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༄༅། །དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མི་ཕམ་དགོངས་རྒྱན་ཞྱེས་བ་བ་བཞུགས་
སོ།། རོང་སོན་སྨྲ་བའི་སྱེང་གྱེས་བརྩམས།། ཨོཾ་སྭ་སི། དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མི་ཕམ་
དགོངས་པའི་རྒྱན་ཞྱེས་བ་བ།། ཚོགས་གིས་འོ་མའི་ཆུ་གཏྱེར་བསྲུབས་པ་ལས། །ལྱེགས་པར་འཐོན་པའི་
མཛེས་སྐུའི་ཟླ་འོད་ཅན། །བདག་བོ་དི་མྱེད་ཀུ་མུད་རྒྱས་པའི་གྱེན། །བོ་གཏྱེར་གངས་རིའི་མདོག་ཅན་གུས་
པས་མཆོད། །མཁྱེན་པའི་ཟླ་ཟྱེར་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མཚོ། །ཕིན་ལས་རླབས་ཕྱེང་གཡོ་བའི་གར་གིས་
བསོད། །ཚད་མྱེད་ཐུགས་རྱེའི་འདབ་ལྡན་རབ་རྒྱས་པ། །ཐུབ་དབང་མཁྱེན་བརྩྱེའི་ཆུ་གཏྱེར་རྒྱལ་གྱུར་
ཅིག །ཚད་མྱེད་བམས་པའི་རི་དབང་ལྷུན་སྟུག་ཅིང་། །ཚོགས་གིས་ི་ཟླའི་འོད་ཟྱེར་འབར་བ་ཅན། །གདུལ་བ་
གིང་བཞིའི་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་བ། །རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་མི་ཕམ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །མང་ཐོས་སིན་གི་ཕྱེང་བ་རབ་
མཛེས་ཤིང་། །རྨད་བྱུང་སོབས་པའི་གོག་ཕྱེང་འོད་འཁྱུག་ལ། །ལྱེགས་བཤད་དུས་ཀི་ཆར་རྒྱུན་འབྱེབས་མཛད་
པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་སིན་གི་དབང་པོ་རྒྱལ། །མཁྱེན་པའི་ཆུ་གཏྱེར་འགྲམ་དུ་སོན་མྱེད་འཁྲུངས། །གསུང་རབ་
རྒྱ་མཚོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན། །བམས་པའི་གསུང་རབ་ལྱེགས་བཤད་འདབ་བརྒྱ་པ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་
འོད་ཀིས་དབྱེ་བར་བ། །འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་ཕམ་པ་འདི་ིད་དགྱེ་སོང་བོ་གྲོས་བརྟན་པ་ཞྱེས་བ་བར་
གྱུར་པའི་ཚེ། བམས་པའི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ལྷག་པར་བསོམས་པས་འཁོར་རྣམས་ཀང་བམས་པའི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་
ངང་གིས་གནས་པར་གྱུར་པས་བམས་པ་ཞྱེས་གྲགས་སོ། །འདིས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ྱེ་བར་དགོངས་ནས་
བམས་པའི་ཆོས་ལྔ་མཛད་པ་ལས། དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་འདིར་བཤད་པར་བ་བའི་ཆོས་
སོ། །འདི་ལ་གིས་ཏྱེ། མཚན་གི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྱེ། མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་། 
མཚན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་བསྒྱུར་བ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་དྷྱ་ཞྱེས་པ་ནི་དབུས། ཨནྟ་ཞྱེས་པ་ནི་
མཐའ། བི་བྷ་ག་ཞྱེས་པ་ནི་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །གིས་པ་མཚན་བཤད་པ་ནི། རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གིས་རྣམ་
པར་བསལ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་སོན་པའི་ཕིར་དྱེ་སྐད་ཅྱེས་བའོ། །འཕགས་པ་ཞྱེས་པ་ནས་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞྱེས་
པའི་བར་ནི་ལོ་ཙཱ་བས་བཀོད་པའི་མཆོད་བརོད་དོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གིས་ཏྱེ། ལུས་རྣམ་པར་
གཞག་པ་དང་། ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ིད་དང་། དགྱེ་བའི་
ཕོགས་ལ་སིབ་པ་དང་། གྱེན་པོའ་ིདམིགས་པ་དྱེ་ཁོ་ན་དང་། གྱེན་པོ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དག་དང་། གྱེན་
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པོ་དྱེ་སྱེ་བའི་གནས་དང་། གྱེན་པོ་ལས་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ་སྱེ་ཐྱེག་པ་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་སོ། །ཐྱེག་པ་བ་ན་མྱེད་
པ་ནི། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ།ོ །འདི་དག་གི་གོ་རིམ་ནི། ཐོག་མར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་
མཚན་ིད་ལ་མཁས་པར་བ་བ་ཡིན་པས་མཚན་ིད་བསན་ཏོ། །རྣམ་པར་བང་བ་ཡང་སིབ་པ་མ་སངས་པས་
མི་ཐོབ་པས་དྱེ་ནས་སིབ་པ་བསན་ཏོ། །སིབ་པ་ཡང་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་དམིགས་པས་སོང་བའི་ཕིར་དྱེ་ནས་དྱེ་ཁོ་
ན་ིད་བསན་ཏོ། །སིབ་པ་ཟད་པར་བྱེད་པའི་གྱེན་པོ་གང་ཡིན་སྙམ་ན་དྱེ་ནས་གྱེན་པོ་བསན་ཏོ། །གྱེན་པོ་
སྱེ་བའི་གནས་གང་ཡིན་སྙམ་ན་གྱེན་པོ་སྱེ་བའི་གནས་བསན་ཏོ། །གྱེན་པོ་ལས་འབྲས་བུ་གང་ཐོབ་སྙམ་ན་
དྱེ་ནས་ཐོབ་བའི་འབྲས་བུ་བསན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གང་ཡིན་སྙམ་ན་ཐྱེག་
པ་བ་ན་མྱེད་པ་བསན་ཏོ། །ལུས་རྣམ་གཞག་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། མཚན་
ིད་སོགས་ལྔ་ལས། དང་པོ་མཚན་ིད་སོན་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀི་མཚན་ིད་དང་། རྣམ་
བང་གི་མཚན་ིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱད་དྱེ། ཡོད་མྱེད་ཀི་མཚན་ིད། རང་གི་མཚན་ིད། བསྡུ་བའི་
མཚན་ིད། ཐབས་ཀི་མཚན་ིད། དབྱེ་བའི་མཚན་ིད། རྣམ་གྲངས་ཀི་མཚན་ིད། འཇུག་པའི་མཚན་ིད། 
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀི་མཚན་ིད་དོ། །དང་པོ་ནི། སྐུར་བ་འདྱེབས་པ་དགག་པའི་ཕིར། ཡང་དག་པ་མིན་པའི་
ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་རྫས་སུ་ཡོད་ཅྱེས་བའོ། །འོ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ིད་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། 
གཟུང་འཛིན་གིས་ཀིས་སོང་པ་ལ་དགོངས་པས་མི་འགལ་ལོ། །སོ་བཏགས་པ་དགག་པའི་དོན་དུ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་
པ་དྱེ་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གིས་པོ་རྫས་སུ་ཡོད་པ་མིན་ཞྱེས་བའོ། །གཟུང་འཛིན་གིས་ཀིས་སོང་པ་
ིད་ལ་སྐུར་བ་འདྱེབས་པ་དགག་པའི་ཕིར་དུ་སོང་པ་ིད་ནི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་འདི་ལ་ཆོས་ིད་དུ་ཡོད་ཅྱེས་
བའོ། །སོང་པ་ིད་དྱེ་ལ་ཡང་ནི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་དྱེ་ཆོས་ཅན་གི་ཚུལ་དུ་ཡོད་དོ། །དྱེས་ན་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ནི། རྫས་
སུ་ཡོད་པས་སོང་པ་མ་ཡིན་ལ་གཟུང་འཛིན་གིས་ཀིས་མི་སོང་པ་ཡང་མིན་པ་དྱེ་ལྟ་བས་ན་མདོ་ལས་ཆོས་
ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཡང་མིན་མི་སོང་པ་ཡང་མིན་ནོ་ཞྱེས་པའི་དོན་བཤད་དོ། །ཡོད་མྱེད་ཀི་མཐའ་གིས་ལས་
འདས་པ་དྱེ་ནི་ཆོས་ཅན། དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ཏྱེ། རྟག་ཆད་དང་བྲལ་བའི་དོན་རྟོགས་པའི་སོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཇི་
ལྟར་ཡོད་མྱེད་ཀི་མཐའ་གིས་ལས་འདས་ཤྱེ་ན། ཀུན་ཏུ་རྟོགས་པ་རྫས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། གཟུང་འཛིན་
གིས་པོ་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་། གཟུང་འཛིན་གིས་སོང་པའི་སོང་ིད་ཡོད་པས་ནའོ། །འདིས་ནི་དཀོན་མཆོག་
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བརྩྱེགས་པ་ལས། འོད་སྲུང་ཡོད་ཅྱེས་བ་བ་ནི་མཐའ་འོ། །མྱེད་ཅྱེས་བ་བ་ནི་མཐའ་གིས་པ་སྱེ། ཞྱེས་སོགས་
ཀི་དོན་བཤད་དོ། །ཡོད་མྱེད་གིས་ཀི་མཚན་ིད་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་རང་གི་མཚན་ིད་བསན་པ་ནི། 
ཡང་དག་པ་མིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ལ་དུ་ཡོད་ཅྱེ་ན། དོན་དུ་སྣང་བ་དང་། སྱེམས་ཅན་དུ་སྣང་བ་དང་། བདག་ཏུ་
སྣང་བ་དང་། རྣམ་པར་རིག་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་རྣམས་སོ། །འདི་དག་ཀང་ཀུན་གཞི་ས་བོན་གི་ཆ་
ལས་རབ་ཏུ་སྱེའོ། །དྱེ་ལ་དོན་དུ་སྣང་བ་ནི་གཟུགས་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བ་རྣམས་སོ། །སྱེམས་ཅན་དུ་སྣང་བ་ནི་
མིག་སོགས་དབང་པོར་སྣང་བ་རྣམས་སོ། །དོན་དང་སྱེམས་ཅན་དུ་སྣང་བ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྱེས་སོ། །བདག་
ཏུ་སྣང་བ་ནི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་དོ། །རྣམ་པར་རིག་པར་སྣང་བ་ནི་ཚོགས་དྲུག་གི་རྣམ་ཤྱེས་
སོ། །ཚོགས་དྲུག་དྱེའི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀི་དོན་དུ་སྣང་བ་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་མྱེད་
དྱེ། དོན་དུ་སྣང་ཡང་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། སྱེམས་ཅན་དུ་སྣང་བའི་དབང་སོགས་ཀང་དྱེ་བཞིན་ནོ། །གཟུང་
བ་ཕིའི་དོན་དྱེ་མྱེད་པས་ན་དྱེ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཡང་མྱེད་དྱེ། འཛིན་པ་ནི་གཟུང་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། 
དྱེ་དག་གི་གཟུང་ཆ་མྱེད་ཀང་དོན་དང་སྱེམས་ཅན་དང་བདག་དང་རྣམ་པར་རིག་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་
པའི་ངོ་བོ་དྱེ་ནི་ཆོས་ཅན། རྫས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཡང་དག་པ་མིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར། 
གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གིས་ཇི་ལྟར་གིས་སུ་སྣང་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་མིན་ལ། སྣང་གཞི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཡྱེ་
མྱེད་མིན་ཏྱེ། འཁྲུལ་པར་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །འཁྲུལ་པའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དྱེ་ཟད་ནས་གྲོལ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་
དོ། །རང་གི་མཚན་ིད་བསན་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་བསྡུ་བའི་མཚན་ིད་ནི། ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ལ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་
བསྡུ་བའི་ཕིར་བཤད་དྱེ། ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་དང་། གཞན་དབང་དང་། ཡོངས་སུ་
གྲུབ་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པར་གཞག་ཏུ་རུང་སྱེ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གིས་ཀི་དོན་དུ་སྣང་བའི་ཕིར། ཡང་དག་པ་
མིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཡིན་ཏྱེ། གཟུང་འཛིན་གིས་པོ་མྱེད་པའི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་ཀུན་ཏུ་
རྟོག་པ་ལ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་དོ། །བསྡུ་བའི་མཚན་ིད་བསན་ཟིན་ཏོ། །བཞི་པ་ཐབས་ཀི་
མཚན་ིད་བསན་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་དག་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་བསན་པ་སྱེ། གཟུགས་སུ་སྣང་བའི་
དམིགས་པ་འདི་ིད་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ིད་ཀི་དོན་དུ་སྣང་པ་ཙམ་དུ་ཤྱེས་པ་ལ་
བརྟྱེན་ནས་ཕི་རོལ་གི་དོན་མི་དམིགས་པའི་རྟོག་པ་རབ་ཏུ་སྱེ་སྱེ། སྣང་བ་སྱེམས་ཙམ་དུ་རྟོགས་པས་དོན་དུ་
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འཛིན་པ་ལས་ལྡོག་པའི་ཕིར། གཟུང་བའི་དོན་མི་དམིགས་པར་ཤྱེས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་སུ་འཛིན་པ་ིད་ཀང་མི་
དམིགས་པའི་རྟོགས་པ་རབ་ཏུ་སྱེ་སྱེ། གཟུང་བ་མི་དམིགས་པས་འཛིན་པ་མི་དམིགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་
འགྱུར་བའི་ཕིར། དམིགས་པར་བ་བའི་དོན་མྱེད་པ་དྱེའི་ཕིར་ན་དྱེ་ལ་དམིགས་པའི་བོ་ནི་མི་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་
ིད་དུ་གྲུབ་སྱེ། གཟུང་བ་མྱེད་ན་འཛིན་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཟུང་བ་མྱེད་ན་དྱེ་ལ་དམིགས་པ་ཡང་མི་འབྱུང་
བ་དྱེ་ལྟ་བས་ན། དམིགས་པའི་ཡུལ་དང་དྱེ་ལ་དམིགས་པ་གིས་ཀ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་བདག་ིད་དུ་མམ་
པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཐབས་ཀི་མཚན་ིད་བསན་ཟིན་ཏོ། །ལྔ་པ་དབྱེ་བའི་མཚན་ིད་ལ། ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་དབྱེ་
བ་བསན་ཏྱེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། སྱེམས་དང་སྱེམས་ལས་བྱུང་བའོ། །ཟག་པ་
མྱེད་པའི་སྱེམས་དང་སྱེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡང་འཛིན་ནམ་ཞྱེ་ན། ཁམས་གསུམ་པ་སྱེ། གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པའི་
རྣམ་པ་ཅན་ཁོ་ནའོ། །དབྱེ་བའི་མཚན་ིད་བསན་ཟིན་ཏོ། །དྲུག་པ་རྣམ་གྲངས་ཀི་མཚན་ིད་ནི། སྱེམས་དང་
སྱེམས་བྱུང་གིས་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་གྲངས་སུ་ཤྱེས་པའི་ཆྱེད་དུ་སོན་ཏྱེ། སྱེམས་དང་སྱེམས་ལས་བྱུང་བ་གང་
ཡིན་ཞྱེ་ན། གིས་ཡོད་པ་དྱེ་ལ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་དོན་མཐོང་བ་ཙམ་མོ། །སྱེམས་ལས་བྱུང་བ་ནི་དོན་དྱེ་ཡི་
ཡུལ་ཅན་ཁད་པར་གི་འཛིན་སངས་ཅན་ནོ། །དྱེ་ལ་སྱེམས་ནི་གཟུགས་ལ་དམིགས་ནས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་
ཅན་དུ་སྱེ་བ་ཅན་ཡིན་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཁད་པར་བྱེ་བྲག་མྱེད་པས་དོན་ཙམ་མཐོང་བ་ཞྱེས་བཤད་
དོ། །སྱེམས་བྱུང་ལ་ནི་སྱེམས་ལས་ལྷག་པའི་ཁད་པར་གི་འཛིན་སངས་ལྷག་པོ་རྱེ་རྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་དྱེའི་ཁད་
པར་ཞྱེས་སོས་སོ། །འཛིན་སངས་ཀི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན། འདུ་ཤྱེས་ཀིས་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། ཚོར་
བས་མས་སུ་མོང་བའི་ཚུལ་གིས་རིག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡུལ་ལ་སི་དང་ཁད་པར་གིས་སུ་ཕྱེ་ནས་སི་དང་བྱེ་
བྲག་འཛིན་པ་ལ། སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་གི་ཁད་པར་འདོད་པ་ནི་དོན་མིན་ནོ། །འདིའི་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པ་ནི་
སྱེ་བདུན་གི་རྒྱན་དུ་བསན་ཟིན་ཏོ། །རྣམ་གྲངས་ཀི་མཚན་ིད་བཤད་ཟིན་ཏོ། །བདུན་པ་འཇུག་པའི་མཚན་ིད་
ནི། ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་དྱེ་ིད་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོར་འཇུག་པའི་ཚུལ་སོན་ཏྱེ། འཇུག་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་
གིས་ཏྱེ། སྐད་ཅིག་རྒྱུད་མར་འཇུག་པ་དང་། ཚེ་རབས་གཞན་དུ་འཇུག་པའོ། །འདིར་དང་པོའ་ིདབང་དུ་བས་
ནས་སོན་པ་ནི། གཅིག་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། རྱེན་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། རྣམ་
པར་ཤྱེས་པ་གཞན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ་རྣམ་ཤྱེས་ཚོགས་བདུན་ནི་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ལ་ྱེ་བར་སོད་
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པ་ཅན་ཞྱེས་བ་སྱེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པ་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་ྱེ་བར་འཇུག་པའོ། །ཚོར་
བ་ནི་ྱེ་བར་སོད་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། ལས་ཀི་རྣམ་སིན་མོང་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདུ་ཤྱེས་ནི་ཡོངས་སུ་གཅོད་
པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། མཚན་མར་འཛིན་པའི་ཚུལ་གིས་ཡུལ་གཅོད་པའི་ཕིར། སྱེམས་པ་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་
སོགས་པའི་སྱེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དྱེའི་ངོ་བོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་བྱེད་ཡིན་ཏྱེ། 
སྱེམས་ཡུལ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཇུག་པའི་མཚན་ིད་བསན་ཟིན་ཏོ། །བརྒྱད་པ་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པའི་མཚན་ིད་ནི། གང་གིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་ཤྱེས་པའི་ཆྱེད་དུ་སོན་ཏྱེ། འདིར་རྟྱེན་
འབྲྱེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ལས། དང་པོ་མ་རིག་པས་འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་བྱེད་ཅྱེས་བ་སྱེ། ཡང་དག་པའི་
དོན་མཐོང་བ་ལ་སིབ་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདུ་བྱེད་ཀིས་འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་བྱེད་དྱེ། རྣམ་ཤྱེས་ལ་ཡང་
སྲིད་ཀི་ས་བོན་འདྱེབས་པའི་ཕིར། རྣམ་ཤྱེས་ནི་འདིར་ཀུན་གཞི་ལ་གཟུང་ངོ་། །ལས་ཀི་བག་ཆགས་ཀིས་
བསོས་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྱེས་ཆོས་ཅན། འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་བྱེད་དྱེ། འགྲོ་བ་སྱེ་གནས་སུ་འཁིད་པར་
བྱེད་པའི་ཕིར། མིང་གཟུགས་ཀིས་འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་བྱེད་དྱེ། སྲིད་པའི་ལུས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པའི་ཕིར། སྱེ་
མཆྱེད་དྲུག་གིས་འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་བྱེད་དྱེ། མིང་གཟུགས་ཀི་གནས་སྐབས་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་
རོ། །རྱེག་པ་ཆོས་ཅན། འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་བྱེད་དྱེ། ཡུལ་དང་དབང་པོ་རྣམ་ཤྱེས་གསུམ་འདུས་པ་ལ་
བརྟྱེན་ནས་ཡུལ་འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་ཕིར། ཚོར་བས་འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་བྱེད་དྱེ། ལས་ཀི་རྣམ་
སིན་བདྱེ་སྡུག་གི་ཆ་ལ་ྱེ་བར་སོད་པའི་ཕིར། སྲྱེད་པས་འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་བྱེད་དྱེ། ཡང་སྲིད་ཀི་ས་བོན་
གསོ་བར་བྱེད་པའི་སོ་ནས་ཡང་སྲིད་ཀི་སྱེ་བ་སྡུད་པར་བྱེད་པའི་ཕིར། ལྱེན་པས་འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་བྱེད་
དྱེ། ཡང་སྲིད་ལ་སོར་བར་བྱེད་པའི་ཕིར། སྲིད་པས་འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་བྱེད་དྱེ། སྱེ་བ་གཞན་གིས་བར་མ་
ཆོད་པར་ཕི་མ་དྱེ་ིད་ལ་ཡང་སྲིད་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྱེ་བ་ཆོས་ཅན། འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་བྱེད་
དྱེ། རྒ་ཤི་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསལ་ལ་སོར་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྒ་ཤི་ཆོས་ཅན། འགྲོ་བ་ོན་མོངས་པར་
བྱེད་དྱེ། ལས་ཀི་རྣམ་སིན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དྱེ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡན་ལག་བཅུ་གིས་པོ་ོན་མོངས་པའི་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། སྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གསུམ་དུ་
འདུས་ཏྱེ། དྱེ་ལ་མ་རིག་པ་དང་སྲྱེད་པ་དང་ལྱེན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་ོན་མོངས་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
