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ལྔ་པ་རང་ལུགས་འཐད་པའྦྷཱི་
ཕྱོགས་རམས་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་ཏེ་བསན་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ་གཙོ་བོ་གཞུང་འགེལ་ཚུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་
དང་། ཞར་བྱུང་ཐ་སད་ཁས་ལེན་ཚུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་འབྱེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ་ཐ་སད་འཇོག་མཚམས་གཙོ་
བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་ྦྷཱིད་གཞུང་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་ར་ཤེར། བདག་ལས་མ་ཡྦྷཱིན་གཞན་
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ལས་མྦྷཱིན། །གྦྷཱིས་ལས་མ་ཡྦྷཱིན་རྒྱུ་མེད་མྦྷཱིན། །དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་
ཡྦྷཱིན། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྦྷཱིས་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་བཀག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་བཞྦྷཱི་སོན་པར་ཐལ་རང་
གྦྷཱིས་ཆར་འདོད་ཀང་ཐལ་འགྱུར་བས་ཐལ་འགྱུར་གྦྷཱི་དམ་བཅའ་དང་། རང་རྒྱུད་པས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅར་
འདོད་པ་ནྦྷཱི་ཁད་པར་རོ། །དམ་བཅའ་བཞྦྷཱི་པོ་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་
ཐོག་མར་ཐལ་འགྱུར་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས་དེ་བཀག་ནས་རང་རྒྱུད་མཛད། སོབ་དཔོན་ཟླ་
བས་ས་མའྦྷཱི་སོན་སྤང་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཞྦྷཱིབ་ཏུ་བཀག་ནས་ཐལ་འགྱུར་གྦྷཱི་གཞུང་འཛུགས་པར་
མཛད་པས་ཐལ་རང་གྦྷཱི་ཐ་སད་འབྱུང་བའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་དང་། འབྱུང་བའྦྷཱི་མཚམས་དང་། འབྱུང་བའྦྷཱི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་
གཞུང་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་སེང་དུ་ངེས་པར་བྱ་དགོས་པས་འདྦྷཱི་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། དམ་བཅའྦྷཱི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་དང་། སྒྲུབ་
བྱེད་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་འབྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་གང་དག་ཅེས་པ་ནྦྷཱི་བརེན་པའྦྷཱི་ཚིག་སེ། མ་ལུས་པ་ཞེས་པའྦྷཱི་
དོན་ཏོ། །གང་ན་ཡང་ཞེས་པ་ནྦྷཱི་རེན་གྦྷཱི་ཚིག་སེ་ཡུལ་དང་གྲུབ་མཐའ་གང་ན་ཡང་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཏོ། །ནམ་ཡང་
ཞེས་པ་ནྦྷཱི་དུས་ཀྦྷཱི་ཚིག་སེ་དུས་ནམ་ཡང་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕྱྦྷཱི་ནང་གྦྷཱི་དངོས་པོ་གང་དག་བདག་
ལས་སེ་བ། ཡུལ་དང་གྲུབ་མཐའ་གང་ནའང་དུས་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་སྦྱར་ཞྦྷཱིང་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་དམ་
བཅའ་བ་གཞན་གསུམ་ལའང་སྦྱར་བའོ། །འདྦྷཱི་ལའང་ཐལ་འགྱུར་པས་ནྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་གྦྷཱིས་སེ་བར་འདོད་པའྦྷཱི་
དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་ཞྦྷཱིང་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྦྷཱི་ཁད་པར་མྦྷཱི་སྦྱོར་ལ་རང་རྒྱུད་པས་ནྦྷཱི་
ནང་གྦྷཱི་འདུ་བྱེད་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་ཞྦྷཱིང་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྦྷཱི་ཁད་པར་སྦྱར་རོ། །ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དམ་བཅའ་
བཞྦྷཱིར་གངས་ངེས་ཤེ་ན། ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་བློས་སེ་བ་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལྟར་དངོས་པོར་ས་བ་
རམས་ཀུན་བརགས་ཀྦྷཱི་བློས་ཀང་འདོད་ལ་འདོད་ཚུལ་རྒྱང་འཕན་པ་དང་། གཙོ་བོ་དབང་ཕྱུག་དང་བཅས་པར་
ས་བའྦྷཱི་གཅེར་བུ་པ་དང་། གངས་ཅན་པ་དང་། རང་གྦྷཱི་སེ་པ་དངོས་པོར་ས་བ་རམས་ཀྦྷཱིས་འདོད་ཚུལ་བཞྦྷཱི་པོ་
འདྦྷཱི་ཁོ་ནར་ངེས་ཤྦྷཱིང་ལྔ་པ་མེད་པའམ། ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་ཞེན་ཡུལ་ྦྷཱིད་འགོག་པའྦྷཱི་ཚེ་སེ་བའྦྷཱི་དོགས་པ་ལ་མཐའ་
བཞྦྷཱི་སྦྷཱིད་ཅྦྷཱིང་། ལྔ་པ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པས་དོགས་པའྦྷཱི་མཐའ་དགག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་བཞྦྷཱི་མཛད་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འདྦྷཱི་ལྟར་སེ་
བ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་མྦྷཱི་ལྟོས་གྦྷཱིས་ལས་ཕྱྦྷཱི་མ་རྒྱུ་མེད་ཀྦྷཱི་ཕྱོགས་སུ་འདུས། དང་པོ་ལའང་རྒྱུ་དེ་འབས་བུ་ལས་ཐ་
དད་མྦྷཱི་དད་གྦྷཱིས་སུ་ངེས་ལ། དེ་ལའང་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ལས་སེ་ན་གཞན་སེའྦྷཱི་ཕྱོགས་སུ་འདུས། ཐ་མྦྷཱི་དད་པ་
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ཁོ་ན་ལས་སེ་ན་བདག་སེའྦྷཱི་ཁོངས་སུ་འདུས། གྦྷཱིས་ཀ་ལས་སེ་ན་གྦྷཱིས་ཀ་ལས་སེ་བའྦྷཱི་ཁོངས་སུ་འདུས་
ཤྦྷཱིང་། དེ་ལས་གཞན་པའྦྷཱི་མཐའ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱིས་དགག་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་བཞྦྷཱི་བསན་ན་གལ་ཏེ་
ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། ཅེས་སོགས་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་པའྦྷཱི་སོན་སྤང་ལའང་ཐལ་འགྱུར་བས་ནྦྷཱི། རང་
རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་མ་ཡྦྷཱིན་པས་སོན་མེད་ཅེས་དང་། རང་རྒྱུད་པས་ནྦྷཱི་བདེན་གྲུབ་ཀྦྷཱི་ཆོས་དམ་བཅས་པ་མ་
ཡྦྷཱིན་པས་སོན་མེད་ཅེས་པ་ནྦྷཱི་ཁད་པར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་བཞྦྷཱི་ལས། དང་པོ་བདག་ལས་སེ་བ་དགག་པའྦྷཱི་
འཐད་པ་སྦྱར་བ་ལའང་གྦྷཱིས་ཏེ། ཕྱོགས་ས་མ་བརོད་པ་དང་། འགོག་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་བརོད་
པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། གངས་ཅན་པ་དག་བདག་ལས་མ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་པ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ་དངོས་པོ་རམས་རྒྱུ་སོ་སོར་
ངེས་པ་དང་། མེད་པ་མྦྷཱི་སེ་བས་རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་གྱུར་པ་ལས་སེ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །སེ་བ་དོན་མེད་པར་ཡང་
མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ། མྦྷཱི་གསལ་བ་གསལ་བར་འབྱུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། མངོན་
པར་གསལ་བར་གྲུབ་ཟྦྷཱིན་པ་སར་ཡང་གསལ་བར་མྦྷཱི་འབྱུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ་ཞེས་ས་བར་བྱེད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་ལྔ་
སེ། ཐལ་འགྱུར་གྦྷཱི་འཐད་པར་སྦྱར་བ། དེ་ལ་རང་རྒྱུད་པས་སོན་བཀོད་པའྦྷཱི་ཚུལ། ཐལ་འགྱུར་བས་དེའྦྷཱི་ེས་པ་
སྤང་བ། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་འཐད་པ་སྦྱོར་བ་དགག་པ། ེས་པ་དེ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། 
ཟླ་བས་འཐད་པར་སྦྱར་བའྦྷཱི་ཚུལ། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་འཐད་པ་སྦྱར་བའྦྷཱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྦྷཱིས་
ལས། སེ་བ་དོན་མེད་པར་ནྦྷཱི་རྒྱུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་འབས་བུ་དེ་སེ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་གྦྷཱི་
བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། མངོན་གསལ་གྦྷཱི་བུམ་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་རྦྷཱིགས་པ་དང་འགལ་བ་ལ་མ་
གགས་པའྦྷཱི་དོན་ཐོབ་པ་དང་། གགས་པའྦྷཱི་དོན་མྦྷཱི་རུང་བ་དང་། རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་འཆོལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། རྒྱུ་
འབས་རོགས་པ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་བཞྦྷཱི་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། འབས་བུ་མྱུ་གུ་སོན་པོར་བདག་ྦྷཱིད་ལས་
བདག་ྦྷཱིད་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རྒྱུ་ས་བོན་ས་བོའང་བདག་ྦྷཱིད་ལས་བདག་ྦྷཱིད་དུ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་
མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རག་ཏུ་ས་བོན་གྦྷཱི་ངོ་བོར་སེ་བར་འགྱུར་བས་མ་གགས་པའྦྷཱི་དོན་ཐོབ་
པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། རྒྱུ་མཚན་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ས་བོན་ས་བོའ་ིགནས་སྐབས་འགག་པར་མྦྷཱི་འཐད་པས་མྱུ་གུ་སོན་
པོའ་ིགནས་སྐབས་འབྱུང་བར་མྦྷཱི་འཐད་དེ། འབས་བུ་འབྱུང་བ་ལ་རྒྱུ་འགགས་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །གལ་ཏེ་རེན་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པས་ཕན་བཏགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་ས་བོན་གྦྷཱི་མྱུ་གུ་བསེད་པར་བྱེད་ལ་མྱུ་
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གུས་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཚེ་ས་བོན་འགག་པར་བྱེད་པས་སོན་གང་ཡང་མེད་དོ་ཞེ་ན་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་གྦྷཱིས་བདག་ྦྷཱིད་
གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པས་རང་ལ་རང་གྦྷཱི་བྱ་བ་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། ས་བོན་གྦྷཱི་ཆོས་ལྔ་མྱུ་གུ་ལ་དམྦྷཱིགས་
ཤྦྷཱིང་མྱུ་གུའྦྷཱི་ཆོས་ལྔ་ས་བོན་ལ་དམྦྷཱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གྦྷཱིས་བདག་ྦྷཱིད་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདོད་མྦྷཱི་
ནུས་ཏེ། ས་བོན་གྦྷཱི་དབྱྦྷཱིབས་ཟླུམ་པོ་དང་ཁ་དོག་ས་བོ་དང་། རོ་མངར་བ་དང་། ནུས་པ་མྱུ་གུ་བསེད་པ་དང་། 
སྨྦྷཱིན་པ་ཁ་བར་འགྱུར་བར་དམྦྷཱིགས་ཤྦྷཱིང་། མྱུ་གུ་ནྦྷཱི་དབྱྦྷཱིབས་རྦྷཱིང་པོ་དང་། ཁ་དོག་སོན་པོ་དང་། རོ་ཁ་བ་དང་། 
ནུས་པ་གྦྷཱིབ་མ་བསེད་པར་དང་། སྨྦྷཱིན་པ་མངར་བར་འགྱུར་བར་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི་མྱུ་གུ་
དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཚེ་མྱུ་གུ་ལྟར་དེ་དང་བདག་ྦྷཱིད་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ས་བོན་ཡང་དམྦྷཱིགས་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། ཡང་ན་ས་
བོན་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་ལྟར་དེ་དང་བདག་ྦྷཱིད་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་མྱུ་གུ་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་
ས་བོན་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཚེ་ས་བོན་ལྟར་དེ་དང་བདག་ྦྷཱིད་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་མྱུ་གུའང་དམྦྷཱིགས་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། ཡང་
ན་མྱུ་གུ་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་ལྟར་དེ་དང་བདག་ྦྷཱིད་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ས་བོན་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དང་
བདག་ྦྷཱིད་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་འཇུག་པ་ལས་གསུངས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། གཞན་ཡང་
བསན་བཅོས་ར་བར་ཁ་འཕངས་པ་ནྦྷཱི། སེ་བ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་མ་སེས་པས། །རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཅྦྷཱི་ལྟར་སེད། །ཅྦྷཱི་སེ་
སེས་པས་སེད་བྱེད་ནྦྷཱི། །སེས་ན་ཅྦྷཱི་ཞྦྷཱིག་བསེད་དུ་ཡོད། །ཅེས་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་ན། །བསེད་
བྱ་སེད་བྱེད་གཅྦྷཱིག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་འཐད་པ་སྦྱར་
བའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི། དངོས་པོ་རམས་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། དེ་དག་གྦྷཱི་སེ་བ་དོན་མེད་པ་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
དང་། ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དངོས་པོ་བདག་གྦྷཱིས་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པ་རམས་ལ་ནྦྷཱི་ཡང་སེ་བ་
ལ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཅྦྷཱི་སེ་ཡོད་ཀང་སེ་ན་ནམ་ཡང་མྦྷཱི་སེ་བར་མྦྷཱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་ཕ་
རོལ་པོའ་ིབློ་ངོར་མཐའ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་ངེས་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་བསྒྲུབ་པ་གཞན་ལ་གགས་པའྦྷཱི་རེས་དཔག་དུ་བཤད་པ་
དང་། བཟློག་པ་དང་འབེལ་བའྦྷཱི་དམ་བཅའ་འཕེན་པ་འགལ་བར་བརོད་པའྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཤད་པ་གྦྷཱིས་
ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། རྒྱུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་འབས་བུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་རམས་ཆོས་ཅན། 
བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། བུམ་པ་བཞྦྷཱིན་ཞེས་པ་སེ། གཏན་ཚིགས་དེ་ནྦྷཱི་
དཔེ་ལ་ཁབ་པ་བསན་པའྦྷཱི་ཤུགས་ལ་ཁབ་བྱ་རོད་གཞྦྷཱི་ལ་ེ་བར་སྦྱར་བ་ཐོབ་པས་ཤུགས་ལ་བསན་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། 
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འདྦྷཱི་ལྟར་དེ་དག་གྦྷཱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པ་སེ་ན་དོན་མེད་དང་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་
ཏེ། མངོན་གསལ་གྦྷཱི་བུམ་པ་བཞྦྷཱིན། ཞེས་བསན་ལ་དེ་སྐད་དུ་བསན་པས་ཀང་རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པ་ལ་
བདག་ལས་སེ་བ་མེད་པས་ཁབ་པར་བསན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་རམས་བདག་ལས་སེ་བ་
མེད་དེ། ཞེས་པ་ནྦྷཱི་རལ་མ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་ལྟ་མ་ཡྦྷཱིན་ན་གངས་ཅན་དེ་དག་གྦྷཱི་སེ་བ་དོན་མེད་པ་དང་། ཐུག་པ་མེད་
པར་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་པ་སེ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའོ། །དངོས་པོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ནྦྷཱི་དེའྦྷཱི་ཁབ་པ་སོན་ཏེ་གོ་
སའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས་དེ་ནྦྷཱི་རྦྷཱིག་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་
བརོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། གཞན་གྦྷཱིས་སས་པའྦྷཱི་ེས་པ་མ་བསལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཐལ་བར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཚིག་ཡྦྷཱིན་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། སྐབས་ཀྦྷཱི་དོན་ལས་བཟློག་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། དེའྦྷཱི་ཆོས་བཟློག་པའྦྷཱི་དོན་མངོན་པས་
དངོས་པོ་རམས་གཞན་ལས་སེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། སེ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སེ་བ་
ཐུག་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་གྲུབ་པའྦྷཱི་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོན་སས་སོ། །འདྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱི་ངག་འདྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཡྦྷཱིན་ནམ་ཐལ་འགྱུར་ཡྦྷཱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་དོན་དམ་པར་ནང་གྦྷཱི་སེ་
མཆེད་རམས་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དཔེར་ན་ཤེས་རྦྷཱིག་སེས་བུ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་བཀོད་པ་
ལྟར་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་བརོད་དགོས་པ་ལ། ཁོད་ཀྦྷཱིས་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དང་ཤེས་
རྦྷཱིག་སེས་བུ་བཞྦྷཱིན་ཞེས་པའྦྷཱི་དཔེ་མ་བརོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཡང་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ལ། གཞན་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་དང་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གཞན་གངས་ཅན་གྦྷཱིས་སས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་དང་གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ེས་པ་མ་
བསལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཡང་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་སོ། །གངས་ཅན་གྦྷཱིས་ཅྦྷཱི་ལྟར་སས་ན་འདྦྷཱི་སྐད་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་བདག་ལས་སེ་
བ་མེད་དེ་ཞེས་པ་འདྦྷཱི་ཅྦྷཱི་འབས་བུ་མངོན་པར་གསལ་བའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དུ་ཡོད་པ་དེ་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་ཅེས་
བརོད་པ་ཡྦྷཱིན་ནམ་འོན་ཏེ་རྒྱུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པར་མངོན་པར་མྦྷཱི་གསལ་བའྦྷཱི་འབས་བུ་དེ་བདག་ལས་སེ་བ་
མེད་ཅེས་པ་དེ་ཡྦྷཱིན་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 
སེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན་པས་རྒྱུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པ་ལ་བདག་
ལས་མྦྷཱི་སེ་བ་ལས་བཟློག་པས་ཁབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་སས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ཐལ་འགྱུར་ཡྦྷཱིན་ན། བཟློག་པ་དང་
འབེལ་དགོས་པས་དངོས་པོ་རམས་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ་ཞེས་པའྦྷཱི་དམ་བཅའྦྷཱི་ཚིག་བཟློག་པས་དངོས་པོ་
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རམས་གཞན་ལས་སེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། གཏན་ཚིགས་སེ་བ་དོན་མེད་པ་དང་། ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་པའྦྷཱི་ངག་བཟློག་པས་སེ་བ་དོན་དང་བཅས་པ་དང་། ཐུག་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བས་ན་གྲུབ་
པའྦྷཱི་མཐའ་གཞན་སེ་མེད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། ེས་པ་དང་
པོ་གྦྷཱིས་སྤང་བ་དང་། བཟློག་པ་དང་འབེལ་བའྦྷཱི་ེས་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དབང་དུ་
བྱས་ནས་བརོད་ན་འགལ་བ་དང་། གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརོད་ན་མ་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སེ་རགས་དང་པོ་འགལ་བ་དང་། གྦྷཱིས་པ་འགལ་བ་དང་། གྦྷཱིས་ཀ་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། 
རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་དོན་མེད་པ་དང་། ནུས་པ་མེད་པ་དང་། རང་རྒྱུད་མྦྷཱི་རྦྷཱིག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཁོད་ཀྦྷཱིས་
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱི་ངག་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་བརོད་པ་འདྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་
གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་ནམ། གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
བརོད། དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་མ་བརོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཞེས་པ་ནྦྷཱི་འགལ་ཏེ་གངས་ཅན་ལ་ཁོད་ཀྦྷཱི་དངོས་པོ་
བདག་ལས་སེ་བར་འདོད་པའྦྷཱི་འབས་བུ་ཡོད་པ་ྦྷཱིད་རྒྱུ་དང་། དེ་ྦྷཱིད་སར་ཡང་སེ་བོ་ཞེས་འདོད་པས་ཁས་
བླངས་འགལ་ཏེ། རྒྱུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་མངོན་པར་མྦྷཱི་གསལ་བའྦྷཱི་བུམ་པ་སོགས་ཀྦྷཱི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། 
སེ་བ་དོན་མེད་པ་དང་། ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ། རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ྦྷཱིད་སེ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། 
བདག་ལས་སེ་བ་མེད་པར་ཐལ། སེ་བ་དོན་ཡོད་པ་དང་སེ་བ་ཐུག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཞེས་ཁས་
བླངས་འགལ་བ་བརོད་པའྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་གྦྷཱིས་བདག་ལས་སེ་བ་འདོད་པའྦྷཱི་ལོག་རོག་ཟློག་ནུས་ཤྦྷཱིང་། དེ་བཟློག་
པས་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་སེ་བ་ཡོད་པར་འཛིན་པའང་ཟློག་པས་སྐབས་འདྦྷཱིར་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་
བརོད་པ་ྦྷཱིད་རྦྷཱིགས་པས་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱི་ངག་དེས་ཁས་བླངས་འགལ་བ་
བརོད་མོད། གངས་ཅན་པས་ཅྦྷཱི་ལྟར་ཁས་བླངས་སམ་ན། འབས་བུ་ཡོད་པ་རྒྱུ་ྦྷཱིད་དང་། དེ་ྦྷཱིད་སེ་བོ་ཞེས་པ་
ནྦྷཱི་བདག་སེའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པས་ཐལ་བ་དང་པོའ་ིགཏན་ཚིགས་དང་། གྦྷཱིས་པའྦྷཱི་བསལ་བ་སས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཡོད་
པ་སེ་ན་དོན་མེད་དང་ཐུག་མེད་དུ་མྦྷཱི་འགྱུར་རམ་ཞེས་པའྦྷཱི་ལན་དུ་མྦྷཱི་གསལ་བ་གསལ་བར་འབྱུང་བས་དོན་
དང་བཅས་ཤྦྷཱིང་། གསལ་བའང་གསལ་བར་འབྱུང་བར་མྦྷཱི་འདོད་པས་ཐུག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་
སས་པས། ཐལ་བ་དང་པོའ་ིབསལ་བ་དང་། གྦྷཱིས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཁས་བླངས་སོ། །གསལ་བའང་གསལ་
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བར་སེ་ན་སོན་ཅྦྷཱི་ཡོད་ཅེས་པའྦྷཱི་ལན་དུ་མངོན་པར་གསལ་བར་ཡོད་པའང་བསལ་བར་སེ་བ་ལ་དགོས་པ་མ་
མཐོང་ཞྦྷཱིང་། ཐུག་པ་མེད་པར་ཡང་མཐོང་ངོ་ཞེས་སས་པས་ཐལ་བ་དང་པོའ་ིརལ་ཁབ་དང་། གྦྷཱིས་པའྦྷཱི་ལྡོག་
ཁབ་ཁས་བླངས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། འོན་ཏེ་ཕ་རོལ་པོ་རང་གྦྷཱིས་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བར་བརད་
པས་ཀང་ལོག་རོག་མྦྷཱི་ཟློག་ན་དེའྦྷཱི་ཚེ་ངོ་ཚ་མེད་པ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དང་། དཔེ་གྦྷཱིས་
ཀྦྷཱིས་ཀང་མྦྷཱི་ཟློག་པས་རང་རྒྱུད་ལ་ནུས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དབུ་མ་པ་ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་
དཔག་པ་བྱ་བ་རྦྷཱིགས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཕྱོགས་གཞན་ཁས་བླངས་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྦྷཱིའྦྷཱི་
དོན་དབུ་མ་པ་ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི། ཞེས་པ། བདག་སེ་བཀག་པ་ལྟ་བུ་དོན་དམ་ལ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་
ནོ། །དེའྦྷཱི་ཚེ་དངོས་པོ་བདག་ལས་མྦྷཱི་སེ་བར་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་དཔག་པ་བྱ་བར་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། 
རང་རྒྱུད་ཡྦྷཱིན་ན། ཆོས་ཅན་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་པོ་གང་རུང་གྦྷཱིས་རྒོལ་ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་
གྦྷཱིས་ཀ་ལ་མཐུན་སང་དུ་འགྲུབ་པའྦྷཱི་སེང་དུ་གཞན་ཕྱོགས་བདག་སེ་བཀག་ནས་རང་ཕྱོགས་བདག་སེ་མེད་པ་
བསྒྲུབ་དགོས་པ་ལས་ཆོས་ཅན་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་པས་གཞན་ཕྱོགས་ལས་ཕྱོགས་གཞན་བདག་སེ་མེད་པ་ྦྷཱིད་
ཀང་རང་རྒྱུད་དུ་ཁས་མ་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པ་སེ། འདྦྷཱིའྦྷཱི་ཤེས་བྱེད་དུ་འཕགས་པ་ལྷས། ཡོད་དང་མེད་དང་
ཡོད་མེད་ཅེས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྦྷཱིག་དང་། རོད་ཟློག་ལས། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅའ་འགའ་
ཡོད། །ཅེས་ཚིགས་བཅད་གྦྷཱིས་དངས་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཁས་མ་བླངས་པ་ལ་ཐུག་
པར་སང་ངོ་། །ཤུགས་ལ་ཐ་སད་རམ་འཇོག་གྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་ཐ་སད་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡོད་པས་རང་རྒྱུད་ཡོད་
པར་བསན་ཅྦྷཱིང་། རྨ་བྱས་ཆོས་ཅན་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྦྷཱི་ཚད་མས་མ་
གྲུབ་པས་རང་རྒྱུད་དུ་མྦྷཱི་འགྱུར་བར་བཤད་པའང་ངེས་པར་བསལ་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཁ་ཅྦྷཱིག་འདྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་བདག་སེ་
བཀག་ནས་གཞན་སེ་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། བདག་སེ་ལས་ཕྱོགས་གཞན་གཞན་
སེའང་ཁས་མ་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པ་དང་། གཞན་དག་གྦྷཱིས་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་རང་
རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་དཔག་པ་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། ཕྱོགས་གཞན་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་ཁས་བླངས་པ་མེད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། ཞེས་པ་གྦྷཱིས་ཀའང་ཕྱོགས་སུ་མ་ཕྱྦྷཱིན་ཏེ། འདྦྷཱིར་བདག་སེ་འགོག་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་རྦྷཱིགས་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་
དཔྱོད་པའྦྷཱི་སྐབས་ཡྦྷཱིན་ལ། དེའྦྷཱི་ཚེ་བདག་སེ་བཀག་ནས་གཞན་སེ་བསྒྲུབ་པ་དང་། རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་
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སྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་སུས་ཀང་བྱས་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། སྐབས་འདྦྷཱིར་གངས་
ཅན་གྦྷཱིས་སས་པའྦྷཱི་གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་འགལ་བའྦྷཱི་སོན་མ་བསལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་
ཞེས་པ་ནྦྷཱི་འགལ་ཏེ། སོན་དེ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ནང་གྦྷཱི་འདུ་བྱེད་རམས་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། ཡོད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུར་རང་རྒྱུད་ཁས་བླངས་པ་ལ་བརོད་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། འདྦྷཱིར་དེའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་ཁས་མ་བླངས་པས་སོན་དེ་
དག་བརོད་པ་ྦྷཱིད་ཀང་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའོ། །རང་རྒྱུད་ཁས་བླངས་པ་ལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་བརོད་ན་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
བདག་ལས་སེ་བ་མེད་ཅེས་པའྦྷཱི་ཡོད་པ་འདྦྷཱི་རྒྱུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་མངོན་པར་མྦྷཱི་གསལ་བར་ཡོད་པའམ། འབས་
བུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་མངོན་པར་གསལ་བར་ཡོད་པ་གང་ཡྦྷཱིན་ཞེས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་སར་བརོད་པའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་ཅྦྷཱི་སེ་
དེའྦྷཱི་ཚེ་དབུ་མ་པ་ལ། རང་ལ་ཕྱོགས་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། དཔེ་མ་གྲུབ་པས་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ཁབ་པ་ཐུན་
མོང་དུ་གྲུབ་པའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་གཞན་གྦྷཱིས་དམ་བཅའ་བདག་ལས་སེ་བ་བསལ་བར་མ་གྱུར་མོད། འོན་ཀང་
གཞན་གྦྷཱི་དམ་བཅའ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཁབ་པ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་གྲུབ་པའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་འགལ་བ་བརོད་དགོས་ལ། ཕ་
རོལ་པོའ་ིབློ་ངོར་རགས་ལ་འགལ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། དམ་བཅའ་ལ་གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དཔེ་ལ་ཆོས་
ཀྦྷཱི་སོང་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་སོན་དང་བལ་བར་བྱ་དགོས་པ་ལས་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརོད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་དང་། དེ་ལ་གཞན་གྦྷཱིས་སས་པའྦྷཱི་ེས་པ་མ་བསལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ེས་པ་དེ་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་རོ་
ཞེ་ན། འདྦྷཱིའྦྷཱི་ལན་རགས་འདྦྷཱི་བརོད་པའྦྷཱི་ཚུལ་འོག་ནས་འབྱུང་བས་མ་བརོད་དུ་ཆུག་ཀང་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སོན་
མེད་དེ་བདག་སེ་འགོག་པའྦྷཱི་སྐབས་འདྦྷཱིར་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པས་མ་གྲུབ་པ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་འདྦྷཱིའྦྷཱི་སུན་
འབྱྦྷཱིན་པ་ཆེས་གསལ་པོ་ཡྦྷཱིན་པས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་གྲུབ་པའྦྷཱི་རེས་སུ་དཔག་པ་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འོ་ན་གངས་ཅན་པས་བཀོད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པས་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་
ཚུལ་ཇྦྷཱི་ལྟ་བུ་སམ་ན། ཡོད་པ་སེ་དགོས་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མེད་པ་མྦྷཱི་སེ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་མྦྷཱི་
འགྲུབ་ཅྦྷཱིང་། རྒྱུ་སོ་སོར་ངེས་པ་ལ་བདག་ལས་སེ་བའྦྷཱི་དཔེ་མེད་པས་ཁབ་པའང་མྦྷཱི་འགྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། གལ་ཏེ་གཞན་ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་ལ་གགས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དང་། དཔེ་མ་བརོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། 
དེ་ལ་གཞན་གྦྷཱིས་སས་པའྦྷཱི་ེས་པ་མ་བསལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱི་འཐད་དོ་ཞེ་ན་འདྦྷཱིའྦྷཱི་ལན་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་པོ་མ་
གྲུབ་པ་དང་། གྦྷཱིས་པ་མ་གྲུབ་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། རྒྱུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པ་མངོན་པར་མྦྷཱི་གསལ་
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བའྦྷཱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་རམས་ནྦྷཱི་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །གང་རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ནྦྷཱི་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། མངོན་པར་གསལ་བའྦྷཱི་བུམ་པ་
བཞྦྷཱིན་ནོ། །རྒྱུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་བུམ་པ་དེའང་རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པས་དེ་བས་ན་བདག་ལས་སེ་
བ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་གཏམ་རྒྱུད་ས་ཚོགས་པའྦྷཱི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་ལྔ་པ་དེའང་སངས་རྒྱས་
བསངས་ཀྦྷཱི་ངག་འདྦྷཱིས་དངོས་ཤུགས་ལ་བརོད་པ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པས་མ་བརོད་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་
སྦྱར་རོ། །ཇྦྷཱི་ལྟར་བསན་ཅེ་ན། གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་རེས་འགོ་བ། །བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ན་མེད་པ་ྦྷཱིད། །ལྔ་པ་དེ་
ནྦྷཱི་དཔེ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། །གཏན་ཚིགས་ེ་བར་སྦྱོར་བ་ལ། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་དཔེ་ལ་ཁབ་པ་བསན་པའྦྷཱི་ཤུགས་ལ་
ཁབ་བྱ་རོད་གཞྦྷཱི་ལ་སྦྱར་བ་དོན་གྦྷཱིས་ཐོབ་པ་ཡྦྷཱིན་པས་ན། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་ཀང་རྒྱུའྦྷཱི་
བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པར་མངོན་པར་མྦྷཱི་གསལ་བའྦྷཱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་རམས་ནྦྷཱི་བདག་ལས་སེ་བ་
མེད་དེ་ཞེས་དམ་བཅའ་བ་བསན་ལ་དེ་དག་གྦྷཱི་སེ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཐལ་བར་
འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་ནྦྷཱི་ཡོད་པ་སེ་ན་དོན་དང་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བས་ཡོད་པ་ལ་བདག་ལས་
སེ་བ་མེད་པའྦྷཱི་ཁབ་པ་བསན་པ་ཡྦྷཱིན། དེ་ཡོད་པ་ནྦྷཱི་མངོན་པར་གསལ་བའྦྷཱི་བུམ་པ་ལྟར་ཡང་སེ་བ་ལ་དགོས་པ་
མེད་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། ཅྦྷཱི་སེ་ཡོད་ཀང་སེ་ན་ནམ་ཡང་མྦྷཱི་སེ་བར་མྦྷཱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་ནྦྷཱི་ཡོད་པ་ལ་བདག་
ལས་སེ་བ་མེད་པས་ཁབ་པ་དེ་ྦྷཱིད་དཔེ་མངོན་པར་གསལ་བའྦྷཱི་བུམ་པའྦྷཱི་སེང་དུ་བྱས་པར་བཤད་པ་ཡྦྷཱིན་པས་
ན་དེའྦྷཱི་ཤུགས་ལ་མངོན་པར་མྦྷཱི་གསལ་བའྦྷཱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་ཁབ་བྱ་རོད་གཞྦྷཱི་ལ་ེ་བར་སྦྱར་བ་ཐོབ་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། ེ་བར་སྦྱར་བའྦྷཱི་ཤུགས་ལ་རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་
ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ་ཞེས་པ་དང་པོའ་ིགཏན་ཚིགས་ཟྦྷཱིན་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཕྱྦྷཱིས་རོད་གཞྦྷཱི་ལ་ེ་བར་སྦྱར་རྒྱུའྦྷཱི་ཁབ་བྱ་དེ་
ྦྷཱིད་དང་པོ་གཏན་ཚིགས་སུ་སོན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་བས་ན་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བའྦྷཱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྦྷཱི་
དམ་བཅའ་བའྦྷཱི་ཤུགས་ལ་ཟྦྷཱིན་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྒྲ་མྦྷཱི་རག་སེ། བྱས་པ་མྦྷཱི་རག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་གང་བྱས་པ་དེ་ནྦྷཱི་
མྦྷཱི་རག་པར་མཐོང་སེ་དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་པ་འདྦྷཱི་ལ་དངོས་སུ་ཡན་ལག་ལྔ་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་
བཀོད་པ་མེད་ཀང་ཁབ་པ་བསན་བཤད་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཤུགས་ལ་སྒྲ་ཡང་བྱས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའྦྷཱི་ཁབ་བྱ་རོད་གཞྦྷཱི་
ལ་ེ་བར་སྦྱར་བ་ཐོབ་ཅྦྷཱིང་ེར་སྦྱར་གྦྷཱི་ཤུགས་ལ་བྱས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ་ཞེས་པའྦྷཱི་དང་པོའ་ིགཏན་ཚིགས་ཟྦྷཱིན་ལ། 
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དེ་བས་ན་སྒྲ་མྦྷཱི་རག་གོ་ཞེས་པའྦྷཱི་མཇུག་སྡུད་དམ་བཅའྦྷཱི་ཤུགས་ལ་ཟྦྷཱིན་པས་ཡན་ལག་ལྔ་དོན་གྦྷཱིས་ཡོད་པ་
ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །སྦྷཱིར་སྦྱོར་བ་རམས་ལ་ཁབ་པ་བསན་བཤད་གྦྷཱིས་མྦྷཱི་དགོས་མོད་ཀྦྷཱི་འོན་ཀང་འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་
དོན་ལ་གྦྷཱིས་ཡོད་པས་དཔེ་ལའང་དེ་དང་འད་བར་བཀོད་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་གྦྷཱིས་པ་མ་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་
རྒྱུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པ་མངོན་པར་མྦྷཱི་གསལ་བའྦྷཱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་
བྱེད་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་སོན་དུ་མྦྷཱི་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་ཕ་རོལ་པོ་ལ་དཔེ་མངོན་གསལ་གྦྷཱི་བུམ་
པའྦྷཱི་སེང་དུ་རེས་འགོའ་ིཁབ་པ་བསན་པས་འགལ་བའྦྷཱི་སོན་དུའང་མྦྷཱི་འགྱུར་བས་ེས་པ་བསལ་ཟྦྷཱིན་པ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་རེས་འགོ་བསན་པས་འགལ་བར་མྦྷཱི་འགྱུར་མོད། བུམ་པ་ཁོ་ན་ཆོས་ཅན་དུ་བཀོད་པས་སམ་བུ་
སོགས་ལ་བདག་སེ་མ་བཀག་པས་མྦྷཱི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་དོགས་ཤྦྷཱིང་དེ་ལ་ཡོད་པའྦྷཱི་རགས་འཇུག་པས་ལྡོག་པ་
ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྦྷཱི་མ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཞེས་པའྦྷཱི་སོགས་པའྦྷཱི་སྒྲས་
གངས་ཅན་གྦྷཱིས་བདག་ལས་སེ་བར་འདོད་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་བསྡུ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཡང་ན་སངས་རྒྱས་
བསངས་ཀྦྷཱི་སྦྱོར་བ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཚུལ་གཞན་ཡྦྷཱིན་ཏེ། གངས་ཅན་པ་དག་གྦྷཱིས་ཤེས་བྱ་ལ་བེམ་རྦྷཱིག་གྦྷཱིས་སུ་སས་
པའྦྷཱི་བེམ་པོ་ྦྷཱི་ཤུ་ར་གསུམ་པོ་རམས་ནྦྷཱི་གཙོ་བོའ་ིརང་བཞྦྷཱིན་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། རང་གྦྷཱི་
བདག་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཤེས་རྦྷཱིག་གྦྷཱི་སེས་བུ་བཞྦྷཱིན་ཞེས་བརོད་པ་ཡྦྷཱིན་པས་མ་ངེས་པའྦྷཱི་སོན་མེད་
དོ། །གྦྷཱིས་པ་བཟློག་པ་དང་འབེལ་བའྦྷཱི་ེས་པ་སྤང་བ་ནྦྷཱི་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱི་ངག་དེ་ཐལ་བའྦྷཱི་ངག་ཡྦྷཱིན་
ཡང་བཟློག་པ་དང་འབེལ་པའྦྷཱི་ེས་པ་མེད་དེ། ཁབ་བསལ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྦྷཱིང་ཕྱོགས་ཆོས་ཁས་བླངས་ཀྦྷཱིས་
གྲུབ་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པའྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་མྦྷཱི་བྱེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། དེའྦྷཱི་བྱེད་པ་དངོས་སུ་གཞན་ཕྱོགས་བཀག་
ནས་ཤུགས་ལ་རང་རྒྱུད་བསྒྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་པ་ལས་སྐབས་འདྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དམ་བཅའ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟ་
ནའང་ཕ་རོལ་པོའ་ིབློ་ངོར་བཟློག་པ་དང་འབེལ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་ན་དེ་ནྦྷཱི་ཁོ་བོ་ཅག་འདོད་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། རང་
བཞྦྷཱིན་མེད་པར་ས་བ་ལ་དེ་ལྟར་མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ། སྒྲ་རམས་ནྦྷཱི་དབྱུག་པ་ཅན་དང་། ཞགས་པ་ཅན་གྦྷཱིས་སེམས་ཅན་
འགའ་ཞྦྷཱིག་རང་དབང་མེད་པར་འཛིན་པ་ལྟར་ས་བ་པོ་རང་དབང་མེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ནུས་པ་ཡོད་ན་
བརོད་པར་འདོད་པའྦྷཱི་དོན་སོན་པ་ཙམ་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སོབ་དཔོན་གྦྷཱིས་ནམ་མཁའྦྷཱི་
མཚན་ྦྷཱིད་ས་རོལ་ན་སོགས་དང་། གཟུགས་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་ནྦྷཱི་མ་གཏོགས་པར་སོགས་དང་། མྱ་ངན་འདས་པ་དངོས་
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པོ་མྦྷཱིན་སོགས་པས་ཕལ་ཆེར་ཐལ་བ་བསྒྲུབ་པ་ཁོ་ནའྦྷཱི་སོ་ནས་གཞན་གྦྷཱི་ཕྱོགས་སེལ་བར་མཛད་དོ། །གལ་ཏེ་
སོབ་དཔོན་གྦྷཱི་ངག་རམས་ནྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་ངག་ཆེན་པོ་ཅན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་སྦྱོར་བ་དུ་མ་ཡོད་དོ་ཞེས་
རོགས་ན་འོ་ན་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱི་ངག་ཀང་དེ་ལྟར་རོགས་རྦྷཱིགས་པས་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་
མ་བརོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་བརོད་པ་དང་འགལ་ལོ། །འོན་ཏེ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་སྦྱོར་བའྦྷཱི་ངག་རྒྱས་པར་བརོད་པར་བྱེད་
པ་ནྦྷཱི་འགེལ་པ་མཁན་པོ་རམས་ཀྦྷཱི་ལུགས་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེ་ན་དེའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། རོད་པ་ཟློག་པའྦྷཱི་འགེལ་པ་མཛད་པ་
ན་སོབ་དཔོན་གྦྷཱིས་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་སྦྱོར་བའྦྷཱི་ངག་མ་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བཞྦྷཱི་པ་གཞན་ལུགས་རང་རྒྱུད་
ཀྦྷཱི་འཐད་པ་སྦྱོར་བ་བཀག་པ་ནྦྷཱི་གཞན་ཡང་རོག་གེ་པ་འདྦྷཱིས་བདག་ྦྷཱིད་རོག་གེའྦྷཱི་བསན་བཅོས་ལ་ཁས་པ་ཙམ་
ཞྦྷཱིག་བསན་པར་འདོད་པས་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་བཞྦྷཱིན་དུའང་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་སྦྱོར་བའྦྷཱི་ངག་བརོད་པ་གང་
ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་ཆེས་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ེས་པ་དུ་མའྦྷཱི་ཚོགས་ཀྦྷཱི་གནས་སུ་རོགས་ཏེ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་
བ་ཁས་ལེན་བཞྦྷཱིན་དུའང་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཆོས་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་
པས། འདྦྷཱིས་ཀང་འཇྦྷཱིག་རེན་ལ་གགས་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་གྦྷཱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཡོད་པར་བསན་ཏོ། །འོ་ན་
རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་སྦྱོར་བའྦྷཱི་ངག་བརོད་པ་གང་ཞེ་ན་དོན་དམ་པར་ནང་གྦྷཱི་སེ་མཆེད་རམས་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་
པར་ངེས་ཏེ། ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དཔེར་ན་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ྦྷཱིད་བཞྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་སས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་ལ་ེས་པ་དུ་
མའྦྷཱི་ཚོགས་ཅྦྷཱི་ལྟར་ཡོད་ན་འདྦྷཱི་ལ་དྲུག་སེ། ཁད་པར་དོན་མེད་པ། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ། ེས་པ་དེ་ཡོད་པའྦྷཱི་
གཏན་ཚིགས་ལའང་མཚུངས་པ། དེ་རང་གྦྷཱིས་ཁས་བླངས་པ། སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་ལ་སྦྱར་བ། ཡོད་པའྦྷཱི་གཏན་
ཚིགས་མ་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། འདྦྷཱིར་དོན་དམ་པར་ཞེས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་དེ། དགག་ཆོས་བདག་ལས་སེ་བའྦྷཱི་
ཁད་པར་དུ་བཀོད་པའྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ནམ། ཆོས་ཅན་ནང་གྦྷཱི་སེ་མཆེད་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་དུ་བཀོད་པ་ཡྦྷཱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་
དགོས་པ་ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་བཀོད་ཅེས་འདྦྷཱི། གལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདག་ལས་སེ་བ་བཀག་ན་ལུང་དང་འགལ་བའྦྷཱི་ེས་
པ་ཡོད་པས་དེ་དང་མྦྷཱི་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་བཀོད་དོ་ཞེ་ན། དེའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། བདག་ལས་སེ་བ་ནྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཏུའང་
མདོ་དང་སོབ་དཔོན་གྦྷཱི་ལུང་ལས་ཁས་མ་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞན་གྦྷཱིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདག་སེ་
འདོད་པ་དེ་དགག་པར་བྱ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཁད་པར་བྱས་སོ་ཞེ་ན། དེའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ་གངས་ཅན་གྦྷཱི་རམ་གཞག་ནྦྷཱི་དབུ་
མ་པས་ཀུན་རོབ་ཏུའང་ཁས་མ་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། བདེན་གྦྷཱིས་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པར་མཐོང་བ་ལས་མས་
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པའྦྷཱི་མུ་སེགས་པའྦྷཱི་ལུགས་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཆར་དུ་འགོག་པ་དབུ་མའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་
འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་བློ་ངོར་བདག་སེ་གྲུབ་པས་དེ་མྦྷཱི་དགག་པར་བྱ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཁད་པར་དུ་བྱས་སོ་ཞེ་ན། དེའང་མ་
ཡྦྷཱིན་ཏེ། འཇྦྷཱིག་རེན་པ་ནྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་དཔྱད་པ་མེད་པར་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྦྷཱི་ཙམ་ཞྦྷཱིག་
ཁས་ལེན་པ་ཡྦྷཱིན་ལ་སོབ་དཔོན་ཡང་དེ་ལྟར་རམ་པར་གཞག་པར་མཛད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། གལ་ཏེ་
ཆོས་ཅན་ནང་གྦྷཱི་སེ་མཆེད་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་དུ་སྦྱོར་ཏེ། འདྦྷཱིར་ཀུན་རོབ་ཏུའང་བདག་སེ་བར་དགག་པར་འདོད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་རང་ྦྷཱིད་ལ་གཞྦྷཱི་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་ཀྦྷཱི་སོན་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་སོན་
དུ་འགྱུར་ཏེ། རང་གྦྷཱི་དོན་དམ་པར་མྦྷཱིག་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་སེ་མཆེད་ཁས་མ་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཀུན་
རོབ་ཏུ་ཆོས་ཅན་མྦྷཱིག་སོགས་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་གཞྦྷཱི་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་ེས་པ་མེད་དོ་
ཞེ་ན། འོ་ན་དོན་དམ་པར་ཞེས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་འདྦྷཱི་གང་གྦྷཱི་ཡྦྷཱིན། གལ་ཏེ་མྦྷཱིག་སོགས་ཀུན་རོབ་པ་རམས་དོན་
དམ་པར་སེ་བ་འགོག་པས་དོན་དམ་པར་ཞེས་པ་སེ་བ་འགོག་པའྦྷཱི་ཁད་པར་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་
ལྟར་དུ་ས་དགོས་པ་ལས་མ་སས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། སས་ནའང་ཕ་རོལ་པོས་མྦྷཱིག་སོགས་ཀུན་རོབ་པ་ཁས་མ་
བླངས་པས་དེ་ལ་སར་གྦྷཱི་སོན་གྦྷཱིས་པོ་དེར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རང་གྦྷཱི་སེ་པ་དག་གྦྷཱིས་གངས་ཅན་
གྦྷཱི་ངོར་སྒྲ་མྦྷཱི་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ན་རག་མྦྷཱི་རག་གང་གྦྷཱིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྦྷཱི་སྒྲ་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་
འཛིན་པ་བཞྦྷཱིན་འདྦྷཱིར་ཡང་བདེན་བརྫུན་གང་གྦྷཱིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྦྷཱི་ནང་གྦྷཱི་སེ་མཆེད་ཙམ་ཆོས་
ཅན་དུ་འཛིན་པས་སར་གྦྷཱི་ེས་པ་གྦྷཱིས་པོ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འདྦྷཱི་ལ་དོན་མྦྷཱི་འཐད་པ་དང་། དཔེ་མ་གྲུབ་པ་གྦྷཱིས་
ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། དེ་ལྟར་ན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་རང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་སེ་བ་དགག་པ་བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་ཆོས་སུ་བྱེད་པའྦྷཱི་ཚེ་
སེ་མེད་དེ་རེན་ཆོས་ཅན་ནང་གྦྷཱི་སེ་མཆེད་ཙམ་པོ་ནྦྷཱི་མས་ཤྦྷཱིང་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། སེ་
མེད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྦྷཱི་བློ་ནྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཤེས་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པའྦྷཱི་བློ་དང་། མྦྷཱིག་སོགས་ནང་གྦྷཱི་སེ་མཆེད་ནྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་
ལོག་ཙམ་གྦྷཱིས་བདག་གྦྷཱི་དངོས་པོ་རེད་པ་ཡྦྷཱིན་པར་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཁབ་སེ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་པ་དང་། 
ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པའྦྷཱི་བློ་གྦྷཱིས་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡྦྷཱིན་པས་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་གཅྦྷཱིག་ཤོས་
ཀྦྷཱིས་མྦྷཱི་འགྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱི་ལ་དང་ངེས་རམ་འབྱེད་ལས་བཤད་པ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་ཏུ་བྱས་ཡོད་པ་ནྦྷཱི་སར་
བཀག་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །དཔེ་མ་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་དཔེ་དང་ཡང་མྦྷཱི་མཚུངས་ཏེ་སྒྲ་མྦྷཱི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཚེ་རག་མྦྷཱི་རག་གང་
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གྦྷཱིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྦྷཱི་སྒྲ་ཙམ་རྒོལ་བ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ཀང་། ནང་གྦྷཱི་སེ་མཆེད་
སྦྷཱི་ཙམ་ནྦྷཱི་དེའྦྷཱི་ཚེ་རྒོལ་ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་ཀུན་རོབ་ཏུའང་ཁས་མ་བླངས། དོན་དམ་པར་ཡང་ཁས་མ་
བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། ཇྦྷཱི་སྐད་བཤད་པའྦྷཱི་ེས་པ་དེ་དག་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་
ལའང་མཚུངས་ཏེ། ཡོད་པ་ཀུན་རོབ་པ་གཞན་ལ་མ་གྲུབ། དོན་དམ་པ་རང་ལ་མ་གྲུབ། ཙམ་པོ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་
པའྦྷཱི་བློ་ངོར་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི། ཇྦྷཱི་སྐད་བཤད་པའྦྷཱི་ེས་པ་འདྦྷཱི་དག་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་རང་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱིས་ཁས་བླངས་བ་ྦྷཱིད་དེ་དངོས་ས་བས་ནང་གྦྷཱི་སེ་མཆེད་རམས་སེད་པར་བྱེད་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ནྦྷཱི། ཡོད་
པ་ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་བཀོད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་འདྦྷཱི་ལ་
ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས་ཁོད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་གྦྷཱི་དོན་དུ་འདོད་པ་གང་ཡྦྷཱིན། དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པས་ཀུན་རོབ་
ཏུ་དེ་སྐད་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རམ། འོན་ཏེ་དོན་དམ་པ་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་འགོད། དང་པོ་ལྟར་ན་རང་ལ་མ་
གྲུབ་ལ། གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན་དབུ་མ་པ་ལ་མ་གྲུབ་པས་གཏན་ཚིག་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་ྦྷཱིད་དང་། འགལ་བའྦྷཱི་དོན་
ྦྷཱིད་དོ་ཞེས་སོན་སས་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ལྔ་པ་ནྦྷཱི་ཁོད་ཀྦྷཱིས་གཞན་སེ་དགག་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་
རགས་སུ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞྦྷཱི་དང་རགས་དོན་དམ་པར་རང་ལ་མ་གྲུབ་ཅྦྷཱིང་། ཀུན་རོབ་པ་གཞན་ལ་མ་
གྲུབ་ཙམ་པོ་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པས་མ་གྲུབ་ཅེས་པའྦྷཱི་ེས་པ་དེ་མཚུངས་པས། ཕྱོགས་ཆོས་ཁབ་པ་མཐུན་མོང་
དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཁོད་ཀྦྷཱིས་དོན་དམ་པར་ནང་གྦྷཱི་སེ་
མཆེད་རམས་དེ་དག་གྦྷཱི་རེན་གཞན་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། གཞན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞྦྷཱིན་
ནོ། །ཞེས་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་དང་རགས་ལའང་སར་གྦྷཱི་དཔྱད་པ་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །དྲུག་པ་ནྦྷཱི་ཁེད་ཅག་
ལྟར་ན་ནང་གྦྷཱི་སེ་མཆེད་ཁོ་ནར་ཆོས་ཅན་དུ་བཀོད་པས་ཕྱྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་མཆེད་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་ལས་སེ་བ་
མེད་པར་མྦྷཱི་འགྲུབ་པས་མྦྷཱི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་དོགས་ཤྦྷཱིང་། དེ་ལ་ཡོད་པའྦྷཱི་རགས་འཇུག་པས་གཏན་ཚིགས་མ་
ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་ེས་པ་དེ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ་ནྦྷཱི་ཇྦྷཱི་སྐད་བཤད་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་
ཀྦྷཱི་སོན་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་སོན་རམས་ཁེད་ལའང་མཚུངས་སེ། གཞྦྷཱི་དང་རགས་ཐུན་མོང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་
པར་ཁེད་རང་གྦྷཱིས་ཀང་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ་སམ་ན་མྦྷཱི་མཚུངས་ཏེ། རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རེས་དཔག་ས་བ་ལ་གཞྦྷཱི་
རགས་ཐུན་མོང་དུ་གྲུབ་པར་དགོས་པ་ཡྦྷཱིན་ཡང་། ཁོ་བོ་ཅག་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་དཔག་པ་མྦྷཱི་སྦྱོར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
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ཏེ། སུན་འབྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཐལ་བའྦྷཱི་ངག་གྦྷཱིས་གཞན་གྦྷཱི་དམ་བཅའ་འགོག་པ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་ལ་ནྦྷཱི་ཕྱོགས་ཆོས་དང་
ཁབ་པ་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གྦྷཱིས་ཆོག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེའྦྷཱི་དཔེར་བརོད་ནྦྷཱི་གཞན་དག་མྦྷཱིག་ལ་རང་
གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་མྦྷཱི་ལྟ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཀང་འདོད་ལ། གཞན་ལ་ལྟ་བའྦྷཱི་ཆོས་མེད་ན་མྦྷཱི་འབྱུང་བ་ྦྷཱིད་དུའང་ཁས་བླངས་
པ་ལ། གང་རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ལྟ་བ་མེད་པ་དེ་ལ་གཞན་ལ་ལྟ་བའང་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞྦྷཱིན་
ནོ། །མྦྷཱིག་ལའང་རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་མྦྷཱི་ལྟ་བ་ཡོད་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་གཞན་ལལྟ་བའང་འདྦྷཱི་ལ་མེད་དོ། །ཞེས་
དེ་ལ་གྲུབ་པའྦྷཱི་རེས་སུ་དཔག་པས་སེལ་བར་བྱེད་པ་བཞྦྷཱིན། ཡང་རྒོལ་ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་གང་རུང་ལ་གྲུབ་པའྦྷཱི་རེས་སུ་
དཔག་པའྦྷཱི་སོ་ནས་གནོད་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་དེའང་ཡོད་དེ། འཇྦྷཱིག་རེན་ན་རེས་འགའ་དཔང་པོ་རྒོལ་བ་དང་ཕྱྦྷཱིར་
རྒོལ་བ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་ཚད་མར་བྱས་པའྦྷཱི་ཚིག་གྦྷཱིས་རྒྱལ་བའམ་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ། རེས་འགའ་ནྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་ཚིག་
ཁོ་ནས་འགྱུར་གྦྷཱི་གཞན་གྦྷཱི་ཚིག་གྦྷཱིས་རྒྱལ་བའམ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། འཇྦྷཱིག་རེན་ན་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཡྦྷཱིན་
པ་བཞྦྷཱིན་དུ་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་བསན་བཅོས་སུའང་སྐབས་སུ་བབས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དཔེར་ན་ལུང་གྦྷཱིས་གནོད་པའང་། 
གྦྷཱིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ལུང་ངམ། རང་ལ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ལུང་གྦྷཱིས་གནོད་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་གཞན་གྦྷཱི་ལུང་གྦྷཱིས་མྦྷཱི་གནོད་པ་
བཞྦྷཱིན་ནོ། །བདག་ལས་སེ་བ་འགོག་པའྦྷཱི་ཐལ་རང་གྦྷཱི་ཁད་པར་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གྦྷཱིས་པ་གཞན་ལས་སེ་བ་
འགོག་པའྦྷཱི་འཐད་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། ཕྱོགས་ས་མ་བརོད་པ་དང་། འགོག་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། རང་གྦྷཱི་སེ་པ་དོན་ས་བ་དག་དོན་དམ་པ་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་དང་། རམ་རྦྷཱིག་པ་དག་གྦྷཱིས་
མེད་ཀྦྷཱི་དངོས་པོ་གཞན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་རེན་བཞྦྷཱི་ལས་སེའོ། །ཞེས་ས་ཞྦྷཱིང་རང་རྒྱུད་པ་དག་ཀང་ཐ་སད་དུ་གཞན་
སེ་ཡོད་པར་སའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། གཞུང་ལས་འཆད་འགྱུར་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ། ཟླ་བས་བཀོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ། 
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་བཀོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ། དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་གྦྷཱིས་སོན་བརོད་པའྦྷཱི་ཚུལ། དེ་སྤང་བ་
བཤད་ཟྦྷཱིན་དན་པ་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། དངོས་པོ་རམས་ནྦྷཱི་གཞན་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། གཞན་མེད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། འདྦྷཱིར་ཡང་། དངོས་པོ་རམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ནྦྷཱི། །རེན་ལ་སོགས་ལ་ཡོད་མ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་བྱ་བ་དེར་འཆད་
