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༄༅། །དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལྱེའུར་བས་པ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། 
མ་དྷྱཱནྟ་བི་བྷྷཾ་ག་ཀཱ་རི་ཀཱ། བོད་སྐད་དུ། དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལྱེའུར་བས་པ། འཇམ་
དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཚན་ིད་སིབ་པ་དྱེ་ཁོ་ན། །གྱེན་པོ་དག་ནི་བསོམ་པ་
དང་། །དྱེ་ཡི་གནས་དང་འབྲས་བུ་ཐོབ། །ཐྱེག་པ་བླ་ན་མྱེད་པ་འོ། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རོག་ཡོད། །དྱེ་ལ་
གིས་པོ་ཡོད་མ་ཡིན། །སོང་པ་ིད་ནི་འདི་ལ་ཡོད། །དྱེ་ལ་ཡང་ནི་དྱེ་ཡོད་དོ། །སོང་པ་མ་ཡིན་མི་སོང་
མིན། །དྱེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་བཤད། །ཡོད་པས་མྱེད་པས་ཡོད་པས་ན། །དྱེ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །དོན་
དང་སྱེམས་ཅན་བདག་རྣམ་རིག །སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ནི། །རབ་ཏུ་སྱེ་འོ་དྱེའི་དོན་མྱེད། །དྱེ་མྱེད་པས་ན་
དྱེ་ཡང་མྱེད། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རོག་པ། །དྱེ་ནི་དྱེ་ཕྱིར་གྲུབ་པ་ཡིན། །དྱེ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡྱེ་མྱེད་ཡིན། །དྱེ་
ཟད་ནམ་ནི་གོལ་བར་འདོད། །བརགས་པ་དང་ནི་གཞན་དབང་དང་། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ིད་ཀྱང་ངོ་། །དོན་ཕྱིར་
ཡང་དག་མིན་རོག་ཕྱིར། །གིས་པོ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་བཤད་དོ། །དམིགས་པ་ལ་ནི་བརྱེན་ནས་སུ། །མི་དམིགས་
པ་ནི་རབ་ཏུ་སྱེ། །མི་དམིགས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་སུ། །མི་དམིགས་པ་ནི་རབ་ཏུ་སྱེ། །དྱེ་ཡི་ཕྱིར་ན་དམིགས་པ་
ནི། །མི་དམིགས་ངོ་བོ་ིད་དུ་གྲུབ། །དྱེ་ལྟ་བས་ན་དམིགས་པ་དང་། །མི་དམིགས་མམ་པར་ཤྱེས་པར་
བ། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རོག་ནི། །སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །དྱེ་ལ་དོན་མཐོང་རྣམ་པར་
ཤྱེས། །དྱེ་ཡི་ཁྱད་པར་སྱེམས་ལས་བྱུང་། །གཅིག་ནི་རྱེན་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས། །གིས་པ་ྱེ་བར་སོད་པ་
ཅན། །ྱེ་བར་སོད་དང་ཡོངས་གཅོད་དང་། །དྱེ་ཡི་འཇུག་བྱེད་སྱེམས་ལས་བྱུང་། །སིབ་པའི་ཕྱིར་དང་འདྱེབས་
པའི་ཕྱིར། །ཁིད་པའི་ཕྱིར་དང་ཀུན་འཛིན་ཕྱིར། །རོགས་བྱེད་ཕྱིར་དང་གསུམ་གཅོད་ཕྱིར། །ྱེ་བར་གཅོད་
ཕྱིར་སྡུད་པའི་ཕྱིར། །སོར་བའི་ཕྱིར་དང་མངོན་དུའི་ཕྱིར། །སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་ན་འགོ་ོན་མོངས། །རྣམ་གསུམ་
རྣམ་གིས་ཀྱང་ོན་མོངས། །རྣམ་བདུན་ཡང་དག་མིན་རོག་ལས། །སོང་པ་ིད་ནི་མདོར་བསྡུ་ན། །མཚན་ིད་
དང་ནི་རྣམ་གངས་དང་། །དྱེ་ཡི་དོན་དང་དབྱེ་བ་དང་། །སྒྲུབ་པ་དག་སྱེ་ཤྱེས་པར་བ། །གིས་དངོས་མྱེད་དང་
