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༄༅། །ཆོས་དང་ཆོས་ིད་རྣམ་འབྱེད་ཀི་རྣམ་བཤད་པྲཛྙཱ་རཏྣས་སྦྱར་བ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་མཉྫུ་ནཱ་ཐཱ་ཡ། 
སོན་མཆོག་ཐུབ་དབང་ལྷུན་པོ་དང་། །རྒྱལ་ཚབ་བསན་པའི་ི་མ་དང་། །བསན་འཛིན་ཟླ་སྐར་གངས་མྱེད་
ལ། །བཏུད་ནས་རྣམ་འབྱེད་གིས་པ་བཤད། །འདིར་བམས་པའི་ཆོས་ལྔའི་ནང་ཚན་འབྱེད་གིས་སུ་གགས་
པ་ལས། ཐྱེག་ཆྱེན་རྣམ་རིག་པའི་ཆོས་ཅན་འཁོར་བ་དང་ཆོས་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འཇུག་ཚུལ་ཤྱེས་
ནས་གནས་གྱུར་གི་ཡྱེ་ཤྱེས་མངོན་དུ་བྱེད་ཐབས་ལྱེགས་པར་སོན་པ་ཆོས་དང་ཆོས་ིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་
འཆད་པ་ལ། མཚན་དང་། གཞུང་དང་། མཇུག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་སྒྱུར་བ་ནི། རྒྱ་གར་སོགས་ཏྱེ། དྷརྨཱ་ནི་
ཆོས། དྷཱརྨཱ་ཏཱ་ནི་ཆོས་ིད། བི་བྷ་ག་ནི་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །བཤད་པ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པ་བཞིན་ནོ། །ལོ་ཙཱ་
བའི་ཕྱག་ནི། མགོན་པོ་སོགས་སོ། །གཞུང་གི་དོན་ལ་དམ་བཅའ་དང་། བཤད་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། བསན་
བཅོས་འདི་བརྩམ་མོ་ཞྱེས་དམ་བཅའ་བའི་རྒྱུ་ཡོད་དྱེ། འཁོར་འདས་སོགས་འདོད་པས་སོ། །དབྱེ་དགོས་ཏྱེ། 
འཁོར་འགའ་ཞིག་སོགས་ཞིང་གཞན་མྱང་འདས་འགའ་ཞིག་ནི་མངོན་སུམ་ིད་དུ་བ་དགོས་པ་དྱེས་
ནའོ། །གིས་པ་ལ། དབྱེ་བ་དང་མཚན་ིད་ཀིས་མདོར་བསན། སོ་སོའ་ིའཇུག་ཚུལ་གིས་རྒྱས་པར་བཤད། 
དཔྱེའི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དབྱེ་བ། འབྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན། སོ་སོའ་ིམཚན་ིད། མཚན་ིད་ངྱེས་
འབྱེད། གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གིས་པོ་དྱེ་དག་མཚན་ིད་ཀི་སོ་ནས་འབྱེད་ན། ཆོས་དང་
ཆོས་ིད་གིས་པོ་དྱེ་ཤྱེས་བའི་ནང་ཚན་ཕྲ་མོ་ཞིག་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་གིས་ཤྱེས་ན་ཀུན་ཤྱེས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་
ཡིན་ཞྱེ་ན། ཕྱི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཕུང་སོགས་ཤྱེས་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མཚན་ིད་ཀི་སོ་ནས་མདོར་བསྡུ་ན་ཆོས་
དང་ཆོས་ིད་རྣམ་པ་གིས་སུ་འདུས་པར་ཤྱེས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཆོས་འཁོར་བ་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་དྱེ་
གནས་གྱུར་པའི་ཆོས་ིད་ཀིས་ཤྱེས་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། འཁོར་འདས་སུ་
འདུས་ན་ཆོས་དང་ཆོས་ིད་དུ་འདུས་པ་ཤྱེས་བ་རིས་གིས་སུ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྱེ། ཤྱེས་བའི་རིས་
དྱེ་ལ་ཆོས་དོར་བའི་མཚན་ིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱྱེ་བ་ནི་འཁོར་བ་ཡིན་ལ། ཆོས་ིད་བླང་བའི་མཚན་ིད་ཀིས་
རབ་ཏུ་ཕྱྱེ་སོགས་འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། མཚན་ིད་སོ་སོ་ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན། གིས་ཡོད་པ་དྱེ་
ལ་རྟོག་བྱེད་ལ་གཟུང་འཛིན་གིས་དང་རྟོག་པ་ལ་ཇི་ལྟར་མངོན་པར་བརོད་པ་དོན་སི་སྣང་བ་བསོམས་ན་ཡང་
དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ནི་འཁོར་བའམ་ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་ཡིན་ནོ། །ཕྱིར་བལྟས་ཀི་བློ་ཆོས་ཅན། 
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ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཞྱེས་བརོད་རིགས་ཏྱེ། སྣང་བ་ལ་འཁྲུལ་པའི་བློ་ཡིན་པ། མྱེད་པ་གསལ་སྣང་ཡིན་པ་དྱེའི་
ཕྱིར། དྱེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཀུན་ཏུ་རྟོག་པར་བརོད་རིགས་ཏྱེ། དུས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་ཡུལ་མྱེད་ཅིང་བློས་རྟོག་
