༄༅། །ཡབཱཛྙེཡཱནཱནདྙེརྙེདཿསྐནྡྷདྷཱཏྭཱཡཏནཱནཱམཔྱབསྡྱནནཱམཱསི།།

༄༅། །ཕུང་ཁམས་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད་ཅྙེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྒོ།། ཕུང་པྒོ་དང་
ཁམས་དང་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད་ཅྙེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་
མཆྒོག་མགྒོན་པྒོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལྒོ། །གང་སྐུ་བཙོ་མའི་གསྙེར་ལྟར་རང་བཞིན་
མཛེས་པ་གྙེགས་བམ་རལ་གིས་བརྒྱན། །གང་གསུང་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྟར་རང་བཞིན་མྙེན་པ་ཡན་ལག་
དྲུག་ཅུས་སྤྲས། །གང་ཐུགས་ི་མའི་འྒོད་ལྟར་རང་བཞིན་གསལ་བ་ཡྙེ་ཤྙེས་འྒོད་ཀིས་མཛེས། །གང་གི་ཡིད་
བཞིན་ནྒོར་ལྟར་རང་བཞིན་རྒོག་མྙེད་བླྒོ་གྒོས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ། །ཛམྦུའི་གིང་དུ་དམ་ཆྒོས་མ་མྒོ་གང་གིས་རྣམ་ཕྱྙེ་
ཐྒོགས་མྙེད་དང་། །གསུང་རབ་འཛིན་མར་ཐ་སད་སྣང་བ་གང་གིས་བཀྙེ་མཛད་དབྱིག་གི་གྙེན། །བླྒོ་གྒོས་རྒྱ་
མཚོར་ལྙེགས་བཤད་ཆར་པ་གང་གིས་འབྙེབས་མཛད་ཡྒོངས་འཛིན་མཚོ། །སྒོན་ཆད་འདས་དང་ད་ལྟ་གང་ན་
བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །མཁས་མཆྒོག་ས་མས་ཡང་ཡང་མ་དཔྱད་ཤྙེས་བྱའི་གནས་དྙེ་ཡྒོད་
མིན་ཀང་། །མཁའ་ལིང་དབང་པྒོ་ལིང་ལིང་བསྒྱུར་བའི་གར་གིས་རྙེ་བའི་ལྷ་ལམ་དུ། །བུང་བ་གཞྒོན་ནུ་དིར་
དིར་སྒོགས་པའི་གཤྒོག་རྙེ་བསྒོད་པ་ཇི་བཞིན་ཏུ། །བླྒོ་གྒོས་གསལ་ལན་རིག་རིག་མིག་གིས་གནས་ལུགས་
འབྱྙེད་ལ་སྤྲྒོ་བ་སྙེས། །འདིར་སྒོམ་ནི། ཆྒོས་གསུམ་གསུངས་པའི་དགྒོས་པ་དང་། །ཆྒོས་གསུམ་སི་ཡི་རྣམ་
གཞག་དང་། །ཕུང་པྒོའ ་ི དཀའ་གནས་བྱྙེ་བྲག་ཏུ། །བཤད་པ་གསུམ་གིས་དྒོན་འདི་བསྡུས། །དྙེ་ལ་དང་པྒོ་ནི།
ཡང་དག་པར་རྒོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཕུང་པྒོ་དང་། ཁམས་དང་། སྙེ་མཆྙེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཇི་སྙེད་ཅིག་
གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ྒོན་མྒོངས་ཀི་ར་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སྒོང་བའི་ཆྙེད་ཡིན་ལ། དྙེ་ལ་ཡང་བདག་
འཛིན་གི་ཞྙེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བའི་སྒོ་ནས་སང་དགྒོས་ཏྙེ། རྣམ་འགྙེལ་ལས། འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མྙེད་པར་
ནི། །དྙེ་སྒོང་བ་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ཡྒོན་ཏན་སྒོན་དང་རྙེས་འབྲྙེལ་བའི། །འདྒོད་དང་སང་སྒོགས་སྒོང་བ་ནི། །དྙེ་
དག་ཡུལ་ལ་མ་མཐྒོང་བས། །ཡིན་གི་ཕྱི་ཚུལ་དག་གིས་མིན། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །ཞྙེན་ཡུལ་དྙེ་ཡང་ངར་
འཛིན་ལྷན་སྙེས་ཀིས་ཕུང་ཁམས་སྙེ་མཆྙེད་ལ་དམིགས་ནས་ངར་འཁྲུལ་པའི་ང་ཙམ་དྙེ་ིད་ཡིན་པས་འཁྲུལ་
གཞི་ཕུང་ཁམས་སྙེ་མཆྙེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆྒོས་ཙམ་དུ་ཤྙེས་པ་ན་ངར་འཁྲུལ་པའི་འཁྲུལ་པ་དྙེ་ིད་ལྒོག་སྙེ།
འཁྲུལ་གཞི་ཐག་ཁྲ་ངྒོས་ཟིན་པ་ན་སྦྲུལ་འཛིན་གི་བླྒོ་ལྒོག་པ་བཞིན་ནྒོ། །དྙེའི་ཕྱིར་བདག་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་བླྒོ་ཡང་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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རྣམ་པ་གསུམ་སྙེ། རིལ་པྒོའ ་ི བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཟ་བ་པྒོའམ་ལྒོངས་སྒོད་པ་པྒོའ་ི བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་།
བྱྙེད་པ་པྒོའམ་རྒྱུའི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྒོ། །དང་པྒོའ་ི གྙེན་པྒོར་ཕུང་པྒོ་ལྔ་གསུངས་ཏྙེ། བདག་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་
གཞི་ཕུང་པྒོ་ལྔར་རྒོགས་པ་ན་རིལ་པྒོའ ་ི བདག་མྙེད་པར་རྒོགས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པའི་གྙེན་པྒོར་སྙེ་མཆྙེད་
བཅུ་གིས་གསུངས་ཏྙེ། ཟ་བ་པྒོའ་ི བདག་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་གཞི་ནང་གི་སྙེ་མཆྙེད་དྲུག་ཏུ་རྒོགས་པ་ན་ཟ་བ་པྒོའ ་ི
བདག་མྙེད་པར་རྒོགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པའི་གྙེན་པྒོར་ཁམས་བཅྒོ་བརྒྱད་གསུངས་ཏྙེ། རྒྱུའམ་བྱྙེད་པ་པྒོ་
ཁམས་སུ་རྒོགས་པ་ན་རྒྱུའམ་བྱྙེད་པ་པྒོའ ་ི བདག་མྙེད་པར་རྒོགས་པའི་ཕྱིར། དྙེ་སྐད་དུ་ཡང་ཕུང་པྒོ་ལྔའི་རབ་
བྱྙེད་ལས། ཅིའི་ཕྱིར་ཕུང་པྒོ་ལ་སྒོགས་པ་བཤད་ཅྙེ་ན། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་གྙེན་པྒོར་གྒོ་
རིམ་བཞིན་ནྒོ། །བདག་ཏུ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་གཅིག་པུར་འཛིན་པ་དང་། ཟ་བར་འཛིན་པ་དང་། བྱྙེད་
པར་འཛིན་པའྒོ་ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །ཡང་གསུམ་ཆར་ཡང་རིལ་པྒོའ ་ི བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གྙེན་པྒོར་གསུངས་
ཏྙེ། འདི་ལྟར་སྙེམས་བྱུང་ལ་རིལ་པྒོའ་ི བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གྙེན་པྒོར་ཕུང་པྒོ་ལྔ་གསུངས་ཏྙེ། གཟུགས་དང་
རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་རྙེ་རྙེར་བསྡུས་ནས་སྙེམས་བྱུང་ལ་ཕུང་པྒོ་གསུམ་དུ་ཕྱྙེ་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །གཟུགས་སྙེམས་
གིས་ཀ་ལ་རིལ་པྒོའ ་ི བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གྙེན་པྒོར་ཁམས་བཅྒོ་བརྒྱད་གསུངས་ཏྙེ། གཟུགས་ལ་གཟུགས་
ཅན་གི་ཁམས་བཅུ་དང་། སྙེམས་ལ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཁམས་བཅུ་བདུན་དུ་ཕྱྙེ་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །གཟུགས་ལ་
རིལ་པྒོའ ་ི བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གྙེན་པྒོར་སྙེ་མཆྙེད་བཅུ་གིས་གསུངས་ཏྙེ། གཟུགས་ལ་གཟུགས་ཅན་གི་སྙེ་
མཆྙེད་བཅུར་ཕྱྙེ་ནས་སྙེམས་ཡིད་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་ལ་སྒོམ་ནི། ངྒོ་བྒོ་
དབྱྙེ་བ་རྣམ་གཞག་དང་། །གངས་དང་གྒོ་རིམ་ངྙེས་པ་དང་། །ས་དྒོན་ྙེར་ལྙེན་འཇྒོག་ཚུལ་དང་། །ཕུང་པྒོ་སྙེ་
མཆྙེད་དྒོགས་གཅྒོད་དང་། །ཆྒོས་གསུམ་རྙེ་རྙེས་བསྡུས་ཚུལ་དང་། །མིང་ཅན་གཞན་ཡང་བསྡུས་ཚུལ་
དང་། །རབ་དབྱྙེ་ལ་སྒོགས་ཁ་འཕངས་ཏྙེ། །དྒོན་ཚན་རྣམ་པ་བཅུ་གིས་སྒོ། །དང་པྒོ་ངྒོ་བྒོ་ལ་ཕུང་པྒོའ་ི ངྒོ་བྒོ་ནི་
དུ་མ་སྤུངས་པའྒོ། །དུ་མ་སྤུངས་པའི་དྒོན་ཡང་བླྒོས་ཕྱྒོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་སུ་རུང་བ་ཙམ་ཡིན་གི་དྒོན་ལ་
སྤུངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྙེ། དུས་ས་ཕྱི་དང་། རྒྱུད་ཐ་དད་ཀི་གཟུགས་རྣམས་ཕྱྒོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པར་བཤད་
ཅིང་། དྙེ་དག་དྒོན་ལ་ཕྱྒོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་སུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ཏྙེ། ཕུང་པྒོ་ལྔའི་རབ་བྱྙེད་ལས། ཅིའི་ཕྱིར་
ཕུང་པྒོ་ཞྙེས་བྱ་ཞྙེ་ན་སྤུངས་པའི་ཕྱིར་ཏྙེ། དུས་དང་། རྒྱུ་དང་། རྣམ་པ་དང་། འགྒོ་བ་དང་། ཡུལ་ཐ་དད་པའི་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

གཟུགས་ལ་སྒོགས་པ་ིད་མདྒོར་བསྡུས་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །ཁམས་ཀི་ངྒོ་བྒོ་ནི་ྙེར་སྒོད་
འཛིན་པའྒོ། །དྙེ་ལ་ྙེར་སྒོད་ནི་ཡུལ་ལ་ྙེ་བར་ལྒོངས་སྒོད་པ་ན་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཡིན་ལ། དྙེ་ིད་གནས་དང་།
དམིགས་པ་དང་། རང་གི་ངྒོ་བྒོ་གསུམ་པྒོ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྒོ་ནས་འཛིན་པས་སྒོ། །སྙེ་མཆྙེད་ཀི་ངྒོ་བྒོ་ནི་ྙེར་
སྒོད་སྙེ་བའི་སྒོར་གྱུར་པ་སྙེ། གནས་དང་དམིགས་པ་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་ྙེར་སྒོད་སྙེ་བའི་སྒོར་གྱུར་
པའྒོ། །འདིར་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་སྙེ་མཆྙེད་མ་བཞག་པ་ནི་ྙེར་སྒོད་སྙེ་བའི་སྒོ་འབྱྙེད་པའི་ཆ་ནས་
ཡིད་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་དུ་འདུས་ལ། སྙེས་ཟིན་གི་ཆ་ནས་སྙེ་མཆྙེད་དུ་འཇྒོག་པའི་སྐབས་མིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་
པ་དབྱྙེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། ཕུང་པྒོ་ལ་དབྱྙེ་ན་ལྔ་སྙེ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྒོ་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྙེས་དང་།
འདུ་བྱྙེད་དང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཕུང་པྒོའ །ྒོ །དང་པྒོའ ་ི མཚན་ིད། གཟུགས་སུ་ཡྒོད་པ་རྣམ་པ་གིས་ཀིས་
གཟུགས་སུ་རུང་བ་དུ་མ་སྤུངས་པའྒོ། །གཟུགས་སུ་ཡྒོད་པ་གིས་ནི་རྙེག་པས་གཟུགས་སུ་རུང་བ་དང་།
ཡུལ་དཔྱད་པས་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ཡིན་ལ། དང་པྒོ་ནི། ལག་པ་ལ་སྒོགས་པའི་རྙེག་པས་རྙེག་ན་གནྒོད་པ་
བྱར་རུང་བ་སྙེ། ས་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་དྙེའི་རྒྱུ་རྔ་ལྟ་བུ་ལ་རྙེག་པས་གནྒོད་པ་བྱར་རུང་བ་དང་། དབང་པྒོ་གཟུགས་
ཅན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དབང་རྙེན་ལ་རྙེག་པས་གནྒོད་པ་བྱར་རུང་བའྒོ། །གིས་པ་ནི། །ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་
པ་རྒོག་བཅས་ལ་གཟུགས་འདི་དང་འདིའྒོ། །འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལྟ་བུའྒོ་ཞྙེས་བཀྲ་བར་སྣང་དུ་རུང་བ་སྙེ། ཆྒོས་
ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་ཁྒོངས་སུ་གཏྒོགས་པའི་ཀུན་བཏགས་དང་དབང་འབྱྒོར་པའི་གཟུགས་རྣམ་པ་གིས་སྒོ། །ཚོར་
བའི་ཕུང་པྒོའ ་ི མཚན་ིད། སིམ་གདུང་བར་མ་གང་རུང་དུ་མས་སུ་མྒོང་བ་དུ་མ་སྤུངས་བའྒོ། །གལ་ཏྙེ་མས་
སུ་མྒོང་བའི་དྒོན་ཡུལ་མྒོང་བའམ་རང་མྒོང་བ་ལ་བྱྙེད། གིས་ཀ་ལྟར་ན་ཡང་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་
ཚོར་བར་འགྱུར་རྒོ་ཞྙེ་ན། དྙེ་གིས་ཀ་ལྟར་མིན་གི་རྣམ་སིན་གི་ངྒོ་བྒོར་གྱུར་པའི་བདྙེ་སྡུག་བཏང་སྒོམས་སུ་
མས་སུ་མྒོང་བའྒོ། །འདུ་ཤྙེས་ཀི་ཕུང་པྒོའ ་ི མཚན་ིད། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྙེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་གི་
མཚན་མ་སྒོ་སྒོར་གཅྒོད་པར་བྱྙེད་པའི་སྙེམས་བྱུང་དུ་མ་སྤུངས་པའྒོ། །དྙེ་ཡང་ཆྒོས་རྣམས་ལ་གཞན་དང་མ་
འདྙེས་པའི་ཐུན་མྒོང་མིན་པའི་ཁད་ཆྒོས་རྙེ་རྙེ་ཡྒོད་པ་ནི་མཚན་མ་ཡིན་ལ་དྙེ་འཛིན་པའི་སྒོ་ནས་འདི་ནི་འདིའྒོ་
ཞྙེས་ཐ་སད་འདྒོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་བ་སྙེ། དཔྙེར་ན་ནྒོག་ལྒོག་ཤལ་བཟུང་ནས་འདི་ནི་བ་ལང་ངྒོ་ཞྙེས་པའི་ཐ་
སད་འདྒོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ལྟ་བུའྒོ། །འདུ་བྱྙེད་ཀི་ཕུང་པྒོའ ་ི མཚན་ིད་ལ། མཛོད་ལས། ཕུང་པྒོ་བཞི་ལས་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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དྒོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་འདུས་བྱས་ཞྙེས་གསུངས་པ་ནི་ལན་མིན་འདུ་བྱྙེད་རས་སུ་གྲུབ་ཅིང་རང་གང་ལ་ལན་
པའི་གནས་སྐབས་ཅན་དྙེ་ལས་རས་གཞན་དུ་འདྒོད་པའི་ལུགས་སྒོ། །ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན་སྙེམས་ཡུལ་ལ་
མངྒོན་པར་འདུ་བྱྙེད་པ་གཙོ་བྒོར་གྱུར་པའི་སྙེམས་བྱུང་དང་གཟུགས་དང་སྙེམས་དང་སྙེམས་ལས་བྱུང་བའི་
གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡྒོད་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དུ་མ་སྤུངས་པའྒོ། །སྙེམས་
ཡུལ་ལ་མངྒོན་པར་འདུ་བྱྙེད་པ་ནི་སྙེམས་པ་ཡིན་ལ། དྙེ་ིད་འདུ་བྱྙེད་ཀི་ཕུང་པྒོའ ་ི གཙོ་བྒོར་བཤད་དྙེ། དྙེའི་
དབང་གིས་སྙེམས་དགྙེ་བ་དང་། ྒོན་མྒོངས་ཅན་དང་། གནས་སྐབས་ཀི་བྱྙེ་བྲག་ལ་མངྒོན་པར་འདུ་བྱྙེད་པས།
དགྙེ་བ་ལ་མངྒོན་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་སྙེམས་བྱུང་དགྙེ་བ་དང་། ྒོན་མྒོངས་ཅན་ལ་མངྒོན་པར་འདུ་བྱྙེད་པའི་ཚེ་
སྙེམས་བྱུང་ྒོན་མྒོངས་ཅན་དང་། གནས་སྐབས་ཀི་བྱྙེ་བྲག་ལ་མངྒོན་པར་འདུ་བྱྙེད་པའི་ཚེ་སྙེམས་བྱུང་སིབ་
ལུང་མ་བསན་འབྱུང་ལ། འདུ་བྱྙེད་པའི་གནས་སྐབས་ིད་ལ་ལན་མིན་འདུ་བྱྙེད་དུ་བཞག་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །རྣམ་
པར་ཤྙེས་པའི་ཕུང་པྒོའ་ི མཚན་ིད། དམིགས་པའི་ངྒོ་བྒོ་རང་སྒོབས་ཀིས་སྒོ་སྒོར་རྣམ་པར་རིག་པ་དུ་མ་སྤུངས་
པའྒོ། །སྒོ་སྒོར་རྣམ་པར་རིག་པའི་དྒོན་ནི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པས་གཟུགས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་རིག་གི་སའི་སྙེ་
མཆྙེད་མི་རིག་པ་ལ་སྒོགས་པའྒོ། །གིས་པ་ཁམས་ལ་དབྱྙེ་ན་བཅྒོ་བརྒྱད་དྙེ། མིག རྣ་བ། སྣ། ལྙེ། ལུས། ཡིད་
ཀི་ཁམས་ཏྙེ་རྙེན་དབང་པྒོའ་ི ཁམས་དྲུག གཟུགས། ས། དི། རྒོ། རྙེག་བྱ་ཆྒོས་ཀི་ཁམས་ཏྙེ་དམིགས་པ་ཡུལ་
གི་ཁམས་དྲུག མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཁམས་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཁམས་ཀི་བར་འབྲས་བུ་
རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཁམས་དྲུག་གྒོ །མིག་གི་ཁམས་ཀི་མཚན་ིད། ྙེར་སྒོད་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་གནས་
ཀི་སྒོ་ནས་འཛིན་པ་དང་། མིག་གི་ས་བྒོན་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་སྒོ་ནས་དབང་པྒོའ་ི ཁམས་སུ་བཞག་
པའྒོ། །ྙེར་སྒོད་འཛིན་པ་ལ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་བདག་རྙེན་བྱས་ཟིན་པ་དང་། བྱྙེད་བཞིན་པ་གིས་
ཡྒོད་ཀི་མ་འྒོངས་པ་ནི་ྙེར་སྒོད་འཛིན་པར་མ་ངྙེས་པས་མ་སྒོས་པར་བཤད་དྒོ། །མིག་གི་ས་བྒོན་ལ་མ་འྒོངས་
པ་ན་མིག་འབྱུང་རུང་ད་ལྟ་ནུས་པའི་ངྒོ་བྒོར་གནས་པ་དང་། རྣམ་པར་སིན་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་
ལས་ད་ལྟ་མིག་གྲུབ་ཟིན་པ་གིས་ཡྒོད་པར་གསུངས་སྒོ། །དྙེ་ལྟར་ན་མིག་དང་མིག་གི་ཁམས་ལ་མུ་བཞི་ཡྒོད་
དྙེ། མིག་ཡིན་ལ་མིག་གི་ཁམས་མ་ཡིན་པ་ནི་དག་བཅྒོམ་པ་ཐ་མའི་མིག་ལྟ་བུའྒོ། །མིག་གི་ཁམས་ཡིན་ལ་མིག་
མ་ཡིན་པ་ནི་མངལ་ན་གནས་པའི་མིག་མ་དྒོད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མིག་གི་རྒྱུ་དང་། གཟུགས་མྙེད་པར་སྙེས་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

པའི་སྒོ་སྒོའ ་ི སྙེ་བྒོའ་ི རྒྱུད་ཀི་ས་བྒོན་ལྟ་བུའྒོ། །གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཕུང་པྒོ་ལྷག་མྙེད་ཀི་དང་། གཟུགས་མྙེད་
པར་སྙེས་པའི་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཆྒོས་ལྟ་བུའྒོ། །གིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་གནས་སྐབས་གཞན་གི་མིག་ལྟ་
བུའྒོ། །མིག་གི་ཁམས་ཀི་མཚན་ིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡིད་ཀི་ཁམས་ཀི་བར་གི་མཚན་ིད་རྣམས་ལའང་བསྙེ་
བར་བྱའྒོ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་མཚན་ིད། ྙེར་སྒོད་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་འཛིན་
པའམ། མིག་གི་དབང་གིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་གི་ཁམས་སུ་རྣམ་པར་
བཞག་པའྒོ། །ྙེར་སྒོད་འཛིན་པ་ལ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་དམིགས་རྙེན་བྱས་ཟིན་པ་དང་བྱྙེད་བཞིན་པ་
གིས་ཡྒོད་ལ། མིག་གི་དབང་གིས་གྲུབ་པའི་དྒོན་ནི་གདུགས་ནམ་མཁའ་ལ་བཟུང་བ་ན་གིབ་མ་ས་ལ་འབབ་
པ་ལྟར་དབང་པྒོ་ལྔ་གྲུབ་པའི་སྒོབས་ཀིས་ཕྱི་རྒོལ་དུ་ཡུལ་ལྔ་གྲུབ་པའྒོ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་མཚན་ིད་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆྒོས་ཀི་ཁམས་ཀི་བར་ལ་མཚན་ིད་དྙེ་བཞིན་དུ་ཤྙེས་པར་བྱའྒོ། །མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་
ཁམས་ཀི་མཚན་ིད། རྙེན་མིག་དང་དམིགས་པ་གཟུགས་ལ་བརྙེན་ནས་གཟུགས་ཀི་ངྒོ་བྒོ་ཙམ་རིག་པའི་རྣམ་
པར་རིག་པ་དང་། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ས་བྒོན་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་སྒོ་ནས་འབྲས་བུའི་ཁམས་སུ་
རྣམ་པར་བཞག་པའྒོ། །ས་བྒོན་ལ་འབྱུང་འགྱུར་དང་། གྲུབ་ཟིན་གིས་ཡྒོད་པ་དང་། མུ་བཞི་བརི་བའི་ཚུལ་ནི་
མིག་གི་ཁམས་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལས་དཔག་སྙེ་ཤྙེས་པར་བྱའྒོ། །གསུམ་པ་སྙེ་མཆྙེད་ལ་དབྱྙེ་ན་བཅུ་
གིས་ཏྙེ། མིག་སྒོགས་ནང་གི་སྙེ་མཆྙེད་དྲུག གཟུགས་སྒོགས་ཕྱིའི་སྙེ་མཆྙེད་དྲུག་གྒོ །འདི་དག་གི་མཚན་
ིད། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཁམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བལྟ་སྙེ་དྙེ་ཡང་ཇི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་དུ་སྒོར་ཞྙེས་པ་ཙམ་
ལས་མ་གསུངས་ཀང་། ཁམས་ཀི་དྒོན་ྙེར་སྒོད་འཛིན་པ་དང་། སྙེ་མཆྙེད་ཀི་དྒོན་ྙེར་སྒོད་སྙེ་བའི་སྒོར་གྱུར་
པ་ནི་ཁད་པར་ཡིན་པས་མིག་གི་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་མཚན་ིད། ྙེར་སྒོད་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་གནས་ཀི་སྒོ་
ནས་སྙེ་བའི་སྒོར་གྱུར་པ་སྙེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཞྙེས་པས་ནང་གི་སྙེ་མཆྙེད་གཞན་རྣམས་ལས་ཁད་
པར་དུ་བྱས་ལ། གནས་ཀི་སྒོ་ནས་ཞྙེས་པས་ཕྱིའི་སྙེ་མཆྙེད་རྣམས་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྒོ། །ཁམས་བཞིན་
དུ་ཞྙེས་པའི་དྒོན་ནི་ྙེར་སྒོད་མ་འྒོངས་པ་སྙེ་བཞིན་པ་དང་། མིག་གི་ས་བྒོན་གིས་ཡྒོད་ཅྙེས་པའི་དྒོན་ཡིན་ལ།
ཇི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་ཞྙེས་པའི་དྒོན་ནི་ྙེར་སྒོད་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་ནི་སྙེས་ཟིན་པས་དྙེས་སྙེ་བའི་སྒོ་འབྱྙེད་
པ་ལ་སྙེ་མཆྙེད་དུ་མི་འཇྒོག་གྒོ་ཞྙེས་པའི་དྒོན་ནྒོ། །མིག་གི་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་མཚན་ིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏུ་ཡིད་ཀི་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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སྙེ་མཆྙེད་ཀི་བར་གི་མཚན་ིད་ཀང་དྙེ་དང་འད་བའྒོ། །གཟུགས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་མཚན་ིད། ྙེར་སྒོད་མིག་
གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་སྙེ་བའི་སྒོར་གྱུར་པ་སྙེ། དྙེས་ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་བར་གི་མཚན་
ིད་ཀང་རིགས་བསྙེ་སྙེ་ཤྙེས་པར་བྱའྒོ། །གསུམ་པ་མཚན་གཞིའི་རྣམ་གཞག་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྒོ་ཕུང་པྒོ་
ལ་ཡང་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྒོའ ་ི མཚན་གཞི་ནི་འབྱུང་བ་ཆྙེན་པྒོ་བཞི་དག་དང་། འབྱུང་བ་ཆྙེན་པྒོ་བཞི་དག་རྒྱུར་
བྱས་པའི་གཟུགས་རྣམ་པ་གིས་སྒོ། །འབྱུང་བ་ཆྙེན་པྒོ་བཞི་ནི། ས། ཆུ། མྙེ། རླུང་བཞི་སྙེ་མཚན་ིད་རིམ་
བཞིན། སྲ་བའི་སྒོ་ནས་དང་། རླན་པའི་སྒོ་ནས་དང་། ཚ་བའི་སྒོ་ནས་དང་། ཡང་ཞིང་གཡྒོ་བའི་སྒོ་ནས་ལུས་
ཤྙེས་ཀི་གཟུང་དྒོན་དུ་གྱུར་པའྒོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཆྙེན་པྒོ་ཞྙེས་བྱ་ཞྙེ་ན། འབྲས་བུའི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྙེན་དུ་
གྱུར་པ་དང་། དྙེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་འབྲས་བུའི་གཟུགས་ལ་མཛོད་དང་། པན་ཀན་
ལས། དབང་པྒོ་ལྔ་དང་། དྒོན་ལྔ་དང་། རྣམ་པར་རིག་བྱྙེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་དང་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་
ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་གཟུགས་དང་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་སྒོ། །དབང་པྒོ་ལྔའི་
མཚན་ིད་ལ། མཛོད་ལས། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་རྙེན་དུ་གྱུར་པའི་ནང་གཟུགས་དང་བ་ཞྙེས་སྒོགས་
གསུངས་ཤིང་། པན་ཀན་ལས། གཟུགས་ཀི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ནང་གཟུགས་དང་བ་ཞྙེས་སྒོགས་གསུངས་
ཤིང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། འབྱུང་བ་ཆྙེན་པྒོ་བཞི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ཞྙེས་པ་བསྣན་པ་མ་གཏྒོགས་མཛོད་དང་
འདའྒོ། །ལྔ་པྒོ་དྙེ་དག་ལ་ཡང་དབྱྙེ་ན། རྙེན་བཅས་ཀི་དབང་པྒོ་དང་། དྙེ་མཚུངས་ཀི་དབང་པྒོ་གིས་སུ་ཡྒོད་
དྒོ། །གཟུགས་ཀི་མཚན་ིད། འབྱུང་གྱུར་གང་ཞིག མིག་གི་དབང་པྒོའ ་ི སྒོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱི་དྒོན་ཏྙེ།
མངྒོན་པ་གྒོང་འྒོག་གིས་ཀ་ལས་མིག་གི་དབང་པྒོས་གཟུགས་མཐྒོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་པའྒོ། །དྙེས་རྙེག་བྱའི་
བར་གི་མཚན་ིད་ལ་ཡང་འགྙེ་ཞིང་། གཟུགས་ལ་དབྱྙེ་ན། མཛོད་ལས། གཟུགས་རྣམ་གིས་དང་རྣམ་ི་
ཤུ། །ཞྙེས་ར་བའི་དབྱྙེ་བ་ཁ་དྒོག་གི་གཟུགས་དང་། དབྱིབས་ཀི་གཟུགས་གིས། ཁ་དྒོག་ལ་སྒོན་པྒོ་སྒོགས་
བཞི། དབྱིབས་ལ་རིང་པྒོ་ལ་སྒོགས་པ་བརྒྱད་ཡྒོད་ཅིང་། ཡང་ི་ཤུར་ཡང་དབྱྙེ་སྙེ། སྒོ་སྙེར་དཀར་དམར་རིང་
ཐུང་དང་། །ལྷམ་པ་ཟླུམ་པྒོ་མཐྒོ་དམའ་དང་། །ཕྱ་ལྙེ་ཕྱ་ལྙེ་མ་ཡིན་དང་། །སྤྲིན་དང་དུ་བ་རྡུལ་ཁུག་རྣ། །གིབ་མ་
ི་མ་སྣང་མུན་ནྒོ། །ཞྙེས་པའྒོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དྙེའི་སྙེང་དུ་རྡུལ་ཕྲ་མྒོ་དང་། རགས་པ་དང་། མངྒོན་
པར་སྐབས་ཡྒོད་པའི་དང་། རྣམ་པར་རིག་བྱྙེད་དང་། ནམ་མཁའ་ཁ་དྒོག་གཅིག་པའྒོ་སྙེ་ི་ཤུ་ལྔར་བཤད་
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དྒོ། །པན་ཀན་ལས་ནི། ཁ་དྒོག་དང་། དབྱིབས་དང་། རྣམ་པར་རིག་བྱྙེད་གསུམ་དུ་གསུངས་སྒོ། །ས་ལ་མཛོད་
ལས། ས་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྒོད་དྙེ། །ཞྙེས་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ཆྙེན་པྒོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། སྙེམས་ཅན་དུ་སྒོན་པ་
དང་། མི་སྒོན་པ་གིས། མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ཆྙེན་པྒོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། སྙེམས་ཅན་དུ་སྒོན་པ་དང་། མི་སྒོན་
པ་གིས་ཏྙེ་བཞི། དྙེ་རྙེ་རྙེ་ལ་ཡང་ཡིད་དུ་འྒོང་མི་འྒོང་གིས་གིས་ཏྙེ་བརྒྱད་དུ་གསུངས་སྒོ། །ཀུན་ལས་
བཏུས་ལས། ཡིད་དུ་འྒོང་བ་དང་། མི་འྒོང་བ་དང་། གིས་ཀ་མིན་པ་དང་གསུམ། ཟིན་པའི་དང་། མ་ཟིན་པའི་
དང་། དྙེ་གིས་ཀའི་འབྱུང་བ་ཆྙེན་པྒོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་གསུམ། འཇིག་རྙེན་གི་གགས་པ་དང་། གྲུབ་པས་
བསན་པ་དང་། ཀུན་བཏགས་པ་དང་། འཕགས་པས་ཐ་སད་བཏགས་པ་དང་། འཕགས་པ་མ་ཡིན་པས་ཐ་སད་
བཏགས་པ་སྙེ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་སྒོ། །པན་ཀན་ལས་ནི། ཟིན་པ་དང་། མ་ཟིན་པ་དང་། གིས་ཀའི་འབྱུང་
བ་ཆྙེན་པྒོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་དུ་གསུངས་སྒོ། །དི་ལ་མཛོད་ལས། དི་རྣམ་བཞི་ཞྙེས་དི་ཞིམ་པ་དང་། དི་ང་
བ་དང་། དི་མམ་པ་དང་། མི་མམ་པ་སྙེ་བཞི་གསུངས་སྒོ། །ཀུན་བཏུས་ལས། ས་མ་གསུམ་པྒོ་དྙེའི་སྙེང་དུ།
ལྷན་སྙེས་དང་། སར་བྱུང་དང་། གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བ་སྙེ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་སྒོ། །པན་ཀན་ལས། དི་ཞིམ་པ་དང་།
དི་ང་བ་དང་། དྙེ་ལས་གཞན་པ་དང་གསུམ་དུ་གསུངས་སྒོ། །རྒོ་ལ་གཞུང་གསུམ་ཀ་ལས། མངར་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་
ཚ་བ་དང་། །ཁ་བ་དང་ནི་བསྐ་བ་སྙེ། དྲུག་གསུངས་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དྙེའི་སྙེང་དུ། ཡིད་དུ་འྒོང་བ་
དང་། ཡིད་དུ་མི་འྒོང་བ་དང་། དྙེ་གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་དང་། ལྷན་སྙེས་སྒོགས་གསུམ་སྙེ་བཅུ་གིས་སུ་
གསུངས་སྒོ། །རྙེག་བྱ་ལ་མཛོད་དང་། པན་ཀན་ལས། འབྱུང་བཞི་འཇམ་རྩུབ་ལི་ཡང་དང་། །གང་བ་བཀྲྙེས་པ་
སྐྒོམ་པ་སྙེ། །བཅུ་གཅིག་གསུངས་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། འབྱུང་བཞི་བཞག་ནས་ཕྱི་མ་བདུན་པྒོའ ་ི སྙེང་དུ།
མྙེན་པ་ིད་དང་། ལྷྒོད་པ་ིད་དང་། ལྷྒོད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཚིམས་པ་དང་། མ་ཡྒོད་པ་དང་། མ་ཆུང་བ་
དང་། བརྒྱལ་བ་དང་། གཡའ་བ་དང་། འགྙེད་པ་དང་། ན་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། འཆི་བ་དང་། ངལ་བ་དང་། ངལ་
སྒོས་པ་དང་། སྤུངས་ཆྙེ་བ་སྙེ་ྙེར་གིས་སུ་གསུངས་སྒོ། །ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་པའི་གཟུགས་ལ། ཀུན་བཏུས་
ལས། བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། མངྒོན་པར་སྐབས་ཡྒོད་པའི་དང་། ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བ་
དང་། ཀུན་བཏགས་པ་དང་། དབང་འབྱྒོར་པ་དང་ལྔ་གསུངས་པའི་དང་པྒོ་ནི། གཟུགས་ཅན་རགས་པ་བླྒོས་རྣམ་
པར་ཕྱྙེ་ནས་མཐར་བླྒོས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་བཞག་པའྒོ། །གིས་པ་ནི། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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པའི་བར་སྣང་ས་སྙེང་པར་གྱུར་པའྒོ། །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་པར་རིག་བྱྙེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཏྙེ་གསུམ་པྒོ་དྙེ་
དག་ནི་གཟུགས་བཏགས་པ་བའྒོ། །བཞི་པ་ནི། མི་སྡུག་པའི་ཏིང་ངྙེ་འཛིན་ལ་སྣང་བའི་ཀྙེང་རུས་ལ་སྒོགས་པའི་
གཟུགས་སྒོ། །ལྔ་པ་ནི། ཟད་པར་གི་ཏིང་ངྙེ་འཛིན་ལ་སྣང་བའི་ས་དང་ཆུ་ལ་སྒོགས་པའི་གཟུགས་ཏྙེ། གིས་
པྒོ་འདི་ནི་ཡུལ་དཔྱད་པས་གཟུགས་སུ་རུང་བའི་མཚན་གཞིའྒོ། །རྣམ་པར་རིག་བྱྙེད་མིན་པའི་གཟུགས་ནི་བྱྙེ་
བྲག་ཏུ་ས་བས་གཟུགས་མཚན་ིད་པར་འདྒོད་ཅིང་དྙེའི་མཚན་ིད་ནི་གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་ཡིད་གཞན་
དུ་གཡྙེངས་མ་གཡྙེངས་དང་། སྙེམས་ཡྒོད་མྙེད་ཀི་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཡྒོད་པ། ངྒོ་བྒོའ ་ི ཁད་པར་དགྙེ་མི་
དགྙེ་གང་རུང་དུ་ངྙེས་པ། རྒྱུན་གི་ཁད་པར་རྒྱུན་རྙེས་སུ་འབྲྙེལ་པ། རྒྱུའི་ཁད་པར་འབྱུང་བ་བཞི་པྒོ་རྒྱུར་བྱས་
པ་སྙེ་ཁད་པར་བཞི་ལན་དུ་འདྒོད་དྒོ། །མདྒོ་སྙེ་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་ནི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱྙེད་དང་། ཏིང་
ངྙེ་འཛིན་གང་རུང་ལས་བྱུང་བ་རང་གི་ངྒོ་བྒོ་ཀུན་སྒོང་རྣམ་པར་རིག་པར་མི་བྱྙེད་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་སུ་
གྱུར་པའི་སྙེམས་བྱུང་སྙེམས་པ་ལ་འདྒོད་དྒོ། །ཚོར་བའི་ཕུང་པྒོའ ་ི མཚན་གཞི་ལ། མཛོད་ལས། ཚོར་བ་བདྙེ་
བ། སྡུག་བསལ། ཡིད་བདྙེ། ཡིད་མི་བདྙེ། བཏང་སྒོམས་སྙེ་ལྔ་གསུངས་པའི་དང་པྒོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པྒོ་
མན་ཆད་ཀི་དབང་ཤྙེས་འཁྒོར་དུ་བྱུང་བའི་སིམ་པར་མས་སུ་མྒོང་བ་ཡིན། བསམ་གཏན་གསུམ་པར་ནི་ཡིད་
ཤྙེས་འཁྒོར་དུ་བྱུང་བའི་སིམ་པར་མས་སུ་མྒོང་བ་སྙེ་གིས་ཡྒོད་དྒོ། །གིས་པ་ནི། དབང་ཤྙེས་འཁྒོར་དུ་བྱུང་
བའི་གདུང་བར་མས་སུ་མྒོང་བའྒོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡིད་ཤྙེས་འཁྒོར་དུ་བྱུང་བའི་སིམ་པར་མས་སུ་མྒོང་བ་
གང་ཞིག བསམ་གཏན་གིས་པ་མན་ཆད་ཀི་སས་བསྡུས་པའྒོ། །བཞི་པ་ནི། ཡིད་ཤྙེས་འཁྒོར་དུ་བྱུང་བའི་
གདུང་བར་མས་སུ་མྒོང་བའྒོ། །ལྔ་པ་ནི། སིམ་གདུང་བར་མར་མས་སུ་མྒོང་བ་སྙེ། དབང་ཤྙེས་དང་ཡིད་
ཤྙེས་གིས་ཀར་ཡྒོད་དྒོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རྙེན་རྒྱས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མིག་གི་འདུས་ཏྙེ་རྙེག་པ་
ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་སྒོགས་དྲུག རྙེན་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལུས་ཚོར་དང་། སྙེམས་ཚོར་གིས།
ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་དང་། རྣམ་བྱང་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པ་དང་། ཟང་ཟིང་མྙེད་པ་
གིས། འཇིག་རྙེན་པའི་ཆགས་བྲལ་གི་སང་གྙེན་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཞྙེན་པ་རྙེན་པ་དང་། མངྒོན་པར་
འབྱུང་བ་རྙེན་པ་གིས་ཡྒོད་ཅིང་། དྙེ་དག་རྙེ་རྙེ་ལའང་ངྒོ་བྒོའ ་ི སྒོ་ནས་བདྙེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་། བཏང་
སྒོམས་ཏྙེ་གསུམ་གསུམ་ཡྒོད་པར་གསུངས་སྒོ། །པན་ཀན་ལས་ནི། བདྙེ་སྡུག་བཏང་སྒོམས་གསུམ་དུ་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

གསུངས་སྒོ། །འདུ་ཤྙེས་ལ། མཛོད་ལས། མིག་གི་འདུས་ཏྙེ་རྙེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདུ་ཤྙེས་སྒོགས་དྲུག་ཏུ་
གསུངས་ཤིང་། ཀུན་བཏུས་ལས། དྲུག་པྒོ་དྙེ་ིད་གཞིར་བཞག་ནས། མཚན་མ་དང་བཅས་པ་དང་། མཚན་མ་
མྙེད་པ་དང་། ཆུང་ངུ་དང་། རྒྱ་ཆྙེན་པྒོར་གྱུར་པ་དང་། ཚད་མྙེད་པ་དང་། ཅི་ཡང་མྙེད་པའི་འདུ་ཤྙེས་དྲུག་སྙེ་
བཅུ་གིས་སུ་གསུངས་སྒོ། །པན་ཀན་ལས། ཆུང་ངུ་དང་། རྒྱ་ཆྙེན་པྒོར་གྱུར་པ་དང་། ཚད་མྙེད་པའི་འདུ་ཤྙེས་
གསུམ་དུ་གསུངས་སྒོ། །འདུ་བྱྙེད་ཀི་མཚན་གཞི་ལ། གཞུང་གསུམ་ཆར་ལས། མཚུངས་ལན་གི་འདུ་བྱྙེད་
དང་། ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱྙེད་གིས་གསུངས་སྒོ། །རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་མཚན་གཞི་ལ། མཛོད་ལས། རྣམ་
པར་ཤྙེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་ངྙེས་པར་གསུངས་སྒོ། །ཀུན་བཏུས་དང་། པན་ཀན་ལས། སྙེམས་དང་། ཡིད་
དང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་གསུམ་དུ་བྱས་ནས་སྙེམས་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ། ཡིད་ལ་ྒོན་མྒོངས་པ་ཅན་
གི་ཡིད་དང་། དྲུག་པྒོ་འགག་མ་ཐག་པའི་ཡིད་གིས། རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་གསུངས་སྒོ། །དྙེ་
དག་གིས་ཕུང་པྒོའ ་ི རྣམ་གཞག་བསན་ཟིན་ནས། ཁམས་དང་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ། དབང་པྒོ་ལྔ་
དང་། དྒོན་ལྔ་པྒོ་དྙེ་ིད་ཁམས་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཚེ་ན་གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་བཅུ་དང་། སྙེ་མཆྙེད་རྣམ་
པར་གཞག་པའི་ཚེ་གཟུགས་ཅན་གི་སྙེ་མཆྙེད་བཅུར་འཇྒོག་གྒོ །ཕུང་པྒོ་བར་པ་གསུམ་དང་། མཛོད་དང་པན་
ཀན་ལྟར་ན། རྣམ་པར་རིག་བྱྙེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་དང་། ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན། ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་པའི་
གཟུགས་དང་། སར་གི་ཕུང་པྒོས་མ་བསྡུས་པ་མཛོད་ལྟར་ན། ནམ་མཁའ། སྒོ་སྒོར་བརགས་འགྒོག སྒོ་སྒོར་
བརགས་མིན་གི་འགྒོག་པ་སྙེ་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་དང་། པན་ཀན་ལྟར་ན། དྙེའི་སྙེང་དུ་དྙེ་བཞིན་ིད་གིས་ཏྙེ་
བཞི་དང་། ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན། དྙེ་བཞིན་ིད་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱྙེ་བ་དང་། མི་གཡྒོ་བ་དང་། འདུ་ཤྙེས་དང་། ཚོར་བ་
འགྒོག་པ་རྣམས་ནི་ཁམས་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཚེ་ཆྒོས་ཀི་ཁམས་དང་། སྙེ་མཆྙེད་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཚེ་
ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་དུ་འཇྒོག་གྒོ །རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཕུང་པྒོ་དྙེ་ིད་ཁམས་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཚེ་རྣམ་པར་
ཤྙེས་པའི་ཁམས་རྣམ་པ་དྲུག ཡིད་ཀིས་ཁམས་ཏྙེ་བདུན་དང་། སྙེ་མཆྙེད་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཚེ་ཡིད་ཀི་སྙེ་
མཆྙེད་དུ་འཇྒོག་གྒོ །བཞི་པ་གངས་ངྙེས་ལ། སིར་ཕུང་པྒོ་དང་། སྙེ་མཆྙེད་དང་། ཁམས་གསུམ་དུ་གངས་ངྙེས་
པ་ནི། མཛོད་ལས། སྙེམས་བྱུང་ལ་རིལ་པྒོའ ་ི བདག་ཏུ་རྒོངས་པ་དང་། གཟུགས་ལ་རིལ་པྒོའ ་ི བདག་ཏུ་རྒོངས་
པ་དང་། གཟུགས་སྙེམས་གིས་ཀ་ལ་རིལ་པྒོའ ་ི བདག་ཏུ་རྒོངས་པ་སྙེ་རྒོངས་པ་གསུམ་དང་། དབང་པྒོ་རྣྒོན་པྒོ་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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དང་། འབྲིང་པྒོ་དང་། རྟུལ་པྒོ་གསུམ་དང་། ཚིག་བསྡུས་པ་དང་། བར་པ་དང་། རྒྱ་ཆྙེན་པྒོ་འདྒོད་པ་གསུམ་གི་
ཕྱིར་གངས་ངྙེས་པ་གསུངས་སྒོ། །ཕུང་པྒོའ ་ི གངས་ངྙེས་མཛོད་ལས་གསུངས་པ་མི་སྣང་ཞིང་། ཀུན་བཏུས་
ལས། བདག་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་འཁྲུལ་གཞི་སྒོགས་རྣམ་པ་ལྔར་གངས་ངྙེས་པའི་ཕྱིར་ཏྙེ། བདག་གི་འཁྲུལ་གཞི་
ལུས་ཡྒོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་བཅས་པ་དང་། ལྒོངས་སྒོད་དང་། ཐ་སད་དང་། ཆྒོས་དང་ཆྒོས་མ་ཡིན་པ་མངྒོན་
པར་འདུ་བྱྙེད་པ་དང་། དྙེ་དག་གི་གནས་རྣམ་པ་ལྔར་གངས་ངྙེས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཁམས་ཀི་གངས་ངྙེས་ལ་ཀུན་
བཏུས་ལས། ྙེར་སྒོད་འཛིན་པ་ཁམས་ཀི་དྒོན་ཡིན་པས་ྙེར་སྒོད་གནས་ཀི་སྒོ་ནས་འཛིན་པ་ལ་ནང་དབང་
པྒོའ ་ི ཁམས་དྲུག དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་འཛིན་པ་ལ་ཕྱི་ཡུལ་གི་ཁམས་དྲུག རང་གི་ངྒོ་བྒོའ ་ི སྒོ་ནས་འཛིན་པ་ལ་
རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཁམས་དྲུག་ཏུ་གངས་ངྙེས་པར་གསུངས་སྒོ། །སྙེ་མཆྙེད་ཀི་གངས་ངྙེས་ལ། སྙེམས་སྙེམས་
བྱུང་གནས་ཀི་སྒོ་ནས་སྙེ་བའི་སྒོར་གྱུར་པ་ལ་ནང་གི་སྙེ་མཆྙེད་དྲུག དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་སྙེ་བའི་སྒོ་འབྱྙེད་པ་
ལ་ཕྱིའི་སྙེ་མཆྙེད་དྲུག་ཏུ་གངས་ངྙེས་ཤིང་། འདིར་རང་གི་ངྒོ་བྒོའ ་ི སྒོ་ནས་སྙེ་མཆྙེད་དུ་མི་འཇྒོག་སྙེ། རང་གི་ངྒོ་
བྒོ་སྙེས་ཟིན་ན་སྙེ་བའི་སྒོ་འབྱྙེད་མི་དགྒོས་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་གྒོ་རིམ་ངྙེས་པ་ལ། ཕུང་པྒོ་དང་པྒོར་སྒོན་པ་ནི། དྙེ་
ལས་ཕྱུངས་ཏྙེ་ཁམས་དང་སྙེ་མཆྙེད་དུ་གཞག་དགྒོས་པའི་ཕྱིར། ཁམས་དང་། སྙེ་མཆྙེད་ལ། མཛོད་དང་པན་
ཀན་ལས་སྙེ་མཆྙེད་དང་པྒོར་གསུངས་ཤིང་། ཀུན་བཏུས་ལས་ཁམས་དང་པྒོར་གསུངས། གྒོ་རིམ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ངྙེས་པ་མྙེད་པ་འདའྒོ། །ཕུང་པྒོ་ལྔའི་གྒོ་རིམ་ལ་མཛོད་ལས། གཟུགས་ནི་ཐྒོགས་པ་དང་བཅས་པས་
གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལས་རགས་པས་ན་དང་པྒོར་བསན། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལས་ཚོར་
བ་རྒྱུ་བ་རགས་པ་དང་། འདུ་ཤྙེས་དང་། འདུ་བྱྙེད་དང་། རྣམ་ཤྙེས་གསུམ་ལའང་། ས་མ་ས་མ་རགས་པས་དང་
པྒོར་བསན་ནྒོ། །ཡང་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་སྙེ་བའི་གྒོ་རིམ་ཡང་ཡིན་ཏྙེ། ཕྒོ་མྒོ་དག་ཐྒོག་མར་ཕན་ཚུན་གཟུགས་
ལ་ལྟ། དྙེ་ཡང་ཚོར་བའི་རྒོ་མྒོང་བ་ལས་བྱུང་། དྙེ་ཡང་འདུ་ཤྙེས་ཕྱིན་ཅི་ལྒོག་ལས་བྱུང་། དྙེ་ཡང་འདུ་བྱྙེད་ཀི་
ཁྒོངས་སུ་གཏྒོགས་པའི་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པས་སྙེད། དྙེས་སྙེམས་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་ཅན་དུ་བྱས་པའི་
ཕྱིར། ཡང་ན་སྣྒོད་ལ་སྒོགས་པའི་གྒོ་རིམ་ཡིན་ཏྙེ། ཕུང་པྒོ་ལྔ་ནི་རིམ་པ་ལྟར། སྣྒོད་དང་། ཟས་དང་། ཚོད་མ་
དང་། བྱན་པྒོ་དང་། ཟ་བ་པྒོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཡང་ན་ཁམས་ཀི་གྒོ་རིམ་ཡིན་ཏྙེ། འདྒོད་པའི་ཁམས་ནི་
གཟུགས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱྙེ། བསམ་གཏན་རྣམས་ནི་ཚོར་བས་རབ་ཏུ་ཕྱྙེ། གཟུགས་མྙེད་དང་པྒོ་གསུམ་ནི་འདུ་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

