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༄༅། །ཆོས་དང་ཆོས་ིད་རྣམ་པར་འབེད་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་འདོམས་པ་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་ཞེས་བ་བ་
བཞུགས་སོ།། རོང་སོན་སྨྲ་བའི་སེང་གེས་བརྩམས། ཆོས་དང་ཆོས་ིད་རྣམ་པར་འབེད་པའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་འདོམས་
པ་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་ཞེས་བ་བ། ལྷག་པའི་ལྷ་གངས་རིའི་མདོག་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རབ་ཡངས་མཁེན་པའི་
གདུགས་དཀར་ཟླ་བའི་འོད། །འཇིག་རེན་ལྷ་བརྒྱའི་གཙུག་ན་ངལ་གསོ་ཞིང་། །ཚད་མེད་ཕིན་ལས་འོད་ཀི་ཁོར་
ཡུག་ཅན། །ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་གཙུག་གིས་མཆོད། །ཚད་མེད་ཐུགས་རེའི་གིང་ནས་ལེགས་བགོད་
ཅིང་། །རིགས་ལྡན་དགའ་བར་བདུད་རྩིའི་དགའ་སོན་འགེད། །ལེགས་བཤད་སིན་གི་རྔ་སྒྲ་མངོན་པར་
མཐོ། །རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་མི་ཕམ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །རབ་དཀར་ལྷག་བསམ་གངས་རི་མངོན་མཐོ་ཞིང་། །གསུང་
རབ་མང་ཐོས་ཟླ་བའི་གོས་བཟང་ལྡན། །བསམ་བྱུང་བསིལ་བེད་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་འབབ་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་
གངས་རིའི་དབང་པོ་རྒྱལ། །ལེགས་བཤད་འོད་ཀི་དྲ་བའི་ཕེང་ལྡན་ཞིང་། །དོན་ཟབ་ཕུལ་བྱུང་ངག་གི་རྣམ་
འགྱུར་གཡོ། །རྣམ་མང་དོན་གི་འཇའ་རིས་རྣམ་བཀྲ་བ། །ཟབ་སྙན་ལེགས་བཤད་ཕེང་བ་སེལ་བར་བ། །ཆོས་
དང་ཆོས་ིད་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་དོན་གིས་ཏེ། མཚན་དོན་བཤད་པ་དང་། བསན་བཅོས་ཀི་རང་བཞིན་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། དྷརྨཱ་དྷརྨ་ཏཱ་བི་བྷྷཾ་ག་ཞེས་བ་བ་ལ། བོད་སྐད་དུ་དྷཱརྨ་ནི་ཆོས་རྣམས། 
དྷརྨ་ཏཱ་ནི་ཆོས་ིད་དོ། །བི་བྷྷཾ་ག་ནི་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །དེ་ལ་ཆོས་ནི་འཁོར་བས་བསྡུས་པ་དང་། ཆོས་ིད་
ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་བསྡུས་པ་སེ། རྣམ་པར་འབེད་པ་ནི་འཁོར་འདས་གིས་པོ་དེ་ཞིབ་མོར་སོན་
པའོ། །མགོན་པོ་བམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་ནི་ལོ་ཙཱ་བས་བཀོད་པའོ། །གིས་པ་བསན་བཅོས་ཀི་
རང་བཞིན་ལ་གིས་ཏེ། བསན་བཅོས་ཀི་དགོས་འབེལ་དང་། དགོས་འབེལ་དང་ལྡན་པའི་བསན་བཅོས་
སོ། །དང་པོ་ནི། བསན་བཅོས་འདི་བརྩམས་སོ་ཞེས་བ་བ་བཤད་པའི་གཞིའོ། །རྒྱུ་གང་ལ་བརེན་ནས་ཤེ་ན། 
འཁོར་འདས་དེ་དག་གི་མཚན་ིད་རྣམ་པར་དབེ་བར་བེད་པར་འདོད་ནས་སོ། །དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་དུ་
བརྩམས་ཤེ་ན། འཁོར་བ་གང་ཞིག་ཤེས་ནས་ཡོངས་སུ་སང་བར་བ་ཞིང་། གཞན་འགའ་ཞིག་སེ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་ཡིན་པ་དེས་ན་དེའི་ཆེད་དུའོ། །གིས་པ་ལ། འཁོར་འདས་མདོར་བསན་པ། 
གིས་པོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། གིས་པོ་མཚོན་པའི་དཔེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གསུང་རབ་ཀི་བརོད་བ་འདི་
དག་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུ་ན། འཁོར་འདས་རྣམ་པ་གིས་སུ་འདུས་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། ཆོས་འཁོར་བ་
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དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གིས་ཀིས་ཤེས་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ིད་ཀི་
ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཆོས་ནི་རང་གི་མཚན་ིད་འཛིན་པ་སེ། སི་སྒྲ་བེ་བག་ལ་ཞུགས་པའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
ལ་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཞེས་བ་སེ་ཆོས་ིད་རོགས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འཁོར་འདས་གིས་ཡོད་པ་དེ་
ལ་ཆོས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ནི་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་མཚན་ིད་འཛིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་
དབིངས་དེ་ལ་བརེན་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་ན་ཆོས་གཟུང་འཛིན་གིས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་པ་གསུམ་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། ཆོས་ིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་
ིད་རོག་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གངས་སུ་འགོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འཁོར་འདས་གིས་ཀི་མཚན་ིད་ངོས་
གཟུང་བ་ལ། འཁོར་འདས་གིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་འཁོར་བས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་ནི། གཟུང་འཛིན་
གིས་སུ་སྣང་བའི་རོག་བཅས་དང་རོག་མེད་གིས་ལས། གིས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་གི་རོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་སེ་སོ་
ལྔའི་རྣམ་ཤེས་སོ། །སྒྲ་སི་དང་དོན་སི་ཇི་ལྟར་མངོན་པར་བརོད་པར་སྣང་བ་ནི་རོག་བཅས་ཀི་ཡིད་དོ། །སོ་ལྔའི་
གཟུང་འཛིན་གིས་སྣང་ནི་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གིས་སུ་སྣང་བ་ལྟར་གིས་སུ་མེད་པ་དེས་
ནའོ། །མངོན་པར་བརོད་པར་སྣང་བའི་ཡིད་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་དོན་དུ་མེད་
པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅིང་ནི་སྡུད་ཚིག་གོ །གིས་སུ་སྣང་བ་དང་མངོན་པར་བརོད་པར་སྣང་བ་གིས་ཀ་
ཆོས་ཅན། །ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ཞེས་བ་སེ། དོན་མེད་པ་སེ། དེ་བཞིན་ིད་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་ིད་ཆོས་ཅན། རང་
བཞིན་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་བརོད་པར་བ་བ་དང་རོད་པར་བེད་པ་
སོགས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བར་མེད་པའི་རོག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིས་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་དང་
སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་བསན་ཏོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་ིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་མྱང་འདས་ཀི་
མཚན་ིད་ནི། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གིས་དང་བརོད་པར་བ་བ་དང་རོད་པར་བེད་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་
ཀིས་ཁད་པར་དུ་བར་མེད་པའི་སོང་པ་ིད་དུ་རོ་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཁོར་བའི་མཚན་ིད་སྒྲུབ་པ་ནི། 
གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བ་ནི་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་ལ་མེད་པའི་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་
བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ཟླ་བ་གིས་སྣང་བཞིན་ནོ། །གིས་སྣང་དེ་ིད་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ཏེ། 
གིས་སུ་སྣང་བ་ལ་བརེན་ནས་གིས་སུ་ཞེན་པ་སེ་ལ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆགས་སོགས་སེ་བའི་ཕྱིར་
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རོ། །དཔེར་ན་སྒྱུ་མའི་གང་པོ་ཆེར་སྣང་བ་དང་། རྨི་ལམ་དུ་ར་གང་སྣང་བ་སོགས་ལ་རེན་ནས་ཞེན་པ་སེས་ཏེ་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །འཁྲུལ་པའི་གཏན་ཚིགས་གིས་པ་སོན་པ་ནི། ཡོད་པའི་བདག་
མེད་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཡང་འཁྲུལ་པར་གྲུབ་བོ། །དཔེར་ན་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡོར་མི་འཛིན་པ་མེད་པའི་མིར་འཛིན་པ་
བཞིན་ནོ། །དོན་ལ་མེད་པ་དང་སྣང་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་ཡ་བལ་བ་ལས་འཁྲུལ་པ་མི་སེ་བས་འཁྲུལ་པ་སེ་བ་ལ་
གིས་ཀ་ཚོགས་དགོས་པར་བསན་པ་ནི། མེད་པ་འབའ་ཞིག་ལའང་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་པ་མི་འབྱུང་སེ། 
མེད་པ་ལ་མེད་པ་ིད་དུ་འཛིན་པ་ནི་མ་ནོར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་
འཁྲུལ་པ་མི་འབྱུང་སེ། ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་འཁྲུལ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དོན་ལ་མེད་པ་
དང་སྣང་ཙམ་དུ་ཡོད་པའི་གིས་ཚོགས་ལས་དོན་ལ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་སེ་དགོས་སོ། །དོན་ལ་མེད་
པ་དང་སྣང་ཙམ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མེད་ན་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་པ་མི་འབྱུང་
ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་ཀང་གིས་སུ་སྣང་བའི་འཁྲུལ་པ་མེད་ན་རྒྱུ་མེད་པས་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་འབྱུང་བ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །འཁྲུལ་པ་མེད་ན་འཁྲུལ་པའི་གེན་པོ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡང་མེད་པས་དེ་ལས་
བྱུང་བའི་རྣམ་པར་བང་བ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་འཁོར་འདས་གིས་གྲུབ་ན་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན། 
འཁོར་འདས་གིས་པོ་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། གཅིག་ནི་མིན་ཏེ། མྱང་འདས་དོན་ལ་ཡོད་པ་དང་འཁོར་བ་དོན་ལ་
མེད་པ་དག་གི་ཁད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་འཁོར་བ་དོན་ལ་མེད་ཅེ་ན། དོན་དམ་པར་གཟུང་འཛིན་མེད་
ལ། དེ་མེད་པས་འཁོར་བར་འཇོག་པའི་ཆོས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཁོར་འདས་ངོ་བོ་སོ་སོ་བ་ཡང་མིན་ཏེ། མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ནི་འཁོར་བའི་ཆོས་མེད་པ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་ཕྱིར། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། དེ་ཕྱིར་ཐར་
པ་ནོར་བ་ཟད་ཙམ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་འཁོར་འདས་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་
གིས་ཏེ། འཁོར་བའི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མྱང་འདས་ཀི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
ཡང་གིས་ལས། སིར་བསན་པ་ནི། རྣམ་པ་དྲུག་གིས་འཁོར་བའི་ཆོས་དག་ལ་ཐོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། མཚན་ིད་དང་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ངེས་པར་བེད་པ་དང་། གཅིག་དང་
ཐ་དད་མིན་པའི་ཚུལ་དང་། གནས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མིན་པ་གིས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། གཟུང་བ་
དང་འཛིན་པར་སྣང་བ་མེད་པ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གིས་བསན་ཏོ། །ཆོས་རྣམ་པ་དྲུག་པོ་འདི་དག་
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གི་སོ་ནས་འཁོར་བའི་ཆོས་ཐོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པས་འཁོར་བའི་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་
རོགས་པས་འཇུག་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་བསན་ཏོ། །གིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་བསན་པ་དེ་ལ། 
མཚན་ིད་དང་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་མིན་པ་གསུམ་ནི་མདོར་བསན་དུ་ཇི་ལྟར་བསན་པ་བཞིན་
དུ་ཤེས་པར་བའོ། །བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་གནས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། གང་ཞིག་འཁོར་བ་དང་། 
གནས་གང་དུ་འཁོར་བ་དེ་ནི་འཁོར་བའི་ཆོས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་གནས་པ་སེ། གནས་ནི་ཁམས་སོ། །དེ་ལ་རེན་
སྣོད་ཀི་ཁམས་དང་བརེན་པ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དང་གིས་སོ། །སྣོད་ཀི་ཁམས་ནི་ཆོས་ཅན། ཐུན་མོང་བའི་
ཆོས་ཡིན་ཏེ། བག་ཆགས་མཐུན་པར་སད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་བ་ལྟ་བུར་རྣམ་པར་རིག་པ་ལ་