ཙམ་མ་ཡིན་པས་སོ། །གཞན་ཡང་། རྟོག་མྱེད་ལ་སྣང་བའི་གཟུགས་སོགས་དང་། རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའི་བརོད་
པར་བ་བ་དང་། རོད་པར་བྱེད་པ་གིས་དཔྱད་ངོར་བདྱེན་མྱེད་དུ་ཁྱད་མྱེད་པའི་དྱེ་བཞིན་ིད་ནི་ཆོས་ིད་ཀི་
མཚན་ིད་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། འཁྲུལ་པ་གཞན་རིག་ནི་ཆོས་ཅན། ཀུན་སོགས་ཡིན་ཏྱེ། དོན་ལ་མྱེད་པར་སྣང་
བའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྱེར་ན་སྒྱུ་སོགས། རྟགས་གཞན་ཡོད་པའི་གིས་སོང་ཡང་ནི་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་
རོ། །སྐབས་འདིར་དོན་ལ་མྱེད་པ་དང་འཁྲུལ་ངོར་སྣང་བ་གིས་ཀ་རིགས་ཏྱེ། མྱེད་སོགས་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་
ཏྱེ། མཚན་ིད་ངྱེས་བྱེད་འདིས་ནི་གྲུབ་པ་བཤད་པ་ཡིན་ཏྱེ། མྱེད་སྣང་གང་རུང་མྱེད་ན་འཁོར་འདས་མི་གྲུབ་པ་
དང་། ཁྱད་པར་འཁོར་བ་འཁྲུལ་སྣང་དུ་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ནི། འཁོར་འདས་གིས་པོ་འདི་དག་མཚན་
ིད་གཅིག་ིད་དང་རྫས་སོ་སོ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ། རིམ་བཞིན་ཡོད་དྱེ། ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། 
མྱང་འདས་ནི་རིགས་ངོར་ཡོད་ལ། འཁོར་བ་ནི་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། རིགས་ངོར་དངོས་པོར་ཡོད་མྱེད་ཁྱད་མྱེད་
པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། མྱང་འདས་ནི་འཁོར་བྲལ་ཙམ་གི་ལུས་མྱང་འདས་ཡིན་ལ་འཁོར་བ་ཡང་འཁྲུལ་སྣང་ཙམ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ། ཆོས་འཁོར་བའི་དང་། ཆོས་ིད་མྱང་འདས་ཀི་འཇུག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བསན་
བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པ་དྲུག་གིས་ཆོས་སོགས་པ་སྱེ། མཚན་ིད་སོ་གསུམ། གནས་ཐུན་མོང་ཡིན་མིན་
གིས། གཟུང་སོགས་པས་སོ། །བཤད་པ་ལ་གིས། བཤད་ཟིན་དྲན་པ་ལ་སྦྱར། གནས་གསུམ་སོ་སོར་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྲུག་པོ་དྱེ་ལ་མཚན་ིད་སོགས་མིན་པ་ཆོས་ཅན། འདིར་བསྐྱར་ནས་བཤད་མི་
དགོས་ཏྱེ། སྔར་ཇི་ལྟར་མདོར་བསན་པ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་དང་པོ་གིས་
བཤད། ཐ་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་མདོར་བསན་ནི། འདིར་བསན་བཅོས་ཀི་གནས་ནི་ཡོད་དྱེ། གང་ཞིག་
འཁོར་བ་བཅུད་སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་དང་། གང་དུ་འཁོར་བ་སྣོད་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཁམས་དྱེ་ནི་ཀུན་ཏུ་གནས་
པའི་ཕྱིར། རྒྱས་བཤད་ལ། སྣོད་ཐུན་མོང་བར་བསན། བཅུད་གིས་ཀར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་འཇིག་
རྟྱེན་ཁམས་ཀི་སྣང་བ། ལས་མཐུན་སྣང་བ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་རྣམ་པར་རིག་པ་སྣང་ཚུལ་ཐུན་
མོང་བ་གཅིག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། བཅུད་སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་ནི་སྣང་བ་ཐུན་མོང་བར་
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སྣང་བ་ཡང་ཡོད་ལ། འགའ་ཞིག་སྣང་ཚུལ་ཡང་ན་ཐུན་མོང་མིན་པར་སྣང་བ་ཡོད་དྱེ། སྐྱྱེ་འཆི་བྱེད་པར་སྣང་བ་
དང་། མིག་གིས་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་དང་། རྱེས་སུ་བཟུང་བས་ཕན་པ་དང་། ཚར་བཅད་པས་གནོད་པ་
དང་། དད་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་། སང་བ་སོགས་སྐྱོན་དུ་ལུས་ངག་ལ་སྣང་བ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཐུན་མོང་བ་
ཡིན་ཏྱེ། བདག་པོའ་ིརྱེན་ིད་ཀིས་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གནས་ཀུན་གཞི་དང་། རྣམ་