དངོས་མྱེད་པའི། །དངོས་པོ་སོང་པའི་མཚན་ིད་དོ། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་མྱེད་པའང་མིན། །ཐ་དད་གཅིག་པའི་
མཚན་ིད་མིན། །སོང་པ་ིད་ནི་མདོར་བསྡུ་ན། །དྱེ་བཞིན་ིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །མཚན་མ་མྱེད་དང་དོན་
དམ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབིངས་ནི་རྣམ་གངས་སོ། །གཞན་མིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན། །དྱེ་འགོག་འཕགས་པའི་



2   མགོན་པོ་བམས་པ། 

སོད་ཡུལ་དང་། །འཕགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡི་ཕྱིར། །རྣམ་གངས་དོན་ཏྱེ་གོ་རིམ་བཞིན། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
རྣམ་པར་དག །དྱེ་ནི་དི་བཅས་དི་མ་མྱེད། །ཆུ་ཁམས་གསྱེར་དང་ནམ་མཁའ་རྣམས། །དག་པ་བཞིན་དུ་དག་
པར་འདོད། །ཟ་བ་བཟའ་དང་དྱེ་ཡི་ལུས། །གནས་ཀྱི་གཞི་ཡི་སོང་པ་ིད། །དྱེ་ཡང་གང་གིས་ཇི་ལྟར་
མཐོང་། །གང་ཕྱིར་དྱེ་ཡང་སོང་པ་ིད། །དགྱེ་གིས་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར། །རག་ཏུ་སྱེམས་ཅན་ཕན་བའི་
ཕྱིར། །འཁོར་བ་གཏང་བར་མི་བའི་ཕྱིར། །དགྱེ་བ་མི་ཟད་བ་བའི་ཕྱིར། །རིགས་ཀྱང་རྣམ་པར་དག་བའི་
ཕྱིར། །མཚན་དང་དཔྱེ་བད་ཐོབ་བའི་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་དག་བའི་ཕྱིར། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་
སྒྲུབ་པར་བྱེད། །གང་ཟག་དང་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི། །དངོས་པོ་མྱེད་འདིར་སོང་པ་ིད། །དྱེ་དངོས་མྱེད་པའི་དངོས་
ཡོད་པ། །དྱེ་ནི་དྱེ་ལས་སོང་ིད་གཞན། །གལ་ཏྱེ་ོན་མོངས་དྱེ་མ་གྱུར། །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་གོལ་བར་
གྱུར། །གལ་ཏྱེ་རྣམ་དག་དྱེ་མ་གྱུར། །འབད་པ་འབྲས་བུ་མྱེད་པར་འགྱུར། །ོན་མོངས་མ་ཡིན་མི་རོངས་
མིན། །དྱེ་ནི་དག་དང་མ་དག་མིན། །བསན་བཅོས་དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལས། མཚན་ིད་ཀྱི་
ལྱེའུར་བཅད་པ་ཞྱེས་བ་བ་སྱེ་དང་པོའ།ོ།  ༈  །།ཁྱབ་དང་ི་ཚེ་ལྷག་པ་དང་། །མམ་དང་ལྱེན་དང་སོང་བ་
ནི། །གིས་ཀྱི་སིབ་པར་བསན་པ་ཡིན། །ོན་མོངས་མཚན་ིད་རྣམ་དགུ་འོ། །ཀུན་ཏུ་སོར་རྣམས་སིབ་པ་
ཡིན། །སོ་བ་དང་ནི་བཏང་སོམས་དང་། །དྱེ་ཁོ་ན་ནི་མཐོང་བ་དང་། །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་དང་དྱེའི་གཞི་
དང་། །འགོག་དང་ལམ་དང་དཀོན་མཆོག་དང་། །རྱེད་པ་དང་ནི་བཀུར་སི་དང་། །ཡོ་བད་བསྙུངས་པ་ཡོངས་
ཤྱེས་ལ། །དགྱེ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་ལ་གཞན། །སོར་བ་མྱེད་དང་སྱེ་མཆྱེད་མིན། །རྣལ་འབོར་མིན་པས་གང་
བསྱེད་དང་། །སྱེ་བ་མྱེད་དང་ཡིད་མི་བྱེད། །ཚོགས་ནི་རབ་ཏུ་མ་རོགས་དང་། རིགས་དང་བཤྱེས་གྱེན་མི་
ལྡན་དང་། །སྱེམས་ནི་ཡོངས་སུ་སོ་བ་དང་། །སྒྲུབ་པ་དང་ཡང་མི་ལྡན་དང་། །སྱེ་བོ་ངན་སྡང་འགོགས་པ་
དང་། །རང་གི་གནས་ངན་ལྱེན་གསུམ་ལས། །ལྷག་མ་ཤྱེས་རབ་མ་སིན་དང་། །རང་བཞིན་གིས་ནི་གནས་ངན་