ཐུན་མོང་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར། ལྟ་བུའི་སྒྲས་ནི་བག་ཆགས་མཐུན་པར་སད་པ་ལ་ཐུན་མོང་གི་ཐ་སྙད་བེད་པ་ཡིན་
གི་གནས་ཚུལ་ལ་མེད་པར་སོན་ཏོ། །ཡང་ན་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་ཡིན་ཏེ། བག་ཆགས་མཐུན་པར་སད་པའི་རྣམ་
པར་རིག་པ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ཐུན་མོང་དུ་སྣང་བའི་ཡུལ་ལྟར་རོ། །བརེན་པ་སེམས་ཅན་
གི་ཁམས་ནི་གིས་ཏེ། ཐུན་མོང་གི་ཆོས་དང་ཡང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཆོས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མིན་
པ་གིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཐུན་མོང་ནི། སེམས་ཅན་གི་སེ་བ་དང་། ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀི་ཐ་སྙད་
དང་། གང་ཟག་གཞན་གིས་རེས་སུ་གཟུང་བ་དང་། ཚར་གཅད་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་། གནོད་པ་དང་། 
ཐོས་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་། ཆགས་སོགས་ཀི་སོན་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། ཐུན་མོང་བའི་ཆོས་ཡིན་ཏེ། ཕན་
ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་གི་རྒྱུད་དང་འབེལ་བའི་རྒྱུ་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕན་ཚུན་བདག་པོའ་ིརེན་བེད་པ་
ིད་ཀིས་སོ། །དེ་ལ་སེ་བ་ཐུན་མོང་བ་ནི། ལས་ཀི་རྒྱུ་བས་ཕ་མ་གིས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རེན་བས་
ནས་ཐུན་མོང་བའི་འབས་བུ་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཐ་སྙད་ཐུན་མོང་བ་ནི། གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བེད་
ཀིས་བསྐུལ་ནས་གཞན་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཞན་གི་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀིས་བསྐུལ་ནས་
གཞན་སྨྲ་བ་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་སེ། གཞན་གིས་བདག་རེན་བེད་ལ། རང་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་བས་
ནས་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །རེས་སུ་གཟུང་བ་དང་ཚར་གཅད་ཐུན་མོང་བ་ནི། གང་ཟག་
གཞན་གིས་རེས་སུ་གཟུང་བའི་སོ་ནས་ཕ་རོལ་པོ་ལ། གཞན་གིས་བདག་རེན་དང་། རང་གི་ཆོས་ཀི་རྒྱུ་བེད་
པའི་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚར་གཅད་ཐུན་མོང་བ་ནི། གཞན་གིས་ཚར་གཅད་པས་གཅིག་
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གིས་བདག་རེན་དང་། གཞན་ལ་དེའི་འབས་བུ་གྲུབ་པ་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་དང་། གཞན་གིས་གཞན་ལ་ཕན་
པ་བེད་པ་དང་། གནོད་པ་བེད་པ་ཡང་གཅིག་གིས་བདག་རེན་དང་། གཅིག་གིས་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་བས་པས་
འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་འགྲུབ་པ་ལྟ་བའོ། །འདི་དག་ནི་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བའི་ལྡོག་པ་ནས་ཐུན་མོང་བར་བསན་
ཏོ། །གིས་པ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ནི། གནས་ཀུན་གཞི་དང་། རྣམ་པར་རིག་པ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བདུན་དང་། སོ་
སོའ་ིབདེ་སྡུག་དང་། ལས་སེམས་པ་དང་། སོ་སོའ་ིའཆི་འཕོ་དང་། སོ་སོ་སེ་བ་དང་། བཅིངས་པ་དང་། གོལ་བ་
རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། ཐུན་མོང་མིན་པ་ཞེས་བ་སེ། ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་གང་ཟག་སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མིན་པའི་ཆོས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ནི་གནས་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཞེས་བའོ། །ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ཀུན་གཞི་རྒྱ་མཚོ་རག་
གནས་པ། །ཡུལ་གི་རླུང་གིས་རབ་བསོད་ནས། །སྣ་ཚོགས་རྣམ་ཤེས་རྦ་རླབས་རྣམས། །གང་ཞིག་རབ་ཏུ་
འཇུག་པར་འགྱུར། །རྒྱ་མཚོ་དང་ནི་རྦ་རླབས་རྣམས། །ཇི་ལྟར་བེ་བག་མེད་པ་བཞིན། རྣམ་ཤེས་སེམས་ཀང་
དེ་བཞིན་དུ། །ཐ་དད་པ་ཡང་མ་དམིགས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མིན་པ་བཤད་པ་འདི་དག་
གིས་ཀུན་གཞི་ལ་བག་ཆགས་བཞག་ནས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མིན་པར་སྣང་བ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་གནས་ཞེས་
བསན་ཏོ། །དྲུག་པ་གཟུང་འཛིན་སྣང་བ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་སོན་ལ་གསུམ་སེ། གཟུང་བ་མེད་པར་བསན། 
འཛིན་པ་མེད་པར་བསན། བསན་པས་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། ཐུན་མོང་གི་གཟུང་བ་གཞན་
མེད་པ་དང་། ཐུན་མོང་མིན་པའི་གཟུང་བ་གཞན་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་རོལ་གི་གཟུང་བ་རི་ལ་སོགས་པར་
སྣང་བ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། རང་གི་ཤེས་པ་ིད་ཐུན་
མོང་བ་ིད་དུ་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤེས་པ་གང་ལས་དོན་གཞན་དུ་མེད་ཅེ་ན། རང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་
རིག་པའི་ཆ་ལས་དོན་གཞན་དུ་མེད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཐུན་མོང་གི་གཟུང་བ་ལས་ཅིག་ཤོས་ཐུན་མོང་མིན་
པའི་གཟུང་བ་གཞན་གི་སེམས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་རིག་པའི་དོན་ནི། ཐུན་མོང་མིན་པའི་གཟུང་བ་ཡིན་ལ། 
དེ་གཞན་དུ་མེད་པའི་ཚུལ་ནི། མམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་བཞག་པའི་སེམས་གིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་
གཟུང་ཡུལ་དུ་གཅིག་འགྱུར་བ་མིན་ཏེ། མམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ལའང་
མམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་གཟུང་བ་དོན་གཞན་དུ་མེད་ཅིང་། མམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་འཛིན་པའི་
རྣམ་པར་རིག་པ་ལའང་མམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་གཟུང་བ་དོན་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མམ་པར་མ་