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པའོ། །འདུ་བྱེད་སྲིད་པ་རྣམ་པ་གིས་ཀང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
ཡིན་པའི་ཕིར། ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམ་ཤྱེས་ལ་སོགས་པ་བདུན་པོ་ཆོས་ཅན། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། 
ཚེའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་མ་རིག་པ་དང་སྲིད་ལྱེན་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྒྱུའི་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པས་བསྡུས་པར་མ་ཟད་འདུ་བྱེད་དང་སྲིད་པ་གིས་ཀང་རྒྱུའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
པའོ། །འབྲས་བུའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ནི། རྣམ་ཤྱེས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བདུན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་གསུམ་
པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཡང་དག་པ་མིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པའི་མཚན་ིད་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་རྣམ་པར་བང་བའི་མཚན་ིད་ལ་གིས་ཏྱེ། སོམ་
ཚིག་གིས་མདོར་བསན། སོ་སོར་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བའི་
སོང་པ་ིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན། སོང་པ་ིད་ནི་མདོར་བསྡུ་ན། མཚན་ིད་ཀི་སོ་ནས་བཤད་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་
དང་། རྣམ་གྲངས་དྱེའི་དོན་དང་། དབྱེ་བ་དང་། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རིགས་པའི་སོ་ནས་བཤད་པ་དག་སྱེ་དོན་
རྣམ་པ་ལྔའི་སོ་ནས་ཤྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་སོ་སོར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྱེ། མཚན་ིད་ཀི་སོ་ནས་
བཤད་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་ཀི་སོ་ནས་བཤད་པ་དང་། དབྱེ་བའི་སོ་ནས་བཤད་པ་དང་། སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་འཛིན་གིས་ཀི་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་དངོས་པོ་ནི་ཆོས་ཅན། སོང་པའི་མཚན་
ིད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན། གཟུང་འཛིན་གིས་ཀིས་སོང་པའི་ཕིར་ཏྱེ། གཟུང་འཛིན་གིས་ཀི་དངོས་པོ་མྱེད་
པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་དངོས་པོ་ཞྱེས་སོས་པ་ནི། སོང་པ་ིད་རི་བོང་གི་རྭ་ལྟར་མྱེད་པར་འཛིན་པ་
དགག་པའི་དོན་ནོ། །སོང་པ་ིད་དྱེའི་ཁད་པར་གི་ཆོས་བཞི་སྱེ། གཟུང་འཛིན་གིས་ཀི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་ཡང་
མིན་ཏྱེ། གཟུང་འཛིན་གིས་ཀིས་སོང་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་སོང་གི་ངོ་བོར་མྱེད་པའང་མིན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་གིས་
ཀིས་སོང་པ་མྱེད་ན་གཟུང་འཛིན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དགག་པ་བཀག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཟུང་འཛིན་
གིས་ཀིས་སོང་པའི་སོང་ིད་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་མིན་པའི་ཀུན་རྟོག་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་མཚན་ིད་མིན་ཏྱེ། 
དྱེའི་ཆོས་ིད་ཀི་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་ཕིར། དྱེ་དང་གཅིག་པའི་མཚན་ིད་ཀང་མིན་ཏྱེ། ཚུ་རོལ་མཐོང་བས་
ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་མོང་བས་གྲུབ་ཀང་ཁོད་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གིས་པ་རྣམ་གྲངས་ནི། སོང་པ་ིད་ནི་མདོར་བསྡུ་
ན་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་འདི་དག་གིས་བསན་ཏྱེ། གང་ཞྱེ་ན། དྱེ་བཞིན་ིད་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། 
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མཚན་མ་མྱེད་པ་དང་། དོན་དམ་པ་དང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་སོ། །འདི་དག་ནི་རྣམ་གྲངས་ཏྱེ། དོན་གཅིག་ལ་ས་
ཐ་དད་པར་བས་སོ། །རྣམ་གྲངས་ཀི་སའི་དོན་རྣམ་གྲངས་དང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བསན་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་
གིས་ཀིས་སོང་པའི་སོང་ིད་ཆོས་ཅན། དྱེ་བཞིན་ིད་ཅྱེས་བ་སྱེ། སར་གི་གནས་སྐབས་ལས་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་མིན་པའི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཞྱེས་བ་སྱེ། དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཡིན་
པས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མཚན་མ་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། སོས་པའི་མཚན་མ་དྱེ་དག་དགག་པའི་ངོ་
བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་དམ་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། འཕགས་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་དམ་པའི་སོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆོས་ཀི་
དབིངས་ཞྱེས་བ་སྱེ། འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ཁོད་ལ་དམིགས་པས་འཕགས་པའི་
ཆོས་རྣམས་འབྱུང་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་དབྱེ་བའི་སོ་ནས་བཤད་པ་ནི། སོང་པ་ིད་གིས་སུ་དབྱེ། སོང་ིད་
བཅུ་བཞིར་དབྱེ། སོང་ིད་ལྷག་མ་གིས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྱེ། དབྱེ་བ་དངོས་དང་། རྩོད་པ་སོང་
བའོ། །དང་པོ་ནི། སོང་པ་ིད་དྱེ་ལ་ནི་དི་བཅས་དང་དི་མ་མྱེད་པ་གིས་སུ་དབྱེ་སྱེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
དང་བཅས་པ་དང་། གྱེན་པོས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་དབྱེ་བས་སོ། །གིས་པ་ནི། སར་དི་
མ་དང་བཅས་ན་ཕིས་དི་མ་མྱེད་པའི་གནས་སྐབས་ཇི་ལྟར་འཐོབ་ཅྱེ་ན། ཆུའི་ཁམས་དང་གསྱེར་དང་ནམ་
མཁའ་རྣམས་རོག་མ་དང་། གཡའ་དང་སིན་དང་བཅས་ཀང་དྱེ་དག་གི་ངོ་བོར་མྱེད་པས་རྣམ་པར་དག་པར་
འཇོག་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་སྱེམས་ཀི་ཆོས་ིད་ཀང་དི་མའི་ངོ་བོར་མྱེད་པས་དི་མ་དང་འབྲལ་དུ་རུང་བས་རང་
བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའོ། །དྱེ་བས་ན་གྱེན་པོ་དི་མ་དང་འབྲལ་བར་བྱེད་པས་ན་ཕིས་དི་མས་རྣམ་པར་
དག་པ་འཐད་དོ། །གིས་པ་ནི། མིག་སོགས་དབང་པོ་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཟ་བ་ཞྱེས་བརོད་དྱེ། ཡུལ་ལ་ལོངས་
སོད་པའི་ཕིར། ཟ་བ་ནང་གིས་བསྡུས་པས་ན་དྱེའི་དངོས་པོ་སོང་པ་ིད་ལ་ནང་སོང་པ་ིད་ཅྱེས་བརོད་
དོ། །གཟུགས་ས་སོགས་ཡུལ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། བཟའ་བ་ཞྱེས་བརོད་དྱེ། ལོངས་སད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
བཟའ་བ་ཕི་ཡིས་བསྡུས་པས་ན་དྱེའི་སོང་པ་ིད་ལ་ཕི་སོང་པ་ིད་ཅྱེས་བའོ། །ཟ་བ་དང་བཟའ་བ་དྱེའི་རྟྱེན་གི་
ལུས་ཆོས་ཅན། ཕི་དང་ནང་ཞྱེས་བརོད་དྱེ། དབང་པོས་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར་དང་སྱེམས་དང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་
པའི་ཕིར། དྱེའི་སོང་པ་ིད་ལ་ཕི་ནང་གིས་ཀ་སོང་པ་ིད་ཅྱེས་བའོ། །གནས་ཀི་གཞི་སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟྱེན་ནི་
ཆོས་ཅན། ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་བརོད་དྱེ། རྒྱ་ཆྱེ་བའི་ཕིར། དྱེའི་སོང་པ་ིད་ལ་ཆྱེན་པོ་སོང་པ་ིད་ཅྱེས་བའོ། །ཕི་ནང་
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གི་ཆོས་དྱེ་ཡང་བོ་གང་གིས་སོང་པ་ིད་དུ་མཐོང་བའི་བོ་ཆོས་ཅན། སོང་པ་ིད་ཅྱེས་བ་སྱེ། སོང་པ་ིད་ཀི་
ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ཡུལ་གི་མིང་གིས་ཡུལ་ཅན་ལ་བཏགས་པའོ། །དྱེའི་སོང་པ་ིད་ལ་སོང་པ་ིད་
སོང་པ་ིད་ཅྱེས་བའོ། །སོང་པ་ིད་དོན་དམ་གི་ཚུལ་དུ་ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་དྱེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པ་ཞྱེས་
བརོད་དྱེ། གང་གི་ཕིར་ན། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་སོད་ཡུལ་སོང་པ་ིད་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར། དྱེ་སོང་པ་ིད་ལ་དོན་དམ་
པའི་སས་བརོད་ནས་དྱེའི་མིང་གིས་བཏགས་པའོ། །དྱེའི་སོང་པ་ིད་ནི་དོན་དམ་པ་སོང་པ་ིད་དོ། །བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་དགོས་པ་ཅིའི་ཕིར་སོང་པ་ིད་བསོམས་ནས་ལམ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅྱེ་ན། འདུས་བས་དང་འདུས་
མ་བས་ཀི་སོང་པ་ིད་བསོམ་པའི་དོན་དུ་འདུས་བས་སོང་པ་ིད་དང་འདུས་མ་བས་སོང་པ་ིད་བསན་
ཏོ། །ཅིའི་ཕིར་གིས་པོ་སོམ་པར་བྱེད་ཅྱེ་ན། འདུས་བས་ཀི་དགྱེ་བ་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་དགྱེ་བ་གིས་ཐོབ་
པར་བ་བའི་ཕིར་ཏྱེ། སོང་ིད་གིས་པོ་བསོམས་པས་འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་ལ་ཞྱེན་པ་དག་ནས་
གིས་པོ་དི་མས་དག་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཡང་ན་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་དགྱེ་བ་གིས་ལ་
ཞྱེན་པའི་དི་མ་དག་པ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་སོང་པ་ིད་བསོམ་པར་བ་བ་
ཡིན་པའི་ཕིར་སོང་པ་ིད་གིས་པོ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསན་ཏོ། །འདུས་བས་ནི་ལམ་དང་འདུས་མ་བས་ནི་མང་
འདས་སོ། །སྲིད་ཞི་གིས་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པ་ནི་མཐའ་ལས་འདས་པ་སྱེ། དྱེའི་སོང་པ་ིད་ནི་མཐའ་ལས་
འདས་པ་སོང་པ་ིད་དོ། །འདི་ནི་རྟག་ཏུ་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་བ་བའི་ཕིར་བསོམ་པར་བའོ། །འཁོར་བ་ནི་
ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྱེད་པ་སྱེ། དྱེའི་སོང་པ་ིད་ནི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྱེད་པ་སོང་པ་ིད་དོ། །འདི་ནི་སྱེམས་ཅན་གི་
དོན་དུ་འཁོར་བ་ཡོངས་སུ་གཏང་བར་མི་བ་བའི་ཕིར་དུ་བསོམ་སྱེ། འཁོར་བ་སོང་པ་ིད་དུ་མ་རྟོགས་ན་འཁོར་
བ་སོན་དུ་མཐོང་ནས་དོར་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ལྷག་མྱེད་ཀི་དུས་སུའང་དགྱེ་བའི་རྩ་བ་མི་ཟད་པ་ནི་དོར་བ་
མྱེད་པ་སྱེ། དྱེའི་སོང་པ་ིད་ནི་དོར་བ་མྱེད་པ་སོང་པ་ིད་དོ། །འདི་ནི་ལྷག་མྱེད་ཀི་དུས་སུའང་དགྱེ་བའི་རྩ་བ་མི་
ཟད་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་བསོམ་པར་བའོ། །འདི་བསོམས་པས་དགྱེ་བའི་རྩ་བ་ལ་གཟུང་འཛིན་གི་དི་མ་དག་
ནས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཐོབ་པས་དགྱེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཕིར་རོ། །རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ནི་རང་
བཞིན་ཡིན་ལ་དྱེའི་སོང་པ་ིད་ནི་རང་བཞིན་སོང་པ་ིད་དོ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཀང་རྣམ་པར་དག་
པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་བསོམ་པར་བ་བ་སྱེ། འདི་བསོམ་པས་རིགས་ལ་ཞྱེན་པའི་དི་མ་དག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 
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མཚན་དང་དཔྱེ་བད་ནི་རང་གི་མཚན་ིད་ཡིན་ལ། དྱེའི་སོང་པ་ིད་ནི་རང་གི་མཚན་ིད་སོང་པ་ིད་དོ། །འདི་
ནི་མཚན་དང་དཔྱེ་བད་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་བསོམ་སྱེ། འདི་བསོམས་པས་མཚན་དང་དཔྱེ་
བད་ལ་བདྱེན་འཛིན་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། སོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་དང་མ་འདྱེས་པའི་ཆོས་
ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དྱེ། དྱེའི་སོང་པ་ིད་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ིད་དོ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་བསོམ་སྱེ། འདི་བསོམས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཞྱེན་པ་
དག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཇི་སྐད་བསན་པའི་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་
བས་ཀི་དགྱེ་བ་སོགས་ཀི་ཆྱེད་དུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སོང་པ་ིད་ལ་དམིགས་ནས་ལམ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་
དོ། །གསུམ་པ་སོང་ིད་ལྷག་མ་གིས་བཤད་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་གི་དངོས་པོ་མྱེད་
པ་ནི་འདིར་དངོས་པོ་མྱེད་པ་སོང་པ་ིད་དོ། །བདག་གིས་པོ་དྱེའི་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་
དངོས་པོ་མྱེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་སོང་པ་ིད་ཡིན་པས་ས་མ་ལས་སོང་པ་ིད་གཞན་དུ་བཤད་དོ། །དྱེ་ལ་ས་མ་ནི་
གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་སོ་འདོགས་པ་སྱེལ་བའི་ཕིར་དུ་སོས་ལ། ཐ་མ་ནི་སོང་པ་ིད་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པ་
བསལ་བའི་ཕིར་དུ་སོས་སོ། །བཞི་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་སོ་ནས་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏྱེ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་
ན་ཇི་ལྟར་ཕིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པས་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། སོང་པ་ིད་དང་པོར་ོན་
མོངས་པ་དང་བཅས་པར་མ་གྱུར་ན་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་མྱེད་དུ་གྲོལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། དང་པོ་ནས་འཆིང་
བྱེད་ཀི་ོན་མོངས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏྱེ་དང་པོར་ོན་མོངས་པ་དང་ལྡན་ན་ཕིས་ཇི་ལྟར་དག་པར་འགྱུར་
ཞྱེ་ན། གལ་ཏྱེ་ཕིས་གྱེན་པོ་བསོམས་ཀང་ོན་མོངས་པ་དྱེ་རྣམ་པར་དག་པར་མ་གྱུར་ན་ོན་མོངས་པ་དང་
བྲལ་བའི་དོན་དུ་ལམ་ལ་འབད་པ་འབྲས་བུ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་
རྣམ་པར་དག་ཅིང་ོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པའང་ཡིན་ཞྱེ་ན། སྱེམས་ཀི་སོང་པ་ིད་དྱེ་ནི་ཆོས་ཅན། ོན་
མོངས་པའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་ཏྱེ། འོད་གསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་རང་བཞིན་ནི་མ་དག་པའང་མིན་ནོ། །ོན་
མོངས་པ་མི་ལྡན་པ་ཡང་མིན་ཏྱེ། གོ་བུར་གི་ོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་དི་མས་དག་པ་ཡང་
མིན་ནོ། །ཡང་ན་སྱེམས་ཀི་རང་བཞིན་སོང་ིད་དྱེ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མ་དག་པ་མིན་ཏྱེ། ོན་
མོངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། འོད་གསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་དི་མས་དག་པ་ཡང་མིན་
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ཏྱེ། གོ་བུར་གི་ོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར། གོ་བུར་གི་དོན་ནི་འབྲལ་རུང་ངོ་། །མཚན་ིད་ཀི་ལྱེའུར་
བཅད་པ་སྱེ། ལྱེའུ་དང་པོའ་ིརྣམ་འགྲྱེལ་ལོ།།  ༈  །།གིས་པ་སིབ་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། སིར་བསན་པ། 
སོ་སོར་བཤད་པ། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་གི་སིབ་པ་གིས་ཆོས་ཅན། 
ཁབ་པའི་སིབ་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། རང་གཞན་གི་དོན་མཐའ་དག་ལ་སིབ་པའི་ཕིར་རོ། །ན་ཐོས་ཀི་རིགས་ཅན་གི་
སིབ་པ་ཆོས་ཅན། ི་ཚེ་བའི་སིབ་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། བདག་གི་དོན་ཙམ་ལ་སིབ་པར་བྱེད་པའི་ཕིར། རིགས་ཅན་
གསུམ་ཀའི་ོན་མོངས་པ་ལྷག་པར་སོད་པའི་ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། ལྷག་པའི་སིབ་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཡུལ་ཅུང་
ཟད་ཙམ་ལ་ཡང་ལྷག་པར་འབྱུང་བའི་སིབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡུལ་དང་ཆ་མམ་དུ་བྱུང་བའི་རིགས་ཅན་
གསུམ་གི་ོན་མོངས་པ་ཆོས་ཅན། མམ་པའི་སིབ་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། ཡུལ་ཆྱེ་ཆུང་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པར་
འཇུག་པའི་སིབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་བའི་རྒྱུ་ྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་། བསམ་པས་འཁོར་བ་སོང་བའི་སིབ་པ་
གིས་ནི་ཆོས་ཅན། བང་སྱེམས་ཀི་ལམ་སྱེ་བའི་སིབ་པ་ཡིན་ཏྱེ། བང་སྱེམས་ཀི་ཤྱེས་རབ་དང་ཐབས་ཀི་མི་
མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར། བང་སྱེམས་ཀི་ཤྱེས་རབ་ཀིས་འཁོར་བ་རང་བཞིན་མྱེད་པར་རྟོགས་ཤིང་
ཐབས་སྙིང་རྱེས་སྱེམས་ཅན་མི་འདོར་བའི་ཕིར། དྱེ་ལ་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གིས་ནི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་ལམ་
གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཞིང་། གིས་པ་ནི་ན་རང་གི་ལམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ལ། ལྷག་པ་དང་མམ་
པ་གིས་ནི་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གིས་ཀི་སིབ་པ་ཐུན་མོང་བར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་
གསུམ་སྱེ། ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ། དགྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སིབ་པ། ལམ་གི་སིབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྱེ། 
གང་གིས་སིབ་པའི་ཀུན་སོར་དང་། གང་ལ་བསིབ་པར་བ་བའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ོན་མོངས་པའི་སིབ་
པ་དུ་ཡོད་ཅྱེ་ན། ོན་མོངས་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་སིབ་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་སོར་བའི་སིབ་པ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་རྣམས་
ལ་ངོས་བཟུང་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དགུ་གང་ཞྱེ་ན། ཀུན་ཏུ་སོར་བའི་སིབ་པ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་རྣམས་ཡིན་ཏྱེ། 
ཀུན་སོར་དགུ་ནི། ལྟ་མིན་ལྔ་དང་། ལྟ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཕག་དོག་དང་། སྱེར་སྣ་འོ། །དགུ་པོ་
འདི་དག་ལ་ཀུན་སོར་ཞྱེས་བ་སྱེ། སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་ལ་སོར་བར་བྱེད་པའི་ཕིར། འདི་ལྟར་ལྟ་བ་ནི་ལྟ་བ་
གཞན་གསུམ་ཡིན་ལ། མཆོག་འཛིན་ནི། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་གིས་སོ། །གིས་པ་
ནི། ོན་མོངས་པ་དྱེ་དག་གིས་གང་ལ་སིབ་ཅྱེ་ན། འདོད་ཆགས་ཀི་ཀུན་ཏུ་སོར་བས་ནི་འཁོར་བ་ལ་སོ་བ་སྱེ་བ་
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ལ་སིབ་སྱེ། འཁོར་བ་ལ་རྱེས་སུ་ཆགས་པའི་ཕིར། ཁོང་ཁོས་ནི་སྱེམས་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་པ་ལ་སིབ་སྱེ། 