ལྱེན། །ལྱེ་ལོ་དང་ཡང་བག་མྱེད་དང་། །སིད་དང་ལོངས་སོད་ཆགས་པ་དང་། །སྱེམས་ནི་ཞུམ་པར་གྱུར་པ་
དང་། །མ་དད་པ་དང་མ་མོས་དང་། །ས་བཞིན་དུ་ནི་སོད་པ་དང་། །དམ་ཆོས་ཆྱེད་ཆྱེར་མི་འཛིན་དང་། །རྱེད་ལ་
གདུ་དང་སིང་རྱེ་མྱེད། །ཐོས་པས་ཕོངས་དང་ཉུང་བ་དང་། །ཏིང་འཛིན་སངས་པ་མ་བས་པའོ། །དགྱེ་དང་བང་
ཆུབ་ཡང་དག་འཛིན། །བློ་ལྡན་འཁྲུལ་མྱེད་སིབ་པ་མྱེད། །བསྔོ་དང་མི་སྐྲག་སྱེར་སྣ་མྱེད། །དབང་ནི་དགྱེ་ལ་
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སོགས་པ་འོ། །དྱེ་དག་གི་ནི་སིབ་པ་རྣམས། །གསུམ་གསུམ་དག་ཏུ་ཤྱེས་པར་བ། །བྱེད་རྒྱུ་བཅུ་ནི་སྱེ་བ་
དང་། །གནས་པ་རྱེན་དང་བསན་བ་དང་། །འགྱུར་དང་འབྲལ་དང་གཞན་དུ་དང་། །ཡིད་ཆྱེས་གོ་འབྱེད་འཐོབ་
རྣམས་ལ། །མིག་དང་ཟས་ས་མར་མྱེ་དང་། །མྱེ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་ཡི་དཔྱེ། །ཟོར་བ་བཟོ་ཤྱེས་དུ་བ་དང་། །རྒྱུ་དང་
ལམ་ལ་སོགས་པ་གཞན། །ཕྱོགས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ས་ལ། །སིབ་པ་དག་ནི་གཞན་ཡིན་ནོ། །གཞི་ལ་མི་མཁས་
ལྱེ་ལོ་དང་། །གིས་ཀྱིས་ཏིང་འཛིན་མས་པ་དང་། །མི་སྱེད་པ་དང་མ་ཆུང་དང་། །ལྟ་དང་གནས་ཅན་ལྱེན་
སོན་ཆགས། །ཕྱུག་པོ་དང་ནི་བདྱེ་འགོ་དང་། །སྱེམས་ཅན་མི་གཏོང་སིབ་པ་དང་། །ྱེས་པ་དག་དང་ཡོན་ཏན་
རྣམས། །འབྲི་དང་འཕྱེལ་དང་འཛུད་པ་དང་། །གོལ་བར་བྱེད་དང་མི་ཟད་དང་། །དགྱེ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་
དང་། །ངྱེས་པར་བྱེད་དང་ཆོས་རྣམས་ལ། །ལོངས་པར་སོད་དང་ཡོངས་སིན་བྱེད། །ཀུན་ཏུ་འགོ་དོན་མཆོག་གི་
དོན། །རྒྱུ་མཐུན་དོན་གི་མཆོག་ིད་དང་། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མྱེད་དོན་དང་། །རྒྱུད་རྣམས་ཐ་དད་མྱེད་དོན་
དང་། །ོན་མོངས་རྣམ་དག་མིན་དོན་དང་། །ཐ་དད་མྱེད་པའི་དོན་ིད་དང་། །བྲི་མྱེད་འཕྱེལ་བ་མྱེད་དོན་
དང་། །དབང་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡི་གནས། །ཆོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་མ་རིག་པ། །ོན་མོངས་ཅན་མིན་སིབ་པ་
བཅུ། །ས་བཅུའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྱི། །གྱེན་པོ་དག་ནི་ས་ཡིན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་ཡི་སིབ་པ་
དང་། །ཤྱེས་བའི་སིབ་པ་ིད་དུ་བསན། །དྱེར་ནི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་དྱེ། །དྱེ་ཟད་ནས་ནི་གོལ་བར་
འདོད། །བསན་བཅོས་དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལས། སིབ་པའི་ལྱེའུར་བཅད་པ་ཞྱེས་བ་བ་སྱེ་
གིས་པའོ།།  ༈  །།རྩ་བ་མཚན་ིད་དྱེ་ཁོ་ན། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་མཚན་ིད་དང་། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཡི་དྱེ་ཁོ་
ན། །རགས་པ་དང་ནི་ཕྲ་བ་དང་། །གགས་དང་རྣམ་པར་དག་ཡུལ་དང་། །བསྡུ་དང་དབྱེ་བའི་མཚན་ིད་
དང་། །མཁས་དྱེ་ཁོ་ན་རྣམ་བཅུ་ནི། །བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་གྱེན་པོ་འོ། །ངོ་བོ་ིད་གསུམ་རག་མྱེད་དང་། །ཡོད་ཀྱང་