པར་འགྱུར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། རྦྷཱིགས་ངོར་གཞན་སེ་དགག་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་གཞན་སེ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་དང་། རམ་པར་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྦྷཱིས་ཏེ། ཐལ་བ་བརོད་པ་དང་། དེའྦྷཱི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། འབས་བུ་མྱུ་གུ་འདྦྷཱི་གཞན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ས་
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བོན་ལས་སེ་བ་ལྟར། རྒྱུ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་མེ་དང་སོལ་བ་ལས་ཀང་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་ྦྷཱིད་དུ་མཚུངས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། གལ་ཏེ་གཞན་དུ་མཚུངས་ཀང་རྒྱུར་མ་གྱུར་པའྦྷཱི་གཞན་ལས་མྦྷཱི་འབྱུང་བས་
སོན་མེད་དོ་སམ་ན། དེའྦྷཱི་ལན་ལ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པ་དང་། ལྡོག་པ་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཁབ་པ་གཞན་དང་མཚུངས་
པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ཁད་པར་གྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་འདྦྷཱི་བ་དང་། བརོད་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་དང་། 
རང་གྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ལ་མཚུངས་པར་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། མྦྷཱི་འད་ྦྷཱིད་དེ་དེ་ཡྦྷཱིན་ན། །གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་
བརོད་པར་བྱོས། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་གཞན་དུ་མཚུངས་བཞྦྷཱིན་དུ་གཅྦྷཱིག་ལས་སེ་ལ་གཅྦྷཱིག་ལས་མྦྷཱི་སེ་བའྦྷཱི་
ཁད་པར་གང་ཡྦྷཱིན་དཔྱད་པར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་སང་བ་དང་། ནུས་པ་དང་། ཆོས་ྦྷཱིད་ལན་དུ་མྦྷཱི་རུང་བ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་གྦྷཱིས་མཐོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་སམ་ན། མ་དཔྱད་པའྦྷཱི་བློ་འཁྲུལ་པས་དེ་
ལྟར་མཐོང་མོད། དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་མཐོང་བ་ལན་དུ་མྦྷཱི་རུང་སེ། སེ་བར་སང་ཡང་དངོས་པོར་སེ་བར་མྦྷཱི་འགྲུབ་པར་
ཁེད་ཅག་ྦྷཱིད་ལ་གྲུབ་པའྦྷཱི་རྨྦྷཱི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་བརགས་པ་མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་ནུས་
པ་ཡོད་པ་དང་། མེད་པས་དེ་ལྟར་ངེས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ་སམ་ན། དེའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་དུས་
གསུམ་ལ་ནུས་པ་ཁེགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གསུམ་པ་ནྦྷཱི་གཞན་དུ་མཚུངས་ཀང་སེ་མྦྷཱི་སེ་དངོས་པོའ་ིཆོས་ྦྷཱིད་དམ། 
རེན་འབེལ་གྦྷཱི་ཆེ་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེ་ན། ཆོས་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པ་ལ་གནོད་བྱེད་མེད་ཅྦྷཱིང་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པ་ཅྦྷཱིག་དགོས་པ་
ལས། སེ་བ་དང་། མྦྷཱི་སེ་བར་མཐོང་བས། གནས་ཚུལ་ལ་སེ་བ་དང་མྦྷཱི་སེ་བ་ཆོས་ྦྷཱིད་དུ་མྦྷཱི་འགྲུབ་པ་སར་དང་
མཚུངས་པས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་ཅྦྷཱི་ཡང་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དེ་ལྟ་ན་ལས་ཡྦྷཱིན་པར་མཚུངས་པ་ལ་རམ་
པར་སྨྦྷཱིན་པ་ངེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཁེད་ྦྷཱིད་འདོད་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་ངེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མྦྷཱི་འཐད་པར་འགྱུར་
རོ་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་ན་ཀུན་རོབ་ཏུའང་ངེས་པ་མེད་མོད་ཀྦྷཱི་མ་དཔྱད་པ་བློ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་
ངོར། ལས་འབས་ལ་སོགས་པ་མ་འཆོལ་བར་སང་བ་ཙམ་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ལས་འབས་ལ་སོགས་པ་ངེས་པར་
བརོད་པ་ཡྦྷཱིན་པས་སོན་མེད་དེ། ཇྦྷཱི་ལྟར་ཁོད་ཀྦྷཱིས་གཞན་དབང་དངོས་འདོད་ལྟར། །ཀུན་རོབ་ཀང་ནྦྷཱི་བདག་
གྦྷཱིས་ཁས་མ་བླངས། །འབས་ཕྱྦྷཱིར་འདྦྷཱི་དག་མེད་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས། །འཇྦྷཱིག་རེན་ངོར་བྱས་བདག་ནྦྷཱི་ས་བར་
བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལྡོག་པ་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཁབ་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པ་ནྦྷཱི་མྱུ་གུ་དེ་
གྦྷཱིས་ཀ་ལས་གཞན་དུ་མཚུངས་ཀང་ས་བོན་ལས་སེ། མེ་དང་སོལ་བ་ལས་མྦྷཱི་སེ་བས་ཁབ་པ་མ་གྲུབ་པར་
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མཚུངས་ན། ཁོད་ལ་ཁབ་ལྡན་གྦྷཱི་རགས་མེད་ན་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་ནུབ་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། ཡོད་ན་གང་ཡྦྷཱིན་
ཞེས་འདྦྷཱི་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་གང་དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པས་ཁབ་དཔེར་ན་ཚང་མང་བཞྦྷཱིན། ལ་ལའང་དུ་ཙམ་
ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཚང་མང་གྦྷཱི་དུ་ཙམ་ལ་མེས་ཁབ་པ་གྲུབ་པས་དེ་དང་དུ་ཙམ་དུ་ལྡོག་པ་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་
ལའྦྷཱི་དུ་ཙམ་ལའང་མེས་ཁབ་པ་གྲུབ་པར་བརོད་ཅེ་ན། འདྦྷཱིར་ཡང་ས་བོན་གྦྷཱི་གཞན་ཙམ་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བས་
ཁབ་པས་དེ་དང་གཞན་ཙམ་དུ་ལྡོག་པ་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་མེ་དང་སོལ་བའྦྷཱི་གཞན་ཙམ་ལའང་མྱུ་གུ་སེ་བས་ཁབ་པར་
མཚུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཞན་ྦྷཱིད་ན། །རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མྦྷཱིན་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 
གཞན་ལ་བརེན་ནས་གལ་ཏེ་གཞན་ཞྦྷཱིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནྦྷཱི། །འོ་ན་མེ་ལེ་ལས་ཀང་མུན་པ་འཐུག་པོ་འབྱུང་
འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བ་ལང་གྦྷཱི་སོག་ཆགས་ཙམ་ལ་ནོག་སོགས་ཀྦྷཱིས་ཁབ་པས་དེ་
དང་སོག་ཆགས་ཙམ་དུ་ལྡོག་པ་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་མྦྷཱིའྦྷཱི་སོག་ཆགས་ལའང་ནོག་སོགས་ཀྦྷཱིས་ཁབ་པར་ཁོད་ལའང་
འགྱུར་བས་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདྦྷཱིའྦྷཱི་ལན་དུ་ས་རབས་པ་དག 
ལྡོག་པ་གཅྦྷཱིག་ལ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པས་སོན་མེད་ཅེས་སོགས་ཀྦྷཱིས་སོས་པ་བྱེད་པ་སང་ཡང་གནད་ཀྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་བ་ལང་གྦྷཱི་སོག་ཆགས་ཙམ་ལ་ནོག་སོགས་ཀྦྷཱིས་ཁབ་པར་ཁས་བླངས་ན་དེ་
མཚུངས་པ་བདེན་ཡང་། དེའྦྷཱི་ཚེ་བ་ལང་ྦྷཱིད་མྦྷཱི་རེད་པས་དེའྦྷཱི་སོག་ཆགས་ཙམ་ལ་ནོག་སོགས་ཀྦྷཱིས་ཁབ་པ་
ཁས་མྦྷཱི་ལན་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་རམ་པར་བརགས་ནས་དགག་པ་ནྦྷཱི་རྒྱུ་གཞན་ལས་སེ་ན། རྒྱུ་
འགགས་པ་ལས་སེའམ་མ་འགག་པ་ལས་སེ། དང་པོ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་ལ་ཕྱྦྷཱི་མ་ལྟར་ན་རྒྱུ་འབས་དུས་
མམ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་མ་འགག་པར་འབས་བུ་སེའོ་ཞེས་པ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་ས་ཡྦྷཱི། འོན་ཀང་རྒྱུ་མ་འགགས་པ་
ལས་འབས་བུ་སེ་ལ་སེ་བའྦྷཱི་དུས་ན་འབས་བུ་མེད་པས་དུས་མམ་པར་ཡང་མྦྷཱི་འགྱུར་རོ་སམ་ན་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། 
སེ་བ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་བྱེད་པོ་མེད་པར་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ངོ་བོའང་མྦྷཱིན། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་རྒྱུ་མ་འགགས་པའྦྷཱི་དུས་སུ་
འབས་བུ་མེད་ན་སེ་བའྦྷཱི་བྱ་བ་མེད་པས་འབས་བུ་སེ་བ་ྦྷཱིད་དུ་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་རྒྱུ་གཞན་
ལས་སེ་ན་ཕད་ནས་སེའམ་མ་ཕད་ནས་སེ། དང་པོ་ལྟར་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དུས་མམ་པར་འགྱུར་ལ། ཕྱྦྷཱི་མ་
ལྟར་ན་འབས་བུ་སེ་བའྦྷཱི་དུས་ན་རྒྱུ་མེད་པས་འབས་བུ་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུའྦྷཱི་
དུས་ན་འབས་བུ་ཡོད་པ་སེའམ་མེད་པ་སེ་ཞེས་ཡོད་མེད་སེ་འགོག་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་གཅྦྷཱིག་
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དང་དུ་མ་དཔྱད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་ཀང་སྦྱར་བར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་ཐ་སད་དུ་གཞན་སེ་དགག་པ་ནྦྷཱི་མ་དཔྱད་
པ་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ངོར་ཡང་གཞན་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱིས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སེ་བ་ཙམ་ཞྦྷཱིག་
མཐོང་གྦྷཱི་རྒྱུ་འབས་རས་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། རྒྱུ་བུའྦྷཱི་ས་བོན་ཙམ་བཏབ་ནས་ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་བུ་ལ་
དམྦྷཱིགས་ཏེ། འདྦྷཱི་བདག་གྦྷཱིས་བསེད་ཅེས་དང་། ཤྦྷཱིང་གྦྷཱི་ས་བོན་ཙམ་བཙུགས་ནས་ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཤྦྷཱིང་སོང་ལ་
དམྦྷཱིགས་ཏེ། འདྦྷཱི་བདག་གྦྷཱིས་བཙུགས་སོ་སམ་དུ་རོག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འོ་ན་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་དུ་བདག་སེ་
ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན་དེར་མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ་སར་གྦྷཱི་རྒྱུ་དེ་ྦྷཱིད་ད་ལྟར་གྦྷཱི་འདྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ནམ་ཞེས་དྦྷཱིས་པའྦྷཱི་ཚེ་དེ་ནྦྷཱི་
མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་སར་བུའྦྷཱི་ས་བོན་བཏབ་པ་དང་། ཤྦྷཱིང་གྦྷཱི་ས་བོན་བཙུགས་པ་ལ་རེན་ནས་ད་ལྟར་གྦྷཱི་འདྦྷཱི་འབྱུང་ཞེས་
པ་ཙམ་ཞྦྷཱིག་ས་ཞྦྷཱིང་རོག་པར་བྱེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཐ་སད་དུའང་རྒྱུ་འབས་དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་དུ་
མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཟླ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཕ་ཞྦྷཱིང་ཕ་བ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་རོགས་པར་དཀའ་ཞྦྷཱིང་རོགས་ན་དོན་ཆེ་བར་ཞྦྷཱིག་ཏུ་སང་
ངོ་། །ད་ནྦྷཱི་འདྦྷཱིར་དཔྱད་དུ་ཡོད་དེ་བསབ་བཏུས་དང་། ཚིགས་གསལ་ལས། མདོ་དངས་པར་འཇྦྷཱིག་རེན་སེ་
བའང་གཞན་ལ་འཆྦྷཱི་བའང་གཞན་ཞེས་དང་། སོད་འཇུག་ལས། འདྦྷཱི་ལྟར་འཆྦྷཱི་བའང་གཞན་ྦྷཱིད་ལ། །སེ་བ་ཡང་
ནྦྷཱི་གཞན་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཐ་སད་དུ་རྒྱུ་འབས་གཞན་ྦྷཱིད་དུ་གྲུབ་བོ་སམ་ན། འདྦྷཱིར་གཞན་ཞེས་པ་
ནྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་མྦྷཱིན་པ་ལ་གཞན་མྦྷཱིང་བཏགས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་གཞན་ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། 
འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་ནང་ཚན་གྦྷཱི་དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་ཐ་སད་དུའང་མྦྷཱི་བཞེད་ཀང་ས་
ལུ་ལྗང་པའྦྷཱི་མདོ་འགེལ་ལས། དེ་ལ་རག་པར་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་གང་གྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ས་བོན་ཡང་གཞན་ྦྷཱིད་ལ་མྱུ་གུའང་
གཞན་ྦྷཱིད་དེ། ས་བོན་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ཡང་མྱུ་གུ་མ་ཡྦྷཱིན། མྱུ་གུ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ཡང་། ས་བོན་མ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཚིག་གསལ་དུ་ས་ལུ་ལྗང་པའྦྷཱི་མདོ་དངས་པ་ལས། མ་རྦྷཱིག་པའང་གཞན་
ྦྷཱིད་ལ། འདུ་བྱེད་ཀང་གཞན་ྦྷཱིད་དེ། མ་རྦྷཱིག་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེའང་འདུ་བྱེད་མ་ཡྦྷཱིན། འདུ་བྱེད་གང་ཡྦྷཱིན་པ་
དེའང་མ་རྦྷཱིག་པ་ྦྷཱིད་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་སོགས་རྒ་ཤྦྷཱིའྦྷཱི་བར་དུ་སྦྱར་ཏེ་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱི་དག་གཅྦྷཱིག་མ་
ཡྦྷཱིན་པ་ལ་གཞན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པར་ཅྦྷཱིས་ཤེས་ཤེ་ན། ས་བོན་ཡང་གཞན་མྱུ་གུའང་གཞན་པའྦྷཱི་
ཤེས་བྱེད་དུ་ས་བོན་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་མྱུ་གུ་མ་ཡྦྷཱིན། མྱུ་གུ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ས་བོན་མ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་བཀོད་པ་ལས་
ཤེས་ཏེ། རྦྷཱིགས་པ་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གཞན་ྦྷཱིད་དུ་ཁས་ལེན་ན་ནམ་མཁའྦྷཱི་པདྨོ་དང་། མོ་གཤམ་གྦྷཱི་བུ་གྦྷཱིས་ཀང་
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གཞན་ྦྷཱིད་དུ་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དཔེར་ན་ས་ལུ་ལྗང་པའྦྷཱི་མདོ་འགེལ་ལས། རྒྱུ་ལྔ་དག་གྦྷཱིས་ཕྱྦྷཱི་རོལ་
གྦྷཱིས། །རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བར་བཞེད། །ཅེས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ལྔ་ནྦྷཱི་རག་པར་མ་ཡྦྷཱིན། ཆད་པར་མ་ཡྦྷཱིན། འཕོ་
བར་མ་ཡྦྷཱིན། རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ལས་འབས་བུ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་མ་ཡྦྷཱིན། འད་བའྦྷཱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་རམས་ལས་འཕོ་
བར་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་ས་བོན་དུ་མྱུ་གུ་རྦྷཱིགས་མྦྷཱི་འད་ཞེས་དང་། འད་བའྦྷཱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་ཞེས་པའྦྷཱི་
སྐབས་སུ་འད་བར་གསུངས་ཀང་རྦྷཱིགས་མྦྷཱི་འད་བའྦྷཱི་དོན་ཁ་དོག་དང་དབྱྦྷཱིབས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་
པས་མྦྷཱི་འགལ་བ་དང་། འཇུག་པར། གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྦྷཱི་ས་བོན་མྱུ་གུ་འདྦྷཱིར་གཞན་མ་ཡྦྷཱིན་ན། །ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་
ཡང་གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་ལ་གཞན་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་མྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བཏགས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་
བཀོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་རམས་གཞན་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སེ་བར་འགྱུར་
བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །བཞྦྷཱི་པ་དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་གྦྷཱིས་སོན་བརོད་པའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི་དེས་ན་དེ་ལ་ཐལ་བར་
གྱུར་བའྦྷཱི་ངག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་བཟློག་པར་བྱས་ན་དངོས་པོ་རམས་
བདག་གམ་གྦྷཱིས་སམ། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། འགའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་འགའ་ཞྦྷཱིག་སེ་བར་འགྱུར་
བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཕྱོགས་གོང་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སེ་བར་
ཡང་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་བས་ན་དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱྦྷཱིན་པ་ྦྷཱིད་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དེ་ནྦྷཱི་དོན་འབེལ་པ་
མེད་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཞེས་སུན་འབྱྦྷཱིན་པར་སའོ། །ལྔ་པ་དེ་སྤང་བ་བཤད་ཟྦྷཱིན་དན་པ་ལ་སྦྱར་བ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱིའང་དོན་
འབེལ་པ་མེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། གོང་ཁོ་ནར་བསན་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། གཞན་གྦྷཱིས་དམ་བཅས་པའྦྷཱི་དོན་སུན་
འབྱྦྷཱིན་པར་བྱེད་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། སུན་འབྱྦྷཱིན་པ་ྦྷཱིད་ཀང་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་གྦྷཱི་ནའོ། །དེས་ན་སར་
ཡང་འབད་པར་མྦྷཱི་བྱའོ། །གསུམ་པ་གྦྷཱིས་ཀ་ལས་སེ་བ་དགག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། 
ཕྱོགས་ས་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། གཙོ་བོ་དབང་ཕྱུག་དང་བཅས་པར་ས་བ་དག་འབས་བུའྦྷཱི་
དངོས་པོ་རམས་གཙོ་བོས་བྱས་པས་རང་ལས་སེ་ཞྦྷཱིང་། དབང་ཕྱུག་གྦྷཱིས་བྱས་པས་གཞན་ལས་ཀང་སེ་ལ་དེ་
ལ་སར་བཤད་པའྦྷཱི་ེས་པར་མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ་རང་ཁོ་ན་དང་། གཞན་ཁོ་ན་ལས་སེ་བར་ཁས་མ་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
ཞེས་སའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། སར་བཤད་པ་དང་། མ་བཤད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། 
རང་ལས་སེ་བའྦྷཱི་ཆ་ལ་བདག་སེ་ལ་བཀོད་པའྦྷཱི་སོན་དང་། གཞན་ལས་སེ་བའྦྷཱི་ཆ་ལ་གཞན་སེ་ལ་བཀོད་པའྦྷཱི་
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སོན་རམས་འབབ་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། གལ་ཏེ་རེ་རེས་བྱས་གྱུར་ན། །སྡུག་བསལ་གྦྷཱིས་ཀས་བྱས་པར་
འགྱུར། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་རང་གཞན་རེ་རེ་ལ་བསེད་པའྦྷཱི་ནུས་པ་ཡོད་ན་གྦྷཱིས་ཀ་ཚོགས་པས་ཀང་བསེད་
པར་འགྱུར་བ་ཞྦྷཱིག་ན་སར་བཤད་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་རང་གཞན་རེ་རེ་ལ་བསེད་པའྦྷཱི་ནུས་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། 
གྦྷཱིས་ཀ་ཚོགས་པས་ཀང་བསེད་པར་མྦྷཱི་འཐད་དེ། བྱེ་མ་དག་ལས་ཏྦྷཱིལ་མར་བཞྦྷཱིན་ནོ། །བཞྦྷཱི་པ་རྒྱུ་མེད་ལས་
སེ་བ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། ཕྱོགས་ས་མ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། 
ཚུ་རོལ་མཛད་པ་བ་དག་ད་ལྟར་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཙམ་དང་། བདེ་སྡུག སེ་བ་ས་མའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཙམ་དང་། དགེ་མྦྷཱི་
དགེའྦྷཱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། འཇྦྷཱིག་རེན་འདྦྷཱིའྦྷཱི་འབྱུང་བ་འདུས་པ་དང་། མཐུན་རེན་གྦྷཱི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་
ཙམ་ལས་བྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་མ་མཐོང་བའྦྷཱི་རྒྱུ་མེད་པར་ས་ལ། དཔྱོད་པ་པ་དག ྦྷཱི་ཤར་ཆུ་བོ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་
དང་། །སན་ཟླུམ་ཚེར་མ་གཟེངས་རྦྷཱིང་རོ་བ་དང་། །རྨ་བྱའྦྷཱི་མདོག་དབྱྦྷཱིབས་ལ་སོགས་ཆོས་རམས་ཀུན། །སུས་
ཀང་མ་བྱས་རང་གྦྷཱི་ངང་གྦྷཱིས་བྱུང་། །ཞེས་མཐོང་བའྦྷཱི་རྒྱུའང་མེད་པར་སའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཟླ་བས་
བཀོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་བཀོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ། ལེགས་ལྡན་གྦྷཱི་རོད་ལན་བཤད་ཟྦྷཱིན་
དན་པ་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། རེས་འགའ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ་བ་དང་། འབས་བུའྦྷཱི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་ལ་
འབད་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཤེས་པའྦྷཱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་མྦྷཱི་འགྱུར་བར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་
རམས་རྒྱུ་མེད་ཡྦྷཱིན་ན། ཡུལ་དུས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་ལ་སོགས་པ་གང་ལའང་ལྟོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བས་འགའ་
ཞྦྷཱིག་འགའ་ཞྦྷཱིག་ཏུ་ལན་གཅྦྷཱིག་འབྱུང་བའམ། ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་དུ་རག་ཏུ་འབྱུང་བར་ཐལ་ཏེ། ལྟོས་པ་མེད་
པར་འབྱུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་རམས་རྒྱུ་མེད་ཡྦྷཱིན་ན། འབས་བུ་ལོ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཆེད་དུ་
རྒྱུ་ཞྦྷཱིང་ལས་སོགས་ལ་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཞྦྷཱིག་ན་དོན་དང་བཅས་པར་མངོན་སུམ་དུ་དམྦྷཱིགས་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དངོས་པོ་རམས་རྒྱུ་ལྡན་དུ་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་རམས་རྒྱུ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ནམ་མཁའྦྷཱི་མེ་
ཏོག་ལྟར། ཁ་དོག་དང་། དབྱྦྷཱིབས་དང་། དྦྷཱི་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པའྦྷཱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་མྦྷཱི་སང་བར་འགྱུར་བ་ལས་དེ་
དག་ཆེས་བཀ་བ་ཤེས་པའྦྷཱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན། འཇྦྷཱིག་རེན་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་སེ། རང་གྦྷཱི་བློ་
བཞྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་རམས་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་ཀང་སེ་བ་མེད་དེ། 
རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་ལའང་སོབ་
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དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དེ་ལའང་ཐལ་བར་འགྱུར་པའྦྷཱི་ངག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། 
སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་བཟློག་པ་གསལ་བ་བདག་གྦྷཱི་དོན་དུ་མངོན་པར་འདོད་ན། དེའྦྷཱི་ཚེ་འདྦྷཱི་སྐད་དུ་དངོས་པོ་
རམས་རྒྱུ་ལས་སེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལན་འགའ་ཁ་ཅྦྷཱིག་ལས་ཁ་ཅྦྷཱིག་སེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། རོམ་པ་འབས་
བུ་དང་བཅས་པ་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་བསན་པར་འགྱུར་ན། བཤད་པ་དེ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། སར་
སས་པའྦྷཱི་སོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ་ཞེས་སུན་འབྱྦྷཱིན་སའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། 
སར་ལན་བཏབ་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ་ཞེའོ། །འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་ཐལ་རང་གྦྷཱི་ཁད་པར་བྱུང་ཚུལ་གྦྷཱི་ར་བའམ་གཙོ་བོ་ཡྦྷཱིན་
པས་ཞྦྷཱིབ་ཏུ་བཤད་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་དེ་ྦྷཱིད་གཞུང་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བ་ནྦྷཱི་ཇྦྷཱི་སྐད་བཤད་པའྦྷཱི་མཐའ་
བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་འགོག་ཚུལ་ལ་ཐལ་རང་གྦྷཱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་མཆོད་བརོད་ཀྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་འགག་པ་མེད་
པ་སོགས་ཀང་ཆོས་གཞན་བདུན་བསྒྲུབ་པ་དང་། བསན་བཅོས་ལུས་ཀྦྷཱི་རེན་དང་འགོ་འོང་སོགས་ནས་ལྟ་བའྦྷཱི་
བར་ྦྷཱི་ཤུ་ར་བདུན་ལ་དཔྱད་ནས་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དང་། རབ་བྱེད་རེ་རེའྦྷཱི་ནང་ནས་བདེན་དངོས་འགོག་
པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རེ་རེ་ལའང་ཁད་པར་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དཔེར་ན་ལྟ་དེ་རང་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་
ནྦྷཱི། །དེ་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་ྦྷཱིད། །གང་ཞྦྷཱིག་བདག་ལ་མྦྷཱི་ལྟ་བ། །དེ་གཞན་དག་ལ་ཅྦྷཱི་ལྟར་ལྟ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ། 
ཐལ་འགྱུར་བས་རང་ལ་མྦྷཱི་ལྟ་བ་དང་། གཞན་ལ་ལྟ་བའྦྷཱི་ཆོས་གྦྷཱིས་ལ་འགལ་བ་བརོད་པའྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་དེ་ྦྷཱིད་
ལ་ཡན་ལག་ལྔ་པའྦྷཱི་གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་རེས་དཔག་བྱས་ནས་གཞན་ཕྱོགས་སེལ་བར་བྱེད་ལ། རང་རྒྱུད་པས་
ནྦྷཱི་དོན་དམ་པར་བརེན་པ་དང་བཅས་པའྦྷཱི་མྦྷཱིག་ནྦྷཱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་མྦྷཱི་བྱེད་དེ། མྦྷཱིག་གྦྷཱི་དབང་པོ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། དཔེར་ན་དེ་དང་མཚུངས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་མྦྷཱིག་ནྦྷཱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་མྦྷཱི་བྱེད་
དེ། འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དཔེར་ན་གཟུགས་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་
དང་དཔེ་བརོད་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ཞར་བྱུང་ཐ་སད་ཁས་ལེན་ཚུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་ནྦྷཱི་རང་རྒྱུད་པ་ལ་
མེད་པར་ཐལ་འགྱུར་པའྦྷཱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་དག་སེ། ཐ་སད་དུ་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པའྦྷཱི་ཚད་
མ་བཞྦྷཱི་ཁས་ལེན་པ་དང་།༡ དེ་དག་བདེན་གྦྷཱིས་འཇལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་ལུགས་ལ་ཚད་མར་ཁས་ལེན་མྦྷཱི་
ལེན་གྦྷཱི་ཁད་པར་དབྱེ་བ་དང་།༢ བདེན་དངོས་འགོག་པའྦྷཱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་རགས་དང་དམ་བཅའ་མེད་པ་༣ དང་
མཆོད་བརོད་ཀྦྷཱི་དགག་བྱ་སེ་སོགས་བརྒྱད་དང་། རབ་བྱེད་ྦྷཱི་ཤུ་ར་བདུན་གྦྷཱི་དགག་བྱ་རེན་ནས་ལྟ་བའྦྷཱི་བར་
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ྦྷཱི་ཤུ་ར་བདུན་པོ་རམས་དོན་དམ་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ངོར་དགག་བྱ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་མམ་ཡྦྷཱིན་པ་
དང་།༤ མདོ་ལས་གསུང་པའྦྷཱི་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་དང་། ཀུན་གཞྦྷཱི་དང་། ོན་ཡྦྷཱིད། མཚན་
ྦྷཱིད་གསུམ་དང་། བདེར་གཤེགས་སྦྷཱིང་པོ་རམས་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་པ་དང་།༥ ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། མྦྷཱི་
བསླུ་བའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་མཐུན་མེད་པ་དང་།༦ བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་སྐབས་སུ་ཡང་དག་མཐོང་བ་དང་། བརྫུན་པ་མཐོང་བ་
གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་དང་ཚད་མའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་།༧ ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་ཡང་
ལོག་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེའང་། རང་ལུགས་ལ་བདེན་བརྫུན་གྦྷཱི་ཁད་པར་མྦྷཱི་འདོད་པ་དང་།༨ ཡུལ་ལ་ཡང་ལོག་གྦྷཱིས་
སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་ཚེ་ཡུལ་ཅན་ལའང་དེ་ལྟར་ཕྱེ་བ་དང་།༩ ཐ་སད་དུའང་གཞན་སེ་མེད་པ་དང་།༡༠ རྒྱུ་འབས་ཕད་མ་
ཕད་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་ཕད་པ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཡང་སྦྷཱིར་རྒྱུ་འབས་ཕད་པ་ཁས་ལེན་པ་དང་།༡༡ རྒྱུ་འགག་པའམ་མ་
འགགས་པ་ལས་འབས་བུ་སེ་ཞེས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་འགག་པ་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཡང་སྦྷཱིར་རྒྱུ་འགག་པ་ཁས་ལེན་པ་
དང་།༡༢ རྒྱུའྦྷཱི་དུས་ན་འབས་བུ་ཡོད་མེད་དང་། འབས་བུའྦྷཱི་དུས་ན་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཀྦྷཱི་མཐའ་གྦྷཱིས་པོ་གང་ཡང་
ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པ་དང་།༡༣ ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་བདག་མེད་གྦྷཱིས་རོགས་པ་མཚུངས་ཀང་ལྟ་བ་སོས་བལ་ལ་ཁད་
པར་ཡོད་པ་དང་།༡༤ ཐེག་དམན་འཕགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་ལ་སེ་འགག་མྦྷཱི་སང་བས་མྦྷཱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་
དྲུག་མྦྷཱི་སང་ཡང་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མེད་རོགས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་འཇོག་ཤེས་པ་དང་།༡༥ སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ས་ན་སེ་
འགག་མྦྷཱི་སང་ཡང་ཇྦྷཱི་ལྟ་ཇྦྷཱི་སེད་ཀྦྷཱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྦྷཱི་རམ་གཞག་དང་། དེར་སེམས་སེམས་བྱུང་
མེད་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པའྦྷཱི་རམ་༡༦ གཞག་ཏེ་རེ་ཞྦྷཱིག་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་གོ །གཞན་རམས་ནྦྷཱི། སར་རྒྱས་
བཤད་ཀྦྷཱི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟྦྷཱིན་པ་ལས་རོགས་པར་བྱ་ཞྦྷཱིང་ཚད་མ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་རམ་གཞག་ལ་རོད་ཟློག་གྦྷཱི་འགེལ་
པར་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཚིག་གསལ་ལས། ཚད་མ་བཞྦྷཱིས་
འཇྦྷཱིག་རེན་ན་དོན་རོགས་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་དོན་ལ། དོན་དམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་དང་། ཀུན་རོབ་སྒྲུབ་
བྱེད་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་སེ་བཞྦྷཱི་ཚན་གྦྷཱིས་ལས་ཕྱྦྷཱི་མ་ནྦྷཱི་སར་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་སྐབས་
སུ་བཤད་ཟྦྷཱིན་པ་ལྟར་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་དག་ནྦྷཱི་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མ། འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པའྦྷཱི་ཚད་མ། འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་
ངོར་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ལ་ཚད་མ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཡུལ་བརྫུན་པ་དང་ཡུལ་ཅན་ཚད་མ་འགལ་
བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་ན་ཡང་དག་ཤེས་པའམ་ཡང་དག་མཐོང་བ་ཡྦྷཱིན་དགོས་པ་ལས། འདྦྷཱི་དག་བརྫུན་
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པ་ཤེས་པའམ། བརྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཕྱྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབུ་མ་པར་རློམ་པ་དག་ཟླ་བ་གྦྷཱིས་སང་གྦྷཱི་དབང་
ཤེས་སོགས་ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ལུགས་ལ་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ནན་གྦྷཱིས་བསྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི་རང་ྦྷཱིད་རོས་བཅས་ཀྦྷཱི་དངོས་
པོ་གཅྦྷཱིག་ལ་རྦྷཱིགས་དྲུག་གྦྷཱི་མྦྷཱིག་ཤེས་དྲུག་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པའྦྷཱི་འབས་བུ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་
ཐལ་འགྱུར་བའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་ཚད་ལྡན་དང་འགལ་ཏེ། མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ལ་གྦྷཱིས་སུ་ཕྱེ་བའྦྷཱི་དབང་པོ་སོན་
ལྡན་གྦྷཱི་ཤེས་པ་རམས་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་ལོག་ཤེས་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དོན་དམ་
སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་ལ་མངོན་སུམ་ནྦྷཱི་འཕགས་པ་གསུམ་གྦྷཱི་མམ་གཞག་སེ། གྦྷཱིས་སང་ནུབ་པའྦྷཱི་ཚུལ་
གྦྷཱིས་དོན་དམ་བདེན་པ་མཐོང་བའྦྷཱི་རལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ས་རབས་པ་དག་འདྦྷཱི་ཚུར་
མཐོང་གྦྷཱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་སང་བ་ལ་ཆད་མཐའ་བཀག་པའྦྷཱི་ཆ་ནས་དོན་དམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚད་མར་འདོད་པ་
ནྦྷཱི། གལ་ཏེ་འཇྦྷཱིག་རེན་ཚད་མ་ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི། །ཞེས་སོགས་ཀྦྷཱི་གནོད་པ་འབབ་ེན་ཡོད་དོ། །རེས་སུ་དཔག་པའྦྷཱི་
ཚད་མ་ནྦྷཱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་རགས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་མྦྷཱི་འཁྲུལ་པ་ལས་སེས་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་ཞེས་
གསུངས་པས་སོང་ྦྷཱིད་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་སྐབས་སུའང་སྦྱར་བ་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། རགས་དང་
རྦྷཱིགས་པ་དང་། འཐད་པ་རམས་རམ་གངས་ཡྦྷཱིན་པས་འདྦྷཱི་ལ་བཞྦྷཱི་སེ། གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་རེས་དཔག འགལ་
བ་བརོད་པའྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྦྷཱི་མགོ་སོམས། སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའྦྷཱི་མ་གྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་གྦྷཱིས་ལ་ས་རབས་པ་དག ཕྱོགས་ཆོས་ཁབ་པ་ཕ་རོལ་ལ་གྲུབ་པའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་ཕ་རོལ་གྦྷཱི་ངོར། 
མཐའ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་ངེས་པའྦྷཱི་དམ་བཅའ་བསྒྲུབ་པ་གཞན་ལ་གགས་དང་། ཕྱོགས་ཆོས་ཁབ་པ་བསལ་བ་གསུམ་ཀ་
ཕ་རོལ་ལ་གྲུབ་པས་ཕ་རོལ་གྦྷཱི་ངོར་བཟློག་པ་འཕངས་པ་འགལ་བ་བརོད་པའྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྦྷཱིན་ཞེས་བཞེད་པ་
ནྦྷཱི་འཐད་པར་མ་གོ་སེ། ཚིག་གསལ་ལས། གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་སྐབས་སུ་དངོས་པོ་བདག་གྦྷཱིས་བདག་ྦྷཱིད་དུ་
ཡོད་པ་གཏན་ཚིགས་དང་། སེ་བ་དོན་མེད་པ་བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་ཆོས་སུ་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། འགལ་བ་བརོད་པའྦྷཱི་ཐལ་
འགྱུར་ལའང་དེ་ྦྷཱིད་གཏན་ཚིགས་དང་། ཐལ་ཆོས་གསུངས་པས་ཕ་རོལ་པོའ་ིངོར་སེ་བ་དོན་ཡོད་གྲུབ་ན་
གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱིས་མཐའ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་ངེས་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པ་དང་འགལ་ཞྦྷཱིང་། མ་གྲུབ་ན་འགལ་བ་བརོད་
པས་བཟློག་པ་འཕངས་བ་དང་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ལོག་རོག་བཟློག་ནས་བདག་སེ་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་ནྦྷཱི་
གྦྷཱིས་ཀའང་མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འོ་ན་ཅྦྷཱི་ལྟར་ཞེ་ན་འགལ་བ་བརོད་པའྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གྦྷཱིས་ཕ་རོལ་པོའ་ི
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ལོག་རོག་བཟློག་ནུས་ན་འགལ་བ་བརོད་པའྦྷཱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཐལ་འགྱུར་གྦྷཱི་སྦྱོར་ངག་དེ་ྦྷཱིད་ལ་གཏམ་རྒྱུད་
ས་ཚོགས་པའྦྷཱི་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་པར་སྦྱོར་བའྦྷཱི་ཚེ་གཞན་ལ་གགས་ཀྦྷཱིས་རེས་དཔག་ཡྦྷཱིན་པར་ཚིག་གསལ་
ལས་གསུངས་ཏེ། སར་བདག་སེ་འགོག་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྦྷཱི་མགོ་སོམས་
ནྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མྦྷཱི་མཚུངས་པར་འདོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡང་མཚུངས་པར་མགོ་
བསྒྲེ་བ་སེ། འདྦྷཱི་ལ་གཙང་ནག་པས་རོག་གེའྦྷཱི་མགོ་སོམས་དང་། ཐོད་རྒལ་གྦྷཱི་མགོ་སོམས་དང་། སྦྷཱི་ལྡོག་
གཅྦྷཱིག་པ་ཡྦྷཱིན་པས་དགག་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། ཐ་སད་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པར་མཚུངས་པས་དགག་
པ་སེ། མུ་སེགས་པ་དག དོན་དང་ཤེས་པ་ལ་རག་མྦྷཱི་རག་དང་། རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་
གནས་སྐབས་རེས་འགའ་བ་དང་། རྒྱུན་བརན་པས་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་མཚུངས་པས་དགག་པ་དང་། ན་ཐོས་པ་
དག་རྡུལ་དང་སྐད་གཅྦྷཱིག་བདེན། རགས་པ་དང་། རྒྱུན་མྦྷཱི་བདེན་པར། རོགས་པ་ལ་འགལ་བའྦྷཱི་ཆོས་ལྡན་དུ་
མཚུངས་པས་དགག་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་དོན་ཀུན་བརགས་དང་། ཤེས་པ་གཞན་དབང་དུ་རོག་པ་ལ་ཇྦྷཱི་
ལྟར་སང་བའྦྷཱི་དོན་བྱེད་ཅྦྷཱིང་བརགས་ན་མྦྷཱི་རེད་པར་མཚུངས་པས་དགག་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་ཡང་དག་པའྦྷཱི་རྒྱུན་
མེད་པར་མཚུངས་པས་དགག་པ་སེ། གཅྦྷཱིག་ལ་བྱ་བྱེད་མྦྷཱི་རུང་བར་འགལ་བ་ལས་ཤེས་པའྦྷཱི་རང་རྦྷཱིག་པས་
རང་མྦྷཱི་སེད་པ་དང་། མར་མེའྦྷཱི་རང་གསལ་བས་རང་མྦྷཱི་བསེག་པ་དང་། མུན་པས་གཞན་སྒྲྦྷཱིབ་པས་རང་མྦྷཱི་སྒྲྦྷཱིབ་
པར་ངེས་པ་དང་། འབྱུང་བར་འད་བ་ལས་འབྱུང་བའྦྷཱི་ནུས་པ་སོ་སོར་ངེས་པ་དང་། དབང་པོར་འད་བ་ལས་
དབང་པོའ་ིནུས་པ་སོ་སོར་ངེས་པ་དང་། འབས་བུ་རམས་རྒྱུ་ལ་མེད་པར་འད་བ་ལས་སེ་བ་དང་མྦྷཱི་སེ་བ་སོ་
སོར་ངེས་པར་འདོད་པ་རམས་ལ་དེ་དག་གྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་རགས་ནས་དགག་པ་སེ། ཐ་མ་འདྦྷཱི་ལ་མཐོང་བ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་
རྒྱུ་མཚན་རགས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་མཐོང་བར་མ་གྲུབ་པ་དང་། འཁྲུལ་ངོར་མཐོང་ཡང་དེར་ངེས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མ་
མཐོང་བས་དེ་ལྟར་མཐོང་ཞེས་པའྦྷཱི་ལན་དགག་པ་དང་། མཐོང་མ་མཐོང་གྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་བརགས་པས་ཆོས་ྦྷཱིད་
ཡྦྷཱིན་ཞེས་པའྦྷཱི་ལན་དགག་པ་དང་། མེ་སོལ་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་འབས་བུ་མྱུ་གུ་མ་མཐོང་བས་ནུས་པ་མྦྷཱི་ཁེགས་
པས་ནུས་པ་ཡོད་མེད་ཀྦྷཱི་ལན་དགག་པ་སེ། དེ་དག་ཀང་སོབ་དཔོན་གྦྷཱི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་
པ་ནྦྷཱི། རོག་གེ་པ་དག་གྦྷཱིས་རགས་མྦྷཱི་འཁྲུལ་བའྦྷཱི་རྒྱུ་སྦྷཱི་ལྡོག་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཁབ་པ་འདོད་པ་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
ལྡན་པ་དང་། མྦྷཱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་བལ་བར་མཐོང་བའྦྷཱི་རགས། ལྡོག་པ་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་གའ་ཤྦྷཱིང་གྦྷཱིས་མནན་པ་
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སེ། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ་གཞན་ྦྷཱིད་ཅེས་པའྦྷཱི། གཏན་ཚིགས་འདྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ཁད་པར་དག་ཀང་འཇོམས། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའྦྷཱི་མ་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པ་ལ་
བདེན་པའྦྷཱི་ཆོས་འགའ་ཞྦྷཱིག་བཀོད་ན་ཕྱོགས་ཆོས་མྦྷཱི་འགྲུབ་པ་དང་། སང་བའྦྷཱི་ཆོས་འགའ་ཞྦྷཱིག་བཀོད་ན་ཁབ་
པ་མྦྷཱི་འགྲུབ་པ་དང་། གྦྷཱིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྦྷཱི་དཔེ་བསན་པར་མྦྷཱི་ནུས་པ་སེ། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། སོང་པ་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱིས་བརད་བྱས་ཚེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་སུན་འབྱྦྷཱིན་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པ་ནྦྷཱི་
དབུ་མ་པས་ཕུང་པོ་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། རེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་བཤད་པ་ལ་གཏན་
ཚིགས་དེ་ཤེས་པའྦྷཱི་སྐད་ཅྦྷཱིག་མས་དངོས་སུ་མ་ངེས་པའྦྷཱི་སུན་འབྱྦྷཱིན་ྦྷཱིད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པར་མ་
གྲུབ་པའོ། །ལུང་ཚད་མ་ནྦྷཱི་ངེས་དོན་སོང་ྦྷཱིད་སོན་པའྦྷཱི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་བརོད་བྱ་ངེས་པ་སེ། དབང་རོན་ཆོས་
ཀྦྷཱི་རེས་འབང་གྦྷཱི་ལྟ་བ་ལྟ་བུའོ། །དཔེ་ེར་འཇལ་གྦྷཱི་ཚད་མ་ནྦྷཱི་སྒྱུ་མ་དང་སྨྦྷཱིག་རྒྱུ་སོགས་དཔེར་བྱས་ནས་སང་
བའྦྷཱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་སང་བ་ལྟར་མྦྷཱི་བདེན་པར་རོགས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ཚད་མ་བཞྦྷཱི་ལས་དང་པོ་ནྦྷཱི་
མཐོང་བ་ཡང་དག་པ་དངོས་ཡྦྷཱིན་ལ་ཕྱྦྷཱི་མ་གསུམ་ནྦྷཱི། དོན་དམ་བདེན་པར་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སེ། །ཞེས་དང་། 
སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱིས་ཆོས་བསན་པ། །བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཞེས་པའྦྷཱི་སྐབས་ནས་བསན་
པའྦྷཱི་བསན་པ་དོན་དམ་རོགས་པའྦྷཱི་བློ་ཡྦྷཱིན་པས་དེར་བསྡུ་བའོ། །རྦྷཱིགས་ངོར་ཆོས་ཅན་དང་མཐུན་དཔེ་མ་གྲུབ་
པས་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་མེད་ཅེས་པ་འདྦྷཱི་ལའང་ཐོག་མར་དཔྱད་གཞྦྷཱི་འཛིན་པའྦྷཱི་ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མ་
དང་། བར་དུ་དེ་ལ་དཔྱོད་པར་བྱེད་པའྦྷཱི་ཚེ་ས་རྒོལ་གྦྷཱི་ཚད་མ་དང་། ཐ་མར་དཔྱད་པ་རོགས་ནས་ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་གྦྷཱི་
རྒྱུད་ལ་ཚད་མ་སེས་པའྦྷཱི་སྐབས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོའ་ིཚེ་ས་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཀང་ཆོས་ཅན་ཁས་ལེན་ཏེ། ཐ་
སད་ལ་ནྦྷཱི་མ་བརེན་པར། །དམ་པའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་བསན་མྦྷཱི་ནུས། །ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་དོན་ནོ། །གྦྷཱིས་པའྦྷཱི་ཚེ་སར་
རྒོལ་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་ལ་ཞུགས་ཟྦྷཱིན་པས་དེ་དག་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཡང་ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་གྦྷཱིས་ཁས་ལེན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ས་མ་
ལྟར་རོ། །གསུམ་པའྦྷཱི་ཚེ་ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་གྦྷཱི་ངོར་ཡང་དེ་དག་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཏེ། སར་རྒོལ་དང་ཁད་པར་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །ལུགས་འདྦྷཱི་ལ་འདྦྷཱི་ཤྦྷཱིན་ཏུ་གནད་དུ་ཆེའོ། །བཞྦྷཱི་པ་བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་སོ་ནས་བདག་མེད་གྦྷཱིས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པ་ལ་ལྔ་སེ། ལུང་གྦྷཱི་སོ་ནས་ཐུན་མོང་དུ་བཤད། དགག་བྱའྦྷཱི་བདག་གྦྷཱིས་པོ་ངོས་བཟུང་། འགོག་བྱེད་
ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་རམ་གངས་བཤད། རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གཙོ་བོ་གྦྷཱིས་སོ་སོར་བཤད། རྦྷཱིགས་པ་ཕན་ཚུན་མཚོན་པའྦྷཱི་
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ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ལུང་ལས་ཀང་། དགག་གཞྦྷཱི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ངོས་
གཟུང་བ། དགག་བྱའྦྷཱི་བདག་ངོས་གཟུང་བ། དེ་མེད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ། བདག་མེད་རོགས་ནས་བསོམས་པའྦྷཱི་ཕན་
ཡོན་རམས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་འཆར་བྱེད་ལ་གདམས་པའྦྷཱི་མདོ་ལས། གང་ཟག་བདག་མེད་
རྒྱལ་པོ་ན་པར་གྦྷཱིས། །གང་ཟག་ལྔ་ཕུང་རྒྱུན་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན། །རྒྱུ་ནྦྷཱི་ལས་དང་ོན་མོངས་པས་གང་
ནས། །འབས་བུ་ཕུང་པོ་ཟག་སེ་དེ་ཡྦྷཱི་བདག །བདག་ནྦྷཱི་སེམས་ཅན་སོ་སོའ་ིལུས་འདྦྷཱི་ལ། །ང་དང་བདག་ཏུ་
བཟུང་ནས་ཆགས་གྱུར་ཏེ། །བདག་ནྦྷཱི་ན་དང་ཤྦྷཱི་བཀེས་གང་གྦྷཱིས་དོགས། །བསོད་ན་དགའ་ཞྦྷཱིང་སྨད་ན་མྦྷཱི་
དགའ་སེ། །དེ་ལ་དམྦྷཱིགས་ནས་མུ་སེགས་ལྟ་རམས་འཇུག །ངའམ་བདག་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། །ཕུང་པོ་འདྦྷཱི་ལ་
བརགས་ནས་འཁྲུལ་པ་ཡྦྷཱིན། །མྦྷཱིང་ནྦྷཱི་བདག་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ་བཏགས་པ་ཙམ། །ལུས་ཀང་བདག་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ་ཤ་རུས་
རམས། །འབྱུང་ཆེན་འདུས་པ་ཕྱྦྷཱི་རོལ་རྦྷཱིག་པ་འད། །སེམས་ཀང་བདག་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ་དངོས་པོར་མེད། །ཆོས་ལ་
བདག་མེད་རྒྱལ་པོ་ན་པར་གྦྷཱིས། །ཆོས་ནྦྷཱི་གཟུགས་སོགས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡྦྷཱིན། །བྱེད་པ་མེད་ལ་
མཚན་ྦྷཱིད་འཛིན་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལ་ལོག་རོག་མཚན་མར་བཅས་པ་དང་། །ལྟ་མྦྷཱི་མཐུན་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ་དེ་མེད་
དོ། །དངོས་འདྦྷཱི་སྤངས་ནས་སོང་ྦྷཱིད་མྦྷཱི་བཙལ་ཏེ། །སང་བ་ྦྷཱིད་ན་སོང་པ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ཕྱྦྷཱིར། །གཞྦྷཱིག་བཅོམ་མྦྷཱི་
རག་ཙམ་ལ་སོང་མྦྷཱི་གདགས། །སང་ལ་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པར་ཅྦྷཱིས་མངོན་ན། །ཡོད་མེད་དབུས་དང་གསུམ་དུ་མྦྷཱི་
གནས་ཏེ། །ཡོད་པར་གགས་པ་འཁོར་བ་མྱ་ངན་འདས། །འཁོར་བའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཡུལ་སེམས་རམ་གྦྷཱིས་
ཏེ། །ཡུལ་འདྦྷཱི་དངོས་པོ་མེད་པ་འདྦྷཱི་ལྟར་བརག །རང་སང་རྡུལ་གཞྦྷཱིག་རྡུལ་ཡང་ཆས་གཞྦྷཱིག་མེད། །དངོས་
སང་ཐམས་ཅད་སེམས་ཡྦྷཱིན་རྨྦྷཱི་ལམ་བཞྦྷཱིན། །སེམས་ཀང་ཁ་དོག་དབྱྦྷཱིབས་སོགས་རམས་དང་བལ། །དེས་ན་
འཁོར་བ་སོང་ཞྦྷཱིང་བདག་མེད་དོ། །འཁོར་བ་མེད་པས་མྱ་ངན་འདས་པའང་མེད། །ཡོད་པ་མ་གྲུབ་པས་ན་མེད་
པའང་མེད། །མཐའ་གྦྷཱིས་མེད་ཕྱྦྷཱིར་དབུས་ཀང་མེད་པ་ཡྦྷཱིན། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་བདག་མེད་བསོམ་བྱས་
ན། །བདག་འཛིན་འཁོར་བ་རད་ནས་ཆོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་དེ་ལྟར་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་
གསུམ་སེ། དགག་བྱ་མེད་པར་རོག་པ་དགག་པ་དང་། ཡོད་པའྦྷཱི་དགག་བྱའྦྷཱི་རམ་གངས་བསན་པ་དང་། སྐབས་
ཀྦྷཱི་དགག་བྱ་བདག་གྦྷཱིས་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཁ་ཅྦྷཱིག་རོད་ཟློག་ལས། དགག་བྱ་ཅྦྷཱི་ཡང་མེད་པས་
ན། །ང་ནྦྷཱི་ཅྦྷཱི་ཡང་མྦྷཱི་འགོག་གོ །ཞེས་གསུངས་པས་ན། དབུ་མ་པ་ལ་དགག་བྱ་ཅྦྷཱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཡོད་
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ན་དགག་མྦྷཱི་ནུས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་སའོ། །དེ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། ལུང་གྦྷཱི་དགོངས་པ་ནྦྷཱི། རྦྷཱིགས་ངོར་དགོངས་པ་
ཡྦྷཱིན་ལ། ཐ་སད་དུ་དགག་བྱ་དང་། འགོག་བྱེད་གྦྷཱིས་ཀ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། ལུང་དེ་ྦྷཱིད་ལས། 
ཇྦྷཱི་ལྟར་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་དང་། །སྒྱུ་མའྦྷཱི་སེས་བུས་སྒྱུ་མ་ལ། །དགག་པར་བྱེད་པ་ཅྦྷཱི་འད་བ། །དགག་པ་དེ་ཡང་
དེ་འདར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་ལམ་གྦྷཱི་དགག་བྱ་ནྦྷཱི་བདེན་དངོས་སུ་ཞེན་པའམ། མཐའ་
བཞྦྷཱིར་ཞེན་པའྦྷཱི་བློ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་དགག་བྱ་ནྦྷཱི་གང་ལ་བདེན་འཛིན་ཞུགས་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་ཐམས་ཅད་ཡྦྷཱིན་
པས་དེ་དག་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དེ། བུམ་པ་ལ་བདེན་འཛིན་ཞུགས་པ་ན་བུམ་པ་ྦྷཱིད་རང་གྦྷཱི་ཡན་ལག་རམས་ལ་
རམ་པ་བདུན་གྦྷཱིས་བཙལ་ནས་དགག་དགོས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །བདེན་འཛིན་གྦྷཱི་འཛིན་སངས་ཀྦྷཱི་གཟུང་བྱ་བདེན་
པར་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་ཐ་སད་དུའང་དགག་བྱ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། སོང་ྦྷཱིད་བག་ཆགས་གོམས་པས་ནྦྷཱི། །དངོས་པོའ་ི
བག་ཆགས་སྤོང་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། །ཅྦྷཱི་ཡང་མེད་ཅེས་གོམས་པས་ནྦྷཱི། །དེ་ཡང་ཕྱྦྷཱི་ནས་སྤོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 
རོག་པས་མཐོང་བ་འཆྦྷཱིང་བ་སེ། །དེ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་རུ་དགག་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་ལམ་
གྦྷཱིས་དགག་བྱ་དང་། རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་དགག་བྱ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། གང་དུ་བཟུང་བས་འཛིན་པ་པོ་འཁོར་བར་
འཆྦྷཱིང་བའྦྷཱི་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དུ་འཛིན་པའྦྷཱི་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འཁོར་བའྦྷཱི་ེས་པ་བསེད་པས་དགག་
དགོས་པ་དང་། ཞེན་ཡུལ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པས་དགག་ནུས་པ་དང་། དེ་ཕྱྦྷཱིར་ཡོད་དང་མེད་པ་ལ། །མཁས་
པས་གནས་པར་མྦྷཱི་བྱ་འོ། །ཞེས་དགག་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། རྒྱུ་ཞེན་ཡུལ་ལ་
འཁྲུལ་པའྦྷཱི་རོག་པ་ལོག་ཤེས་དང་། སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་རོག་མེད་ལོག་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། རྒྱུའྦྷཱི་དུས་ན་
ལྟ་བ་རོགས་པས་དང་། གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། འབས་བུའྦྷཱི་དུས་ན་གེན་པོ་གོམས་པས་སྤངས་བྱ་ཡྦྷཱིན་པ་ལས་འདྦྷཱིར་རེ་
ཞྦྷཱིག་དང་པོའ།ོ །དེ་འགོག་པ་ལའང་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་རོག་པ་དེས་ཅྦྷཱི་ལྟར་བརགས་པའྦྷཱི་ཡུལ་མཐའ་གྦྷཱིས་བཀག་པའྦྷཱི་
སོ་ནས་དེར་འཛིན་གྦྷཱི་ལོག་རོག་སེལ་བ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འཇྦྷཱིག་རེན་རམ་པར་རོག་ལས་བྱུང་། །རམ་རོག་སེམས་ལ་
བྱུང་གྱུར་ཅྦྷཱིང་། །གང་ཕྱྦྷཱིར་ཡུལ་ལས་སེམས་བྱུང་བ། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་ཡུལ་ལ་རམ་པར་དཔྱོད། །ཅེས་དང་། འདྦྷཱི་ཡུལ་
སུན་དབྱུང་མེད་པར་ནྦྷཱི། །དེ་སྤོང་བར་ནྦྷཱི་ནུས་མ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། ཡུལ་ལ་བདག་མེད་མཐོང་ན་ནྦྷཱི། །སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་
ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་དགག་དགོས་པ་དང་། ནུས་པ་དང་། དགག་པར་གསུངས་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དགག་བྱའྦྷཱི་མཐའ་དེའང་དབུ་མའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་རམས་ལས། གཅྦྷཱིག་ཏུ་བསྡུ་བ་དང་། གྦྷཱིས་སུ་
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བསན་པ་དང་། གསུམ་དུ་རམ་པར་གཞག་པ་དང་། བཞྦྷཱིར་ཕྱེ་བ་དང་བཞྦྷཱི་ལས་དང་པོ་ནྦྷཱི། རོག་པས་མཐོང་བ་
འཆྦྷཱིང་བ་སེ། །དེ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་རུ་དགག་པར་བྱ། །ཞེས་རོགས་པས་གང་དུ་ཞེན་པའྦྷཱི་ཡུལ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་སེ། 
མཐར་འཛིན་ཐམས་ཅད་འདྦྷཱིར་འདུས་པའོ། །ཡང་འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་སྡུག་བསལ་རྒྱུར་གྱུར་པ། །བདེན་པར་ཞེན་པ་
བཟློག་བྱ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་བདེན་འཛིན་གཅྦྷཱིག་ཏུ་བསྡུས་པའང་ཡོད་དེ། སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ར་བ་ལ་དགོངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་
ནྦྷཱི། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བར། མེད་པ་བ་ནྦྷཱི་ངན་འགོར་འགོ། །ཡོད་པ་བ་ནྦྷཱི་བདེ་འགོར་འགོ། །ཡང་དག་ཇྦྷཱི་བཞྦྷཱིན་
ཡོངས་ཤེས་པས། །གྦྷཱིས་ལ་མྦྷཱི་བརེན་ཐར་པ་ལགས། །ཞེས་དང་། ར་བ་ལས། ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རག་པར་
འཛིན། །མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཆད་པར་ལྟ། །ཞེས་མེད་མཐའ་དང་ཡོད་མཐའ་གྦྷཱིས་སུ་བསྡུས་པའང་ཡོད་དེ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་
ཐེག་པ་གསུམ་གྦྷཱི་ཐུན་མོང་གྦྷཱི་དགག་བྱ་ལ་དགོངས་ནས་ཐ་སད་དུ་མེད་པ་སྐུར་འདེབས་ཀྦྷཱི་མཐའ་དང་། དོན་
དམ་དུ་ཡོད་པ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྦྷཱི་མཐའ་གྦྷཱིས་སུ་བསྡུས་པའོ། །ཡང་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་བསོད་པར། བདག་མེད་རམ་
པ་གྦྷཱིས་མཐོང་ན། །སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། འཇུག་པར། བདག་མེད་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་འགོ་བ་
རམ་དགོལ་ཕྱྦྷཱིར། །ཆོས་དང་གང་ཟག་དབྱེ་བས་རམ་གྦྷཱིས་གསུངས། །ཞེས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་
གྦྷཱིས་སུ་བསྡུས་པའང་ཡོད་དེ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་སར་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་རྒྱུ་དགག་བྱར་གསུངས་པ་དང་དོན་གཅྦྷཱིག་གོ །གསུམ་
པ་ལ། བསོད་ནམས་མྦྷཱིན་པ་དང་པོར་བཟློག །བར་དུ་བདག་ནྦྷཱི་བཟློག་པ་དང་། །ཕྱྦྷཱི་ནས་ལྟ་བ་ཀུན་བཟློག་
པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསོད་ནམས་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ལས་འབས་མེད་པར་ལྟ་བའྦྷཱི་ཆད་ལྟའྦྷཱི་ཡུལ་དང་། 
སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ར་བ་བདག་འཛིན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་བདག་གྦྷཱིས་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྦྷཱི་གེགས་མཚན་འཛིན་
གྦྷཱི་ཡུལ་སོས་པ་ཙམ་དང་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའང་ཡོད་དེ། དང་པོ་གྦྷཱིས་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྦྷཱི་ཐུན་མོང་གྦྷཱི་དགག་
བྱ་དང་། ཕྱྦྷཱི་མ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དགག་བྱ་ཡྦྷཱིན་པས་དགག་བྱ་ཐམས་ཅད་འདྦྷཱིར་འདུས་
པའོ། །ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བདག་དང་ཕུང་སོགས་
རམ་རྦྷཱིག་གྦྷཱི །རོག་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་མ་སྒྲྦྷཱིབས་པ། །རག་ཏུ་སོང་ྦྷཱིད་མཚན་ྦྷཱིད་ཅན། །ཞེས་མུ་སེགས་པས་
བརགས་པའྦྷཱི་བདག་གྦྷཱི་དངོས་པོ་དང་། ན་ཐོས་སེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་བརགས་པའྦྷཱི་ཕུང་ཁམས་སེད་མཆེད་ཀྦྷཱི་
དངོས་པོ་དང་། རམ་རྦྷཱིག་པས་རགས་པའྦྷཱི་གྦྷཱིས་མེད་ཀྦྷཱི་རམ་པར་ཤེས་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་གསུམ་དུ་བཞག་པའང་
ཡོད་དེ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་ནང་གྦྷཱི་དངོས་པོར་ས་བ་རམས་ཀྦྷཱིས་བརགས་པའྦྷཱི་ཀུན་བརགས་ཀྦྷཱི་མཐའ་ལ་དགོངས་
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པའོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི་ཡོད་མྦྷཱིན་མེད་མྦྷཱིན་ཡོད་མེད་མྦྷཱིན། །གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱིན་པས། །མཐའ་བཞྦྷཱི་ལས་
གོལ་དབུ་མ་པ། །མཁས་པ་རམས་ཀྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན། །ཞེས་སོགས་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་བལ་བསན་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་
རམས་ཀྦྷཱི་དགག་བྱ་མཐའ་བཞྦྷཱིར་ཕྱེ་བ་སེ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཐེག་ཆེན་གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་སོས་པ་མཐའ་དག་དགག་
དགོས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །དེ་ལྟར་གཞུང་ལས་རམ་གཞག་དུ་མ་ཡོད་ཀང་བསྡུ་ན། མེད་པ་སྐུར་འདེབས་ཀྦྷཱི་
མཐའ་དང་། ཡོད་པ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྦྷཱི་མཐའ་དང་། དགག་བྱ་བཀག་པའྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྦྷཱི་མཐའ་
གསུམ་དུ་འདུས་པ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། མེད་པ་བ་ནྦྷཱི་ངན་འགོར་འགོ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཀུན་རོབ་རེན་འབེལ་ཅྦྷཱི་
ལྟར་སང་བ་འདྦྷཱི་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་སེ། མདོར་ན་མེད་པར་ལྟ་བ་ྦྷཱིད། །ལས་ཀྦྷཱི་འབས་བུ་མེད་ཅེས་
པ། །བསོད་ནམས་མ་ཡྦྷཱིན་ངན་སོང་བ། །དེ་ནྦྷཱི་ལོག་པར་ལྟ་ཞེས་བཤད་ཅེས་སོ། །དེ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ནྦྷཱི་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་བ་དག ལྷ་དང་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་མ་མཐོང་བའྦྷཱི་འགོ་བ་རམས་མེད་ཅེས་འགོ་བ་འགའ་