ཤྙེས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱྙེ། སྲིད་རྙེ་ནི་འདུ་བྱྙེད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱྙེ་ཞིང་དྙེ་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་གནས་པའི་
ཕྱིར་རྒོ། །ཀུན་བཏུས་ལས། །རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་གནས་བཞི་དང་པྒོར་བསན་ནས། གནས་པ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་
ཕྱིས་བསན་པའི་གྒོ་རིམ་གསུངས་པ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པ་དང་འདའྒོ། །ཡང་ས་མ་ས་མ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་རྙེན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཏྙེ། གཟུགས་ཇི་ལྟ་བ་དྙེ་བཞིན་དུ་མྒོང་། ཇི་ལྟར་ཚོར་བར་བྱྙེད་པ་དྙེ་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྙེས་སུ་བྱྙེད། ཇི་
ལྟར་འདུ་ཤྙེས་སུ་བྱྙེད་པ་དྙེ་བཞིན་དུ་སྙེམས་པར་བྱྙེད། ཇི་ལྟར་སྙེམས་པར་བྱྙེད་པ་དྙེ་བཞིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཤྙེས་
པར་བྱྙེད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་གྒོ་རིམ་ཡིན་ཏྙེ། གང་དུ་ཀུན་ནས་
ྒོན་མྒོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྒོ་དང་། མྒོང་བ་དང་། མཚན་མར་
འཛིན་པ་དང་། མངྒོན་པར་འདུ་བྱྙེད་པ། གང་གིས་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་དབང་དུ་བྱས་
ནས་ཕུང་པྒོ་བར་པ་གསུམ་དང་། གང་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྣམ་
པར་ཤྙེས་པའི་ཕུང་པྒོ་བཞག་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཁམས་ཀི་གྒོ་རིམ་ལ། ཐྒོག་མར་ནང་གི་ཁམས་དྲུག་གི་གྒོ་རིམ་ནི་
མཛོད་ལས། ད་ལྟར་བ་ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མིག་སྒོགས་ལྔ་དང་པྒོར་བསན། ཡིད་ནི་དུས་
གསུམ་ཆར་དང་། དུས་ཀིས་མ་བསྡུས་པ་ཡང་ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པས་ཕྱིས་བསན་ནྒོ། །དང་པྒོ་ལྔ་ལའང་འབྱུང་
འགྱུར་ཡུལ་དུ་བྱྙེད་པས་མིག་སྒོགས་དང་པྒོ་བཞི་བསན་ཅིང་། འབྱུང་བ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་གིས་ཀ་ཡུལ་དུ་
བྱྙེད་པས་ལུས་ཕྱིས་བསན་ཏྒོ། །བཞི་པྒོ་ལའང་ཡུལ་ཆྙེས་རིང་བ་ལ་འཇུག་པས་མིག་དང་རྣ་བ་དང་པྒོར་བསན་
ཅིང་། དྙེ་ལ་ཡང་མིག་ཆྙེས་རིང་བ་ལ་འཇུག་པས་དང་པྒོར་བསན་ཏྒོ། །སྣ་དང་། ལྙེ་གིས་ལ་ཡང་། སྣ་ཆྙེས་
མྱུར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དང་པྒོར་བསན་ཏྙེ། ཟས་ལྙེ་དང་མ་རྙེག་པར་དི་འཛིན་པ་བཞིན་ནྒོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་
གནས་པའི་གྒོ་རིམ་ཡིན་ཏྙེ། ལུས་འདི་ལ་མིག་གི་རྙེན་དང་པྒོར་གནས། དྙེའི་འྒོག་ཏུ་རྣ་བ། དྙེའི་འྒོག་ཏུ་སྣ། དྙེའི་
འྒོག་ན་ལྙེ། ལུས་ནི་ཕལ་ཆྙེར་དྙེའི་འྒོག་ན་གནས་ཤིང་ཡིད་ནི་དྙེ་དག་ལ་བརྙེན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཀུན་བཏུས་ལས།
འཇིག་རྙེན་གི་ཐ་སད་དང་མཐུན་པའི་གྒོ་རིམ་ཡིན་ཏྙེ། འཇིག་རྙེན་ན་ཐྒོག་མ་ཁྒོ་ནར་ཕན་ཚུན་དུ་ལྟ། ལྟ་བ་ལ་
རྙེན་ནས་ཀུན་ཏུ་ས། དྙེའི་འྒོག་ཏུ་ཁྲུས་དང་། བྱུག་པ་དང་། ཕྲྙེང་བ་ལྒོངས་སྒོད་དུ་བྱྙེད། དྙེའི་འྒོག་ཏུ་བཟའ་བཏུང་
ལྒོངས་སྒོད་དུ་བྱྙེད། དྙེའི་འྒོག་ཏུ་མལ་ཆ་དང་། གདིང་བ་དང་། བུད་མྙེད་ལ་ཡྒོངས་སུ་སྒོད་དྒོ། །དྙེ་ཐམས་ཅད་
ནི་རྣམ་པར་རྒོག་པ་ཅན་གི་ཡིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ནང་གི་ཁམས་ཀི་གྒོ་རིམ་དྙེས་ཕྱིའི་ཁམས་ཀི་གྒོ་རིམ་ཡང་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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འགྲུབ་སྙེ། རྒྱལ་པྒོ་དྲུག་གི་གལ་འགིགས་ན་བཙུན་མྒོ་དྲུག་གི་གལ་འགིགས་པ་བཞིན་ནྒོ། །དྙེ་དག་གིས་འབྲས་
བུ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཁམས་ཀི་གྒོ་རིམ་ཡང་འགྲུབ་སྙེ། རྒྱལ་པྒོ་དྲུག་གི་གལ་འགིགས་ན་རྒྱལ་བུ་དྲུག་གི་གལ་
འགིགས་པ་བཞིན་ནྒོ། །ཁམས་ཀི་གྒོ་རིམ་དྙེས་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་གྒོ་རིམ་ཡང་ཤྙེས་པར་བྱ་སྙེ། ཁད་པར་མྙེད་པའི་
ཕྱིར་རྒོ། །དྲུག་པ་ས་དྒོན་ལ། ཕུང་པྒོའ ་ི ས་དྒོན་ནི་དུ་མ་སྤུངས་པ་སྙེ། མདྒོ་ལས། གཟུགས་གང་ཡིན་པ་ཅིའང་
རུང་། འདས་པའམ། མ་འྒོངས་པའམ། ད་ལྟར་བའམ། ནང་གིའམ། ཕྱིའི་འམ། རགས་པའམ། ཕྲ་བའམ། ངན་
པའམ། ག་ནྒོམ་པའམ། ཐག་རིང་བ་ན་ཡྒོད་པ་གང་ཡིན་པའམ། ྙེ་བ་ན་ཡྒོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྙེ་དག་གཅིག་ཏུ་
བསྡུས་ཏྙེ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྒོ་ཞྙེས་བྱ་བའི་གངས་སུ་འགྒོའ །ྒོ །ཞྙེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །མདྒོ་སྙེ་པ་རྣམས་
ནི། ཕུང་པྒོའ ་ི དྒོན་དུ་མ་སྤུངས་པ་ཡིན་པས། ཕུང་པྒོ་རྣམས་བཏགས་ཡྒོད་ཡིན་ཏྙེ། རས་དུ་མ་འདུས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དཔྙེར་ན་གང་ཟག་བཞིན་ནྒོ། །ཞྙེས་པའྒོ། །བྱྙེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་ན་རྙེ། དྙེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྙེ། ཕུང་པྒོའ ་ི ཆ་ཤས་
སུ་གྱུར་པའི་རས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་ཀང་ཕུང་པྒོར་ཁས་ལྙེན་དགྒོས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཞྙེས་ཟྙེར། དྙེ་ལ་མདྒོ་སྙེ་
པ་ན་རྙེ། དྙེ་ནི་མི་འཐད་དྙེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་ལ་སྤུངས་པའི་དྒོན་མྙེད་པའི་ཕྱིར། ཞྙེས་པའྒོ། །ཀུན་བཏུས་
ལས། ཕུང་པྒོའ ་ི དྒོན་སྤུངས་པ་ལ་འཆད་པའི་ཚུལ་ས་མ་དང་འད་ལ། སྐནྡྷ་ཞྙེས་པའི་ས་སྡུག་བསལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་
པ་དང་། ཁུར་ཁྙེར་བ་གིས་ལ་འཇུག་པས། སྡུག་བསལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་ན་ཕུང་པྒོ་སྙེ། ཤིང་གི་ཕུང་པྒོ་
བཞིན་ནྒོ། །ྒོན་མྒོངས་པའི་ཁུར་ཁྙེར་བའི་ཕྱིར་ན་ཕུང་པྒོ་སྙེ་ཕྲག་ཁུར་ཁྙེར་བ་བཞིན་ནྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་ལ།
མཛོད་འགྙེལ་ལས་ནི། ཕུང་པྒོའ ་ི དྒོན་ཕྲག་ཁུར་ཁྙེར་བ་དང་། ཡྒོངས་སུ་ཆད་པའི་དྒོན་ལ་འཆད་པ་ནི་མདྒོ་ལས་
སྤུངས་པའི་དྒོན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བས་མི་འཐད་དྒོ། །ཞྙེས་བཀག་གྒོ །ཁམས་ཀི་ས་དྒོན་ནི། དྷ་ཏུ་ཞྙེས་
པའི་ས། རིགས་དང་། ཁམས་དང་། རྒྱུ་ལ་སྒོགས་པ་དུ་མ་ལ་འཇུག་པས་ན་རིགས་ཀི་དྒོན་ནི་ཁམས་ཀི་དྒོན་ཏྙེ།
རྒྱུད་གཅིག་ལ་རིགས་བཅྒོ་བརྒྱད་ཡྒོད་པ་དག་ལ་ཁམས་བཅྒོ་བརྒྱད་ཅྙེས་བྱ་བ་བཞིན་ནྒོ། །དྙེ་བཞིན་དུ་རྒྱུའི་
དྒོན་ནི་ཁམས་ཀི་དྒོན་ཏྙེ། སྐལ་མམ་གི་རྒྱུ་བྱྙེད་པའི་ཕྱིར། ྙེར་སྒོད་འཛིན་པའི་དྒོན་ནི་ཁམས་ཀི་དྒོན་ཏྙེ།
སར་བཤད་ཟིན་ཏྒོ། །ཀུན་བཏུས་ལས་ནི། ས་བྒོན་གི་དྒོན་དང་། རང་གི་མཚན་ིད་འཛིན་པའི་དྒོན་དང་། རྒྱུ་
དང་འབྲས་བུའི་དངྒོས་པྒོ་འཛིན་པའི་དྒོན་དང་། ཆྒོས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་འཛིན་པའི་དྒོན་ཏྙེ་བཞི་
ལ་བཤད་དྒོ། །སྙེ་མཆྙེད་ཀི་ས་དྒོན་ནི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་སྙེ་བའི་སྒོའ་ི དྒོན་ཏྙེ། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་དང་པྒོར་
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སྙེ་བར་བྱྙེད། སྙེས་པ་རྒྱས་ཤིང་མཆྙེད་པར་བྱྙེད་པའི་ཕྱིར། བདུན་པ་ྙེན་ལྙེན་དུ་འཇྒོག་པའི་ཚུལ་ལ། ཅིའི་
ཕྱིར་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པྒོ་རྣམས་ལ་ྙེ་བར་ལྙེན་པའི་ཕུང་པྒོ་ཞྙེས་བྱ་ཞྙེ་ན། མཛོད་ལས། ྙེ་བར་ལྙེན་
པ་ནི་ྒོན་མྒོངས་པ་སིའི་མིང་ཡིན་ལ་དྙེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ྙེ་བར་ལྙེན་པའི་ཕུང་པྒོ་སྙེ། རྩྭ་སྒོགས་ལས་བྱུང་
བའི་མྙེ་ལ་རྩྭ་སྒོགས་ཀི་མྙེ་ཞྙེས་བརྒོད་པ་བཞིན་ནྒོ། །དྙེ་ལ་རག་ལུས་པའི་ཕྱིར་ན་ྙེ་བར་ལྙེན་པའི་ཕུང་པྒོ་སྙེ།
རྒྱལ་པྒོ་ལ་རག་ལས་པའི་མི་ལ་རྒྱལ་པྒོའ་ི མི་ཞྙེས་པ་བཞིན་ནྒོ། །ཡང་དྙེ་ལས་ྙེ་བར་ལྙེན་པ་རྣམས་བྱུང་བའི་
ཕྱིར་ན་ྙེ་བར་ལྙེན་པའི་ཕུང་པྒོ་སྙེ། མྙེ་ཏྒོག་དང་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་ཤིང་ལ་མྙེ་ཏྒོག་དང་འབྲས་བུའི་ཤིང་ཞྙེས་
པ་བཞིན་ནྒོ། །ཀུན་བཏུས་ལས་ནི། ྙེ་བར་ལྙེན་པ་འདུན་པ་དང་། འདྒོད་ཆགས་ལ་བྱས་ནས་དྙེ་དང་ལན་པས་
ྙེ་བར་ལྙེན་པའི་ཕུང་པྒོའ །ྒོ །དྙེ་གིས་ལ་ྙེ་བར་ལྙེན་པ་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། འདུན་པས་མ་འྒོངས་པའི་ཕུང་པྒོ་མངྒོན་
པར་འགྲུབ་པ་དང་། འདྒོད་ཆགས་ཀིས་ད་ལྟར་གི་ཕུང་པྒོ་ཡྒོངས་སུ་མི་གཏྒོང་བའི་ཕྱིར། ཁམས་ཟག་བཅས་ལ་
ྙེ་བར་ལྙེན་པའི་ཁམས་སུ་འཇྒོག་པ་དང་། སྙེ་མཆྙེད་ཟག་བཅས་ལ་ྙེ་བར་ལྙེན་པའི་སྙེ་མཆྙེད་དུ་འཇྒོག་པའི་
ཚུལ་ཡང་ས་མ་བཞིན་དུ་ཤྙེས་པར་བྱའྒོ། །བརྒྱད་པ་ཕུང་པྒོའ ་ི དྒོགས་གཅྒོད་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་སྙེམས་བྱུང་གཞན་
རྣམས་འདུ་བྱྙེད་ཀི་ཕུང་པྒོར་བསྡུས་ནས་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྙེས་ཀི་ཕུང་པྒོ་ལྒོགས་སུ་འཇྒོག་གྒོ་ཞྙེ་ན། མཛོད་
ལས། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྙེས་གིས་རྒོད་པའི་ར་བར་གྱུར་པ་དང་། འཁྒོར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། ཕུང་པྒོ་ལྔའི་
གྒོ་རིམ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཕུང་པྒོ་ལྒོགས་སུ་བཞག་སྙེ། རྒོད་པའི་ར་བ་ནི། འདྒོད་པ་ལ་ལྷག་པར་
ཞྙེན་པ་དང་། ལྟ་བ་ལ་ལྷག་པར་ཞྙེན་པ་གིས་ཡིན་ལ། ཚོར་བའི་རྒོ་མྒོང་བའི་དབང་གིས་འདྒོད་པ་ལ་ལྷག་པར་
ཞྙེན། འདུ་ཤྙེས་ཕྱིན་ཅི་ལྒོག་གིས་ལྟ་བ་ལ་ལྷག་པར་ཞྙེན་ཅིང་། ཞྙེན་པ་དྙེ་གིས་ཀི་དབང་གིས་འཁྒོར་བར་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །འྒོ་ན་འདུས་མ་བྱས་སྙེ་མཆྙེད་དང་ཁམས་སུ་བཞག་ནས་ཕུང་པྒོ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འཇྒོག་ཅྙེ་ན།
གཟུགས་ནས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་བར་མ་ཡིན་པས་ཕུང་པྒོའ ་ི དྒོན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ཏྙེ། ཕུང་པྒོའ ་ི དྒོན་ནི་དུ་མ་
སྤུངས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དགུ་པ་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་དྒོགས་གཅྒོད་ནི། གཟུགས་ཅན་གི་སྙེ་མཆྙེད་བཅུ་ཆར་གཟུགས་
ཡིན་ན། ཅིའི་ཕྱིར་མིག་གི་ཡུལ་ཁྒོ་ན་ལ་གཟུགས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་དུ་འཇྒོག ཐམས་ཅད་ཆྒོས་ཡིན་ན་ཅིའི་ཕྱིར་
ཡིད་ཀི་ཡུལ་ཁྒོ་ན་ལ་ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་དུ་འཇྒོག་ཅྙེ་ན། མཛོད་ལས། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་སྒོ་སྒོར་ཕྱྙེ་བ་སྙེ་
མཆྙེད་ཡིན་གི་སིར་མིན་པས་མིག་ལ་སྒོགས་པའི་བྱྙེ་བྲག་གི་མིང་གིས་མ་བཏགས་པའི་གཟུགས་ིད་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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གཟུགས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། མིག་གིས་ཡུལ་ནི་ཐྒོགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྙེག་པས་
གཟུགས་སུ་རུང་བ་དང་། བསན་དུ་ཡྒོད་པས་གཟུགས་ཀི་གཙོ་བྒོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བྱྙེ་བྲག་གི་དྒོན་ས་མ་
བཞིན་དང་། ཆྒོས་མང་པྒོ་ཚོར་བ་ལ་སྒོགས་པ་ཡང་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆྒོས་ཀི་མཆྒོག་མ་ངན་ལས་འདས་
པ་ཡང་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ན་མིག་གི་ཡུལ་ལ་གཟུགས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་དང་། ཡིད་ཀི་ཡུལ་ལ་ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་དུ་
འཇྒོག་པར་འདྒོད་དྒོ། །དྒོགས་གཅྒོད་འདི་དག་ཀུན་བཏུས་སུ་ནི་མི་སྣང་ངྒོ་། །བཅུ་པ་ཆྒོས་གསུམ་རྙེ་རྙེས་
བསྡུས་ཚུལ་ནི། ཕུང་པྒོའ ་ི ནང་ནས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྒོ་དང་། སྙེ་མཆྙེད་ཀི་ནང་ནས་ཡིད་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་དང་།
ཁམས་ཀི་ནང་ནས་ཆྒོས་ཀི་ཁམས་གསུམ་གིས་ཕུང་ཁམས་སྙེ་མཆྙེད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྙེ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་
པྒོས་གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་དང་། སྙེ་མཆྙེད་བཅུ་དང་། ཆྒོས་ཀི་ཁམས་དང་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་ཕྱྒོགས་གཅིག
ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་པའི་གཟུགས་རྣམས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡིད་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ཀིས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཕུང་
པྒོ་དང་། སྙེམས་ཀི་ཁམས་བདུན་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆྒོས་ཀི་ཁམས་ཀི་ཕུང་པྒོ་བར་པ་གསུམ་དང་། ཆྒོས་
ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ཀང་བསྡུས་པའི་ཕྱིར། ཆྒོས་གསུམ་པྒོ་དྙེས་རང་རང་གི་སྙེ་ཚན་གཞན་ནི་མ་བསྡུས་ཏྙེ། རང་རང་
གི་སྙེ་ཚན་གཞན་ནི་རང་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དྙེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས། ཕུང་པྒོ་དང་ནི་སྙེ་མཆྙེད་
དང་། །ཁམས་གཅིག་གིས་ནི་ཐམས་ཅད་བསྡུས། །རང་གི་ངྒོ་བྒོ་ིད་ཀིས་ཏྙེ། །གཞན་གི་དངྒོས་དང་མི་ལན་
ཕྱིར། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །བཅུ་གཅིག་པ་མིང་ཅན་གཞན་ཡང་བསྡུས་ཚུལ་ནི། འྒོ་ན་བཅྒོམ་ལན་འདས་ཀིས་
མདྒོ་ལས། ཕུང་པྒོ་དང་སྙེ་མཆྙེད་དང་ཁམས་ཀི་མིང་ཅན་གཞན་ཡང་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་འདིར་འདུས་
སམ་ཞྙེ་ན། ཤིན་ཏུ་འདུས་ཏྙེ། འདིར་བཤད་པའི་ཆྒོས་གསུམ་པྒོས་ཆྒོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །འདི་
ལ་གསུམ་ལས། ཕུང་པྒོའ ་ི མིང་ཅན་ཕུང་པྒོར་བསྡུ་ཚུལ་ནི། ཆྒོས་ཀི་ཕུང་པྒོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཞྙེས་འབྱུང་བ་རྣམས་
སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཚིག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྒོས་བསྡུས་ལ། མིང་གི་རང་བཞིན་
ཡིན་པ་ལྟར་ན་འདུ་བྱྙེད་ཀི་ཕུང་པྒོས་བསྡུས་སྒོ། །ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཏིང་ངྙེ་འཛིན་དང་། ཤྙེས་རབ་དང་།
རྣམ་པར་གྒོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྒོལ་བའི་ཡྙེ་ཤྙེས་མཐྒོང་བའི་ཕུང་པྒོ་ཞྙེས་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་ཕུང་པྒོ་
ནི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྒོས་བསྡུས། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་འདུ་བྱྙེད་ཀི་ཕུང་པྒོས་བསྡུས་སྒོ། །གིས་པ་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་
མིང་ཅན་སྙེ་མཆྙེད་དུ་བསྡུ་ཚུལ་ནི། ཟད་པར་གི་སྙེ་མཆྙེད་བཅུ་ཞྙེས་འབྱུང་བའི་དང་པྒོ་བརྒྱད་ནི། སྙེམས་བྱུང་
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མ་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ཀིས་བསྡུས། འཁྒོར་དང་བཅས་ན་ཕུང་པྒོའ ་ི ལྔའི་
རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཡིད་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ཀིས་བསྡུས་ཏྙེ། འདིའི་གཟུགས་ཀང་ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་པའི་གཟུགས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཟིལ་གིས་གནྒོན་པའི་སྙེ་མཆྙེད་རྣམས་ཀང་དྙེ་དང་འདའྒོ། །ཟད་པར་ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་
ཤྙེས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ནི་ཕུང་པྒོ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཡིད་དང་ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ཀིས་བསྡུས་སྒོ། །རྣམ་
པར་གྒོལ་བའི་སྙེ་མཆྙེད་ལྔ་པྒོ་དག་ནི་ཤྙེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཆྒོས་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ཀིས་བསྡུས་
སྒོ། །གཟུགས་མྙེད་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་བཞི་ནི་ཕུང་པྒོ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཡིད་དང་ཆྒོས་ཀི་སྙེ་
མཆྙེད་ཀིས་བསྡུས་སྒོ། །གསུམ་པ་ཁམས་ཀི་མིང་ཅན་ཁམས་སུ་བསྡུ་བ་ནི། འདྒོད་པའི་ཁམས་དང་།
གཟུགས་ཀི་ཁམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་ཁམས་བཅྒོ་བརྒྱད་དང་། དི་རྒོ་གིས་དང་། སྣ་ལྙེའི་རྣམ་ཤྙེས་གིས་མ་
གཏྒོགས་པའི་ཁམས་བཅུ་དང་བཞིས་བསྡུས་ལ། གཟུགས་མྙེད་པའི་ཁམས་ནི་ཡིད་ཀིས་དང་། ཆྒོས་ཀི་ཁམས་
ཀིས་བསྡུས་སྒོ། །ཡང་འདྒོད་པའི་ཁམས། གནྒོད་པའི་ཁམས། རྣམ་འཚེའི་ཁམས་ཞྙེས་པ་རྣམས་ནི་སྙེམས་
བྱུང་ཡིན་པས་ཆྒོས་ཀི་ཁམས་ཀིས་བསྡུས་སྒོ། །དྙེ་བཞིན་ཏུ་ཁམས་མང་པྒོ་པ་ལས་ཁམས་དྲུག་ཅུ་ར་གིས་
བསན་པ་དྙེ་དག་ཀང་། ཅི་རིགས་པར་བསྡུས་པར་ཤྙེས་པར་བྱའྒོ། །བཅུ་གིས་པ་རབ་དབྱྙེ་ལ་སྒོགས་ཁ་
འཕངས་པ་ནི། ཁམས་ཀི་རྣམ་པའི་རབ་དབྱྙེ་ལ། མཛོད་ལས། བསན་ཡྒོད་བསན་མྙེད། ཐྒོགས་བཅས་ཐྒོགས་
མྙེད། དགྙེ་སྒོགས་གསུམ། ཁམས་ལྷ། ཟག་བཅས་ཟག་མྙེད། རྒོག་བཅས་རྒོག་མྙེད། དམིགས་བཅས་དམིགས་
མྙེད། ཟིན་མ་ཟིན། འབྱུང་བ་འབྱུང་འགྱུར། བསགས་མ་བསགས། གཅྒོད་བྱྙེད་གཅད་བྱ། བསྲྙེག་བྱ་སྲྙེག་བྱྙེད།
གཞལ་བྱ་འཇལ་བྱྙེད། འབྱུང་བ་གསུམ། རག་པའི་རས་ཡིན་མིན། ཕྱི་ནང་གི་རབ་དབྱྙེ། རྙེན་བཅས་དྙེ་
མཚུངས། སང་བྱ་གསུམ། ལྟ་བ་ཡིན་མིན། རྣམ་ཤྙེས་གང་གིས་ཤྙེས་པར་བྱ་བ། རག་མི་རག དབང་པྒོ་ཡིན་
མིན་ཏྙེ་ི་ཤུ་ར་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་གསུངས་སྒོ། །ཀུན་བཏུས་ལས། ཆྒོས་གསུམ་ཆར་རས་
སུ་ཡྒོད་མྙེད་ལ་སྒོགས་པ་རྒྱས་པའི་རབ་དབྱྙེ་དྲུག་ཅུ། ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ིད་ཀི་རབ་དུ་དབྱྙེ་བ་སྒོགས་
བསྡུས་པའི་རབ་དབྱྙེ་བཅུ་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་འབྙེབས་པར་གསུངས་སྒོ། །པན་ཀན་ལས། གཟུགས་
ཅན་ཡིན་མིན་སྒོགས་བཅུ་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་འབྙེབས་པར་གསུངས་སྒོ། །གཞན་ཡང་། ཀུན་བཏུས་
ལས། ཕན་ཚུན་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བཅུ་གཅིག་དང་། མཚུངས་པར་ལན་པའི་ཚུལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་། ལན་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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པའི་ཚུལ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སྒོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཕུང་པྒོ་དང་ཁམས་དང་སྙེ་མཆྙེད་གཏན་ལ་དབབ་སྙེ། ཤྙེས་
རབ་ཀི་དམིགས་པ་ཤྙེས་བྱ་ཇི་སྙེད་པའི་གནས་ལུགས་ལ་མཁས་པར་བྱ་དགྒོས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
རྒོ། །གསུམ་པ་ཕུང་པྒོའ་ི དཀའ་གནས་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྙེ། འདུ་བྱྙེད་ཀི་ཕུང་པྒོ་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པ་དང་། རྣམ་ཤྙེས་ཀི་ཕུང་པྒོ་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྒོ། །དང་པྒོ་ལ་གིས་ཏྙེ། མཚུངས་ལན་གི་འདུ་བྱྙེད་བཤད་པ་
དང་། ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱྙེད་བཤད་པའྒོ། །དང་པྒོ་ལ། ཀུན་བཏུས་ཀི་ལུགས་དང་། མཛོད་ཀི་ལུགས་
གིས་ལས། དང་པྒོ་ལ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྙེས་གིས་མཚུངས་ལན་གི་འདུ་བྱྙེད་མ་ཡིན་ཡང་། སྙེམས་བྱུང་དུ་
རིགས་གཅིག་པས་དྙེ་དང་བཅས་ཏྙེ་འཆད་པ་ལ་སྒོམ་ནི། མཚན་གཞི་དང་ནི་མཚན་ིད་དང་། །གཅིག་འདྒོད་
འཁྒོར་དུ་ལན་ཚུལ་དང་། །རས་བཏགས་འདྒོད་ན་ཤིན་སངས་དང་། །སྙེ་ཚན་ས་དྒོན་གངས་ངྙེས་དང་། །ས་དྒོན་
སྒོ་སྒོའ ་ི ངྒོ་བྒོ་སྙེ། །སྙེ་ཚན་བཅུ་ཡིས་དྒོན་འདི་བསྡུས། །དང་པྒོ་མཚན་གཞི་ནི་སྙེམས་བྱུང་ཙམ་གི་དབང་དུ་
བྱས་ན་སར་གི་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྙེས་གིས་བསྣན་པས་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག འདུ་བྱྙེད་ཀི་ཕུང་པྒོའ ་ི དབང་དུ་
བྱས་ན་བཞི་བཅུ་ར་དགུའྒོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྙེ། སྙེམས་དང་ཐུན་མྒོང་དུ་མཚན་ིད་དཔྱད་པ། མཚུངས་
ལན་ངྙེས་པར་བྱ་བ། དྙེ་ལ་ནང་འགལ་སྒོང་བའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། དབུས་མཐར། དྙེ་ལ་དྒོན་མཐྒོང་རྣམ་པར་
ཤྙེས། །དྙེ་ཡི་ཁད་པར་སྙེམས་ལས་བྱུང་། །ཞྙེས་གསུངས་པས་དྒོན་གི་ངྒོ་བྒོ་ཙམ་དམིགས་པར་བྱྙེད་པའི་བླྒོ་ནི་
སྙེམས་དང་། དྒོན་གི་ཁད་པར་དམིགས་པར་བྱྙེད་པའི་བླྒོ་ནི་སྙེམས་བྱུང་སྙེ། དྙེ་ལ་དྒོན་གི་ངྒོ་བྒོ་ནི་གཟུགས་
དང་ས་ལ་སྒོགས་པ་རྙེན་ཆྒོས་ཅན་ལྟ་བུར་སྣང་བའྒོ། །ཁད་པར་ནི། བདྙེ་སྒོགས་ཀི་གནས་ཡིད་དུ་འྒོང་མི་འྒོང་
སྒོགས་དང་། བུད་མྙེད་སྙེས་པ་སྒོགས་སུ་ཐ་སད་གདགས་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་མཚན་མ་ལ་སྒོགས་བརྙེན་པ་
ཆྒོས་ལྟ་བུར་སྣང་བ་སྙེམས་ལས་བྱུང་བ་དྙེ་དང་དྙེའི་འཛིན་སངས་ཀི་གཟུང་བྱར་གྱུར་པ་རྣམས་སྒོ། །ཡང་
སྙེམས་བྱུང་ནི། སྙེམས་དང་མཚུངས་ལན་ལྔས་མཚུངས་པར་ལན་པ་སྙེ། ཕུང་པྒོ་ལྔའི་རབ་བྱྙེད་ལས། སྙེམས་
ལས་བྱུང་བའི་ཆྒོས་རྣམས་ཅི་ཞྙེ་ན། ཆྒོས་གང་རྣམས་སྙེམས་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་རྣམས་སྒོ་ཞྙེས་
སྒོ། །མཚུངས་ལན་ལྔ་ནི། རྙེན་དང་། དམིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་། དུས་དང་། རས་མཚུངས་པའྒོ། །དང་པྒོ་
ནི། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་གིས་ཀ་རྙེན་དབང་པྒོ་གཅིག་ལ་བརྙེན་པའྒོ། །གིས་པ་ནི། ཡུལ་གཟུགས་ལྟ་བུ་ལ་
དམིགས་པའྒོ། །གསུམ་པ་ནི། སྙེམས་སྒོན་པྒོའ ་ི རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ན། དྙེ་དང་མཚུངས་ལན་གི་སྙེམས་བྱུང་ཡང་
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སྒོན་པྒོའ ་ི རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྒོ། །བཞི་པ་ནི། སྙེམས་ད་ལྟ་བ་ཡིན་ན། དྙེ་དང་མཚུངས་ལན་གི་ཚོར་བ་
སྒོགས་ཀང་ད་ལྟ་བ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྒོ། །ལྔ་པ་ནི། རས་གངས་ངྙེས་མམ་པ་སྙེ། སྙེམས་གཅིག་གི་འཁྒོར་དུ་
སྙེམས་བྱུང་ཚོར་བ་ལྟ་བུ་རས་གིས་མྙེད་པ་ལྟ་བུའྒོ། །གིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་མཚུངས་ལན་ལྔ་ཀ་སྒོས་ཤྙེ་ན།
དམིགས་པ་མཚུངས་པ་ཙམ་སྒོས་ན། རྣམ་ཤྙེས་གཞན་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྙེས་ཀང་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་དུ་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དམིགས་རྣམ་མཚུངས་པ་ཙམ་སྒོས་ན་གང་ཟག་གིས་ཀིས་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ལྟ་བའི་མིག་
ཤྙེས་གིས་ཀང་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར། དམིགས་རྣམ་དང་རྙེན་མཚུངས་པ་ཙམ་སྒོས་ན་མིག་
ཤྙེས་དྒོན་མཚུངས་པ་ས་ཕྱི་གིས་ཀང་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཐ་མ་རས་མཚུངས་སྒོས་
པས་ནི་ཁྲ་བྒོ་འཛིན་པའི་མིག་ཤྙེས་སྒོགས་ལ་རས་དུ་མར་འཛིན་པ་སྙེལ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ནྒོ། །གསུམ་པ་ལ་རྒོད་
པ་དང་། ལན་གིས། དང་པྒོ་ནི། དྒོན་གི་ངྒོ་བྒོ་དང་། ཁད་པར་སྒོ་སྒོ་བ་རྙེ་ཁྒོ་ན་རྒོགས་ན་སྙེམས་དང་སྙེམས་
བྱུང་རྣམ་པ་མི་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཞིང་། འདྒོད་ན། རྒྱས་བཤད་དུ་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་
ལྒོ། །ཅི་སྙེ་གིས་ཀས་གིས་ཀ་འཛིན་ན། དབུས་མཐའི་ཊིཀྐར། དྙེ་རྣམས་ཀང་གནས་དང་དམིགས་པ་དང་
དུས་དང་རས་མཚུངས་ཀིས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་ཁད་པར་མྙེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་
ནི་མ་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེས་པ་དང་འགལ་ལྒོ། །གིས་པ་ལ། མི་འཐད་པ་དགག་པ་དང་། འཐད་པ་བརྒོད་པའྒོ། །དང་པྒོ་
ལ་བཞི་སྙེ། ཁབ་མ་ཁབ་ཀིས་འབྱྙེད་པ་དང་། རྙེས་ཤྙེས་ཀིས་འབྱྙེད་པ་དང་། རང་སྒོབས་གཞན་སྒོབས་ཀིས་
འབྱྙེད་པ་དང་། གྲུབ་མཐས་འབྱྙེད་པ་དགག་པའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། ཁ་ཆྙེའི་བྱམས་ཆྒོས་པ་ཁ་ཅིག སྙེམས་དྒོན་ཙམ་
གི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་ལ་ཁད་པར་འཛིན་པས་མ་ཁབ་པས་མི་མཚུངས་པར་བཤད་ལ། སྙེམས་བྱུང་ཁད་པར་
འཛིན་པ་ལ་དྒོན་ཙམ་འཛིན་པས་ཁབ་པས་མཚུངས་པར་བཤད་དྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་དྙེ། དྙེ་ལྟར་ན་
སྙེམས་བྱུང་སྙེམས་དང་རྣམ་པ་མཚུངས། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་དང་རྣམ་པ་མི་མཚུངས་ཞྙེས་པའི་དྒོན་དུ་སྒོང་གི
སྙེམས་བྱུང་སྙེམས་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་བཤད་པ་དང་མི་མཚུངས་པར་བཤད་པ་གིས་ཀི་དྒོགས་པ་
གཅྒོད་དགྒོས་པ་ལས་དྙེའི་དྒོགས་པ་ད་དུང་མ་ཆྒོད་པའི་ཕྱིར་དང་། སྙེམས་རང་གི་འཁྒོར་དུ་འབྱུང་བའི་ངྙེས་པ་
མྙེད་པའི་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་དང་རྣམ་པ་མི་མཚུངས་པའི་དྒོན་དུ་འདྒོད་ན་ནི། སྙེམས་ཀུན་འགྒོ་ལྔ་དང་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་ཁས་ལྙེན་དགྒོས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་ནི། ངུར་སིག་པས་གིས་ཀ་ལ་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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གིས་ཀ་སྣང་བས་རྣམ་པ་མཚུངས་ཤིང་། ངྒོ་བྒོ་ཁད་པར་དུ་སྒོ་སྒོར་ཞྙེན་ལུགས་ཐ་དད་དུ་ཡྒོད་པའམ། སྙེམས་
ཙམ་པ་ལྟར་ན་ངྒོ་བྒོ་དང་ཁད་པར་དུ་སྒོ་འདྒོགས་ལུགས་ཐ་དད་དུ་ཡྒོད་པས་རྣམ་པ་མི་མཚུངས་པར་བཤད་པ་
ཡིན་ཞྙེས་གསུངས་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏྙེ། རྒོག་མྙེད་ཀི་སྙེམས་བྱུང་ལ་ཞྙེན་པ་དང་སྒོ་འདྒོགས་པ་མྙེད་པས་རྣམ་
པ་མི་མཚུངས་པའི་དྒོན་བཤད་དུ་མྙེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྙེ། ར་བའི་དམ་བཅའ་དང་།
དྙེ་ལ་བརྒལ་ལན་གི་རིམ་པ་དང་། སྒོབས་ཀིས་འཇྒོག་ཚུལ་གཞན་དགག་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་དུས་མམ་དགག་
པའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། སྒོབ་དཔྒོན་འབན་གིས་གིས་ཀས་གིས་ཀ་འཛིན་ཡང་སྙེམས་ཀིས་དྒོན་ཙམ་འཛིན་པ་ནི་
རང་སྒོབས་ཀིས་ཏྙེ། སྙེམས་སྙེས་ཕན་ཆད་དྒོན་ཙམ་འཛིན་པ་རང་བཞིན་ནམ་ཆྒོས་ིད་ཡིན་པས་སྒོ། །དྒོན་
གི་ཁད་པར་འཛིན་པ་ནི་གཞན་སྒོབས་ཀིས་ཏྙེ། སྙེམས་བྱུང་དང་འགྒོགས་པའི་སྒོབས་ཀིས་འཛིན་པས་
སྒོ། །སྙེམས་བྱུང་གིས་ཁད་པར་འཛིན་པ་རང་སྒོབས་དང་། དྒོན་ཙམ་འཛིན་པ་གཞན་སྒོབས་ཀིས་ཡིན་པ་ལ་
ཡང་དྙེ་བཞིན་དུ་སར་རྒོ། །འདི་སྒྲུབ་པ་ལ། ལུང་དང་། རིགས་པ་གིས་ལས། དང་པྒོ་ནི། མདྒོ་ལས། སྙེམས་
འདི་ནི་ཡུན་རིང་པྒོ་ནས་འདྒོད་ཆགས་ཀི་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་ིད་ཅན་དུ་གྱུར་པའྒོ། །ཞྙེས་དང་། འདི་ིད་དུ་
ཡང་། ངྒོ་བྒོ་ིད་ཀི་དགྙེ་བ་དང་འབྲྙེལ་པས་དགྙེ་བ་སྒོགས་དང་། སུམ་ཅུ་པར། བསིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་
པའི། །ྒོན་མྒོངས་བཞི་དང་རག་ཏུ་འགྒོགས། །ཞྙེས་བཤད་པས་སྒོ། །གིས་པ་རིགས་པ་ནི། མིག་གི་རྣམ་ཤྙེས་
ཀིས་གཟུགས་ཀི་དྒོན་ཙམ་འཛིན་པ་ནི་རང་སྒོབས་ཀིས་ཏྙེ། དྙེ་དྙེའི་རང་བཞིན་ནམ་གཤིས་ལུགས་ཡིན་པས་
སྒོ། །དྙེའི་འཁྒོར་གི་དད་པ་ལ་གཟུགས་ཀི་ངྒོ་བྒོ་འཛིན་པ་ནི་གཞན་སྒོབས་ཀིས་ཏྙེ། དྙེ་དྙེའི་ཆྒོས་ིད་མ་ཡིན་
པས་མིག་ཤྙེས་དང་འགྒོགས་པས་དྙེ་བྱྙེད་པའི་ཕྱིར་ཏྙེ། ཆུའི་ཚ་བ་ལྟར་རྒོ། །ཡང་དད་པས་དང་ཆ་འཛིན་པ་ཡང་
རང་སྒོབས་དང་། མིག་གི་རྣམ་ཤྙེས་ཀིས་དང་ཆ་འཛིན་པ་གཞན་སྒོབས་ཀིས་ཏྙེ་རྒྱུ་མཚན་ས་མ་ལྟར་རྒོ། །ཞྙེས་
གསུངས་སྒོ། །གིས་པ་ནི། སྒོབ་དཔྒོན་རྒོག་དང་གགས་གིས་ཀིས་ནི་དྙེ་མི་འཐད་དྙེ། སྒོབས་ཞྙེས་པ་ནི་དྙེ་
དག་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྒོགས་པའི་ཁད་པར་བསྙེད་པ་ཡིན་ན་ནི་ཕན་ཚུན་ཕན་འདྒོགས་པ་ཡྒོད་
དགྒོས་ཤིང་། དྙེ་ཡང་འདྒོད་ན་དུས་མམ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཡྒོད་དགྒོས་པས་དྙེ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཞྙེས་པའི་སྒོན་
བརྒོད་པ་ལ། ཐྒོ་ན་རྙེ། དུས་མམ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་འདྒོད་དྙེ། འདི་ིད་དུ་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་
ཕན་ཚུན་དུ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུར་བཤད་པ་དང་། ཐྙེག་བསྡུས་ལས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

ཤྙེས་དང་། ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་ཀི་ཆྒོས་རྣམས་དུས་མམ་དུ་གཅིག་གི་རྒྱུར་གཅིག་འགྱུར་བ་མར་མྙེའི་མྙེ་ལྙེ་
འབྱུང་བ་དང་། སིང་པྒོ་ཚིག་པ་དུས་མམ་པ་དང་། མདུང་ཁིམ་དུ་མམ་པ་ཕན་ཚུན་བརྙེན་ནས་མི་འགྙེལ་བའི་
དཔྙེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དུས་མམ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་མྙེད་ན་ས་ཕྱིའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀང་མྙེད་ཅྙེས་འགྙེ་ཞིང་།
དུས་མམ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་གྲུབ་དུས་ན་འབྲས་བུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརགས་ནས་ཕན་གདགས་བྱ་འདྒོགས་བྱྙེད་མི་
འཐད་ན་ས་ཕྱི་ལ་ཡང་གཅིག་དངྒོས་པྒོར་ཡྒོད་པའི་ཚེ་གཅིག་ཤྒོས་དངྒོས་པྒོར་མྙེད་པས་ཕན་འདགས་བྱ་
འདྒོགས་བྱྙེད་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་ཤིང་། འབྲིང་མཚམས་ཞར་ཡང་། མྱུ་གུ་དང་། དྙེའི་གིབ་
མ་དང་། མར་མྙེ་དང་། དྙེའི་འྒོད་དང་། ས་གཞི་དང་། སྙེམས་ཅན་གནས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་འབྲས་དུས་མམ་ཡྒོད་
ཅྙེས་གསུངས་སྒོ། །དྙེ་ལ་དང་པྒོ་མི་འཐད་དྙེ། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པས་གཟུགས་འཛིན་པ་ཡང་ཆྒོས་ིད་
ཡིན་པར་མ་ངྙེས་པས་རང་སྒོབས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྙེམས་བྱུང་ནང་ལ་ཡང་འདུ་ཤྙེས་ཀིས་དད་པའི་
ཡུལ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་གཞན་སྒོབས་ཀིས་དྒོན་གི་ཁད་པར་འཛིན་པ་ཡྒོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྙེམས་ཀིས་ཀུན་
འགྒོ་ལྔའི་ཡུལ་འཛིན་པ་རང་སྒོབས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །གལ་ཏྙེ་དྙེ་གིས་ཕན་ཚུན་ལྟྒོས་པ་ཙམ་གཞན་
སྒོབས་སུ་འདྒོད་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་གཞན་སྒོབས་ཁྒོ་ནར་འགྱུར་ཏྙེ། དྙེ་དག་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་། མཚུངས་
ལན་གི་རྒྱུར་བཤད་པས་སྒོ། །འཇད་པ་གཞྒོན་བྱང་། སྙེམས་བྱུང་གིས་དྒོན་གི་ཁད་པར་འཛིན་པ་དྙེ་གཞན་
སྒོབས་སུ་ཐལ་ཏྙེ། བཙུན་པས་མི་རྒོགས་པ་མིང་ཙམ་རྒོགས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ལྟར་སྙེམས་ཀིས་དྒོན་རྒོགས་པ་
དྒོན་ཙམ་རྒོགས་པ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་རྒོ་ཞྙེས་པའི་སྒོན་བརྒོད་པ་ནི་མི་འཇུག་སྙེ། འདིར་ནི་དྒོན་གི་ངྒོ་བྒོ་
དང་། ཁད་པར་ནི་ཆྒོས་ཅན་དང་། ཆྒོས་ཡིན་གི་སི་དང་བྱྙེ་བྲག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གསུམ་པ་ནི། འབྲིང་
མཚམས་ཞང་གིས། བླྒོ་དྙེ་ཡིན་པའི་སྒོབས་ཀིས་ཡུལ་གི་ལྒོག་པ་དྙེ་འཛིན་པ་དྙེ་རང་སྒོབས་དང་། ཤྙེས་རིག་
གཞན་དང་འགྒོགས་པའི་སྒོབས་ཀིས་ཡུལ་གི་ལྒོག་པ་དྙེ་འཛིན་པ་གཞན་སྒོབས་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ཡང་མི་
འཐད་དྙེ། སྙེམས་ཀི་དྒོན་ཙམ་འཛིན་པ་དྙེ་གཞན་སྒོབས་སུ་ཐལ་ཏྙེ། སྙེམས་བྱུང་དང་འགྒོགས་པའི་སྒོབས་
ཀིས་འཛིན་པའི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྙེ། སྙེམས་ལས་བྱུང་བ་མྙེད་པར་ནི། །སྙེམས་ནི་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་སྙེ། །ི་
མ་དང་ནི་འྒོད་ཟྙེར་བཞིན། །དྙེ་རྣམས་ིད་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་། །ཞྙེས་བཤད་སར་དུ་དངས་པས་སྒོ། །ཞྙེས་
རིན་ཆྙེན་རྙེ་གསུངས་སྒོ། །ཡང་སག་སྙེ་པ་སྙེང་གྙེ་རྒྱལ་མཚན་གིས། དྒོན་ཙམ་དང་། དྒོན་གི་ཁད་པར་གིས་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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སུ་ཕྱྙེ་བའི་ནང་ནས་ཤྙེས་པ་རང་གི་ཡུལ་ལ་དམིགས་པ་རང་སྒོབས་དང་། གཞན་གི་ཡུལ་ལ་དམིགས་པ་གཞན་
སྒོབས་ཏྙེ། རང་གི་ཡུལ་ན་འདུག་པ་དང་། གཞན་གི་ཡུལ་ན་འདུག་པ་ལྟར་རྒོ་ཞྙེས་གསུངས་ལ། དཔང་ལྒོ་ཆྙེན་
པྒོས། རང་སྒོབས་དང་གཞན་སྒོབས་གཞུང་ནས་བཤད་པ་མྙེད་ཅིང་རིགས་པས་མ་གྲུབ་པས་དཔྱད་མི་དགྒོས་
ལ། ར་བའི་རྒོད་གཞི་ིད་ལན་དུ་བྱས་པ་ལྟ་བུར་མངྒོན་པས་མི་འཐད་དྒོ་གསུང་། བཞི་པ་ནི། དུས་མམ་པའི་
རྒྱུ་འབྲས་མི་འཐད་དྙེ། རྒྱུར་འདྒོད་པ་ཕན་ཚུན་གིས་པྒོ་མ་སྙེས་པའི་ཚེ་རྒྱུ་མིན་པར་འགྱུར་ཏྙེ། མྙེད་པས་
ནུས་པ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གིས་ཀ་སྙེས་པ་ན་ཡང་རྒྱུ་མིན་པར་འགྱུར་ཏྙེ། ཕན་མི་འདྒོགས་པའི་ཕྱིར་ཏྙེ།
རྣམ་འགྙེལ་དུ། མྙེད་པ་སར་ནུས་མྙེད་ཕྱིར་དང་། །ཕྱིས་ཀང་ྙེ་བར་མི་སྒོར་ཕྱིར། །རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སར་
ཡྒོད་ཡིན། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒོ། །ཐྙེག་བསྡུས་སུ་གསུངས་པ་ནི་བར་མ་ཆྒོད་པ་ལ་དུས་མམ་པའི་མིང་
གིས་བཏགས་པ་སྙེ། དྙེ་ིད་ཀི་འགྙེལ་པ་བཤད་སར་དུ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ིད་ནི་བཏགས་པ་བ་སྙེ་དུས་
གཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངྒོས་པྒོ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཞྙེས་བཤད་དྒོ། །མྱུ་གུ་དང་
གིབ་མ་སྒོགས་ཀང་སྐད་ཅིག་ས་མའི་མྱུ་གུ་དང་། མར་མྙེ་ལས་སྐད་ཅིག་ཕྱི་མའི་གིབ་མ་དང་། འྒོད་ཀང་འབྱུང་
བས་དུས་མམ་མ་ཡིན་ནྒོ། །བཞི་པ་གྲུབ་མཐས་འབྱྙེད་པ་དགག་པ་ནི། འཇམ་སར་གིས། སྙེམས་ཙམ་པའི་
ལུགས་ལ་དྙེ་གིས་རྣམ་པ་མི་མཚུངས་ལ་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་བཤད་པ་ནི་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་སྒོ་ཞྙེས་
གསུངས་པ་མི་འཐད་དྙེ། སར་གི་གཞུང་གིས་ཀ་སྙེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་དུ་འད་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་
འཐད་པ་བརྒོད་པ་ནི། གཟུགས་འཛིན་གི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་། དྙེའི་འཁྒོར་གི་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་
གཟུགས་འཛིན་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་མཚུངས་པས་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་བཤད་ཅིང་། གཟུགས་ཀི་ངྒོ་བྒོ་དང་ཁད་
པར་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་མི་མཚུངས་པས་ཁད་མྙེད་དུ་མི་འགྱུར་རྒོ། །དྙེ་ཡང་ཡིད་ཀི་སར་དྙེ་ིད་ལ་གང་སྡུག་པ་
དང་། མི་སྡུག་པ་དང་། གིས་ཀ་ལས་བཟླྒོག་པའི་མཚན་ིད་དྙེ་རག་པས་རིག་པར་བྱྙེད་དྒོ། །དྙེ་ིད་ལ་གང་
ཕན་པ་དང་། གནྒོད་པ་དང་། གིས་ཀ་ལས་བཟླྒོག་པའི་མཚན་ིད་དྙེ་ཚོར་བས་རིག་པར་བྱྙེད་དྒོ། །དྙེ་ིད་ལ་
གང་ཐ་སད་ཀི་མཚན་མའི་མཚན་ིད་དྙེ་འདུ་ཤྙེས་ཀིས་རིག་པར་བྱྙེད་དྒོ། །ཞྙེས་སྒོགས་གསུངས་ཤིང་།
མཛོད་འགྙེལ་དུ། རྣམ་པ་རྙེ་རྙེ་ནས་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་གཅྒོད་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སྒོ། །ཞྙེས་སྒོ། །དྙེའི་
འགྙེལ་བཤད་དུ། རྣམ་པར་ཤྙེས་པས་སྒོན་པྒོ་ལ་སྒོགས་པའི་རྣམ་པ་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་གཅྒོད་ལ་དམིགས་པ་དྙེ་ིད་ལ་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