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བཞག་པའི་སེམས་དག་ལ་ནི་རང་གི་བདག་ིད་ཀི་རྣམ་པར་རོག་པ་ིད་ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་། མམ་
པར་བཞག་པའི་སེམས་དག་ལ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་སོད་ཡུལ་དུ་གཞན་གིས་སེམས་ཀི་ངོ་བོར་མི་སྣང་བར་
དེའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཞིག་རབ་ཏུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་འཛིན་པ་མེད་པ་ནི། ཤེས་པས་ཡུལ་འཛིན་
པ་ནི་ཆོས་ཅན། འཛིན་པར་སྣང་བ་དོན་གཞན་མེད་པར་གྲུབ་སེ། རང་གི་སེམས་ིད་ཡུལ་དུ་སྣང་བར་ཟད་ཀི་
གཟུང་བར་སྣང་བ་དོན་གཞན་མེད་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། དོན་དམ་པར་གཟུང་འཛིན་གིས་
མེད་པར་བསན་པ་དེ་ལས་ཀང་ནི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་སྣང་བ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་གྲུབ་སེ། གཟུང་འཛིན་
མེད་པར་ཐོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བསོམས་པས་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མེད་པའི་དོན་མངོན་དུ་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། འདི་ལ་དོན་དམ་ཚུལ་གིས་ཞི་བ་དང་། །སེ་བ་དེ་གིས་ཁད་པར་ཅི་
ཡང་མེད། །འོན་ཀང་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་བེད་པ་དག །སེ་བ་ཟད་པས་ཞི་བ་ཐོབ་པར་བཤད། །ཅེས་སོ། །དོན་
དམ་པར་གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་ན་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བ་འདི་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། ཐོག་མ་མེད་
པ་ནས་གཟུང་འཛིན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་བག་ཆགས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གཟུང་འཛིན་དུ་ཞེན་པ་
ཀུན་ནས་ལྡང་བ་གྲུབ་པས་སོ། །འོ་ན་སོང་མི་ནུས་སོ་སྙམ་ན་སོང་ནུས་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་འཛིན་པ་
གནས་ཚུལ་ལ་མ་ཞུགས་ལ། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མེད་པར་རོགས་པ་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 
གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་བདེན་པར་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པར་གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་དུ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་མྱང་འདས་ཀི་མཚན་ིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏེ། སིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་
བཤད་པའོ། དང་པོ་ནི། དོན་རྣམ་པ་དྲུག་གིས་ཆོས་ིད་ལ་འཇུག་པ་བླ་ན་མེད་པ་བསན་ཏེ། དོན་དྲུག་ཁོང་དུ་
ཆུད་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་མ་ལུས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དོན་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཤེས་
བའི་མཚན་ིད་དང་། ཤེས་བའི་གཞི་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་དང་། ཆོས་ིད་ངེས་པར་འབེད་པ་དང་། ཆོས་ིད་ལ་
མངོན་སུམ་དུ་རེག་པ་དང་། རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། དྲན་པ་དེའི་བདག་ིད་ེ་བར་སོན་པ་ལ་འཇུག་པས་དོན་
དྲུག་བསན་ཏོ། །གིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། དང་པོ་རྣམ་བང་གི་མཚན་ིད་ནི། མདོར་བསན་གི་སྐབས་སུ་
ཇི་ལྟར་བསན་པ་བཞིན་རིག་པར་བའོ། །གིས་པ་རྣམ་བང་གི་གནས་ནི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་
བང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ། འདི་དག་ལ་ཐོས་བསམ་གིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པ་ལས་རྣམ་བང་
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ཐོབ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ལ་སོགས་པའི་མདོ་སེ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་བང་
གི་གནས་སུ་བརོད་དེ། དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས་ལམ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱོར་རོ། །གསུམ་པ་ངེས་པར་འབེད་
པའི་རོག་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིམདོ་སེ་ལ་བརེན་པའི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་
བསོམ་པས་བསྡུས་པའི་སོར་བ་ཐམས་ཅད་དེ། ཚོགས་སོར་གིས་སོ། །བཞི་པ་རེག་པ་ནི། འཇིག་རེན་ལས་
འདས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་མཐོང་ལམ་གིས་མངོན་སུམ་གི་ཚུལ་དུ་དེ་བཞིན་ིད་མཐོང་སང་
གི་དྲི་མས་དག་པ་ཐོབ་ཅིང་མས་སུ་མྱོང་བའོ། །ལྔ་པ་རེས་སུ་དྲན་པ་ནི། སོམ་ལམ་སེ། དེའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཀི་དྲི་མ་དྲུང་ནས་དབྱུང་བའི་དོན་དུ་མཐོང་ལམ་གིས་ཇི་ལྟར་མཐོང་བའི་དོན་ིད་ལ་དམིགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་
ཕྱོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་སོམ་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དོ། །དྲུག་པ་ེ་བར་སོན་པ་ལ་གིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་
དང་། གནས་གྱུར་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་དབིངས་གོམས་པར་བེད་པ་སོམ་ལམ། དེའི་བདག་
ིད་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་གནས་སུ་ེ་བར་སོན་པ་ནི་མི་སོབ་ལམ་སེ། དེ་བཞིན་ིད་དྲི་མ་མེད་པར་
གནས་གྱུར་པ་ཐོབ་པའོ། །གནས་གྱུར་ཐོབ་པ་ན་གཟུང་འཛིན་གིས་ཀི་སྣང་བ་ནུབ་ནས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་
ིད་ཙམ་དུ་སྣང་བས་ཏེ། དེ་ཡང་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །སྐུ་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་
ལས། དྲི་མེད་དེ་བཞིན་ིད་དང་ནི། །མི་རོག་ཡེ་ཤེས་མ་གཏོགས་པ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆོས་གཞན་
ནི། །འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་གནས་གྱུར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་
ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པ་བཅུས་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལ་འཇུག་
པ་བླ་ན་མེད་པར་བསན་ཏེ། ངོ་བོ་དང་། རྫས་དང་། གང་ཟག་དང་། ཁད་པར་དང་། དགོས་པ་དང་། གནས་དང་། 
ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། སོར་བ་དང་། ེས་དམིགས་དང་། ཕན་ཡོན་ལ་འཇུག་པས་བསན་པའོ། །གིས་པ་རྒྱས་
པར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་ཡོད་པ་དེ་ལས། དང་པོ་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་ལ་འཇུག་པ་ནི། གོ་བུར་གི་དྲི་མ་མི་སྣང་བ་
དང་། དེ་བཞིན་ིད་སྣང་བའི་དོན་ཏེ། དེ་བཞིན་ིད་དྲི་མ་མེད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །གིས་པ་དངོས་པོའམ་རྫས་
ལ་འཇུག་པ་ནི། ཐུན་མོང་བ་སྣོད་དང་། ལུས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་པའི་དེ་བཞིན་ིད་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་དང་། 
ངག་གིས་བསྡུས་པ་མདོ་སེའི་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་དེ་བཞིན་ིད་གནས་གྱུར་པ་དང་། ཐུན་མོང་མིན་པ་སེམས་
ཅན་གི་ཁམས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་པ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་ིད་གནས་གྱུར་པའོ། །གསུམ་
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པ་གང་ཟག་ལ་འཇུག་པ་ནི། དེ་བཞིན་ིད་དང་པོ་གིས་གནས་གྱུར་པའི་འབས་བུ་ནི་གིས་ལས། སྣོད་དང་
ལུས་ཀི་དེ་བཞིན་ིད་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཆོས་ཀི་སྐུ་འཐོབ་སེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སོད་ཡུལ་ལོ། །མདོ་
སེའི་དེ་བཞིན་ིད་གནས་གྱུར་པ་ལས་ནི། ལོངས་སྐུ་འཐོབ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སོད་ཡུལ་
ལོ། །ཕྱི་མ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་དེ་བཞིན་ིད་གནས་གྱུར་པ་ལས་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཐོབ་སེ། ན་ཐོས་
དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིའང་སོད་ཡུལ་ལོ། །བཞི་པ་ཁད་པར་ལ་འཇུག་པ་ནི། ན་རང་གི་འབོར་བ་ལས་
ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་གནས་གྱུར་མཐར་ཐུག་པའི་འབོར་པའི་ཁད་པར་བཞི་སེ། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཁད་པར་དང་། ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་
གཟིགས་པ་དང་། ལོངས་སོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཐོབ་པས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ངོ་མཚར་བ་འདོམས་པ་
དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐོབ་པས་གཞན་གི་དོན་ལ་དབང་འབོར་བ་འཐོབ་པའི་ཁད་པར་ལས་ན་ཐོས་ལས་ཁད་པར་
འཕགས་ཏེ། ན་རང་ལ་ཁད་པར་གི་ཆོས་བཞི་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་དགོས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། བསམ་
པ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀི་སོན་ལམ་གི་ཁད་པར་ལས་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སོན་པའི་གསུང་རབ་ལ་
དམིགས་པས་དམིགས་པའི་ཁད་པར་ལས་དང་། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་བ་རོགས་པ་དང་། 
སང་བ་སོང་བའི་དོན་དུ་ས་བཅུ་རྣམས་སུ་སོར་བའི་ཁད་པར་ལས་ན་རང་ལས་འཕགས་སོ། །དྲུག་པ་གནས་
སམ་རེན་ལ་འཇུག་པ་ནི། གནས་གྱུར་ཐོབ་པའི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གིས་
ཤེས་པར་བས་ཏེ། དམིགས་པ་ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པ་དང་། འགལ་རེན་མཚན་མ་སངས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། 
ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དག་པར་སོར་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ིད་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕན་
ཡོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་འཇུག་པ་དྲུག་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་
དམིགས་པ་ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པ་ནི། རྣམ་པ་བཞི་སེ། ཐོག་མར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སོན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་
གེན་ལ་བསེན་པ་དང་། དེས་བསན་པའི་ཆོས་དེ་ལ་མོས་པ་དང་། མོས་པའི་རིགས་པས་ངེས་པ་དང་། ངེས་
པའི་དོན་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་སོ་ནས་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་ན་དོན་བཞིས་དམིགས་པ་ལ་
འཇུག་གོ །གིས་པ་མཚན་མ་སངས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། ཆགས་སོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
ཞེན་པའི་མཚན་མ་དང་། སོང་བེད་གེན་པོ་ལ་ཞེན་པའི་མཚན་མ་དང་། དམིགས་པ་དེ་བཞིན་ིད་ལ་ཞེན་པའི་
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མཚན་མ་དང་། ཡུལ་ཅན་རོག་པའི་ཆོས་ལ་ཞེན་པའི་མཚན་མ་སེ་བཞི་པོ་སངས་པས་མཚན་མ་སངས་པའི་
གནས་གྱུར་ཐོབ་བོ། །འདིས་ནི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཞེན་པའི་མཚན་མ་དང་པོ་སངས་པ་ནི་རགས་པའི་
མཚན་མ་སངས་པ་ཡིན་ལ། གིས་པ་སངས་པ་ནི་འབིང་དང་། གསུམ་པ་སངས་པ་ནི་ཕ་མོ་དང་། བཞི་པ་
སངས་པ་ནི་རིང་དུ་རེས་སུ་འབེལ་བའི་མཚན་མ་སངས་པ་སེ། འདི་དག་ནི་མཚན་མ་ཡོངས་ལ་སངས་པ་རྣམས་
བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །རོག་པའི་མཚན་མ་ལ་རིང་དུ་རེས་སུ་འབེལ་པ་ཞེས་བརོད་པ་ནི། ས་བདུན་པའི་བར་དུ་རེས་
སུ་འབེལ་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་ཡང་དག་པའི་སོར་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། སེམས་
ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་སོར་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མི་དམིགས་པའི་སོར་བ་དང་། དོན་ལ་དམིགས་པ་འཛིན་
པ་མི་དམིགས་པའི་སོར་བ་དང་། གཟུང་འཛིན་གིས་ཀ་མི་དམིགས་པའི་དེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་པའི་སོར་
