༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨ་བྷྱི་དྷརྨྨ་གོ་ཥཾ་བྷཱ་ཥཾ། བོད་སྐད་དུ། ཆོས་མངོན་པའྱི་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ། འཇམ་
དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞྱིག་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཞྱིང་། །འཁོར་བའྱི་འདམ་
ལས་འགོ་བ་དྲངས་མཛད་པ། །དོན་བཞྱིན་སོན་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀྱི་བསན་བཅོས་
རབ་བཤད་བྱ། །བསན་བཅོས་བྱེད་པར་འདོད་པས་རང་གྱི་སོན་པའྱི་ཆེ་བའྱི་བདག་ྱིད་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་
དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱག་འཚལ་བ་རོམ་མོ། །གང་ཞྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྨྲས་པའོ། །འདྱིའྱི་འམ་འདྱིས་མུན་པ་བཅོམ་བས་མུན་པ་བཅོམ་
པའོ། །ཐམས་ཅད་ལ་མུན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཅོམ་པས་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་པའོ། །མྱི་ཤེས་པ་
ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་དོན་མཐོང་བ་ལ་བགེགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་མུན་པ་སེ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་གེན་པོ་བརེས་ནས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱྱིས་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་གཏན་ནས་ཡེ་
བཅོམ་པ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱིའྱི་ནྱི་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་པའོ། །དེ་རང་སངས་རྒྱས་དང་ན་ཐོས་རྣམས་
ཀང་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་རོངས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་ལ་མུན་པ་བཅོམ་པར་ནྱི་འདོད་མོད་ཀྱི་གཏན་ནས་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་འདྱི་ལྟར་དེ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་ཡུལ་དང་། དུས་ཤྱིན་ཏུ་བསྐལ་པ་དང་། དོན་རབ་ཏུ་
དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ལ་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ྱིད་དོ། །དེ་ལྟར་བདག་ལ་
ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཡང་དག་པར་བསོད་ནས། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ྱིད་ལ་གཞན་ལ་
ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཡང་དག་པར་བསོད་པ་ནྱི། འཁོར་བའྱི་འདམ་ལས་འགོ་བ་དྲངས་མཛད་
པ། །ཞེས་བྱ་བ་སེ། འཁོར་བ་ནྱི་འགོ་བ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བརྒལ་བར་དཀའ་བའྱི་
ཕྱྱིར་འདམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ། འགོ་བ་དེར་བྱྱིང་བ་སབས་མེད་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་བརེ་བ་དང་ལྡན་པས་
དམ་པའྱི་ཆོས་སོན་པའྱི་ཕྱག་བརྐྱང་བ་དག་གྱིས་སྐལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་དྲངས་སོ། །དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཕྱྱིན་
ཅྱི་མ་ལོག་པར་སོན་པས་ན་དོན་བཞྱིན་སོན་པའོ། །འདྱིས་ནྱི་འདྱིའྱི་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་སོན་ཏེ། དེ་
ནྱི་སོན་པ་ན་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སོན་པས་འཁོར་བའྱི་འདམ་ལས་འགོ་བ་དྲངས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་།
དམ་པ་སྱིན་པའྱི་མཐུས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ལྟ་
བུ་དང་ལྡན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མགོས་བཏུད་ནས་སོ། །དོན་བཞྱིན་སོན་པ་དེ་ལ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཕྱག་འཚལ་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་ཞེ་ན། བསན་བཅོས་རབ་བཤད་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། སོབ་མ་འཆོས་གསན་
བསན་བཅོས་སོ། །བསན་བཅོས་གང་ཞེ་ན། ཆོས་མངོན་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །ཆོས་མངོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་
འདྱི་གང་ཞེ་ན། ཆོས་མངོན་ཤེས་རབ་དྲྱི་མེད་རེས་འབྲང་བཅས། །ཞེས་བྱ་བ་སེ། དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི།
ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །དྲྱི་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་གང་ཟག་པ་མེད་པའོ། །རེས་འབྲང་བཅས་ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ལ་ཆོས་མངོན་པ་ཞེས་བསན་པར་འགྱུར་
རོ། །རེ་ཞྱིག་འདྱི་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་མངོན་པའོ། །བརྡར་བཏགས་པ་ནྱི། དེ་ཐོབ་བྱའྱི་ཕྱྱིར་གང་དང་བསན་
བཅོས་གང་ཞེས་བྱ་བ་སེ། གང་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐོས་པ་དང་བསམས་པ་དང་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་
རབ་གང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། སེས་ནས་ཐོབ་པ་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་བཅས་པའོ། །བསན་བཅོས་གང་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེ་ཡང་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པས་ཆོས་མངོན་པ་
ཞེས་བྱའོ། །ངེས་པའྱི་ཚིག་ཏུ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་
ཆོས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའམ། ཆོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་མངོན་པའོ། །ཆོས་
མངོན་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །བསན་བཅོས་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་ཆོས་མངོན་པའྱི་མཛོད་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱིར་དེ་དོན་དུ་ཡང་
དག་ཆུད་ཕྱྱིར་རམ། འདྱི་ཡྱི་གནས་དེ་ཡྱིན་པས་ཆོས་མངོན་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། ཆོས་མངོན་པའྱི་བསན་
བཅོས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཇྱི་ལྟར་གཅེས་གཅེས་རྣམས་དོན་དུ་འདྱིར་ཆུད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བསན་བཅོས་འདྱི་ནྱི་དེའྱི་
མཛོད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་དེ་ལས་འདྱི་ཕྱུང་བས་ཆོས་མངོན་པ་དེ་བསན་བཅོས་འདྱིའྱི་གནས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་མངོན་པ་དེ་ྱིད་འདྱིའྱི་མཛོད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བསན་བཅོས་འདྱི་ནྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་
མཛོད་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་མངོན་པ་བསན། འདྱི་དང་པོ་ྱིད་དུ་སུས་བསན་ན། འདྱི་ལྟར་སོབ་དཔོན་
ཆོས་མངོན་པའྱི་མཛོད་འཆད་པར་གུས་ཤེ་ན། ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་མེད་པར་ོན་མོངས་
རྣམས། །གང་ཕྱྱིར་ེ་བར་ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་ཐབས་མེད་ལ། །ོན་མོངས་པས་ཀང་འཇྱིག་རེན་སྱིད་མཚོ་འདྱིར་
འཁྱམས་ཏེ། །དེ་བས་དེ་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་སོན་པས་གསུངས་སོ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་རྣམས་
རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་མེད་པར་ན་མོངས་པ་ེ་བར་ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་ཐབས་མེད་ལ། །ོན་མོངས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ཀང་འཇྱིག་རེན་འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འདྱིར་འཁྱམ་པར་བྱེད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

པར་འབྱེད་པར་འདོད་པ་དེའྱི་དོན་དུ་སོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་མངོན་པ་གསུངས་སོ་
ལོ། །ཆོས་མངོན་པ་བསན་པ་མེད་པར་ནྱི་སོབ་མས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་མྱི་ནུས་སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་
སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་དེ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྱིལ་བུར་བཤད་ལ། བཙུན་པ་ཀཱ་ཏྱཱའྱི་བུ་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་
ནས་བཞག་སེ། བཙུན་པ་ཆོས་སོང་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བརོད་པའྱི་སེ། སེ་ཚན་དུ་བྱས་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །གང་དག་ཆོས་མངོན་པ་བསན་པས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། ཟག་
བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་རྣམས། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསན་
པའོ། །དེ་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། ལམ་མ་གཏོགས་པ་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཟག་
བཅས་ཞེས་བྱ་བ་སེ། ལམ་གྱི་བདེན་པ་མ་གཏོགས་པ་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་
པ་དག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གང་ཕྱྱིར་དེ་དག་ལ། ཟག་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞེས་བྱ་བ་སེ། འགོག་
པ་དང་ལམ་གྱི་བདེན་པ་ལ་དམྱིགས་པས་ཀང་ཟག་པ་སེ་བར་ནྱི་འདོད་མོད་ཀྱི། །དེ་གྱིས་ལ་རྒྱས་པར་མྱི་
འགྱུར་བས་དེ་གྱིས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བ་མེད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་རྒྱས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དེ་ནྱི་འོག་
ནས་ཕྲ་རྒྱས་བསན་པ་ྱིད་དུ་བསན་པར་བྱའོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དག་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཟག་པ་མེད་པ་
རྣམས་གང་ཞེ་ན། ཟག་མེད་ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། །འདུས་མ་བྱས་རྣམ་གསུམ་ཡང་སེ། །ཞེས་བྱ་བའོ། །རྣམ་
གསུམ་གང་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་དང་ནྱི་འགོག་པ་གྱིས། །ཞེས་བྱ་བ་སེ། གྱིས་གང་ཞེ་ན། སོ་སོར་བརགས་
པས་འགོག་པ་དང་། སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་འགོག་པ་སེ། དེ་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་འདུས་མ་
བྱས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དང་། ལམ་གྱི་བདེན་པ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་
པར་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདུས་མ་བྱས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་བསན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ནམ་མཁའ་མྱི་
སྱིབ་པ། ནམ་མཁའ་ནྱི་སྱིབ་པ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ་གང་ན་གཟུགས་ཀྱི་གོ་ཡོད་པའོ། །སོ་སོར་བརགས་པས་
འགོག་པ་དང་བྲལ་བའོ། །གང་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་དང་བྲལ་བ་དེ་ནྱི་སོ་སོར་བརགས་པས་
འགོག་པའོ། །སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རོག་པ་ནྱི་སོ་སོར་བརགས་པ་
སེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གོ །དེས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་འགོག་པ་ནྱི་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པའོ། །བར་གྱི་
ཚིག་མྱི་མངོན་པར་བྱ་བ་སེ། དཔེར་ན་བ་ལང་དག་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྱིང་ར་ལ་བ་ལང་གྱི་ཤྱིང་ར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བུའོ། །ཅྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་གཅྱིག་ཁོ་ནའམ་ཞེ་ན།
སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སོ་སོ་སོ་སོ་ཡྱིན། ལྡན་པའྱི་རྫས་རྣམས་ཇྱི་སེད་པ་བྲལ་བའྱི་རྫས་
རྣམས་ཀང་དེ་སེད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་འགོག་པ་
མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པས་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་
མ་ཡྱིན་ན་ལྷག་མའྱི་གེན་པོ་བསོམ་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་འགོག་པ་ནྱི་འདྲ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
བཤད་པ་འདྱིའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཚིག་དེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་འདྲ་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ཡང་གང་
གྱི་འདྲ་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །འདྱི་ལ་འདྲ་བ་གང་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོ་སོར་
བརགས་པས་འགོག་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སེ་ལ་གཏན་དུ་འགེགས་བྱེད་པ། །འགོག་གཞན་སོ་སོར་བརགས་མྱིན་
པས། །ཆོས་མ་འོངས་པ་རྣམས་སེ་བ་ལ་གཏན་དུ་བགེགས་སུ་གྱུར་པ་བྲལ་བ་ལས་གཞན་པའྱི་འགོག་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་འགོག་པ་སེ། འདྱི་སོ་སོར་བརགས་པས་འཐོབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ལས་ཐོབ་སེ། དཔེར་ན་མྱིག་དང་ཡྱིད་གཟུགས་གཅྱིག་ལ་ཡེངས་པའྱི་
གཟུགས་གཞན་པ་རྣམས་དང་ས་དང་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱ་གང་ཡྱིན་པ་དག་ནྱི་འདས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་པོ་དག་ནྱི་ཡང་སེ་བར་ཡང་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་འདས་པའྱི་ཡུལ་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་མཐུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱི་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་འགོག་པ་དེ་ནྱི་
རྐྱེན་མ་ཚང་བས་འཐོབ་བོ། །འདྱིར་མུ་བཞྱིར་འགྱུར་ཏེ། གང་དག་གྱིས་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་ཁོ་ན་
འཐོབ་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་
བའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །གང་དག་གྱིས་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་འགོག་པ་ཁོ་ན་འཐོབ་པ་ཡང་
ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ཟག་པ་མེད་པའྱི་འདུས་བྱས་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །གང་དག་གྱིས་གྱི་
ག་འཐོབ་པ་ཡང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །གང་དག་
གྱིས་གྱི་ག་མྱི་འཐོབ་པ་ཡང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ཟག་པ་མེད་པ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་བའྱི་
ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །འདུས་མ་བྱས་རྣམ་པ་གསུམ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ལམ་མ་གཏགས་པ་འདུས་བྱས་
རྣམས། །ཟག་བཅས་ཞེས་གང་སྨྲས་པའྱི་འདུས་བྱས་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་དག་
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ཀང་། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་ལྔ། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཚོར་བའྱི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་
པོ་དང་། འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་
སོ། །རྐྱེན་རྣམས་འདུས་ཤྱིང་ཕྲད་ནས་བྱས་པ་དག་ན་འདུས་བྱས་རྣམས་ཏེ། རྐྱེན་གཅྱིག་གྱིས་བསེད་པ་ནྱི་
འགའ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་འོངས་པ་དག་ལ་ཡང་མྱི་འགལ་ཏེ་འོ་མ་དང་ཤྱིང་བཞྱིན་
ནོ། །དེ་དག་ྱིད་དུས་གཏམ་གཞྱི་དང་། །ངེས་པར་འབྱུང་བ་གཞྱི་དང་བཅས། །དེ་དག་ྱིད་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་
ཆོས་རྣམས་སོ། །སོང་བ་དང་འགོ་བ་དང་འགོ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རམ། མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཟ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུས་
རྣམས་སོ། །གཏམ་ནྱི་ངག་གོ །དེའྱི་གཞྱི་ནྱི་མྱིང་སེ། དོན་དང་བཅས་པའྱི་གཞྱི་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་འདུས་བྱས་ནྱི་
གཏམ་གྱི་གཞྱི་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལས། གཏམ་གྱི་གཞྱི་རྣམས་ནྱི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་
ཀྱིས་བསྡུས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་གཞུང་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གདོན་མྱི་ཟ་བར་འབྱུང་བ་ནྱི་ངེས་པར་
འབྱུང་བ་སེ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །དེ་འདྱི་དག་ལ་ཡོད་པས་ངེས་པར་འབྱུང་
བཅས་དག་གོ །རྒྱུ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཞྱི་དང་བཅས་པ་དག་སེ། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་གཞྱི་ཞེས་བྱ་
བའྱི་ས་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཚིག་ཡྱིན་ལོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་
འདུས་བྱས་དེ་དག་ྱིད། གང་དག་ཟག་བཅས་ེར་ལེན་པའྱི། །ཕུང་པོའང་དེ་དག འདྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་གྲུབ་པར་
འགྱུར་ཞེ་ན། ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་ཕུང་པོ་ཡང་ཡྱིན་ནོ ། །ཕུང་པོ་དག་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ལ་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་མ་ཡྱིན་པ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། འདུ་བྱེད་ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་ེ་བར་
ལེན་པ་དག་ནྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་དག་སེ། དཔེར་ན་
རྩྭ་དང་སོག་མའྱི་མེ་བཞྱིན་པའམ། །དེ་དག་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱལ་པོའ་ི མྱི་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་དེ་དག་ལས་
ེ་བར་ལེན་པ་རྣམས་འབྱུང་བས་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཏེ། མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུའྱི་ཤྱིང་ལོན་པ་བཞྱིན་
ནོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ྱིད། འཐབ་བཅས་ཀང་ཞེས་བྱའོ། །འཐབ་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་
ཏེ། བདག་དང་གཞན་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་གྱིས་རྒྱས་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་འཐབ་བཅས་དག་སེ་ཟག་
པ་དང་བཅས་པ་བཞྱིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་འཇྱིག་རེན་དང་། །ལྷ་གནས་སྱིད་པའང་དེ་དག་
ཡྱིན། །འཕགས་པ་རྣམས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་ལོ། །འདྱི་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་བས་ཀུན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འབྱུང་བའོ། །འཇྱིག་པས་ན་འཇྱིག་རེན་ནོ། །འདྱི་ལ་ལྟ་བས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྱི་སོ་ནས་གནས་པས་ན་ལྟ་བའྱི་
གནས་སོ། །འབྱུང་བས་ན་སྱིད་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་འདྱི་དག་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་
དོན་དང་མཐུན་པ་དག་གོ །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ། གཟུགས་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་
དང་དོན། །ལྔ་དང་རྣམ་རྱིག་བྱེད་མྱིན་ྱིད། །དབང་པོ་ལྔ་པོ་མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་ཀྱི་
དབང་པོ་རྣམས་དང་། དོན་ལྔ་པོ་མྱིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དེ་དག་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་གང་དག་ཡྱིན་པ་གཟུགས་དང་།
ས་དང་། དྲྱི་དང་། རོ་དང་། རེག་བྱ་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་སེ་དེ་སེད་ཅྱིག་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་
ཕུང་པོའ །ོ །དེ་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་སོས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ། དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་
རེན། །མྱིག་ལ་སོགས་གཟུགས་དྭང་བ་རྣམས། །གཟུགས་དང་། ས་དང་། དྲྱི་དང་། རོ་དང་། རེག་བྱའྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་རེན་དུ་གྱུར་པ་གཟུགས་དྭང་བའྱི་བདག་ྱིད་ལྔ་པོ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་
དུ་མྱིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་དག་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇྱི་སྐད་
དུ་དགེ་སོང་མྱིག་ནྱི་ནང་གྱི་སེ་མཆེད་དེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་གཟུགས་དྭང་བའོ་ཞེས་རྒྱས་
པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་མྱིག་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་སོས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ། དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་
ཤེས་རེན། །མྱིག་ལ་སོགས་གཟུགས་དྭང་བ་རྣམས། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རེན་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་སེ། དེ་ལྟར་བཤད་ན་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལས། །མྱིག་གྱི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པའྱི་རེན་གཟུགས་དྭང་པའོ་ཞེས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བའྱི་གཞུང་དང་ཡང་མཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །དབང་པོ་ལྔ་
དག་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དོན་ལྔ་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག གཟུགས་རྣམ་གྱིས་དང་། ཁ་དོག་དང་།
དབྱྱིབས་སོ། །དེ་ལ་ཁ་དོག་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། སོན་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །གཞན་དག་ནྱི་དེའྱི་བྱེ་བྲག་
གོ །དབྱྱིབས་ནྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ། རྱིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཕྱ་ལེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཐུག་པའོ། །ཡང་གཟུགས་
ཀྱི་སེ་མཆེད་དེ་ྱིད། རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་ཞེས་བྱ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ། སོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་། དམར་པོ་
དང་། རྱིང་པོ་དང་། ཐུང་ངུ་དང་། ལྷམ་པ་དང་། ཟླུམ་པོ་དང་། མཐོན་པོ་དང་། དམའ་བ་དང་། ཕྱ་ལེ་བ་དང་། ཕྱ་
ལེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། སྱིན་དང་། དུ་བ་དང་། རྡུལ་དང་། ཁུག་རྣ་དང་། གྱིབ་མ་དང་། ྱི་མ་དང་། སྣང་བ་དང་།
མུན་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཁ་དོག་གཅྱིག་དང་རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ཏུ་འདོན་ཏོ། །དེ་ལ་ཕྱ་ལེ་བ་ནྱི་
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དབྱྱིབས་མམ་པའོ། །ཕྱ་ལེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དབྱྱིབས་མྱི་མམ་པའོ། །ཁུག་རྣ་ནྱི་ལྷོ་བུར་རོ། །ྱི་མ་ནྱི་ྱི་མའྱི་
འོད་དོ། །སྣང་བ་ནྱི་ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་དང་མེ་དང་སན་དང་ནོར་བུ་རྣམས་ཀྱི་འོད་དག་གོ །གྱིབ་མ་ནྱི་གང་ན་
གཟུགས་རྣམས་སྣང་བའོ། །དེ་ལས་བཟློག་པ་ནྱི་མུན་པའོ། །ལྷག་མ་ནྱི་བརྡ་ཕྲད་པར་ས་བས་རྣམ་པར་མ་ཕྱེ་
བའོ། །གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཁ་དོག་ཏུ་ཡོད་ལ་དབྱྱིབས་སུ་མེད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། སོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་།
དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་། གྱིབ་མ་དང་། ྱི་མ་དང་། སྣང་བ་དང་། མུན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དབྱྱིབས་སུ་ཡོད་ལ་
ཁ་དོག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། རྱིང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱོགས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
དོ། །གྱི་གར་ཡོད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ལྷག་མའོ། །གཞན་དག་ན་རེ། སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་
དང་རྱིང་པོ་ལ་སོགས་པར་ཡོངས་སུ་ཆད་པར་སྣང་བས་ན་ྱི་མ་དང་། སྣང་བ་ཁོ་ན་ཁ་དོག་ཏུ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་རྫས་གཅྱིག་ལ་གྱི་གར་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་གྱི་ག་མངོན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཤེས་པའྱི་
དོན་ཡྱིན་གྱི་ཡོད་པའྱི་དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ལའང་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ས་ནྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཟྱིན་པ་དང་མ་ཟྱིན་པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་
པོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་སེམས་ཅན་དང་། སེམས་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་སོན་པ་སེ་རྣམ་པ་བཞྱིའོ། །དེ་ཡང་ཡྱིད་དུ་འོང་
བ་དང་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ཟྱིན་པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱུ་ལས་
བྱུང་བ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། ལག་པ་དང་ངག་གྱི་ས་ལྟ་བུའོ། །མ་ཟྱིན་པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་
སེ། རླུང་དང་། ནགས་ཚལ་དང་། ཆུའྱི་ས་ལྟ་བུའོ། །སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་ནྱི་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་
སའོ། །གཞན་ནྱི་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་པའོ། །གཞན་དག་ན་རེ། ཟྱིན་པ་དང་། མ་ཟྱིན་པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་
པོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ས་ཡང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ལག་པ་དང་རྫ་རྔ་ཕྲད་པ་ལས་སེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་
ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཁ་དོག་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅྱིག་ལས་བྱུང་བ་བཞྱི་ཚན་གྱིས་རྒྱུར་བྱས་པར་མྱི་འདོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་
མྱི་འདོད་པར་བྱའོ། །ས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རོ་ནྱི་རྣམ་པ་དྲུག མངར་བ་དང་། སྐྱུར་བ་དང་། ལན་ཚྭ་དང་། ཚ་བ་
དང་། ཁ་བ་དང་། བསྐ་བའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་སོ། །དྲྱི་རྣམ་བཞྱི། དྲྱི་ཞྱིམ་པ་དང་། དྲྱི་ང་བ་རྣམ་པ་གྱིས། དྲྱི་མམ་པ་
དང་། མྱི་མམ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསན་བཅོས་ལས་ནྱི་དྲྱི་ཞྱིམ་པ་དང་། དྲྱི་ང་བ་དང་། དྲྱི་མམ་པའོ་ཞེས་རྣམ་པ་
གསུམ་འབྱུང་ངོ་། །རེག་བྱ་བཅུ་གཅྱིག་བདག་ྱིད་དོ། །རེག་བྱ་རྫས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་བཅུ་གཅྱིག་སེ། འབྱུང་བ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་དང་། འཇམ་པ་ྱིད་དང་། རྩུབ་པ་ྱིད་དང་། ལྱི་བ་ྱིད་དང་། ཡང་བ་ྱིད་དང་། གང་བ་དང་།
བཀེས་པ་དང་། སྐོམ་པའོ། །དེ་ལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་འོག་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །འཇམ་པ་ྱིད་ནྱི་མེན་
པའོ། །རྩུབ་པ་ྱིད་ནྱི་རུད་རུད་པའོ། །ལྱི་བ་ྱིད་ནྱི་གང་གྱིས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་འཇལ་བར་བྱེད་པའོ། །བཟློག་
པ་ནྱི་ཡང་བ་ྱིད་དོ། །གང་བ་ནྱི་དྲོ་བར་འདོད་པར་བྱེད་པའོ། །བཀེས་པ་ནྱི་ཟས་འདོད་པར་བྱེད་པའོ། །སྐོམ་པ་
ནྱི་སྐོམ་འདོད་པར་བྱེད་པའོ། །རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་བརགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ་དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་འབྱུང་བ་
བདེ། །ཆོས་བསན་པ་ཡང་བདེ་བའོ། །དགེ་འདུན་མཐུན་པ་བདེ་བ་ཡྱིན། །མཐུན་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ཐུབ་
བདེ། །ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་ནྱི་བཀེས་པ་དང་སྐོམ་པ་མེད་དོ། །ལྷག་མ་ནྱི་ཡོད་
དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ནྱི་གོས་རེ་རེ་ནས་མྱི་འཇལ་ཡང་བསགས་པ་དག་ནྱི་འཇལ་ལོ། །གནོད་པར་བྱེད་པའྱི་གང་བ་
མེད་ཀྱི་ཕན་པར་བྱེད་པ་ནྱི་ཡོད་དོ་ལོ། །གང་འདྱི་གཟུགས་རྣམ་པ་མང་པོ་བཤད་པ་དེ་ལ་རེས་འགའ་ནྱི་རྫས་
གཅྱིག་གྱིས་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེད་དེ། གང་གྱི་ཚེ་དེའྱི་རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཅོད་པར་འགྱུར་བ་
ནའོ། །རེས་འགའ་ནྱི་མང་པོས་ཏེ། གང་གྱི་ཚེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་མྱི་གཅོད་པ་ན་སེ། དཔེར་ན་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་དམག་
བཤགས་པའམ། ནོར་བུའྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་དུ་མ་ལ་ལྟ་བ་ལྟ་བུའོ། །རྣ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་ཤྱིན་ཏུ་མང་ན་འབྱུང་བ་
ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་དང་། འཇམ་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་གཅྱིག་དང་རེག་བྱ་ལྔས་སེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་
ན་རེ་བཅུ་གཅྱིག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་སེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་སྱི་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་
ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་པོ་དག་སྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་གྱི། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་མ་ཡྱིན་
ནམ་ཞེ་ན། འདྱི་དག་ནྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་ཀྱི། རྫས་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་ེས་པ་མེད་དོ། །འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། ལུས་དང་ལེའྱི་དབང་པོ་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཡུལ་དང་
ཕྲད་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་སར་སེ་ཞེ་ན། གང་གྱི་ཡུལ་ཤེས་ཆེ་བའོ། །ཡུལ་མམ་པ་དང་ཕྲད་ན་ནྱི་ལེའྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པར་སར་སེ་སེ། ཟ་བར་འདོད་པས་རྒྱུད་གཏད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་པོ་ལྔ་དང་། དོན་ལྔ་དང་། དེ་དག་
ལ་ཇྱི་ལྟར་འཛིན་པ་ཡང་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་བསད་པར་བྱ་བ་དེ་བརོད་པར་བྱ་
སེ། གཡེངས་དང་སེམས་མེད་པ་ཡྱི་ཡང་། །དགེ་དང་མྱི་དགེའྱི་རེས་འབྲེལ་གང་། །འབྱུང་བ་ཆེ་རྣམས་རྒྱུར་
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བྱས་པ། །དེ་ནྱི་རྣམ་རྱིག་བྱེད་མྱིན་བརོད། །སེམས་གཡེངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་
ཡང་ཡྱིན་པའོ། །སེམས་མེད་པའྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་། འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་
པའང་ཡང་ཡྱིན་པའོ། །ཡང་ཞེས་བྱ་བའྱི་སས་ནྱི་མ་གཡེངས་པ་སེམས་དང་བཅས་པའྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་
བར་མངོན་ནོ། །དགེ་དང་མྱི་དགེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དགེ་ལེགས་དང་དགེ་ལེགས་མ་ཡྱིན་པའོ། །རེས་འབྲེལ་གང་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྒྱུན་ཏོ། །ཐོབ་པའྱི་རྒྱུན་ཡང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། འབྱུང་བ་ཆེ་རྣམས་རྒྱུར་
བྱས་པ། །ཞེས་བྱ་བ་བརོད་དོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་དོན་ནྱི་རྒྱུའྱི་དོན་ཏོ། །སེད་པ་ལ་
སོགས་པ་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་རྣམ་རྱིག་བྱེད་མྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། དེ་ནྱི་ཞེས་བྱ་
བའྱི་ས་ནྱི་དེའྱི་མྱིང་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གཟུགས་དང་བྱེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཡང་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་
བཞྱིན་དུ་གཞན་དག་ལ་རྣམ་པར་རྱིག་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའོ། །བརེད་ཅེས་
བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་ཚིག་ཡྱིན་པར་སོན་པའོ། །མདོར་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའྱི་
གཟུགས་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའོ། །འབྱུང་བ་ཆེ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པ། །ཞེས་
སྨྲས་པ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་དག་ནྱི་སའྱི་ཁམས་དང་། ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གྱི་ཁམས་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་
སེ། བཞྱི་པོ་དེ་དག་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཁམས་དག་གོ །འབྱུང་
བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདྱི་དག་གཟུགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེན་ྱིད་དུ་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་
ཆེན་པོ་ྱིད་དོ། །ཡང་ན་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གྱི་ཕུང་པོ་དེ་དག་བྱ་བ་ལ་ཤས་ཆེ་བ་དེ་དག་ལ་དེ་རྣམས་
ཆེན་པོར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཁམས་དེ་དག་གྱི་ལས་ནྱི་གང་དུ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ། རང་བཞྱིན་ནྱི་ཅྱི་ཞེ་
ན། འཛིན་པ་ལ་སོགས་ལས་སུ་གྲུབ། །ཅེས་བྱ་བ་སྨྲོས་ཏེ། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གྱི་ཁམས་འདྱི་དག་ནྱི་གོ་
རྱིམ་བཞྱིན་དུ་འཛིན་པ་དང་སྡུད་པ་དང་སྱིན་པར་བྱེད་པ་དང་རྒྱས་པར་བྱེད་པའྱི་ལས་དག་ཏུ་གྲུབ་བོ། །རྒྱས་
པར་བྱེད་པ་ནྱི་འཕེལ་བ་དང་རྒྱས་པར་བྱེད་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། འདྱི་དག་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ལས་ཡྱིན་ནོ། །རང་
བཞྱིན་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ས་གཤེར་དྲོ་ྱིད་གཡོ་བ་རྣམས་ཏེ། ས་བ་ནྱི་སའྱི་ཁམས་སོ། །གཤེར་བ་ནྱི་ཆུའྱི་
ཁམས་སོ། །དྲོ་བ་ནྱི་མེའྱི་ཁམས་སོ། །གཡོ་བ་ནྱི་རླུང་གྱི་ཁམས་སོ། །འདྱིས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུན་ཡུལ་གཞན་དུ་
སེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཡོ་བར་བྱེད་དེ། སོན་མ་གཡོ་བ་བཞྱིན་དུ་གཡོ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དག་དང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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མདོ་སེ་ལས་རླུང་གྱི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། ཡང་བ་ྱིད་དོ་ཞེས་གསུངས་ལ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དག་ལས། ཡང་པ་ྱིད་
དེ་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་ཞེས་ཀང་བཤད་དོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་གཡོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རླུང་
གྱི་ཁམས་ཤེས་པ་སེ། འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་ཀྱིས་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ས་ལ་སོགས་པ་དང་། སའྱི་ཁམས་ལ་
སོགས་པ་ལ་བྱེ་བྲག་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། འཇྱིག་རེན་གྱི་ནྱི་ཐ་སད་དོ། །ཁ་དོག་དབྱྱིབས་ལས་ཞེས་བརོད། འདྱི་ལྟར་
ས་སོན་པ་ན་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་སོན་པར་བྱེད་དོ། །ས་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཆུ་མེ་ཡང་ངོ་། །འཇྱིག་རེན་གྱི་
ཐ་སད་དུ་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་ྱིད་ལ་བརོད་དོ། །རླུང་ཚོགས་ཁམས་ྱིད་ཡྱིན། རླུང་གྱི་ཁམས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ྱིད་ལ་འཇྱིག་རེན་ན་རླུང་ཞེས་འདོགས་སོ། །དེ་དང་འདྲ་བའང་ཡྱིན། ཇྱི་ལྟར་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཐ་སེད་དུ་ཁ་དོག་
དང་དབྱྱིབས་ལས་ཞེས་བརོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་རླུང་ལ་ཡང་རླུང་སོན་པོ་རླུང་ཟླུམ་པོའ ་ོ ཞེས་བརོད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་བར་འདྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། གཟུགས་སུ་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སོང་དག་གཟུགས་སུ་ཡོད་ཅྱིང་གཟུགས་སུ་རུང་བས། དེའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ེ་བར་
ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །ཅྱིས་གཟུགས་སུ་རུང་ཞེ་ན། ལག་པའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པས་ན་རེག་ན་ཡང་
གཟུགས་སུ་རུང་ངོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཟུགས་སུ་རུང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གནོད་པར་བྱར་རུང་
ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་སེ་འདྱི་ལྟར་དོན་གྱི་སེ་ཚན་དག་ལས། གལ་ཏེ་འདོད་པ་ཚོལ་བྱེད་ཅྱིང་། །འདུན་པ་སེས་
པའྱི་ལུས་ཅན་ཏེ། །འདོད་པ་དེ་དག་མ་འབྱོར་ན། །ཟུག་རྔུས་ཟུག་བཞྱིན་གནོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟ་བུའོ། །གཟུགས་ཀྱི་གནོད་པ་གང་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་སེད་པའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གཟུགས་སུ་རུང་
བ་ནྱི་ཐོགས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུགས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་སུ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གཟུགས་གཅྱིག་པུ་ལོག་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་མེད་པ་ྱིད་དོ། །འདུས་པ་ལ་གནས་པ་དེ་
ལ་ནྱི་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ྱིད་དོ། །འོ་ན་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་གཟུགས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་
གཟུགས་སུ་ཡོད་ཟྱིན་པ་དང་། གཟུགས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་
ཡྱིན་ཏེ་བུད་ཤྱིང་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གཟུགས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་
རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ལ་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཤྱིང་ལོན་པ་གཡོས་པས་
གྱིབ་མ་གཡོ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ལོག་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་
10

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཤྱིང་ལོན་པ་མེད་ན་གྱིབ་མ་མེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རེན་གྱི་
འབྱུང་བ་ལ་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་
པ་ཡང་རེན་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ེ་བར་བཀོད་པ་འདྱི་ནྱི་མྱི་མཐུན་
པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ཤྱིང་ལོན་པ་ལ་གྱིབ་མ་ྱིད་དང་། ནོར་བུ་ལ་འོད་ྱིད་བཞྱིན་དུ་
འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་གོ །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་མྱིག་ལ་སོགས་པ་
ལ་བརེན་ནས་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་དེ་དག་གྱི་སེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ཡྱིན་པ་འབའ་ཞྱིག་ཙམ་དུ་ཟད་
པས་སོ། །ཤྱིང་ལོན་པ་ལ་བརེན་ནས་གྱིབ་མ་དང་། མར་མེ་ལ་བརེན་ནས་འོད་འཇུག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་རེ་
ཞྱིག་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གྱིབ་མ་ལ་སོགས་པ་ཁ་དོག་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་སོ་སོ་རང་གྱི་འབྱུང་བ་
བཞྱི་ཚན་ལ་བརེན་པ་ྱིད་དུ་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིབ་མ་དང་འོད་དེ་དག་ལ་བརེན་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་རྣམ་
པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རེན་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དག་འགགས་ཀང་འགག་པར་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་
རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་བརེན་པར་མྱི་རུང་ངོ་། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་ལན་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །གཞན་དག་ནྱི་འདྱི་
ལ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རེན་ནྱི་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་སེ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སེ་མྱིག་
ལ་སོགས་པའོ། །ལ་ལ་ནྱི་གཟུགས་སུ་མྱི་རུང་བ་སེ་ཡྱིད་དོ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ།
དེ་ལྟ་བས་ན་འདྲ་བར་ཐལ་བ་མེད་དོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་སུ་ཡོད་པས་ན་གཟུགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་འཐད་
པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ལན་འདེབས་སོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའ ་ི ངོ་བོ་ྱིད་བསན་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ། དབང་དོན་དེ་
དག་ཁོ་ན་ལ། །སེ་མཆེད་དང་ནྱི་ཁམས་བཅུར་འདོད། །སེ་མཆེད་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི་སེ་མཆེད་བཅུ་སེ།
མྱིག་གྱི་སེ་མཆེད་དང་གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ནས། ལུས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དང་རེག་བྱའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་བར་ཡྱིན་
ནོ། །ཁམས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི་དེ་དག་ྱིད་ཁམས་བཅུ་སེ། མྱིག་གྱི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ནས།
ལུས་ཀྱི་ཁམས་དང་རེག་བྱའྱི་ཁམས་ཀྱི་བར་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། དེའྱི་སེ་མཆེད་དང་། ཁམས་
རྣམ་པར་གཞག་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཚོར་བ་ལ་ལོགས་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་ཚོར་བ་མྱོང་བ། མྱོང་བ་རྣམ་
པ་གསུམ་ནྱི་ཚོར་བའྱི་ཕུང་པོ་སེ། བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་བདེ་བ་ཡང་མ་
ཡྱིན་པའོ། །དེ་ཡང་དབྱེ་ན་ཚོར་བའྱི་ཚོགས་དྲུག་སེ། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནས།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བའྱི་བར་རོ། །འདུ་ཤེས་ནྱི། མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་བདག་ྱིད་
དོ། །གང་སོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། རྱིང་པོ་དང་། ཐུང་ངུ་དང་། ཕོ་དང་། མོ་དང་། མཛའ་བཤེས་དང་། མཛའ་
བཤེས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་མཚན་མར་
འཛིན་པ་དེ་ནྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོའ །ོ །དེ་ཡང་དབྱེ་ན་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུག་སེ། ཚོར་བ་བཞྱིན་ནོ། །འདུ་
བྱེད་ཕུང་པོ་བཞྱི་ལས་གཞན། །གཟུགས་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཕུང་པོ་
བཞྱི་ལས་གཞན་པའྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ནྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོའ །ོ །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདོ་ལས། སེམས་པ་
ཚོགས་དྲུག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ནྱི་ལས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་
པར་འདུ་བྱ་བ་ལ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། འདུས་བྱས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དེ།
དེ་ལྟ་བས་ན་འདུ་བྱེད་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ལྷག་མ་
རྣམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཕུང་པོར་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་བདེན་པ་ྱིད་དུ་
མྱི་འགྱུར་བས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་སྤང་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནྱི། ཆོས་གཅྱིག་
མངོན་པར་མ་ཤེས་ཤྱིང་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པར་ཡང་སྡུག་བསལ་གྱི་མཐར་བྱེད་པར་ང་མྱི་སྨྲའོ་ཞེས་གསུངས་
ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་མ་སྤངས་པར་ཡང་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དེ་དག་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་
པོར་བསྡུས་པར་ཁས་བླང་བར་བྱའོ། །དེ་གསུམ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དག་སེ།
སེ་མཆེད་དང་། ཁམས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི། རྣམ་རྱིག་བྱེད་མྱིན་དང་། འདུས་མ་བྱས་རྣམས་བཅས་པ་ནྱི།
ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཁམས་ཞེས་བྱ། །དེ་ལྟར་ན་རྫས་བདུན་པོ་དེ་དག་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དང་། ཆོས་ཀྱི་
ཁམས་ཞེས་བྱའོ། །རྣམ་ཤེས་སོ་སོར་རྣམ་རྱིག་པ། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྱིག་ཅྱིང་དམྱིགས་པ་
ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་དྲུག་སེ། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
ནས། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་རོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཕུང་པོ་བསན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སེ་མཆེད་རྣམ་
པར་གཞག་པ་ནྱི། ཡྱིད་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཀང་དེ་ཡྱིན། ཁམས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་དེ་དག་ྱིད། ཁམས་བདུན་
དག་ཏུའང་འདོད་པ་སེ། བདུན་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ཡྱིད། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་
ནས་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྱིར་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། སེ་
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མཆེད་བཅུ་གྱིས་དང་། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བསན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་
པ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའ་ི སེ་མཆེད་བཅུ་དང་། ཁམས་བཅུ་དག་གོ །ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་གསུམ་དང་།
རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་དག་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་སོ། །རྣམ་
པར་ཤེས་པའྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་སེ་མཆེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དྲུག་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་
སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་དྲུག་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཕུང་པོར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་དེ་དག་ལས་
གཞན་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་དེ་གང་ཞེ་ན། གཞན་ནྱི་གང་ཡང་མེད་དོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། དྲུག་པོ་དེ་དག ྱིད་ལས་
འདས་མ་ཐག་པ་ཡྱི། །རྣམ་ཤེས་གང་ཡྱིན་དེ་ཡོད་དོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་དང་གང་འགགས་མ་ཐག་པ་དེ་
ྱིད་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན་བུ་དེ་ྱིད་གཞན་གྱི་ཕར་འགྱུར་བ་དང་། འབྲས་བུ་དེ་ྱིད་གཞན་གྱི་
ས་བོན་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དྲག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་རྣམས་གཅྱིག་གྱི་
ནང་དུ་གཅྱིག་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྫས་སུ་ན་ཁམས་བཅུ་བདུན་ནམ་བཅུ་གྱིས་སུ་འགྱུར་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཁམས་བཅོ་
བརྒྱད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་ཅེ་ན། དེ་ལྟ་ནའང་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་། དྲུག་པའྱི་རེན་ནྱི་རབ་བསྒྲུབ་
ཕྱྱིར། །ཁམས་ནྱི་བཅོ་བརྒྱད་དག་ཏུ་འདོད། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ལྔ་པོ་དག་གྱི་རེན་ལྔ་ནྱི་མྱིག་གྱི་ཁམས་
ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ན་དྲུག་པོ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་རེན་ནྱི་གཞན་མེད་དེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་རེན་
རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་བསན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་རེན་དང་བརེན་པ་དང་དམྱིགས་པ་དྲུག་ཚན་རྣམ་
པར་གཞག་པས་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་དག་བཅོམ་པའྱི་སེམས་ཐ་མ་ཡྱིད་མ་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་ཏེ། དེ་གང་གྱིས་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པ་འདས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནྱི་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་ངོ་
བོར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་གཞན་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕྱྱི་མ་མྱི་སེ་བར་ཟད་དོ། །དེ་
ལ་ཕུང་པོ་དག་གྱིས་ནྱི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སོ། །ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་ཟག་པ་དང་
བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སོ། །སེ་མཆེད་དང་ཁམས་དག་གྱིས་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སོ། །མདོར་བསྡུ་
ན་ཕུང་པོ་དང་ནྱི་སེ་མཆེད་དང་། ཁམས་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། གཟུགས་ཀྱི་
ཕུང་པོ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་སེ་མཆེད་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །བསྡུ་བ་དེ་ནྱི་གང་དང་གང་ནས་འབྱུང་ཡང་རུང་། རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་ཏེ། གཞན་གྱི་དངོས་པོས་ནྱི་མ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གཞན་གྱི་དངོས་དང་མྱི་ལྡན་ཕྱྱིར། །ཆོས་ནྱི་གཞན་གྱི་དངོས་པོ་དང་
མྱི་ལྡན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གང་དང་མྱི་ལྡན་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་པར་ནྱི་མྱི་རུང་སེ། དཔེར་ན་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་
ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། མྱིག་གྱི་སེ་མཆེད་དང་། ཁམས་དག་དང་། སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བའྱི་
བདེན་པ་དག་གྱིས་བསྡུས་ཏེ། དེ་དག་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་གྱི་ངོ་བོ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་བཞྱི་པོ་དག་གྱིས་འཁོར་
རྣམས་བསྡུས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་གྱིས་གཞན་བསྡུས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རེས་འགའ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
བརྡར་བཏགས་པ་ཡྱིན་པར་བྱའོ། །མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དག་གྱིས་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཁམས་ྱི་ཤུ་ར་
གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན་མྱི་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ལྟར། མྱིག་ལ་སོགས་པ་གྱིས་མོད་ཀྱི། །རྱིགས་དང་
སོད་ཡུལ་རྣམ་པར་ཤེས། །འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཁམས་གཅྱིག་ྱིད། །དེ་ལ་རྱིགས་འདྲ་བ་ནྱི་གྱི་ག་མྱིག་གྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོད་ཡུལ་འདྲ་བ་ནྱི་གྱི་གའྱི་ཡུལ་གཟུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་
འདྲ་བ་ནྱི་གྱི་ག་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅྱིག་གྱི་རེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་མྱིག་གྱི་ཁམས་ནྱི་
གཅྱིག་པ་ྱིད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྣ་བ་དང་། སྣ་དག་ལ་ཡང་སར་བར་བྱའོ། །མཛེས་བྱའྱི་ཕྱྱིར་ན་གྱིས་འབྱུང་
ངོ་། །མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཁམས་གཅྱིག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་རེན་མཛེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་གྱིས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་རེན་གཅྱིག་དང་། །སྣའྱི་བུ་ག་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ན་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་མཛེས་པར་འགྱུར་
རོ། །ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་དག་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀྱི་དོན་གང་
ཡྱིན་པ་འདྱིར་བརོད་པར་བྱ་སེ། སྤུངས་དང་སེ་དགུ་རྱིགས་ཀྱི་དོན། །ཕུང་པོ་སེ་མཆེད་ཁམས་རྣམས་
ཡྱིན། །མདོ་ལས། གཟུགས་གང་ཡྱིན་པ་ཅྱི་ཡང་རུང་འདས་པའམ། མ་འོངས་པའམ། ད་ལྟར་བྱུང་བའམ། ནང་
གྱིའམ། ཕྱྱིའྱིའམ། རགས་པའམ། ཕྲ་བའམ། ངན་པའམ། ག་ནོམ་པའམ། ཐག་རྱིང་བ་ན་ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་
པའམ། ེ་བ་ན་ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
གངས་སུ་འགོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་སྤུངས་པའྱི་དོན་ནྱི་ཕུང་པོའ ་ི དོན་ཏོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལ་བྱེ་བྲག་
ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་གཟུགས་འདས་པ་ནྱི་མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱིས་འགགས་པའོ། །མ་འོངས་པ་ནྱི་མ་བྱུང་བའོ། །ད་
ལྟར་བྱུང་བ་ནྱི་བྱུང་བ་ལ་མ་འགགས་པའོ། །ནང་གྱི་ནྱི་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའོ། །གཞན་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་འོ། །ཡང་སེ་
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མཆེད་ཀྱི་སོ་ནས་སོ། །རགས་པ་ནྱི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཕྲ་བ་ནྱི་ཐོགས་པ་མེད་པའོ། །ཡང་ན་ལྟོས་པ་
པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལྟོས་པ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ལྟོས་པས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་
ལ་ལྟོས་ཏེ་རགས་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ནམ་དུ་ཡང་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་ཕྲ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕ་དང་བུ་བཞྱིན་ནོ། །ངན་པ་ནྱི་ོན་
མོངས་པ་ཅན་ནོ། །ག་ནོམ་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའོ། །རྱིང་བ་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའོ། །ེ་བ་
ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བ་སེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་དུའང་དེ་དང་འདྲའོ། །འདྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ཏེ། རགས་པ་ནྱི་དབང་
པོ་ལྔ་ལ་བརན་པའོ། །ཕྲ་བ་ནྱི་ཡྱིད་ལས་བྱུང་བའོ། །ཡང་ན་ས་ལས་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞེས་སོ། །བཙུན་པ་ན་རེ་ནྱི་
གཟུགས་རགས་པ་ནྱི་དབང་པོ་ལྔས་གཟུང་བར་བྱ་བའོ། །གཞན་ནྱི་ཕྲ་བའོ། །ངན་པ་ནྱི་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་
བའོ། །ག་ནོམ་པ་ནྱི་ཡྱིད་དུ་འོང་བའོ། །རྱིང་བ་ནྱི་ཡུལ་མྱི་སྣང་བ་ཅན་ནོ། །ེ་བ་ནྱི་ཡུལ་སྣང་བ་ཅན་ནོ། །འདས་
པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་མྱིང་གྱིས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་
བྱའོ། །དེ་དག་གྱིས་རྱིང་བ་དང་ེ་བ་ྱིད་ནྱི་དེ་རེན་གྱི་དབང་གྱིས་སོ། །རགས་པ་དང་ཕྲ་བ་ྱིད་ནྱི་ས་མ་བཞྱིན་
ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སེ་བའྱི་སོའ ་ི དོན་ནྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་དོན་ཏེ། ངེས་པའྱི་
ཚིག་ཏུ་ན་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སེ་བ་མཆེད་པར་བྱེད་པས་སེ་མཆེད་རྣམས་ཏེ། རྒྱས་པར་
བྱེད་ཅེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །རྱིགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཁམས་ཀྱི་དོན་ཏེ། དཔེར་ན་རྱི་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལགས་དང་ཟངས་
དང་དངུལ་དང་གསེར་ལ་སོགས་པ་རྱིགས་མང་པོ་དག་ཡོད་པ་ལ་ཁམས་ཞེས་བརོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་རེན་དང་
རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་རྱིགས་བཅོ་བརྒྱད་དག་ཡོད་པ་ལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལ་འབྱུང་གནས་དག་ནྱི་
རྱིགས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱིག་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་གང་གྱི་འབྱུང་གནས་ཡྱིན་ཞེ་ན། རང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ།
སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདུས་མ་བྱས་ཁམས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནྱི་སེམས་
དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཆོས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དག་རྱིགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་
ན། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་བྱ་བས་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདྱི་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཚིག་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །གལ་ཏེ་
སྤུངས་པའྱི་དོན་ཕུང་པོའ ་ི དོན་ཡྱིན་ན་ཕུང་པོ་རྣམས་བཏགས་པའྱི་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྫས་སུ་མ་འདུས་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སྤུངས་པ་དང་གང་ཟག་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅྱིག་པུ་ཡང་ཕུང་པོ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་གཅྱིག་པུ་ལ་སྤུངས་པ་ྱིད་མེད་པས་སྤུངས་པའྱི་དོན་ནྱི་ཕུང་པོའ ་ི དོན་ཏོ་ཞེས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །གཞན་དག་ན་རེ། བྱ་བའྱི་ཁུར་ཁྱེར་བའྱི་དོན་ནམ། ཡོངས་སུ་ཆད་པའྱི་དོན་ནྱི་ཕུང་པོའ ་ི
དོན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་སྨྲ་བ་པོ་དབུལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕུང་པོ་གསུམ་དག་ཏུ་དབུལ་བར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་
ཟེར་ཏེ། དེ་ནྱི་མདོ་དང་འགལ་ལོ། །མདོ་ལས་ནྱི་སྤུངས་པའྱི་དོན་ཁོ་ནར་གསུངས་ཏེ། གཟུགས་གང་ཅྱི་ཡང་
རུང་བ་འདས་པའམ། མ་འོངས་པའམ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །དེར་ནྱི་གཟུགས་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་
སོ་སོར་ཕུང་པོ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཤེས་ཏེ། གཟུགས་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ཞྱིང་གཟུགས་ཀྱི་
ཕུང་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ནྱི་ཤེས་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དག་ནྱི་སྤུངས་པ་བཞྱིན་དུ་བཏགས་པའྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་
སེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀང་བཏགས་པའྱི་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་མང་པོ་
ནྱི་སེ་བའྱི་སོར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་ཚོགས་པ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་རྒྱུའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ།
ཡུལ་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དབང་པོ་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་སེ་མཆེད་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པ་ཆེན་པོ་ལས་ནྱི། གལ་ཏེ་ཆོས་མངོན་པ་པ་ཞྱིག་ཕུང་པོ་བཏགས་པའྱི་ཡོད་པར་ལྟ་ན་ནྱི་དེ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་
ཁམས་གཅྱིག་དང་། སེ་མཆེད་གཅྱིག་དང་། ཕུང་པོ་གཅྱིག་གྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འོན་ཏེ་མྱི་ལྟ་ན་ནྱི་དེ་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཁམས་གཅྱིག་དང་། སེ་མཆེད་གཅྱིག་དང་། ཕུང་པོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ་ཞེས་འབྱུང་
ངོ་། །ཕྱོགས་ཡྱིན་ཡང་ཕྱོགས་ཅན་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་ེ་བར་འདོགས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་རས་ཡུག་གྱི་
ཕྱོགས་གཅྱིག་ཚིག་པ་ལ་རས་ཡུག་ཚིག་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕུང་
པོ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་སོན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་རོམ་པར་མཛད་ཅེ་ན། སྨྲས་པ། གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱི། རོངས་
དབང་འདོད་རྣམས་གསུམ་གྱི་ཕྱྱིར། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་གསུམ་བསན་ཏོ། །རྣམ་པ་གསུམ་ནྱི་རྣམ་གསུམ་
མོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རོངས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་རྱིལ་པོའ ་ི
བདག་ྱིད་དུ་འཛིན་པས་རོངས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གཟུགས་ཁོ་ན་ལའོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གཟུགས་དང་སེམས་དག་
ལའོ། །དབང་པོ་དག་ཀང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། དབང་པོ་རྣོན་པོ་དང་། འབྲྱིང་དང་། རྟུལ་པོའ ་ི ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་པ་
ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཚིག་བསྡུས་པ་དང་། བར་མ་དང་། རྒྱ་ཆེན་པོ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་དག་ལ་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་ཕུང་པོ་དང་། སེ་མཆེད་དང་། ཁམས་དང་གསུམ་བསན་ཏོ་ཞེས་གག་གོ །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ལས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བྱུང་བ་གཞན་རྣམས་ནྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ལ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་དག་ནྱི་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་
ཕུང་པོར་བྱས་ཤེ་ན། སྨྲས་པ། རོད་པའྱི་ར་བར་གྱུར་པ་དང་། །འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་ཕྱྱིར་རྱིམ་རྒྱུའྱི་ཕྱྱིར། །སེམས་
བྱུང་རྣམས་ལས་ཚོར་བ་དང་། །འདུ་ཤེས་ལོགས་ཤྱིག་ཕུང་པོར་བཞག །རོད་པའྱི་ར་བ་དག་ནྱི་གྱིས་ཏེ།
འདོད་པ་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པ་དང་། ལྟ་བ་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པའོ། །དེ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དག་སེ། ཚོར་བ་རོ་མྱང་བའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི་འདོད་པ་རྣམས་ལས་མངོན་པར་ཞེན་ལ།
འདུ་ཤེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱིས་ནྱི་ལྟ་བ་རྣམས་ལའོ། །དེ་དག་ནྱི་འཁོར་བའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། ཚོར་བ་ལ་
ཞེན་ཅྱིང་འདུ་ཤེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་འཁོར་རོ། །གང་ཡང་ཕུང་པོའ ་ི གོ་རྱིམ་ཀྱི་རྒྱུ་སོན་པར་འགྱུར་བའྱི་
གོ་རྱིམ་གྱི་རྒྱུ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་འདྱི་གྱིས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་ཕུང་པོར་བྱས་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། དེ་ནྱི་དེ་ྱིད་དུ་
བཤད་པར་བྱའོ། །འོ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སེ་མཆེད་དང་ཁམས་དག་ཏུ་ནྱི་འདུས་མ་བྱས་བཤད་ལ། ཕུང་པོ་དག་ཏུ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དག་ཏུ་འདུས་མ་བྱས། །དོན་དུ་མྱི་རུང་ཕྱྱིར་མ་བཤད། །དེ་ནྱི་ཕུང་པོ་དག་གྱི་ནང་དུ་
བརོད་ན་དེ་ནྱི་གཟུགས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་དོན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རེ་
ཞྱིག་དེ་དག་ྱིད་ཀྱི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་ནྱི་མྱི་ནུས་སོ། །ཕུང་པོ་དྲུག་པར་བརོད་པར་ཡང་མྱི་ནུས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེ་ན། དོན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྤུངས་པའྱི་དོན་དུ་ནྱི་ཕུང་པོའ ་ི དོན་ཏོ་ཞེས་བཤད་ན། འདུས་མ་བྱས་ན་
གཟུགས་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ལྟར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
གངས་སུ་འགོ་བར་འགྱུར་བ་འདས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པའྱི་གཞྱི་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་ལ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་
པར་བྱང་བའྱི་གཞྱི་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་པོ་ཞེས་ཀང་བྱ་ན། འདུས་མ་བྱས་ནྱི་དོན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
གྱི་ག་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་ཇྱི་ལྟར་བུམ་པ་ཆག་པ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་
དེ་བཞྱིན་དུ་ཕུང་པོ་ཞྱིག་པ་ཡང་ཕུང་པོ་ཡྱིན་པར་མྱི་འོས་སོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ཁམས་དང་སེ་
མཆེད་དག་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྱིམ་ནྱི་རགས་
དང་ཀུན་ོན་མོངས། །སྣོད་སོགས་དོན་ཁམས་ཇྱི་བཞྱིན་ནོ། །གཟུགས་ནྱི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཐམས་ཅད་པས་རགས་སོ། །གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་ཡང་ཚོར་བ་ནྱི་རྒྱུ་བ་རགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཏེ། འདྱི་ལྟར་ངའྱི་ལག་པ་ལ་ཚོར་རོ། །ངའྱི་རྐང་པ་ལ་ཚོར་རོ་ཞེས་ཐ་སད་འདོགས་སོ། །འདུ་ཤེས་ནྱི་གྱིས་
པས་ཆེས་རགས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་བས་ནྱི་འདུ་བྱེད་དེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་གང་ཆེས་རགས་པ་དེ་སར་བཤད་
དོ། །ཡང་ན་ཐོག་མ་མེད་པ་ཅན་གྱི་འཁོར་བ་ན་ཕོ་དང་མོ་དག་ཕན་ཚུན་གཟུགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་སེ། དེ་
དག་ཀང་ཚོར་བའྱི་རོ་མྱང་བ་ལ་ཆགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཆགས་པ་ཡང་འདུ་ཤེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་དེ་ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དག་གྱིས་སོ། །སེམས་ཀང་དེ་དག་གྱིས་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པ་ཅན་དུ་བྱས་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་གོ་རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་སྣོད་ལ་སོགས་པའྱི་
དོན་གྱིས་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་སྣོད་དང་ཟས་དང་ཚོད་མ་དང་བྱན་པོ་དང་ཟ་བ་པོ་ལྟ་
བུའོ། །ཡང་ན་ཁམས་ཀྱིས་ཏེ་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་སོ། །ཚོར་
བས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་རྣམས་སོ། །འདུ་ཤེས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ནྱི་གཟུགས་མེད་པ་གསུམ་
མོ། །འདུ་བྱེད་ཙམ་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ནྱི་སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་སེ། འདྱི་དག་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་
དག་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་སོ་ཞེས་ཕུང་པོའ ་ི གོ་རྱིམ་ཞྱིང་དང་ས་བོན་གྱི་གོ་རྱིམ་ལྟ་བུར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་པོ་རྣམས་ནྱི་ལྔ་སེ་མྱི་ཉུང་མྱི་མང་ངོ་། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དག་ནྱི་ཆེས་རགས་པ་དང་།
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་གོ་རྱིམ་གྱི་རྒྱུ་དང་ཟས་དང་ཚོད་མ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་དག་གྱི་ཁམས་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་
བའྱི་གོ་རྱིམ་གྱི་རྒྱུ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དག་ནྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་ཕུང་པོར་
བྱས་སོ། །མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་གོ་རྱིམ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེའྱི་དབང་ྱིད་ཀྱིས་ན་
དེའྱི་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲུག་པོ་དེ་དག་ལས། ད་ལྟའྱི་དོན་ཕྱྱིར་དང་
པོར་ལྔ། །མྱིག་ལ་སོགས་པ་ལྔའྱི་ཡུལ་ནྱི་ད་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སར་སོས་སོ། །ཡྱིད་ཀྱི་ཡུལ་མ་ངེས་པ་ཅན་
ཡྱིན་ཏེ། ཁ་ཅྱིག་གྱི་ཡུལ་ནྱི་ད་ལྟར་ཡྱིན་པ་ནས། ཁ་ཅྱིག་གྱི་ཡུལ་ནྱི་དུས་གསུམ་དང་དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་བར་
ཡྱིན་ནོ། །འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་དོན་ཕྱྱིར་བཞྱི། །དང་པོར་ཞེས་བྱ་བར་སེགས་སོ། །ལྔ་རྣམས་ལས་ཀང་བཞྱིར་
སར་སོས་པ་ནྱི་ཡུལ་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལུས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་མ་ངེས་ཏེ། རེས་འགའ་ནྱི་
འབྱུང་བ་དག་ཡྱིན་ལ། རེས་འགའ་ནྱི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །རེས་འགའ་ནྱི་གྱི་ག་ཡྱིན་
ནོ། །གཞན་ནྱི་ཆེས་རྱིང་མྱུར་འཇུག་ཕྱྱིར། །ལྷག་མ་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཆེས་རྒྱང་རྱིང་བ་དང་མྱུར་བར་འཇུག་
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པས་གཞན་པས་སར་སོས་ཏེ། མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་ཡུལ་རྒྱང་རྱིང་བའྱི་ཕྱྱིར་གྱིས་པས་དེ་དག་སར་སོས་སོ། །དེ་
གྱིས་ལས་ཀང་མྱིག་ནྱི་ཆེས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ལ་འཇུག་སེ། ཆུ་ཀླུང་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་མཐོང་ཡང་དེའྱི་ས་མྱི་ཐོས་
པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་སར་སོས་སོ། །སྣ་དང་ལེ་ནྱི་རྒྱང་རྱིང་པོ་ལ་འཇུག་པ་མེད་མོད་ཀྱི། དེ་གྱིས་ལས་ཀང་སྣ་ནྱི་
ཆེས་མྱུར་བར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་སར་སོས་ཏེ། ཟས་ལེ་དང་མ་ཕྲད་པ་ྱིད་ཀྱི་དྲྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་ཇྱི་
ལྟར་གནས་བཞྱིན་རྱིམ། །ཡང་ན་ལུས་འདྱི་ལ་མྱིག་གྱི་རེན་ནྱི་དང་པོ་ན་གནས་སོ། །དེའྱི་འོག་ན་ནྱི་རྣ་བའྱི་
འོ། །དེའྱི་འོག་ན་ནྱི་སྣའྱི་འོ། །དེའྱི་འོག་ན་ནྱི་ལེའྱི་འོ། །ལུས་ཀྱི་ནྱི་ཕལ་ཆེར་དེའྱི་འོག་ནའོ། །ཡྱིད་ནྱི་དེ་དག་ལ་
བསེན་པ་དང་ཡུལ་ན་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་དག་གྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པའྱི་སེ་མཆེད་བཅུ་པོ་དག་ལས་གཅྱིག་གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དུ་བརོད་ལ།
ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། བྱེ་བྲག་དོན་དང་
གཙོ་བོའ ་ི ཕྱྱིར། །ཆོས་མང་བ་དང་མཆོག་བསྡུས་ཕྱྱིར། །གཅྱིག་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དང་། །གཅྱིག་ནྱི་
ཆོས་ཞེས་བྱ་བར་བརོད། །བྱེ་བྲག་གྱི་དོན་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཅྱི་ནས་ཀང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་
གཞག་པའྱི་སོ་ནས་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་གྱི་སོ་སོར་སེ་མཆེད་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་སྱིར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རོགས་པར་བྱ་
བ་ཡྱིན་ལ། མྱིག་ལ་སོགས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱས་པ་དག་གྱིས་ནྱི་གང་མྱིག་ལ་སོགས་པར་ནྱི་མྱིང་མ་བཏགས་ལ་
གཟུགས་ནྱི་ཡྱིན་པ་དེ་གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དུ་ཤཤེས་པར་འགྱུར་བས་འདྱིའྱི་མྱིང་གཞན་མ་བརོད་དོ། །ཡང་ན་
གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ནྱི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལག་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དག་གྱིས་རེག་ན་གཟུགས་སུ་རུང་བ་དང་། བསན་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་
འདྱི་ནའོ། །ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་ནའོ་ཞེས་བརག་ཏུ་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཇྱིག་རེན་ན་ཡང་དེ་གཟུགས་སོ་ཞེས་གགས་
ཀྱི་གཞན་དག་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་གྱི་དོན་ྱིད་ཀྱིས་གཅྱིག་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དུ་བཤད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་འདྱིར་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མང་པོ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཀྱི་སར་
སྱིར་རོད་པར་བྱེད་དོ། །ཆོས་ཀྱི་མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ཡང་དེར་བསྡུས་ཏེ་གཞན་དག་ཏུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རྣམ་པ་ྱི་ཤུའྱི་རྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཤའྱི་དང་ལྷའྱི་དང་འཕགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་མྱིག་
གསུམ་གྱི་སོད་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དུ་བསན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མདོ་དག་ལས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཕུང་པོ་དང་སེ་མཆེད་དང་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་དང་གཞན་དག་ཀང་དམྱིགས་ན། ཅྱི་དེ་རྣམས་འདྱི་དག་ྱིད་
ཀྱིས་བསྡུས་སམ། འོན་ཏེ་ཐ་དད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་ཞེ་ན། འདྱི་དག་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་ཀྱི་ཐ་དད་པ་ནྱི་
མེད་དེ་དེ་ལ་རེ་ཞྱིག ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་དག །གང་རྣམས་ཐུབ་པས་གསུངས་དེ་དག །ཚིག་གམ་མྱིང་
ཡྱིན་དེ་དག་ནྱི། །གཟུགས་དང་འདུ་བྱེད་དག་ཏུ་འདུས། །གང་དག་གྱི་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཚིག་གྱི་
རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོས་བསྡུས་སོ། །གང་དག་གྱི་ལྟར་ན་མྱིང་གྱི་
རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ནྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོས་བསྡུས་སོ། །ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོའ ་ི ཚད་ཇྱི་ཙམ་
ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་བསན་བཅོས་ཚད་ཅེས་ཟེར། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་དེ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བསན་བཅོས་མངོན་
པའྱི་ཚད་ཙམ་མོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ནྱི་ཤཽ་ཀ་དྲུག་སོང་ངོ་། །ཡང་གཞན་དག་ན་རེ། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་གཏམ་རེ་
ཡྱིན། །ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཕུང་པོ་དང་། སེ་མཆེད་དང་། ཁམས་དང་། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་། བདེན་པ་
དང་། ཟས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཚད་མེད་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཟྱིལ་
གྱིས་གནོན་པའྱི་སེ་མཆེད་དང་། ཟད་པར་གྱི་སེ་མཆེད་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་དང་། མངོན་
པར་ཤེས་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང་། སོན་ནས་ཤེས་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་
པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་རེ་རེ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོའ ་ོ ཞེས་ཟེར་རོ། །སོད་པ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པོར་ནྱི། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་
མཐུན་པར་གསུངས། །འདྱི་སྐད་དུ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སོད་པ་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏྱི་མུག་
དང་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་སོད་པ་ཐ་དད་པ་བརྒྱད་ཁྱི་ཡོད་དེ། དེ་དག་གྱི་གེན་པོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་གསུངས་སོ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་འདྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདྱི་
དག་ྱིད་དུ་བསྡུས་པ། དེ་བཞྱིན་གཞན་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར། །ཕུང་པོ་སེ་མཆེད་ཁམས་རྣམས་ནྱི། །རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ལེགས་དཔྱད་དེ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པར་བསྡུ་བར་བྱ། །མདོ་གཞན་དག་ལས་ཕུང་པོ་དང་སེ་མཆེད་
དང་ཁམས་གཞན་གང་དག་གསུངས་པ་དེ་དག་ཀང་བསན་བཅོས་འདྱི་ལས། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་བཞྱིན་དེ་དག་གྱི་
རང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལེགས་པར་དཔྱད་ནས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་འདྱི་དག་ྱིད་དུ་བསྡུ་བར་
བྱ་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་
གོལ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའྱི་ཕུང་པོ་དག་ལས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོས་བསྡུས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོས་བསྡུས་སོ། །ཟད་པར་གྱི་སེ་མཆེད་བཅུ་པོ་དག་ལས་བརྒྱད་ནྱི་མ་
ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཀྱིས་བསྡུས་སོ། །འཁོར་རྣམས་དང་བཅས་ན་ནྱི་ཕུང་
པོ་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་དང་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དག་གྱིས་བསྡུས་ཏེ། ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སེ་
མཆེད་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཟད་པར་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་དག་དང་། ནམ་
མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་པོ་དག་ནྱི་ཕུང་པོ་བཞྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་དང་
ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དག་གྱིས་བསྡུས་སོ། །རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་སེ་མཆེད་ལྔ་པོ་དག་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཀྱིས་བསྡུས་སོ། །འཁོར་རྣམས་དང་བཅས་ན་ནྱི་ས་དང་ཡྱིད་དང་ཆོས་ཀྱི་སེ་
མཆེད་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་སོ། །སེ་མཆེད་གྱིས་ལས་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་ནྱི་དྲྱི་དང་རོའ་ི སེ་མཆེད་