ཚོར་བས་མྒོང་ངྒོ་། །འདུ་ཤྙེས་ཀིས་ཡྒོངས་སུ་གཅྒོད་དྒོ། །ཞྙེས་བཤད་ཅིང་། སའི་བསྒོད་འགྙེལ་དུའང་། ངྒོ་བྒོ་
ིད་ཀི་བྱྙེ་བྲག་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། དྙེ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་ཐ་དད་པ་མིན་ནམ་ཞྙེ་ན། དྙེ་ལྟ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་
དམིགས་པའི་དངྒོས་པྒོ་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་སྐད་སས་སྒོ་ཞྙེས་བཤད་དྒོ། །ཞྙེས་དཔང་ལྒོ་ཆྙེན་པྒོས་བཤད་
པ་འདི་ིད་འཐད་པའི་ཕྱྒོགས་སུ་མཐྒོང་ངྒོ་། །འདི་ལ་ཡང་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རས་གཅིག་པ་ལྟར་ན་སྙེམས་
བྱུང་གིས་དྒོན་ཙམ་འཛིན་པ་མིན་ཏྙེ། དྙེའི་ཁད་པར་ངྙེས་པར་འཛིན་དགྒོས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །སྙེམས་ཀིས་དྒོན་གི་
ཁད་པར་འཛིན་པ་མིན་ཏྙེ། སྙེམས་ཀིས་རས་ལ་དྒོན་གི་ཁར་པར་འཛིན་པའི་ཆ་ཤས་ཡྒོད་པ་རྣམས་ནི་སྙེམས་
བྱུང་ཡིན་གི་སྙེམས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དཔྙེར་ན་རྒོག་མྒོང་རང་རིག་མངྒོན་སུམ་དྙེས་རྒོག་པའི་ཡུལ་ལ་ཞྙེན་
པ་མ་ཡིན་ཡང་དྙེའི་རས་ལ་ཡུལ་ལ་ཞྙེན་པའི་ཆ་ཡྒོད་པ་ནི་རྒོག་པ་ཡིན་གི་རྒོག་མྒོང་རང་རིག་མངྒོན་སུམ་མ་
ཡིན་པ་བཞིན་ནྒོ། །ཞྙེས་པའི་ཁད་པར་ཕྱྙེད་དགྒོས་སྒོ། །སིའི་གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྙེ། རྣམ་ཤྙེས་གཅིག་པུར་
འདྒོད་པ་ལ་བརྒལ་ལན། སྙེམས་བྱུང་གསུམ་དུ་འདྒོད་པ་ལ་བརྒལ་ལན། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རས་གཅིག་པའི་
རང་ལུགས་སྒོ། །དང་པྒོ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྙེམས་དཔའ་རྣམ་ཤྙེས་གཅིག་པུར་ས་བ་སྒོགས་ནི། མདྒོ་ལས། རིང་དུ་
སྒོང་ཞིང་གཅིག་དུ་རྒྱུ། །འདུལ་བར་དཀའ་བའི་སྙེམས་འདུལ་བྱྙེད། །ཅྙེས་གསུངས་པས་སྙེམས་ཅན་རྙེ་རྙེའི་
རྒྱུད་ཀི་རྣམ་ཤྙེས་རྣམས་རས་གཅིག་ཡིན་ལ། དྙེ་ིད་དབང་པྒོ་དུ་མ་ལ་བརྙེན་ཅིང་། ཡུལ་དྲུག་ལ་དམིགས་
པས་རྣམ་ཤྙེས་དུ་མར་མངྒོན་པ་ནི་བུ་ག་དུ་མ་ཅན་གི་ཁང་པར་སྤྲྙེའུ་བཅུག་པའམ་མར་མྙེ་བཏྙེག་པ་ལྟར་རྒོ། །དྙེ་
ིད་ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ་ནི། སྙེམས་ཅན་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་རྒྱུད་རྙེ་རྙེ་བའྒོ། །ཞྙེས་དང་། སྙེ་མཆྙེད་བཅུ་
གིས་བསན་པའི་མདྒོར། རྣམ་ཤྙེས་དྲུག་ནི་ཡིད་ཀི་སྙེ་མཆྙེད། ཅྙེས་གསུངས་སྒོ། །ཡང་སྙེམས་ིད་བདྙེ་
སྒོགས་སྣ་ཚོགས་སུ་འབྱུང་བས། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རས་གཅིག་ཏྙེ། ར་བྱའི་མདྒོངས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་
སྒོའ ་ི ངྒོ་བྒོ་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་ནྒོ། །ཞྙེས་སའྒོ། །འདི་ིད་ཐྒོགས་མྙེད་ཀིས་བཀག་པའི་ཚུལ་དང་། དབྱིག་
གྙེན་གིས་བཀག་པའི་ཚུལ་གིས། དང་པྒོ་ནི། བསྡུ་བར། དགྙེ་སྒོང་དང་བྲམ་ཟྙེ་གང་ལ་ལ་མིང་ལས་སྙེམས་
ཙམ་ཞིག་རས་སུ་འདྒོད་ལ་སྙེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྒོས་རྣམས་ནི་མི་འདྒོད་པ་གང་དག་ཡྒོད་པ་དྙེ་ཡང་མི་འཐད་
དྒོ། །ཞྙེས་སྒོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས་དྒོན་བསྡུ་བར། ལྔ་ིད་འཐད་པ་མྙེད་ཕྱིར་དང་། །དྙེ་ཡི་གནས་སྐབས་
སྒོན་ཕྱིར་དང་། །བྱྙེད་རྒྱུ་བྱྙེ་བྲག་མྙེད་ཕྱིར་དང་། །ལུང་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཕྱིར་རྒོ། །ཞྙེས་ཏྙེ། སྙེམས་བྱུང་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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རས་སུ་མྙེད་ན། ཚོར་བ། འདུ་ཤྙེས། འདུ་བྱྙེད་དྙེ་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་རྣམ་ཤྙེས་སུ་འདུས་པས་ཕུང་པྒོ་ལྔ་མི་
འཐད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཅི་སྙེ་གནས་སྐབས་ཀི་བྱྙེ་བྲག་ལ་ཕུང་པྒོ་ལྔར་རྒོག་ན་གནས་སྐབས་དྙེ་དག་ཕན་ཚུན་བྱྙེད་
པ་ཐ་དད་ཡྒོད་ན་རང་བཞིན་མི་འད་བས་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ཅིང་། མྙེད་ན་གནས་སྐབས་ཐ་དད་རྒོགས་པ་དྒོན་
མྙེད་པར་འགྱུར་རྒོ། །མིག་ཤྙེས་སྒོགས་དྲུག་གི་གནས་སྐབས་ལྟར་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྙེ། དྙེ་རྣམས་ནི་
གནས་དང་དམིགས་པ་ཐ་དད་ཅིང་ཚོར་བ་སྒོགས་ཀི་གནས་སྐབས་རྣམས་ནི་གཅིག་ལ་ཡང་དམིགས་པས་
སྒོ། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་སྙེམས་དྙེ་གནས་སྐབས་སྣ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མི་རུང་སྙེ། དྙེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་
བྱྙེད་རྒྱུའི་བྱྙེ་བྲག་མྙེད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ལུང་ལས། འདྒོད་ཆགས་དང་། ཞྙེ་སང་དང་། གཏི་མུག་གིས་ྙེ་བར་ྒོན་
མྒོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྙེམས་ནི་རྣམ་པར་མི་གྒོལ་ལྒོ། །ཞྙེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་ཡང་འགལ་ལྒོ། །སྙེམས་
སྙེམས་བྱུང་གིས་གཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་མྙེད་ན་བཅིང་བྱ་འཆིང་བྱྙེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། ཡང་ལྷན་ཅིག་སྙེས་
པའི་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྙེས་དང་། སྙེམས་པ་ཞྙེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་ཡང་འགལ་ཏྙེ། གཅིག་ལ་ལྷན་ཅིག་དང་
འདྙེས་པ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་ནི། དབུས་མཐའི་འགྙེལ་པར། གཅིག་པུ་ཡང་ཡིན་ལ་དབྱྙེར་ཡྒོད་
པའི་སྣ་ཚོགས་ཀང་ཡིན་པ་འགལ་ལྒོ། །ཞྙེས་པའི་རིགས་པ་དང་། མདྒོ་ལས། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྙེས་དང་།
སྙེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་ཤྙེས་གང་ཡིན་པའི་ཆྒོས་འདི་རྣམས་ནི་འདྙེས་པ་སྙེ་མ་འདྙེས་པ་མིན་ནྒོ་ཞྙེས་
པའི་ལུང་གིས་བཀག་གྒོ །གིས་པ་ནི། མདྒོ་སྙེའི་བཙུན་པ་དཔལ་ལྙེན་ན་རྙེ། ཚོར་བ་སྒོགས་སྙེམས་བྱུང་
གསུམ་ིད་རས་སུ་འདྒོད་དྙེ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྙེས་དང་། སྙེམས་པ་རྣམས་ནི་ལྷན་ཅིག་སྙེའྒོ་ཞྙེས་བཀའ་
སྩལ་པས་སྒོ། །ཞྙེས་ས་བ་ནི་མཛོད་འགྙེལ་ལས། ཆྒོས་ཐམས་ཅད་ནི་འདུན་པའི་ར་བ་ཅན་ཡིད་ལ་བྱྙེད་པ་ལས་
བྱུང་བ་རྙེག་པའི་ཀུན་འབྱུང་བ་ཅན་དན་པའི་བདག་པྒོ་ཅན་ཞྙེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་འགལ་ལྒོ་ཞྙེས་བཀག་
གྒོ །གསུམ་པ་ནི། དཔལ་ལན་གགས་པ་ནི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རས་གཅིག་ཏུ་བཞྙེད་དྙེ། ཡིད་ཤྙེས་རྒོག་པའི་
འཁྒོར་གི་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་རྒོག་མྙེད་ཡིན་ན་དྙེས་རང་མཚན་དང་། རྒོག་པས་སི་མཚན་འཛིན་པས་དམིགས་
པ་མི་མཚུངས་པར་འགྱུར་རྒོ། །རྒོག་པ་ཡིན་ན་རྒོག་པ་རས་དུ་མ་རྒྱུད་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པར་
འགྱུར་བ་ལས། རྣམ་འགྙེལ་དུ། རྒོག་གིས་ཅིག་ཅར་མཐྒོང་བ་མྙེད། །ཅྙེས་དང་། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་རྒོགས་པ་
རྣམས། །རིམ་གིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་རྒོགས། །ཞྙེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྒོ། །དཔང་ལྒོ་ཆྙེན་པྒོས། དྙེ་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

ིད་བླྒོ་ཡུལ་དུ་བདྙེ་ལ། གཞུང་འདི་ིད་དུའང་། སྙེམས་ཀི་འཇུག་པ་སྙེ། ཞྙེས་དང་། སྙེམས་མངྒོན་པར་སྤྲྒོ་བ་
སྙེ། ཞྙེས་པ་ལ་སྒོགས་པ་སྙེམས་ཞི་བ་པ་ཞྙེས་པའི་བར་རས་གཅིག་ཏུ་གསལ་བར་སྒོན་པ་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་
ཤིང་། བསྡུ་བར་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ་ནི་བྱྙེ་བྲག་ས་བ་དང་སྒོ་བསྟུན་པ་སྙེ། དྒོན་གསང་དུ། རྣལ་འབྱྒོར་སྒོད་
པའི་སར་ནི་ན་ཐྒོས་ལ་སྒོགས་པ་དང་ཐུན་མྒོང་དང་། ཐུན་མྒོང་མ་ཡིན་པའི་ཡང་དབང་དུ་བྱས་ནས་མཛད་
དྒོ། །ཞྙེས་པ་ལྟར་རྒོ། །གཞན་དུ་ན་ལན་མིན་འདུ་བྱྙེད་ཀང་ཕུང་པྒོ་ལྒོགས་པར་མི་འཐད་ཅིང་། སྙེམས་ཙམ་གི་
ཚུལ་ལ་གཟུགས་རས་སུ་མྙེད་པས་ཕུང་པྒོ་ཐ་དད་དུ་མི་སྒོན་པར་འགྱུར་རྒོ་ཞྙེས་བཞྙེད་དྒོ། །དཔལ་ལན་ས་ས་
པནི་ཏས་ཀང་། སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་རས་གཞན་དུ་མྙེད་པར་གསུངས་ཤིང་། མཁས་གྲུབ་གཡག་ལ་
སྒོགས་པ་རྣམས་ཀང་དྙེ་བཞིན་ཏུ་བཞྙེད་པས་མདྒོ་སྙེ་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ལུགས་ལ། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རས་
གཞན་དུ་མྙེད་པ་ནི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་དབྱྙེ་ཕྱྙེད་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་སུ་སྣང་ངྒོ་། །འདི་སྒྲུབ་བྱྙེད་ཀི་ལུང་རིགས་ནི་
སྙེ་བདུན་རབ་གསལ་དུ་རྒྱས་པར་བསན་ཟིན་པས་དྙེར་བལྟ་བར་བྱའྒོ། །མདྒོར་ན་བྱྙེ་བྲག་ས་བའི་ལུགས་ལ་
ལན་མིན་འདུ་བྱྙེད་གཟུགས་སྙེམས་ལས་རས་གཞན་དུ་འདྒོད་པའི་ཚེ་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་ཀང་རྣམ་ཤྙེས་ལས་
རས་གཞན་དུ་འདྒོད་པ་ཡིན་ལ། མདྒོ་སྙེ་པ་ཡན་ཆད་དུ་སྒོན་པྒོ་དང་སྒོན་པྒོའ ་ི མི་རག་པ་རས་གཅིག་ཏུ་འདྒོད་
པའི་ཚེ་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་གིས་རས་གཅིག་ཏུ་འདྒོད་པ་ནི་གནད་ཀི་དྒོན་ནྒོ། །སིའི་བཞི་པ་ནི། ཀུན་གཞིའི་
འཁྒོར་དུ་ཀུན་འགྒོ་ལྔ་ཁྒོ་ན་འབྱུང་གི་དྙེ་ལས་གཞན་མི་འབྱུང་སྙེ། ཡུལ་སྒོ་སྒོར་ངྙེས་པ་ལྔ་ནི་དམིགས་པ་ཆད་
པས་དམིགས་པ་མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དྙེ་རྣམས་རྣམ་ཤྙེས་གསལ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི་ཕྱིར།
དགྙེ་བ་བཅུ་གཅིག་དང་། ྒོན་མྒོངས་པ་དང་། ྙེ་བའི་ྒོན་མྒོངས་པ་རྣམས་ཀུན་གཞི་དང་ངྒོ་བྒོ་མི་མཐུན་པས་
སྒོ། །གཞན་འགྱུར་བཞི་ནི་གདགས་གཞི་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏྙེ། རྒོགས་དཔྱྒོད་སྙེམས་པ་ལ་གདགས་པ་ཡང་
སྙེམས་པ་ཀུན་ལ་མི་འདྒོགས་ཀི་ཚོལ་ཞིང་སྒོ་སྒོར་རྒོག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་འདྒོགས་ལ་དྙེ་ལྟ་བུ་དང་ཀུན་གཞི་
མི་ལན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ྒོན་མྒོངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་ཀི་འཁྒོར་དུ་ཀུན་འགྒོ་ལྔ་དང་ྒོན་མྒོངས་པ་བཞི་འབྱུང་སྙེ།
དྒོན་གསང་དུ། འདིའི་སྙེམས་ལས་བྱུང་བ་ནི་དགུ་ཁྒོ་ནའྒོ། །ཞྙེས་སྒོ། །དྙེ་ལས་གཞན་མི་འབྱུང་བ་ལ་འདུན་པ་
གསུམ་ལས་ཕྲད་པར་འདྒོད་པ་དང་། དྒོན་དུ་གྙེར་བའི་འདུན་པ་ནི་རིང་བ་ལ་དམིགས་ཤིང་ྒོན་ཡིད་ྙེ་བ་ལ་
དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་། མི་འབྲྙེལ་བའི་འདུན་པ་བྲལ་གིས་དྒོགས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལ། དྙེ་ྒོན་ཡིད་ལ་མྙེད་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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པས་སྒོ། །མྒོས་པ་སར་ཐྙེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལས་ངྙེས་པ་རྙེད་པ་ཡིན་པ་ལས་ྒོན་ཡིད་ལ་ཐྙེ་ཚོམ་དྙེ་མྙེད་པས་དང་། དྙེ་
དང་དན་པ་ཡང་སར་མྒོང་བ་ལ་དམིགས་ཤིང་། ཡིད་ནི་སྒོན་མྙེད་པའི་རས་ལ་དམིགས་པས་སྒོ། །ཏིང་ངྙེ་འཛིན་
ནི་སར་གཡྙེང་བ་ཡྒོད་པ་ལས་མམ་པར་འཇྒོག་པ་ཡིན་ན་དྙེ་ཡིད་ལ་མྙེད་པས་སྒོ། །ཤྙེས་རབ་ནི་ལན་ཏྙེ་ལྟ་བ་
དང་ལན་པས་སྒོ། །དགྙེ་བ་བཅུ་གཅིག་ནི་མི་ལན་ཏྙེ། སིབ་པ་དང་ངྒོ་བྒོ་མི་མཚུངས་པས་སྒོ། །ཁྒོང་ཁྲྒོ་དང་ཐྙེ་
ཚོམ་ནི་མི་ལན་ཏྙེ། ཁྒོང་ཁྲྒོ་ནི་མི་དགའ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཅིང་། ཡིད་ནི་བདག་ལ་ཆགས་པའི་དགའ་བའི་
རྣམ་པར་འབྱུང་བ་དང་། ཐྙེ་ཚོམ་ནི་གཞན་དུ་དྒོགས་པ་དང་། ཡིད་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པས་རྣམ་པ་མི་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བ་གཞན་བཞི་ནི་མི་ལན་ཏྙེ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་རག་ཏུ་ལན་པས་ཤྙེས་རབ་ཀི་རས་
གིས་མི་ལན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ལྟ་བ་ཀུན་བཏགས་གསུམ་ནི་མཐྒོང་སང་དང་ཡིད་ནི་སྒོམ་སང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྒོ། །ྙེ་ྒོན་ི་ཤུའི་ལན་ཚུལ་ལ། བཅུ་པ་དང་པྒོའ ་ི ཁྲྒོ་བ་དང་། འཁྒོན་འཛིན་དང་། འཚིག་པ་དང་། ཕྲག་དྒོག་
དང་། རྣམ་འཚེ་ནི་མི་དགྙེའི་རྣམ་པས་ཞུགས་པ་དང་། གཞན་ལྔ་དང་ཤྙེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ནི་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་
པས་མི་འབྱུང་། མཁས་པ་ཁ་ཅིག ཡང་ྒོན་མྒོངས་པའི་རླབས་ཅུང་ཟད་བྲི་བ་ྙེ་བའི་ྒོན་མྒོངས་པ་ཡིན་ན།
ྒོན་ཡིད་ལ་དྙེ་མྙེད་པས་ི་ཤུ་པྒོ་མི་འབྱུང་ཞྙེས་གསུངས། ངའྒོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་བཏགས་པའི་གཡྙེང་བ་
དང་། འདྒོད་ཆགས་དང་གཏི་མུག་ལ་བཏགས་པའི་བག་མྙེད་དང་། འདྒོད་ཆགས་ལ་བཏགས་པའི་རྒྒོད་པ་དང་།
གཏི་མུག་གི་ཆ་མ་དད་པ་དང་། ལྙེ་ལྒོ་དང་། རྨུགས་པ་རྣམས་འབྱུང་སྙེ། བག་མྙེད་སྒོགས་ལྔ་འབྱུང་བ་མངྒོན་པ་
གྒོང་མ་ལས་ཀང་བཤད་ཅིང་། མཛོད་དུ། རྒོངས་དང་བག་མྙེད་ལྙེ་ལྒོ་དང་། །མ་དད་པ་དང་རྨུགས་དང་
རྒྒོད། །ྒོན་མྒོངས་ཅན་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང་། །ཞྙེས་གསུངས་པས་སྒོ། །འྒོ་ན་དྒོན་གསང་དུ། འདིའི་སྙེམས་ལས་
བྱུང་བ་ནི་དགུ་ཁྒོ་ནའྒོ་ཞྙེས་དང་། སུམ་ཅུ་པར། བསིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི། །ྒོན་མྒོངས་བཞི་དང་རག་
ཏུ་འགྒོགས། །ཞྙེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྒོ་སམ་ན། དྙེ་དག་ནི་ཐུན་མྒོང་བ་ཀུན་འགྒོ་ལྔའི་སྙེང་དུ་ཐུན་མྒོང་མ་
ཡིན་པ་ར་ྒོན་གི་ལན་ཚུལ་བགངས་པ་ཡིན་པས་མི་འགལ་ལ་གཞན་དུ་ན་ཤྙེས་རབ་ཀང་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་
རྒོ། །དྙེ་ལྟར་ན་ཤྙེས་རབ་ཀི་ཆ་ལ་བཏགས་པའི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་འབྱུང་བ་འགལ་ལྒོ། །ངྒོ་ཚ་མྙེད་པ་དང་ཁྲྙེལ་མྙེད་
ནི་གཅིག་ཏུ་མི་དགྙེ་བ་ཡིན་པས་མི་འབྱུང་ཞིང་། བརྙེད་ངྙེས་པ་ཡང་མི་འབྱུང་སྙེ། ཡིད་ནི་འདིས་པ་ལ་དམིགས་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིད་ཀང་མི་འབྱུང་སྙེ། ཁམས་གྒོང་ན་མྙེད་ཅིང་། འདིའི་འཁྒོར་ལ་ཁམས་གསུམ་ན་མང་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

ཉུང་མྙེད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །འགྒོད་པ་ཡང་མི་འབྱུང་སྙེ། མི་དགྙེའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །རྒོག་དཔྱྒོད་ཀང་
མི་འབྱུང་སྙེ། དྙེ་དག་ནི་ཚོལ་བ་དང་། སྒོ་སྒོར་རྒོག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་སྒོ། །ཞྙེས་དྒོན་གསང་དུ་བཤད་
དྒོ། །འཇུག་ཤྙེས་ལ་བལྟ་འདྒོད་མྙེད་པར་གཟུགས་མཐྒོང་བ་ལྟ་བུ་རྙེན་ྙེར་གནས་དང་། བལྟ་འདྒོད་སྒོན་དུ་
སྒོང་བས་གཟུགས་མཐྒོང་བ་ལྟ་བུ་ཡིད་སྒོན་སྒོང་གིས་ལས། དང་པྒོའ ་ི འཁྒོར་དུ་ཀུན་འགྒོ་ལྔ་ལས་གཞན་མི་
འབྱུང་སྙེ། འབྱུང་ལྒོང་མྙེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྙེས་དགྙེ་བའི་འཁྒོར་དུ་དང་པྒོ་ྙེར་གཅིག་དང་།
རྒོག་དཔྱྒོད་གིས་ཏྙེ། སི་རིགས་ལ་ྙེར་གསུམ་འབྱུང་ངྒོ་། །ྒོན་མྒོངས་ཅན་གི་འཁྒོར་དུ་དང་པྒོ་བཅུ་དང་།
དུག་གསུམ་དང་། བཅུ་པ་ཕྱི་མ་དང་། རྒོག་དཔྱྒོད་གིས་ཏྙེ་སི་རིགས་ལ་ྙེར་ལྔ་འབྱུང་གི་གཞན་མི་འབྱུང་སྙེ།
ྒོན་མྒོངས་པ་གཞན་བཅུ་གསུམ་པྒོ་དང་འགྒོད་གིད་གིས་ཡིད་ཀི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །མ་བསིབས་པ་
ལུང་མ་བསན་གི་འཁྒོར་དུ་དང་པྒོ་བཅུ་དང་། རྒོག་དཔྱྒོད་གིས་ཏྙེ་བཅུ་གིས་འབྱུང་ངྒོ་། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྙེས་
དགྙེ་བའི་འཁྒོར་དུ་འདྒོད་ཁམས་སུ་དང་པྒོ་ྙེར་གཅིག་དང་། གཞན་འགྱུར་བཞི་འབྱུང་ངྒོ་། །ྒོན་མྒོངས་པ་ཅན་
གི་འཁྒོར་དུ་ཡང་སི་རིགས་ལ་དགྙེ་བ་བཅུ་གཅིག་ལས་གཞན་བཞི་བཅུ་འབྱུང་ངྒོ་། །མ་བསིབས་པའི་འཁྒོར་དུ་
དང་པྒོ་བཅུ་དང་ཕྱི་མ་འབྱུང་ངྒོ་། །སིའི་ལྔ་པ་ནི། སིར་རས་ཡྒོད་ལ་དྒོན་བྱྙེད་ནུས་པ་དང་། བརན་པ་དང་།
རིགས་པས་གྲུབ་པ་དང་། རང་ར་ཐུབ་པ་ལ་རས་ཡྒོད་དུ་བྱས་པ་བཞི་ལས། འདིར་ནི་དང་པྒོ་མ་ཡིན་ཏྙེ།
སྙེམས་བྱུང་ཀུན་གིས་དྒོན་བྱྙེད་ནུས་པའི་ཕྱིར། གིས་པའང་མ་ཡིན་ཏྙེ། ྒོན་ཡིད་ཀིས་འཁྒོར་གི་འཇིག་
ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ཡང་བརན་པས་རས་ཡྒོད་དུ་ཐལ་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གསུམ་པའང་མ་ཡིན་ཏྙེ། སྙེམས་བྱུང་ཐམས་
ཅད་ཀང་རིགས་པས་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། །དྙེས་ན་བཞི་པའྒོ། །དྙེ་བཞིན་དུ་བཏགས་ཡྒོད་ཀང་ལན་མིན་འདུ་བྱྙེད་
ལྟ་བུ་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་དང་། བདག་མྙེད་ལྟ་བུ་བླྒོས་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་སྒོ་བཏགས་པ་དང་། བུམ་པ་
ལྟ་བུ་དྙེ་ལས་གཞན་པ་ལ་བཏགས་པ་དང་། གདགས་གཞིའི་ཆྒོས་ཀི་ཆ་ཤས་མ་དྒོར་བའི་ཆ་ལ་བཏགས་པའི་
བཏགས་ཡྒོད་བཞི་ལས། འདིར་ནི་ཕྱི་མ་སྙེ། སྒོབ་དཔྒོན་བླྒོ་བརན་གིས། གང་ཟག་གི་རང་གི་རྒྱུད་ལྒོགས་སུ་
གྲུབ་པ་སྒོགས་དང་། རང་གི་རྒྱུད་ལྒོགས་སུ་མ་གྲུབ་པ་བཏགས་ཡྒོད་དུ་བཤད་པའི་དྒོན་ནྒོ། །དྙེ་ལ་རས་ཡྒོད་ནི་
ྙེར་གིས་ཏྙེ་དང་པྒོ་བཅུ་དང་། དགྙེ་བ་ལས་གཏི་མུག་མྙེད་པ་དང་། ཕྱི་མ་གསུམ་མ་གཏྒོགས་པ་གཞན་བདུན་
དང་། ལྟ་བ་མ་གཏྒོགས་པ་ར་བའི་ྒོན་མྒོངས་པ་ལྔ་པྒོ་རྣམས་སྒོ། །ལྷག་མ་ི་ཤུ་ར་དགུ་ནི་བཏགས་ཡྒོད་དྙེ།
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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བསྡུ་བར་ངྒོ་ཚ་མྙེད་པ་དང་། ཁྲྙེལ་མྙེད་པ་དང་། མ་དད་པ་དང་། ལྙེ་ལྒོ་རས་ཡྒོད་དུ་གསུངས་པ་ནི་རང་དབང་དུ་
འབྱུང་བ་ལ་དགྒོངས་ཞྙེས་དཔང་ལྒོ་ཆྙེན་པྒོས་གསུངས་སྒོ། །སིའི་དྲུག་པ་ནི། ཁ་ཅིག འདྒོད་ཁམས་ན་ཤིན་ཏུ་
སངས་པ་མྙེད་པས་གཞན་ལྔ་བཅུའྒོ་ཞྙེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་དྙེ། སྙེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་པ་འདྒོད་
སྙེམས་རྙེ་གཅིག་པ་ཡྒོད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡིད་ཀི་སར། དད་པ་ནས་རྣམ་པར་མི་འཚེ་བའི་བར་ས་ཐམས་ཅད་
པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། མཛོད་དུ། འདྒོད་པའི་དགྙེ་བའི་སྙེམས་ལ་དགྙེ་བའི་སྙེམས་བྱུང་ཀུན་ཡྒོད་པར་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། དྙེས་ན་ཅི་རིགས་པའི་སྙེམས་བྱུང་ཀུན་འབྱུང་ངྒོ་། །འྒོ་ན་མདྒོ་སྙེ་ལས། དྙེ་ནས་དྙེ་ཡི་ལུས་
དང་སྙེམས། །ཤིན་ཏུ་སངས་པ་ཆྙེ་ཐྒོབ་ནས། །ཡིད་ལ་བྱྙེད་དང་བཅས་ཞྙེས་བྱ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལྒོ་སམ་ན། དྙེ་ིད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་སངས་པ་ཡྒོད་པར་གྲུབ་སྙེ། ཐབས་དགུ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སངས་པ་ཆུང་ངུ་དང་།
འབྲིང་དང་། ཆྙེན་པྒོ་གསུམ་ཡྒོད་པ་ལས། ཆྙེན་པྒོ་ཐྒོབ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པྒོའ ་ི ྙེར་བསྒོགས་ཞི་གནས་སུ་
འཇྒོག་པའི་དྒོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །བསམ་གཏན་དང་པྒོ་ན་སྒོ་དགུ་ཡྒོད་དྙེ། དྙེ་ན་རྒྱུད་ཞི་གནས་ཀིས་བརླན་པ་
དང་། ཀུན་ནས་མནར་སྙེམས་མྙེད་པས་གདགས་གཞི་ཁྒོང་ཁྲྒོ་དང་། དྙེ་ལ་བཏགས་པའི་ཁྲྒོ་བ། འཁྒོན་འཛིན།
འཚིག་པ། ཕྲག་དྒོག རྣམ་འཚེ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡྒོ་བྱད་ལ་བདག་གིར་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བས་སྙེར་སྣ་མྙེད་
ཅིང་། མི་དགྙེ་བ་མྙེད་པས་ངྒོ་ཚ་མྙེད་པ་དང་ཁྲྙེལ་མྙེད་པ་མྙེད་ལ། དྙེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་མི་དགྙེ་བ་བྱས་ནས་སྙེད་པའི་
འཆབ་པ་ཡང་མྙེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཏིང་ངྙེ་འཛིན་དང་ཤིན་ཏུ་མི་མཐུན་པས་འགྒོད་གིད་གིས་ཀང་མྙེད་པའི་
ཕྱིར། འྒོ་ན་རྨུགས་པ་དང་། རྒྒོད་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རྒོ་ཞྙེ་ན་མ་ཡིན་ཏྙེ། མ་རིག་པ་དང་སྲྙེད་པ་ཤས་ཆྙེ་
བའི་བསམ་གཏན་པ་ལ་ཡྒོད་པས་སྒོ། །བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ན་བཅུ་གིས་པྒོ་དྙེའི་སྙེང་དུ་རྒོག་པ་ཡང་
མྙེད་ལ། བསམ་གཏན་གིས་པ་ཡན་ཆད་ན་བཅུ་གསུམ་པྒོ་དྙེའི་སྙེང་དུ་དཔྱྒོད་པ་དང་། གཡྒོ་དང་། སྒྱུ་ཡང་
མྙེད་པའི་ཕྱིར་ཏྙེ། འཁྒོར་གི་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །བསམ་གཏན་དང་པྒོ་ན་གཡྒོ་སྒྱུ་གིས་
ཅིའི་ཕྱིར་ཡྒོད་ཅྙེ་ན། འདྒོད་དང་བསམ་གཏན་དང་པྒོ་ན། །གཡྒོ་སྒྱུ་ཚངས་པས་འབྲིད་ཕྱིར་རྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་
སྒོ། །གལ་ཏྙེ་དྙེ་རྣམས་ན་རྒོགས་དཔྱྒོད་ཡྒོད་པར་འགྱུར་ཏྙེ། ངག་བརྒོད་པ་དང་། ཐྒོས་བྱུང་དང་། ཞི་རགས་སུ་
སྒོམ་པ་ཡྒོད་པའི་ཕྱིར་སམ་ན། མཛོད་ལས། གིས་པ་སྒོགས་ན་ལུས་མིག་དང་། །རྣ་བའི་རྣམ་ཤྙེས་རྣམ་རིག་
སྒོང་། །གང་ཡིན་དྙེ་ནི་དང་པྒོར་གཏྒོགས། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །བསམ་གཏན་དང་པྒོའ་ི རྒོག་དཔྱྒོད་གིས་
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དངས་ཏྙེ་བྱྙེད་པར་འདྒོད་དྒོ། །དྙེའང་རྒོག་དཔྱྒོད་ཀི་སར་རྒོག་དཔྱྒོད་ལ་འདྒོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་དྙེ་དག་མྙེད་
པའི་ས་ཞྙེས་བྱའི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་མྙེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །སིའི་བདུན་པ་ནི། སུམ་ཅུ་པར།
ཀུན་ཏུ་འགྒོ་དང་བྱྙེ་བྲག་ངྙེས། །སྙེམས་ལས་བྱུང་བ་དགྙེ་བ་དང་། །དྙེ་བཞིན་ྒོན་མྒོངས་ྙེ་ྒོན་མྒོངས། །ཞྙེས་
དང་། པན་ཀན་དུ། འགྒོད་པ་ལ་སྒོགས་པ་བཞི་ནི་གཞན་དུ་ཡང་ངྒོ་ཞྙེས་གསུངས་པས། ཚོར་བ་སྒོགས་ལྔ་ནི་
ཀུན་འགྒོ་སྙེ་ཁམས་གསུམ་དང་། གཟུགས་མྙེད་ཀི་སྙེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ལན་པའི་ཕྱིར་ཏྙེ། སྙེམས་ཀུན་མྒོང་
བ་དང་། མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། ཡུལ་ལ་གཡྒོ་བ་དང་། དམིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། གསུམ་འདུས་པ་
མྙེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། གསུམ་འདུས་པ་ཡང་རྙེག་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །འདུན་སྒོགས་ལྔ་ནི་
ཡུལ་སྒོ་སྒོར་ངྙེས་པ་སྙེ། རིམ་པ་ལྟར། བསམ་པ་དང་། ངྙེས་པ་དང་། འདིས་པ་དང་། བརག་བྱ་ཁྒོ་ན་ལས་
འབྱུང་བས་སྒོ། །དད་པ་སྒོགས་བཅུ་གཅིག་ནི་དགྙེ་བ་སྙེ། མི་དགྙེ་བའི་གྙེན་པྒོ་བྱྙེད་ཅིང་འབྲས་བུ་འདྒོད་བྱ་
བསྙེད་པས་སྒོ། །འདྒོད་ཆགས་སྒོགས་དྲུག་གམ་བཅུ་ནི་ྒོན་མྒོངས་པ་སྙེ། སྙེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བྱྙེད་པས་
སྒོ། །ཁྲྒོ་བ་སྒོགས་ི་ཤུ་ནི་ྙེ་བའི་ྒོན་མྒོངས་པ་སྙེ། ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆར་གཏྒོགས་པ་དང་། སྙེམས་ྒོན་མྒོངས་
པར་བྱྙེད་པ་དང་ྙེ་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིད་སྒོགས་བཞི་ནི་གཞན་འགྱུར་ཏྙེ། དགྙེ་བ་ལ་སྒོགས་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་
དུ་རུང་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །སིའི་བརྒྱད་པ་ནི། ས་རབས་པ་ཁ་ཅིག སྙེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག་ཏུ་
དངྒོས་པྒོ་ལ་གངས་ངྙེས་པར་འདྒོད་པ་ལ། དཔང་ལྒོ་ཆྙེན་པྒོས། ཆྒོས་ཀི་རྒྱལ་པྒོའ ་ི རྒྱལ་ཚབ་ལྟ་བུའི་འཕགས་
པ་གིས་ཀིས། གཞི་བསྡུ་བ་དང་། དབུ་མ་རིན་ཆྙེན་ཕྲྙེང་བར། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་ཕྱུང་བའི་ྙེས་རྒོམ་ཁྒོང་
ཁྲྒོས་བསད་པ་དང་། སྒོན་གིས་བརྒོད་པ་དང་། འཕྱ་སྙེན་པ། སྤུངས་མྙེད་པ། སྙེམས་རྒོག་པ། མི་འཆི་བའི་
རྒོག་པ་སྒོགས་མང་པྒོ་གསུངས་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀིས། སགས་ཀི་གཞུང་དུ། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་
རྣམ་རྒོག་གསུངས་པ་རྣམས་འགའ་ཞིག་འདི་རྣམས་སུ་འདུ་ཡང་ལ་ལ་མི་འདུ་བར་སྣང་བ་དང་། བསྡུ་བར། ལྒོག་
པར་འདུན་པ་དང་། ལྒོག་པར་མྒོས་པ་དང་། ལྒོག་པར་དན་པ་ཞྙེས་བྱ་བའི་སྙེམས་བྱུང་ཡང་གསུངས་པས་
བརྒོད་འདྒོད་ཀིས་བྱས་ཀི་དངྒོས་པྒོ་ལ་གངས་ངྙེས་པ་ིད་མ་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེས་བཞྙེད་པ་ིད་ལྙེགས་པ་ཡིན་ནྒོ། །སྙེ་
ཚན་དྲུག་གི་གྒོ་རིམ་ལ། ས་རབས་པ་རྣམས་ཀུན་འགྒོ་ལྔ་ནི་སྙེམས་བྱུང་འྒོག་མ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་
ལན་པས་དང་པྒོར་བཤད། ཡུལ་ངྙེས་ལ་འདུན་པ་དང་ཤྙེས་རབ་ནི་འྒོག་མ་རྣམས་ཀི་གདགས་གཞི་ཡིན་པ་དང་།
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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གཞན་གསུམ་ནི་དྙེ་གིས་དང་ཡུལ་ངྙེས་སུ་མཚུངས་པས་དྙེའི་རྙེས་ལ་བཤད། དགྙེ་བ་ནི་མཆྒོད་པར་འྒོས་པ་
ཡིན་པས་ྒོན་མྒོངས་ཅན་གི་དང་པྒོར་བཤད། ར་ྒོན་ནི་ྙེ་ྒོན་རྣམས་ཀི་གདགས་གཞི་ཡིན་པ་དང་། ྙེ་ྒོན་ནི་
དྙེའི་གདགས་ཆྒོས་ཡིན་པས་དྙེའི་འྒོག་ཏུ་རིམ་བཞིན་བཤད། གཞན་འགྱུར་བཞི་ནི་དགྙེ་སྒོགས་གསུམ་ཆར་དུ་
རུང་བས་དྙེའི་འྒོག་ཏུ་བཤད། ཅྙེས་གསུངས་པ་ལ་དཔང་ལྒོས་འདིའང་བརྒོད་འདྒོད་ཀིས་བྱས་ཀི་གྒོ་རིམ་དྙེ་
ལྟར་ངྙེས་པ་མྙེད་དྒོ། །ཞྙེས་བཞྙེད་ཀང་གྒོ་རིམ་གི་འབྱུང་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་ས་མ་ིད་ཤིན་ཏུ་འཐད་པར་སྣང་
ངྒོ་། །སིའི་དགུ་པ་ནི། སྙེམས་ལ་རག་ལས་ཤིང་སྙེམས་ལ་བརྙེན་ཏྙེ་འབྱུང་བས་ན་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །གལ་ཏྙེ་དྙེ་
གིས་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པས་སྙེམས་ཀང་སྙེམས་བྱུང་ལས་བྱུང་བས་ན་ས་དྒོན་མི་འཐད་དྒོ་ཞྙེ་
ན། དྙེའི་ལན་དུ་ཁ་ཅིག སྙེམས་ལ་རྒྱུན་ཡྒོད་པས་རང་གི་རིགས་འད་ས་མ་ལས་བྱུང་བས་ན་སྙེམས་བྱུང་ལ་
རག་མ་ལས་ཤིང་། སྙེམས་བྱུང་ལ་རྒྱུན་མྙེད་པས་རང་གི་རིགས་འད་ས་མ་ལས་མ་བྱུང་བས་སྙེམས་ལ་རག་
ལས་སྒོ་ཞྙེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་དྙེ། སྙེམས་བྱུང་ལ་རྒྱུན་མྙེད་པ་ནི་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རས་གཞན་པ་དག་
གི་ལུགས་ཡིན་གི་རས་གཅིག་པའི་ལུགས་ལ་རྒྱུན་ཡྒོད་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དད་པ་དང་ཤྙེས་རབ་སྒོགས་
ལ་རིགས་འད་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་འབྱུང་བའི་རྒྱུན་མྙེད་ན་རིགས་རྒྱུན་ས་མ་གྒོམས་པ་ལས་ཕྱི་མ་ཇྙེ་ཆྙེར་འགྱུར་
བ་མྙེད་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་སྒོ། །དྙེས་ན་ས་མའི་ལན་ནི་ངྙེས་ཚིག་ཙམ་ནི་གིས་ཀ་ལ་ཡང་བཤད་དུ་ཡྒོད་དྙེ།
གང་ཆྙེན་ལ་ལག་ལན་གི་ས་བཤད་པའི་ཚེ་ལག་པ་དང་ལན་པའི་ཆ་ནས་བཤད་དགྒོས་ཤིང་། དྙེ་ིད་ལག་པ་
དང་ལན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བཤད་དུ་ཡྒོད་པའི་ཕྱིར། འྒོན་ཀང་འཇུག་ཏུ་མྙེད་པ་ནི་བཤད་འཇུག་མུ་གསུམ་པའི་
རྣམ་གཞག་ཤྙེས་དགྒོས་སྒོ། །ཡང་ན་ཆུ་བྒོའ་ི རླབས་ལྟར་སྙེམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་པས་ན་སྙེམས་བྱུང་
ངྒོ་། །སིའི་བཅུ་པ་ནི། ཀུན་འགྒོ་ལྔ་ལ། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྙེས་ཀི་ངྒོ་བྒོ་ནི་སར་བཤད་ཟིན་ལ། སྙེམས་པའི་ངྒོ་བྒོ་
ནི་སྙེམས་ཡུལ་ལ་གཡྒོ་བར་བྱྙེད་པའི་སྙེམས་བྱུང་། ཡིད་ལ་བྱྙེད་པ་ནི་སྙེམས་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱྙེད་
པའི་སྙེམས་བྱུང་སྙེ། འདི་དང་སྙེམས་པའི་ཁད་པར་ནི་རྒྱལ་པྒོ་གདན་ལས་བཞྙེངས་པར་བྱྙེད་པ་དང་། སྙེད་
མྒོས་ཚལ་དུ་འཁྲིད་པར་བྱྙེད་པ་ལྟ་བུར་བཞྙེད་དྒོ། །རྙེག་པ་ནི་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་གི་འགྱུར་བ་ཡྒོངས་སུ་
གཅྒོད་པར་བྱྙེད་པའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །ཡུལ་ངྙེས་ལྔ་ནི། འདུན་པ་ནི་འདྒོད་པའི་དངྒོས་པྒོ་ལ་དྙེ་དང་ལན་པར་
བྱྙེད་འདྒོད་པའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །མྒོས་པ་ནི་ངྙེས་པའི་དངྒོས་པྒོ་ལ་ཇི་ལྟར་ངྙེས་པ་བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་སྙེམས་
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བྱུང་། དན་པ་ནི་འདིས་པའི་དངྒོས་པྒོ་ལ་སྙེམས་ཀིས་བརྙེད་པ་མྙེད་པའི་སྙེམས་བྱུང་། ཏིང་ངྙེ་འཛིན་ནི་བརག་
པའི་དངྒོས་པྒོ་ལ་རྙེ་གཅིག་པའི་སྙེམས་བྱུང་། ཤྙེས་རབ་ནི་བརགས་པ་རྣམས་ཀི་ཆྒོས་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་རྣམ་
པར་འབྱྙེད་པའི་སྙེམས་བྱུང་། དགྙེ་བ་བཅུ་གཅིག་ལ། དད་པ་ནི་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་མངྒོན་པར་ཡིད་ཆྙེས་
པའམ་དང་བའམ་འདྒོད་པའི་སྙེམས་བྱུང་། ངྒོ་ཚ་ཡྒོད་པ་ནི་བདག་ིད་ལས་ཁ་ན་མ་ཐྒོ་བ་ལ་འཛེམ་པའི་སྙེམས་
བྱུང་། ཁྲྙེལ་ཡྒོད་པ་ནི་གཞན་ལས་ཁ་ན་མ་ཐྒོ་བ་ལ་འཛེམ་པའི་སྙེམས་བྱུང་། མ་ཆགས་པ་ནི་སྲིད་པ་དང་སྲིད་
པའི་ཡྒོ་བྱད་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་མྙེད་པའི་སྙེམས་བྱུང་། ཞྙེ་སང་མྙེད་པ་ནི་ཀུན་ནས་མནར་སྙེམས་ཀིས་གཞིའི་
ཆྒོས་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སྙེམས་པ་མྙེད་པའི་སྙེམས་བྱུང་། གཏི་མུག་མྙེད་པ་ནི་སྙེས་ཐྒོབ་དང་སྒོར་བྱུང་
གི་སྒོ་ནས་གནས་ལུགས་ཤྙེས་ཤིང་སྒོ་སྒོར་རྒོགས་པའི་སྙེམས་བྱུང་། བརྒོན་འགྲུས་ནི་དགྙེ་བ་ལ་སྙེམས་
མངྒོན་པར་སྤྲྒོ་བའི་སྙེམས་བྱུང་། ཤིན་ཏུ་སངས་པ་ནི་ལུས་དང་སྙེམས་ཀི་གནས་ངན་ལྙེན་རྒྱུན་གཅྒོད་པ་ལ་
ལུས་སྙེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་སྙེམས་བྱུང་། བག་ཡྒོད་པ་ནི་དུག་གསུམ་མྙེད་པ་བརྒོན་འགྲུས་དང་བཅས་པ་ལ་
གནས་ནས་དགྙེ་བའི་ཆྒོས་རྣམས་སྒོམ་པ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆྒོས་རྣམས་ལས་སྙེམས་བསྲུང་བའི་
སྙེམས་བྱུང་། བཏང་སྒོམས་ནི་དུག་གསུམ་མྙེད་པ་བརྒོན་འགྲུས་དང་བཅས་པ་ལ་གནས་ནས་སྙེམས་རྣལ་དུ་
འདུག་པའི་སྙེམས་བྱུང་། རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ་ནི་ཞྙེ་སང་མྙེད་པའི་ཆར་གཏྒོགས་པ་སིང་རྙེ་བའི་སྙེམས་བྱུང་། ར་
ྒོན་དྲུག་ལ། འདྒོད་ཆགས་ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་རྙེས་སུ་ཆགས་པའྒོ། །ཁྒོང་ཁྲྒོ་བ་ནི་ཀུན་ནས་མནར་སྙེམས་
ཀི་གཞིའི་ཆྒོས་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སྙེམས་པའི་སྙེམས་བྱུང་། ང་རྒྱལ་ནི་འཇིག་ལྟ་ལ་བརྙེན་ནས་སྙེམས་
ཁྙེངས་པའི་སྙེམས་བྱུང་། མ་རིག་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་མི་ཤྙེས་པའི་སྙེམས་བྱུང་། ཐྙེ་ཚོམ་ནི་བདྙེན་པ་
རྣམས་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་བའི་སྙེམས་བྱུང་། འདི་གིས་ལ་ྒོན་མྒོངས་ཅན་ཡིན་མིན་གིས་སུ་ཡྒོད་པ་ལས།
འདིར་ནི་ྒོན་མྒོངས་ཅན་གི་དབང་དུ་བྱས་ལ་མ་རིག་པ་ལ་ྒོན་མྒོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡྒོད་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་ས་
བ་བཞི་ཆར་མཐུན་ཅིང་། ཐྙེ་ཚོམ་ལ་ྒོན་མྒོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི་ན་ཐྒོས་དག་བཅྒོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ལྒོག་
གྱུར་གི་གཞལ་བྱ་ལ་ཐྙེ་ཚོམ་ཡྒོད་པ་དང་། སྒོ་སྙེའི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ལ་རྒྱབ་ན་མྙེ་ཡྒོད་མྙེད་ཐྙེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྒོགས་
དཔག་ཏུ་མྙེད་པ་རྣམས་སྒོ། །དྙེས་ན་ཐྙེ་ཚོམ་ལ་སིར་ྒོན་མྒོངས་པ་དང་། བྱྙེ་བྲག་མཐྒོང་སང་གིས་ཁབ་པར་
འདྒོད་པ་ནི་ལུང་རིགས་གང་ལ་ཡང་མ་དཔྱད་པར་ཟད་དྒོ། །ལྟ་བ་ནི་ཤྙེས་རབ་ཀི་ཆར་གཏྒོགས་པ་ཡུལ་གི་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྙེད་པའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །དབྱྙེ་ན་ལྔ་ལས། འཇིག་ཚོགས་
ལ་ལྟ་བ་ནི་ྙེར་ལྙེན་གི་ཕུང་པྒོ་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་ཡང་དག་པར་རྙེས་སུ་ལྟ་བའི་སྙེམས་བྱུང་། མཐར་
འཛིན་གི་ལྟ་བ་ནི། ྙེར་ལྙེན་གི་ཕུང་པྒོ་ལ་རག་པའམ་ཆད་པར་ཡང་དག་པར་རྙེས་སུ་ལྟ་བའི་སྙེམས་བྱུང་། ལྟ་
བ་མཆྒོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི། ལྟ་བ་དང་ལྟ་བའི་གནས་ལ་མཆྒོག་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྙེས་སུ་ལྟ་བའི་སྙེམས་བྱུང་།
ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྒོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། དྙེའི་གནས་ལ་
འདག་གྒོལ་དུ་ཡང་དག་པར་རྙེས་སུ་ལྟ་བའི་སྙེམས་བྱུང་། ལྒོག་པར་ལྟ་བ་ནི་ཕལ་ཆྙེར་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་
བསྐུར་བ་འདྙེབས་པའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །ྙེ་ྒོན་ལ་བཅུ་ཚན་གིས་ལས། བཅུ་ཚན་དང་པྒོ་ལ། ཁྲྒོ་བ་ནི་ཁྒོང་ཁྲྒོ་
བའི་ཆར་གཏྒོགས་པའི་སྙེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་མནར་སྙེམས་པའི་སྙེམས་བྱུང་། འཁྒོན་དུ་འཛིན་པ་ནི་ཁྲྒོ་བའི་
འྒོག་ཏུ་ཤར་གྙེར་བའི་བསམ་པ་མི་བཏང་བའི་སྙེམས་བྱུང་། འཆབ་པ་ནི་གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏྒོགས་པ་ཁ་ན་
མ་ཐྒོ་བ་མཁྱུད་པའི་སྙེམས་བྱུང་། འཚིག་པ་ནི་ཁྒོང་ཁྲྒོ་བའི་ཆར་གཏྒོགས་པ་ཁྲྒོ་བ་དང་འཁྒོན་དུ་འཛིན་པ་སྒོན་
དུ་འགྒོ་བའི་སྙེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་མནར་སྙེམས་པའི་སྙེམས་བྱུང་། ཕྲག་དྒོག་ནི་ཞྙེ་སང་གི་ཆར་གཏྒོགས་པ་
གཞན་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁད་པར་ལ་མི་བཟྒོད་པའི་སྙེམས་བྱུང་། སྙེར་སྣ་ནི་འདྒོད་ཆགས་ཀི་ཆར་
གཏྒོགས་པ་ཡྒོ་བྱད་རྣམས་ལ་སྙེམས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །སྒྱུ་ནི་འདྒོད་ཆགས་དང་གཏི་
མུག་གང་རུང་གི་ཆར་གཏྒོགས་པ་ཡྒོན་ཏན་མ་ཡིན་པ་ཀུན་ཏུ་སྒོན་པའི་སྙེམས་བྱུང་། གཡྒོ་ནི་འདྒོད་ཆགས་
དང་གཏི་མུག་གང་རུང་གི་ཆར་གཏྒོགས་པ་ྙེས་པ་ཡང་དག་པར་སྒོང་བའི་སྙེམས་བྱུང་། རྒྱགས་པ་ནི་འདྒོད་
ཆགས་ཀི་ཆར་གཏྒོགས་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐྒོང་ནས་ཡིད་བདྙེ་བའི་སྙེམས་བྱུང་།
རྣམ་པར་འཚེ་བ་ནི་ཁྒོང་ཁྲྒོ་བའི་ཆར་གཏྒོགས་པ་སིང་བརྙེ་བ་མྙེད་པའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །བཅུ་ཚན་གིས་པ་ལ།
ངྒོ་ཚ་མྙེད་པ་ནི་དུག་གསུམ་གང་རུང་གི་ཆར་གཏྒོགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐྒོ་བ་ལ་བདག་ིད་ལས་མི་འཛེམ་པའི་
སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །ཁྲྙེལ་མྙེད་པ་ནི་དུག་གསུམ་གང་རུང་གི་ཆར་གཏྒོགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐྒོ་བ་ལ་གཞན་ལས་མི་
འཛེམ་པའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །རྨུགས་པ་ནི་གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏྒོགས་པ་སྙེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་སྙེམས་
བྱུང་ངྒོ་། །རྒྒོད་པ་ནི་འདྒོད་ཆགས་ཀི་ཆར་གཏྒོགས་པ་སྡུག་པའི་མཚན་མའི་རྙེས་སུ་རྒྱུག་པའི་སྙེམས་རྣམ་པར་
མ་ཞི་བའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །མ་དད་པ་ནི་གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏྒོགས་པ་དགྙེ་བའི་ཆྒོས་རྣམས་ལ་ཡིད་མི་ཆྙེས་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

