༄༅། །མདོ་སེ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།།
༄༅། །སྭ་སི། མདོ་སེ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ་ཞེས་བ་བ།
མཁེན་བརེའི་ཟླ་འོད་འཇིག་རེན་གསུམ་ན་གཡོ། །སིད་གསུམ་མུན་པ་ཀུན་སེལ་བདག་ིད་ཅན། །ངག་གི་
སོབས་པ་མི་ཟད་ལྷག་པའི་ལྷ། །བོ་གཏེར་གངས་རིའི་མདོག་ཅན་རྣམ་པར་རྒྱལ། །མཁེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་
བརེ་བའི་ཚ་ཟེར་འགེད། །ཚད་མེད་ཐུགས་རེའི་གིང་ནས་ལེགས་བསོད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་འགོ་བའི་བོ་ཡི་
པདོའ ་ི གེན། །སོན་པ་མཚུངས་མེད་ིན་བེད་དབང་པོར་འདུད། །ཚོགས་གིས་ཆུ་གཏེར་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་
དབུས། །ཚད་མེད་བམས་པའི་ཆུ་འཛིན་ལྷུན་སྟུག་ཅིང་། །དཔལ་ལྡན་ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་བཟུང་
བ། །རྒྱལ་སས་ཐུ་བོ་མི་ཕམ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །རྣམ་དག་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ཏུ་ཡངས་པའི་མཁའ། །རྣམ་མང་
དོན་གི་འཇའ་རིས་རྣམ་བཀྲ་ཞིང་། །སོན་བྲལ་ངག་གི་འོད་སོང་རབ་རྒྱས་པ། །བམས་པའི་གསུང་རབ་མཆོག་
ཏུ་བསོད་པར་གི། །འཆད་རོད་རོམ་པའི་གསུང་གི་དུད་སིན་གིས། །ཕས་རོལ་འོད་ཀི་གཟི་བརིད་འཕོག་བེད་
ཅིང་། །མང་དུ་ཐོས་པའི་འབོར་པ་རབ་རྒྱས་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་ངག་གི་དབང་པོར་འདུད། །རྣམ་མང་ཐེག་
ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་བརྒྱན། །རྒྱལ་སས་སོད་པའི་ཆུ་གཏེར་འཇུག་ངོགས་སུ། །འཇུག་འདོད་མཁས་པའི་
དེད་དཔོན་ལེགས་བཤད་ཀི། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པར་རིགས། །ཐེག་ཆེན་ལམ་བཟང་སོན་མེད་
ཤིང་རའི་སོལ། །རྣམ་པར་འབེད་པའི་དོན་ཟབ་ཕུལ་རྒྱུད་ལྡན། །ངག་ཚིག་དི་མེད་ལུང་དང་རིགས་པ་ཡིས། །ཇི་
བཞིན་གསལ་བའི་རྣམ་བཤད་བརམ་པར་བ། །རྣམ་མཁེན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལ་དབང་འབོར་པའི་དེད་
དཔོན་དམ་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོས། གདུལ་བ་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གིང་དུ་འཁིད་པར་བེད་
པའི་ལམ་བཟང་གསལ་བར་བེད་པ་ཐེག་པ་ཆོན་པོའ་ི སེ་སོད་གསལ་བར་བསན་པའི་དགོངས་པ་རྣམ་པར་
འགེལ་པ་ལ། འཕགས་པ་བམས་པས་མདོ་སེའི་རྒྱན་མཛད་དོ། །འདིའི་དགོངས་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་དོན་དུ།
སངས་རྒྱས་གིས་པ་དབིག་གེན་གིས་འགེལ་པ་མཛད་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས། མདོ་སེ་རྒྱན་གི་དོན་
བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསན་བཅོས་ཀི་མཚན་དོན་དང་། བཤད་བ་བསན་བཅོས་ཀི་རང་བཞིན། བསན་
བཅོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་། མཚན་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ནི། རྒྱ་གར་གི་སྐད་དུ། སུ་ཏྲ་ཞེས་པ་ནི། བོད་སྐད་དུ་མདོ་སེའོ། །ཨ་ལཾ་ཀ་ར་ནི། རྒྱན་ནོ། །ཀཱ་རི་ཀཱ་ནི། ཚིག་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ལེའུར་བས་པའོ། །གིས་པ་མཚན་བཤད་པ་ནི། འོག་ནས་གཞུང་གིས་བསན་ནོ། །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་ནི་ལོ་ཙྭ་བས་བཀོད་པའོ། །གིས་པ་བཤད་བ་བསན་
བཅོས་ཀི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏེ། བསན་བཅོས་ཀི་མཚན་དོན་བཤད་པ། བརོད་བ་གཏན་ལ་དབབ་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི དོན་སོན་པར་བེད་པ་ིད་བརྒྱན་པར་བེད་ཅེས་སྦྱར་རོ། །སུ་ཞིག་གིས་
བརྒྱན་པར་བེད་ཅེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོའ ་ི དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པའི་མགོན་པོ་བམས་པས་ཏེ།
འགེལ་ཆེན་ལས། མདོ་སེ་བརྒྱན་པར་བེད་པའི་བེད་པ་པོ་དོན་ཤེས་པའི་གང་ཟག་དེ་ཡིན་པས་ན། དེས་ན་བེད་
པ་པོ་བསན་ཏོ་ཞེས་སོ། །དོན་ཤེས་པ་ནི་དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཡིན་ལ། ངག་ཚིག་དི་མ་མེད་པས་
ངེས་པའི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཡིན་པས། དེ་གིས་ཀི་ཤུགས་ཀིས་ཆོས་དང་སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་
དག་པར་རིག་པ་ཡང་བསན་པས། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིའི་སོ་ནས་ཆོས་འདི་བསན་ཏོ། །ཞེས་ཟེར་
རོ། །གང་ཟག་དེས་རྒྱན་གི་ངོ་བོ་ཅི་ཞིག་བེད་ཅེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོའ ་ི དོན་གསལ་བར་སོན་པར་བེད་པའི་
རབ་ཏུ་བེད་པ་འདིའོ། །འགེལ་ཆེན་ལས། དོན་རབ་ཏུ་སོན་པར་བེད་པ་ཞེས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་མདོའ ་ི ཚིག་
དང་། དོན་བསན་ལ། དེ་ནི་བརྒྱན་པར་བ་བ་ཡིན་པས་ན་དེ་ལས་བསན་ཏོ་ཞེས་འཆད་དོ། །རབ་ཏུ་བེད་པ་དེའི་
ཁད་པར་གང་གིས་བརྒྱན་པར་བེད་ཅེ་ན། འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་གོང་ཁེར་པ་ལ་སོགས་པའི་ངག་
ཚིག་དི་མ་མེད་པ་དང་། ཚིག་དང་ཡི་གེ་འབྲེལ་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིག་དི་མ་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་སོ། །འདིར་
བཤད་པའི་ངག་དང་ཚིག་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། པཎི་ཏ་པ་ར་ཧེ་ཏ་ན་རེ། ངག་ནི་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ་ཚིག་ནི་
དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཆ་ཤས་སོ། །ཞེས་འདོད་དེ། འགེལ་བེད་མཁན་པོ་ན་རེ། ཚིག་རྐང་བཞི་མ་ཚང་བ་
ངག་དང་། ཚང་བ་ཚིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་ཅིང་། སཱཛྫ་ནས་ངག་ནི། རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཡུལ། ས་རང་མཚན་
པ་ཡིན་ལ། ཚིག་ནི་དེ་ལ་བརེན་ནས་རོག་བཅས་ཀི་ཡིད་ཤེས་ལ་སང་བའི་དོན་གི་ཁད་པར་སོན་པར་སང་བའོ་
ཞེས་སོ། །དགོས་པ་གང་གི་ཕྱིར་བརྒྱན་པར་བེད་ཅེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསལ་ལས་བསལ་བར་བ་
བའི་ཕྱིར་དུའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་སྡུག་བསལ་ལས་བསལ་བར་འདོད་ཅེ་ན། སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་པའི་འགོ་བ་ལ་སིང་
རེ་ཆེན་པོ་སེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དེའི་བདག་ིད་ཅན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །བརྒྱན་པར་བ་བ་ཅི་ཞིག་གི་རྒྱན་དུ་བེད་ཅེ་ན། གང་ལས་ཐེག་པའི་མཆོག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསན་པའི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཚིག་དང་། དོན་གི་རྣམ་པའི་ཆོས་མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱན་དུ་བེད་དོ། །གང་
གི་ཆེད་དུ་བརྒྱན་པར་བེད་ཅེ་ན། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་དེ་ཡིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འགོ་བར་འདོད་པའི་སེམས་
ཅན་ལ་སེ་དེའི་ཆེད་དུའོ། །དོན་གང་ལ་རྣམ་པ་དུ་ཞིག་གིས་བརྒྱན་པར་བེད་ཅེ་ན། འབོར་པ་སེ་ཤིན་ཏུ་རིག་
པའི་དོན་གི་ཚུལ་ཐེག་པ་བ་ན་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་གསེར་ལས་བརྡུངས་བས་འད་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔའི་
བདག་ིད་ཀིས་བརྒྱན་པར་བེད་དོ། །གིས་པ་བརོད་བ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གིས་ཏེ། བསྡུས་པའི་དོན་
དང་། ཚིག་གི་དོན་ཏེ། དང་པོ་ལ་དངོས་ཀི་དོན་དང་། རོད་པ་སོང་བ་དང་། ཕན་ཡོན་བཤད་པའོ། །གསེར་ལས་
བརྡུངས་བས་འད་ཞེས་སོགས་ཀིས་སོན་ཏེ། འགེལ་པ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས། དཔེ་ལྔས་ཆོས་དེ།
དོན་རྣམ་པ་ལྔའི་དབང་དུ་བས་ནས་སོན་ཏེ། སྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། བེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། བསམ་པར་
བ་བ་དང་། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་རོགས་པའི་དོན་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བ་བ་
བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ངོ་བོ་ིད་དོ། །དེ་མདོ་སེ་རྒྱན་འདིས་བཀྲོལ་ན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ། གསེར་
ལས་བརྡུངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར། དགའ་བའི་མཆོག་བསེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་
ལ་ཛྙཱ་ན་ཤི་ལྟར་ན་བསླབ་པར་བ་བའི་ཡུལ་དང་སྦྱར་ན། བཀར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། སབས་འགོ་དང་།
རིགས་དང་གསུམ་ནི་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། སེམས་བསེད་དང་། སྒྲུབ་པ་གིས་ནི་ན་རང་གི་
སེམས་བསེད་དང་། སྒྲུབ་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་པས། བེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་བ་
ཡིན་ཞིང་། དེ་ཁོ་ན་ིད་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་དོན་ཡིན་པས་བསམ་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། མཐུ་དང་ཡོངས་སིན་
གིས་ནི། བང་སེམས་ཀི་མཐུ་དང་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། འདི་གིས་ན་རང་ལ་སོགས་པས་
བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་ན་བསམ་གི་མི་ཁབ་ལ་ཞེས་བསན་ཏོ། །བང་ཆུབ་ནི་སྐུ་གསུམ་གྲུབ་པ་ན་ཡོངས་གྲུབ་
ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་སློབ་པའི་ཐབས་དང་། སློབ་པའི་འབྲས་བུ་དང་སྦྱར་ན། མོས་པ་
ནི་སྒྲུབ་བ་ཐེག་ཆེན་ལ་མོས་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། ཆོས་འཚོལ་གི་ལེའུས་ཆོས་འཚོལ་བའི་དོན་གསལ་བར་བེད་
ཅིང་། ཆོས་བཤད་ཀི་ལེའུས། ཚོལ་བའི་ཡུལ་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་བསེན་ཚུལ་བསན་ནོ། །སྒྲུབ་པའི་
ལེའུས་ནི་སྒྲུབ་པ་ནན་ཏན་གིས་སྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པར་བསན་པས་ན། དོན་བཞི་པོ་དེ་སྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་
ནོ། །གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསན་པ་ནི། སློབ་མས་བསླབ་པར་བ་བའི་དོན་བེ་བྲག་ཏུ་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བ་བ་ཡིན་ཞེས་བསན་ནོ། །ལས་གསུམ་ཐབས་ཀིས་ཟིན་པ་ནས་བང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་གི་བར་བསན་པའི་
ལེའུ་བཞི་ནི། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཟབ་མོའ ་ི དོན་བསན་པ་ཡིན་པས། བསམ་པར་བ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་གི་ལེའུའི་
དོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡོན་ཏན་ན་རང་གིས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་ན། བསམ་གིས་མི་
ཁབ་པ་ཞེས་བསན་ཏོ། །རགས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ལེའུ་གིས་ཀི་དོན་ནི། སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་པའི་གནས་སྐབས་
ཀིས་བསྡུས་པས། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་རོགས་པའི་དོན་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ངོ་བོ་ིད་དོ་ཞེས་
འཆད་དོ། །པ་ར་ཧེ་ཏའི་བཞེད་ཚུལ་ནི། སྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དོན་ལྔ་པོ་རྒྱུ་མཚན་དང་། མིང་དང་། རྣམ་
པར་རོག་པ་དང་། དེ་བཞིན་ིད་དང་། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ལྔ་པོ་དང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས་འཆད་
དོ། །སཱཛྫ་ནའི་ལུགས་ཀིས་བཀར་སྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཐེག་ཆེན་ནི་ལུང་དང་རིགས་པས་སྒྲུབ་དགོས་པས་སྒྲུབ་
པར་བ་བ་བསན་ལ། བཀར་སྒྲུབ་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་བརོད་བ་གཞི་ལམ་འབྲས་བུར་བསན་པའི་ལེའུ་བརྒྱད་ཀི་
དོན་ནི། ཐེག་ཆེན་དང་། ཐེག་དམན་གིས་ཀི་ནང་ནས་ཐེག་ཆེན་ནི་ཐུན་མོང་དུ་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། ལེའུ་
བརྒྱད་ཀི་དོན་ནི་བེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ལེའུ་བརྒྱད་ཀི་དོན་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་
མས་སུ་ལེན་པ་ན། བསམ་པར་བ་བ་ནི་ལེའུ་དྲུག་གིས་སོན་ཏེ། མོས་པ་ནས་ཐབས་དང་ལྡན་པའི་བར་དོན་
དྲུག་གོ །དོན་དྲུག་པོ་ལེགས་པར་བསམ་པ་ན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བས། ཡོན་ཏན་ལ་
བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་བསན་ནོ། །འདི་ནི་ཕར་ཕྱིན་ནས་སོད་པའི་བར་ལེའུ་ལྔའི་དོན་ནོ། །བསམ་གིས་མི་
ཁབ་པའི་ཡོན་ཏན་ལས་སྐུ་གསུམ་འགྲུབ་པའི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་
རོགས་པར་ཐོབ་པ་ནི། མཐར་ཐུག་གི་ལེའུས་བསན་ནོ། །བཙུན་པ་ངོ་བོ་ིད་མེད་ལྟར་ན། དངོས་པོ་ལྔ་དང་།
རང་བཞིན་གསུམ་དང་། གང་ཟག་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་བཤད་ཚུལ་གསུམ་དུ་བས་ནས། དངོས་པོ་ལྔ་ནི། མིང་
དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་། རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། དེ་བཞིན་ིད་དང་། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་མིང་
ནི། བརོད་བེད་མཐའ་དག་ཡིན་ལ། མིང་དེས་བརོད་པར་བ་བའི་ཆོས་རྣམས་ནི། རོགས་པ་དཀའ་བས་ལུང་དང་
རིགས་པས་སྒྲུབ་དགོས་པས་སྒྲུབ་པར་བ་བ་བསན་ནོ། །འདི་མདོ་སེའི་རྒྱན་འདིར་བཤད་པས། གསེར་བཟང་
པོ་ལ་གསེར་མགར་མཁས་པས་བརྡུངས་ནས་བས་པའི་རྒྱན་མཐོང་བ་དང་འད་བར་དགའ་བའི་མཆོག་བསེད་
དོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི་མིང་གདགས་པར་བ་བའི་རང་བཞིན་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སེ་བེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བ་ཡིན་ལ། འདི་དག་རྒྱན་འདིར་བཤད་པས་དཔེར་ན། པད་ི་མའི་འོད་ཟེར་གིས་རྒྱས་པ་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་
དགའ་བའི་མཆོག་བསེད་དོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་ནི། ནང་གི་སེམས་ཀིས་བསྡུས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ན་པ་ལ་
སོགས་ཀིས་བསམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་མདོ་སེའི་རྒྱན་ལ་བརེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསམ་པས། དཔེར་
ན་བཀྲེས་པས་ེན་པ་གཡོས་ལེགས་པར་བས་པའི་ཁ་ཟས་བཟང་པོ་ཟ་བ་དང་འད་བར་དགའ་བའི་མཆོག་
བསེད་དོ། །དེ་བཞིན་ིད་ནི། འཕགས་པས་དངོས་སུ་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་གི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་རྣམས་ཀི་བོའ ་ི
ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའོ། །འདི་རྒྱན་འདིས་བཤད་པས་དོན་རོགས་ནས་འཕགས་
པའི་ལམ་ཐོབ་པ་ན། སན་ངག་དང་བཅས་པའི་ཕིན་ཡིག་ཐོས་པ་དང་འད་བར་དགའ་བའི་མཆོག་བསེད་
དོ། །རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། འདི་རྒྱན་འདིར་བཤད་པའི་ས་ལམ་རིམ་
གིས་བགོད་དེ། མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་རིན་པོ་ཆེའི་སོམ་ཁ་ཕྱེ་བ་མཐོང་བ་ལྟར་དགའ་བའི་མཆོག་བསེད ་དོ། །རང་
བཞིན་གསུམ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ལ་ཀུན་བརགས་ནི། ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ལུང་
རིགས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་བ་བའོ། །གཞན་དབང་ནི། བེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། ཚུལ་བཞིན་དུ་བསམ་པར་བ་
བའོ། །འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ནི། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ནི་བང་ཆུབ་
ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ཟག་གསུམ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི། གང་ཟག་ལོག་
རོག་ཅན་གི་ངོར་བཀར་སྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་དོན་ནི་བེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། དེའི་ཁད་པར་
གི་ཆོས་ནི་བསམ་པར་བ་བ་དང་། དེ་དག་གི་ཟབ་པའི་ཆ་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་བཞིན་དུ་
རོགས་པ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་སེ། གསེར་ལས་བརྡུངས་པའི་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་ལྔས་
རིམ་བཞིན་དུ་སོན་པར་བེད་དོ་ཞེས་འཆད་དོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུས་པ་ལྟར་ན། འདིར་ཐེག་ཆེན་བཀར་
སྒྲུབ་པས་དགའ་བ་བསེད་དེ། གསེར་ལས་བརྡུང་ནས་བས་པའི་རྒྱན་གིས་དགའ་བ་བསེད་པ་དང་འདའོ། །ཐེག་
པ་ཆེན་པོའ ་ི དོན་དུ་རྒྱས་པར་ཕྱེ་བས་དགའ་བ་བསེད་དེ། ི་མའི་འོད་ཟེར་གིས་ཕྱེ་བའི་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་
པདས་དགའ་བ་བསེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི དོན་མས་སུ་བངས་པའི་དགའ་བ་བསེད་དེ། བཀྲེས་
པས་ེན་པ་གཡོས་ལེགས་པའི་ཁ་ཟས་ཟ་བས་དགའ་བ་བསེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཐེག་ཆེན་གི་གསུང་རབ་ཐོས་
པས་དགའ་བ་བསེད་དེ། ཕིན་ཡིག་ལེགས་པ་ཐོས་པས་དགའ་བ་བསེད་པ་དང་འདའོ། །ཐེག་ཆེན་མས་སུ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བངས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་དགའ་བ་བསེད་དེ། རིན་པོ་ཆེའི་སོམ་ཁ་ཕྱེ་བས་དགའ་བ་བསེད་པ་ལྟར་
རོ། །དགའ་བ་བསེད་བེད་ཀི་ཆོས་ལྔ་པོ་མདོ་སེའི་རྒྱན་འདིར་བཤད་པས་དགའ་བའི་མཆོག་ཐེག་ཆེན་ལ་དགའ་
བ་བསེད་དོ། །འདི་ནི་ཐོགས་མེད་ཀི་བཞེད་པའོ། །ཐེག་ཆེན་ནི་གསེར་ལས་བརྡུངས་ནས་བས་པའི་རྒྱན་གི་
རྣམ་པ་དང་འད་བར་ལོག་རོག་སེལ་བའི་དོན་དུ་བཀར་སྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །བཀར་སྒྲུབ་པའི་ཐེག་ཆེན་ནི།
ི་མའི་འོད་ཟེར་གིས་འདབ་མ་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་རྒྱས་པར་བས་པའི་པད་དང་འད་བར་དོན་བེ་བྲག་ཏུ་སོ་སོར་
ཕྱེ་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །སོ་སོར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་དོན་ཐེག་ཆེན་ནི་བཀྲེས་པས་ེན་པ་གཡོས་ལེགས་པའི་ཁ་
ཟས་ཟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་དོན་རོགས་ནས་མས་སུ་བངས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་ཆེན་གི་བསམ་
གིས་མི་ཁབ་པའི་དོན་སོན་པའི་གསུང་རབ་ནི་ཕིན་ཡིག་ལེགས་པར་ཐོས་པ་དང་འད་བར་མན་པར་བ་བ་ཡིན་
ནོ། །ཐེག་ཆེན་མས་སུ་བངས་པའི་འབྲས་བུ་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་སོམ་ཁ་ཕྱེ་བ་ལྟར་ཐོབ་ནས་རང་གཞན་གི་
དགོས་འདོད་འབྱུང་ངོ་། །ཆོས་ཅན་ལྔ་པོ་དེ་མདོ་སེའི་རྒྱན་འདིར་བཤད་པས། མཁས་པ་རྣམས་ཐེག་ཆེན་ལ་
དགའ་བའི་མཆོག་བསེད་དོ། །ཞེས་སྦྱར་ཏེ། འདི་ནི་དབིག་གེན་གི་དགོངས་པའོ། །འདི་གིས་ནི་ཐོགས་མེད་
སྐུ་མཆེད་ཀི་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། འགེལ་བཤད་གཞན་ལ་ནི་སིང་པོ་མི་སང་ངོ་། །འདིར་དཔེ་ལྔ་དང་དོན་དགའ་བ་
བསེད་པ་གིས་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་བ་ཡིན་གིས། དཔེ་ལྔ་དང་དོན་ལྔ་སོ་སོར་སྦྱར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་
རོད་པ་སོང་བ་ནི། གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་རྒྱན་
གི་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སེས་བུའི་གཟུགས་རྒྱན་བཟང་པོའ ་ི རང་བཞིན་
གིས་མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡོད་ཀང་རང་གིས་མ་ཤེས་པ་ལ་རང་གི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་གི་ནང་དུ་
སོང་བ་ན་གཟུགས་བརྙན་དེ་མཐོང་བའི་དབང་གིས་རང་ལ་གཟུགས་མཛེས་པ་ཡོད་པར་རོགས་ནས་མི་རྣམས་
དགའ་བའི་མཆོག་བསེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཐུབ་པས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་དོན་དང་ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ་དག་
གིས་རག་ཏུ་རང་བཞིན་གིས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི ཆོས་རྣམས་ཀང་དོན་རྣམ་པར་མ་ཕྱེ་ན་
ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་མི་རོགས་པ་ལས་བསན་བཅོས་འདིར་དོན་རྣམ་པར་ཕྱེ་བས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་
རོགས་ནས་མཁས་པ་རྣམས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ་སེའི་མཐོང་བའི་དུས་ིད་ན་དགའ་བའི་མཆོག་བསེད་པར་
བེད་པས་རྒྱན་བས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ཕན་ཡོན་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སན་གི་དཔེས་སིབ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པ་སོང་བ། རྒྱལ་པོའ ་ི དཔེས་ཡོན་ཏན་ལ་དབང་འབོར་པ། རིན་པོ་ཆེའི་དཔེས་འཕགས་པའི་ནོར་ལ་སོད་པའི་
རྒྱུར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ལས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བསན་པས་ཡོན་
ཏན་དང་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་སེ་དཔེར་ན་བསམས་ན་རབ་ཏུ་དཀུ་བ་སེ། དི་མི་ཞིམ་
པ་སོ་བ་སེད་པ་ལ། མྱང་ན་ནི་རོ་ཞིམ་ཞིང་ཁོང་དུ་སོང་ན་ནད་ཐམས་ཅད་སེལ་བས་དགའ་བ་སེད་པའི་ཆོས་
གིས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོས་པས་སོ་བ་སེད་པར་བེད་པ་དང་།
དེའི་དོན་བིས་པས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་བཞིན་དུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པས་དགོངས་
པ་ཟབ་མོ་རོགས་པས་དགའ་བ་སེད་ཅིང་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པས་སིབ་གིས་ཀི་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་ཟག་
མེད་ཀི་དགའ་བ་ཆེན་པོ་སེད་པས་ན་དགོངས་པའི་དོན་ཟབ་མོ་དང་། དགོངས་པ་ཅན་གི་ཡི་གེ་གིས་སུ་
གནས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གིས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འདི་སྒྲུབ་དཀའ་བས་དགའ་བ་སེ་བའི་རྒྱུར་མི་
རུང་ངོ་ཞེ་ན། སོན་མེད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཀི་བརོད་བ་སྒྲུབ་དཀའ་བའི་ཐབས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཤེས་རབ་
ཟབ་མོ་འདི་ནི་དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་མེས་པར་དཀའ་བ་བཞིན་དུ་མེས་པ་སེ་སྒྲུབ་པར་དཀའ་སེ། བོ་གོས་རྒྱ་
མཚོས་ཞུས་པ་ལས། བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་བའོ། །ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་རྙེད་པར་
སླའོ། །ཚོགས་རྣམས་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པར་བ་བ་ནི་དཀའ་འོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མེས་ཏེ་གྲུབ་
པར་གྱུར་ན་རྒྱལ་པོ་མེས་ན་ནོར་ལ་སོགས་པ་སེར་བ་དེ་བཞིན་དུ་འདིས་ཀང་སོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན ་ཏན་
འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་དང་འཇིག་རེན་པ་དང་། ན་རང་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ནོར་སྦྱིན་པར་བེད་
དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་འདི་རང་བཞིན་གི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་མ་གུས་པའི་
ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། སོན་མེད་དེ། དཔེར་ན་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་
ལྡན་པ་རིན་ཐང་མེད་པ་ལ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་བཟང་ངན་བལྟ་མི་ཤེས་པའི་མི་བླུན་པོ་མི་མགུ་སེ། ཡུལ་གང་ན་ནི་
ཡོངས་རོགས་མཁས་པ་མེད། །རྒྱ་མཚོ་ལ་ཡོད་ནོར་བུ་འདིར་མི་བྲིན། །ནོར་བུ་རིན་ཆེན་རིན་ཐང་མེད་པ་
ལ། །བ་ལང་རིས་ནི་ཕུལ་གསུམ་སྦྱིན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་དོན་རོགས་པ་ལ་མི་
མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འདི་ལ་མི་གུས་ཀང་ཟློག་ན་སེ་དེད་དཔོན་མཁས་པ་རྣམས་རིན་པོ་ཆེ་དེས་
མགུ་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་དོན་རོགས་པ་ལ་མཁས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འདིས་མགུ་བར་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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འགྱུར་ཞིང་། རིན་པོ་ཆེ་ལས་དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་ཀི་ཆོས་འདི་ལས་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་
འབྱུང་ང་ོོ། །ནོར་བདུན་ནི། བཤེས་པའི་སིང་ཡིག་ལས། དད་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཐོས་དང་གཏོང་བ་
དང་། །དི་མེད་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་ཁེལ་ཡོད་དང་། །ཤེས་རབ་ནོར་བདུན་ལགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ནོར་
གཞན་ཕལ་པ་དོན་མ་མཆིས་རོགས་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དང་པོའ ་ི སྐབས་བསན་ཟིན་
ཏོ།། ༈ །།གིས་པ་ཚིག་གི་དོན་ལ་གིས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བཀར་སྒྲུབ་པ་དང་། སྒྲུབས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་
རང་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྱོགས་ས་མ་བརོད་པ་དང་། དགག་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ན་ཐོས་
ཁ་ཅིག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཕན་ཡོན་འདི་ལྟ་བུ་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་ལོག་
པར་ཞུགས་སོ། །འདི་ནི་སོན་སངས་རྒྱས་ཀིས་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ན་འཁོར་རྣམས་
ཀིས་དག་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པས། གཞན་འཁྲུལ་དབང་བེད་ན་ཡོད་པའི་བདུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དགའ་རབ་
དབང་ཕྱུག་ཅེས་བ་བ་དེ་ཕག་དོག་སེས་ཏེ་མིའི་ཡུལ་དུ་འོངས་ནས་སིང་རེ་ཆེན་པོས་རག་ཏུ་འཁོར་བར་གནས་
ལ་སེམས་ཅན་གི་དོན་བའོ། །ཞེས་སོན་པ་ཐེག་ཆེན་དུ་གགས་པ་འདི་བརམས་ནས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་རྒྱུན་ཆད་
པར་བས་ཤིང་། བསན་པ་དམའ་འབབ་པའི་ཕྱིར་རོག་གེ་པས་བས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། བཀའ་མ་ཡིན་པའི་དོན་
ཡང་། ཐེག་ཆེན་ལས་འཁོར་བ་མ་སོང་གི་བར་དུ་འཁོར་བར་གནས་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པར་བཤད་
ཅིང་། འཁོར་བ་སོང་པ་མེད་པས་ན་འཁོར་བའི་གེན་པོར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་གཟུགས་ནས་རྣམ་
མཁེན་གི་བར་མེད་དོ་ཞེས་ཆད་ལྟ་སོན་པས་ན་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་མི་སོན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ན་
ཐོས་རང་གིས་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་འདོད་ཅིང་ཐེག་ཆེན་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པས་
ན་རང་ལ་གགས་པའི་ཐེག་ཆེན་བཀར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་གི། ཤེར་ཕྱིན་སོགས་བཀར་མི་འདོད་པས་རྒྱལ་བའི་
ཡུམ་ལ་སོགས་པ་བཀར་སྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་དགག་པ་བསན་པ་ལ་གིས་ཏེ། བཀར་སྒྲུབ་པའི་
གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་དང་། བཀའ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། གཏན་ཚིགས་
མདོར་བསན་པ་དང་། སོན་སོང་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐེག་ཆེན་འདི་ཐུབ་པའི་དུས་ན་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་རེས་སུ་བསན་པ་བཤིག་པའི་ཕྱིར་འགའ་ཞིག་གིས་བས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ།
ཐུབ་པ་བཞུགས་པ་དེ་ིད་ཀི་ཚེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་དག་ལ་ཐེག་ཆེན་གསུངས་ཀང་། དབང་པོ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བརྟུལ་ཞིང་བསོད་ནམས་དམན་པའི་ན་ཐོས་ལ་དེ་ཐོས་པའི་སྐལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མན་ཡོད་ན་སངས་
རྒྱས་ཀིས་ཕལ་པོ་ཆེ་གསུངས་པ། ན་ཐོས་སུས་ཀང་མ་ཚོར་བ་བཞིན་ནོ། །ཆོས་གསུངས་པའི་གནས་ཀང་།
བེ་བྲག་བཤད་མཚོའི་མཆོད་བརོད་ལས། ཆོས་འཁོར་གནས་དང་ཡངས་པ་ཅན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་
གནས་སུའང་མ་འདུས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ལ། རྒྱས་གར་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རབ་བརན་གི་གནས་
རིང་བུ་དལ་འབབ་དང་། ལས་ཀི་རྒྱུ་བ་ལུང་སོན་པའི་མདོ་གསུངས་པས་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་བདེན་པ་མཐོང་བ་ལ་
བཀོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀི་གོང་ཁེར་དུ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ནག་པོ་དང་། ཀོའུ་ཏ་མ་འཁོར་སོང་དང་བཅས་
པ་ལ་ཆོས་བཤད་པ་དང་། ཡུལ་ལྔ་ལེན་ལྷོ་བང་དུ་བོན་ཏེ། དེ་ནས་མཚོ་མ་དོས་པར་བོན་ནས་ཆོས་གསུངས་
པ་དང་། དེ་ནས་ལི་ཡུལ་དུ་བོན་ནས་རི་གང་པོ་ལ་བཞུགས་ཏེ། ལི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་སོང་གི་བསན་པ་འབྱུང་
བར་ལུང་བསན་པ་དང་། དཔལ་ལྷ་ལ་བབས་པར་ཆོས་གསུངས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ལ་པོ་ཏཱ་ལ་དང་། ལང་ཀའི་
ཡུལ་དུ་ཆོས་གསུངས་པ་དང་། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་དང་། དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་འཁྲུལ་དབང་
བེད་དུ་གསུངས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་གནས་གཙང་མའི་ནམ་མཁའ་ལ་གསུངས་པ་དང་། རྣམ་སང་
མངོན་བང་འོག་མིན་དུས་སངས་རྒྱས་མ་ཐག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་། དེ་ིད་བསྡུས་པ་དེ་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་
བོན་པའི་ལམ་ཀར་རི་རབ་ཀི་རེ་ལ་གསུངས་པ་ནས་རོ་རེ་གདན་དུ་བོན་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་མ་འདུས་པར་
སང་ངོ་། །བ་རོད་ཕུང་པོའ ་ི རི་ལ་སོགས་པ་ལའང་། ལན་མང་དུ་བཞུགས་པ། ལོའ ་ི ངེས་པའང་མི་རུང་
ངོ་། །སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ཀིས་རྒྱལ་པོ་ཀྲི་ཀྲིའི་རི་ལྟས་ལུང་བསན་པ་བཞིན་དུ་སར་བཅོམ་ལྡན་འདས་
བཞུགས་པའི་དུས་ིད་ན། མ་འོངས་པ་ན་འདི་བསན་པ་བཤིག་པར་བེད་པ་ཐེག་ཆེན་ཞེས་བ་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས་
ལུང་སོན་པར་རིགས་པ་ལས་དེ་ལྟར་ལུང་མ་བསན་པའི་ཕྱིར་དང་། ན་ཐོས་ཀི་སེ་སོད་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་སེ་
ཐུབ་པ་བཞུགས་པའི་དུས་ིད་དུ་གིས་ཀ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་རོག་གེ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བདག་མེད་
པར་སགས་པ་དང་འཇིག་རེན་བསླུ་བའི་ཕྱིར་བས་ཤེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་འདི་
རོག་གེ་པ་རྣམས་ཀི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཐུབ་པའི་སེས་མཆོག་དགོངས་པ་ནི། །རོག་གེ་
པ་ཡི་ཡུལ་མ་ལགས། །བིས་པའི་སོད་ཡུལ་མ་ལགས་ཏེ། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས་ལས་འདས། །ཞེས་
པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐུབ་པ་ལས་གཞན་འགའ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ནས་བཤད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བཀའ་ཡིན་པར་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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གྲུབ་སེ། གསུང་པ་པོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བསོད་པ་ལས། གང་ལ་སོན་
ཀུན་ཡོད་མིན་ལ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོད་གྱུར་ན། །ཚངས་དང་ཁབ་འཇུག་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །དེ་ཡང་བདག་
གི་སོན་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་བཀའ་ཡིན་པའི་ཐེག་ཆེན་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་ཡུམ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་
ིད་བཀའ་ཡིན་དགོས་ཏེ། བཀའ་ཡིན་པའི་ཐེག་ཆེན་ཡོད་ལ་འདི་དག་བཀའ་མ་ཡིན་ན་གཞན་ཡང་མེད་པར་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་ཆེན་མེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་མེད་པས་སངས་རྒྱས་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར།
ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་འདི་བསོམས་ཀང་ོན་མོངས་པའི་གེན་པོ་མི་
བེད་པས་བཀའ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་སོམས་པས་རྣམ་པར་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ོན་
མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གེན་པོ་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་སོན་
པས་བཀའ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་དོ་ཞེས་པའི་ས་དེ་ནི་དོན་གཞན་ལ་
དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སུམ་ཅུ་པ་ལས། ངོ་བོ་ིད་མེད་རྣམ་གསུམ་ལ། །དགོངས་ནས་
ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །ངོ་བོ་ིད་མེད་བསན་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་སོན་སོང་གིས་རྒྱས་
པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། གཏན་ཚིགས་ལ་མ་ངེས་པ་སོང་བ་དང་། མ་གྲུབ་པ་སོང་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་ཁད་
པར་དུ་འཕགས་པར་སོན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སར་ལུང་མ་བསན་པས་བསན་པ་ལ་མི་གནོད་པས་མ་ཁབ་སེ།
བསན་པ་ལ་གནོད་པ་འགའ་ཞིག་འབད་མེད་དུ་མི་མཁེན་པའི་ཕྱིར་རམ། མཁེན་ཡང་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་
པའམ། མ་འོངས་པ་རྣམས་མི་མཁེན་པའི་ཕྱིར་ལུང་མི་སོན་པ་སིད་དོ་ཞེ་ན། བསན་པ་ལ་གནོད་པ་བཏང་
སོམས་སུ་འཇོག་པ་མི་རུང་སེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་
གཟིགས་པའི་སན་མངའ་བའི་ཕྱིར་དང་། བསན་པ་དག་ཀང་བསྲུང་བ་ལ་བརོན་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་དང་།
དུས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཡེ་ཤེས་མ་སིབ་པར་འཇུག་པ་དེའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་མ་གྲུབ་པ་སོང་བ་ལ་
དོན་གསུམ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་དོན་ཡོད་མེད་འགལ་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་ལ་བཀའི་མཚན་ིད་མེད་པ་སོང་བ་དང་།
རོག་གེའི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་དོན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། སིར་བསན་པ་དང་། འགལ་བ་བེ་བྲག་
ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འབུམ་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ལས་གཞན་པའི་ཐེག་ཆེན་མེད་པ་མ་གྲུབ་སེ། ན་
ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ིད་ཐེག་ཆེན་ཡིན་པས་དེ་ལ་བསླབ་པས་དབང་པོ་རྣོན་པོས་སངས་རྒྱས་དང་། འབྲིང་གིས་རང་
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སངས་རྒྱས་དང་། བརྟུལ་པོས་ན་ཐོས་ཀི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་
ལས་ནི་རང་ིད་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའི་ཐབས་ཙམ་ཞིག་བསན་གི་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསན་པ་མ་ཚང་
བའི་ཕྱིར་དང་། རང་གིས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀང་རང་དོན་ཁོ་ན་ལ་སྦྱོར་བས་ན་རང་ིད་ཁོ་ན་མྱང་འདས་ལ་
སྦྱོར་བ་དེས་ན་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་
པར་བེད་པའི་ཐབས་མ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་འབད་ཀང་སངས་རྒྱས་མི་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཐེག་
ཆེན་དུ་བསན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་བ་དེ་དག་གི་དོན་ན་ཐོས་ཀི་སེ་སོད་ལས་མིང་གཞན་གི་སོ་
ནས་བསན་པས་ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་འདི་ིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེ་ན། ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཐེག་
ཆེན་གི་ཆོས་ཞེས་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་བ་ས་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཡང་ཐེག་
ཆེན་ལས་བསན་པ་དེ་ལྟར་ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལས་མ་བསན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་འགལ་བ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པ་ནི། ན་ཐོས་རྣམས་ནི་རང་ིད་ཞི་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་བསམ་པ་དང་། རང་ིད་ཞི་བ་དེའི་དོན་དུ་ལམ་
སོམ་པའི་སྦྱོར་བ་དང་། སྦྱིན་སོགས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་བསོད་ནམས་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པ་
ཙམ་གི་ཡེ་ཤེས་ལས་མེད་པས་ཚོགས་གིས་ཀི་རོགས་པ་ཆུང་བ་དང་། དུས་ནི་མཛོད་ལས། མྱུར་བ་སིད་པ་
གསུམ་གིས་མཐར་ཞེས་པ་ལྟར་ཤིན་དུ་མྱུར་བ་ཚོགས་ལམ་དང་། སྦྱོར་ལམ་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ཚེ་
གསུམ་གིས་རོགས་པར་བས་ནས་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འདོད་ལ། ཐེག་ཆེན་ནི་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་པར་འདོད་པའི་བསམ་པ་དང་། དེའི་དོན་དུ་བསན་པ་དང་། དེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་
སྦྱོར་བ་དང་། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། བདག་མེད་གིས་ཀ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་
ཚོགས་ཀི་རོན་པ་དང་། དུས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་དུ་བརོན་པས། དེ་ལྟར་ལྔས་འགལ་བའི་ཕྱིར་ན་
བསམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔས་དམན་པ་ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐེག་ཆེན་ལས་དམན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ཐེག་ཆེན་ལ་བཀའི་མཚན་ིད་མེད་པ་སོང་བ་ནི། བཀའི་མཚན་ིད་ནི། མདོ་སེ་ལ་འཇུག
འདུལ་བ་ལ་སང་། མངོན་པའི་ཆོས་ིད་དང་མི་འགལ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་
བོ་ིད་མེད་པར་སོན་པས་མདོ་སེ་ལ་མི་འཇུག སངས་རྒྱས་མེད་དོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བཀུར་བ་བཏབ་
པའི་ཕྱིར། ལྟུང་བེད་དང་བཅས་པས་འདུལ་བ་ལ་མི་སང་། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་མཚན་ིད་མེད་པར་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སོན་པའི་ཕྱིར་མངོན་པའི་ཆོས་ིད་དང་འགལ་བས་བཀའ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མང་པོས་བཀུར་བའི་སེ་པ་
རྣམས་སོང་པ་ིད་དང་ལྡན་པའི་མདོ་སེ་སོང་། དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་སེ་པ་རྣམས་སིད་པ་བར་དོ་སོན་པའི་མདོ་
སེ་སོང་། འདུལ་བའི་ཆོ་ག་མི་མཐུན་པ་དང་། མངོན་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ཡང་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པས་ཕན་
ཚུན་གི་མདོ་སེ་ལ་མི་འཇུག་པ་ལ་སོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། སེ་པ་རང་རང་གི་བཀར་འདོད་པ་དག་ཀང་བཀའ་མ་
ཡིན་པ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་མི་འཇུག་ཀང་རང་རང་གི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་
ཕྱིར་བཀའ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདིར་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་ཀི་བསླབ་པ་སོན་པས་ཐེག་ཆེན་རང་གི་
མདོ་སེ་ིད་ལ་འཇུག་པ་དང་། རྣམ་རོག་འདུལ་བའི་ཕྱིར་རང་གི་འདུལ་བ་ལ་སང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཤེས་རབ་ཟབ་
པའི་ཕྱིར་དང་། ཐབས་རྒྱ་ཆེ་བ་སོན་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ིད་དང་ཡང་འགལ་བ་མེད་པ་དེས་ན་བཀའི་མཚན་ིད་མ་
ཚང་བའི་སོན་མེད་དོ། །གསུམ་པ་རོག་གེའི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་དོན་བསན་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་རོག་གེའི་སོད་
ཡུལ་མ་ཡིན་པས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། རོག་གེ་བ་རྣམས་ནི་དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་བ་ལས་གཞན་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་
ཅིང་། སར་རང་གིས་ཁས་བངས་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་མཐོང་ན་དེ་དོར་ནས་གཞན་ཁས་ལེན་པས་ཡུལ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ལ། ཇི་སེད་པ་མི་ཤེས་པས་ཤེས་བ་ལ་མ་ཁབ་ཅིང་། ཇི་ལྟ་བ་མི་ཤེས་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་
བདེན་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་། སོས་པ་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པར་འགྱུར་བས་སོ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ་སོན་དེ་དག་བིས་པ་
རོག་གེ་པ་ལ་ནི་བརེན་པར་འདོད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་དེ་ནི་རོག་གེ་པ་དེའི་ཡུལ་མིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐེག་
ཆེན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསན་པ་ནི། གོང་དུ་ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐབས་མ་ཡིན་པར་
བསན་པ་ལ། འོ་ན་ཐེག་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐབས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པ་མཐུ་རྒྱ་ཆེན་
པོ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་གདུལ་བ་གཞན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་དང་། ལྟ་བ་ཟབ་མོ་བསན་པས་རང་ིད་ལ་
རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་བསེད་པ་སེ། དེའི་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་འདི་ལས་ཟབ་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་གིས་བསན་
སེ། དེ་གིས་ནི་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཡིན་ནོ། །ཐེག་ཆེན་བཀར་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་
བཤད་ཟིན་ནོ། །གིས་པ་བཀའ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་ལ་ལྔ་སེ། ཐེག་ཆེན་ལ་སྐྲག་པའི་རྒྱུ། མི་སྐྲག་
པའི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་། ཚད་མས་འདོར་བ་མི་འཐད་པ། དམན་པས་དོར་བས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། ཚད་མིན་གིས་
འདོར་པ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འགོ་བ་བླུན་པོ་དག་སྐྲག་པ་དེའི་གནས་མ་ཡིན་པའི་ཐེག་ཆེན་ལ་སྐྲག་ཅིང་
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སངས་པས། ཡུན་རིང་དུ་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསལ་གི་ནང་དུ་མནར་བར་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་
ཐེག་ཆེན་སངས་པས་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་བསགས་པར་བས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྲག་ནས་
སོང་བའི་རྒྱུ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་མེད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་སོང་བའི་གོགས་ངན་པ་དང་འགོགས་པ་དང་། ཚེ་
སོན་ཐེག་ཆེན་ལ་དད་པར་འགྱུར་བའི་དགེ་བ་མ་བསགས་པ་དང་། ཚེ་འདིར་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་བོ་མ་སྦྱངས་
པའི་སོབས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འདིས་སྐྲག་པར་འགྱུར་ཞིང་། སྐྲག་པའི་སྐབས་འདི་ན་དོན་ཆེན་པོ་སངས་
རྒྱས་འདི་ལས་ལྷུང་སེ་མི་ཐོབ་བོ། །གིས་པ་མི་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། འབུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་
ིད་མེད་པར་སོན་པ་དེ་དག་ིད་ཐེག་ཆེན་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ཞིག་ཡོད་ཅིང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཐེག་ཆེན་མེད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ན་རང་གི་ཐེག་པ་ིད་ཐིག་ཆེན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཐེག་ཆེན་ལས་གཞན་པའི་ན་རང་
གི་ཐེག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ན་རང་གི་ཐེག་པ་ིད་ཐེག་ཆེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན་ཐེག་པ་གསུམ་མི་
འདོད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་སེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལམ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཐེག་ཆེན་དུས་ཕྱིས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གིས་ཀ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་
བྱུང་བས་དུས་མམ་དུ་རེས་སུ་སོང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཐེག་ཆེན་འདི་ལས་སོང་པ་ིད་འབའ་ཞིག་སོན་པ་མ་ཡིན་
གི། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ས་ཚོགས་པ་སོན་ཞིང་། ཡང་སོང་པ་ིད་དེའང་སོང་པ་ིད་དང་། དེ་བཞིན་ིད་
དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་གངས་མང་པོའ ་ི སོ་ནས་མདོ་སེ་དག་ལས་རག་ཏུ་སོན་པར་བེད་
པས་སོང་པ་ིད་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་གསུངས་པ་ནི་ཚིག་གིས་
ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་གི་དོན་ཅན་མ་ཡིན་པར་དགོངས་པ་བཤད་དགོས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དགོངས་
པའང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་སེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་དགོངས་གསུངས་པ་རྣམས། །ཤེས་པར་སླ་
མིན་དེ་ཡི་ཕྱིར། །ཐེག་གཅིག་ཐེག་པ་གསུམ་གསུངས་པ། །བཏང་སོམས་ཀིས་ནི་བདག་བསྲུང་བ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོགས་དཀའ་བས་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བརགས་དགོས་སོ། །གལ་
ཏེ་ལེགས་པར་བརགས་ནས་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རོགས་ན་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འདིས་སྐྲག་པར་མི་འགྱུར་
རོ། །གསུམ་པ་ཚད་མས་འདོར་བ་མི་འཐད་པ་ལ་གིས་ཏེ། དངོས་ཀི་དོན་དང་། ཞར་ལས་བྱུང་བའོ། །དང་པོ་
ནི། ཐེག་ཆེན་བཀའ་མ་ཡིན་པར་གང་གིས་ངེས། སོ་སོ་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཐེག་ཆེན་གི་དོན་ལ་དཔྱད་པའི་སྐབས་འདི་ན་དང་པོ་ཚོགས་ལམ་དུ་ཐོས་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཚོགས་ལམ་
གི་རྒྱུན་ཕྱི་མ་རྣམས་དང་། སྦྱོར་ལམ་དུ་ཡང་དག་པའི་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་བསམ་བྱུང་དང་།
འཇིག་རེན་པའི་སོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་འབྱུང་ཞིང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཡང་དག་པའི་དོན་མངོན་སུམ་
དུ་རོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་མཐོང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་ལ། དེ་ཡུན་རིང་གོམས་པར་བེད་པ་ལས་སང་བ་ལས་
རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཆོས་འཐོབ་ཅིང་། རྣམ་གོལ་དེ་ཡོད་ན་དེ་ལས་བདག་གིས་ནི་བ་བ་བས་སོ་ཞེས་བ་བ་ལ་
སོགས་པ་ཤེས་པའི་རྣམ་གོལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བོ་གོས་རབ་ཏུ་སེ་ལ། གང་གི་ཚེ་བོ་གོས་དེ་ནི་སོ་སོ་རང་གིས་
རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁོད་ལ་མེད་ན་སོ་སོ་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་བཀའ་མ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་ཇི་ལྟར་ངེས། བདག་གིས་མི་ཤེས་པས་སྐྲག་པའི་གནས་སོ་ཞེ་ན། སེ་བོ་མཁས་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ན་
ཚུལ་བཞིན་དུ་རོགས་ནས་སྐྲག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་། ཟབ་མོ་མཁེན་པ་མ་ཡིན་
པས། ཐེག་ཆེན་མི་སོན་ནོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ནི་ཤེས་བ་མ་ལུས་པ་མཁེན་པ་ལ་འདོད་པ་ན་ཟབ་མོ་ཅིའི་ཕྱིར་
མཁེན་པ་མ་ཡིན། གིས་པ་ནི། ཟབ་མོ་ཐེག་ཆེན་ཅིའི་ཕྱིར་ན་རོག་གེའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཞེས་རོལ་ན། ལན་བསན་
པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཐུབ་པའི་སེས་མཆོག་དགོངས་པ་ནི། །རོག་གེ་པ་ཡི་ཡུལ་མ་ལགས། །བིས་པའི་སོད་ཡུལ་
མ་ལགས་ཏེ། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས་ལས་འདས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ཕྱིར་རོག་
གེའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་ཟབ་མོའ་ི དོན་སོང་པ་ིད་རིག་པ་དག་ཁོ་ན་ཐར་བར་འགྱུར་གི་རོག་གེ་
པས་ཐར་པ་མི་ཐོབ་ཅེས་བ་བ་འདི་ཡང་མི་འཐད་དེ། སོང་པ་ིད་ནི་སྐྲག་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན།
སོང་པ་ིད་དེ་ནི་སྐྲག་པའི་གནས་སུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོང་པ་ིད་རོགས་པས་ནི་ོན་མོངས་པའི་ས་བོན་
ར་བ་ནས་སོང་ནུས་པའི་ཕྱིར། རོག་གེ་པས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། སོང་པ་ིད་ཀི་དོན་རོགས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར།
བཞི་པ་དམན་པས་དོར་བས་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་མ་མོས་པས་ཐེག་ཆེན་བཟང་པོ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
གང་ཟག་དམན་པ་ལ་མོས་ཤིང་ཁམས་ཏེ་ཀུན་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་དགེ་བའི་བག་ཆགས་ཀང་ཤིན་ཏུ་དམན་ལ།
ཐེག་ཆེན་སོང་པའི་གོགས་དམན་པ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་གང་ཟག་ཁོད་ལྟ་བུ། ཤེས་རབ་ཟབ་ཅིང་
ཐབས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཆོས་ཐེག་ཆེན་འདི་ལ་མོས་པ་མེད་པ་ིད་ཀིས་ཐེག་ཆེན་འདི་མཆོག་
ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཚད་མིན་གིས་འདོར་བ་མི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་སེ། མ་རོགས་པས་འདོར་བ་མི་འཐད་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པ་དང་། ལོག་ཤེས་ཀིས་འདོར་བ་མི་འཐད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གིས་འདོར་བར་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐེག་
ཆེན་གི་མདོ་སེ་ལེགས་པར་མ་ཐོས་བཞིན་དུ་སོང་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། འདི་ལྟར་ཐོས་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་
ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པའི་དོན་རོགས་པའི་བོའ་ི ནུས་པ་རང་གིས་ཐོབ་ནས་ནི་གང་ཞིག་ཐེག་ཆེན་གི་ཐོས་པ་ལ་རབ་
ཏུ་བརྙས་པ་བེད་ཅིང་མ་ཐོས་བཞིན་དུ་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེ་སོང་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་བརོད་བ་རྣམ་
པ་ས་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཁོད་ཀིས་མ་རོགས་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ལྷག་མར་ལུས་པས་ན་རོངས་པ་ཁོད་
གང་གི་ཕྱིར་ན་ཐེག་ཆེན་བཀའ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པར་བེད། གིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཐོས་ཀང་དེ་ལས་ཆད་ལྟ་
བསན་པས་མི་འདོད་དོ་ཞེ་ན། ཐོས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བེད་དགོས་ཀི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་བས་ན་ེས་པ་
ཆེན་པོ་ཡོད་དོ་ཞེས་སོན་པ་ནི། དགོངས་པ་ཅན་གི་དོན་ས་ཇི་བཞིན་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་ན་བདག་ིད་ཀིས་
ཇི་ལྟར་རོགས་པ་ལྟར་བདེན་ནོ་སམ་དུ་བདག་ིད་མཁས་པར་སེམས་ཤིང་། མཁས་པ་ལས་ཆོས་ཀི་དོན་མི་
ཚོལ་བས་དོན་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་བོ་གོས་མས་པ་སེ་མི་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེའི་རྒྱུས་ལེགས་པར་
གསུང་པ་ཐེག་ཆེན་ཡང་བཀའ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སངས་པས་ན། ངན་སོང་དུ་བརླག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཟབ་མོ་
ལ་ཁོང་ཁོའ ་ི སིབ་པ་བསགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ལ་སང་བ་ནི་མཚམས་མེད་པ་བས་ཀང་སིག་པ་ཆེ་སེ། གང་
ཞིག་ཡང་ཡང་སིག་གོགས་རེན་པས་སངས་རྒྱས་ངན་སེམས་ལྡན་གྱུར་དང་། །ཕ་མ་དག་བཅོམ་གསོད་པ་བ་བ་
མིན་བེད་མཆོག་ཚོགས་འབེད་པའི་མི། །དེ་ཡང་ཆོས་ིད་ངེས་པར་བསམས་ནས་དེ་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་འགྱུར་
གི། །གང་ཞིག་ཡིད་ནི་ཆོས་ལ་སང་བ་དེ་ལ་ཐར་པ་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡིད་ཀི་ེས་པ་ཁོང་
ཁོ་ནི་སིག་པ་ཆེ་བས་ན་རང་བཞིན་གིས་གདུག་པ་སེ་མི་རིགས་པ་གནོད་པ་བེད་པའི་གཟུགས་ལའང་ཁོང་ཁོ་
བར་མི་རིགས་ན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཆོས་ལ་སང་བར་བས་ན་ེས་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས། དེའི་
ཕྱིར་ན་གུས་པ་མ་སེས་ཀང་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་ན་ལེགས་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་སོང་བའི་ེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར།
ལྷག་པའི་བསམ་པ་བསྐུལ་བ་ལས། བར་མ་དོར་གནས་པ་ལ་ཆོས་སོང་བ་ཞེས་ང་མི་སྨྲའོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བཀར་སྒྲུབ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།གིས་པ་བཀར་སྒྲུབས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་དོན་ལ་
བཞི་སེ། སྐལ་པ་དང་ལྡན་པའི་རིགས་དང་། སོད་པའི་གཞི་སེམས་བསེད་དང་། སངས་རྒྱས་པའི་གཞི་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་པ་དང་། སོད་པ་དེས་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ།
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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རིགས་ཁད་པར་དུ་བེད་པའི་སབས་འགོ་དང་། རིགས་ཀི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་
ཏེ། སིའི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སབས་འགོའ ་ི རང་བཞིན། སབས་འགོའ ་ི བསླབ་
བ། སབས་འགོའ ་ི ཕན་ཡོན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། སབས་སུ་འགོ་བའི་རྒྱུ་དང་། སབས་འགོའ ་ི ཡུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་སབས་འགོ་སིའི་མཚན་ིད་ནི། འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བའི་དོན་དུ་སབས་གནས་ལ་བརེན་པར་
དམ་བཅའ་བའོ། །ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་སབས་འགོ་ནི། རང་ིད་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བའི་དོན་དུ་སྡུག་བསལ་
ལས་སོབ་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་བརེན་པར་ཁས་ལེན་པའོ། །ཐེག་ཆེན་གི་སབས་འགོ་ནི། སིང་རེ་ལ་བརེན་
ནས་སེམས་ཅན་གཞན་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བའི་དོན་དུ་ཡུལ་དམ་པ་ལ་བརེན་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །ས་མ་ནི་
ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་དམ་བཅའ་བ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་སིང་པོ་བང་ཆུབ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་ཡིན་པས་དུས་ལ་
ཡང་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །གིས་པ་སབས་འགོའ ་ི ཡུལ་བསན་པ་ལ་གསུམ་སེ། སབས་གསུམ་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ།
གནས་སྐབས་སབས་གསུམ་དུ་འཇོག་པ། མཐར་ཐུག་སབས་གཅིག་ཏུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུད་བའི་རྣམ་
བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པས་དེར་བལྟ་བར་བའོ། །གིས་པ་ནི། མངོན་མཐོ་དོན་དུ་གེར་བས་གཞན་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་
པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་སབས་སུ་འགོ་བས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཐུན་མོང་དུ་སབས་སུ་བཞག་ལ། ངེས་ལེགས་
དོན་དུ་གེར་བ་ལ་ཐུན་མོང་གི་སབས་ལྔ་ས་མ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སབས་ནི། ཐེག་པ་སོ་སོ་
ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ཐོབ་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ན་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བར་འདོད་
པས་རང་རང་གི་ཐོབ་བ་ིད་སོ་སོར་སབས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། སོན་པ་བསན་པ་སློབ་དོན་
གི། །ཐེག་གསུམ་པ་དང་བེད་གསུམ་ལ། །མོས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་བས་ནས། །སབས་གསུམ་རྣམ་པར་ཞག་པ་
ཡིན། །ཅེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ལུང་གི་ཆོས་ནི་མཐར་ཐུག་གི་སབས་མ་ཡིན་ཏེ། ལམ་རོགས་པ་ན་ཆུ་རལ་
ཟིན་པའི་གཟིངས་ལྟར་སང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་སབས་གསུམ་གི་ཟླར་བགངས་པའི་ཆོས་
དཀོན་མཆོག་ནི་སློབ་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་ལམ་བདེན་ནི། གཏན་དུ་བའི་བརན་པའི་སབས་མ་ཡིན་ཏེ། ར་བ་
ལས། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདུས་བས་ཡིན་པས་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རོགས་པའི་ལྡོག་པ་ནས་མཐར་ཐུག་གི་སབས་མ་ཡིན་ཏེ། རོགས་པ་མཐར་མ་ཐུག་པའི་ཕྱིར།
བང་སེམས་འཕགས་པའི་འགོག་བདེན་ཡང་མཐར་ཐུག་གི་སབས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐོབ་ཀང་སིབ་གིས་ཀི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འཇིགས་པ་ལས་མ་གོལ་བའི་ཕྱིར། ན་རང་གི་ལྷག་བཅས་ཀི་མྱང་འདས་ཀང་ཚུལ་དེ་བཞིན་ནོ། །ན་ཐོས་པ་
འགའ་ཞིག་ན་རང་གི་ལྷག་མེད་ཐོབ་པ་ན་སྡུག་བསལ་གི་ལྷག་མ་ཡང་མ་ལུས་པའི་ཕྱིར་མཐར་ཐུག་གི་སབས་
སོ་ཞེ་ན། ན་རང་གི་ལྷག་མེད་ཀི་མྱང་འདས་ཀང་མཐར་ཐུག་གི་སབས་མ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསལ་མེད་པ་ཙམ་
གིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་མེད་དགག་ཙམ་ཡིན་གི་མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར། སབས་གསུམ་གི་ཟླར་
བགངས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀང་མཐར་ཐུག་གི་སབས་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་ཀིས་སེ་བ་
ལེན་པ་དང་། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་འཆི་འཕོ་བའི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མཐར་ཐུག་གི་
སབས་གང་ཞེ་ན། རྒྱུད་བ་མ་ལས། དམ་པའི་དོན་དུ་འགོ་བ་ཡི། །སབས་ནི་སངས་རྒྱས་ག་གཅིག་
ཡིན། །ཐུབ་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཅན་ཕྱིར། །ཚོགས་ཀང་དེ་ཡི་མཐར་ཐུག་ཕྱིར། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །སབས་འགོའ ་ི རང་
བཞིན་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་སབས་འགོའ ་ི བསླབ་བ་ལ་དགག་པའི་བསླབ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་
སོང་ནས་ལྷ་གཞན་ལ་སོན་པར་མི་བཟུང་། ཆོས་ལ་སབས་སུ་སོང་ནས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚེ་སོང་། དགེ་
འདུན་ལ་སབས་སུ་སོང་ནས་སིག་གོགས་ཡོངས་སུ་སོང་བའོ། །སྒྲུབ་པའི་བསླབ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་སོན་
པའི་འདུ་ཤེས། དམ་པའི་ཆོས་ལ་མས་སུ་ལེན་པའི་འདུ་ཤེས། དགེ་འདུན་ལ་གོགས་ཀི་འདུ་ཤེས་སུ་བཞག་
པར་བའོ། །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་ལ་ནི་སབས་སོང་བ། །དེ་ནི་ཡང་དག་དགེ་བསེན་
ཏེ། །ནམ་དུའང་ལྷ་ནི་གཞན་དག་ལ། །སབས་གསོལ་བར་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་སབས་གསོལ་
ན། །འཚེ་ཞིང་གནོད་པའི་སེམས་དང་བྲལ། །དགེ་འདུན་ལ་ནི་སབས་གསོལ་ན། །མུ་སེགས་ཅན་ལ་ཕྱོགས་མི་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ཕན་ཡོན་ལ། གནས་སྐབས་ཀི་ཕན་ཡོན་ནི། ལས་ཀི་སིབ་པ་
སབ་པ་དང་། མི་མ་ཡིན་གི་གནོད་པས་མི་ཚུགས་པ་དང་། སེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་མི་
འབྲལ་བའོ། །མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གིས་ཏེ། སབས་
འགོའ ་ི རང་བཞིན་དང་། སབས་འགོའ ་ི ཆེ་བ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ཁད་པར་མདོར་བསན། ཁད་
ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སབས་འགོ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། འབྲས་བུ་ཐེག་པ་མཆོག་སངས་རྒྱས་
ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ལ་སབས་སུ་སོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ིད་ཆོས་ཅན། སབས་སུ་སོང་བ་
རྣམས་ཀི་མཆོག་ཅེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དམིགས་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་དང་། ངོ་བོ་ཁས་ལེན་པ་དང་། འབྲས་བུ་རོགས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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པ་དང་། གོགས་ཟིལ་གནོན་ཏེ་དབེ་བའི་རང་བཞིན་དོན་རྣམ་པ་བཞིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་
གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བརེན་པར་བའོ་སམ་དུ་ངེས་པར་བ་
བ་འདི་དཀའ་སེ། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་ཕྱིར། བསླབ་བ་ཕར་ཕྱིན་
དྲུག་པོ་དེ་ནི་སྒྲུབ་པར་དཀའ་སེ། སྐལ་པ་སོང་ཕག་དུ་མར་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གི་སབས་
འགོ་འདི་བ་དཀའ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འཇུག་པར་མི་བའོ་སམ་ན་ཐེག་ཆེན་འདི་ལ་སབས་སུ་སོང་བ་ནི་དོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་ཏུ་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་ན་དེའི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་དེ་གྲུབ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
ཕན་པ་བེད་པའི་དོན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེའི་ཕྱིར། ཐེག་ཆེན་མས་སུ་བངས་པས་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བར་
འདོད་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་ལ་སབས་སུ་སོང་བའི་དོན་ནོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སེ། ཀུན་འགོ་དང་། ཁས་ལེན་དང་།
རོགས་པ་དང་། ཟིལ་གནོན་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་སེམས་ཅན་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
གང་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ལས་བསལ་བར་ཞུགས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ནི།
ཐེག་པ་གསུམ་ཀ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ནི། བདག་མེད་གིས་ཀ་རོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་
མཁས་པ་དང་། མྱང་འདས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ལ། འཁོར་བ་དང་ཞི་བ་སོང་པ་ིད་དུ་རོ་གཅིག་པར་རོགས་ནས་ཤེས་རབ་དང་སིང་རེ་བང་དོར་དུ་མི་
འཛིན་པ་དེ་འདའི་བོ་ལྡན་དེ་ནི་ཀུན་འགོའ ་ི ཁད་པར་ལྡན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གིས་པ་ཁས་ལེན་གི་ཁད་པར་
བསན་པ་ལ་གིས་ཏེ། དངོས་ཀི་དོན་དང་། དཔེས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་སོན་ལམ་གི་ཁད་པར་ནི། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཤེས་ནས་དེ་ལ་དགའ་བ་མང་པོས་བང་ཆུབ་ཀི་མཆོག་
སངས་རྒྱས་དེ་དོན་དུ་གེར་ཞིང་སྒྲུབ་པའི་ཁད་པར་ནི་གང་ཞིག་སོ་བ་མེད་པར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་
དཀའ་བ་ཡང་དག་པར་སོད་ལ། ཐོབ་པའི་ཁད་པར་ནི། གང་ཞིག་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀུན་
དང་ཡང་རོགས་པ་མམ་པར་འགྱུར་བ་སེ། ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་དེ་འདའི་བོ་ལྡན་དེ་ནི་ཁས་ལེན་
མཆོག་དང་ལྡན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གིས་པ་དཔེས་བསན་པ་ལ་གིས་ཏེ། རྒྱལ་པོའ ་ི སས་ཀི་དཔེས་བསན་
པ་དང་། བོན་པོའ ་ི དཔེས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སས་སུ་སེས་པའི་ཁད་པར་དང་།
གདུང་མི་གཅོད་པའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའ་ི ས་བོན་དང་། བཙུན་མོ་དམ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པ་དང་། རླུང་མཁིས་ལ་སོགས་པས་མ་མས་པའི་མངལ་ན་གནས་པ་དང་། སེད་བསིང་བར་བེད་པའི་མ་མ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སེ། རྒྱུ་བཞི་ཚང་པའི་ཁེའུ་དེ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའ་ི སས་མཚན་ིད་དང་ལྡན་
པ་ཡིན་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པའི་ས་བོན་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ིད་དུ་བསོམས་པའི་ཤེས་
རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མ་དང་། སེར་ས་ལ་སོགས་སོན་གིས་མ་མས་པའི་ཚོགས་གིས་ཀི་མངལ་ན་
གནས་པ་དང་། ཐེག་དམན་ལ་སོགས་པའི་སོན་གིས་ཆུད་མི་ཟ་བར་བེད་པའི་སིང་རེའི་མ་མ་སེ། ན་རང་ལ་
སོགས་པ་དང་མཚུངས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་བཞི་པོ་དེ་ལས་དང་པོར་སངས་རྒྱས་ཀི་སས་ཀི་མཆོག་ཏུ་ལེགས་པར་
སེས་པའི་བོ་ལྡན་དེ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སས་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པར་ཁས་ལེན་པ་མཆོག་ཏུ་ཤེས་པར་
བའོ། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའ ་ི སས་དེ་མཚན་གིས་བརྒྱན་པའི་ལུས་དང་། རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཟིལ་
གིས་གནོན་པའི་སོབས་དང་། རྒྱལ་སིད་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་སོད་པའི་བདེ་བ་དང་། རྒྱལ་སིད་ཀི་གཙུག་ལག་ལ་
མཁས་པའི་ཤེས་ལྡན་ཏེ་རྒྱུ་བཞི་དང་ལྡན་པ་དེ་བཞིན་དུ། ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
དེའང་ལུས་ཀི་ཁད་པར་གནས་ན་གནས་པ་དང་། གསལ་བ་དང་། རོགས་པ་སེ་ཁད་པར་གསུམ་གི་སོ་ནས་
འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའ་ི མཚན་ལས་ལྷག་པའི་མཚན་ས་ཚོགས་ཀུན་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
དེའི་ལུས་བརྒྱན་ཞིང་། སོབས་ཀི་ཁད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པའི་སོབས་ཐོབ་
ལ། བདེ་བའི་ཁད་པར་སིབ་གིས་སངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དཔེ་ལས་འདས་ཤིང་རྒྱུན་མི་
ཆད་པས་ན། མཐའ་ཡས་པའི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ེ་བར་ཞི་བ་རྙེད་ཅིང་། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཁད་པར་
སེམས་ཅན་ཀུན་སྡུག་བསལ་ལས་སབས་པའི་ཐབས་ཆེན་པོ་བཤམས་པ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་གདུང་མི་
གཅོད་པའི་ཁད་པར་ནི། རྒྱུ་བཞིས་རྒྱལ་པོའ ་ི སས་དེ་ནར་སོན་པ་ན། དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་དང་། དབང་
ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་། བརོད་པ་བརག་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཚར་གཅོད་པ་དང་།
ཡང་དག་པར་ཕན་འདོགས་པར་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བང་སེམས་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའ ་ི
དབང་བསྐུར་བ་བིན་ཏེ། ཆོས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་
ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བ་ཀུན་ནས་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་
ཀུན་ཏུ་ཕན་ཚུན་འདི་བ་དང་ལན་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སོན་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། བསླབ་པའི་གཞི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བཅས་ནས་ེས་པ་ཅན་ཚར་བཅད་དེ། ཡོན་ཏན་ལ་འགོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་བརོན་པར་
བེད་དོ། །འོད་ཟེར་ཆེན་པོའ ་ི དབང་སྐུར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་
པ་ལ་གནས་པ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ཁད་མེད་པར་
དབང་བསྐུར་བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་མ་ཐག་ཏུ་སོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་བཅུའི་གཏོས་དང་མམ་
པའི་པད་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པ་སོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་སེད་ཀི་པདའི་འཁོར་གིས་བསྐོར་བ་
འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་པད་དེ་དང་འཚམས་པའི་ལུས་ཀིས་དེ་ལ་འདུག་ཅིང་པདའི་
འཁོར་རྣམས་ལ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རེ་རེ་འཁོད་ཅིང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་བལྟའོ། །དེ་ནས་
དེའི་རྐང་མཐིལ་གིས་ནས་འོད་ཟེར་གངས་མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་བྱུང་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་
དམྱལ་བ་པ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་ཆད་པར་བེད་དོ། །འོད་ཟེར་དེ་སེད་རེ་པུས་མོ་ནས་བྱུང་བས་དུད་འགོ་
དང་། ལྟེ་བ་ནས་བྱུང་བས་གཤིན་རེའི་འཇིག་རེན་དང་། རིབ་ལོག་གཡས་གཡོན་ནས་བྱུང་བས་མི་དང་། ལག་
མཐིལ་གིས་ནས་བྱུང་བས་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གི་སྡུག་བསལ་ཞི་བར་བེད་དོ། །ཕག་པ་གིས་ནས་བྱུང་བས་
ན་ཐོས་རྣམས་ཀི་གནས་སང་བར་བེད་ཅིང་། ཆོས་སང་བའི་སོ་ེ་བར་བསྒྲུབས་སོ། །རྒྱབ་དང་མགུལ་ནས་
བྱུང་ནས་རང་རྒྱལ་གི་གནས་རྣམས་སང་བར་བེད་ཅིང་ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོ་ེ་བར་བསྒྲུབས་སོ། །ཁའི་སོ་
ནས་བྱུང་བས་ཕྱོགས་བཅུའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དང་པོ་བསེད་པ་ནས་ས་དགུ་པའི་བར་རྣམས་སང་
བར་བེད་ཅིང་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་མཁས་པའི་ཚུལ་ེ་བར་བསྒྲུབས་སོ། །སིན་མཚམས་ཀི་མཛོད་སྤུ་ནས་
བྱུང་བས་ཕྱོགས་བཅུའི་བདུད་ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་མོག་མོག་པོར་བས་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་སང་བར་བས་ནས་དེ་དག་གི་སྐུ་ལ་ཐིམ་པར་འགྱུར་རོ། །སི་གཙུག་ནས་སོང་གསུམ་
གངས་མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་ཚང་བའི་རྡུལ་སེད་ཀི་འོད་ཟེར་བྱུང་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་འཁོར་
གི་དཀིལ་འཁོར་སང་བར་བས་ནས། སངས་རྒྱས་དེའི་ཞབས་ཀི་མཐིལ་དུ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་སངས་
རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་བབ་པར་
མཁེན་ནས་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དཔལ་གི་བེའུ་དང་། རོ་རེ་དང་། བཀྲ་ཤིས་
བདུད་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བ་ཞེས་བ་བའི་འོད་ཟེར་ཕྱུང་སེ། དེའི་དཔལ་གི་བེའུ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དུ་ནུབ་
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པས་དེའི་སོབས་ལ་སོགས་པ་འབུམ་འགྱུར་བས་ཀང་ལྷག་པར་འཕེལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་དེ་དག་གིས་མཛོད་སྤུ་
ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བའི་འོད་ཟེར་ཕྱུང་སེ། དེའི་སི་བོར་ནུབ་
པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་པར་
གསུངས་སོ། །གིས་པ་བོན་པོ་ཆེན་པོའ ་ི དཔེས་བསན་པ་ནི། བོན་པོ་ཆེན་པོ་དེ་ལོག་པར་མི་སོད་པས་བཙུན་
མོའ ་ི ནང་དུ་འགོ་བ་དང་། བོ་གཏད་ཐུབ་པས་མཛོད་ཐམས་ཅད་ཀི་སན་བེད་པ་དང་། གསང་གཏམ་ལ་ཡིད་
གཏད་དུ་རུང་བ་དང་། ལོངས་སོད་ཀི་བགོ་བཤའ་ལ་དབང་བ་ལྟ་བུར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་པ་ལ་
གནས་པ་དེ་ཡང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ས་བཅུ་རོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་སེ་སོད་པའི་ཕྱིར་དང་། བང་ཆུབ་ཆེན་པོའ ་ི
ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་བདལ་པ་སེ་མདོ་སེ་རྣམས་ལས་བསན་པ་དེ་རྣམས་རག་ཏུ་སན་
བེད་པ་སེ། དེ་དག་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་ཤིང་མི་བརེད་པར་བེད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་
གསང་བའི་གནས་རྣམ་པ་གསུམ་དུས་རག་ཏུ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་
ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་རག་ཏུ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་སྐད་ཅིག་ཀང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་རབ་ཏུ་བེད་པའི་ཕྱིར་
བོན་པོ་ཆེན་པོ་དང་འདའོ། །གསུམ་པ་རོགས་པའི་ཁད་པར་ནི། དང་པོ་ཆོས་འདི་ལ་མོས་པའི་དུས་ིད་ན་
བསོད་རྣམས་ཀི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ཐོབ་སེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། བོ་ལྡན་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་འདི་ལ་མོས་པ། །སངས་
རྒྱས་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀི་སོད་གྱུར་ཏེ། །བསམ་མེད་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ལ་མངོན་དགའ་བས། །སེམས་ཅན་ཀུན་
གི་བསོད་ནམས་ཟིལ་གིས་གནོན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །སེམས་བསེད་པ་ན་སིད་པ་གསུམ་གི་བ་མར་
འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཚེ་ན་ཁོད་ཀི་ཐུགས། །དང་པོ་བསེད་པ་དེ་ཡི་ཚེ། །ཁོད་ནི་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་
ཀི། །མཆོད་གནས་བ་ན་མེད་བཞུགས་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །མོས་སོད་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་
གཞན་དོན་དུ་གང་འདོད་པར་སེས་པས་སིད་པའི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དང་། ས་དང་པོར་བདག་གཞན་མམ་པ་ིད་
དུ་རོགས་པས་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་པ་དང་། ས་བརྒྱད་པར་མི་སེ་བའི་ཆོས་ལ་
བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ན་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པས་བོ་མཆོག་གི་བདེ་བ་ཐོབ་
བོ། །སངས་རྒྱས་པ་ན་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་མང་པོའ ་ི ཕུང་པོ་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང་། སངས་
རོགས་མཐར་ཕྱིན་པས་ན་མཆོག་རབ་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་ཡང་མི་ཟད་པས་རག་པའི་སྐུ་སེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས།
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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འཆི་མེད་ཞི་བའི་གནས་ཐོབ་ལ། །འཆི་བདག་རྒྱུ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། །འདུས་མ་བས་པའི་རང་བཞིན་ཕྱིར། །ཐུབ་
པ་གདོད་ནས་རབ་ཞིའི་ཕྱིར། །རག་པ་སབས་མེད་རྣམས་ཀི་ནི། །སབས་ལ་སོགས་པ་འཐད་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་
ལྟར་རོ། །དེ་ནི་སོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ།
སྐུ་དེ་ཡང་སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཟློག་ཅིང་སིབ་པ་གིས་སངས་པས་སིད་པ་ལས་གོལ་ཞིང་།
ཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་ཞི་བའི་མཐའ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཟིལ་གནོན་གི་
ཁད་པར་ནི། བོ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་རང་སངས་རྒྱས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཟིལ་
གིས་གནོན་ནོ། །གང་གིས་ཞེ་ན་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པས་སོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དགེ་བ་དེའི་ཁད་
པར་ཡང་མོས་སོད་དུ་འཇིག་རེན་པའི་དགེ་བ་བསམ་པ་སེམས་བསེད་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ས་དང་པོར་འཇིག་རེན་
མ་ཡིན་པ་སེ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བདག་གཞན་མམ་པ་ིད་དུ་རོགས་པར་སྦྱོར་བས་
རང་གཞན་གི་དོན་ཆེན་པོ་དང་། ས་གིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་དུས་དང་པོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཡོན་ཏན་
མཐའ་ཡས་ཤིང་རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་དང་། དག་ས་གསུམ་དུ་དགེ་
བ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་སོབས་ཀི་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ལ་དབང་འབོར་པ་ཐོབ་སེ། དབང་འབོར་བ་
ཐོབ་པ་དེ་ནི་ན་རང་ལྟར་ཕུང་པོ་ཞི་བས་ཡོན་ཏན་ཟད་པར་མི་འགྱུར་བས་ན་ཟད་མི་ཤེས་པས་སོ། །ས་
མཚམས་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་ཡང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སིན་བེད་དང་། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར། སེམས་
ཅན་རྣམས་ཡོངས་སིན་པར་བེད་པ་ནི་ས་ལ་ཞུགས་པ་ས་བདུན་པའི་བར་ལ་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་།
དབང་དེ་མི་གཡོ་ལ་སོགས་པའི། །ས་གསུམ་ལ་ནི་རྣམ་བཞི་སེ། །ཞེས་གསུངས་པས། འཇིག་རེན་མ་ཡིན་ཞེས་
པ་ས་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་འཐོབ་བོ། །གསུམ་པ་སབས་འགོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་
སབས་འགོ་འདིའི་ངོ་བོ་ནི། སངས་རྒྱས་དེ་དངོས་སུ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བརེན་པར་
ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུ་སེམས་ཅན་ལ་སིང་བརེ་བ་ལས་བྱུང་བར་རིག་པར་བའོ། །དེ་ལས་འབྲས་བུ་
རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་ས་ཐོབ་ཅིང་། དེ་ལས་སེམས་ཅན་ལ་གཏན་དུ་ཕན་པ་དང་། འཕལ་དུ་བདེ་བ་བེད་ཅིང་
གཞན་དོན་གི་དཀའ་སད་ལའང་སོ་བ་མེད་པའོ། །ལྡན་པ་ནི་གདུལ་བ་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་
བའི་ཐབས་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་ཀ་བསན་པས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་རག་ཏུ་ལྡན་ལ། འཇུག་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པའི་དོན་ནི་མོས་སོད་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐོབ་པ་བརའ་ལས་བྱུང་བ་སེ ་རགས་པ་
དང་། ས་དང་པོ་ཐོབ་ནས་ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པ་སེ་ཕ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཁད་པར་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་བོ་ལྡན་
རྣམས་ཀི་སབས་འགོ་འདི་སབས་འགོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཆེ་བ་ནི། ཐེག་ཆེན་
གི་སབས་སུ་འགོ་བ་འདིར་སོང་ན་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་སབས་སུ་སོང་
བའི་གང་ཟག་དེ་ནི། རང་དོན་ཚད་མེད་པའི་ཚོགས་འཕེལ་པར་འགྱུར་ཞིང་གཞན་ལ་བསམ་པའི་སོ་ནས་འགོ་
བ་འདི་ལ་སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་སིང་རེའི་བསམ་པས་ཁབ་ཅིང་། སྦྱོར་བའི་སོ་ནས་ན་རང་
ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པས་ན་མཚུངས་པ་མེད་པའི་འཕགས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཀང་རྒྱས་པར་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སབས་འགོའ ་ི སྐབས་བཤད་ཟིན་
ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་སབས་འགོ་བསན་ནས་སབས་འགོའ ་ི ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་ཁོ་ནས་
ཐོབ་པས་དེའི་རེས་ལ་རིགས་ཀི་ལེའུ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་
དབུ་མ་པའི་འདོད་ཚུལ་དང་། སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་ཚུལ་གིས་སོ། །དང་པོ་དབུ་མ་པའི་འདོད་ཚུལ་ནི།
རིགས་ཞེས་པའི་དོན་ནི། བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་རེན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་བདེ་གཤེགས་སིང་
པོ་དང་དོན་གཅིག་པས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པས་རིགས་ཆད་མི་སིད་
དོ། །སེམས་ཀི་ཆོས་དབིངས་ལ་རིགས་སུ་འདོད་པའི་དོན་གིས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཁོ་ནའོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀིས། ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་དབེར་མེད་ཕྱིར། །གཙོ་བོའ ་ི ཐེག་པ་དབེར་མ་མཆིས། །ཞེས་སོ། །རྒྱུད་བ་མ་ལས།
བདེ་གཤེགས་སེང་པོ་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཆོས་ིད་ཀི་ལྡོག་པ་ནས་བསན་ལ། རེས་འགའ་ནི་ཆོས་ཅན་
སེམས་རིག་ཅིང་གསལ་ཙམ་གི་ལྡོག་པ་ནས་ཀང་བསན་པར་སང་ངོ་། མདོ་ལས། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཀི་
དབིངས། །ཆོས་རྣམས་ཀི་ནི་གནས་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཡོད་པས་ན་འགོ་ཀུན་གིས། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་པར་
འགྱུར། །ཅེས་པ་འདི་རྒྱུད་བ་མའི་འགེལ་པར་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ཡོད་པའི་ཁུངས་སུ་
མཛད་ཅིང་། ཐེག་བསྡུས་སུ། ཀུན་གཞི་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མཛད་པའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན། རྒྱུད་བ་མར་ནི། ཀུན་
གཞིའི་ཆོས་ིད་ཀི་ལྡོག་པ་ནས་གསུངས་ལ། ཐེག་བསྡུས་སུ། ཆོས་ཅན་ཀུན་གཞིའི་ལྡོག་པ་ནས་གསུངས་
ཤིང་། ཆོས་ཅན་ཆོས་ིད་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བས་གིས་ཀའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བས་མི་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་ཆོས་ིད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པོར་བེད་པ་མི་འཐད་དེ། སེམས་ཅན་ལ་བདེ་
གཤེགས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འབྲས་བུའི་མིང་ེ་བར་བཏགས་པ་སེ། རྒྱུད་བ་མའི་འགེལ་པར། སེམས་ཅན་
ནང་ན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་གནས། །དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་མེད་དི་མ་མེད། །སངས་རྒྱས་རིགས་ལས་འབྲས་
བུ་བཏགས་ནས་ནི། །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སིང་པོར་བརོད། །ཅེས་གངས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་
སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་ཚུལ་ནི། བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་དང་རིགས་དོན་མི་གཅིག་སེ། བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་ཀང་རིགས་ཀིས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་ཆད་ཀི་སེམས་ཅན་སིད་པས་
སོ། །འདིར་ཡང་དཀར་པོ་དམན་པ་ཡོད་པ་རྒྱུ་དང་བྲལ་ཞེས་པ་དང་། འགེལ་པར། རིགས་མེད་པ་ལ་གནས་པ་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་བཞེད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅིག་རྒྱས་འགྱུར་གི་
རིགས་ཆད་པ་ལ་དགོངས་སོ་ཞེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལ་ལ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དགེ་བ་མེད། །ཅེས་པ་སོགས་ཤིན་
ཏུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་ཆོས་དབིངས་ལ་རིགས་སུ་མི་འདོད་དེ། གལ་ཏེ་འདོད་ན། ཆོས་ཀི་དབིངས་
ལ་དབེར་མེད་ཕྱིར། །གཙོ་བོའ ་ི ཐེག་པ་དབེར་མ་མཆིས། །ཞེས་པའི་རིགས་པས་རང་གི་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་
གསུམ་དུ་སོན་པས་གནོད་པས་སོ། །རིགས་ཆད་ཀིས་སེམས་ཅན་མི་སིད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་
ཏུ་ངེས་པར་བསན་པའི་མདོ་དང་། རིགས་ཆད་ཀི་སེམས་ཅན་ཡོད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་
བསན་པའི་མདོ་གིས་ཀི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་བལྟ་ཞེ་ན། དབུ་སེམས་གིས་ཀས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་
རབ་ཁས་ལེན་པར་འད་ཡང་དང་དོན་དང་ངེས་དོན་དུ་འཆད་པའི་ཚུལ་མི་འད་སེ། དབུ་མ་པས་རིགས་ཆད་ཀི་
སེམས་ཅན་མི་སིད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ངེས་དོན་དུ་འདོད་ལ། སེམས་ཙམ་པས་
རིགས་ཆད་ཀི་སེམས་ཅན་སིད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ངེས་དོན་དུ་བཞེད་ཅིང་། ས་མ་
དང་དོན་དུ་བཞེད་དོ། །འདིར་འཆད་པ་ནི་དབུ་མ་པས་དང་དོན་དུ་འདོད། སེམས་ཙམ་པས་ངེས་དོན་དུ་བཞེད་
དོ། །གང་དག་མདོའ་ི དགོངས་པ་ཡིན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པ་ནི་བབ་ཅོལ་
འབའ་ཞིག་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདེན་པ་གིས་ལས་ཀུན་རོབ་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མི་བཞེད་པར་
ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གསུམ་སེ། རིགས་ཡོད་མེད་ཀི་དབེ་བ། རིགས་
ཡོད་པའི་ཆེ་བ། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་མཆོག་ཏུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། མདོར་བསན་པ་ནི།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

རིགས་ཐ་དད་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་མཆོག་ཏུ་བསན་པ་དང་། རིགས་ཀི་མཚན་ིད་དང་།
ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སད་པའི་རགས་དང་། རིགས་དབེ་བ་དང་། རིགས་རྒྱས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བེད་པའི་
ེས་དམིགས་དང་། རིགས་སད་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་སེད་པ་གསེར་གི་རིགས་ཀི་དཔེ་
དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་སེད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཀི་དཔེ་དང་རྣམ་པ་གིས་ཏེ། རེ་རེ་ལ་ཡང་
རྣམ་པ་བཞི་བཞི་ཡོད་དོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དོན་དགུ་པོ་དེ་ིད་རིམ་པ་ལྟར་སོན་པ་ལས། དང་
པོ་རིགས་ཐ་དད་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་ནི། ཁམས་ཀི་དབེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་དེ།
སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཁམས་ས་ཚོགས་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །ཇི་སྐད་དུ། བ་རུ་རའི་མདོ་ལས། བ་རུ་རའི་ཕུང་པོ་
དེ་ལས་འགའ་ཞིག་གིས་ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་འདས་ཤིང་བ་རུ་ར་རེ་རེ་ཞིང་བངས་ཏེ། བ་རུ་ར་འདི་ནི་ཁམས་ཆེ་གེ་མོ་
ཞིག་ཏུ་དོར་རོ་ཞེས་དེ་སྐད་ཟེར་ན། བ་རུ་རའི་ཕུང་པོ་དེ་ནི་མྱུར་བ་ཁོ་ནར་ཟད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གཏུགས་
པར་འགྱུར་གི་ཁམས་ནི་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་
ནི། ཐེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་ཡོད་པ་ངེས་པ་ཞེས་བརོད་དེ། དང་པོ་ིད་ནས་རང་ིད་ཐེག་པ་
གང་རུང་གཅིག་ལ་མོས་པ་དང་། ལམ་གི་དུས་ན་རེན་གི་དབང་གིས་ཐེག་ཆེན་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་མོས་པ་སེད་
ཀང་ལ་ལ་ངེས་པར་སྒྲུབ་ཅིང་ལ་ལ་མི་སྒྲུབ་པས་སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་པའི་དབེ་བ་ཡོད་པ་དང་། འབྲས་བུའི་དུས་ན་
མཐར་ཐུག་གི་མཐུ་ཐ་དད་གསུམ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཐེག་ཆེན་རིགས་མཆོག་ཏུ་བསན་པ་ནི། ཐེག་
ཆེན་གི་རོགས་པ་དེ་ལ་བརེན་པའི་དགེ་བས་སིབ་པ་གིས་ཀི་གེན་པོ་བེད་པས་ན་རང་ལས་ཁད་པར་
འཕགས་པ་དང་། སོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་བེད་པ་དང་། རང་གཞན་གིས་ཀའི་དོན་
ཆེན་པོ་བེད་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་ཡང་ཡོན་ཏན་མི་ཟད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཏེ་བཞི་པོ་དེའི་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་གི་
རིགས་དེ་ན་རང་གི་རིགས་ལས་མཆོག་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་རིགས་ཀི་མཚན་ིད་ལ། མཚན་ིད་ངོས་
བཟུང་བ་ནི། བང་ས་ལས། དེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གནས་པའི་རིགས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སེ་
མཆེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་གང་ཡིན་པ་སེ། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པ་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཅན་
ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་ནི་སོན་དགེ་བའི་ར་བ་གོམས་
པར་བས་པའི་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཀི་རང་བཞིན་ནི། སེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་རེན་དང་ཕད་ན་སིབ་པ་སང་རུང་དུ་གནས་པའོ། །རྒྱས་པའི་
རིགས་ནི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དགེ་བས་གསོས་བཏབ་པའོ། །དེ་གིས་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་རེན་བརེན་པ་
ཡིན་ཞིང་རང་བཞིན་གི་རིགས་ཙམ་དེ་རྒྱུར་ཡོད་ལ་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པས་འབྲས་བུར་མེད་ཅིང་།
རྒྱས་པའི་རིགས་གིས་ཀར་ཡོད་དེ། སའི་དོན་ནི་གོ་ཏྲ་ཞེས་པའི་ས་ལས་དངས་ན་འདི་ལས་ཡོན་ཏན་སོལ་
ཞིང་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ན་རིགས་ཞེས་བ་སེ་མཚན་ིད་ཀང་དེ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སད་པའི་
རགས་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་སྦྱོར་བའི་སོན་ིད་དུ་ཡང་བསམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་རང་བཞིན་གིས་སིང་རེ་ཆེ་
བ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་། སྦྱོར་བའི་ཡོན་ཏན་གཞན་དོན་གི་དཀའ་སོད་བཟོད་པ་དང་། སིན་
པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་སོད་པ་ནི་རིགས་སད་པའི་རགས་སུ་ངེས་པར་བཤད་དོ། །ལྔ་པ་
རིགས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི། ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་གིས་ཡིན་ཞིང་། དེའི་དོན་ཡང་རེན་རྣམས་ཀིས་མི་
འཕོགས་པ་སེ་གཞན་དུ་སྒྱུར་མི་ནུས་པ་དང་། འཕོགས་པ་ིད་དེ་གཞན་དུ་སྒྱུར་ནུས་པ་སེ། མདོར་ན། རིགས་
ཀི་དབེ་བ་དེ་ནི་མིང་གི་སོ་ནས་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ལ། ངོ་བོ་ིད་ནི་གིས་ཡིན་ནོ། །དྲུག་པ་རིགས་ཀི་ེས་
དམིགས་ནི། ོན་མོངས་པ་གོམས་ཤིང་དེ་ལ་ེས་དམིགས་སུ་མི་ལྟ་བ་དང་། དགེ་བ་བཟང་པོ་ལ་ཟློག་ནས་
དམན་པ་ལ་སྦྱོར་བའི་གོགས་ངན་པ་དང་འགོགས་པ་དང་། ཡོ་བད་ཀིས་ཕོངས་ནས་ལམ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང་།
གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ལམ་སྒྲུབ་དབང་མེད་པ་སེ། མདོར་ན་རིགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་སེ་བ་ལ་བར་
དུ་གཅོད་པའི་ེས་དམིགས་དེ་དག་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་ཤེས་པར་བའོ། །བདུན་པ་ཕན་ཡོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་
རིགས་སད་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་མི་དགེ་བ་བས་ཀང་དུས་རིང་མོ་ཞིག་ནས་ངན་སོང་དུ་འགོ་བ་སིད་ཀི་མྱུར་དུ་མི་
འགོ་ཞིང་། གལ་ཏེ་སོང་ན་ཡང་མྱུར་དུ་ཐར་བ་དང་། ངན་སོང་དེར་གནས་པ་ན་སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུ་ཙམ་མྱོང་གི
ཆེན་པོ་མི་མྱོང་བ་དང་། མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་ཀིས་ཡིད་སོ་བ་དང་བཅས་ཤིང་། ངན་སོང་ན་གནས་པའི་
སེམས་ཅན་རྣམས་སིན་པར་བེད་དོ། །ངན་སོང་དུ་སེས་ཀང་ཕན་ཡོན་འདི་དག་འབྱུང་ན་གཞན་དུ་ལྟ་ཅི་སོས་
ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །བརྒྱད་པ་ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་བསེད་པ་གསེར་གི་དཔེ་ནི། གསེར་གི་རིགས་འབྱུང་ཁུང་
བཟང་པོ་ལས་གསེར་མང་པོ་དང་། རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་དང་། གོ་བུར་གི་དི་མ་མེད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་
འདོད་པ་བཞིན་ལས་སུ་རུང་བ་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་དེ་ཡང་ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་གི་འབྱུང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གནས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དགེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གནས། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་
དང་། ོན་མོངས་པའི་དི་མ་མེད་པའི་སངས་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་མཐུ་རྣམས་
ཀི་ཡང་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དགུ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་སེད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཀི་དཔེ་
ནི། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རིགས་ཏེ། འབྱུང་ཁུངས་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཐེག་ཆེན་གི་
རིགས་དེ་ཡང་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་སུ་ཤེས་པར་
བའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ི ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཏེ་རེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ལ་
སོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། རོ་རེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་།
སེམས་ཅན་མང་པོ་སིན་གོལ་གི་དོན་གི་གནས་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་མེད་པའི་དབེ་བ་ནི། གང་ཟག་ལ་ལ་
གཅིག་ཏུ་མཚམས་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ེས་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སོད་པར་ངེས་པ་ཡོད་ཅིང་། ལ་ལ་སྐུར་
འདེབས་ཀི་ལོག་ལྟ་སེས་ནས་དཀར་པོའ ་ི ཆོས་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་པ་དང་། ལ་ལ་བསོད་
ནམས་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀང་། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བ་མེད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་དཀར་པོ་
དགེ་བ་ཆ་མཐུན་གིས་དམན་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀང་ཚོགས་རོགས་པར་བེད་པའི་རེན་ཤིན་ཏུ་ཞན་པ་དང་། ལ་
ལ་རིགས་མེད་པས་ཐར་པའི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བའོ། །འདིར་རིགས་ཆད་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་། རྒྱུད་བ་མ་ན་མེད་
པར་བཤད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། རྒྱུད་བར་རིགས་ཆད་ཀི་སེམས་ཅན་གསུངས་པ་དང་དོན་དུ་བཤད་དེ། དགོས་
པ་ཐེག་ཆེན་ལ་སང་བ་ཟློག་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དགོངས་གཞི་ཐར་པ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་དཀའ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་
དགོངས་སོ། །གནོད་བེད་ནི། རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་རིགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་འགའ་ཡང་གཏན་རྣམ་
པར་དག་པ་མི་འགྱུར་བར་ནི་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་རིགས་ཡོད་པའི་ཆེ་བ་
ནི། ཤེས་རབ་ཟབ་ཅིང་ཐབས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཡུལ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། བསན་པའི་ཆོས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་
ལ་དོན་ལེགས་པར་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་ཡང་མོས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་དང་། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པར་
བཟོད་ཅིང་མི་སོ་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ལྡན་དེ་དག་ཐ་མར་ན་རང་དང་འཇིག་རེན་པ་གིས་ལས་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་བས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་གིས་
ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རང་བཞིན་གི་རིགས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཐ་མ་ནི་རྒྱས་པའི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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རིགས་ལས་བྱུང་བར་ཤེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་མཆོག་ཏུ་བསན་པ་ནི། སོབས་ལ་སོགས་
པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་བསེད་པར་བེད་པའི་ཕྱིར་དང་། བདེ་བ་ཆེན་པོ་སེད་པ་དང་།
སྡུག་བསལ་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ས་བཅུའི་ཡལ་འདབ་དང་། བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་།
བདེ་བ་བེད་པའི་ཕིན་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་མཆོག་དེ་ནི། ལོན་ཤིང་གི་ར་བ་
བཟང་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །རིགས་ཀི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་དང་ལྡན་པ་ལ་བང་
ཆུབ་ཀི་སེམས་སེ་བས་དེའི་འོག་ཏུ་སོད་པ་མས་སུ་ལེན་པའི་གཞི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་སོན་
ནོ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སེམས་བསེད་པའི་མཚན་
ིད། མཚན་གཞིའི་དབེ་བ། མཚན་གཞི་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་དོན་དུ་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་
ཐོབ་འདོད་ཀི་བོའ །ོ །འཕགས་སེང་གིས་ཀིས་གཙོ་བོ་སེམས་སུ་འདོད་ལ། སྐུ་མཆེད་གིས་ཀིས་སེམས་
བྱུང་དུ་འདོད་དོ། །གལ་ཏེ་སེམས་བྱུང་ལ་སེམས་བསེད་ཀི་ས་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སེམས་སེད་པར་བེད་པ་ན་
སེམས་སེད་ཅེས་བེད་པའི་ཆ་ནས་བཤད་པའི་ས་དོན་ཤིན་ཏུ་འཐད་དོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། སོན་པ་
སེམས་སེད་དང་། འཇུག་པ་སེམས་སེད་དོ། །འདི་གིས་ཀི་ཁད་པར་གི་འདོད་ཚུལ་ལ་བཞི་སེ། ཀཱ་མ་ལ་ཤི་
ལས། བསླབ་པའི་གོགས་ཀིས་ཟིན་མ་ཟིན་ལ་འདོད། ཆོས་ཀི་བཤེས་གེན་གིས། ཆོ་གས་བསེད་མ་སེད་ལ་
འདོད་ལ། ཇོ་བོ་རེས། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ལ་དམིགས་པ་དང་། རྒྱུ་ལམ་ལ་དམིགས་པ་ལ་འདོད། ཡེ་ཤེས་
ཞབས་ཀིས། འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་འདས་ལ་འདོད། ས་མ་གིས་དོན་གཅིག་ཏེ། ཆོ་གས་སེད་པ་ན་བསླབ་
པའི་གོགས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཐོགས་མེད་ཀི་དགོངས་པའང་ཆོ་གས་བསེད་མ་སེད་ལ་འདོད་པར་མངོན་ཏེ།
བང་ས་ལས། འཇུག་སེམས་ལ་ཆོ་ག་བསན་ལ། སོན་སེམས་ལ་མ་བསན་པའི་ཕྱིར། ཞི་བའི་ལྷའི་དགོངས་པ་
ཡང་ཡིན་ཏེ། སོན་སེམས་ལ་བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་མི་འབྱུང་ཞིང་། ཆོ་གས་བངས་ནས་བསོད་ནམས་
རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཇོ་བོ་རེའི་བཞེད་པ་མི་འཐད་དེ། འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པ་ནི་
སོན་འཇུག་གིས་ཀའི་ཐུན་མོང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀི་བཞེད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཚོགས་སྦྱོར་ན་
འཇུག་སེམས་ཡོད་པར་མངོན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་མཚན་གཞི་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ་སེ། སེ་བའི་རྒྱུ་
དང་། འབྲས་བུ་དང་། ཇི་ལྟར་བསེད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བང་ས་ལས། རེན་བཞི་དང་། རྒྱུ་བཞི་དང་།
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སོབས་བཞི་ལས་སེ་བར་གསུངས་སེ། རེན་བཞི་ནི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཐུ་རད་དུ་བྱུང་
བ་མཐོང་ངམ་ཐོས་ནས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་མོས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སོད་ཐོས་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ནུབ་ཏུ་ེ་བར་མཐོང་ནས་ཐེག་ཆེན་ཡུན་རིང་དུ་
གནས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་སེམས་བསེད་པར་བའོ་སམ་པ་དང་། དུས་ཐ་ཆད་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་ོན་མོངས་པ་
ཆེ་བས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྙེད་དཀའ་བར་ཤེས་ནས་གཞན་དག་སེམས་བསེད་དུ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་སེམས་
བསེད་པར་བའོ་སམ་པའོ། །རྒྱུ་བཞི་ནི། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གེན་གིས་ཟིན་པ་
དང་། སིང་རེ་ཆེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་གི་དཀའ་སད་ཀིས་མི་སོ་བའོ། །སོབས་བཞི་ནི། རང་གི་ནང་གི་སོབས་
དང་། གཞན་གི་སོབས་དང་། སོན་གོམས་པ་རྒྱུའི་སོབས་དང་། ཚེ་འདིར་སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པ་ལ་
སོགས་པ་སྦྱོར་བའི་སོབས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དཀོན་མཆོག་སང་བའི་མདོ་ལས། རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་
ལ་དད་གྱུར་ཅིང་། །རྒྱལ་བའི་སས་ཀི་སོད་ལ་དད་བེད་པ། །བང་ཆུབ་བ་ན་མེད་ལ་དད་གྱུར་ནས། །སེས་བུ་
ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་སེམས་སེ་འོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་འབྲས་བུ་ལ་གིས་ཏེ། གནས་སྐབས་ཀི་འབྲས་
བུ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ནི། སོད་འཇུག་
ལས། བང་ཆུབ་སེམས་སེད་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས། །སིད་པའི་བཙོན་རར་བསམས་པའི་མས་ཐག་
རྣམས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་སས་ཞེས་བརོད་བ་ཞིང་། །འཇིག་རེན་ལྷ་མིར་བཅས་པས་ཕྱག་བར་འགྱུར། །ཞེས་
སོ། །སིག་པ་སོབས་ལྡན་སང་པ་ནི། སིག་པ་སོབས་ལྡན་མི་ཟད་བས་ན་ཡང་། །དཔའ་ལ་བརེན་ནས་འཇིགས་པ་
ཆེན་པོ་ལྟར། །གང་ལ་བརེན་ནས་ཡུད་ཀིས་གོལ་གྱུར་པ། །དེ་ལ་བག་ཡོད་ལྡན་རྣམས་ཅིས་མི་བསེན། །དེས་ནི་
དུས་མཐའི་མེ་བཞིན་སིག་ཆེན་རྣམས། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ངེས་པར་སེག་པར་བེད། །ཅེས་སོ། །ཡོན་ཏན་
མཐའ་ཡས་པ་ཐོབ་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་སང་བའི་མདོ་ལས། བང་ཆུབ་གཞིར་གྱུར་པ་ཡི་རང་བྱུང་
སེམས། །ཐོག་མ་ིད་དུ་སེས་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་བསགས་པ་མཐའ་ཡས་ཏེ། །མཚུངས་མེད་ཀིས་
ཀང་དེ་དག་བརོད་མི་སོད། །ཅེས་པ་དང་། བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་བསོད་
ནམས་གང་། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་གཟུགས་མཆིས་ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་གང་སེ། །དེ་བས་ཀང་ནི་ལྷག་པར་
འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གནས་སྐབས་ཀི་འབྲས་བུ་བསན་ཟིན་ནོ། །མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ནི། སངས་རྒྱས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཐོབ་པ་སེ། རྣམ་སང་མངོན་བང་ལས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་རྒྱུ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སོ། །ར་བ་ནི་སིང་རེ་
ཆེན་པོའ །ོ །མཐར་ཕྱིན་པར་བེད་པ་ནི་ཐབས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྡུད་པ་ལས། ཆུ་ཡི་ཐིག་པས་བུམ་
པ་དང་པོ་ཐ་མའི་བར། །རིམ་གིས་ཉུང་ངུ་ཉུང་ངུས་དེ་ཡོངས་འགེངས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་དང་པོའ ་ི སེམས་ཀང་
བང་ཆུབ་མཆོག་རྒྱུ་སེ། །རིམ་གིས་དཀར་པོའ ་ི ཡོན་ཏན་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གསུམ་
པ་ཇི་ལྟར་བསེད་པའི་ཚུལ་ལ། སེད་པར་བེད་པའི་ཆོ་ག བསླབ་བ་ལ་སློབ་ཚུལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་
པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། གང་ལས་ལེན་པའི་གང་ཟག ཚུལ་ཇི་ལྟར་བང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དབུ་མ་པ་ལྟར་ན།
དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས། དགེ་བའི་བཤེས་གེན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་ཐད་དུ་སོང་
ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། བང་ས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སོན་ལམ་བཏབ་པའི་
ཕྱིར་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་སོམ་པ་བང་བ་ན་མཁས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སོམ་པ་ི་ཤུ་པ་ལས། བ་མ་སོམ་ལ་
གནས་ཤིང་མཁས། །ནུས་དང་ལྡན་ལ་བང་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གང་དག་འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཀི་
རེན་དུ་སོ་སོར་ཐར་པ་རིགས་བདུན་གི་སོམ་པ་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་ངེས་པར་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་
བརག་པར་བ་སེ། ལྷ་ལ་འཇུག་པ་སེམས་བསེད་མེད་པར་ཐལ། སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། གལ་
ཏེ་སོམ་པའི་རེན་ལ་དགོས་ཀི་སེམས་བསེད་ཀི་རེན་ལ་མི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། འཇུག་པ་སེམས་སེད་བང་སེམས་
ཀི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་དུས་གཅིག་པའི་ཕྱིར། མི་རིགས་སོ། །བསྐལ་བཟང་ལས། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞེད་གོང་དཔོན་
གྱུར་པའི་ཚེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་དེ་ལ། །ིན་གཅིག་སོག་གཅོད་སོམ་པ་བངས་ནས་
ཀང་། །དང་པོར་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གིས་པ་ཚུལ་ཇི་
ལྟར་ལེན་པ་ལ་གིས་ཏེ། དབུ་མ་པའི་ལུགས་དང་། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས།
ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། སབས་སུ་འགོ་བ་དང་། བདག་ིད་
དབུལ་བ་རྣམས་ལན་གསུམ་བརོད་པ་སོན་དུ་བཏང་ནས། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསེད་པར་གི། །འགོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་
སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་བར་ལན་གསུམ་གིས་བངས་ནས་རེས་ལ་བསོ་བ་དང་། འཕགས་པ་
བདག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལགས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་བཟུང་དུ་གསོལ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་
30