པར་རིག་པ་ཚོགས་བདུན་དང་། སོ་སོའ་ིརྒྱུད་ཀི་བདྱེ་སྡུག་དང་། ལས་ཀུན་སོང་དང་། གང་དུ་འཆི་བ་དང་། སྐྱྱེ་
བའི་རྣམ་ཤྱེས་དང་། སྤང་བའི་ས་བོན་གིས་བཅིངས་པ་དང་དྱེ་ལས་གོལ་བའི་རྣམ་གོལ་ཏྱེ་སོ་སོའ་ིཤྱེས་རིག་
གིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ནི། ཆོས་དྱེའི་གནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཕན་ཚུན་སྣང་དུ་མི་རུང་བའི་སོ་ནས་
སྣང་བ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིར་ལུས་ངག་གི་ཐ་སྙད་ནི་ཐུན་མོང་བ་དང་། ལས་ནི་ཐུན་མོང་མིན་
པར་གསུངས་པས་ལུས་ངག་གི་དགྱེ་སིག་གི་རིག་བྱེད་རྣམས་ལས་མིན་པར་བསན་ཏོ་ཞྱེས་ཟྱེར་མོད། དགྱེ་
སིག་གི་ལས་གཟུགས་ཅན་ནི་མངོན་པ་ཀུན་ལ་བཏུས་སོགས་སུ་རྒྱ་ཆྱེར་བཤད་པ་དང་། འདིའི་འགྱེལ་པར་
ཡང་ལས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། རྣམ་རིག་ནི་ཤྱེས་པའི་སྱེང་དུ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ལས་ཀི་
རྣམ་རིག་མིན་པ་བསན་པ་ཙམ་མོ། །གིས་པ་ནི། ཐོག་མར་གཟུང་བར་སྣང་བ་འདི་དོན་ལྡན་དུ་མྱེད་པར་གྲུབ་
སྱེ། སྣང་བ་ཐུན་མོང་བ་དང་དྱེ་མིན་གིས་ཀ་དཔྱད་ན་རྣམ་ཤྱེས་ལ་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྱེ། སྣང་ན་
ཕྱི་སོགས་རྣམ་རིག་ལ་སྣང་བ་འདི་རྣམ་པར་སོགས་དོན་དུ་ཡོད་དགོས་པ་ལས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
འཁྲུལ་ངོར་ཐུན་མོང་བར་སྣང་བ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། དཔྱད་ངོར་ལྷ་སྦྱིན་ལ་སྣང་བ་དྱེ་མཆོད་སྦྱིན་ལ་སྣང་མི་
སིད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གྲུབ་སྱེ། སྣང་ན་གཅིག་ཤྱེས་སོགས་ཕན་ཚུན་ཡུལ་དུ་གྱུར་དགོས་པ་ལས་དྱེ་ལྟར་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། མམ་པར་མ་བཞག་པ་ལ་ནི་རང་གི་རྣམ་རྟོག་གི་གཟུང་ཡུལ་གཞན་གི་སྱེམས་སུ་སྣང་བའི་
ཕྱིར་དང་། མམ་པར་བཞག་པ་དག་ལ་ནི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་སོད་ཡུལ་གི་གསལ་སྣང་དྱེའི་གཟུགས་བརྙན་
གཞན་སྱེམས་སུ་སྣང་བའི་སོ་ནས་གཞན་སྱེམས་ཤྱེས་པར་འཇོག་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་གཟུང་བར་སྣང་བ་མ་གྲུབ་
ཀང་འཛིན་པར་སྣང་བ་གྲུབ་བོ་ཞྱེ་ན། དཔྱད་ངོར་འཛིན་སོགས་གྲུབ་སྱེ། གཟུང་བར་སྣང་བ་མྱེད་པར་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར་ནའོ། །གཟུང་འཛིན་དུ་སྣང་བ་དོན་ལ་མྱེད་པར་གྲུབ་པ་དྱེ་ལས་ཀང་སོགས་ཏྱེ། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དྱེ་
བཞིན་ིད་མི་ཤྱེས་མི་བདྱེན་དུ་བརྟགས་པའི་ཐོག་མ་མྱེད་པའི་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་ཀུན་གཞིའི་ས་བོན་གི་ནུས་
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མཐུ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པས་སོ། །དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། གཟུང་འཛིན་བདྱེན་པ་ཡོངས་སུ་སོགས་ཕྱིར་ཏྱེ། ཡུལ་
གཅིག་ལ་ཆུ་དང་རྣག་ལ་སོགས་པ་འགལ་བའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་སྐྱྱེ་བ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་ཆུ་དང་རྣག་
ཏུ་སྣང་བ་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་དབུ་མ་ཆྱེན་པོའ་ིལུགས་སུ་གགས་པ་ནི་སྱེམས་ཙམ་པས་ཀང་གྲུབ་མཐའ་
དམན་ནོ། །གིས་པ་ལ་མདོར་བསན་ནི། རྣམ་པ་སོགས་ཏྱེ། མཚན་ིད་སོགས་པས་སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། 
དང་པོ་ལ་ལྔ་བཤད། དྲུག་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ིད་ཀི་མཚན་ིད་ནི་བཤད་ཟིན་ཏྱེ། མདོར་བསན་
པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་གནས་ནི་ཡོད་དྱེ། སིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། ཁྱད་