པའམ་མ་དང་བའམ་མི་འདྒོད་པའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །ལྙེ་ལྒོ་ནི་གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏྒོགས་པ་དགྙེ་བའི་ཆྒོས་
རྣམས་ལ་སྙེམས་མི་སྤྲྒོ་བའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །བག་མྙེད་པ་ནི་དུག་གསུམ་གང་རུང་ལྙེ་ལྒོ་དང་བཅས་པ་ལ་
གནས་ནས་དགྙེ་ཆྒོས་རྣམས་མི་སྒོམ་ཞིང་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆྒོས་རྣམས་ལས་སྙེམས་མི་བསྲུང་བའི་
སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །བརྙེད་ངས་པ་ནི་ྒོན་མྒོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི་དན་པའྒོ། །ཤྙེས་བཞིན་མ་ཡིན་ནི་
ྒོན་མྒོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི་ཤྙེས་རབ་བྒོ། །རྣམ་པར་གཡྙེང་བ་ནི་དུག་གསུམ་གང་རུང་གི་ཆར་
གཏྒོགས་པ་སྙེམས་རྣམ་པར་འཕྲྒོ་བའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །གཞན་འགྱུར་བཞི་ལས་གིད་ནི་གཏི་མུག་གི་ཆར་
གཏྒོགས་པ་ལ་གིད་ཀི་རྒྱུ་ལ་བརྙེན་ནས་སྙེམས་སྡུད་པའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །འགྒོད་པ་ནི་གཏི་མུག་གི་ཆར་
གཏྒོགས་པ་དགྙེ་མི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་གང་རུང་བྱས་པ་ལ་སྙེམས་ཀིས་ཡིད་གཅགས་པའི་སྙེམས་བྱུང་
ངྒོ་། །རྒོག་པ་ནི་སྙེམས་པའམ་ཤྙེས་རབ་ལ་བརྙེན་ནས་རིང་པྒོར་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །དཔྱྒོད་པ་ནི་
སྙེམས་པའམ་ཤྙེས་རབ་ལ་བརྙེན་ནས་ཞིབ་མྒོར་སྒོ་སྒོར་རྒོག་པའི་སྙེམས་བྱུང་ངྒོ་། །དྙེས་ན་གཞུང་ལུགས་
འདིར་ཆུ་ལ་ཆུ་རླབས་ལྟར་སྙེམས་ིད་ཀིས་འཛིན་སངས་མི་འད་བའི་ཁད་པར་རྣམས་ལ་སྙེམས་བྱུང་སྒོ་སྒོར་
འཇྒོག་པར་སྣང་བས་སྙེམས་ལས་རས་གཞན་དུ་མྙེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྙེད་ཀི་གཙོ་བྒོ་ཡིན་ནྒོ། །གིས་པ་མཛོད་ལས་
གསུངས་ཚུལ་ནི། སྒོམ་ལ། སྙེ་ཚན་སྒོ་ནས་དབྱྙེ་བ་དང་། །ཁམས་དང་ས་ལ་བརྙེན་པ་ཡི། །གང་གི་འཁྒོར་དུ་སུ་
འབྱུང་དང་། །མཚུངས་པ་འད་བའི་ཐ་དད་དང་། །ཐ་དད་འད་བའི་མཚུངས་པ་སྙེ། །རྣམ་པ་བཞི་ཡིས་དྒོན་འདི་
བསྡུས། །ཞྙེས་པ་སྙེ། དང་པྒོ་སྙེ་ཚན་གི་སྒོ་ནས་དབྱྙེ་བ་ལ། ངྙེས་པའི་སྙེ་ཚན་ལྔ། མ་ངྙེས་པའི་སྙེ་ཚན་གཅིག་
དང་དྲུག་ལས། དང་པྒོ་ངྙེས་པའི་སྙེ་ཚན་ལ་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་པའི་ཐ་སད་ཀི་སྙེང་ནས་རིས་ན་རྒོགས་
ས་བས་ཀུན་འགྒོ་ལྔ་དང་། ཡུལ་ངྙེས་ལྔ་སྙེ་བཅུ་ནི་གཙོ་བྒོར་སྙེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁྒོར་དུ་འབྱུང་བས་སྙེམས་
ཀི་ས་མང་པྒོ་པ་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། མཛོད་ལས། ཚོར་དང་སྙེམས་པ་འདུ་ཤྙེས་དང་། །འདུན་དང་རྙེག་དང་བླྒོ་གྒོས་
དན། །ཡིད་ལ་བྱྙེད་དང་མྒོས་པ་དང་། །ཏིང་ངྙེ་འཛིན་སྙེམས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །དགྙེ་བ་བཅུ་
གཅིག་ལས་གཏི་མུག་མྙེད་པ་མ་གཏྒོགས་པ་གཞན་བཅུ་ནི་དགྙེ་བའི་སྙེམས་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བས་དགྙེ་
བའི་ས་མང་པྒོ་བ་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། དད་དང་བག་ཡྒོད་ཤིན་ཏུ་སངས། །བཏང་སྒོམས་ངྒོ་ཚ་ཤྙེས་ཁྲྙེལ་ཡྒོད། །ར་བ་
གིས་རྣམ་མི་འཚེ་དང་། །བརྒོན་འགྲུས་རག་ཏུ་དགྙེ་ལ་འབྱུང་། །ཞྙེས་སྒོ། །ར་ྒོན་གི་ནང་ནས་མ་རིག་པ་དང་།
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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ྙེ་ྒོན་བཅུ་ཚན་འྒོག་མའི་ནང་ནས་རྨུགས་པ་སྒོགས་ལྔ་སྙེ་དྲུག་ནི་ྒོན་མྒོངས་ཅན་གི་སྙེམས་ཐམས་ཅད་ལ་
འབྱུང་བས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ས་མང་པྒོ་བ་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། རྒོངས་དང་བག་མྙེད་ལྙེ་ལྒོ་དང་། །མ་དད་པ་དང་རྨུགས་
དང་རྒྒོད། །ྒོན་མྒོངས་ཅན་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང་། །ཞྙེས་སྒོ། །བཅུ་ཚན་འྒོག་མའི་དང་པྒོ་གིས་ནི་མི་དགྙེ་བའི་
སྙེམས་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བས་མི་དགྙེ་བའི་ས་མང་པྒོ་པ་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། མི་དགྙེ་ལ་ནི་ཁྲྙེལ་མྙེད་དང་། །ངྒོ་ཚ་
མྙེད་པའྒོ། །ཞྙེས་སྒོ། །ྙེ་ྒོན་བཅུ་ཚན་དང་པྒོ་ནི། མ་རིག་པ་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་དང་། སྒོམ་པས་
སང་བར་བྱ་བ་ཁྒོ་ན་ཡིན་པ་དང་། ཡིད་ཀི་ས་པ་ཁྒོ་ཡིན་པས་ྒོན་མྒོངས་ཆུང་ངུའི་ས་མང་པྒོ་བ་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། ཁྲྒོ་
བ་དང་། །འཁྒོན་དུ་འཛིན་དང་གཡྒོ་དང་ནི། །ཕྲག་དྒོག་འཚིག་འཆབ་སྙེར་སྣ་དང་། །སྒྱུ་དང་རྒྱགས་དང་རྣམ་
འཚོ་ནི། །ྒོན་མྒོངས་ཆུ་ངུའི་ས་པ་རྣམས། །ཞྙེས་སྒོ། །འྒོ་ན་ཀུན་བཏུས་སུ། ཁྒོང་ཁྲྒོ་སྒོགས་ཀི་ཆར་གཏྒོགས་
སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏྙེ་མ་རིག་པ་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལན་ན་ཁྒོང་ཁྲྒོ་སྒོགས་དང་མཚུངས་པར་མི་ལན་
དགྒོས་པའི་ཕྱིར་སམ་ན། ལུགས་འདི་ལ་སྙེ་ཚན་དྲུག་གི་ཁྒོངས་སུ་གཏྒོགས་པ་རྣམས་རས་སྒོ་སྒོ་བ་ཁྒོ་ན་ཡིན་
པས་གཞན་གི་ཆར་གཏྒོགས་སུ་མི་བཞྙེད་དྙེ། ཆར་གཏྒོགས་ཡིན་ན་ཆ་ཅན་དྙེ་ལས་རས་གཞན་དུ་མྙེད་པས་
འདིར་མི་བགང་བའི་ཕྱིར་ཏྙེ། དཔྙེར་ན་གཏི་མུག་མྙེད་པ་ཤྙེས་རབ་ཀི་ཆར་གཏྒོགས་ཡིན་པས་ལྒོགས་སུ་མི་
བགང་བ་བཞིན་ཏྙེ། གཞུང་ལུགས་སྒོ་སྒོའ ་ི དགྒོངས་པ་མ་འདྙེས་པར་འཆད་ཤྙེས་དགྒོས་སྒོ། །གིས་པ་མ་ངྙེས་
པའི་སྙེ་ཚན་ནི། མ་རིག་པ་དང་། ལྟ་བ་མ་གཏྒོགས་པའི་ར་ྒོན་གཞན་བཞི་དང་གཞན་འགྱུར་བཞི་སྙེ་བརྒྱད་
དྒོ། །དྙེ་ལྟར་ན་སྙེམས་བྱུང་རས་ཡྒོད་བཞི་བཅུ་ཞྙེ་དྲུག་ཡིན་ལ། གཏི་མུག་མྙེད་པ་དང་། ར་ྒོན་གི་ནང་ནས་ལྟ་
བ་དང་། ྙེ་ྒོན་བཅུ་ཚན་འྒོག་མའི་ནང་ནས་ཤྙེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་སྙེ་གསུམ་ནི་ཤྙེས་རབ་ྒོན་མྒོངས་ཅན་ཡིན་
པས་ཤྙེས་རབ་ཀི་རས་སུ་འདུ། བརྙེད་ངས་པ་ནི་དན་པ་ྒོན་མྒོངས་ཅན་ཡིན་པས་དན་པའི་རས་སུ་འདུ། རྣམ་
གཡྙེང་ནི་ཏིང་ངྙེ་འཛིན་ྒོན་མྒོངས་ཅན་ཡིན་པས་ཏིང་ངྙེ་འཛིན་གི་རས་སུ་འདུ་བས་གཙོ་སྙེམས་གང་གི་འཁྒོར་
དུ་དྙེ་དག་སྙེས་པའི་ཚེ་སྙེམས་ཀི་ས་མང་པྒོ་བའི་ཁྒོངས་སུ་གཏྒོགས་ཞྙེས་པ་ནི་གནད་ཀི་དྒོན་ནྒོ། །འདིར་ཡང་
གྒོ་རིམ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་སྙེམས་ཀི་ས་མང་པྒོ་བ་དང་པྒོར་བསན། དྙེ་ནས་མཆྒོད་པར་འྒོས་པ་ཡིན་
པས་དགྙེ་བའི་ས་མང་པྒོ་བ་བསན། དྙེ་ནས་ྒོན་མྒོངས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ས་མང་པྒོ་
བ་བསན། དྙེ་ནས་ྒོན་མྒོངས་ཅན་གི་གཙོ་བྒོ་ཡིན་པས་མི་དགྙེ་བའི་ས་མང་པྒོ་པ་བསན། དྙེ་ནས་ྒོན་མྒོངས་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

ཅན་ཆུང་ངུ་ཡིན་པས་ྒོན་མྒོངས་ཆུང་ངུའི་ས་པ་བསན། དྙེ་ལྟར་ངྙེས་པའི་སྙེ་ཚན་བསན་ཟིན་ནས། མ་ངྙེས་པའི་
སྙེ་ཚན་འྒོག་ཏུ་སྒོན་པས་ན་གྒོ་རིམ་ལྙེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་སར་གི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་གྒོ་རིམ་ལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་
ཕན་ནྒོ། །གིས་པ་ཁམས་དང་ས་ལ་བརྙེན་པའི་གང་གི་འཁྒོར་དུ་གང་འབྱུང་བ་ལ་གིས་ཏྙེ། འདྒོད་པའི་དབང་
དུ་བྱས་པ་དང་། ཁམས་གྒོང་མའི་དབང་དུ་བྱས་པའྒོ། །དང་པྒོ་ལ། དགྙེ་མི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་གི་སྙེམས་
གསུམ་ལས། དགྙེ་སྙེམས་ཀི་འཁྒོར་དུ་བཅུ་ཚན་དང་པྒོ་གིས། རྒོག་དཔྱྒོད་གིས་ཏྙེ་ི་ཤུ་ར་གིས་ངྙེས་པར་
འབྱུང་བ་ལ། གནས་སྐབས་ལ་ལར་མི་དགྙེ་བ་བྱས་པ་ལ་འགྒོད་པ་དང་། དགྙེ་བ་མ་བྱས་པ་ལ་འགྒོད་པའི་ཚེ་
འགྒོད་པ་བསྣན་པས་ི་ཤུ་ར་གསུམ་འབྱུང་སྙེ། འདྒོད་པའི་དགྙེ་བའི་སྙེམས་ལ་ནི། །རྒོག་དང་དཔྱྒོད་དང་བཅས་
པའི་ཕྱིར། །སྙེམས་ལས་བྱུང་བ་ི་ཤུ་གིས། །ལ་ལ་དག་ཏུ་འགྒོད་པ་བསྣན། །ཅྙེས་སྒོ། །མི་དགྙེ་བའི་སྙེམས་
ྒོན་མྒོངས་གཞན་དང་མ་འདྙེས་པ་མ་རིག་པ་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་ལ་བཅུ་ཚན་དང་པྒོ། ྒོན་མྒོངས་
པའི་ས་མང་དྲུག མི་དགྙེ་བའི་ས་མང་གིས། རྒོགས་དཔྱྒོད་གིས་ཏྙེ་ི་ཤུ་འབྱུང་ལ། ལྟ་བ་ཕྱི་མ་གསུམ་པྒོ་
གང་རུང་དང་ལན་པ་ལ་ི་ཤུ་པྒོ་དྙེ་ིད་འབྱུང་ངྒོ་། །ལྟ་བ་ལྷག་པས་ི་ཤུ་ར་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རྒོ་སམ་ན་མ་ཡིན་
ཏྙེ། སྙེམས་ཀི་ས་མང་པྒོ་པའི་ཤྙེས་རབ་ཀི་རས་སུ་འདུ་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཡང་མི་དགྙེ་བའི་སྙེམས་འདྒོད་ཆགས་
དང་། ཁྒོང་ཁྲྒོ། ང་རྒྱལ། ཐྙེ་ཚོམ་བཞི་གང་རུང་དང་ལན་པ་དང་། ཁྲྒོ་བ་སྒོགས་ྙེ་ྒོན་བཅུ་ཚན་དང་པྒོ་གང་རུང་
དང་ལན་པ་དང་། མི་དགྙེ་བ་མ་བྱས་པ་དང་། དགྙེ་བ་བྱས་པ་ལ་འགྒོད་པའི་འགྒོད་པ་དང་ལན་པའི་ཚེ་སར་གི་
ི་ཤུ་དང་། རང་རང་བསྣན་པས་ི་ཤུ་ར་གཅིག་དང་ལན་ཏྙེ། མི་དགྙེ་བ་ནི་མ་འདྙེས་དང་། །ལྟ་དང་ལན་ལ་ི་ཤུ་
འབྱུང་། །ྒོན་མྒོངས་བཞི་དང་ཁྲྒོ་སྒོགས་དང་། །འགྒོད་པ་དང་ནི་ི་ཤུ་གཅིག །ཅྙེས་སྒོ། །འདྒོད་པའི་བསིབས་
ལུང་མ་བསན་གི་སྙེམས་ནི་འཇིག་མཐར་གིས་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི་སྙེམས་ཡིན་ལ། དྙེ་ལ་ནི་སྙེམས་
ཀི་ས་མང་བཅུ། ྒོན་མྒོངས་པའི་ས་མང་དྲུག རྒོག་དཔྱྒོད་གིས་ཏྙེ་བཅྒོ་བརྒྱད་འབྱུང་ཞིང་། ལྟ་བ་ལྷག་པར་མི་
འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི་སར་བཞིན་ནྒོ། །མ་བསིབས་ལུང་མ་བསན་གི་སྙེམས་ལ་སྙེམས་ཀི་ས་མང་བཅུ། རྒོག་
དཔྱྒོད་གིས་དང་བཅུ་གིས་འབྱུང་སྙེ། བསིབས་ལ་བཅྒོ་བརྒྱད་ལུང་མ་བསན། །གཞན་ལ་བཅུ་གིས་དག་ཏུ་
འདྒོད། །ཅྙེས་སྒོ། །གིད་ནི་དགྙེ་སྒོགས་གསུམ་ཆར་ལ་མི་འགལ་བས་གང་ལ་ཡྒོད་པའི་ཚེ་དྙེ་ིད་ལྷག་པྒོར་
ལན་ཏྙེ། གིད་ནི་ཀུན་ལ་མི་འགལ་ཕྱིར། །གང་ལ་ཡྒོད་པ་དྙེ་བསྣན་ནྒོ། །ཞྙེས་སྒོ། །གིས་པ་ཁམས་གྒོང་མའི་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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དབང་དུ་བྱས་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པྒོ་ན་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དྙེ་དག་ལས་འགྒོད་གིད་གིས་དང་། ཁྲྒོ་
སྒོགས་བཅུ་ལ་གཡྒོ་སྒྱུ་རྒྱགས་གསུམ་མ་གཏྒོགས་གཞན་བདུན་དང་། ཁྒོང་ཁྲྒོ་དང་། མི་དགྙེ་བའི་ར་བ་གིས་
པྒོ་རྣམས་མྙེད་ཅིང་གཞན་ས་མ་དང་འད་ལ། བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་དྙེའི་སྙེང་དུ་རྒོག་པ་ཡང་མྙེད། གིས་
པ་ན་དཔྱྒོད་པ་དང་གཡྒོ་སྒྱུ་གིས་ཀང་མྙེད་ཅིང་གཞན་རྣམས་ནི་ས་མ་དང་འད་སྙེ ། དྙེ་ལས་འགྒོད་གིད་མི་
དགྙེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དང་པྒོ་དག་ན་མྙེད། །རྒོག་པའང་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན། །དྙེ་ཡི་གྒོང་ན་དཔྱྒོད་
པ་ཡང་། །ཞྙེས་སྒོ། །གསུམ་པ་མཚུངས་པ་འད་བའི་ཐ་དད་ནི། ངྒོ་ཚ་མྙེད་པ་དང་ཁྲྙེལ་མྙེད་པའི་ཁད་པར་ས་མ་
ནི་ཡྒོན་ཏན་དང་ཡྒོན་ཏན་ཅན་ལ་མ་གུས་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐྒོ་བ་ལ་འཇིགས་པར་མི་ལྟ་བ་སྙེ། ཀུན་
བཏུས་སུ་གསུངས་པའི་གིས་ཀ་ཡང་འདིའི་ཕྱི་མའི་ཁྒོངས་སུ་འདུའྒོ། །དགའ་བ་དང་གུས་པའི་ཁད་པར་ནི་ས་
མ་ནི་དད་པ་དང་ཕྱི་མ་ནི་ངྒོ་ཚ་ཤྙེས་པ་ིད་དྒོ། །འགྙེལ་པར་དགའ་བ་དང་དད་པ་ལ་མུ་བཞི་བཤད་དྒོ། །རྒོག་
དང་དཔྱྒོད་པའི་ཁད་པར་ནི་སྙེམས་རིང་བ་དང་། སྙེམས་ཞིབ་པའྒོ། །ང་རྒྱལ་དང་རྒྱགས་པའི་ཁད་པར་ནི་ཕ་
རྒོལ་ལ་ལྟྒོས་ནས་སྙེམས་ཁྙེངས་པ་དང་། ཕ་རྒོལ་ལ་མ་ལྟྒོས་པར་རང་གི་ཆྒོས་ལ་ཆགས་པའི་སྒོ་ནས་སྙེམས་
ཡྒོངས་སུ་གཏུགས་པའྒོ། །བཞི་པ་ཐ་དད་འད་བའི་མཚུངས་པ་ནི། གསུང་རབ་ལས། སྙེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་
པར་ཤྙེས། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ནི་དྒོན་གཅིག་སྙེ། རྣམ་ཤྙེས་དྲུག་ཆར་འབྱྙེད་པས་ན་སྙེམས། ཤྙེས་པས་ན་ཡིད།
རྣམ་པར་ཤྙེས་པས་ན་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའྒོ་ཞྙེས་འཇྒོག་པའི་ཕྱིར། དྙེ་བཞིན་དུ། སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་ཞྙེས་པ་
དང་། རྙེན་བཅས་དང་། དམིགས་བཅས་དང་། རྣམ་བཅས་དང་། མཚུངས་པར་ལན་པ་ལྔ་པྒོ་ཡང་དྒོན་གཅིག་སྙེ།
སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་སིའི་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །མཚུངས་པར་ལན་པའི་ཚུལ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་སྙེ། རྙེན་དང་།
དམིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་། དུས་དང་། རས་མཚུངས་པར་ལན་པ་ཡིན་ལ་དང་པྒོ་བཞི་པྒོ་ནི་མངྒོན་པ་གྒོང་
མར་གསུངས་པ་དང་ཕལ་ཆྙེར་མཚུངས་ཤིང་། ཕྱི་མ་ནི་གཏན་མི་འད་སྙེ། འདིར་ནི་གཙོ་བྒོ་སྙེམས་རས་གཅིག་
ཡིན་པ་ལྟར་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་ཀང་རས་རྙེ་རྙེ་བར་མཚུངས་པར་རས་མཚུངས་པའི་དྒོན་དུ་འདྒོད་ལ། མདྒོ་སྙེ་
པས་ནི་སྙེམས་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པ་ིད་ལ་རས་མཚུངས་སུ་འདྒོད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །འདི་ིད་དྒོན་ལ་གནས་
ཏྙེ། རྙེན་མཚུངས་ཀི་དྒོན་རྙེན་གཅིག་ལ་བརྙེན་པ་སྒོགས་མཚུངས་པ་བཞི་པྒོ་གཅིག་པའི་དྒོན་ལ་བཤད་ན་རས་
མཚུངས་ཀི་དྒོན་ཡང་རས་གཅིག་པ་ལས་འྒོས་མྙེད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །མཚུངས་ལན་གི་འདུ་བྱྙེད་བཤད་ཟིན་
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ཏྒོ། །གིས་པ་ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱྙེད་ལ་སྒོམ་ནི། བཏགས་པར་ཡྒོད་པའི་འདྒོད་ཚུལ་དང་། །རས་སུ་ཡྒོད་
པའི་འདྒོད་ཚུལ་དང་། །རིགས་པའི་གཞུང་ལ་དྒོགས་གཅྒོད་པ། །རྣམ་པ་གསུམ་གིས་དྒོན་འདི་བསྡུས། །ཞྙེས་པ་
སྙེ། དང་པྒོ་བཏགས་པར་ཡྒོད་པའི་འདྒོད་ཚུལ་ནི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་ལུགས་ཏྙེ། འདི་ལ་ངྒོ་བྒོ་དང་། གངས་དང་
གྒོ་རིམ་དཔྱད་པ་དང་། དབྱྙེ་བའི་སྒོམ་ཚིག་དང་། སྒོ་སྒོའ ་ི ངྒོ་བྒོ་དང་བཞི་ལས། དང་པྒོ་ནི། བྱྙེ་བྲག་ས་བས་
གཟུགས་སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་དྙེ་གསུམ་ལས་རས་གཞན་པ་རྒྱུ་རྙེན་གིས་བསྙེད་པའི་རས་གྲུབ་ཏུ་འདྒོད་པ་ནི་
མི་འཐད་དྙེ། གསུམ་ལས་རས་གཞན་དུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་། འདུས་བྱས་དང་དྙེའི་མི་རག་པ་
རས་གཞན་ཡིན་ན། འདུས་བྱས་རག་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རས་ཡྒོད་ཡིན་ན་ཆྒོས་གཞན་ལ་མ་ལྟྒོས་པར་དྙེ་
ིད་བླྒོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་གཅིག་དགྒོས་པ་ལས་གནས་སྐབས་ཀི་ཆྒོས་གསུམ་པྒོ་བླྒོ་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པར་འདི་བླྒོ་
ཡུལ་དུ་འཆར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཡང་མདྒོ་སྙེ་པ་དང་། སྙེམས་ཙམ་པ་གཞན་ཁ་ཅིག མྙེད་དགག་ཏུ་འདྒོད་དྙེ།
ལུང་ནི་ས་བཅྒོ་ལྔ་པ་ནས། ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱྙེད་འདི་དག་ནི། གཟུགས། སྙེམས། སྙེམས་ལས་བྱུང་བ་
གསུམ་གི་མཚན་ིད་དང་མི་ལན་ལ་ཆྒོས་དྙེ་དག་ལ་བཏགས་པར་ཡྒོད་པའྒོ། །ཞྙེས་དང་། རིགས་པ་ནི། གནས་
སྐབས་ཅན་དྙེ་དག་ལས་དྙེ་ིད་དང་གཞན་ིད་དུ་བརྒོད་དུ་མྙེད་པའི་ཕྱིར། ཞྙེས་སའྒོ། །དྙེ་ལ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱྙེད་
མི་འཐད་དྙེ། ཆ་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡྒོད་ཡིན་ན་མྙེད་དགག་ཡིན་མི་དགྒོས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །རིགས་པའི་
སྒྲུབ་བྱྙེད་ཀི་དྒོན་རས་དྙེ་ིད་དང་གཞན་ིད་དུ་བརྒོད་དུ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་ཟྙེར་རམ། མཚན་ིད་དྙེ་ིད་དང་
གཞན་ིད་དུ་བརྒོད་དུ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་ཟྙེར། དང་པྒོ་ལྟར་ན། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་སིན་གི་ཆ་ཡང་མྙེད་དགག་ཏུ་
འགྱུར་ཏྙེ། ཀུན་གཞིའི་ས་བྒོན་གི་ཆ་ལས་རས་དྙེ་ིད་དང་གཞན་ིད་དུ་བརྒོད་དུ་མྙེད་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་
རགས་མ་གྲུབ་སྙེ། གནས་སྐབས་དང་གནས་སྐབས་ཅན་མཚན་ིད་སྒོ་སྒོར་འཇྒོག་པ་གསུང་རབ་སིའི་ལུགས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །རང་གི་ལུགས་ནི། འདུས་བྱས་ཀི་གནས་སྐབས་གང་ཞིག གཟུགས། སྙེམས། སྙེམས་བྱུང་
གསུམ་གི་མཚན་ིད་མི་ལན་པ་སྙེ། རིམ་པ་ལྟར་འདུས་མ་བྱས་དང་། ཕུང་པྒོ་གཞན་རྣམས་གཅྒོད་པའྒོ། །རས་
ཡྒོད་དང་། བཏགས་ཡྒོད་གིས་ཀི་ནང་ནས་བཏགས་ཡྒོད་ཡིན་ཏྙེ། གནས་སྐབས་ཅན་གི་ཆྒོས་དྙེ་ིད་བླྒོ་ཡུལ་
དུ་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་འདི་བླྒོ་ཡུལ་དུ་འཆར་དགྒོས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །འྒོན་ཀང་འདུས་མ་བྱས་སུ་མི་འགྱུར་ཏྙེ།
གནས་སྐབས་ཅན་དྙེ་རྒྱུ་རྙེན་གིས་སྙེད་པའི་ཚེ། གནས་སྐབས་དྙེ་ཡང་དྙེས་བསྙེད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་ནི།
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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གཞུང་འདིར་ཐྒོབ་པ་ནས་སྒོ་སྒོ་སྙེ་བྒོ་ིད་ཀི་བར་བཅུ་བཞི་དང་། འཇུག་པ་སྒོགས་ཆ་མཐུན་དགུ་སྙེ་ི་ཤུ་
གསུམ་གསུངས་པ་ལ། དཔང་ལྒོ་ཆྙེན་པྒོས། འདི་དག་གི་གངས་དང་གྒོ་རིམ་ནི་བརྒོད་འདྒོད་ཙམ་ལས་མྙེད་དྙེ།
ཡུལ་སྒོ་སྒོར་ཐྒོབ་པ་དང་། ཕུང་པྒོ་ལ་དམིགས་པ་དང་། སྙེ་མཆྙེད་སྒོ་སྒོར་དམིགས་པ་དང་། མ་ཚོགས་པ་
དང་། མ་ཐྒོབ་པ་སྒོགས་མང་དུ་བཤད་པ་མཐྒོང་ཞིང་། གནས་བཅུ་གིས་བསན་པའི་མདྒོར། མི་ལན་པའི་འདུ་
བྱྙེད་བརྒྱ་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཕུང་པྒོ་ལྔ་པ་དང་། མཛོད་འགྙེལ་སྒོགས་སུ་གངས་དང་གྒོ་རིམ་འདི་ལས་གཞན་
དུ་བསན་པས་སྒོ་ཞྙེས་བཞྙེད་དྒོ། །འྒོན་ཀང་གཞུང་འདིར་འབྱུང་བའི་ྙེར་གསུམ་ལ་ས་རབས་པ་རྣམས་
གདགས་གཞིའི་ངྒོས་ནས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་གངས་ངྙེས་པར་བཞྙེད་དྙེ། འཕྙེལ་འགིབ་ལ་བཏགས་པའི་ཐྒོབ་པ།
འགགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་སྒོམས་འཇུག་གིས་དང་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་པ། གནས་པ་ལ་བཏགས་པའི་སྲྒོག
འད་བ་ལ་བཏགས་པའི་རིས་མཐུན། མཚན་ིད་ལ་བཏགས་པའི་སྙེ་སྒོགས་བཞི། ཐ་སད་ལ་བཏགས་པའི་
ཚོགས་གསུམ། མ་ཐྒོབ་པ་ལ་བཏགས་པའི་སྒོ་སྒོའ ་ི སྙེ་བྒོ་ིད། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་ཆ་
མཐུན་དགུ་ཞྙེས་བཞྙེད་དྒོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐྒོབ་དང་སྒོམས་འཇུག་རྣམ་གིས་དང་། །འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་སྲྒོག་
རིས་མཐུན། །མཚན་ིད་བཞི་དང་མིང་སྒོགས་གསུམ། །སྒོ་སྙེ་འཇུག་དང་སྒོ་སྒོར་ངྙེས། །འབྱྒོར་འབྲྙེལ་
མགྒོགས་དང་གྒོ་རིམ་དུས། །ཡུལ་དང་གངས་དང་ཚོགས་པ་འྒོ། །བཞི་པ་ལ། ཐྒོབ་པ་ནི་དགྙེ་སྒོགས་གསུམ་གི་
འཕྙེལ་འགིབ་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད། དབྱྙེ་ན་སིར་ཐྒོབ་པ་དང་། སར་མྙེད་གསར་དུ་རྙེད་པ་
དང་། རྒྱུན་ལན་པ་སྙེ་རྣམས་གངས་ཀི་སྒོ་ནས་གསུམ་མྒོ། །འགིབ་པའི་གནས་སྐབས་ཐྒོབ་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་
སམ་ན། འཕྙེལ་བའི་ཚེ་ཆྙེན་པྒོ་ལན་ཅིང་འགིབ་པའི་ཚེ་ཆུང་ངུ་ལན་པས་སྒོན་མྙེད་ཅྙེས་འགྙེལ་པར་བཤད་
དྒོ། །འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པའི་སྒོམས་འཇུག་ནི་འཁྒོར་བ་ལས་ངྙེས་པར་འབྱུང་བའི་འདུ་ཤྙེས་སྒོན་དུ་བཏང་བའི་ཡིད་
ལ་བྱྙེད་པའི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་འདྒོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ་བཞི་པ་ལ་འདྒོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའི་
ཚོགས་དྲུག་འཁྒོར་དང་བཅས་བཀག་པའི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །འགྒོག་པའི་སྒོམས་
འཇུག་ནི་ཞི་བར་གནས་པའི་འདུ་ཤྙེས་སྒོན་དུ་བཏང་བ་ཡིད་ལ་བྱྙེད་པས་ཚོགས་བདུན་འཁྒོར་བཅས་བཀག་
པའི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་པ་ནི་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པའི་ལྷའི་རྒྱུད་ཀི་
ཚོགས་དྲུག་འཁྒོར་བཅས་བཀག་པའི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །སྲྒོག་གི་དབང་པྒོ་ནི་རིས་
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མཐུན་པར་སྒོན་གི་ལས་ཀིས་འཕངས་པ་གནས་པའི་དུས་ངྙེས་པ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །རིས་མཐུན་
པ་ནི་སྙེམས་ཅན་གི་རིས་དྙེ་དང་དྙེར་སྙེམས་ཅན་དྙེ་དང་དྙེ་དག་གི་ལུས་འད་བ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་
དྒོ། །སྙེ་བ་ནི་རིས་མཐུན་པར་འདུ་བྱྙེད་རྣམས་སར་མ་བྱུང་བ་གསར་དུ་བྱུང་བ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་
དྒོ། །རྒ་བ་ནི་རིས་མཐུན་པར་འདུ་བྱྙེད་རྣམས་ཀི་རྒྱུན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །གནས་
པ་ནི་རིས་མཐུན་པར་འདུ་བྱྙེད་རྣམས་ཀི་རྒྱུན་མི་འཇིག་པ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །མི་རག་པ་ིད་ནི་
རིས་མཐུན་པར་འདུ་བྱྙེད་རྣམས་ཀི་རྒྱུན་འཇིག་པ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྙེ། གཞུང་འདིའི་ལུགས་ཀི་
འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་བཞི་པྒོ་ཡང་སྙེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་འདུས་བྱས་ཁྒོ་ན་ལ་བཞག་པར་
སྣང་ཞིང་། མི་རག་པ་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་ལ་མི་འདྒོད་པར་རྒྱུན་འཇིག་པ་ལ་འདྒོད་དྒོ། །མིང་གི་
ཚོགས་ནི་ཆྒོས་རྣམས་ཀི་ངྒོ་བྒོ་ིད་ཀི་ཚིག་བླ་དྭགས་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །ཚིག་གི་ཚོགས་ནི་ཆྒོས་
རྣམས་ཀི་ཁད་པར་གི་ཚིག་བླ་དྭགས་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །ཡི་གྙེའི་ཚོགས་ནི་དྙེ་གིས་ཀའི་གནས་
ཡི་གྙེ་རྣམས་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །སྒོ་སྒོའ ་ི སྙེ་བྒོ་ིད་ནི་འཕགས་པའི་ཆྒོས་མ་ཐྒོབ་པའི་གནས་སྐབས་
ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །འདི་ནི་མཛོད་ལས་མ་ཐྒོབ་པའི་ནང་ཚན་དུ་བྱས་ནས་འཕགས་ཆྒོས་མ་ཐྒོབ་པའི་
གནས་སྐབས་ཀི་རས་གྲུབ་པ་ལ་འདྒོད་ལ། སྒོ་སྙེའི་གང་ཟག་ལ་འཁྲུལ་པར་མི་བྱ་སྙེ། མངྒོན་པ་གྒོང་འྒོག་
གིས་ཆར་གི་ལུགས་ལ་འདི་ཕུང་པྒོའ་ི ཁྒོངས་སུ་གཏྒོགས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །འཇུག་པ་ནི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྒྱུན་
མི་འཆད་པ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །སྒོ་སྒོར་ངྙེས་པ་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཐ་དད་པ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་
བྱྙེད་དྒོ། །འབྱྒོར་འབྲྙེལ་པ་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྙེས་སུ་མཐུན་པ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །མགྒོགས་པ་ནི་
རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མྱུར་བར་བྱུང་བ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །གྒོ་རིམ་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྙེ་རྙེ་ནས་འབྱུང་
བ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །དུས་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །ཡུལ་
ནི་ཤར་ལ་སྒོགས་པའི་ཕྱྒོགས་རྣམས་ན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡྒོད་པ་ིད་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །གངས་ནི་
འདུ་བྱྙེད་རྣམས་ཀི་སྒོ་སྒོ་ཐ་དད་པ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །ཚོགས་པ་ནི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྙེན་འདུས་
པ་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་དྒོ། །གིས་པ་རས་སུ་ཡྒོད་པའི་འདྒོད་ཚུལ་ནི། མཛོད་ལས། ཐྒོབ་དང་མ་ཐྒོབ་
སྐལ་མམ་དང་། །འདུ་ཤྙེས་མྙེད་སྒོམས་འཇུག་དག་དང་། །སྲྒོག་དང་མཚན་ིད་རྣམས་དང་ནི། །མིང་གི་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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ཚོགས་ལ་སྒོགས་པ་ཡང་། །ཞྙེས་མི་ལན་པའི་འདུ་བྱྙེད་བཅུ་བཞི་གསུངས་པ་ལས། དང་པྒོ་ལ་ཐྒོབ་པ་ནི། རང་
གི་རྒྱུད་དུ་གཏྒོགས་པའམ་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་འགྒོག་པ་གིས་གང་རུང་གང་ཟག་དྙེ་ལ་ལན་པར་བྱྙེད་
པའི་རས་ཏྙེ་དཔྙེར་ན་བ་གང་ལ་ཁལ་ལན་པར་བྱྙེད་པའི་ཐག་པ་ལྟ་བུའྒོ། །དབྱྙེ་ན་མ་ཐྒོབ་པ་དང་རྣམ་པར་མས་
པ་ལས་གསར་དུ་རྙེད་པ་དང་། ཐྒོབ་ཟིན་རྒྱུན་ལན་པའི་ཐྒོབ་པ་གིས་སྒོ། །ཐྒོབ་པ་ལས་བཟླྒོག་པ་ནི་མ་ཐྒོབ་པ་
སྙེ། ཆྒོས་གང་ལ་ཐྒོབ་པ་ཡྒོད་པ་དྙེ་མི་ལན་པའི་ཚེ་མ་ཐྒོབ་པ་རས་གྲུབ་ཏུ་འཇྒོག་པ་ནི་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་གྲུབ་
པའི་མཐའ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་ལ་མདྒོ་སྙེ་པ་ན་རྙེ། ཐྒོབ་པ་རས་གྲུབ་ཡྒོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞྙེས་དིས་
པས་བྱྙེ་བྲག་ས་བ་ན་རྙེ། མདྒོ་ལས། དྙེ་མི་སྒོབ་པའི་ཆྒོས་བཅུ་པྒོ་འདི་དག་སྙེད་ཅིང་སྒོ་སྒོར་ཐྒོབ་ལ་ཀུན་ཏུ་ལན་
པས་ན་ཡན་ལག་ལྔ་རྣམ་པར་སངས་པའི་འཕགས་པར་འགྱུར་རྒོ་ཞྙེས་གསུངས་པས་སྒོ་ཞྙེ་ན། འྒོ་ན་སྙེམས་
ཅན་གི་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པ་དང་། གཞན་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་ལ་ཡང་ཐྒོབ་པ་རས་གྲུབ་ཡྒོད་པར་འགྱུར་ཏྙེ།
མདྒོ་ལས། དགྙེ་སྒོང་དག་འཁྒོར་ལྒོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྒོ་རིན་པྒོ་ཆྙེ་སྣ་བདུན་དང་ལན་པ། ཞྙེས་རྒྱས་པར་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །གལ་ཏྙེ་དྙེར་ནི་དབང་བ་ིད་ལ་ལན་པའི་སར་གསུངས་སྒོ་ཞྙེ་ན། འྒོ་ན་མི་སྒོབ་པའི་ཆྒོས་
ཀུན་ཏུ་ལན་པ་ལ་ལན་པ་རས་གྲུབ་པ་ཡྒོད་ཅིང་། རིན་པྒོ་ཆྙེ་སྣ་བདུན་དང་ལན་པ་ལ་ལན་པ་རས་གྲུབ་པ་མྙེད་
ཅྙེས་པའི་ཁད་པར་གང་གིས་འབྱྙེད་དྙེ། དྙེ་གིས་ཀ་ལ་ལན་པ་རས་གཞན་པ་གཟུགས་ལ་སྒོགས་པ་ལྟར་རང་
གི་ངྒོ་བྒོའ ་ི སྒོ་ནས་མ་དམིགས་ཤིང་། མིག་ལ་སྒོགས་པ་ལྟར་བྱ་བའི་སྒོ་ནས་ཀང་མ་དམིགས་པར་མཚུངས་
པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གལ་ཏྙེ་ཆྒོས་རྣམས་སྙེ་བའི་རྒྱུ་ལ་ཐྒོབ་པའྒོ་ཞྙེས་བྱའྒོ་ཞྙེ་ན། འྒོ་ན་འདུས་མ་བྱས་འགྒོག་པ་
གིས་ཀི་ཐྒོབ་པ་ཡྒོད་པར་མི་འགྱུར་རྒོ་ཞྙེས་སྒོགས་ཀི་དགག་སྒྲུབ་མཛོད་འགྙེལ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་
ཤིང་མཇུག་ཏུ། དྙེ་ལྟར་ན་ལན་པ་འདི་དང་དྙེ་འགྒོག་པ་མི་ལན་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཏགས་པའི་ཆྒོས་
ཡིན་གི་རས་ཀི་ཆྒོས་ནི་མ་ཡིན་ནྒོ། །བྱྙེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་རྣམས་ན་རྙེ། འདི་གིས་ཀ་རས་ཁྒོ་ན་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེས་བརྒོད་
དྒོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདི་ནི་ཁྒོ་བྒོ་ཅག་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེས་ཟྙེར་རྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །གསུམ་པ་
སྐལ་མམ་ནི་སར་གི་རིས་མཐུན་པ་དང་། རས་སུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་ཁད་པར་མ་གཏྒོགས་པ་འད་སྙེ། མཛོད་
འགྙེལ་ལས། སྐལ་བ་མམ་པ་ིད་ཅྙེས་བྱ་བའི་རས་ནི་སྙེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འད་བ་ཡིན་ཏྙེ། བསན་བཅྒོས་
ལས་ནི་འདིའི་མིང་རིས་མཐུན་པ་ཞྙེས་འབྱུང་ངྒོ་། །ཞྙེས་གསུངས་པས་སྒོ། །ལྷག་མ་བཅུ་པྒོའ ་ི ངྒོ་བྒོ་ནི་གནས་
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སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་འདུ་བྱྙེད་ཅྙེས་པའི་ཚབ་ཏུ་གནས་སྐབས་ཀི་རས་ཞྙེས་སར་བ་མ་གཏྒོགས་པ་ས་མ་དང་
འདའྒོ། །གསུམ་པ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་དྒོགས་པ་གཅྒོད་པ་ནི། འྒོ་ན་ཚད་མ་ས་བའི་མདྒོ་སྙེམས་
གིས་ཀིས་ལན་མིན་འདུ་བྱྙེད་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་སམ་ན། བྱྙེ་བྲག་ས་བའི་ལུགས་ཀི་རས་གྲུབ་དང་། མངྒོན་པ་
ས་བའི་མདྒོ་སྙེ་པའི་ལུགས་ཀི་བཏགས་ཡྒོད་གིས་ཀ་ཁས་མི་ལྙེན་ཏྙེ། ཚད་མ་ས་བའི་མདྒོ་སྙེ་པའི་ལུགས་ལ་
འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དྒོན་ཤྙེས་གིས་ཀི་རས་སུ་ངྙེས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྙེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་འདུས་
བྱས་ཐམས་ཅད་ཤྙེས་པའི་རས་སུ་ངྙེས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །འྒོ་ན་སྒོན་པྒོའ ་ི བྱས་མི་རག་ལྟ་བུ་གང་དུ་ཁས་ལྙེན་ཅྙེ་ན།
བྱྙེ་བྲག་ས་བས་སྒོན་པྒོ་ལས་རས་གཞན་དང་། མངྒོན་པ་ས་བའི་མདྒོ་སྙེམས་གིས་ཀིས་བཏགས་ཡྒོད་ཀི་
འདུས་བྱས་སུ་ཁས་ལྙེན་ཀང་། ཚད་མ་ས་བའི་མདྒོ་སྙེ་པ་དྒོན་ལ་ཡྒོད་པའི་སྒོན་པྒོའ ་ི བྱས་མི་རག་ནི་སྒོན་པྒོ་
ིད་ཀི་རས་དང་། སྙེལ་ངྒོའ ་ི བྱས་མི་རག་ནི་སི་མཚན་ཡིན་པས་འདུས་བྱས་སུ་ཡང་ཁས་མི་ལྙེན་པའི་ཁད་
པར་རྒོ། །གལ་ཏྙེ་ཚད་མ་ས་བའི་སྙེམས་ཙམ་པས་གཟུང་འཛིན་གིས་སྒོང་གི་ཆྒོས་ིད་དྙེ་རས་སུ་གྲུབ་ཅིང་།
དྒོན་ཤྙེས་གང་གི་ཡང་རས་སུ་མི་འདྒོད་པས་ལན་མིན་འདུ་བྱྙེད་དུ་ཁས་ལྙེན་ནྒོ་སམ་ན་མ་ཡིན་ཏྙེ། ཆྒོས་
དབྱིངས་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་ལ། ལན་མིན་འདུ་བྱྙེད་ཡིན་ན་ཕུང་པྒོའ ་ི ཁྒོངས་སུ་གཏྒོགས་པའི་འདུས་བྱས་སུ་
ཁས་ལྙེན་དགྒོས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཕུང་པྒོ་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྙེ། རྣམ་
གངས་ཀི་སྒོ་ནས་མདྒོར་བསན་པ་དང་། རྣམ་གངས་ཀི་དྒོན་སྒོ་སྒོར་བཤད་པའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། གསུང་རབ་ལས།
སྙེམས་དང་། ཡིད་དང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཞྙེས་འབྱུང་བའི་དྒོན་ལ་དྒོན་གསང་ལས། ན་ཐྒོས་ཀི་ཐྙེག་པར་འདི་
གསུམ་ཆར་རྣམ་ཤྙེས་དྲུག་པྒོ་ཁྒོ་ནའི་མིང་དུ་བྱས་ནས་ངྙེས་ཚིག་གི་དབྱྙེ་བས། འབྱྙེད་པས་སམ་བསགས་པས་
ན་སྙེམས་དང་། ཤྙེས་པས་ན་ཡིད་དང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པས་ན་རྣམ་ཤྙེས་སྒོ། །དུས་ཀི་དབྱྙེ་བས། མ་འྒོངས་པ་
སྙེམས་དང་འདས་པ་ཡིད་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམ་ཤྙེས་སྒོ། །བསན་ཚུལ་གི་དབྱྙེ་བས་ཁམས་བསན་པ་ན་
སྙེམས་ཀི་ཁམས་བདུན་ཞྙེས་དང་། སྙེ་མཆྙེད་བསན་པ་ན་ཡིད་ཀི་སྙེ་མཆྙེད་ཅྙེས་དང་། ཕུང་པྒོ་བསན་པ་ན་
རྣམ་ཤྙེས་ཀི་ཕུང་པྒོ་ཞྙེས་སྒོ། །བྱྙེད་པའི་བྲྙེ་བྲག་གིས། རིང་དུ་འགྒོ་ཞིང་གཅིག་པུར་རྒྱུ། །གདུལ་བར་དཀའ་
བའི་སྙེམས་འདུལ་བྱྙེད། །ཅྙེས་པ་ལྟར། རིང་དུ་འགྒོ་བས་ན་སྙེམས་དང་། ཆྒོས་རྣམས་སྒོན་དུ་ཡིད་འགྒོ་
འྒོ། །ཞྙེས་པ་ལྟར་སྒོན་དུ་འགྒོ་བས་ཡིད་དང་། འདུ་བྱྙེད་ཀི་རྙེན་གིས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཞྙེས་པ་ལྟར་ིང་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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མཚམས་སྒོར་བས་རྣམ་ཤྙེས་སྒོ་ཞྙེས་བཤད་དྒོ། །ཐྙེག་ཆྙེན་པས་ནི་གཙོ་བྒོ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྙེན་པའི་རྣམ་
གངས་དང་། གཙོ་བྒོ་ལ་བརྙེན་པའི་རྣམ་གངས་གིས་ལས། དང་པྒོ་ནི། གསུམ་ཆར་ཡང་རྣམ་ཤྙེས་ཚོགས་
བརྒྱད་ཅར་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ཏྙེ། འདི་ལྟར་སྙེམས་ཞྙེས་བྱ་བ་བག་ཆགས་བསགས་པས་སྙེམས། དྒོན་ལ་
སྙེམས་པས་སྙེམས། དམིགས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་རིག་པས་སྙེམས་ཞྙེས་བྱ་སྙེ། དང་པྒོ་ཀུན་གཞི། གིས་པ་ྒོན་
ཡིད། གསུམ་པ་ཚོགས་དྲུག་གི་རྣམ་གངས་སྒོ། །ཡིད་ནི་དྙེ་མ་ཐག་པའི་རྙེན་བྱྙེད་པས་ཡིད་དང་། རང་གི་
དམིགས་པ་རྒོགས་པས་ཡིད་ཅྙེས་བྱ་སྙེ། རྣམ་ཤྙེས་བརྒྱད་ཅར་གི་རྣམ་གངས་སྒོ། །རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་ཡུལ་
སྒོ་སྒོར་རིག་པས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་སྙེ་བརྒྱད་ཅར་གི་རྣམ་གངས་སྒོ། །གིས་པ་གཙོ་བྒོ་ལ་བརྙེན་པའི་རྣམ་
གངས་ཀི་དྒོན་ནི། སྙེམས་ནི་ཀུན་གཞི་སྙེ་བག་ཆགས་བསགས་པ་དང་། སྣ་ཚོགས་པ་དང་། དྒོན་ལ་དམིགས་
པའི་ཕྱིར་རྒོ། །སྙེམས་ཞྙེས་བྱ་བ་ཡིན་པས་འདི་གསུམ་ཆར་ཀུན་གཞི་ཁྒོ་ན་ལ་ཚང་གི་གཞན་ལ་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཏྙེ། ྒོན་ཡིད་ལ་དྒོན་ལ་སྙེམས་པ་ཡྒོད་ཀང་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། བག་ཆགས་བསགས་པ་མྙེད། ཚོགས་
དྲུག་ལ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། དྒོན་ལ་སྙེམས་པ་ཡྒོད་ཀང་བག་ཆགས་བསགས་པ་མྙེད་པའི་ཕྱིར། ཡིད་ནི་ྒོན་
མྒོངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་དྙེ། དུས་རག་ཏུ་བདག་གི་རྣམ་པར་རླྒོམ་སྙེམས་པས་ཡིད་ཅྙེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དྙེ་ནི་ྒོན་
ཡིད་ཁྒོ་ན་ལ་ཡྒོད་ཀི་གཞན་ལ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་ཏྙེ། ཀུན་གཞི་དང་། སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྙེས་ལ་བདག་ཏུ་རླྒོམ་པ་ཙམ་
ཡང་མྙེད། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྙེས་ལ་བདག་ཏུ་རླྒོམ་པ་ཙམ་ཡྒོད་ཀང་དུས་རག་ཏུ་བདག་ཏུ་རླྒོམ་པ་མྙེད་པའི་ཕྱིར།
རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་ཚོགས་དྲུག་སྙེ། དམིགས་པ་སྣ་ཚོགས་གསལ་བར་རིག་པས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཞྙེས་བྱ་བ་
ཡིན་ལ། དྙེ་ནི་ཚོགས་དྲུག་ཁྒོ་ན་ལ་ཡྒོད་ཀི་གཞན་ལ་ནི་མྙེད་པའི་ཕྱིར་ཏྙེ། ཀུན་གཞི་ལ་དམིགས་པ་སྣ་ཚོགས་
རིག་པ་ཡྒོད་ཀང་གསལ་བ་མྙེད། ྒོན་ཡིད་ལ་གསལ་བར་རིག་པ་ཡྒོད་ཀང་དམིགས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མྙེད་པའི་
ཕྱིར། དྙེས་ན་འདིར་ནི་གཙོ་བྒོ་ལ་བརྙེན་པའི་རྣམ་གངས་ཀི་དྒོན་གཟུང་བར་བྱའྒོ། །གིས་པ་རྣམ་གངས་ཀི་
དྒོན་སྒོ་སྒོར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྙེ། སྙེམས་ཀུན་གཞི་བཤད་པ། ཡིད་ྒོན་མྒོངས་ཅན་བཤད་པ། རྣམ་ཤྙེས་
ཚོགས་དྲུག་བཤད་པའྒོ། །དང་པྒོ་ལ་སྒོམ་ནི། རང་བཞིན་མཚན་ིད་དམིགས་རྣམ་དང་། །མཚུངས་ལན་འཇུག་
ལྒོག་དབྱྙེ་བ་དང་། །རྣམ་གངས་ས་དྒོན་སྒྲུབ་བྱྙེད་དྙེ། །བཅུ་གཅིག་སྒོ་ནས་ལྙེགས་པར་བཤད། །ཅྙེས་པ་ལྟར་
བཅུ་གཅིག་ལས། དང་པྒོ་རང་བཞིན་ནི། གསུང་རབ་ལས་ཆྒོས་དགྙེ་བ་དང་། མི་དགྙེ་བ་དང་། བསིབས་ལ་ལུང་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