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ལེན་པར་བཤད་དོ། །སོད་འཇུག་ལས་ནི། ཇི་ལྟར་སོན་གི་བདེ་གཤེགས་ཀིས། །བང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསེད་པ་
དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་འགོ་ལ་ཕན་དོན་
དུ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསེད་བགི་ཞིང་། །བང་ཆུབ་སེམས་པའི་བསླབ་པ་ལའང་། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་
པར་བགི། །ཞེས་གསུངས་ལ་འདིའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ས་མས་སོན་གིས་བདེ་གཤེགས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཏུ་
ཐུགས་བསེད་ནས། དེའི་བསླབ་བ་ལ་སློབ་པ་ལྟར། བང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསེད་ནས་དེའི་བསླབ་བ་ལ་སློབ་པར་
དམ་བཅའ་བ་བསན་ནོ། །གང་དག་འདིས་སོན་པ་སེམས་བསེད་ཀི་ཆོ་ག་ཡང་བསན་པར་བཞེད་པ་ནི་མི་འཐད་
དེ། སློབ་དཔོན་འདི་ིད་ཀིས་སོན་པ་སེམས་བསེད་ཆོ་གས་ལེན་པར་མི་བཞེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་སེམས་
ཙམ་པའི་ལུགས་ནི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དང་། ཙཎ་གོ་མི་དང་། ཤནྟ་རཀྵི་ཏ་ལ་སོགས་པས་བཤད་པ་ལྟར་
ཏེ། ན་ཐོས་ཀི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ལེན་པ་སོད་བརག་པའི་དོན་དུ་འདི་བ་སོན་དུ་གཏོང་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་།
ཐོག་མར་ཁོད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནམ། བང་ཆུབ་ཏུ་སོན་ལམ་བཏབ་བམ་ཞེས་དི་བ་སོན་དུ་བཏང་
བར་བཤད་དོ། །དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ནི་དི་བ་སོན་ཏུ་གཏོང་ཚུལ་མ་བཤད་དོ། །དི་བ་སོན་དུ་གཏོང་བ་དེ་ལྟར་
ན་ཡང་བང་ཆུབ་ཏུ་སོན་ལམ་བཏབ་ཅེས་པས། གཞན་དོན་དུ་བང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཡོད་དམ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་
པས་སོན་པ་སེམས་བསེད་སེས་པའི་རེས་ལ། ཆོ་གའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ལེན་པར་བཞེད་པས་
སོན་པ་སེམས་བསེད་ལ་ཆོ་ག་མི་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །འདི་ལ་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང་
སབས་འགོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བར་ཆད་ཡོད་མེད་དི་བ་ལ་སོགས་པ་བས་ནས་འཇུག་པ་སེམས་བསེད་བེད་
ལ། རེས་མཁེན་པར་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་དོ། །དེས་ན་དབུ་སེམས་གིས་ཆོ་གའི་ཚུལ་མི་
འདའོ། །གལ་ཏེ་དབུ་སེམས་ཀི་ཁད་པར་ལྟ་བས་འབེད་ཀིས་ཆོ་གས་འབེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དབུ་སེམས་
གིས་ཆོ་ག་མི་འད་བའི་ཁད་པར་སོ་སོར་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་ཀི། ཆོ་གའི་སོ་ནས་འབེད་དོ་ཞེས་པ་ནི་མ་སྨྲས་པས་
བོ་རིང་གི་སོན་བརོད་དོ། །གཞན་ཡང་ལྟ་བ་ཟབ་མི་ཟབ་ཀི་བེ་བྲག་གིས་ཆོ་གས་བའི་སོད་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་
ཁད་པར་ཡོད་དེ། ན་ཐོས་ཀི་སོམ་པ་ལེན་པའི་སོད་དང་། བང་སེམས་ཀི་སོམ་པའི་སོད་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་
པར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་བ་སོད་སོགས་རྒྱུད་སེ་བཞི་ལ་སོང་ིད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་འད་ཡང་ཆོ་ག་
མི་འད་བའི་ཁད་པར་འབྱུང་ན་ལྟ་བ་མི་འད་བས་ཆོ་ག་མི་འད་བ་ལྟ་ཡང་ཅི་སོས། གིས་པ་བསླབ་བ་སློབ་ཚུལ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ལ་གིས་ཏེ། བསླབ་བ་ཐུན་མོང་བ་དང་། འདོད་ཚུལ་གི་ཁད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ། ནག་པོའ ་ི ཆོས་བཞི་
སོང་པ་ལ་སློབ་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་བརེགས་པའི་མདོར། འོད་སྲུངས་ཀིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་ཏེ། ནག་
པོའ ་ི ཆོས་བཞི་ནི། འོད་སྲུངས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བརེད་པར་
འགྱུར་ཏེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། མཁན་པོ་དང་། སློབ་དཔོན་དང་། བ་མ་དང་། སྦྱིན་གནས་བསླུ་བ་དང་།
གཞན་འགོད་པ་མེད་པ་ལ་འགོད་པ་ེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་སེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་བསགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། མི་སན་པ་དང་། བརོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འབིན་
པ་དང་། སྒྱུ་དང་གཡོས་གཞན་ལ་ེ་བར་སོད་ཀི། ལྷག་པའི་བསམ་པས་གཞན་ལ་མ་ཡིན་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་
ངོ་། །ངག་གི་ེས་པ་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པས་བཞིའོ། །དཀར་པོའ ་ི ཆོས་བཞི་ནི། འོད་སྲུངས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ན་སེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སེས་མ་ཐག་ཏུ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་
སིང་པོ་ལ་འདུག་གི་བར་དུ་བར་མ་དོར་བརེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སོག་གི་ཕྱིར་
རམ། བཞད་གད་ཀི་ཕྱིར་ཡང་རྫུན་གི་ཚིག་མི་སྨྲའོ། །གཡོ་སྒྱུ་མེད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲུང་ན་ལྷག་
པའི་བསམ་པས་གནས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་སོན་པའི་འདུ་ཤེས་བསེད་ཅིང་དེ་དག་
གི་ཡང་དག་པའི་བསགས་པ་ཕྱོགས་བཞིར་བརོད་པ་དང་། ི་ཚེ་བའི་ཐེག་པ་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་
གང་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་
ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་སེ། འོད་སྲུངས་བཞི་པོ་དེ་དག་འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་སོ། །སེམས་ཅན་བོས་
མི་སོང་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བའོ། །གཞན་བཞི་ལས་འདས་ན་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་འགྱུར་བས་ལྔ་པོ་དེ་དག་
འབད་མེད་བསླབ་པར་བའོ། །གིས་པ་འདོད་ཚུལ་གི་ཁད་པར་བསན་པ་ལ། དབུ་མ་པའི་འདོད་ཚུལ་ནི། ཞི་བ་
ལྷ་ལ་སོགས་པས་ནམ་མཁའི་སིང་པོའ་ི མདོའ་ི རེས་སུ་འབྲངས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་། བོན་པོ་ལ་
འབྱུང་བ་ལྔ་དང་། ལས་དང་པོ་བ་ལ་འབྱུང་བ་བརྒྱད་དང་། ཐུན་མོང་དུ་སོན་པ་བཏང་བ་དང་། ར་བའི་ལྟུང་བ་
བཅུ་དགུར་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་རྒྱལ་པོ་ལ་འབྱུང་བ་ལྔ་ནི། བསླབ་བཏུས་ལས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་འཕོགས་
རྐུ་བ། །ཕས་ཕམ་པ་ཡི་ལྟུང་བར་འདོད། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་སོང་བེད་པ། །གིས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་
ཡིན། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པའི་དགེ་སློང་ལའང་། །ངུར་སྨྲིག་འཕོག་དང་བརེག་པ་དང་། །བཙོན་རར་འཇུག་
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པར་བེད་པ་དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་ལས་འབེབས་པ་དང་། །སོག་དང་བྲལ་བེད་གསུམ་པ་ཡིན། །མཚམས་མེད་ལྔ་
པོ་བེད་པ་དང་། །ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་དང་། །ཞེས་སོ། །བོན་པོ་ལ་འབྱུང་བ་ལྔ་ནི། རྒྱལ་པོ་ལ་འབྱུང་བ་དང་
པོ་བཞི་དང་། གོང་ཁེར་ལ་སོགས་པ་འཇོམས་པར་བེད་པ་དང་ལྔ་ཡིན་ཏེ། དེ་ིད་ལས། གོང་ལ་སོགས་པ་
འཇིག་པ་ཡང་། །ར་བའི་ལྟུང་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་སོ། །ལས་དང་པོ་པ་ལ་འབྱུང་བ་བརྒྱད་ནི། བོ་
སྦྱང་མ་བས་སེམས་ཅན་ལ། །སོང་པ་ིད་ནི་བརོད་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ིད་ལ་ཞུགས་པ་དག །རོགས་པའི་
བང་ཆུབ་ལྡོག་པ་དང་། །སོ་སོར་ཐར་པ་ཡོངས་སངས་ཏེ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། །སློབ་པའི་ཐེག་པས་
ཆགས་ལ་སོགས། །སོང་བར་འགྱུར་བ་མིན་ཞེས་འཛིན། །ཕ་རོལ་དག་ཀང་འཛིན་འཇུག་དང་། །རང་གི་ཡོན་
ཏན་བརོད་པ་དང་། །རྙེད་པ་དང་ནི་བཀུར་སི་དང་། །ཚིགས་བཅད་རྒྱུ་ཡིས་གཞན་སོད་དང་། །བདག་ནི་ཟབ་མོ་
བཟོད་པའོ་ཞེས། །ལོག་པ་ིད་ནི་སྨྲ་བ་དང་། །དགེ་སྦྱོང་ཆད་པས་གཅོད་འཇུག་དང་། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་
གི་སྦྱིན་བེད་དང་། །སྦྱིན་པ་ལེན་པར་བེད་པ་དང་། །ཞི་གནས་འདོར་བར་བེད་པ་དང་། །ཡང་དག་འཇོག་གི་
ལོངས་སོད་རྣམས། །ཁ་བཏོན་བེད་ལ་སྦྱིན་པ་རྣམས། །དེ་དག་ར་བའི་ལྟུང་བ་སེ། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་
པོའ ་ི རྒྱུ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་བསན་པ་ནི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་རེས་འབྲང་
དང་བཅས་པའི་ལུགས་ཀིས་ཕམ་པའི་གནས་ཀི་ལྟུང་བ་དང་། ེས་བས་ཀི་ལྟུང་བ་གིས་སུ་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་
དང་པོ་སོམ་པ་ི་ཤུ་པ་ལས། རྙེད་དང་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། །བདག་སོད་གཞན་ལ་སོད་པ་དང་། །སྡུག་
བསལ་མགོན་མེད་གྱུར་པ་ལ། །སེར་སས་ཆོས་ནོར་མི་སེར་དང་། །གཞན་གིས་བཤགས་ཀང་མི་ན་
པར། །ཁོས་ནས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་དང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སོང་བེད་དང་། །དམ་ཆོས་འདར་སང་སོན་པ་
འོ། །ཞེས་སོ། །ེས་བས་ལ་གིས་ཏེ། ཕར་ཕྱིན་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་། སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཀི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་སོ། །དང་པོ་ལ་སྦྱིན་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བདུན་ལས། རང་གི་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ལ་བཞི་སེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསུམ་མི་མཆོད། །འདོད་པའི་སེམས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག །རན་པ་རྣམས་
ལ་གུས་མི་བེད། །དིས་པ་རྣམས་ལ་ལན་མི་འདེབས། །ཞེས་སོ། །གཞན་གི་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པའི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་གིས་ནི། མགོན་བོས་བདག་གིར་མི་བེད་དང་། །གསེར་ལ་སོགས་པ་ལེན་མི་བེད། །ཅེས་སོ། །ཆོས་
ཀི་སྦྱིན་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ནི། ཆོས་འདོད་རྣམས་ལ་སྦྱིན་མི་བེད། །ཅེས་པ་གཅིག་གོ །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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མཐུན་ཕྱོགས་བརྒྱད་ལས། སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལྔ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ཡལ་བར་
འདོར། །ཕ་རོལ་དད་ཕྱིར་སློབ་མི་བེད། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་བ་བ་ཆུང་། །འཚེ་ལ་སོགས་པ་དང་དུ་
ལེན། །འཕྱར་ནས་རབ་ཏུ་རོད་ལ་སོགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་གཅིག་ནི། འཁོར་བར་གཅིག་པུས་བགོད་པར་སེམས། །ཞེས་སོ། །སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཀི་ཚུལ་
ཁིམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གིས་ནི། གགས་པ་མ་ཡིན་མི་སོང་བ། །ོན་མོངས་བཅས་ཀང་འཆོས་མི་
བེད། །ཅེས་སོ། །བཟོད་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བཞི་ནི། བཤེ་ལ་ལེན་དུ་བཤེ་ལ་སོགས། །ཁོས་པ་རྣམས་ནི་
ཡལ་བར་དོར། །ཕ་རོལ་ཤད་ཀིས་སྦྱངས་པ་སོང་། །ཁོ་བའི་སེམས་ཀིས་རེས་སུ་འཇུག །ཅེས་སོ། །བརོན་
འགྲུས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གསུམ་ནི། རྙེད་བཀུར་འདོད་ཅིང་འཁོར་རྣམས་སྡུད། །ལེ་ལོ་ལ་སོགས་སེལ་མི་
བེད། །ཆགས་པས་བྲེ་མོའ ་ི གཏམ་ལ་བརེན། །ཅེས་སོ། །བསམ་གཏན་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གསུམ་ནི། ཏིང་ངེ་
འཛིན་གི་དོན་མི་ཚོལ། །བསམ་གཏན་སིབ་པ་སོང་མི་བེད། །བསམ་གཏན་རོ་ལ་ཡོན་ཏན་བལྟ། །ཞེས་
སོ། །ཤེས་རབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བརྒྱད་ནི། ན་ཐོས་ཐེག་པ་སོང་བར་བེད། །རང་ཚུལ་ཡོད་བཞིན་དེ་ལ་
བརོན། །བརོན་མིན་ཕྱི་རོལ་བསན་བཅོས་བརོན། །བརོན་པར་བས་ཀང་དེ་ལ་དགའ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སོང་
བར་བེད། །བདག་ལ་བསོད་ཅིང་གཞན་ལ་སོད། །ཆོས་ཀི་དོན་དུ་འགོ་མི་བེད། །དེ་ལ་སོད་ཅིང་ཡི་གེར་
རོན། །ཅེས་སོ། །གིས་པ་སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བཅུ་གིས་ནི། དགོས་པའི་གོགས་སུ་
འགོ་མི་བེད། །ནད་པའི་རིམ་གོ་བ་བ་སོང་། །སྡུག་བསལ་སེལ་བར་མི་བེད་དང་། །བག་མེད་རྣམས་ལ་རིགས་
མི་བསན། །བས་པའི་ལན་དུ་ཕན་མི་འདོགས། །གཞན་གི་མྱ་ངན་སེལ་མི་བེད། །ནོར་འདོད་པ་ལ་སྦྱིན་མི་
བེད། །འཁོར་རྣམས་ཀི་ནི་དོན་མི་བེད། །གཞན་གི་བོ་དང་མཐུན་མི་འཇུག །ཡོན་ཏན་བསགས་པ་སྨྲ་མི་
བེད། །སོན་ནི་འཚམས་པར་ཚར་མི་གཅོད། །རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སིགས་སོགས་མི་བེད། །ཅེས་སོ། །བང་ས་ལས།
ནད་གཡོག་མི་བེད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་མི་སེལ་བ་གིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཀི་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བས་ཏེ། ེས་བས་བཞི་བཅུ་ར་བཞིར་གསལ་ལོ། །ར་བ་ལ། བོད་དག་བརྒྱད་དུ་
བེད་ཀང་། བང་ས་ལས། གང་གི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆོས་བཞི་པོ་འདི་དག
རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་དང་། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡོད་པ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་མི་སེད་པ་དང་། དེས་
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མགུ་བར་བེད་ཅིང་སིག་ལ་དགའ་བ་དང་། དེ་ིད་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་བལྟ་བར་གྱུར་པ་ནི། ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་
ཆེན་པོ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་བཤད་པ་ལ་
གསུམ་སེ། སོམ་པའི་ངོ་བོ་བཤད་པ་དང་། གཏོང་བའི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། མས་པ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཐབས་
སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མཚན་ིད་དང་། དབེ་བ་དང་། གངས་ངེས་སོ། །དང་པོ་ནི། སིང་རེའི་ར་བ་ཅན་གི་
སོང་བའི་སེམས་དཔའ་དབང་ལྡན་རྒྱུན་ཆགས་ཏེ། སོང་བའི་སེམས་ནི་ཐོབ་པ་ལ། །ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་
པར་བཤད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་ནི། ེས་སོད་སོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་
ཁིམས་དང་། སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སོ། །དང་པོ་ནི། སོ་གསུམ་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོང་བའི་
ལྡོག་པ་ནས་བསན་ལ། གིས་པ་ནི་རང་རྒྱུད་ལ་དགེ་བའི་ཚོགས་བསེད་པར་བེད་པའི་ལྡོག་པ་ནས་བསན་ལ།
གསུམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པའི་ལྡོག་པ་ནས་བསན་ནོ། །གསུམ་པ་གངས་ངེས་ནི། བང་ས་ལས།
ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཀང་མདོར་བསྡུ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་བེད་དེ།
སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ནི་སེམས་གནས་པར་བེད་དོ། །དགེ་བའི་ཆོས་སྡུད་པས་ནི་བདག་གིས་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་དོ། །སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ནི་སེམས་ཅན་
ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་དོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་འདི་དག་ཏུ་ཟད་དེ་ཞེས་སོ། །གིས་
པ་གཏོང་བའི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གིས་ཏེ། སེམས་ལྡོག་པའི་རྒྱུ། སེམས་བསེད་གཏོང་བའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནི།
བང་ས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། རིགས་དང་མི་
ལྡན་པ་ཡིན། སིག་པའི་གོགས་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་ཡིན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེ་ཆུང་བ་ཡིན། འཁོར་
བའི་སྡུག་བསལ་ཡུན་རིང་པོར་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དག་པོ་བར་ཆད་པ་མེད་པས་འཇིག་སེ། ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་
སྐྲག་ལ་དངངས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་སོག་པའི་རྒྱུ་བཞི་པོ་འདི་དག་སེམས་སེ་བའི་རྒྱུ་བཞི་པོ་དག་
ཟློག་པ་ལས་ས་མ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །གིས་པ་ནི། བང་ས་ལས། མདོར་བསྡུ་བར་
རྒྱུ་གིས་པོ་ཁོ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་སེ་བཏང་བར་འགྱུར་ཏེ། བ་ན་མེད་
པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སོན་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀི་
ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ནས་སོད་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཐབས་ལ།
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།

35

དབུ་མ་པའི་ལུགས་ནི། སློབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་ལུགས་ཀིས། ནམ་མཁའི་སིང་པོའ ་ི མདོ་ལས་འབྱུང་
བ་ལྟར་རི་ལམ་དུ་འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སིང་པོ་སན་དངས་ནས། དེའི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་བེད། བསླབ་
བཏུས་ལས། རི་ལམ་དུ་འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སིང་པོའ ་ི མདུན་དུ་འདུག་སེ་བཤགས་པར་བ་ཞེས་
སོ། །སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། སོམ་པ་ི་ཤུ་པ་ལས། སོམ་པ་སླར་ཡང་བང་བར་བ། །ཟག་པ་འབྲིང་ནི་གསུམ་ལ་
བཤགས། །གཅིག་གི་མདུན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས། །ོན་མོངས་མི་མོང་བདག་སེམས་བཞིན། །ཞེས་སོ། །ཟག་པ་
ཆེ་ཆུང་དང་ཕམ་པར་གྱུར་བའི་ཚད་གང་ཞེ་ན། སོམ་པ་ི་ཤུ་པའི་འགེལ་པར། ོན་མོངས་དག་པོ་ནི། ཟག་པ་
རྣམས་ཕྱིར་ཞིང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཀུན་ཏུ་སོད་ཀང་། ཕྱིས་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡོད་པ་ཙམ་ཡང་མི་སེ་བ་
དང་། དེས་མགུ་བར་བེད་ཅིང་དེ་ལ་དགའ་བ་དང་། དེ་ིད་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་ལྟ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དང་། གསོལ་བ་
བཏབ་ཀང་མི་ལྡོག་ཅིང་བསམ་པ་མི་གཏོང་བའོ། །གང་གི་ཚེ་སླར་ཡང་ངོ་ཚ་དང་། ཁེལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་སེ་བ་
དང་། ཕ་རོལ་གི་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྡོག་པ་དེ་ནི་འབྲིང་ལ་གནས་པའོ། །གང་གི་ཚེ་མྱུར་བ་ིད་དུ་ངོ་ཚ་བར་
བེད་ཅིང་རང་ིད་ཀང་རུང་སེ་སྐད་ཅིག་གིས་ལྡོག་པ་དེ་ནི་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་བཤད་
དོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གིས་ཏེ། རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། རེས་སུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་ིད་
དང་། དབེ་བ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་སེས་བུ་བེད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས་ཀིས་ཟབ་མོ་སོང་པ་
ིད་སོམ་པས། གཞན་དོན་གི་དཀའ་སད་ལ་སོ་བ་ཆེ་བ་དང་། སྦྱོར་བའི་བརོན་འགྲུས་ཀིས་དངོས་སུ་ཚོགས་
གིས་སྒྲུབ་པས་རོམ་པ་ཆེ་བའོ། །དོན་བེད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་དོན་ཆེ་བ་
དང་། འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པས་ན་འབྱུང་བ་ཆེ་བ་
སེ། ཡོན་ཏན་གསུམ་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ཞིང་། གཞན་དོན་དང་བང་ཆུབ་ཀི་དོན་གིས་ལ་དམིགས་པ་དང་ལྡན་
པའི་སེམས་བྱུང་སེམས་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བསེད་དོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ས་
མཚམས་དང་། ཐོབ་ཚུལ་དང་། དཔེའི་སོ་ནས་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། སེམས་བསེད་དེ་
ནི་ས་རྣམས་ལ་ལྡན་ཚུལ་གིས་དབེ་ན་བཞི་ཡིན་ཏེ། ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་ན་བདག་གཞན་མམ་པ་དང་། དེ་
ཁོ་ན་ིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་ཤིང་དེ་དག་སིའི་རྣམ་པར་མོས་ཡུལ་དུ་བེད་པས་མོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་
སེམས་བསེད་དང་། ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའི་བར་ན་བདག་གཞན་མམ་པར་རོགས་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དག་པ་ས་གསུམ་ན་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་འབད་རོལ་མེད་པ་རྣམ་པར་སིན་པའི་
སེམས་བསེད་ཡོད་དོ། །དེ་ནི་ས་མ་གིས་ལས་གཞན་པའི་སེམས་བསེད་ཡིན་པར་འདོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་
སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་སིབ་པ་གིས་སངས་པས་སིབ་པ་སངས་པའི་སེམས་བསེད་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་སིབ་པ་
སངས་པའི་སེམས་བསེད་འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡིན་པར་མི་འཐད་དེ། འགེལ་པར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀི་སེམས་བསེད་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་སེམས་བསེད་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བསེད་ཅེས་བཏགས་པ་
ཡིན་ཏེ། བང་ས་ལས། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་འཇིག་རེན་དུ་སོན་མ་བསྐོར་བ་བསྐོར་བར་མཛད། དེ་ལྟར་ཆོས་སོན་
པར་མཛད། བསླབ་པའི་གཞི་དག་འཆའ་བར་མཛད་དེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་དག་པའི་
ཐབས་ཞེས་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་པ་ན་བེད་པའི་ཐབས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐབས་
ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལས་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་
སེམས་བསེད་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། འགེལ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ནི་སིབ་པ་
མེད་པའོ། །ཞེས་བཤད་པས་ཤེས་སོ། །གིས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་
སེམས་བསེད་དེའི་ར་བ་ནི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། བསམ་པ་ནི་དུས་རག་ཏུ་ཕན་པར་སེམས་པ་
ཡིན་ལ། མོས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་མོས་པ་སེ། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་ངེས་ནས་ཇི་ལྟར་ངེས་པ་དེ་ཁོ་ན་
བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དམིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་ཆེན་དེའི་མཐར་ཐུག་གི་ཡེ་ཤེས་ཚོལ་བར་དམིགས་
པ་ཡིན་ནོ། །ལམ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་འདུན་པ་ནི་སངས་རོགས་ཁད་
པར་དུ་འགོ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སོམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི་དེའི་རེན་ཡིན་ཞིང་།
ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་འགོག་པ་ནི་དེ་ལ་སིབ་པར་བེད་པའི་ེས་དམིགས་ཡིན་ནོ། །ལམ་འགོག་པར་བེད་པ་གང་ཞེ་
ན། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ན་རང་གི་སེམས་དང་པོར་བསེད་པས་སློང་ཞིང་། ཕྱིར་མི་སོང་བ་དང་དུ་ལེན་
པའོ། །ཐབས་བསོད་ནམས་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དགེ་བ་འཕེལ་བར་བེད་པ་ནི། དེའི་ཕན་ཡོན་
ཡིན་ནོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་རག་ཏུ་སྦྱོར་བ་དེ་ནི་སང་བ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཐབས་ཡིན་
ནོ། །སེམས་བསེད་བཞི་པོ་འདི་ཡི་སོ་སོའ ་ི ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་པ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ། ཆོས་མཆོག་དང་། ས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བདུན་པ་དང་། བཅུ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཡིན་ཏེ། སེམས་བསེད་དང་པོ་གསུམ་ནི། སོ་སོ་རང་གིས་དེ་
དག་ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་པ་ལ་སྦྱོར་ལ་སིབ་པ་སངས་པ་ནི་ཐོབ་མ་ཐག་ཡོན་ཏན་རོགས་པས་ཡོན་ཏན་གོང་དུ་
འགོ་བ་མེད་ཀང་། རང་གི་རིགས་རྒྱུན་ཕྱི་མ་ལ་སྦྱོར་བས་སོ། །དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་
བསེད་པ་བཞི་པོ་དེའི་ར་བ་ལ་སོགས་བཅུ་བཞི་རྣམ་པར་ངེས་ཏེ། གཏན་ལ་དབབ་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གིས་
པ་ཐོབ་ཚུལ་ལ་གིས་ཏེ། བར་ལས་ཐོབ་པ་དང་། ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གོགས་དགེ་བའི་
བཤེས་གེན་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སོབས་ཀིས་སེ་བ་དང་། རྒྱུ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཡོད་པའི་སོབས་
ཀིས་སེ་བ་དང་། སོན་དགེ་བའི་ར་བ་བསགས་པས་རིགས་རྒྱས་པའི་སོབས་ལས་སེ་བ་དང་། ཚེ་འདིར་ཐེག་
ཆེན་གི་ཆོས་ཐོས་པ་ཙམ་གི་སོབས་ཀིས་སེ་བ་དཔེར་ན་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་གང་ཞིག་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་སེ་བོ་
མང་པོའ ་ི སེམས་བསེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཚེ་འདིར་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ན་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་དད་པ་དང་
སིང་རེ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པའི་སོབས་ལས་སེ་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །དེ་དག་ཀང་སོབས་
བཞི་པོ་ཚོགས་པའམ་སོ་སོ་བ་ལས་སེ་བ་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དོ། །སོ་སོ་ལས་སེ་བ་ན་དང་པོ་མི་བརན་པ་དང་།
ཕྱི་མ་བཞི་བརན་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ས་དོན་ནི་གཞན་གི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀིས་བསན་པ་ལ་
བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་བར་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་བསེད་ཅེས་བཤད་དོ། །གིསཔ་ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པ་
ལ་གསུམ་སེ། ས་དོན་དང་། སའི་ཁད་པར་དང་། ངོ་བོའ ་ི ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་ལུང་ཐོས་པའི་ཁད་པར་
རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་རབ་ཏུ་བསེན་བཀུར་བས་ནས་ཆོས་ཐོས་པ་དང་། སྒྲུབ་པའི་ཁད་པར་
བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་གཅིག་ཏུ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་རབ་ཏུ་བསགས་པ་ལས། རོགས་པའི་
ཁད་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གཟུང་འཛིན་དུ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སེས་པའི་ཕྱིར་སེམས་བསེད་དེ་ནི་
དམ་པར་འདོད་དོ། །གིས་པ་སའི་ཁད་པར་ནི། འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་དོན་དམ་སེམས་བསེད་དེ་ས་གང་ན་ཡོད་ཅེ་ན།
ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནས་ཡོད་དོ། །ས་དེའི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནི། རྒྱུ་བཞིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་བང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་རོགས་ནས་སེམས་མམ་པ་དང་། བདག་
གཞན་མམ་པར་རོགས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མམ་པ་དང་། རང་གི་སྡུག་བསལ་ཟད་པར་འདོད་པ་ལྟར་
གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཡང་ཟད་པར་འདོད་པས་ན་རང་གཞན་གིས་པོ་དེའི་དོན་གི་བ་བ་ལ་སེམས་མམ་པ་
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དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ིད་དང་བདག་གི་ཆོས་ིད་མཆོག་ལས་སེམས་མམ་པ་ིད་རྙེ ད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ངོ་བོའ ་ི ཁད་པར་ལ་གིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་སངས་
རྒྱས་ཀི་སས་སུ་སེ་བ་དང་། བསམ་པ་སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། སྦྱོར་བ་གཞན་དོན་དེ་ལ་སོ་བ་དང་། ལྷག་པའི་
བསམ་པ་ཡང་དག་པ་དང་། ས་ལྷག་མ་དག་ལ་མཁས་པ་དང་། ས་གོང་མ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སེ་དོན་དྲུག་པོ་
དེའི་སོ་ནས་དོན་དམ་པའི་སེམས་བསེད་དེ་ཤེས་པར་བའོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་མདོར་བསན་གི་
དོན་དྲུག་པོ་དེ་ིད་རིམ་པ་ལྟར་སོན་པ་ལས། དང་པོར་སེ་བའི་ཆོས་བཞི་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་མོས་པའི་ས་
བོན་དང་། སོང་པ་ིད་དུ་སོམ་པར་བེད་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མཆོག་གི་མ་དང་། ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་
འབྲེལ་བའི་བསམ་གཏན་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བའི་མངལ་ན་གནས་པ་དང་། སིང་རེ་ནི་སེད་སིང་བར་བེད་པའི་
མ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་བཞི་པོ་དེ་ལས་ས་དང་པོར་སངས་རྒྱས་སས་སུ་སེ་བ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁད་
པར་ནི། སོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བར་ནི་ཤེས་པར་བའོ། །སོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་
གང་ཞེ་ན། བང་ས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་ནི་ཡང་དག་པའི་སོན་ལམ་དེ་ིད་ལས་རིག་
པར་བའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ་སེ། ཕྱི་མ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་དང་རིམ་གོ་བ་བའི་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བ་བའི་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་
ཀི་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་ཞིང་བསྲུང་བར་བ་བ་དང་། ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཡང་དག་པར་བཟུང་བའི་སོན་
ལམ་ཆེན་པོ་དང་། དགའ་ལྡན་གི་གནས་ན་བཞུགས་པ་ནས་ཚེ་ས་མ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའི་བར་གི་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་སད་པའི་
སོན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པའི་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་། འཇིག་
རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསན་པའི་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་
པར་བ་བའི་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་
ཅད་དང་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་གཅིག་པར་བ་བའི་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་། ཡང་དག་པའི་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་
འབྲས་བུ་ཡོད་པར་བ་བའི་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་དང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་
རོགས་པར་བང་ཆུབ་པར་བ་བའི་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་སྦྱོར་བ་གཞན་དོན་ལ་སོ་བ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ནི། དཀའ་བ་ཡུན་རིང་ཞིག་ཏུ་སད་པས་མི་སོའ ་ི ཕྱིར་གཞན་དོན་ལ་སོ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །བཞི་པ་ལྷག་
པའི་བསམ་པ་དག་ནི། བང་ཆུབ་ཏུ་ེ་བ་སེ། མྱུར་དུ་ཐོབ་པའམ་རོགས་པ་དང་། བང་ཆུབ་དེའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་ཤིང་རྙེད་པའི་ཕྱིར་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ལྔ་པ་སའི་ལྷག་མ་ལ་
མཁས་པ་ནི། ས་དང་པོ་ནས་གཞན་གིས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་
ིད་དོ། །དྲུག་པ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ནི། སའི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་སོ་ནས་
ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་རྣམས་སེམས་ིད་དང་། དེ་ལྟར་སང་བ་ཡིན་པར་བེད་པའི་སའི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་
རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་གཟུང་བ་ཡུལ་དུ་བདེན་པ་མ་ཡིན་གི། རང་གི་རོག་པ་ཙམ་ིད་དུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དང་།
གཟུང་བ་མེད་ན་དེ་འཛིན་ཡང་མེད་པར་ཤེས་ནས་རོག་པ་ཙམ་དེ་ིད་ལ་ཡང་མི་ རོག་པའི་ཕྱིར་ས་གོང་མར་
ངེས་པར་འབྱུང་བར་ཤེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་དཔེའི་སོ་ནས་དབེ་བ་ནི་སེམས་བསེད་ི་ཤུ་ར་གིས་ཡོད་པ་
ལས། སེམས་བསེད་པ་དང་པོ་ནི་རི་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རེན་པའི་ས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚོགས་
ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་བེད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་ལས་གཞན་ཕན་བདེ་ལ་
དམིགས་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། མི་འགྱུར་བ་གསེར་བཟང་པོ་དང་འད་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ལས་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ས་དྲུག་ལ་སྦྱོར་བ་དང་
ལྡན་པ་ནི། ཟླ་བ་ཡར་གི་ངོའ ་ི ཚེས་པ་དང་འད་སེ། དགེ་བའི་ཆོས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་
ཡོན་ཏན་གོང་མ་འདོད་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། བུད་ཤིང་གི་སོབས་ཀིས་ཆེར་འབར་བའི་མེ་
དང་འད་སེ་ལྷག་བསམ་དེ་ིད་ཀིས་ཡོན་ཏན་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་དང་ལྡན་པ་ནི། གཏེར་ཆེན་པོ་དང་འད་སེ་ལོངས་སོད་ཀིས་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཚིམ་པར་བེད་ཅིང་མི་ཟད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་དང་འད་སེ། བཤེས་སིང་ལས།
ཁིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རེན་ལགས་པར་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡོན་
ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། གཏིང་མི་གཡོ་བར་གནས་
པའི་རྒྱ་མཚོ་དང་འད་སེ། གནོད་པ་ལ་སོགས་པས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་བརོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་
ནི། གང་གིས་ཀང་མི་ཤིགས་པའི་རོ་རེ་དང་འད་སེ། ལེ་ལོས་མི་ཤིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་ལྡན་པ་
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ནི། རི་རབ་དང་འད་སེ། རྣམ་གཡེང་གིས་མི་གཡོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་ནི། སན་གི་རྒྱལ་པོ་དང་
འད་སེ། སིབ་གིས་ཀི་ནད་ཞི་བར་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་ལྡན་པ་ནི། འཛའ་བོ་ཆེན་
པོ་བོ་གཏད་ཐུབ་པ་དང་འད་སེ། གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་གདུལ་བ་ཡལ་བར་མི་འདོར་བའི་ཕྱིར་
རོ། །མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་དང་འད་སེ་ཇི་ལྟར་མོས་པ་བཞིན་དུ་དགོས་འདོད་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་དང་ལྡན་པ་ནི། ི་མ་དང་འད་སེ། གདུལ་བའི་དགེ་བའི་ལོ་
ཏོག་སིན་པར་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་ལྡན་པ་ནི། དི་ཟའི་དབངས་སན་
པ་དང་འད་སེ། ཆོས་ཀི་དབངས་ཀིས་གདུལ་བ་འདུལ་བར་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་རོན་པ་བཞི་དང་ལྡན་པ་
ནི། རྒྱལ་པོ་དང་འད་བར་ཤེས་པར་བ་སེ། རང་གི་འཁོར་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་
བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་ནི། ནོར་མང་པོས་གང་བའི་མཛོད་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཚོགས་མང་པོ་དང་
ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང་ལྡན་པ་ནི། ལམ་པོ་ཆེ་དང་འད་སེ། བང་
ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཀི་ཆོས་ལ་ཐེག་པ་གིས་ཆར་གི་འཕགས་པ་དེ་དང་ལྡན་པས་སེམས་བསེད་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་
འཕགས་པ་རྣམས་གཤེགས་ཤིང་གཤེགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་དང་ལྡན་པ་ནི།
གཞོན་པ་བཟང་པོ་དུལ་བ་དང་འད་སེ། འཁོར་འདས་སུ་མི་ལྷུང་བར་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་
བགོད་པར་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུངས་སོབས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསེད་པ་ནི། ཆུ་རྙིང་པ་འཛིན་ཞིང་གསར་
པ་སེད་པའི་བཀོད་མའི་ཆུ་མིག་དང་འད་སེ། གཟུངས་ཀིས་སར་ཐོས་པའི་དོན་མི་བརེད་པར་འཛིན་ཞིང་སོབས་
པས་སར་མ་ཐོས་པའི་ཆོས་བསེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་དང་ལྡན་པ་ནི། ན་པ་པོ་ཀུན་དགའ་བར་
བེད་པའི་ས་དང་འད་སེ། གཏམ་སན་པ་དང་ལྡན་ཏེ་ཐོས་པ་རྣམས་ལ་དེའི་ཐབས་སན་པ་སོགས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དང་ལྡན་པ་ནི། འབད་མེད་དུ་ངང་གིས་འབབ་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱུན་དང་
འད་སེ། མི་སེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པས། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་འབད་མེད་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་
རོ། །དེ་ལ་བགོད་པ་གཅིག་པ་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ས་དེར་ཆུད་པ་རྣམས་དང་གཞན་གི་དོན་འབད་མེད་དུ་
བེད་པར་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱལ་བའི་སས་པོ་རྣམས་ཀི་ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསེད་པ་
ནི། ལོ་ཐོག་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་སིན་དང་འད་བར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། དགའ་ལྡན་གི་གནས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ན་བཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་སོན་པའི་སོ་ནས་ཕན་བདེ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་
མཚན་དེའི་ཕྱིར་སེམས་བསེད་པ་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་ི་ཤུ་ར་གིས་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་གིས་ཕྱུག་
པས་སེམས་དེ་ནི་དགའ་ཞིང་སོ་བའི་སོ་ནས་ཡང་དག་པར་བསེད་པར་བའོ། །འདི་དག་བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་
མདོ་ལས། མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་བཤད་པ་དང་སྦྱར་བ་ཡིན་ནོ། །བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་འགེལ་ལས། སེམས་
བསེད་བསམ་དང་སྦྱོར་ལྡན་དང་། །ལྷག་བསམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག །དུས་འདའ་དུས་མཚོ་དུས་ལག་པ། །སུམ་
ཅུ་ར་བདུན་ལག་རྐང་མཚོ། །བཅུ་ཚན་གིས་དང་ཐ་མ་གིས། །མི་ཟད་པ་ནི་བརྒྱད་ཅུར་བཤད། །ཅེས་
སོ། །གིས་པ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སེ། སེ་བ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། གནས་པ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་
དག་གི་གེགས་དོར་བའོ། །དང་པོ་ལ་སེམས་མ་སེད་པའི་ེས་པ་དང་། བསེད་པའི་ཕན་ཡོན་གིས་ལས། དང་
པོ་ནི། ཤེས་རབ་དང་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཆེས་ཆེར་བསེད་པ་འོས་པའི་སེམས་བསེད་
ཡངས་པའི་སེ་བོ་དག་བསམ་པ་ཚད་མེད་བཞིས་གཞན་གི་དོན་བ་བར་སེམས་དཔའི་བདེ་བ་དང་། སྦྱོར་བ་
གཞན་དོན་དེའི་ཐབས་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་རྙེད་པའི་བདེ་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེ་དགོངས་པ་ཆེན་པོ་
དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་དོན་རོགས་པའི་བདེ་བ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་མཆོག་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་
མཐོང་བའི་བདེ་བ་དེ་རྣམས་སངས་ནས་སྡུག་བསལ་ཞི་བའི་ལམ་ལ་འབད་ཀང་ན་རང་གི་ཞི་བར་འགོ་བར་
འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ལ་འབྲས་བུ་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསལ་གིས་མི་འཇིགས་པ་དང་། རྒྱུ་སིག་པ་མི་བེད་པའི་
སོམ་པ་ཐོབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བོ་ལྡན་བང་སེམས་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསེད་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་ངན་འགོའ ་ི
སྡུག་བསལ་ཞི་བའི་ལམ་ལ་འབད་ཀང་ན་རང་གི་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ེས་པར་བེད་པ་མཐའ་ཡས་
པ་ལས་སེམས་རབ་ཏུ་བསམས་པའི་ཕྱིར། རག་ཏུ་དགེ་བ་དང་བརེ་བ་དང་ཡང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་བ་དང་
བརེ་བ་གིས་འཕེལ་བར་བེད་པས་སོ། །དགའ་བ་གིས་དང་ལྡན་ཏེ། དགེ་བ་ལ་བརེན་པའི་དགའ་བ་དང་།
བརེ་བ་ལ་བརེན་པའི་གཞན་གི་དཀའ་སད་ཀི་སྡུག་བསལ་དག་གིས་ཀང་དགའ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལ་
ཏེ་སེམས་བསེད་ནས་ཀང་ངན་སོང་དུ་སེ་བས་དེས་འཇིགས་ནས་ན་རང་གི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་སིད་དོ་སམ་ན་
མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཚེ་དོན་དམ་པའི་སེམས་བསེད་ཐོབ་པ་ན་གཞན་གི་དོན་གི་ཕྱིར་རང་གི་ལུས་དང་སོག་ལ་
ཡང་མི་བལྟ་བར་རབ་ཏེ་སྡུག་བསལ་ཆེན་པོ་དང་དུ་ལེན་པར་ཁས་ལེན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་དེ་གཞན་གི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གནོད་པ་ཡིས་ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་ངན་པ་བསེད་པར་བེད་པའི་ལས་མི་དགེ་བ་ལ་འཇུག་སེ་འཇུག་མི་སིད་
དོ། །གིས་པ་ལ། ེས་པས་མི་འཇིགས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་གཞན་
ལ་གནོད་པ་མི་བེད་ཀང་། རང་ིད་འབོར་པས་རྒྱགས་པ་དང་། རྒུད་པའི་ཚེ་ན་སྡུག་བསལ་བའི་སོབས་ཀིས་
སེམས་བསེད་མི་ལྡོག་གམ་ཞེ་ན། བང་སེམས་དེ་ཡིས་འབོར་པའི་ཆོས་ཀུན་སང་ཡང་བདེན་པ་མེད་པ་སྒྱུ་མ་
ལྟ་བུར་མཐོང་ནས་འབོར་བའི་དུས་ན་ོན་མོངས་པ་དང་ང་རྒྱལ་གིས་སེམས་བསེད་པ་ལྡོག་པའི་འཇིགས་པ་
མེད་ལ། འབོར་པ་ཐམས་ཅད་རྒུད་དེ། སོག་འགགས་པ་ལ་ཐུག་ཀང་། དགེ་བའི་ལས་ཀི་སོབས་ཀིས་གཞན་
དོན་དུ་སེ་བ་ཕྱི་མར་འགོ་བ་ནི། སེད་མོས་ཚལ་གི་དགའ་སོན་ལ་འགོ་བ་ལྟར་རོགས་ནས་རྒུད་པའི་དུས་ནའང་
དེ་སྡུག་བསལ་དག་གིས་འཇིགས་པ་མེད་དེ། དེས་ན་འབོར་པ་དང་རྒུད་པའི་རེན་གིས་མི་ལྡོག་གོ །གིས་པ་
ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདེ་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བདེ་བ་གཞན་ལ་ཆགས་ནས་སེམས་བསེད་
ལྡོག་པ་སིད་དོ་སམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའ ་ི མདོ་ལས། གང་གིས་ཐེག་མཆོག་དམ་པ་
འདི་མཛེས་པའི། །བོ་གོས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་རྒྱན་བཞི་སེ། །ཚུལ་ཁིམས་ཏིང་འཛིན་དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་
དོན། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་དང་དེ་བཞིན་གཟུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་རང་གི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་དང་།
སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་དགའ་བའི་སོན་མོ་དང་། གཞན་དོན་དུ་ཇི་ལྟར་འདོད་པར་བསམ་བཞིན་དུ་སེ་
བའི་སེད་མོས་ཚལ་མཆོག་གི་ས་དང་། སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་དང་སེམས་ཅན་སིན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པར་
འཕྲུལ་བས་བརེ་ཞིང་དགའ་བ་ནི་སིང་རེའི་བདག་ིད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་གཞན་སེམས་ཅན་མ་སིན་
པ་རྣམས་ལ་མེད་པས་ན་བདེ་བ་གཞན་ལ་ཆགས་ནས་སེམས་བསེད་ལས་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་
དེ་དག་གི་གེགས་དོར་བ་ལ་གསུམ་སེ། སྡུག་བསལ་གིས་འཇིགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཡལ་བར་འདོར་བ་
དང་། གཞན་དོན་ལ་མི་བརོན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་གོང་དུ་སྡུག་བསལ་དག་གིས་དགའ་ཞེས་བང་སེམས་
གཞན་དོན་གི་སྡུག་བསལ་གིས་མི་འཇིགས་པར་སོན་ན། མི་འཇིགས་པར་གང་གིས་གྲུབ་ཅེ་ན། གཞན་དོན་ལ་
བརོན་པ་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིང་རེའི་བདག་ིད་ཅན་འདི་གང་གི་ཚེ་གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་བ་
མཐོང་ན། སོད་འཇུག་ལས། དེ་ལྟར་རྒྱུད་ནི་གོམས་གྱུར་པས། །གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཞི་དགའ་བར། །པདའི་
མཚོ་ལ་ངང་པ་ལྟར། །མནར་མེད་པར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་བདག་ིད་མནར་མེད་པར་འགོ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བ་ལ་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་འཛིན་པ་དེ་འད་བའི་སིང་རེ་ཅན་དག་སིད་པ་ན་གཞན་གི་རེན་ཅན་གི་སྡུག་
བསལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་ག་ལ་འཇིགས་ཏེ་མི་འཇིགས་སོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་དོན་བརོན་ལྡན་ཞེས་པ་
ལས་འཕོས་ནས་གཞན་དོན་ལ་གཞན་གིས་བསྐུལ་མི་དགོས་སམ་ཞེ་ན། གཞན་དོན་སྐུལ་བར་བེད་པའི་སློབ་
དཔོན་དུ་གྱུར་པ་རང་གི་བརེ་བ་ཆེན་པོ་རག་ཏུ་བརེན་པའི་བདག་ིད་ཅན་སེམས་ཅན་ཕ་རོལ་གི་སྡུག་བསལ་
དག་གིས་བདག་གི་སེམས་གདུངས་པ་སེ། གལ་ཏེ་གཞན་དོན་གི་བ་བ་ེ་བར་གནས་པ་ལ། གང་ཟག་གཞན་
གིས་བསྐུལ་དགོས་ན་ཤིན་ཏུ་ངོ་ཚ་བས་བསྐུལ་མི་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞན་གིས་བསྐུལ་མི་དགོས་པ་
མ་གྲུབ་སེ། རེས་འགའ་ལེ་ལོས་གཞན་དོན་འདོར་བ་སིད་དོ་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་
འགོད་པར་བའོ་ཞེས། མགོ་ལ་སེམས་ཅན་ཁུར་ཆེན་ཁེར་བ་ཡི་སེམས་དཔའི་མཆོག་དེ་ནི་དལ་གིས་འགོ་བ་
ལེ་ལོ་མི་མཛེས་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་བདག་དང་སེམས་ཅན་ས་ཚོགས་འཆིང་བ་སེ། སིབ་པ་གསུམ་གིས་འཆིང་
བས་རབ་ཏུ་བཅིངས་པ་ལས་གོལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་ན་རང་ལས་བརོན་པ་བརྒྱ་འགྱུར་དུ་ནི་བ་བར་རིགས་
སོ། །སེམས་བསེད་པའི་སྐབས་བསན་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་གཞི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་
པ་ལ་གསུམ་སེ། གང་ལ་བསླབ་པར་བ་བའི་དམིགས་པ། ཇི་ལྟར་སློབ་པའི་སོད་པ། གང་དག་སློབ་པའི་རེན་གི་
གང་ཟག་གོ །དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ། སྒྲུབ་པ། དེ་ཁོ་ན། མཐུ། ཡོངས་སིན། བང་ཆུབ་བོ། དང་པོ་ནི། བརོན་པ་བརྒྱ་
འགྱུར་དུ་ནི་བ་བར་རིགས་ཞེས་པ་ལྟར། སེམས་བསེད་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་དགོས་པས་སེམས་བསེད་པའི་
འོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དང་། སྒྲུབ་པའི་ཆེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་སེ། སྒྲུབ་
པའི་མཚན་ིད། རང་གཞན་གི་དོན་མམ་པ་ིད་དུ་སྒྲུབ་པ། གཙོ་བོར་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པའི་མཚན་ིད་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཁད་པར་དང་། མི་སོ་བའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ། རྒྱུའི་
སོ་ནས་མཚོན་ན་གནས་འདི་ཆེན་པོ་སེ་སེམས་བསེད་ཡིན་ལ། དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལས་
གོལ་བར་ཁས་ལེན་པས་ན་ལེན་པ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་རོམ་པ་ཆེན་པོ་སེ། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་སོ་ནས་
གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དངོས་སུ་རོམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་གཞན་དོན་གི་དཀའ་སད་ཐམས་ཅད་བཟོད་པ་ཆེ་བ་
ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུའི་སོ་ནས་མཚོན་ན་འབྱུང་བ་ཆེ་བ་སེ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཡིན་ལ། དེས་ནི་
རང་གཞན་གི་དོན་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་བ་བ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པོ་དེས་ན་ཐེག་ཆེན་
44

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གི་སྒྲུབ་པ་ནི། ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། བདག་དང་གཞན་དུ་མམ་པའི་
སེམས་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་དུ་མོས་པའི་སོ་ནས་སམ། ས་དང་པོ་མན་ཆད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་སོ་
ནས་རྙེད་པ་དང་། ཡང་བདག་ལས་གཞན་ཆེས་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྙེད་ནས་དེ་ལྟར་བདག་གི་དོན་པས་
གཞན་གི་དོན་མཆོག་གཅེས་པར་ཤེས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་རང་གི་དོན་གཅེས་པར་བ་བ་ནི་གང་
ཡིན་པ་དེ་ལ། གཞན་གི་དོན་མི་གཅེས་པར་བ་བ་གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་དེ་འད་མེད་དོ། །གསུམ་པ་གཙོ་བོར་གཞན་
དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སེ། གཞན་དོན་གཙོ་བོར་བེད་པའི་ཚུལ། གཞན་དོན་གི་རྣམ་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ། གཞན་
དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཚན་ིད་དོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་སིང་རེའི་བདག་ིད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་གཞན་གི་དོན་གི་ཕྱིར་དུ་རང་རང་གི་མགོ་བཅད་ནས་གཞན་ལ་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་བདག་ིད་ཀིས་
བདག་ིད་ལ་སྡུག་བསལ་མི་བཟོད་པའི་གདུང་བ་རབ་ཏུ་བེད་པ་དེ་ལྟར་ནི་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་པོ་སྡུག་བསལ་
གིས་གདུང་བར་བེད་པའི་ལས་ཀིས་གཞན་དགར་གྱུར་པ་རྣམས་ལའང་ཤིན་ཏུ་བརེ་བ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་
པ་མ་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དོན་དུ་རང་ལ་སྡུག་བསལ་ཁུར་བར་བེད་པ་ཙམ་འཇིག་རེན་པ་
རྣམས་ཀིས་དག་ལ་ཡང་གནོད་པ་བེད་པའི་འབད་པ་བེད་མི་ནུས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་ིད་རང་བཞིན་
གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གོ་བུར་གི་དི་མ་ོན་སིབ་ཙམ་ཡང་སང་རུང་དུ་འདུག་པ་ཐ་ཆད་དེ་ན་ཐོས་ཀི་རིགས་
དང་། ཤེས་སིབ་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་གཟུང་རོག་ཀང་སང་རུང་དུ་འདུག་པ་འབྲིང་སེ་རང་རྒྱལ་གི་རིགས་དང་།
སིབ་པ་གིས་ཀ་སང་རུང་དུ་འདུག་པ་མཆོག་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཏེ། རིགས་གསུམ་པོ་དེ་ལ་གནས་པའི་གང་
ཟག་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་བེད་དེ། བཙུན་པ་ལྟར་ན་ཀུན་བརོད་པའི་
ཆོ་འཕྲུལ་གིས་གདུལ་བའི་སེམས་ཤེས་པར་བས་ནས། རེས་སུ་བསན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གི་གདམས་ངག་སོན་
པར་བཞེད་ལ། འགེལ་བེད་མཁན་པོ་ལྟར་ན། དང་པོ་རེས་སུ་བསན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གིས་གདུལ་བའི་བསམ་པ་
རོགས་པར་བས་ནས། ཀུན་བརོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གིས་དེའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་ལེགས་པར་སོན་པ་
དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་གིས་བསན་པ་ལ་མགུ་ཞིང་དད་པར་བེད་པ་དང་། དད་པ་དེ་རྣམས་བསན་པའི་
སོར་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བའི་བདག་ིད་ཀི་དོན་ལ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཡིད་
ཆེས་པ་བསེད་པར་བེད་པ་དང་། དེའི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བ་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་དང་། ཞི་གནས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།

45

དང་ལྷག་མཐོང་བསེད་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞི་ནི་གདམས་ངག་འདོམས་པར་བེད་པ་དང་། དེ་ལ་རེན་ནས་སེམས་
གནས་པ་ཞི་གནས་ཐོབ་པར་བེད་པ་དང་། བོ་མཐོང་སངས་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ལྷག་མཐོང་བསེད་པར་བེད་
པ་དང་། ཞི་ལྷག་གིས་ལ་རེན་ནས་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་
སེ། དེ་དག་གི་རིགས་ཅན་གསུམ་ཀ་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ། ཁད་པར་དུ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་རྣམས་སུ་
དང་པོར་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སུ་སེ་བ་དང་། ས་བརྒྱད་པར་དངོས་སུ་ལུང་བསན་པ་དང་། ས་བཅུ་པར་འོད་
ཟེར་ཆེན་པོའ ་ི དབང་བསྐུར་བ་དང་། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཁེན་པ་བ་ན་མེད་པའི་གོ་
འཕང་ལ་འགོད་པ་སེ་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་གི་བདག་ིད་འདི་དག་ནི་གཞན་གི་དོན་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཡིན་
ནོ། །འདི་ནི་པ་ར་ཧེ་ཏ་དང་འགེལ་ཆེན་ལུགས་སོ། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ན་བེད་པའི་
སྒྲུབ་པ་ལའང་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། བང་ས་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཐབས་
ལ་མཁས་པ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐབས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་གཞན་དོན་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཚན་ིད་ནི། སེ་བོ་རིགས་ཅན་གསུམ་རང་རང་གི་རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་དང་།
སང་བ་གང་ཤས་ཆེ་བ་དེའི་གེན་པོ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཆད་པ་ནི་ལེགས་པར་སོན་པའི་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་རགས་སོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གིས་གཞན་བསན་པ་ལ་དད་པར་བས་ནས་ང་རྒྱལ་གིས་མི་འགིང་བར་མགུ་
བར་བེད་དོ། །བདག་གིས་བསན་པ་ལ་བཅུག་པ་རྣམས་ལ་འདི་དག་ནི་བདག་ིད་ཀི་འཁོར་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་ང་
རྒྱལ་མེད་པ་ནི་འཇུག་པའོ། །བདག་མེད་ཀི་དོན་ལ་མ་རོགས་ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་གསུམ་བསལ་ནས་ངེས་ཤེས་
བསེད་པ་ལ་མཁས་པ་ནི་དོན་ལ་རྣམ་པར་ངེས་པའོ། །གཞན་དོན་གི་དཀའ་སད་བཟོད་པ་ནི་དགེ་བ་ཡོངས་སུ་
སིན་པར་བེད་པའོ། །བདག་ིད་བསླབ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ལུས་སེམས་དུལ་བས་ནི་གདམས་ངག་
འདོམས་པ་དང་། སེམས་གནས་པ་དང་། བོ་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པ་དང་བཞིས་
སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ས་དང་པོ་དང་། བརྒྱད་པ་དང་། བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཅིག་པ་རྣམས་
ནི་འོག་མ་འོག་མ་ལས་ཤིན་ཏུ་རིང་དུ་སོང་བ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལ་གནས་ནས་གཞན་ཡང་དེ་དག་ལ་འགོད་པ་ནི་
རིགས་སུ་སེ་བ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་པ་བཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཊིཀྐ་ལས། ས་དང་པོ་དང་། བརྒྱད་པ་
དང་། བཅུ་པའི་ཡོན་ཏན་རང་གིས་ཐོབ་ནས་གཞན་དེ་དག་ལ་འགོད་པར་ནུས་ལ་རིང་དུ་སོང་བར་བཤད་ཅིང་།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ནི། འཕགས་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་ནི་སོ་སེ་དང་ན་རང་གིས་འཇུག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རིང་
དུ་སོང་བ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལ་འགོད་པར་ནུས་པ་ལ་རིང་དུ་སོང་བའི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དོན་བ་བའི་ཡུལ་ལ་
སེམས་ཅན་མི་ཟད་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་པ་དེ་རྣམས་ཀང་མི་ཟད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་རྣམས་ཀི་ཕྱིར་རྒྱལ་སས་
རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་པོ་འདི་ནི་འཇིག་རེན་པ་དང་ན་རང་ལས་མཆོག་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པའི་མཚན་ིད་ལ་གིས་ཏེ། ོན་མོངས་པ་མེད་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་མེད་
པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་པ་འཇིག་རེན་དང་། ན་རང་
ལས་ཇི་ལྟར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཤེ་ན། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་ལྡན་པའི་སེ་བོ་རྣམས་
ནི་འདོད་ཡོན་གི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པས་ཚེ་འདིར་སྡུག་བསལ་མང་པོ་དང་། ཕྱི་མར་ངན་སོང་གི་སྡུག་
བསལ་གི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་སེ། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས། འདོད་པའི་སོན་རྣམས་མ་ལུས་བདག་གིས་
རིག །འཐབ་མོ་འཁོན་བཅས་མྱ་ངན་སྡུག་བསལ་ར། །འཇིགས་བེད་དུག་གི་ལོ་མ་ལྟ་བུ་དང་། །མེ་དང་འད་ཞིང་
རལ་གིའི་སོ་དང་འད། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གཟུགས་མེད་ཀི་སིད་པ་ལ་དགའ་ཞིང་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ནི་
བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་གི་བདེ་བ་དེ་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ལ་བདེ་བར་བཟུང་བ་ཡིན་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་
གི་བདེ་བ་ཡིན་ལ། བཞི་པ་ཡན་ཆད་ཀི་བཏང་སོམས་དེའང་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ལས་
མས་པར་འགྱུར་བས་གཡོ་བ་ཡིན་ལ། མདོ་ལས། གང་ཅི་ཚོར་བ་དེ་སྡུག་བསལ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྡུག་
བསལ་ཡིན་ཞིང་དེར་མ་ཤེས་པས་དེ་ལ་འཇུག་གོ །རང་ིད་ཞི་བ་ལ་དགའ་བ་ན་རང་རྣམས་ནི་རང་གི་སྡུག་
བསལ་ལེན་པར་བེད་པ་ོན་མོངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ལ་འཇུག་གོ །སིང་རེའི་བདག་ིད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ནི། རང་གཞན་གི་ལེན་པ་ོན་མོངས་པ་ཀུན་ཞི་བར་བེད་ལ། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་ཡང་མི་ཟད་པས་ན་རག་པ་མི་
གནས་པའི་མྱང་འདས་དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །གིས་པ་སྡུག་བསལ་མེད་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི། སེ་བོ་
རོངས་པ་རྣམས་ནི་རང་གི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་དོན་ལ་བརོན་པར་བེད་ཀང་དུས་རག་ཏུ་རང་གི་བདེ་བ་དེ་མ་ཐོབ་
པར་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྡུག་བསལ་བར་འགྱུར་གི། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་ནི་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའི་རེན་
གིས་མི་གཡོ་བར་བརན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རག་ཏུ་གཞན་དོན་ལ་བརོན་པ་ནི། རང་གཞན་གིས་ཀའི་
དོན་བས་ནས་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །སོད་འཇུག་ལས། འཇིག་རེན་སྡུག་བསལ་ཇི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སེད་པ། །དེ་ཀུན་རང་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །འཇིག་རེན་བདེ་བ་ཇི་སེད་པ། །དེ་ཀུན་གཞན་བདེ་འདོད་ལས་
བྱུང་། །མང་དུ་བཤད་ལྟ་སོས་ཅི་སེ། །བིས་པ་རང་དོན་བེད་པ་དང་། །ཐུབ་པ་གཞན་གི་དོན་མཛད་པའི། །འདི་
གིས་ཀི་ནི་ཁད་པར་ལྟོས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐབས་མཁས་པའི་ཁད་པར་ནི། རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་འཕལ་གི་སོད་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུའི་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་སོད་ཡུལ་
ས་ཚོགས་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཚིག་གིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་
པར་བ་བའི་ཕྱིར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་མངོན་པར་འདུ་
བེད་དོ། །སོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མདོ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་གི་ནང་
དུ་འདུག་པའི་ཚེ་ཐར་པ་ཆེན་པོ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ལ་བའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཆོས་ཀི་སྐུ་ཐོབ་པ་དང་། རི་ལམ་བྱུང་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་ལྟ་བུར་རོགས་པ་དང་། གིད་སད་པའི་ཚེ་མ་
རིག་པ་ལས་སད་པ་དང་། ལྡང་བའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ཐོབ་པ་དང་། གོས་གོན་པའི་ཚེ་ན་ངོ་ཚ་
དང་ཁེལ་ཡོད་པའི་གོས་གོན་པ་དང་། སྐེ་རགས་འཆིང་བའི་ཚེ་དགེ་བའི་ར་བ་དང་འབྲེལ་བ་དང་། སན་ལ་
འདུག་པའི་ཚེ་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པོ་རོ་རེ་གདན་ཐོབ་པ་དང་། རྒྱབ་བརེན་པའི་ཚེ་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་ཐོབ་པ་དང་།
མེ་གཏོང་བའི་ཚེ་ོན་མོངས་པའི་བུད་ཤིང་སེག་པ་དང་། འབར་བའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་འབར་བ་དང་། གཡོས་
ཟིན་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རི་ཐོབ་པ་དང་། ཟས་ཟ་བའི་ཚེ་བསམ་གཏན་གི་ཟས་ཐོབ་པ་དང་། ཕྱིར་འགོ་བའི་
ཚེ་འཁོར་བའི་གོང་ཁེར་ལས་ཐར་བ་དང་། སྐས་ལས་འབབ་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་འཁོར་བར་འཇུག་
པ་དང་། སོ་འབེད་པའི་ཚེ་ཐར་པའི་གོང་ཁེར་གི་སོ་འབེད་པ་དང་། སོ་གཅོད་པའི་ཚེ་ངན་སོང་གསུམ་གི་སོ་
གཅོད་པ་དང་། ལམ་དུ་འཇུག་པ་དང་གེན་དུ་འགོ་བའི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐོ་རིས་ཀི་ལམ་ལ་འགོད་
པ་དང་། ཐུར་ལ་འབབ་པའི་ཚེ་ངན་སོང་གསུམ་གི་རྒྱུན་གཅོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་འཕད་པའི་
ཚེ་སངས་རྒྱས་དང་མཇལ་བ་དང་། རྐང་པ་འཇོག་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་ལ་རོན་པ་དང་། རྐང་
པ་འདེགས་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལས་འདོན་པ་དང་། རྒྱན་དང་ལྡན་པར་མཐོང་ན་མཚན་
དང་དཔེ་བད་ཀིས་བརྒྱན་པ་ཐོབ་པ་དང་། རྒྱན་མེད་པ་མཐོང་ན་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་། སོད་
གང་བ་མཐོང་ན་ཡོན་ཏན་གིས་གང་བ་དང་། སོངས་པར་མཐོང་ན་སོན་གིས་སོངས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དགའ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བ་མཐོང་ན་ཆོས་ལ་དགའ་བ་དང་། མི་དགའ་བ་མཐོང་ན་འདུས་བས་ཀི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་དགའ་བ་
དང་། སེམས་ཅན་བདེ་བ་མཐོང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བདེ་བའི་ཡོ་བད་ཐོབ་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་མཐོང་ན་
སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསལ་ཞི་བར་བེད་པ་དང་། ནད་པ་མཐོང་ན་ནད་ལས་གོལ་བ་དང་། དིན་དུ་བཟོ་བ་མཐོང་
ན་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་དིན་ལན་ལྡོན་པ་དང་། དིན་དུ་མི་བཟོ་བ་མཐོང་ན་ལྟ་བ་ལ་
སོགས་པ་དིན་དུ་མི་བཟོ་བ་དང་། རོལ་བ་མཐོང་ན་ཕས་ཀི་རོལ་བ་ཚར་གཅོད་ནུས་པ་དང་། བསོད་པ་མཐོང་
ན་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་བསོད་པ་དང་། ཆོས་ཀི་གཏམ་བེད་པའི་ཚེ་སངས་
རྒྱས་ཀི་སོབས་པ་ཐོབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་མཐོང་ན་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་ལ་སིབ་པ་མེད་པ་
དང་། མཆོད་རེན་མཐོང་ན་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོད་རེན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཚོང་བེད་པ་མཐོང་ན་འཕགས་
པའི་ནོར་བདུན་འཐོབ་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་པའི་ཚེ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་གིས་སི་གཙུག་ལྟར་མི་མངོན་
པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་རུང་མཐུན་རིས་ནས་ཇི་
ལྟར་འོས་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །དྲུག་པ་མི་སོ་བའི་ཁད་པར་ནི། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལོག་སྒྲུབ་ཀིས་
བང་སེམས་གཞན་དོན་ལས་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རག་ཏུ་རང་གི་ོན་མོངས་པའི་ེས་པས་རང་
དབང་མེད་པར་བས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པས་ལོག་སྒྲུབ་ས་ཚོགས་བེད་པའི་སེ་བོ་ལ་ནི། བོ་ལྡན་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ེས་པ་སེ་འཁོན་དུ་མི་འཛིན་ཏེ། སོད་འཇུག་ལས། དཔེར་ན་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ནི། །ནད་
ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཡང་། །ོན་མོངས་ནན་གིས་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་
པ་ལྟར་འདི་དག་བདག་ལ་གནོད་པར་བེད་པར་མི་འདོད་བཞིན་ཁོང་ཁོས་རང་དབང་མེད་པར་སྐུལ་ནས་བདག་
ལ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རོགས་ནས་ལོག་སྒྲུབ་བེད་མཁན་གི་སེ་བོ་དག་ལ་སིང་རེ་ལྷག་པར་
འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ན་བའི་བུ་ལ་ཁད་པར་དུ། །མ་ནི་གདུང་བར་འགྱུར་
བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །དམ་པ་མིན་ལ་ལྷག་པར་བརེ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །སྒྲུབ་པའི་
རང་བཞིན་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆེ་བ་ལ། ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་པ་
འདི་ནི་སིད་པ་གསུམ་དང་འགོ་བ་ལྔ་པོ་ཀུན་ཟིལ་གིས་གནོན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འགོ་ཞིང་། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའི་ཆེ་བ་ནི་ཞི་བ་རྣམས་ཀི་མཆོག་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་ལྡན་ལ། ཡོན་ཏན་གི་ཆེ་བ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།

49

ནི་སོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ས་ཚོགས་ིད་ཀིས་རྣམ་པར་འཕེལ་ཞིང་། སེམས་ཅན་མི་གཏོང་བའི་ཆེ་བ་
ནི་བམས་པས་ཀུན་ནས་སླངས་ཏེ་དུས་རག་ཏུ་བསྡུ་བ་བཞིའི་སོ་ནས་འགོ་བ་རྣམས་སྡུད་པར་བེད་དོ། །སྒྲུབ་
པའི་ཐབས་བསན་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་ལེའུ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་བཞི་པོ་དེ་ཁོ་ན་
ིད་རོགས་པ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བའམ། དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་ནས་རང་གཞན་གི་དོན་ལ་སྦྱོར་བར་འགྱུར་བས་སྒྲུབ་
པའི་འོག་ཏུ་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་ལེའུ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་དོན། དེ་རོགས་པའི་ཆེ་བའོ། །དང་
པོ་ལ་བཞི་སེ། དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་མཚན་ིད་དང་། དེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དགག་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཟད་པའི་ཚུལ་
དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་གེན་པོའ ་ི རང་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ིད་དེ། ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་གི་
དངོས་པོ་ཡོད་པར་མིན་ཞིང་། ཡོངས་གྲུབ་ཀི་ངོ་བོར་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་བཏགས་ནི་དོན་གཞན་ལ་
མེད་བཞིན་དུ་བོ་འཁྲུལ་བས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། གཞན་དབང་ནི་ཀུན་བཏགས་དེའི་གདགས་གཞིར་གྱུར་བ་
རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཞིང་། ཡོངས་གྲུབ་ནི་དོན་དམ་པ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་
ཆོས་ིད་དུ་གྱུར་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པས་ཀུན་བཏགས་གཞན་དབང་གིས་དང་། ཡོངས་གྲུབ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ་
གཅིག་པ་མིན་ནོ། །གཞན་དབང་དེ་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སོང་པའི་ཆ་ལ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་བརོད་པས་གཞན་ཏེ་ཐ་
དད་པ་ཡང་མིན་ཏེ། དགོངས་འགེལ་ལས། འདུ་བེད་ཁམས་དང་དོན་དམ་མཚན་ིད་ནི། །གཅིག་དང་ཐ་དད་
བྲལ་བའི་མཚན་ིད་དེ། །གཅིག་དང་ཐ་དད་ིད་དུ་གང་རོགས་པ། །དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་ཞུགས་པ་
ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཆོས་ིད་ཡོངས་གྲུབ་ནི་འདུས་མ་བས་པའི་ཕྱིར་སེ་བ་དང་འཇིག་པ་མེད་ལ། ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པའི་ཆོས་འགག་ཀང་ཆོས་ིད་འབྲི་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། གེན་པོའ ་ི ཆོས་འཕེལ་ཡང་ཆོས་
ིད་འཕེལ་བ་མེད་ཅིང་། རང་བཞིན་གིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པས་གེན་པོས་གསར་དུ་རང་
བཞིན་དེ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མེད་ལ། ལམ་བསོམས་པའི་སོབས་ཀིས་གོ་བུར་གི་དི་མ་རྣམ་པར་
དག་པར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཡོད་མེད་གིས། གཅིག་ཐ་དད་གིས། སེ་འཇིག་གིས། འཕེལ་འགིབ་
གིས། དག་མ་དག་གིས་ཏེ། སོས་པའི་མཐའ་ཟུང་ལྔ་དང་བྲལ་བ་དེ་ནི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ིད་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དགག་པ་ལ། ངོ་བོ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དགག་པ་དང་། རྒྱུ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། དགག་པ་དངོས་བསན། གནོད་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་གང་ཟག་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

རས་སུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བདག་དེ་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཡིན་ནམ། ེར་ལེན་གི་ཕུང་པོའམ་དེ་གིས་
ལས་གཞན་ཞིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། བདག་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་གི་མཚན་ིད་དང་
ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདག་ནི་རག་པ་གཅིག་པུ་རང་དབང་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །གིས་པ་ལྟར་ན། ངན་
པར་གནས་པའི་ེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། བདག་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་དང་མཚན་ིད་མི་འད་བའི་ཕྱིར་ཏེ།
བདག་གི་མཚན་ིད་ནི། རག་པ་གཅིག་པུ་རང་དབང་ཅན་འདོད་ལ། ཕུང་པོ་ནི་མི་རག་པ་དང་དུ་མ་དང་གཞན་
དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལྟར་ན་བདག་ལྟ་དང་ེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་དེ་གིས་ལས་གཞན་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། འདི་གིས་ལས་གཞན་པའི་བདག་ཏུ་སང་རུང་དུ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། བདག་མེད་པས་ན་བདག་ཏུ་
འཛིན་པ་དེ་ནི་ནོར་བར་ཤེས་པ་ལོག་ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན། ཕུང་པོ་
སྐད་ཅིག་སྨྲ་བ་ནི། །ཤཱཀ་པ་རྣམས་བདག་མེད་ན། །མཐོ་རིས་ཐར་ལ་དགོངས་པ་ཡི། །འབད་པ་དོན་མེད་ིད་དུ་
འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བདག་མེད་ན་ཐར་པ་མེད་པའི་སོན་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཐར་པ་པོའ ་ི བདག་ནི་མེད་པ་
དེའི་ཕྱིར་ཐར་པ་ནི་ནོར་བཅོམ་གི་རང་བཞིན་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དེ་ཟད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་མ་
ཡིན་པར་ཤེས་པས་ཐག་པ་སྦྲུལ་དུ་བཟུང་ནས་འཇིགས་པ་དེ་དང་བྲལ་བ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། དོན་དམ་
པར་བདག་མེད་ན་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བདག་མེད་མི་རོགས་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་
ན་འཁྲུལ་པ་ཙམ་སེ། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་བརེན་པའི་སེ་བོ་ཡིས་ེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་
གི་རང་བཞིན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་འདི་བདག་མེད་དུ་མངོན་སུམ་གིས་རོགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། བདག་
མེད་རོགས་པའི་ཡེ་ཤ
ཤ ེས་མེད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དེ་དག་ལ་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་པས་སྡུག་བསལ་
རང་ཡང་མི་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྡུག་བསལ་ནི་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རིག་པ་ལ་ལྟོས་
དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསལ་མས་སུ་མྱོང་བའི་ཤེས་པས་རིག་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །དེ་འདའི་སེ་བོ་དེ་ནི་
སྡུག་བསལ་ཅན་ཡིན་ལ། སྡུག་བསལ་ཅན་གི་བདག་ནི་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པས་ཆོས་
ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་ནོ། །ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པས་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་སང་བ་
བཞིན་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་རྒྱུ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དགག་པ་ནི། རྒྱུ་ལ་རེན་ནས་དངོས་པོ་
རབ་ཏུ་བསེད་པ་མངོན་པར་འཇུག་པ་སེ་མངོན་སུམ་གི་མཐོང་བཞིན་དུ་གངས་ཅན་པ་ལ་སོགས་པའི་སེ་བོ་ཁ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཅིག་ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་རྣམས་རེན་འབྲེལ་ལས་གཞན་གཙོ་བོ་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པས་བས་
སོ་ཞེས་བ་བའི་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་བརེན་ཏེ་བརེན་པར་མི་རིགས་སོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཡོད་པའི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་མི་མཐོང་བར་མེད་པའི་བདག་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་དེ་འད་བའི་མུན་ནག་གི་རྣམ་པ་འདི་གང་ཞིག་
ཡིན་ཏེ། མུན་པས་ཀང་ཡོད་པ་མི་མཐོང་བར་བེད་ཀི་མེད་པ་མཐོང་བར་མི་བེད་པས་དེས་ན་འདི་འབྱུང་བར་མི་
རིགས་པ་ཞིག་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཟད་པའི་ཚུལ་ནི། བདག་མེད་ན་ཐར་པའི་
ལམ་མེད་པས་ཐར་པ་དང་འཁོར་བ་ཁད་པར་མེད་པར་གྱུར་རོ་ཞེ་ན། དཔེ་མེད་པར་བསོད་པ་ལས། འཁོར་བ་
སངས་པར་གྱུར་པ་ཡི། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཁེད་མི་བཞེད། །འཁོར་བ་ཞི་ིད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ིད་མྱ་ངན་འདས་
པ་བཞེད། །ཅེས་དང་། ཐེག་བསྡུས་ལས། འཁོར་བ་དང་ནི་མྱ་ངན་འདས། །མཚུངས་པར་ཤེས་པ་ནམ་ཤེས་
པ། །དེ་ཚེ་དེ་ཕྱིར་དེ་ལ་ནི། །འཁོར་ིད་མྱ་ངན་འདས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་ཆོས་ཙམ་འདི་ལ་དོན་དམ་
པའི་ཚུལ་གིས་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་སེ་བ་འཁོར་བ་དེ་གིས་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །འོན་ཀང་
དགེ་བའི་ལས་རྣམས་བེད་པའི་སེ་བོ་དེ་དག་སེ་བ་འཁོར་བ་ཟད་པས་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ཞི་བའི་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །བཞི་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་གེན་པོ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་
ཚོགས་ལམ་བསན་པ་ནི། འདི་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་གེན་པོ་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། ཚོགས་
གིས་ཀིས་ནི་དེ་སེད་པར་བེད་ཅིང་མཐོང་ལམ་དུ་དངོས་སུ་ཐོབ་ནས་དེ་ཡན་ཆད་དུ་རོགས་པ་དེ་གོང་ནས་
གོང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་པ་ལས། ཚོགས་ལམ་ལ་གནས་པ་དེས་ཚོགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསགས། རོག་པ་ཇི་ལྟ་
བུ་ཞིག་སེས་ནས་དུས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ན་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཚོགས་ལམ་པ་དེས་ཚོགས་ཀི་ཁད་པར་བསོད་ནམས་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་
ལེགས་པར་བསགས་ནས། རོགས་པའི་ཁད་པར་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་ཆོས་ལ་ཐོས་པ་དང་
སེམས་པའི་སོ་ནས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་དུ་བདེན་པ་མེད་པར་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་པར་བས་ནས་སོམ་པའི་ཕྱིར།
ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཕ་རོལ་གི་དོན་རྣམ་པར་བརོད་པ་སེ་རྣམ་པར་རོག་པའི་རྒྱུ་ཅན་
ཡིན་པར་རོགས་ཏེ། འདི་ལྟར་དོན་དུ་སང་བ་འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་རོག་པ་འཁྲུལ་བའི་དབང་གིས་ཤེས་པ་ིད་ཕྱི་
རོལ་གི་དོན་དུ་སང་གི་དོན་དུ་བདེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རོགས་སོ། །དུས་ནི་མཐའ་ཡས་ཏེ་བསྐལ་པ་གངས་
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མེད་གཅིག་གིས་ས་དང་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །སྦྱོར་ལམ་ནི་ཚོགས་ལམ་དུ་རོགས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཡིས་སྦྱོར་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ན་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་དུ་སང་བ་ཐམས་ཅད་བརོད་པ་
སེ་རོག་པ་ཙམ་དུ་རིག་ནས་དོན་དེར་སང་མཁན་གི་སེམས་ཙམ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་གནས་
སོ། །མཐོང་ལམ་ནི། སྦྱོར་ལམ་གི་རེས་དེ་ནས་ཆོས་དབིངས་གཟུང་འཛིན་གིས་ཀི་མཚན་ིད་དང་བྲལ་བ་
མངོན་སུམ་ིད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་རོགས་ཤེ་ན། དོད་དང་རེ་མོ་བཟོད་པ་གསུམ་དུ་སེམས་
ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་གཟུང་བ་མེད་པར་བོས་རིག་ནས། དེ་ནས་ཆོས་མཆོག་ཏུ་གཟུང་བ་མེད་པས་དེ་
འཛིན་པའི་སེམས་ཙམ་པོ་དེ་ིད་ཀང་མེད་པ་ིད་དུ་རོགས་སོ། །དེ་ལྟར་བོ་དང་ལྡན་པས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་
པ་གིས་པོ་མེད་པར་རིག་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་གཟུང་འཛིན་གིས་པོ་དེ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་
སེམས་གནས་སོ། །སོམ་ལམ་ནི་གང་ཟག་བོ་དང་ལྡན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོམ་ལམ་པས་གེན་པོ་རྣམ་
པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོབས་ཀིས་ས་གིས་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་རག་ཏུ་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
སོང་པ་ིད་དུ་ཀུན་ནས་མམ་པར་སོང་བ་སེ། རོགས་པ་དེའི་སང་བ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དེ་ལ་བརེན་པའི་
ེས་པའི་ཚོགས་སོམ་སང་གི་བག་ཆགས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་ཚང་ཚིང་སེ་སང་དཀའ་བར་གྱུར་
པ་རྣམས། དཔེར་ན་སན་འགའ་ཞིག་གི་ཐིག་པ་དུག་གི་བུམ་པར་ལྷུང་ན་དུག་དེ་སན་དུ་འགྱུར་བའམ། སན་པས་
དུག་ཞི་བར་ནུས་པའི་སན་ཆེན་པོས་དུག་སེལ་བར་བེད་པ་བཞིན་དུ་སེལ་བར་བེད་དོ། །སློབ་དཔོན་བཙུན་པ་
ལྟར་ན། དོན་གི་རྣམ་པ་བརོད་པའི་རྒྱུ་ཅན་རོགས། །ཞེས་དོད་དང་། དེ་ཡི་བརོད་པ་ཙམ་དུ་དོན་རིག་
ནས། །ཞེས་པ་རེ་མོ། དེ་སང་སེམས་ཙམ་ལ་ནི་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་པས་བཟོད་པ། དེ་ནས་ཤཽ་ཀ་ཕྱེད་ཀིས་
ཆོས་མཆོག་བསན་པར་བཞེད་དོ། །གིས་པ་དེ་རོགས་པའི་ཆེ་བ་ནི། ལམ་བཞི་པོ་དེ་ལ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་དེས་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་མིང་ཚིག་ཡིག་གེའི་སོ་ནས་ལེགས་པར་རྣམ་པར་
བཞག་པ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་རྣམས་ལ་བརན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་གི་གསུང་རབ་ལ་
དམིགས་པའི་ར་བའི་སེམས་ཀི་ཆོས་དབིངས་ལ་བོ་གོས་མམ་པར་བཞག་པས་དན་པའི་རྒྱུ་བཟུང་བའི་ཆ་
ཡུལ་ཅན་རོགས་པ་ཙམ་ལས་ཐ་དད་མེད་པར་རིག་ཅིང་། འཛིན་པའང་མི་དམིགས་པར་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་
ཐོབ་པས་མྱུར་དུ་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །སེམས་དྲུག་ནི། ར་བའི་སེམས་དང་།
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།

53

རེས་སུ་སོད་པའི་སེམས་དང་། རྣམ་པར་སོད་པའི་སེམས་དང་། ངེས་པར་འཛིན་པའི་སེམས་དང་། སོམ་པའི་
སེམས་དང་། སོན་ལམ་གི་སེམས་སོ། །འདི་དག་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། དང་པོ་མིང་ལ་དམིགས་པ་
སེ། །གིས་པ་མིང་ཅན་སང་བ་ཡིན། །གསུམ་པ་མིང་ཅན་གིས་པོ་ཡི། །མཚན་ིད་ཡོངས་སུ་སོད་པ་
འོ། །བཞི་པ་མཚན་ིད་ངེས་འཛིན་ཅིང་། །ལྔ་པ་ངེས་པའི་མིང་ཅན་ཏེ། །མིང་ལ་ེ་བར་སྡུད་པ་ིད། །དྲུག་པ་
མིང་དེ་ལ་དམིགས་ནས། །དེ་ིད་ཐོབ་བ་ལ་འདུན་པའམ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱས་པར་གདམས་ངག་གི་
སྐབས་སུ་སོན་ནོ། །དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།རང་དོན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པའི་རྒྱུ་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་ལེའུ་བསན་ནས། དེའི་རེས་ལ་སིན་པར་བེད་པ་ལ་མི་སོ་བའི་ཐབས་མཐུའི་
ལེའུ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མཐུའི་ངོ་བོ་དང་།
མཐུའི་དབེ་བ་དང་། བེ་བྲག་མངོན་ཤེས་ཀི་མཐུའོ། །དང་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ཀི་མཐུའི་ངོ་བོ་ནི་འདོད་པ་ཙམ་གི་རང་གཞན་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་སེ། བང་ས་ལས།
སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཐུ་གང་ཞེ་ན། མདོར་བསྡུ་ན་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ།
སེམས་ཤིན་ཏུ་སོམས་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་ཐོབ་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་འདོད་པ་ཙམ་གིས་དོན་
ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ནི་འཕགས་པའི་མཐུ་ཞེས་བའོ། །ཆོས་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་དང་། ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་ཡང་དེ་དག་གི་མཐུ་ཞེས་བའོ། །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་
ཚོགས་ཆེན་པོ་སོན་བསགས་པ་ལས་ལྷན་ཅིག་སེས་པའི་ངོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་དེ་དག་ནི་ལྷན་ཅིག་
སེས་པའི་མཐུ་ཡིན་པར་རིགས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་མཐུའི་དབེ་བ་ནི། བང་ས་ལས་ལྔ་
གསུངས་ཏེ། མངོན་པར་ཤེས་པའི་མཐུ། ཆོས་ཀི་མཐུ། ལྷན་ཅིག་སེས་པའི་མཐུ། ན་རང་དང་ཐུན་མོང་བ་
དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གོ །གིས་པ་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
དྲུག་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་སོང་བ་དང་། ཚོགས་ཡོངས་སུ་སིན་པ་དང་། རང་གཞན་
ལ་ཕན་འདོགས་པ་དང་། ཕྱི་མ་ལ་འབྲས་བུ་འབིན་པ་སེ་བཞི་བཞི་ཡོད་པ་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལྷན་ཅིག་
སེས་པའི་མཐུ་ནི། སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསལ་གིས་མི་རི་བ་དང་། མཛད་པ་བཅུ་གིས་སོན་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་སོ། །བཞི་པ་ནི། ན་རང་ལ་སོགས་པས་ཀང་ནུས་པ་ཡིན་ལ། ལྔ་པ་ནི། ན་རང་ལ་སོགས་པས་མི་
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ནུས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །བེ་བྲག་མངོན་ཤེས་ཀི་མཐུ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏེ། དངོས་ཀི་དོན་དང་། ཞར་ལས་
བྱུང་བའོ། །དང་པོ་མངོན་ཤེས་ལ་དྲུག་ལས། ལུས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ནི། སོང་གསུམ་
གངས་མེད་པ་རྣམས་གཡོ་བ་དང་། འོད་ཀིས་ཁབ་པར་བེད་པ་དང་། རི་ལ་སོགས་པ་རྡུལ་ཕན་ཙམ་དུ་སྡུད་
ཅིང་། རྡུལ་ཕན་ཡང་རིའི་རྒྱལ་པོ་ཙམ་དུ་སེད་པ་དང་། གོང་རལ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་རང་གི་ལུས་ཀི་ནང་དུ་
འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་། ལུས་དང་ངག་དང་ཡུལ་རྣམ་པ་མང་པོ་སྤྲུལ་པར་
བེད་པ་སྤྲུལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལོ། །བེད་ལས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་འདུན་པར་བས་ནས་བསན་པ་ལ་འཇུག་པ་
དང་། སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་བ་རྣམས་སྡུག་བསལ་ལས་སོབ་པའོ། །སོན་གི་གནས་རེས་སུ་དན་པའི་མངོན་
ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། བདག་དང་གཞན་གི་ཚེ་རབས་ས་ཕྱི་མང་པོ་རྣམས་དན་པའོ། །བེད་ལས་ནི་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སོན་གི་སེས་པའི་རབས་ངོ་མཚར་བ་རྣམས་བསན་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་སེད་པར་བེད་པ་
དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སེ་བ་དུ་མ་བསན་ནས་ལྟ་བ་ངན་པ་སོང་བར་འགྱུར་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ལྷའི་རྣ་
བའི་མངོན་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ན་གགས་པའི་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་
པའི་སའི་བེ་བྲག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཐོས་པའོ། །བེད་ལས་ནི་རང་རང་གི་སྐད་དང་མཐུན་པར་ཆོས་བསན་
ནས་སེམས་ཅན་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པའོ། །ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་གང་ནས་
ཤི་འཕོས་ནས་གང་དུ་སེ་བ་དང་། རྒྱང་རིང་པོ་ན་གནས་པའི་གཟུགས་ཀི་བེ་བྲག་ཕ་རགས་མང་པོ་རྣམས་ཀང་
མཐོང་བའོ། །བེད་ལས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུས་ཀི་སོད་པ་དང་དགེ་མི་དགེའི་ལས་གཟིགས་ནས་ཇི་ལྟར་
རིགས་པར་འདུལ་བའོ། །སེམས་ཀི་རྣམ་གངས་ཀི་མངོན་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་ཀི་
བེ་བྲག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཤེས་པའོ། །བེད་ལས་ནི་རང་རང་གི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ལམ་བསན་ནས་
འདུལ་བར་བེད་པའོ། །ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། འཕགས་པའི་ལམ་ཐོབ་པ་དང་། དེའི་ཐབས་
དང་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས་པའོ། །བེད་ལས་ནི་བདག་ིད་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པ་མེད་པ་དང་། གཞན་ལ་ཡང་དེའི་ཐབས་སོན་ཞིང་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་སེལ་བར་བེད་པའོ། །འདི་དག་
ནི་བང་ས་ལས་བྱུང་བར་ལྟར་སྐབས་སུ་བབས་པ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མངོན་
ཤེས་ཀི་མཐུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བའི་དོན་ལ་བཞི་ལས། ས་མཚམས་ནི། ཟག་ཟད་ཀི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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མངོན་ཤེས་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ལ། གཞན་ལྔ་ནི་སོ་སོ་སེ་བོའ ་ི ས་ལ་ཡང་ཡོད་དོ། །ངོ་བོ་ནི། རྣམ་པར་
གོལ་བའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། མངོན་ཤེས་རྣམ་དྲུག་རྣམ་གོལ་བོ། །ཞེས་སོ། །རེན་དང་སོད་ཡུལ་
གི་ཁད་པར་ནི། ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་ཤེས་ནི། ས་ཐམས་ཅད་ལ་བརེན་ཞིང་ས་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་དེའི་ཡུལ་དུ་
འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས། འདི་ནི་ས་ཐམས་ཅད་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་སོ། །གཞན་ལྔ་ནི་
བསམ་གཏན་བཞིའི་སེམས་ལ་བརེན་ཞིང་རང་གི་ས་དང་ས་འོག་མ་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། །ལྔ་ནི་བསམ་
གཏན་བཞི་དག་ན། །རང་དང་འོག་མའི་སོད་ཡུལ་ཅན། །ཞེས་སོ། །ཡང་སོན་གི་གནས་རེས་སུ་དན་པ་དང་།
ལྷའི་མིག་དང་ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་ཤེས་གསུམ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མི་སློབ་པའི་ལམ་གི་དུས་ནི་སོན་གི་མཐའ་
དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། གསུམ་ནི་རིག་པ་སོན་མཐའ་སོགས། །མ་རིག་པ་ནི་
ཟློག་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་ཤེས་
གསུམ་ནི་རིམ་བཞིན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་། ཀུན་བརོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་། རེས་སུ་བསན་པའི་ཆོ་
འཕྲུལ་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་ཕྱི་མ་ཁོ་ན་མཆོག་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་གསུམ་པ་དྲུག་པ་ནི། །ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་ཡིན་
བསན་པ་མཆོག །ཅེས་སོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གིས་ཏེ། མཐུའི་རང་བཞིན་དང་། མཐུའི་ཆེ་བ་བརོད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་ལས། ངོ་བོའ ་ི དོན་ནི། སེམས་ཅན་གང་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་གང་དུ་སེ་བ་མངོན་སུམ་དུ་
ཤེས་པ་ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་དང་། གདུལ་བ་ེ་རིང་མེད་པའི་ངག་ཐོས་པ་ལྷའི་རྣ་བ་དང་། གདུལ་བའི་
སེམས་ཇི་ལྟར་འདུག་པ་ལྟར་རོགས་པ་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་པ་དང་། སོན་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་འདི་ལྟ་བུ་
ཞིག་བས་པས་ད་ལྟར་གི་ལུས་འདི་སེད་དོ་ཞེས་བ་བ་སོན་གི་གནས་རེས་སུ་དན་པ་དང་། གདུལ་བ་གང་ན་
ཡོད་པ་དེའི་གནས་སུ་འགོ་བ་ལུས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་། འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཐབས་མངོན་སུམ་དུ་
ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ཤེས་པ་གང་ཞིག་ཡུལ་དང་དུས་ཀུན་
ཏུ་འགོ་ཞིང་འཆི་འཕོ་བ་དང་། སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དོན་དྲུག་པོ་དེ་ནང་ཚན་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་བཅས་པ་
ཐོགས་པ་མེད་པ་ནི། སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པ་ལ་རེན་གིས་མི་གཡོ་བའི་བརན་པ་ཐོབ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་མཐུ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་རྒྱུའི་དོན་ལ་གསུམ་སེ། རེན་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །དང་པོ་ནི་
བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ཐོབ་པ་ལ་རེན་ནས་བྱུང་བས་དེ་ིད་རེན་དུ་བསན་ནོ། །དག་པ་ཞེས་པ་ནི་
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བསམ་གཏན་གི་སོན་བརྒྱད་ལས་གོལ་བས་དག་པ་ཡིན་ལ། ཤིན་ཏུ་ཞེས་པས་ནི་རབ་ཀི་མཐའ་ས་བསན་ཏེ།
བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མེད་བཞི་ལ་ལུགས་མཐུན་དང་། ལུགས་མི་མཐུན་དུ་ཞུགས་ནས་སླར་ཡང་
བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བཞི་པའི་བར་དུ་རིམ་གིས་ཞུགས་པའི་མཐའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བ་སེ། མཛོད་
ལས། དེ་ནི་ས་ཀུན་གིས་མཐུན་པས། །འཕེལ་པའི་རབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན། །ཞེས་པས་སོ། །ཡང་ན་བང་ཆུབ་
སེམས་ཀི་མངོན་ཤེས་རེན་པས་ན་རང་གི་མངོན་ཤེས་ཀི་རེན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤིན་
ཏུ་དག་པ་ཞེས་པའི་ས་བསན་ནོ། །རྒྱས་པར་ནི་ཕར་ཕྱིན་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་ཡེ་ཤེས་ནི།
རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་འདི་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་
རྣམ་པ་གནས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལས་ཐོབ་པ་སེ། མངོན་ཤེས་དྲུག་གི་ཐབས་སུ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སང་བ་ལྡན་
པའི་གཟུགས་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། སའི་བེ་བྲག་དུ་མ་ལ་སེམས་གཏད་པ་དང་། གཞན་གི་སེམས་ཀི་གནས་
སྐབས་དུ་མ་དང་། སོན་གི་གནས་སྐབས་དུ་མ་དང་། རང་གི་ལུས་སངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ལ་ཡིད་གཏོད་
པ་དང་། རྣམ་པར་མི་རོག་པ་སོམ་པའོ། །དེ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མངོན་ཤེས་ཀི་མཐུ་
གྲུབ་པ་ན་རང་བས་ལྷག་པ་དཔེ་མེད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོས་རག་ཏུ་གནས་སོ། །འོ་ན་བསམ་གཏན་དེ་མངོན་ཤེས་ཀི་
རྒྱུ་འབྲས་བུ་གིས་ཀར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཅིག་གི་སོབས་ཀིས་གཅིག་འབྱུང་བ་འབྲས་དང་འབྲས་ཀི་མྱུ་
གུ་ལྟ་བུའོ། །མངོན་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཕྱོགས་བཅུར་སོང་ནས། སངས་རྒྱས་ཡང་
དག་པར་མཆོད་ཅིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་ནས་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་བསེད་པར་བེད་དོ། །ལས་
ཀི་དོན་ལ་དྲུག་ལས། མཐོང་བའི་ལས་ནི། སེམས་ཅན་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀུན་གི་ཆགས་པ་
དང་འཇིག་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་མཐོང་ཞིང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཡང་མཐོང་ངོ་། །དེ་ལ་སོད་ཀི་འཇིག་རེན་ནི། སོན་
ལམ་དང་དགེ་བའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་སེ། ཕལ་ཆེན་ལས། ཇི་ལྟར་ས་བོན་ཁད་པར་གིས། །འབྲས་བུ་ས་ཚོགས་
འབྱུང་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ལས་ཀི་ཁད་པར་གིས། །སེམས་ཅན་རྣམས་དང་ཞིང་འབྱུང་ངོ་། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོས་
སིན་དཔུང་རྣམས། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ལ་སོན་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་སོན་ལམ་གིས། །ཞིང་རྣམས་
ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །ཞིང་གི་ཁད་པར་ལ་གསུམ་སེ། དབིབས་ཀི་ཁད་པར་དང་། ཡོན་ཏན་གི་
ཁད་པར་དང་། འཇིག་འཆགས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སང་། །ལ་ལ་ཟླུམ་པོ་ལ་ལ་ཟུར་གསུམ་སེ། །དེ་དག་ལ་ལ་ཕྱོགས་ནི་གྲུ་བཞིར་གནས། །ནོར་བུ་པད་འཁོར་ལོ་
ཡན་ལག་བརྒྱད། །ཀུན་ཀང་ལས་རྣམས་རྒྱ་མཚོས་རྣམ་པར་བྲིས། །ཞེས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཞིང་རྣམས་ལ་ལ་
སངས་རྒྱས་མེད། །ཞིང་རྣམས་ལ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅས། །ཞིང་རྣམས་ལ་ལ་སངས་རྒྱས་གཅིག །ལ་ལ་སངས་
རྒྱས་མང་པོ་འབྱུང་། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་འཇིག་འཆགས་ཀི་ཁད་པར་ནི། མངོན་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་བསན་
ཟིན་ཏོ། །སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རེན་ཡང་དེར་སོན་ནོ། །སོན་པའི་ལས་ནི། ཇི་ལྟར་འདོད་ཀི་བར་དུ་གནས་པ་ཚེ་
ལ་དབང་བ་དང་། ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་སེམས་ལ་དབང་བ་དང་།
ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡོ་བད་རིན་ཆེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཆར་
འབབ་པ་ཡོ་བད་ལ་དབང་བ་དང་། ས་དང་འགོ་བ་དང་སེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་
ལས་ལ་དབང་བ་དང་། བསམ་གཏན་ལ་གནས་བཞིན་དུ་འདོད་ཁམས་ལ་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་སེ་བ་ལ་དབང་བ་
དང་། ས་འདི་གསེར་དུ་མོས་ན་དེར་འགྱུར་བ་ལས་སོགས་པ་ལ་དབང་བ་དང་། སོན་ལམ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་ལྟར་
འགྲུབ་པ་སོན་ལམ་ལ་དབང་བ་དང་། གདུལ་བ་འདུན་པར་བེད་པའི་ཤེས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ་དང་། སོ་སོ་
ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་དང་། གསུང་རབ་ལ་སང་བ་རྒྱས་ཏེ་དུས་
གཅིག་ཏུ་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་མི་འད་བ་དུ་མའི་སོ་ནས་ཆོས་བསན་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་ཚིམ་པར་
བེད་པ་ནི་ཆོས་ལ་དབང་བ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀི་བཤེས་གེན་
གིས། དབང་རྣམས་ཀིས་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སོན་པའི་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་སོ་སོ་
གཞན་ལ་རིག་པར་མཛད་དེ། དང་པོ་གསུམ་ནི་སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུའོ། །དེའི་འོག་མ་གིས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་
འབྲས་བུའོ། །དེའི་འོག་མ་ནི་བཟོད་པའི་འབྲས་བུའོ། །དེའི་འོག་མ་ནི་བརོན་འགྲུས་ཀི་འབྲས་བུའོ། །དེའི་འོག་མ་
ནི་བསམ་གཏན་གི་འབྲས་བུའོ། །དེའི་འོག་མ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་
དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་དབང་བཅུ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་འབྲས་བུར་བཤད་པ་ཡིན་པས་འདིར་ཤེས་བེད་
དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། བང་སེམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་དབང་བཅུ་ལ་ཡོན་ཏན་རོགས་མ་རོགས་ཀི་
ཁད་པར་ཡོད་ཀང་ངོ་བོ་རིགས་འད་བ་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དབང་བཅུ་དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་
གདུལ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དབང་བཅུ་པོ་དེ་དག་དང་། གཞན་ཡང་ས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་
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དང་བཅས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ས་ཚོགས་དག་ཀང་རྣམ་པར་སོན་པར་བེད་དོ། །འོད་ཟེར་ལས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་དེས་འོད་ཟེར་བཏང་བས་ཚ་གང་ལ་སོགས་པའི་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བའི་ངན་སོང་གསུམ་པོ་དག་གི་
སྡུག་བསལ་ཞི་བར་བས་པས་དེ་དག་དད་པ་སེས་ཏེ་ཚེ་འཕོས་ནས་མཐོ་རིས་སུ་འགོ་བར་བེད་ཅིང་བདུད་ཀི་
རྒྱལ་པོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་གཞལ་མེད་ཁང་མཐོ་ཞིང་མཛེས་པ་དག་
བདུད་དང་བཅས་པ་ཀུན་ཏུ་བསོད་ཅིང་སྐྲག་པར་བེད་དོ། །རྣམ་པར་རོལ་པའི་མདོ་ལས་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་དེ་ནི་མཆོག་ཚོགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་ནང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
ལ་མམ་པར་བཞག་ནས་ལུས་མི་སང་བ་དང་། གཞན་གིས་བསོད་པར་མི་ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་རོལ་
པ་ཀུན་ཏུ་སོན་པར་བེད་དོ། །སྤྲུལ་པའི་ལས་ནི། བཟོའ ་ི ལས་ཀི་གནས་དང་གདུལ་བའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་
པའི་ལུས་སུ་སེ་བ་དང་། མཛད་པ་བཅུ་གིས་སོན་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་
དུས་འཁོར་བ་མ་སོངས་ཀི་བར་དུ་ཀུན་ཏུ་གནས་པའོ། །ཞིང་དག་པའི་ལས་ནི། སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་དང་
བཅས་པ་གནས་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་དག་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཞིང་ཁམས་རྣམས་ཤེལ་དང་བཻ་ཌཱུརྻའི་རང་
བཞིན་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་བསན་པར་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞིང་དག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞིང་།ཤསངས་
རྒྱས་ཀི་མཚན་མི་གགས་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ཡང་དག་པར་སགས་
པས་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་སེས་ནས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གཞན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡོད་པ་
དག་ཏུ་འགེད་དེ་སེ་བར་བེད་དོ། །ལྡན་པའི་དོན་ནི། འདབ་གཤོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའི་བ་དེས་རང་གང་འདོད་
པར་འགོ་ནུས་པ་བཞིན་དུ་མངོན་ཤེས་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་སེམས་ཅན་རྣམས་སིན་
པར་བེད་པ་ནུས་པ་ིད་དང་། མངོན་ཤེས་ཀི་སོ་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བས་པས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་
རིགས་ཀི་བུ་ཁོད་ཀིས་དེ་ལྟར་བས་པ་ལེགས་སོ། །ཞེས་ཤིན་ཏུ་བསགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། དེས་བསན་པ་
བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་སེ་རྒུ་རྣམས་ཀིས་དེའི་ཚིག་གཟུང་བར་
འོས་པར་འགྱུར་རོ། །འཇུག་པའི་དོན་ལ་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །རིགས་པ་གསུམ་ནི། སོན་
གི་མཐའ་རིག་པ་དང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་རིག་པ་དང་། ད་ལྟར་གི་མཐའ་རིག་པའོ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ནི།
གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་ཐར་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་ཐར་དང་།
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར་དང་། གཟུགས་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་བཞི་དང་། འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་ཏེ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལ་
གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་ཐར་ནི། ལྟ་བ་པོ་བདག་ིད་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ཕྱི་
རོལ་གི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ས་ཚོགས་སུ་ལྟ་བར་བེད་པའི་ཏིང་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པ་དེ་དབིབས་ལ་ཆེ་ཆུང་ས་ཚོགས་དང་། ཁ་དོག་ལ་མཛེས་མི་མཛེས་ས་ཚོགས་སུ་ལྟ་བའོ། གཟུགས་ཅན་མ་
ཡིན་པ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་ཐར་ནི། ལྟ་བ་པོ་བདག་ིད་ལ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པའི་སོ་
ནས་ས་མ་བཞིན་དུ་ས་ཚོགས་སུ་ལྟ་བར་བེད་པའོ། །གལ་ཏེ་གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་མ་ཐོབ་ན་རང་ལ་
གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་བཤིག་པར་འགལ་ལ་ཐོབ་ན་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གཟུགས་
མེད་ཀི་འདུ་ཤཤེས་ེ་བར་འཇོག་པའི་གཟུགས་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་བཞག་ནས་རང་ལ་གཟུགས་
ཀི་འདུ་ཤེས་བཤིག་ལ། ཕྱིས་དེ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་གིས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་བཞག་
སེ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་བེད་པས་མི་འགལ་ལོ། །འདི་གིས་ནི་གཟུགས་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་སྤྲུལ་པའི་སིབ་
པའི་གེན་པོར་སོམ་སེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། འདི་ལྟ་སེ། སྤྲུལ་པའི་སིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཕྱིར་
ཞེས་སོ། །ངོ་བོ་མི་སྡུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ཞིང་། ས་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གིས་པ་ལ་བརེན་ཏེ།
མཛོད་ལས། རྣམ་པར་ཐར་བརྒྱད་དང་པོ་གིས། །མི་སྡུག་བསམ་གཏན་གིས་ན་ཡོད། །ཅེས་སོ། །སྡུག་པའི་
རྣམ་ཐར་ནི། ཐོག་མར་གཟུགས་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་འཇོག་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
མ་ངེས་པ་དང་། སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲེལ་བར་སོམ། དེ་ནས་སྡུག་བར་རོ་
གཅིག་པའི་རྣམ་པར་སོམ་པར་བེད་པའོ། །འདི་ནི་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་དགའ་བ་དང་མི་དགའ་བའི་
གེན་པོར་སོམ་མོ། །ས་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་རེན་ཅིང་ངོ་བོ་མ་ཆགས་པའི་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས།
གིས་པ་མཐའ་ན་དེ་མ་ཆགས། །ཞེས་སོ། །ཞི་བའི་རྣམ་ཐར་བཞི་ནི། གཟུགས་མེད་བཞི་ལ་མམ་པར་བཞག་
པའི་དགེ་བ་སེ། མཛོད་ལས། གཟུགས་མེད་མམ་བཞག་དགེ་རྣམས་སོ། །ཞེས་སོ། །འདི་ནི་གཟུགས་མེད་ཀི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མ་ཆགས་གེན་པོར་སོམ་སེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། འདི་ལྟར་ཞི་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་
ཆགས་པའི་སིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པ་བ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ། །འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའི་རྣམ་
ཐར་ནི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བདུན་འཁོར་བཅས་འགོག་པ་སེ། འདི་ནི་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའི་སིབ་པའི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གེན་པོར་སོམ་ཞིང་སིད་རེའི་ས་ལ་བརེན་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའི་རྣམ་
པར་ཐར་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའི་སིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་བ་བའི་
ཕྱིར་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སེ་མཆེད་ལ་བརེན་ཏེ་ཞེས་སོ། །ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སེ་མཆེད་བརྒྱད་
ལ། དབིབས་ཟིལ་གིས་གནོད་པའི་སེ་མཆེད་བཞི། ཁ་དོག་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སེ་མཆེད་བཞི་སེ། དེ་ལ་
གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ལ་བལྟ་བའི་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སེ་མཆེད་ནི། ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་
པས་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་བཟང་ངན་ས་ཚོགས་ལ་བལྟའོ། །གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ཆེན་པོ་ལ་བལྟ་བའི་
ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སེ་མཆེད་ནི། ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆེན་པོ་བཟང་ངན་ས་ཚོགས་ལ་བལྟ་བའོ། །གཟུགས་
ཆུང་ངུ་ལ་བལྟ་བའི་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སེ་མཆེད་ནི། ནང་གཟུགས་མེད་པར་ཤེས་པས་གཟུགས་ཆུང་ངུ་
བཟང་ངན་ས་ཚོགས་ལ་བལྟ་བའོ། །གཟུགས་མེད་གཟུགས་ཆེན་པོ་ལ་བལྟ་བའི་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སེ་
མཆེད་ནི། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆེན་པོ་བཟང་ངན་ས་ཚོགས་ལ་བལྟ་
བའོ། །ཁ་དོག་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སེ་མཆེད་བཞི་ལ། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱི་རོལ་གི་
གཟུགས་སོན་པོ། ཁ་དོག་སོན་པོ། སོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་བལྟ་སེ། དཔེར་ན་
ཟར་མའི་མེ་ཏོག་གམ། ཡུལ་ཝཱ་ར་ན་སིའི་རས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོན་པོ། ཁ་དོག་སོན་པོ། སོན་པོ་ལྟ་བུར་
སོན་པ། འོད་སོན་པོ་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་སོན་པོ།
ཁ་དོག་སོན་པོ། སོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་བལྟ་ཞིང་། གཟུགས་དེ་དག་ཟིལ་གིས་
མནན་ནས་ཤེས། ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་སེ། དེ་ལྟ་བུར་འདུ་ཤེས་པ་འདི་ནི་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སེ་
མཆེད་ལྔ་པའོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་སེར་པོ་
ལ་བལྟ་བ་ནི་དྲུག་པའོ། །དམར་པོ་ལ་བལྟ་བ་ནི་བདུན་པའོ། །དཀར་པོ་ཟིལ་གིས་གནོན་ནས་མཐོང་བ་ནི་བརྒྱད་
པའོ། །དེ་ལ་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དོན་ནི། རྣམ་ཐར་དང་པོ་གིས་ལྟར་ཡིན་ལ། ཕྱི་
རོལ་གི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ནི་སེམས་ཅན་གི་གཟུགས་དང་། ཆེན་པོ་ནི་རི་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཞིང་། ངན་པ་ནི་
མིའི་ཁ་དོག་དང་། བཟང་པོ་ནི་ལྷའི་ཁ་དོག་ཡིན་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་
ཡིན་པར་གཏོགས་པའི་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ནི་ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོ་ཞེས་བའོ། །མི་དང་ལྷའི་ངན་པ་དང་བཟང་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བ་ཞེས་བའོ། །སོན་པོ་ནི་སིར་བསན་པ་ཡིན་ལ། ཁ་དོག་སོན་པོ་ནི་ལྷན་སེས་ཡིན་ཞིང་། སོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་
པ་ནི་སྦྱར་བྱུང་ཡིན་ལ། འོད་སོན་པོ་འབྱུང་བ་ནི་གིས་ཀའི་ཐུན་མོང་ཡིན་པར་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་པ་
ལས་བཤད་དོ། །གཟུགས་དེ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཤེས་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཡང་དེ་ིད་ལས་
གཟུགས་དེ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཞེས་བ་བ་ནི་དབང་བསྒྱུར་ནས་སོ། །ཤེས་ཞེས་བ་བ་ནི་ཞི་གནས་ཀི་
ལམ་གིས་སོ། །མཐོང་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་ལམ་གིས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཟད་པར་གི་སེ་མཆེད་བཅུ་ནི།
ཟད་པར་ས་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། སོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་།
ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བཅུའོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་བཅུ་པོ་འདི་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་གི་ས་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ཇི་ལྟར་མོས་པ་བཞིན་ཡུལ་ཁབ་པར་བེད་པས་ན་ཟད་པར་ཞེས་བའོ། །དེ་ལ་ཟད་
པར་དང་པོ་བརྒྱད་ནི་ངོ་བོ་མ་ཆགས་པའི་དགེ་བ་ཡིན་ཞིང་། ས་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ལ། དེ་
དག་གི་སོད་ཡུལ་ནི་འདོད་ཁམས་ཀི་གཟུགས་ཡིན་ཞིང་། ཐ་མ་གིས་ནི་ངོ་བོ་གཟུགས་མེད་དང་པོ་གིས་ཀི་
རང་བཞིན་ཡིན་ལ། སོད་ཡུལ་ནི་རང་གི་སའི་མིང་གཞིའི་ཕུང་པོ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། ཟད་པར་བཅུ་འོ་བརྒྱད་
མ་ཆགས། །བསམ་གཏན་མཐའ་ན་སོད་ཡུལ་ནི། །འདོད་པ་གིས་ནི་གཟུགས་མེད་དག །སོད་ཡུལ་རང་གི་
ཕུང་པོ་བཞི། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་ཀང་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་མཛེས་པ་དང་མི་མཛེས་པ་ལ་
སོགས་པར་མོས་པ་བེད་ཅིང་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སེ་མཆེད་རྣམས་ཀིས་རང་བཞིན་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནོན་
པར་བེད་ལ། ཟད་པར་གིས་ནི་རྣམ་ཐར་གིས་མོས་ཤིང་། ཟིལ་གིས་གནོན་གིས་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་
གཟུགས་ཀི་ཡུལ་རྣམས་སུ་ཁབ་པར་བེད་པའོ། །དེ་དག་ལས་འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་ནི། འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་
ཡོད་ལ། གཞན་རྣམས་སོ་སེ་ལ་ཡང་ཡོད་དེ། མཛོད་འགེལ་ལས། འགོག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མ་གཏོགས་པ་
རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་དང་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དག་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་སོ། །ཡང་གཟུགས་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་རྣམས་དང་ཟད་པར་ཐ་མ་གིས་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་རེན་ཅན་
ཡིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་མིའི་རེན་ཅན་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། གཟུགས་མེད་ཅེས་བ་ཁམས་གསུམ་གི། །རེན་
ཅན་ལྷག་མ་མི་ལ་སེ། །ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་དཔའ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
རྣམས་ནི། བརན་པ་ཐོབ་པའི་མཐུའི་དབེ་བ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཆེ་བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་བདག་
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ིད་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་མཆོག་ཐོབ་པའི་བོ་གོས་དང་ལྡན་པས་འགོ་བ་ོན་མོངས་པས་རང་དབང་མེད་པ་
རྣམས་རང་དབང་ཡོད་པ་ལ་བཀོད་པའི་ཕྱིར་དབང་གི་ཆེ་བ་དང་། དུས་རག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་པར་བ་བ་ལ་
གཅིག་ཏུ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཆེ་བ་དང་། སེངེ་རི་དྭགས་གཞན་ལ་མི་འཇིགས་པ་བཞིན་དུ་བརན་པས་སིད་
པ་ན་གཞན་དོན་སོད་པ་སེ། ཡོན་ཏན་གི་ཆེ་བ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །མཐུའི་སྐབས་བཤད་ཟིན་
ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་མཐུ་ཐོབ་པ་ནི་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པ་ལ་མི་སོ་བས་དེའི་འོག་ཏུ་ཡོངས་སིན་གི་ལེའུ་
སོན་ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། བང་སེམས་རང་སིན་པ་དང་། གདུལ་བ་གཞན་སིན་པར་བེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
མདོར་བསན། རྒྱས་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་དགའ་བ་དང་། དེ་སོན་པའི་
སངས་རྒྱས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་དང་། ལམ་སྒྲུབ་པས་ོན་མོངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་དང་། བསམ་པ་སེམས་ཅན་
ལ་སིང་བརེ་བ་དང་། སྦྱོར་བ་དཀའ་སད་བཟོད་པ་དང་། སེ་སོད་ཀི་གཞུང་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡིད་
གཞུངས་པ་དང་། རོགས་པར་བ་བ་ལ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ིད་དང་། བདུད་དང་ཕས་ཀི་རོལ་བས་མི་འཕོགས་
པ་དང་། ོན་མོངས་པ་སོང་བའི་ཡན་ལག་ལྡན་པ་རྣམས་ཆེན་པོར་གྱུར་པས་རབ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་རྒྱས་
བཤད་ནི། དགུ་པོ་དི་རིམ་པ་ལྟར། རྒྱུ་དང་བཞིན་དང་ལས་གསུམ་གིས་སོན་པ་ལས། དང་པོ་དགེ་བ་ཡོངས་སུ་
སིན་པ་ལས་གོགས་ཀི་མཆོག་སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་
ལ་བེད་པ་སེ་གསུམ་ནི་རྒྱུའོ། །ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་བརོན་འགྲུས་རབ་སེ་ཆེན་པོ་རོམ་པ། དགའ་བ་མཐར་ཕྱིན་
པ་དང་དམ་པ་སེ། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གནས་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ནི་རང་བཞིན་
ནོ། །ཆོས་ཀི་མཆོག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྡུད་པ་སེ། དེ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་འགལ་རེན་སོང་བ་ནི་ལས་ཏེ།
དེ་དག་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་དམ་པའི་ཆོས་ཆེས་ཆེར་གཟུང་བའི་ཕྱིར་སིང་རེ་ཅན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དག་
པར་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་མཚན་ིད་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །དད་པ་ཡོངས་སུ་སིན་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། འདི་
ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཤེས་
པ་ནི་རྒྱུའོ། །ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་སེམས་མི་ཕྱེད་པ་ནི་རང་བཞིན་ནོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་དང་།
དེའི་འབྲས་བུ་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པ་མས་སུ་མྱོང་བ་ནི་ལས་ཏེ། སོན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཕྱིར་དུ་སིན་
པའོ། །གསུམ་པ་ོན་མོངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ལ་དན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གི་སེམས་ོན་མོངས་པ་སེ་བའི་ཡུལ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ལ་མི་གཏོང་བར་ཤིན་ཏུ་སོམ་པ་ནི་རྒྱུའོ། །ོན་མོངས་པའི་རོག་པ་སང་བ་ནི་རང་བཞིན་ནོ། །གེན་པོ་སོམས་
པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང་དགེ་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ནི་ལས་ཏེ། ོན་མོངས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ་སིན་
པའོ། །བཞི་པ་སིང་རེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་སིང་རེའི་རིགས་ཡོད་པ་དང་། རེན་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་མཐོང་བ་
དང་། ཐེག་པ་དམན་པའི་སེམས་ཡང་དག་པར་སོང་བ་ནི་རྒྱུའོ། །སིང་རེ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་ནི་
རང་བཞིན་ནོ། །ས་བརྒྱད་པར་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་པས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མཚན་དཔེས་རྒྱན་པའི་ལུས་ཐོབ་པ་
ལ་སོགས་སོ། །ལྔ་པ་བཟོད་པ་ལ་རང་བཞིན་གི་རིགས་ཀི་སོབས་ཀིས་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་ལ་སན་ཐུབ་
པས་བརན་པ་དང་། ཁོང་ཁོའ ་ི ེས་དམིགས་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་བརགས་ནས་སོམས་པ་ནི་རྒྱུའོ། །ཚ་གང་ལ་
སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བའི་རེན་གིས་རག་ཏུ་མི་གཡོ་བ་སེ་དེ་དག་བཟོད་པ་ནི་རང་བཞིན་ནོ། །བཟོད་པ་
ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་དང་། དགེ་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ནི་ལས་སོ། །དྲུག་པ་ཡིད་གཞུངས་ལ་རྣམ་སིན་དག་
པ་སེ་སོན་གི་ཐོས་བསམ་ལ་སོགས་པས་ཤེས་རབ་ཀི་བག་ཆགས་གསོས་པ་ནི་རྒྱུའོ། །ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའི་
དོན་ཡུན་རིང་པོ་ལོན་པ་རྣམས་ཀང་དན་ཞིང་མི་བརེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་བཤད་པ་དང་ེ་བར་
སྨྲས་པ་དག་གི་སོན་ཡོན་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་ནི་རང་བཞིན་ནོ། །བོ་ཆེན་པོ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་སེ་
བར་རུང་བ་ིད་ནི་ལས་སོ། །བདུན་པ་མཐུ་ཐོབ་པ་ལ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་དགེ་བ་གིས་ཀི་ཁམས་
དེ་གིས་ཀི་ས་བོན་གདབ་པ་ནི་རྒྱུའོ། །རེན་ཕུང་པོ་ལྔའི་རྒྱུན་དེ་ནི་འབྲས་བུ་མངོན་པར་རོགས་པ་སེ་བར་རུང་
བའི་མཆོག་སེ་མཐར་ཐུག་པ་ནི་རང་བཞིན་ནོ། །རང་གཞན་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིད་ལ་བསམ་པ་
བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་དང་འགོ་བའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལུས་ཐོབ་པ་ནི་ལས་སོ། །བརྒྱད་པ་མི་འཕོགས་པ་ལ་ཆོས་
བཟང་པོ་ཐེག་ཆེན་རིགས་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་བསམ་པ་ནི་རྒྱུའོ། །རང་གི་ལམ་དང་ངེས་པ་
ཐོབ་པས་དུས་རག་ཏུ་བདུད་ཀི་བར་ཆད་མི་ནུས་པ་ནི་རང་བཞིན་ནོ། །རོགས་པའི་ཁད་པར་བཟང་པོ་རྙེད་པ་
དང་གཞན་གི་ཕྱོགས་སུན་འབིན་པ་ནི་ལས་སོ། །དགུ་པ་སང་པའི་ཡན་ལག་ནི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བ་
བསགས་པ་ནི་རྒྱུའོ། །རེན་ལུས་ཀང་ཐོས་བསམ་སོམ་པ་ལ་བརོན་འགྲུས་བརམ་དུ་རུང་བ་ནི་རང་བཞིན་
ནོ། །འགེལ་ཆེན་ལས། འདི་དང་མཐུ་ཐོབ་པའི་སྐབས་ཀི་རེན་ཞེས་པ་ལུས་སུ་བཤད་དོ། །ོན་མོངས་པས་
དབེན་པ་དང་། དགེ་བ་མཆོག་ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ནི་ལས་སོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ནི། དེ་ལྟར་བདག་ིད་ཀི་དད་པ་ལ་སོགས་དངོས་པོ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་སིན་པའི་བདག་ིད་ཀི་ཕ་རོལ་སེམས་
ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པར་རུང་བའི་སོབས་དང་ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། རང་གི་ཤེས་རྒྱུད་རང་
བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བོ་བུར་གི་དི་མ་ཅི་རིགས་པས་དད་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུའི་རང་བཞིན་གི་རྒྱུན་གོང་
ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཡོན་ཏན་ཏེ། ཡོན་ཏན་གིས་ཀི་བདག་ིད་ཅན་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ིད་དུས་
རག་ཏུ་འགོ་བའི་གེན་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་གདུལ་བ་གཞན་སིན་པར་བེད་པ་ལ་གིས་ཏེ།
རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། ཡོངས་སུ་སིན་པའི་ངོ་བོ། སིན་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་
བ། བསམ་པ་གང་གིས་སིན་པར་བེད་པ་དང་། སྦྱོར་བ་གང་གིས་སིན་པར་བེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ར་ནི་རྣག་ལ་
སོགས་པ་ཕྱིར་གཟག་ཏུ་རུང་བ་ན་སིན་པ་དང་། ཤིང་ཐོག་ལ་སོགས་པའི་ཟས་ནི་ལོངས་སད་དུ་རུང་བ་ན་སིན་
པར་འདོད་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་རེན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་རེན་བེད་པས་ར་དང་འད་
ལ། ཡོན་ཏན་གི་རེན་བེད་པས་ཟས་དང་འད་བ་འདིའི་ཕྱོགས་གིས་ཀི་ནང་ནས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཞི་བར་རུང་
བ་དང་། གེན་པོའ་ི ཕྱོགས་སད་པར་རུང་བ་ིད་དུ་གྱུར་ནས་སིན་པར་བསན་ནོ། །གིས་པ་ནི། སིན་པར་བེད་
པ་པོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སིན་པར་བ་རྒྱུ་ལུས་ཅན་རྣམས་ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་པར་སིན་པར་བེད་པ་
དང་། རིགས་ཅན་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་པའི་
སིན་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པས་ན་རབ་ཏུ་སིན་པར་བེད་པ་དང་། གདུལ་བའི་བོ་དང་འཚམས་པར་ལམ་
སོན་པས་ན་མཐུན་པར་སིན་པར་བེད་པ་དང་། གུས་པའི་སོ་ནས་ལེགས་པར་སིན་པར་བེད་པ་དང་། བདག་
ིད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ནས་གཞན་དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པར་སིན་པར་བེད་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་
ལོག་བཞིའི་གེན་པོ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བསན་ནས་རག་ཏུ་སིན་པར་བེད་པ་དང་། ལམ་
འོག་མ་ལས་མི་མས་པར་གོང་ནས་གོང་དུ་སིན་པར་བེད་པ་རྣམས་ནི་སིན་པའི་དབེ་བ་བཤད་པར་འདོད་
དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གཞན་དག་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ལ་སྦྱོར་བར་
འདོད་པའི་བསམ་པས་འཁོར་བ་འདིར་འགོ་བ་ཀུན་དགེ་བ་དང་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་པ་ལ་བཀོད་ནས་རྣམ་
པར་སིན་པར་བེད་པའི་བསམ་པས་གནས་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རེན་ན་ཕ་དང་མ་དང་གེན་བཤེས་
རྣམས་ནི་རང་གི་བུ་དང་གེན་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་མི་གནས་ཏེ། དེ་དག་མི་དགེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་བ་ལ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཡང་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་བརེ་བའི་བདག་ིད་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གཞན་དག་བདེ་བ་
དང་ཕན་པ་སེ་དགེ་བ་ལ་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་བམས་པ་སེ་ཕན་བདེ་འདོད་པའི་བསམ་པ་སེ་བ་
དེ་ལྟར་སེ་བོ་བདག་ལའང་བམས་པར་མི་འདོད། བདག་ཀང་ཕན་བདེ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྦྱོར་བར་བེད་ན་རབ་ཏུ་
སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སེ་བོ་གཞན་ལ་བརེན་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་བམས་སེམས་སེ་བ་སོས་ཅི་དགོས་ཏེ་མི་
སེའོ། །བཞི་པ་སྦྱོར་བ་གང་གིས་སིན་པར་བེད་པ་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་དབེ་བ་ནི། རེན་གི་གང་ཟག་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པར་བ་བའི་རས་ལུས་ལོངས་སོད་རྣམས་གཞན་ལ་མི་སྦྱིན་པ་ནི་ཡོང་མེད་དེ་
ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པས་སྐུལ་བའི་མདོ་ལས། ང་ནི་ཡོན་གནས་དམ་པ་ལ་གཏོང་བ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ཞེས་མི་སྨྲའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཡུལ་དུས་མི་གདམ་པར་སྦྱིན་པ་དང་། སྦྱིན་པའི་ཡོན་ཏན་
གིས་བསམས་མི་ཤེས་པའི་བསམ་པའི་སྦྱིན་པའོ། །བེད་ལས་ནི་ཡོ་བད་ཅི་འདོད་པ་སྦྱིན་པས་ཚེ་འདིར་ཕན་
འདོགས་པ་དང་། དེས་བསྡུས་ནས་དགེ་བ་ལ་སྦྱར་བས་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་རྣམ་པ་གིས་ཀིས་གཞན་
སིན་པར་བེད་དོ། །ཚུལ་ཁིམས་ལ་དབེ་བ་ནི། ཡང་དག་པར་བངས་པ་སོག་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་
བ་བརན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཚེ་སོན་ཚུལ་ཁིམས་གོམས་པས་ཚེ་འདིར་སེ་བས་ཐོབ་པ་རང་བཞིན་གི་དང་།
མི་དགེ་བ་བཅུ་རི་ལམ་ན་ཡང་མི་བེད་པ་ལྷག་པར་འཚེ་བ་མེད་པ་སེ་རོགས་པའི་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡོན་
ཏན་མཐོང་ནས་བདག་ིད་དེ་ལ་དགའ་བ་རོགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ལ། འགེལ་ཆེན་ལས། ས་དང་པོར་
ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་རོགས་པས་ན་མི་དགེ་བ་མི་བེད་ཅིང་དགེ་བ་ལ་ངང་གི་རང་གིས་དགའ་བ་ལ་
བཤད་དོ། །བག་ཡོད་པ་སེ་དགེ་བ་སོམ་ཞིང་ོན་མོངས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ལས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་
བཟུང་བས་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཏེ་ལྔ་པོ་འདི་ལ་གཞན་འགོད་པའོ། །བེད་ལས་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ལ་
བཀོད་པས་ཕན་པ་རྣམ་པ་གིས་འདོགས་ཏེ། འདི་ལྟར་མི་དགེ་བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་གསོད་པ་ལ་སོགས་པའི་
འཇིགས་པ་མེད་པས་ཚེ་འདིར་ཕན་པ་དང་ཕྱི་མར་ཕན་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་བུ་བདེ་
འགོར་སེ་ཞིང་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་དེར་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་འཇུག་སེ། ཡོན་ཏན་དེ་གིས་སེ་བ་ཐམས་ཅད་
དུ་བརྒྱུད་པར་བེད་དོ། །བཟོད་པ་ལ་ངོ་བོ་ནི། གཞན་གནོད་པ་བེད་པ་མཐོང་ན་འདི་ནི་བཟོད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་
ཕན་པ་བེད་པ་ཡིན་ནོ་སམ་པའི་བོ་དང་ལྡན་པ་དེས་གནོད་བེད་དག་པོ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བཟོད་པར་བེད་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དོ། །བེད་ལས་ནི། གཞན་སིན་པར་བེད་པའི་ཐབས་རིག་ཅིང་གནོད་བེད་བཟོད་པ་དེ་དག་གིས་གནོད་ལེན་མ་
བས་པས་ཚེ་འདི་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་རྒྱུ་དེས་གནོད་བེད་རྣམས་དད་པར་བས་ནས་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་
ལེན་དུ་འཇུག་པས་ཕྱི་མ་ལ་ཕན་འདོགས་སོ། །བརོན་འགྲུས་ནི་རྒྱལ་བའི་སས་པོ་བརོན་འགྲུས་ཀི་མཆོག་ཁད་
པར་ཅན་ལ་བརེན་པ་དེ་སེམས་ཅན་གི་ཚོགས་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པས་ན་ཕ་རོལ་པོ་སེམས་ཅན་
གཅིག་ལ་སེམས་སྐད་ཅིག་སེད་པའི་ཕྱིར་དུས་བསྐལ་པ་བེ་བ་སོང་དུ་འབད་དགོས་ཀང་སོ་བར་མི་འགྱུར་
རོ། །བསམ་གཏན་ནི་ཡིད་དམིགས་པ་ལས་མི་གཡོ་བ་བསམ་གཏན་གི་དབང་བ་ན་མེད་པ་ཐེག་ཆེན་གི་སྡུས་
པ་ཐོབ་ནས་གཞན་གི་མཆོད་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཟང་ཟིང་གི་སེམས་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་བཅོམ་སེ། རྫུ་
འཕྲུལ་བསན་ནས་མཆོག་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་སེམས་ཅན་གཞན་དག་འདུན་པར་བེད་ཅིང་། འདུན་པར་
བས་པ་དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་འཕེལ་བར་བེད་དོ། །ཤེས་རབ་ནི་རང་གི་དེ་ཁོ་ན་ིད་ངེས་
དོན་གི་ཚུལ་དང་། དགོངས་པ་ཅན་དང་དོན་གི་ཚུལ་དུ་ངེས་པར་བས་ཏེ། དེ་ཁོ་ནི་ིད་དང་དགོངས་པ་ཅན་གི་
དོན་གི་ཚུལ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་ཤིན་ཏུ་སེ་ར་བ་ནས་སེལ་བར་བེད་ཅིང་། ཐེ་ཚོམ་
བསལ་བ་དེའི་ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་སེམས་ཅན་དེ་དག་གུས་པས་རང་དང་གཞན་གི་དགེ་བའི་ཡོན་ཏན་
རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བེད་དོ། །གིས་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་གང་ཟག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱུ་སིང་
རེའི་ཡུལ་འགོ་བ་ཀུན་བཀོད་བ་བདེ་འགོ་དང་ཐེག་པ་གསུམ་གི་དགེ་བ་ལ་བཀོད་ཅིང་ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་
བས་ན་ཆུང་ངུ་མོས་སོད་དང་། འབྲིང་ས་བདུན་དང་། མཆོག་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ལ། དུས་འཇིག་རེན་ཇི་
སིད་ཡོད་པ་དང་མམ་པ་སེ། གཏན་དུ་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པའི་ཐབས་ལ་འཇུག་པའི་སོ་ནས་འདུལ་
ལོ། །ཡོངས་སུ་སིན་པའི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་དགེ་བའི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་སིན་པས་ནི་བང་
ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་དེའི་འོག་ཏུ་བང་ཆུབ་ཀི་ལེའུ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ལེའུ་དངོས་དང་། ས་མ་
རྣམས་ཀི་མཇུག་སྡུད་དོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་གནས་ལུགས་དང་། དེ་ལ་སོ་བ་བསེད་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་སེ། བང་ཆུབ་དངོས་དང་། དེ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། མཛད་པ་རོ་གཅིག་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་
ལ་དྲུག་སེ། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ིད་གཏན་ལ་དབབ་པ། གནས་གྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། མཛད་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ། དོན་གིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དབིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ིད། གཅིག་དང་ཐ་དད་ལས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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གོལ་བའི་མཚན་ིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། རྒྱུ་དང་། ངོ་བོ་དང་། དཔེ་གསུམ་གི་སོ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་
པའི་རང་བཞིན། གིས་སུ་མེད་པ་མཐུ་དང་བཅས་པས་དེའི་ཡོན་ཏན་བསན་པ། སབས་བ་ན་མེད་པས་དེའི་
མཛད་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བསན་བཤད་གིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། རྒྱུའི་སོ་ནས་བསན་པ་ནི།
འཕགས་པའི་ལུས་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་པར་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དོན་གི་དཀའ་སད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་སོ་ནས་ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐལ་པ་
གངས་མེད་པ་གསུམ་གི་བར་དུ་བསགས་ཤིང་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གནས་པའི་ོན་མོངས་པ་དང་
ཤེས་བའི་སིབ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཟད་པར་བས་ཞིང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བོ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་སངས་
རྒྱས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་བསན་པ་ནི། རྒྱུ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། ཤེས་བའི་སིབ་
པ་ཀུན་གནས་ངན་ལེན་གི་དི་མ་དང་བཅས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཅིང་། ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པའི་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་དེ་ཐོབ་བོ། །དཔེའི་སོ་ནས་བསན་པ་ནི་དཔེར་ན་རིན་པོ་ཆེའི་སོད་ཕྱེ་བ་ན་ཁ་དོག་དང་
དབིབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ིད་ནི་སོབས་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་བསན་ནོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། རྒྱུ་ནི་ལུས་དང་སོག་
ལ་སོགས་པ་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་སོ་ནས་ན་རང་ལ་སོགས་པས་སྒྲུབ་པར་མི་
ནུས་པས་ན་རད་དུ་བྱུང་བའི་དཀའ་བ་སད་ཅིང་ཚོགས་གིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་དགེ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་དུས་
བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་བསགས་ཤིང་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པས་འགོ་བའི་རྒྱུད་ལ་རེས་སུ་
འབྲེལ་བའི་ོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སིབ་པ་ཀུན་ཟད་པར་བས་པས། ངོ་བོ་སར་གཏོགས་ཏེ་ས་བཅུ་ཐོབ་
པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཤེས་བའི་སིབ་པ་ཕ་མོ་ཡང་ར་བ་ནས་བཅོམ་ནས་མ་རིག་
པའི་གིད་སངས་ཤིང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བོ་རྒྱས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེ་ནི། ཡོན་ཏན་
མཐུ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། དཔེར་ན། རིན་པོ་ཆེའི་སོད་ཕྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །དགོངས་འགེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་མཚན་ིད་རྣམ་པ་དུས་རོགས་པར་བགི་ལགས། འཇམ་དཔལ་ལྔ་སེ། གང་སུ་
ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་ན་འཇིག་རེན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་དུ་ས་རྣམ་པར་གགས་པ་དང་། སེས་བུ་ཆེན་
པོའ ་ི མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གིས་དང་ལྡན་པ་དང་། སོབས་བཅུས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པ་དང་། མི་
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འཇིགས་པ་བཞིས་ཆོས་སོན་པས་དེའི་ཚིག་ལ་ཕས་ཀི་རོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརལ་དུ་མེད་ཅིང་རད་དུ་མེད་
པ་གང་ཡིན་པ་དང་། སུས་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་སང་ཞིང་དགེ་སྦྱོང་བཞི་སང་
བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་། མཚན་དང་། ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པ་དང་། བརལ་དུ་མེད་ཅིང་རད་དུ་མེད་པ་དང་།
དགེ་སྦྱོང་དམིགས་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་ཀི་མཚན་ལྔར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གིས་
པ་གིས་སུ་མེད་པས་མཐུ་དང་བཅས་པས་དེའི་ཡོན་ཏན་བསན་པ་ལ་གིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་
པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་གིས་སུ་མེད་པའི་མཚན་ིད་ནི། སིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་བཞིན་ིད་ཐ་མི་དད་
ཅིང་། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ིད་དམ། རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་རོ་གཅིག་པར་སངས་རྒྱས་
པ་སེ། ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ིད་ཡིན་ལ། ཆོས་གང་ཡང་བིས་པས་ཀུན་བཏགས་པ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་དཀར་པོ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་དག་ིད་སངས་རྒྱས་ཀི་ངོ་བོ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་དེ་ནི་ཆོས་དཀར་པོའ་ི རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་དེ་དག་གི་
སོ་ནས་འདི་དག་ིད་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་མེད་པ་དང་། ཡོད་པའི་
མཐའ་ལས་གོལ་བ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་དེའི་མཐུ་དང་བསན་པའི་ཆོས་དང་རོགས་པའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་དེ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་བཞིན་དུ་ཤེས་
པར་བའོ། །གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དགེ་བའི་ལོ་ཐོག་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་སིན་དང་འད་
བར་བརོད་དོ། །ཁ་ཅིག་རིམ་པ་ལྟར་དེ་གིས་ཆོས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུའི་མཐུ་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །གིས་པ་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་ལས། གིས་སུ་མེད་པའི་མཚན་ིད་བཤད་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་
ིད་ཐ་མི་དད་ཅིང་ཆོས་དཀར་པོ་མཐར་ཐུག་པ་ིད་སངས་རྒྱས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་ན། སངས་རྒྱས་ིད་ནི་
ཆོས་ཀུན་ལྡན་པའམ་ཡང་ན་ཆོས་གང་ཡང་ཀུན་བཏགས་པ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ཆོས་དཀར་པོ་རྣམས་
ཀང་དེ་དག་གི་ངོ་བོར་བདེན་པ་མེད་པས་ཆོས་ཀུན་དང་བྲལ་བ་ིད་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་མཐུ་བཤད་པ་ནི།
བསན་པ་དང་རོགས་པའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་རབ་སེ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཡངས་པ་རྣམས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རིན་
ཆེན་ཆོས་ཞེས་བ་བ་ཡང་མདོར་བསན་ལྟར་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །སེ་རྒུ་
རྣམས་ལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་མི་ཟད་པའི་ཆོས་ཀི་ཆར་ཆེན་པོ་འབེབས་པས་ན་འབྱུང་པོའ་ི དཀར་པོ་དགེ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བའི་ལོ་ཐོག་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སིན་དང་འདའོ། །འགེལ་པར་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་བར་
ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་པ་ལ་བཙུན་པ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀི་ཆར་ཆེན་འབེབས་ཞེས་པའི་འོག་ནས་ལེགས་བཤད་མི་
ཟད་ཅེས་པ་ཡོད་པ་ལ། ལེགས་བཤད་མི་ཟད་ཀི་ཆར་ཆེན་འབེབས་ཞེས་བ་བ་ཡིན་པར་བཞེད་ལ། སཱཛྫ་ནི་
སིན་དང་འད་ཞེས་གིས་ཀ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །གསུམ་པ་སབས་བ་ན་མེད་པས་དེའི་མཛད་པ་
བསན་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ོན་མོངས་པ་ལས་སབས་པ་ནི། རག་ཏུ་སོབ་ཅེས་སྦྱར་ཏེ། གང་ལ་ཞེ་ན་འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་ཚོགས་ཀུན་དང་། དེས་ཀུན་ནས་བང་ནས་སོག་གཅོད་པ་ལ་
སོགས་པ་ེས་བར་སོད་པ་ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ། སེ་བ་དང་། ར་བ་དང་། འཆི་བ་སེ་སེའི་ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་པ་དག་ལས་སོ། །སུས་ཤེ་ན་སངས་རྒྱས་ིད་ཀིས་སོ། །གིས་པ་སྡུག་བསལ་དང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་
ལས་སོབ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་ལོང་བས་མིག་དང་། འོན་པས་རྣ་བ་དང་། སེམས་འཁྲུགས་པ་རྣམས་
ཀིས་དན་པ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པས་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་སོབ་པ། འོད་ཟེར་བཀེ་བས་ངན་སོང་དུ་སེས་པ་
རྣམས་ངན་སོང་ལས་ཐར་ཞིང་ཕྱིས་དེར་མི་འགོ་བ་མཛད་པས་ངན་སོང་ལས་སོབ་པ་དང་། བདེ་འགོ་དང་ཐར་
པའི་ལམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བསན་པས་བདེ་འགོ་དང་ཐར་པའི་ཐབས་མ་ཡིན་པ་མུ་སེགས་ཀི་ལྟ་སོད་ངན་པ་
ལས་སོབ་པ་དང་། འཇིག་ཚོགས་ནི་ེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བདག་གམ་བདག་གིར་ལྟ་བ་ནི་འཇིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བ་སེ། ན་རང་གི་མྱང་འདས་ལ་བཀོད་ནས་འཇིག་ཚོགས་དང་དེར་ལྟ་བ་ལས་སོབ་པ་
དང་། མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ཐེག་ཆེན་དུ་ངེས་པ་ལ་བཀོད་ནས་ཐེག་པ་དམན་པ་ལས་སོབ་པར་མཛད་
དོ། །དེའི་ཕྱིར་ན་སངས་རྒྱས་དེ་སབས་ཀི་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་སབས་ཀི་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི། སངས་
རྒྱས་ིད་དེ་གཞན་གིས་སབས་པར་མི་ནུས་པ་རྣམས་སོབ་པས་ན་ན་རང་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ཏུ་མི་
མམ་པའི་སབས་དཔེ་མེད་པ་མཆོག་ཏུ་འདོད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་དབང་པོ་མས་པ་ལ་སོགས་པ་ས་ཚོགས་
པས་འཇིགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། འཇིག་ཚོགས་དེར་ལྟ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། ཐེག་པ་དམན་པ་དང་། ངན་
སོང་གི་སྡུག་བསལ་རྣམ་པ་མང་པོ་དང་། བདེ་འགོ་དང་ཐར་པའི་ཐབས་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ངན་པར་སོང་བ་
རྣམས་དང་། སེ་བ་དང་འཆི་བའི་ཚེ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། མཚམས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀིས་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས་ཀུན་ནས་བསྲུང་བར་མཛད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་སབས་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་
70