བཅུ་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་སོ། །འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་གྱི་སེ་མཆེད་དུ་ེ་བར་འགོ་བ་ནྱི་ཡྱིད་
དང་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དག་གྱིས་བསྡུས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཁམས་མང་པོ་ལ་ལས་ཁམས་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་
བསན་པ་དེ་དག་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བསྡུ་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེར་གང་དག་སའྱི་ཁམས་དང་། ཆུའྱི་ཁམས་
དང་། མེའྱི་ཁམས་དང་། རླུང་གྱི་ཁམས་དང་། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དྲུག་བསན་
པ་ལ། དེ་དག་ལས་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མ་བཤད་ན། དེ་ཅྱི་ནམ་མཁའ་ྱིད་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཡྱིན་ལ། རྣམ་
པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། སོ་དང་སྐར་ཁུང་དང་ཁ་དང་སྣ་ལ་སོགས་པའྱི་བུ་ག་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ། བུ་ག་ཞེས་
བྱ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ། སྣང་དང་མུན་པ་དག་ཡྱིན་ལོ། །བུ་ག་ནྱི་སྣང་བ་དང་མུན་པ་དག་ལས་
གཞན་དུ་གཟུང་དུ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ནྱི་སྣང་བ་དང་མུན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ། མཚན་མོ་
དང་ྱིན་མོའ་ི རང་བཞྱིན་དུ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞེས་གག་གོ །དེ་ྱིད་ཐོགས་པའྱི་ེ་བའྱི་འཁོར་གྱི་
གཟུགས་ཞེས་བྱ་སེ། ཐོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གནོད་པར་བྱར་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་བསགས་པར་གནས་པའྱི་
གཟུགས་ཏེ། དེ་ནྱི་དེའྱི་འཁོར་རོ་ལོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེ་ལ་གཞན་མྱི་ཐོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ནྱི་ཐོགས་མེད་
ཀང་ཡྱིན་ལ་གཟུགས་གཞན་གྱི་ེ་འཁོར་ཡང་ཡྱིན་པས་ཐོགས་མེད་ེ་འཁོར་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཟག་པ་
དང་བཅས་པའྱི་རྣམ་ཤེས་ནྱི། རྣམ་ཤེས་ཁམས་ཡྱིན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་མྱི་བྱ་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་ཁམས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ནྱི། སེ་བའྱི་རེན་ཡྱིན་པར་འདོད་དེ། དེ་དག་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་སེམས་ནས་འཆྱི་བའྱི་
སེམས་ཀྱི་བར་དུ་སེ་བའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་སེ། ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་
ལྟར་ན་དེ་དག་ལས་ཁམས་བཞྱི་ནྱི་རེག་བྱའྱི་ཁམས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ནང་
དུ་འདུས་སོ། །དྲུག་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་བདུན་པོ་དག་ཏུ་འདུས་སོ། །གང་དག་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་
བསན་པ་དེ་དག་ལས་བསན་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི་དུ། བསན་དུ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། བསན་ཡོད་འདྱིར་ནྱི་
གཟུགས་གཅྱིག་ཏུ། །དེ་ནྱི་འདྱི་ནྱི་འདྱི་ནའོ། །ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་ནའོ་ཞེས་བསན་པར་ནུས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་
བསན་དུ་མེད་པའོ་ཞེས་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྱི་དུ། ཐོགས་པ་མེད་པ་རྣམས་
ནྱི་དུ་ཞེ་ན། ཐོགས་དང་བཅས་པ་གཟུགས་ཅན་བཅུ། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པའྱི་ཁམས་བཅུ་གང་དག་
བཤད་པ་དེ་དག་ནྱི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྡུགས་པའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་
གསུམ་སེ། སྱིབ་པ་དང་ཡུལ་དང་དམྱིགས་པ་ལ་ཐོགས་པའོ། །དེ་ལ་སྱིབ་པ་ལ་ཐོགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་ཡུལ་དུ་
གཞན་སེ་བའྱི་གེགས་བྱེད་པ་སེ། དཔེར་ན་ལག་པའམ། རྡོ་བ་ལ་ལག་པ་རྡུགས་ཤྱིག་ཐོགས་པའམ། རྡོ་བ་ཡང་
དེ་གྱིས་ལ་ཐོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡུལ་ལ་ཐོགས་པ་ནྱི་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ཅན་རྣམས་གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཐོགས་པ་སེ། བཏགས་པ་ལས་ཇྱི་སྐད་དུ། ཆུ་ལ་ཐོགས་པ་ལ་སྐམ་ལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱིག་ཀང་
ཡོད་དེ། དཔེར་ན་་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །སྐམ་ལ་ཐོགས་ལ་ཆུ་ལ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། མྱི་ཕལ་ཆེ་བའྱི་ལྟ་
བུའོ། །གྱི་གར་ཐོགས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཆུ་སྱིན་བྱྱིས་པ་གསོད་པ་དང་། སྦལ་པ་དང་། ཤ་ཟ་བ་དང་། ་པ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །གྱི་གར་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །མྱིག་གང་
མཚན་མོ་ཐོགས་ལ་ྱིན་པར་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་དེ། ཕ་ཝང་དང་། འུག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །ྱིན་
པར་ཐོགས་ལ་མཚན་མོ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མྱི་ཕལ་ཆེའྱི་ལྟ་བུའོ། །མཚན་མོ་དང་ྱིན་པར་ཐོགས་པ་ནྱི་ཁྱྱི་དང་། ཝ་
དང་། ར་དང་། གུང་དང་། བྱྱི་ལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །གྱི་གར་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་
གཏོགས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། འདྱི་ནྱི་ཡུལ་ལ་ཐོགས་པའོ། །དམྱིགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་ནྱི་སེམས་དང་
སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་རང་གྱི་དམྱིགས་པ་དག་ལ་ཐོགས་པའོ། །ཡུལ་དང་དམྱིགས་པ་དག་ལ་བྱེ་བྲག་ཅྱི་
ཡོད་ཅེ་ན། གང་ལ་གང་ཞྱིག་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ལ། གང་ཞྱིག་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

འཛིན་པ་དེ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་རང་གྱི་ཡུལ་ལ་དམྱིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཐོགས་པ་ཞེས་
བྱ་ཞེ་ན། དེ་ལས་གཞན་དུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་འདྱི་ལ་གཏོད་པ་ནྱི་ཐོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ཡུལ་
ལ་འཇུག་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱིར་བཅུ་པོ་དག་ནྱི་སྱིབ་པ་ལ་ཐོགས་པས་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་
ྱིད་དུ་རྱིག་པར་བྱ་སེ། ཕན་ཚུན་སྱིབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་གང་དག་ཡུལ་ལ་ཐོགས་པས་ཐོགས་པ་དང་བཅས་
པ་དེ་དག་སྱིབ་པ་ལ་ཐོགས་པས་ཀང་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མུ་བཞྱི་སེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་དག་
དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡུལ་ལྔ་པོ་དག་གོ །གསུམ་
པ་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་དག་གོ །བཞྱི་པ་ནྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སོ། །གང་
དག་ཡུལ་ལ་ཐོགས་པས་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ྱིད་དམྱིགས་པ་ལ་ཐོགས་པས་ཀང་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན།
ཚིག་ཕྱྱི་མ་དང་སོར་བ་སེ། རེ་ཞྱིག་དམྱིགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་ཡུལ་ལ་ཐོགས་པས་
ཀང་ཡྱིན་ནོ། །ཡུལ་ལ་ཐོགས་པས་ཡྱིན་ལ་དམྱིགས་པ་ལ་ཐོགས་པས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ་དབང་པོ་ལྔ་
རྣམས་སོ། །བཙུན་པ་གཞོན་ནུ་ལན་ན་རེ་ནྱི་གང་ལ་ཡྱིད་སེ་བར་འདོད་པ་ལ་གཞན་དག་གྱིས་ཐོགས་པར་བྱེད་
ནུས་པ་དེ་ནྱི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་ལ། བཟློག་པ་ནྱི་ཐོགས་པ་མེད་པར་འདོད་དོ་ཞེས་
ཟེར་རོ། །ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་དག་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་དགེ་བ་རྣམས་ནྱི་དུ།
མྱི་དགེ་བ་རྣམས་ནྱི་དུ། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། ལུང་མ་བསན་བརྒྱད། བརྒྱད་པོ་དག་གང་ཞེ་ན།
ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་བཅུ་བཤད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ། དེ་དག་ྱིད། གཟུགས་ས་མ་གཏོགས་དབང་པོ་ལྔ་
རྣམས་དང་། དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱའྱི་ཁམས་རྣམས་དང་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་ངོ་བོར་
ལུང་བསན་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་གོ །གཞན་དག་ན་རེ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་
བསན་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་རྣམ་གསུམ།
གཞན་ཁམས་བཅུ་པོ་དག་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་སེམས་ཀྱི་
ཁམས་བདུན་མ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དག་ནྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཆགས་པ་ལ་
སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དག་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་མ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། ཀུན་ནས་བསང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བ་དང་། སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་ནྱི་དགེ་བའོ། །ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་དང་། ཀུན་ནས་བསང་བ་ནྱི་མྱི་དགེ་བའོ། །གཞན་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་དང་སའྱི་
ཁམས་ནྱི་ལུས་དང་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་
བསང་བ་དག་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་བ་
ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་འདོད་པར་གཏོགས་པ་རྣམས་ནྱི་
དུ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པར་གཏོགས་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། འདོད་ཁམས་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་
དོ། །གཏོགས་པ་ནྱི་མ་བྲལ་བ་སེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་ལྡན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་
བཅུ་བཞྱིའོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་ནྱི་ཁམས་བཅུ་བཞྱི་སེ། དྲྱི་དང་རོ་དང་སྣ་དང་ནྱི། །ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་
ཁམས་མ་གཏོགས། །དེ་ན་དྲྱི་དང་རོ་དག་མེད། །དེ་གྱིས་ནྱི་ཁམས་ཀྱི་ཟས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ། དེ་དག་གྱི་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀང་དེར་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དམྱིགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྣ་དང་ལེའྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག་ཀང་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་དེ་ནྱི་རྱིག་བྱའྱི་ཁམས་ཀང་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ།
ཁམས་ཀྱི་ཟས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དེ་ན་ཡོད་དོ། །དྲྱི་དང་རོ་དག་
ཀང་དེ་ལྟར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རེག་བྱ་དབང་པོའ་ི རེན་དང་གཞྱི་དང་བགོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོར་ཡོད་
དུ་ཆུག་ཀང་ཟས་མྱིད་པ་མེད་པར་དྲྱི་དང་རོ་དག་ལ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སོད་པ་མེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ན་ཟས་
མྱིད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་དྲྱི་དང་རོ་དག་དགོས་པ་མེད་ཀྱི་རེག་བྱ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་
དག་ན་རེ་ནྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་འདྱིར་གཟུགས་རྣམས་ཀང་མཐོང་ཞྱིང་ས་
རྣམས་ཀང་ཐོས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པར་གྱུར་པའྱི་རེག་བྱའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཀང་ལུས་ལ་ཕན་
འདོགས་པས། དེའྱི་ཕྱྱིར་སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་ན་གསུམ་པོ་དེ་དག་སྱིད་ཀྱི། དྲྱི་དང་རོ་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་སྣ་དང་ལེའྱི་དབང་པོ་དག་ཀང་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དགོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་དག་མེད་པར་ནྱི་རེན་མཛེས་པ་ྱིད་དང་། མངོན་པར་བརོད་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏེ་དགོས་པ་དེར་ཟད་ན་མཛེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་དུ་རེན་ཁོ་ནས་ཆོག་གྱི་དབང་པོ་
ནྱི་དགོས་པ་མེད་དོ། །དབང་པོ་མེད་པའྱི་རེན་ནྱི་མྱི་སྱིད་དེ། ཕོའ ་ི དབང་པོའ་ི རེན་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་དགོས་པ་
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མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སྱིད་པར་རྱིགས་ཀྱི་སྣ་དང་ལེའྱི་དབང་པོའ ་ི རེན་ནྱི་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་
ཕྱྱིར་འདྱི་དག་ནྱི་དབང་པོ་མེད་པར་ཡང་སྱིད་པར་རྱིགས་སོ། །དགོས་པ་མེད་པར་ཡང་དབང་པོ་མངོན་པར་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་མངལ་དུ་ངེས་པར་འཆྱི་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །དགོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་རྒྱུ་
མེད་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ། །དབང་པོ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། དབང་པོ་ལ་སེད་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
རོ། །གང་ཡང་ཡུལ་ལ་སེད་པ་དང་བྲལ་བ་དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དབང་པོ་ལས་ཀང་སེད་པ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་
པས་དེ་དག་གྱི་ཡུལ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་སྣ་དང་ལེའྱི་དབང་པོ་དག་འབྱུང་བར་འོས་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ཕོའ ་ི དབང་པོ་ཡང་ཅྱི་སེ་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར། མྱི་མཛེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོམས་ཀྱི་
སྦ་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་མཛེས་པར་འགྱུར། དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་འབྱུང་བ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། རྒྱུའྱི་དབང་གྱིས་འབྱུང་བས་རྒྱུ་ཡོད་ན་མྱི་མཛེས་པར་བྱེད་བཞྱིན་དུ་ཡང་འབྱུང་བར་
འགྱུར་བ་ྱིད་དོ། །འོ་ན་ནྱི་མདོ་ལས་དབང་པོ་རྣམས་མ་ཚང་བ་མེད་ཅྱིང་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་
འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ན་དབང་པོ་གང་དག་སྱིད་པ་དེ་དག་གྱིས་དབང་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ལ་འགལ་བ་ཅྱི་
ཞྱིག་ཡོད། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཕོའ་ི དབང་པོ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་ལུས་ཀྱི་སོ་ནས་སེ་
མཆེད་དྲུག་ལ་སེད་པ་ཀུན་དུ་སོད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་དེ་ན་སྣ་དང་ལེའྱི་དབང་པོ་དག་ནྱི་ཡོད་པ་
ྱིད་ཀྱི་དྲྱི་དང་རོ་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཕོའ ་ི དབང་པོ་ནྱི་འཁྱིག་པ་རེག་པའྱི་སོ་ནས་སེད་པ་ཀུན་ཏུ་སོད་པས་དེ་ལྟ་
བས་ན་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ཁམས་བཅུ་བཞྱིའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བརོད་
དོ། །གཟུགས་མེད་གཏོགས་པ་ཡྱིད་དང་ནྱི། །ཆོས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས། །ཁམས་གཟུགས་ཀྱི་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་དེར་སེ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁམས་བཅུ་དང་དེ་དག་ལ་རེན་
པ་དང་དམྱིགས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ལྔ་ཡང་མེད་དོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྱི་དུ། ཟག་པ་མེད་
པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། ཡྱིད་དང་ཆོས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་གང་དག་བཤད་པ། དེ་གསུམ་ཟག་
བཅས་ཟག་པ་མེད། །གང་དག་ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དེ་དག་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་ཟག་བཅས་སོ། །ལྷག་མ་ཁམས་བཅོ་
ལྔ་པོ་དེ་དག་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རོག་པ་དང་བཅས་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྱི་དུ།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རོག་པ་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་དག་ནྱི་དུ། རོག་པ་ཡང་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཡང་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། རོག་དང་
དཔྱོད་དང་བཅས་པ་ནྱི། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ལྔ་ཡྱིན། །འདྱི་དག་ནྱི་རག་ཏུ་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དག་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་ཁ་ཕྱྱི་རོལ་དུ་བལྟས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ངེས་
པར་བཟུང་བའྱི་དོན་ཏོ། །ཐ་མ་གསུམ་ནྱི་རྣམ་གསུམ་མོ། །ཐ་མ་དག་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་
དང་། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ཏེ། གསུམ་པོ་དེ་དག་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། དེ་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་དང་།
ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དང་། རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དག་ལས་གཞན་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་མཚུངས་
པར་ལྡན་པ་དག་དང་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ནྱི་རོག་པ་དང་བཅས་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་
པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི་རོག་པ་མེད་ཅྱིང་དཔྱོད་པ་ཙམ་དག་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་
གྱིས་པ་ནས་བཟུང་སེ། སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ་ི བར་གྱི་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་
ཐམས་ཅད་དང་། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དཔྱོད་པ་ནྱི་རོག་པ་ཡང་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཡང་མེད་པ་དག་
ཡྱིན་ནོ། །རོག་པ་ནྱི་རོག་པ་གྱིས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དཔྱོད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རག་ཏུ་
རོག་པ་མེད་ཅྱིང་དཔྱོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དཔྱོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་
པོ་འདྱི་དག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུ་ན་དེ་ཇྱི་སྐད་དུ་བརོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། དཔྱོད་པ་གྱིས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རོག་
པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དཔྱོད་པ་མེད་ཅྱིང་རོག་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོག་པ་དང་བཅས་
དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་ས་ན་ཆོས་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད་དེ། རོག་པ་དང་བཅས་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་དག་ནྱི་
རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་མ་རོགས་པ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་སོ། །རོག་པ་མེད་ཅྱིང་དཔྱོད་པ་ཙམ་དག་ནྱི་རོག་
པའོ། །རོག་པ་ཡང་མེད་དཔྱོད་པ་ཡང་མེད་པ་དག་ནྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་སོ། །དཔྱོད་པ་
མེད་ཅྱིང་རོག་པ་ཙམ་ནྱི་དཔྱོད་པའོ་ཞེས་བྱའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་གྱི་ག་སྤངས། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་གཟུགས་
ཅན་གྱི་ཁམས་བཅུ་པོ་དག་སེ། དེ་དག་ནྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རག་ཏུ་རོག་པ་ཡང་མེད་དཔྱོད་
པ་ཡང་མེད་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་
བཅས་པ་དག་ཡྱིན་ན། ཇྱི་ལྟར་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པ་དག་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། ངེས་པར་རོག་དང་རེས་དྲན་
པའྱི། །རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས་མྱི་རོག །རྣམ་པར་རོག་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་མོ་ཞེས་གག་སེ། ངོ་བོ་ྱིད་དང་།
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ངེས་པར་རོག་པ་དང་། རེས་སུ་དྲན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པའོ། །དེ་བས་ན་དེ་དག་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་རོག་པ་ཡོད་ཀྱི་
གཞན་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པ་དག་ཅེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན་ར་རྐང་གཅྱིག་པ་ལ་རྐང་
མེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྱི་རོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་འོག་ནས་སེམས་ལས་
བྱུང་བ་དག་གྱི་ནང་ནས་སོན་ཏོ། །གཞན་དག་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞེ་ན། རྱིམ་བཞྱིན་དུ། དེ་དག་ཡྱིད་ཀྱི་ཤེས་རབ་
གཡེང་། །ཡྱིད་ཀྱི་དྲན་པ་ཐམས་ཅད་ྱིད། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་
ཡྱིད་ཀྱི་ཞེས་བྱའོ། །མམ་པར་གཞག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གཡེང་བ་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ནྱི་ངེས་པར་རོག་པའྱི་རྣམ་པར་
རོག་པའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་དྲན་པ་ྱིད་མམ་པར་གཞག་པ་དང་མམ་པར་གཞག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རེས་སུ་
དྲན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྱི་དུ། དམྱིགས་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་
ན། དམྱིགས་བཅས་སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་ནོ། །མྱིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་རྣམས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ཏེ། སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་པོ་དེ་དག་ནྱི་ཡུལ་འཛིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་དག་གོ །ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཀང་། དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པའོ། །ལྷག་མ་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་བཅུ་པོ་དག་དང་། ཆོས་ཀྱི་
ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །ཟྱིན་པ་རྣམས་ནྱི་དུ། མ་ཟྱིན་
པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། མ་ཟྱིན་དགུ། དགུ་གང་ཞེ་ན། དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་བདུན་བརྒྱད་པའྱི་ཕྱེད་དང་
བཅས་ཏེ་བཤད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ། བརྒྱད་པོ་དེ་དག་རྣམས་དང་ས། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་དང་།
ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང་། སའྱི་ཁམས་དང་། ཁམས་དགུ་པོ་དེ་དག་ནྱི་མ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགུ་པོ་གཞན་ན་རྣམ་པ་
གྱིས། །ཟྱིན་པ་དག་ཀང་ཡྱིན། མ་ཟྱིན་པ་དག་ཀང་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་དང་ད་
ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་རྣམས་ནྱི་མ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་དང་།
དྲྱི་དང་། རོ་དང་། རེག་བྱའྱི་ཁམས་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དབང་པོ་དང་ཐ་མྱི་དད་པ་རྣམས་ནྱི་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་
དག་ནྱི་མ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་ར་བ་མ་གཏོགས་པའྱི་སྐྲ་དང་། བ་སྤུ་དང་། སེན་མོ་དང་། སོ་དག་ལ་ཡོད་
པ་དང་། ཕྱྱི་ས་དང་། གཅྱིན་དང་། མཆྱིལ་མ་དང་། སྣབས་དང་། ཁག་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡོད་པ་དང་། ས་དང་
ཆུ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཟྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། ཕན་པ་དང་གནོད་པ་དག་གྱིས་ཕན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཚུན་མཐུན་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་རེན་གྱི་དངོས་པོར་ེ་བར་གཟུང་
བ་སེ། འཇྱིག་རེན་གྱི་ན་སེམས་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཁམས་དུ་དག་གཅྱིག་ནྱི་འབྱུང་
བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན། དུ་དག་གཅྱིག་ནྱི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། རེག་བྱ་རྣམ་པ་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། འབྱུང་
བ་དག་དང་། འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་བའོ། །དེ་ལ་འབྱུང་བ་དག་ནྱི་བཞྱིའོ། །འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ནྱི་འཇམ་པ་ྱིད་
ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། འབྱུང་བ་དག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྷག་མ་གཟུགས་ཅན་དགུ་པོ་ནྱི། །འབྱུང་
གྱུར། དབང་པོ་ལྔའྱི་ཁམས་དག་དང་ཡུལ་བཞྱི་སེ། ཁམས་དགུ་པོ་དེ་རྣམས་ནྱི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་དག་ཁོ་
ནའོ། །ཆོས་ཁམས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཀང་། འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་སེ། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་
བྱའོ། །ལྷག་མ་སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་
གྱིས་ག་མ་ཡྱིན་པའོ། །བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་ན་རེ་ནྱི་སེ་མཆེད་བཅུ་པོ་དག་ནྱི་འབྱུང་བ་ཙམ་མོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །དེ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་བཞྱི་ྱིད་དང་། ས་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་
ངེས་པར་གཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ལ། དེ་དག་ཀང་རེག་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱིག་ལ་སོགས་པས་ཀང་ས་བ་ལ་
སོགས་པ་མྱི་འཛིན་ལ། ལུས་ཀྱི་དབང་པོས་ཀང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ཀང་དགེ་སོང་
མྱིག་ནྱི་ནང་གྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་ཏེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་གཟུགས་དྭང་བ་གཟུགས་ཅན་
བསན་དུ་མེད་ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་སེ་ལུས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་གཟུགས་རྣམས་ནྱི་
ཕྱྱིའྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་ཏེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་གཟུགས་ཅན་བསན་དུ་ཡོད་ལ་ཐོགས་པ་དང་
བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་ས་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་ཏེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་གཟུགས་
ཅན་བསན་དུ་མེད་ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་སེ། དྲྱི་དང་རོ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་རེག་བྱ་རྣམས་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་
སེ་མཆེད་ཡྱིན་ཏེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་དང་། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་གཟུགས་ཅན་
བསན་དུ་མེད་ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། རེག་བྱའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཁོ་ནས་
འབྱུང་བ་རྣམས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་འབྱུང་བ་དག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གསལ་བར་ཀུན་ཏུ་
བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་མདོ་ལས། གང་མྱིག་གྱི་ཤའྱི་གོང་བུ་ལ་ས་བ་མཁང་བར་གྱུར་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེ་དང་ཐ་མྱི་དད་པར་འཇུག་པའྱི་ཤའྱི་གོང་བུ་ལ་དེ་སྐད་དུ་བསན་པར་ཟད་དོ། །མངལ་དུ་འཇུག་
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པ་ལས། དགེ་སོང་འདྱི་ནྱི་ཁམས་དྲུག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སེམས་ཅན་གྱི་རྫས་ཀྱི་གཞྱི་བསན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། ཡང་རེག་པའྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་མེད་པར་ཐལ་
བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེམས་ྱིད་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་ཁས་བླངས་པར་རྱིགས་
པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས། འདུ་ཤེས་དང་སེམས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ནྱི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་སེམས་ལ་བརེན་
པའོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་
བས་ན་ཁམས་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ྱིད་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །བསགས་པ་
རྣམས་ནྱི་དུ། བསགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། གཟུགས་ཅན་བཅུ་ནྱི་བསགས་པའོ། །དབང་པོའ ་ི
ཁམས་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔ་དག་ནྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་བསགས་པ་དག་གོ །ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་
དག་ལས་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ནྱི་གང་གཅད་པར་བྱ་བ་ནྱི་གང་། སེག་པར་བྱེད་པ་ནྱི་གང་། བསེག་པར་བྱ་བ་ནྱི་
གང་། འཇལ་བར་བྱེད་པ་ནྱི་གང་། གཞལ་བར་བྱ་བ་ནྱི་གང་ཞེ་ན། གཅོད་བྱེད་གཅད་པར་བྱ་བ་ྱིད། །ཕྱྱི་རོལ་
གྱི་ནྱི་ཁམས་བཞྱི་ཡྱིན། །གཟུགས་དང་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། དག་ས་དང་
ྠྭ ཤྱིང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པའོ། །གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། འདུས་པའྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཅན་རྣམ་པར་
འབྱེད་པ་སེད་པའོ། །ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གཅད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡན་ལག་མ་ལུས་པར་
བཅད་ན་དེ་དག་ལ་གྱིས་སུ་བྱར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་པོ་རྣམས་ལ་ནྱི་གྱིས་སུ་འགྱུར་བ་མེད་དེ། གཅད་
པའྱི་ཡན་ལག་ལ་དབང་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཅོད་པར་བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ནོར་བུའྱི་འོད་བཞྱིན་དུ་དྭང་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་གཅོད་བྱེད་གཅད་པར་བྱ་བ་ྱིད་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ཁམས་བཞྱི་ཡྱིན་པ་ལྟར་དེ་བཞྱིན་བསེག་བྱ་
འཇལ་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་དག་ྱིད་བསེག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་ྱིད་འཇལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དབང་
པོ་རྣམས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དྭང་བའྱི་ཕྱྱིར་འོད་བཞྱིན་ནོ། །ས་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེག་དང་
གཞལ་ལ་མྱི་མཐུན་སྨྲ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་ནྱི་ཁམས་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ྱིད་སེག་པར་བྱེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། གཞལ་བར་
བྱ་བའང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་ནྱི་མེའྱི་ཁམས་ཁོ་ན་སེག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ལྱི་བ་ྱིད་ཁོ་ན་
གཞལ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པའྱི་ཁམས་རྣམས་ནྱི་དུ། རྒྱས་པ་ལས་
བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་དུ། རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་དུ། རྫས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནྱི་དུ། སྐད་ཅྱིག་པ་རྣམས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནྱི་དུ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། རྣམ་པར་སྱིན་ལས་སེས་པ་དང་། །རྒྱས་ལས་བྱུང་བ་ནང་གྱི་ལྔ། །རེ་ཞྱིག་མྱིག་ལ་སོགས་
པ་ནང་གྱི་ཁམས་ལྔ་པོ་དག་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཡྱིན་
ནོ། །རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་མེད་དེ། དེ་དག་ལས་མ་གཏོགས་པ་རྒྱུ་མཐུན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་
རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་སེ། བར་གྱི་ཚིག་མྱི་མངོན་པར་བྱས་པའྱི་
ཕྱྱིར་བ་ལང་གྱི་ཤྱིང་ར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་འབྲས་བུའྱི་དུས་སུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཞེས་
བྱ་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལས་སེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་རྣམས་
སོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་རྣམ་པར་སྱིན་པའོ། །ཡང་ན་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་བཏགས་པ་ཡྱིན་
ཏེ། དཔེར་ན་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་བཏགས་པ་རག་པའྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་སོན་གྱི་ལས་ཡྱིན་པར་རྱིག་
པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཟས་དང་། ལེགས་པར་བྱ་བ་དང་། གྱིད་ལོག་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་
ཁྱད་པར་དག་གྱིས་རྒྱས་པར་བྱས་པ་རྣམས་ནྱི་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་དག་གོ །གཞན་དག་ན་རེ་ནྱི་ཚངས་པར་
སོད་པས་ཀང་རྒྱས་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེས་ནྱི་མྱི་གནོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི་རྒྱས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱས་
པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཕྱྱིར་བཞྱིན་དུ་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་ངོ་། །ས་ནྱི་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྒྱུ་
མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡོད་ཀྱི། ས་ནྱི་རྣམ་སྱིན་ལས་སེས་མྱིན། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། འདོད་དགུར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འོ་ན་གང་བསན་བཅོས་བཏགས་པ་ལས། ཚིག་རྩུབ་པོ་སྤོང་བ་ཤྱིན་ཏུ་བསོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་སེས་བུ་ཆེན་པོའ ་ི
མཚན་ཚངས་པའྱི་དབྱངས་ྱིད་འགྲུབ་བོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་ནྱི་བརྒྱུད་པ་འདྱི་ནྱི་གསུམ་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ལས་དག་ལས་ནྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་འགྲུབ། འབྱུང་བ་རྣམས་ལས་ནྱི་ས་འགྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་
བརྒྱུད་པ་འདྱི་ནྱི་ལྔ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལས་དག་ལས་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པའྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་འགྲུབ། དེ་
དག་ལས་ནྱི་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་འགྲུབ། དེ་དག་ལས་ནྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་འགྲུབ་བོ། །དེ་
དག་ལས་ནྱི་ས་འགྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཡང་ལས་ལས་སེས་པའྱི་འབྱུང་བ་
ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ས་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་པ་དང་འགལ་བར་
གྱུར་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་རྣམས་སྱིན་སེས། །ཐོགས་པ་མེད་པ་
བརྒྱད། བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་དག་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཏེ་སྐལ་བ་མམ་པ་དང་ཀུན་དུ་
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འགོ་བའྱི་རྒྱུས་བསེད་པ་རྣམས་ནྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་དག་གོ །རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུས་བསེད་པ་རྣམས་
ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་དག་གོ །རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་མེད་དེ། ཐོགས་པ་མེད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱས་པ་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་རྣམ་གསུམ། གཞན་ནྱི་ལྷག་མ་བཞྱི་པོ་གཟུགས་དང་། ས་དང་། དྲྱི་དང་། རོ་དང་།
རེག་བྱའྱི་ཁམས་དག་སེ། དེ་དག་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་དག་ཀང་ཡྱིན། རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་དག་
ཀང་ཡྱིན། རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་དག་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །རྫས་དང་ལྷན་ཅྱིག འདུས་མ་བྱས་ནྱི་བརན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྫས་སོ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ལ་ཡོད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་གཅྱིག་པུ་རྫས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཐ་མ་གསུམ་སྐད་ཅྱིག་མ་སེ། ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་
ཁམས་ནྱི་འདོན་པའྱི་རྱིམ་པས་ཐ་མ་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་བཟོད་པའྱི་དང་པོ་སྡུག་བསལ་ལ་
ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པའྱི་ཚོགས་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་
ཕྱྱིར་སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམས་ཞེས་བྱའོ། །འདུས་བྱས་གཞན་ནྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་མ་བྱུང་བ་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་
ལ་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སེམས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་སོ། །འདྱི་དཔྱད་
པར་བྱ་སེ། གང་གྱིས་མྱིག་གྱི་ཁམས་དང་མྱི་ལྡན་པ་ལས་ལྡན་པ་འཐོབ་པ་དེ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་
པ་ཡང་ཡྱིན་ནམ། གང་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཡྱིན་པ་དེ་མྱིག་གྱི་ཁམས་དང་ཡང་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲས་
པ། མྱིག་དང་ནྱི། རྣམ་ཤེས་ཁམས་དག་སོ་སོ་དང་། །ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཡང་འཐོབ་པ་ཡོད། །རེ་ཞྱིག་སོ་སོ་ནྱི་མྱིག་གྱི་
ཁམས་དང་ཡྱིན་ལ། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དང་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་རྱིམ་
གྱིས་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་འཐོབ་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་
པར་སེ་བ་ནའོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དང་ཡྱིན་ལ་མྱིག་གྱི་ཁམས་དང་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ།
བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པར་སེས་པའྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང་། དེ་དག་ནས་
ཤྱི་འཕོས་ནས་འོག་མར་སེ་བ་ནའོ། །ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཡང་ནྱི་གྱི་ག་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། གཟུགས་མེད་པའྱི་
ཁམས་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་སེ་བ་ནའོ། །གྱི་ག་དང་མ་ཡྱིན་པ་
ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །གང་མྱིག་གྱི་ཁམས་དང་ལྡན་པ་དེ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡང་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མུ་བཞྱི་སེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པར་སེས་པ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་པ་ནའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་མྱིག་མ་ཐོབ་པ་དང་མས་པའོ། །གསུམ་
པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་མྱིག་གྱི་ཐོབ་པ་དང་མ་མས་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོར་སེས་པ་དང་། བསམ་
གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པར་སེས་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མྱིག་
གྱི་ཁམས་དང་གཟུགས་དག་དང་། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དང་། གཟུགས་དག་འཐོབ་པ་དང་ལྡན་
པ་དག་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བརག་པར་བྱའོ། །ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཡང་གྱི་ས་ནྱི་ཞར་ལ་འོངས་པ་འདྱི་
བསྡུ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ཁམས་དུ་དག་གཅྱིག་ནྱི་ནང་གྱི་ཡྱིན། དུ་དག་གཅྱིག་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། ནང་གྱི་བཅུ་གྱིས།
བཅུ་གྱིས་གང་དག་ཅེ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མ་གཏོགས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། རེན་དྲུག་སེ།
ཁམས་བཅུ་གྱིས་པོ་དེ་དག་ནྱི་ནང་གྱི་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གྱི་ཁམས་དྲུག་པོ་དེ་དག་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་
ཡྱིན་ནོ། །བདག་མེད་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་ནང་གྱིའམ། ཕྱྱིའྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་ནྱི་ངར་འཛིན་པའྱི་རེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
བདག་ཅེས་ེ་བར་འདོགས་ཏེ། མཁས་པས་བདག་ྱིད་ཤྱིན་ཏུ་ནྱི། །དུལ་བས་མཐོ་རྱིས་ཐོབ་པར་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཞན་ལས། སེམས་དུལ་བ་ནྱི་ལེགས་པ་སེ། །སེམས་
དུལ་བས་ནྱི་བདེ་བ་འདྲེན། །ཞེས་སེམས་དུལ་བ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ནྱི་
སེམས་བདག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་རེན་གྱི་དངོས་པོར་ེ་བར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ནང་གྱི་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་རྣམས་ནྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན། འོ་ན་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དྲུག་
པོ་དག་ནང་གྱི་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ྱིད་དུ་མ་གྱུར་པ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རེན་དུ་མྱི་འགྱུར་
རོ་ཞེ་ན། གང་གྱི་ཚེ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཚེ་ན་ཡང་དེ་དག་ྱིད་དེ་དག་ཡྱིན་ཏེ་མཚན་ྱིད་ལས་ནྱི་མྱི་འདའོ། །དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་འདས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་འགྱུར་གྱི་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་པར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་
བ་ཞྱིག་ན་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དག་ནྱི་དུས་གསུམ་པ་ཡྱིན་པར་ཡང་འདོད་དོ། །གལ་ཏེ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་འདས་པའྱི་དུས་ན་ཡང་ཡྱིད་
ཀྱི་ཁམས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། མཚན་ྱིད་ནྱི་དུས་རྣམས་སུ་འཁྲུལ་པ་མེད་དོ། །བརེན་པ་དང་
བཅས་པའྱི་ཁམས་རྣམས་ནྱི་དུ། དེ་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་གཅྱིག་ཏུ། ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི།
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བརེན་པ་དང་བཅས། གང་ཞྱིག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་གྱི་ཡུལ་དུ་ངེས་ལ་གལ་ཏེ་དེ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་སེས་
པའམ་སེས་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དེ་ནྱི་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་ལ། གང་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
མཐའ་ཡས་པ་མ་སེས་པའམ་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འགའ་ཡང་མེད་དེ། འདྱི་
ལྟར་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་མེད་དོ་སམ་པའྱི་སེམས་
འདྱི་སེའོ། །དེའྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་
ནོ། །སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཞན་གྱི་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་སྐད་ཅྱིག་མ་
གྱིས་ཀྱི་དམྱིགས་པར་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་རག་ཏུ་བརན་པ་དང་
བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་ནྱི། དེ་དང་མཚུངས་པ་དག་ཀང་ཡྱིན། ཀང་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་བརེན་པ་དང་བཅས་
པ་དག་ཀང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་དང་མཚུངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཅེ་ན། གང་ཞྱིག་རང་གྱི་ལས་མྱི་བྱེད། །གང་
རང་གྱི་ལས་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་བརེན་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་མྱིག་གང་གྱིས་གཟུགས་
རྣམས་མཐོང་བ་དང་། ལྟ་བའམ་ལྟ་བར་འགྱུར་བའྱི་མྱིག་དེ་ནྱི་བརེན་པ་དང་བཅས་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་
ཀྱི་བར་ལ་ཡང་རང་རང་གྱི་ཡུལ་ལ་བྱེད་པས་བརོད་པར་བྱའོ། །ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྟར་ན་དེ་དང་མཚུངས་པའྱི་
མྱིག་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། གཟུགས་རྣམས་མ་མཐོང་བར་འགགས་པ་དང་། འགག་པ་དང་། འགག་པར་འགྱུར་བ་
གང་ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པའོ། །ནུབ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། མྱི་སེ་བའྱི་
ཆོས་དེ་ྱིད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་ཕྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ལུས་
ཀྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཡྱིད་ནྱི་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཁོ་ན་དེ་འདྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་གང་
དག་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དང་། མཐོང་བ་དང་། མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནྱི་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་
རྣམས་སོ། །དེ་དང་འདྲ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། གང་དག་མ་མཐོང་བ་ྱིད་དུ་འགགས་པ་དང་། འགག་པ་དང་།
འགག་པར་འགྱུར་བ་དང་། གང་དག་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཏེ། དེ་བཞྱིན་དུ་རེག་བྱའྱི་བར་དག་ལ་ཡང་རང་གྱི་
དབང་པོའ ་ི བྱེད་པས་དེ་དང་འདྲ་བ་དག་ཏུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཅྱིག་གྱི་མྱིག་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་གང་ཡྱིན་པ་
དེ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞྱིན་ཏེ། ཡྱིད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་
འདྲའོ། །གཟུགས་ནྱི་གང་ཞྱིག་ལྟ་བ་དེའྱི་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ་གང་མྱི་ལྟ་བ་དེའྱི་ནྱི་དེ་དང་མཚུངས་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གཟུགས་གང་ལ་གཅྱིག་ལྟ་བ་དེ་ལ་མང་པོ་ཡང་ལྟ་བར་འགྱུར་བ་སྱིད་པ་ཡོད་དེ།
དཔེར་ན་ཟླ་བ་དང་བྲོ་གར་དང་གད་དག་ལ་ལྟ་བ་ལྟ་བུའོ། །གང་གྱིས་མྱིག་གཅྱིག་གྱིས་ལྟ་བར་འགྱུར་བ་སྱིད་
པ་ནྱི་མེད་དེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་པར་གཞག་
གོ །གཟུགས་ནྱི་ཐུན་མོང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུད་མའྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་པར་གཞག་གོ །གཟུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་
དུ་ས་དང་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱའྱི་ཁམས་དག་ལ་ཡང་རྱིག་པར་བྱའོ། །ས་ནྱི་དེ་ལྟ་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ན་དྲྱི་ལ་སོགས་
པ་ནྱི་གང་དག་གཅྱིག་གྱིས་འཛིན་པ་དེ་དག་གཞན་གྱིས་མྱི་འཛིན་ཏེ། ཕྲད་ནས་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་
ན་དེ་དག་ཀང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱིག་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་བསེ་བའྱི་རྱིགས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་
ཡོད་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་དེ་དག་ལ་ཡང་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐུན་མོང་བ་ྱིད་དེ། གཅྱིག་གྱིས་སྣ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་བསེད་པར་འགྱུར་བའྱི་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ྱིད་གཞན་དག་གྱི་ཡང་ཡྱིན་པ་
སྱིད་པ་དེ་ནྱི་ཡོད་ཀྱི་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ནྱི་གཟུགས་བཞྱིན་དུ་
བསེའོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གྱི་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་དང་དེ་དང་མཚུངས་པ་ྱིད་ནྱི་
སེ་བ་དང་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནོ། །བརེན་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བརེན་པའམ། བྱེད་པ་ལ་བརེན་པ་
ནྱི་བརེན་པའོ། །དེ་འདྱི་དག་ལ་ཡོད་པས་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སམ། འབྲས་བུ་རེག་པ་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་
བརེན་པ་མཚུངས་པའོ། །གང་དག་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་དེ་དག་
དང་རྱིགས་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་དང་མཚུངས་པ་དག་གོ །མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཁམས་རྣམས་ནྱི་དུ།
བསོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ནྱི་དུ། སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་གཟུགས་ཅན་
བཅུ་ནྱི་བསོམས་པས་སྤང་བྱ་ཡྱིན། ལྔ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ལྔ་པོ་དག་གོ །ཐ་མའྱི་གསུམ་
རྣམ་གསུམ། ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་དང་ཁམས་གསུམ་
པོ་འདྱི་དག་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་སེ། ཕྲ་རྒྱས་བརྒྱད་ཅུ་ར་བརྒྱད་དང་། །དེ་དག་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་
དང་། དེ་དག་གྱི་ཐོབ་པ་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་
པ་དང་བཅས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་བསོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་སྤང་
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བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དག་གོ །སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ྱིད་དང་། ངན་སོང་བའྱི་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་ཀང་འཕགས་པའྱི་
ལམ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་དག་ནྱི་མཐོང་
བས་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདོར་བསྡུ་བ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་མཐོང་སྤང་
མྱིན། །གཟུགས་མྱིན་དྲུག་པ་མྱིན་སེས་མྱིན། །ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཅུང་
ཟད་ཀང་མེད་ལ་གཟུགས་ཀང་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ྱིད་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་ཏུ་ཆད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་ལན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་ནྱི་གཟུགས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། བདེན་པ་དག་ལ་ལོག་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་ན་སོ་སོའ ་ི
སེ་བོ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ལས་མ་སེས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་
ཡྱིད་ཀྱི་སེ་མཆེད་དོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་ལས་སེས་པ་ནྱི་དྲུག་པ་ལས་མ་སེས་པ་སེ། དབང་པོ་ལྔ་ལས་སེས་པ་
གང་ཡྱིན་པ་སེ། དེ་ཡང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་མེད་དོ། །ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དག་ལས་ལྟ་བ་ནྱི་དུ། ལྟ་
བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། མྱིག་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཕྱོགས་ནྱི། ལྟ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། རྣམ་པ་
བརྒྱད། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟ་བ་ལྔ་དག་དང་། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དང་།
སོབ་པའྱི་ལྟ་བ་དང་། མྱི་སོབ་པའྱི་ལྟ་བ་སེ། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་རྣམ་པ་བརྒྱད་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་
ནྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཕྲ་རྒྱས་བསན་པར་སོན་པའྱི་དུས་ལ་འབབ་
པར་འགྱུར་རོ། །འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་
ཤེས་རབ་དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའོ། །སོབ་པའྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་སོབ་པའྱི་འོ། །མྱི་སོབ་པ་ནྱི་མྱི་
སོབ་པའྱི་འོ། །སྱིན་དང་བཅས་པ་དང་སྱིན་མེད་པའྱི་མཚན་མོ་དང་ྱིན་མོ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འཇྱིག་
རེན་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལྟ་བ་དག་གྱིས་ཆོས་
ལ་ལྟ་བའོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཡང་
དག་པའྱི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར། རྣམ་ཤེས་ལྔ་དང་མཚུངས་སེ་བློ། །ངེས་རོག་མེད་ཕྱྱིར་ལྟ་བ་
ཡྱིན། །རོག་པར་བྱེད་པ་ནྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ངེས་པར་སེམས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དག་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལྔ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་
ཤེས་རབ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནམ་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་ཡང་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་མྱིག་ཀང་
རོག་པར་བྱེད་པ་ྱིད་མེད་ན། ཇྱི་ལྟར་ལྟ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་དོན་གྱིས་ཏེ། གང་གྱི་ཕྱྱིར། མྱིག་
གྱིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་། གལ་ཏེ་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བར་གྱུར་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་དང་ལྡན་པས་
ཀང་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མྱིག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། བརེན་
བཅས། གང་གྱི་ཚེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་དེའྱི་ཚེ་མཐོང་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་
མྱིག་ལ་བརེན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ནས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་བརེན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་
མཐོང་ངོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱ་བར་ནུས་པ་ནྱི་མྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གང་ཕྱྱིར་བར་དུ་ཆོད་པ་ཡྱི། །གཟུགས་ནྱི་
མཐོང་བ་མྱིན་ཕྱྱིར་ལོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པས་བར་དུ་ཆོད་པའྱི་གཟུགས་མྱི་མཐོང་ངོ་ཞེས་གག་
གོ །གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མཐོང་བར་གྱུར་ན་དེ་ནྱི་ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་
ཐོགས་པ་མེད་པས་གཟུགས་བསྱིབས་པ་ལ་ཡང་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །བསྱིབས་པ་ལ་ནྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་མྱི་སེ་བ་ྱིད་དེ། དེ་བས་ན་མ་སེས་པས་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་བར་འགྱུར། ཅྱི་སེ་མྱི་སེ། གང་གྱི་ལྟར་ན་མྱིག་
གྱིས་མཐོང་བ་དེའྱི་ལྟར་ན་ནྱི་མྱིག་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་བསྱིབས་པ་ལ་འཇུག་པ་མེད་པས་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ཡང་རེན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སེ་བར་མྱི་རུང་ངོ་། །མྱིག་ཀང་ལུས་ཀྱི་
དབང་པོ་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་དེ་ཕྲད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཅེ་ན། འདྱི་ལྟར་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་བསྱིབས་པ་མྱི་
མཐོང་མཆྱིང་བུ་དང་། ལྷང་ཚེར་དང་ཤེལ་དང་ཆུ་དག་གྱིས་བར་དུ་ཆོད་པ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་
ལྟ་བས་ན་མྱིག་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་བསྱིབས་པ་མྱི་མཐོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་ཞེ་
ན། གང་ལ་སྣང་བ་ལ་གེགས་མེད་ན་གཟུགས་བསྱིབས་བཞྱིན་དུ་ཡང་དེ་ལ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་བ་ྱིད་
ཡྱིན་ལ། གང་ལ་གེགས་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་མྱི་སེ་བས་མ་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་བསྱིབས་པ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །འོ་ན་གང་མདོ་
ལས། གང་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་ནས་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེར་ནྱི་དགོངས་པ་ནྱི་དེ་ལ་བརེན་ཏེ་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཡྱིད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་
བུའོ། །ཡྱིད་ནྱི་འདས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་མྱི་ཤེས་སོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་
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པར་ཤེས་པས་སོ། །ཡང་ན་བརེན་པའྱི་ལས་བརེན་ལ་ེ་བར་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཁྱིའུ་དག་འབོད་དོ་
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཇྱི་ལྟར་མདོ་ལས། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་གཟུགས་ཡྱིད་དུ་
འོང་བ་སྡུག་པ་རྣམས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་དག་མྱིག་གྱིས་རྣམ་པར་མྱི་ཤེས་སོ། །མདོ་ལས། བྲམ་ཟེ་
མྱིག་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བར་བྱ་བ་ལ་སོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཀང་གསུངས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་མྱིག་གྱི་སོ་
ནས་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མཐོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །དེར་ནྱི་ལྟ་བ་ལ་སོ་ཞེས་བྱ་བར་ཟད་
དོ། །མྱིག་ནྱི་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བར་བྱ་བ་ལ་ལྟ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་རྣམ་པར་
ཤེས་པས་མཐོང་ན་གང་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་ཤེ་ན། འདྱི་གྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དེ། གང་གྱིས་
གཟུགས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་འདྱི་མྱི་མཐོང་མོད། དཔེར་ན་ཤེས་རབ་འགའ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་ཞེས་ཀང་
བྱ། རབ་ཏུ་ཤེས་པ་ཞེས་ཀང་བྱ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། རྣམ་
པར་ཤེས་པ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ནྱི་གལ་ཏེ་མྱིག་གྱིས་མཐོང་ན་མྱིག་བྱེད་པ་པོར་གྱུར་པའྱི་ལྟ་བའྱི་
བྱ་བ་གཞན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བརོད་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་ཀླན་ཀར་མྱི་རུང་སེ། ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་
པས་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་ལ། དེ་ལ་བྱེད་པ་པོ་དང་བྱ་བའྱི་བྱེ་བྲག་ཀང་མེད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ལ་ཡང་
རུང་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ནྱི་མཐོང་བ་ནྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡྱིན་ལ། མྱིག་ནྱི་དེའྱི་རེན་དུ་
གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན་སོགས་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲྱིལ་སོགས་ས་ཞེས་བྱ་བ་
བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་
བར་ཡང་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏེ། འཇྱིག་རེན་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་མཐོང་བའོ་ཞེས་
གགས་ཏེ། འདྱི་ལྟར་དེ་སེས་ན་གཟུགས་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་ནྱི་མྱི་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་
ཏུ་བཤད་པ་ལས་ཀང་། མྱིག་དང་ཕྲད་ཅྱིང་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མས་སུ་མྱོང་བ་ལ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བའོ་ཞེས་
འབྱུང་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ཞེས་བྱའྱི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་ནྱི་མྱི་བྱའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་
པ་ནྱི་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་གཟུགས་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སོ་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན་ྱི་མས་ྱིན་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་
བ་བཞྱིན་ནོ། །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ན་རེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལྡན་པ་འདྱིས་ཅྱི་དགོས། མྱིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ལ་
བརེན་ནས་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་པ་དེ་ལ་ལྟ་བ་ནྱི་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྟ་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་བྱེད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པ་མེད་པ་དང་ཆོས་ཙམ་དང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཐ་སད་དུ་གདགས་པའྱི་དོན་དུ་འདུན་
པའྱི་སོ་ནས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་ངོ་། །རྣམ་པར་ཤེས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་ེ་བར་འདོགས་པར་བྱེད་པས་
འདྱི་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་ལོངས་ཀྱི་མྱིའྱི་ཚིག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་
མྱི་བྱའོ། །འཇྱིག་རེན་གྱི་མྱིང་ལ་མངོན་པར་བརྒྱུག་པར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མྱིག་གྱིས་
མཐོང་ངོ་། །རྣ་བས་ཐོས་སོ། །སྣས་ཚོར་རོ། །ལེས་མྱོང་ངོ་། །ལུས་ཀྱིས་རེག་གོ །ཡྱིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་མྱིག་གཅྱིག་གྱིས་གཟུགས་
རྣམས་མཐོང་ངམ། འོན་ཏེ་གྱི་གས་ཤེ་ན། འདྱི་ལ་ངེས་པ་མེད་དོ། །མྱིག་ནྱི་གྱི་ག་དག་གྱིས་ཀང་། །མཐོང་
སེགས་ལ་བར་མཐོང་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་མངོན་པ་པ་རྣམས་ན་རེ་མྱིག་གྱི་གས་ཀང་མཐོང་སེ། འདྱི་ལྟར་གྱི་ག་
ཕྱེ་ན་གསལ་བར་རབ་ཏུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །མྱིག་གཅྱིག་ཕྱེ་ལ་གྱིས་པ་ཕྱེད་ཕྱེ་ན་ཟླ་བ་གྱིས་སུ་འཛིན་
གྱི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རེན་རྣམ་པར་ཆད་པར་ཐལ་བར་ཡང་མེད་དེ། རྣམ་
པར་ཤེས་པ་ནྱི་གཟུགས་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་ན་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གལ་ཏེ་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བ་
དང་རྣ་བས་ཐོས་པ་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ན་ཅྱི་འདྱི་དག་ཡུལ་དང་ཕྲད་པ་ཞྱིག་གམ། འོན་
ཏེ་མ་ཕྲད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། མྱིག་དང་ཡྱིད་དང་རྣ་བ་ནྱི། ཡུལ་དང་མ་ཕྲད། འདྱི་ལྟར་གཟུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་
ནས་མཐོང་ཞྱིང་མྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱིག་སན་མྱི་མཐོང་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་ས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་ཐོས་སོ། །ཡུལ་དང་
ཕྲད་པ་ྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་འདྱི་ན་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ལ་ལྷའྱི་མྱིག་དང་། རྣ་བ་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སྣ་ལ་
སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མྱིག་ཡུལ་དང་མ་ཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཐག་རྱིང་བ་དང་བར་དུ་ཆོད་པ་མ་ཕྲད་
པ་ཐམས་ཅད་མྱི་མཐོང་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་ཁབ་ལོང་གྱིས་ཀང་ལགས་མ་ཕྲད་པ་ཐམས་ཅད་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འདྲེན། ཡུལ་
དང་ཕྲད་པ་ྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱིག་སན་ནམ་ཐུར་མ་ཕྲད་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་མཐོང་སེ་དེ་ནྱི་མཚུངས་
སོ། །ཇྱི་ལྟར་ཡང་སྣ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དང་ཕྲད་པ་ཡྱིན་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་མྱི་འཛིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། མྱིག་ཀང་མ་ཕྲད་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་ནྱི་
གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕྲད་པ་ྱིད་དུ་མྱི་ནུས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་རྣ་བའྱི་ནང་དུ་ཡང་ས་ཐོས་པའྱི་ཕྱྱིར།
རྣ་བ་ནྱི་ཡུལ་དང་ཕྲད་པ་དང་མ་ཕྲད་པ་ཡང་ཡྱིན་པར་སེམས་སོ། །ལྷག་མ་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་ཞེས་བྱ་བ།
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གསུམ་གཞན་དུ། ཡུལ་དང་ཕྲད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །སྣ་ཇྱི་ལྟར་ཡུལ་དང་ཕྲད་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དབུགས་མ་
བརྔུབས་པར་དྲྱི་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྲད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། འདབ་རགས་པར་འབྱུང་བའོ། །ཅྱི་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རེག་གམ་འོན་ཏེ་མྱི་རེག་ཅེ་ན། ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ་མྱི་རེག་གོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་གལ་ཏེ་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རེག་པར་འགྱུར་ན་ནྱི་རྫས་རྣམས་འདྲེས་པར་
འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱིས་རེག་ན་ནྱི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པ་དག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན་རྡུལ་
ཕྲ་རབ་རྣམས་ནྱི་ཆ་ཤས་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་
ཏེ། གལ་ཏེ་རེག་པར་གྱུར་ན་ལག་པས་ལག་པ་ལ་བསྣུན་ན་འབྱྱིང་བར་འགྱུར་ལ། རྡོ་བས་རྡོ་བ་ལ་བསྣུན་ན་
ཡང་འབྱྱིང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་བསགས་པ་ལ་བརྒྱབ་ན་ཞྱིགས་པ་མྱི་འགྱུར་ཞེ་ན། རླུང་གྱི་ཁམས་ཀྱིས་
བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རླུང་གྱི་ཁམས་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་འཇྱིག་པར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ཏེ་དཔེར་ན་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་ལྟ་
བུའོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་འཛིན་པར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ཏེ་དཔེར་ན་ཆགས་པའྱི་ཚེ་ལྟ་བུའོ། །ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འདབ་ཆགས་
པར་ཕྲད་པས་གསུམ་པོ་ཡུལ་དང་ཕྲད་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱི་དབུས་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་
དེ་ཁོ་ན་འདབ་ཆགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་འདུས་པ་རྣམས་ནྱི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རེག་པར་
འགྱུར་བས་ེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལས། ཅྱི་རེག་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་རེག་པ་ཞྱིག་
སེས་པའམ། འོན་ཏེ་མ་རེག་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཞྱིག་སེ་ཞེས་དྲྱིས་ནས་སྨྲས་པ། རྒྱུའྱི་ཕྱྱིར་རེས་འགའ་ནྱི་རེག་པའྱི་རྒྱུ་
ཅན་གྱི་མ་རེག་པ་སེ་སེ། གང་གྱི་ཚེ་རྣམ་པར་ཞྱིགས་པ་ནའོ། །རེས་འགའ་ནྱི་མ་རེག་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་རེག་པ་སེ་
སེ། གང་གྱི་ཚེ་བསགས་པར་འགྱུར་བ་ནའོ། །རེས་འགའ་ནྱི་རེག་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་རེག་པ་སེ་སེ། གང་གྱི་ཚེ་
བསགས་པ་དང་ལྡན་པ་བསགས་པ་ཁོ་ནའོ། །རེས་འགའ་ནྱི་མ་རེག་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་སེ་སེ་དཔེར་ན་
ྱི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་གཞུང་འདྱི་ཡང་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །བཙུན་པ་དབྱྱིག་བཤེས་ན་རེ་ནྱི་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་རེག་པར་གྱུར་ན་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཕྱྱི་མར་གནས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བཙུན་པ་ན་རེ་
ནྱི་རེག་པ་ནྱི་མེད་ཀྱི་འདབ་ཆགས་པ་ལ་རེག་གོ་སམ་དུ་འདུ་ཤེས་པར་ཟད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། བཙུན་པའྱི་ལུགས་
འདོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བར་སོང་པ་དག་ཏུ་འགོ་བ་ལ་
སུ་ཞྱིག་འགོག་ན་འདྱི་ལྟར་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཏུ་འདོད། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ལས་བསགས་པ་དག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གཞན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་དེ་དག་ཁོ་ན་བསགས་པ་ལ་རེག་པ་ཡྱིན་ཏེ་དཔེར་ན་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ལྟ་
བུའོ། །གལ་ཏེ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་ཕྱོགས་ཆ་ཐ་དད་པར་རོག་ན་ནྱི་རེག་གམ་མ་རེག་ཀང་རུང་སེ། ཆ་ཤས་དང་
བཅས་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི། རེག་ཀང་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་མྱིག་
ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་གྱིས་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཚད་དང་མམ་པའྱི་དོན་ལ་མགལ་མེའྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་
བཞྱིན་དུ་མྱུར་དུ་འཇུག་པས་རྱི་ལ་སོགས་པ་འཛིན་ཏམ། འོན་ཏེ་མམ་པ་དང་མྱི་མམ་པ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་ཅེ་ན།
རེ་ཞྱིག་གང་དག་ཡུལ་དང་ཕྲད་པར་བཤད་པ། སྣ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། ཡུལ་ནྱི་
མམ་པར་འཛིན་པར་འདོད། །དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཇྱི་སེད་པ་དེ་སེད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་
དང་ཕྲད་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེད་དེ། མྱིག་དང་རྣ་བ་དག་གྱིས་ནྱི་མ་ངེས་ཏེ། རེས་འགའ་ནྱི་ཆུང་སེ་གང་གྱི་
ཚེ་སྐྲའྱི་རེ་མོ་མཐོང་བ་ནའོ། །རེས་འགའ་ནྱི་མམ་སེ་གང་གྱི་ཚེ་རྒུན་འབྲུམ་མཐོང་བ་ནའོ། །རེས་འགའ་ནྱི་ཆེ་
སེ་གང་གྱི་ཚེ་མྱིག་ཕྱེ་བ་ཙམ་གྱིས་རྱི་ཆེན་པོ་མཐོང་བ་ནའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྣ་བས་སྦྲང་བུ་དང་འབྲུག་ལ་སོགས་
པའྱི་ས་ཐོས་པ་ལ་ཡང་སར་བར་བྱའོ། །ཡྱིད་ནྱི་ལུས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་བས་འདྱིའྱི་ཚད་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་ནྱི་
མྱི་སད་དོ། །ཡང་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་གནས་ཤེ་ན། རེ་ཞྱིག་
མྱིག་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནྱི་མྱིག་གྱི་འབྲས་བུ་ལ། གོ་སོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་བཞྱིན་དུ་གནས་ཏེ། ཁ་དོག་དང་བཅས་
བཀབ་པས་གེས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གོང་དུ་བཞྱིན་དུ་བླ་འོག་ན་གནས་ཏེ་ཤེལ་བཞྱིན་དུ་དྭང་
བའྱི་ཕྱྱིར་ཕན་ཚུན་མྱི་སྱིབ་པོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རྣ་བའྱི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནྱི་རྣ་བའྱི་བུ་གའྱི་ནང་ན་
གནས་སོ། །སྣའྱི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནྱི་མཚུལ་པའྱི་ནང་ན་གནས་ཏེ། དབང་པོ་དང་པོ་གསུམ་ནྱི་
ཕྲེང་བ་བཞྱིན་དུ་གནས་སོ། །ལེའྱི་དབང་པོའ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནྱི་ཟླ་བ་ཁམ་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ། ལེའྱི་དབུས་ན་
སྐྲའྱི་རེ་མོའ ་ི བྱོན་ཙམ་ཞྱིག་ལེའྱི་དབང་པོའ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་དག་གྱིས་མ་ཁེབས་སོ་ཞེས་གག་གོ །ལུས་ཀྱི་དབང་
པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནྱི་ལུས་བཞྱིན་དུ་གནས་སོ། །མོའ ་ི དབང་པོའ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནྱི་རྔའྱི་སྦུབས་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ནོ། །ཕོའ ་ི དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནྱི་མཐེ་བོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་མྱིག་གྱི་དབང་པོའ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་
རྣམས་རེས་འགའ་ནྱི་ཐམས་ཅད་བསེན་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །རེས་འགའ་ནྱི་དེ་དང་མཚུངས་པ་དག་
ཡྱིན་ནོ། །རེས་འགའ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་བསེན་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཡྱིན་ལ། ཁ་ཅྱིག་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལེའྱི་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ལུས་ཀྱི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནྱི་རྱིལ་གྱིས་
བསེན་པ་དང་བཅས་པ་ནྱི་མེད་དེ། རབ་ཏུ་འབར་བའྱི་དམྱལ་བའྱི་ནང་ན་འཁོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ལུས་ཀྱི་དབང་
པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཚད་མེད་པ་ཞྱིག་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསེད་ན་ནྱི་
ལུས་ཞྱིག་པར་འགྱུར་རོ་ལོ། །དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་བམ་ཡུལ་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅྱིག་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
སེད་པ་ནྱི་མེད་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་པོ་དག་གྱི་རེན་དང་དམྱིགས་པ་ནྱི་བསགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནྱི་མྱི་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་བསན་དུ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
ནས་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་གྱི་ཁམས་དྲུག་པོ་བཤད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་འདྱི་དག་ཇྱི་ལྟར་ལྔ་རྣམས་ཀྱི་
ཡུལ་ད་ལྟར་ཡྱིན་ལ། ཐ་མའྱི་དུས་གསུམ་ཡྱིན་པ་ལྟར་རེན་ཀང་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་
ན་ཅྱི་ཞེ་ན། ཐ་མའྱི་རེན་འདས། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་རེན་ནྱི་འགགས་མ་ཐག་པའྱི་ཡྱིད་དོ། །ལྔ་
རྣམས་ཀྱི། དེ་དག་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའང་ཡྱིན། འང་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་འདས་པ་ཡང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ལ་མྱིག་གྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་རེན་ནྱི་མྱིག་ཡྱིན་པ་ནས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་ལུས་
ཡྱིན་ལ། དེ་དག་གྱི་འདས་པའྱི་རེན་ནྱི་ཡྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་པོ་དེ་དག་གྱི་རེན་
ནྱི་དབང་པོ་གྱིས་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་གྱིས་ཀྱི་ཕྱྱིར་གང་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རེན་གྱི་དངོས་པོར་ཡྱིན་
པ་དེ་དེའྱི་མ་ཚངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་དངོས་པོར་ཡང་ཡྱིན་ཞེ་ན། མུ་བཞྱི་སེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་མྱིག་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་བཞྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འདས་མ་ཐག་
པའྱི་ཡྱིད་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་བཤེ་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་
བར་དུ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་དབང་པོ་བརོད་པར་བྱའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ནྱི་ཚིག་ས་མ་དང་སོར་
བ་སེ། རེ་ཞྱིག་གང་རེན་གྱི་དངོས་པོར་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་དངོས་པོར་ཡང་ཡྱིན་
ནོ། །མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་དངོས་པོར་ཡྱིན་ལ་རེན་གྱི་དངོས་པོར་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཆོས་
ཀྱི་ཁམས་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འདས་མ་ཐག་པའོ། །ཡང་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་གྱི་ག་ལ་རག་ལུས་ཏེ་སེ་
ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་རེན་ཞེས་བྱའྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱུར་