པར་འོན་ཀང་ཐྱེག་ཆྱེན་གི་མདོ་སྱེ་ཐམས་ཅད་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ིད་དྱེ་ལ་ངྱེས་པར་འབྱེད་པ་ནི་
མཚན་གཞི་ཡོད་དྱེ། ཐྱེག་སོགས་ཐམས་ཅད་དྱེའི་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྱེ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་བཞི་པ་
རྱེག་པ་ནི་ཡོད་དྱེ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་སྐབས་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་ཚུལ་དོན་སི་ཙམ་
ཡིན་པར་མངོན་སུམ་གི་ཚུལ་གིས་ཡུལ་གིས་སོང་གི་དྱེ་བཞིན་ིད་ཐོབ་ཅིང་རྟོགས་ནས་མས་སུ་མྱོང་བ་
གང་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་སྐབས་འདི་ལས་རྱེག་པ་ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྱེག་པ་མཐོང་ལམ་གི་མཐོང་བའི་དོན་
ལ་ངྱེས་པ་དྲངས་པའི་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། རྱེས་སུ་དྲན་པ་ཞྱེས་བརོད་དྱེ། མཐོང་ལམ་གིས་ཐོབ་ཟིན་ཡོངས་སུ་
གཅོད་པའི་དྲན་པས་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། མཚན་གཞི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་དྱེ། བང་ཆུབ་ཕྱོགས་
ཀིས་བསྡུས་པའི་ཐར་ལམ་རྱེས་ལ་མངོན་རྟོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སོམ་པ་ལ་དགོས་ཆྱེད་ཡོད་དྱེ། སོམ་སྤང་དྱེའི་
དྲི་མ་དྲུང་ཕྱུང་བའི་ཆྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་དངོས་དང་གནས་གྱུར་སྒྲུབ་བྱེད་དོ། །དང་པོ་ནི། དྲུག་
ཡོད་པ་དྱེ་ལ་གནས་གྱུར་དྱེའི་བདག་ིད་དུ་ྱེ་བར་སོན་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ལམ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནས་མ་
དག་པ་མི་སྣང་བར་དྱེ་བཞིན་ིད་ཙམ་དུ་སྣང་བ་ཡིན་ཏྱེ། སྱེམས་ཀི་དྱེ་བཞིན་ིད་སོམ་སྤང་གི་དྲི་མ་མྱེད་པར་
གྱུར་པ་ན་ཐོབ་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་མདོར་བསན་ནི། མཐར་ཕྱིན་པའི་ལམ་དྱེ་ཡང་། གནས་
གྱུར་པ་ཡོངས་སུའམ་མ་ལུས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏྱེ། སོབ་ལམ་ནའང་གནས་གྱུར་ཡོད་ཀང་མ་རྫོགས་ལ་དྱེར་
རང་ལམ་གི་ཐོབ་བའི་གནས་གྱུར་རྫོགས་ནས་དྱེའི་བདག་ིད་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་གྱུར་དྱེ་ལ་ཐབས་
གང་གིས་འཇུག་ཅྱེ་ན། རྣམ་པ་སོགས་ཏྱེ། ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་དང་། རྫས་སམ་དངོས་པོ་དང་གང་སོགས། 
ྱེས་དམིགས་དང་ཕན་ཡོན་ལ་འཇུག་པས་སོ། །བཅུ་པོ་ཡང་། དང་པོ་གསུམ་མཚན་ིད། མཚན་གཞི། གང་
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ཟག་གོ །དྱེས་ན་གིས་ཡོན་ཏན་ནོ། །དྱེ་ནས་གསུམ་ཐོབ་ཐབས་སོ། །ཐ་མ་གིས་སྐྱོན་ནོ། །ཐོབ་ཐབས་གསུམ་
པོ་རྒྱུ་ཚོགས་དང་འཛིན་སངས་དང་གནས་སྐབས་སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་ངོ་བོ་ནི། དྲུག་པོ་དྱེ་ལ་གནས་གྱུར་གི་
ངོ་བོ་ལ་འཇུག་པ་ནི། སྤང་བ་གོ་བུར་བའི་དྲི་མ་མི་སྣང་བ་དང་ཐོབ་བ་དྱེ་བཞིན་ིད་སྣང་བའི་དོན་དུ་ལམ་སོམ་
པས་དྱེ་བཞིན་ིད་དྲི་མ་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་གནས་གྱུར་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ་དྱེ་ཐོས་བསམ་ཙམ་
གིས་ཤྱེས་པ་ནི་ངོ་བོ་ལ་འཇུག་པའོ། །གིས་པ་དངོས་པོ་རྫས་ལ་འཇུག་པ་ནི། །གནས་གྱུར་གི་མཚན་གཞི་
གསུམ་སྱེ། ཐུན་མོང་བ་སྣོད་ཀི་རྣམ་རིག་གི་ཆོས་ིད་དྱེ་བཞིན་ིད་དྱེ་དྲི་བཅས་ལས་དྲི་མྱེད་དུ་གནས་ཡོངས་
སུ་གྱུར་པ་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་རོད་བྱེད་མདོ་སྱེ་སོགས་རྣམས་སོ། །གང་ཟག་ནི་བཞི་སྱེ། གནས་གྱུར་དང་པོ་
གིས་ནི་སོགས་སོ། །ཁྱད་པར་ནི་ན་རང་ལས་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གནས་གྱུར་
ཁྱད་པར་འཕགས་ཏྱེ། ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པས་སྣང་བ་དག་པའི་ཁྱད་པར་དང་། ཆོས་སྐུ་དག་པས་གཟིགས་པ་