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་དོན་མཐར་ཐུག་པ་སོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པའི་སྐུ་གང་ཡིན་པ་དང་། གཞན་དོན་མཐར་ཐུག་པ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་རབ་ཏུ་འདུལ་
བ་མཁེན་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། འགོ་བ་ཀུན་ལ་སིང་བརེ་བའི་སོབས་ཀིས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་པའམ་
འཁོར་འདས་གིས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་དེ་
འདིར་སབས་ཀི་མཆོག་ཏུ་འདོད་དོ། །ལྔ་པ་སབས་ཀི་བེད་པ་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། དུས་འཇིག་རེན་ཇི་སིད་
གནས་ཀི་བར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་གནོད་པ་ཟློག་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་འབོར་བར་འགྱུར་
བའི་བ་བ་མཛད་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་སབས་ཆེན་པོ་ིད་དུ་འདོད་དོ། །གིས་པ་གནས་གྱུར་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ལ་བཞི་སེ། གནས་གྱུར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསན་པ། དེ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསན་
པ། དེའི་ཡོན་ཏན་གི་དབེ་བ། ཕིན་ལས་ཀིས་སེམས་ཅན་ལ་ཁབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རེན་གང་ལ་སང་བ་ོན་
མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སིབ་པའི་ས་བོན་དུས་རིང་པོ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རང་སོང་བེད་ཀི་གེན་པོ་མ་ཐོབ་ཀི་
བར་དུ་རག་ཏུ་ལྡན་པ་དག་སོང་བར་བེད་པའི་གེན་པོ་ས་བཅུའི་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམ་པ་ཀུན་གིས་རབ་
ཏུ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཅིང་། ངོ་བོ་ཀུན་གཞི་ལ་སོགས་པ་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་དཀར་པོ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་
ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ན་རང་རྣམས་ལ་ཡང་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་མཆོག་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་ཐོབ་པ་ནི་སངས་
རྒྱས་ིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་འཕགས་པའི་མམ་བཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་དག་པ་དང་། དེའི་
རེས་ལ་ཐོབ་པའི་ཤིན་ཏུ་ཡུལ་ཆེན་ཏེ་ཤེས་བ་ཡུལ་མཐའ་ཡས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལམ་ིད་ཀིས་
འཐོབ་བོ། །གིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་སིབ་པ་གིས་ཀིས་དག་པའི་ཟག་མེད་ཀི་དབིངས་དེར་
བཞུགས་ནས་དཔེར་ན་རིའི་དབང་པོ་མཐོན་པོ་རི་རབ་ཀི་སེང་དུ་བཞུགས་ནས་དམའ་བ་གིང་བཞི་ལ་སོགས་
པ་མང་པོ་ལ་བལྟ་བ་ལྟར་འགོ་བ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་གཟིགས་ནས། ཞི་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་འགོ་བ་
ན་རང་རྣམས་ལའང་ཐུགས་རེ་སེ་ན་སིད་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་སེ་བོ་གཞན་ལ་ཐུགས་རེ་སེ་བ་ལྟ་ཅི་
སོས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བརེ་བའོ། །འོ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བ་བ་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། བང་ས་ལས། དེ་ལ་
ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གསུངས་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བའོ། །ཐོབ་པར་བ་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་བརྙེས་
པ་དང་། བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་བ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར་མཆོད་པར་འོས་པ་ཡང་ཡིན་པས་ན་དག་བཅོམ་པ་ཞེས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བའོ། །ཆོས་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ན་ཡང་དག་པར་རོགས་སངས་རྒྱས་
ཞེས་བའོ། །རིག་པ་གསུམ་དང་། མདོ་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་ཞབས་ལྷག་མཐོང་དང་ཞི་གནས་གིས་ཀའི་
ཕྱོགས་དང་ཤིན་ཏུ་ལྡན་པས་ན་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་ཞེས་བའོ། །མཆོག་ཏུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་
གཤེགས་པ་དང་མི་འཕོགས་པར་གཤེགས་པས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཞེས་བའོ། །སེམས་ཅན་གི་ཁམས་
དང་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་
འཇིག་རེན་མཁེན་པ་ཞེས་བའོ། །སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཐབས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། འཇིག་རེན་དུ་སེས་
པར་གྱུར་པ་གཅིག་པུ་བྱུང་བས་ན། སེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་བ་ན་མེད་པ་ཞེས་བའོ། །མིག་ལྟར་གྱུར་
པའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་དང་དོན་དང་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། དོན་གསལ་བར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕྱིར། དོན་
ཐམས་ཅད་སོན་པའི་ཕྱིར། མ་རོགས་པའི་དོན་རོགས་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར། ཐེ་ཚོམ་སེས་པ་གཅོད་པར་མཛད་
པའི་ཕྱིར། ཟབ་མོའ ་ི གནས་རྣམས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཕྱིར། ཡོངས་སུ་བང་བར་མཛད་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཀི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྷ་དང་མི་རྣམས་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ལས་དབྱུང་བ་
ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་སོན་ཅིང་རྣམ་པར་བརོད་པས་ན་དེའི་ཕྱིར་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སོན་པ་ཞེས་བའོ། །དོན་
དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀི་ཚོགས་དང་། དོན་དང་མི་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀི་ཚོགས་དང་། དོན་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་
ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་ཐུགས་སུ་
ཆུད་པས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བའོ། །བདུད་དཔུང་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཡུལ་ཆེན་པོ་བཅོམ་པས་ན་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་གི་དབེ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་གནས་
གྱུར་དེ་ལ་དབེ་ན་བཅུ་སེ། གཞན་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱིར་
རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། ོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ལ་མི་འཇུག་པ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ལས་ལྡོག་པ་དང་། རྒྱུད་
བ་མ་ལས། རྒྱུ་མཐའ་ཡས་དང་སེམས་ཅན་ཟད་མེད་དང་། །མཁེན་དང་བརེ་དང་འཕྲུལ་དང་ཕུན་ཚོགས་
ལྡན། །ཆོས་ཀི་དབང་ཕྱུག་འཆི་བའི་བདུད་བཅོམ་དང་། །ངོ་བོ་མེད་ཕྱིར་འཇིག་རེན་མགོན་པོ་རག །ཞེས་པ་
ལྟར། རག་ཏུ་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་ཀུན་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པ་བང་ཆུབ་པ་དང་། མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་གིས་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་སིང་རེས་སིད་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་འདུས་བས་པ་དང་
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འདུས་མ་བས་པ་མི་གིས་པར་འཇུག་པ་དང་། ན་རང་རྣམས་དང་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ལས་གོལ་བར་འད་
བས་མམ་པར་འཇུག་པ་དང་། སོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པས་ན་རང་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་
པར་འཇུག་པ་དང་། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་སོན་པས་ཕིན་ལས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་སེ་རྣམ་པར་བཅུའི་བདག་ིད་དེ་ནི་
དཔེ་རྣམས་ཀི་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་དབེ་བར་འདོད་དོ། །བཞི་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་ཀི་ཁད་པར་
བསན་པ་ལ་གིས་ཏེ། དངོས་ཀི་དོན་དང་། རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་དུས་རག་ཏུ་ཡུལ་
ཀུན་ཏུ་སོང་བར་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་དེ་ཡང་དུས་རག་ཏུ་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་སོང་བར་
འདོད་ཅེས་བསན་ནས། དེའི་དོན་བཤད་པ་ནི་ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་དེ་གཟུགས་སུ་གྱུར་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀི་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་སོང་བ་དེ་བཞིན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་དེ་ཡང་ས་དང་པོར་བདག་དང་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ིད་དུ་རོགས་པ་དེ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སོབས་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་ཚོགས་ཀུན་
ལ་མམ་པ་ིད་དུ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། དེ་ལྟར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེའི་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་ཁབ་
པ་ངེས་པར་བརོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་རོད་པ་སོང་བ་ནི། འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་
ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་སང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ཏེ་
དཔེར་ན་སོད་ཆུས་གང་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་འཆར་པ་དང་། ཆུའི་སོད་ཆག་པ་ན་སོད་དེ་ིད་
ན་ཆུ་མེད་པའི་སོན་གིས་དེར་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་མི་སང་བ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ངན་པ་རྣམས་ལ་རང་
གི་ལས་དང་ོན་མོངས་པའི་ེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ཀང་མི་སང་ངོ་། །དེས་ན་རང་གི་ེས་པས་
ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་ཀི་ེ་རིང་མཛད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། ལྷ་ཡི་
རྒྱལ་པོས་ཆར་ཕབས་ཀང་། །ས་བོན་མི་རུང་མི་འཁྲུངས་ལྟར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བོན་གྱུར་ཀང་། །སྐལ་
བ་མེད་པས་བཟང་མི་མྱོང་། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་ཕིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་པས་རག་ཏུ་
སོང་བར་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་མེ་ནི་བུད་ཤིང་ཡོད་པ་གཞན་དུ་འབར་ཞིང་། བུད་ཤིང་མེད་པ་གཞན་དུ་ཞི་
བར་འགྱུར་བ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གདུལ་བ་ཡོད་པར་ཕིན་ལས་སང་བ་དང་། མེད་པ་མི་
སང་བར་ཤེས་པར་བའོ། །ཐེག་བསྡུས་ལས། ལ་ལར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་སོན། །ལ་ལ་མེ་བཞིན་མྱ་ངན་
འདས། །ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རག་པའི་སྐུ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ིད་ལས། མཛད་པ་རོགས་པར་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར། །ཞི་བ་མི་འདོད་ཟློག་པའི་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་བརྙེས་པ་ཟློག་པའི་ཕྱིར། །སོ་བ་སེད་པར་བ་
བའི་ཕྱིར། །སོ་སོ་རང་བརོན་བརམ་པའི་ཕྱིར། །མྱུར་དུ་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སྤྲུལ་
པའི་སྐུ། །གཏན་དུ་བཞུགས་པར་མི་བཞེད་དོ། །གསུམ་པ་མཛད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གིས་ཏེ། ལྷུན་
གིས་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུན་མི་ཆད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། གསུང་གི་ཕིན་ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་
སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་ལྷའི་ཆོས་ཀི་རྔ་དེ་སེས་བུས་མ་བརྡུངས་ཀང་། དེ་ལས་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་སོན་པའི་
ས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀང་ངེས་འདི་དང་འདི་བཤད་པར་བའོ་སམ་པའི་རྣམ་པར་
རོག་པའི་གཟོ་མེད་པར་ཡང་གདུལ་བ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་བཤད་པ་དག་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་སེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས།
ཇི་ལྟར་ལྷ་ནང་ལྷ་རྣམས་ཀི། །སོན་གི་དཀར་པོའ ་ི མཐུ་ཡིས་ནི། །འབད་དང་གནས་དང་ཡིད་གཟུགས་
དང་། །རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་བཞིན་དུ། །མི་རག་སྡུག་བསལ་བདག་མེད་དང་། །ཞི་བའི་ས་ཡིས་བདག་མེད་
པའི། །ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡང་དང་ཡང་། །ཆོས་ཀི་རྔ་ཡིས་བསྐུལ་བེད་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཁབ་བདག་འབད་
སོགས་དང་། །བྲལ་ཡང་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་གིས་ཁབ་མཛད་དེ། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་
ཆོས་སོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་སྐུའི་མཛད་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ནོར་བུ་རིན་པོ་
ཆེ་འབད་སོལ་མེད་པར་རང་གི་འོད་སོན་ཞིང་དགོས་འདོད་སྒྲུབ་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀང་རྣམ་པར་
རོག་པའི་བཟོ་མེད་པར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་སོན་ཞིང་། གདུལ་བ་རྣམས་སིན་གོལ་ལ་འགོད་པར་
མཛད་དོ། །གིས་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་འཇིག་རེན་གི་འཇིག་འཆགས་ལ་སོགས་པའི་
བ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སང་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་དབིངས་ན་ཡང་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་
པར་སང་ངོ་ཞེས་བསན་ནས། དེ་གིས་བཤད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་རག་ཏུ་འཇིག་རེན་ཀི་བ་བ་མས་
པ་སེ་སོངས་ཤིང་། འབྱུང་བ་སེ་ཡང་འཆགས་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་དབིངས་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཕིན་ལས་གདུལ་བ་ཡོད་པར་སེ་ཞིང་མེད་པར་འབྲི་བར་སོན་ནོ། །བཞི་པ་དོན་གིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ལ་གིས་ཏེ། རང་དོན་དང་། གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། ཟབ་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། མཚན་ིད་
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དང་། གནས་པ་དང་། ཕིན་ལས་ཟབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བདག་མཆོག་དང་། ལུང་
དུ་མི་སོན་པ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཟབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ས་མ་སོ་སོ་སེ་བོའ ་ི ཆོས་ིད་དང་། ཕྱི་མར་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ིད་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་སར་སོ་སོ་སེ་བོའ ་ི དུས་སུ་དི་མས་
དག་པའང་མ་ཡིན་ལ། ཆོས་ིད་དེ་བཞིན་ིད་ལ་དེ་སིབ་པ་བོ་བུར་བ་ཀུན་གེན་པོ་ིད་ཀིས་བཅོམ་ནས་དི་
མ་མེད་པར་གྱུར་པ་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་འདོད་པས་སངས་རྒྱས་པ་ན་བོ་བུར་གི་དི་མ་མ་དག་པ་ཡང་མིན་
ནོ། །གིས་པ་བདག་ིད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། རང་བཞིན་སོང་པ་ིད་དེ་ནི་བོ་བུར་གི་དི་མས་རྣམ་པར་དག་ན་
གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ལ་མཆོག་གི་བདག་ཅེས་བ་སེ། དཔེར་ན་ས་ས་བའི་བདག་ིད་ཅེས་པ་ལྟར་
བདག་མེད་པའི་བདག་ིད་ཅེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཐོབ་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བོ་བུར་གི་དི་མས་དག་པའི་
བདག་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་བདག་ིད་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་བདག་མཆོག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ།
རྒྱུད་བ་མ་ལས། གཙང་བདག་བདེ་དང་རག་ིད་ཀི། །ཡོན་ཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་འབྲས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་
ནོ། །འགེལ་ཆེན་ལས་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་བདག་ིད་ཆེན་པོའ་ི བདག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞེས་འབྱུང་
ངོ་། །གསུམ་པ་ལུང་དུ་མི་སོན་པ་ནི། དག་པ་གིས་ལྡན་སངས་རྒྱས་སུ་འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་དེ་གང་
ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་དག་པ་གིས་ལྡན་གི་ངོ་བོར་མེད་པར་ཡང་མི་བརོད་དེ། དེ་ལྟར་
ན་སངས་རྒྱས་གོངས་ཕན་ཆད་ཡོད་དམ་མེད་གིས་ཀ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་འདི་ན་ལུང་མ་བསན་པའི་
ཚུལ་དུ་འདོད་དེ། དེ་བཞིན་དུ་བདག་དང་འཇིག་རེན་རག་གམ་མི་རག་གམ། གིས་ཀ་ཡིན་ནམ་གིས་ཀ་མ་
ཡིན་ནམ། མཐའ་དང་ལྡན་ནམ། མཐའ་དང་མི་ལྡན་ནམ། གིས་ཀ་ཡིན་ནམ། གིས་ཀ་མིན་ནམ། ལུས་གང་
ཡིན་པ་སོག་ཀང་དེ་ཡིན་ལ། ལུས་ཀང་གཞན་ལ་སོག་ཀང་གཞན་ནམ། ཞེས་པ་བཅུ་བཞི་སེ། བཅུ་བཞི་པོ་དེ་
དག་ལ་ལུང་དུ་མི་སོན་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་དེ་དག་འདི་ན་ལན་གདབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས།
མགོ་གཅིག་དང་ནི་རྣམ་ཕྱེ་དང་། །དི་དང་བཞག་པར་ལུང་བསན་པ། །འཆི་དང་སེ་དང་ཁད་པར་
འཕགས། །བདག་གཞན་ལ་སོགས་ལྟ་བུ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཟབ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་
ལྕགས་ལ་ཚ་བ་དང་མིག་ལ་རབ་རིབ་ཞི་བ་ན་ཚ་བ་དང་རབ་རིབ་ཀི་ངོ་བོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་གིས་ཞི་
བའི་ངོར་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་ོན་སིབ་ལས་གོལ་བའི་སེམས་དང་། ཤེས་སིབ་ལས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་གདུང་བ་དང་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་ཡོད་པ་མི་བརོད་ལ། དེ་
གིས་ཞི་བའི་ངོ་བོར་མེད་པར་མི་བརོད་དོ། །གིས་པ་ཟབ་པ་ནི། ཟག་མེད་ཀི་དབིངས་ལ་སངས་རྒྱས་
གཅིག་ཏུ་གནས་སམ་དུ་མར་གནས་ཤེ་ན། ཟག་མེད་ཀི་དབིངས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་སོན་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་དུ་མའི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་ཕྱིར་གཅིག་མིན་ལ། ཆོས་སྐུ་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟར་ལུས་
དང་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་མང་པོ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཕིན་ལས་ཟབ་པ་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་ཡོན་ཏན་
གི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིན་ལས་ནི། རང་དོན་སོབས་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་
འབྱུང་བས་ན་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའ ་ི སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་དང་འདའོ། །གིས་པ་
སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་མཛད་པའི་ཕིན་ལས་ནི། གཞན་དོན་འགོ་བའི་དགེ་བའི་ལོ་ཐོག་ཐམས་ཅད་
འཕེལ་བར་བེད་པས་ན། སིན་ཆེན་པོ་དང་འད་བར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་མཐར་ཐུག་པ་གཤེགས་པའི་ཕིན་
ལས་ནི། ཐབས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་རབ་ཏུ་རོགས་པའི་ཕྱིར་ཟླ་བ་་བ་ལྟ་བུར་འདོད་
དོ། །བཞི་པ་ཆོས་སོན་པའི་ཕིན་ལས་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ལས་ཆོས་བཤད་པའི་འོད་ཟེར་འཕོས་ནས་
གདུལ་བའི་རྒྱུན་སང་བར་བེད་པའི་ཕྱིར་ི་མ་ཆེན་པོ་དང་འད་བར་འདོད་དོ། །བཙུན་པ་ན་རེ་སོང་གསུམ་ཀུན་
སང་བར་བེད་པའི་ི་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་དང་འདའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པའི་
མཛད་པའི་ཕིན་ལས་ནི། ཇི་ལྟར་ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ནུས་པ་གཅིག་
ཏུ་འདེས་ཤིང་ལོ་ཐོག་ལ་སོགས་པ་སིན་པ་དང་། རླན་སྐེམས་པ་ལ་སོགས་པ་བ་བ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་ཅིང་འཇིག་
རེན་ཡང་སང་བར་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་དབིངས་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་
ཆོས་སྐུ་གཅིག་ཏུ་འདེས་པས་ཕིན་ལས་ཀང་གཅིག་ཏུ་འདེས་ཤིང་གདུལ་བའི་ོན་མོངས་པའི་རླན་སྐེམས་པ་
དང་། དགེ་བའི་ལོ་ཐོག་སིན་པའི་མཛད་པ་གཅིག་ནི་མཛད་པ་ལ་སེ་དེའི་ཆེད་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཐམས་ཅད་སང་
བར་མཛད་པ་འདོད་དོ། །དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པའི་ཕིན་ལས་ནི། དཔེར་ན་ི་མའི་འོད་ཟེར་གཅིག་བྱུང་ན་
འོད་ཟེར་ཀུན་བྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བ་ན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་ཤེས་པར་བ་སེ།
ཡེ་ཤེས་འགའ་ཞིག་གིས་ཡུལ་འགའ་ཞིག་མི་རོགས་པ་དང་། ཤེས་བ་འགའ་ཞིག་སར་རོགས་ནས་འགའ་ཞིག་
ཕྱིས་རོགས་པའི་རིམ་པ་མེད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པར་འགེལ་ཆེན་དུ་འཆད་དོ། །བདུན་པ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་
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ཕིན་ལས་ནི། ཇི་ལྟར་ི་མའི་འོད་ཟེར་ནི་རང་འཇུག་པའི་ཡུལ་གིང་བཞི་ལ་སོགས་པ་ལ་འདི་དག་ནི་བདག་
གིས་སང་བར་བའོ་སམ་དུ་བདག་གིར་བ་བ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀང་རང་གི་ཕིན་ལས་
འཇུག་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་འདི་དག་ནི་ངའི་གདུལ་བའོ་སམ་དུ་བདག་གིར་མཛད་པ་མི་མངའ་སེ། ཇི་ལྟར་ི་མ་
རོག་མེད་པ། །རང་འོད་གཅིག་ཅར་སོས་པ་ཡིས། །པད་རྒྱས་པར་བེད་པ་དང་། །གཞན་དག་སིན་པར་བེད་པ་
ལྟར། །དེ་བཞིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི། །ི་མ་དམ་ཆོས་འོད་ཟེར་དག །གདུལ་བའི་སེ་བོ་པད་ཚལ་
ལ། །རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པ་འཇུག །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །བརྒྱད་པ་ཕིན་ལས་ས་ཚོགས་སུ་འཇུག་པ་ནི། ི་མའི་
འོད་ཟེར་གཅིག་བཏང་བས་འགོ་བ་དུས་གཅིག་ཆར་སང་བར་བེད་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དུས་གཅིག་ཆར་འཇུག་ཅིང་སང་བར་བེད་དོ། །དགུ་པ་སྐལ་མེད་ལ་མི་འཇུག་པར་
བསན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ི་མའི་འོད་ཟེར་རྣམས་སིན་ལ་སོགས་པས་སིབས་ནས་འགའ་ཞིག་ཏུ་མི་འབབ་པར་
འདོད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀང་སེམས་ཅན་གི་ཚེ་དང་། དུས་དང་། སེམས་ཅན་
དང་། ལྟ་བ་དང་། ོན་མོངས་པའི་སིགས་མ་སེ་ལྔ་པོ་ཤས་ཆེ་བའི་ེས་པས་སིབས་པའི་སོབས་ཀིས་སེམས་
ཅན་དེ་དག་ལ་ཕིན་ལས་མི་འཇུག་གོ །བཅུ་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕིན་ལས་ནི། ཇི་ལྟར་ཚོད་བེད་པ་ནི་
མདུད་པའི་བེ་བྲག་གི་དབང་གིས་ཚོད་ཟིན་པ་ན་གོས་ལ་ཚོན་བཀྲ་བ་དང་མི་བཀྲ་བའི་ཁད་པར་འབྱུང་བ་དེ་
བཞིན་དུ། སོན་གི་སེམས་བསེད་པ་དང་སོན་ལམ་ལ་སོགས་པའི་འཕེན་པའི་ཁད་པར་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་
གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི་བཀྲ་བར་འབྱུང་ལ་ན་རང་གི་ནི་མི་བཀྲ་བར་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་
གིས་ལས། དང་པོ་ཟག་མེད་ཀི་དབིངས་ལ་ཟབ་པ་གསུམ་གི་དབེ་བ་དོན་ལ་མེད་པ་ནི། དི་མ་མེད་པའི་
དབིངས་སོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ིད་ཟབ་པ་དང་། གནས་པ་ཟབ་པ་དང་།
ཕིན་ལས་ཟབ་པའི་དབེ་བ་བཤད་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་ཚོན་གི་རི་མོ་འབྲི་བ་དང་འད་སེ། ནམ་མཁའ་ལ་ཚོན་གི་
རི་མོ་མི་དོད་པ་ལྟར་ཟག་མེད་ཀི་དབིངས་ལ་དེ་དག་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་
པས་ཚིགས་གིས་བཤད་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་རི་མོ་འབྲི་བ་དང་འདའོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །གིས་པ་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཟབ་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི། དེ་བཞིན་ིད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་
མེད་ཀང་དེ་བོ་བུར་གི་དི་མས་དག་པར་གྱུར་པས་དེ་ནི་དཔེ་ིད་ཡིན་ལ། ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞིན་རྣམ་པར་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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དག་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་འགོ་བ་ཀུན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་སིང་པོ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཟབ་པ་བསན་ཟིན་
ནོ། །གིས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་གིས་ཏེ། འབོར་པའི་ཁད་པར་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། འབོར་
པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། འབོར་པའི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ན་ཐོས་རྣམས་ཀི་ཚོགས་
གིས་ཀི་འབོར་པས་ནི་འཇིག་རེན་པ་བརྒྱ་བིན་ལ་སོགས་པའི་འབོར་པ་ཟིལ་གིས་གནོན་ལ། རང་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་འབོར་པ་ཡིས་ན་ཐོས་ཀི་འབོར་པ་ཟིལ་གིས་གནོན་ནོ། །རང་རྒྱལ་གི་འབོར་པ་དེ་
ཡིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འབོར་པའི་བེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
འབོར་པ་དེ་ཡིས་དེ་ནི་དཔེའི་འབོར་པའི་ཆར་མི་ཕོད་དོ། །གིས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀི་འབོར་པ་ནི་གང་ཟག་གང་གི་དོན་དུ་འཇུག་པ་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གང་དུ་དང་། ཚུལ་ཇི་ལྟར་
དང་། གངས་ཅི་ཙམ་པ་དང་། དུས་གང་གི་ཚེ་འཇུག་པ་ནི་ཟབ་པས་ན་བསམ་ཡས་ཏེ་ན་རང་ལ་སོགས་པས་
བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅིང་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་འབོར་པའི་དབེ་བ་ལ་བདུན་
ལས། དབང་པོ་ལྔ་གནས་འགྱུར་བ་ནི། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ལྔ་རྣམས་གཞན་དུ་གནས་འགྱུར་ན་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དོན་ལྔ་པོ་ཀུན་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཡུལ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་པའི་ཡུལ་ཅན་ིད་ཀི་མིག་
སོགས་ཀི་གནས་གྱུར་ཐོབ་པའི་དུས་སུ་རེ་རེའང་ཡོན་ཏན་གི་སེ་བཅུ་གིས་ཐོབ་པ་ལས་ས་དང་པོར་ནི་ཡོན་
ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གིས་འབྱུང་བའི་འབོར་པ་དམ་པ་དང་གིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་མདོ་སེ་ས་བཅུ་
ལས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །འགེལ་བཤད་ལས། དོན་འདི་ནི་གཟུང་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའ་ི མདོ་དང་། དམ་
ཆོས་པད་དཀར་པོའ་ི མདོ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ་ཞེས་འབྱུང་ཡང་། མདོ་གིས་པོ་ལས་འབྱུང་བ་འདི་དོན་
མི་གཅིག་ཅིང་གངས་ཀང་མི་འགིག་གོ །གིས་པ་ོན་ཡིད་གནས་གྱུར་པ་ནི། ཡིད་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ན་ོན་
མོངས་ཅན་གི་ཡིད་སིབ་ལ་ལུང་མ་བསན་པ་ནི་ས་བདུན་མན་ཆད་ཀི་རེས་ཐོབ་ན་ཡང་ཡོད་པ་དེ་གནས་གཞན་
དུ་གྱུར་པ་ན་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གིས་ཐོབ་པའི་འབོར་པ་དང་། དེའི་
རྒྱུར་གྱུར་པས་འབོར་པ་དང་མཐུན་པར་སོད་པ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོག་གི་དི་མ་མེད་པ་ལ་
ཞེས་སོ། །རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཡིད་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་ཡང་རེན་ོན་ཡིད་གནས་མ་གྱུར་
པ་དེ་སིད་དུ་ཡིད་ཤེས་ཀང་གཟུགས་སོགས་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཇུག་ལ།
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ོན་ཡིད་གནས་གྱུར་ན་དེ་ལ་རེན་པའི་ཡིད་ཤེས་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་ཞེས་བཙུན་པ་བཞེད་
དོ། །གསུམ་པ་འཛིན་པ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔ་གནས་གྱུར་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དོན་ལྔ་དང་བཅས་ཏེ། འཛིན་
པ་མིག་ལ་སོགས་པ་ལྔ་གཞན་དུ་གྱུར་ན་རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་གསེར་གི་ས་གཞི་ལ་སོགས་པ་ལ་
ལོངས་སོད་ཅིང་། དེ་དག་གཞན་ལ་ཡང་བསན་པར་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞིང་ནི་དག་པ་ལ་ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆེན་
མཁན་པོ་ནི་དོན་ལྔ་གནས་གྱུར་པས་ཞིང་དག་པ་དང་། འཛིན་པ་ལྔ་གནས་གྱུར་པས་ཞིང་དེར་བདུད་རི་ལ་
སོགས་པ་ལོངས་སོད་པའི་འབོར་པ་ཐོབ་ཅེས་ཟེར་རོ། །གསུམ་པོ་དེ་ས་བརྒྱད་པ་ན་ཡོད་དོ། །བཞི་པ་རྣམ་རོག་
གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནི། ས་དགུ་པ་ན་རྣམ་རོག་གི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་གནས་གྱུར་ནས་དུས་རག་ཏུ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་
རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པའི་ལས་གནས་གྱུར་པས་ཇི་ལྟར་བཞེད་པ་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་པས་སེམས་
ཅན་གི་དོན་གི་ལས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ལ་ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ཀུན་གཞི་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནི། རེན་
ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལ་སིབ་ལ་ལུང་མ་བསན་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བར་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཡུལ་ས་ཚོགས་
ཀི་འཇིག་རེན་དང་བཅས་པ་གནས་གྱུར་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སིབ་གིས་ཀི་དི་མ་མེད་པ་དག་པ་
གིས་ལྡན་གི་གནས་ལ། འཁོར་འདས་གིས་ལ་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་སོ། །དྲུག་པ་
འཁིག་པ་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་བ་ནི། འཁིག་པ་སེ་དབང་པོ་གིས་སྦྱོར་གི་བདེ་བ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནི་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། མོ་མཐོང་ཡང་ོན་མོངས་མེད་པ་ལ་ཞེས་སོ། །བདུན་པ་ནམ་
མཁའི་འདུ་ཤེས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནི། ནམ་མཁའ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནམ་མཁའ་
མཛོད་དུ་བས་ནས་ཅི་བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འབོར་པ་དང་། གང་ལ་ཡང་མ་ཐོགས་པར་འགོ་བ་དང་གཟུགས་
ཐམས་ཅད་ནམ་མཁར་བསམ་པས་གཟུགས་རྣམ་པར་འབེད་པ་སེ། ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཞེས་
སོ། །ཀུན་གཞི་ལ་གིས་ཏེ། ས་བོན་གི་ཆ་དང་། རྣམ་སིན་གི་ཆའོ། །གསུམ་དུ་བཤད་པ་ནི། གནས་དང་དོན་
དང་ལུས་སུ་སང་བ་དག་གི་དབེ་བས་སོ། །དེ་གསུམ་ཀུན་གཞིའི་གཟུང་ཆ་ཡིན་ལ། གཟུང་ཆ་ཡང་འཛིན་ཆ་
ལས་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར། དེ་གསུམ་གནས་གྱུར་བ་ལ་ཀུན་གཞི་གནས་གྱུར་པ་བཞག་གོ །ཡིད་ནི་ོན་མོངས་
པ་ཅན་གི་ཡིད་དོ། །འཛིན་པ་དང་རྣམ་རོག་ནི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་གོ །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་དོན་
བདུན་པོ་འདིས་མཚོན་སངས་རྒྱས་ཀི་དི་མ་མེད་པའི་གནས་ནི་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།

79

མེད་པས་བསམ་ཡས་ཏེ། བསམ་མཐའ་ཡས་པའི་བ་བ་ཕིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཁད་པར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་པར་
འདོད་དོ། གིས་པ་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གསུམ་སེ། མཛད་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུན་མི་
ཆད་པ་དང་། ཁམས་ལ་འཕེལ་འགིབ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། གཞན་དོན་འཇུག་པའི་རྣམ་པ་ནི།
སངས་རྒྱས་ཀིས་གཞན་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་འདི་ན་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གཞན་དོན་གང་དང་གང་ན་
གདུལ་བ་རྣམས་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་སུ་རྒྱལ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་ལེགས་པར་བཤད་པས་སེམས་བསེད་པ་
ནས་ས་བདུན་བའི་བར་གི་དགེ་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བེད་པ་འཇིག་རེན་ཏེ། གང་ཟག་རྣམས་རྣམ་པར་
དག་པའི་མཆོག་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བསོ་བར་བེད་པ་ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་བ་མ་བསགས་པ་སེ་
སེམས་མ་སེད་པ་རྣམས་ནི་དགེ་བ་སེལ་བའི་མཆོག་ཚོགས་ལམ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་དུ་འགོ་བར་བེད་
དོ། །དེ་ལྟར་དགེ་བ་འཕེལ་བ་དེ་དག་མ་སིན་པ་རྣམས་སིན་པར་བེད་ཅིང་། སིན་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་
པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་རག་ཏུ་འགོ་བར་བེད་ཀང་འཁོར་བ་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ཐར་
བར་གྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདིའི་ཚིག་གོང་འོག་ཟློས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་རྐང་པ་གིས་ཀིས་
ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་སློབ་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བེད་ཅིང་། སློབ་ལམ་པ་རྣམས་མི་སློབ་པའི་ས་ལ་འགོད་
པར་བེད་དོ་ཞེས་བསན་ནས། ཚིག་རྐང་ཐ་མས་སློབ་ལམ་པ་མི་སློབ་པའི་ལམ་ལ་འགོད་ཚུལ་ལ་ཡང་མ་སིན་པ་
རྣམས་སིན་པར་བེད་ཅིང་སིན་པ་རྣམས་མཐར་ཐུག་པར་བེད་དོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སིན་པ་ནི་ཇི་
ལྟར་ར་དང་ཟས་ལ་ཞེས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །མཐར་ཐུག་པའི་མཚན་ིད་ནི། འཇིག་རེན་ཕྱོགས་
ཕྱོགས་རྣམས་སུ་གང་ཟག་བརན་པ་རྣམས་ཀིས་དུས་གསུམ་པོ་ཀུན་ཏུ་རག་པར་ཏེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བང་ཆུབ་
ཆེན་པོ་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཐོབ་པ་ལ་རྒྱུ་བཞི་ཚང་དགོས་པས་ན་ཐོབ་པར་དཀའ་ཞིང་སོབས་ལ་
སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཆོག་དང་ལྡན་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཀང་ན་རང་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་པས་ན་རད་དུ་
བྱུང་བ་ཅན་ནོ། །དེ་ཡང་ནམ་ཡང་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་ན་རག་པ། འགྱུར་བ་མེད་པས་ན་བརན་པའམ། ཡང་རྒྱུད་བ་
མ་ལས། མི་ཟད་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཕྱིར། །གཞན་འགྱུར་མིན་བདག་རག་པའི་དོན། །མཐའ་ཡི་མུ་དང་མཚུངས་
པའི་ཕྱིར། །སྐབས་ཀི་བདག་ིད་བརན་པའི་དོན། །ཞེས་གསུངས་པས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་རག་པ། རྒྱུན་མི་
ཆད་པས་བརན་པ་སེ་རང་གི་དོན་དང་། དེ་ིད་སབས་མེད་པ་རྣམས་ཀི་སབས་སུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
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གཞན་དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རང་གཞན་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པ་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་ལ་དེའི་རྒྱུ་ལམ་གི་
ཚུལ་བཟང་པོ་སོད་པའི་ཕྱིར་ན་རྒྱུ་ཚང་བ་ལ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་བའང་མེད་དོ། །སྦྱོར་བ་ས་
ཚོགས་སུ་འཇུག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་གནས་ཟག་མེད་ཀི་དབིངས་དེ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་མི་མངའ་
བར་ཡང་དུས་གཅིག་ཅར་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ལ་ལར་ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་བརྒྱ་ཕག་
མང་པོ་ནས་འཁོར་ལོ་སྐོར་བ་དང་། ལ་ལར་ནི་དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་སེ་བ་དང་། དེའི་
དུས་ིད་ན་ལ་ལ་ནི་མི་སང་སེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ལ་འཕོ་བ་བསན་ནོ་ཞེས་འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་འཆད་
དོ། །རྣམ་བཤད་ལས། ལ་ལར་སེ་བ་མི་སང་ཞེས་པ་ནི་སེ་བ་དང་མི་སང་བའོ། །ཡང་ན་སེ་བ་མི་སང་བ་ནི་སེ་བ་
མི་སང་བའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ལ་ལར་སེ་བོའ ་ི སོད་པ་སེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེས་པའི་རབས་ས་ཚོགས་པ་
དང་། ལ་ལར་རོ་རེའི་གདན་ལ་སོགས་པར་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་བེད་པ་དང་། ལ་ལར་ནི་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་བསན་ཀང་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་གནས་ཆོས་སྐུ་དེ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་ཡང་གཡོ་བ་མི་མངའ་ལ་
གཞན་དོན་དུ་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་སོན་པར་མཛད་དོ། །བསམ་པ་རོག་པ་མི་མངའ་བར་འཇུག་པ་ནི། སངས་
རྒྱས་རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པས་ན་འདི་སམ་དུ་ལུས་ཅན་འདི་རྣམས་ནི་བདག་གིས་
སར་སིན་པར་བས་ཤེའམ་འདི་རྣམས་ནི་མ་འོངས་པ་ན་རབ་ཏུ་སིན་པར་བའོ་ཞེའམ་གཞན་ཡང་ལུས་ཅན་འདི་
རྣམས་ད་ལྟར་སིན་པར་བེད་དོ་སམ་དུ་སེམས་མངོན་པར་འདུ་མཛད་པ་མི་མངའ་བར་ཡང་གདུལ་བ་གང་དང་
གང་ན་གནས་པའི་ཕྱོགས་ཕྱོགས་སུ། དུས་རག་པར་ཐེག་པའི་སོ་གསུམ་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་
དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་སེ་བོ་རབ་ཏུ་སིན་པར་འགྱུར་བ་ིད་དོ། །ཐེག་བསྡུས་ལས། ཀུན་ཀང་འདེས་པའི་
ཕིན་ལས་ཅན། །རྒྱ་མཚོ་ཆུ་འད་རྒྱལ་བ་རྣམས། །བས་སོ་བེད་དོ་བ་འོ་ཞེས། །གཞན་གི་དོན་ལ་དགོངས་པ་
མེད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །དེའི་དཔེ་ནི་ཇི་ལྟར་ི་མ་ནི། བདག་གིས་འོད་ཟེར་མང་པོ་བཏང་ལ་ལོ་ཐོག་མང་པོར་
སིན་པར་བའོ་སམ་དུ་འབད་པ་མེད་པར་ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་གསལ་བ་རབ་འབམས་ཏེ་
གངས་མང་པོས་ལོ་ཐོག་རྣམས་སིན་པར་བེད་པ་ལྟར་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་འོད་ཟེར་མང་པོ་དང་ལྡན་པའི་ི་
མ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའང་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་པའི་གསུང་རབ་ཡན་
ལག་བཅུ་གིས་ཀི་ཆོས་ཀི་འོད་ཟེར་དག་གིས་ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་སེམས་ཅན་རྣམས་སིན་པར་མཛད་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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དོ། །གིས་པ་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་མར་མེ་གཅིག་ལས་མར་མེའི་ཚོགས་རབ་ཏུ་མང་པོ་དཔག་
ཏུ་མེད་ཅིང་གངས་མེད་པ་བྱུང་ཡང་ར་བའི་མར་མེ་དེ་ལ་ཟད་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སིན་པ་ཡང་དག་པར་
རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གཅིག་ལས་སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ཡང་ར་བའི་སངས་རྒྱས་དེའི་ཡེ་ཤེས་
དང་། ཕིན་ལས་ཟད་པ་མེད་དོ། །དི་མ་མེད་པ་གགས་པའི་མདོ་ལས། སོན་མེ་གཅིག་ལ་སོན་མེ་མང་པོ་འབར་
བར་བས་ཀང་སོན་མེ་དེ་འབྲི་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཅིག་གིས་སེམས་ཅན་
བརྒྱ་སོང་མང་པོ་བང་ཆུབ་ལ་བཀོད་ཀང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་སེམས་ཀི་རོག་པ་མི་འབྲི་སེ་ཕྱིར་ཞིང་
སེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ཁམས་ལ་འཕེལ་འགིབ་མེད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ི ནང་དུ་
ཆུ་རྒྱུན་མང་པོ་བབས་པའི་སྐབས་འདི་ནི་ཆུ་ཡིས་ངོམས་ཏེ། ཕྱིན་ཆད་ཤོང་བ་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་ལ་
སོགས་པ་ཆུ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་མང་པོ་འབབ་ཀང་སར་བས་འཕེལ་ཏེ་མཐོར་སོངས་བའམ་ཕྱིར་འབོ་བ་ཡང་མི་
འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཁམས་ཟག་མེད་ཀི་དབིངས་ཀང་བོ་བུར་གི་དི་མས་དག་པའི་གང་ཟག་
རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཇུག་པས་ངོམས་པ་མི་མངའ་ཞིང་འཕེལ་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ནི་འདིར་རད་དུ་བྱུང་
བའི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་དབིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ིད་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་མདོ་ལས། ཆོས་ལྔས་
སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་
ཤེས་དང་། མམ་པ་ིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། སོ་སོར་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཞེས་
གསུངས་པའི་དོན་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀིས་ཕྱེ་བའི་དོན་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་རབ་
ཏུ་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་སེ། ངོ་བོ། རྒྱུ། འབྲས་བུ། ལས། ལྡན་པ། འཇུག་པའི་དོན་ནོ། །ངོ་བོའ ་ི དོན་ནི།
གནས་གྱུར་གསུམ་སོན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་དེ་བཞིན་ིད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། ོན་
མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སིབ་པ་གིས་ཀིས་དག་པའི་མཚན་ིད་ནི་དེ་བཞིན་ིད་གནས་གྱུར་པ་ཡིན་
ནོ། །དངོས་པོ་ནི་རེན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་གཞན་དབང་གི་ངོ་བོ་དེ་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་མི་རོག་
པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། ཤེས་པ་ནི་དེ་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་རེས་ཐོབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། དེས་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་
ཡེ་ཤེས་དེ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིས་ནི་གནས་ངན་ལེན་གི་གནས་གྱུར་བསན་ནོ། །དེ་ཞེས་པ་ནི་སར་གི་དེ་
བཞིན་ིད་ལ་སེག་གོ །དེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་པ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ་འདིས་ལམ་གི་
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གནས་གྱུར་བསན་ནོ། །དེ་ལྟར་མམ་བཞག་གིས་ཆོས་ིད་རོག་པ་དང་རེས་ཐོབ་ཀིས་མམ་བཞག་རོག་པ་
རྒྱུན་མི་ཆད་པས་དབང་ཟད་མི་ཤེས་པའི་མཚན་ིད་དོ། །རྒྱུའི་དོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་
ཐམས་ཅད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་མ་སེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལ་མོས་སོད་དུ་ཐོས་བསམ་བསོམ་པ་བས་པས་
མཐོང་ལམ་དུ་དེ་བཞིན་ིད་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་དེ་སོམ་ལམ་དུ་སོམ་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཆོས་ཀི་
དབིངས་བོ་བུར་གི་དི་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དག་པ་དེ་ཡང་དག་པར་འབྱུང་ང་ོོ། །འབྲས་བུའི་དོན་ནི་སེམས་ཅན་
ཀུན་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་གིས་བསེད་ལ། དེའང་འཁོར་བ་མ་སོངས་ཀི་བར་དུ་མི་ཟད་པའི་
འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ལས་ནི་གདུལ་བ་དང་འཚམས་པའི་སྐུ་སོན་པ་སྐུ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལས་
ཆོས་ཀི་ས་འབྱུང་བའི་གསུང་དང་། གཞན་གིས་སེམས་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ཆོས་སོན་པར་མཛད་པ་
ཐུགས་སྤྲུལ་པའི་ཐབས་ཀི་སྦྱོར་བའི་ཕིན་ལས་ཅན་ཡིན་ནོ། །ལྡན་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་
པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། མི་ཟད་པའི་ཟ་མ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་གཟུངས་ཀི་སོ་དང་། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་གིས་དང་ལྡན་ནོ། །འཇུག་པའི་དོན་ལ་གིས་ཏེ། སྐུའི་དབེ་བ་དང་། སོ་སོའ ་ི རྣམ་བཞག་
གོ །དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་གི་སྐུ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སོད་པའི་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་
དག་གིས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་འཇུག་སེ། དོན་དྲུག་པོ་འདིས་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་
ཆོས་དབིངས་སིབ་གིས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པར་བཤད་དོ། །འགེལ་ཆེན་མཁན་
པོས་ཚིག་རྐང་གིས་པོ་འདི་དོན་དྲུག་ཀའི་མཇུག་སྡུད་དུ་མཛད་དོ། །གིས་པ་སྐུའི་རྣམ་བཞག་ལ་གིས་ཏེ།
སིའི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ། ངོ་བོ་དང་། རྒྱུ་དང་། གངས་ངེས། གནས་གྱུར་གི་ཁད་
པར། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ། ཆོས་ཀི་སྐུའི་ངོ་བོ་ིད་ནི་ཀུན་གཞི་གནས་གྱུར་བ་དབིངས་རང་
བཞིན་རྣམ་དག་བོ་བུར་གི་དི་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དག་པ་ཟག་མེད་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་
པའོ། །ལོངས་སྐུ་ནི་ོན་ཡིད་དང་ཡིད་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་སྐུ་ངེས་པ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའོ། སྤྲུལ་སྐུ་ནི་སོ་
ལྔའི་རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་འཁོར་བ་མ་སོངས་བར་དུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དུ་མར་མཛད་པ་ས་ཚོགས་སོན་
པའོ། །དེ་དག་ཀང་ཆོས་སྐུ་ནི་སོབས་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ལ། གཟུགས་སྐུ་གཙོ་ཆེར་
རྣམ་སིན་གི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཏེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། དང་པོའ ་ི སྐུ་ནི་སོབས་ལ་སོགས། །བྲལ་བའི་ཡོན་ཏན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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རྣམས་དང་ལྡན། །གིས་པ་སེས་བུ་ཆེན་པོའ་ི མཚན། །རྣམ་སིན་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན། །གིས་པ་རྒྱུ་ནི།
རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། རང་དང་གཞན་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཆོས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་གིས། སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་འདིར། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ་སེ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་མདོར་བསྡུ་
ན། །རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་གངས་ངེས་ནི། རང་དང་གཞན་གི་དོན་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཆོས་སྐུ་དང་། གཟུགས་སྐུ་གིས་སུ་ངེས་ཏེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། བདག་ིད་ཀིས་ནི་འབོར་
པའི་གནས། །དམ་པའི་དོན་གི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། །དང་སོང་རྣམས་ཀི་བར་ཡི་སྐུ། །ཕ་རོལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་
གནས། །ཞེས་སོ། །གཟུགས་སྐུ་གིས་སུ་ངེས་པ་ནི་གདུལ་བ་དག་མ་དག་གི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་
གནས་གྱུར་གི་ཁད་པར་ནི། ཀུན་གཞི་གནས་གྱུར་པ་ཆོས་སྐུ། ོན་ཡིད་དང་ཡིད་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་ལོངས་
སྐུ། སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཞེས་བཙུན་པ་བཞེད་དོ། །ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཁད་པར་ནི།
ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་དང་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུས་བསྡུས་གསུངས་ཀང་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ནི་
ལོངས་སྐུས་བསྡུས་པར་གཞུང་འདི་ིད་ལས་གསལ་ལོ། །མམ་པ་ིད་དང་སོ་སོར་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་
ལོངས་སྐུས་བསྡུས་ལ། བ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་སྤྲུལ་སྐུས་བསྡུས་སོ། །སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས། གང་ཡང་
ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ིད་གྱུར་པ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ནི། །ངོ་བོ་ིད་དུ་ཁ་
ཅིག་འདོད། །ཅེས་པ་དང་། ོན་མོངས་ཅན་ཡིད་གནས་གྱུར་པ། །མམ་ིད་ཡེ་ཤེས་བརོད་པར་བ། །སོ་སོར་
རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ིད་དེ་འོ། །དེ་དག་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུ་ིད། །ཆོས་ལ་རོགས་
ལོངས་སོད་སོན་ཕྱིར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས། །ཆོས་ལ་རོགས་ལོངས་རོགས་ཕྱིར་ཡང་། །ཁ་
ཅིག་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀང་། །ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་རུ་རོག །དེ་ཡང་དེ་ལ་རྒྱུ་ིད་ཕྱིར། །ེ་བར་བཏགས་
ལས་དེ་བཞིན་གཞན། །དབང་པོ་ལྔ་ཡི་རྣམ་ཤེས་གང་། །དེ་ཡི་དོན་ཀུན་ཡོངས་འཛིན་ཕྱིར། །སེམས་ཅན་ཀུན་
གི་དོན་དུ་ནི། །བ་བ་གྲུབ་པ་ཙམ་ིད་ཐོབ། །དེ་ཡང་རག་པར་ཐམས་ཅད་དུ། །དུས་ཇི་བཞིན་དང་བསམ་ཇི་
བཞིན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་སེ། །སྤྲུལ་པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཕྱིར། །ཁ་ཅིག་ཡིད་ནི་ཁོ་ན་ལ། །སྤྲུལ་
པའི་སྐུ་ིད་དུ་ནི་རོག །དབང་པོ་ལྔ་ཡི་རྣམ་ཤེས་གང་། །དེ་ཡི་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུར་རོ། །ཞེས་བཤད་
དོ། །གཞུང་དོན་ལ་ལྔ་སེ། དབེ་བ། སོ་སོའ ་ི རང་བཞིན། གངས་ངེས། མམ་པའི་དོན། རག་པའི་དོན་ནོ། །དང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་དབེ་ན་རང་བཞིན་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་། ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་། དེ་གིས་
ལས་གཞན་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་ཆོས་སྐུ་དེ་གིས་པ་གཟུགས་སྐུ་གིས་ཀི་རེན་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་
ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལོངས་སྐུ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་ཐ་དད་པ་
ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་དང་། ཤེལ་དང་བཻ་ཌཱུརྻ་ལས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་། འོད་དཔག་མེད་དང་། རྣམ་པར་སང་
མཛད་ལ་སོགས་པ་མཚན་དང་སྐུ་མདོག་དང་སྐུ་ཆེ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་དང་། ས་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐ་
དད་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སོད་པ་དང་། འཁོར་གི་བསམ་པ་ལ་ལྟོས་པའི་མཛད་པ་མི་འད་བའི་ཁད་པར་དེ་
དྲུག་པོ་དེ་དག་གིས་ཐ་དད་དོ། །གིས་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གི་སྐུ་ནི་དག་པ་
གིས་ལྡན་དུ་ཁད་པར་མེད་པས་མམ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་པས་རོགས་པར་མི་ཤེས་པས་ཕ་བ་
དང་། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་པ་ལས་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་འབྱུང་བས་ན་དེ་དང་ལོངས་སྐུ་འབྲེལ་བ་
དང་། དེ་ལྟར་འབྲེལ་པས་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་དགེས་དགུར་ལོངས་སོད་པ་བསན་
པར་བ་བ་ལོངས་སོད་རོགས་པར་འབོར་བའི་རྒྱུ་ནི་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་
གིས་ལས། ངོ་བོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པ་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་
འདོད་པ་སེ། རང་ཐེག་ཆེན་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སོད་པ་རང་དོན་དང་། ཐབས་ས་ཚོགས་ཀིས་གདུལ་བ་སིན་
གོལ་ལ་འགོད་པའི་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ལ་གོ་
རིམ་བཞིན་དུ་གནས་སོ་ཞེས་བ་བ་ནི་འགེལ་ཆེན་ལུགས་སོ། །བཙུན་པ་ནི་རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་
ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་བརེན་ཅིང་། གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་ལོངས་སྐུ་ལ་ཡང་བརེན་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཡང་བརེན་
ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན། རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་སྐུ་དང་ནི། །དེ་ལ་རེན་པ་ཀུན་རོབ་སྐུ་ིད་དེ། །ཞེས་པ་
དང་། བདག་ིད་ཀི་ནི་འབོར་པའི་གནས། །ཞེས་པ་ཆོས་སྐུ་རང་དོན་དང་། གཟུགས་སྐུ་གིས་ཀ་གཞན་དོན་
དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཆོས་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཡིན་ལ། གཟུགས་སྐུ་ནི་འཁོར་དག་མ་
དག་གིས་ཀི་དོན་བེད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་པས་མི་འགལ་ལོ། །གིས་པ་དབེ་བ་ནི། པི་ཝང་ལེན་པའི་
གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་དི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའ་བརྟུལ་བ་ལྟ་བུ་བཟོའ ་ི སྤྲུལ་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་སོན་མེ་
ལས། དེ་དག་དགོན་པར་ལོན་ཤིང་ཆེན་པོར་གྱུར། །སན་དང་མི་ཟད་རིན་ཆེན་གཏེར་རྣམས་དང་། །ཡིད་བཞིན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ནོར་བུ་འདོད་སྦྱིན་སིང་པོ་དང་། །ལམ་གོལ་སོང་བ་རྣམས་ལ་ལམ་སོན་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་སེ་བའི་སྤྲུལ་པ་
དང་། མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་རག་ཏུ་སོན་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ནི་གདུལ་བ་རྣམ་པར་གོལ་བར་བེད་པའི་ཐབས་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། སྐུ་
གསུམ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཐམས་ཅད་སྡུས་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། ཇི་ལྟར་བསྡུས་ཤེ་ན། སྐུ་གསུམ་པོ་
དག་གི་སོ་ནས་ལོངས་སྐུའི་རང་དོན་དང་། སྤྲུལ་སྐུས་གཞན་དོན་ཏེ། དེ་གིས་ཀི་རྣམ་མཁེན་ཆོས་སྐུ་དང་
བཅས་པ་སོན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལ་ཆོས་སྐུ་ནི་རེན་ཆོས་དབིངས་ཐ་དད་
མེད་པས་རེན་གིས་མམ་ལ། ལོངས་སྐུ་རྣམས་དགོངས་པ་བཟང་ངན་མེད་པས་དགོངས་པ་མམ་ཞིང་། སྤྲུལ་
སྐུ་རྣམས་ཕིན་ལས་ཐུན་མོང་དུ་མཛད་པས་ཕིན་ལས་ཀིས་མམ་མོ། །ལྔ་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་འདུས་མ་བས་པའི་
ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་རག་གོ །ལོངས་སྐུ་ནི་ཐེག་ཆེན་ལ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ལོངས་སོད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུན་མི་ཆད་
པའོ། །སོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས་ཀི་འགེལ་པར། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་མྱ་ངན་ལས། །འདའ་བར་བརོད་ཅིང་
གཅིག་ཤོས་མིན། །གཏན་དུ་གནས་པའི་རྒྱུན་ལྡན་ཕྱིར། །མྱ་ངན་ལས་ཀང་མི་འདའ་རིགས། །ཞེས་པ་བཞིན་
ནོ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་ལ་ལར་མི་སང་ཡང་ལ་ལར་སང་བའི་ཕྱིར་རྒྱུན་གིས་རག་གོ །གིས་པ་ཡེ་ཤེས་སིབ་པ་
མེད་པ་ལ་གསུམ་སེ། དབེ་བ། སོ་སོའ ་ི མཚན་ིད། གྲུབ་པའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནི། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ནི།
རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཆོས་དབིངས་ལ་གནས་ཤིང་འབྱུང་འཇུག་མི་བེད་པས་སམ་ཆོས་ིད་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་
མི་གཡོ་བ་སེ། ཊིཀྐ་ལས། དེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་དོ། །དེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་མི་གཡོ་བ་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཡེ་ཤེས་གསུམ་ནི་དེ་ལ་བརེན་ཅིང་ཆོས་ཅན་ཡུལ་དུ་བེད་པའམ་འབྱུང་འཇུག་ཡོད་པས་
གཡོ་བ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སེ། མེ་ལོང་ལྟ་བུ། མམ་པ་ིད། སོ་སོར་རོག་པ། བ་བ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་
རང་བཞིན་ལ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་མཚོན་ན་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མེད་ཅིང་། ཡུལ་ཆོས་ིད་
ཕྱོགས་དང་དུས་ལ་སོགས་པའི་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་དམིགས་པའོ། །འགེལ་ཆེན་མཁན་པོས་ནི་ཡུལ་དུས་
ཐམས་ཅད་ཤེས་པས་ན་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་ཅེས་སོ། །དུས་ནི་རག་ཏུ་ལྡན་ཞིང་སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་
བཅས་སངས་པས་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མ་རོངས་ལ་དེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་པས་ན་སོ་སེར་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་
པ་མི་འཛིན་པས་རག་ཏུ་གཟུགས་སོགས་དེ་དག་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་མིན་ནོ། །འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ནི་ཡེ་
86

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཤེས་དེ་ལ་ཤེས་བའི་གཟུགས་བརྙན་སང་ཡང་འདི་ནི་སེར་པོ་ཞེས་དམིགས་པ་རྣམས་མི་གཅོད་ཅིང་མི་རོག་པ་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །མཛད་པ་ནི་མམ་པ་ིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཀི་
འབྱུང་གནས་ཆེན་པོ་དང་འད་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་ཅེས་བརོད་
དོ། །འགེལ་པ་ལས་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཞེས་བའོ། །མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ཞེས་བརོད་པ་ནི། མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བའི་རེན་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཡེ་
ཤེས་གསུམ་གཟུགས་བརྙན་དང་འད་བ་དང་འབྱུང་བའི་རེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་
བའོ། །མམ་པ་ིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་རྒྱུ་ནི། བདག་གཞན་མམ་པ་ིད་དུ་ཚོགས་སྦྱོར་དུ་མོས་པ་དང་། ས་དང་
པོ་ཡན་ཆད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་སོ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་དང་མམ་པ་ིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་
ཐོབ་པ་དེ་སོམ་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་དག་པར་བས་པ་ལས་མམ་པ་ིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བར་འདོད་དོ། །ངོ་བོ་
ནི་སིད་ཞི་གིས་ཀི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་ཞི་བ་མྱ་ངན་འདས་ལ་བཞུགས་པ་ནི་མམ་ིད་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་
འདོད་དོ། །ཡོན་ཏན་ནི་དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་བཞེད་པའི་བམས་པ་
དང་། སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་བར་བཞེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བའི་
མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་མཐོང་ན་སེམས་ཅན་དགའ་བའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ ་ི ཟླ་
བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །མཛད་པ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་མོས་པ་བཞིན་དུ་དེ་དང་མཐུན་པར་
སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ངེས་པར་སོན་པ་སེ། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁ་དོག་
སེར་པོ་མཐོང་ངོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ། །སོ་སོར་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གསུམ་ལས། ངོ་བོ་ནི་སོ་སོར་རོག་པའི་ཡེ་
ཤེས་ནི་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་རག་ཏུ་མི་ཐོགས་པ་སེ། འབད་མེད་དུ་དུས་གཅིག་ལ་གསལ་བར་མཁེན་པའོ། །ཡོན་
ཏན་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་མང་པོ་འབྱུང་བས་ན་དེ་རྣམས་ཀི་གཏེར་དང་འདའོ། །མཛད་པ་ནི། འཁོར་གི་
དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཞི་ལ་སོགས་པའི་འབོར་པ་ཐམས་ཅད་སོན་པར་མཛད་ཅིང་སེ མས་
ཅན་རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་མཛད་པའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་རབ་ཏུ་འབེབས་སོ། །བ་བ་
གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི་བ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྐུ་
ས་ཚོགས་སོན་ལ། གངས་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་། བོས་བསམ་གི་མི་ཁབ་པའི་སྤྲུལ་པ་མང་པོས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གྲུབ་པར་བེད་དོ། །མཛད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་ནི་མཛད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་
སྒྲུབ་པའི་བེ་བྲག་དང་། གངས་ཇི་ཙམ་དང་། ཞིང་གང་ན་སོན་པའི་སོ་ནས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་
སེ་མཐའ་མེད་དོ། །འདི་ལ་མདོ་ལས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི། ོན་མོངས་པའི་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་
མཛད་པའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ་ི སན་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་འདིར་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། བཙུན་པ་ན་རེ། རང་བཞིན་ཆོས་རོགས་ལོངས་སོད་དང་། །ཞེས་པས་ཆོས་དབིངས་ལ་
སྐུ་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ནས་བསན་པས་འདིར་མ་བསན་ཞེས་གསུངས་སོ། །བྲམ་ཟེར་ན་རེ། ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་
ལ་མེ་ལོང་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པས་མ་བཤད་ཅེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་
དེ་དག་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་ཐོས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལེགས་པར་འཛིན་པ་དང་། བདག་གཞན་མམ་པའི་སེམས་སོམ་
པ་དང་། རྙེད་བཀུར་ལ་མི་ལྟ་བར་ཡང་དག་པའི་ཆོས་རབ་ཏུ་སོན་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དགོས་པའི་བ་བ་
གྲུབ་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རིམ་པ་ལྟར་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་། མམ་པ་ིད་དང་། སོ་སོར་རོག་པ་དང་། བ་བ་གྲུབ་པའི་
ཡེ་ཤེས་བཞི་ཡང་དག་པར་འབྱུང་ངོ་། །དྲུག་པ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལས་གོལ་པའི་མཚན་ིད་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་
གསུམ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་གཅིག་ཡིན་ནམ་མང་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་གཅིག་ཁོ་
ན་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་སེམས་ཅན་ཐ་དད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་མང་པོས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་གཅིག་ལས་མེད་ན་སངས་རྒྱས་དེ་ལས་གཞན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་དོན་དུ་ཚོགས་གིས་བསགས་པ་དོན་མེད་པ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་གཅིག་
ལས་མེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་གཞན་སུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་མི་འགོད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་མ་
རོགས་པར་འགྱུར་པ་ལས་མཛད་པ་རོགས་པའི་ཕྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་གཅིག་ལས་མེད་ན་དེ་ིད་ཐོག་མའི་
སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐོག་མ་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚོགས་མེད་པར་སངས་རྒྱས་མི་
ཐོབ་ལ་སངས་རྒྱས་ལ་མ་བརེན་པའི་ཚོགས་གིས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་མང་པོ་ཡང་མིན་ཏེ། དི་མ་
མེད་པའི་དབིངས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆོས་སྐུ་ལ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་བང་ཆུབ་ལ་འཇུག་
པའི་ཐབས་ལ་ལྔ་ལས། གཞི་རོག་ཚུལ་ནི། བིས་པས་ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུང་འཛིན་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་
ིད་ནི་ཆོས་ིད་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པའི་དམ་པ་ཡིན་ལ། ཀུན་བཏགས་པའི་བདག་ིད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དམིགས་པ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་དམིགས་པའི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ལམ་སོམ་ཚུལ་ནི། ས་དང་པོ་ནས་བཅུ་པའི་བར་
ཐོབ་པ་ན་སོམ་པར་བ་བ་དང་སོམ་པར་བེད་པ་རྣམ་པར་མི་ལྟ་བ་དེ་སོམ་པ་དམ་པར་འདོད་པ་སེ། འབྲས་བུ་
ཐོབ་ཚུལ་ནི། ཐོབ་པར་བལྟ་བ་མེད་པ་སེ་ཐོབ་བར་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་བ་ནི་ཐོབ་པ་དམ་པ་ཡིན་
ནོ། །རོག་པའི་ེས་དམིགས་ནི། སངས་རྒྱས་ིད་བ་མ་ཡ་མཚན་དུ་འཛིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དེ་འགྲུབ་པ་ལ་
གངས་མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པར་ཚོགས་བསགས་དགོས་པ་དུས་རིང་པོར་ལྟ་བ་དང་། མཚན་མ་སེ་འདི་སོམ་
པར་བའོ་ཞེས་སེམས་ཀིས་དམིགས་པར་ལྟ་བ་དང་། བདག་གི་བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་ཡིན་ཏེ་མྱུར་དུ་
སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བའོ་སམ་དུ་ལྟ་ཞིང་བདག་གཞན་ཁད་དུ་གསོད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ང་རྒྱལ་ཅན་
དེ་དག་ནི་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་ལས་རིང་ངོ་། །མི་རོག་པའི་ཕན་ཡོན་ནི།
ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཐོབ་པའི་དུས་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཀུན་ལ་གཟུང་བར་མ་ཞེན་པས་རོག་པ་
ཙམ་དུ་ལྟ་ཞིང་རོག་པ་ཙམ་དེ་ལ་ཡང་མི་རོག་པའི་བང་སེམས་རོག་མེད་རྣམས་ནི་ས་བརྒྱད་པར་མི་སེ་བའི་
ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ན་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་ངེས་པར་བརོད་དོ། །བང་ཆུབ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་
བསན་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་མཛད་པ་རོ་གཅིག་པར་བསན་པ་ནི། ཆུ་ཀླུང་གངྒཱ་ལ་སོགས་པ་དག་སའི་འོག་རྒྱ་
མཚོ་ཆེན་པོར་མ་སོང་བ་ན་འབབ་པའི་གནས་རྣམས་ཐ་དད་དེ་མཚོ་མ་དོས་པའི་ཕོ་བྲང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་
པའི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་ཆུ་བོ་འབབ་ཅིང་ཐ་དད་ནས་འགོ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆུ་ཀླུང་གངྒཱ་སིན་ངྷུ་པཀྵུ་དང་། །སི་ཏཱ་རྦ་
རླབས་དབུ་བའི་ཕེང་བ་ཅན། །འབབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་གསལ་བའི་ཆུ་ཡིན་ཏེ། །ཕྱོགས་བཞིར་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་
དག་ནས་བྱུང་། །གངྒཱ་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་འགོ་བ་སེ། །སིན་ང་ྟུ ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་འགོ་བ་ཡིན། །པཀྵུ་ཡང་
ནི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་འགོ། །དེ་ཡི་བང་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོར་སི་ཏཱ་འགོ། །ཆུ་ཀླུང་རབ་མཆོག་བཞི་པོ་འདི་དག་
ནི། །མཆོག་ཏུ་བཟང་ཞིང་ཡིད་འོང་འབབ་པ་སེ། །རེ་རེའང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཁེར་ནས་ནི། །ཆུ་ཡི་རྒྱུན་ཆགས་རྒྱ་
མཚོ་ཆེན་པོར་འགོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཆུ་ཡང་མ་འདེས་པས་ཐ་དད་ལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཆུ་བྱུང་
ཞིང་རང་གི་བ་བ་ཐ་དད་པ་བེད་ལ། ཆུ་དེ་དག་ལ་གནས་པའི་སོག་ཆགས་ཕ་མོ་ཉུང་ངུས་ེ་བར་སད་བར་
འགྱུར་རོ། །རྒྱ་མཚོར་སོང་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གནས་གསེར་གི་ས་གཞི་ལ་བརེན་པར་གཅིག་ཅིང་ཆུ་
ཐམས་ཅད་ཚོགས་པས་ཆེ་ལ་འདེས་པས་སམ་ལན་ཚའི་རོར་གཅིག་ཅིང་བ་བ་ཡང་གཅིག་ཅིང་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ལ་གནས་པའི་སོག་ཆགས་མང་པོའ་ི དུས་རག་ཏུ་ེ་བར་སད་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་
ིད་དུ་མ་ཞུགས་པའི་བརན་པ་རྣམས་སོ་སོའ་ི ཕུང་པོ་ལ་བརེན་པས། །རེན་ཀང་ཐ་དད་ལ། བོ་གོས་བརན་མི་
བརན་ནམ། ཆེ་ཆུང་ཡོད་པས་ཐ་དད་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་རོགས་པ་ཆུང་ཤིང་རང་གི་བ་བ་
སེ་ཕིན་ལས་ཐ་དད་ལ། སངས་རྒྱས་ལ་ལྟོས་ནས་སེམས་ཅན་ཉུང་ངུའི་དོན་དུ་རག་ཏུ་ེ་བར་སད་བར་འགྱུར་
རོ། །སངས་རྒྱ་ིད་ཞུགས་ན་སར་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཀུན་རེན་ཡང་ཆོས་དབིངས་དག་པ་
གིས་ལྡན་ལ་བརེན་པར་གཅིག་ཅིང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རོགས་པས་ན་རོགས་པ་ཆེ་ལ། བོ་གོས་ཆེ་ཆུང་མེད་
པར་གཅིག་གོ །ཕིན་ལས་ཐུན་མོང་དུ་མཛད་པས་ན་མཛད་པ་གཅིག་ཏུ་འདེས་ཤིང་། དུས་རག་པར་སེམས་
ཅན་གི་ཚོགས་ཆེན་པོའ ་ི ེ་བར་སད་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །བང་ཆུབ་ཀི་གནས་ཚུལ་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་
པ་དེ་ལ་སོ་བ་སེད་པ་ནི། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ིད་ནི་རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོབས་ལ་སོགས་པ་དཀར་
པོའ ་ི ཆོས་དཔེ་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕན་
བདེའི་རྒྱུ་བེད་པའི་ཕྱིར་དང་། བདེ་བར་གནས་པའི་ཁད་པར་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་
པས་དགེ་བ་མཚུངས་པ་མེད་པས་དམ་པ། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་ཡང་མི་ཟད་པ་རྣམས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་བང་ཆུབ་ཀེ་སེམས་དགེ་བ་དེ་བང་བར་རིགས་སོ། །གིས་པ་ས་
མ་རྣམས་ཀི་འཇུག་སྡུད་ནི། སོམ་ནི་དང་པོ་ཞེས་པ་ངག་དང་པོ་ཚིགས་བཅད་དྲུག་གོ །སྒྲུབ་ཅེས་པ་བཀར་སྒྲུབ་
བོ། །གང་ལ་བསླབ་པར་བ་བའི་དམིགས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།ད་ནི་ཇི་ལྟར་སློབ་པའི་སོད་པ་བསན་པར་
བའོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། ཆོས་ལ་འཇུག་པ་དང་། དོན་ལ་འཇུག་པའི་སོད་པའོ། དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། རྒྱས་པར་
བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། མོས་པ་དང་། ཆོས་ཚོལ་བ། ཆོས་བཤད་པ། ཆོས་སྒྲུབ་པ།
གདམ་ངག་རེས་སུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་མོས་པའི་ཡུལ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའོ། །ངོ་
བོ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། མོས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ངེས་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་ངེས་པ་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་
སེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །རྒྱུ་ནི། སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །མོས་པའི་དབེ་བ་ལ་གིས་
ཏེ། དབེ་བ་སིར་བསན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། མོས་པའི་དབེ་བ་
དངོས་ནི། ེར་བདུན་ཡོད་པ་ལས་དུས་ཀི་སོ་ནས་དབེ་ན་སེས་ནས་འགགས་པ་འདས་པ་དང་། སེས་ལ་མ་
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འགགས་པ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། སེ་རུང་དུ་ཡོད་ཀང་མ་སེས་པ་མ་འོངས་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་ཕྱེ་ན་འཛིན་པ་
རང་བཞིན་མེད་པར་མོས་པ་ནང་གི་དང་། གཟུང་བར་གྱུར་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་མོས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕ་
རགས་ཀིས་ཕྱེ་ན་གོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ལ་བརེན་ནས་བངས་པ་ནི་རགས་པ་དང་། བདག་ིད་ལ་
རྒྱས་པའི་རིགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་སོབས་ཀིས་སེས་པ་ནི་ཕ་བའོ། །མཆོག་དམན་ཀི་སོ་ནས་དབེ་ན།
བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་མོས་པ་ནོར་བ་སེ་ངན་པའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་
ལས་བྱུང་བའི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་མོས་པ་ནི་མ་ནོར་བ་སེ་ག་ནོམ་པའོ། །དེ་ིད་ས་མ་ལས་གཞན་ཡིན་
པས་ན་གཞན་ཞེས་བའོ། །ེ་རིང་གིས་དབེ་ན། མོས་པ་སེ་བའི་རེན་སེས་བུ་དམ་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་
དུ་གྱུར་པ་ནི་ེ་བ། མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ེ་བ་དེ་ལས་གཞན་རིང་བའོ། །རྒྱུ་ཡིས་དབེ་ན། གཞན་
གི་ས་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཐོས་པ་དང་། ཐོས་པའི་རང་གི་བོས་ཚོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་བསམ་པ་དང་། དོན་དེ་
ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་ལྟ་བ་ལས་བྱུང་བ་སོམ་བྱུང་གི་མོས་པའོ། །ཆེ་འབྲིང་གི་དབེ་བ་ནི། མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོབས་ཆེ་
བས་དེས་འཕོགས་པ་ནི་ཆུང་ངུ་དང་། སོབས་མམ་པས་འཕོགས་མི་འཕོགས་འདེས་པ་ནི་འབྲིང་པོ་དང་།
གེན་པོ་སོབས་ཆེ་བས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མ་འདེས་པ་ནི་ཆེན་པོ་དང་། ཡུལ་གིས་དབེ་ན། ན་རང་གི་
ཐེག་པ་ལ་མོས་པ་དམན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ལ་མོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོའ །ོ །རེན་གི་སོ་ནས་དབེ་ན། མོས་པ་ཅུང་ཟད་
ཡོད་པ་ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་ལ་འགལ་རེན་གི་སིབ་པ་དང་། དེས་མ་སིབ་པ་དང་། རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་
འབད་པ་དག་པོས་གུས་པར་སྦྱོར་བ་བརོན་པ་དང་། དེ་ལས་ཟློག་པ་མི་བརོན་པའོ། །རྒྱུ་ཚོགས་ཀིས་དབེ་ན།
ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་དུ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པས་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་
པར་རུང་བ་བསགས་པ་དང་། དེ་ལས་ཟློག་པ་མ་བསགས་པའོ། །ས་མཚམས་ཀིས་དབེ་ན། དང་པོའ ་ི མོས་པ་
ནི་བརན་པར་བཞུགས་པ་ཡིན་ལ། གིས་པ་ཡན་ཆད་ནི་འོག་མ་ལས་རིང་དུ་སོང་བས་ན་རིང་དུ་སོང་བའི་
མོས་པའོ། །བར་ཆད་ནི་སེས་པ་འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་གི་མོས་པ་ལ་ནི་སེས་པ་དེ་དག་འདེས་པར་ཡིད་ལ་མི་
བེད་པར་དུས་མང་པོར་འདུག་པས་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡིན་ལ། མ་སེས་པ་ལ་ནི་ཕྱིས་བསེད་པའི་ཆེད་དུ་མི་
བརོན་པས་ལེ་ལོས་སོ། །འཛིན་དང་གཟུང་གྱུར་ལ་རྣལ་འབོར་འཁྲུགས་པ་སེ་གཟུང་འཛིན་དུ་སང་བ་ལྟར་
བདེན་པར་ཞེན་པས་སོ། །གོགས་ལས་བངས་པ་ལ་ནི་གོགས་ངན་པ་སེ་སིག་པའི་གོགས་པོས་སོ། །བདག་ིད་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ལ་བྱུང་བ་ལ་ནི་རང་གི་དགེ་བ་ཞན་པས་སོ། །མ་ནོར་བ་ལ་ནི་བདག་མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་
ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པས་སོ། །མངོན་སུམ་པ་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་མི་སོམ་ཞིང་། ཟག་
བཅས་ཀི་ཆོས་ལས་སེམས་མི་བསྲུང་བའི་བག་མེད་པས་སོ། །ས་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཐོས་པ་ཉུང་བ་སེ་ངེས་དོན་
གི་མདོ་སེ་མ་ཐོས་པས་སོ། །ཚོལ་བ་ལ་ནི་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་དང་བསམ་པ་ཉུང་ངུས་ཆོག་
པར་འཛིན་པས་སོ། །ལྟ་བ་ལ་ནི་བསམ་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་དང་། ཞི་གནས་ཙམ་གིས་ང་རྒྱལ་
བེད་ཅིང་ལྷག་མཐོང་ལ་བརོན་པར་མི་བེད་པས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་འཕོག་པ་དང་འདེས་པ་གིས་ལ་ནི་གེན་
པོའ ་ི ཕྱོགས་ལ་མ་འདེས་པས་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །དམན་པ་ལ་ནི་འཁོར་བ་ལས་མི་སོ་བས་
སོ། །རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ནི་ལྷག་པར་སོ་བས་སོ། །བརོན་པ་ལ་ནི་མི་བརོན་པས་སོ། །བསགས་པ་ལ་ནི་ཚོགས་མ་
བསགས་པས་བར་དུ་གཅོད་པ་སེ། བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ནི་མོས་པའི་བར་དུ་གཅོད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །མོས་
པ་ེར་བདུན་ལ་བར་ཆད་བཅུ་དྲུག་ལས་མ་བཤད་པ་ནི། ནོར་བ་དང་། སིབས་པ་དང་། མི་བརོན་པ་དང་། མ་
བསགས་པ་དང་། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་སེ་ལྔ་ནི་བར་ཆད་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་བར་དུ་གཅོད་བེད་
གཞན་མ་བཤད་ལ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་། མ་འདེས་པ་དང་། བརན་ཞུགས་དང་། རིང་དུ་སོང་བ་གསུམ་ནི་
བར་ཆད་ལས་གོལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཕན་ཡོན་ནི་བཅུ་ལས། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་མོས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི་བསོད་ནམས་
ཆེ་བའོ། །འདས་པ་ནི་སར་དགེ་བ་བས་པས་འགོད་པ་མེད་པའོ། །འཛིན་པ་དང་གཟུང་གྱུར་གིས་ཀིས་ཏིང་ངེ་
འཛིན་དང་ལྡན་པས་ཡིད་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཡིད་བདེ་བ་དང་སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་
བདེ་བ་ཆེ་བའོ། །གོགས་པོ་ལས་བངས་པའི་ནི་འབྲས་བུ་དོན་བེད་པས་ཆུད་མི་ཟའོ། །བདག་ིད་ཀི་སོན་གི་
དགེ་བའི་མཐུས་མི་མས་པས་ན་བརན་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་མ་ནོར་བ་དང་། མངོན་སུམ་པ་དང་། ཐོས་པ་དང་།
བསམ་པ་དང་། སོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཆུང་ངུ་དང་། འབྲིང་སེ་བདུན་གིས་ནི་མོས་པ་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་
འགོ་བའོ། །ཆེན་པོ་ནི་བདག་མེད་ཀི་ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པའོ། །དམན་པའི་ནི་བདག་གི་དོན་ཐོབ་
པའོ། །ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ནི་གཞན་གི་དོན་གི་མཆོག་སངས་རྒྱས་ིད་ཐོབ་པའོ། །མ་སིབས་པ་དང་།
བརོན་པ་དང་། བསགས་པ་དང་། བརན་པ་དང་། རིང་དུ་སོང་བ་སེ། ལྔ་ཡིས་ནི་མངོན་ཤེས་མྱུར་བ་སེ་རང་རང་
གི་རོགས་བ་རྣམས་མྱུར་དུ་རོགས་པའོ། །ནོར་བ། སིབ་པ། མི་བརོན་པ། མ་བསགས་པ། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་
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པ་སེ་ལྔ་ལ་ནི་ཕན་ཡོན་མེད་ལ་མ་འོངས་པ་ནི་མ་སེས་པས་ཕན་ཡོན་མ་བཤད་དོ། །གིས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་
མོས་པ་ལ་སྦྱར་བ་ལ་གིས་ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་སྡུས་པའི་སོ་ནས་འབྲས་བུ་བསན་པའོ། །དང་
པོ་ལ་བཞི་ལས། མོས་པའི་ཁད་པར་ནི། འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཅན་གི་མོས་པ་དང་འདའོ། །ཞེས་བསན་ནས་ཇི་
ལྟར་འད་ཞེ་ན། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཁི་ནི་རག་ཏུ་ལྟོགས་ཤིང་སྡུག་བསལ་གིས་ེན་ལ། ཁ་ཟས་ཡོད་ཀང་ཆོག་མི་
ཤེས་པ་བཞིན་དུ་འདོད་ཡོན་ལ་གཡེམ་པ་འདོད་ཁམས་པ་རྣམས་ཀང་འདོད་ཡོན་གིས་འཕོངས་ཤིང་སྡུག་
བསལ་གིས་ེན་ལ་འདོད་ཡོན་འབོར་ཀང་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །མདོ་ལས། ཁི་ནི་རུས་པ་སྐམ་པོ་ཁར་
བཅུག་ནས། །རང་གི་ཁག་ལ་དེ་རུ་མངོན་པར་ཞེན། །དེ་བསྲུངས་གཞན་ལ་རབ་ཏུ་སང་བ་ལྟར། །འཇིག་རེན་
ལོག་པར་མངོན་ཞེན་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །འཇིག་རེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་མོས་པ་ནི་
རུས་སལ་དང་འད་སེ། རུས་སལ་ནི་ཆུའི་ནང་དུ་རང་གི་སོད་དེར་ཡན་ལག་བསྐུམས་ཏེ་འཇུག་པས་གཞན་གི་
གནོད་པ་མི་འབྱུང་བར་སེམས་པ་ལྟར། འཇིག་རེན་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་བཞིའི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་གི་སེམས་གཞན་པ་རྣམས་ཀང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་ཅིང་གནས་པས་ཆོས་རྣམས་
ཀི་རང་དང་སིའི་མཚན་ིད་མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་འཁུམས་ཏེ་འདུག་པ་ཡིན་ནོ། །རང་དོན་འབའ་ཞིག་བེད་པ་ན་
རང་རྣམས་ཀི་མོས་པ་ནི་བྲན་དང་འད་སེ། ཇི་ལྟར་བྲན་ནི་རེ་བོའ ་ི བཀའ་བཞིན་མ་བས་ན་བདག་ིད་ལ་གནོད་
པ་བྱུང་དུ་དོགས་ནས་དུས་རག་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་ལྟར། རང་དོན་བེད་པ་ན་རང་རྣམས་ཀང་འཁོར་བ་ལ་
འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་རང་ིད་དེ་ལས་ཐར་པར་བ་བའི་ཕྱིར་འབད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དོན་བེད་པ་ཐེག་ཆེན་
པའི་མོས་པ་ནི་རྒྱལ་པོའ ་ི མོས་པ་དང་འད་སེ། ཇི་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ནི་རང་གི་མངའ་རིས་སུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀི་དོན་དུ་གཙུག་ལག་དང་མཐུན་པའི་བཀའ་ཡིས་རང་གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང་གནས་པ་ལྟར།
གཞན་དོན་བེད་པ་ཐེག་ཆེན་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕན་བདེའི་ཐབས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་
ལྟར་མོས་པ་ས་ཚོགས་དེ་དག་གིས་དེ་དག་ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀི་མཆོག་དམན་གི་ཁད་པར་རག་ཏུ་ཤེས་
པར་བའོ། །གིས་པ་ཁད་པར་རོགས་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་མོས་པ་ལ་སྦྱར་བ་དངོས་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་
མོས་པ་དེ་མོས་པ་རྣམས་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་རིག་ནས་མོས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་འདི་ནི་
བསན་པས་ཐེག་ཆེན་དེ་ལ་དེ་ིད་རག་པར་རབ་ཏུ་ཚོལ་ལོ། །གསུམ་པ་ཞུམ་པ་དགག་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་དེ་ཡོན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཏན་ཆེ་ཡང་དེ་སྒྲུབ་མི་ནུས་སོ་སམ་ན། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་རེན་ལྷ་ལ་སོགས་པ་མི་དགོས་ཀི་མིར་
གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་གིས་ཀང་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ཡང་གངས་རེ་རེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀི་ཚད་
མེད་པས་ཐོབ་པ་དང་། དུས་རིང་པོ་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་ཐོབ་པར་མ་ཟད་ཀི་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ཞིང་རྒྱུན་མི་ཆད་
པར་ཐོབ་ཅིང་ཡོད་པ་དེའི་ཕྱིར་བདག་གིས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་མི་ནུས་སམ་དུ་ཞུམ་པ་དྭངས་དུ་བང་བར་མི་
བའོ། །བཞི་པ་བསོད་ནམས་ཀི་ཁད་པར་ནི། གཞན་དོན་དུ་གཞན་དག་ལ་ཟས་བིན་པ་ལས་བསོད་ནམས་
འཕེལ་པ་ལྟར། རང་དོན་དུ་བདག་ིད་ཀིས་ཟ་བ་ལ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཞན་དོན་གི་རེན་ཐེག་ཆེན་གི་
ཆོས་བསན་པ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་རང་གི་དོན་
གི་རེན་ན་རང་གི་ཆོས་བསན་པ་ལས་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ཡུལ་དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཆེན་པོ་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་འགྱུར་བ་ལ་གང་ཟག་བོ་དང་ལྡན་པས་དུས་རག་ཏུ་མོས་པ་ཆེན་པོ་
སེད་ན། སེས་བུ་བེད་པའི་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཕེལ་བ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་གི་
འབྲས་བུ་མོས་པ་དེ་ིད་འཕེལ་བ་དང་། རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་དེ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་བདག་ིད་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །མོས་པའི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་མོས་པ་
དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཚོལ་བས་མོས་པའི་འོག་ཏུ་ཆོས་ཚོལ་བསན་ནོ། །དེ་ལ་སི་
དོན་དང་། གཞུང་དོན་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ། ཆོས་ཚོལ་གི་ངོ་བོ། གང་ལས་བཙལ་བའི་ཡུལ། གང་
བཙལ་བར་བ་བའི་ཆོས། ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཚོལ་བ། བཙལ་བའི་དགོས་པ། དང་པོ་ནི། དགེ་ལ་སོ་བའི་བརོན་
འགྲུས་དག་པོས་ཀུན་ནས་བངས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀིས་ཆོས་ཀི་ཚིག་དོན་བཙལ་བ་སེ། དེ་ལྟར་བོ་གོས་དགེ་བས་
བརོན་འགྲུས་དན་བརེན་ནས། །ཞེས་སོ། །གིས་པ་ནི། དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ལས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། རིག་
པའི་གནས་ལྔའོ། །བཞི་པ་ལ་བསམ་པ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། དངོས་གཞིའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་
གུས་པ་ཆེན་པོ་བསེད་དེ་ལེགས་པར་གསུངས་པ་གཅིག་གི་ཕྱིར་ལྕགས་ཀི་ས་གཞི་འབར་བར་འགོ་དགོས་
ཀང་དགའ་ཞིང་སོ་བའི་བསམ་པས་ཚོལ་བའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བང་ས་ལས། དེ་ཡོན་ཏན་འདོད་པས་ཆོས་སྨྲ་བའི་
ཐ་དད་དུ་འགོ་བར་བེད་ཀི་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བའི་སེམས་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གུས་པ་དང་བཅས་པས་འགོ་ཡི་ང་
རྒྱལ་ཀི་ཁེངས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བཙལ་སམ་པས་འགོ་ཡི། བདག་ིད་གགས་པའི་
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ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བདག་དང་གཞན་དགེ་བའི་ར་བ་ཡང་དག་པར་སྦྱར་བར་བའོ་སམ་གི། རྙེད་པ་དང་བཀུར་
སིའི་ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་བ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་ཆོས་ཚོལ་ལོ། །དངོས་གཞི་ནི། བང་ས་ལས། དེ་
ལྟར་འགོ་བ་དང་ལྡན་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བ་མེད་པས་ཆོས་ན་ནོ། །ཇི་
ལྟར་ན་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་མེད་པས་ཆོས་ན་ཞེ་ན། ཁེངས་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བ་དང་།
ཁད་དུ་གསོད་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བ་དང་། ཞུམ་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བས་
སོ་ཞེས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་མི་གཡེང་བར་ཆོས་ན་པ་ཡིན་ཞེ་ན་རྣམ་པ་ལྔ་སེ །
ཀུན་ཤེས་པར་བ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། སེམས་རེ་གཅིག་པ་དང་། རྣ་བར་གགས་པ་དང་། ཡིད་བཏུད་
པ་དང་། ཡིད་ཀུན་གིས་བསམས་ནས་ན་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དེ་ལྟར་ཐོས་པ་ཚོལ་བར་བེད་
དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ལྔ་པ་ནི། བདག་ིད་ཀིས་སྒྲུབ་ཅིང་གཞན་ལ་བསན་པའི་ཕྱིར་
ནང་རིག་པ་དང་། ལོག་རོག་ཚར་བཅད་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་དང་། ཚིག་ལ་མཁས་པའི་སོ་ནས་གཞན་ལ་
ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་ས་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ནད་ཞི་བར་བ་བའི་ཕྱིར་གསོ་བ་དང་། སེམས་ཅན་
རྣམས་ཀི་འཕལ་གི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་བཟོ་རིག་པའི་གནས་ཚོལ་བར་བེད་དོ། །གཞུང་གི་དོན་ལ་གིས་
ཏེ། ཆོས་ཚོལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའི་སོ་ནས་ཆེ་བ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། བང་བ་
དང་། དོར་བ་ཚོལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། གང་བཙལ་བའི་ཆོས་དང་། གང་གི་ཕྱིར་བཙལ་དགོས་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། བཙལ་བའི་ཆོས་དངོས་དང་། ཆོས་ཚོལ་གི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། གཙོ་
བོར་ནང་རིག་པ་དང་། སིར་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དང་། ཁད་པར་དུ་ཁམས་རྒྱས་པར་བེད་པའི་ཆོས་བཙལ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། རོད་བེད་གཞུང་དང་། བརོད་བའི་དོན་བཙལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ།
དམིགས་པ་དང་། དམིགས་པ་རྙེད་པ་དང་། རྙེད་པའི་ཐབས་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། སེ་སོད་ཀི་
རྣམ་བཞག་སིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོའ ་ི རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། དབེ་བ། ངེས་ཚིག གངས་ངེས།
དགོས་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། སེ་སོད་དག་ནི་མདོ་སེ་དང་། འདུལ་བ་དང་། མངོན་པ་སེ་གསུམ་མམ། གསུམ་
པོ་དེ་ིད་ཐེག་ཆེན་ཐེག་ཆུང་གིས་སུ་བས་ཀང་རུང་སེ། སེ་སོད་གསུམ་པོ་དེར་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་
གིས་འདུས་པས་འདིར་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་དང་། དེ་དག་སེ་སོད་གསུམ་དུ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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འདུ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་མདོ་སེ་ནི་མདོར་སྡུས་ཏེ། ཚིག་ལྷུག་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དབངས་ཀིས་
སད་པའི་སེ་ནི། མདོ་སེ་ལས། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བ་སེ། ཞེས་དབུས་སམ། ཐ་མར་ཚིགས་བཅད་ཀི་སོ་ནས་
བསད་པ་དང་། དང་དོན་གི་མདོ་སེ་རྣམས་སོ། །ལུང་དུ་བསན་པའི་སེ་ནི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ན་ཐོས་
དང་བང་སེམས་ལ་སོགས་ལུང་བསན་པའི་མདོ་སེ་རྣམས་སོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེ་ནི་ཚིགས་བཅད་དུ་
སེབས་ནས་གསུངས་པའོ། །ཆེད་དུ་བརོད་པ་ནི་མ་ཞུས་པར་སངས་རྒྱས་ིད་ཀིས་བསན་པ་གནས་པའི་ཆེད་
དུ་གསུངས་པ་སེ། རྣམ་བཤད་རིག་པ་ལས། ཆེད་དུ་བརོད་པའི་སེ་ནི། གང་ཟག་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་གི་
བསན་པ་གནས་པར་བ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ཕྱིར་གང་ཡིན་པ་སེ་ཞེས་སོ། །གེང་གཞིའི་སེ་ནི་བསླབ་པ་བཅས་པ་
སེ། དཔེར་ན་ནོར་ཅན་ལ་བརེན་ནས་མ་བིན་ལེན་སོང་པའི་བསླབ་པ་བཅས་ལྟ་བུའོ། །རོགས་པ་བརོད་པ་ནི་གོ་
བར་བ་བའི་ཕྱིར་དཔེ་དང་བཅས་ནས་བསན་པའོ། །དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ནི་སོན་འབྱུང་བའི་གཏམ་གསུངས་
པའོ། །སེས་པ་རབས་ཀི་སེ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་སོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་སེས་པའི་རབས་གསུངས་
པའོ། །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་ཆུང་གིས་ཀའི་མངོན་པའི་སེ་སོད་དོ། །རད་དུ་བྱུང་བའི་སེ་ནི་
སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ན་ཐོས་རྣམས་ཀི་ངོ་མཚར་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་བརོད་
པའོ། །གཏན་ལ་དབབ་པའི་སེ་ནི། མདོ་སེ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བཤད་པའོ། །གིས་པ་ནི།
བཅུ་གིས་པོ་མདོ་སེ་དང་། དབངས་བསད། ལུང་བསན། ཚིགས་བཅད། ཆེད་བརོད་ཏེ་ལྔ་ནི་ན་ཐོས་ཀི་མདོ་
སེའོ། །གེང་གཞི། རོགས་བརོད། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་དང་། སེས་རབས་ཏེ་བཞི་ནི་འདུལ་བའི་སེ་སོད་དོ། །ཤིན་ཏུ་
རྒྱས་པ་དང་། རད་དུ་བྱུང་བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མདོ་སེའི་སེ་སོད་དོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་བསན་པའི་སེ་
ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གིས་ཀའི་མངོན་པའི་སེ་སོད་དོ། །གིས་པ་ནི། གསུམ་མམ་གིས་པོ་དེ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་སེ་
སོད་ཅེས་བ་ཞེ་ན། ཤེས་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་སྡུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དེའི་ཕྱིར་སེ་སོད་ཅེས་བའོ། །གསུམ་པ་ནི།
ཅིའི་ཕྱིར་གསུམ་དུ་བཞག་ཅེ་ན། རྒྱུ་དགུས་བཞག་སེ། སང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུམ། བསླབ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་
གསུམ། ཤེས་བ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི་ེ་བའི་ོན་མོངས་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་གེན་པོར་མདོ་སེའི་སེ་
སོད་དེ། གདུལ་བ་གང་ཞིག་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ་བསལ་བའི་ཆེད་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །མཐའ་གིས་ལ་སྦྱོར་བའི་གེན་པོར་འདུལ་བ་སེ། འདོད་པ་བསོད་མས་ཀི་མཐའ་སངས་པའི་ཕྱིར་
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གསོག་འཇོག་ལ་སོགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའི་སོད་པ་བཀག་པ་དང་། ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་མཐའ་
སངས་པའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའི་ཞལ་ཟས་དང་། འབུམ་རི་བའི་གོས་ལ་
སོགས་པ་ཡང་ཆགས་པ་མི་སེ་ན་ལོངས་སད་པར་གནང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རང་གི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་
གེན་པོར་ཆོས་མངོན་པ་སེ། ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་མདོ་སེས་ནི་
བསླབ་པ་གསུམ་བཤད་དེ། དེ་ལ་བསླབ་པ་གསུམ་རྒྱས་པར་བཤད་པས་གདུལ་བ་རྣམས་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་
བང་བར་བེད་དོ། །འདུལ་བས་ནི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སེམས་ཀིས་བསླབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་
ཁིམས་ལ་བསན་ནས་འགོད་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་
པས་ནི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཐབས་རྒྱ་ཆེར་
བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་མདོ་སེས་ནི་ཆོས་དང་དོན་བཤད་དེ། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་དང་། ཡོད་
མེད་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པའི་དགོངས་པའི་དོན་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདུལ་བས་ནི་ཆོས་དང་དོན་སྒྲུབ་སེ།
ོན་མོངས་པ་འདུལ་བ་ལ་བརོན་པས་དེས་ཆོས་དང་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་
རོ། །མངོན་པས་ནི་ཆོས་དང་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་མཁས་པར་བེད་དོ། །དེས་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་དང་
སིའི་མཚན་ིད་རྒྱ་ཆེར་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་ནི། སེ་སོད་གསུམ་པོ་དེ་ནི་ཐོས་པས་སེམས་ལ་བག་
ཆགས་གོམས་ཤིང་བསམ་པས་གསུང་རབ་ཀི་དོན་རོགས་པར་བས་ནས་སོམ་པས་ནི་ཞི་གནས་ཀིས་ོན་
མོངས་པ་ཞི་བར་བས། ལྷག་མཐོང་གིས་ཆོས་ིད་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བས་པའི་སོ་ནས་འཁོར་བ་ལས་རྣམ་
པར་གོལ་བར་བེད་དོ། །གིས་པ་སོ་སོའ ་ི རྒྱུ་མཚན་ལ་གིས་ལས། མདོར་བསན་པ་ནི། མདོ་སེ་དང་མངོན་པ་
དང་འདུལ་བ་དག་མདོར་བསྡུ་ན་རེ་རེ་ལ་ཡང་དོན་རྣམ་པ་བཞི་བཞིར་འདོད་ལ། བོ་དང་ལྡན་པས་སེ་སོད་
གསུམ་པོ་དེ་མ་ལུས་པར་ཤེས་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་ཐོབ་པར་བེད་ཅིང་། ན་ཐོས་རྣམས་ཀིས་
ཚིག་བཞི་པ་གཅིག་གི་དོན་ཤེས་པས་ཀང་རང་རང་གིས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །རྒྱས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་
ལས། མདོ་སེར་འཇོག་པའི་མཚན་ིད་ནི། ཆོས་གསུངས་པའི་གནས་སོན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་ཀུན་
རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའི་མཚན་ིད་དང་། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་དང་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པར་
གསུངས་པའི་དགོངས་པའི་དོན་རྣམས་སོས་པའི་ཕྱིར་མདོ་སེ་ཡིན་ནོ། །མངོན་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།