པས་འགྱུར་ྱིད་ཕྱྱིར། །རེན་ནྱི་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན། །ཁམས་རྣམས་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། མྱིག་ལ་སོགས་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རྣམས་གྱུར་བས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཕན་པ་དང་གནོད་པ་དང་། གསལ་བ་དང་མྱི་གནོད་
པ་དང་མྱི་གསལ་བ་ྱིད་ཀྱི་རེས་སུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གྱུར་པས་ནྱི་དེ་དག་
འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ྱིད་རེན་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
ལེགས་པ་ཡྱིན་གྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་
ཤེས་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་ཡྱིན་
གྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན།
གང་གྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱི་རེན་ནྱི་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་ཕྱྱིར། །དེ་དག་གྱིས་ནྱི་
རྣམ་ཤེས་བསན། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཞེ་ན། མྱིག་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་གྱི་རེན་དུ་
འགྱུར་བར་མྱི་ནུས་ལ། གཟུགས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པར་ཡང་འགྱུར་ལ། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་གཞན་གྱི་དམྱིགས་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། ལུས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་
བས་ན་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ཁོ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསན་གྱི་
གཟུགས་ལ་སོགས་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྔ་བོ་ཆེའྱི་ས་དང་། ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ལུས་དག་
ལ་གནས་ཏེ་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ནས། ཅྱི་ལུས་དང་མྱིག་དང་གཟུགས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་
རྣམས་ས་གཅྱིག་པ་ཁོ་ན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་གཞན་གྱི་ས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། ཐམས་ཅད་ལ་བྱེ་
བྲག་ཡོད་དེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་སེས་པ་རང་གྱི་མྱིག་གྱིས་རང་གྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ནྱི་ཐམས་ཅད་
རང་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་རང་གྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི མྱིག་གྱིས་ལྟ་བ་ན་ལུས་དང་
གཟུགས་དག་ནྱི་རང་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མྱིག་དག་ནྱི་དེའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་
དང་པོའ ་ི ས་པ་དག་ལ་ལྟ་ན་ནྱི་གཟུགས་རྣམས་ཀང་དེའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་གཟུགས་རྣམས་ཀང་བསམ་
གཏན་གྱིས་པའྱི་མྱིག་གྱིས་ལྟ་བ་ན་ལུས་དང་གཟུགས་དག་ནྱི་རང་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་ལ། མྱིག་ནྱི་དེའྱི་ས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ས་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པ་དག་
ལ་ལྟ་བ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་གཟུགས་དག་ནྱི་དེའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ལ། ལུས་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །མྱིག་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་ས་པ་དག་ལ་ལྟ་བ་ན་མྱིག་དང་
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གཟུགས་དག་ནྱི་དེའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ལ། ལུས་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་
དང་པོའ ་ི ས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ས་པའྱི་མྱིག་གྱིས་དེ་དག་
གྱི་ས་པ་དང་། ས་འོག་མ་པའྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་བར་བྱའོ། །བསམ་གཏན་དང་
པོའ ་ི སེས་པ་རང་གྱི་མྱིག་གྱིས་རང་གྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ན་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོག་མ་
རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ནྱི་གསུམ་རང་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་མྱིག་
གྱིས་ལྟ་བ་ན་གསུམ་ནྱི་རང་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་ལ། མྱིག་ནྱི་དེའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ན་
ལུས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག་ན་རང་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་ལ། གཟུགས་རྣམས་ནྱི་འོག་མ་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱིག་ནྱི་དེའྱི་
ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ན་མྱིག་དང་གཟུགས་ནྱི་དེའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ལ། ལྷག་མ་ནྱི་
རང་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིག་གྱིས་ལྟ་བའྱི་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་
རོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པར་སེས་པ་རང་དང་གཞན་གྱི་མྱིག་དག་གྱིས་རང་དང་གཞན་གྱི་ས་
པའྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་སར་བར་བྱའོ། །འདྱི་ནྱི་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་ལ་འོག་མའྱི་
མྱིག་མ་ཡྱིན། ལུས་དང་མྱིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་བར་ས་ལྔ་
པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པ་དང་། ས་གྱིས་
པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་གང་བའྱི་ལུས་ཡྱིན་པས་དཔེའམ། ས་གོང་མ་པའྱི་མྱིག་ཡྱིན་གྱི་ས་འོག་མ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱིའྱི་མྱིག་གྱི་ཡུལ་ནྱི་དེའྱི་ས་པའམ། ས་འོག་མ་པའྱི་གཟུགས་ཡྱིན་གྱི། མྱིག་གྱི་གོང་མའྱི་གཟུགས་མ་
ཡྱིན། ས་གོང་མ་པའྱི་གཟུགས་ས་འོག་མ་པའྱི་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བར་ནྱི་ནམ་ཡང་མྱི་ནུས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་
པའམ། གོང་མ་ནྱི་མྱིག་གྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ཡྱི་གཟུགས། ལུས་ཀྱིའང་གྱི་ག་ཐམས་ཅད་དུ།
དེའྱི་ཞེས་བྱ་བ་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་གོང་མ་དང་འོག་མ་དང་རང་གྱི་ས་པའྱི་
གཟུགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྱིན་ལ། ལུས་ཀྱིའང་གཟུགས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་
ལྟར་མྱིག་འདྱི་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟར། རྣ་བའང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱ་སེ། ལུས་ལ་འོག་མའྱི་རྣ་བ་ཡྱིན། །རྣ་
བའྱི་གོང་མའྱི་ས་མ་ཡྱིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པའང་དེའྱི་ས། །ལུས་ཀྱིའང་གྱི་ག་ཐམས་ཅད་དུ་ཞེས་རྒྱས་བར་
སར་བར་བྱའོ། །གསུམ་དག་ནྱི། ཐམས་ཅད་རང་གྱི་ས་པ་ྱིད། །སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་ཀྱི་ཁམས་རྣམས་ཀྱི་ལུས་
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དང་རང་གྱི་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་རང་གྱི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱེ་བྲག་ཏུ་མ་ཕྱེ་བར་སྱིར་
བསན་ནས། ཡང་བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་རོམ་སེ། ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་འོག་དང་
ནྱི། །རང་གྱི་ས། ལུས་དང་ལུས་ཀྱི་ཁམས་དང་རེག་བྱ་ནྱི་རག་ཏུ་རང་གྱི་ས་པ་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ལུས་ཀྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་གྱི་ནྱི་རང་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་དང་པོར་
སེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅྱིག་གྱི་ནྱི་ས་འོག་མ་ཡྱིན་པས་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་
སོགས་པར་སེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །ཡྱིད་མ་ངེས་ཏེ། རེས་འགའ་ནྱི་ལུས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་
ཆོས་དག་དང་མཚུངས་པའྱི་ས་པའྱི་ཡྱིད་ཡྱིན་ལ། རེས་འགའ་ནྱི་ས་གོང་མ་དང་འོག་མ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་
ཕྱྱིར་ས་ལྔ་པའྱི་ལུས་ལ་ཡང་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། སེ་བའྱི་ཚེ་ཡྱིད་ལ་སོགས་པ་ཅྱི་རྱིགས་པར་ས་ཐམས་
ཅད་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་རྒྱས་པར་ནྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་བསན་པའྱི་མཛོད་ཀྱི་གནས་ནས་འཆད་པར་
འགྱུར་རོ། །ཚིག་གྱི་ཁུར་ཧ་ཅང་མང་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་ད་ནྱི་མྱི་བཤད་དེ། དགོས་པ་ཆུང་ལ་ངལ་བ་ཆེ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞར་ལ་འོངས་པའྱི་སྐབས་རྫོགས་སོ།། །།ད་ནྱི་འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་།
རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་གང་ཞྱིག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་དག་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཞེ་
ན། སྨྲས་པ། གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་ཕྱྱིར་ལྔ། །གཟུགས་དང་ས་དང་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱ་རྣམས་ནྱི་གངས་
བཞྱིན་དུ་མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག་གྱིས་མས་སུ་མྱོང་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྱི་རེ་རེ་ཞྱིང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་
པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཁམས་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་
ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅྱིག་པུས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །རག་པ་
རྣམས་ནྱི་དུ། མྱི་རག་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། ཁམས་གཅྱིག་རྱིལ་པོར་རག་པ་ནྱི་མེད་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་། འདུས་
མ་བྱས་ཆོས་རག་པའོ། །དེས་ན་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་རག་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དབང་པོ་རྣམས་ནྱི་དུ། དབང་པོ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྱི་ཕྱེད་དང་གང་དག་ནྱི། །བཅུ་གྱིས་
ནང་གྱིར་བཤད་དབང་པོ། །མདོ་ལས། མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དང་། རྣ་བའྱི་དབང་པོ་དང་། སྣའྱི་དབང་པོ་དང་། ལེའྱི་
དབང་པོ་དང་། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་དང་། མོའ ་ི དབང་པོ་དང་། ཕོའ ་ི དབང་པོ་དང་། སོག་གྱི་
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དབང་པོ་དང་། བདེ་བའྱི་དབང་པོ་དང་། སྡུག་བསལ་གྱི་དབང་པོ་དང་། ཡྱིད་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་དང་། ཡྱིད་མྱི་
བདེ་བའྱི་དབང་པོ་དང་། བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་། དད་པའྱི་དབང་པོ་དང་། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་དབང་པོ་
དང་། དྲན་པའྱི་དབང་པོ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་དང་། མྱི་ཤེས་པ་ཀུན་
ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་དང་། ཀུན་ཤེས་པའྱི་དབང་པོ་དང་། ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོ་དང་།
དབང་པོ་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཆོས་མངོན་པ་པ་རྣམས་ནྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་གོ་རྱི མ་རྣམ་པར་གཞག་
པ་ལ་མ་གུས་པས་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་སོག་གྱི་དབང་པོའ ་ི མཇུག་ཐོགས་སུ་འདོན་ཏེ། དམྱིགས་པ་དང་བཅས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱེད་ནྱི་སོག་གྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་བཅུ་གཅྱིག་དང་། གསུམ་པོ་དག་
གྱི་ཆ་སེ། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ནང་གྱི་བཅུ་གྱིས་ནྱི་མྱིག་ལ་སོགས་པ་རང་གྱི་མྱིང་
གྱིས་སོས་པ་ལྔ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་ནོ། །ཕོ་དང་མོའ ་ི དབང་པོ་དག་ནྱི་ལུས་ཀྱི་
ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འོག་ནས་འཆད་དོ། །ལྷག་མ་ཁམས་ལྔ་པོ་དེ་དག་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་
ནྱི་དབང་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འགྲུབ་བོ། །ཆོས་མངོན་པའྱི་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས་ཁམས་བསན་
པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་མཛོད་ཀྱི་གནས་དང་པོའ །ོ ། །།དབང་པོ་རྣམས་བཤད་པ་ལ་དབང་པོའ་ི དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། དབང་ནྱི་
དབང་ཕྱུག་དམ་པའོ། །དེ་དབང་བྱེད་པས་ན་དབང་པོ་རྣམས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དབང་བྱེད་པའྱི་དོན་ནྱི་དབང་པོའ ་ི
དོན་ཏོ། །འདྱི་དག་ལས་གང་ཞྱིག་གང་ལ་དབང་བྱེད་ཅེ་ན། ལྔ་པོ་རྣམས་ནྱི་དོན་བཞྱི་ལ་དབང་བྱེད། རེ་ཞྱིག་
མྱིག་དང་། རྣ་བ་དག་རེ་རེ་ཞྱིང་དོན་བཞྱི་ལ་དབང་བྱེད་པ་ནྱི་ལོང་བ་དང་འོན་པ་དག་ནྱི་མྱི་མཛེས་པའྱི་ངོ་བོ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་མཛེས་པར་བྱ་བ་དང་། མཐོང་བ་དང་། ཐོས་ནས་ཡ་ང་བ་ཡོངས་སུ་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་
ཡོངས་སུ་བསྲུང་བ་དང་། མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པ་དག་སེད་པ་
དང་། གཟུགས་བལྟ་བ་དང་ས་མན་པ་དག་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ལ་དབང་བྱེད་པའོ། །སྣ་དང་ལེ་
དང་ལུས་རྣམས་ནྱི་ས་མ་བཞྱིན་དུ་མཛེས་པར་བྱ་བ་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང་། དེ་དག་གྱི་ཁམ་གྱི་ཟས་ལ་ཡོངས་
སུ་ལོངས་སོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བ་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང་། སྣ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སེད་པ་དང་། དྲྱི་བསྣམས་པ་དང་རོ་མྱང་བ་དང་། རེག་བྱ་རེག་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ལ་དབང་བྱེད་པའོ། །བཞྱི་རྣམས་གྱིས་ལ་ལོ། །ཕོ་དང་མོ་དང་སོག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དང་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་རྣམས་ནྱི་རེ་རེ་ཞྱིང་དོན་གྱིས་ལ་དབང་བྱེད་དེ། རེ་ཞྱིག་ཕོ་དང་མོའ་ི དབང་པོ་དག་ནྱི་
སེམས་ཅན་གྱི་བྱེ་བྲག་དང་། ཁྱད་པར་དག་ལ་དབང་བྱེད་དེ། དེ་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི་ཕོའ ་ོ མོའ ་ོ ཞེས་
བྱའོ། །སེམས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ནུ་མ་ལ་སོགས་པ་དབྱྱིབས་དང་ང་རོ་དང་སོད་པ་གཞན་པ་ྱིད་དོ། །གཞན་
དག་ན་རེ་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་དག་ལ་དབང་བྱེད་དེ། འདྱི་ལྟར་དེ་དག་དང་མྱི་ལྡན་པ་
དང་། མས་པ་ཟ་མ་དང་མ་ནྱིང་དང་། མཚན་གྱིས་པ་རྣམས་ལ་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། མཚམས་མེད་པ་
དང་། དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་ཏུ་ཆད་པ་དང་། སོམ་པ་དང་། འབྲས་བུ་འཐོབ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་
རྣམས་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོག་གྱི་དབང་པོ་ནྱི་རྱིས་མཐུན་པར་མཚམས་སོར་བ་དང་། ཡང་དག་པར་འཛིན་
པ་དག་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་ནྱི་ཡང་སྱིད་པར་མཚམས་སོར་བ་དང་། དབང་གྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་
པར་བྱེད་པ་དག་ལ་དབང་བྱེད་དེ། དེ་ལ་ཡང་སྱིད་པར་མཚམས་སོར་བ་ལ་དབང་བྱེད་པ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་དུ། དེའྱི་ཚེ་
དྲྱི་ཟའྱི་སེམས་གྱིས་པོ་རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་པར་གྱུར་པའམ། ཁོང་ཁོ་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པར་གྱུར་
པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་མངོན་དུ་གྱུར་ན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དབང་གྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པར་བྱེད་པ་ལ་
དབང་བྱེད་པ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་དུ། འཇྱིག་རེན་འདྱི་ནྱི་སེམས་ཀྱིས་ཁྱིད་དོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །བདེ་བ་
ལ་སོགས་པའྱི་དབང་པོ་ལྔ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། དད་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ། ལྔ་དང་བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམས་
ནྱི། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་ལ། །གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་དབང་བྱེད་དེ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། བདེ་བ་
ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་དག་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ལ་དབང་བྱེད་དེ། དེ་དག་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་
རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་བྱང་བ་ལ་དབང་བྱེད་དེ། དེ་དག་
གྱིས་རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱེད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་བྱང་བ་ལ་ཡང་
དབང་བྱེད་དེ། འདྱི་ལྟར་བདེ་བར་གྱུར་པའྱི་སེམས་མམ་པར་འཇོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སྡུག་
བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་དད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡྱིད་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་རེན་པ་དྲུག་ཅེས་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རྣམ་པར་ཤེས་ནས་ཡ་ང་བ་ཡོངས་སུ་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱིག་
དང་རྣ་བ་དག་གྱིས་ལུས་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱི་དེ་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ནྱི་དབང་བྱེད་
དོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་དེ་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ལ་སོ་སོར་དབང་བྱེད་པར་རུང་བར་འགྱུར་བ་རྣམ་
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པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པ་གཟུགས་མཐོང་བའམ་ས་ཐོས་པ་ཡང་མེད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་དེ་ལྟ་བུར་ནྱི་དབང་
པོ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། རང་གྱི་དོན་དང་ཐམས་ཅད་ལ། །དམྱིགས་པར་དབང་བྱེད་ཕྱྱིར་
དབང་དྲུག །མྱིག་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་དག་ནྱི་རང་རང་གྱི་དོན་ལ་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །ཡྱིད་ནྱི་
དོན་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་ལ་དབང་བྱེད་དེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ནྱི་སོ་སོར་དབང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་
དོན་རྣམས་ཀང་དབང་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དབང་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལྷག་པར་དབང་བྱེད་པ་ྱིད་ནྱི་
དབང་བྱེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། མྱིག་ནྱི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་ལ་ཐུན་མོང་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། དམྱིགས་པ་དེ་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བ་ྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་རེས་སུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ལ་
དམྱིགས་པར་བྱ་བ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བྱེད་པ་ཡྱིན་གྱི། དེ་ལས་བཟློག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཀྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ཏེ། ཡྱིད་ཆོས་རྣམས་ལ་དབང་བྱེད་པའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་རོ། །མོ་ྱིད་ཕོ་ྱིད་ལས་དབང་
ཕྱྱིར། །ལུས་ལས་མོ་དང་ཕོའ ་ི དབང་དག །ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ཁོ་ན་ལས་མོ་དང་ཕོའ ་ི དབང་པོ་དག་རྣམ་པར་
བཞག་སེ། དོན་ཐ་དད་པར་གྱུར་པ་དག་ནྱི་མེད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོའ ་ི ཆ་འགའ་སེ། མདོམས་ཀྱི་ཕྱོགས་མོ་དང་
ཕོའ ་ི དབང་པོའ ་ི མྱིང་འཐོབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མོ་ྱིད་དང་ཕོ་ྱིད་དག་ལ་དབང་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ལ་མོའ་ི ངོ་བོ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ང་རོ་དང་གཡོ་བ་དང་བསམ་པ་དག་སེ། དེ་ནྱི་མོའ ་ི མོ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཕོའ ་ི ངོ་
བོ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ང་རོ་དང་གཡོ་བ་དང་བསམ་པ་དག་པ་དག་སེ། དེ་ནྱི་ཕོའ ་ི ཕོ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །རྱིགས་གནས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་དང་། །རྣམ་པར་བྱང་ལ་དབང་བྱེད་ཕྱྱིར། །སོག་དང་ཚོར་བ་རྣམས་དང་ནྱི། །དད་སོགས་དབང་
པོ་ལྔར་འདོད་དོ། །སོག་གྱི་དབང་པོ་ནྱི་རྱིས་མཐུན་པར་གནས་པར་བྱ་བ་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །ཚོར་བ་རྣམས་ནྱི་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བྱ་བ་ལ་དབང་བྱེད་དེ། འདྱི་ལྟར་མདོ་ལས། བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་ནྱི་འདོད་ཆགས་
རྒྱས་པར་འགྱུར། སྡུག་བསལ་ལ་ནྱི་ཁོང་ཁོ་བ། །སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་མ་རྱིག་
པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་དག་ནྱི་རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱ་བ་ལ་དབང་བྱེད་དེ། འདྱི་ལྟར་དེ་
དག་གྱིས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་གནོན་ལ་ལམ་ཡང་འདྲེན་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་
ཀང་སོ་སོར་དབང་པོ་ཡྱིན་པར་འདོད་དོ། །མྱ་ངན་འདས་སོགས་གོང་ནས་གོང་། །འཐོབ་པ་ལ་ནྱི་དབང་བྱེད་
ཕྱྱིར། །ཀུན་ཤེས་བྱེད་དང་ཀུན་ཤེས་དང་། །དེ་བཞྱིན་ཀུན་ཤེས་ལྡན་དབང་པོ། །དེ་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་སོ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སོར་དབང་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་ནྱི་ཀུན་ཤེས་པའྱི་དབང་
པོ་འཐོབ་པར་བྱ་བ་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །ཀུན་ཤེས་པའྱི་དབང་པོ་ནྱི། ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོ་ཐོབ་པར་
བྱ་བ་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བྱ་བ་ལ་དབང་
བྱེད་དེ། སེམས་རྣམ་པར་མ་གོལ་བ་ལ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོགས་པ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་ས་ནྱི་རྣམ་གངས་གཞན་བསན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྣམ་གངས་གཞན་གང་ཞེ་ན། ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་
དབང་པོ་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །ཀུན་ཤེས་པའྱི་དབང་པོ་ནྱི་
བསོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོ་ནྱི་
མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་དབང་བྱེད་དེ། རྣམ་པར་གོལ་བས་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ལ་སོ་
སོར་ཡང་དག་པར་མྱོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དབང་པོ་ྱིད་ཡྱིན་ན། མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པས་ཁ་
བསྐང་དགོས་ཏེ། མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་དབང་བྱེད་པས། དེའྱི་ཕྱྱིར་
དེ་དག་ཀང་དབང་པོ་ྱིད་དུ་ཁ་བསྐང་བར་བྱ་ལ། ངག་ལ་སོགས་པ་དག་དང་། ལག་པ་དང་། རྐང་པ་དང་། རྐུབ་
དང་། མདོམས་རྣམས་ཀང་ཚིག་དང་། ལེན་པ་དང་། འགོ་བ་དང་། རྟུག་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་དགའ་བའྱི་བྱ་བ་དག་
ལ་དབང་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དབང་པོ་ྱིད་དུ་ཁ་བསྐང་བར་བྱའོ་ཞེ་ན། ཁ་བསྐང་བར་མྱི་བྱ་སེ་འདྱི་ལྟར་འདྱིར་ནྱི།
སེམས་ཀྱི་རེན་དང་དེའྱི་བྱེ་བྲག །གནས་དང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ྱིད། །ཚོགས་དང་རྣམ་བྱང་ཇྱི་སེད་
པ། །དབང་པོ་དག་ཀང་དེ་སེད་དུ། །འདོད་དེ། དེ་ལ་སེམས་ཀྱི་རེན་ནྱི་དབང་པོ་དྲུག་དག་ཡྱིན་ཏེ། སེ་མཆེད་
དྲུག་པོ་དེ་ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་རྫས་ཀྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །མོ་དང་ཕོའ་ི དབང་པོ་དག་གྱིས་ནྱི་དེ་མོ་དང་ཕོར་བྱེ་བྲག་ཏུ་
འབྱེད་དོ། །སོག་གྱི་དབང་པོས་ནྱི་གནས་པར་བྱེད་དོ། །ཚོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བྱེད་
དོ། །དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔས་ནྱི་རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་ཚོགས་སོགས་པར་བྱེད་དོ། །གསུམ་གྱིས་ནྱི་རྣམ་པར་
བྱང་བར་བྱེད་དེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དབང་པོ་ྱིད་དུ་མྱི་འདོད་དོ། །ཡང་ན་འཇུག་པའྱི་རེན་
དང་ནྱི། །སེ་དང་གནས་དང་ེར་སོད་ལས། །བཅུ་བཞྱི་དེ་བཞྱིན་ལྡོག་པ་ལ། །དབང་པོ་རྣམས་ནྱི་གཞན་ཡྱིན་
ནོ། །ཡང་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་གཞུང་ལུགས་ཐ་དད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ་འཇུག་པའྱི་རེན་
ནྱི་དབང་པོ་དྲུག་ཡྱིན་ནོ། །སེ་བ་ནྱི་མོ་དང་ཕོའ་ི དབང་པོ་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལས་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གནས་པ་ནྱི་
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སོག་གྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་གནས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ེ་བར་སོད་པར་བྱེད་དེ།
དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ནྱི་དབང་པོ་བཅུ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་དག་ནྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལྡོག་པའྱི་
རེན་ནྱི་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་བ་ནྱི་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །གནས་པ་ནྱི་ཀུན་
ཤེས་པའྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོས་ནྱི་ེ་བར་སོད་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ།
དེའྱི་ཕྱྱིར་དབང་པོ་དག་ནྱི་དེ་སེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ལ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱི་གོ་རྱིམ་ཀང་དེ་ཡྱིན་ནོ། །ངག་གྱི་
ཚིག་སྨྲ་བར་བྱ་བ་ལ་དབང་པོ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ། སོབ་པའྱི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལག་པ་དང་། རྐང་པ་
དང་། ལེན་པ་དང་། འགོ་བ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་དག་ྱིད་དེ་དག་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དང་གཞན་དུ་
འབྱུང་བ་ལ་ལེན་པ་དང་འགོ་བ་ཞེས་བྱའོ། །སྦྲུལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལག་པ་དང་། རྐང་པ་མེད་པ་བཞྱིན་དུ་ཡང་
ལེན་ཞྱིང་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྐུབ་ཀང་རྟུག་པར་བྱ་བ་ལ་དབང་པོ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའྱི་
རྫས་ལྱི་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་རླུང་གྱིས་ཀང་དྲོ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོམས་ཀང་ཀུན་ཏུ་
དགའ་བར་བྱ་བ་ལ་དབང་པོ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ། དགའ་བ་དེ་ནྱི་མོ་དང་ཕོའ་ི དབང་པོས་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ལོག་མ་དང་། སོ་དང་། མྱིག་གྱི་ལམ་དང་ཚིགས་རྣམས་ཀང་མྱིད་པ་དང་། བཅའ་བ་དང་། འབྱེད་པ་དང་།
འཛུམས་པ་དང་། བསྐུམས་པ་དང་། བརྐྱང་བའྱི་བྱ་བ་དག་ལ་དབང་པོ་ྱིད་ཡྱིན་པའམ། རྒྱུར་གྱུར་པ་ཐམས་
ཅད་རང་གྱི་བྱ་བ་ལ་དབང་པོ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ངག་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་ྱིད་ཡྱིན་པར་
རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཕོའ ་ི དབང་པོ་ལ་ཐུག་པ་རྣམས་ནྱི་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །སོག་གྱི་
དབང་པོ་ནྱི་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དག་གྱི་ནང་ཁོ་ན་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་
རོ། །དད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་གྱི་ནང་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །བདེ་བ་ལ་
སོགས་པ་དང་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པར་བྱ་སེ་དེ་བརོད་པར་བྱའོ། །ལུས་ཚོར་
སྱིམ་པ་མ་ཡྱིན་གང་། །སྡུག་བསལ་དབང་པོའ །ོ །སྱིམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གནོད་པར་བྱེད་པ་སེ་སྡུག་
བསལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །སྱིམ་པ་ནྱི་བདེ་བའོ། །ལུས་ཀྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པ་ནྱི་བདེ་བའྱི་དབང་པོའ །ོ །སྱིམ་
པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཕན་འདོགས་པ་སེ་བདེ་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན། སེམས་ཀྱི་དེ་ནྱི་
བདེ་དབང་པོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པ་དེ་ྱིད་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ཀྱི་ཚོར་བ་ནྱི་མེད་དོ། །གཞན་ན་དེ་ཡྱིས་བདེ་བ་
ཡྱིན། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས་གཞན་པ་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་། གྱིས་པ་ན་
ནྱི་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིད་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ནྱི་
དགའ་བའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དགའ་
བ་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་ཀྱི་སྱིམ་པ་མ་ཡྱིན་པ། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བའོ་བཏང་སོམས་ནྱི་བར་མའོ། །སྱིམ་
པ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྱིམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་
བར་མ་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ནྱི་བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ལུས་ཀྱིའམ། སེམས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ།
གྱི་གའྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་བསྡུས་ནས་དབང་པོ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ཤེ་ན། མྱི་རག་ཕྱྱིར། སེམས་ཀྱི་བདེ་བ་
དང་། སྡུག་བསལ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་རྣམ་པར་རོག་པ་ལས་སེའྱི་ལུས་ཀྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡུལ་གྱི་དབང་གྱིས་ནྱི་དག་
བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སེ་བས། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་དབང་པོ་ྱིད་དུ་ཐ་དད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་དང་སེམས་ཀྱི་བཏང་
སོམས་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ་ཁོ་ནར་རང་གྱི་ངང་གྱིས་སེ་བས་དབང་པོ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་སོ། །ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་
ཡང་གཞན་དུ་ཕན་འདོགས་ལ། སེམས་ཀྱི་ཡང་གཞན་དུ་ཕན་འདོགས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་
ཡང་གཞན་དུ་གནོད་པ་བྱེད་ལ། སེམས་ཀྱི་ཡང་གཞན་དུ་གནོད་པ་བྱེད་དོ། །བཏང་སོམས་ལ་ནྱི་བྱེ་བྲག་དེ་
མེད་དེ། དེ་བས་ན། བཏང་སོམས་ནྱི་བྱེ་བྲག་མེད་པས་ཐ་དད་པ་མེད་དོ། །མཐོང་བསོམ་མྱི་སོབ་ལམ་ལ་
དགུ། །གསུམ་ཡྱིན། ཡྱིད་དང་། བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་བདེ་བ་དང་། བཏང་སོམས་རྣམས་དང་། དད་པ་ལ་སོགས་
པ་ལྔ་དང་དབང་པོ་དགུ་པོ་དེ་དག་ནྱི་ལམ་གསུམ་དག་ཏུ་དབང་པོ་གསུམ་ཞེས་བྱ་སེ། མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་མྱི་
ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་དབང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །བསོམ་པའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་ཀུན་ཤེས་པའྱི་དབང་པོ་ཞེས་
བྱའོ། །མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། མཐོང་བའྱི་ལམ་
ལ་ནྱི་མྱི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱ་བར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསོམ་པའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་སོན་མ་མཐོང་བ་ཀུན་ཤེས་
པར་བྱ་བ་ནྱི་མེད་ཀྱི། ཕྲ་རྒྱས་ལྷག་མ་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ྱིད་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་དོ། །མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་
ལ་ནྱི་ཀུན་ཤེས་སོ་སམ་དུ་རོགས་པ་ནྱི་ཀུན་ཤེས་པ་སེ། དེ་འདྱི་ལ་ཡོད་པས་སམ། འདྱི་ཀུན་ཤེས་པ་སྲུང་བའྱི་
ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་ན་ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་
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གྱིས་སྡུག་བསལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཏེ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱར་མེད་དོ་སམ་པ་སེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་དབང་པོ་ནྱི་
ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་ངོ་བོ་བསན་ནས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྱི་དུ། ཟག་
པ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པའྱི་བྱེ་བྲག་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་ཀུན་
ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ། གསུམ་ནྱི་དྲྱི་མ་མེད་པ། ཟག་
པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་སེ། དྲྱི་མ་རྣམས་ནྱི་ཟག་པའྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་ཅན་སོག་
དང་སྡུག་བསལ་དག ཟག་དང་བཅས་པ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་བདུན་དང་། སོག་གྱི་དབང་པོ་དང་། སྡུག་
བསལ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་དག་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ཅན་བདུན་
ནྱི་མྱིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་དང་། མོ་དང་ཕོའ ་ི དབང་པོ་རྣམས་ཏེ། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོས་
བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགུ་རྣམ་གྱིས། ཡྱིད་དང་བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་བདེ་བ་དང་བཏང་སོམས་དག་དང་། དད་པ་
ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་། དབང་པོ་དགུ་པོ་དེ་དག་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་
ནོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་ཟག་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་ལ་
དབང་པོ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་དེ་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་སོ་སོའ ་ི སེ་བོའ ་ི ཕྱོགས་ལ་གནས་པར་ང་
སྨྲའོ་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་ཁུངས་སུ་མྱི་རུང་སེ། ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པ་མཛད་ནས་གང་ལ་དབང་པོ་འདྱི་
དག་ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ནང་པ་དང་། ཕྱྱི་རོལ་པའོ། །ནང་
པ་ནྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་ཏུ་མ་ཆད་པའོ། །ཕྱྱི་རོལ་པ་ནྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་ཏུ་ཆད་པ་སེ། དེའྱི་དབང་དུ་མཛད་
ནས་ཕྱྱི་རོལ་སོ་སོའ ་ི སེ་བོའ ་ི ཕྱོགས་ལ་གནས་པར་ང་སྨྲའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ཀང་སེམས་
ཅན་འཇྱིག་རེན་དུ་སེས་ཤྱིང་འཇྱིག་རེན་དུ་རྒས་པ་རྣམས་ལ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་དག་ཀང་མཆྱིས། དབང་པོ་འབྲྱིང་
པོ་དག་ཀང་མཆྱིས། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དག་ཀང་མཆྱིས་སོ་ཞེས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་བསྐོར་བ་ཁོ་ནའྱི་ཚེ་
གསུངས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཀང་ཡོད་པ་ྱིད་དོ། །ཡང་ངས་ཇྱི་སྱིད་དུ་
དབང་པོ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་གྱི་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། མྱི་སྣང་བ་དང་། རོ་མྱོང་བ་དང་། ེས་དམྱིགས་དང་། ངེས་པར་
འབྱུང་བ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཤེས་པ་དེ་སྱིད་དུ་ང་འཇྱིག་རེན་ལྷ་དང་བཅས་པ་འདྱི་ལས་ཞེས་རྒྱས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པར་གསུངས་ཏེ། ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཡོངས་སུ་བརག་པའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་མེད་དོ། །དབང་པོ་དུ་ནྱི་རྣམ་
པར་སྱིན་པ་དག་ཡྱིན། དུ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་གཅྱིག་ཏུ་སོག་ནྱི་རྣམ་སྱིན། འོ་
ན་དགེ་སོང་དག་དག་བཅོམ་པའྱི་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་དག་འཇོག་པར་བྱེད་པའྱི་སོག་གྱི་དབང་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གང་
གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཞེ་ན། བསན་བཅོས་ལས། ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་དག་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་པར་བྱེད་ཅེ་ན། དགེ་སོང་དག་
བཅོམ་པ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པས་དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་ལ་ལྷུང་བཟེད་དམ་ཆོས་
གོས་སམ། དགེ་སོང་གྱི་འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་གང་ཡང་རུང་བ་ཕུལ་ནས། དེ་བསམས་ཏེ་རབ་ཀྱི་མཐའ་པའྱི་
བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་དེ་དེ་ལས་ལངས་ནས། བདག་གྱི་ལོངས་སོད་ཀྱི་རྣམ་པར་
སྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ། ཚེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་དུ་སེམས་སེད་པར་བྱེད་ཅྱིང་ཚིག་ཏུ་ཡང་སྨྲ་
བར་བྱེད་དོ། །དེའྱི་ལོངས་སོད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཚེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
འབྱུང་ངོ་། །གང་དག་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ལྷག་མ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་བྱེད་དོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེ་དག་ན་རེ་ནྱི་
དེས་ཚེ་རབས་ས་མ་ལ་ལས་བྱས་པའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་བསོམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་དྲངས་ནས་སོ་སོར་མྱོང་
བར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེའྱི་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་དག་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་ཞེ་ན། དེ་བཞྱིན་དུ་སྱིན་པ་བྱྱིན་ནས་བསམས་
ཏེ་རབ་ཀྱི་མཐའ་པའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་དེ་དེ་ལས་ལངས་ནས་བདག་གྱི་ཚེའྱི་
རྣམ་པར་སྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལོངས་སོད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་དུ་སེམས་སེད་པར་བྱེད་ཅྱིང་
ཚིག་ཏུ་ཡང་སྨྲ་བར་བྱེད་དེ། དེའྱི་དེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སོགས་ན་རེ་ནྱི་དེས་ལུས་དེ་ྱིད་ལ་
གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ཚེ་དང་མཐུན་པའམ་འགལ་བ་དག་བསམ་གཏན་གྱི་སོབས་ཀྱིས་མངོན་
དུ་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་དག་འཇོག་པར་བྱེད་ཅྱིང་། དེ་ལྟར་གཏོང་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྱི་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ནྱི། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཐུ་ཁོ་ན་སེ། དེས་སོན་གྱི་ལས་ལས་སེས་པ་དབང་པོའ ་ི
འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་གནས་པའྱི་དུས་འཕེན་པ་ནྱི་ཟློག་པར་བྱེད་ལ། སོན་མེད་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་
པའྱི་འཕེན་པ་ནྱི་འཕེན་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་སོག་གྱི་དབང་པོ་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལས་
གཞན་པ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲྱི་བ་ལས་དྲྱི་བ་གཞན་འབྱུང་སེ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་དག་བྱྱིན་གྱིས་
རོབ་པར་བྱེད་ཅེ་ན། གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་དོན་ཏམ། བསན་པ་གནས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་སེ། དེ་དག་ནྱི་བདག་
52

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ྱིད་ཚེ་ཟད་པར་མཐོང་ཞྱིང་དེ་ལས་གཞན་ནུས་པ་ཡང་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གཏོང་བར་བྱེད་ཅེ་
ན། གསོན་ན་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཆུང་བ་དང་། ལུས་ནད་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ།
ཚངས་སོད་འདྱི་ལ་ལེགས་སད་ཅྱིང་། །ལམ་ལའང་ཤྱིན་ཏུ་བསོམས་ན་ནྱི། །ཚེ་ཟད་པ་ལ་དགའ་འགྱུར་
ཏེ། །དཔེར་ན་ནད་དང་བྲལ་བ་བཞྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་གང་དུའམ། གང་ཞྱིག་གྱི་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་
དག་འཇོག་པའམ། གཏོང་བ་དེ་རྱིག་པར་བྱ་ཞེ་ན། མྱིའྱི་ནང་ཁོ་ན་དག་ཏུ་སེ་གྱིང་གསུམ་པོ་དག་ཏུའོ། །གང་
ཞྱིག་གྱི་ཞེ་ན། དག་བཅོམ་པ་ཕོ་མོ་རབ་ཀྱི་མཐའྱི་བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་དུས་དང་མྱི་སོར་བར་རྣམ་པར་གོལ་བ་
སེ། དེ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཡང་དབང་ཞྱིང་ོན་མོངས་པ་དག་གྱིས་ཀང་རྒྱུ་ེ་བར་མ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་
ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། སོག་གྱི་འདུ་བྱེད་དག་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་ནས་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་དག་བཏང་ངོ་ཞེས་
གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། འདྱི་ལྟར་སོག་གྱི་དབང་
པོ་གང་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའྱི་ཚེ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་ནྱི་སོན་གྱི་ལས་ཀྱི་
འབྲས་བུ་ནྱི་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་དག་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་སོག་གྱི་འདུ་བྱེད་དག་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་ཟེར་ཏེ། གང་དག་གྱིས་རྱིས་མཐུན་པར་གནས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནྱི་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་དག་ཡྱིན་ལ། གང་
དག་གྱིས་དུས་གཞན་གྱི་བར་དུ་འཚོ་བ་དེ་དག་ནྱི་སོག་གྱི་འདུ་བྱེད་དག་ཡྱིན་ནོ། །མང་པོའ ་ི ཚིག་ནྱི་ཚེ་དང་
སོག་གྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམ་པ་མང་པོ་རྣམས་ལ་གཏོང་ཞྱིང་བྱྱིན་གྱིས་རོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་མ་
གཅྱིག་ལ་ནྱི་གཏོང་བའམ་བྱྱིན་གྱིས་རོབ་པ་མེད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་དུས་གཞན་གྱི་བར་དུ་འདུག་པ་ཚེའྱི་རྫས་
གཅྱིག་པུ་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་འདུ་བྱེད་མང་པོ་རྣམས་ལ་ཚེ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་ཚེའྱི་རྫས་གཅྱིག་པུ་ནྱི་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འདུ་བྱེད་སོས་པ་མྱི་མཛད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་དག་བཏང་ཞྱིང་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་ཤེ་ན། འཆྱི་བ་ལ་
མངའ་བ་ྱིད་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་བཏང་ལ། ཚེ་ལ་མངའ་བ་ྱིད་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་ཟླ་བ་གསུམ་ཁོ་ན་བྱྱིན་
གྱིས་བརབས་ཏེ། ཕྱྱིན་ཆད་ནྱི་གདུལ་བའྱི་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཡང་ངས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་
བཞྱི་པོ་དེ་ལྟར་བསོམས་པ་དག་གྱིས་འདོད་ན་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་བ་བས་ལྷག་པར་བཞུགས་པར་བྱའོ་ཞེས་
དམ་བཅས་པ་དེ་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་ནྱི་ཕུང་པོ་དང་འཆྱི་བདག་གྱི་བདུད་དག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལས་རྒྱལ་བར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་དང་ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་
དག་ལས་རྒྱལ་ལོ། །ཞར་ལ་འོངས་པ་རྫོགས་སོ།། །།དཀྱུས་མ་ྱིད་བརམ་པར་བྱ་སེ། བཅུ་གྱིས་གྱིས།
བཅུ་གྱིས་གང་ཞེ་ན། ཐ་མ་བརྒྱད་དང་ཡྱིད་མྱི་བདེ། །མ་གཏོགས་པ་སེ། དད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་མ་བརྒྱད་
དང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་མ་གཏོགས་པ་སོག་གྱི་དབང་པོ་ལས་གཞན་པ་བཅུ་གྱིས་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། རྣམ་པར་
སྱིན་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་མྱིག་ལ་སོགས་པ་བདུན་རྒྱས་པ་ལས་
བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་དང་། སྡུག་
བསལ་དང་། བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་བདེ་བ་དང་། བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་རྣམས་ནྱི་དགེ་བ་དང་ོན་མོངས་པ་
ཅན་རྣམས་དང་། སོད་ལམ་པ་དང་བཟོའ ་ི གནས་པ་དང་། སྤྲུལ་པ་རྣམས་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོག་གྱི་དབང་པོ་དང་། མྱིག་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གྱིས་མ་
གཏོགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་རྣམ་
པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ན་ལས་ནྱི་གསུམ་སེ། ཡྱིད་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་མྱོང་
བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་དང་། བཏང་སོམས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་མདོ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་དྲང་ཞེ་
ན། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ལས་ནྱི་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་སེ། དཔེར་ན་བདེ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའྱི་རེག་པ་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་བཏང་སོམས་མྱོང་བར་
འགྱུར་བའྱི་ལས་དག་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཇྱི་ལྟར་དགའ་བ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ལ་རག་སེ། མཚུངས་
པར་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་ེས་པ་མེད་ལ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །གོ་སྐབས་མེད་པས་ན་
དེ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཤེས་སོ། །ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་རྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་
ན། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་རོག་པའྱི་ཁྱད་པར་དག་གྱིས་སེད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་བདེ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་གལ་ཏེ་ཡྱིད་མྱི་བདེ་
བ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་གྱུར་ན་མཚམས་མེད་པ་བྱེད་པ་རྣམས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་སེད་པས་ལས་དེ་རྣམ་
པར་སྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། གལ་ཏེ་ཡྱིད་བདེ་བ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་གྱུར་
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ན་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་རྣམས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་བདེ་བ་སེད་པས་ལས་དེ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་
ན། དེ་དག་གྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡང་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་
ན་རེ། ཅྱི་འདྲ་ཡང་རུང་སེ། ཡྱིད་བདེ་བ་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་ཇྱི་སྱིད་དུ་ཟྱིན་ཀང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་
བ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཀུན་དུ་མྱི་འབྱུང་བས་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མེད་ཅེས་ཟེར་རོ། །དེ་
ལ་བརྒྱད་པ་སོག་གྱི་དབང་པོ་དང་། གཞན་རྣམས་བདེ་འགོ་ན་ནྱི་བདེ་བ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ལ། ངན་འགོ་བ་
ནྱི་མྱི་བདེ་བའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་ནྱི་གྱིས་ཀར་གྱི་གའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་བདེ་བ་དང་། བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་རྣམས་ནྱི་དགེ་བའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །སྡུག་བསལ་གྱི་དབང་པོ་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །བདེ་འགོ་ན་མྱི་དགེ་བས་མཚན་གྱིས་
པོ་དེའྱི་གནས་རེད་པ་ཡྱིན་གྱི་དབང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དགེ་བས་འཕངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་རྫོགས་
སོ།། །།འདྱི་བརོད་པར་བྱ་སེ། དབང་པོ་དུ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཡྱིན། དུ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་
མེད་པ་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་འདྱི་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་བཤད་མ་ཐག་པ། དེ་གཅྱིག་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་བཅས་དེ་གཅྱིག་
པུ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ནྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་དང་རྱིམ་པ་
གཞན་དུ་སར་བ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། དེ་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡང་མེད་ལ། མམ་པར་གཞག་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་མེད་དེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཅུ་
རྣམ་གྱིས། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཀང་ཡྱིན། རྣམ་པར་སྱིན་པ་མེད་པ་དག་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །བཅུ་
གང་ཞེ་ན། ཡྱིད་དང་ཚོར་གཞན་དད་ལ་སོགས། །ཚོར་བ་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་སོས་པས་ནྱི་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ལས་
གཞན་པའྱི་ཚོར་བ་གཟུང་ངོ་། །དད་ལ་སོགས་ནྱི་དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་དྲན་པ་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་
ཤེས་རབ་བོ། །དེ་ལ་ཡྱིད་དང་བདེ་བ་དང་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་བཏང་སོམས་མྱི་དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་
ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མེད་པ་དག་ཡྱིན་
ནོ། །སྡུག་བསལ་གྱི་དབང་པོ་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དད་པ་ལ་སོགས་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སྱིན་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མེད་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ནྱི་རྣམ་
པར་སྱིན་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །དུ་ནྱི་དགེ་བ་དག་ཡྱིན། དུ་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན། རེ་
ཞྱིག་གཅྱིག་ཏུ་དགེ་བ་བརྒྱད། །དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་། ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་
གསུམ་མོ། །ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་རྣམ་གྱིས། དགེ་བ་ཡང་ཡྱིན་མྱི་དགེ་བ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་དང་ཚོར་གཞན་ནྱི།
རྣམ་གསུམ། དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་གོ །གཞན་ནྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག གཞན་དེ་ཡང་ཞེ་
ན། མྱིག་ལ་སོགས་པ་དང་། བརྒྱད་པ་སོག་སེ། དེ་དག་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དབང་པོ་འདྱི་
རྣམས་ལས་དབང་པོ་གང་ཞྱིག་ཁམས་གང་དུ་གཏོགས་ཤེ་ན། དྲྱི་མེད་མ་གཏོགས་འདོད་པར་གཏོགས། །རེ་
ཞྱིག་གཅྱིག་ཏུ་ཟག་པ་མེད་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་མ་གཏོགས་པའྱི་དབང་པོ་
རྣམས་ནྱི་འདོད་པ་དང་ལྡན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། དེ་ནྱི་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཕོ་མོའ་ི དབང་དང་སྡུག་
བསལ་དག །མ་གཏོགས་གཟུགས་གཏོགས། དྲྱི་མ་མེད་པ་ཡང་མ་གཏོགས་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། སྡུག་བསལ་
དག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་སྡུག་བསལ་བ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དག་གོ །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དེ་ན་འཁྱིག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མྱི་མཛེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕོ་དང་མོའ་ི དབང་པོ་དག་མེད་དོ། །ད་ནྱི་
ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་དག་ཕོ་ཞེས་བྱ། ག་ལས་འབྱུང་། མོ་ཚངས་པ་ྱིད་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གནས་མ་
ཡྱིན་ཞྱིང་སྐབས་མེད་དེ་གནས་མེད་དོ། །ཕོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གནས་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕོའ ་ི ངོ་བོར་
གཞན་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ཕོ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཡོད་དོ། །ལུས་དྭང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མྱི་དགེ་བ་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་གྱི་དབང་པོ་མེད་དོ། །རྒྱུ་ཞྱི་གནས་ཀྱིས་བརན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཀུན་ནས་མནར་
སེམས་ཀྱི་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་མེད་དོ། །གཟུགས་ཅན་དང་། བདེ་བའམ་མ་གཏོགས་
གཟུགས་མེད་གཏོགས། །ཕོ་དང་མོའ་ི དབང་པོ་དག་དང་། བདེ་བ་དག་དང་དྲྱི་མ་མེད་པ་ཡང་མ་གཏོགས་ཞེས་
བྱ་བར་སར་རོ། །ཅྱི་ཞྱིག་ལུས་ཤེ་ན། ཡྱིད་དང་སོག་དང་བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་དག་དང་། དད་པ་ལ་
སོགས་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནྱི་གཟུགས་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ནྱི་མེད་དོ། །དབང་པོ་དུ་ནྱི་
མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྱིན། དུ་ནྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྱིན། དུ་ནྱི་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་
དག་གྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཡྱིད་དང་ཚོར་བ་གསུམ་རྣམ་གསུམ། ཚོར་བ་གསུམ་གང་ཞེ་ན། བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་བདེ་བ་
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དང་། བཏང་སོམས་རྣམས་སོ། །གྱིས་ཀྱིས་སྤང་བྱ་ཡྱིད་མྱི་བདེ། །ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ནྱི་མཐོང་བ་དང་བསོམ་པ་
དང་གྱིས་ཀྱིས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དགུ་ནྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་སྐབས་
ཡྱིན་ཏེ། མྱིག་ལ་སོགས་པ་དང་། བརྒྱད་པ་སོག་དང་། སྡུག་བསལ་གྱི་དབང་པོ་ནྱི་བསོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་
བ་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ལྔ་པོ་ནྱི། སྤང་བར་བྱ་མྱིན་ཡང་། དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་
ཟག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་བསོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཀང་ཡྱིན་ལ། སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དག་
ཀང་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་མྱིན། ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དེ། ེས་པ་མེད་པ་ནྱི་སྤང་བར་འོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པའྱི་བྱེ་བྲག་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །ད་ནྱི་རེད་པ་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། ཁམས་གང་དུ་དང་པོ་ྱིད་དུ་དབང་པོ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དུ་ཞྱིག་རེད་ཅེ་ན།
འདོད་པར་དང་པོར་རྣམ་སྱིན་གྱིས། རེད་དེ། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་། སོག་གྱི་དབང་པོའ །ོ །དེ་དག་ཀང་། རྫུས་
ཏེ་སེ་བས་མྱིན། རྫུས་ཏེ་སེ་བ་བཀག་པས་སོ་ང་ལས་སེ་བ་དང་། མངལ་ལས་སེ་བ་དང་། དྲོད་གཤེར་ལས་སེ་
བ་དག་གྱིས་རེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་དང་བཏང་སོམས་ཀྱིས་དབང་པོ་དག་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་
གྱིས་ནྱི་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་ཚེ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་རྫུས་ཏེ་སེ་བ་
དག་གྱིས་དུ་ཞྱིག་འཐོབ་ཅེ་ན། དེ་ཡྱིས་དྲུག་གམ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གལ་ཏེ་མཚན་མ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སེ། འདྱི་
ལྟར་བསྐལ་པ་དང་པོ་པ་རྣམས་ལྟ་བུའོ། །དྲུག་གང་ཞེ་ན། མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་དང་སོག་གྱི་
དབང་པོ་རྣམས་སོ། །བདུན་ནམ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གལ་ཏེ་མཚན་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སེ། འདྱི་ལྟར་ལྷ་ལ་སོགས་
པ་དག་ནའོ། །བརྒྱད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་གལ་ཏེ་མཚན་གྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའོ། །ཅྱི་རྫུས་ཏེ་སེ་བ་ཡང་མཚན་གྱིས་
པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ངན་སོང་དག་ན་ཡོད་དོ། །རེ་ཞྱིག་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་གཟུགས་
ཀྱི་ཁམས་དང་། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གཟུགས་ན་དྲུག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ།
འདོད་པའྱི་ཁམས་ནྱི་འདོད་པ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པ་རྣམས་ཞེས་བསན་ལ། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་
གཟུགས་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་རྣམས་ཞེས་བསན་ཏེ། མདོ་ལས་ཀང་། གང་ཡང་གཟུགས་མེད་པའྱི་
རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞྱི་བ་གང་དག་གཟུགས་རྣམས་ལས་འདས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དེ་ན་ནྱི་
དང་པོ་ྱིད་དུ་དབང་པོ་དྲུག་རྣམ་པར་སྱིན་པ་འཐོབ་སེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་རྫུས་ཏེ་སེ་བ་མཚན་མ་མེད་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དག་གྱིས་རེད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ྱིད་དོ། །གོང་མར་གཅྱིག གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་པས་ནྱི་གཟུགས་མེད་
པའྱི་ཁམས་སོམས་པར་འཇུག་པས་རྱིང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སེ་བས་ཆེས་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གོང་མ་སེ། དེར་
ནྱི་དང་པོ་ྱིད་དུ་སོག་གྱི་དབང་པོ་གཅྱིག་ཁོ་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཐོབ་སེ། གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རེད་པ་བཤད་
ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་གཏོང་བ་བརོད་པར་བྱ་སེ། ཁམས་གང་དུ་འཆྱི་བ་ན་དབང་པོ་ཞྱིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་མར་གཏོང་
ཞེ་ན། གཟུགས་མེད་དག་ཏུ་འཆྱི་བ་ནྱི། །སོག་དང་ཡྱིད་དང་བཏང་སོམས་ྱིད། །འགག་པར་འགྱུར་རོ་གཟུགས་
ན་བརྒྱད། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་འཆྱི་ན་ཕུང་པོ་དེ་དག་དང་། མྱིག་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་། དབང་པོ་བརྒྱད་
འགག་སེ། བརྫུས་ཏེ་སེ་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཚང་བར་སེ་ཞྱིང་འཆྱིའོ། །འདོད་པར་བཅུའམ་
དགུའམ་བརྒྱད་འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་འཆྱི་ན་མཚན་གྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་དང་། ཕོ་དང་
མོའ ་ི དབང་པོ་དང་དབང་པོ་བཅུ་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །མཚན་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ན་ནྱི་དགུའོ། །མཚན་མེད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་བརྒྱད་དེ། ཅྱིག་ཅར་འཆྱི་བ་ལ་ནྱི་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །རྱིམ་གྱིས་འཆྱི་བ་དག་ལ་བཞྱི། རྱིམ་
གྱིས་འཆྱི་ན་ལུས་དང་སོག་དང་ཡྱིད་དང་བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་དག་དང་དབང་པོ་བཞྱི་འགག་སེ། དེ་རྣམས་
ལ་ནྱི་སོ་སོར་འགག་པ་མེད་དོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་འཆྱི་བ་ལ་ནྱི་ཚུལ་
དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གང་གྱི་ཚེ་དགེ་བའྱི་སེམས་ལ་གནས་ཏེ་འཆྱི་བ་དེའྱི་ཚེ་ནྱི། དགེ་བ་ཐམས་
ཅད་དག་ཏུ་ལྔ། དགེ་བའྱི་སེམས་ལ་གནས་ཏེ་འཆྱི་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་དབང་པོ་རྣམས་དང་།
ལྷག་པར་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་འགག་སེ། དེ་རྣམས་ནྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ལ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་
ན་གཟུགས་མེད་པ་ན་ནྱི་བརྒྱད་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་ན་ནྱི་བཅུ་གསུམ་མོ་ཞེས་རྒྱས་པར་བརྱི་བར་
བྱའོ། །དབང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་དབང་པོའ ་ི ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་གང་
ཞྱིག་དབང་པོ་དུ་དག་གྱིས་འཐོབ་ཅེ་ན། འབྲས་བུ་ཐ་མ་གྱིས་ནྱི་དབང་པོ་དགུས་འཐོབ་བོ། །ཡང་ཐ་མ་གང་
དག་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ཀྱི་འབྲས་བུའོ། །བར་མ་གང་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལན་
ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་དང་། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུའོ། །དེ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་དད་པ་
ལ་སོགས་པ་དང་། ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོ་མ་གཏོགས་པ་དག་དང་། ཡྱིད་དང་། བཏང་སོམས་ཀྱི་
དབང་པོ་དག་དང་དགུས་འཐོབ་སེ། ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ལ་རྱིག་པར་
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བྱའོ། །ཀུན་ཤེས་པའྱི་དབང་པོ་ནྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ལ་རྱིག་པར་བྱའོ། །གྱི་གས་ཀང་དེ་འཐོབ་སེ། གོ་
རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བྲལ་བའྱི་འཐོབ་པ་འདྲེན་པར་བྱེད་པ་དང་། རེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ནྱི་དད་པ་
ལ་སོགས་པ་དང་། ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་མ་གཏོགས་པ་དག་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་དང་། བདེ་བ་
དང་། ཡྱིད་བདེ་བ་དང་། བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་དང་དགུས་འཐོབ་
བོ། །གྱིས་ནྱི་བདུན་དང་བརྒྱད་དང་དགུས། །ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བ་དང་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་དག་ནྱི་རེ་
རེ་ཞྱིང་དབང་པོ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་དམ་དགུ་དག་གྱིས་འཐོབ་སེ། ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་གལ་ཏེ་ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་
འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་མཐར་གྱིས་འཐོབ་ལ་དེ་ཡང་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་འཐོབ་ན་ནྱི་དེ་དད་པ་ལ་སོ གས་པ་
ལྔ་དང་། བཏང་སོམས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་དང་དབང་པོ་བདུན་དག་གྱིས་འཐོབ་བོ། །འོན་ཏེ་འཇྱིག་རེན་ལས་
འདས་པའྱི་ལམ་གྱིས་འཐོབ་ན་ནྱི་དེས་དབང་པོ་བརྒྱད་དག་གྱིས་འཐོབ་སེ། བརྒྱད་པ་ནྱི་ཀུན་ཤེས་པའྱི་དབང་
པོ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་སེ་ཕལ་ཆེར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞྱིག་གྱིས་འཐོབ་ན་ནྱི་དེ་དགུས་འཐོབ་སེ། གང་དག་
ཁོ་ནས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་མཐར་གྱིས་
འཐོབ་ལ་དེ་ཡང་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་འཐོབ་ན་ནྱི་དེ་དབང་པོ་བདུན་གྱིས་འཐོབ་སེ། ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་
བའྱི་འབྲས་བུའྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་གྱིས་འཐོབ་ན་ནྱི་དེ་དབང་པོ་
བརྒྱད་ཀྱིས་འཐོབ་སེ། དེ་དང་འདྲའོ། །ཅྱི་སེ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞྱིག་གྱིས་འཐོབ་ན་ནྱི་དེ་དགུས་འཐོབ་སེ།
རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ཏེ། རེན་གྱི་བྱེ་བྲག་ལས་བདེ་བ་དང་
ཡྱིད་བདེ་བ་དང་བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཚེ་འདྱི་མཐར་
གྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་དགུ་པ་ལ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་བསམ་གཏན་ལ་འཇུག་པ་
དེའྱི་ཚེ་ཡང་དབང་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་འཐོབ་སེ། དེ་ལ་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་དགུ་པ་
ལ་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་བརྒྱད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་རག་ཏུ་བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་
ཁོ་ན་སེ། དེ་ནྱི་གྱི་གས་ཀང་འཐོབ་བོ། །འོན་ཏེ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པས་འཇུག་ན་ནང་དབང་པོ་དགུས་
འཐོབ་སེ། དགུ་པ་ནྱི་ཀུན་ཤེས་པའྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཆོས་མངོན་པ་ལས་དབང་པོ་དུ་ཞྱིག་གྱིས་དག་
བཅོམ་པ་ྱིད་འཐོབ་ཅེ་ན། སྨྲས་པ། བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་འཐོབ་བོ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་དགུ་དག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གྱིས་འཐོབ་ཅེས་བཤད་ཅེ་ན། དེ་ནྱི་དགུ་ཁོ་ནས་འཐོབ་སེ། བཅུ་གཅྱིག་དག་གྱིས་དག་བཅོམ་ྱིད། །འགའ་ཞྱིག་
སྱིད་ཕྱྱིར་བཤད་པ་ཡྱིན། །གང་ཟག་གཅྱིག་འགའ་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མས་ཤྱིང་ཡོངས་སུ་མས་ནས་བདེ་བ་
དང་། ཡྱིད་བདེ་བ་དང་བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་དག་གྱིས་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་འཐོབ་པ་སྱིད་པ་ཡོད་པས་དེའྱི་
ཕྱྱིར་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་ཞེས་བཤད་ཀྱི། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་སྱིད་པ་ནྱི་མེད་དོ། །འདྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་
བ་ལ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་ཕན་ཆད་ནམ་ཡང་བདེ་བའྱི་དབང་པོས་
འཐོབ་པ་མེད་དོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སོན་དུ་འགོ་བ་ལ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མེད་དེ།
དེའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནྱི་ལམ་གྱིས་ཀྱིས་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་པོ་གང་ཞྱིག་དང་ལྡན་ན་གདོན་
མྱི་ཟ་བར་དབང་པོ་དག་དང་ལྡན་པ་དག་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་བཏང་སོམས་དང་ནྱི་སོག་
དང་ནྱི། །ཡྱིད་དང་ལྡན་ལ་ངེས་གསུམ་ལྡན། །གང་ཞྱིག་བཏང་སོམས་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་
བ་ཞྱིག་དང་ལྡན་པ་དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དབང་པོ་གསུམ་དག་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ྱིད་དང་ངོ་། །འདྱི་
དག་ནྱི་ཕན་ཚུན་མེད་ན་མྱི་ལྡན་པ་ཡྱིན་གྱི་ལྷག་མ་རྣམས་དང་ནྱི་མ་ངེས་ཏེ། ལྡན་པ་ཡང་ཡོད་མྱི་ལྡན་པ་ཡང་
ཡོད་དོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེའྱི་དབང་པོ་དག་ནྱི་གཟུགས་མེད་པར་སེས་པ་དང་མྱི་ལྡན་
ནོ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་གང་གྱིས་མ་ཐོབ་པ་དང་རྣམ་པར་མས་པ་དག་དང་མྱི་ལྡན་ནོ། །ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་
ནྱི་གཟུགས་མེད་པར་སེས་པ་དང་མྱི་ལྡན་ནོ། །མོའ ་ི དབང་པོ་དང་ནྱི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པར་སེས་པ་
དང་མྱི་ལྡན་ནོ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་གང་གྱིས་མ་ཐོབ་པ་དང་། རྣམ་པར་མས་པ་དང་མྱི་ལྡན་ཏེ། ཕོའ ་ི
དབང་པོ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །བདེ་བའྱི་དབང་པོ་དང་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་དང་གཟུགས་མེད་པར་སེས་པའྱི་
སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་དང་མྱི་ལྡན་ནོ། །ཡྱིད་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་དང་ནྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་། བཞྱི་པ་དང་།
གཟུགས་མེད་པར་སེས་པའྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ཁོ་ན་དང་མྱི་ལྡན་ནོ། །སྡུག་བསལ་གྱི་དབང་པོ་དང་ནྱི་གཟུགས་
དང་གཟུགས་མེད་པར་སེས་པ་མྱི་ལྡན་ནོ། །ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་ནྱི་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མྱི་ལྡན་
ནོ། །དད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ནྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་ཏུ་ཆད་པར་མྱི་ལྡན་ནོ། །ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་
དང་ནྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དག་དང་མྱི་ལྡན་ནོ། །ཀུན་ཤེས་པའྱི་དབང་པོ་དང་ནྱི་སོ་སོའ ་ི
སེ་བོ་དང་། མཐོང་བ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནྱི་མྱི་ལྡན་ནོ། །ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་
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པོ་དང་ནྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་དང་སོབ་པ་དག་དང་མྱི་ལྡན་ནོ། །མ་བཀག་པའྱི་གནས་སྐབས་དག་ཏུ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་
པ་དང་ལྡན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །བདེ་ལུས་ལྡན་ལ་བཞྱི་དག་དང་། །གང་ཞྱིག་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་
ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བཏང་སོམས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་དང་། བདེ་བའྱི་དབང་པོ་དང་དབང་པོ་བཞྱི་
དང་ལྡན་ལ། གང་ཞྱིག་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡང་གསུམ་པོ་དེ་དག་དང་། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་བཞྱི་དང་
ལྡན་ནོ། །མྱིག་སོགས་ལྡན་ལ་ལྔ་དང་ལྡན། །གང་ཞྱིག་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བཏང་
སོམས་དང་སོག་དང་ཡྱིད་དང་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དག་དང་། དེ་དང་དབང་པོ་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། རྣ་བ་དང་སྣ་དང་
ལེའྱི་དབང་པོ་དག་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཡྱིད་བདེ་ལྡན་ཡང་། གང་ཞྱིག་ཡྱིད་བདེ་
བའྱི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བཏང་སོམས་དང་སོག་དང་ཡྱིད་དང་བདེ་བ་དང་ཡྱིད་བདེ་བ་
དང་དབང་པོ་ལྔ་དང་ལྡན་ནོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པར་སེས་པ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མ་ཐོབ་པ་བདེ་བའྱི་
དབང་པོ་གང་དག་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་ལྡན་ནོ། །སྡུག་
བསལ་ལྡན། བདུན་དང་། གང་ཞྱིག་སྡུག་བསལ་གྱི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ལུས་དང་སོག་
དང་ཡྱིད་དག་དང་ཚོར་བའྱི་དབང་པོ་བཞྱི་དང་བདུན་དང་ལྡན་ནོ། །མོའ ་ི དབང་སོགས་ལྡན། བརྒྱད་དང་། གང་
ཞྱིག་མོའ ་ི དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བདུན་པོ་དེ་དག་དང་མོའ་ི དབང་པོ་དང་བརྒྱད་དང་ལྡན་ན།
སོགས་ཞེས་བྱ་བའྱི་སས་ནྱི་ཕོའ ་ི དབང་པོ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་དད་པ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་སེ། དེ་དག་དང་
ལྡན་པ་ནྱི་རེ་རེ་ཞྱིང་ཡང་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། བདུན་པོ་དེ་དག་དང་ཕོའ ་ི དབང་པོ་དང་ལྡན་ནོ། །ཡྱིད་མྱི་
བདེ་བའྱི་དབང་པོ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །དད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ལྔ་པོ་དེ་དག་དང་བཏང་སོམས་དང་
སོག་དང་ཡྱིད་དག་དང་ལྡན་ནོ། །ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའྱི། དབང་པོ་ལྡན་པ་བཅུ་གཅྱིག་ལྡན། །ཀུན་ཤེས་པ་ལ་དབང་
བྱེད་པས་ན་ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོའ །ོ །གང་ཞྱིག་ཀུན་ཤེས་པའྱི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་ནྱི་གདོན་
མྱི་ཟ་བར་བདེ་བ་དང་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་བཏང་སོམས་དང་སོག་དང་ཡྱིད་དང་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་།
ཀུན་ཤེས་པའྱི་དབང་པོ་དང་བཅུ་གཅྱིག་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོ་དང་ལྡན་
པ་ཡང་བཅུ་པོ་དེ་དག་ྱིད་དང་། ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོ་དང་ལྡན་ནོ། །ཀུན་ཤེས་བྱེད་པའྱི་དབང་
ལྡན་ལ། །བཅུ་གསུམ་དག་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན། །བཅུ་གསུམ་དག་དང་ལྡན་ཞེ་ན། །ཡྱིད་དང་སོག་དང་ལུས་ཀྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དབང་པོ་དག་དང་། ཚོར་བའྱི་དབང་པོ་བཞྱི་དག་དང་། དད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་། ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་
དབང་པོ་དང་ལྡན་ནོ། །ཡང་གང་ཞྱིག་ནང་ན་ཉུང་བ་དག་དང་ལྡན་པ་དེ་དབང་པོ་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་དང་ལྡན་ཞེ་ན།
དགེ་མེད་ནང་ན་ཉུང་ལྡན་པ། །ལུས་ཚོར་སོག་ཡྱིད་བརྒྱད་དང་ལྡན། །དགེ་མེད་ནྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་ཏུ་ཆད་
པ་སེ། དེ་ནང་ན་ཉུང་བ་དག་དང་ལྡན་ན་ཚོར་བ་ལྔ་དག་དང་། ལུས་དང་ཡྱིད་དང་སོག་དང་དང་དབང་པོ་བརྒྱད་
དང་ལྡན་ནོ། །ཚོར་བར་བྱེད་པ་ནྱི་ཚོར་བ་སེ། མྱོང་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་ཚོར་བ་ནྱི་ཚོར་བ་སེ།
དཔེར་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་དགེ་བ་མེད་པ་ནང་ན་ཉུང་
བ་དག་དང་ལྡན་ན་དབང་པོ་བརྒྱད་དག་དང་ལྡན་པ་ལྟར་གཟུགས་མེད་བྱྱིས་པའང་དེ་བཞྱིན་ཏེ། བྱྱིས་པ་ཞེས་
བྱ་བ་ནྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོའ ་ི མྱིང་ངོ་། །བརྒྱད་གང་དག་དང་ལྡན་ཞེ་ན། བཏང་སོམས་སོག་ཡྱིད་དགེ་རྣམས་དང་།
བཏང་སོམས་དང་སོག་དང་། ཡྱིད་དང་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་ནོ། །དགེ་བ་སོས་པ་ནྱི་དད་པ་ལ་སོགས་
པ་གཟུང་བར་བྱ་སེ། གཅྱིག་ཏུ་དགེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་
བསྡུས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། བརྒྱད་ཀྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བྱྱིས་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་གང་ཞྱིག་ནང་ན་དབང་པོ་མང་པོ་དག་དང་ལྡན་པ་དེ་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་དང་ལྡན་ཞེ་ན། མང་པོར་
ལྡན་ན་བཅུ་དགུ་སེ། །དྲྱི་མ་མེད་རྣམས་མ་གཏོགས་སོ། །ཟག་པ་མེད་པ་གསུམ་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་ཡང་
མཚན་གྱིས། མཚན་གྱིས་པ་དབང་པོ་ཚང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བཅུ་དགུ་དང་ལྡན་ནོ། །གཞན་ཡང་གང་
ཞྱིག་ཅེ་ན། འཕགས་པ་ཆགས་བཅས་ཏེ། སོབ་པ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ཡང་ནང་ན་མང་པོ་དང་ལྡན་ན་
བཅུ་དགུ་དང་ལྡན་ཏེ། མཚན་གཅྱིག་དྲྱི་མེད་གྱིས་མ་གཏོགས། །མཚན་གཅྱིག་དང་ཟག་པ་མེད་པ་གྱིས་ཏེ།
ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་པོ་དང་། གྱིས་པོ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་སོ། །ཁམས་རབ་ཏུ་
དབྱེ་བའྱི་ཞར་ལ་འོངས་པ་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་
སེ། ཅྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་འདྱི་དག་ཅྱི་ལྟར་མཚན་ྱིད་ཐ་དད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐ་དད་པར་སེ་བ་ཞྱི ག་ཡྱིན་ནམ།
འོན་ཏེ་ཁ་ཅྱིག་ངེས་པར་ལྷན་ཅྱིག་སེ་བའང་ཡོད་ཅེ་ན། སྨྲས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་གཟུགས་
དང་སེམས་དང་། སེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་དང་། སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དག་དང་། འདུས་མ་བྱས་དང་
ལྔར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་འདུས་མ་བྱས་ལ་ནྱི་སེ་བ་མེད་པ་ྱིད་དོ། །ཆོས་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ངེས་པ་ནྱི་འདྱི་
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ཡྱིན་ཏེ། འདོད་ན་དབང་པོ་མེད་པ་དང་། ས་མེད་ཕྲ་རབ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད། །ཐམས་ཅད་ལས་ཕྲ་བའྱི་གཟུགས་
ནྱི་བསགས་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་བྱ་སེ། དེ་ལས་ཆེས་ཆུང་བ་ནྱི་མྱི་མངོན་ནོ། །དེ་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ས་ཡང་