ཁོ་ན་མ་ཡིན་དང་། །ཡོད་དང་མྱེད་དྱེ་ཁོ་ན་སྱེ། །ངོ་བོ་ིད་ནི་གསུམ་དུ་འདོད། །འདི་ལ་ཆོས་དང་གང་ཟག་
དང་། །གཟུང་བ་དག་དང་འཛིན་པ་དང་། །ཡོད་དང་མྱེད་པར་སོ་འདོགས་དང་། །སྐུར་པ་འདྱེབས་པར་ལྟ་བ་
དག །གང་ཤྱེས་ནས་ནི་མི་འབྱུང་བ། །དྱེ་དྱེ་ཁོ་ནའི་མཚན་ིད་དོ། །མི་རག་དོན་ནི་མྱེད་དོན་དང་། །སྱེ་ཞིང་
འཇིག་པའི་མཚན་ིད་དང་། །དི་བཅས་དི་མ་མྱེད་དོན་ཏྱེ། །རྩ་བའི་ཁོ་ནར་གོ་རིམ་བཞིན། །སྡུག་བསྔལ་ལྱེན་
དང་མཚན་ིད་དང་། །འབྲྱེལ་པ་གཞན་དུ་འདོད་པ་ཡིན། །དངོས་མྱེད་དྱེ་དངོས་མ་ཡིན་དང་། །རང་བཞིན་གིས་
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ནི་སོང་པར་འདོད། །མཚན་ིད་མྱེད་པས་བདག་མྱེད་དང་། །དྱེ་དང་མི་མཐུན་མཚན་ིད་དང་། །རང་གི་མཚན་
ིད་བསན་པ་ཡིན། །དྱེ་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་བདྱེན་པར་འདོད། །བག་ཆགས་དང་ནི་ཀུན་ནས་འབྱུང་། །མ་བྲལ་བ་
ཡང་དྱེ་བཞིན་ནོ། །ངོ་བོ་ིད་དང་གིས་མི་སྱེ། །དི་མ་ཞི་བ་གིས་སུ་འདོད། །ཡོངས་སུ་ཤྱེས་དང་སང་བ་
དང་། །ཐོབ་པར་མངོན་སུམ་བ་བས་ནི། །ལམ་གི་བདྱེན་པ་ཡང་དག་བཤད། །བཏགས་པ་དང་ནི་ཤྱེས་པ་
དང་། །དྱེ་བཞིན་བརོད་པ་རགས་པ་ཡིན། །དམ་པའི་དོན་ནི་གཅིག་པུ་འོ། །དོན་དང་ཐོབ་དང་སྒྲུབ་པ་ནི། །དོན་
དམ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །འགྱུར་མྱེད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམ་པ་གིས། །གཅིག་གིས་
འཇིག་རྱེན་གགས་པ་སྱེ། །གསུམ་གིས་རིགས་པའི་གགས་པའོ། །རྣམ་དག་སོད་ཡུལ་རྣམ་གིས་ཏྱེ། །གཅིག་
པུ་ཁོ་ནར་བརོད་པ་ཡིན། །རྒྱུ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། །མིང་ནི་རྣམ་པ་གིས་སུ་བསྡུ། །ཡང་དག་ཡྱེ་ཤྱེས་
རབ་ཁོ་ན། །གཅིག་པུ་ཁོ་ནས་བསྡུས་པ་ཡིན། །འཇུག་དྱེ་ཁོ་ན་རྣམ་པ་གིས། །གནས་པ་དང་ནི་ངན་པར་
ཞུགས། །མཚན་ིད་རྣམ་པར་རིག་དང་དག །ཡང་དག་སྒྲུབ་པ་གཅིག་པུ་འོ། །གཅིག་དང་རྒྱུ་དང་ཟ་བ་
དང་། །བྱེད་པ་དང་ནི་དབང་བསྒྱུར་དང་། །བདག་པོའ་ིདོན་དང་རག་པ་དང་། །ོན་མོངས་པ་དང་དག་པའི་
གནས། །རྣལ་འབོར་ཅན་དང་མ་གོལ་གོལ། །འདི་དག་ལ་ནི་བདག་ཏུ་ལྟ། །ཀུན་ཏུ་རོག་དང་རྣམ་རོག་
དོན། །ཆོས་ིད་དོན་གིས་དྱེ་དག་དྱེར། །ཐོག་མ་དུ་མ་ིད་དང་ནི། །བསྡུས་དང་ཡོངས་སུ་ཕྱྱེ་བའི་དོན། །འཛིན་
དང་གཟུང་དང་དྱེ་འཛིན་པ། །ས་བོན་དོན་ཏྱེ་གཞན་དུ་འདོད། །ཚོར་དང་དོན་རྣམས་ཡོངས་གཅོད་ཀྱི། །ྱེར་
སོད་འབྱུང་སོ་གཞན་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྩོལ་བ་ལ། །སོ་འདོགས་མྱེད་ཅིང་བསྐུར་འདྱེབས་མྱེད། །མི་
འདོད་འདོད་དང་རྣམ་དག་དང་། །མམ་དུ་འབྱུང་དང་དབང་བྱེད་དང་། །འཐོབ་དང་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་དག །གཞན་
དབང་ིད་ཀྱི་དོན་ཏྱེ་གཞན། །འཛིན་དང་གནས་དང་རྒྱུན་མི་འཆད། །སོད་དང་དག་པ་གིས་ཀྱི་ཕྱིར། །འབྲས་
བུ་རྒྱུ་རྣམས་སད་ཟིན་དང་། །དྱེ་བཞིན་མ་སད་གཞན་ཡིན་ནོ། །ཚོར་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པའི་དོན། །དྱེ་ཡི་རྒྱུ་ནི་