ཞྦྷཱིག་གྦྷཱི་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ལ་སྐུར་བ་དང་། གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། འགོ་བ་རམས་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་འདྦྷཱིའྦྷཱི་འབྱུང་བའྦྷཱི་རེན་ཙམ་ཞྦྷཱིག་
ཚོགས་པའམ། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་གོ་བུར་དུ་འབྱུང་བའོ། །ཞེས་རྒྱུ་ལ་སྐུར་བ་དང་། གསུམ་པ་ནྦྷཱི། ལེགས་པར་
སད་པ་དང་ེས་པར་སད་པའྦྷཱི་ལམ་བདག་མེད་གྦྷཱིས་བསོམས་པས་འབས་བུ་ཅྦྷཱིའང་མྦྷཱི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་འབས་
བུ་ལ་སྐུར་བ་གསུམ་ཡྦྷཱིན་ལ། འདྦྷཱི་དག་གྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་ལྟ་བ་ནྦྷཱི་ལམ་གྦྷཱི་དགག་བྱ་དང་། དེ་ལའང་ཞེན་ཡུལ་དགག་
དགོས་པས་ཡུལ་ནྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་དགག་བྱ་སེ། འོག་མ་རམས་ལའང་དེ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ངོ་བོ་རྒྱུ་
འབས་ཐ་སད་དུའང་མེད་པ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱིར་དགག་བྱ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བདེ་བར་གཤེགས་པའྦྷཱི་གསུང་རབ་དང་འགལ་ཞྦྷཱིང་། 
བདེ་ལེགས་དང་མྦྷཱི་མཐུན་པས་དགག་དགོས་པ་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ཚད་མས་ཁེགས་ཤྦྷཱིང་བཀག་པ་ལ་
གནོད་པ་མེད་པས་དགག་ནུས་པ་དང་། མེད་པ་བ་ནྦྷཱི་ངན་འགོར་འགོ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་དགག་པར་གསུངས་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་བདེན་དངོས་ཡོད་པ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྦྷཱི་མཐའ་ནྦྷཱི། ཡོད་པ་བ་ནྦྷཱི་བདེ་འགོར་འགོ་ཞེས་པའྦྷཱི་
ཚུལ་གྦྷཱིས་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་མེད་བཞྦྷཱིན་དུ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྒྲོ་འདོགས་པས་ལས་
འབས་ལ་བླང་དོར་བྱེད་པས་བདེ་འགོའ་ིརྒྱུ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཡང་འཁོར་བར་འཕྱན་པར་འགྱུར་ཏེ། མདོར་ན་ཡོད་
པར་ལྟ་བ་ྦྷཱིད། །ལས་ཀྦྷཱི་འབས་བུ་ཡོད་ཅེས་པ། །བསོད་ནམས་བདེ་འགོ་རྒྱུ་མཐུན་པ། །ཡང་དག་ལྟ་བ་ཞེས་
བཤད་དོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་གསུམ་སེ། འདུས་མ་བྱས་རག་པ་གཅྦྷཱིག་པུའྦྷཱི་དངོས་པོ་དང་། འདུས་བྱས་མྦྷཱི་རག་
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པ་དུ་མའྦྷཱི་དངོས་པོ་དང་། དེ་དག་གྦྷཱི་སོང་པའྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་བདེན་པར་བརགས་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཕྱྦྷཱི་རོལ་པ་རམས་
ཀྦྷཱིས་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པ། ཟ་བ་པོ་དང་། རག་དངོས་དང་། བྱེད་པ་པོ་མ་
ཡྦྷཱིན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། བྱ་བ་མེད་པ་སེ་ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་དང་། འགའ་ཞྦྷཱིག་བྱེད་པ་པོ་དང་བྱ་བ་
ཡོད་པར་རོག་པ་དང་། འགའ་ཞྦྷཱིག་ལུས་ཀྦྷཱི་ཚད་ཙམ་དུ་རོག་པ་སོགས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་བྱེ་བག་ཏུ་ས་བས། 
ཤེས་བྱ་བཞྦྷཱི་ལྔ་བདེན་པར་བརགས་པ་དང་། མདོ་སེ་པས། དོན་ཤེས་གྦྷཱིས་བདེན་པར་བརགས་པ་དང་། རམ་
རྦྷཱིག་པས་གྦྷཱིས་མེད་ཀྦྷཱི་ཤེས་པ་བདེན་པར་བརགས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དགག་བྱ་གཟུང་འཛིན་
གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་སོང་པའྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་བདེན་པར་བརགས་པ་སེ། འདྦྷཱིའང་རམ་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ལྟ་བའྦྷཱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་
སོ། །གསུམ་པ་སོང་ྦྷཱིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྦྷཱི་མཐའ་ནྦྷཱི། དབུ་མ་པར་རློམ་པ། ཁ་ཅྦྷཱིག་དགག་བྱ་བདེན་པར་
བཀག་ནས་བདེན་པས་སོང་པའྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་ཡུལ་གྦྷཱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡྦྷཱིན་པས་དེར་མངོན་པར་ཞེན་པ་
འགོག་ཏུ་མྦྷཱི་རུང་ཞེས་པ་སེ་སར་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །དེ་དག་ལས་ཕྱྦྷཱི་རོལ་པ་འདོད་པའྦྷཱི་བདག་རག་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་
ནྦྷཱི་ཐ་སད་དུའང་དགག་པར་བྱ་བ་ཡྦྷཱིན་ལ་འདུས་བྱས་མྦྷཱི་རག་པ་དུ་མའྦྷཱི་དངོས་པོ་དང་། སོང་ྦྷཱིད་ཙམ་ནྦྷཱི་ཐ་སད་
དུ་དགག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་ཡང་དེ་དག་བདེན་པར་བརགས་པ་ནྦྷཱི་དགག་པར་བྱ་བ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཞེན་ནས་
འཆྦྷཱིང་བར་འགྱུར་བས་དགག་དགོས་པ་དང་། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་གནོད་པས་དགག་ནུས་པ་
དང་། འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་གྱུར་པའྦྷཱི། །བདེན་པར་ཞེན་པ་བཟློག་བྱ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དགག་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་སྐབས་ཀྦྷཱི་དགག་བྱ་བདག་གྦྷཱིས་ངོས་གཟུང་བ་ལ་གསུམ་སེ། ཁད་གཞྦྷཱི་དང་མ་སྦྱར་བའྦྷཱི་
བདག་ཐ་སད་དུ་མེད་པ་དགག ཁད་གཞྦྷཱི་དང་སྦྱར་བའྦྷཱི་བདག་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་དགག ལྷན་སེས་དང་ཀུན་
བརགས་ཀྦྷཱིས་གཟུང་ཚུལ་བསན་པའྦྷཱི་སོ་ནས་འཁྲུལ་མེད་ཀྦྷཱི་གནད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཁ་ཅྦྷཱིག་བདག་
ཡོད་པར་འདོད་པ་ཕྱྦྷཱི་རོལ་པ་དང་། བདག་མེད་པར་འདོད་པ་ནང་པ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་པའྦྷཱི་ཕལ་ཚིག་ཙམ་དང་། བདག་
མེད་རོགས་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་ཡུལ་གྦྷཱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་ཞེས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ལྟར་སང་ལ་བརེན་ནས་ཐ་སད་
དུའང་བདག་མེད་ཅྦྷཱིང་གང་ཟག་ཡོད་ཅེས་སའོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་མདོ་ལས། ཇྦྷཱི་ལྟར་ཡན་ལག་རམས་བརེན་ནས། །ཀུན་
རོབ་ཤྦྷཱིང་རར་འདོགས་པ་ལྟར། །དེ་བཞྦྷཱིན་ཕུང་པོ་རམས་བརེན་ནས། །ཀུན་རོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་འོ། །ཞེས་
དང་། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། སེས་བུ་གང་ཟག་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཁམས་དྲུག་པ་ཅན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་སེམས་ཅན་དང་། 
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གང་ཟག་དང་སེས་བུ་རམས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ། བདག་གྦྷཱི་མྦྷཱིང་གྦྷཱི་རམ་གངས་སུ་བྱས་ནས་ཤྦྷཱིང་རའྦྷཱི་ཡན་
ལག་ལ་བརེན་ནས་ཤྦྷཱིང་རར་འདོགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བདག་ཏུ་འདོགས་པ་དང་། ཁམས་དྲུག་ལ་
བརེན་ནས་བདག་ཏུ་འདོགས་པ་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་བའྦྷཱི་བཤད་ཚུལ་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པར་རང་དགར་སས་
པའོ། །གཞན་ཡང་བདག་དང་ཕུང་པོ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་ཟླས་ཕྱེ་བའྦྷཱི་བདག་དེ་གང་ཟག་ལ་འཇོག་སེ། ཕུང་པོ་ལ་
བརེན་ནས་བཏགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། འཇུག་པར། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་
ཕུང་པོ་རམས་བརེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། བདག་ྦྷཱིད་ལེགས་པར་སོམ་པ་དང་ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། 
དེ་ལ་བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བ་འདྦྷཱི་ལ་བཞག་ཅྦྷཱིང་བསེད་པས་བདག་ྦྷཱིད་དེ་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྦྷཱི་གང་
ཟག་ལ་བདག་ཅེས་བྱའོ། །ཞེས་དང་། མེ་དང་ཤྦྷཱིང་གྦྷཱི་བདག་དང་ནྦྷཱི། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར་དེ་ལ་ེ་བར་བླང་
བར་བྱ་བས་ན་ེ་བར་ལེན་པ་སེ། ེ་བར་ལེན་པའྦྷཱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །དེ་དག་ལ་ེ་བར་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ེ་
བར་ལེན་པ་པོ། འཛིན་པ་པོ། སྒྲུབ་པ་པོ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་འདྦྷཱི་ལ་
བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བ་བཞག་ཅྦྷཱིང་བསེད་པས་ན་བདག་ཅེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། ཁ་
ཅྦྷཱིག་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་བཞྦྷཱིན་དུ། གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་དང་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་ཀང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་
དེ། འཇུག་པར། གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གཙོ་བོ་གང་ཟག་ྦྷཱིད་ཕུང་པོ་ལ་རྦྷཱིགས་པ་རམ་
བདུན་གྦྷཱིས་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མྦྷཱི་རེད་པ་ལ་བྱས་པས་གང་ཟག་དང་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་དོན་གཅྦྷཱིག་ཏུ་གྲུབ་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་སའོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཞྦྷཱིབ་མོའ་ིབློ་གོས་ཀྦྷཱིས་དབེན་པ་སེ། རྦྷཱིགས་པ་དེས་གང་ཟག་ཕུང་པོ་ལ་རྦྷཱིགས་པ་
བདུན་གྦྷཱིས་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་རེད་ན་དེ་དང་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་དོན་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པར་གྲུབ་ཀྦྷཱི་རམ་བདུན་གྦྷཱིས་
དཔྱད་པ་མ་བྱས་པར་བརེན་ནས་བཏགས་པའྦྷཱི་གང་ཟག་དང་། གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་དོན་གཅྦྷཱིག་པར་མྦྷཱི་འགྲུབ་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་དང་། དོན་དམ་པར་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་གྦྷཱིས་དོན་
གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་མེད་པའྦྷཱི་དོན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་ྦྷཱིད་
མཐའ་བཞྦྷཱིར་དཔྱད་ན་མྦྷཱི་རེད་པ་ལ་བྱས་འདུག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ཤྦྷཱིང་ར་དང་ཤྦྷཱིང་ར་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་
གྦྷཱིས་དོན་གཅྦྷཱིག་པར་ཐལ། ཤྦྷཱིང་ར་དོན་དམ་པར་མེད་པའྦྷཱི་དོན་ཤྦྷཱིང་ར་ྦྷཱིད་རང་གྦྷཱི་ཡན་ལག་ལ་རམ་པ་བདུན་
གྦྷཱིས་བཙལ་ན་མྦྷཱི་རེད་པ་ལ་བྱས་འདུག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་སོགས་དབུ་མའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་
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བའོ། །དེས་ན་འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི། ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དེ་སྦྷཱིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ཅེས་པའྦྷཱི་ངར་
འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་ང་ཙམ་དེ་ྦྷཱིད་བདག་དང་། གང་ཟག་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་བྱེད་པའྦྷཱི་སེས་བུ་བཅུ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་
མྦྷཱིང་གྦྷཱི་རམ་གངས་ཀྦྷཱིས་བསན་པས་གང་ཟག་ཙམ་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་དེ་ྦྷཱིད་བློ་དེས་ཡུལ་རང་གྦྷཱི་སོད་ལུགས་ཀྦྷཱི་ངོས་
ནས་གྲུབ་པར་གཟུང་བའྦྷཱི་རས་ཡོད་ལ་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ཆོས་དང་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་གྦྷཱི་ཁད་
པར་གསུངས་པའྦྷཱི་གནད་མ་རོགས་པར་རང་དགར་སས་པ་སེ། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྦྷཱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་
བདག་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བདག་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྦྷཱི་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་མེད་པའྦྷཱི་དོན་ཏེ། བདག་ཅེས་བྱ་
བའྦྷཱི་སྒྲ་ནྦྷཱི་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཚིག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་དང་། བཞྦྷཱི་བརྒྱ་པའྦྷཱི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་དེ་ལ་བདག་
ཅེས་བྱ་བ་ནྦྷཱི་གང་ཞྦྷཱིག་དངོས་པོ་རམས་ཀྦྷཱི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་རང་བཞྦྷཱིན་ཏེ་དེ་མེད་པ་ནྦྷཱི་བདག་
མེད་པའོ། །དེ་ནྦྷཱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྦྷཱི་དབྱེ་བས་གྦྷཱིས་སུ་རོགས་ཏེ། ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་པ་དང་། གང་ཟག་
གྦྷཱི་བདག་མེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་དེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཚིག་ཟུར་གྦྷཱི་བདག་གྦྷཱིས་དང་། ཆོས་ཀྦྷཱི་
སོམ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་ནང་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་ཅེས་པའྦྷཱི་ཚིག་ཟུར་གྦྷཱི་བདག་དོན་གཅྦྷཱིག་པས་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱིས་གྲུབ་པ་ལ་འཇོག་པ་དང་། བདག་དང་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་བདག་ནྦྷཱི་ཁད་གཞྦྷཱི་གང་ཟག་ཙམ་ལ་འཇོག་པའྦྷཱི་
གནད་དམ་པ་ཤེས་པར་གྦྷཱིས་ཤྦྷཱིག གསུམ་པ་ནྦྷཱི་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱིས་གཟུང་བའྦྷཱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྦྷཱིས་དང་། དེ་
གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་གང་སམ་ན། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཕུང་པོ་དམྦྷཱིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྦྷཱི་བློ་སྐད་
ཅྦྷཱིག་རེ་རེས་གཞྦྷཱི་མེད་ལ་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྦྷཱི་བློ་སྐད་ཅྦྷཱིག་རེ་རེ་སེས་པའྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཕུང་
པོ་ཙམ་དང་། ང་ཙམ་ནྦྷཱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་ཡྦྷཱིན་པས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དེ། ེ་བར་བླང་བྱ་དང་ལེན་པ་པོ་དང་། ཆ་
ཤས་དང་ཆ་ཤས་ཅན་དང་། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་དུ་མས་གསུངས་ཤྦྷཱིང་དེ་དག་
ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པར་ཡང་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྦྷཱིས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་
པ་དགག་བྱ་མ་ཡྦྷཱིན་ཡང་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་རང་གྦྷཱི་ཡན་ལག་རམས་ལ་ལྟོས་ནས་འགོག་པ་ནྦྷཱི་བདག་
མེད་གྦྷཱིས་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དང་གནད་གཅྦྷཱིག་གོ །འོན་ཀང་བློ་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་མ་བསེད་
ཀྦྷཱི་བར་དུ་རང་གྦྷཱིས་གང་དུ་གཟུང་བའྦྷཱི་ཡུལ་དེ་ྦྷཱིད་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བཞྦྷཱི་བརྒྱ་པར། ལུས་ལ་ལུས་
དབང་ཇྦྷཱི་བཞྦྷཱིན་དུ། །གཏྦྷཱི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་གྱུར་ཏེ། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི། །གཏྦྷཱི་མུག་བཅོམ་
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པས་བཅོམ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། འཇུག་པར། གཏྦྷཱི་མུག་རང་བཞྦྷཱིན་སྒྲྦྷཱིབ་ཕྱྦྷཱིར་ཀུན་རོབ་སེ། །དེས་གང་
བཅོས་མ་བདེན་པར་སང་དེ་ནྦྷཱི། །ཀུན་རོབ་བདེན་ཞེས་ཐུབ་པ་དེས་གསུངས་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །དེས་ན་དེའྦྷཱི་འཛིན་སངས་ཀྦྷཱི་གཟུང་བྱ་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྦྷཱིས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་ཐ་སད་དུའང་
དགག་པར་བྱ་བ་ཡྦྷཱིན་ལ་རྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི་ས་མ་དང་དོན་གཅྦྷཱིག་པས་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་དང་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་འགོག་
པའྦྷཱི་ཚེ་གང་ཟག་དང་ཆོས་གྦྷཱིས་རང་གྦྷཱི་ཡན་ལག་ལ་དཔྱད་ནས་འགོག་པའྦྷཱི་གནད་ཀང་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །ཀུན་བརགས་ཀྦྷཱི་གཟུང་ཡུལ་ནྦྷཱི་སར་གྦྷཱི་བདག་འཛིན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དེ་ྦྷཱིད་དགག་བྱར་
མྦྷཱི་བྱེད་པར་བསྒྲུབས་བྱ་བྱས་ཏེ། ཕྱྦྷཱི་རོལ་པ་དང་། རང་སེ་གནས་མ་བུ་པའྦྷཱི་སེ་པས་གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པའྦྷཱི་
སྒྲུབ་བྱེད་མང་དུ་བཀོད་ཀང་རམ་པ་ལྔར་འདུས་ཤྦྷཱིང་། དེ་དག་ཀང་ཕུང་པོ་དང་དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་གྦྷཱིས་སུ་
འདུས་སོ། །གཞན་སེ་དང་རང་སེ་དངོས་པོར་ས་བ་གསུམ་གྦྷཱིས་ཆོས་བདེན་པར་ཡོད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་མང་དུ་
བཀོད་ཀང་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་བཞྦྷཱིར་འདུས་སོ། །མདོར་ན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱིས་གཟུང་པའྦྷཱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་
གྦྷཱིས་དཔྱད་པ་མེད་པར་བག་ཆགས་ལ་བརེན་ནས་བདེན་པར་གཟུང་བའྦྷཱི་ཡུལ་ནྦྷཱི་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་བདག་གྦྷཱིས་
ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་ྦྷཱིད་ལ་རྦྷཱིགས་པ་ལྟར་སང་གྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་བདེན་པར་གཟུང་བའྦྷཱི་ཡུལ་ནྦྷཱི་ཀུན་
བརགས་ཀྦྷཱི་བདག་གྦྷཱིས་ཏེ། དགག་བྱར་བྱེད་པ་ལ་ནྦྷཱི་ཁད་པར་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། མེད་པ་བསྐུར་
འདེབས་ཀྦྷཱི་མཐའ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དང་། ཡོད་པ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྦྷཱི་མཐའ་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དང་། སོས་
པའྦྷཱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དང་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྦྷཱི་རྨོངས་པ་རམས་ཀྦྷཱི་ཚབས་ཆེ་བ་དང་། 
ལྟ་བ་རམས་ཀྦྷཱི་ནང་ནས་མ་རུངས་པ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་རམས་ཀྦྷཱི་ནང་ནས་ཐ་ཆད་ཡྦྷཱིན་པས་ཐོག་མ་ྦྷཱིད་
དུ་དགག་པར་རྦྷཱིགས་པས། རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། རེ་ཞྦྷཱིག་ེས་ཀུན་འབྱུང་བའྦྷཱི་གནས། །མེད་ྦྷཱིད་རམ་པར་
བཟློག་ཟྦྷཱིན་གྦྷཱིས། །རྦྷཱིགས་པ་གང་གྦྷཱིས་ཡོད་ྦྷཱིད་ཀང་། །དགག་པར་འགྱུར་བ་མན་པར་གྦྷཱིས། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་དགག་ས་བ་དང་། ཕལ་ཆེར་དངོས་པོར་ས་བ་རམས་ཀྦྷཱིས་བཀག་ཟྦྷཱིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་
ྦྷཱིད་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་གཞུང་ལས་མང་དུ་མ་གསུངས་མོད་ཀྦྷཱི། འོན་ཀང་རྦྷཱིགས་པ་དེ་དང་དེ་དག་གྦྷཱིས་
འགོག་པའྦྷཱི་ཚུལ་ཕྱོགས་ཙམ་ཞྦྷཱིག་བརོད་པ་བྱ་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞྦྷཱིག་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་བ་དག་འགོ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ལ་
མྦྷཱི་དང་དུད་འགོ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་འདྦྷཱི་ཙམ་ཞྦྷཱིག་ཡོད་ཀྦྷཱི་ལྷ་དང་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་འགོ་བ་གཞན་ནྦྷཱི་
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མེད་དེ་མ་མཐོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། སེ་བོ་རམས་ཀྦྷཱི་སེམས་ཀང་ལུས་ཀྦྷཱི་ས་ཕྱྦྷཱིར་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཆང་དང་མྱོས་པའྦྷཱི་
ནུས་པ་ལྟར་ལུས་སེམས་རས་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དེས་ན་སེ་བ་ས་ཕྱྦྷཱིའང་མེད་དོ་ཞེས་དོན་གྦྷཱི་ངོ་བོ་ལ་སྐུར་བ་
འདེབས་པ་དེའང་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། འགོ་བ་གཞན་ཡོད་ཀང་བལྟར་མྦྷཱི་རུང་བས་དེ་འགོག་པའྦྷཱི་རགས་མ་ངེས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་དང་། ལུས་སེམས་འགལ་བའྦྷཱི་ཆོས་དང་ལྡན་པས་སེ་བ་ས་ཕྱྦྷཱི་འགོག་པའྦྷཱི་རགས་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་སྒྲུབ་
བྱེད་མེད་ལ། ད་ལྟར་གྦྷཱི་སེམས་ཕྱྦྷཱི་མ་རམས་ས་མ་ཙམ་ལས་འབྱུང་བར་འཛིན་པའྦྷཱི་མངོན་སུམ་གྦྷཱིས་གནོད་
པའྦྷཱི་ཡང་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཡང་དཔྱོད་པ་བ་དག་འགོ་བ་རམས་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དངོས་པོ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཚེར་
མའྦྷཱི་རོ་བ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་རྒྱུ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའང་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། རགས་ཀྦྷཱི་དཔེ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་
པས་ཁབ་པ་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་ལ། མར་མེ་ལྟར་ཡུལ་དུས་རམ་པ་རེས་འགའ་བར་མཐོང་བའྦྷཱི་
རགས་དང་། འབས་བུའྦྷཱི་དོན་དུ་འབད་པ་མྦྷཱི་བྱེད་པར་ཐལ་བས་གནོད་པའྦྷཱི་ཡང་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཡང་ེས་པ་དང་། 
ལེགས་པར་སད་པའྦྷཱི་འབས་བུ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག་ལམ་བསོམས་ཀང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་
པ་མྦྷཱི་ཐོབ་སེ་དྦྷཱི་མ་སེམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཡྦྷཱིན་པས་སོལ་བའྦྷཱི་ནག་པོ་ལྟར་སྦྱོང་དུ་མྦྷཱི་རུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། རུང་
ཡང་ཆུའྦྷཱི་ཚ་བ་ལྟར་བརན་མྦྷཱི་བརན་པས་འབྱོངས་པའྦྷཱི་དུས་མེད་པ་དང་། འབད་པ་ལ་ལྟོས་པས་འབྱོངས་པ་ལྟར་
སྦྱངས་ཀང་ཕུལ་དུ་མྦྷཱི་འགོ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་འབས་བུ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དེ་ཡང་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། རགས་དང་པོ་
གྦྷཱིས་མ་གྲུབ་པ་དང་། གསུམ་པ་མ་ངེས་པས་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་ལ་སོན་ཡོན་ཐམས་ཅད་གོམས་པ་ལས་ཁད་པར་
དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་བས་གནོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ཡོད་པ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྦྷཱི་མཐའ་དགག་པ་ནྦྷཱི་སྦྷཱིར་གང་ཟག་
དེ་ལ་དཔྱད་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་བློ་ཅན་དང་། དགག་བྱའྦྷཱི་བློ་ཅན་དང་། བཀག་པའྦྷཱི་བློ་ཅན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། འཇྦྷཱིག་
རེན་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པའམ། ཞུགས་ཀང་། གྲུབ་མཐའ་མ་དཔྱད་པར་རང་དགར་གནས་པའྦྷཱི་ཚེ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་
ལྷས་བྱྦྷཱིན་ནོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་མཆོད་སྦྱྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་ཙམ་དུ་འཛིན་པ་དང་། འདྦྷཱི་
ནྦྷཱི་ཤྦྷཱིང་རའོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་བུམ་པའོ། །ཞེས་སོགས་ཡན་ལག་དང་ཆ་ཤས་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་ཙམ་དུ་འཛིན་
པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། རོག་གེ་པ་ཆོས་དང་གང་ཟག་དེ་དག་ལ་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་འཐད་པ་བཅུག་ནས་བདེན་པར་ཁས་
ལེན་པའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དབུ་མ་པ་རྦྷཱིགས་པས་རམ་པར་དཔྱད་ནས་མཐར་གང་ཡང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་པའོ། །དེ་
ལྟར་གསུམ་ལས། དང་པོས་གཟུང་བའྦྷཱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་ཙམ་ནྦྷཱི་ཐ་སད་དུ་དགག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། མདོ་
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ལས། འཇྦྷཱིག་རེན་ང་དང་རོད་ཀྦྷཱི་ང་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་དང་མྦྷཱི་རོད་དེ། འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གང་ཡོད་པ་དེ་ང་ཡང་ཡོད་ཅེས་
སའོ། །གང་མེད་པ་དེ་ང་ཡང་མེད་ཅེས་སའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡོད་མེད་དང་། ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་དང་འགོ་འོང་ལ་
སོགས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་རམ་གཞག་གྦྷཱི་ཚེ་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་དགོས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཐ་སད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་། །ཞེས་པ་ལྟར་དོན་དམ་པ་ལ་དཔྱོད་པར་འདོད་པ་ནའང་ཐོག་
མར་ཐབས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རྦྷཱིགས་པས་རམ་པར་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་དགག་དགོས་ཏེ། རམ་པར་
དཔྱད་ན་ཐ་སད་བདེན་པ་ལས་གཞན་དུ་སོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། གང་ཕྱྦྷཱིར་དངོས་པོ་འདྦྷཱི་དག་རམ་དཔྱད་ན། །དེ་ྦྷཱིད་
བདག་ཅན་དངོས་ལས་ཚུ་རོལ་དུ། །གནས་རེད་མ་ཡྦྷཱིན་ཅེས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། དེའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པ་ནྦྷཱི་དོན་
དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་འགྱུར་པ་སེ། ཞེས་པའྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་ཐབས་བྱུང་དེ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གང་དག་
རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་སང་བ་མྦྷཱི་འགོག་བདེན་པ་འགོག་ཅེས་འདོད་པ་ནྦྷཱི་ཤྦྷཱིང་ར་ྦྷཱིད་ཤྦྷཱིང་རའྦྷཱི་ཡན་ལག་ལ་
དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པ་ྦྷཱིད་ལ་ཤྦྷཱིང་ར་བདེན་པ་འགོག་པར་བཞག་པའྦྷཱི་དོན་ལ་རོགས་པའོ། །འོ་ན་དེ་ཕྱྦྷཱིར་
འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི། །ཐ་སད་བདེན་ལ་རམ་པར་དཔྱད་མྦྷཱི་བྱ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན། དེ་ནྦྷཱི་ཐ་སད་རམ་
གཞག་གྦྷཱི་ཚེ་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་དཔྱད་པ་མྦྷཱི་འཇུག་སེ། བཅུག་ན་ཐ་སད་བདེན་པ་མྦྷཱི་རེད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཞྦྷཱིག 
འདྦྷཱིར་ཐ་སད་བདེན་པ་རམ་པར་འཇོག་པའྦྷཱི་སྐབས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་
ལས། ལས་འབས་དཔྱད་པར་འདོད་པ་མེད། །ཅེས་དང་། འཇུག་པར། ལས་འབས་རམས་ལ་སེམས་པའང་
དགག་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་དོན་གཅྦྷཱིག་གོ །དེ་ལྟར་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱིས་གཟུང་བའྦྷཱི་བདག་གྦྷཱིས་
འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བར་སེས་བུ་ས་མྦྷཱིན་ཆུ་མ་ཡྦྷཱིན། །མེ་མྦྷཱིན་རླུང་མྦྷཱིན་ནམ་མཁའ་
མྦྷཱིན། །རམ་ཤེས་མ་ཡྦྷཱིན་ཀུན་མྦྷཱིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་དོན་སེས་བུ་གང་། །སེས་བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། །ཡང་དག་མ་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལྟ་བར། །དེ་བཞྦྷཱིན་ཁམས་ནྦྷཱི་རེ་རེ་ལའང་། །འདུས་ཕྱྦྷཱིར་ཡང་དག་ྦྷཱིད་དུ་
མྦྷཱིན། །ཞེས་སེས་བུ་ཁམས་དྲུག་ལ་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པས། གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མེད་པ་དང་ཁམས་དྲུག་རེ་
རེའང་རང་གྦྷཱི་ཆ་ཤས་ལ་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པས་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་པར་ངེས་པའོ། །སོད་འཇུག་ལས་
ཀང་། བདག་ནྦྷཱི་རུས་པ་ཁག་མ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་སོགས་བདག་ལུས་ཀྦྷཱི་ཆ་ཤས་རམས་ལ་བཙལ་ནས་མ་རེད་པ་
དང་། ལུས་ནྦྷཱི་རྐང་པ་བྱྦྷཱིན་པ་མྦྷཱིན། །ཞེས་སོགས་ལུས་ྦྷཱིད་ཀང་རང་གྦྷཱི་ཆ་ཤས་རམས་ལ་བཙལ་ནས་མ་རེད་པ་
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དང་། དེ་ཡང་ཚིགས་ཀྦྷཱི་ཚོགས་ཡྦྷཱིན་ཕྱྦྷཱིར། །ཚིགས་ཀང་རང་གྦྷཱི་ཆ་ཕྱེ་བས། །ཆ་ཡང་རྡུལ་དུ་ཕྱེ་བས་ཏེ། །རྡུལ་
དེའང་ཕྱོགས་ཆའྦྷཱི་དབྱེ་བ་ཡྦྷཱིས། །ཕྱོགས་དབྱེའང་ཆ་ཤས་དང་བལ་ཕྱྦྷཱིར། །མཁའ་བཞྦྷཱིན་དེས་ན་རྡུལ་ཡང་
མེད། །ཅེས་ཆ་ཤས་རམས་ཀང་མཐར་ནམ་མཁའ་བཞྦྷཱིན་དུ་མྦྷཱི་རེད་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་བདག་
གྦྷཱིས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའོ། །ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་བདག་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་སོ་སོ་སེ་བོའ་ི
དུས་ནའང་སོང་པ་ྦྷཱིད་ཐོས་ནས། ཞེས་པ་ལྟར་རྦྷཱིགས་སད་ནས་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་ན་པར་འདོད་པའྦྷཱི་ཚེ་བསན་
པར་བྱ་བ་ཡྦྷཱིན་ལ་དེའྦྷཱི་ཚེའང་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་འགོག་པ་དང་། གང་ཟག་རྦྷཱིགས་པ་བདུན་གྦྷཱི་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚུལ་
རམས་སོན་ན་མཐའ་གཞན་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་སོན་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རོད་ལན་གྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། གཞུང་དུ་བཤད་པ་ནྦྷཱི་ཀུན་བརགས་ཀྦྷཱི་བདག་འགོག་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་བསན་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེའྦྷཱི་ཚེ་ཀུན་
བརགས་ཀྦྷཱི་བདག་ཁེགས་པས་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་བདག་ཀང་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒྲུབ་བྱེད་ལ་གནོད་པ་མཐོང་
བས་བསྒྲུབ་བྱ་འཛིན་པའྦྷཱི་བློ་ལྡོག་པ་རྦྷཱིགས་པ་ཁས་ལེན་པ་རམས་ཀྦྷཱི་ལུགས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཞེས་རོང་སོན་
དམ་པ་གསུངས་པ་ནྦྷཱི་རྨད་དུ་བྱུང་བའྦྷཱི་ལུགས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་རོགས་གེས་འཐད་པ་བཅུག་ནས་ཀུན་བརགས་
ཀྦྷཱི་བདག་འགོག་པ་ལ་ཡོད་ངེས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་དགག་པ་དང་། མེད་ངེས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་གནོད་བྱེད་ཀྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པ་བརོད་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་ལྟར་རོག་གེ་པ་དག་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོའ་ིསོབས་ཀྦྷཱིས་
ཞུགས་པ་ཡང་དག་པའྦྷཱི་དོན་ལ་མྦྷཱི་འཁྲུལ་བ་ཞྦྷཱིག་རང་དང་གཞན་གྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་བསེད་པའྦྷཱི་འདོད་པའྦྷཱི་དོན་འགྲུབ་
པར་སའོ། །དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སེ་ཡང་དག་པའྦྷཱི་ཚད་མ་ྦྷཱིད་མ་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་ཀང་རྒྱུད་ལ་བསེད་པར་
མྦྷཱི་ནུས་པ་དང་། ནུས་ཀང་འདོད་པའྦྷཱི་དོན་མྦྷཱི་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། སོབ་དཔོན་གྦྷཱིས་རོད་ཟློག་ལས། གལ་
ཏེ་ཁོད་ཀྦྷཱི་དོན་དེ་རམས། །ཚད་མ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་རབ་བསྒྲུབས་ན། །ཁོད་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་དེ་ྦྷཱིད་ཀང་། །ཇྦྷཱི་ལྟར་རབ་ཏུ་
གྲུབ་པ་སོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་པོ་བདེན་པར་ཡོད་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་དགག་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། 
སྦྷཱིར་དགག་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ་མཚོན་བྱའྦྷཱི་སྒྲ་དོན་དགག་པ་དང་། མཚན་
ྦྷཱིད་དང་། དེའྦྷཱི་ངེས་བྱེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་ཚད་མའྦྷཱི་སྐད་དོད་ལ། པྲ་མཱ་ཎ་ཞེས་འབྱུང་ལ་དེ་བོད་སྐད་དུ་
བསྒྱུར་ན། དང་པོར་འཇལ་བྱེད་ཅེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་ན་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་མྦྷཱི་འགྲུབ་སེ། དེ་
ལ་པྲའྦྷཱི་དོན་དང་པོར་འཇལ་བ་མྦྷཱི་འཐད་པ་དང་། མཱ་ཎའྦྷཱི་དོན་འཇལ་བ་མྦྷཱི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། དང་པོ་འཇལ་
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ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་མྦྷཱི་འཐད་དེ། འདྦྷཱི་ལྟར་བློའ་ིསྐད་ཅྦྷཱིག་དང་པོས་ཡུལ་གྦྷཱི་སྐད་ཅྦྷཱིག་དང་པོ་ངེས་པར་བྱ་མྦྷཱི་ནུས་ལ། 
དེས་ན་བློའ་ིསྐད་ཅྦྷཱིག་དང་པོ་ཚད་མ་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ་ཏེ། དེས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་མྦྷཱི་ནུས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། སང་
ལ་མ་ངེས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་སོ། །ཕྱྦྷཱི་མ་རམས་ཀྦྷཱིས་ངེས་ཀང་དང་པོར་འཇལ་བྱེད་མ་ཡྦྷཱིན་པས་ཚད་མ་མྦྷཱིན་པར་
ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་དང་པོར་འཇལ་ཞེས་པ་དེ་རས་སར་མ་རོགས་པའྦྷཱི་དང་པོ་འཇལ་ལམ་རྦྷཱིགས་
སར་མ་རོགས་པའྦྷཱི་དང་པོ་འཇལ། དང་པོ་ལྟར་ན་རས་ལ་བཅད་ཤེས་མྦྷཱི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། རས་འཇལ་གྦྷཱི་བློ་
ཐམས་ཅད་རས་སར་མ་རོགས་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅྦྷཱིག་མ་ཡྦྷཱིན་པས་
སོ། །གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ནའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། རྦྷཱིགས་ཙམ་སར་མ་རོགས་པ་མྦྷཱིན་པས་སོན་གང་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་
སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། འགའ་ཞྦྷཱིག་སྦྷཱིད་དུ་ཆུག་ནའང་སོ་སེར་དང་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་འཇལ་བའྦྷཱི་བློ་རམས་ནྦྷཱི་
ཚད་མ་གཏན་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་རོགས་ཟྦྷཱིན་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡུལ་
དུས་རམ་པ་སོ་སོར་ངེས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་སར་མ་རོགས་པ་རོགས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་སོན་གང་ཡང་མེད་དེ། ཞེས་ཀང་
བརོད་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། དེ་ནྦྷཱི་རས་ཀྦྷཱི་མཐར་ཐུག་ཡྦྷཱིན་པས་སར་བཤད་པའྦྷཱི་སོན་ལས་མྦྷཱི་འདའ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཡང་
ཚད་མ་བདེན་པའྦྷཱི་དོན་ཅན་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ་ཏེ། ལྡོག་པ་བརྫུན་པ་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་མཱ་ཎའྦྷཱི་
དོན་འཇལ་བའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། བྱ་བྱེད་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་བརགས་ན་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། བྱ་བ་དང་། བྱེད་
པ་པོ་ལ་རམ་གངས་གསུམ་དུ་བརགས་ན་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་དང་བྱེད་པ་
པོ་ལ་ལྟོས་དགོས་པས་འཇལ་བ་ལ་གཞལ་བྱ་དང་། འཇལ་བྱེད་ཀྦྷཱིས་ཁབ་ལ། དེ་ལ་གཞལ་བྱ་འཇལ་བྱེད་
གྦྷཱིས་རས་གཅྦྷཱིག་ན་བྱ་བྱེད་དང་འགལ་ལ། ཐ་དད་དུས་མཚུངས་ལ་འབེལ་བ་མེད་ཅྦྷཱིང་། མྦྷཱི་མཚུངས་ན་གང་
རུང་གཅྦྷཱིག་ཡོད་པའྦྷཱི་ཚེ་གཅྦྷཱིག་མེད་པས་འཇལ་བར་མྦྷཱི་ནུས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། འཇལ་བའྦྷཱི་བྱ་བའང་སར་
གཞལ་བ་དང་། མ་གཞལ་བ་དང་། གཞལ་བཞྦྷཱིན་པ་གང་ཞྦྷཱིག་འཇལ་བ་བརགས་ན་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་འཇལ་བ་པོ་དང་། དེ་མྦྷཱིན་པ་དང་། དེ་གྦྷཱིས་ལས་མ་གཏོགས་པའྦྷཱི་གང་ཟག་གང་གྦྷཱིས་འཇལ་
བརགས་ན་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཅྦྷཱི་སེ་དཔྱད་ན་མྦྷཱི་འཐད་པས་དོན་དམ་པར་མེད་མོད། ཐ་སད་དུ་སར་མ་
རོགས་པའྦྷཱི་འཇུག་ཡུལ་འཇལ་བའྦྷཱི་ཚད་མ་གཅྦྷཱིག་ཡོད་པས་དེ་རྦྷཱིགས་པས་ཇྦྷཱི་ལྟར་དགག་ནུས་ཞེ་ན། ཐ་སད་
དུ་གཞལ་བྱ་འཇལ་བྱེད་དུ་སང་བ་ཙམ་ཞྦྷཱིག་གྲུབ་པ་ལ་རག་མོད། ཀུན་རོབ་བརྫུན་པ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཁོད་
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རོག་པ་ལྟ་བུའྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དུ་བདེན་པ་ནྦྷཱི། དཔྱད་ན་ཐ་སད་དུའང་གྲུབ་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ཚད་
མའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དགག་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་དབང་
ཕྱུག་རམ་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཚད་མའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་སོན་པ་ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། ཞེས་
དང་། མ་ཤེས་དོན་གྦྷཱི་གསལ་བྱེད་ཀང་། །ཞེས་པ་དང་། འདྦྷཱི་དག་གྦྷཱིས་དོན་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་འཇུག་པ་ན་
དོན་བྱ་བ་ལ་བསླུ་བ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལ། ཊྦྷཱི་ཀ་བྱེད་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་དཔྱད་ནས་མྦྷཱི་མཐུན་པ་དུ་
མར་སའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ནྦྷཱི། མྦྷཱི་སླུ་བ་ཆོས་གསུམ་ལྡན་ཚད་མའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དུ་བཞེད་
དེ། ཆོས་གསུམ་ནྦྷཱི་ངོ་བོ་དང་། ཡུལ་དང་། བྱེད་པའྦྷཱི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ངོ་བོའ་ིཁད་པར་ནྦྷཱི་དོན་ཐོབ་པར་
བྱེད་པའྦྷཱི་ནུས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ཡུལ་གྦྷཱི་ཁད་པར་ནྦྷཱི་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྦྷཱི་དོན་ཐོབ་པའྦྷཱི་ནུས་པ་སེ། དེ་ཡང་མ་
བཟུང་བའྦྷཱི་དོན་ཐོབ་པ་ལ་བྱས་ན། དུང་སེར་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ལོག་པ་ལའང་ཁབ་ཆེས་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། 
བཟུང་བའྦྷཱི་དོན་ཐོབ་པ་ལ་བྱས་ན་མངོན་སུམ་གྦྷཱི་གཟུང་ཡུལ་སྐད་ཅྦྷཱིག་མ་ཡྦྷཱིན་པས་ཐོབ་མྦྷཱི་ནུས། རེས་དཔག་
གྦྷཱི་གཟུང་ཡུལ་དངོས་མེད་ཡྦྷཱིན་པས་ཐོབ་རྒྱུ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། གཟུང་བའམ་མ་བཟུང་བའྦྷཱི་དོན་ཐོབ་བྱེད་ལ་མྦྷཱི་
བྱེད་ལ་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྦྷཱི་མཐར་ཐུག་པའྦྷཱི་འཇུག་ཡུལ་ཐོབ་པའྦྷཱི་ནུས་པ་ལ་འཇོག་པས་སོན་གང་ཡང་མེད་
དོ། །གསུམ་པ་བྱེད་པའྦྷཱི་ཁད་པར་ནྦྷཱི་དོན་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་སེ། འདྦྷཱིའང་དབང་པོ་དང་རྐང་ལག་ལ་
སོགས་པ་ལ་ཡོད་པའྦྷཱི་དོན་ཐོབ་པའྦྷཱི་ནུས་པ་བཅད་ནས་དོན་རོགས་པའྦྷཱི་བྱ་བས་ཐོབ་པའྦྷཱི་ནུས་པ་ཡྦྷཱིན་པར་
སོན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་བདེན་པའྦྷཱི་དོན་རོགས་ཆོས་གསུམ་ལྡན་ཚད་མའྦྷཱི་
མཚན་ྦྷཱིད་དུ་བཞེད། ཆོས་གསུམ་ནྦྷཱི་ངོ་བོ་དང་། ཡུལ་དང་འཛིན་སངས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་རོ། །དེ་ལ་ཤེས་བྱ་བདེན་
པ་ནྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་བདེན་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཡྦྷཱིན་ན་ཀུན་རོབ་འཇལ་བའྦྷཱི་ཚད་མ་ལ་མ་ཁབ་པར་
འགྱུར་བས་སོ། །དངོས་པོར་བདེན་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དངོས་མེད་འཇལ་བ་ལ་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་བས་སོ། །སྒྲོ་
མ་བཏགས་སུ་བདེན་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། སྒྲོ་བཏགས་འཇལ་བ་ལ་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དེས་ན་ཤེས་པ་
རང་གྦྷཱིས་སྒྲོ་མ་བཏགས་པར་དངོས་པོ་ལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་གནས་པའོ། །དེ་རོགས་པའྦྷཱི་བློའང་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་
སེ། ངོ་བོའ་ིཁད་པར་སྒྲོ་འདོགས་སེལ་བ། ཡུལ་གྦྷཱི་ཁད་པར་སར་མ་རོགས་པའྦྷཱི་ཡུལ་རོགས་པ། འཛིན་སངས་
ཀྦྷཱི་ཁད་པར་དོན་ལ་མྦྷཱི་འཁྲུལ་པའོ། །རྒྱན་མཁན་པོས་ནྦྷཱི་ཚད་མ་ནྦྷཱི་རམ་པ་གྦྷཱིས་ཏེ། དོན་དམ་རོགས་པའྦྷཱི་ཚད་
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མ་ནྦྷཱི་དུས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ན་ཡོད་པ། གང་ཟག་འཕགས་པའྦྷཱི་རྒྱུད་ཀྦྷཱིས་བསྡུས་པ་གཞལ་བྱ་ཕྱྦྷཱི་
རོལ་གྦྷཱི་དོན་མྦྷཱི་འཇལ་བར་ཤེས་པ་འཇལ་བ། དེའང་ཤེས་པའྦྷཱི་རྒྱུན་མྦྷཱི་འཇལ་བར་སྐད་ཅྦྷཱིག་ཆ་མེད་ཀྦྷཱི་དངོས་
པོ་རེ་རེ་སར་མ་རོགས་པ་གསར་དུ་རོགས་པའྦྷཱི་དོན་གྦྷཱིས་མ་རོགས་དོན་གྦྷཱི་གསལ་བྱེད་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་མྦྷཱི་བསླུ་བ་མ་
ཡྦྷཱིན་ཏེ། ས་ཕྱྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད་པས་བཅད་དོན་ཐོབ་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མ་ནྦྷཱི་དུས་
ཀྦྷཱི་ཁད་པར་འཇྦྷཱིག་རེན་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་ན་ཡོད་པ་གང་ཟག་སོ་སེའྦྷཱི་རྒྱུད་ཀྦྷཱིས་བསྡུས་པ། གཞལ་བྱ་ཕྱྦྷཱི་
རོལ་གྦྷཱི་དོན་འཇལ་བ་སེ་དེའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་མ་རོགས་དོན་གྦྷཱི་གསལ་བྱེད་དང་མྦྷཱི་བསླུ་བ་གྦྷཱིས་ཀ་ཚོགས་པ་
ཡྦྷཱིན་ཏེ། བཅད་པའྦྷཱི་དོན་ཐོབ་པ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་བཞེད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་དེ་དག་རྦྷཱིམ་པ་བཞྦྷཱིན་དགག་པ་ལ་
དང་པོ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྦྷཱི་བཞེད་པ་བཅད་པའྦྷཱི་དོན་ཐོབ་པ་མྦྷཱི་བསླུ་བ་ཡང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དངོས་པོར་
རམས་སྐད་ཅྦྷཱིག་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ན་བཅད་པའྦྷཱི་དོན་མ་ཐོབ་ཅྦྷཱིང་དོན་མ་བཅད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དངོས་པོ་ཙམ་
གྦྷཱི་རྒྱུན་དང་ལྡོག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བཅད་དོན་ཐོབ་པ་ཡོད་པས་སོན་མེད་ཅེས་ས་བའང་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། རྒྱུན་དང་
ལྡོག་པའང་རས་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད་བརགས་ན་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་བམ་ཟེ་ཆེན་པོའ་ིབདེན་པའྦྷཱི་
དོན་རོགས་ཆོས་གསུམ་ལྡན་ཡང་དཔྱད་ན་ཐ་སད་དུའང་རྦྷཱིགས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡུལ་གྦྷཱི་ཁད་པར་ས་མ་
རོགས་པའྦྷཱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའང་རས་དང་རྦྷཱིགས་ལ་བརགས་ནས་མ་ཁབ་པ་དང་ཁབ་ཆེས་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ངོ་བོའ་ིཁད་པར་སྒྲོ་འདོགས་སེལ་བའང་དཔྱད་ན་མྦྷཱི་འཐད་དེ་འདྦྷཱི་ལྟར་བསལ་བྱ་སྒྲོ་འདོགས་དང་། 
སེལ་བྱེད་ཚད་མ་གྦྷཱིས་ངོ་བོ་གཅྦྷཱིག་ན་རང་ལ་བྱ་བྱེད་འགལ་ཞྦྷཱིང་བཅད་བྱ་གཅོད་བྱེད་ལ་སོགས་པའང་
གཅྦྷཱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། ངོ་བོ་མྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་ན་རྒྱུད་གཞན་གྦྷཱི་སྒྲོ་འདོགས་ཀང་སེལ་བར་འགྱུར་ཏེ་ངོ་བོ་མྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་
པར་མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ངོ་བོ་མྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་པར་མཚུངས་ཀང་རྒྱུད་གཅྦྷཱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྦྷཱི་སྒྲོ་
འདོགས་སེལ་གྦྷཱི་རྒྱུད་གཞན་དུ་གཏོགས་པའྦྷཱི་སྒྲོ་འདོགས་མྦྷཱི་སེལ་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། རྒྱུད་ཐ་
དད་ལ་རས་གཅྦྷཱིག་པ་ྦྷཱིད་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འཛིན་སངས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་རང་རང་གྦྷཱིས་སྒྲོ་མ་བཏགས་པའྦྷཱི་
དོན་ལ་མྦྷཱི་འཁྲུལ་བའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། རམ་པར་དཔྱད་ན་བློ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྦྷཱིས་སྒྲོ་བཏགས་པའྦྷཱི་ཡུལ་
འཛིན་པར་མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བྱེ་བག་ཏུ་མངོན་སུམ་འཛིན་སངས་མྦྷཱི་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་སང་བ་དངོས་
པོར་མྦྷཱི་འཐད་ཅྦྷཱིང་། དངོས་པོ་ཡང་སང་བར་མྦྷཱི་འཐད་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་སང་བ་དངོས་པོ་ཡྦྷཱིན་ན། རོག་
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མེད་ཀྦྷཱི་བློ་ལ་སང་བས་སམ། རོག་བཅས་ཀྦྷཱི་བློ་དངོས་པོར་ཞེན་པས་སམ་གྦྷཱིས་ཀ་ཚོགས་པས་སང་བ་དངོས་
པོར་བདེན་པར་གྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན། རོག་མེད་འཁྲུལ་བའྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་ཟླ་བ་གྦྷཱིས་དང་། དུང་སེར་པོ་སོགས་
ཀྦྷཱི་དངོས་པོར་སང་བས་དངོས་པོར་བདེན་པར་འགྱུར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དང་། སྒྲ་རག་པ་ལ་
སོགས་པ་ལའང་རོག་བཅས་ཀྦྷཱི་བློས་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཡོད་པས་བདེན་པའྦྷཱི་དངོས་པོར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་
ལྟར་ན། རྨྦྷཱི་ལམ་གྦྷཱི་བློའ་ིཡུལ་འགའ་ཞྦྷཱིག་ལའང་སང་ཞེན་གྦྷཱིས་ཀ་ཡོད་པས་བདེན་པའྦྷཱི་དངོས་པོར་འགྱུར་
རོ། །དེ་ལྟར་ན་སང་བར་དངོས་པོར་མྦྷཱི་འཐད་ཅྦྷཱིང་། དུས་གསུམ་གྦྷཱི་དངོས་པོ་སང་བ་མྦྷཱི་འཐད་པས། དངོས་པོ་
ཡང་སང་བར་མྦྷཱི་རུང་ཏེ་ས་ཕྱྦྷཱིའྦྷཱི་ཆ་མེད་ན་རྒྱུན་ཡང་མྦྷཱི་རུང་ཞྦྷཱིང་། ཆ་བཅས་ལ་ད་ལྟར་བ་མ་རེད་ལ་འདས་མ་
འོངས་མངོན་སུམ་ལ་མྦྷཱི་སང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཐོག་མ་དབུས་དང་ཐ་མ་ཡང་། །སྐད་ཅྦྷཱིག་བཞྦྷཱིན་དུ་
བསམ་བྱས་ན། །འཇྦྷཱིག་རེན་སྐད་ཅྦྷཱིག་ལ་མྦྷཱི་གནས། །ཞེས་དང་། ཞྦྷཱིག་ནས་འགོ་མེད་འོང་མེད་ཅྦྷཱིང་། །སྐད་ཅྦྷཱིག་
ཀང་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་གནས་པ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་རེས་དཔག་འཛིན་སངས་མྦྷཱི་འཁྲུལ་བའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན། དོན་སང་
མེད་ན་མྦྷཱི་འབྱུང་བའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱི་རེས་སུ་འབང་བའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། རེས་དཔག་གྦྷཱི་རེན་རགས་ཀྦྷཱི་ཚུལ་གསུམ་
མཐར་མངོན་སུམ་གྦྷཱིས་གྲུབ་དགོས་ན། སར་ཇྦྷཱི་སྐད་བཤད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་མངོན་སུམ་འཛིན་སངས་འཁྲུལ་
པར་གྲུབ་པས་སོ། །གཞན་ཡང་རེས་དཔག་རགས་ཀྦྷཱི་བསྒྲུབ་བྱ་འཇལ་བས། རགས་ཀྦྷཱི་གཞལ་བྱ་ལ་མྦྷཱི་འཁྲུལ་
བ་དེ་རགས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྦྷཱི་འཁྲུལ་བ་ལ་རག་ལས་ཤྦྷཱིང་། དེའང་ར་བ་འབེལ་བ་ལ་རག་ལས། འབེལ་བའང་
བདག་གཅྦྷཱིག་པ་དང་དེ་ལས་འབྱུང་བ་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ལ་དཔྱད་ན་འབེལ་བར་གྦྷཱིས་ཀང་འཐད་པ་
ཡྦྷཱིན་ཏེ། བདག་ྦྷཱིད་གཅྦྷཱིག་ལ་འབེལ་ཡུལ་འབེལ་ཆོས་གྦྷཱིས་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཐ་དད་ལ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལྟོས་
པ་མེད་པས་འབེལ་བ་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རྒྱན་མཁན་པོས་ཐ་སད་པ་དང་དོན་དམ་པའྦྷཱི་ཚད་མ་གྦྷཱིས་སོ་
སོར་ཕྱེ་ནས་འཇོག་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དོན་དམ་པའྦྷཱི་ཚད་མའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཁབ་ཆེས་ཤྦྷཱིང་། ཐ་སད་པའྦྷཱི་ཚད་མ་
ལའང་དཔྱད་ན་མྦྷཱི་བསླུ་བ་མེད་པ་སར་བཤད་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཚད་མའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད། ངེས་བྱེད་ཀང་འཐད་པ་
མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། རང་ལ་ངེས་བྱ་ངེས་བྱེད་གྦྷཱིས་མེད་པས་རང་གྦྷཱིས་མྦྷཱི་ངེས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ངེས་བྱེད་ཐུག་མེད་དུ་
ཐལ་བས་གཞན་གྦྷཱིས་ངེས་པར་ཡང་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་དག་གྦྷཱིས་ཚད་མ་སྦྷཱིར་དགག་པ་བསན་ཟྦྷཱིན་
ཏོ། །གྦྷཱིས་པ་བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པ་ལ་བཞྦྷཱི་སེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དགག་པ་དང་། རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་། 
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ལུང་གྦྷཱི་ཚད་མ་དང་། དཔེ་ེར་འཇལ་གྦྷཱི་ཚད་མ་བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པའོ། །དེ་དག་ཀང་རྦྷཱིམ་པ་བཞྦྷཱིན་གཟུང་བ་
དངོས་པོར་མེད་པས་གཟུང་ཡུལ་ལ་མྦྷཱི་འཁྲུལ་བའྦྷཱི་མངོན་སུམ་སྦྷཱིད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་། ར་བ་འབེལ་བ་མེད་པས་
མྦྷཱི་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་རགས་ལས་རོགས་པའྦྷཱི་རེས་དཔག་སྦྷཱིད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །འབེལ་མེད་ཕྱྦྷཱིར་ན་ཚིག་ལས་དོན་
རོགས་པའྦྷཱི་ལུང་གྦྷཱི་ཚད་མ་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱི་འཐད་དོ། །ཀུན་གྦྷཱིས་འད་བ་དང་ཕྱོགས་རྦྷཱིས་མྦྷཱི་འད་བ་མེད་པས་དཔེ་
ེར་འཇལ་ཚད་མའང་དཔེ་དང་གང་གྦྷཱིས་འད་བ་ཚད་མར་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཚད་མ་ཞྦྷཱིག་
སྦྷཱིད་དུ་ཆུག་ནའང་དེ་རང་གྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་སེ་བར་མ་ངེས་ཏེ། རྒྱུ་ཚོགས་མ་ཚང་བ་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ལན་ཅྦྷཱིག་
ཡྦྷཱིད་ཆེས་པས་ཀང་མྦྷཱི་བསླུ་བར་མ་ངེས་ཏེ། རང་གཞན་གྦྷཱི་བློ་ཕྱྦྷཱི་མས་སུན་ཕྱུང་བར་མཐོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་
གཞན་ལ་ངེས་པ་བསེད་པར་ཡང་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། རང་གྦྷཱི་ཚད་མ་སྤོ་བའམ། དེའྦྷཱི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པར་མྦྷཱི་ནུས་
ཤྦྷཱིང་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ཙམ་གྲུབ་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་སྦྷཱིར་ཡོད་ཅྦྷཱིང་རྒྱུད་ལ་བསེད་ནུས་
ཀང་། འདྦྷཱིར་འདོད་པའྦྷཱི་དོན་མྦྷཱི་འགྲུབ་པ་ནྦྷཱི་རེ་ཞྦྷཱིག་མངོན་སུམ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་དོན་དམ་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་འགྲུབ་པར་མྦྷཱི་
རུང་སེ། དེ་དག་དང་འགལ་བས་ཁབ་པ་ཆ་བཅས་ྦྷཱིད་སང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། སེ་བོ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་མཐོང་ན་
འཕགས་པར་འགྱུར་བས་ན་ཁས་ཀང་མྦྷཱི་ལེན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ལུང་ལས་ཀང་། གལ་ཏེ་ཇྦྷཱི་ལྟར་མཐོང་དེ་
བདེན། །ཐམས་ཅད་དེ་ྦྷཱིད་མཐོང་བར་གྱུར། །ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་དབང་པོ་འདྦྷཱི་དག་ཚད་ཡྦྷཱིན་ན། འཕགས་པའྦྷཱི་
ལམ་གྦྷཱིས་སུ་ལ་ཅྦྷཱི་ཞྦྷཱིག་བྱ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རེས་དཔག་གྦྷཱིས་ཀང་བདེན་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་མྦྷཱི་འགྲུབ་སེ། 
བདག་དང་གཙོ་བོ་དང་རྡུལ་ཕན་དང་། གྦྷཱིས་མེད་དོན་དམ་ལ་སོགས་པ་དཔེ་འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པས་
དེ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱི་ཡན་ལག་བསྒྲུབ་བྱ་ྦྷཱིད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་ལ་གནོད་པ་ཡོད་
ཅྦྷཱིང་གསལ་བར་མྱོང་བའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་བསྒྲུབ་པའང་བདེན་པ་གྦྷཱིས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དང་འཁྲུལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། 
རགས་དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་འགོད་ན་གྦྷཱིས་ལ་གནོད་པར་མ་གྲུབ་ཅྦྷཱིང་། དོན་དམ་པར་འགོད་ན་གསལ་བར་མྱོང་བ་
མ་གྲུབ་ལ། ཆ་གྦྷཱིས་སུ་འགོད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྦྷཱིས་མེད་དོན་དམ་གྦྷཱིས་བདེན་གྦྷཱིས་ལ་མ་ཁབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །ལུང་ལས་ཀང་། ྦྷཱི་མ་དམུས་ལོང་ཡུལ་མྦྷཱིན་ལྟར། །དེ་ྦྷཱིད་དང་ནྦྷཱི་དོན་དམ་དེ། །རོག་གེ་པ་ཡྦྷཱི་ཡུལ་མ་
ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། དོན་དམ་པའྦྷཱི་བདེན་པ་ནྦྷཱི་རོག་གེའྦྷཱི་ཡུལ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ལུང་ཚད་མས་ཀང་
དེ་མྦྷཱི་འགྲུབ་སེ། གཞན་གྦྷཱི་ལུང་ཁས་མྦྷཱི་ལེན་ཅྦྷཱིང་བདེ་བར་གཤེགས་པའྦྷཱི་ལུང་ལས་བསན་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། 
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ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། ངས་ནྦྷཱི་ཆོས་རམས་ལ་བདེན་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཅུང་ཟད་ཀང་བསན་པ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན། 
གྦྷཱིས་ཀ་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའྦྷཱི་དཔེ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དཔེ་ེར་འཇལ་གྦྷཱི་ཚད་མས་ཀང་མྦྷཱི་འགྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །དེ་ལྟར་ན་སེས་བུ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་ངེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་མྦྷཱི་
བྱ་སེ། དེར་འཛིན་གྦྷཱི་ཚད་མ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ས་ཕྱོགས་སུ་ཤ་ཟ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་ངེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅྦྷཱིག་
འདྦྷཱི་སམ་དུ་སར་དབུ་མའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པར་བརོད་ནས་ཡང་འདྦྷཱིར་ཚད་མ་དགག་པ་དང་། འགོག་
བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་ྦྷཱིད་འདོད་པ་ནྦྷཱི་ས་ཕྱྦྷཱི་དང་དངོས་ཤུགས་ཀྦྷཱི་དོན་ཇྦྷཱི་ལྟར་མྦྷཱི་འགལ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་མོད་ཀྦྷཱི་འདྦྷཱིར་
ཇྦྷཱི་ལྟར་བཀག་པའྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་ཚད་མ་དཔྱད་ཀང་འཐད་པ་ཞྦྷཱིག་རྒྱུད་ལ་ངེས་པར་སེ་བ་ནྦྷཱི་སར་
བརོད་པ་མེད་དོ། །དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་སོབ་དཔོན་གྦྷཱིས་ཚད་མ་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྦྷཱི་སོན་ཡང་མེད་དེ། སོབ་
དཔོན་ནྦྷཱི་དཔྱད་ན་འཐད་པའྦྷཱི་ཚད་མ་མྦྷཱི་བཞེད་ཀྦྷཱི། འཇྦྷཱིག་རེན་ལ་གགས་པའྦྷཱི་ཚད་མའྦྷཱི་རམ་གཞག་གསུངས་པ་
ཙམ་ཡྦྷཱིན་པས་སོ། །གཞན་ཡང་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་ཀུན་རོབ་པ་ྦྷཱིད་དུ་ཟད་
པས་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དང་རག་པ་དང་མྦྷཱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་བདེན་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པར་
བྱེད་པའྦྷཱི་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་ནྦྷཱི་གང་ཡང་མྦྷཱི་རེད་པའོ། །འདྦྷཱི་ལྟར་རབ་རྦྷཱིབ་ཅན་གྦྷཱི་ཤེས་པ་ལྟར་བདེན་
པར་སང་བ་ཙམ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་དོན་ཅན་གྦྷཱི་ཚད་མར་མྦྷཱི་འགྲུབ་ལ། ཡུལ་བདེན་པར་གནས་པས་ཀང་དེ་
སྒྲུབ་པར་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། ཤེས་པའྦྷཱི་མྦྷཱི་བསླུ་བ་ྦྷཱིད་བསྒྲུབ་བྱར་གྱུར་ན། དེའྦྷཱི་ཡུལ་བདེན་པར་ཤྦྷཱིན་ཏུ་མྦྷཱི་འགྲུབ་པས་
ཕན་ཚུན་བརེན་པ་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་བས་ན་འགེལ་བས་འགེལ་བ་ལ་བརེན་པ་ལྟར། གྦྷཱིས་ཀ་མྦྷཱི་འགྲུབ་པ་ྦྷཱིད་དུ་
འགྱུར་རོ། །འབས་བུ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པར་འདོད་ན་ནྦྷཱི། དེའང་འབས་བུ་གཞན་ལ་
ལྟོས་པ་ལ་སོགས་པས་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཐ་སད་ཙམ་གྦྷཱི་རྒྱུ་ལས་ནྦྷཱི་འབས་བུ་སེ་ཞྦྷཱིང་དེའྦྷཱི་