མེད་དབང་པོ་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྫས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་སེ་སེ། གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་མེད་པར་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །རྫས་བརྒྱད་ནྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་དང་། རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་བཞྱི་སེ། གཟུགས་དང་།
དྲྱི་དང་། རོ་དང་། རེག་བྱ་རྣམས་སོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་དབང་པོ་དང་བཅས་ལ་ས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྫས་
དགུའམ། རྫས་བཅུ་དང་ལྡན་པར་སེ་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག ལུས་དབང་ལྡན་ལ་རྫས་དགུའོ། །འདྱི་ལ་ལུས་ཀྱི་དབང་
པོ་ཡོད་པས་ན་འདྱི་ནྱི་ལུས་དབང་ལྡན་ནོ། །དེ་ལ་རྫས་དགུ་ནྱི་བརྒྱད་པོ་དག་དང་ལུས་ཀྱི་དབང་པོའ །ོ །དབང་
པོ་གཞན་རྫས་བཅུའོ། །དབང་པོ་གཞན་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་རྫས་བཅུ་སེ། དགུ་པོ་དེ་དག་ྱིད་
དང་། མྱིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེའྱི་དབང་པོ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གོ །རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་དག་
ས་དང་བཅས་པ་ཞྱིག་ཏུ་སེ་ན་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་རྫས་དགུ་དང་། བཅུ་དང་བཅུ་གཅྱིག་དང་ལྡན་པར་སེ་བ་ན་
སེའོ། །དབང་པོ་དང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ས་ཡང་ཡོད་དེ། ཟྱིན་པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡྱིན་
པའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་འབྱུང་བ་རྣམས་ཐ་མྱི་དད་པ་ལས་འདྱི་ན་འདུས་པ་ཁ་ཅྱིག་ཁོ་ན་ནྱི་ས་བར་དམྱིགས། ཁ་ཅྱིག་
ཁོ་ན་ནྱི་གཤེར་བའམ་དྲོ་བའམ་གཡོ་བར་དམྱིགས་ཤེ་ན། གང་ཞྱིག་གང་ན་ཆེས་གསལ་ཞྱིང་མཐུའྱི་སོ་ནས་
ཤས་ཆེ་བ་དེ་ནྱི་དེ་ན་དམྱིགས་ཏེ། དཔེར་ན་ཁབ་དང་སོང་བུའྱི་ཚོགས་ལ་རེག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཕྱེ་དང་ལན་ཚྭའྱི་
ཕྱེ་མའྱི་རོ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ཇྱི་ལྟར་དེ་དག་ན་ལྷག་མ་རྣམས་ཡོད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་ཞེ་ན། ལས་ཀྱི་སོ་ནས་
ཏེ། སྡུད་པ་དང་འཛིན་པ་དང་། སྱིན་པ་དང་། གཡོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྐྱེན་དང་ཕྲད་ན་ས་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་
གཤེར་བ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཆུ་དག་ལ་གང་བའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་སོ་ནས་དྲོ་བ་
ཡོད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མ་འདྲེས་ཀང་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ས་དང་ཚོར་བའྱི་ཁྱད་པར་
བཞྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེ་དག་ལས་དེ་དག་ས་བོན་གྱི་སོ་ནས་ཡོད་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤྱིང་
གྱི་ཕུང་པོ་འདྱི་ལ་ཁམས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །རླུང་ལ་ཁ་དོག་ཇྱི་
ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། དོན་འདྱི་ནྱི་དད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་འདྲེས་པར་
དྲྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལ་ནྱི་ཁ་དོག་འཁྲུལ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་ནྱི་དྲྱི་དང་རོ་དག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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མེད་པར་བཤད་པས་དེས་ན་ཡོད་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནྱི་རྫས་དྲུག་དང་། བདུན་དང་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་
ཞེས་བཤད་ཟྱིན་པ་དང་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་བཤད་དོ། །ཡང་ཅྱི་འདྱིར་རྫས་ཁོ་ན་ལ་རྫས་སུ་གཟུང་ངམ། འོན་ཏེ་སེ་
མཆེད་ཀྱི་རྫས་ལ་རྫས་སུ་གཟུང་། དེས་ན་ཅྱིར་འགྱུར། གལ་ཏེ་རྫས་ཁོ་ན་ལ་རྫས་སུ་གཟུང་ནས་ནྱི་རྫས་
བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་དང་རྫས་དགུ་དང་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཉུང་བར་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དེ་ལ་དབྱྱིབས་ཀང་ཡོད་དོ། །ལྱི་བ་ྱིད་དང་ཡང་བ་
ྱིད་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་དང་། འཇམ་པ་ྱིད་དང་རྩུབ་པ་ྱིད་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཀང་
ཡོད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་ལ་ནྱི་གང་བ་ཡང་ཡོད་ལ། བཀེས་པ་དང་སྐོམ་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །འོན་ཏེ་སེ་མཆེད་ལ་རྫས་སུ་
གཟུང་ན་ནྱི་རྫས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་མང་བར་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྫས་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཞེས་
བྱ་བ་བརོད་པར་བྱ་སེ། འབྱུང་བ་ཇྱི་སེད་པ་དག་ཀང་རེག་བྱའྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ནྱི་རྫས་
ཁོ་ན་ལ་རྫས་སུ་གཟུང་སེ། རེན་དུ་གྱུར་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །འདྱིར་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ནྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་རྫས་ལ་རྫས་སུ་
གཟུང་སེ་རེན་ཅན་དུ་གྱུར་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འབྱུང་བའྱི་རྫས་རྣམས་མང་པོར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུར་
བྱས་པའྱི་གཟུགས་རྣམས་རེ་རེ་ཞྱིང་འབྱུང་བ་བཞྱི་ཚན་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་ནྱི་རྱིགས་ལ་རེས་སུ་
གཟུང་སེ། འབྱུང་བ་བཞྱི་པོ་གཞན་དག་ཀང་རྱིགས་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་འབད་དེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་ཅྱི་དགོས། ཚིག་ནྱི་འདུན་པའྱི་སོ་ནས་འཇུག་པ་ཡྱིན་པས་དོན་ལ་བརག་པར་བྱའོ། །གཟུགས་ཅན་
རྣམས་ཀྱི་ངེས་པར་ལྷན་ཅྱིག་སེ་བ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ལག་མ་རྣམས་ཀྱི་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག སེམས་
དང་སེམས་བྱུང་དེས་ལྷན་ཅྱིག འདྱི་དག་ནྱི་ཕན་ཚུན་མེད་ན་འབྱུང་བར་མྱི་ནུས་སོ། །ཐམས་ཅད་འདུས་བྱས་
མཚན་ྱིད་དང་། །ངེས་པར་ལྷན་ཅྱིག་ཅེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། གཟུགས་སམ། སེམས་སམ། སེམས་ལས་བྱུང་བ་
དག་གམ། ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དག་ཀང་རུང་། གང་ཅུང་ཟད་སེ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་སེའོ། །འཐོབ་པའམ། ཐོབ་པ་དང་ནྱི་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་ཁོ་ན་དང་ལྷན་ཅྱིག་སེའྱི་གཞན་
དང་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རམ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་སོས་སོ། །སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་
ཞེས་བརོད་པ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སེམས་བྱུང་རྣམ་ལྔ་སེ། ས་མང་ལ་སོགས་ཐ་དད་
ཕྱྱིར། །སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། ས་མང་པོ་དག་དང་། དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པ་རྣམས་དང་།
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ོན་མོངས་པའྱི་ས་མང་པོ་པ་རྣམས་དང་། མྱི་དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པ་རྣམས་དང་། ོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུའྱི་ས་པ་
རྣམས་སོ། །ས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གོ་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ། གང་ཞྱིག་གང་གྱི་གོ་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེའྱི་ས་
ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་འདྱི་དག་ལ་ས་མང་པོ་པ་ཡོད་པས་ན་ས་མང་པོ་པ་རྣམས་ཏེ། གང་དག་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་
འབྱུང་བའོ། །གང་དག་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བ་དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། ཚོར་དང་སེམས་པ་འདུ་ཤེས་
དང་། །འདུན་དང་རེག་དང་བློ་གོས་དྲན། །ཡྱིད་ལ་བྱེད་དང་མོས་པ་དང་། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེམས་ཐམས་ཅད་
ལ། །ཆོས་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚོགས་པར་འབྱུང་ངོ་ཞེས་གག་གོ་ལོ། །དེ་
ལ་ཚོར་བ་ནྱི་མྱོང་བ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་བ་
ཡང་མ་ཡྱིན་པའོ། །སེམས་པ་ནྱི་སེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའོ། །འདུ་ཤེས་ནྱི་འདུས་ནས་ཤེས་པ་སེ། ཡུལ་
ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའོ། །འདུན་པ་ནྱི་བྱེད་འདོད་པའོ། །རེག་པ་ནྱི་ཡུལ་དང་དབང་པོ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདུས་
པ་ལས་སེས་པའྱི་རེག་པའོ། །བློ་གོས་ནྱི་ཤེས་རབ་སེ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །དྲན་པ་ནྱི་དམྱིགས་
པ་མྱི་བརེད་པའོ། །ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་འཇུག་པའོ། །མོས་པ་ནྱི་འདོད་པའོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་སེམས་
རེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དོ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི་ཕྲ་བས་དེ་ནྱི་རེ་ཞྱིག་རྒྱུན་རྣམས་ལ་
ཡང་ཡོངས་སུ་གཅད་པར་དཀའ་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་དག་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། རེ་ཞྱིག་སན་ལ་སོགས་པ་
གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་རོ་མང་པོ་ཁ་ཅྱིག་གྱི་རོའ ་ི ཁྱད་པར་དབང་པོས་གཟུང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ངེས་པར་
གཟུང་བར་དཀའ་ན། ཆོས་གང་དག་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་བློས་གཟུང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་
དགོས། འདྱི་དག་ལ་དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་ཡོད་པས་འདྱི་དག་ནྱི་དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ། གང་དག་
དགེ་བའྱི་སེམས་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང་བའོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། དད་དང་བག་ཡོད་ཤྱིན་ཏུ་སངས། །བཏང་
སོམས་ངོ་ཚ་ཤེས་ཁེལ་ཡོད། །ར་བ་གྱིས་རྣམ་མྱི་འཚེ་དང་། །བརོན་འགྲུས་རག་ཏུ་དགེ་ལས་འབྱུང་། །ཆོས་
འདྱི་དག་ནྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་དད་པ་ནྱི་སེམས་དྭང་བའོ། །གཞན་དག་ན་ནྱི་བདེན་པ་
དང་དཀོན་མཆོག་དང་ལས་དང་འབྲས་བུ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཡྱིད་ཆེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བག་ཡོད་
པ་ནྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་བསོམ་པའོ། །དེ་དག་ལས་གཞན་པ་བསོམ་པ་དེ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་དག་ྱིད་
ལ་གཅེས་སུ་འཛིན་པ་ྱིད་གང་ཡྱིན་པའོ། །སེ་པ་གཞན་དག་གྱི་མདོ་ལས་ནྱི་སེམས་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་བའོ་ཞེས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འདོན་ཏོ། །ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ནྱི་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ྱིད་དོ། །མདོ་ལས་ལུས་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཞེས་ཀང་
གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་དེ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཇྱི་ ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་
རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་རུང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། འོ་ན་དེར་ནྱི་ལུས་ལས་སུ་རུང་བ་
ཁོ་ན་ལ་ལུས་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ད་ཇྱི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན།
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དག་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ལུས་ལས་སུ་རུང་བ་དེ་ནྱི་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
ཡན་ལག་འདྲེན་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་ལར་སྣང་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགའ་བ་དང་དགའ་བའྱི་གནས་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་རྣམས་དགའ་བ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་
ཏུ་གསུངས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་ཁོང་ཁོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གནོད་སེམས་ཀྱི་སྱིབ་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་
དག་པའྱི་ལྟ་བ་དང་རོག་པ་དང་རོལ་བ་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོར་གསུངས་པ་དག་ལྟ་བུ་སེ། རོག་པ་དང་རོལ་
བ་དག་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་ས་འཐོབ་བོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལུས་ཤྱིན་
ཏུ་སངས་པ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ་བའྱི་ས་འཐོབ་པར་
འགྱུར་རོ། །བཏང་སོམས་ནྱི་སེམས་མམ་པ་ྱིད་དང་། སེམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ྱིད་དོ། །ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་
སེམས་དེ་ྱིད་ལ་རོལ་བའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡང་འབྱུང་། རོལ་བ་མེད་པའྱི་བདག་ྱིད་བཏང་སོམས་
ཀང་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་རུང་བར་གྱུར་ཞེ་ན། འདྱི་དག་གྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི་ཤེས་པར་དཀའོ་ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་
ནམ། ཤེས་པར་དཀའ་བ་ཡང་ཤེས་པ་ནྱི་ཡོད་ཀྱི། གང་འགལ་བཞྱིན་དུ་ཡང་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
ཤེས་པར་དཀའོ། །རོལ་བ་ཡང་གཞན་དུ་འབྱུང་ལ། རོལ་བ་མེད་པ་ཡང་གཞན་དུ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་
འགལ་བ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། འོ་ན་ནྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལས་
འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་གཞན་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་ངང་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་འདྱི་ལ་ཡང་རྱིག་པར་བྱའོ། །ངོ་
ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡོད་པ་ནྱི་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ར་བ་གྱིས་ནྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་གྱིས་པོ་ཆགས་
པ་མེད་པ་དང་། ཞེ་སང་མེད་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གཏྱི་མུག་མེད་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བདག་ྱིད་
ཡྱིན་ལ། ཤེས་རབ་ནྱི་ས་མང་པོ་པ་ཡྱིན་པས་འདྱི་དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་ནྱི་མྱི་བརོད་དོ། །རྣམ་
པར་མྱི་འཚེ་བ་ནྱི་རྣམ་པར་ཐོ་མྱི་འཚམས་པའོ། །བརོན་འགྲུས་ནྱི་སེམས་མངོན་པར་སོ་བའོ། །དགེ་བའྱི་ས་
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མང་པོ་པ་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ས་མང་པོ་ནྱི་ས་མང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་ས་མང་པོ་ཡོད་
པས། འདྱི་དག་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ས་མང་པོ་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་གང་དག་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་སེམས་ལ་
རག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་སེམས་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང་བ་དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། རོངས་དང་
བག་མེད་ལེ་ལོ་དང་། །མ་དད་པ་དང་རྨུགས་དང་རྒོད། །ོན་མོངས་ཅན་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང་། །དེ་ལ་རོངས་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་སེ། མྱི་ཤེས་པ་དང་མྱི་གསལ་བའོ། །བག་མེད་པ་ནྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་མྱི་བསོམ་པ་
སེ། བསོམ་པའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སོ། །ལེ་ལོ་ནྱི་སེམས་མངོན་པར་མྱི་སོ་བ་སེ། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་
མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སོ། །མ་དད་པ་ནྱི་སེམས་མ་དད་པ་སེ། དད་པའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སོ། །རྨུགས་པ་
གང་ཞེ་ན། ལུས་ལྱི་བ་ྱིད་དང་། སེམས་ལྱི་བ་ྱིད་དང་། ལུས་ལས་སུ་མྱི་རུང་བ་ྱིད་དང་། སེམས་ལས་སུ་མྱི་
རུང་བ་ྱིད་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཆོས་མངོན་པ་ལས་ལུས་ཀྱི་རྨུགས་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་རྨུགས་པ་ཞེས་བཤད་པ་
ཇྱི་ལྟར་ན་སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ལུས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ལུས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནོ། །རྒོད་པ་ནྱི་
སེམས་རྣམ་པར་མ་ཞྱི་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ས་མང་པོ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་
མངོན་པ་ལས། ོན་མོངས་པའྱི་ས་མང་པོ་པ་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་མ་ཡྱིན་ནམ། དེ་ལས་རྨུགས་པ་མྱི་འབྱུང་སེ། མ་
དད་པ་དང་། ལེ་ལོ་དང་། བརེད་ངས་པ་དང་། སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་། མ་རྱིག་པ་དང་། ཤེས་བཞྱིན་མ་
ཡྱིན་པ་དང་། ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། ལོག་པར་མོས་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་། བག་མེད་པའོ་
ཞེས་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། འགྱུར་བ་ཤེས་པ་ནྱི་ལྷ་རྣམས་དགའ་བ་ཡྱིན་གྱི། འདོད་པ་ཤེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་
འདོད་པ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། བརེད་ངེས་པ་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་། ཤེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཚུལ་
བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། ལོག་པར་མོས་པ་རྣམས་ནྱི་ས་མང་པོ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་གཏྱི་
མུག་མེད་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པར་ངེས་པར་མ་བཟུང་བ་ལྟར་ོན་
མོངས་པའྱི་ས་མང་པོ་པ་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་ངེས་པར་མྱི་བཟུང་། དྲན་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཁོ་ན་བརེད་ངེས་པ་
ཡྱིན་ལ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཁོ་ན་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་གང་དག་ས་མང་པོ་པ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ོན་མོངས་པའྱི་ས་མང་པོ་པ་ཡང་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མུ་
བཞྱི་སེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་པ་དང་། འདུན་པ་དང་། རེག་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དད་པ་དང་། ལེ་ལོ་དང་། ག་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་། བག་མེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དྲན་པ་ལ་སོགས་པ་ོན་
མོངས་པ་ཅན་ལྔ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་རྣམས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཁ་
ཅྱིག་ནྱི་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ལོག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་གཞན་དུ་འདོད་དེ། དེ་དག་གྱི་མུ་བཞྱི་པ་ནྱི་དེ་
ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྨུགས་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་འདོད་པ་དེ་ོན་མོངས་པའྱི་
ས་མང་པོ་པ་དག་ཏུ་མ་བཏོན་པ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ེས། འདྱི་སྐད་དུ་གདོན་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་བཏོན་ཏེ། རྨུགས་པ་སོད་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་དུ་སེད་པར་འགྱུར་གྱི་རྒོད་པ་
སོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་གག་གོ །གང་ཞྱིག་རྒོད་པ་མྱི་སོད་ལ་རྨུགས་པ་སོད་པ་ཡང་སུ་ཞྱིག་
ཡོད། ཡང་ན་གང་ཞྱིག་རྨུགས་པ་མྱི་སོད་ལ་རྒོད་པ་སོད་པ་ཡང་སུ་ཞྱིག་ཡོད་དེ། འདྱི་དག་ནྱི་ནམ་དུ་ཡང་ལྷན་
ཅྱིག་སོད་པ་ྱིད་འདོར་བར་མྱི་འགྱུར་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་གང་ཞྱིག་གང་ལ་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ནྱི་སོད་པར་ཤེས་པར་
བྱ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པའྱི་ས་ཆེན་པོ་པ་ནྱི་དྲུག་པོ་ཁོ་ནར་འགྲུབ་བོ། །དེ་དག་ཀང་རག་ཏུ་ོན་མོངས་པ་
ཅན་གྱི་སེམས་ཁོ་ན་ལ་འབྱུང་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་དགེ་ལ་ནྱི་ཁེལ་མེད་དང་། །ངོ་ཚ་མེད་པའོ། །ངོ་
ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་པ་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང་བས་ཆོས་འདྱི་ྱིད ་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ས་ཆེན་
པོ་པ་དག་ཅེས་བྱའོ། །དེ་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་འོག་ནས་འཆད་དོ། །ཁོ་བ་དང་། ཁོན་དུ་འཛིན་དང་གཡོ་དང་
ནྱི། །ཕྲག་དོག་འཚིག་འཆབ་སེར་སྣ་དང་། །སྒྱུ་དང་རྒྱགས་དང་རྣམ་འཚེ་ནྱི། །ོན་མོངས་ཆུང་ངུའྱི་ས་པ་
རྣམས། །འདྱི་དག་ལ་ོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུའྱི་ས་ཡོད་པས་འདྱི་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུའྱི་ས་པ་རྣམས་ཏེ། མ་
རྱིག་པ་ཙམ་དང་བསོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་དག་གྱི་ནང་ནས་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་
དེ་དག་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་འགོད་པ་དང་གྱིད་ལ་སོགས་པ་མ་ངེས་པ་གཞན་དག་ཀང་
ཡོད་པས། དེ་ལ་སེམས་གང་ཞྱིག་ལ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དུ་ཞྱིག་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འབྱུང་བ་བརོད་པར་བྱ་སེ།
རེ་ཞྱིག་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སེམས་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། མ་འདྲེས་པ་
དང་། ོན་མོངས་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། བསྱིབས་ལ་
ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། མ་བསྱིབས་པ་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སེམས་
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ནྱི་ངེས་པར་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལ། འདོད་པའྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ལ་
ནྱི། །རོག་དང་དཔྱོད་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར། །སེམས་ལས་བྱུང་བ་ྱི་ཤུ་གྱིས། །གདོན་མྱི་ཟ་བར་འབྱུང་སེ། ས་
མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། རོག་པ་དང་དཔྱོད་པའོ། །ལ་ལ་དག་ཏུ་འགོད་པ་
བསྣན། །དགེ་བའྱི་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ནྱི་འགོད་པ་མེད་པས་གང་ལ་ཡོད་པ་དེར་དེ་ྱིད་ཀྱིས་གགས་ན་
སེམས་ལས་བྱུང་བ་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་འབྱུང་ངོ་། །འགོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཅེ་ན། ངན་པར་བྱས་པའྱི་ངོ་བོ་
ྱིད་ནྱི་འགོད་པའོ། །འདྱི་ནྱི་འགོད་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིད་ལ་གཅགས་པ་ལ་འགོད་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་
ན་སོང་པ་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་ལ་སོང་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། མྱི་སྡུག་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་མ་
ཆགས་པ་ལ་མྱི་སྡུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འཇྱིག་རེན་ན་ཡང་གོང་ཐམས་ཅད་ལྷགས་སོ། །ཡུལ་ཐམས་ཅད་
ལྷགས་སོ་ཞེས་གནས་པ་སོན་པ་མཐོང་ལ། འགོད་པ་ཡང་ཡྱིད་ལ་གཅགས་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཡང་ན་འདྱི་ནྱི་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་རེག་པའྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་སོན་
གྱི་ལས་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་གང་མ་བྱས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་
འགོད་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མ་བྱས་པ་ལ་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། བདག་གྱིས་མ་བྱས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་མ་ལེགས་
པ་བྱས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འགོད་པ་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བ་མ་བྱས་པ་དང་མྱི་དགེ་བ་བྱས་པ་ནས་
གདུང་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །བཟློག་པ་ནྱི་འགོད་པ་མྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་གྱི་ག་ཡང་གྱི་ག་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །མྱི་དགེ་བ་ནྱི་མ་འདྲེས་དང་། །ལྟ་དང་ལྡན་ལའང་ྱི་ཤུ་འབྱུང་། །མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་མ་འདྲེས་པ་གང་ཡྱིན་
པ་དེ་ལ་ནྱི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ྱི་ཤུ་འབྱུང་སེ། ས་མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། ོན་མོངས་པའྱི་ས་མང་པོ་པ་དྲུག་དང་།
མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བའྱི་ས་མང་པོ་པ་གྱིས་དང་། རོག་པ་དང་དཔྱོད་པའོ། །མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། སེམས་གང་
ལ་མ་རྱིག་པ་འབའ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་གཞན་མེད་པའོ། །མྱི་དགེ་བའྱི་
སེམས་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་ྱི་ཤུ་འབྱུང་སེ། མ་འདྲེས་པ་ལ་གང་དག་འབྱུང་བ་ཁོ་ནའོ། །ལྟ་བ་ལྷག་པའྱི་
ཕྱྱིར་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་ས་མང་པོ་པ་ཁོ་ནའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁྱད་
པར་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་མྱི་དགེ་བ་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་གང་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བའམ། ལྟ་བ་
མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའམ། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡོད་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ཞྱི་དང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཁོ་སོགས་དང་། །འགོད་པ་དང་ནྱི་ྱི་ཤུ་གཅྱིག །མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་འདོད་ཆགས་ཀང་རུང་། ཁོང་ཁོ་བ་ཡང་
རུང་། ང་རྒྱལ་ཡང་རུང་། ཐེ་ཚོམ་ཡང་རུང་། ོན་མོངས་པ་བཞྱི་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ནྱི་
ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་འབྱུང་སེ། ོན་མོངས་པ་དེ་དང་མ་འདྲེས་པར་བཤད་པ་ྱི་ཤུའོ། །ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་ེ་བའྱི་ོན་
མོངས་པ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སེམས་ལ་ཡང་ྱི་ཤུ་པོ་དེ་དག་དང་། ེ་བའྱི་ོན་
མོངས་པ་དེ་དང་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་འབྱུང་ངོ་། །འགོད་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་འབྱུང་སེ། འགོད་པ་དེ་
ྱིད་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོར་ན་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་མ་འདྲེས་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
ལ་ཡང་ྱི་ཤུ་འབྱུང་ལ། ོན་མོངས་པ་དང་ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལ་ནྱི་ྱི་ཤུ་ར་
གཅྱིག་འབྱུང་ངོ་། །བསྱིབས་ལ་བཅོ་བརྒྱད། འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་
ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སེམས་ནྱི་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའོ། །དེ་ལ་ནྱི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་
བཅོ་བརྒྱད་འབྱུང་སེ། ས་དང་པོ་པ་བཅུ་དང་། ོན་མོངས་པའྱི་ས་མང་པོ་པ་དྲུག་དང་། རོག་པ་དང་དཔྱོད་
པའོ། །ལྟ་བ་ནྱི་ས་མ་དང་འདྲ་བ་ྱིད་དེ་ལྷག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལུང་མ་བསན་པ་གཞན་ལ་བཅུ་གྱིས་དག་ཏུ་
འདོད། བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ལས་གཞན་པ་ནྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའོ། །དེ་ལ་ནྱི་
སེམས་ལས་བྱུང་བ་བཅུ་གྱིས་འབྱུང་བར་འདོད་དེ། ས་མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དག་གོ །ྱི་
འོག་པ་དག་ནྱི་འགོད་པ་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་ཡང་འདོད་ལ་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ཡང་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་འདྲ་བར་ལུང་
དུ་མ་བསན་པར་ཡང་འདོད་དེ། དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སེམས་ལ་བཅུ་གསུམ་འབྱུང་
བར་འགྱུར་རོ། །གྱིད་ནྱི་ཀུན་ལ་མྱི་འགལ་ཕྱྱིར། །གང་ལ་ཡོད་པ་དེས་བསྣན་ནོ། །གྱིད་ནྱི་དགེ་བ་དང་། མྱི་
དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་སེམས་ཐམས་ཅད་དང་མྱི་འགལ་བས།
དེའྱི་ཕྱྱིར་གང་ལ་དེ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེས་བསྣན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། གང་ལ་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་འབྱུང་བ་དེ་ལ་ནྱི་ྱི་
ཤུ་ར་གསུམ་མོ། །གང་ལ་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་འབྱུང་བ་དེ་ལ་ནྱི་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་
པའོ། །གང་དེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ལས། བྱུང་བ་ངེས་པར་བཤད་པ། དེ་ལས་འགོད་གྱིད་མྱི་
དགེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དང་པོ་དག་ན་མེད། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དེ་ལས་འགོད་པ་
དང་གྱིད་དང་། གང་ཡང་ཅུང་ཟད་མྱི་དགེ་བ་འདྱི་ལྟ་སེ། གཡོ་དང་སྒྱུ་དང་རྒྱགས་པ་མ་གཏོགས་པ་ཁོ་བ་ལ་
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སོགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་པ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དེ། གཞན་ཐམས་ཅད་ནྱི་
དེ་དང་འདྲའོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་མེད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཁོ་ན་དང་། རོག་པའང་བསམ་གཏན་
ཁྱད་པར་ཅན་ན་མེད་དེ། ལྷག་མ་ནྱི་དེ་དང་འདྲའོ། །དེ་ཡྱི་གོང་ན་དཔྱོད་པ་ཡང་། །བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་
ལས་གོང་མ་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་དག་ན་ནྱི་ཇྱི་སྐད་རོག་པ་དང་། དཔྱོད་
པ་ཡང་མེད་དོ། །ཡང་ཞེས་བྱ་བའྱི་སས་ནྱི་གཡོ་དང་སྒྱུ་ཡང་མེད་དེ། ལྷག་མ་ནྱི་དེ་དང་འདྲའོ། །ཚངས་པའྱི་བར་
དུ་སྒྱུ་ཡོད་པར་འབྱུང་གྱི འཁོར་དང་འབྲེལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གོང་ན་ནྱི་མེད་དེ། དེ་ནྱི་རང་གྱི་འཁོར་གྱི་ནང་
དུ་དགེ་སོང་ར་ཐུལ་གྱིས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་འདྱི་དག་ཡོངས་སུ་མ་ལུས་པར་གང་དུ་འགག་པར་འགྱུར་ཞེས་དྲྱི་བ་
དྲྱིས་པ་དང་། །མྱི་ཤེས་པས་ཁོ་བོ་ནྱི་ཚངས་པའོ། །ཚངས་པ་ཆེན་པོའ །ོ །དབང་ཕྱུག་གོ །བྱེད་པ་པོའ །ོ །སྤྲུལ་པ་
པོའ །ོ །འབྱྱིན་པར་བྱེད་པ་པོའ །ོ །འབྱྱིན་པ་པོའ །ོ །དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གཏམ་རླུང་ལ་
བསྐུར་རོ། །ས་གང་ན་སེམས་གང་ལ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དེ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་
གཞུང་ལ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཁ་ཅྱིག་གྱི་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་འབྱུང་བ་བརོད་པར་བྱ་སེ། ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་
པ་ལ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། མ་གུས་ངོ་ཚ་མེད། ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་ལ་མ་
གུས་པ་ྱིད་དེ། བཀུར་བ་མེད་པ་ྱིད་དང་། འཇྱིགས་པས་དབང་མྱི་སྒྱུར་བ་ྱིད་ནྱི་ངོ་ཚ་མེད་པ་ྱིད་དེ་གུས་
པའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སོ། །ཁེལ་མེད། ཁ་ན་མ་ཐོ་འཇྱིགས་མྱི་ལྟ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དམ་པ་
རྣམས་ཀྱིས་སད་པ་སེ། དེ་ལ་འཇྱིགས་པར་མྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཁེལ་མེད་པའོ། །འདྱིར་འཇྱིགས་པ་ནྱི་མྱི་འདོད་པའྱི་
འབྲས་བུ་སེ། འདྱི་ལས་འཇྱིགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ། མྱི་འཇྱིགས་པར་ལྟ་བ་
འཇྱིགས་པར་མྱི་ལྟ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནམ་འོན་ཏེ་འཇྱིགས་པར་མྱི་ལྟ་བ་ྱིད་ཡྱིན། དེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་
མྱི་འཇྱིགས་པར་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འཇྱིགས་པར་མྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་
ན་ནྱི་མ་རྱིག་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །ལྟ་བ་ཡང་ལྟ་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ལ་མྱི་ལྟ་བ་ཡང་མྱི་ལྟ་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་
ན་ཅྱི་ཞེ་ན། དེ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་སེ། དེ་ནྱི་ཁེལ་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །གཞན་
དག་ན་རེ་ནྱི་བདག་ལ་ལྟོས་ནས་ེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་འཛེམ་པ་ནྱི་ངོ་ཚ་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་
ནྱི་ཁེལ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལྟོས་པ་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བདག་དང་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ཅྱིག་ཅར་རོ་ཞེས་ནྱི་མྱི་ཟེར་རོ། །འོན་ཀང་མྱི་འཛེམ་པ་ཁ་ཅྱིག་བདག་ལ་ལྟོས་ནས་
ཀང་འཇུག་པ་ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ངོ་ཚ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་འཇུག་པ་ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་
པ་དེ་ནྱི་ཁེལ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཟློག་པ་ནྱི་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། རེ་ཞྱིག་
རོག་པ་དང་པོ་ལྟར་ན་གུས་པ་དང་བཅས་པ་ྱིད་དེ། བཀུར་བ་དང་བཅས་པ་ྱིད་དང་། འཇྱིགས་པས་དབང་
སྒྱུར་བ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ནྱི་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ལ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དག་ལ་འཇྱིགས་པར་ལྟ་བ་ྱིད་ནྱི་ཁེལ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ནོ། །རོག་པ་གྱིས་པ་ལྟར་ན་ནྱི་བདག་དང་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དག་ལས་འཛེམ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དགའ་
བ་དང་གུས་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། དགའ་དང་ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། དགའ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་
ཏེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ལ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནྱི་སྱིད་པ་སེ། དཔེར་ན་
བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་དགའ་བ་ལྟ་བུའོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དད་པ་སེ། དཔེར་ན་
སོན་པ་དང་བླ་མ་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་ལ་དགའ་བ་ལྟ་བུའོ། །དད་པ་ཡྱིན་ལ་དགའ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་
དེ། སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དད་པ་ལྟ་བུའོ། །དགའ་བ་ཡྱིན་ལ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་
ཡོད་དེ། དགའ་བ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ལྟ་བུའོ། །གྱི་ག་ཡྱིན་པ་ནྱི་འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དད་པ་ལྟ་
བུའོ། །གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །གང་ཟག་དག་ལ་ལྟོས་ནས་ནྱི་དགའ་བ་ཡྱིན་ལ་
གུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བུ་དང་ཆུང་མ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་གནས་པ་དང་། ེ་གནས་དག་ལ་དགའ་བ་ལྟ་བུའོ། །གུས་
པ་ཡྱིན་ལ་དགའ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བླ་མ་གཞན་དག་ལ་གུས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྱི་ག་ཡྱིན་པ་ནྱི་རང་གྱི་བླ་མ་དག་ལ་
གུས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དད་པ་ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་དགའ་བ་ནྱི་དགའ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ྱིད་
དགའ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གུས་ྱིད་ངོ་ཚ་ཤེས། གུས་པ་ནྱི་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བཀུར་བ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དེ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་འཛེམ་པ་
ནྱི་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་གུས་པ་ྱིད་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་གྱིས་འདོད་དང་
གཟུགས་དག་ན། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་དགའ་བ་དང་གུས་པ་དག་མེད་དོ། །དད་པ་དང་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་
དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ཆོས་
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དག་དང་གང་ཟག་ལ་དད་པ་ཡྱིན་ལ། བཀུར་བ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །དེ་ལ་གང་དག་གང་ལ་
ཟག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དད་པ་དང་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དེ་དག་དེ་ན་མེད་དེ། འདྱིར་ནྱི་དགའ་བ་དང་གུས་པ་དེ་དག་ལ་
བསམས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དག་ལ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། རོག་དང་དཔྱོད་པ་རྱིང་
ཞྱིབ་ྱིད། གང་གྱི་ཞེ་ན། སེམས་ཀྱིའོ་ཞེས་འོག་ནས་འཆད་དེ། རོག་པ་ནྱི་སེམས་རྱིང་བའོ། །དཔྱོད་པ་ནྱི་
སེམས་ཞྱིབ་པའོ། །སེམས་གཅྱིག་ལ་དེ་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ལྡན་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་དཔེར་ན་མར་སར་ཆུ་དག་གྱི་
ནང་དུ་བོར་བ་སེང་ནས་ྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་དག་གྱིས་རེག་ན་ཧ་ཅང་ཡང་མྱི་འཁྱག་ལ། ཧ་ཅང་ཡང་མྱི་འཇུ་བ་དེ་
བཞྱིན་དུ། སེམས་ཀང་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར། ཧ་ཅང་རྱིང་
བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་གྱི་གའྱི་བྱ་བ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ྱི་མ་དང་ཆུ་མར་
སར་འཁྱག་པ་ྱིད་དང་འཇུ་བ་ྱིད་དག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་དེ་དག་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་ལྟར་རོག་པ་
དང་དཔྱོད་པ་དག་ཀང་རྱིང་བ་དང་ཞྱིབ་པ་ྱིད་དག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྱིང་བ་དང་ཞྱིབ་པ་ས་དང་
རྣམ་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ལྟོས་པ་ཅན་ཡང་ཡྱིན་པས་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི བར་དུ་རོག་པ་དང་། དཔྱོད་པ་དག་ཡོད་
པར་འགྱུར་རོ། །རྱིང་བ་དང་ཞྱིབ་པ་ྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པར་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་
རེ་མདོ་ལས་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དག་ནྱི་ངག་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། བརགས་ཤྱིང་
དཔྱད་ནས་ཚིག་ཏུ་སྨྲའྱི་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་རྱིང་བ་གང་དག་ཡྱིན་པ་
དེ་དག་ནྱི་རོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱིབ་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་དཔྱོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གལ་ཏེ་སེམས་
རེ་གཅྱིག་ལ་རྱིང་བ་ཡང་ཆོས་གཞན་ཡྱིན། ཞྱིབ་པ་ཡང་ཆོས་གཞན་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལ་འགལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད།
གལ་ཏེ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་ཐ་དད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་འགལ་བ་མེད་དོ། །རྱིགས་གཅྱིག་པ་ནྱི་
ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོ་ྱིད་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་བ་མྱི་སྱིད་དོ། །རྱིགས་ཐ་དད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །འོ་ན་ནྱི་དེ་བརོད་པར་
བྱ་དགོས་སོ། །དེ་བརོད་པར་ནྱི་དཀའ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོའ་ི ྱིད་ཀྱིས་གསལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་
ལྟ་ན་ནྱི་གསལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རྱིགས་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་
སེམས་གཅྱིག་ལ་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དག་མྱི་འབྱུང་བ་ྱིད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བསམ་གཏན་དང་པོ་
ཡན་ལག་ལྔ་པར་བཤད་ཅེ་ན། ས་ལས་དེ་ཡན་ལག་ལྔ་པར་བཤད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ང་རྒྱལ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དང་རྒྱགས་པ་དག་ལ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། ང་རྒྱལ་ཁེངས་པ་རྒྱགས་པ་ནྱི། །རང་གྱི་ཆོས་ལ་
ཆགས་པ་ཡྱི། །སེམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའོ། །ཕ་རོལ་པོ་ལས་གང་ཡང་རུང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོངས་
སུ་བརགས་ནས་སེམས་ཁེངས་པ་ནྱི་ང་རྒྱལ་ལོ། །རྒྱགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་ཆགས་པའྱི་
སེམས་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཆང་ལས་སེས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱགས་
པ་ཡང་འདོད་ཆགས་ལས་སེས་པའྱི་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའྱི་བྱེ་བྲག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སེམས་ལས་བྱུང་བ་
རྣམས་སེམས་དང་བཅས་ཏེ་རྣམ་པ་རེ་རེ་ནས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གསུང་རབ་ལས་འདྱི་དག་གྱིས་ཐ་སད་དུ་
འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱི་མྱིང་འདྱི་དག་བརོད་དེ། སེམས་དང་ཡྱིད་དང་རྣམ་ཤེས་ནྱི་དོན་གཅྱིག་འབྱེད་པས་
ན་སེམས་སོ། །ཤེས་པས་ན་ཡྱིད་དོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་དགེ་བ་དང་མྱི་
དགེ་བའྱི་ཁམས་དག་གྱིས་བསགས་པས་ན་སེམས་སོ། །དེ་ྱིད་རེན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་ཡྱིད་དོ། །རེན་པར་གྱུར་པ་ནྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་སེམས་དང་ཡྱིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དོན་གཅྱིག་པ་དེ་
བཞྱིན་དུ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་དང་། །རེན་དང་དམྱིགས་དང་རྣམ་བཅས་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པའང་།
དོན་གཅྱིག་སེ། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དེ་དག་ྱིད་དབང་པོ་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རེན་དང་བཅས་པ་དག་
ཅེས་བྱའོ། །ཡུལ་ལ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་དག་གོ །དམྱིགས་པ་དེ་ྱིད་ལ་རྣམ་པ་རེ་རེ་
ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་དག་གོ །མམ་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
དག་གོ །རྣམ་པ་གང་དག་གྱིས་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ལྔས། མཚུངས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་རེན་དང་
དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་དུས་དང་རྫས་མཚུངས་པ་དག་གྱིས་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །རྫས་མཚུངས་པ་གང་
ཞེ་ན། ཇྱི་ལྟར་སེམས་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་རེ་རེ་ཡྱིན་
པའོ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྒྱས་པ་དང་། རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་བཅས་པ་དག་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །མྱི་ལྡན་
པ་ཡྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས། །ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་སྐལ་མམ་དང་། །འདུ་ཤེས་མེད་སོམས་འཇུག་དག་དང་། སོག་དང་
མཚན་ྱིད་རྣམས་དང་ནྱི། །མྱིང་གྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་། །འདུ་བྱེད་འདྱི་དག་ནྱི་སེམས་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དག་ཅེས་
བྱའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་ཐོབ་པ་རེད་དང་ལྡན་པའོ། །ཐོབ་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། མ་ཐོབ་པ་དང་རྣམ་པར་མས་པ་
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ལས་རེད་པ་དང་། ཐོབ་ནས་ལྡན་པའོ། །བཟློག་པ་ནྱི་མ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་འདྱི་
དག་གང་གྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་རང་རྒྱུད་དུ། །གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱིའོ། །གཞན་གྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་གྱི་དག་དང་ནྱི་འགལ་ཡང་ལྡན་པ་མེད་དོ། །རྒྱུད་དུ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་
ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཅན་དུ་མྱི་བགང་བ་དག་དང་ནྱི་འགའ་ཡང་ལྡན་པ་མེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་རེ་ཞྱིག་འདུས་མ་
བྱས་དག་གྱི་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདུས་མ་བྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་དག་ནྱི། འགོག་གྱིས་ཀྱི། སོ་
སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་འགོག་པ་དང་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་མངོན་
པ་ལས། ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་དང་སུ་ཞྱིག་ལྡན་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོ་ཞེས་འབྱུང་
ངོ་ཞེས་གག་གོ །སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་དང་ནྱི་འཆྱིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ལ་
གནས་པ་མ་གཏོགས་པ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ཁ་ཅྱིག་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །ནམ་མཁའ་དང་ནྱི་
འགའ་ཡང་ལྡན་པ་མེད་དེ། དེ་བས་ན་འདྱི་ལ་ཐོབ་པ་མེད་དེ། གང་ལ་ཐོབ་པ་མེད་པ་དེ་ལ་ནྱི་མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་
དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཡྱིན་ནོ། །ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫས་གཞན་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་
གང་ལས། སྨྲས་པ་མདོ་ལས་ཏེ། མདོ་ལས་དེ་མྱི་སོབ་པའྱི་ཆོས་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་བསེད་ཅྱིང་སོ་སོར་ཐོབ་པ་
ལས་ཀུན་ཏུ་ལྡན་པས་ན་ཡན་ལག་ལྔ་རྣམ་པར་སྤངས་པའྱི་འཕགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་
སོ། །འོ་ན་ནྱི་དེས་ནྱི་སེམས་ཅན་དུ་མྱི་སེན་པ་དག་དང་སེམས་ཅན་གཞན་དག་དང་ཡང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ།
ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། མདོ་ལས་དགེ་སོང་དག་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་ལྡན་པ་ཞེས་
རྒྱས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེར་ནྱི་དབང་བ་དེ་ྱིད་ལ་ལྡན་པའྱི་སར་གསུངས་ཏེ། དེ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་
དག་ལ་དབང་ྱིད་དགའ་དགུར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྡན་པ་དེར་ནྱི་དབང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། གཞན་དུ་ནྱི་རྫས་
གཞན་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་དག་ལས། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མྱི་རུང་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། མྱི་རུང་བ་འདྱི་དག་ཡོད་དེ།
གང་གྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་དང་ས་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རམ། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་ལྟར་འདྱིའྱི་རང་གྱི་
ངོ་བོ་ཡང་མྱི་སྣང་ལ། མྱིག་དང་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་བྱ་བ་ཡང་མྱི་སྣང་བ་དེའྱི་ཕྱྱིར་རྫས་ཀྱི་ཆོས་མྱི་སྱིད་པས་
མྱི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ལ་ཐོབ་པའོ་ཞེས་བྱའོ་ཞེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་
རོ། །ཆོས་གང་དག་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་དང་། གང་དག་ས་འཕོས་པ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་བཏང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སོམས་པ་དེ་དག་ཀང་ཇྱི་ལྟར་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན།
དེའྱི་ཚེ་སེ་བའམ། སེ་བའྱི་སེ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་པར་འགྱུར། འཆྱིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ོན་མོངས་
པ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆེན་པོ་སེ་བའྱི་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ཐོབ་པ་བྱེ་བྲག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་
ཏེ་དེ་ལས་དེ་དག་གྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་འགྱུར་ན་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ལས་དེ་དག་སེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐོབ་པ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་
མ་ཡྱིན་ནོ། །ཐོབ་པ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་སུ་ཟེར། འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ།
ཐོབ་པ་མེད་ན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཡྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་འཕགས་པ་དང་། སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་རྣམས་ལ་འདྱི་དག་ནྱི་
འཕགས་པའོ། །འདྱི་དག་ནྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ངོ་ཤེས་རྣམ་པར་གཞག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་
སྤངས་པ་དང་མ་སྤངས་པ་ྱིད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལས་འགྱུར་བར་འོས་སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ོན་མོངས་པ་སྤངས་
པའོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ོན་མོངས་པ་མ་སྤངས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ྱིད་དུ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། ཐོབ་པ་ཡོད་ན་ནྱི་དེ་
དང་བྲལ་མ་བྲལ་ལས་འདྱི་ཡང་འགྲུབ་བོ། །འདྱི་ནྱི་རེན་གྱི་བྱེ་བྲག་ལས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འཕགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་གནས་དེ་ནྱི་མཐོང་བ་དང་བསོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་མཐུས་ཇྱི་ལྟར་དེ་དག་གྱིས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ོན་
མོངས་པ་རྣམས་ཡང་འབྱུང་བར་མྱི་ནུས་པ་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་རེན་འབྲུ་མེས་ཚིག་པ་བཞྱིན་དུ་
ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་དུ་མ་གྱུར་པའམ། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱི་ས་བོན་གྱི་དངོས་པོ་མས་པར་
བྱས་ན་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་ཞེས་བྱ་ལ། བཟློག་པ་ནྱི་མ་སྤངས་པ་མ་ཡྱིན་པས་གང་མ་སྤངས་པ་དེ་དག་མྱི་
ལྡན། གང་སྤངས་པ་དེ་དང་ནྱི་མྱི་ལྡན་ནོ་ཞེས་གདགས་སོ། །དགེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། མ་
འབད་པར་སེ་བ་རྣམས་དང་། འབད་དེ་སེ་བ་རྣམས་ཏེ། གང་དག་སེ་བས་ཐོབ་པ་དང་། སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་
ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་མ་འབད་པར་སེ་བ་རྣམས་དང་ནྱི་རེན་དེ་དག་གྱི་ས་བོན་གྱི་ དངོས་པོ་མས་
པར་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྡན་ལ། མས་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་ཏུ་ཆད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྒྱུ་ལ་དགེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་དངོས་
པོ་གཏན་དུ་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དག་འབད་དེ་སེ་བ་ནྱི་སེས་པ་དེ་དག་དང་རྒྱུད་ལ་དེ་
དག་སེ་བའྱི་དབང་ྱིད་ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྡན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱིར་ས་བོན་ཁོ་ན་ར་ནས་མ་
བཏོན་པ་དང་། མས་པར་མ་བྱས་པ་དང་། དབང་ྱིད་ཀྱི་དུས་ན་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་ནྱི་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་
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འཐོབ་ཀྱི་རྫས་གཞན་ནྱི་མེད་དོ། །ས་བོན་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། འབྲས་བུ་བསེད་པར་བྱ་བ་ལ་རྒྱུད་
འགྱུར་བའྱི་བྱེ་བྲག་གྱི་མངོན་སུམ་མམ་བརྒྱུད་པས་ནུས་པའྱི་མྱིང་དང་གཟུགས་གང་ཡྱིན་པའོ། །འགྱུར་བ་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱུད་གཞན་ྱིད་དུ་འགྱུར་བའོ། །རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། འདུ་བྱེད་
དུས་གསུམ་པ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །གང་ལས་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་
པ་བཞྱི་པོ་དག་བསོམ་པའྱི་སྐལ་བ་དང་མྱི་ལྡན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེར་ནྱི་ལྡན་པ་ཆགས་པ་དང་དུ་ལེན་པའམ་
མྱི་སེལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྱིད་དུ་དེ་དང་དུ་ལེན་པའམ་མྱི་སེལ་བ་དེ་སྱིད་དུ་དེ་དག་བསོམ་པའྱི་སྐལ་བ་དང་མྱི ་
ལྡན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྡན་པ་འདྱི་དང་དེ་འགོག་པ་མྱི་ལྡན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཏགས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་གྱི་
རྫས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་གྱི་ག་རྫས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཐོབ་པ་དེ་ནྱི། དུས་གསུམ་པའྱི་རྣམ་པ་
གསུམ་ཞེས་གག་སེ། ཆོས་འདས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པ་འདས་པ་ཡང་ཡོད། མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་
ཡོད་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་སོ་སོར་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །དགེ་ལ་སོགས་
ཀྱི་དགེ་ལ་སོགས། །དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་དགེ་
བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེར་གཏོགས་རྣམས་ཀྱི་རང་ཁམས་པ། །ཆོས་གང་
དག་ཁམས་གང་དུ་གཏོགས་པ་དེ་དག་གྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་རང་གྱི་ཁམས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པ་ནྱི་སོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་
ན་སོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མ་གཏོགས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞྱི། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་མདོར་བསྡུ་
ན་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། ཁམས་གསུམ་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའོ། །དེ་ལ་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་འགོག་
པའྱི་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པའྱི་ནྱི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་
པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་གྱི་བདེན་པའྱི་ཟག་པ་མེད་པ་ྱིད་དོ། །དེ་ནྱི་མདོར་བསྡུས་
ཏེ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །སོབ་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་སོབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་མྱི་
སོབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྱི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་བྱེ་བྲག་ཡོད་པས་དེ་བསན་
པར་བྱ་སེ། སོབ་དང་མྱི་སོབ་མྱིན་གྱི་གསུམ། སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྱི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་དང་། འདུས་མ་བྱས་སོ། །དེ་དག་གྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་སོབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱེ་
བྲག་གྱིས་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རེ་ཞྱིག་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་
འགོག་པ་དང་། འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཐོབ་པ་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པའྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་སོབ་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་མྱི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་སོབ་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་ནྱི་སོབ་པའོ། །མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་གྱིས་
ཐོབ་པའྱི་ནྱི་མྱི་སོབ་པའོ། །མཐོང་བ་དང་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ནྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་
བས་དང་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་བྱེ་བྲག་ཡོད་པས་དེ་
བསན་པར་བྱ་བ་སེ། སྤང་བྱ་མྱིན་པའྱི་རྣམ་གྱིས་འདོད། །སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དག་ནྱི་ཟག་པ་མེད་
པ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ལས་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་འགོག་པ་དང་། འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཐོབ་པ་སོ་
སོར་བརགས་པས་འགོག་པའྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱའོ། །དེ་ྱིད་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་
དང་། ལམ་གྱི་བདེན་པ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་སེ་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པའོ། །དུས་གསུམ་པའྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ཞེས་
སྱིར་བསན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་དམྱིགས་ཀྱིས་བསན་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ལུང་བསན་མྱིན་ཐོབ་ལྷན་ཅྱིག་སེ། །མ་
བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་སོབས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ལྷན་ཅྱིག་སེ་བ་ཁོ་ན་སེ། སར་སེ་བ་
ཡང་མེད་ལ་དུས་ཕྱྱིས་སེ་བ་ཡང་མེད་དོ། །དེས་ན་དེ་དག་གྱི་ནྱི་འདས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་འདས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ།
ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་དེ་དང་འདྲའམ་ཞེ་ན། མངོན་ཤེས་སྤྲུལ་པ་མ་གཏོགས་པ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་དང་མྱི་འདྲ་སེ། མངོན་པར་
ཤེས་པ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གྱིས་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་མ་གཏོགས་པའོ། །དེ་དག་ནྱི་སོར་བའྱི་ཁྱད་པར་
གྱིས་འགྲུབ་པས་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་སར་དང་ཕྱྱིས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སེ་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །བཟོའ ་ི གནས་པ་
ཁ་ཅྱིག་དང་། སོད་ལམ་པ་ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པ་ཡང་འདོད་དོ། །ཅྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཁོ་ནའྱི་ཐོབ་
པ་ལ་ལྷན་ཅྱིག་སེ་བ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། བསྱིབས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིའང་། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་
བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ཐོབ་པ་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་སེ་བ་ཁོ་ན་སེ། ཆེན་པོས་ཀང་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་
ཡྱིན་པ་མྱི་སོབ་པས་སོབས་ཆུང་བས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པའྱི་
བྱེ་བྲག་འདྱི་ཡྱིན་པ་ལྟར་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་བྱེ་བྲག་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།
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སྨྲས་པ། ཡོད་དེ། འདོད་པ་ན། གཟུགས་ཀྱི་སར་ནྱི་སེ་བ་མེད། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སར་སེ་བ་མེད་དོ། །ལྷན་ཅྱིག་སེ་བ་དང་། དུས་ཕྱྱིས་སེ་བ་ནྱི་ཡོད་དོ། །ཅྱི་མ་ཐོབ་པ་ཡང་
ཐོབ་པ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པའྱི་བྱེ་བྲག་ཡོད་དམ། སྨྲས་པ་མེད་དོ། འོ་ན་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མ་ཐོབ་མ་བསྱིབས་ལུང་མ་
བསན། །མ་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དུས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ནྱི།
འདས་མ་སེས་ཀྱི་དེ་རྣམ་གསུམ། །ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་མ་ཐོབ་པ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནྱི་མེད་དོ། །འདས་པ་དང་མ་
འོངས་པ་དག་གྱི་ནྱི་དུས་གསུམ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་སོགས་གཏོགས་དང་དྲྱི་མེད་ཀྱིའང་། །རྣམ་གསུམ་ཞེས་
བྱ་བར་སར་ཏེ། འདོད་པར་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་
ཡྱིན་ལ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པར་གཏོགས་པ་རྣམས་དང་། མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་དེ་དང་
འདྲའོ། །མ་ཐོབ་པ་ཟག་པ་མེད་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་མེད་དེ། འདྱི་ལྟར། ལམ་མ་ཐོབ་པ་སོ་སོ་ཡྱི། །སེ་བོར་འདོད་
དོ། །བསན་བཅོས་ལས། སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ྱིད་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མ་རེད་པའོ་ཞེས་འདོན་ཏེ།
གལ་ཏེ་མ་རེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་མ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་པས་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ྱིད་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་པར་མྱི་འོས་
སོ། །འཕགས་པའྱི་ཆོས་གང་དག་གྱི་མ་རེད་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་རེད་པ་མེད་པར་མ་རེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་སེ། ད་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀང་ན་ཐོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་དག་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་ཁོ་
ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་འདོན་དགོས་སོ། །གདོན་མྱི་དགོས་ཏེ། ཚིག་གཅྱིག་པུ་དག་ཀང་ངེས་པར་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏེ།
དཔེར་ན་ཆུ་འཐུང་བའོ། །རླུང་ཟ་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་
བཟོད་པ་དང་དེ་དག་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་བཏང་བས་འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་
ྱིད་དུ་ཐལ་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གྱི་མ་རེད་པ་གཏན་དུ་བཅོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་དེ་དག་ཀང་
རྱིགས་གསུམ་པ་ཡྱིན་ན་གང་དག་གྱི་མ་རེད་པ་ཡྱིན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་ེས་པ་དེ་ྱིད་དུ་འགྱུར་
རོ། །ལན་ཡང་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་འབད་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བས་མདོ་སེ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུ་
ནྱི་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན། འཕགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་མ་སེས་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་སོ་
སོའ ་ི སེ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡང་མ་ཐོབ་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་མས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆོས་གང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གྱི་མ་ཐོབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། དེ་ཐོབ་དང་། ས་འཕོས་ནས་ནྱི་རྣམ་མས་འགྱུར། །རེ་ཞྱིག་འདྱི་ལྟ་སེ།
འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་མ་རེད་པ་ནྱི་སོ་སོའ་ི སེ་བོ་ྱིད་དེ། དེ་ནྱི་དེ་རེད་པ་དང་ས་འཕོས་པ་ལས་རྣམ་པར་མས་
པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དག་གྱི་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་བར་བྱའོ། །རྣམ་པར་མས་པར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མ་
ཐོབ་པ་དེ་མ་ཐོབ་པ་སེ་ཞྱིང་ཐོབ་པ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྱི་མ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པ་དག་གྱི་ཡང་ཐོབ་པ་དང་། མ་
ཐོབ་པ་ཡོད་དམ། སྨྲས་པ། གྱི་གའྱི་ཡང་གྱི་ག་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཐོབ་པ་རྣམས་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཕན་ཚུན་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཆོས་བདག་ྱིད་
གཏོགས་པ་གསུམ་སེ་སེ། ཆོས་དེ་དང་། དེའྱི་ཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་པའྱི་ཐོབ་པའོ། །དེ་ལ་ཐོབ་པ་སེ་པས་ཆོས་དེ་
དང་། ཐོབ་པའྱི་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། ཐོབ་པའྱི་ཐོབ་པ་སེས་པས་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་
བས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཐུག་པ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་པ་ལ་དགེ་བའང་རུང་ོན་མོངས་
པ་ཅན་ཡང་རུང་ཆོས་བདག་ྱིད་གཏོགས་པར་གསུམ་གྱི་ཐོབ་པ་གསུམ་སེ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་གྱི་རེས་ཀྱི་
ཐོབ་པ་ཡང་གསུམ་ཡྱིན་པས་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་གསུམ་པ་ལ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་
ལ་སེས་པའྱི་རྫས་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དགུ་པོ་རེས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དང་བཅས་པས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་
ཐོབ་པ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བའྱི་འགེས་ཀྱིས་བསེད་ན་སོག་ཆགས་གཅྱིག་ལ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་
ལ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་དང་། སེས་ནས་ཐོབ་པའྱི་དགེ་བའྱི་
སྐད་ཅྱིག་མ་མཚུངས་པར་ལན་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བར་བཅས་པ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའྱི་འཁོར་བར་
གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཡས་པ་དག་སེ་བར་འགྱུར་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་ལུས་
ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་རྫས་མཐའ་ཡས་པ་ཅན་དག་འབྱུང་ངོ་། །ཀེ་མ་འདྱི་ནྱི་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་སོན་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་སེ། དེ་ཐོགས་པ་མེད་པས་འདྱི་ལྟར་གོ་སྐབས་རེད་ཀྱི། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སོག་ཆགས་གྱིས་པའྱི་ནྱི་ནམ་
མཁའ་ལ་གོ་སྐབས་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཡང་སྐལ་བ་མམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། སྐལ་མམ་སེམས་
ཅན་འདྲ་བའོ། །སྐལ་བ་མམ་པ་ྱིད་ཅེས་བྱ་བའྱི་རྫས་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བསན་བཅོས་
ལས་ནྱི་འདྱིའྱི་མྱིང་རྱིས་མཐུན་པ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ཡང་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཐ་དད་པ་སེ། ཐ་དད་པ་མ་
ཡྱིན་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་དུ་སྐལ་བ་མམ་པ་སེ། ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་རེ་རེ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐ་དད་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ྱིད་ཁམས་དང་ས་དང་འགོ་བ་དང་། སེ་གནས་དང་།
རྱིགས་དང་། ཕོ་དང་། མོ་དང་། དགེ་བསེན་དང་། དགེ་སོང་དང་། སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱེ་
བྲག་གྱིས་སོ་སོར་ངེས་པའོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐལ་བ་མམ་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་དང་སེ་མཆེད་དང་ཁམས་ཀྱི་སོ་ནས་
སོ། །གལ་ཏེ་སྐལ་བ་མམ་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྫས་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཞྱིག་མེད་ན་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཐ་དད་པའྱི་
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱེ་བྲག་མེད་པར་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བའྱི་བློ་འཇུག་པ་དང་། འདོགས་པར་ཡང་མྱི་
འགྱུར་ཏེ། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་བློ་དང་འདོགས་པ་དག་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སོར་བར་བྱའོ། །འཆྱི་འཕོ་བར་
ཡང་འགྱུར་ཞྱིང་སེ་བར་ཡང་འགྱུར་ལ། སེམས་ཅན་གྱི་སྐལ་བ་མམ་པ་ྱིད་འདོར་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཐོབ་
པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། མུ་བཞྱི་སེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་གང་ནས་འཆྱི་འཕོ་བ་དེ་ྱིད་དུ་སེ་བ་
ནའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པ་ན་སེ། དེ་ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་སྐལ་བ་མམ་པ་ྱིད་འདོར་ཞྱིང་། འཕགས་
པའྱི་སྐལ་བ་མམ་པ་ྱིད་འཐོབ་བོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འགོ་བ་འཕོ་བ་ལས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་
གཏོགས་པའོ། །གལ་ཏེ་སོ་སོའ ་ི སེ་བོའ ་ི སྐལ་བ་མམ་པ་ྱིད་ཅེས་བྱ་བའྱི་རྫས་ཤྱིག་ཡོད་ན་གོ་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་
ྱིད་ཀྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སེ། མྱིའྱི་སྐལ་བ་མམ་པ་ལས་ནྱི་མྱི་ྱིད་གུད་ན་བརག་ཏུ་མེད་དོ། །འཇྱིག་རེན་གྱིས་ནྱི་
སྐལ་བ་མམ་པ་ྱིད་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་མཐོང་བ་ྱིད་ལ། འདྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཀང་ཡོངས་སུ་
མྱི་ཆོད་མོད་ཀྱི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་ཐ་མྱི་དད་པ་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །དེ་ཡོད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་དེ་
ལས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱེད། གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐལ་བ་མམ་པ་ྱིད་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འདོད་དེ།
སཱ་ལུ་དང་། ནས་དང་། མོན་སན་སེའུ་དང་། མོན་སན་གེའུ་དང་། ཨ་མྲ་དང་། ཤྱིང་པ་ན་ས་དང་། ལགས་དང་།
གསེར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་གྱི་རྱིགས་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐལ་བ་མམ་པ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་དེ་དག་ཀང་
ཇྱི་ལྟར་བྱེ་བྲག་མེད་པར་སྐལ་བ་མམ་པ་ྱིད་དུ་འདོགས་པར་བྱེད། དེ་ལྟ་ན་ནྱི་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་
བར་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ནྱི་སྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དེ། དེས་ན་རྣམ་པ་མྱི་
འདྲ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤེས་པ་མཚུངས་པ་སེའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་དུ་མ་ལ་
འཇུག་པ་འདྱི་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་གལ་ཏེ་གསལ་བར་བྱས་ཀང་རུང་།
གལ་ཏེ་གསལ་བར་མ་བྱས་ཀང་རུང་སེ། མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་སྐལ་བ་མམ་པ་ནྱི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སེ།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་བརྒྱ་ལ་མྱི་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མམ་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ྱིད་དུ་འོང་ན་ཞེས་གསུངས་སོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་སྐད་གསུངས་མོད་ཀྱི་རྫས་གཞན་ནོ་ཞེས་ནྱི་མ་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། གང་དག་ལ་མྱི་
ལ་སོགས་པར་འདོགས་པའྱི་འདུ་བྱེད་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཁོ་ནར་ཟད་དེ། སཱ་ལུ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐལ་བ་
མམ་པ་དང་འདྲའོ། །དེ་སྐད་དུ་ནྱི་མྱི་བརོད་དོ། །ཡང་འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་
མེད་པ་པ་འདུ་ཤེས། །མེད་པར་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས། །འགོག་པའོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་
ནང་དུ་སེ་བ་དག་གྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་འགོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་
ཞེས་བྱ་བའྱི་རྫས་ཡྱིན་ཏེ། གང་གྱིས་མ་འོངས་པའྱི་དུས་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དུས་གཞན་
གྱི་བར་དུ་ཀླུང་གྱི་ཆུ་འགོག་པ་བཞྱིན་དུ་འགོག་ཅྱིང་སེར་མྱི་སེར་བའོ། །དེ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་རྣམ་པར་སྱིན། །གང་
གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཡྱིན་ནོ། །གང་དག་ན་འདུ་ཤེས་མེད་
པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོད་པའྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། དེ་འབྲས་ཆེའང་། གང་དག་གྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་
ན་སེམས་ཅན་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཁ་ཅྱིག་འཁོད་པའྱི་ལྷ་དེ་དག་ནྱི་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་
གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་བཞྱིན་ནོ། །ཅྱི་དེ་དག་ནམ་ཡང་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་མྱི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། སེ་བའྱི་དུས་དང་
འཆྱི་འཕོས་པའྱི་དུས་ན་འགྱུར་ཏེ། མདོ་ལས། སེམས་ཅན་དེ་དག་དུས་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ཏུ་འདུག་སེ། འདུ་ཤེས་
སེས་ནས་གནས་དེ་ནས་འཆྱི་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་དག་ཀང་ཡུན་རྱིང་པོར་གྱིད་ཀྱིས་ལོག་
པ་ལས་སངས་པ་བཞྱིན་དུ་དེ་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་སོན་གྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་ཟད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། སོན་མེད་པ་མ་བསགས་པའྱི་ཕྱྱིར་མདའ་འཕངས་པ་ཤུགས་ཟད་པ་དག་ས་ལ་ལྟུང་བ་བཞྱི ན་དུ་
འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྱིག་དེར་སེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ནྱི་
གདོན་མྱི་ཟ་བར་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་བྱང་
གྱི་སྨྲ་མྱི་སན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྷར་སེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་། སོམས་འཇུག་དག་ཅེས་གང་བཤད་
པ། །སོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་དག་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། འགོག་པའྱི་
སོམས་པར་འཇུག་པའོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། ཇྱི་ལྟར་སེམས་དང་སེམས་
ལས་བྱུང་བ་རྣམས་འགོག་པ་ལ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་པར་བཤད་པ། དེ་བཞྱིན་འདུ་ཤེས་མེད་སོམས་འཇུག །འདུ་
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ཤེས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའམ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་
པར་འཇུག་པ་སེ། དེ་ཡང་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་
སས་ནྱི་དེ་ཙམ་ཞྱིག་མཐུན་པར་འདོན་ཏོ། །སོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་ནྱི་བསམ་གཏན་ཐ་མར། བསམ་གཏན་ཐ་
མ་ནྱི་བཞྱི་པ་སེ། དེ་ནྱི་དེར་གཏོགས་པ་ཡྱིན་གྱིས་གཞན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལ་སོམས་པར་འཇུག་
ཅེ་ན། འབྱུང་འདོད་པས། འདྱི་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་སེམས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཐར་པར་འདོད་པས་སོམས་པར་
འཇུག་གོ །འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་
བོ། །འདྱི་ནྱི་དགེ་བའོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་དགེ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་
པ་ནྱི་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ་འགྲུབ་པའོ། །དེ་དགེ་བ་ཡྱིན་ཡང་། སེས་ནས་