དག་པ་དང་། ལོངས་སོད་རྫོགས་སྐུ་དག་པས་འདོམས་པ་དག་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པས་མངོན་ཤྱེས་སོགས་ཀི་
དབང་འབོར་དག་པ་ཐོབ་པའི་ཁྱད་པར་ལས་སོ། །དགོས་པ་རྟོགས་པ་ནི། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་གནས་གྱུར་ཡོན་ཏན་
གསུམ་ལྡན་ཏྱེ། སོན་ལམ། དམིགས་པ། སྦྱོར་བའི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་སྔོན་ནས་
བསྐྱྱེད་པའོ། །གིས་པ་ནི། ཐྱེག་ཆྱེན་སོན་པའི་གསུང་རབ་བོ། །གསུམ་པ་ནི། ས་བཅུ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་རབ་ཏུ་
སྦྱོར་བའོ། །གནས་སམ་རྟྱེན་ལ་འཇུག་པ་ལ། མདོར་བསན་ནི། རྣམ་སོགས་ཏྱེ། འཇུག་པས་སོ། །དྲུག་པོ་ནི་མི་
རྟོག་ཡྱེ་ཤྱེས་ནི་གནས་གྱུར་ཐོབ་པ་ལ་མྱེད་མི་རུང་ཡིན་ལ་དྱེའི་དམིགས་སྐྱྱེན་སོགས་དང་བྱེད་ལས་དང་རྒྱུ་
དང་ཡུལ་སྣང་ཚུལ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། ཁྱད་ཆོས་སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་དང་པོ་ནི། མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་
གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་རྟོག་ཡྱེ་ཤྱེས་དྱེ་ལ་དམིགས་སོགས་རྒྱུ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྱེན་རྣམ་པ་བཞི་སྱེ། ཐྱེག་
པ་ཆྱེན་པོ་སོན་པའི་གསུང་རབ་ནི་དམིགས་པའི་རྱེན། ཐྱེག་ཆྱེན་ཚོགས་ལམ་དུ་ལྷག་པར་མོས་པ་ནི་རྒྱུའི། 
སྦྱོར་ལམ་དུ་བསམ་བྱུང་གི་ངྱེས་ཤིང་འདྲིས་པ་ནི་དྱེ་མ་ཐག་པའི། གངས་མྱེད་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པ་ནི་བདག་པོའ་ིརྱེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱེད་ལས་མཚན་མ་སོགས་ཏྱེ། ཆགས་སོགས་མི་མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་ཀི་དང་། མི་སྡུག་སོགས་གྱེན་པོའ་ིདང་། གིས་སོང་ལ་ཞྱེས་པ་དྱེ་བཞིན་ིད་ཀི་དང་། འབྲས་བུ་བང་
ཆུབ་ལ་ཞྱེན་པ་རྟོག་པའི་མཚན་མ་སྱེ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པས་ཡིན་ལ། བཞི་པོ་འདིས་ནི་རིམ་པ་སོགས་
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སྤངས་པར་མདོ་ལས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་ཡང་དག་པའི་སྦྱོར་སོགས་ཏྱེ། རྣམ་དག་ཙམ་དུ་དམིགས་པའི་
སྦྱོར་བ་གཟུང་མྱེད་ལ་སྣང་བ་ཐོབ་པ་དང་། དྱེ་ལས་གཟུང་བ་མི་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བ་དྱེ་ལ་སྣང་བ་མཆྱེད་ཀང་། 
དྱེ་ལས་དམིགས་པ་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བ་དྱེ་བཞིན་ིད་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་
པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གིས་མི་དམིགས་པས་དྱེ་བཞིན་ིད་ཙམ་དུ་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བ་ནི་དྱེ་མ་ཐག་པའི་
འམ་བར་ཆད་མྱེད་པའི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ཏྱེ་དྲོད་རྩྱེ་བཟོད་མཆོག་བཞིའོ། །ཡུལ་སྣང་ཚུལ་གི་མི་རྟོག་ཡྱེ་ཤྱེས་དྱེ་ལ་
མཚན་ིད་ཀིས་འཇུག་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་ཤྱེས་པར་བ་སྱེ། ཆོས་ིད་གནས་པ་ལས་དང་། སྣང་མྱེད་
ལས་དང་། སྣང་བ་ལས་འཇུག་པ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞི་ནས་ཆོས་ིད་སོགས་ལས་ནི། གཟུང་འཛིན་
གིས་སུ་མྱེད་ཅིང་སྒྲ་རྟོག་གིས་བརོད་དུ་མྱེད་པའི་ཆོས་ིད་ནི་གནས་པ་ིད་ལས་འཇུག་སྱེ། དྱེ་ཡུལ་གི་
གནས་ཚུལ་ཡིན་པས་སོ། །བློ་ལ་སྣང་ཚུལ་གི་སོ་ནས་སྣང་བ་མྱེད་པ་ལས་ཀང་འཇུག་པ་ནི། རྟོག་མྱེད་ལ་སྣང་
བའི་གཟུང་འཛིན་གིས་དང་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའི་ཇི་ལྟར་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་། མིག་སོགས་དབང་པོ་དང་། 
གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དང་། མིག་གི་རྣམ་ཤྱེས་སོགས་རྣམ་རིག་དང་། སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟྱེན་གཏན་སྣང་བ་མྱེད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་སྣང་མྱེད་ལྔ་བསན་པ་འདིས་ནི། མདོ་ལས་རྣམ་པར་སོགས་ཀི་མཚན་ིད་ལྔ་བསན་པ་
རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བརོད་པ་ཡིན་ཏྱེ། གཟུང་འཛིན་དུ་རྟག་ཏུ་མྱེད་པ་དང་། དབང་པོ་ལ་མི་གནས་པ་དང་། 
ཡུལ་སྣང་བ་མྱེད་ཅིང་ཡུལ་ཅན་རྣམ་རིག་མྱེད། རྟྱེན་ལ་གནས་མྱེད་ཅྱེས་བའོ། །སྣང་བ་ལས་འཇུག་པ་ནི། 
མམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་དཀིལ་ལྟར་གིས་སྣང་མྱེད་པའི་གསལ་རིག་ཏུ་དང་། རྱེས་ཐོབ་
ཏུ་འདུ་ཤྱེས་ཐམས་ཅད་སྣང་སོང་སྒྱུ་མ་དང་རི་ལམ་སོགས་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དགོས་པའམ་ཕན་ཡོན་
འཇུག་པ་སོགས་ཏྱེ། གནས་འགྱུར་མཐར་ཐུག་པས་ཆོས་སྐུ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཀི་བདྱེ་བ་
སྤངས་ཤིང་གཏན་དུ་དྱེའི་བདག་ིད་དུ་གྱུར་པས་གོང་ན་མྱེད་པའི་བདྱེར་གནས་མཆོག་ཐོབ་པ་གིས་རང་དོན། 
ཇི་ལྟ་ཇི་སྙྱེད་མཁྱྱེན་པས་གཟིགས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་འོས་པར་ཆོས་འདོམས་པ་ལ་དབང་འབོར་ཐོབ་པ་གིས་
གཞན་དོན་ཏྱེ་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱད་ཆོས་དྱེས་ཐབས་ཡོངས་སུ་སོགས་ཏྱེ། གྱེན་
པོ་སོགས་བཞི་ལས་གྱེན་པོ་སོགས་ནི། ཆོས་དང་། གང་ཟག་དང་། སྐྱྱེ་འཇིག་གི་ཡོངས་འགྱུར་དང་། ཆོས་
ཆོས་ིད་ཐ་དད་དང་། འཁྲུལ་ངོར་ཡང་ཆོས་དང་གང་ཟག་མྱེད་ཅྱེས་སྐུར་བ་འདྱེབས་པ་ིད་དྱེ་ལྔ་པོ་དྱེ་རིགས་



ཆོས་ིད་རྣམ་འབྱེད་ཀི་འགྱེལ་པ།   7 

ངོར་མྱེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་སོགས། མཚན་ིད་སོགས་སམ། འདིར་བསན་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་
ནི་འཁྲུལ་གཞི་རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་པའི་རང་གི་མཚན་ིད་དོ། །ལྔ་པ་ནི། མཚན་མར་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་དང་། རྟོག་
དཔྱོད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་དང་། སྐབས་དྱེར་རྟོག་པ་ྱེ་བར་ཞི་བ་དང་། རྣམ་རྟོག་མིན་པའི་ངོ་བོའ་ིདོན་
མངོན་རྟགས་སུ་འཛིན་པའོ། །དྱེ་ནི་རྟོག་པ་འཐད་ལྡན་མིན་ཏྱེ། ཡིན་ན་བིས་པ་ཆུང་ངུའི་བློ་དང་། བསམ་གཏན་
གིས་པ་མན་དང་། གིད་དམ་བརྒྱལ་བ་དང་། བྱེམ་པོ་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའོ་སྙམ་དུ་ཞྱེན་པ་རྣམས་དྱེར་
འགྱུར་བས་སོ། །ཐྱེག་པ་དམན་མཆོག་གི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ནི། ན་རང་ལས་ཐྱེག་ཆྱེན་གི་མཐོང་
ལམ་ཁྱད་པར་ལྔས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏྱེ། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་སོགས་ལྔས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། 
ན་རང་ནི་འཁོར་འདས་ལ་སྐྱོན་ཡོན་ཏུ་རྟོག བདྱེན་བཞིའི་སི་མཚན་ཙམ་ལ་དམིགས། ཞི་བ་ལ་གནས། ལྷག་
མྱེད་དུ་ཟད། གོང་མ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། ཐྱེག་ཆྱེན་དྱེ་ལས་བཟློག་པས་སོ། །ལྔའི་ཐ་མ་མི་རྟོག་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་
ལས་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ནི་ལྔ་སྱེ། ཀུན་ནས་ལྡང་བ་སྤངས་པས་རྣམ་སོགས་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཅིང་གཏན་དུ་མི་
བདྱེ་བ་སྒྲུབ་པས་བླ་སོགས་དང་། ཕྲ་རྒྱས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བཅོམ་པས་ོན་མོངས་སོགས་དང་། ཇི་
ལྟ་ཇི་སྙྱེད་རྟོགས་པས་དྱེའི་རྱེས་སོགས་དོན་གིས་རྫོགས་པས་སངས་རྒྱས་ཞིང་སོགས་ཁྱད་པར་རོ། །བདུན་
པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་གནས་འགྱུར་ལ་འཇུག་པ་ནི། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་དྱེ་ིད་མས་སུ་ལྱེན་པར་