དུ་མ་བསན་པ་དང་། མ་བསིབས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་བཞི་གསུངས་ལས། འདི་ནི་མ་བསིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་སྙེ། སུམ་ཅུ་པ་ལས། དྙེ་ྙེ་བའི་ྒོན་མྒོངས་པ་གྒོ་བུར་བ་རྣམས་ཀི་རྒོག་མ་ཅན་དུ་མ་བསིབས་པ་ཡིན་
ལ། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནི་དགྙེ་མི་དགྙེའི་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྒོ། །གིས་པ་མཚན་ིད་ནི། ཐྙེག་བསྡུས་ལས།
འདིའི་མཚན་ིད་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཇི་ལྟར་བལྟ་ཞྙེ་ན། དྙེ་ནི་མདྒོར་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་གསུམ་སྙེ། རང་གི་
མཚན་ིད་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། རྒྱུ་ིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། འབྲས་བུ་ིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་
པའྒོ། །དྙེ་ལ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་རང་གི་མཚན་ིད་ནི། གང་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆྒོས་ཐམས་
ཅད་ཀི་བག་ཆགས་ལ་བརྙེན་ནས་ས་བྒོན་ཡྒོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་ལན་པས་དྙེས་སྙེ་བའི་རྒྱུ་རྙེན་ིད་དྒོ། །དྙེ་ལ་
རྒྱུ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་ནི། དྙེ་ལྟར་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ས་བྒོན་ཐམས་ཅད་པ་དྙེ་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་
པའི་ཆྒོས་དྙེ་དག་ིད་ཀི་རྒྱུ་ིད་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནྒོ། །དྙེ་ལ་འབྲས་བུ་ིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། ཀུན་
གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆྒོས་དྙེ་དག་ིད་ཀི་ཐྒོག་མ་མྙེད་པའི་བག་ཆགས་ལ་བརྙེན་
ནས་འབྱུང་བའྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་ལ། འདིའི་དྒོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ་སྙེ། མཚན་ིད་གསུམ་གིས་
བསན་ཚུལ་བཤད་པ། མཚན་ིད་རང་གི་ངྒོ་བྒོ་བཤད་པ། མཚན་གཞི་གཏན་ལ་དབབ་པའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། དྒོན་
གསང་དུ། མཚན་ིད་གསུམ་པྒོ་རིམ་པ་ལྟར་ཀུན་གཞི་སི་ཡི་དང་། ས་བྒོན་གི་ཆ་ཡི་དང་། རྣམ་སིན་གི་ཆ་ཡི་
མཚན་ིད་དུ་བཤད་དྒོ། །བཤད་སར་དུ་ས་བྒོན་ཙམ་བྱྙེད་པའི་ནུས་པ་མ་བྱུང་བ་དང་པྒོ་དང་། ནུས་པ་བྱུང་བ་
གིས་པ་དང་། ཐྙེག་བསྡུས་ིད་དུ། འཇུག་པའི་རྣམ་ཤྙེས་རྣམས་ཀི་བག་ཆགས་སྙེད་པ་དྙེ་མཚན་ིད་གསུམ་
པར་བཤད་དྙེ། ཆྒོས་རྣམས་བརྒོད་པའི་བག་ཆགས་ལས། །བྱུང་སྙེ་དྙེ་དག་ིད་ལས་དྙེ། །ཞྙེས་སྒོ། །གིས་པ་
ནི། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་ཙམ་དུ་མཚོན་པའི་མཚན་ིད། དྙེ་ིད་རྣམ་པར་སིན་པར་མཚོན་པར་བྱྙེད་པའི་
མཚན་ིད། དྙེ་ིད་ས་བྒོན་ཐམས་ཅད་པར་མཚོན་པར་བྱྙེད་པའི་མཚན་ིད་གསུམ་ལས། དང་པྒོ་ནི། རྣམ་སིན་
གི་ངྒོ་བྒོར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཤྙེས་ས་བྒོན་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་ལན་པ་སྙེ། ཐྙེག་བསྡུས་སུ། མདྒོར་བསྡུ་
ན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ངྒོ་བྒོ་ིད་ནི་རྣམ་པར་སིན་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ས་བྒོན་ཐམས་ཅད་པ་སྙེ།
ཞྙེས་དང་། སུམ་ཅུ་པར། དྙེ་ལ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་ནི། །རྣམ་སིན་ས་བྒོན་ཐམས་ཅད་པ། །ཞྙེས་གསུངས་
སྒོ། །ཡང་བག་ཆགས་བསྒོ་རུང་གི་རྣམ་ཤྙེས་ཞྙེས་པས་ཀང་མཚོན་ནུས་ལ། འཁྒོར་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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པའི་རྙེན་དྒོན་གི་ངྒོ་བྒོ་རིག་པ་ཞྙེས་པས་ཀང་མཚོན་ནུས་སྒོ། །གིས་པ་ནི། ཀུན་གཞི་དྙེ་ིད་སྒོན་གི་ཟག་
བཅས་ཀི་ལས་ཀིས་འཕངས་ཤིང་། རྣམ་སིན་གི་ཆྒོས་དང་ལན་པའི་ལྒོག་པ་ནས་རྣམ་སིན་གི་ཆར་འཇྒོག་
གྒོ །དྙེའི་ཆྒོས་ནི། རྣམ་སིན་ལུང་དུ་མ་བསན་ཆྒོས། །སྙེམས་ཅན་བརྒོད་ལུང་བསན་ཕྱིས་འབྱུང་། །ཞྙེས་པ་ལྟར་
མ་བསིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཞིག་དགྒོས་ཏྙེ། ཐྙེག་བསྡུས་ལས། རྣམ་པར་སིན་པ་ཡང་དགྙེ་བ་དང་མི་དགྙེ་
བར་འགྱུར་ན་ནི་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་ལྒོག་པར་མི་འགྱུར་རྒོ། །ཞྙེས་སྒོ། །རྒྱུ་ལུང་དུ་བསན་པ་ལས་ཕྱིས་
འབྱུང་བ་ཞིག་དགྒོས་ཏྙེ། ལས་དགྙེ་མི་དགྙེ་ཚེ་འདི་ིད་ལ་སད་པ་ལས་རྣམ་སིན་ཡང་ཚེ་འདི་ིད་ལ་འབྱུང་ན་
རྒྱུད་གཅིག་ལ་འགྒོ་བ་དུ་མར་འགྱུར་བའི་སྒོན་ཡྒོད་པའི་ཕྱིར། འྒོ་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། མཐྒོང་བའི་ཆྒོས་ལ་
མྒོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྒོ་ཞྙེ་ན། སྒོན་མྙེད་དྙེ། དྙེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་སིར་རྣམ་སིན་གི་
གཙོ་བྒོ་ཚོར་བ་ཡིན་པས་ཚོར་བ་བདྙེ་སྡུག་མཐྒོང་བའི་ཆྒོས་ལ་འབྱུང་བ་ལ་དགྒོངས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་ིད་ཀུན་
གཞིའི་འཁྒོར་གི་ཚོར་བ་མ་ཡིན་ནམ་སམ་ན་མ་ཡིན་ཏྙེ། ཀུན་གཞིའི་འཁྒོར་གི་ཚོར་བ་ནི་བཏང་སྒོམས་ཁྒོ་ན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་ཡང་སྙེམས་ཅན་དུ་བརྒོད་པ་སྙེ་སྙེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཞིག་དགྒོས་ཏྙེ།
ལས་དགྙེ་མི་དགྙེ་བྱས་པའི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་ཕྱི་རྒོལ་གི་རྙེན་ལ་སིན་ན་གང་ཟག་གཞན་དང་ཐུན་མྒོང་བར་
ཐལ་བ་ལས་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་ཐུན་མྒོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྙེ་ཡང་རྒྱུད་གཅིག་གིས་བསྡུས་པ་
ཞིག་དགྒོས་ཏྙེ། རང་གི་བྱས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་རྒྱུད་གཞན་ལ་སིན་ན་ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟྒོས་
པ་དང་མ་བྱས་པ་དང་འཕྲད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འྒོ་ན་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ཤི་བའི་ཚེ་རྙེས་ན་ཡྒོད་པའི་
གསྒོན་པྒོ་རྣམས་ཀིས་ལས་དགྙེ་མི་དགྙེ་བྱས་པའི་རྣམ་སིན་གཤིན་པྒོ་དྙེ་ལ་སིན་ནམ་མི་སིན། སིན་ན་བྱས་པ་
ཆུད་ཟྒོས་པ་དང་། མ་བྱས་པ་དང་འཕྲད་པའི་སྒོན་དུ་འགྱུར། མི་སིན་ན་ཐྙེག་པ་ཆྙེ་ཆུང་གི་མདྒོ་དང་བསན་
བཅྒོས་ནས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྒོ་ཞྙེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་ས་རབས་པ་ཁ་ཅིག་སིན་པས་སྒོན་ཕྱི་མ་མྙེད་ལ།
སྒོན་དང་པྒོ་ཡང་མྙེད་དྙེ། གསྒོན་པྒོ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་རྣམ་སིན་འཐྒོབ་པའི་ཆྙེད་དུ་བྱས་པ་མིན་གི་གཤིན་པྒོ་
དྙེས་འཐྒོབ་པར་བྱ་བའི་ཆྙེད་དུ་བྱས་པས་ཆུད་ཟྒོས་པར་ཡང་མི་འགྱུར། བར་དྒོ་ན་གནས་པའི་སྙེམས་ཅན་གིས་
སྒོན་གི་གྒོགས་ལ་སྒོགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུག་པར་རི་ལམ་གི་ཚོད་ཙམ་དུ་ཤྙེས་པས་གསྒོན་པྒོ་
རྣམས་ཀིས་དགྙེ་བ་བྱས་པའི་ལན་པྒོ་རི་ལམ་གི་ཚོད་ཙམ་དུ་བྱས་པས་མ་བྱས་པ་དང་འཕྲད་པའི་སྒོན་མྙེད་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

པའི་ཕྱིར། ཞྙེས་གསུངས་མྒོད། འྒོན་ཀང་འདིས་གསྒོན་པྒོའ ་ི ལས་ཀི་འབྲས་བུ་གཤིན་པྒོས་མི་མྒོང་བའི་ལན་དུ་
སྣང་བས་མདྒོ་བསན་བཅྒོས་དང་འགལ་བ་སྒོང་མི་ནུས་སྒོ། །འྒོ་ན་ཇི་ལྟར་ཞྙེ་ན། རྒྱུད་གཅིག་གིས་བསྡུས་པ་
དགྒོས་པ་ནི། འཕན་བྱྙེད་ཀི་ལས་ལ་དགྒོངས་ལ། གསྒོན་པྒོས་གཤིན་པྒོའ ་ི དྒོན་དུ་བྱས་པ་ནི་འགྲུབ་བྱྙེད་ཀི་
ལས་སུ་འགྱུར་གི་འཕྙེན་བྱྙེད་ཀི་ལས་སུ་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་པས་སྒོན་གིས་ཀ་ལས་གྒོལ་ལྒོ། །གསུམ་པ་ལ་
གིས་སྙེ། ས་བྒོན་གི་ཆ་ངྒོས་བཟུང་བ་དང་། དྙེའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། ཀུན་གཞི་དྙེ་
ིད་ཆྒོས་རྣམས་སྙེད་པའི་ནུས་པའི་བག་ཆགས་དང་ལན་པའི་ལྒོག་པ་ནས་ས་བྒོན་གི་ཆའྒོ། །འདིར་རྙེད་མདའ་
བས། ས་བྒོན་གི་རང་བཞིན་གི་ཀུན་གཞི་ནི་ནུས་པ་ཙམ་གི་ངྒོ་བྒོར་གནས་ཀི་ཤྙེས་རིག་གི་རས་སུ་མ་གྲུབ་
པས་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་མྙེད་པ་རྣམ་སིན་གི་ཆ་ལས་རས་དྙེ་ིད་དང་གཞན་ིད་དུ་བརྒོད་པར་བྱ་བ་མ་
ཡིན་པ་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆྒོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུའི་རྙེན་བྱྙེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ནྒོ། །དྙེ་བས་ན་འདི་གིས་
ཀི་རས་སྒོ་སྒོར་དམིགས་སུ་མྙེད་ཀང་། མཚན་ིད་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ཁྒོ་ན་ཡིན་པས་ས་རབས་པ་དག་གིས་
འདི་གིས་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་ལ་ལྒོག་པ་ཐ་དད་པར་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དྙེ་དག་ནི་ལྙེགས་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་
པར་ཁྒོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའྒོ། །དྙེ་ལ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་སིན་གི་ཆ་ནི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ཏུ་སྒོར་བའི་གཞི་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཀུན་གཞི་ཡང་ཡིན་ལ། དམིགས་རྣམ་འཛིན་པས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཡང་ཡིན། ལས་ཀི་བག་
ཆགས་ཡྒོངས་སུ་སིན་པའི་ངྒོ་བྒོར་གྱུར་པས་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡང་ཡིན་ནྒོ། །དྙེའི་ཕྱིར་དྙེ་ལ་ནི་ཀུན་གཞི་ཞྙེས་
ཀང་བྱ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་སིན་པའི་རྣམ་ཤྙེས་ཞྙེས་ཀང་བྱའྒོ། །ཀུན་གཞིའི་ས་བྒོན་གི་ཆ་ནི་ཀུན་ནས་ྒོན་
མྒོངས་པའི་ཆྒོས་རྣམས་འབྲས་བུའི་དངྒོས་པྒོར་སྒོར་བར་བྱྙེད་པའམ། འདི་ཡང་དྙེ་དག་གི་རྒྱུའི་དངྒོས་པྒོར་
སྒོར་ཞིང་འདུ་བས་ཀུན་གཞི་ིད་ཡིན་གི་ཤྙེས་རིག་མ་ཡིན་པས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་དང་། རྣམ་པར་སིན་
པའི་རྣམ་ཤྙེས་ནི་མ་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེས་བཞྙེད་དྒོ། །འདི་ལ་འདི་འདི་སྙེ། ཤྙེས་རིག་གི་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཅྙེས་པའི་དྒོན་
སིར་རས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ལ་བྱྙེད་དམ། ཤྙེས་རིག་ལས་གཞན་གི་རས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་བྱྙེད། དང་པྒོ་ལྟར་ན་ཀུན་
ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆྒོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུའི་རྙེན་བྱྙེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་སྙེ། རས་
སུ་མ་གྲུབ་ན་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆྒོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུའི་རྙེན་དུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན། བྙེམ་
པྒོའ ་ི རས་སུ་གྲུབ་པའམ། ལན་མིན་འདུ་བྱྙེད་ཀི་རས་སུ་གྲུབ། དང་པྒོ་ལྟར་ན། རྣམ་སིན་གི་ཆ་ལས་རས་གཞན་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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དུ་ཐལ་བ་བཟླྒོག་ཏུ་མྙེད་ཅིང་། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་བྱྙེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་མ་གཏྒོགས་པ་ལན་མིན་འདུ་བྱྙེད་རས་སུ་གྲུབ་པ་
ཁན་ལྙེན་པ་མྙེད་པས་མི་འཐད་དྒོ། །ས་བྒོན་གི་ཆ་དྙེ་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆྒོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཅིང་།
ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་མ་ཡིན་པར་འདྒོད་པ་ནི་ཐྙེག་བསྡུས་དང་འགལ་ཏྙེ། དྙེ་ིད་ལས། ཇི་ལྟར་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་
པར་ཤྙེས་པ་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆྒོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྙེ་ལྟར་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆྒོས་རྣམས་
ཀང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་རྒྱུའི་རྙེན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་སྙེ། རྒྱུའི་རྙེན་གཞན་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་
རྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་ཤིང་། ས་མས་ཀུན་གཞི་ས་བྒོན་ཀི་ཆ་དང་། ཕྱི་མས་རྣམ་སིན་གི་ཆ་བསན་པར་ཁྙེད་རང་
གིས་ཀང་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེས་ན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་གཅིག་ིད་རྒྱུ་ྒོན་མྒོངས་པ་ཅན་གི་
ཆྒོས་ལས་བྱུང་བའི་ཆ་ནས་རྣམ་སིན་གི་ཆ་དང་། འབྲས་བུ་ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆྒོས་རྣམས་སྙེད་པའི་ནུས་པ་དང་
ལན་པའི་ཆ་ནས་ས་བྒོན་གི་ཆར་འཇྒོག་པར་དཔང་ལྒོ་ཆྙེན་པྒོས་བཞྙེད་པ་འདི་ིད་གཞུང་གི་དྒོན་དུ་སྣང་བས་
ས་རབས་པ་དག་འདི་གིས་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་ལ་ལྒོག་པ་ཐ་དད་པར་བཞྙེད་པ་ནི་འཐད་པ་ཁྒོ་ན་ཡིན་ཅིང་། ཐྙེག་
བསྡུས་ལས། དྙེ་ིད་དང་གཞན་ིད་དུ་བརྒོད་དུ་མྙེད་པའི་དྒོན་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རྒོ། །གིས་པ་དྙེའི་རང་
བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། འྒོ་ན་བག་ཆགས་བསྒོ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སམ་ན། འདི་ལ་ལྔ་སྙེ། བསྒོ་བའི་གཞི་
དང་། སྒོ་བྱྙེད་དང་། བསྒོས་པའི་རྣམ་པ་དང་། རབ་ཏུ་དབྱྙེ་བ་དང་། བསྒོས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའྒོ། །དང་པྒོ་ནི།
ཐྙེག་བསྡུས་ལས། བརན་ལུང་མ་བསན་བསྒོ་བྱ་བ། །སྒོ་བར་བྱྙེད་དང་འབྲྙེལ་པ་ལ། །སྒོ་བྱྙེད་དྙེ་ལས་གཞན་དུ་
མིན། །འདི་ནི་བག་ཆགས་མཚན་ིད་དྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་པའི་སྒོ་བྱྙེད་ཅྙེས་པ་ས་མ་བཞི་ཆར་གི་གསལ་བྱྙེད་
དུ་སར་ཏྙེ་བརན་པ་ལ་སྒོ་བར་བྱྙེད། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ལ་སྒོ་བར་བྱྙེད། བསྒོ་བར་བྱ་བའམ་འྒོས་པ་ལ་སྒོ་བར་
བྱྙེད། སྒོ་བར་བྱྙེད་པ་དང་རྒྱུད་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འབྲྙེལ་པ་ལ་སྒོ་བར་བྱྙེད། ཅྙེས་པ་སྙེ། བསྒོ་བའི་གཞི་
ཁད་ཆྒོས་བཞི་ལན་དུ་གསུངས་ལ། དྒོན་གསང་ལས་དྙེའི་སྙེང་དུ། གཙོ་བྒོའམ་རྙེན་དུ་གྱུར་པ་སྙེ་ཁད་ཆྒོས་ལྔ་
ལན་དུ་བཤད་དྒོ། །དྙེ་ལས་གཞན་དུ་མིན། ཞྙེས་པ་ནི། བག་ཆགས་རང་གི་མཚན་ིད་དྙེ། དྙེ་ལྟར་ཁད་ཆྒོས་
བཞི་ལན་གི་བསྒོ་གཞི་ལ་བསྒོས་པས་བསྒོ་གཞི་དྙེ་ལས་གཞན་དུ་མིན། ཞྙེས་པ་ཡིན་གི་སྒོ་བྱྙེད་ཅྙེས་པའི་ཚིག་
དང་འབྲྙེལ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྒོ། །དྙེ་ལ་བག་ཆགས་བསྒོ་བར་བྱ་བའི་གཞི་ལ་བརན་པ་ཞིག་དགྒོས་སྙེ། བག་ཆགས་
བསྒོས་པའི་དགྒོས་པ་ནི་དུས་ཕྱིས་རང་གི་འབྲས་བུ་སྙེད་པར་བྱྙེད་པ་ཡིན་ལ། གཞི་དྙེ་རླུང་བཞིན་དུ་གཡྒོ་བ་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

དང་། ས་བཞིན་དུ་རྒྱུན་མྙེད་པ་ཡིན་ན། བསྒོས་པ་ཆུད་ཟྒོས་པའི་ྙེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །དཔྙེར་ན་མྙེ་
ཏྒོག་དི་ཞིམ་པྒོའ ་ི དི་སྒོ་བ་ན་ཏིལ་ལྟ་བུ་རྒྱུན་བརན་པ་ཞིག་ལ་སྒོ་ཡི། རླུང་ལ་མི་སྒོ་བ་བཞིན་ནྒོ། །འདིས་ཚོགས་
བདུན་དང་། གཟུགས་བསྒོ་གཞི་ཡིན་པ་བསལ་ཏྙེ། ཚོགས་དྲུག་ནི་གནས་སྐབས་ལྔར་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕྱིར་དང་།
ྒོན་ཡིད་ནི་འགྒོག་སྒོམས་དང་། འདས་ལམ་མངྒོན་དུ་གྱུར་པ་ན་རྒྱུན་མྙེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གཟུགས་ནི་
གཟུགས་མྙེད་ཁམས་ན་རྒྱུན་མྙེད་པའི་ཕྱིར། འྒོ་ན་ཀུན་གཞི་ཡང་ཕུང་པྒོ་ལྷག་མྙེད་དུ་རྒྱུན་ཆད་པས་བསྒོ་བྱ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ་ལྒོ་ཞྙེ་ན། ཇི་སྲིད་སྒོ་བྱྙེད་ཡྒོད་པ་དྙེ་སྲིད་དུ་རྒྱུན་བརན་པ་ལ་བསྒོས་པས་མི་འགལ་ལྒོ། །ཡང་
བསྒོ་བའི་གཞི་དྙེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དགྒོས་སྙེ། དཔྙེར་ན་མྙེ་ཏྒོག་གི་དི་སྒོ་བ་ན་ཏིལ་ལྟ་བུ་དི་
མམ་པ་ཁྒོ་ན་བསྒོ་བར་བྱ་བའི་གཞི་འཐད་ཀི་སྒོག་ས་དང་ག་རི་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ལ་མི་འཆགས་པ་ལྟར་
འཇུག་ཤྙེས་དྲུག་པྒོ་དགྙེ་མི་དགྙེར་འགྱུར་བས་དྙེ་ལ་མི་བསྒོ་ཡི་ཀུན་གཞི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་
ཡིན་པས་དྙེ་ལ་བསྒོའ །ྒོ །འྒོ་ན་མྙེ་ལྒོང་ལྟ་བུའི་ཡྙེ་ཤྙེས་ལ་བག་ཆགས་འཇྒོག་ན་དགྙེ་བ་ལ་ཡང་འཇྒོག་པར་
འགྱུར་བ་དང་། སྒོན་གི་སངས་རྒྱས་དུས་རིང་པྒོར་བག་ཆགས་བསྒོས་པ་རྣམས་ལས། ད་ལྟར་གི་སངས་རྒྱས་
བག་ཆགས་ཉུང་བས་ཡྒོན་ཏན་དམན་པར་འགྱུར་ལ། མི་འཇྒོག་ན་མམ་ིད་ཀི་ཡྙེ་ཤྙེས་སྒོགས་རྒྱུ་མྙེད་དུ་
འགྱུར་རྒོ་ཞྙེ་ན། མི་འཇྒོག་པས་སྒོན་དང་པྒོ་མྙེད་ལ། མམ་ིད་ཡྙེ་ཤྙེས་སྒོགས་རྒྱུ་མྙེད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྙེ།
ཟག་མྙེད་ཀི་ས་བྒོན་གི་རྒྱུན་རྒོ་རྙེ་ལྟ་བུའི་དུས་སུ་ཅིག་ཅར་ཡྒོངས་སུ་རྒྱས་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཡང་
བསྒོ་བར་བྱ་བའམ། སྒོ་བར་ནུས་པ་ཞིག་དགྒོས་ཏྙེ་མཁྲྙེགས་པ་རྒོ་བ་ལ་སྒོགས་པ་ལ་དི་མི་བསྒོ་བ་ལྟར་མི་རག་
པ་ལ་སྒོ་ཡི། རག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྒོགས་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྙེ། སར་བག་ཆགས་བསྒོ་བར་བྱ་བའི་གཞི་
དྙེ་འབྲས་བུ་དྙེ་དང་དྙེ་སྙེད་པའི་ནུས་པ་དང་མི་ལན་པའམ་ནུས་པ་མཐུ་ཆུང་ངུར་འདུག་པ་ལ་ཕྱིས་ནུས་པ་དང་
ལན་པའམ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དགྒོས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཡང་སྒོ་བྱྙེད་རྒྱུད་གཅིག་ལ་དུས་མམ་དུ་འབྲྙེལ་
པ་དགྒོས་ཏྙེ། རྒྱུད་གཞན་ལ་སྒོ་ན་གང་ཟག་གང་ཞིག་གིས་མི་དགྙེ་བའི་ལས་མི་སད་ཀང་གཞན་གི་མི་དགྙེ་བ་
བསྒོས་པས་ངན་སྒོང་དུ་སྙེ་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུད་གཅིག་ལ་ཡང་དུས་ཐ་དད་པ་ནི་གང་རུང་གཅིག་
དངྒོས་པྒོར་ཡྒོད་པའི་ཚེ་གཅིག་ཤྒོས་དངྒོས་པྒོར་མྙེད་པས་བསྒོ་བྱ་སྒོ་བྱྙེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། འྒོ་ན་མཁན་པྒོ་
དང་སྒོབ་དཔྒོན་གིས་སྒོབ་མ་ལ་སྒོམ་པ་འབྒོགས་པའི་དུས་སུ་སྒོབ་མའི་རྒྱུད་ལ་སྒོམ་པའི་བག་ཆགས་སྒོའམ་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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མི་སྒོ་མི་སྒོ་ན་སྒོམ་པ་བླངས་པ་དྒོན་མྙེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། སྒོ་ན་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་གིས་ཀང་བསྒོ་བར་བྱ་བའི་
གཞིར་རུང་བར་ཐལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་སྒོབ་དཔྒོན་གིས་སྒོབ་མ་ལ་ཆྒོས་བཤད་པ་དག་ལ་ཡང་མཚུངས་སྒོ་
ཞྙེ་ན། དངྒོས་སུ་སྒོམ་པ་དང་། ཐྒོས་པའི་བག་ཆགས་མི་སྒོ་སྙེ། མཁན་སྒོབ་ཀི་ཆྒོ་ག་དང་། སྒོབ་དཔྒོན་གིས་
ཆྒོས་བཤད་པ་རྒྱུར་བྱས་ནས་དྙེའི་རྙེས་སུ་བག་ཆགས་བསྒོ་དགྒོས་ལ། དངྒོས་སུ་སྒོ་ན་བསྒོ་བྱ་སྒོ་བྱྙེད་དུས་
མམ་པ་དགྒོས་པའི་ཕྱིར། འྒོན་ཀང་སྒོམ་པ་བླངས་པ་དང་། ཐྒོས་པ་བྱས་པ་དྒོན་མྙེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྙེ། མཁན་
སྒོབ་ཀི་ཆྒོ་ག་དང་། བཤད་པས་རྙེན་བྱས་ནས་སྒོབ་མ་རང་གི་རྒྱུད་ཀི་དྙེ་ཐྒོས་པའི་ན་ཤྙེས་དང་། དྙེ་སྙེམས་
པའི་ཡིད་ཤྙེས་ཀི་རང་དང་དུས་མམ་པའི་ཀུན་གཞི་ལ་བག་ཆགས་དངྒོས་སུ་སྒོ་བའི་ཕྱིར། དྒོན་གསང་ལས།
བསྒོ་བར་བྱ་བའི་གཞི་ལ་གཙོ་བྒོའམ་རྙེན་དུ་རུང་བ་ཞིག་དགྒོས་ཀི། འཁྒོར་རམ་བརྙེན་པ་ནི་ས་བྒོན་བསྒོ་བར་
བྱ་བའི་གཞིར་མི་འཐད་པས་ཀུན་གཞི་གཙོ་བྒོ་དང་རྙེན་ཡིན་པས་བསྒོ་བའི་གཞིར་འཐད་ཀི་དྙེའི་འཁྒོར་གི་རྙེག་
པ་ལ་སྒོགས་པ་ནི་དྙེ་ལྟར་མ་ཡིན་པས་བསྒོ་གཞིར་མི་འཐད་དྒོ། །ཞྙེས་ཀང་བཤད་དྒོ། །གིས་པ་ནི། བསྒོ་བྱ་
དང་འབྲྙེལ་བ་གིས་དང་ལན་ཅིང་། བསྒོ་བྱ་ལས་ནུས་པ་རྙེས་སུ་བཞག་ཏུ་རུང་བ་སྙེ། ཚོགས་བདུན་མཚུངས་
ལན་དང་བཅས་པའྒོ། །འྒོ་ན་ཀུན་གཞིའི་འཁྒོར་གི་ཀུན་འགྒོ་ལྔས་རང་ིད་བསྙེད་པའི་བག་ཆགས་འགྒོད་དམ་
མི་འགྒོད་ཅྙེ་ན། དྒོན་གསང་དུ་སྒོབ་དཔྒོན་ཁ་ཅིག དྙེ་རྣམས་དང་ཀུན་གཞི་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཡིན་པས་འགྒོད་
པའྒོ། །ཞྙེས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་དྙེ་རྣམས་རྣམ་སིན་ལུང་བསན་དུ་མྙེད་པས་མི་གསལ་བའི་ཕྱིར་བག་ཆགས་སྙེད་
མི་ནུས་ཀི་ལས་ཀི་འཕྙེན་བྱྙེད་ཁྒོ་ནས་མ་ཤིའི་བར་དུ་འབྱུང་ངྒོ་། །ཞྙེས་ཟྙེར་རྒོ། །ཞྙེས་འབྱུང་ངྒོ་། །གསུམ་པ་ནི།
ཏིལ་དང་མྙེ་ཏྒོག་དི་ཞིམ་པྒོ་ལྷན་ཅིག་བཞག་སྙེ་དི་བསྒོས་པས་ཏིལ་ལ་མྙེ་ཏྒོག་གི་དིའི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ལྟར་ཀུན་
གཞི་དང་ཚོགས་བདུན་དགྙེ་མི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་དུ་སྙེས་པ་རྣམས་སྙེ་འགགས་ལྷན་ཅིག་བྱས་པས་སྒོ་བྱྙེད་
འགགས་ཀང་། དྙེ་དང་རིགས་འདའམ་རིགས་མི་འདའི་བག་ཆགས་ཀི་རྒྱུན་ཀུན་གཞི་ལ་རྙེས་སུ་བཞག་པ་སྙེ།
ཐྙེག་བསྡུས་སུ། བག་ཆགས་ཞྙེས་བྱ་བ་འདི་ཅི་ཞིག བག་ཆགས་ཞྙེས་བྱ་བ་འདིའི་བརྒོད་བྱ་ནི་ཅི་ཞྙེ་ན། ཆྒོས་
དྙེ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་འགགས་པ་ལ་བརྙེན་ནས་དྙེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྙེན་ིད་གང་ཡིན་པ་དྙེ་ནི་བརྒོད་པར་བྱ་
བ་སྙེ། དཔྙེར་ན་ཏིལ་དག་ལ་མྙེ་ཏྒོག་གིས་བསྒོས་པ་ཏིལ་དང་མྙེ་ཏྒོག་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ཞིང་འགགས་ཀང་ཏིལ་
རྣམས་དྙེའི་དི་གཞན་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྙེན་ིད་དུ་འབྱུང་བ་དང་། འདྒོད་ཆགས་ལ་སྒོགས་པ་ལ་སྒོད་པ་རྣམས་ཀི་
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འདྒོད་ཆགས་ལ་སྒོགས་པའི་བག་ཆགས་ལ་སྒོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ཞིང་འགགས་ཀང་སྙེམས་ནི་དྙེའི་
རྒྱུ་རྙེན་ིད་དུ་འབྱུང་བ་དང་། མང་དུ་ཐྒོས་པ་རྣམས་ཀི་མང་དུ་ཐྒོས་པའི་བག་ཆགས་ཀང་ཐྒོས་པ་དྙེ་ཡིད་ལ་
བྱྙེད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ཞིང་འགགས་ཀང་སྙེམས་ནི་དྙེ་རྒོད་པའི་རྒྱུ་རྙེན་ིད་དུ་འབྱུང་སྙེ། བག་ཆགས་
དྙེས་ཡྒོངས་སུ་ཟིན་པས་ཆྒོས་འཛིན་པ་ཞྙེས་བྱ་བ་ལྟར་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་དྙེ་བཞིན་དུ་
བལྟ་བར་བྱའྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །བཞི་པ་ནི་ཐྙེག་བསྡུས་སུ་གསུངས་པ། ཕྱི་དང་ནང་དང་མི་གསལ་
བ། །གིས་དང་ཀུན་རྒོབ་ིད་དང་ནི། །དམ་པའི་དྒོན་ཏྙེ་དྙེ་རྣམ་ཀུན། །ས་བྒོན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདྒོད། །སྐད་ཅིག་
པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་། །དྙེ་ནི་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བར་འདྒོད། །ངྙེས་དང་རྙེན་ལ་ལྟྒོས་པ་དང་། །རང་གི་འབྲས་
བུ་སྒྲུབ་པ་འྒོ། །ཞྙེས་ཏྙེ། ཕྱིའི་ནི་སཱ་ལུ་དང་ཨུཏྤ་ལའི་ར་བ་སྒོགས་སྒོ། །ནང་གི་ནི་ཀུན་གཞི་ལ་ཡྒོད་པའྒོ། །མི་
གསལ་བ་གིས་ནི་དགྙེ་མི་དགྙེའམ་ྒོན་མྒོངས་དང་རྣམ་བྱང་དུ་མི་གསལ་བ་སྙེ། མ་བསིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་
བསན་པའྒོ། །ཀུན་རྒོབ་ནི་ཕྱིའི་སྙེ་ཐ་སད་པའི་ཤྙེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་སྒོ། །དྒོན་དམ་པ་ནི་ནང་གི་སྙེ་བརགས་
བཟྒོད་པས་ཡྒོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །སྐད་ཅིག་པ་ནི་ཕྱི་ནང་གི་ས་བྒོན་གིས་ཀ་སྙེ། རག་པ་ལ་འབྲས་བུ་མི་
འབྱུང་བས་སྒོ། །ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་ས་བྒོན་དང་འབྲས་བུ་དུས་མམ་དུ་གནས་པ་ལ་བཤད་དྙེ། སྐད་ཅིག་
གཞན་གི་བར་མ་ཆྒོད་པ་ལ་དགྒོངས་པར་མངྒོན་ནྒོ། །རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་ནི་འགལ་རྙེན་དང་མ་འཕྲད་པ་
དང་འབྲས་བུ་མ་བྱུང་གི་བར་དུའྒོ། །ཅི་སྙེ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་ན་ཀུན་ལས་ཅིས་མི་འབྱུང་ཞྙེ་ན། ནུས་པ་ངྙེས་
པ་ལས་འགའ་ཁྒོ་ན་ལས་འགའ་འབྱུང་ངྒོ་། །དྙེས་ཀང་རག་ཏུ་མི་འབྱིན་པ་ཅི་ཞྙེ་ན། རྙེན་ལ་ལྟྒོས་པས་ཏྙེ། རག་ཏུ་
རྙེན་ྙེ་བར་མ་ངྙེས་པས་སྒོ། །ས་བྒོན་དྙེའི་ས་བྒོན་ཅི་ཞྙེ་ན། རང་གི་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པ་སྙེ། ས་བྒོན་དང་ས་བྒོན་
ཅན་ཐྒོག་མ་མྙེད་པས་ས་མས་ཕྱི་མ་བསྙེད་པའྒོ། །ཡང་མངྒོན་པར་བརྒོད་པའི་བག་ཆགས་དང་། བདག་ཏུ་ལྟ་
བའི་དང་། སྲིད་པའི་ཡན་ལག་གི་བག་ཆགས་ཏྙེ་རིམ་པ་ལྟར། ལྷ་དང་མི་དང་འགྒོ་བའྒོ་ཞྙེས་སྒོགས་བརྒོད་པ་སྣ་
ཚོགས་འབྱུང་བའི་ས་བྒོན་དང་། ྒོན་ཡིད་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་དབང་གི་ཀུན་གཞི་ལ་བདག་གྒོ་སམ་པའི་
རྒྱུ་དང་། བསྒོད་ནམས་སྒོགས་ཀི་འདུ་བྱྙེད་ཀི་དབང་གིས་འགྒོ་བ་དྲུག་ཏུ་མ་རིག་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་སྙེ་བའི་
རྒྱུའྒོ། །ཡང་ལས་ཀི་བག་ཆགས་སྲིད་པའི་ཡན་ལག་གི་བག་ཆགས་དྙེ་ིད་དང་། འཛིན་པ་གིས་ཀི་བག་
ཆགས་ཞྙེས་བྱ་བ་ཤྙེས་པ་ལས་གུད་ན་རང་རྒྱུད་པའི་གཟུང་བ་ཡྒོད་པར་ཞྙེན་ཅིང་། དྙེ་ཤྙེས་པས་རྒོགས་པར་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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ཞྙེན་པ་སྙེ་གཟུང་བར་འཛིན་པ་དང་འཛིན་པར་འཛིན་པ་དག་སྙེད་པའི་ས་བྒོན་དང་། དྙེ་སུམ་ཅུ་པར་གསུངས་
པ། ལས་ཀི་བག་ཆགས་འཛིན་གིས་ཀི། །བག་ཆགས་བཅས་པ་ས་མ་ཡི། །ཞྙེས་སྒོ། །ཡང་རྣམ་སིན་གི་བག་
ཆགས་དང་། རྒྱུ་རྙེན་གི་བག་ཆགས་གིས་ཏྙེ། རིམ་པས་མི་དགྙེ་བ་དང་དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་ཀིས་སྙེ་བ་གཞན་
དུ་ཀུན་གཞི་ིད་སྙེད་པའི་ས་བྒོན་དང་། དགྙེ་མི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་རྣམས་ཀིས་རང་དང་རིགས་འད་སྙེད་པའི་
ས་བྒོན་བཞག་པའྒོ། །ཡང་འདི་ིད་དུ་གནས་ངན་ལྙེན་ྙེར་གཞིར་ཡང་ཕྱྙེ་སྙེ་ཕྱིས་འཆད་དྒོ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ་
སྙེ། བག་ཆགས་ཀི་ངྒོ་བྒོ་དཔྱད་པ། གཅིག་དང་ཐ་དད་དཔྱད་པ། འཇྒོག་ཚུལ་དཔྱད་པའྒོ། །དང་པྒོ་ལ་མི་འཐད་
པ་དགག་པ། འཐད་པ་འགྒོད་པ། རྒོད་པ་སྒོང་བའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། སྒོབ་དཔྒོན་རྒོག་སྒོགས། སྒོ་བྱྙེད་དགྙེ་མི་དགྙེ་
ལུང་མ་བསན་གིས་བསྒོས་པའི་བག་ཆགས་རང་དང་འད་བར་ཡྒོད་དྙེ། འདི་ིད་དུ་རྙེས་སུ་འབྲྙེལ་བའི་དགྙེ་མི་
དགྙེ་བག་ཆགས་ལ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་དགྙེ་བས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་དྙེ་དགྙེ་བ་ིད་ཡིན་ཏྙེ།
འབྲས་བུ་སྡུག་པ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་བཞིན་དུ་མི་དགྙེ་བ་ལ་ཡང་བཟླྒོག་སྙེ་སར་རྒོ། །ཀུན་གཞི་དགྙེ་མི་
དགྙེར་འགྱུར་ཏྙེ། དགྙེ་མི་དགྙེ་དང་བག་ཆགས་བདག་གཅིག་པས་སྒོ་ཞྙེ་ན་ནི། དགྙེ་མི་དགྙེ་མངྒོན་གྱུར་དང་
གཅིག་པར་ནི་མ་གྲུབ་ཅིང་། དགྙེ་མི་དགྙེའི་ས་བྒོན་དང་བདག་གཅིག་པ་ནི་མ་ངྙེས་ཏྙེ། མྙེ་དུ་བ་སྙེད་པའི་ནུས་
པ་དང་གཅིག་ཀང་དུ་བར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །སྒོབ་དཔྒོན་འབྙེན་སྒོགས་དྙེ་མི་འཐད་དྙེ།
རྙེས་སུ་འབྲྙེལ་བའི་དགྙེ་མི་དགྙེ་བཏགས་པ་བ་ནི། རྙེས་སུ་འབྲྙེལ་བའི་གཟུགས་བརན་ལྟར་རྒོ། །སྡུག་པའི་
འབྲས་བུ་འཛིན་པས་དགྙེ་བ་ཡིན་ཞྙེས་པ་ཡང་གིས་ལས། འཕྙེན་པས་འཛིན་པ་ནི་བག་ཆགས་ཀིས་མི་ནུས་
ཏྙེ། དག་བཅྒོམ་པ་ལ་ཡང་འཕྙེན་པ་ཡྒོད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །སྙེད་པས་འཛིན་པ་ཡིན་ན་མ་ངྙེས་ཏྙེ། བདྙེ་
འགྒོའ ་ི མིག་གི་དབང་པྒོ་ས་མས་ཀང་རང་རང་རིགས་འད་སྙེད་པས་དགྙེ་བར་འགྱུར་རྒོ། །གནྒོད་བྱྙེད་ཀང་ཡྒོད་
དྙེ། ཐྙེག་བསྡུས་ཀི་མི་གསལ་དང་ཞྙེས་པའི་འགྙེལ་པ་གི་གར། དགྙེ་མི་དགྙེ་གི་གར་མི་གསལ་བ་སྙེ། ལུང་
དུ་མ་བསན་པའྒོ་ཞྙེས་པའི་དྒོན་ནྒོ། །ཞྙེས་བཤད་ཅིང་། དགྙེ་མི་དགྙེ་མཚན་ིད་པ་གིས་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་
ཏྙེ། དྙེ་དག་གི་བར་ཆགས་ཀུན་གཞི་དང་རས་གཅིག་པས་སྒོ། །འདྒོད་ན། དྙེ་དག་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་
ལྒོ། །ཡང་བག་ཆགས་ནི་ཀུན་གཞི་དང་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ཏྙེ། ཀུན་གཞི་དང་ངྒོ་བྒོ་འགལ་བའི་ཕྱིར་སྒོ་སྙེར་བཞིན་
ནྒོ། །ཡང་བསམ་གཏན་དང་པྒོ་ཡན་ཆད་པའི་རྒྱུད་ལ་མི་དགྙེ་བ་ཡྒོད་པར་ཐལ་ཏྙེ། དྙེའི་བག་ཆགས་ཡྒོད་པའི་
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ཕྱིར་རྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །གིས་པ་ནི། འཇྒོག་བྱྙེད་དགྙེ་མི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་གང་གིས་བཞག་ཀང་བག་
ཆགས་ལུང་མ་བསན་ིད་དྙེ། ཀུན་གཞི་ལུང་མ་བསན་དང་རས་གཅིག་པས་སྒོ། །ཐྙེགས་བསྡུས་སྒོགས་སུ།
བག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་མ་ཡིན་པ་ཆྒོས་ཐ་དད་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཚིག་གུའི་རི་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྒྱུར་
བའི་རས་སྣ་ཚོགས་སུ་མི་སྣང་ཡང་ཚོན་གི་སྣྒོད་དུ་བཅུག་པ་ན་སྣ་ཚོགས་སྒོན་པའི་དཔྙེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
ཏྙེ། རས་ལྟ་བུ་ཀུན་གཞི་དང་ཚོན་ལྟ་བུ་ཚོས་སྣ་ཚོགས་སྒོན་པའྒོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྙེ། རྒྱུ་མཐུན་གི་བག་
ཆགས་མི་སྲིད་པ་སང་བ་དང་། ལུང་མ་བསན་ལ་རྣམ་སིན་ཡྒོད་པ་སང་བ་དང་། དགྙེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་པའི་ལུང་
དང་འགལ་བ་སང་བའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། དགྙེ་མི་དགྙེའི་བག་ཆགས་ལུང་མ་བསན་ལས་འབྲས་བུ་དགྙེ་མི་དགྙེ་
འབྱུང་ན། རྒྱུ་མཐུན་རྒྱུ་དང་འད་བའྒོ། །ཞྙེས་པ་མྙེད་པས་བག་ཆགས་ལས་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་དགྙེ་མི་དགྙེ་
འབྱུང་བར་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལྒོ་ཞྙེ་ན། བག་ཆགས་འཇྒོག་བྱྙེད་དང་། བག་ཆགས་ཀི་འབྲས་བུ་འད་བ་ལ་དགྙེ་མི་
དགྙེའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་བག་ཆགས་སུ་འཇྒོག་པས་སྒོན་མྙེད་དྒོ། །གིས་པ་ནི། བག་ཆགས་ལུང་མ་བསན་གིས་
བདྙེ་འགྒོ་དང་ངན་འགྒོ་སྙེད་པས་ན་ལུང་མ་བསན་ལ་རྣམ་སིན་ཡྒོད་པར་ཐལ་ལྒོ་ཞྙེ་ན། དྙེས་བདྙེ་འགྒོའམ་ངན་
འགྒོ་སྙེད་མྒོད་ཀི་དྙེ་ཙམ་གིས་རྣམ་སིན་གི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་ཏྙེ། ཀུན་གཞི་དང་ལུས་ཀི་དབང་པྒོ་དག་གི་སྐད་
ཅིག་ས་མ་བཞིན་ནྒོ། །བག་ཆགས་ཀིས་རྣམ་སིན་འཕྙེན་པ་ནི་མིན་ཏྙེ། འཕངས་ཟིན་པས་སྒོ། །གསུམ་པ་ནི།
སྒོམ་པ་གསུམ་དང་ཅི་རིགས་པར་ལན་པའི་གང་ཟག་གིད་འཐུག་པྒོར་ལྒོག་པ་ན་དགྙེ་བ་མྙེད་པར་ཐལ། དགྙེ་
བའི་བག་ཆགས་ཙམ་ལས། གཞན་པའི་དགྙེ་བ་མྙེད་པའི་ཕྱིར། འདྒོད་ན་བྱྙེ་བཤད་སྒོགས་སུ་སྒོམ་པ་རྒྱུན་
ཆགས་སུ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་དང་། སྒོད་འཇུག་ཏུ། སྙེམས་དྙེ་ཡང་དག་བླངས་གྱུར་པ། །དྙེང་ནས་བཟུང་སྙེ་
གིད་ལྒོག་གམ། །བག་མྙེད་གྱུར་ཀང་བསྒོད་ནམས་ཤུགས། །རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དུ་མ་ཞིག །ནམ་མཁའ་མམ་
པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །ཞྙེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྒོ་ཞྙེ་ན། དྙེ་དུས་ན་དགྙེ་བའི་ནུས་པ་ཡྒོད་པ་ཙམ་ལ་
དགྒོངས་པས་མི་འགལ་ཏྙེ། ཐྙེག་བསྡུས་བཤད་སར་དུའང་། ནུས་པའི་རང་བཞིན་གི་ཁད་པར་གི་ཕྱིར། ཞྙེས་
བཤད་དྒོ། །གཞན་དུ་ན་མི་དགྙེ་བའི་བག་ཆགས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་དགྙེ་བ་མངྒོན་གྱུར་དག་པྒོ་སྙེས་པ་ན་རྒྱུད་
གཅིག་ལ་དགྙེ་མི་དགྙེ་མཚན་ིད་པ་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་སྙེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། འདྒོད་ན། དགྙེ་མི་དགྙེ་ལྷན་ཅིག་
མི་གནས་པའི་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཐལ་ལྒོ། །གིས་པ་ནི། བག་ཆགས་དང་ཀུན་གཞི་རས་གཅིག་ན་དྙེ་དང་འད་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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བར་ས་བྒོན་ཡང་མ་བསིབས་ལུང་མ་བསན་དུ་འགྱུར་བས། དྙེ་ལས་དྙེ་འད་བ་འབྱུང་གི་དགྙེ་མི་དགྙེ་མི་འབྱུང་
བར་འགྱུར་རྒོ། །འྒོན་ཏྙེ་ཐ་དད་ན། ས་བྒོན་དྙེ་རྣམས་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་ཡིན་པས་རྙེན་གཅིག་ལ་སྙེམས་
ཅན་གི་རྒྱུད་མང་པྒོར་འགྱུར་རྒོ། །དྙེ་ནི་སྙེམས་བྱུང་མང་པྒོ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་ཡང་རྒྱུད་མང་པྒོར་མི་འགྱུར་བ་
ལྟར་ཡིན་ནྒོ་སམ་ན། མི་འད་སྙེ་སྙེམས་བྱུང་རྣམས་ནི་སྙེམས་ལ་རག་ལས་ནས་འབྱུང་བས་སྒོ། །ཡང་འཇུག་
པའི་རྣམ་ཤྙེས་བདུན་ཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་ཡང་རྒྱུད་དུ་མར་མི་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡིན་ནྒོ་སམ་ན་དྙེ་རྣམས་ནི་ཀུན་
གཞི་ལ་རག་ལས་ཏྙེ་འབྱུང་བས་སྒོ། །ས་བྒོན་རྣམས་ནི་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་ཡིན་ཞིང་། ཀུན་གཞི་ལས་ཐ་
དད་པར་རང་དབང་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུད་དུ་མར་གནས་པ་སྒོ་ན་གནས་སྒོ་ཞྙེ་ན། འདིའི་ལན་ལ། ཐྙེག་
བསྡུས་སུ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་། ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆྒོས་ཀི་ས་བྒོན་དྙེ་དག་ཅི་སྒོ་སྒོར་ཐ་
དད་པའི་ཆྒོས་གཅིག་ཡིན་ནམ་འྒོན་ཏྙེ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པར་གནས་ཞྙེ་ན། དྙེ་ལ་གནས་པ་དྙེ་དག་དང་རས་སུ་
ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་ཐ་མི་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་གི་ཞྙེས་གསུངས་པ་འདིའི་དྒོན་ལ། དྒོན་གསང་དུ་བཤད་
པའི་ཚུལ་དང་། བྒོད་ཀི་བཤད་པའི་ཚུལ་དང་། འཐད་པའི་ཕྱྒོགས་ངྒོས་བཟུང་བ་གསུམ་ལས། དང་པྒོ་ནི། དྒོན་
གསང་ལས། དྙེ་ལྟར་གངས་པ་གཞན་ཡང་ཡྒོད་དམ་ཞྙེ་ན་ཡྒོད་དྙེ། བྱྙེ་བྲག་ས་བས། འབྲས་བུ་འཛིན་པ་ནི་རས་
ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏྙེ། རས་བྱྙེད་པས་སྒོང་པས་ད་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སྒོ། །རས་ིད་ཀང་
མ་ཡིན་ཏྙེ། འདས་པ་ལ་ཡང་རས་ཡྒོད་པས་འབྲས་བུ་འཛིན་པའི་བྱྙེད་པ་ཡྒོད་པའི་ཕྱིར། ད་ལྟ་བར་ཐལ་བས་
སྒོ། །ཡང་མདྒོ་སྙེ་པའི་ལུགས་ལ་གཟུགས་མྙེད་དུ་འཕགས་པས་ལམ་མངྒོན་དུ་བྱས་པ་ན་སྙེམས་དང་ྒོན་
མྒོངས་པའི་ས་བྒོན་རྣམས་དྙེ་ིད་མ་ཡིན་ཏྙེ། ས་བྒོན་རྣམས་ཟག་མྙེད་དུ་འགྱུར་བས་སྒོ། །ཐ་དད་ཀང་མ་ཡིན་
ཏྙེ། རྒྱུད་དུ་མར་འགྱུར་བས་སྒོ། །ཞྙེས་བཤད་དྒོ། །འྒོན་ཀང་སྙེ་པ་དྙེ་དག་གི་འདྒོད་པ་ནི་ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལྙེན་
པའི་ྙེས་པ་ཡིན་པས་ནང་འགལ་ཡང་ཡིན་ཅིང་། འདིར་ནི་ས་བྒོན་དངྒོས་པྒོ་ཡིན་པས་དྙེ་ིད་དང་གཞན་ིད་
དུ་བརྒོད་དུ་མྙེད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཅི་སྙེ་དབུ་མ་པས་བདྙེན་གིས་དྙེ་ིད་དང་གཞན་ིད་དུ་བརྒོད་དུ་
མྙེད་པ་བཞིན་དུ་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེ་ན་དྙེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྙེ། དབུ་མ་པས་ནི་སྤྲྒོས་པའི་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་དྒོན་
དམ་པ་ཞྙེས་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དངྒོས་པྒོར་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་ནི། རྙེད་
མདའ་བས། ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ས་བྒོན་གང་ཡིན་པ་དྙེ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤྙེས་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡྒོད་པ་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