97

བདེན་བཞི་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་བེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕུང་པོ་
ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ལའང་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་
སོན་པའི་ཕྱིར་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་དང་སིའི་མཚན་ིད་ལ་མཁས་པས་ཕས་ཀི་རོལ་བ་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་
དང་། འདིས་མདོ་སེའི་དོན་རོགས་པར་བེད་པའི་ཕྱིར་མངོན་པའོ། །འདུལ་བར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བཞི་
ཚན་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཕམ་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་། ལྟུང་བེད་དང་། སོ་སོར་བཤགས་པ་དང་།
ེས་བས་ཏེ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་དང་། ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་ིད་དང་། ེས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཤེས་པ་དང་། བག་མེད་པ་
དང་། ོན་མོངས་པ་མང་བ་དང་། བསླབ་པ་ལ་མི་གུས་པ་སེ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཞི་དང་། བསམ་པས་
འགོད་ཅིང་ཕྱིས་མི་བེད་པར་སོམ་པའི་སེམས་ཀིས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བའི་ཐབས་དང་། བཤགས་པ་དང་། དགེ་
སློང་ཕམ་པ་ལ་འཆབ་སེམས་མ་སེས་པ་ལ་བསླབ་པ་སྦྱིན་པའི་སོན་དུ་དམན་པའི་སོད་པ་བང་ཞིང་ཁད་པར་གི་
སོད་པ་དོར་དུ་གཞུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་ལ་སོ་མགུ་སོད་པ་དང་། སང་ལྟུང་ལ་ཞག་གིས་སང་བ་དང་།
ལྟུང་བེད་ལ་གནས་མལ་བསྡུ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆད་ལས་ཁས་ལེན་པ་དང་། སར་དགག་པའི་བསླབ་པ་བཅས་
པ་ལ་ཕྱིས་དགོས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རྣམ་གངས་ཀིས་གནང་བའི་བོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་འཚོགས་པས་བསླབ་
པའི་གཞི་བག་ཡངས་སུ་བས་པའི་ཕྱིར་བག་ཡངས་སུ་བས་པ་དང་། དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་མཚན་གྱུར་
པས་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལྟུང་མེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཆོས་ཀི་སོམ་གི་རྣམ་པར་སོ་སོར་རོགས་པ་
དང་། ལྟུང་བ་ཕ་མོའ ་ི ཕ་མོ་ཡང་མེད་པའི་ཆོས་ིད་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ིད་ཐོབ་པ་དེས་ལྟུང་བ་ལས་ངེས་པར་
འབྱུང་བའོ། །བཞི་ཚན་གིས་པ་ནི། གང་ཟག་གང་ལ་བརེན་ནས་བསླབ་པ་བཅའ་བ་དང་། ེས་པ་བྱུང་ན་སོན་
པས་དགེ་འདུན་བསྡུས་ཏེ། བཟང་སྦྱིན་ལས་དང་པོ་པ་ཡིན་པས་ེས་པ་མེད་དོ། །དེང་ཕྱིན་ཆད་དགེ་སློང་གིས་
འདི་ལྟ་བུ་མི་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅས་པ་དང་། བསླབ་པའི་གཞི་མདོར་བསན་པ་དེ་ཞིབ་མོར་རབ་
ཏུ་དབེ་བ་དང་། ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་བ་མེད་པ་འདི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཕྱིར་འདུལ་བ་ིད་
དོ། །དམིགས་པ་རྙེད་པ་ལ་གིས་ཏེ། དམིགས་པའི་དབེ་བ་དང་། དམིགས་པ་རྙེད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་
དམིགས་པའི་ཆོས་སེ་སོད་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཏེ། ལམ་གི་དམིགས་པ་
ཡིན་པས་ན་དམིགས་པ། གསུང་རབ་ཡིན་པས་ན་ཆོས་སོ། །དམིགས་པ་ནང་གི་འཛིན་པར་གྱུར་པ་དབང་པོ་
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གཟུགས་ཅན་གི་ལུས་དང་། ཚོར་བ་དང་། སེམས་དང་། ཆོས་སོ། །དམིགས་པ་ཕྱི་ཡི་གཟུང་ཆར་གྱུར་པའི་
ལུས་ལ་སོགས་པའམ་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའོ། །ཕྱི་ནང་གིས་ཀི་དེ་བཞིན་ིད་ནི་དམིགས་པ་དེ་
བཞིན་ིད་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ིད་ལ་ཐ་དད་མེད་ཀང་ཆོས་ཅན་ཕྱི་ནང་གི་དབེ་བས། དེའི་ཆོས་ིད་ལ་
གིས་སུ་སོས་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་དང་གནས་ཁང་གི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ། །དམིགས་པ་རྙེད་ཚུལ་ལ་གིས་
ཏེ། དོན་དང་། ཆོས་ཀི་དམིགས་པ་རྙེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་ནང་གི་དོན་གིས་པོ་མི་དམིགས་པར་རོགས་
པས་ཕྱི་ནང་གི་དམིགས་པ་གིས་པོ་རྙེད་དེ། འདི་དོད་དང་རེ་མོ་དང་བཟོད་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བས་པ་
ལས་ཐ་དད་པའི་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པར་ཤེས་པས་ཕྱིའི་དམིགས་པ་རྙེད་ལ། ཆོས་མཆོག་ཏུ་གཟུང་བ་མེད་
པས་འཛིན་པའང་མེད་པར་ཤེས་པས་ནང་གི་དམིགས་པ་རྙེད་ཅིང་མཐོང་ལམ་གཟུང་འཛིན་གིས་པོ་མི་
དམིགས་པས་གཟུང་འཛིན་གིས་སོང་པའི་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་དམིགས་པ་དེ་ བཞིན་ིད་རྙེད་
དོ། །གིས་པ་ཆོས་ཀི་དམིགས་པ་རྙེད་ཚུལ་ནི། ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་གསུམ་གིས་ཆོས་ཀི་དམིགས་
པ་རྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་རྙེད་ཅེ་ན། ཆོས་ན་པ་ན་ན་ཤེས་ཀི་རེས་ལ་སེས་པའི་ཡིད་ཀི་བརོད་པ་
སེ་རོགས་པས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་དྭངས་བ་སེ་གསུང་རབ་
ཀི་དོན་ངེས་པའི་མོས་པ་དང་། རབ་འཛིན་ཞེས་ཏེ་གསུང་རབ་ཀི་དོན་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་
སོ་ནས་ལེགས་པར་སད་ནས་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་རྙེད་ཅིང་། དེའི་རེས་ལ་དོན་སང་བ་འདི་ནི་ཡིད་ཀི་
བརོད་པ་ལས་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་སེ། རོག་པ་ཙམ་ིད་དོན་དུ་སང་བ་ཡིན་གི་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ནི་མེད་དོ་
ཞེས་རོགས་ནས་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་རྙེད་ལ། དེའི་འོག་ཏུ་སེམས་ནི་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བེད་རྣམ་
ཤེས་ཏེ་མིང་བཞིའི་ཕུང་པོའ་ི ཆོས་ིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་སོབས་ཀིས་གཟུང་འཛིན་
གིས་ཀ་མེད་པར་རོགས་ནས་སོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་དམིགས་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །ནང་དང་ཕྱི་དང་
དེ་བཞིན་ིད་དེ་དམིགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སར་བཤད་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཀི་དམིགས་པ་རྙེད་པ་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་
བརེན་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དམིགས་པ་རྙེད་པའི་ཐབས་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་རྣལ་འབོར་ཡིད་ལ་བེད་པ་བཅོ་
བརྒྱད་ལས། རིགས་གསུམ་པ་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་སུ་ངེས་པ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་ཡིད་ལ་བེད་
པའོ། །བ་བ་བེད་པ་ནི་མོས་སོད་དུ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གཅིག་གིས་ཚོགས་བསགས་ནས་སང་བའི་ས་བོན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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དངོས་སུ་སོང་པའི་བ་བ་བེད་པའོ། །ཊིཀྐ་ལས། རོགས་པའི་གནས་སྐབས་ནའོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །རེན་རྣམ་པར་
འབེད་པ་ལ་མི་གནོད་པའི་རེན་ཅན་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རེན་ཅན་ཡིན་ལ་གཞན་ཞེས་པ་གནོད་པ་དང་བཅས་པ་
ནི་ཁིམ་པའི་རེན་ཅན་ནོ། །མོས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མོས་པ་དག་པོ་འཇོག་པའོ། །འདུན་པ་དག་པོ་བེད་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡོན་
ཏན་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་རབ་ཏུ་དྭང་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་
ཐོབ་པར་འདོད་པའི་འདུན་པ་སེས་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རེན་པ་ནི་དམན་པ་ེར་སོགས་ཏེ་ཡིད་ལ་
བེད་པ་བདུན་ལས། དང་པོ་དྲུག་གི་གནས་སྐབས་དང་། རོགས་པའི་རེན་ནི་དངོས་གཞི་སེ་བདུན་པའི་སྦྱོར་
མཐའི་འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་སོ། །རྣམ་པ་གིས་པོ་དེ་དག་ིད་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ེར་སོགས་དང་།
དངོས་གཞི་ཙམ་པོ་ནི་རོག་པ་དང་བཅས་ཤིང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དངོས་གཞི་ཁད་པར་ཅན་ནི་རོག་པ་
མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་བརོད་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བའོ། །གིས་པ་ཡན་ཆད་ན་རོག་དཔྱོད་
གིས་ཀ་མེད་པས་བརོད་པ་མེད་པའོ། །ཤེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་
འབོར་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ་དེའི་རྒྱུ་ནི་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་
ཡིན་ཞིང་། དེའི་བདག་ིད་དང་བཅས་པ་ནི་སོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་བོ། །འདེས་པ་ལ་དམིགས་པ་ལྔ་ནི། མདོ་སེ་
ཙམ་ལ་དམིགས་པ་དང་དོན་རྒྱས་པར་བསན་པ་རྣམས་སོམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པར་བསྡུས་པ་དང་། ཆོས་
འཆད་པའི་གནས་དང་འཁོར་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་རྣམས་གེང་གཞི་ཞེས་བར་བསྡུ་བས་དང་། རང་གི་དོན་ཇི་
སེད་བཟུང་བ་དང་། གཞན་ལ་ཇི་སེད་བསན་པ་སེ་དེ་དག་ནི་དོན་མང་པོ་སོམ་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་དམིགས་
པ་ནི་འདེས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བའོ། །མ་འདེས་པ་ལ་དམིགས་པ་བདུན་ལས་རོད་བེད་ལ་དམིགས་པ་ནི་
གཟུགས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་བརོད་པ་མིང་དང་། གཟུགས་མི་རག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཁད་པར་བརོད་
པ་ཚིག་དང་། དེ་དག་གི་གནས་ཨ་ལ་སོགས་པའི་ཡི་གེ་ལ་དམིགས་པ་སེ་གསུམ་ཡིན་ལ། བརོད་བ་ལ་
དམིགས་པ་ནི། ཆོས་ིད་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་དང་། ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གཟུགས་
ཅན་གི་ཆོས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལ་དམིགས་པ་དང་བཞིའོ། །དེ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་ཕྱེ་བ་ཡིན་པས་
དེ་དག་ལ་དམིགས་པ་ནི་མ་འདེས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བའོ། །དེའི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལྔ་ཞེས་པ་ལ་ཡོངས་
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སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་གཞི་ནི་སྡུག་བསལ་གི་བདེན་པའོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་དོན་ནི་དེའི་མི་རག་སྡུག་
བསལ་སོང་པ་བདག་མེད་བཞིའོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་ལམ་མོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་སང་བ་
ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའོ། །དེ་རབ་ཏུ་རིག་པ་ནི་རྣམ་གོལ་གི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའོ། །རྣམ་པ་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་
བཞི་ནི། ཡུལ་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་དང་། ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་གིས་དང་། དེ་གིས་ཡུལ་ཅན་མཐོང་
ལམ་དུ་མཐོང་བའི་རྣམ་པ་དང་། སོམ་ལམ་དུ་ཤེས་པའི་རྣམ་པར་བསོམ་པའམ་ཡང་ན་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པས་
མཐོང་བ་དང་། ཤེས་པའི་རྣམ་པར་སོམ་པའོ། །རྣམ་པ་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ལ་སེ་ཚན་བདུན་
ལས་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུར་ལུས་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པ་དང་། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་བ། སེམས་མི་རག་པ། ཆོས་
བདག་མེད་པའི་རྣམ་པར་སོམ་པ་ནི་དན་པ་ེ་བར་བཞག་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་ལྷག་མ་ལ་
སྦྱར་རོ། །འབྲིང་གི་དུས་ན་དགེ་བ་མ་སེས་པ་སེད་པ་ཐོབ་པའི་རྣམ་པ་དང་། སེས་པ་འཕེལ་བར་བེད་པ་རེན་པ་
དང་། མི་དགེ་བ་སེས་པ་སོངས་བ་བསལ་བ་དང་། མ་སེ་པ་མི་སེད་པ་གེན་པོའ་ི རྣམ་པར་སོམ་པ་ནི་ཡང་དག་
པར་སོང་བའོ། །ཆེན་པོའ ་ི དུས་ན་དགེ་བའི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པའི་གེན་པོར་འདུན་པ་
སེད་པ་འདུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྣམ་གཡེང་གི་གེན་པོར་འབད་ཅིང་ཐེ་ཚོམ་གི་གེན་པོ་བརོན་འགྲུས་
རོམ་པ་བརོན་འགྲུས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རོད་པའི་གེན་པོར་ཞི་གནས་དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་སེམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཞུམ་པའི་གེན་པོར་ལྷག་མཐོང་དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་ལ་སེམས་རབ་ཏུ་འཇོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །དོད་དང་རེ་མོའ ་ི དུས་ན་འཇིག་རེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་
སེམས་གནས་པའི་སོ་ནས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་དད་པའི་དབང་པོ་
དང་། ཡིད་ཆེས་ནས་དེ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་འབད་པ་བརོན་འགྲུས་དང་། དམིགས་པ་མི་བརེད་པ་དན་པ་དང་།
དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་རྣམ་པར་སོམ་པ་ནི་
ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པོ་སེ་དབང་པོ་ལྔའོ། །བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་གི་དུས་ན་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་དེ་
ིད་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀིས་མི་བརི་བར་གྱུར་པ་ནི་སོབས་ལྔའོ། །མཐོང་ལམ་དུ་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཆོས་སྐུ་
དེ་སང་ཞིང་རོགས་པ་མི་བརེད་པའི་རྣམ་པར་སོམ་པ་དན་པ་དང་། ཆོས་སྐུ་དེ་ིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པ་
ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་དང་། དེ་གོམས་པར་བེད་པ་ལ་སོ་བའི་བརོན་འགྲུས་དང་། ཆོས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཐམས་ཅད་མམ་པ་ིད་ལ་སོགས་པར་རོགས་པས་ཡིད་བདེ་བའི་དགའ་བ་དང་། ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་
བ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་། སེམས་གནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། མམ་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པར་སོམ་པ་བཏང་སོམས་ཏེ་
བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་ནོ། །སོམ་ལམ་རེས་ཐོབ་ཀི་དུས་སུ་སར་གི་མཐོང་ལམ་གི་ཆོས་ིད་འདི་ལྟར་
རོགས་སོ་ཞེས་ཐོབ་པར་ངེས་པའི་རྣམ་པར་སོམ་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་། བདག་གི་རིམ་པ་འདིས་དེ་ཁོ་ན་
ིད་རོགས་སོ། །ཞེས་ལམ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ས་ཤེས་ནས་དེ་ིད་གཞན་ལ་ཡང་སོན་པར་འདོད་པ་རོགས་པ་
དང་། གཞན་ལ་གོ་བར་བེད་པ་ངག་དང་། ལྟུང་བ་ཕ་མོས་ཀང་མ་གོས་པ་འཕགས་པ་དགེས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་
ལ་ཞུགས་པ་ལས་ཀི་མཐའ་དང་། ལོག་འཚོ་སངས་ཏེ་ཡོ་བད་བསྙུངས་པའི་ཚུལ་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་འཚོ་བ་དང་།
སོན་མཐོང་ལམ་དུ་ཐོབ་པའི་བརོན་འགྲུས་དེ་གོམས་པར་བེད་པ་བརོན་འགྲུས་དང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་
སེམས་གནས་པར་བེད་པ་ན། རོད་ན་ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུ་མཚན། བིང་ན་རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཆ་མམ་
ན་བཏང་སོམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན། མི་བརེད་པར་སོམ་པ་དན་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་སེམས་རབ་ཏུ་གནས་
པ་སར་བིང་རོད་མེད་པར་གནས་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་སོམ་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་འཕགས་པའི་
ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་། ལམ་གིས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་
མཐོང་གི་ལམ་གིས་ཀི་རང་བཞིན་ཏེ་དེ་གིས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཕན་ཡོན་ནི་གནས་ངན་ལེན་སེལ་བ་
དང་། ལྟ་བའི་མཚན་མ་སེལ་བའི་ཕན་ཡོན་གིས་སོ། །དེ་ལ་གནས་ངན་ལེན་ནི་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་
མི་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པ་ལུས་ཀི་ལས་དང་། དེ་ཀུན་ནས་སློང་བའི་ོན་མོངས་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་སེམས་ཀི་གནས་
ངན་ལེན་ནོ། །ལྟ་བའི་མཚན་མ་ནི། ལྟ་བའི་མཚན་མ་སེ་ལྔའོ། །གདམས་ངག་ནོད་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི་ཆོས་ཀི་
རྒྱུན་གི་རང་བཞིན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ལམ་གི་
གདམས་ངག་ནོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི་ལྔ་ལས། དང་པོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོད་ཡུལ་ལ་གངས་ེ་
བར་རོག་པའི་སྦྱོར་བ་ནི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པའི་གསུང་རབ་འགའ་ཞིག་ལ་མིང་དང་ཚིག་དང་ཡི་གེའི་གངས་
འདི་སེད་ཅིག་ཡོད་དོ་ཞེས་རོག་པའོ། །གནས་པ་ལ་ེ་བར་རོག་པ་ནི་གནས་པ་གིས་ལ་ེ་བར་རོག་པར་བེད་
དོ། །ཚད་ཡོད་པར་གནས་པ་ནི་ཡི་གེ་ལྔ་བཅུའམ་བཞི་བཅུ་ར་བརྒྱད་དུ་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚད་མེད་པར་
གནས་པ་ནི་མིང་དང་ཚིག་དག་སེ་མདོ་སེ་འབུམ་ཕག་དང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་མིང་ཚིག་མཐའ་མེད་པའི་
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ཕྱིར་རོ། །ེ་བར་རོག་པའི་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ནི་བདེན་བཞི་ལ་སོགས་པའི་མིང་འདིའི་དོན་
འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་མིང་ལ་བརེན་ནས་དོན་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་དང་། དོན་འདིའི་མིང་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་དོན་ལ་བརེན་
ནས་མིང་ཀུན་ཏུ་རོག་པའོ། །ཟླ་མེད་པའི་ཡི་གེ་གཅིག་གིས་ནི་དོན་གོ་བར་མི་ནུས་པས་བརག་པར་བ་བ་མིན་
ནོ། །རིམ་པ་ེ་བར་རོག་པའི་སྦྱོར་བས་ནི་དང་པོར་མིང་གཟུགས་ནས་ཕྱིས་དེའི་དོན་ངེས་པར་བེད་པའོ། །རོག་
པ་ལ་སྦྱོར་བ་ནི་བཅུ་གཅིག་སེ། ཚོགས་ལམ་དུ་མིང་དོན་གིས་ཕན་ཚུན་བོ་བུར་བར་རོག་པ་དང་། དོད་རེ་
མོར་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་དུ་སང་བའི་རྒྱུ་མཚན་རང་གི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་རོག་པ་དང་།
བཟོད་པའི་དུས་སུ་གཟུང་བའི་དོན་མི་དམིགས་པར་རོགས་པ་དང་། ཆོས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་སེམས་ཀང་མི་
དམིགས་པར་རོགས་པ་དང་། མཐོང་ལམ་དུ་ཆོས་ཀི་དབིངས་རོགས་པ་སེ་ས་མཚམས་ཀི་སོ་ནས་བཞག་པ་
དང་། གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པར་རོགས་པ་དང་། ཆོས་ལ་བདག་མེད་པར་རོགས་པ་དང་། རོགས་བའི་སོ་ནས་
བཞག་པ་གིས་དང་། བསམ་པ་ངན་པ་ན་རང་གི་ལྟ་སོད་རོགས་པ་དང་། ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཐེག་ཆེན་གི་
ལྟ་སོད་རོགས་པ་སེ་རེན་གི་སོ་ནས་བཞག་པ་གིས་དང་། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་རང་གི་མམ་བཞག་ལ་ཆོས་
ིད་ཇི་ལྟའི་ཚུལ་གི་རྣམ་བཞག་ཤེས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་རོག་པས་གཞན་ལ་ཆོས་སོན་ཚུལ་གི་རྣམ་པར་
བཞག་པ་རོགས་པ་སེ། རོགས་བེད་ཀི་སོ་ནས་བཞག་པ་གིས་སོ། །དབང་བསྒྱུར་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི་གསུམ་
སེ། ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཤེས་བའི་སིབ་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་།
ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའོ། །ཆུང་ངུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི། ཐེག་པ་
ཆུང་ངུའི་དོན་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཐེག་ཆེན་གི་དོན་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་
རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀིས་ཡིད་ལ་བེད་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་འདི་ནི་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་བདག་
ིད་ཡིན་ཞེས་པའམ། ཡང་འདི་ཐམས་ཅད་ལམ་གི་བདག་ིད་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་པའོ། །བརོད་བའི་དོན་
བཙལ་བ་ལ་གིས་ཏེ། ངེས་དོན་གི་མདོའ་ི དོན་བཙལ་བ་དང་། དང་དོན་གི་མདོའ་ི དོན་བཙལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སེ། ཆོས་ིད་དེ་ཁོ་ན་ིད་བཙལ་བ། ཆོས་ཅན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བཙལ་བ། དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དོན་
སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རག་ཏུ་གཟུང་འཛིན་གིས་དང་བྲལ་བ་ལ་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་བཏགས་པ་ནི་ཀུན་
བཏགས་ཏེ། ཐེག་བསྡུས་ལས། དེ་ལ་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའི་མཚན་ིད་གང་ཞེ་ན། གང་དོན་མེད་ཀང་རྣམ་པ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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རིག་པ་ཙམ་དེ་དོན་ིད་དུ་སང་བའོ། །འཁྲུལ་པའི་རེན་ནི། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་ཞེན་པའི་ཤེས་པ་གཞན་
དབང་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་སེ། དེས་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་རོག་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་
ིད་གང་ཞེ་ན། གང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ས་བོན་ཅན་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རོག་པས་
བསྡུས་པའི་རྣམ་པར་རིག་པའོ། །ཞེས་སོ། །གང་ཞིག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སས་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།
ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་སོས་པ་མེད་པའི་བདག་ིད་ནི་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ིད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དེ་ལ་
ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ིད་གང་ཞེ་ན། གང་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ིད་གཏན་མེད་པ་ིད་དོ། །ཞེས་
སོ། །དེ་ལ་ཀུན་བཏགས་ནི་ཤེས་བ། གཞན་དབང་ནི་སང་བ་ཡིན་ལ། ཡོངས་གྲུབ་ནི་རང་བཞིན་གིས་དི་མ་
མེད་པར་འདོད་དོ། །རང་བཞིན་དི་མེད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་དག་ཀང་བོ་བུར་གི་དི་མ་རྣམ་པར་
སྦྱང་བ་བ་བ་ཡིན་ཏེ། སྦྱངས་པས་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་དང་གསེར་དང་ཆུ་རང་བཞིན་གིས་དག་ཀང་བོ་བུར་གི་
དི་མ་སིན་དང་། གཡའ་དང་། རྙོག་མ་དག་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་ོན་མོངས་པ་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་འགྱུར་
བར་འདོད་དོ། །ཆོས་ིད་དང་ཆོས་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར་འགོ་བ་དག་ན་ཆོས་ིད་དེ་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་ཅུང་
ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། འགོ་བ་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་མ་ལུས་པ་ཡང་ཆོས་ིད་མ་རོགས་པས་ཆོས་ིད་དེ་ལ་ཀུན་
ཏུ་རོངས་པའི་བོ་ཅན་ཡིན་པས། དེ་དག་གིས་ཡོད་པའི་ཆོས་ིད་དེ་མ་རོགས་པས་དེ་ཀུན་ནས་སངས་ཏེ་མེད་
པའི་གཟུང་འཛིན་ལ་ཡོད་དོ་སམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་གང་ཡིན་པ་འཇིག་རེན་རོངས་པའི་རྣམ་པ་ཚབས་ཆེན་
པོ་འདི་ཀོ་ཇི་ལྟ་བུ་སེ་ངོ་མཚར་རོ་ཞེས་སོ། །གིས་པ་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཆོས་དང་། དཔེ་བརྒྱད་དང་འད་བའི་
དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། གཟུང་ཆ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། འཛིན་ཆ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །དང་པོ་ལ་ཡུལ་གི་གནས་
ཚུལ། བོས་རོགས་ཚུལ། ཡུལ་གིས་སུ་མེད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མའི་རས་ཤིང་དང་བོང་
བ་ལ་སོགས་པ་ར་གང་ལ་སོགས་པར་འཁྲུལ་པའི་གཞི་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཟུང་འཛིན་དུ་འཁྲུལ་པའི་གཞི་ནི་
ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་གཞན་དབང་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །རས་དེ་དག་སྒྱུ་མའི་སགས་ཀིས་ར་
གང་ལ་སོགས་པར་སང་བར་བས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མེད་པ་ལ་གིས་སུ་སང་བས་
ན་འཁྲུལ་པའི་ཡུལ་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མའི་རས་དེ་ལ་ར་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོར་བདེན་པ་མེད་པ་དེ་
བཞིན་དུ་གཞན་དབང་དེ་ཀུན་བཏགས་ཀི་ངོ་བོར་མེད་པ་ནི་དོན་དམ་པར་འདོད་དོ། །བཙུན་པ་ནི་གཞན་དབང་
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ཀུན་བཏགས་དང་བྲལ་བར་མཐོང་བ་དོན་དམ་མཐོང་བ་ཡིན་ཞེས་འཆད་དོ། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མའི་རས་དེ་ར་ལ་
སོགས་པར་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་གིས་སུ་སང་བ་དེ་ནི་ཀུན་རོབ་པ་སང་བར་འདོད་དོ། །གིས་པ་ནི། སྒྱུ་
མའི་སགས་ཀིས་འཁྲུལ་བར་བས་པ་དེ་མེད་ན་ནི་དེའི་རྒྱུ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་
དུ། འཁྲུལ་པ་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ན་མམ་བཞག་གིས་ཆོས་ིད་རོགས་ནས་
རེས་ཐོབ་ཀི་གཟུང་འཛིན་གིས་སོང་པའི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་གཞན་དབང་དེ་དམིགས་
པའོ། །ཇི་ལྟར་འཇིག་རེན་མ་འཁྲུལ་བ་དག་སྒྱུ་མ་དེའི་རྒྱུ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་མ་འཁྲུལ་བར་འདོད་རྒུར་སོད་པ་དེ་
བཞིན་དུ་སོམ་བརོན་མ་འཁྲུལ་པ་སེ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀང་འཁྲུལ་པ་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་ནས་དོན་མ་ནོར་བ་
ལ་དགེས་རྒུར་སོད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏེ། དངོས་དང་། དེའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་དཔེ་དོན་གིས་
ལས། དཔེ་ནི་གང་པོ་ལ་སོགས་སུ་སང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་སྒྱུ་མའི་རས་དེ་ལ་ཡོད་པ་གང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེའི་
དངོས་པོར་བདེན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྒྱུ་མའི་ར་དང་གང་པོ་སོགས་སུ་སང་བ་ཙམ་ཡོད་པ་
དང་། དེར་བདེན་པ་མེད་པ་ིད་བརོད་དོ། །སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་ར་གང་སོགས་སུ་སང་ཙམ་ཡོད་པས་ན་
མེད་པ་མ་ཡིན་ལ། ར་གང་སོགས་སུ་བདེན་པ་མེད་པས་ན་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་སང་
ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དང་བདེན་པར་མེད་པ་གིས་ཁད་པར་མེད་པའང་བརོད་དོ། །བདེན་པ་མེད་ཀང་སང་ཙམ་དུ་
ཡོད་པ་དང་སང་ཙམ་ིད་བདེན་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་དོན་ནི། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་དབང་དེ་ལ་
གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སང་བ་ནི་ཡོད་ལ། གིས་སུ་བདེན་པ་དེའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་སང་བ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེར་བདེན་པ་མེད་པ་ིད་བརོད་དོ། །དེ་ལ་གཟུགས་སང་
བ་ཡོད་པ་དེ་ནི་མེད་པ་མ་ཡིན་ལ་དེར་བདེན་པ་མེད་པ་ནི་ཡོད་པ་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེ་དོན་གིས་ཀ་ལ་
སང་བ་ཙམ་ཡོད་པས་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཀང་རུང་ངོ་། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་སང་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་
དང་། བདེན་པ་མེད་པ་གིས་ཁད་པར་མེད་པའང་བརོད་དེ། སང་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་ིད་དུ་བདེན་པར་མེད་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་དགོས་པ་ནི། འོ་ན་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་
ཅེ་ན། གཟུགས་སོགས་བདེན་པ་མེད་པར་རིག་ནས་བདེན་པར་སོ་འདོགས་པའི་མཐའ་དང་། སང་ཙམ་དུ་ཡོད་
པར་རིག་ནས་སང་ཙམ་དུ་ཡང་མེད་ཅེས་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་མཐའ་རྣམས་དགག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཡོད་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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མེད་ཁད་མེད་རིག་ནས་འཁོར་བར་སང་བ་མཐོང་ནས་ཡིད་སོ་ནས་ཐེག་པ་དམན་པས་མྱང་འདས་ཀི་མཐར་
འགོ་བ་དགག་པའི་ཕྱིར་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་འདོད་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་འཛིན་ཆ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་བཞི་སེ། འཛིན་པ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་དང་། འཁྲུལ་པའི་རང་བཞིན་བསན་པ།
སང་གེན་སྒྱུ་མ་དང་འད་བ། སང་ཚུལ་ཡང་སྒྱུ་མ་དང་འད་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་སུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ནི་
སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་སུ་སང་བའི་རྣམ་རིག་པ་ཡིན་ལ། འཁྲུལ་པ་མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ནི་གཟུགས་
ཅན་མིན་པར་རྣམ་པར་རིག་པར་འདོད་དོ། །གིས་པ་ནི། འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མི་བདེན་ཡང་ངོ་བོ་བདེན་པར་གྲུབ་
བམ་སམ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་རྒྱུ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ཤོས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་
རྣམ་པར་རིག་པ་མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཡང་བདེན་པ་མེད་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏེ།
དཔེ་དང་། དོན་ནོ། །དཔེ་ལ་གིས། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་དཔེ་ནི། སྒྱུ་མའི་གང་པོའ ་ི གཟུགས་འཛིན་པའི་
ཤེས་པ་དེ་ནི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེས་གཟུང་བ་གང་པོ་དང་དེ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་གིས་སུ་བརོད་པ་སེ་ཞེས་
པ་ནི་གིས་སུ་བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེ་ལ་སང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཟུང་བར་འཛིན་པའི་ཤེས་
པ་དེ་ནི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལ་སང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་བདེན་པར་མེད་ཀང་གཟུང་
འཛིན་གིས་སུ་ེ་བར་དམིགས་པས་སོ། །རྣམ་བང་གི་དཔེ་ནི་མི་སྡུག་པ་སོམས་པས་ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་
ཀེང་རུས་ཀི་གཟུགས་སུ་འཛིན་པ་དེ་ཡང་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཡུལ་ཤེས་གིས་སུ་བརོད་པ་སེ། དེ་ལ་སང་བ་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མེད་ཀང་གིས་པོ་དག་ཏུ་ེ་བར་དམིགས་སོ། །གིས་པ་དོན་ལ་
གིས་ལས། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ནི། དེ་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་པའི་མཚན་ིད་ཀང་ཆོས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་གང་ཡིན་པ་དེ་སྒྱུ་མའི་གང་པོར་སང་བ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ཏུ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་
རོག་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། གང་པོར་བདེན་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཟུང་འཛིན་དུ་བདེན་པ་མེད་པ་དང་། ཡོད་
མེད་དེ་གིས་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་དེ་གིས་ཁད་པར་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྱུ་མ་
དང་འདའོ། །གིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་གེན་པོའ ་ི ཆོས་དན་པ་ེར་བཞག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་བིས་པའི་
གཟུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་མེད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་མཛད་པ་བཅུ་གིས་བསན་པ་དེ་ཡང་བིས་པ་ལ་སང་ཚུལ་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་བིས་པས་བཟུང་བ་ལྟར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བདེན་པའི་མཚན་ིད་མེད་དོ། །དེས་ན་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་སང་བས་སྒྱུ་མའི་དངོས་པོ་དང་འད་བར་བསན་
ནོ། །བཞི་པ་ནི། སྒྱུ་མའི་རྒྱལ་པོ་སྒྱུ་མའི་རྒྱལ་པོ་གཞན་ཞིག་གིས་ཕམ་པར་བས་ཀང་ང་རྒྱལ་མེད་པ་བཞིན་དུ་
གང་དག་གིས་སང་གེན་གི་ཆོས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཐོང་བའི་རྒྱལ་སས་དེ་དག་སངས་བ་སངས་ཀང་ང་རྒྱལ་མེད་
དོ། །སང་གེན་གིས་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་བང་གི་ཆོས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་གིས་ཀ་རྒྱལ་
པོའ ་ི དཔེ་མཛད་དོ། །གིས་པ་དཔེ་བརྒྱད་དང་འད་བའི་དོན་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ིད་དུ་
རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན་རང་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་མདོ་སེ་དེ་དང་དེ་དག་ལས་འདུས་བས་ཀི་
ཆོས་རྣམས་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ནང་གི་སེ་མཆེད་དྲུག་སེ། སྒྱུ་མའི་སེས་བུ་ནི་བདེན་པ་མེད་
ཀང་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པར་སང་བ་བཞིན་དུ་མིག་སོགས་ཀང་ལོངས་སོད་པར་བེད་པའི་བདག་ལ་སོགས་པ་
མེད་ཀང་ལོངས་སོད་པར་སང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རི་ལམ་ལྟ་བུ་ནི། ཕྱིའི་སེ་མཆེད་དྲུག་སེ། མི་བདེན་བཞིན་དུ་
ལོངས་སོད་བར་སང་བའི་ཕྱིར་རོ། །སིག་སྒྱུ་ལྟ་བུ་ནི། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གིས་ཏེ། མིག་སྒྱུ་ལ་ཆུར་
འཁྲུལ་བ་བྱུང་བ་ལྟར་དེ་གིས་ཀང་གཟུང་འཛིན་དུ་འཁྲུལ་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་
ནི། ནང་གི་སེ་མཆེད་དྲུག་སེ་གཟུགས་བརྙན་མཛེས་མི་མཛེས་ཀིས་བཞག་པ་ལྟར། དེ་དག་གི་བཟང་ངན་སོན་
གི་ལས་བཟང་ངན་གིས་བས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མིག་ཡོར་ལྟ་བུ་ནི། ཕྱིའི་སེ་མཆེད་དྲུག་སེ། གདུགས་ཀི་དབང་
གིས་གིབ་མ་བྱུང་བ་ལྟར་ནང་གི་སེ་མཆེད་ཀི་དབང་གིས་དེ་དག་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཤད་པའི་ཆོས་ནི་བྲག་
ཆ་ལྟ་བུ་སེ། མི་བདེན་བཞིན་དུ་གགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་བཞིན་ལ་རེན་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཆ་རྣམས་ནི་ཆུ་ཟླ་
དང་འད་སེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སེམས་དྭངས་པ་ལས་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པ་སང་བའི་ཕྱིར་རོ། །བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་གཞན་དོན་དུ་སིད་པར་སེ་བ་ལེན་པ་ནི་སྤྲུལ་པ་དང་འད་བར་ཤེས་པར་བ་སེ། བ་བ་ཐམས་ཅད་
ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེ་གསུམ་པོ་འདིའི་དོན་རེ་རེར་འདོད་དོ། །གསུམ་
པ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲུག་སེ། ཤེས་བ་ཚོལ་བ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཚོལ་བ་
དང་། རྣམ་པར་བང་བ་ཚོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཚོལ་བ་དང་། མཚན་ིད་ཚོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་
གོལ་བ་ཚོལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་རོག་པ་ནི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་
སུ་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས་སོ། །ཆོས་མཆོག་ནས་ཚོགས་ལམ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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གི་བར་གི་རོག་པ་ནི་ངོ་བོ་འཇིག་རེན་པ་ཡིན་པས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ལ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་
ཀི་རྒྱུ་བེད་པས་ན་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མིན་ནོ། །ཆོས་ིད་དེ་བཞིན་ིད་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་
པའི་མམ་བཞག་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའོ། །འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རེས་ཐོབ་ནི་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་
ཞེན་པ་མེད་པས་རོག་པ་མིན་ལ་གཟུང་འཛིན་དུ་སང་བ་ཡོད་པས་མི་རོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་སེ། བཞི་པོ་དེ་ཡུལ་
དང་བཅས་པར་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱུ་རང་གི་ཁམས་ཏེ་ས་བོན་
ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་གཟུང་འཛིན་གི་བག་ཆགས་ཅན་ལས་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སང་བའི་རྣམ་རོག་རབ་ཏུ་
འབྱུང་སེ། དེ་ཡང་གོགས་མ་རིག་པ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའི་ོན་མོངས་
པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་གོ །འགེལ་ཆེན་ལས་འཇུག་ཅེས་བ་བའི་དོན་འཁོར་བར་འཇུག་པ་ལ་བས་
སོ། །མ་རིག་པ་འདི་ོན་མོངས་པ་ཡིན་ཡང་ལོགས་སུ་སོས་པ་ནི་ོན་མོངས་པའི་རྒྱུའམ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། འགེལ་བཤད་ལས། མ་རིག་པ་ལོགས་སུ་སོས་པ་ནི་དབང་བེད་པའི་དོན་དེ་ཞེས་བཤད་དོ། །འོ་ན་རོག་
པ་དེ་ལ་གིས་སུ་སང་བ་ལྟར་རས་སུ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། གཟུང་འཛིན་གི་རས་གིས་རྣམ་པར་སངས་པ་སེ་མེད་
དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐེག་བསྡུས་ལས། རྣམ་པར་བང་བའི་ཆོས་རྣམ་པ་བཞི་ལས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་བང་
བ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། དེ་བཞིན་ིད་དང་། སོང་པ་ིད་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། དོན་
དམ་པ་སེ་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀང་དེ་ཡིན་ནོ། །དི་མ་མེད་པའི་རྣམ་པར་བང་བ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། དེ་ིད་སིབ་པ་
ཐམས་ཅད་དང་མི་ལྡན་པའོ། །དེ་ཐོབ་པའི་ལམ་རྣམ་པར་བང་བ་ནི་འདི་ལྟ་སེ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་
པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་སེ་བའི་དམིགས་པ་རྣམ་པར་བང་བ་ནི། ཐེག་
པ་ཆེན་པོའ ་ི དམ་པའི་ཆོས་བསན་པ་སེ། དེ་ལྟར་དེ་དག་ནི་རྣམ་པར་བང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཀུན་བཏགས་པ་
མ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཀི་དབིངས་དག་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡིན་པས་གཞན་གི་དབང་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་བཞི་པོ་འདི་
དག་གིས་རྣམ་པར་བང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་དོན་བསྡུས་པར། དག་
པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་དང་། །དི་མ་མེད་དང་ལམ་དང་དམིགས། །རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་ཀི་རྣམས། །རྣམ་པ་བཞི་
པོས་བསྡུས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སར་བཤད་པའི་ཆོས་ཀི་དམིགས་པའི་ཁད་པར་ནི་དམིགས་པ་རྣམ་
པར་བང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཐོབ་པ་ནི། ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་གསུམ་གིས། །ཆོས་ཀི་དམིགས་པ་རྙེད་པར་
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འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གིས་གསུང་རབ་ཀི་དོན་རྙེད་པའི་གང་ཟག་གིས་རང་གི་ཕུང་པོ་
ལྔའི་ཆོས་ཀི་དབིངས་རོགས་པ་ནི་རང་བཞིན་རྣམ་བང་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གནས་པ་ནི་སྦྱོར་ལམ་དུ་དོན་སིའི་རྣམ་
པས་རོགས་པ་དང་། མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང་། སོམ་ལམ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟིན་
གོམས་པར་བེད་པ་ིད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ན་མཐོང་ལམ་གི་ལམ་དེ་ིད་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སང་བ་མེད་
པར་འཇུག་པ་ནི་ལམ་རྣམ་བང་ངོ་། །དེ་ལྟར་སོམས་པས་དཔེར་ན་ལྤགས་པ་གོང་པོ་དང་། མདའ་སྙུག་འཁོག་
པོ་ཆུ་དང་མེ་ལ་བརེན་ནས་མེན་པོ་དང་དང་པོར་བེད་པ་ལྟར། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་རོག་གིས་གོང་
པོར་བས་པའི་སེམས་ཞི་གནས་ཀིས་མེན་པོར་བས་ཏེ་སེམས་རྣམ་པར་གོལ་ཞིང་། ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་སོགས་
པས་ཡོན་པོར་བས་པའི་ཤེས་རབ་སེ་ལྷག་མཐོང་གིས་དང་པོར་བས་པས་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཐོབ་ནས།
རང་གི་གིས་སང་གི་ཤེས་པ་དེ་ིད་གནས་གྱུར་ནས་གིས་སུ་སང་བ་མེད་པར་འཇུག་པ་ནི་དི་མ་མེད་པས་
རྣམ་པར་བང་བའོ། །བཞི་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་དུ་སང་བ་དང་། ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་དང་
གེན་པོ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་དང་སེམས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན་འདིར་སེམས་ཀི་སའི་དོན་ཡངས་
པར་བས་ཏེ། བོ་རང་རིག་ཙམ་ལ་སེམས་ཀི་སས་གསུངས་ནས། སེམས་ཙམ་པོ་འདི་ནི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་
གིས་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སང་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་བག་ཆགས་ཀི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཕྱི་རོལ་
གི་རེན་གིས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པར་སང་བའམ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བར་སང་བ་
འདོད་དེ། བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་རིག་པ་ིད་དེ་དག་ཏུ་སང་བ་ལས་གཞན་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
དང་དགེ་བའི་ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སང་བ་ལས་གཞན་པའི་གཟུང་
འཛིན་གིས་ཀི་མཚན་ིད་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་དེ་དག་སེམས་ཀིས་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལས་སང་ཞེ་
ན། སེམས་འདི་ིད་ནི་རེན་དང་ཕད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་འཁོར་དུ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ས་
ཚོགས་སུ་སང་བ་དང་། རེས་འགའ་དུས་གཅིག་ཅར་དུ་དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ས་
ཚོགས་འབྱུང་བ་ཅན་དུ་འཇུག་སེ་དེ་ལ་སེམས་ིད་དེ་དག་ཏུ་སང་བ་ཙམ་འབྱུང་བར་ཡོད་པ་དང་། སེམས་
ལས་ཡ་བྲལ་དུ་དེ་དག་གི་མཚན་ིད་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་སེམས་རེན་དང་ཕད་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་པའི་
ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། དགེ་བའི་ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་རེན་གི་དབང་གིས་སང་བ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ས་ཚོགས་སུ་སང་བ་སེམས་ཀི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལས་སང་བ་སོན་ནོ། །འདིར་སེམས་སེམས་བྱུང་རས་
གཅིག་ཏུ་སོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དབུས་མཐའ་ལས་རས་ཐ་དད་དུ་གསལ་པོར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །སེམས་
སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་ཀང་འདིར་སེམས་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ནས། སེམས་ལས་ལོགས་ཤིག་པའི་ཆོས་
མེད་པར་བསན་ནོ། །སེམས་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་དང་། རྣམ་བཞག་རྒྱས་པར་ནི་མཛོད་ཀི་རྣམ་
བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ལྔ་པ་མཚན་ིད་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ལ་གིས་ལས་མདོར་བསན་པ་ནི། གསུང་པ་པོ་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པར་བ་བའི་ཕྱིར། མཚན་གཞི་ཤེས་བ་གཞི་ལྔ་དང་
མཚན་ིད་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་དང་། མཚོན་པ་རྣལ་འབོར་གི་ས་ལྔ་དག་གིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་བཤད་དོ། །རྒྱས་
པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་གཞི་ནི། སེམས་ནི་ཞེས་པ་ལ་འཛིན་ཆར་སང་བའི་སེམས་ནི་སེམས་ཀི་
གཞི་ཡིན་ལ། གཟུང་ཆར་སང་བའི་སེམས་ནི་གཟུགས་ཀི་གཞི་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བཅས་གང་ཡིན་ཞེས་པ་ནི། ལྟ་བ་
སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། དེ་ནི་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་ལྟ་
བར་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། དེ་དག་རྣམས་གསལ་བའི་ཕྱིར་ལྟ་བར་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀྐ་ལས་གསལ་བའི་ཕྱིར་
ཐམས་ཅད་ལྟ་བ་ཡིན་པར་ཐ་སད་བཏགས་སོ་ཞེས་བཤད་དོ། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་དེ་ཡི་གནས་སྐབས་མི་
རག་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་གཞི་ཡིན་ནོ། །ནམ་མཁའ་དང་རེན་མ་ཚང་བས་མ་
སེས་པ་སོ་སོར་བརགས་མིན་གི་འགོག་པ་དང་། གེན་པོས་ས་བོན་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་ནས་མ་སེས་པ་སོ་སོར་
བརགས་པའི་འགོག་པ་གསུམ་མམ་དེ་བཞིན་ིད་དང་བཞིའམ། དེ་བཞིན་ིད་ལ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གི་
དེ་བཞིན་ིད་གསུམ་དུ་དབེ་བ་དང་། མི་གཡོ་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་སེ་བརྒྱད་དུ་བས་ཀང་
རུང་སེ། རེན་གིས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་རྣམས་ནི་འདུས་མ་བས་ཀི་གཞི་ཡིན་ཏེ། ལྔ་པོ་འདི་ནི་འདིར་མདོར་
བསྡུ་ན་མཚན་གཞི་ཡིན་ཏེ་རབ་ཏུ་ཕྱེ་ན་དེ་དག་གི་དབེ་བ་ཚད་མེད་པ་ཡོད་དོ། །དེ་དག་ཏུ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་
འདུས་པའི་ཕྱིར་ཤེས་བའི་གཞི་ལྔ་ཞེས་བའོ། །ཇི་ལྟར་འདུས་ཤེ་ན་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་། སེམས་ཀི་
ཁམས་བདུན་དང་། ཡིད་ཀི་སེ་མཆེད་ནི་སེམས་ཀི་གཞིར་འདུས་སོ། །གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་གཟུགས་ཅན་
གི་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ནི་གཟུགས་ཀི་གཞིར་འདུས་སོ། །ཚོར་བ། འདུས་ཤེས། སེམས་
བྱུང་གི་འདུ་བེད། ཆོས་ཀི་ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ནི་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་གཞིར་འདུས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སོ། །ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དང་། ཆོས་ཀི་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ནི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་
ཀི་གཞིར་འདུས་སོ། །ཆོས་ཀི་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ནི་གཟུགས་ཀི་གཞིར་འདུས་
སོ། །མཚན་གཞི་ཤེས་བ་གཞི་ལྔ་པོ་དེ་མཚན་ིད་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་གིས་ཇི་ལྟར་མཚོན་ཞེ་ན། པ་ར་ཧེ་ཏ་ནི།
གཟུགས་དང་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཀུན་བཏགས་ཀིས་མཚོན་ཏེ། སེམས་སང་ཙམ་ལ་གཟུགས་སུ་བཏགས་ཤིང་
སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་གནས་སྐབས་ལ་ལྡན་པ་མིན་པའི་འདུ་བེད་དུ་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སེམས་དང་
སེམས་བྱུང་ནི་གཞན་དབང་གིས་མཚོན་ཏེ། དེ་གིས་ཀ་རྒྱུ་རེན་གིས་བསེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདུས་མ་བས་ནི་
ཡོངས་གྲུབ་ཀིས་མཚོན་ཏེ། དེ་ནི་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་སོ། །པཎ་ཆེན་སཱཛྫ་ན་རེ། ལྔ་པོ་རེ་རེ་ལ་
ཡང་གསུམ་ཀས་མཚོན་ཏེ། ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས་ཀུན་བཏགས་ཀིས་མཚོན། རྣམ་པར་བཏགས་པའི་
གཟུགས་གཞན་དབང་གིས་མཚོན། ཆོས་ིད་ཀི་གཟུགས་ཡོངས་གྲུབ་ཀིས་མཚོན་ནོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་སུ་
སང་བ་དེ་གཞན་དབང་། སང་བ་བཞིན་དུ་བདེན་པར་བཏགས་པ་ཀུན་བཏགས། སང་བ་དང་བདེན་པ་གིས་
ཀས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་སེ། མཚན་གཞི་གཞན་བཞི་ཡང་དེ་དང་འདའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་མཚན་གཞི་
དེ་དག་མཚན་ིད་གསུམ་ཅི་རིགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ིད་ཅེས་བའོ། །དེ་
ལ་གསུམ་ལས། ཀུན་བཏགས་ནི་མིང་གིས་ཇི་ལྟར་བརོད་པ་བཞིན་དུ་དོན་དུ་འདུ་ཤེས་པའི་སེམས་བྱུང་དེའི་
རྒྱུ་མཚན་ཏེ། དམིགས་པའི་ཡུལ་སོ་སེར་ལ་སོགས་པར་སང་བ་དང་། ཀུན་གཞི་ལ་བརོད་པ་དེའི་བག་ཆགས་
ཡོད་པ་དང་། བག་ཆགས་དེ་ལས་ཀང་བར་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་དོན་རང་པ་དང་། བར་ཤེས་པ་ཡང་མིང་དང་
བཅས་པའི་མཚན་མ་སང་བ་ནི་ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ིད་དོ། །ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་
གདགས་པའི་གཞི་ཡིན་ལ། བག་ཆགས་ནི་ཀུན་ཏུ་འདོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཀུན་བཏགས་སུ་ཐ་སད་བས་ལ།
མིང་དོན་གིས་ཀི་མཚན་མར་སང་བའི་ཆ་ནི་ཀུན་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་མིང་ཇི་ལྟ་བར་དོན་
དུ་སང་བ་ནི་དོན་མིང་གི་ངོ་བོར་འཛིན་པའོ། །དོན་ཇི་ལྟ་བ་མིང་དུ་སང་བ་ནི་མིང་དོན་གི་ངོ་བོར་འཛིན་པ་སེ་
འདི་ལྟར་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་རོག་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཏེ་དམིགས་པ་ནི་རོག་པས་བཏགས་པའི་ཀུན་བཏགས་
ཀི་མཚན་ིད་དོ། །གིས་པ་གཞན་དབང་གི་གནས་སུ་སང་བ་སོད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་། དོན་དུ་སང་བ་ཡུལ་ལྔ་
དང་། ལུས་སུ་སང་བ་དབང་པོ་ལྔ་སེ། རྣམ་པ་གསུམ་ནི་གཟུང་བའི་མཚན་ིད་ཡིན་ལ། ཡང་ོན་ཡིད་དང་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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འཛིན་པ་སོ་ལྔའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཏེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་སང་བ་ནི་འཛིན་པའི་མཚན་ིད་དེ། དེ་
ལྟར་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་རོག་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ནི་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ིད་
དོ། །གསུམ་པ་ཡོངས་གྲུབ་ནི་མཚན་ིད་གསུམ་གིས་བསན་ཏེ། རང་གི་མཚན་ིད་ནི་ཆོས་ིད་བིས་པས་
བཏགས་པ་བཞིན་དུ་མེད་པ་དང་། བཏགས་པས་སོང་པར་ཡོད་པ་དང་། བཏགས་པ་བཞིན་དུ་མེད་པ་གིས་ཐ་
མི་དད་པས་དེ་གིས་མམ་པ་ིད་དོ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་མཚན་ིད་ནི། ཆོས་
ིད་བོ་བུར་གི་དི་མས་མ་ཞི་བ་དང་། རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པས་ཞི་བའོ། །རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་
མཚན་ིད་ནི་རྣམ་རོག་གི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་སེ། དེ་དག་ནི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་
ིད་དོ། །མཚན་ིད་མཚན་གཞི་བསན་ཟིན་ནས། མཚོན་པ་ནི་རྣལ་འབོར་གི་ས་ལྔ་སེ། གཞི་དང་། སེད་པ་
དང་། མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་། སང་བ་དང་། རེན་ནོ། །དེ་ལ་གཞི་ནི། བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀི་བདེན་བཞིའི་དོན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་ཆོས་
ལ་དམིགས་པའི་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་བོ། །སེད་པ་ནི། ཐོབ་པའི་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་བསམ་
བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སེ། དེ་གིས་ཚོགས་ལམ་གིས་བསྡུས་སོ། །མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ནི། སེམས་ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་
རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྦྱོར་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བ་དང་མཐུན་པའི་གཟུགས་
བརྙན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཤར་བས་ན་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ཞེས་བའོ། །སང་བ་ནི། ཆོས་ིད་ཀི་དོན་ཀུན་བཏགས་ཀིས་
དབེན་པར་ཡོད་པ་དང་། ཀུན་བཏགས་ཀི་དོན་མེད་པར་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་སེ་མཐོང་ལམ་གིས་བསྡུས་
སོ། །རེན་ནི། སློབ་པའི་ལམ་གནས་གྱུར་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ར་བར་སར་མ་བཤད་པས་དེའི་
རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཟག་མེད་ཀི་དབིངས་དེ་ན་དམིགས་པར་བ་བ་དང་། དམིགས་པར་བེད་པ་མམ་པ་
ིད་དང་། མམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་གཞན་དང་མམ་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་མམ་
ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་རིགས་གནས་གྱུར་པ་ཤིན་ཏུ་དི་མ་མེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་ན་
རང་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་དང་ོན་སིབ་ལས་གོལ་བར་མམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་དུ་མམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
རྣམ་པར་དག་པའི་ཁད་པར་ོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་
པའི་ཁད་པར་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། སྐུའི་ཁད་པར་ཆོས་སྐུ་ཡོན་ཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཕྱིན་པ་བཞི་ལྡན་ཐོབ་པ་དང་། ལོངས་སོད་པའི་ཁད་པར་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་དག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་
རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ལོངས་སོད་པ་དང་། ཕིན་ལས་ཀི་ཁད་པར་ནི་མཛད་པ་བཅུ་གིས་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་
དོན་བེད་པ་སེ་ལྔ་པོ་དེས་ཁད་པར་འཕགས་པའི་ཕྱིར།ཤཟག་མེད་ཀི་དབིངས་དེ་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་
ཕྱོགས་འགགས་པས་ན་འབྲི་བ་ཡང་མེད་ལ། རྣམ་བང་གི་ཕྱོགས་སེ་བ་ན་འཕེལ་བ་ཡང་མེད་པའི་མཚན་ིད་
དུ་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་རྣལ་འབོར་གི་ས་ལྔ་པོ་འདིས་མཚན་གཞི་ཤེས་བའི་གཞི་ལྔ་པོ་དེ་མཚན་ིད་གསུམ་དང་
ལྡན་པར་མཚོན་ཞིང་རོགས་པར་བེད་པས་ན་མཚོན་པ་ཞེས་བའོ། །སློབ་དཔོན་བཙུན་པ་ནི་རྣལ་འབོར་གི་ས་
དང་ལམ་གངས་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །དྲུག་པ་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཚོལ་བ་ལ་བཞི་སེ། གཟུང་ཆར་སང་བ་དང་།
འཛིན་ཆར་སང་བ་གཞན་དུ་གྱུར་བ་དང་། གཟུང་འཛིན་གིས་ལས་གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་
བྲལ་པའི་སངས་པའོ། །དང་པོ་ནི་ས་བོན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་གནས་དང་། དོན་དང་
ལུས་སུ་སང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་དབིངས་དེ་ནི་ན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་
དང་སངས་རྒྱས་གསུམ་ཀ་ལ་མངའ་བའི་རེན་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། ངོ་བོ་ནི་
ོན་མོངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་གཞན་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་དང་། འཛིན་པ་སོ་ལྔའི་རྣམ་
ཤེས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཞིང་དག་པ་ལ་དབང་བ་དང་། རྣམ་པ་རོག་པ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་སོ་སོ་ཡང་
དག་པར་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་ཆེན་པོའ་ི ལས་ལ་དབང་བ་སེ་བཞི་ཡིན་
ནོ། །ས་མཚམས་ནི་དབང་བཞི་པོ་དེ་མི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལ་ཡོད་དོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གཅིག་ལ་མི་
གཡོ་བ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་རྣམ་པར་མི་རོག་ཕྱིར་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ལ་དབང་བ་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་དབང་བ་སེ། རྣམ་པ་གིས་ཐོབ་བོ། །དེ་ལས་གཞན་པའི་ས་ལེགས་
པའི་བོ་གོས་དང་ཆོས་ཀི་སིན་གིས་ལ་ནི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་ཆེན་པོའ ་ི
ལས་ལ་དབང་བ་གིས་པོ་རེ་རེ་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི་བོ་དང་ལྡན་པས་སིད་པ་གསུམ་དུ་རོག་པའི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་རྣམ་པ་གིས་ཀའང་རིག་པར་འགྱུར་ལ། བདག་མེད་གིས་པོ་
དེ་ཡང་རག་གཅིག་ལ་སོགས་པ་ཀུན་བཏགས་པའི་གང་ཟག་མེད་པ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་དུ་ཀུན་བཏགས་པའི་
ཆོས་ཀང་མེད་པར་མམ་པར་ཤེས་ནས་ཁམས་གསུམ་པོ་དེ་ནི་འཛིན་པ་སེམས་ཙམ་དུ་རོགས་པའི་སོ་ནས་དེ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཁོ་ན་ིད་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ལ་འཇུག་གོ །གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་པར་རོགས་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་ཞུགས་
པ་ཡིན་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རིག་ཙམ་དུ་གཏོགས་པ་ནི་གཟུང་བ་མེད་པར་རོག་པ་ཡིན་པས་བཟོད་པ་
ལ་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་ནས་རྣམ་རིག་ཙམ་དེ་ལ་ཡིད་གནས་པའི་ཕྱིར་ན།
ཆོས་མཆོག་གི་དུས་ན་དེ་ལ་རྣམ་རིག་ཙམ་དེ་ཡང་མི་སང་ངོ་། །དེ་ལྟར་སོམ་པ་ལས་མཐོང་ལམ་དེ་ཁོ་ན་ིད་
མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ནས་གཟུང་འཛིན་གིས་པོ་དེ་མི་སང་བས་གོལ་བ་ཡིན་ཏེ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་
ཏུ་མི་དམིགས་པས་ན་མཆོག་ཏུ་དམིགས་པ་དང་བྲལ་བའོ། །དེ་ིད་ཀི་དོན་བཤད་པ་ནི་ཚེ་སོན་ཡང་ཚོགས་
གིས་བསགས་པའི་སོབས་ཀིས་གཞི་སེ་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ཐོས་པ་དང་། བསེད་པ་སེ་བདེན་པ་བཞི་ལ་
དམིགས་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཡོད་ན་དོད་དང་རེ་མོའ་ི དུས་སུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་དུ་སང་བ་ཐམས་ཅད་
མིང་དུ་བརོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པར་དོན་དུ་བདེན་པ་མེད་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །བཟོད་པའི་དུས་སུ་
མིང་ཙམ་མཐོང་སེ་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་རོགས་པ་སེ། མིང་ནི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་
པའི་ཕུང་པོ་བཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་མཆོག་ཏུ་རྣམ་རིག་ཙམ་དེར་མཐོང་ནས་གཟུང་བ་མེད་ན་འཛིན་པ་
ཡང་མེད་པར་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྣམ་རིག་ཙམ་ཡང་ཕྱིས་མི་མཐོང་ངོ་། །དེ་ལྟར་སོམས་པས་མཐོང་ལམ་དུ་
གཟུང་འཛིན་མི་དམིགས་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ནི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་འཁོར་བར་འཇུག་
པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སེམས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི་སིབ་གིས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་དང་བཅས་པར་འཁོར་
བར་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཞགས་པས་ཟིན་ཏེ་བཅིངས་
པར་བས་པའི་སོབས་ཀིས་སོ། །འཁོར་བ་ལས་ཟློག་པའི་ཐབས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སེམས་དེ་ནང་དུ་སེམས་ཁོ་ན་
ལ་གནས་པས་འཁོར་བ་ལས་ཟློག་པ་འདོད་དེ། དེ་ལ་རེན་པ་སེམས་ིད་ཀང་མི་དམིགས་པར་རོགས་ནས་
གཟུང་འཛིན་ལས་གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སིབ་གིས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་ར་བ་ནས་སོང་པའི་ཕྱིར་རོ། །ངེས་
དོན་གི་མདོའ་ི ཚུལ་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་དགོངས་པ་ཅན་གི་མདོའ་ི དོན་བཙལ་བ་ལ་གསུམ་སེ། ཤེས་བའི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དང་། ལམ་མི་སེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཐེག་པ་གཅིག་པའི་
དགོངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་དགོངས་པ་དངོས་ནི་ཤེར་ཕྱིན་ལ་སོགས་པའི་མདོ་
ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་གསུངས་པ་ནི། མ་འོངས་པའི་ཆོས་རྣམས་རེན་ལ་རག་ལས་པའི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཕྱིར་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་པར། སེ་བའི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འདས་པ་རྣམས་འགགས་པས་སར་གི་དེའི་རང་
གི་བདག་ིད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ད་ལྟར་གི་དངོས་པོ་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པས་རང་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རྒྱུན་དུ་མི་
གནས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བིས་པས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་བདེན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་
ིད་མེད་པར་འདོད་དོ། །གཞན་ཡང་དགོངས་འགེལ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་
འདི་ལྟ་སེ། མཚན་ིད་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དང་། སེ་བ་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དང་། དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ིད་
ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ཞེས་བསན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་མཚན་ིད་གསུམ་
ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་དགོངས་
པ་འགྲུབ་ཚུལ་ནི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ས་མ་ས་མ་རྣམས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་རེན་ཡིན་པ་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མ་སེས་པ་ལ་སོགས་པ་འགྲུབ་སེ། གང་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དེ་ནི་
སེ་བ་མེད་པའོ། །གང་མ་སེས་པ་ནི་མ་འགགས་པའོ། །གང་མ་སེས་པ་དང་། མ་འགགས་པ་ནི་བཟོད་མ་ནས་ཞི་
བའོ། །གང་བཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི།
མདོ་ལས། མི་སེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མའི་
སེ་བ་མེད་པ་དང་། འཁོར་བ་ན་ཆོས་གང་སར་སེས་པའི་ངོ་བོ་དེ་ིད་ཡང་སར་ནས་སེ་བ་མེད་པ་དང་། སར་གི་
སེམས་ཅན་གི་རྒྱུན་ལས་གཞན་གསར་བྱུང་གི་སེམས་ཅན་སེ་བ་མེད་པ་དང་། ཀུན་བཏགས་ནི་རང་གི་མཚན་
ིད་དུ་མ་གྲུབ་པས་རང་གི་མཚན་ིད་སེ་བ་མེད་པ་དང་། གཞན་དབང་ནི་རྒྱུ་རེན་ལས་སེས་པས་རྒྱུ་རེན་ལ་
མ་ལྟོས་པར་སེ་བ་མེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ནི་འདུས་མ་བས་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་སེ་བ་མེད་པ་
དང་། ཟག་པ་མེད་པ་ཐོབ་པའི་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་སེ་བ་མེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལས་ནི་གཅིག་ལས་གཅིག སར་ལས་ཕྱིས་ཁད་པར་དུ་སེ་བ་མེད་པ་སེ་བརྒྱད་པོ་དེ་ལ་བཟོད་པ་
ཐོབ་པའི་ཕྱིར་སེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་པད་
དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའི་མདོ་ལས། ཐེག་པ་ནི་གཅིག་སེ། གིས་སུ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་
ན། འདི་ལ་གསུམ་སེ། དགོངས་གཞི་དང་། དགོས་པ་དང་། རིགས་མ་ངེས་པའི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི་བགོད་བ་
ཡུལ་ལ་ཐེག་པར་བས་ནས་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གི་རོགས་བ་ཆོས་དབིངས་མཚུངས་པ་སེ། ཐ་མི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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དད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་འགོ་བ་པོ་ལ་ཐེག་པར་བས་ནས་འགོ་བ་པོ་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གི་རྒྱུད་
བདག་མེད་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་བགོད་པ་ལམ་ལ་ཐེག་པར་བས་ཏེ་གང་ཟག་གསུམ་པོས་མཐར་
ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ན་ོན་མོངས་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་གསུམ་གི་རྣམ་
གོལ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འདིས་འགོ་བས་རྒྱུ་ལ་ཐེག་པར་བས་ཏེ་ན་རང་གི་རིགས་མ་ངེས་པ་འགའ་
ཞིག་གིས་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ལ་བསླབ་ནས་ཕྱིས་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ཞུགས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡོད་
པ་ལ་རིགས་ཐ་དད་པས་འབྲས་བུ་གིས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དང་། བསམ་གིས་ཐོབ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་དང་ཐ་མི་དད་པར་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་བརྙེས་པའི་ཕྱིར་དང་། ན་ཐོས་སུ་
རིགས་ངེས་པ་སར་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་བསླབ་ནས་ཕྱིས་རང་གི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་འགའ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀི་
མཐུས་བདག་ིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་མི་དད་པར་མོས་པའི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་དགོངས་པ་
གཞན་ཐ་མི་དད་པ་སེ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དང་། འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་
བདག་ཅག་གིས་སོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་པ་སད་པས་སངས་རྒྱས་སོ། །སམ་དུ་དགོངས་པ་ལྟར།
ན་ཐོས་དེ་ཡང་བདག་གིས་སོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་པ་སད་པས་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་པའི་
བསམ་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཐོབ་ཟེར་རོ། །ཡང་ན་ནི་ལན་དུ་མས་ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་
སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ཐོས་ཀི་འདུལ་བ་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ིད་ན་ཐོས་སུ་སྤྲུལ་པའི་ཕྱིར་
དང་། ཡང་བགོད་བ་མཐར་ཐུག་ལ་ཐེག་པར་བས་ནས་སངས་རྒྱས་ིད་མཐར་ཐུག་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ལྷག་པ་
མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་བདུན་པོ་དེས་ཐེག་པ་གཅིག་ིད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་གི་ཐེག་པ་གསུམ་མེད་པ་ནི་
མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ན་རང་རིགས་མ་ངེས་པ་ཁ་ཅིག་ཐེག་ཆེན་དུ་དངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཐེག་ཆེན་
རིགས་མ་ངེས་པ་གཞན་དག་ཐེག་ཆེན་ལས་མི་མས་པར་ཡང་དག་པར་གཟུང་བའི་ཕྱིར་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་རིགས་མ་ངེས་པའི་དབེ་བ་ལ་གིས་ཏེ། ན་ཐོས་
ཀི་མ་ངེས་པའི་དབེ་བ་དང་། དེ་དག་གི་ཁད་པར་གི་ཆོས་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ན་ཐོས་ཀི་
རིགས་མ་ངེས་པ་རྣམས་དང་པོ་ིད་ནས་ཐེག་ཆེན་ལ་མི་འགོད་ཅེ་ན། ན་ཐོས་ཀི་རིགས་པ་མ་ངེས་པ་ཐེག་
ཆེན་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏེ། ཐེག་པའི་དོན་མཐོང་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། མ་མཐོང་བར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འཇུག་པའོ། །དོན་མཐོང་བ་ཡང་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཕྱིར་མི་འོང་ཐོབ་པ་དང་།
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་ནས་ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པའོ། །དེ་
ལྟར་དོན་མཐོང་མ་མཐོང་གིས་ལས། དོན་མཐོང་བ་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པ་འདི་དམན་པ་ཡིན་ཏེ་རོགས་པ་བུལ་
བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་དེ་དག་གི་ཁད་པར་གི་ཆོས་དཔྱད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སེ་བ་ལེན་པའི་ཁད་པར། དམན་
པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན། འབྲས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི་གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གིས་ངེས་
པར་འབྱུང་བ་ལ་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སེ་བ་མང་པོ་ལན་དགོས་ལ། ན་ཐོས་ཀི་འཕགས་པའི་ལམ་དེ་ནི་སིད་
པའི་གེན་པོ་ཡིན་པས་ན་ཐོས་འཕགས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དེ་ཐབས་གང་གིས་སིད་པར་སེ་ན།
དོན་མཐོང་བ་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་དང་མ་བྲལ་བ་དེ་གིས་འཕགས་པའི་ལམ་སིད་པའི་གེན་པོར་གྱུར་བ་དེ་
ཐོབ་ཀང་ོན་མོངས་པའི་ལྷག་མ་མ་སངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་སོམ་པ་ལ་སྦྱོར་བའི་
སོབས་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སིད་པར་ཡང་ཡང་སེ་བར་བསྒྱུར་བའི་ཕྱིར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་
བསྒྱུར་བའི་སེ་བ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ནོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་སེ་བ་ལེན་ཞེ་ན་གཅིག་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་
དང་མ་བྲལ་བ་ནི་སོན་ལམ་གི་དབང་གིས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་སེ་བ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ལ། དེ་ལས་
གཅིག་ཤོས་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནི་འདོད་ཁམས་སུ་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་བསམ་གཏན་དང་ལྡན་
པའི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་དེའི་སོབས་ཀིས་སེ་བར་སྤྲུལ་པའི་སེམས་ཅན་གི་དོན་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་
དོ། །གིས་པ་ནི། གོང་དུ་དམན་པའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དོན་མཐོང་བ་དེ་གིས་སོན་
གོམས་པའི་སོབས་ཀིས་རང་གི་སར་ན་ཐོས་ཀི་སེམས་སོ་བ་དང་བཅས་པ་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་
བ་དང་ལྡན་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ལྷག་པར་དགའ་བའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ལ་རོགས་པ་བུལ་བ་
ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དོན་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་འཕགས་པ་སློབ་པ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་པ་
འགའ་ཞིག་འདོད་ཁམས་ཀི་ལྷར་སེས་པའི་དུས་ན་ན་ཐོས་དང་། དེ་ནས་གང་ཟག་དེ་འདིར་བསན་པ་ནུབ་པ་
དང་ཤི་འཕོས་ནས་སངས་རྒྱས་མེད་པའི་སར་སེས་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལུས་དོན་དུ་གེར་བ་བསམ་གཏན་གི་དོན་
ལ་བརོན་པར་བས་ཏེ་སེ་བའི་ལུས་དེ་བོར་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལུས་འཛིན་པས་ན་རང་སངས་རྒྱས་ཞེས་
བའོ། །སྤྲུལ་པའི་ལུས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཚོགས་རོགས་པར་བས་ནས་བང་ཆུབ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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འགྱུར་རོ། །དེ་ིད་དཔལ་ཕེང་གི་མདོ་ལས། ལྕི་བའི་མེ་ལས་རྩྭའི་མེར་འགྱུར་ལ་རྩྭའི་མེ་ལས་ཤིང་གི་མེར་
འགྱུར་བ་ལྟར་ན་ཐོས་སུ་གྱུར་ནས་རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཕྱིས་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །གཙོ་བོ་ནང་རིག་པ་བཙལ་བའི་ཚུལ་བསན་ཟིན་ནོ། །གིས་པ་སིར་རིག་པའི་
གནས་ལྔ་ཐམས་ཅད་བཙལ་བ་ནི། ས་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། བཟོ་བ་དང་། གསོ་བ་དང་། ནང་རིག་པའི་
གནས་ཏེ། ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་བརོན་པར་མ་བས་ན་འཕགས་པའི་མཆོག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པ་ིད་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་
དང་། ཁད་པར་དུ་གཞན་བསན་པ་ལ་མ་དད་པ་དག་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་ཚར་གཅད་པའི་ཕྱིར་ས་དང་གཏན་
ཚིགས་རིག་པ་དང་། དད་པ་རྣམས་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་བཟོ་དང་གསོ་བ་རིག་པ་དང་། བདག་ིད་ཀིས་སེ་
སོད་གསུམ་གི་བརོད་བ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ནང་རིག་པ་སེ་ལྔ་པོ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
དེ་བརོན་པར་བེད་དོ། །གསུམ་པ་ཁད་པར་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་བཙལ་བ་ལ་གིས་ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་།
དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི དོན་ཡིད་ལ་བེད་ཚུལ། མས་ལེན་གི་སོད་པ་ཡིད་ལ་
བེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བང་སེམས་རིགས་ལ་གནས་པ་དེས་བདག་ིད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་ཐེག་ཆེན་གི་
རིགས་དམིགས་པ་སེ་ཡོད་པར་མཐོང་ནས་དགའ་བས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ས་བོན་འཕེལ་པར་བེད་
དོ། །རིགས་ལ་གནས་ནས་དེས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སེད་པ་ན་བདག་ིད་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀི་རེན་
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཡོད་པར་རེས་སུ་དན་པ་སེ་མཐོང་ནས་བདག་ལ་བསམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཡོད་པས་
ན་གདོན་མི་ཟ་བར་སྦྱོར་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་ཡིད་ལ་བེད་དོ། །སེམས་
བསེད་ནས་རང་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པས་ན་རང་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་སེམས་ཅན་དང་ཐུན་
མོང་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །རང་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་དེ་ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་
ཀིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་།
སངས་རྒྱ་བ་དང་། སངས་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀང་ཕར་ཕྱིན་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ིད་
རོགས་ནས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་མོས་ཤིང་ཡིད་ལ་བེད་དོ། །དེ་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་སེར་ས་ལ་སོགས་པ་སོང་བ་དང་། ཚོགས་གིས་ཡོངས་སུ་སིན་པ་དང་། རང་གཞན་ལ་ཕན་
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འདོགས་པ་དང་། ཕྱི་མ་ལ་རྣམ་སིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་འབིན་པ་སེ་མཐུ་བཞི་པོ་དེ་ཡོད་པར་མཐོང་
ནས་དགའ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །དེ་ནས་སྡུག་བསལ་དང་སེམས་ཅན་གི་ལོག་སྒྲུབ་བྱུང་ཡང་རང་གཞན་གི་
དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་སོ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཕར་
ཕྱིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་སོ་སོར་འཆགས་པ་དང་། གེན་པོ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སྒྲུབ་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་
རང་བ་དང་། རང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སེད་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཆོས་གསུང་བར་
གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་སེ། སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིད་ལ་
བེད་དེ། དེ་རྣམས་རིགས་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་ལེའུའི་བར་གིས་རིམ་བཞིན་དུ་བསན་ནོ། །གིས་པ་མས་ལེན་
ཀི་སོད་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་སོད་པ་དང་། དོན་ལ་འཇུག་པའི་སོད་པའོ། །དང་
པོ་ནི་དེ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཤེས་ནས་མས་སུ་ལེན་པ་ན་ཐོག་མ་ིད་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་སྒྲུབ་པའི་
ཆེད་དུ་བསན་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་བརོད་བ་རོད་བེད་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ཡིད་ལ་བེད་དོ། །དེ་ནས་
ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཆོས་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ལས་ཡང་དག་པར་ནོད་པར་བེད་པའི་སོ་ནས་ཚོལ་བ་ཡིད་ལ་
བེད་དོ། །དེ་ནས་ཆོས་དེ་གཞན་ལ་བཤད་པའི་སོ་ནས་སྦྱིན་པར་འདུན་པ་ཡིད་ལ་བེད་དོ། །དེ་ནས་ཕར་ཕྱིན་
དྲུག་གི་ཆོས་རོགས་པར་སྒྲུབ་པའི་གོ་ཆ་ཡིད་ལ་བེད་དོ། །དེ་དག་ནི་མོས་པ་ནས་ཆོས་སྒྲུབ་ཀི་བར་གིས་
བསན་ནོ། །དེ་ནས་གདམས་ངག་གི་དོན་དུ་གོ་ཆ་གོན་པ་དང་། ཕར་ཕྱིན་རོགས་པའི་རེན་དང་ཕད་པར་བ་བའི་
ཕྱིར་སོན་ལམ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། བདག་ིད་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་སེ་
གསུམ་ནི་གདམ་ངག་རེས་བསན་གི་ལེའུས་བསན་ནོ། །གིས་པ་དོན་ལ་འཇུག་པའི་སོད་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་
བཞི་སེ། ལམ་གསུམ་ཐབས་ཀིས་ཟིན་པ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྦྱོར་བ། བང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་གི་སོད་པ།
ཕན་ཡོན་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །དང་པོ་ནི་འཁོར་གསུམ་དུ་མི་རོག་པས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སྒྲུབ་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་གི་བ་བ་སེ་ལས་ཡིད་ལ་བེད་དེ། དེ་ནི་ཐབས་དང་ལྡན་པས་བསན་ནོ། །གིས་པ་ནི། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་
པ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དྲུག་དྲུག་ཚང་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་མཐུ་ཐོབ་པ་ནི་སོ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། སྦྱིན་
པས་བསྡུས་ནས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་འཆད་པ་དང་། སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། བདག་ིད་སྒྲུབ་པ་སེ། བསྡུ་བ་བཞིས་
སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་ལ་སོ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་གིས་ཕར་ཕྱིན་དང་བསྡུ་བའི་ལེའུས་བསན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ནོ། །སྦྱིན་པས་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སིའི་མཆོད་པ་དང་། ཕར་ཕྱིན་གཞན་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་དང་། ཕར་ཕྱིན་
དྲུག་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བེད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་བསེན་པ་གིས་སོ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། སིར་
བམས་པས་བདེ་བ་དང་ཕད་པར་འདོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་སོགས་ཀི་སོ་ནས་བདེ་
བ་ལ་དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་བམས་པ་དང་། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་ལྡན་པ་ལ་སིང་རེ་དང་། ཕར་
ཕྱིན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་པ་
རྣམས་ལ་ཁོང་ཁོའ ་ི ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པར་འདོད་པའི་བཏང་སོམས་ཏེ་ཚད་མེད་པ་བཞི་པོའ་ི སོ་ནས་
བདེ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་གསུམ་ནི་མཆོད་བསེན་ཚད་མེད་ཀི་ལེའུས་བསན་ནོ། །གསུམ་པ་བང་ཆུབ་ཕྱོགས་
མཐུན་གི་སོད་པ་ནི། བང་ས་ལས། སོམ་ཚིག་གསུངས་པ་ནི། ངོ་ཚ་བརན་དང་མི་སོ་དང་། །དེ་བཞིན་བསན་
བཅོས་འཇིག་རེན་ཤེས། །ལེགས་པར་སོན་པར་བེད་པ་དང་། །དེ་བཞིན་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག །ཚོགས་དང་བང་
ཆུབ་ཕྱོགས་རྣམས་དང་། །ཞི་གནས་དང་ནི་ལྷག་མཐོང་དང་། །ཐབས་ལ་ཡང་ནི་མཁས་པ་དང་། །གཟུངས་
རྣམས་དང་ནི་སོན་ལམ་དང་། །ཏིང་འཛིན་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བ། །ཆོས་ཀི་མདོ་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་
གསུངས་པའི་དོན་ཡིད་ལ་བེད་ཚུལ་གོ་རིམ་ལྟར་སོན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་མ་བས་པའམ་ཅུང་ཟད་བས་
ཀང་མ་རོགས་པའམ། ངན་པ་སེ་ལོག་པར་བས་པ་ལ་ངོ་ཚ་བ་དང་། དེ་ནས་དེ་དག་ལ་འཇུག་ལྡོག་བ་བའི་ཕྱིར་
ཡུན་མི་རིང་བར་འགོད་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི། ངོ་ཚ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སངས་དང་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་
བསན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་རོ། །ཡུལ་སྦྱིན་སོགས་ལས་སེམས་མི་གཡེང་བར་དགའ་བ་
ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརན་པ་ནི། །ཞེས་སོ། །སྦྱིན་སོགས་ལ་སོ་བ་ལ་དགའི་འདུ་ཤེས་
བས་ནས་སོང་བ་ནི། བང་ཆུབ་མི་སོ་མམ་མེད་པ། །ཞེས་སོ། །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སོན་པའི་བསན་བཅོས་ཤེས་པ་
ིད་ཅེས་སོ། །བསན་བཅོས་དེ་ིད་འཇིག་རེན་རྣམས་ལ་སོད་དང་མཐུན་པར་བརོད་ཅིང་སོན་པའི་བོ་གོས་ནི།
བརན་རྣམས་འཇིག་རེན་ཤེས་པ་ིད། །ཅེས་སོ། །སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རེན་ཡིན་གི་
དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་མིན་པས་གང་ཟག་ལ་མི་རོན་ཆོས་ལ་རོན་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ནི། གཙུག་ལག་བསན་
པའི་ཆོས་དང་ནི། །ཞེས་སོ། །གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སེར་ས་ལ་སོགས་དང་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་སོ། །གིས་པ་དེ་
དག་གི་སོན་དང་ཡོན་ཏན་སོ་སོར་རིག་པ་ནི། རྣམ་གངས་དང་ནི་མཚན་ིད་དང་། །ཞེས་སོ། །སྦྱིན་སོགས་
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བསགས་ནས་ཚོགས་གིས་བསགས་པ་མཐོང་ཞིང་རེས་སུ་དན་པ་ཡིས་དགའ་བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀི་ཚོགས། །ཞེས་བའོ། །སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་གི་ངོ་བོ་
ཡིན་པས་དོན་ཆེན་པོ་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་མཐོང་བ་ནི། བོ་ལྡན་དན་པ་ེར་བཞག་པ། །ཞེས་སོ། །ཞི་གནས་དང་
ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབོར་སོམ་པར་འདོད་པ་ནི་ཡང་དག་པ་ལ་བརེན་ནས། ཞེས་སོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་
རོགས་པའི་ཐབས་སུ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཟིན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་
རྣམས་རོགས་བ་དང་། །ཞེས་སོ། །གཟུངས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཆོས་རྣམས་དང་། དོན་དེ་དག་འཛིན་པར་
འདོད་པ་ནི། རྣམ་སིན་ཐོས་ལ་གོམས་པ་དང་། །ཞེས་སོ། །སེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རོགས་པའི་
རེན་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་དང་ཕད་པར་འདོད་པའི་སོན་ལམ་ནི། བརན་པ་རྣམས་ཀི་སོན་ལམ་ནི། །ཞེས་
སོ། །ཀུན་བཏགས་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་ལོག་པར་འཛིན་པ་དང་། འཁོར་བ་ེས་པ་ལྡན་པ་ལ་རག་པ་བདེ་བ་ལ་
སོགས་པ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་། མྱང་འདས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལ་བདག་ཆད་དུ་དོགས་པའི་འཇིགས་
པས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་དང་། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་རག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཀི་འདུ་
བེད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་ཡོད་པ་དང་། མྱང་འདས་མ་ཞི་བ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་
པ་རྣམ་པ་བདུན་སོང་བའི་མཐུ་སེ། གེན་པོ་སོང་པ་ིད་གསུམ་དང་། །ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་ཐོབ་པ་ནི། །ཏིང་
འཛིན་གསུམ་གི་སོད་ཡུལ་ནི། །ཞེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི།
བང་ས་ལས། སོམ་ནི། ངོ་མཚར་ངོ་མཚར་མ་ཡིན་དང་། །སོམས་པའི་སེམས་དང་ཕན་འདོགས་དང་། །ལན་དུ་
ཕན་འདོགས་དེ་བཞིན་སོན། །སྦྱོར་བ་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ིད། །སོམ་ནི། ཡང་དག་སྦྱོར་དང་འབྲི་བ་དང་། །དེ་
བཞིན་ཁད་པར་འགོ་བ་དང་། །ཡོན་ཏན་འད་བར་བཅོས་རྣམས་དང་། །ཡང་དག་རྣམས་དང་དེ་བཞིན་
འདུལ། །སོམ་ནི། ལུང་བསན་པ་དང་ངེས་པར་ཞུགས། །ངེས་པ་ཁོ་ནར་བ་བ་དང་། །རག་པར་ཡང་ནི་བ་བ་
དང་། །གཙོ་བོར་བ་བ་ཐ་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་དོན་རྣམས་ཡིད་ལ་བེད་ཚུལ་རིམ་པ་ལྟར་སོན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་འགྲུབ་དཀའ་བ་རྣམས་ཀང་འགྲུབ་པས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། གངས་མེད་གསུམ་དུ་སྒྲུབ་པས་ཡུན་
རིང་བ་དང་། ཚེ་འདིར་ལན་ལ་མི་རེ་བ་དང་། ཕྱི་མར་རྣམ་སིན་ལ་མི་རེ་བ་སེ། ངོ་མཚར་བའི་འདུ་ཤེས་བཞི་ནི།
རང་གི་ལུས་དང་སོམ་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་སོ། །རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཡུན་རིང་བ་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་དང་། དེ་གིས་ཡོད་ན་རང་གཞན་ལ་སེམས་སོམས་པ་དང་། སེ་བོ་ཕལ་པའི་ལན་ལས་
ཆེས་ལྷག་པའི་བརྒྱ་བིན་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་ཐོབ་ཀང་དེ་ལ་དགའ་བར་མི་ལྟ་བས་སེ་བོ་ཕལ་པའི་ལན་ལ་
མི་རེ་བ་དང་། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ཐོབ་ཀང་དེ་ལ་དགའ་
བར་མི་སེམས་ན་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་ཕལ་པ་ལ་མི་ལྟ་བར་ངོ་མཚར་མི་ཆེའོ། །ཞེས་ངོ་མཚར་མེད་པའི་འདུ་
ཤེས་བཞི་ནི། འདོད་ཆགས་བྲལ་དང་སིང་རེ་དང་། །ཞེས་སོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་
རྣམས་ལ་སོམས་ཏེ་ེ་རིང་མེད་པར་དོན་བེད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་བོ་ལྡན་སེམས་ཅན་ལ། །ཞེས་སོ། །ཕར་ཕྱིན་
རྣམས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་བདག་ིད་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་མཐོང་བ་ནི། སོད་རུང་ིད་དུ་བེད་པ་
དང་། །ཞེས་སོ། །གཞན་དག་སྦྱིན་སོགས་ལ་བཀོད་པ་ན། གཞན་དེ་དག་སྦྱིན་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་
ཞིག་ལན་དུ་རེ་བ་ནི། ལོངས་སོད་རྣམས་ལ་མ་ཆགས་དང་། །ཞེས་སོ། །ཕར་ཕྱིན་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་སར་མཐར་ཐུག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་མཐར་ཐུག་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པ་
སེ་གསུམ་དུ་སིན་པ་ནི། རག་ཏུ་འཕེལ་དང་མམ་པ་དང་། །ཞེས་སོ། །སྦྱིན་སོགས་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་སྦྱོར་བས་
དུས་ཡོད་པར་བེད་པ་ནི། འཇིགས་སངས་ཡང་དག་སེ་བ་དང་། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བཞིན་དུ་
སྦྱིན་སོགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཚུལ་རོལ་དུ་མི་གནས་པའི་སེམས་དང་སེ་སངས་རྒྱས་མ་
ཐོབ་ཀི་བར་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་རྒྱུན་མི་གཅོད་པ་ནི། རེ་བ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་
དང་། །ཞེས་སོ། །སོམ་ཚིག་གི་འབྲི་བ་ཞེས་པ་ནི། སྦྱིན་སོགས་དེས་དམན་པའི་སེམས་ཅན་ལ་མི་དགའ་བ་
དང་། ཁད་པར་འགོ་ཞེས་པ་ནི། དེ་དར་བ་སེ། ལྷག་པར་སོད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དགའ་བ་ནི། ལོངས་སོད་
ཆགས་དང་མས་བཅས་དང་། །ཞེས་སོ། །བཅོས་མ་ཞེས་པ་ནི། སྦྱིན་སོགས་སོམ་པ་བཅོས་མ་ལ་མ་དད་པ་
དང་། ཡང་དག་པ་ལ་དད་པ་ནི། སྤྲུལ་པ་དང་ནི་ཚུལ་འཆོས་དང་། །ཞེས་སོ། །སེར་ས་ལ་སོགས་པ་དྭང་དུ་མི་
ལེན་པར་གེན་པོས་འདུལ་བ་ནི། བོ་ལྡན་དེ་དག་ས་ཀུན་ལ། །ཞེས་སོ། །དུས་འདི་སིད་ཅིག་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསན་པར་ཐོབ་པ་དགའ་བ་ནི། གང་ཟག་དུས་ཀི་བེ་བྲག་
གིས། །ཞེས་སོ། །བདག་ནི་ནམ་ཞིག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ངེས་པའི་ས་ལ་གནས་པ་ཐོབ་པར་དགའ་བ་ནི། བོ་ལྡན་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཞེས་སོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ཕན་ཆད་ཕྱི་མའི་ཚེ་ལ་གང་དུ་སེས་ཀང་སྦྱིན་
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སོགས་ངེས་པ་ཁོ་ནར་བ་དགོས་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དེ་དག་ངེས་པར་བེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། མཆོད་བསླབ་
ཡང་དག་བང་བ་དང་། །ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ནི། ཚེ་འདི་ཁོ་ན་ལ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་
པར་བའོ་སམ་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་རྣམས་དང་བདག་བ་
བ་མམ་པ་སེ་གཅིག་པར་སེམས་ཀིས་བལྟ་བའི་ཕྱིར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་རག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བ་བར་མོས་པ་ནི། འདོད་པའི་ེས་དམིགས་ཤེས་པ་དང་། །ཞེས་
སོ། །སྦྱིན་པའི་ནང་ནས་ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པ་གཙོ་བོར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ནང་ནས་ཀང་
མཆོག་གི་ཆོས་ཤེར་ཕྱིན་རྣམས་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་བདག་ིད་མཆོག་ཡིན་པར་མཐོང་ནས་དགའ་བ་ཡིད་ལ་
བེད་པ་ནི། ཆོས་སྦྱིན་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དང་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་ཀིས་བསན་ཏོ། །གིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི།
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བས་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་
འདི་དག་གིས་དུས་རག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཁམས་ཏེ། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ས་བོན་གི་ནུས་པ་བརས་པར་
བེད་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སར་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཏུ་བཤད་ལ་འདིར་བཅུར་བཤད་པས་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ།
དགོངས་འགེལ་ལས། ཐབས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་དང་པོ་གསུམ་གི་གོགས་ཡིན་ལ། སོན་ལམ་དང་སོབས་དང་ཡེ་ཤེས་
ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཕྱི་མ་གསུམ་གི་གོགས་སུ་གསུང་ཤིང་། དབུས་མཐའི་ཊིཀྐར་འདི་ལ་རས་སུ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ །མིང་དུ་ནི་བཅུ་སེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཞི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་
ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ།
དེ་ལ་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་རིམ་གིས་སང་ངོ་། །ཐབས་དང་སོན་ལམ་དང་སོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་ནི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རེས་ལ་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྡུས་སོ་ཞེས་བཤད་པས་སོ། །གིས་པ་ཆོས་
ཚོལ་གི་དབེ་བ་ནི་མོས་སོད་ན་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཐོས་པ་ལ་མོས་པ་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཚོལ་དང་། ཚོགས་ལམ་
ཆེན་པོར་ཆོས་ཀི་སོའ་ི ཏིང་འཛིན་ཐོབ་པ་དེ་གོམས་པས་ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའི་བར་དུ་བདག་མེད་གིས་
རོགས་ཤིང་། བདག་གཞན་མམ་པར་རོགས་པ་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་ཆོས་ཚོལ་ལོ། །ཊིཀྐ་ལས།
འདི་ལྟར་ཆོས་ཀི་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་མོས་པས་སོད་པའི་སའི་རེ་མོར་ཕྱིན་པ་ལས་འབྱུང་ལ། དེའི་འཇུག་
ཐོགས་སུ་ས་ཐོབ་བོ་ཞེས་ཆོས་ཀི་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆོས་མཆོག་ནས་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །ས་བརྒྱད་པ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཡན་ཆད་དབང་འབོར་བ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཚོལ་ནི་ཆེན་པོ་ཞེས་བའོ། །དེ་དག་ནི་བརན་པའི་ཡོངས་སུ་
ཚོལ་བ་ཡིན་པར་འདོད། གསུམ་པོ་དེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མཐོང་སངས་དང་བཅས་པ་དང་། མཐོང་སངས་མེད་པ་
དང་། རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ལ་དབང་འབོར་པའོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཚོལ་བ་ནི་ཡང་ཚོགས་
ལམ་གི་ཐོས་བསམ་གི་ཤེས་རབ་ནི་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་པས་ན་སྐུ་མེད་པའོ། །མོས་སོད་ཀི་སོམ་བྱུང་གི་
ཤེས་རབ་ནི་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཙམ་ཡོད་པས་ན་སྐུ་དང་བཅས་པའོ། །འགེལ་ཆེན་
མཁན་པོ་ནི། གཟུང་འཛིན་སངས་པ་ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རྙེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །རྒྱུའི་ས་བདུན་ན་
མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་སྐུ་ཐོབ་པའོ། །འབྲས་བུའི་ས་གསུམ་ན་ོན་ཡིད་
གནས་གྱུར་ཏེ་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ལ་དབང་བས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །ཡང་མོས་སོད་ན་རེས་ཐོབ་ཏུ་ངར་
འཛིན་མངོན་གྱུར་པ་འབྱུང་བ་ཡོད་པས་ང་རྒྱལ་མང་བའོ། རྒྱུའི་ས་བདུན་ན་ོན་ཡིད་ཀི་ས་བོན་མ་སངས་པས་
རེས་ཐོབ་ཏུ་ངར་འཛིན་ཅུང་ཟད་ཡོད་པས་ང་རྒྱལ་ཕ་བའོ། །འབྲས་བུའི་ས་གསུམ་ན་ོན་ཡིད་ཀི་ས་བོན་སངས་
པས་ང་རྒྱལ་མེད་པའོ། །གིས་པ་གང་གི་ཕྱིར་བཙལ་བའི་དགོས་པ་ནི། བརེན་པའི་ཆོས་ཚོལ་བ་ནི་གཟུགས་
ཀི་ཕུང་པོ་ལ་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀིས་བརྒྱན་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་ོན་མོངས་
པའི་ནད་མེད་པ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །མངོན་ཤེས་རྣམས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུ་དང་། ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཕུང་པོ་
ལྷག་མེད་དུ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེ་ིད་ཀི་ཕྱིར། ཚངས་པས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ཆོས་བཞི་
དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཆོས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཀོན་པའི་དོན་གི་རིན་པོ་
ཆེའི་འདུ་ཤེས་དང་། ོན་མོངས་པའི་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་པའི་དོན་གིས་སན་གི་འདུ་ཤེས་དང་། སྡུག་
བསལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་པའི་དོན་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འདུ་ཤེས་དང་ལྡན་པས་ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེ་ལ་མཚན་རྣམས་ནི་མཛེས་པར་བེད་པའི་ཕྱིར་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་སེ། དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཆོས་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་འདུ་ཤེས་སོ། །ནད་མེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སན་གི་འདུ་ཤེས་སོ། །མངོན་ཤེས་རྣམས་ཀི་
དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ནོར་གི་འདུ་ཤེས་སོ། །དེ་དག་ཟད་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའི་འདུ་ཤེས་ཏེ། ཟད་པས་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོར་བའི་ཆོས་ཚོལ་བ་ནི་རྒྱལ་བའི་སས་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནི་རྣམ་པར་རོག་པ་བཅུ་ཡང་དག་པར་སང་བར་བའོ། །རྣམ་རོག་གེན་པོ་གང་གིས་
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སང་ཞེ་ན། ཆོས་མེད་པར་རོག་པའི་གེན་པོར། ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡོད་བཞིན་
དུ། །ཞེས་སོ། །ཇི་ལྟར་སང་བ་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་རོག་པའི་གེན་པོར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དག་པར་
རེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གཟུགས་སོགས་ཡང་དག་ཏུ་སོ་འདོགས་པའི་གེན་པོར་གཟུགས་ནི་
གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །ཆོས་ཅན་གཟུགས་སོགས་ཡང་དག་པར་མེད་པས་དེའི་ཆོས་
ིད་ཀང་མེད་ཅེས་བཀུར་བ་འདེབས་པའི་གེན་པོར་སོང་པ་ིད་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །གཟུགས་
སོགས་དང་དེའི་ཆོས་ིད་གཅིག་པར་རོག་པའི་གེན་པོར་གཟུགས་ཀི་སོང་པ་ིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ གཟུགས་
མ་ཡིན་ཞེས་སོ། །དུ་མ་སེ་དེ་གིས་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་རོག་པའི་གེན་པོར་སོང་པ་ིད་ལས་གཟུགས་གཞན་མ་
ཡིན་ནོ། །གཟུགས་ིད་སོང་པ་ིད། སོང་པ་ིད་གཟུགས་སོ་ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་རང་གི་ངོ་བོ་ིད་དུ་
རོག་པའི་གེན་པོར། གཟུགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མིང་ངོ་ཞེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་ལ་ཁད་པར་སེ་འགག་ལ་
སོགས་སུ་རོག་པའི་གེན་པོར་གཟུགས་ལ་ནི་སེ་བ་ཡང་མེད་འགག་པ་ཡང་མེད། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
ཡང་མེད། རྣམ་པར་བང་བ་ཡང་མེད་ཅེས་སོ། །མིང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དོན་དུ་ཞེན་པའི་གེན་པོར་མིང་བཅོས་
མ་སེ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མིང་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའི་གེན་པོར་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔས་མིང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མཐོང་ན་མངོན་པར་
ཞེན་པ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་མདོའ ་ི དོན་དེ་དག་རོགས་པའི་སོ་ནས་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པར་མངོན་པར་
ཞེན་པའི་རྣམ་རོག་བཅུ་པོ་དེ་ཡང་དག་པར་སང་བར་བའོ། །དོན་བསྡུས་པའི་སོ་ནས་ཆེ་བ་བརོད་པ་ནི། དེ་ལྟར་
བསམ་པ་བོ་གོས་དགེ་བས་སྦྱོར་བ་བརོན་འགྲུས་དག་པོར་བརེན་ནས་དེ་བཞིན་ིད་དང་བཅས་པ་སེ། བདེན་
པ་གིས་ཀི་ཆོས་ིད་ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་སེ། ཤེས་པར་བས་ནས་གཞན་དོན་གི་ཆེ་བའི་བདག་ིད་ནི། དེ་
ཕྱིར་རག་ཏུ་སེ་རྒུ་རྣམས་ཀི་སོན་པར་འགྱུར་བ་སེ། །ཞེས་སོ། །རང་དོན་གི་ཆེ་བ་དེ་ནི། རྒྱ་མཚོ་བཞིན་དུ་ཡོན་
ཏན་རྣམས་ཀིས་གང་། །ཞེས་སོ། །ཆོས་ཚོལ་བའི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་ཆོས་བཙལ་ནས་
གཞན་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་གཞན་ལ་སོན་པས་ན་དེའི་འོག་ཏུ་ཆོས་འཆད་པའི་ལེའུ་འཆད་པ་ལ། སི་དོན་
དང་། གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བང་ས་ལས། དོན་ཅི་ཞིག་སོན་པ་དང་། དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་སོན་པ་དང་།
ཚུལ་ཇི་ལྟར་སོན་པ་དང་གསུམ་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་ནི། གང་བཙལ་བ་དེ་ིད་སོན་ནོ། །གིས་པ་ནི། གང་གི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཕྱིར་བཙལ་བའི་དགོས་པ་དེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་གཞན་དག་ལ་སོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་པ་གིས་ཀིས་སོན་ཏེ།
མཐུན་པའི་གཏམ་བརོད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པའི་གཏམ་གིས་སོ། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་མཐུན་པའི་གཏམ་བརོད་
ན། སོད་པ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གནས་པ་ལ་སོན་གི་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མི་ན་བར་སན་
ཆེས་མཐོ་བར་འདུག་པ་ལ་མ་ཡིན་ནོ། །མདུན་དུ་འགོ་བ་དང་། མགོ་གཡོགས་པ་དང་། གདུགས་དང་མཁར་བ་
དང་། མཚོན་ཐོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ནི་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀི་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ལ་བཀུར་སི་བས་ན་གཞན་དག་ཀང་རྒྱ་ཆེར་གུས་པ་སེད་པར་
འགྱུར་ལ། ན་པའི་ཚེ་ཡང་གུས་པར་བེད་ཅིང་ཁད་དུ་གསོད་པར་མི་བེད་དོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་
སོ། །ཡོངས་སུ་དག་པའི་གཏམ་ནི་ལྔ་སེ། བམས་པ་དང་། ཕན་པ་དང་། སིང་བརེ་བའི་སེམས་དང་། ཕག་དོག་
གིས་བདག་སོད་ཅིང་གཞན་ལ་སོད་པར་མི་བེད་པ་དང་། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་གཞན་དག་ལ་སོན་པ་
ཡིན་ནོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གིས་ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ།
ཆོས་སོན་པ་ལ་སེར་ས་དགག་པ། ཆོས་སོན་པ་ལ་དོན་ཡོད་པ། སོན་པ་པོའ་ི གང་ཟག་བཤད་པ། ངག་ཚིག་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ། བཤད་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། བརན་པ་རྣམས་ནི་དལ་འབོར་གི་ལུས་དང་སོག་
རྒྱུ་དགེ་བའི་ཚོགས་ཆེན་པོས་རྙེད་པ་དང་། ལོངས་སོད་ཀང་ཚེ་སོན་དང་འདིའི་འབད་རོལ་གི་ཚོགས་ཆེན་
པོས་རྙེད་ཅིང་དེ་གིས་ཀ་ཡང་ངོ་བོ་བཏང་ན་ཟད་པར་འགྱུར་བས་སིང་པོ་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་
ཞིང་སོ་བའི་ཡིད་ཀིས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་བ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་སེ་ནམ་སྦྱིན་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན་སྦྱིན་
པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཏོང་ན་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་སེ་རྒུ་ཀུན་ལ་ཀུན་ཏུ་ཕན་པར་བེད་ལ་རྒྱུ་ཚོགས་
ཆེན་པོས་རྙེད་པར་བ་དགོས་པ་མིན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བཏང་ཡང་རང་གི་རྒྱུ་ལ་ཟད་པ་མེད་ཅིང་སླར་ཡང་
འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལན་ཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་གི་ལན་མང་པོ་གཏོང་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཏེ་ངེས་པར་
གཏོང་ངོ་། །གལ་ཏེ་ལེགས་གསུངས་ཚིག་ཙམ་ཡང་། །ིད་ཀི་སྐུ་ཡི་རིན་གིས་སྒྲུབ། །ཅེས་པ་ལ་སོགས་ཆོས་
རྙེད་པར་དཀའ་བ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བོན་པ་དང་དམ་པའི་ཆོས་གནས་པ་ན་རྙེད་སླ་
ཞིང་། དེ་གིས་མེད་ན་རྙེད་དཀའ་བས་མི་འགལ་ལོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་རོགས་པའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་དེ་གཞན་ལ་བསན་པར་མི་ནུས་པས་མ་བསན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་སོ་སོ་རང་གི་
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རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རིག་པར་བ་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཆོས་སོན་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་
ཏེ་དཔེར་ན་སྦྲུལ་ཨརཀར་ཞེས་བ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་གིད་དུ་སོང་བའི་ཁ་ཆུ་ལ་བ་གང་ལ་སོགས་པ་
མང་པོས་ཆུ་ཡིན་སམ་ནས་རྒྱུགས་པས་ཁ་ཆུ་དེས་ཟིན་ཏེ་སད་པ་ན། ཁ་ཆུ་རྔུབས་པས་སོག་ཆགས་དེ་དག་
ཁའི་ནང་དུ་འདེན་པ་ལྟར། ཐུགས་རེའི་བདག་ིད་སྦྲུལ་ཆེན་པོ་གདེངས་པ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་དག་གིས་ཁ་ཆུ་
དང་འད་བའི་རིགས་པར་བཤད་པ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་གདུལ་བའི་སེ་བོ་
ིད་ཀིས་བསན་པའི་ཆོས་ཀི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་ཀུན་ནས་དངས་ཏེ་རིམ་གིས་ིད་ཀི་ཞི་བའི་ཞལ་གི་སོ་ཆོས་ཀི་སྐུ་
སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་པས་ན་རྣམ་པར་དག་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་
དང་ཐུན་མོང་བ་འཁོར་བ་མ་སོངས་ཀི་བར་དུ་ཟད་མི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་བཀོད་ཅིང་བཀོད་པས་དོན་ཡོད་
དོ། །སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་ནི་སོམ་པའི་དབང་གིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བ་བའི་ཆོས་རོགས་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་
ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབོར་གི་སོམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ལ། རིགས་པར་
བཤད་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་ིད་ཀི་ཆོས་ལ་སེ་བོ་འདེན་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་
ཐོས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དོན་མེད་པར་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་གལ་ཏེ་མ་སོམས་པར་ཡང་ཐོས་པ་
ཙམ་གིས་བདག་མེད་ཀི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་ན་སོམས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་
བསན་པའི་ཆོས་མ་ཐོས་པར་ཡང་བདག་མེད་ཀི་དོན་སོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ན་བསན་པ་དོན་མེད་པར་
འགྱུར་ན་དེ་གིས་ཀ་དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་པས་གིས་ཀ་ངེས་པར་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏེ། སོན་
ཚུལ་གི་དབེ་བ་དང་། སོན་པ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཚན་ིད་དོ། །དང་པོ་ནི་སེམས་དཔའ་མཆོག་གིས་
ཆོས་སོན་པའི་ཚུལ་ནི་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ལས་ལུང་ཐོས་ནས་གཞན་ལ་སོན་པ་དང་། རང་གིས་དེ་ཁོ་
ན་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ནས་སོན་པ་དང་། དག་པའི་ས་ཐོབ་ནས་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ལ་དབང་འབོར་བས་
འབད་རོལ་མེད་པར་སོན་པའོ། །ས་འབྱུང་བའི་གནས་ནི་ཁ་ནས་སོན་པ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་ནི་
ཐམས་ཅད་དང་། ནམ་མཁའ་ལས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། ཡོན་ཏན་བཞི་དང་ལྡན་པ་ནི།
འཕགས་པ་ཚངས་པས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ཆོས་བཞི་པོ་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། བདག་ིད་
ཀི་ཤེས་རབ་སྦྱངས་བ་དང་། སེས་བུ་དམ་པའི་ལས་བེད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཡང་དག་པར་སོན་པ་དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་
འབེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་མང་དུ་ཐོས་པའི་ཕྱིར་སོན་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཆེ་བས་གཞན་གི་ཐེ་
ཚོམ་སོང་བ་དང་། སོ་གསུམ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་ལས་ཅན་ཡིན་པས་ཚིག་གཟུང་བར་འོས་པ་དང་། སྡུག་
བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་གི་བདེན་
པ་ནི། རྣམ་པར་བང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་དོ། །དེ་ཁོ་ན་ིད་གིས་སོན་པ་རྣམས་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་བསན་
ཏོ། །ཁད་པར་དགུ་དང་ལྡན་པ་ནི། འཇམ་པ་ནི་གཞན་གིས་རལ་བ་ལ་ཚིག་རྩུབ་མོ་མི་འབིན་པའོ། །རྒྱགས་པ་
དང་བྲལ་བ་ནི་གཞན་གིས་བསོད་དམ་རོགས་པར་དཀའ་བའི་དོན་ལུང་རིགས་ཀི་སོ་ནས་འགྲུབ་ཀང་ང་རྒྱལ་
མེད་པའོ། །མི་སོ་བ་ནི་ཆོས་སོན་པ་ལ་དུབ་པ་མེད་པའོ། །གསལ་བ་ནི་དཔེ་འཁྱུད་མེད་པར་རོགས་པར་སོན་
པའོ། །ས་ཚོགས་པ་ནི་མི་ཟློས་པར་ཚིག་དང་དོན་གི་རྣམ་གངས་མང་པོས་འཆད་པའོ། །རིག་པ་ནི་ཚད་མ་
གསུམ་དང་མི་འབྲལ་བའོ། །གོ་བ་ནི་ཚིག་དང་ཡི་གེ་ན་པ་པོ་རྣམས་ལ་གགས་པའི་སོ་ནས་སོན་པའོ། །ཟང་
ཟིང་མེད་པ་ནི་གཞན་དག་དད་ནས་རྙེད་བཀུར་ལ་སོགས་པ་དོན་དུ་མི་གེར་བའོ། །ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ནི་རིགས་
ཅན་གསུམ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་སོན་པའོ། །བཤད་པ་ངག་ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གིས་ཏེ། དངོས་དང་།
ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གསུང་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་
ཚིག་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་དང་། ཡི་གེ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གིས་ལས། དང་པོ་ནི་མདོ་ལས། གོང་ཁེར་པའི་
གསུང་དང་། སན་ཅིང་འཇེབས་པའི་གསུང་དང་། རྣམ་པར་གསལ་བ་དང་། རྣམ་པར་རིག་པར་བེད་པ་དང་།
མན་པར་འོས་པ་དང་། རེན་པ་ཡོད་པ་དང་། མི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་། གཏུགས་པ་མེད་པར་ཆོས་སོན་ཏེ།
ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོན་པ་ལ་མི་ཞན་པ་ནི་འཁོར་ེ་རིང་མེད་པས་ཐོས་ཤིང་གོ་
བའོ། །རྣམ་གངས་བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལ་ངག་གོང་ཁེར་བ་ནི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་གི་དབང་དུ་བས་
པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །སན་པ་ནི་ཡིད་དུ་འོང་བའོ། །ལེགས་པར་བཤད་པ་ནི་ལེགས་པར་གོ་བར་
བཤད་པའོ། །གགས་པ་ནི་འཁོར་ལ་གགས་པའི་ཐ་སད་ཀིས་སོན་པའོ། །ཅི་རིགས་པ་ནི་གདུལ་བའི་བོ་དང་
མཐུན་པའོ། །ཟང་ཟིང་མེད་པ་ནི་རྙེད་བཀུར་དང་གགས་སན་ལ་མི་ལྟ་བས་ཀུན་ནས་སླང་བའོ། །རན་པ་ནི་བར་
འཕོད་ཅིང་མངས་པ་མེད་པས་འཁོར་མི་སོ་བར་བེད་པའོ། །ཡངས་པ་ནི་བཤད་བ་གཏུགས་པ་མེད་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པའོ། །གིས་པ་ནི་མདོ་ལས་ཚིག་དང་ཡི་གེར་རིགས་པ་དང་འགེལ་བ་དང་། མཐུན་པ་དང་། རུང་བ་དང་།
འབོར་བ་དང་། འཕོད་པ་དང་། འཚམ་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་སོང་གིས་ཡན་ལག་གི་ཚོགས་དག་གིས་ཞེས་
པའི་དོན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོན་པ་ལས་རིགས་པ་དང་མི་འགལ་བར་བསན་པ་དང་། བསན་པ་དེའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་བཤད་པ་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་དང་། སན་པས་ན་བདེ་བ་དང་། བར་དེ་འཁོར་ལ་གགས་པ་དང་།
གདུལ་བའི་བོ་དང་འཚམས་པས་ཅི་རིགས་པ་དང་། འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་བསན་པ་དང་།
འཕགས་པ་སློབ་པའི་ལམ་དང་མཐུན་པར་སོན་ཏེ། འདི་ནི་རག་ཏུ་མཁས་པར་སོང་པའི་ཕྱིར་བརོན་འགྲུས་སོང་
ཞེས་བའོ། །དེ་དག་མདོར་བསྡུས་ན་སེམས་དཔའ་མཆོག་རྣམས་ཀི་ཡི་གེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ནི། བདེ་གཤེགས་གསུང་ནི་མཐའ་ཡས་ཏེ། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་བསམ་མི་
ཁབ། །ཅེས་སོ། །གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་མདོ་ལས། ཞི་བའི་བོ་གོས། གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་གསུང་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པར་འབྱུང་སེ། སན་པ་དང་། འཇམ་པ་དང་། ཞེས་སོགས་
གསུངས་སོ། །འདི་དག་རེ་རེའི་དོན་ནི་ི་ཁི་སང་བ་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །དངོས་ཀི་
དོན་བསན་ཟིན་ནོ། །གིས་པ་ཕན་ཡོན་ལ་གིས་ལས། ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ནི་མདོ་ལས། བརོད་
དོ། །འདོགས་སོ། །རབ་ཏུ་འཇོག་གོ །རྣམ་པར་འབེད་དོ། །རྣམ་པར་འགེལ་ཏོ། །གསལ་བར་བེད་དོ། །སོན་
ཏོ། །ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སོན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་རིམ་པ་ལྟར་སོན་པ་ནི་ངག་གིས་བརོད་པ་དང་།
ཤིན་ཏུ་རིགས་པའི་དོན་བརོད་པའི་ཚིག་གིས་འདོགས་པ་དང་། མདོར་བསན་ལས་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་དང་།
རྒྱས་པར་བཤད་པས་དེ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། འཁོར་གི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པར་བེད་པས་རྣམ་པར་འགེལ་བ་
དང་། དོན་ལ་ངེས་པར་སེད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ལན་མང་དུ་སོན་པས་གསལ་བར་བེད་པ་དང་། དབང་པོ་རྣོན་པོ་
མགོ་སོས་པས་གོ་བ་རྣམས་ལ་སོན་པ་དང་། དབང་པོ་བརྟུལ་པོ་སོས་པས་གོ་བ་རྣམས་ལ་ནི་ཡང་དག་པར་རབ་
ཏུ་སོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆོས་སོན་པ་བརྒྱད་པོ་འདི་ཡང་འཁོར་གསུམ་གིས་དག་པ་ཡིན་
ཏེ། འཁོར་གསུམ་པོ་གང་ཞེ་ན། གང་གིས་སོན་པ་ངག་ཚིག་གིས་དང་། ཇི་ལྟར་སོན་པ་བསན་པ་དང་། རྣམ་
པར་འབེད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པ་དང་། ལན་མང་དུ་བེད་པ་དང་ལྡན་པ་སེ་བཞི་དང་། གང་ལ་སོན་པ་མགོ་
སོས་པ་དང་། རྣམ་པར་སོས་པས་གོ་བའོ། །གིས་པ་ེས་པ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བའི་ཕན་ཡོན་ལ་གིས་ཏེ།
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཤད་པ་འདི་ནི་ེས་པ་བརྒྱད་པོ་
དག་དང་བྲལ་བ་ིད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །གིས་པ་ནི་ེས་པ་བརྒྱད་པོ་གང་ཞེ་ན། ལེ་ལོའ ་ི སོ་ནས་ཆོས་མི་
འཆད་པ་དང་། མི་གོ་བ་སེ་རང་ིད་ཀིས་མ་གཏོགས་པས་གཞན་ལ་གོ་བར་སོན་མི་ནུས་པ་དང་། ལེ་ལོ་མེད་
ཅིང་རང་གིས་རོགས་ཀང་ཆོས་འཆད་པའི་གོ་སྐབས་མི་འབེད་པ་དང་། ཅུང་ཟད་ཙམ་འཆད་ཀང་མ་ངེས་ཏེ།
དོན་ངེས་པར་མི་བེད་པ་དང་། དོན་དཀྲོལ་བའི་སོ་ནས་ཐེ་ཚོམ་མི་གཅོད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ལན་གཅིག་བསལ་
ཡང་ལན་མང་དུ་བཤད་པའི་སོ་ནས་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བ་བསན་པར་མི་བེད་པ་དང་། སོ་བ་སེ་ཡང་སོན་མི་ནུས་
པ་དང་། སེར་སའི་དབང་གིས་རོགས་པར་མི་སོན་པ་སེ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་གཏམ་གི་ེས་པར་འདོད་ལ། དེ་
དག་མེད་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་བཤད་པ་དེ་དག་བ་ན་མེད་པར་འདོད་དོ། །ལྔ་པ་བཤད་བ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ལ་གིས་ལས། སིར་བཀའི་ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། མདོ་ལས། དམ་པའི་ཆོས་ནི་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་བང་བ། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་ཡོན་ཏན་བཞི་ལྡན་གི་ཚངས་སོད་
ཡང་དག་པར་སོན་པའི་ཆོས་འདི་ནི། དང་པོ་ཐོས་པ་ན་དོན་ངེས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་དང་། བསམ་པ་ན་
ཐོས་པར་ནུས་པར་རིག་ནས་དགའ་བ་དང་། སོམ་པ་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་བོ་གོས་ཀི་རྒྱུ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཐོག་མ་དང་། བར་དང་། ཐ་མར་དགེ་བ་འདོད་དེ། ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་
བདེན་པའི་དོན་གིས་སོན་པ་དང་ལྡན་པས་དོན་བཟང་པོ་དང་། ཚིག་དང་ཡི་གེ་གགས་པར་བརོད་པས་ཚིག་
དོན་གཟུང་སླ་བས་ནི་ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོའ་ི ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་གི། ཚངས་སོད་སོན་ཞེས་བསན་ནས་དེ་གང་ཞེ་
ན། དེ་བཤད་པའི་དོན་ནི་གཞན་མུ་སེགས་ཅན་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་ལྡན་པས་མ་འདེས་པ་
དང་། ཁམས་གསུམ་གི་ོན་མོངས་རྣམ་པར་སོང་བའི་གེན་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་དག་
པས་ཟག་པ་མེད་པས་ན་དི་མ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། བོ་བུར་གི་དི་མས་དག་པས་ན་ཡོངས་སུ་བང་
བའོ། །ཚངས་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའམ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། དེ་ིད་ཚངས་ཚུལ་ཚངས་པ་
ཡི། །འཁོར་ལོ་ཚངས་པས་སྐོར་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་ལ་དེའི་འགེལ་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཚངས་པའི་
ཚུལ་བ་ན་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཚངས་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་ཚངས་པ་ཞེས་ཀང་
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བ། བསིལ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་ཀང་བ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པས་སོད་པ་ནི་ཚངས་པའི་
ཚུལ་སོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚངས་པའི་ཚུལ་ནི་དེ་ིད་ཚངས་ཚུལ་ཞེས་པའི་འགེལ་པར། ོན་མོངས་པ་སོང་བའི་
ཕྱིར་ཚངས་པའི་ཚུལ་ལོ། །ཞེས་བཤད་པས་ན་ཚངས་པ་དེ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་རོགས་པའི་ཆོས་
ཡིན་ལ། ཚངས་སོད་དེ་སོན་པའི་གསུང་རབ་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་བཞི་པོ་དེ་བརོད་བར་བདེན་པས་ཡོན་ཏན་བཞི་
ལྡན་ཞེས་བའོ། །ངེས་དོན་གི་མདོའ ་ི དོན་བཙལ་བར་བསན་ཏོ། །གིས་པ་དང་དོན་གི་མདོའ ་ི དོན་བཤད་པ་ལ་
གསུམ་སེ། ལྡེམ་དགོངས་དང་། དགོངས་པ་དང་། དེ་དག་གི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞུག་པ་ལ་ལྡེམ་པོར་
དགོངས་པ་ནི། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཐེག་ཆེན་ལ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་སོགས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་པར་
གསུངས་པ་སེ། དགོངས་གཞི་གཟུང་ཆར་སང་བ་ཙམ་ལ་དགོངས་ལ། དགོས་པ་ནི་ས་ཇི་བཞིན་པར་གོ་ཡང་དེ་
དག་གི་བོ་དང་མཐུན་པའི་སོ་ནས་རིམ་གིས་ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །མཚན་ིད་ལ་ལྡེམ་
པོར་དགོངས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་སོན་པའོ། །དགོངས་གཞི་ནི་ཀུན་