བས་ཡང་དག་པར་སོར་རོ། །བཞི་པ་མཚན་ིད་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་བསན་ཏེ། དང་པོ་ཆོས་
ིད་ལ་གནས་པ་ལས་གནས་གྱུར་ཐོབ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཆོས་ིད་ལ་གནས་པ་ཡིན་
ཏེ། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མེད་ཅིང་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཆོས་ིད་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་མི་
སྣང་བ་ལས་གནས་གྱུར་ཐོབ་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་གིས་མི་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། རོག་མེད་ཀི་གཟུང་འཛིན་གིས་
དང་། ཇི་ལྟར་མངོན་པར་བརོད་པར་སྣང་བའི་ཡིད་ཀི་གཟུང་འཛིན་གིས་དང་། དབང་པོ་དང་། ཡུལ་དང་། 
རྣམ་པར་རིག་པ་དང་། སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་སྣང་བ་ནུབ་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕྱར་རོ། །གཟུང་
འཛིན་གིས་དང་མངོན་པར་བརོད་པ་མི་སྣང་བའི་ཚིག་གིས་ཀུན་བཏགས་མི་སྣང་བར་བསན་ལ། ཚིག་ལྷག་
མ་རྣམས་ཀིས་གཞན་དབང་མི་སྣང་བར་བསན་པ་དེ་ལྟ་བས་ན། གིས་པོ་ནི་བརོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སེལ་
ལོ། །གང་བརོད་ན། གཟུང་འཛིན་གིས་མི་སྣང་བར་བསན་པས་ནི། གཟུང་འཛིན་གིས་བརག་ཏུ་མེད་པར་
བསན་པ་ཡིན་ལ། མངོན་པར་བརོད་པར་མི་སྣང་བས་ནི་བསན་དུ་མེད་པ་དང་། དབང་པོ་མི་སྣང་བས་ནི་མིག་
སོགས་གང་ལ་ཡང་མི་གནས་པ་དང་། ཡུལ་མི་སྣང་བས་ནི་སྣང་བ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རིག་པ་མི་སྣང་བས་
ནི་རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ་དང་། སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་མི་སྣང་བས་ནི་གནས་མེད་པ་ཞེས་བ་བས་ན། ཡུལ་གང་
ཡང་མི་སྣང་བར་སོན་པའི་ཚིག་འདིས་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ིད་མདོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་
བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྣང་བ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ིད་བསན་པ་ནི། མམ་པར་བཞག་ལ་ནི་དེ་
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བཞིན་ིད་འབའ་ཞིག་སྣང་སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་དཀིལ་ལྟར་མམ་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། རེས་ཐོབ་ལ་
ནི་སྣང་བ་བདེན་པ་མེད་པར་སྣང་སེ། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་
ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕན་ཡོན་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཕན་ཡོན་དང་
ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲིབ་གིས་སངས་པས་ཆོས་སྐུ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ་སངས་པས་
ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བར་གནས་པ་མཆོག་ཐོབ་པ་དང་། ཤེས་བ་མ་ལུས་པ་གཟིགས་པ་ིད་ལ་དབང་འབོར་བ་
ཐོབ་པ་དང་། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ལ་དབང་འབོར་བ་ཐོབ་པས་སོ། །དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་
ལ་འཇུག་པ་ལ་རྣམ་པ་བཞི་སེ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལྔའི་གེན་པོ་བེད་ཚུལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། མི་རོག་པ་
ལྔ་དང་བལ་བའི་མཚན་ིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ན་རང་ལས་ཁད་པར་བེད་ཆོས་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་
དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་བེད་ལས་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལས་རིག་པར་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་གེན་པོ་བེད་ཚུལ་ཡོངས་
སུ་ཤེས་པ་ནི། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སང་བ་ལྔའི་གེན་པོ་ཡིན་ཏེ། མེད་པ་འཛིན་པ་
རྣམ་པ་ལྔའི་གེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མེད་པ་འཛིན་པ་ལྔ་ནི། གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་དང་། གང་ཟག་དང་། 
ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་སེ་འགག་སོགས་དོན་ལ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང་། ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ིད་དོན་
ལ་ཐ་དད་མེད་པ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང་། སྣང་བ་ཙམ་ཐ་སྙད་དུ་མེད་ཅེས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་སེ་
ལྔའོ། །དང་པོ་བཞི་ནི། དོན་ལ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་པས་སྒྲོ་འདོགས་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་སྐུར་འདེབས་
སོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་མི་བདེན་པ་ལ་ཞུགས་པས་མེད་པར་འཛིན་པ་ཞེས་བསན་ཏོ། །གིས་པ་མི་རོག་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཀི་མཚན་ིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི། མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམ་པ་ལྔ་སངས་པའི་རང་གི་མཚན་ིད་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ིད་ཀིས་ཤེས་པར་བའོ། །འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་སོས་པ་ཡིད་ལ་མི་བེད་པས་ཀང་མི་རོག་ཡེ་ཤེས་སུ་
འགྱུར་བ་མིན་ཏེ་བིས་པ་ཆུང་ངུའི་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ། །རོག་དཔོད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པས་ཀང་མིན་ཏེ། 
བསམ་གཏན་གིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ། །རོག་པ་ེ་བར་ཞི་བས་ཀང་མིན་ཏེ། འགོག་སྙོམས་
བཞིན་ནོ། །མི་རོག་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་དོན་ཡིན་པས་ཀང་མིན་ཏེ། མིག་སོགས་དབང་པོ་བཞིན་ནོ། །རྣམ་པར་