སྒྲུབ་པ་ཡིན། །དྱེ་ཞི་བ་དང་གྱེན་པོའ་ིདོན། །ལྡན་པའི་ཕྱིར་ན་གཞན་དུ་འདོད། །དྱེ་ཡི་རྒྱུ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡིན། །ཀུན་
འབྱུང་བ་ཡི་བདྱེན་པ་སྱེ། །ཡོན་ཏན་སོན་དང་རྣམ་མི་རོག །ཤྱེས་པས་གཞན་ལས་བདག་གིས་ནི། །ངྱེས་པར་
འབྱུང་ཕྱིར་གཞན་ཞྱེས་བ། །བཏགས་བཅས་རྒྱུར་བཅས་རྒྱུ་མཚན་དང་། །རབ་ཏུ་ཞི་བ་དོན་བཅས་ནི། །ཐ་མ་
ིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན། །བསན་བཅོས་དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལས། དྱེ་ཁོ་ནའི་ལྱེའུར་བཅད་པ་
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ཞྱེས་བ་བ་སྱེ་གསུམ་པའོ།།  ༈  །།གནས་ངན་ལྱེན་ཕྱིར་སྱེད་རྒྱུའི་ཕྱིར། །གཞི་ཡི་ཕྱིར་དང་མ་རོངས་
ཕྱིར། །བདྱེན་པ་བཞི་ལ་འཇུག་བ་བས། །དན་པ་ྱེ་བར་གཞག་པ་བསོམས། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་གྱེན་པོ་
རྣམས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ཤྱེས་ན། །དྱེ་དག་སོང་ཕྱིར་བརྩོན་འགྲུས་ནི། །རྣམ་པ་བཞི་དག་རབ་ཏུ་
འབྱུང་། །དྱེར་གནས་ལས་སུ་རུང་བ་ིད། །དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབོར་པར་འགྱུར། །ྱེས་པ་ལྔ་སང་འདུ་
བྱེད་བརྒྱད། །བསན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་འོ། །ལྱེ་ལོ་དང་ནི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརྱེད་དང་བིང་དང་རོད་པ་
དང་། །འདུ་མི་བྱེད་དང་འདུ་བྱེད་དྱེ། །འདི་དག་ྱེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །གནས་དང་དྱེ་ལ་གནས་པ་དང་། །རྒྱུ་
དང་འབྲས་བུ་ིད་དུ་འོ། །དམིགས་པ་བརྱེད་པར་མ་གྱུར་དང་། །བིང་དང་རོད་པ་རོགས་པ་དང་། །དྱེ་སོང་
མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དང་། །ཞི་ཚེ་རྣལ་དུ་འཇུག་པ་འོ། །ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་བསྱེད་ནས། །འདུན་དང་སོར་
བ་དབང་བྱེད་དང་། །དམིགས་པ་བརྱེད་པར་མ་གྱུར་དང་། །མི་འཕྲོ་རྣམ་པར་འབྱེད་ཀྱང་ངོ་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ནི་སབ་པའི་ཕྱིར། །སོབས་ལྡན་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་ཡིན། །དབང་པོ་རྣམས་དང་སོབས་རྣམས་ལ། །ངྱེས་འབྱེད་ཆ་
མཐུན་གིས་གིས་སོ། །རང་བཞིན་ཡན་ལག་གནས་ཡན་ལག །གསུམ་པ་ངྱེས་འབྱུང་ཡན་ལག་སྱེ། །བཞི་པ་
ཕན་ཡོན་ཡན་ལག་ཡིན། །རྣམ་གསུམ་ོན་མོངས་མྱེད་ཡན་ལག །འདི་ལ་གཞི་དང་གནས་དང་ནི། །ངོ་བོ་ིད་
དུ་བསན་པ་ཡིན། །ཡོངས་སུ་གཅོད་དང་གོ་བྱེད་དང་། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ཡིད་ཆྱེས་པར་བྱེད། །མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཀྱི་གྱེན་པོར་ནི། །ལམ་གི་ཡན་ལག་དྱེ་བརྒྱད་དོ། །ལྟ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཡོ་བད་བསྙུངས། །གཞན་ལ་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་འདོད། །ོན་མོངས་ྱེ་བའི་ོན་མོངས་དབང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གྱེན་པོ་འོ། །རྱེས་སུ་