བཏགས་ལ་མཚན་ིད་ཀི་ངོ་བོ་མེད་པ་དང་། གཞན་དབང་ལ་སེ་བའི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ལ་
དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའོ། །དགོས་པ་བདེན་ཞེན་ལྡོག་པའོ། །གེན་པོ་ལ་སེམ་པོར་དགོངས་པ་ནི། སིབ་
པ་བརྒྱད་ཀི་ེས་པ་འདུལ་བའི་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་བསན་པ་སེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །སྒྱུར་བ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་
ནི། བརོད་པ་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཅན་ཏེ། སིང་པོ་མེད་ལ་སིང་པོར་ཤེས། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་ལེགས་པར་
གནས། །ོན་མོངས་པས་ནི་རབ་ོན་མོངས། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །དགོངས་གཞི་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ནི་སིང་པོ་ཡིན་ལ། དེ་མེད་པ་ནི་སིང་པོ་སེ། དེ་ལ་གཙོ་བོར་
འཛིན་པ་དང་། རག་པ་དང་། བདེ་བ་དང་། གཙང་བ་དང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་མི་རག་པ་ལ་
སོགས་པར་རོག་པ་ལ་ལེགས་པར་གནས་པ་དང་། ཡུན་རིང་པོར་གཞན་གི་དཀའ་བ་སོད་པའི་ངལ་བས་ོན་
མོངས་པར་བེད་པ་དག་གིས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །དགོས་པ་ཆོས་ལྡན་ནི་རོགས་པར་སླའོ་སམ་ནས་
བརྙས་པ་སང་བའོ། །གིས་པ་ནི། མམ་པ་ིད་ལ་དགོངས་པ་ནི། ཐུབ་པས་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་ཀི་
བསགས་པ་བརོད་ནས། ང་ིད་དེའི་ཚེ་རྣམ་པར་གཟིགས་སུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དགོངས་གཞི་
ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་མམ་པའོ། །དགོས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ལ་བརྙས་པ་སོང་བར་གྱུར་བའོ། །དོན་གཞན་ལ་དགོངས་པ་ནི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དང་མ་སེས་པ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དུས་གཞན་དུ་དགོངས་
པ་ནི་གང་ཟག་བདེ་བ་ཅན་དུ་སེ་བར་སོན་ལམ་འདེབས་པ་དེ་དག་དེར་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་
བུའོ། །དགོངས་གཞི་དུས་རིང་པོ་ན་དེ་ལྟར་འགྱུར་བའོ། །དགོས་པ་ལེ་ལོའ ་ི གེན་པོར་འགྱུར་བའོ། །གང་ཟག་
གི་བསམ་པ་ལ་དགོངས་པ་ནི་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྦྱིན་པ་ལ་བསགས་ཤིང་འགའ་ཞིག་ཏུ་སད་པའོ། །དགོངས་གཞི་
ནི་དགེ་བ་མི་བེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྦྱིན་པ་མཆོག་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དམན་པ་
ཡིན་ནོ། །དགོས་པ་ནི་ཁ་ཅིག་སྦྱིན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དེས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་རྣམས་གོང་མ་ལ་སྦྱོར་
བའོ། །དགོངས་པ་དང་ལྡེམ་དགོངས་ཀི་ཁད་པར་ནི། དགོངས་པ་བཞི་ནི་གེན་པོ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པར་
འདུས་སོ། །འོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་དགོངས་པ་དང་ལྡེམ་དགོངས་གིས་སུ་བཞག་ཅེ་ན། དགོངས་གཞི་དང་དགོས་པའི་
ལྡོག་པ་ནས་སོ་སོར་བསན་པའོ། །དགོངས་པ་དང་ལྡེམ་དགོངས་ཐམས་ཅད་དང་དོན་ཁོ་ནའི་མདོའ་ི རྣམ་བཞག་
གོ །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་རྣམ་པ་བཞི་གང་ཞེ་ན། མིང་གི་ཚོགས་དང་ཡི་གེའི་ཚོགས་
རྣམས་ཀི་དོན་གཞན་དུ་བརོད་ལ་དོན་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བ་སེ་ཞེས་དང་དོན་དུ་བཤད་དོ། །དེ་དག་གི་
དགོངས་པ་ལ་ེས་པ་སོང་བ་དང་། ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐུབ་པ་ིད་ལ་
བརྙས་པའི་སིབ་པའི་གེན་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་ཀི་ཆེ་བ་མང་པོ་གསུངས་ནས་ང་ིད་དེའི་ཚེ་
སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་སུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་ལ་བརྙས་པའི་སིབ་པའི་གེན་པོར་
གངའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སེད་དང་མམ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བསེན་བཀུར་བས་ན་གདོད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི
རོགས་པ་སེའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལེ་ལོའ ་ི སིབ་པའི་གེན་པོ་ལ་གང་དག་བདེ་བ་ཅན་དུ་སོན་ལམ་འདེབས་
པ་དེ་དག་དེར་སེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པའི་གེན་པོར་ནི་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་ལ་ལར་ནི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་སད་ལ། གཞན་དུ་ནི་བསགས་པ་ལྟ་བུའོ། །བདག་གི་གཟུགས་དང་
སོབས་ལ་སོགས་པའི་ང་རྒྱལ་གི་གེན་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་འགའ་ཞིག་གི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་ཁད་པར་བསགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁམས་གསུམ་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་
ཆགས་ཀི་གེན་པོར་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཁ་ཅིག་གི་བསགས་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་
དག་གིས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་གནོད་པ་བས་ན་ཕྱིས་དེ་དག་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ཤེས་ཏེ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འགོད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་དུས་འདའ་ཞིང་དགེ་བ་ལ་མི་སྦྱོར་བའི་གེན་པོར་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་དེ་དག་ནི་མཐོ་རིས་སུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་གོགས་པོ་ངན་པ་དང་ཕད་པ་ལ་སོགས་
པའི་རེན་གིས་ཐེག་ཆེན་ལས་ལྡོག་པའི་གེན་པོར་དམ་པའི་ཆོས་པད་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པར་ཐེག་པ་ནི་
གཅིག་ཁོ་ན་སེ་གིས་སུ་མེད་དོ་ཞེས་པ་དང་། ན་ཐོས་ཆེན་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་ནོ། །དེ་ལྟར་
སིབ་པ་བརྒྱད་ཀི་གེན་པོར་ཐེག་ཆེན་བསན་པ་སེ་དེ་འཛིན་པའི་གང་ཟག་དེའི་དགེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་
ེས་པ་སེ་སིབ་པ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་བར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ཕན་ཡོན་ཐོབ་པ་ལ་གིས། མདོར་
བསན་པ་ནི་སེས་བུ་གང་ཞིག་ཚིག་གམ་དོན་གི་སོ་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གིས་པའི་མདོ་འཛིན་ཞིང་མི་
བརེད་པར་དན་པ་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནི་སེམས་ཅན་བོ་ལྡན་མཆོག་དེ་ཡིས་ཕན་ཡོན་རྣམ་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་
འགྱུར་རོ། །བཅུ་པོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས། གནས་སྐབས་དང་། མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་
གིས་ལས། ཚེ་འདིར་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་ནི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེས་ཐོས་པས་སིབ་པ་བརྒྱད་དང་བྲལ་
བའི་སོ་ནས་ཐེག་ཆེན་ལ་མོས་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཁམས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སད་པར་རམ་ཐམས་ཅད་བརས་
པར་བེད་པ་དང་། དེའི་སོབས་ཀིས་འཆི་བའི་ཚེ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པ་གིས་སོ། །ཕྱི་མ་ལ་འབྱུང་བའི་
ཕན་ཡོན་ནི། ཇི་ལྟར་འདོད་པར་སེ་བ་དང་། སེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཚེ་རབས་དན་པ་དང་། སེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་
རྒྱས་རྣམས་དང་འཕད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དེ་དག་ལས་ཐེག་པ་མཆོག་གི་ཆོས་ཐོས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་
ཆོས་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ངེས་པའི་མོས་པ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བོ་གོས་དང་བཅས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་
འཛིན་གི་སོ་དང་གཟུངས་ཀི་སོ་གིས་ཐོབ་པ་སེ་བདུན་ནོ། །གིས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་ནི་བང་ཆུབ་
མཆོག་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའོ། །གིས་པ་མཇུག་བསྡུད་པས་ཕན་ཡོན་བསན་པ་ནི། སར་བཤད་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་
ཆོས་སོན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ་དེས་ཆོས་བཤད་པས་སེ་བོ་རྣམས་འདུན་
པར་བེད་པས་ན་ི་མ་བཞིན་དུ་སང་བར་བེད་པ་དང་། མཛེས་པས་ལྷམ་མེར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་གང་གིས་
ཞེ་ན། བོ་གོས་བཟང་བས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཆད་པ་དང་། སོ་བ་མེད་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཆད་པ་དང་།
བརེ་བ་དང་ལྡན་པས་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་དང་། སན་པར་རབ་ཏུ་གགས་པས་ཚིག་བཟང་བར་འོས་པ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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དང་། སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཐབས་ཀི་ཆོ་ག་བཟང་པོ་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་འདུལ་བ་དང་འཚམས་པར་
འཆད་པ་སེ་ལྔའོ། །ཆོས་བཤད་པའི་སྐབས་བསན་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་དོན་ཁད་པར་ཅན་ཆོས་བཤད་པའི་
ལེའུ་བསན་ནས་ད་ནི་བདག་ིད་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཆོས་སྒྲུབ་ཀི་ལེའུ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་
གསུམ་སེ། སྒྲུབ་པའི་དབེ་བ་དང་། ངོ་བོ་དང་། ཆེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། དོན་ཀུན་ཤེས་ཤིང་ཆོས་ཀུན་
ཤེས་ནས་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན། མཐུན་པར་ཞུགས་པ་ཡིན། མཐུན་པའི་ཆོས་ལ་སོད་
པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་རིམ་པ་ལྟར་སོན་པ་ལས་དོན་ཤེས་པ་ནི་བོ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཚོགས་ལམ་པས་གང་ཟག་དང་ཆོས་དག་ལ་གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་པར་རོགས་པས་ན། བདག་མེད་པ་རྣམ་
པ་གིས་ཀུན་ཏུ་ཤེས་ནས་ཞེས་སོ། །བོ་གང་གིས་ཤེ་ན་འཇིག་རེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གིས་སོ། །ཏིང་ངེ་
འཛིན་དེ་དག་ཡུལ་གང་ལ་དམིགས་ཤེ་ན། མེད་པ་དང་ཡོད་པ་གིས་ལ་དམིགས་ཏེ་འདི་ལྟར་སོང་པ་ིད་ཀི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཀུན་བཏགས་མེད་པ་ལ་མེད་པར་ཤེས་ནས་བདེན་པར་མི་འཛིན་ཞིང་། སོན་པ་མེད་པའི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གཞན་དབང་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྡུག་བསལ་གི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་
པ་ལ་ཡོད་པར་ཤཤེས་ནས་སོན་པར་མི་བེད་ལ། མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཡོངས་གྲུབ་སོས་པ་དང་
བྲལ་བ་ཡོད་པར་ཤེས་ནས་མཚན་མར་མི་འཛིན་ཏོ། །འཇིག་རེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་གསུམ་ནི་འཇིག་རེན་
ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདེན་པའི་ཕྱིར་ལོག་པ་ིད་མ་ཡིན་ལ། ངོ་བོ་འཇིག་རེན་པ་ིད་ཡིན་པས་ཡང་དག་པ་
ིད་རྣམ་པར་སངས་པ་སེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཤེས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཚོགས་ལམ་དུ་དོན་ཤེས་པའི་
གང་ཟག་དེས་མདོ་ལ་སོགས་པ་བསན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔེར་ན་ཆུ་ལས་སོལ་བ་ལ་གཟིངས་དགོས་ཀང་
སོལ་ཟིན་ནས་དེ་མི་དགོས་པ་དང་འད་བར། དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ཀི་བར་དུ་བསན་པའི་ཆོས་དགོས་ཀང་ཁོང་དུ་
ཆུད་ནས་མི་དགོས་པ་ིད་རིག་ནས་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་སོང་ཞིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྦྱོར་བར་
བེད་དེ། དེས་ན་ཆོས་ཤེས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །མཐུན་པའི་ཆོས་ལ་འཇུག་པ་ནི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོའ ་ི དོན་དང་ཆོས་
ཤེས་པའི་ཤེས་པ་དེས་སར་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་མེད་པ་གིས་རོགས་ནས་བདག་མེད་པ་ཤེས་ལ་དེ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་སྦྱོར་ལམ་དུ་བདག་མེད་རོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་
པའི་ཆོས་ངེས་འབེད་ཡན་ལག་བཞི་པོ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །མཐུན་པར་ཞུགས་པ་ནི། སྦྱོར་ལམ་རོགས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པའི་རེས་དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་ནི་ས་དང་པོར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་དང་པོ་དེའི་བདག་ིད་
དེ། དེ་ལ་གནས་པ་ཀུན་དང་མམ་པར་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ན་རང་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁད་
པར་དུ་འཕགས་པས་ན་བ་ན་མེད་པ་ཐོབ་པའོ། །མཐུན་པའི་ཆོས་ལ་སོད་པ་ནི་མཐོང་བའི་སང་བར་བ་བའི་ོན་
མོངས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ས་དང་པོར་ཡང་དག་པར་ཟད་པར་བས་ནས་ཤེས་བའི་སིབ་པ་སང་བའི་ཕྱིར་ས་
གིས་པ་ཡན་ཆད་དུ་སོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་རོ། །འདིར་སིབ་པ་ནི་གིས་ཏེ། ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་དང་།
ཤེས་བའི་སིབ་པའོ། དང་པོ་ལ་མཚན་ིད་ནི། སེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བེད་པའི་ངོ་བོར་འབྱུང་བ་སེ།
ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། མཚན་ིད་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གང་འབྱུང་བ་ན་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའི་མཚན་ིད་དུ་འབྱུང་སེ།
དེ་བྱུང་བས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་འབྱུང་བར་བེད་པ་དེ་ོན་མོངས་པའི་མཚན་ིད་དོ་ཞེས་བཤད་
དོ། །ོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ནི་ོན་མོངས་པའི་ས་བོན་མ་སངས་པ་དང་། དེའི་ཡུལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཚུལ་
བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་སེ། ཇི་སྐད་དུ། ོན་མོངས་པའི་བག་ལ་ལ་མ་སངས་པར་གྱུར་བ་དང་། ོན་
མོངས་པའི་གནས་ཀི་ཆོས་ཀང་སང་བར་གྱུར་པ་དང་། དེ་ལ་ཡང་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ེ་བར་
གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ལས་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དབེ་བ་ནི། ར་ོན་
དྲུག་དང་། ེ་ོན་ི་ཤུ་སོགས་སོ། །རྒྱས་པར་ནི་མཛོད་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བསན་ཟིན་ཏོ། །ཤེས་སིབ་ནི་ོན་
མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སིབ་པ་སེ་ཤེས་བ་ཡོངས་སུ་སོད་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའོ། །དབུས་མཐའི་རྣམ་
བཤད་ལས། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་དང་། རྒྱུད་བ་མ་ལས། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་
རོག་པ་གང་། །དེ་ནི་ཤེས་བའི་སིབ་པར་འདོད། །ཅེས་སོ། །འོ་ན་སོམས་འཇུག་གི་སིབ་པ་གང་དུ་འཇོག་ཅེ་ན།
འདི་ནི་ཞི་གནས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་པས་གིས་པོ་ལས་ལོགས་སུ་བཤད་པར་ཟད་ཀི། ཆ་ཤས་ནས་
གིས་ཀའི་ཆར་གཏོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ོན་སིབ་དང་ཤེས་སིབ་གིས་སུ་ངེས་པར་བཞག་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པ་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པའི་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པས་སོ། །རྒྱས་པར་ནི་ཕར་ཕྱིན་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བསན་ཟིན་ནོ། །སང་བ་
འདི་དག་གེན་པོ་གང་གིས་སོང་ཞེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བདེན་པ་རྣམས་
མངོན་པར་རོགས་པར་བས་ནས་ས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཤེས་བའི་སིབ་པའི་གེན་པོར་ལམ་སོམས་པ་ཡིན་གི།
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ོན་མོངས་པའི་སིབ་པའི་གེན་པོར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་བང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་དང་ཤེས་
བའི་སིབ་པ་གིས་ཆར་སོང་ངོ་། །གཅིག་ཅར་དག་བཅོམ་པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ོན་
མོངས་པ་མ་སངས་སུ་ཟིན་ཀང་སགས་དང་སན་གིས་གསད་པའི་དུག་ལྟ་བུའམ། དེ་སངས་བའི་དག་བཅོམ་པ་
ལྟར་ས་ཐམས་ཅད་དུ་ོན་མོངས་པའི་ེས་པ་མི་སེད་དོ་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཤེས་སིབ་དེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སོང་ན། དེ་
དག་གི་སང་བ་དང་སྒྲུབ་བ་དང་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པ་འདི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་རེས་ཐོབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་
དང་། ས་ཐོབ་ཟིན་སྦྱོང་ཞིང་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ་མམ་བཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
སོད་པ་སེ། ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་རེས་སུ་གཅིག་བར་མ་ཆད་པར་འབྲེལ་བ་ཡིས། ས་དང་པོ་ལ་ཐུན་པར་ཞུགས་
པ་ཞེས་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ས་ལྷག་མ་དགུ་ལ་དང་པོར་རོགས་པ་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་བདག་མེད་ཀི་དོན་ལ་
ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བེད་པའི་ཚུལ་གིས་སོད་དོ། །སྒྲུབ་པའི་དབེ་བ་བསན་ཟིན་ནོ། །གིས་པ་སྒྲུབ་
པའི་ངོ་བོ་ལ་གསུམ་སེ། མཐུན་རེན་སྒྲུབ་པ་དང་། འགལ་རེན་སང་བ་དང་། སྒྲུབ་པ་ིད་ཇི་ལྟར་བ་བའོ། །དང་
པོ་ལ་གིས། བག་ཡོད་པར་བ་བ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས་མཐུན་པའི་ཡུལ་དུ་
གནས་པ་ནི། བོ་ལྡན་གང་དུ་སྒྲུབ་བར་བེད་པའི་ཡུལ་ནི། བསོད་སོམས་སོགས་མཐུན་རེན་ཚེགས་ཆུང་ངུས་
ལེགས་པར་རྙེད་པ་དང་། གནས་བཟང་བ་སེ་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་མི་འབྱུང་བ་དང་། ས་བཟང་བ་སེ། ཆུ་
སོགས་ལ་བརེན་པའི་ནད་མི་འབྱུང་བ་དང་། གོགས་བཟང་བ་སེ་ལྟ་སོད་མཐུན་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པ་དང་། རྣལ་
འབོར་ནི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གནོད་པ་ིན་པར་ཁེའུ་བུ་མོ་ལ་སོགས་པའི་འདུ་འཛི་དང་།
ཁིམ་པ་དང་འདེས་པས་ལང་ལོང་དུ་གྱུར་བའི་ལན་ལིན་ནམ་ཕྱག་དར་ལ་སོགས་པའི་ལན་ལིན་མེད་ཅིང་།
མཚན་མོ་དག་མེད་པ་ནི་བདེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའོ། །དམ་པ་ལ་བརེན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་གི་
ཡོན་ཏན་ཐོས་པ་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་། རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང་། ཆོས་སྨྲ་
བ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཟང་ཟིང་དོན་དུ་མི་གེར་བར་གཞན་ལ་བརེ་བ་ཅན་དང་། གཞན་དོན་ལ་སོ་བ་མེད་པས་
སོམས་ལས་མི་བེད་པའི་སེས་བུ་དམ་པ་ནི་བརེན་པར་བ་བའི་གོགས་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །བདག་
ིད་ཀི་ཡང་དག་པའི་སོན་ལམ་ནི་དམིགས་པ་བཟང་པོ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཚོགས་གིས་
ཀི་རོན་པ་བཟང་པོ་དང་། རོད་ན་ཞི་གནས་ཀི་མཚན་མ་ཡིན་ལ་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བིང་ན་རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། ལམ་འོག་མས་
ཆོག་པར་མི་འཛིན་པར་གོང་མ་གོང་མར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། རག་ཏུ་བེད་པ་དང་གུས་པར་བེད་པའི་སྦྱོར་
བ་བཟང་པོའ ་ི བདག་ིད་ནི་ཡང་དག་པའི་སོན་ལམ་སེ་བདག་ིད་ལས་སུ་རུང་ཞིང་བསམ་བཞིན་དུ་གཏོད་པ་
སེ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །སོན་བསོད་ནམས་བས་པ་ནི་ཚེ་སོན་མི་མཐུན་པའི་ཡུལ་ན་གནས་ཀང་དགའ་བར་
འགྱུར་བའི་རྒྱུ་བསོད་ནམས་བསགས་པས་ད་ལྟ་གང་དུ་གནས་ཀང་དགའ་བས་མཐུན་པའི་ཡུལ་དུ་གནས་པའི་
དགའ་བ་ཐོབ་པ་དང་། དལ་བར་སེ་བའི་རྒྱུ་བསགས་པས་སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བསེན་པ་ཐོབ་བོ། །ནད་མེད་པ་
དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་བསགས་པ་
དང་གསུམ་འཕེལ་ནས་བདག་ིད་ཀི་ཡང་དག་པའི་སོན་ལམ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས།
ོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་གསུངས་པའི་དོན་ནི། བོ་གོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། ཤཱ་ར་ད་ཏའི་བུ་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་
ན། སན་པའི་རྒྱལ་པོ་འཚོ་བེད་ཀིས་གང་སན་དུ་མི་མཐོང་བའི་གཟུགས་སུ་སང་བ་དེ་གང་ཡང་མེད་དོ། །ཤཱ་ར་
ད་ཏའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་
ཆོས་སུ་མི་མཐོང་བ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདོད་ཆགས་
ལ་མ་གཏོགས་པར་འདོད་ཆགས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་མི་སྨྲ་སེ། ཞེས་སང་དང་གཏི་མུག་ཀང་དེ་དང་
འདའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་གང་གི་ཕྱིར་ཆོས་ཀི་དབིངས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་
འདོད་ཆགས་ཀི་ཆོས་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཀི་མིང་ཐོབ་ཅིང་། འདོད་ཆགས་ཀི་ཆོས་ིད་ལ་དམིགས་ཏེ་
སོམས་ན་འདོད་ཆགས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་དགོངས་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆགས་སོགས་དེ་དག་
ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཆགས་སོགས་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །ོན་མོངས་པ་དང་བང་ཆུབ་གཅིག་པར་
གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ནི། མདོ་ལས། མ་རིག་པ་དང་བང་ཆུབ་གཅིག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་བ་དང་བང་ཆུབ་གཅིག་པར་བསན་པ་ལ་ཡང་བོ་གོས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་དགོངས་པ་ནི།
ཆོས་ཀི་དབིངས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་མེད་པས་མ་རིག་པ་བང་ཆུབ་ཀི་ཆོས་དབིངས་ཐ་མི་དད་པ་དེ་
ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་པའམ་ཡང་ན་བོ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་དགོངས་པ་དེ་ཡིན་
པར་འདོད་ཅེས་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན་ཆགས་སོགས་དེ་དག་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ིད་ཆོས་ིད་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་སེ། དེ་སོམས་པའི་ཕྱིར་ཆགས་སོགས་དེ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བར་
འགྱུར་བ་དེས་ན་དེ་ཡིས་ཆགས་སོགས་དེ་དག་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་གསུངས་སོ། །བཙུན་པ་ནི་ཚུལ་
བཞིན་དུ་འཇུག་པའི་དོན་ཆགས་སོགས་སང་བར་བས་ནས་སོང་བ་ལ་བཞེད་དོ། །གིས་པ་འགལ་རེན་སང་བ་
ལ་གསུམ་སེ། ན་རང་གི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་ལྟ་བས་སྐྲག་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཡལ་བར་འདོར་
བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི་སེམས་ཅན་གི་ཆེད་དུ་བདག་ིད་དམྱལ་བའི་སིད་པར་གནས་པ་ཡིས་སྡུག་བསལ་མི་
བཟོད་པ་ཅི་བྱུང་ཡང་རྒྱལ་བའི་སས་པོ་རྣམས་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་མིན་གི་ཞི་བ་ལ་ཡོན་ཏན་དང་སིད་པ་ལ་
སོན་དུ་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ཐེག་པ་དམན་པའི་མྱང་འདས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཞུགས་པའི་དགེ་བའི་རྣམ་རོག་ས་
ཚོགས་པ་ནི་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནི་བོ་དང་ལྡན་པ་དམྱལ་བར་
གནས་པ་ནི་དུས་ཀུན་ཏུ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་སིབ་གིས་ཀི་དི་མ་མེད་ཅིང་ཤེས་བ་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་
པས་ན་སངས་པའི་བར་དུ་གཅོད་པར་བེད་པ་མིན་གི། ཐེག་པ་གཞན་ན་རང་གི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ནས་རང་གི་
སྡུག་བསལ་རབ་ཏུ་བསིལ་བར་འདོད་པ་བདག་འབའ་ཞིག་ཕན་པའི་རྣམ་རོག་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་བདེ་
བར་གནས་ཀང་བང་ཆུབ་མཆོག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་པའི་ལུགས་
ལ་གཟུང་འཛིན་གི་ཆོས་མེད་པ་དང་། བིས་པས་གཟུང་འཛིན་དམིགས་པ་འདི་དང་། ཆོས་དབིངས་རང་བཞིན་
གིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། ཕྱིས་རྣམ་པར་དག་པར་བར་ཡོད་དོ་ཞེས་བ་བ་འདི་དག་
འགལ་ལོ་སམ་ནས་བིས་པ་རྣམས་སྐྲག་པར་འགྱུར་བས་དེ་དག་མི་འགལ་བར་དཔེས་སོན་པ་ནི་དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་
ལ་སོགས་པ་བདེན་པར་མེད་ཀང་བོ་འཁྲུལ་པ་ལ་སང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་དག་
ཀང་བོ་བུར་གི་དི་མ་སིན་ལ་སོགས་ཀིས་དག་པར་བར་ཡོད་པ་དང་འད་བར་ཤཤེས་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་ཇི་
ལྟར་རི་མོ་མཁན་མཁས་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྲིས་པའི་རི་མོ་དེ་ལ་མཐོ་དམན་མེད་ཀང་མཐོ་དམན་ཡོད་པ་ལྟར་
སང་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་གཞན་དབང་དེ་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཟུང་འཛིན་
གིས་པོ་དུས་རག་ཏུ་མེད་ཀང་བོ་འཁྲུལ་པ་ལ་གིས་སུ་སང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟ་ཆུ་རྙོག་པ་ལས་དྭངས་པ་དེ་
ིད་དེ་སར་མེད་པ་ལས་རྙོག་མ་ཅན་དེ་ལས་གསར་དུ་སེས་པ་མ་ཡིན་གི། ཆུ་དྭངས་པ་དེ་ནི་སར་ནས་རང་
བཞིན་གིས་དག་པ་དི་མའི་རྙོག་མ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་སེམས་དག་པ་དེ་ཡང་སར་
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མེད་ཅིང་གསར་དུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་གི། གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་གོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་ཆུ་དྭངས་པའི་ཚུལ་དེ་ིད་དང་འད་བར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་འདི་ནི་དུས་རག་ཏུ་རང་
བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །འོ་ན་དེ་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཅིའི་ཕྱིར་མི་རོག་ཅེ་ན། དེ་ནི་གོ་
བུར་གི་ེས་པའི་དི་མ་སིབ་གིས་ཀིས་མ་རུངས་པར་བས་པས་མ་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་འོད་གསལ་བ་དེ་
སེམས་ཀི་ཆོས་ིད་དམ། ཆོས་ཅན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སེམས་ཀི་ཆོས་ིད་ལས་གཞན་ན་ཆོས་ཅན་གཞན་དབང་
གི་སེམས་ནི་འོད་གསལ་བ་མ་ཡིན་གི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཆོས་ིད་དེ་འོད་གསལ་བར་བརོད་དོ། །གསུམ་
པ་སེམས་ཅན་ཡལ་བར་མི་འདོར་བ་ལ་གསུམ། སེམས་ཅན་རེས་སུ་འཛིན་ཚུལ། ཕན་འདོགས་ཀི་ཆགས་པ་
ལྟུང་མེད་དུ་བསན་པ། ཁོང་ཁོའ ་ི ཚོགས་ེས་པ་ཆེ་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དཔེར་ན་མས་བུ་གཅིག་པ་ལ་བམས་པ་བཞིན་དུ་རྐང་གི་ཁོང་ནས་ཏེ་སིང་ཐག་པ་
ནས་བམས་པ་ཆེའོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་སེམས་ཅན་ལ་རག་ཏུ་ཕན་པར་བེད་པ་འདོད་
དོ། །གིས་པ་ཕན་འདོགས་ཀི་ཆགས་པ་ལྟུང་མེད་དུ་བསན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་བམས་པའི་སོ་
ནས་སེམས་ཅན་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པར་འདོད་པའི་ཆགས་པ་སེས་ཀང་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་སེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་བེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་བམས་པ་ཡིན་
པས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་བོ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཞེ་སང་དང་བཅས་པ་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་བསླབ་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ནི། བམས་པའི་སོ་ནས་ེས་
པ་བྱུང་ཡང་ལྟུང་བར་མི་བཞག་གོ་ཞེས་འཆད་དོ། །དོན་འདི་ནི་ེ་བ་འཁོར་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ེ་བར་
འཁོར་གལ་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའི་
ལྟུང་བ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སེད་བྱུང་བ་དང་། གང་ཞེ་སང་དང་ལྡན་པའི་ལྟུང་བ་གཅིག་བྱུང་བ་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་ཐེག་པ་བཙན་པར་བས་ན་དེ་གིས་ལས། གང་ལ་ཞེ་ལྡང་དང་ལྡན་པའི་ལྟུང་བ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེས་
ལྕིའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ེ་བར་འཁོར་ཞེ་སང་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ཆགས་
ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྡུད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ེ་བ་འཁོར་དེ་ལ་ོན་མོངས་པ་གང་སེམས་ཅན་
ཡོངས་སུ་སྡུད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཛེམ་པའང་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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པ་ཁོང་ཁོའ ་ི ཚོགས་ེས་པ་ཆེ་བར་བསན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཕུག་རོན་དག་རང་གི་བུ་ལ་མཆོག་ཏུ་བམས་པའི་
སོབས་ཀིས་རང་གི་བུ་དེ་ལ་ེ་བར་འཁྱུད་ནས་འདུག་པ་དེ་འད་བ་ནི་བུ་དེ་ལ་ཁོང་ཁོ་བེད་པ་འགལ་ཏེ་མི་བེད་
པ་ལྟར། དེ་དང་འད་བར་བརེ་བ་དང་བཅས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་ལུས་ཅན་རང་གི་བུ་ལྟ་བུ་
རྣམས་ལ་ཁོང་ཁོ་བེད་པ་འགལ་ལོ། །ཇི་ལྟར་འགལ་ཞེ་ན་གང་གི་ཕྱིར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བམས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཁོང་ཁོ་བེད་པ་འགལ་ལོ། །གང་གི་
ཕྱིར་ན་སྡུག་བསལ་ཞི་བར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གནོད་སེམས་བེད་པར་འགལ་ལོ། །གང་གི་ཕྱིར་ན་ལུས་དང་
ལོངས་སོད་ཐམས་ཅད་ཀང་བཏང་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པའི་ཕྱིར་གཡོ་སྒྱུའི་སེམས་ཀིས་སེམས་ཅན་
བསླུ་བར་འགལ་ལོ། །གང་གི་ཕྱིར་ན་སིམ་པ་སེ་བདེ་བར་བེད་པ་དེའི་ཕྱིར་འཇིགས་པ་མེད་པར་བེད་པས་སྐྲག་
པར་བེད་པ་འགལ་ལོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ིད་ཇི་ལྟར་བ་བ་ལ་དངོས་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ།
གནས་འཁོར་བ་དང་། ཡུལ་སེམས་ཅན་དང་། བེད་པ་པོ་བདག་ིད་དང་། ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཇི་ལྟར་
སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི་ནད་པ་འཛངས་པ་སན་བཟང་པོ་མི་ཞིམ་ཡང་དེའི་ཕན་ཡོན་ལ་བསམས་ནས་ཟ་བ་བཞིན་
དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་བ་སྡུག་བསལ་བར་ཤེས་ཀང་གཞན་དོན་ལ་བསམ་ནས་དེར་འཇུག་པར་
བེད་དོ། །གིས་པ་ཡུལ་སེམས་ཅན་ལ་སྒྲུབ་པ་ནི། ནད་པ་ལ་ནི་སན་པས་ནད་གསོ་བའི་ཐབས་ས་ཚོགས་བེད་
པ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཏན་དུ་ཕན་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་ས་ཚོགས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་།
གསུམ་པ་བེད་པ་པོ་བདག་ིད་ནི། བྲན་གིས་བ་བ་མ་གྲུབ་པ་ཇོ་བོས་ཚར་གཅོད་པ་ཇི་བཞིན་དུ་བདག་ིད་ཀི་
སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ན་ཚར་གཅོད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །བཞི་པ་ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཇི་
ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཚོང་པས་ཟོང་ངུ་ོ་བ་ལ་འཚོང་བ་ལྟར་བིན་པར་བ་བའི་རས་རྣམས་སུ་འདོད་པ་ལ་སེར་བ་
དང་། ཚོང་པ་ཚོང་ཟོང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བེད་པ་བཞིན་སྦྱིན་པས་ལོངས་སོད་འཕེལ་བར་བས་ནས་
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བེད་དོ། །གཙོ་བག་མཁན་གིས་དག་པར་འཁྲུད་པ་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སོ་ནས་
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ལས་དག་པར་བེད་པ་དང་། བུ་གཞོན་ནུས་ཕ་ལ་གནོད་པ་བས་ཀང་ཕས་བཟོད་པ་
ལྟར་བཟོད་པའི་སོ་ནས་སེམས་ཅན་གིས་གནོད་པ་བས་ཀང་ལན་དུ་མི་འཚེ་བ་དང་། མེ་དོན་དུ་གེར་བས་
རྩུབ་ཤིང་དག་ལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་རྩུབ་པ་ལྟར། དུས་རག་པར་རབ་ཏུ་གུས་པར་བེད་པའི་བརོན་འགྲུས་དང་།
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ཡིད་བརན་དུ་རུང་བའི་བོན་པོ་ནི་རྒྱལ་པོའ ་ི ནོར་ལ་བདག་གིར་བའོ་སམ་པའི་སིད་པ་མི་སེད་པ་ལྟར། བསམ་
གཏན་ཐོབ་ཀང་དེའི་བདེ་བ་ལ་རོ་མི་མྱང་བར་ལྷག་པའི་སེམས་མ་རོགས་པའི་སོབས་ཀིས་ལམ་སྒྲུབ་པ་བང་
སེམས་ལ་རག་ལས་པ་རྣམས་ཀི་བེད་པ་དང་། སྒྱུ་མ་མཁན་སྒྱུ་མའི་གོང་ལ་སོགས་པ་ལ་སྒྱུ་མར་འཛིན་པ་ལྟར།
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཤེས་བ་ལ་གཟུང་འཛིན་བདེན་པ་མེད་པར་ཤེས་རབ་ཀིས་སྒྲུབ་པར་བེད་
དོ། །གིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི་མདོར་བསྡུས་ན་དེ་དག་གི་གང་ཟག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གནས་
གང་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །སྒྲུབ་པའི་དབེ་བ་དང་ངོ་བོ་བསན་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆེ་བ་ནི་གོང་
དུ་བཤད་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུས་རག་ཏུ་བརོན་འགྲུས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས་བདག་གཞན་གིས་ཡོངས་སུ་
སིན་པར་བ་ལ་རབ་ཏུ་བརོན་པ་དེ་དོན་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་གིས་ཆོས་བདག་མེད་པར་རོགས་པས་དི་
མ་མེད་ཅིང་འཁོར་གསུམ་དུ་མི་རོག་པའི་བོ་མཆོག་གི་སོབས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་བ་ན་མེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་
རབ་ཏུ་འགོའ །ོ །ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ནི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་མཐར་ཐུག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསན་པ་རང་གིས་
བཙལ་བ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་འདོམས་པར་བེད་པ་དེའི་འོག་ཏུ་གདམས་ངག་རེས་སུ་སོན་པའི་ལེའུ་སོ ན་
ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། སི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། གདམས་ངག་དང་། རེས་བསན་
ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། ངོ་བོ་ནི་གཙོ་ཆེར་སོམ་པར་བ་བའི་ལམ་གི་ངོ་བོ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པའི་
གདམས་ངག་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཕྱེ་ན་བརྒྱད་ཡོད་ཀང་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། བང་ས་ལས། གདམས་
ངག་རྣམ་པ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་མདོར་བསྡུས་ན་གནས་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །གནས་
གསུམ་པོ་གང་ཞེ་ན། སེམས་མི་གནས་པ་གནས་པར་བ་བའི་ཕྱིར། ཐོག་མར་དམིགས་པ་ལ་ལེགས་པར་
འདོམས་པ་དང་། སེམས་གནས་པ་ལ་རང་གི་དོན་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཐབས་ཀི་ལམ་ཡང་དག་པར་སོན་པ་
དང་། རང་གི་དགོས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་བར་མ་དོའ ་ི གནས་འདོར་དུ་འཇུག་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་
གདུལ་བའི་སེམས་དང་། དབང་པོ་དང་། བསམ་པ་དང་། བག་ལ་ལ་ཤེས་ནས་མི་སྡུག་པ་དང་བམས་པ་ལ་
སོགས་པ་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ལམ་སོན་པ་ནི་ལེགས་པར་འདོམས་པ་ཡིན་ལ། རག་ཆད་གིས་ཀི་གེན་པོ་དབུ་
མའི་ལམ་སོན་པ་ནི་ཐབས་ཀི་ལམ་ཡང་དག་པར་སོན་པ་ཡིན་ཞིང་། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་བོ་སམ་པའི་མངོན་པའི་ང་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ནི་གཙོ་ཆེར་བང་དོར་གི་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པའི་ངག་ཡིན་ནོ། །དབེ་བ་ལ་ལྔ་སེ། བང་ས་ལས། དེ་
ལ་རེས་སུ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན་དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔར་རིག་པར་བ་སེ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་
དགག་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་གནང་བ་དང་། དགག་པ་དང་གནང་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་
འཁྲུལ་པ་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་བསྡུ་བ་དང་། འཁྲུལ་པ་ལ་རོག་པ་མེད་པ་དང་། མི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་། སྣུན་པའི་
བསམ་པས་ས་འབབ་པས་དན་པར་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ལ་དགག་པ་དང་གནང་
བའི་ཆོས་རྣམས་ལས་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་དང་འགལ་བར་བསད་པས་དགའ་བར་བེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གིས་ཏེ། དངོས་དང་། འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། གདམས་པ་དང་།
རེས་སུ་བསན་པའོ། དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། གདམས་ངག་ངེས་པར་ཐོབ་པའི་དུས། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་
ཁད་པར། གདམས་ངག་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནི་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དང་པོའ་ི སྐབས་ཀི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ས་དང་པོར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་སོམ་ཞིང་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ལ་མོས་པ་གོང་ནས་གོང་
དུ་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བེད་པ་དེའི་རྒྱུ། ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཆུས་ཡོངས་སུ་གང་བ་བཞིན་དུ་ཐར་པ་ཆ་
མཐུན་གི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་པར་རོགས་པར་གང་སེ་ས་དང་པོ་ཐོབ་ཏུ་རུང་བར་འགྱུར་
རོ། །ཚུལ་དེ་བཞིན་དུ་ཚོགས་བསག་ཏེ་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་བའི་སས་པོ་དེ་ནི་སོན་ིད་ནས་
ཚུལ་ཁིམས་སྦྱོངས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀིས་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཛིན་པའི་སོ་ནས་ཐེག་པ་
ཆེན་པོ་ལ་ལྟ་བ་དངས་པོར་བས་པའི་ཕྱིར་བཟོད་ནས་དག་པ་ཞེས་བའོ། །ཐོས་པ་མང་བའི་ཕྱིར་ལེགས་པར་
ཤེས་པ་ཞེས་བའོ། །སིབ་པ་ལྔ་པོ་ཤས་ཆེ་བ་དང་བྲལ་བས་ན་སེམས་དགེ་བ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེ་
ནི་བདག་མེད་ཀི་དོན་སོམ་པ་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བེད་ཅིང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ལས་ཆོས་ཀི་ཚིག་དང་དོན་
འཛིན་ནུས་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དགོས་པ་ཞི་གནས་དང་
ལྷག་མཐོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཡངས་པ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་གདམས་ངག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་
ནི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསན་པའི་འོག་རོལ་ཏུ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལས་གདམས་ངག་
དངོས་སུ་ན་པ་ལ་ཆོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་གི་ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་ན་པ་ལ་
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ཆོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་དགོས་པའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཞེས་ན་པའི་ཡུལ་
སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། སིར་ཆོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་ཐོབ་པས་ཀང་ན་པར་བཤད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཁད་པར་ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་
ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། གང་ལ་བརེན་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་པའི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལུས་ཀི་རེན་ནི་ཆོས་མངོན་
པ་ལྟར་ན། ས་མི་སན་པ་དང་ངན་སོང་གསུམ་མ་གཏོགས་པའི་འདོད་པའི་ལྷ་མི་ལ་བརེན་ནོ། །གཞན་རྣམས་ལ་
མི་བརེན་པའི་དོན་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ལ་སྦྱོར་བ་བེད་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ལ་
སིབ་པར་བེད་པས་སོ། །མཛོད་ལས། མཚམས་མེད་པ་ཡི་ལས་རྣམས་ལ། །ོན་མོངས་ཤས་ཆེ་ངན་འགོ་
དང་། །ས་མི་སན་གི་སིབ་གསུམ་འདོད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐེག་ཆེན་གི་ལུགས་ཀིས་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་ཡང་སེ་སེ།
ཡུམ་ལས་ལྷའི་བུ་གང་ཟག་བ་ན་མེད་པར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་མ་སེད་པ་དེ་དག་
གིས་ཀང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པར་བའོ་ཞེས་པ་དང་། རྒྱ་མཚོས་
ཞུས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཀླུ་ཁི་ིས་སོང་གིས་སེམས་བསེད་ནས་བསྐལ་པ་མངོན་པར་དགའ་བ་ལ་འཇིག་རེན་གི་
ཁམས་དི་མེད་སིང་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བ་མ་ལ་སོགས་པར་ལུང་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རེན་གཞན་ལ་མཐོང་
ལམ་ཡང་སེ་སེ། བོ་གོས་རབ་གནས་ཀིས་ཞུས་པ་ལས། འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པའི་ལྷའི་བུ་རྣམས་
ལས་ལྷའི་བེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་གིས་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་མིག་རྡུལ་མེད་ཅིང་དི་མ་དང་བྲལ་བ་རྣམ་
པར་བཞག་གོ །ཞེས་པ་དང་། ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པར་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གིས་ཡི་དྭགས་དུ་མ་བདེན་པ་མཐོང་
བ་ལ་བཀོད་པ་དང་། ཡུལ་འཁོར་མོ་འཇིག་ཏུ་བཤང་གཅི་ལ་གནས་པའི་སིན་བུའི་རིགས་མང་པོ་བདེན་པ་
མཐོང་བར་བཀོད་པར་གསུངས་སོ། །ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་རེན་ཅན་ཡིན་ལ། རང་རྒྱལ་གི་
སོམ་ལམ་ནི་འདོད་པའི་རེན་ཅན་ཁོ་ནའོ། །བང་སེམས་ཀི་སོམ་ལམ་ནི། འདོད་གཟུགས་ཀི་རེན་ཅན་ཏེ།
གཟུགས་མེད་དུ་བང་སེམས་འཕགས་པ་སེ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་སློབ་པའི་ལམ་ལ་ན་ཐོས་ཀི་མི་སློབ་
ལམ་ནི་ཁམས་གསུམ་ཆར་ཀི་རེན་ཅན་ནོ། །རང་རྒྱལ་གི་མི་སློབ་ལམ་ནི་འདོད་པའི་རེན་ཅན་ཁོ་ནའོ། །ཐེག་
ཆེན་གི་མི་སློབ་ལམ་ནི་གདུལ་བའི་མི་རྣམས་ཀི་ངོར་འཛམ་བུའི་གིང་ཁོ་ནའི་རེན་ཅན་ནོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་
ལ་བརེན་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་གི་མམ་བཞག་ཏུ་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལ་བརེན་ཅིང་། ཐོས་བསམ་གིས་བསྡུས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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པ་ནི་འདོད་སེམས་ཅན་ལ་བརེན་ནོ། །སྦྱོར་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་ནི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ལ་བརེན་ནོ། །བསམ་
གཏན་ེར་སོགས་ཕྱི་མ་གསུམ་ལ་མི་བརེན་ཏེ་འོག་མའི་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པ་ན་གོང་མའི་ེར་སོགས་མི་ཐོབ་
ཅིང་། གོང་མའི་དངོས་གཞི་ཐོབ་ན་ལམ་སླ་བ་དངོས་གཞི་ལ་བརེན་པར་རིགས་ཏེ། ལམ་དཀའ་བ་ེར་སོགས་
ལ་བརེན་པ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་ལ་མི་བརེན་ཏེ། ལམ་འདི་གིས་ལ་ལྷག་
མཐོང་ཤས་ཆེན་པོ་དགོས་ལ། གཟུགས་མེད་ནི་ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆུང་བའི་ཕྱིར། བསམ་གཏན་དག་གི་ལམ་
རྣམས་སླ། །ས་གཞན་དག་གི་དཀའ་བ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །སོམ་ལམ་ནི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟིན་
གོམས་པར་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་གཟུགས་ཀི་སེམས་ལ་ཡང་བརེན་ནོ། །གིས་པ་དེ་ལ་བརེན་པའི་ལམ་ལ་
གསུམ་སེ། མཚན་ིད་དང་། དབེ་བ་དང་། སོ་སོའ ་ི རྣམ་བཞག་གོ །དང་པོ་ནི། སེམས་བསེད་ལ་བརེན་ཅིང་
རོགས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མར་བགོད་པར་བེད་པའི་དགེ་ཚོགས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་སོགས་ལམ་
ལྔའོ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ཚོགས་ལམ་ལ་གིས་ཏེ། ངོ་བོ་དང་། རྣམ་བཞག་གོ །དང་པོ་ནི་ཐར་པ་ཆ་
མཐུན་གིས་བསྡུས་པའི་དགེ་ཚོགས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་གི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་སེ། སེམས་བསེད་
དང་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་དང་། དད་སོགས་ལྔ་དང་། རེས་དན་དྲུག་གོ །སྦྱོར་ལམ་ལ་ངོ་བོ་ནི།
རང་རྒྱུ་ཚོགས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་བདེན་པ་མཐོང་བ་ལ་སྦྱོར་བའི་དགེ་ཚོགས་སོ། །གིས་པ་ལ་ཚོགས་ལམ་
གི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་ལ་ཡང་སློབ་ཅིང་དད་སོགས་ལྔ་དང་། སོབས་ལྔ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལྷག་པར་སློབ་པའི་
དགེ་ཚོགས་སོ། །མཐོང་ལམ་ནི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་དང་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །གིས་པ་ནི། སར་གི་བསླབ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་ཡོད་ཅིང་
ལྷག་པར་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ལ་སློབ་པའོ། །སོམ་ལམ་ནི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟིན་སོམ་པར་
བེད་པའི་དགེ་ཚོགས་སོ། །གིས་པ་ནི་སར་དགེ་ཚོགས་རྣམས་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་ཡོད་ཅིང་། འཕགས་པའི་
ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལ་སློབ་པའོ། །མི་སློབ་ལམ་ནི་བསླབ་བ་མཐར་ཕྱིན་པའི་དགེ་ཚོགས་སོ། །རྒྱས་པར་ནི་
ཕར་ཕྱིན་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གིས་ཏེ། སློབ་པའི་ལམ་བཞི་ཡིད་ལ་
བེད་པའི་ཚུལ། འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ཚོགས་ལམ། སྦྱོར་ལམ། མཐོང་ལམ།
སོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། དམིགས་པའི་ཁད་པར། ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཁད་པར། སེམས་གནས་པའི་
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ཐབས། གནས་པའི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་སེམས་དྲུག་ལས། ར་བའི་སེམས་ནི། གདམས་ངག་ཐོབ་པ་དེ་ནས་
དང་པོར་སོམ་བརོན་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དེས་རོད་བེད་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་
གིས་ཀིས་བསྡུས་པ་ནི་ཆོས་བརོད་བ་མིང་གིས་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མེད་པའི་དོན་རྣམ་པར་འབེད་
པའི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་མིང་ས་བཅུ་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སེམས་འཇོག་གོ །དེ་ནི་སེམས་
ཕྱི་མ་ལྔའི་ར་བ་ཡིན་པས་ར་བའི་སེམས་སོ། །རེས་སུ་སོད་པའི་སེམས་ནི་དེ་ནས་བང་སེམས་དེ་ནི་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་མདོ་སེ་དག་གི་ཚིག་རབ་ཏུ་འབེད་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་སོད་པར་བེད་དོ། །དེ་ནི་ར་བའི་སེམས་
ཀི་རེས་སུ་སོད་པའི་ཕྱིར། རེས་སུ་སོད་པའི་སེམས་སོ། །རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་སེམས་ནི་དོན་དང་ཡི་གེ་སོད་
པ་སེ། དེ་ལ་དོན་ནི། བགང་བ་དང་། འཇལ་བ་དང་། རོག་པ་དང་། སོ་སོར་རོག་པས་སོ། །དེ་ལ་བགང་བ་ནི།
གཟུགས་ནི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན། །ལྔ་དང་རྣམ་རིག་བེད་མིན་པའི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གངས་འཛིན་པའོ། །འཇལ་
བ་ནི་གངས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་དེ་རྣམས་ལ་གངས་མང་ཉུང་སོ་འདོགས་དང་། སྐུར་འདེབས་སངས་ནས་འཚམ་
པར་འཛིན་པའོ། རོག་པ་ནི་དེ་དག་གི་དོན་ལ་ཚད་མས་རོག་པའོ། །སོ་སོར་རོག་པ་ནི་བགང་བ་དང་། གཞལ་བ་
དང་བརགས་པའི་དོན་དེ་དག་ལ་འདི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ལྟ་བའོ། །ཡི་གེ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཀིས་དཔྱོད་ཏེ། ཡི་གེ་
ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིས་བརོད་བའི་དོན་སོན་པ་དང་སིལ་བུ་རྣམས་ཀིས་བརོད་བའི་དོན་མི་སོན་པ་ིད་ཀིས་
སོ། །དེ་དག་ནི་མདོ་སེ་སོ་སོའ ་ི ནང་ཚན་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སེ་ཚིག་དོན་ཞིབ་ཏུ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་སེམས་
ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ངོ་བོ་བསམ་བྱུང་ངོ་། །ངེས་པར་འཛིན་པའི་སེམས་ནི་སར་གི་སེམས་དེ་དག་གིས་དཔྱོད་པའི་
དོན་དེ་དག་གིས་རྒྱུ་མཚན་ངེས་པར་འཛིན་པའོ། །སོམ་པའི་སེམས་ནི་སེམས་དང་པོ་གསུམ་གིས་དཔྱད་པའི་
དོན་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ངེས་པར་འཛིན་པའི་སེམས་ཀིས་བཟུང་ནས་ཡང་དེ་དག་གི་དོན་ཆོས་ཀི་མིང་ས་བཅུ་
པ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ་འདིའི་ནང་དུ་འདུས་སོ་ཞེས་དེ་ལ་ཀུན་ནས་སོམ་པའི་རྣམ་པར་འཛིན་པར་བེད་པའོ། །སོན་
པའི་སེམས་ནི་ས་ལ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པར་རང་གི་དོན་དུ་གེར་བ་དེ་ཐོབ་པར་བས་པའི་ཕྱིར་དེ་ནས་བང་
སེམས་དེ་འདུན་པ་དང་ལྡན་པས་སོན་པར་བེད་དོ། །མིང་ལ་སོགས་པ་སང་བ་དེ་དག་སེམས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་
སེམས་དྲུག་པོའ ་ི དམིགས་པར་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཁད་པར་ནི་རོག་པ་དང་བཅས་ཤིང་
དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རོག་པ་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་དང་། རོག་པ་ཡང་མེད་དཔྱོད་པ་ཡང་མེད་པ་དང་།
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་དང་། ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་དང་། རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུ་
མཚན་དང་། བཏང་སོམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རག་ཏུ་བ་བ་དང་། གུས་པར་བ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་སེ། ཡིད་ལ་
བེད་པ་བཅུ་གཅིག་པོ་དོན་བཞིར་བསྡུས་ནས་སོན་ཏེ། རེན། ལམ། དམིགས་པ། སྦྱོར་བའི་ཁད་པར་རོ། །དང་
པོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ེར་སོགས་དང་དངོས་གཞི་ཙམ་པོའ ་ི དུས་ན། ཡིད་ཀི་བརོད་པས་རོག་པ་དང་
བཅས་ཤིང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་རིང་བའི་རྣམ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཚུལ་
བཙལ་བར་བའོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞི་ཁད་པར་ཅན་གི་དུས་ན་རོག་པ་མེད་ཅིང་དཔྱོད་པ་ཙམ་
གིས་སོ་སོར་བརག་པར་བའོ། །བསམ་གཏན་གིས་པ་ཡན་ཆད་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་བརོད་པ་རོག་དཔྱོད་
གིས་ཀ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རོ་གཅིག་པས་ཀང་སད་པར་བའོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་ཀི་མིང་ས་བཅུ་པ་
ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པར་སོམ་པ་དང་ཡང་ཞེས་པས་དེའི་དོན་ཡང་སོམ་པ་ལ་སེམས་གཏོད་པ་འདི་ཞི་གནས་
ཀི་ལམ་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ལྷག་མཐོང་གི་ལམ་ནི་ཆོས་དེའི་དོན་རྣམས་རྣམ་པར་དཔྱོད་པར་ཤེས་པར་
བའོ། །ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་ནི་ཞི་ལྷག་གིས་པོ་དེ་སོམ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། གིད་
ལ་སོགས་པས་ཞུམ་པ་སེ་བིང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཡིད་ལ་བེད་པས་སེམས་རབ་ཏུ་གཟུང་བར་བའོ། །རོད་ན་འཁོར་བའི་ེས་དམིགས་སོམ་པ་ལ་སོགས་
ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིད་ལ་བེད་པས་ཞི་བར་བའོ། །དེ་ནས་དམིགས་པ་དེ་ལ་ནི་བིང་རོད་མེད་པར་མམ་
པར་གྱུར་ན་བཏང་སོམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིད་ལ་བེད་པས་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་པར་བའོ། །བཞི་པ་ནི། དགུ་
པོ་དེ་ིད་ལ་རག་ཏུ་བེད་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀི་བར་མ་ཆད་པ་དང་། གུས་པར་བེད་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀིས་
བསིམས་ཏེ་སྦྱར་བར་བའོ། །སེམས་གནས་པའི་ཐབས་ནི་མདོ་ལས། སེམས་འཇོག་པར་བེད། བན་ཏེ་འཇོག་
གོ །ེ་བར་འཇོག་པར་བེད། འདུལ་བར་བེད། ཞི་བར་བེད། ེ་བར་ཞི་བར་བེད། རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བེད། མམ་
པར་འཇོག་པར་བེད་ཅེས་པའི་དོན་ནི་ཞི་གནས་སོམ་པ་ན་དང་པོར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་
གཏད་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་རྒྱུན་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྣམ་པར་གཡེང་བར་མི་བ། གལ་ཏེ་རྣམ་གཡེང་
བྱུང་ན་མྱུར་དུ་རོགས་པར་བས་ནས་རྣམ་གཡེང་དེ་ལས་སླར་སླན་པར་བའོ། །བོ་ལྡན་གོང་ནས་གོང་དུ་སེ། ཡང་
དང་ཡང་དུ་སེམས་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བར་བའོ། །དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་
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བའི་ཕྱིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ནས། སེམས་བིང་བ་དང་རོད་པ་འདུལ་ལོ། །འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ནི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མི་དགའ་བ་འདུལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །རྣམ་གཡེང་
སེ་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་རོག་གིས་རྒྱུད་འཁྲུགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་ེས་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་སེམས་
དམིགས་པ་དེ་ལ་མི་དགའ་བ་གེན་པོས་ཞི་བར་བའོ། །རེས་ནས་བསམ་གཏན་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བརྣབ་
སེམས་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་སིབ་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་ོན་མོངས་པ་དང་ེ་བའི་ོན་
མོངས་པ་ལངས་པ་ན་རྣམ་གཡེང་ཞི་བར་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཞི་བར་བའོ། །བརྣབ་སེམས་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་
ནི་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་གནོད་སེམས་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་སོམ་བརོན་ཅན་ཏེ་ཞི་གནས་སོམ་པའི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་དེ་ལ་འབད་རོལ་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་པའི་གེན་པོ་རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བ་ཐོབ་
བོ། །དེ་གོམས་པར་བས་པ་ཡིས་གེན་པོ་འདུ་མི་བེད་བཞིན་དུ་བིང་རོད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འབྱུང་
ངོ་། །མདོའ ་ི ཚིག་དང་གོ་རིམ་དུ་སྦྱར་རོ། །འབྲས་བུ་ལ་གིས་ཏེ། ཚོགས་འགྲུབ་པ་དང་། ཕན་ཡོན་ལྔ་འགྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། ཚོགས་ཀི་རེན་ནི། སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་ཐོབ་པ་དེ་ནས་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་དེའི་ལུས་དང་སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་ཅི་རིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་པའི་
ལུས་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འགེལ་ཆེན་ལས། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཆུང་ངུ་
ཐོབ་ཅེས་བ་བའི་དོན་དུ་བཤད་ཅིང་། ར་བར་ཡང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཆུང་ངུ་ཐོབ་ཅེས་པའི་བསྒྱུར་བས་སོ། །དེ་
ནི་ཡིད་ལ་བེད་པ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅས་པ་ཞེས་བའོ། །རྣལ་འབོར་པ་དེ་ཡིད་ལ་བེད་པ་བཅུ་གཅིག་པོ་དེ་
འཕེལ་བར་བས་ནས་འཕེལ་བ་དེ་གོང་ནས་གོང་དུ་རིང་དུ་འགོ་བའི་སོབས་ཀིས་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞིའི་
གནས་པ་སར་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་རྣལ་འབོར་པ་དེས་འཐོབ་བོ། །མངོན་ཤེས་ཀི་ཚོགས་འགྲུབ་
པ་ནི་དེ་ལྟར་བསམ་གཏན་ཐོབ་ནས་མངོན་ཤེས་དོན་དུ་གེར་བའི་གང་ཟག་དེས་བསམ་གཏན་དེ་སྦྱངས་ནས་
སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་མཆོག་སེ། བསམ་གཏན་བཞི་ལ་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ཟློག་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་
འདོད་པ་ལྟར་སོམས་པར་འཇོག་ནུས་པ་འཐོབ་བོ། །དེ་ལྟར་བསམ་གཏན་ལས་སུ་རུང་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་
པའི་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
རྣམས་ལ་མཆོད་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་དག་ལས་ན་པའི་ཕྱིར་དུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་འགོའ །ོ །དེ་ལྟ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བུའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ནི་ཡུལ་སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་དུས་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་
བསེན་བཀུར་བས། དེ་དག་ལ་བསེན་བཀུར་བས་པའི་ཕྱིར་སར་བས་ཀང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་མཆོག་ཏུ་
འགྱུར་ཏེ། བསམ་གཏན་གི་སེམས་དེས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པར་
བེད་པའི་མངོན་ཤེས་བསེད་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི་དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྷག་པའི་
བསམ་པ་དག་པའི་ས་འཐོབ་པའི་སོན་རོལ་དུ་ཕན་ཡོན་ལྔ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་སོད་
བ་ན་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཕན་ཡོན་ལྔ་པོ་གང་ཞེ་ན། བང་སེམས་འདིའི་ལུས་ལྕི་བ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བ་
ལ་སྦྱོར་མི་བཟོད་པ་ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་དང་། སེམས་བིང་རོད་ཀིས་གྱུར་ནས་དམིགས་པ་ལ་སེམས་
གཏོད་མི་ནུས་པ་སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་ཀུན་ཞི་གནས་ཀི་སོབས་ཀིས་དཔེར་ན་གོས་ཀི་དི་མ་འཁྲུད་པ་
ལྟར་སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེ་ལ་རིམ་གིས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་གང་ཞེ་
ན། ལུས་དང་སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་རྣམས་རྒྱུན་གཅོད་པའི་ཕྱིར་ལུས་དང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ིད་དོ་
ཞེས་གསུང་པ་ལྟར། ལུས་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སེ་གནས་ངན་ལེན་གིས་པོ་དང་བྲལ་ནས་ཇི་ལྟར་
འདོད་པ་བཞིན་བཀོལ་དུ་རུང་བས་གང་བར་འགྱུར་བ་དང་། མདོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་
སང་བ་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་མེད་པ་སེ། ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་རོགས་པ་དང་གསུམ་ནི་ཞི་གནས་ཀི་ཕྱོགས་དང་
མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་མཐོང་ལམ་སེ་བའི་རགས་རི་ལམ་ན་སིན་བུ་ཕྱིར་བྱུང་བ་ལ་
སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ངམ་སམ་དུ་མ་བརགས་པར་ཡང་མཐོང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ས་བཅུ་པ་ལ་ཆོས་སྐུ་རབ་
ཏུ་རོགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་བོ་
ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རག་ཏུ་དེའི་རྒྱུ་ཚོགས་གིས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པ་སེ། དེ་
གིས་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །བཙུན་པ་ནི་ལུས་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་གིས་
ཕན་ཚུན་རེ་རེར་བས་གནས་ངན་ལེན་རྒྱུན་གཅོད་པ་དང་གསུམ་ཞི་གནས་ཀི་ཕྱོགས་དང་། དེའི་འོག་མ་གིས་
ལྷག་མཐོང་གི་ཕྱོགས་སུ་བཞེད་དོ། །འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ཡང་ཕན་ཡོན་ལྔ་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་པས། ཆོས་སྐུ་
རབ་རོགས་པ་ཞེས་པ་ནི་མྱ་ངན་དག་པའི་སོད་བ་ན་མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཞི་གནས་
དང་ལྷག་མཐོང་གིས་ཀའི་ཕྱོགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྦྱོར་ལམ་ནི་ཚོགས་ལམ་གི་རེས་དེ་ནས་ཚོགས་
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ལམ་ཆེན་པོའ་ི རོགས་པ་དེ་འད་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་སེམས་མམ་པར་བཞག་པས་
ཡིད་ཀི་བརོད་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཀུན་རབ་ཏུ་མི་མཐོང་གི་ཡིད་ཀི་བརོད་པ་ཁོ་ན་རང་དང་
སིའི་མཚན་ིད་ས་ཚོགས་སུ་སང་བར་མཐོང་བ་ནི་དོ་བར་གྱུར་ཏེ་སང་བ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བའོ། །ཆུ་
བོ་ཚྭ་སོ་ཅན་གི་མདོ་ལས། སང་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་དཔའི་བཟོད་པའི་ཚིག་བ་དག་
གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་གསུངས་པ་ལ་མི་སྐྲག་པས་བཟོད་པ་ཞེས་
བཏགས་པའོ། །གཟུང་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་སང་བ་དེ་འཕེལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་དུ་བརོན་འགྲུས་བརན་པོ་ཀུན་ཏུ་
རོམ་པ་ནི། རེ་མོ་ཡིན་ཏེ་སང་བ་མཆེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བའོ། །ཆོས་ཀི་སང་བ་དེ་འཕེལ་ནས་སང་བ་
ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་མོ་ཞེས་བ་བ་ལ་བོ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་དོན་ཀུན་ཏུ་སང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་
སེམས་ཁོ་ནར་ཟད་ཀི་སེམས་ལས་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཐོང་སེ། དེའི་ཚེ་དེའི་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་
གཡེང་བ་སོང་ཞིང་དེ་ནས་བང་སེམས་དེ་ལ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་འབའ་ཞིག་ལུས་ཏེ་མ་སངས་པས་
དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བ་སེ་བཟོད་པ་ཡིན་ནོ། །བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་
པ་དེའི་ཚེ་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆོས་མཆོག་ལ་མྱུར་དུ་རེག་གོ །ཆོས་མཆོག་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་བར་ཆད་
མེད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་གཟུང་བ་མེད་པར་རོགས་པ་དེའི་འཇུག་ཐོགས་སུ་ནི་གཟུང་བ་མེད་པས་འཛིན་
པ་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་རོགས་ནས་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སོང་སེ། དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་པ་ཞེས་པའི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་ཞེས་བ་སེ་ཆོས་མཆོག་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ནི། །དོ་བར་གྱུར་སོགས་ཡིན་ཞེས་
བ། །ཞེས་པ་ནི་འཇུག་བསྡུས་པའོ། །མཐོང་ལམ་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་གིས་ཏེ། མཐོང་ལམ་གི་ངོ་བོ་དང་།
མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་དང་། ཁད་པར་གིས་ལས། ངོ་བོ་ནི་ཆོས་མཆོག་རོགས་
པའི་རེས་དེ་ནས་བང་སེམས་དེས་ནི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་བ་ན་མེད་པ་ཁད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་
ཐོབ་བོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། སངས་བའི་ཁད་པར། གཟུང་འཛིན་དུ་རྣམ་པར་མི་རོག་པས་རྡུལ་དང་བྲལ་ཞིང་།
མཐོང་སངས་ཀི་ོན་མོངས་པའི་དི་མ་མེད་པ་སེ། འདི་གིས་བཟོད་པ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། ཆོས་ཤེས་
རྣམ་གོལ་གི་ལམ་སེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཆོས་ལ་བཟོད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་རྡུལ་མེད་དོ། །ཆོས་ཤེས་པ་
རྣམས་ཀི་དི་མ་དང་བྲལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁད་པར་ནི་གཟུང་བ་ཡུལ་དང་། འཛིན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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པ་ཡུལ་ཅན་གིས་སུ་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་བོ། །འོ་ན་འདིར་གཟུང་འཛིན་དང་བྲལ་བ་ལན་
གིས་སོས་པས་ཟློས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། གོང་མ་དེ་གིས་སངས་པའི་སོ་ནས་བཞག་ལ་འདིར་དེ་གིས་
དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །གནས་གྱུར་གི་ཁད་པར་ནི་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་ལས་
འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་དུ་གནས་གྱུར་ཡོངས་སུ་གྱུར་བ་སེ་ཞེས་སོ། །སའི་ཁད་པར་དེ་ིད་ས་དང་
པོའ ་ི ངོ་བོ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །རྒྱུའི་ཁད་པར་ནི་གངས་མེད་གསུམ་གིས་ས་བཅུ་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་བ་
ལས་འདི་ནི་བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་གིས་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ིད་མངོན་པར་འདུ་བ་བ་མེད་པར་
སོད་པ་ནི་དེ་ཡན་ཆད་ས་བཅུ་པའི་བར་དུ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་ནས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་གསུངས་
སོ། །འོག་ནས་ཀང་། གངས་མེད་གིས་ནི་རོགས་པ་ཡིས། །སོམ་པ་ཡི་ནི་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ངོ་
བོ་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་ཁད་པར་ལ་བཞི་ལས། མམ་པ་ིད་ཐོབ་པའི་ཁད་པར་ནི། ས་དེར་ཆོས་ཐམས་
ཅད་བདག་མེད་པར་རོགས་པས་ཆོས་ཀི་དབིངས་མམ་པ་ིད་རབ་ཏུ་རོགས་ནས་དེའི་ཚེ་རག་ཏུ་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་བདག་དང་མཚུངས་པ་ལྔས་མཚུངས་པའི་སེམས་ཐོབ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། བདག་དང་སེམས་ཅན་
གཞན་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་བདག་མེད་པར་མཚུངས་པ་དང་། བདག་གཞན་མམ་པར་མཚུངས་པས་བདག་གཞན་
གི་སྡུག་བསལ་བདག་གིས་སང་བར་མཚུངས་པ་དང་། དེས་ན་བདག་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་སང་བའི་དོན་
བདག་གིར་བ་དགོས་པར་མཚུངས་པ་དང་། དེས་ན་རང་ལ་ལན་མི་རེ་བ་ལྟར་གཞན་དོན་བས་ཀང་གཞན་ལ་
ལན་མི་རེ་བར་མཚུངས་པས་བཞི་པོ་དེ་དག་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་སོམས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཡང་རྒྱལ་
སས་མཐོང་ལམ་པ་གཞན་དག་གིས་ཇི་ལྟར་ཆོས་ིད་རོགས་པ་ལྟར་བདག་གིས་ཀང་རོགས་པར་འད་བ་ཡིན ་
ཏེ། དེ་ལྟར་ལྔས་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཁད་པར་ནི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་བང་
སེམས་དེས་ནི་དེའི་རེས་ལ་རེས་ཐོབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་བདེན་པར་ཞེན་པ་
མེད་པའི་དོན་གིས་ཁམས་གསུམ་པའི་འདུས་བས་རྣམས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ཙམ་དུ་
མཐོང་ངོ་། །རེས་ཐོབ་དེ་སོམ་ལམ་ཡིན་ཡང་། དེ་སེད་པར་ནུས་པ་འདིའི་ཁད་པར་རོ། །མམ་བཞག་གིས་
གཟུང་འཛིན་དེ་དག་མེད་པའི་ཆོས་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ནི་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བའི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་
ལས་གོལ་བར་མཐོང་སེ། དེས་ན་དེའི་ཚེ་མཐོང་བའི་ལམ་ཐོབ་པ་ཞེས་ངེས་པར་བརོད་དོ། །དམིགས་པའི་ཁད་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པར་ནི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཤེས་པ་སེ་དེ་ལ་སོང་པ་ིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཀུན་བཏགས་རང་གི་མཚན་ིད་
དུ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་དུ་ཤེས་ཤིང་། གཞན་དབང་བཏགས་པ་བཞིན་མེད་ཀང་སང་ཙམ་ཡོད་པས་ཡོད་པའི་
སོང་པ་ིད་དང་། ཡོངས་གྲུབ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ིད་དུ་ཤེས་པ་ནི་སོང་པ་ཤེས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །མཚན་
མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གཞི་ནི་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་ིད་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཟད་
པ་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་ནི་འདུས་བས་ཀི་སོས་པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའོ། །སོན་པ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཏིང་
ངེ་འཛིན་གི་གཞི་དེ་དམིགས་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་ནི་དེ་ལ་མི་སོན་
པའོ། །གོགས་ཀི་ཁད་པར་ནི་རྒྱལ་བའི་སས་པོ་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་རྣམ་པ་ས་
ཚོགས་ཏེ། སུམ་ཅུ་ར་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་སོབས་མན་ཆད་ནི་འཇིག་རེན་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་
ཐོབ་པ་དང་། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི། མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་དུས་སུ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ཀང་ཐོབ་པ་སེ་
བ་རག་ཏུ་མཐོང་བའི་ལམ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐོབ་པར་འདོད་དོ། །མཐོང་བའི་ལམ་གི་ངོ་བོ་བསན་ཟིན་
ཏོ། །གིས་པ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། བང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་གང་ཞིག་བོ་ཡིས་འགོ་བ་ཐམས་
ཅད་འདུས་བས་རེན་འབྲེལ་ཙམ་འདི་ཀུན་བཏགས་པའི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པས་འདུ་བེད་ཀི་
སྡུག་བསལ་རྒྱས་པ་ཙམ་དུ་ཤེས་ནས་དོན་མེད་པའི་རང་བཞིན་ེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་
སངས་ནས་བདག་ིད་ཆེན་པོའ ་ི ལྟ་བ་བདག་གཞན་མམ་པར་རོགས་པ་རང་གཞན་གི་དོན་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱུར་
གྱུར་པ་དེ་རྙེད་པ་གང་ཡིན་པའི་དུས་འདི་ན་དོན་མེད་པའི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དེ་མེད་པར་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་
སེམས་ཅན་ལ་བདག་ཏུ་ལྟའོ། །རང་གི་རྒྱུད་ལ་རང་གིས་ལས་དང་ོན་མོངས་པས་བསེད་པའི་སྡུག་བསལ་
མེད་པར་ཡང་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་གིས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རང་ལ་ཕན་པ་བས་ཀང་བདག་
ིད་རང་ལ་ལན་མི་རེ་བ་བཞིན་དུ་གཞན་གི་དོན་ཀུན་བེད་ལ་གཞན་ལ་ལན་ཡང་རེ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་གོལ་བ་མཆོག་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གིས་རང་གི་སེམས་མཐོང་སངས་ལས་གོལ་ལ་
གཞན་གི་རྒྱུད་ཀི་འཆིང་བ་མི་ཟད་པ་ཡུན་རིང་པོས་བཅིངས་ཏེ། དེས་དེ་དག་གོལ་བར་གོ་བགོས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །སེམས་ཅན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་གི་སྡུག་བསལ་གི་མཐར་ཐུག་པ་མེད་པར་མཐོང་བས་
སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསལ་ཟད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་སྦྱོར་ལ། སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པའི་སྡུག་བསལ་ཟད་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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པར་ཡང་བེད་པ་ིད་དོ། །འཁོར་བ་འདི་ན་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཚེ་གཅིག་ཏུ་རང་ིད་གཅིག་པུའི་སྡུག་
བསལ་གི་ཁུར་བཀུར་མི་ནུས་ན་འཇིག་རེན་གནས་པ་དེ་སིད་དུ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སོམ་པའི་
ཁུར་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཏེ་ནུས་སམ་སམ་དུའང་མེད་ཅེས་དེ་ལྟར་མི་སེམས་སོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ནི་དེ་ལས་ཟློག་པ་སེ་འཁོར་བ་མ་སོངས་ཀི་བར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསལ་བསོམས་པའི་ཁུར་
ཁུར་བར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་རྒྱལ་སས་དེ་དག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་བ་དང་མ་འབྲལ་བར་འདོད་
པའི་དགའ་བ་དང་། ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་བམས་པ་དང་། དེ་དག་སྒྲུབ་པ་ལ་དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་དང་། དེ་
ལ་གཞན་གི་ལོག་སྒྲུབ་ཀིས་མི་སོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སིད་པ་དག་ན་ངོ་མཚར་ཆེ་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
བདག་དང་མཚུངས་པར་ལྟ་བའི་ཕྱིར་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་དེ་ལྟའང་མིན་ནོ། །སོམ་ལམ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་གསུམ་སེ།
སོམ་ལམ་གི་རང་བཞིན། དེ་རོགས་པའི་དུས། ཁད་པར་གི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ནི་མཐོང་ལམ་གི་རེས་དེ་ནས་
བང་སེམས་འདི་ནི་ས་དང་པོའ་ི ལྷག་མ་ས་དགུ་པོ་རྣམས་སུ་སོམ་པའི་ལམ་འདི་ལ་ཡེ་ཤེས ་རྣམ་པ་གིས་པོ་
དག་སོམ་པའི་ཕྱིར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དང་། སེམས་ཅན་གི་སེམས་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བེད་དོ། །ཚུལ་ཇི་
ལྟར་ཞེ་ན་མམ་བཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེས་ནི་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སྦྱོང་བར་
བེད་དོ། །གཞན་པ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རེས་ཐོབ་དག་པ་
འཇིག་རེན་པས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་དོ། །གིས་པ་དེ་རོགས་པའི་དུས་ནི་ས་གིས་
པ་ནས་བདུན་པར་རོགས་ཀི་བར་ལ་གངས་མེད་གཅིག་དང་། དག་པ་ས་གསུམ་ལ་གཅིག་སེ། གངས་མེད་
གིས་རོགས་པ་ཡིས་སོམ་པའི་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཁད་པར་གི་ལམ་ནི་སོམ་པའི་ལམ་གི་
ཐ་མ་སོམ་ལམ་ཆེན་པོའ་ི ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་དེའི་དུས་སུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའ ་ི དབང་བསྐུར་
བ་ཡིན་ཞིང་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་ཐོབ་བོ། །དེ་དུས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་རོ་རེ་ལྟ་བུ་ཞེས་བ་
ཞེ་ན། རོག་པས་མི་ཤིགས་ཤིང་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་བཤིག་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལམ་བཞི་བསན་ཟིན་ནོ། །འབྲས་
བུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ལམ་ནི། དེ་ནས་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པ་སངས་པའི་ཁད་པར་སིབ་པ་ཀུན་གི་
དི་མ་མེད་ལ། མཛད་པའི་ཁད་པར་ས་བཅུ་གཅིག་པ་གང་ལ་གནས་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གིས་ལ་སོགས་པས་
སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་བ་ན་མེད་པ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འཐོབ་བོ། །གདམས་ངག་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། ཆོས་ཀི་སོའ ་ི རྒྱུན་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་མཐོང་བར་དཀའ་བའི་ཐུབ་པ་རྣམས་རག་ཏུ་མཐོང་ཞིང་། དེ་དག་ལ་ཐོས་
པ་མམ་པ་མེད་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རབ་ཏུ་དྭངས་བའི་ཤུགས་ཀིས་རག་པར་ཤིན་ཏུ་
སེམས་ཚིམ་པ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཇི་ལྟ་བུར་དོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འགྱུར་
བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཀི་སོ་ལ་རྣམ་པར་གནས་པ་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་རག་
ཏུ་མངོན་སུམ་དུ་གདམས་ངག་འདོམས་པར་མཛད་ཅིང་གཅོང་རོང་དུ་ལྷུང་ན། དེ་ནས་འདེན་པ་བཞིན་དུ་མཐོང་
སངས་སོམ་སངས་ཀི་ེས་པའི་ཚང་ཚིང་ནས་ཐུགས་རེའི་སོབས་ཀི་ཚན་གིས་དངས་ཏེ། བང་ཆུབ་ལ་འགོད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་རེས་སུ་བསན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་
དུས་རག་ཏུ་རང་གི་དོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ལ་དེ་དག་སོ་བ་སེད་པའི་
ཕྱིར་ལེགས་པར་བསགས་པ་དང་། ལོག་པར་སྦྱོར་བ་རྣམས་སོད་ཅིང་ལོག་པར་སྦྱོར་བ་དེ་སོང་དུ་གཞུག་པར་
མཛད་དོ། །ལྷག་པའི་སེམས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་གནས་པ་སེ་ཞི་གནས་དང་རྣམ་པར་འབེད་
པའི་ལྷག་མཐོང་ལྷུར་ལེན་པ་མཆོག་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསན་པ་འདི་ལ་ཞི་
གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབོར་སངས་པ་སེ། ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་དོན་དུ་བིང་རོད་ལ་སོགས་པའི་བར་
ཆད་གང་ཞིག་སངས་པ་དང་། ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་མཐུན་པའི་ཆོས་བསན་པར་
བ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསན་པའི་སྐབས་འདི་ན་སོན་ནོ། །གིས་པ་དེ་
དག་གི་འབྲས་བུ་ལ་གིས་ལས། གཞན་དོན་ནི་གདམས་ངག་ཐོབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི། མཐར་
ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ན། མཐོང་བ་རབ་ཏུ་དག་པ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་མི་རོག་བང་ཆུབ་སེ །
རོག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བཞིས་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་ཅིང་། ཤེས་སིབ་ཀི་མུན་པ་ཆེན་པོ་
ཡང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་འོད་ཟེར་གིས་འགོ་བ་རྣམས་ལ་ལྷམ་མེ་བ་ཡོངས་སུ་བརག་པ་
བཟུང་སེ་སོང་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སང་བར་བེད་ཅིང་ནམ་ཡང་མི་ནུབ་པའི་ི་མ་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་དང་
འདའོ། །རང་དོན་གི་འབྲས་བུ་ནི། དེ་ལྟར་རག་ཏུ་དགེ་བ་བསགས་པས་རང་གི་རྒྱུད་གང་བར་གྱུར་ཅིང་། ཡུལ་
ཐུབ་པ་རྣམས་ལས་དུས་རག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་གི་གདམས་ངག་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་སེམས་དཔའ་མཆོག་གིས། ཞི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་ཐོབ་ནས་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱ་མཚོའི་ ཕ་རོལ་ཏེ། ཡོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་པ་སངས་རྒྱས་སུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསན་པའི་སྐབས་
བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།གིས་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་ནི། སོམ་ནི་ཞེས་སོགས་སོ། །དོན་ལ་འཇུག་པའི་སེམས་ཀི་
སོད་པ་ལ་བཞི་སེ། ཐབས་དང་ལྡན་པའི་ལས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སོད་པ། བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་
པའི་སོད་པ། སོད་པ་གིས་ཀི་ཐུན་མོང་གི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། གེན་པོས་ཀུན་ནས་སློང་བའི་
ཐབས་དང་། བར་ཆད་ལས་ལྡང་བའི་ཐབས་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་ནི་ཇི་ལྟར་ཏེ། དཔེར་
ན་ེ་བར་ལོངས་སོད་པར་བ་བ་ནགས་ཚལ་དང་། སོད་པ་པོ་ལུས་ཅན་དང་། བརན་པ་རི་བོ་ལ་སོགས་པ་དང་།
མི་བརན་པ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་རེན་ནི་ཀུན་ནས་ས་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་མཁས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ཡང་ཀུན་ནས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་རེན་ཡིན་པར་འདོད་དེ། དེ་དག་ནི་ལས་
གསུམ་པོ་དེས་ཀུན་ནས་སློང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ལས་གསུམ་པོ་དེ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་འཇུག་པས་ན་ཀུན་ནས་
སློང་བའི་ཐབས་ཞེས་བའོ། །གིས་པ་བར་ཆད་ལས་ལྡང་བའི་ཐབས་ལ་གིས་ལས། ཐེག་ཆེན་ལ་སོ་བ་སོང་
བ་ནི་ཡན་ལག་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་ལས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གིས་བསྡུས་པ་ངོ་བོ་ས་ཚོགས་པ་
དུས་བསྐལ་པ་མང་པོ་སེ། གངས་མེད་པ་གསུམ་ཕྱིས་མཐར་ཕྱིན་པ་སེ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་མངོན་པར་
བརོན་པའི་བདག་ིད་ཅན་གི་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་རང་རང་གི་ལས་གསུམ་པོ་
དཀའ་སད་གང་གིས་གཞན་དོན་དུ་དཀའ་བ་སོད་པའི་སྐབས་འདི་ནི་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ན་
རང་གི་བསམ་པ་དོར་བ་ནི་ཇི་ལྟར་བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་སེས་བུ་རྣམས་ཀང་དུག་ལ་སོགས་པ་ལས་
རང་གི་ལུས་ཟློག་ཅིང་བསྲུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཐེག་པ་དམན་པ་རྣམ་པ་གིས་པོའ ་ི ལམ་དེ་ཐེག་
ཆེན་གི་འབྲས་བུར་བསོ་བར་མི་བེད་པས་དུག་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་བའི་ར་བ་རད་ནས་གཅོད་པས་མཚོན་
དང་། ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་བའི་ལོ་ཐོག་མ་སེས་པ་མི་སེད་ཅིང་སེས་པ་འཇོམས་པའི་ཕྱིར་གནམ་ལྕགས་ལྕེ་འབབ་
པ་དང་བཅས་པའི་སེར་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་དོན་འགྲུབ་པའི་གེགས་བེད་པས་དག་དང་འད་བར་རོགས་ནས་
ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཐེག་དམན་དེ་ལ་ཟློག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་
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དག་པའི་ཐབས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་རག་ཏུ་རྣམ་པར་མི་རོག་གོ །ཇི་ལྟར་མི་རོག་ཅེ་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་ིད་ལས་ཅན་དུ་མི་རོག་ལ། སྒྲུབ་བ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལས་སུ་ཡང་རོག་པ་མིན་ཞིང་།
དེ་དག་སྒྲུབ་པའི་བརོན་འགྲུས་ལ་ལས་ཀི་བ་བར་མི་ལྟ་སེ། དེས་ནི་བང་སེམས་དེ་ནི་ལས་གསུམ་དག་པ་དེའི་
ཐབས་ཡང་དག་པར་གཟུང་བའི་ཕྱིར། ལུས་ལ་སོགས་པའི་ལས་རྣམ་པར་དག་པའི་སོབས་ཀིས་ཡོན་ཏན་
མཐའ་ཡས་ཏེ་ཟད་མི་ཤེས་པ་དེའི་ཕ་རོལ་མཐར་ཐུག་པ་སངས་རྒྱས་སུ་འགོ་སེ་འདིས་ཆེ་བ་ཡང་བསན་
ནོ། །ཐབས་དང་ལྡན་པའི་ལས་ཀི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་ལམ་གསུམ་གིས་ཟིན་པ་ནི་དགེ་བ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་དེས་བསླབ་པ་སིར་བསན་ནས། ད་ནི་ཁད་པར་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སོད་པ་སོན་
ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། སོད་པའི་ངོ་བོ་དང་། ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་སོ་སོའ ་ི རང་བཞིན་དང་།
ཐུན་མོང་གི་མཇུག་བསྡུད་དོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རོགས་པར་བེད་པའི་ཐབས་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པའི་ཐབས་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིའོ། །དང་པོ་ལ་
གིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་གངས་ངེས་དང་།
དེ་དག་སོ་སོའ ་ི མཚན་ིད་དང་། ཕྱིན་དྲུག་གི་གོ་རིམ་དང་། སོ་སོའ ་ི ངེས་ཚིག་དང་། གོམས་པའི་ཡོན་ཏན་
དང་། དྲུག་པོ་དེ་དག་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། གསུམ་དུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་དང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་བྲལ་ཚུལ་དང་།
ཡོན་ཏན་གི་བསགས་པ་བརོད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་ངེས་པ་སེ་དོན་བཅུ་ཡིས་མདོར་བསན་པ་ཡིན་པར་
ཤེས་པར་བའོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དོན་བཅུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་གངས་ངེས་ལ་ལྔ་ལས།
མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཏུ་གངས་ངེས་པ་ནི་དང་པོ་བཞིས་མངོན་མཐོ་
སྒྲུབ་སེ། སྦྱིན་པས་ལོངས་སོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། བཟོད་པས་
འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། བརོན་འགྲུས་ཀིས་དགེ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་རོམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའོ། །བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་གིས་ཀིས་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་སེ་བསམ་གཏན་གི་རག་ཏུ་ོན་མོངས་པའི་
དབང་དུ་མི་འགོ་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀིས་བ་བ་རྣམས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བེད་པ་ཤེས་པའོ། །འགེལ་པར་ཐ་མ་
གིས་སོ་སོར་བཀྲལ་ཡང་ཊིཀྐར་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པར་བསྡུས་སོ། །རང་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་ངེས་
པ་ནི་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་བརོན་པ་ནི་དང་པོ་གསུམ་གི་སོ་ནས་འབེད་དོ། །གཏོང་བ་དང་གཞན་ལ་མི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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གནོད་པ་དང་གནོད་པ་བཟོད་པས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་ལ། སེམས་གནས་པར་བེད་པ་བསམ་གཏན་དང་།
གོལ་བར་བེད་པ་ཤེས་རབ་དང་། དེ་གིས་ཀི་གཞི་བརོན་འགྲུས་དང་བཅས་པས་རང་གི་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་སོད་དོ། །ཡང་སྦྱིན་པས་གཞན་མི་ཕོངས་པར་བེད་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་གཞན་ལ་མི་འཚེ་བ་དང་།
བཟོད་པས་གཞན་གི་གནོད་འཚེ་བས་པ་བཟོད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་ཀིས་གཞན་གི་དོན་གི་བ་བ་ལ་མི་སོ་བ་
དང་། བསམ་གཏན་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་བསན་པས་གཞན་དད་ཅིང་དགའ་བར་བེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་
ཀིས་དིས་པའི་ལན་ལེགས་པར་བརོད་པས་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པའི་ཕྱིར་དྲུག་ཀ་གཞན་དོན་ཡིན་ལ། གཞན་གི་དོན་
དེ་བས་པས་རང་ིད་ཀིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པས་གཞན་གི་དོན་དེ་ིད་རང་གི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཐེག་ཆེན་གི་
ལམ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་ནི། སྦྱིན་པས་ལོངས་སོད་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བ་དང་། ཚུལ་
ཁིམས་ཀིས་བསླབ་པ་རབ་ཏུ་གུས་པས་བསྲུང་བ་དང་། བཟོད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་གིས་ཀིས་གོ་རིམ་བཞིན་
དུ་སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པས་བས་པའི་སྡུག་བསལ་དང་དགེ་བ་ལ་སྦྱོར་བ་གིས་ལ་མི་སོ་བ་
དང་། བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་ཀིས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབོར་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་སེ། ཐེག་
ཆེན་གི་ལམ་མཐའ་དག་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཐབས་མཁས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་
སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ལ་གོམས་པའི་སོ་ནས་འདོད་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་མ་ཆགས་པའི་ལམ་མོ། །ཚུལ་ཁིམས་ནི་
དགེ་སློང་གི་སོམ་པ་ལ་གནས་པའི་སོ་ནས་འདོད་པའི་ཡུལ་དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སོམ་པའི་
ལམ་མོ། །བཟོད་པ་ནི་གཞན་གི་གནོད་པས་ཡིད་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མི་གཏོང་བར་རེས་སུ་འཛིན་
པའི་ལམ་མོ། །བརོན་འགྲུས་ནི་དགེ་བ་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ལམ་མོ། །བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་ནི་ོན་
མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ལམ་སེ་སིབ་པ་གིས་འགོ་གནོན་པ་དང་ར་བ་ནས་སོང་བ་
རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །ལམ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཐབས་ཡིན་པས་ཐབས་མཁས་ཐམས་ཅད་དྲུག་ཏུ་ངེས་སོ། །བསླབ་པ་
གསུམ་སྒྲུབ་པ་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་བསླབ་པ་གསུམ་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་རྒྱལ་བས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
དྲུག་ཡང་དག་པར་བཤད་དེ། དེ་ཡང་ཕར་ཕྱིན་དང་པོ་གསུམ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་སེ། སྦྱིན་པས་ལོངས་
སོད་ལ་མ་ཆགས་ན་ཚུལ་ཁིམས་ལ་འཇུག་པས་སིན་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཚོགས་ཞེས་བ་སེ ་རྒྱུ་ཡིན་ལ།ཤཚུལ་
ཁིམས་ནི་ངོ་བོ་ཡིན་ཞིང་བཟོད་པས་བཤེ་ཡང་སླར་མི་བཤེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་དག་པར་
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བེད་པས་དེའི་འཁོར་ཡིན་ནོ། །ཐ་མ་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་གིས་ནི་སེམས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་
རྣམ་པ་གིས་སོ། །དང་པོ་བརོན་འགྲུས་ནི་བསླབ་པ་གསུམ་ཅར་ལ་ཡང་གཏོགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀི་གོགས་སུ་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ཕྱིན་དྲུག་སོ་སོའ་ི མཚན་ིད་ལ་དང་པོ་སྦྱིན་པའི་མཚན་ིད་ནི་བཞི་སེ། བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སེར་ས་མས་པ་སེ་དེ་དང་བྲལ་བ་དང་། ཆོས་བདག་མེད་པར་
རོགས་པས་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་དང་། གང་ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པས་ན་འདོད་པ་
ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་དང་། སྦྱིན་པས་བསྡུས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་
སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སིན་པར་བེད་པ་སེ་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་འགོད་པའི་དབེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །ཚུལ་
ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྷག་མ་ལྔ་ལ་ཡང་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་བྲལ་བ་
དང་། ལྔ་ག་ཡང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པར་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་དང་། ལུས་ངག་སོམ་པས་གཞན་ལ་
མི་གནོད་པ་དང་། གནོད་པ་བཟོད་པ་དང་། བ་བའི་གོགས་བེད་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཡིད་མགུ་བར་བེད་པ་
དང་། ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པ་རྣམས་ཀི་སོ་ནས་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་
ལ་སོགས་ལྔ་པོས་མགུ་བར་བས་ཏེ་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་སིན་པར་བེད་པའོ། །གསུམ་པ་གོ་རིམ་ལ་གསུམ་ལས།
ས་མ་ལ་བརེན་ནས་ཕྱི་མ་སེ་བའི་གོ་རིམ་ནི་སྦྱིན་པས་ལོངས་སོད་ལ་མི་ལྟ་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་ལེན་
ནོ། །ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་ན་དགེ་སྦྱོང་དུ་བེད་པའི་ཆོས་བཞིས་བཟོད་པར་འགྱུར་རོ། །དཀའ་སོད་བཟོད་པ་
དང་ལྡན་ན་གཞན་དོན་དུ་དགེ་བ་རྣམས་ལ་བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ། །ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དུས་སུ་སོམ་པ་ལ་
སོགས་པའི་བརོན་འགྲུས་བརོམ་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེའོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་བཞག་པས་ཡང་དག་པ་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་འབྱུང་ངོ་། །དམན་པ་དང་མཆོག་ཏུ་གནས་པའི་གོ་རིམ་ནི། དབིག་གེན་
གིས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གཏམ་ལས། རྒྱ་མཚོ་དང་ནི་གང་རེས་ཀི། །ཁད་པར་དག་ནི་གང་ཡིན་པ། །སྦྱིན་པ་དང་
ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི། །ཁད་པར་དག་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ས་མ་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་མཆོག་ཡིན་
ནོ། །རགས་པ་དང་ཕ་བའི་གོ་རིམ་ནི། དེ་ིད་ལས། སྦྱིན་པ་བཤན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། །རིགས་ངན་དག་ཀང་
སྦྱིན་པར་བེད། །གང་ཡང་རུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། །ཡོངས་སུ་བསྲུང་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར། ས་མ་ས་མ་ལ་འཇུག་པ་དང་། བ་བ་སླ་བའི་ཕྱིར་རགས་པ་དང་། ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ཕ་བ་ཡིན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ནོ། །བཞི་པ་ངེས་ཚིག་ནི་དབུལ་བ་འདོར་བར་བེད་པས་སྦྱིན་པའོ། །བསིལ་བ་ཐོབ་པར་བེད་པས་ཚུལ་ཁིམས།
དེ་དང་ལྡན་ན་ཡུལ་གི་མཚན་མ་ོན་མོངས་པའི་གདུང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁོ་བ་བཟོད་པས་བཟོད་པ།
མཆོག་སེ་དགེ་བ་ལ་སྦྱོར་བས་བརོན་འགྲུས། ཡིད་ནང་དུ་འཛིན་པས་བསམ་གཏན། འདིས་དོན་དམ་ཤེས་པའི་
ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཅེས་བ་སེ་སོ་སོའ ་ི ངེས་ཚིག་གོ །ཐུན་མོང་གི་ངེས་ཚིག་ནི། ཐེག་སྡུས་ལས། འདི་དག་གི་ངེས་
ཚིག་ཇི་ལྟར་ལྟ་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་པ་དང་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་
ཐམས་ཅད་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བའི་ཕྱིར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་སོ། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ཡོན་
ཏན་སོམ་པ་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ལ། དངོས་པོ་ལ་བརེན་ནས་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་
ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་ནས་སོམ་པ་ལ་བཞི་ལས། རྒྱུ་ལ་བརེན་པ་ནི་རིགས་ཀི་སོབས་ཀིས་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ་གོམས་པའོ། །རྣམ་པར་སིན་པ་ལ་བརེན་པ་ནི་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པའི་
སོབས་ཀིས་སོ། །སོན་ལམ་ལ་བརེན་པ་ནི་སོན་ལམ་གི་སོབས་ཀིས་སོ། །སོ་སོར་བརགས་པའི་སོབས་ལ་
བརེན་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀིས་སེར་ས་ལ་སོགས་པའི་སོན་དང་། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོ་སོར་
བརགས་ནས་ཕར་ཕྱིན་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ་གོམས་པའོ། །ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་བརེན་པ་ཡང་བཞི་ལས། མོས་པ་
ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི་ཕར་ཕྱིན་དང་ལྡན་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་ལ་གོམས་པའོ། །རོ་མྱང་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི་རང་གིས་
ཕར་ཕྱིན་རྣམས་ཐོབ་པ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་ལྟའོ། །རེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི་གཞན་གིས་སྦྱིན་སོགས་
གྲུབ་པ་ལ་དགའ་བའོ། །མངོན་པར་དགའ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི་རང་གཞན་གི་མ་འོངས་པ་ན་སྦྱིན་སོགས་འགྲུབ་
པར་འགྱུར་བ་ལ་དགའ་བའོ། །བསམ་པ་ལ་བརེན་པ་ལ་ཕྱིན་དྲུག་རེ་རེ་ལ་དྲུག་དྲུག་སེ། ཕྱིན་དྲུག་གི་སོད་པས་
ངོམས་མི་ཤེས་པའི་བསམ་པ་དང་། ཕྱིན་དྲུག་གི་སོད་པ་རྒྱུན་མི་གཅོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི བསམ་པ་དང་། ཕྱིན་
དྲུག་གིས་གཞན་ལ་ཕན་པར་དགའ་བ་དགའ་བའི་བསམ་པ་དང་། ཕྱིན་དྲུག་གིས་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་
བསམ་པ་ཕན་པའི་བསམ་པ་དང་། ལན་དང་རྣམ་པར་སིན་པ་ལ་མི་རེ་བ་མ་གོས་པའི་བསམ་པ་དང་། ཕྱིན་དྲུག་
གི་དགེ་བ་གཞན་གི་དོན་དུ་བསོ་བ་དགེ་བའི་བསམ་པའོ། །ཐབས་ལ་བརེན་པ་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་
ཀི་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པ་སེ། དེ་ནི་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་འགྲུབ་
པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོམ་པ་དབང་འབོར་བ་ིད་ལ་བརེན་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྐུ་ལ་དབང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འབོར་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་། ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་ཐོབ་པའོ། །སོད་པ་ལ་དབང་འབོར་བ་
ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའོ། །སོན་པ་ལ་དབང་འབོར་བ་ནི། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་སོན་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་
པའོ། །དྲུག་པ་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི་རེ་རེ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་དང་། རྒྱུ་དང་། འབྲས་བུ། ལས། ལྡན་པ། འཇུག་པའི་དོན་ཏེ་
དྲུག་དྲུག་གིས་སོན་ལ། ཚིག་རྐང་ཕྱི་མ་གིས་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཤེས་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་
དོ། །ཞེས་བསན་ནོ། །དེ་ལ་སྦྱིན་པའི་ངོ་བོ་ནི། ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་པའི་དོན་རྣམས་གཏོང་བར་
བེད་པའོ། །རྒྱུ་ནི་མ་ཆགས་པ་དང་། ཞེ་སང་མེད་པ་དང་། གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་
སེས་པའི་གཏོང་བའི་སེམས་པ་ལ་བརེན་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི། གནས་ལྔ་པའི་མདོ་ལས། གནས་ལ་ཁ་ཟས་བིན་
བས་ན། །གནས་ལྔ་དག་ནི་ཀུན་ཐོབ་སེ། །ཚེ་དང་ཁ་དོག་སོབས་དང་བདེ། །སོབས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ལྔ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ལོངས་སོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །ལས་ནི་རང་
གཞན་གིས་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཆེན་པོའ ་ི ཚོགས་རོགས་པར་བེད་པའོ། །ལྡན་པ་ནི་སྦྱིན་པ་དེ་
ཡང་སེར་ས་མེད་པ་དག་ལ་ལྡན་ནོ། །འཇུག་པ་ནི་ཆོས་དང་། ཟང་ཟིང་དང་། མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་གསུམ་
སེ། སྦྱིན་པའི་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས་མཁས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པ་དེ་ཡང་
དག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །ཚུལ་ཁིམས་ལ་ངོ་བོ་ནི་ཡན་ལག་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སེ། དྲུག་གང་ཞེ་ན། བངས་པ་
མ་མས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པ་དང་། སོད་ལམ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་དང་། གསོད་པའི་གནས་ལ་སོགས་པ་སངས་པ་དང་། སོད་ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་།
ལྟུང་བ་ཕ་མོ་ལ་ཡང་འཇིགས་པ་བེད་པ་དང་། བསླབ་པའི་གཞི་རྣམས་ལ་སློབ་པའོ། །རྒྱུ་ནི་ཞི་བ་མྱང་འདས་ཀི་
བསམ་པས་ཟིན་པ་སེ་དེའི་དོན་དུ་ལེན་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི། བདེ་འགོ་དང་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་བསམ་
གཏན་སྦྱིན་པར་བེད་པའོ། །ལས་ནི། བཤེས་སིང་ལས། ཁིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་ཏུ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་
གི་གཞི་རེན་ལགས་པར་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་དང་། ོན་མོངས་པའི་གདུང་བ་
ཞི་བར་བེད་པ་དང་། སོག་གཅོད་དང་མ་བིན་ལེན་ལ་སོགས་པའི་རེན་གི་འཇིགས་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་།
འཁོན་རྣམས་མ་འབྱུང་བས་འཇིགས་པ་མེད་པའོ། །ལྡན་པ་ནི། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་
དགེ་བ་སོད་པས་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་ལྡན་པའོ། །འཇུག་པ་ལ་རབ་ཏུ་དབེ་བས་འཇུག་པ་ནི། བརར་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བཏགས་པ་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པས་བསྡུས་པ་དང་། ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པ་ནི་བསམ་གཏན་དང་། ཟག་མེད་
ཀི་སོམ་པས་བསྡུས་པ་སེ་གསུམ་མོ། །གཞན་དུ་སོམ་པ་དང་། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་དང་། སེམས་ཅན་དོན་བེད་
གསུམ་དུའང་བཤད་དོ། །རེན་གི་འཇུག་པ་ནི་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་དོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
སོམ་པ་ནི་སི་དོན་དུ་བརོད་ཟིན་ལ། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ནི་རྒྱས་པར་མཛོད་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་
ནོ། །ཚུལ་ཁིམས་བསན་ཟིན་ནོ། །བཟོད་པ་ལ་ངོ་བོ་ནི། གནོད་བེད་ཀིས་སེམས་མི་འཁྲུགས་པས་ནི་མི་མཇེད་
པ་དང་། སྡུག་བསལ་ལ་ཇི་མི་སམ་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ིད་ཤེས་པ་ཆོས་ལ་ངེས་པར་རོགས་པའི་བཟོད་པ་སེ་
གསུམ་མོ། །རྒྱུ་ནི་སིང་རེ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ཆོས་ལེན་པ་དང་། བཟོད་པ་སོན་པའི་ཆོས་ལ་ཐོས་པ་ཆུབ་
པར་བེད་པ་སེ། ཆོས་གིས་ལ་བརེན་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི། མདོ་ལས་བཟོད་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ལྔ་སེ། འཁོན་མི་
མང་བ་ཡིན། དབེན་མི་མང་བ་ཡིན། བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་མང་བ་ཡིན། འགོད་པ་མེད་པར་འཆི་བའི་དུས་
བེད་པ་ཡིན། ལུས་ཞིག་ནས་ཀང་བདེ་འགོ་མཐོ་རིས་ཀི་འཇིག་རེན་དག་ཏུ་སེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕན་ཡོན་ལྔ་ཡང་དག་པར་བཤད་པ་དེ་ཐོབ་པའོ། །ལས་ནི། བཟོད་པ་གསུམ་པོ་དེས་ནི་རང་གཞན་གིས་
ཀི་དོན་བེད་དེ། གང་ཞིག་ཕ་རོལ་འཁྲུག་ཤེས་ནས། །བདག་ིད་དེ་ལ་ེར་ཞི་བ། །དེ་ནི་བདག་དང་ཕ་རོལ་
དང་། །གིས་པོ་དག་གི་དོན་བེད་དོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྡན་པ་ནི་བཟོད་པ་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་གཙོ་བོ་
ཡིན་པས་དེ་དང་ཀུན་ཏུ་ལྡན་ཏེ། བཟོད་པ་ནི་མཆོག་ཅེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །འཇུག་པ་ལ་རེན་གི་འཇུག་པ་ནི།
བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་ཡོད་དེ། དབེ་བའི་འཇུག་པ་ནི་བཟོད་པ་དེ་ནི་མི་མཇེད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དུ་
འདོད་དོ། །བརོན་འགྲུས་ལ་ངོ་བོ་ནི། དགེ་བ་ལ་ཡང་དག་པའི་དོན་གི་ཆེད་དུ་སོ་བའོ། །རྒྱུ་ནི། དགེ་བ་ལ་ཡིད་
ཆེས་པའི་དད་པ་དང་། དགེ་བ་དོན་དུ་གེར་པའི་འདུན་པ་ལ་བརེན་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི། དན་པ་དང་ཏིང་ངེ་
འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བའོ། །ལས་ནི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་གེན་པོ་བེད་པའོ། །བརོན་
འགྲུས་རམ་པ་ནི་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་དང་མ་འདེས་པར་བདེ་བར་གནས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་
བུའོ། །ལྡན་པ་ནི། མ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་དང་ལྡན་པའོ། །འཇུག་པ་ལ་
རེན་གི་འཇུག་པ་ནི། བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་དེ་དག་ལ་ཡོད་དོ། །དབེ་བའི་འཇུག་པ་ནི་རྣམ་ཤེས་ལྔ་དང་
མཚུངས་ལྡན་གི་བརོན་འགྲུས་ལྔ་ནི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་ལུས་ཀི་བརོན་འགྲུས་ཏེ། དེ་ནི་དབང་པོའ ་ི སོ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བསམས་ཏེ་གནས་པ་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་ཡིན་ཞིང་། སེམས་ཀི་བརོན་འགྲུས་ནི་སེམས་དང་ཤེས་རབ་
གིས་ཏེ་བདུན་པོ་དེ་དག་ལ་རག་ཏུ་གུས་པར་བེད་པའོ། །གཞན་དུ་གོ་ཆ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། ཆོག་པར་མི་
འཛིན་པའི་བརོན་འགྲུས་གསུམ་དུའང་བཤད་དོ། །བསམ་གཏན་ལ་ངོ་བོ་ནི། སེམས་ནང་དུ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་
པའོ། །རྒྱུ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དམིགས་པ་མི་བརེད་པའི་དན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོ་བའི་བརོན་འགྲུས་ལ་
བརེན་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི། བདེ་བ་སེད་པར་བེད་པ་སེ་བསམ་གཏན་གི་འབྲས་བུ་ནི་གཟུགས་ཁམས་ལ་
སོགས་པ་སྡུག་བསལ་གི་གནོད་པ་མེད་པར་སེ་བའི་ཕྱིར། ལས་ནི། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། འཕགས་པ་དང་།
ལྷ་དང་ཚངས་པའི་གནས་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའོ། །ལྡན་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་གཙོ་བོ་དང་ལྡན་པ་སེ། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བོ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འཇུག་པ་ལ་རེན་གི་འཇུག་པ་ནི་བསམ་
གཏན་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་ལ་ཡོད་དོ། །དབེ་བའི་འཇུག་པ་ནི་རོག་པ་དང་བཅས་ཤིང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་
དང་། རོག་པ་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་དང་བཅས་པ་དང་། རོག་པ་ཡང་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཡང་མེད་པ་སེ་གསུམ་
མམ། ཡང་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་གིས་ལ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པ། གསུམ་པ་སིམ་པ་དང་ལྡན་པ། བཞི་པ་ལ་
སོགས་པ་ནི་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་སེ་གསུམ་མོ། །གཞན་དུ་བདེ་བར་གནས་པའི་བསམ་གཏན་
དང་། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་། སེམས་ཅན་གི་དོན་སྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་
གསུམ་དུའང་བཤད་དོ། །ཤེས་རབ་ལ་ངོ་བོ་ནི། ཤེས་པར་བ་བའི་ཡུལ་སིར་བསླབ་པ་གསུམ་དང་། ཁད་པར་
དུ་ཐེག་ཆེན་གིས་སྡུས་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །རྒྱུ་ནི། ཏིང་
ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ཏོ། །འབྲས་བུ་ནི། འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མགོ་གནོན་ལ།
འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་དམན་པ་ས་བདུན་པའི་བར་གི་དངོས་སུ་སོང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ས་
བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་གོལ་བའོ། །འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ནི་འཇིག་རེན་
པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ོན་མོངས་པ་འཇིགས་པར་བེད། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་དམན་པ་ན་རང་གི་ཤེས་རབ་
ཀིས་ོན་སིབ་སོང་བར་བེད། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་ཆེན་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་ོན་སིབ་ཤེས་
སིབ་གིས་ཀ་སོང་བར་བེད་ཅེས་འཆད་དོ། །ལས་ནི། ཤེས་རབ་ཀིས་འཚོ་བ་བ་ན་མེད་པས་འཚོ་བ་དང་།
ཆོས་ལེགས་པར་བཤད་པའོ། །ལྡན་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཤེས་རབ་མཆོག་ཡིན་ཏེ་ཤེས་རབ་ནི་ཆོས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འཇུག་པ་ལ་རེན་གི་འཇུག་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཅན་དེ་དག་ལ་
ཡོད་དོ། །དབེ་བ་ནི་འཇིག་རེན་པ་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་དམན་པ་དང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཆེན་
པོ་སེ་གསུམ་མོ། །གཞན་དུ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དོན་བེད་
གསུམ་དུའང་བཤད་དོ། །བདུན་པ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ནི་དཀར་པོའ ་ི ཆོས་སྦྱིན་སོགས་ཀུན་ལ་རྣམ་པར་གཡེང་
བ་ནི་སྦྱིན་པ་དང་། ཡང་དག་པར་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གིས་ཀིས་བསྡུས་སོ། །མམ་པར་བཞག་པ་ནི།
བསམ་གཏན་དང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་སོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་གིས་ཀི་བསྡུས་སོ། །མམ་
པར་བཞག་མ་བཞག་གིས་ཀ་ནི། བཟོད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་གིས་ཀིས་བསྡུས་ཏེ། ཆོས་ལ་ངེས་པར་
སེམས་དཔའི་བཟོད་པ་མམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཞིང་བཟོད་པ་གཞན་གིས་མ་བཞག་པ་ཡིན་ལ། བརོན་
འགྲུས་ནི་གིས་ཀའི་གོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརྒྱད་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོང་བ་ལ་དྲུག་ལས། སིན་པའི་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་སོང་བ་ནི། ཆགས་པ་བདུན་སོང་བ་སེ་བདུན་པོ་གང་ཞེ་ན་སེར་ས་མངོན་གྱུར་གིས་ལོངས་སོད་
ལ་ཆགས་པ་དང་། ཕྱི་བཤོལ་ལ་ཆགས་པ་དང་། དེ་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ལན་ལ་
རེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་། རྣམ་པར་སིན་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་སེར་སའི་བག་ལ་ལ་མ་བཅོམ་
པའི་ཕྱིར་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བ་ལ་ཆགས་པའོ། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་ལ་
གིས་ཏེ། ཐེག་དམན་ལ་དགའ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་གཡེང་བ་དང་། འཁོར་གསུམ་དུ་རོག་པ་རོག་པའི་གཡེང་
བའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཆགས་པ་བདུན་པོ་དེའི་གེན་པོར་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་སིན་པ་ནི་ལོངས་སོད་ལ་མ་ཆགས་
ཤིང་ཕྱི་བཤོལ་ལ་མི་ཆགས་ལ། ཆོག་པར་འཛིན་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་ཅིང་། ལན་ལ་རེ་བ་ལ་ཆགས་པ་ིད་
ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་རྣམ་པར་སིན་པ་ལ་རེ་བ་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མི་ཆགས་ལ། རྣམ་པར་
གཡེང་བ་ལ་ཆགས་པ་མེད་དོ། །ཕར་ཕྱིན་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའོ། །དགུ་པ་ཡོན་ཏན་གི་
བསགས་པ་ལ་གིས་ཏེ། སིར་བསགས་པ་དང་། བེ་བྲག་ཏུ་བསགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། རྒྱ་ཆེ་བའི་
ཡོན་ཏན་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ།
རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་དྲུག་ལས། ཐམས་ཅད་ཀང་རྐང་པ་
བཞི་བཞིས་རིམ་པ་ལྟར་དངོས་པོ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཀུན་སློང་ཟང་ཟིང་མེད་པ་དང་། འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། དུས་
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ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་བཞི་བཞིས་སོན་ནོ། །དང་པོ་སྦྱིན་པ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་སས་རྣམས་སློང་བ་དང་
ཕད་ན་རང་གི་སོག་ཀང་རག་ཏུ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གཏོང་ན། ཕྱི་རོལ་གི་དངོས་པོ་ལྟ་ཅི་སོས་ཏེ། སློབ་དཔོན་མ་
ཁོལ་གིས། ིད་ཀི་ཤ་ཡང་བཏང་གྱུར་ན། །དངོས་པོ་གཞན་ལྟ་སོས་ཅི་འཚལ། །ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །ཟང་
ཟིང་མེད་པ་ནི། སིང་རེའི་སོབས་ཀིས་སྦྱིན་པ་བཏང་ཡང་གཞན་ལེན་པ་པོ་ལན་ཡང་མི་རེ། འདོད་པའི་འབྲས་
བུས་ཕྱི་མའི་ལོངས་སོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའང་དོན་དུ་མི་གེར་པའོ། །དོན་ཆེ་བ་ནི་སྦྱིན་པ་དེ་ིད་ཀིས་ཀང་
སེ་བོ་ཐམས་ཅད་རང་རང་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་གསུམ་ལ་བཀོད་པའོ། །མི་ཟད་པ་ནི་འཇིག་རེན་
པའི་སྦྱིན་པ་ནི། གནས་སྐབས་ཀི་འབྲས་བུ་སད་པས་ཟད་ཅིང་། ན་རང་རྣམས་ཀིའང་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་ཟད་
པར་འགྱུར་གི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱིན་པ་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་
འཇིག་རེན་མ་སོངས་ཀི་བར་དག་ནི་མི་ཟད་པར་བཞག་གོ །ཚུལ་ཁིམས་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་སོང་བ་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། བརོན་པའི་རང་བཞིན་དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་དང་། སེམས་ཅན་
དོན་བེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཏེ་གསུམ་རག་པར་བངས་པའོ། །ཟང་ཟིང་མེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འབྲས་བུ་རང་གི་
དོན་དུ་མཐོ་རིས་ཡང་དག་པར་ཐོབ་ཀང་དེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཐོང་བའི་སོ་ནས་དེ་ལ་ཆགས་པ་མི་སེད་
པའོ། །བཟོད་པ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་བ་དཀའ་བ་བཟོད་པ་ནི་སྡུག་བསལ་ལ་ཇི་མི་སམ་པའི་བཟོད་པ་ཡིན་ལ།
དེ་བཞིན་མི་ཡི་གནོད་ཀུན་བཟོད། །ཅེས་པ་ནི། གནོད་བེད་ལ་མི་འབེད་པའི་བཟོད་པའོ། །ཟང་ཟིང་མེད་པ་ནི་
བཟོད་པའི་འབྲས་བུ་མཐོ་རིས་དོན་དུ་གེར་བས་མ་ཡིན་པ་དང་། བཟོད་པ་བེད་པ་དེ་ཡང་གནོད་ལན་མི་ནུས་
པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་བས་ཀང་ཆེ་བའི་གནོད་པ་བས་ཀི་དོགས་པའི་འཇིགས་པས་མ་ཡིན། བཟོད་པ་བས་ན་ནམ་
ཞིག་ཕན་འདོགས་སམ་སམ་དུ་ལན་ལ་རེ་བས་ཀང་མིན་ནོ། །བརོན་འགྲུས་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་གོ་ཆ་དང་སྦྱོར་བའི་
བརོན་འགྲུས་འཇིག་རེན་པ་དང་ན་རང་བས་ལྷག་པས་དཔེ་མེད་བས་ཞེས་བ་བར་མངོན་ནོ། །སློབ་དཔོན་
བཙུན་པ་ནི་ཚིག་རྐང་དང་པོས་གོ་ཆ་དང་། གིས་པས་སྦྱོར་བའི་བརོན་འགྲུས་བསན་པར་བཞེད་དོ། །ཟང་ཟིང་
མེད་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རང་དང་གདུལ་བ་གཞན་གི་ོན་མོངས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གཞོམ་པ་
དང་། བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར། བརོན་འགྲུས་རོམ་པར་བེད་ཀི་རྙེད་བཀུར་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིར་
མ་ཡིན་པའོ། །བསམ་གཏན་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་དཔའ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མང་པོ་དང་ལྡན་པའི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བསམ་གཏན་རྣམ་པ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའོ། །ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བསམ་གཏན་གི་བདེ་བ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་
པས་གནས་པ་སེ། དེ་ཐོབ་ཀང་དེ་ལ་མ་ཆགས་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ི སོབས་ཀིས་སེ་བ་དམན་པ་འདོད་ཁམས་
ཀི་ཡུལ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བེད་པའོ། །ཤེས་རབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ིད་དོན་
དམ་པ་དང་། ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་བ་གང་ཡིན་པ་མཐའ་དག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཤེས་
སོ། །ཟང་ཟིང་མེད་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་བོའ ་ི ཆགས་པ་རབ་ཏུ་མ་སེས་ཏེ། རང་དོན་དུ་དེའང་མི་
འདོད་ན་འཁོར་བའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཞེས་པའོ། །འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་ཐབས་
སེམས་ཅན་ལ་སིང་རེས་ཡོངས་སུ་སིན་པས་མི་ཟད་དོ། །གིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་
དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡོན་ཏན་ནི་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཟང་ཟིང་མེད་པ་དང་། དོན་ཆེ་བ་དང་། མི་ཟད་པ་སེ་བཞི་
བཞིར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་དྲུག་ལས། སྦྱིན་པའི་ཡོན་
ཏན་ནི། སློང་བ་པོ་རྣམས་སྦྱིན་པ་པོ་མཐོང་བ་དང་། དེ་ལས་རང་གི་འདོད་པ་རོགས་པར་ཐོབ་ན་དགའ་བ་དང་།
དེ་གིས་མེད་ན་མི་དགའ་བ་དང་། དེ་གིས་ཡོད་པར་སོན་པ་དེ་དག་སྦྱིན་པ་པོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརེ་
བ་དང་ལྡན་པ་དེས་སློང་བ་མཐོང་བ་དང་དེའི་བསམ་པ་རོགས་པ་གིས་དགའ་བ་དང་། དེ་གིས་མེད་ན་མི་
དགའ་བ་དང་། དེ་ཡོད་པར་སོན་པ་རྣམས་སློང་བ་པོ་དེ་ལས་ཀང་ཆེས་ལྷག་པར་ལྡན་པས་རག་ཏུ་ཟིལ་གིས་
གནོན་ནོ། །སེས་རབས་ལས། སེ་བོ་མཛའ་བཤེས་བེས་ནས་འོང་བ་དག །མཐོང་བར་གྱུར་པས་དགའ་བའི་
མིག་བགད་བཞིན། །སློང་བའི་ཚིག་ནི་གཏམ་སན་ཐོས་བཞིན་དགའ། །བིན་ནས་དགའ་བ་སློང་བ་བས་ཀང་
ལྷག །ཅེས་སོ། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི། མི་དགེ་བ་བཅུ་སོང་བ་སེ། ལུས་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ་སོང་བ་
ནི། བརེ་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་གི་སོག་དང་། ལོངས་སོད་དང་། ཆུང་མ་རྣམས་རག་ཏུ་གཏོང་བ་ལ་
ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་བེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གཞན་གི་སོག་གཅོད་པ་དང་། ལོངས་སོད་མ་བིན་པར་
ལེན་པ་དང་། ཆུང་མ་ལ་འདོད་ལོག་སོད་པ་དེ་སོང་བའི་ལུས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ཇི་ལྟར་བསྲུང་བར་མི་
འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་རོ། །ངག་གི་སོམ་པ་ལ་རྫུན་སོང་བ་ནི་ལུས་དང་སོག་ལ་བལྟ་བའི་བདག་ིད་ཀི་ཕྱིར་རམ།
མཛའ་བཤེས་ལ་བམས་ལ། དག་ལ་མི་བམས་པ་གཞན་གིས་ཕྱིར་རམ། རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པས་འཇིགས་
པས་སམ། རྙེད་པའི་ཕྱིར་སྨྲ་བར་གྱུར་ན་བང་སེམས་འཕགས་པ་དེ་ནི་རང་གི་ལུས་སོག་ལ་མི་ལྟ་ཞིང་། སེམས་