མ་ཡིན་ཏྙེ། དྙེ་གཟུགས་ཡིན་པ་མི་རིགས་པས་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་གི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་ལ། དྙེ་ལྟར་ན་
སྙེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་དང་རས་གཅིག་པ་
ཡང་མ་ཡིན་ཏྙེ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་བག་ཆགས་ཡྒོངས་སུ་སིན་པ་མཐར་
ཐུག་པའི་ངྒོ་བྒོ་ཡིན་པས་སར་རྣམ་པར་སིན་པ་གཞན་འབྱིན་པའི་ནུས་པ་མྙེད་པ་ལྟར་ལས་ཀི་བག་ཆགས་དག་
ལ་ཡང་རྣམ་སིན་འབྱིན་པའི་ནུས་པ་མྙེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཀུན་གཞི་ལྟར་དུ་བག་ཆགས་རྣམས་ཀང་སྙེ་
བ་ས་མའི་ལས་ཀི་འཕྙེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་སིན་པར་འགྱུར་གི། ཚེ་འདིའི་སྒོ་བྱྙེད་ཀི་རྙེན་ལ་མི་ལྟྒོས་
པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་ལྟར་ན་རས་གཅིག་པ་དང་། ཐ་དད་པའི་ཕྱྒོགས་གིས་ཀ་ལ་ཡང་རིགས་
པས་གནྒོད་པས་མི་འཐད་ལ། མཚན་ིད་ནི་ཐ་དད་པ་ལ་རིགས་པས་བརག་པར་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཐ་དད་པ་ཁྒོ་ན་
ཡིན་ནྒོ། །ཞྙེས་བཞྙེད་དྒོ། །དྙེ་ལ་བག་ཆགས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ནི་སར་བཀག་ཟིན་ཅིང་། རས་གཅིག་ཡིན་པའི་
ཕྱྒོགས་ལ་གནྒོད་བྱྙེད་བརྒོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དྙེ། ལས་ཀི་བག་ཆགས་ལ་རྣམ་སིན་འབྱིན་པའི་ནུས་པ་མྙེད་པར་
ཐལ། ཞྙེས་པའི་དྒོན་རྣམ་སིན་འཕྙེན་བྱྙེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་དྒོན་ཡིན་ན་ནི། ཤིན་ཏུ་འདྒོད་དྙེ། བག་ཆགས་
དྙེ་དགྙེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མི་དགྙེ་བ་གང་དུ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཁམས་གྒོང་གི་གང་ཟག་གི་
རྒྱུད་ལ་མི་དགྙེ་བའི་བག་ཆགས་མྙེད་པར་འགྱུར་ཞིང་དགྙེ་ར་ཆད་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་དགྙེ་བའི་བག་
ཆགས་མྙེད་པར་འགྱུར་རྒོ། །སིར་རྣམ་སིན་འབྲས་བུར་བྱས་ནས་དྙེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་པའི་དྒོན་ཡིན་ན་ནི་
མ་ངྙེས་ཏྙེ། ཀུན་གཞི་རྣམ་སིན་ཡིན་ཀང་སྐད་ཅིག་ས་མས་ཕྱི་མ་བསྙེད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གསུམ་པ་ནི། བཤད་
སར་དུ་མདྒོ་སྙེ་པའི་ལྟར་ན་དྒོན་གི་རྣམ་པ་འཛིན་པའི་བླྒོ་དང་། རྣམ་པ་དག་དྙེ་ིད་དང་གཞན་ིད་མ་ཡིན་པ་
དཔྙེར་བྱས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཀུན་གཞི་དང་བག་ཆགས་རས་གཞན་དུ་བརྒོད་དུ་མྙེད། བཟླྒོག་པ་དྙེ་ིད་དུ་
བརྒོད་དུ་མྙེད་པར་མངྒོན་ཏྙེ། མདྒོ་སྙེ་པའི་ལུགས་ལ་དྒོན་གི་རྣམ་པ་འཛིན་པའི་བླྒོ་དྙེ་དང་རྣམ་པ་རས་གཅིག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེས་ན་ཐྙེག་བསྡུས་སུ། ཟག་མྙེད་ཀི་ས་བྒོན་ཐྒོས་པའི་བག་ཆགས་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་
མ་ཡིན་པར་ཆུ་དང་འྒོ་མ་དཔྙེར་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡང་ཀུན་གཞིའི་ལྒོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་དགྒོངས་ཏྙེ། དྙེ་
ལྟར་མ་ཡིན་པར་དྙེ་ཀུན་གཞིའི་རས་མ་ཡིན་པའི་དངྒོས་པྒོ་ཞིག་ཡིན་ན། བྙེམ་པྒོ་དང་རིག་པ་ཅི་ཡིན་བརགས་
ན་མི་འཐད་པས་སྒོ། །ར་བའི་རྒོད་པའི་ལན་ནི། ཀུན་གཞི་མ་བསིབས་ལུང་མ་བསན་ལས་དགྙེ་མི་དགྙེ་སྣ་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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ཚོགས་འབྱུང་བ་སྙེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་ལས་ཡང་ཡང་བཤད་པས་བསལ་ལྒོ། །གསུམ་པ་འཇྒོག་ཚུལ་དཔྱད་
པ་ལ་གསུམ་སྙེ། སྒོན་གི་སྒོབ་དཔྒོན་རྣམས་ཀི་ལུགས་འགྒོད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་བརྒལ་ལན་གི་ཚུལ་བརྒོད་པ་
དང་། འཐད་པའི་ལུགས་བཤད་པའྒོ། །དང་པྒོ་ལ་གྲུབ་མཐའ་གསུམ་སྙེ། རིང་ཁྒོ་ན་གསྒོ་བ་དང་། གསར་ཁྒོ་ན་
སྙེད་པ་དང་། རིང་ཡང་གསྒོ་ལ་གསར་ཡང་སྙེད་པའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། བཙུན་པ་ཡང་དག་བདྙེན་ཕུལ་དང་། ཟླ་བ་
སྒོང་ལ་སྒོགས་པ་ན་རྙེ། བག་ཆགས་ནི་སྒོ་བྱྙེད་ལ་མི་ལྟྒོས་པར་ཆྒོས་ིད་ཀི་གནས་པ་སྒོ་བྱྙེད་ཀིས་གསྒོ་བར་
ཟད་ཀི་སྒོན་མྙེད་སྙེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །གིས་པ་ནི། སྒོབ་དཔྒོན་ཟླ་འྒོད་དང་། བཙུན་པ་
དགའ་བྒོ་དང་། མཆྒོག་གི་སྙེ་དང་། རྒོག་གྙེའི་སྙེ་དང་། ཀླུའི་སྙེ་ལ་སྒོགས་པ་ན་རྙེ། ཏིལ་ལ་སྒོགས་པ་ལ་མྙེ་ཏྒོག་
གི་དི་གསར་དུ་སྒོ་བར་བྱྙེད་པ་མཐྒོང་ནས་སྒོ་བར་བྱྙེད་པས་ཀང་སྒོན་མྙེད་པ་ཁྒོ་ན་སྙེད། གསྒོ་བར་བྱྙེད་པས་
ཀང་སྒོན་མྙེད་པ་ཁྒོ་ན་གསྒོ་བར་བྱྙེད་ཀི། སྒོན་གི་རིང་པ་ནི་གསྒོ་བ་མ་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །གསུམ་པ་
ནི། སྒོབ་དཔྒོན་ཐྒོགས་མྙེད་དང་། ཆྒོས་སྒོང་ལ་སྒོགས་པ་ན་རྙེ། ས་བྒོན་རིང་པ་ཡང་གསྒོ་ལ་གསར་པ་ཡང་
སྙེད་དྙེ། དྙེ་ཡང་ཟག་པ་མྙེད་པའི་ས་བྒོན་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ནི་རིང་པ་གསྒོ་ལ། ལས་
ཀི་བག་ཆགས་ནི་གསར་པ་ཡང་སྙེད་ལ་རིང་པ་ཡང་གསྒོའ །ྒོ །དྙེ་ཡང་སྒོན་མྙེད་པའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་
ཆྒོས་ིད་ཀིས་གནས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་བདག་རྙེན་བྱྙེད་ལ་དྙེ་གིས་ཀས་ཀང་སྐད་ཅིག་ས་མའི་འབྲས་བུ་
སྙེད་པར་བྱྙེད་པའི་ཆ་ནས་ས་མ་ཕྱི་མའི་རྒྱུའི་རྙེན་ིད་དུ་སྙེམས་སྒོ། །གིས་པ་ནི། དང་པྒོ་ལ་འདྒོད་ཆགས་
སྒོགས་སྒོ་བྱྙེད་རྣམས་གཞིའི་རྒྱུའི་རྙེན་མིན་པར་འགྱུར་ཏྙེ། གྲུབ་ཟིན་གསྒོ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་ནི་
སར་མྙེད་སྙེད་བྱྙེད་ཡིན་པས་སྒོ། །འདྒོད་ན། ཐྙེག་བསྡུས་སུ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་ཇི་ལྟ་བ་དྙེ་ལྟར་ཀུན་ནས་
ྒོན་མྒོངས་པའི་ཆྒོས་རྣམས་ཀང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་ཀི་རྒྱུའི་རྙེན་དུ་བཞག་སྙེ། ཞྙེས་གསུངས་པ་འདི་དང་
འགལ་ལྒོ། །ཡང་ཏིལ་སྒོགས་ལ་དི་ཆྒོས་ིད་ཀིས་གནས་པ་མ་མཐྒོང་བས་དྙེས་མཚོན་པའི་དྒོན་མྙེད་དྒོ་ཞྙེས་
གསུངས་སྒོ། །དྙེ་ལ་དྒོན་གསང་དུ་ལན་བཏབ་པ་སྒོན་དང་པྒོ་མྙེད་དྙེ། བྱྙེ་བྲག་ཏུ་ས་བས་འད་བའི་ཕྱིར་རས་
གཞན་གི་སྐལ་མམ་གི་རྒྱུན་ཡིན་པ་ལྟར། སྒོ་བྱྙེད་རྣམས་རིགས་འད་བའི་ངྒོས་ནས་རྒྱུའི་རྙེན་དང་མི་འད་བའི་
བག་ཆགས་འཇྒོག་པའི་བདག་རྙེན་དུ་འཇྒོག་པས་སྒོ། །སྒོན་ཕྱི་མ་ཡང་མྙེད་དྙེ། སྒོག་ས་དང་རྒོ་བ་སྒོགས་མྙེ་
ཏྒོག་དང་འཕྲད་ཀང་དི་མི་འཛིན་པས་ཏིལ་སྒོགས་ལ་ཆྒོས་ིད་ཀི་དི་འཛིན་པ་ཡྒོད་པར་ཤྙེས་སྒོ། །ཞྙེས་དང་།
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

གཞན་ཡང་སྙེམས་ཙམ་པ་ལ་ཤྙེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཏིལ་སྒོགས་མྙེད་ཀི་འཇིག་རྙེན་ན་གགས་པའི་དཔྙེ་ཙམ་
དུ་བྱས་པར་ཟད་དྒོ། །ཞྙེས་དང་། ཕྱྒོགས་གིས་པ་ལ་ཡང་བག་ཆགས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་ཕྱི་མ་རྒྱུ་མྙེད་དུ་
འགྱུར་ཏྙེ། ཀུན་གཞི་དང་ཕྲད་ནས་དྙེ་སྙེད་པའི་བག་ཆགས་གསར་པ་བཞག་པ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འཕགས་
པའི་ལམ་ཡང་ཆྒོས་མཆྒོག་ཡན་ཆད་དུ་སྙེ་མ་མྒོང་བའི་དྙེའི་བག་ཆགས་གསར་པ་བཞག་པ་མྙེད་པས་རྒྱུ་མྙེད་
དུ་འགྱུར་རྒོ། །བག་ཆགས་ཆྒོས་ིད་ཀིས་ཡྒོད་ན་ཀུན་གཞི་དང་། ཟག་མྙེད་ཀི་བག་ཆགས་རིང་པ་ལས་དྙེ་དག་
སྙེའྒོ་ཞྙེས་གྙེང་ངྒོ་། །དྙེ་ལ་ཡང་སྒོན་དང་པྒོ་མྙེད་དྙེ། ནང་གི་སྙེ་མཆྙེད་ལ་དམིགས་པའི་ཡིད་ཤྙེས་ཀིས་ཡིད་ཀི་
སྙེ་མཆྙེད་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་གཞི་ལ་ཡང་དམིགས་པས་ན་དྙེས་ཀུན་གཞི་ལ་ཀུན་གཞི་ཕྱི་མ་སྙེད་པའི་བག་
ཆགས་འཇྒོག་པས་སྒོ། །ཕྱི་མ་ཡང་མྙེད་དྙེ། འཕགས་པའི་ལམ་གི་རིགས་ནི་ཟག་མྙེད་མ་ཡིན་གི་སིབ་པ་ཡིན་
ཏྙེ། རྣམ་པར་ངྙེས་པར་བསྡུ་བར། རྒྱུད་གང་ལ་སིབ་པ་གིས་ཀའི་ས་བྒོན་བསྲབས་པའི་ཕྱིར་སང་དུ་རུང་བ་དྙེ་
བྱང་ཆུབ་སྙེམས་པའི་རིགས་དང་། གང་ལ་ྒོན་མྒོངས་པའི་ས་བྒོན་སྲབ་པ་ཡྒོད་པ་དྙེ་ན་ཐྒོས་དང་རང་སངས་
རྒྱས་ཀི་རིགས་དང་། གང་ལ་དྙེ་གིས་ཀའི་ས་བྒོན་ཆྙེ་བས་སང་དུ་མི་རུང་བ་ཡྒོད་པ་དྙེ་ནི་རིགས་ཆད་དུ་
གསུངས་སྒོ། །ཟག་མྙེད་ཀི་སྐད་ཅིག་དང་པྒོ་ལ་ནི་རྒྱུའི་རྙེན་མྙེད་ཅིང་། རྙེན་ནི་བཞི་ཞྙེས་པ་ནི་ཁབ་པའི་དྒོན་
མིན་གི་སྲིད་པ་ལ་བསམ་པའྒོ། །ཞྙེས་ལན་འདྙེབས་སྒོ། །དྙེའི་ལན་དང་པྒོ་མི་རིགས་ཏྙེ། སྙེམས་ཙམ་པའི་
ལུགས་ལ་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཅི་སྙེ་དངྒོས་སུ་དམིགས་པ་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་དང་།
བརྒྱུད་པའི་དམིགས་པ་ཀུན་གཞི་ཡིན་པས་ཡིད་ཤྙེས་དྙེས་ཀུན་གཞི་སྙེད་པའི་བག་ཆགས་འཇྒོག་པར་རྒོག་ན་
གཞན་གི་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་ལ་དམིགས་པའི་ཡིད་ཤྙེས་ཀིས་ཀུན་གཞི་ལ་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཀང་
གཞན་གི་ཤྙེས་པའི་རྒྱུའི་རྙེན་དུ་འགྱུར་བས་ན་འགྒོ་བ་ཀུན་གི་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རྒོ། །ཡང་རང་བཞིན་གི་
རིགས་སིབ་པ་ཡིན་ན་བྱང་ཆུབ་སྙེམས་དཔའི་སར། རང་བཞིན་གི་རིགས་ནི་སྙེ་མཆྙེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་རྒོ་
ཞྙེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། བསྡུ་བར་གསུངས་པ་ནི། སིབ་པའི་ས་བྒོན་སྲབ་པ་ིད་ཀིས་ཆྒོས་ིད་ཀི་
ས་བྒོན་ཟག་མྙེད་ཡྒོད་པར་སྒོན་པ་ལ་དགྒོངས་པའྒོ། །ཟག་མྙེད་དང་པྒོ་ལ་རྒྱུའི་རྙེན་མྙེད་པའང་མི་རིགས་ཏྙེ། སྙེ་
པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་ཀུན་རྙེན་བཞི་ལས་སྙེ་བར་བཤད་པས་སྒོ། །གསུམ་པ་ནི། དྒོན་
གསང་དུ། དྙེ་ནི་དྙེ་ལྟར་ཡིན་ཏྙེ། ཞྙེས་ཕྱྒོགས་དང་པྒོ་བཞག་ལ། འྒོན་ཀང་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཆྒོས་ིད་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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ཀིས་གནས་པ་ཡིན་པ་ནི་ཤྙེས་དཀའ་བས་ཕྱྒོགས་གསུམ་པ་རིང་པ་བརས་པར་བྱྙེད་པ་དང་། གསར་བ་སྙེད་པ་
གིས་ཀ་ཡྒོད་པ་བཞག་བདྙེའྒོ། །འདི་ལ་དཔང་ལྒོ་ཆྙེན་པྒོས་རྒྱུ་མཐུན་གི་དང་ཟག་མྙེད་ཀི་ས་བྒོན་རིང་པ་
བརས་པར་བྱྙེད་ཅིང་། རྣམ་སིན་གི་བག་ཆགས་ནི་གསར་པ་འཇྒོག་པའྒོ་ཞྙེས་པ་ནི་མ་ངྙེས་པ་སྙེ། དྙེ་གིས་
ལས་བཟླྒོག་པ་དུ་མ་ཡྒོད་པའི་ཕྱིར། ཞྙེས་གསུངས་ཤིང་། དྙེའི་ཤྙེས་བྱྙེད་དུ་ཐྒོས་པའི་བག་ཆགས་ཆུང་ངུ་དང་།
འབྲིང་དང་ཆྙེན་པྒོ་གསར་དུ་བཞག་པ་ཕྱིས་ཐྒོས་པས་གསྒོ་བ་ན་རྒྱུ་མཐུན་དང་ཟག་མྙེད་ཀི་ས་བྒོན་ལ་གསར་
པ་གསྒོ་བར་གྲུབ་ཅིང་། ཐྒོས་པའི་བག་ཆགས་དྙེ་ཆྒོས་ིད་ཀིས་གནས་ན་འགྒོ་བ་ཀུན་ཐར་པའི་རིགས་སད་
པར་ཐལ་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ནི་གནད་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆྙེན་པྒོ་དག་ཀང་འཁྲུལ་པར་མངྒོན་ཏྙེ། ཐྙེག་
བསྡུས་ལས། ཐྒོས་པའི་བག་ཆགས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྙེན་པྒོ་ལྔ་ཆྒོས་ཀི་སྐུའི་ས་བྒོན་དུ་བལྟ་སྙེ། ཞྙེས་
གསུངས་པའི་དྒོན་ནི། ཟག་མྙེད་ཀི་ས་བྒོན་ཆྒོས་ིད་ཀིས་གནས་པ་དྙེ་ིད་ཐྒོས་པའི་རྙེན་གི་གསྒོ་བར་བྱ་བ་
ཡིན་པས་ན། ཐྒོས་པའི་བག་ཆགས་ཞྙེས་བཤད་པ་ཡིན་གི། ཐྒོས་པའི་རྙེན་གིས་གསར་དུ་བཞག་པའི་དྒོན་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གཞན་དུ་ན་མདྒོ་སྙེ་པའི་ལུགས་ཀི་ཟག་མྙེད་ཀི་ས་བྒོན་དང་འདྒོད་ཚུལ་ཁད་པར་མྙེད་པར་
ཐལ་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གསུམ་པ་མཚན་གཞི་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། མདྒོར་ན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་
དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཡྒོངས་སུ་མ་ཆད་པས་མི་གསལ་ཞིང་ཡུལ་སྣང་བར་ནུས་ཙམ་པ། འཁྒོར་ཀུན་འགྒོ་ལྔ་
ཁྒོ་ན་དང་ལན་པ། ཚོར་བ་བཏང་སྒོམས་ཁྒོ་ན་ཅན། ངྒོ་བྒོ་མ་བསིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ། དུས་འཁྒོར་བ་ཇི་
སྲིད་བར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བ་སྙེ། སུམ་ཅུ་པར། དྙེ་ནི་ལྙེན་པ་དག་དང་གནས། །རག་ཏུ་རྙེག་དང་ཡིད་
བྱྙེད་དང་། །རིགས་དང་འདུ་ཤྙེས་སྙེམས་པར་ལན། །དྙེ་ལ་ཚོར་བ་བཏང་སྒོམས་ཏྙེ། །དྙེ་ནི་མ་བསིབས་ལུང་མ་
བསན། །རྙེག་ལ་སྒོགས་པ་དྙེ་བཞིན་དུ། །དྙེ་ནི་རྒྱུན་འབབ་ཆུ་བྒོ་བཞིན། །ཞྙེས་གསུངས་པས་སྒོ། །གསུམ་པ་
དམིགས་པ་ནི། བསྡུ་བ་ལས། དྙེ་ལ་དམིགས་པས་འཇུག་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་གང་ཞྙེ་ན། མདྒོར་བསྡུ་ན་ཀུན་
གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་གིས་ཀིས་འཇུག་སྙེ། ནང་གི་ལྙེན་པ་རྣམ་པར་རིག་པ་
དང་། ཕྱི་རྒོལ་གི་སྣྒོད་རྣམས་ཡྒོངས་སུ་མ་ཆད་པ་རྣམ་པར་རིག་པའྒོ། །དྙེ་ལ་ནང་གི་ལྙེན་པ་ནི་ཀུན་བཏགས་
པའི་ངྒོ་བྒོ་ིད་ལ་མངྒོན་པར་ཞྙེན་པའི་བག་ཆགས་དང་། རྙེན་གཞི་བཅས་པའི་དབང་པྒོའ་ི གཟུགས་སྒོ། །དྙེ་ཡང་
གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་ནའྒོ། །གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ན་ནི་བག་ཆགས་ལྙེན་པ་ཁྒོ་ནར་ཟད་དྒོ། །དྙེ་ལ་ཕྱི་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

རྒོལ་གི་སྣྒོད་རྣམས་ཡྒོངས་སུ་མ་ཆད་པ་རྣམ་པར་རིག་པ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་ལྙེན་པའི་དམིགས་
པ་གང་ཡིན་པ་དྙེ་ིད་ལ་བརྙེན་ནས་རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཇིག་རྙེན་དང་། སྣྒོད་ཀི་རྒྱུན་རྣམ་པར་རིག་པ་
སྙེ་འདི་ལྟར་དཔྙེར་ན་མར་མྙེ་འབར་བ་ནི་སིང་པྒོ་དང་། སྣུམ་གི་རྒྱུས་ནི་ནང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ། ཕྱི་རྒོལ་
དུ་ནི་འྒོད་འབྱུང་བར་བྱྙེད་པ་བཞིན་དུ་ནང་གི་ལྙེན་པའི་དམིགས་པ་དང་། ཕྱི་རྒོལ་གི་དམིགས་པ་འདི་ལ་ཡང་
ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཚུལ་འདི་དང་འད་བ་བལྟ་བར་བྱ་སྙེ། དམིགས་པ་དྙེ་ནི་འཇིག་རྙེན་གི་མཁས་པ་
དག་གིས་ཀང་ཡྒོངས་སུ་བཅད་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ཕྲ་བ་ཡིན་ནྒོ། །དམིགས་པ་དྙེ་ནི་རག་ཏུ་ཡྒོད་པ་ཡིན་ཏྙེ།
ལན་འགའ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྒོ། །འྒོན་ཀང་དང་པྒོའ ་ི སྐད་ཅིག་ལ་བརྙེན་ནས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་རྣམ་
པར་རིག་པ་རྒོ་གཅིག་པ་འཇུག་པར་འགྱུར་རྒོ། །ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དྙེ་ནི་དམིགས་པ་ལ་སྐད་ཅིག་པ་
ཡིན་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྙེ། སྐད་ཅིག་པའི་རྒྱུན་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་གི་གཅིག་པ་ིད་ནི་མ་ཡིན་ནྒོ། །ཀུན་གཞིའི་
རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དྙེ་ཡང་འདྒོད་པའི་ཁམས་ན་ནི་རྒྱུ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ཅན་དུ་བརྒོད་པར་བྱའྒོ། །གཟུགས་ཀི་
ཁམས་ན་ནི་རྒྱུ་ཆྙེན་པྒོར་གྱུར་པའི་དམིགས་པ་ཅན་དུ་བརྒོད་པར་བྱའྒོ། །གཟུགས་མྙེད་པའི་ཁམས་ནམ་མཁའ་
མཐའ་ཡས་སྙེ་མཆྙེད་དང་། རྣམ་ཤྙེས་མཐའ་ཡས་སྙེ་མཆྙེད་ན་ནི་རྒྱུ་ཚད་མྙེད་པའི་དམིགས་པ་ཅན་ནྒོ། །ཅི་
ཡང་མྙེད་པའི་སྙེ་མཆྙེད་ན་ནི་རྒྱུ་ཕྲ་བའི་དམིགས་པ་ཅན་ནྒོ། །འདུ་ཤྙེས་མྙེད་འདུ་མྙེད་མིན་སྙེ་མཆྙེད་ན་ནི་རྒྱུ་
ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དམིགས་པ་ཅན་དུ་བལྟ་བར་བྱའྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་ཤིང་། དྙེའི་དྒོན་དབུས་མཐར། སྙེམས་སུ་
སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་། དྒོན་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཞྙེས་གསུངས་ཤིང་། སུམ་ཅུ་པར། དྙེ་ནི་
ལྙེན་པ་དག་དང་གནས། །རྣམ་པར་རིག་པ་མི་རིག་པ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །མདྒོར་བསྡུ་ན་ཀུན་གཞིའི་
དམིགས་པ་ལ་ནང་གི་ྙེ་བར་ལྙེན་པ་དང་། ཕྱི་རྒོལ་གི་སྣྒོད་གིས། དང་པྒོ་ལ། བདག་དང་ཆྒོས་སུ་ཀུན་
བཏགས་པའི་ངྒོ་བྒོ་ིད་ལ་མངྒོན་པར་ཞྙེན་པའི་བག་ཆགས་དང་། གནས་དང་བཅས་པའི་དབང་པྒོའ ་ི གཟུགས་
དང་། མིང་གཞིའི་ཕུང་པྒོ་དང་། དབང་པྒོའང་རང་དང་གཞན་གི་དབང་པྒོ་གིས་ཀ་ལ་དམིགས་ཏྙེ། དབུས་
མཐའི་འགྙེལ་པར། སྙེམས་ཅན་དུ་སྣང་བ་ནི་དབང་པྒོ་ལྔར་བདག་དང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་གང་ཡྒོད་པའྒོ་ཞྙེས་
པས་སྒོ། །དྙེ་ིད་ནི་དྒོན་གསང་དུ། འདིའི་དམིགས་པ་ཅི་ཞྙེ་ན། ས་བྒོན་དང་མིག་ལ་སྒོགས་པ་དང་། གཟུགས་
ལ་སྒོགས་པའྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་ཤིང་། དྙེ་ཡང་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སྙེ། གཟུགས་མྙེད་དུ་ནི་ས་བྒོན་དང་མིང་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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གཞིའི་ཕུང་པྒོ་ཙམ་ལ་དམིགས་པས་སྒོ། །སྣྒོད་ཀི་འཇིག་རྙེན་ལ་དམིགས་ཚུལ་རྒྱ་ཆྙེ་ཆུང་ལ་སྒོགས་པ་ས་
རབས་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པ་ནི་ཤྙེས་བྱྙེད་མྙེད་དྙེ། བསྡུ་བ་ལས། སྣྒོད་ཀི་འཇིག་རྙེན་ཡྒོངས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་
དམིགས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །འདིར་སྣྒོད་ཀི་འཇིག་རྙེན་དང་དབང་པྒོ་ལ་དམིགས་པར་གསུངས་པའི་
དྒོན་ཡང་། ལས་ཀི་བག་ཆགས་ཀུན་གཞི་ལ་གནས་པས་བསྙེད་ནས་ཀུན་གཞི་ིད་སྣྒོད་དྒོན་དུ་སྣང་བ་སྙེ། བྷ་
ར་ཏིའི་དྷ་རའི་བཤད་པ་བཤད་སར་དུ་དངས་པ། ནམ་མཁའ་ས་རླུང་ི་མ་དང་། །རྒྱ་མཚོ་རླུང་དང་ཕྱྒོགས་
རྣམས་ནི། །ནང་གི་ཤྙེས་པའི་ངྒོ་བྒོ་ཡི། །ཆ་ལས་ཕྱི་རྒོལ་ལྟ་བུར་འདུག །ཅྙེས་གསུངས་སྒོ། །བཞི་པ་རྣམ་པ་ནི་
བསྡུ་བར་སར་གི་དམིགས་པ་གིས་པྒོ་དྙེ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ལ། སུམ་ཅུ་པར། དྙེའི་སྙེང་
དུ་མི་རིག་པ་ཞྙེས་གསུངས་པ་ནི་མི་གསལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞྙེས་བྱ་བའི་དྒོན་ནྒོ། །འདི་ལ་ས་རབས་པ་རྣམས་
ཀིས་རྣམ་པ་ཁྲ་བྒོར་སྣང་བ་དང་། ཁྲ་བྒོ་མ་ཡིན་པར་སྣང་བ་གིས་ལས། དང་པྒོ་ནི། མིའི་འཇིག་རྙེན་ན་སྒོ་ལྔའི་
རྣམ་ཤྙེས་ལ་ས་དང་ཆུ་ལ་སྒོགས་པར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་ཀུན་གཞི་ལ་ཡང་དྙེ་ལྟར་སྣང་བ་དང་། དྙེ་བཞིན་དུ་ལྷའི་
སྒོ་ལྔ་ལ། སྣྒོད་ཀི་འཇིག་རྙེན་གསྙེར་གི་ས་གཞི་དང་། དུད་འགྒོ་ལ་མུན་པའི་སག་རུམ་ལ་སྒོགས་པ་དང་།
དམལ་བ་ལ་ལགས་བསྲྙེགས་ཀིས་ས་གཞི་ལ་སྒོགས་པ་དང་། ཡི་དྭགས་ལ་རྣག་ཁྲག་ལ་སྒོགས་པར་སྣང་བ་
བཞིན་དུ། མིའི་ཀུན་གཞི་ལ་དྙེ་དག་ཐམས་ཅད་སྣང་ལ། དྙེ་བཞིན་དུ་འགྒོ་བ་རྙེ་རྙེའི་ཀུན་གཞི་ལ་ཡང་དྙེ་དག་
ཐམས་ཅད་སྣང་བའྒོ། །གིས་པ་ནི། མིའི་ཀུན་གཞི་ལ་ངམ་གྒོག་དང་གཡང་ས་ལ་སྒོགས་པར་སྣང་བ་ནས།
དམལ་བའི་ཀུན་གཞི་ལ་ལགས་བསྲྙེགས་ཀི་ས་གཞི་ཁྒོ་ནར་སྣང་གི་གཞན་མི་སྣང་བར་འདྒོད་པའྒོ། །དྙེ་གིས་
གང་བདྙེ་ཞྙེ་ན། ཁ་ཅིག་ཁྲ་བྒོར་སྣང་བ་བདྙེ་སྙེ། དམིགས་རྣམ་ཡྒོངས་སུ་མ་ཆད་པ་དང་། གཟུང་བྱ་བརན་པར་
གསལ་བའི་ཕྱིར་ཞྙེས་འདྒོད་དྒོ། །ལྔ་པ་མཚུངས་ལན་འཁྒོར་ནི། ཀུན་འགྒོ་ལྔ་ཁྒོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་སྙེ།
བསྡུ་བ་ལས། དྙེ་ལ་མཚུངས་པར་ལན་པས་འཇུག་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞྙེ་ན། འདི་ལ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་
པར་ཤྙེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་ནི་སྙེམས་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་ཀུན་འགྒོ་ལྔ་པྒོ་ཡིད་ལ་བྱྙེད་པ་དང་།
ཚོར་བ་དང་། རྙེག་པ་དང་། འདུ་ཤྙེས་དང་། སྙེམས་པ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལན་ནྒོ། །ཆྒོས་དྙེ་དག་ཀང་
རྣམ་པར་སིན་པས་བསྡུས་པ་དང་། འཇིག་རྙེན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྒོགས་པར་དཀའ་བའི་ཕྲ་བ་དང་།
གཏན་དུ་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་མཚུངས་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ནྒོ། །སྙེམས་ལས་བྱུང་བ་དྙེ་དག་ལས་ཀུན་གཞིའི་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི་ཚོར་བ་གང་ཡིན་པ་དྙེ་ནི་གཅིག་ཏུ་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡིན། བདྙེ་
བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡིན་ནྒོ། །དྙེ་ིད་ཀིས་དྙེ་ལས་གཞན་པའི་སྙེམས་ལས་བྱུང་བའི་
ཆྒོས་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནྒོ། །ཞྙེས་དང་། དྙེ་དག་གི་དྒོན་བསྡུས་ནས་སུམ་ཅུ་པར། རག་ཏུ་དྙེ་
དག་དང་ཡིད་བྱྙེད། །ཅྙེས་སྒོགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྒོ། །སྙེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་མི་ལན་
པའི་ཚུལ་ནི་མཚུངས་ལན་གི་འདུ་བྱྙེད་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏྒོ། །དྲུག་པ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི། ཀུན་གཞི་ཇི་
སྲིད་འཁྒོར་བའི་བར་དུ་གཅིག་པུ་ཐ་དད་མྙེད་པའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་གམ། མི་རག་པ་རྒྱུན་གི་ཚུལ་གིས་འཇུག་
ཅྙེ་ན། དྙེ་ནི་རྒྱུན་འབབ་ཆུ་བྒོ་བཞིན། །ཅྙེས་གསུངས་པས། མི་རག་པ་རྒྱུན་གི་ཚུལ་གིས་འཇུག་གྒོ །འདི་ལ་
འཇུག་ཚུལ་གསུམ་སྙེ། སྐད་ཅིག་མའི་འཇུག་ཚུལ་དང་། སྙེ་བ་བརྒྱུད་མར་འཇུག་ཚུལ་དང་། ཚེ་གཅིག་གི་
འཇུག་ཚུལ་ལྒོ། །དང་པྒོ་ནི། བསྡུ་བར། དམིགས་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་དང་། །གཅིག་གི་རྙེན་ནི་གཅིག་
ཡིན་དང་། །ལྷན་ཅིག་དངྒོས་པྒོ་འཇུག་པ་དང་། །ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་ལྒོག་པ་ཡིན། །ཞྙེས་འཇུག་ཚུལ་བཞི་
དང་། ལྒོག་ཚུལ་གཅིག་གསུངས་པའི། དང་པྒོ་དམིགས་པས་འཇུག་པ་ནི། ད་ལྟར་གི་ཀུན་གཞི་ནང་ྙེ་བར་
ལྙེན་པ་དང་། ཕྱི་སྣྒོད་ཀི་འཇིག་རྙེན་ལ་དམིགས་ཏྙེ་འཇུག་པ་ལྟར་སྐད་ཅིག་གིས་པ་ཕན་ཆད་ཀང་དྙེ་གིས་ལ་
དམིགས་ཏྙེ་འཇུག་པའྒོ། །གིས་པ་མཚུངས་པར་ལན་པས་འཇུག་པ་ནི། ད་ལྟར་གི་ཀུན་གཞི་ཀུན་འགྒོ་ཁྒོ་ན་
དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་ལྟར། སྐད་ཅིག་གིས་པ་ཕན་ཆད་ཀང་དྙེ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པས་འཇུག་
པའྒོ། །གསུམ་པ་གཅིག་གི་རྙེན་གཅིག་ཡིན་པས་འཇུག་པ་ནི། ད་ལྟར་གི་ཀུན་གཞིས་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤྙེས་ལ་
དགྙེ་མི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་དུ་འབྱུང་བའི་ས་བྒོན་གི་གཞི་བྱྙེད་པས་རྒྱུའི་རྙེན་དང་། ཀུན་གཞིས་ཟིན་པའི་དབང་
པྒོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྙེན་ནས་རྣམ་ཤྙེས་ལྔ་སྙེ་བའི་རྙེན་བྱྙེད་པ་དང་། ཡིད་དང་། ཡིད་ཤྙེས་ཀི་གནས་བྱྙེད་
པས་བདག་རྙེན་བྱྙེད་དྒོ། །ཡང་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤྙེས་ཀིས་ཀང་ཀུན་གཞི་ལ་ཚེ་འདིར་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤྙེས་
དགྙེ་མི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་ཕྱི་མ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་ས་བྒོན་གསྒོ་ཞིང་བརས་པར་བྱྙེད་པས་བདག་རྙེན་
དང་། ཕྱི་མ་ལ་ཀུན་གཞི་ིད་འབྱུང་བའི་རྣམ་སིན་གི་ས་བྒོན་འཇྒོག་པའི་རྒྱུའི་རྙེན་བྱྙེད་པ་ལྟར་སྐད་ཅིག་གིས་
པ་ཕན་ཆད་ཀང་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤྙེས་དང་ཕན་ཚུན་རྙེན་གིས་བྱྙེད་པའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་པ་སྙེ། ཆྒོས་མངྒོན་
པའི་མདྒོར། ཆྒོས་ཀུན་རྣམ་པར་ཤྙེས་ལ་སྒོར། །དྙེ་རྣམས་ལ་ཡང་དྙེ་དྙེ་བཞིན། །ཕན་ཚུན་འབྲས་བུའི་དངྒོས་པྒོ་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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དང་། །རྒྱུ་ཡི་དངྒོས་པྒོར་རག་ཏུ་སྒོར། །ཞྙེས་དང་། བསྡུ་བ་ལས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་ས་བྒོན་དང་
ལན་པ་ཡིན་ནྒོ། །དྙེ་ལ་རྙེན་བྱྙེད་པ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པས་ཟིན་པའི་དབང་པྒོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་
བརྙེན་ནས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་པྒོ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་གི་མ་ཟིན་པ་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྒོ། །རྣམ་
པར་ཤྙེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་པྒོ་དག་གི་རྙེན་མིག་ལ་སྒོགས་པ་དང་འད་བར་ཡིད་དང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་
རྙེན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཡྒོད་ན། ཡིད་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ་མྙེད་ན་
མ་ཡིན་ནྒོ། །དྙེ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ལས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་རྙེན་གི་
བྱ་བ་བྱྙེད་པའི་ཚེ་འདི་ལ་ས་བྒོན་ཡྒོངས་སུ་རས་པར་བྱྙེད་པ་དང་། ཕྱི་མ་ལ་དྙེ་འགྲུབ་པའི་ས་བྒོན་ཡྒོངས་སུ་
འཛིན་པ་སྙེད་པར་བྱྙེད་པས་སྒོ། །དྙེ་ལ་ཚེ་འདི་ལ་ས་བྒོན་ཡྒོངས་སུ་རས་པར་བྱྙེད་པ་ནི་ཇི་ལྟར་ཀུན་གཞིའི་
རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་བརྙེན་ནས་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དགྙེ་བ་དང་མི་དགྙེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་
འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དྙེ་ལྟར་རང་གི་རྙེན་ལ་དྙེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྙེ་བ་དང་འགགས་པས་བག་ཆགས་སྒོ་བར་བྱྙེད་
དྒོ། །རྒྱུ་དྙེ་དང་རྙེན་དྙེས་ན་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་རྣམས་ཀང་ཕྱིར་ཞིང་ཕྱིར་ཞིང་དགྙེ་བ་ལ་སྒོགས་པའི་
དངྒོས་པྒོ་ཤིན་ཏུ་འདིས་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སངས་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་འྒོད་གསལ་བ་དག་ཏུ་འབྱུང་ངྒོ་། །དྙེའི་བག་
ཆགས་ཀི་རིགས་གཞན་ནི་ཕྱི་མ་ལ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དྙེ་ིད་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡྒོངས་སུ་འཛིན་
པའི་ཕྱིར་འཇུག་པར་འགྱུར་རྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །བཞི་པ་ལྷན་ཅིག་དངྒོས་པྒོ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་
ལས། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་ལ་སྒོམས་པར་འཇུག་པའི་དུས་སུ་ཡིད་དང་འཇུག གཟུགས་མྙེད་ཁམས་སུ་ཡིད་དང་
ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྙེས་གིས་དང་འཇུག དྙེ་བཞིན་དུ་རྙེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བདུན་གི་བར་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་
གྒོ །ཚོར་བ་གང་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷན་ཅིག་སྙེས་པའི་ཚོར་བ་བཏང་སྒོམས་དང་། འགྒོ་
བ་དང་ས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤྙེས་དང་མཚུངས་ལན་གི་བདྙེ་སྡུག་བཏང་སྒོམས་ཇི་ལྟར་རིགས་
པ་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་གྒོ །ཆྒོས་གང་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པ་ནི་སྙེམས་བྱུང་དགྙེ་མི་དགྙེ་ལུང་མ་བསན་ཅི་
རིགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་ཅིང་། འདིར་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པའི་དྒོན་ནི་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བའི་དྒོན་ཡིན་གི་
མཚུངས་པར་ལན་པའི་དྒོན་ནི་མ་ཡིན་ནྒོ། །བསྡུ་བ་ལས། འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་ལྷག་ཅིག་པའི་
དངྒོས་པྒོ་དང་། ཚོར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་དངྒོས་པྒོ་དང་། དགྙེ་བ་ལ་སྒོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་དངྒོས་པྒོས་
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ཀང་རིག་པར་བྱའྒོ། །དྙེ་ལ་དང་པྒོ་ནི། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་རྙེས་འགའ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་
གཅིག་ཁྒོ་ན་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་སྙེ། འདི་ལྟ་སྙེ་ཡིད་དྒོ། །འདི་ལྟར་ངར་འཛིན་པ་དང་། ངའྒོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་
དང་། རླྒོམ་སྙེམས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡིད་གང་ཡིན་པ་དྙེ་ནི་སྙེམས་ཡྒོད་པ་དང་། སྙེམས་མྙེད་པའི་གནས་
སྐབས་དག་ན་ཡང་རག་ཏུ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ཞིང་འཇུག་སྙེ་དྙེ་ནི་ཀུན་གཞིའི་
རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་ངའྒོ་སམ་པ་དང་། བདག་གྒོ་སམ་དུ་དམིགས་ཤིང་རླྒོམ་པའི་རྣམ་པར་ཅན་ཡིན་ནྒོ། །རྙེས་
འགའ་ནི་ཡིད་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་གིས་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ཞིང་འཇུག་གྒོ །རྙེས་འགའ་ནི་རྣམ་པར་
ཤྙེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་པྒོ་དག་ལ་ཡང་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་དང་གསུམ་དང་ངྒོ་། །རྙེས་འགའ་ནི་རྣམ་པར་ཤྙེས་
པའི་ཚོགས་ལྔ་པྒོ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་བདུན་གི་བར་དག་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ཞིང་འཇུག་གྒོ །ཀུན་
གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དྙེ་ཡང་རྙེས་འགའ་ནི་བདྙེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡིན་བདྙེ་བ་
ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་རྣམས་དང་འདྙེས་མར་འཇུག་སྙེ། འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་བརྙེན་ནས་ཚོར་བ་
གང་ཡིན་པ་དག་དྙེ་ལ་བརྙེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་ལ་མི་རྣམས་དང་། འདྒོད་པ་ན་སྒོད་པའི་ལྷ་རྣམས་
དང་། དུད་འགྒོ་དང་ཡི་དྭགས་ཁ་ཅིག་གི་ནང་ན་ནི་ལྷན་ཅིག་སྙེས་པའི་ཚོར་བ་བདྙེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་སྡུག་བསལ་
ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་། འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཚོགས་ཀི་བདྙེ་བའམ་སྡུག་བསལ་བའམ་བདྙེ་བ་ཡང་མ་
ཡིན་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དྙེ་དག་གི་རྒྱུན་འདྙེས་མར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་འཇུག་གྒོ །སྙེམས་ཅན་
དམལ་བ་པ་དག་གི་ནི་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡིན་བདྙེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ཟིལ་གི ས་མནན་ཏྙེ་སྡུག་
བསལ་གི་རྒྱུན་འབའ་ཞིག་མ་འདྙེས་པ་དྙེ་ིད་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ཞིང་འཇུག་སྙེ། དྙེ་ཡང་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་
ཕྱིར། རྒོགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་པར་བལྟའྒོ། །སྙེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་དག་ན་སྡུག་བསལ་དང་ཇི་ལྟ་བ་དྙེ་
བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་གི་ས་པའི་ལྷ་རྣམས་ནི་བདྙེ་བ་དང་ངྒོ་། །བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཡན་ཆད་སྲིད་པའི་རྙེ་
མྒོའ ་ི བར་དག་ལ་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡིན་བདྙེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་ངྒོ་། །ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་
རྙེས་འགའ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པར་གཏྒོགས་པའི་སྙེམས་དང་སྙེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྒོས་དགྙེ་བ་དང་།
མི་དགྙེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་དང་། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ཞིང་འཇུག་སྙེ། ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྒོ། །གིས་པ་སྙེ་བ་བརྒྱུད་མར་འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི། ཚེ་འདིའི་ཀུན་གཞི་ལས་ཀི་བག་ཆགས་ཀི་བག་ཆགས་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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གྒོགས་འཛིན་པ་གིས་དང་བཅས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་དྙེ་ཟད་ནས་ལས་ཀི་བག་ཆགས་གཟུང་འཛིན་
གི་བག་ཆགས་ཀིས་བརས་ནས་ཚེ་ཕྱི་མའི་ཀུན་གཞི་འཇུག་ཅིང་། དྙེ་ིད་ཟད་ནས་ཡང་ཕྱི་མ་ལ་སྒོགས་པ་
འཇུག་པ་སྙེ། སུམ་ཅུ་པར། ལས་ཀི་བག་ཆགས་འཛིན་གིས་ཀི། །བག་ཆགས་བཅས་པ་ས་མ་ཡི། །རྣམ་པར་
སིན་པ་ཟད་ནས་གཞན། །རྣམ་སིན་སྙེད་པ་དྙེ་ཡིན་ནྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །གསུམ་པ་ཚེ་གཅིག་གི་འཇུག་
ཚུལ་ནི། དྙེ་ནི་རྒྱུན་འབབ་ཆུ་བྒོ་བཞིན། །ཞྙེས་པ་སྙེ། འདྒོད་གཟུགས་སུ་བར་དྒོའ་ི ལུས་བླངས་པའི་སྐད་ཅིག་
དང་པྒོ་དང་། གཟུགས་མྙེད་དུ་མིང་གཞིའི་ཕུང་པྒོ་གྲུབ་པའི་སྐད་ཅིག་དང་པྒོ་ནས་བཟུང་སྙེ། ཇི་སྲིད་མ་ཤིའི་
བར་དུ་སྐད་ཅིག་ཀང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཇུག་པའྒོ། །བར་དྒོར་ཞག་བདུན་བདུན་ནས་འཆི་ཐྙེབས་རྙེ་རྙེ་བྱྙེད་
པའི་ཚེ་ན། བར་དྒོར་རིགས་མི་མཐུན་ལྙེན་ན་ཚེ་དྙེ་ིད་ཀི་ཀུན་གཞི་འགགས་ཤིང་། བར་དྒོར་རིགས་མི་
མཐུན་མི་ལྙེན་ན་ནི་ཚེ་དྙེ་ིད་ཀི་ཀུན་གཞིའི་རྒྱུན་མི་འགགས་ཏྙེ། ལས་ཀི་འཕྙེན་པ་གཅིག་གིས་བསྡུས་པའི་
རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྙེར་ན་བར་དྒོར་ཤི་ནས་སྙེ་སྲིད་བླངས་ཀང་ཀུན་གཞི་མི་འགགས་པ་བཞིན་
ནྒོ། །བདུན་པ་ལྒོག་པའི་ཚུལ་ལ་གིས་ཏྙེ། དངྒོས་དང་། རྒོད་པ་སང་བའྒོ། །དང་པྒོ་ལ་རྣམ་སིན་གི་ཆའི་ལྒོག་
ཚུལ་དང་། ས་བྒོན་གི་ཆའི་ལྒོག་ཚུལ་གིས། དང་པྒོ་ནི། དངྒོས་ས་བ་རྣམས་ཕུང་པྒོ་ལྷག་མྙེད་ཀི་མང་འདས་ཀི་
སྐབས་སུ་ལྒོག་པ་འདྒོད་ཅིང་། ཐྙེག་ཆྙེན་པ་ལ་ལ་ནི་རྒོ་རྙེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྙེ་འཛིན་གིས་རྙེས་ལ་མྙེ་ལྒོང་ཡྙེ་ཤྙེས་སུ་
གནས་གྱུར་པ་ན་ལྒོག་སྙེ། སྒོབ་དཔྒོན་ཙནྡྲ་གྒོ་མིས། གང་ཡང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས། །མྙེ་ལྒོང་ཡྙེ་ཤྙེས་
ིད་གྱུར་པ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །གིས་པ་ལ་མི་དགྙེ་བའི་ས་བྒོན་འགའ་ཞིག་ལས་སིབ་ཟད་བྱྙེད་ཀི་གྙེན་པྒོ་
གྒོམས་པ་ན་ལྒོག རྣམ་སིན་གི་ས་བྒོན་འགའ་ཞིག་དྙེའི་འབྲས་བུ་ཕྱུང་བ་ན་ལྒོག མཐྒོང་སང་གི་ས་བྒོན་མཐྒོང་
ལམ་སྙེས་པ་ན་ལྒོག སྒོམ་སང་གི་ས་བྒོན་སྒོམ་ལམ་སྙེས་པ་ན་ལྒོག་གྒོ །དགྙེ་བའི་ས་བྒོན་དང་། ལུང་མ་བསན་
གི་ས་བྒོན་ནི་ལྷག་མྙེད་ཀི་མང་འདས་སུ་ལྒོག་པར་འདྒོད་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་སྙེམས་དཔའ་ནི་གནས་གྱུར་པ་ན་
ལྒོག་གྒོ །ཟག་མྙེད་ཀི་ས་བྒོན་ཕུང་པྒོ་ལྷག་མྙེད་དུ་ལྒོག་པར་འདྒོད་ཅིང་། ལང་གཤྙེགས་ལས། དྙེ་བཞིན་
གཤྙེགས་པའི་སིང་པྒོ་ནི། །རྣམ་ཤྙེས་བདུན་དང་ལན་པ་ཡང་། །འཛིན་པ་གིས་ཀི་རབ་འཇུག་སྙེ། །ཡྒོངས་སུ་
ཤྙེས་པས་ལྒོག་པར་འགྱུར། །ཞྙེས་དང་། བསྡུ་བ་ལས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དྙེ་དགྙེ་བའི་ཆྒོས་རྣམས་
ཀི་སྒོམ་པས་རྣམ་པར་ལྒོག་པར་རིག་པར་བྱའྒོ། །ཞྙེས་དང་། གནས་གྱུར་མ་ཐག་ཏུ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