མཐུན་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག །རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་བཅས་བཟོག་པ་དང་། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་ཕྱིན་ཅི་ལོག །རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་
མྱེད་བསོམ་པ་འོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ནི། །དམིགས་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། །འཐོབ་པས་དྱེ་ནི་
ཁྱད་པར་འཕགས། །རྒྱུ་ཡི་གནས་དང་ཞུགས་པ་དང་། །སོར་དང་འབྲས་བུ་བརོད་པ་དང་། །བ་དང་བ་མྱེད་ཁྱད་
པར་དང་། །དྱེ་ནི་བླ་མ་བླ་ན་མྱེད། །མོས་པ་དང་ནི་འཇུག་པ་དང་། །ངྱེས་པར་འབྱུང་དང་ལུང་བསན་
དང་། །བརོད་པ་དང་ནི་དབང་བསྐུར་དང་། །ཕྱིན་པ་དང་ནི་ཕན་ཡོན་དང་། །བ་བ་བསྒྲུབ་པ་བསན་པ་འོ། །ཆོས་
ཀྱི་དབིངས་ལ་རྣམ་གསུམ་སྱེ། །མ་དག་མ་དག་དག་པ་དང་། །རྣམ་པར་དག་པར་ཅི་རིགས་སར། །འདི་ལས་ཇི་
ལྟར་འོས་འོས་སུ། །གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པར་འདོད། །སྣོད་གྱུར་རྣམ་པར་སིན་བརོད་དང་། །དྱེ་ཡི་དབང་
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གིས་སོབས་དང་ནི། །འདོད་དང་འཕྱེལ་དང་རྣམ་དག་སྱེ། །དྱེ་དག་འབྲས་བུ་གོ་རིམ་བཞིན། །ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཐོག་མ་
དང་། །དྱེ་གོམས་བས་དང་རོགས་པ་འོ། །རྱེས་སུ་མཐུན་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །བྲལ་བ་དང་ནི་ཁྱད་པར་
དང་། །བླ་མ་དང་ནི་བླ་ན་མྱེད། །འབྲས་བུ་གཞན་ཏྱེ་མདོར་བསྡུས་པའོ། །བསན་བཅོས་དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་
པར་འབྱེད་པ་ལས། གྱེན་པོ་བསོམ་པའི་ལྱེའུར་བཅད་པ་ཞྱེས་བ་བ་སྱེ་བཞི་པའོ།།  ༈  །།བླ་མྱེད་ིད་ནི་སྒྲུབ་
པ་དང་། །དམིགས་པ་དང་ནི་ཡང་དག་འགྲུབ། །བསན་པ་ཡིན་པར་འདོད་པ་འོ། །སྒྲུབ་པ་དག་ནི་རྣམ་དྲུག་
སྱེ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྱེ་དག་ལའོ། །དམ་པ་དང་ནི་ཡིད་བྱེད་དང་། །རྱེས་སུ་མཐུན་ཆོས་མཐའ་སངས་
དང་། །ཁྱད་པར་ཅན་དང་ཁྱད་པར་མྱེད། །དམ་པ་བཅུ་གིས་བདག་ིད་དྱེ། །རྒྱ་ཆྱེ་བ་དང་ཡུན་རིང་
དང་། །ཆྱེད་དུ་བ་དང་མི་ཟད་དང་། །རྒྱུན་མི་འཆད་དང་ཚེགས་མྱེད་དང་། །དབང་འབོར་བ་དང་ཡོངས་གཟུང་
དང་། །རྩོམ་དང་འཐོབ་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་། །འགྲུབ་པ་དམ་པར་འདོད་པ་ཡིན། །དྱེ་ཕྱིར་དམ་པའི་དོན་གིས་
ནི། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བཅུར་འདོད་དོ། །སིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརྩོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་དང་ནི་ཤྱེས་
རབ་ཐབས། །སོན་ལམ་སོབས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། །འདི་དག་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུ་འོ། །ལས་ནི་རྱེས་སུ་འཛིན་བྱེད་