རྒྱུ་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སང་བ་ཙམ་ྦྷཱིད་འགའ་ཡང་དེ་ནྦྷཱི་དབང་བྱས་རྦྷཱིགས་པས་མྦྷཱིན་ཏེ། འདྦྷཱི་
ལྟར་དེ་ཁོ་ནའྦྷཱི་ཡུལ་རྦྷཱིགས་པ་དམ་པའྦྷཱི་སོད་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་ནམ་ཡང་གང་ན་མེད་པར་ངེས་པར་
བྱའོ། །དེ་དག་གྦྷཱིས་ཡོད་ངེས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚད་མ་དགག་པ་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གྦྷཱིས་པ་མེད་ངེས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་
གནོད་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ལ་ཀུན་བརགས་ཀྦྷཱི་བདག་གཙོ་བོར་དགག་པ་དང་། ཀུན་བརགས་དང་ལྷན་སེས་སོ་
སོར་མ་ཕྱེ་བར་དཔྱད་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་གྦྷཱི་སེང་དུ་གཙོ་བོར་དགག་པ་གྦྷཱིས་ལས་དང་པོ་ལ། རལ་འབྱོར་པ་
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ཡང་བློ་ཁད་ཀྦྷཱིས། །གོང་མ་གོང་མ་རམས་ཀྦྷཱིས་གནོད། །ཅེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་གྲུབ་མཐའ་གོང་མ་གོང་མའྦྷཱི་
དགག་པས་དགག་པ་ནྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བཤད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཕྱྦྷཱི་རོལ་པས་
བརགས་པའྦྷཱི་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་རག་པ་གཅྦྷཱིག་པུ་དང་། ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་གཙོ་བོ་དང་རྡུལ་ཕན་རག་པ་སོགས་བྱེ་
བག་ས་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་བཀག དེས་བརགས་པའྦྷཱི་ལྡན་མྦྷཱིན་འདུ་བྱེད་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྦྷཱི་གཞྦྷཱི་མདོ་སེ་པའྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པས་བཀག་དེས་བརགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་རོལ་གྦྷཱི་དོན་བདེན་གྲུབ་རམ་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་བཀག དེས་
བརགས་པའྦྷཱི་གྦྷཱིས་སོང་གྦྷཱི་ཤེས་པ་དང་སོང་ྦྷཱིད་བདེན་པར་གྲུབ་པར་དབུ་མ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་བཀག་སེ། 
མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་བལ་ྦྷཱིད་ལ་སྦྱོར་བར་མཛད་པའོ། །ཀུན་བརགས་ཐམས་ཅད་དབུ་མ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་
དགག་པ་ནྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལྟ་བུ་སེ་རང་གཞན་གྦྷཱི་སེ་པས་བརགས་པའྦྷཱི་བདེན་དངོས་ཐམས་ཅད་གང་
ཟག་གྦྷཱི་བདག་རག་པ་གཅྦྷཱིག་པུ་དང་། གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་ཆོས་བདེན་པ་དང་། གྦྷཱིས་སོང་
གྦྷཱི་རམ་རྦྷཱིག་དང་། སོང་ྦྷཱིད་བདེན་པ་བཞྦྷཱིར་བསྡུས་ནས་དབུ་མ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་བཀག་སེ་མཐར་སོས་བལ་
ལ་སྦྱོར་བ་མཛད་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཚོགས་ནས་གསུངས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་ཏེ། དབུ་མ་ར་བར། 
རེན་དང་འགོ་འོང་སོགས་དཔྱད་གཞྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ན་གགས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་བདེན་པ་ྦྷཱི་ཤུ་ར་བདུན་དུ་བསྡུས་ནས་
དེ་དག་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྦྷཱི་ཞེན་ཡུལ་འགོག་པ་སེ། རེན་དང་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་སོགས་འགའ་ཞྦྷཱིག་ལ་
ཀུན་བརགས་ཀྦྷཱི་བདག་དགག་པ་གཙོ་ཆེ་ཞྦྷཱིང་དེས་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་ཡང་ཁེགས་ལ། འགོ་འོང་དང་། ལས་
དང་། བྱེད་པ་པོ་སོགས་འགའ་ཞྦྷཱིག་ལ་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་བདག་དགག་པ་གཙོ་ཆེ་ཞྦྷཱིང་དེས་ཀུན་བརགས་ཀྦྷཱི་བདག་
ཀང་ཁེགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་དག་གྦྷཱི་དོན་བསྡུ་ན་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་རམ་གངས་དང་། གང་
ཟག་གྦྷཱི་བདག་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་རམ་གངས་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་འགལ་འབེལ་ལ་བརེན་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་
པའྦྷཱི་འཇུག་པ་བཞྦྷཱི་སེ། ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་རམ་པར་བརགས་ནས་འགོག་པ་དང་གཞན་དང་ཁད་
པར་རམ་པར་བརགས་ནས་འགོག་པ་དང་། ཐལ་བའྦྷཱི་སོ་ནས་དགག་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལའང་བྱ་བ་བྱེད་པའྦྷཱི་དང་། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་དང་། རེན་དང་བརེན་པའྦྷཱི་དང་། ལུས་དང་ཡན་
ལག་གྦྷཱི་དང་། ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་དོན་དགག་པ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་འགོ་བ་དང་། འོང་བ་དང་། ས་བ་
དང་། ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྦྷཱིག་བྱེད་པའྦྷཱི་ཐ་སད་རམས་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་ནྦྷཱི་རམ་པར་བརགས་ན་རུང་བ་མ་ཡྦྷཱིན་



ངེས་དོན་རབ་གསལ།   179 

ཏེ། འདྦྷཱི་ལྟར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྦྷཱིག་བྱེད་པ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཆོས་བཞྦྷཱིས་ཁབ་པར་མཐོང་སེ། ར་མཁན་
དང་བདག་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྦྷཱི་བྱེད་པ་པོ་དང་། འཇྦྷཱིམ་པ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གང་
དུ་བྱ་བའྦྷཱི་ལས་དང་། ལག་པ་དང་། འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྦྷཱི་བྱེད་པ་དང་། སེ་བ་དང་
འཁོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་དང་བྱེད་པ་འཇུག་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་བྱ་བའོ། དེ་དག་ལས་འདྦྷཱིར་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་བྱེད་པ་པོ་ྦྷཱིད་
དུ་བསྡུས་ཏེ་འགོ་བྱ་འགོ་བྱེད་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་དང་བྱེད་པོ་བྱ་བ་གསུམ་གྦྷཱིས་ཁབ་པ་དང་། གྦྷཱིས་པོ་
ལའང་རེན་དང་འབས་བུའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་བྱ་བས་ཁབ་པར་བརོད་པར་བྱ་བ་བཀག་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཐམས་ཅད་ཁེགས་
པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དགག་པ་ནྦྷཱི་གསུམ་གྦྷཱིས་ཏེ། བྱས་མ་བྱས་ཀྦྷཱི་ལས་ལ་འགག་པ་དང་མ་ཐོབ་པས་མེད་པ་
དང་། གྱུར་མ་གྱུར་གྦྷཱི་བྱེད་པ་པོ་ལ་ཟློས་པ་དང་འགལ་བས་མེད་པ་དང་། བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་པོ་གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་དམ་
ཐ་དད་མྦྷཱི་དད་པའྦྷཱི་སོ་ནས་སོ། །རྦྷཱིགས་པ་འདྦྷཱིས་ནྦྷཱི་དངོས་སུ་གང་ཅུང་ཟད་བྱེད་པའྦྷཱི་རང་ལྡོག་ཐམས་ཅད་
ཁེགས་ལ་ཁབ་པའྦྷཱི་སོ་ནས་ནྦྷཱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། བྱ་བ་དང་མ་འབེལ་བའྦྷཱི་ཆོས་འགའ་ཡང་
མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། སེ་བ་བཀག་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །རྦྷཱིགས་པ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ར་བ་ལས། འགོ་འོང་བཀག་པའྦྷཱི་རབ་
བྱེད་དུ་གཙོ་བོར་འབྱུང་ངོ་། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་བློས་དོན་རྦྷཱིག་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཡྦྷཱིན་ལ། འདྦྷཱིའང་བརགས་ན་
མྦྷཱི་རུང་སེ་དོན་རམས་ལ་ས་ཕྱྦྷཱིའྦྷཱི་དབུས་ན་འདུག་པས་ཁབ་ཅྦྷཱིང་སང་བ་ལ་ད་ལྟར་བས་ཁབ་ལ། ཡང་ས་ཕྱྦྷཱིའྦྷཱི་
དབུས་ཡོད་པ་ལ་ས་ཕྱྦྷཱི་ཡོད་པས་ཁབ་ཅྦྷཱིང་ད་ལྟར་བ་ལ་ས་ཕྱྦྷཱི་མེད་པས་ཁབ་པས་དོན་བློའ་ིགཟུང་ཡུལ་དུ་མྦྷཱི་
རུང་བ་དང་། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་མེད་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་བློ་ད་ལྟར་བའྦྷཱི་ཞེན་ཡུལ་དུའང་མྦྷཱི་རུང་སེ། བློ་འདས་
མ་འོངས་ཀྦྷཱིས་ད་ལྟར་བའྦྷཱི་དོན་མྦྷཱི་ཤེས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་སྒྲས་དོན་བརོད་པ་དང་། ལག་གྦྷཱིས་བུམ་པ་
གཟུང་བ་ལ་སོགས་པ་ལའང་དུས་གསུམ་དུ་དཔྱད་ན་མྦྷཱི་འཐད་པར་བལྟའོ། །འདྦྷཱིའང་རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། 
ཡུལ་ནྦྷཱི་འདས་དང་མ་འོངས་རམས། །དབང་པོ་དང་བཅས་དོན་མེད་ལ། །ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱི་དང་། མཚན་ྦྷཱིད་ལ་སོགས་པ་རེན་དང་བརེན་པ་རམས་ཡྦྷཱིན་ལ། དེའང་བརགས་
ན་མྦྷཱི་རུང་སེ། རས་གཅྦྷཱིག་ལ་བྱ་བྱེད་འགལ་བ་དང་། ཐ་དད་དུས་མམ་དུ་གྲུབ་པ་མྦྷཱི་ལྟོས་པ་དང་། ས་ཕྱྦྷཱི་མྦྷཱི་
ཕད་པ་དང་། ཆོས་ཡོད་མེད་ཀྦྷཱི་གཞྦྷཱི་ལ་ཟློས་པ་དང་འགལ་བས་འཇུག་ཚུལ་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱིའང་ར་
བ་ལས་འདུས་བྱས་བརག་པའྦྷཱི་རབ་བྱེད་ཀྦྷཱི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོར་འབྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི་ཤྦྷཱིང་ར་དང་། 
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དམག་དང་ཕེང་བ་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཡྦྷཱིན་ལ། དེའང་བརགས་ན་མྦྷཱི་རུང་སེ། འདྦྷཱི་ལྟར་ཁོག་པ་
དང་། འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་འདུས་པ་ལ་ཤྦྷཱིང་ར་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱི་ཐ་སད་བརོད་པ་ན་ཐ་སད་དེ་འཁོར་ལོ་ལ་
སོགས་པའྦྷཱི་ཡན་ལག་ལས་ལོགས་སུ་མ་སོས་ཤྦྷཱིང་མྦྷཱི་ལྟོས་པར་འགྱུར་པས་གཞན་དུ་མྦྷཱི་འཐད་པ་དང་། ཡན་
ལག་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཤྦྷཱིང་རར་འགྱུར་བ་དང་། ཆོས་འགལ་བ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་མྦྷཱི་རུང་བས་དེ་ྦྷཱིད་དུ་མྦྷཱི་འཐད་པས་ཁེགས་
ལ། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཡན་ལག་ྦྷཱིད་ཀང་ལྟེ་བ་དང་རྦྷཱིབས་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཚོགས་པའྦྷཱི་ཐ་
སད་ཡྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི། རང་གྦྷཱི་ཡན་ལག་ལས་དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་དུ་མེད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚུལ་
འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི། བུམ་པ་སམ་བུ་རེ་ལྡེ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཕེང་བ་ལྗོན་ཤྦྷཱིང་དང་། །ཁང་ཁྦྷཱིམ་ཤྦྷཱིང་ར་ཕན་དང་
མགོན་གནས་ལ་སོགས་དངོས་རམས་གང་དག་དང་། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བས་ལུས་ཐམས་
ཅད་བཏགས་ཙམ་ལས་རས་སུ་མེད་པར་གྲུབ་ལ། ཁབ་པའྦྷཱི་སོ་ནས་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་ཙམ་ཡང་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པར་
གྲུབ་སེ། ཚོགས་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཁབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཇྦྷཱི་སྐད་དུ་ལུང་ལས། ཚོགས་པ་མ་གཏོགས་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་ཕ་
བའང་མེད་ཅེས་དང་། གང་ཕྱྦྷཱིར་འདུས་ལས་མ་གཏོགས་པའྦྷཱི། །དངོས་པོ་བློ་ཡྦྷཱིས་མྦྷཱི་ཟྦྷཱིན་པ། །ཞེས་གསུངས་
པས་སོ། །ལྔ་པ་ནྦྷཱི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ས་ཕྱྦྷཱི་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དུས་དང་། ཤར་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་དང་། ཆེ་ཆུང་
རྦྷཱིང་ཐུང་། རྒན་གཞོན། མཆོག་དམན་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཡྦྷཱིན་ལ། དེའང་བརགས་ན་མྦྷཱི་རུང་བ་ྦྷཱིད་དེ། འདྦྷཱི་
ལྟར་རེ་ཞྦྷཱིག་དེ་དག་གྦྷཱི་ཐ་སད་སོན་པོ་ྦྷཱིད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཟླ་བོ་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པ་ྦྷཱིད་དུ་བརོད་པར་མྦྷཱི་
ནུས་ཏེ། ས་ཕྱྦྷཱི་སོགས་དེ་དག་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ་བ་དང་། རྒན་གཞོན་སོགས་
ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་འདོགས་པ་མེད་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། ས་མའྦྷཱི་ཐ་སད་ཅྦྷཱིག་ཤོས་ཕྱྦྷཱི་
བ་ལ་ལྟོས་ཤྦྷཱིང་དེའྦྷཱི་ཐ་སད་ཀང་རྦྷཱིགས་ས་མ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཕན་ཚུན་བརེན་པས་མྦྷཱི་འགྲུབ་པ་དང་། བརྒྱུད་ནས་
རང་ལ་རང་ལྟོས་སུ་འགྱུར་བས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལྟོས་པར་མྦྷཱི་རུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱིས་ནྦྷཱི་དངོས་སུ་ཆེ་ཆུང་བཟང་
ངན། སྡུག་མྦྷཱི་སྡུག་བདེ་སྡུག་གཅྦྷཱིག་དང་ཐ་དད། མཆོག་དམན་གྦྷཱི་ཐ་སད་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་ལ། 
ཁབ་པའྦྷཱི་སོ་ནས་ནྦྷཱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། རེན་འབྱུང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཆོས་འགའ་
ཡང་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱིའང་ལུང་ལས། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་གང་ལྟོས་གྲུབ། །དེ་ྦྷཱིད་ལ་ཡང་ལྟོས་ནས་
ནྦྷཱི། །ལྟོས་བྱ་གང་ཡྦྷཱིན་དེ་གྲུབ་ན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་གཞན་དང་ཁད་པར་བརགས་
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ཏེ་དགག་པ་ནྦྷཱི་གཞན་དག་ཇྦྷཱི་ལྟར་སང་བའྦྷཱི་ཆོས་དག་ལ། རམ་པར་བརགས་ནས་འགའ་ཞྦྷཱིག་ཁོ་ན་བདེན་པ་དང་
མྦྷཱི་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ། འདྦྷཱིའམ་དེའོ་ཞེས་གང་དུ། །རམ་པར་དཔྱད་ན་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་ན། །ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་
རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྦྷཱི་མགོ་སོམས་པར་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེའང་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པར་མཚུངས་པ་དང་། ཡང་
དག་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་མཚུངས་པ་དང་། སྦྷཱི་ལྡོག་གཅྦྷཱིག་པར་ཡྦྷཱིན་པས་དགག་པ་སེ་གསུམ་བཤད་ཟྦྷཱིན་
ཏོ། །གསུམ་པ་ཐལ་བའྦྷཱི་སོ་ནས་དགག་པ་ནྦྷཱི། ཁས་བླངས་བའྦྷཱི་རགས་ཀྦྷཱིས་མྦྷཱི་འདོད་པ་ཐལ་བར་འཕེན་པ་སེ། 
ལུང་ལས། རང་བཞྦྷཱིན་ཡོད་ན་འགོ་བ་རམས། །མ་སེས་པ་དང་མ་འགགས་དང་། །ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་ཆོས་
རམས་རང་བཞྦྷཱིན་འགའ་ཡོད་ན། །རྒྱལ་བ་ན་ཐོས་བཅས་པ་དེ་མཁེན་འགྱུར། །ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་གཟུགས་
དངོས་པོ་ཡོད་ཅྦྷཱིང་མེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ན་ནྦྷཱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྦྷཱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྦྷཱི་དང་ལྷ་མ་ཡྦྷཱིན་དང་བཅས་པའྦྷཱི་
འཇྦྷཱིག་རེན་ཟྦྷཱིལ་གྦྷཱིས་མནན་ཅྦྷཱིང་འབྱུང་བར་མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཐལ་བའྦྷཱི་སྦྱོར་ངག་མདོ་ལས་
ཀང་གསུངས་ཤྦྷཱིང་སོབ་དཔོན་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཕལ་ཆེར་འདྦྷཱི་ལྟར་གནས་པ་ནྦྷཱི་སར་ཐལ་རང་གྦྷཱི་སྐབས་སུ་བཤད་
ཟྦྷཱིན་ཏོ། །བཞྦྷཱི་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་དགག་པ་ནྦྷཱི། མདོ་ལས། སྦྷཱིད་པ་རམས་ནྦྷཱི་ཡོང་ཡེ་སོང་པ་སེ། །ྦྷཱི་
ཚེའྦྷཱི་སོང་པ་མུ་སེགས་ཅན་རམས་ཀྦྷཱིས། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་གང་ཞྦྷཱིག་མ་ཁེགས་ན་དབུ་མ་པར་མྦྷཱི་འགྱུར་
བའྦྷཱི་དགག་བྱ་ལ་སྦྷཱི་ལྡོག་ནས་ཁབ་བྱེད་དགག་པ་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། ཞྦྷཱིབ་པར་
འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། རང་རྒྱུད་དུ་འདོད་མྦྷཱི་འདོད་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་ནྦྷཱི་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གྦྷཱིས་པ་གང་ཟག་
གྦྷཱི་བདག་དགག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་རམ་གངས་ལ། བདུན་དུ་དཔྱད་ནས་དགག་པ་དང་། དེ་ྦྷཱིད་ལྔར་བསྡུ་བ་དང་། 
དེ་ྦྷཱིད་བཞྦྷཱིར་བསྡུ་བ་དང་། དེའང་གྦྷཱིས་སུ་བསྡུ་བ་སེ་བཞྦྷཱི་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་འཇུག་པར། ཕུང་པོ་དང་། དེ་ྦྷཱིད་
དང་། གཞན་ྦྷཱིད་དང་། རེན་དང་། བརེན་པ་དང་། ལྡན་པ་དང་ལྔའྦྷཱི་སེང་དུ་ཕུང་པོའ་ིཚོགས་ཙམ་དང་། ཕུང་པོའ་ི
བཀོད་པ་དབྱྦྷཱིབས་ཏེ། རམ་པ་བདུན་དུ་དཔྱད་ནས་དགག་པར་མཛད་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་ར་བར། མེ་དང་བུད་
ཤྦྷཱིང་བརག་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ། ཤྦྷཱིང་ྦྷཱིད་མེ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། །ཤྦྷཱིང་ལས་གཞན་ལ་མེ་ཡང་མེད། །མེ་ནྦྷཱི་ཤྦྷཱིང་དང་ལྡན་
མ་ཡྦྷཱིན། །མེ་ལ་ཤྦྷཱིང་མེད་དེར་དེ་མེད། །ཞེས་རམ་པ་ལྔའྦྷཱི་སོ་ནས་དཔྱད་ཅྦྷཱིང་། མེ་དང་ཤྦྷཱིང་གྦྷཱིས་བདག་དང་
ནྦྷཱི། །ེ་བར་ལེན་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་ཀུན། །བུམ་སམ་སོགས་དང་ལྷན་ཅྦྷཱིག་ཏུ། །མ་ལུས་པར་ནྦྷཱི་རམ་པར་
བཤད། །ཅེས་ཆོས་དང་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་བརག་པའྦྷཱི་
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སྐབས་སུ། ཕུང་མྦྷཱིན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་མྦྷཱིན། །དེ་ལ་ཕུང་མེད་དེ་དེར་མེད། །དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་ཕུང་ལྡན་
མྦྷཱིན། །དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་གང་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་རམ་པ་ལྔའྦྷཱི་སོ་ནས་དགག་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་
གྦྷཱིས་ལས། འཇྦྷཱིག་ལྟ་ྦྷཱི་ཤུ་འགོག་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ། བདག་ཕུང་གཞན་དུ་ལྟ་བའྦྷཱི་ཕྱོགས་ལྔ་པ། བདག་འཇྦྷཱིག་
ཚོགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཟུང་བས་འཇྦྷཱིག་ལྟའྦྷཱི་གངས་སུ་མྦྷཱི་བགངས་བར་འཇུག་འགེལ་ལས་གསུངས་པས་
ཕུང་པོ་རེ་རེའྦྷཱི་སེང་དུའང་དེ་ྦྷཱིད་དང་རེན་དང་བརེན་པ་ལྡན་པ་བཞྦྷཱི་བཞྦྷཱིར་དཔྱད་དེར་དགག་པར་གསུངས། 
ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཕུང་རམས་ཡོད་དེ་དེ་རག་མྦྷཱིན། །དེ་ཡང་བདག་གྦྷཱི་ངོ་བོ་མྦྷཱིན། །གང་ཡང་
རག་དང་མྦྷཱི་རག་གྦྷཱིས། །རེན་དང་བརེན་པའྦྷཱི་དངོས་པོར་མེད། །ཅེས་ལྡན་པའྦྷཱི་ཕྱོགས། གཞན་ན་གནག་ལྡན་
གཞན་མྦྷཱིན་གཟུགས་ལྡན་ན། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་གང་རུང་དུ་འདུས་པ་ལ་དགོངས་
ནས་དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་དང་། རེན་དང་བརེན་པ་རམ་པ་བཞྦྷཱིར་དཔྱད་ནས་དགག་པ་མཛད་དོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི་
བདག་བརག་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡྦྷཱིན་ན། །སེ་དང་འཇྦྷཱིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་
རམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པོའ་ིམཚན་ྦྷཱིད་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་དུ་དཔྱད་པ་གྦྷཱིས་སུ་
རགས་ནས་དགག་པར་མཛད་དེ། དེའྦྷཱི་འགེལ་པར། ཡང་གཞན་དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་བརག་པ་དང་། མེ་དང་
བུད་ཤྦྷཱིང་བརག་པར་ཕྱོགས་ལྔ་ེ་བར་བཀོད་ལ་འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་ཕྱོགས་གྦྷཱིས་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེ་ན་བརོད་
པར་བྱ་སེ། གང་ཕྱྦྷཱིར་དེ་དག་ཏུ་ཕྱོགས་ལྔ་བསན་པ་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་གཞན་དུ་བསན་པས་ཡང་འདྦྷཱིར་མ་བསན་ཏེ། 
མདོར་བསྡུས་ནས་ཕྱོགས་གྦྷཱིས་ཤྦྷཱིག་ེ་བར་བཀོད་དོ། །ཞེས་དང་། ཕུང་མྦྷཱིན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་མྦྷཱིན། །ཞེས་
པའྦྷཱི་འགེལ་པར། རེན་བརེན་པ་དང་ལྡན་པ་གསུམ་ཀ་གཞན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཁོངས་སུ་འདུས་པར་གསུངས་ཏེ། ལྡན་
པའྦྷཱི་དཔེར་ལྷས་བྱྦྷཱིན་ནོར་དང་ལྡན་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཕྱོགས་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་སོ། །གལ་ཏེ་
སངས་རྒྱས་ཕུང་པོ་ལ་ཞེས་པའྦྷཱི་ས་འགེལ་དུ། བདག་ལ་ཕུང་པོ་བརེན་པའྦྷཱི་དཔེར། རྦྷཱི་གངས་ཅན་ལ་ནགས་
ཚལ་གནས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་བདག་བརེན་པའྦྷཱི་དཔེར་ནགས་ཁོད་དུ་སེང་གེ་གནས་པ་དང་། བདག་ཕུང་པོ་
དང་ལྡན་པའྦྷཱི་དཔེར་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བའྦྷཱི་རྒྱལ་པོ་མཚན་དང་ལྡན་པ་སོས་པས་རེན་བརེན་པ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་གཞན་ྦྷཱིད་
ཀྦྷཱི་ཕྱོགས་སུ་འདུས་ཤྦྷཱིང་། ལྡན་པ་གྦྷཱིས་ཀར་འདུས་པ་གཞུང་གོང་འོག་ཀུན་གྦྷཱི་དགོངས་པའོ། །ཡོད་པ་སྒྲོ་
འདོགས་ཀྦྷཱི་མཐའ་དགག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་རམ་གངས་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་མཐར་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་ཐམས་
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ཅད་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི་ལུང་ལས། ཡོད་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཟླས་དངས་ཏེ། །མེད་པའང་ཡོད་པའྦྷཱི་ཟླས་དངས་
ཏེ། །ཞེས་དང་། སོབ་དཔོན་གྦྷཱིས། དགག་བྱ་ཅྦྷཱི་ཡང་མེད་པས་ན། །ང་ནྦྷཱི་ཅྦྷཱི་ཡང་མྦྷཱི་འགོག་གོ །ཞེས་དང་། 
བདེན་གྦྷཱིས་ལས། དགག་བྱ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པས། །ཡང་དག་ཏུ་ན་བཀག་མེད་གསལ། །ཞེས་སོགས་ཀྦྷཱི་དབུ་
མའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་རམས་ལས་ཡོད་མེད་གང་རུང་གཅྦྷཱིག་དགག་བྱར་བྱེད་པའྦྷཱི་ཚེ་ན། གཅྦྷཱིག་ཤོས་ཡང་དགག་
བྱར་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས་པས་མཐར་ཡོད་མེད་སོགས་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་གང་དུའང་གཟུང་དུ་མེད་པར་
གྲུབ་བོ། །བཞྦྷཱི་པ་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གཙོ་བོ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་བཞྦྷཱི་སེ། ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་དགག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་
གཙོ་བོར་བཤད་པ་དང་། གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་དགག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གཙོ་བོར་བཤད་པ་དང་། དེ་ལྟར་བཀག་
པས་གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་དང་། དགག་པའྦྷཱི་གོ་རྦྷཱིམ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་ལ་དཔྱོད་པ་གཅྦྷཱིག་དུ་བལ། རྒྱུ་ལ་
དཔྱོད་པ་རོ་རེ་གཟེགས་མ། འབས་བུ་ལ་དཔྱོད་པ་ཡོད་མེད་སེ་འགོག གྦྷཱིས་ཀ་ལ་དཔྱོད་པ་མུ་བཞྦྷཱི་སེ་འགོག 
ཐམས་ཅད་ལ་དཔྱོད་པ་རེན་འབེལ་གྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་ལའང་གསུམ་སེ། རགས་འགོད་པ། 
ཚུལ་བསྒྲུབ་པ། གྲུབ་པའྦྷཱི་རགས་ལུང་དང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། སང་བ་འདྦྷཱི་དག་ནྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དུ་ཡོད་པ་མ་
ཡྦྷཱིན་ཏེ། གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གཟུགས་བརན་བཞྦྷཱིན་ཞེས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། 
བསྒྲུབ་བྱ། གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་དོན་གསུམ་ངེས་པར་བྱ་བ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། འདྦྷཱིའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་དུ་སང་བ་ཐམས་ཅད་
ཚོགས་པའྦྷཱི་སྦྷཱི་འགོད་ན་མྦྷཱི་འགྲུབ་ཅྦྷཱིང་། བྱེ་བག་འགའ་ཞྦྷཱིག་འགོད་ན་གཞན་ལ་བདེན་པར་ཡོད་པའྦྷཱི་སྒྲོ་
འདོགས་མྦྷཱི་ཆོད་པས་ཁབ་པའྦྷཱི་སོང་ྦྷཱིད་མྦྷཱི་འགྲུབ་བོ། །ཞེས་རོགས་ན་དེ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། སང་བ་ཙམ་གྦྷཱི་སྦྷཱི་
འགོད་པས་དེ་བྱེ་བག་སོ་སོའ་ིསེང་དུ་ཐ་སད་པའྦྷཱི་མངོན་སུམ་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་ལ། དེ་ལ་བདེན་པར་ཡོད་པའྦྷཱི་སྒྲོ་
འདོགས་དངོས་སུ་ཁེགས་པས་བྱེ་བག་ཐམས་ཅད་ལའང་བདེན་པར་ཡོད་པའྦྷཱི་སྒྲོ་འདོགས་ཤུགས་ལ་ཁེགས་
པས། ྦྷཱི་ཚེ་བའྦྷཱི་སོང་པར་ཡང་མྦྷཱི་འགྱུར་རོ། །ཡང་སྐབས་ཁ་ཅྦྷཱིག་ཏུ་ནྦྷཱི་ཕ་རོལ་པོ་གང་ལ་ལོག་རོག་ཞུགས་པའྦྷཱི་
གཞྦྷཱི་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་བའང་ཡོད་དེ། རམ་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ངོར་གྦྷཱིས་མེད་ཀྦྷཱི་རམ་ཤེས་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་བ་ལྟ་
བུའོ། །འདྦྷཱི་ལའང་སར་རྒོལ་དཔྱད་པ་མ་ཞུགས་པའྦྷཱི་གོང་དུ་ཆོས་ཅན་ཁས་ལེན་ཅྦྷཱིང་། ཕྱྦྷཱིར་རྒོལ་དཔྱད་པ་
ཞུགས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པའྦྷཱི་རེས་དཔག་མ་སེས་ཀྦྷཱི་བར་དུ་ཆོས་ཅན་ཁས་ལེན་པ་ཐ་སད་བདེན་པ་ཐབས་
སུ་གྱུར་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པ་སར་བཤད་ཟྦྷཱིན་ལ། འཆད་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་
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སྦྱར་བར་བྱའོ། །རང་རྒྱུད་པ་ནྦྷཱི་སར་རྒོལ་དཔྱད་པ་ཞུགས་པ་དང་། ཕྱྦྷཱི་རྒོལ་ལ་རེས་དཔག་སེས་པའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་
ཅན་ཁས་ལེན་པ་ནྦྷཱི་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པའྦྷཱི་སང་བ་མ་ཡྦྷཱིན་དགག་གམ། རང་
བཞྦྷཱིན་མེད་པ་མེད་དགག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྦྷཱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་མ་ཡྦྷཱིན་དགག་དོན་དམ་དུ་འགྱུར་ལ། གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན་
རྦྷཱིགས་ཤེས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚོགས་པའྦྷཱི་སྦྷཱི་མྦྷཱི་འཇལ་བས་རེས་དཔག་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། འདྦྷཱི་
ལ་ཁ་ཅྦྷཱིག་མ་ཡྦྷཱིན་དགག་བསྒྲུབ་བྱར་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་སེ། སང་བ་རྦྷཱིགས་ངོར་མ་གྲུབ་པས་དེ་དང་ཚོགས་
པའྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་དགག་རྦྷཱིགས་ངོར་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རྒྱ་སོན་ན་རེ་དོན་དམ་པར་སང་བ་དང་ཚོགས་པ་མེད་
ཀང་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པ་དེ་ྦྷཱིད་མ་ཡྦྷཱིན་དགག་ཏུ་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་བའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། གལ་ཏེ་མྦྷཱི་སོད་ཅུང་ཟད་
ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་དེ་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱི་དགོས་པར་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འོ་ན་ཅྦྷཱི་ཞེ་ན་དོན་དམ་རང་བཞྦྷཱིན་
མེད་པ་ཙམ་དུའང་མ་གྲུབ་པའྦྷཱི་མེད་དགག་བསྒྲུབ་བྱར་བྱེད་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། རྦྷཱིགས་ཤེས་ཀྦྷཱི་དོན་སང་བ་དེ་ྦྷཱིད་མ་
དམྦྷཱིགས་པར་བྱ་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དེས་སང་བ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་ཡང་མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ། ཐ་སད་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་
གྦྷཱི་ཚེ་ཁས་ལེན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གསུམ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ལ་
གསུམ་སེ། དགག་བྱ་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་སང་བ་ལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་དགག་པ་དང་། བཀག་པ་ལ་
སོན་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་བརྫུན་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་ནྦྷཱི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། 
བདེན་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་ནྦྷཱི་ཆ་ཤས་མེད་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་སེ། ཆ་ཤས་དང་བཅས་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་ནྦྷཱི་ཟླ་
བཅས་སུ་འགྱུར་བས་དཔྱད་ན་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱི་དོན་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། བརྫུན་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་སོགས་དེ་བདེན་པའྦྷཱི་དུ་
མར་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱིར་ཐ་སད་དུ་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་ཙམ་ནྦྷཱི་དགག་བྱ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མའྦྷཱི་ཐ་སད་མང་དུ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་ན་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་ཚེ་
གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མར་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་དགག་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་བདེན་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་དགག་པ་དང་། དེས་བདེན་པའྦྷཱི་དུ་
མ་ཁེགས་པར་བསན་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ལའང་གྦྷཱིས་ཏེ། རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྦྷཱིག་དགག་པ་དང་། 
དེ་རོམ་བྱེད་ཕ་མོ་ཡན་ལག་གཅྦྷཱིག་ཡོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། གཞན་གྦྷཱི་སེ་པ་དག་སེས་བུའྦྷཱི་ལུས་ལྟ་བུ་
ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་དང་། དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ན་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ན་རག་པ་ཡྦྷཱིན་པ་སེ། 
ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའྦྷཱི་རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྦྷཱིག་ཏུ་སའོ། །དེ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་རུང་སེ། ཡན་ལག་ཅན་གྦྷཱི་ལུས་ནྦྷཱི་
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དོན་དམ་པར་ཡན་ལག་དུ་མ་དང་། དབྱེར་མེད་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་དུ་མར་འགྱུར་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། སོད་ཐ་དད་ཀྦྷཱི་རྒྱ་
ཤུགས་བཞྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་རང་གྦྷཱི་སེ་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པ་མ་གྲུབ་མོད། དེ་
རོམ་བྱེད་ཀྦྷཱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད་ཀྦྷཱི་དངོས་པོ་དང་། སེམས་ཀྦྷཱི་རྒྱུན་རོམ་བྱེད་ཤེས་པ་སྐད་ཅྦྷཱིག་ཆ་མེད་ཀྦྷཱི་
དངོས་པོ་བདེན་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་ཏུ་ཡོད་པར་སའོ། །འདྦྷཱི་ལ་དང་པོ་ཡུལ་གྦྷཱི་ཆ་ཤས་དཔྱད་པས་དགག་པ་དང་། 
གྦྷཱིས་པ་དུས་ཀྦྷཱི་ཆ་ཤས་དཔྱད་པས་དགག་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ལའང་གསུམ་སེ། ཕད་མ་ཕད་དང་། ལྟས་
མ་བལྟས་དང་། རྦྷཱིང་ཐུང་བརག་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། རགས་པ་རོམ་པའྦྷཱི་ཚེ་དབུས་ཀྦྷཱི་རྡུལ་ཕྱོགས་ཀྦྷཱི་
རྡུལ་དང་ཕད་དམ་མ་ཕད། དང་པོ་ལྟར་ན། བདག་ྦྷཱིད་ཀུན་གྦྷཱིས་ཕད་ན་ཕྱོགས་ཀྦྷཱི་རྡུལ་དབུས་ཀྦྷཱི་གོ་སར་ཐྦྷཱིམ་
པར་འགྱུར་བས་ན་ཕྱོགས་དྲུག་ནས་རྡུལ་ཅྦྷཱི་ཙམ་སྦྱར་ཡང་ཆེར་མྦྷཱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །ཕྱོགས་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་
ཕད་ན་དབུས་ཀྦྷཱི་རྡུལ་ཕྱོགས་དྲུག་གྦྷཱི་རྡུལ་ལ་ཕད་པའྦྷཱི་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བས་ཆ་མེད་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པ་མས་
སོ། །གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན་རྡུལ་རམས་ཕན་ཚུན་མ་ཕད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། རགས་པ་རོམ་པར་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། བར་དུ་ཆོད་
པའྦྷཱི་རྡུལ་བཞྦྷཱིན། དེ་ལྟར་ཡང་ྦྷཱི་ཤུ་པ་ལས། དྲུག་གྦྷཱིས་གཅྦྷཱིག་ཅར་སྦྱར་བ་ན། །ཕ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་
འགྱུར། །དྲུག་པོ་དག་ཀང་གོ་གཅྦྷཱིག་ན། །གོང་བུའང་རྡུལ་ཕན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་
ནྦྷཱི་དབུས་ཀྦྷཱི་རྡུལ་ཕྱོགས་བཅུའྦྷཱི་དབུས་ན་གནས་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཤར་ལ་ལྟ་བའྦྷཱི་ངོས་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ལྷག་མ་དགུའྦྷཱི་
རྡུལ་ལ་ལྟའམ། ཕྱོགས་གཞན་དང་གཞན་གྦྷཱིས་ལྟ། དང་པོ་ལྟར་ན་ཕྱོགས་གཞན་གྦྷཱི་རྡུལ་རམས་ཀང་ཤར་
ཕྱོགས་དེ་ྦྷཱིད་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དབུས་རྡུལ་ཤར་ལ་ལྟ་བའྦྷཱི་ལྟ་ས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན་
ཕྱོགས་བཅུའྦྷཱི་རྡུལ་ལ་ལྟ་བའྦྷཱི་ཆ་ཤས་བཅུ་ཡོད་པས་ཆ་ཤས་མེད་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པ་མས་སོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་
རྡུལ་ཕན་གྦྷཱིས་མཐུད་པའྦྷཱི་བར་སེང་དུ་རྡུལ་ཕན་གཅྦྷཱིག་གནས་པ་ལ་རྦྷཱིང་ཐུང་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་ཆ་ཤས་
མེད་པ་མས་ལ། མེད་ན་ཅྦྷཱི་ཙམ་མཐུད་ཀང་རྡུལ་གཅྦྷཱིག་ལས་རྦྷཱིང་བར་མྦྷཱི་འགྱུར་བས་རགས་པ་རོམ་པར་མྦྷཱི་
འཐད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ཤེས་པའྦྷཱི་སྐད་ཅྦྷཱིག་ཀང་དབུས་ཀྦྷཱི་སྐད་ཅྦྷཱིག་དེ་ས་ཕྱྦྷཱི་དང་མ་ཕད་ན་རགས་
པ་རོམ་པར་འགལ་ལ། ཕད་ན་བདག་ྦྷཱིད་ཀུན་གྦྷཱིས་ཕད་དམ། ཆ་འགའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་ཕད་པའྦྷཱི་བརགས་པའང་ས་
མ་བཞྦྷཱིན་དུ་མཚུངས་ཤྦྷཱིང་། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ས་ཕྱྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དབུས་ན་གནས་པས་ས་ཕྱྦྷཱི་གྦྷཱིས་ལ་ེ་བའྦྷཱི་ཆ་དུ་མ་
ཡོད་དགོས་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཐོག་མ་དབུས་དང་ཐ་མ་ཡང་། །སྐད་ཅྦྷཱིག་བཞྦྷཱིན་དུ་བསམ་བྱས་



186   ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ། 

ན། །སྐད་ཅྦྷཱིག་གསུམ་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཕྱྦྷཱིར། །འཇྦྷཱིག་རེན་སྐད་ཅྦྷཱིག་ལ་མྦྷཱི་གནས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་
དེས་བདེན་པའྦྷཱི་དུ་མ་ཁེགས་པར་བསན་པ་ནྦྷཱི། ཕྱྦྷཱི་ནང་གྦྷཱི་དངོས་པོ་རམས་ལ་བདེན་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་མེད་ཕྱྦྷཱིར་
བདེན་པའྦྷཱི་དུ་མའང་མྦྷཱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། གསོག་བྱེད་མེད་པས་བསགས་པ་མྦྷཱི་འགྲུབ་པས་སོ། །གསུམ་པ་
བཀག་པ་ལ་སོན་སྤང་བ་ནྦྷཱི། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ཆ་དུ་མ་བསྒྲུབས་ནས་གཅྦྷཱིག་བཀག་ལ་གཅྦྷཱིག་བཀག་པས་དུ་མ་
བཀག་པ་ཡྦྷཱིན་ན། གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་འགལ་ལམ་འབེལ། དང་པོ་ལྟར་ན་གཅྦྷཱིག་བཀག་ནས་དུ་མ་འགོག་པ་མྦྷཱི་
འཐད་ལ། གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན་དུ་མ་བསྒྲུབས་ནས་གཅྦྷཱིག་འགོག་པ་མྦྷཱི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། འདྦྷཱི་ལ་ཁ་ཅྦྷཱིག་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་
དང་དུ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་འགལ་ཞྦྷཱིང་། ཡོད་པ་འབེལ་བས་ཕྱོགས་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་སོན་མེད་ཅེས་འཆད་ཀང་། རྨ་བྱས་ནྦྷཱི་
དེ་ལྟར་ན་དུ་མ་བསྒྲུབ་པས་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པ་ཁེགས་ཀང་ཡོད་པའྦྷཱི་མྦྷཱི་ཁེགས་པས་སྐབས་དོན་ལས་མས་པར་
འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པའྦྷཱི་དུ་མ་དང་། ཆ་ཤས་མེད་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་འགལ་བས་རམ་གཞག་དང་པོ་
འཐད་ལ། ཆ་ཤས་མེད་པའྦྷཱི་དུ་མ་ཡྦྷཱིན་ན་ཆ་ཤས་མེད་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་དང་འབེལ་དགོས་པས་རམ་གཞག་ཕྱྦྷཱི་མ་
འཐད་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་བདེན་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་
དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་འགྱུར་དགོས་ཏེ། གཞྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱི་སེང་དུ་ཟླ་བོ་ཡོད་མེད་དངོས་འགལ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །དེ་ན་གཏན་ཚིགས་འདྦྷཱི་ཐ་སད་བསྒྲུབ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བདེན་པའྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་ཁེགས་པ་ན་བདེན་དངོས་ཀྦྷཱི་
དོན་ཁེགས་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་པའྦྷཱི་རགས་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ནྦྷཱི། རྒྱན་ལས། བདག་དང་གཞན་
སའྦྷཱི་དངོས་འདྦྷཱི་དག །ཡང་དག་ཏུ་ན་གཅྦྷཱིག་པ་དང་། །དུ་མའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་བལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །རང་བཞྦྷཱིན་མེད་དེ་
གཟུགས་བརན་བཞྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ལྷས། རམ་ཤེས་དམ་པའྦྷཱི་དོན་ལྡན་པ། །དེ་ཡང་བརན་རམས་
མྦྷཱི་འདོད་དེ། །གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དང་། །བལ་ཕྱྦྷཱིར་ནམ་མཁའྦྷཱི་པདྨོ་བཞྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །གྦྷཱིས་པ་རྒྱུ་ལ་དཔྱོད་པ་རོ་རེ་གཟེགས་མའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ནྦྷཱི་སར་ཐལ་རང་གྦྷཱི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་
བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་འབས་བུ་ལ་དཔྱོད་པ་ཡོད་མེད་སེ་འགོག་གྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ལའང་གསུམ་སེ། རགས་
འགོད་པ། སྦྱོར་བའྦྷཱི་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ། གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་ལུང་དང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། སང་བ་འདྦྷཱི་དག་རང་བཞྦྷཱིན་
གྦྷཱིས་མེད་དེ། འབས་བུ་ཡོད་མེད་སེ་བ་དང་བལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་བཞྦྷཱིན། །ཞེས་
པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་སར་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་། གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་དོན་ལ་ཕྱོགས་
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ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ལའང་གྦྷཱིས་ཏེ། འབས་བུ་སར་ཡོད་པ་སེ་བ་
དགག་པ་དང་། མེད་པ་སེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། གངས་ཅན་པ་དག་འབས་བུ་རྒྱུའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་མྦྷཱི་
གསལ་བར་ཡོད་པ་གསལ་བར་སེ་བར་སའོ། །དེ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འཐད་དེ། འབས་བུ་ནྦྷཱི་རྒྱུ་དེ་དག་ལ་ལྟ་རུང་མ་དམྦྷཱིགས་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། ར་བ་ལས། གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རེན་རམས་ཀྦྷཱི། །ཚོགས་ལ་འབས་བུ་ཡོད་ན་ནྦྷཱི། །ཚོགས་ལ་
གཟུང་དུ་ཡོད་རྦྷཱིགས་ན། །ཚོགས་པ་ྦྷཱིད་ལ་གཟུང་དུ་མེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །ཡང་བྱེ་བག་ཏུ་ས་བས་འབས་
བུ་མ་འོངས་པ་ན་ཡོད་པ་ད་ལྟ་བར་སེ་བར་ས་བའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། མ་འོངས་པ་ནྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་དངོས་པོ་མ་ཐོབ་
ཅྦྷཱིང་མེད་པས་ཡོད་པར་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མ་སེས་པ། །འགའ་ཞྦྷཱིག་གང་ན་
ཡོད་གྱུར་ན། །དེ་ནྦྷཱི་སེ་འགྱུར་དངོས་པོ་མེད། །མེད་ན་གང་ཞྦྷཱིག་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་ཀ་
ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པ་ནྦྷཱི་སེ་བར་མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ། སེ་བ་ནྦྷཱི་དངོས་པོ་གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་དུ་ཡྦྷཱིན་ལ། དངོས་པོ་ྦྷཱིད་གྲུབ་
ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། ཡོད་ན་རེན་གྦྷཱིས་ཅྦྷཱི་ཞྦྷཱིག་བྱ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་མདོ་སེ་པ་དང་། 
རམ་རྦྷཱིག་པ་དག འབས་བུ་སར་མེད་གསར་དུ་སེར་བར་འདོད་དོ། །འདྦྷཱི་དགག་པ་ལ་བཞྦྷཱི་སེ། རེན་མེད་པས་བྱ་
བ་འགལ་བ་དང་། འབས་བུ་མེད་པས་རམ་འཇོག་གྦྷཱི་རྒྱུ་མྦྷཱི་འགྲུབ་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་མ་མཚུངས་པས་ཧ་ཅང་
ཐལ་བ་དང་། མེད་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དོར་མ་དོར་ལ་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་ཆོས་གཞན་ལ་སེ་བའྦྷཱི་
བྱ་བ་བརེན་པས་ཆོས་གཞན་སེ་བ་མྦྷཱི་རུང་བས་ན་འབས་བུ་དེ་ྦྷཱིད་ལ་བརེན་དགོས་ལ། འབས་བུ་དེ་མེད་ན་
བརེན་པས་སེ་བའྦྷཱི་བྱ་བ་མེད་པས་ཅྦྷཱི་ལྟར་སེ་བར་འགྱུར། དེས་ན་སེ་བའྦྷཱི་བྱ་བ་དང་། རེན་འབས་བུའྦྷཱི་དངོས་པོ་
ཕན་ཚུན་བརེན་པས་མཐར་གང་ཡང་མྦྷཱི་འགྲུབ་པ་ྦྷཱིད་དེ། ར་བ་ལས། གང་ཚེ་སེ་བ་ཡོད་པ་ན། །སེ་བཞྦྷཱིན་འདྦྷཱི་
འབྱུང་མེད་པའྦྷཱི་ཚེ། །ཅྦྷཱི་ལྟར་སེ་ལ་བརེན་ནས་ནྦྷཱི། །སེ་བཞྦྷཱིན་ཞེས་ནྦྷཱི་བརོད་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། 
འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་འདྦྷཱིའྦྷཱི་རྒྱུ་ཡྦྷཱིན་ལ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་འདྦྷཱིའྦྷཱི་འབས་བུ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་རྒྱུ་འབས་ཀྦྷཱི་ཐ་སད་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་
འཇོག་པས་ན་འབས་བུ་དེ་མེད་ན་གང་གྦྷཱི་རྒྱུར་བཏགས་ཏེ་རྒྱུའྦྷཱི་རམ་འཇོག་གྦྷཱི་རྒྱུ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ལུང་ལས། 
འབས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར། །རྒྱུ་ཡྦྷཱི་རྒྱུ་ྦྷཱིད་ཡོད་མྦྷཱིན་པས། །དེ་ཡྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་འབས་བུ་ཀུན། །རྒྱུ་ྦྷཱིད་དུ་ནྦྷཱི་ཐལ་
བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་འབས་བུའྦྷཱི་ངོ་བོ་སར་མེད་པའམ་རེན་ལ་མེད་ཀང་སེ་ན་ནྦྷཱི། རྦྷཱི་
བོང་གྦྷཱི་རྭ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་རེན་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ལས་ཀང་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། མེད་པར་ཁད་པར་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཇྦྷཱི་
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སྐད་དུ་ར་བ་ལས། ཅྦྷཱི་སེ་དེ་ནྦྷཱི་མེད་པར་ཡང་། །རེན་དེ་དག་ལས་སེ་འགྱུར་ན། །རེན་མ་ཡྦྷཱིན་པ་དག་ལས་
ཀང་། །ཅྦྷཱི་ཡྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་སེ་མྦྷཱི་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི་སར་གྦྷཱི་དངོས་པོ་མེད་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་དོར་ནས་སམ། 
མ་དོར་བ་དངོས་པོ་འགྱུར་གང་། ཕྱྦྷཱི་མ་ལྟར་ན་ཕན་ཚུན་འགལ་ཞྦྷཱིང་ས་མ་ལྟར་ན་དོན་མེད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་
བརེན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། སོད་འཇུག་ལས། གནས་སྐབས་དེ་དངོས་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཡྦྷཱིན། །དངོས་གྱུར་གཞན་
ཡང་གང་ཞྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན། །མེད་ཚེ་དངོས་ཡོད་སྦྷཱིད་མྦྷཱིན་ན། །དངོས་པོ་ཡོད་པར་ནམ་ཞྦྷཱིག་འགྱུར། །དངོས་པོ་སེས་
པར་མ་གྱུར་པ། །དངོས་མེད་དང་ནྦྷཱི་འབལ་མྦྷཱི་འགྱུར། །དངོས་མེད་དང་ནྦྷཱི་མ་བལ་ན། །དངོས་པོ་ཡོད་པའྦྷཱི་
སྐབས་མྦྷཱི་སྦྷཱིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི། སེ་བ་ལ་འབས་བུ་སར་ཡོད་མེད་དངོས་
འགལ་ཡྦྷཱིན་པས་བར་དུ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་གཞན་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་ལ། མ་སེས་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་གཞན་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པ་ནྦྷཱི་བཤད་
ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་ར་བ་ལས། མེད་དམ་ཡོད་པའྦྷཱི་དོན་ལ་ཡང་། །རེན་ནྦྷཱི་རུང་བ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། །ཞེས་པ་དང་། 
སོད་འཇུག་ལས། དངོས་པོ་ཡོད་པར་གྱུར་པ་ལ། །རྒྱུ་ཡྦྷཱིས་དགོས་པ་ཅྦྷཱི་ཞྦྷཱིག་ཡོད། །འོན་ཏེ་དེ་ནྦྷཱི་མེད་ན་
ཡང་། །རྒྱུ་ཡྦྷཱིས་དགོས་པ་ཅྦྷཱི་ཞྦྷཱིག་ཡོད། །བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕག་རྒྱུ་ཡྦྷཱིས་ཀང་། །དངོས་པོ་མེད་པ་བསྒྱུར་དུ་
མེད། །ཅེས་དང་། བརྒྱ་པ་ལས། འབས་བུ་ཡོད་པར་གང་འདོད་དང་། །འབས་བུ་མེད་པར་གང་འདོད་ལ། །ཁྦྷཱིམ་
གྦྷཱི་དོན་དུ་ཀ་བ་ལ། །སོགས་པའྦྷཱི་རྒྱན་ནྦྷཱི་དོན་མེད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བཞྦྷཱི་པ་རྒྱུ་འབས་གྦྷཱིས་ཀ་ལ་
དཔྱོད་པ་མུ་བཞྦྷཱི་སེ་འགོག་ལའང་གསུམ་སེ། རགས་འགོད་པ་དང་། སྦྱོར་བའྦྷཱི་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པར་བྱ་བ། 
གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་ལུང་དང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་སང་བ་འདྦྷཱི་དག་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་མེད་དེ། རྒྱུ་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་འབས་
བུ་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་མྦྷཱི་བསེད། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅྦྷཱིག་དང་དུ་མ་མྦྷཱི་བསེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་
ལ་ཆོས་ཅན་དང་། བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་སར་དང་འད་ལ། གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་དོན་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང་། 
ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། འདྦྷཱི་ལྟར་རྒྱུ་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་འབས་བུ་གཅྦྷཱིག་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་མེད་དེ། རྒྱུ་དང་
འབས་བུ་ནྦྷཱི་ཐ་ན་རྡུལ་ཕ་མོ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཆ་དུ་མ་ྦྷཱིད་དུ་མཐོང་བས་གཅྦྷཱིག་ཏུ་གྲུབ་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
དང་། མྦྷཱིག་ལ་སོགས་པ་ལས་མྦྷཱིག་གྦྷཱི་རམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ྦྷཱིད་དུ་མཐོང་བས་ན་མྦྷཱིག་ལ་
སོགས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ནྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་མ་མྦྷཱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་འབྱུང་བ་ཡང་མཐོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རྒྱུ་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་འབས་བུ་དུ་
མ་བྱེད་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རག་པ་གཅྦྷཱིག་པུ་ནྦྷཱི་རྒྱུ་ཡྦྷཱིན་པ་བཀའ་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་
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ཕྱྦྷཱིར་དང་། རྒྱུ་གཅྦྷཱིག་ལས་ཀང་འབས་བུ་དུ་མ་འབྱུང་ན་འབས་བུ་ཐ་དད་པའྦྷཱི་ཆོས་རམས་རྒྱུ་མེད་པ་ྦྷཱིད་དུ་
འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་ལ་མྦྷཱི་འད་བའྦྷཱི་ཁད་པར་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅྦྷཱིག་བསེད་པའང་མྦྷཱིན་ཏེ། རྒྱུ་
མྦྷཱི་འད་བས་འབས་བུ་མྦྷཱི་འད་བར་བྱེད་པར་མྦྷཱི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་ནའང་མྦྷཱི་འད་བ་ས་ཚོགས་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་
བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་དུ་མ་བྱེད་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེའང་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱིས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་
བྱེད་པ་ལ་འདོད་ན་དེ་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། སྦྷཱིད་ཀང་དུ་མས་གཅྦྷཱིག་བྱེད་པའྦྷཱི་ནང་དུ་འདུས་ལ་དེ་ལའང་ེས་
པ་བརོད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །རྒྱུ་རེ་རེས་འབས་བུ་རེ་རེ་བྱེད་པ་ལ་འདོད་ན་དེ་ནྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་གཅྦྷཱིག་བྱེད་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་
ལའང་ེས་པ་བརོད་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་སེ་བ་མུ་བཞྦྷཱི་པོ་དེ་ལས་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་ལ་མུ་བཞྦྷཱིའང་ཁེགས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་སེ་བ་མེད་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ནྦྷཱི་བདེན་
གྦྷཱིས་ལས། དུ་མས་དངོས་པོ་གཅྦྷཱིག་མྦྷཱི་བྱེད། །དུ་མས་དུ་མ་བྱེད་མ་ཡྦྷཱིན། །གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་དུ་མའྦྷཱི་དངོས་མྦྷཱི་
བྱེད། །གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་གཅྦྷཱིག་བྱེད་པའང་མྦྷཱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དཔྱོད་པ་རེན་འབེལ་གྦྷཱི་
གཏན་ཚིགས་ལའང་གསུམ་སེ། དང་པོ་རགས་འགོད་པ་ནྦྷཱི། སང་བ་འདྦྷཱི་དག་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་དེ། རེན་ཅྦྷཱིང་
འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། སྒྱུ་མ་བཞྦྷཱིན་ཞེས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་སྦྱོར་བའྦྷཱི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་ནྦྷཱི་ཆོས་
ཅན་གྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་སར་བཤད་པ་ལྟར་སང་བ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་ལ། འདྦྷཱི་ལ་གཙང་ནག་པས་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་གཟུང་ཡུལ་དངོས་
མེད་ལ་རེན་ནས་འབྱུང་བའྦྷཱི་རགས་མ་གྲུབ་པས་ཆོས་ཅན་གྦྷཱི་ཕྱོགས་གཅྦྷཱིག་ལ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལ། རྨ་བྱས་དེ་ནྦྷཱི་སོབ་དཔོན་གྦྷཱི་དགོངས་པར་ནྦྷཱི་མ་མངོན་ཏེ། དེ་ལ་རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་དུ་གྲུབ་པའྦྷཱི་
རེན་ནས་འབྱུང་བ་མེད་ཀང་། དེ་ནྦྷཱི་རེན་འབེལ་གྦྷཱི་དོན་མ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་རེན་འབྱུང་དུ་སང་བ་ཙམ་རེན་འབེལ་གྦྷཱི་དོན་
ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་ནྦྷཱི་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་གཟུང་ཡུལ་ཟླ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རམ་པ་དང་། དོན་སྦྷཱི་སོགས་ལའང་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། བློ་དེ་
ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ངོར་ཡུལ་ཤེས་གྦྷཱིས་ཀ་སེ་བར་མཚུངས་ཤྦྷཱིང་བློ་གཞན་གྦྷཱི་ངོར་ནྦྷཱི་ཡུལ་ཤེས་གྦྷཱིས་ཀ་སེ་མེད་དུ་
མཚུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། དབང་པོ་རབ་རྦྷཱིབ་བཅས་པ་བློ་གང་གྦྷཱིས། །རབ་རྦྷཱིབ་མཐུ་ལས་སྐྲ་
རམས་གང་མཐོང་བ། །དེ་བློ་ལ་ལྟོས་གྦྷཱིས་ཆར་བདེན་པ་སེ། །དོན་གསལ་མཐོང་ལ་གྦྷཱིས་ཀའང་བརྫུན་པ་
ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། དངོས་པོ་སོང་པ་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ། །ཚོགས་ལ་ལྟོས་རམས་མ་གགས་པ་ཡང་
མྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། ར་བ་ལས། གང་ཞྦྷཱིག་རེན་འབྱུང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་



190   ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ། 

པས་སོ། །ཞེས་པའྦྷཱི་སོན་བརོད་མཛད་པ་ནྦྷཱི་ཤྦྷཱིན་ཏུ་འཐད་པར་སང་སེ། གཞན་དུ་ན་སྒྱུ་མ་དང་ཆུ་ཟླ་དཔེར་
བརོད་པའྦྷཱི་ཚེ་གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱིས་སོང་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བསྒྲུབ་བྱའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི་སར་བཤད་པ་བཞྦྷཱིན་
ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱི་དོན་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང་ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། 
རེན་འབེལ་གྦྷཱི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་སང་བ་ལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཆོས་འགའ་ཞྦྷཱིག་ལ་བརེན་
ནས་འབྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་པས། ཡེ་མ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱུ་མེད་དུ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱུ་ངེས་མེད་ལས་འབྱུང་བ་རམས་སེལ་
བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་ངོ་བོ་ལྟོས་པ་དང་། རམ་འཇོག་ལྟོས་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། ཆོས་འགའ་ཞྦྷཱིག་ལས་
འགའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་མར་མེ་ལ་ལྟོས་ནས་འོད་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སེ། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བར། འདྦྷཱི་སེས་པས་ན་
འདྦྷཱི་སེ་དཔེར། །མར་མེ་སེས་པས་འོད་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་ཆོས་འགའ་ཞྦྷཱིག་ལས། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་འདྦྷཱིའོ་
ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་ཐ་སད་གྲུབ་པ་སེ། དེ་ྦྷཱིད་ལས། འདྦྷཱི་ཡོད་པས་ན་འདྦྷཱི་འབྱུང་དཔེར། །རྦྷཱིང་པོ་ཡོད་པས་ཐུང་ངུ་
བཞྦྷཱིན། །ཞེས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། སང་བའྦྷཱི་ཆོས་རམས་ཐ་སད་དུ་རེན་ལ་ལྟོས་པ་ནྦྷཱི་སར་རྒྱུ་མེད་བཀག་པའྦྷཱི་
སྐབས་སུ་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །རྒྱུ་འབས་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཀང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ྦྷཱིད་དེ། འདྦྷཱིའྦྷཱི་འབས་བུའོ་
ཞེས་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ན་འབས་བུའྦྷཱི་འཇོག་བྱེད་མེད་ཅྦྷཱིང་། འདྦྷཱིའྦྷཱི་རྒྱུའོ་ཞེས་འབས་བུ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་
ན། རྒྱུའྦྷཱི་འཇོག་བྱེད་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ལུང་ལས། འབས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པར། །རྒྱུ་ཡྦྷཱི་རྒྱུ་ྦྷཱིད་ཡོད་མྦྷཱིན་
པས། །དེ་ཡྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ན་འབས་བུ་ཀུན། །རྒྱུ་ྦྷཱིད་དུ་ནྦྷཱི་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་མཚན་
ྦྷཱིད་དང་མཚོན་བྱ། གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱེད། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན། དགག་
བྱ་དང་བཀག་ཆོས། རྦྷཱིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་། ས་མ་དང་ཕྱྦྷཱི་མ། ཕ་རོལ་དང་ཚུ་རོལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕན་
ཚུན་ལྟོས་བར་འགྲུབ་བོ། །དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་སང་བའྦྷཱི་ཆོས་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་སེང་དུ་ངོ་བོའམ་ཐ་སད་ལ་མ་ལྟོས་པའྦྷཱི་ཆོས་
ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་གྲུབ་པས་ཆོས་ཅན་སང་བ་ལ་རེན་འབེལ་གྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་བོ། །གྦྷཱིས་པ་ཁབ་པ་
བསྒྲུབ་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། རང་བཞྦྷཱིན་གཞྦྷཱིར་བྱས་ལ་རེན་འབྱུང་དགག་པ་དང་། རེན་འབྱུང་གཞྦྷཱིར་བྱས་ལ་རང་
བཞྦྷཱིན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། འཇྦྷཱིག་རེན་ན་རང་བཞྦྷཱིན་ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་ངོ་བོའམ། གཤྦྷཱིས་ལ་བརོད་པས་མེའྦྷཱི་