མྱོང་འགྱུར་ྱིད། སེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་དང་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་
བར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་མ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་བསེད་ནས་ཡོངས་སུ་མས་པ་
དེ་ཡང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡང་བསེད་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སེ་བར་འགྱུར་
རོ། །ཞེས་གག་གོ །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་ཐོབ་པ་ནྱི་ངེས་པ་ལ་མྱི་འཇུག་གོ །དེ་ཡང་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་པར་
འདོད་ཀྱི། འཕགས་པའྱི་མ་ཡྱིན། འཕགས་པ་རྣམས་ནྱི་འདྱི་ལ་རྣམ་པར་ལྟུང་བའྱི་གནས་ལྟ་བུར་གཟྱིགས་པས་
འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་མྱི་འཇུག་གྱི་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཅན་དག་ནྱི་དེ་ལ་སོམས་པར་
འཇུག་གོ །ཡང་ཅྱི་འཕགས་པ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་ནས་བསམ་གཏན་བཞྱིན་དུ་འདྱི་འདས་པ་དང་མ་
འོངས་པ་དག་ཀང་འཐོབ་བམ་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་གཞན་དག་གྱིས་ཀང་མྱི་འཐོབ་བོ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་འདྲྱིས་པ་
ཡྱིན་ཡང་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སེམས་མེད་པ་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དུས་གཅྱིག་འཐོབ་དུས་གཅྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་སེ། སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
ད་ལྟར་གྱི་དུས་པ་ཁོ་ན་འཐོབ་བོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པར་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་མྱི་གཏོང་བ་དེ་སྱིད་དུ་ཐོབ་
པ་འདས་པ་དང་ཡང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་མེད་པ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་འོངས་པ་ནྱི་མྱི་འཐོབ་བོ། །ད་ནྱི་
འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཇྱི་ལྟ་བུར། འགོག་པ་
ཞེས་པའང་དེ་བཞྱིན་ྱིད། དེ་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་སས་རྣམ་པ་གང་ཞྱིག་གཟུང་ཞེ་ན། སེམས་དང་སེམས་ལས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བྱུང་བ་རྣམས་འགོག་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུང་ངོ་། །འདྱིའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་གནས་དོན་དུ། ཞྱི་བར་
གནས་པའྱི་འདུ་ཤེས་སོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་འདྱི་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གྱི དེ་ལ་ནྱི་ངེས་པར་
འབྱུང་བའྱི་འདུ་ཤེས་སོན་དུ་བཏང་བས་སོ། །ཡང་དེ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ས་པ་ཡྱིན་གྱི་འདྱི་ནྱི། སྱིད་རེ་
སེས། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ཀྱི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་དགེ་བའོ། །དགེ་བ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ཏེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་བ་ཡྱིན་ཡང་། གྱིས་སུ་
མྱོང་འགྱུར་དང་མ་ངེས། །སེ་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་སེ། དུས་
གྱིས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་ངེས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་འདྱིར་ཡོངས་སུ་མྱ་
ངན་ལས་འདའ་བར་བྱེད་ན་ནམ་ཡང་རྣམ་པར་མྱི་སྱིན་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་སྱིད་པའྱི་
རེ་མོའ་ི ཕུང་པོ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་འཕགས་པའྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་འགོག་པའྱི་སོམས་
པར་འཇུག་པ་སེད་མྱི་ནུས་ཏེ། ཆད་པས་འཇྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་བསེད་
པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ། །མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་དེ་ལ་མོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཕགས་པའྱི་ཡང་
འདྱི་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སོར་བས་འཐོབ། འདྱི་ནྱི་
སོར་བས་འཐོབ་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས། འདས་པ་ཡང་མྱི་འཐོབ་ལ་མ་འོངས་པ་ཡང་མྱི་འཐོབ་སེ། དེ་ནྱི་
སེམས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡང་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན།
སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐུབ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་ཐོབ་བྱ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་འདྱི་ཟད་པ་མཁྱེན་པ་དང་དུས་མམ་དུ་བརེས་སོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་
བ་ཞེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། དེ་དག་གྱི་ཡོན་ཏན་འབྱོར་བ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བཞེད་
པ་ཙམ་ལ་རག་ལུས་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་གྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་བརེས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་མ་བསེད་ན་ཟད་པ་མཁྱེན་པའྱི་
དུས་སུ་གྱི་གའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བར་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་ཅེ་ན། འགྲུབ་སེ། བསེད་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་དེ་ལ་
མངའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ནུབ་ཕྱོགས་པ་དག་ན་རེ་དེ་ནྱི་དང་པོ་ཁོ་ནར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོབ་པའྱི ་གནས་
སྐབས་ན་སེད་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་འདྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འདོད་ཅེ་ན། དེ་ལྟར་ན་གནས་བརན་ེ་བསྲུངས་
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ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་ཚིག་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ནྱི་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་བསེད་ནས་ཟད་པ་མཁྱེན་པ་
སེད་པར་མཛད་དོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་བ་འདྱི་ཚད་མར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དང་པོར་མ་
ཡྱིན། ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ་དེ་ལྟར་བསེད་དུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། སྐད་ཅྱིག་མ། སུམ་ཅུ་ར་
བཞྱིས་འཐོབ་ཕྱྱིར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱིས་བྱང་ཆུབ་རེས་སུ་
འཐོབ་པ་སེ། བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་ན་བཅུ་དྲུག་དང་། སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ་ི འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ན་
ོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་དགུ་སྤོང་བར་བྱེད་པ་ན་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་དགུ་དགུ་སེ་བའྱི་
ཕྱྱིར་བཅོ་བརྒྱད་དེ། དེ་དག་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱིར་འགྱུར་རོ། །ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་དེ་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་འོག་མ་པའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྱི་ཡང་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་བར་སྐབས་འདྱིར་མྱི་འདྲ་བའྱི་སེམས་མྱི་སྱིད་པས་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་མྱི་རུང་ངོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་གག་གོ །གལ་ཏེ་བར་སྐབས་སུ་མྱི་འདྲ་བའྱི་སེམས་མངོན་དུ་བྱས་ན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན།
བསམ་པ་ལྡང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྱི་བསམ་པ་མྱི་ལྡང་བ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ྱི་འོག་
པ་རྣམས་ན་རེ་བསམ་པ་མྱི་ལྡང་བ་ཅན་ཡྱིན་པ་བདེན་མོད་ཀྱི། ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལམ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་
ཅྱི་ཞེ་ན། ཟག་པ་ཟད་པ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་རེ་ཞྱིག་སྱིལ་མོ་ཀྲུང་མྱི་གཞྱིག་གོ་སམ་པའྱི་བསམ་པ་འདྱི་མྱི་ལྡང་
བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སན་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ས་མ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་ནྱི་བརོད་དོ། །སོམས་པར་འཇུག་པ་འདྱི་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་བྱེ་བྲག་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། གྱི་ག་འདོད་དང་
གཟུགས་རེན་ཅན། །འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་འདྱི་གྱི་ག་ཡང་འདོད་པའྱི་ཁམས་
དང་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་སེད་དོ། །གང་དག་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་
མྱི་འདོད་པ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ཆོས་མངོན་པའྱི་གཞུང་གཟུགས་ཀྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་ལ། སྱིད་པ་དེ་རྣམས་དང་འདྲྱིད་
པ་ཅན་ས་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སེམས་ཅན་ལྷ་འདུ་ཤེས་ཅན་སེམས་མྱི་
འདྲ་བ་ལ་གནས་པ་རྣམས་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་
པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། ལྷ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྱིད་པ་གང་
ཡྱིན་པའོ་ཞེས་འབྱུང་བ་འདྱི་དང་འགལ་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་གྱི་ག་ཡང་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ལ་བརེན་པ་དག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ནྱི་འདྱི་ཡོད་དོ། །འགོག་པ་དང་པོར་མྱིའྱི་ནང་དུ། འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་
པ་ནྱི་དང་པོ་ྱིད་དུ་མྱི་དག་གྱི་ནང་དུ་སེད་དོ། །ཕྱྱིས་ནྱི་སར་ཡོངས་སུ་མས་པ་དག་གྱིས་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་
སུ་ཡང་སེད་དོ། །ཅྱི་འདྱི་ལས་ཀང་ཡོངས་སུ་མས་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འཆར་
བྱེད་ཀྱི་མདོ་ལས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་འདྱི་ན་དགེ་སོང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་ཡྱིན། ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་ཡྱིན། ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདུ་
ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་ལྡང་བའྱི་གནས་དེ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པ་ཇྱི་
ལྟ་བ་བཞྱིན་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །དེ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་དང་པོ་ྱིད་དུ་ཀུན་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ཡང་མྱི་བྱེད་
ཅྱིང་འཆྱི་བའྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་ལུས་ཞྱིག་ནས་ཀང་ཁམ་གྱི་ཟས་ཟ་བའྱི་ལྷ་ལས་འདས་ཏེ། ཡྱིད་ལས་
བྱུང་བའྱི་ལྷའྱི་ལུས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཏུ་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་དེར་སེས་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདུ་ཤེས་
དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་ལྡང་བའྱི་གནས་དེ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པ་ཇྱི་
ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་འགལ་ལོ། །དེར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཡྱིད་ལས་བྱུང་
བའྱི་ལུས་ཅན་གྱི་ལྷ་ནྱི་གཟུགས་ན་སོད་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ལ། སོམས་པར་འཇུག་པ་འདྱི་ནྱི་སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་
པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཇྱི་ལྟར་དེ་ཐོབ་པ་ཡོངས་སུ་མ་མས་པ་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་སེ་བར་འགྱུར། སེ་པ་གཞན་དག་
འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ས་པ་ཡང་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་འདྱི་
ཡོངས་སུ་མས་པ་མེད་བཞྱིན་དུ་ཡང་འགྲུབ་པ་འདྲ་མོད་ཀྱི། འདྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ས་པ་ཡང་ཡོད་དོ་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། མདོ་ལས་མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་
ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ངེས་པ་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་ཐོད་རྒལ་དུ་སོམས་པར་འཇུག་པ་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན།
འདྱི་ནྱི་རོམ་པ་དང་པོ་པ་ལས་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དགའ་མགུའྱི་དབང་ཐོབ་པ་དག་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྣམ་པར་རྒལ་ཏེ་ཡང་
སོམས་པར་འཇུག་གོ །དེ་ལྟར་ན་སོམས་པར་འཇུག་པ་འདྱི་གྱིས་ནྱི་ས་ལས་ཀང་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། བསམ་
གཏན་བཞྱི་པ་དང་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི ས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོར་བ་ལས་ཀང་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་གནས་
པའྱི་འདུ་ཤེས་སོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་སོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུད་ལས་ཀང་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་དང་
འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབྲས་བུ་ལས་ཀང་འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་དང་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི འབྲས་བུ་
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ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལས་ཀང་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་ངེས་པ་དང་གྱི་ག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དང་པོ་སེད་པ་ལས་ཀང་ཁམས་གྱིས་དང་མྱིའྱི་ནང་དུ་སེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དག་
སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འགོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་།
འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དེ་དག་དང་མྱི་མཐུན་པས་དེ་དག་ལ་
སོམས་པར་འཇུག་པར་སོར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཤེས་མོད་ཀྱི་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འགགས་ནས་ཡུན་རྱིང་དུ་ལོན་པའྱི་སེམས་ལས་ཡང་སེམས་སེ་བར་འགྱུར་
ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་འདས་པ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་དུ་འདོད་དེ། སོན་
གྱི་སོབ་དཔོན་གཞན་དག་ན་རེ་ནྱི་རེ་ཞྱིག་གཟུགས་མེད་པར་སེས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་འགགས་ནས་རྱིང་དུ་
ལོན་ན་ཡང་གཟུགས་ཇྱི་ལྟར་སེ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་སེམས་ཁོ་ན་ལས་སེའྱི་གཟུགས་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་
སེམས་ཀང་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་འདྱི་ཁོ་ན་ལས་སེའྱི་སེམས་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། སེམས་
དང་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་གྱིས་ནྱི་ཕན་ཚུན་ས་བོན་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བཙུན་པ་དབྱྱིག་
བཤེས་ཀྱིས་ནྱི་ཡོངས་སུ་དྲྱིས་པ་ལས། འདྱི་ནྱི་གང་གྱི་ལྟར་ན་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་སེམས་མེད་པ་
པ་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་སོན་དུ་འགྱུར་གྱི་ཁོ་བོ་ནྱི་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་སེམས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
ཟེར་རོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སོགས་ན་རེ་དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་ན་
གསུམ་འདུས་པ་ལས་རེག་པ། རེག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་སེམས་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ།
དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་དག་ཀང་འགག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ཚོར་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་སེད་པ་
ཞེས་གསུངས་མོད་ཀྱི་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་སེད་པ་མྱི་སེ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་རེག་པ་ཡོད་བཞྱིན་
དུ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་མྱི་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་རྱིག་པའྱི་འདུས་ཏེ་
རེག་ས་ལས་སེས་པའྱི་ཚོར་བ་ལ་བརེན་ནས་སེད་པ་སེས་སོ་ཞེས་གསུངས་ཀྱི། ཚོར་བ་སེས་པ་ལ་རེག་པ་ནྱི་
བྱེ་བྲག་ཏུ་མ་བྱས་པས་འདྱི་ནྱི་མྱི་འདྲའོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་
པ་ནྱི་སེམས་མེད་པ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་སེམས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཞེ་ན།
འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་མམ་པ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། ཡང་ན་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་དེ་ལ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་འཐོབ་པར་འགྱུར་བས་ན་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཅྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་
འདྱི་དག་རྫས་སུ་ཡོད་དམ་འོན་ཏེ་བཏགས་པར་ཡོད་ཅེ་ན། སེམས་སེ་བ་ལ་བགེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྫས་སུ་
ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མ་ཡྱིན་ཏེ། སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སེམས་ཁོ་ན་དེ་ལ་བགེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སེམས་ཁོ་ན་དེ་དང་འགལ་བའྱི་རེན་སེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གང་གྱིས་ན་དུས་གཞན་གྱི་
བར་དུ་སེམས་མྱི་འཇུག་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་སེམས་དང་འགལ་བར་སེ་སེ ། དེ་ལ་སོམས་
པར་འཇུག་པ་ཞེས་གདགས་སོ། །མྱི་འཇུག་པ་ཙམ་སེ་ཡང་སོན་མ་བྱུང་བ་དང་ཕྱྱིས་ལངས་པ་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་
པས་སོམས་པར་འཇུག་པ་འདྱི་ནྱི་འདུས་བྱས་སུ་བཏགས་སོ། །ཡང་ན་རེན་ྱིད་དེ་ལྟར་མམ་པར་བསྒྲུབས་
པས་ན་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་བལྟ་བར་བྱ་སེ། འདྱིས་དེས་
སེམས་ཁོ་ན་སེམས་འཇུག་པ་དང་འགལ་བ་ཐོབ་སེ། མྱི་འཇུག་པ་ཙམ་དེ་ཡང་འདུ་ཤེས་མེད་པ་པར་གདགས་
སོ། །དེ་སྐད་དུ་ནྱི་མྱི་བརོད་དོ། །སོམས་པར་འཇུག་པ་དག་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སོག་གང་ཞེ་ན། སོག་ནྱི་ཚེ་ཡྱིན།
ཆོས་མངོན་པ་ལས་འདྱི་སྐད་དུ། སོག་གྱི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའྱི་ཚེ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་
ངོ་། །ཚེ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་མྱི་ཤེས་པས། དྲོད་དང་ནྱི། རྣམ་ཤེས་རེན་གང་ཡྱིན་
པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདྱི་སྐད་དུ། །ཚེ་དང་དྲོད་དང་རྣམ་ཤེས་འདྱིས། །གང་ཚེ་ལུས་ནྱི་འདོར་བྱེད་
ཅྱིང་། །བོར་ནས་དེ་ཚེ་འདུག་པ་ནྱི། །སེམས་མེད་ཇྱི་ལྟར་ཤྱིང་བཞྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དྲོད་
དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་གནས་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཚེ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་ཚེ་དེའྱི་རེན་དུ་
གྱུར་པ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དྲོད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་དག་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཏེ་འཇུག་པའྱི་
ཕྱྱིར། དེ་དག་ལས་གང་གྱི་དབང་གྱིས་ན་གཞན་དག་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་གང་ཞྱིག་སར་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏེ།
རག་ཏུ་ལྡོག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་ཚེའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པ་ལས་ཡྱིན་ཏེ། ལས་ཀྱིས་ཇྱི་སྱིད་དུ་
འཕངས་པ་དེ་སྱིད་དུ་རེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། དྲོད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག་གྱི་རེན་དུ་གྱུར་པ་ཡང་
ལས་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འདོད་དོ། །མ་ཤྱི་བའྱི་བར་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྱིན་པར་
འགྱུར་དུ་འོང་ངོ་། །འོ་ན་ནྱི་དྲོད་ཀྱི་རེན་དུ་གྱུར་པ་ལས་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། དྲོད་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རེན་དུ་
གྱུར་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་གཟུགས་མེད་པ་དག་ན་དྲོད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རེན་མེད་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

པར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་རེན་ནྱི་ལས་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གང་ལ་ལར་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རེན་དྲོད་ཁོ་ན་ཡྱིན་
པར་འགྱུར་རོ། །ལ་ལར་ནྱི་ལས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདོད་དགུ་མྱི་འཐོབ་པ་ྱིད་དེ་བཤད་ཀང་ཟྱིན་ཏོ། །ཇྱི་
སྐད་དུ་བཤད་ཅེ་ན། མ་ཤྱི་བའྱི་བར་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་དུ་འོང་ངོ་ཞེས་
བཤད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་གྱིས་ཀྱི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པ་ཚེ་ནྱི་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། །མེད་དོ་ཞེས་ནྱི་མྱི་སྨྲ་མོད་ཀྱི་རྫས་
གཞན་ནྱི་མེད་དོ། །འོ་ན་དེ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའྱི་ལས་ཀྱིས་རྱིས་མཐུན་པ་གནས་པའྱི་དུས་ཀྱིས་
འཕེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དུས་འདྱི་སྱིད་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པར་བྱའོ་ཞེས་ཇྱི་སྱིད་དུ་ལས་ཀྱི་རྱིས་མཐུན་པ་འཕངས་པ་དེ་
སྱིད་དུ་དེ་གནས་པ་དེ་ལ་ཚེ་ཞེས་བྱ་སེ། འབྲུ་རྣམས་ཀྱི་སྱིན་པའྱི་དུས་ཀྱིས་འཕེན་པ་ལྟ་བུ་དང་། མདའ་འཕངས་
པ་དག་གྱི་གནས་པའྱི་དུས་ཀྱིས་འཕེན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གང་ཞྱིག་འདུ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་
འགའ་མདའ་ལ་སེ་སེ། དེའྱི་དབང་གྱིས་ནམ་ལྟུང་གྱི་བར་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེའྱི་དེ་ནྱི་
གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གེགས་བྱེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་མགོགས་པ་དང་ཆེས་དང་
ཤྱིན་ཏུ་ཆེས་མགོགས་པར་ཕྱྱིན་པའྱི་དུས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཀང་མྱི་འཐད་ལ་ལྟུང་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་རླུང་
གྱིས་དེ་ལ་གེགས་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། །རླུང་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲུང་དུ་ལྟུང་བའམ་ཡང་ན་གཞར་ཡང་མྱི་ལྟུང་
བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་ཚེ་རྫས་གཞན་ཁོ་ན་ཞྱིག་ཡོད་དོ་ཞེས་ནྱི་བརོད་དོ། །ཡང་ཅྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཁོ་
ནས་འཆྱི་བར་འགྱུར་རམ། འོན་ཏེ་གཞན་དུ་ཡང་ཡྱིན་ཞེ་ན། བཏགས་པ་ལས། ཚེ་ཟད་པར་འཆྱི་བར་འགྱུར་ལ་
བསོད་ནམས་ཟད་པས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱི་གསུངས་ཏེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་ཚེ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་
ཅན་གྱི་ལས་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་ལས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ལོངས་སོད་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཅན་གྱི་ལས་ཡོངས་སུ་
གཏུགས་པ་ལས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གྱི་གའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཡ་ང་བ་ཡོངས་སུ་མ་སྤངས་སོ། །ཚེ་བཏང་བ་ལས་
ཀང་བརོད་པར་བྱའོ། །ཚེ་ཟད་ན་བསོད་ནམས་ཟད་པ་འཆྱི་བར་བྱ་བ་ལ་ནུས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གྱི་ག་
ཟད་ན་གྱི་ག་ཟད་པ་ལས་འཆྱི་བར་བཤད་དོ། །ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཚེ་རྒྱུད་ལ་རག་ལུས་ཏེ་འཇུག་པ་
ཞེས་བརོད་པར་བྱའམ། ལན་ཅྱིག་སེས་ནས་གནས་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ། སྨྲས་པ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་
སེམས་ཅན་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོམས་པར་མ་
ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་རྒྱུད་ལ་རག་ལུས་ཏེ། འཇུག་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །སོམས་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དང་། གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ལན་ཅྱིག་སེས་ནས་གནས་པ་
ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཤད་པ་འདྱིའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་ལ་ལུས་ལ་གནས་པས་གནོད་
པར་འགྱུར་བ་དེ་ནྱི་རྒྱུད་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ལུས་ལ་གནོད་པ་ྱིད་མེད་པ་དེ་ནྱི་ཇྱི་
ལྟར་སེས་པ་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ་གོ་བུར་དང་བཅས་པ་ནྱི་དང་པོ་
ཡྱིན་ནོ། །གོ་བུར་མེད་པ་ནྱི་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དུས་མ་ཡྱིན་པར་འཆྱི་བ་ནྱི་ཡོད་
དོ། །མདོ་ལས་ལུས་ཐོབ་པ་ནྱི་བཞྱི་སེ། ལུས་ཐོབ་པ་གང་ལ་བདག་ྱིད་འཆྱི་བར་འགྱུར་གྱི་གཞན་གྱིས་གསོད་
པས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱིར་གསུངས་པ། འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ལྷ་རེད་མོས་མྱོས་པ་རྣམས་
དང་། ཡྱིད་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་རྣམས་ནྱི་བདག་ྱིད་འཆྱི་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ནྱི་རབ་ཏུ་དགའ་
བ་དང་ཡྱིད་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་དག་གྱི་གནས་དེ་ནས་འཆྱི་འཕོ་བར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ཡྱིན་པར་བརོད་པར་བྱ་སེ། བདག་ྱིད་འགོངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མངལ་དང་སོ་ང་ན་འདུག་
པ་རྣམས་ནྱི་གཞན་གྱིས་གསོད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་པ་སོད་པ་རྣམས་གཞན་དག་ཕལ་ཆེར་ནྱི་
གྱི་ག་ཡྱིན་ནོ། །སྱིད་པ་བར་མ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་དང་།
འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཁ་ཅྱིག་འདྱི་ལྟ་སེ་དམྱལ་བ་པ་རྣམས་དང་། བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་པ་རྣམས་དང་། མཐོང་བའྱི་
ལམ་དང་། བྱམས་པ་དང་འགོག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་
རྣམས་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི དྲང་སོང་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི ཕོ་་དང་། རྒྱལ་བས་བསན་པ་དང་། ཆོས་ལེན་པ་དང་།
མཆོག་ཅན་དང་། གང་ལ་ལེན་པ་དང་། ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་གགས་པ་གཞོན་ནུ་དང་། འཚོ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་དང་། སྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཡུམ་དེ་ལྷུམས་ན་
གནས་པ་དང་། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དང་། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་མ་དེ་མངལ་ན་གནས་པ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་
ནོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མདོ་ལས། བཙུན་པ་གང་དག་བདག་ྱིད་འགུམ་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ལ་གཞན་གྱིས་གསོད་
པ་ཡང་མ་ལགས་པའྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གང་ལགས། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་གྱི་སེ་
མཆེད་དུ་ེ་བར་འགོ་བ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཤེ་ན། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པ་གཞན་དག་ནྱི་
བདག་ྱིད་འཆྱི་བ་ནྱི་རང་གྱི་ས་པའྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ལ། གཞན་གྱིས་གསོད་པ་ནྱི་ས་གོང་མའྱི་ེར་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བསོགས་ཡྱིན་གྱི། དེ་ན་ནྱི་གྱི་ག་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་གག་གོ །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་དེ་ན་ཡང་གཞན་གྱི་ས་པའྱི་
འཕགས་པའྱི་ལམ་གཞན་གྱིས་གསོད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནྱི་མཐར་སོས་པས་དེ་ལ་སོགས་
པ་གོའ །ོ །ལ་ལར་ནྱི་མཐའ་ཡང་དང་པོས་གོ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ་ཚངས་རྱིས་ཀྱི་ལྷ་དག་ལྟ་བུ་སེ། འདྱི་ནྱི་བདེ་བ་སེ་བ་
དང་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །ལ་ལར་ནྱི་དང་པོ་ཡང་མཐས་གོ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ། འོད་གསལ་བའྱི་ལྷ་
རྣམས་ལྟ་བུ་སེ། འདྱི་ནྱི་བདེ་བ་སེ་བ་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྱིར་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་ས་འདྱི་དཔེར་ན་བརོད་པ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ལས་ལྷག་མ་གོ་བར་ཡང་རྱིགས་ཏེ། དཔེའྱི་ཆོས་ནྱི་གང་གཅྱིག་
ཡྱིན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡང་སོན་པར་བྱེད་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟ་སེ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་དེ་ཡང་འདྱི་ན་མེད་པས་
འདྱི་ནྱི་ེ་བར་སར་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་འདྱི་ལྟ་སེ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་འདྱི་དཔེར་བརོད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་སེམས་ཅན་
ལུས་ཐ་དད་ཅྱིང་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ་མྱི་རྣམས་དང་ལྷ་ཁ་ཅྱིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱིར་
ཐོབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་ེ་བར་བསན་པའྱི་དོན་ཁོ་ནར་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བས་
ཆོག་གོ །སོག་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །མཚན་ྱིད་དག་ནྱི་སེ་བ་དང་། །རྒ་དང་གནས་དང་མྱི་རག་ྱིད། །བཞྱི་པོ་འདྱི་
རྣམས་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དག་ཡྱིན་ཏེ། གང་ལ་འདྱི་དག་ཡོད་པའྱི་ཆོས་དེ་ནྱི་འདུས་བྱས་སུ་མངོན་
ནོ། །བཟློག་པ་ནྱི་འདུས་མ་བྱས་སོ། །དེ་ལ་སེ་བས་ནྱི་ཆོས་དེ་སེད་པར་བྱེད་དོ། །གནས་པས་ནྱི་གནས་པར་
བྱེད་དོ། །རྒ་བས་ནྱི་རྱིང་པར་བྱེད་དོ། །མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་འཇྱིག་པར་བྱེད་དོ། །མདོ་ལས་གསུམ་པོ་འདྱི་
དག་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེར་བཞྱི་པ་ཡང་བརོད་པར་བྱ་དགོས་
པར་འགྱུར་རོ། །དེར་གང་ཞྱིག་མ་གསུངས། སྨྲས་པ། གནས་པའོ། །འོ་ན་ནྱི་གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཞེས་
བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་རྒ་བའྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་སེ་བའྱི་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱི་འཇྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ནྱི་ཡྱིད་འབྱུང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་གང་དག་འདུ་
བྱེད་རྣམས་ཀྱི་དུས་འཕོ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞུགས་པ་དེ་དག་ྱིད་མཚན་ྱིད་དུ་གསུངས་ཏེ། སེ་བས་ནྱི་འདུ་བྱེད་
རྣམས་མ་འོངས་པའྱི་དུས་ནས་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་སུ་སེད་པར་བྱེད་དོ། །རྒ་བ་དང་མྱི་རག་པ་ྱིད་དག་གྱིས་
ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནས་འདས་པར་ཏེ། མ་ཆུང་ངུར་བྱས་ཏེ་འཇོམས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དཔེར་ན་ཐྱིབས་པོར་
ཞུགས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་དག་གསུམ་ཡོད་དེ། དེ་ལས་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཐྱིབས་པོ་ནས་འབྱྱིན་པར་བྱེད། གྱིས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཀྱིས་ནྱི་སོག་གཅོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་གག་གོ །གནས་པ་ནྱི་མྱི་འབྲལ་བར་འདོད་པ་དེ་
བཞྱིན་དུ་འདུ་བྱེད་དེ་དག་འཁྱུད་ནས་གནས་སོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་མ་
བཞག་གོ །འདུས་མ་བྱས་ཀང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གནས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་རོག་པར་བྱེད་པ་
ནྱི་མདོ་ལས་གནས་པ་དང་རྒ་བ་བསྡུས་ཏེ། གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ྱིད་ཅེས་མཚན་ྱིད་གཅྱིག་ཏུ་
གསུངས་སོ། །ཅྱི་དགོས་ཤེ་ན། འདྱི་དག་གྱི་ནང་ན་འདྱི་ནྱི་ཆགས་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལ་མ་ཆགས་
པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་དེ་ནྱི་དཔལ་དང་འདྲ་བ་འདྱི་དང་རྣ་ནག་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བསན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་འདུས་བྱས་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་བཞྱི་ཁོ་ནའོ་སམ་མོ། །སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་འདུས་བྱས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སེ་བ་ལ་
སོགས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཡོད་པ་ཁོ་ན་སེ། དེ་དག་སེ་བའྱི་སེ་ལ་སོགས། །དེ་དག་ལ་
ཡང་སེ་བའྱི་སེ་བ་དང་། རྒ་བའྱི་རྒ་བ་དང་། གནས་པའྱི་གནས་པ་དང་། མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱི་མྱི་རག་པ་ྱིད་ཅེས་བྱ་
བ་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་མཚན་ྱིད་བཞྱི་ཡོད་དོ། །དེ་དག་ལ་ཡང་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རེ་
རེ་ལ་ཡང་མཚན་ྱིད་བཞྱི་པ་དང་མཐར་ཐུག་པ་མེད་པའྱི་སོན་དུ་ཡང་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མྱི་འགྱུར་
ཏེ། འདྱི་ལྟར། དེ་ཆོས་བརྒྱད་དང་གཅྱིག་ལ་འཇུག སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནྱི་ཆོས་བརྒྱད་ལ་འཇུག་
གོ །འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། བྱེད་པ་སེ་སེས་བུའྱི་རལ་ལོ། །སེ་བའྱི་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཆོས་
གཅྱིག་ལ་འཇུག་གོ །ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན། ཆོས་བདག་ྱིད་གཏོགས་པར་མཚན་ྱིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་མཚན་ྱིད་
བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་དགུ་སེ་ལ། དེ་ལ་སེ་བས་ནྱི་བདག་ྱིད་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་གཞན་བརྒྱད་སེད་པར་
བྱེད་དོ། །སེ་བའྱི་སེ་བས་ནྱི་སེ་བ་དེ་ཁོ་ན་སེད་པར་བྱེད་དོ། །དཔེར་ན་ཁྱྱིམ་བྱ་མོ་ལ་ལ་ལས་ནྱི་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་
འབྲང་ལ། ལ་ལས་ནྱི་ཉུང་ངུ་འབྲང་བ་དེ་དང་འདྲའོ། །གནས་པས་ཀང་བདག་ྱིད་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་གཞན་
བརྒྱད་གནས་པར་བྱེད་ལ། གནས་པའྱི་གནས་པས་ནྱི་གནས་པ་དེ་ཁོ་ན་གནས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྒ་
བ་དང་མྱི་རག་པ་ྱིད་དག་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་སར་བར་བྱ་སེ། དེ་བས་ན་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་མྱི་
འགྱུར་རོ་ཞེས་གག་གོ །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ན་རེ་འདྱི་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འདྲལ་བར་བསོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སེ་བ་ལ་
སོགས་པའྱི་ཆོས་ཅན་དེ་དག་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལྟར་རྫས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན།
ཚད་མ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་དག་རྫས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཚད་མ་ཇྱི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་བཞྱིན་དུ་
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མངོན་སུམ་པའམ། རེས་སུ་དཔག་པའམ། ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་ལུང་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །འོ་ན་གང་མདོ་སེ་
ལས། འདུས་བྱས་སེ་བར་ཡང་མངོན་ནོ། །འཇྱིག་པར་ཡང་མངོན་ནོ། །གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ྱིད་དུ་ཡང་
མངོན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེ་ན། ཚིག་ཤེས་པ་ནྱི་ལྷ་རྣམས་དགའ་བ་ཡྱིན་གྱི་དོན་ཤེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནྱི་དོན་ལ་བརེན་པར་གསུངས་སོ། །འདྱིའྱི་དོན་གང་ཞེ་ན། མ་རྱིག་པས་ལྡོངས་
པའྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་བདག་དང་བདག་གྱིར་མོས་པས་མངོན་པར་ཞེན་པས་མོས་པ་དེ་
བཟློག་པའྱི་ཕྱྱིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་དེ་འདུས་བྱས་ྱིད་དང་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བ་ྱིད་དུ་བསན་པར་བཞེད་ནས། གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་
པར་ཟད་ཀྱི་ཡང་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་ནྱི་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་མྱི་མངོན་ནོ། །མྱི་མངོན་
པ་དེ་དག་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པར་འོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མདོ་དེ་ལས། འདུས་བྱས་སེ་བར་ཡང་
མངོན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་འདུས་བྱས་ཞེས་སོས་པ་ནྱི་ཅྱི་ནས་ཀང་འདུས་བྱས་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དག་
ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆུ་དང་ཆུ་སར་ལྟར་རམ། དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ྱིད་ཀྱི་བུ་མོའ་ི མཚན་བཞྱིན་
དུ་འདུས་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་ཤེས་ན་ནྱི་མྱི་རུང་ངོ་སམ་
ནས་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་རྒྱུན་གྱི་དབང་པོ་ནྱི་སེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ལྡོག་པ་ནྱི་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུན་དེ་ྱིད་རེས་
སུ་འཇུག་པ་ནྱི་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ས་ཕྱྱིའྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི་གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་
པས་ན། རྱིགས་ཀྱི་བུ་དགའ་བོའ ་ི ཚོར་བ་ནྱི་རྱིག་བཞྱིན་དུ་སེའོ། །རྱིག་བཞྱིན་དུ་གནས་སོ། །རྱིག་བཞྱིན་དུ་
ནུབ་པ་དང་། ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གཏུགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱིར་སྨྲས་པ།
རྒྱུན་གྱི་དང་པོ་སེ་བ་ཡྱིན། །ཆད་པ་འཇྱིག་པ་གནས་པ་སེ། །དེ་ྱིད་ས་ཕྱྱིའྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི། །གནས་པ་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་ྱིད། །ཡང་འདྱིར་སྨྲས་པ། སོན་མེད་ལས་བྱུང་སེ་བ་སེ། །རྒྱུན་གནས་དེ་ཆད་འཇྱིག་པ་ཡྱིན། །རྒྱུན་
གྱི་ས་ཕྱྱིའྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི། །གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་འདོད། །སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱི་ཆོས་ལ་ནྱི། །གནས་པ་མེད་ན་
འཇྱིག་པར་འགྱུར། །དེ་ཡང་འཇྱིག་འགྱུར་དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །དེ་ཡྱི་དེར་རོགས་དོན་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གནས་པ་
ནྱི་རྒྱུན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཤད་ན་ཆོས་མངོན་པ་ལས་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། །འདུས་བྱས་སེ་བ་རྣམས་མྱི་
འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསན་པ་འདྱི་ཡང་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སེས་པ་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་ནྱི་འཇྱིག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རོ། །གང་ཡང་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་གཅྱིག་ལ་འབྱུང་བ་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། སེ་བའོ། །འཇྱིག་པ་
གང་ཞེ་ན། འཆྱི་བའོ། །གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ྱིད་གང་ཞེ་ན། རྒ་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེར་ཡང་རྱིས་
མཐུན་པའྱི་སེམས་ལ་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རྫས་གཞན་དུ་རོགས་པ་མེད་པ་བཞྱིན་དུ་
འདུས་བྱས་ཀྱི་དེ་དག་རུང་སེ། ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན། སྐད་ཅྱིག་མ་རེ་རེ་ལ་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་སེ་བའོ། །བྱུང་ནས་
མེད་པ་ནྱི་འཇྱིག་པའོ། །ས་མ་ས་མ་དང་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ནྱི་གནས་པའོ། །དེའྱི་མྱི་
འདྲ་བ་ྱིད་ནྱི་གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ྱིད་དོ། །འོ་ན་གང་གྱི་ཚེ་འདྲ་བར་ཡང་སེའོ་ཞེ་ན། དེ་དག་ཁྱད་པར་
མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། རྡོ་རེ་ལ་སོགས་པ་འཕངས་པ་དང་མ་འཕངས་པ་དང་། སོབས་ཆེན་
པོ་དང་། སོབས་ཆུང་ངུས་འཕངས་པ་བུལ་བ་དང་མྱུར་བ་དང་། ཆེས་དལ་བ་དང་། ཆེས་མྱུར་བར་ལྟུང་བའྱི་
དུས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལས་དེའྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་བྱེ་བྲག་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདུས་བྱས་རྣམས་
ནྱི་བྱེ་བྲག་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མཚར་ཅྱིག་མེད་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ྱིད་ཡོད་དུ་ཟྱིན་ཀང་འདྲ་བ་བཞྱིན་དུ་
སྣང་ངོ་། །འོ་ན་ནྱི་ས་དང་མེ་ལེའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཐ་མ་དང་། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚེའྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་
ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་ཕྱྱི་མ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པས་མཚན་ྱིད་རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་
ཁྱབ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་གནས་པ་ཁོ་ན་ཡང་མ་ཡྱིན་གྱི་གནས་པ་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་ྱིད་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་གང་ལ་གནས་པ་ཡོད་པ་དེ་ལ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ྱིད་
ཀང་ཡོད་པས་རྣམ་པར་གཞག་པ་མས་པ་མེད་དོ། །མདོར་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནྱི་མདོ་འདྱི་ལས་འདུས་
བྱས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། གང་མ་བྱུང་བ་ལས་འབྱུང་བ་དང་། བྱུང་ནས་ཀང་མྱི་འབྱུང་བ་འདྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་ཡྱིན་པར་གསུངས་ལ། འདྱིའྱི་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ན། འདྱིར་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྫས་གཞན་དག་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ། ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གཞྱིའྱི་ཆོས་
དེ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རུང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་ན་སེས་བུ་ཆེན་པོའ ་ི མཚན་རྣམས་སེས་བུ་ཆེན་
པོ་ལས་མྱི་གཞན་པ་ཡྱིན། བ་ལང་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལོག་ཤལ་དང་། མཇུག་མ་དང་། ནོག་དང་། རྱིག་པ་དང་།
རྭ་རྣམས་ཀང་བ་ལང་ལས་མྱི་གཞན་པ་ཡྱིན། སའྱི་ཁམས་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ས་བ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ཀང་དེ་དག་ལས་མྱི་གཞན་པ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་གེན་དུ་འགོ་བ་ལས་ནྱི་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་དུ་བ་ལ་
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དུ་བ་ྱིད་དུ་ཤེས་མོད་ཀྱི། དེ་ནྱི་དེ་ལས་ཀང་མྱི་གཞན་པ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་ཚུལ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འདུས་བྱས་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་བཟུང་ཡང་ཇྱི་སྱིད་དུ་ས་ན་མེད་པ་དང་ཕྱྱིས་མེད་པ་དང་རྒྱུན་གྱི་བྱེ་བྲག་མྱི་
ཤེས་པ་དེ་སྱིད་དུ་འདུས་བྱས་ྱིད་དུ་མྱི་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ྱིད་ཀྱིས་དེ་མཚོན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་
དག་ལས་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྫས་གཞན་ྱིད་དུ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྫས་
གཞན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ན་ཡང་ཅྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་གཅྱིག་དུས་གཅྱིག་ཏུ་
སེས་པ་དང་གནས་པ་དང་རྒས་པ་དང་ཞྱིག་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ཡྱིན་ཏེ། བྱ་བའྱི་དུས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེ་
བ་མ་འོངས་པ་ནྱི་བྱ་བ་བྱེད་དེ། འདྱི་ལྟར་མ་སེས་པ་སེད་དོ། །བསེད་ཟྱིན་པའྱི་ཆོས་ལ་ནྱི་ད་ལྟར་གནས་པ་ལ་
སོགས་པ་བྱ་བ་བྱེད་པས་གང་གྱི་ཚེ་སེ་བ་དེ་ཚེ་གནས་པའམ། རྒ་བའམ། འཇྱིག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །རེ་ཞྱིག་
འདྱིར་ཅྱི་མ་འོངས་པ་རྫས་སུ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་འདྱི་དཔྱད་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྱྱིས་ནྱི་སེད་པར་བྱེད་
དམ་འོན་ཏེ་མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡོད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་སེ་བ་བྱ་བ་བྱེད་ན་ཇྱི་ལྟར་མ་
འོངས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། དེ་ལྟ་བས་ན་མ་འོངས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་བརོད་པར་བྱའོ། །བྱུང་བ་ཡང་བྱ་བ་
ཞྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་ད་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། དེ་ལྟ་བས་ན་ད་ལྟའྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་བརོད་པར་
བྱའོ། །གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཅྱིག་ཅར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་ཆོས་
གནས་པ་དང་རྒ་བ་དང་འཇྱིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་གང་གྱི་ཚེ་གནས་པས་གནས་པར་བྱེད་པ་དེ་ྱིད་
ཀྱི་ཚེ་རྒ་བས་རྒ་བར་བྱེད་ཅྱིང་མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ཅྱི་དུས་དེར་གནས་སམ།
འོན་ཏེ་རྒ་བའམ། འོན་ཏེ་འཇྱིག་པར་འགྱུར། གང་ཡང་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་བྱ་བ་རྱིམ་གྱིས་བྱེད་དོ་
ཞེས་ཟེར་བ་དེའྱི་ལྟར་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ཇྱི་སྐད་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་སྐད་ཅྱིག་
མ་ནྱི་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་འདྱི་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་དག་དང་ལྷན་
ཅྱིག་འབྱུང་བ་ལས་རེ་ཞྱིག་གནས་པས་ནྱི་གནས་པར་བྱེད་ཀྱི་རྒ་བས་ཀང་རྒས་པར་མྱི་བྱེད་ལ། མྱི་རག་པ་ྱིད་
ཀྱིས་ཀང་འཇྱིག་པར་མྱི་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ག་ལས། གནས་པ་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱྱིས་ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་སོབས་དང་མྱི་ལྡན་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ན་འདྱི་ཆོས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱིས་
འཇོམས། བྱ་བ་བྱས་ཟྱིན་པས་ཡང་མྱི་ནུས་ཏེ་སེ་བ་བཞྱིན་ནོ། །སེ་བས་ནྱི་མྱི་ནུས་པར་རྱིགས་ཏེ། སེ་བས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བསེད་པར་བྱ་བ་ད་ལྟ་ྱིད་དུ་ཁྱེར་ཏེ་འོངས་ནས་ཡང་བཀུར་བར་ནྱི་མྱི་ནུས་སོ། །གནས་པས་ནྱི་གནས་པར་བྱ་
བ་ཡེ་གནས་པར་བྱ་བ་ཡང་ནུས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གང་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་འདྱི་ལ་
བགེགས་བྱེད་པ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། རྒ་བ་དང་མྱི་རག་པ་ྱིད་དེ་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་སོབས་
དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་སོན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །གནས་པའྱི་བྱ་བ་ལོག་ན་ཡང་དེ་དག་ཀང་མྱི་གནས་ལ་ཆོས་དེ་
ཡང་མྱི་གནས་ན་ཇྱི་ལྟར་གང་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པ་ནུས་པར་འགྱུར། ཡང་ན་དེ་དག་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སེ། གནས་པས་
ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་སེས་པ་ཙམ་དེ་མ་ཞྱིག་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། དེས་དེ་ཡལ་བར་བཏང་ན་ནྱི་
ངེས་པར་མྱི་གནས་པས་འདྱི་ྱིད་འདྱིའྱི་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་ཆོས་སེས་པ་གཅྱིག་ལ་མྱི་འཇྱིག་པ་ནྱི་
གནས་པ་ཡྱིན་ལ། འཇྱིག་པ་ནྱི་མྱི་རག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། གཅྱིག་ལ་རྒ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་སྱིད་དེ། རྒ་
བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གཞན་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་དེ་ྱིད་ལས་དེའྱི་རྣམ་པ་གཞན་ྱིད་དུ་ནྱི་
རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་སྨྲས་པ། དེ་བཞྱིན་ན་ནྱི་རྒ་མྱི་འགྱུར། །གཞན་དུ་འགྱུར་ན་དེ་གཞན་ྱིད། །དེ་ལྟ་བས་
ན་དངོས་གཅྱིག་ལ། །རྒ་ཞེས་བྱ་བ་མྱི་འཐད་དོ། །གང་ཡང་སེ་པ་གཞན་དག་ན་རེ་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་དང་ཕྲད་ནས་
མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེའྱི་ནྱི་འཁྲུ་བ་དང་ཕྲད་ནས་ལྷས་འཁྲུ་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་
བ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཏེ། འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་ན་དེ་བརགས་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ། སེམས་དང་སེམས་ལས་
བྱུང་བ་རྣམས་སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་དུ་ཁས་བླངས་པས་དེ་དག་གྱིས་མྱི་རག་པ་ྱིད་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་
ཕྱྱིར་གནས་པ་དང་མྱི་རག་པ་ྱིད་དག་དུས་ཐ་མྱི་དད་པར་བྱ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་བས་ཅྱིག་ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་
གནས་པ་དང་འཇྱིག་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྒྱུན་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་འདྱི་དག་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་མདོ་དེ་ལེགས་པར་དྲངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་མ་འོངས་པའྱི་སེ་བ་
བསེད་པར་བྱ་བ་སེད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནམ་འོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་བསེད། འདྱི་ལྟར། རྒྱུ་
དང་རྐྱེན་དག་མེད་པར་ནྱི། །སེ་བས་བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་མྱིན། །རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་པ་མེད་པར་ནྱི་སེ་བས་
སེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་ཚོགས་པ་ཡོད་ན་ནྱི་འབྱུང་ལ་མེད་ན་ནྱི་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་
རྣམས་ཁོ་ནའྱི་མཐུ་ཡྱིན་པར་བལྟ་བར་བྱའྱི་སེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཁོ་ན་སེད་པར་བྱེད་པ་དག་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཀེ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སམ་ཅྱི་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཕྲ་མོ་དག་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཡང་མྱི་
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དམྱིགས་སོ། །སེ་བ་ཞྱིག་མེད་ན་སེས་ཞེས་བྱ་བ་ྱིད་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དྲུག་པའྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་
མྱི་འགྱུར་ཏེ་དཔེར་ན་གཟུགས་ཀྱི་གཟུགས་ཞེས་མྱི་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱི་བར་དུ་ཅྱི་
རྱིགས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །འོ་ན་ནྱི་དེས་ན་བདག་མེད་པའྱི་བློ་འགྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་བདག་མེད་པ་ྱིད་
ཅྱིག་ཀང་འདོད་པར་བྱས་ལ། གཅྱིག་དང་། གྱིས་དང་། ཆེན་པོ་དང་། ཆུང་ངུ་དང་། ཐ་དད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་།
རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་དང་། གཞན་དང་། གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བློ་འགྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། དྲུག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་མུ་སེགས་བྱེད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བརག་པ་གངས་དང་། ཚད་དང་། ཐ་དད་པ་ྱིད་དང་
ལྡན་པ་དང་། རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་། གཞན་ྱིད་དང་། གཞན་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དང་། ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་།
གཟུགས་ཀྱི་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཁས་བླང་བར་བྱ་དགོས་སོ། །གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དྲུག་པ་
འདྱི་ཡང་ཇྱི་ལྟར་བརག དེ་ལྟ་བས་ན་སེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ནར་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་
དོན་དུ་བརགས་པ་ཙམ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སེ་བ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་མང་དུ་
ཡོད་པས་དེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཀྱི་སེ་བ་ཞེས་དྲུག་པར་མཛད་དེ། ཅྱི་ནས་ཀང་གཟུགས་ཞེས་བྱ་
བ་ཁོ་ན་སེ་བར་ཤེས་པར་བྱའྱི་གཞན་དུ་ནྱི་ཤེས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཙནྡན་གྱི་དྲྱི་ལ་
སོགས་པ་དང་། མཆྱི་གུའྱི་ལུས་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་
པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་སེ་བ་མེད་པར་སེ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་མ་བྱས་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སེ་ཞེ་ན། སེ་
བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མ་བྱུང་བ་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འདུས་མ་བྱས་ནྱི་རག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སེའོ། །ཡང་ཇྱི་ལྟར་
ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་སེ་བ་དང་ལྡན་པར་མྱི་འདོད་པ་དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་མྱི་སེའོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་པར་
བྱའོ། །ཡང་ན་ཇྱི་ལྟར་སེ་བ་དང་ལྡན་པར་མཚུངས་པ་ལས་དེ་དག་ལས་གཞན་པའྱི་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་
ལས་གཞན་པ་བསེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་འདུས་མ་བྱས་བསེད་པར་མྱི་
ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྫས་ཀྱི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ྱིད་དོ། །རྱི་
དྭགས་དག་ཡོད་ཅེས་ཏེ་ནས་མྱི་རོ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་སྦྲང་བུ་དག་ཡོད་ཅེས་ཏེ་ལ་དུ་མྱི་བཟའ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟར་
སུན་འབྱྱིན་པ་དག་ཡོད་ཅེས་ཏེ་ལུང་དོར་དུ་མྱི་རུང་བས་དེ་ལྟ་བས་ན་སོན་རྣམས་ལ་ཡང་ལན་གདབ་པར་བྱ་
ལ། གྲུབ་པའྱི་མཐའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བར་ཡང་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མཚན་ྱིད་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །མྱིང་གྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཚོགས་ལ་སོགས་པ་གང་ཞེ་ན། མྱིང་གྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ནྱི། །མྱིང་དང་ངག་དང་ཡྱི་གེའྱི་ཚོགས། །སོགས་
པ་སོས་པས་ནྱི་ཚིག་དང་ཡྱི་གེའྱི་ཚོགས་གཟུང་ངོ་། །དེ་ལ་མྱིང་བྱེད་པ་ནྱི་མྱིང་སེ། དཔེར་ན་གཟུགས་ས་ཞེས་
བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ངག་ནྱི་ཚིག་སེ། དཔེར་ན། ཀེ་མ་འདུ་བྱེད་རྣམས་མྱི་རག །ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་
བུ་ལ་སོགས་པ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སེ། གང་གྱིས་བྱ་བ་དང་ཡོན་ཏན་དང་དུས་ཀྱི་འབྲེལ་
བའྱི་ཁྱད་པར་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡྱི་གེ་ནྱི་ཡྱི་གེ་སེ། དཔེར་ན་ཨ་ཨཱ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡྱི་
གེ་རྣམས་ཀང་ཡྱི་གེ་འབྲུའྱི་ཡན་ལག་དག་གྱི་མྱིང་དག་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ཡྱི་གེ་འབྲུའྱི་ཡན་ལག་རྣམས་གོ་བར་
བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱི་གེ་རྣམས་བྱས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། ཇྱི་ལྟར་ན་མྱིང་ཐོས་པ་བྲྱིས་པས་གོ་བར་འགྱུར་ཞེས་ཡྱི་གེ་
རྣམས་གོ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་ཡྱི་གེའྱི་འབྲུ་རྣམས་བྱས་པ་ཡྱིན་པས། ཡྱི་གེ་རྣམས་ནྱི་དེ་དག་གྱི་མྱིང་མ་ཡྱིན་
ནོ། །མྱིང་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྱི་ཚོགས་ནྱི་མྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོགས་དག་ཡྱིན་ཏེ། མང་པོའ་ི དོན་གང་ཡྱིན་
པའོ། །དེ་ལ་མྱིང་གྱི་ཚོགས་ནྱི་དཔེར་ན་གཟུགས་ས་དྲྱི་རོ་རེག་བྱ་དག་ཅེས་བྱ་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་
པའོ། །ཚིག་གྱི་ཚོགས་ནྱི་དཔེར་ན་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་དག་གོ །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་ཞྱི་བའོ་
ཞེས་བྱ་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའོ། །ཡྱི་གེའྱི་ཚོགས་ནྱི་དཔེར་ན་ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་ཞེས་བྱ་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་
སོགས་པའོ། །དེ་དག་ཀང་ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
དག་མ་ཡྱིན་ནམ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དེ་དག་ནྱི་ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་མ་
ཡྱིན་ཏེ། ངག་གྱི་ས་ཡྱིན་ན་ས་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དོན་གང་དག་གོ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། ངག་ནྱི་མྱིང་ལ་
འཇུག་ལ་མྱིང་གྱིས་ནྱི་དོན་རོད་པར་བྱེད་དོ། །ས་ཙམ་ཁོ་ན་ནྱི་ངག་མ་ཡྱིན་གྱི་ས་གང་གྱིས་དོན་གོ་བར་འགྱུར་
བའྱི་ས་དེ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ས་གང་གྱིས་དོན་གོ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། གང་གྱིས་སྨྲ་བ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་དག་ལ་
མཚམས་བཅད་པ་སེ། དཔེར་ན་གཽ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །ས་དེ་ནྱི་དོན་དགུ་དག་ལ་མཚམས་བཅད་པ་ཡྱིན་ཏེ།
ངག་ཕྱོགས་པ་དང་འོད་ཟེར་དང་། །ཕྱུགས་དང་མྱིག་དང་རྡོ་རེ་དང་། །མཐོ་རྱིས་ཆུ་དང་དོན་དགུ་ལ། །མཁས་
པས་གཽ་ས་དེས་གཟུང་བྱ། །ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །གང་ཡང་མྱིང་གྱིས་དོན་རོད་པར་བྱེད་དོ་སམ་དུ་སེམས་པ་
དེས་ཀང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་གལ་ཏེ་དོན་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཁས་བླང་བར་བྱ་དགོས་ཏེ། དེ་ནྱི་
དོན་གོ་བར་བྱེད་པའྱི་ས་ཙམ་ཁོ་ནས་འགྲུབ་ན་དོན་གཞན་རྫས་མྱིང་བཏགས་ཏེ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ། ཇྱི་ལྟར་ན་ངག་མྱིང་
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ལ་འཇུག་པ་འདྱི་ཡང་མྱི་ཤེས་སོ། །ཅྱི་རེ་ཞྱིག་སེད་པར་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་གསལ་བར་བྱེད། གལ་ཏེ་སེད་པར་
བྱེད་ན་ནྱི་ངག་གྱི་སའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་ཙམ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱིང་སེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་སའྱི་
ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱིང་སེད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་ན་ནྱི་དེ་ྱིད་དོན་རོད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་
རོ། །འོན་ཏེ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་ངག་གྱི་སའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་ཙམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
མྱིང་གསལ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་སའྱི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་ན་
ནྱི་དེ་ྱིད་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ས་རྣམས་ནྱི་ཚོགས་པ་མེད་ལ་ཆོས་གཅྱིག་ལ་ཆ་
ཤས་ཀྱི་སེད་པ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ལ། སེད་པར་བྱེད་པ་ན་ཇྱི་ལྟར་ངག་གྱིས་མྱིང་སེད་པར་བྱེད། རེ་ཞྱིག་
ཇྱི་ལྟར་ན་འདས་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཐ་མས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་སེད་
པར་བྱེད། དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་ས་ཐ་མ་ཁོ་ནས་མྱིང་སེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གང་གྱིས་དེ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཐོས་པ་དེས་ཀང་དོན་
གོ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་འདྱི་སམ་དུ་ངག་གྱིས་ནྱི་ཡྱི་གེ་སེད་པར་བྱེད་ལ། ཡྱི་གེས་ནྱི་མྱིང་སེད་པར་བྱེད་དོ་
སམ་དུ་རོག་པར་བྱེད་ན། འདྱི་ལ་ཡང་སོན་དེ་ྱིད་ཡོད་དེ། ཡྱི་གེ་རྣམས་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངག་མྱིང་
གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་སོན་དེ་ྱིད་ཡོད་དོ། །ཡྱི་གེ་ཡང་ངག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཡོད་པར་ཤེས་རབ་དང་
ལྡན་པར་ཡྱིད་བརན་པས་ཀང་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་བཅད་པར་མྱི་ནུས་པས་ངག་ནྱི་ཡྱི་གེ་སེད་པར་
བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་རུང་ལ། གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་རུང་ངོ་། །འོན་ཏེ་མང་དོན་དང་ལྷན་
ཅྱིག་སེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སེ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་ན་ནྱི་དེ་ལྟ་ན་དོན་འདས་པ་དང་མ་འོངས་
པའྱི་མྱིང་ད་ལྟ་བ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཕ་རྣམས་ཀྱིས་བུ་དག་གྱི་མྱིང་དགའ་མགུར་འདོགས་ན་མྱིང་གང་
ཞྱིག་དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར། ཆོས་འདུས་མ་བྱས་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་ཡང་གང་དང་ལྷན་ཅྱིག་
སེས་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ྱིད་མྱི་འདོད་པ་ྱིད་དོ། །གང་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཚིགས་
བཅད་མྱིང་ལ་བརེན་པ་སེ། །ཚིགས་བཅད་བཞྱི་ནྱི་སན་དངགས་མཁན། །ཞེས་གསུངས་པ་དེང་ཡང་དོན་རྣམས་
ལ་མཚམས་བཅད་པའྱི་ས་ནྱི་མྱིང་ཡྱིན་ལ། མྱིང་རྣམས་བཀོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡྱིན་པས་
མྱིང་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཀོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡང་རྫས་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་དེ་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུ་དང་སེམས་ཀྱི་རྱིམ་
པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡྱི་གེ་ཙམ་ཞྱིག་རྫས་གཞན་གྱི་དངོས་པོར་ཡོངས་སུ་རོག་པ་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་དེའྱི་ཚོགས་ཁོ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ན་མྱིང་གྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བས་དེ་དག་ཏུ་རོག་པ་དོན་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་
རྣམས་ན་རེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོག་གེའྱི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
མྱིང་གྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་ཅྱི་མྱིང་གྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་འདྱི་
དག་ལྡན་པའམ། སེམས་ཅན་དུ་སོན་པའམ། སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་པའམ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་
པའམ། རྒྱས་པ་ལས་འབྱུང་བའམ། རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བའམ། དགེ་བའམ། མྱི་དགེ་བའམ། ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་དག་ཅྱིག་ཅེས་བརོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། འདོད་དང་གཟུགས་གཏོགས་སེམས་ཅན་སོན། །རྒྱུ་
མཐུན་ལས་བྱུང་ལུང་བསན་མྱིན། །འདྱི་དག་ནྱི་འདོད་པར་གཏོགས་པ་དང་། གཟུགས་སུ་གཏོགས་པ་དག་
ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གཟུགས་མེད་པར་གཏོགས་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་དེ་དག་ནྱི་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་ནྱི་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྱིག་རོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་དང་ལྡན་གྱི་
བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། །མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་མྱིང་གྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པ་
ལས་བྱུང་བ་དང་། མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་སྐལ་མམ་དེ་ནྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་
བྱུང་བ་འབའ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་གྱི། རྣམ་པར་སྱིན་པའང་ཡྱིན། ཁམས་གསུམ་པ་སེ། འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐོབ་རྣམ་གྱིས། ཐོབ་པ་རྣམས་ནྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྣམ་
པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །མཚན་ྱིད་རྣམས་ཀང་། རྣམ་གྱིས་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ་ཐོབ་པ་
བཞྱིན་ནོ། །སོམས་འཇུག་དང་། མྱི་ལྡན་པ་དག་རྒྱུ་མཐུན་པ། སེམས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་གྱིས་
དང་མྱི་ལྡན་པ་རྣམས་ནྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱི་བརོད་པར་བྱ་བ་ལྷག་མ་
དང་། ལྷག་མ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་དང་། སོག་གྱི་དབང་པོ་དག་གྱིས་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་མྱི་བརོད་
དོ། །ཇྱི་ལྟར་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་ྱིད་བཤད་ཟྱིན་ཅེ་ན། ལྡན་པ་ཞེས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་
ལྟར་མཚན་ྱིད་རྣམས་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་དང་། སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་ཅེ་ན། འདུས་
བྱས་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྒྱུ་དང་རྐྱེན་དག་
མེད་པར་ནྱི། །སེ་བ་བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་མྱིན། །ཞེས་གང་བཤད་པ། རྒྱུ་རྣམས་ནྱི་གང་། རྐྱེན་རྣམས་ནྱི་གང་ཞེ་
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ན། བྱེད་རྒྱུ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་། །སྐལ་མམ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་འགོ་དང་རྣམ་སྱིན་
དང་། །རྒྱུ་ནྱི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །རྒྱུ་ནྱི་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་སེ། །བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་དང་།
སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་དང་། ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་
རྒྱུའོ། །དེ་ལ་རང་ལས་གཞན་པ་བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ། །རང་གྱི་ངོ་བོ་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཆོས་འདུས་
བྱས་ཀྱི་བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། སེ་བ་ལ་བགེགས་མྱི་བྱེད་པའྱི་ངོ་བོར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟག་པ་གང་དག་མྱི་
ཤེས་པ་དེ་ལ་སེ་བ་དེ་དག་ཤེས་པ་དེ་ལ་མྱི་སེའོ་ཞེས་གསུངས་པས་དེ་དག་སེ་བ་ལ་ཡང་ཤེས་པ་གེགས་བྱེད་
ལ། སྐར་མ་རྣམས་མཐོང་བ་ལ་ཡང་ྱི་མའྱི་འོད་བགེགས་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཇྱི་ལྟར་ན་རང་གྱི་ངོ་བོ་མ་
གཏོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་འདུས་བྱས་ཀྱི་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེ་བ་ལ་བགེགས་མྱི་བྱེད་པའྱི་ངོ་བོར་
གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤེས་པར་བྱའོ། །རེ་ཞྱིག་སེ་བ་ལ་བགེགས་བྱེད་ནུས་པ་རྣམས་ནྱི་བགེགས་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྒྱུ་ྱིད་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སོད་པར་བྱེད་པའྱི་མྱི་འཚེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གོང་མྱི་རྣམས་བདག་
ཅག་ནྱི་རེ་བོས་བདེ་བར་བྱས་སོ་ཞེས་འཛེར་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། གང་ཞྱིག་བགེགས་བྱེད་པར་མྱི་ནུས་པ་དཔེར་ན་
ཆོས་ཐམས་ཅད་སེ་བ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ལྟ་བུ་དང་། གཟུགས་མེད་
པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཕུང་པོ་སེ་བ་ལ་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལྟ་བུ་དེ་གོ་ཇྱི་ལྟར་ན་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན། དེ་
དག་མེད་དུ་ཟྱིན་ཀང་དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་བགེགས་བྱེད་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ། སོད་པར་བྱེད་པར་མྱི་ནུས་
བཞྱིན་དུ་ཡང་དེ་སྐད་དུ་འཛེར་བ་ཡོད་པས་འདྱིར་དཔེ་ནྱི་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་སྱིར་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། བྱེད་
རྒྱུའྱི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་བསེད་པར་བྱ་བ་ལ་ཡང་ནུས་པ་ཡོད་དེ་དཔེར་ན་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
ལ་མྱིག་དང་གཟུགས་དག་དང་། ལུས་ལ་ཟས་དང་། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གང་ཞྱིག་འདྱི་སྐད་དུ་གལ་ཏེ་མྱི་སྱིབ་པའྱི་ངོ་བོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་གཤེད་མ་པ་བཞྱིན་དུ་ཐམས་
ཅད་དེ་བསེན་པར་མྱི་འགྱུར་ཞེས་རྒོལ་བར་བྱེད་པ་དེའྱི་དེ་ནྱི་ཀླན་ཀར་མྱི་རུང་སེ། འདྱི་ལྟར་མྱི་སྱིབ་པའྱི་ངོ་
བོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་དམ་འཆའྱི། བྱེད་པ་པོའ ་ི ངོ་བོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་
ཐམས་ཅད་སེས་པ་ལ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀང་ནུས་པ་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མྱིག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དམྱིགས་པ་དེས་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་སེ་ལ། དེས་རྱིམ་གྱིས་ཕྱྱིར་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་རྒྱུད་
པའྱི་སོ་ནས་དེ་ཡང་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ནུས་པ་ཡོད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་རོགས་པར་བྱ་སེ། འདྱི་
ནྱི་ཕྱོགས་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་གང་ཕུན་ཚུན་འབྲས། །ཕན་ཚུན་ཞེས་
བྱ་བ་ནྱི་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་སེ། ཆོས་གང་དང་། ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་
བའྱི་རྒྱུའོ། །དཔེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འབྱུང་བཞྱིན་སེམས་ཀྱི་རེས་འཇུག་དང་། །སེམས་དང་མཚན་ྱིད་མཚན་གཞྱི་
བཞྱིན། །འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་ནྱི་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་
འཇུག་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ལ་དེ་དག་ཀང་སེམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་རྣམས་ནྱི་མཚན་
གཞྱིའྱི་ཡྱིན་ལ་དེ་ཡང་དེ་དག་གྱི་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་
བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཕན་ཚུན་འབྲས་བུ་ྱིད་མེད་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ནྱི་མཐུན་པའྱི་མཚན་ྱིད་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་
འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་དེ་དག་ནྱི་དེའྱི་མ་ཡྱིན་པས་ཁ་བསྐང་བར་བྱའོ། །སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཆོས་དེ་
དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། སེམས་ལས་བྱུང་དང་སོམ་གྱིས་དང་། །སེམས་དང་དེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད། །སེམས་ཀྱི་
རེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། །སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་དང་།
ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་དང་། དེ་དག་དང་སེམས་ཀྱི་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ནྱི་
སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་ཅེ་ན། མདོར་བསྡུ་ན། དུས་
དང་ནྱི། འབྲས་སོགས་དགེ་ལ་སོགས་པས་སོ། །རེ་ཞྱིག་དུས་ལས་ནྱི་སེམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་སེ་བ་དང་གནས་པ་
དང་འགག་པ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དང་དུས་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་འབྲས་
བུ་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པ་གཅྱིག་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཏེ། གཅྱིག་ཅེས་བྱ་བའྱི་ས་ས་མ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་
པའྱི་དོན་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །དགེ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་སེམས་
ལ། དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་བཅུས་སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་
པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་སེམས་ནང་ན་ཉུང་བ་ནྱི་ཆོས་ལྔ་བཅུ་ར་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ས་མང་
པོ་པ་བཅུ་དང་། དེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་བཞྱི་བཅུ་དང་། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་མཐུན་པའྱི་མཚན་ྱིད་བརྒྱད་ཀྱི་
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ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཆོས་ལྔ་བཅུ་ར་བཞྱི་སེ། རང་གྱི་མཐུན་པའྱི་མཚན་ྱིད་མ་གཏོགས་པ་
རྣམས་སོ། །གཞན་དག་ན་རེ་བཅུ་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ། ས་མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དག་ཁོ་ནའོ་ཞེས་
ཟེར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ནྱི་མྱི་བརོད་དེ། །དེ་ལྟར་ན་རབ་ཏུ་བྱེད་པའྱི་གཞུང་། སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་ལ་འཇྱིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་ལ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་
དང་། དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་གནས་པ་དང་མྱི་རག་པ་དག་མ་
གཏོགས་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གང་ཡྱིན་པའོ། །འཇྱིག་ཚོགས་
ལ་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡང་ཡྱིན་ལ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན་པ་ནྱི་མ་གཏོགས་པ་གང་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་
འབྱུང་བ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ་འོ་ན་ནྱི་གང་དག་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་
རྣམས་ཀྱི་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་མྱི་འདོན་པ་དེ་དག་གྱིས་ཀང་དེ་སྐད་དུ་གདོན་པར་བྱ་བའམ། ཡང་ན་དོན་གྱིས་དེ་
ལྟར་གོ་བར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རེ་ཞྱིག་གང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དེས་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་
ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ལ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུས་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཆོས་ཀྱི་མཐུན་
པའྱི་མཚན་ྱིད་རྣམས་དང་། དེ་དག་ཕན་ཚུན་དང་། སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པའྱི་མཐུན་པའྱི་མཚན་ྱིད་
རྣམས་ྱིད་དང་། དེ་དག་ཕན་ཚུན་དང་། རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཕན་ཚུན་དང་།
ཐོགས་པ་མེད་པ་ཅུང་ཟད་དང་། ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དག་དང་ལྟ་བུའོ། །ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོབ་པ་ལྷན་ཅྱིག་