པ་སངས་པར་རིགས་པར་བྱ་སྙེ། ཞྙེས་དང་། སུམ་ཅུ་པར། དག་བཅྒོམ་ིད་ན་དྙེ་ལྒོག་གྒོ །ཞྙེས་གསུངས་
སྒོ། །དྙེས་ན་བསྡུ་བ་ལས་མུ་བཞི་གསུངས་ཏྙེ། ཀུན་གཞི་ཡྒོད་ཅིང་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤྙེས་མྙེད་པ་ནི་སྙེམས་མྙེད་
པའི་གནས་སྐབས་ལྔའྒོ། །ལྒོག་པ་ནི་སྙེམས་ཡྒོད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མི་སྒོབ་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྒོག་པའི་བྱང་
ཆུབ་སྙེམས་དཔའྒོ། །གིས་ཀ་ཡྒོད་པ་ནི་དྙེ་ལས་གཞན་པའི་སྙེམས་ཡྒོད་པའི་གནས་སྐབས་སྒོ། །གིས་ཀ་
མྙེད་པ་ནི་མི་སྒོབ་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྒོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སྙེམས་དཔའ་འགྒོག་པ་ལ་བཞུགས་པ་དང་། ཕུང་པྒོ་
ལྷག་མྙེད་ཀི་མང་འདས་སྒོ། །གིས་པ་རྒོད་པ་སང་བ་ནི། འྒོ་ན་ཐྙེག་ཆྙེན་ལ་རྒོ་རྙེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྙེ་འཛིན་གི་རྙེས་
དང་། ཐྙེག་དམན་ལ་ཕུང་པྒོ་ལྷག་མྙེད་དུ་ཀུན་གཞི་ལྒོག་གི་དྙེ་ལས་སར་མི་ལྒོག་ན་བསྡུ་བ་དང་། སུམ་ཅུ་པའི་
ལུང་དྙེ་དང་། དྒོན་གསང་དུ། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དང་། ན་རང་དག་བཅྒོམ་ལ་ཀུན་གཞི་མྙེད་པར་བཤད་པ་
དང་འགལ་ལྒོ་ཞྙེ་ན། སྒོན་མྙེད་དྙེ། དྙེ་དག་གི་དྒོན་ནི་ྒོན་ཡིད་མྙེད་པས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ས་བྒོན་ཡྒོད་ཀང་
མངྒོན་གྱུར་མི་སྙེ་བ་དང་། ྒོན་མྒོངས་པའི་ས་བྒོན་གཏན་ལྒོགས་པ་ལ་དགྒོངས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཡང་ས་བྒོན་གི་
ཆ་ལྒོག་ན་དྙེ་དང་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་པའི་རྣམ་སིན་གི་ཆ་ལྒོག་གམ་མི་ལྒོག ལྒོག་ན་ས་བྒོན་གི་ཆ་ལྒོག་ནས་རྣམ་སིན་
གི་ཆ་ཡྒོད་པའི་རྣམ་གཞག་དང་འགལ་ལ། མི་ལྒོག་ན་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་པར་འགལ་ལྒོ་ཞྙེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་ས་
རབས་པ་རྣམས་དྙེ་གིས་རང་བཞིན་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ལ་གནས་སྐབས་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་ཀང་ལྒོག་མི་ལྒོག་
གི་ཆ་གིས་ཡྒོད་པ་མི་འགལ་ལྒོ། །ཞྙེས་པ་དང་། ས་བྒོན་གི་ཆ་ལྒོག་པའི་ཚེ་དྙེ་དང་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་པའི་རྣམ་སིན་
གི་ཆ་ལྒོག་ཀང་དྙེའི་རྒྱུན་ཡྒོད་པ་མི་འགལ་ཞྙེས་པའི་ལུགས་གིས་ལས། དང་པྒོ་མི་འཐད་དྙེ། རང་བཞིན་ངྒོ་བྒོ་
མི་གཅིག་ཀང་གནས་སྐབས་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་པའི་དྒོན་རང་བཞིན་རྒྱུན་དང་། གནས་སྐབས་སྐད་ཅིག་ལ་འཇྒོག་པ་
འཐད་ན་རུང་བ་ཙམ་སྣང་ཡང་དྙེའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་ལ་ཡང་། ས་བྒོན་གི་ཆ་ལྒོག་པའི་
ཚེ་ཆ་མྙེད་དང་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་པའི་རྣམ་སིན་གི་ཆ་ལྒོག་ཅྙེས་པ་ཡང་ཅུང་མི་འཐད་དྙེ། ལྒོག་པའི་དྒོན་འགགས་པ་
ལ་བྱྙེད་ན་སྐད་ཅིག་རྙེ་རྙེ་བཞིན་ཏུ་ལྒོག་པར་ཐལ་བའི་སྒོན་ཡྒོད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུན་འགགས་པ་ལ་བྱྙེད་ན་ས་
བྒོན་གི་ཆ་དང་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་པའི་རྣམ་སིན་གི་ཆའི་རྒྱུན་མྙེད་པ་མི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འྒོ་ན་ཇི་ལྟར་ཞྙེ་ན། ངྒོ་བྒོ་
གཅིག་པ་སྐད་ཅིག་གི་ཆ་ལ་འཇྒོག་ཅིང་ལྒོག་པ་རྒྱུན་གི་ཆ་ལ་འཇྒོག་པས་རྒྱུན་རིང་ཐུང་བྱུང་བ་ཙམ་གིས་ད་
ལྟར་གི་སྐད་ཅིག་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་པ་ཙམ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་གནྒོད་དྙེ། ལགས་གྒོང་མྙེར་འབར་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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ད་ལྟར་ངྒོ་བྒོ་གཅིག་ཀང་མྙེ་དང་ལགས་གིས་ལ་རྒྱུན་རིང་ཐུང་གི་ཁད་པར་ཡྒོད་པས་མྙེ་ལྒོག་ནས་ལགས་
གནས་པ་བཞིན་ནྒོ། །བརྒྱད་པ་རབ་ཏུ་དབྱྙེ་བ་ལ། ས་བྒོན་གི་ཆ་དང་། རྣམ་སིན་གི་ཆ་གིས། དང་པྒོ་ལ་
གསུམ་སྙེ། མངྒོན་པར་བརྒོད་པའི་བག་ཆགས། བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་བག་ཆགས། སྲིད་པའི་ཡན་ལག་གི་བག་
ཆགས་སྒོ། །གིས་པ་ལ་ཁམས་ཀི་སྒོ་ནས་དབྱྙེ་ན། འདྒོད་པ། གཟུགས། གཟུགས་མྙེད་ཀི་ཀུན་གཞི་དང་
གསུམ། སའི་སྒོ་ནས་དབྱྙེ་ན། འདྒོད་པའི་ཀུན་གཞི་ནས་སྲིད་རྙེའི་ཀུན་གཞིའི་བར་དགུའྒོ། །ཡང་ཀུན་གཞི་ལ་
དབྱྙེ་ན་བཞི་སྙེ། འཕྙེན་པས་དབྱྙེ་བ་དང་། རྣམ་པར་སིན་པས་དབྱྙེ་བ་དང་། རྒྱུ་ིད་ཀིས་དབྱྙེ་བ་དང་། མཚན་
ིད་ཀིས་དབྱྙེ་བའྒོ། །དང་པྒོ་ནི་ས་བྒོན་གི་ཆ་དང་། གིས་པ་ནི་རྣམ་སིན་གི་ཆ་དང་། གསུམ་པ་ནི་ྒོན་ཡིད་
ཀིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་བྱྙེད་པའི་ཆ་དང་། བཞི་པ་ནི་སར་བཤད་པའི་མཚན་ིད་གསུམ་མྒོ། །དགུ་པ་རྣམ་
གངས་ལ་གིས་ཏྙེ། ཐུན་མྒོང་བ་དང་། ཐུན་མྒོང་མ་ཡིན་པའྒོ། །དང་པྒོ་ལ་རྣམ་བཤད་གཞན་དང་ཐུན་མྒོང་བ་
དང་། ཐྙེག་པ་གཞན་དང་ཐུན་མྒོང་བ་གིས་ལས། དང་པྒོ་ནི། སྙེམས་དང་། ཡིད་དང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཞྙེས་
པ་སྙེ། དགྙེ་སྒོང་བླྒོ་གྒོས་སྙེས་ལས་བརམས་པའི་མདྒོ་ལས། སྙེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤྙེས། །ཞྙེས་བཀའ་
སྩལ་པ་ལྟ་བུའྒོ། །གིས་པ་ནི། འཁྒོར་འདས་ཀུན་གི་གཞི་བྱྙེད་པས་ན་ཀུན་གཞི་ཞྙེས་པའྒོ། །གིས་པ་ཐུན་
མྒོང་མ་ཡིན་པ་ལ། ཐྙེག་ཆྙེན་གི་ལུང་ལ་གགས་པ་དང་། ན་ཐྒོས་ཀི་ལུང་ལ་གགས་པའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། ཤྙེས་
བྱའི་གནས། ལྙེན་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ། ས་བྒོན་ཐམས་ཅད་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ། རྣམ་པར་སིན་པའི་རྣམ་
པར་ཤྙེས་པ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་རྣམས་སྒོ། །གིས་པ་ནི། ར་བའི་རྣམ་ཤྙེས་དང་། སྲིད་པའི་ཡན་
ལག་གི་རྣམ་ཤྙེས་དང་། འཁྒོར་བ་ཇི་སྲིད་པའི་ཕུང་པྒོ་རྣམས་སྒོ། །བཅུ་པ་ས་དྒོན་ནི། ཐུན་མྒོང་བའི་རྣམ་གངས་
ཀི་ས་དྒོན་བཤད་ཟིན་ལ། ཐུན་མྒོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་གངས་ཀི་ས་དྒོན་ནི་ཤྙེས་བྱ་ངྒོ་བྒོ་ིད་གསུམ་གི་གནས་པ་
ཡིན་པས་ན་ཤྙེས་བྱའི་གནས། ལུས་མ་གྲུབ་པ་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་པ་གནས་པར་བྱྙེད་པའི་ཚུལ་གིས་ལྙེན་པས་
ན་ལྙེན་པའི་རྣམ་ཤྙེས། བག་ཆགས་བསྒོ་བའི་གཞི་ཡིན་པས་ན་ས་བྒོན་ཐམས་ཅད་པའི་རྣམ་ཤྙེས། ཚེ་ས་མའི་
ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡིན་པས་ན་རྣམ་པར་སིན་པའི་རྣམ་ཤྙེས། ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་
བ་ཀུན་གི་གཞི་བྱྙེད་པས་ན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས། ཤིང་གི་ར་བ་ལྟར་རྣམ་ཤྙེས་གཞན་གི་རྒྱུ་བྱྙེད་པས་ན་ར་
བའི་རྣམ་ཤཤྙེས། སྲིད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྲིད་པའི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་ཤྙེས། འཁྒོར་བ་ཇི་སྲིད་པའི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

ཆད་པས་ན་འཁྒོར་བ་ཇི་སྲིད་པའི་ཕུང་པྒོའ །ྒོ །བཅུ་གཅིག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྙེད་པའི་ཚད་མ་ལ་གིས་ཏྙེ། ལུང་དང་།
རིགས་པའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། ཐྙེག་པ་ཆྙེན་པྒོ་ཐུན་མྒོང་མ་ཡིན་པའི་ལུང་ནི་རྒྱན་སྟུག་པྒོ་བཀྒོད་པ་ལས། ཇི་ལྟར་ཟླ་
བ་སྐར་ཚོགས་དང་། །ལྷན་ཅིག་མཁའ་ལ་གནས་པ་ལྟར། །དྙེ་བཞིན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་ཀང་། །རླབས་བདུན་
རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་གནས། །ཞྙེས་དང་། ཆྒོས་མངྒོན་པའི་མདྒོར། ཐྒོག་མ་མྙེད་པའི་དུས་ཅན་ཁམས། །ཆྒོས་
རྣམས་ཀུན་གི་གནས་ཡིན་ཏྙེ། །དྙེ་ཡྒོད་པས་ན་འགྒོ་ཀུན་དང་། །མ་ངན་འདས་པ་འཐྒོབ་པར་འགྱུར། །ཞྙེས་དང་།
ཡང་དྙེ་ིད་ལས། ཆྒོས་ཀུན་ས་བྒོན་ཐམས་ཅད་པའི། །རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཀུན་གཞི་སྙེ། །དྙེ་བས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་
ཤྙེས་ནི། །དམ་པ་རྣམས་ལ་ངས་བཤད་དྒོ། །ཞྙེས་དང་། མདྒོ་དགྒོངས་པ་ངྙེས་པར་འགྙེལ་པར། ལྙེན་པའི་རྣམ་
པར་ཤྙེས་པ་ཟབ་ཅིང་ཕྲ། །ས་བྒོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བྒོའ ་ི རྒྱུན་བཞིན་འབབ། །བདག་ཏུ་རྒོགས་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་
ཞྙེས། །འདི་ནི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་བསན། །ཅྙེས་དང་། དྙེ་ིད་ལས། རྙེས་འགའ་ནི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་
གཅིག་དང་སྙེ་ཡིད་དྒོ། །རྙེས་འགའ་ནི་གིས་དང་སྙེ་ཡིད་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་ངྒོ་། །རྙེས་འགའ་ནི་
འཇུག་པའི་རྣམ་ཤྙེས་ཚོགས་བདུན་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་གྒོ །ཞྙེས་དང་། ལང་ཀར་གཤྙེགས་པར། སྙེམས་དང་
ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤྙེས། །མཚན་ིད་དྒོན་དུ་རབ་ཏུ་བརག །བརྒྱད་པ་མཚན་ིད་ཐ་དད་མྙེད། །མཚན་གཞི་
མྙེད་ཅིང་མཚན་ིད་མྙེད། །ཅྙེས་དང་། ཡང་དྙེ་ིད་དུ། དྙེ་བཞིན་གཤྙེགས་པའི་སིང་པྒོ་ནི། །རྣམ་ཤྙེས་བདུན་
དང་ཡང་དག་ལན། །འཛིན་པ་གིས་ཀིས་རབ་འཇུག་སྙེ། །ཡྒོངས་སུ་ཤྙེས་པས་ལྒོག་པར་འགྱུར། །ཞྙེས་དང་།
ཡང་དྙེ་ིད་ལས། བླྒོ་གྒོས་ཆྙེན་པྒོ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཆུ་ཀླུང་ལྟ་བུ་ལས་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་
པའི་རླབས་འབྱུང་ངྒོ་། །ཞྙེས་བཀའ་སྩལ་ཏྒོ། །ན་ཐྒོས་ཀི་ཐྙེག་པ་ཐུན་མྒོང་མ་ཡིན་པའི་ལུང་ནི། གཅིག་ལས་
འཕྲྒོས་པའི་ལུང་། དྙེ་བཞིན་གཤྙེགས་པ་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡྒོན་རྣམ་པ་བཞིའི་མདྒོ་ལས། སྙེ་རྒུ་ཀུན་གཞི་ལ་ཀུན་
ཏུ་དགའ་བ། ཀུན་གཞི་ལས་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བ། ཀུན་གཞི་ལ་མངྒོན་པར་དགའ་བ་ཅན་དག་ལ་ཀུན་གཞི་
སང་བའི་ཕྱིར་ཆྒོས་བསན་ན་ན་འདྒོད་ལ་རྣ་བ་ཀུན་གཏྒོད་ཤྙེས་པར་བྱྙེད་པའི་སྙེམས་ྙེ་བར་འཇྒོག་ཅིང་ཆྒོས་
ཀི་རྙེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆྒོས་སྒྲུབ་སྙེ་དྙེ་བཞིན་གཤྙེགས་པ་འཇིག་རྙེན་དུ་བྱུང་ན་ངྒོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཆྒོས་
འདིའང་འཇིག་རྙེན་དུ་འབྱུང་ཞྙེས་བཀའ་རལ་ཏྙེ། དྙེ་ལ་བཙུན་པ་དབྱིག་བཤྙེས་ན་རྙེ། ྙེར་ལྙེན་གི་ཕུང་པྒོ་ལ་
ཀུན་གཞི་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེས་ཟྙེར་རྒོ། །དྙེ་ནི་མིན་ཏྙེ་དྙེ་ལ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བའི་ངན་སྒོང་པའི་འགྒོ་བ་རྣམས་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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དགའ་ཞིང་སྒོར་བ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་ཏྙེ། དྙེ་རྣམས་དྙེ་དང་འབྲལ་བར་འདྒོད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །བཙུན་པ་མིའུ་ཐུང་ན་
རྙེ། བདྙེ་བའི་ཚོར་བ་འདྒོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཀུན་གཞི་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེས་ཟྙེར་ཏྙེ། དྙེ་ཡང་མི་འཐད་དྙེ། དྙེ་བསམ་
གཏན་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ན་མྙེད་པའི་ཕྱིར། བཙུན་པ་དབྱངས་སྒོགས་ན་རྙེ། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཀུན་གཞི་
ཡིན་ནྒོ་ཞྙེས་ཟྙེར་ཏྙེ། དྙེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྙེ། ཆྒོས་འདི་པ་བདག་མྙེད་པ་ལ་མྒོས་པ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པས་དྙེ་
རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་མྙེད་པས་སྒོ། །ཡང་དགྙེ་འདུན་ཕལ་ཆྙེན་པའི་ལུང་ལས་ཀང་། ར་བའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་
ཞྙེས་འབྱུང་བ་དང་། ས་སྒོན་སྙེ་པའི་ལུང་ལས་ཀང་། འཁྒོར་བ་ཇི་སྲིད་པའི་ཕུང་པྒོ་ཞྙེས་འབྱུང་། འཕགས་པ་
གནས་བརན་པ་རྣམས་ཀི་ལུང་ལས་ཀང་། སྲིད་པའི་ཡན་ལག་ལྟ་བ་དང་། །ཤྙེས་པ་དང་ནི་གཏྒོད་པ་
དང་། །གཡྒོ་བ་དང་ནི་རྒོགས་པ་དང་། །བདུན་པ་འཇུག་པར་བྱྙེད་པ་ཡིན། །ཞྙེས་འབྱུང་ལ། དྙེ་ལ་སྲིད་པའི་ཡན་
ལག་ནི་ཀུན་གཞི་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་དྙེ། དྙེ་ལས་གཞན་དག་གིས་ནི་ལུས་ལྙེན་པ་སྒོགས་བྱྙེད་པར་མི་
ནུས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་རིགས་པ་ནི། རིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ལུང་ལ་ནི་དད་པས་རྙེས་སུ་འབྲང་བ་
རྣམས་ཀང་ཡིད་ཆྙེས་པར་མི་འགྱུར་ན་ཆྒོས་ཀི་རྙེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ལྟ་སྒོས་ཀང་ཅི་དགྒོས། དྙེའི་ཕྱིར་
རིགས་པ་བརྒོད་དགྒོས་ཤྙེ་ན་འདི་ལ་གསུམ་སྙེ། བསྡུ་བར་འབྱུང་བའི་རིགས་པ་བརྒྱད། ཐྙེག་བསྡུས་སུ་འབྱུང་
བའི་རིགས་པ་ལྔ། པན་ཀན་དུ་འབྱུང་བའི་རིགས་པ་བཞི་བཤད་པའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། རྣམ་པར་ངྙེས་པ་བསྡུ་བར།
ལྙེན་དང་དང་པྒོ་བསལ་བ་དང་། །ས་བྒོན་ལས་དང་ལུས་ཚོར་དང་། །སྙེམས་མྙེད་སྒོམས་པར་འཇུག་པ་
དང་། །དྙེ་བཞིན་འཆི་འཕྒོ་མི་རུང་འགྱུར། །ཞྙེས་གསུངས་ཏྙེ། དྙེ་ལ་དང་པྒོར། སྙེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཆྒོས་ཅན།
ལུས་ལྙེན་པ་མྙེད་པར་ཐལ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་མྙེད་པའི་ཕྱིར། ཅི་སྙེ་མ་ངྙེས་ཏྙེ། འཇུག་པའི་རྣམ་
ཤྙེས་ཚོགས་དྲུག་གིས་ལྙེན་ཞྙེ་ན། དྙེ་ནི་རྒྱུ་ལྔས་མི་རུང་སྙེ། ཀུན་གཞི་སྒོན་སྙེ་བ་ས་མའི་འདུ་བྱྙེད་ཀི་རྒྱུ་ལས་
བྱུང་ཞིང་། འཇུག་ཤྙེས་རྣམས་ནི་ད་ལྟ་བ་ཚེ་དྙེ་བའི་རྙེན་ལས་འབྱུང་བས་ན་ལུས་དྙེ་ལྙེན་དུས་ན་མ་སྙེས་ནས་
མྙེད་པའི་ཕྱིར་ཏྙེ། ཇི་སྐད་དུ། དབང་པྒོ་དང་ཡུལ་དང་ཡིད་ལ་བྱྙེད་པའི་དབང་གིས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་རྣམས་
འཇུག་པར་འགྱུར་རྒོ་ཞྙེས་སྙེ་པ་ལ་གགས་པའི་ལུང་དུ་མར་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟ་བུའྒོ། །འྒོ་ན་རྣམ་ཤྙེས་ཀི་ཡན་
ལག་རྣམ་པར་འབྱྙེད་པ་ན། འདུ་བྱྙེད་ཀི་རྙེན་གིས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཅི་ཞྙེ་ན། རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཚོགས་དྲུག་
རྣམས་སྒོ་ཞྙེས་བཀའ་སྩལ་པ་ཇི་ལྟར་ཞྙེ་ན། འཇུག་ཤྙེས་དྲུག་རྣམས་ཀི་ས་བྒོན་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་
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དགྒོངས་ནས་རྙེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཚུལ་གིས་འབྲས་བུས་རྒྱུ་སྒོན་པ་བཀྲྙེས་སྐྒོམ་གི་རྙེག་བྱ་ལྟ་བུའྒོ། །ཞྙེས་
སྒོ། །དང་པྒོའ །ྒོ །ཡང་འཇུག་ཤྙེས་དྲུག་ནི་དགྙེ་མི་དགྙེར་དམིགས་པས་སྒོན་གི་འདུ་བྱྙེད་ཀི་རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་སྙེ་
འབྱུང་ན་ནི་རྣམ་སིན་ཡིན་པར་ལུང་མ་བསན་ཁྒོ་ནར་འགྱུར་དགྒོས་སྒོ་ཞྙེས་སྒོ། །གིས་པའྒོ། །ཡང་འཇུག་
ཤྙེས་དྲུག་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམ་སིན་གིས་བསྡུས་པ་མྙེད་དྙེ། དྙེ་ལྟ་བུ་སྣང་དུ་རུང་བ་ལས་
མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། དྙེས་ན་སྒོན་གི་ལས་ཀི་རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་བས་ལུས་ལྙེན་བྱྙེད་དུ་མི་འཐད་དྒོ། །གསུམ་
པའྒོ། །ཡང་འཇུག་ཤྙེས་དྲུག་ནི་གནས་སྒོ་སྒོར་ངྙེས་པས་ན་ལུས་ལྙེན་ཅིང་འཛིན་པར་མི་རུང་སྙེ། གནས་གང་
དང་གང་ལས་མིག་ཤྙེས་སྒོགས་འབྱུང་བ་དྙེ་དང་དྙེ་ཤྙེས་པས་ཟིན་གིས་གཞན་མ་ཟིན་པས་རྒོ་ལྟར་འགྱུར་
རྒོ། །མི་འགྱུར་ཏྙེ། ལུས་ཀི་དབང་པྒོས་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ལས་དབང་པྒོས་འཛིན་སམ་ན། ལུས་དབང་དྙེ་ལུས་
གཞན་འཛིན་བྱྙེད་དུ་མི་རུང་སྙེ། རང་ིད་ཀང་ཤྙེས་པ་དང་བྲལ་བས་ན་མ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་ལྟར་ན་ལུས་
ཀིས་གང་རྙེག་བྱ་འཇལ་བ་དྙེ་ལུས་ཤྙེས་ཀིས་ཟིན་དུ་ཆུག་ཀང་གཞན་མ་ཟིན་པར་འགྱུར་བས་སྒོ། །བཞི་
པའྒོ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ལུས་འཛིན་པའི་ྙེས་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྙེ། མིག་ཤྙེས་སྒོགས་གིད་དང་བརྒྱལ་བ་
སྒོགས་ན་མི་འབྱུང་བས་དྙེའི་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཤི་བ་ལྟར་རུལ་པར་འགྱུར་ཞིང་སད་པ་དང་སངས་པ་སྒོགས་
ན་ཡང་ལྙེན་པར་ཐལ་བས་སྒོ། །དྙེ་ལྟར་ཡང་མི་རུང་སྙེ། ཚེ་གཅིག་ལ་ལུས་ལན་གཅིག་ཁྒོ་ན་འཛིན་པར་ཁས་
བླངས་པའི་ཕྱིར། ཞྙེས་པའྒོ། །ལྔ་པའྒོ། །གིས་པ་ནི། ཀུན་གཞི་ཡྒོད་པར་ས་བ་ལའང་སྒོན་ཡྒོད་དྙེ། དྙེ་ཡྒོད་ན་
རྙེས་འགའ་འཇུག་ཤྙེས་ཀང་འབྱུང་བས་རྣམ་ཤྙེས་གིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྒོ་ཞྙེ་ན། འདྒོད་དྙེ། འདི་
ལྟར་ཁ་ཅིག་མཐྒོང་བར་འདྒོད་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་བར་དུ་འདྒོད་ཅིང་། དྙེ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ལ་བྱྙེད་པ་དང་
དབང་པྒོ་དྲུག་དང་ཡུལ་དྲུག་ཚོགས་པར་ཁད་པར་མྙེད་པ་རྣམ་ཤྙེས་གང་རུང་གཅིག་དང་པྒོར་འབྱུང་བ་མི་རུང་
སྙེ། ཤྙེས་པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཚོགས་པར་ཁད་པར་མྙེད་པས་སྒོ། །རྣམ་འགྙེལ་དུ། འདིར་དྒོན་ཀུན་དང་གཅིག་ཅར་
དུ། །འདུས་ཅན་དབང་རྣམས་ཡྒོད་པ་ན། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །འདིས་ནི་རང་གི་སྙེ་བ་དག་དང་། མུ་སྙེགས་པ་
ཁ་ཅིག རྒྱུད་གཅིག་ལ་ཤྙེས་པ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་མི་སྙེའི་མྱུར་དུ་སྙེ་འགགས་བྱྙེད་པ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་པས་སྒོ་
ཞྙེས་ས་བའང་བསལ་ཅིང་། དྙེ་དག་ཀང་རྒྱས་པར་རྣམ་འགྙེལ་དུ་ཤྙེས་པར་བྱའྒོ། །འྒོ་ན་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་གིས་
དུས་གཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་དྙེ་ནི་གནས་མྙེད་ཅིང་གྒོ་སྐབས་མྙེད་དྒོ་ཞྙེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་འགལ་ལྒོ་ཞྙེ་ན། དྙེ་ནི་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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རིགས་མཐུན་པའི་ཤྙེས་པ་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་མི་འབྱུང་བ་ལ་དགྒོངས་ཏྙེ། རྣལ་འགྙེལ་དུ། དྙེ་རྣམས་རིགས་
མཐུན་པ་ིད་ལས། །ནུས་པ་ངྙེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཅྙེས་སྒོ། །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་ཤྙེས་ཅིག་ཅར་དུ་མི་
འབྱུང་ན་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྙེས་ཀི་མཐྒོང་བ་ལ་ཡང་གསལ་བར་ཡུལ་འཛིན་པར་མི་རུང་ངྒོ་། །དྙེ་ཅིས་ཞྙེ་ན། འདི་
ལྟར་མིག་ཤཤྙེས་སྒོགས་གཅིག་སྙེས་ན་དྙེའི་སྐད་ཅིག་གིས་པ་ལ་དྙེའི་རྙེས་སུ་རྒོག་པའི་ཡིད་ཤྙེས་སྙེ་ཞིང་།
འཇུག་ཤྙེས་ཀུན་ཅིག་ཅར་སྙེ་བ་དྙེ་ཡི་ཚེ་ཡང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་རིག་པའི་ཡིད་ཤྙེས་གཅིག་གིས་རྙེས་
སུ་རྒོག་པར་བྱྙེད་དྒོ། །དྙེ་ལ་འདས་པའི་ཡུལ་འགགས་ནས་རིང་དུ་ལྒོན་པ་སར་མྒོང་བ་དན་པའི་ཡིད ་ཤྙེས་ཀི་རྒྱུ་
བ་ནི་མི་གསལ་བ་སྙེ། ད་ལྟར་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཡིད་ཤྙེས་ཀི་རྒྱུ་བ་རྣམ་ཤྙེས་ལྔ་དང་དུས་མམ་པ་ནི་གསལ་བ་
ཡིན་པས་སྒོ། །བཞི་པ་ནི། སྙེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་དགྙེ་བ་ལ་སྒོགས་པའི་ས་བྒོན་མྙེད་པར་ཐལ་ཏྙེ། ས་བྒོན་གི་
རྙེན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་མྙེད་པའི་ཕྱིར། ཅི་སྙེ་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤྙེས་རྣམས་ས་བྒོན་གི་རྙེན་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེ་ན། དྙེ་
རྣམས་ཕན་ཚུན་ས་བྒོན་མིན་ཏྙེ། དགྙེ་བའི་འྒོག་ཏུ་མི་དགྙེ་བ་སྒོགས་དང་ཁམས་ངན་པ་འདྒོད་པ་ན་སྒོད་པའི་
འྒོག་ཏུ་བར་མ་གཟུགས་ན་སྒོད་པ་དང་། དྙེ་ལས་བཟང་པྒོ་གཟུགས་མྙེད་ན་སྒོད་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཟག་མྙེད།
འཇིག་རྙེན་དང་དྙེ་ལས་འདས་པ་སྒོགས་ཕན་ཚུལ་གཅིག་གི་རྙེས་ལ་གཅིག་འབྱུང་བས་ན་ལྷན་ཅིག་མི་འབྱུང་
བས་བསྒོས་པ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དི་ཤས་ཆྙེ་བ་ལ་མི་བསྒོ་བ་ལྟར་དགྙེ་བ་སྒོགས་བསྒོ་བྱར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་
རྒོ། །འདིར་ཟག་མྙེད་མ་ཡིན་པའི་འཇིག་རྙེན་ལས་འདས་པའི་རྙེས་ཐྒོབ་ཀང་འཇིག་རྙེན་ལས་འདས་པའི་སར་
བཞག་པའི་ཆྙེད་དུ་ལྟྒོས་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་སྒོ། །ཞྙེས་སྒོ། །ཡང་དྙེ་རྣམས་ནི་སྙེམས་མྙེད་གནས་སྐབས་སུ་
རྒྱུན་ཆད་ནས་ཡུན་རིང་པྒོ་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཡང་ས་བྒོན་དུ་མི་རུང་ངྒོ་། །ས་བྒོན་མྙེད་ན་རྒྱུ་མྙེད་པས་ྒོན་
མྒོངས་པ་དང་རྣམ་བྱང་གི་ཆྒོས་མྙེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། མདྒོ་སྙེ་པས་ནི་ས་བྒོན་འདྒོད་པས་ཁས་བླངས་དང་
འགལ་ལྒོ། །ཞྙེའྒོ། །ལྔ་པ་ནི། རྣམ་ཤྙེས་དུ་མ་ཅིག་ཅར་མི་འབྱུང་ན་སྣྒོད་ལམ་འཕྲང་གི་རྣམ་རིག་གནས་ལུས་
རྐང་པ་འདྙེགས་འཇྒོག་གི་རྣམ་རིག་དང་། ངའྒོ་སམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རྣམ་རིག་དང་། ཡུལ་ལམ་གི་དྲུང་གི་ས་
རྒོ་སྒོགས་ཀི་རྣམ་རིག་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལྒོ། །འདྒོད་མི་ནུས་ཏྙེ། མགྒོགས་པར་འགྒོ་
བ་སྒོགས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་འདི་བཞི་ཅིག་ཅར་དམིགས་པས་སྒོ། །འདི་བཞི་རྣམ་ཤྙེས་གཅིག་གི་སྐད་ཅིག་
ལ་མི་འབྱུང་སྙེ། ཡུལ་སྙེ་མཆྙེད་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ིད་ཀི་ཕྱིར་རྒོ། །དྲུག་པ་ནི། ཀུན་གཞི་མྙེད་ན་རྒྱུ་ས་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

བྒོན་མྙེད་པའི་ཕྱིར་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྙེམས་པའམ། རྙེས་སུ་རྣམ་པར་རྒོག་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའམ་
མམ་པར་བཞག་པའི་རྣམ་ཤྙེས་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ལུས་ཀི་རྣམ་ཤྙེས་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི་མྒོང་
བ་བདྙེ་བ་སྒོགས་མྙེད་པར་འགྱུར་ན། དྙེ་ནི་དམིགས་ཤིང་ཕ་རྒོལ་པྒོས་ཁས་བླངས་པས་སྒོ། །ཅིག་ཅར་རྣམ་
པར་ཤྙེས་པ་དུ་མ་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་བྱྙེད་ཀི་སྒོ་ནས་ཀང་གཞུང་འདི་བཤད་པར་བྱའྒོ། །ཞྙེའྒོ། །བདུན་པ་ནི།
༼སྒོམས་འཇུག་གིས་ལ་ཞུགས་པ་དྙེ་འཆི་བར་འགྱུར་ཏྙེ། རྣམ་ཤྙེས་ཀུན་ལུས་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་
རྒོ། །འདྒོད་མི་ནུས་ཏྙེ། འགྒོག་པའི་སྒོམས་འཇུག་དང་ཤི་བའི་ཁད་པར་སྒོན་པ་ན། བཅྒོམ་ལན་འདས་ཀིས་དྒོད་
དང་མ་བྲལ་ཞིང་སྲྒོག་གི་དབང་པྒོ་དང་མ་བྲལ་ལ་དྙེའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལུས་ལས་མ་འདས་པར་འགྱུར་རྒོ་ཞྙེས་
བཀའ་སྩལ་པས་སྒོ། །བརྒྱད་པ་ནི།༽་་་་་གུག་རགས་ནང་ཡྒོད་པ་འདི་ཆད་འདུག་པས་དཔང་ལྒོའ་ི མངྒོན་པ་ཀུན་བཏུས་ཀི་འགྙེལ་པ་ནས་ལྙེན་ཏྙེ་
འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

སྙེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཆྒོས་ཅན། འཆི་ཕྒོ་བ་དང་རིམ་གིས་དྒོད་ཡལ་བ་མྙེད་པར་ཐལ།

འདྒོར་བྱྙེད་ཀུན་གཞི་མྙེད་པའི་ཕྱིར། འདྒོད་མི་ནུས་ཏྙེ། ལུས་ཀི་སྒོད་དམ་སད་ནས་རིམ་གིས་དྒོད་
ཡལ་བ་མཐྒོང་བས་སྒོ། །དྙེ་སྙེ་ཡིད་ཤྙེས་ཀིས་ལུས་འདྒོར་བས་དྙེ་ལྟར་འབྱུང་བའྒོ་སམ་ན། ཡིད་
ཤྙེས་ནི་སྲྒོག་ཐ་མ་ཆད་ཀི་བར་དུ་གསལ་པྒོ་ཡྒོད་ཀང་དྙེའི་སྒོན་དུ་དྒོད་ཡལ་བ་མཐྒོང་བས་
སྒོ། །དྙེས་ན་ལུས་འཛིན་བྱྙེད་ཀུན་གཞི་ིད་དང་བྲལ་བས་དྒོད་འདྒོར་བ་དང་ཚོར་བ་མྙེད་པའི་ཕྱིར།
ལས་ཀི་མཐུ་ལས་དྙེ་ལྟར་བྱྙེད་པའི་ཀུན་གཞི་གྲུབ་བྒོ། །གིས་པ་ནི། ཐྙེག་བསྡུས་ལས། དྙེ་ལྟར་རྣམ་
པར་གཞག་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་མྙེད་པར་འདི་ལྟར་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་དང་རྣམ་
པར་བྱང་བ་མི་རུང་སྙེ། ྒོན་མྒོངས་པའི་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་དང་། ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་
པ་དང་། ཚེའི་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་ཡང་མི་རུང་ངྒོ་། །འཇིག་རྙེན་དང་འཇིག་རྙེན་ལས་འདས་པའི་
རྣམ་པར་བྱང་བ་ཡང་མི་རུང་ངྒོ་། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་གསུམ་མི་འཐད་པ་
དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་གིས་མི་འཐད་པར་རིག་པར་བྱའྒོ། །དང་པྒོ་ྒོན་མྒོངས་པའི་ཀུན་ནས་ྒོན་
མྒོངས་པ་མི་འཐད་པ་ལ་ཡང་ཆགས་སྒོགས་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་ཀི་རྙེན་མྙེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།

67

བ་དང་། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་ནས་ཤི་འཕྒོས་མ་ཐག་པའི་ྒོན་མྒོངས་དང་པྒོ་ལ་ས་བྒོན་མྙེད་པར་འགྱུར་
བ་དང་། འཇིག་རྙེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལས་ལངས་མ་ཐག་པའི་འཇིག་རྙེན་པའི་སྙེམས་ལ་ས་
བྒོན་མྙེད་པར་ཐལ་བ་གསུམ་ལས། དང་པྒོ་ནི། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་མྙེད་ན་ཆགས་སྒོགས་ྒོན་
མྒོངས་གཏན་ནས་མི་སྙེ་བར་འགྱུར་ཏྙེ། དྙེ་དག་གི་ས་བྒོན་ལ་རྙེན་མྙེད་པས་རྒྱུ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་
རྒོ། །གལ་ཏྙེ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་རྙེན་ཡིན་ནྒོ་ཞྙེ་ན། རྙེ་ཞིག་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་དྙེ་
དག་གི་རྙེན་དུ་མི་རུང་སྙེ། འདི་ལྟར་འདྒོད་ཆགས་ལ་སྒོགས་པས་རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྙེས་པའི་མིག་
གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་རང་གི་ས་བྒོན་སྒོའམ། འྒོན་ཏྙེ་རང་ིད་ལ་སྒོ་བར་བྱྙེད་དམ། ཡང་ན་དྙེ་དག་
དང་ལྷན་ཅིག་སྙེས་པའི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དྙེས་ཆགས་སྒོགས་ལ་དྙེ་དག་གི་ས་བྒོན་སྒོ་བར་
བྱྙེད་དམ། འྒོན་ཏྙེ་དྙེས་འཇུག་ཤྙེས་གཞན་རྣམས་ལ་ཆགས་སྒོགས་ཀི་ས་བྒོན་སྒོ་བར་བྱྙེད་དམ།
འྒོན་ཏྙེ་མིག་ཤྙེས་རང་གི་རིགས་འད་ཕྱི་མ་ལ་སྒོ་བར་བྱྙེད་ཅྙེས་བརག་དང་། དང་པྒོ་ལྟར་ན་ཆགས་
སྒོགས་དང་ལྷན་ཅིག་སྙེས་པའི་མིག་གི་རྣམ་ཤྙེས་ནི་ཆྒོས་ཅན། ཆགས་སྒོགས་ཕྱི་མ་སྙེད་པའི་ས་
བྒོན་གི་གནས་སུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྙེ། ཆགས་སྒོགས་ཕྱི་མའི་དུས་ན་འདས་པས་དངྒོས་པྒོ་མྙེད་
པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་ཏྙེ། སྙེམས་ཀིས་ས་བྒོན་གི་རྙེན་མི་བྱྙེད་པར་སྙེམས་
བྱུང་གིས་ས་བྒོན་གི་རྙེན་བྱྙེད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་དྙེ་ིད་ཀིས་ཕྱྒོགས་གསུམ་པ་ཡང་
ཁྙེགས་སྒོ། །བཞི་པ་ཡང་མི་འཐད་དྙེ། འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ལྷན་ཅིག་སྙེ་བ་
དང་འགགས་པ་མ་ཡིན་ཏྙེ། ཡུལ་དང་དབང་པྒོ་དང་ཡིད་ལ་བྱྙེད་པ་རྣམས་ཐ་དད་པ་ིད་ཀིས་ཕན་
ཚུན་འབྲྙེལ་པ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ལྔ་པ་ཡང་མི་འཐད་དྙེ། མིག་ཤྙེས་རིགས་འད་ས་མ་དྙེ་རིགས་འད་
ཕྱི་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྙེ་བ་དང་འགགས་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཇི་ལྟར་
བར་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་གཞན་ལ་ཡང་རིག་པར་བྱའྒོ། །གིས་པ་ནི། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