སྱེམས་ཁོང་ནས་འཁྲུགས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ལྷག་མ་བདུན་པོ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཐུན་མོང་དུ་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་
མཐོང་བ་ལ་སིབ་པ་ཡིན་ནོ། །སོ་སོའ་ིབྱེད་ལས་ནི། ང་རྒྱལ་གིས་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ྱེས་དམིགས་
ཤྱེས་པ་ལ་སིབ་སྱེ། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ྱེས་དམིགས་ཤྱེས་པ་ལ་སིབ་པའི་ཕིར། མ་རིག་པས་ནི་འཇིག་ལྟ་
དྱེའི་གཞི་ྱེར་ལྱེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔའི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ལ་སིབ་སྱེ། རྟག་འཛིན་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་
སྱེད་པའི་ཕིར། ལྟ་བའི་ཀུན་ཏུ་སོར་བས་ནི་འགོག་པའི་བདྱེན་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་སིབ་སྱེ། འཇིག་ལྟ་དང་
མཐར་འཛིན་གིས་འགོག་པ་ལ་སྐྲག་པ་དང་བདག་ཆད་ཀིས་དོགས་པའི་འཇིགས་པ་སྱེད་པའི་ཕིར་དང་། ལོག་
ལྟས་འགོག་པ་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པའི་ཕིར་རོ། །མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་གིས་ཀིས་ནི་ལམ་གི་བདྱེན་པ་ལ་སིབ་
སྱེ། ལམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཐྱེ་ཚོམ་གིས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་
ཤྱེས་པ་ལ་སིབ་སྱེ། དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡིད་མི་ཆྱེས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཕག་དོག་གིས་ནི་རྱེད་
པ་དང་བཀུར་སིའི་ྱེས་དམིགས་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ལ་སིབ་སྱེ། རང་གི་རྱེད་བཀུར་ལ་ཆགས་ཤིང་གཞན་གི་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཞྱེ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །སྱེར་སྣའི་ཀུན་ཏུ་སོར་བས་ནི་ཡོ་བད་ཡོངས་སུ་བསྙུངས་པའི་
ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ལ་སིབ་སྱེ། ཡོ་བད་ལ་ལྷག་པར་ཞྱེན་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལ་རྱེས་སུ་ཆགས་པ་དང་
ཁོང་ཁོའ་ིཀུན་སོར་གིས་ཀིས་ནི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་རྟོགས་པའི་སོར་བ་ལ་འཇུག་པ་ལ་སིབ། ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་
ནི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་རྟོགས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་སིབ་བོ། །ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་དགྱེ་བ་ལ་
སོགས་པའི་སིབ་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། སིབ་བྱེད་སུམ་ཅུ་བཤད་པ། བསིབ་བ་དགྱེ་སོགས་བཅུ་བཤད་པ། 
བསིབ་བ་གང་ལ་གང་གིས་སིབ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསིབ་བ་དགྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་ལ་སིབ་བྱེད་ས་
མ་ལས་གཞན་དུ་འཆད་པ་ནི་ཞྱེས་པའམ། ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་ལས་གཞན་དག་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་ལ་
སིབ་བྱེད་ཀི་སིབ་པ་ནི། སོར་བ་མྱེད་པ་ནི་བག་མྱེད་པ་དང་ལྱེ་ལོའ་ིདབང་གིས་དགྱེ་བ་ལ་མི་སོར་བའོ། ༡ །སྱེ་
མཆྱེད་མ་ཡིན་པ་ནི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཐབས་མ་ཡིན་པ་སྱེ་ཕི་རོལ་པའི་བསན་བཅོས་ལ་ཞྱེན་པའོ། ༢ །ཚུལ་
བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་རྣལ་འབོར་མ་ཡིན་པས་བསྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་ོན་མོངས་པ་སོང་བའི་ཐབས་མིན་པ་
ལ་སོར་བའོ། ༣ །དགྱེ་བའི་རྩ་བ་སྱེ་བ་མྱེད་པ་ནི་བང་ཆུབ་ལ་སིབ་པ་སྱེ་དགྱེ་བ་མྱེད་ན་བང་ཆུབ་མི་འཐོབ་པའི་
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ཕིར་རོ། ༡ །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་ཡང་བང་ཆུབ་ཀི་སིབ་པ་སྱེ་ལྱེ་ལོས་དགྱེ་བའི་རྩ་བ་ཁད་པར་དུ་མི་འགྱུར་བའི་
ཕིར་རོ། ༢ །ཚོགས་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་ནི་ཚོགས་གིས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་མ་ཚང་བའོ། ༣ །རིགས་དང་མི་
ལྡན་པ་ནི་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ིརིགས་མྱེད་པའོ། ༡ །དགྱེ་བའི་བཤྱེས་གྱེན་དང་མི་ལྡན་པ་ནི་རིགས་ཡོད་ཀང་
ཐྱེག་ཆྱེན་གི་དགྱེ་བ་ལ་ཡོངས་སུ་འཇུག་བྱེད་མྱེད་པའོ། ༢ །སྱེམས་ཡོངས་སུ་སོ་བ་ནི་དགྱེ་བའི་བཤྱེས་གྱེན་
དང་ཕད་ཀང་ཐྱེག་ཆྱེན་གི་དཀའ་སད་ཀིས་སྱེམས་ཡོངས་སུ་སོ་བའོ། ༣ །ཡང་ན་དགྱེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྩོན་པའི་
དཀའ་སད་ཀིས་ཡོངས་སུ་སོ་བའོ། །སྒྲུབ་པ་དང་ཡང་མི་ལྡན་པ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་ལ་མི་འཇུག་པའོ། 
༡ །སྱེ་བོ་ངན་པ་དང་འགྲོགས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་མི་ཤྱེས་པ་དང་འགྲོགས་པའོ། ༢ །སང་བ་
དང་འགྲོགས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་སོན་སོ་བཏགས་ནས་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བ་དང་འགྲོགས་པའོ། ༣ །དྱེ་
ལྟ་ན་སྱེ་བོ་ངན་པ་དང་འགྲོགས་པ་དང་། སང་བ་དང་འགྲོགས་པ་ཞྱེས་གིས་སུ་བཞག་གོ །རང་གི་གནས་ངན་
ལྱེན་གསུམ་ནི། ོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་རྣམ་སིན་གི་སིབ་པའོ། ༡ །སིབ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་མ་གང་ཡང་
རུང་བ་ཞིག་དང་། ༢ ཐོས་བསམ་གི་ཤྱེས་རབ་ཡོངས་སུ་མ་སིན་པ་དང་། ༣ རང་བཞིན་གིས་སམ་ལྷན་ཅིག་
སྱེས་པའི་གནས་ངན་ལྱེན་ནི་སོམ་སོང་གི་ོན་མོངས་པའི་བག་ལ་ལ་ལོ། ༡ །ལྱེ་ལོ་ནི་དགྱེ་བ་ལ་མི་སོ་བའོ། 
༢ །བག་མྱེད་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་ལ་སྱེམས་མི་བསྲུང་བའོ། ༣ །སྲིད་པ་ལ་ཆགས་པ་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་
ལ་ཞྱེན་པའོ། ༡ །ལོངས་སོད་ལ་ཆགས་པ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ལ་ཞྱེན་པའོ། ༢ །སྱེམས་ཞུམ་པར་
གྱུར་པ་ནི་དགྱེ་བའི་སོད་པ་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་ལ་འཇུག་པར་མི་ནུས་པའོ། ༣ །མ་དད་པ་ནི་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ིཚུལ་
སྱེམས་ཡིད་མ་ཆྱེས་ཤིང་མ་དད་པའོ། ༡ །མི་མོས་པ་ནི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྱེ་བའི་གསུང་རབ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་
འཛིན་པའོ། ༢ །ས་ཇི་བཞིན་དུ་སོད་པ་ནི་མ་སྱེས་པ་དང་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་སོགས་གསུངས་པ་ལ་ས་ཇི་
བཞིན་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་པ་སྱེ་དགོངས་པའི་དོན་མི་ཤྱེས་པའོ། ༣ །དམ་ཆོས་ཆྱེས་ཆྱེར་མི་འཛིན་པ་ནི་ཆོས་
གཅྱེས་སས་སུ་མི་འཛིན་པའོ། ༡ །རྱེད་པ་ལ་གདུ་བ་ནི་རྱེད་པ་འབའ་ཞིག་གཙོ་བོར་བྱེད་པའོ། ༢ །སྙིང་རྱེ་མྱེད་
པ་ནི་ཆོས་འཆད་པའི་ཀུན་སོང་གི་བསམ་པ་མ་དག་པའོ། ༣ །ཐོས་པས་ཕོངས་པ་ནི་ཆོས་སོང་བའི་ལས་
བསག་པས་དམ་པའི་ཆོས་ན་པ་དང་བྲལ་བའོ། ༡ །ཐོས་པ་ཉུང་བ་ནི་ཅུང་ཟད་ཐོས་ཀང་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་འཛིན་པའི་
ནུས་པ་མྱེད་པའོ། ༢ །ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སོང་བ་མ་བས་པ་ནི་འདུན་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་སོགས་ཀི་རྐང་
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པས་སང་བ་མ་བས་པའོ། ༣ །སིབ་པ་སུམ་ཅུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་བསིབ་བ་དགྱེ་སོགས་བཅུ་བཤད་པ་
ནི། དགྱེ་བ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགྱེ་བ་ཇི་སྙྱེད་དོ། ༡ །བང་ཆུབ་ནི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཐུགས་སུ་ཆུད་
པའོ། ༢ །བང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་སྱེམས་བསྱེད་པའོ། ༣ །བོ་ལྡན་ནི་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་སྱེ་དབང་པོ་རྣོ་བའི་ཕིར། ༤ འཁྲུལ་པ་མྱེད་པ་ནི་མཐོང་ལམ་སྱེ། བདྱེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་
བས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་བོ་སྱེས་པའི་ཕིར། ༥ སིབ་པ་མྱེད་པ་ནི་སོམ་ལམ་སྱེ། སིབ་པ་མཐའ་དག་གི་གྱེན་པོ་
བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་སིབ་པའི་ལྷག་མ་མྱེད་པ་ལ་སར་རོ། ༦ །བསོ་བ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སྱེ། དགྱེ་བ་
བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་སྒྱུར་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། ༧ །མི་སྐྲག་པ་ནི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྱེ་བའི་གསུང་རབ་ལ་མི་སྐྲག་
པའོ། ༨ །སྱེར་སྣ་མྱེད་པ་ནི་རྱེད་པ་དང་བཀུར་སི་ལ་མི་ལྟ་བར་དམ་པའི་ཆོས་སོན་པའོ། ༩ །དབང་ནི་སངས་
རྒྱས་ཏྱེ་དབང་བཅུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕིར་རོ། ༡༠ །དགྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་དབང་པོ་ལ་ཐུག་པའི་བར་
ཆོས་བཅུ་ནི་བསིབ་བའི་དགྱེ་སོགས་བཅུའོ། །སྐབས་འདིར་སོབ་དཔོན་དབིག་གྱེན་གིས་སིབ་པ་བཅུ་པོ་འདི་
ལ་བྱེད་རྒྱུ་དཔྱེ་དང་བཅས་པ་བསན་པ་ནི་འདི་ལྟར། སྱེ་བའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། མིག་དབང་ལས་མིག་ཤྱེས་སྱེ་བ་ལྟ་
བུའོ། །གནས་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། ཟས་བཞིས་ལུས་གནས་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྟྱེན་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། བཅུད་ཀི་
སྱེམས་ཅན་སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟྱེན་ས་གཞི་ལ་བརྟྱེན་པ་ལྟ་བུའོ། །གསལ་བའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། བསན་བ་གཟུགས་ལ་
གསལ་བྱེད་མར་མྱེ་ལྟ་བུའོ། །འགྱུར་བའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། བཙོ་སྲྱེག་བྱེད་པའི་མྱེ་ལྟ་བུའོ། །འབྲལ་བའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། 
རྩ་བརྔ་བ་ལ་ཟོར་བ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་དུ་སྒྱུར་བའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། གསྱེར་བཟོ་ཤྱེས་པའི་མགར་བས་གསྱེར་གདུ་བུ་
ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོར་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡིད་ཆྱེས་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་མྱེ་ལྟ་བུའོ། །གོ་
བར་བྱེད་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྒྱུ་ལས་ངྱེས་པ་བསྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འཐོབ་པའི་བྱེད་
རྒྱུ་ནི། ལམ་ལ་བརྟྱེན་ནས་མང་འདས་འཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་། བྱེད་རྒྱུ་བཅུ་ནི་སྱེ་བ་དང་། །གནས་པ་
རྟྱེན་དང་བསན་བ་དང་། །འགྱུར་དང་འབྲལ་དང་གཞན་དུ་དང་། །ཡིད་ཆྱེས་གོ་བྱེད་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། །ཞྱེས་གསུངས། གཞན་ཡང་དགྱེ་བ་སྱེ་བའི་བྱེད་རྒྱུ། བང་ཆུབ་གནས་པའི་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་སིབ་བ་བཅུ་
དང་། སྱེ་བ་ལ་སིབ་པ། གནས་པ་ལ་སིབ་པ་སོགས་སིབ་བྱེད་བཅུ་གོ་རིམ་བཞིན་སོར་ཚུལ་དང་བཅས་ཏྱེ་



14   རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། 

གསུངས་སོ། །འདི་དག་གི་གོ་རིམ་ནི། ཐོག་མར་དགྱེ་བའི་རྩ་བ་ལ་ཞུགས་ནས། དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་
སྱེམས་བསྱེད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་དྱེ། དོན་གིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་ནས་
སྱེམས་བསྱེད་ཀི་དམ་བཅའ་མཐར་ཕིན་པའི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་བ་བ་སིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་
བོ། །དྱེ་ནས་སིན་སོགས་ཚོགས་གིས་ཀི་འབྲས་བུ་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པའི་མཐོང་ལམ་བསྱེད་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་
ནས་སིབ་པ་ལྷག་མ་མྱེད་པའི་སོམ་ལམ་སོམ་མོ། །དྱེ་ནས་གནས་སྐབས་དྱེ་དག་ཏུ་དགྱེ་བའི་རྩ་བ་ཆུད་མི་ཟ་
བའི་དོན་དུ་དགྱེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བར་བྱེད་དོ། །དགྱེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བ་ནི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྱེ་བའི་གསུང་
རབ་ཐོས་པ་ལ་རག་ལས་པས་དྱེ་ལ་མི་སྐྲག་པར་འཇུག་གོ །ཞུགས་ནས་སྱེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་དོན་
དུ་ཆོས་སོན་ཏོ། །ཆོས་ཀིས་གདུལ་བ་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བས་ནས། དབང་ཐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་དུ་
འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །བསིབ་བ་དགྱེ་སོགས་བཅུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་བསིབ་བ་གང་ལ་གང་གིས་སིབ་པ་
བཤད་པ་ནི། དགྱེ་སོགས་གང་ལ་སིབ་བྱེད་དུ་ཞིག་གིས་སིབ་པར་བྱེད་ཅྱེ་ན། དགྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དག་གི་
སིབ་པ་རྣམས་ནི་བཅུ་པོ་རྱེ་རྱེ་ལ་སིབ་བྱེད་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པ་དག་ཏུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེ་ཡང་དགྱེ་བ་ལ་
སིབ་པ་གསུམ་ནི། སོར་བ་མྱེད་པ་དང་། སྱེ་མཆྱེད་མིན་པ་ལ་སོར་བ་དང་། ཚུལ་བཞིན་མིན་པ་ལ་སོར་བས་
བསྱེད་པའོ། །བང་ཆུབ་ཀི་སིབ་པ་གསུམ་ནི། དགྱེ་བའི་རྩ་བ་བསྱེད་པ་མྱེད་པ་དང་། བསྱེད་ཀང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་
པ་དང་། ཚོགས་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པའོ། །ཡང་དག་པར་འཛིན་པའི་སིབ་པ་གསུམ་ནི། རིགས་དང་མི་ལྡན་པ་
དང་། དགྱེ་བའི་བཤྱེས་གྱེན་དང་མི་ལྡན་པ་དང་། སྱེམས་ཡོངས་སུ་སོ་བའོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་ཁོང་དུ་
ཆུད་པ་ལ་སིབ་པ་གསུམ་ནི། སྒྲུབ་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དང་། སྱེ་བོ་ངན་པ་དང་འགྲོགས་པ་དང་། སྱེ་བོ་སང་བ་དང་
འགྲོགས་པའོ། །འཁྲུལ་པ་མྱེད་པའི་སིབ་པ་གསུམ་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་གནས་ངན་ལྱེན་གསུམ་དང་། སིབ་པ་
གསུམ་ལས་ལྷག་མ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་། ཤྱེས་རབ་ཡོངས་སུ་མ་སིན་པའོ། །རང་གི་གནས་ངན་ལྱེན་གསུམ་
ནི། ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་དང་། ལས་ཀི་སིབ་པ་དང་། རྣམ་སིན་གི་སིབ་པ་གསུམ་མོ། །སིབ་པ་མྱེད་པའི་སིབ་
པ་གསུམ་ནི། རང་བཞིན་གི་གནས་ངན་ལྱེན་དང་། ལྱེ་ལོ་དང་། བག་མྱེད་པའོ། །བསོ་བའི་སིབ་པ་གསུམ་ནི། 
སྲིད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ལོངས་སོད་ལ་ཆགས་པ་དང་། སྱེམས་ཞུམ་པའོ། །མི་སྐྲག་པའི་སིབ་པ་གསུམ་ནི། 
གང་ཟག་ལ་མ་དད་པ་དང་། ཆོས་ལ་མ་མོས་པ་དང་། དོན་ལ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་སོད་པའོ། །སྱེར་སྣ་མྱེད་པའི་སིབ་
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པ་གསུམ་ནི། ཆོས་ལ་ཆྱེས་ཆྱེར་མི་འཛིན་པ་དང་། རྱེད་བཀུར་ལ་གདུ་བ་དང་། སྙིང་རྱེ་མྱེད་པའོ། །དབང་གི་
སིབ་པ་གསུམ་ནི། ཐོས་པས་ཕོངས་པ་དང་། ཐོས་པ་ཉུང་བ་དང་། ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་མ་སངས་པའོ། །དགྱེ་བ་ལ་
སོགས་པའི་སིབ་པ་བསན་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལམ་གི་སིབ་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། སིར་བསན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། ས་རྣམས་ལ་
སིབ་པ་དག་ནི་སིབ་པ་ས་མ་གིས་ལས་གཞན་པའི་སིབ་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། བང་ཆུབ་ཀི་
ཕོགས་ཀི་སིབ་པ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སིབ་པ་དང་། ས་རྣམས་ཀི་སིབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དན་པ་ྱེར་
གཞག་གི་སིབ་པ་ཆོས་ཅན། གཞི་ལ་མི་མཁས་པ་ཡིན་ཏྱེ། གཞི་ལུས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ལ་ཕིན་ཅི་
ལོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། ལུས་ལ་གཙང་བ་དང་། ཚོར་བ་ལ་བདྱེ་བ་དང་། སྱེམས་ལ་བདག་དང་། ཆོས་ལ་
བདག་གིར་འཛིན་པའི་ཕིར། ལྱེ་ལོ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་སོང་བའི་སིབ་པ་ཡིན་ཏྱེ། མི་དགྱེ་བ་སྱེས་པ་སོང་
ཞིང་མ་སྱེས་པ་མི་བསྱེད་པ་དང་། དགྱེ་བ་མ་སྱེས་པ་བསྱེད་པ་དང་སྱེས་པ་འཕྱེལ་བའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་
པའི་ཕིར། འགལ་རྱེན་བིང་རྒོད་དང་མཐུན་རྱེན་འདུན་པ་མ་ཚང་བ་གིས་ཀིས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་ལ་སིབ་
སྱེ། རྒྱུ་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་མས་པར་བས་པས་འབྲས་བུ་རྫུ་འཕྲུལ་མི་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཡང་ན་གྲོགས་འདུན་སོགས་
བཞི་དང་གྱེན་པོ་སོང་བའི་འདུ་བྱེད་མ་ཚང་བ་གིས་ཀིས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་ལ་སིབ་སྱེ། འདི་གིས་ཀིས་
ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ལས་མས་པས་འབྲས་བུ་རྫུ་འཕྲུལ་མི་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །དད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ལ་སོགས་མི་
བསྱེད་པ་སྱེ་དྱེ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ལ་སིབ་སྱེ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགྱེ་བའི་རྩ་བ་མི་སྱེད་པར་
བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དད་པ་སོགས་ནུས་པ་མས་ཆུང་བ་ཆོས་ཅན། སོབས་ལ་སིབ་སྱེ། མི་མཐུན་ཕོགས་ཟིལ་
གིས་གནོན་པའི་ནུས་པ་མ་ཆུང་བའི་ཕིར། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་མཐོང་སང་རྣམས་ཆོས་
ཅན། བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་ལ་སིབ་སྱེ། བདྱེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མི་མཐོང་བར་བྱེད་པའི་ཕིར། གནས་ངན་ལྱེན་
གི་སིབ་པ་ཆོས་ཅན། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་ལ་སིབ་སྱེ། སོམ་ལམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར། 
སོན་ཆགས་པས་ཞྱེས་པ་ནི་སིབ་པ་ཀུན་གི་མཇུག་ཏུ་སར་རོ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་སིབ་པ་བསན་ཟིན་
ཏོ། །གིས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སིབ་པ་ནི། སྱེར་སྣ་ཆོས་ཅན། སིན་པ་ལ་སིབ་པར་བྱེད་དྱེ། ཕྱུག་པོའ་ིགོ་
འཕང་ཐོབ་པ་ལ་གྱེགས་བྱེད་པའི་ཕིར། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ཆོས་ཅན། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་སིབ་པ་