སེས་པ་རྣམས་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ལ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འབྲས་བུ་དང་རྣམ་པར་
སྱིན་པ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པ་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་ནྱི་སེམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་སོད་པའྱི་ངང་ཚུལ་
ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ་སར་ཡང་སེ་ལ་ཕྱྱིས་ཀང་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་རུང་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་ས་བོན་
ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་དངོས་པོར་གགས་པ་རྣམས་ལ་ཚུལ་འདྱི་མྱི་སྣང་བས་ཇྱི་ལྟར་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་
བའྱི་ཆོས་རྣམས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་བརོད་པར་བྱའོ། །དཔེར་ན་མར་མེ་དང་འོད་དག་དང་
མྱུ་གུ་དང་གྱིབ་མ་དག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་ཅྱི་མར་མེ་འོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་ཚོགས་པ་སར་བྱུང་བ་ཁོ་
ན་མར་མེ་འོད་དང་བཅས་པ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་དཔྱད་པར་བྱའོ། །འོ་ན་ནྱི་ཡོད་དམ་མེད་ན་དེ་དག་
དང་ལྷན་ཅྱིག་དེའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་སྨྲ་བ་རྣམས་རྒྱུ་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱུའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་ཞྱིག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡོད་དམ་མེད་ན་གང་ཞྱིག་ངེས་པར་ཡོད་དམ་མེད་པ་དེ་ནྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཅྱིག་ཤོས་ནྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ལ།
ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀང་གཅྱིག་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་ཡོད་ལ་གཅྱིག་མེད་ན་ཐམས་ཅད་མེད་པས་རྒྱུ་
དེ་དང་འབྲས་བུའྱི་དངོས་པོ་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་རུང་ན་ཕན་ཚུན་དུ་གོ་ཇྱི་
ལྟར་རུང་། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཕན་ཚུན་དང་
འབྱུང་བ་རྣམས་དང་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་དེར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། སེམས་ཀྱི་མཐུན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་སོགས་པ་
ཡང་སེམས་ལ་སོགས་པ་དང་དེར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་མྱུ་གུ་གསུམ་ཕན་ཚུན་སོབས་ཀྱིས་གནས་པ་
བཞྱིན་དུ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་རྣམས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་དངོས་པོར་འགྲུབ་བོ། །རེ་ཞྱིག་ཅྱི་འདྱི་དག་ལྷན་ཅྱིག་
འབྱུང་བའྱི་སོབས་ཀྱིས་གནས་སམ། འོན་ཏེ་ཚོགས་པ་ས་མའྱི་དབང་གྱིས་དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་
དཔྱད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་གཞན་ཡང་སྱིད་བུའམ་གཟེར་བུའམ་རེན་པར་བྱེད་པས་ཡང་ཅུང་ཟད་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་
ཡང་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ཀང་ཡོད་པས་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་གྲུབ་བོ། །སྐལ་
བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། སྐལ་མམ་རྒྱུ་ནྱི་འདྲ་བའོ། །ཆོས་འདྲ་བ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་འདྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐལ་བ་
མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། དགེ་བའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དག་ནྱི་ཕན་ཚུན་དགེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །ོན་
མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་གཟུགས་ནྱི་ལྔ་པོ་དག་གྱི་ཡྱིན་ལ། བཞྱི་ནྱི་གཟུགས་
ཀྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དམན་པ་དང་སོབས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ནུར་ནུར་པོ་ནྱི་ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པ་
གནས་སྐབས་བཅུ་པོ་དག་གྱི་ཡྱིན་ནོ། །མེར་མེར་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རྱིས་མཐུན་པ་གཅྱིག་ལ་རེ་རེ་ཕྲྱི་ནས་
མེར་མེར་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་མཐུན་པ་གཞན་དག་ཏུ་ནྱི་གནས་སྐབས་བཅུ་ཆར་ཡང་བཅུ་པོ་
དག་གྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱྱིའྱི་དག་ལ་ཡང་ནས་ནྱི་ནས་ཀྱི་ཡྱིན་ལ། སཱ་ལུ་ནྱི་སཱ་ལུའྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་སར་
བར་བྱའོ། །གང་དག་གཟུགས་ཀྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་གཟུགས་ཡྱིན་པར་མྱི་འདོད་པ་དེ་དག་ལ་ནྱི་འདས་
པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་བདག་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
གཞུང་འདྱི་འདོད་པ་ལ་གནོད་པར་གནས་སོ། །ཅྱི་འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་
རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རང་རྱིས་ས་པའོ། །འདྱི་དག་ལ་རང་གྱི་རྱིས་དང་
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ས་ཡོད་པས་འདྱི་དག་ནྱི་རང་གྱི་རྱིས་དང་ས་པ་དག་གོ །རྱིས་ནྱི་ལྔ་སེ། སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་
ནས་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །ས་ནྱི་དགུ་སེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་
མེད་པ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལ་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ནྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་
བ་རྣམས་ཀྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དག་གྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་
བའྱི་བར་དུ་ཡང་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ནྱི་ཡང་
འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ལ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ས་པ་རྣམས་ཀང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ས་པའྱི་
ཡྱིན་པ་ནས་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི ས་པའྱི་བར་དག་ཀང་དེའྱི་ས་པའྱི་རྣམས་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དག་གྱི་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་ཐམས་ཅད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། སར་སེས་པ་རྣམས་ནྱི་ཕྱྱི་མ་སེ་བ་དང་མ་སེས་
པ་རྣམས་ཀྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །མ་འོངས་པ་ཁོ་ན་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་
དག་ལས་སྨྲས་པ། བསན་བཅོས་ལས་ཏེ། སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བའྱི་ར་བ་སར་བྱུང་བ་རྣམས་
ནྱི་རང་གྱི་ཁམས་ན་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཕྱྱིས་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་
ཀྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདས་པ་
དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་མ་འོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཆོས་གང་
ཆོས་གང་གྱི་རྒྱུའྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དེ་རེས་འགའ་ཞྱིག་ཆོས་དེའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན་སྨྲས་པ། ནམ་ཡང་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བ་འདྱི་ཡང་བསན་བཅོས་ཡྱིན་ནོ། །ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་རྣམ་
པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་དགོངས་ནས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །གང་ཞྱིག་ཆོས་མ་འོངས་པ་དེ་
ཡང་སེ་བའྱི་ཚེའྱི་གནས་སྐབས་ན་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་དུ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཐ་མའྱི་
གནས་སྐབས་དེ་ལས་དགོངས་ནས་ནམ་ཡང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ནྱི་
དེའྱི་ལན་དུ་མྱི་རུང་སེ། འདྱི་ལྟར་ཆོས་དེ་སེ་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོན་རོལ་ནས་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་
པ་ལས་ཕྱྱིས་ཡྱིན་པས་སོ། །ཆོས་གང་ཞྱིག་ཆོས་གང་གྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དེ་རེས་
འགའ་ཞྱིག་ཆོས་དེའྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲྱི་བ་འདྱི་ཡང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
འདྱིས་རེས་འགའ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་ནུས་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་སྐད་དུ་གལ་ཏེ་ཆོས་དེ་མ་སེས་པར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གྱུར་ནའོ་ཞེས་གསུངས། དེར་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་འདྱིར་ཡང་བརོད་པར་བྱ་ལ། འདྱིར་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དེར་ཡང་
བརོད་པར་བྱའོ་ཞེས་སོ་གྱིས་སུ་བསན་པར་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཡོན་ཏན་ཅྱི་ཞྱིག་འཐོབ་པར་འགྱུར་
ཏེ། དེ་ལྟ་ན་འདྱིར་བསན་བཅོས་བྱེད་པ་མྱི་མཁས་པ་ཁོ་ནར་ཡྱིད་ཆེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱིར་ལན་
ས་མ་ཁོ་ན་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་གང་འདྱི་སྐད་དུ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་མ་འོངས་པ་དང་། དེ་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་མ་གཏོགས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་
དེ་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་ཡྱིན་ལ། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མ་
གཏོགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཡྱིན་ལ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི ་རྒྱུ་
ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་འདྱི་སྐད་དུ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་མ་འོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་མ་གཏོགས་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་བའམ། ཡང་ན་དོན་གྱིས་ན་དེ་ལྟར་གོ་
བར་བྱའོ། །འོ་ན་བཏགས་པའྱི་བཤད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་བཞྱི་ཆེན་དུ་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དང་།
རེན་དང་དམྱིགས་པར་ངེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་དང་། འདྱིར་རྒྱུ་ནྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་དང་ལྷན་
ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་སེས་བུ་བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་། བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །རེན་
ནྱི་མྱིག་ལ་སོགས་པའོ། །དམྱིགས་པ་ནྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་བལྟ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་ན་
སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། གནས་སྐབས་ནྱི་འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
གྱི་རྫས་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚོགས་པ་ནྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡྱིན་གྱི། རྫས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅན་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་བཞྱིན་དུ་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་
ན། བསན་བཅོས་ལས་དེ་སོས་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པ་དང་འཛིན་པར་བྱེད་ནུས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ཁོ་ན་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུས་
འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཡང་མ་འོངས་པ་ལ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ས་ཕྱྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྱུང་ཟྱིན་
པ་ཡང་མ་འོངས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པར་མྱི་རུང་སེ། དཔེར་ན་ད་ལྟའྱི་འདས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྒྱུ་བས་འབྲས་བུ་ས་ན་
མྱི་རུང་བས་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་མ་འོངས་པ་ནྱི་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་མ་འོངས་པ་
ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་ས་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ལ། མ་འོངས་པའྱི་
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དུས་ལ་ཡང་ས་ཕྱྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ས་ཕྱྱི་མེད་པར་འདྲ་བའྱི་
སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་འདྲ་བ་ཡྱིན་པས་ཕན་ཚུན་དུ་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་མཐུན་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་
འགྱུར་ཏེ། ཕན་ཚུན་རྒྱུ་མཐུན་པ་ྱིད་དུ་ནྱི་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ས་ཕྱྱི་
མེད་བཞྱིན་དུ་ཡང་དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་འབྲས་བུ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་མཚན་ྱིད་ཐ་
དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་གནས་སྐབས་ལས་རྣམ་པར་གནས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ།
རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ལས་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡྱིན་པས་མ་འོངས་པ་ཡང་མྱི་བཟློག་གོ །སྐལ་བ་
མམ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རང་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཅྱི་དེ་ལྟར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། དེ་ཟག་པ་དང་
བཅས་པ་ལ་ནྱི་ངེས་སོ། །ས་དགུའྱི་ལམ་ནྱི་ཕན་ཚུན་དུ། །སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བར་སྐབས་
དང་སར་ཏེ། མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་དང་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་
མེད་པ་གསུམ་དག་གྱི་ལམ་གྱི་བདེན་པ་ནྱི་ཕན་ཚུན་དང་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་
ནྱི་ས་དེ་དག་ཏུ་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ཡྱིན་ལ། ས་དེ་པ་དག་གྱིས་བདག་གྱིར་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཁམས་དེ་དག་ཏུ་
གཏོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བས་ན་ས་གཞན་པའྱི་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
ཡང་། མམ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡྱིན། །ཆུང་ངུའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་
བཟོད་པ་ནྱི་དེ་ྱིད་མ་འོངས་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་ནྱི་
ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་ནོ། །མཐོང་བ་དང་བསོམ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་
ལམ་རྣམས་ནྱི་གསུམ་དང་གྱིས་དང་གཅྱིག་དག་གྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་དབང་པོ་རྟུལ་པོའ ་ི ལམ་ནྱི་དབང་པོ་
རྟུལ་པོ་དང་རྣོན་པོའ ་ི ལམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། དབང་པོ་རྣོན་པོའ ་ི ལམ་ནྱི་དབང་པོ་རྣོན་པོའ་ི ལམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་
ལྟ་སེ་དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་དད་པས་མོས་པ་དང་དུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་དྲུག་དང་
བཞྱི་དང་གྱིས་དག་གྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ཀྱིས་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དང་། དུས་དང་མྱི་སོར་
བར་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་གསུམ་དང་གྱིས་དང་གཅྱིག་གྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཇྱི་ལྟར་ས་གོང་མ་པས་
འོག་མ་པའྱི་ལམ་དང་མམ་པའམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་ཞེ་ན། དབང་པོ་དང་རྒྱུས་རྒྱས་པར་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་ཏེ།
དེ་ལ་རྒྱུས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱས་པ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་གོང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནས་གོང་དུའོ། །རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ཆོས་ཀྱིས་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་ལམ་དག་མྱི་
སྱིད་མོད་ཀྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ལམ་ཁོ་ན་མམ་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དག་གྱི་སྐལ་བ་
མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན་སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་རེན་པ་དག་ཀང་། སོར་བྱུང་དེ་གྱིས་ཁོ་ནའྱི་
ཡྱིན། །མམ་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དག་གྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་དམན་པའྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ཇྱི་
ལྟ་བུ་ཞེ་ན་སྨྲས་པ། ཐོས་དང་བསམས་བྱུང་ལ་སོགས་པའང་། །ཐོས་པ་དང་བསམས་པ་དང་བསོམས་པ་ལས་
བྱུང་བ་སོར་བ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཀང་མས་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དག་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་དམན་
པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་
དང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་
རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ། བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་
རྣམས་ནྱི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ། བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་
རྣམ་པ་དགུ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡྱིན་ལ། ཆུང་ངུའྱི་འབྲྱིང་པོ་དག་ནྱི་བརྒྱད་
ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ། ལུགས་ནྱི་དེ་ལྟ་བུའོ། །སེས་ནས་ཐོབ་པ་ཅན་གྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པ་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་
ཕན་ཚུན་དུ་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་
དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་དང་། སོད་ལམ་པའམ། བཟོའ ་ི གནས་
པ་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བཞྱི་དང་། གསུམ་དང་།
གྱིས་དང་། གཅྱིག་དག་གྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་བསམ་གཏན་བཞྱིའྱི་འབྲས་བུ་
འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་བསམ་གཏན་གོང་མའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་བསམ་གཏན་འོག་མའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །འབད་པ་འབྲས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་དུ་འོང་བའྱི་ཕྱྱིར་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་
ཅན་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་དམན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་སཱ་ལུ་དང་ནས་ལ་སོགས་པའྱི་ལྟ་བུའོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཟག་
པ་མེད་པ་སེས་པ་ཟག་པ་མེད་པ་མ་སེས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་སྡུག་བསལ་ལ་
ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་མ་སེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་ཐམས་ཅད་དམན་པའྱི་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུད་
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གཅྱིག་ལ་ངེས་པའྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་སོན་ཐོབ་པ་ཕྱྱིས་སེས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ་
སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་མ་འོངས་པ་དག་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་ལྟར་
འབྲས་བུ་ས་མའམ། སྐལ་པ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་མ་འོངས་པ་ནྱི་མེད་དོ། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་སར་སེས་པ་རྣམས་
ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་ཕྱྱིས་སེ་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་ཡོད་དེ། ཆེན་པོ་ཆུང་ངུའྱི་ལྟ་བུ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ།
འབྲས་བུ་གོང་མ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་འབྲས་བུ་འོག་མ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་ཚེ་དང་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་
ཤེས་པའྱི་ཐོབ་པ་སྐད་ཅྱིག་མ་ཕྱྱི་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པའྱི་ཐོབ་པ་
རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུ་སེ། དམན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །མཚུངས་
ལྡན་རྒྱུ་ནྱི་སེམས་དག་དང་། །སེམས་བྱུང་། དེ་ལྟ་ན་ནྱི་དུས་དང་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལས་སེས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་རྣམ་པ་དང་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་ལ་དག་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་དུས་གཅྱིག་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལ་
སོགས་པ་ལ་ལྟ་བའྱི་ལྟ་བུར་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལས་སེས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་རེན་
མཚུངས་པ་ཅན་རྣམས་སོ། །གང་དག་ལ་རེན་མཚུངས་པ་ཡོད་པའྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དེ་དག་ནྱི་
ཕན་ཚུན་དུ་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །མཚུངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐ་མྱི་དད་པ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ། མྱིག་གྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རེན་མྱིག་གྱི་དབང་པོའ་ི སྐད་ཅྱིག་མ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཚོར་བ་
ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་
ཀྱི་ཡྱིད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་
པ་དེ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དོན་གང་གྱིས་ན་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་གྱིས་ན་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཕན་ཚུན་འབྲས་བུའྱི་དོན་གྱིས་ན་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ།
འདྲོན་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གྱི་སོབས་ཀྱིས་ལྷན་ཅྱིག་ལམ་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནོ། །མཚུངས་པ་ལྔས་མཚུངས་པར་
ལྡན་པའྱི་དོན་གྱིས་ན་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། འདྲོན་པ་དེ་དག་ྱིད་ཟས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་
ལོངས་སོད་པའྱི་བྱ་བ་ལ་འདྲ་བར་སོར་བ་བཞྱིན་ནོ། །གཅྱིག་མེད་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་
པས་འདྱི་ནྱི་དེ་དག་གྱི་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་འགོ་ཞེས་བྱ་ོན་མོངས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཅན། །རྣམས་ཀྱི་རང་སར་ཀུན་འགོ་ལྔ། །རང་གྱི་ས་པའྱི་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་ཆོས་སར་སེས་པ་རྣམས་ནྱི་ོན་
མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཆོས། ཕྱྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་འོག་ནས་ཕྲ་རྒྱས་བསན་པའྱི་
མཛོད་ཀྱི་གནས་ྱིད་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །འདྱི་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་
པས་ན་སྐལ་པ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །རྱིས་གཞན་དག་གྱི་ཡང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་དག་གྱི་མཐུས་ནྱི་རྱིས་གཞན་པའྱི་ོན་མོངས་པ་དག་ཀང་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅྱི་འཕགས་པའྱི་གང་
ཟག་གྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དག་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁ་ཆེ་བ་
རྣམས་ན་རེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དག་ཡྱིན་
ཏེ། འདྱི་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དག་ལས་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན།
ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་རྣམས་དང་། མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་གང་ཡྱིན་
པའོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་
ཆོས་འདུས་བྱས་རྣམས་དང་། མྱི་དགེ་བ་རྣམས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་ལ་འཇྱིག་ཚོགས་
ལ་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་རྒྱས་པར་འཇྱིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཆོས་དེ་དག་གྱི་སེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་གནས་པ་དང་། མྱི་རག་པ་ྱིད་དག་མ་གཏོགས་པ་དེ་
དག་ལས་གཞན་པ་སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གང་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་གསུངས་སོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་བཏགས་པའྱི་བཤད་པ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་མྱི་དགེ་བའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཁོ་ན་ཡྱིན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ ་ན།
ཡོད་དེ། འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་དེ་ལས་དང་པོར་
ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་སེམས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་
རྒྱུ་མ་སྤངས་པ་ལས་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི་དེའྱི་རྒྱུ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་སྤངས་ཟྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་མ་གསུངས་སོ། །ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་སྱིན་རྒྱུ་ནྱི་མྱི་
དགེ་དང་། །དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཁོ་ན། །མྱི་དགེ་བ་རྣམས་དང་། དགེ་བའྱི་ཆོས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་
རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་དུ་མ་
བསན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་འགྲུབ་པར་མྱི་བྱེད་ཅེ་ན། སོབས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ་ས་བོན་རུལ་པ་
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བཞྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེད་པས་མངོན་པར་མ་བརན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མངོན་
པར་མ་བརན་པའྱི་ས་བོན་གྲུང་པོ་བཞྱིན་ནོ། །ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་གང་དང་ལྡན་པའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཞྱིག་
མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པ་གྱི་ག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འགྲུབ་པར་བྱེད་དེ་ས་
བོན་གྲུང་པོ་མངོན་པར་བརན་པ་བཞྱིན་ཏེ། འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་རྣམ་པར་སྱིན་
པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ྱིད་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། དེས་ན་ཅྱིར་འགྱུར།
གལ་ཏེ་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ནྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ལས་ལས་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རང་
བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ྱིད་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ལས་ཀྱི་
རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ་རྣམ་
པར་སྱིན་པ་ཡང་ལས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱི་ག་ལྟར་ཡང་རུང་ངོ་ཞེས་སར་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །ཡང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། མྱི་འདྲ་བར་སྱིན་པ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའོ། །འདོད་པའྱི་
ཁམས་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་གཅྱིག་ལ་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པ་ཅན་ནྱི་ཐོབ་པ་རྣམས་དང་དེ་དག་གྱི་སེ་བ་
ལ་སོགས་པའོ། །ཕུང་པོ་གྱིས་པ་ལ་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པ་ཅན་ནྱི་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་དང་དེ་དག་གྱི་སེ་བ་ལ་
སོགས་པའོ། །ཕུང་པོ་བཞྱི་ལས་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པ་ཅན་ནྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་
བ་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པ་དག་གོ །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་གཅྱིག་ལ་
རྣམ་པར་སྱིན་པ་གཅྱིག་པ་ཅན་ནྱི་ཐོབ་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་
དང་བཅས་པའོ། །ཕུང་པོ་གྱིས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་
པའོ། །ཕུང་པོ་བཞྱི་པ་ནྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ནའོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ནྱི་མམ་པར་བཞག་པ་
ནའོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུས་ཕུང་པོ་གཅྱིག་ལ་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པ་ཅན་ནྱི་ཐོབ་
པ་དང་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཕུང་པོ་བཞྱི་པ་ནྱི་སེམས་དང་
སེམས་ལས་བྱུང་བ་དགེ་བ་རྣམས་དང་དེ་དག་གྱི་སེ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གང་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཆོས་ཀྱི་སེ་
མཆེད་གཅྱིག་ཁོ་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཀང་ཡོད་དེ། གང་གྱི་སོག་གྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་པའོ། །གང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཡྱིད་དང་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དག་གོ །གང་གྱི་རེག་བྱའྱི་སེ་
མཆེད་ཡྱིན་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གང་གྱི་ལུས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ནྱི་གསུམ་སེ། ལུས་དང་རེག་བྱ་དང་།
ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དག་གོ །གང་གྱི་གཟུགས་དང་དྲྱི་དང་རོའ ་ི སེ་མཆེད་དག་ཡྱིན་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གང་
གྱི་མྱིག་གྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ནྱི་བཞྱི་སེ། མྱིག་དང་ལུས་དང་རེག་བྱ་དང་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་རྣམས་
སོ། །གང་གྱི་རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེའྱི་སེ་མཆེད་དག་ཡྱིན་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གང་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལྔ་
དང་། དྲུག་དང་། བདུན་དང་། བརྒྱད་དང་། དགུ་དང་། བཅུ་དང་། བཅུ་གཅྱིག་སྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་ལས་དེ་ཡང་
ཡོད་དེ། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་དང་། སྣ་ཚོགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱྱིའྱི་ས་བོན་བཞྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཕྱྱིའྱི་
ས་བོན་རྣམས་ལ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་པདྨ་དང་། བལ་པོ་སེའུ་དང་། ཤྱིང་ནྱ་གོ་
དྷ་ལ་སོགས་པ་དག་གྱི་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ནས་དང་གོ་ལ་
སོགས་པ་དག་གྱི་ལྟ་བུའོ། །ལས་དུས་གཅྱིག་པའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དུས་གསུམ་པ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་
གྱི་ལས་དུས་གྱིས་པའྱི་ཡང་དུས་གཅྱིག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་བས་འབྲས་བུ་ཧ་ཅང་ཉུང་བར་འགྱུར་དུ་འོང་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དུ་མ་བ་ནྱི་ཡྱིན་གྱི་བཟློག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་ལས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཡང་མ་ཡྱིན་
ཏེ། མཇུག་ཐོགས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་དྲངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་སྱིན་
པའྱི་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་སྱིན་པ་ནྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་རྒྱུ་འདྱི་དག་གྱི་དུས་ངེས་པ་གང་ཞེ་ན། འདྱི་དག་
གྱི་དུས་ངེས་པར་དོན་གྱིས་ནྱི་བཤད་མོད་ཀྱི་མདོར་བྱས་ནས་མ་བཤད་པས། དེའྱི་ཕྱྱིར་མདོར་བྱས་ཏེ། ཀུན་
འགོ་སྐལ་མམ་དུས་གྱིས་པ་དང་། འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་མ་འོངས་པ་དག་ནྱི་མེད་
དོ། །འདྱིར་གཏན་ཚིགས་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པོ་དག་ནྱི་དུས་གསུམ་པ། །ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་དག་ནྱི་དུས་གསུམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དུས་ངེས་པ་
མ་བསན་པས་དུས་ཐམས་ཅད་པ་དང་། དུས་དང་བྲལ་བར་ཡང་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྒྱུ་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྒྱུ་
དེ་དག་གང་གྱི་ཡྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་བྲལ་བཅས་འབྲས་བུ་ཡྱིན། །བསན་བཅོས་
ལས། འབྲས་བུའྱི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་
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པའོ་ཞེས་འབྱུང་བའོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་འདུས་མ་བྱས་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་གང་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་
རྒྱུར་ཡང་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་གང་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་འབྲས་བུར་ཡང་འགྱུར་རོ། །འདུས་བྱས་ཁོ་ན་ལ་
རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཡོད་ཀྱི། འདུས་མ་བྱས་ལ་དེ་དག་མེད། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། རྒྱུ་རྣམ་པ་དྲུག་མྱི་སྱིད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། འབྲས་བུ་རྣམ་པ་ལྔ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་འབྲལ་བའྱི་བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མྱི་འདོད་ཅེ་ན།
འདྱི་ལྟར་དེ་ནྱི་སེ་བ་ལ་བགེགས་མྱི་བྱེད་པའྱི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་ན་འདུས་མ་བྱས་ནྱི་སེ་བ་དང་ལྡན་
པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་དེ་གང་གྱིའམ་ཇྱི་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་སོབས་ཀྱིས་
འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་དེ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་གྱི་བྲལ་བ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །ཐོབ་པ་ལ་ཡང་དེའྱི་ནུས་པ་གཞན་ལ། བྲལ་བ་ལ་ཡང་གཞན་ཏེ། ཐོབ་པ་ལ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ནུས་ཤེ་ན་
བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྲལ་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རེ་ཞྱིག་ལམ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
ཡང་འདྱིའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་གྱི་བྲལ་བ་ནྱི་འདྱིའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་བདག་པོའ་ི འབྲས་བུ་ཡང་མེད་ན་གོ་ཇྱི་ལྟར་
ན་དུས་མ་བྱས་བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེ་བ་ལ་མྱི་སྱིབ་པའྱི་དངོས་པོས་བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་འདྱི་ལ་འབྲས་
བུ་ཡོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དུས་ལས་གོལ་བ་ལ་འབྲས་བུ་འཛིན་པ་དང་། སྱིན་པའྱི་མཐུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་
སེ་པ་རྣམས་ན་རེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་ལས་ཀང་འདུས་མ་བྱས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་མ་གསུངས་ཀྱི། རྒྱུ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་གངས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཤེ་ན། གཟུགས་སེད་པའྱི་རྒྱུ་གང་དག་ཡྱིན་པ་
དང་། རྐྱེན་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཀང་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མྱི་རག་པ་དག་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་
གཟུགས་ལྟ་རག་པར་ག་ལ་འགྱུར། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་འདུས་མ་བྱས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྐྱེན་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །སེས་པའྱི་ཞེས་
དཀར་བའྱི་ཕྱྱིར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེད་པའྱི་རྒྱུ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དང་རྐྱེན་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་
ཀང་མྱི་རག་ན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྐྱེན་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཀང་མྱི་རག་ན་ཞེས་ནྱི་མྱི་
གསུངས་སོ། །རྒྱུ་རྣམས་ཀང་གང་དག་སེད་པའྱི་རྒྱུ་དེ་དག་ཁོ་ན་མྱི་རག་གོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་འདུས་མ་
བྱས་ཀང་མྱི་སྱིབ་པའྱི་དངོས་པོ་ཙམ་གྱིས་བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ྱིད་དུ་མྱི་དགག་པ་ཡྱིན་ནམ། མདོ་ལས་དམྱིགས་པའྱི་
རྐྱེན་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཀྱི་མྱི་སྱིབ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ནྱི་མ་གསུངས་པས། མདོ་ལས་འདུས་མ་བྱས་རྒྱུའྱི་དངོས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པོ་མྱི་འགྲུབ་བོ། །མ་གསུངས་མོད་ཀྱི་བཀག་པ་ནྱི་མེད་དོ། །མདོ་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆེར་ནུབ་ན་མ་གསུངས་སོ་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ངེས་པར་གཟུང་ཡང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི། སར་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་མ་བཤད་དམ། དེའྱི་ཚེ་ནྱི་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་བྲལ་བའོ་ཞེས་བཤད།
ད་ནྱི་བྲལ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པའོ་ཞེས་བཤད་པས་ཕན་ཚུན་རེན་པའྱི་བཤད་པ་
འདྱི་ནྱི་དེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གསལ་བར་བྱ་བ་ལ་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་བརོད་
པར་བྱའོ། །དེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ཁོ་ནས་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བྲལ་བ་
ཞེས་བྱ་བ་དང་། སོ་སོར་བརགས་པའྱི་འགོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་བརགས་པ་དང་དགེ་བའྱི་རྫས་གཞན་
ཞྱིག་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ནྱི་བརོད་པར་ནུས་སོ། །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ན་རེ་འདུས་མ་བྱས་ཐམས་ཅད་
ཀང་རྫས་སུ་མེད་པ་ཁོ་ན་སེ། དེ་ནྱི་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་རྫས་གཞན་དུ་ནྱི་མེད་དོ། །འོ་
ན་ཅྱི་ཞེ་ན། རེག་བྱ་མེད་པ་ཙམ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་མུན་པའྱི་ནང་དག་ན་ཐོགས་པ་མ་རེད་ན་ནམ་
མཁའོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཕྲ་རྒྱས་དང་སེ་བ་སེས་པ་འགགས་ནས་སོ་སོར་བརགས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་གཞན་མྱི་སེ་
བ་ནྱི་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོ་སོར་བརགས་པ་མེད་པ་ཁོ་ནར་རྐྱེན་མ་ཚང་བས་མྱི་སེ་བ་ནྱི་
སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་འགོག་པ་སེ་དཔེར་ན་བར་མ་དོར་འཆྱི་བའྱི་རྱིས་མཐུན་པ་ལྷག་མ་ལྟ་བུའོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །སེ་པ་གཞན་དག་ན་རེ་ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་མྱི་སེ་བར་བྱ་བ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོད་དོ། །དེའྱི་
ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་མྱི་སེ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སེ་བའྱི་རྐྱེན་ཕྲ་
རྒྱས་མེད་པ་ཁོ་ནའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནུས་པ་མེད་དེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་
འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་དེ་ཡང་སོ་སོར་བརགས་པ་མེད་པས་མྱི་འགྲུབ་པས་དེ་ནྱི་སོ་སོར་བརགས་པས་
འགོག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སར་སེས་པ་ཕྱྱིས་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འགག་
པའྱི་ཕྱྱིར་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། རོག་པ་དེ་ལ་ནྱི་སོ་སོར་བརགས་པ་
མ་ཡྱིན་པས་འགོག་པ་མྱི་རག་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། མ་ཞྱིག་ན་དེ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོ་སོར་བརགས་པས་
འགོག་པ་ཡང་སོ་སོར་བརགས་པ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེ་ནྱི་སོ་སོར་
བརགས་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སར་སོ་སོར་བརགས་པ་ཡྱིན་ལ་ཕྱྱིས་སེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མྱི་སེ་བ་ནྱི་མ་
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ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། དེ་དག་མྱི་སེ་བ་དེ་ནྱི་ས་ནས་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་གང་དག་སོ་སོར་བརགས་པ་
མེད་ན་སེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་སོ་སོར་བརགས་པ་སེས་ན་ཡང་མྱི་སེའོ། །འདྱི་ལ་སོ་སོར་བརགས་པའྱི་མཐུ་
ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་གེགས་མ་བྱས་པ་རྐྱེན་རྣམས་སེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་
མྱི་སེ་བ་ཁོ་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ན་འོ་ན་མདོའ ་ི ཚིག་དབང་པོ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ཀུན་ཏུ་བསེན། གོམས་
པར་བྱས། ལན་མང་དུ་བྱས་ན་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་སྡུག་བསལ་སྤངས་པར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་དྲང་། སྤངས་པ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སེ་བ་ནྱི་མ་འོངས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་
འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པས་སྡུག་བསལ་སྤོང་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་
འདུན་པ་དང་འདོད་ཆགས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སྤོངས་ཤྱིག འདུན་པ་དང་འདོད་ཆགས་སྤངས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་
གཟུགས་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཡང་སྤངས་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། རྒྱས་པར་རྣམ་པར་ཤེས་
པའྱི་བར་དུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དུས་གསུམ་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཡང་སྤངས་པར་རུང་ངོ་། །ཅྱི་སེ་འདས་པ་དང་
མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན། དེར་ཡང་ཚུལ་
ནྱི་འདྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་དགོངས་པ་ནྱི་འདས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་ཚེ་རབས་ས་མ་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟར་
བྱུང་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་ཚེ་འདྱི་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་སེད་པ་རྣམ་པར་སད་པ་དག་ལ་འདས་པའྱི་དུས་ལ་
བརེན་ནས་སེད་པ་རྣམ་པར་སད་པ་བཅོ་བརྒྱད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བ་འདས་པའྱི ་ཚེ་རབས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་
གསུངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བ་ལྟ་བུའོ། །ོན་མོངས་པ་གྱིས་པོ་འདྱིས་ཀང་རྒྱུད་
འདྱི་ལ་མ་འོངས་པ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་བོན་གྱི་དངོས་པོ་བཞག་པ་དེ་སྤངས་པས་དེ་ཡང་སྤངས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
དཔེར་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཟད་པ་ལས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །མ་འོངས་པའྱི་སྡུག་བསལ་ལ་ོན་མོངས་པ་
ནྱི་ས་བོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཏན་དུ་མྱི་སེ་བ་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་
སྤང་དུ་ཡོད་དེ། འགགས་ཟྱིན་པ་དང་། འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ལ་ནྱི་འབད་པ་དོན་དང་བཅས་པར་མྱི་
འགྱུར་རོ་སམ་པ་འདྱི་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འདུས་མ་བྱས་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ཆོས་གང་དག་འདུས་བྱས་ཀང་རུང་འདུས་མ་བྱས་ཀང་རུང་དེ་དག་གྱི་མཆོག་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བ་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ། ཇྱི་ལྟར་ན་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཡྱིན་པར་འོས། འདུས་མ་བྱས་
མེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཀང་མྱི་སྨྲའྱི་དེ་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་ས་ལ་ས་
ན་མེད་པ་ཡང་ཡོད། ཕྱྱིས་མེད་པ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་མེད་པ་ནྱི་ཡོད་པར་མྱི་འགྲུབ་པ་ལྟར་
འདུས་མ་བྱས་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །མེད་པ་ཡང་ཁ་ཅྱིག་ཤྱིན་ཏུ་བསགས་པ་ཡོད་དེ། གང་གནོད་པ་
ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དེ་ནྱི་འདུལ་བ་རྣམས་དེ་ལ་འདུན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་དག་གྱི་མཆོག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
བསགས་པ་འཐོབ་པར་འོས་སོ། །གལ་ཏེ་འདུས་མ་བྱས་མེད་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འགོག་པ་འཕགས་པའྱི་བདེན་
པ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེ་ཞྱིག་འགོག་པའྱི་བདེན་པའྱི་དོན་འདྱི་གང་
ཡྱིན། ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནམ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟ་སེ། སྡུག་བསལ་ལ་ཡང་སྡུག་
བསལ་ཁོ་ནའོ། །སྡུག་བསལ་མེད་པ་ལ་ཡང་མེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་འདྱི་གྱི་ག་ཡང་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་གཟྱིགས་
ན་འདྱི་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་ྱིད་ཡྱིན་པར་འགལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། ཇྱི་ལྟར་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་འཕགས་པའྱི་
བདེན་པ་གསུམ་པ་ཡང་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་
པའྱི་འོག་ཏུ་མཐོང་བ་དང་བསན་པས་ན་གསུམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདུས་མ་བྱས་དངོས་པོ་མེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་
ན་ནམ་མཁའ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤེས་པ་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ནྱི་
འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཡོད་པ་ྱིད་བསམ་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་འདུས་མ་བྱས་རྫས་ཁོ་ནར་འདོད་པར་གྱུར་ན་
ཅྱིར་འགྱུར། ཅྱི་ཞྱིག་ཏུ་ཡང་འགྱུར། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲས་པའྱི་ཕྱོགས་བསབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འདྱི་བསབ་
པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པར་སེམས་ན་ལྷ་སོབ་པར་འགྱུར་གང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཀུན་ཏུ་བརགས་པར་འགྱུར་
རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་དེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་ལ་མྱིག་
ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་ལས་ཀང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་གྱི་འགོག་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་
པར་གཞག་པ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་རབ་ཏུ་བརགས་ཏེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་
ནྱི་དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྲེལ་པ་འགའ་ཡང་མེད་ཀྱི་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་མེད་པའོ་ཞེས་འགག་པ་ཙམ་དུ་རུང་ངོ་། །དངོས་
པོ་གཞན་ྱིད་ཡྱིན་ན་ཡང་ོན་མོངས་པ་གང་གྱི་ཐོབ་པ་ཆད་ནས་འགོག་པ་གང་ཐོབ་པ་དེ་དེའྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཐ་
སད་གདགས་སོ། །འོ་ན་དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན། མདོ་ལས་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་
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འདས་པ་ཐོབ་པའྱི་དགེ་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་མེད་པ་ཐོབ་པར་རུང་། གེན་པོ་ཐོབ་པས་ོན་
མོངས་པ་དང་། ཡང་སྱིད་པའྱི་སེ་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་བའྱི་རེན་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་
ཞེས་བྱའོ། །ལུང་ལས་ཀང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཙམ་ྱིད་དུ་བརོད་པར་མཛད་དེ། འདྱི་སྐད་དུ་སྡུག་བསལ་འདྱི་མ་
ལུས་པར་སྤངས་པ། ངེས་པར་སྤངས་པ། བྱང་བར་འགྱུར་བ། ཟད་པ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ། འགོག་པ།
རྣམ་པར་ཞྱི་བ། ནུབ་པ། སྡུག་བསལ་གཞན་དང་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་མེད་པ། ལེན་པ་མེད་པ། འབྱུང་བ་མེད་
པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ལྟ་སེ། ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་སྤངས་པ། སེད་པ་ཟད་པ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ།
འགོག་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདྱི་ནྱི་ཞྱི་བའོ། །འདྱི་ནྱི་ག་ནོམ་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱིར་ཡྱིན་ན་འབྱུང་
བར་མྱི་འགྱུར་བས་དེའྱི་ཕྱྱིར་འབྱུང་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་ཅྱི་སེ་མྱི་འདོད་ཅེ་ན། བདུན་པ་འདྱི་ནྱི་ནུས་པ་
མེད་པར་ལྟའོ། །འདྱིར་ཡྱིན་ན་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་
ཞེས་བྱ་བར་སར་ན་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་མྱི་རག་པའྱི་ཕྱྱིར་རག་ཏུ་མྱི་འབྱུང་བ་ཁོ་ནར་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །འོན་ཏེ་ཐོབ་ན་ཞེས་བྱ་བར་སར་ན་ནྱི་གང་ཁོ་ནས་དེ་འཐོབ་པར་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དེ་ྱིད་ཡོད་དམ་ཐོ བ་ན་
སྡུག་བསལ་མྱི་འབྱུང་བར་འདོད་པར་གྱིས་ཤྱིག དེ་ལྟར་ན། མར་མེ་ཤྱི་བར་གྱུར་པ་ལྟར། །དེ་ཡྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་
པར་ཐར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དཔེ་འདྱི་ཡང་ལེགས་པར་དྲངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་མར་མེ་ཤྱི་བ་མེད་པ་ལྟར་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཆོས་མངོན་པ་ལས་ཀང་དངོས་པོ་མེད་
པའྱི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་ནྱི་ལུས་
མེད་པ་དང་། རང་གྱི་ངོ་བོ་མེད་པ་ནྱི་ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། རང་བཞྱིན་གྱི་དངོས་པོ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་དུ་དེ་དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་
ཐོབ་པའྱི་དངོས་པོ་དེ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དམྱིགས་པའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་དུ་ཆོས་ཐམས་
ཅད་དངོས་པོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྡན་པའྱི་དངོས་པོ་
ཇྱི་སྐད་དུ་དངོས་པོ་གང་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡང་ཁོང་ཁོ་བའྱི་ཀུན་ནས་
བཀྱིས་པ་དང་ཡང་ལྡན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་དུ་དངོས་པོ་དང་བཅས་པའྱི་
ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྱི་དངོས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པོ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་དུ་ཞྱིང་གྱི་དངོས་པོ་དང་། ཁྱྱིམ་གྱི་དངོས་པོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལ་འདྱིར་ནྱི་རྒྱུའྱི་དངོས་
པོའ ་ི སར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདུས་མ་བྱས་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་དང་
འབྲས་བུ་དག་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རེ་ཞྱིག་དེ་ནྱི་རྫོགས་སོ།། །།ཡང་འབྲས་བུ་འདྱི་དག་ལས་འབྲས་བུ་
གང་ཞྱིག་རྒྱ་གང་གྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྣམ་སྱིན་འབྲས་བུ་ཐ་མའྱི་ཡྱིན། །རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཐ་མར་བསན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཐ་མ་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། །བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་དང་པོའ ་ི ཡྱིན། །བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ནྱི་
དང་པོར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་པོ་སེ་བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནྱི་དེའྱི་ཡྱིན་ནོ། །བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནྱི་བདག་པོ་
ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སྱིབ་པའྱི་དངོས་པོ་ཙམ་དུ་གནས་པ་གོ་ཅྱི་ཞྱིག་དབང་བྱེད་ཅེ་ན། དེ་ྱིད་དབང་བྱེད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ལ་སེད་པའྱི་དངོས་པོ་ཡང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་པོ་དག་ལ་སེ་
མཆེད་བཅུ་ལྟ་བུ་དང་། སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་ལས་རྣམས་ལྟ་བུའོ། །རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་བསེད་པ་ལ་བརྒྱུད་པས་དབང་བྱེད་པ་ཡོད་དེ། ཐོས་ནས་ལྟ་བར་འདོད་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་
བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པར་སར་བར་བྱའོ། །རྒྱུ་མཐུན་སྐལ་མམ་ཀུན་འགོ་བའྱི། །འདྱི་གྱིས་དང་འདྲ་བའྱི་
འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །སེས་བུ་པ་ནྱི་གྱིས་ཀྱི་ཡྱིན། །སེས་བུ་བྱེད་པའྱི་
འབྲས་བུ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་དག་གྱི་ཡྱིན་ནོ། །སེས་བུའྱི་ངོ་བོ་ལས་མྱི་གཞན་
པའྱི་ཕྱྱིར་སེས་བུ་བྱེད་པ་ནྱི་སེས་བུ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་སེས་བུ་ཡྱིན་པའོ། །སེས་བུ་བྱེད་པ་ཞེས་
བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཅེ་ན། ཆོས་གང་གྱི་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སེས་བུའྱི་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་སེས་བུ་བྱེད་པ་སེ།
དཔེར་ན་སན་བྱ་རོག་རྐང་དང་། མྱི་གང་པོ་ཆེ་མྱོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཅྱི་གཞན་དག་ལ་ཡང་སེས་བུ་
བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་དམ། འོན་ཏེ་གྱིས་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་
དག་ལ་ཡང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟར་སེས་བུ་བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེ་ལ་ཡང་སེས་བུའྱི་བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་སྐལ་བ་ནྱི་
ཡོད་དོ། །དཔེར་ན་ཞྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་
བ་འདྱི་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན། བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུའྱི་བར་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྣམ་སྱིན་ལུང་དུ་མ་བསན་ཆོས། །རྣམ་
པར་སྱིན་པ་ནྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་
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པས་དེའྱི་ཕྱྱིར། སེམས་ཅན་བརོད་ཅེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཡང་ཡོད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར། ལུང་བསན་ཕྱྱིས་བྱུང་ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ལུང་དུ་བསན་པས་ལུང་དུ་བསན་པའོ། །གང་ཞྱིག་དེ་ལས་དུས་ཕྱྱི་མ་ལ་འབྱུང་ཞྱིང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མ་ཡྱིན་པ་
དེ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་སེ། འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་དོན་ལས་ལས་སེས་པ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ཐུན་མོང་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ནྱི་གཞན་གྱིས་
ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཡོངས་སུ་སད་པར་ནུས་སོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེ། གཞན་གྱིས་བྱས་
པའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་གཞན་གྱིས་མྱོང་བར་ནྱི་མེད་དོ། །བདག་པོའ་ི འབྲས་བུ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱོང་ཞེ་ན། ཐུན་
མོང་གྱི་ལས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཐུན་རྒྱུ་དང་འདྲ་བའོ། །རྒྱུ་དང་འདྲ་བའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྒྱུ་
མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ་སྐལ་བ་མམ་པ་དང་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་དག་གྱི་ལྟ་བུའོ། །གལ་ཏེ་ཀུན་ཏུ་
འགོ་བའྱི་རྒྱུའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་འདྲ་བ་ཡྱིན་ན་གོ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་མྱི་འདོད་ཅེ་ན། འདྱི་ལྟར་
དེ་ནྱི་ས་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་ལས་འདྲ་བ་ཡྱིན་གྱི། རྣམ་པ་ལས་ཀང་འདྲ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྱིག་རྣམ་པ་
ལས་ཀང་འདྲ་བ་དེ་ནྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ཁས་ལེན་པ་ྱིད་དོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་
སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དེ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མུ་བཞྱིར་བྱ་སེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་སྐལ་པ་
མམ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྱིས་གཞན་པའྱི་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུའོ། །གསུམ་པ་
ནྱི་རྱིས་གཅྱིག་པའྱི་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །བྲལ་བ་བློ་ཡྱིས་ཟད་
པའོ། །ཟད་པ་ནྱི་འགོག་པའོ། །བློ་ནྱི་ཤེས་རབ་སེ། དེས་ན་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་ནྱི་བྲལ་བའྱི་འབྲས་
བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གྱི་སོབས་ཀྱིས་གང་སེ་བའྱི། །འབྲས་དེ་སེས་བུ་བྱེད་ལས་
སེས། །དཔེར་ན་ས་འོག་མ་པའྱི་སོར་བའྱི་སེམས་ཀྱི་ས་གོང་མ་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་
ཟག་པ་མེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་སེམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའོ། །སོ་
སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་ནྱི་གང་གྱི་སོབས་ཀྱིས་འཐོབ་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །སོན་བྱུང་མ་ཡྱིན་འདུས་
བྱས་ནྱི། །འདུས་བྱས་ཁོ་ནའྱི་བདག་པོའ ་ི འབྲས། །སར་བྱུང་བ་ལས་གཞན་པའྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་འདུས་
བྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོའ་ི འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །སེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་པོའ་ི འབྲས་བུ་དག་ལ་ཐ་དད་དུ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བྱ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། སེས་བུ་བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་བྱེད་པ་པོའ ་ི ཡྱིན་ནོ། །བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནྱི་བྱེད་པ་པོ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། བཟོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་བཟོ་ནྱི་སེས་བུ་བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡྱིན་ལ་བདག་
པོའ ་ི འབྲས་བུ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་གྱི་ནྱི་བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་རྒྱུ་འདྱི་དག་ལས་རྒྱུ་
གང་ཞྱིག་དུས་གང་དུ་འབྲས་བུ་འཛིན་ཏམ་འབྱྱིན་ཅེ་ན། ལྔ་པོ་ད་ལྟར་འབྲས་བུ་འཛིན། །ཡོངས་སུ་བཟུང་ཟྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་འདས་པ་རྣམས་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ་སེས་བུ་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་འོངས་པ་རྣམས་ཀང་མ་ཡྱིན་
ནོ། །བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཡང་དེ་དང་དེ་འདྲ་མོད་ཀྱི་དེ་ནྱི་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པར་མ་ངེས་པས་མ་བརོད་དོ། །གྱིས་
ནྱི་རབ་ཏུ་འབྱྱིན་པར་བྱེད། །ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་དག་ནྱི་ད་ལྟར་འབྲས་བུ་འབྱྱིན་
པར་བྱེད་དེ། འདྱི་གྱིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འཛིན་པ་དང་འབྱྱིན་པ་ནྱི་དུས་མམ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ད་ལྟར་གྱི་དང་
འདས་པ་དག འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པར་བྱེད་དེ། སྐལ་བ་མམ་པ་དང་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་དག་གོ །རེ་ཞྱིག་གང་
འདས་པ་དག་ནྱི་རྱིགས་ནྱི་ད་ལྟར་གྱི་དག་གོ །རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཇྱི་ལྟར་འབྱྱིན་ཅེ་ན། མཇུག་ཐོགས་སུ་
བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འབྲས་བུ་གྲུབ་ན་ནྱི་དེ་དག་ཀང་འདས་པ་ཡྱིན་ལ་འབྲས་བུ་ཡང་བྱུང་ཟྱིན་པས་ཡང་དེ་ྱིད་
མྱི་འབྱྱིན་ཏོ། །དགེ་བའྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་འབྲས་བུ་འཛིན་ལ་མྱི་འབྱྱིན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། མུ་བཞྱི་སེ། མུ་
དང་པོ་ནྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་དག་ཀུན་ཏུ་གཅོད་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་མར་འདོར་བའྱི་ཐོབ་པ་གང་དག་ཡྱིན་
པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་དག་གྱི་ྱིང་མཚམས་སོར་བས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དང་པོར་འཐོབ་པ་གང་དག་
ཡྱིན་པའོ། །འདྱི་སྐད་དུ་དེ་དག་ྱིད་ཀྱིས་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་བྱེད་པའྱི་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་ཏུ་མ་ཆད་པའྱི་གནས་སྐབས་ལྷག་མ་རྣམས་སུའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་
དག་མ་གཏོགས་པའོ། །མྱི་དགེ་བའྱི་མུ་དང་པོ་ནྱི་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་མར་འདོར་བའྱི་ཐོབ་པ་གང་དག་ཡྱིན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་
ལས་ཡོངས་སུ་མས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དང་པོར་འཐོབ་པ་གང་དག་ཡྱིན་པའོ། །འདྱི་སྐད་དུ་དེ་དག་ྱིད་ཀྱིས་
ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་
གནས་སྐབས་ལྷག་མ་རྣམས་སུའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་
པའྱི་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ཐོབ་པ་དང་ཡོངས་སུ་མས་པ་ལས་ཅྱི་རྱིགས་པར་སར་བར་
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བྱའོ། །མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ནྱི་ཚིག་ཕྱྱི་མ་དང་སོར་བ་སེ། རེ་ཞྱིག་འབྱྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་
འཛིན་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །འཛིན་པ་ལས་མྱི་འབྱྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དག་བཅོམ་པའྱི་ཕུང་པོ་ཐ་མ་རྣམས་
སོ། །དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ངེས་པས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་རེ་རེ་ལ་སེ། དགེ་བའྱི་སྐལ་པ་མམ་པའྱི་འབྲས་བུ་
འཛིན་ལ་མྱི་འབྱྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱིའོ། །མུ་དང་པོ་ནྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ོན་མོངས་པ་
ཅན་ནམ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་སེམས་མངོན་དུ་བྱེད་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བཟློག་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དགེ་བའྱི་
སེམས་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དགེ་བ་ཁོ་ནའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །མྱི་དགེ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་བར་བྱའོ། །ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་གཟུང་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེའྱི་ས་བོན་གྱི་དངོས་པོར་
ེ་བར་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཅྱིག་ནྱི་འདས་པས་འབྱྱིན་པར་འགྱུར། །རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འདས་པ་ཁོ་ནས་
འབྲས་བུ་འབྱྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་ལྷན་ཅྱིག་གམ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་མེད་དོ། །གཞན་དག་ནྱི་འབྲས་བུ་
རྣམ་པ་བཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་ཡང་འཆད་དེ། རེན་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། འདྱི་ལྟ་སེ་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་ཆུའྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་ལྟ་བུ་ནས་ས་གཞྱིའྱི་ར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བར་ལྟ་བུའོ། །སོར་བའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ་མྱི་སྡུག་པ་ནས་
མྱི་སེ་བ་ཤེས་པའྱི་བར་ལྟ་བུའོ། །ཚོགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། མྱིག་ལ་སོགས་པ་དག་གྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལྟ་བུའོ། །བསོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་ལམ་གྱི་སྤྲུལ་
པའྱི་སེམས་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི་སེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་དག་གྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་
སོ། །རྒྱུ་རྣམས་དང་འབྲས་བུ་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དེ་ལ་ཆོས་གང་ཞྱིག་རྒྱུ་དག་དུ་ཞྱིག་གྱིས་སེད་པར་བྱེད་
ཅེ་ན་སྨྲས་པ། མདོར་བསྡུ་ན་ཆོས་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་ཆོས་ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་
དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་རྣམས་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྱི་དབང་པོ་རྣམས་དང་། དེ་དག་གྱི་ལྷག་མ་
རྣམས་སོ། །ལྷག་མ་ཡང་གང་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་
རྣམས་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་མ་གཏོགས་པའྱི་དགེ་བ་རྣམས་སོ། །ཆོས་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་དེ་
དག་ནྱི། ོན་མོངས་ཅན་དང་རྣམ་སྱིན་སེས། །ལྷག་དང་དང་པོ་འཕགས་རྱིམ་བཞྱིན། །རྣམ་སྱིན་ཀུན་འགོ་དེ་
གྱིས་དང་། །སྐལ་མམ་མ་གཏོགས་ལྷག་ལས་སེས། །ཆོས་ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་
རྒྱུ་མ་གཏོགས་པ་ལྷག་མ་ལྔ་ལས་སེའོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་རྣམས་ནྱི་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གཏོགས་པ་ལྷག་མ་ལྔ་པོ་ཁོ་ན་ལས་སེའོ། །ཆོས་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་དེ་
དག་མ་གཏོགས་པ་ལྷག་མ་བཞྱི་ལས་སེའོ། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་དང་པོ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་ཀུན་ཏུ་
འགོ་བའྱི་རྒྱུ་དེ་དག་དང་། སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པ་ལྷག་མ་གསུམ་ལས་སེའོ། །ཆོས་རྣམ་པ་བཞྱི་
པོ་བསན་པ་དེ་དག་གང་ཡྱིན་སམ་པ་ལ། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །འོ་ན་གང་
དག་སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་དེ་དག་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མཚུངས་ལྡན་མ་
གཏོགས་གཞན་དེ་བཞྱིན། །མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་པོ་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་ོན་མོངས་པ་ཅན་ལ་
སོགས་པ་གཞན་ཡང་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་སེ་སེ། དེ་ལ་ོན་
མོངས་པ་ཅན་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་རྣམས་ནྱི་བཞྱི་ལས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་གསུམ་
ལས་སོ། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་དང་པོ་ནྱི་གྱིས་ལས་ཏེ། རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ནྱི་མེད་དོ། །རྒྱུ་རྒྱ་ཆེར་
བཤད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྐྱེན་རྣམས་གང་ཞེ་ན། རྐྱེན་ནྱི་བཞྱི་པོ་དག་ཏུ་གསུངས། །གང་ནས་གསུངས་ཤེ་ན།
མདོ་ལས་རྐྱེན་ྱིད་ནྱི་བཞྱི་སེ་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་ྱིད་དང་། དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ྱིད་དང་། དམྱིགས་པའྱི་རྐྱེན་ྱིད་དང་།
བདག་པོའ ་ི རྐྱེན་ྱིད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རྐྱེན་དུ་འདྲ་བ་ནྱི་རྐྱེན་ྱིད་དོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུ་ལྔ་ཡྱིན།
བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པ་རྒྱུ་ལྔ་ནྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སེས་པ་རྣམས། །ཐ་མ་ཡྱིན་
མཚུངས་དེ་མ་ཐག །དག་བཅོམ་པའྱི་ཐ་མ་མ་གཏོགས་པ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་མཚུངས་
པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་ཏེ། རྐྱེན་འདྱི་ནྱི་མཚུངས་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་ཡང་ཡྱིན་པས་མཚུངས་པ་
དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ཏོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མྱི་མམ་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ནྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་
རྐྱེན་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རེས་འགའ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པ་
དང་། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཟུགས་འབྱུང་ངོ་། །རེས་འགའ་ནྱི་འདོད་པ་ན་
སོད་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་འབྱུང་བས་གཟུགས་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་འཆོལ་པ་ཡྱིན་ནོ། །མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་
པའྱི་རྐྱེན་ནྱི་འཆོལ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཙུན་པ་དབྱྱིག་བཤེས་ན་རེ་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུད་
གཅྱིག་མ་འགགས་པ་ཁོ་ནར་གྱིས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བཙུན་པ་ན་རེ་ཆེས་མང་བ་དང་ཉུང་
ངུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རེས་འགའ་ནྱི་གཟུགས་མང་པོ་ལས་ཉུང་ངུ་འབྱུང་སེ། དཔེར་ན་སོག་མའྱི་ཐལ་བ་ལྟ་
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བུའོ། །རེས་འགའ་ནྱི་ཉུང་ངུ་ལས་མང་པོ་འབྱུང་སེ། དཔེར་ན་ཤྱིང་པ་ཏའྱི་ས་བོན་ཆུང་ངུ་ལས་རྱིམ་གྱིས་ཡལ་
ག་དུ་མ་སེ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྱིང་ནྱ་གོ་དྷའྱི་བར་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་
ལ་ཡང་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་སེམས་དག་དང་། རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་
ལ་སོགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ལ་ཆོས་མང་བ་དང་ཉུང་དུ་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། རྱིགས་གཞན་ལ་
ནྱི་ཡོད་ཀྱི་རང་གྱི་རྱིགས་ལ་ནྱི་མེད་དེ། ནམ་ཡང་ཚོར་བའམ་འདུ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཆེས་མང་དུ་འབྱུང་བ་མེད་
དོ། །ཡང་ཅྱི་རང་གྱི་རྱིགས་ཁོ་ནའྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་ནྱི་
ཚོགས་མཐའ་དག་ཁོ་ན་ཚོགས་མཐའ་དག་གཞན་གྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་གྱི། འདྱིར་ནྱི་ཚོར་
བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྫས་ཉུང་ངུ་ལས་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྫས་མང་པོ་འབྱུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་
ཙམ་ཞྱིག་བཤད་པར་ཟད་དོ། །རྒྱུད་འདྲ་བ་དག་ནྱི་རང་གྱི་རྱིགས་ཁོ་ནའྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་
ཏེ། སེམས་ཀང་སེམས་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་ལ། ཚོར་བ་ཡང་ཚོར་བ་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་རྒྱས་པར་སེམས་ཤྱིང་
གང་གྱི་ཚེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ོན་མོངས་པ་ཅན་འབྱུང་བའྱི་ོན་མོངས་པ་དེའྱི་
མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ནྱི་སོན་འགགས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལྡང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་
འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སེམས་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་ནྱི་མྱི་བརོད་དོ། །ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀང་འཆོལ་བར་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་མ་ཡྱིན་
ཏེ། ཁམས་གསུམ་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཅྱིག་ཅར་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མ་འོངས་
པ་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་དུ་མྱི་འདོད་ཅེ་ན། མ་འོངས་པའྱི་དུས་ནྱི་འཆོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ས་ཕྱྱི་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མ་འོངས་པ་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་གྱི་མཇུག་ཏུ་མ་འོངས་པ་འདྱི་འབྱུང་
ངོ་ཞེས་བྱ་བར་ཇྱི་ལྟར་མཁྱེན་ཅེ་ན། འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་ལས་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་ལས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུའམ་ཆོས་ལས་ཆོས་སེས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་འདས་པའྱི་
དུས་གཟྱིགས་ལ། ད་ལྟའྱི་ལས་འདྱི་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ལས་ཀང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དེ་ལྟ་
བུའམ། ཆོས་ལས་ཆོས་སེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་མཁྱེན་ལ། དེའྱི་མཁྱེན་པ་དེ་ཡང་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་
བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་ལས་རེས་སུ་དཔག་ནས་མ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འོངས་པའྱི་རྫས་འཆོལ་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་བརགས་ཏེ། གང་ཟག་འདྱིས་ལས་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱས་པས་མ་
འོངས་པའྱི་འབྲས་བུ་འདྱི་ཡོངས་སུ་བཟུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བར་མཁྱེན་ཏོ་ཞེས་གག་གོ །དེ་ལྟ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་སོན་གྱི་མཐའ་མ་གཟྱིགས་པར་ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་མྱི་མཁྱེན་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སེམས་ཅན་
རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འབྲས་བུའྱི་རགས་སུ་གྱུར་པ་སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་
དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་གཟྱིགས་ནས་བསམ་གཏན་ནམ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་མངོན་དུ་མཛད་བཞྱིན་དུ་
ཡང་མ་འོངས་པ་མཁྱེན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ན་རེ་དེ་ལྟར་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཚན་མཁན་ཁོ་
ན་ཡྱིན་པར་འགྱུར་གྱི་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་བཞེད་པ་ཙམ་
གྱིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་བོ་
ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མ་འོངས་པའྱི་གོ་རྱིམ་ངེས་པར་གནས་པ་མེད་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་གྱི་
མཇུག་ཐོགས་སུ་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་ཁོ་ན་སེའྱི་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྡོ་རེ་ལྟ་
བུའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཟད་པ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་སེའྱི་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་ཞྱིག་གང་ལ་རག་
ལས་ཏེ་སེ་བ་དེ་ནྱི་དེའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སེ་སེ། དཔེར་ན་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་མེད་བཞྱིན་དུ་ཡང་