ཚ་བའམ་ཆུའྦྷཱི་གཤེར་བ་ལྟར་ཡུལ་དུས་རམ་པ་གང་དུའང་མྦྷཱི་འཁྲུལ་ཞྦྷཱིང་དེར་གནས་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་ལ་གགས་པ་
ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེས་ན་རང་བཞྦྷཱིན་ལ་ཆུའྦྷཱི་ཚ་བ་བཞྦྷཱིན་ངོ་བོ་རེན་གྦྷཱིས་བསེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། རྦྷཱིང་ཐུང་དང་ས་ཕྱྦྷཱི་
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བཞྦྷཱིན། རམ་འཇོག་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། གར་མཁན་གྦྷཱི་ཆ་ལུགས་བཞྦྷཱིན་གཞན་དུ་འགྱུར་པ་མ་
ཡྦྷཱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་ཆོས་སུམ་ལྡན་དགོས་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རང་བཞྦྷཱིན་དུ་མྦྷཱི་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟ་
བུའྦྷཱི་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ལ་གཏན་ཚིགས་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མེད་པ་ནྦྷཱི་རེན་འབྱུང་ལ་ངོ་བོ་ལྟོས་
པ་དང་། རམ་འཇོག་ལྟོས་པ་ངེས་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གྲུབ་བོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། རམ་འཇོག་ལྟོས་པ་ཕན་ཚུན་
བརེན་པས་དང་། ངོ་བོ་ལྟོས་པ་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརགས་པས་དང་། དེ་གྦྷཱིས་ཀ་དུས་མམ་མྦྷཱི་མམ་བརགས་
པས་རང་བཞྦྷཱིན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། རྦྷཱིང་ཐུང་ངམ་རྒྱུ་འབས་རམ་འཇོག་ལྟོས་པ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པར་འགྱུར་
བས་མཐའ་གྦྷཱིས་ལ་ལྟོས་ནས་དེར་འཇོག་དགོས་ལ་དེ་ལ་རང་གྲུབ་ན་ལྟོས་མྦྷཱི་དགོས་ཤྦྷཱིང་མ་གྲུབ་ན་དེ་ལ་
ལྟོས་པའྦྷཱི་ལྟོས་པ་ྦྷཱིད་མྦྷཱི་གྲུབ་པས། རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་འགལ་བས། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། ར་བ་ལས། གལ་ཏེ་
དངོས་པོ་གང་ལྟོས་གྲུབ། །དེ་ྦྷཱིད་ལ་ཡང་ལྟོས་ནས་ནྦྷཱི། །ལྟོས་བྱ་གང་ཡྦྷཱིན་དེ་གྲུབ་ན། །གང་ལ་ལྟོས་ནས་གང་
ཞྦྷཱིག་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའམ། མ་གྲུབ་པ་ྦྷཱིད་ལྟོས་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་
ལྟོས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ལ། གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ན་བོང་བུའྦྷཱི་རྭ་ལྟར་ལྟོས་པ་པོ་མེད་པས་གང་ཞྦྷཱིག་ལྟོས་པར་
འགྱུར་ཏེ། ར་བ་ལས། དངོས་པོ་ལྟོས་སྒྲུབ་གང་ཡྦྷཱིན་པ། །དེ་མ་གྲུབ་ན་ཇྦྷཱི་ལྟར་ལྟོས། །ཅྦྷཱི་སེ་གྲུབ་པ་ལྟོས་ཞེ་
ན། །དེ་ནྦྷཱི་ལྟོས་པར་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། དུས་མམ་པ་ལ་ཕན་གདགས་བྱ་
འདོགས་བྱེད་མེད་ལ། དུས་མྦྷཱི་མམ་པ་ལ་ལྟོས་ས་ཡོད་པའྦྷཱི་ཚེ་ལྟོས་ཆོས་མེད་ཅྦྷཱིང་། ལྟོས་ཆོས་ཡོད་པའྦྷཱི་ཚེ་
ལྟོས་ས་མེད་པས་གང་ཞྦྷཱིག་གང་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ཏེ། ར་བ་ལས། འདོད་ཆགས་དང་ནྦྷཱི་ཆགས་པ་དག །ལྷན་
ཅྦྷཱིག་ལྷན་ཅྦྷཱིག་མྦྷཱིན་མྦྷཱི་འགྲུབ། །འདོད་ཆགས་བཞྦྷཱིན་དུ་ཆོས་རམས་ཀུན། །ལྷན་ཅྦྷཱིག་ལྷན་ཅྦྷཱིག་མྦྷཱིན་མྦྷཱི་
འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རེན་འབེལ་ནྦྷཱི་དཔྱད་ན་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པར་གྲུབ་ལ། སར་ཆོས་
རམས་རེན་འབེལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་འགལ་བར་ཡང་མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ། དཔྱད་ན་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པ་དེ་ྦྷཱིད་རེན་འབེལ་
གྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་རྦྷཱིགས་པས་དཔྱད་པའྦྷཱི་རགས་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ནྦྷཱི། མདོ་ལས། གང་ཞྦྷཱིག་
རེན་ལས་སེས་པ་དེ་མ་སེས། །དེ་ལ་སེ་བའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཡོད་མ་ཡྦྷཱིན། །རེན་ལ་རག་ལས་གང་དེ་སོང་པར་
བཤད། །གང་ཞྦྷཱིག་སོང་ྦྷཱིད་ཤེས་ཏེ་བག་ཡོད་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། རྦྷཱིགས་བ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དེ་དང་དེ་རེན་གང་
འབྱུང་བ། །རང་གྦྷཱི་ངོ་བོར་དེ་མ་སེས། །རང་གྦྷཱི་ངོ་བོར་གང་མ་སེས། །དེ་ལ་སེས་ཞེས་ཇྦྷཱི་སྐད་བྱ། །ཞེས་དང་། 
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ར་བ་ལས། རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་འབྱུང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པ། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་སོང་པ་མ་ཡྦྷཱིན་
པའྦྷཱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་དག་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་དགག་པའྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གཙོ་བོ་བསན་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གྦྷཱིས་པ་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་དགག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གཙོ་བོ་བསན་པ་ལ་
གསུམ་སེ། འགོག་དགོས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཅྦྷཱི་ལྟར་འགོག་པའྦྷཱི་ཚུལ་དང་། བཀག་པས་གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་
ནོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་འཇུག་པར། ོན་མོངས་སོན་རམས་མ་ལུས་འཇྦྷཱིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བློ་ཡྦྷཱི་མཐོང་
གྱུར་ཅྦྷཱིང་། །བདག་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་ཡྦྷཱི་ཡུལ་དུ་རོགས་བྱས་ནས། །རལ་འབྱོར་པ་ཡྦྷཱིས་བདག་ནྦྷཱི་འགོག་པར་བྱེད། །ཅེས་
དང་། གཞུང་གཞན་ལས་ཀང་། ེས་པ་རམ་པ་ཐམས་ཅད་དག །འཇྦྷཱིག་ཚོགས་ལྟ་ལས་སེས་པ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་
དང་། དེ་ཕྱྦྷཱིར་གོལ་འདོད་ཐོག་མེད་པའྦྷཱི། །རྒྱུ་ཅན་རྦྷཱིགས་མཐུན་ས་བོན་ལས། །བྱུང་བའྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་ཚོགས་ལྟ་བ་
དག །ར་བ་ྦྷཱིད་ནས་དབྱུང་བར་གྦྷཱིས། །ཞེས་སོ། །དེ་དབྱུང་བ་ལ་དེའྦྷཱི་ཞེན་ཡུལ་སུན་དབྱུང་དགོས་ཏེ། འདྦྷཱི་
ཡུལ་སུན་དབྱུང་མེད་པར་ནྦྷཱི། །དེ་སྤོང་བར་ནྦྷཱི་ནུས་མ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་། ཡུལ་ལ་
བདག་མེད་མཐོང་ན་ནྦྷཱི། །སྦྷཱིད་པའྦྷཱི་ས་བོན་ལྡོག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འཇྦྷཱིག་ལྟའྦྷཱི་ངོ་བོ་ནྦྷཱི། 
འཇུག་འགེལ་ལས། དེ་ལ་འཇྦྷཱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནྦྷཱི། ང་དང་ངའྦྷཱི་སམ་པ་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་རམ་པར་ཞུགས་པ་ཤེས་རབ་
ོན་མོངས་པ་ཅན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་ངར་འཛིན་པ་འཇྦྷཱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྦྷཱིན་
པར་མ་ཟད་ངའྦྷཱི་གཟུགས་ཕུང་ངོ་སམ་པ་ལྟ་བུ་ངས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་ཕུང་པོར་འཛིན་པའང་འཇྦྷཱིག་ཚོགས་
ལ་ལྟ་བ་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ྦྷཱིད་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་འཛིན་མ་ཡྦྷཱིན་ནམ་སམ་ན། ངས་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་
པར་སྦྷཱིར་ཕུང་པོ་ཙམ་དུ་འཛིན་པར་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་འཛིན་དུ་འཇོག་པས་ཁད་པར་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཆེ་བ་སེ། དང་པོར་ང་
ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅྦྷཱིང་། །བདག་གྦྷཱི་འདྦྷཱི་ཞེས་དངོས་ལ་ཆགས་བསེད་པ། །ཞེས་པའྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་ཕུང་པོའ་ི
དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པའྦྷཱི་བློ་དང་། ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །ཞེས་པའྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་ཕུང་པོར་འཛིན་པའྦྷཱི་
བློའ་ིཁད་པར་ལྟ་བུའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། གང་ཟག་རམ་པ་བདུན་དུ་གྲུབ་པ་དགག བརོད་དུ་མེད་པའྦྷཱི་
གང་ཟག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ། ཕུང་པོ་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་དགག ཕུང་པོ་དང་གཅྦྷཱིག་ཏུ་གྲུབ་པ་
དགག རེན་དང་བརེན་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་གྦྷཱིས་དགག ལྡན་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་དགག ཚོགས་པ་དང་དབྱྦྷཱིབས་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། གཞན་དུ་འདོད་པ་ནྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་རོལ་པ་སེ། གངས་ཅན་པས། ཟ་པོ་རག་དངོས་བྱེད་པོ་མྦྷཱིན་པའྦྷཱི་



ངེས་དོན་རབ་གསལ།   193 

བདག །ཡོན་ཏན་བྱ་མེད་མུ་སེགས་རམས་ཀྦྷཱིས་བརགས། །ཞེས་པ་ལྟར་ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་དུ་འདོད་ལ། བྱེ་བག་
པས་གཞན་གསུམ་འད་བ་ལས་བྱེད་པ་པོ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་དགུ་དང་ལྡན་པས་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་པར་
འདོད་དོ། །རྦྷཱིག་བྱེད་དུ་ས་བ་དག་ནྦྷཱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ནམ་མཁའ་ལྟར་ལུས་ཐ་དད་པས་བདག་གཅྦྷཱིག་ས་
ཚོགས་པ་ྦྷཱིད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་འདོད་དོ། །གསང་མཐའ་པས་ནྦྷཱི་གཟུང་འཛིན་གྦྷཱིས་སོང་གྦྷཱི་རག་
གཅྦྷཱིག་ཆ་མེད་ཤེས་རྦྷཱིག་སེ་ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་དུ་འདོད་དོ། །གཅེར་བུ་པ་ནྦྷཱི་ལུས་ཀྦྷཱི་ཚད་ཙམ་དུ་གནས་པས་
ཞུམ་པ་དང་རྒྱས་པར་འདོད་དོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པ་དང་། རག་དངོས་སུ་འདོད་པ་ནྦྷཱི་
འདའོ། །དེ་དག་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིག་པ་ལ། མུ་སེགས་རང་ལ་གགས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དང་། འགལ་འབེལ་ལ་
བརེན་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་དགག་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་བདག་ནྦྷཱི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། ངར་
འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་རེན་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་གསུམ་ཆར་ཡང་མྦྷཱི་འཐད་དེ་མ་སེས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དཔེར་
ན་མོ་གཤམ་གྦྷཱི་བུ་བཞྦྷཱིན། ཞེས་པའྦྷཱི་རང་ལ་གགས་ཀྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་ཀྦྷཱིས་གནོད་ཅྦྷཱིང་། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ཟ་བ་པོ་
སོགས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་ཀུན་ལའང་གཏན་ཚིགས་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གནོད་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་
དུ་མེད་དེར་སང་རུང་མ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའྦྷཱི་གཏན་ཚིགས་དང་། ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་བློའ་ིརེན་དུ་
མྦྷཱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཁད་པར་རྦྷཱིག་པ་མེད་པར་ཡང་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་སེ་བ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་པའྦྷཱི་
གཏན་ཚིགས་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་གནོད་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་ཏུ་འདོད་པ་རང་སེ་མང་པོས་བཀུར་བའྦྷཱི་སེ་པ་སེ། 
དེ་དག་གྦྷཱིས་བདག་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ལ་རྦྷཱིགས་པས་གནོད་ཅྦྷཱིང་རས་སུ་ནྦྷཱི་ཡོད་པས་ཕུང་པོ་
ྦྷཱིད་བདག་ལྟའྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་ལའང་ཁ་ཅྦྷཱིག་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་བདག་ཏུ་འདོད་དེ། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྦྷཱིས་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བམ་ཟེ་གང་སུ་དག་གཅྦྷཱིག་བདག་གོ་སམ་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་དེ་དག་
ནྦྷཱི་ེ་བར་ལེན་པའྦྷཱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདྦྷཱི་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟའོ། །ཞེས་གསུང་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་
ན་ལུང་འདྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཕུང་པོ་ལ་དམྦྷཱིགས་ནས་བདག་དང་བདག་གྦྷཱི་བའྦྷཱི་རམ་པར་ཞུགས་པ་
བསལ་བའྦྷཱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ནྦྷཱི་སེམས་ཁོ་ནར་བདག་ཏུ་འདོད་དེ། 
བདག་ྦྷཱིད་བདག་གྦྷཱི་མགོན་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། །གཞན་ནྦྷཱི་སུ་ཞྦྷཱིག་མགོན་དུ་འགྱུར། །བདག་ྦྷཱིད་ལེགས་པར་ཐུལ་བས་
ནྦྷཱི། །མཁས་པས་མཐོ་རྦྷཱིས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྦྷཱིས་སེམས་ལ་བདག་ཏུ་གསུངས་
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པར་ཅྦྷཱིས་ཤེས་ན། ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པའྦྷཱི་བདག་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། མདོ་གཞན་ལས་སེམས་འདུལ་བར་
གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། སེམས་འདུལ་བ་ནྦྷཱི་ལེགས་པར་སེ། །སེམས་ཐུལ་བས་ནྦྷཱི་བདེ་བ་འདེན། །ཞེས་
གསུངས་པ་དེ་ལས་སོ་ཞེས་འདོད་དོ། །འདྦྷཱིར་ཙོང་ཁ་པས། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས། ཡྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་རམ་
ཤེས་བདག་གྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱིར་འདོད་སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་གཞྦྷཱིའྦྷཱི་རམ་ཤེས་བདག་གྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱིར་འདོད་པས་
དེ་དག་ཀང་བདག་ཕུང་གཅྦྷཱིག་ཏུ་འདོད་དོ། །ཞེས་ས་བ་ནྦྷཱི་མ་དཔྱད་པ་སེ། དེ་དག་ནྦྷཱི་ཕུང་པོ་བདག་གྦྷཱི་གདགས་
གཞྦྷཱིར་འདོད་ཀྦྷཱི་མཚན་གཞྦྷཱིར་མྦྷཱི་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཕུང་པོ་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་ན། 
བདག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་སོ་ཞེས་ཐལ་འགྱུར་བས་འཕུལ་བ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རང་ངོས་ནས་བདག་ཕུང་གཅྦྷཱིག་ཏུ་
འདོད་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཁ་ཆེ་བྱེ་བག་ས་བ་ཡན་ཆད་ལ་བདག་ཕུང་གཅྦྷཱིག་ཏུ་འདོད་པ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་
ལྟར་མང་བཀུར་བས་བདག་ཕུང་གཅྦྷཱིག་ཏུ་འདོད་པ་འགོག་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ཟླ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་གནོད་པ་
དང་། ལུང་གྦྷཱི་དོན་དུ་མྦྷཱི་འཐད་པ་གྦྷཱིས། དང་པོ་ལ། རྦྷཱིགས་པ་བདུན་ཡོད་པའྦྷཱི་དང་པོ་ནྦྷཱི། གང་ཟག་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱི་
བདག་དུ་མར་ཐལ། ཕུང་པོ་དུ་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་སེམས་ཁོ་ན་བདག་ཏུ་འདོད་པ་ལའང་། མྦྷཱིག་གྦྷཱི་རམ་ཤེས་
སོགས་སམ། སྐད་ཅྦྷཱིག་ས་ཕྱྦྷཱིའྦྷཱི་དབྱེ་བས་དུ་མ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདོད་ན། འཇྦྷཱིག་རེན་སེ་བ་ན་གང་ཟག་ག་
ཅྦྷཱིག་སེའོ་ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་ལུང་ལས་ན་བདག་མང་པོ་དག་ཏུ་འདོད་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། བདག་རས་སུ་
འགྱུར་ཏེ། ཕུང་པོ་རས་སུ་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། འདོད་ན། དགེ་སོང་དག་ལྔ་པོ་འདྦྷཱི་དག་མྦྷཱིང་ཙམ་ཐ་སད་དུ་ཙམ་
བཏགས་པ་ཙམ་སེ་གང་འདྦྷཱི་ལྟ་སེ། འདས་པའྦྷཱི་དུས་དང་། མ་འོངས་པའྦྷཱི་དུས་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་དང་། གང་ཟག་གོ །ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་ལུང་དང་འགལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཕྱྦྷཱིན་
ཅྦྷཱི་ལོག་ཏུ་མྦྷཱི་འགྱུར་བར་ཐལ། སོ་སེར་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་ལྟར་རས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདོད་ན་
དེ་སྤང་བར་མྦྷཱི་འགྱུར་བའམ། དེ་ལ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་འདུན་པའྦྷཱི་འདོད་ཆགས་སྤངས་པ་ཁོ་ནས་སྤོང་བར་འགྱུར་
རོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི། ལྷག་མེད་ཀྦྷཱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྦྷཱི་ཚེ་བདག་ཆད་པར་ཐལ། དེར་ཕུང་པོ་རྒྱུན་ཆད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། 
འདོད་ན། ཆད་པའྦྷཱི་མཐར་འཛིན་པས་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་ནྦྷཱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའྦྷཱི་ས་རོལ་དུ་བདག་སྐད་ཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་སེ་འཇྦྷཱིག་བྱེད་པར་ཐལ། དེར་ཕུང་པོ་སྐད་ཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་སེ་འཇྦྷཱིག་བྱེད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། འདོད་ན། ཇྦྷཱི་ལྟར་ངའྦྷཱི་ལུས་འདྦྷཱི་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ། དེའྦྷཱི་ཚེ་དེའྦྷཱི་དུས་ན་ང་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་
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ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདྦྷཱིའང་གསུངས་བར་མྦྷཱི་འགྱུར་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཚེ་བདག་ཀང་ལུས་ལྟར་ཞྦྷཱིག་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་དང་། འདྦྷཱིར་གཞན་ྦྷཱིད་སེ་བར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལས་བྱེད་པའྦྷཱི་ཚེ་རམ་སྨྦྷཱིན་མྱོང་བ་པོ་
མེད་ཅྦྷཱིང་རམ་སྨྦྷཱིན་མྱོང་བའྦྷཱི་ཚེ་ལས་བྱེད་པ་པོ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་སྐད་ཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་སེས་འཇྦྷཱིག་བྱེད་
པས་དེ་གྦྷཱིས་གཞན་དུ་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྐད་ཅྦྷཱིག་ས་མ་རམས་སུ་བྱས་པའྦྷཱི་འབས་བུ་ཕྱྦྷཱི་
མར་སོད་པ་སོན་མེད་ནའང་། ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་པ་དང་མ་བྱས་པ་དང་ཕད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་གྦྷཱིས་
བསགས་ལ་གཞན་གྦྷཱིས་ཟ་བར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུད་གཅྦྷཱིག་ཏུ་གཏོགས་པས་སོན་མེད་དོ་ཞེས་
ཀང་བརོད་པར་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། རང་གྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་གཞན་ཡྦྷཱིན་པ་ལ་རྒྱུད་གཅྦྷཱིག་པ་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །དྲུག་པ་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་། མྦྷཱི་ལྡན་པ་དང་། གྦྷཱིས་ཀ་དང་། གྦྷཱིས་ཀ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་སེ་མུ་
བཞྦྷཱི་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་རག་སོགས་མུ་བཞྦྷཱི་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་འབྱུང་མྦྷཱི་འབྱུང་མུ་བཞྦྷཱི་
པོ་རམས་ལ་ནྦྷཱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྦྷཱི་དངོས་པོར་གཞག་པ་མྦྷཱི་འཐད་པར་ཐལ། བདག་ཕུང་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་ན་
སྐབས་འདྦྷཱིའྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་སྒྲས་ཕུང་པོ་འཛིན་དགོས་པས་འཇྦྷཱིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་། མྦྷཱི་རག་པ་དང་། 
དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་མྦྷཱི་འབྱུང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདྦྷཱིར་སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་
ལུང་མ་བསན་གྦྷཱི་ལྟ་བ་དང་པོ་བརྒྱད་ལ་བདག་དང་འཇྦྷཱིག་རེན་ཞེས་པའྦྷཱི་ཚིགས་གྦྷཱིས་ཀ་མྦྷཱི་སོས་པར་འཇྦྷཱིག་
རེན་ཁོ་ན་སོས་པར་བཞེད་ཅྦྷཱིང་། དེའྦྷཱི་ཚེ་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་སྒྲས་བདག་བསན་པར་བཞེད་པར་སང་སེ། འཇྦྷཱིག་རེན་
ཕུང་པོར་རབ་གགས་པ། །དེ་ལ་འཇྦྷཱིག་རེན་ངེས་པར་བརེན། །ཞེས་པའྦྷཱི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་རོབ་
ཞེས་པའྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་གང་ཟག་ལ་འཇུག་པར་ཚིགས་གསལ་ལས་གསུངས་པ་དང་དོན་གཅྦྷཱིག་ཏུ་སང་
ངོ་། །བདུན་པ་ནྦྷཱི་རལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྦྷཱིས་བདག་མེད་པར་མཐོང་བའྦྷཱི་ཚེ་ཕུང་པོ་མེད་པར་མཐོང་བར་
འགྱུར་ཏེ། བདག་ཕུང་གཅྦྷཱིག་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། གལ་ཏེ་ལས་དང་འབས་བུ་འབེལ་བའྦྷཱི་དུས་སུ་བདག་གྦྷཱི་སྒྲ་ཕུང་
པོ་ལ་འཇུག་ལ། རལ་འབྱོར་པས་བདག་མེད་མཐོང་བའྦྷཱི་ཚེ་གཞན་གྦྷཱིས་ཀུན་བརགས་པའྦྷཱི་ནང་གྦྷཱི་བྱེད་པའྦྷཱི་
སེས་བུ་ལ་འཇུག་པས་དེ་མེད་པར་མཐོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་སོན་མེད་དོ་སམ་ན། དེའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ་ཕུང་པོ་རམས་
བདག་ཡྦྷཱིན་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་ཅེས་པའྦྷཱི་ཚེའང་ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་འདོད་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། གཞན་
དུ་ན་འདོད་དགུར་སོད་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་ཡང་རལ་འབྱོར་པས་བདག་མེད་མཐོང་བའྦྷཱི་ཚེ་
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གཟུགས་སོགས་ཀྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་རོགས་པར་མྦྷཱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའྦྷཱི་ཚེ་བདག་གྦྷཱི་སྒྲ་གཟུགས་སོགས་ལས་
དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་གཞན་གྦྷཱི་ཀུན་བརགས་པའྦྷཱི་བདག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདོད་ན། བདག་མེད་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྦྷཱི་ཚེའང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དམྦྷཱིགས་ནས་ཆགས་སང་སོགས་སེ་བས་གོལ་བ་མྦྷཱི་
འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ལུང་གྦྷཱི་དོན་དུ་མྦྷཱི་འཐད་པ་ནྦྷཱི། ལུང་ལས། ཕུང་པོ་རམ་བདག་ཡྦྷཱིན་ཞེས་
གསུངས་པའྦྷཱི་དོན་ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་སོན་ན། ཕུང་པོའ་ིཚོགས་པ་བདག་ཏུ་ཁས་བླངས་དགོས་ཀྦྷཱི་ཕུང་པོ་རེ་རེ་
བདག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་མྦྷཱི་འཐད་དེ། ཤྦྷཱིང་རམས་ནགས་ཚལ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་པས་ཤྦྷཱིང་གྦྷཱི་ཚོགས་པ་ནགས་ཚལ་དུ་
སོན་པའྦྷཱི་བཞྦྷཱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚོགས་པ་ནྦྷཱི་རས་སུ་ཅྦྷཱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་མགོན་ྦྷཱིད་དང་། 
འདུལ་བ་དང་། དབང་པོ་ྦྷཱིད་དུ་རྦྷཱིགས་པ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཤྦྷཱིང་རའྦྷཱི་ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་ཤྦྷཱིང་རར་འགྱུར་ཏེ། 
ཕུང་པོ་ཚོགས་ཙམ་བདག་ཡྦྷཱིན་པ་གང་ཞྦྷཱིག མདོ་ལས། བདག་དང་ཤྦྷཱིང་ར་འཇོག་ཚུལ་མཚུངས་པར་གསུངས་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། བདག་ཅེས་བྱ་བ་བདུད་ཀྦྷཱི་སེམས། །ཁོད་ནྦྷཱི་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཡྦྷཱིན། །འདུ་བྱེད་ཕུང་པོ་འདྦྷཱི་སོང་
སེ། །འདྦྷཱི་ལ་སེམས་ཅན་ཡོད་མ་ཡྦྷཱིན། །ཇྦྷཱི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རམས་ལ། །བརེན་ནས་ཤྦྷཱིང་རར་བརོད་པ་
ལྟར། །དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ཕུང་པོ་རམས་བརེན་ནས། །ཀུན་རོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །གཞན་ཡང་མདོའ་ིདོན། ཕུང་པོ་འདུས་ཙམ་བདག་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བདག་བཏགས་པར་
གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། དཔེར་ན་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ཕུང་པོ་བདག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་
ཙམ་གྦྷཱིས་ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་འདོད་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། མདོ་གཞན་ལས་གཟུགས་བདག་མ་ཡྦྷཱིན་ཚོར་བ་བདག་
མ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཁད་པར་དུ་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་ཕུང་པོ་ཡྦྷཱིན་པ་
ྦྷཱིད་མྦྷཱི་འཐད་དེ། མདོ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སེས་བུ་གང་ཟག་དེ་དག་ནྦྷཱི་ཁམས་དྲུག་དང་། རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་སེ་མཆེད་
དྲུག་དང་། ཡྦྷཱིད་ེ་བར་རྒྱུ་བ་བཅོ་བརྒྱད་དོ་ཞེས་ཆོས་དེ་རམས་ེ་བར་བཟུང་ནས་བདག་ཏུ་བཏགས་པར་
གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །རྦྷཱིགས་པས་ཀང་གནོད་དེ། ཕུང་པོ་ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་དུ་ཡོད་པ་དེ་སྦྷཱིད་དུ་ངར་འཛིན་འཇུག་པར་
ཐལ། ཕུང་པོ་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འདོད་ན། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་
པའྦྷཱི་ཚེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་ཡུལ་སུན་དབྱུང་མྦྷཱི་ནུས་པར་ཐལ། དེའྦྷཱི་ཚེ་རག་པའྦྷཱི་བདག་སྤོང་བ་
ཙམ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་ཕུང་པོ་མ་སྤངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དཔེར་ན་རང་གྦྷཱི་ཁྦྷཱིམ་ན་སྦྲུལ་ཡོད་བཞྦྷཱིན་དུ་གང་པོ་ཆེ་མ་མཐོང་
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བས་སྦྲུལ་གྦྷཱི་འཇྦྷཱིགས་པ་སྤོང་མྦྷཱི་ནུས་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་ལྟར་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་གཞན་དག་ཀུན་བརགས་ཀྦྷཱི་
བདག་བཀག་པས་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་ཡུལ་མྦྷཱི་ཁེགས་པར་ཐལ། དེ་དེར་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་
ས་བ་ལ་མཁས་པ་གཞན་དག་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་བཀག་པས་བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་ཡུལ་མྦྷཱི་
ཁེགས་པར་ཐལ། དེ་དེར་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་གསུངས་པ་ནྦྷཱི་སུས་ཀང་བཟློག་པར་མྦྷཱི་ནུས་སོ། །གསུམ་པ་
རེན་དང་བརེན་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་གྦྷཱིས་དགག་པར་ནྦྷཱི་ཕུང་པོ་ལ་བདག་བརེན་པའྦྷཱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པའང་མ་ཡྦྷཱིན། 
བདག་ལ་ཕུང་པོ་བརེན་པའྦྷཱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། གཞན་ྦྷཱིད་དུ་ཡོད་ན་འཁར་གཞོང་ན་ཞོ་ཡོད་ཅེས་
པ་ལྟར་རེན་དང་བརེན་པར་འཐད་ཀང་གཞན་ྦྷཱིད་བཀག་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བཞྦྷཱི་པ་ལྡན་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་དགག་པ་
ནྦྷཱི་བདག་ནྦྷཱི་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པར་ཡང་མྦྷཱི་འདོད་དེ། ལྷས་བྱྦྷཱིན་གཟུགས་དང་ལྡན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་
ཐ་དད་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ལྡན་པ་དང་། ལྷས་བྱྦྷཱིན་བ་ལང་དང་ལྡན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཐ་དད་པའྦྷཱི་ལྡན་པ་གྦྷཱིས་ཀའང་མྦྷཱི་
འཐད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་བཀག་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ལྔ་པ་ཚོགས་པ་དང་དབྱྦྷཱིབས་དགག་པ་ནྦྷཱི། 
ཕུང་པོ་ཚོགས་ཙམ་བདག་ཏུ་མྦྷཱི་འཐད་དེ། བདག་དང་ཤྦྷཱིང་རའྦྷཱི་འཇོག་ཚུལ་མཚུངས་པ་གང་ཞྦྷཱིག ཤྦྷཱིང་རའྦྷཱི་ཡན་
ལག་ཚོགས་ཙམ་ཤྦྷཱིང་ར་ཡྦྷཱིན་ན་ཡན་ལག་སྦྷཱིལ་བུར་གནས་པ་ལའང་ཤྦྷཱིང་ར་ཡོད་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་
ཏེ་ཚོགས་ཙམ་ཤྦྷཱིང་ར་མ་ཡྦྷཱིན་ཡང་ཡན་ལག་གྦྷཱི་བཀོད་པ་ཁད་པར་ཅན་གྦྷཱི་དབྱྦྷཱིབས་ཤྦྷཱིང་ར་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེ་ན་དེའང་
མྦྷཱི་འཐད་དེ། ཡན་ལག་ཅན་མེད་པའྦྷཱི་ཡན་ལག་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དབྱྦྷཱིབས་ཤྦྷཱིང་རར་འདོད་ན་ཡན་
ལག་རེ་རེའྦྷཱི་དབྱྦྷཱིབས་སམ། ཚོགས་པའྦྷཱི་དབྱྦྷཱིབས་ཡྦྷཱིན་གང་། དེ་ལྟར་ན་སར་གྦྷཱི་དབྱྦྷཱིབས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་མ་བཏང་
བ་ཡྦྷཱིན་ནམ་བཏང་བ་ཡྦྷཱིན། མ་བཏང་བ་ཡྦྷཱིན་ན་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་ཤྦྷཱིང་ར་མེད་པ་ལྟར། ཤྦྷཱིང་ར་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་དུས་
སུའང་ཤྦྷཱིང་ར་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སར་གྦྷཱི་ཡན་ལག་རེ་རེའྦྷཱི་དབྱྦྷཱིབས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་མ་བཏང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། བཏང་བ་
ཡྦྷཱིན་ན་དེའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། ཤྦྷཱིང་ར་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་དུས་སུ་སར་མེད་པའྦྷཱི་དབྱྦྷཱིབས་ཀྦྷཱི་ཁད་པར་ཡོད་ན་བཟུང་དུ་རྦྷཱིགས་
པ་ལས་མ་བཟུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕྱོགས་གྦྷཱིས་པ་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་པའྦྷཱི་དབྱྦྷཱིབས་ཤྦྷཱིང་ར་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེ་
ན། དེའང་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཏེ། ཚོགས་པ་ནྦྷཱི་ཁོད་ཀྦྷཱི་རས་སུ་མྦྷཱི་འདོད་པས་དེ་ལ་བཏགས་པའྦྷཱི་དབྱྦྷཱིབས་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ཁོད་བཏགས་པ་ལ་གདགས་གཞྦྷཱི་རས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཤྦྷཱིང་ར་ལ་
དཔྱད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དེ་དག་བདག་དང་ཕུང་པོ་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་ཞྦྷཱིང་ཁད་པར་ཕུང་པོའ་ིདབྱྦྷཱིབས་བདག་ཡྦྷཱིན་ན་
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སེམས་བདག་མ་ཡྦྷཱིན་པར་གཟུགས་ཁོ་ན་བདག་ཏུ་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དབྱྦྷཱིབས་དེ་གཟུགས་ཅན་ཁོ་
ན་ལ་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་བརོད་དུ་མེད་པའྦྷཱི་གང་ཟག་དགག་པ་ནྦྷཱི། རང་སེ་མང་པོས་བཀུར་བའྦྷཱི་ནང་
ཚན་གནས་མ་བུའྦྷཱི་སེ་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག་ན་རེ་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་རམ་སྨྦྷཱིན་མྱོང་བའྦྷཱི་རེན་ཡྦྷཱིན་པས་བདག་རས་སུ་
ཡོད་དགོས་ཤྦྷཱིང་ཕུང་པོ་དང་དེ་ྦྷཱིད་དང་། གཞན་ྦྷཱིད་དང་། རག་པ་དང་མྦྷཱི་རག་པ་གང་དུའང་བརོད་དུ་མེད་པས་
བརོད་དུ་མེད་པའྦྷཱི་གང་ཟག་ཅེས་བྱ་བ་རས་སུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན་དེའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། བདག་རས་སུ་ཡོད་ན་ཕུང་པོ་
དང་། དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་དུ་མེད་པར་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། དཔེར་ན་སེམས་རས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་པས་
གཟུགས་ལས་རས་གཞན་དང་སེམས་དང་རས་གཅྦྷཱིག་ཏུ་འདོད་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །དེས་ན་ཁོད་ཀྦྷཱི་འདོད་པ་འདྦྷཱིས་
བདག་རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པར་རྦྷཱིགས་ཏེ། དེ་ྦྷཱིད་དང་གཞན་ྦྷཱིད་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཀང་
བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་དེས་གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་ནྦྷཱི། དེ་ལྟར་རམ་པ་བདུན་དང་། བརོད་དུ་
མེད་པའྦྷཱི་བདག་དགག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དེ་དག་གྦྷཱིས་བདག་ཏུ་གདགས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་ྦྷཱིད་ཀང་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་
པར་གྲུབ་སེ། ཚུལ་དེ་ལྟར་དཔྱད་ན་ནང་ེར་ལེན་གྦྷཱི་ཕུང་པོ་དང་། ཕྱྦྷཱི་རོལ་བུམ་སམ་སོགས་གང་ཡང་མྦྷཱི་རེད་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། འཇུག་པར། བུམ་པ་སམ་བུ་རེ་ལྡེ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཕེང་བ་ལྗོན་ཤྦྷཱིང་དང་། །ཁང་ཁྦྷཱིམ་ཤྦྷཱིང་
ར་ཕན་དང་མགོན་གནས་ལ་སོགས་དངོས་རམས་གང་དག་དང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་རམས་ཤྦྷཱིང་རའྦྷཱི་རམ་དཔྱད་
བྱས་པས་རམ་བདུན་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། །དེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པར་འཇྦྷཱིག་རེན་གགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་ཡོད་པ་
ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། སོད་འཇུག་དང་རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བར་གསུངས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་སར་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་
ཟག་གྦྷཱི་བདག་དགག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་གཙོ་བོ་བསན་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་དེ་ལྟར་བཀག་པའྦྷཱི་གྲུབ་པའྦྷཱི་དོན་ལ་
གྦྷཱིས་ཏེ། ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་བཀག་པས་ཐ་སད་དུ་ཆོས་བཏགས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པ་དང་། གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་བཀག་
པས་ཐ་སད་དུ་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱིས་ཐ་སད་དུ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་
སེ་བ་བདེན་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་སེ་ཚུལ་མཐའ་བཞྦྷཱིར་རམ་པར་དཔྱད་པ་ན་མ་རེད་པའྦྷཱི་ཚེ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་
དེའང་མ་དཔྱད་པའྦྷཱི་ངོར་བདེན་པར་སང་བ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་དཔྱད་ན་བདེན་པར་མེད་པའྦྷཱི་ཚོགས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་སྒྱུ་
མ་ལ་སོགས་པ་བཞྦྷཱིན་དུ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་སེ། འཇུག་པར། གང་ཕྱྦྷཱིར་རྒྱུ་མེད་པ་དང་དབང་
ཕྱུག་གྦྷཱི །རྒྱུ་ལ་སོགས་དང་བདག་གཞན་གྦྷཱིས་ཀ་ལས། །དངོས་རམས་སེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྦྷཱིན་པ། །དེ་ཕྱྦྷཱིར་
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བརེན་ནས་རབ་ཏུ་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་འཇོག་ཚུལ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་དངོས་པོར་ས་བ་
རམས་ཀྦྷཱི་ལུགས་ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ཀྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འཇུག་འགེལ་
ལས། ཇྦྷཱི་ལྟ་དབུ་མའྦྷཱི་བསན་ཆོས་མ་གཏོགས་པར་བསན་བཅོས་གཞན་ལས་སོང་པ་ྦྷཱིད་ཅེས་བྱ་བའྦྷཱི་ཆོས་འདྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པར་མྦྷཱི་བརོད་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་གྦྷཱིས་འདྦྷཱིར་ལུགས་གང་ཞྦྷཱིག་བརྒལ་ལན་དང་བཅས་
པར་བསད་པའྦྷཱི་ལུགས་འདྦྷཱི་ནས་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་སོང་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཆོས་ལྟར་བསན་བཅོས་གཞན་ན་མེད་དོ་ཞེས་
མཁས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་ངེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་དངོས་ས་བའྦྷཱི་གཞུང་
ལས་འདྦྷཱིར་བཤད་པའྦྷཱི་སོང་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་དོན་མེད་པ་ལྟར་རང་རྒྱུད་པའྦྷཱི་གཞུང་ལའང་མེད་ཅེས་པའྦྷཱི་དོན་དུ་འཆད་
པའང་ནོར་ཏེ། ལུང་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་མཇུག་ཏུ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཁ་ཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་མདོ་སེ་པ་རམས་ཀྦྷཱི་ལུགས་གང་ཞྦྷཱིག་དོན་དམ་
པར་སས་པ་དེ་ྦྷཱིད་དབུ་མ་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་དོ་ཞེས་སས་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་ནྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་བསན་
བཅོས་ཀྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་མངོན་པར་མྦྷཱི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ས་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་གང་དག་
བྱེ་བག་ཏུ་ས་བ་རམས་ཀྦྷཱིས་གང་དོན་དམ་པར་སས་པ་དེ་དབུ་མ་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡྦྷཱིན་ནོ་སམ་དུ་
སེམས་པ་དེ་དག་གྦྷཱིས་ཀང་བསན་བཅོས་ཀྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་དེ་ྦྷཱིད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་སེ། འདྦྷཱི་ལྟར་འཇྦྷཱིག་རེན་
ལས་འདས་པའྦྷཱི་ཆོས་ནྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་ཆོས་དང་མཚུངས་པར་མྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ལུགས་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའོ་ཞེས་མཁས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་ངེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མ་འབེལ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཅྦྷཱི་
ལྟར་མ་འབེལ་ན་གཞུང་ས་མས་བསན་བཅོས་གཞན་ན་མེད་ཅེས་པའྦྷཱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་གཞུང་ཕྱྦྷཱི་མས་ན་ཐོས་སེ་
གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་གང་ཡང་དབུ་མ་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་མྦྷཱི་རུང་བས་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་
ཡྦྷཱིན་པ་ཡྦྷཱིན་ཞེས་བསན་གྦྷཱི་རང་རྒྱུད་པ་ལ་ཟུར་ཟ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྦྷཱི་སང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དངོས་པོ་ས་བ་རམས་
ཀང་ཀུན་རོབ་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནམ་སམ་ན་རང་ངོས་ནས་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་འདོད་ཀང་
དེའྦྷཱི་གདགས་གཞྦྷཱི་ལ་རས་ཡོད་དགོས་པར་འདོད་པས་བཏགས་ཡོད་ྦྷཱིད་ཀང་མྦྷཱི་གྲུབ་སེ། འཇུག་འགེལ་ལས། 
ཤེས་རབ་མེད་པས་རས་ཙམ་ལ་ཆགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་གཞན་གྦྷཱི་དབང་གྦྷཱི་བུམ་པ་སོ་མ་བཏང་བར་ཆུ་དང་འད་བ་
བླུགས་ནས་རང་གྦྷཱི་བློ་གོས་ཀྦྷཱི་ཚུལ་ངན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་རམ་པར་གཞག་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་ཁོ་ན་ལས་
གྲུབ་པ་འདུག་ཤྦྷཱིག་སོང་ཤྦྷཱིག་བྱོས་ཤྦྷཱིག་ཚོས་ཤྦྷཱིག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་གཟུགས་
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དང་། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འཇྦྷཱིགས་པར་རོགས་ཏེ། དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་འདྦྷཱི་ལ་རྒུད་པ་
འབའ་ཞྦྷཱིག་སྦྷཱིད་པར་འགྱུར་གྦྷཱི་མངོན་པར་མཐོ་བ་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། འཇྦྷཱིག་
རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་དུ་ངའོ་བདག་གོ །ཞེས་གང་ཟག་བདེན་པའྦྷཱི་ཐ་སད་བྱེད་པའྦྷཱི་དོན་ལ་རྦྷཱིགས་པ་རམ་པ་བདུན་
གྦྷཱིས་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་མ་རེད་པས་ང་དང་། བདག་དང་སེས་བུ་སོགས་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་གྦྷཱིས་ཀུན་
རོབ་ཏུ་གྲུབ་སེ། འཇུག་པར། དེ་ནྦྷཱི་དེ་ྦྷཱིད་དུའམ་འཇྦྷཱིག་རེན་དུ། །རམ་པ་བདུན་གྦྷཱིས་འགྲུབ་གྱུར་མྦྷཱིན་མོད་
ཀྦྷཱི། །རམ་དཔྱད་མེད་པར་འཇྦྷཱིག་རེན་ྦྷཱིད་ལས་འདྦྷཱིར། །རང་གྦྷཱི་ཡན་ལག་བརེན་ནས་འདོགས་པ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་
ཤྦྷཱིང་ར་རམ་པ་བདུན་གྦྷཱིས་བཙལ་ན་མ་རེད་ཀང་མ་དཔྱད་པའྦྷཱི་ངོར་རང་གྦྷཱི་ཡན་ལག་ལ་བརེན་པའྦྷཱི་ཤྦྷཱིང་ར་
འདོགས་ཚུལ་དང་། བདག་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་འདོགས་ཚུལ་མཚུངས་པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། བདག་བརེན་
ནས་བཏགས་པ་འདྦྷཱིའང་དབུ་མ་པའྦྷཱི་ལུགས་ཀྦྷཱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འཇུག་པར། 
འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཕུང་པོ་རམ་བརེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། ཇྦྷཱི་ལྟར་འདྦྷཱི་ལ་བརེན་ནས་འདྦྷཱི་འབྱུང་ཞེས་
བྱ་བ་འདྦྷཱི་ཙམ་ཞྦྷཱིག་ཀུན་རོབ་ཀྦྷཱི་བདེན་པའྦྷཱི་རམ་པར་གཞག་པ་མ་ཆད་པར་བྱ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཁས་ལེན་གྦྷཱི་རྒྱུ་མེད་
པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་སེ་བ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་འདྦྷཱིར་ཡང་བརེན་ནས་གདགས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་
བརེན་པ་ན་ཇྦྷཱི་སྐད་བཤད་པའྦྷཱི་སོན་དང་ལྡན་པའྦྷཱི་རམ་པ་བསལ་ནས་ཕུང་པོ་རམས་ལ་བརེན་ནས་གདགས་པ་
ཞེས་བྱ་བ་འདྦྷཱི་ཙམ་ཞྦྷཱིག་འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་ཐ་སད་རམ་པར་གནས་པར་བྱ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཁས་བླངས་པར་བྱ་སེ། བདག་
དུ་ཐ་སད་བཏགས་པ་མཐོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྦྷཱིར་ཡང་རང་སེ་དངོས་པོར་ས་བ་དང་། 
དབུ་མ་པ་གྦྷཱིས་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པར་འད་ཡང་། གདགས་གཞྦྷཱི་རས་ཡོད་དགོས་པ་དང་མྦྷཱི་
དགོས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་གྦྷཱིས་བཏགས་ཡོད་ྦྷཱིད་མྦྷཱི་འགྲུབ་པ་དང་། འགྲུབ་པའྦྷཱི་ཁད་པར་ས་མ་བཞྦྷཱིན་ཤེས་པར་
བྱའོ། །བཞྦྷཱི་པ་བཀག་པའྦྷཱི་གོ་རྦྷཱིམ་བསན་པ་ནྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་དང་ཡེ་ཤེས་སྦྷཱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་
སོགས་ནས་ཕྱྦྷཱི་རོལ་པས་བཏགས་པའྦྷཱི་བདག་རག་པ་ནས་སེམས་ཙམ་པ་འདོད་པའྦྷཱི་གྦྷཱིས་མེད་ཀྦྷཱི་རམ་ཤེས་
ཀྦྷཱི་བར་རྦྷཱིམ་པ་བཞྦྷཱིན་འགོག་ཚུལ་གསུངས་པ་ནྦྷཱི་གྲུབ་མཐའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་བདེ་བའྦྷཱི་དབང་དུ་
བྱས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་གདུལ་བྱ་སོ་སོའ་ིངོར་རྦྷཱིམ་པ་དེ་ལྟར་དགོས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། མང་བཀུར་བ་མ་གཏོགས་བྱེ་བག་
ས་བའྦྷཱི་ངོར་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་འགོག་མྦྷཱི་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། མདོ་སེ་པའྦྷཱི་ངོར་ལྡན་མྦྷཱིན་འདུ་བྱེད་དང་། 



ངེས་དོན་རབ་གསལ།   201 

འདུས་མ་བྱས་རས་གྲུབ་འགོག་མྦྷཱི་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། སེམས་ཙམ་པའྦྷཱི་ངོར་གཟུགས་རས་ཡོད་འགོག་མྦྷཱི་
དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འོ་ན་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་བསན་པའྦྷཱི་སོད་དུ་རུང་བའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་ཇྦྷཱི་ལྟར་
སམ་ན། འདྦྷཱི་ལའང་ངེས་པ་མེད་དེ། འཇུག་པ་ྦྷཱིད་ལས། དེ་ྦྷཱིད་ེ་བར་བསན་པའྦྷཱི་སོད་ནྦྷཱི་དེ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། །དེ་ལ་
དམ་པའྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་བདེན་པ་བསན་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། དེ་ྦྷཱིད་དེ་ལས་འབྱུང་མྦྷཱིན་གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་ལ་ཞྦྷཱིག 
ཅེས་སོགས་གདུལ་བྱ་སོད་ལྡན་ལ་ཐོག་མར་ཕྱྦྷཱི་ནང་གྦྷཱི་དངོས་པོ་རམས་ལ་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་བཀག་པའྦྷཱི་ཆོས་
ཀྦྷཱི་བདག་མེད་བསན་པའང་ཡོད། ཡང་། རམ་བདུན་གྦྷཱིས་མེད་གང་དེ་ཇྦྷཱི་ལྟ་བུར། །ཡོད་ཅེས་རལ་འབྱོར་པས་
འདྦྷཱིའྦྷཱི་ཡོད་མྦྷཱི་རེད། །དེས་དེ་ྦྷཱིད་ལའང་བདེ་བླག་འཇུག་འགྱུར་བས། །འདྦྷཱིར་དེའྦྷཱི་གྲུབ་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་འདོད་པར་
བྱ། །ཞེས་དང་། དེའྦྷཱི་འགེལ་པར། ེ་བར་རོགས་པའྦྷཱི་རལ་འབྱོར་པ་ལ་གལ་ཏེ་ཤྦྷཱིང་ར་ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་དངོས་པོ་
རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་འགའ་ཞྦྷཱིག་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་ནྦྷཱི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་དེ་རམ་པ་བདུན་ལས་རམ་པ་གང་
ཡང་རུང་བ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཡོད་པ་རེད་པར་འགྱུར་བ་ཞྦྷཱིག་ན་རེད་པའང་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཤྦྷཱིང་ར་ཞེས་
བྱ་བ་ནྦྷཱི་མ་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ལྦྷཱིང་ཏོག་གྦྷཱིས་མས་པར་བྱས་པ་དག་ཁོ་ན་བཏགས་པ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱིས། རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་གྲུབ་
པ་ནྦྷཱི་ཡོད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ནོ་སམ་དུ་དེ་ལྟར་ངེས་པ་སེ་བར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་། དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ལའང་རལ་འབྱོར་པ་བདེ་བླག་
ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐོག་མར་གང་ཟག་ཕུང་པོ་ལ་རམ་པ་བདུན་གྦྷཱིས་བཙལ་བའྦྷཱི་ཚེ་
མ་རེད་པར་བྱས་ནས། དེའྦྷཱི་འོག་ཏུ་ཕུང་པོ་སེ་བ་མེད་པའྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པའང་ཡོད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྦྷཱིམ་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོའ་ིཕྱོགས་ལ་ནྦྷཱི་གང་ཟག་རམ་པ་བདུན་གྦྷཱིས་བཙལ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་
པ་དགོས་པ་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཕུང་པོ་མྦྷཱི་བདེན་པར་རོགས་པའྦྷཱི་ཚེ་དེ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྦྷཱི་གང་ཟག་ཀང་མྦྷཱི་
བདེན་པ་ྦྷཱིད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བར། ཕུང་པོ་དེ་ལྟར་མྦྷཱི་བདེན་པར། །ཤེས་ནས་
ངར་འཛིན་སྤོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་སྤངས་ནས་ནྦྷཱི། །ཕྱྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ཕུང་པོ་འབྱུང་མྦྷཱི་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་པས་སོ། །ཕྱྦྷཱི་མའྦྷཱི་ཕྱོགས་ལ་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་རོགས་པ་ཙམ་གྦྷཱིས་དབང་པོ་རོན་པོའ་ིཕྱོགས་
ལ་རྦྷཱིགས་པ་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཕུང་པོ་མྦྷཱི་བདེན་པར་རོགས་པར་འགྱུར་ཡང་། དབང་བརྟུལ་རམས་ལ་ད་དུང་ཕུང་པོ་
བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དགོས་པས། སོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་སར་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དེ་ྦྷཱིད་
སྦྱར་ནས་རྡུལ་ཕ་རབ་གྦྷཱི་བར་དུ་མྦྷཱི་རེད་པར་བྱ་བའམ། ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་སྐབས་ནས་བཤད་པ་
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ལྟར་རོ་རེ་གཟེགས་མ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་བདེན་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ངེས་པར་དགོས་ཏེ། 
གཞན་དུ་ན་གཟུགས་ལ་དམྦྷཱིགས་ནས་འཇུག་ཕྱྦྷཱིར་འདོད་ཆགས་སོགས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལ་
བདེན་འཛིན་ཡོད་ན་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་འཛིན་སར་ཡང་སེ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མདོར་ན། གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་
རམས་ལ་ནྦྷཱི། གྲུབ་མཐའ་འོག་མའྦྷཱི་ཀུན་བརགས་གྲུབ་མཐའ་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་བཀག་ཟྦྷཱིན་པས་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཀུན་
བརགས་དགག་པ་ནས་བརམས་དགོས་ལ་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་རམས་ལ་ནྦྷཱི་རོ་རེ་གཟེགས་མ་དང་། རམ་
པ་བདུན་གྦྷཱིས་བཙལ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་གྦྷཱིས། ཐོག་མར་གང་བསན་ཀང་འད་བ་ནྦྷཱི་གནད་ཀྦྷཱི་དོན་དུ་ཤེས་པར་
བྱའོ། །ལྔ་པ་རྦྷཱིགས་པ་ཕན་ཚུན་མཚོན་པའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི། དེ་ལྟར་བདག་གྦྷཱིས་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་གྦྷཱིས། ཆོས་
དང་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་འགོག་པ་ལ་ངེས་པར་སོ་སོར་སྦྱར་དགོས་སམ་སམ་ན་སྡུག་བསལ་བདག་གྦྷཱིས་བྱས་
པ་དང་། གཞན་གྦྷཱིས་བྱས་དང་གྦྷཱིས་ཀས་བྱས། །རྒྱུ་མེད་པར་ནྦྷཱི་རོག་གེ་འདོད། །ཅེས་དང་། ཕྱྦྷཱི་རོལ་པས་
བདག་ཕུང་གཞན་དང་། མང་བཀུར་བ་ཁ་གཅྦྷཱིག་བདག་ཕུང་གཅྦྷཱིག་ཏུ་འདོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གཞན་
གྦྷཱི་སེ་པ་རམས་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སེ་བ་ཆོས་ཀྦྷཱི་སེང་དུ་འདོད་པ་དང་། རམ་པ་ལྔའམ་བདུན་གྦྷཱི་གྲུབ་ཚུལ་གང་ཟག་
གྦྷཱི་སེང་དུ་འདོད་པ་གཙོ་ཆེ་བས་གཞུང་རམས་ལས་སོ་སོར་བཤད་པ་ཙམ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཀས་ཀང་གྦྷཱིས་ཀ་
དགག་ནུས་ཏེ། འཇྦྷཱིག་རེན་སེ་བ་ན་གང་ཟག་ག་ཅྦྷཱིག་སེའོ་ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་ལ་བདེན་སེ་འདོད་
པ་འགོག་པ་ན། རོ་རེ་གཟེགས་མའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་སོགས་ཀྦྷཱིས་འགོག་དགོས་ཤྦྷཱིང་། བུམ་སམ་སོགས་ཀྦྷཱི་ཡན་ལག་
ལ་བརེན་ནས་ཡན་ལག་ཅན་དུ་བདེན་པར་འཛིན་པ་འགོག་པ་ན་རམ་པ་བདུན་གྦྷཱིས་བཙལ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་
དགག་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་བཀག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་བུམ་སམ་སོགས་ལའང་སྦྱར་བར་བྱང་
ཆུབ་སེམས་འགེལ་དུ་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས། འཇུག་པར། བུམ་པ་སམ་བུ་རེ་ལྡེ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་
ཕེང་བ་ལྗོན་ཤྦྷཱིང་དང་། །ཁང་ཁྦྷཱིམ་ཤྦྷཱིང་ར་ཕན་དང་མགོན་གནས་ལ་སོགས་དངོས་རམས་གང་དག་དང་། །ཞེས་
སོགས་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་སྦྱར་བར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མདོར་ན། ཐ་སད་བདེན་པར་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་
དང་། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སེ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཆོས་དང་གང་ཟག་ཐ་སད་བདེན་པས་བསྡུས་པ་
འདྦྷཱི་རམས་ལ་ཇྦྷཱི་སྐད་བཤད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་བཙལ་བ་ན་བདེན་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་གང་ཡང་མ་རེད་པ་
འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་རགས་པར་རོགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་འཇོག་སེ། སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་ནང་ནས་ཐོག་
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མར་བདེན་པ་བཀག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེའྦྷཱི་འོག་ཏུ་བདེན་པར་མེད་པ་དང་། གྦྷཱིས་ཀ་དང་
གྦྷཱིས་ཀ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་སེ། སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་ཕྱྦྷཱི་མ་རམས་འགོག་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་གང་ཡང་མ་རེད་
པ་ནྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་ཕ་བར་རོགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་འཇོག་སེ། མགོན་པོ་བྱམས་པས། བདེན་པ་བཀག་ནས་
བཏགས་ཡོད་ཀྦྷཱི་དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལ་ཆགས་པ་ཕ་མོར་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་སོ། །བདེན་པ་
ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ན་རང་གྦྷཱི་དགག་བྱ་མ་ཡྦྷཱིན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་ནྦྷཱི། སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་ཆོས་ཀྦྷཱི་
བདག་མེད་གསལ་བ་དང་། རྒྱས་པ་དང་། ཚང་བར་རོགས་དགོས་པར་གསུང་པ་ནྦྷཱི་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་ཕྱྦྷཱི་མ་
མཐའ་དག་བཀག་པ་ལ་དགོངས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ན་རང་གྦྷཱིས་རོགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་དང་། ཐེག་པ་
ཆེན་པོས་རོགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་ལ་གསལ་མྦྷཱི་གསལ་དང་། ཚང་མ་ཚང་གྦྷཱི་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་
བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེའང་འདོད་ན། དེ་ནྦྷཱི་རྦྷཱིང་དུ་སོང་བར་བློ་ཡང་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པའྦྷཱི་ཐད་དུ་
ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་གསལ་བ་དང་རྒྱས་པ་དང་། ཚང་བར་རོགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པར་གསུངས་པ་དང་། བདག་མེད་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་འགོ་བ་རམས་དགོལ་ཕྱྦྷཱིར། །ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། ན་རང་
ལ་ཁམས་གསུམ་གྦྷཱི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བའྦྷཱི་ཐབས་ཙམ་གྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་ཀྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་
བདག་མེད་མཐའ་དག་རོགས་པ་མེད་ཅྦྷཱིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་མཐའ་དག་རོགས་པ་
ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེ་ནས་ན་རང་གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མེད་ཚང་
བར་རོགས་དགོས་ཤྦྷཱིང་། དེ་ལ་གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་དགོས་པས། དེ་ལྟ་
བུའྦྷཱི་བདག་མེད་གྦྷཱིས་ཀ་རོགས་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་ལྟ་བ་དང་། དེས་དངས་པའྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ཀྦྷཱི་ཆོས་དང་གང་
ཟག་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་ཤེས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་རང་རང་གྦྷཱི་ཚོགས་ལ་འབད་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནྦྷཱི་
བློས་འདྦྷཱིའོ་སམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྦྷཱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་སོས་པ་མ་ལུས་པ་བཀག་པའྦྷཱི་མམ་གཞག་གྦྷཱི་ལྟ་བ་
དང་། དེས་དངས་པའྦྷཱི་རེས་ཐོབ་ཀྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ཇྦྷཱི་སེད་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བཏགས་ཡོད་དུ་ཤེས་པའྦྷཱི་སོ་
ནས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གྦྷཱིས་ལ་འབད་དགོས་པས་ན་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་
འདོད་པས་ངེས་པའྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་ནས་གསུངས་པའྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་བློ་ཡུལ་དུ་
ངེས་པར་བྱ་དགོས་པ་ནྦྷཱི་གནད་ཀྦྷཱི་གདམས་པའོ། །གཞྦྷཱི་དབུ་མ་བདེན་གྦྷཱིས་ཟུང་འཇུག་ལེགས་པར་བཤད་
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ཟྦྷཱིན་ཏོ།།  ༈  །།དེ་ལྟར་ཆོས་རམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་སོས་པའྦྷཱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ཐོས་བསམ་གྦྷཱི་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ངེས་པའྦྷཱི་ཤེས་པ་སེས་ཀང་བསོམས་པས་མས་སུ་མ་