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ཞྱེས་བ་སྱེ། བདྱེ་འགྲོ་ཐོབ་པ་ལ་གྱེགས་བྱེད་པའི་ཕིར། ཁོང་ཁོ་ཆོས་ཅན། བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་གི་སིབ་པ་ཡིན་
ཏྱེ། བཟོད་པའི་སོ་ནས་བསམ་པས་སྱེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བ་ཐོབ་པ་ལ་གྱེགས་བྱེད་པའི་ཕིར། ལྱེ་ལོ་
ཆོས་ཅན། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་སིབ་པ་ཡིན་ཏྱེ། ྱེས་པ་འབྲི་ཞིང་ཡོན་ཏན་འཕྱེལ་བ་ལ་གྱེགས་བྱེད་
པའི་ཕིར། རྣམ་གཡྱེང་ཆོས་ཅན། བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་གི་སིབ་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་གདུལ་བ་
བསན་པ་ལ་འཛུད་པའི་གྱེགས་བྱེད་པའི་ཕིར། ཤྱེས་རབ་འཆལ་བ་ཆོས་ཅན། ཤྱེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་མི་
མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཏྱེ། གདུལ་བ་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་གྱེགས་བྱེད་པའི་ཕིར། དགྱེ་བ་བང་ཆུབ་ཀི་ཐབས་དང་
བྲལ་བ་ཆོས་ཅན། ཐབས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་བ་མི་ཟད་པའི་གྱེགས་བྱེད་པའི་ཕིར། 
སོན་ལམ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། སོན་ལམ་གི་ཕར་ཕིན་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་བ་རྒྱུན་མི་
འཆད་པའི་གྱེགས་བྱེད་པའི་ཕིར། ཕར་ཕིན་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཆུང་བ་
ཆོས་ཅན། སོབས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་སིབ་པ་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་བའི་འབྲས་བུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངྱེས་པར་བྱེད་པ་ལ་
གྱེགས་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ས་ཇི་བཞིན་དུ་སོད་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་
ཡིན་ཏྱེ། བདག་དང་གཞན་ཆོས་ཟབ་མོ་རྣམས་ལ་ལོངས་སོད་པ་དང་སྱེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བྱེད་པ་
ལ་གྱེགས་བྱེད་པའི་ཕིར། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སིབ་པ་བསན་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་སའི་སིབ་པ་བསན་པ་ནི། ཆོས་
དབིངས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལ་རིགས་མི་འད་བའི་ཁད་པར་མྱེད་ཀང་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་ངྱེས་པ་འདྱེན་པའི་ཚུལ་གི་
བྱེ་བྲག་ལས་ས་བཅུར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཁད་པར་སིབ་པ་བཅུར་བཞག་གོ །མམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་ིད་རྟོགས་
པས་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་ངྱེས་པ་འདྱེན་ཚུལ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། ས་དང་པོར་ཆོས་དབིངས་ལ་གོམས་པ་ཐོབ་ཚུལ་
གི་ནུས་པས་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་དབིངས་ཀུན་འགྲོའ་ིཚུལ་དུ་རྟོགས་པས་མམ་གཞག་ནི་དྱེའི་དོན་དུའོ། །ས་
གིས་པར་ཆོས་དབིངས་སོམ་པ་ནི། རྱེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་དབིངས་ཀི་རྟོགས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་མཆོག་ཏུ་
འགྱུར་བའི་རྟྱེན་དུ་རྟོགས་པས་མམ་གཞག་ནི་དྱེའི་དོན་དུའོ། །ས་གསུམ་པ་ལ་ཆོས་དབིངས་སོམ་པ་ནི། རྱེས་
ཐོབ་ཏུ་ཆོས་དབིངས་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་གསུང་རབ་ཐོས་པ་དོན་དུ་གྱེར་བའི་མཆོག་ཏུ་རྟོགས་པ་འབྱུང་
བས་མམ་གཞག་ནི་དྱེའི་དོན་དུའོ། །ས་བཞི་པ་ལ་ཆོས་དབིངས་སོམ་པ་ནི། རྱེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་དབིངས་བདག་
གི་བ་སོགས་གང་དུ་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མྱེད་པར་རྟོགས་པས་མམ་གཞག་ནི་དྱེའི་དོན་དུའོ། །ས་ལྔ་པར་
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ཆོས་དབིངས་སོམ་པ་ནི། རྱེས་ཐོབ་ཏུ་བདག་གཞན་གི་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་ཆོས་དབིངས་ཐ་དད་མྱེད་པར་རྟོགས་
པས་ན་མམ་གཞག་ནི་དྱེའི་དོན་དུའོ། །ས་དྲུག་པའི་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་སར་ཡོད་རྣམ་པར་
དག་པར་འགྱུར་བ་མིན་པར་རྟོགས་པས་ན་རྟོགས་པ་དྱེ་བསྱེད་པའི་དོན་ཅན་དུ་མམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་ིད་སོམ་
མོ། །ས་བདུན་པ་ལ་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་དབིངས་མཚན་མ་མྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་ཐ་དད་མྱེད་པར་
རྟོགས་པའི་དོན་དུ་མམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་དབིངས་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་སོ་འདོགས་གཅོད་དོ། །ས་བརྒྱད་
པ་ལ་ནི། རྱེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་དབིངས་འཕྱེལ་འགྲིབ་མྱེད་པར་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་ཆོས་དབིངས་ལ་འཕྱེལ་འགྲིབ་
མྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་མམ་པར་གཞག་གོ །ས་བརྒྱད་པ་ལ་ཆོས་དབིངས་འཕྱེལ་འགྲིབ་མྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་
ཏྱེ། མམ་པར་གཞག་པ་ནི་ཆོས་ཅན། དབང་རྣམ་པ་བཞི་ཡི་གནས་ཞྱེས་བརོད་དྱེ། ཁོད་ལས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་
པ་དང་། ཞིང་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། ལས་ལ་དབང་བ་བཞི་པོའ་ིཡོན་ཏན་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་
འཐོབ་ཅྱེ་ན། ས་བརྒྱད་པ་ལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་དབང་བ་དང་། ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་བ་
འབྱུང་སྱེ། སོས་པའི་མཚན་མར་འཛིན་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དང་འཁོར་གི་དཀིལ་
འཁོར་རབ་ཏུ་སོན་པའི་མཐུ་བརྱེས་པའི་ཕིར། ས་དགུ་པ་ལ་ནི། མམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་དབིངས་བསོམས་པས་
ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་དབང་བའི་ཡོན་ཏན་གི་གནས་སུ་རྟོགས་ཏྱེ། སོ་སོ་ཡང་དག་པ་རིག་པ་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་ཕིར། 
ས་བཅུ་པ་ལ་ནི། མམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་དབིངས་བསོམས་པས་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་ཕིན་ལས་འབྱུང་བའི་གནས་ིད་དུ་
རྟོགས་ཏྱེ། ཇི་ལྟར་བཞྱེད་པ་བཞིན་དུ་སྱེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་དག་ནི་མམ་གཞག་ཏུ་
ཆོས་དབིངས་བསོམས་པས་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་ངྱེས་པ་འདྱེན་ཚུལ་བཅུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །མམ་གཞག་གི་ཆོས་
དབིངས་ལ་གནས་སྐབས་དྱེ་དང་དྱེ་དག་ཏུ་རྟོགས་པ་དྱེའི་རྟྱེན་ཞྱེས་བརོད་དོ། །སྱེམས་ཀི་ཆོས་ིད་ཀིས་
རྟོགས་པའི་རྟྱེན་བྱེད་པ་ལ་རིགས་ཤྱེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་མམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་ིད་ལ་གོམས་པ་
ཐོབ་ཚུལ་གི་བྱེ་བྲག་དྱེ་ིད་རྱེས་ཐོབ་ཏུ་ངྱེས་པ་དྱེ་དག་བསྱེད་པས་ན་དྱེའི་དོན་དུ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །དྱེས་ན་ཆོས་
དབིངས་ལ་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་སིབ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་འདི་དག་ས་བཅུ་རྣམས་
ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་སོ། །སོང་བྱེད་ཀི་གྱེན་པོ་ནི་ས་བཅུ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ོན་མོངས་པའི་
སིབ་པ་དང་ཤྱེས་བའི་སིབ་པ་གིས་པོ་དྱེར་ནི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་བསན་ཏོ། །གིས་པོ་ལས་མ་
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གཏོགས་པའི་སིབ་པ་གཞན་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པོ་དྱེར་ནི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏྱེ། གིས་པོ་དྱེ་
ཟད་ནས་ནི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །སིབ་པའི་ལྱེའུར་བཅད་པ་སྱེ། ལྱེའུ་གིས་
པའི་བཤད་པའོ།།  ༈  །།གསུམ་པ་དྱེ་ཁོ་ནི་ིད་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། ལུས་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། ཡན་
ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བཅུའི་གྱེན་པོར་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་རྣམ་པ་བཅུ་བཞག་
གོ །བཅུ་གང་ཞྱེ་ན། རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་དང་། མཚན་ིད་ཀི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་དང་། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་
ིད་དང་། འབྲས་བུ་དང་རྒྱུའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་དང་། རགས་པ་དང་ཕ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་དང་། གྲགས་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་
ིད་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་ཡུལ་གི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་དང་། བསྡུ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་དང་། དབྱེ་བའི་མཚན་ིད་ཀི་དྱེ་
ཁོ་ན་ིད་དང་། མཁས་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་དྱེ་བཅུའོ། །དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ཅྱེས་པ་ནི། ཆོས་དྱེ་དང་དྱེ་དག་གི་ཇི་ལྟར་
ཡིན་པའམ་གནས་པའི་ཚུལ་ལོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་
ིད་བཤད་པ་ནི། དྱེ་ལ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ལ་རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ཅྱེས་བའོ། །ཇི་ལྟར་རྩ་བ་ཞྱེས་བརོད་ཅྱེ་ན། 
ཐམས་ཅད་འདི་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ངོ་བོ་ིད་ཅྱེས་བ་ཞྱེ་ན། ཆོས་དྱེ་དང་དྱེ་དག་གི་
ཡིན་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཅིའི་ཕིར་གསུམ་དུ་བསན་ཅྱེ་ན། སང་བར་བ་བ་དང་། ཤྱེས་པར་བ་བ་དང་། མངོན་
དུ་བ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུམ་དུ་བསན་ཏོ། །ཡང་ན་ཀུན་བཏགས་ནི་ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་ལྟར་རྟག་ཏུ་མྱེད་
པའི་ངོ་བོ་དང་། གཞན་དབང་ནི་རྫས་སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ིད་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ནི་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མྱེད་
པའི་ངོ་བོ་ིད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་དུ་བཞག་ཅྱེ་ན། ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ལས། ཀུན་བཏགས་ནི་བིས་
པས་བཏགས་པ་ལྟར་རྟག་ཏུ་མྱེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་དང་། གཞན་དབང་ནི་རྫས་སུ་ཡོད་ཀང་ཇི་ལྟར་སྣང་བའི་དྱེ་ཁོ་
ན་ལྟར་མིན་པའི་ངོ་བོ་ིད་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ནི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་དང་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མྱེད་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་
དྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་ིད་ནི་གསུམ་དུ་འདོད་དོ། །རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་མཚན་ིད་ཀི་དྱེ་
ཁོ་ན་ིད་སོན་པ་ནི། ངོ་བོ་ིད་གསུམ་པོ་འདི་ལ་ཐོས་བསམ་གིས་ཆོས་གང་ཤྱེས་ནས་སོ་འདོགས་སྐུར་
འདྱེབས་ཀི་ལྟ་བ་མི་འབྱུང་བ་དྱེ་ནི་ཀུན་བཏགས་ཀི་དྱེ་ཁོ་ནའི་མཚན་ིད་དོ། །ཇི་ལྟར་སོ་འདོགས་སྐུར་འདྱེབས་
མི་འབྱུང་ཞྱེ་ན། ཀུན་བཏགས་ཀི་མཚན་ིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་འདི་ལ་ཆོས་དང་གང་ཟག་རྫས་སུ་ཡོད་པར་སོ་
འདོགས་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་མྱེད་ཅྱེས་སྐུར་པ་འདྱེབས་པའི་ལྟ་བ་དག་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཐོས་བསམ་གིས་
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ཆོས་གང་ཤྱེས་ནས་སོ་འདོགས་བསྐུར་འདྱེབས་མི་བྱུང་བ་དྱེ་ནི་གཞན་དབང་གི་དྱེ་ཁོ་ནའི་མཚན་ིད་དོ། །ཇི་
ལྟར་ཤྱེས་པ་ལ་མི་འབྱུང་ཞྱེ་ན། གཞན་དབང་ཤྱེས་པ་འདི་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དག་རྫས་སུ་ཡོད་པར་སོ་
འདོགས་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་མྱེད་ཅྱེས་སྐུར་པ་འདྱེབས་པའི་ལྟ་བ་དག་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཐོས་བསམ་གིས་
ཆོས་གང་ཤྱེས་ནས་སོ་འདོགས་སྐུར་འདྱེབས་མི་བྱུང་བ་དྱེ་ནི་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་མཚན་ིད་
དོ། །ཇི་ལྟར་དྱེ་ཤྱེས་པས་སོ་འདོགས་སྐུར་འདྱེབས་མི་འབྱུང་ཞྱེ་ན། ཡོངས་གྲུབ་ཤྱེས་པ་འདི་ལ་གཟུང་བ་དང་
འཛིན་པ་ཡོད་པར་སོ་འདོགས་པ་དང་། སོང་པ་ིད་མྱེད་པར་སྐུར་པ་འདྱེབས་པའི་ལྟ་བ་དག་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་
དང་། ཡང་ན་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་གི་ཆོས་གང་ཐོས་བསམ་གིས་ཤྱེས་ནས་སོ་འདོགས་སྐུར་འདྱེབས་ཀི་ལྟ་བ་མི་
འབྱུང་བ་དྱེ་ནི་མཚན་ིད་ཀི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ཅྱེས་བའོ། །ཅིའི་ཕིར་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ཤྱེས་པར་སོ་འདོགས་སྐུར་
འདྱེབས་མི་བྱུང་ཞྱེ་ན། ཀུན་བཏགས་ཀི་མཚན་ིད་ཤྱེས་པ་འདི་ལ་ཆོས་དང་གང་ཟག་རྫས་སུ་ཡོད་པར་སོ་
འདོགས་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་མྱེད་ཅྱེས་སྐུར་པ་འདྱེབས་པའི་ལྟ་བ་དག་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་དབང་གི་
མཚན་ིད་ཤྱེས་པ་འདི་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་རྫས་སུ་ཡོད་པར་སོ་འདོགས་པ་དང་མྱེད་ཅྱེས་སྐུར་པ་
འདྱེབས་པའི་ལྟ་བ་དག་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ཤྱེས་པ་འདི་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དག་རྫས་
སུ་ཡོད་པར་སོ་འདོགས་པ་དང་། སོང་པ་ིད་ལ་མྱེད་པར་སྐུར་པ་འདྱེབས་པའི་ལྟ་བ་དག་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་
རོ། །གསུམ་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་བསན་པ་ནི། རྟག་པ་དང་། བདྱེ་བ་དང་། བདག་དང་། བདག་
གིར་འཛིན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་གྱེན་པོར་བསན་ཏོ། །གལ་ཏྱེ་རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ནར་ཐམས་ཅད་འདུས་ན། ཕིན་ཅི་
ལོག་གི་གྱེན་པོར་མི་རྟག་སོགས་ཇི་ལྟར་རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ལ་བཞག་ཅྱེ་ན་ཞྱེས་སམ། ཡང་ན་ཇི་ལྟར་རྩ་བའི་དྱེ་
ཁོ་ན་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་རྣམ་པར་བཞག་ཅྱེ་ན། ཕིན་ཅི་ལོག་ནི་རྟག་པ་དང་བདྱེ་བར་འཛིན་པ་སོགས་
ཡིན་ལ། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་རྟག་འཛིན་སོགས་ཀི་གྱེན་པོ་སྡུག་བསལ་བདྱེན་པའི་རྣམ་པ་མི་རྟག་སྡུག་
བསལ་སོང་པ་བདག་མྱེད་དོ། །དྱེ་རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ལ་བཞག་ཚུལ་ནི་མི་རྟག་པ་ནི་རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་གསུམ་དང་གོ་
རིམ་བཞིན་དུ་སར་རོ། །ཀུན་བཏགས་ལ་མི་རྟག་པའི་སས་བརོད་དྱེ་རྫས་སུ་མྱེད་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 
རྟག་པ་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་ལ་བརོད་ལ། དྱེ་ལས་ལྡོག་པ་ནི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཀུན་བཏགས་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་མི་རྟག་པའི་རྣམ་གཞག་བར་རུང་སྱེ། མི་རྟག་པའི་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཁོད་དུས་ཐམས་
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ཅད་དུ་རྫས་སུ་ཡོད་པ་རྟག་པའི་དོན་ལས་ལྡོག་པ་མྱེད་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་དབང་ཆོས་ཅན། 
མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏྱེ། སྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་མཚན་ིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡོངས་གྲུབ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པའི་ཐ་
སྙད་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡོད་དྱེ། སར་དི་བཅས་ལས་ཕིས་དི་མ་མྱེད་པར་གནས་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 
དྱེ་ལ་ས་མ་ནི་མི་རྟག་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་དོན་ཡོད་པ་དང་། བར་པ་ནི་མི་རྟག་པའི་ངོ་བོ་དང་། ཕི་མ་ནི་མི་རྟག་པའི་
གནས་སྐབས་དང་ལྡན་པའི་དབང་དུ་བས་སོ། །རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དུུཿཁའི་མཚན་ིད་
གཞག་ཚུལ་ནི། ཀུན་བཏགས་ལ་སྡུག་བསལ་གི་མཚན་ིད་གཞག་ཏུ་རུང་སྱེ། ཀུན་བཏགས་ལ་དངོས་པོར་
གཟུང་བས་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་ལྱེན་པའི་ཕིར། གཞན་དབང་ནི་མཚན་ིད་ཀིས་སྡུག་བསལ་བ་ཡིན་ཏྱེ། 
སྡུག་བསལ་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡོངས་གྲུབ་ནི་འབྲྱེལ་པས་སྡུག་བསལ་བ་ཡིན་ཏྱེ། སྡུག་
བསལ་ཆོས་ཅན་དུ་འབྲྱེལ་པས་སོ། །འབྲྱེལ་པས་སྡུག་བསལ་ནི། ས་མ་གིས་ལས་གཞན་དུ་འདོད་པ་ཡིན་
ནོ། །རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་གསུམ་དང་སོང་པའི་མཚན་ིད་གོ་རིམ་བཞིན་སར་བ་ནི། ཀུན་བཏགས་ནི་དངོས་པོ་
མྱེད་པས་སོང་པ་ིད་དང་། གཞན་དབང་ནི་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དྱེའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་སོང་པ་ིད་དང་། ཡོངས་གྲུབ་
ནི་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་འདོད་དོ། །སོང་པ་ིད་ནི་གསུམ་སྱེ། དངོས་པོ་མྱེད་པའི་སོང་པ་ིད་དང་། དངོས་
པོ་མྱེད་པ་དྱེའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་སོང་པ་ིད་དང་། རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ིད་དོ། །རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་
གསུམ་དང་བདག་མྱེད་ཀི་མཚན་ིད་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སར་བ་ནི། ཀུན་བཏགས་ནི་མཚན་མ་མྱེད་པས་བདག་
མྱེད་པ་དང་། གཞན་དབང་ནི་ཀུན་བཏགས་དྱེ་དང་མི་མཐུན་པའི་མཚན་ིད་ཀིས་བདག་མྱེད་པ་དང་། ཡོངས་
གྲུབ་ནི་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་བདག་མྱེད་པ་སྱེ། བདག་མྱེད་གསུམ་དུ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་འབྲས་བུ་
དང་རྒྱུའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་བདྱེན་པ་བཞི་ལ་སར་བ་ནི། དང་པོ་རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ལ་སྡུག་བསལ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། 
ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ལ་སྡུག་བསལ་གི་བདྱེན་པ་རྣམ་པར་གཞག་ཏུ་རུང་བར་འདོད་དྱེ། ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ལ་སྡུག་
བསལ་གི་མཚན་ིད་གཞག་ཏུ་རུང་བ་དྱེའི་ཕིར། གིས་པ་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་གསུམ་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྱེན་པ་རྣམ་
པར་གཞག་པ་ནི་བདག་མྱེད་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཡང་གསུམ་དུ་གཞག་སྱེ། བག་
ཆགས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་དང་། ཀུན་ནས་འབྱུང་བའི་ཀུན་འབྱུང་དང་། མ་བྲལ་བའི་ཀུན་འབྱུང་ངོ་། །ཀུན་བཏགས་
ལ་བག་ཆགས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་ཞྱེས་བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྱེ། ཀུན་བཏགས་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པས་ོན་
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མོངས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་གི་བག་ཆགས་འཇོག་པའི་ཕིར། གཞན་དབང་ལ་ཀུན་ནས་འབྱུང་བའི་ཀུན་འབྱུང་ཞྱེས་
བརོད་དྱེ། ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པོ་ཀུན་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། མ་བྲལ་བའི་ཀུན་འབྱུང་
ཡིན་ཏྱེ། དི་མ་དང་མ་བྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔྱེར་ན་ཀུན་འབྱུང་གི་དྱེ་བཞིན་ིད་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་རྩ་
བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་འགོག་པའི་བདྱེན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མི་སྱེ་བའི་འགོག་པ་དང་། 
གཟུང་འཛིན་གིས་མི་སྱེ་བའི་འགོག་པ་དང་། དི་མ་ཞི་བའི་འགོག་པའོ། །འདི་ལ་དགག་གཞི་དྱེ་བཞིན་ིད་དང་
དི་མ་དང་བྲལ་བའི་ཆ་ནས་གིས་སུ་འདོད་དོ། །དྱེ་ལ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མི་སྱེ་བའི་འགོག་པ་ནི། ཀུན་བཏགས་ཏྱེ་
ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྱེ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར། གཟུང་འཛིན་མི་སྱེ་བའི་འགོག་པ་ནི་གཞན་དབང་སྱེ། གཟུང་འཛིན་གིས་
ཀིས་སོང་པས་གིས་པོ་སྱེ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དི་མ་ཞི་བ་ིད་ནི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་སྱེ། དྱེ་བཞིན་ིད་དང་
སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་པའི་ཕིར། བཞི་པ་རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་ལམ་གི་བདྱེན་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། 
ཀུན་བཏགས་ལ་ལམ་ཞྱེས་འདོགས་ཏྱེ། ལམ་གིས་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ཡུལ་ཅན་
གི་མིང་ཡུལ་ལ་བཏགས་པའོ། །གཞན་དབང་ལ་ལམ་ཞྱེས་ཐ་སྙད་འདོགས་ཏྱེ། ལམ་གིས་སང་བར་བ་བ་ཡིན་
པའི་ཕིར། འདི་ནི་གྱེན་པོ་ལ་བཏགས་པའོ། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་ལམ་ཞྱེས་བཏགས་ཏྱེ། འགོག་བདྱེན་ལམ་
གིས་ཐོབ་པར་བ་བ་དང་དྱེ་བཞིན་ིད་མངོན་དུ་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ལ་ལམ་གི་
བདྱེན་པའི་རྣམ་གཞག་ཡང་དག་པར་བཤད་དོ། །ལྔ་པ་རགས་པ་དང་ཕ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། 
རགས་པ་ཀུན་རྫོབ་ཀི་དབྱེ་བ་དང་། ཕ་བ་དོན་དམ་གི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ཀུན་རྫོབ་ལ་གསུམ་སྱེ། བཏགས་པའི་
ཀུན་རྫོབ་དང་། ཤྱེས་པའི་ཀུན་རྫོབ་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་བརོད་པའི་ཀུན་རྫོབ་བོ། །འདི་གསུམ་ལ་རགས་པ་ཞྱེས་
རྣམ་པར་གཞག་པར་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། མམ་པར་མ་གཞག་པའི་ཤྱེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་ལ་བཏགས་
པའི་ཀུན་རྫོབ་ནི་ཀུན་བཏགས་སོ། །ཤྱེས་པའི་ཀུན་རྫོབ་ནི་གཞན་དབང་ངོ་། །བརོད་པའི་ཀུན་རྫོབ་ནི་ཡོངས་
གྲུབ་ལ་གཞག་སྱེ། ཆོས་ིད་ཀི་དོན་སི་ལ་བཟུང་ངོ་། །གིས་པ་ཕ་བ་དོན་དམ་པའི་དོན་དམ་ནི་ཡོངས་གྲུབ་
གཅིག་པོ་ལ་གཞག་གི་གཞན་གིས་པོ་ལ་ནི་མིན་ནོ། །དབྱེ་ན། དོན་དམ་རྣམ་པ་གསུམ་སྱེ། དོན་དོན་དམ་པ་
དང་། ཐོབ་པ་དོན་དམ་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་དོན་དམ་པ་སྱེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད་དོ། །དོན་དོན་དམ་པ་ནི་དྱེ་བཞིན་
ིད་དྱེ། ཡྱེ་ཤྱེས་དམ་པའི་སོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐོབ་པ་དོན་དམ་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྱེ། ཐོབ་པར་བ་
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བ་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་པ་དོན་དམ་པ་ནི་ལམ་སྱེ། ཐར་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡོངས་སུ་
གྲུབ་པ་ལ་རྣམ་པ་གིས་ཏྱེ། འགྱུར་མྱེད་ཡོངས་གྲུབ་དང་། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་བོ། །དྲུག་པ་གྲགས་
པའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་བཤད་པ་ནི། རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ཇི་ལྟར་གྲགས་པར་བཞག་ཅྱེ་ན། གྲགས་པ་ལ་རྣམ་པ་གིས་
ཏྱེ། འཇིག་རྟྱེན་གི་གྲགས་པ་དང་། རིགས་པའི་གྲགས་པའོ། །འཇིག་རྟྱེན་གི་གྲགས་པ་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་
གཅིག་གི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གཞག་སྱེ། བརྡའི་རྱེས་སུ་ཞུགས་པའི་བོས་འཇིག་རྟྱེན་ཐ་སྙད་རྣམ་པར་གཞག་
པའོ། །རིགས་པའི་གྲགས་པ་ནི་མངོན་སུམ་དང་ལུང་དང་རྱེས་སུ་དཔག་པ་གསུམ་གི་སོ་ནས་རྣམ་པར་གཞག་
གོ །མངོན་སུམ་དང་རྱེས་སུ་དཔག་པ་ནི་གཞན་དབང་ངོ་། །དྱེ་དག་གི་ཆོས་ིད་ནི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པས་བསྡུས་
སོ། །བདུན་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་སོད་ཡུལ་གི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་བཤད་པ་ནི། རྣམ་པར་དག་པའི་སོད་ཡུལ་གི་དྱེ་ཁོ་
ིད་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྱེ། ོན་མོངས་པ་དག་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། ཤྱེས་བའི་སིབ་པ་དག་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་སོད་
ཡུལ་ལོ། །སོད་ཡུལ་གིས་པོ་ནི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ཁོ་ནར་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ིད་ཁོ་ན་ཡྱེ་
ཤྱེས་ཀི་སོད་ཡུལ་ཡིན་གི་གཞན་གིས་ནི་མིན་ནོ། །བརྒྱད་པ་བསྡུ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་བཤད་པ་ནི། དངོས་པོ་
ལྔ་རྩ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་དུ་འདུས་པའི་ཚུལ་སོན་ཏྱེ། དངོས་པོ་ལྔ་ལས། རྒྱུ་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་མིང་དང་
གསུམ་ནི་ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་རྣམ་པ་གིས་སུ་འདུས་ཏྱེ། རྒྱུ་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གིས་གཞན་
དབང་དང་། མིང་ཀུན་བཏགས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར། ཡང་དག་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་གཞན་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་དྱེ་
བཞིན་ིད་གིས་ནི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ཁོ་ནས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །དགུ་པ་དབྱེ་བའི་དྱེ་ཁོ་ིད་སོན་པ་
ནི། བདུན་ཏྱེ། འཇུག་པ་དང་། མཚན་ིད་དང་། རྣམ་པར་རིག་པ་དང་། གནས་པ་དང་། ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། 
རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་དྱེ་ཁོ་ནའོ། །འདི་ནི་དགོངས་པ་ངྱེས་འགྲྱེལ་ལས་བཤད་དོ། །དྱེ་
ལ་འཇུག་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་ནི། ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་རྣམ་པ་གིས་སུ་འདུས་སོ། །གནས་པ་དང་ངན་པར་
ཞུགས་པ་གིས་ནི། གཞན་དབང་དང་ཀུན་བཏགས་གིས་སུ་འདུས་ཏྱེ། རྒྱུ་རྱེན་གིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་ཕིར་
དང་། ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། མཚན་ིད་དང་རྣམ་པར་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ཡང་
དག་པར་སྒྲུབ་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་བཞི་པོ་ནི་ཡོངས་གྲུབ་གཅིག་པུར་འདུས་ཏྱེ། མཚན་ིད་ཀི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་དང་རྣམ་
པར་དག་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་གིས་ནི། འགྱུར་མྱེད་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འདུས་ལ། ལྷག་མ་གིས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་
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ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འདུས་པའི་ཕིར། བཅུ་པ་མཁས་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་སོན་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། སང་བ་བདག་ལྟ་བཤད་
པ། གྱེན་པོ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ། བསྡུ་བ་ལ་མཁས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕུང་པོ་ལ་མཁས་པའི་
སང་བ་བདག་ལྟ་ནི། ཕུང་པོ་ལ་གཅིག་པུར་འཛིན་པའོ། ཁམས་ལ་མཁས་པའི་སང་བ་བདག་ལྟ་ནི། མིག་
སོགས་ལ་བདག་ཏུ་བཟུང་ནས་རྒྱུར་འཛིན་པའོ། །སྱེ་མཆྱེད་ལ་མཁས་པའི་སང་བ་བདག་ལྟ་ནི། སྱེ་མཆྱེད་ལ་
ཟ་བ་པོར་འཛིན་པའོ། །རྟྱེན་འབྲྱེལ་ལ་མཁས་པའི་སང་བ་བདག་ལྟ་ནི། བདག་ལྱེགས་ྱེས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་
པོར་འཛིན་པའོ། །གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པའི་སང་བ་བདག་ལྟ་ནི། བདག་དབང་སྒྱུར་བྱེད་དུ་
འཛིན་པའོ། །དབང་པོ་ལ་མཁས་པའི་སང་བ་བདག་ལྟ་ནི། བདག་བདག་པོའ་ིདོན་དུ་འཛིན་པའོ། །དུས་ལ་
མཁས་པའི་སང་བ་བདག་ལྟ་ནི། བདག་རྟག་པར་འཛིན་པའོ། །བདྱེན་པ་ལ་མཁས་པའི་སང་བ་བདག་ལྟ་ནི། 
བདག་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སུ་འཛིན་པའོ། །ཐྱེག་པ་ལ་མཁས་པའི་སང་བ་
བདག་ལྟ་ནི། བདག་རྣལ་འབོར་ཅན་དུ་འཛིན་པའོ། །འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ལ་མཁས་པའི་སང་བ་
བདག་ལྟ་ནི། བདག་སར་མ་གྲོལ་བ་ལས་ཕིས་གྲོལ་བར་འཛིན་པའོ། །ཡུལ་བཅུ་པོ་འདི་དག་ལ་བདག་གི་བྱེད་
པར་ལྟ་བ་སང་བ་བདག་ལྟའོ། །གིས་པ་གྱེན་པོ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ནི། ཕུང་པོ་ལྔའི་གཟུགས་ཀི་
ཕུང་པོ་ལ་གསུམ་སྱེ། ཀུན་ཏུ་རྟོག་པས་ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པར་རྣམ་པར་བཏགས་
པའི་དོན་གི་གཟུགས་དང་། ཆོས་ིད་དོན་གི་གཟུགས་ཏྱེ། ངོ་བོ་ིད་གསུམ་པོ་དྱེ་དང་དྱེར་གཟུགས་ཀི་ཕུང་
པོ་འདུས་པ་དྱེ་བཞིན་དུ། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་དང་། ཁམས་དང་། སྱེ་མཆྱེད་སོགས་ཀང་རིག་པར་བའོ། །གསུམ་པ་
གང་ལ་མཁས་པའི་ཡུལ་བཤད་པ་ནི། ཕུང་ཁམས་སྱེ་མཆྱེད་བཤད། རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་འབྱུང་བཤད། གནས་དང་
གནས་མིན་པ་བཤད། དབང་པོ་དང་དུས་གསུམ་བཤད། འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཤད། ཐྱེག་པ་གསུམ་བཤད། 
འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་བཤད་པའོ། །དྱེ་ལ་ཐོག་མར་ཕུང་པོའ་ིདོན་བཤད་པ་ནི། དོན་གསུམ་སྱེ། དུ་མ་
འདུས་པ་ིད་ཀི་དོན། ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་དོན། ཡོངས་སུ་ཕྱེ་བའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་དུ་མ་
འདུས་པ་ལ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོའ་ིདོན་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ལ། གིས་པ་ནི། གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅིག་
ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོའ་ིདོན་དུ་བཤད་པ་དང་། གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་སོགས་སོ་
སོར་རྣམ་པར་ཕྱེ་ནས་ཐ་དད་དུ་ཕུང་པོ་རྱེ་རྱེར་རྣམ་པར་འཇོག་པའོ། །ཁམས་བཤད་པ་ནི། འཛིན་པའི་ས་བོན་
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གི་དོན་ནི་མིག་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་ཀི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །གཟུང་བའི་ས་བོན་གི་དོན་ནི་གཟུགས་སོགས་
ཡུལ་གི་ཁམས་ཀི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །གཟུགས་སོགས་དྱེ་དག་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་ས་བོན་གི་དོན་ནི་མིག་གི་
རྣམ་ཤྱེས་སོགས་ཀི་དོན་ནོ། །འདི་དག་ནི་སྱེ་མཆྱེད་ལས་གཞན་ཁམས་ཀི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །མིག་སོགས་ནང་
གི་དབང་པོ་དྲུག་པོ་ཆོས་ཅན། སྱེ་མཆྱེད་ཅྱེས་བ་སྱེ། ྱེ་བར་སོད་པ་ཚོར་བ་འབྱུང་བའི་སོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དྲུག་ཆོས་ཅན། སྱེ་མཆྱེད་ཅྱེས་བ་སྱེ། གཟུགས་སོགས་དོན་རྣམས་ལས་ཡོངས་སུ་
སོད་པའི་ྱེར་སོད་འབྱུང་བའི་སོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ྱེར་སོད་ནི་རྣམ་ཤྱེས་སོ། །ྱེར་སོད་འབྱུང་བའི་སོ་ནི། ས་མ་
གིས་ལས་གཞན་སྱེ་མཆྱེད་ཀི་དོན་ཡིན་ནོ། །རྟྱེན་འབྲྱེལ་བཤད་པ་ནི། གང་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་
རྩོལ་བ་སྱེ་བྱེད་པ་ལ་སོ་འདོགས་མྱེད་ཅིང་སྐུར་འདྱེབས་མྱེད་པའོ། །དྱེ་ལ་རྒྱུ་ལ་སོ་འདོགས་པ་ནི། སྱེད་བྱེད་ཀི་
རྒྱུ་བོར་ནས་གཙོ་བོ་སོགས་ལ་རྒྱུར་རྟོག་པའོ། །རྒྱུ་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པ་ནི། རྒྱུ་མྱེད་པར་རྟོག་པའོ། །འབྲས་
བུ་ལ་སོ་འདོགས་པ་ནི། བདྱེ་སྡུག་སོགས་བདག་དང་གཙོ་བོ་སོགས་ཀི་འབྲས་བུར་རྟོག་པའོ། །འབྲས་བུ་ལ་
སྐུར་པ་འདྱེབས་པ་ནི། འབྲས་བུ་མྱེད་པར་ལྟ་བའོ། །བྱེད་པ་ལ་སོ་འདོགས་པ་ནི། བདྱེ་སྡུག་སོགས་གཙོ་བོ་
སོགས་ཀི་བྱེད་པ་ལས་འབྱུང་བར་རྟོག་པའོ། །བྱེད་པ་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་ནི། བདྱེ་སྡུག་སོགས་ལྱེགས་ྱེས་ཀི་
བྱེད་པ་ལས་འབྱུང་བ་མིན་པར་རྟོག་པའོ། །གནས་དང་གནས་མིན་པ་བཤད་པ་ནི། གཞན་དབང་བདུན་གིས་
སོན་ཏྱེ། མི་འདོད་པ་གཞན་དབང་ནི། ྱེས་པར་སོད་པས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བའོ། །འདོད་པ་
གཞན་དབང་གི་དོན་ནི། ལྱེགས་པར་སད་པའི་དབང་གིས་བདྱེ་འགྲོར་སྱེ་བ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་པར་དག་པ་གཞན་
གི་དབང་ནི། སིབ་པ་མ་སང་པར་རྣམ་པར་དག་པ་མི་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །མམ་དུ་བྱུང་བ་གཞན་གི་དབང་ནི། 
སངས་རྒྱས་གིས་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཁམས་གཅིག་ཏུ་འགྲན་ཟླ་མྱེད་པའི་ལས་བསགས་པས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་
འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །དབང་བྱེད་པ་གཞན་དབང་ནི། བུད་མྱེད་ཀི་རྟྱེན་གིས་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆྱེ་ལ་སོགས་པ་
བདུན་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འཐོབ་པ་གཞན་གི་དབང་ནི། བུད་མྱེད་ཀི་རྟྱེན་ལ་རང་སངས་
རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་མི་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཀུན་ཏུ་སོད་པ་གཞན་གི་དབང་ནི། འཕགས་པས་སྲོག་གཅོད་
སོགས་ཀུན་ཏུ་མི་སོད་པ་ལྟ་བུའོ། །བདུན་པོ་འདི་དག་ནི་ས་མ་ལས་གཞན་གཞན་དབང་ིད་ཀི་དོན་ནོ། །དབང་
པོ་ི་ཤུ་རྩ་གིས་བཤད་པ་ནི། མིག་ནས་ཡིད་ཀི་བར་དྲུག་ནི་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ཡིན་ཏྱེ། ཡུལ་འཛིན་པའི་
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རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་སྱེད་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕིར། སྲོག་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ཡིན་ཏྱེ། རིས་མཐུན་གནས་པ་ལ་
དབང་བྱེད་པའི་ཕིར། ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་གིས་ནི་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ཡིན་ཏྱེ། མངལ་གནས་ཀི་སྱེ་བ་རྒྱུན་མི་
འཆད་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕིར། ཚོར་བ་བདྱེ་བ་ནས་བཏང་སྙོམས་ཀི་བར་ལྔ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ཡིན་ཏྱེ། 
དགྱེ་སིག་གི་འབྲས་བུ་ྱེ་བར་སོད་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕིར། དད་པ་ནས་ཤྱེས་རབ་ཀི་བར་ལྔ་ཆོས་ཅན། 
དབང་པོ་ཡིན་ཏྱེ། འཇིག་རྟྱེན་པའི་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕིར། ཀུན་ཤྱེས་བྱེད་པ་དང་། ཀུན་ཤྱེས་
པ་དང་། ཀུན་ཤྱེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ཡིན་ཏྱེ། འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་དག་པ་
ཐོབ་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་རྣམ་བང་གི་དབང་པོ་བརྒྱད་ནི་འཇིག་རྟྱེན་དང་འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་
པའི་རྣམ་པར་དག་པ་གིས་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕིར་དབང་པོའ།ོ །དུས་བཤད་པ་ནི། འབྲས་བུ་རྒྱུ་རྣམས་སད་
ཟིན་པ་ནི་འདས་པའི་དོན་ནོ། །རྒྱུ་སད་ཟིན་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཕྱུང་ཟིན་པའོ། །འབྲས་བུ་སད་ཟིན་པ་ནི་འབྲས་བུ་
མོང་ནས་ཟད་པའོ། །རྒྱུ་སད་ཟིན་འབྲས་བུ་སད་མ་ཟིན་པ་ནི་ད་ལྟ་བའི་དོན་ནོ། །འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བའི་དོན་
བཤད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་མ་འོངས་པའི་དོན་ནི་རྒྱུ་འབྲས་གིས་ཀ་མ་སད་པ་ཡིན་ཏྱེ། འདི་ནི་ས་མ་ལས་གཞན་
དུས་ཀི་དོན་ཡིན་ནོ། །བདྱེན་པ་བཤད་པ་ལ། ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ནི་སྡུག་བསལ་གི་དོན་
ནོ། །སྡུག་བསལ་དྱེའི་རྒྱུ་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ནི་ཀུན་འབྱུང་སྱེ། ཡང་སྲིད་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕིར། སྡུག་
ཀུན་དྱེ་གིས་ཞི་བ་ནི་འགོག་བདྱེན་ནོ། །སྡུག་ཀུན་གི་གྱེན་པོའ་ིདོན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ན་ལམ་བདྱེན་ཏྱེ། འདི་
དག་ནི་ས་མ་ལས་གཞན་བདྱེན་བཞི་དག་ཏུ་འདོད་དོ། །ཐྱེག་པ་གསུམ་བཤད་པ་ནི། མ་འདས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་
འཁོར་བའི་སོན་སོབ་དཔོན་གཞན་ལས་ཤྱེས་པས་འཁོར་བ་ལས་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་ནི་ན་ཐོས་ཀི་ཐྱེག་
པའོ། །འཁོར་འདས་ཀི་སོན་ཡོན་སོབ་དཔོན་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བདག་གིས་ཤྱེས་ནས་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་ནི་