དང་། །གནོད་མི་བྱེད་དང་དྱེ་ལ་བཟོད། །ཡོན་ཏན་འཕྱེལ་དང་འཛུད་ནུས་དང་། །རྣམ་པར་གོལ་བར་བྱེད་པ་
དང་། །མི་ཟད་པ་དང་རག་འཇུག་དང་། །ངྱེས་པར་ལོངས་སོད་སིན་པར་བྱེད། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོར་ཇི་ལྟ་
བུར། །ཆོས་རྣམས་བཏགས་པར་མཛད་པ་དག །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རག་པར་ཡང་། །ཤྱེས་རབ་གསུམ་
གིས་ཡིད་བྱེད་པའོ། །ཁམས་རས་བྱེད་དང་འཇུག་བྱེད་དང་། །དྱེ་ནི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །དྱེ་ནི་ཆོས་
སོད་རྣམ་བཅུ་དང་། །ཡང་དག་ལྡན་པར་ཤྱེས་པར་བ། །ཡི་གྱེ་འདི་མཆོད་སིན་པ་དང་། །ན་དང་ཀོག་དང་ལྱེན་
པ་དང་། །འཆད་དང་ཁ་དོན་བྱེད་པ་དང་། །དྱེ་སྱེམས་པ་དང་བསོམ་པ་འོ། །སོད་པ་དྱེ་བཅུའི་བདག་ིད་
ནི། །བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མྱེད། །ཁྱད་པར་ཕྱིར་དང་མི་ཟད་ཕྱིར། །གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་མ་ཞིའི་
ཕྱིར། །མི་གཡྱེང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར། །གྱུར་པ་རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས། །ལྡང་དང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་
དང་། །དྱེ་བཞིན་རོ་མྱང་བིང་དང་རོད། །ཡིད་ཆྱེས་པ་ཡི་བསམ་པ་དང་། །ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ངར་འཛིན་
དང་། །ཆུང་ངུའི་སྱེམས་ནི་གཡྱེང་བ་སྱེ། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱེས་པར་བ། །ཡི་གྱེ་དོན་དང་ཡིད་བྱེད་
དང་། །མི་འཕྲོ་བ་དང་མཚན་ིད་གིས། །མ་དག་དག་དང་གོ་བུར་དང་། །མི་སྡང་བ་དང་ཁྱེངས་པ་
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མྱེད། །འབྲྱེལ་པའི་ཕྱིར་དང་འདིས་ཕྱིར་དང་། །མ་འབྲྱེལ་ཕྱིར་དང་མ་འདིས་ཕྱིར། །དོན་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པ་
སྱེ། །དྱེ་ནི་ཡི་གྱེ་མ་ལོག་པའོ། །གིས་སུ་སྣང་བར་གྱུར་པ་ནི། །དྱེ་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་ནི་དོན་ལ་མ་
ལོག་པ། །ཡོད་དང་མྱེད་པ་རྣམ་པར་སངས། །རོག་པ་དྱེ་ཡིས་བསོས་པ་ཡི། །རོག་པ་ཡིད་བྱེད་དྱེའི་གནས་
ནི། །ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མ་ལོག་པ། །གིས་སུ་སྣང་བའི་རྒྱུ་ལ་འོ། །དོན་གིས་མྱེད་དང་ཡོད་པ་སྱེ། །སྒྱུ་མ་ལ་
སོགས་བཞིན་དུ་འདོད། །དྱེ་ནི་མི་འཕྲོ་མ་ལོག་སྱེ། །ཡོད་དང་མྱེད་པ་མི་འཕྲོ་ཕྱིར། །རོག་པ་ཐམས་ཅད་མི་
འཇུག་ཕྱིར། །ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་ཁོ་ན་སྱེ། །རང་གི་མཚན་ིད་མ་ལོག་པའོ། །དོན་དམ་རང་གི་མཚན་ིད་
ལའོ། །ཆོས་ཀྱི་དབིངས་ནི་མ་གཏོགས་པར། །འདི་ལྟར་ཆོས་ཡོད་མ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་ཕྱིར་སི་ཡི་མཚན་ིད་
དྱེར། །དྱེ་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ཡིད་ལ་བྱེད། །མ་སངས་པ་དང་སངས་པ་ལས། །དྱེ་ནི་མ་
དག་རྣམ་དག་སྱེ། །དྱེ་ཡང་དྱེ་ལ་མ་ལོག་པའོ། །ཆོས་ཀྱི་དབིངས་ནི་རང་བཞིན་གིས། །རྣམ་པར་དག་ཕྱིར་ནམ་