བྱེད་པ་སྱེ། འདི་ལ་རྒྱུ་ཚོགས་དང་མཚན་ིད་དོ། །དང་པོ་ལ། ཚོགས་ལམ་དུ་ཐོས་བསམ་གི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་
བྱེད། སྦྱོར་ལམ་དུ་སོམ་བྱུང་གི་གསལ་སྣང་འདོན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་སོགས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་
ཏྱེ། མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་ཏུ་ནི་དྱེ་བཞིན་ིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་དགོས་ན་དྱེའི་གྱེགས་ཀི་གཙོ་བོ་ངོས་
བཟུང་ན། ད་ལྟར་གི་གིས་སྣང་འདི་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་སྣང་སོགས་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་ཤྱེས་པ་དྱེ་ལྟར་
སོགས་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་དང་སོགས་ཀང་མྱེད་པ་གསལ་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། རྒྱུ་དྱེ་
བཞིན་ིད་མི་ཤྱེས་པའི་རྱེན་གིས་མི་བདྱེན་པར་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ་ཞྱེས་བ་བའི་
ཀུན་གཞིའི་ས་བོན་ལས་གཟུང་འཛིན་དང་བརོད་བ་རོད་བྱེད་དོན་ལ་མྱེད་པས་ཡང་འཁྲུལ་ངོར་གིས་སུ་སྣང་
བའི་ཀུན་གཞི་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་པས་གང་ཟག་རྒྱུད་ཐ་དད་སོགས་སུ་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་ཀུན་གཞི་
གནས་གྱུར་ནས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་འདིས་གནོད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཚུལ་
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དྱེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་གི་སོ་ནས་དམིགས་པའམ་སྣང་བ་འདི་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་དམིགས་པ་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་དང་། 
དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་རྣམས་མི་དམིགས་པ་རྩྱེ་མོ་དང་། དོན་སོགས་ཙམ་གི་འཛིན་པ་ཡང་མི་
དམིགས་པ་བཟོད་པ་དང་། དྱེ་མི་སོགས་ཁྱད་པར་མྱེད་པའི་དྱེ་བཞིན་ིད་འབའ་ཞིག་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་
ཆོས་མཆོག་རྣམས་སུ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་སྣང་བ་ཐོབ་མཆྱེད་སོགས་བཞི་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། གཟུང་
འཛིན་དྱེ་གིས་ཁྱད་པར་མི་དམིགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མཐོང་ལམ་མམ་གཞག་དྱེ་ནི་ཆོས་ཅན། 
རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡིན་ཏྱེ། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤྱེས་ལྟ་བུའི་ཡུལ་མྱེད། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུའི་
དོན་སིའི་དམིགས་པ་མྱེད་ཅིང་། ཡོད་མྱེད་སོགས་ཀི་སོས་པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པས་རབ་ཏུ་
ཕྱྱེ་བའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརྒྱད་པ་མས་ལྱེན་སྦྱོར་བས་གནས་འགྱུར་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་
སྱེ། མོས་པ་དང་། སོ་སོར་རབ་ཏུ་རྟོགས་པས་དང་། སོམ་པས་དང་། མཐར་ཕྱིན་པས་ས་ལ་སྦྱོར་བ་རྣམས་
སོ། །དང་པོ་ནི། ངྱེས་པར་འབྱེད་པའི་མིང་ཅན་མོས་སོད་དོ། །གིས་པ་ནི། རྱེག་པའི་མིང་ཅན་ས་དང་པོ། 
གསུམ་པ་ནི། རྱེས་དྲན་གི་མིང་ཅན་མ་དག་ས་དྲུག་དང་དག་པ་ས་གསུམ་མོ། །བཞི་པ་ནི། དྱེ་ལ་སོགས་ས་
བོན་པའི་མིང་ཅན་ལྷུན་སོགས་ཕྱིར་དུ་སྦྱོར་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་གནས་སྐབས་སོ། །དགུ་པ་ྱེས་དམིགས་ཤྱེས་
པས་གནས་འགྱུར་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཞི་གནས་ཀི་གནས་འགྱུར་རམ། དྱེ་བཞིན་ིད་མྱེད་ན་ྱེས་དམིགས་བཞི་