ས་བོན་ལ་སོགས་པའྱི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དག་བཅོམ་པའྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་
བ་ཐ་མ་རྣམས་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་གཞན་དང་འབྲེལ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ལྟ་ན་འགགས་མ་ཐག་པའྱི་སེམས་ཡྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་སེམས་ཐ་མ་ཡྱིད་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཡྱིད་ནྱི་རེན་གྱི་དངོས་པོས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་གྱི། བྱེད་
པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་རེན་ནྱི་ཡོད་པ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་མྱི་སེ་བ་ཁོ་
ནར་ཟད་དོ། །མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ནྱི་བྱེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ཆོས་གང་འབྲས་བུར་
གཟུང་བ་དེ་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམ་སོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་ཇྱི་ལྟར་ཡང་མྱི་སེ་བར་དགག་པར་མྱི་
ནུས་སོ། །ཆོས་གང་དག་སེམས་ཀྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པ་ཅན་ཡྱིན་པ་དེ་དག་སེམས་ཀྱི་དེ་མ་ཐག་པ་ཅན་
ཡང་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མུ་བཞྱི་སེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་སེམས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལས་ལྡང་བའྱི་སེམས་
དང་། སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གོ །མུ་གྱིས་པ་ནྱི་སོམས་པར་འཇུག་
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པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་དང་སེམས་དང་བཅས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སེ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །མུ་གསུམ་པ་ནྱི་
སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་དང་། སེམས་དང་བཅས་པའྱི་གནས་སྐབས་དག་གོ །མུ་བཞྱི་པ་ནྱི་
སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལྡང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་སེ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །ཆོས་གང་དག་སེམས་ཀྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པ་ཅན་ཡྱིན་པ་དེ་དག་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་དེ་མ་ཐག་
པ་ཅན་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མུ་བཞྱི་སེ། གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་དག་
གོ །དང་པོ་དང་གྱིས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་གང་དག་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །ད་ནྱི་
ཇྱི་ལྟར་ལྡང་བའྱི་སེམས་ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ཏུ་ཆད་པ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སེམས་ཀྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་
པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སེམས་གཞན་གྱིས་མཆོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །དམྱིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོ། །ཅྱི་རྱིགས་པར་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
དང་བཅས་པའྱི་ནྱི་གཟུགས་སོ། །རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ནྱི་སའོ། །སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ནྱི་དྲྱིའོ། །ལེའྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་རོའ །ོ །ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་རེག་བྱའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཐམས་
ཅད་དོ། །ཆོས་གང་ཞྱིག་ཆོས་གང་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དེ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ྱིད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནམ་ཡང་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་མྱི་སེག་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ྱིད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་བུད་ཤྱིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་སེ་མཆེད་དང་། རྫས་
དང་། སྐད་ཅྱིག་མ་ངེས་པས་དམྱིགས་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་བདག་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བར་ངེས་པ་འདྱི་དག་ཅྱི་རེན་ངེས་པས་
ཀང་ངེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། སེས་པ་རྣམས་ནྱི་རེན་དང་ལྷན་ཅྱིག་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །མ་
སེས་པ་རྣམས་དང་། འདས་པ་རྣམས་ནྱི་རེན་དང་མ་འབྲེལ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འདས་པ་རྣམས་
ཀང་རེན་དང་ལྷན་ཅྱིག་པ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དམྱིགས་པའྱི་རྐྱེན་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་བདག་
པོར་བཤད། །བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་བདག་པོའ ་ི རྐྱེན་ཡྱིན་ནོ། །རྐྱེན་འདྱི་ནྱི་ལྷག་པ་ཡྱིན་པས་བདག་
པོའ ་ི རྐྱེན་ཏོ། །དམྱིགས་པའྱི་རྐྱེན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ལ། བདག་པོའ་ི རྐྱེན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ན་
འདྱི་ལ་ལྷག་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་ནམ་ཡང་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་བདག་
པོའ ་ི རྐྱེན་ནྱི་ཡྱིན་པས་འདྱི་ལ་ལྷག་པ་ཡོད་པ་ྱིད་དོ། །ཡང་ན་ལྷག་པའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ངོ་བོ་མ་གཏོགས་པའྱི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །རྐྱེན་བཞྱི་ཆར་གྱིས་ཀང་ཆོས་ཀྱི་རྐྱེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཆོས་ལྟ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། རང་གྱི་ངོ་བོས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་ཡོད་དེ། འདུས་མ་
བྱས་ཀྱི་འདུས་བྱས་ལྟ་བུ་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་འདུས་མ་བྱས་ལྟ་བུའོ། །ཡང་རྐྱེན་འདྱི་དག་བྱ་བ་བྱེད་པ་ན་
གནས་སྐབས་གང་གྱི་ཆོས་ལ་བྱེད་ཅེ་ན། རེ་ཞྱིག་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་རྣམ་པ་ལྔར་བཤད་པ་དེ་ལས། རྒྱུ་གྱིས་པོ་དག་
འགག་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །འགག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ད་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ལ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་དག་བྱ་བ་བྱེད་དེ། དེ་གྱིས་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་
བའྱི་འབྲས་བུ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །གསུམ་པོ་ནྱི་སེ་བ་ལའོ། །སེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མ་འོངས་པ་སེ། སེ་བ་ལ་མངོན་
དུ་ཕྱོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ནྱི་སྐལ་བ་མམ་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རྣམས་བྱ་བ་
བྱེད་དེ། རེ་ཞྱིག་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་རྐྱེན་དག་དེ་ལས་བཟློག་པ་ཡྱིན། མཚུངས་
པ་དེ་མ་ཐག་པ་དང་། དམྱིགས་པའྱི་རྐྱེན་དག་ནྱི་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་གང་གྱིས་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་བྱས་ནས་
བཤད་པ་དེ་ལས་བཟློག་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ནྱི་སྐབས་འབྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སེ་བ་
ལ་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །དམྱིགས་པའྱི་རྐྱེན་ནྱི་ད་ལྟར་གྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
འགག་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །བདག་པོའ ་ི རྐྱེན་ནྱི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་སྱིབ་པའྱི་ངོ་བོར་གནས་པས་
འདྱིའྱི་བྱ་བ་ནྱི་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །རྐྱེན་རྣམས་བྱེད་པ་དང་བཅས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་ཆོས་གང་ཞྱིག་རྐྱེན་
དུ་ཞྱིག་གྱིས་སེད་ཅེ་ན། བཞྱི་ཡྱིས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས། །དེ་ལ་འདྱི་དག་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་ནྱི་རྒྱུ་ལྔ་པོ་
ཐམས་ཅད་དོ། །མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ནྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ས་མ་གཞན་དག་གྱི་བར་དུ་
མ་ཆོད་པ་རྣམས་སོ། །དམྱིགས་པའྱི་རྐྱེན་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཡུལ་ལྔ་པོ་དག་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །བདག་
པོའ ་ི རྐྱེན་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །གསུམ་གྱིས་སོམས་པར་འཇུག་པ་གྱིས།
འགོག་པ་དང་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དག་ལ་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྐྱེན་མེད་དེ། དེ་དག་ནྱི་
དམྱིགས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སེ་བ་
ལ་སོགས་པའོ། །སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ས་མཚུངས་པའྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་སར་བྱུང་བ་རྣམས་སོ། །མཚུངས་པ་
དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ནྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སེམས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པའོ། །བདག་པོའ ་ི རྐྱེན་
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ནྱི་ས་མ་བཞྱིན་ནོ། །སོམས་པར་འཇུག་པ་འདྱི་དག་ནྱི་སེམས་ཀྱི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ལས་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར།
སེམས་ཀྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པ་ཅན་དག་ནྱི་ཡྱིན་གྱི་སེམས་སེ་བ་ལ་བགེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མཚུངས་པ་དེ་
མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ནྱི་གྱིས་པོ་དག་ལས་སེ། །ཆོས་གཞན་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་དང་
གཟུགས་ཅན་རྣམས་ནྱི་རྒྱུ་དང་བདག་པོའ ་ི རྐྱེན་དག་ལས་སེའོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་དང་
རྐྱེན་རྣམས་ཁོ་ན་ལས་སེའྱི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་དབང་ཕྱུག་དང་སེས་བུ་དང་། གཙོ་བོ་ལ་
སོགས་པ་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་གཏན་ཚིགས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བྱས་པའྱི་གྲུབ་
པར་སེམས་ན་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྨྲ་
བ་འདྱི་པ་སྩལ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། གཞན་ཡང་། དབང་ཕྱུག་སོགས་མྱིན་རྱིམ་སོགས་ཕྱྱིར། །གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་
གམ། གཞན་ཡང་རུང་སེ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་ཁོ་ན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་
ཞྱིག་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་ཡང་སྣང་ངོ་། །དེ་ནྱི་འདྱི་ནྱི་ད་ལྟར་སེ་བར་གྱུར་ཅྱིག འདྱི་ནྱི་
འགག་པར་གྱུར་ཅྱིག འདྱི་ནྱི་ཕྱྱིས་སེ་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་དབང་ཕྱུག་གྱི་འདོད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་
ནྱི་འདོད་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་དུ་མར་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་པ་ཐ་དད་པ་དེ་ཡང་དེའྱི་རྒྱུའྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་
ཐ་དད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་ན་ནྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་
པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་ཀང་རྱིམ་གྱིས་སེ་བ་ལ་རྒྱུ་གཞན་གྱི་བྱེ་བྲག་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐུག་པ་མེད་པར་
ཐལ་བར་འགྱུར་བས་རྒྱུ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའྱི་བྱེ་བྲག་མཐའ་ཡས་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ྱིད་དུ་ཁས་
བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དབང་ཕྱུག་གྱི་རྒྱུར་མོས་པ་འདྱི་ནྱི་ཤཱཀའྱི་སས་པོའ་ི ལུས་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་གྱི་འདོད་པ་རྣམས་ཅྱིག་ཅར་ཡྱིན་དུ་ཟྱིན་ཀང་འགོ་བ་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པ་
ཇྱི་ལྟ་བར་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཕྱྱིས་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེ་ཞྱིག་དབང་ཕྱུག་གྱི་
འབྱྱིན་པའྱི་ཚིགས་འདྱི་རེད་ལ་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། གལ་ཏེ་དགའ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནྱི་ཐབས་མེད་པར་དེ་
བྱེད་པར་མྱི་ནུས་པས་དེ་ལ་དབང་ཕྱུག་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་ཡང་དེ་ཁོ་ན་དང་འདྲའོ། །གལ་ཏེ་ཡང་
དབང་ཕྱུག་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པར་སེ་དགུ་གནོད་པ་མང་པོ་དང་འབོལ་པ་དག་ཕྱུང་ནས་དེས་དགའ་བར་
འགྱུར་ན་ནྱི་དེ་ལྟ་བུའྱི་དབང་ཕྱུག་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལས་བརམས་ནས། གང་ཕྱྱིར་མ་ལུས་སེག་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དང་། །གང་ཕྱྱིར་རྣ་དང་གང་ཕྱྱིར་བཏུམ། །གང་ཕྱྱིར་གདུང་ལྡན་གང་གྱི་ཕྱྱིར། །ཤ་དང་ཁག་དང་རྐང་ཟ་བ། །དེ་
ཕྱྱིར་དྲག་པོ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ཡང་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་འགོ་བའྱི་
རྒྱུ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་དོན་གཞན་དག་གྱི་སེས་བུའྱི་བྱེད་པ་མངོན་སུམ་ནྱི་བསོན་པར་འགྱུར་
རོ། །རྒྱུ་རྣམས་དང་བཅས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཡང་རྒྱུར་རོག་པ་རྣམས་ནྱི་གུས་པས་སྨྲ་བ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དེ།
རྒྱུ་རྣམས་ལས་གཞན་གྱིས་བྱེད་པ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་ཕྱུག་དེ་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་དང་པོ་རྣམས་ལ་
ཡང་དབང་ཕྱུག་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་དང་པོ་བྱུང་བ་དབང་ཕྱུག་གྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་
ཡང་རྒྱུ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དབང་ཕྱུག་བཞྱིན་དུ་ཐོག་མ་མེད་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་
དུ་གཙོ་བོ་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འཇྱིག་རེན་གྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་ནྱི་མེད་ཀྱི་འདྱི་ནྱི་
རང་གྱི་ལས་རྣམས་ཁོ་ནས་སེ་བ་དེ་དང་དེར་སེ་བར་བྱེད་དོ། །ོན་མོངས་བློ་མ་སངས་པ་རྣམས་ནྱི་རང་རང་གྱི་
རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་། སེས་བུ་བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་མས་སུ་མྱོང་བ་ན་ལོག་པར་གཞན་དབང་ཕྱུག་
ཏུ་ཡོངས་སུ་རོག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནྱི་རྫོགས་སོ།། །།ཡང་། གཞན་ནྱི་གྱིས་པོ་དག་ལས་སེ། །ཞེས་གང་
བཤད་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་འབྱུང་བ་རྣམས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ཡྱི་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་
གྱིས། །འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་སེ། སྐལ་བ་མམ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་དག་གྱིས་
སོ། །འབྱུང་ལས་གྱུར་པའྱི་རྣམ་པ་ལྔ། །བྱུང་བ་རྣམས་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའྱི་ནྱི་རྒྱུ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟ་ཞེ་
ན། སེད་ཕྱྱིར་བརེན་ཕྱྱིར་གནས་ཕྱྱིར་དང་། །རེན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་འཕེལ་བྱེད་ཕྱྱིར། །དེ་ཡང་བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཁོ་ན་
རྣམ་པ་ལྔ་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སེད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དེ་དག་ལས་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརེན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སེས་པ་འབྱུང་བའྱི་
རེས་སུ་མཐུན་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་ལ་བརེན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གནས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རེན་དུ་
གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྱི་མོའ་ི རྱིག་པ་བཞྱིན་ནོ། །རོན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཕེལ་
བར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འཕེལ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་གྱི་སེ་བ་དང་། འགྱུར་བ་དང་། བརེན་
པ་དང་། གནས་པ་དང་། རོན་པ་དང་འཕེལ་བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་དུ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འབྱུང་འགྱུར་རྣམ་གསུམ་ཕན་
ཚུན་དུ། །རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་། སྐལ་བ་མམ་པ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་དག་གྱིས་
སོ། །བྱེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ནྱི་བྱེ་བྲག་མེད་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རག་ཏུ་མྱི་བགང་ངོ་། །དེ་ལ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་
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ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཕན་ཚུན་དུ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་གཞན་མ་ཡྱིན་
ནོ། །སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སར་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་
ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་གང་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་པའོ། །འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་དེ་རྣམས་
གཅྱིག འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་དང་
ངག་གྱི་ལས་གང་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་རྣམས་ཡྱིན་པའོ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་བྱེ་བྲག་མེད་
པར་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་དུ་བཤད་ཀྱི། སེམས་གང་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་གང་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ངེས་
པ་ནྱི་མ་བཤད་པས་ད་ནྱི་དེ་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་མདོར་བསྡུ་ན་སེམས་བཅུ་གྱིས་སོ། །ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན།
འདོད་ཡྱིད་དགེ་དང་མྱི་དགེ་དང་། །བསྱིབས་པ་དང་ནྱི་མ་བསྱིབས་པ། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་
ན་སེམས་བཞྱི་སེ། །དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་
བསན་པའོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་དག་ན། མྱི་དགེ་ལས་གཞན། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་མྱི་དགེ་བ་
མེད་ཀྱི་གསུམ་ཡོད་དོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། དེ་ལྟར་ན་བཅུ་པོ་དེ་དག་ནྱི་ཟག་པ་
དང་བཅས་པའྱི་སེམས་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་མེད་གྱིས། སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྱི་སེམས་བཅུ་
གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ། འདོད་སེམས་དགེ་བ་ལས་སེམས་དགུ། །མཇུག་ཐོགས་སུ་ཞེས་འོག་ནས་འཆད་དེ།
འདོད་པའྱི་ཁམས་ནྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་སེམས་དགུ་འབྱུང་སེ། རང་གྱི་ས་
པ་བཞྱི་དང་སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པ་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་གྱིས་ཏེ། སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་དགེ་བ་
དང་། ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་ཚེ་བསྱིབས་པའོ། །གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་ནྱི་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་ཚེ་
བསྱིབས་པ་ཁོ་ན་སེ། ཤྱིན་ཏུ་བསྐལ་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ནྱི་
འདོད་པའྱི་ཁམས་ནས་རྱིང་བ་ྱིད་བཞྱིས་རྱིང་བ་ཡྱིན་ཏེ། རེན་དང་རྣམ་པ་དང་། དམྱིགས་པ་དང་། གེན་པོ་
རྱིང་བ་ྱིད་དག་གྱིས་སོ། །དེ་ལ་རེན་རྱིང་བ་ྱིད་ནྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་
རེན་ྱིད་དུ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་རྱིང་བ་ྱིད་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་རགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་
དག་ཏུ་རྣམ་པར་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་དམྱིགས་པ་རྱིང་བ་ྱིད་ཀང་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་གཏན་
བཞྱི་པ་ཁོ་ན་ལ་རགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་དག་ཏུ་དམྱིགས་སོ། །གེན་པོ་རྱིང་བ་ྱིད་ནྱི་འདོད་པའྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ལ་དེ་མངོན་དུ་འགྱུར་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་སུན་འབྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་
ཡང་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྣམ་པར་སུན་དབྱུང་བར་མྱི་ནུས་སོ། །སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་
པའོ། །དེ་ནྱི་བརྒྱད་པོ་ཁོ་ན་ལས་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་དེ་ནྱི་བརྒྱད་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་
སེ། རང་གྱི་ས་པ་བཞྱི་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་གྱིས་ལས་ཏེ། ལྡང་བའྱི་ཚེ་དགེ་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་
གྱི་སོམས་པར་འཇུག་པས་གཟྱིར་བ་ས་འོག་མའྱི་དགེ་བ་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་བསྱིབས་པ་དང་། ལྡང་བའྱི་ཚེ་
སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་དག་ལས་སོ། །མྱི་དགེ་བ་ནྱི་བཅུ་དག་ལས། །སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་དག་མ་གཏོགས་ཏེ།
འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་ན་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་
ཐོགས་སུ་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལས་བཞྱི་སེ། མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་སེམས་
བཞྱི་འབྱུང་སེ། རང་གྱི་ས་པ་དག་ཁོ་ནའོ། །ཇྱི་ལྟར་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་བཤད་པ།
བསྱིབས་དེ་བཞྱིན། བཅུ་པོ་ཁོ་ནའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་ལ། དེ་ལས་ནྱི་བཞྱི་ཁོ་ནའོ། །མ་བསྱིབས་པ་ནྱི་ལྔ་
དག་ལས། །འདོད་པ་ན་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་སེམས་ནྱི་ལྔའྱི་མཇུག་
ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ། རང་གྱི་ས་པ་བཞྱི་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བ་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་སོ། །དེ་ལས་
མཇུག་ཐོགས་སེམས་བདུན་ནོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པས་ལས་ནྱི་རང་གྱི་ས་
པ་བཞྱི་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་གྱིས་ཏེ། སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དགེ་བ་དང་། ྱིང་མཚམས་
སོར་བའྱི་ཚེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་ཚེ་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་
ཅན་ཁོ་ནའོ། །གཟུགས་ན་དགེ་བ་ལས་བཅུ་གཅྱིག་གོ །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་དགེ་བའྱི་སེམས་གང་ཡྱིན་པ་
དེའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སེམས་བཅུ་གཅྱིག་ཁོ་ན་འབྱུང་སེ། གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་
མ་བསན་པ་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་ནྱི་དགུ་ཡྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ། །གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་དེ་ནྱི་
དགུའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱིས་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ན་
སོད་པའྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་མ་གཏོགས་སོ། །བསྱིབས་པ་བརྒྱད་ལས། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་
སེམས་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནྱི་བརྒྱད་ལས་འབྱུང་སེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་
གྱིས་དང་། སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པ་གྱིས་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་ལས་དྲུག་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་བསྱིབས་ལ་
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ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་དྲུག་སེ། རང་གྱི་ས་པ་གསུམ་དང་། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་མ་བསྱིབས་
ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། །མ་བསྱིབས་པ་ནྱི་གསུམ་ལས་སོ། །གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་མ་
བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནྱི་གསུམ་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་སེ། རང་གྱི་ས་པ་དག་ཁོ་ན་ལས་སོ། །དེ་ལས་དྲུག་
སེ། རང་གྱི་ས་པ་གསུམ་དང་། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་
པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པ་ལྟར།
གཟུགས་མེད་པའང་དེའྱི་ཚུལ་ལོ། །དེ་ན་ཡོད་པའྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡང་རང་གྱི་ས་པ་གསུམ་
ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་ལ། དེ་ལས་ཀང་རང་གྱི་ས་པ་གསུམ་དང་། ས་འོག་མ་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་དང་དྲུག་
འབྱུང་ངོ་། །དགེ་བ་ལས་སེམས་དགུ་དག་གོ །གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ལས་ནྱི་སེམས་
དགུ་འབྱུང་སེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བ་དང་། འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་དག་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་དྲུག་གྱི གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བ་ནྱི་རང་གྱི་ས་པ་གསུམ་དང་།
གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བ་དང་། སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པ་དག་ལས་སོ། །བསྱིབས་པ་ལས་བདུན། གཟུགས་
མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་བསྱིབས་པ་ལས་ནྱི་རང་གྱི་ས་པ་གསུམ་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བ་དང་།
བསྱིབས་པ་དང་། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱིས་སོ། །དེ་དེ་བཞྱིན། དེ་ཡང་བདུན་ཁོ་ན་ལས་
འབྱུང་སེ། འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་དང་། སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་དག་མ་
གཏོགས་སོ། །སོབ་པ་བཞྱི་ལས། ཁམས་གསུམ་པའྱི་དགེ་བ་དང་། སོབ་པ་ལས་སོ། །དེ་ལས་ལྔ། བཞྱི་པོ་དེ་
དག་ྱིད་དང་། མྱི་སོབ་པའོ། །མྱི་སོབ་པ་ནྱི་ལྔ་ལས་སོ། །བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ལྔ་པོ་དེ་ྱིད་ལས་སོ། །དེ་ལས་
སེམས་ནྱི་བཞྱི་དག་གོ །མྱི་སོབ་པའྱི་སེམས་དེའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་སེམས་བཞྱི་འབྱུང་སེ། ཁམས་གསུམ་
པའྱི་དགེ་བ་དང་། མྱི་སོབ་པའོ། །སེམས་བཅུ་གྱིས་རྫོགས་སོ།། །།ཡང་བཅུ་གྱིས་དེ་དག་ྱི་ཤུར་ཡང་
བཤད་དེ། ཇྱི་ལྟར་བྱས་ནས་ཤེ་ན། གསུམ་དུ་སེས་ནས་ཐོབ་པ་དང་། །སོར་བྱུང་དགེ་རྣམས་གྱིས་ཕྱེ་
ནས། །ཁམས་གསུམ་པོ་དག་ཏུ་སེས་ནས་ཐོབ་པ་དང་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་རྣམ་པ་གྱིས་
སུ་དབྱེའོ། །རྣམ་སྱིན་སེས་དང་སོད་ལམ་པ། །བཟོ་ཡྱི་གནས་དང་སྤྲུལ་པ་དང་། །འདོད་ན་ལུང་བསན་མྱིན་རྣམ་
བཞྱིར། །ཕྱེ་ནས་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་དང་། སོད་ལམ་པ་དང་། བཟོའ ་ི གནས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་དང་རྣམ་པ་བཞྱིར་
དབྱེའོ། །གཟུགས་ན་བཟོ་མ་གཏོགས་པའོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དབྱེ་སེ། དེ་ན་བཟོ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་བཟོའ ་ི གནས་པ་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་བཅུ་གྱིས་པོ་དེ་དག་ནྱི་ཡང་དགེ་བ་དྲུག་དང་། མ་
བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་བདུན་དུ་ཕྱེ་ནས་ྱི་ཤུར་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་སོད་ལམ་
ལ་སོགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སོད་ལམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སེམས་མེད་དོ། །དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་གཟུགས་
དང་། དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །བཟོའ ་ི གནས་པ་ནྱི་ས་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །སོད་ལམ་པ་དང་། བཟོའ ་ི གནས་པ་དག་གྱི་སོར་བ་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་
ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་བཟོའ ་ི གནས་པས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་མཆེད་བཅུ་
གྱིས་ལ་དམྱིགས་པ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་སེམས་ྱི་ཤུ་པོ་འདྱི་དག་ལས་གང་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་
གང་ཞྱིག་འབྱུང་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་བརྒྱད་ལས་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་
སེམས་བཅུ་འབྱུང་སེ། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་ས་པ་བདུན་དང་། གཟུགས་ན་
སོད་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པའོ། །དེ་ནྱི་བརྒྱད་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ།
རང་གྱི་དགེ་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ོན་མོངས་
པ་ཅན་དག་དང་། སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པ་དག་ལས་སོ། །སེས་ནས་ཐོབ་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་དགུ་སེ།
མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་ས་པ་བདུན་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་
པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་གོ །དེ་ནྱི་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ། ས་མ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་བདུན་
དང་། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་དང་། སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པ་
དག་ལས་སོ། །མྱི་དགེ་བ་དང་། བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་བདུན་ཏེ། ས་མ་བཞྱིན་
དུ་རང་གྱི་དག་ཁོ་ནའོ། །དེ་དག་ནྱི་སེམས་བཅུ་བཞྱིའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ། རང་གྱི་བདུན་དང་། སོར་བ་
ལས་བྱུང་བ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་དག་མ་གཏོགས་པ་གཟུགས་ན་སོད་པ་བཞྱི་དང་། སོར་བ་
ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་གསུམ་ལས་སོ། །སོད་ལམ་པ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པ་
ལས་སེས་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་བརྒྱད་དེ། སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་དག་
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མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་ས་པ་དྲུག་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་
གོ །དེ་དག་ནྱི་སེམས་བདུན་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ། ས་མ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་བདུན་ཁོ་ན་ལས་
སོ། །བཟོའ ་ི གནས་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་དྲུག་སེ། སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་
དག་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་རྣམས་ཁོ་ནའོ། །དེ་ནྱི་བདུན་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་
འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་དག་ཁོ་ན་ལས་སོ། །མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་
གྱིས་ཏེ། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་རང་གྱི་དྲུག་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་
བའོ། །དེ་ཡང་དེ་གྱིས་ཁོ་ན་ལས་སོ། །ད་ནྱི་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་དྲུག་གྱི་བརོད་པར་བྱ་སེ། སོར་བ་ལས་
བྱུང་བའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་བཅུ་གྱིས་ཏེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བ་དག་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་
འབྲས་བུ་དང་། རང་གྱི་དྲུག་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སོབ་པ་དང་། མྱི་
སོབ་པའོ། །དེ་ན་སེམས་བཅུའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་།
མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་དག་དང་། སོད་ལམ་པ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པའྱི་དག་མ་གཏོགས་
པ་རང་གྱི་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་དང་། སོབ་
པ་དང་། མྱི་སོབ་པ་དག་ལས་སོ། །སེས་ནས་ཐོབ་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་བརྒྱད་དེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་
ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་ལྔ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་
ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནོ། །དེ་ནྱི་ལྔ་ལས་ཏེ། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་དག་
ཁོ་ན་ལས་སོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་དགུ་སེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བ་དག་དང་།
ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་སེ་བཞྱི་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་ལྔའོ། །དེ་ནྱི་སེམས་
བཅུ་གཅྱིག་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སེས་ནས་ཐོབ་པ་དང་། སོད་ལམ་པ་དང་།
རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་དག་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་ལྔ་དང་། སོར་
བ་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་གསུམ་ལས་སོ། །སོད་ལམ་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་
བདུན་ཏེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་དང་། སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་
འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མེད་པར་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནོ། །དེ་ནྱི་ལྔའྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་དག་ཁོ་ན་ལས་སོ། །རྣམ་
པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་བརོད་པར་བྱའོ། །མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་མཇུག་
ཐོགས་སུ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། རང་གྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་དག་ཁོ་ནའོ། །དེ་ཡང་
དེ་དག་ཁོ་ན་ལས་སོ། །ད་ནྱི་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་བཞྱི་བརོད་པར་བྱ་སེ། སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་
མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་བདུན་ཏེ། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རང་གྱི་བཞྱི་དང་། སོབ་པ་དང་།
མྱི་སོབ་པའོ། །དེ་ནྱི་སེམས་དྲུག་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་
དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་གསུམ་དང་། སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་དག་ལས་
སོ། །སེས་ནས་ཐོབ་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་བདུན་ཏེ། རང་གྱི་བཞྱི་དང་། ས་འོག་མ་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་
དག་གོ །དེ་ནྱི་བཞྱི་ལས་ཏེ། རང་གྱི་དག་ཁོ་ན་ལས་སོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་བརྒྱད་དེ།
རང་གྱི་བཞྱི་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་དང་། འདོད་པ་ན་
སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་གོ །དེ་ནྱི་བཅུའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་སེ། རང་གྱི་བཞྱི་དང་། འདོད་པ་དང་
གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སེ་གནས་ཐོབ་པ་དང་། སོད་ལམ་པ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་དག་ལས་
སོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་དྲུག་སེ། སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་
གསུམ་དང་། འོག་མའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གསུམ་མོ། །དེ་ནྱི་བཞྱི་ལས་ཏེ། རང་གྱི་དག་ཁོ་ན་ལས་སོ། །སོབ་
པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་དྲུག་སེ། ཁམས་གསུམ་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་
སེ་གནས་ཐོབ་པ་དང་། སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པའོ། །དེ་ནྱི་བཞྱི་ལས་ཏེ། སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་དང་། སོབ་
པ་ལས་སོ། །མྱི་སོབ་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་ལྔ་སེ། སོབ་པ་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་པ་སོབ་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་
ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ། དེ་ནྱི་ལྔ་ལས་ཏེ། སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་དང་། སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པ་དག་ལས་
སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་དང་། སོད་
ལམ་པ་དང་། བཟོའ ་ི གནས་པའྱི་སེམས་དག་འབྱུང་ལ། སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་དེ་དག་ལས་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་
དག་ནྱི་སོད་ལམ་དང་། བཟོ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སོབས་ཆུང་བ་དང་། མངོན་པར་
འདུ་བྱ་བ་མེད་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འབྱུང་བའྱི་སེམས་ནྱི་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པར་འཇུག་པས་དེ་ནྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་བར་
རྱིགས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་ལས་ཀང་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། མྱི་
མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་ོན་མོངས་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བས་ཡོངས་སུ་སོ་བ་ལ་ནྱི་དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་
ལས་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་རྱིགས་སོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སེ་གནས་ཐོབ་པ་ལ་ནྱི་
གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པ་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་
འབྱུང་གྱི་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལས་ནྱི་དེ་དག་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་
ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སེ་གནས་ཐོབ་པ་འབྱུང་སེ། གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སེ་གནས་
ཐོབ་པ་མྱི་འབྱུང་སེ། མྱི་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་གསུམ་སེ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་
ནྱི་དཔེར་ན་གཟུགས་ནྱི་གནོད་པར་བྱར་རུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ནོ་སམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའོ། །སྱིའྱི་
མཚན་ྱིད་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་པའོ། །མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་མྱི་སྡུག་བ་དང་། ཚད་
མེད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སེ་མཆེད་དང་། ཟད་པར་གྱི་སེ་
མཆེད་ལ་སོགས་པ་དག་ལའོ། །དེ་ལ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འཕགས་པའྱི་ལམ་
མངོན་དུ་བྱེད་ལ། དེ་ལས་ཀང་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། དེ་ལྟ་ན་མྱི་སྡུག་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་དྲན་པ་
ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་སོམ་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སྱི་ཡྱིད་
ལ་བྱེད་པ་ཁོ་ནའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འཕགས་པའྱི་ལམ་མངོན་དུ་བྱེད་ལ། དེ་ལས་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། མྱི་སྡུག་
པས་སེམས་བཏུལ་ནས་སྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འཕགས་པའྱི་ལམ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་
བརྒྱུད་པ་ལས་དགོངས་ནས་མྱི་སྡུག་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་དྲན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་སོམ་པར་
བྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཡང་སྱི་ཡྱིད་
ལ་བྱེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རེ་ཞྱིག་མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པས་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་ངེས་པ་ལ་
འཇུག་ན་ནྱི་ལམ་དེ་རྣམས་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་པར་
འགྱུར་ན། གལ་ཏེ་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ངེས་པ་ལ་འཇུག་ན་གོ་ཇྱི་ལྟར་ཏེ། ཤྱིན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཏུ་བསྐལ་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ནྱི་མྱི་ནུས་སོ། །ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆད་མཐུན་པ་མ་གཏོགས་པར་དེ་
དག་གྱི་ས་པ་ཡང་མྱི་ཐོབ་བོ། །འཕགས་པ་ནྱི་ཡང་ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་མངོན་དུ་མཛད་པ་ཡང་
མ་ཡྱིན་ཏེ། འབྲས་བུ་ཐོབ་ཟྱིན་པ་དེའྱི་སོར་བ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ནྱི་དེ་དང་འདྲ་
བའྱི་སྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གཞན་ཡང་འདྱི་ལྟ་སེ། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རག་པའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་བདག་
མེད་པའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་ཞྱི་བའོ་སམ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་
སྐད་དུ་ནྱི་མྱི་བརོད་དོ། །མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་འཐོབ་པའྱི་ལྡང་བའྱི་སེམས་ནྱི་
དེའྱི་ས་པའམ་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ལ་བརེན་ནས་འཐོབ་པ་ནྱི་དེའྱི་ས་པའམ་
སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ས་ལྷག་མ་རྣམས་སུ་ནྱི་རང་གྱི་ས་པ་ཁོ་ནའོ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་
པ་གསུམ་སེ། ཐོས་པ་དང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སེས་ནས་ཐོབ་པ་རྣམས་སོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་
ནྱི་གསུམ་སེ། ཐོབ་པ་དང་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སེས་ནས་ཐོབ་པ་རྣམས་སོ། །བསམས་པ་ལས་བྱུང་
བ་ནྱི་མེད་དོ། །གང་གྱི་ཚེ་དེ་དག་སེམས་པར་རོམ་པ་དེའྱི་ཚེ་དེ་དག་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ན་ེ་བར་གནས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སེས་ནས་ཐོབ་པ་དག་གོ །དེ་ལ་སེས་
ནས་ཐོབ་པ་དག་མ་གཏོགས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་རྣམ་པ་ལྔའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འཕགས་པའྱི་ལམ་མངོན་དུ་
འགྱུར་ཏེ། སོར་བ་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལམ་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སེས་ནས་
ཐོབ་པ་ཡང་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་དག་སེམས་བཅུ་གྱིས་བཤད་པ་དེ་དག་ལས་
སེམས་གང་ལ་དུ་ཞྱིག་རེད་ཅེ་ན། ཁམས་གསུམ་པ་ཡྱི་ོན་མོངས་ཅན། །དྲུག་དང་དྲུག་དང་གྱིས་རེད་
དོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་སེམས་མངོན་དུ་གྱུར་ན། སེམས་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་དང་མྱི་ལྡན་
པ་ལས་རེད་དེ། ཐེ་ཚོམ་གྱི་དགེ་བའྱི་ར་བའྱི་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་དང་། ཁམས་སུ་སར་ལྡོག་པ་ལས་འདོད་
པའྱི་ཁམས་ཀྱི་དགེ་བ་དང་། ཁམས་སུ་སར་ལྡོག་པ་དང་། ཡོངས་སུ་མས་པ་ལས་མྱི་དགེ་བ་དང་། བསྱིབས་
ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། ཡོངས་སུ་མས་པ་ལས་
གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། སོབ་པའོ། །གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ལ་
ཡང་དྲུག་རེད་དེ། ཁམས་སུ་སར་ལོག་པ་ལས་གཟུགས་ན་སོད་པ་གསུམ་དང་། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་མ་
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བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། ཡོངས་སུ་མས་པ་ལས་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་
ཅན་དང་། སོབ་པའོ། །གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ལ་ནྱི་གྱིས་རེད་དེ། ཡོངས་སུ་མས་
པ་ལས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དེ་ྱིད་དང་། སོབ་པའོ། །གཟུགས་སེས་དགེ་ལ་གསུམ་དག་གོ །གཟུགས་ན་སོད་
པའྱི་དགེ་བ་ལ་སེམས་གསུམ་རེད་དེ། དགེ་བ་དེ་ྱིད་དང་། འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་མ་བསྱིབས་ལ་
ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་གོ །སོབ་པ་ལ་བཞྱི། སོབ་པ་དེ་ྱིད་དང་། འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱིས་འདོད་པ་དང་
གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པ་ན་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་མ་བསྱིབས་
ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་དང་། གཟུགས་མེད་པའྱི་དགེ་བའོ། །ལྷག་མ་དེ། ལྷག་མར་བྱས་པས་ལྷག་མ་
སེ། །སེམས་གང་ལ་རེད་པ་མ་བཤད་པ་དེ་ལ་ནྱི་དེ་ྱིད་རེད་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །གཞན་དག་ལ་ནྱི་ཁྱད་པར་
མེད་པར་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་སེམས་ལ་ནྱི། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགུ་རེད་བརོད། །དགེ་བའྱི་སེམས་ལ་དྲུག་
ཡྱིན་ཏེ། །ལུང་མ་བསན་ལ་དེ་ྱིད་དོ། །ཞེས་འཆད་དེ། དེར་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ལ་བདུན་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་བརོད་
པར་བྱ་སེ། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བས་དགེ་བའྱི་ར་བའྱི་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་ལས་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བ་དང་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་དང་།
དེ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཐོབ་པ་ལས་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བ་དག་དང་། དེས་
འཇུག་དག་བཅོམ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ། །སོབ་པ་དང་ནྱི་མྱི་སོབ་པའོ། །ལྷག་མ་ནྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་ཁོང་
དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནྱི། སེ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། །འདོད་ཆགས་བྲལ་
དང་ཡོངས་མས་དང་། །དགེ་བའྱི་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་ཚེ། །སེམས་དེ་ལྡན་པ་མྱིན་ལས་རེད། །རྐྱེན་གྱི་
སྐབས་རྫོགས་སོ།། །།དབང་པོ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ་ལས་གནས་གྱིས་པ་རྫོགས་
སོ།། །།ད་ནྱི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ངེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སེམས་ལ་སོགས་པ་
བསན་པ་བྱས་པ་དེ་ལ། འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དེ་དག་གང་ཡྱིན་པ་བརོད་པར་
བྱ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར། དམྱལ་བ་ཡྱི་དྭགས་དུད་འགོ་དང་། །མྱི་རྣམས་དང་ནྱི་ལྷ་དྲུག་དག །འདོད་པའྱི་ཁམས་ཡྱིན་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་སོས་ཏེ། འགོ་བ་བཞྱི་དང་། ལྷའྱི་རྱིས་དྲུག་པོ་འདྱི་ལྟ་སེ། རྒྱལ་ཆེན་བཞྱི་པོ་རྣམས་དང་། །སུམ་
ཅུ་ར་གསུམ་པ་རྣམས་དང་། འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་དང་། དགའ་ལྡན་པ་རྣམས་དང་། འཕྲུལ་དགའ་བ་རྣམས་དང་།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་དང་བཅས་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་གནས་དུ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། དམྱལ་བ་དང་། གྱིང་དབྱེ་བ་ལས་དེ་ྱི་ཤུ་ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། གནས་
རྣམས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་གྱི་ལྷག་མ་དང་སར་རོ། །དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཡང་སོས་དང་། ཐྱིག་ནག་
དང་། བསྡུས་འཇོམས་དང་། ངུ་འབོད་དང་། ངུ་འབོད་ཆེན་པོ་དང་། ཚ་བ་དང་། རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང་། མནར་མེད་
པ་དང་། གྱིང་བཞྱི་སེ། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དང་། ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་གྱིང་དང་། ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སོད་དང་། བྱང་
གྱི་ས་མྱི་སན་དང་། བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ལྷའྱི་རྱིས་དྲུག་དང་། ཡྱི་དྭགས་རྣམས་དང་། དུད་འགོ་སེ། དེ་ལྟར་ན་
གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་པ་དག་ནས་མནར་མེད་པའྱི་བར་གྱི་གནས་ྱི་ཤུ་པོ་དེ་དག་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཡྱིན་
ནོ། །སྣོད་དང་བཅས་པར་བཟུང་ན་ནྱི་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བར་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་འདྱིའྱི། གོང་
མའྱི་གནས་དག་བཅུ་བདུན་ནྱི། །གཟུགས་ཁམས་ཡྱིན། ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན། དེར་སོ་སོའ །ི བསམ་གཏན་ས་ནྱི་གསུམ་
པ་ཡྱིན། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་། གྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དག་ན་རེ་རེ་ཞྱིང་ས་གསུམ་
པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ས་ནྱི་བརྒྱད་པ་ཡྱིན། །དེ་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནྱི་ཚངས་རྱིས་རྣམས་དང་། ཚངས་
པའྱི་མདུན་ན་འདོན་རྣམས་དང་། ཚངས་ཆེན་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འོད་ཆུང་རྣམས་དང་། ཚད་མེད་འོད་
རྣམས་དང་། འོད་གསལ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དགེ་ཆུང་རྣམས་དང་། ཚད་མེད་དགེ་རྣམས་དང་། དགེ་
རྒྱས་རྣམས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་སྱིན་མེད་རྣམས་དང་། བསོད་ནམས་སེས་རྣམས་དང་། འབྲས་བུ་ཆེ་བ་རྣམས་
དང་། མྱི་ཆེ་བ་རྣམས་དང་། མྱི་གདུང་བ་རྣམས་དང་། ག་ནོམ་སྣང་བ་རྣམས་དང་། ཤྱིན་ཏུ་མཐོང་བ་རྣམས་དང་
འོག་མྱིན་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གནས་བཅུ་བདུན་པོ་འདྱི་དག་དེ་ན་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་བཅས་པ་
ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚངས་པའྱི་མདུན་ན་
འདོན་ཁོ་ན་དག་ན་ཚངས་པ་ཆེན་པོའ་ི གནས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཙོ་བོ་གཅྱི ག་པ་ཅན་ཅྱིག་སྤགས་པ་
བཞྱིན་དུ་མངོན་པར་གྲུབ་ཀྱི་ས་གཞན་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་གག་གོ །གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་གནས་མེད་དོ། །ཆོས་
གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་གནས་མེད་དེ། འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་
ཡྱིན་པ་དང་། ཆོས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ནྱི་ཡུལ་ན་མྱི་གནས་ཞེས་བྱ་བར་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་།
སེ་བ་ལས་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི། །གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་སེ་བའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ནམ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་དང་། ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་དང་། འདུ་
ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་གྱི་སེ་མཆེད་དོ། །དེ་དག་ལ་ཡུལ་གྱིས་བྱས་པའྱི་བླ་འོག་ནྱི་མེད་དོ། །ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་ཐོབ་པ་རྣམས་ཡུལ་གང་དུ་འཆྱི་འཕོ་བ་དེ་ྱིད་དུ་སེ་ལ། ཡང་དེ་ནས་འཆྱི་འཕོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྱིད་པ་བར་
མ་ཡང་དེ་ྱིད་དུ་འགྲུབ་བོ། །ཇྱི་ལྟར་སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་གཟུགས་ལ་བརེན་
ནས་འཇུག་པ་དེ་ལྟར་གཟུགས་མེད་པ་དག་ན་ཅྱི་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་ཅེ་ན། དེར་ནྱི་རྱིས་དང་སོག་ལ་
ཡང་། །སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ནྱི་བརེན་པ་ཡྱིན། །ཆོས་མངོན་པ་པ་རྣམས་ན་རེ་རྱིས་མཐུན་པ་དང་། སོག་གྱི་དབང་པོ་
ལ་བརེན་ནས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ཡང་དེ་
གྱིས་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར། སོབས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོབས་དང་ལྡན་པ་
ྱིད་ཡྱིན། སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་ནྱི་གཟུགས་དང་
བྲལ་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ཁོ་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར་གྱི་རེན་གྱིས་
ཅྱི་ཞྱིག་བྱ། ཇྱི་ལྟར་སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྱིས་མཐུན་པ་དང་། སོག་གྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ལ་
བརེན་ནས་འཇུག་པ་དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཅྱི་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་པ་འདྱི་ཡང་
བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་གྱིས་ཕན་ཚུན་དུའོ། །འོ་ན་ནྱི་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཡང་དེ་གྱིས་ཁོ་ན་ཕན་ཚུན་དུ་
ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་བརེན། དེ་གྱིས་སོབས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོབས་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཡྱིན། སོམས་
པར་འཇུག་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ན་རེ་དེ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་དམ། སེམས་
ཀང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ་དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་
སེམས་ཀྱི་རེན་གཞན་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་ཡང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་གང་གྱི་འཕེན་པའྱི་རྒྱུ་གཟུགས་ལ་
སེད་པ་དང་མ་བྲལ་བ་དེ་ནྱི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། གཟུགས་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་གོ །གང་
གྱི་རྒྱུ་གཟུགས་ལ་སེད་པ་དང་བྲལ་བ་དེ་ནྱི་གཟུགས་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འཇུག་སེ། རྒྱུ་དེ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དག་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་རྣམས་ཞེས་བྱ་ཞེ་
ན། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཁམས་སོ། །འདོད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཁམས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་
སོ། །གཟུགས་དང་ལྡན་པའྱི་ཁམས་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སོ། །བར་གྱི་ཚིག་མྱི་མངོན་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རྡོ་རེའྱི་སོར་གདུབ་ལྟ་བུ་དང་། ན་ལེ་ཤམ་གྱི་བཏུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ན་གཟུགས་མེད་པས་
གཟུགས་མེད་པའོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་གཟུགས་མེད་པ་ྱིད་དོ། །ཡང་ན་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ནྱི་
གཟུགས་སོ། །གཟུགས་མེད་པས་ན་གཟུགས་མེད་པའོ། །དེའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་གཟུགས་མེད་པ་ྱིད་དོ། །དེ་དང་ལྡན་
པའྱི་ཁམས་ནྱི་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་སོ། །ཡང་ན་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཏེ། གང་
ཞྱིག་འདོད་པ་རྣམས་འཛིན་པའོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དག་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །འདོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། མདོར་བསྡུ་ན་ཁམ་གྱི་ཟས་དང་། འཁྱིག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་འདོད་
ཆགས་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་རེན་སྣ་ཚོགས་གང་ཡང་འདོད་པ་མྱིན། །སེས་བུའྱི་ཀུན་རོག་འདོད་ཆགས་འདོད་པ་
ཡྱིན། །འཇྱིག་རེན་དག་ན་སྣ་ཚོགས་དེ་བཞྱིན་གནས། །འོན་ཀང་རེན་རྣམས་འདྱི་ལ་འདུན་པ་འདུལ། །ཞེས་
ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་འཚོ་བྱེད་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ། འཇྱིག་རེན་སྣ་
ཚོགས་གང་དེ་འདོད་མྱིན་གྱི། །ཀུན་རོག་འདོད་ཆགས་འདྱིར་འདོད་ཡྱིན་སྨྲ་ན། །དེ་ནྱི་མྱི་དགེའྱི་རོག་པ་ཀུན་
རོག་ཚེ། །དགེ་སོང་ཡང་ནྱི་འདོད་སོད་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས། གལ་ཏེ་
འཇྱིག་རེན་སྣ་ཚོགས་གང་དེ་འདོད། །ཅྱི་སེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཀུན་རོག་འདོད་ཆགས་ནྱི། །འདོད་པ་མྱིན་ན་གཟུགས་
རྣམས་མཐོང་ནས་ནྱི། །ཁྱོད་ཀྱི་སོན་པའང་འདོད་སོད་ཅན་དུ་འོང་། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཡང་ཅྱི་ཆོས་གང་དག་
འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་དག་ན་སོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། གང་དག་ལ་འདོད་པ་
དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དག་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའོ། །འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དེ་དག་ཀང་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་དག་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་
མེད་པའྱི་ཁམས་དག་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའོ། །ད་ནྱི་འདྱི་ར་དང་བྲེས་ལྟ་བུ་དེ་ཡྱིན་ཏེ། རའྱི་བྲེས་འདྱི་སུའྱི་ཡྱིན་
ཞེས་སྨྲས་ན། ར་འདྱི་སུའྱི་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ར་འདྱི་སུའྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲས་ན། རའྱི་བྲེས་འདྱི་སུའྱི་ཡྱིན་པའྱི་
ཞེས་ཟེར་བས་གྱི་ག་ཡང་མྱི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་ར་དང་བྲེས་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་
གནས་བརེན་པ་དེ་དག་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྱི་འདོད་ཆགས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཡྱིན་ལ་
དེ་གང་དུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་དེ་ཡང་འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་དང་གཟུགས་
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མེད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་། འོག་མའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་དག་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །ཡང་ན་མམ་པར་གཞག་པའྱི་ས་པའྱི་འདོད་ཆགས་ནྱི་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་
གཟུགས་མེད་པ་དག་ལ་འདོད་ཆགས་པ་ནྱི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་འདོད་ཆགས་སོ། །སྤྲུལ་པའྱི་
སེམས་ལ་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཐོས་པ་དང་ཡོངས་སུ་མས་ནས་དེ་ལ་ཆགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་སྤྲུལ་པའྱི་དབང་གྱིས་སྤྲུལ་པ་བྱེད་པའྱི་སེམས་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་སོ། །ཡང་ན་དྲྱི་དང་རོ་
སྤྲུལ་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་དེ་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་ན་སོད་པས་ནྱི་དེ་གྱིས་མྱི་སྤྲུལ་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཡང་ཅྱི་ཁམས་གསུམ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་རྣམས་ལ་མཐའ་མེད་དེ། །ནམ་
མཁའ་ཇྱི་ཙམ་པ་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་དག་ཀང་དེ་ཙམ་མོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་སོན་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་འབྱུང་
བ་ཡང་མེད་ལ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་རེ་རེས་སེམས་ཅན་གངས་མེད་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀང་
སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་མེད་དེ་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་ནོ། །འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་
གནས་ཤེ་ན། ཐད་ཀར་གནས་ཏེ། མདོ་ལས་དཔེར་ན་ཆར་གྱི་རྒྱུན་གའ་ཤྱིང་ཙམ་འབབ་པ་ན་བར་སྣང་ལས་
ཆུའྱི་རྒྱུན་འབབ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚམས་སམ་བར་མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འཇྱིག་རེན་ཡྱི་ཁམས་
འཆགས་པ་དང་འཇྱིག་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚམས་སམ་བར་མེད་དོ། །ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཇྱི་ལྟ་བར་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་
བྱང་གྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་སེང་དང་འོག་ཅེས་ནྱི་མ་གསུངས་སོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སེ་
པ་གཞན་དག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་སེང་དང་འོག་དག་ན་ཡང་ཡོད་དེ། འོག་མྱིན་གྱི་གོང་ན་ཡང་འདོད་པའྱི་
ཁམས་ཡོད་ལ། འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་འོག་ན་ཡང་འོག་མྱིན་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་འདོད་པའྱི་ཁམས་
གཅྱིག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དེ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པ་དག་ལས་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །གང་ཞྱིག་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་བརེན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་སེད་པར་
བྱེད་པ་དེ་ནྱི་དེས་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གང་དུ་སེས་པ་ནས་སེད་པར་བྱེད་པ་དེ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པའྱི་ཚངས་པའྱི་
འཇྱིག་རེན་གྱི་བར་དུ་འགོའ ་ི གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་པོ་དག་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ། །དེར་ནྱི་
དམྱལ་སོགས་འགོ་བ་ལྔ། །རང་གྱི་མྱིང་གྱིས་བསན། དེ་དག་ཏུ་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགོ་དང་། ཡྱི་དྭགས་དང་།
ལྷ་དང་མྱི་ཞེས་བྱ་བ་འགོ་བ་ལྔ་པོ་རང་གྱི་མྱིང་དག་ཁོ་ནས་བསན་ཏེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་འགོ་བ་བཞྱི་དང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལྔ་པའྱི་ཕྱོགས་སོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དག་ན་ནྱི་ལྷའྱི་འགོ་བ་གཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་ཕྱོགས་
སོ། །གང་གྱིས་ན། དེ་དག་ཁམས་དག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ཅྱི་འགོ་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཁམས་དག་ཅྱིག་ཡོད་དམ་
ཞེ་ན། ཡོད་དེ་ཁམས་རྣམས་ནྱི་དགེ་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། སྣོད་དང་སྱིད་བར་མ་པའྱི་རང་བཞྱིན་
དག་ཀང་ཡྱིན་གྱི་འགོ་བ་ལྔ་པོ་གང་དག་ཡྱིན་པ། དེ་དག་ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་ལུང་བསན་མྱིན། །སེམས་ཅན་
ཞེས་བྱ་བར་སྱིད་མྱིན། །འགོ་བ་རྣམས་ནྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འགོ་བ་
ལྔ་འཆོལ་བར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཡང་སྱིད་པ་བར་མའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །བཏགས་པ་ལས་ཀང་། སེ་གནས་བཞྱིས་ནྱི་འགོ་བ་ལྔ་བསྡུས་ཀྱི་འགོ་བ་ལྔས་ནྱི་སེ་གནས་བཞྱི་མ་བསྡུས་
ཏེ། གང་ཞྱིག་མ་བསྡུས་ཤེ་ན། སྱིད་པ་བར་མའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་ཀང་མྱིག་གྱི་ཁམས་
གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་དྭང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དམྱལ་བའམ་དུད་འགོའ ་ི སེ་
གནས་པ་དང་ཡྱི་དྭགས་པའྱི་ཡུལ་པའམ། ལྷའམ་མྱིའམ། བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའམ། སྱིད་པ་བར་མ་པའྱི་
མྱིག་དང་། མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དང་། མྱིག་གྱི་སེ་མཆེད་དང་། མྱིག་གྱི་ཁམས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །མདོ་ལས་
ཀང་སྱིད་པ་བར་མ་འགོ་བ་རྣམས་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་མཛད་དོ། །མདོ་གང་ལས་ཤེ་ན་སྱིད་པ་ནྱི་བདུན་ཏེ།
དམྱལ་བའྱི་སྱིད་པ་དང་། དུད་འགོའ ་ི སྱིད་པ་དང་། ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་སྱིད་པ་དང་། ལྷའྱི་སྱིད་པ་དང་། མྱིའྱི་སྱིད་པ་
དང་། ལས་ཀྱི་སྱིད་པ་དང་། སྱིད་པ་བར་མའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས་ཏེ། འདྱིར་ནྱི་འགོ་བ་ལྔ་པོ་རྒྱུ་དང་བཅས་
པ་དང་འགོ་བ་དང་བཅས་པར་བཤད་དོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་འགྲུབ་སེ། དེའྱི་
རྒྱུ་ལས་དེ་དག་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀང་གནས་བརན་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ཚེ་
དང་ལྡན་པ་དམྱལ་བ་པའྱི་ཟག་པ་རྣམས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལས་དམྱལ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་རྣམས་བྱེད་
ཅྱིང་སོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། ལུས་དང་ངག་དང་
ཡྱིད་ཀྱི་སོན་དང་། སྱིགས་མ་དེ་དག་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་གཟུགས་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་
བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་དམྱལ་བ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་སྱིན་པར་གྲུབ་ནས་
དམྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གངས་སུ་འགོའ །ོ །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་ཆོས་དེ་དག་མ་གཏོགས་པ་དམྱལ་བ་མྱི་
དམྱིགས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་མདོ་འདོན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་འགོ་བ་དག་ནྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་
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བསན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའྱི་གཞུང་འགོ་བ་དག་ལ་ཕྲ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ལན་གདབ་པར་བྱ་དགོས་སོ་ཞེ་ན། འགོ་བ་རྣམས་སུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་སེམས་རྣམ་པ་
ལྔ་ཡོད་དེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་འཇུག་པ་དང་བཅས་པའྱི་འགོ་བ་སོས་པས་དེ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དེ། གོང་སོས་ན་གོང་གྱི་ེ་
འཁོར་ཡང་སོས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དགེ་བ་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་ཀང་ཡོད་དོ། །ལས་དེ་དག་
ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་ནྱི་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་
མཛད་པ་ཡྱིན་པར་ངེས་པ་མེད་དེ། དཔེར་ན་སྱིགས་མ་ལྔ་པོ་དག་ཏུ་ོན་མོངས་པ་དང་ལྟ་བའྱི་སྱིགས་མ་དག་
ཐ་དད་དུ་གསུངས་ཀང་ལྟ་བ་རྣམས་ོན་མོངས་པ་དག་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་ཀྱི་སྱིད་པ་
ཡང་ཡྱིན་འགོ་བ་ཡང་ཡྱིན་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །འདྱི་ནྱི་སྱིད་པ་བར་མ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་འགོ་བས་ན་འགོ་བ་
ཡྱིན་ན་སྱིད་པ་བར་མ་ནྱི་འགོ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཆྱི་འཕོ་བའྱི་ཡུལ་ྱིད་དུ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་མེད་
པ་རྣམས་ཀང་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ་འཆྱི་འཕོ་བའྱི་ཡུལ་ྱིད་དུ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་སྱིད་པ་
བར་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ནའྱི་ཕྱྱིར་སྱིད་པ་བར་མ་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འགོ་བའྱི་བར་མ་དོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་
འགོ་བ་ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་ནྱི་སྱིད་པ་བར་མ་ཞེས་བྱ་བ་ྱིད་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་གནས་བརན་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་
རྣམ་པར་སྱིན་པ་གྲུབ་ནས་དམྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གངས་སུ་འགོའ ་ོ ཞེས་གང་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར་དྲང་། རྣམ་པར་
སྱིན་པ་གྲུབ་ནས་ཞེས་བཤད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ནྱི་མ་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར། འོ་ན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་
ཆོས་དེ་དག་མ་གཏོགས་པ་དམྱལ་བ་མྱི་དམྱིགས་སོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར་དྲང་། ཕུང་པོ་དག་ལས་གཞན་
པ་དམྱལ་བ་མྱི་དམྱིགས་སོ་ཞེས་འགོ་བར་འགོ་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྫས་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་གཞན་
འགོག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་འགོ་བ་རྣམས་ནྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་
ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་ཀང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཀང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འགོ་བ་ལྔ་པའྱི་ཁམས་
གསུམ་པ་འདྱི་ྱིད་དུ། ལུས་དང་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་དང་། །ལུས་ཐ་དད་ཅྱིང་འདུ་ཤེས་གཅྱིག །བཟློག་དང་ལུས་
དང་འདུ་ཤེས་གཅྱིག །གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་གསུམ་པོ་དག །རྣམ་ཤེས་གནས་པ་བདུན་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པར་བྱའོ། །མདོ་ལས་སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་ལུས་ཐ་དད་ཅྱིང་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་
སེ་མྱི་རྣམས་དང་ལྷ་ཁ་ཅྱིག་གོ །འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་དང་པོའ ་ོ ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལྷ་ཁ་ཅྱིག་གང་ཞེ་
ན། འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་པ་དང་པོར་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་
གྱི་ལུས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། དེ་དག་གྱི་ལུས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་པས་ན་ལུས་ཐ་དད་པ་དག་སེ། ཁ་དོག་དང་
རགས་དང་དབྱྱིབས་དུ་མའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདུ་ཤེས་དུ་མའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པའོ། །དེ་འདྱི་དག་ལ་ཡོད་པས་
འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཏེ། བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་ལུས་ཐ་དད་ཅྱིང་འདུ་ཤེས་གཅྱིག་པ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ་
ཚངས་རྱིས་ཀྱི་ལྷ་གང་དག་དང་པོར་བྱུང་བ་དེ་དག་གོ །འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་གྱིས་པའོ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། དང་པོར་བྱུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་འདྱི་སམ་དུ་བདག་ཅག་ནྱི་ཚངས་པ་འདྱིས་ཕྱུང་ངོ་སམ་དུ་
འདུ་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། ཚངས་པ་ཡང་འདྱི་སམ་དུ་འདྱི་དག་ནྱི་བདག་གྱིས་ཕྱུང་ངོ་སམ་དུ་སེམས་པས་འདུ་
ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་ཤེས་གཅྱིག་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཚངས་པ་ཆེན་པོའ ་ི ཆུ་ཞེང་དང་དབྱྱིབས་
ཀྱི་ལུས་དང་། ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་དང་། གོས་གོན་པ་ཡང་གཞན་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་འཁོར་གྱི་ཡང་གཞན་ཡྱིན་པས་ན་
ལུས་ཐ་དད་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་དེ་དག་འདྱི་སམ་དུ་བདག་ཅག་གྱིས་སེམས་ཅན་འདྱི་ཚེ་རྱིང་ཞྱིང་དུས་
རྱིང་པོར་གནས་པར་མཐོང་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་སེམས་ཅན་འདྱི་ཡང་སེམས་ལ་འདྱི་སམ་དུ་ཀེ་མ་སེམས་ཅན་
གཞན་དག་ཀང་འདྱིར་བདག་དང་སྐལ་བ་མམ་པར་སེ་བ་གྱུར་ཅྱིག་སམ་དུ་སོས་ལ། བདག་ཅག་ཀང་འདྱིར་
སེས་པས་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ། དེ་དག་གྱིས་དེ་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་འོད་
གསལ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་དེ་ནས་ཤྱི་འཕོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་བསམ་གཏན་
གྱིས་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་མ་ཐོབ་ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་དེའྱི་ས་པའྱི་སོན་གྱི་གནས་རེས་སུ་དྲན་འོན་ཏེ་ཐོབ་ན་
ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་
ཞེན་པ་དག་ཡྱིན། གཞན་དག་ན་རེ་སྱིད་པ་བར་མ་ལ་གནས་པ་དག་གྱིས་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ན་ཡང་
བགེགས་བྱེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དུས་རྱིང་པོར་གནས་པ་མྱི་སྱིད་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་དག་འདྱི་སམ་དུ་བདག་ཅག་
གྱིས་སེམས་ཅན་འདྱི་ཚེ་རྱིང་ཞྱིང་དུས་རྱིང་པོར་གནས་པ་མཐོང་ངོ་སམ་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་
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ན་གནས་པ་དེ་དག་ཁོ་ནས་དེའྱི་སོན་གྱི་ཚུལ་རེས་སུ་དྲན་ཞྱིང་དེ་ལྟར་དུས་རྱིང་པོར་གནས་པ་མཐོང་
ངོ་། །མཐོང་ནས་ཀང་ཕྱྱིས་དེ་དག་མཐོང་ངོ་སམ་དུ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་ལུས་གཅྱིག་
ཅྱིང་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ་འོད་གསལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་སོ། །འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
གནས་པ་གསུམ་པའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྱིར་ནྱི་མཐའ་སོས་པས་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་མཐའ་དག་སོས་
པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འོད་ཆུང་རྣམས་དང་། ཚད་མེད་འོད་རྣམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་
གང་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ཁ་དོག་དང་། རགས་དང་། དབྱྱིབས་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་
གཅྱིག་པ་དག་གོ །བདེ་བར་འདུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་འདུ་
ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དག་སེ། དེ་དག་ནྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་ས་ལ་ཡྱིད་བདེ་བའྱི་དབང་པོས་ཡོངས་སུ་
སོ་ནས་ེར་བསོགས་ལས་བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་མངོན་དུ་བྱེད་ལ། ེར་བསོགས་ཀྱི་བཏང་སོམས་ཀྱི་
དབང་པོས་ཡོངས་སུ་སོ་ནས་ནྱི་ཡང་དངོས་གཞྱིའྱི་ས་ལ་ཡྱིད་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་མངོན་དུ་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་
དབང་ཕྱུག་དག་འདོད་པའྱི་དགའ་བས་ཡོངས་སུ་སོ་ནས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་བ་མས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་ལ། ཆོས་
ཀྱི་དགའ་བས་ཡོངས་སུ་སོ་ནས་ནྱི་ཡང་འདོད་པའྱི་དགའ་བ་མས་སུ་མྱོང་བར་བྱེ ད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་གག་
གོ །འདྱི་དགེ་རྒྱས་པ་དག་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་བདེ་བ་དེས་
ཡོངས་སུ་སོ་བ་མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བདེ་བ་ནྱི་ཞྱི་བ་ཡྱིན་ལ། ཡྱིད་བདེ་བ་ནྱི་སེམས་གཡོ་བར་བྱེད་པ་
ཡྱིན་པས་མ་ཞྱི་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ནྱི་མདོ་ལས་འོད་གསལ་བའྱི་ལྷའྱི་རྱིས་དེ་ན་སེམས་
ཅན་གང་དག་སེས་ནས་རྱིང་པོ་མ་ལོན་པ་འཇྱིག་རེན་འདྱི་འཇྱིག་པ་ལ་མྱི་མཁས་ཤྱིང་འཆགས་པ་ལ་མྱི་མཁས་
པ་དེ་དག་མེ་ལེ་དེ་མཐོང་ནས་མེ་ལེ་དེ་ཚངས་པའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་སོང་པ་བསེགས་ནས་འདྱིར་འོང་བར་འགྱུར་
ན་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་སྐྲག་ནས་ཡྱི་ཆད་ཅྱིང་སོ་བར་འགྱུར་རོ། །འོད་གསལ་བའྱི་ལྷའྱི་རྱིས་དེ་ན་སེམས་ཅན་གང་