བླངས་ན་དེ་མངོན་དུ་མྦྷཱི་འགྱུར་བས་དེ་མངོན་དུ་འགྱུར་པའྦྷཱི་ཐབས་ལམ་དབུ་མ་བཤད་པར་བྱའོ། །འདྦྷཱི་ལ་
གསུམ་སེ། གཞན་གྦྷཱིས་བརགས་པའྦྷཱི་ལམ་དགག་པ་རང་གྦྷཱི་ལམ་ངོས་གཟུང་བ། དེའྦྷཱི་མས་ལེན་ཞྦྷཱིབ་ཏུ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ལམ་ལོག་པ་དགག་པ། ལམ་ཐ་དད་པ་དགག་པ། ལམ་མ་ཚང་བ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། འདྦྷཱིར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་འཁོར་བའྦྷཱི་རྒྱུ་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་སྤངས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྦྷཱི་
སར་བགོད་པར་བྱེད་པ་ཞྦྷཱིག་ལ་འཇོག་པས་ཕྱྦྷཱི་རོལ་པས་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའྦྷཱི་དེ་ྦྷཱིད་ྦྷཱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཤེས་པ་དང་། 
འཇུག་ངོགས་ཀྦྷཱི་ཁྲུས་དང་། དབང་ཕྱུག་གྦྷཱི་དབང་བསྐུར་དང་། ཁྦྷཱི་དང་བ་ལང་གྦྷཱི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། མེ་ལྔ་
བསེན་པ་དང་། གཅེར་བུར་གནས་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དཀའ་ཐུབ་དང་། དབང་སོགས་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམ་པ་
ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི་ཐར་བའྦྷཱི་ལམ་ྦྷཱིད་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འཁོར་བའྦྷཱི་རྒྱུ་དང་མྦྷཱི་འགལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ལོག་
ལྟས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བཞྦྷཱིན། ལུང་ལས་ཀང་། ལོག་ལྟས་མྱ་ངན་མྦྷཱི་འདའ་བར། །དེ་
བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་གསུངས། །ཞེས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། རང་གྦྷཱི་སེ་པ་དངོས་པོར་ས་བ་དག་རང་
རང་གྦྷཱི་བློས་རམ་པར་བརགས་པའྦྷཱི་གྲུབ་པའྦྷཱི་མཐའ་དེ་ྦྷཱིད་ལ་བྱང་ཆུབ་གསུམ་འཐོབ་པར་བྱེད་པའྦྷཱི་ལམ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གནས་པར་འདོད་དོ། །འདྦྷཱི་ཡང་ཆོས་ྦྷཱིད་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་ལས་མྦྷཱི་གཡོ་བར་ཐ་དད་པར་
ཐམས་ཅད་ལ་སང་བའྦྷཱི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་ལ་བློ་སྦྱོང་བའྦྷཱི་ཐབས་སུ་འདོད་ན་ཐམས་
ཅད་ཀང་ལམ་དུ་འགལ་བ་མེད་དེ་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱིས་གདུལ་བྱའྦྷཱི་བློ་དང་འཚམ་པར་བསན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །ངེས་པའྦྷཱི་དོན་དུ་འདོད་ན་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འཐད་དེ་ེར་ལེན་གྦྷཱི་ཕུང་པོ་བདེན་པའྦྷཱི་སེ་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྦྷཱི་དོན་
སོམ་པ་མེད་པས་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མེད་རོགས་པར་མྦྷཱི་འགྱུར་ལ། དེ་མ་རོགས་པར་འཁོར་བའྦྷཱི་ར་བ་སྤོང་མྦྷཱི་
ནུས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ན་ཐོས་སེ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་གྲུབ་པའྦྷཱི་མཐའ་ལས་ནྦྷཱི་སེ་པ་རང་གྦྷཱི་ལུགས་ཀྦྷཱི་ཐེག་ཆེན་སེམས་
བསེད་སོགས་བཤད་ཀང་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ནུས་ཀྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་སེམས་བསེད་དང་། 
སྦྱྦྷཱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་སོད་པ་དང་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་ཁད་པར་ཅན་མ་བཤད་པས་སོད་པའྦྷཱི་སོ་ནས་
ཀང་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པར་མྦྷཱི་ནུས་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། ན་ཐོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནྦྷཱི། །བྱང་ཆུབ་
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སེམས་དཔའྦྷཱི་སེམས་བསེད་དང་། །སོད་པ་ཡོངས་བསོ་མ་བཤད་དེ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སེམས་ཙམ་པའྦྷཱི་གཞུང་ལས་བཤད་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་སོད་པ་དང་། དབུ་མའྦྷཱི་
ལྟ་བ་སྦྱར་ནས་མས་སུ་བླངས་ན་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ནུས་པར་དམ་པ་དག་བཞེད་དེ། ས་པཎ་གྦྷཱི་
ཞལ་ནས། ཕལ་ཆེར་ལྟ་བ་དབུ་མའྦྷཱི་ཚུལ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་རེས་འབང་། །སོད་པ་སེམས་ཙམ་ས་
བའྦྷཱི་གཞུང་། །ཐོགས་མེད་བཞེད་པའྦྷཱི་སེམས་བསེད་མཛད། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་ལྟ་སོད་མ་འཁྲུལ་ཅྦྷཱིང་། །ཕན་ཚུན་ཐུན་
ཚགས་མ་ཡྦྷཱིན་པ། །ཇྦྷཱི་སྐད་བཤད་བཞྦྷཱིན་མས་ལེན་པ། །རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །འདྦྷཱིས་ཀང་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་མེད་ན་བྱང་ཆུབ་གསུམ་པོ་སྒྲུབ་མྦྷཱི་ནུས་པ་ནྦྷཱི་སར་བཤད་པ་ལྟར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། གངས་རྦྷཱིའྦྷཱི་ཁོད་འདྦྷཱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་རློམ་པ་དག དཀར་པོ་ཆྦྷཱིག་ཐུབ་ཅེས་བྱ་བ་སོང་
ྦྷཱིད་ཁོ་ནར་བསོམས་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་ནྦྷཱི་མཁས་པ་ཀ་མ་ལ་ཤྦྷཱི་ལ་དང་། དཔལ་
ལྡན་ས་ས་པཎྦྷཱི་ཏ་ལ་སོགས་པ་དོན་མ་འཁྲུལ་པར་གཟྦྷཱིགས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཐབས་ཀྦྷཱི་ཆ་མ་ཚང་བས་རོགས་
པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པར་མྦྷཱི་ནུས་སོ། །ཞེས་ལུང་དང་རྦྷཱིགས་པ་དུ་མའྦྷཱི་སོ་ནས་སུན་ཕྱུང་ཟྦྷཱིན་པས་འདྦྷཱིར་
འབད་པ་མ་བྱས་སོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་དང་། 
སོང་ྦྷཱིད་མེད་དགག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལྟ་བའྦྷཱི་གཙོ་བོར་འདོད་པ་དང་། དབང་དང་རྦྷཱིམ་གྦྷཱིས་ལས་མ་བྱུང་
བའྦྷཱི་ཕྱག་ཆེན་འདོད་པ་སོགས་མང་དུ་སང་མོད་ཀྦྷཱི། སར་གཞྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་སྐབས་སུའང་དཔྱད་ཟྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་འགའ་
ཞྦྷཱིག་ནྦྷཱི་སོམ་གསུམ་ཁ་སྐོང་དུའང་དགག་པར་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གྦྷཱིས་པ་རང་གྦྷཱི་ལམ་ངོས་གཟུང་བ་ནྦྷཱི་མགོན་
པོ་བྱམས་པས་མངོན་པར་རོགས་པའྦྷཱི་རྒྱན་ལས། མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྦྷཱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྦྷཱི་དོན་སྦྱོར་
བཞྦྷཱིས་མས་སུ་བླངས་པ་ལས་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་སྐུ་གསུམ་གྦྷཱིས་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའྦྷཱི་ལམ་གྦྷཱི་རམ་གཞག་
གསུངས་པ་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་དུ་རྦྷཱིགས་དང་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་། །དེ་བཞྦྷཱིན་སེམས་ནྦྷཱི་བསེད་པ་དང་། །སྦྱྦྷཱིན་
ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། །སོན་མེད་པ་ལ་འཇུག་ྦྷཱིད་དང་། །སེམས་ཅན་རམས་ཡོངས་སྨྦྷཱིན་བྱེད་
དང་། །ཞྦྷཱིང་ནྦྷཱི་རམ་པར་སྦྱོང་བ་དང་། །མྦྷཱི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་དང་སོན་པའོ། །ཞེས་
ལམ་དང་འབས་བུའྦྷཱི་རམ་གཞག་བཅུ་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། དེ་ྦྷཱིད་དབུས་མཐར། མ་ཚང་མེད་དང་མྦྷཱི་སྤོང་
དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྦྷཱི་སོན་པ་དང་། ཡང་གཞུང་དེ་ྦྷཱིད་ལས། སྒྲུབ་པ་བླ་ན་མེད་པ་དང་། དམྦྷཱིགས་པ་བླ་ན་མེད་
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པ་དང་། ཡང་དག་འགྲུབ་པ་བླ་ན་མེད་པ་གསུམ་གྦྷཱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་མཐའ་དག་བསྡུས་པར་གསུངས་པ་
དང་། ཆོས་དང་ཆོས་ྦྷཱིད་རམ་འབྱེད་དུ་དམྦྷཱིགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྦྷཱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ངེས་པར་འབྱེད་པ་དང་། རེག་པ་དང་། རེས་སུ་དན་པ་དང་། དེའྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་དུ་སོན་པའྦྷཱི་
ལམ་བགོད་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་བླར་ཐེག་ཆེན་གྦྷཱི་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་། བདག་མེད་རོགས་པའྦྷཱི་ཤེས་
རབ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། སྦྷཱིང་རེ་དང་བཞྦྷཱི་མས་སུ་བླངས་པས་ས་དང་པོའ་ིརྒྱལ་བའྦྷཱི་སས་འབྱུང་བའྦྷཱི་
ལམ་གསུངས་པ་རམས་ནྦྷཱི་བྱམས་ཆོས་ནས་འབྱུང་བའྦྷཱི་ལམ་གྦྷཱི་རམ་བཞག་གོ །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་རྦྷཱིན་
ཆེན་ཕེང་བར། གང་ཞྦྷཱིག་བདག་དང་གཞན་རམས་ནྦྷཱི། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ན། །དེ་ཡྦྷཱི་ར་བ་བྱང་ཆུབ་
སེམས། །རྦྷཱི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརན་དང་། །ཕྱོགས་མཐས་གཏུགས་པའྦྷཱི་སྦྷཱིང་རེ་དང་། །གྦྷཱིས་ལ་མྦྷཱི་བརེན་ཡེ་
ཤེས་ལགས། །ཞེས་ཆོས་གསུམ་གྦྷཱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིམས་ལེན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། དེ་
ྦྷཱིད་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། སོ་སེའྦྷཱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་གསུམ་མས་སུ་བླངས་པས་ས་དང་པོར་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྦྷཱི་གནས་སྐབས་ཐོབ་ལ། དེ་ནས་ས་བཅུའྦྷཱི་མམ་གཞག་ངོ་བོ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་སྤང་བྱ་སྤོང་
བའྦྷཱི་ནུས་པ་སོགས་དང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་ཕར་ཕྱྦྷཱིན་ལ་གཙོ་བོར་སོད་པའྦྷཱི་ཁད་པར་གྦྷཱིས་འཕགས་པའྦྷཱི་ལམ་
ཐམས་ཅད་བགོད་པར་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་གནས་སྐབས་ཐོབ་པའྦྷཱི་རམ་གཞག་གསུངས་སོ། །ཆོས་
གསུམ་མས་སུ་ལེན་པའྦྷཱི་གོ་རྦྷཱིམ་ལ། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། དབང་པོ་རོ་རྟུལ་གྦྷཱི་འཇུག་ཚུལ་གྦྷཱིས་གསུངས་པ་
དང་མཐུན་པར་ཐོག་མར་གྦྷཱིས་སུ་མེད་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེ་མ་རོགས་པའྦྷཱི་སེམས་ཅན་ལ་སྦྷཱིང་
རེ་བསེད་དེ། དེའྦྷཱི་འོག་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཚུལ་དང་། ཡང་ཐོག་མར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
མར་ཤེས་ནས་ཕན་པར་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའྦྷཱི་བྱམས་པས་ཀུན་ནས་སོང་བའྦྷཱི་སྦྷཱིང་རེ་བསེད་དེ། སེམས་བསེད་
ནས་དེའྦྷཱི་འོག་ཏུ་གྦྷཱིས་སུ་མེད་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཡོད་པར་དམ་པ་གོང་མ་དག་
བཞེད་པ་ལྟར་དོན་ལའང་གནས་སོ། །རྨ་བྱས་འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་ལ་མཁས་པ་པཎྦྷཱི་ཏའྦྷཱི་འཇུག་ཚུལ་དང་། རལ་འབྱོར་
ཀུ་ས་ལྦྷཱི་པའྦྷཱི་འཇུག་ཚུལ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ཀང་མཛད་དོ། །ཡང་རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྦྷཱི་ལ་
ནྦྷཱི། །སྦྷཱིང་རེ་སོན་བཏང་སོད་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་དྦྷཱི་མ་མེད་བཤད་པ། །སེམས་ཡོད་སུ་ཞྦྷཱིག་དེ་ལ་སྨོད། །ཅེས་
གསུངས་པའང་ས་མའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། དེ་ྦྷཱིད་སོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་སོད་པ་ཐམས་ཅད་
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སྦྱྦྷཱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པ་དྲུག་གྦྷཱིས་བསྡུས་པར་གསུངས་པ་དང་ཡང་གནད་འདའོ། །མདོར་བསྡུས་ན། 
རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །ཞེས་ཚོགས་གྦྷཱིས་སུ་འདུས་པར་
གསུངས་པ་ནྦྷཱི་ལམ་དབུ་མའྦྷཱི་ངོ་བོའ།ོ །གསུམ་པ་དེའྦྷཱི་མས་ལེན་ཞྦྷཱིབ་ཏུ་བཤད་པ་ནྦྷཱི་དམ་པ་གོང་མ་དག་ལ་
བརྒྱུད་པའྦྷཱི་བཀའ་སོལ་མང་དུ་སང་ཡང་འདྦྷཱིར་མས་ལེན་གདམས་པའྦྷཱི་བཀའ་བབས་པ་ཇོ་བོ་རེ་ལྷ་གཅྦྷཱིག་
གྦྷཱིས་བཞེད་པ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། རེན་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་དང་། ལམ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། ལམ་
དེས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྦྷཱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལའང་གང་གྦྷཱིས་གང་ལ། ཇྦྷཱི་ལྟར་སབས་སུ་འགོ་བའྦྷཱི་ཚུལ་གསུམ་
ལས། གང་ཟག་གང་གྦྷཱིས་སབས་སུ་འགོ་བ་ནྦྷཱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིརྦྷཱིགས་སད་པའྦྷཱི་གང་ཟག་གྦྷཱིས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་
གང་གྦྷཱིས་སབས་སུ་འགོ་བ་ནྦྷཱི། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱ་བའྦྷཱི་ཐབས་ཚོལ་བའྦྷཱི་བསམ་པ་སེ། བདག་ྦྷཱིད་འཁོར་
བའྦྷཱི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་ནས་མར་གྱུར་པའྦྷཱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་སྡུག་བསལ་དེ་དག་ལས་བསྒྲལ་
བར་བྱ་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ནུས་པའང་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་མེད་པས་དེ་ལ་སབས་འཆའ་སམ་
པ་དང་། དེའྦྷཱི་དོན་ཡང་དེའྦྷཱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཡྦྷཱིན་པར་ཤེས་པ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ཇྦྷཱི་སྐད་དུ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་དེ་དངོས་
འདོད་པས་ཁས་ལེན་དེ་ཡང་སྦྷཱིང་བརེ་ལས་རྦྷཱིག་བྱ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །རྒྱུ་དེས་གང་ལ་སབས་སུ་འགོ་
བའྦྷཱི་ཡུལ་ནྦྷཱི་ཐོབ་བྱ་འབས་བུའྦྷཱི་སབས་འགོ། ཡུལ་བདག་གཞན་གྦྷཱི་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་གྦྷཱི་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་རང་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བ་དང་། བརེན་པ་རྒྱུའྦྷཱི་སབས་འགོ་ཡུལ་སངས་རྒྱས་གཞན་རྒྱུད་ལ་
གྲུབ་ཟྦྷཱིན་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་འགོག་ལམ་གྦྷཱིས་བསྡུས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་དགེ་འདུན་
རམས་ལ་བརེན་པའོ། །རྒྱུ་དེས་ཡུལ་གང་ལ་ཚུལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་སབས་སུ་འགོ་བ་ནྦྷཱི་སྦྱོར་དངོས་རེས་གསུམ་གྦྷཱི་ཆོ་
གའྦྷཱི་སོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྦྷཱིང་པོའ་ིབར་དུ་གཞན་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ལམ་སོན་པ་དང་། 
ལམ་དངོས་དང་། ལམ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཟླ་གོགས་ཞུས་ནས། རང་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའྦྷཱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྒྲུབ་པར་
ཁས་བླངས་པའོ། །དེ་དག་གྦྷཱི་བསབ་བྱ་ལ་ཐུན་མོང་གྦྷཱི་བསབ་བྱ་ཅྦྷཱི་ཟ་བའྦྷཱི་ཕུད་ཀྦྷཱིས་མཆོད་པ་ལ་བརོན་པ་
དང་། ཡོན་ཏན་དན་པས་དུས་དྲུག་ཏུ་སབས་འགོ་བྱ་བ་དང་། བྱ་དགའ་དང་སོག་གྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཡང་སབས་འགོ་མྦྷཱི་
གཏོང་བ་གསུམ་དང་། སོ་སོའ་ིབསབ་བྱ་ལྷ་གཞན་ལ་ཕྱག་མྦྷཱི་འཚལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་མྦྷཱི་བྱ་བ་
དང་། གོགས་མུ་སེགས་ཅན་མྦྷཱི་བསེན་པ་གསུམ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་ཙམ་གྦྷཱི་བསབ་བྱ་དོ་གལ་ཅྦྷཱི་བྱུང་ཡང་
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ཐབས་གཞན་མྦྷཱི་བཙལ་བ་དང་། ཕྱོགས་གང་དུ་འགོ་བའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་སེ། དེ་ལྟར་བརྒྱད་ལ་
བསབ་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་སབས་སུ་འགོ་བ་ཁད་པར་ཅན་བྱས་ནས་སྦྷཱི་དོན་གྦྷཱིས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
ལམ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་ྦྷཱིད་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་ཇྦྷཱི་ལྟར་བསྒྲུབ་
པའྦྷཱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མཚན་ྦྷཱིད་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་བཤད་པ་དང་། དེའྦྷཱི་རམ་
གངས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་ཆོས་དང་། སེམས་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་ལ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་
བསམ་པ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་གསུམ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། བསམ་པ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱིར་
དམྦྷཱིགས་པ་མེད་པའྦྷཱི་སྦྷཱིང་རེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྦྷཱི་འབས་བུ་ལ་སྨོན་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་ཡྦྷཱིན་པས་
དེའང་ངོ་བོ་དང་། རྒྱུ་དང་། འབས་བུ་གསུམ་གྦྷཱིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་ལའང་། མཚན་ྦྷཱིད་ནྦྷཱི་
མགོན་པོ་བྱམས་པས། སེམས་བསེད་པ་ནྦྷཱི་གཞན་དོན་ཕྱྦྷཱིར། །ཡང་དག་རོགས་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །ཅེས་པ་
ལྟར་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་ནོ། །དེའྦྷཱི་དབྱེ་བ་ལ་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་སྨོན་འཇུག་གྦྷཱིས། ཡུལ་གྦྷཱི་སོ་ནས་ཀུན་རོབ་
དང་དོན་དམ་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་གྦྷཱིས་ཕ་རགས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་བར་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཆོས་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཐོབ་
པའྦྷཱི་སེམས་བསེད་གྦྷཱིས། ས་མཚམས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་མོས་པ་དང་། ལྷག་བསམ་རམ་པར་དག་པ་དང་། རམ་པར་
སྨྦྷཱིན་པ་དང་། སྒྲྦྷཱིབ་པ་སྤངས་པའྦྷཱི་སེམས་བསེད་བཞྦྷཱི། ཆེ་བ་དཔེའྦྷཱི་སོ་ནས་ས་དང་གསེར་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་
ྦྷཱི་ཤུ་ར་གྦྷཱིས་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་དེའྦྷཱི་རྒྱུ་ལ་འཐོབ་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ནྦྷཱི་ཆགས་པའྦྷཱི་རེན་དང་། སེ་བའྦྷཱི་རྒྱུ་གྦྷཱིས་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །དང་པོ་ལ་ལུས་རེན་ནྦྷཱི་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱིས་བྱྦྷཱིན་གྦྷཱིས་བརླབས་པ་དང་། ཆོས་ཟབ་མོ་ཐོབ་
པའྦྷཱི་སོབས་ཀྦྷཱིས་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་ལའང་སེ་བར་བཞེད་ལ། བསམ་པའྦྷཱི་རེན་ནྦྷཱི་སབས་འགོ་ཁད་པར་ཅན་
ནོ། །གྦྷཱིས་པ་སེ་བའྦྷཱི་རྒྱུ་ནྦྷཱི་ཆོས་བཅུ་པའྦྷཱི་མདོ་ལས། དགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་གྦྷཱིས་བསྐུལ་བ་དང་། སེམས་
ཅན་སྡུག་བསལ་བར་མཐོང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ཆེ་བའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་དང་། སེམས་བསེད་ཀྦྷཱི་ཕན་
ཡོན་མཐོང་བ་སེ་བཞྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་སྒྲོན་མེའྦྷཱི་མདོ་ལས། རྒྱུ་དུ་མ་གསུངས་པ་
ཐམས་ཅད་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྦྷཱིས་ཕྱོགས་གཅྦྷཱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་རྦྷཱིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དགེ་
བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་གྦྷཱིས་བསྐུལ་བ་དང་། སྦྷཱིང་རེ་ཆེ་བ་དང་། འཁོར་བའྦྷཱི་སྡུག་བསལ་གྦྷཱིས་མྦྷཱི་འཇྦྷཱིགས་པ་སེ་རྒྱུ་
བཞྦྷཱི་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་ལ་མོས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསེ་སོད་ཐོས་པ་
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དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་ཆོས་ནུབ་ཏུ་ེ་བར་མཐོང་བ་དང་། སེམས་ཅན་ོན་མོངས་པ་མཐོང་བ་སེ། རེན་
བཞྦྷཱི་དང་། རང་དང་གཞན་གྦྷཱིས་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བའྦྷཱི་སོབས་བཞྦྷཱི་སེ་བཅུ་གྦྷཱིས་སུ་གསུངས་ལ། ཇོ་བོ་ནྦྷཱི་
རྒྱུ་ཁ་ཡར་བ་དང་བརྒྱུད་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ཙམ་ནྦྷཱི་མཐའ་ཡས་ལ་ཚོགས་པ་ཚང་བ་དངོས་ཀྦྷཱི་རྒྱུ་ནྦྷཱི། ཆོས་བཅུ་པའྦྷཱི་མདོ་
ལས་གསུངས་པའྦྷཱི་བཞྦྷཱི་པོ་ཁོ་ན་ལ་མཛད་གསུང་ངོ་། །གསུམ་པ་འབས་བུ་བསན་པ་ལ་གྦྷཱིས་ལས་ཐོབ་པ་ཕན་
ཡོན་གྦྷཱི་འབས་བུ་ནྦྷཱི་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། མྦྷཱིང་དང་དོན་འཕོ་བས་རེན་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བ་དང་། དམ་
པ་རམས་ཀྦྷཱིས་བསོད་པ་དང་། བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའྦྷཱི་སོ་ནས་སེས་ཐོབ་ཀྦྷཱི་འབས་བུ་ངོ་མཚར་བ་
དང་། འགོ་བའྦྷཱི་བཤེས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། བདག་གྦྷཱི་དོན་
ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་གནས་སྐབས་ཀྦྷཱི་འབས་བུ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། འབས་བུ་ལ་འདུན་པ་ྦྷཱིད་དང་། 
བསམ་པས་སྦྱོར་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། བསམ་སྦྱོར་གྦྷཱིས་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་པའྦྷཱི་སོ་ནས་མཐར་ཐུག་གྦྷཱི་
འབས་བུ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་སེ། འབས་བུ་དེ་ྦྷཱིད་ལ་གཞུང་ལས་ཡྦྷཱིད་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་ནོར་བུ་དང་། དུས་མཐའྦྷཱི་མེ་ལ་
སོགས་པའྦྷཱི་དཔེའྦྷཱི་རམ་གངས་དུ་མས་བསན་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་མས་པ་ེས་དམྦྷཱིགས་ཀྦྷཱི་འབས་བུའང་
གསུམ་སེ། བསམ་པའྦྷཱི་སོབས་མེད་པས་སྦྱོར་བའྦྷཱི་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་མས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་
བསྒྲལ་བར་ཁས་བླངས་པ་མས་པས་དམ་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་སྨད་པ་དང་། ེས་པ་ལྦྷཱི་བས་ངན་འགོར་ལྟུང་བར་
གསུངས་པའོ། །དེ་ལྟར་ངོ་བོ་དང་། རྒྱུ་དང་། འབས་བུ་གསུམ་གྦྷཱིས་བསམ་པ་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གྦྷཱིས་པ་སྦྱོར་
བ་ལ་ཁད་པར་ཅན་ནྦྷཱི་ཕ་རོལ་ཕྱྦྷཱིན་པ་དྲུག་སེ། འདྦྷཱི་ལ་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེའྦྷཱི་ངེས་པར་བསམ་པ། 
འབས་བུ་བསན་པ་དང་གསུམ་གྦྷཱིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་སྦྱྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི། གཏོང་བའྦྷཱི་སེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་
དང་བཅས་པ་སེ། དབྱེ་ན་ཟང་ཟྦྷཱིང་དང་མྦྷཱི་འཇྦྷཱིགས་པ་དང་། ཆོས་ཀྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པ་གསུམ་མོ། །ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་ནྦྷཱི་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བ་སྤོང་བའྦྷཱི་སེམས་པ་སེ། དབྱེ་ན་ེས་སོད་སོམ་པ་དང་། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་དང་། སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་
ཀྦྷཱི་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་གསུམ་མོ། །བཟོད་པ་ནྦྷཱི་སན་ཐུབ་པའྦྷཱི་སེམས་པ་སེ། དབྱེ་ན་གནོད་བྱེད་ཀྦྷཱིས་མྦྷཱི་འབྱེད་པ་དང་། 
སྡུག་བསལ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའྦྷཱི་བཟོད་པ་གསུམ་མོ། །བརོན་འགྲུས་ནྦྷཱི་དགེ་བ་
ལ་སོ་བའྦྷཱི་སེམས་པ་སེ། དབྱེ་ན་གོ་ཆ། སྦྱོར་བ། ཆོག་པར་མྦྷཱི་འཛིན་པའྦྷཱི་བརོན་འགྲུས་གསུམ་མོ། །བསམ་
གཏན་ནྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་རེ་གཅྦྷཱིག་པ་སེ། དབྱེ་ན་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་
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བསྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་གྦྷཱི་དོན་བྱེད་པའྦྷཱི་བསམ་གཏན་གསུམ་མོ། །ཤེས་རབ་ནྦྷཱི་དོན་དམ་ཤེས་པ་སེ། དབྱེ་ན་
རམ་པར་མྦྷཱི་རོག་པའྦྷཱི་སྦྱོར་དངོས་རེས་གསུམ་གྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་གསུམ་མོ། །འདྦྷཱི་དག་ཀང་མྦྷཱི་མཐུན་
ཕྱོགས་མས་པ་སོགས་ཆོས་བཞྦྷཱི་དང་ལྡན་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པར་འགྱུར་བར་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་གསུངས་
སོ། །ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། པཱ་ར་མྦྷཱི་ཏ་ཞེས་པ་དམ་པ་དང་། རབ་དང་། མཆོག་དང་། ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པ་རམས་ལ་འཇུག་པས་དགེ་བའྦྷཱི་ཆོས་དམ་པ་དང་། རབ་དང་། མཆོག་ཀང་ཡྦྷཱིན་ལ། བགོད་པར་
བྱེད་པའམ་བགོད་བྱ་མཐར་ཐུག་པས་ན་ཕྱྦྷཱིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་དམ་པར་འཇོག་པ་ནྦྷཱི་ཀུན་བཏུས་ཀྦྷཱི་འགེལ་
པ་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་དང་། ཐབས་དང་། འབས་བུ་དམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པར་བཤད་པ་དང་། དགོངས་འགེལ་ལས། མ་
ཆགས་པ་དང་མྦྷཱི་ལྟ་བ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་དང་མྦྷཱི་རོག་པ་དང་། བསོ་བ་དམ་པ་སེ་ལྔ་དང་ལྡན་པར་
བཤད་པ་དང་། ཐེག་བསྡུས་ལས། གནས་དང་དངོས་པོ་དང་ཆེད་དུ་བྱ་བ་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། ཡོངས་
སུ་བསོ་བ་རམ་པར་དག་པ་དམ་པ་སེ་དམ་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་བཤད་པ་དང་། དབུས་མཐའ་ལས། རྒྱ་ཆེ་བ་
དང་ཡུན་རྦྷཱིང་དང་། །ཆེད་དུ་བྱ་དང་མྦྷཱི་ཟད་དང་། །རྒྱུན་མྦྷཱི་ཆད་དང་ཚེགས་མེད་དང་། །དབང་འབྱོར་བ་དང་
ཡོངས་གཟུང་དང་། །རོམ་དང་འཐོབ་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་། །འགྲུབ་པ་དམ་པར་འདོད་པ་ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དམ་པ་བཅུ་
གྦྷཱིས་དང་ལྡན་པར་བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གསེར་འོད་དམ་པའྦྷཱི་མདོ་ལས། དམ་པ་ྦྷཱི་ཤུ་དང་ལྡན་པ་
སོགས་ཀང་བཤད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་དེ་དག་གྦྷཱི་ངེས་པ་ལ་གངས་ངེས་པ་དང་། གོ་རྦྷཱིམ་ངེས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་
ངེས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། རྒྱུད་བླར་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྦྷཱི་མོ་མཁན་གྦྷཱིས་དཔེས་ངེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་
བཤད་པ་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་དུ། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་སོགས་ཚུལ་ལྔ་
བཤད་དེ་དེ་དག་ཏུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། ས་མ་ལས་ཕྱྦྷཱི་མ་འབྱུང་བ་རྒྱུ་འབས་དོན་གྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་དང་། 
རོགས་ས་བ་དང་དཀའ་བ་རགས་པ་དང་ཕ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་དང་། དམན་པ་དང་མཆོག་གྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་གསུམ་
མོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་དག་རེ་རེའྦྷཱི་ནང་དུ་དྲུག་དྲུག་ཚང་བ་ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ངེས་པ་དང་། རེ་རེ་བྱེད་པ་ལ་དྲུག་
ཅར་ཚང་བས་སྦྱོར་བ་ལ་ངེས་པ་དང་། རེ་རེ་བྱས་པས་དྲུག་ཅར་སེ་བས་རྒྱུ་མཚན་གྦྷཱིས་ངེས་པ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་འབས་བུ་ལ་སོ་སོའ་ིའབས་བུ་དང་། ཐུན་མོང་གྦྷཱི་འབས་བུ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ལ་རེ་རེ་ལའང་
འབས་བུ་ལྔ་ལྔ་སེ། སེས་བུ་བྱེད་པའྦྷཱི་འབས་བུ་བདག་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་། བདག་པོའ་ིའབས་བུ་བསོད་
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ནམས་འབྱུང་བ་དང་། བལ་བའྦྷཱི་འབས་བུ་སེར་ས་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་མྦྷཱི་མཐུན་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་སྤོང་པ་དང་། རམ་སྨྦྷཱིན་
གྦྷཱི་འབས་བུ་ལོངས་སོད་སོགས། རྒྱུ་མཐུན་གྦྷཱི་འབས་བུ་གཏོང་བ་སོགས་སོན་གྦྷཱི་ལས་དེ་བྱེད་པར་འགྱུར་
བའོ། །ཐུན་མོང་གྦྷཱི་འབས་བུ་ནྦྷཱི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡོངས་སུ་བསོ་བས་བསྒྱུར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ིཆུ་ལྟར་རོགས་
པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ྦྷཱིད་དུ་རོ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་འགྱུར་བའོ། །གསུམ་པ་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་ནྦྷཱི་བསགས་པའྦྷཱི་དགེ་བ་འདོད་པའྦྷཱི་
དོན་དུ་བསྒྱུར་བ་སེ། དེ་ལའང་བཞྦྷཱི་ལས། བསོ་བྱའྦྷཱི་དངོས་པོ་ནྦྷཱི་ཚོགས་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་དགེ་བ་སར་
བྱས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ད་ལྟ་བྱེད་བཞྦྷཱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ན་བྱ་བར་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་བློས་བསྡུས་
ནས་སོ། །བསོ་བྱེད་ཀྦྷཱི་བློ་ནྦྷཱི་བསོ་བའྦྷཱི་གནས་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་ཤེས་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་དང་སེམས་པ་དང་འདུན་པ་མཚུངས་
ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །གང་དུ་བསོ་བའྦྷཱི་གནས་ནྦྷཱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བའྦྷཱི་ཆེད་དུ་རང་གཞན་གྦྷཱི་
དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་སའོ། །ཇྦྷཱི་ལྟར་བསོ་བའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི། དཀོན་མཆོག་གྦྷཱི་རེན་
དངོས་སུ་བཞུགས་པའམ་ཡྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་བསམ་པའྦྷཱི་དྲུང་དུ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་སོགས་ཡན་ལག་དང་པོ་དྲུག་སོན་
དུ་བཏང་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་འབུམ་ཕག་གངས་མེད་བཅུ་འདུས་པ་བཟང་པོ་སོད་པའྦྷཱི་སྨོན་ལམ། དེ་ཐམས་
ཅད་འདུས་པ་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུའམ། གཞན་ཡང་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་ཀྦྷཱི་ཚིག་དྦྷཱི་མ་མེད་པ་བརོད་པའྦྷཱི་
སོ་ནས་བསོ་བར་བྱའོ། །དེའང་དགེ་བ་བྱེད་པ་ྦྷཱིད་ནས་སང་ལ་རང་བཞྦྷཱིན་མེད་པར་ཤེས་པ་རྨྦྷཱི་ལམ་ལྟ་བུའྦྷཱི་
བློས་ཟྦྷཱིན་པའམ། བསོས་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རེས་སུ་ཡང་བསོ་བྱ་བསོ་བྱེད་སོགས་ཐམས་ཅད་མྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་ནམ་མཁའ་
ལྟ་བུར་ཤེས་པའྦྷཱི་བློས་ཟྦྷཱིན་ན་བསོ་བ་རམ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་དེའྦྷཱི་རམ་གངས་བསན་པ་ནྦྷཱི་དེ་
ལྟར་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་ཀྦྷཱིས་འཕངས་ནས་སྦྱོང་བ་ཕ་རོལ་ཕྱྦྷཱིན་པ་དྲུག་ལྡན་དང་། རེས་ཡོངས་སུ་
བསོ་བ་གསུམ་གྦྷཱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་མཐའ་དག་བསྡུས་པར་ཇོ་བོ་རེས་བཞེད་ལ། དེ་ྦྷཱིད་གཞུང་དག་
ལས་དགོས་པའྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་རམ་གངས་གཞན་གྦྷཱིས་བསན་པ་ནྦྷཱི། རམ་བཤད་
རྦྷཱིགས་པར་ཚངས་པར་སོད་པ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཚངས་པ་ནྦྷཱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། དེའྦྷཱི་ཆེད་དུ་སོད་པ་ནྦྷཱི་ལྷག་
པའྦྷཱི་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་དང་སེམས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་བསབ་པ་གསུམ་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་པ་ལས་འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ་ིབསབ་པ་གསུམ་མོ། །ཡང་རམ་གངས་ཀྦྷཱིས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གྦྷཱིས་སུའང་བསན་ཏེ། མདོ་ལས་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རམས་ཀྦྷཱི་ལམ་མདོར་བསྡུས་པ་ནྦྷཱི་གྦྷཱིས་ཡྦྷཱིན་ཏེ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བོ་ཞེས་འབྱུང་
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བས་སོ། །དེ་དག་གྦྷཱི་ངོ་བོ་ཡང་མདོ་ལས། སྦྷཱིང་རེས་སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་པ། །དེ་ནྦྷཱི་ཐབས་ཀྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་
དོ། །འཁོར་གསུམ་རམ་པར་མྦྷཱི་རོག་པ། །དེ་ནྦྷཱི་ཤེས་རབ་མཚན་ྦྷཱིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཡང་བསབ་
བཏུས་ལས། རམ་གངས་གཞན་གྦྷཱིས་ཆོས་བཅུ་གྦྷཱིས་སུའང་བསན་ཏེ། གཞྦྷཱི་བདག་གྦྷཱི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་
དང་དགེ་བ་གསུམ་ལ་གཏོང་བ་དང་། བསྲུང་བ་དང་དག་པ་དང་སྤེལ་བའྦྷཱི་བྱ་བ་བཞྦྷཱི་བཞྦྷཱི་སྦྱར་ནས་བསན་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བྱམས་པ་སེང་གེ་སྒྲའྦྷཱི་མདོ་ལས། རོགས་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གྦྷཱི་དྦྷཱིང་མྦྷཱི་འཇོག་
པའྦྷཱི་ཆོས་རམ་པ་བརྒྱད་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་བསན་ཏེ། བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་དང་སྦྱྦྷཱིན་པ་དང་བསོ་བ་དང་བྱམས་པ་དང་
སྦྷཱིང་རེ་དང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བོ་ཞེས་པས་སོ། །མདོ་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་དགོངས་པ་ལམ་དང་འཇུག་པ་བདེ་
བས་སངས་རྒྱས་པའྦྷཱི་ཆོས་བདུན་གྦྷཱི་སོ་ནས་བསན་ཏེ། ཕྱག་དང་མཆོད་པ་དང་སྦྷཱིག་པ་བཤགས་པ་དང་དགེ་
བ་ལ་ཡྦྷཱི་རང་བ་དང་བསྐུལ་བ་དང་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་སྨོན་ལམ་བདུན་དུ་གསུངས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་
ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའྦྷཱི་མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རམས་ཀྦྷཱིས་མཆོག་ཏུ་སྦྷཱི་བོར་ཕྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཆོས་བཞྦྷཱི་ལ་
སོགས་པ་རམ་གངས་མང་པོའ་ིསོ་ནས་གསུངས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་
རྒྱུར་གྱུར་པའྦྷཱི་ལམ་དེ་ཇྦྷཱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིབསམ་པ་སྦྱོར་བ་དང་། སྦྱོར་བ་
ཚོགས་བསགས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བའྦྷཱི་གེགས་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། བསམ་པ་དེ་
ཡང་དག་པར་བླང་པ་དང་། བླངས་ནས་བསབ་པར་བྱ་བ་དང་། ེས་པ་ཕྱྦྷཱིར་བཅོས་པའྦྷཱི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སེ། བླང་བའྦྷཱི་འདུན་པ་བསེད་པ་དང་། སེ་བའྦྷཱི་རྒྱུ་སྦྱོང་བ་དང་། ཆོ་གས་བསེད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་དེ་ལྟར་
སབས་འགོ་ཁད་པར་ཅན་བྱས་ནས་རོགས་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དེས་ཐོག་མར་སེམས་བསེད་བྱ་
བའྦྷཱི་འདུན་པ་བསེད་པར་བྱ་བ་སེ། དེའང་འདྦྷཱི་སམ་དུ་དེ་མ་བྱས་ན་ལམ་གང་གྦྷཱིས་བསྒྲུབ་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་ལམ་
དུ་མྦྷཱི་འགྱུར་བས་ངེས་པར་བྱ་དགོས་པ་དང་། སྦྷཱིར་རོགས་ལྡན་རམས་ཀྦྷཱིས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མར་འབས་
བུ་ལ་སྨོན་ནས་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པ་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། ཁད་པར་དུས་གསུམ་གྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་ཚུལ་ཡང་ཡྦྷཱིན་
པས་ན་ལམ་གྦྷཱི་ཐོག་མ་ྦྷཱིད་དུ་བྱ་དགོས་པ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་དུ་མ་ཆུད་པར་ཤྦྷཱི་སྦྷཱིད་པས་མྱུར་དུ་བྱ་
དགོས་པ་དང་། བྱས་ན་སར་ཇྦྷཱི་སྐད་བཤད་པའྦྷཱི་ཕན་ཡོན་རམས་འབྱུང་བར་བསམ་སེ་འདུན་པ་བསེད་
དོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་དེ་ལྟར་འདུན་པ་བསེད་པས་ཀང་དེའྦྷཱི་རྒྱུ་སད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལའང་སར་བསན་པའྦྷཱི་བསོད་
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ནམས་ཀྦྷཱི་སོབས་དང་སེམས་ཅན་ལ་སྦྷཱིང་རེ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་གསུམ་ཡྦྷཱིན་པ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། 
མཆོད་པ་དང་སྦྱྦྷཱིན་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་བསོད་ནམས་ཅྦྷཱི་ནུས་པ་བསགས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་བསེད་པའྦྷཱི་ཐབས་
དང་། བསོམ་པའྦྷཱི་ཚུལ་དང་། གོམས་པའྦྷཱི་ཕན་ཡོན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྦྷཱི་ལས་བཏང་
སོམས་ཀྦྷཱི་ཞྦྷཱིང་བྱམས་པའྦྷཱི་ཆུས་བཅུས་པའྦྷཱི་སྦྷཱིང་རེའྦྷཱི་མྱུ་གུ་ལས་དགའ་བའྦྷཱི་ལོ་ཐོག་རྒྱས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་
སེམས་སེ་བར་བཤད་མོད་ཀྦྷཱི། ཇོ་བོས་ནྦྷཱི་བཏང་སོམས་དང་དགའ་བ་ལོགས་སུ་བསོམ་མྦྷཱི་དགོས་པས། 
བྱམས་པའྦྷཱི་ཆུ་བས་སྦྷཱིང་རེ་བསེད་པར་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱམས་པ་ལས་སེ་བར་གསུངས་སོ། །འདྦྷཱི་
བསོམ་པ་ལ་གང་གྦྷཱིས་བསོམ་པའྦྷཱི་རྒྱུ། ཅྦྷཱི་ལྟར་བསོམ་པའྦྷཱི་ཚུལ། གོམས་པར་བྱས་པའྦྷཱི་ཕན་ཡོན་དང་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་ལས་དང་པོ་པ་རམས་ནྦྷཱི་རྒྱུ་མཚན་གྦྷཱི་སོ་ནས་བསོམ་དགོས་པས་བདག་ྦྷཱིད་ལ་ཕན་པ་དང་། 
སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱིས་བཟུང་བ་དང་། སེམས་ཅན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཡོན་ཏན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གྦྷཱིས་བསོམ་པར་
བྱའོ། །དེ་ལ་བདག་ྦྷཱིད་ལ་ཕན་པ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་ལྟར་ཚེ་འདྦྷཱིའྦྷཱི་མས། བདག་ལྟོར་ཞུགས་ནས་མ་བརླག་མ་སས་པར་
བཟུང་བ་དང་། བཙས་ནས་སྦྷཱིན་བུའྦྷཱི་ཆུ་བུར་ལྟར་རེག་མྦྷཱི་བཟོད་པ་བགས་ཀྦྷཱིས་བསངས། ཁ་ཟས་སོད་ཅྦྷཱིང་མྦྷཱི་
གཙང་བ་ལག་པས་ཕྱགས་བརེ་གདུང་ཚད་མེད་པར་བྱས། བྱམས་པའྦྷཱི་མྦྷཱིག་གྦྷཱིས་བལྟས། སན་པའྦྷཱི་ཚིག་གྦྷཱིས་
བྦྷཱིད། འཚམ་པའྦྷཱི་འཚོ་བ་བྱྦྷཱིན། ཡ་ང་བའྦྷཱི་འཇྦྷཱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུངས། འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་བར་དང་ཐ་
སད་ཐམས་ཅད་བསབས། ནོར་གྦྷཱི་སྦྷཱིང་པོ་བྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་བུའྦྷཱི་དོན་དུ་ཚེ་འདྦྷཱིར་ལྟོགས་འཁགས་ངལ་དུབ་དང་ལུས་
སོག་འདོར་བའྦྷཱི་དཀའ་བ་སད། མྦྷཱི་དགེ་བ་བཅུ་ཆར་བསེད་པས་ཕྱྦྷཱི་མར་ངན་སོང་དུ་ལྷུང་བའྦྷཱི་ལས་བྱས་ཏེ། 
མདོར་ན་བུའྦྷཱི་ེས་པ་སོབ་ཅྦྷཱིང་ཅྦྷཱི་བཟང་བྱས་པས་ཤྦྷཱིན་ཏུ་དྦྷཱིན་ཆེ་བར་བསམ་པས་དེ་སྡུག་ཅྦྷཱིང་ཕན་གདགས་
བྱར་འཛིན་པ་འབྱུང་ལ། དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་སེམས་ཅན་དག་ནྦྷཱི་རེ་རེས་ཀང་། །ཡང་ནས་ཡང་དུ་མ་བྱས་ཏེ། །ཞེས་
པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་དྦྷཱིན་བསམ་པས་དེ་སྦྷཱིང་དུ་སྡུག་ཅྦྷཱིང་ཕན་གདགས་བྱར་འཛིན་པ་འབྱུང་
ངོ་། །གྦྷཱིས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱིས་བཟུང་བ་ནྦྷཱི་སེམས་ཅན་རམས་ནྦྷཱི་བུ་གཅྦྷཱིག་པ་ལྟར་དེ་བཟུང་བས་དེ་ལ་གནོད་
པ་བྱས་ན་ང་ལ་གནོད་བྱས་ཤྦྷཱིང་། སེམས་ཅན་ཕན་པ་བྱས་ན་ང་ལ་མཆོད་པའྦྷཱི་མཆོག ཅེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་བུ་གཅྦྷཱིག་པ་ལྟར་གཅེས་པར་མཛད་པས་ཀང་བླ་མའྦྷཱི་
བུ་ལྟར་སྡུག་ཅྦྷཱིང་ཕན་གདགས་པར་བསམ་པའོ། །གསུམ་པ་སེམས་ཅན་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཡོན་ཏན་ནྦྷཱི་སེམས་ཅན་ཐམས་
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ཅད་དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པའྦྷཱི་སྦྷཱིང་པོ་ཅན་ཡྦྷཱིན་པས་ཀང་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་དང་། ནོར་བུའྦྷཱི་ཟ་མ་ཏོག་དང་། དར་ཡུག་
གྦྷཱི་རྡུལ་བཞྦྷཱིན་སྡུག་ཅྦྷཱིང་ཕན་གདགས་བྱར་བསམ་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་རྒྱུ་མཚན་དེས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བསོམ་པའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི་
ཐོག་མར་ཚེ་འདྦྷཱིའྦྷཱི་མ་ལ་བྱམས་པ་རང་གྦྷཱི་ཚད་དུ་བསོམ་པར་བྱ་དེ་ནས་མ་དེའྦྷཱི་ཚད་ཀྦྷཱིས་ེ་འབེལ་ནས། ཡུལ་
མྦྷཱི་ནས་འཛམ་བུའྦྷཱི་གྦྷཱིང་ནས་གྦྷཱིང་བཞྦྷཱི་ནས། སོང་གསུམ་ནས་ནམ་མཁའྦྷཱི་མཐར་ཐུག་པར་བསོམས་ཏེ་བྱམས་
པ་དང་ལྡན་པའྦྷཱི་སེམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཚད་མེད་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་གོམས་པར་
བྱས་པའྦྷཱི་ཕན་ཡོན་ནྦྷཱི། སེམས་ཅན་རམས་ལ་རེ་བོ་གཙོས་སུམ་བརྒྱའྦྷཱི་ཁ་ཟས་དུས་གསུམ་རག་ཏུ་བྱྦྷཱིན་པ་དང་། 
སངས་རྒྱས་ལ་ལོངས་སོད་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱིས་རག་ཏུ་མཆོད་པ་བས་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་དང་། བྱམས་ཆོས་ཡོན་
ཏན་བརྒྱད་ལྡན་ཐོབ་པ་དང་། འདྦྷཱིར་སྦྷཱིང་རེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་སེ་བའོ། །དེ་དག་གྦྷཱིས་སྦྷཱིང་རེ་སེ་བའྦྷཱི་
ཐབས་བྱམས་པ་བསོམ་པའྦྷཱི་ཚུལ་བསན་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གྦྷཱིས་པ་སྦྷཱིང་རེ་ཇྦྷཱི་ལྟར་བསོམ་པའྦྷཱི་ཚུལ་ཡང་བྱམས་པ་
ལྟར་ར་བའྦྷཱི་མ་ནས་ནམ་མཁའྦྷཱི་མཐར་ཐུག་པའྦྷཱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྷཱིང་རེ་དང་ལྡན་པའྦྷཱི་སེམས་རྒྱ་ཆེན་
པོ་ཡངས་པ་བུ་གཅྦྷཱིག་པ་མེའྦྷཱི་དོང་དུ་ལྷུང་བ་མཐོང་བའམ་དན་ན་མཆྦྷཱི་མ་འབྱུང་བའྦྷཱི་ཚད་དུ་བསོམ་པར་
བྱའོ། །གསུམ་པ་དེ་ལྟར་བསོམ་པའྦྷཱི་ཕན་ཡོན་ནྦྷཱི། མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་ལ་
བསབ་པར་བྱ་སེ་སྦྷཱིང་རེ་ཆེན་པོའ།ོ །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་འདུ་བ་དང་། འདྦྷཱིར་
བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་བདེ་བླག་ཏུ་སེ་བའོ། །གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་ནྦྷཱི་དེ་ལྟར་སྦྷཱིང་རེས་ཀུན་ནས་
བསངས་ཏེ་སེམས་ཅན་དེ་དག་སྒྲོལ་བའྦྷཱི་ཐབས་བསམ་པས་མྦྷཱི་འདོད་ཅྦྷཱིང་སྦྱོར་བའྦྷཱི་མཐུ་མེད་པའྦྷཱི་སོ་ནས་
འཇྦྷཱིག་རེན་པ་དང་འཇྦྷཱིག་རེན་ལས་འདས་པའྦྷཱི་ན་རང་གྦྷཱིས་ཀང་མྦྷཱི་ནུས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་ཐུགས་རེ་དང་
ཕྦྷཱིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱིས་ནུས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞྦྷཱིན་
གཤེགས་པའྦྷཱི་སྦྷཱིང་པོ་ཡོད་པའྦྷཱི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་དེ་ཡང་བདག་གྦྷཱིས་བསྒྲུབ་རུང་དུ་ཡྦྷཱིད་ཆེས་པའྦྷཱི་དང་བ་
ཡང་ཡང་སོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སེ་བའྦྷཱི་རྒྱུ་ཚོགས་གསུམ་པོ་སྦྱངས་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་སེ་བས། 
གསུམ་པ་བསེད་པའྦྷཱི་ཆོ་ག་ནྦྷཱི་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་ལུགས་དང་། ཐོགས་མེད་ཀྦྷཱི་ལུགས་གྦྷཱིས་ཡོད་པ། 
གྦྷཱིས་ཀ་ལའང་བླ་མ་ཡོད་མེད་དང་། ཕལ་པ་དང་རླབས་པོ་ཆེའྦྷཱི་ལུགས་གྦྷཱིས་གྦྷཱིས་ཡོད་པར་མཐུན་པ་
ལས་སྦྱོར་དངོས་རེས་གསུམ་གྦྷཱི་ཆོ་ག་མྦྷཱི་འད་སེ། དང་པོས་སོ་ཐར་གྦྷཱི་སོམ་པས་རྒྱུད་མ་བསམས་པ་ལའང་སེ་
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བས་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་ེས་པ་ཚབ་པོ་ཆེ་སྦྱོང་བའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་བདུན་ཀ་བྱེད། དངོས་
གཞྦྷཱི་བརོད་པ་ཉུང་སེ། སོད་འཇུག་དང་ཡྦྷཱིད་དམ་བླང་བ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱེད། མཇུག་བསབ་བྱ་དང་གཏང་
རག་མེད་པར་རང་གཞན་དགའ་བ་བསོམ་པར་བྱེད་དོ། །གྦྷཱིས་པས་སོ་སོ་ཐར་བའྦྷཱི་སོམ་པ་སོན་དུ་སོང་ནས་
རྒྱུད་དག་པ་ལ་སེ་བའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོར་བ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་དང་། སབས་འགོ་ཙམ་བྱེད། དངོས་གཞྦྷཱི་
བྱང་སའྦྷཱི་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་ལེའུ་འམ་ཇོ་བོའ་ིསེམས་བསེད་ཀྦྷཱི་ཆོ་ག་ལྟར་བྱེད། མཇུག་བསབ་བྱ་བརོད་པ་དང་
གཏང་རག་བྱའོ། །འདྦྷཱི་དག་གྦྷཱི་ཁད་པར་ཞྦྷཱིབ་ཏུ་ས་པཎ་གྦྷཱིས་མཛད་པའྦྷཱི་སེམས་བསེད་ཀྦྷཱི་ཆོ་གའམ། ཁོ་བོས་
བྱས་པའྦྷཱི་སོམ་གསུམ་གྦྷཱི་སྦྷཱི་དོན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ལུགས་གྦྷཱིས་པོ་གང་རུང་གྦྷཱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྦྷཱི་སོམ་པ་བླངས་པར་བྱས་ནས། གྦྷཱིས་པ་བླངས་ནས་བསབ་པར་བྱ་བ་ནྦྷཱི་སན་རས་གཟྦྷཱིགས་ཀྦྷཱི་མདོ་
ལས། དབང་པོ་གྦྷཱིས་སྦྱོར་བའྦྷཱི་འདོད་པ་མྦྷཱི་བསེན་པ་དང་མྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་མྦྷཱི་བསེན་པ་དང་། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ལ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མྦྷཱི་བྱ་བ་དང་། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལ་མཁས་པར་བྱ་བ་དང་། སོང་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་
རམ་ཐར་བརན་པར་བྱ་བ་དང་། འཁོར་བ་ལ་ཞེན་པ་མེད་ཅྦྷཱིང་ཀུན་དུ་རོག་པ་ཞྦྷཱི་བར་བྱ་བ་དང་། རྒྱུ་འབས་ལ་
སྐུར་བ་མྦྷཱི་གདབ་པའོ། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཆོས་བདུན་ལ་བསབ་པར་གསུང་པའྦྷཱི་དོན་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་
སེ། བསབ་པ་ེ་བར་སོན་པའྦྷཱི་རྒྱུ་བསན་པ་དང་། བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་ྦྷཱིད་སྦྱོང་བ་ལ་བསབ་པ་དང་། 
སྦྱོར་བ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བསབ་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། དབང་རྟུལ་གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་བསབ་པ་ཟབ་ཅྦྷཱིང་
རྒྱ་ཆེ་བ་རམས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིདགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་ལ་རག་ལས་པས་ན་ནོར་བཟང་གྦྷཱི་རམ་ཐར་ལྟར། དེ་
མྦྷཱི་མས་ཤྦྷཱིང་འཕེལ་བའྦྷཱི་ཐབས་སོན་པའྦྷཱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིདགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་བསེན་པ་དང་དབང་རོན་
གྦྷཱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིམདོ་སེའྦྷཱི་དོན་ཚུལ་བཞྦྷཱིན་དུ་དཔྱད་པ་ལས་ཀང་རོགས་པར་ནུས་པས་ཕྱྦྷཱིའྦྷཱི་རེན་དེ་དག་
བསེན་ཅྦྷཱིང་ནང་གྦྷཱི་རེན་རང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་དན་པ་དང་ཤེས་བཞྦྷཱིན་དང་། བག་ཡོད་བསེན་པར་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ལྟ་བ་གང་ལ་བརེན་པ་དང་ཐབས་གང་གྦྷཱིས་དང་། ཚུལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་དང་། དེ་ལྟར་སྦྱངས་པའྦྷཱི་ཕན་
ཡོན་དང་བཞྦྷཱི་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། འོ་ན་བདག་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་སྦྱོང་བའྦྷཱི་ཚེ་བདག་དང་། སེམས་ཅན་དང་། 
སངས་རྒྱས་གསུམ་གང་ཟག་རས་ཡོད་དམ། སེས་བུ་བཏགས་ཡོད་དམ། སྒྱུ་མའྦྷཱི་སེས་བུ་ལྟར་བརྫུན་པར་
ཤེས་པས་སྦྱོང་ཞེ་ན། འདྦྷཱིར་གསུམ་ཀ་ལ་སེ་ཞྦྷཱིང་སྦྱོང་དུ་རུང་སེ། དང་པོ་ནྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་རོལ་པའྦྷཱི་ལྟ་བ་སེ་གང་ཟག་
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གསུམ་པོ་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པས་ཀང་བྱས་པ་གཟོ་བས་སེམས་ཅན་ལ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་བྱམས་སྦྷཱིང་རེ་དང་བྱང་
ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་སེའོ། །ཇོ་བོས་གསེར་གྦྷཱིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའྦྷཱི་བློ་སྦྱོང་འདྦྷཱི་ལྟ་བ་མུ་སེགས་པ་དང་མཐུན། 
ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་དོན་ཡང་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་། མདོ་དང་རྒྱན་གྦྷཱི་དགོངས་པ་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པའྦྷཱི་གནས་
སྐབས་སུ་ལམ་གྦྷཱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྦྷཱི་གང་ཟག་རས་ཡོད་ཀྦྷཱི་འཛིན་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པའང་འདྦྷཱི་ལ་དགོངས་
སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་ན་ཐོས་དང་། སེམས་ཙམ་པའྦྷཱི་ལྟ་བ་སེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་གྦྷཱི་དབེན་པའྦྷཱི་ཆོས་རས་
ཡོད་ལ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་བྱམས་སྦྷཱིང་རེའྦྷཱི་སོགས་སེའོ། །བྱམས་པའྦྷཱི་རལ་འབྱོར་པ་ནས་བརྒྱུད་པའྦྷཱི་བློ་སྦྱོང་འདྦྷཱི་
ལྟ་བ་བྱེ་བག་ཏུ་ས་བ་དང་མཐུན་ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་དོན་ཡང་འདྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་ལྟ་བ་སེ་དེ་
ལ་བརེན་ནས་དམྦྷཱིགས་པ་མེད་པའྦྷཱི་བྱམས་སྦྷཱིང་རེ་ལས་བྱུང་བའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་སེའོ། །གྦྷཱིས་པ་ཐབས་
གང་གྦྷཱིས་སྦྱོང་བ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱིར་སྦྱོང་ཞེས་པའྦྷཱི་དོན་སྦྷཱིག་པ་ལྟར་ཟད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི། གསེར་ལྟར་བཟང་བར་
བྱེད་པ་ཡྦྷཱིན་ལ་དེའྦྷཱི་ཐབས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་རལ་སྦྱོང་བ་ལྟར་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་སྦྱོང་སེ། དབུལ་
པོས་ནོར་བུ་རེད་པ་ལྟར་གཅེས་པའྦྷཱི་མཆོག་ཏུ་བཟུང་ནས་མྦྷཱི་བརེད་པར་སབས་འགོ་དང་བཅས་པའྦྷཱི་ཚིག་གྦྷཱིས་
ྦྷཱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སྦྱོང་བའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་ལྷ་ཁང་ལྟར་རྒྱུ་ཚོགས་ཀྦྷཱིས་སྦྱོང་བ་སེ། གང་ལ་སེམས་དེ་སེ་
ཞྦྷཱིང་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའྦྷཱི་རྒྱུ་སེམས་ཅན་རམས་ལ་བྱམས་སྦྷཱིང་རེ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ཡོན་ཏན་ལ་དད་པ་
དང་། སེམས་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕན་ཡོན་ཡང་ཡང་བསམ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། ནོར་བུའྦྷཱི་དྦྷཱི་མ་སྦྱོང་བ་ལྟར་མྦྷཱི་མཐུན་
ཕྱོགས་བསལ་བའྦྷཱི་སོ་ནས་སྦྱོང་བ་སེ། གང་གྦྷཱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་དེ་སེ་གནས་འཕེལ་བའྦྷཱི་གེགས་སུ་གྱུར་
པའྦྷཱི་གོགས་པོ་དང་། བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་དམན་པ་གསུམ་སྦྱོང་བའོ། །གསུམ་པ་ཚུལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་སྦྱོང་བ་ནྦྷཱི། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་སོད་པའྦྷཱི་སོ་ས་ཚོགས་འབྱུང་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་དེ་ལ་མྦྷཱི་མཐུན་པ་མེད་པས་
ངེས་པར་སྦྱོང་བ་དང་། སྐད་ཅྦྷཱིག་ཀང་འབལ་དུ་མྦྷཱི་རུང་བས་རག་པར་སྦྱོང་བ་དང་། བྱེད་པ་ཆེ་བའྦྷཱི་སོ་ནས་དགེ་
བ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་གཙོ་བོར་སྦྱོང་བ་སེ། བསམ་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །དགེ་བའམ་ཡང་ན་མྦྷཱི་
དགེ་བ། །ཐམས་ཅད་དགེ་བ་ྦྷཱིད་གྱུར་ཏེ། །གང་ཕྱྦྷཱིར་སེམས་དེ་གཙོ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །ཞེས་དང་། སེམས་བསྲུང་
བརྟུལ་ཞུགས་མ་གཏོགས་པ། །ཞེས་དང་། སེམས་ནྦྷཱི་ནམ་ཡང་མས་མྦྷཱི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྦྷཱི་
པ་དེ་ལྟར་སྦྱངས་པའྦྷཱི་ཕན་ཡོན་ལའང་གསུམ་སེ། གོམས་པས་མྦྷཱི་བརེད་པ་བུ་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་མྱ་ངན་ལྟ་བུ་དང་། 
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བརན་པས་མྦྷཱི་ལྡོག་པ་རྦྷཱི་རབ་ལྟ་བུ་དང་། སྦྱོར་བ་ལ་འཇུག་པ་བུ་མེ་དོང་ན་མཐོང་བ་ལྟ་བུའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་གོམས་
པ་རབ་འབྦྷཱིང་ཐ་མས་དུས་རྒྱུན་དུ་དང་། བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའྦྷཱི་ཚེ་དང་། ཐུན་ཚོད་དྲུག་ལས་མྦྷཱི་རྦྷཱིང་བ་རེས་སུ་
དན་པ་དང་། གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། རེན་ཆུང་ངུ་དང་། འབྦྷཱིང་དང་། ཆེན་པོའ་ིབྱེ་བག་གྦྷཱིས་མྦྷཱི་ལྡོག་པ་སེ། བརན་པ་
གོགས་ངན་སྡུག་བསལ་དང་། །ཟབ་མོ་ཐོས་པས་མྦྷཱི་གཡོས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། གཞན་དོན་
མཐོང་ན་རང་གྦྷཱི་བདེ་སྡུག་ཁད་དུ་བསད་ནས་དེ་ལ་འཇུག་པ་སེ། དེ་ལྟར་རྒྱུད་ནྦྷཱི་གོམས་པ་ན། །གཞན་གྦྷཱི་སྡུག་
བསལ་ཞྦྷཱི་དགའ་བས། །པད་མའྦྷཱི་མཚོ་རུ་ངང་པ་ལྟར། །མནར་མེད་པར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་
རོ། །གསུམ་པ་ེས་པ་ཕྱྦྷཱིར་བཅོས་པའྦྷཱི་ཐབས་ནྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ོན་མོངས་པ་འགའ་ཞྦྷཱིག་གྦྷཱིས་
བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་གཏོང་བའྦྷཱི་རྒྱུ་དེ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྦྷཱིག་བྱུང་བ་ལ་ཐུན་ཚད་ལས་མ་འདས་པར་
འགོད་པས་སེབས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་མདུན་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
དགོངས་སུ་གསོལ་བདག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྦྷཱིང་འདྦྷཱི་ཞེས་བགྦྷཱི་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པའྦྷཱི་
བསབ་བྱ་དང་འགལ་བ་བླ་མ་དང་མཆོད་འོས་བསླུ་བའྦྷཱི་ེས་པ་གཅྦྷཱིག་བྱུང་སེ་ཞེས་སོགས་གང་བྱུང་བའྦྷཱི་མྦྷཱིང་
ནས་བརོད་ཅྦྷཱིང་བཤགས་སོམ་བྱའོ། །ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་པར་ཀུན་དཀྦྷཱིས་དག་པོས་ཕམ་པ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཆོས་
བཞྦྷཱིའམ་བཅུ་བཞྦྷཱི་བྱུང་ན་སོམ་པ་གཏོང་བས་སར་ཡང་ལེན་པ་དང་། ཁད་པར་དབུ་མ་ལུགས་ལ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ས་རེངས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ནམ་མཁའྦྷཱི་སྦྷཱིང་པོ་རྨྦྷཱི་ལམ་དུ་བྱོན་པ་ལ་བཤགས་པའྦྷཱི་ཚུལ་
གསུངས་ཤྦྷཱིང་། སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ། ཟག་པ་འབྦྷཱིང་ནྦྷཱི་གསུམ་ལ་བཤགས། །གཅྦྷཱིག་གྦྷཱི་མདུན་དུ་ལྷག་མ་
རམས། །ོན་མོངས་མྦྷཱི་མོངས་བདག་སེམས་བཞྦྷཱིན། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཀང་བཤགས་པར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་
སྦྱོར་བ་ཚོགས་བསགས་ལ་གསུམ་སེ། བསགས་བྱའྦྷཱི་ཚོགས་གྦྷཱིས་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་གང་གྦྷཱིས་གསོག་
པའྦྷཱི་རྒྱུ་དང་། དེས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བསག་པའྦྷཱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཚོགས་ཀྦྷཱི་ངོ་བོ་ནྦྷཱི་སཾ་བྷ་ར་ཞེས་པའྦྷཱི་སཾ་སནྟ་ནྦྷཱི་
རྒྱུན་དུ། བྷ་བྷ་བ་ནྦྷཱི་བསོམ་པ་ཐོབ་པ། ར་ར་ཏྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྒྲུབ་པ་སེ། རྒྱན་ལས། རྒྱུན་དུ་སོམ་པ་ཐོབ་
ནས་ནྦྷཱི། །དགེ་ལ་ཡང་དག་ཡང་དུ་སྒྲུབ། །ཞེས་སོ། །དེའང་ཕར་ཕྱྦྷཱིན་དྲུག་གྦྷཱི་དགེ་བར་སྒྲུབ་པ་སེ། ཕར་ཕྱྦྷཱིན་དང་
པོ་གྦྷཱིས་བསོད་ནམས་ཀྦྷཱི་ཚོགས་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་ཚོགས་དང་། གཞན་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་ཚོགས་ཡྦྷཱིན་
པའྦྷཱི་ཚུལ་དང་། ཡང་ཕར་ཕྱྦྷཱིན་དང་པོ་ལྔ་རམ་པར་མྦྷཱི་རོག་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་ཟྦྷཱིན་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་ཚོགས་དང་། 
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ཤེས་རབ་ཀང་ཐབས་ཀྦྷཱིས་ཟྦྷཱིན་ན་བསོད་ནམས་ཀྦྷཱི་ཚོགས་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གྦྷཱིས་
སུ་ངེས་པའང་འབས་བུ་སྐུ་གྦྷཱིས་དང་། ཡུལ་བདེན་པ་གྦྷཱིས་དང་། ངོ་བོ་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་དང་མཚན་
མ་མེད་པས་ངེས་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་སྒྲུབ་པ་སོབས་དང་ལྡན་པའྦྷཱི་ཁད་པར་ལྔས་གསོག་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། རེན་