ཡོད་དྱེ། ོན་མོངས་མི་འཇུག་པའི་དང་། ལམ་འཇུག་པའི་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གང་ཟག་གསུམ་
གདགས་པའི་དང་། བང་ཆུབ་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་གདགས་པའི་གཞི་མྱེད་པའི་ྱེས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། རང་
བཞིན་རྣམ་དག་མྱེད་ན་སྔ་མ་གིས་དང་། གོ་བུར་དྲི་བྲལ་མྱེད་ན་ཕྱི་མ་གིས་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ོན་
མོངས་དང་སྤང་བ་ཙམ་འཇུག་པ་ལ་རྟྱེན་དགོས་པ་བཞིན་དུ་མི་འཇུག་པ་དང་གྱེན་པོ་འཇུག་པ་ལ་བརྟྱེན་
དགོས་ལ་དྱེ་གཞི་འགྱུར་མྱེད་ཡོངས་གྲུབ་ལས་གཞན་ལ་མི་རུང་ཞིང་། འདི་ནི་ན་ཐོས་ཀི་གང་ཟག་གི་ལྷག་
མྱེད་མྱང་འདས་སོ་ཞྱེས་སོགས་དང་། འདི་ནི་ན་ཐོས་ཀི་བང་ཆུབ་བོ་ཞྱེས་སོགས་ཀང་གོ་བུར་དྲི་བྲལ་གིས་
འགོག་པ་ལ་འཐད་ཀི་གཞན་ལ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ཏྱེ། རིག་ཙམ་གི་སྱེམས་ཀང་སྐྱྱེ་འགག་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། 
སྤང་གྱེན་རྟྱེན་གཅིག་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྷག་མྱེད་དུ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཅུ་པ་ཕན་ཡོན་ཤྱེས་
པས་འཇུག་པ་ནི་བཞི་སྱེ། མྱེད་པ་གཞི་ལས་ལྷྷོཾག་པ་རྟྱེན་ནམ་གཞི་ཡོད་པའི་ཕན་ཡོན་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པའི་
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ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་འཁོར་འདས་ཀི་དཔྱེ་ནི། དོན་ལ་མྱེད་པའི་ཆོས་གཟུགས་སོགས་རྣམས་འཁྲུལ་ངོར་སྣང་
བའི་དཔྱེ་ནི་མང་སྱེ། སྒྱུ་མ་དང་རི་ལམ་དང་རི་དྭགས་དྲྱེད་དང་དྲི་ཟའི་གོང་ཁྱྱེར་དང་སིག་རྒྱུ་དང་སྒྲ་སྙན་ཆུ་ཟླ་ལ་
སོགས་པའི་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་གནས་འགྱུར་ཞྱེས་པ་དང་པོར་མ་དག་པ་ལས་ཕྱིས་དག་པར་གྱུར་པས་ན་
རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་ཐལ་ལོ་ཞྱེ་ན། དང་པོ་ནས་ངོ་བོ་དག་ཀང་དྱེར་གོ་བུར་བའི་དྲི་མས་བསྒྲིབས་
ནས་སྣང་བར་མ་ནུས་པ་ཞིག་དྲི་མ་དང་བྲལ་ནས་གསལ་བར་སྣང་བས་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་དཔྱེར་བ་ན། 
དཔྱེས་ལྱེགས་པར་གྲུབ་སྱེ། དང་པོ་ནས་རང་ཆས་སུ་ནམ་མཁའ་ནི་དག་པར་དང་། གསྱེར་ནི་བཟང་བར་དང་། 
ཆུ་ནི་དྭངས་པར་གནས་ཀང་། སིན་དང་གཡའ་དང་རྙོག་མས་བསྒྲིབས་ནས་མི་སྣང་བ། དྱེ་དག་དང་བྲལ་བས་
ལྱེགས་པར་སྣང་བ་ཇི་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མཇུག་ལ་མཛད་བང་ནི། ཆོས་དང་སོགས། འགྱུར་བང་ནི། 
རོག་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ལྷུག་པའང་ཡོད་མོད་ཀི། ཁྱད་པར་ཆྱེར་མི་སྣང་ཕྱིན། ཁ་དོན་སོགས་ཚིགས་བཅད་མ་
བདྱེ་བར་སྣང་བས། པཎི་ཏ་མ་ཧཱ་ཛ་ན་སྱེ། སྐྱྱེས་བུ་ཆྱེན་པོ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཞ་མ་སྱེང་རྒྱལ་གིས་བསྒྱུར་
བའོ། །བླང་དོར་གནས་ཀི་གཙོ་བོ་འཁོར་འདས་སམ། །བདྱེན་གིས་འཇུག་ལྡོག་མཚན་ིད་ཤྱེས་པའི་
ཐབས། །རྒྱལ་བས་མདོ་ལས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་རྣམས། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པས་ཉུང་ངུར་བཏུས་པ་འདི། །ཚིག་
འདུས་དོན་གསལ་གོ་བདྱེར་བཤད་པ་འདི། །ཤྱེས་རབ་རིན་ཆྱེན་བློ་གོས་ི་མ་ལས། །ལྱེགས་བཤད་གཟི་འོད་
འཕྲོས་པའི་སྣང་བའོ། །དགྱེ་བས་འགོ་ཀུན་བམས་མགོན་མྱེས་བྱེད་ཤོག །བདག་ཀང་རིག་གནས་སི་དང་
ཁྱད་པར་དུ། །གཏན་གི་བདྱེ་སྱེར་ནང་རིག་མདོ་སྔགས་སི། །བྱེ་བྲག་ཐྱེག་ཆྱེན་ལམ་གི་སྐྱྱེད་ཚལ་དུ། །འཆད་
རྩོད་རྩོམ་དང་མས་ལྱེན་གར་བྱེད་ཤོག །ཅྱེས་པ་ས་མོ་གང་གི་ལོ་དབོ་ཟླ་བའི་ི་ཤུ་ལྔ་ལ་འབྲས་ཡུལ་དུང་ཏོག་
ལྷ་ཁང་དུ་སྦྱར་བ་དགྱེ་ལྱེགས་འཕྱེལ་བར་འགྱུར་ཅིག།  །།མངྒལཾ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་
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