རང་རྒྱལ་གི་ཐྱེག་པའོ། །འཁོར་འདས་ཀི་སོན་ཡོན་ལ་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་མམ་པ་ིད་དུ་ཤྱེས་
ནས་ངྱེས་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་བའོ། །འདི་དག་ནི་ས་མ་ལས་གཞན་ཐྱེག་པ་ཞྱེས་
བའོ། །འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་བཤད་པ་ནི། ཐ་སྙད་བཏགས་པ་དང་བཅས་སྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དང་བཅས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ནི་འདུས་བས་སོ། །ཐ་སྙད་སྱེ་འགག་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་དོན་དང་བཅས་པ་ནི་
འདུས་མ་བས་སོ། །འདི་གིས་ནི་མཁས་པར་བ་བའི་ཡུལ་བཅུའི་ཐ་མ་ིད་དུ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཁོ་ནའི་
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ལྱེའུར་བཅད་པ་སྱེ། ལྱེའུ་གསུམ་པའི་བཤད་པའོ།།  ༈  །།བཞི་པ་གྱེན་པོ་སོམ་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། 
གྱེན་པོ་སོམ་པ་དངོས་དང་། གྱེན་པོ་སྱེ་བའི་གནས་བཤད་པ་དང་། གྱེན་པོ་ལས་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྱེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྱེ། ཚོགས་ལམ་སོམ་པ། 
སོར་ལམ་སོམ་པ། མཐོང་ལམ་སོམ་པ། སོམ་ལམ་སོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ། དན་པ་ྱེར་གཞག་སོམ་པ། ཡང་
དག་སོང་བཞི་སོམ་པ། རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་སོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐར་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་བདྱེན་པ་བཞིའི་
བང་དོར་ལ་འཇུག་པར་བ་བ་ཡིན་པས། བདྱེན་པ་བཞི་ལ་འཇུག་པའི་དོན་དུ་ཐོག་མར་དན་པ་ྱེར་བཞག་བཞི་
སོམ་མོ། །ཇི་ལྟ་དྱེ་ལས་བདྱེན་པ་བཞི་ལ་འཇུག་ཅྱེ་ན། ལུས་དན་པ་ྱེ་བར་བཞག་པ་བསོམས་པས་སྡུག་བསལ་
གི་བདྱེན་པ་ལ་འཇུག་སྱེ། ལུས་གནས་ངན་ལྱེན་གི་སྡུག་བསལ་གིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བར་རྟོགས་པའི་ཕིར་
རོ། །ཚོར་བ་དན་པ་ྱེར་གཞག་བསོམས་པས་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྱེན་པ་ལ་འཇུག་སྱེ། ཚོར་བས་ཀུན་འབྱུང་གི་
གཙོ་བོ་སྲྱེད་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར། སྱེམས་དན་པ་ྱེར་གཞག་བསོམས་པས་འགོག་པའི་བདྱེན་པ་
ལ་འཇུག་སྱེ། བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་གཞི་སྱེམས་བདག་མིན་པར་ཤྱེས་པས་བདག་ཆད་ཀིས་དོགས་པའི་འཇིགས་པ་
དང་བྲལ་ནས་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། ཆོས་དན་པ་ྱེར་གཞག་བསོམས་པས་ལམ་གི་
བདྱེན་པ་ལ་འཇུག་སྱེ། སང་བ་དང་སོང་བྱེད་གིས་ཀི་གྱེན་པོ་ལ་མ་རྨོངས་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ཡང་དག་
སོང་བཞི་སོམ་ཚུལ་ནི། སང་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་སོང་བྱེད་གྱེན་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་
པར་བས་ནས། མི་མཐུན་ཕོགས་དྱེ་དག་སྱེས་པ་དང་མ་སྱེས་པ་སོང་བའི་ཕིར་དང་། གྱེན་པོ་མ་སྱེས་པ་
བསྱེད། སྱེས་པ་སྱེལ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་རྣམ་པ་བཞི་དག་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལ་ཡང་དག་སོང་བཞི་ཞྱེས་བརོད་
དོ། །གསུམ་པ་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྱེ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པའི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ངོས་གཟུང་བ་དང་། 
ྱེས་པ་སོང་བྱེད་ཀི་གྱེན་པོ་ལས་འབྱུང་བར་བསན་པ་དང་། ྱེས་པ་སོང་བྱེད་ཀི་གྱེན་པོ་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ནི། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་ཏྱེ་སྱེམས་རྩྱེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་དྱེར་གནས་ནས་སྱེམས་ལས་སུ་རུང་བར་བྱེད་
པ་ིད་ཀི་ངོ་བོ་སྱེ། འདི་ལ་བརྟྱེན་ནས་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབོར་པར་
འགྱུར་བས་དྱེའི་བྱེད་ལས་བྱེད་དོ། །ཚིག་རྐང་འདི་གིས་ཀིས་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་གིས་བཤད་དོ། །གྲོགས་
འདུན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། སྱེམས་དང་། དཔོད་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་བཞིར་བསན་
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ཏོ། །གིས་པ་ནི། ྱེས་པ་ལྔ་སོང་བའི་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་བརྟྱེན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ། །སང་བའི་ྱེས་པ་ལྔ་ནི། 
ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་སོར་བ་ལ་སིབ་པར་བྱེད་པའི་ལྱེ་ལོ་དང་། གདམས་ངག་རྣམས་བརྱེད་པ་དང་གིས་
སོ། །དངོས་གཞི་ལ་སིབ་བྱེད་བིང་བ་དང་། རྒོད་པ་དང་། ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་མི་མཐུན་
ཕོགས་གྱེན་པོ་འདུ་མི་བྱེད་པ་དང་། བིང་རྒོད་ཞི་བ་ན་གྱེན་པོ་འདུ་བྱེད་པ་སྱེ། འདི་དག་ནི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་
གིས་ྱེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ྱེས་པ་སོང་བྱེད་ཀི་གྱེན་པོ་བཤད་པ་ནི། ྱེས་པ་སོང་བའི་འདུ་བྱེད་
བརྒྱད་དྱེ། ལྱེ་ལོ་སོང་བྱེད་ལ་བཞི་སྱེ། འདུན་པ་དང་། རྩོལ་བ་དང་། དད་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སངས་པའོ། །དྱེ་ལ་
རྩོལ་བའི་གནས་ནི་འདུན་པ་ཡིན་ལ། འདུན་པ་དྱེ་ལ་གནས་པ་ནི་རྩོལ་བའོ། །འདུན་པའི་རྒྱུ་ནི་དད་པའོ། །ཤིན་
ཏུ་སངས་པ་ནི་རྩོལ་བའི་འབྲས་བུ་ིད་དུ་འདོད་དོ། །སོང་བའི་འདུ་བྱེད་ལྷག་མ་བཞི་ལས། དན་པས་ནི་
གདམས་ངག་བརྱེད་པའི་གྱེན་པོ་བྱེད་དྱེ། གདམས་ངག་གི་དམིགས་པ་མི་བརྱེད་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་བའི་
ཕིར། ཤྱེས་བཞིན་གིས་བིང་རྒོད་ཀི་གྱེན་པོ་བྱེད་དྱེ། ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་ྱེས་པ་བིང་བ་དང་རྒོད་པ་འབྱུང་བ་
རྟོགས་པའི་ཕིར། སྱེམས་པས་ནི་གྱེན་པོ་འདུ་མི་བྱེད་པའི་གྱེན་པོ་བྱེད་དྱེ། བིང་རྒོད་དྱེ་དག་སོང་བའི་དོན་
དུ་གྱེན་པོ་སར་ཡང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །བཏང་སྙོམས་ཀིས་ནི་བིང་རྒོད་མྱེད་པའི་དུས་སུ་
གྱེན་པོ་ལ་ཧ་ཅང་རྩོལ་བའི་གྱེན་པོ་བྱེད་དྱེ། བིང་རྒོད་ཞི་བའི་ཚེ་སྱེམས་རྣལ་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་
རོ། །གིས་པ་སོར་ལམ་གི་སོམ་ཚུལ་བསན་པ་ནི། ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བསྱེད་ཟིན་ནས་སོར་ལམ་
འབྱུང་བས་དྱེ་ལ་བསོམ་པར་བ་བའི་དབང་པོ་ལྔ་ནི། དད་པའི་དབང་པོས་ནི་བདྱེན་བཞིའི་བང་དོར་ལ་འདུན་པ་
ལ་དབང་བྱེད། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་དབང་པོས་ནི་བདྱེན་བཞིའི་བང་དོར་ལ་སོར་བ་ལ་དབང་བྱེད། དན་པའི་དབང་
པོས་ནི་དམིགས་པ་བརྱེད་པར་མི་འགྱུར་བ་ལ་དབང་བྱེད། ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་དབང་པོས་སྱེམས་མི་འཕོ་བ་ལ་
དབང་བྱེད། ཤྱེས་རབ་ཀི་དབང་པོས་ཀང་ཆོས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་དབང་བྱེད། ཡང་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ལ་
བསོམ་པར་བ་བའི་སོབས་ལྔ་ནི། དད་པ་སོགས་ཀི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀིས་ཟིལ་གིས་མི་གནོན་
པའི་དུས་སུ་སོབས་ཞྱེས་བ་སྱེ། མི་མཐུན་ཕོགས་སྲབ་པའི་ཕིར་རོ། །དད་སོགས་ལྔའི་གོ་རིམ་ནི་ས་མ་ས་མའི་
འབྲས་བུ་ཕི་མ་ཕི་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་ངྱེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དུ་གཞག་ཚུལ་ནི། ངྱེས་པར་འབྱེད་པའི་ཆ་དང་
མཐུན་པ་དོད་རྩྱེ་གིས་ལ་དབང་པོ་རྣམས་གཞག་ལ། བཟོད་མཆོག་གིས་ལ་སོབས་རྣམས་གཞག་
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གོ །གསུམ་པ་མཐོང་ལམ་སོམ་ཚུལ་ནི། མཐོང་ལམ་དུ་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་འབྱུང་བས་དྱེ་བསན་པ་ནི། 
དན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་ནས་བཏང་སྙོམས་ཀི་བར་བདུན་ལས། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ནི་རང་
བཞིན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏྱེ། བང་ཆུབ་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དན་པ་ནི་གནས་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏྱེ། ཡན་
ལག་གཞན་རྣམས་འབྱུང་བར་བྱེད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་བརྩོན་འགྲུས་ནི་ངྱེས་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏྱེ། 
མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་འདའ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་དགའ་བ་ནི་ཕན་ཡོན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏྱེ། ལུས་
སྱེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཕིར། ཤིན་ཏུ་སངས་པ་དང་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་དང་བཏང་སྙོམས་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་ོན་
མོངས་པ་མྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པོ་འདི་དག་ལས་ཤིན་ཏུ་སང་པ་ནི་ོན་མོངས་པ་མྱེད་པའི་གཞི་
དང་། ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ནི་ོན་མོངས་པ་མྱེད་པའི་གནས་དང་། བཏང་སྙོམས་ནི་ོན་མོངས་པ་མྱེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་
དུ་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཤིན་ཏུ་སང་པས་ོན་མོངས་པ་སོང་བའི་རྟྱེན་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། ཏིང་
ངྱེ་འཛིན་གིས་ོན་མོངས་པ་སོང་བའི་གནས་བྱེད་པ་སྱེད་པའི་ཕིར་དང་། བཏང་སྙོམས་ནི་ོན་མོངས་པ་མྱེད་
པའི་གནས་སྐབས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་སོམ་ལམ་གི་སོམ་ཚུལ་ལ། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་བཤད་པ་ནི། སོམ་ལམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་གྱེན་པོ་ནི། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་སྱེ། དྱེ་ནི་ཡང་
དག་པའི་ལྟ་བ་ནས་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་བར་བརྒྱད་དོ། །དྱེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་
བྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏྱེ། མཐོང་ལམ་དུ་རྟོགས་པའི་དོན་རྱེས་ཐོབ་ཀི་ཤྱེས་རབ་ཀིས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་
བྱེད་པའི་ཕིར། ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་དང་ངག་གིས་ནི་གོ་བར་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏྱེ། ལྟ་བས་དཔད་པའི་
དོན་རྟོག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་ངག་གིས་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱེད་པའི་ཕར་རོ། །ངག་དང་ལས་ཀི་མཐའ་
དང་འཚོ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་གཞན་ཡིད་ཆྱེས་པར་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏྱེ། ངག་གིས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་དང་
ལྡན་པར་གཞན་ལ་རྣམ་པར་རིག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། ལས་ཀི་མཐས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་དང་ལྡན་པ་
དང་། འཚོ་བས་ཡོ་བད་བསྙུངས་པ་དང་ལྡན་པར་གཞན་ལ་རྣམ་པར་རིག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར། མི་མཐུན་
ཕོགས་ཀི་གྱེན་པོའ་ིཡན་ལག་ནི་ལྷག་མ་གསུམ་སྱེ། རྩོལ་བས་སོམ་སང་གི་ོན་མོངས་པའི་གྱེན་པོ་བྱེད་
པའི་ཕིར་དང་། ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གིས་ྱེ་བའི་ོན་མོངས་པའི་གྱེན་པོ་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། དན་པས་མངོན་ཤྱེས་
ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་དབང་འབོར་པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་སིབ་པའི་གྱེན་པོ་བྱེད་པའི་ཕིར། གིས་པ་
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མདོར་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ནི། ཚོགས་སོར་གི་གནས་སྐབས་སུ་དན་པ་ྱེར་གཞག་སོགས་ཀི་སོ་ནས་ལམ་
སོམ་པ་ནི། བདག་མྱེད་ཀི་དོན་སི་ལ་བདག་མྱེད་ཀི་ངོ་བོར་ཞྱེན་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ལ། ཐོས་བསམ་གི་
རྱེས་སུ་འབྲང་བས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་ནོ། །མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་
བང་ཆུབ་ཡན་ལག་སོགས་ཀི་སོ་ནས་ལམ་སོམ་པ་ནི། བདག་མྱེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ཕིན་ཅི་ལོག་ལས་
ལྡོག་པ་དང་། སིབ་པ་དང་བཅས་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་པ་དང་བཅས་པའོ། །གོམས་པ་མཐར་ཕིན་པ་
མི་སོབ་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་སོམ་པ་ནི། ངོ་བོ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་ཅིང་སིབ་པ་སངས་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་རྱེས་སུ་
འབྲྱེལ་པ་ཡང་མྱེད་པའོ། །ཞར་ལ་བང་སྱེམས་ཀི་གྱེན་པོ་སོམ་ཚུལ་ཁད་པར་འཕགས་པར་སོན་པ་ནི། བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ནི། །དམིགས་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། །འཐོབ་པས་དྱེ་ནི་ཁད་པར་
འཕགས། །ཞྱེས་པ་སྱེ། བང་སྱེམས་རྣམས་ན་རང་ལས་ཁད་པར་གསུམ་གིས་འཕགས་ཏྱེ། ན་རང་རྣམས་
རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་ལུས་དང་ཚོར་བ་སོགས་ལ་དམིགས་ལ། བང་སྱེམས་རྣམས་རང་གཞན་གིས་ཀའི་
རྒྱུད་ཀི་ལུས་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་སོམ་པ་དང་། ན་རང་རྣམས་ལུས་མི་རྟག་སོགས་མཚན་མ་ཡིད་ལ་
བྱེད་ཅིང་སོམ་ལ། བང་སྱེམས་རྣམས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། ན་རང་རྣམས་ལུས་མི་
གཙང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲལ་ཞིང་དམན་པའི་མང་འདས་འཐོབ་པའི་ཕིར་སོམ་ལ། བང་སྱེམས་རྣམས་
ལུས་སོགས་དང་འབྲལ་མི་འབྲལ་གིས་ཀའི་ཕིར་མ་ཡིན་གི་མི་གནས་པའི་མང་འདས་འཐོབ་པའི་ཕིར་སོམ་
མོ། །གིས་པ་གྱེན་པོའ་ིགནས་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། གནས་བཅོ་བརྒྱད་བཤད་པ་དང་། དོན་མདོར་བསྡུས་
ནས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གྱེན་པོ་སོམ་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བྱེ་བྲག་སོ་སོར་ངོས་གཟུང་བ་སྱེ། དང་པོ་
རྒྱུའི་གནས་སྐབས་ནི་རིགས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གོ །ཞུགས་པའི་གནས་སྐབས་ནི་ཐྱེག་པ་གསུམ་དུ་
སྱེམས་བསྱེད་པའི་གང་ཟག་གོ །སོར་བའི་གནས་སྐབས་ནི་སྱེམས་བསྱེད་ནས་མཐོང་ལམ་གི་སོར་བ་ལ་མ་
ཞུགས་པའི་བར་རོ། །འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་ནི་དང་པོའ་ིའབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་བརོད་པར་བའོ། །བ་བ་དང་
བཅས་པའི་གནས་སྐབས་ནི་སོབ་པའོ། །བ་བ་མྱེད་པའི་གནས་སྐབས་ནི་མི་སོབ་པའོ། །ཁད་པར་ཅན་གི་
གནས་སྐབས་ནི་མངོན་ཤྱེས་སོགས་ཡོན་ཏན་གི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའོ། །བ་མ་དང་བཅས་པའི་གནས་སྐབས་
ནི་སར་ཞུགས་པའི་སྱེམས་དཔའོ། །བ་ན་མྱེད་པའི་གནས་སྐབས་ནི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཏྱེ། དྱེ་ལས་ལྷག་
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པ་གཞན་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །མོས་པའི་གནས་སྐབས་ནི་མོས་པར་སོད་པའི་ས་སྱེ་ཚོགས་སོར་རོ། །འཇུག་
པའི་གནས་སྐབས་ནི་ས་དང་པོའ།ོ །ངྱེས་པར་འབྱུང་བའི་གནས་སྐབས་ནི་ས་གིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་ཏྱེ། 
རྩོལ་བ་དང་བཅས་པས་མཐར་ཐུག་གི་གནས་སུ་བགྲོད་པར་བྱེད་པའི་ཕོར་རོ། །ལུང་བསན་པའི་གནས་སྐབས་
ནི་ས་བརྒྱད་པ་སྱེ། སངས་རྒྱས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་ལུང་སོན་པའི་ཕིར་རོ། །བརོད་པའི་གནས་སྐབས་ནི་ས་
དགུ་པ་སྱེ། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་བོས་གདུལ་བ་ལ་ཆོས་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །དབང་བསྐུར་བའི་
གནས་སྐབས་ནི་ས་བཅུ་པ་སྱེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་འོད་ཟྱེར་ཆྱེན་པོས་དབང་བསྐུར་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་
རོ། །མཐར་ཕིན་པའི་གནས་སྐབས་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཐོབ་པ་སྱེ། རྟོགས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕན་ཡོན་གི་
གནས་སྐབས་ནི་ལོངས་སོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཐོབ་པ་སྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆོས་
ཀི་དགའ་བདྱེ་མོང་བའི་ཕིར་རོ། །བ་བ་སྒྲུབ་པར་བསན་པའི་གནས་སྐབས་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐོབ་པ་སྱེ། ཕིན་ལས་
ཀིས་གདུལ་བའི་བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་མདོར་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ནི། ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་མ་
དག་པ་དང་། མ་དག་ལ་དག་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པ་དང་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས་གནས་སྐབས་གསུམ་ལ་ཇི་ལྟར་
འོས་འོས་སུ་གནས་སྐབས་གང་ལ་གང་ཟག་གང་གནས་པ་ཅི་རིགས་པར་སར་ནས་རྣམ་པར་གཞག་པར་འདོད་
དྱེ། དྱེ་ལ་རྒྱུའི་གནས་སྐབས་དང་། ཞུགས་པ་དང་། སོར་བ་དང་། མོས་པའི་གནས་སྐབས་དང་བཞི་ལ་གནས་
པ་ནི་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ཅྱེས་བའོ། །འབྲས་བུ་དང་། བ་བ་དང་བཅས་པའི་དང་། 
བ་མ་དང་བཅས་པའི་གནས་སྐབས་གསུམ་དང་། འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་གནས་
སྐབས་ཀི་བར་ལྔ་སྱེ། བརྒྱད་པོ་ལ་གནས་པ་ནི་དག་ལ་མ་དག་པ་ལ་གནས་པ་ཞྱེས་བའོ། །བ་བ་མྱེད་པ་དང་
ཁད་པར་ཅན་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་ལྷག་མ་ལ་གནས་པ་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་པ་ཞྱེས་བརོད་
དོ། །ཡང་ཆོས་དབིངས་དི་མས་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ལ་ནི། རྒྱུའི་གནས་སྐབས་དང་། ཞུགས་པ་དང་། 
སོར་བ་དང་། མོས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་བཞི་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ཆོས་དབིངས་དི་མའི་
ཆ་ཤས་ཀིས་མ་དག་ལ་ཕོགས་རྱེས་དག་པའི་གནས་སྐབས་ལ་ནི། འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་སོགས་གསུམ་
དང་། འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་བར་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་བརྒྱད་རྣམ་པར་གཞག་