གྦྷཱི་ཁད་པར་སོབས་ཆེ་བ་དགེ་སོང་། རེན་དེའྦྷཱི་བསམ་པའྦྷཱི་ཁད་པར་སོབས་ཆེ་བ་རང་དགེ་བ་གང་བྱེད་པ་ལ་
གཞན་ཡང་བསྐུལ་བ་དང་དེའྦྷཱི་བསགས་པ་བརོད་པ་དང་། གཞན་བྱེད་པ་རེས་སུ་བསོད་པ་སེ་སོ་བཞྦྷཱི་ལྡན། 
སྦྱོར་བ་དེའྦྷཱི་བྱེད་པ་སོབས་ཆེ་བ་ནྦྷཱི་བརོན་འགྲུས་བརམ་པ་དེའྦྷཱི་མཁས་པ་སོབས་ཆེ་བ་ནྦྷཱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་
རོག་པ་སོན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ལས་དང་བྱེད་པའྦྷཱི་ཚོད་རྦྷཱིག་པ་དང་། འཇུག་ལྡོག་ལ་བག་ཡོད་པ་ཡྦྷཱིན་པར་
གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་རྒྱུ་དེས་ཚོགས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བསགས་པ་ནྦྷཱི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། དེ་ྦྷཱིད་ཚོལ་ལ་ཐོག་མར་
ནྦྷཱི། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་བརོད་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ལྷས། བསོད་ནམས་མྦྷཱིན་པ་དང་པོར་
བཟློག །ཅེས་དང་། ཟླ་བས། ཐ་སད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་
སེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སེ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་དང་པོར་ཀུན་རོབ་ལ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཐབས་ཀྦྷཱིས་བསོད་ནམས་གཙོ་
བོར་བསགས་པ་དང་། དེ་ནས་དོན་དམ་ལ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱིས་ཡེ་ཤེས་གཙོ་བོར་བསག་པ་དང་། 
ཚོགས་གྦྷཱིས་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཀུན་ཏུ་སོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སྨོན་པའྦྷཱི་བསབ་བྱར་བྱས་སེ་བསག་པ་དང་། 
འཇུག་པའྦྷཱི་བསབ་བྱར་བྱས་སེ་བསག་པ་དང་། བསབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྦྷཱི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སེ། རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་གེགས་སྦྷཱིག་སྒྲྦྷཱིབ་སྦྱོང་བ་དང་། རེས་སུ་ཐུན་པའྦྷཱི་དགེ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་
དང་། སེམས་ཅན་སྨྦྷཱིན་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། བསམ་པ་ངོ་ཚ་དང་འཇྦྷཱིགས་པ་དང་། འགོད་པས་སར་བསག་
པའྦྷཱི་སྦྷཱིག་པ་རེན་གྦྷཱི་སོབས་དང་། གེན་པོའ་ིསོབས་ཀྦྷཱི་བཤགས་པ་དང་། བསགས་པའྦྷཱི་ེས་སོད་དགེ་སོང་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་སོ་སོར་ཐར་པ་ཡན་ལག་དྲུག་ལྡན་གྦྷཱི་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་ཀྦྷཱིས་སོམ་པ་དང་། དེ་དག་གྦྷཱི་རྒྱུ་
མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ོན་མོངས་པ་རམས་བརོན་པ་དག་པོའ་ིསོ་ནས་སྤོང་དགོས་ཏེ། ོན་མོངས་དང་དེས་
ཀུན་ནས་བསངས་པའྦྷཱི་ེས་སོད་ཀྦྷཱིས་བདག་རྨས་ན་འགོ་བ་མང་པོའ་ིདོན་མས་པར་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་འཇྦྷཱིག་
རེན་པའྦྷཱི་ཚོང་དཔོན་བཞྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་རེས་སུ་མཐུན་པའྦྷཱི་དགེ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱིར་གཙོ་བོར་བརོན་
འགྲུས་གོགས་སུ་ལྡན་པའྦྷཱི་ཕར་ཕྱྦྷཱིན་དང་པོ་གསུམ་ཡྦྷཱིན་པ་ལས། དང་པོ་སྦྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དགེ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་
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སེ། ཟང་ཟྦྷཱིང་དང་མྦྷཱི་འཇྦྷཱིགས་པ་དང་ཆོས་ཀྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལུས་དང་ལོངས་
སོད་དག །གཞན་ལ་མྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི་ཡོངས་མེད་དེ། །ཞེས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་སྦྷཱིར་བདག་ྦྷཱིད་དབང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་ནང་གྦྷཱི་
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྦྱྦྷཱིན་པ་ཡྦྷཱིན་པ་ལས་བྱེ་བག་ཏུ་ཕྱྦྷཱིའྦྷཱི་དངོས་པོ་ལ་ཕ་མ་མྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན། དགེ་སྦྱོང་གྦྷཱི་ཆོས་གོས་
གསུམ་མྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན། དུག་དང་མཚོན་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་གནོད་པ་མྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པ་སེ། མདོར་ན་བདག་ལ་རུང་བ་
གཞན་ལ་ཚེ་འདྦྷཱིར་བདེ་བའྦྷཱི་རེན་དང་ཕྱྦྷཱི་མར་ཕན་པའྦྷཱི་རེན་དུ་འགྱུར་པ་རམས་སྦྱྦྷཱིན་ནོ། །གང་ལ་གཏོང་བའྦྷཱི་
ཡུལ་ནྦྷཱི། རེན་མེད་པ་དང་། ེས་པར་སོད་པ་དང་། སྡུག་ཕོངས་དང་། ཕན་འདོགས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཅན་དང་
ལྔ་ལས་ས་མ་ས་མ་མེད་ན་ཕྱྦྷཱི་མ་ཕྱྦྷཱི་མ་ལ་སྦྱྦྷཱིན་པར་གསུངས་སོ། །ཅྦྷཱི་ལྟར་གཏོང་བའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི་བསམ་པ་ལན་
དང་རམ་སྨྦྷཱིན་ལ་མྦྷཱི་རེ་བར། སྦྱོར་བ་རང་བྱེད་པ་དང་གཞན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། གཞན་རང་དགར་སྦྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་
བསགས་པ་བརོད་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་མྦྷཱི་འཇྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི། ཚེ་འདྦྷཱིར་གཞན་དག་མེ་ཆུ་དང་། གཅན་གཟན་
དང་། ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་འཇྦྷཱིགས་པ་ལས་སོབ་ཅྦྷཱིང་དེའྦྷཱི་དགེ་བས་ཕྱྦྷཱི་མར་སེམས་ཅན་འཁོར་བའྦྷཱི་
འཇྦྷཱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སོབ་པར་བསོ་བའོ། །ཆོས་ཀྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པ་ནྦྷཱི། གཞན་སྦྷཱིང་ཐག་པ་ནས་སྒྲུབ་པར་འདོད་
པ་ལ་རྒྱལ་བའྦྷཱི་བཀའ་དང་དེའྦྷཱི་དགོངས་པ་འགེལ་བའྦྷཱི་བསན་བཅོས་ཀྦྷཱི་ཚིག་དོན། ཀུན་སོང་ཟང་ཟྦྷཱིང་མེད་པར་
ཚིག་དོན་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པར་འཆད་པ་སེ། ཆོས་སྦྱྦྷཱིན་ོན་མོངས་ཅན་མྦྷཱིན་པས། །མདོ་སོགས་ཡང་དག་ཇྦྷཱི་
བཞྦྷཱིན་སོན། །ཞེས་ཏེ། དེའྦྷཱི་རྒྱུ་གེགས་བམ་དང་། ཤོག་བུ་དང་སག་ཚ་ལ་སོགས་པ་རམས་ཀང་སྦྱྦྷཱིན་པར་
བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་ཀྦྷཱི་དགེ་བར་སྒྲུབ་པ་ནྦྷཱི། འཇུག་པའྦྷཱི་སོམ་པ་བླངས་ན་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་ཐམས་ཅད་
འཇུག་པའྦྷཱི་བསབ་བྱར་འགྱུར་བ་ཡྦྷཱིན་མོད་ཀྦྷཱི་མ་བླངས་ན་འདྦྷཱིར་སར་བཤད་པ་ལྟར་གྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་
སོ་སོ་ཐར་པ་ཆོས་དྲུག་ལྡན་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་དང་། སྦྱོར་བ་མ་ཆད་པ་དང་གུས་པ་དང་མཁས་
པས་སེད་པ་དང་བསྐུལ་བ་དང་བསགས་པ་གསུམ་དུ་བྱས་ཤྦྷཱིང་དགེ་བ་རོགས་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བ་ཡྦྷཱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་བཟོད་པ་ནྦྷཱི་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་ཀྦྷཱིས་བསངས་པས་སྦྱོར་བ་བཟོད་པ་གསུམ་ལས། 
སྡུག་བསལ་དང་དུ་ལེན་པའྦྷཱི་བཟོད་པ་བསོམ་པ་ནྦྷཱི་དོན་མེད་པའྦྷཱི་སྡུག་བསལ་བདག་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་སོན་ཇྦྷཱི་སེད་
གཅྦྷཱིག་སད་པ་དང་ད་ལྟར་གཞན་དག་འདྦྷཱི་དང་འདྦྷཱི་ལྟ་བུ་སོད་ན་བདག་གྦྷཱིས་བདག་ྦྷཱིད་འཁོར་བའྦྷཱི་སྡུག་བསལ་
ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་དང་། བླ་ན་མེད་པའྦྷཱི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་རང་དོན་ཆེ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
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ཀང་དེ་ལྟ་བུ་ལ་འགོད་པས་གཞན་དོན་ཆེ་བའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱི་ནུས་སམ་དུ་དགའ་
བར་བསམ་པའོ། །གནོད་པ་ལ་ཇྦྷཱི་མྦྷཱི་སམ་པའྦྷཱི་བཟོད་པ་བསོམ་པ་ནྦྷཱི་ཁོང་ཁོའ་ིེས་དམྦྷཱིགས་སྡུག་བསལ་འབའ་
ཞྦྷཱིག་བསེད་པ་དང་། སྦྷཱིག་ཆེར་གསོག་པ་དང་། ཐོབ་མ་ཐོབ་ཀྦྷཱི་དགེ་བ་མས་པར་འགྱུར་བ་བསམ་པ་དང་། 
གནོད་བྱེད་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་གོགས་སུ་མཐོང་ནས་བསོམ་པར་བྱའོ། །ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའྦྷཱི་བཟོད་པ་
བསོམ་པ་ནྦྷཱི་གནོད་བྱ་བདག་དང་། གནོད་བྱེད་དང་། གནོད་པར་བྱ་བའྦྷཱི་ཚུལ་གསུམ་ལ་རྦྷཱིགས་པས་བརགས་
ན་མྦྷཱི་འཐད་པས་ཡང་དག་པར་ན་གནོད་པ་ྦྷཱིད་མྦྷཱི་འགྲུབ་པས་བཟོད་པ་བྱར་མེད་པ་ཤེས་ནས་བསོམ་པ་སེ། 
སའམ་ཡང་ན་ཆུའམ་མེ། །རླུང་གྦྷཱི་ཁམས་ལྟར་མྦྷཱི་གནས་ཤྦྷཱིང་། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་
བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བརོན་འགྲུས་བརམ་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་བརོན་འགྲུས་བརམ་དགོས་པ་དང་། 
རོམ་ནུས་པ་དང་། དགོས་ཤྦྷཱིང་ནུས་པ་ལ་ཅྦྷཱི་ལྟར་བརམ་པའྦྷཱི་ཚུལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་སྦྷཱིར་རོགས་ལྡན་
རམས་ནྦྷཱི་དགོས་ཤྦྷཱིང་ནུས་པའྦྷཱི་བྱ་བ་ལ་བརོན་པ་ཡྦྷཱིན་ན། བདག་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་དགེ་བ་ལ་ཅྦྷཱིའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱི་བརོན་
སམ་དུ་བསམ་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྦྷཱིད་ལུག་པའྦྷཱི་ལེ་ལོ་བསལ་བའྦྷཱི་སོ་ནས་ཏེ། དེའང་འབས་བུ་ལ་
རེ་ཐག་ཆད་པ་དང་། ལམ་ལ་སྦྷཱིད་ལུག་པ་བསལ་བ་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། སྦྷཱིར་ོན་མོངས་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་
ཡྦྷཱིན་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་བྱེ་བག་བདག་ལྟ་བུ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་སྐལ་བ་མེད་པས་སངས་རྒྱས་
ཐོབ་མྦྷཱི་ནུས་སོ་སམ་དུ་སྦྷཱིད་ལུག་པ་ལ་དྦྷཱི་མ་གོ་བུར་བ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་
བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པའྦྷཱི་སྦྷཱིང་པོ་ཅན་དུ་གསུངས་པའྦྷཱི་ལུང་གྦྷཱིས་བསལ་བར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་སྦྷཱིར་སྦྷཱིག་པ་སྦྱང་
བ་དང་། ཚོགས་བསགས་པ་དཀའ་བས་མྦྷཱི་ནུས་སོ་སམ་པ་ལ་ར་བ་མེད་ཅྦྷཱིང་ངོ་བོ་དམན་པ་ཡྦྷཱིན་པས་སྤང་བྱ་
སོབས་ཆུང་བ་དང་། ར་བ་བདེན་པ་དང་བྱྦྷཱིན་རླབས་ཡོད་པས་དགེ་བ་སོབས་ཆེ་བར་བསན་པ་དང་། དགེ་
ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་དེའང་སར་བཤད་པ་ལྟར་སོབས་ཆེ་བ་ལྔས་བྱེད་པ་ཚད་མེད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་བསལ་ཏེ་
བརོན་འགྲུས་ྦྷཱིད་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་སེམས་ཅན་སྨྦྷཱིན་པར་བྱ་བ་ལ་བསབ་པ་ནྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔས་ཐོག་མར་གཞན་དོན་མྦྷཱི་འགྲུབ་པས་རྒྱུ་འཇྦྷཱིག་རེན་མ་དད་པའྦྷཱི་སོད་པ་སྤང་བར་བྱ་སེ། ཕ་རོལ་མ་དད་ན་
མྦྷཱི་ན་པས་དེའྦྷཱི་དོན་མྦྷཱི་འགྲུབ་ཅྦྷཱིང་རང་ལ་སྨོད་པས་ཕ་རོལ་མས་པའྦྷཱི་དོན་མ་ཡྦྷཱིན་པ་ཐོབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། ཇྦྷཱི་
སྐད་དུ། འཇྦྷཱིག་རེན་མ་དད་གྱུར་པ་ཀུན། །མཐོང་དང་དྦྷཱིས་སེ་སྤང་བར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེ་ནས་ཅྦྷཱི་སྦྷཱིད་དངོས་སུ་
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མ་ནུས་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་བྱ་བ་འོས་པའྦྷཱི་བསམ་པ་སྦྱངས་ལ། བསམ་པས་བྱ་བ་ལ་དོན་གྦྷཱིས་འཇུག་པར་ཡང་
འགྱུར་ཏེ། གང་ལ་དེ་ཡྦྷཱི་སེམས་ཡོད་པ། །དེ་ནྦྷཱི་དེ་ལ་དོན་གྦྷཱིས་ཞུགས། །ཞེས་སོ། །སྦྱོར་བས་ཀང་ཡྦྷཱི་དྭགས་
དང་ལྷ་ཀླུ་ཀུན་ལ་ཟང་ཟྦྷཱིང་དང་ཆོས་ཀྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པ་བྱ་ཞྦྷཱིང་ནུས་ན་མྦྷཱི་རམས་ལའང་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་
པ་དང་བསབ་བྱ་སོན་པའྦྷཱི་སན་པར་ས་བ་དང་། དོན་ལེན་དུ་འཇུག་པའྦྷཱི་དོན་སོད་པ་དང་། དེ་ལ་བདག་ྦྷཱིད་
འཇུག་པའྦྷཱི་དོན་མཐུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བསྡུ་བའྦྷཱི་དངོས་པོ་བཞྦྷཱིས་སེམས་ཅན་སྨྦྷཱིན་པ་ལ་བསབ་པར་
བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་འཇུག་པའྦྷཱི་བསབ་བྱར་བྱ་སེ་ཚོགས་བསགས་པ་ལ་གསུམ་སེ། གང་བླང་བྱ་སོམ་པའྦྷཱི་རང་
བཞྦྷཱིན་ངོས་གཟུང་། དེ་ཡང་དག་པར་བླང་བའྦྷཱི་ཚུལ། བླངས་ནས་བསབ་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྦྷཱི་སོམ་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། འདྦྷཱིའྦྷཱི་མཚན་ྦྷཱིད་སོན་གྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་ཁ་ཅྦྷཱིག སྨོན་པའྦྷཱི་སེམས་དང་
འཇུག་པའྦྷཱི་ཆོ་གས་བླངས་པ་སེམས་པ་དགེ་བའྦྷཱི་ས་བོན་རྒྱུན་ཆགས་པ་གོགས་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་དང་ལྡན་
པ་སེ། སོམ་པར་མ་གཏོགས་པ་དང་། སོ་སོར་ཐར་པ་དང་། རྦྷཱིག་པ་འཛིན་པ་གསུམ་གཅོད་པའོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འཐད་དེ། བྱང་སར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་ཀྦྷཱི་བསབ་པ་གསུམ་གྦྷཱི་ནང་མཚན་
ེས་སོད་སྤོང་བའྦྷཱི་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་ནྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་སོ་ཐར་རྦྷཱིགས་བདུན་ྦྷཱིད་ལ་མཛད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་དང་། རྦྷཱིགས་ལྔ་སྦྷཱིའྦྷཱི་དམ་ཚིག་གྦྷཱི་ནང་དུ་སོ་སོའ་ིདམ་ཚིག་རམས་འདུས་པས་རྦྷཱིག་པ་འཛིན་པའྦྷཱི་བསབ་
པ་ཐམས་ཅད་བྱང་སེམས་ཀྦྷཱི་སོམ་པར་འདུས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེས་ན་ས་པཎ་གྦྷཱིས་རོགས་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སྒྲུབ་
པ་ཁད་པར་བ་མྦྷཱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་བའྦྷཱི་སེམས་པ་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ལེགས་ཏེ་མཐར་
ཐུག་ཐེག་པ་གཅྦྷཱིག་པའྦྷཱི་ལུགས་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གྦྷཱི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པའྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སྒྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་
མོད་ཀྦྷཱི་ཐེག་པ་འོག་མ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་སྒྲུབ་པ་ལས་དམྦྷཱིགས་པ་སོགས་བདུན་གྦྷཱི་སོ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནྦྷཱི་
ཐེག་ཆེན་གྦྷཱི་སྒྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ལ། དེ་ལ་མྦྷཱི་མཐུན་པའྦྷཱི་ཕྱོགས་སྤོང་བའྦྷཱི་སེམས་པ་ཡོད་ན་སོམ་པར་འགྱུར་བར་
གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་དེ་ཡང་དག་པར་བླང་པའྦྷཱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སེ། བླང་བའྦྷཱི་ཡུལ་ལེན་པའྦྷཱི་ཆོ་ག 
ཇྦྷཱི་ལྟར་བླང་བའྦྷཱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་སར་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །ལེན་པའྦྷཱི་ཚུལ་ལ་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྦྷཱིས་
ངེས་པ་ལྔ་བལ་དགོས་པས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྦྷཱི་བར་དུ་བླང་བའྦྷཱི་ཚུལ་ཁོ་ན་གསུངས་ཤྦྷཱིང་དབུ་མ་ལུགས་ལ་
དུས་ྦྷཱིན་ཞག་གཅྦྷཱིག་དང་། ཟླ་བ་དང་ལོ་དང་ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་འཚོའྦྷཱི་བར་དང་། བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྦྷཱི་བར་རང་ཇྦྷཱི་ཙམ་
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ནུས་པ་དང་བསབ་བྱའང་ཇྦྷཱི་ཙམ་སོབ་ནུས་པ་སོབ་པའྦྷཱི་ཚུལ་སར་བླ་མ་གོང་མ་རམས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་
བླངས་ནས་བསབ་པར་བྱ་བ་ལ་གསུམ་སེ། སྦྷཱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་ལས་མཐའྦྷཱི་དབྱེ་བ་བསམ་པ། དེ་ལ་
ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་གསུམ་གྦྷཱིས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བསབ་པའྦྷཱི་ཚུལ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཕྱག་རྒྱ་ལས་མྦྷཱི་འདའ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། འདོད་པ་དང་མྦྷཱི་འདོད་པའྦྷཱི་དོན་ངོས་གཟུང་བ། བདག་དང་གཞན་གྦྷཱི་རྒྱུད་ངོས་
གཟུང་བ། དེ་དག་ལ་ལས་མཐའྦྷཱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་ནྦྷཱི་འཕལ་གྦྷཱི་བདེ་བ་དང་ཡུན་གྦྷཱི་ཕན་པ་སེ་ཚེ་
འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་འཕལ་ཕུགས་དང་། འདྦྷཱི་དང་ཕྱྦྷཱི་མའྦྷཱི་དང་མཐོ་རྦྷཱིས་དང་ཐར་པའྦྷཱི་དོན་ཡྦྷཱིན་ལ་མྦྷཱི་འདོད་པ་ནྦྷཱི་བཟློག་
པ་སེ་འཕལ་དུ་སྡུག་པ་དང་ཡུན་དུ་གནོད་པ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། བདག་དང་གཞན་ཞེས་པ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱིར་སེམས་
བསེད་རྒྱུད་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱུད་ཐ་དད་ཀྦྷཱིས་བསྡུས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་དབྱེ་སོ་གསུམ་སེ། དོན་
གྦྷཱི་དབྱེ་བ་ལ་བདེ་བ་དང་ཕན་པ་དང་གྦྷཱིས་ཀ་བ་གསུམ་དང་སྡུག་པ་དང་གནོད་པ་དང་གྦྷཱིས་ཀ་བ་གསུམ་
དང་། སྡུག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་ལ་གནོད་པ་གྦྷཱིས་ཏེ་བརྒྱད་དང་། རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དབྱེ་བ་ལ་བདག་གཞན་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་
འདོད་པ་གསུམ་དང་། བདག་གཞན་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་མྦྷཱི་འདོད་པ་གསུམ་དང་། གཞན་འདོད་ལ་བདག་མྦྷཱི་འདོད་པ་
དང་། བདག་འདོད་ལ་གཞན་མྦྷཱི་འདོད་པ་གྦྷཱིས་ཏེ་བརྒྱད། དོན་རྒྱུད་གྦྷཱིས་ཀ་བསོལ་བའྦྷཱི་དབྱེ་བ་བདག་སྡུག་
ཅྦྷཱིང་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་། བདག་བདེ་ཞྦྷཱིང་གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་། བདག་ལ་ཕན་ཞྦྷཱིང་གཞན་ལ་སྡུག་པ་དང་། 
བདག་ལ་གནོད་ཅྦྷཱིང་གཞན་བདེ་བ་བཞྦྷཱི་དང་། དེ་ལྟར་ན་ྦྷཱི་ཤུ་ཐམ་པ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་འཇུག་ལྡོག་
གྦྷཱི་ལས་མཐའ་ནྦྷཱི་འདྦྷཱི་དག་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་དེ་ལ་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་གསུམ་གྦྷཱིས་ཇྦྷཱི་ལྟར་བསབ་པ་ལ་
གསུམ་སེ། དོན་རྒྱུད་མ་བསོལ་བ་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་གསུམ་གྦྷཱི་བྱ་བ་སྦྷཱིར་བསན་པ། དོན་བསོལ་བ་དང་རྒྱུད་མ་
བསོལ་བ་ལ་རྦྷཱིགས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་བསལ་གྦྷཱི་བྱ་བ། གྦྷཱིས་ཀ་བསོལ་བ་ལ་རྦྷཱིགས་དང་། སོབས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་
བསལ་བ་དང་ཡང་བསལ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་བདག་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་དོན་མེད་པའྦྷཱི་སྡུག་གནོད་གྦྷཱིས་ཀ་བ་གསུམ་སྤོང་
བ་ནྦྷཱི་སོམ་པའྦྷཱི་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེའང་སར་སྨོན་པའྦྷཱི་བསབ་བྱ་བཤད་པ་བས་ཁད་པར་དུ་ཆེས་ཆེར་སོབ་
པའོ། །བདག་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ེས་མེད་ཀྦྷཱི་བདེ་ཕན་གྦྷཱིས་ཀ་བ་གསུམ་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྦྷཱི་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་
ཡྦྷཱིན་ཏེ། དེའང་སར་བསན་པའྦྷཱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་དགེ་ཚོགས་སྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་ྦྷཱིད་ལས་མས་ན་
ཕྱྦྷཱིར་བཅོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ཆེས་ཆེར་སོབ་པའོ། །གཞན་གྦྷཱི་ེས་མེད་ཀྦྷཱི་བདེན་ཕན་གྦྷཱིས་ཀ་བ་གསུམ་དུ་
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བྱེད་ཅྦྷཱིང་། སྡུག་གནོད་གྦྷཱིས་ཀ་བ་གསུམ་སྤོང་བ་ནྦྷཱི་སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྦྷཱི་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་གསུམ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། 
དེའང་སར་བསན་པའྦྷཱི་བྱ་བར་ཁས་བླངས་པ་ལས་མས་ན་ཕྱྦྷཱིར་བཅོས་པ་དང་བཅས་པས་ཆེས་ཆེར་སོབ་
པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་རྒྱུད་གཅྦྷཱིག་ལ་དོན་བསོལ་བའྦྷཱི་སྡུག་ཀང་ཕན་པ་དང་། བདེ་ཡང་གནོད་པ་སེ། དེ་དག་ལ་
རྦྷཱིགས་ཀྦྷཱིས་དམྦྷཱིགས་བསལ་བྱ་སེ། སྨན་དཔྱད་དང་དཀའ་ཐུབ་ལ་སོགས་པ་བདག་གམ་གཞན་ལ་ཡུན་དུ་ཕན་
ན་འཕལ་དུ་སྡུག་ཀང་བྱ་ཞྦྷཱིང་། འདོད་ལོག་ལ་སོགས་པ་འཕལ་དུ་བདེ་ཡང་ཡུན་དུ་གནོད་པའྦྷཱི་ལས་མྦྷཱི་
བྱའོ། །དོན་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱི་རྒྱུ་བསོལ་བ་ནྦྷཱི་གཞན་འདོད་ལ་བདག་མྦྷཱི་འདོད་པ་དང་། བདག་འདོད་ལ་གཞན་མྦྷཱི་འདོད་
པ་གྦྷཱིས་དམྦྷཱིགས་བསལ་བྱ་སེ། ལམ་དང་ཁ་ཟས་ལ་སོགས་པ་གཞན་འདོད་ན་བདག་མྦྷཱི་འདོད་ཀང་བྱ་ཞྦྷཱིང་
གཞན་མྦྷཱི་འདོད་ན་བདག་འདོད་ཀང་མྦྷཱི་བྱའོ། །གསུམ་པ་གྦྷཱིས་ཀ་བསོལ་བ་ལ། བྱ་བའྦྷཱི་གཙོ་བོ་མཐུན་པ་དང་
མྦྷཱི་མཐུན་པ་གྦྷཱིས་ལས། མཐུན་པ་ནྦྷཱི་བདག་སྡུག་ཀང་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་། བདག་བདེ་ཡང་གཞན་ལ་གནོད་
པ་གྦྷཱིས་ཏེ། དོན་རྒྱུད་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་བསལ་གྦྷཱིས་དང་པོ་བྱ་ཞྦྷཱིང་གྦྷཱིས་པ་མྦྷཱི་བྱའོ། །མྦྷཱི་
མཐུན་པ་ནྦྷཱི་བདག་ལ་ཕན་ཡང་གཞན་སྡུག་པ་དང་། བདག་ལ་གནོད་ཅྦྷཱིང་གཞན་ལ་བདེ་བ་སེ་འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པས་འཇུག་པའྦྷཱི་དོན་གཙོ་བོར་བྱེད་པས་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་བསལ་ལ་དོན་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་
ཀྦྷཱིས་ཡང་བསལ་བྱ་སེ། དང་པོ་བྱེད་ཅྦྷཱིང་གྦྷཱིས་པ་མྦྷཱི་བྱེད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁ་ཅྦྷཱིག་ནྦྷཱི་རྒྱུད་གཙོ་
བོར་བྱས་ཏེ་དོན་གྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་བསལ་ལ་རྒྱུད་ཀྦྷཱིས་ཡང་བསལ་བྱས་ནས་གྦྷཱིས་པ་བྱེད་ཅྦྷཱིང་དང་པོ་མྦྷཱི་བྱེད་
དོ། །དེས་ན་དེ་ལ་ཡང་བསལ་བཞྦྷཱིར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་སར་གྦྷཱི་དོན་གྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་བསལ་གྦྷཱིས་ལའང་
ཕན་གནོད་པས་བདེ་སྡུག་ཆེ་ན་སོབས་ཀྦྷཱིས་ཡང་བསལ་བྱ་བ་གྦྷཱིས་དང་། རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་བསལ་གྦྷཱིས་
ལའང་གཞན་གྦྷཱི་བས་རང་གྦྷཱི་འདོད་མྦྷཱི་འདོད་ཆེ་ན་སོབས་ཀྦྷཱིས་ཡང་བསལ་བྱ་བ་གྦྷཱིས་དང་། དོན་རྒྱུད་གྦྷཱིས་
ཀའྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་བསལ་གྦྷཱིས་ལའང་གཞན་གྦྷཱི་ཕན་གནོད་པས་བདག་གྦྷཱི་བདེ་སྡུག་སོབས་ཆེ་ན་སོབས་ཀྦྷཱིས་
ཡང་བསལ་ཡང་དཔྱད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དོན་རྒྱུད་མཐུན་པ་སྦྷཱིར་བསན་པའྦྷཱི་བྱ་བ་བཅུ་གྦྷཱིས་དང་། དོན་
དང་རྒྱུད་གྦྷཱིས་ཀའྦྷཱི་སོ་ནས་དམྦྷཱིགས་བསལ་གྦྷཱི་བྱ་བ་དྲུག་དང་། རྦྷཱིགས་དང་སོབས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་ཡང་བསལ་གྦྷཱི་
བྱ་བ་བཅུ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་འཇུག་ལྡོག་གྦྷཱི་བྱ་བ་ནྦྷཱི་ྦྷཱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཁོ་ནའོ། །དེ་ལྟར་སྦྷཱིར་བསན་པ་
དང་། དམྦྷཱིགས་བསལ་དང་ཡང་བསལ་གྦྷཱི་སོད་པ་དེ་དག་ནྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་བཞྦྷཱིན་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་གསུམ་གྦྷཱི་ཡུལ་ཆེ་
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བས་རྒྱ་ཆེ་བའྦྷཱི་དང་འཕལ་གྦྷཱི་བདེ་སྡུག་པས་ཕུགས་ཀྦྷཱི་ཕན་གནོད་ལ་རོགས་པས་རླབས་པོ་ཆེའྦྷཱི་དང་། དད་པ་
དང་སྦྷཱིང་རེའྦྷཱི་རེས་སུ་འབང་བས་སེས་བུ་དམ་པའྦྷཱི་དང་། དོན་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་ཡུལ་སོབས་ཀྦྷཱིས་བླང་དོར་གཞན་གྦྷཱིས་
རོགས་དཀའ་བས་ཟབ་པའྦྷཱི་སོད་པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དེ་ལྟར་སོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་ིཕྱག་རྒྱ་ལས་མྦྷཱི་འདའ་བ་ནྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གང་ཅྦྷཱི་སད་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་སོང་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་
སེམས་དང་ཆེད་དུ་བྱ་བ་སེམས་ཅན་གྦྷཱི་དོན་དང་། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ྦྷཱིད་དང་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དོན་ཆེ་བ་
ལ་འཇུག་པ་སེ། དེ་དག་ལས་གཅྦྷཱིག་མ་ཚང་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལྟུང་བར་འགྱུར་ཞྦྷཱིང་ལམ་དུ་མྦྷཱི་ཚུད་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་དེ་ལྟར་སྨོན་འཇུག་གྦྷཱི་བསམ་པ་དང་། སྦྱོར་བའྦྷཱི་བསབ་པ་དེ་དག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྦྷཱི་
ཡན་ལག་གསུམ་སེ། རེས་སུ་མཐུན་པའྦྷཱི་གོགས། མཁས་པར་བྱ་བ་ལ་མཁས་པ། བླང་དོར་ལ་བག་ཡོད་
པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་ལྟ་སོད་མཐུན་པ། ཡོན་ཏན་གྦྷཱིས་མཐོ་བ། ཆོས་ལ་གཞོལ་བ། འགོགས་ན་ཡོན་ཏན་གྦྷཱི་ཁད་
པར་ཐོབ་པའྦྷཱི་གོགས་དང་འགོགས་ན་མྦྷཱི་མས་པ་དང་འཕེལ་བའྦྷཱི་རེན་བྱེད་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། དམ་པའྦྷཱི་གོགས་ཀྦྷཱིས་
ཁོད་བསྐོར་ན། །ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་བྱ་བ་
ལས་ེས་པ་སྤོང་བ་དང་། དགེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྦྷཱི་དོན་བྱ་བ་ལ་མཁས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ནྦྷཱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཕ་བ་ལའང་འཇྦྷཱིགས་པ་བསེད་པ་དང་། ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཀྦྷཱིས་འཛེམ་བཞྦྷཱིན་དུ་སོད་པ་
དང་། ཆེན་པོ་སྤང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཆུང་ངུ་སོད་པ་དང་། དུས་དན་གྦྷཱི་སོ་ནས་ོན་མོངས་ེས་སོད་རམས་དང་པོ་ནས་
མྦྷཱི་འབྱུང་བའྦྷཱི་ཐབས་དང་། སབས་འགོ་སེམས་བསེད་སོམ་པ་གསུམ་གྦྷཱི་བཅས་པ་དང་། རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱི་སྦྷཱིག་པ་
བྱས་པ་རམས་བྱྦྷཱིན་རླབས་ཀྦྷཱིས་མྦྷཱི་འཕེལ་བ་དང་། ཡང་ཡང་མས་པ་རམས་སོ་སོའ་ིཆོ་གས་ཕྱྦྷཱིར་བཅོས་པ་
དང་། རབ་བྱུང་གྦྷཱི་ར་ལྟུང་བྱུང་ནའང་རེན་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསེམས་བསེད་ཀྦྷཱི་སོམ་པ་ལ་བརེན་ནས་
ལས་སྒྲྦྷཱིབ་བཤགས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་བྱུང་བ་ཕྱྦྷཱིར་བཅོས་ལ་མཁས་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། དགེ་བ་མངོན་
པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། སྤེལ་བ་ལ་མཁས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། དགེ་བ་ཅྦྷཱི་ལྟར་བྱ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་
ལ་མཁས་པ་དང་། དགེ་བ་རྒྱ་བསེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་རོག་པ་སོན་དུ་
གཏོང་བས་དགེ་བ་གང་བྱེད་པ་དེའྦྷཱི་བྱ་བའྦྷཱི་གོ་རྦྷཱིམ་མ་ནོར་བ་དང་། ཆུང་རྦྷཱིམ་ནས་མྦྷཱི་སུན་པར་བསབ་
པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་དངོས་པོ་ྦྷཱིད་རྒྱ་བསེད་པ་དང་། བསམ་པ་རྒྱ་བསེད་པ་ཀུན་སོང་
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བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་དང་། ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་པོ་དང་། ཞྦྷཱིང་དང་བྱ་བ་བློས་སྤྲུལ་པ་དང་། 
གཞན་གྦྷཱི་དགེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡྦྷཱི་རང་བར་བྱ་བ་དང་། སྦྱོར་བ་རྒྱ་བསེད་པ་སྦྱོར་བ་ཅྦྷཱི་བྱེད་ཐམས་ཅད་གཞན་
ཡང་བྱེད་དུ་འཇུག་ཅྦྷཱིང་བྱེད་པའྦྷཱི་བསགས་པའང་བརོད་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། བྱེད་སང་ཐམས་ཅད་
དགེ་བའྦྷཱི་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ལུས་སེམས་ཀྦྷཱི་མྱོང་བ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་། སོད་བཅུད་
ཀྦྷཱི་སང་བ་ཐམས་ཅད་ལམ་དུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་བདག་གྦྷཱི་སོ་གསུམ་གྦྷཱིས་ཅྦྷཱི་བྱེད་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་འཕེན་པས་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་། དངོས་སུ་ཆོས་བྱེད་པ་དང་། དེའྦྷཱི་
མཐུན་རེན་བསྒྲུབ་པ་དང་། འགལ་རེན་བསལ་བའྦྷཱི་སོ་ནས་བྱེད་པ་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་
ལ་སོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའྦྷཱི་མདོ་བཞྦྷཱིན་དུ་སྨོན་ལམ་གྦྷཱི་འདུན་པས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་
བའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་བདག་གྦྷཱི་གནས་སྐབས་ལུས་སེམས་ལ་མྦྷཱི་འདོད་པའྦྷཱི་སྡུག་བསལ་བྱུང་བའྦྷཱི་ཚེ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་
བདག་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་མྦྷཱི་དགེ་བ་བྱས་པའྦྷཱི་འབས་བུ་ཡྦྷཱིན་ངེས་སོ་ཞེས་ཡྦྷཱིད་ཆེས་པའྦྷཱི་དད་པ་དང་ཕྱྦྷཱིན་ཆད་འདྦྷཱི་འད་
བ་འབྱུང་བའྦྷཱི་ལས་མྦྷཱི་བྱའོ་ཞེས་སྦྷཱིག་པ་ལས་བཟློག་པ་དང་། བདག་གྦྷཱི་སྡུག་བསལ་འདྦྷཱིས་བདག་དང་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་སྡུག་བསལ་ཟད་པར་འགྱུར་ཅྦྷཱིག ཅེས་མྦྷཱི་འདོད་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་བའྦྷཱི་སེམས་གསུམ་
བསེད་པ་དང་བདག་ལ་བདེ་བ་དང་སྦྷཱིད་པ་བྱུང་བའྦྷཱི་ཚེ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་སོན་ཆད་དགེ་བ་བྱས་པའྦྷཱི་འབས་བུ་ཡྦྷཱིན་ནོ་
ཞེས་དང་། ད་དུང་དགེ་བ་བྱའོ་ཞེས་དང་། སེམས་ཅན་རམས་ཀྦྷཱིས་ཀང་འདྦྷཱི་འད་བའྦྷཱི་བདེ་སྦྷཱིད་ཐོབ་པར་གྱུར་
ཅྦྷཱིག་ཅེས་འདོད་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་བའྦྷཱི་སེམས་གསུམ་བསེད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་སེམས་ཅན་གྦྷཱི་
གནས་སྐབས་ལམ་དུ་བྱ་བ་ནྦྷཱི་སེམས་ཅན་འབས་བུ་འབྱོང་པར་ལྡན་པ་དང་། རྒྱུ་ལེགས་པ་སོད་པའྦྷཱི་མཆོག་
རམས་ལ་རེས་སུ་ཡྦྷཱི་རང་བར་བྱ་བ་དང་། འབས་བུ་རྒུད་པ་དང་། རྒྱུ་ེས་སོད་ལ་ཞུགས་པའྦྷཱི་དམན་པ་རམས་
ལ་སྦྷཱིང་རེ་བསོམ་པའོ། །བྱེ་བག་ཏུ་བདག་ལ་ཕན་བྱེད་རམས་ལ་བྱས་པ་ཤེས་པ་དང་། ཆགས་པ་སྤོང་བ་དང་། 
ཆོས་ཀྦྷཱི་དྦྷཱིན་ལེན་བསབ་པའྦྷཱི་དགེ་བ་དང་། གནོད་བྱེད་རམས་ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་དང་། འཁྲུལ་པར་བསམ་ཏེ་
བྱམས་སྦྷཱིང་རེ་བསོམས་པས་ལམ་དུ་བྱ་བའོ། །སོད་ཀྦྷཱི་འཇྦྷཱིག་རེན་ཡང་སེམས་ཅན་རམས་ཀྦྷཱི་ལས་ཀྦྷཱི་འབས་བུ་
ལྟ་སེ་བཟང་བ་མཐོང་ན་དེ་ལ་ལྟོས་པའྦྷཱི་ལས་བསགས་པ་དང་། ངན་པ་སྦྷཱིང་རེ་དང་བདག་གྦྷཱིས་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་
ཞྦྷཱིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་རེན་དུ་བྱ་བའོ། །གསུམ་པ་དགེ་བ་སྤེལ་བ་ལ་མཁས་པ་ནྦྷཱི། དགེ་
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བའང་འཛད་པའྦྷཱི་རྒྱུ་འགོད་པ་དང་། བཀོན་པ་དང་ར་བའྦྷཱི་ལྟུང་བ་དང་། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་
པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བག་བྱ་བ་དང་། རང་གཞན་གྦྷཱིས་བྱས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡྦྷཱི་རང་བ་བྱ་བ་དང་། དགེ་བའྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པ་
གོང་ནས་གོང་དུ་རམ་པར་སྤེལ་བའོ། །གསུམ་པ་སེམས་ཅན་གྦྷཱི་དོན་བྱ་བ་ལ་མཁས་པ་ནྦྷཱི་བསམ་འབྱོར་གྦྷཱིས་
ཀ་འཛོམས་པས་གདུལ་བྱ་རེས་སུ་བཟུང་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། བསམ་པ་འཇམ་ཞྦྷཱིང་སྦྱོར་བ་རྩུབ་པས་ཚར་
གཅོད་པ་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའོ། །གསུམ་པ་བླང་དོར་ལ་བག་ཡོད་པར་བྱ་བ་ནྦྷཱི། ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་བསབ་བྱ་དེ་
དག་ལས་དན་པ་དང་། ཤེས་བཞྦྷཱིན་དང་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་སོན་དུ་འགོ་བས་ལྡོག་པ་དང་འཇུག་པའྦྷཱི་བག་ཡོད་
པས་ཁས་བླངས་པའྦྷཱི་བསབ་བྱ་དང་། ཐོབ་པའྦྷཱི་གནས་མྦྷཱི་མས་པར་བྱ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་བསབ་དགོས་ཏེ། ལུང་དག་
ལས། དགེ་བའྦྷཱི་ཆོས་སུ་བརོད་པ་ཇྦྷཱི་སེད་པ། །ཀུན་གྦྷཱི་ར་བ་བག་ཡོད་འདྦྷཱི་ཡྦྷཱིན་ཏེ། །ཞེས་སོགས་མང་དུ་
གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ་མོས་པ་ཙམ་བྱ་སེ། ཀུན་རོབ་ལ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཐབས་ཀྦྷཱིས་བསོད་
ནམས་ཀྦྷཱི་ཚོགས་གཙོ་བོར་གསོག་པ་བསན་ཟྦྷཱིན་ནས། ད་ནྦྷཱི་གྦྷཱིས་པ་དོན་དམ་ལ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་
ཀྦྷཱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་ཚོགས་གཙོ་བོར་གསོག་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་བྱེད་པ་ཞྦྷཱི་གནས་ལ་ལྟོས་པ། དེས་ན་
ཐོག་མར་ཞྦྷཱི་གནས་བསེད་པ། ཞྦྷཱི་གནས་གྲུབ་ནས་ཤེས་རབ་བསོམ་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཞྦྷཱི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་
པའྦྷཱི་ལྷག་མཐོང་གྦྷཱིས། །ོན་མོངས་རམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་བྱས་ནས། །ཐོག་མར་ཞྦྷཱི་གནས་བཙལ་བྱ་དེ་
ཡང་ནྦྷཱི། །ཞེས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་མེད་ན་ལུས་སེམས་རྒུད་པས་བཟླས་བརོད་ལ་སོགས་
པའྦྷཱི་དགེ་བའང་མཐུ་ཆུང་བ་དང་། ཐོས་བསམ་གྦྷཱི་ཤེས་རབ་ཙམ་གྦྷཱིས་སོང་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་རོ་མྦྷཱི་མྱོང་ཞྦྷཱིང་ོན་
མོངས་མྦྷཱི་སྤོང་བས་རང་དོན་གྦྷཱི་མཐུ་ཆུང་ལ། མངོན་ཤེས་མེད་པས་གཞན་དོན་ཡང་མྦྷཱི་ནུས་པས་ཐོག་མ་
སེམས་ལས་སུ་རུང་བའྦྷཱི་ཞྦྷཱི་གནས་བཙལ་བར་བྱ་སེ། འདྦྷཱི་ལ་དགོངས་ནས་བསབ་པ་ཕྱྦྷཱི་མ་གྦྷཱིས་དང་། ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པ་ཕྱྦྷཱི་མ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་གོ་རྦྷཱིམ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཞྦྷཱི་གནས་ཀྦྷཱི་
ཚོགས་ལ་གནས་པ། དེས་ེར་བསོགས་བསེད་པ། དེས་བསམ་གཏན་གྦྷཱི་དངོས་གཞྦྷཱི་བསེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གང་དུ་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་གནས་དང་། གང་དང་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་གོགས་དང་། དེ་བྱ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། 
གནས་བྱྦྷཱིན་གྦྷཱིས་བརླབས་པའྦྷཱི་བཀ་ཤྦྷཱིས་པ་ཡྦྷཱིད་དང་མཐུན་པ། འདུ་འཛི་དང་འཚེ་བས་དབེན་པར་གོགས་ཏྦྷཱིང་
ངེ་འཛིན་གྦྷཱི་མས་ཅན་བླ་མ་ྦྷཱིད་དམ་རེས་སུ་མཐུན་པ་ལ་བརེན། དེར་བྱ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིམ་པ་ནྦྷཱི། འཇྦྷཱིག་རེན་གྦྷཱི་བྱ་བ་
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དང་། འདོད་པ་དང་གནོད་སེམས་ལ་སོགས་པ་སོས་པའྦྷཱི་རམ་རོགས་ཐམས་ཅད་དོར་བ་དང་། རེན་ཁད་པར་
ཅན་བཞུགས་པ་ལ་མཆོད་པ་དང་། ཆོས་སོང་དང་འབྱུང་པོ་ལ་གཏོར་མ་དང་། གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་བཟླས་
བརོད་ལ་སོགས་པས་བར་གཅོད་ཟློག་པ་དང་། དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པའྦྷཱི་ཡྦྷཱི་གེ་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པས་སྦྷཱིག་
སྒྲྦྷཱིབ་སྦྱོང་བའྦྷཱི་སོ་ནས་སེ་བའྦྷཱི་གེགས་བསལ་བ་དང་ལུས་ངག་ཡྦྷཱིད་གསུམ་དམ་པའྦྷཱི་སོད་ལམ་དང་། ཟས་ལ་
སོགས་པ་འཚམ་པའྦྷཱི་འཚོ་བ་དང་མཚན་མོ་སོད་སྨད་ཀྦྷཱི་རལ་འབྱོར་གྦྷཱིས་མཐུན་པའྦྷཱི་རྒྱུ་བསན་པ་དང་། གནས་
སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དན་ཤེས་བག་ཡོད་དང་ལྡན་པས་གཞྦྷཱི་ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཐབས་ལམ་མ་མས་
པར་བྱ་བའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཁད་པར་ངོས་གཟུང་། དེ་ལ་སེམས་གཞག་པའྦྷཱི་ཐབས། 
ལེགས་པར་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རགས་སོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། སྦྷཱིར་དམྦྷཱིགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྦྷཱིག་ལ་ཞེས་འབྱུང་སེ། མེ་
ཏོག་སོན་པོ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་རེན་མཛེས་པ་ེ་རྦྷཱིང་རན་པ་མྦྷཱི་གཡོ་བ་ཞྦྷཱིག་ལ་དམྦྷཱིགས་པས་ཀང་སེ་མོད་ཀྦྷཱི། 
འོན་ཀང་གཞུང་ནས་བསགས་པ་བྱྦྷཱིན་རླབས་འབྱུང་བས་སྦྷཱིར་ཁ་ཕྱྦྷཱིར་ལྟ་ལྷ་སྐུ་དང་། ཟད་པར་ཟྦྷཱིན་གནོན་དང་
བྱམས་སྦྷཱིང་རེ་ལ་དམྦྷཱིགས་པ་དང་། ནང་ལྟ་རང་གྦྷཱི་ལུས་ཀྦྷཱི་ཀེང་རུས་དང་ལུས་ལ་བརེན་པའྦྷཱི་ར་རླུང་ལ་སོགས་
པ་ལ་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་བཤད་པ་ལས་འདྦྷཱིར་ནྦྷཱི་མདོ་ལས། གསེར་གྦྷཱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུའྦྷཱི་སྐུ་ལུས་
ཀྦྷཱི། །ཞེས་འབྱུང་བས་ལྷའྦྷཱི་སྐུ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་མམ་རེས་གྦྷཱིས་ལས། དང་པོ་ལ་སྦྱོར་
དངོས་རེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི། བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་ཀྦྷཱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པས་དཀོན་མཆོག་དང་བླ་མ་
ལ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱས་ནས་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་སེ་སོན་པ་བྱང་ཆུབ་
ཀྦྷཱི་ཤྦྷཱིང་དྲུང་ན་བཞུགས་པའྦྷཱི་སོད་ལམ་གྦྷཱིས་འདུག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དངོས་གཞྦྷཱི་ནྦྷཱི། ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་གྦྷཱི་ཕན་
ཡོན་ལ་སོ་བས་དམྦྷཱིགས་རེན་བརན་པར་བྱས་ཏེ། དེ་ལ་སེམས་རེ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་གཞག་པའྦྷཱི་ཐབས་དགོས་ཏེ་མདོ་
ལས་སེམས་འཇོག་ཀུན་ཏུ་འཇོག ངེས་པར་འཇོག་ེ་བར་འཇོག་དུལ་བར་བྱེད་ཞྦྷཱི་བར་བྱེད་ེ་བར་ཞྦྷཱི་བར་
བྱེད་རྒྱུད་གཅྦྷཱིག་ཏུ་བྱེད་མམ་པར་འཇོག་པར་བྱེད་ཅེས་སེམས་གནས་པའྦྷཱི་ཐབས་དགུས་གནས་པར་
གསུངས་པའྦྷཱི་དང་པོ་སེམས་འཇོག་པ་ནྦྷཱི། དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་རེན་དེ་ྦྷཱིད་ལ་ྦྷཱིན་པར་མྦྷཱིག་གྦྷཱི་ཤེས་པ་དང་ཡྦྷཱིད་ཤེས་
གྦྷཱིས་རེ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་གཏད་ཅྦྷཱིང་རམ་པ་གསལ་པོའ་ིསོ་ནས་བསོམས་ལ། མཚན་མོར་དམྦྷཱིགས་རེན་དན་པའྦྷཱི་སོ་
ནས་རོལ་བ་བསྒྲྦྷཱིམས་ཏེ་རེ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་བཞག་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ཀུན་ཏུ་འཇོག་པ་ནྦྷཱི་སར་གྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་རྒྱུན་དེ་
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ྦྷཱིད་སོང་བའོ། །གསུམ་པ་ངེས་པར་འཇོག་པ་ནྦྷཱི་ཤེས་པ་ཕྱྦྷཱིར་འཕོ་ན་ངའྦྷཱི་ཤེས་པ་རྒོད་པར་སོང་སམ་དུ་ཤེས་པ་
དན་པ་མྱུར་དུ་བླན་ཏེ། རྦྷཱིངས་པར་བླངས་ལ་བློ་འཇོག་པའོ། །བཞྦྷཱི་པ་ེ་བར་འཇོག་པ་ནྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་གཅྦྷཱིག་
གྦྷཱིས་སེམས་སོ་ན་མེ་ཏོག་སེར་པོའམ་ལྷའྦྷཱི་གཙུག་ཏོར་ལྟ་བུ་ལ་ཐུན་རེ་རེ་ཙམ་བསོམས་པས་དབུགས་དབྱུང་
ལ་ཡང་སར་གྦྷཱི་དེ་ྦྷཱིད་བསོམ་པར་བྱའོ། །ལྔ་པ་དུལ་བར་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་སོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུའང་དམྦྷཱིགས་པ་གསལ་བ་མེད་ཀང་དམྦྷཱིགས་རེན་གྦྷཱི་རམ་
པ་རག་ཏུ་དན་པས་སེམས་འདུལ་བར་བྱའོ། །དྲུག་པ་ཞྦྷཱི་བར་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་རམ་པར་རོག་པ་འཕོ་བ་ནའང་མྦྷཱི་དགའ་
བར་གྱུར་པའྦྷཱི་ཚེ་དམྦྷཱིགས་སེང་དུ་སེམས་གོད་དེ་ཞྦྷཱི་བར་བྱའོ། །བདུན་པ་ེ་བར་ཞྦྷཱི་བར་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་བརབ་
སེམས་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་མྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་སེམས་བསེད་པའྦྷཱི་ཚེ་དམྦྷཱིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཞྦྷཱི་བར་བྱེད་པའོ། །བརྒྱད་
པ་རེ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་སེམས་ཕྱྦྷཱིར་མྦྷཱི་འཕོ་བར་གནས་ན་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་སེང་དུ་རེ་གཅྦྷཱིག་ཏུ་འཇོག་པར་བྱེད་
པའོ། །དགུ་པ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་མམ་པར་འཇོག་པར་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་དེ་དག་བརན་ནས་ཆེད་དུ་མ་བསྒྲུབས་པར་
ཡང་ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་འབྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། དམྦྷཱིགས་པ་ལ་ནྦྷཱི་སེམས་གཏད་
ནས། །དེའྦྷཱི་རྒྱུན་རམ་པར་གཡེང་མྦྷཱི་བྱ། །རམ་གཡེང་མྱུར་དུ་རོགས་བྱས་ནས། །དེ་ལ་སར་ཡང་བླན་པར་
བྱ། །བློ་ལྡན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡང་། །སེམས་ནྦྷཱི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་བྱ། །དེ་ནས་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །ཏྦྷཱིང་
ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་གདུལ་ལོ། །རམ་གཡེང་ེས་པ་མཐོང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །དེ་ལ་མྦྷཱི་དགའ་ཞྦྷཱི་བར་བྱ། །བརབ་
སེམས་ཡྦྷཱིད་མྦྷཱི་བདེ་ལ་སོགས། །ལངས་པ་དེ་བཞྦྷཱིན་ཞྦྷཱི་བར་བྱ། །དེ་ནས་སོམ་བརོན་ཅན་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི། །སེམས་ལ་
མངོན་པར་འདུ་བྱེད་བཅས། །རང་གྦྷཱི་ངང་གྦྷཱིས་འབྱུང་བ་འཐོབ། །དེ་གོམས་པ་ལས་འདུ་མྦྷཱི་བྱེད། །ཅེས་
གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་དེ་དག་ཀང་ེས་པ་ལྔའྦྷཱི་གེན་པོར་སྤོང་བའྦྷཱི་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་བརེན་པའྦྷཱི་སོ་ནས་བསོམ་
པར་ཡང་གསུངས་ཏེ། ལེ་ལོའ་ིགེན་པོར་དད་པ་དང་འདུན་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་ཤྦྷཱིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་། 
གདམས་ངག་བརེད་པའྦྷཱི་གེན་པོར་དན་པ། བྱྦྷཱིང་རྒོད་ཀྦྷཱི་གེན་པོར་ཤེས་བཞྦྷཱིན། གེན་པོར་འདུ་མྦྷཱི་བྱེད་པའྦྷཱི་
གེན་པོར་སེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའྦྷཱི་སེམས་པ། བྱྦྷཱིང་རྒོད་ཞྦྷཱི་བ་ན་ཧ་ཅང་རོལ་བའྦྷཱི་གེན་པོར་བཏང་
སོམས་བསེན་ཏེ་བསོམ་པ་ན་དགུ་པ་མམ་པར་འཇོག་པའྦྷཱི་སྐབས་སུ་ཤྦྷཱིན་ཏུ་སྦྱངས་པའྦྷཱི་བདེ་བ་མ་ཐོབ་པའྦྷཱི་
ཚེ་འདོད་སེམས་རེ་གཅྦྷཱིག་པ་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་དེ་ཐོབ་པའྦྷཱི་ཚེ་བསམ་གཏན་གྦྷཱི་ེར་བསོགས་ཀྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་ཞྦྷཱི་
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གནས་ཡྦྷཱིན་པས་འདྦྷཱི་ལ་བརེན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསོམས་ན་ཞྦྷཱི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་དུ་འགྱུར་རོ། །བོད་དག་མེ་ཏོག་
སོན་པོ་སོགས་ཀྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་རེན་ལ་བརེན་ནས་ཞྦྷཱི་གནས་བསྒྲུབ་པ་ལ། ཞྦྷཱི་གནས་ཡྦྷཱིད་ཤེས་ཀྦྷཱི་སེང་དུ་བསྒྲུབ་པ་
ལ་མྦྷཱིག་ཤེས་ཀྦྷཱིས་དམྦྷཱིགས་རེན་ལ་ལྟ་བ་དོན་མེད་ཅེས་དགག་པ་བྱེད་པ་ནྦྷཱི་ཐོས་པ་ཡྦྷཱིད་ཤེས་སེང་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་
ཡྦྷཱིན་པ་ལ་ན་ཤེས་ཀྦྷཱིས་གསུངས་རབ་ན་པ་དགོས་པ་མེད་ཅེས་ས་བ་དང་མཚུངས་སོ། །རེས་ནྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་ར་
བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་རེས་ཐོབ་ཀྦྷཱི་བྱ་བ་ནྦྷཱི་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་སོན་དུ་འགོ་བས་ཚོགས་
གྦྷཱིས་བསགས་པ་དང་། གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་འདོད་པའྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་མྦྷཱི་བླང་བ་དང་། ལུས་སེམས་ལ་
གནོད་པའྦྷཱི་ལས་སྤོང་བ་དང་། སོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་དན་ཤེས་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་ཟྦྷཱིན་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་སེམས་
ལེགས་པར་ཟྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རགས་ནྦྷཱི་གང་བསོམས་པའྦྷཱི་དམྦྷཱིགས་པ་འབྱུང་ཞྦྷཱིང་མྦྷཱི་འདོད་པ་མྦྷཱི་འབྱུང་བ་དང་། ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་
འདོད་བར་དུ་འབྱུང་བ་དང་ལུས་སེམས་ཤྦྷཱིན་ཏུ་སྦྱངས་པར་ལྡན་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་དེས་བསམ་གཏན་གྦྷཱི་དངོས་
གཞྦྷཱི་བསེད་པ་ནྦྷཱི། རྒྱན་ལས། ཞྦྷཱི་གནས་དེ་ཐོབ་པ་ན་ཡྦྷཱིད་བྱེད་བཅུ་གཅྦྷཱིག་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ་
ནྦྷཱི་ཞྦྷཱི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གྦྷཱིས་ཆོས་རྒྱུན་གྦྷཱི་ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པའྦྷཱི་དབང་དུ་བྱས་ལ་བསམ་གཏན་གྦྷཱི་དངོས་
གཞྦྷཱི་ཙམ་བསྒྲུབས་ན་ཡྦྷཱིད་བྱེད་དྲུག་གྦྷཱིས་འདོད་པའྦྷཱི་ོན་མོངས་ཆེ་འབྦྷཱིང་དགུ་སྤངས་ནས་བསམ་གཏན་གྦྷཱི་
དངོས་གཞྦྷཱི་གྲུབ་ན་ཞྦྷཱི་གནས་སར་བས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་བདེ་བས་རྒྱས་པ་དང་། སྦྷཱིག་པ་
དང་ོན་མོངས་པའྦྷཱི་ེས་པས་མ་གོས་ཞྦྷཱིང་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་མཐུ་ཆེ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཞྦྷཱི་གནས་གྲུབ་ནས། 
གསུམ་པ་དེས་ཤེས་རབ་ལྷག་མཐོང་བསོམ་པ་ལ། བསོམ་པའྦྷཱི་ཚུལ་དང་གོམས་པའྦྷཱི་བྱེད་པ་གྦྷཱིས་ལས། དང་
པོ་ལའང་གསུམ་སེ། གཅྦྷཱིག་ཅར་འཇུག་པ་དང་རྦྷཱིམ་གྦྷཱིས་འཇུག་པ་དང་མན་ངག་གྦྷཱི་གནད་བསྡུས་ཏེ་བསོམ་
པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི་གང་ཟག་གམ་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྦྷཱིག་ལ་སར་བཤད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་དཔྱད་
ནས་མ་རེད་པར་བྱས་ལ་རྦྷཱིགས་པ་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས་སང་བའྦྷཱི་དངོས་པོ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལའང་དཔྱད་དེ་མ་རེད་
པར་བྱས་ནས་དེའྦྷཱི་ངང་ལ་ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་གྦྷཱི་སོན་རམས་སྤངས་ནས་བཞག་པ་ན་སར་གྦྷཱི་ཞྦྷཱི་གནས་ཀྦྷཱི་དབང་
གྦྷཱིས་ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་འདོད་ཀྦྷཱི་བར་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ནྦྷཱི་ཞྦྷཱི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ལོ། །འདྦྷཱི་ལ་ཆོས་ཀྦྷཱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་
པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་གང་ཟག་ལ་སྦྱོར་བ་དང་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ཆོས་ལ་བསྒྲེ་བའྦྷཱི་གནད་
ཤེས་དགོས་ཏེ། སར་གཞྦྷཱི་དབུ་མའྦྷཱི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །གངས་རྦྷཱིའྦྷཱི་ཁོད་འདྦྷཱིར་སོན་བྱུང་བ་ཐོས་བསམ་
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གྦྷཱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྦྷཱི་ངེས་པ་མ་རེད་ཀང་། རོག་པ་ཁ་ཚོམ་ལ་སོམ་དུ་ས་བ་ཧ་ཤང་གྦྷཱི་ལྟ་བ་དང་། ཕྱྦྷཱིས་བྱུང་
བ་ང་མེད་ང་མེད་ཅེས་པའྦྷཱི་རོག་པའྦྷཱི་ཕེང་བ་བགང་པ་ལ་སོམ་དུ་ས་བ་ནྦྷཱི་ལྟ་བའྦྷཱི་སྦྷཱིགས་མ་ཡྦྷཱིན་པས་གཞན་དུ་
དགག་པ་བྱས་ཟྦྷཱིན་པ་དན་པར་བྱའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། དང་པོར་གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་
གང་ཟག་གྦྷཱི་བདག་མ་རེད་པར་བྱས་ནས་དེའྦྷཱི་ངང་ལ་བཞག་པ་དང་། དེ་ནས་དྲུག་གྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་ཅར་སྦྱར་བའྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པས་ཕྱྦྷཱི་དོན་མ་རེད་པར་བྱས་ནས་དེའྦྷཱི་ངང་ལ་བཞག་པ་དང་། དེ་ནས་གཟུང་བ་མེད་ན་དེར་འཛིན་ཀང་
མ་རེད་པས་དེའྦྷཱི་ངང་ལ་བཞག་པ་དང་། དེ་ནས་གྦྷཱིས་མེད་ཀྦྷཱི་རམ་ཤེས་དེ་ཡང་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པ་དང་བལ་
བར་བྱས་ནས་དེའྦྷཱི་ངང་ལ་བཞག་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་རྨྦྷཱི་ལམ་གྦྷཱི་དཔེ་སང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་བསྒྱུར་
བ་དང་། དེ་ནས་སྒྱུ་མའྦྷཱི་དཔེས་སང་བ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་བསན་པ་དང་། དེ་ནས་ཁ་ཏོན་མར་མེ་མེ་ལོང་
རྒྱ། །མེ་ཤེལ་ས་བོན་སྐྱུར་དང་སྒྲས། །ཕུང་པོ་ྦྷཱིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཡང་། །མྦྷཱི་འཕོ་བར་ནྦྷཱི་མཁས་རོགས་
བྱ། །ཞེས་པའྦྷཱི་དཔེས་སྒྱུ་མ་དེའང་རེན་འབེལ་དུ་བསྒྲུབས་སེ། རེན་འབེལ་དེ་ཡང་བརོད་པར་བལ་བར་ཤེས་པར་
བྱས་ནས་དེའྦྷཱི་ངང་ལ་བློ་བཞག་པས་མཐོང་སྤང་གྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ཟག་པ་
མེད་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཐོས་པའྦྷཱི་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱིས་ོན་མོངས་པ་ལ་མྦྷཱི་མཐུན་པའྦྷཱི་བློ་སེས་པ་དང་། 
བསམ་པས་རེ་འཇྦྷཱིལ་བ་དང་འཇྦྷཱིག་རེན་པའྦྷཱི་སོམ་བྱུང་གྦྷཱིས་མགོ་གནོན་པ་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་ལས་འདས་པའྦྷཱི་
སོམ་བྱུང་གྦྷཱིས་ས་བོན་ར་བ་ནས་སྤངས་པ་ནྦྷཱི་སྤང་བྱ་དང་གེན་པོའ་ིགོ་རྦྷཱིམ་ཁད་པར་ཅན་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ཚོགས་གྦྷཱིས་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ལ་བདུན་ཏེ་རེན་དགེ་སྦྱོང་གྦྷཱི་ཀུན་དུ་སོད་པ། གནས་
དགོན་པའྦྷཱི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ། འཚོ་བ་བསོད་སོམས་ཀྦྷཱི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ། ལུས་གཙང་བའྦྷཱི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ། ན་བའྦྷཱི་
ཀུན་ཏུ་སོད་པ། འཆྦྷཱི་བའྦྷཱི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ། དགེ་བའྦྷཱི་ཀུན་ཏུ་སོད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། ཚུལ་ཁྦྷཱིམས་ལ་སོགས་པ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྦྱངས་པའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་། དགེ་སྦྱོང་གྦྷཱི་ཆོས་བསྲུང་བ་དང་། བསྦྷཱིང་པ་
གྦྷཱིས་དང་ལྡན་པ་དང་། འཕགས་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་ལ་གནས་པ་སེ་ལྔའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་བདག་དགོན་པ་འདྦྷཱིར་ཅྦྷཱིར་
འོངས་བསམ་པ་དང་། མ་འོངས་པའྦྷཱི་ེས་པ་ལུས་སེམས་ཀྦྷཱི་འདུ་འཛིན་མྦྷཱི་བྱེད་པ་དང་། འོངས་པའྦྷཱི་དོན་སྒྲུབ་
ཕྱྦྷཱིར་རལ་འབྱོར་ལ་བརོན་པ་དང་། རག་ཏུ་ལྷ་རམས་ཀྦྷཱི་སན་སར་བསམ་ཏེ་ེས་སོད་ལ་འཛེམ་པ་དང་། མྦྷཱི་དང་
མྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་འཇྦྷཱིགས་པ་ལ་བག་མྦྷཱི་ཚ་བ་དང་ལྔའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་མཐུན་པའྦྷཱི་རེན་ལས་ལུས་བསྲུང་བ་
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དང་། བསོད་སོམས་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ོན་མོངས་ེས་སོད་ཀྦྷཱི་ལས་མྦྷཱི་བྱ་བ་དང་། ཆོག་ཤེས་ཤྦྷཱིང་མགུ་ས་བ་དང་། ང་
རྒྱལ་བཅོམ་ཞྦྷཱིང་ལོག་བསྒྲུབ་བཟོད་པ་དང་། དད་པས་བྱྦྷཱིན་པ་དོན་ཡོད་པར་སོད་པ་དང་ལྔའོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི། 
ཟས་དང་། གོས་དང་། གྦྷཱིད་དང་། མས་ང་བསྲུང་བ་དང་། ཁམས་སོམས་པ་དང་ལྡན་པ་ལྔའོ། །ལྔ་པ་ནྦྷཱི་ལུས་
ལྷར་བསོམ་པ་དང་། ངག་སགས་བཟླས་པ་དང་། སེམས་གནོད་བྱེད་ལ་བྱམས་སྦྷཱིང་རེ་དང་། ན་ཚ་ལས་ངན་གྦྷཱི་
འབས་བུ་ཤེས་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བདག་གཞན་བརེ་བ་བསོམ་པ་དང་ལྔའོ། །དྲུག་པ་ནྦྷཱི་ཐེག་ཆེན་འཕོ་
བའྦྷཱི་མན་ངག་ནྦྷཱི། སོབས་ལྔ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་སོད་ལམ་གཅེས། །ཞེས་པ་ལྟར་སོབས་ལྔའོ། །བདུན་པ་ལ་གསུམ་སེ། 
འཕེན་འཕངས་བསྡུས་པས་ྦྷཱིན་ཞག་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱི་དང་། སྦྱོར་དངོས་རེས་གསུམ་གྦྷཱི་དགེ་བ་ས་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱི་སོད་པ་
ཇྦྷཱི་ལྟར་བྱ་བའྦྷཱི་སོད་པ་དང་། སོམ་པ་དང་བཟླས་པ་དང་། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་དང་། བློ་སྤེལ་བ་དང་། ཟང་ཟྦྷཱིང་
དང་། ཆོས་ཀྦྷཱི་སྦྱྦྷཱིན་པ་སེ་ལྔས་གང་བྱ་བའྦྷཱི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་དང་། ལོ་དང་ཟླ་བའྦྷཱི་དུས་བཟང་བཞྦྷཱི་དང་། ྦྷཱི་ཟླ་ཤྦྷཱི་
བ་དང་། བླ་མ་འདས་པ་དང་། གནོད་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྦྷཱི་དུས་ལྔས་དུས་ཁད་པར་ཅན་དུ་བྱ་བའོ། །གསུམ་པ་
དེའྦྷཱི་སྐབས་སུ་བསམ་སྦྱོར་གྦྷཱི་གེགས་བསལ་བ་ལ། བསམ་པ་ལྡོག་པའྦྷཱི་རྒྱུ་རྒྱུ་རེན་ལ་ཞུམ་པ་བསལ་བ་དང་། 
སྦྱོར་བ་ཆད་པའྦྷཱི་རྒྱུ་ལུས་སེམས་ཀྦྷཱི་གནོད་པ་བསལ་བ་དང་། བསམ་སྦྱོར་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་ལོག་གྦྷཱི་རྒྱུ་བདུད་ཀྦྷཱི་ལས་
སྤང་བ་དང་གསུམ་ཡྦྷཱིན་པ་ལས། བདུད་ཀྦྷཱི་ལས་སྤང་བ་འདྦྷཱི་ལའང་བདུད་རང་གྦྷཱི་ངོ་བོ་སྦྷཱིར་བཞྦྷཱི་ལས། བྱེ་བག་
ལྷའྦྷཱི་བུའྦྷཱི་བདུད་དང་། བདུད་འཇུག་པའྦྷཱི་རྒྱུ་སྦྷཱིར་ཐེག་ཆེན་གྦྷཱི་དགེ་བ་ལ་བརོན་པ་དང་། བྱེ་བག་ཧ་ཅང་དད་པ་
ཆེ་བ་སོགས་དང་། ཇྦྷཱི་ལྟར་འཇུག་པའྦྷཱི་ཚུལ་མེ་ཏོག་གྦྷཱི་མདའ་ལྔ་བཏང་པས། འདོད་ཡོན་ལ་ཞེན་པ་དང་། བླང་
དོར་གྦྷཱི་གནས་ལ་ལོག་ཤེས་དང་ཐེ་ཚོམ་བསེད་པར་བྱེད་པ་དང་། ཞུགས་པའྦྷཱི་ལས་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཀྦྷཱི་དགེ་བ་
ལས་མས་པར་བྱེད་པ་དང་། ེས་སོད་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། སྡུག་བསལ་བསེད་པར་བྱེད་པ་རམས་ཤེས་པར་
བྱས་ནས་སྤོང་བའྦྷཱི་ཐབས། བླ་མ་དང་། དཀོན་མཆོག་དང་། ཆོས་སོང་ལ་བདག་བདུད་ཀྦྷཱི་དབང་དུ་མྦྷཱི་འགོ་བར་
གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་། ལེགས་པར་བརགས་ཤྦྷཱིང་གང་གྦྷཱིས་ཡང་དག་སྤོང་བ་འཕེལ་བ་བྱ་བ་དང་། སེམས་
ཅན་རམས་ལ་བྱམས་སྦྷཱིང་རེ་བསོམ་པ་དང་། སྡུག་མྦྷཱི་སྡུག་གྦྷཱི་མཚན་མ་ཅྦྷཱི་བྱུང་རྨྦྷཱི་ལམ་ལྟར་ཞེན་པ་མེད་པར་
བྱས་པའྦྷཱི་སོ་ནས་བདུད་ཀྦྷཱི་ལས་སྤངས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་མཐར་ཕྱྦྷཱིན་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་དེས་ངེས་
པར་འབྱུང་བའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི། དེ་ལྟར་ལམ་དེ་དག་ཚོགས་སྦྱོར་གྦྷཱི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་
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བ་ལས་བརྒལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་སེམས་བསེད་ནས་བརོན་འགྲུས་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུས་སྦྱོར་བ་
རྒྱ་ཆེར་བ་དག་པ་ཡུན་རྦྷཱིང་བས་སྦྷཱིང་རེའྦྷཱི་སེམས་དང་། གྦྷཱིས་སུ་མེད་པའྦྷཱི་བློ་དང་། ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་
སེམས་གསུམ་ལ་བསབ་པས། བསྐལ་པ་གངས་མེད་གཅྦྷཱིག་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིམཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་
ཞྦྷཱིང་། དེ་ནས་ས་བཅུ་པོའ་ིམམ་གཞག་རམ་པར་མྦྷཱི་རོག་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕར་ཕྱྦྷཱིན་བཅུ་ལྡོག་པའྦྷཱི་སོ་ནས་ཚང་
བ་ཁད་པར་མེད་ཀང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་ས་བཅུ་སོ་སོ་ལ་ཕར་ཕྱྦྷཱིན་བཅུ་གཙོ་བོར་སོད་པའྦྷཱི་ཚོགས་གྦྷཱིས་ཟུང་
འཇུག་དེས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གྦྷཱིས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་སར་ངེས་པར་འབྱུང་བའོ། །ལམ་དབུ་མ་ཚོགས་
གྦྷཱིས་ཟུང་འཇུག་ལེགས་པར་བཤད་ཟྦྷཱིན་ཏོ། །ཇྦྷཱི་ལྟར་བཤད་པའྦྷཱི་ལམ་དེ་ྦྷཱིད་ལ་གུས་སྦྱོར་དང་། རག་སྦྱོར་
གྦྷཱི་བརོན་འགྲུས་ཀྦྷཱིས་སྤངས་པ་དང་རོགས་པའྦྷཱི་དགེ་བའྦྷཱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན། ས་བཅུ་གཅྦྷཱིག་པ་
འབས་བུ་དབུ་མ་འབྱུང་བས་དེའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་གསུམ་སེ། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་སྤངས་
རོགས་མྦྷཱི་འཐད་པ་སྤངས་བ། སངས་རྒྱས་པའྦྷཱི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་རོག་དགག་པ། རང་ལུགས་འབས་བུའྦྷཱི་རམ་
གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཕྱྦྷཱི་རོལ་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག ོན་མོངས་པ་སེམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། སྤོང་བའྦྷཱི་
ཐབས་མྦྷཱི་ཤེས་པ་དང་། སྤངས་པ་མྦྷཱི་བརན་པས་སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་མྦྷཱི་རུང་ལ། ཆུའྦྷཱི་ཚ་བ་ལྟར་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་རེན་
མྦྷཱི་བརན་པ་དང་། མཆོངས་པ་གོམས་པ་ལྟར་འབད་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། གསེར་གྦྷཱི་ས་བ་ལྟར་རོགས་པ་སར་
ལྡོག་པས་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ཀང་མྦྷཱི་རུང་ངོ་ཞེས་སའོ། །འདྦྷཱི་དགག་པ་ལ་སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་
སོན་གསུམ་མེད་དེ། སེམས་རང་བཞྦྷཱིན་གྦྷཱིས་རམ་པར་དག་པ་དང་ོན་མོངས་པ་གོ་བུར་བ་ཡྦྷཱིན་པས་སྤོང་
ནུས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། རྒྱུ་བདེན་ཞེན་དང་འགལ་བ་སོང་ྦྷཱིད་གོམས་པར་མཛད་པས་སྤོང་བའྦྷཱི་ཐབས་ཤེས་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཟག་མེད་ལམ་གྦྷཱིས་ས་བོན་དང་བག་ཆགས་སྤངས་པས་སྤངས་བ་བརན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། རམ་འགེལ་
ལས། སེམས་ཀྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་འོས་གསལ་ཏེ། །དྦྷཱི་མ་རམས་ནྦྷཱི་གོ་བུར་བ། །ཞེས་དང་། རྒྱུ་ཡོད་ཕྱྦྷཱིར་དང་རྒྱུ་ཡྦྷཱི་
ནྦྷཱི། །གེན་པོ་གོམས་པས་ཟད་ཕྱྦྷཱིར་དང་། །རྒྱུ་ཡྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཤེས་པ་ཡྦྷཱིས། །དེ་ཤེས་པ་ཡང་གྲུབ་པ་
ཡྦྷཱིན། །ཞེས་དང་། བདག་ལྟའྦྷཱི་ས་བོན་སྤངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །སར་མྦྷཱི་གཤེགས་པ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་
རྦྷཱིགས་པས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མྦྷཱི་འཐད་པའྦྷཱི་སོན་གསུམ་ཡང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་རྒྱུན་བརན་པའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་དང་། བྱས་ཟྦྷཱིན་འབད་པ་ལ་མྦྷཱི་ལྟོས་པས་གོམས་པ་རང་གྦྷཱི་ངང་གྦྷཱིས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། 
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སྒྲྦྷཱིབ་པའྦྷཱི་ས་བོན་བཅོམ་པས་རོགས་པ་བརན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། རམ་འགེལ་ལས། ཐ་མའྦྷཱི་སེམས་ནྦྷཱི་སེམས་གཞན་
དང་། །མཚམས་སྦྱོར་བ་ལ་འགལ་ཅྦྷཱི་ཡོད། །ཅེས་དང་། སེམས་ལ་བརེ་སོགས་གོམས་སེ་བ། །རང་གྦྷཱིས་ངང་
གྦྷཱིས་འཇུག་འགྱུར་ཏེ། །ཞེས་དང་། འཚེ་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན། །ངོ་བོ་ྦྷཱིད་ལ་ཕྱྦྷཱིན་ལོག་གྦྷཱིས། །འབད་དུ་
ཟྦྷཱིན་ཀང་མྦྷཱི་བཟློག་སེ། །བློ་ནྦྷཱི་དེ་ཕྱོགས་འཛིན་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། 
ན་ཐོས་སེ་པའྦྷཱི་ལུགས་དགག་པ། ཐེག་ཆེན་བཀར་ཁས་ལེན་པའྦྷཱི་མདོ་སེམས་ཀྦྷཱི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ནྦྷཱི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བཀར་མྦྷཱི་འདོད་པའྦྷཱི་ན་ཐོས་པ་དག་ཚོགས་ལམ་གྦྷཱི་གནས་སྐབས་སུ་བསྐལ་པ་གངས་
མེད་གསུམ་ཚོགས་བསགས་སྦྷཱིད་པ་ཐ་མ་པའྦྷཱི་རེན་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་ཤྦྷཱིང་དྲུང་དུ་སན་ཐོག་གཅྦྷཱིག་ལ་དོད་ནས་
བཟུང་སེ་ཟད་མྦྷཱི་ཤེས་ཀྦྷཱི་བར་གྦྷཱི་རོགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྦྷཱིན་པས་ལོངས་སྐུ་མེད་ལ། རམ་པར་
འགོལ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་སྐུ་དང་། གཟུགས་ཀྦྷཱི་སྐུ་གྦྷཱིས་ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་། ཕྱྦྷཱི་མ་ནྦྷཱི། ཤཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུར་རང་རྒྱུད་པ་
འདྦྷཱི་ཁོ་ན་ཡྦྷཱིན་ནོ། །རོ་རེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་གྦྷཱིས། ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་
མུན་པ་གཏན་བཅོམ་པའྦྷཱི་སྤངས་པ་ནྦྷཱི། འདུས་མ་བྱས་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྦྷཱིན་ཅྦྷཱིང་། དེ་སངས་རྒྱས་ནྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། 
གང་གྦྷཱིས་སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའྦྷཱི་ཆོས་ཐེག་ཆེན་མྦྷཱི་སོབ་པའྦྷཱི་ལམ་བདེན་ཀང་མ་ཡྦྷཱིན། དེས་སངས་རྒྱས་སུ་
བྱས་པའྦྷཱི་གཟུགས་ཀྦྷཱི་སྐུའང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ཞེས་སའོ། །དེ་དག་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འཐད་དེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། 
དབང་པོ་རྟུལ་དང་རོན་པོ་དག །ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་ན་ཐོས་ལ་སོབ་པ་འཕགས་པའྦྷཱི་གནས་སྐབས་སུ་
འཁོར་བར་སེ་བ་ལེན་ཚུལ་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་བྱང་འཕགས་ལའང་ཡོད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། ཇྦྷཱི་ལྟར་
ན་ཐོས་ཐེག་པ་ལ། །ན་ཐོས་ས་ནྦྷཱི་བརྒྱད་བཤད་པ། །དེ་བཞྦྷཱིན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྦྷཱི་
ས་བཅུའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། བྱང་སེམས་ལ་ས་བཅུའྦྷཱི་རམ་གཞག་ཀང་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ལོངས་སྐུ་མྦྷཱི་
འཐད་པ་དང་། ཤཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའྦྷཱི་གཟུགས་སྐུ་གསར་དུ་སངས་རྒྱས་པའྦྷཱི་རང་རྒྱུད་པར་འདོད་པའང་མྦྷཱི་འཐད་
དེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། གཙང་མའྦྷཱི་གནས་ནྦྷཱི་སྤངས་པ་ཡྦྷཱི། །འོག་མྦྷཱིན་གནས་ནྦྷཱི་མས་དགའ་
བར། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་པོ་གཅྦྷཱིག་འདྦྷཱིར་སངས་རྒྱ། །ཞེས་སོགས་མང་དུ་
གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་མ་ཡྦྷཱིན་པར་འདོད་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ཀང་སངས་རྒྱས་མ་ཡྦྷཱིན་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བདེན་དངོས་སུ་
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འདོད་པའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། མདོ་ལས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྨྦྷཱི་ལམ་ལྟ་བུ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
ལས་ལྷག་པའྦྷཱི་ཆོས་གཞན་ཞྦྷཱིག་ཡོད་ཀང་དེའང་རྨྦྷཱི་ལམ་ལྟ་བུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་པའོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་
ནྦྷཱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དང་བསན་བཅོས་ཀྦྷཱི་ལུང་ཡྦྷཱིན་ལ། ཁོ་བོ་ཐེག་ཆེན་བཀར་མྦྷཱི་འདོད་པས་དེ་དག་ལུང་
དུ་མྦྷཱི་རུང་ངོ་སམ་ན། དེ་དགག་པ་ལ་མགོན་པོ་བྱམས་པས། མདོ་སེ་རྒྱན་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་
དང་། ཞྦྷཱི་བ་ལྷས་སོད་འཇུག་དང་། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྦྷཱིས་རོག་གེ་འབར་བ་རམས་སུ་ཐེག་ཆེན་བཀར་སྒྲུབ་
གསུངས་པས་ཐེག་ཆེན་བཀར་གྲུབ་པ་ན་སར་གྦྷཱི་རམ་གཞག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། 
མདོ་སེ་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་བཀར་འདོད་མྦྷཱི་འདོད་གྦྷཱིས་ཡོད་པའྦྷཱི་བཀར་འདོད་པ་རམ་འགེལ་ནས་གསུངས་པའྦྷཱི་
མདོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་རམས་ནྦྷཱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དོན་དུ་འཁོར་བར་སེ་བ་ལེན་པ་དང་། 
ས་བཅུའྦྷཱི་རམ་གཞག་དང་། སྐུ་གསུམ་གྦྷཱི་རམ་བཞག་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིམདོ་སེ་ལས་གསུངས་པས་ཁས་ལེན་
ཀང་། སངས་རྒྱ་བའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི་གཞན་དབང་གྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་དྦྷཱི་མ་བདེན་གྲུབ་གེན་པོ་བདེན་གྲུབ་ཀྦྷཱིས་བཅོམ་
ནས་སངས་རྒྱ་བ་དང་། ཆོས་ཀྦྷཱི་སྐུ་ནྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་བདེན་གྲུབ་གོ་བུར་གྦྷཱི་དྦྷཱི་མ་དག་ནས་དག་པ་གྦྷཱིས་ལྡན་དུ་སོང་
བའྦྷཱི་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་འདུས་མ་བྱས་རས་གྲུབ་པ་དང་། གཞན་དབང་གྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་སེམས་གོ་བུར་གྦྷཱི་དྦྷཱི་མ་
དག་ནས་ཕྱྦྷཱིན་ཅྦྷཱི་མ་ལོག་པའྦྷཱི་ཡོངས་གྲུབ་འདུས་བྱས་བདེན་གྲུབ་ཀྦྷཱི་དངོས་པོ་ཡྦྷཱིན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་དྦྷཱི་མ་
སྤང་ཚུལ་ནྦྷཱི། མགོན་པོ་བྱམས་པས། འགོག་པ་མེད་པའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ལ། །ཞེས་སོགས་དངོས་སོབས་ཀྦྷཱི་རྦྷཱིགས་
པ་དང་། གཞན་གྦྷཱི་ཆོས་རམས་ཀང་ཡོད་ལ། ཞེས་སོགས་ཁས་བླངས་འགལ་བས་དགག་པར་མཛད་
དོ། །དབྱྦྷཱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྦྷཱི་སར་ལམ་དབུ་མའྦྷཱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་
སས་ཀྦྷཱི་གཞུང་ལས་གསུངས་པའྦྷཱི་མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་བལ་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་བཀག་ཟྦྷཱིན་
ཏོ། །གསུམ་པ་ལ་གྦྷཱིས་ཏེ། ཁད་པར་གྦྷཱི་ཆོས་དུ་མ་དཔྱད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཁད་ཆོས་ངོས་བཟུང་བ་
དང་། ཁད་པར་གྦྷཱི་གཞྦྷཱི་རམ་པར་གཞག་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་རམ་པར་གཞག་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
ལྔ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་སར་བདེན་གྦྷཱིས་ཡོད་མེད་དཔྱད། སང་བ་ཡོད་མེད་དཔྱད། ཡེ་ཤེས་ཡོད་མེད་དཔྱད། 
སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཡོད་མེད་དཔྱད། སེ་འགག་ཡོད་མེད་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། སངས་རྒྱས་རམས་
ཀྦྷཱིས་ཆོས་བསན་པ། །བདེན་པ་གྦྷཱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཞེས་དང་། དངོས་ཀུན་ཡང་དག་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་
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ཡྦྷཱིས། །དངོས་རེད་ངོ་བོ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའྦྷཱི་སྐབས་ནས་བསན་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ནྦྷཱི་
མེད་དེ། ཡུལ་ཅན་མཐོང་བ་བརྫུན་པ་མེད་པས། དེའྦྷཱི་ཡུལ་མེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །བདེན་གྦྷཱིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྦྷཱི་
ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ནྦྷཱི་ཡོད་དེ། ཟུང་འཇུག་ལ་ཡ་གལ་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་སངས་རྒྱས་རང་སང་གྦྷཱི་
བདེན་པ་གྦྷཱིས་ཡྦྷཱིན་པས། གདུལ་བྱ་ལ་བསན་པའྦྷཱི་བདེན་པ་གྦྷཱིས་དང་དོན་མྦྷཱི་གཅྦྷཱིག་གོ །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། སོན་
གྦྷཱི་དབུ་མ་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག སང་བ་ཡོད་ན་འཁྲུལ་སང་དང་བཅས་དགོས་པས། སང་བ་གཏན་མེད་པ་འདོད་དོ། །དེའང་
མྦྷཱི་འཐད་དེ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་དག་པ་རབ་འབྱམས་འབའ་ཞྦྷཱིག་ཏུ་སང་བ་ཞེས་དང་། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་
ཆོས་ཀྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་སུ་སང་བ་ཞེས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་རང་གྦྷཱི་རང་སང་ཡྦྷཱིན་ནམ། གདུལ་བྱ་གཞན་ལ་སང་བའྦྷཱི་
གཞན་སང་ཡྦྷཱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ལ་སང་བ་མེད་པ་དང་འགལ་ལ། ཕྱྦྷཱི་མ་ལྟར་ན་གདུལ་བྱ་དེས་
ཀང་དག་པ་མཐར་ཐུག་སང་བར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་སེ་འགག་ལ་སོགས་པ་གདུལ་བྱ་ལ་བསན་པའྦྷཱི་ཡ་གལ་གྦྷཱི་
ཀུན་རོབ་བདེན་པའྦྷཱི་སང་བ་མེད་ཀང་དབྱྦྷཱིངས་རྦྷཱིག་དབྱེར་མེད་ཀྦྷཱི་དོན་དམ་པ་སང་བའྦྷཱི་སང་བ་ཡོད་དགོས་ཏེ། 
གཞན་དུ་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པའྦྷཱི་ཚེ་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་མྦྷཱི་སང་ན། ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་སང་བའྦྷཱི་ཡེ་
ཤེས་མཐར་ཐུག་མེད་པར་ཐལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་སྐུ་སང་
བའང་ཡོད་དེ། རྒྱུད་བླར། རང་བྱུང་རམས་ཀྦྷཱི་ཐམས་ཅད་མཁེན། །སངས་རྒྱས་ྦྷཱིད་ཅེས་གང་བརོད་
པ། །མཆོག་ཏུ་མྱ་ངན་འདས་བསམ་མེད། །དག་བཅོམ་སོ་སོའ་ིབདག་གྱུར་པ། །དེ་དབྱེ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་
དང་། །བདག་ྦྷཱིད་ཆེན་པོའ་ིཡོན་ཏན་གྦྷཱི། །ཞེས་སྐུ་གསུམ་ཆར་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱིས་སོ་སོ་རང་གྦྷཱིས་
རྦྷཱིག་པར་བྱ་བ་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་ལ། གདུལ་བྱ་ལ་དངོས་སུ་སང་བའྦྷཱི་གཟུགས་སྐུ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་སོ་སོ་རང་གྦྷཱིས་
རྦྷཱིག་པར་བྱ་བར་མྦྷཱི་རུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ནའང་གྦྷཱིས་སང་དང་བཅས་པའྦྷཱི་སང་བ་ནྦྷཱི་མེད་དེ། འཁྲུལ་པའྦྷཱི་
བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། དགེ་བའྦྷཱི་བཤེས་གེན་གཙང་ནག་པ་སོགས་
སོན་གྦྷཱི་དབུ་མ་པ་ཁ་ཅྦྷཱིག་སངས་རྒྱས་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྦྷཱིས་བསྡུས་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་མེད་དེ། ཡོད་ན་ཤེས་བྱ་བརྫུན་
པའྦྷཱི་ཡུལ་ཅན་གྦྷཱི་འཁྲུལ་པ་མངའ་བས་སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་མྦྷཱི་རུང་བ་དང་། རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱིས་
སྤྲུལ་པ་དུ་མ་སྤྲུལ་པ་ན་དེ་རམས་རྒྱུད་ཐ་དད་ན་རྦྷཱིགས་པ་དང་འགལ་ཞྦྷཱིང་། གཅྦྷཱིག་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་ཏེ། 
གཞན་རམས་ཡེ་ཤེས་དང་མྦྷཱི་ལྡན་པར་ཡང་བརོད་མྦྷཱི་ནུས་པས་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མྦྷཱི་འཐད་པ་དང་། འདས་
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མ་འོངས་སོགས་ཀྦྷཱི་དོན་མྦྷཱི་སྦྷཱིད་པས། དུས་གསུམ་མངོན་དུ་མཛད་པ་མྦྷཱི་རུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་སའོ། །དེའང་མྦྷཱི་
འཐད་དེ། རྒྱུན་མཐའྦྷཱི་རོ་རེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཏྦྷཱིང་ངེ་འཛིན་གྦྷཱི་ཤེས་བྱ་སེ་འགག རག་ཆད་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་སོས་པའྦྷཱི་བུད་
ཤྦྷཱིང་བསེགས་ནས་སོས་པ་མཐའ་དག་ཞྦྷཱི་བའྦྷཱི་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་དང་། སར་གྦྷཱི་རྦྷཱིག་པའྦྷཱི་རྒྱུན་དེའང་སེ་འགག་ལ་
སོགས་པའྦྷཱི་སོས་པ་མཐའ་དག་ཞྦྷཱི་ནས་དེ་གྦྷཱིས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཇོག་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། དྦྷཱི་མ་མེད་པའྦྷཱི་ཆོས་སྐུ་ལ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རམ་པར་གནས། །ཞེས་དང་། འཇུག་འགེལ་ལས། 
དེར་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྦྷཱིས་སྐད་ཅྦྷཱིག་སྐད་ཅྦྷཱིག་ཁོ་ན་ལ་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་བརེས་སོ། །ཞེས་དང་། མཁེན་བཟང་ཁོད་ཀྦྷཱིས་སྐད་ཅྦྷཱིག་གྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཤེས་བྱ་ཐུགས་སུ་
ཆུད། །ཞེས་དང་། དེའྦྷཱི་འགེལ་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྦྷཱིས་མཁེན་པའྦྷཱི་སྐད་ཅྦྷཱིག་གཅྦྷཱིག་ཁོ་ནས་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་བརེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི། སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པ་དག 
སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་སར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡོད་པར་འདོད་ཀང་། དེའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། དབུས་མཐར། 
སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །དེ་ལ་དོན་མཐོང་རམ་པ་ཤེས། །དེ་ཡྦྷཱི་ཁད་པར་སེམས་ལས་
བྱུང་། །ཞེས་སེམས་སེམས་བྱུང་ནྦྷཱི་ཁམས་གསུམ་པའྦྷཱི་རམ་པ་ཅན་གྦྷཱི་གྦྷཱིས་སང་དང་བཅས་པ་དང་། དོན་གྦྷཱི་
ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་མཐོང་བའྦྷཱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་དང་། དོན་གྦྷཱི་ཁད་པར་ལའང་མྦྷཱི་འད་བ་དུ་མ་མཐོང་བའྦྷཱི་སོ་
ནས་བཞག་པར་གསུངས་ལ། འདྦྷཱིར་ཤེས་བྱ་སེ་འགག་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་སོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའྦྷཱི་ཤེས་པ་
དང་དབྱེར་མེད་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་ཚེ་གྦྷཱིས་སང་དང་འཛིན་སངས་མྦྷཱི་འད་བའྦྷཱི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །འདྦྷཱི་ལ་དགོངས་ནས་འཇུག་པ་ལས། ཤེས་བྱའྦྷཱི་བུད་ཤྦྷཱིང་སྐམ་པོ་མ་ལུས་པ། །བསེགས་པས་ཞྦྷཱི་
དེ་རྒྱལ་རམས་ཆོས་སྐུ་སེ། །དེ་ཚེ་སེ་བ་མེད་ཅྦྷཱིང་འགག་པ་མེད། །སེམས་འགགས་པས་དེ་སྐུ་ཡྦྷཱིས་མངོན་སུམ་
མཛད། །ཅེས་དང་། དེའྦྷཱི་འགེལ་པར། དེ་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་ལ་རམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དེའྦྷཱི་ཡུལ་
ཅན། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རམས་མྦྷཱི་འཇུག་པས་སྐུ་ཁོ་ནས་མངོན་སུམ་མཛད་པར་ཀུན་རོབ་དུ་
རམ་པར་བཞག་གོ །ཞེས་པ་དང་། ཞྦྷཱི་སྐུ་ཞེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། སྐུ་གང་གྦྷཱིས་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་འདྦྷཱི་མངོན་སུམ་དུ་
མཛད་པར་བཤད་པ་དེ་ནྦྷཱི་ཞྦྷཱི་བའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་ཅན་དུ་འདོད་དེ། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་བལ་བའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ལྔ་པ་ནྦྷཱི། བདེན་གྦྷཱིས་ལས། བརགས་པའྦྷཱི་ངོ་བོས་དབེན་པ་ཡྦྷཱི། །ཇྦྷཱི་ལྟར་
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སང་བ་འདྦྷཱི་ཁོ་ན། །བརེན་ཏེ་སེས་པ་ཐམས་ཅད་ནྦྷཱི། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མངོན་སུམ་གཟྦྷཱིགས། །ཞེས་ཡུལ་
སེ་འགག་དང་བཅས་པའྦྷཱི་ཀུན་རོབ་སང་བས་ཡུལ་ཅན་ཡང་སེ་འགག་དང་བཅས་པ་འདོད་པ་དང་། སེམས་
ཙམ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་འདུས་བྱས་ཡྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅྦྷཱིག་མ་ཡྦྷཱིན་པས་སེ་
འགག་དང་བཅས་པར་འདོད་པ་གྦྷཱིས་ཀའང་མྦྷཱི་འཐད་དེ། འདུས་བྱས་ཡྦྷཱིན་ན། བརྫུན་པ་བསླུ་བའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་
ཡྦྷཱིན་དགོས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་། སེ་འགག་སང་ན་རེན་ཅྦྷཱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་སེ་མེད་ཀྦྷཱི་དོན་མངོན་དུ་མ་གྱུར་
པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་ཏེ། རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། ཆོས་ཤེས་པ་ཡྦྷཱི་འོག་ཏུ་ནྦྷཱི། །འདྦྷཱི་ལ་བྱེ་
བག་དབྱེར་ཡོད་ན། །ཤྦྷཱིན་ཏུ་ཕ་བའྦྷཱི་དངོས་རམས་ལ། །གང་གྦྷཱིས་སེ་བར་རམ་བརགས་པ། །རམ་པར་མྦྷཱི་མཁས་
དེ་ཡྦྷཱིས་ནྦྷཱི། །རེན་ལས་བྱུང་བའྦྷཱི་དོན་མ་མཐོང་། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་
དང་། དེའྦྷཱི་རང་སང་ལ་སེ་འགག་མེད་དེ། མདོ་ལས་འཇམ་དཔལ་སེ་བ་མེད་ཅྦྷཱིང་འགག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་
འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པའྦྷཱི་ཚིག་བླ་དྭགས་སོ། །ཞེས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། གང་གྦྷཱིས་སེ་དང་འཇྦྷཱིག་པ་
དག །ཚུལ་འདྦྷཱི་ཡྦྷཱིས་ནྦྷཱི་སྤངས་གྱུར་པ། །རེན་ཅྦྷཱིང་འབྱུང་བ་གསུངས་པ་ཡྦྷཱིས། །ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པར། དེ་ཚེ་སེ་བ་མེད་ཅྦྷཱིང་འགག་པ་མེད། །ཅེས་པའྦྷཱི་འགེལ་པར། ཡེ་ཤེས་ཀྦྷཱི་རང་
བཞྦྷཱིན་ཅན་གྦྷཱི་སྐུ་ཤེས་བྱའྦྷཱི་བུད་ཤྦྷཱིང་སྐམ་པོ་མ་ལུས་པ་བསེགས་པ་ལས་ཤེས་བྱ་སེ་བ་མེད་པས་སེ་བ་མེད་པ་
དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་གང་ཡྦྷཱིན་པ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་སྐུའོ། །ཞེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་
པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གདུལ་བྱའྦྷཱི་ངོར་སེ་འགག་ཏུ་སང་བ་ནྦྷཱི་གཞན་སང་ཡྦྷཱིན་གྦྷཱི་རང་སང་མ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། རྒྱུད་བླར། དགེ་
བ་སེ་དང་འཇྦྷཱིག་པས་ན། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནྦྷཱི་སེ་དང་འཇྦྷཱིག །བརྒྱ་བྱྦྷཱིན་བཞྦྷཱིན་དུ་ཐུབ་པ་ནྦྷཱི། །ཆོས་ཀྦྷཱི་སྐུ་ཡྦྷཱི་སེ་
འཇྦྷཱིག་མེད། །ཅེས་བཻཌཱུརྻའྦྷཱི་ས་གཞྦྷཱི་ལ་ཤར་བའྦྷཱི་བརྒྱ་བྱྦྷཱིན་གྦྷཱི་གཟུགས་བརན་སའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་དང་བལ་མ་བལ་
གྦྷཱིས་སེ་འཇྦྷཱིག་ཏུ་སང་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་སེ་འཇྦྷཱིག་བརྒྱ་བྱྦྷཱིན་ལ་མེད་པ་དཔེར་བྱས་ནས། གདུལ་བྱའྦྷཱི་རྒྱུད་ཀྦྷཱི་དགེ་
བ་ཡོད་མེད་ཀྦྷཱི་དབང་གྦྷཱིས་བློ་སང་གྦྷཱི་གཟུགས་སྐུ་ལ་སེ་འཇྦྷཱིག་ཏུ་སང་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་ལ་སེ་འཇྦྷཱིག་མེད་
པར་གསུངས་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །སོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་མེད། །དེ་ལ་བདེན་གྦྷཱིས་ག་ལ་
ཡོད། །དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་གཞན་གྦྷཱིས་ན། །སེམས་ཅན་མྱང་ངན་ག་ལ་འདའ། །ཞེས་པའྦྷཱི་ལན་དུ། འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་གཞན་
སེམས་རམ་རོག་སེ། །དེ་ནྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་ཀུན་རོབ་མྦྷཱིན། །ཕྱྦྷཱིས་དེ་ངེས་ན་དེ་ཡོད་དེ། །མྦྷཱིན་ན་ཀུན་རོབ་མེད་པ་
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ྦྷཱིད། །ཅེས་གསུངས་པའྦྷཱི་དོན་ཡང་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ནོ། །མདོར་ན་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་མཆོད་བརོད་ཀྦྷཱི་སྐབས་ཀྦྷཱི་
སེ་འགག་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དང་། རབ་བྱེད་ྦྷཱི་ཤུ་ར་བདུན་གྦྷཱིས་དཔྱད་པར་བྱ་བའྦྷཱི་རེན་ནས་ལྟ་བའྦྷཱི་བར་ྦྷཱི་
ཤུ་ར་བདུན་དང་། དེས་མཚོན་ནས་ཀུན་རོབ་ཐ་སད་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་ཐམས་ཅད་སོས་པ་ཡྦྷཱིན་པས་དེ་དག་
སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་སར་ཆོས་ཀྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་སུ་རོ་གཅྦྷཱིག་པར་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅྦྷཱིག་མ་གཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་མངོན་དུ་གྱུར་པའྦྷཱི་
ཚེ་སོས་པ་དེ་དག་མྦྷཱི་སང་ཡང་དེ་དག་རོགས་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འགལ་ཏེ་སེ་འགག་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་
ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་མངོན་དུ་གྱུར་བས་སེ་འགག་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ནས་གདུལ་བྱ་ལ་ཇྦྷཱི་
ལྟ་བ་བཞྦྷཱིན་སོན་ནུས་པ་ཙམ་ལ་རོགས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་མཛད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །དཔེར་ན་ཐེག་ཆེན་གྦྷཱི་མཐོང་ལམ་
སོས་པ་སོ་གྦྷཱིས་དང་བལ་བའྦྷཱི་ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་མངོན་དུ་གྱུར་པས་མྦྷཱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མྦྷཱི་སང་ཡང་རེས་
ཐོབ་ཏུ་དེ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པའྦྷཱི་ངེས་ཤེས་འདེན་པས་དེ་རོགས་པར་བཞག་པ་བཞྦྷཱིན་ནོ། །གྦྷཱིས་པ་ལ་
གསུམ་སེ། རེན་སྐུ་བཤད་པ། བརེན་པ་ཡེ་ཤེས་བཤད་པ། མཛད་པ་ཕྦྷཱིན་ལས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། འཇམ་
དཔལ་གྦྷཱི་རང་གྦྷཱི་ལྟ་བའྦྷཱི་འདོད་པ་མདོར་བསན་པའྦྷཱི་མདོ་ལས། སྐུ་གཅྦྷཱིག་ནས་ལྔའྦྷཱི་བར་གྦྷཱི་རམ་གཞག་བཤད་
པ་ཡོད་ཀང་། བྱམས་མགོན་དང་ཀླུ་གྲུབ་ཀྦྷཱི་གཞུང་ལས། སྐུ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རམ་གཞག་དང་། སྐུ་གསུམ་གྦྷཱི་རམ་
གཞག་གསུངས་པ་ལས། དང་པོ་ནྦྷཱི་རྒྱུད་བླར། རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་སྐུ་དང་ནྦྷཱི། །དེ་ལ་བརེན་པ་ཀུན་
རོབ་སྐུ་ྦྷཱིད་དེ། །བལ་དང་རམ་པར་སྨྦྷཱིན་པའྦྷཱི་འབས་བུ་ནྦྷཱི། །ཡོན་ཏན་དབྱེ་བ་དྲུག་ཅུ་བཞྦྷཱི་འདྦྷཱི་དག །ཅེས་དང་། 
རྦྷཱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དགེ་བ་འདྦྷཱི་ཡྦྷཱིས་སེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་
ཤྦྷཱིང་། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའྦྷཱི། །དམ་པ་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཞེས་དང་། རྦྷཱིན་ཆེན་ཕེང་བ་
ལས། སངས་རྒྱས་རམས་ཀྦྷཱི་གཟུགས་ཀྦྷཱི་སྐུ། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས་པ་སེ། །དེ་བཞྦྷཱིན་ཆོས་ཀྦྷཱི་
སྐུ་དག་ནྦྷཱི། །རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །ཞེས་པ་རམས་ཀྦྷཱིས་སོན་ཏོ། །དེ་ལ་གཟུགས་སྐུ་གཞན་
དོན་ཀུན་རོབ་པའྦྷཱི་སྐུ་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་པ་ནྦྷཱི། འཇྦྷཱིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ལྟར་ན། གདུལ་བྱའྦྷཱི་རམ་རྦྷཱིག་ལ། 
ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུར་དངོས་སུ་སང་བ་ྦྷཱིད་ཡྦྷཱིན་ལ་ཐ་སད་དཔྱོད་པའྦྷཱི་རྦྷཱིགས་པ་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་རང་
སང་གྦྷཱི་སྐུ་གྦྷཱིས་ཏེ། རྒྱུད་བླར། རང་བཞྦྷཱིན་གནས་རྦྷཱིགས་ཆོས་སྐུའྦྷཱི་རྒྱུ་དང་། རྒྱས་འགྱུར་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་གཟུགས་
སྐུའྦྷཱི་རྒྱུར་གསུངས་ཤྦྷཱིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་གཞུང་ལས་ཚོགས་གྦྷཱིས་པོ་སྐུ་གྦྷཱིས་ཀྦྷཱི་རྒྱུར་གསུངས་པའྦྷཱི་དོན། 
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སངས་རྒྱས་རང་གྦྷཱི་སོན་གྦྷཱི་རྦྷཱིགས་གྦྷཱིས་དང་། ཚོགས་གྦྷཱིས་ལ་འཇོག་དགོས་ལ། དེ་ནྦྷཱི་གདུལ་བྱའྦྷཱི་རམ་
རྦྷཱིག་གྦྷཱི་རྒྱུར་མྦྷཱི་རུང་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གྦྷཱིས་པ་སྐུ་གསུམ་གྦྷཱི་རམ་གཞག་ནྦྷཱི། རྒྱུད་བླར། དེ་དབྱེ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་
དང་། །བདག་ྦྷཱིད་ཆེན་པོའ་ིཡོན་ཏན་གྦྷཱི། །ཞེས་དང་། རྦྷཱིགས་འདྦྷཱི་གྦྷཱིས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི། །སྐུ་གསུམ་
ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡྦྷཱིན། །དང་པོས་སྐུ་ནྦྷཱི་དང་པོ་སེ། །གྦྷཱིས་པ་ཡྦྷཱི་ནྦྷཱི་ཕྱྦྷཱི་མ་གྦྷཱིས། །ཞེས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས་སྐུ་
གསུམ་ལ་བསོད་པ་ལས། གཅྦྷཱིག་མྦྷཱིན་དུ་མ་མ་ཡྦྷཱིན་བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཆེན་གཞྦྷཱིར་
གྱུར་པ། །དངོས་མྦྷཱིན་དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྦྷཱིན་མཁའ་ལྟར་རོ་གཅྦྷཱིག་རོགས་པར་དཀའ་བའྦྷཱི་རང་བཞྦྷཱིན་
ཅན། །གོས་པ་མེད་ཅྦྷཱིང་མྦྷཱི་འགྱུར་ཞྦྷཱི་ལ་མྦྷཱི་མམ་པ་ལ་ཁབ་པ་ཅན་དེ་སོས་མེད་པ། །སོ་སོ་རང་རྦྷཱིག་རྒྱལ་བ་
རམས་ཀྦྷཱི་ཆོས་སྐུ་དཔེ་མེད་གང་ཡྦྷཱིན་དེ་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །རང་གྦྷཱི་འབྱོར་པ་འཇྦྷཱིག་རེན་ལས་འདས་
བསམ་གྦྷཱིས་མྦྷཱི་ཁབ་ལེགས་སད་བརྒྱ་ཡྦྷཱི་འབས་བུ་ནྦྷཱི། །བློ་ཅན་རམས་ཀྦྷཱི་དགའ་བ་བསེད་ཕྱྦྷཱིར་འཁོར་གྦྷཱི་ནང་
དུ་ས་ཚོགས་རྒྱས་པར་སོན་མཛད་ཅྦྷཱིང་། །རག་ཏུ་དམ་པའྦྷཱི་ཆོས་ཀྦྷཱི་སྒྲ་སྐད་རྒྱ་ཆེན་འཇྦྷཱིག་རེན་ཀུན་དུ་འཕོ་བར་
མཛད་པ་པོ། །སངས་རྒྱས་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུ་ཆོས་ཀྦྷཱི་རྒྱལ་སྦྷཱིད་གནས་པ་གང་ཡྦྷཱིན་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །སེམས་ཅན་རམས་ནྦྷཱི་སྨྦྷཱིན་པར་མཛད་ཕྱྦྷཱིར་ལ་ལ་དག་ཏུ་མེ་འབར་བཞྦྷཱིན་དུ་གང་སང་ཞྦྷཱིང་། །ལ་ལར་ཡང་
ནྦྷཱི་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ཀྦྷཱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་ཞྦྷཱི་བ་གང་སང་ལ། །ས་ཚོགས་ཐབས་ཚུལ་རམས་ཀྦྷཱིས་རམ་
པ་དུ་མར་འཇུག་ཅྦྷཱིང་སྦྷཱིད་པ་གསུམ་གྦྷཱི་འཇྦྷཱིགས་སེལ་བ། །ཕྱོགས་བཅུར་ཆུབ་མཛད་ཐུབ་པ་རམས་ཀྦྷཱི་སྤྲུལ་སྐུ་
དོན་ཆེན་གང་ཡྦྷཱིན་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཅན་དོན་གཅྦྷཱིག་རྒྱུན་དུ་མཛད་ཅྦྷཱིང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་
ཆེན་པོ་དཔག་མེད་ལས་བྱུང་བའྦྷཱི། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་རམས་ཀྦྷཱི་སྐུ་གསུམ་ཡྦྷཱིད་དང་ཚིག་གྦྷཱི་ལམ་ལས་
རབ་ཏུ་འདས་པ་ལ། །བདག་གྦྷཱིས་དད་པས་ཕྱག་བྱས་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ས་བོན་བསགས་པར་གྱུར་པ་གང་ཡྦྷཱིན་
དེས། །སྐུ་གསུམ་ཐོབ་ནས་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་རམས་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་ངེས་པར་འཛུད་པར་ཤོག །ཅེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འཇུག་པར། ཆོས་སྐུ་དང་། ལོངས་སྐུ་དང་། དེའྦྷཱི་རྒྱུ་མཐུན་གྦྷཱི་སྐུ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་མཛད་
ནས། དང་པོ་ནྦྷཱི། སར་བཤད་པའྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ་ྦྷཱིད་དོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། དེ་ྦྷཱིད་མངོན་
སུམ་དུ་མཛད་པའྦྷཱི་སྐུ་འོག་མྦྷཱིན་གྦྷཱི་གནས་ན་བཞུགས་པའྦྷཱི་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྦྷཱི་སས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། 
རང་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་སྐུ་གཅྦྷཱིག་གམ་བ་སྤུའྦྷཱི་ཁུང་བུ་གཅྦྷཱིག་ལའང་རང་གཞན་གྦྷཱི་དུས་གསུམ་གྦྷཱི་སོད་པ་དང་འཁོར་འདས་
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ཀྦྷཱི་སང་བ་མ་ལུས་པ་སོན་པ་སེ། འདྦྷཱི་ལ་སྤྲུལ་པའྦྷཱི་སྐུ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་མཛད་པར་སང་ངོ་། །འདྦྷཱི་དག་ལ་སྐུ་
གསུམ་ཞེས་པའྦྷཱི་ཐ་སད་མཛད་པ་ཡང་། །དག་པ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི་བཞེད་པ་འཇུག་པ་ཡྦྷཱིས། །ཞེས་པའྦྷཱི་ས་འགེལ་དུ། སྐུ་
གསུམ་རོགས་པར་བརོད་ན་རམ་པར་རོག་པ་མྦྷཱི་མངའ་བར་ཟྦྷཱིན་ཀང་བཞེད་པ་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ་ྦྷཱིད་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པར་བསན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་བཤད་པ། ཞེས་པས་འགྲུབ་བོ། །འོ་ན་སྤྲུལ་སྐུའྦྷཱི་ཐ་སད་གཏན་མྦྷཱི་བཞེད་དམ་
སམ་ན། དེ་ལྟ་བུའྦྷཱི་སྐུ་གསུམ་བརེས་ཟྦྷཱིན་ནས་གདུལ་བྱ་གང་ན་ཡོད་པའྦྷཱི་གནས་དེ་དང་དེར་མཛད་པ་བཅུ་
གྦྷཱིས་ལ་སོགས་པའྦྷཱི་གང་ལ་ཅྦྷཱི་འདུལ་སོན་པ་ྦྷཱིད་སྤྲུལ་སྐུར་བཞེད་དེ། སར་ཡང་མྦྷཱི་གཡོའ་ིསྐུ་མངའ་ཁོད་ཀྦྷཱི་
སྦྷཱིད་གསུམ་བྱོན་ནས་སྤྲུལ་རམས་ཀྦྷཱིས། །ཞེས་དང་། དེའྦྷཱི་འགེལ་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྦྷཱི་ཁམས་གསུམ་
ལས་འདས་སུ་ཟྦྷཱིན་ཀང་སྤྲུལ་པའྦྷཱི་སྐུ་རམས་ཀྦྷཱིས་ཡབ་དང་ཡུམ་དང་སས་ལ་སོགས་པ་དང་འབེལ་པར་སོན་
ཅྦྷཱིང་འཇྦྷཱིག་རེན་དང་རེས་སུ་མཐུན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་བརེན་པ་ཡེ་ཤེས་ནྦྷཱི། རེ་བཙུན་རེ་མོས། 
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཐེག་པར་སྐུ་གསུམ་དང་ཡེ་ཤེས་བཞྦྷཱི་ལས་མ་བཤད་ལ། སྐུ་བཞྦྷཱི་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནྦྷཱི་རོ་རེ་
ཐེག་པའྦྷཱི་ཁད་ཆོས་ཡྦྷཱིན་པར་གསུངས་པས། འདྦྷཱིར་ཡང་ཡེ་ཤེས་ནྦྷཱི་བཞྦྷཱི་སེ། མེ་ལོང་ལྟ་བུའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་དང་། 
མམ་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་དང་། སོ་སོར་རོག་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་དང་། བྱ་བ་གྲུབ་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ལ། རྒྱུ་
དང་ངོ་བོ་གྦྷཱིས་ལས། རྒྱུ་ལ་ངོ་བོའ་ིརྒྱུ་དང་གནས་གྱུར་གྦྷཱི་རྒྱུ་གྦྷཱིས། དང་པོ་ནྦྷཱི། ཐོས་བསམ་གྦྷཱི་ཤེས་རབ་སེ། 
མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། འཛིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་དང་ཞེས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། ཀུན་གཞྦྷཱི་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ས་ལས། ཀུན་
གཞྦྷཱིའྦྷཱི་རམ་ཤེས་གང་ཡྦྷཱིན་པ། །དེ་ནྦྷཱི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་གྱུར། །ཞེས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ངོ་བོ་ནྦྷཱི། གཡོ་བྱེད་གཟུང་
འཛིན་གྦྷཱིས་དང་བལ་བའྦྷཱི་ཆ་ནས་འཇོག་པའོ། །མམ་ྦྷཱིད་ཡེ་ཤེས་ལའང་གྦྷཱིས་ལས། རྒྱུ་ལ་ངོ་བོའ་ིརྒྱུ་ནྦྷཱི། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མམ་པ་ྦྷཱིད་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་ཏེ་སེམས་མམ་ཕྱྦྷཱིར་ཞེས་
སོ། །གནས་གྱུར་གྦྷཱི་རྒྱུ་ནྦྷཱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྦྷཱི་ཡྦྷཱིད་དོ། །ངོ་བོའ་ིཁད་པར་ནྦྷཱི་འཁོར་འདས་ཀྦྷཱི་མཐའ་ལ་མྦྷཱི་
གནས་པའྦྷཱི་ཆ་ནས་འཇོག་པའོ། །སོ་སོར་རོག་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་ལ་གྦྷཱིས་ལས། རྒྱུ་ལ་ངོ་བོའ་ིརྒྱུ་ནྦྷཱི་གཞན་ལ་ཆོས་
བསན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། ཡང་དག་ཆོས་རབ་སོན་ཕྱྦྷཱིར་དང་། །ཞེས་སོ། །གནས་གྱུར་གྦྷཱི་རྒྱུ་ནྦྷཱི་ཡྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་
རམ་པར་ཤེས་པའོ། །ངོ་བོའ་ིཁད་པར་ནྦྷཱི་ཆོས་ཅན་ཇྦྷཱི་སེད་པ་མཁེན་པའྦྷཱི་ཆ་ནས་འཇོག་པའོ། །བྱ་བ་གྲུབ་པའྦྷཱི་
ཡེ་ཤེས་ལ་གྦྷཱིས་ལས། རྒྱུ་ལ་ངོ་བོའ་ིརྒྱུ་ནྦྷཱི་གཞན་གྦྷཱི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། བྱ་བ་སྒྲུབ་
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པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །ཞེས་སོ། །གནས་གྱུར་གྦྷཱི་རྒྱུ་ནྦྷཱི་སོ་ལྔའྦྷཱི་རམ་པར་ཤེས་པའོ། །ངོ་བོའ་ིཁད་པར་ནྦྷཱི་སེམས་ཅན་
གྦྷཱི་ཁམས་དང་། བག་ལ་ལ་མཁེན་པའྦྷཱི་སོ་ནས་འཇོག་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་བཞྦྷཱི་པོ་དེ་དག་སོས་པ་དང་བལ་
བའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་གཅྦྷཱིག་ྦྷཱིད་ལ་རྒྱུ་དང་ཡོན་ཏན་གྦྷཱི་ལྡོག་པ་གཞན་སང་གྦྷཱི་བློས་རམ་པར་གཞག་པ་
ཙམ་ཞྦྷཱིག་ནྦྷཱི་འགལ་བ་མེད་ལ། རང་སང་ལ་ནྦྷཱི་མྦྷཱི་འད་བའྦྷཱི་དབྱེ་བ་མེད་དོ། །དེ་བཞྦྷཱིན་དུ་འཇུག་པར། ཇྦྷཱི་ལྟར་
སོད་ཀྦྷཱི་དབྱེ་བས་མཁའ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་དེ་ལྟར། །དངོས་བྱས་དབྱེ་བ་འགའ་ཡང་དེ་ྦྷཱིད་ལ་མེད་དེ་ཡྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །རོ་
མམ་ྦྷཱིད་དུ་ཡང་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་གྱུར་ནས། །ཞེས་པའྦྷཱི་ལྡོག་པ་ནས་ཇྦྷཱི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྦྷཱི་ཡེ་
ཤེས་དང་། །མཁེན་བཟང་ཁོད་ཀྦྷཱིས་སྐད་ཅྦྷཱིག་གྦྷཱིས་ནྦྷཱི་ཤེས་བྱ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཅེས་པའྦྷཱི་ཡོན་ཏན་གྦྷཱི་ལྡོག་པ་
ནས་ཇྦྷཱི་སེད་པ་མཁེན་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་སུ་བཞག་སེ། དེ་གྦྷཱིས་ཐ་དད་དུ་སང་བ་གཞན་སང་དང་། རང་སང་ལ་དབྱེ་
བ་མེད་པའྦྷཱི་ཚུལ་ནྦྷཱི་ས་མ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་མཛད་པ་ཕྦྷཱིན་ལས་ལ་བཞྦྷཱི་སེ། དབྱེ་བ་དང་། རམ་པར་རོག་པ་མྦྷཱི་
མངའ་བའྦྷཱི་ཚུལ་དང་། དེས་ལྷུན་གྦྷཱིས་གྲུབ་པར་བཞག་པའྦྷཱི་ཚུལ་དང་རྒྱུན་མྦྷཱི་འཆད་པའྦྷཱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་
གྦྷཱིས་ཏེ། ས་མཚམས་ཀྦྷཱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ། རམ་པའྦྷཱི་སོ་ནས་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྦྷཱི། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། 
གདུལ་བྱ་ལམ་གྦྷཱི་རེན་ལ་འགོད་པ་ནས་ལམ་གྦྷཱི་འབས་བུ་ལ་འགོད་པའྦྷཱི་བར་ྦྷཱི་ཤུ་ར་བདུན་གསུངས་
སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི་མདོ་དག་ལས་གསུངས་པའྦྷཱི་ཚུལ་བསྡུ་ན། ས་ཚོགས་པ་དང་། ཁབ་བྱེད་པ་དང་། ལྷུན་གྦྷཱིས་
གྲུབ་པ་དང་། གཅྦྷཱིག་ཏུ་ཕན་པ་དང་། དུས་ལས་མྦྷཱི་འདའ་བ་དང་། བར་མྦྷཱི་ཆད་པ་དང་། རྒྱུན་མྦྷཱི་ཆད་པ་དང་། 
འདེས་པ་ལས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་རམས་སོ། །གྦྷཱིས་པ་ནྦྷཱི། དེ་ལྟར་གདུལ་བྱ་གང་དང་གང་གྦྷཱིས་གདུལ་བ་ལ་
ཇྦྷཱི་ལྟར་འཚམས་པ་ལྟར་དེ་དང་དེའྦྷཱི་རམ་པ་ས་ཚོགས་སོན་ཡང་འདྦྷཱི་བྱའོ་སམ་པའྦྷཱི་རམ་པར་རོག་པ་མྦྷཱི་མངའ་བ་
སེ། སོད་འཇུག་ལས། ཡྦྷཱིད་བཞྦྷཱིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤྦྷཱིང་། །ཇྦྷཱི་ལྟར་རེ་བ་ཡོངས་སྐོང་བ། །དེ་བཞྦྷཱིན་གདུལ་
བྱར་སྨོན་ལམ་གྦྷཱི། །དབང་གྦྷཱིས་རྒྱལ་བའྦྷཱི་སྐུར་སང་ངོ་། །དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལྡྦྷཱིང་གྦྷཱི་ནྦྷཱི། །མཆོད་སོང་
བསྒྲུབས་ནས་འདས་གྱུར་པ། །དེ་འདས་ཡུན་རྦྷཱིང་ལོན་ཡང་དེ། །དུག་ལ་སོགས་པ་ཞྦྷཱི་བྱེད་ལྟར། །བྱང་ཆུབ་
སོད་པའྦྷཱི་རེས་མཐུན་པར། །རྒྱལ་བའྦྷཱི་མཆོད་སོང་བསྒྲུབས་པ་ཡང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱ་ངན་
ལས། །འདས་ཀང་དོན་རམས་ཐམས་ཅད་མཛད། །ཅེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། ཇྦྷཱི་ལྟར་ར་མཁན་སོབས་ཆེན་
ལྡན་པས་འདྦྷཱིར། །ཡུན་རྦྷཱིང་ཆེས་འབད་པས་བསྐོར་འཁོར་ལོ་ནྦྷཱི། །དེའྦྷཱི་རོལ་ད་ལྟ་སེས་པ་མེད་བཞྦྷཱིན་
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དུའང་། །འཁོར་ཞྦྷཱིང་བུམ་པ་ལ་སོགས་རྒྱུར་མཐོང་ལྟར། །དེ་བཞྦྷཱིན་ད་ལྟ་སེས་རོལ་མེད་བཞྦྷཱིན་དུ། །ཆོས་ཀྦྷཱི་
བདག་ཅན་སྐུ་ྦྷཱིད་ལ་བཞུགས་དེའྦྷཱི། །འཇུག་པ་སེ་བོའ་ིདགེ་དང་སྨོན་ལམ་གྦྷཱི། །ཁད་པར་གྦྷཱིས་འཕངས་ལས་
ཆེས་བསམ་མྦྷཱི་ཁབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྦྷཱི། རམ་པར་རོག་པ་མྦྷཱི་མངའ་བར་ཕྦྷཱིན་ལས་ས་
ཚོགས་འབྱུང་བས་ལྷུན་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་དཔེ་ནྦྷཱི། རྒྱུད་བླར། བརྒྱ་བྱྦྷཱིན་ར་སྦྷཱིན་ཚངས་པ་དང་། །ྦྷཱི་མ་ནོར་
བུ་རྦྷཱིན་ཆེན་བཞྦྷཱིན། །དེ་བཞྦྷཱིན་གཤེགས་པ་སྒྲ་བརན་བཞྦྷཱིན། །ནམ་མཁའ་དང་ནྦྷཱི་ས་བཞྦྷཱིན་ནོ། །ཞེས་དཔེ་
དགུའྦྷཱི་སོ་ནས་བསན་ཏོ། །བཞྦྷཱི་པ་ནྦྷཱི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རྒྱུད་མཐའ་ཡས་དང་སེམས་ཅན་ཟད་མེད་དང་། །བརེ་
དང་འཕྲུལ་དང་མཁེན་དང་ཕུན་ཚོགས་ལྡན། །ཆོས་ཀྦྷཱི་དབང་ཕྱུག་འཆྦྷཱི་བའྦྷཱི་བདུད་བཅོམ་དང་། །ངོ་བོ་མེད་ཕྱྦྷཱིར་
འཇྦྷཱིག་རེན་མགོན་པོ་རག །ཅེས་གཟུགས་སྐུ་རག་པའྦྷཱི་རྒྱུ་བདུན་དང་། ཆོས་སྐུ་རག་པའྦྷཱི་རྒྱུ་གསུམ་བཤད་
དོ། །དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྦྷཱི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྦྷཱིན་མས་བསྐྲུན་ནས། སྦྷཱིང་རེའྦྷཱི་མ་མ་ལ་གཏད་
པས། འཇྦྷཱིག་རེན་མཐའ་དག་སངས་རྒྱས་ྦྷཱིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྦྷཱིན་པ་དང་། ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་ནམ་མཁའ་འཇྦྷཱིག་པར་མྦྷཱི་
འགྱུར་བ་དེ་སྦྷཱིད་ཀྦྷཱི་བར་དུ་ཕྦྷཱིན་ལས་རྒྱུན་མྦྷཱི་ཆད་པ་ཡྦྷཱིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། རྒྱལ་བ་ཇྦྷཱི་སྦྷཱིད་འཇྦྷཱིག་རེན་
མཐའ་དག་མཆོག་ཏུ་རབ་ཞྦྷཱི་བར། །འགོ་བ་མྦྷཱིན་ཞྦྷཱིང་ནམ་མཁའ་རམ་འཇྦྷཱིག་འགྱུར་མྦྷཱིན་དེ་སྦྷཱིད་དུ། །ཤེས་རབ་
ཡུམ་གྦྷཱིས་བསེད་པ་ཁོད་ལ་ཐུགས་བརེ་མ་མ་ཡྦྷཱིས། །ཚུལ་ལུགས་བྱེད་པས་རབ་ཏུ་ཞྦྷཱི་བར་འགྱུར་བ་གང་ལ་
མངའ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་རོགས་པའྦྷཱི་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི་ཕྦྷཱིན་ལས་ནྦྷཱི་ས་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱུན་
མྦྷཱི་ཆད་པ་དང་། ལྷུན་གྦྷཱིས་གྲུབ་པ་འབྱུང་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ད་ནྦྷཱི་ཁད་པར་ཅན་གྦྷཱི་དབུ་མ་དེ་ྦྷཱིད་ལ་འཇུག་
པ་གདམས་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ཤེས་བྱ་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལ། ལུང་དང་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སྒྲོན་མེས། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཡབ་སས་ཀྦྷཱིས་གཞྦྷཱི་ལམ་འབས་བུ་ཁད་པར་འཕགས་པའྦྷཱི་དབུ་མ་གསལ་བར་བསྡུས་པ་འདྦྷཱི་ནྦྷཱི། སེ་བོ་རོགས་
པ་དང་ལྡན་པ་དག་གྦྷཱིས་དབུ་མའྦྷཱི་ལུགས་དང་སོང་པ་ྦྷཱིད་ལེགས་པར་རོགས་པའང་དོན་ཆེ་བ་ྦྷཱིད་དང་། ཤྦྷཱིན་
ཏུ་རེད་པར་དཀའ་བ་ྦྷཱིད་དང་། བར་ཆད་མང་བ་ྦྷཱིད་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། བདུད་ཀྦྷཱི་ལས་དང་། བསམ་པ་
དང་སྦྱོར་བའྦྷཱི་དྦྷཱི་མ་སྤངས་ཏེ། དགའ་བ་དང་། དད་པ་དང་། གུས་པས་མན་པ་དང་། ཐོས་ནས་ཀང་ནམ་ཡང་
ཆུད་མྦྷཱི་ཟ་བར་ཚུལ་བཞྦྷཱིན་དུ་བསམ་པས་ངེས་པར་བྱ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྦྷཱི་སེམས་བསོམ་པ་དང་། གཞན་ལ་
བསན་པའྦྷཱི་བྱ་བ་ལ་བརོན་པར་བྱའོ། །དེ་བས་གང་དག་འདྦྷཱིའྦྷཱི་དོན་ལ་རོག་དཔྱོད་མེད་པ་དག་གྦྷཱིས་ཀང་གཞུང་
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འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་ལ་སོ་བས་བྦྷཱི་བ་དང་། ཀོག་པ་དང་། མཆོད་པར་བྱ་བ་དང་། དོན་རོགས་པ་ྦྷཱིད་དུ་སྨོན་ལམ་གདབ་
པར་ཡང་བྱ་སེ། བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པ་ཐོབ་པ་དང་། ནམ་ཞྦྷཱིག་རོགས་པར་ངེས་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་
རང་གཞན་གྦྷཱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའྦྷཱི་རྒྱུ་ཡྦྷཱིན་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར་རོ། །གང་ཞྦྷཱིག་བསེན་པས་ཟབ་མོ་དབུ་
མའྦྷཱི་གནད། །ཚུལ་བཞྦྷཱིན་དཔྱོད་པའྦྷཱི་སྐལ་བ་བཟང་ཐོབ་པ། །ཡོངས་འཛིན་དམ་པའྦྷཱི་ཚོགས་ཀྦྷཱི་ཞབས་པད་
མོར། །བཀའ་དྦྷཱིན་དན་པས་སར་ཡང་ཕྱག་བགྦྷཱི་འོ། །མྦྷཱི་སྡུག་ཆུ་ཡྦྷཱིས་འདོད་ཆགས་དྦྷཱི་མ་འཁྲུད་ཀང་སང་བའྦྷཱི་
བག་རྦྷཱི་བཤྦྷཱིག་མྦྷཱི་ནུས། །བྱམས་པའྦྷཱི་མེ་ཡྦྷཱིས་ཞེ་སང་ཚང་ཚིང་བསེག་ཀང་ཆགས་པའྦྷཱི་དྦྷཱི་མ་འཁྲུད་པ་
མྦྷཱིན། །སོང་དང་རེན་འབྱུང་གཅྦྷཱིག་པར་རོགས་པའྦྷཱི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་གྦྷཱིས་སེ་བའྦྷཱི་འབས་བུ་ཅན། །ལས་དང་ོན་
མོངས་ཡལ་འདབ་རྒྱས་པའྦྷཱི་བདག་ལྟའྦྷཱི་ལྗོན་ཤྦྷཱིང་རད་ནས་གཅོད་པར་བྱེད། །ཟབ་མོའ་ིབཅུད་འདྦྷཱི་སོབ་པ་ྦྷཱི་
མ་ཡྦྷཱིས། །རམ་པར་ཕྱེ་བའྦྷཱི་གསུང་རབ་འདབ་བརྒྱའྦྷཱི་ཚལ། །ལ་ལར་དངོས་བསན་ལ་ལར་དང་ཕྱྦྷཱིར་དུ། །ཀུན་
རོབ་སོས་པའྦྷཱི་ཚོགས་ཀྦྷཱི་སོན་པར་མཛད། །དེ་སད་དང་སོང་གསུང་ཀུན་སོང་ྦྷཱིད་ལ། །གཅྦྷཱིག་ཏུ་འབབ་ཅྦྷཱིང་
གཞོལ་བའྦྷཱི་གཏམ་གྦྷཱི་ཕུལ། །ཇྦྷཱི་བཞྦྷཱིན་ས་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྦྷཱིང་པོའ་ོཞེས། །རམ་མང་མདོ་སེའྦྷཱི་ཚོགས་ལས་རབ་ཏུ་
བསགས། །བསགས་འོས་དེ་ཡྦྷཱིས་དོན་དམ་ལ་དགོངས་ནས། །རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་ཚོགས་ལས་སོས་པ་མ་ལུས་
བཀག །བསོད་ཚོགས་འགའ་ལས་སོན་ལྔ་སྤང་ཕྱྦྷཱིར་དུ། །ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་སྒྲུབ་པའྦྷཱི་ཚུལ་གྦྷཱིས་ཡོད་པར་
གསུངས། །འདྦྷཱི་དང་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའྦྷཱི་གཞུང་གྦྷཱིས་སུ། །ཇྦྷཱི་ལྟར་མཐོང་ཚེ་སོས་པ་ེར་ཞྦྷཱི་ཞྦྷཱིང་། །ཇྦྷཱི་སེད་
མཐོང་ཚེ་འགོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཀྦྷཱི། །སྦྷཱིང་པོ་ཅན་དུ་གཟྦྷཱིགས་པར་གསུངས་པ་མཐུན། །འདྦྷཱི་ལས་གཞན་དུ་ས་
བ་ངན་པ་དག །ཆོས་དབྱྦྷཱིངས་བདེན་པར་ཡོད་ཅེས་སྒྲོགས་པ་དང་། །ལ་ལ་གཞན་སེམས་གནས་ལུགས་མཐར་
ཐུག་ཏུ། །ས་བ་གྦྷཱིས་ཀ་རག་ཆད་གཡང་སར་ལྷུང་། །གནས་ལུགས་དཔྱོད་ཚེ་ཡོད་མེད་ཕྱོགས་བཤྦྷཱིག་
ནས། །ཐ་སད་འཇོག་ཚེ་ཡོད་མེད་ཡྦྷཱིན་མྦྷཱིན་སོགས། །འཇྦྷཱིག་རེན་ལྷན་སེས་ཇྦྷཱི་ལྟར་ཁས་བླངས་བཞྦྷཱིན། །འཇོག་
པ་ལུགས་འདྦྷཱིའྦྷཱི་ཆོས་སུ་ཟླ་བས་བཞེད། །དེ་སོགས་ཟབ་ཅྦྷཱིང་གཏྦྷཱིང་དཔག་དཀའ་བའྦྷཱི་དོན། །མང་དུ་ཐོས་པའྦྷཱི་
ར་བས་མྱོང་བ་དང་། །བློ་གོས་གསལ་བའྦྷཱི་མྦྷཱིག་གྦྷཱིས་མཐོང་བ་བཞྦྷཱིན། །སེབ་ལེགས་མཆུ་སྒྲོས་མཛེས་པའྦྷཱི་ངག་
གྦྷཱིས་བཤད། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དུས་ཤུགས་སྦྷཱིགས་མ་དང་། །སྦྷཱིགས་དུས་མྦྷཱི་རམས་བསོད་ནམས་དམན་པའྦྷཱི་
མཐུས། །བློ་གོས་དམན་པའྦྷཱི་ཚིག་སྒྲོས་ངན་པ་རམས། །ཡྦྷཱིད་འོང་མཛེས་པའྦྷཱི་རྒྱན་དུ་རེ་བ་མཐོང་། །སྐལ་
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བཟང་སེ་བོ་རམ་མང་ཐོས་པ་ཡྦྷཱིས། །བློ་གོས་ལུས་བཟང་མཛེས་པ་འགའ་ཞྦྷཱིག་ནྦྷཱི། །དོན་བཟང་ཚིག་གྦྷཱི་ཕེང་
བར་སེབ་ལེགས་པ། །འདྦྷཱི་འདའྦྷཱི་རྒྱན་བཟང་འཆང་བའང་ཡྦྷཱིད་ལ་རེ། །སོན་དུས་མཁས་མང་ལེགས་བཤད་་
བ་ཅན། །ཟབ་དོན་གསལ་བའྦྷཱི་བཞྦྷཱིན་རས་མཛེས་པ་དག །སྐལ་ལྡན་སེ་བོ་གདུལ་བྱའྦྷཱི་ཚོགས་རམས་ལ། །ཇྦྷཱི་
བཞྦྷཱིན་སོན་པ་ཇྦྷཱི་འདར་བདག་གྦྷཱིས་བཤད། །འདྦྷཱི་ལས་རབ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ཟླ་དཀར་རྒྱས་པའྦྷཱི་འོད་དཀར་
ལྟ་བུ་གང་ཐོབ་དེས། །བདེ་གཤེགས་གསུངས་རབ་ཀུནྡའྦྷཱི་དཔལ་རབ་རྒྱས་པའྦྷཱི་ཚལ་རབ་འགོ་བས་མཐོང་གྱུར་
ཏེ། །དམ་ཆོས་བསྦྷཱིལ་ཟེར་འཕོ་བའྦྷཱི་ཟླ་ཟེར་གཙུག་ནོར་འོད་ཟེར་དང་འདེས་བསེན་པའྦྷཱི་མཐུས། །སྦྷཱིད་ཞྦྷཱིའྦྷཱི་
དཔལ་འབྱོར་མ་ལུས་ཀུན་འབྱུང་ཟུང་འཇུག་རལ་འབྱོར་སངས་རྒྱས་ྦྷཱིད་ཐོབ་ཤོག །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྦྷཱི་
ཐུགས་ཀྦྷཱི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་དབུ་མའྦྷཱི་དེ་ཁོ་ན་ྦྷཱིད་སྦྷཱིའྦྷཱི་ངག་གྦྷཱིས་སོན་པ་ངེས་དོན་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་འདྦྷཱི་
ནྦྷཱི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་ཚོགས་གསུམ་དང་། དེའྦྷཱི་དགོངས་འགེལ་ཐལ་རང་གྦྷཱི་གཞུང་འགེལ་པ་
འགེལ་བཤད་དང་བཅས་པ་དང་། འཇྦྷཱིག་རེན་མྦྷཱི་འབྱེད་རོག་ལོ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའྦྷཱི་ལེགས་བཤད་འགའ་
ཞྦྷཱིག་དང་། མཐའ་བལ་དབུ་མའྦྷཱི་སོལ་འཛིན་པ་ཚབ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའྦྷཱི་ལེགས་བཤད་རམས་དང་། 
གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའྦྷཱི་དོན་ལ་འཁྲུལ་པའྦྷཱི་དྦྷཱི་མ་ཟད་པ་རེ་བཙུན་ས་ས་པ་ཡབ་སས་ཀྦྷཱིས་ལེགས་པར་བཀལ་བའྦྷཱི་
ལྟ་བའྦྷཱི་གཞུང་བཟང་རམས་ལ་བརེན་ནས་མང་དུ་ཐོས་པའྦྷཱི་དགེ་སོང་བསོད་ནམས་སེང་གེས་ར་ནག་རྦྷཱིན་ཆེན་
རེ་ཐུབ་བསན་རམ་པར་རྒྱལ་བའྦྷཱི་དགོན་པར་སྦྱར་བའྦྷཱི་ཡྦྷཱི་གེ་པ་ནྦྷཱི་གཞོན་ནུ་བཟང་པོའ།ོ།  ༈  །།ཨོཾ་སྭསྦྷཱི་སྦྷཱིདྡྷཾ། 
བསྐལ་པ་གངས་མེད་ཚོགས་གྦྷཱིས་རབ་བསྒྲུབས་ཤྦྷཱིང་། །སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཚོའྦྷཱི་མཐར་སོན་སྦྷཱིགས་དུས་ཀྦྷཱི། །སེ་
རྒུའྦྷཱི་དཔལ་མགོན་ཤཀ་སེང་གེ་ཡྦྷཱི། །གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་བསམ་མྦྷཱི་ཁབ་དེར་བསགས། ༡ །རྒྱལ་བ་དེ་
ཡྦྷཱིས་ས་ཚོགས་གདུལ་བྱའྦྷཱི་ངོར། །ཆོས་སོ་དུ་མར་གསུངས་ཀུན་དངོས་བརྒྱུད་ཀྦྷཱི། །མྦྷཱི་གནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་
པོ་ལ་གཞོལ་ཞེས། །ཆུ་བོ་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའྦྷཱི་དཔེ་ཡྦྷཱིས་བསན། ༢ །གནས་སྐབས་རྦྷཱིགས་ཅན་རམ་གསུམ་
བཀྦྷཱི་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །ཐེག་གསུམ་ལམ་དང་མཐར་ཐུག་ཐེག་གཅྦྷཱིག་གཞུང་། །ཟབ་རྒྱས་མཁའ་དང་གཞལ་མེད་ཁང་
བཞྦྷཱིན་དུ། །ཆེན་པོ་བདུན་ལྡན་ཐེག་མཆོག་དབུ་མ་ལ། ༣ །འཇུག་ཚུལ་ཤྦྷཱིང་རའྦྷཱི་སོལ་འབྱེད་རམ་གྦྷཱིས་
ལས། །ཟབ་མོ་ལྟ་བའྦྷཱི་ལམ་སོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྦྷཱིས། །ཚོགས་གསུམ་སེང་གེའྦྷཱི་ང་རོས་དངོས་སའྦྷཱི་ཝ། །ཕམ་མཛད་
བདེན་གྦྷཱིས་གཞྦྷཱི་ལམ་འབས་བུའྦྷཱི་ཚུལ། ༤ །ཆོས་ཅན་ཆོས་ྦྷཱིད་ཟུང་འཇུག་ལ་དགོངས་ནས། །སོང་དང་རེན་
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འབྱུང་དབྱེར་མེད་དབུ་མ་ཆེའྦྷཱི། །སོལ་བཏོད་འཕགས་པ་ལྷ་སོགས་སོབ་ཚོགས་ཀྦྷཱིས། །གྲུབ་མཐའྦྷཱི་རེར་གྱུར་
དེ་ྦྷཱིད་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། ༥ །གཞུང་ལུགས་ཕྱྦྷཱི་མོའ་ིདབུ་མ་ཀུ་མུད་ཚལ། །ལེགས་བཤད་འདབ་བརྒྱར་གོལ་མཛད་
ཟླ་བའྦྷཱི་ཞབས། །བཞེད་ཚུལ་ཐལ་འགྱུར་བདུད་རྦྷཱིའྦྷཱི་བསྦྷཱིལ་འོད་འབུམ། །ལོ་ཆེན་ྦྷཱི་མའྦྷཱི་གཟྦྷཱི་བྱྦྷཱིན་དང་འདེས་
ནས། ༦ །ལྗོངས་འདྦྷཱིའྦྷཱི་སྐལ་བཟང་དཔལ་དུ་ཤར་བའྦྷཱི་མོད། །མཐའ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་སོས་པའྦྷཱི་རྨོངས་མུན་རབ་བཅོམ་
ཞྦྷཱིང་། །གནས་ལུགས་རོགས་པའྦྷཱི་འབས་བཟང་སྨྦྷཱིན་པ་དང་། །ལྷན་ཅྦྷཱིག་ངེས་ལེགས་མཆོག་གྦྷཱི་འབྱོར་པ་བརས། 
༧ །རྒྱུད་དང་སེ་སོད་གཙོར་གྱུར་ཤེས་བྱའྦྷཱི་གནས། །འཁྲུལ་བལ་ཇྦྷཱི་བཞྦྷཱིན་གཟྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་སན་མངའ་བ། །ས་
སའྦྷཱི་འཇམ་མགོན་རམས་དང་ཨེ་ཝཾ་པས། །འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལུགས་བཟང་རྒྱས་པར་མཛད། ༨ །དེ་ཚེ་བློ་
གསལ་རྒྱུ་སྐར་ཚོགས་འགའ་ཞྦྷཱིག །འཆད་རོད་རོམ་པའྦྷཱི་རང་འོད་ཆེར་སོས་ཀང་། །ཐུབ་བསན་སྦྷཱིང་པོའ་ི
ལེགས་བཤད་མ་རེད་ཅྦྷཱིང་། །ལྟ་གྲུབ་རམ་དག་ལམ་བཟང་གསལ་མ་གྱུར། ༩ །ཕུལ་བྱུང་བློ་གོས་མྦྷཱིག་དབང་མ་
ཐོབ་པས། །དམུས་ལོང་གཟུགས་ལ་དཔྱོད་བཞྦྷཱིན་དབུ་མའྦྷཱི་དོན། །ཡོད་མེད་ཕྱོགས་བཟུང་གསར་བྱུང་གྲུབ་
མཐའ་ལ། །ཕལ་ཆེར་མོས་པ་སྦྷཱིགས་མའྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་དོ། ༡༠ །ཐེག་པ་ས་ཚོགས་བསན་པའྦྷཱི་འཇུག་སོ་
དུ། །དགོངས་དང་ལྡེམ་དགོངས་ཚུལ་གྦྷཱིས་གསུངས་པ་སེ། །ངེས་དོན་དབུ་མའྦྷཱི་ཐེག་པ་དུས་གསུམ་གྦྷཱི། །རྒྱལ་
བ་སས་བཅས་གཤེགས་པའྦྷཱི་ལམ་ཆེན་ཡྦྷཱིན། ༡༡ །དེ་སད་གཞུང་འདྦྷཱིར་ཐོས་དང་རོགས་དཀའ་ཞྦྷཱིང་། །བདུད་
ལས་ཀྦྷཱིས་འཚེ་མྦྷཱི་དགེའྦྷཱི་བཤེས་གེན་གྦྷཱིས། །ལྟ་སོམ་ལོག་པར་སོད་པས་ཡྦྷཱིད་ཅན་རམས། །ཕུང་འགྱུར་
གསུང་རབ་ྦྷཱིད་ལས་གསལ་བར་བཤད། ༡༢ །དེ་ཕྱྦྷཱིར་རམ་དཔྱོད་ལྡན་པས་གྲུབ་པའྦྷཱི་མཐའ། །ཡང་དག་ལ་
འཇུག་མཁས་པའྦྷཱི་གཞུང་ལུགས་བསེན། །དད་གུས་བརོན་འགྲུས་རམ་གསུམ་ཤེས་རབ་ཀྦྷཱིས། །རམ་དག་ལྟ་
བར་རོགས་པའྦྷཱི་ཐབས་ལ་འབད། ༡༣ །སྡུག་བསལ་ཕག་བརྒྱའྦྷཱི་ར་བ་བདེན་འཛིན་ཚལ། །དམྦྷཱིགས་བལ་ལྟ་
བའྦྷཱི་ཞུགས་ཀྦྷཱིས་རབ་བསེགས་པས། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ལམ་མཆོག་དབུ་མ་ནྦྷཱི། །མཐོང་འགྱུར་ཐབས་
གཞན་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་མེད། ༡༤ །བརོད་བྱ་དོན་གྦྷཱི་དབུ་མ་གཞྦྷཱི་ལམ་འབས། །མཁའ་དང་ཤྦྷཱིང་ར་ནོར་
བུ་རྦྷཱིན་ཆེན་བཞྦྷཱིན། །བདེན་གྦྷཱིས་ཚོགས་ཟུང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རམས། །ཀུན་ལ་ཁབ་ཅྦྷཱིང་བདེན་བརྫུན་རང་
བཞྦྷཱིན་མེད། ༡༥ །འཁོར་འདས་གོ་འབྱེད་སྦྷཱིད་ཞྦྷཱི་མྦྷཱི་ལྷུང་བརན། །མྱ་ངན་ཚོགས་བལ་བདེ་ཞྦྷཱིང་འབས་ཐོབ་
མྱུར། །འབྱུང་བ་དཀོན་ལ་ཕན་ཆེ་བླང་དོར་སོགས། །རམ་རོག་མྦྷཱི་མངའ་ཕྦྷཱིན་ལས་ལྷུན་གྦྷཱིས་གྲུབ། ༡༦ །རོད་
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བྱེད་དབུ་མ་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་གྦྷཱིས། །ཤེར་ཕྱྦྷཱིན་འབུམ་པ་ལ་སོགས་དང་པོ་སེ། །ར་བ་ཤེས་རབ་ལ་
སོགས་ཕྱྦྷཱི་མ་ཡྦྷཱི། །དེ་དག་དགོངས་པ་འགེལ་བྱེད་རམས་མང་ཡང་། ༡༧ །མཐའ་བལ་དབུ་མའྦྷཱི་ཆོས་ྦྷཱིད་ཀུན་
གསལ་ངོས། །ནོར་འཁྲུལ་མུན་པ་རྦྷཱིང་སྤངས་ལེགས་བཤད་ཀྦྷཱི། །སང་བ་འབུམ་འབྱེད་བསན་པའྦྷཱི་ྦྷཱི་མ་
ནྦྷཱི། །ཀུན་མཁེན་གོ་རམ་ཆེན་པོ་ཞེས་སུ་གགས། ༡༨ །རྒྱལ་བའྦྷཱི་ཕྦྷཱིན་ལས་ཡུལ་དུས་གདུལ་བྱ་ལ། །དགོངས་
ནས་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའྦྷཱི་ཟློས་གར་གྦྷཱིས། །ལོག་ལམ་འཕྱན་པའྦྷཱི་འགོ་རམས་དང་བ་དང་། །ངེས་དོན་ལུང་གྦྷཱི་
དགོངས་པ་འགེལ་བའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། ༡༩ །བསོྃད་ནྃམས་ཡེ་ཤེས་ལུས་སོབས་ཆེར་རྒྱས་ཤྦྷཱིང་། །བདེ་གཤེགས་གསུང་
རབ་སེངྃ་གེའྃྦྷཱི་ང་རོ་ཡྦྷཱིས། །ཐུབ་བསན་གངས་རྦྷཱིར་སོང་ཞྦྷཱིང་རྒོལ་ངན་གྦྷཱི། །གྦྷཱིས་འཐུང་དེགས་པའྦྷཱི་ཀད་
འགེམས་དེ་ྦྷཱིད་ཀྦྷཱིས། ༢༠ །ཡྦྷཱིད་ཆེས་ལུང་དང་དམ་པའྦྷཱི་མན་ངག་དང་། །དངོས་སོབས་རྦྷཱིགས་པའྦྷཱི་རམ་
དཔྱོད་ཀྦྷཱིས་བཀལ་བའྦྷཱི། །ཁད་པར་བཞྦྷཱི་ལྡན་ངེྃས་གསང་དབུ་མའྦྷཱི་དོྃན། །རྃབ་གསྃལ་ཡྦྷཱིད་བཞྦྷཱིན་ནོར་
མཚུངས་གཞུང་བཟང་འདྦྷཱིར། ༢༡ །གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་སེ་བོས་རོགས་པ་དང་། །ལྟ་གྲུབ་དག་དང་མ་དག་
འབྱེད་པའྦྷཱི་ཕྱྦྷཱིར། །བཤད་སྒྲུབ་བསན་པའྦྷཱི་རྒྱལ་མཚན་རེ་མོ་རུ། །ངོ་མཚར་ཡྦྷཱི་གེའྦྷཱི་གཟུགས་ཀྦྷཱི་ཆོ་གས་
བཀོད། ༢༢ །ྦྷཱི་ཟླའྦྷཱི་གཟྦྷཱི་བརྦྷཱིད་ནོར་བུའྦྷཱི་བྱྦྷཱིན་མཐུ་དང་། །རྦྷཱིགས་སགས་གྲུབ་དང་སྨན་གྦྷཱི་ནུས་པ་
ལྟར། །བསན་བཅོས་མཆོག་འདྦྷཱིར་སྤར་དུ་ལེགས་བསྒྲུབས་པའྦྷཱི། །རམ་དཀར་གང་མཆྦྷཱིས་ཡོངས་སུ་བསོས་
པའྦྷཱི་མཐུས། ༢༣ །བསབ་གསུམ་ནོར་ལྡན་དགེ་འདུན་སེ་འཕེལ་ཞྦྷཱིང་། །ཐུབ་བསན་དྦྷཱི་མེད་ཕྱོགས་བརྒྱར་དར་
བ་དང་། །རྨད་བྱུང་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྦྷཱི་ཕྦྷཱིན་ལས་ཀྦྷཱིས། །ལུང་རོགས་བསན་པ་སྦྷཱིད་མཐར་སྤེལ་གྱུར་ཅྦྷཱིག 
༢༤ །ཆོས་ཀྦྷཱི་དབྱྦྷཱིངས་གཤེགས་བླ་མ་དམ་པའྦྷཱི་ཚོགས། །ས་ལམ་མྱུར་བགོད་ཟག་མེད་ཐུགས་དགོས་
རོགས། །ཕ་མས་ཐོག་དངས་དམྦྷཱིགས་ཡུལ་འབེལ་ཐོགས་རམས། །དོན་གྦྷཱིས་མཐར་ཕྱྦྷཱིན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་
གྱུར་ཅྦྷཱིག ༢༥ །བསན་དང་འགོ་ལ་འཚེ་བའྦྷཱི་ཡྦྷཱིད་སྲུབས་དཔུང་། །དགེ་བའྦྷཱི་སང་བལ་སེས་ངན་འབྱུང་པོའ་ི
བྱ། །ཆོས་མྦྷཱིན་ལོག་པའྦྷཱི་མུན་ཁོད་གནས་བཅས་ཀུན། །ལེགས་བྱས་ྦྷཱིན་མོའ་ིསང་བར་མཐོང་གྱུར་ཅྦྷཱིག 
༢༦ །ལྷར་བཅས་འགོ་རམས་རང་རང་ལས་མཐུན་པའྦྷཱི། །ལམ་སེགས་ལམ་དངོས་འགོད་སོགས་ཕྦྷཱིན་ལས་
ཀྦྷཱིས། །ངན་སོང་འཁོར་བའྦྷཱི་ལས་ལམ་རྒྱུན་བཅད་ནས། །གཏན་བདེ་ཐར་བའྦྷཱི་དཔལ་ལ་འགོད་གྱུར་ཅྦྷཱིག 
༢༧ །ཡང་དག་རྒྱུད་སྦྱངས་ཐེག་ཆེན་རྦྷཱིགས་ཅན་གྦྷཱིས། །ཟབ་མོའ་ིལྟ་བས་དོན་དམ་གནས་ལུགས་རོགས། །རྒྱ་
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ཆེན་སོད་པས་རོགས་སྨྦྷཱིན་སྦྱོང་མཐར་ཕྱྦྷཱིན། །ཞྦྷཱིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའྦྷཱི་སྒྲོན་མེ་ྦྷཱིད་གྱུར་ཅྦྷཱིག ༢༨ །ཕན་བདེའྦྷཱི་
འབྱུང་གནས་མཆོག་གསུམ་ྦྷཱི་ཟླའྦྷཱི་ཕུང་པོ་སྦྷཱིད་མཁར་རག་བརན་པས། །བསྐལ་ངན་རྒུད་པའྦྷཱི་སྨག་ཞྦྷཱི་འགོ་
ཀུན་དགེ་བཅུའྦྷཱི་ཆོས་ལམ་རབ་ཞུགས་ཤྦྷཱིང་། །སེ་བཞྦྷཱིའྦྷཱི་འབས་སྨྦྷཱིན་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་རོགས་ལྡན་གསར་
བའྦྷཱི་དགེ་མཚན་གྦྷཱིས། །མཛེས་ཤྦྷཱིང་བཀ་ཤྦྷཱིས་དམ་པའྦྷཱི་སང་བ་དཀར་པོས་འཇྦྷཱིག་རེན་ཁབ་གྱུར་ཅྦྷཱིག 
༢༩ །ཅེས་ཐུབ་པའྦྷཱི་བསན་པ་ལ་སོན་པ་གྦྷཱིས་པའྦྷཱི་ཕྦྷཱིན་ལས་ཅན་ཀུན་མཁེན་ཆོས་ཀྦྷཱི་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་
སེང་གེའྦྷཱི་ཞལ་ས་ནས་མཛད་པའྦྷཱི་གསུང་རབ་ཟབ་མོ་ལྟ་བའྦྷཱི་རམ་གཞག་གསལ་བར་སོན་པ་འདྦྷཱི་ྦྷཱིད་བློ་གསལ་
རམས་ཀྦྷཱིས་ཐོས་བསམ་བྱེད་པའྦྷཱི་གཞྦྷཱི་དང་། རང་གཞན་གྦྷཱི་རྒྱུད་ལ་ལྟ་བ་རམ་པར་དག་པ་བདེ་བླག་ཏུ་སེ་བའྦྷཱི་
ཕྱྦྷཱིར། ལྷག་བསམ་དགེ་བའྦྷཱི་བློ་ཅན་སྤར་གེར་ངག་དབང་འཇྦྷཱིགས་མེད་ཀྦྷཱིས་མཐུན་རེན་བགྦྷཱིས་ཏེ་རབ་ཚེས་
ས་སེལ་ལོར། གྲུབ་དབང་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོའ་ིགདན་ས་སེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སེང་གྦྷཱི་སྤར་ཁང་ཆོས་མཛོད་བཀ་ཤྦྷཱིས་
སོ་མང་དུ་སྤར་དུ་བསྒྲུབས་སྐབས་ཡོན་སྦྱོར་བ་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁེན་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྦྷཱིས་ཞུ་དག་དང་
ཆབས་ཅྦྷཱིག་སས་པ་དགེ་ལེགས་རམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅྦྷཱིག ཐུབ་པའྦྷཱི་རྒྱལ་ཚབ་འཇམ་དབྱངས་ས་ས་
པའྦྷཱི། །ལྟ་གྲུབ་འཁྲུལ་མེད་སེང་གེའྦྷཱི་ང་རོ་ཡྦྷཱིས། །ཕས་རྒོལ་གང་པོའ་ིཀད་འགེམས་གོ་རམ་ཆེའྦྷཱི། །རྦྷཱིང་ལུགས་
ཕྱོགས་བརྒྱར་འབར་བའྦྷཱི་བཀ་ཤྦྷཱིས་ཤོག །སར་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་
སྤེལ།། །། 

 