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ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་ཤིང་། ས་ཐོབ་གྱུར་མ་ཐག་ཏུ་འཇིགས་པ་ལྔ་དང་བྲལ། འཚོ་བ་ཆད་དང་འཆི་
དང་མི་བསགས་ངན་འགོ་དང་། །འཁོར་གི་འཇིགས་བྲལ་དེ་ལ་བག་ཚའི་རྣམ་པ་མེད། །ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་དེ་ལ་དེ་ཡི་
གནས་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཇིགས་པ་ལྔ་དང་བྲལ་བས་མི་འཇིགས་ཤིང་བརེ་བའི་ཕྱིར་བདོག་པ་
ཀུན་གཞན་ལ་སེར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཞན་ལ་གནོད་པར་བེད་པའི་ལོག་པའི་ཚིག་རྫུན་ཇི་ལྟར་སྨྲ་སེ་མི་
སྨྲའོ། །ངག་གི་མི་དགེ་བ་གཞན་གསུམ་སོང་བ་ནི། བང་སེམས་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་སོམས་པར་ཕན་འདོགས་
པས་ཕ་མ་མི་བེད་ཅིང་། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་བསལ་བར་འདོད་པའི་བརེ་བ་ཅན་དེ་ནི། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་
སེ་བས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་ཡིན་པས་གཞན་ལ་སྡུག་བསལ་སེད་པར་བེད་པའི་ཚིག་རྩུབ་མི་སྨྲ་ལ་སེམས་ཅན་
འདུལ་བ་ལ་ལེགས་པར་བརོན་པ་ཡིན་པས་ངག་འཁལ་ཡང་གཏན་ནས་མི་སྨྲ་བས་ངག་གི་ེས་པ་གསུམ་པོ་དེ་
དག་ལས་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ་སོང་བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་གི་བདོག་
པ་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་གཏོང་བའི་བསམ་པ་ཅན་དང་། གཞན་སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་སིང་རེ་
ཅན་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ལེགས་པར་རོགས་པས་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆོས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
དེ་ནི་ོན་མོངས་པ་བརྣབ་སེམས་དང་གནོད་སེམས་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཀུན་ཇི་ལྟ་བུར་དང་དུ་ལེན་ཏེ་ལེན་མི་ སིད་
དོ། །བཟོད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་གནོད་སེམས་དང་སྡུག་བསལ་ལ་བཟོད་པར་བ་དགོས་པ་ཡིན་ལ། བརེ་བ་
དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གང་གི་ཚེ་གནོད་པ་བེད་པ་བྱུང་ན། དུས་རག་ཏུ་འདི་ནི་བདག་གི་བང་
ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གོགས་ཡིན་པས་ཕན་ཆེན་པོ་འདོགས་པ་ཡིན་ནོ་སམ་པའི་འདུ་ཤེས་ཐོབ་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་
པའི་སྡུག་བསལ་ལ་འདི་ནི་དོན་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ་སམ་ནས་ཕན་པའི་འདུ་ཤེས་ལ་རག་ཏུ་དགའ་བ་ཆེན་པོ་རྙེད་
པར་འགྱུར་བ་དེ་ཡིས་གནོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་ཇི་ཞིག་ལ་བཟོད་པར་བ་སེ་བཟོད་པར་བ་བའི་གཞི་མེད་
དོ། །བརོན་འགྲུས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་བརེ་བ་དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ལ་ནི་གཞན་དོན་
དུ་དཀའ་བ་སད་པའི་བརོན་འགྲུས་དཀའ་བ་མིན་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་
མི་དཀའ་ཞེ་ན་ཆོས་དབིངས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་རོགས་པས་གཞན་ལ་གཞན་གི་འདུ་ཤེས་དང་བྲལ་བ་སེ་བདག་
གཞན་མམ་པར་རོགས་པ་དང་། སིང་རེ་ཤིན་ཏུ་གོམས་པས་བདག་བས་ཀང་ཆེས་ལྷག་པར་གཞན་ལ་རག་ཏུ་
བམས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཞེ་ན། བོ་དེ་གིས་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །བསམ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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གཏན་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་འཇིག་རེན་པ་དང་ན་རང་དང་བང་སེམས་གསུམ་གི་བསམ་གཏན་གི་ཁད་པར་ནི།
འཇིག་རེན་པའི་བསམ་གཏན་ནི་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་བདེ་བ་ཆུང་ཞིང་། ན་རང་རྣམས་ཀི་ནི་བདག་ིད་བདེ་
བ་ཙམ་ཡིན་ལ། ཡང་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ནི་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡོད་པས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ཞེན་པ་ཡིན་ཞིང་།
ན་རང་རྣམས་ཀི་ནི་ཞི་བདེ་འདོད་པས་མྱང་འདས་ལ་ཞེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལས་
ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། ན་རང་རྣམས་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། དེ་གིས་
ཀ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་རོངས་པ་ཅན་དང་བཅས་པར་
འདོད་དོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསམ་གཏན་ནི་དེ་དག་ཟློག་པ་སེ་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་
དང་། གཞན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་བེད་པ་དང་། མཐའ་གིས་ལ་མ་ཞེན་པ་དང་། ཡོངས་སུ་མི་མས་པ་དང་།
ནམ་ཡང་མི་ཟད་པ་དང་། རོངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་དང་། ན་
རང་བང་སེམས་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ་གི་ཁད་པར་ཇི་ལྟར་མཚན་མོ་མུན་ཁུང་དུ་ལག་ནོམས་ཀིས་
དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ཚོལ་བ་ན། ཡུལ་རྒྱ་ཆུང་བ་དང་། དངོས་པོ་དེ་དག་གི་ཁ་དོག་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་དང་།
རྣམ་པ་མི་གསལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སོ་སེ་རྣམས་ཀི་ཤེས་རབ་ཀང་ཆོས་ཅན་རྒྱ་ཆུང་བ་དང་། ཆོས་ིད་མངོན་
སུམ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་ིད་ལ་རྣམ་པར་མི་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁང་ཕུག་ཏུ་སོན་མེ་བཏེགས་པ་ན། ཡུན་
ཅུང་ཟད་ཅིག་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་དང་། དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་གསལ་པོ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ན་རང་གི་ཤེས་
རབ་དེ་ཡང་བདག་མེད་དམ་ཤེས་བ་མཐའ་དག་མ་རོགས་པས་ི་ཚེ་བ་དང་། ཤེས་སིབ་མ་སངས་པས་མི་
གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །སིང་རེ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ནི་ི་མའི་འོད་ཟེར་ལས་ཡུལ་ཀུན་ནས་མངོན་སུམ་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་
གསལ་བར་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་བདག་མེད་གིས་ཀ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང་། སིབ་པ་གིས་ཀ་ཅི་རིགས་
པར་ཟད་པས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན་པས་ན་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ནི། ན་རང་གི་
ཐོས་པ་ནི་རང་གིས་གང་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་མི་ཤེས་པས་རྒྱ་ཆུང་བ་དང་། སེམས་པ་ནི་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའི་
དོན་རེས་སུ་དཔོག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ལ། སོམས་པ་ན་ོན་མོངས་པའི་མུན་པ་ཆེན་པོས་
སིབ་བས་མི་གསལ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རྣམ་པར་དག་པའི་ཡོན་ཏན་བསན་ཟིན་ནོ། །གསུམ་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་
ཡོན་ཏན་ལ། སྦྱིན་པ་ནི་དོན་བརྒྱད་ཀིས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གིས་སྦྱིན་པའི་རེན་མཆོག་ནི་བང་
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སེམས་སོ། །འོག་ཏུ་ཡང་རེན་སོས་པ་རྣམས་བང་སེམས་ལ་བཟུང་སེ། ན་རང་གི་སྦྱིན་སོགས་ལས་རེན་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་སྦྱིན་པར་བ་བའི་གཞི་མཆོག་ནི་ཟང་ཟིང་གི་ནང་ནས་ལུས་སོག་དང་། མི་
འཇིགས་པ་སྦྱིན་པའི་ནང་ནས་ངན་སོང་དང་འཁོར་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སོབ་པ་དང་། ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པའི་ནང་
ནས་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་སྦྱིན་པ་མཆོག་སེ། དེ་དག་བིན་ན་རས་གཞན་བིན་པ་བས་ཀང་ཁད་པར་འཕགས་
སོ། །གང་གིས་སྦྱིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སིང་རེ་སེ་དེས་ཀུན་ནས་བངས་ནས་བིན་ན་བསམ་པ་གཞན་གིས་ཀུན་
ནས་བངས་ནས་སྦྱིན་པ་བས་མཆོག་ཡིན་ནོ། །དགོས་པ་གང་གི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་ནི། བང་ཆུབ་
ཆེན་པོ་དོན་དུ་གེར་བ་སེ། འཇིག་རེན་པའི་དཔལ་འབོར་དང་ན་རང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་སྦྱིན་པ་
བས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །གང་ལ་སྦྱིན་པའི་རྒྱུ་ནི་སོན་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གོམས་པ་རྣམས་
ཀིས་བིན་པ་བས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །གོགས་གང་གིས་ཟིན་པར་སྦྱིན་པ་ཡེ་ཤེས་ནི། འཁོར་གསུམ་དུ་
མི་རོག་པའི་ཤེས་རབ་སེ། དེས་ཟིན་པ་ནི་འཁོར་གསུམ་དུ་རོག་པ་དང་བཅས་པའི་སོ་ནས་སྦྱིན་པ་བས་ཁད་
པར་འཕགས་སོ། །གང་ལ་སྦྱིན་པར་བ་བའི་ཞིང་ནི་ལྔ་སེ། སློང་བ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། རེན་མེད་པ་དང་།
ེ་བར་སད་པ་སོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་དག་ཀང་དང་པོ་བཞི་ལས། ཕྱི་མ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །དེ་
དག་མེད་ན་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལ་སྦྱིན་པར་བ་སེ། དེ་དག་ལ་བིན་པ་ནི་ཡུལ་གཞན་ལ་བིན་པ་བས་ཁད་པར་
དུ་འཕགས་སོ། །གང་ལ་གནས་ནས་རྣམ་པ་ཇི་སེད་སྦྱིན་པའི་གནས་ནི་གསུམ་སེ། མོས་པ་དང་། ཡིད་ལ་བེད་
པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །དང་པོ་ནི་སྦྱིན་པ་སོན་པའི་མདོ་སེ་ལ་མོས་པའོ། །གིས་པ་ནི་རང་དེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་
གཏོང་བ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་བལྟ་བ་དང་། གཞན་གཏོང་བ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། རང་གཞན་མ་འོངས་པ་ན་
སྦྱིན་པ་གཏོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། ས་བརྒྱད་པར་ནམ་
མཁའ་མཛོད་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཅིང་། སྐུ་དང་སོད་པ་དང་སོན་པ་ལ་དབང་འབོར་བའི་སོ་ནས་
སྦྱིན་པ་སེ་དེ་དག་ལ་གནས་ནས་བིན་པ་ནི་བསམ་པ་གཞན་ལ་གནས་པའི་སྦྱིན་པ་རྣམས་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
བ་ཡིན་ནོ། །ཕྱི་མ་ལྔ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གཞི་མཆོག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པའོ། །བཟོད་པའི་གཞི་ནི་
ངན་པ་སོབས་ཆུང་ངུས་ཞི་བར་བེད་པའོ། །བརོན་འགྲུས་ཀི་གཞི་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་སོམ་པ་དང་།
དེའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོང་བའོ། །བསམ་གཏན་གི་གཞི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སོ། །ཤེས་རབ་ཀི་གཞི་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་བཞིན་ིད་ཤེས་པའོ། །ལྔ་ཀའི་ཞིང་མཆོག་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་
ཆོས་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ནི་གཞན་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གཞན་རྣམས་སྦྱིན་པ་དང་འདའོ། །སིར་བསགས་པ་བསན་ཟིན་ནོ། །གིས་པ་ཁད་པར་དུ་བསགས་
པ་ལ་གིས་ཏེ། སྦྱིན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། བརོན་འགྲུས་ཀི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྦྱོར་བ་བརེ་
བའི་ཁད་པར་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱིན་པ་དེས་ནི་ཡུལ་སེམས་ཅན་གཅིག་ཁོ་ན་བདེ་བར་འགྱུར་ལ་
བདག་ལ་བསྐལ་པ་མང་པོར་འཕོངས་པའི་སྡུག་བསལ་གི་གནོད་པ་བེད་དུ་ཟིན་ཀང་སིང་རེའི་དབང་གིས་དེ་ལ་
དགའ་བར་འགྱུར་ན་དེ་ལས་ཟློག་པ་སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་བདེ་བར་འགྱུར་ལ། བདག་ིད་ལའང་བསྐལ་པ་
མང་པོར་ཕན་པར་བེད་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་དགའ་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས། དངོས་གཞི་མ་ཆགས་པའི་ཁད་པར་
ལ་གིས་ལས། དངོས་ནི་ལུས་ཅན་རྣམས་གང་གི་ཕྱིར་དུ་ནོར་འདོད་པའི་གཞི་དེ་ིད་བརན་པ་རྣམས་ལུས་
ཅན་རྣམས་ལ་གཏོང་ངོ་ཞེས་མདོར་བསན་ནས། ལུས་ཅན་རྣམས་གང་གི་ཕྱིར་ནོར་འདོད་ཅེ་ན་སེ་བོ་རྣམས་ནི་
རང་གི་ལུས་གསོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིར་ནོར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་དེ་ིད་བརན་པ་རྣམས་གཞན་ལ་བརྒྱ་
ཕག་རྣམས་སུ་གཏོང་ངོ་ཞེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ིད་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསན་
པ་ནི་གང་གི་ཚེ་རང་གི་ལུས་ིད་གཏོང་ཡང་ཡིད་ལ་སྡུག་བསལ་མི་འབྱུང་བ་དེའི་ཚེ་ལུས་ལ་ལྟོས་ནས་རས་
ངན་པར་གྱུར་པ་ལོངས་སོད་རྣམས་གཏོང་བ་ལ་སྡུག་བསལ་མི་འབྱུང་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་ཞིག་དགོས། ཕར་
ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས། འགོ་བ་ཀུན་ལ་བདག་གིས་ལུས་བཏང་སེ། །དེ་བཏང་ཆོས་ཀང་བདག་གིས་བཏང་བ་
ན། །ཕྱི་རོལ་དངོས་ལ་བདག་གིས་ཆགས་བ་བ། །གང་པོའ་ི ཁྲུས་བཞིན་བདག་ལ་རིགས་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་
རོ། །བོ་དེ་འད་བ་ནི་འཇིག་རེན་པ་ལ་མེད་པས་ན་དེ་ནི་བང་སེམས་དེ་ནི་བོ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ།
དེ་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུས་བཏང་བའི་སྡུག་བསལ་དེས་ཀང་དགའ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་
འད་ནི། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་གཞན་ལ་ཡང་མེད་པས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་དེའི་ཡང་བ་མ་ཡིན་
ནོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ལ་སོན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། སོན་ལམ་བདུན་ཅུ་པ་
ལས། བདག་གི་ཤ་ཞིག་སློང་བ་མཆིས་ན་ཡང་། །བྲོད་ལ་འཛུམ་པའི་མིག་གིས་རལ་བར་བགི། །བདག་གི་རྐང་
ལ་སོགས་པ་རག་ཏུ་ཡང་། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་གཏོང་བར་ཤོག །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །རེས་སེམས་ཚིམ་
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པའི་ཁད་པར་ལ་བཞི་ལས། སློང་བ་པོ་ཚིམ་པས་དགའ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་བོ་དང་ལྡན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ལམ་ལ་སློབ་པའི་སྐབས་འདི་ན་རང་གི་བདོག་པ་ཀུན་གཞན་ལ་གཏོང་བས་བང་བ་དོན་དུ་གེར་བའི་སེ་བོ་
རྣམས་ཚིམས་ནས་དགའ་བས་བདག་ིད་ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་ལྟར། དེ་ལྟར་སློང་མོ་བ་དག་བང་པར་བ་བའི་རས་
འདོད་རྒུ་ཡིད་ལ་བསམ་པ་བཞིན་དུ་ཐོབ་པ་དག་གིས་ཀང་དགའ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །བཏང་བ་ལ་ནོར་དུ་
སེམས་པ་ནི་བོ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་གི་བདོག་རྒུ་བཏང་བས་རང་ལ་ནོར་མེད་པར་འགྱུར་ན།
ཐམས་ཅད་བཏང་བ་དེ་ིད་ནོར་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་བདག་ིད་ནོར་དང་ལྡན་པར་སེམས་པ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་སློང་བ་པོ་རང་ིད་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ལོངས་སོད་ཀུན་རོགས་པར་ཐོབ་པ་དེ་ནི། དེ་ལྟར་ནོར་དང་ལྡན་
པར་མི་སེམས་སོ། །སློང་བ་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་སེམས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་བོ་ལྡན་འདི་ནི་སྦྱིན་པའི་རས་བཟང་
པོ་ལུས་ལ་སོགས་པས་ཚུལ་བཞིན་ཏེ། བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་རས་དོན་དུ་གེར་བ་རྣམས་ཚིམ་པར་བས་ན།
སློང་བ་མངོན་དུ་འོངས་ནས་རྒྱས་སས་དེས། །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཚོགས་ནི་སེལ་བའི་ཕྱིར། །དེས་གཞན་
འདུ་ཤེས་བདག་ལ་བཞག་བ་ཞིང་། །དགེ་བའི་བཤེས་གེན་འདུ་ཤེས་དེ་ལ་བསེད། །ཅེས་པ་ལྟར་སློང་བ་དེ་ལ་
འདིས་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་བས་པས་བདག་ལ་ཕན་ཆེན་པོ་འདོགས་པ་ཡིན་སམ་དུ་སེམས་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ།
སློང་མོ་བ་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་ནོར་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཐོབ་ནས་སྦྱིན་པ་པོ་ལ་རྙེད་པ་རྒྱུ་ཡིས་
དིན་དུ་ཆེ་བར་མི་རིའོ། སློང་བ་པོས་རང་དགར་སོད་པས་དགའ་བ་ནི། དཔེར་ན་ལམ་ག་ཞིག་ན་ཤིང་སོང་ཆེན་
པོ་འབྲས་བུ་མཆོག་དང་ལྡན་ཞིང་སེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལོངས་སོད་པ་ཞིག་ཡོད་ན་མགོན་པོ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་དེའི་འབྲས་བུ་དེ་དག་ངེས་བསྲུངས་ཀི་དོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡི་འཇིགས་པ་མེད་པར་དེ་ལས་བངས་
ནས་ལོངས་སོད་པ་ལྟར། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གི་ལོངས་སོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣམས་
བངས་ནས་བདག་ིད་ཀི་ནོར་བདག་ིད་ཀིས་སོད་པ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་དང་ཕྱིར་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་བས་
ཀི་དོགས་པ་དང་བྲལ་བས་ན་བག་ཚ་བ་མེད་པར་རང་སམ་དུ་སོད་པར་བེད་པའི་སེ་བོ་རྣམས་ལ་བདག་གི་
ལོངས་སོད་ཐམས་ཅད་བཏང་བས་དགའ་བའི་ལོངས་སོད་ཅན་དེ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་གཞན་མ་
ཡིན་ཏེ། སོན་ལམ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། བདག་གི་བདོག་པ་རྣམས་ལ་གཞན་གི་བོ། །གཞན་གི་ནོར་སམ་ནམ་ཡང་
མི་འཛིན་ཞིང་། །རང་གི་ནོར་ལས་སོམ་ི་མ་མཆིས་ལྟར། །བག་ཡངས་དག་ཏུ་ལེན་ཞིང་སོད་པར་ཤོག །ཅེས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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པ་ལྟར་རོ། །བརོན་འགྲུས་ཀི་ཡོན་ཏན་ལ་གིས་ལས། མདོར་བསན་པ་ནི་དགེ་བའི་གཙོ་བོར་བསན་པ་དང་།
རྒྱུ་ཡིན་པར་བསན་པ་དང་། ལས་ཀི་དབེ་བ་དང་། རྣམ་པའི་དབེ་བ་དང་། རེན་གི་དབེ་བ་དང་། བར་ཆད་རྣམ་པ་
བཞིའི་གེན་པོའ ་ི དབེ་བ་ཡིས་བརོན་འགྲུས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་མདོ་ལས་རབ་ཏུ་བཤད་
དོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོར་དགེ་བའི་གཙོ་བོར་བསན་པ་ནི། དགེ་བའི་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་བརོན་འགྲུས་མཆོག་གོ །ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདི་ལྟར་བརོན་འགྲུས་དེ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་བའི་
ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རེས་སུ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལས་ཀི་དབེ་བ་ནི། བརོན་འགྲུས་ཀིས་ནི་མོད་ལ་མཐོང་
བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ཐོབ་ཅིང་ཕྱི་མར་དངོས་གྲུབ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་དང་འཇིག་རེན་པ་
གཏོགས་ཏེ་ཐོབ་བོ། །འཇིག་རེན་པ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཅེ་ན། བརོན་འགྲུས་ཀིས་ནི་ཕྱི་མར་བརྒྱ་བིན་ལ་སོགས་པར་
སེས་ནས་འདོད་པའི་སེད་པར་གཏོགས་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ་ཐོབ་ཅིང་། བརོན་འགྲུས་ཀིས་ནི་འདོད་
ཁམས་ཀི་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་གི་དག་པ་དེ་ལས་ཕྱིར་མས་པར་འགྱུར་བས་རབ་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་ལྡན་
པ་འཇིག་རེན་པའི་བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་ཀང་ཐོབ་བོ། །འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཅེ་ན།
ན་རང་གི་བརོན་འགྲུས་ཀིས་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལས་འདས་ནས་གོལ་བ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརོན་འགྲུས་ཀིས་ནི་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པའི་དབེ་
བ་ནི་ལས་ཀི་དབེ་བ་དེ་དག་ལས་གཞན་རྣམ་པའི་དབེ་བ་ཡང་གིས་ཀིས་མི་དགེ་བ་མས་པ་དང་། གིས་
ཀིས་དགེ་བ་འཕེལ་བར་བེད་པ་ཡང་དག་པ་སོང་བ་བཞིའི་དུས་ཀི་བརོན་འགྲུས་དང་ཐར་པའི་དགེ་བ་ལ་དབང་
པོ་ལྔའི་དུས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་སང་བས་དེ་དག་གིས་མི་རི་བར་གྱུར་པ་སོབས་
ལྔའི་དུས་ཀི་དང་། དེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་སེ། དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་
བདུན་གི་དུས་ཀི་དང་། ལམ་གོང་མ་གོང་མར་གནས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བར་བེད་པ་ལ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ཀི་དུས་ཀི་བརོན་འགྲུས་སོ། །འོ་ན་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པའི་དུས་ཀི་བརོན་འགྲུས་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཅི་ཞེ་ན། ཊིཀྐ་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་རྣམས་བསམ་གཏན་གི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་པས་དེ་དག་ཏུ་བརོན་འགྲུས་མ་
བསན་ནོ་ཞེས་སོ། །བརོན་འགྲུས་དོན་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་བའི་ངེས་ཚིག་དང་ལྡན་པ་ནི་ས་མ་དེ་དག་ལས་ཕར་ཕྱིན་
དྲུག་གི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་པར་འདོད་དེ། དེས་རང་གཞན་གི་དོན་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརོན་འགྲུས་ལ་ལྔ་
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སེ། ཐོག་མར་ལམ་ལ་འབད་པ་གོ་ཆ་བགོས་པ་གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས་དང་། དེ་ནས་ལམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་རབ་
ཏུ་ཞུགས་པ་སྦྱོར་བའི་བརོན་འགྲུས་དང་། རོགས་པར་བ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་གིས་མི་
འཁྲུགས་པ་དང་། རོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་བརོན་འགྲུས་སོ། །ལྔ་པོ་དེ་ནི་མདོ་ལས།
མཐུ་དང་ལྡན་པ། བརོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ། སོ་བ་ཅན། ཕ་རོལ་གནོན་པ། བརན་པ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་
བརོན་པ་མ་བཏང་བ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ས་མ་རྣམས་ཀི་དོན་ཡང་གསུང་བས། བརོན་འགྲུས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་
དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་རྣམས་རབ་ཏུ་གསུངས་སོ་ཞེས་སོ། རེན་གི་དབེ་བ་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་བརེན་
པའི་སེ་བོ་ལ་རེན་ཕྱེ་ན། ན་རང་གིས་ཀི་བརོན་འགྲུས་ནི་ཆོས་ཅན། ཐ་མ་དང་འབྲིང་པོ་ཡིན་ཏེ། བསམ་པ་
སིང་རེ་དང་། བོ་གོས་རབ་ཏུ་ཞན་པའི་ཕྱིར་དེ་གིས་ནི་རང་དོན་འབའ་ཞིག་བེད་པས་དོན་ཆུང་བར་འདོད་
དོ། །གཞན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརོན་འགྲུས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། མཆོག་ཏུ་འདོད་དེ། བསམ་པ་དང་བོ་རབ་ཏུ་
རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ནི་རང་གཞན་གིས་ཀའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་འདོད་དོ། །བརོན་
འགྲུས་དང་ལྡན་པ་སྦྱིན་སོགས་ཀི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལོངས་སོད་ཀི་ངོ་བོ་ལ་ཆགས་
པས་ཕམ་པ་མེད་དེ། དེ་ལ་མ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ལོངས་སོད་ཡོངས་སུ་སོད་པ་ལ་
ཆགས་པའི་ོན་མོངས་པས་ཕམ་པ་མེད་དེ། དེ་ལ་མ་ཞེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་སྦྱིན་སོགས་
ལ་སོ་བས་ཕམ་པ་མེད་དེ། སྦྱིན་སོགས་ལ་བརོན་པ་མི་འདོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །བརོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་སྦྱིན་
སོགས་ཐོབ་པ་ཆུང་བས་ཕམ་པ་མེད་དེ། སྦྱིན་སོགས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །འདིར་ནི་སྦྱིན་པ་དང་བརོན་འགྲུས་ཁོ་ན་ལ་ཁད་པར་དུ་བསགས་པ་བརོད་ལ་ཕར་ཕྱིན་གཞན་རྣམས་ལ་
མི་བརོད་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་དམན་པ་སྦྱིན་པ་ལ་བསགས་པ་བརོད་པས་གཞན་རྣམས་ཀི་ཡང་དོན་
གིས་གོ་བའི་དོན་ཏོ། །བརོན་འགྲུས་ནི་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁད་པར་དུ་བསགས་
པའོ། །བཅུ་པ་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ལ་བཞི་ལས། ཕན་ཚུན་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ངེས་པ་ནི་མི་
འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པས་ཚུལ་ཁིམས་དང་བཟོད་པ་བསྡུས་ཏེ། དེ་གིས་ཀིས་གནོད་པ་དང་གནོད་ལན་མི་བེད་
པས་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པར་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པས་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་བསྡུས་ཏེ།
བསམ་གཏན་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་བསན་ནས་དད་པར་བས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀིས་ཆོས་འཆད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་གིས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཀས་བརོན་འགྲུས་བསྡུས་ཏེ། དེ་གིས་ཀ་བརོན་འགྲུས་དང་ངེས་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀི་
ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་སྦྱིན་པ་བསྡུས་ཏེ། སྦྱིན་སོགས་རྣམས་དགེ་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གནོད་པ་ལ་ཇི་མི་
སམ་པའི་བཟོད་པས་ནི་གནོད་ལེན་མི་བེད་པས་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། བཤེ་ཡང་སླར་མི་བཤེ་བ་ལ་
སོགས་པས་ཚུལ་ཁིམས་བསྡུས་སོ། །ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའི་བཟོད་པས་ནི་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་
བསྡུས་ཏེ། དེས་སེམས་མམ་པར་བཞག་ནས་ཡང་དག་པར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་གིས་
ཀས་བརོན་འགྲུས་བསྡུས་ཏེ། དེ་གིས་ཀ་བརོན་འགྲུས་དང་ངེས་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརོན་འགྲུས་ཀིས་
ནི་སྦྱིན་སོགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ངེས་པར་དེ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་གིས་
ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་སྦྱིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གི་སོམ་པས་ཚུལ་
ཁིམས་བསྡུས་ཤིང་། ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའི་བཟོད་པ་དང་། ཇི་ལྟ་བ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་མམ་པར་
བཞག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པས་དེས་བསྡུས་ལ། བརོན་འགྲུས་ཀང་དགེ་བ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཡིན་པས་
དེས་བསྡུས་སོ། །ཤེས་རབ་ཀིས་བརགས་ནས་སྦྱིན་སོགས་སོད་པའི་ཕྱིར་དང་ལྔ་པོ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་
བ་དེས་བས་པའི་ཕྱིར་དེས་བསྡུས་སོ། །རབ་ཏུ་དབེ་བའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ངེས་པ་ནི་རེ་རེ་ལ་ཡང་དྲུག་དྲུག་ཏུ་
དབེ་བ་སེ། གཞན་དག་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་འགོད་པ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པའི་སྦྱིན་པ་ནས་སྦྱིན་པའི་ཤེས་
རབ་ཀི་བར་དྲུག་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོང་བ་དྲུག་ཚུལ་ཁིམས་དང་། དཀའ་སོད་བཟོད་པ་
དྲུག་བཟོད་པ་དང་། སོ་བ་དྲུག་བརོན་འགྲུས་དང་། མི་གཡེང་བ་དྲུག་བསམ་གཏན་དང་། རབ་ཏུ་རྣམ་པར་
འབེད་པ་དྲུག་ནི་ཤེས་རབ་སེ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གོ །ཆོས་ིད་ཀི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ངེས་པ་ནི་བརོད་བ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་
གིས་རོད་བེད་དེ་སོན་པའི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་བསྡུས་པ་དང་། རོད་བེད་དེ་སོན་པའི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པས་
ཀང་བརོད་བ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་བསྡུས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་གིས་ཕར་ཕྱིན་རྣམས་རྣམ་པར་ངེས་པ་ནི། སྦྱིན་པ་ནི་
ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ལྔ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ཏེ། ལོངས་སོད་ལ་མི་ལྟ་བས་ལྔ་པོ་དེར་འཇུག་པར་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཚུལ་ཁིམས་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སློང་གི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ན་ཡོངས་སུ་
འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་གཏོང་ཞིང་གནོད་པ་བཟོད་པའི་ཕྱིར་དང་། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་བངས་པ་ནི།
ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་མཚོན་པའི་ཕྱིར། བཟོད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་དཀའ་སད་བཟོད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཀིས་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་བ་དང་། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀིས་ཐམས་
ཅད་ཀི་ཕན་ཡོན་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རམ་རྣམ་པར་དག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རེ་རེའང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་
ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་ངེས་པར་ཤེས་པར་
བའོ། །རང་གི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་བསན་ཟིན་ནོ། །གིས་པ་སེམས་
ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པའི་ཐབས་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་བསན་པ་ལ་ལྔ་སེ། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ། གངས་ངེས།
བེད་ལས། དབེ་བ། ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་སྦྱིན་པ་ནི་ཕར་ཕྱིན་གི་སྐབས་དང་མཚུངས་སོ། །སན་པར་སྨྲ་བ་
ནི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པོ་དེ་སོན་པའོ། །དོན་སོད་པ་ནི་དྲུག་པོ་དེ་ིད་མས་སུ་ལེན་དུ་འཇུག་པའོ། །དོན་མཐུན་པ་
ནི་བདག་ིད་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་རེས་སུ་འཇུག་པའོ། །གིས་པ་གངས་ངེས་ནི་སྦྱིན་པ་ནི་ཟང་ཟིང་གི་སོ་ནས་
གཞན་ལ་ཕན་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཡིན་ལ། སན་པར་སྨྲ་བ་ནི། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཆོས་བཤད་པས་གཞན་གི་བེ་
བྲག་ཏུ་མི་ཤེས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་རྣམས་བསལ་ནས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་དོན་གོ་བར་འཛིན་དུ་འཇུག་པར་
བེད་པའོ། །དོན་སོད་པ་ནི་གཞན་དག་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་དགེ་བ་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པར་བེད་པའོ། །དོན་མཐུན་པ་ནི་
གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་བསན་པ་ལྟར་བདག་ིད་ཀང་བེད་པས་གཞན་དག་ཡིད་ཆེས་ནས་རེས་སུ་འཇུག་པར་བེད་པ་
སེ་དེས་ན་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་ཐབས་ནི་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིར་ངེས་པར་ཤེས་པར་
བའོ། །གསུམ་པ་བེད་ལས་ནི། དང་པོ་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པས་ཆོས་ན་པའི་སོད་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོར་བེད་
དོ། །གིས་པ་སན་པར་སྨྲ་བ་ཡིས་ནི་དོན་བེ་བྲག་ཏུ་མི་ཤེས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་བསལ་ནས་ངེས་པར་ཐོས་པའི་
མོས་པ་སེད་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་སོད་པ་ཡིས་ནི་ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ།
བཞི་པ་དོན་མཐུན་པས་ནི་ལམ་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་དེ་རྣམ་པར་སྦྱོང་
བའོ། །བཞི་པ་དབེ་བ་ལ་གིས་ལས། ཟང་ཟིང་དང་ཆོས་ཀི་བསྡུས་པ་གིས་སུ་གསུངས་པའི་སོ་ནས་ཀང་
བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིས་བསྡུས་པར་འདོད་དེ། ཇི་ལྟར་བསྡུས་ན་ཟང་ཟིང་གི་བསྡུ་བས་ནི་སྦྱིན་པ་བསྡུས་ལ།
ཆོས་ཀིས་བསྡུ་བས་གཞན་གསུམ་བསྡུས་ཏེ། དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཀིས་ནི། སན་པར་སྨྲ་བ་བསྡུས་ཏེ་
དམིགས་པའི་ཆོས་ནི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཡིན་ལ། སན་པར་སྨྲ་བས་དེ་སོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀིས་ནི་
དོན་སོད་པ་བསྡུས་ལ། རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཆོས་ཀིས་ནི་དོན་མཐུན་པ་བསྡུས་སོ། །རྣམ་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཐེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་ཅན་རྣམས་སོ་སོར་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་འགོད་པ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་བསྡུ་བ་དམན་པ་དང་། འབྲིང་དང་། མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཡང་མོས་སོད་ཀི་གནས་སྐབས་ཀི་བསྡུ་བ་ནི།
གདུལ་བའི་བསམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་ཤེས་པས་ཕལ་ཆེར་དོན་མེད་པ་ཡིན་ཞིང་། ས་དང་པོ་
ནས་བདུན་པའི་བར་ནི་ཕར་ཆེར་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་དག་པ་ས་གསུམ་གིས་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་
ནོ། །ལྔ་པ་ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་གིས་ལས། རྒྱལ་བས་བསགས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དོན་དུ་
འཁོར་སྡུད་པ་རྣམས་ཀིས་བསྡུ་བའི་ཚུལ་འདི་ིད་ལ་ཡང་དག་པར་བརེན་པར་བ་སེ། དངོས་པོ་འདི་ནི་སེམས་
ཅན་ཀུན་གི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སིན་པར་
བེད་པའི་ཐབས་བཟང་པོ་ཡིན་པར་རྒྱལ་བས་རབ་ཏུ་བསགས་སོ། །སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པ་ལ་བགོད་པ་
གཅིག་པའི་ལམ་ཡིན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་འདས་པའི་དུས་ན་འཁོར་བསྡུས་པ་དང་། མ་
འོངས་པ་ན་སྡུད་པར་འགྱུར་བ་དང་། གང་དག་ད་ལྟར་བསྡུད་པར་བེད་པ་དེ་ཀུན་བསྡུ་བ་བཞི་པོ་དེ་འདའི་སོ་
ནས་བསྡུད་པ་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བསྡུ་བ་བཞི་པོ་འདི་ནི་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པ་རྣམས་ཀི་བགོད་པ་གཅིག་
པའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི་སར་བཤད་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་སྦྱིན་པས་རག་ཏུ་ལོངས་སོད་ལ་
མ་ཆགས་པའི་བོ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་སོ་གསུམ་གི་མི་དགེ་བ་ེ་བར་ཞི་བ་དང་། བཟོད་པས་ཁོང་ཁོ་སོམ་
པ་དང་། བརོན་འགྲུས་ཀིས་དགེ་བ་ལ་བརོན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གིས་སེམས་གནས་
པའི་བདག་ིད་དང་། ཤེས་རབ་ཀིས་ནང་སིད་པ་དང་། ཕྱི་ཡུལ་ལ་མཚན་མར་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་བང་
སེམས་དེ་ནི་བསྡུ་བ་བཞིས་སེམས་ཅན་གི་ཚོགས་བསྡུད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྡུ་
བའི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྡུ་བའི་ལེའུས་རང་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་
བསན་ནས། རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གྲུབ་པ་ན་དེའི་འབྲས་བུ་ལོངས་སོད་ལ་ཆགས་པའི་གེན་པོར་
དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་དང་། ལུས་ལ་ཆགས་པའི་གེན་པོར་ལུས་སོག་ལ་མི་ལྟ་བར་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་
བསེན་པ་དང་། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་ན་གཞན་གི་ལོག་སྒྲུབ་ཀིས་སོ་ནས་གཞན་ཡལ་བར་འདོར་བའི་གེན་པོ་
ཚད་མེད་བཞི་སོམ་པར་བ་བ་ཡིན་པས། དེའི་འོག་ཏུ་སོད་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རེན་མཆོད་བསེན་ཚད་མེད་ཀི་
ལེའུ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཆོད་པ་དང་། བསེན་པ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དང་། ཚད་མེད་པ་དང་གསུམ་ལས། དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ། བང་ས་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་
ིད་མཆོད་པ། མཆོད་རེན་ལ་མཆོད་པ་དང་། མངོན་སུམ་དང་། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་དང་། བདག་གིས་བས་
པ་དང་། གཞན་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། རྙེད་བཀུར་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་
དང་། སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་སེ་བཅུ་བཤད་ལ། འདི་ལ་གིས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ལ་སོགས་པ་དང་། དུས་ལ་སོགས་
པའི་སོ་ནས་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འོག་གི་རྒྱུ་མཚན་དང་ནི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་བརྒྱད་རིམ་པ་ལྟར་
འཆད་པ་ལས། མཆོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རབ་ཏུ་དྭངས་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་ཡིས་སོ། །ཡོངས་
སུ་བསོ་བ་ནི་ཚོགས་གིས་རོགས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རེན་ནི་མངོན་སུམ་དང་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་
སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །དངོས་པོ་ནི་གོས་དང་རྒྱན་ལ་སོགས་རྣམས་ཀིས་མཆོད་དོ། །རྒྱུ་ནི་
སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་དོན་ཡོད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སོན་སོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ནི་མཆོད་
པར་བེད་པ་དང་། མཆོད་པར་བ་བ་དང་། མཆོད་པ་སེ་གསུམ་པོ་དམིགས་པར་མི་བེད་པ་སེ། དེས་སངས་
རྒྱས་མཆོད་པ་རོགས་པ་སེ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཞིང་ནི་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་
དག་སེ། དེ་དག་མཆོད་པ་ལ་སྦྱར་བས་ཀུན་གཞི་ལ་མཆོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ས་བོན་བཏབ་ནས་ཡོངས་སུ་
སིན་པར་བེད་པའོ། །གནས་ལ་རས་ལ་བརེན་པ་ནི་གཞན་ཡང་གོས་ལ་སོགས་པ་རས་ལ་བརེན་ནས་མཆོད་
པའོ། །གོང་གི་གོས་སོགས་ནི་རས་ཀི་ངོ་བོ་བསན་པ་ཡིན་ལ། འདིར་རས་བརེན་ནས་མཆོད་པ་འཕེལ་བར་
བེད་པ་ནས་བསན་པའོ། །སེམས་ལ་བརེན་པའི་མཆོད་པ་ནི་སེམས་ཀི་སོ་ནས་མཆོད་པ་སོན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་
མདོ་ལས། རོ་མྱང་བ་དང་། རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། མངོན་པར་དགའ་བ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། མོས་པ་དང་།
ངོམས་མི་ཤེས་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། དགའ་བ་དང་། ཕན་པ་དང་། མ་གོས་པ་དང་། དགེ་བའི་བསམ་པ་སེ་
བསམ་པ་དྲུག་དང་། དབང་འབོར་པ་ལ་བརེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་
ནོ། །སོན་པ་སེ་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་སིང་བརེ་བ་དང་། དགེ་བའི་དཀའ་སད་
བཟོད་པ་དང་། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཡང་དག་པར་སོད་པའི་སོ་ནས་མཆོད་པ་དང་། གཞི་རོག་ཚུལ་ནི་ཚུལ་བཞིན་
ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གཞི་ཆོས་ིད་ལ་སེམས་གཏོད་པ་དང་། འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ནི།
མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཡིན་ཟེར་རོ། །མཐོང་ལམ་དུ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་གཞི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་པ་དང་། ན་ཐོས་ཀི་ོན་མོངས་པ་ལས་གོལ་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་པས་དེ་
བཞིན་ིད་དི་མ་དང་བྲལ་བའི་སོ་ནས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའོ། །བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་མཆོད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཊིཀྐ་
ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་གིས་འཇུག་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་
ིད་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་མཆོད་པའི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
བཤད་པས་སོན་ལམ་ཡན་ཆད་སངས་རྒྱས་དགེས་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་ལ། བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་
བཞེད་པ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་དགེས་པའི་མཆོད་པའི་ནང་ནས་ཀང་འདི་མཆོག་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ལ་དུས་ཀི་སོ་ནས་དབེ་ན་འདས་པའི་མཆོད་པ་རྒྱུ་དང་ད་ལྟར་གི་མཆོད་པ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་གི་
འབྲས་བུ་དང་། ཡང་ད་ལྟར་གི་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པའི་མཆོད་པ་ནི་འབྲས་བུ་ིད་དོ། །ཕྱི་ནང་གིས་ཕྱེ་ན་བདག་
ིད་ཀིས་བེད་པ་ནི་ནང་གིའོ། །གཞན་བེད་དུ་བཅུག་པ་ནི་ཕྱིའི་འོ། །འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ན་རེ། རང་གི་ལུས་
འབུལ་བ་དང་། ཆོས་ན་པ་དང་སེམས་པ་ལ་སོགས་པ་བེད་པ་ནི་ནང་གི་ཡིན་ལ། གཞན་བེད་དུ་བཅུག་པ་
དང་། ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་འབུལ་བ་ནི་ཕྱིའི་མཆོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཕ་རགས་ཀིས་ཕྱེ་ན་ཆོས་
གོས་དང་བསོད་སོམས་ལ་སོགས་པ་འབུལ་བ་རྙེད་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པ་བཀུར་སིའི་མཆོད་པ་
ནི་རགས་པའོ། །སིར་དགེ་བ་སྒྲུབ་པའང་ཁད་པར་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་སློབ་པ་
སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི་ཕ་བའོ། །མཆོག་དམན་གིས་ཕྱེ་ན་བསམ་པ་དང་རས་ཆུང་བ་ནི་དམན་པའོ། །དེ་གིས་
རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི་ག་ནོམ་པའོ། །ཡང་འཁོར་གསུམ་དུ་རོག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་པ་ནི་དམན་པའོ། །ང་རྒྱལ་མེད་
པ་ནི་ག་ནོམ་པའོ། །ེ་རིང་གིས་ཕྱེ་ན་དུས་ཕྱིས་སྦྱོར་བ་རིང་ལ་དེ་མ་ཐག་སྦྱོར་བ་ེ་བ་དང་། འགོ་བ་སེ་ཚེ་
རབས་དུ་མས་བར་དུ་ཆོད་པ་ནི་རིང་ལ། ཚེ་ཕྱི་མ་ིད་ལ་མཆོད་པར་བེད་པ་ནི་ེ་བའོ། །ཡང་མཆོད་པ་གང་
ཞིག་ཚེ་ཕྱི་མ་བ་བར་སོན་པ་ནི་རིང་ལ། འདི་ིད་དུ་བ་བར་སོན་པ་དེ་ེ་བའོ། །མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་རང་གིས་
སེམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་མཆོད་པ་ནི་མཆོད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་རོ་མྱོང་
བ་ལ་སོགས་པའི་བསམ་པ་དང་། ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་འབོར་པ་དང་།
འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཐབས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་འདེས་ཤིང་
ེ་བར་འདེས་པའི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དང་དོན་གཅིག་ལ་འཇུག་པ་སེ། འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ནི།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཅིག་གིས་སེམས་ཅན་སིན་པར་བས་ནས་ས་དེར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་གཞན་གིས་ཀང་སིན་པར་བས་པ་ཡིན་པས་འདེས་པ་དང་། གཅིག་གིས་སངས་རྒྱས་མཆོད་ན་ཐམས་
ཅད་ཀིས་མཆོད་པས་ེ་བར་འདེས་པར་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལྔ་པོ་དེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །བང་ས་ལས། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་ལ་མཆོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་པ་ཡང་དེ་དང་
འད་བར་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདི་ཡང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་པ་
ཤུགས་ལ་རིག་པར་བའོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གེན་བསེན་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསེན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་།
དབེ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། མདོར་བསན་པ་ནི། བརེན་པ་རེན་དང་ཞེས་པ་ལ་
སོགས་བརྒྱད་དོ། །དེ་དག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དང་པོ་རེན་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་བཤེས་
གེན་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པས་དབང་པོ་དུལ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པས་སེམས་ནང་དུ་ཞི་བར་གནས་པ།
ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པས་ོན་མོངས་པ་ེ་བར་ཞི་བ་དང་། སློབ་མ་བས་ཡོན་ཏན་ཆུང་བའམ་མམ་པ་མ་ཡིན་
པས་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ། གཞན་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་བརོན་པ་དང་བཅས་པ། ཐོས་པ་མང་བས་ན་ལུང་གིས་ཕྱུག་པ་དེ་
ཁོ་ན་ིད་རབ་ཏུ་རོགས་པས་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པ་དང་ལྡན་པ་ཟང་ཟིང་ལ་མི་ལྟ་བས་བརེ་བའི་བདག་ིད།
རག་ཏུ་ཆོས་སོན་པའི་ཕྱིར་སོ་བ་སངས་པ་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་བསེན་པར་བའོ། །གཞི་ནི་ཡང་དག་པའི་ཡོན་ཏན་སོགས་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་
ལ་སོགས་པ་བཀུར་སི་དང་། ཆོས་གོས་བསོད་སོམས་ལ་སོགས་པ་རྙེད་པ་དང་། ལུས་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་
རིམ་གོ་དང་། དེས་ཇི་ལྟར་གདམས་པ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་བཤེས་གེན་བསེན་པར་བ་སེ། དེ་ནི་བསེན་
པའི་གཞིའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་བཞིན་དུ་བོ་དང་ལྡན་པ་དེ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་གུས་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་
བཤེས་གེན་བསེན་ཚུལ་ནི་ཀླན་ཀ་བཙལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིར་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་གི་དྲུང་དུ་འགོ་བ་མ་
ཡིན་གི། དམ་པའི་ཆོས་ཀི་དོན་ཀུན་ཤེས་པར་བ་བའི་བསམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་ལ་གནས་པ་ལ་སོགས་
པའི་དུས་སུ་དྲུང་དུ་མི་འགོ་བས་ཆོས་ན་པའི་དུས་ཤེས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་བག་མེད་པའི་སོད་ལམ་གིས་མི་
འགོ་བས་འདུད་པ་སེ། ང་རྒྱལ་མེད་ཅིང་གུས་པ་དང་བཅས་པས་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་གི་དྲུང་དུ་བགོད་པར་
བའོ། །ཡོངས་སུ་བསོ་བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཤེས་གེན་བསེན་པ་དེ་ནི་རྙེད་བཀུར་རྙེད་པར་འདོད་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ནས་བསེན་པ་མ་ཡིན་གི། དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ཇི་ལྟར་བསེན་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དེ་
ཡོངས་སུ་བསོ་བ་སེ། དེའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་བསེན་པར་བེད་དོ། །རྒྱུ་ནི་བསན་པ་
དགེ་བའི་བཤེས་གེན་གིས་ཇི་སྐད་བསན་པ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དེས་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་དེའི་
སེམས་ཡང་དག་པར་མགུ་བར་བེད་དོ། །སེས་རབས་ལས། ཕན་པར་བེད་ལ་ལན་དུ་མཆོད་པ་ནི། །བགོ་བའི་
ཚིག་བཞིན་མས་སུ་ལེན་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡེ་ཤེས་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་
བོས་རོགས་པར་བས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་གི་ཐེག་པ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་
ཕྱིར་འབད་པར་བའོ། །ཞིང་ནི་གང་འདུལ་བར་བ་བའི་ཞིང་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བ་བའི་
ཕྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པ་ཡང་སྦྱང་བར་བ་བའི་ཕྱིར་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་བསེན་པ་ཡིན་ཏེ།
སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་དེ་དག་ལ་ཞིང་དག་པར་གནས་ནས་ཆོས་ཐོས་པར་འགྱུར་བའི་ས་བོན་འཇོག་པར་
བེད་པ་ཡིན་ནོ། །གནས་ནི་དེ་ཆོས་ཀི་བགོ་སྐལ་ལ་སོད་པའི་ཆེད་དུ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་བཤེས་གེན་རབ་
ཏུ་བསེན་པར་བེད་ཀི་ཟང་ཟིང་གི་བགོ་སྐལ་ལ་སོད་པའི་ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་ནི། ཆོས་ཀི་
བགོ་སྐལ་ལ་སོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་བཤེས་གེན་བསེན་པར་བེད་ཅེས་པའི་དོན་དུ་འཆད་དོ། །དབེ་
བ་ནི་བོ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་བསེན་ཚུལ་ལ་དུས་ཀིས་ཕྱེ་ན་རྒྱུ་དང་ཞེས་ཏེ་སར་དང་
འདའོ། །ཕྱི་ནང་གིས་ཕྱེ་ན་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་སོ་རེས་འགོ་སེ། ཆོས་ཀི་སོའ ་ི རྒྱུན་གི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟོར་ནས་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བེད་པས་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་མེས་པར་འགྱུར་
ཏེ་ནང་གིའོ། །རས་འབུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཕྱིའིའོ། །ཕ་རགས་ཀིས་ཕྱེ་ན་ཐོས་པ་ན་པ་ནི་རགས་ལ། སེམས་
ཀི་རྣལ་འབོར་བསམ་པ་དང་སོམ་པ་གིས་ནི་ཕ་བའོ། །མཆོག་དམན་དང་ེ་རིང་གིས་དབེ་བ་ནི་ང་རྒྱལ་ལ་
སོགས་ཏེ་སར་གི་ཤུགས་ཀིས་ཤེས་པའོ། །མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། རང་གིས་སེམས་ཀིས་དགེ་བའི་བཤེས་
གེན་གི་མཆོག་ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་བསེན་ཚུལ་སོན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་མོས་པ་ལ་
སོགས་པའི་སོ་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སར་གི་རིགས་པས་ཤེས་པར་བའོ། །ཚད་མེད་པ་སོམ་པ་
ལ་གསུམ་སེ། སིར་བསན་པ་དང་། སིང་རེ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། ཚད་མེད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གིས་ཏེ། མཚན་ིད་དང་། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། སིར་བསན་པ་ནི། བརན་པའི་ཚངས་པའི་
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གནས་པ་སེ། ཚད་མེད་པ་བཞི་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བཞི་སངས་པ་དང་། གེན་པོ་འཁོར་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་མི་
རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་དང་། དམིགས་པའི་ཁད་པར་གང་ཟག་དང་། ཆོས་དང་། དམིགས་པ་མེད་པ་སེ་
གསུམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། བེད་ལས་ཀི་ཁད་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པའོ། །གིས་པ་
དམིགས་པ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནི་དམིགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དམིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་རས་
ཡོད་དུ་བཟུང་ནས་དེ་ལ་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་སོམ་པ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་སེ་མུ་སེགས་དང་
ཐུན་མོང་བའོ། །དམིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པར་མཐོང་ནས་བམས་སོགས་བཞི་སོམ་པ་
ནི་ཆོས་ལ་དམིགས་པ་སེ་ན་རང་དང་ཐུན་མོང་བའོ། །ཆོས་ཙམ་དུ་ཡང་མི་རོག་པའི་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་
ནི་དམིགས་པ་མེད་པ་སེ་ཐེག་ཆེན་པ་ཁོ་ནའིའོ། །ཡང་གསུམ་པོ་དེ་དག་གཙོ་ཆེར་མོས་སོད་དང་། རྒྱུའི་ས་
བདུན་དང་། འབྲས་བུའི་ས་གསུམ་ན་གོ་རིམ་ལྟར་ཡོད་དོ། །འདིར་བརན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཚད་མེད་པ་བཞི་
པོའ ་ི ནང་ནས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་བམས་པ་ནི་དེ་དམིགས་པས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་
དེ་དག་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་འདོད་པའོ། །སིང་རེ་ནི་སྡུག་བསལ་གིས་མས་ཐག་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་
སྡུག་བསལ་དེ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའོ། །དགའ་བ་ནི་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་བདེ་
བ་དེ་དང་མི་འབྲལ་བར་འདོད་པའོ། །བཏང་སོམས་ནི་ོན་མོངས་པ་ཆགས་སང་གཏི་མུག་ཅན་གི་སེམས་ཅན་
རྣམས་ོན་མོངས་པ་དེ་དག་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའོ། །ཆོས་ལ་དམིགས་པ་ནི་ཚད་མེད་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་
བསན་པའི་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་ཐོས་བསམ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཚད་མེད་པ་བཞི་སེ། དེས་ན་སེ་
སོད་ཀི་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་བྱུང་བས་དེར་བཏགས་ཏེ་སར་གི་དང་མི་འདའོ། །དམིགས་པ་མེད་པ་དེ་ཡང་ནི་
སེམས་ཅན་དང་ཆོས་སུ་མི་རོག་པའི་སོ་ནས་སེམས་ཅན་དང་ཆོས་དེ་བཞིན་ིད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པའོ། །ཡང་
རྒྱུ་མཚན་བཞིས་དམིགས་པ་མེད་པ་དེའི་དོན་རིག་བ་སེ། དེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཡང་དམིགས་པ་
མེད་པ་ཞེས་བའོ། །ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་ཞི་བ་སེ་མི་སེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་སོ་ནས་ཚད་མེད་
བཞིའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་སངས་བས། དེ་དག་གི་ས་བོན་རྒྱས་ཏེ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར་སྐབས་དེའི་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བའོ། །བམས་བོས་ཀུན་ནས་བང་བའི་
ལུས་ངག་གི་ལས་གིས་ལས། བམས་པར་བཏགས་པ་དེ་ནི་བེམ་པོ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་མེད་པ་ཡིན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ནོ། །ཡིད་ཀི་མདུད་པ་རྣམས་སངས་པའི་ཕྱིར་དམིགས་པ་ཆད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བས་ོན་མོངས་རྣམས་ནི་
དམིགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཟད་པའི་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ནི་དམིགས་པ་མེད་པའོ། །དབེ་བ་ལ་བཞི་སེ།
རེན་དང་། མཆོག་དམན་དང་། རྒྱུ་འབྲས་རགས་གསུམ་དང་། སོན་ཡོན་གི་སོ་ནས་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི་
བམས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་རེན་བསམ་གཏན་ལ་བརེན་པ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོབས་ཆེ་བས་མས་
པར་འགྱུར་བའི་སྐལ་པ་ཅན་གཡོ་བ་དང་། གེན་པོ་སོབས་ཆེ་བས་མི་མས་ཤིང་གོང་ནས་གོང་དུ་འགོ་བ་
གནས་པ་དང་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་ཅན་མི་གཡོ་བ་དང་། བསམ་གཏན་གི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པས་རོ་
མྱོང་བ་དང་བཅས་པས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། དེ་མེད་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་བཞི་ཡོད་པ་
ལས་ཁད་པར་དུ་བྱུང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚད་མེད་པ་ནི་གནས་པ་དང་ཁད་པར་འགྱུར་བའི་སྐལ་པ་ཅན་ཡིན་
པས་མི་གཡོ་བ་དང་། བདེ་བ་ལ་རོ་མི་མྱོང་བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་
པ་ནི་མམ་པར་བཞག་པ་ཁམས་གོང་མའི་ཚད་མེད་པ་དེ་དམན་ནོ། །མམ་པར་བཞག་པ་ཡང་ཆེན་པོ་ལ་
ལྟོས་ནས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་པོ་དམན་ནོ། །དམན་པའི་ས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ས་དང་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་མོས་སོད་ཀི་
ས་དམན་ལ། བཅུ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དགུ་པ་དམན་པའི་བར་རོ། །བསམ་པ་དམན་པ་ན་རང་གི་ཚད་མེད་དེ་ཐེག་
ཆེན་ལ་ལྟོས་ནས་དམན་ནོ། །ས་བརྒྱད་པ་མི་སེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་
པ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀི་ཚད་མེད་གང་ཡིན་པ་དེ་དམན་པ་སེ། དེ་ལྟར་དྲུག་པོ་དེ་ནི་རང་རང་གི་ཟློག་ཕྱོགས་
དེ་དག་ལ་ལྟོས་ནས་དམན་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ཟློག་ཟླ་དྲུག་པོ་འདི་ིད་ནི་ལྷག་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི་རྒྱུ་
ཚངས་པའི་གནས་ལ་གནས་པའི་བོ་ལྡན་དེ་རྣམས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སེ་བར་
རིགས་ཤིང་ནུས་ཀང་སིང་རེས་གདུལ་བའི་དོན་དུ་རག་ཏུ་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་སེའོ། །བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནི་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚད་མེད་པ་དེས་ནི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་རོགས་པར་བེ ད་ཅིང་
སེས་བུ་བེད་པའི་འབྲས་བུ་ནི་སེམས་ཅན་དག་ཀང་རྣམ་པར་སིན་པར་བེད་དོ། །རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི་ཚེ་
རབས་ཀུན་ཏུ་ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ནི་ཚད་མེད་བཞི་པོ་དེའི་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་དང་བྲལ་བའོ། །རགས་ནི་བག་མེད་དེ་རེ་ཤིག་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་མངོན་དུ་གྱུར་
པའི་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མ་བས་ཀང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གནོད་སེམས་ལ་སོགས་པ་དེ་སེ་བའི་
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རེན་ཡུལ་མི་ཟད་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་ཀང་ཚད་མེད་པ་དེ་ལས་མི་འགྱུར་བའོ། །བཞི་པ་ལ་གིས་ལས།
མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་། ཡོན་ཏན་གི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ངོས་བཟུང་བ་ནི་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ཚད་མེད་བཞིའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གནོད་སེམས་དང་། རྣམ་
འཚེ་དང་། གཞན་བདེ་བ་ལ་མི་དགའ་བ་དང་། གནོད་སེམས་དང་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་གིས་དང་ལྡན་པ་
སེ་དེ་དག་གིས་ེས་དམིགས་རྣམ་པ་མང་པོ་ལ་རེག་པར་བེད་དོ། །དེའི་ེས་དམིགས་བསན་པ་ནི་ོན་མོངས་
པ་གནོད་སེམས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ིད་ཀང་འདི་དང་ཕྱི་མར་སྡུག་བསལ་སྦྱོར་བས་ན་བདག་
ིད་འཇོམས་ཤིང་། སེམས་ཅན་གཞན་གི་སོག་དང་ལོངས་སོད་ཀང་འཇོམས་ཤིང་ཚུལ་ཁིམས་འཇོམས་ཏེ།
ོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་བས་པས་བདག་གཞན་གིས་ཀ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་
རོ། །ཡང་ཚུལ་ཁིམས་མས་པས་བདག་ིད་འགོད་པའི་སོ་ནས་བདེ་བ་ལས་མས་པ་ནི་བདག་ིད་ཀིས་སད་
པའོ། །གཞན་མ་དད་དེ་བསོད་སོམས་ལ་སོགས་པ་འབུལ་བ་མེད་པས་ན་རྙེད་པས་དམན་པར་གྱུར་པ་ནི་
གཞན་གི་སད་པའོ། །བསན་པ་བསྲུང་བའི་ལྷ་དང་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་སད་པ་དང་། གོགས་ཚངས་པ་
མཚུངས་པར་སོད་པ་མཁས་པ་དག་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་དེ་དང་ལྷན་དུ་གནས་པར་མི་བའོ། །ཞེས་རོད་
ཅིང་སོད་པ་དང་། ཕྱོགས་མཚམས་སུ་འདིའི་མི་སན་པ་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ནི་སེ་བ་གཞན་དུ་མི་ཁོམ་པ་རྣམས་
སུ་སེ་བ་དང་། བམས་པ་ལ་སོགས་ཐོབ་པ་མས་པས་ན་ཚེ་འདིའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འཕེལ་བ་དང་། མ་ཐོབ་པ་
མས་པ་སེ་ཕྱིས་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བས་ཚེ་ཕྱི་མའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའང་འཕེལ་བ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་ལ་
སྡུག་བསལ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འདི་དང་ཕྱི་མར་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡོན་ཏན་གི་དབེ་བ་ལ་གིས་
ཏེ། རང་གཞན་གི་དོན་གྲུབ་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་རང་དོན་ནི་སར་བཤད་པའི་
ེས་པ་འདི་ཀུན་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་པ་བཞི་ལ་ལེགས་པར་གནས་པ་ལ མི་འབྱུང་ང་ོོ། གཞན་
དོན་ནི་བསམ་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་འཁོར་བ་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བ་
དེར་སེས་ནས་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བེད་དོ། །གིས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སས་པོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་བཞི་སེམས་དཔའ་འདི་འབྱུང་བ་ལྟར་
སེམས་ཅན་ཕལ་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་བུ་གཅིག་པ་ཡོན་ཏན་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་བམས་པ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ལ་སོགས་པ་བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཚད་མེད་པ་བཞི་པོ་དེ་ལས་དང་པོ་གསུམ་པོ་ནི་བདེ་བའི་བསམ་པས་
བསྡུས་ལ། ཐ་མ་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་བསྡུས་སོ། །བཞི་ཆར་ཡང་སིང་བརེ་བ་ཞེས་བ་སེ། བང་ས་ལས།
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚད་མེད་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སིང་བརེ་བ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་དང་
ལྡན་པའི་བང་སེམས་རྣམས་ནི་བརེ་བ་ཅན་ཞེས་བའོ། །སིང་རེ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏེ། རྣམ་པར་དབེ་
བ་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པོ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་དམིགས་པ། འབྲས་བུ། ལས། དབེ་བ། ཆེ་བ་དཔེས་བསགས་
པ། མི་འདོར་བའི་འཐད་པ། སེ་བའི་རེན་ཏེ་བདུན་ལས། དམིགས་པ་ལ་བཅུ་ལས། རབ་འབར་ནི་འདོད་པའི་
བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་རྣམས་སོ། །དགའི་དབང་དུ་སོང་བ་ནི་དགེ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་བདུད་ཀི་བར་ཆད་བས་པ་
རྣམས་སོ། །སྡུག་བསལ་གིས་ནོན་པ་ནི་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །མུན་པས་སིབ་པ་ནི་བཤན་པ་ལ་སོགས་པ་
གཅིག་ཏུ་ེས་པ་སོད་པ་རྣམས་སོ། །བགོད་དཀའི་ལམ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ནི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་
བའི་ཆོས་ཅན་པ་རྣམས་ཏེ་འཁོར་བའི་ལམ་གཏན་རྒྱུན་མི་གཅོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཆིང་བ་ཆེ་དང་ཡང་དག་ལྡན་
པ་ནི་མུ་སེགས་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཏེ་དེ་ལྟ་བ་ངན་པའི་འཆིང་བས་བཅིངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཟས་ཆན་
དུག་དང་འདེས་པ་ལ་ཞེན་པ་ནི། སོམས་འཇུག་གི་བདེ་བ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ཏེ། སོམས་འཇུག་གི་བདེ་བ་ོན་
མོངས་ཅན་ནི་ཟས་ཞིམ་པོ་དུག་དང་འདེས་པ་ལྟར་བདེ་བ་དེ་ལས་ཕྱིས་མས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ལམ་
རབ་ཏུ་སོར་བར་གྱུར་པ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ིད་མ་རོགས་ཀང་རོགས་སོ་སམ་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་རྣམས་ཏེ།
ཇི་སིད་དུ་ང་རྒྱལ་དེ་ཡོད་པ་དེ་སིད་དུ་ཐར་པའི་ལམ་སོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ལམ་གོལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནི།
མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ཐེག་དམན་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་སོ། །སོབས་ཆུང་བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚོགས་
ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པ་རྣམས་ཏེ། བཅུ་པོ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིང་རེའི་དམིགས་པ་ཡིན་
ནོ། །འབྲས་བུ་ལ་ལྔ་ལས། བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་འཚེ་བ་སང་བའོ། །བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནི་
སིང་རེས་བང་ཆུབ་མཆོག་གི་ས་བོན་བས་ནས་དེ་ཐོབ་པའོ། །སེས་བུ་བེད་པའི་འབྲས་བུ་ནི་གཞན་ལ་བདེ་བ་
སེད་པ་དང་། དེའི་དོན་དུ་བདག་ལ་གདུང་བ་བསེད་པར་བའོ། །རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་སིང་རེས་ཇི་ལྟར་
འདོད་ཁམས་སུ་སེ་བའི་རྒྱུ་བས་ནས་དེར་སེ་བའོ། །རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི། མ་འོངས་པ་ན་སིང་རེས་ཁད་
པར་དུ་འཕགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་སྦྱིན་པའོ། །དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སིང་རེས་ཆོས་ལ་བརེན་པའི་རྒྱལ་
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བའི་སས་པོ་རྣམས་ལ་ནི་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐག་མི་རིང་སེ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ལས་ལ་གིས་
ལས། ངོ་བོ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་སིང་རེ་དང་ལྡན་པས་འཁོར་བར་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན་སྡུག་
བསལ་གི་བདག་ིད་ཅན་ཡིན་པར་རྣམ་པར་ཤེས་ནས་དེ་དག་གི་སྡུག་བསལ་དེ་བསལ་བའི་ཕྱིར་རང་ལ་སྡུག་
བསལ་འབྱུང་བས་སོ་བར་མི་འགྱུར་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་ཤིང་། བོ་གོས་མཆོག་དང་ལྡན་
པས་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་བདག་མེད་པར་རྣམ་པ་ཤེས་ནས་སིད་པའི་ེས་པ་ལས་དང་ོན་མོངས་པས་རབ་
ཏུ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་བས་འཁོར་བ་ལ་ཡང་མི་གནས་སོ། །དེའི་འཐད་པ་ནི་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་འདུ་བེད་
ཀི་སྡུག་བསལ་གི་བདག་ིད་དུ་བལྟ་བའི་བརེ་བ་དང་ལྡན་པ་དེ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་དང་
བཅས་པ་དེ་དང་དེ་སོང་བའི་ཐབས་ལམ་གི་བདེན་པའི་འབྲས་བུ་འགོག་བདེན་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ཀང་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་དུ་རིགས་ནས་སིང་རེས་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་མས་པར་བེད་ཅིང་། དེ་བསལ་བའི་དོན་དུ་སྡུག་
བསལ་བའི་སེ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །དབེ་བ་ལ་གིས་ལས། རྒྱུའི་སོ་ནས་དབེ་བ་ནི། སིང་རེའི་བདག་ིད་
ཅན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརེ་བ་ནི་རང་བཞིན་ཏེ་སིང་རེའི་རིགས་ཡོད་པ་དང་། སིང་རེ་མེད་པའི་སོན་དང་།
ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོ་སོར་བརགས་པ་དང་། སིང་རེ་དེ་ཚེ་སོན་གོམས་པར་བས་པ་དང་། མི་མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་རྣམ་པར་འཚེ་བ་མས་པས་རྣམ་པར་དགེ་བ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འཕགས་པའི་ལམ་ཐོབ་པ་སེ་
བཞི་པོ་དེ་སིང་རེའི་འོ། །ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་དབེ་བ་ནི། འཇིག་རེན་པ་དང་ན་རང་ལྟར་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་དང་
ལྡན་པ་ཁོ་ན་ལ་བརེ་བ་མ་ཡིན་གི། མདོ་ལས། གང་ཅི་ཚོར་བ་དེ་ནི་སྡུག་བསལ་བའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རིག་ནས།
ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ལ་མམ་པོར་བརེ་བ་དང་། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་ཡང་མི་ཟད་
པས་རག་པ་དང་། ས་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་གཞན་མམ་པར་རོགས་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་།
སྡུག་བསལ་ལས་སོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་དང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམ་འཚེ་སངས་པའི་ཕྱིར་
མི་སེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པས་འཁོར་གསུམ་དུ་མི་དམིགས་པ་སེ་སིང་རེ་ ཆེན་པོ་ལ། མིན་ཞེས་པ་དེ་
ལས་ཟློག་པ་དྲུག་ནི་དེ་དག་ལ་ལྟོས་ནས་བརེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་དག་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པོ་མིན་ནོ། །ཆེ་བ་དཔེའི་སོ་ནས་བསགས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དཔེ་དོན་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བ་ནི།
ལོན་ཤིང་གི་ར་བ་ལས། སོང་པོ་ལ་སོགས་པ་རིམ་གིས་འབྱུང་བ་ལྟར། དང་པོ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་མི་བཟོད་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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པའི་སིང་རེའི་ར་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ལས་གཞན་དོན་དུ་དཀའ་སད་བཟོད་པའི་སོང་པོ་འབྱུང་ལ། དེ་ལ་
སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་སེམས་དཔའི་ཡལ་ག་དང་། དེ་ལས་སེ་བ་བཟང་པོར་སོན་ལམ་འདེབས་པའི་ལོ་མ་དང་།
དེ་ལས་གཞན་དུ་སེ་བ་བཟང་པོ་འཛིན་པའི་མེ་ཏོག་དང་། དེ་ལས་ཐ་མ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་
པའི་འབྲས་བུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འབྱུང་སེ་དེ་དག་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ནི་སིང་རེའི་ལོན་ཤིང་
ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ིད་ལྡོག་པས་སྒྲུབ་པ་ནི་ར་བ་སིང་རེ་མེད་པར་གྱུར་ན་གཞན་དོན་གི་དཀའ་སད་བཟོད་
པའི་སོང་པོ་དེ་ིད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། བོ་དང་ལྡན་པ་དེ་གཞན་དོན་གི་སྡུག་བསལ་མི་བཟོད་ན་སེམས་
ཅན་གི་དོན་སེམས་པའི་ཡལ་ག་དེ་ིད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །གཞན་དོན་སེམས་པ་དང་བྲལ་བའི་བོ་དེ་
ལས་སེ་བ་དཀར་པོ་རྣམ་དག་ཏུ་སོན་ལམ་འདེབས་པའི་ལོ་མ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེའི་སོབས་ཀིས་སེ་བ་
བཟང་པོའ ་ི མེ་ཏོག་མ་ཐོབ་ན་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །རེས་
འགོ་ནི་ཤིང་གི་སོང་པོ་དང་ཡལ་ག་ལ་སོགས་པ་འཕེལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་ཤིང་ར་བ་ཆུ་བ་ལྟར་ར་བ་སིང་རེ་དེ་
ལས་བཟོད་པའི་སོང་པོ་ལ་སོགས་དེ་དག་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ཆུ་བ་ནི་བམས་པ་སེ ་དེའི་སོབས་ཀིས་སིང་རེ་
འཕེལ་བར་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་བརེན་ནས་གཞན་དོན་དུ་བདག་སྡུག་བསལ་ན་བདེ་བར་འགྱུར་བ་ཡོན་
ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིས་བཟོད་པའི་སོང་པོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱས་པར་བེད་དོ། །བཟོད་པ་དེ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལ་ཚུལ་
བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་གཞན་དོན་ལ་སེམས་དཔའི་ཡལ་ག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཕེལ་བ་དང་། དེ་ལ་
བརེན་ནས་གཞན་དོན་དུ་ལུས་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པའི་སོན་ལམ་རྒྱུན་མ་བཅད་པས་སོན་ལམ་གི་ལོ་མ་ས་མ་
དམན་པ་རྣམས་འདོར་བ་དང་། དེ་བས་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ལེན་པ་བེད་དོ། །དེ་ལ་བརེན་ནས་རེན་རྣམ་པ་གིས་
ལས་ནང་གི་རེན་གྲུབ་པ་སེ་རང་གི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སིན་པ་དེའི་ཕྱིར་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའི་གཞན་དོན་དུ་སེ་བ་བཟང་པོ་
དོན་ཡོད་པ་དང་། ཕྱིའི་རེན་གྲུབ་སེ་གཞན་གི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སིན་པས་འབྲས་བུ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་
སིན་པར་བེད་པ་དོན་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །མི་འདོར་བའི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་སེ། བདེ་བ་དང་འབྲེལ་བ་
དང་། ེས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་འབྲེལ་བའོ། །དང་པོ་ནི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
ཀི་ར་བར་གྱུར་པ་དེའི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེས་སུ་ཞིག་མི་བེད་དེ་བེད་པར་
རིགས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་སིང་རེ་ཅན་འདི་དག་ལ་ནི་གཞན་དོན་གི་སྡུག་བསལ་ཡང་བརེ་བས་སེད་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པའི་བདེ་བ་གཞལ་དུ་མེད་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ེས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ལ་རྒྱུ་ོན་མོངས་པ་དང་
མ་འབྲེལ་བ་དང་། འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་དང་མ་འབྲེལ་བ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་གནས་ལ་མ་འབྲེལ་བ་དང་།
དི་མས་མ་གོས་པའོ། །དང་པོ་ནི་སིང་རེས་ཟིན་པའི་བརེ་ལྡན་རྣམས་ན་རང་གི་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་
ཡང་ཡིད་མི་གནས་ན་འཇིག་རེན་གི་བདེ་བ་དང་། རང་གི་སོག་ལ་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་སོས་ཅི་དགོས་ཏེ།
ཆགས་མི་སིད་དོ། །གིས་པ་དི་མས་མ་གོས་པ་ལ་གིས་ལས། མདོར་བསན་ནི་ཕ་མ་རང་གི་བུ་ལ་བམས་པ་
ལ་སོགས་པ་ནི་སིད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་མི་དགེ་བ་ལ་ཡང་སྦྱོར་བས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་
ནི་དེ་དག་ལ་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རེན་པའི་སིང་རེ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་ཀང་འཇིག་
རེན་པ་སེ་དག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སིང་བརེ་བས་ཀུན་ནས་བང་བའི་
བམས་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་གི་དཔལ་རལ་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱུ་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་ཆེན་པོ་ལ་རབ་ཏུ་
བརེན་པར་འགྱུར་པའི་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་བང་ཆུབ་ཏུ་འདེན་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་སིང་རེ་གང་ཡིན་དེ་ཇི་
ལྟར་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་རོ། །འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ན་སོ་
སོར་བང་ཆུབ་པའི་རང་སངས་རྒྱས་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་བམས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་
ན་དེ་ལས་གཞན་ན་ཐོས་དང་འཇིག་རེན་པ་ལ་ལྟོ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཏེ། གནས་མེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་སིང་རེ་དེ་ཇི་ལྟར་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཤིན་ཏུ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། བརེ་བས་སྡུག་བསལ་བདེ་བར་འཆར་བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གི་
སྡུག་བསལ་མེད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དུ་སིང་བརེ་བས་སྡུག་བསལ་སེས་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དང་པོ་
མོས་སོད་ཀི་སའི་གནས་སྐབས་ན་བདག་གཞན་མམ་པར་མ་རོགས་ཤིང་སྡུག་བསལ་གི་ཆོས་ིད་མངོན་
སུམ་དུ་མ་རོགས་པས་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་ས་ལ་རེག་ནས་ཤིན་ཏུ་མངོན་པར་དགའ་
བའོ། །བདེ་བ་དེ་ིད་གཞན་ལ་མེད་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་ལ་བརེ་བ་སེད་པའི་གཞན་
དོན་དུ་སྡུག་བསལ་བ་དེས་འཇིག་རེན་གི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་འགྱུར་ཞིང་། རང་གི་དོན་
མཐར་ཕྱིན་པར་བས་པ་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀང་བདེ་བ་དེ་དང་མི་ལྡན་ན། གཞན་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཏེ།
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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དེ་ལས་ངོ་མཚར་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་དང་འབྲེལ་བ་ལ་གིས་ཏེ། བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་
དང་། དགེ་བ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྦྱིན་པའི་བདེ་བ་རྒྱས་པ་ནི། བརན་པ་བརེ་བ་དང་ལྡན་པའི་
སྦྱིན་པ་དེ་ཡིས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བཏང་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་བེད་པ་
གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཁམས་གསུམ་གི་བདེ་བ་ལ་ེ་བར་སོད་པ་རྣམས་ཀིས་བདེ་བ་དེའི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་
དོ། །བརེ་བས་སྡུག་བསལ་ཁས་ལེན་པ་ནི། སེམས་ཅན་གི་དོན་གི་ཕྱིར་སིང་བརེ་བས་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་
ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་འཁོར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་གཏོང་སེ་དེར་སེ་བ་ལེན་ན་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ནི་
འཁོར་བར་འདུས་པས་སིང་རེ་ཅན་རྣམས་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་དུ་བདག་གི་སྡུག་བསལ་ཅི་སེ་ཁས་ལེན་བེད་
པར་མི་འགྱུར་དེ་འགྱུར་རོ། །བརེ་བས་ཆོས་གསུམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་འཕེལ་བ་ནི། བརེ་བ་དང་ལྡན་པའི་
སིང་རེ་དེ་ལས་སིང་རེ་ིད་ཀི་རྒྱུན་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་དེ་ལས་སྦྱིན་པ་འཕེལ་ལ། དེ་ལས་ལོངས་སོད་འཕེལ་ཏེ།
དེ་ལས་རྒྱུ་གསུམ་འཕེལ་ལོ། །རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་འབྲས་བུ་བདེ་བ་གསུམ་པོ་འཕེལ་བ་ནི། སིང་རེ་དེ་ལས་
བམས་པས་སེད་པའི་བདེ་བ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་
སིང་རེ་ལས་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའི་བམས་པ་འབྱུང་བས་དེ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་དངོས་སུ་བདེ་བ་
ལ་འགོད་ཅིང་། སེམས་ཅན་བདེ་བས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྦྱིན་པ་
ལས་སེམས་ཅན་རེས་སུ་བཟུང་བས་བསེད་པའི་བདེ་བ་དང་། ལོངས་སོད་ལས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་མཐུ་ཡོད་
པས་བམས་པའི་བདེ་བ་རག་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏེ། སྦྱིན་པ་དང་།
ཕར་ཕྱིན་ཐམས་ཅད་ཀི་དགེ་བ་བསྒྲུབ་པའོ། །སྦྱིན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། འབྲས་བུ་དོན་དུ་མི་གེར་
བ་དང་། སྦྱིན་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། བརེ་བས་བསྐུལ་བ་ནི། སིང་རེས་སྦྱིན་པའི་རྒྱུ་སིང་
རེ་གོང་ནས་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བ་ཞིང་། སྦྱིན་པ་ཆུང་ངུ་ཡང་སིང་རེའི་སོབས་ཀིས་ཆེན་པོ་འཕེལ་བར་
བའོ། །སྦྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཅན་གཞན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བ་ཞིང་། སྦྱིན་པ་དེས་གཞན་ལ་ཕན་པ་
མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་སྦྱིན་པ་པོ་རང་ིད་བདེ་བར་བའོ། །བང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུ་ཚོགས་གིས་ཀུན་
ཏུ་དང་བར་བ་ཞིང་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་བཀྲི་བར་བའོ། །ཞེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིང་རེས་སྦྱིན་པ་ལ་ཞེན་
པ་ལ་སོ་བ་སེད་པའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་འད་བར་སྦྱིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་སོན་པར་བེད་དོ། །དེའི་འཐད་པ་ནི་བང་
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ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིང་རེས་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དག་གིས་བདག་སྡུག་བསལ་བ་དེ་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་
བདེ་བ་མ་སེད་པར་རྒྱུ་གཞན་གང་གིས་བདག་ིད་བདེ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་བརེ་བ་དང་ལྡན་
པ་དེ་ནི་གཞན་ལ་བདེ་བ་བསེད་ནས་རྒྱུ་དེས་བདག་ིད་བདེ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། སྦྱིན་
པས་རང་བདེ་མི་འདོད་པ། འབྲས་བུ་དང་བཅས་ཏེ་སེམས་ཅན་ལ་བཏང་བ། རང་ིད་གོམས་པར་འདོད་པ།
འབྲས་བུ་ལ་དོན་གེར་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན། ལན་ལ་མི་རེ་བའོ། །དང་པོ་ནི་སིང་རེ་ཅན་ནི་རག་ཏུ་རང་གི་སྦྱིན་
པ་ལ་དཔེར་ན་རང་གི་སློབ་མ་ལ་གདམས་ངག་སོན་པ་དང་འད་བར་འདི་ལྟར་སོན་ཏེ། སྦྱིན་པའི་རྣམ་སིན་
ལོངས་སོད་ཀིས་རང་བདེ་བར་མི་འདོད་པར་ལོངས་སོད་དེ་རྣམས་ཀིས་གཞན་དག་བདེ་བར་གིས་ཤིག ཡང་
ན་གཞན་གི་བདེ་བ་དང་བདག་གི་བདེ་བ་ཐ་དད་མིན་ཏེ་གཞན་མི་བདེ་ན་བདག་བདེ་བར་མེད་པས་ཁོད་ཀིས་
འབྲས་བུ་ཡིས་གཞན་ལ་བདེ་བར་མི་བེད་ན་བདག་ལའང་བདེ་བ་དགོས་པ་མིན་ནོ། །གིས་པ་ནི་སེམས་ཅན་
དེ་དག་བདེ་བ་ཡིན་པས་སྦྱིན་པ་པོ་བདག་གིས་སྦྱིན་པ་འདི་ནི་འབྲས་བུ་དང་བཅས་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
བིན་ཟིན་གིས་གལ་ཏེ་སྦྱིན་པ་ཁོད་ཀིས་བདག་ལ་འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཞིག་ཡོད་ན་
སེམས་ཅན་དེ་དག་ིད་ལ་སྦྱིན་པར་གིས་ཤིག གསུམ་པ་ནི། སྦྱིན་པ་པོ་ནི་ལོངས་སོད་མི་འདོད་ཀང་ལོངས་
སོད་འདོད་པ་དེ་དག་ིད་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་པས་ལོངས་སོད་ཤིན་ཏུ་བཟང་ལ་མང་བ་དང་ཕད་པ་སེ་ཆོས་
ིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ནི་ལོངས་སོད་ཀི་བདེ་བ་དེ་འདོད་ནས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་
མ་ཡིན་གི། འདི་ལྟར་བདག་ནི་ཕྱིས་ཀང་སྦྱིན་པའི་ཆུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་དང་ལྡན་པར་འདོད་དོ། །བཞི་པ་ནི།
ལོངས་སོད་ལ་དོན་གེར་མེད་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། བདག་ིད་བརེ་བས་དུས་རག་ཏུ་རང་གི་བདོག་པ་ཀུན་གཞན་
ལ་གཏོང་བ་འདི་ལྟོས་ལ་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་སྦྱིན་པ་ཁོད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ནི་སྦྱིན་པ་དེའི་
འབྲས་བུ་དོན་དུ་གེར་བ་མེད་པ་ིད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་སྦྱིན་པ་ཁོད་ཀིས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་གཞན་ལ་
མི་གཏོང་ན་བདག་སྦྱིན་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་རས་
འགའ་ཞིག་སྦྱིན་པར་མི་བེད་པའི་བོ་སེས་ན་ནི་སྦྱིན་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ིད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་
ནི། དཔེར་ན་ཞིང་ལ་ས་ལུའི་ས་བོན་མ་བཏབ་པར་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་མི་སེ་བ་ལྟར། སྦྱིན་པ་མ་བས་པ་ལ་སྦྱིན་པའི་
འབྲས་བུ་མི་འབིན་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པར་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྦྱིན་པ་བཏང་ཡང་འདི་ལྟར་ལན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ལ་ལྟོས་ནས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ནི། བདག་གི་ཆ་མ་ཡིན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་པོ་ཁོད་ཀིས་ལན་ལ་བལྟ་བ་དང་
བྲལ་བས་ན། སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་གཞན་ལ་གཏོང་བ་སེ་བསོ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྦྱིན་པའི་རང་བཞིན་ལ་
གིས་ལས། སྦྱིན་པ་ཇི་ལྟར་གཏོང་བ་ནི། རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་བརེ་བས་ཀུན་ནས་བངས་པའི་སྦྱིན་པ་ནི།
ཆོས་དྲུག་ལྡན་ཏེ། གཞན་ལ་མི་གནོད་པས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་ཅིང་། དག་པའི་གཞི་ནི་མ་དག་པའི་སྦྱིན་པ་
སངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མ་དག་པའི་སྦྱིན་པ་ནི། དུག་དང་མཚོན་ལ་སོགས་པའི་སྦྱིན་པའོ། །བདེ་བ་འདེན་
པར་བེད་པ་ནི་སྦྱིན་པས་བསྡུས་ནས་དགེ་བ་ལ་སྦྱོར་བ་ིད་དོ། །རེས་སུ་བསྲུང་བ་དང་རྣམ་པར་བཅས་པ་ནི་
འཁོར་གི་སེ་བོ་ལ་མི་གནོད་པར་གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་བེད་པའོ། །ཚོལ་བ་མེད་པ་ནི་མ་བངས་ཀང་དོན་དུ་གེར་
བ་ིད་དམ་འཕོངས་པར་ཤེས་ནས་སྦྱིན་པ་དང་། ཡོན་གནས་མི་གདམས་པའོ། །གོས་པ་མེད་པ་ནི་ལན་དང་
རྣམ་སིན་ལ་མི་རེ་བའོ། །ཡང་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀིས་བརེ་བས་ཀུན་ནས་བངས་པའི་སྦྱིན་པ་ནི་ཆོས་དགུ་དང་
ལྡན་པ་སེ་ནང་དང་ཕྱིའི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་སྦྱིན་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་སེ་དངོས་པོ་མང་པོ་དང་། གཙོ་བོ་སེ་ག་
ནོམ་པ་དང་། རག་པ་སེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྦྱིན་པ་དང་། དགའ་བ་སེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་སྦྱིན་སམ་དུ་མ་
བརགས་པར་དགའ་བས་སྦྱིན་པ་དང་། ཟང་ཟིང་མེད་པ་སེ་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་བལྟ་བ་དང་། སར་
བཤད་པ་ལྟར་གཞི་དག་པ་དང་། བང་ཆུབ་ལ་གཞོལ་བ་སེ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོས་པ་དང་། དག་པ་ལ་
གཞོལ་བ་ནི་བདེ་བ་འདེན་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་གཏོང་བ་ལ་སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཁད་པར་ནི། ཇི་ལྟར་
སྦྱིན་པའི་བདེ་བ་དང་། གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་བདེ་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བདེ་
བ་སེ་གསུམ་གིས་ཚིམ་པའི་ཡིད་ཅན་གིས་བརེ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་སྦྱིན་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་
དགའ་བར་འགྱུར་བ་ཙམ་ནི་ལོངས་སོད་དག་ལ་ེ་བར་སོད་པ་ཡིས་དེ་ལྟར་དགའ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཀུན་གིས་དགེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། བཀྲེན་པ་ནི་སེར་ས་ཅན་ནོ། །མ་རུང་
པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་གཞན་ལ་གནོད་པ་རྣམས་སོ། །སེམས་ཀུན་ནས་འཁྲུགས་པ་ནི་ཁོང་ཁོ་ཅན་རྣམས་
སོ། །བག་མེད་ནི་ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་སོ། །ཡུལ་གི་གཞན་དབང་ཅན་འདོད་པ་ལ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་
རྣམས་སོ། །ལོག་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ནི་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་མུ་སེགས་ཅན་ལ་སོགས་པ་སེ་དྲུག་པོ་དེ་ལ་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་བརེ་བས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །བདུན་པ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སིང་རེ་སེ་བའི་རེན་ལ་བཞི་སེ། དམིགས་རེན་ཚོར་བ་བདེ་བ་སེ་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་ཏེ་
སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་དང་། ཚོར་བ་བཏང་སོམས་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ནི་བདེ་སྡུག་གི་གནས་ངན་
ལེན་མ་སངས་པས་དེ་གིས་འདེན་པའི་ཕྱིར་དེ་གིས་ཀི་རྒྱུ་སེ། ཚོར་བ་གསུམ་པོ་དེ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་
ཅན་ལ་དམིགས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིང་རེ་སེ་ཞིང་། རྒྱུ་རེན་ཀུན་གཞི་ལ་སིང་རེའི་རྒྱུ་ས་བོན་ཡོད་
པ་དང་། བདག་རེན་ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་དང་། དེ་མ་ཐག་པའི་རེན་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ས་
མ་འགག་མ་ཐག་པའི་རང་བཞིན་རྣམས་ལས་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིང་རེ་སེའོ། །གིས་པ་སིང་རེ་ཆེན་
པོ་བསན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིང་རེ་དེ་ནི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དུ་
རོགས་ནས་ཚོར་བ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མམ་པར་འཇུག་པར་ཤེས་པར་བ་ཞིང་དེ་
ཡང་བསམ་པའི་སོ་ནས་སྡུག་བསལ་དེ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་ཕྱིར་དང་། སྒྲུབ་པས་དེ་དག་ལས་དངོས་སུ་
སོབ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སེ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམ་འཚེ་སངས་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་དུ་མི་
དམིགས་པ་དང་། དག་པ་སེ་ས་བརྒྱད་པ་མི་སེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚད་མེད་པ་བཞིའི་
ནང་ནས་སིང་རེ་ལ་བེ་བྲག་ཏུ་བསགས་པ་ནི། བང་ས་ལས། ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སིང་རེ་གཙོ་བོར་
བཤད་ཅིང་དེའི་སོབས་ཀིས་གཞན་གསུམ་ལའང་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཚད་མེད་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
པ་ནི་རང་གི་སེམས་ཀིས་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་པར་སོམ་པ་ནི་ཚད་མེད་སོན་པའི་ཆོས་ལ་མོས་པ་
དང་། རོ་མྱོང་བ་ལ་སོགས་པའི་བསམ་པ་དགུ་དང་། ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པས་དབང་འབོར་བ་
ིད་དང་། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཐབས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་དོན་གཅིག་
པ་ིད་ལ་འཇུག་པའི་སོ་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གིསཔ་མཇུག་སྡུད་ནི་དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་
དྭང་བ་རབ་ཏུ་སེས་ཤིང་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པའི་རས་ཆེན་པོ་དང་། སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི་བཀུར་སི་ཆེན་པོ་
ཡང་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་པ་ཡང་ཡིན་པས་རས་དང་བཀུར་སི་དང་། སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་ཤིན་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
མཆོད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། བརེ་བས་གཞན་དུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་དང་ཡང་ལྡན་ཞིང་བརེ་བས་
གདུལ་བ་ལ་ཕན་པར་བེད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ལ་རག་ཏུ་བསེན་པ་དང་། འགོ་བ་ལ་རེས་སུ་བརེ་བ་
ཚད་མེད་པ་བཞི་སོམ་པས་རང་གཞན་གི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཀུན་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །མཆོད་པ་དང་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བསེན་པ་དང་། ཚད་མེད་པའི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་ཚད་མེད་པའི་སོ་ནས་རང་དང་གཞན་ལ་
ཕན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་རང་གཞན་གི་དོན་མཐར་ཕྱིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སྒྲུབ་པ་བེད་པས་དེའི་
འོག་ཏུ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ལེའུ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སོད་པའི་ཆོས། སོད་པའི་རང་བཞིན། སོད་པ་དབང་དུ་བེད་པའི་ཐབས་སོ། །དང་
པོ་ལ་གིས་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཤེས་རབ་བོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། བསན་པ་དང་། མི་
སོ་བའོ། །དང་པོ་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་ིད་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
འཛེམ་པ་སེ། ེས་པར་སོད་པ་ལེགས་པར་སོམ་པའི་རེན་བེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཁེལ་ཡོད་པ་གང་ཞེ་ན།
གཞན་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འཛེམ་སེ། དེའི་ལས་ཅན་ིད་དོ། །ཞེས་བཤད་ཀང་འདིར་རྣམ་གངས་སུ་བས་ནས་སོན་
ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ཙམ་དང་། མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་རང་
བཞིན་དང་། རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ཡོད་པའི་རགས་སོ། །དང་པོ་ནི། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་གང་ཞིག་ངོ་ཚའི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ངོ་ཚ་མེད་པ་སངས་པ་དང་། གོགས་འཁོར་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་དང་།
དམིགས་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་ཅིང་དམན་པ་ན་རང་གིས་སེམས་ཀང་ངོ་ཚའི་ཡུལ་དུ་བེད་པ་དང་། ལས་ནི་
སེམས་ཅན་རྣམས་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ལ་བཀོད་ནས་སིན་པར་བེད་པ་སེ། ཆོས་བཞི་ལྡན་དེ་བརེན་པའི་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་
ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སེ། མཆོག་དམན་དང་། སོན་ཡོན་དང་། ཆེ་བ་དཔེའི་སོ་ནས་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
བསམ་པ་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོའ ་ི མི་མཐུན་ཕྱོགས་སེར་ས་ལ་སོགས་པ་དྲུག་འཕེལ་བ་དང་། གེན་པོ་
ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པོ་དེ་ིད་འགིབས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མི་ཟད་པའི་ངོ་ཚ་ཆེན་པོ་སེ་བར་འགྱུར་
རོ། །བརན་པ་རྣམས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་མི་བརེན་པ་ལ་ངོ་ཚ་ཆེན་པོ་བེད་པ་དང་། དབང་པོའ ་ི སོ་མ་
བསམས་པ་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ལ་སྦྱོར་བ་ལས་ཀང་ངོ་ཚ་བར་
འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི་མམ་བཞག་ཅེས་ཏེ། ཚད་མེད་པའི་སྐབས་ཀི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ཤེས་པར་
བའོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ལས། སོན་ནི་བོ་ལྡན་ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ངོ་ཚ་མེད་པ་དེའི་སོན་ནི་
ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་དུ་ལེན་པས་བདག་ལ་གནོད་པར་བེད་ཅིང་
ཁོང་ཁོས་གཞན་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་དམན་པ་རྣམས་ལ་བརྙེས་ཤིང་དགེ་བའི་བཤེས་
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གེན་ལ་མི་འདུད་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་རང་གཞན་གིས་ཀ་ལ་གནོད་དོ། །གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་གནོད་ཅེ་ན། སེམས་
ཅན་ཡལ་བར་འདོར་བས་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་བག་མེད་འགྱུར་ཞིང་། ང་རྒྱལ་གིས་སེམས་ཅན་དམན་པ་
ཁད་དུ་གསད་ནས་དེ་དག་གི་དོན་མི་བེད་པས་སེམས་ཅན་འཇོམས་སོ། །རང་ལ་ཇི་ལྟར་གནོད་ཅེ་ན། ཆོས་
ཡལ་བར་འདོར་བས་དགེ་བ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་མི་དགེ་བ་ལ་འཇུག་ལ། ང་རྒྱལ་གིས་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་མི་
བསེན་ཅིང་སིག་པའི་གོགས་པོ་དང་འགོགས་ནས་ཚུལ་ཁིམས་འཇོམས་སོ། །དེས་ན་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་རང་
ིད་ཡིད་འགོད་པས་བདེ་བ་ལས་མས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བས་སད་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་དད་པས་
བཀུར་སི་དམན་པ་ཐོབ་པ་སེ། བཀུར་སི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མི་འབྱུང་བས་གཞན་གིས་སད་པ་དང་། བསན་པ་
ལ་དད་པ་དང་ལྡན་པའི་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀིས་སོད་ཅིང་མི་བསྲུང་བ་དང་། སོན་པས་ཀང་སོད་དུ་མ་གྱུར་
པས་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་པར་མཛད་པ་དང་། རྒྱལ་སས་ཆོས་དང་མཐུན་པར་སོད་པ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་
སོད་ཅིང་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལས་མི་སན་པ་ཐོས་ནས་ཕྱོགས་
མཚམས་སུ་སོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་འབྱུང་བའི་ེས་པ་དང་། ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ཕྱིར་ཞིང་
མི་ཁོམ་པ་རྣམས་སུ་སེའོ། །དེས་ན་ཆོས་དཀར་པོ་ཐོབ་པ་ལས་མས་པ་སེ་ཚེ་འདིར་མི་དགེ་བ་འཕེལ་ཞིང་།
མ་ཐོབ་པ་ལས་རྣམ་པར་མས་པ་སེ་ཕྱི་མར་མི་དགེ་བ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་དང་ཕྱི་མར་སྡུག་
བསལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བས་གནས་པ་དང་། ཡིད་ཀང་རྣལ་དུ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཕན་ཡོན་ལ་གསུམ་
སེ། ེས་པ་མི་འབྱུང་བ་དང་། ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི་རྒྱལ་སས་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་
ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སར་བཤད་པའི་ེས་པ་དེ་དག་ཀུན་མི་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་ནི་འབྲས་བུ་ལྔ་ཐོབ་སེ། རྣམ་སིན་
གི་འབྲས་བུ་ནི་མཁས་པ་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཕྱི་མར་རག་ཏུ་ལྷ་དང་མི་དག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཏེ། ངེས་
པར་སེའོ། །བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནི་བོ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དེས་མྱུར་དུ་རོག ས་པའི་བང་
ཆུབ་སེད་པར་བེད་པའི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གིས་རོགས་པར་བེད་དོ། །སེས་བུ་བེད་པའི་
འབྲས་བུ་ནི། རྒྱལ་བའི་སས་པོ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་སིན་པར་མི་བེད་པ་ལ་སེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །བྲལ་
བའི་འབྲས་བུ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དུས་རག་ཏུ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་
རོ། །རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི་རག་ཏུ་གེན་པོ་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནི་དེ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ལྟར་རྒྱལ་སས་ངོ་ཚ་དང་ལྡན་པ་དེ་སར་བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་དེ་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །མངོན་པ་ལས།
བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ། བྲལ་བའི་འབྲས་བུ། སེས་བུ་བེད་པའི་འབྲས་བུ། རྣམ་སིན་གི་
འབྲས་བུ་དང་ལྔ་གསུངས་པ་ལས། བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནི། མིག་གི་དབང་པོའ་ི རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུ་
མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི། ས་མ་ལས་རང་གི་རིགས་འད་ཕྱི་མ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ནི། ལམ་
བདེན་གི་འབྲས་བུ་འགོག་བདེན་ལྟ་བུའོ། །སེས་བུ་བེད་པའི་འབྲས་བུ་ནི། ཞིང་གི་ལོ་ཐོག་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་སིན་
གི་འབྲུས་བུ་ནི། ལས་ོན་ལས་བྱུང་བའི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་ལ་ཡང་། མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་
འགྱུར་དང་། སེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་དང་གསུམ་མོ། །ལས་ལ་ཡང་
གསུམ་སེ། མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་སོགས་ཀི་ལས་གསུམ་མོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་
མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། གང་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་རྣམ་པར་སིན་པར་འགྱུར་བ་སེ་ཞེས་གསུངས་
སོ། །མཛོད་ལས། གང་དག་འགོག་བམས་ོན་མོངས་མེད། །མཐོང་དང་དག་བཅོམ་འབྲས་བུ་བ། །དེ་ལ་ཕན་
གནོད་བས་པ་ཡིས། །འབྲས་བུ་འཕལ་དུ་མྱོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །སེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ནི། སེས་
ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། གང་ཚེ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་རྣམ་པར་འབྱུང་བ་སེ། ཞེས་
སོ། །མཚན་གཞི་ནི་དེ་ིད་ལས། འདི་ལྟ་སེ། མཚམས་མེད་པ་ལྔའི་ལས་རྣམས་སོ། །ཡང་ན་དགེ་བ་དང་མི་
དགེ་བ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ནི། སེ་བ་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་
རྣམ་པར་སིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་པའོ། །བཞི་པ་ཆེ་བ་དཔེའི་སོ་ནས་བསན་པ་ལ་གསུམ་སེ། རང་དང་། གཞན་
དང་། གིས་ཀའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ོན་མོངས་པའི་དི་མས་མ་གོས་པ་ནི་བིས་པ་སོ་སོའ ་ི སེ་
བོ་བླུན་པོ་རྣམས་ནི་ལུས་ལ་གོས་བཟང་པོ་གོན་ཀང་སེམས་ཁེལ་ཡོད་དང་བྲལ་བས་ོན་མོངས་པའི་དི་མ་ཅན་
ཡིན་པས་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སན་ལམ་དུ་མཛེས་པ་མ་ཡིན་གི་རྒྱལ་སས་ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་གོས་ཅན་རྣམས་ནི་
ལུས་དགབ་པ་མེད་ཀང་། སེམས་ལ་ེས་པའི་དི་མ་མེད་པས་མཛེས་པ་ཡིན་ནོ། །འཇིག་རེན་གི་ཆོས་ཀིས་མ་
གོས་པ་ནི། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་རྡུལ་ལ་སོགས་པས་གོས་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་བའི་སས་པོ་ཁེལ་དང་
ལྡན་པར་གྱུར་བ་དེ་ལ་འཇིག་རེན་གི་ཆོས་བརྒྱད་ལ་བརེན་པའི་སོན་གིས་གོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཆོས་བརྒྱད་
གང་ཞེ་ན། ཇི་སྐད་དུ། བཤེས་སིང་ལས། འཇིག་རེན་མཁེན་པས་རྙེད་དང་མ་རྙེད་དང་། །བདེ་དང་མི་བདེ་སན་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དང་མི་སན་དང་། །བསོད་སད་ཅེས་བགི་འཇིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་པོ། །བདག་གི་ཡིད་ཡུལ་མིན་པར་མགོ་
སོམས་མཛོད། །ཅེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱལ་སས་ཀི་ནང་དུ་མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། སེ་བོ་མང་པོ་འདུས་
པའི་ནང་ནས་རྒྱན་བཟང་པོས་བརྒྱན་པ་དེ་མཛེས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ན་
ངོ་ཚ་ཤེས་པས་བརྒྱན་པ་དེ་མཛེས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་གཞན་དོན་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ངོ་ཚ་ཤེས་
པའི་དབང་གིས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་མ་བཞིན་བམས་པ་ིད་དེ། ཐེག་པ་དམན་པའི་སེམས་ཀིས་ཀང་ངོ་ཚ་བའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་གིས་ཀའི་དོན་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངོ་ཚ་དང་ལྡན་པ་ནི་གཞན་དོན་དུ་འཁོར་བར་
གནས་ཀང་ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་སོབས་ཀི་རང་གི་སེམས་འཁོར་བའི་ེས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་བར་
བེད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་རགས་ནི་བསམ་པས་ེས་པ་ཀུན་ལ་དང་དུ་མི་ལེན་ཅིང་སྦྱོར་བས་མི་
འཇུག་ལ། བསམ་པས་ཡོན་ཏན་དང་དུ་ལེན་ཅིང་སྦྱོར་བས་འཇུག་པ་ནི་ཁེལ་དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཁེལ་ཡོད་པས་བས་པའི་རགས་ཡིན་ནོ། །མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་རང་གིས་སེམས་ཞེས་ཏེ་མཆོད་པའི་
སྐབས་སུ་བསན་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་དོན་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་བསན་པའི་དོན་ལ་
གིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །མདོར་བསན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསན་པ་
ནི་དེ་དག་ལས་གཞན་ན་རང་ལ་སོགས་པའི་བསན་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །གང་གིས་ཤེ་ན། མཚན་
ིད་དང་། རབ་དུ་དབེ་བ་དང་། མི་འགྱུར་བ་དང་གསུམ་གིས་སོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་
ལས། མཚན་ིད་ལ་དངོས་ནི་དགེ་བ་ལ་སོ་བའི་བརོན་འགྲུས་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། བ་བ་
ལ་དམིགས་པ་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །བང་ས་ལས། ོན་མོངས་ཅན་གི་སེམས་ཡང་དག་
པར་སོམ་པ་དང་། ོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་མི་འགོ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་དུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཅན་ིད།
འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་མང་པོ་བཟོད་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དག་གིས་ཀང་ཡང་དག་པའི་སྦྱོར་
བ་ལས་མི་གཡོ་བ་དང་། རང་བཞིན་གིས་སིང་སོབས་དང་ལྡན་པའམ། སོ་སོར་བརགས་པས་བསན་པ་འདི་ནི།
བརན་པའི་སོབས་བསེད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །རྣམ་གངས་ནི། སིང་སོབས་དང་
སན་ཐུབ་པ་དང་བརན་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་སྒྲུབ་པ་ནི་གསུམ་པོ་དེ་ལ་བརན་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་
ཕྱིར་དེ་གསུམ་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གཞན་དོན་གི་བ་བ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཞན་དོན་གི་བ་བ་ལ་འཇིགས་པ་ནི་ཡང་ན་ཞུམ་པ་སེ་དེ་ལ་མི་སོ་
བའི་ཕྱིར་རམ་ཡང་ན་གཡེང་བ་སེ་སེམས་རྣལ་དུ་མི་འདུག་པའི་ཕྱིར་རམ། ཡང་ན་རོངས་པ་སེ་དེའི་ཐབས་མི་
ཤེས་པ་སེ་བ་བ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པ་སེ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་བརོན་འགྲུས་ལ་སོགས་པ་གཉུག་མ་སེ། སོ་སོར་
མ་བརགས་པར་འབྱུང་བ་གསུམ་དེ་ནི་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེ་དང་བྲལ་བས་དེ་དག་ལ་བརན་པ་ཞེས་བ་
བའི་མིང་འཇུག་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གིས་པ་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལ་རང་བཞིན་གི་རིགས་ཀི་སོ་ནས་བསན་པ་
དང་། སོན་ལམ་སེ་སེམས་བསེད་པའི་སོབས་ཀིས་བསན་པ་དང་། རང་གི་དོན་ལ་ཞུགས་པ་ན་ལུས་སོག་ལ་ལྟ་
བ་མེད་པའི་བསན་པ་དང་། གཞན་གི་དོན་བེད་པ་ན་སེམས་ཅན་གི་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་བཟོད་པས་བརན་པ་དང་།
དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པས་ཟབ་མོ་སོང་པ་ིད་ཐོབ་པས་མི་སྐྲག་པའི་བརན་པ་དང་། མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་
མཐུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པས་གཞན་དོན་གི་ཐབས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པས་མི་སྐྲག་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་
སིན་པར་བེད་པ་ལ་མ་ཞུམ་པས་གདུལ་བ་འདུན་པར་དཀའ་བ་རྣམས་འདུལ་མི་ནུས་སམ་དུ་མ་ཞུམ་པས་
བརན་པ་དང་། བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མི་ནུས་སམ་དུ་མ་ཞུམ་པས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་
བསྒྲུབ་པ་ལ་བརན་པ་སེ། གནས་སྐབས་ཀི་དབེ་བའོ། །གཞན་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་དཀའ་བ་ས་
ཚོགས་སོད་པ་ལ་བརན་པ་དང་། སིང་རེས་བསམ་བཞིན་དུ་སིད་པར་སེ་བས་འཁོར་བར་མི་གཏོང་པ་ལ་བརན་
པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀིས་འཁོར་བ་དེ་ིད་དུ་ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་བརེན་པའི་བརན་པ་དེ་དག་
སེ་བ་དེ་ནི་ན་རང་ལ་སོགས་པའི་བརན་པ་དང་མི་མཚུངས་ཏེ་བརན་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་
ཏུ་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་མི་འགྱུར་བ་ནི་རེན་ཆུང་ངུ་ཕྱེ་མ་སླེབ་ཀི་འདབ་མ་དང་། འབྲིང་པོ་འདབ་ཆགས་ནམ་
མཁའ་ལྡིང་གི་གཤོག་པ་དང་། ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོའི་བརླབས་ཀིས་མི་གཡོ་བ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརན་
པ་ཡང་རེན་ཆུང་ངུ་གོགས་ངན་པ་དང་། འབྲིང་སྡུག་བསལ་དང་། ཆེན་པོ་ཆོས་ཟབ་མོ་སོང་པ་ིད་ཐོས་པས་
ཀང་མི་གཡོས་སོ། །དེ་ལྟར་བརན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མི་སོ་བ་འབྱུང་བས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མི་སོ་བ་ནི་
གཞན་དང་མམ་པ་མེད་པ་སེ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །གང་གིས་ཤེ་ན། ཁད་པར་བཞིས་འཕགས་ཏེ། དེ་ལ་
གཞི་ནི་གསུམ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཐོས་པས་མི་ངོམས་པ་དང་། ཡུན་རིང་པོར་བརོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་བརོམ་
པ་དང་། འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་རག་ལ་ཡུན་རིང་བས་མི་སོ་བའོ། །རེན་ནི་གཞི་གསུམ་པོ་དེ་དག་གིས་སོ་བ་
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སེས་ན་ངོ་ཚ་བས་ཁེལ་ཡོད་པ་དང་། བརན་པ་ལ་བརེན་ནས་མི་སོ་བར་བེད་དོ། །ངོ་བོ་ནི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་
པར་འདོད་པའི་འདུན་པ་དག་པོས་ཀུན་ནས་བངས་ནས་གཞི་གསུམ་པོ་དེ་ལ་བོ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་མི་སོ་
བའོ། །མི་སོ་བའི་ངོ་བོ་བརོན་འགྲུས་ཡིན་ཡང་འདིར་འདུན་པ་མི་སོ་བའི་ངོ་བོར་བཤད་པ་ནི་འདུན་པ་ནི་བརོན་
འགྲུས་རོམ་པའི་རེན་བེད་པའི་ལས་ཅན་ཡིན་པས་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །ས་མཚམས་ནི་མོས་
སོད་ན་མ་རོགས་པ་དང་། རྒྱུའི་ས་བདུན་ན་རོགས་པ། འབྲས་བུའི་ས་གསུམ་ན་ཤིན་ཏུ་རོགས་པའོ། །ཤེས་
རབ་ལ་གསུམ་སེ། ངོ་བོ་དང་། ཆུད་མི་ཟ་བའི་རྒྱུ་རོན་པ་བཞི་དང་། གཞན་སིན་པར་བེད་པའི་ཐབས་སོ་སོ་ཡང་
དག་པར་རིག་པ་བཞིའོ། །དང་པོ་ལ་བསན་བཅོས་དང་། འཇིག་རེན་ཤེས་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་མི་སོ་བ་
ལས་བསན་བཅོས་ཤེས་པ་འབྱུང་བས་དེའི་འོག་ཏུ་བསན་བཅོས་ཤེས་པ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་དངོས་དང་སྡུད་བེད་
དང་། སྡུད་བེད་ཀི་ལས་སོ། །དང་པོ་ནི་བརན་པའི་བསན་བཅོས་ཤེས་པ་དེའི་གཞི་སེ། དམིགས་པ་ནི་རིག་པའི་
གནས་ལྔའོ། །ཆེད་དུ་བ་བ་ནི་རང་གཞན་གི་དོན་གི་ཆེད་དུའོ། །ལས་ནི་ནང་རིག་པ་ལ་མཁས་པས་བསླབ་པ་
གསུམ་བདག་ིད་ཀིས་སྒྲུབ་ཅིང་གཞན་དག་ལ་ཡང་སོན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ལ་མཁས་པས་ཕས་ཀི་
རོལ་བ་ཚར་གཅོད་པའོ། །ས་རིག་པ་ལ་མཁས་པས་བདག་ིད་ངེས་པའི་ཚིག་བཟང་པོས་བརོད་ཅིང་གཞན་
གིས་མཁས་པར་གོ་ཞིང་ཡིད་ཆེས་པར་བའོ། །གསོ་བ་རིག་པ་ལ་མཁས་པས་གཞན་གི་ནད་ཞི་བར་བེད་
དོ། །བཟོ་རིག་པ་ལ་མཁས་པས་གཞན་ལ་ལོངས་སོད་ཀིས་ཕན་འདོགས་པར་བེད་དོ། །མཚན་ིད་རིག་པའི་
གནས་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཐོས་ནས་ཚིག་དང་དོན་བོ་ལ་འཛིན་པ་དང་། དོན་གི་སོ་ནས་ཚིག་གིས་ཁད་པར་བེད་པ་
དང་། ཡིད་ཀིས་བརགས་པས་སོན་སོང་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་དང་བའི་ཡིད་ཀིས་དོན་སེམས་པ་
དང་། མཐོང་བས་ལེགས་པར་རོགས་པས་དོན་དང་ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ནི་ལེགས་
པར་བཤད་པ་དང་། དེ་ལས་ཟློག་པའི་ཕྱི་རོལ་པའི་བསན་བཅོས་རྣམས་ེས་པར་བཤད་པར་ཤེས་པར་
བའོ། །མི་བཟད་པ་ིད་ནི་རིག་པའི་གནས་ཤེས་པ་དེ་ལྷག་མེད་དུ་ཡང་མི་ཟད་པའོ། །འབྲས་བུ་ཡང་དག་པར་
འགྲུབ་པ་ནི། དེ་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་པས་ཁད་པར་འཕགས་སོ། །གིས་པ་ནི་བསན་བཅོས་ཤེས་པ་
དེ་དག་གང་གིས་བསྡུས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་སོ་ནས་བསྡུས་སོ། །གསུམ་པ་དེའི་བེད་ལས་ནི།
ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་རྫུ་འཁྲུལ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཀིས་གདུལ་བ་སོད་དུ་རུང་བར་བ་སེ། སྐལ་བ་དང་མཐུན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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པར་རིག་པའི་གནས་ལྔ་བསན་ནས་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་དོ། །གཟུངས་ཀི་སོས་ནི་རིག་པའི་གནས་ལྔས་
བསྡུས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་མི་བརེད་པར་འཛིན་པར་བེད་པའང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བསན་བཅོས་ཤེས་ནས་དེ་
འཆད་པའི་ཡུལ་འཇིག་རེན་ཤེས་དགོས་པས་དེའི་འོག་ཏུ་འཇིག་རེན་ཤེས་པ་སོན་པ་ལ་གིས་ལས། མདོར་
བསན་པ་ནི། བརན་པ་རྣམས་ཀི་འཇིག་རེན་ཤེས་པ་ིད་ནི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་འཇིག་རེན་རྣམས་དགེ་
བ་ལ་བཟུད་པའི་ཕྱིར་འདུན་པའི་ཐབས་ཤེས་པ་དང་། ཡང་ཡིད་ཀིས་བདེན་པ་བཞིའི་སོ་ནས་འཇིག་རེན་གི་
འབྱུང་ནུབ་ཤེས་པའོ། །དེ་དག་ཀང་གཞན་དང་མམ་པ་མེད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལས་གཞན་པའི་འཇིག་རེན་ཤེས་
པ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། འཇིག་རེན་འདུན་པའི་ཐབས་
ཤེས་པ་དང་། འཇིག་རེན་འབྱུང་ནུབ་ཤེས་པ་དང་། དེ་ཤེས་པའི་བེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ནི་དུས་ཀིས་ཇི་ལྟར་
འདུན་པར་བེད་ཅེ་ན། བརན་པ་རྣམས་དུས་རག་ཏུ་འཛུམ་པར་བེད་དོ། །ངག་གིས་ཇི་ལྟར་འདུན་པར་བེད་ཅེ་ན།
གསོང་པོ་དག་ཏུ་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །དེ་གིས་ཅིའི་ཕྱིར་དུ་བེད་ཅེ་ན། སེམས་ཅན་སོད་དུ་བ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཅིའི་
ཕྱིར་སོད་དུ་བེད་ཅེ་ན། སོད་དུ་བས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་ནི་བདེན་བཞི་ཤེས་པ་ལ་འཇིག་རེན་ཤེས་པ་ཞེས་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན་སྡུག་བསལ་
དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་གིས་ལས་འཇིག་རེན་རྣམས་རག་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་དོ། །གང་འབྱུང་བ་སྡུག་
བསལ་དང་། གང་གིས་འབྱུང་བ་ནི་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པའོ། །འགོག་པ་དང་། ལམ་གི་བདེན་པ་གིས་ཀིས་
ནུབ་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕྱིར་ཏེ། གང་ནུབ་པ་འགོག་པ་དང་། གང་གིས་ནུབ་པ་ལམ་གི་བདེན་པའོ། །གསུམ་པ་
ནི་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་དེ་དག་ཞི་བར་བ་བ་དང་། འགོག་ལམ་གིས་པོ་དེ་ཐོབ་པར་བ་བའི་
ཕྱིར་བོ་དང་ལྡན་པ་དེ་བདེན་པ་རྣམས་ཤེས་པ་ལ་སྦྱོར་རོ། །དེས་ན་བདེན་བཞི་ཤེས་པ་དེའི་ཕྱིར་འཇིག་རེན་
ཤེས་པ་ཞེས་ངེས་པར་བརོད་དོ། །འདི་ལྟར་འཇིག་རེན་ཤེས་པ་དང་བསན་བཅོས་ཤེས་པ་ནི་འཇིག་རེན་གི་སོན་
པར་འགྱུར་ཞེས། ཊིཀྐ་ལས་བྱུང་ལ། བང་ས་ལས། དེ་བསན་བཅོས་ཤེས་ཤིང་འཇིག་རེན་ཤེས་ན་ཚུལ་བཞིན་
དུ་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བེད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་དེའི་འོག་ཏུ་རོན་པ་རྣམ་པ་བཞི་རྣམ་པར་དབེ་བ་
སོན་ཏོ། །དེ་ལ་གསུམ་ལས་མཚན་ིད་ནི་གང་ཟག་ལ་མི་རོན་གི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སོན་
པའི་གཙུག་ལག་གི་ཆོས་ལ་རོན་པ་དང་། ཆོས་དེའང་ཚིག་ལ་མི་རོན་གི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཅན་གི་དོན་ལ་སོན་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པ་དང་། དོན་ཡང་དང་དོན་ལ་མི་རོན་གི་སོན་པ་ཚད་མར་གྱུར་པས་ངེས་དོན་དུ་གསུངས་ཤིང་དེས་ཚད་མར་
མཛད་པའི་སྡུད་པ་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀིས་ལུང་བསན་པའི་གང་ཟག་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ངེས་དོན་དུ་ངེས་
པར་ཤེས་ཤིང་། རིགས་པས་འཐད་པ་ཚད་མ་དང་ལྡན་པའི་དོན་སོན་པའི་ངེས་དོན་ལ་རོན་པ་དང་། ངེས་དོན་
ཤེས་པའི་བོ་ལ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་སོད་པ་ཅན་ལ་མི་རོན་གི་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་པས་
བརོད་པ་མེད་པ་ཐོབ་པ་སེ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་རོན་ནོ། །དགག་བ་ནི་རོན་པ་བཞི་པོས་རིམ་
པ་ལྟར་གཙུག་ལག་གི་ཆོས་སོང་པའི་གང་ཟག་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་ལ་རོན་པ་དང་། ཕ་དང་མ་ནི་གསད་བ་
ཞིང་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་ལ་མི་སོད་པར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚིག་ཡིད་དུ་མི་འོང་ཙམ་ལ་ཞེན་
པས་སང་བང་བེད་པ་དང་། དང་དོན་ལ་ངེས་དོན་དུ་ལོག་པར་ཡང་དག་པར་ངེས་པར་ཤེས་པ་དང་། བརོད་པ་
དང་བཅས་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི་དོན་ཐོབ་པ་ལ་བརེན་པ་རྣམས་རོན་པ་རྣམ་པར་དབེ་བའི་སྐབས་འདིར་ནི་དགག་པར་
བ་བར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཕན་ཡོན་ནི་རོན་པ་བཞི་པོས་རིམ་པ་ལྟར་གཙུག་ལག་གི་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་།
བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་དགོངས་པ་ཅན་གི་དོན་ལ་རྣམ་པར་སོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ངེས་དོན་གི་ཚུལ་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཐོས་པ་དང་། བརོད་པ་མེད་པའི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་
བཞི་པོ་དེ་ལས་བརན་པ་རྣམས་མས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་རོན་པ་བཞིའི་སོ་ནས་ཆོས་ལེགས་པར་ཚོལ་
བས་སེམས་ཅན་གི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་ནུས་པར་འགྱུར་བས་དེའི་འོག་ཏུ་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པར་བེད་པ་སོ་སོ་ཡང་
དག་པར་རིག་པ་བཞི་སོན་ནོ། །དེ་ལ་བཞི་སེ། མཚན་ིད་དང་། གངས་ངེས་དང་། ངེས་ཚིག་དང་། བེད་ལས་
སོ། །དང་པོ་མཚན་ིད་ནི་དོན་རེ་རེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཤེས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་།
ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་དང་སིའི་མཚན་ིད་ཤེས་པ་དོན་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། ཚིག་སེ་ཡུལ་མི་ལ་
སོགས་པའི་སྐད་ཤེས་པ་ངེས་པའི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཏེ་རས་ཡོད་ལ་སོགས་པའི་
དབེ་བ་ཤེས་པ་ནི་སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་སེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རི ག་པ་
བཞི་པོ་ན་རང་དང་མཚུངས་པ་མེད་པ་འདོད་དོ། །གིས་པ་གངས་ངེས་ནི་ཆོས་བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བརོན་
པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་པོ་དེ་གང་བསན་པར་བ་བ་ཆོས་དང་
དོན་ནི་གིས་པོ་དེ་དག་དང་། གང་གིས་བསན་པ་ནི་ངེས་པའི་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་ཏེ། སོབས་པ་ཁོ་ནས་སོན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།