མཁའ་བཞིན། །གིས་ནི་གོ་བུར་བྱུང་བ་སྱེ། །དྱེ་ཡང་དྱེ་ལ་མ་ལོག་པའོ། །ཆོས་རྣམས་དང་ནི་གང་ཟག་
གི །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་དག་མྱེད། །མྱེད་ཕྱིར་དྱེ་བས་སྐྲག་དང་ང་། །མྱེད་དྱེ་དྱེ་འདིར་མ་ལོག་པའོ། །གང་
ལ་གང་ཞིག་གང་ལས་འཁྲུལ། །མ་འཁྲུལ་གང་ཞིག་གང་ལ་དང་། །འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་འབྲས་བུ་ིད། །དྱེ་
གིས་ཀྱི་ནི་མཐའ་མ་འོ། །ཡོད་མྱེད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་དང་། །གནས་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ིད། །མི་རོག་པ་དང་རང་
བཞིན་གིས། །རག་པར་འོད་གསལ་ིད་དང་ནི། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་བང་དང་། །དྱེ་བཞིན་ནམ་མཁའ་ལྟ་
བུ་ིད། །འགིབ་པ་མྱེད་དང་ལྷག་མྱེད་པ། །རོ་རྱེའི་ཚིག་ནི་བཅུ་ཞྱེས་བ། །ཐ་དད་པ་དང་གཅིག་མཐའ་དང་། །མུ་
སྱེགས་ན་ཐོས་གི་ག་དང་། །གང་ཟག་ཆོས་ལ་སོ་འདོགས་དང་། །སྐུར་འདྱེབས་མཐའ་རྣམས་གིས་གིས་
དང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་གྱེན་པོའ་ིམཐའ། །རག་དང་ཆད་པར་འདུ་ཤྱེས་དང་། །གཟུང་དང་འཛིན་དང་ཀུན་
ོན་མོངས། །རྣམ་པར་བང་ལ་གིས་དང་གསུམ། །རྣམ་པར་རོག་པ་གིས་ཀྱི་མཐའ། །དྱེ་ནི་རྣམ་པ་བདུན་དུ་
འདོད། །དངོས་ཡོད་དངོས་མྱེད་ཞི་བ་དང་། །ཞི་བྱེད་སྐྲག་བ་དྱེ་ལ་འཇིགས། །གཟུང་དང་འཛིན་དང་ཡང་དག་
ིད། །ལོག་པ་ིད་དང་བྱེད་དང་མིན། །སྱེ་བ་མྱེད་དང་མམ་པའི་དུས། །དྱེ་ནི་རྣམ་རོག་གིས་ཀྱི་མཐའ། །ཁྱད་
པར་ཅན་དང་ཁྱད་མྱེད་ནི། །ས་བཅུ་དག་ཏུ་ཤྱེས་པར་བ། །རྣམ་པར་གཞག་དང་དྱེ་བཞིན་དབིངས། །སྒྲུབ་དང་
སྒྲུབ་དང་འཛིན་པ་དང་། །ངྱེས་པར་འཛིན་དང་རབ་ཏུ་འཛིན། །རབ་ཏུ་རོགས་དང་རབ་རྒྱས་དང་། །རྣམ་པར་
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རོག་དང་རྣལ་འདུག་དང་། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དམིགས་པར་འདོད། །མ་ཚང་མྱེད་དང་མི་སོང་དང་། །མི་གཡྱེང་
བ་དང་རབ་རོགས་དང་། །ཡང་དག་སྱེད་དང་འཕྱེལ་བ་དང་། །ལས་སུ་རུང་དང་མི་གནས་དང་། །སིབ་པ་མྱེད་
པ་ིད་དང་ནི། །རྒྱུན་མི་གཅོད་པ་ཡང་དག་འགྲུབ། །དབུས་རྣམ་འབྱེད་པའི་བསན་བཅོས་ཏྱེ། །རོགས་པར་
དཀའ་དང་སིང་པོའ་ིདོན། །དོན་ཆྱེན་དྱེ་བཞིན་ཀུན་གི་དོན། །དོན་མྱེད་ཐམས་ཅད་སྱེལ་བ་འོ། །བསན་བཅོས་
དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལས། ཐྱེག་པ་བླ་ན་མྱེད་པའི་ལྱེའུར་བཅད་པ་ཞྱེས་བ་བ་སྱེ་ལྔ་
པའོ།།  །།བསན་བཅོས་དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བའི་ཚིག་ལྱེའུར་བས་པ་འཕགས་པ་
བམས་པས་མཛད་པ་རོགས་སོ།།  །།རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཤི་ལྱེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆྱེན་གི་ལོ་
ཙཱ་བ་བནྱེ་ཡྱེ་ཤྱེས་སྡྱེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏྱེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་
སྱེལ།། །། 