ཤྙེས་མྙེད་ན་འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པ་ནས་ཤི་འཕྒོས་ཏྙེ་འདྒོད་པར་སྙེ་བའི་ིང་མཚམས་སྒོར་བའི་ཚེ་སྙེ་
བའི་སྲིད་པ་ྒོན་མྒོངས་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་ས་བྒོན་མྙེད་པར་འགྱུར་ཏྙེ། སར་གི་འདྒོད་པའི་
ྒོན་མྒོངས་པའི་ས་བྒོན་གང་ཡིན་པ་དྙེ་ནི་གནས་དང་བཅས་པ་འགགས་ནས་མྙེད་པའི་ཕྱིར་དང་།
རང་གི་རིགས་འད་ས་མའི་བར་སྲིད་ཀི་སྙེམས་དགྙེ་བའམ་མ་བསིབས་ལུང་མ་བསན་གང་ཡིན་པ་དྙེ་
དག་ནི་ྒོན་མྒོངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྙེ་འགགས་མ་བྱས་པས་དྙེ་དག་ལ་དྙེའི་ས་བྒོན་ཡྒོད་པར་མི་
རིགས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྙེ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་མྙེད་ན་འཕགས་པའི་ལམ་ལས་
ལངས་པའི་རྙེས་ལས་སྙེས་པའི་སྙེམས་ྒོན་མྒོངས་ཅན་ཐྒོག་མར་སྙེ་བ་གང་ཡིན་པ་དྙེ་ལ་ས་བྒོན་
མྙེད་པར་འགྱུར་ཏྙེ། འཕགས་པའི་ལམ་མངྒོན་དུ་གྱུར་པ་ན་དྙེ་ལས་གཞན་པའི་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་
ཤྙེས་པ་འཇིག་རྙེན་པ་རྣམས་ནི་འགགས་པས་ྒོན་མྒོངས་པའི་ས་བྒོན་གི་རྙེན་དུ་མི་རུང་ལ།
འཕགས་པའི་ལམ་དྙེ་ིད་ནི་ྒོན་མྒོངས་ཀི་ས་བྒོན་གི་གནས་སུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྙེ། ངྒོ་བྒོ་ིད་
ཀིས་རྣམ་པར་གྒོལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ྒོན་མྒོངས་པའི་གྙེན་པྒོར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་བས་ན་ཀུན་
གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་མྙེད་ན་མཐྒོང་ལམ་སྙེས་པ་ན་ྒོན་མྒོངས་པ་དང་ྙེ་བའི་ྒོན་མྒོངས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བྒོན་རྒྱུན་ཆད་པས་དྙེའི་འྒོག་ཏུ་དག་བཅྒོམ་པ་བཞིན་དུ་ྒོན་མྒོངས་པ་རྣམས་
གཏན་མི་སྙེ་བར་འགྱུར་རྒོ། །དྙེ་ལྟར་ན་མཐྒོང་བའི་ལམ་ིད་ཀིས་རྣམ་པར་གྒོལ་བའི་ཕྱིར་སྒོམ་པའི་
ལམ་དྒོན་མྙེད་པ་ཡིན་ནྒོ། །གིས་པ་ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་མི་རུང་བ་ལ། འདུ་བྱྙེད་ཀི་
རྙེན་གིས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་མི་རུང་བ་དང་། ལྙེན་པའི་རྙེན་གིས་སྲིད་པ་མི་རུང་བ་གིས་ལས།
དང་པྒོ་ནི། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་གསྒོད་ནམས་དང་བསྒོད་ནམས་མ་ཡིན་པ། མི་གཡྒོ་བའི་
ལས་རྣམས་ཀིས་རང་དང་རྙེས་སུ་མཐུན་པའི་བག་ཆགས་བསྒོས་པ་གང་ཡིན་པ་དྙེ་ིད་ལ་འདུ་བྱྙེད་
ཀི་རྙེན་གིས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཞྙེས་བྱ་ན་བག་ཆགས་བསྒོ་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཤྙེས་མྙེད་པའི་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ལྟར་འདུ་བྱྙེད་ཀིས་བསྒོས་པའི་བག་ཆགས་གང་ཡིན་པ་དྙེ་ིད་ལྙེན་
པས་གསྒོས་བཏབ་སྙེ་ཡང་སྲིད་པར་སྙེ་བ་ལ་མངྒོན་པར་ཕྱྒོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྙེ་ིད་ལ་ལྙེན་པའི་
རྙེན་གིས་སྲིད་པ་ཞྙེས་བརྒོད་ན། འདུ་བྱྙེད་ཀིས་བསྒོས་པའི་བག་ཆགས་མྙེད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གསུམ་
པ་ཚེའི་ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་མི་རུང་བ་ལ་གིས་ཏྙེ། སྙེ་བ་ལྙེན་པ་མི་རུང་བ་དང་། འཆི་འཕྒོ་བ་
མི་རུང་བའྒོ། །དང་པྒོ་ལ་གསུམ་སྙེ། མམ་པར་མ་བཞག་པའི་སར་ིང་མཚམས་སྒོར་བར་མི་རུང་
བ་དང་། མམ་པར་བཞག་པའི་སར་ིང་མཚམས་སྒོར་བར་མི་རུང་བ་དང་། གཟུགས་མྙེད་ཁམས་
ལ་ཁད་པར་དུ་དཔྱད་པའྒོ། །དང་པྒོ་ལ་བཞི་སྙེ། ིང་མཚམས་སྒོར་བར་མི་རུང་། སར་ཟིན་གི་
དབང་པྒོ་རྣམས་གནས་པར་མི་རུང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་མིང་གཟུགས་ཕན་ཚུན་བརྙེན་པར་མི་
རུང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་ཟས་མི་རུང་བའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། མམ་པར་མ་བཞག་པའི་བར་མའི་མངལ་
དུ་ིང་མཚམས་སྒོར་བར་མི་རིགས་ཏྙེ། འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་རྣམས་ཀིས་ིང་མཚམས་
སྒོར་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་གཞན་ཡང་ཁས་མི་ལྙེན་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་
པ་ནི། ིང་མཚམས་སར་ཟིན་པའི་དབང་པྒོ་རྣམས་མི་འདྲུལ་བ་ལ་སྒོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཇི་སྲིད་འཚོ་
བའི་བར་དུ་གནས་པར་མི་རིགས་ཏྙེ། དྙེ་དག་ཡྒོངས་སུ་འཛིན་པར་བྱྙེད་པའི་རྣམ་ཤྙེས་མྙེད་པའི་
ཕྱིར་ཏྙེ། དཔྙེར་ན་ཤི་བའི་ལུས་བཞིན་ནྒོ། །གསུམ་པ་ནི། མདྒོ་ལས། རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དང་། མིང་
དང་གཟུགས་མདུང་ཁིམ་ལྟར་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྙེན་པའི་ཚུལ་གིས་འདུག་པར་གསུངས་པ་གང་
ཡིན་པ་དྙེའང་མི་རུང་སྙེ། ཀུན་གཞི་ལས་གཞན་པའི་མིང་གཟུགས་ཀི་རྙེན་དུ་རུང་བའི་རྣམ་པར་
ཤྙེས་པ་གཞན་མྙེད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་གི་སྙེམས་ཅན་གནས་པར་བྱྙེད་པའི་རྣམ་
ཤྙེས་ཀི་ཟས་མྙེད་པར་འགྱུར་ཏྙེ། དབང་པྒོའ ་ི རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་གཟུགས་མྙེད་ཁམས་ན་མྙེད་པའི་
ཕྱིར་དང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ཡང་སྙེམས་མྙེད་པའི་གནས་སྐབས་ལྔ་ན་རྒྱུན་ཆད་པས་རྣམ་
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པར་ཤྙེས་པའི་ཟས་སུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་མམ་པར་བཞག་པའི་སར་ིང་མཚམས་
སྒོར་བར་མི་རུང་བ་ནི་འདི་ནས་ཤི་འཕྒོས་ནས་མམ་པར་བཞག་པའི་སར་སྙེ་བ་ལྙེན་པའི་ིང་
མཚམས་སྒོར་བ་སྙེལ་བར་བྱྙེད་པ་མི་འཐད་དྙེ། མམ་པར་བཞག་པའི་སར་ིང་མཚམས་སྒོར་བ་
སྙེལ་བ་ནི་དྙེའི་ས་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་མམ་པར་མ་བཞག་པའི་ྒོན་མྒོངས་ཅན་གི་བྱྙེད་
པ་ཡིན་ན། ཀུན་གཞི་མྙེད་ན་དྙེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་སྙེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ས་བྒོན་མྙེད་པའི་
ཕྱིར་རྒོ། །གསུམ་པ་གཟུགས་མྙེད་ཁམས་ལ་ཁད་པར་དུ་དཔྱད་པ་ནི། གཟུགས་མྙེད་བཞིར་སྙེས་
པའི་སྙེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྙེས་པའི་དགྙེ་བ་དང་ྒོན་མྒོངས་ཅན་གི་སྙེམས་སྙེས་པ་གང་
ཡིན་པ་དྙེ་དག་རྒྱུ་མྙེད་པར་སྙེ་བར་འགྱུར་ཏྙེ། དད་སྒོགས་དགྙེ་བ་དང་། ཆགས་སྒོགས་ྒོན་མྒོངས་
པ་ཅན་གི་ས་བྒོན་བསྒོ་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གིས་པ་འཆི་
འཕྒོ་བ་མི་རུང་བ་ནི། ལྙེགས་པར་བྱྙེད་པ་དང་ྙེས་པར་བྱྙེད་པ་དག་འཆི་འཕྒོ་བའི་ཚེ་གྒོ་རིམ་བཞིན་
དུ་ཐྒོག་མ་ིད་དུ་རྐང་པའི་མཐིལ་དང་། སི་བྒོ་ནས་དྒོད་རིམ་གིས་འདྒོར་བར་བྱྙེད་པ་དྙེ་མི་རུང་བར་
འགྱུར་ཏྙེ། དྙེ་ལྟར་བྱྙེད་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་གཞན་མྙེད་པའི་ཕྱིར། ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་གསུམ་
མི་རུང་པར་ཐལ་བ་བཤད་ཟིན་ཏྒོ། །ད་ནི་རྣམ་པར་བྱང་བ་མི་རུང་བ་ལ་གིས་ལས། དང་པྒོ་འཇིག་
རྙེན་པའི་རྣམ་པར་བྱང་བ་མི་རུང་སྙེ། འདྒོད་པ་སྒོགས་ལ་འདྒོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མི་འཐད་པའི་
ཕྱིར། དྙེ་ཡང་འདི་ལྟར་འདྒོད་པ་ལ་འདྒོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བར་གཟུགས་ཀི་སྙེམས་མི་ཐྒོབ་པས་
འདྒོད་པ་ན་སྒོད་པའི་སྒོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་དགྙེ་བའི་སྙེམས་ཀིས་འདྒོད་པ་ལ་འདྒོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྒོམ་པ་ན་སྙེམས་དྙེ་ཡང་གཟུགས་ན་སྒོད་པའི་སྙེམས་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་
དང་འགག་པ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་དྙེས་བག་ཆགས་བསྒོས་པ་མྙེད་པས་དྙེའི་ས་བྒོན་ཅན་དུ་མི་རུང་ལ་
གཟུགས་ན་སྒོད་པའི་སྙེམས་འདས་པ་ཚེ་རབས་དུ་མའི་སྙེམས་རིགས་མི་མཐུན་པ་དུ་མས་བར་དུ་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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ཆྒོད་པ་དྙེ་ཡང་འདས་ནས་མྙེད་པའི་ཕྱིར་ད་ལྟར་གི་མམ་པར་བཞག་པའི་སྙེམས་ཀི་ས་བྒོན་དུ་མི་
རུང་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་མྙེད་ན་འཇིག་རྙེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་བྱང་བ་ཡང་
མི་རུང་སྙེ། ཇི་སྐད་དུ། གཞན་གི་ས་ལ་རྒོག་པ་དང་། སྒོ་སྒོ་རང་གི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྙེད་པ་དྙེའི་
རྒྱུ་ལས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་འབྱུང་ངྒོ་། །ཞྙེས་བཀའ་སྩལ་པ་དྙེ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཡང་དག་
པའི་ལྟ་བའི་མིང་ཅན་ཟག་མྙེད་སྐད་ཅིག་དང་པྒོ་དྙེའི་བདག་པྒོའ ་ི རྙེན་དང་། རྒྱུའི་རྙེན་གིས་ཀ་མི་
རུང་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཐྙེག་བསྡུས་ལས་འབྱུང་བའི་རིགས་པ་ལྔ་བཤད་ཟིན་ཏྒོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡང་
ཕུང་པྒོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བྱྙེད་པར་སྒྲུབ་བྱྙེད་བཞི་གསུངས་ཏྙེ། སྒོམས་འཇུག་གིས་དང་། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་
པ་ལས་ལངས་པའི་ཚེ་འཇུག་ཤྙེས་འབྱུང་བས་དྙེ་ལ་རྒྱུའི་རྙེན་གཞན་མྙེད་པའི་ཕྱིར་ཀུན་གཞི་ལས་
འབྱུང་ངྒོ་ཞྙེས་དང་། དམིགས་པའི་རྙེན་ལ་ལྟྒོས་ནས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཞྙེས་པ། རྣམ་
པ་དྙེ་དམིགས་རྙེན་ལ་ལྟྒོས་པ་ལྟར་རྒྱུའི་རྙེན་ལ་ཡང་ལྟྒོས་ཤིང་དྙེ་ཡང་ཀུན་གཞིའི་ས་བྒོན་ཡིན་
ནྒོ། །ཞྙེས་དང་། ཆད་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞྙེས་པ་གིད་དང་བརྒྱལ་བ་སངས་པ་ན་འཇུག་པའི་རྣམ་
ཤྙེས་ཀུན་གཞི་ལས་འབྱུང་ངྒོ་། །ཞྙེས་པའྒོ། །འཁྒོར་བར་འཇུག་པ་དང་ལྒོག་པའི་ཡང་ཕྱིར་རྒོ་ཞྙེས་
པ་ཀུན་གཞི་ཡྒོད་དྒོ་ཞྙེས་པ་ཀུན་ལ་སར་རྒོ། །ཀུན་གཞི་མྙེད་ན་འཇུག་པ་མི་འབྱུང་སྙེ། འདུ་བྱྙེད་ཀི་
རྙེན་གིས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་མི་འབྱུང་བ་ལ་སྒོགས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །ལྒོག་པ་ཡང་མི་རུང་སྙེ། ྒོན་
མྒོངས་པའི་ས་བྒོན་སངས་པའི་ལྒོག་པ་དྙེ་གྙེན་པྒོའ ་ི སྙེམས་སྙེས་པ་ན་རྙེན་མྙེད་པས་སང་རྒྱུའི་ས་
བྒོན་མྙེད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གྙེན་པྒོའ ་ི སྙེམས་ིད་ྒོན་མྒོངས་པའི་ས་བྒོན་དང་འདྙེ་བར་ནི་མི་རུང་སྙེ།
རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཕྱིར་དང་། གྙེན་པྒོ་ིད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་
དང་རིགས་མཐུན་པས་གནས་གྱུར་མི་རུང་བར་ཐྙེག་བསྡུས་སུ་གསུངས་ཏྙེ། བྱང་ཆུབ་སྙེམས་
དཔའ་བཟང་པྒོའ ་ི སྙེམས། །རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལྔ་སངས་པ། །དྙེ་ལས་གཞན་པ་གསལ་བ་ལ། །སྙེམས་
72

ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བར་བྱྙེད། །གྙེན་པྒོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཞྙེས་བྱར། །སངས་པ་མིན་ཕྱིར་མི་རུང་
ངྒོ་། །ཞྙེས་སྒོ། །དྙེ་བཞིའི་སྤྲྒོས་པ་ནི་དྙེ་ིད་ཀི་འགྙེལ་པ་རྣམས་སུ་ཤྙེས་པར་བྱའྒོ། །ཡང་རྙེན་འབྲྙེལ་
གི་མདྒོ་འགྙེལ་དུ་ཡང་ཐྙེག་བསྡུས་ཀི་རིགས་པ་ཁ་ཅིག་བཀྒོལ་ཏྙེ་གསུངས་ཤིང་། སའི་བསྒོད་
འགྙེལ་དུའང་ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱྙེད་བཅུ་བདུན་དང་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྙེད་ཀང་བཀྒོད། དྙེ་ལྟར་ན་དྒོན་
ཚན་བཅུ་གཅིག་གིས་ཀུན་གཞི་ཚངས་པ་ཆྙེན་པྒོའ ་ི རྣམ་པར་གཞག་པ་བཤད་ཟིན་ཏྒོ། །གིས་པ་
ཡིད་ྒོན་མྒོངས་པ་ཅན་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྙེ། དྒོན་དམ་པའི་ཡིད་དང་། ཀུན་རྒོབ་པའི་ཡིད་
དྒོ། །དང་པྒོ་ལ་སྒོམ་ནི། ངྒོ་བྒོ་མཚན་ིད་གནས་དང་ནི། །དམིགས་པ་རྣམ་པ་མཚུངས་ལན་
དང་། །འཇུག་ལྒོག་ངྙེས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྙེད་དྙེ། །དྒོན་ཚན་བཅུ་ཡི་སྒོ་ནས་བཤད། །ཅྙེས་པ་ལྟར་བཅུ་
ལས། དང་པྒོ་ངྒོ་བྒོ་ནི། བསིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་གི་ཤྙེས་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་སྙེ་ཐར་པ་ཐྒོབ་པ་ལ་
སིབ་ཅིང་ཟག་མྙེད་ཀི་ལམ་དང་ལྷན་ཅིག་མངྒོན་དུ་མི་འབྱུང་བས་ན་སིབ་པ་དང་། དགྙེ་མི་དགྙེ་གང་
རུང་དུ་མ་གྲུབ་པས་ན་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྒོ། །གིས་པ་མཚན་ིད་ནི། ཀུན་གཞིའི་དྒོན་གི་ངྒོ་བྒོ་
རིག་ཅིང་ཡིད་ཤྙེས་ཀི་བདག་རྙེན་བྱྙེད་ནུས་པའི་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའི་ཤྙེས་བ་ཞྙེས་པའམ། ཀུན་གཞིའི་
དྒོན་ཙམ་རིག་ཅིང་འཕགས་པའི་ལམ་མ་ཐྒོབ་ཀི་བར་དུ་རག་ཏུ་ངར་རླྒོམ་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་སྙེ།
ཀུན་གཞིའི་དྒོན་ཙམ་རིགས་པས་སྙེམས་བྱུང་སྙེལ། ངར་རླྒོམ་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་ཞྙེས་པས་སྒོ་
ལྔའི་རྣམ་ཤྙེས་དང་ཀུན་གཞི་སྙེལ། འཕགས་པའི་ལམ་མ་ཐྒོབ་ཀི་བར་དུ་རག་ཏུ་ཞྙེས་པས་ཡིད་ཀི་
ས་པའི་འཇིག་ལྟ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་སྙེལ་ཏྙེ། དྙེ་དག་སྙེམས་མྙེད་པའི་གནས་སྐབས་ལྔར་
རྒྱུན་ཆད་དྙེ་མྙེད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་ཡང་སུམ་ཅུ་པ་ལས། རྣམ་ཤྙེས་ངར་སྙེམས་བདག་ིད་
ཅན། །ཞྙེས་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡིད་གང་ཞྙེ་ན་དུས་རག་ཏུ་རླྒོམ་སྙེམས་པའི་བདག་ིད་
དང་། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཞྙེས་པས་བསན་ནྒོ། །གསུམ་པ་གནས་ནི་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་སྙེ། ཀུན་གཞིའི་ས་བྒོན་གི་ཆ་ལ་བརྙེན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏྙེ། སུམ་ཅུ་པ་ལས། དྙེ་ལ་གནས་ཏྙེ་རབ་འབྱུང་ཞིང་། །ཞྙེས་སྒོ། །དྙེ་ནི་ས་བྒོན་གི་
གནས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ལ་དྙེ་ིད་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་གནས་ཀང་ཡིན་ཏྙེ། ཀུན་གཞིའི་ཁམས་དང་
ས་གང་དུ་རྣམ་པར་སིན་པ་གྲུབ་པ་དྙེར་ྒོན་མྒོངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་ཀང་ས་དྙེ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྒོ། །བཞི་པ་དམིགས་པ་ནི། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་དམིགས་པ་སྙེ། སུམ་ཅུ་པར། དྙེ་ལ་
དམིགས་པ་ཡིད་ཅྙེས་བྱ། །ཞྙེས་སྒོ། །འྒོ་ན་གནས་དང་ཁད་པར་ཅི་ཡྒོད་ཅྙེ་ན། གནས་ལ་ས་བྒོན་གི་
གནས་ནི་སྙེད་བྱྙེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། འབྱུང་བའི་གནས་ནི་ཁམས་དང་ས་མཚུངས་པ་ཙམ་ཡིན་ཅིང་།
དམིགས་པ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་སིན་གི་ཆ་དྙེས་བདག་མྙེད་པ་ལ་རག་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་གཞི་བྱས་པ་
ཙམ་ལ་འཇྒོག་པས་ཁད་པར་ཆྙེའྒོ། །ལྔ་པ་རྣམ་པ་ནི། ཀུན་གཞི་ལ་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་ནས་བདག་ཏུ་
འཛིན་པའྒོ། །འྒོ་ན་དྙེའི་དུས་དྙེའི་འཁྒོར་གི་རྙེག་པས་བདག་ཏུ་འཛིན་ནམ་མི་འཛིན། དང་པྒོ་ལྟར་ན་
འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་ཁད་པར་མྙེད་པར་འགྱུར་ལ། གིས་པ་ལྟར་ན། སྙེམས་དང་སྙེམས་བྱུང་
མཐུན་པར་གཏྒོགས་པའི་རྒྱུར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྙེ་ན། དཀྒོན་ཤྙེ་ན་རྙེ། རྙེག་པས་བདག་ཏུ་མི་
འཛིན་པར་འདྒོད་ལ། སྙེམས་སྙེམས་བྱུང་རྣམ་པར་མཐུན་པར་གཏྒོགས་པའི་རྒྱུར་བཤད་པ་མིན་
གི། དམིགས་པ་མཐུན་པར་གཏྒོགས་པའི་རྒྱུར་བཤད་པ་ཡིན་པས་མི་འགལ་ཟྙེར། འྒོ་ན་ྒོན་ཡིད་
ཀིས་ཀུན་གཞི་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་འཛིན་པ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡྒོད་ཅྙེ་
ན། མདྒོ་སྙེ་རྒྱན་གི་ཊིཀྐར། མི་གསལ་བ་དང་གསལ་བའི་ཁད་པར་ཡྒོད་ཟྙེར་ཡང་། དྒོན་ཙམ་རིག་
པའི་ཚུལ་གིས་འཛིན་པ་དང་། དྒོན་གི་ཁད་པར་འཛིན་པའི་ཚུལ་གིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཁད་པར་
ཡྒོད་པར་ཁ་ཅིག་བཞྙེད་དྒོ། །འདི་ནི་ྒོན་ཡིད་ཀི་འཁྒོར་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཁད་པར་འབྱྙེད་བྱྙེད་
དུ་སྣང་གི་ས་མ་གིས་ཁད་པར་འབྱྙེད་མི་ནུས་པར་སྙེམས་སྒོ། །རྒོག་གིས་མི་འཛིན་པར་འདྒོད་པ་
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

དྙེ་ཡང་ཅུང་མི་འཐད་དྙེ། སུམ་ཅུ་པ་ལས། ཐུན་མྒོང་མ་ཡིན་པའི་འཁྒོར་བཞི་པྒོ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་།
བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་། བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བ་དང་། བདག་ཏུ་རྒོངས་པར་བཤད་པས་ཐུན་མྒོང་བའི་
འཁྒོར་ལྔ་པྒོ་ཡང་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་གསལ་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །འྒོ་ན་ཁད་པར་ཅི་ཞྙེ་ན། ྒོན་ཡིད་ནི།
ཀུན་གཞི་ཁྒོ་ན་ལ་དམིགས་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། འཇིག་ལྟ་ནི་ཕུང་པྒོ་ལྔ་ཆར་ལ་དམིགས་
ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་ཁད་པར་ཏྙེ། མདྒོ་ལས་འཇིག་ལྟ་ི་ཤུར་གསུངས་པ་དྙེ་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་
ཀུན་གིས་ཐུན་མྒོང་དུ་ཁས་ལྙེན་དགྒོས་པའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་མཚུངས་པར་ལན་པའི་འཁྒོར་ལ། ར་བའི་
འཁྒོར་དགུ་ཆར་གཏྒོགས་དང་བཅས་ན་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་སྲིད་པ་ནི་སར་བཤད་ཟིན་ཏྒོ། །སུམ་ཅུ་པ་
ལས། བསིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི། །ྒོན་མྒོངས་བཞི་དང་རག་ཏུ་འགྒོགས། །བདག་ཏུ་ལྟ་དང་
བདག་ཏུ་རྒོངས། །བདག་རྒྱལ་བདག་མཆྒོག་འདུ་ཤྙེས་པ། །ཞྙེས་སྒོ། །འྒོ་ན་ྒོན་ཡིད་འཁྒོར་བཅས་
གང་དུ་གཏྒོགས་སམ་ན་རྙེན་གང་དང་གང་དུ་སྙེས་པའི་ས་དྙེར་གཏྒོགས་ཏྙེ། རྙེན་ནི་གང་ཟག་དྙེའི་ཚེ་
ས་མའི་རྣམ་སིན་གི་ངྒོ་བྒོར་གྱུར་པའི་ཕུང་པྒོ་ནི་དྙེའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྙེས་ཡིན་ལ། ས་
གཞན་གི་ྒོན་ཡིད་ཀིས་ས་གཞན་གི་ཀུན་གཞི་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །འདི་ལ་
དགྒོངས་ནས་སུམ་ཅུ་པར། ྒོན་ཡིད་ས་གང་དུ་གཏྒོགས་པའི་གསལ་ཁ་མ་གསུངས་ཤིང་དྙེའི་
འཁྒོར་ཐུན་མྒོང་མ་ཡིན་པ་བཞི་པྒོ་ྒོན་ཡིད་དང་ས་མཚུངས་པ་དང་། དྙེར་མ་ཟད་ཐུན་མྒོང་བ་རྙེག་
སྒོགས་ལྔ་པྒོ་ཡང་ས་མཚུངས་ཞྙེས་པ་ཙམ་ཞིག་ལས་མ་བསན་ཏྒོ། །གང་དག་སུམ་ཅུ་པ་ར་འགྙེལ་
གིས་ྒོན་ཡིད་རང་ས་གང་དུ་གཏྒོགས་པའི་གསལ་ཁ་མ་གསུངས་པ་ལ་བརྙེན་ནས་འདྒོད་པའི་རྙེན་
ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འྒོང་གིས་འདྒོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ྒོན་ཡིད་སངས་པའི་རྣམ་གཞག་མང་དུ་ས་བ་
རྣམས་ནི། བསྡུ་བ་ལས། ྒོན་ཡིད་རྙེན་གང་དུ་སྙེས་པའི་སར་གཏྒོགས་པ་དང་གནས་སྐབས་གང་དུ་
མངྒོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སྲིད་ྒོན་དགུ་པ་སང་བའི་བར་ཆད་མྙེད་ལམ་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་སང་པ་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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དང་། ཆྙེ་འབྲིང་དགུའི་རྣམ་གཞག་མྙེད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་མ་མཐྒོང་བར་རང་བཟྒོའ ་ི བླ་བཅྒོལ་
རང་དབང་དུ་ས་བར་སྣང་བས་སྙེས་བུ་མཆྒོག་གི་གསལ་བྱྙེད་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟིན་པས་དྙེར་
བལྟ་བར་བྱའྒོ། །བདུན་པ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི། གནས་སྐབས་གསུམ་མ་གཏྒོགས་པ་སྙེམས་དགྙེ་བ་
དང་མི་དགྙེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་སྙེས་པའི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འཇུག་སྙེ། བསྡུ་བར། ྒོན་
མྒོངས་པ་དྙེ་དག་ཀང་དགྙེ་བ་དང་། མི་དགྙེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ལ་
འགལ་བ་མྙེད་པ་དང་། ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །བརྒྱད་པ་ལྒོག་པའི་དུས་ནི། ཐྙེག་དམན་གི་མི་སྒོབ་ལམ་
ཐྒོབ་པ་ན་ལྒོག ཐྙེག་ཆྙེན་གི་ས་བརྒྱད་པ་ཐྒོབ་པ་ན་ལྒོག་ཅིང་། དྙེ་མན་ཆད་དུ་འཇིག་རྙེན་ལས་འདས་
པའི་ལམ་མངྒོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། འགྒོག་པ་ལ་སྒོམས་པར་འཇུག་པའི་དུས་ན་རྙེ་ཞིག་ལྒོག་ཅིང་། དྙེ་
གིས་ལས་ལངས་པ་ན་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་སྙེ། བསྡུ་བར། དྙེ་དག་ནི་འཇིག་རྙེན་པའི་འདྒོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་ན་ནི་མངྒོན་དུ་གྱུར་ཀང་རུང་། མ་གྱུར་ཀང་རུང་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ངྒོ་། །སྒོབ་པ་བཞི་མཐྒོང་བ་ལ་
ནི་འཇིག་རྙེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་མངྒོན་དུ་གྱུར་ན་མི་འབྱུང་ངྒོ་། །དྙེ་ལས་ལངས་པ་ལ་ནི་ཀུན་ཏུ་
འབྱུང་སྙེ། ཤིན་ཏུ་རྒོག་པའི་ཕྱིར་དང་། མ་སངས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །མི་སྒོབ་པ་ལ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
དུ་ཀུན་ཏུ་མི་འབྱུང་ངྒོ་། །ཞྙེས་དང་། མདྒོ་སྙེ་རྒྱན་དུ། ཡིད་དང་འཛིན་དང་རྣམ་པར་རྒོག །གྱུར་ཕྱིར་
རྣམ་པར་མི་རྒོག་པ། །ཞྙེས་དང་། སུམ་ཅུ་པར། དག་བཅྒོམ་མྙེད། །འགྒོག་པའི་སྒོམས་པར་འཇུག་ན་
མྙེད། །འཇིག་རྙེན་འདས་པའི་ལམ་ལ་མྙེད། །ཅྙེས་གསུངས་སྒོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་མམ་ིད་
ཡྙེ་ཤྙེས་སུ་གནས་གྱུར་ཏྙེ། ཙནྡྲ་གྒོ་མིས། ྒོན་མྒོངས་ཅན་ཡིད་གནས་གྱུར་པ། །མམ་ིད་ཡྙེ་ཤྙེས་
བརྒོད་པར་བྱ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །དགུ་པ་ངྙེས་པའི་ཚིག་ནི། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རླྒོམ་སྙེམས་
པས་ན་ཡིད་ཅྙེས་བྱ་སྙེ། རྒྱན་སྟུག་པྒོ་བཀྒོད་པར། ངར་སྙེམས་བདག་ིད་ཡིད་ཡིན་ནྒོ། །ཞྙེས་དང་།
སུམ་ཅུ་པར། རྣམ་ཤྙེས་ངར་སྙེམས་བདག་ིད་ཅན། །ཞྙེས་སྒོ། །བཅུ་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྙེད་པའི་ཚད་མ་
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ལ་གིས་ཏྙེ། ལུང་དང་། རིགས་པའྒོ། །དང་པྒོ་ནི། སར་ཀུན་གཞིའི་གནས་སྐབས་སུ་དངས་པའི་
ལང་གཤྙེགས་དང་། དགྒོངས་པ་ངྙེས་འགྙེལ་གི་མདྒོ་སྙེ་དུ་མར། རྣམ་ཤྙེས་ཚོགས་བརྒྱད་བཀའ་
རལ་པ་རྣམས་དང་། ཡང་ལང་གཤྙེགས་ལས། སྙེམས་ནི་རང་བཞིན་དང་བ་སྙེ། །རྒོག་པ་བྱྙེད་པ་
ཡིད་ཡིན་ནྒོ། །རྣམ་པར་ཤྙེས་དང་བཅས་པའི་ཡིད། །རག་ཏུ་བག་ཆགས་འདྙེབས་པར་བྱྙེད། །ཅྙེས་
དང་། རྒྱན་སྟུག་པྒོ་བཀྒོད་པར། སྙེམས་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྙེས། །ངར་སྙེམས་བདག་ིད་ཡིད་
ཡིན་ནྒོ། །གང་ཞིག་ཡུལ་ལ་འཛིན་བྱྙེད་པ། །དྙེ་ནི་རྣམ་པར་ཤྙེས་ཞྙེས་བྱ། །ཞྙེས་དང་། ལུང་སིལ་
བུར། ྒོན་མྒོངས་ཅན་ཡིད་རག་ཏུ་ནི། །ྒོན་མྒོངས་ལྷན་ཅིག་སྙེ་ཞིང་འགག །དྙེ་ནི་ྒོན་མྒོངས་པ་
རྣམས་ལས། །མ་གྒོལ་གྒོལ་བར་མི་འགྱུར་རྒོ། །ཞྙེས་བཀའ་སྩལ་ཏྒོ། །གིས་པ་ནི། ཐྙེག་བསྡུས་སུ།
མ་འདྙེས་པ་ཡི་མ་རིག་དང་། །ལྔ་པྒོ་རྣམས་དང་འད་བ་དང་། །སྒོམས་པར་འཇུག་པའི་བྱྙེ་བྲག་
དང་། །ངྙེས་ཚིག་མྙེད་པའི་སྒོན་དུ་འགྱུར། །འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པར་སྙེ་བའི་རྒྱུ། །ངར་འཛིན་མྙེད་པའི་
སྒོན་དུ་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དང་ལན་པ་ནི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་འཐད་དྒོ། །ྒོན་མྒོངས་ཅན་གི་ཡིད་
མྙེད་ན། །གིས་མྙེད་གསུམ་པྒོ་འགལ་བར་འགྱུར། །ཞྙེས་གསུངས་པའི་དྲུག་གི་དང་པྒོ་ནི། །ཆྒོས་
མངྒོན་པའི་མདྒོར། ཡང་དག་དྒོན་ལ་འཇུག་པ་ཡི། །སྙེམས་ཀི་གྙེགས་སུ་རག་གྱུར་པ། །དུས་རྣམས་
ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དྙེ། །མ་འདྙེས་པ་ཡི་མ་རིག་འདྒོད། །ཅྙེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལ། དྒོན་གསང་དུ། དྙེ་ནི་
རང་དབང་ཅན་རས་མ་འདྙེས་པ་སྙེ། དྙེའི་སྒོབས་ཀིས་འདྒོད་ཆགས་སྒོགས་འདྙེན་པའྒོ། །དྙེ་ཡང་
ན་ཐྒོས་སྙེ་པས་འཇུག་ཤྙེས་ཁྒོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལན་ཞིང་མཐྒོང་སང་དུ་འདྒོད་དྒོ། །ཐྙེག་ཆྙེན་
པས་མི་བརན་པ་འཇུག་ཤྙེས་དང་མཚུངས་ལན་ཏྙེ་བརན་པ་དུས་རྒྱུན་ལན་དུ་འབྱུང་བ། སྐབས་དྒོན་
གི་སྒྲུབ་བྱྙེད་དྒོ། །ཞྙེས་བཤད་དྒོ། །བཤད་སར་དུ། རྙེན་མ་འདྙེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྒོས་མ་འདྙེས་
པ་ལྟ་བུར་བཤད་དྒོ། །དྙེས་ན་སྙེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཆྒོས་ཅན། དྙེ་འདའི་མ་འདྙེས་པའི་མ་རིག་པ་མྙེད་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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པར་ཐལ་ཏྙེ། ྒོན་ཡིད་མྙེད་པའི་ཕྱིར། དྙེ་ཡང་རྙེན་མྙེད་ན་བརྙེན་པ་མྙེད་ཅིང་། འཇུག་པའི་རྣམ་ཤྙེས་
ཀི་འཁྒོར་དུ་ནི་དྙེ་མི་འབྱུང་སྙེ། དྙེ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕྱིར་དང་། འདི་ནི་དུས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བས་
སྒོ། །གང་ཡང་ན་ཐྒོས་སྙེ་པས་གང་སང་བྱ་ཡྒོད་པ་དྙེ་ལ་གྙེན་པྒོ་ཡྒོད་པར་འདྒོད་ན། སྒོ་ལྔ་ལ་
གྙེན་པྒོ་ལམ་མྙེད་པ་སྙེ། ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡིད་ཤྙེས་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྙེ། རྙེ་ཞིག་ྒོན་
མྒོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་རུང་སྙེ། དྙེ་དང་མཚུངས་པར་ལན་ན་དྙེ་ིད་མི་རུང་བས་སྒོ། །ྒོན་
མྒོངས་ཅན་ལའང་མི་རུང་སྙེ། དྙེ་ལས་གཞན་པའི་ྒོན་མྒོངས་དང་ལན་པས་མཚུངས་ལན་འདྙེས་
པར་འགྱུར་ན། ཁྙེད་མཚུངས་ལན་མ་འདྙེས་པར་འདྒོད་པས་སྒོ། །ཅི་སྙེ་མ་འདྙེས་པ་དྙེ་ིད་ཀིས་ྒོན་
མྒོངས་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལས་འབྱུང་ན་ནི་ཡིད་ཤྙེས་རག་ཏུ་ྒོན་མྒོངས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྙེ། དུས་རག་
ཏུ་འབྱུང་བ་དྙེ་དང་ལན་པས་སྒོ། །དྙེས་ན་མ་འདྙེས་པའི་མ་རིག་པའི་རྙེན་ྒོན་ཡིད་ཡྒོད་པར་གྲུབ་
བྒོ། །གིས་པ་ནི། ཡིད་ཤྙེས་ནི་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྙེས་དང་བདག་རྙེན་ལ་བརྙེན་པར་འད་བ་མྙེད་པར་
ཐལ་ཏྙེ། དྙེའི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་གནས་ྒོན་ཡིད་མྙེད་ཅིང་གཞན་ཡང་མྙེད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །མ་གྲུབ་
སྙེ། དྲུག་པྒོ་འགགས་མ་ཐག་པའི་ཡིད་ཡྒོད་དྒོ་ཞྙེ་ན། དྙེ་ནི་ཡིད་ཤྙེས་དང་དུས་མམ་པས་ཡིད་ཤྙེས་
ཀི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་གནས་མ་ཡིན་ཏྙེ། འཇུག་ཤྙེས་སུ་འད་བ་ལ་དྲུག་པའི་རྙེན་འདས་པ་དང་།
གཞན་ནི་ད་ལྟར་བའི་ཁར་པར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །ཀུན་གཞི་ཡང་མ་ཡིན་ཏྙེ། དྙེ་ནི་རྒྱུའི་རྙེན་ཡིན་
ཅིང་། རྙེན་ནི་བདག་རྙེན་དུ་བརྒོད་པར་འདྒོད་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །གནས་བརན་པ་ན་རྙེ། སིང་གའི་བུ་ག་
གཅིག་ནས་དགུའི་བར་ཡིན་ཞྙེས་ཟྙེར་བའང་མི་འཐད་དྙེ། གཟུགས་མྙེད་ན་ཡིད་ཤྙེས་མྙེད་པ་དང་།
ཚོར་བ་ཀུན་ལུས་ཀི་ཚོར་བ་དང་དབང་པྒོ་གཟུགས་ཅན་ལ་དངྒོས་སུ་བརྙེན་པས་ན་ཡིད་ཤྙེས་ས་
དྒོན་འཛིན་པའི་རྒོག་པ་ཡིན་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྒོ། །དྙེ་ིད་ཡིད་ཡིན་པར་ཡང་མི་རུང་སྙེ།
དགྙེ་སྒོང་དག་ཡིད་ནི་ནང་གི་སྙེ་མཆྙེད་དྙེ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པར་བསན་དུ་མྙེད་པ་ཐྒོགས་པ་
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མྙེད་པའྒོ། །ཞྙེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་འགལ་བས་སྒོ། །སྙེ་པས་ར་བའི་རྣམ་ཤྙེས་དང་འཁྒོར་བ་ཇི་སྲིད་
པའི་ཕུང་པྒོ་ཡིད་ཤྙེས་ཀི་རྙེན་དུ་འདྒོད་པ་ཡང་མི་རུང་སྙེ། ཀུན་གཞི་ལྟར་འཇུག་ཤྙེས་དྲུག་ཅར་གི་
ཐུན་མྒོང་གི་རྒྱུའི་རྙེན་ཡིན་པས་སྒོ། །གསུམ་པ་ནི། དྙེ་མྙེད་ན་ཤྙེས་བྱ་འདིར་འགྒོག་པ་དང་འདུ་
ཤྙེས་མྙེད་པའི་སྒོམས་འཇུག་ལ་ཞི་མ་ཞི་ཁད་པར་མྙེད་པར་འགྱུར་ཏྙེ། ཚོགས་དྲུག་བཀག་ཙམ་དུ་
འད་བས་སྒོ། །ས་དང་ཡིད་ལ་བྱྙེད་པའི་ཁད་པར་ཡྒོད་དྒོ་ཞྙེ་ན། ངྒོ་བྒོ་ལ་ཁད་པར་མྙེད་པས་ཏྙེ། ྒོན་
ཡིད་མྙེད་ན་འགྒོག་པ་ལ་ངར་འཛིན་མྙེད་པས་ཞི་བ་དང་། གཞན་ལ་དྙེ་ཡྒོད་པས་མ་ཞི་བའི་ཕྱིར་
རྒོ། །བཞི་པ་ནི། རག་ཏུ་ངར་སྙེམས་པས་ན་ཡིད་ཅྙེས་པའི་ངྙེས་ཚིག་མྙེད་པར་འགྱུར་ཏྙེ། སྒོ་ལྔ་དང་།
ཀུན་གཞི་ལ་ཡང་ངར་སྙེམས་པ་མྙེད་ཅིང་། ཡིད་ཤྙེས་ལ་རག་ཏུ་སྙེམས་པ་མྙེད་པས་སྒོ། །འདྒོད་མི་
ནུས་ཏྙེ། ངྙེས་ཚིག་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལྙེན་པས་སྒོ། །ལྔ་པ་ནི། འདུ་ཤྙེས་མྙེད་པར་སྙེ་བའི་རྒྱུ་མཐུན་
ལ་རྙེན་མྙེད་པས་ངར་འཛིན་མྙེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། འདྒོད་ན། དྙེ་ལ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་མི་ཁྒོམ་
པའི་གནས་ིད་ཀིས་སང་བར་མི་འགྱུར་རྒོ། །འཇུག་ཤྙེས་དང་བྲལ་བས་སྒོང་ན་འགྒོག་པའི་སྒོམས་
འཇུག་ཀང་སང་བར་འགྱུར་རྒོ། །དྲུག་པ་ནི། དྙེ་མྙེད་ན་དགྙེ་བའི་གནས་སྐབས་ལ་བརྙེན་པའི་ངར་
འཛིན་མྙེད་པར་འགྱུར་ཏྙེ། ཡིད་ཤྙེས་དགྙེ་བ་དྙེ་ིད་ནི་ངར་འཛིན་གི་གནས་མ་རིག་པའི་རྙེན་དུ་མི་
རུང་བས་སྒོ། །འདྒོད་ན། ཟག་མྙེད་ཀི་དགྙེ་བར་འགྱུར་ཏྙེ། ངར་འཛིན་གིས་མ་བཅིངས་པའི་དགྙེ་བ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྙེས་ན་དུས་རག་ཏུ་ངར་འཛིན་འབྱུང་བས་དྙེའི་རྙེན་ྒོན་ཡིད་གྲུབ་བྒོ། །འདིར་དཔང་
ལྒོས། ངར་འཛིན་མངྒོན་གྱུར་གིད་འཐུག་པྒོ་ལ་མྙེད་པར་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་གྲུབ་བམ་སམ་
སྙེ་དཔྱད་དྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་དཔྱད་དགྒོས་པའི་རིགས་སུ་སྣང་ངྒོ་། །གིས་པ་ཡིད་ཀུན་
རྒོབ་པ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས། གང་ཡང་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དྲུག་པྒོ་དག་འགགས་མ་ཐག་པའི་རྣམ་པར་
ཤྙེས་པའྒོ། །ཞྙེས་དང་། མཛོད་དུ། དྲུག་པྒོ་འགགས་མ་ཐག་པ་ཡི། །རྣམ་ཤྙེས་གང་ཡིན་དྙེ་ཡིད་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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དྒོ། །ཞྙེས་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དྲུག་པ་ིད་ཡིད་ཤྙེས་ཕྱི་མའི་རྙེན་བྱྙེད་པས་ཡིད་དྙེ། ཐྙེག་བསྡུས་སུ། དྙེ་
མ་ཐག་པའི་རྙེན་བྱྙེད་པས་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་འགགས་མ་ཐག་པའི་ཡིད་རྣམ་
ཤྙེས་སྙེ་བའི་གནས་དང་། ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །འྒོ་ན་འདས་པ་ཁྒོ་ན་ཡིད་དུ་འགྱུར་རྒོ་སམ་ན་མ་ཡིན་
ཏྙེ། འདས་པ་ནི་དངྒོས་པྒོར་མྙེད་པས་ཡིད་ཤྙེས་ཀི་བདག་རྙེན་བྱྙེད་པའི་ནུས་པ་མྙེད་པའི་ཕྱིར། ཁ་
ཅིག རང་གི་བདག་འབྲས་ཀི་དུས་སུ་འགགས་མ་ཐག་པ་ཞྙེས་པ་ཡང་མི་འཐད་དྙེ། བདག་འབྲས་མ་
སྙེས་ཀང་རང་དུས་སུ་ཡིད་དབང་དུ་འཇྒོག་དགྒོས་པའི་ཕྱིར་རྒོ། །འྒོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་འགགས་མ་ཐག་པ་
སྒོས་སམ་ན། མཛོད་དུ། རྒྱུ་འབྲས་དུས་མམ་དྒོན་ལ་ཡྒོད་པར་གསུངས་པ་དང་། གྒོང་མར་ཐ་སད་
དུ་རྒྱུ་འབྲས་དུས་མམ་གསུངས་པས་དྙེ་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ཏྙེ། རང་འགགས་པའི་
སྒོབས་ཀིས་བདག་འབྲས་སྙེ་བའི་སྒོ་འབྱྙེད་དགྒོས་པའི་ཕྱིར་དང་། དྙེ་ཡང་སྐད་ཅིག་གཞན་གིས་
བར་མ་ཆྒོད་པ་དགྒོས་པས་ན་འགགས་མ་ཐག་པ་ཞྙེས་སྒོས་སྒོ། །གསུམ་པ་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་དྲུག་
བཤད་པ་ནི། སའི་དངྒོས་གཞིར། ངྒོ་བྒོ་ིད་དང་གནས་དང་ནི། །དམིགས་པ་དག་དང་གྒོགས་དང་
ནི། །ལས་ཏྙེ་སྒོ་ནི་ལྔ་པྒོ་ཡི། །སྙེམས་ནི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བྱྙེད། །ཅྙེས་པ་ལྟར་ལྔ་ལས། དང་པྒོ་ལ།
མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་ནི་གནས་མིག་ལ་བརྙེན་ཅིང་། དམིགས་པ་གཟུགས་ཀི་ངྒོ་བྒོའམ་རྣམ་པར་
རིག་པའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པ་སྙེ། དྙེས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་བར་འགྙེའྒོ། །གིས་པ་གནས་ནི་ས་
བྒོན་གི་གནས་ཀུན་གཞི་དང་། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་གནས་རང་རང་གི་དབང་པྒོ་དང་། དྙེ་མ་ཐག་
པའི་གནས་འགགས་མ་ཐག་པའི་ཡིད་དྙེ། ཐྙེག་བསྡུས་སུ། ཀུན་ནས་ྒོན་མྒོངས་པའི་གནས་ྒོན་
ཡིད་དྒོ། །ཞྙེས་གསུངས་སྒོ། །གསུམ་པ་དམིགས་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སྒོགས་པའི་ཡུལ་དྲུག་
གྒོ །བཞི་པ་གྒོགས་ལ། སྒོ་ལྔའི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་འཁྒོར་དང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྙེས་པའི་འཁྒོར་
ཏྙེ། སར་མཚུངས་ལན་འདུ་བྱྙེད་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏྒོ། །ལྔ་པ་ལས་ལ། དྲུག་ཅར་གིས་ཡུལ་
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འཛིན་པར་བྱྙེད། དྙེ་ཡང་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྙེས་ཀིས་ནི་སྐད་ཅིག་དང་། རྒྱུན་གིས་ལས་སྐད་ཅིག་རིག་
པར་བྱྙེད། རང་དང་སིའི་མཚན་ིད་གིས་ལས་རང་གི་མཚན་ིད་རིག་པར་བྱྙེད། དུས་གསུམ་
ལས་ད་ལྟ་བ་རིག་པར་བྱྙེད་དྒོ། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྙེས་ཀི་ལས་ལ། སྒོ་ལྔ་དང་ཐུན་མྒོང་བ་དང་། ཐུན་
མྒོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་གིས་ལས། དང་པྒོ་ནི། སྐད་ཅིག་དང་རྒྱུན་གིས་ཀ་རིག་པར་བྱྙེད། རང་
དང་སིའི་མཚན་ིད་གིས་ཀ་རིག་པར་བྱྙེད། དུས་གསུམ་ཀ་རིག་པར་བྱྙེད་དྒོ། །གིས་པ་ནི།
དམིགས་པ་ལ་རྒོག་པ་དང་། དམིགས་པ་ལ་ྙེ་བར་སྙེམས་པ་དང་། ར་རྒོ་བར་བྱྙེད་པ་དང་། སྒོ་བར་
བྱྙེད་པ་དང་། གིད་ལྒོག་པར་བྱྙེད་པ་དང་། སད་པར་བྱྙེད་པ་དང་། བརྒྱལ་བར་བྱྙེད་པ་དང་།
བརྒྱལ་བ་ལས་སངས་པར་བྱྙེད་པ་དང་། ལུས་དང་ངག་གི་ལས་འཇུག་པར་བྱྙེད་པ་དང་། འདྒོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྙེད་པ་དང་། འདྒོད་ཆགས་ལས་མས་པར་བྱྙེད་པ་དང་། དགྙེ་ར་རྒྱུན་ཆད་
པར་བྱྙེད་པ་དང་། དགྙེ་བའི་ར་བ་རྣམས་མཚམས་སྒོར་བར་བྱྙེད་པ་དང་། འཆི་འཕྒོ་བ་དང་། སྙེ་བར་
བྱྙེད་དྙེ། དྙེ་དག་ནི་རྒྱུའི་དུས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ལ། ལམ་གི་དུས་སུ་ཚོགས་ལམ་ནས་ས་བཅུའི་བར་
ལམ་གྒོང་ནས་གྒོང་དུ་བགྒོད་པར་བྱྙེད། འབྲས་བུའི་དུས་སུ་རང་དྒོན་མཐྒོང་ཆྒོས་ལ་བདྙེ་བར་གནས་
པར་བྱྙེད། གཞན་དྒོན་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་མཐས་གཏུགས་པའི་སྙེམས་ཅན་གི་དྒོན་འབད་མྙེད་
ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་བྱྙེད་དྒོ། །ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད་ལྙེའུ་མིག་སྙེ། །བླྒོ་གྒོས་བང་མཛོད་
འགྙེངས་པ་ནྒོར་གི་མཆྒོག །མཐའ་ཡས་ཤྙེས་བྱ་གསལ་བའི་ི་འྒོད་འདི། །བླྒོ་ཆྙེན་རིགས་ས་བསྒོད་
ནམས་སྙེང་གྙེས་སར། །ལྒོག་གྱུར་གནས་རྣམས་འཆད་པར་དཀའ་འྒོ་ཞྙེས། །རིགས་པའི་རྒྱལ་པྒོས་
གསུངས་མྒོད་དྙེ་ལྟ་ནའང་། །མངྒོན་སུམ་གཟུགས་ལ་མིག་བཞིན་ཁྒོ་བྒོའ ་ི བླྒོ། །གསུང་རབ་དྒོན་ལ་
མཚན་མ་ཡིན་ནམ་སམ། །འྒོན་ཀང་སིགས་མ་ལྔ་པྒོ་བདྒོ་དུས་འདིར། །ཕལ་ཆྙེར་རྒོངས་པས་ཁབ་
ཅིང་ལ་ལ་དག །རང་ལྟ་ལ་ཆགས་གཞན་གི་ལྟ་ལ་འཁྲུགས། །དྙེ་སད་གཟུ་བྒོའ ་ི བླྒོ་ཡིས་དཔྱྒོད་པ་
ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད།
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དཀྒོན། །དྙེ་ལྟ་ན་ཡང་བརྙེད་བཀུར་གགས་པ་སྒོགས། །ཟང་ཟིང་དྒོན་དུ་གྙེན་བའི་བླྒོ་མྙེད་
པར། །གཞན་ཕན་སྙེམས་ཀིས་སར་བའི་ལྙེགས་བཤད་འདི། །དྒོན་གྙེར་ཡིད་ཀི་ནམ་མཁར་ཁབ་
གྱུར་ཅིག །ཕུང་པྒོ་དང་ཁམས་དང་སྙེ་མཆྙེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱའི་སྒོ་འབྱྙེད་ཅྙེས་བྱ་བ་
འདི་ནི་བདྙེ་བར་གཤྙེགས་པའི་གསུང་རབ་ཀི་རིང་ལུགས་པ་ཆྙེན་པྒོ་མཁས་མཆྒོག་སངས་རྒྱས་
འཕྙེལ་ལ་སྒོགས་པའི་ཡྒོངས་སུ་འཛིན་པ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་སི་བྒོར་བླངས་པ་དམ་ཆྒོས་མངྒོན་
པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་བླྒོ་གྒོས་ཀི་འཇུག་པ་གསལ་བ་མང་དུ་ཐྒོས་པའི་དགྙེ་སྒོང་བསྒོད་ནམས་སྙེང་
གྙེས་ཆུ་ཕྒོ་འབྲུག་གི་ལྒོ་རྒྱལ་གི་ཟླ་བ་ལ་ར་ནག་གསྙེར་གིང་གི་དགྒོན་པར་སར་བའྒོ། ༈ ཨོཾ་སྭ་སི།
རྒྱལ་ཀུན་མཁྙེན་པའི་ཡྙེ་ཤྙེས་ནི། །ཇི་ལྟ་ཇི་སད་སྣང་མཛད་པ། །མཁའ་ལ་ིན་བྱྙེད་བཞིན་གཡྒོ་
བ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དྙེས་བདག་སྲུངས་ཤིག །ཤྙེས་བྱ་ཤྙེས་པའི་བླྒོ་གྒོས་དཀྒོན། །དྙེ་བས་དྒོན་
དུ་གྙེར་བ་ཉུང་། །དྙེས་ན་མཁས་པའི་ལྙེགས་བཤད་ཀང་། །སྒོད་པའི་སྐལ་བཟང་མི་ལན་
མྒོད། །ཉུང་ངུའི་ངག་གི་ིན་བྱྙེད་ཀིས། །ཇི་སྙེད་ཤྙེས་བྱར་ལྒོངས་སྒོད་པ། །ཀུན་མཁྙེན་གིས་པ་
ཀླུ་ཐྒོགས་ཀི། །མཁྙེན་པའི་མཁའ་ལས་ཕྱུང་བ་བཞིན། །ལུང་དང་རིགས་པའི་སྙེང་གྙེའི་ས། །ཆྒོས་ཀི་
གགས་པའི་རིགས་མཐུན་ིད། །ཡི་གྙེའི་གཟུགས་ཀི་པད་དཀར་མིག །བསན་པའི་ས་ཆྙེན་འདྙེགས་
བཟྒོད་བསྐྲུན། །བསྒོད་ནམས་ཀུ་མུད་ལྟར་དཀར་བས། །འགྒོ་ཀུན་བསན་པའི་སྒོར་བཞུགས་
ནས། །ཤྙེས་རབ་གསུམ་གི་ཟླ་ཤྙེལ་གིས། །བསན་པའི་གངས་རི་མཛེས་གྱུར་ཅིག །ཅྙེས་པའང་རྙེ་
བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྙེན་བརྙེའི་དབང་པྒོའ ་ི དགྒོངས་བཞྙེད་ལྟར་རྣམ་དཀར་གི་ལས་འདུ་བགིས་
པའི་སྐབས། གང་དྙེའི་བཀའ་དིན་གིས་འཚོ་བ་འཇམ་དབྱངས་ཡྒོན་ཏན་གིས་བྲིས་པ་ཨརྠ་སིདི་
རསྟུ། དགྙེའྒོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྒོངས་ས་ཆྙེན་ཞྙེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྙེལ།། །།
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ཀུན་མཁྙེན་གྒོ་རམས་པ།