གོ །ཆོས་དབིངས་དི་མས་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་ལ་ནི། བ་བ་མྱེད་པའི་གནས་སྐབས་དང་། ཁད་
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པར་ཅན་གི་གནས་སྐབས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་སོགས་དྲུག་རྣམ་པར་གཞག་པར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་
གྱེན་པོ་ལས་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། འབྲས་བུ་ལྔ་བཤད་པ་དང་། འབྲས་བུའི་རྣམ་གྲངས་
གཞན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྣོད་དུ་གྱུར་པ་སོགས་ཀི་དོན་ལྔ་པོ་དང་འབྲས་བུ་ལྔ་པོ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སར་
ནས་སོན་ཏྱེ། དྱེ་དག་དགྱེ་བའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ནི། རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་བུར་བརོད་དྱེ། དགྱེ་བ་སྱེ་བའི་སྣོད་
དུ་གྱུར་པའི་ལུས་ཡིན་པའི་ཕིར། དགྱེ་བ་སོབས་དང་ལྡན་པ་ནི། བདག་པོའ་ིའབྲས་བུ་ཡིན་ཏྱེ། སྣོད་དུ་རུང་བ་
དྱེའི་དབང་གིས་མི་མཐུན་ཕོགས་སོང་བ་ལ་སོབས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། དགྱེ་བ་མངོན་པར་འདོད་པ་ནི། རྒྱུ་
མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏྱེ། ས་མར་དགྱེ་བ་ལ་གོམས་པའི་མཐུ་ལས་དགྱེ་བ་བྱེད་པར་འདོད་པའི་ཕིར། དགྱེ་
བ་འཕྱེལ་བ་ནི། སྱེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏྱེ། ད་ལྟར་དགྱེ་བ་ལ་གོམས་པའི་མཐུ་ལས་དགྱེ་བ་སོན་མྱེད་
པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །མི་མཐུན་ཕོགས་ཀིས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི། བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏྱེ། སིབ་
པ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གྲངས་གཞན་བཤད་པ་ནི། ཕི་མ་ཕི་མའི་
འབྲས་བུ་ནི། རིགས་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྱེམས་བསྱེད་ཅིང་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ལམ་ལ་སོར་བ་དང་། དྱེ་ལས་འབྲས་བུ་
འབྱུང་བ་སྱེ་ས་མ་ས་མ་ལས་འབྲས་བུ་ཕི་མ་ཕི་མ་འབྱུང་བའོ། །ཐོག་མའི་འབྲས་བུ་ནི་མཐོང་ལམ་སྱེས་པ་སྱེ། 
འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའི་ཐོག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གོམས་པའི་འབྲས་བུ་ནི། ལམ་ས་མ་དྱེའི་རྒྱུན་
གོམས་པ་ལས་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། རྫོགས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་སངས་རྟོགས་མཐར་ཐུག་
པའི་ཕིར། རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་ནི། རྒྱུ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པ་འབྱུང་བ་སྱེ། རིགས་ལས་སྱེམས་བསྱེད་
འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །མི་མཐུན་ཕོགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ནི། སོང་བའི་ལམ་སྱེ། མི་མཐུན་ཕོགས་
དང་འབྲལ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར། བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ནི་གོམས་པར་བས་པའི་འབྲས་བུ་དང་རྫོགས་པའི་འབྲས་བུ་
གིས་ཏྱེ། ས་མ་ནི་སོབ་པ་དང་ཕི་མ་ནི་མི་སོབ་པའི་འབྲས་བུའོ། །ཁད་པར་གི་འབྲས་བུ་ནི་མངོན་པར་ཤྱེས་པ་
ལ་སོགས་པའོ། །བ་མའི་འབྲས་བུ་ནི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་ས་སྱེ། ན་རང་གི་ས་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་
ཕིར། བ་ན་མྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་སྱེ། དྱེའི་གོང་ན་གཞན་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་དག་ནི་ས་
མ་ལས་འབྲས་བུ་གཞན་གི་རྣམ་གཞག་གོ །འདི་ནི་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིན་གི་རྒྱས་པ་བསམ་གིས་མི་
ཁབ་བོ། །གྱེན་པོ་སོམ་པའི་ལྱེའུར་བཅད་པ་སྱེ། ལྱེའུ་བཞི་པའི་བཤད་པའོ།།  ༈  །།ལྔ་པ་ཐྱེག་པ་བ་ན་མྱེད་པ་
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ལ་གིས་ཏྱེ། སིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པ་བ་ན་མྱེད་པ་དང་། དམིགས་པ་བ་
ན་མྱེད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་བ་ན་མྱེད་པ་སྱེ་གསུམ་གིས་བ་ན་མྱེད་པ་ིད་བསན་པ་ཡིན་པར་འདོད་
དོ། །གིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། སོ་སོའ་ིརང་
བཞིན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྱེ་དག་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་དྲུག་སྱེ། དམ་པའི་སྒྲུབ་
པ་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་། རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ཀི་སྒྲུབ་པ་དང་། མཐའ་གིས་སང་བའི་སྒྲུབ་
པ་དང་། ཁད་པར་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁད་པར་མྱེད་པའི་སྒྲུབ་པའོ། །གིས་པ་སོ་སོའ་ིརང་བཞིན་བསན་པ་
ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་ལ། དམ་པ་བཅུ་གིས་ཀི་རང་བཞིན། དྱེ་དག་ཕར་ཕིན་བཅུར་བསྡུ་བ། ཕར་ཕིན་བཅུའི་
བྱེད་ལས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དམ་པ་བཅུ་གིས་ཀི་བདག་ིད་དྱེ། བཅུ་གིས་གང་ཞྱེ་ན། རྒྱ་ཆྱེ་བ་དམ་
པ་ནི། འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆྱེ་བ་ལ་འཇུག་པའོ། །ཡུན་རིང་བ་དམ་པ་ནི། ཕིན་དྲུག་སྒྲུབ་པ་
ལ་བསྐལ་པ་གྲངས་མྱེད་གསུམ་དུ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩོམ་པའོ། །ཆྱེད་དུ་བ་བ་དམ་པ་ནི། སིན་སོགས་སྱེམས་
ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཆྱེད་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །མི་ཟད་པ་དམ་པ་ནི། སིན་སོགས་ཀི་དགྱེ་བ་བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོར་
བསོས་པས་ལྷག་མྱེད་དུ་ཡང་མི་ཟད་པར་བྱེད་པའོ། །རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དམ་པ་ནི། སིན་སོགས་ཀི་དགྱེ་བ་རྒྱུན་
མི་འཆད་པར་བྱེད་པའོ། །ཚེགས་མྱེད་པ་དམ་པ་ནི། རྱེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཐབས་ཀིས་སིན་སོགས་འཕྱེལ་བར་
བྱེད་པའོ། །དབང་འབོར་བ་དམ་པ་ནི། ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་བྱེད་པའོ། །ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་
དམ་པ་ནི། སིན་སོགས་མི་རྟོག་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །རྩོམ་པ་དམ་པ་ནི། 
ཚོགས་སོར་གི་ལམ་དུ་བདག་མྱེད་པའི་དོན་ལ་རྟོགས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྱེལ་བར་བྱེད་པའོ། །འཐོབ་པ་
དམ་པ་ནི། ས་དང་པོར་འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གསར་དུ་ཐོབ་པའོ། །རྒྱུ་མཐུན་པ་དམ་པ་ནི། ས་
གིས་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་རྒྱུ་མཐུན་པ་རིམ་གིས་འབྱུང་བའོ། །འགྲུབ་བ་དམ་པ་
ནི། ས་བཅུ་པར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་སོད་པ་མཐར་ཕིན་པས་ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་པ་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་
ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། དམ་པ་བཅུ་གིས་དང་ལྡན་པ་དྱེའི་ཕིར། དམ་པའི་དོན་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀིས་ན་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕིན་པ་ཞྱེས་བའོ། །དབྱེ་ན་ཕར་ཕིན་བཅུར་འདོད་དོ། །བཅུ་གང་ཞྱེ་ན། སིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་། 
བཟོད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤྱེས་རབ་དང་། ཐབས་དང་། སོན་ལམ་དང་། སོབས་
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དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ་འདི་དག་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུའོ། །གསུམ་པ་ཕར་ཕིན་བཅུའི་བྱེད་ལས་བཤད་པ་ནི། ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་པོའ་ིབྱེད་ལས་ནི། སིན་པས་སྱེམས་ཅན་ཚིམ་པར་བས་ཏྱེ་རྱེས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་
པའོ། །ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ནི་གཞན་ལ་གནོད་པ་གཞི་བཅས་སོང་བས་གནོད་པ་མི་བྱེད་པའོ། །བཟོད་པས་ནི་
གཞན་གིས་གནོད་པ་སྡུག་བསལ་སོགས་བཟོད་པའོ། །བརྩོན་འགྲུས་ཀིས་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྱེལ་
བར་བྱེད་དོ། །བསམ་གཏན་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སོ་ནས་གདུལ་བ་གཞན་བསན་པ་ལ་འཛུད་ནུས་པར་བྱེད་
དོ། །ཤྱེས་རབ་ཀིས་གཞན་ལ་ཆོས་བསན་པས་སྱེམས་ཤིན་ཏུ་གྲོལ་བར་བྱེད་དོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་དགྱེ་
བ་བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོར་བསོས་པས་དགྱེ་བ་མི་ཟད་པར་བྱེད་དོ། །སོན་ལམ་གིས་སྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་སིན་སོགས་
འབྱུང་བར་བྱེད་པའི་སོ་ནས་རྟག་ཏུ་དགྱེ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །སོབས་ཀིས་མི་མཐུན་ཕོགས་ཟིལ་གིས་
མནན་ནས་སིན་སོགས་དགྱེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་ངྱེས་པར་བྱེད་དོ། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་ནི་སིན་སོགས་ཆོས་ལ་ལོངས་
སོད་ཅིང་སྱེམས་ཅན་སིན་པར་བྱེད་པའོ། །གིས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་སྒྲུབ་པ་བསན་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། ཡིད་ལ་
བྱེད་པའི་རང་བཞིན་དང་། ཆོས་སོད་བཅུར་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། བྱེད་པ་དངོས་དང་། དྱེའི་ཕན་ཡོན་
ནོ། །དང་པོ་ནི། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ིད་དང་། མདོ་དང་དབངས་ཀིས་བསྙད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཇི་ལྟར་
གདགས་པར་མཛད་པ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་གདགས་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་རྟག་པར་ཡང་དང་ཡང་
དུ་ཐོས་པ་དང་བསམ་དང་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྱེས་རབ་གསུམ་གིས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་
པའོ། །གིས་པ་ནི། ཐོས་པའི་ཤྱེས་རབ་ཀིས་ཁམས་བརྟས་པར་བྱེད་ལ། བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྱེས་རབ་
ཀིས་རིགས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་དོན་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྱེས་རབ་དྱེ་ཡིས་ནི་
འདོད་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ས་ལ་འཇུག་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བའི་ཕིར། གིས་པ་ཆོས་སོད་
བཅུར་དབྱེ་བ་ལ་གིས་ཏྱེ། དབྱེ་བ་དངོས་དང་། ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དྱེ་ནི་ཆོས་སོད་རྣམ་
པ་བཅུ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །བཅུ་གང་ཞྱེ་ན། ཐྱེག་པ་
ཆྱེན་པོའ་ིཆོས་ཡི་གྱེར་འབྲི་བ་དང་། དྱེ་ལ་མཆོད་པ་དང་། གཞན་ལ་སིན་པར་བྱེད་པ་དང་། རང་གིས་ན་པར་
བྱེད་པ་དང་། གྱེགས་བམ་ཀློག་པ་དང་། ཚིག་བོ་ལ་ལྱེན་པ་དང་། གཞན་ལ་འཆད་པ་དང་། ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ་བྱེད་
པ་དང་། དོན་དྱེ་བསམ་བྱུང་གི་ཤྱེས་རབ་ཀིས་སྱེམས་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་སོ་ནས་བསོམས་
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པའོ། །གིས་པ་ནི། སོད་པ་བཅུའི་བདག་ིད་དྱེ་དག་ནི་བསོད་ནམས་ཀི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་དྱེ། ཆོས་སོད་
གཅིག་ལ་ཡང་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་མདོ་ལས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ིཆོས་སོད་ཁོ་ན་
ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་སོན་ཞྱེ་ན། ན་ཐོས་སོགས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕིར་དང་། སྐུ་དང་ཡྱེ་
ཤྱེས་སོགས་ལྷག་མྱེད་ཀི་དབིངས་སུ་ཡང་མི་ཟད་པའི་ཕིར་དང་། འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་ཕིན་ལས་ཀི་ནུས་པ་
མ་ཞི་བར་འཇུག་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མ་ཞི་བར་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་རྱེས་སུ་
མཐུན་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། སིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཞི་གནས་སོམ་པ་
ནི་མི་གཡྱེང་བ་དང་། ལྷག་མཐོང་སོམ་པ་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གྱུར་པ་སྱེ། རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་
གིས་སོ། །གིས་པ་ལ། ཞི་གནས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་གཡྱེང་བ་བཤད་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་གི་ངོ་བོ་ཕིན་ཅི་
མ་ལོག་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཡྱེང་བ་དྲུག་སྱེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཡྱེང་བ་ནི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་
སོགས་ཚོགས་ལྔ་སྱེ། ཚོགས་ལྔ་གང་རུང་ཞིག་སྱེས་པས་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ལས་ལྡང་བར་བྱེད་པའི་ཕིར། ཕི་རོལ་
དུ་གཡྱེང་བ་ནི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྱེས་ཏྱེ། ཡིད་ཀི་ཤྱེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པས་སྱེམས་ཕི་རོལ་དུ་འཕོ་བའི་ཕིར། 
ནང་གི་གཡྱེང་བ་ནི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་རོ་མོང་བ་དང་བིང་རྒོད་དྱེ། ནང་གི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ལས་མས་པར་བྱེད་
པའི་ཕིར། མཚན་མའི་གཡྱེང་བ་ནི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་མཚན་མར་བཟུང་ནས་ཡིད་ཆྱེས་པའི་བསམ་པ་སྱེ། ཡོན་
ཏན་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་པར་འཛིན་པའི་ཕིར། གནས་ངན་ལྱེན་གི་གཡྱེང་བ་ནི་ངར་འཛིན་པའི་སོ་ནས་གཞན་
ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་སྱེ། ང་རྒྱལ་གི་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཡིད་ལ་
བྱེད་པའི་གཡྱེང་བ་ནི་ཆུང་ངུའམ་དམན་པའི་སྱེམས་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་དམན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་བོ་
ལྡན་རྣམས་ཀིས་གཡྱེང་བ་དྲུག་པོ་དྱེ་དག་ཤྱེས་པར་བས་ནས་དྱེ་ཞི་བའི་ཞི་གནས་བསོམ་པར་བའོ། །གིས་པ་
ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། བཅུར་དབྱེ་བ་དང་། དྱེའི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡི་གྱེ་ལ་ཕིན་
ཅི་མ་ལོག་པ་དང་། དོན་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་། མི་འཕོ་བ་ལ་
ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་། རང་དང་སིའི་མཚན་ིད་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གིས་དང་། དག་པ་དང་མ་དག་པ་
གིས་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་། གོ་བུར་བ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་། མི་དངངས་པ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་
དང་། ཁྱེངས་པ་མྱེད་པ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །གིས་པ་དྱེ་དག་གི་དོན་བཤད་པ་ནི། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བཅུ་
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ལས། དང་པོའ་ིདོན་བཤད་པ། བརོད་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སོན་པའི་ཚིག་ལ་ཡོད་པའི་ཡི་གྱེ་གོ་རིམ་མ་ནོར་
བར་འབྲྱེལ་པའི་ཕིར་དང་། ཡི་གྱེ་ལས་བཞག་པའི་བརྡ་ལ་འདིས་པའི་ཕིར་ཡི་གྱེ་རྣམས་དོན་ཡོད་པ་ིད་དང་། 
གིས་ཀ་ལས་ལྡོག་པ་ཡི་གྱེ་མ་འབྲྱེལ་པ་དང་། བརྡ་སར་མ་འདིས་པ་གིས་ནི་དོན་མྱེད་པ་སྱེ། དོན་ཡོད་མྱེད་
གིས་ཤྱེས་པ་ནི་ཡི་གྱེ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཇུག་པའོ། །འདི་ལས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་སའི་དོན་དང་
བྲལ་བའི་རྟོགས་པ་སྱེའོ། །གིས་པའི་དོན་ནི། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བར་གྱུར་པ་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དྱེ་
ལྟར་དོན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཡོད་པས་མཐའ་རྣམ་པར་སངས་སོ། །གིས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་མྱེད་པ་མ་ཡིན་
པས་མྱེད་པ་རྣམ་པར་སངས་སོ། །གིས་པོ་ཤྱེས་པ་དྱེ་ནི་དོན་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྱེ། འདི་ལས་གཟུང་འཛིན་
དང་བྲལ་བའི་རྟོགས་པ་སྱེའོ། །གསུམ་པའི་དོན་ནི། གཟུང་འཛིན་དུ་རྟོག་པ་ས་མ་དྱེ་ཡིས་བསོས་པའི་རྟོག་པ་ནི་
ཆོས་ཅན། ཡིད་བྱེད་དྱེའི་གནས་ཞྱེས་བརོད་དྱེ། ཡིད་བྱེད་དྱེའི་ས་བོན་གི་རྟྱེན་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་པ་
ནི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དྱེའི་གནས་གང་ཞྱེ་ན། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་
བའི་རྒྱུ་ཀུན་གཞི་ལ་བརོད་དོ། །བཞི་པའི་དོན་ནི། དོན་གི་ཡོད་པ་ནི་གཞན་དབང་། མྱེད་པ་ནི་གཟུང་འཛིན་
གིས། དོན་ལ་མྱེད་ཀང་སྣང་བའི་ཚུལ་དྱེ་ནི་སྒྱུ་མ་དང་སིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་འདོད་དྱེ། ཐ་སྙད་དུ་
གིས་སུ་སྣང་ཡང་དོན་ལ་ཡོད་པ་མིན་པར་རྟོགས་པ་དྱེ་ནི་མི་འཕོ་བ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྱེ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་
ཡོད་པ་དང་མྱེད་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་མི་འཕོ་བའི་ཕིར་རོ། །ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་རང་སི་གིས་ལ་ཕིན་ཅི་མ་
ལོག་པའི་དོན་ནི། ཤྱེས་བ་སྱེ་མཆྱེད་བཅུ་གིས་པོ་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་ཁོ་ན་སྱེ། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་
བཟུང་བ་ལྟར་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་པ་དྱེ་ནི་རང་གི་མཚན་ིད་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་
ནོ། །གང་གི་མཚན་ིད་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་ཞྱེ་ན། དོན་དམ་གི་རང་གི་མཚན་ིད་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་
པའོ། །སིའི་མཚན་ིད་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དོན་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ན་ཆོས་ཀི་
དབིངས་ཏྱེ་བདག་མྱེད་ལས་མ་གཏོགས་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། འདི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་དུ་ཟད་
པའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྱེད་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར། བདག་མྱེད་ནི་སིའི་མཚན་ིད་དྱེར་ཤྱེས་པ་དྱེ་སིའི་
མཚན་ིད་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །བདུན་པ་མ་དག་པ་དང་དག་པའི་དོན་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དོན་ནི། ཕིན་
ཅི་ལོག་གི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མ་སངས་པས་ཆོས་དབིངས་དྱེ་ནི་རྣམ་པར་མ་དག་པ་ཡིན་ལ། སངས་པ་ལས་ནི་
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རྣམ་པར་དག་པ་སྱེ། དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་པ་དྱེ་ཡང་དག་མ་དག་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །བརྒྱད་པ་གོ་བུར་བ་ལ་ཕིན་
ཅི་མ་ལོག་པའི་དོན་ནི། སར་དི་མ་དང་བཅས་པ་དང་ཕིས་དི་མས་དག་པ་གིས་ཀ་ཡང་གོ་བུར་དུ་འབྱུང་བ་སྱེ། 
སར་མ་དག་པའི་དུས་སུ་ཡང་དི་མ་གོ་བུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ་ཆོས་ཀི་དབིངས་ནི་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་
དག་པའི་ཕིར་ཏྱེ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ། །ཕིས་དི་མས་དག་པའི་ཚེའང་དི་མ་གོ་བུར་བ་དག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་པ་དྱེ་ཡང་གོ་བུར་བ་དྱེ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་མི་དངངས་པ་དང་
མི་ཁྱེངས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི། སར་ཆོས་རྣམས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ཡང་མྱེད་ཕིས་
དྱེ་ིད་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་མྱེད། གང་གི་རང་བཞིན་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་དང་དྱེ་ིད་ཕིས་
རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་མྱེད་དྱེ། གཟུང་འཛིན་གིས་ཀི་ཆོས་དང་གང་ཟག་དོན་དམ་པར་མྱེད་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་
ྱེས་པ་འཕྱེལ་བ་གང་གིས་སྐྲག་པ་དང་དངངས་པ་མྱེད་ལ། ཡོན་ཏན་འཕྱེལ་བ་གང་གིས་ང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བ་
ཡང་མྱེད། དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་པ་དྱེ་ནི་འདིར་མི་སྐྲག་པ་དང་ཁྱེངས་པ་མྱེད་པ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །འདིས་ནི་ཆོས་
དབིངས་ཟད་པ་དང་འཕྱེལ་བ་མྱེད་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བཅུ་པོ་རྡོ་རྱེའི་ཚིག་
བཅུ་དང་སར་བ་ནི། མདོ་ལས། ཡོད་པ་དང་། མྱེད་པ་སོགས་རྡོ་རྱེའི་ཚིག་བཅུ་གསུངས་པ་དབིག་གྱེན་གི་
འགྲྱེལ་པར་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡུས་པ་ནི། ཡོད་མྱེད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་དང་། །གནས་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ིད། །མི་
རྟོག་པ་དང་རང་བཞིན་གིས། རྟག་པར་འོད་གསལ་ིད་དང་ནི། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་བང་དང་། །དྱེ་
བཞིན་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ིད། །འགྲིབ་པ་མྱེད་དང་ལྷག་མྱེད་པ། །རྡོ་རྱེའི་ཚིག་ནི་བཅུ་ཞྱེས་བ། །ཞྱེས་གསུངས། 
འདི་དག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བཅུ་དང་སར་ན། ཡི་གྱེ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་ཡོད་མྱེད་དོ། །དོན་ལ་མ་ལོག་པ་ནི་
ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །ཡིད་བྱེད་ལ་མ་ལོག་པ་ནི་གནས་སོ། །མཐའ་གིས་སུ་མི་འཕོ་བ་ལ་མ་ལོག་པ་ནི་སྒྱུ་མ་
ལྟ་བུའོ། །རང་གི་མཚན་ིད་ལ་མ་ལོག་པ་ནི་རྟོག་པའོ། །སིའི་མཚན་ིད་ལ་མ་ལོག་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་འོད་
གསལ་བའོ། །མ་དག་པ་དང་དག་པ་ལ་མ་ལོག་པ་ནི་ཀུན་བང་ངོ་། །གོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ལ་མ་ལོག་པ་ནི་ནམ་
མཁའ་ལྟ་བུའོ། །སང་བ་འགྲིབ་པ་མྱེད་པས་མི་སྐྲག་པ་ལ་མ་ལོག་པ་ནི་འགྲིབ་པ་མྱེད་པའོ། །གྱེན་པོ་འཕྱེལ་
བས་ཁྱེངས་པ་མྱེད་པ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའམ་ལྷག་པ་མྱེད་པའོ། །རྫས་ཀི་རྡོ་རྱེ་དྱེ་
མཚོན་སོགས་ཀིས་ཕིགས་པར་དཀའ་བ་བཞིན་དུ་འདི་དག་ནི་རྟོག་གྱེའི་བོས་ཤྱེས་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་རྡོ་རྱེའི་
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ཚིག་ཅྱེས་བའོ། །རྡོ་རྱེའི་ཚིག་རྣམས་བསྡུས་ནས་འཆད་པ་ལ། འགྲྱེལ་པར་ལུས་རྣམ་གཞག་གིས་མཛད་པའི་
དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་ིད་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། དམིགས་པ་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ིད་དང་། བརྒལ་བ་དང་། ལན་
ཏྱེ། རྡོ་རྱེའི་ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་སོ། །ཞྱེས་སོ། །གིས་པ་ནི། གང་ལ་གང་ཞིག་གང་གིས་འཁྲུལ། །མ་འཁྲུལ་
གང་ཞིག་གང་ལ་དང་། །འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་འབྲས་བུ་ིད། །དྱེ་གིས་ཀི་ནི་ཐ་མ་འོ། །ཞྱེས་པའོ། །དྱེ་ལ་ངོ་བོ་
ིད་གསུམ་ནི་དམིགས་པ་སྱེ་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲུབ། མྱེད་པ་ཀུན་བཏགས། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གཞན་དབང་ཡིན་
པས་ཤྱེས་བ་དང་། རང་མཚན་ལ་མ་ལོག་པ་གང་གིས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཤྱེས་པ་དང་། གང་ལ་མི་རྟོག་པ་འོད་
གསལ་བ་སྱེ། ཤྱེས་བ་དང་ཤྱེས་པའི་རྣམ་གཞག་བསན་ཏོ། །བརྒལ་བ་དང་ལན་གིས་བསན་པའི་རྡོ་རྱེའི་ཚིག་
ལྷག་མ་འཆད་ཚུལ་ལ། བརྒལ་བ་ནི། གལ་ཏྱེ་ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་གི་མཚན་ིད་ཀི་ཆོས་དྱེ་དག་
མྱེད་ན་ཇི་ལྟར་དམིགས་པར་འགྱུར། ཅི་སྱེ་ཡོད་ན་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་ིད་དུ་མི་རུང་
ངོ་ཞྱེ་ན། ལན་ནི། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ིད་ཅྱེས་པས་བསན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་སྒྱུ་མ་བས་པ་ིད་ནི་སྣང་བ་ལྟར་མྱེད་ཀང་
དམིགས་སུ་རུང་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་། གལ་ཏྱེ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་ཡིན་ན་སར་ནས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་ཕིས་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། ཀུན་ོན་དང་རྣམ་བང་གི་ཆོས་རྣམས་ནམ་
མཁའ་ལྟ་བུར་རིག་པར་བ་སྱེ། དཔྱེར་ན་ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
སོ་རྣམ་བང་ངོ་ཞྱེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་། གལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་དཔག་མྱེད་བྱུང་ནས་སྱེམས་ཅན་དཔག་
མྱེད་ཀི་ཀུན་ོན་བསལ་ན། ཅིའི་ཕིར་འཁོར་བ་འགྲིབ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་མང་འདས་འཕྱེལ་བར་མི་འགྱུར་ཞྱེ་
ན། འགྲིབ་པ་མྱེད་པ་དང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་མྱེད་པ་ཞྱེས་པས་དྱེའི་ལན་བསན་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་
དང་རྣམ་བང་གི་ཕོགས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པའི་ཕིར་འཁོར་འདས་ལ་འཕྱེལ་འགྲིབ་མྱེད་པར་བསན་ཏོ། །དྱེ་ལྟར་རྡོ་
རྱེའི་ཚིག་རྣམས་འདིར་བསན་པ་དང་། འགྲྱེལ་ཚིག་རྩ་བར་དངས་པ་གིས་གོ་རིམ་མི་མཐུན་པ་ནི། འདིར་
བཤད་པའི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་བས་པ་སྱེ། རྡོ་རྱེའི་ཚིག་བཅུ་སོན་པའི་གཞུང་ཚིག་བཤད་བ་དང་། གང་ལ་གང་
ཞིག་སོགས་འཆད་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ས་ཕིའི་འབྲྱེལ་དྱེ་ལྟར་བས་སོ། །བཞི་པ་མཐའ་གིས་སངས་པའི་སྒྲུབ་
པ་ནི། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤྱེས་རབ་ཀིས་མཐའ་གིས་སངས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་སོ་སོར་རྟོག་ཅིང་སྒྲུབ་པར་
བྱེད་པའི་ལམ་མོ། །བསལ་བའི་མཐའ་གིས་ནི་མུ་སྱེགས་དང་ན་ཐོས་གིས་ཀས་བཏགས་པའི་མཐའ་
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འོ། །དྱེ་གང་ཞྱེ་ན། བདག་དང་ཕུང་པོ་ཐ་དད་པར་བཏགས་པ་དང་། བདག་དང་ཕུང་པོ་གཅིག་ཏུ་བཏགས་པའི་
མཐའ་དང་། གཟུགས་སོགས་རྟག་པར་བཏགས་པ་ནི་མུ་སྱེགས་པས་བཏགས་པའོ། །མི་རྟག་པ་ནི་ན་ཐོས་
ཀིས་བཏགས་པའི་མཐའ་སྱེ། འདི་གིས་ནི་མུ་སྱེགས་དང་ན་ཐོས་གིས་ཀས་བཏགས་པའི་མཐའ་འོ། །གང་
ཟག་ལ་སོ་འདོགས་པ་དང་། སྐུར་པ་འདྱེབས་པའི་མཐའ་གིས་དང་། ཆོས་ལ་སོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་པ་
འདྱེབས་པའི་མཐའ་གིས་ཏྱེ་བཞི་པོ་རྣམས་མཐའ་འོ། །མ་རིག་པ་སོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་། མ་རིག་པ་
འགོག་བྱེད་གྱེན་པོའ་ིམཐའ་གིས་སོ། །གང་ཟག་དང་ཆོས་གིས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པར་འདུ་ཤྱེས་པས་
བཏགས་པ་ནི་རྟག་པའི་མཐའ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་མྱེད་པར་འདུ་ཤྱེས་པས་བཏགས་པ་ནི་ཆད་མཐའ་དང་། གཟུང་
བ་དང་འཛིན་པར་བཏགས་པའི་མཐའ་གིས་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གསུམ་གི་མཐའ་དང་། རྣམ་པར་
བང་བ་གསུམ་གི་མཐའ་སྱེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀི་ོན་མོངས་པ་དང་། ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། 
སྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའོ། །རྣམ་པར་བང་བ་གསུམ་ནི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་མོ། །འདི་དག་ལ་མངོན་པར་
ཞྱེན་པས་བཏགས་པ་ནི་མཐའ་འོ། །དངོས་པོར་ཡོད་མྱེད་སོགས་ཕོགས་གིས་ཀི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི་མཐའ་
སྱེ། དྱེ་ནི་རྣམ་པ་བདུན་དུ་འདོད་དྱེ། བདག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པར་རྟོག་པ་གིས་ཀི་མཐའ་དང་། ཞི་
བར་བ་བ་སང་བ་དང་ཞི་བར་བྱེད་པ་གྱེན་པོ་ལ་རྟོག་པའི་མཐའ་གིས་དང་། སྐྲག་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་པ་
དང་སོང་པ་དྱེ་ལ་འཇིགས་པ་སྱེ་བར་རྟོག་པ་དང་། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གིས་རྟོག་པ་དང་། ཡང་དག་པ་ཟག་
པ་མྱེད་པ་ིད་དང་ལོག་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ིད་ལ་རྟོག་པའི་མཐའ་གིས་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་སང་བ་སོང་
བར་བྱེད་པ་དང་སོང་བར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མིན་པར་རྟོག་པའི་མཐའ་དང་། གྱེན་པོ་སྱེ་བ་མྱེད་པ་དང་
གྱེན་པོ་སྱེས་ཀང་སང་བ་དང་དུས་མམ་དུ་འཇུག་པ་ིད་དུ་རྟོག་པའི་མཐའ་སྱེ། ཟུང་དུ་སར་བ་བདུན་པོ་དྱེ་
ནི་ཕོགས་གིས་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཐའ་འོ། །ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ཁད་པར་ཅན་དང་ཁད་པར་
མྱེད་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི། ས་བཅུ་ལ་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བ་དག་ཏུ་ཤྱེས་པར་བས་ཏྱེ། ཁད་པར་མྱེད་པའི་སྒྲུབ་པ་
ནི། ས་བཅུ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་སྒྲུབ་ཙམ་དུ་ཁད་པར་མྱེད་ལ། ཁད་པར་ནི་ས་རྱེ་རྱེ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་
རྱེ་རྱེ་ལ་གཙོ་བོར་སོད་དོ། །གིས་པ་དམིགས་པ་བ་ན་མྱེད་པ་བསན་པ་ནི། རྣམ་པར་གཞག་པའི་དམིགས་པ་
ནི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕིར། ཆོས་
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དབིངས་ཀི་དམིགས་པ་ནི། ཆོས་ིད་དྱེ། ལམ་གི་དམིགས་པར་གྱུར་པའི་དྱེ་བཞིན་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་
པར་བ་བའི་དམིགས་པ་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་སྱེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་
ནི། དྱེ་བཞིན་ིད་དྱེ། དྱེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་ནས་ལམ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །འཛིན་པའི་དམིགས་པ་ནི། ཐོས་
བྱུང་གི་ཤྱེས་རབ་ཀི་ཡུལ་ཏྱེ། ཐོས་བྱུང་གི་ཤྱེས་རབ་ཀིས་འཛིན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ངྱེས་པར་འཛིན་
པའི་དམིགས་པ་ནི། བསམ་བྱུང་གི་ཤྱེས་རབ་ཀི་ཡུལ་ཏྱེ། རིགས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ངྱེས་པར་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར། རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་དམིགས་པ་ནི། བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡུལ་ཏྱེ། སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་བོས་
འཛིན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རབ་ཏུ་རྟོགས་པའི་དམིགས་པ་ནི། ས་དང་པོའ་ིམཐོང་ལམ་གི་དམིགས་པ་སྱེ། 
འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་དམིགས་པ་
ནི། ས་གིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་གི་དམིགས་པ་སྱེ། རྟོགས་པ་སར་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་དམིགས་པ་
ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་པར་རྟོགས་པའི་དམིགས་པ་ནི་ས་བདུན་པའི་དམིགས་པ་སྱེ། འཇིག་རྟྱེན་དང་འཇིག་རྟྱེན་
ལས་འདས་པའི་ལམ་གི་དམིགས་པ་གིས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཕིར། ས་བརྒྱད་པའི་
དམིགས་པ་ནི། རྣལ་དུ་འདུག་པའི་དམིགས་པ་སྱེ། མཚན་མར་འཛིན་པའི་རྟོག་པས་མི་གཡོ་བའི་དམིགས་པ་
ཡིན་པའི་ཕིར། ས་དགུ་པ་དང་ས་བཅུ་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་གསུམ་གི་དམིགས་པ་ནི། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་
དམིགས་པར་འདོད་དྱེ། ས་དགུ་པ་ལ་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་བཞིའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ཐོབ་ཅིང་། ས་བཅུ་པ་
ལ་ལས་ལ་དབང་བ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ཐོབ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་སིབ་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པའི་རྣམ་པར་དག་
པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་བ་ན་མྱེད་པ་ལ་བཅུ་སྱེ། ལམ་གི་རྱེན་མ་
ཚང་བ་མྱེད་པ་ནི་རིགས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་མི་སོང་བ་ནི་མོས་པ་ཡང་དག་པ་འགྲུབ་
པའོ། །ཐྱེག་པ་དམན་པས་སྱེམས་མི་གཡྱེང་བ་ནི་སྱེམས་བསྱེད་ཡང་དག་པ་འགྲུབ་པའོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་
རྫོགས་པར་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་པ་འགྲུབ་པའོ། །འཕགས་པའི་ལམ་ཡང་དག་པ་སྱེད་པ་ནི་སོན་
མྱེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡང་དག་པ་འགྲུབ་པའོ། །དགྱེ་བའི་རྩ་བ་འཕྱེལ་བ་ནི་སྱེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བྱེད་
པ་ཡང་དག་པ་འགྲུབ་པའོ། །སྱེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ནི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡང་དག་པ་འགྲུབ་པའོ། །སྲིད་ཞི་
གིས་ལ་མི་གནས་པ་ནི་ལུང་བསན་ཐོབ་པ་ཡང་དག་པ་འགྲུབ་པའོ། །སིབ་པ་མྱེད་པ་ིད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་
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ཡང་དག་པ་འགྲུབ་པའོ། །བང་ཆུབ་དྱེ་སོན་པ་རྒྱུན་མི་གཅོད་པ་ནིབང་ཆུབ་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་ཡང་དག་པ་འགྲུབ་
པའོ། །འདི་ནི་མཛད་པ་བཅུ་གིས་ཀི་ཚུལ་བསན་པ་ལ་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་བསན་བཅོས་ཀི་ཆྱེ་བ་དང་
དགོས་ཆྱེད་བསན་པ་ནི། ཇི་སྐད་བསན་པ་འདི་ནི་དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བསན་བཅོས་ཏྱེ། 
བསན་བཅོས་འདི་ཆོས་ཅན། རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ཏྱེ། རྟོག་གྱེའི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆོས་ཀུན་
གི་སྙིང་པོའ་ིདོན་ཡིན་ཏྱེ། རྒོལ་བས་མི་ཤིགས་པའི་ཕིར་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་སོད་ཡུལ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་
རོ། །དོན་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་གི་དོན་གི་ཆྱེད་དུ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སྱེམས་པའི་སོད་པ་རྒྱས་
པར་སོན་པའི་ཕིར། དོན་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་རིགས་ཅན་གསུམ་པོ་ཀུན་གི་དགོས་པའི་དོན་དང་
ལྡན་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་སོན་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་མྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སྱེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། ོན་
མོངས་པ་དང་ཤྱེས་བའི་སིབ་པ་སྱེལ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར། ཐྱེག་པ་བ་ན་མྱེད་པའི་ལྱེའུར་བཅད་པ་སྱེ། ལྱེའུ་ལྔ་
པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གསུང་རབ་གངས་ཆྱེན་མཚོ། །ལྱེགས་བཤད་མི་བཟད་
འབོར་པའི་སིན་སོན་ལྡན། །རྒྱལ་སྲས་ཀླུ་དབང་རྣམ་པར་རོལ་པའི་གནས། །མུ་མཐའ་ཡས་པའི་བོ་གྲོས་མི་ཟད་
གཏྱེར། །གཙུག་ལག་ཤིང་རྟ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་སོ། །དོན་ཟབ་ཕུལ་བྱུང་སྙན་པའི་གྱེ་སར་གཡོ། །ལྱེགས་
བཤད་རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ལྡན་པ། །མི་ཕམ་གསུང་རབ་དི་མྱེད་ཟླ་བའི་འོད། །བོ་གྲོས་ཀུན་དའི་འཛུམ་ཟྱེར་
རབ་གསལ་ཞིང་། །ཕུལ་བྱུང་མཛད་པའི་འོད་ཟྱེར་སོན་མྱེད་ལྡན། །དོན་གིས་ཟབ་མོའ་ིཆུ་ཤྱེལ་ནོར་བུའི་
འོད། །འགྲོ་མང་དད་པའི་དགའ་སོན་འཕྱེལ་མཛད་པའི། །ལྱེགས་བཤད་སིན་གིས་བསོད་པའི་སྱེད་ཚལ་
དྱེར། །དོན་གི་སྙིང་པོ་དི་བསུང་ཕུན་ཚོགས་ལྡན། །བོ་གྲོས་ཀུན་ཏུ་ཡངས་པའི་ཆུ་གཏྱེར་ལས། །སོན་མྱེད་རབ་
འཁྲུངས་ལྱེགས་བཤད་འདབ་བརྒྱ་པ། །ཚུལ་འདི་བོ་གྲོས་སིན་གིས་མཛེས་བས་ཤིང་། །རྨད་བྱུང་སོབས་པའི་
གོག་ཕྱེང་གསལ་བའི་འོད། །ས་གསུམ་ཁོན་གནས་རྣམ་མང་ཤྱེས་བའི་མཚོ། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བོ་གྲོས་
མངོན་མཐོ་བ། །སྨྲ་བའི་གདོང་ལྔ་རོང་སོན་གཞུང་བརྒྱ་པས། །མཁས་མང་མགྲིན་པའི་རྒྱན་གྱུར་ལྱེགས་བཤད་
ཀི། །བདུད་རྩིའི་དགའ་སོན་སོན་མྱེད་རབ་སྱེལ་བའི། །རྣམ་མང་དགྱེ་བའི་དཔུང་ཚོགས་མི་དམན་
ཞིང་། །བསོད་ནམས་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ་ཐོབ་པ་ཡིས། །མ་ལུས་འགྲོ་བ་སྲིད་མཚོར་གནས་པ་གང་། །སྲིད་
པའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐའ་ཡོངས་བརྒལ་བའི། །རྣམ་མཁྱེན་ནོར་བུའི་དཔལ་དབང་འབོར་གྱུར་ཅིག །དབུས་དང་
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མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བསན་བཅོས་ཀི་རྣམ་བཤད་མི་ཕམ་དགོངས་རྒྱན་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྱེལ།། །། 