རོག་པར་མི་བའོ་སྙམ་དུ་མངོན་རགས་སུ་འཛིན་པས་ཀང་མིན་ཏེ། དེ་ནི་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ཁད་པར་བེད་ཆོས་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི། འཁོར་འདས་ལ་བླང་དོར་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་མི་
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རོག་པ་དང་། སངས་རོགས་ི་ཚེ་བ་མ་ཡིན་པ་ིད་དང་། སྲིད་ཞི་ལ་མི་གནས་པ་ིད་དང་། གཞན་དོན་དུའང་
རག་ཏུ་བཞུགས་པས་གཏན་དུ་བ་ིད་དང་། འདིའི་གོང་ན་གཞན་མེད་པས་བླ་ན་མེད་པ་ིད་དེ་དེས་ན་ཁད་པར་
རྣམ་པ་ལྔའོ། །བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བེད་ལས་རྣམ་པ་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི། རྣམ་པར་རོག་པ་མངོན་དུ་རྒྱུ་རིང་
དུ་བེད་པ་དང་། ན་རང་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། སང་བ་ོན་
མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒྲིབ་པ་གིས་དང་འབལ་བར་བེད་པ་སེ། དེ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དང་པོ་སེས་བུ་
བེད་པའི་འབས་བུ། གིས་པ་བདག་པོའ་ིའབས་བུ། གསུམ་པ་བལ་བའི་འབས་བུའོ། །མམ་བཞག་དེའི་རེས་
ལས་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུའོ། །སངས་
རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སོང་བར་བེད་པ་དང་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་ནི་སེས་བུ་བེད་པའི་
འབས་བུའོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་རྒྱུད་ལ་གཏོད་པར་བེད་པ་ནི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུའོ། །དེས་ན་
འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ལས་ཀི་ཁད་པར་ལྔའོ། །བདུན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་འཇུག་པ་སོན་པ་
ལ། གིས་སྣང་གི་འཁོར་བ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཚུལ། གིས་སྣང་སོང་བའི་རྣལ་འབོར་སོམ་པའི་ཚུལ། དེ་ལས་
གིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཚུལ་དངོས་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་
ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པར་སྣང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མ་རིག་པ་ལས་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་
ཚུལ་ནི། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཅི་ནས་ཀང་འདི་
སྙམ་དུ་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཅན་གི་ཡང་དག་པ་མིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བ་ཅན་
གིས་བག་ཆགས་བཞག་པའི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའི་ཀུན་གཞི་མེད་པའི་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བའི་རྒྱུ་
དང་། ཀུན་གཞི་དེ་ལ་བརེན་པའི་རྒྱུད་གཞན་ནམ་ཐ་དད་པའི་འཇུག་ཤེས་ནི། དེ་བཞིན་ིད་མ་ཤེས་པའི་མ་རིག་
པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བ་དེའི་ཕྱིར། རྒྱུ་ཀུན་གཞི་དང་བཅས་པའི་འབས་བུ་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་
སྣང་བ་ནི། འཁྲུལ་ངོར་སྣང་དུ་ཟིན་ཀང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་ཡོད་པ་མིན་ནོ་ཞེས་ཡིད་ལ་བེད་དོ། །གིས་སྣང་
གིས་ཆོས་ིད་ལ་སྒྲིབ་ཚུལ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་རྒྱུ་དང་བཅས་པས་སྣང་བ་ནི། གིས་མེད་ཀི་
ཆོས་ིད་མི་སྣང་ཞིང་། གཟུང་འཛིན་གིས་པོ་དེ་མི་སྣང་བས་ནི་ཆོས་ིད་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཡིད་ལ་བེད་
དོ། །གིས་པོ་འདིས་ཡིད་ལ་བེད་ཚུལ་དངོས་བསན་ཏོ། །གིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བེད་པའི་བང་ཆུབ་
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སེམས་དཔའ་ནི། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་གིས་སྣང་སོང་བའི་རྣལ་
འབོར་སོམ་ཚུལ་ནི། གོང་དུ་སེམས་ཙམ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ལྟར། གཟུང་འཛིན་གིས་མི་དམིགས་པ་ལས་
ནི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་གོ །རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་དམིགས་པ་ལས་ནི་ཕྱི་རོལ་གི་
དོན་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་གོ །གཟུང་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་ལས་ནི་ཡུལ་ཅན་
འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་གོ །སོར་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་གཟུང་
འཛིན་གིས་པོ་དེ་མི་དམིགས་པ་ལས་ནི་ཟུང་འཛིན་གིས་པོས་ཁད་པར་དུ་བར་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ིད་ཙམ་
དམིགས་པ་ལ་འཇུག་གོ །གསུམ་པ་དེ་ལས་གིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་ཚུལ་ནི། དེ་ལས་གཟུང་འཛིན་
གིས་མི་དམིགས་པའི་དེ་བཞིན་ིད་ཙམ་སྣང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། 
གཟུང་འཛིན་གིས་ཀི་སོས་པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་མ་དམིགས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡེ་ཤེས་དེ་
ཡང་ཁད་པར་གིས་དང་ལྡན་པ་སེ། ཡུལ་གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་ཅིང་བློས་ཀང་དམིགས་པ་མེད་པ་ཡིན་
ནོ། །བརྒྱད་པ་སོར་བས་ས་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་ཀི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མ་
རོགས་ཀང་། མོས་པའི་སོ་ནས་སོར་བ་ནི། མོས་པས་སོད་པའི་ས་ལ་སེ། དེ་ནི་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་
མཐུན་པའི་སྐབས་སོ། །རབ་ཏུ་རོགས་པའི་སོར་བ་ནི་ས་དང་པོ་སེ། དེ་ནི་ཆོས་ིད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་རེག་པའི་
གནས་སྐབས་སོ། །སོམ་པའི་སོར་བ་ནི། ཡོངས་སུ་མ་དག་པའི་ས་དྲུག་གི་གནས་སྐབས་ཏེ། ས་གིས་པ་ནས་
བདུན་པའི་བར་རོ། །དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་ནི་མ་དག་པ་ཞེས་བ་སེ། མི་འདོད་བཞིན་དུ་སོས་པའི་མཚན་མ་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར། ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་དག་པས་གསུམ་སེ། སོས་པའི་མཚན་མས་ཀུན་ཏུ་མི་སོད་པའི་ཕྱིར། ས་