197

ཏོ། །དེ་ལ་ཆོས་དང་དོན་ནི་མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའི་སོ་ནས་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་
ཚིག་གིས་བསན་པ་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆོས་དང་དོན་གིས་པོ་དེ་ན་པ་པོས་ཐོབ་པ་སེ་རོགས་པར་བེད་
པའོ། །སོབས་པས་སོན་པ་ནི་རོལ་བ་རྣམས་ཀིས་དིས་ཤིང་བརོད་པའི་ལན་འདེབས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སོ་
སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིར་གངས་ངེས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནི། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་མམ་
བཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ིད་དུ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་ནས། དེའི་
ཕྱིར་རེས་ཐོབ་ཀི་རྣམ་གངས་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་ཤེས་པས་ན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཞེ ས་བ་བ་ཡིན་
ནོ། །བཞི་པ་ལས་ནི་གཞན་དག་གི་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བེད་པ་སེ། དེ་དག་ནི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་
རིག་པར་བརོད་དོ། །སོད་པའི་ཆོས་བསན་ཟིན་ནོ། །གིས་པ་སོད་པའི་རང་བཞིན་ལ་གིས་ཏེ། ེ་བར་སོན་
པའི་ཚོགས་དང་། ངེས་པར་འབིན་པའི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ནི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཐོབ་པས་ཚོགས་
གིས་རོགས་པར་འགྱུར་བས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་འོག་ཏུ་ཚོགས་གིས་སོན་པ་ལ་དྲུག་ལས། ངོ་བོ་
ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཚོགས་ནི་ཐབས་གཙོ་ཆེ་བ་བསོད་ནམས་དང་། ཤེས་རབ་གཙོ་ཆེ་བ་
ཡེ་ཤེས་དེ་གིས་ཀང་གཞན་དང་མཚུངས་པ་མིན་ནོ། །དགོས་པ་ནི་གཅིག་བསོད་ནམས་ཀིས་ནི་འཁོར་བར་
མངོན་མཐོ་ལྷ་མི་འགྲུབ་པར་བེད་ཅིང་། གཞན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ནི་འཁོར་བ་ན་ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་
པར་བེད་ལ། དེ་གིས་ཀིས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མཐར་ཐུག་གཟུགས་སྐུ་དང་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པར་བེད་དོ། །བསྡུ་
བ་ནི་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ནི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡིན་
ནོ། །གཞན་གསུམ་ནི་གིས་ཀ་སེ། ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་། བཟོད་པ་གཞན་གིས་བསོད་
ནམས་ཡིན་ཞིང་། བརོན་འགྲུས་ཀི་སོ་ནས་གིས་ཀ་འགྲུབ་པས་གིས་ཀ་ཡིན་ལ། མཚན་མ་དང་བཅས་པ་
དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་ནི་རིམ་པ་ལྟར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དང་
པོ་ལྔ་ཆར་ཡང་འཁོར་གསུམ་དུ་མི་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་
རོ། །ངེས་ཚིག་ནི་ཚོགས་ལ་སཾ་བྷ་ར་ཞེས་བ་ལ། སཾ་ནི་རྒྱུན་དུའོ། །བྷ་ནི་སོམ་པ་ཐོབ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྒྲུབ་
པ་སེ། དོན་ནི་དགེ་བ་རྒྱུན་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྒྲུབ་པས་ན་ཚོགས་སོ། །བེད་ལས་ནི་བརན་པའི་ཚོགས་གང་
ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་དང་གཞན་གི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དབེ་བ་
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ནི། བརན་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དུ་མོས་སོད་ཀི་ཚོགས་གིས་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །མཚན་མ་
མེད་པ་ས་བདུན་པ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དུ་དང་པོ་ནས་དྲུག་པའི་བར་གི་ཚོགས་དང་། འབད་སོལ་མེད་པར་
ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའི་ཕྱིར་དུ་ས་བདུན་པའི་ཚོགས་གིས་དང་། དབང་བསྐུར་བ་ས་བཅུ་
པའི་ཕྱིར་དུ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའི་ཚོགས་གིས་དང་། མཐར་ཐུག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཐོབ་པར་བ་བའི་
ཕྱིར་ས་བཅུ་པའི་ཚོགས་གིས་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །གིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཚོགས་བསགས་པ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་
ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་སོན་ཏོ། །འདི་ལ་གིས་ལས། སི་དོན་ལ་བཞི་ལས། ངོ་བོ། དབེ་བ། ས་མཚམས།
ཞར་ལ་ལམ་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བང་ཆུབ་ནི། ཟད་པ་དང་མི་སེ་བ་ཤེས་
པ་མི་སློབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕྱིར་དེའི་རྒྱུར་གྱུར་པས་ན་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་
ཞེས་བ་སེ། མཛོད་ལས། ཟད་དང་མི་སེ་ཤེས་པ་ནི། །བང་ཆུབ་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར། །སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དེ་
ཕྱོགས་མཐུན། །ཞེས་སོ། གིས་པ་ནི། མིང་གི་སོ་ནས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀང་རས་ནི་བཅུར་
འདུས་ཏེ། མིང་གི་སོ་ནས་རས་སུ་བཅུ། །ཞེས་སོ། །རས་བཅུ་པོ་གང་ཞེ་ན། དད་དང་བརོན་འགྲུས་དན་པ་
དང་། །ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་བཏང་སོམས་དགའ། །རོག་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་དན་
པ་ེ་བར་བཞག་པ་བཞི་ནི། ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། ཡང་དག་པར་སོང་བ་བཞི་ནི་བརོན་འགྲུས་
གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སེ། དན་པར་ེ་བཞག་
ཤེས་རབ་སེ། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ཏིང་འཛིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ངོ་བོ་ིད་གང་ཞེ་ན། ཤེས་
རབ་དང་དན་པའོ། །ཞེས་པས། དན་པ་ེར་བཞག་ཤེས་རབ་དང་། དན་པ་གིས་ཀ་ཚོགས་པ་ཡིན་པར་བཤད་
དོ། །ཡང་ཆོས་རྣམ་པར་འབེད་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཡིན་
ལ། བརོན་འགྲུས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་། ཡང་དག་པའི་རོལ་བ་ནི་བརོན་འགྲུས་ཡིན་ཞིང་། ཏིང་
ངེ་འཛིན་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །དན་པ་ཡང་
དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་ནི་ཡང་དག་པའི་དན་པ་ཡིན་ནོ། །དབང་པོ་ལྔ་དང་སོབས་ལྔ་ནི་དད་པ་ལ་སོགས་པ་
ལྔ་པོ་ིད་ཡིན་ཞིང་། དགའ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་བཏང་སོམས་དང་ཡང་དག་པའི་རོག་པ་རྣམས་རེ་རེ་
ཡིན་ལ། ངག་དང་ལས་ཀི་མཐའ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་དན་པ་ེར་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བཞག་བཞི། འབྲིང་ནས་ཡང་དག་སོང་བ་བཞི། ཆེན་པོ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི། དོད་དང་རེ་མོ་ན་དབང་
པོ་ལྔ། བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་ན་སོབས་ལྔ་ཡོད་དེ། དབུས་མཐའ་ལས། དབང་པོ་རྣམས་དང་སོབས་རྣམས་
ལྔ། །ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གིས་གིས་སོ། །ཞེས་སོ། །མཐོང་ལམ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན། སོམ་
ལམ་ནས་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །བཞི་པ་ནི་དན་པ་ེར་བཞག་ནས་སོབས་ཀི་
བར་སོ་སོ་སེ་བོའ ་ི ལམ་རྣམས་ནི། དེ་ཁོ་ན་ིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་ཤིང་མཐོང་སང་གི་ོན་མོངས་པ་མ་
སངས་བས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ལ། དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའི་ཆོས་ལ་བརེན་པ་
དང་། དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པ་སློབ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་
ཡན་ལག་དང་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི་དེ་ཁོ་ན་ིད་མངོན་སུམ་རོགས་པས་ན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་
ལ་སོམ་སངས་མ་སངས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་ནོ། །རོགས་པ་དེ་དག་མཐར་ཕྱིན་པ་མི་སློབ་པའི་
ལམ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པས་ན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་ཅིང་སངས་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་ན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་རེས་
སུ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དབུས་མཐའ་ལས། རེས་སུ་མཐུན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག །རེས་སུ་འབྲེལ་བཅས་ཟློག་པ་
དང་། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་ཕྱིན་ཅི་ལོག །རེས་སུ་འབྲེལ་མེད་སོམ་པ་འོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་
དོན་ལ་སེ་ཚན་བདུན་ལས། དན་པ་ེར་བཞག་ལ་གིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནི་བོ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་དང་། ཚོར་བ་དང་། སེམས་དང་། ཆོས་དན་པ་ེར་
བཞག་བཞི་པོ་ནི་སོམ་པའི་ཚུལ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞིའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་དན་པ་ེར་བཞག་དེ་ལས་གཞན་ན་རང་གི་དན་པ་ེར་བཞག་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །གིས་
པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་བཅུ་བཞི་པོ་གང་ཞེ་ན། རེན་གིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཐོས་པ་
དང་བསམ་པ་དང་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས་སོམས་པས་སོ། །གེན་པོ་ནི་ན་ཐོས་
རྣམས་ནི་ལུས་གཙང་མར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞིའི་གེན་པོར་ལུས་མི་གཙང་བ་དང་། ཚོར་
བ་སྡུག་བསལ་བ་དང་། སེམས་མི་རག་པ་དང་། ཆོས་བདག་མེད་པར་སོམ་པར་བེད་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ནི་ལུས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་བདག་མེད་པར་སོམས་པས་མི་གཙང་བ་ལ་སོགས་པའི་འདུ་ཤེས་
བཞི་པོ་དེའི་ཡང་གེན་པོ་བེད་པས་སོ། །འཇུག་པ་ནི་དན་པ་ེར་བཞག་བཞིས་རང་ིད་བདེན་པ་བཞི་ལ་
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འཇུག་ཅིང་གཞན་དག་ཀང་འཇུག་པ་སེ། དབུས་མཐའ་ལས། གནས་ངན་ལེན་རྒྱུ་སེད་རྒྱུའི་ཕྱིར། །གཞི་ཡི་
ཕྱིར་དང་མ་རོངས་ཕྱིར། །བདེན་པ་བཞི་ལ་འཇུག་བ་བས། །དན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་སོམ། །ཞེས་གསུངས་པའི་
དོན་ནི། གནས་ངན་ལེན་ནི་ཟག་བཅས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ས་བོན་ཀུན་གཞི་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་འདུ་
བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཡིན་ཞིང་། ལུས་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། ལུས་དན་པར་ེར་བཞག་སོམས་པས། ལུས་
གནས་ངན་ལེན་གི་རྒྱུ་འདུ་བེད་སྡུག་བསལ་གིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བར་རོགས་པས་སྡུག་བསལ་གི་བདེན་པ་ལ་
འཇུག་གོ །ཚོར་བ་དན་པ་ེར་བཞག་སོམས་པས། ཚོར་བ་ནི་སེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་སེད་པ་ཀུན་འབྱུང་ཡིན་
པས་དེ་ལ་འཇུག་གོ །སེམས་དན་པ་ེར་བཞག་སོམས་པས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཞི་སེམས་དེ་མི་རག་པར་
རོགས་པས་རག་པ་ལ་སོགས་བདག་མེད་པར་ཤེས་ནས་ཐར་པའི་དུས་ན་བདག་ཆད་ཀིས་དོགས་པའི་སྐྲག་པ་
མེད་པས་འགོག་པའི་བདེན་པ་ིད་དུ་རོགས་པ་ལ་འཇུག་གོ །ཆོས་དན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་སོམས་པས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་སངས་པའི་ཕྱིར་གེན་པོ་བརན་པས་ལམ་གི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་གོ །དམིགས་པ་ནི་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་པའོ། །ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི་ན་ཐོས་ཀི་ལུས་མི་གཙང་བ་ལ་
སོགས་པར་ཡིད་ལ་བེད་ཅིང་འདིར་ནི་ལུས་ལ་སོགས་པ་མི་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པའོ། །ཐོབ་པ་ནི། ན་
ཐོས་ནི་ལུས་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བ་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་སོམ་ཡང་འདིར་ནི་ལུས་ལ་སོགས་པ་
དང་བྲལ་བའི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་སོམས་པའོ། །མཐུན་པ་ནི། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་
དང་མཐུན་པས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་གེན་པོ་བེད་པའོ། །རེས་སུ་འཇུག་པ་ནི་འཇིག་རེན་པ་དང་། ན་རང་
རྣམས་རེས་སུ་འཇུག་པའི་དོན་དུ་དེ་དག་ལ་བསན་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་གི་དན་པ་ེར་བཞག་ཀང་སོམས་
པའོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ལུས་ནི་སང་ཡང་བདེན་པར་མེད་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ། ཚོར་བ་ནི་མས་སུ་མྱོང་ཡང་
མི་བདེན་པས་རི་ལམ་ལྟ་བུ། སེམས་ནི་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ། ཆོས་སུ་སང་བ་ནི་
བོ་བུར་བ་ཀུན་བཏགས་ཡིན་པས་ནམ་མཁའ་ལ་བོ་བུར་གི་རྡུལ་ལ་སོགས་པས་ཁེབས་པ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་
བེད་པའོ། །སེ་བ་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་སིད་པར་སེ་བ་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ལུས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་
ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐོབ་ཅིང་དེ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པའོ། །ཆེན་པོ་ནི་དབང་པོ་རྣོ་བས་དན་པ་
ེར་བཞག་སོམས་པས་ན་རང་ལ་སོགས་པ་ལས་ཆེ་བའོ། །མཆོག་ིད་ནི་སོམ་པ་འགྲུབ་པས་ས་བརྒྱད་པ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཡན་ཆད་དུ་འདེས་པར་ེ་བར་འདེས་པར་སོམས་པས་སོ། །སོམ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གོམས་པས་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་
ཡང་མི་ཟད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་ནི་ས་བཅུ་པ་དང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བཅུ་
བཞི་པོ་དེ་དག་གིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ིད་ནི་བརན་པ་
རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་པར་སོང་བ་བཞི་པོ་ལུས་ཅན་གཞན་ཀུན་གི་ཡང་དག་སོང་བ་བཞི་དང་མཚུངས་པ་མེད་
དེ། སར་བཤད་པའི་དན་པ་ེ་བར་བཞག་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ེས་པ་མ་སེས་པ་མི་སེད་པ་དང་། སེས་པ་
སོང་བ་དང་། གེན་པོ་མ་སེས་པ་སེད་པ་དང་། སེས་པ་འཕེལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་འདུན་པ་སེད། འབད། བརོན་
འགྲུས་རོམ་པར་བེད་པས་ན་ེས་པ་རྣམས་ཀི་གེན་པོར་སོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དབེ་བ་ནི་འཁོར་བའི་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པར་ེ་བར་སོད་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། གནོད་སེམས་
དང་། གིད་རྨུགས་གིས་དང་། རོད་འགོད་གིས་དང་། ཐེ་ཚོམས་སེ་བསམ་གཏན་གི་སིབ་པ་ལྔ་པོ་དག་ནི་
འདོར་བ་དང་། ན་རང་གི་ཡིད་ལ་བེད་པ་འདོར་བ་དང་། ས་དང་པོ་ནས་དྲུག་པའི་བར་དུ་ས་རྣམས་ལ་འཇུག་
པ་དང་། བདུན་པ་ལ་མཚན་མ་མེད་པར་གནས་པ་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་ལུང་བསན་པ་ཐོབ་པ་དང་། དགུ་པ་ལ་
སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བ་བ་དང་། བཅུ་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་བ་བ་དང་། དག་པའི་ས་གསུམ་
ལ་ཞིང་རྣམས་དག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་མཐར་ཐུག་པར་བ་བའི་ཕྱིར། དེ་དག་གི་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་གང་ཡིན་པ་དེའི་གེན་པོར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བོ་ལྡན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཡང་དག་
པར་སོང་བ་སོམ་པའོ། །སོམ་པའི་ཐབས་ནི། མདོ་ལས། འདུན་པ་སེད་དོ། །འབད་དོ། །བརོན་འགྲུས་རོམ་
མོ། །སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་གོ །ཞེས་པའི་དོན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཞི་གནས་དང་
ལྷག་མཐོང་རྣམ་པར་སོམ་པའི་འདུན་པ་ལ་ནི་བརེན་ནས་སུ་ཞེས་པ་ནི་འདུན་པ་སེད་པའོ། །ཞེས་པའི་དོན་
ནོ། །ངོ་བོ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབོར། གོགས་ཞི་གནས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཀི་རྒྱུ་
མཚན་དང་བཅས་པ་སོམས་པ་ལ་འབད་དོ། །ཇི་ལྟར་སོམ་ཞེ་ན། ཞི་གནས་དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་རོད་པ་དང་ཞུམ་པ་དག་གི་གེན་པོ་བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ། །ཇི་ལྟར་རོམ་ན། བིང་ན་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུ་
མཚན་ཡིད་ལ་བེད་པས་སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཏོ། །རོད་ཅིང་འཕོ་ན་ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིད་ལ་བེད་པས་
ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་གོ །བིང་རོད་མེད་པ་ཆ་མམ་ན་འབད་སོལ་དོར་ནས་བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་སེ།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དེས་ན་ཡང་དག་པར་སོང་བའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་གེན་པོ་ཞེས་ནི་ངེས་པར་བརོད་དོ། །རྫུ་འཕྲུལ་
གི་རྐང་པ་ལ་གསུམ་ལས། མདོར་བསན་པ་ནི། བརན་པ་རྣམས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི་ནི། གཞན་ལས་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །བདག་ིད་དང་གཞན་དག་གི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་
དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་སེའོ། །བོ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཀི་རྐང་པ་དེ་ཡང་རེན་དང་། རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་།
ཐབས་དང་། མངོན་པར་སྒྲུབ་བ་ཡིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་པར་འདོད་དོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་རེན་
ནི། བསམ་གཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་སོ། །རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི་འདུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོང་བའི་
འདུ་བེད་དང་ལྡན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བརོན་འགྲུས་དང་། སེམས་དང་། སོད་པའི་ཏིང་
ངེ་འཛིན་སོང་བའི་འདུ་བེད་དང་ལྡན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་སེ་རྣམ་པ་བཞིའོ། །ཐབས་ཀང་རྣམ་པ་
བཞིའོ། །མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་གོ །ཕྱི་མ་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། ཐབས་བཞི་པོ་གང་ཞེ་ན།
ཏིང་ངེ་འཛིན་བཞི་པོ་དེའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཐབས་སུ་འདུན་པ་དང་། རོལ་བ་དང་། དད་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་
པ་དང་། དན་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་དང་། སེམས་པ་དང་། བཏང་སོམས་ཏེ་སོང་བའི་འདུ་བེད་བརྒྱད་སོམ་
དགོས་པས་དེ་ལ་དང་པོ་གསུམ་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ནི་འབད་པར་བེད་པ་སེ། དད་པས་ཡིད་ཆེས་ནས་
འདུན་པས་དོན་དུ་གེར་ནས་སོལ་བས་ལམ་ལ་འབད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐབས་གིས་པ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ནི་
ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་དགའ་བ་དེས་ཁད་པར་བེད་པས་ལུས་དང་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་
པའོ། །ཐབས་གསུམ་པ་དན་པས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་མི་འཕོ་བར་བེད་ལ། ཤེས་བཞིན་གིས་འཕོ་བ་རིག་
པར་བེད་པའི་ཕྱིར་དམིགས་པ་ལ་སེམས་གཏོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཐབས་བཞི་པ་སེམས་ཞུམ་པའི་གེན་
པོར་རབ་ཏུ་འཇོག་ལ། བཏང་སོམས་ཀིས་བིང་རོད་མེད་པར་ཆ་མམ་ན་སོལ་བ་གོད་ནས་འཇོག་པས་ེ་བའི་
ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀི་གེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཡང་འདུ་བེད་བརྒྱད་ཀིས་ེས་པ་ལྔ་སོང་བའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀང་
གེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ེས་པ་ལྔ་ནི། དབུས་མཐའ་ལས། ལེ་ལོ་དང་ནི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརེད་དང་བིང་དང་
རོད་པ་རྣམས། །འདུ་མི་བེད་དང་འདུ་བེད་དེ། །དེ་དག་ེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །ཞེས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྦྱོར་
བ་ལ་མ་ཞུགས་པ་ལེ་ལོ་དང་། ཞུགས་པ་ན་གདམས་ངག་བརེད་པ་དང་། ཞུགས་པ་དངོས་གཞིའི་དུས་ན་བིང་
རོད་དང་། བིང་རོད་བྱུང་བ་ན་དེའི་གེན་པོ་འདུ་མི་བེད་པ་དང་། བིང་རོད་མེད་པར་མནལ་དུ་གནས་པ་ན་འདུ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བེད་པས་བར་དུ་གཅོད་དོ།ཤ།དེ་ལྟར་ེས་པ་ལྔ་པོ་དེ་འདུ་བེད་བརྒྱད་ཀིས་སོང་ཚུལ་ཡང་། དེ་ིད་ལས། གནས་
དང་དེ་ལ་གནས་པ་དང་། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ིད་དུ་འོ། །དམིགས་པ་བརེད་པར་མ་གྱུར་ཀང་། །བིང་དང་རོད་པ་
རོགས་པ་དང་། །དེ་སོང་མངོན་པར་འདུ་བེད་དང་། །ཞི་ཚེ་རྣལ་དུ་འཇུག་པ་འོ། །ཞེས་པས་སོལ་པའི་གནས་
འདུན་པ་དང་། གནས་པ་སོལ་བ་དང་། འདུན་པའི་རྒྱུ་དད་པ་དང་། སོལ་བའི་འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་།
དད་པས་ཐོབ་པར་བ་བ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་རིག་ནས་འདུན་པས་དོན་དུ་གེར་ཏེ། སོལ་བས་ལམ་ལ་འབད་པས་
ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཐོབ་པ་ན་ལེ་ལོ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གདམས་ངག་བརེད་
པའི་གེན་པོར་དམིགས་པ་མ་བརེད་པའི་དན་པའོ། །བིང་རོད་ཀི་གེན་པོར་དེ་བྱུང་བར་རོགས་པའི་ཤེས་
བཞིན་ནོ། །འདུ་མི་བེད་པའི་གེན་པོར་དེ་སང་བའི་ཐབས་མངོན་པར་འདུ་བེད་པའི་སེམས་པའོ། །འདུ་བེད་
པའི་གེན་པོར་སེམས་རྣལ་དུ་འཇོག་པའི་བཏང་སོམས་སོ། །མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ལ་མཐོང་བ་ནི་
སན་ལྔ་སེ། ཤའི་སན་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་སོམས་པས་སོང་གསུམ་གི་འཇིག་རེན་གི་
ཁམས་ཀི་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རྣམས་ཀང་མཐོང་བའོ། །ལྷའི་སན་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་སོམས་པའི་སོབས་
ཀིས་སར་བས་ཀང་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མང་པོའ ་ི གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བའོ། །ཤེས་རབ་ཀི་སན་
ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཆོས་ཀི་སན་ནི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཐོགས་པ་མེད་པར་
ཤེས་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སན་ནི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའོ། །ཞེས་བཙུན་པ་དང་འགེལ་ཆེན་མཁན་པོ་
བཞེད་དོ། །གདམས་ངག་སོན་པ་ནི་མངོན་ཤེས་དྲུག་གི་བེད་ལས་ཏེ། དྲུག་པོ་གོ་རིམ་བཞིན་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་
གདུལ་བའི་གནས་སུ་སོང་སེ། ལྷའི་རྣ་བས་དེ་དག་གི་སྐད་དང་། གཞན་སེམས་ཤེས་པ་དེ་དག་གི་སེམས་དང་།
སོན་གི་གནས་རེས་སུ་དན་པས་གང་ནས་འོངས་པ་དང་། ལྷའི་མིག་གིས་གང་དུ་འགོ་བ་རྣམས་རིག་པར་བས་
ནས། ཟག་ཟད་མངོན་ཤེས་ཀིས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕྱིར་འདོམས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་པས་རྣམ་པར་
བརེ་བ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་གི་སོབས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་བརེ་བའོ། །སོན་ལམ་ནི། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་སོན་ལམ་ཀི་སོབས་ཅན་རྣམས་སོན་ལམ་ཁད་པར་ཅན་གི་སོབས་ཀིས་ས་བཅུ་པ་ལས་གསུངས་
པ་ལྟར་ལུས་དང་། དབངས་དང་འོད་ལ་སོགས་པ་གངས་མེད་པས་བརེ་བའོ། །དབང་བཅུ་དང་སོབས་ལ་
སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཐོབ་པ་སེ་དྲུག་པོ་དེ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་དྲུག་གོ །དབང་པོ་ལྔ་ལ་དོན་གིས་
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ལས་དམིགས་པ་ནི་བདེན་པ་བཞི་ལ་དམིགས་ཤིང་། ཁད་པར་ཐེག་ཆེན་གི་ལུགས་ཀི་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་
དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་པ་དང་། ཐོས་པ་མཆོག་སེ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཐོས་པ་དང་། ཞི་གནས་དང་
ལྷག་མཐོང་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། དན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་
རབ་ཀི་དབང་པོ་སེ་ལྔའི་གཞི་སེ་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཤཤེས་པར་བའོ། །ངེས་ཚིག་ནི་བང་ཆུབ་ལ་སོགས་པའི་
དོན་ལྔ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བེད་པས་ན་དབང་པོའ །ོ །སོབས་ལ་གསུམ་ལས། ས་མཚམས་ནི་དད་སོགས་ལྔ་པོ་དེ་
དག་བཟོད་པ་དང་། ཆོས་མཆོག་གི་སྐབས་སུ་ས་དང་པོ་ཐོབ་ཏུ་ེ་བ་ན་ས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །ངོ་བོ་འཇིག་
རེན་པ་ཡིན་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་འདོད་དོ། །ངེས་ཚིག་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མ་དད་པ་ལ་སོགས་
པ་ལྔ་པོ་མས་ཆུང་ཞིང་དད་སོགས་ལྔ་པོ་སོབས་ཆེ་བས་དེ་དག་ིད་ལ་སོབས་ཞེས་བའོ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་
ལག་ལ་བཞི་ལས། ས་འཚམས་ནི་ས་དང་པོར་ཞུགས་པ་ལ་ཡོད་དོ། །རོགས་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་
པར་རོགས་པས་ཆོས་རྣམས་མམ་པ་ིད་དང་། གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པར་རོགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་མམ་པ་ིད་དུ་རོགས་པའོ། །དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་དབེ་བ་ལ་དངོས་དང་། དོན་བསྡུ་བ་ལ་གིས་ལས། དང་
པོ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་པོ་འདི་རིན་པོ་ཆེ་ས་བདུན་དང་ཆོས་མཐུན་པར་སོན་ཏོ། །དན་པ་ན་ཡང་
དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་ནི། ཤེས་བ་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བར་བ་སེ། སར་མ་རོགས་པ་རོགས་པར་བ་བའི་
ཕྱིར་དན་པ་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་སེ། དཔེར་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་དེས་རྒྱལ་པོ་གཞན་གི་
གཡུལ་མ་ཕེབས་པ་རྣམས་འཕེབ་པ་བཞིན་ནོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདིའི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་
ནི་རོག་པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བེད་དོ། །གང་པོ་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱིར་རོལ་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་
པ་བཞིན་ནོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདིའི་བརོན་འགྲུས་ནི་རོགས་བ་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་རོགས་པར་བ་བའི་
ཕྱིར་འཇུག་སེ། དཔེར་ན་ར་མཆོག་རིན་པོ་ཆེས་ས་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཀླས་པ་མྱུར་དུ་བསྐོར་བ་བཞིན་
ནོ། །དགའ་བ་ནི་བརོན་འགྲུས་ཀིས་བདག་མེད་པར་རོགས་པའི་ཆོས་ཀི་སང་བ་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་ལུས་སེམས་ཟག་མེད་ཀི་དགའ་བས་རག་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་ཚིམ་པར་འགྱུར་བ་སེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་
ཆེའི་སང་བའི་ཁད་པར་གིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བ་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པས་
ནི་སིབ་པས་ཏེ་ལུས་སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་ཀུན་ལས་ཐར་བར་བ་བའི་ཕྱིར། ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བའི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་སེ། བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརེན་ནས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོས་དགའ་བ་མས་
སུ་མྱོང་བ་བཞིན་ནོ། །ཏིང་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་
འབོར་པ་ེ་བར་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། བོན་པོ་རིན་པོ་ཆེས་དགོས་པའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །བཏང་
སོམས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དུས་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་འདི་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ། རེས་ལས་ཐོབ་པའི་གནས་པ་མཆོག་གིས་སར་མ་རོགས་པ་
རོགས་པ་དང་། རོགས་ཟིན་འདོར་བར་བེད་ལ། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་གནས་པ་ལ་མཆོག་གིས་རོགས་པ་དེ་ལ་
རག་ཏུ་སོལ་བ་མེད་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་ར་དང་། གང་པོ་དང་། ཤིང་ར་དང་།
དཔུང་བུ་ཆུང་སེ། དཔུང་གི་ཡན་ལག་ཚོགས་བཞི་དང་བཅས་ཏེ་ནོར་རས་ལ་སོགས་པ་དབུལ་བར་བ་བ་
རྣམས་འབུལ་ལ། ཕ་རོལ་གི་དམག་ལ་སོགས་པ་དོར་བར་བ་བ་འདོར་ཞིང་དཔུང་གི་ཚོགས་ཏེ། སོ་བ་དང་།
དུབ་བ་དང་གནོད་པ་མེད་པའི་གནས་སུ་སོང་ནས་གནས་པར་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །དོན་བསྡུ་བ་ནི་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་
བུ་དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་འད་བར་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་
འཇུག་སེ་དུས་རག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ས་བདུན་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀིས་སྐོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་
ཡན་ལག་ཇི་ལྟར་ཡིན་པའི་ཚུལ་ནི། ཚིགས་བཅད་སེབས་པའི་ཆེད་དུ་རང་གཞན་ཡན་ལག་ཐོག་མར་སོས་ཀང་
དོན་གི་རིམ་པ་ལྟར་བཤད་ན། དན་པ་ནི་གནས་ཀི་ཡན་ལག་སེ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་
བའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནི། རང་བཞིན་གི་ཡན་ལག་སེ། ཤེས་རབ་ནི་མཐོང་ལམ་གི་ངོ་
བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་བརོན་འགྲུས་ནི་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་སེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་མ་ཐོབ་
ཀི་བར་དུ་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་འགོ་བ་རྒྱུན་མི་གཅོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་དགའ་བ་ནི་ཕན་ཡོན་གི་ཡན་
ལག་སེ། སེམས་དགའ་བ་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཏང་སོམས་དང་གསུམ་
ནི་ོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག་སེ། དེའང་གང་གིས་ོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག་སེ། དེའང་གང་གིས་
ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ནི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པའི་གཞིའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། གནས་
ངན་ལེན་དང་བྲལ་བས་ོན་མོངས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་
པའི་གནས་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། རྣམ་གཡེང་དང་བྲལ་བས་ོན་མོངས་པ་མེད་པར་བེད་པས་སོ། །བཏང་
206

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སོམས་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་སོ། །དབུས་
མཐའ་ལས། འདི་ལ་གཞི་དང་གནས་དང་ནི། །ངོ་བོ་ིད་དུ་འདོར་བ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དེའི་འོག་ཏུ་རེས་ཐོབ་ཀི་ཤེས་པས་མཐོང་ལམ་མམ་
བཞག་གིས་ཇི་ལྟར་རོགས་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སེ། མམ་བཞག་གི་ཆོས་ིད་འདི་ལྟར་རོགས་སོ། །ཞེས་ལྟ་
བའོ། །ཡང་དག་པའི་རོག་པ་ནི་རང་གིས་མམ་བཞག་གི་ཆོས་ིད་རོགས་པ་དེ་ིད་གཞན་ལ་སོན་ཚུལ་གི་
རྣམ་བཞག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་པ་དང་། བདག་ིད་ཀིས་རོགས་པ་བཞིན་དུ་མདོ་ལ་སོགས་པ་ལས་
གསུངས་པའི་ཆོས་ིད་རོགས་ཚུལ་མམ་པར་བཞག་པ་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཇུག་པའོ། །ཡང་དག་པའི་
ངག་ནི་རོགས་པ་དང་མཐུན་པར་གཞན་ལ་སོན་པའི་ངག་གི་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། དེས་གཞན་དག་ལྟ་བ་
རྣམ་པར་དག་པར་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་དོ། །ལས་ཀི་མཐའ་ནི་ལུས་ཀི་བ་བ་མ་ཡིན་པ་མི་བེད་པས་ལུས་ཀི་
ལས་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། དེས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པར་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་དོ། །འཚོ་བ་ནི་ལོག་འཚོ་
སངས་པས་ལུས་ངག་གིས་ཀའི་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། དེས་འཚོ་བ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་
དོ། །ལོག་འཚོ་ལྔ་པོ་གང་ཞེ་ན། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཚུལ་འཆོས་རྙེད་དང་བཀུར་སིའི་ཕྱིར། །དབང་
པོ་སོམ་པར་བེད་པ་སེ། །ཁ་བསག་རྙེད་དང་བཀུར་སིའི་ཕྱིར། །ཚིག་འཇམ་སར་ནི་སྨྲ་བ་འོ། །གཞོག་སློང་དེ་ནི་
ཐོབ་བའི་ཕྱིར། །གཞན་གི་རས་ལ་བསགས་བེད་པའོ། །ཐོབ་ཀིས་འཇལ་བ་རྙེད་པའི་ཕྱིར། །མངོན་སུམ་གཞན་
ལ་སོད་བེད་ལ། །རྙེད་པས་རྙེད་པ་རྣམ་འདོད་པ། །སར་ཐོབ་པ་ལ་བསགས་བེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་
བཤད་རིགས་པ་ལས། ཚུལ་འཆོས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རིག་པར་བ་སེ། རྙེད་པ་དང་བཀུར་སི་འདོད་པ་ིད་ཀིས་
གཞན་ལ་ཡོན་ཏན་ཡིད་ཆེས་པར་བ་བའི་བསམ་པས་སོད་ལམ་ལེགས་པར་གནས་པ་དང་། ལུས་དབེན་པར་
གནས་པ་དང་། རྙེད་པ་དང་དུ་མི་ལེན་པ་ིད་ཀིས་དང་། ངན་པ་དང་ག་ནོམ་སེན་པ་ིད་ཀིས་ཡོ་བད་སྙུངས་པ་
ཀུན་ཏུ་སོན་པའོ། །ཁ་བསག་ཀང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རྙེད་པ་དང་བཀུར་སིའི་བསམ་པས་རེས་སུ་མཐུན་པར་
སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། རང་གི་ཡོན་ཏན་སྨྲ་བ་དང་། ཆོས་སྨྲ་བའོ། །གཞོག་སློངས་ཀང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རྙེད་
པའི་བསམ་པས་ལུས་ཀི་གནོད་པའི་གཞི་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་དང་། ཕོངས་པའི་གཞི་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་དང་། ཚིག་གིས་
བསམ་པའི་གཞི་བསགས་པར་བེད་པ་ིད་དོ། །ཐོབ་ཀིས་འཇལ་བ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རྙེད་པའི་བསམ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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པས་དེ་ལ་སྦྱིན་པར་མི་བེད་པ་ལ་སོད་པ་དང་། གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་བེད་པ་ལ་སོད་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཕྱི་བཞིན་
འབྲངས་ཤིང་སློང་བའོ། །རྙེད་པའི་རྙེད་པ་འདོད་པ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རྙེད་པའི་བསམ་པས་གཞན་ལ་རྙེད་
པ་རྒྱ་ཆེ་བར་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་དང་། སྦྱིན་པར་བེད་པ་རྒྱ་ཆེ་བར་བསགས་པར་བེད་པ་དང་། ཟང་ཟིང་སྦྱིན་པ་
བསགས་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཡང་དག་པའི་སོལ་བ་ནི། ཆོས་ིད་རོགས་པ་དེ་ཡུན་རིང་པོར་སོམ་པ་ལ་
མི་སོ་བའི་སོ་ནས་བརོན་འགྲུས་བརམས་པས་ཤེས་བའི་སིབ་པའི་གེན་པོ་བེད་པའོ། །དན་པ་ནི་ཞི་གནས་
དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། བཏང་སོམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བརོད་པའི་སོ་ནས་དེ་དག་སོམ་པའི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་
མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་ལ་སིབ་པའི་གེན་པོ་བེད་པའོ། །ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། བསམ་གཏན་
ལ་བརེན་པའི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ལ་སིབ་པའི་གེན་པོ་སོམ་པར་བེད་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་གིས་དང་རོལ་
བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་པོ། བར་པ་གསུམ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ། ཐ་མ་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕུང་པོ་ཡིན་
ནོ། །དབུས་མཐའ་ལས། ཡོངས་སུ་གཅོད་དང་གོ་བེད་དང་། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བེད། །མི་
མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་གེན་པོར་ནི། །ལམ་གི་ཡན་ལག་དེ་བརྒྱད་དོ། །ལྟ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཡོ་བེད་སྙུངས། །གཞན་
ལ་རྣམ་པར་བེད་འདོད་པ། །ོན་མོངས་ེ་བའི་ོན་མོངས་དབང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་གེན་པོ་འོ། །ཞེས་
བཤད་དོ། །གསུམ་པ་སོད་པ་དབང་དུ་བེད་པའི་ཐབས་ལ་གིས་ཏེ། མམ་པར་བཞག་པའི་རྣལ་འབོར་དང་།
རྣལ་འབོར་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི་དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་སོམ་
པ་ལ་རབ་ཏུ་སོད་པ་དེས་དེ་དག་སོམ་པའི་ཐབས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་རབ་ཏུ་སོན་ནོ། །དེ་ཡང་ལྔ་ལས།
མཚན་ིད་ནི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་ཡང་དག་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཀི་ཆོས་ིད་ལ་
སེམས་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ཞི་གནས་ཡིན་ལ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཕྱིར་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐབས་སུ་བསན་པ་ནི། ཡོན་ཏན་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་དག་ཏུ་
འདོད་དོ། །མདོ་ལས། དགེ་སློང་དག་སེ་མ་བདག་གིས་འདོད་པ་དག་ལས་དབེན་པར་འདོད་ན་ཞེས་བ་བ་ནས།
རྒྱས་པར་དགེ་སློང་དེས་ཆོས་གིས་པོ་འདི་ཁོ་ན་སོམ་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོམ་ཚུལ་ནི། ཆ་
གཅིག་པ་སེ་ཞི་གནས་གཙོ་ཆེ་བ་གཟུགས་མེད་བཞི་དང་། ལྷག་མཐོང་གཙོ་ཆེ་བ་བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་
མོ། །ཆ་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ནི་གིས་ཀ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་བསམ་གཏན་བཞི་པའོ། །ས་མཚམས་ཀི་དབེ་བ་ནི་
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མོས་སོད་ཀི་ཞི་ལྷག་ནི་ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཀི་རྒྱུར་འདོད་དེ། ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ནི་ས་དང་
པོའ །ོ །མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་སྦྱོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ནི་དྲུག་པའི་བར་རོ། །མཚན་མ་མེད་པ་ནི་
བདུན་པའོ། །འབད་སོལ་མངོན་པར་འདུ་མི་བེད་པ་ནི་དག་པའི་ས་གསུམ་མོ། །ཡང་དག་པ་ས་གསུམ་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཞི་གནས་དང་
ལྷག་མཐོང་སོམ་སེ། དེས་ན་བརན་པ་རྣམས་ཀི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབོར་དེ་མོས་སོད་ནས་ས་
བཅུ་པའི་བར་ས་ཀུན་ཏུ་འགོའ །ོ །བེད་ལས་ནི་རང་གཞན་གི་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་
པ་རྣལ་འབོར་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་བ་བ་ལ་བཞི་སེ། རེས་སུ་མཐུན་པའི་རང་བཞིན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་
དང་། རོགས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བའི་རྒྱུ་གཟུངས་དང་། མཐུན་རེན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་སོན་ལམ་དང་། འགལ་རེན་སོངས་
བའི་རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དང་། ཆོས་ཀི་སོམ་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི་དེ་ལྟར་ཞི་གནས་ལ་བརོན་པ་དེས་ཐབས་
མཁས་པས་དགེ་བ་དེ་དག་ཐེག་ཆེན་དུ་བསོ་བར་བེད་པས་དེའི་འོག་ཏུ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སོན་ནོ། །འདི་ལ་
གིས་ཏེ། སིའི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བང་ས་ལས། ཐབས་ལ་མཁས་པ་བཅུ་གིས་ཏེ།
ནང་གི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་ལས་བརམས་ཏེ་དྲུག་དང་། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་
པ་ལས་བརམས་ཏེ་བཅུ་གིས་བཤད་པའི་དང་པོ་དྲུག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སིང་རེ་དང་ལྡན་པས་ལྟ་བ་
དང་། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་འདོད་པ་དང་།
གཞན་དོན་དུ་འཁོར་བ་མི་གཏོང་བ་དང་། འདུ་བེད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤེས་པས་ོན་མོངས་པ་མེད་པའི་སེམས་ཀི་
འཁོར་བར་འགོ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་འདོད་པས་བརོན་འགྲུས་འབར་བའོ། །ཕྱི་མ་དྲུག་ནི་སེམས་
ཅན་རྣམས་དགེ་བའི་ར་བ་ཆུང་ངུ་རྣམས་འབྲས་བུ་ཚད་མེད་པར་སྒྱུར་བ་དང་། ཚོགས་ཆུང་ངུས་དགེ་བའི་ར་བ་
མེད་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་ཞེ་འགས་པ་རྣམས་ཀི་ཁོང་ཁོ་སེལ་བ་དང་། ཐ་མལ་བ་རྣམས་
འཛུད་པ་དང་། ཞུགས་པ་རྣམས་སིན་པར་བེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སིན་པ་རྣམས་གོལ་བར་བེད་པའོ། །གིས་
པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གིས་ཏེ། དབེ་བ་དང་། བེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རོགས་པར་
བེད་པའི་ཐབས་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པའི་ཐབས་ནི་བསྡུ་
བའི་དངོས་པོ་བཞིའོ། །སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐོབ་བར་བེད་པའི་ཐབས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སན་སར་མཆོད་པ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སོན་དུ་བཏང་སེ་དེ་དག་དཔང་པོར་བེད་པ་རེན་གི་སོབས་དང་། སར་བས་པའི་སིག་པ་ལ་འགོད་པ་དག་པོ་བེད་
པ་སུན་འབིན་པའི་སོབས་དང་། ཕྱིན་ཆད་གཏན་ནས་མི་བེད་པའི་བསམ་པས་སོམ་པ་སོར་ཆུད་པའམ་ེས་པ་
ལས་སླར་ལྡོག་པའི་སོབས་དང་། སིག་པའི་གེན་པོར་སོང་པ་ིད་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སོམ་པ་ལ་
སོགས་པ་དགེ་བ་ལ་འབད་པ་ནི་གེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སོད་པའི་སོབས་ཏེ་དེ་ལྟར་སོབས་བཞིའི་སོ་ནས་སིག་པ་
བཤགས་པ་དང་། འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དགའ་བ་སོམ་པ་རེས་སུ་
ཡི་རང་བ་དང་། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བ་དང་། མྱ་ངན་
ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། རང་དང་གཞན་གི་དུས་གསུམ་གི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་
ཅན་གི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བའོ། །བ་བ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་སོ་རྣམས་ཏེ།
དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་གི་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལམ་རྒྱུན་མི་གཅོད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནི། མི་གནས་
པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། དེས་གཞན་དོན་རྒྱུན་མི་གཅོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཀུན་ལ་
ཐབས་ལྔ་པོ་འདི་ལ་མཁས་པ་ནི་ཐབས་དང་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །བེད་ལས་ནི་ཐབས་མཁས་དེ་ལ་
བརེན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་རང་གཞན་གི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཐབས་མཁས་པ་
ལ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི། གཟུངས་ཀི་སོབས་ཀིས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀིས་གསུངས་པ་རྣམས་འཛིན་པས་དེའི་འོག་ཏུ་གཟུངས་སོན་ནོ། །དེ་ལ་གཟུངས་ནི་དན་པ་དང་ཤེས་
རབ་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བང་ས་ལས། ཚིག་ཚད་མེད་པ་མྱུར་དུ་འབད་མེད་དུ་འཛིན་ནུས་པས་ཚིག་
གི་གཟུངས་དང་། དོན་ཚད་མེད་པ་མྱུར་དུ་འབད་མེད་དུ་འཛིན་ནུས་པ་དོན་གི་གཟུངས་དང་། ནད་ལ་སོགས་
པ་ཞི་བར་བེད་པའི་གསང་སགས་ཀི་ཚིག་བིན་གིས་རློབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་གསང་སགས་ཀི་གཟུངས་
དང་། གསང་སགས་ཀི་ཚིག་འགའ་ཞིག་གིས་ཟབ་མོའ ་ི དོན་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་ཀང་མོས་པས་གཞལ་
བས་མོས་སོད་ཀི་སའི་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་
བེད་པའི་གཟུངས་ཏེ་བཞི་བཤད་དོ། །འདིར་ནི་ཚིག་གཟུངས་དོན་གཟུངས་གིས་ལས། དབེ་བ་རྣམ་སིན་ལ་
བརེན་པ་ནི། ཚེ་སོན་གོམས་པའི་མཐུས་འདིར་ཚིག་དང་དོན་མང་པོ་ལན་རེ་ཙམ་གིས་ཟིན་ཅིང་མི་བརེད་པའི་
ཤེས་རབ་དན་པའོ། །ཐོས་པ་ལ་གོམས་པ་ལ་བརེན་པ་ནི། ཚེ་འདིར་མང་དུ་ཐོས་པའི་སོབས་ཀིས་ཚིག་དང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དོན་མང་པོ་ཤེས་ཤིང་མི་བརེད་པའི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་པའི་གཟུངས་དག་ནི་སོམ་
བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་ཚིག་དོན་རོགས་ཤིང་མི་བརེད་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་གིས་ཆུང་ངུ་དང་། གསུམ་པ་ནི་ཆེན་
པོ་ཡིན་ལ། ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། བོ་ལྡན་ས་ལ་མ་ཞུགས་པ་མོས་སོད་པ་རྣམས་ཀི་ནི་ཆུང་ངུ་
དང་། ས་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ཡང་མ་དག་པའི་ས་བདུན་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ནི་འབྲིང་པོ་སེ། དག་པའི་ས་
གསུམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་གཟུངས་ནི་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །བེད་ལས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དང་ཡང་
དུ་གཟུངས་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་བརེན་ནས་དུས་རག་ཏུ་དམ་པའི་ཆོས་དག་ཀང་རབ་ཏུ་སེན་ཅིང་། རང་གི་
སེམས་འཛིན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཟུངས་ཐོབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སོན་ལམ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་ལྟར་
འགྲུབ་པས་དེའི་འོག་ཏུ་སོན་ལམ་སོན་ཏེ། དེ་ལ་ལྔ་ལས། ངོ་བོ་ནི། བརན་པ་རྣམས་ཀི་སོན་ལམ་ནི་ཡུལ་དོན་དུ་
གེར་བ་ཐོབ་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས་པའོ། །གཞི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་ལམ་དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་
འདོད་པས་བསྐུལ་བའོ། །ས་ནི་ས་རྣམས་ཀུན་ལ་སེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ཀང་ན་
རང་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པས་མམ་པ་མེད་པར་འདོད་དོ། །དབེ་བ་ལ་གིས་ལས། འབྲས་
བུའི་སོ་ནས་ཕྱེ་ན་སོན་ལམ་དེ་ནི་འདི་ཕྱིའི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། ལུས་
ངག་གི་བ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོན་ལམ་ནི་སེམས་ཙམ་དེ་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་
ན། ཚེ་འདིར་ཡང་སོན་ལམ་གི་སེམས་ལ་མོད་དེ་ལ་སེ་དེའི་འཇུག་ཐོགས་སུ་ཇི་ལྟར་སོན་པའི་མཐུས་འགྲུབ་
སེ། མདོ་ལས། སོན་ལམ་གང་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་ལམ་ཀི་སོབས་ཅན་རྣམ་པར་བརེ་བར་བགང་
བར་སླ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སོན་ལམ་དེ་ནི་མ་འོངས་པའི་སེ་བ་
རྣམས་སུ་ཡང་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བེད་དོ། །ས་མཚམས་ཀིས་ཕྱེ་ན་སོན་ལམ་ས་ཚོགས་འདེབས་
པའོ། །ཆེ་ཞེས་པ་ནི་ས་དང་པོའ ་ི སོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུའོ། །རྣམ་པར་དག་པ་ནི་ས་གིས་པ་ནས་བང་ཆུབ་བར་
དུ་གོང་ནས་གོང་དུ་རྣམ་པར་དག་པའི་སོན་ལམ་ཞེས་བའོ། །བེད་ལས་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་ལམ་དེ་
ནི་རང་གཞན་གི་དོན་དུ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གཟུངས་དང་སོན་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་དེ་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་བའི་ཕྱིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་སོམ་པར་བེད་ཅིང་། ཆོས་ཀི་སོམ་བཞིས། ཕྱིན་
ཅི་ལོག་བཞི་སོང་བར་བེད་པས་དེའི་འོག་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཆོས་ཀི་སོམ་སོན་ཏོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ལས། དམིགས་པ་ནི་སོང་པ་ིད་དང་། སོན་པ་མེད་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གི་སོད་
ཡུལ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་དང་ཆོས་བདག་མེད་པ་རྣམ་པ་གིས་དང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རེན་ེར་
ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། རེན་དེ་དག་ཏུ་ེ་བར་ཞི་བ་སེ་ེར་ལེན་མེད་པར་གྱུར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའོ། །དབེ་བ་ནི་གཟུང་བ་སོད་ཡུལ་གསུམ་པོ་དེ་དག་འཛིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ངོ་བོ་ཡང་གསུམ་དུ་ཤེས་
པར་བའོ། །རྣམ་པ་ནི་སོང་པ་ིད་ཀི་ཏིང་འཛིན་ནི། བདག་འཛིན་གིས་སུ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའོ། །སོན་པ་ནི་
བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་པ་སེ། དེ་ལ་མི་སོན་པའོ། །མཚན་མ་མེད་པ་ནི་
དེའི་རེན་ེ་བར་ཞི་བ་དེ་ལ་རག་ཏུ་དགའ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །དགོས་པ་ནི་བདག་མེད་གིས་
ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། བདག་འཛིན་གི་སེམས་སང་བ་དང་། རེན་ེ་བར་ཞི་བ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བའི་
ཕྱིར་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོང་པ་ིད་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོངས་སུ་
བསགས་ནས་བསན་ཏོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་གཞན་གི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་སོང་བས་
དེའི་འོག་ཏུ་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་སོན་ནོ། །དེ་ལ་བཞི་སེ། ཆོས་ཀི་སོམ་གི་དབེ་བ། སོ་སོའ ་ི མཚན་ིད། འདུས་
བས་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པ། བདག་མེད་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པར་བཞེད་
པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བཤད་དོ། །གང་ལ་སོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
གི་རྒྱུ་ིད་དུ་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞིའི་ནང་ནས་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་མི་རག་གོ །ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་འདུ་བེད་
སྡུག་བསལ་བའོ་ཞེས་པ་དང་། སོང་པ་ིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱུར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའོ་ཞེས་པ་
དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱུར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བའོ། །གིས་པ་ནི། བརན་པ་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་པོ་འདིའི་དོན་ནི་འདི་ལྟ་སེ། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་གོ་ཞེས་
བ་བའི་དོན་ནི་འདུས་བས་རྣམས་རག་འཛིན་ཅན་གི་བོས་ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་བཞིན་དུ་མི་འགྱུར་བར་རག་ཏུ་
གནས་མེད་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཟག་བཅས་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་
ཁམས་གསུམ་པའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གཞན་གི་དབང་གི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་
མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་སེ་བིས་པས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའི་བདག་མེད་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཁོ་ན་
ཞེས་པའི་སས་ཀུན་བཏགས་པའི་བདག་མེད་ཀི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ཙམ་ཞིག་སང་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་བསན་ཏོ། །མྱ་
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ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་རྣམ་པར་རོག་པ་གཞན་དབང་དེ་ེ་བར་ཞི་བའོ། །ཆོས་ིད་ཡོངས་
གྲུབ་ཀི་དོན་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་འདུས་བས་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྱོགས་ས་མས་བརོད་པ་དང་།
དགག་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ཕྱོགས་ས་མ་བརོད་པ་ནི། ཀུན་གིས་བཀུར་བའི་སེ་པ་ན་རེ། ས་དང་བོ་དང་མར་
མེ་དང་འབབ་ཆུ་སོགས་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་ཀང་འདུས་བས་གཞན་དག་ནི་འཇིག་པའི་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་དང་མི་
འཕད་པར་མི་འཇིག་པས་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། གཞུང་ཐ་དད་པའི་རིམ་པ་བཀླགས་པའི་འཁོར་
ལོ་ལས། འཕགས་པ་ཀུན་གིས་བཀུར་བའི་སེ་པ་ས་སོགས་རིགས་ཀི་སེ་དང་། བསྲུང་བའི་སེ་དང་། གནས་མ་
བུའི་སེ་འདི་གསུམ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་མཐུན་པར་བཤད་དོ། །གིས་པ་དགག་པ་བསན་པ་ལ་གསུམ་སེ། སིར་
འདུས་བས་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁད་པར་ནང་གི་འདུས་བས་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕྱིའི་འདུས་
བས་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་
མར་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་བསན་པ་ནི་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཏེ།
རང་དུས་ཀི་སྐད་ཅིག་གིས་པར་མི་སོད་པར་འཇིག་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་ན། འདུས་བས་
རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅིག་ས་ཕྱིའི་སེ་འགག་གི་རིམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་དུས་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་མི་རུང་བར་ཐལ།
སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་དུས་གཞན་གི་བར་དུ་མི་འཇིག་པར་གནས་ནས། འཇུག་ཐོགས་ཀི་སེ་
འགག་གི་རྒྱུན་གིས་དུས་ལ་འཇུག་པར་འདོད་ན། གནས་པའི་འཇུག་ཐོགས་སུ་རྒྱུན་གིས་འཇུག་པར་མི་
འགྱུར་ཏེ། འཇུག་ཐོག་བར་རྒྱུན་མེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་དུས་གཞན་གི་བར་དུ་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་མི་
རུང་སེ། རྒྱུ་ལས་གསར་དུ་སེས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་དང་པོར་སེས་ཙམ་ིད་ནས་འཇིག་པ་མ་ཡིན་གི། སེས་
པའི་དུས་ཕྱིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཕྱིས་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་གིས་འགག་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་དང་པོ་སེ་བའི་རྒྱུ་
ཁོ་ནས་འགག་གོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ་སེ་བ་དང་འགག་པའི་བ་བ་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་པོར་མི་འཇིག་ན་དུས་
གཞན་ལ་འཇིག་པ་ཡང་འགལ་བའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགེ་སློང་དག་འདུ་བེད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི།
དུས་ཐུང་ངུར་གནས་པ་ཞེས་པ་དང་ཡང་འགལ་བའི་ཕྱིར། རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་ཡང་
འགལ་ཏེ། འདུ་བེད་རྣམས་སེ་འཇིག་ཏུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ན། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་བཞིན་འཇིག་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་
རོ། །གཞན་ཡང་འདུ་བེད་སེས་པ་སེས་ཙམ་ིད་ནས་མི་འཇིག་པར་གཞན་གི་བར་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ན། ངོ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བོ་ིད་ཀིས་མི་འཇིག་པར་གནས་སམ། གནས་པའི་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་གིས་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་འགྱུར།
དང་པོ་མི་འཐད་དེ། ཕྱིས་ཀང་བདག་ིད་རང་གི་ངང་གིས་མི་གནས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། མི་
འཇིག་པར་གནས་པའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། སྐད་ཅིག་གིས་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ིད་མི་རག་གོ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་མཚན་གཞི་འདུས་བས་ཐམས་
ཅད་ལ་ཁབ་པར་ངེས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ཞིང་གསར་དུ་སེས་ནས་འཇིག་པ་ཡིན་ན་སར་གི་འདི་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ངོ་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། ས་ཕྱི་འད་བ་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་
ཡིན་ཏེ་སྒྱུ་མ་མཁན་གི་ས་སོང་གི་ས་ཕྱི་བཞིན་ནོ། །ས་མ་ཕྱི་མའི་དུས་སུ་ཡོད་པས་ས་ཕྱི་གཅིག་ཏུ་ངོ་ཤེས་པ་
མ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་མའི་དུས་སུ་ས་མ་འགལ་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ས་མ་ཕྱི་མའི་དུས་སུ་མི་འཇིག་ན་མཐར་ཡང་འཇིག་
པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སར་མི་འཇིག་ལ་ཕྱིས་འཇིག་པའི་རྒྱུའི་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར། ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་
སེ། མཐའ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་དང་པོ་གྲུབ་ཙམ་ནས་མི་འཇིག་པ་རག་པས་མཐར་
ཡོངས་སུ་འགྱུར་བར་མི་འཐད་དོ། །ཁད་པར་ནང་གི་འདུ་བེད་སྐད་ཅིག་མར་བསན་པ་ནི། ནང་གི་དབང་པོ་
སོགས་ཆོས་ཅན། མཐའི་བར་དུ་མི་འཇིག་པར་རག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་འབྲས་དབང་ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་
རིམ་གིས་འབྱུང་བ་དེའི་རྒྱུ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་རྒྱུ་སེམས་སྐད་ཅིག་མའི་འབྲས་བུ་རིམ་གིས་འཇུག་
པའི་ཕྱིར། ཡང་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཏེ་སེམས་སྐད་ཅིག་མས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཀིས་བདག་པོའ ་ི རེན་
བས་ནས་སེད་པའི་ཕྱིར་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རེན་གིས་མིང་དང་གཟུགས་
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་སོགས་ཀང་ནང་གི་སེམས་ཀི་དབང་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ།
སེམས་དག་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་སེམས་དག་
མ་དག་གི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་དངོས་པོ་གཅིག་ིད་མི་ལ་ཆུར་སང་ལ། ཡི་དྭགས་ལ་མི་གཙང་
བར་སང་བའམ་སེམས་ཅན་གི་དབང་གིས་སོད་ཀི་འབོར་པ་འཕེལ་འགིབ་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །ནང་གི་འདུ་བེད་
རྣམས་ཀི་སེ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞི་སེ། དང་པོར་སེ་བ་ནི། དང་པོ་མའི་མངལ་དུ་མིང་གཟུགས་སོགས་གྲུབ་
པའོ། །ས་མ་བས་ཕྱི་མར་ཇེ་ཆེར་སེ་བ་ནི་མངལ་དུ་སེ་བའི་སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་ཕྱིན་ཆད་གང་ཡིན་
པའོ། །རྒྱས་པའི་རྒྱུ་ལས་སེ་བ་ནི། རྒྱས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ལས་སེས་པའོ། །རེན་གི་དངོས་པོ་སེ་བ་ནི། མིག་སོགས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ལས་རྣམ་ཤེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །འགྱུར་བར་སེ་བ་ནི་ནང་གི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པས་ཕྱིའི་ཁ་དོག་བསྒྱུར་
བར་སེ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡོངས་སུ་སིན་པར་སེ་བ་ནི་མངལ་ན་གནས་པ་ནས་རན་པོའ་ི བར་དུ་སེ་བ་གང་ཡིན་
པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་དམན་པར་སེ་བ་ནི་མཐོ་རིས་ནས་ངན་སོང་དུ་འགོ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་སེ་
བ་ནི་ངན་སོང་ནས་མཐོ་རིས་སུ་སེ་བ་ལྟ་བུའོ། །འོད་གསལ་བར་སེ་བ་ནི་འབྲས་བུ་དགའ་བས་རང་གི་འདོད་པ་
སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའོ། །འོད་མི་གསལ་བར་སེ་བ་ནི། འདོད་ཁམས་པ་གཞན་གི་སྤྲུལ་པ་ལ་དབང་བེད་པ་ལྟ་
བུའོ། །ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་སེ་བ་ནི་གནས་གཞན་ནས་གཞན་དུ་སེ་བ་ལྟ་བུའོ། །ས་བོན་དང་བཅས་པར་སེ་བ་
ནི་འཁོར་དུས་ཀི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུའོ། །ས་བོན་མེད་པའི་ངོ་བོར་སེ་བ་ནི་དག་བཅོམ་པ་ཐ་མའི་ཕུང་པོ་ལྟ་
བུའོ། །གཟུགས་བརྙན་ིད་དུ་སེ་བ་ནི། རྣམ་པར་ཐར་པའི་བསམ་གཏན་གི་དབང་གིས་ཡུལ་གི་གཟུགས་
བརྙན་སེ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདི་དག་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པ་ལ་དང་པོ་སེ་བ་ནི་སྐད་ཅིག་གིས་མི་འཇིག་པ་རག་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། རྒྱུའི་ཁད་པར་ལས་སེས་པའི་ཕྱིར། ས་མ་བས་ཕྱི་མ་ཇེ་ཆེར་སེ་བ་ཡང་རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ས་མ་བས་
ཕྱི་མ་ཚད་ཀིས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་བའི་ཕྱིར། རྒྱས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ལས་སེ་བ་ཡང་དུས་གཞན་གི་བར་དུ་རག་པར་
གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་རྒྱས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྒྱས་པར་ཡང་མི་
རུང་བར་འགྱུར་རོ། །རེན་གི་དངོས་པོ་ལས་སེ་བ་ནི་དུས་གཞན་གིས་བར་དུ་བརགས་ན་མིག་ཤེས་སྐད་ཅིག་
མ་སོགས་ཀི་རེན་དུ་མི་སིད་བར་འགྱུར་རོ། །འགྱུར་བར་སེ་བ་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་མི་འཇིག་པར་དུས་གཞན་
གི་བར་དུ་གནས་པ་ན་ནང་གི་སེམས་ཀིས་ནུས་པར་འགྱུར་བ་མི་སིད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡོངས་སུ་སིན་པར་སེ་
བ་ཡང་དང་པོ་སྐད་ཅིག་གིས་མི་འཇིག་ན་མཐར་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དམན་པར་སེ་བ་དང་། ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པ་སེ་བ་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་ནོ། རག་པ་ལ་ཁ་དོག་དང་གནས་སྐབས་འགྱུར་མི་སིད་པ་དེ་བཞིན་
དུ་ལས་ཀི་དབང་གིས་མཐོ་དམན་དུ་འགོ་བ་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །འོད་གསལ་བར་སེ་བ་དང་འོད་མི་གསལ་
བ་སེ་བ་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་ན། འོད་གསལ་བའི་རང་གི་དགོས་པ་ནི་སེམས་ལ་རག་ལས་པ་མ་ཡིན་པར་
འགྱུར། འོད་མི་གསལ་བ་ཡང་དང་པོ་ནས་འཇིག་པ་མེད་ན་ཐ་མ་འགྱུར་བ་མི་རུང་། ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བར་སེ་
བ་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་མི་འཇིག་ན་འགོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་རག་པའི་ཕྱིར། ས་བོན་དང་བཅས་པར་སེ་བ་ཡང་
སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་ན་ས་བོན་གི་རྒྱུན་གནས་པར་མི་རུང་། ས་བོན་མེད་པའི་ངོ་བོར་སེ་བ་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་མ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཡིན་ན། སར་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལས་ཐ་མ་ས་བོན་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བ་མི་སིད་པར་འགྱུར་ཏེ་རག་པའི་
ཕྱིར། གཟུགས་བརྙན་དུ་སེ་བ་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་མི་འཇིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར།
རིགས་པ་འདི་དག་གིས་ནང་གི་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མར་གྲུབ་བོ། །ནང་གི་འདུས་བས་སྐད་ཅིག་
མར་བསྒྲུབས་ཟིན་ནོ། །གསུམ་པའི་ཕྱིའི་འདུས་བས་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཕྱི་རོལ་གི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་
རྣམས་དང་གཟུགས་དང་དི་རོ་རེག་བ་དང་ཆོས་ཀི་སེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ཏེ་དོན་རྣམ་པ་དྲུག་པོ་རྣམས་སྐད་
ཅིག་མ་ིད་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་ནི་རེན་གིས་སྐམ་པ་དང་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རླུང་ནི་རང་བཞིན་
གིས་གཡོ་བའི་ཕྱིར་དང་། རེན་གིས་འཕེལ་བ་དང་འབྲེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ས་ནི་འཕེལ་འགིབ་བེད་པའི་ཆུ་དང་རླུང་
དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་བཞི་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་བཞི་
ནི་སེམས་ཅན་གི་ལས་ཀི་སོབས་ཀིས་ཆེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་བ་དང་། བསྣུན་པས་གནོད་པ་བས་པ་དང་། མེས་
སེག་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་བས་པ་དང་། གོང་ཁེར་སོགས་ལོ་མང་པོ་ལོན་པ་ཞིག་པ་ལྟ་བུ་དུས་ཀིས་
བས་པའོ། །ཁ་དོག་དང་དི་དང་རོ་དང་རེག་བ་རྣམས་མི་རག་སེ་འབྱུང་བ་དང་འད་བར་འཕེལ་འགིབ་བེད་པའི་
ཕྱིར། ཡང་མེ་ནི་མི་རག་སེ་བུད་ཤིང་ལ་རག་ལས་ནས་འཇུག་པའི་ཕྱིར། ས་ཡང་མི་རག་སེ་རྒྱུ་ལས་ཇེ་ཆེར་
འགྱུར་པ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཀི་སེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་ཀང་མི་རག་སེ། སེམས་ཅན་གི་རེས་སུ་འཇུག་
པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་འདི་དག་མི་རག་པ་ཡིན་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཅིའི་ཕྱིར་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་
ཞེས་དི་བ་བས་པས་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པར་མི་རོགས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འོ་ན་ཁོད་ཀིས་སྐད་ཅིག་མར་འདོད་
པའི་མར་མེ་སོགས་ཀང་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐད་ཅིག་རེ་རེས་འཇིག་པར་མི་རོགས་པའི་ཕྱིར། ཇི་
སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པ་དེས་ནི་ཕྱིའི་འདུ་བེད་ཀང་སྐད་ཅིག་མར་གྲུབ་བོ། །བཞི་པ་འདུ་བེད་བདག་མེད་དུ་
གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ་སེ། རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་བཤད་པ། ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ། ལུང་དང་འགལ་
བ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གང་ཟག་ནི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བརོད་པར་བའི། རང་དབང་ཅན་
གི་རས་སུ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནི་དམ་བཅའོ། །སྒྲུབ་བེད་ལ་ཐོག་མར་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ནི། གང་
ཟག་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་རས་སུ་བདེན་པ་མེད་དེ། རས་སུ་ཚད་མས་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་
བོས་གང་ཟག་གོ་སམ་དུ་དམིགས་པས་རས་སུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གང་ཟག་རས་སུ་འཛིན་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གི་གནས་ཚུལ་རོགས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ཞེ་ན།
འཁོར་བར་འཆིང་བེད་ཀི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདག་ཏུ་རོངས་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ོན་མོངས་པ་སེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་བདག་རས་སུ་མ་གྲུབ་
པར་ཐལ། གང་ཟག་འདི་ཕུང་པོ་དེ་ལས་གཅིག་ིད་དང་། རས་གཞན་དུ་བརོད་པར་བ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
གཅིག་དང་གཞན་དུ་བརོད་ན་ེས་པ་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པོ་གང་ཞེ་ན། བདག་དང་ཕུང་པོ་གཅིག་
ཡིན་ན་ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། གཞན་ཡིན་ན་བདག་དེ་ཕུང་པོ་ལས་རས་གཞན་དུ་དམིགས་པར་ཐལ་
བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་བདག་རས་སུ་ཡོད་ཀང་ཕུང་པོ་ལས་གཅིག་དང་གཞན་དུ་གྲུབ་པར་བརོད་
པར་བ་བ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། འདིའི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཁོད་ཀིས་བརོད་དགོས་སོ། །ཕུང་པོ་ལས་གཅིག་
དང་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་མིན་པར་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་སྨྲ་བ་མི་
རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་བུད་ཤིང་ལས་མེ་གཅིག་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པ་བཞིན་དུ་བདག་དང་ཕུང་པོ་དག་
ཀང་གཅིག་དང་གཞན་གིས་སུ་བརོད་པར་བ་བ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་མི་རུང་སེ། བུད་ཤིང་ནི་ས་ལ་སོགས་
པའི་འབྱུང་བ་འདུས་པ་ཡིན་ལ། མེ་ནི་མེའི་ཁམས་ཡིན་པས་མཚན་ིད་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇིག་རེན་ན་
ཡང་མེ་དང་བུད་ཤིང་ཡ་བྲལ་དུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །བསན་བཅོས་ནས་ཀང་མེ་དང་བུད་ཤིང་མཚན་ིད་ཐ་
དད་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་བུད་ཤིང་དང་མེ་ཡ་བྲལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མེ་དང་ཡ་བྲལ་བའི་རིའི་བུད་ཤིང་
དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་། མེ་ལྕེ་ཆད་ནས་བར་སང་དུ་འགོ་བ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེའི་ཚེ་རླུང་ིད་
བུད་ཤིང་དུ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་གིས་མཚན་ིད་ཐ་དད་པར་གྲུབ་སེ། རླུང་དང་མེ་ནི་འབྱུང་བ་ཐ་དད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེ་བཀག་ཟིན་ནས། དོན་འགོག་པ་ནི། གལ་ཏེ་མཐོང་བ་པོ་དང་བེད་པ་པོ་དང་། ཟ་བ་པོ་དང་
ཤེས་པ་པོ་དང་། གོལ་བ་པོ་ལ་སོགས་པའི་བདག་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་བདག་དེ་
འབྲས་བུ་རྣམ་ཤེས་བསེད་པར་བེད་པའི་རེན་བེད་པའི་རེན་གི་ངོ་བོར་ཡོད་དམ། དེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་བེད་
པའི་བདག་པོར་ཡོད། གལ་ཏེ་སེད་བེད་ཀི་རེན་གི་ངོ་བོར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། བདག་དེ་རྣམ་ཤེས་སེད་བེད་ཀི་རེན་
མིན་པར་ཐལ། རྣམ་ཤེས་སེད་པ་ལ་བདག་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདག་མེད་ཀང་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གིས་
ཚོགས་པ་ཡོད་ན་རྣམ་ཤེས་སེ་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་རྣམ་ཤེས་སོགས་ལ་དབང་བེད་པའི་བདག་པོ་ཡིན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བདེ་བའི་གནས་སྐབས་དེར་རག་ཏུ་གནས་ན་ནི་མི་རག་པར་མ་འགྱུར་བ་དང་། མི་འདོར་བ་སྡུག་
བསལ་འབྱུང་བ་ཡང་མི་བེད་པར་ཐལ། བདག་གིས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་དབང་སྒྱུར་བར་བེད་པའི་ཕྱིར།
རིགས་པ་དེའི་ཕྱིར། བདག་དེ་བལྟ་བ་པོ་ནས་གོལ་བ་པོའ ་ི བར་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་བདག་ཡོད་ན་
མིག་ལ་སོགས་པའི་བེད་ལས་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚན་ིད་ནང་གཟུགས་དང་ས་ལ་
སོགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་དེའི་བེད་ལས་དང་མཚན་ིད་ཇི་ལྟར་ཡིན་པའི་ཚུལ་སྒྲུབ་དགོས་ཏེ་མཚན་
ིད་དང་བེད་ལས་མེད་པར་ནི་རས་སུ་མི་འགྲུབ་བོ། །གཞན་ཡང་བདག་ཆོས་ཅན། རས་སུ་མེད་པར་ཐལ།
སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་གཟིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་གཟིགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཟབ་མོའ ་ི དོན་རོགས་
པར་བང་ཆུབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དོན་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དང་། འཇིག་རེན་ལས་
འདས་པར་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་གསུམ་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཡོད་པར་
རོགས་ན་ཟབ་མོ་སོང་པ་ིད་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། མུ་སེགས་པ་དང་རོགས་པ་མཐུན་པར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་དང་། འཇིག་རེན་པ་དང་རོགས་པ་མཐུན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་བདག་དེ་མཐོང་བ་པོ་དང་།
ན་པ་པོ་དང་། ཤེས་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ན་འོ་ན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ས་ལ་ན་པ་ལ་སོགས་པའི་བེད་
པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནམ། བེད་པ་མེད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་བེད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན།
བེད་པ་དེ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། གང་ཟག་གི་རེན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་ལ་
སོགས་པ་དེའི་བེད་པ་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་བྱུང་མིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་མེད་དུ་འདོད་པ་ལ་ེས་པ་གསུམ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་སོགས་ཀི་བེད་པ་དང་གང་ཟག་དེའི་རེན་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གཟུགས་
ལ་བལྟ་བ་སོགས་ཀི་བེད་པ་མེད་པ་ཡིན་ན། འོ་ན་བདག་ལྟ་བར་བེད་པ་པོ་དང་ན་པ་པོ་སོགས་མིན་པར་ཐལ།
ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་བེད་པ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ེས་པ་གསུམ་གང་ཞེ་ན། ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་བེད་པ་རྒྱུ་
མེད་ཡིན་ན་གང་ཟག་མཐོང་བ་པོ་ལ་སོགས་པ་མིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་བེད་པ་པོ་མིན་པས་
སོ། །གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་སོགས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཁོད་རྒྱུ་མེད་མིན་པར་ཐལ། མུ་སེགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་
གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་བེད་པ་ཡུལ་ལ་གཅིག་ཆར་དུ་འཇུག་པར་ཐལ་བ་དང་། རག་ཏུ་འཇུག་པར་
ཐལ། རྒྱུ་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། བེད་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་འདོད་པ་ལ་ེས་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ལ་སོགས་པའི་བེད་པ་ནི། རྒྱུ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་རང་བྱུང་ིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བེད་པ་གང་ཟག་གི་རེན་
ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་གང་ཟག་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གནས་པའམ། ཞིག་པའམ། གནས་པ་དང་ཞིག་པ་
གིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་བེད་པའི་རེན་དུ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་སོགས་ཀི་
བེད་པ་དེ་གང་ཟག་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གནས་པ་ལ་བརེན་པས་མིག་ལ་སོགས་པའི་ས་རོལ་དུ་ཡང་དམིགས་པར་
ཐལ་བ་ལས་མ་ཡིན་ཏེ། མིག་སོགས་ཀི་ས་རོལ་ན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན་གང་ཟག་མི་རག་
པར་ཐལ་བར་འགྱུར། སར་ཡོད་ཞིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གང་ཟག་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གནས་པ་དང་། ཞིག་པ་གིས་
ཀ་ཡིན་པ་ཡང་རེན་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། གནས་པ་དང་ཞིག་པའི་ཕྱོགས་གིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་
ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་ནི། བདག་མེད་པ་ལུང་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་འདི་
ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མེད་ཡིན་པར་བཤད་དེ། མདོ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་
བདག་མེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་ཞིང་། ཡང་དམ་པའི་དོན་དུ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དང་སོང་པ་ིད་དུ་
ཟད་ཀི་བདག་ཏུ་དམིགས་པ་ནི་ེས་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ ། གནས་ལྔ་པའི་མདོ་ལས།
བདག་ཏུ་དམིགས་པ་ལ་ེས་པ་ལྔ་སེ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། སོག་ཏུ་ལྟ་བར་འགྱུར། མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་དང་
ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར། ལམ་གོལ་བར་ཞུགས་པར་འགྱུར། སོང་པ་ིད་ལ་ཡང་འདིའི་སེམས་འཇུག་པར་མི་
འགྱུར། དད་པར་མི་འགྱུར། ཡང་དག་པར་གནས་པར་མི་འགྱུར། མོས་པར་མི་འགྱུར། འདིའི་འཕགས་པའི་
ཆོས་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་བང་བར་མི་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བ་
ལ་གིས་ཏེ། གང་ཟག་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་དང་། ས་ཇི་བཞིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི་འོ་ན་གང་ཟག་
རས་སུ་མེད་ན་ཁུར་ཁེར་བའི་གང་ཟག་དང་། དད་པའི་རེས་སུ་འབྲང་པའི་གང་ཟག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཅིའི་
ཕྱིར་གསུངས་ཤེ་ན། གལ་ཏེ་གང་ཟག་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བཞག་པས་ེས་པ་མེད་དོ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
ཅན་གི་གནས་སྐབས་ལ་ཕུང་པོའ ་ི ཁུར་ཁེར་བ་དང་། རྣམ་པར་བང་བའི་གནས་སྐབས་ན་ཕུང་པོའ ་ི ཁུར་དོར་
བའི་རྣམ་པར་དབེ་བ་རོག་པའི་དོན་དང་། ཡང་གཅིག་ཏུ་མི་དགེ་བ་བེད་པ་ལ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡིན་པར་
གཅོད་པ་དང་། གཅིག་ཏུ་རྣམ་བང་གི་ལས་བེད་པ་ལ་རྣམ་པར་བང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གཅོད་པའི་བེ་བྲག་ཤེས་
པར་བ་བའི་ཕྱིར་དང་། འདི་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དང་།
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་བང་གི་ཕུང་པོའ ་ི རྒྱུན་གི་གནས་སྐབས་ཀི་བེ་བྲག་ཀང་། ཤེས་པར་བ་བའི་
ཕྱིར་དང་། རིགས་ཆད་དང་། རིགས་མ་ཆད་པ་དང་། དད་པའི་རེས་འབྲང་དང་། ཆོས་ཀི་རེས་འབྲང་ལ་སོགས་
པའི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པའི་དོན་དུ་གང་ཟག་གི་ཐ་སད་ེ་བར་བཏགས་ནས་བསན་ནོ། །ཡང་ན་གང་ཟག་གི་ཐ་སད་
ཀིས་དེ་དག་གི་རྣམ་དབེ་བསན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །གིས་པ་ས་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་དགག་པ་ནི་གང་ཟག་ངོ་བོ་
ིད་ཀིས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གོང་དུ་གནོད་བེད་བརོད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་སེད་
པའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་སོ་སམ་ན། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་སེད་པའི་ཕྱིར་དུ་གང་ཟག་ཡོད་པ་གསུང་མི་དགོས་ཏེ། བདག་
ཏུ་ལྟ་བ་དང་པོ་ནས་སེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གོམས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཡང་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བ་ཐོག་མ་
མེད་པ་ནས་གོམས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། བདག་ཏུ་ལྟ་བས་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་གང་ཟག་ཡོད་པར་བཤད་པ་ཡིན་
ནོ་ཞེ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡོད་པས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། སོ་སོ་སེ་བོ་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་
ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཐར་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ལྟ་བཅོམ་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་མཇུག་སྡུད་བསན་པ་ནི། དེ་ལྟར་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་བསླབ་པའི་ལམ་ཐམས་
ཅད་བསན་ནས་དེ་ལ་སློབ་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་དང་། རབ་ཏུ་བསགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བས་དེའི་
འོག་ཏུ་དོན་བཞི་པ་དེ་གིས་མས་སུ་བངས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ལེའུ་སོན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ལ་གིས་ཏེ། སྒྲུབ་པའི་
ཡོན་ཏན་དང་། རབ་ཏུ་བསགས་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས། དོན་གིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་།
བསམ་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །དང་པོ་གིས་ཏེ། རང་དོན་དང་། གཞན་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། ངོ་
མཚར་ཆེ་བ་དང་། མི་ཆེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། རྒྱུ་མཚར་ཆེ་བ་ནི། སྦྱིན་པ་རང་གི་ལུས་གཏོང་བ་དང་།
ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོམ་པའི་ཕྱིར་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དང་། བཟོད་པའི་ནང་ནས་མས་ཆུང་
རྣམས་ཀིས་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བས་པ་ལ་ཡང་བཟོད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་ཀི་ནང་ནས་ལུས་དང་སོག་ལ་མི་ལྟ་
བར་བརོན་འགྲུས་རམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་གི་ནང་ནས་བསམ་གཏན་ཐོབ་ཀང་དེའི་བདེ་བ་ལ་རོ་མྱོང་བ་
མེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ནང་ནས་འཁོར་གསུམ་དུ་མི་རོག་པ་དེ་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་འདོད་དོ། །འབྲས་བུ་ངོ་
མཚར་ཆེ་བ་ནི། ས་དང་པོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་སེ་བ་དང་། ས་བརྒྱད་པར་ལུང་བསན་པ་དང་།
བཅུ་པར་དབང་བསྐུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་བང་ཆུབ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་ཡང་ངོ་མཚར་བ་ཡིན་པར་འདོད།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ངོ་མཚར་མི་ཆེ་བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་དེ་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བས་ན། སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ངོ་མཚར་མི་ཆེ་ལ། སིང་རེ་དང་ལྡན་པས་གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་བའི་ཚུལ་
ཁིམས་དང་། གནོད་ལེན་མི་བེད་པའི་བཟོད་པ་ངོ་མཚར་མི་ཆེའོ། །ས་བརྒྱད་པར་སོམ་པ་མཆོག་རྣམ་པར་མི་
རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་བརོན་འགྲུས་ལ་
སོགས་པ་གསུམ་ལ་སྦྱོར་བ་ངོ་མཚར་མི་ཆེའོ། །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མམ་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དང་
གཞན་དོན་དུ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལ་སྦྱོར་བ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྦྱོར་བ་
སེམས་སོམས་པ། དངོས་གཞི་ཕན་འདོགས་པ། རེས་ལན་དུ་དགེ་བ་འདོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། ཡུལ་
སེམས་ཅན་ལ་སེམས་སོམས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་བོ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་ཏུ་
བམས་པར་གྱུར་བ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་བདག་ིད་དང་། ཆུང་མ་དང་། བུ་དང་གེན་དང་བཤེས་རྣམས་
ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བམས་པ་མིན་ནོ། །ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སེམས་སོམས་པ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་མི་
བེད་པར་འབྲས་བུ་དོན་དུ་གེར་བ་ལ་སེར་བ་དང་། དུས་རག་ཏུ་ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རགས་ཙམ་ཡང་མ་མས་པ་
དང་། ཡུལ་དང་དུས་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བེ་བྲག་མེད་པར་བཟོད་པ་དང་། རང་གཞན་གི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་
ཀི་ཕྱིར་བརོན་འགྲུས་རོམས་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་མས་པ་ཆ་མཐུན་མ་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་
དགེ་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀིས་འཁོར་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ིད་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་དེ་དག་དེ་ལྟར་སེམས་མམ་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། སིར་བསན་པ་དང་།
ཆོས་མཐུན་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གིས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གདུལ་བ་
རྣམས་ཆོས་ཀི་སོད་ིད་དུ་བེད་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དག་ལ་འགོད་པ་དང་། གཞན་གིས་གནོད་པ་བེད་པ་དག་
བཟོད་པ་དང་། གདུལ་བའི་དོན་བེད་པར་འགོ་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་གཞན་དག་བསན་པ་
ལ་འཇུག་པ་དང་། གཞན་གི་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བེད་པ་ནི། བོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་
འདོགས་པ་ིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་བདུན་ལས། མ་དང་འད་བ་ནི། མས་བུ་ཁོང་དུ་འཛིན་པ་ལྟར་
བང་སེམས་གང་དག་རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་པ་མམ་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་རེས་སུ་འཛིན་
པ་དང་། སེད་པར་བེད་པ་ལྟར་འཕགས་པའི་ས་ལ་གནས་པ་སེད་པ་དང་། ནུ་ཞོ་བསྣུན་པ་དང་མར་གིས་གསོ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བ་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་བསེད་སིང་བ་ལྟར་དགེ་བ་འཕེལ་བར་བེད་པ་དང་། ངམ་གོགས་ལ་སོགས་པ་ལས་
བསྲུང་བ་ལྟར་ེས་བས་ལས་བསྲུང་བ་དང་། སྨྲ་བ་སློབ་པ་ལྟར་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་ཐོས་པར་བང་བ་བེད་པ་
སེ། ལས་ལྔ་པོ་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་སས་རྣམས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མ་དང་འད་བ་ཡིན་ནོ། །ཕ་དང་འད་བ་
ནི། ཕས་བུའི་ས་བོན་འདེབས་པ་ལྟར་སེམས་ཅན་ལ་འཕགས་པའི་ལུས་ཀི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པའི་དད་པ་བསེད་
པར་བེད་པ་དང་། བཟོ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་བ་བ་སློབ་པ་ལྟར་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་བསླབ་པ་
གསུམ་ལ་སློབ་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། ཡིད་ལ་འབབ་པའི་ཆུང་མ་ལེན་པ་ལྟར་རྣམ་པར་གོལ་བའི་བདེ་བ་སྦྱོར་བ་
དང་། བཤེས་སིང་ལས་གདམ་པ་ལྟར་དེ་དག་གི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། བུ་ལོན་
མེད་པར་བེད་པ་ལྟར་དེ་དག་གི་སིབ་པ་སང་བར་བེད་པའོ། །ར་ལག་འད་བ་ནི་ར་ལག་གིས་རང་གི་ར་ལག་ལ་
ཐོས་ན་གནོད་པའི་གཏམ་གསང་བ་ལྟར། ཟབ་མོ་བསན་པར་མི་འོས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཟབ་མོ་གསང་
བར་བེད་པ་དང་། སོད་པ་ངན་པ་ལ་སོད་པ་ལྟར་བསླབ་པ་མས་པ་ལ་སོད་པ་དང་། སོད་ལམ་བཟང་པོ་ལ་
བསགས་པ་ལྟར། བསླབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བསགས་པ་དང་། བ་བ་རྣམས་ལ་གོགས་ཀི་ངོར་འགོ་བ་
ལྟར་ལམ་གི་གདམ་ངག་སྦྱིན་པར་བེད་པ་དང་། མ་ང་བའི་གནས་ལས་ཟློག་པར་བེད་པ་ལྟར་བདུད་ཀི་ལས་
རྣམས་སོན་པ་སེ། ངོ་ཤེས་པར་བེད་དོ། །གོགས་པོ་དང་འད་བ་ནི། གོགས་པོ་བཟང་པོ་ཕན་བདེའི་ཐབས་ལ་མ་
འཁྲུལ་བ་ལྟར། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་བང་གི་སང་བ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་རང་གི་
སློབ་མ་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་། བདེ་བ་ེར་བར་སྒྲུབ་པ་ལྟར་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་
ལུས་པར་སྦྱིན་པ་དང་། ཕ་མས་མི་ཕྱེད་པ་ལྟར་གཞན་དོན་ལ་སོ་བ་མེད་པས་ཐེག་དམན་གི་སེམས་ཀིས་མི་
ཕྱེད་པ་དང་། ཕན་བདེ་འདོད་པ་ལྟར་རག་ཏུ་ཕྱི་མར་གནས་པ་དང་། ཚེ་འདིར་བདེ་བར་འདོད་པའོ། །བྲན་དང་
འད་བ་ནི། བྲན་བཟང་པོ་རེ་བོའ ་ི ལས་ལ་བརོན་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སེམས་ཅན་སིན་པར་
བ་བའི་ཐབས་ལ་རག་ཏུ་བརོན་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། བ་བ་རྣམས་མི་བསླུ་བ་ལྟར་འཁོར་བ་ལས་ཡང་དག་པར་
ངེས་པར་འབྱུང་བའི་གཏམ་སྨྲ་བ་དང་། གཅོད་པ་དང་། བརེག་པ་ལ་སོགས་བཟོད་པ་ལྟར་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་
རྣམས་ལ་བཟོད་པ་དང་། དགོས་པ་ཐམས་ཅད་བེད་པ་ལྟར་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་གིས་སྦྱིན་པ་དང་། བ་བ་ལ་མཁས་ཤིང་བེད་ཐབས་ཤཤེས་པ་ལྟར་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་ཐབས་ལ་མཁས་པའོ། །སློབ་དཔོན་དང་འད་བ་ནི། སློབ་དཔོན་རང་ིད་ལེགས་པར་བསླབ་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་གང་དག་ས་བརྒྱད་པར་མི་སེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་། རང་གིས་ཤེས་པ་
ཐམས་ཅད་སློབ་པ་ལྟར་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་སོན་པ་དང་། མྱུར་དུ་སློབ་པ་ལྟར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་
མཐོང་གི་རྣལ་འབོར་མྱུར་དུ་གྲུབ་པ་སྦྱོར་བ་དང་། བཞིན་མཛེས་ཞིང་ངེས་པ་ལྟར་བཞིན་མཛེས་ཤིང་ཕན་
འདོགས་པའི་ཕན་འདོགས་པ་དང་། ཟང་ཟིང་ལ་མི་ལྟ་བ་ལྟར་རྣམ་པ་སིན་པ་ལ་མི་ལྟ་བའོ། །མཁན་པོ་དང་འད་
བ་ནི། མཁན་པོ་རང་གི་མཁན་བུ་དང་པོར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་བརོན་པས་ཚོགས་
རྣམས་རོགས་པར་བེད་པ་དང་། དེ་ནས་བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་ལྟར་ཚོགས་བསགས་པ་རྣམས་སིབ་
པ་ལས་མྱུར་དུ་གོལ་བར་བེད་པ་དང་། ེས་པ་སོང་བ་ལ་རེས་སུ་སོན་པ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་སོང་དུ་
འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། ཟང་ཟིང་གིས་བསྡུས་པ་ལྟར་འཇིག་རེན་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་།
ཆོས་ཀིས་བསྡུས་པ་ལྟར་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ས་ཚོགས་པ་ལ་སྦྱོར་བའོ། །གསུམ་
པ་ལན་དུ་ཕན་པ་འདོད་པ་ནི། ལོངས་སོད་རྣམས་ལ་མ་ཆགས་པས་སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་མས་པ་མེད་
པ་དང་། ཕན་འདོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཟོད་པ་ལ་དགའ་བ་ཤེས་ནས་བས་པ་བཟོད་པ་དང་ལྡན་
པས་བཟོད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ནི་ཕྱི་མ་གསུམ་སེ། བརོན་འགྲུས་ཀི་ལས་ལ་སོ་བར་བས་
ནས་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་ཀིས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སྒྲུབ་པ་སེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་ལ་ཚུལ་
དེ་ལྟར་འཇུག་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ལན་དུ་ཕན་འདོགས་པ་ཡིན་ནོ། །བང་ས་ལས། རྣམ་པ་ལྔས་
སེམས་ཅན་དག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལན་དུ་ཕན་འདོགས་པར་ེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ།
རྣམ་པ་ལྔ་གང་ཞེ་ན། བདག་ིད་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་དང་། གཞན་གི་ཡོན་ཏན་སེད་པ་
ལ་བརོན་པ་དང་། སེམས་ཅན་མགོན་མེད་པ་སྡུག་བསལ་བ་བཀྲེན་པ་རེན་མེད་པ་རྣམས་ལ་གཏོང་བར་བེད་པ་
དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་བེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཁ་ཏོན་དུ་བེད་པ་
དང་། འདིར་བཅུག་སེ་འཆང་ཞིང་དེ་ལ་མཆོད་པ་བེད་དོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ་བསམ་པ་སོན་པ་དང་།
སྦྱོར་བ་ཆུད་མི་ཟ་བ་གིས། དང་པོ་ནི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་འཕེལ་བ་དང་། དེ་དག་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མས་
པ་དང་། སེམས་ཅན་རབ་ཏུ་སིན་པ་དང་། ས་བཅུ་ལ་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་དང་། བ་ན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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མེད་པའི་བང་ཆུབ་སེ་གནས་ལྔ་པོ་ཐོབ་པར་འདོད་དོ། །བང་ས་ལས། ལྔ་པོ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་
རག་ཏུ་སོན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེས་པར་བ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དེ་དག་
ིད་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སོད་ན་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བ་བའི་མཐུ་ཡོད་པ་དང་། བ་ན་མེད་པར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་
ཐོབ་པར་བ་བ་དང་། བང་ཆུབ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཀང་ན་ཐོས་མཐུན་པར་འགྱུར་བའོ་ཞེས་སོ། །གིས་
པ་ནི། གདུལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་སང་བ་དང་། དེ་དག་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་
སེམས་ཡང་དག་པར་བསེད་པ་དང་། སེམས་བསེད་པ་རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
དྲུག་སྒྲུབ་པའི་གདམ་ངག་སོན་པའི་སོ་ནས་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་གཞན་དོན་གི་སྦྱོར་བ་རག་ཏུ་ཆུད་མི་ཟ་
བའོ། །གིས་པ་རབ་ཏུ་བསགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གིས་ཏེ། རང་དོན་དང་། གཞན་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
སེ། སྦྱོར་བ་དང་། འབྲས་བུ་དང་། རྒྱུའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ནི་ལན་དང་
རྣམ་པར་སིན་པ་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། ཡང་སིད་ཕྱི་མ་མི་འདོད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། གནོད་པ་དང་
སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་བཟོད་པ་དང་། འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་
འབྱུང་བའི་བརོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་གི་ཁད་པར་གཟུགས་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་ཡིན་པ་དང་། ཤེས་
རབ་ཐབས་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་ལ་བརན་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་
ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་བརེགས་པར་འོད་སྲུངས་ཀིས་ཞུས་པ་ལས། རྣམ་པར་སིན་པ་ལ་མི་རེ་བའི་སྦྱིན་པ་
གཏོང་བ་དང་། སིད་པའི་འཁོར་བར་སེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་གནས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ་ཞེ་འགས་པ་མེད་པའི་བཟོད་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་བརོན་འགྲུས་
དང་། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་རྣམ་པར་བསལ་པའི་བསམ་གཏན་དང་། བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་དང་ལྡན་
པའི་ཐབས་ཀིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མས་པ་དང་ཁད་པར་འགྱུར་བའི་སྐལ་
བ་ཅན་གིས་ཆོས་ནི་ལོངས་སོད་ལ་ཆགས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་མས་པ་དང་བཅས་པ་སེ་གཅེས་སས་སུ་མི་
འཛིན་པ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་འདོད་ཡོན་ལ་ཞེན་ནས་དགེ་བ་ལ་མི་སྦྱོར་བ་བསོད་ནམས་དང་། བསམ་གཏན་གི་
བདེ་བ་ལ་རོ་མྱོང་བ་དང་། འཁོར་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ནི་མས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་
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གེན་པོ་དྲུག་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཕར་ཕྱིན་རྣམས་ནི་དེ་དག་ལས་ཟློག་པའི་
ཕྱིར་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་པའི་སྐལ་བ་ཅན་གི་ཆོས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །བང་ས་ལས། ལྔ་པོ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་དི་བ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་དང་། ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་མ་
གུས་པ་དང་། བག་མེད་པ་དང་། ལེ་ལོ་དང་། ོན་མོངས་པ་ལ་བརེན་པ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་
པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་དཔོག་པར་བེད་ཅིང་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་བེད་པ་དང་། ཆོས་ལ་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་ཏུ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་བེད་པའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །བཅོས་མ་དང་ཡང་དག་གི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་དབེ་བ་
ནི། སྤྲུལ་པ་སེ་སྦྱིན་ནོ་སམ་པའི་བོ་མེད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལྟར་
ཚུལ་འཆོས་པ་དང་། བཞིན་གིས་མཛེས་པ་སོན་ཞིང་། མི་ཁོ་ལྟར་སོན་པ་དང་། འཕལ་ལ་དགེ་བ་ལ་མྱུར་དུ་
འཇུག་པ་ལྟར་སོན་པ་དང་། ལུས་དང་ངག་གི་སོད་ལམ་ཞི་བ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་
ལྟར་སོན་པ་དང་། ཚིག་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སོ་ནས་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུར་སོན་ལ།
དོན་ལ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པོ་དེ་དག་སྒྲུབ་པ་དང་བྲལ་བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་
པ་མིན་པ་ིད་དུ་བཤད་དོ། །དེ་དག་ལས་ཟློག་པ་དོན་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་རྣམས་ཀི་
སིན་སོགས་དེ་དག་ནི་ཡང་དག་པ་ིད་དུ་བཤད་དོ། །བང་ས་ལས། ལྔ་པོ་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡོན་
ཏན་བཅོས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་
ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དག་ལ་གཞི་དེས་གནོད་པ་བེད་པ་དང་། ཚུལ་འཆོས་ཤིང་སོད་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པར་བེད་པ་དང་། འཇིག་རེན་རྒྱང་འཕེན་པའི་གསང་ཚིག་རྣམས་དང་། མུ་སེགས་ཅན་གི་བསན་བཅོས་དང་
ལྡན་པ་དག་གིས་བཤེས་ཀིས་མཁེ་ཐོབ་ཅིང་མཁས་པའི་གངས་སུ་ཆུད་པར་བེད་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལ་
སོགས་བཅས་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ལ་ལྷག་པར་སོད་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ལྟར་བཅོས་པ་
རྣམས་ལ་སེད་ཅིང་སོན་ལ་རྣམ་པར་འཇོག་པའོ། །ལྔ་པོ་འདི་དག་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡང་དག་པའི་
ཡོན་ཏན་དུ་རིག་པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་
སིང་རེའི་སེམས་དང་། རང་བཞིན་གི་སོད་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལུང་ཁོང་དུ་
ཆུད་པས་ཤེས་རབ་ཀི་མཁེ་ཐོབ་ཅིང་། མཁས་པའི་གངས་སུ་ངེས་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སོགས་པའི་དགེ་བ་བེད་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་སོན་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་ལྟར་བཅོས་པ་རྣམས་སང་བའོ། །ཞེས་
འདུལ་བ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ནི། བོ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དེ་ཐམས་ཅད་དུ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ེ་བར་བསྒྲུབས་
ཤིང་གཞན་དག་ཀང་དེ་དག་ལ་བཀོད་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སེར་ས་ལ་
སོགས་དྲུག་འདུལ་བར་བེད་དོ། །བང་ས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་མདོར་ན་འདུལ་བའི་སེ་བོ་
རྣམས་གནས་བཅུར་ལེགས་པ་ཁོ་ནར་འདུལ་བར་བེད་དོ། །བཅུ་གང་ཞེ་ན། ེས་པར་སོད་པ་ལས་དབེན་པ་
དང་། ེས་པར་མི་སོད་ཅིང་འབྱུང་བ་བེད་པ་དང་། དབང་པོ་རྣམས་ཀི་སོ་སོམ་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་གནས་པ་
དང་། འདུ་འཛི་ལས་དབེན་པར་གནས་པ་དང་། རབ་ཏུ་དབེན་པར་གྱུར་ནས་རོག་པ་ངན་པ་ལས་དབེན་པ་དང་།
སིབ་པ་ལས་དབེན་པ་དང་། ོན་མོངས་པའི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ལས་དབེན་པ་དང་། ོན་མོངས་པའི་ཕྱོགས་
ཀི་གནས་ངན་ལེན་ལས་དབེན་པའོ། །ཞེས་སོ། །གིས་པ་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་ལུང་
སོན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། བོ་དང་ལྡན་པའི་ལུང་བསན་པ་གིས་ཡོད་པ་ལས་གང་ཟག་གི་བེ་བྲག་གིས་ལུང་བསན་
པ་ལ་གསུམ་སེ། རིགས་ལ་གནས་པ་དང་། སེམས་བསེད་པ་འཁོར་དེར་འདུས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ལུང་སོན་པ་
དང་། འཁོར་དེར་འདུས་པ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ལུང་སོན་པའོ། །དུས་ཀི་བེ་བྲག་གིས་ཀང་གིས་ཏེ། དུས་
འདི་ཙམ་ཞིག་ན་འཚང་རྒྱའོ་ཞེས་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་དུས་ན་འཚང་རྒྱའོ་ཞེས་པ་ཙམ་ཚད་
མེད་པའོ། །སངས་རྒྱས་འདི་ཞེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སོན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་འདི་ཞེས་
བ་བས་ལུང་བསན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་སོན་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལུང་བསན་པ་ཆེན་པོ་ནི་ས་བརྒྱད་པར་མི་
སེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པས་ལུང་བསན་པ་ཡང་བདག་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་།
མཚན་མའི་བརོན་པ་སངས་པ་དང་། ོན་ཡིད་སངས་པས་ངར་འཛིན་གིས་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཐ་དད་མེད་པས་
སངས་རྒྱས་དང་། དེའི་སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ལུང་བསན་
པའོ། །གིས་པ་ལུང་སོན་ཚུལ་ནི། ཡང་ཞིང་འདི་ལྟ་བུར་སངས་རྒྱས་མིང་འདི་ཞེས་བ་བ་དུས་དེ་སིད་ཅིག་ན།
བསྐལ་པ་འདི་ཞེས་བ་བ་ལ་འཚང་རྒྱ་སེ། དེའི་འཁོར་ནི་འདི་སེད་དོ། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཡུན་འདི་སིད་དུ་གནས་
པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་སོ་ནས་ལུང་བསན་པར་འདོད་དོ། །ངེས་པར་ཐོབ་པ་ནི། བོ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྦྱིན་པ་ལ་ལོངས་སོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་ངེས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་
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ཀིས་རག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་སེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། བཟོད་པས་རག་ཏུ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་
གིས་མི་སོ་བ་དང་། བརོན་འགྲུས་ཀིས་རག་ཏུ་དགེ་བའི་ཆོས་སོམ་པར་བེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་གིས་རང་
ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མས་པ་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དགོས་པའི་བ་བ་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་། ཤེས་རབ་
ཀིས་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་རག་ཏུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་མི་སེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལ་ངེས་པར་
འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་རྒྱུའི་ཡོན་ཏན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ངེས་པར་བ་བ་ནི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པོ་གོ་རིམ་བཞིན་
དུ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པས་མཚོན་ནས་སྦྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བསླབ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་དང་། སིང་
རེའི་དབང་གིས་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟོད་པ་དང་། དགེ་བ་བསོམ་པ་ལ་སོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གོང་ལས་
རྒྱང་གགས་གཅིག་འཕགས་པའི་དགོན་པར་སེམས་བག་ཡོད་པར་གནས་པ་དང་། ཐོས་པའི་དོན་གིས་ངོམས་
མི་ཤེས་པ་ིད་དེ་དྲུག་པོ་འདི་ནི་ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བརན་པ་རྣམས་ཀིས་གདོན་མི་ཟ་བར་བ་དགོས་པ་ིད་
དོ། །བང་ས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངེས་པར་བ་བ་ནི་ལྔ་པོ་འདི་དག་ཡིན། དེ་དག་མ་བས་ན་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་སྐལ་བ་
མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། དང་པོ་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་
བ་དང་། བརོན་འགྲུས་འབར་བ་དང་། རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། སེ་བ་མེད་པ་ཞེས་
སོ། །གིས་པ་རག་ཏུ་བ་བ་ནི། འདོད་པའི་ེས་དམིགས་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་
ཆགས་པ་དང་། རང་གི་འཁྲུལ་པ་དག་ལ་རོག་ཅིང་སོང་བ་དང་། སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་དང་དུ་ལེན་ཅིང་བཟོད་
པ་དང་། དགེ་བ་སོམ་པ་ལ་སོ་བ་དང་། བསམ་གཏན་གི་བདེ་བ་ལ་རོ་མྱོང་བ་མེད་པ་ིད་དང་། འཁོར་གསུམ་
གི་མཚན་མར་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་སེ། དྲུག་ནི་ས་རྣམ་པ་ཀུན་ལ་བརན་པ་རྣམས་ཀིས་རག་ཏུ་བ་དགོས་པ་དག་
ཡིན་ནོ། །བང་ས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རག་པར་བ་བའི་ཆོས་ནི་ལྔ་པོ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན།
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རག་པར་བ་བ་ནི་བག་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་མགོན་མེད་པ་རྣམས་དང་སྡུག་བསལ་
བ་རྣམས་དང་རེན་མེད་པ་རྣམས་ལ་བཏང་བར་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་འཁྲུལ་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་
པ་དང་། བ་བ་དང་སོད་པ་དང་། གནས་པ་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སོན་
དུ་འགོ་བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རག་པར་བ་བ་ལྔའོ། །གསུམ་པ་གཙོ་བོར་བ་བ་ནི། སྦྱིན་པ་ལ་ཆོས་ཀི་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལ་དག་པ་སེ་འཕགས་པ་དགེས་པ་ཟག་མེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། བཟོད་པ་ལ་མི་སེ་
བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པའོ། །བཙུན་པ་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ནི་འདིར་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པར་བཞེད་དོ། །བརོན་འགྲུས་
ལ་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་དང་། བསམ་གཏན་ལ་བསམ་གཏན་གི་མཐའ་སེ་བཟང་ཤོས་
བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་སིང་རེ་ཚད་མེད་དང་ལྡན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ལ་བོ་དང་ལྡན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀིས་ཤེས་རབ་ཀི་གཙོ་བོར་ཡིན་ནོ། །བང་ས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གཙོ་བོར་འདོད་པའི་
ཆོས་ནི་བཅུ་པོ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་ཞིང་མཆོག་ཏུ་
འདོགས་པར་བེད་པ་སེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ནི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་
པས་དང་པོ་སེམས་སེད་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་སོན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། སན་པར་སྨྲ་བ་ནི་
བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་
གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། སིང་རེ་ནི་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནི་བསམ་
གཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ནང་ན་སོང་པ་ིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་
དང་། སོམས་པར་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ནི་འགོག་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་།
ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ནི། ཇི་སྐད་བསན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་གཙོ་བོ་
ཡིན་པའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །རང་དོན་གི་ཡོན་ཏན་བསན་ཟིན་ནོ། །གིས་པ་གཞན་དོན་གི་ཡོན་ཏན་ལ་གིས་
ཏེ། རིགས་ཅན་གསུམ་ལ་ཆོས་སོན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་ལ་ཆོས་སོན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས།
ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་གདགས་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ་
བཞི་སེ། བརོད་བེད་ཀི་ཆོས་རྣམ་པར་བཞག་པ། བརོད་བ་བདེན་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ། སྒྲུབ་བེད་རིགས་པ་
རྣམ་པར་བཞག་པ། བགོད་བེད་ཐེག་པ་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་གསུང་རབ་ཡན་
ལག་བཅུ་གིས་ཀི་རྣམ་པའི་བེ་བྲག་གི་རིག་པའི་གནས་ལྔ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། ས་ཐམས་ཅད་ལ་བརན་པ་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་ནི་ནང་རིག་པ་ཡིན་པས་
རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཀ་ཇི་ལྟར་སོན་ཞེ་ན། སོན་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་
ལ་མཁས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་གི་གསུང་རབ་ལས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་གསུངས་སོ། །གིས་པ་བརོད་བ་
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བདེན་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། དེ་བཞིན་ིད་རྣམ་པ་བདུན་ལ་བརེན་ནས་བདེན་པ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །དེ་ིད་
ཅེས་བ་བ་ནི་དེའི་ངོ་བོར་གནས་པའོ། །བདུན་གང་ཞེ་ན་འཁོར་བ་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རྒྱུན་འཇུག་པས་ན་
འཇུག་པའི་དེ་བཞིན་ིད་དོ། །ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ནི་མཚན་ིད་ཀི་དེ་བཞིན་ིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་
རིག་ཙམ་ཡིན་པ་ནི་རྣམ་པར་རིག་པ་དེ་བཞིན་ིད་དོ། །འཁོར་བ་སྡུག་བསལ་གི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་ན་
སྡུག་བསལ་གིས་བདེན་པ་ནི་གནས་པའི་དེ་བཞིན་ིད་དོ། །ལས་དང་ོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་
ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་ནི་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་ིད་དོ། །དི་མས་དག་པའི་ཕྱིར་འགོག་པའི་བདེན་པ་ནི་
རྣམ་པར་དག་པའི་དེ་བཞིན་ིད་དོ། །དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ལམ་གི་བདེན་པ་ནི་ཡང་དག་པ་སྒྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་ིད་
དོ། །འདི་དག་དང་མཐུན་པར་དགོངས་འགེལ་ལས་འབྱུང་བའི་དེ་བཞིན་ིད་ནི་འདུ་བེད་རྣམས་ཐོག་མ་དང་ཐ་
མ་མེད་པའི་ིད་གང་ཡིན་པའོ། །མཚན་ིད་ཀི་དེ་བཞིན་ིད་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་
དང་། ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །རྣམ་པར་དག་པའི་དེ་བཞིན་ིད་ནི་འདུ་བེད་རྣམས་རྣམ་པར་རིག་
པ་ཙམ་ིད་གང་ཡིན་པའོ། །གནས་པའི་དེ་བཞིན་ིད་ནི་ངས་སྡུག་བསལ་གི་བདེན་པ་བསན་པ་གང་ཡིན་
པའོ། །ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་ིད་ནི་ངས་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་བསན་པ་གང་ཡིན་པའོ། །རྣམ་པར་དག་
པའི་དེ་བཞིན་ིད་ནི་ངས་འགོག་པའི་བདེན་པ་བསན་པ་གང་ཡིན་པའོ། །ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་ིད་
ནི་ངས་ལམ་གི་བདེན་པ་བསན་པ་གང་ཡིན་པའོ། །བམས་པ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དེ་
དང་། ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཚུངས་ཞིང་མམ་
མོ། །བམས་པ་དེ་ལ་མཚན་ིད་ཀི་དེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པར་རིག་པའི་དེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་
པ་དེས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚུངས་ཤིང་མམ་མོ། །བམས་པ་དེ་ལ་རྣམ་པར་རིག་པའི་དེ་བཞིན་ིད་གང་
ཡིན་པ་དེས་ནི་ན་ཐོས་ཀི་བང་ཆུབ་གང་ཡིན་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་གང་ཡིན་པ་དང་། བ་ན་
མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་གང་ཡིན་པའི་བང་ཆུབ་ཐམས་ཅད་མཚུངས་ཤིང་མམ་
མོ། །བམས་པ་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དེས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚུངས་ཞིང་
མམ་མོ། །བམས་པ་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དེས་ནི ་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་
ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་གིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དུ་མམ་མོ། །ཞེས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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གསུངས་ཤིང་། གསུམ་པ་སྒྲུབ་བེད་རིགས་པས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། རིགས་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཞི་ིད་
དོ། །བཞི་པོ་གང་ཞེ་ན། ལྟོས་པའི་རིགས་པ་ནི་མོས་སོད་ཀི་སྐབས་སུ་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་
བེད་པ་སེ། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བ་བ་བེད་པའི་
རིགས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མཐོང་ལམ་འབྲས་བུ་མཐོང་སང་ལས་གོལ་བ་དང་ལྡན་པ་སེ། མཐོང་ལམ་དེས་
ནི་མཐོང་སངས་སོང་བའི་བ་བ་བེད་པས་སོ། །འཐད་པ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་
དཔག་པའི་ཚད་མས་གཞལ་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །ཆོས་ིད་ཀི་རིགས་པ་ནི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་
ལས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་ནུས་པ་རྣམས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་སེ་རིགས་པ་
བཞིའོ། །བཞི་པ་བགོད་བེད་ཐེག་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། ཐེག་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་གསུམ་ིད་དོ། །གསུམ་
པ་གང་ཞེ་ན། ནང་གི་རིག་པ་དང་མཐུན་པའི་བསམ་པ་དང་། བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་བཤད་པ་དང་།
མས་ལེན་གི་སྦྱོར་བ་དང་། ཚོགས་གིས་ཀི་རོན་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་སེ་ལྔ་པོ་དེ་ཆུང་
ངུས་ན་ཐོས་དང་། འབྲིང་པོས་རང་སངས་རྒྱས་དང་། ཆེན་པོས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སེ། ཐེག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་
དུ་འདོད་དོ། །གིས་པ་ཆོས་ཚོལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ལ་བཞི་སེ། ཆོས་ཚོལ་གི་རང་བཞིན། ཡང་
དག་པའི་དོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ། ཆོས་བཤད་པའི་ཡན་ལག་ལྔ། ཆོས་བཤད་པའི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ནི་ཆོས་
རྣམས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་ལ་མིང་དང་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་འགོག་པ་ཐོས་བསམ་གི་ཚོལ་བ་སེ། དེ་ཡང་
མིང་དང་། དངོས་པོ་དང་། ངོ་བོ་ིད་འགོག་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་འདོད་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའོ། །དེ་ལ་ལྟོ་ལྡིར་
བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་བ་བའི་མིང་དེ་བོ་བུར་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཚོལ་
བ་ནི་མིང་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའོ། །མིང་ལ་ཡང་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཚོལ་བ་ནི་དངོས་
པོ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའོ། །ངོ་བོ་ིད་དུ་འདོད་པ་ནི་མིང་དོན་གིས་འབྲེལ་བའི་སོ་ནས་ཐ་སད་འདོགས་པ་དང་།
གཟུགས་ནི་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ིད། ཚོར་བ་ནི་མས་སུ་མྱོང་བ་ིད་དོ། །ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཁད་པར་དུ་
འདོགས་པ་ནི་གཟུགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་ལ་གཟུགས་ཀི་མི་རག་པ་ཞེས་འདོགས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འདོགས་པ་
རྣམས་པ་གིས་པོ་ཡང་བིས་པས་བཏགས་པ་ལྟར་མེད་ཀི། འདིར་དེ་ཙམ་ཞེས་ས་མ་ལ་སོག་པ་སེ། གོ་བུར་བ་
བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཚོལ་བའོ། །གིས་པ་ཡང་དག་པའི་དོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་བཞི་སེ། ཤེས་བ་དང་། སང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བ་དང་། གེན་པོ་དང་། འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ནི། མིང་དང་། དངོས་པོ་དང་། ངོ་བོ་ིད་དང་། བཞི་པོ་དེ་ཐམས་
ཅད་དམིགས་སུ་མེད་པ་མི་དམིགས་པར་ཤེས་པའི་སོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་མིང་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་ཡང་དག་
པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་བཞི། དེ་དག་ནི་ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བརན་པ་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་རང་གཞན་གི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། འོ་ན་འཁོར་བར་འཆིང་བེད་
གང་ཞེ་ན། འཆིང་བའི་རེན་གི་རྒྱུ་མཚན་སོད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་། ལོངས་སོད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ཡུལ་ལྔ་དང་། ས་བོན་གི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་ས་བོན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཏེ།
གསུམ་པོ་འདིར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་རེན་དབང་པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་
ོན་ཡིད་དེ་དྲུག་དང་བཅས་ཤིང་ས་བོན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་བཅས་ཏེ་བཅིངས་སོ། །འགེལ་ཆེན་ལས་
འདིར་ཞེས་པ་ཁམས་གསུམ་ལ་བས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏེ། མཚན་མ་དང་། གནས་ངན་ལེན་གི་གེན་
པོའ །ོ །དང་པོ་ནི་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་བེད་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་པར་མི་རོག་པ་བསོམ་པའི་རིམ་པས་
མཚན་མ་སོང་བར་སོན་ཏེ། འདུན་པ་བཞག་པའི་མཚན་མ་ནི་ཐོས་བསམ་སོམ་བྱུང་གིས་འབད་པའི་སོ་ནས་
དམིགས་པ་ཀེང་རུས་ཀི་མཚན་མ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་བཏགས་སོ། །བདག་ིད་འཇུག་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོལ་བ་
ལ་མ་ལྟོས་པར་ཀ་བུམ་ལ་སོགས་པ་དམིགས་པ་ལྷན་སེས་སོ། །དེ་དག་རྣམ་པར་འཇིག་པ་ནི་དམིགས་པའི་
མཚན་མ་དེ་དག་དང་བྲལ་བའོ། །དེའི་ཐབས་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་སེ། དེས་ཐོག་མར་ཀུན་བཏགས་ཀི་སངས་
ནས་ལྷན་སེས་ཀི་མཚན་མ་དེ་སོང་ངོ་། །དེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་བདག་གི་མཚན་མ་རྣམ་
པར་འཇིག་པའི་བོ་ལྡན་གིས་ནི་བང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི་དེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་
པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཡོངས་གྲུབ་ཤེས་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་འཛིན་པ་སངས་པས་ཀུན་བཏགས་དེ་
བདེན་པར་ཤེས་པ་དང་། གནས་ངན་ལེན་གི་ལུས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ོན་མོངས་པའི་ས་བོན་དང་བཅས་པ་
དེ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་ན་གཞན་དབང་ཤེས་པ་སེ། བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་གནས་ངན་ལེན་དེ་ཟད་པར་བེད་
པར་འདོད་པས་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་པོ་དེ་ཤེས་པར་བེད་དོ། །བཞི་པ་འབྲས་བུ་ལ་གསུམ་སེ། ཡེ་ཤེས། སངས་པ།
ཞིང་དག་པའི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། ན་ཐོས་ཀི་མཚན་མ་མེད་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་
བསན་པ་ནི། ན་ཐོས་རྣམས་ཀི་མཚན་མེད་ནི། མཚན་མ་འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས་གིས་ཐ་དད་དུ་མཐོང་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ནས་མཚན་མ་ལ་ེས་དམིགས་སུ་བལྟ་བས་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དེ་བཞིན་
ིད་ལ་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། དེ་བཞིན་ིད་ལ་མ་རོགས་པའི་མཚན་མ་མ་མཐོང་བས་མཚན་མ་དང་མཚན་
མེད་རྣམས་ཐ་དད་མེད་པར་སོམ་ཞིང་ཡོད་པའི་དོན་དེ་བཞིན་ིད་དང་། མེད་པའི་དོན་བདག་གིས་ཀིས་
མཚན་མ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་སང་བ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཟད་
པའི་ཕྱིར། སང་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རོག་པས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་འགྱུར་བས་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་དབང་
འབོར་ིད་ཅེས་བའོ། །སོ་སེ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི། མཚན་མ་དང་མཚན་མེད་ཐ་དད་མེད་ན་བིས་
པས་མཚན་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་ལ། བང་སེམས་འཕགས་པས་རོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན།
བིས་པ་རྣམས་ནི་མཐོང་སང་གི་མ་རིག་པས་ཡང་དག་པའི་དོན་སིབ་ནས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་གཟུང་འཛིན་
གི་མཚན་མ་ངང་གིས་ཀུན་ཏུ་སང་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པས་མཐོང་སང་གི་མ་རིག་པ་དེ་བསལ་
ནས་མམ་གཞག་ཏུ་ཡང་དག་པ་དེ་བཞིན་ིད་ཁོ་ན་ཀུན་ཏུ་སང་ངོ་། །གིས་པ་སང་པ་ནི། དོན་མེད་པ་བདག་
གིས་ཀི་མཚན་མ་མི་སང་ཞིང་དོན་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ིད་སང་བ་དེ་ནི་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ན། དེ་ིད་ནི་
ཐར་པ་ཡིན། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་རང་དབང་དུ་གྱུར་པས་འདོད་རྒུར་སོད་ཅིང་མཚན་
མ་ཀུན་ཏུ་མི་སོང་ལ། རང་གིས་སེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཞིང་དག་པའི་ཐབས་ནི། དོན་
ཆེན་པོ་སོད་ཀི་འཇིག་རེན་ས་ཕྱི་གཞན་དང་གཞན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་བ་ལ་ས་མ་དེ་ིད་འདི་ ཡིན་ནོ་ཞེས་
རིགས་མཐུན་འཛིན་པར་སང་བ་དེ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་བར་ཆད་བེད་པ་མ་ཡིན་པས་
ཞིང་དག་པ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པས་བར་ཆད་དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བས་ནས་སང་ངོ་། །ཞེས་ཏེ་སོད་སྐད་ཅིག་མ་
དང་སེམས་ཙམ་དུ་ཤེས་པས་ཞིང་དག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡོངས་སུ་སིན་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་
ནི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དོ། །རྣམ་པར་སྦྱང་བར་བ་བ་ནི་སོད་ཀི་འཇིག་རེན་ནོ། །ཐོབ་པར་བ་བ་ནི་
ཆོས་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པའོ། །སིན་པར་རུང་བར་བ་བ་ནི་རང་གི་གདུལ་བར་གྱུར་བ་རྣམས་སོ། །ཡང་
དག་པར་བཤད་པའི་དངོས་པོ་ནི་གདུལ་བ་འདུལ་བའི་ཐབས་དེ་དག་ནི་བོ་ལྡན་རྣམས་གདུལ་བ་དང་། འབྲས་
བུ་དང་། གདུལ་བ་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་སོགས་དཔག་དུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་
ཆོས་བཤད་པས་འཁོར་ཁ་ཅིག་གིས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་མི་སེ་བའི་ཆོས་ལ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བཟོད་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཆོས་ལ་རྡུལ་མེད་ཅིང་དི་མ་དང་བྲལ་བ་ཐེག་པ་དམན་པས་བསྡུས་པ་
ཐོབ་པ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཟག་པ་ཟད་པ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཆོས་དེ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་
པས་དམ་པའི་ཆོས་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་། ཆོས་ཀི་དོན་བེ་བྲག་ཏུ་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀང་བེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་པར་
བེད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པར་བེད་པ་དང་། ངེས་པ་རྙེད་པ་རྣམས་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་
དགའ་བའི་རོ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་སོད་པར་གྱུར་པ་སེ་བརྒྱད་པོ་དེ་ནི་ཆོས་བཤད་པ་དེ་
ལ་ཞུགས་པའི་བོ་ལྡན་གིས་ཆོས་བཤད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་ལ་ཆོས་
སོན་པ་ལ་གིས་ལས། ཐེག་ཆེན་གི་མིང་དོན་ནི། མདོ་སེ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་དམིགས་
པས་ན་དམིགས་པ་ཆེན་པོ་ིད་དང་། རང་གཞན་གི་དོན་གིས་འགྲུབ་པས་འགྲུབ་པ་ཆེན་པོ་དང་། བདེན་པ་
མངོན་པར་རོགས་པས་ན་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་གིས་ཤེས་པས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དང་། བསྐལ་
པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་དུ་སྦྱོར་བ་དང་བརོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་དང་། སིང་རེས་འཁོར་བར་གནས་ཤིང་ཤེས་རབ་
ཀིས་དེར་ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དང་། སོབས་ལ་སོགས་པར་
འགྲུབ་པས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཡང་དང་ཡང་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དང་། མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་ཆེན་པོ་སེ། ཆེན་པོ་བདུན་པོ་འདི་དང་
ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་ཞེས་ངེས་པར་བརོད་དོ། །གིས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་དོན་མཐའ་དག་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནི།
བཅུ་པོ་འདིས་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་བསྡུས་ཏེ། དང་པོར་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ལ་གནས་པ་དང་། དེ་ནས་ཐེག་ཆེན་
གི་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་། མོས་ནས་སེམས་བསེད་པ་དང་། དེ་ནས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་
ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་མེད་པ་སེ། ས་དང་པོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དེ་ནས་ས་བདུན་པའི་བར་དུ་སེམས་
ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་དང་། དེ་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་གསུམ་ལ་ཞིང་སྦྱོང་བ་དང་། ཡང་དག་པ་
གསུམ་པོ་དེ་ིད་ལ་ཤེས་རབ་དང་། ཟུང་དུ་འབྲེལ་བས་མཐའ་གིས་ལ་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
དང་། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་རང་ིད་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེ་ནས་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཆེན་པོ་གཞན་ལ་སོན་པ་སེ་དེ་ལྟར་ཆོས་བཅུ་པོ་འདིས་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་
ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སློབ་པ་བསན་ནས། ད་ནི་ཡོན་ཏན་བསགས་པའི་སོ་ནས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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གཞན་སློབ་པ་པོ་རེན་གི་གང་ཟག་སོན་ནོ། །དེ་ལ་བཞི་སེ། ས་མཚམས་ཀི་དབེ་བ་དང་། གང་ཟག་གི་རྣམ་
གཞག་དང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་དང་། མིང་གི་ངེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ས་
མཚམས་ཀིས་དབེ་ན་ལྔ་ཡོད་པའི་གཅིག་མོས་པ་བསན་པ་ནི་ཚོགས་སྦྱོར་ལ་གནས་པ་སེ། ཆོས་ིད་མོས་
ཡུལ་དུ་བེད་པས་སོ། །ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་ནི། ས་དང་པོ་ལ་གནས་པ་སེ། བདག་པས་གཞན་གཅེས་
པར་འཛིན་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་ཕྱིར་རོ། །མཚན་པ་དང་བཅས་པར་སོད་པ་ནི། ས་གིས་པ་ནས་དྲུག་པའི་
བར་ལ་གནས་པ་སེ། མི་འདོད་བཞིན་དུ་མཚན་མ་དང་འདེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ས་དང་པོ་
ནས་དྲུག་པའི་བར་ལ་བཤད་དོ། །མཚན་མ་མེད་པར་སོད་པ་ནི་ས་བདུན་པ་སེ་སིམས་ན་ཇི་སིད་འདོད་པར་
མཚན་མ་ཀུན་ཏུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་སོད་པ་ཅན་ནི། དག་པ་ས་གསུམ་ལ་
གནས་པ་སེ་རྣམ་པར་སིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པས་ཆོས་དབིངས་ལ་ཡེ་ཤེས་
ངང་གིས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པོ་འདི་དག་ནི་མོས་སོད་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་གི་ས་ཀུན་ལ་གནས་པའི་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནོ། །བང་ས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་བཤད་དེ། དང་པོ་རིགས་ལ་
གནས་པ་དང་ཞུགས་པ་གིས་སོ། །ཞུགས་པ་ལ་བསམ་པ་མ་དག་པ་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་དང་། བསམ་པ་
དག་པ་ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་དོ། །བསམ་པ་དག་པ་ལ་ཡང་ཡོངས་སུ་མ་སིན་པ་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་དང་ཡོངས་
སུ་སིན་པ་ས་བཅུ་པའོ། །ཡོངས་སུ་མ་སིན་པ་ཡང་ངེས་པར་ཞུགས་པ་མ་ཡིན་པ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དང་།
ངེས་པར་ཞུགས་པ་ས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའོ། །ཡོངས་སུ་སིན་པ་ལའང་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་སེ་བ་གཅིག་
གིས་ཐོགས་པ་དང་། ཚེ་འདི་ིད་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་སིད་པ་ཐ་མ་པའོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
དྲུག་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕིན་ལས་གཞན་དོན་མཛད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱད་ལས། བང་ཆུབ་ལ་སོ་བ་ནི། འདོད་པའི་
ལོངས་སོད་ལ་མ་ཆགས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ལས་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་
ཁིམས་དང་། ཁོ་བ་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་བཟོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མཆོག་ལྷུར་ལེན་པ་བརོན་འགྲུས་དང་། ཆོས་
དེ་དམིགས་པ་ལ་སེམས་མི་གཡོ་བ་བསམ་གཏན་དང་། དེ་ཁོ་ན་ིད་ཟབ་མོ་བདག་མེད་གིས་མཐོང་བའི་
ཤེས་རབ་སེ་དྲུག་སྒྲུབ་ཅིང་། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་དགའ་བ་སེ་སོན་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
ཡིན་ནོ། །གཞན་དོན་ལ་བརོན་པའི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ཀིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་འདོད་པ་དང་།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གཞན་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་བལྟ་བ་དེ་སེམས་པ་དང་། གཞན་གིས་གནོད་པ་དང་དུ་ལེན་ཅིང་བཟོད་པ་དང་།
སྡུག་བསལ་གིས་མི་འགོང་བས་ན་བརན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གི་བདེ་བ་ལ་མ་ཆགས་པས་ན་བག་ཡོད་པ་
དང་། མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་ཐོས་ཤིང་གཞན་གི་དོན་ལ་བརོན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་
ནོ། །ཐེག་ཆེན་ལ་གནས་པ་ནི་རང་གི་ལོངས་སོད་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ེས་པ་ཤེས་པ་དང་ལོངས་སོད་ལ་མ་
ཆགས་པས་སངས་པ་སེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། གཞན་གི་གནོད་པ་བས་ཀང་དེ་ལ་འཁོན་དུ་མི་འཛིན་པ་དང་།
དུས་རག་ཏུ་རྣལ་འབོར་ལ་བརོན་པ་དང་། ཞི་གནས་པ་དང་། རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། བཏང་སོམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་
མ་ལ་མཁས་པ་དང་། ལྟ་བ་ངན་པ་མེད་ཅིང་ནང་དུ་སེ་ཐེག་ཆེན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་ཤིང་མི་གཡོ་བ་ནི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་གཞན་གིས་མི་ཞུགས་པ་ནི། བརེ་བ་དང་ལྡན་པས་ལུས་དང་ལོངས་སོད་
ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་གཏོང་བ་དང་། ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་པས་ེས་སོད་ལ་མི་འཇུག་པ་དང་།
སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསལ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། རང་གི་བདེ་བ་ལ་མ་
ཆགས་པར་དགེ་བ་ལ་བརོན་པ་དང་། ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སོགས་པ་གསུམ་མི་བརེད་པའི་དན་པ་གཙོ་
ཆེ་བའི་སོབས་ཀིས་སེམས་མམ་པར་འཇོག་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་མམ་པར་བཞག་པ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཀི་བདག་ིད་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ཞིང་ཐེག་པ་གཞན་གིས་མི་ཞུགས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཡིན་ནོ། །འཁོར་བ་མི་འདོར་བ་ནི། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་སེལ་བ་དང་། གཞན་ལ་སྡུག་བསལ་མི་བེད་པ་
དང་། སྡུག་བསལ་བཟོད་པ་སེ་དེས་མི་ཞུགས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་གིས་འཇིག་པ་མེད་པ་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པ་
དང་། འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་སྡུག་བསལ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་ལ་
འཁོར་གསུམ་དུ་མི་རོག་ཅིང་གཞན་དོན་དུ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་དང་དུ་ལེན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཡིན་ནོ། །བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལྷུར་ལེན་པ་སེར་སའི་ཆོས་ལ་མི་དགའ་བ་དང་། རང་བཞིན་གིས་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་
ཆོས་ལ་དགའ་བ་དང་། ཁོང་ཁོའ ་ི ཆོས་ལ་སོད་ཅིང་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་མངོན་པར་བརོན་པ་དང་། སོམས་པར་
འཇུག་པའི་ཆོས་ལ་དགའ་བ་དང་། ཤེས་བའི་ཆོས་ལ་མི་ཤེས་པའི་མུན་ལ་མེད་ཅིང་ཆོས་གཙོ་བོར་བེད་པ་སེ།
བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལྷུར་ལེན་པའོ། །ཐེག་ཆེན་ལ་བག་ཡོད་པ་ནི་ལོངས་སོད་ལ་བག་ཡོད་པ་སེ། དེ་ལ་མ་ཆགས་
པ་དང་། བསླབ་བ་ངེས་པ་ལ་བག་ཡོད་པ་སེ། ངེས་པར་སློབ་པ་དང་། རང་གཞན་གི་སེམས་ཁོང་ཁོ་ལས་བསྲུང་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བ་དང་། དགེ་བ་ལ་སོ་བ་རག་ཏུ་གུས་པར་བེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་གི་བདེ་བ་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་། ཆོས་
ཡང་དག་པར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པས་ཆོས་ལ་བག་ཡོད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་བ་བ་ལ་བཟོད་པ་ལྷུར་ལེན་
བེད་པས། ཐེག་པ་བག་ཡོད་ཅེས་བའོ། །ཐེག་པ་གཞན་དོན་དུ་མི་གེར་བ་ནི། མ་གུས་པ་སེ་སློང་བ་པོ་སོགས་
ཁད་དུ་གསོད་ན་ངོ་ཚ་བ་དང་། ེས་པ་ཆུང་ཙམ་གིས་ཀང་ངོ་ཚ་བ་དང་། མི་བཟོད་པ་དང་། དགེ་བ་ལས་
ཡོངས་སུ་མས་པ་དང་། སེམས་རྣམ་པར་འཕོ་བ་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རོགས་པས་ལྟ་བ་ཆུང་ངུ་ལ་
ཡང་ངོ་ཚ་བ་དང་། ཐེག་པ་གཞན་ན་རང་གི་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པ་ངོ་ཚ་བ་སེ། དེ་རྣམས་སོང་བའོ། །གིས་པ་ནི་
ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སོན་པས་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་ཕན་འདོགས་པའི་ཚུལ་སོན་ཏེ། སྦྱིན་པས་ཚེ་
འདི་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་སེ་བ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་དང་། བཟོད་པས་བཏང་སོམས་ཏེ་གནོད་
ལན་མི་བེད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་ཀིས་དགོས་པའི་གོགས་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། བསམ་
གཏན་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་ལ་དབང་འབོར་བ་ིད་ཐོབ་པའི་སོ་ནས་དང་། ཤེས་རབ་ཀིས་ཆོས་ཐམས་
ཅད་བདག་མེད་པར་མཚུངས་པ་སོན་པ་སེ། དྲུག་གིས་ཕན་འདོགས་ཤིང་སངས་རྒྱས་པ་ན་དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་
ཆེན་པོས་ཕན་འདོགས་སོ། །མཚན་གི་རྣམ་གངས་ནི་བཅུ་དྲུག་སེ། གཞན་དོན་དུ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་སོན་པས་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའོ། །བཤད་སྦྱར་ལས། འདི་བང་ཆུབ་དང་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་སེ་ཞེས་སོ། །ཆེན་པོ་བདུན་དང་ལྡན་པས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ །ོ །མདོ་སྡུད་པ་ལས་ནི། ཅི་
ཕྱིར་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བ་ཞེ་ན། །ཆགས་པ་སོད་བེད་ཀུན་ལ་ཆགས་པ་ཟད་པར་འདོད། །རྒྱལ་བ་
རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་ཆགས་མེད་གྱུར་ལ་རེག །དེས་ན་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིང་ཐོབ་བོ། །ཅི་ཕྱིར་འདི་
ནི་སེམས་དཔའ་ཆེ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། །སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་མང་པོའ་ི མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། །སེམས་ཅན་
ཁམས་ཀི་ལྟ་རྣམས་ཆེན་པོ་གཅོད་པ་སེ། །དེ་ཕྱིར་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་ནི་རབ་ཏུ་བརོད། །ཅེས་གསུངས་
སོ། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རོགས་པས་བོ་ལྡན་ནོ། །ཤེས་རབ་གཞན་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པས་ན་གསལ་བའི་
མཆོག་གོ །སེ་བའི་ཁད་པར་བཞིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སས་སུ་སེས་པས་ན་རྒྱལ་སས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་
གཞིར་གྱུར་པས་ན་རྒྱལ་བའི་གཞིའོ། །བདུད་བཞི་བཅོམ་པས་ན་རྒྱལ་བེད་དོ། །འབྲས་བུ་སོབས་ལ་སོགས་
པའི་གཞིར་གྱུར་པས་ན་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུའོ། །བདུད་བཞི་འཇོམས་པའི་སོབས་ལ་སོགས་པས་རལ་ལྡན་
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ནོ། །བདག་མེད་གིས་རོགས་པས་ན་འཕགས་པའི་མཆོག་གོ །གདུལ་བ་འཁོར་བ་ལས་གོལ་ཞིང་ཕན་བདེས་
སོང་བས་ན་དེད་དཔོན་ནོ། །ཡོན་ཏན་གིས་ཆེ་བར་གྱུར་པས་ན་གགས་མཆོག་གོ །སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་
པས་ན་སིང་རེ་ཅན་ནོ། །བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་པོ་བསགས་པས་ན་བསོད་ནམས་ཆེན་པོའ །ོ །ཡོན་ཏན་
ལ་དབང་འབོར་པས་ན་དབང་ཕྱུག་གོ །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་ལྡན་པས་ན་ཆོས་དང་ལྡན་པའོ། །མཚན་གི་ངེས་
ཚིག་ལ་བཞི་སེ། ལམ་རོགས་པ་དང་། ཤེས་བ་རོགས་པ་དང་། འབྲས་བུ་རོགས་པ་དང་། རོགས་པའི་དབེ་
བའོ། །དང་པོ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཟབ་མོ་བདག་མེད་གིས་རོགས་པ་དང་། རང་གཞན་གི་དོན་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་
རོགས་པ་དང་། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་དོན་ཀུན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རོགས་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཀུན་ཏུ་སོན་པས་ན་ཡང་མི་ཟད་པས་རག་ཏུ་རོགས་པ་དང་། གདུལ་བ་ཇི་ལྟར་འདུལ་བའི་ཐབས་
རྣམས་རོགས་པ་སེ་ཁད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་དེས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བའོ། །གིས་པ་ལ་
གསུམ་ལས། གཞན་དབང་གསུམ་རོགས་པ་ནི། ོན་ཡིད་ཀི་བདག་ཏུ་གཟུང་བར་བ་བའི་གཞི་རྣམ་ཤེས་རེས་
སུ་རོགས་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་བཞི་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ཀུན་གཞི་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་གང་ཟག་
གི་ཤེས་པ་དང་སངས་པར་དཀའ་བའི་ཕ་བ་སེ་ོན་ཡིད་རོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་རིག་པ་ས་ཚོགས་རྣམ་ཤེས་
ཚོགས་དྲུག་རོགས་པ་དང་། དེ་ལྟར་སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ། གསུམ་པོ་ཀུན་ཡང་དག་པ་མ་
ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རོགས་པ་གཞན་དབང་མིན་པར་རོགས་པས་བང་སེམས་ཡིན་ནོ། །སང་གེན་དང་མཚན་ིད་
རོགས་པ་ནི། མ་རོགས་པ་སེ་མ་རིག་པ་རོགས་པ་དང་རེས་སུ་རོགས་པ་ནི་དེའི་གེན་པོ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རོགས་
པ་སེ་སང་གེན་རོགས་པའོ། །མཚན་ིད་གསུམ་ལ་ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་ལྟར་གི་དངོས་པོ་མེད་པར་རོགས་པ་
དང་། གཞན་དབང་རེན་ལས་སེ་བ་རབ་ཏུ་རོགས་པ་དང་། ཆོས་ིད་མ་རོགས་པ་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་ཞེན་
པའི་བོ་གཟུང་འཛིན་གིས་བྲལ་གི་ཚུལ་དུ་རོགས་པ་ནི་སོ་སོ་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཡོངས་གྲུབ་
རོགས་པའི་རྒྱུའོ། །ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་རོགས་པ་ནི་གཞན་དབང་བདེན་པའི་དོན་དུ་མེད་པར་རོགས་པ་དང་།
དོན་དམ་པ་ཡོངས་གྲུབ་རོགས་པ་དང་། སེ་མཆེད་བཅུ་གིས་པོ་བིས་པས་གཟུང་འཛིན་དུ་བཏགས་པ་དེ་དག་
གི་དོན་ཀུན་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་རོགས་པ་དང་། ཤེས་བ་མཐའ་དག་གི་དོན་རོགས་པ་དང་། རོགས་བ་ཡུལ་དྲུག་
དང་། རོགས་བེད་དབང་པོ་དྲུག་དང་། རོགས་པ་དབང་ཤེས་དྲུག་སེ་འཁོར་གསུམ་དག་པ་རོགས་པའི་རྒྱུ་ཞེས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སོ། །གསུམ་པ་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་སངས་རྒྱས་ིད་རོགས་པ་དང་། གནས་དགའ་ལྡན་ན་བཞུགས་པ་
རོགས་པ་དང་། ལྷུམས་སུ་འཇུག་པ་རེས་སུ་རོགས་པ་དང་། ལྷུམས་ནས་བལྟམས་པ་དང་། བཟོ་ཡི་གནས་ལ་
མཁས་པ་དང་། བཙུན་མོའ ་ི འཁོར་ལ་རོལ་པ་དང་། རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། དཀའ་བ་སོད་པ་དང་། མངོན་པར་
རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ་རོགས་པ་དང་། མ་རོགས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་རབ་ཏུ་རོགས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་
ཅན་གི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བའི་ཕྱིར། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་རོགས་པའི་རྒྱུ། ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི་བོ་དང་ལྡན་
པ་རྣམས་ཀི་རོགས་པ་ལ་དུས་ཀི་སོ་ནས་ཕྱེ་ན་བོ་ཐོབ་པ་འགགས་པ་ན་འདས་པ། མ་ཐོབ་པ་མ་འོངས་པ། ཐོབ་
པ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་རོགས་པའོ། །ཕྱི་ནང་གི་སོ་ནས་ཕྱེ་ན་རོགས་པ་ནི་རང་གི་རོགས་པ་སེ་ནང་
དང་། རེས་སུ་རོགས་པ་ནི་གཞན་ལས་རོགས་པ་སེ་ཕྱིའོ། །ཕ་རགས་ཀིས་ཕྱེ་ན་སོ་སོར་འཆད་བོ་ནི་ཐོས་
བསམ་གིས་རོགས་པ་སེ་རགས་པའོ། །བརོད་མེད་ནི་སོམ་བྱུང་གིས་རོགས་པ་སེ་ཕ་བའོ། །མཆོག་དམན་གིས་
ཕྱེ་ན། ང་རྒྱལ་བཅོམ་པ་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ག་ནོམ་པ། ང་རྒྱལ་ཅན་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ནི་དམན་པའོ། །ེ་
རིང་གིས་ཕྱེ་ན། བོ་གོས་མ་སིན་པས་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ནི་རིང་བ་དང་། ཡང་དག་པར་སིན་པ་ས་བཅུ་པ་ནི་ེ་
བའོ། །ཡོན་ཏན་གི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་བསླབ་པའི་དམིགས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་སློབ་པའི་སོད་
པ་དང་། སློབ་པ་པོ་རེན་གི་གང་ཟག་བསན་ནས། སོད་པ་དེ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གིས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་
འགྱུར་བས་དེའི་འོག་ཏུ་འབྲས་བུ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། གནས་སྐབས་ཀི་འབྲས་བུ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་
འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། སོ་སེ་དང་མཐུན་མོང་གི་འབྲས་བུ། ས་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ། དེ་གིས་ཁད་
པར་དུ་བེད་པའི་སོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ་རགས་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་མ་བྱུང་གི་ཁད་པར་དང་། ལྷག་པའི་
བསམ་པ་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། སེ་བ་རྣམ་པར་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི་དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
ཡོན་ཏན་མང་པོ་བསན་ནས་ད་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་དེ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བེད་པའི་རགས་སོན་པ་ནི།
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བ་དང་། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཆོས་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། སིང་སོབས་དང་སན་ཐུབ་
པ་དང་། མ་ཞུམ་པའི་སོབས་དང་ལྡན་པའི་བརན་པ་ིད་དང་། ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བས་ལག་
བརང་བ་དང་། དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ངེས་པར་འགེལ་བ་སེ། འདི་དག་བོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་རགས་སོ། །དེ་ལ་བརེ་བ་
ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། སན་པར་སྨྲ་བ་ནི་གཞན་ལ་ཆོས་བསན་པ་ཐོབ་པ་དང་། བརན་པ་ནི་
238

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དཀའ་སད་ལ་མི་སོ་བ་དང་། ལག་བརང་བ་དང་། དགོངས་པ་ཟབ་མོ་འགེལ་བ་གིས་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་
ཟང་ཟིང་དང་ཆོས་གིས་ཀིས་སེམས་ཅན་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་བརེ་བ་ནི་བསམ་པ་དང་།
གཞན་བཞི་སྦྱོར་བ་སེ་བསམ་སྦྱོར་གིས་ཀ་བསོམས་པས་རགས་ལྔར་ཤེས་པར་བའོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་
ལས། ཁིམ་པའི་ཕྱོགས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་ན་གནས་པའི་སོ་ནས་གཞན་དོན་བེད་ན་འཁོར་ལོས་
བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་སུ་གྱུར་ནས་སེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་བེད་དོ། །འདི་ནི་ཕལ་ཆེ་
བ་ལ་དགོངས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་ནི་ས་རྣམས་ལ་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི་
གསུམ་སེ། མཁན་སློབ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་ལེན་པའི་ཆོ་གས་ཐོབ་པ་དང་། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་དུ་
རྒྱུ་མཐོང་སངས་ཟད་པས་འབྲས་བུ་ེས་ལྟུང་མི་འབྱུང་བ་ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པ་ནི་ས་མ་དེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་
བའི་ཚུལ་གཞན་གཅིག་ཡིན་ལ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་པས་མཆོད་རེན་རྣམ་དག་གི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོན་པར་
བེད་པ་ལྟ་བུ་ཡང་ཚུལ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །དེ་གིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་དག་ནི་འདི་དང་ཕྱི་
མར་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཚད་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་
ཏུ་བྱུང་བ་སོམ་བརོན་དེ་ནི་ཁིམ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སེ། དག་ཤུལ་ཅན་གི་ཞུས་
པ་ལས། ཁིམ་ན་གནས་པ་ནི་ེས་པའི་ཚོགས་མང་བའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་མང་བའི་ཕྱིར་
ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་མང་དུ་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི་ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བརན་པ་རྣམས་ཀི་ལྷག་
པའི་བསམ་པ་ལྔ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་སྡུག་པའི་འབྲས་བུ་འདོད་པ་ནི་བདེ་བའི་བསམ་པ་
འདོད་པ་དང་། ཚེ་འདིར་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཕན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་
པར་འདོད་པ་ནི་སྡུག་བསལ་མེད་པས་བདེ་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་མེད་པས་ཕན་པའི་བསམ་པ་ཡིན་པས་ན་
གོང་མ་གིས་ལས་ལོགས་སུ་མི་བགང་ངོ་། །ས་མཚམས་ཀིས་ཕྱེ་ན་འཕགས་པའི་ས་ལ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་
ཀི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ནི་མ་དག་པའོ། །དང་པོ་ནས་ས་བདུན་པའི་བར་ནི་རྣམ་པར་དག་པའོ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་
པའི་ས་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀི་ནི་རབ་ཏུ་དག་པ་སེ་ལྔ་པོ་འདི་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་ལ་དམིགས་པ་ནི་ལྷག་
པའི་བསམ་པར་འདོད་དོ། །བཞི་པ་ནི་ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བོ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཚུལ་ནི་
སོན་ལམ་སེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ནས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བདག་དང་གཞན་ལ་སེམས་མམ་པ་དང་། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བདག་
པོར་གྱུར་པ་དང་། སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་ཏེ་འཁོར་སྡུད་པས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་སེ་བཞི་ཡིན་ནོ། །ལྔ་
པ་ནི་བོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་སེ་བ་ལེན་ཚུལ་ནི་མོས་སོད་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལས་བཟང་པོས་འདོད་ཁམས་སུ་སེ་བ་
དང་། གཞན་ཡང་འཕགས་པའི་ས་ཐོབ་པས་ན་ངན་སོང་དུ་སེ་བའི་ལས་གཏན་ནས་མེད་ཀང་སོན་ལམ་གི་
དབང་གིས་གཞན་དུ་ངན་སོང་དུ་ཡང་ཡང་སེ་བ་དང་། བསམ་གཏན་གི་སེམས་ཐོབ་ཀང་སིང་རེའི་དབང་གིས་
བསམ་གཏན་དུ་སེ་བ་ཟློག་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་གིས་འདོད་ཁམས་སུ་སེ་བ་དང་། དབང་འབོར་པའི་
དབང་གིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དགའ་ལྡན་ལ་སོགས་པར་སེ་བ་སེ་བཞིར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ས་ཐོབ་པའི་
འབྲས་བུ་ལ་གིས་ཏེ། སི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་འདིར་སའི་མཚན་ིད་ནི། སིང་རེ་ཆེན་པོ་
དང་ལྡན་པའི་སོང་ིད་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ངེས་ཚིག་ནི་ཡོན་ཏན་གི་རེན་བེད་པའི་ཕྱིར་ས་ཞེས་བརོད་
དོ། །ས་སོ་སོའ ་ི མཚམས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ནི། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ནས་ཇི་སིད་དུ་
ལྟུང་བའི་འཁྲུལ་པ་ཆ་ཕ་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་བཞིན་གིས་ཟིན་པ་ིད་དུ་གནས་པར་བེད་མི་ནུས་པ་དེ་སིད་དུ་ས་
དང་པོ་དང་། ནུས་པ་ན་གིས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཇི་སིད་དུ་འཇིག་རེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐའ་དག་ལ་
སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ཐོས་པའི་དོན་ཀུན་འཛིན་མི་ནུས་པ་དེ་སིད་དུ་གིས་པ་དང་། ནུས་པ་ན་གསུམ་
པའོ། །དེ་ནས་ཇི་སིད་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ལན་མང་དུ་གནས་པར་བེད་མི་ནུས་ཤིང་
སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སེད་པ་དང་། ཆོས་ལ་སེད་པ་ལས་སེམས་ལྷག་པར་བཏང་སོམས་སུ་འཇུག་མི་ནུས་
པ་དེ་སིད་དུ་གསུམ་པ་དང་། ནུས་པ་ན་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཇི་སིད་དུ་བདེན་བཞི་སོམ་པ་ན་འཁོར་བ་ལ་
ཕྱོགས་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་པའི་སེམས་ཟློག་སེ་ཐབས་ཀིས་ཟིན་པའི་བང་
ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་སོམ་མི་ནུས་པ་དེ་སིད་དུ་བཞི་པ་དང་། ནུས་པ་ན་ལྔ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཇི་སིད་དུ་འཁོར་བས་
སོ་བ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་མམ་པར་འཇོག་མི་ནུས་པ་དེ་སིད་དུ་ལྔ་པ་སེ། ནུས་པ་ན་དྲུག་པ་ཡིན་
ནོ། །དེ་ནས་ཇི་སིད་དུ་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་མམ་པར་འཇོག་མི་ ནུས་པ་དེ་སིད་དུ་
དྲུག་པ་དང་། ནུས་པ་ན་བདུན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཇི་སིད་དུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པས་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་མམ་
པར་འཇོག་མི་ནུས་པ་དེ་སིད་དུ་བདུན་པ་དང་། ནུས་པ་ནས་བརྒྱད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

རིག་པ་བཞིས་ཆོས་སོན་པ་ལ་དབང་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་ས་བརྒྱད་པ་དང་། གྱུར་པ་ན་དགུ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་
ནས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཡང་དག་པར་རིག་པ་མི་ནུས་པ་དེ་སིད་དུ་དགུ་པ་དང་།
ནུས་པ་ན་བཅུ་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཀང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་དང་
ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སེད་མི་ནུས་པ་དེ་སིད་དུ་ས་བཅུ་པ་དང་། ནུས་པ་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་པ་ནི་དགོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་དོན་ནོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གིས་ཏེ། མདོར་
བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་ས་བཅུ་སོ་སོའ ་ི མཚན་ིད་དང་། ས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་
གི་རྣམ་གཞག བསླབ་པ་གསུམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ། ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་སྦྱོར་བ། ས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་
ཁད་པར། ས་ཐོབ་པའི་རགས། སོ་སོ་དང་ཐུན་མོང་གི་ངེས་ཚིག ས་ཐོབ་པའི་དབེ་བ་སེ་དོན་བརྒྱད་ཀིས་
གནས་པ་དང་། ས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། བརྒྱད་པོ་དེ་རིམ་པ་ལྟར་
སོན་པ་ལས། དང་པོ་མཚན་ིད་ལ་ས་དང་པོ་ལ་ནི་སོང་པ་ིད་མཆོག་བདག་མེད་གིས་གསར་དུ་རོགས་
སོ། །དེ་ནས་གིས་པ་ལ་ལས་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་གནས་པ་སེ་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་དང་།
དེ་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་ཤེས་པས་ེས་པ་ཕ་མོས་ཀང་མ་གོས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནི་བསམ་གཏན་གི་རབ་བདེ་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དག་གིས་གནས་ནས་བསམ་གཏན་དེ་དག་ལས་
མ་མས་བཞིན་དུ་དེའི་འོག་ཏུ་འདོད་ཁམས་སུ་སེ་བ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི་དེ་ནས་འཁོར་བའི་གེན་པོ་བང་
ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པས་མང་དུ་གནས་ཀང་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དེ་དག་གི་དགེ་བ་རྣམས་འཁོར་བའི་
དོན་དག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིས་མང་དུ་གནས་པས་བདག་ིད་
སེམས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་བསན་བཅོས་དང་བཟོ་ས་ཚོགས་བེད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་
སུ་སིན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྲུག་པ་ནི། རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་མང་དུ་
གནས་པས་ཆེད་དུ་བསམས་ཏེ་སིད་པར་སེ་བས་ན་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་རེས་སུ་བསྲུང་བ་ཡིན་ནོ། །བདུན་
པ་ནི། བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ས་བརྒྱད་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཐོབ་ཏུ་ེ་བ་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་
མཚན་མ་མེད་པ་ལ་མམ་པར་འཇོག་ནུས་པས་ན་མཚན་མ་མེད་པར་གཅིག་པར་ངེས་པའི་ལམ་ཡིན་
ནོ། །བརྒྱད་པ་ནི། མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པའི་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་མཚན་མ་མེད་པ་ལྷུན་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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གིས་གྲུབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཡིན་ནོ། །དགུ་པ་ནི། དེའི་འོག་ཏུ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་
རིག་པ་ལ་དབང་བ་ིད་ཀིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་
ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཅུ་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་སོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་
ནོ། །བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་མཚན་ིད་ནི། བང་ཆུབ་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་ིད་དེ་ཤེས་བའི་སིབ་པ་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདི་དག་གིས་ས་བཅུ་གཅིག་པོ་སོ་སོའ ་ི
མཚན་ིད་ཤེས་པར་བའོ། །ས་རྣམས་ལ་གང་ཟག་རྣམ་པར་དབེ་བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་རྣམ་པར་
བཞག་པ་སེ། འདི་ལྟར་ས་དང་པོ་ལ་ནི་བདག་གིས་སུ་ལྟ་བའི་གེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བ་རྣམ་པར་
དག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ནོ། །ས་གིས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་ཕ་མོ་ཡང་མེད་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་
པའོ། །གསུམ་པ་ལ་ནི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་མས་པའི་བསམ་གཏན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་
མམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ལ་ནི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐ་དད་པ་ལ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་ནི་ཆོས་ལ་
ང་རྒྱལ་སངས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ལ་ནི་སེམས་དང་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་མམ་པ་ིད་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་
རྒྱུད་ཐ་དད་པར་ང་རྒྱལ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །མམ་པ་ིད་བཅུ་ནི་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམ་པར་
དག་པ་ལ་བསམ་པ་མམ་པ་ིད་གསུམ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་
དང་། ལྟ་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། ཡིད་གིས་དང་། འགོད་པ་སེལ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ལམ་དང་ལམ་མ་
ཡིན་པ་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ིད་བཅུས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ིད་དུ་འཇུག་པར་རྒྱུད་ཐ་དད་པར་ང་རྒྱལ་
མེད་པ་ཡིན་ནོ། །མམ་པ་ིད་བཅུ་ནི་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བསམ་པ་
མམ་པ་ིད་གསུམ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བང་ཆུབ་
ཀི་ཕྱོགས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གོང་མ་གོང་མས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སིན་
པར་བེད་པ་ལ་བསམ་པ་མམ་པ་ིད་དོ། །དྲུག་པ་ལ་ནི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དེ་བཞིན་ིད་ཤེས་
པས་མང་དུ་གནས་པས་ནག་པོ་དང་དཀར་པོའ་ི ཕྱོགས་ཀིས་དེ་བཞིན་ིད་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་
པར་བང་བར་མི་ལྟ་བའི་ཕྱིར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐ་དད་པར་ང་རྒྱལ་མེད་པ་ཡིན་
ནོ། །བདུན་པ་ལ་ནི་མཚན་མ་མེད་པར་གནས་པའི་མཐུས་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་
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པའི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་སོམ་པའི་སྐད་ཅིག་གཅིག་པ་དང་ལྡན་པའི་བོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །བརྒྱད་པ་ལ་ནི་ལྷུན་
གིས་གྲུབ་པར་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་
ཞུགས་པ་རྣམས་དང་ེ་བར་འདེས་པའི་ཕྱིར་བཏང་སོམས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཡིན་
ནོ། །དགུ་པ་ལ་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །བཅུ་པ་ལ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་
པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་མཐུ་ཆེན་པོ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གཟུངས་ཀི་སོ་ཚད་མེད་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་
ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། དགའ་ལྡན་གི་གནས་ན་གནས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤྲུལ་པ་སོན་པའི་ཕྱིར་ལུས་
ངེས་པར་སོན་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན། བསླབ་
པ་གསུམ་དུ་བཞག་པ་ནི། ས་དང་པོ་ལ་ཆོས་ིད་རབ་ཏུ་རོགས་ནས་གིས་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་འདིར་ཟག་
མེད་ཀི་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་སློབ་པས་ན། ས་དང་པོ་ནི་ཟག་མེད་བསླབ་པ་གསུམ་གི་རེན་ཡིན་ལ། ངོ་བོ་ལ་ས་
གིས་པ་ལ་ནི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་གཙོ་ཆེར་སློབ་སེ། རི་ལམ་ན་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་
བཅས་པའི་ལམ་ལ་མི་འཇུག་པས་བསླབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ནི་ལྷག་པའི་
སེམས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་གཙོ་ཆེར་སློབ་སེ། མི་མས་པའི་བསམ་གཏན་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ས་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་
དང་དྲུག་པ་ལ་ནི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་ལ་རེས་སུ་སློབ་སེ། དེ་ཡང་ས་བཞི་པ་ལ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་
ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་སོམ་པས་བསྡུས་པའི་ཤེས་རབ་སོམ་མོ། །དེ་ནས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་གིས་ལ་ཤེས་རབ་
ཀི་སོད་ཡུལ་གིས་ཡིན་ཏེ། གིས་པོ་གང་ཞེ་ན་ས་ལྔ་པ་ལ་ནི་བདེན་བཞིའི་ཆོས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཤེས་པའི་
ཤེས་རབ་ལ་སློབ་བོ། །ས་དྲུག་པ་ལ་ནི་མི་ཤེས་པ་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
པའི་རེན་འབྲེལ་དང་། ཤེས་པ་སེ་མ་རིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བེད་འགགས་པ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་རྣམ་
བང་གི་རེན་འབྲེལ་ཏེ་དེ་ལྟར་རེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སློབ་སེ་ཤེས་
རབ་ནི་སོད་ཡུལ་གིས་ལ་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་དེ་དག་གིས་ནི། ས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་གིས་ལ་
རྣམ་པར་གནས་སོ། །དེ་དག་ཀང་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །བསླབ་པ་རྣམས་དང་སློབ་པ་རྣམས་སོམ་
པའི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་དེ་དག་གིས་འབྲས་བུ་ནི་རྣམ་པ་བཞིའོ། །བཞི་པོ་གང་ཞེ་ན། ས་བདུན་པ་ལ་ནི་མཚན་མ་
མེད་ཅིང་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་པར་གནས་པ་སེ། དེ་ནི་འབྲས་བུ་བཞིའི་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །ས་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བརྒྱད་པ་ལ་མཚན་མ་མེད་པར་གནས་པ་དེ་ིད་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་
པར་དག་པ་སེ། འབྲས་བུ་གིས་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ས་དགུ་པ་ལ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་གྲུབ་པ་
ིད་ནི་འབྲས་བུ་གསུམ་པའོ། །ས་བཅུ་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་འགྲུབ་པ་ནི་འབྲས་བུ་དམ་པ་སེ་
བཞི་པ་ཡིན་པས་འབྲས་བུ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་འདི་ནི་ས་བཞི་པོ་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་བརེན་ནོ། །ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་
ལྔ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། ས་དང་པོར་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོའ ་ི རེན་ཆོས་ིད་རབ་ཏུ་རོགས་ནས་ས་གིས་པ་ནས་
བཅུ་གཅིག་པའི་བར་འདིར་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྦྱོངས་བ་ལས་ས་གིས་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་སྦྱོང་།
དེའི་འོག་ཏུ་གསུམ་པ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན། དེ་ནས་ས་གསུམ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་སྦྱོང་སེ་སར་བཞིན་
ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་ས་བདུན་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དག་ལ་ནི། རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་རྣམ་པར་
གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་སྦྱོང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན་ས་བདུན་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་ལ་ནི་སར་བཤད་
པའི་བསླབ་པའི་འབྲས་བུ་བཞི་པོ་དེ་ལ་སིབ་པའི་སིབ་པ་རྣམ་པ་བཞི་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ནི་ཐོགས་པའི་
སིབ་པ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་གོལ་ཏེ། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། སིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་
རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྦྱོང་ངོ་། །འདི་ནི་སྦྱངས་ཟིན་པ་ལ་སྦྱོང་བར་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རྣམ་པར་
གོལ་བ་འདུས་མ་བས་ཡིན་པས་ཕུང་པོར་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་གོལ་བ་ལ་ོན་མོངས་པ་སངས་པ་
མཚན་ིད་དང་། མོས་པའི་མཚན་ིད་གིས་ལས། འདིར་མོས་པའི་མཚན་ིད་ཕུང་པོར་བཞག་པས་སོན་
མེད་དོ་ཞེས་བཙུན་པ་བཞེད་དོ། །ས་གྲུབ་མ་གྲུབ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་ས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱེ་ན་མོས་སོད་
མན་ཆད་ནི་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན་
ནོ། །གྲུབ་པ་དེ་དག་ཀང་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ནི་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་པར་འཇུག་པས་མ་གྲུབ་པ་
ཡིན་ནོ། །ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ནི་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་འཇུག་པས་གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཡང་འདོད་
དོ། །ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་གྲུབ་པ་དེ་ཡང་གསུང་རབ་ལས་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པས་
རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ཤེས་ནས་ཤེས་པ་ཙམ་དེ་ིད་ལ་ཡང་རྣམ་
པར་མི་རོག་པའི་ཕྱིར་ན་ས་གྲུབ་པ་ཞེས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་ས་རྣམས་ཀུན་ལ་སོམ་པ་དང་
གྲུབ་པ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་
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རྣམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་ལས་གཞན་གིས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་བོ། །རགས་ལ་གསུམ་
ལས། ས་ལ་ཞུགས་པའི་རགས་ནི་ས་གང་ལ་ཞུགས་པ་དེའི་ཡོན་ཏན་སང་བ་དང་བཅས་པ་དང་། མ་ཞུགས་པ་
དེ་ལ་མོས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་མ་ཞུམ་པ་དང་། དཀའ་བ་སོད་པ་རྣམས་ལ་མི་
དམན་པ་དང་། རང་གིས་ས་དེ་ལ་སོགས་པར་ཐོབ་པས་དེའི་ཐབས་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པས་གཞན་གིས་
དིང་མི་འཇོག་པའི་བདག་ིད་དང་། ས་དེ་དག་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པས་ན་ས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་
རོགས་པ་དང་། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སེམས་མམ་པ་དང་། ལམ་གཞན་བསགས་པ་དང་། རང་གི་
ལམ་དེ་ལ་མི་བསགས་པར་བརོད་པ་གཞན་དུ་བཀྲིར་མི་གཏུབ་པ་དང་། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མེད་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐབས་
ཤེས་པ་དང་རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་སེ་བ་སེ་བཅུ་པོ་འདི་ནི་ས་ཀུན་ལ་རགས་སུ་
འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་རོགས་པའི་རགས་ནི་བཅུ་དྲུག་སེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་
འདུན་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་ས་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ལ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་སངས་པ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཆགས་པ་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་འཁུ་བའི་སིང་རེ་མེད་པ་དང་།
སེམས་ཁོ་བ་ཅན་མིན་པ་དང་། ལེ་ལོ་མེད་པ་དང་། བམས་པ་དང་སིང་རེ་མ་ཡིན་པའི་བསམ་པ་མིན་པ་དང་།
བོ་གོས་ངན་པའི་རོག་པ་སེ་ངོ་བོ་ིད་ལ་རོག་པ་དང་། ཁད་པར་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཕོགས་པ་
མེད་པའོ། །ས་བདུན་པ་ལ་ཐབས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རགས་ནི་དྲུག་སེ། ཐེག་པ་གཞན་ཡིད་ལ་བེད་པས་བོ་
གོས་རྣམ་པར་མི་གཡེང་བ་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བདེ་བས་སེམས་མི་འཕོགས་པ་དང་། རྒུད་པ་དང་
དཀའ་སད་ཀི་སྡུག་བསལ་དག་གིས་གནོད་པ་མེད་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ལ་ེ་བར་བརེན་ཅིང་ཐོར་
བ་ལྷུར་ལེན་པ་དང་། སོན་པ་མཆོད་པ་ལ་བརོན་པ་དང་། དགེ་བ་འཕེལ་བར་བེད་པས་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་
ཤེས་པ་དང་། གང་ཟག་གི་བསོ་རྒྱུ་དུས་གསུམ་གིས་བསོད་ནམས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་
ཀུན་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བས་ནས་དུས་ིན་གཅིག་བཞིན་དུ་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་
བསོ་བའོ། །ས་བརྒྱད་པ་ལ་སོན་ལམ་གི་ཕར་ཕྱིན་གི་རགས་ནི་བཟང་པོའ་ི གནས་སུ་སེ་སངས་རྒྱས་དང་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་པར་སེ་བའོ། །ས་དགུ་པ་ལ་སོབས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་གི་རགས་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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འདེས་པའི་ཕྱིར་རག་ཏུ་དགེ་བ་བེད་པའོ། །ས་བཅུ་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་གི་རགས་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་
ཆེན་པོའ ་ི ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀིས་བརེན་པ་སེ་རགས་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སས་དེ་ནི་འགོ་བ་ཀུན་
གི་བ་ན་འདུག་པ་ཡོན་ཏན་གི་གཏེར་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཕན་ཡོན་ནི་ས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཕར་ཕྱིན་དེ་དག་གི་ཕན་
ཡོན་ལྔ་སེ། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་གནས་ངན་ལེན་གི་རེན་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར་བ་དང་། གཟུགས་ཅན་ལ་
སོགས་པ་ས་ཚོགས་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་བྲལ་ཞིང་མཚན་མ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་དགའ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང་།
ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱོགས་བཅུ་ལ་སོགས་པར་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་ཀི་སང་བ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་
ཤེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པར་བརགས་པ་མ་ཡིན་པ་
དག་ཀང་ཀུན་ཏུ་སོད་པར་གྱུར་པ་དང་། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གོང་ནས་གོང་དུ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ། །དེ་དག་ཀང་དང་པོ་གིས་ཞི་གནས་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་ལ།
དེ་ནས་གིས་ལྷག་མཐོང་གི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའོ། །ངེས་ཚིག་ལ་གིས་ལས། སོ་སོའ ་ི ངེས་ཚིག་ནི། ས་
དང་པོ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་བ་སེ། བང་ཆུབ་དང་ེ་བ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དོན་འགྲུབ་པར་མཐོང་བ་ལས་
རབ་ཏུ་དགའ་བ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ་དེའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །གིས་པ་ནི་འཆལ་བའི་ཚུལ་
ཁིམས་དང་སོལ་བ་སེ་ཐེག་པ་གཞན་གི་ཡིད་ལ་བེད་པའི་དི་མ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་དི་མ་མེད་པའི་ས་ཞེས་
བའོ། །གསུམ་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོབས་ཀིས་ཆོས་ཚད་མེད་པ་ཚོལ་ཞིང་གཞན་དག་ལ་ཆོས་ཀི་སང་བ་
ཆེན་པོ་བེད་པའི་ཕྱིར་འོད་བེད་པ་ཞེས་བའོ། །བཞི་པ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་རོགས་པའི་
ཤེས་རབ་འདི་ལྟ་བུས་ོན་སིབ་དང་ཤེས་སིབ་གིས་པོ་བསེག་པས་ནི་འོད་འཕོ་བ་ཅན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི་སེམས་
ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་ཅིང་རང་གི་སེམས་ཀང་སེམས་ཅན་གི་ལོག་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པས་ོན་
མོངས་པར་མི་འགྱུར་བར་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། དཀའ་བ་གིས་པོ་དེ་འབོངས་པས་སྦྱངས་དཀའ་བའོ། །དྲུག་པ་ནི་
ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གིས་པོ་འདིར་མམ་པ་ིད་
མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མངོན་གྱུར་པའོ། །ས་བདུན་པ་ལ་བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ས་བརྒྱད་པ་དང་
འབྲེལ་བ་སེ་ཐོབ་ཏུ་ེ་བའི་ཕྱིར་རོལ་བཅས་ཀི་སྦྱོར་བའི་མཐར་ཕྱིན་པས་ན་རིང་དུ་སོང་བའོ། །ས་བརྒྱད་པ་ནི་
མཚན་མ་ལ་རོལ་བ་དང་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་རོལ་བའི་འདུ་ཤེས་གིས་ཀིས་མི་གཡོ་བའི་ཕྱིར་མི་གཡོ་
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བའོ། །ས་དགུ་པ་ལ་ནི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་བོ་གོས་བཟང་པོ་ཐོབ་པས་ལེགས་པའི་བོ་གོས་སོ། །ས་
བཅུ་པ་ལ་ནི་སིན་གིས་ནམ་མཁའ་ཁབ་པ་བཞིན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་སོ་གིས་ཀིས་སར་ས་དགུ་
པ་མན་ཆད་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་ཐོབ་པའི་ཆོས་རེན་ལ་ཡོད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ཆོས་
ཀི་སིན་ནོ། །ས་བཅུ་པ་ལས་དགེ་བའི་བདུད་རིའི་ཆར་གིས་སེམས་ཅན་གི་ོན་མོངས་པའི་རྡུལ་དང་མེ་ལྕེ་
ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བེད་པས་ན་ཆོས་ཀི་སིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དགོངས་འགེལ་ལས། ས་བཅུ་པ་ལ་ནི་གནས་ངན་
ལེན་གི་ལུས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་སིན་ཆེན་པོ་ལྟ་བུས་ཁབ་ཅིང་ཁེངས་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཀི་སིན་ཞེས་
བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཐུན་མོང་གི་ངེས་ཚིག་ལ་གིས་ལས། གནས་པའི་ངེས་ཚིག་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ས་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་དགའ་བའི་བསམ་པས་རོགས་པར་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་
གནས་པའི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་རྣམས་ནི་གནས་པ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །སའི་ངེས་ཚིག་ནི་འབྱུང་པོ་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་འཇིགས་པ་མེད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ལ་ཕྱི་
ཕྱིར་གོང་ནས་གོང་དུ་འགོ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་གནས་པ་དེ་དག་ིད་ལ་སར་འདོད་དོ། །ཐོབ་པ་རྣམ་པར་དབེ་
བ་ནི་ས་ཐོབ་པའི་དབེ་བ་ནི་བཞི་སེ། མོས་པས་ཐོབ་པ་ནི་མོས་སོད་ཀི་ས་ལ་སར་བཤད་པའི་ས་བཅུ་ལ་
སོགས་པ་ལ་མོས་པའོ། །སོད་པས་ཐོབ་པ་ནི་མོས་སོད་ཀི་ས་དེ་ིད་ལ་ས་བཅུ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་ཆོས་སོད་
བཅུ་ལ་འཇུག་པའོ། །ཆོས་སོད་བཅུ་ནི། དབུས་མཐའ་ལས། ཡི་གེ་འབྲི་མཆོད་སྦྱིན་པ་དང་། །ན་དང་ཀློག་
དང་ལེན་པ་དང་། །འཆད་དང་ཁ་ཏོན་བེད་པ་དང་། །དེ་སེམས་པ་དང་བསོམ་པ་འོ། །སོད་པ་འདི་བཅུའི་བདག་
ིད་ནི། །བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད། །ཅེས་སོ། །རོགས་པས་ཐོབ་པ་ནི་ས་ལ་འཇུག་པ་དང་པོ་ནས་
བདུན་པའི་བར་ཏེ་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འགྲུབ་པས་ཐོབ་པ་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་
འཇུག་པའི་ཚེ་འབད་སོལ་མེད་པར་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་གིས་ཁད་པར་དུ་བེད་པའི་སོད་པ་རྣམ་
པར་དབེ་བ་ནི་སོད་པ་བཞི་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སོད་པ་ནི་ལུས་ཅན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀི་
ཕྱིར་བཤད་དོ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་སོད་པ་ནི། ཐེག་པ་དམན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀི་ཕྱིར་
རོ། །མངོན་པར་ཤེས་པའི་སོད་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་དང་ཐེག་དམན་ལ་མོས་པ་གིས་ཀ་མངོན་ཤེས་ཀི་མཐུས་
འདུན་པར་བ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་སོད་པ་ནི། དེ་གིས་ཀ་འདུལ་བ་སེ་ཡོངས་སུ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སིན་པར་བ་བའི་ཐབས་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིའོ། །སོད་པ་བཞི་པོ་འདི་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་དང་གཙུག་
ན་རིན་ཆེན་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་མདོ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་འདིར་ཡང་གཞུང་
གི་དབུ་ཞབས་རྣམས་སུ་ཚང་བར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །རགས་དང་སོད་པའི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ནོ།། ༈ །།དེ་
ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་པ་མཐར་ཐུག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་འབྱུང་བས་དེའི་འོག་ཏུ་
མཐར་ཐུག་གི་ལེའུ་སོན་ནོ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གི་སོ་ནས་བསོད་པ་དང་།
ངོ་བོ་ིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་གི་སོ་ནས་བསོད་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་
ཏན་གི་སོ་ནས་བསོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཚད་མེད་པ་བཞི་ནི་སི་མིང་ཡིན་པས་དེ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་
རྣམས་ལ་བརེ་བ་ཅན་ནོ། །བརེ་བ་དེ་ལ་བདེ་བ་དང་ཕན་པའི་དགོངས་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཚད་མེད་པ་
གསུམ་སེ། བམས་པས་བདེ་བ་དང་ཕད་པ་དང་། སིང་རེས་སྡུག་བསལ་དག་བྲལ་བ་དང་། དགའ་བས་བདེ་བ་
དང་མི་འབྲལ་བའི་དགོངས་པ་ཅན། བཏང་སོམས་ནི་རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་བའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
མེད་པར་བཞེད་པས་ཕན་པའི་དགོངས་པས་ཏེ་དེ་ལྟར་ཕན་བདེ་གིས་ཀི་དགོངས་པ་དང་ལྡན་པའི་སངས་
རྒྱས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའོ། །རྣམ་ཐར་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནི། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་རྣམ་ཐར་ནི་སིབ་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡིན་ལ། ཟིལ་གནོད་བརྒྱད་ཀིས་འཇིག་རེན་ཐམས་
ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་ཅིང་། ཟད་པར་བཅུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཁོད་ཀི་མཁེན་པས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་སེ།
དེ་ལྟར་ཐུགས་སིབ་པ་གིས་ལས་གོལ་ཞེས་སོ། །ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་
ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ོན་མོངས་པ་རིགས་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ་ཞིང་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་མེད་
པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕྱིས་མི་སེ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་གེན་པོ་བསན་ནས་ོན་མོངས་པའི་ས་བོན་འཇོམས་པར་
མཛད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ོན་མོངས་པ་ཅན་ལ་ལྷག་པར་བརེ་བའོ། །ན་ཐོས་ཀི་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ནི་
གཞན་གི་ོན་མོངས་སེ་བའི་དམིགས་རེན་མི་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ནི་
ོན་མོངས་པ་ཅན་གི་ཐད་དུ་ཆེད་དུ་གཤེགས་ནས་དེའི་ོན་མོངས་པ་འདུལ་བ་ཡིན་ཏེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་
ལས། ན་ཐོས་ོན་མོངས་མེད་པའི་ལྟ། །མི་ཡི་ོན་མོངས་ཡོང་སངས་ིད། །གོང་སོགས་སུ་དེའི་ོན་མོངས་
རྣམས། །རྒྱུན་གཅོད་རྒྱལ་བའི་ོན་མོངས་མེད། །ཅེས་སོ། །སོན་ནས་མཁེན་པ་ནི། གདུལ་བའི་བསམ་པ་ལ་
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སོགས་པ་འགའ་ཞིག་མཁེན་པར་བཞེད་པ་ན་འབད་སོལ་མེད་པར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་།
སིབ་པ་གིས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཆགས་པ་དང་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བ་སེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། ོན་མོངས་སངས་
ཕྱིར་ཆགས་པ་མེད། །ཤེས་བའི་སིབ་ཀུན་དག་པའི་ཕྱིར། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ཐོགས་པ་མེད། །ཅེས་སོ། །རག་ཏུ་
མམ་པར་བཞག་པ་ིད་དང་འདི་བ་ཀུན་གི་ལན་བརོད་པའི་སོ་ནས་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པའོ། །ན་ཐོས་ཀི་སོན་
ནས་ཤེས་པ་ནི་འཕལ་དུ་སོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་འབད་སོལ་གི་སོ་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་།
ི་ཚེ་བ་ཙམ་ཤེས་པ་དང་། རེས་འགའ་མམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་འགའ་ཞིག་གཅོད་མི་ནུས་པའི་
ཕྱིར་རིམ་པ་ལྟར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ནི། རེན་དང་བརེན་པ་
ནི་ཆོས་དང་དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་སེ་བཤད་བའོ། །གསུང་དང་མཁེན་པ་ནི་ངེས་པའི་ཚིག་དང་
སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་སེ་འཆད་བེད་དོ། །དེ་དག་ལ་བོ་གོས་རག་ཏུ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་སོ་
ནས་དམ་པའི་ཆོས་ལེགས་པར་སོན་པའོ། །མངོན་ཤེས་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངོན་པར་ཤེས་པས་གདུལ་བ་ཡོད་
པའི་སར་གཤེགས་ནས་སེམས་ཀི་རྣམ་གངས་མངོན་པར་ཤེས་པས་སེམས་ཀི་སོད་པ་མཁེན་པར་མཛད་དེ་
ལྷའི་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས་ཀིས་དེ་དག་གི་སྐད་ཀིས་ཆོས་སོན་པ་མཁེན་ནས། སོན་གི་གནས་རེས་སུ་དན་པའི་
མངོན་ཤེས་ཀིས་སོན་གི་མཐའ་ནས་འདིར་འོངས་པ་དང་། ལྷའི་མིག་གིས་ཕྱི་མའི་མཐར་འགོ་བ་དང་། ཟག་པ་
ཟད་པའི་མངོན་ཤེས་ཀིས་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་ཇི་ལྟར་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་རྣམས་མཁེན་
ནས་དེ་དག་དང་མཐུན་པར་གདམས་ངག་ལེགས་པར་འདོམས་པར་མཛད་དོ། །གིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གི་སོ་ནས་བསོད་པ་ལ་བཅུ་གཅིག་ལས། མཚན་དཔེ་ནི། ལུས་ཅན་ཀུན་གིས་ཁོད་
མཐོང་ན། མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གིས་དང་ལྡན་པས་སེས་བུ་དམ་པ་ལགས་པར་འཚལ་ཞིང་། དེའི་ལས་
ནི་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་དད་པར་མཛད་པའོ། །མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གིས་ནི་ཕར་ཕྱིན་དང་རྒྱུད་
བའི་རྣམ་བཤད་དུ་བསན་ཟིན་ནོ། །ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་རེན་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི། ལུས་ལེན་པ་དང་ཇི་སིད་
བཞེད་ཀི་བར་དུ་གནས་པ་དང་དུས་ལ་བབས་པ་ན་གཏོང་བ་ལ་མངའ་བརྙེས་པའོ། །དམིགས་པ་ཡོངས་སུ་དག་
པ་ནི་དམིགས་པ་མེད་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། སར་ཡོད་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཐུགས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མངའ་བརྙེས་པའོ། །ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡེ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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ཤེས་ལ་མངའ་བརྙེས་པའོ། །སོབས་བཅུ་ནི་བེད་ལས་ཀི་སོ་ན་བསན་ཏེ། གསོད་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་
བདེ་འགོའ ་ི ཐབས་སུ་འདོད་པ་ནི་ཐབས་ལ་བསླུ་བའི་བདུད་ཡིན་ལ་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་
སོབས་ཀིས་དགེ་བ་བདེ་འགོའ ་ི གནས་ཡིན་གི། གསོད་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་མི་དགེ་བ་གནས་མ་
ཡིན་པར་བསན་པས་དེ་འཇོམས་སོ། །སབས་ལ་བསླུ་བའི་བདུད་ནི་སིག་པ་བས་ཤིང་དགེ་བ་མ་བས་ཀང་
དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་མེས་ན་ངན་འགོར་མི་ལྷུང་བར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ལ། ལས་བདག་གིར་བ་
བ་མཁེན་པའི་སོབས་ཀིས་ནི་རང་གི་དགེ་མི་དགེའི་ལས་བས་པ་དེ་རང་གིས་མྱོང་བར་འགྱུར་བས་དེ་ལ་དབང་
ཕྱུག་ལ་སོགས་པས་སབས་པར་མི་ནུས་པར་བསན་པས་དེ་འཇོམས་སོ། །འཇིག་རེན་པའི་བསམ་གཏན་ཐོབ་
པ་ཙམ་གིས་གོལ་བར་སོན་པ་ནི་དག་པ་ལ་བསླུ་བའི་བདུད་ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་།
ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་མཁེན་པའི་སོབས་ཀིས་འཇིག་རེན་པའི་བསམ་གཏན་གིས་ོན་མོངས་
པའི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སོང་མི་ནུས་པ་བསན་པས་དེ་འཇོམས་སོ། །ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་ཐེག་ཆེན་སངས་
ནས་ཐེག་དམན་ལ་སྦྱོར་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་རབ་ཏུ་བསླུ་བའི་
བདུད་ཡིན་ལ། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སོབས་ལ་སོགས་པ་བདུན་གིས་ནི་དེ་
འཇོམས་ཏེ། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སོབས་ཀིས་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ཆུང་ངུ་དང་
འབྲིང་དང་ཆེན་པོ་མཁེན་ཏེ་ཆེན་པོ་ལ་འགོད་པ་དང་། མོས་པ་ས་ཚོགས་མཁེན་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་མོས་པ་ལ་
འགོད་པ་དང་། ཁམས་ས་ཚོགས་མཁེན་པས་སེམས་ཅན་གི་རིགས་ཀི་བེ་བྲག་ཤེས་ནས་རིགས་དང་མཚམས་
པའི་ལས་ལ་འགོད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་ལམ་མཁེན་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་བང་གི་
ལམ་གི་བེ་བྲག་ཐམས་ཅད་ཤེས་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་འགོད་པ་དང་། སོན་གི་གནས་རེས་སུ་དན་པས་
གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་སོན་གི་ཚེ་འཕོ་བ་རྣམས་མཁེན་པ་དང་། འཆི་འཕོ་དང་སེ་བ་མཁེན་པས་མ་འོངས་པ་ན་སེ་
བ་མཁེན་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པའི་སོབས་ཀིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བེ་བྲག་རྣམས་མཁེན་ནས་
བདུན་པོ་དེའི་སོ་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་རྣམས་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ིད་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་
འཇིགས་པ་བཞི་ནི་རང་དོན་དུ་ང་ནི་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་ཡེ་ཤེས་དང་། ངས་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་སོ་ཞེས་
སངས་པ་གིས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་། གཞན་དོན་དུ་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གིས་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་
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འབྱུང་ངོ་། །ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐར་པའི་གེགས་བེད་དོ། །ཞེས་སོན་ཅིང་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་མཛད་
པ་ལ་འཇིག་རེན་ན་ལྷའམ་བདུད་དང་ཚངས་པའམ་བྲམ་ཟེའམ་ལྷ་དང་མི་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་གིས་
སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་ོན་མོངས་པས་ཐར་པའི་གེགས་མི་བེད་དོ་ཞེས་ཏེ། ཆོས་དང་མཐུན་པར་
རོལ་བའི་རྒྱུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་ནས་བདེ་བ་དང་མི་འཇིགས་པ་དང་བག་ཚ་བ་མེད་པ་རྣམས་ཐོབ་
ནས་ཁྱུ་མཆོག་གི་གནས་རླབས་པོ་ཆེ་ཞལ་གིས་འཆེ་ཞིང་འཁོར་གི་ནང་དུ་སེངེའི་ས་སོགས་ལ་ཚངས་པའི་
འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བས་ན་མུ་སེགས་གཞན་གིས་མི་བརི་བའོ། །ཡུམ་བར་མ་ལས། རབ་འབོར་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་མི་འཇིགས་པ་བཞི་གང་ཞེ་ན། བདག་གིས་ཡང་དག་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་དམ་
བཅས་ན་འདི་ལ་ཆོས་འདི་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་མ་རྒྱས་སོ་ཞེས་བ་བར་བདག་ལ་དགེ་སྦྱོང་
ངམ། བྲམ་ཟེའམ། ལྷའམ། བདུད་དམ། ཚངས་པའམ། སེ་རྒུའི་ཚོགས་རྣམས་གཞན་ཡང་རུང་སེ་འཇིག་རེན་ན་
ཆོས་དང་མཐུན་པར་རོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་སེ། རྒྱུ་ཡང་དག་པར་
རེས་སུ་མ་མཐོང་བས་བདག་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དང་། བག་ཚ་བ་མེད་པ་ཐོབ་པ་དང་། མི་འཇིགས་པ་ཐོབ་པ་རྣམ་
པར་སོད་དེ་ཁྱུ་མཆོག་རླབས་པོ་ཆེའི་གནས་སུ་དམ་བཅའོ། །འཁོར་གི་ནང་དུ་སེངེའི་ས་སོགས་སོ། །ཚངས་
པའི་འཁོར་ལོ་འཇིག་རེན་ན་དགེ་སློང་ངམ། བྲམ་ཟེའམ། ལྷའམ། བདུད་དམ། ཚངས་པའམ། གཞན་སུས་ཀང་
རུང་ཆོས་དང་ལྡན་པ་བསྐོར་བར་མི་ནུས་པ་བདག་གིས་རབ་ཏུ་བསྐོར་བར་བའོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་སོ། །བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སོད་པ་གཞན་གིས་ཤེས་ནས་མ་དད་པར་
འགྱུར་དུ་དོགས་ནས་བསྲུང་བ་སེ་བཅབ་དགོས་པ་མེད་པས་འཁོར་གི་ནང་དུ་བག་བརང་སེ་བསྲུང་བའོ། །ཡུམ་
བར་མ་ལས། རབ་འབོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་
སྐུའི་སོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་ལྡན་པ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐུའི་སོད་པ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པ་མི་
མངའ་བས་ལ་ལས་ཤེས་སུ་འོང་ཞེས་གང་ཡང་བཅབ་པར་དགོས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མི་མངའ་སེ་འདི་
ནི་བསྲུང་བ་མེད་པ་དང་པོའ ་ོ ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་གསུམ་ནི་བསེལ་བ་
མི་མངའ་བ་ིད་ཀིས་རག་ཏུ་གདུལ་བ་འདི་དག་གིས་ཆོས་འདི་བསྒྲུབ་ན་ལེགས་སམ་དུ་དགོངས་པ་ེ་བར་
གནས་པས་ཆོས་སོན་པ་ན་འཁོར་ཐམས་ཅད་གུས་པར་ན་པ་དང་། རྣ་བར་བགས་པ་དང་། ཡིད་བཏུད་པ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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དང་། ཀུན་ཤེས་པའི་བསམ་པ་ེ་བར་འཇོག་པ་དང་། ཆོས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་འདོད་པ་ལ་
རེས་སུ་ཆགས་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། འཁོར་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་བཟློག་པ་ལ་ཁོང་ཁོའ ་ི ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་པ་དང་། འཁོར་གུས་མི་གུས་འདེས་མ་ལ་གིས་ཀར་མི་འགྱུར་བས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
གིས་པོ་དེ་སངས་པའོ། །ཡུམ་བར་མ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དགོངས་པ་ེ་བར་བཞག་པ་གསུམ་གང་
ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་སོན་པའི་ཆོས་ལ་རྣ་བ་བཏུད་དེ་རིམ་གོར་ན་ཅིང་བཀའ་ན་པའི་སེམས་ེ་
བར་འཇོག་པ་དང་། ཆོས་དོན་དུ་གེར་བས་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་ཏུ་བེད་ན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དགེས་
པར་མི་འགྱུར། ཡིད་བདེ་བར་མི་འགྱུར། ཐུགས་གཡེང་པོར་མི་འགྱུར་ཏེ་འདི་ནི་དགོངས་པ་ེ་བར་བཞག་པ་
དང་པོའ །ོ །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དེ་གིས་ཀི་ལས་ནི་འཁོར་སྡུད་པའོ། །བག་ཆགས་ཡང་དག་
པར་བཅོམ་པ་ནི་ཀུན་མཁེན་ཁོད་ལ་གོང་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་བ་དང་། ནང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ཀུན་ལ་
ཡང་རག་པར་ཀུན་མཁེན་མ་ཡིན་པ་སོད་པ་འཁྲུལ་པ་མི་མངའ་བ་དེས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་པའི་
མཚན་དང་མཐུན་པར་སོད་ལམ་ཡང་དག་པ་དོན་དང་ལྡན་ནོ། །ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ནི་ོན་མོངས་པ་
ཟད་ཀང་བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་མ་བཅོམ་པས་རེས་འགའ་གང་པོ་ཆེའི་འཁྲུལ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐུག་པ་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མ་ཡིན་པའི་སོད་པ་མངའ་བའོ། །བསེལ་བ་མི་མངའ་བ་ནི། སེམས་ཅན་ཀུན་ཀི་
བ་བ་ལ། །ཁོད་ནི་དུས་ལས་མི་འདའ་སེ། །གདུལ་བ་དུས་ལ་བབས་ན་བཏང་སོམས་སུ་མི་འཇོག་པའོ། །དེའི་
ལས་ནི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་རག་ཏུ་དོན་མངའ་བ་འབའ་ཞིག་མཛད་པའོ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ནི་འཇིག་རེན་ཀུན་
ལ་ིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་སེ། ལན་དྲུག་ཏུ་ནི་མས་སུ་ནི་འཕེལ་ཅེས་སོ་སོར་གཟིགས་པ་ནི་ལས་
སོ། །ལས་དེ་དང་ལྡན་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
ཕན་པར་དགོངས་ཞེས་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོད་པས་བསྡུས་པ་ནི། སྐུ་
ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། གསུང་ལ་ཅ་ཅོ་དང་། ཐུགས་ལ་བསེལ་བ་དང་། ཐུགས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་། འཁོར་
འདས་ཐ་དད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། སོ་སོར་མ་བརགས་པའི་བཏང་སོམས་མི་མངའ་བ་སེ་དྲུག་གོ །རོགས་པས་
བསྡུས་པ་ནི། འདུན་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། དན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་
གོལ་བ་ལ་མས་པ་མི་མངའ་བ་དྲུག་གོ །དུས་གསུམ་ལ་ཡེ་ཤེས་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་
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བསྡུས་པ་གསུམ་དང་། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་ཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སོན་དུ་འགོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་
རེས་སུ་འབྲངས་བ་ཕིན་ལས་ཀིས་བསྡུས་པ་གསུམ་སེ་བཅོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་
ཀུན་གི་བ་མར་གྱུར་པའོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་ནི་ངོ་བོ་ིད་དང་། ལོངས་སོད་རོགས་པ་དང་།
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སེ་གསུམ་པོར་དང་པོས་ཟབ་མོ་དང་། ཕྱི་མ་གིས་ཀིས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་བརྙེས་
ཤིང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པའོ། །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་
རོགས་པའི་སོ་ནས་བསོད་པ་ནི། ལོངས་སོད་ལ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་མེད་ཅིང་ེས་པའི་དི་མ་ཕ་མོ་ཡང་མེད་པ་
འཇིག་རེན་གི་ཆོས་དང་སྡུག་བསལ་དག་གིས་སེམས་རྙོག་པ་མེད་ཅིང་རོག་པ་ཆུང་ངུ་དང་ངན་ངོན་ཙམ་ལ་མི་
གནས་པ་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བས་མི་གཡོ་ཞིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་རོག་པའི་སོས་པ་མེད་པ་སེ ། ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །ངོ་
བོ་ིད་ལ་དོན་དྲུག་ལས་ངོ་བོའ ་ི དོན་ནི་དམ་པའི་དོན་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུ་དག་པ་གིས་ལྡན་གྲུབ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་
ཀི་ངོ་བོ་ིད་དོ། །རྒྱུའི་དོན་ནི་དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཀུན་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་ངོ་། །འབྲས་བུའི་
དོན་ནི། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའོ། །ལས་ཀི་དོན་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སིན་པ་དང་རྣམ་པར་
གོལ་བར་མཛད་པའོ། །ལྡན་པའི་དོན་ནི་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་ཡང་མི་ཟད་ཅིང་མམ་མེད་དེ་ན་རང་
ལ་སོགས་པ་ལས་ཆེས་ལྷག་པ་དང་ལྡན་ནོ། །འཇུག་པའི་དོན་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ས་ཚོགས་སུ་གང་ལ་
གང་འདུལ་དུ་སང་བའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའོ། །ས་བཅུའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་མཚན་
དཔེས་བརྒྱན་པར་སང་བ་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་མཐོང་ཞིང་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུའོ། །སླར་ཡང་
གཞུང་གི་བེད་པ་བསན་པ་ནི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ཡི་མཐུས། །གདུལ་བའི་སྐལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །སིད་པ་ཇི་སིད་
གནས་ཀི་བར། །དེ་ཡི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད། །མཐར་ཐུག་གི་ལེའུ་བཤད་ཟིན་ནོ། གསུམ་པ་བསན་བཅོས་
ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བ་བ་ལ་གིས་ལས། མཛད་པ་པོའ ་ི གང་ཟག་སོས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་
བམས་པས་མཛད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ་སེའི་རྒྱན་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོགས་སོ། །བསྒྱུར་བེད་ཀི་ལོ་
པཎ་སོས་པ་ནི། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཤཱཀ་སིངྷ་སེ་སེངེ་དང་། ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དྷེ་བཙུན་པ་སྐ་བ་དཔལ་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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བརེགས་ལ་སོགས་པས། རྒྱ་སྐད་ལས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་འཆད་ན་གིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་
ཕབ་པའོ། །སླད་དེ་དུས་ཕྱིས་ཀི་པཎིཏ་པ་ར་ཧེ་ཏ་ཞེས་ཡུལ་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་
སཱཛྫན་དང་བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀིས་ཀང་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་
པད་མཚོའི་བརྒྱན་གྱུར་གཞུང་ལུགས་འདབ་རྒྱས་པ། །དགོངས་དོན་རྣམ་འབེད་རྣམ་བཤད་ིན་མོར་བེད་པའི་
འོད་རིས་ཅན། །བོ་གོས་མཐུ་ཡིས་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་ཚོགས་རབ་དཀར་ཟླ་འོད་ཀིས། །མ་ལུས་
འགོ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་སེད་སོབས་བཅུ་ལྡན་པའི་ས་ལ་གནས་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀང་ཆོས་ཚུལ་འདི་
དང་ཀུན་ཏུ་མི་འབྲལ་ཡོངས་སུ་གནས་གྱུར་ཏེ། །བམས་པའི་གསུང་རབ་ལེགས་བཤད་བསིལ་ཟེར་འོད་བརྒྱ་
ལྡན་པ་ཡིས། །བོ་གོས་དབང་པོ་རབ་རྒྱས་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མི་འཇིགས་སོབས་པ་ཐོབ། །སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་
རལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕངས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་ན་གཞུང་འདིས་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་དང་ལྡན་
པའི་གང་ཟག་གིས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་པ་ལ་སླབས་ནས་བ་ན་མེད་པའི་
བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསན་ནོ། །བསན་བཅོས་འདི་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་བས་ན་ཐེག་ཆེན་གི་
མདོ་སེ་ཐམས་ཅད་བཟུང་བ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
ས་བརོད་བའི་གངས་དང་གོ་རིམ་ལ་སོགས་པ་མཐུན་ལ། བང་ས་ལས། ལྷ་དང་མིའི་འཇིག་རེན་གི་ནང་ནས།
ལྷར་གྱུར་བའམ། མིར་གྱུར་པའམ། དགེ་སྦྱོང་ངམ། བྲམ་ཟེ་ལ་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལས་འདི་ལ་བརན་
པོར་མོས་པ་བསེད་ནས་འདི་ན་པའམ། འཛིན་པའམ། སོམ་པའི་རྣམ་པར་སྦྱོར་བར་བེད་དམ། གཞན་དག་ལ་
རྒྱ་ཆེར་སོན་པར་བེད་དམ། ཐ་ན་ཡི་གེར་འདིར་བཅུག་སེ་འཆང་བ་དང་། མཆོད་པ་དང་། བཀུར་སི་ཡང་བེད་པ་
དེ་ལ་ནི། མདོར་བསྡུས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སོད་དུ་རོགས་པའི་མདོ་སེ་ན་པ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་
ནམས་ཀི་ཕུང་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུང་ཤིང་གསལ་བར་མཛད་དེ་བཀྲོལ་ཞིང་བརགས་ནས་བསན་པ་
ཇི་སེད་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་ཕུང་པོར་འགྱུར་བར་རིག་པར་བའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་ས་འདིར་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སོད་བསན་པ་དང་བཤད་པའི་སོ་ནས་བསྡུས་ཤིང་བཤད་པའི་
ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གསུང་རབ་གངས་ཅན་མཚོ་ལས་ལེགས་འོངས་པ། །ཡན་ལག་
བརྒྱད་ལྡན་ཟབ་མོའ ་ི ལེགས་བཤད་བསིལ་བེད་ཆུ་བོའ ་ི རྒྱུན། །ཐེག་མཆོག་སོན་པའི་སིན་གི་ས་ལྡན་རབ་
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གསལ་གོག་འོད་རབ་འཁྱུགས་པ། །མི་ཕམ་གསུང་རབ་ཟབ་དོན་སིང་པོའ ་ི ནོར་བུ་འབར་བ་ཅན། །འཇིག་རེན་
གསུམ་གི་བང་དོར་གསལ་བེད་སོན་མེ་རྣམ་བཤད་པ། །ཡིད་ཆེས་ལུང་དང་མི་འགལ་རིགས་པས་ཚུལ་བཞིན་
རྣམ་འགེལ་ཞིང་། །བ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ཚུལ་བརོད་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱན། །བོ་གོས་མཐུ་ཡིས་སྒྲུབས་
པའི་དགེ་ཚོགས་རབ་དཀར་ཞིང་། །མཐའ་ཡས་ཞིང་གི་རྡུལ་སེད་རྣམ་མང་ཐོབ་པས་འགོ་བ་ཀུན། །མ་ལུས་
མཁེན་པ་སོབས་བཅུ་ལྡན་པའི་ས་ལ་གནས་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀང་ཆོས་ཚུལ་འདི་དང་ིན་དང་ི་མའི་ཟེར་
བཞིན་དུ། །ལྷན་ཅིག་གནས་པའི་བོ་གོས་སོབས་པ་རབ་ཐོབ་ཅིང་། །གཟུངས་དང་ཏིང་འཛིན་སོབས་པའི་ཆུ་བོ་
རབ་རྒྱས་ནས། །ཕིན་ལས་གངྒཱའི་རྒྱུན་གིས་མཐའ་ཡས་འགོ་བ་རེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །རྣམ་བཤད་འདི་ཡང་
ལྷུན་པོ་ི་ཟླའི་གོས་དང་མ་བྲལ་ཞིང་། །ཆུ་གཏེར་བཞི་ཡང་ས་འཛིན་ཁོར་ཡུག་དག་དང་ལྷན་ཅིག་གནས། །རྒྱ་
མཚོའི་གོས་ཅན་གནས་པ་དེ་སིད་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་། །གདུལ་བའི་མཁའ་ལ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་
འཕེལ་གྱུར་ཅིག །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སེ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་
སོན་མེ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། མང་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གཙུག་གི་ནོར་
བུར་གྱུར་པ། འགན་དང་སོབས་པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། མཁས་མཆོག་བུདྡྷ་ཤི་ལ་སོགས་པ། མཁས་
ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་ཡོངས་འཛིན་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་སི་བོས་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཤེས་བའི་གནས་
ཕལ་མོ་ཆེ་བོ་ཡུལ་དུ་གསལ་བའི་དགེ་སློང་། ཤར་རྒྱལ་མོ་རོང་པ་རོང་སོན་ཆེན་པོ་ཤེས་བ་ཀུན་རིག་གིས་
སྦྱར་བའོ། །འདིས་ཀང་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །མང་
ལཾ། བྷ་ཝནྟུ། ཤུ་བྷཾ། ན་མཿསུ་ག་ཏ་ཧི་ད་ཡ། ཕུལ་བྱུང་ཐབས་མཁས་སོན་ལམ་གོམས་སབས་ཀིས། །དཔལ་
སྟུགས་སོང་གི་འཕིན་ལས་ས་ཁོན་བརལ། །སོན་མེད་ཁབ་འཇུག་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་པ། །སོན་མཆོག་མཚུངས་
མེད་བསན་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ། །རྒྱལ་སས་སོང་དུ་ེ་བའི་ཁྱུ་ཆེན་ལས། །རྒྱལ་ཚབ་མངའ་གསོལ་བརྙེས་པའི་
བམས་མགོན་ཞེས། །རྒྱལ་བེད་ཐུ་བོ་གང་དེས་ལེགས་བསལ་བ། །རྒྱལ་བསན་ིན་མོར་བེད་པའི་བསན་
བཅོས་ལྔ། །ཐེག་ཆེན་མདོ་སེའི་བརོད་བ་གཞི་ལམ་འབྲས། །རང་བཞིན་གསལ་བ་རིན་ཆེན་སུ་ཝརྞ། །མི་ཕམ་
ས་ཚོགས་ལས་པས་རྣམ་ལྔའི་བཟོས། །གསལ་བེད་མང་རྒྱན་ཨཿདརྴ་འང་བས། །བམས་པས་ཚངས་པའི་རལ་
ཀླུངས་གངྒཱའི་རྒྱུན། །ངལ་བརྒྱས་གསོལ་མཁས་འཕགས་མཆོག་དང་སོང་ཆེ། །རྒྱ་ཆེན་སོད་གཞུང་ཆུ་གཏེར་
ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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སླར་འབེབས་མཁས། །གང་ཁོད་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རས་འགན་ནུས་མིན། །ཁད་ཆོས་བདུན་ལྡན་ཐེག་ཆེན་ཨ་མི་
ཏ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་བཟོད་རིགས་ཀི་ཡོལ་གོ་མཆོག །བསམ་སྦྱོར་རྣམ་དག་བཀྲ་ཤིས་རེ་ཁྭས་མཛེས། །སྦྱོང་
སིན་མཐར་སོན་ཟག་མེད་བདེ་བས་གཏམས། །འཕགས་ཡུལ་ཐུབ་བསན་རྐང་འཐུང་སན་ལོངས་སུ། །མདོ་
རྒྱན་ཀུནྡ་བཞེད་པའི་གེན་གཅིག་པུ། །རྒྱུ་སྐར་བདག་པོ་བཱ་སུ་བནྟུ་ཞེས། །གགས་དཀར་འཆི་མེད་ལམ་ལས་
འགངས་པར་དོགས། །ཐོག་མཐའ་བར་དགེའི་དམ་ཆོས་འདབ་སོང་གཟུགས། །ཚངས་སོད་རྣམ་བཞིའི་དི་
བསུང་ངད་རབ་ལྡོང་། །ཆོས་སོབས་ཡོན་ཏན་ཟུང་ལྡན་སྦྲང་རིའི་རོ། །འདི་དག་མུར་འདུག་ར་ལོངས་ཚོགས་
ཀིས་མིན། །གངས་ལོངས་མཁས་པའི་དེད་དཔོན་རོང་སོན་ཞེས། །གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བའི་པཎ་ཆེན་གང་དེ་
ཡི། །གསུང་རབ་རིན་ཆེན་གིང་ནས་ལེགས་འོངས་པའི། །མདོ་རྒྱན་ཊིཀྐ་ཟླ་བྲལ་ནད་ཀི་སོན། །གང་འདི་སེ་
རྒུའི་ཆོས་ནོར་ཐར་འདོད་བཞིའི། །དོན་ཀུན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གིང་ཆེན་པོར། །བམས་བསན་འོད་སོང་བདག་
པོས་མ་ཁབ་པར། །དེ་སིད་གསུང་གསང་སར་གི་འཕྲུལ་དུ་བཞུགས། །འདིར་འབད་དགེ་བ་གཡས་སུ་འཁིལ་
བའི་དུང་། །ལྷག་བསམ་ས་འཛིན་རེ་ནས་བུས་པའི་གླུས། །རིགས་ཆད་ས་འཛིན་དབང་པོ་མ་མས་པར། །སད་
པར་གྱུར་ཅིག་འགོ་ཀུན་སིང་པོའ ་ི ཁམས། །བསན་ལ་སན་པའི་བཤེས་གེན་དམ་པ་རྣམས། །ཞབས་པད་རོ་
རེའི་ཁམས་སུ་བརླིང་བ་དང་། །ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའ ་ི ཆབ་སིད་མངའ་ཐང་རྣམས། །དབར་མཚོ་བཞིན་དུ་ཀུན་
ནས་རྒྱས་པར་ཤོག །འབྲེལ་བ་ཐོབ་པའི་ཡོན་སྦྱོར་གསོན་གཤིན་རྣམས། །མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་གིས་
འབོར་པ་དང་། །བདག་ཀང་སེ་བའི་ཕེང་བ་མཆིས་སོ་ཅོག །འཕགས་ནོར་རིན་ཆེན་བདུན་གིས་ཕྱུག་གྱུར་
ཅིག །བམས་སོགས་ཚད་མེད་བ་དན་གིས་བསྐུལ་བའི། །བམས་མགོན་སོད་པའི་གྲུ་ཆེན་ལེགས་ཞུགས་
ཏེ། །བམས་པའི་བསན་ལ་བ་བ་བེད་པ་དང་། །བམས་ཆེན་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་བགོད་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་སར་
བང་ཉུང་ངུ་འདི་ནི། བྲང་ཏི་མཁས་པའི་རིགས་འཁྲུང་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཐར་རེ་རོ་རེ་འཆང་གི་
མཚན་བརོད་པར་དཀའ་ནའང་། དོན་གི་སླད་དུ་སོས་ན་མཉྫུ་གྷོ་ཤ་ས་མན་ཏ་བྷཱ་དྲཱ་ཤ་ས་ན་ངྷཱ་ཛའི་ཞལ་ས་ནས་
ཀི་ཚད་མེད་པའི་བཀའ་དིན་དང་ཐུགས་རེའི་བདག་རེན་ལ་བརེན་ནས་གཞུང་འདིའི་ཊིཀྐ་སར་དུ་བཞེངས་གྲུབ་
པའི་ཚེ་རེ་གང་གི་སློབ་འབངས་ཡོངས་ཀི་ཐ་ཤལ་པ་བྷིཀྵུ་བུདྡྷ་ས་མུ་ད་ཞེས་འབོད་པས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ནང་ཚན་ལྕགས་ར་ཟླ་ཚེས་ཀི་རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ིན་ཤི་དོན་གིང་གི་ཆོས་གྲྭར་བྲིས་པ་བི་ཛ་
ཡནྟུ། སརྦ་མང་ལཾ། དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སེལ།། །།

ཐེག་ཆེན་གསལ་བར་བེད་པའི་གནད་ཀི་སོན་མེ།
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