ལྷག་མ་དགུ་པོའ་ིགནས་སྐབས་དེ་ནི་རེས་སུ་དྲན་པའི་སྐབས་སོ། །མཐར་ཐུག་པའི་སོར་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་
ས་ལ་སོར་བ་སེ། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སོར་བ་
དེ་ཡང་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེའི་བདག་ིད་དུ་ེ་བར་སོན་པའི་གནས་སྐབས་སོ། །དགུ་པ་
ེས་དམིགས་ལ་འཇུག་པ་བསན་པ་ནི། སྒྲིབ་པ་སངས་པའི་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་པའི་ེས་
དམིགས་རྣམ་པ་བཞི་སེ། སྒྲིབ་པ་སངས་པའི་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་མེད་ན། ོན་མོངས་པ་མི་འཇུག་པའི་
རེན་མེད་པའི་ེས་པ་ཡོད་དེ། ོན་མོངས་པ་མི་འཇུག་པའི་རེན་ནི་སྒྲིབ་པ་སངས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། གནས་
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གྱུར་མེད་ན་སྒྲིབ་པ་སངས་པ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲིབ་པ་སེལ་བེད་ཀི་ལམ་འཇུག་པའི་རེན་མེད་པའི་ེས་པ་
ཡོད་དེ། གནས་གྱུར་མེད་ན་སྒྲིབ་པ་དག་པ་མི་རུང་བས་དྲི་མ་སེལ་བེད་ཀི་ལམ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའི་གང་ཟག་གདགས་པའི་གཞི་མེད་པའི་ེས་པ་ཡོད་དེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གང་ཟག་ནི་དྲི་
མ་མེད་པའི་གནས་གྱུར་ཐོབ་པ་ལ་གདགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བང་ཆུབ་གསུམ་གི་ཁད་པར་གདགས་པའི་གཞི་
མེད་པའི་ེས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། བང་ཆུབ་གསུམ་ནི་གནས་གྱུར་གི་ཁད་པར་ལས་ཕྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཅུ་པ་ཕན་
ཡོན་ལ་འཇུག་པ་ནི། གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ཡོད་ན་ཕན་ཡོན་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པ་ིད་རིག་པར་བ་སེ། ེས་
དམིགས་ལས་བཟློག་པས་བསན་པ་དག་གོ །བཞི་པོ་གང་ཞེ་ན། རེན་གིས་འཐད་པ་དང་། གང་ཟག་གིས་
འཐད་པ་སེ་བཞིའོ། །དེ་ལྟར་དོན་བཅུས་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་བསན་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་འཁོར་འདས་
གིས་པོ་མཚོན་པའི་དཔེ་ལ། དང་པོ་འཁོར་བ་མཚོན་པ། གནས་ཚུལ་ལ་མེད་པའི་གཟུང་འཛིན་གིས་སྣང་
བའི་དཔེ་ནི། སྒྱུ་མ་དང་། རྨི་ལམ་དང་། ཆུ་ཟླ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། གནས་ཚུལ་ལ་མེད་ཀང་འཁྲུལ་ངོར་སྣང་
བའི་ཕྱིར། གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་གཞི་རང་བཞིན་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དཔེ་ནི། ནམ་མཁའ་དང་། 
གསེར་དང་། ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ནམ་མཁའ་ནི་སིན་དང་བཅས་ཀང་ནམ་མཁའ་སིན་དང་སིན་ཀང་
ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་མིན་པས་འབལ་རུང་གི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་སིན་གི་རང་བཞིན་གིས་དག་སིན་
ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་གིས་དག་པས། རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །ལྷག་མ་
གསེར་གཡའ་དང་བཅས་པ་དང་། ཆུ་རྙོག་མ་དང་བཅས་པ་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་
གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་དཔེ་ནི། སྔར་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ཡང་གོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་
བཅས་པས་མ་དག་པ་ཡིན་ལ། ཕྱིས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ིད་གོ་བུར་གི་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་
པས། གནས་གྱུར་ཐོབ་པར་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་སྔར་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཕྱིས་
སིན་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། གསེར་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་གཡའ་དང་རྙོག་མ་དང་བལ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
ནོ། །ཆོས་དང་ཆོས་ིད་རྣམ་པར་འབེད་པའི་འགེལ་པ་བསན་ཟིན་ཏོ། །རྒྱུ་བླ་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་ིད་རྣམ་
པར་འབེད་པ་འདི་གིས་སྔོན་ཡུན་རིང་དུ་ནུབ་པ་ལས་ཕྱིས་པཎི་ཏ་བམས་པ་མགོན་པོའ་ིསོབ་མ་ཨ་ཎ་རཀྵི་
ཏས་ཙན་དན་གི་མཆོད་རེན་བང་རིམ་བཞི་པ་སྒྲ་དང་འོད་འབྱུང་བ་ཞིག་ལས་བཏོན་པ། བླ་མ་སཛྫ་ནས་ཞུས་ཏེ། 
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སྲས་མ་ཧཱ་ཛ་ན་ལ་བིན་ནོ། །འདི་སྐ་ཅོག་གི་དུས་ན་མེད་པ་ཕྱིས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །མི་ཕམ་གསུང་རབ་ལྷ་ཡི་
རྔ་བོ་ཆེ། །ཟབ་མོའ་ིགསུང་རབ་སོན་པ་སྙན་པའི་སྒྲ། །ས་གསུམ་ཁོན་དུ་གགས་པའི་འོད་འབར་ཞིང་། །མཁས་
པའི་དེད་དཔོན་འཇུག་ངོགས་ཆུ་གཏེར་ཆེ། །ལེགས་བཤད་དྲི་བསུང་ལྡན་པ་པད་མོའ་ིམཚོ། །རྣམ་དཔོད་ི་
མོར་བེད་པའི་འོད་ཟེར་གིས། །དགོངས་དོན་གེ་སར་སྙིང་པོ་རྣམ་ཕྱེ་ཞིང་། །ཐར་པའི་གོང་ཁེར་ལམ་བཟང་སོན་
མཛད་པ། །གཞུང་ལུགས་པད་རྫིང་ལུང་རིགས་རྦ་རླབས་གཡོ། །དོན་ཟབ་དྲི་ལྡན་མཁས་པའི་བུང་བ་
ཡིས། །ནམ་ཡང་མི་འདོར་རྣམ་དཔོད་ཡིད་འཛིན་ཅིང་། །དཔག་ཡས་འབོར་པའི་ཡོན་ཏན་མི་ཟད་པ། །རྣམ་
བཤད་འདི་ནི་སྔོན་མེད་གངས་ཆེན་མཚོ། །ཟབ་དོན་སྙན་པའི་སྒྲ་ཡི་ཆུ་རིས་གཡོ། །ཚུལ་འདི་མང་ཐོས་ཆུ་ཡི་
ཁུར་ལྡན་ཞིང་། །སྒྲ་ཚད་ཟུང་གི་འདབ་མ་རབ་བསོད་པས། །གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་བགོད་གྱུར་
པ། །སྨྲ་བའི་དབང་པོ་རོང་སོན་གཞུང་བརྒྱ་པ། །བློ་གོས་ཀླུ་ཡི་དབང་པོས་སྔོན་མེད་སེལ། །འདི་སར་དགེ་
ཚོགས་རབ་བམས་རྒྱ་མཚོའི་ཁོན། །ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གངས་ལྡན་ཐོབ་པ་ཡིས། །རྣམ་མང་འགོ་བ་གངྒཱའི་རྡུལ་
སྙེད་རྣམས། །དལ་འབོར་ལུས་ཀི་པདོའ་ིམཚོ་སེད་ཅིང་། །ཡོན་ཏན་འབོར་པས་བློ་གོས་གཏམས་གྱུར་
ནས། །ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་གྱུར་ཅིག།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སེལ།། །། 