དག་སེས་ནས་རྱིང་དུ་ལོན་པ་འཇྱིག་རེན་འདྱི་འཇྱིག་པ་ལ་མཁས་ཤྱིང་འཆགས་པ་ལ་མཁས་པ་ལ་དེ་དག་
སེམས་ཅན་སྐྲག་པ་དེ་དག་ལ་གོགས་པོ་དག་མ་འཇྱིགས་ཤྱིག གོགས་པོ་དག་མ་འཇྱིགས་ཤྱིག མེ་ལེ་འདྱི་ནྱི་
སོན་ཡང་ཚངས་པའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་སོང་པ་བསེགས་ནས་དེ་ྱིད་དུ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་དབུགས་འབྱྱིན་
པར་བྱེད་དོ་ཞེས་དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དག་ཡྱིན་པར་བཤད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་མེ་ལེ་འོང་བ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དང་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྐྲག་པ་དང་མྱི་སྐྲག་པར་འདུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དག་
ཡྱིན་གྱི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་དང་། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་འདུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་ལུས་གཅྱིག་འདུ་ཤེས་གཅྱིག་པ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། འདྱི་
ལྟ་སེ། དགེ་རྒྱས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་སོ། །འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་བཞྱི་པའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདུ་ཤེས་
གཅྱིག་པ་དག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི། བདེ་བར་འདུ་ཤེས་པ་དག་གོ །དེ་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་
གྱི་འདུ་ཤེས་སུ་འདུ་ཤེས་གཅྱིག་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ན་ནྱི་དགེ་བའྱི་འདུ་ཤེས་སུ་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དག་
ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ན་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པའྱི་འདུ་ཤེས་སུ་འདུ་ཤེས་གཅྱིག་པ་དག་ཡྱིན་
ནོ། །གཟུགས་མེད་པ་གསུམ་པོ་ནྱི་མདོ་ལས་ཇྱི་སྐད་འབྱུང་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་གྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
གནས་པ་བདུན་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཅྱི་རྱིགས་པར་དེ་དག་དང་ལྡན་
པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལྷག་མ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར། ལྷག་
མ་དེ་འཇོམས་བྱེད་ལྡན། ལྷག་མ་གང་ཞྱིག་ཅེ་ན། ངན་འགོ་རྣམས་དང་། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་དང་། སྱིད་པའྱི་
རེ་མོའ །ོ །འདྱི་དག་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་དག་ཡོད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དག་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཅྱི་ཞེ་ན། གང་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཇོམས་པར་
བྱེད་པ་སེ། དེ་ལ་ངན་སོང་དག་ན་ནྱི་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། གནོད་པར་བྱེད་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ན་ནྱི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་
ཡྱིན་ནོ། །སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ན་ནྱི་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཡང་སྨྲས་པ། གང་དུ་འདྱི་ན་གནས་པ་རྣམས་ན་འགོ་བར་འདོད་ལ། དེ་ན་གནས་པ་རྣམས་ནྱི་བསོད་པར་
མྱི་འདོད་པ་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པར་བཤད་ན། ངན་སོང་དག་ན་ནྱི་གྱི་ག་མེད་དོ། །བསམ་གཏན་བཞྱི་
པ་ན་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་བསོད་པའྱི་ཡྱིད་དང་ལྡན་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ། སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་རྣམས་ནྱི་འདུ་ཤེས་མེད་
པར་འཇུག་འདོད་ལ། འཕགས་པ་རྣམས་ནྱི་གནས་གཙང་མར་རོ། །སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ནྱི་རྒྱུ་བ་མྱི་གསལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་བདུན་པོ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དེ་དག་དང་།
སྱིད་རེ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས། །སེམས་ཅན་གྱི་ནྱི་གནས་དགུར་བཤད། །འདྱི་དག་ཏུ་
146

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

སེམས་ཅན་རྣམས་རང་དགས་ཀུན་ཏུ་གནས་སོ། །མྱི་འདོད་བཞྱིན་གནས་ཕྱྱིར་གཞན་མྱིན། །གཞན་གང་ཞེ་ན།
ངན་སོང་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ཏུ་སེམས་ཅན་རྣམས་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་ལས་ཀྱི་སྱིན་པོ་དག་གྱིས་ཀུན་ཏུ་གནས་
སུ་འཇུག་གྱི་དགའ་སེ་གནས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་
བཙོན་ར་བཞྱིན་ནོ། །མདོ་གཞན་ལས་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་བདུན་ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ལས་ནྱི་
གནས་པ་དག་ནྱི་ཡང་བཞྱི་སེ། ཞེས་གསུངས་པ། བཞྱི་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་གཟུགས་སུ་ེ་
བར་འགོ་བ་དང་། ཚོར་བར་ཡང་ེ་བར་འགོ་བ་དང་། འདུ་ཤེས་སུ་ེ་བར་འགོ་བ་དང་། འདུ་བྱེད་དུ་ེ་བར་འགོ་
བའོ། །དེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞེ་ན། དེ་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ཟག་དང་བཅས་པའྱི་ཕུང་པོ་བཞྱི། །དེ་དག་
ཀང་རང་གྱི་ས་པ་ྱིད། །ས་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གནས་པ་ནྱི་བརེན་པ་ཡྱིན་ན། སྐལ་བ་མྱི་
མམ་པའྱི་ས་པའྱི་ཕུང་པོ་དག་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེད་པའྱི་དབང་གྱིས་མྱི་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་ཞེས་མྱི་བྱ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་གནས་པ་པོ་
ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གནས་པ་པོ་ྱིད་ལ་ནྱི་གནས་པ་ཞེས་མྱི་བྱ་སེ།
དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་ྱིད་རྒྱལ་པོའ་ི བསན་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ཆོས་གང་དག་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་
ནས་གྲུ་དང་མེན་པའྱི་ཚུལ་དུ་འགོ་བར་བྱེད་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་དག་ཅེས་བཤད་ན།
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ྱིད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་ནས་འགོ་བར་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་མ་བཤད་དོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་མདོ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཟས་ལ་དགའ་བ་ཡང་ཡོད། འདོད་ཆགས་ཀང་ཡོད་
དོ། །གང་ལ་དགའ་བ་ཡོད་ཅྱིང་འདོད་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརེན་ཅྱིང་གནས་སོ་ཞེས་གང་
གསུངས་པ་དེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བུ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་བདུན་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་
ཡང་ཇྱི་ལྟ་བུ། དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་བྱེ་བྲག་མེད་པར་ནྱི་སེ་བའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕུང་པོ་དག་ལ་མངོན་
པར་དགའ་བ་དང་བཅས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཇུག་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་ཞེས་
བྱའོ། །སོ་སོར་དབྱེ་བ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་
ཡྱིན་པ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབའ་ཞྱིག་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་བཞྱི་དག་
ཏུ། རྣམ་ཤེས་འབའ་ཞྱིག་གནས་པར་མ་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གནས་པ་བཞྱི་ནྱི་ཞྱིང་གྱི་ངོ་བོར་བསན་ལ། ེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟད་པར་ནྱི་ས་བོན་
གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ནར་བསན་གྱི། ས་བོན་ྱིད་ས་བོན་གྱི་ཞྱིང་གྱི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་གཞག་པར་གྱུར་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བར་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་བརག་གོ །ཆོས་གང་དག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དེ་དག་ནྱི་
འདྱིའྱི་ཞྱིང་གྱི་ངོ་བོར་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡྱིན་པས་དེ་དག་ྱིད་འདྱིའྱི་གནས་པ་དག་ཅེས་བཤད་དོ། །ཡང་ཅྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་གནས་པ་བདུན་གྱིས་བཞྱི་བསྡུས་སམ། འོན་ཏེ་བཞྱིས་བདུན་བསྡུས་ཤེ་ན། བདུན་གྱིས་བཞྱི་ཡང་
མ་ཡྱིན་ལ་བཞྱིས་ཀང་བདུན་མ་ཡྱིན་གྱི། བསྡུ་ན་མུ་ནྱི་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །བསྡུ་བ་དཔྱད་ན་བདུན་གྱིས་བསྡུས་ལ་
བཞྱིས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་མུ་བཞྱིར་རྱིག་པར་བྱ་སེ ། མུ་དང་པོ་ན་བདུན་
དག་ཏུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ངན་སོང་རྣམས་དང་། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་དང་། སྱིད་
པའྱི་རེ་མོ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་དག་ནྱི་བདུན་དག་ཏུ་ཕུང་པོ་བཞྱི་
རྣམས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཐ་དད་པའྱི་ཁམས་
གསུམ་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ། དེར་ནྱི་སོ་ང་ལས་སེས་སོགས། །སེམས་ཅན་སེས་གནས་བཞྱི་དག་ཏུ། །རྱིག་
པར་བྱ་སེ། སོ་ང་ལས་སེས་པའྱི་སེ་གནས་དང་། མངལ་ནས་སེས་པའྱི་སེ་གནས་དང་། དྲོད་གཤེར་ལས་སེས་
པའྱི་སེ་གནས་དང་། རྫུས་ཏེ་སེས་པའྱི་སེ་གནས་སོ། །སེ་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་སེམས་
ཅན་རྣམས་འཆོལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་སེ་བ་ཐུན་མོང་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྲ་བར་འགྱུར་བས་སེ་གནས་སོ། །སོ་ང་ལས་
སེས་པའྱི་སེ་གནས་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གང་དང་སོ་ང་ལས་སེས་པ་རྣམས་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ངང་པ་དང་།
ཁྲུང་ཁྲུང་དང་། ར་བྱ་དང་། ནེ་ཙོ་དང་། རྱི་སྐེགས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །མངལ་ནས་སེས་པའྱི་སེ་གནས་གང་
ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་མངལ་ལས་སེས་པ་རྣམས་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། གང་པོ་ཆེ་དང་། ར་དང་། བ་ལང་དང་།
མ་ཧེ་དང་། བོང་བུ་དང་། ཕག་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲོད་གཤེར་ལས་སེས་པའྱི་སེ་གནས་གང་ཞེ་ན། སེམས་
ཅན་གང་དག་འབྱུང་བའྱི་དྲོད་གཤེར་ལས་སེ་བ་རྣམས་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་སྱིན་བུ་དང་། སྦུར་པ་དང་། ཕྱེ་མ་ལེབ་
དང་། སྦྲང་བུ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྫུས་ཏེ་འབྱུང་བའྱི་སེ་གནས་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་དབང་པོ་མ་
ཚང་བ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་དམན་པ་མ་ཡྱིན་ལ། ཡན་ལག་དང་ྱིང་ལག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་ཅྱིག་ཅར་དུ་སེ་བ་
རྣམས་སོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་སེ་བ་ལ་མཛེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྫུས་ཏེ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཞེས་བྱ་སེ། འདྱི་
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ལྟ་སེ། ལྷ་དང་། དམྱལ་བ་དང་། སྱིད་པ་བར་མ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་འགོ་བ་གང་ན་སེ་གནས་དུ་ཞྱིག་
ཡོད་ཅེ་ན། སྨྲས་པ། མྱི་དང་དུད་འགོ་རྣམ་པ་བཞྱི། །མྱི་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། རེ་ཞྱིག་སོ་ང་ལས་སེས་པ་ནྱི་
འདྱི་ལྟ་སེ། ཁྲུང་ཁྲུང་མོ་ལས་སེས་པ་བྲག་དང་ེ་བྲག་དང་རྱི་དྭགས་འཛིན་གྱི་མའྱི་བུ་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་དང་།
རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལེན་གྱི་བུ་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་སོ། །མངལ་ན་སེས་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ད་ལྟར་གྱི་ལྟ་བུའོ། །དྲོད་གཤེར་ལས་
སེས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། ང་ལས་ནུ་བ་དང་། མཛེས་པ་དང་། ེ་མཛེས་དང་། ཐྱི་བའྱི་ཕྲེང་བ་ཅན་དང་། ཨ་མྲ་སོང་
མ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྫུས་ཏེ་སེ་བ་ནྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་པ་རྣམས་ཁོ་ནའོ། །དུད་འགོ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ།
རྣམ་པ་གསུམ་ནྱི་སྣང་བ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ། །རྫུས་ཏེ་སེ་བ་རྣམས་ནྱི་ཀླུ་དང་། འདབ་བཟངས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་
བུའོ། །དམྱལ་བ་རྣམས་དང་ལྷ་རྣམས་དང་། །སྱིད་པ་བར་མ་རྫུས་ཏེ་སེ། །དམྱལ་བ་དང་། སྱིད་པ་བར་མ་པ་
དང་། ལྷ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྫུས་ཏེ་སེ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱི་དྭགས་མངལ་ནས་སེ་བ་ཡང་ཡྱིན། འདྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་
སས་ནྱི་རྫུས་ཏེ་སེ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽང་གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོ་ལ་ཡྱི་དྭགས་མོ་ཞྱིག་ན་རེ།
བདག་གྱིས་མཚན་མོ་བུ་ལྔ་དང་། །དེ་བཞྱིན་ྱིན་མོ་གཞན་ལྔ་དག །བསེད་ནས་དེ་དག་ཟ་མོད་ཀྱི། །འོན་ཀང་
བདག་ནྱི་ཚིམ་པ་མེད། །ཅེས་སྨྲས་པའོ། །སེ་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བཟང་བ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྫུས་ཏེ་སེ་
བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཡང་མངལ་ནས་སེ་
བའྱི་སེ་གནས་ལ་བརེན་ཅེ་ན། དེ་ལྟར་མཛད་ན་དོན་ཆེན་པོ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ེ་དུ་དང་འབྲེལ་བས་ཤཱཀའྱི་
རྱིགས་ཆེན་པོ་ཆོས་ལ་གཟུད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདྱི་ནྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གཞན་དག་
རྱིམ་གོ་བསེད་དུ་གཞུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མྱིར་གྱུར་པ་དག་གྱིས་ཀང་གྲུབ་པ་འདྱི་ཐོབ་བོ་ཞེས་གདུལ་བྱ་རྣམས་
སོ་བ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིགས་དང་གདུང་མེད་ན། ཇྱི་ལྟར་གཞན་མུ་སེགས་ཅན་ན་རེ་
བསྐལ་པ་བརྒྱར་འདས་ནས་སྒྱུ་མ་མཁན་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འཇྱིག་རེན་དུ་བྱུང་ནས་སྒྱུ་མས་འཇྱིག་རེན་ཟའོ་ཞེས་
ཁ་ཟེར་བ་ལྟར་འདྱི་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྒྱུ་མའྱི་སེས་བུའམ། འོན་ཏེ་ཤ་ཟ་ཞྱིག་ཅེས་དེ་སམ་དུ་ཡོངས་སུ་རོག་པར་
འགྱུར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གང་དག་ལ་མྱི་རྣམས་དང་། གཞན་དག་གྱིས་མཆོད་པ་བྱས་ནས། སོང་ཕྲག་གྱིས་
མཐོ་རྱིས་དང་བྱང་གོལ་འཐོབ་པ་རྱིང་བསེལ་སྐུ་གདུང་རྣམས་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྫུས་ཏེ་སེ་བའྱི་སེམས་ཅན་
རྣམས་ལ་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་ས་བོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤྱི་བ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་མྱི་གནས་ཏེ། ཐོ་རངས་ཀྱི་ཏྱིལ་མར་གྱི་མར་མེ་ཤྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བར་གྱུར་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བྱྱིན་གྱི་རབས་ལས་བྱུང་བའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཡྱིན་པར་
འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ལན་དེ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲྱི་བ་ལས་དྲྱི་བ་གཞན་འབྱུང་སེ། གལ་ཏེ་རྫུས་ཏེ་སེ་བ་
རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཞྱིག་པ་མེད་ན། ཇྱི་ལྟར་མདོ་ལས་རྫུས་ཏེ་སེ་བའྱི་ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་རྫུས་ཏེ་སེ་བའྱི་ཀླུ་བཟའ་
བའྱི་ཕྱྱིར་འབྱྱིན་ཏོ་ཞེས་གསུངས་ཤེ་ན། ཟའོ་ཞེས་ནྱི་མ་གསུངས་པས་མ་ཤེས་ནས་བཟའ་བའྱི་ཕྱྱིར་འབྱྱིན་པས་
ེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་ན་ཇྱི་སྱིད་མ་ཤྱིའྱི་བར་དུ་ཟ་བར་བྱེད་ཀྱི་ཤྱི་བ་དེའྱི་ཚིམ་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་
གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་མང་བ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྫུས་ཏེ་སེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་འགོ་བ་གྱིས་དང་གསུམ་
གྱི་ཕྱོགས་དང་། སྱིད་པ་བར་མ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ། །སྱིད་པ་བར་མ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅེ་ཞེ་ན། འདྱིར་གང་འཆྱི་
དང་སེ་བ་ཡྱིན། །སྱིད་པའྱི་བར་དུ་འབྱུང་བའོ། །ལུས་གང་ཡུལ་གཞན་དུ་སེ་བ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་འཆྱི་བའྱི་
སྱིད་པ་དང་སེ་བའྱི་སྱིད་པའྱི་བར་དུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་དེ་ནྱི་སྱིད་པ་བར་མ་ཞེས་བྱ་སེ། འགོ་བའྱི་བར་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་འདྱི་སེ་བ་ཡང་ཡྱིན་ལ་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བགོད་པའྱི་ཡུལ་དུ་མ་ཕྱྱིན་
ཕྱྱིར། །སྱིད་པ་བར་མ་བྱུང་བ་མྱིན། །སོན་པ་ནྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྱིད་པ་བར་མ་འདྱི་ནྱི་བགོད་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དུ་
སོན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བགོད་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དེ་གང་ཞྱིག་ཅེ་ན། གང་དུ་རྣམ་
པར་སྱིན་པས་འཕངས་པ་མངོན་ཞྱིང་རྫོགས་པའོ། །སེ་པ་གཞན་དག་ན་རེ། འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པ་ཆད་པ་ཁོ་ན་ལས་
སེ་བའྱི་སྱིད་པ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ནྱི་མྱི་འདོད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། རྱིགས་པ་དང་ལུང་ལས་ཏེ། རེ་
ཞྱིག་རྱིགས་པ་ལ་བརེན་ནས། འབྲུའྱི་རྒྱུན་དང་ཆོས་མཐུན་ཕྱྱིར། །སྱིད་པ་ཆད་ལས་འབྱུང་བ་མྱིན། །རྒྱུན་གྱི་
འཇུག་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་འབྱུང་བ་མཐོང་སེ། དཔེར་ན་འབྲུའྱི་རྒྱུན་ལྟ་
བུའོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་འདྱི་ཡང་མྱི་ཆད་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་ཅན་
ཡྱིན་ནོ། །ཆད་ནས་འབྱུང་བ་ཡང་མཐོང་སེ། དཔེར་ན་མེ་ལོང་ལ་སོགས་པ་དག་གྱི་ནང་དུ་གཟུགས་ལས་
གཟུགས་བརན་ལྟ་བུའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པ་ལས་ཀང་སེ་བའྱི་སྱིད་པ་རུང་ངོ་ཞེ་ན། གཟུགས་བརན་
མ་གྲུབ་ཕྱྱིར་བ་དང་། །མྱི་འདྲའྱི་ཕྱྱིར་ན་དཔེ་མ་ཡྱིན། །གཟུགས་བརན་ཞེས་བྱ་བ་ཁ་དོག་གྱི་ཁྱད་པར་གཞན་ཁོ་
ན་ཞྱིག་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནྱི་མ་གྲུབ་བོ། །གྲུབ་ཏུ་ཟྱིན་ཀང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་དཔེ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་ཇྱི་
ལྟར་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། གཅྱིག་ན་ལྷན་ཅྱིག་གྱིས་མེད་ཕྱྱིར། །ཡུལ་དེ་ྱིད་ན་མེ་ལོང་གྱི་གཟུགས་ཀང་སྣང་།
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གཟུགས་བརན་ཡང་སྣང་སེ། རེན་གྱི་འབྱུང་བ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་གཟུགས་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་
བ་ནྱི་མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱོགས་ཐ་དད་པ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚེའུའྱི་ཆུ་ཡུལ་གཅྱིག་ན་རང་གྱི་མདུན་
རོལ་གྱི་ཡུལ་ན་གནས་པའྱི་གཟུགས་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་ཕན་ཚུན་དམྱིགས་ཏེ། གཟུགས་གཅྱིག་ལ་ལྟ་
བ་པོ་གྱིས་ཀྱིས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་མཐོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་དེར་གཟུགས་གཞན་ཞྱིག་འབྱུང་བར་རྱིགས་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །གྱིབ་མ་དང་ྱི་མ་གྱིས་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་མ་མཐོང་བ་ན་གྱིབ་མ་ན་འདུག་པའྱི་མེ་ལོང་གྱི་ནང་
ན་ྱི་མའྱི་གཟུགས་བརན་ཡང་དམྱིགས་པས་དེར་དེ་འབྱུང་བར་རྱིགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན། གཅྱིག་ན་
ལྷན་ཅྱིག་གྱིས་མེད་ཕྱྱིར། །ཞེས་བྱ་བ་གྱིས་གང་ཞེ་ན། མེ་ལོང་གྱི་ངོས་དང་ཟླ་བའྱི་གཟུགས་བརན་ཏེ། མེ་
ལོང་གྱི་ངོས་ཀང་གཞན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ལ། ཟླ་བའྱི་གཟུགས་བརན་ནང་དུ་སོང་བ་ཡང་ཁོན་པའྱི་ཆུ་བཞྱིན་དུ་
གཞན་ཁོ་ན་ན་སྣང་ངོ་། །དེ་ཡང་དེའྱི་ནང་དུ་འབྱུང་ན་ནྱི་གཞན་ན་དམྱིགས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་
ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཀྱི་གང་ཕྱྱིར་དེ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ནྱི་ཚོགས་ལ་དེའྱི་མཐུ་དེ་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་
མཐུའྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་བོ། །རེ་ཞྱིག་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་མྱི་འདྲ་བའྱི་
ཕྱྱིར་དཔེ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྒྱུན་མྱིན་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པ་སེ་བའྱི་སྱིད་པ་ལྟ་བུར་གཟུགས་བརན་ནྱི་
གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་ལོང་གྱི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །རྒྱུན་ལ་མྱི་ཆད་པར་ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་འབྱུང་བར་བརོད་ཀྱི་རྒྱུན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་དཔེ་མྱི་
འདྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་བརན་ནྱི། གྱིས་ལས་འབྱུང་ཕྱྱིར། གཟུགས་བརན་ནྱི་གཟུགས་དང་མེ་ལོང་དང་རྒྱུ་
གྱིས་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཙོ་བོའ ་ི རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ན། སེ་བའྱི་སྱིད་པ་ཡང་དེ་
ལྟར་འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པ་དང་། གཙོ་བོའ ་ི རྒྱུ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་དང་རྒྱུ་གྱིས་ལས་འབྱུང་བ་ནྱི་མེད་དོ། །དེའྱི་
ཕྱྱིར་ཡང་དེའྱི་འདྱི་ནྱི་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱྱིའྱི་ཁུ་ཆུ་དང་ཁག་ལ་སོགས་པ་སེམས་པ་མེད་པ་གཙོ་བོའ ་ི རྒྱུ་ཡྱིན་
པ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གང་དུ་རྫུས་ཏེ་སེ་བ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ཁོ་ན་ལ་འབྱུང་བ་དེར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་
བརག དེ་ལྟར་རེ་ཞྱིག་རྱིགས་པ་ལས་འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པ་འབྱུང་བར་མྱི་འདོད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྱིད་པ་བར་མ་ནྱི་
ཡོད་པ་ྱིད་དོ། །མགུར་ནས་གསུངས་ཕྱྱིར་ཡོད། མདོ་ལས། སྱིད་པ་ནྱི་བདུན་ཏེ། དམྱལ་བའྱི་སྱིད་པ་དང་།
དུད་འགོའ ་ི སྱིད་པ་དང་། ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་སྱིད་པ་དང་། ལྷའྱི་སྱིད་པ་དང་། མྱིའྱི་སྱིད་པ་དང་། ལས་ཀྱི་སྱིད་པ་དང་།
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སྱིད་པ་བར་མའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །མདོ་འདྱི་ནྱི་དེ་དག་མྱི་འདོན་ཏོ་ཞེ་ན། འོ་ན། དྲྱི་ཟ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལས་ཏེ།
གནས་གསུམ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་མའྱི་མངལ་དུ་བུ་ཆགས་པར་གྱུར་ཏེ། མ་རུང་ཞྱིང་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དང་།
ཕ་མ་ཆགས་པར་གྱུར་ཅྱིང་ཕྲད་པ་དང་། དྲྱི་ཟ་ཡང་ེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ནའོ་ཞེས་གསུངས་པ། སྱིད་པ་བར་
མ་མ་གཏོགས་པར་དྲྱི་ཟ་གཞན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ཡང་དེ་དག་འདྱི་སྐད་དུ་མྱི་འདོན་ཏོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན།
ཕུང་པོ་ཞྱིག་པ་ེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ནའོ་ཞེས་འདོན་ཏོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ལྔ་ལེན་གྱི་བུའྱི་མདོ། །ཁྱོད་ཀྱི་དྲྱི་
ཟ་ེ་བར་གནས་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་རྒྱལ་རྱིགས་སམ། བྲམ་ཟེའམ། རེའུ་རྱིགས་སམ། དམངས་རྱིགས་སམ།
འོན་ཏེ་ཤར་ཕྱོགས་ནས་འོངས་པ་ཞྱིག་གམ། འོན་ཏེ་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་། བྱང་ནས་འོངས་པ་ཞྱིག་ཤེས་སམ་ཞེས་
བྱ་བ་ཇྱི་ལྟར་དྲང་། ཕུང་པོ་ཞྱིག་པ་ནྱི་འོང་བར་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་འདྱི་ཡང་མྱི་འདོན་ཏོ་ཞེ་ན། འོ་ན།
སར་གསུངས། ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ནྱི་ལྔ་སེ། བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་
མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། སེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
དང་། གོང་དུ་འཕོ་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་སེད་པ་བར་མ་མེད་ན་ཇྱི་ལྟར་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་བར་མ་དོར་ཞེས་བྱ་བའྱི་ལྷ་དག་ཅྱིག་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་
སེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ལྷ་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རོག་པ་འདྱི་ནྱི་
བཟང་པོ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འགོ་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལས་ཀང་འགྲུབ་སེ། སེས་བུ་དམ་པའྱི་འགོ་བ་བདུན་ཞེས་བྱ་
བའྱི་མདོ་ལས་ཀང་དུས་དང་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་
གསུམ་དུ་བཤད་དེ། དཔེར་ན་ཞོག་མའྱི་མེ་ཆུང་ངུ་མངོན་པར་འགྲུབ་བཞྱིན་དུ་འཆྱི་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་
དང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་ལགས་ཀྱི་ཚ་ཚ་གནམ་དུ་ཡར་བ་བཞྱིན་དུ་འཆྱི་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་གྱིས་
པའོ། །དཔེར་ན་ལགས་ཀྱི་ཚ་ཚ་གནམ་དུ་ཡར་ནས་ས་ལ་མ་ལྷུང་བ་ྱིད་དུ་འཆྱི་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་
གསུམ་པའོ་ཞེས་གསུངས་ལ། བར་མ་དོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ལྷ་ནྱི་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཐ་དད་པ་རྣམ་པ་
གསུམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་པས་འདྱི་ནྱི་རོག་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གང་ཞྱིག་ཚེའྱི་ཚད་ཀྱི་བར་
དུའམ། ལྷ་དང་ེ་བའྱི་བར་དུ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤོང་བར་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་
152

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ངན་ལས་འདའ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་པའམ། འདུ་ཤེས་ཀྱི་གནས་སྐབས་པའམ། རྣམ་
པར་རོག་པའྱི་གནས་སྐབས་པ་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་སེ། དེས་ན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་
དང་པོ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་རྱིས་མཐུན་པ་ཡོངས་སུ་བླངས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་
ནྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འབྱོར་བ་མས་སུ་མྱོང་ནས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཡང་དག་པར་འགོ་བའྱི་ནང་
དུ་ཞུགས་ནས་སོ། །སེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནྱི་ཡང་དག་པར་འགོ་བ་མཆོག་ཏུ་ལྡན་པའྱི་ནང་
དུ་ཞུགས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའམ། སེས་པ་ཙམ་ཁོ་ནར་མ་ཡྱིན་གྱི་ཚེ་ཕལ་ཆེར་བཅོམ་ནས་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡུལ་དུ་འགོ་བའྱི་བྱེ་བྲག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞོག་མ་ལ་སོགས་པའྱི་དཔེ་དག་དང་། མྱི་འབྱོར་རོ། །ཚེའྱི་ཚད་ཀྱི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་
ཕྱྱིར་གཟུགས་མེད་པ་དག་ཏུ་ཡང་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གསུངས་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་
ན། བསམ་གཏན་དག་གྱི་བཅུ་ཚན་བཞྱི། །གཟུགས་མེད་དག་གྱི་བདུན་ཚན་གསུམ། །འདུ་ཤེས་ཀྱི་ནྱི་དྲུག་ཚན་
དུ། །མཛད་ནས་ཚོམས་སུ་ཡང་དག་བསེབ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་སོམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ལས་ཀང་མྱི་
འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་རོག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །འོན་ཏེ་དེ་དག་ནྱི་མདོ་དེ་དག་ཀང་མྱི་
འདོན་ཏོ་ཞེས་ན། སོན་པ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས། བསན་པ་འདྱིའྱི་འདྲེན་པ་ནྱི་མེད། རྣམ་
པར་མང་པོ་ནྱི་ཐ་དད་ཀྱི་སེང་དུ་ད་དུང་ཡང་ཚིག་དང་དོན་ལ་དགའ་དགུར་བྱེད་ན་གོ །ད་ཅྱི་ཞྱིག་བྱར་ཡོད་དེ་རེ་
ཞྱིག་གང་དག་ལ་ལུང་འདྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ལ་ནྱི་ལུང་ལས་ཀང་སྱིད་པ་བར་མ་གྲུབ་བོ། །འོ་ན་མདོ་ལས།
དེ་ནས་བདུད་སུན་བྱྱིན་བྱེད་རང་གྱི་ལུས་ཁོ་ནས་མནར་མེད་པའྱི་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་ལྷུང་ངོ་ཞེས་གང་
གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་དྲང་འདྱིར་དགོས་པ་ནྱི་དེ་གསོན་པོ་ཁོ་ནར་དམྱལ་བའྱི་མེ་དག་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཤྱི་ནས་སྱིད་
པ་བར་མས་མནར་མེད་པར་སོང་ངོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལས་ཤྱིན་ཏུ་དྲག་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་
རྣམས་ནྱི་ལུས་འདོར་བ་ལ་མྱི་སོད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱིའྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ནྱི་དང་
པོར་སྱིན་ལ། སེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ནྱི་ཕྱྱིས་སྱིན་ཏེ། ད་ནྱི་མཚམས་མེད་པ་ལྔའྱི་ལས་གང་དག་
བྱས་ཤྱིང་བསགས་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དམྱལ་བ་དག་ཏུ་སེའོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་དྲང་། དགོངས་པ་ནྱི་
འགོ་བ་གཞན་དུ་མྱི་འགོ་བར་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་ནྱི་སེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་སུ་གསུངས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སོ། །འོན་ཏེ་ས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བརགས་ན་ནྱི་ལྔ་ཁོ་ན་བྱས་ནས་ཡྱིན་གྱི་གཅྱིག་ཅེས་བྱ་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ལ།
བྱས་མ་ཐག་ཏུ་ཡྱིན་གྱི་དུས་གཞན་གྱི་བར་དུ་གསོན་པོར་འདུག་ནས་ཀང་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྱིད་པ་བར་མ་སེ་བ་
ྱིད་ཡྱིན་པར་གོ་སུ་ཞྱིག་མྱི་འདོད་དེ། འདྱི་འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་སྱིད་པ་བར་མ་ཁོ་ནས་དམྱལ་བ་དག་ཏུ་སེ་བ་ཡྱིན་གྱི་སེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ན་མྱི ་སྨྲའོ། །འོ་ན། བྲམ་ཟེ་ན་
ཚོད་ཁྱེར་ཟྱིན་རྒ་བ་དང་། །ན་བ་ཡྱིན་ཏེ་གཤྱིན་རེའྱི་དྲུང་དུ་ཕྱྱིན། །བར་ན་ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཀང་ཡོད་མྱིན་
ཞྱིང་། །ཁྱོད་ཀྱི་ལམ་བརྒྱགས་ཀང་ནྱི་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་དྲང་།
འདྱིར་ཡང་དགོངས་པ་ནྱི་མྱི་དག་གྱི་ནང་ན་གནས་སུ་མེད་དོ་སམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་སེ་བའྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱྱིན་པར་
བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་འགོ་བ་ལ་བགེགས་བྱེད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སྱིད་པ་བར་མ་ན་ཡང་འདྱི་གནས་པ་མེད་དོ་སམ་པ་
ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་འདྱི་ནྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་གྱི་འདྱི་ནྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ག་ལས་བརགས་པ་
འདྱི་ནྱི་ཁྱོད་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་གྱི་གའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པའྱི་མདོ་མྱི་འགལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་སྱིད་པ་བར་མ་མེད་པའྱི་ཁུངས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཁུངས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཤེས་པར་བྱེད་པ་གཞན་དུ་
ཤེས་པར་མྱི་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་འགོ་བ་གང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་བའྱི་སྱིད་པ་བར་མའྱི་ཤ་ཚུགས་ཇྱི་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་མངོན་པར་འགྲུབ་ཅེ་ན། དེ་ནྱི་འཕེན་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར། །སོན་དུས་སྱིད་འབྱུང་ཤ་ཚུགས་ཅན། །ལས་
གང་གྱིས་འགོ་བ་འཕེན་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་དེར་ཕྱྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེད་པ་བར་མ་ཡང་འཕེན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་
འགོ་བ་གང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་བའྱི་འགོ་བ་དེ་དུས་ས་མའྱི་སྱིད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཤ་
ཚུགས་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ཁྱྱི་མོ་ལ་སོགས་པའྱི་མངལ་གཅྱིག་ཏུ་འགོ་བ་ལྔ་པའྱི་སྱིད་པ་བར་མ་
མངོན་པར་འགྲུབ་པས་དམྱལ་བའྱི་སྱིད་པ་བར་མས་མའྱི་མངལ་ཚིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་སྱིད་པ་ས་
མ་ལ་ཡང་དམྱལ་བ་པ་རྣམས་ལྷག་པ་དག་ན་འཕྱན་པ་ན་རག་ཏུ་འབར་བ་མ་ཡྱིན་ན་སྱིད་པ་བར་མ་པ་རྣམས་ལྟ་
སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། ཡང་ན་འབར་དུ་ཆུག་ན་ཡང་དེ་ནྱི་ལུས་ཤྱིན་ཏུ་དྭང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟ་བ་བལྟར་མྱི་ནུས་པ་དེ་
ལྟར་རེག་པ་ཡང་མྱི་ནུས་པས་འདྱི་ནྱི་ཀླན་ཀར་མྱི་རུང་ངོ་། །སྱིད་པ་བར་མ་རྣམས་ཀང་མངལ་ན་ཕན་ཚུན་མྱི་
རེག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལས་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་ཚིག་གོ །ཕོད་ཚོད་ནྱི། དཔེར་ན་བྱྱིས་པ་ལོ་ལྔའམ་དྲུག་
ལོན་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ཡང་དབང་པོ་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་དཔེར་ན་གཞོན་ནུ་ཐོར་བུ་ལྟ་
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བུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་སྱིད་པ་བར་མ་ལ་གནས་པ་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་
ཞུགས་པས་གྱིང་བཞྱི་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྣང་བར་མཛད་དོ། །འོ་ན་གང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཡུམ་གྱི་རྱི་
ལམ་ན་ལྷུམས་སུ་གང་པོ་ཆེའྱི་ཕྲུ་གུ་དཀར་པོ་ཞུགས་པར་གཟྱིགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དུད་འགོའ ་ི སེ་གནས་
བཟློག་ནས་ཡུན་རྱིང་དུ་ལོན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་མཚན་མ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་ཀྲྀ་ཀྱིས་གང་པོ་དང་།
ཁོན་པ་དང་། ཕྱེ་དང་། ཙནྡན་དང་། ཚལ་དང་། གང་པོ་ཆེའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་། སེའུ་གྱིས་དང་། རས་ཡུག་དང་།
འཐབ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་རྱི་ལམ་བཅུ་མཐོང་བ་ལྟ་བུའོ། །སྱིད་པ་བར་མ་ནྱི་ལྟོ་བ་བརོལ་ཏེ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་སེ་
གནས་ཀྱི་སོ་ནས་འཇུག་སེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མཚོམ་ལས། གང་ཕྱྱིས་བྱུང་བ་དེ་ནྱི་ནུ་བོ་ཞེས་བྱའོ། །གང་སར་
བྱུང་བ་དེ་ནྱི་ཕུང་བོ་ཞེས་བྱའོ། །འོ་ན་ཆོས་ལྡན་རབ་འབྱོར་གྱིས། །གང་ཆེན་དཀར་པོ་མཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་
པ། །རྐང་བཞྱི་མཛེས་དང་ལྡན་པར་ཞལ་བཞེས་ནས། །དྲང་སོང་གནས་ཞེས་པ་ནྱི་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །ཡུམ་གྱི་
ལྷུམས་ཀྱི་གནས་སུ་ཞུགས་པར་གྱུར། །ཅེས་བཤད་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དྲང་བར་
བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་མདོ་སེ་ཡང་མ་ཡྱིན། འདུལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། ཆོས་མངོན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་གྱི། འདྱི་ནྱི་
རང་བཟོ་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཟོ་མཁན་རང་བཟོ་སོར་བ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་སོ་འདོགས་པར་ཡང་འགྱུར་
རོ། །འོན་ཏེ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དྲང་བར་བྱའོ་ཞེ་ན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཡུམ་གྱི་རྱི་ལམ་ན་དེ་ཞུགས་པར་གཟྱིགས་པ་ལྟར་
དེས་ཀང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ལྟར་བྱས་སོ་ཞེས་དེ་ལྟར་དྲང་བར་བྱའོ། །གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སྱིད་པ་བར་
མ་ཡང་བོང་ཚོད་རྫོགས་པ་དང་། ངོ་ཚ་ཤེས་པའྱི་ཤས་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་གོས་དང་བཅས་པར་འབྱུང་ངོ་། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་ཡང་གོས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་མ་དཀར་མོའ་ི ཡང་གོས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སོན་
ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་དེ་ྱིད་ཀྱིས་དཀྱིས་ནས་བསེགས་པའྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ངོ་ཚ་མེད་
པའྱི་ཤེས་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་ནྱི་གཅེར་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སྱིད་པ་ས་མ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་
འཆྱི་བའྱི་སོན་རོལ་ཏེ། སེ་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕན་ཆད་དོ། །སྱིད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བྱེ་བྲག་མེད་པར་ེ་བར་ལེན་པའྱི་
ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དག་གོ །ད་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིར་དབྱེ་སེ། སྱིད་པ་བར་མ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའོ། །སེ་བའྱི་སྱིད་པ་ནྱི་
འགོ་བ་རྣམས་སུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའོ། །དེ་ཕན་ཆད་འཆྱི་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་མ་གཏོགས་པའྱི་
སྱིད་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ནྱི་དུས་ས་མའྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་ཐ་མ་ནྱི་འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ། གལ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཏེ་སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་དག་གྱི་ནང་དུ་སེ་ན་གང་གྱི་འོག་ཏུ་སྱིད་པ་བར་མ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །སྱིད་པ་བར་
མ་དེ་ཡང་། རྱིས་མཐུན་ལྷ་མྱིག་དག་པས་མཐོང་། །སྱིད་པ་བར་མ་རྱིས་མཐུན་པ་དག་གྱིས་མཐོང་ངོ་། །གང་
དག་ལ་ལྷའྱི་མྱིག་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱིས་འདྱི་མཐོང་གྱི
ཤྱིན་ཏུ་དྭང་བའྱི་ཕྱྱིར་སེས་ནས་ཐོབ་པའྱི་མྱིག་གྱིས་ནྱི་མྱི་མཐོང་ངོ་། །གཞན་དག་ན་རེ་ལྷའྱི་སྱིད་པ་བར་མ་པས་
ནྱི་ཐམས་ཅད་མཐོང་ངོ་། །མྱི་དང་། ཡྱི་དྭགས་དང་། དུད་འགོ་དང་། དམྱལ་བའྱི་སྱིད་པ་བར་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་
གོང་མ་མ་གཏོགས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན། །རྫུ་འཕྲུལ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་
བའོ། །ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་བྱེད་པས་ན་ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལོ། །དེའྱི་ཤུགས་ནྱི་ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤུགས་དེ་
མགོགས་པ་ྱིད་དོ། །དེ་འདྱི་ལ་ཡོད་པས་ན་ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤུགས་དང་ལྡན་པའོ། །དེས་ན་འདྱི་ནྱི་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དགག་པར་མྱི་སོད་དེ། ལས་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་པོ་ཀུན་ཚང་། དབང་
པོ་ལྔ་ཆར་ཚང་བའོ། །ཐོགས་མེད་ལྡན། ཐོགས་པ་ནྱི་རྡུགས་པའོ། །དེ་འདྱི་ལ་ཡོད་པས་ཐོགས་པ་དང་ལྡན་
པའོ། །ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་ལྡན་པས་ན་ཐོགས་མེད་ལྡན་ཏེ། རྡོ་རེ་ལ་སོགས་པས་ཀང་མྱི་ཟློགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདྱི་ལྟར་ལགས་ཀྱི་ཐུ་ལུམ་འབར་བ་གཤེགས་ནས་དེའྱི་ནང་ནས་བྱུང་བའྱི་སྱིན་བུ་དམྱིགས་སོ་ཞེས་གག་
གོ །དེ་འགོ་བ་གང་དུ་སེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་ཟློགས་ཏེ། མྱིའྱི་སྱིད་པ་བར་མ་མེད་
པར་གྱུར་ནས་ལྷའྱི་སྱིད་པ་བར་མའམ། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་ནམ་ཡང་མེད་ཀྱི་འདྱི་འགོ་བ་གང་གྱི་དབང་དུ་
བྱས་ནས་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་དེ་ཁོ་ནར་སེ་བར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་ངེས་སོ། །ཡང་
ཅྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྱིད་པ་བར་མ་ཡང་ཁམ་གྱི་ཟས་ཟའམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། རགས་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་དྲྱི་ཟའོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དྲྱི་ཟ་ཞེས་བྱའོ། །དབང་ཆུང་བར་གགས་པ་ནྱི་དྲྱི་མྱི་
ཞྱིམ་པ་ཟ་བའོ། །དབང་ཆེ་བར་གགས་པ་ནྱི་དྲྱི་ཞྱིམ་པོ་ཟ་བའོ། །དུས་ཇྱི་སྱིད་ཀྱི་བར་དུ་གནས་ཤེ་ན། བཙུན་པ་
ན་རེ་ངེས་པ་མེད་དེ། ཇྱི་སྱིད་དུ་སེ་བའྱི་ཚོགས་པ་མ་རེད་ཀྱི་བར་དུའོ། །དེའྱི་ཚེ་འཕེན་པ་ལོགས་ཤྱིག་ན་མེད་
དེ། རྱིས་མཐུན་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་ཟད་པས་འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པར་ཡང་ཐལ་བར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གལ་ཏེ་ཤའྱི་ཕུང་པོ་རྱི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྱིན་བུ་རྣམས་ཀྱིས་གང་
བར་གྱུར་ན། དེ་ཅྱི་དེ་དག་གྱི་སྱིད་པ་བར་མ་རྣམས་དེར་སོད་པ་ཁོ་ནར་གྱུར་ཏམ། དེ་དག་ག་ལས་འོངས་པ་
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བརོད་པར་བྱའོ་ཞེ་ན། འདྱི་མདོའམ་བསན་བཅོས་དག་ལས་ནྱི་མྱི་འབྱུང་མོད་ཀྱི། འདྱི་ལྟར་དྲྱི་དང་རོ་ལ་མངོན་
པར་ཆགས་པའྱི་སེ་བོ་ཕྲ་མོ་ཚེ་ཐུང་ངུ་རྣམས་མཐའ་མེད་པས་དེ་དག་དྲྱི་ཚོར་ནས་དྲྱི་དང་རོ་ལ་མངོན་པར་
ཆགས་པ་རྣམས་འཆྱི་བ་ན་སྱིན་བུའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བའྱི་ལས་སད་པར་བྱས་ནས། སྱིད་པ་དེས་སྱིན་བུའྱི་ནང་
དག་ཏུ་སེ་བར་འགྱུར་བར་མྱི་རུང་ངོ་། །ཡང་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དེའྱི་རྐྱེན་མང་པོ་ཁོ་ནའྱི་དུས་སུ་དེར་འགྱུར་
བའྱི་ལས་རྣམས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་རེད་ཀྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་
ལྟར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་ལས་ཡོད་དུ་ཟྱིན་ཀང་སེ་དགུའྱི་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྱིའམ། ཚེ་ལོ་ཆེས་མང་བ་ན་འཁོར་
ལོས་སྒྱུར་བ་འབྱུང་གྱི་གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་
ཀྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་བོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བཙུན་པ་དབྱྱིག་བཤེས་ན་རེ་ཞག་
བདུན་དུ་གནས་སོ། །གལ་ཏེ་ད་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་མ་རེད་ན་ཤྱི་འཕོས་ཤྱིང་ཤྱི་འཕོས་ནས་ཡང་དེ་ྱིད་དུ་སེ་
བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་དུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་
ན་རེ་དེ་ནྱི་སྱིད་པ་ཚོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱུར་བ་ཁོ་ནས་སོང་སེ་ྱིང་མཚམས་སོར་བས་ན་དུས་ཐུང་ངུར་
གནས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་རྐྱེན་ཚོགས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་འདྱི་ངེས་པར་ཡུལ་དེར་སེ་བར་འགྱུར་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་
དེའྱི་ཚེ་ལས་རྣམས་ཁོ་ནས་རྐྱེན་དག་ཚོགས་པ་འདྲེན་པར་བྱེད་དོ། །འོན་ཏེ་མ་ངེས་ན་ནྱི་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་
ཡུལ་དུ་སེ་བ་དེར་སེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེ་འདྲ་བར་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་བ་
ལང་དག་ནྱི་དབྱར་རྣམས་སུ་འཁྱིག་པ་མང་ལ། ཁྱྱི་རྣམས་ནྱི་སོན་ཀར་རོ། །དོམ་རྣམས་ནྱི་དགུན་ཀར་རོ། །ར་
རྣམས་ནྱི་སོས་ཀར་རོ། །བ་མེན་དང་། ཅེ་སང་དང་། བོང་བུ་དང་། དྲེད་མོ་རྣམས་ལ་ནྱི་དུས་མེད་པས་དུས་
གཞན་པ་བ་ལང་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སེ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བ་མེན་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སེའོ། །ཁྱྱི་རྣམས་
ཀྱི་ནང་དུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཅེ་སང་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུའོ། །ར་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བོང་བུ་རྣམས་ཀྱི་
ནང་དུའོ། །དོམ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དྲེད་མོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །འཕེན་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིས་གཞན་གྱི་སྱིད་པ་བར་མས་རྱིས་མཐུན་པ་གཞན་དུ་སེ་བར་མྱི་ནུས་པས་
དེ་ནྱི་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་འབྱུང་བའྱི་སྱིད་པ་བར་མ་དེ་ནྱི།
བློ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱུར་པས། །རེ་དགས་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དུ་འགོ། །ད་ནྱི་ལས་ཀྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའྱི་མྱིག་གྱིས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རང་གྱི་སེ་བའྱི་ཡུལ་ཐག་རྱིང་པོ་ན་འདུག་ཀང་མཐོང་ངོ་། །དེས་དེ་ན་ཕ་མ་ལ་པོ་བྱེད་པ་དེ་མཐོང་ནས་ཕོ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ནྱི་དེས་མ་ལ་ཕོའ ་ི འདོད་ཆགས་སེའོ། །མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཕལ་མོའ ་ི འདོད་ཆགས་སེའོ། །བཟློག་པ་ནྱི་
ཁོང་ཁོ་བ་སེ་བ་སེ། བཏགས་པ་ལས་འདྱི་སྐད་དུ་དེའྱི་ཚེ་དྲྱི་ཟ་ལ་སེམས་གྱིས་ལས་རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་
ལྡན་པའམ། ཁོང་ཁོ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་གང་ཡང་རུང་བའྱི་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ནྱི་
གྱིས་ཀྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཡུལ་དེར་ཕྱྱིན་པ་དང་། དགའ་བར་འདོད་པའྱི་གནས་སྐབས་དེར་བདག་
ྱིད་མོས་སོ། །མངལ་གྱི་གནས་མྱི་གཙང་བ་དེར་ཕྱྱིན་ནས་དགའ་བ་སེས་ནས་གནས་སོ། །དེ་ནས་དེའྱི་ཕུང་པོ་
མཁང་པོར་འགྱུར་ལ་སྱིད་པ་བར་མ་ཡང་འགག་པར་འགྱུར་བས་ན་སེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཕོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
ནྱི་མའྱི་ལྟོའ ་ི གཡས་ཕྱོགས་སུ་སེས་ནས་རྒྱབ་རོལ་དུ་ཁ་བལྟས་ཏེ་ཙོག་ཙོག་པོར་སེའོ། །གལ་ཏེ་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན་ནྱི་དེ་མའྱི་ལྟོའ ་ི གཡོན་ཕྱོགས་སུ་སེས་ནས་ལྟོའ ་ི མདུན་རོལ་དུ་བལྟའོ། །འོན་ཏེ་དེ་མ་ནྱིང་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་
འདོད་ཆགས་གང་དང་ལྡན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་གནས་སོ། །སྱིད་པ་བར་མའྱི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མ་ཡྱིན་པ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་མོར་གྱུར་པ་དང་། ཕོར་གྱུར་པ་ཞུགས་ནས་གནས་པའྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་དུ་གནས་སོ། །ཕྱྱིས་ལུས་སེ་ཞྱིང་མ་ནྱིང་དུ་འགྱུར་རོ། །ད་ནྱི་འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། ཅྱི་ལས་ཀྱི་དབང་
གྱིས་ཁུ་ཆུ་དང་། ཁག་གྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དག་ཁོ་ན་འདྱིའྱི་དབང་པོའ ་ི རེན་དུ་འགྱུར་རམ། འོན་ཏེ་ལས་རྣམས་
ལས། དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ཞྱིག་སེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་དེ་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། ཁུ་ཆུ་
དང་ཁག་དབང་པོ་མེད་པ་ན་ནྱི་འགག་ལ། ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་འགག་པ་དང་། སེ་བའྱི་ཚུལ་དུ་དབང་པོ་དང་
བཅས་པ་ནུར་ནུར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སེའོ། །དེ་ལྟར་བཤད་ན་ཕ་མའྱི་ནུར་ནུར་པོ་མྱི་གཙང་བ་
ལས་སེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་སོང་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་ནྱི་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་དུར་ཁོད་སེད་དོ། །ཁག་
གྱི་ཐྱིགས་པ་བླངས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་མདོའ ་ི ཚིག་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འབྱུང་
བ་གཞན་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལོ་མའྱི་སྱིན་བུ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། མྱི་གཙང་བ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བ་ལ་
དགོངས་ཏེ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་མདོ་དང་ཡང་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རེ་ཞྱིག་སོ་ང་ལས་སེ་བ་དང་། མངལ་
ནས་སེ་བའྱི་སེ་གནས་སུ་འཇུག་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་ལ་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་བརོད་པར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་
ལ་རྱིགས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་པར་སྣང་ངོ་། །དྲྱི་དང་གནས་ལ་མངོན་འདོད་གཞན། །དྲོད་གཤེར་ལས་སེ་བའྱི་སེ་
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གནས་སུ་སེ་བ་ནྱི་ལས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སེ་བའྱི་གནས་གཙང་མའམ་མྱི་གཙང་བར་དྲྱི་འདོད་པས་
འགོའ །ོ །རྫུས་ཏེ་སེ་བའྱི་སེ་གནས་སུ་སེ་བ་ནྱི་གནས་འདོད་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་དམྱལ་བ་དག་ཏུ་གནས་འདོད་
ཅེ་ན། བློ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ནྱི་བདག་ྱིད་རླུང་དང་ཆར་པ་ཤྱིན་ཏུ་གང་མོ་དག་གྱིས་བཏབ་
ནས་ེན་པ་དང་དམྱལ་བ་དག་ན་མེ་འབར་བ་མཐོང་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དྲོ་བར་འདོད་དེ་རྒྱུག་གོ །ཡང་བདག་ྱིད་
རླུང་ཚ་བ་དང་ྱི་མ་དང་མེའྱི་གདུང་བ་དག་གྱིས་ེན་པ་དང་དམྱལ་བ་དག་ན་བསྱིལ་བ་མཐོང་བས་བསྱིལ ་བ་
འདོད་པས་རྒྱུག་གོ །སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་ན་རེ་བདག་ྱིད་གནས་སྐབས་གང་གྱིས་དེར་སེ་བར་འགྱུར་བའྱི་
ལས་བྱས་པའྱི་གནས་སྐབས་དེ་ཡྱིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀང་མཐོང་ནས་རྒྱུག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་
ལྷའྱི་སྱིད་པ་བར་མ་ནྱི་སན་ལས་ལྡང་བ་བཞྱིན་དུ་གེན་དུ་འགོའ །ོ །མྱི་དང་དུད་འགོ་དང་། ཡྱི་དྭགས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་
མྱི་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དམྱལ་བ་ཡྱི་ནྱི་སྱིའུ་ཚུགས་ཡྱིན། །ཡང་དག་སོམ་དང་དཀའ་ཐུབ་ཅན། །དྲང་སོང་
རྣམས་ལ་སྐུར་འདེབས་པ། །དེ་དག་སྱིའུ་ཚུགས་དག་ཏུ་ནྱི། །དམྱལ་བ་ཁོ་ནར་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་ཚིགས་
སུ་བཅད་དེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བློ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱུར་པས། །རེ་དགས་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དུ་འགོ། །ཞེས་བཤད་
པ། ཅྱི་ངེས་པར་སྱིད་པ་བར་མ་པ་ཐམས་ཅད་མའྱི་མངལ་དུ་དེ་ལྟར་འཇུག་གམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་
ཀང་མདོ་ལས་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ནྱི་བཞྱི་ཞེས་གསུངས་ཏེ། བཞྱི་གང་ཞེ་ན། གཅྱིག་ནྱི་ཤེས་བཞྱིན་དུ་འཇུག་
གོ །གནས་པ་དང་འབྱུང་བ་ནྱི་ཤེས་བཞྱིན་དུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ནྱི་གནས་པ་ཡང་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ཞེས་བྱ་བར་
སར་ཏེ། ཡང་ཞེས་བྱ་བའྱི་སས་ནྱི་འཇུག་པ་ཡང་ངོ་། །གཞན་ནྱི། འབྱུང་བའང་། ཤེས་བཞྱིན་དུ་སེ། ཡང་ཞེས་
བྱ་བ་ནྱི་འཇུག་པ་དང་། གནས་པའོ། །གཞན་ནྱི་ཐམས་ཅད་རོངས། ལ་ལ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཤེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་
པར་འགྱུར་ཏེ། འཇུག་པ་ཡང་ཤེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ལ་གནས་པ་དང་འབྱུང་བ་ཡང་ཤེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་
ནོ། །མངལ་དུ་འཇུག་པ་དེ་བཞྱི་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བསེབ་པ་དང་མཐུན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་བཟློག་སེ་བསན་
ཏོ། །སོ་ང་ལས་སེས་རག་ཏུའོ། །སེམས་ཅན་སོ་ང་ལས་སེས་པ་ནྱི་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་རོངས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་
རོ། །སོ་ང་ལས་སེས་པ་ཇྱི་ལྟར་སེ་གནས་སུ་འཇུག་ཅེ་ན། གང་ཞྱིག་སེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་སོ་ང་ལས་སེས་
པ་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བསན་ཏེ། དཔེར་ན་མདོ་ལས་འདུས་བྱས་མངོན་པར་
འདུ་བྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་ན་འབྲས་ཆེན་འཚེད་དོ། །ཕྱེ་འཐག་གོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལྟ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བས་ན་དེ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་ཤེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་མའྱི་མངལ་དུ་འཇུག་ཅྱིང་འབྱུང་བའྱི་བར་
དུ་ཡྱིན་པའམ། ཇྱི་ལྟར་ན་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་སེམས་ཅན་དབང་ཐང་ཆུང་བར་གགས་པ་མའྱི་
མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་འདྱི་སམ་དུ་རླུང་ལངས་པའམ། ཆར་པ་འབབ་པའམ། གང་བའམ། ཡུལ་ངན་ནམ། སེ་བོ་
ཕལ་པོ་ཆེའྱི་ཚོགས་ཀུ་ཅོ་འདོན་པ་སམ་བྱེད་ནས། མ་ལ་རྩྭ་ཐྱིབས་པོའམ། ནགས་ཐྱིབས་པོའམ། རྩྭའྱི་སྱིལ་
པོའམ། ལོ་མའྱི་སྱིལ་པོར་འཇུག་པའམ། ཤྱིང་དྲུང་ངམ། རྱིག་པའྱི་དྲུང་དུ་འགོའ །ོ །གནས་ན་ཡང་འདྱི་དག་ཏུ་
གནས་པར་བྱའོ། །འབྱུང་ན་ཡང་འདྱི་དག་ནས་འབྱུང་ངོ་སམ་དུ་ལོག་པའྱི་འདུ་ཤེས་དང་མོས་པ་དག་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་དབང་ཐང་ཆེ་བར་གགས་པ་ནྱི་ཀུན་དགའ་རྭ་བའམ། སེད་མོས་ཚལ་ལམ། ཁང་
བཟངས་སུ་འཇུག་པའམ། ཁང་པ་བརེགས་པའམ། ཁྱི་ལ་འཛེག་གོ །དེ་བཞྱིན་དུ་གནས་སོ། །འབྱུང་ངོ་སམ་དུ་
སེམས་སོ། །རེ་ཞྱིག་ཤེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་འཇུག་པ་ནས་འབྱུང་བའྱི་བར་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཤེས་བཞྱིན་
ཡྱིན་པ་ནྱི་མའྱི་མངལ་ལ་འཇུག་གོ །དེ་ྱིད་དུ་གནས་སོ། །དེ་ྱིད་ནས་འབྱུང་ངོ་སམ་དུ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་དུ་བར་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། འདྱི་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་མོས་པ་དག་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཡང་འདྱིར་
བསན་པ་དང་། མངལ་དུ་འཇུག་པ་གསུམ་དག་སེ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་དང་རང་བྱུང་གྱིས། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་
དང་། རང་བྱུང་རང་སངས་རྒྱས་དང་། རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དག་སེ། འོག་ནས་གོ་རྱིམ་ཞེས་འཆད་པར་
འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ནྱི་དང་པོ་སེ། དེ་ནྱི་འཇུག་པ་ཁོ་ན་ཤེས་བཞྱིན་ཡྱིན་གྱི་གནས་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ལ། འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་གནས་པ་ཡང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་ནྱི་འབྱུང་བ་ཡང་
ངོ་། །འདྱིར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་མྱིང་གྱིས་བསན་ཏོ། །ལས་སམ་ཡེ་ཤེས་སམ་གྱི་ག །རྒྱ་ཆེའྱི་ཕྱྱིར་ན་
གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་རྣམས་ནྱི་དང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་ཆེན་
པོ་ཐོས་པ་མང་བ་དང་རབ་ཏུ་འབྱེད་པ་བྱས་པ་རྣམས་ནྱི་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་
རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ནྱི་གསུམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནྱི་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ལ་སོགས་
པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །ད་ནྱི་འདྱིར་ཕྱྱི་རོལ་པ་
རྣམས་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་འཇྱིག་རེན་གཞན་དུ་འཕོའ ་ོ ཞེས་བྱ་བར་དམ་བཅའ་ན་བདག་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡོངས་སུ་བཟུང་ནས་རྒོལ་ཏེ། དེ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །བདག་ཇྱི་
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ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཅེ་ན། གང་ཕུང་པོ་འདྱི་དག་འདོར་ཞྱིང་ཕུང་པོ་གཞན་དག་ཏུ་ྱིང་མཚམས་སོར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་
ཡོངས་སུ་རོག་པ་ནང་གྱི་བྱེད་པའྱི་སེ་བུ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་མེད་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདྱི་སྐད་དུ། ལས་ནྱི་ཡོད་
དོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་ཡོད་དོ། །ཆོས་སུ་བརྡར་བཏགས་པ་མ་གཏོགས་པ་གང་ཕུང་པོ་འདྱི་དག་འདོར་ཞྱིང་
ཕུང་པོ་གཞན་དག་ཏུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་བྱེད་པའྱི་བྱེད་པ་པོ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་ལ་ཆོས་སུ་བརྡར་
བཏགས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་འདྱི་ཡོད་པས་འདྱི་འབྱུང་བའོ་ཞེས་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རྒྱས་
པར་གསུངས་སོ། །འོ་ན་བདག་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱི་དགག་ཅེ་ན། ཕུང་པོ་ཙམ་ྱིད་དོ། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་ཙམ་ཁོ་ན་
ལ་བདག་ཅེས་འདོགས་ན་དེ་ལ་ནྱི་དགག་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ཕུང་པོ་བདག་ྱིད་འཇྱིག་རེན་གཞན་དུ་
འཕོའ ་ོ ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེ་ན། དེ་དག་ནྱི་མྱི་འཕོ་བའྱི་ཕུང་པོ་ཙམ་ནྱི། ོན་མོངས་ལས་ཀྱིས་མངོན་དུ་
བྱས། །སྱིད་པ་བར་མའྱི་རྒྱུན་གྱིས་ན། །མར་མེ་བཞྱིན་དུ་མངལ་དུ་འགོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་སེ། དེ་
དག་ལ་ནྱི་འཕོ་བའྱི་མཐུ་མེད་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། ལས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསོས་པའྱི་ཕུང་པོ་
ཙམ་གྱིས་སྱིད་པ་བར་མ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྒྱུན་གྱིས་མའྱི་མངལ་དུ་འགོ་སེ། དཔེར་ན་མར་མེ་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་
ཡང་རྒྱུན་གྱིས་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས་དེ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བདག་མེད་བཞྱིན་དུ་
ཡང་ོན་མོངས་པ་དང་། ལས་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་མའྱི་མངལ་དུ་
འཇུག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་གྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་། ཇྱི་ལྟར་འཕངས་བཞྱིན་རྱིམ་གྱིས་རྒྱུན། །སེས་ནས་ལས་དང་ོན་
མོངས་ཀྱིས། །འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་དག་ཏུ་འགོ། །ཚེའྱི་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་པོའ ་ི རྒྱུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཕེན་
པ་འདྲ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་གང་ཞྱིག་ཇྱི་སྱིད་དུ་འཕངས་པ་དེ་དེ་སྱིད་དུ་རྱིམ་གྱིས་སེ་བར་འགྱུར་
རོ། །རྱིམ་པ་གང་གྱིས་ཤེ་ན། གཙུག་ལག་ལས། དང་པོར་ནུར་ནུར་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ནུར་ནུར་པོ་ལས་མེར་མེར་
སེ། །མེར་མེར་པོ་ལས་ནར་ནར་སེ། །ནར་ནར་པོ་ལས་མཁང་འགྱུར་སེ། །མཁང་ལས་རྐང་ལག་འགྱུས་པ་
འདྲ། །ས་སྤུ་སེན་མོ་ལ་སོགས་པ། །དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་དང་ནྱི། །མཚམས་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་སེ་བར་
འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ནུར་ནུར་པོ་དང་། མེར་མེར་པོ་དང་། ནར་ནར་པོ་དང་། མཁང་འགྱུར་དང་། རྐང་
ལག་འགྱུས་པའྱི་གནས་སྐབས་དེ་དག་ནྱི་མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དུས་གཞན་ན་མངལ་གྱི་
ཟུག་རྔུ་དེ་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་གྱུར་པ་མངལ་གྱི་ནང་ན་གང་དག་གྱིས་མངལ་གྱི་ཟུག་རྔུ་དེ་བསྒྱུར་ནས་མའྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལུས་ཀྱི་མྱི་གཙང་བའྱི་སོ་ལོགས་སུ་ཁ་བསན་ནས་འཇོག་པར་བྱེད་པ་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པའྱི་
རླུང་དག་ལྡང་སེ། དེ་གནས་ནས་སེད་པ་ན་མྱི་གཙང་བ་མཁང་པོ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པོ་འཆྱིར་བ་བཞྱིན་དུ་སྤོ་དཀའ་
བ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ན་རེས་འགའ་མའྱི་ཟས་དང་། གནས་པའྱི་བྱ་བ་མྱི་མཐུན་པར་སོད་པའམ་སོན་གྱི་ལས་ཀྱི་
ེས་པས་མངལ་ཁོ་ནར་འཆྱི་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་འདྱི་དེ་ཤེས་པའྱི་བུད་མེད་དམ། གཞོན་ནུའྱི་སན་པས་
མར་སར་རམ། ཏྱིལ་མར་འཇམ་ཙམ་མམ། ཤྱིང་ཤལ་མ་ལྱི་ལེགས་པར་བཏགས་པའྱི་ཕྱེ་མའམ། གཞན་ཡང་
རུང་བས་ལག་པ་བསྐུས་ནས། དེ་ལ་མཚོན་རྣོན་པོ་སབ་མོ་བཏགས་ཏེ། རྐྱག་དོང་ལྟ་བུར་མྱི་བཟད་པ་དྲྱི་ང་བ་
མུན་ཁུང་ལ་སོགས་པའྱི་འདམ་རྫབ་སྱིན་བུའྱི་རྱིགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་སོང་ཕྲག་གྱི་གནས། རག་ཏུ་འཛག་པར་
འགྱུར་བ། རག་ཏུ་བྱྱི་དོར་བྱ་དགོས་པ། བུ་ཆུ་དང་ཁག་དང་ཆུ་སེར་དང་དྲྱི་མས་ཀུན་ཏུ་མྱགས་པ། རྣམ་པར་
མྱགས་པ། རུལ་པ། རྣགས་པ། འགེད་པ། མཐོང་ན་འཇྱིགས་སུ་རུང་བ་པགས་པ་རྡོལ་བ་སབ་མོས་གཡོགས་
པ། སོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་ལུས་ཀྱི་ར་འཁྱྱིམས་པ་ཆེན་པོ་དེར་ལག་པ་བཅུག་སེ། ཡན་
ལག་དང་ྱིང་ལག་བཅད་ནས་འབྱྱིན་ཏོ། །དེ་ཡང་སོན་གྱི་ལས་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བས་ཤེད་
དུ་ཁྱིད་པར་བྱེད་དོ། །འོན་ཏེ་བདེ་བར་བཙའ་བར་འགྱུར་ན་ནྱི་དེ་ནས་འདྱི་བུ་འདོད་པའྱི་མའམ། དེའྱི་གཡོག་
བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་བཙས་མ་ཐག་པའྱི་ལུས་ར་སར་པ་ལྟ་བུ་མཚོན་དང་ཐལ་བའྱི་སན་ལྟ་བུའྱི་རེག་པ་དང་
ལྡན་པའྱི་ལག་པ་གྱིས་ཀྱིས་བླངས་ནས་འཁྲུ་བར་བྱེད་དོ། །ནུ་ཞོ་དང་མར་སར་གྱིས་སེད་པར་བྱེད་ཅྱིང་རྱིམ་
གྱིས་ཁ་ཟས་རགས་པ་བཟའ་བར་གོམས་པར་ཡང་བྱེད་དོ། །དེ་སེ་བའྱི་རྒྱུས་དབང་པོ་རྣམས་ལོངས་སུ་སྱིན་
ནས་ནྱི་ཡང་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སོད་ཅྱིང་། ལས་རྣམས་ཀང་སྩོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གྱི་ལུས་
ཞྱིག་ནས་ཡང་ས་མ་བཞྱིན་དུ་སྱིད་པ་བར་མའྱི་རྒྱུན་གྱིས་འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་སེ། སྱིད་པའྱི་འཁོར་ལོ་
ཐོག་མ་མེད། །རྣམ་པ་དེས་ན་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་སེ་བ་དང་། ཡང་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ལས་དང་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། ཡང་དེ་ལས་སེ་བ་རྣམས་ཡྱིན་པས་ན་སྱིད་པའྱི་འཁོར་ལོ་ཐོག་མ་མེད་པ་
ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐོག་མ་ཞྱིག་བརགས་ན་ནྱི་དེའྱི་རྒྱུ་མེད་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མེད་པ་
ྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་འདྱི་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུ་མེད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན་ཡུལ་དང་དུས་སོ་སོར་ངེས་པ་
ལས་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དང་། ཆོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེ་ལ་སོགས་པའྱི་ནུས་པ་ཡང་
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མཐོང་བས་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ནྱི་མེད་དོ། །རྒྱུ་རོག་པ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་སར་བསལ་ཟྱིན་པ་ྱིད་དོ། །དེ་
ལྟ་བས་ན་འཁོར་བའྱི་ཐོག་མ་ནྱི་མེད་པ་ཁོ་ནའོ། །སེ་བ་ནྱི་རྒྱུ་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་ཟད་པ་ལས་མཐའ་དང་
ལྡན་པར་ནྱི་རྱིགས་ཏེ། ས་བོན་ཟད་པས་མྱུ་གུ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཕུང་པོའ་ི རྒྱུན་སེ་བའྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་
པ་བསན་པ་གང་ཡྱིན་པ། དེ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་བའྱི། །ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཆ་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་ཡན་
ལག་བཅུ་གྱིས་ནྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། མྱིང་དང་གཟུགས་དང་། སེ་མཆེད་
དྲུག་དང་། རེག་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། སེད་པ་དང་། ལེན་པ་དང་། སྱིད་པ་དང་། སེ་བ་དང་། རྒ་ཤྱི་དང་། ཆ་
གསུམ་ནྱི་སོན་གྱི་མཐའ་དང་། ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་དང་། བར་དག་སེ། འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་
བའྱི་སེ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཆ་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ཏུ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་ཅེ་ན། སོན་
དང་ཕྱྱི་མཐའྱི་གྱིས་གྱིས་པ། །མ་རྱིག་པ་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་རོ། །སེ་བ་དང་། རྒ་ཤྱི་ནྱི་
ཕྱྱི་མའྱི་མཐར་རོ། །ལྷག་མ་བརྒྱད་ནྱི་བར་དུའོ། །ཡང་ཅྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེ་བ་འདྱི་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་འདྱི་
དག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་སུ་ལ་ཡོད་ཅེ་ན། ཡོངས་རྫོགས་ལྡན་ནོ། །འདྱི་ལ་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པ་ཡོད་པས་ན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ལྡན་ནོ། །འདྱིར་ནྱི་གང་ཟག་གང་ཞྱིག་གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་འདྱི་
ཐམས་ཅད་ལ་རེག་པ་དེ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་གྱི། གང་བར་མ་དོ་ཁོ་ནར་འཆྱི་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་གེང་གཞྱི་ཆེན་པོའ ་ི རྣམ་གངས་ཀྱི་མདོ་ལས་ཀུན་དགའ་
བོ་གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མའྱི་མངལ་དུ་ཞུགས་པར་མ་གྱུར་ན་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་
གང་ཟག་ཁོ་ནར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཚེ་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སོན་གྱི་མཐའ་པ་དང་། ཕྱྱི་མའྱི་
མཐའ་པ་ཞེས་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་བརོད་པ་དེའྱི་ཚེ་ནྱི་ཚོར་བ་ལ་ཐུག་པའྱི་བར་ཡན་ལག་བདུན་ནྱི་སོན་གྱི་མཐའ་
པ་ཡྱིན་ལ། ལྔ་ནྱི་ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་པ་ཡྱིན་ཏེ། སོན་དང་ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་དང་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དག་
སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། མ་རྱིག་ོན་མོངས་སོན་གནས་
སྐབས། །ཚེ་ས་མ་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་གནས་སྐབས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འདྱི་ལ་མ་རྱིག་པ་ཞེས་བྱ་སེ། ལྷན་ཅྱིག་
སོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེའྱི་དབང་གྱིས་དེ་དག་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱལ་པོ་གཤེགས་སོ་ཞེས་བྱས་ན་དེའྱི་ཞ་
འབྲྱིང་པ་ཡང་འོང་བར་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདུ་བྱེད་དག་ནྱི་སོན་ལས་ཀྱི། །གནས་སྐབས་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཚེ་ས་མ་ལ་བསོད་ནམས་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཀྱི་གནས་སྐབས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འདྱི་ལ་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཞེས་
བྱ་སེ། ལས་གང་གྱིས་འདྱིར་རྣམ་པར་སྱིན་པའོ། །རྣམ་ཤེས་མཚམས་སོར་ཕུང་པོ་ཡྱིན། །མའྱི་མངལ་དུ་ྱིང་
མཚམས་སོར་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱིང་དང་གཟུགས་ནྱི་དེ་ཕན་
ཆད། །སེ་མཆེད་དྲུག་དོད་ཚུན་ཆད་དོ། །མཚམས་སོར་བའྱི་སེམས་ཕན་ཆད་ནས་ཇྱི་སྱིད་དུ་སེ་མཆེད་དྲུག་མ་
དོད་ཀྱི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་དེ་ནྱི་མྱིང་དང་གཟུགས་ཞེས་བྱའོ། །སེ་མཆེད་བཞྱི་དོད་ཚུན་ཆད་དོ་ཞེས་བརོད་
པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་ལས་སེ་མཆེད་དྲུག་ཅེས་བརོད་པ་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་དེ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་གསུམ་
འདུས་ཚུན་ཆད་དོ། །སེ་མཆེད་དྲུག་དོད་ནས་ཇྱི་སྱིད་དུ་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་གསུམ་མ་
འདུས་པ་དེ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་དེ་ནྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་ཅེས་བྱའོ་ཞེས་རེག་པ་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཤེས་
ནུས་པ་ཚུན་ཆད་དོ། །རེག་པ་ནྱི་གསུམ་འདུས་ཏེ་དེས་ཇྱི་སྱིད་དུ་ཚོར་བ་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་
མ་ནུས་པའྱི་གནས་སྐབས་དེ་ནྱི་རེག་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཡོངས་སུ་གཅོད་ནུས་ནས་ནྱི། །ཚོར་འཁྱིག་ཚུན་
ཆད། །ཚོར་བའྱི་གནས་སྐབས་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་དུ་འཁྱིག་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀུན་ཏུ་མྱི་སོད་པའྱི་བར་རོ། །སེད་པ་ནྱི།
ལོངས་སོད་འཁྱིག་པའྱི་ཆགས་ཅན་གྱི། །འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་། འཁྱིག་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀུན་ཏུ་སོད་པའྱི་
གནས་སྐབས་ཇྱི་སྱིད་དུ་ཡུལ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ལ་མ་ཞུགས་པ་ནྱི་སྱིད་པ་ཞེས་བྱའོ། །ེ་བར་ལེན་པ་ལོངས་
སོད་རྣམས། །ཐོབ་པར་བྱ་ཕྱྱིར་ཡོངས་རྒྱུག་པའྱི། །གནས་སྐབས་གང་དུ་ཡུལ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡོངས་སུ་
ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུག་པ་དེ་ནྱི་ལེན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་རྒྱུག་པ་ན། །དེ་སྱིད་
འབྲས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་བའྱི། །ལས་བྱེད་དེ་ནྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན། །དེ་ཡུལ་རྣམས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡོངས་སུ་
རྒྱུག་པ་ན་ཡང་སྱིད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནྱི་དེའྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལས་དེས་ཡང་འདྱི་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་ཚེ་ཕྱྱི་
མར་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་འགྱུར་ཏེ། ྱིང་མཚམས་སོར་བ་དེ་ནྱི་སེ་བ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཡན་
ལག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཚེ་གཞན་དུ་སེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཕན་ཆད་ཚོར་བའྱི་བར་ནྱི་རྒ་ཤྱི་ཡྱིན། སེ་བ་ཕན་ཆད་
ཚོར་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བར་ནྱི་རྒ་ཤྱི་སེ། འདྱི་ལ་ཡན་ལག་བཞྱི་པོ་མྱིང་དང་གཟུགས་དང་སེ་མཆེད་དྲུག་
དང་། རེག་པ་དང་། ཚོར་བ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ྱིད་གཞན་དག་ཏུ་རྒ་ཤྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྱི་ཡན་
ལག་བཅུ་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིར་བརོད་དོ། །སྐད་ཅྱིག་པ་དང་། རྒྱུན་
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ཆགས་པ་དང་། འབྲེལ་པ་ཅན་དང་། གནས་སྐབས་པའོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་
ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཡོད་པ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ཆགས་པའྱི་དབང་གྱིས་སོག་གཅོད་པའྱི་རོངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ནྱི་མ་རྱིག་པའོ། །སེམས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས་སོ། །དངོས་པོ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྱིག་
པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་ཕུང་པོ་བཞྱི་ནྱི་མྱིང་དང་གཟུགས་
སོ། །མྱིང་དང་གཟུགས་ལ་རྣམ་པར་གནས་པའྱི་དབང་པོ་རྣམས་ནྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་གོ །སེ་མཆེད་དྲུག་འདུས་པ་
ནྱི་རྱིག་པའོ། །རེག་པ་མས་སུ་མྱོང་བ་ནྱི་ཚོར་བའོ། །ཆགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སྱིད་པའོ། །དེ་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པའྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་རྣམས་ནྱི་ལེན་པའོ། །དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་ལུས་དང་། ངག་གྱི་ལས་ནྱི་
སྱིད་པའོ། །ལས་དེ་རྣམས་སེ་བ་ནྱི་སེ་བའོ། །ཡོངས་སུ་སྱིན་པ་ནྱི་རྒ་བའོ། །ཞྱིག་པ་ནྱི་ཤྱི་བའོ། །ཡང་སྨྲས་པ།
སྐད་ཅྱིག་པ་དང་། འབྲེལ་པ་ཅན་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དག་ལས་ཇྱི་སྐད་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དག་
ལས་ཇྱི་སྐད་དུ་འབྱུང་ཞེ་ན། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །རེན་
ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །གནས་
སྐབས་པ་ནྱི་བཅུ་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་གནས་སྐབས་ཚེ་གསུམ་བར་ཆད་མེད་པར་འབྲེལ་བ་དག་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདྱི་གང་ལས་དགོངས་
ཤེ་ན། འདྱི་ནྱི་གནས་སྐབས་པར་འདོད་ལོ། །གལ་ཏེ་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་ན་ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཁོ་ནར་བསགས་ཤེ་ན། གཙོ་བོའ ་ི ཕྱྱིར་ན་ཡན་ལག་བསགས། །མ་
རྱིག་པ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ནྱི་མ་རྱིག་པར་བཤད་ལ། འདུ་བྱེད་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པར་ནྱི་འདུ་བྱེད་
ནས་རྒ་ཤྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་བར་དུ་ནྱི་རྒ་ཤྱི་ཁོ་ན་བཤད་པས་ེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མདོ་སེ་ལས་ནྱི་
ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སུ་གསུངས་ལ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དག་ལས་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཞེ་ན།
འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ་ཞེས་གཞན་དུ་འབྱུང་ཞེ་ན། མདོ་ལས་གསུངས་པ་ནྱི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་
ནོ། །ཆོས་མངོན་པ་ལས་ནྱི་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་དུ་གནས་སྐབས་པ་དང་། སྐད་ཅྱིག་པ་དང་། རྒྱུན་
ཆགས་པ་དང་། འབྲེལ་པ་ཅན་དང་། སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་དང་། སེམས་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་སོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐ་
དད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མདོ་ལས་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་ཁོ་ན་གསུངས་ཤེ་ན། སོན་དང་ཕྱྱི་མཐའ་བར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དག་ལ། །རོངས་པ་རྣམ་པར་བཟློག་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཆ་གསུམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་སོན་གྱི་མཐའ་ལ་
རོངས་པ་ལ་ནྱི་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་བདག་འདས་པའྱི་དུས་ན་བྱུང་བར་གྱུར་ཏམ། འོན་ཏེ་བྱུང་བར་མ་གྱུར་བདག་ཅྱི་
ཞྱིག་ཏུ་ནྱི་བྱུང་བར་གྱུར། བདག་ཇྱི་ལྟར་ན་ནྱི་བྱུང་བར་གྱུར་སམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་འདྱི་སེའོ། །ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་ལ་
རོངས་པ་ལ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཅྱི་མ་འོངས་པའྱི་དུས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་རམ་སམ་པ་རྒྱས་པར་ཐེ་ཚོམ་འདྱི་
སེའོ། །བར་དུ་རོངས་པ་ལ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན། ཡོད་པ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། འགྱུར་བ་ནྱི་ཅྱི་
ཞྱིག་ཡྱིན་སམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་འདྱི་སེའོ། །དེ་ལྟར་ན་རོངས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་བཟློག་པའྱི་ཕྱྱིར་མདོ་ལས་
རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་ཁོ་ན་ཆ་གསུམ་དུ་བསན་ཏེ། མ་རྱིག་པ་དང་། འདུ་བྱེད་
རྣམས་དང་། སེ་བ་དང་། རྒ་ཤྱི་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་སྱིད་པའྱི་བར་དང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་
མདོ་ྱིད་ལས་དགེ་སོང་དག་དགེ་སོང་གྱིས་གང་ཕན་ཆད་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མཐོང་བ་དེ་ནྱི་ཅྱི་
བདག་འདས་པའྱི་དུས་ན་བྱུང་བར་གྱུར་ཏམ་སམ་དུ་སོན་གྱི་མཐའ་ལ་འབྲང་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ ཞེས་བྱ་བ་རྒྱས་
པར་གསུངས་སོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་ལ་རོངས་པ་བཟློག་པའྱི་ཕྱྱིར་སེད་པ་དང་། ལེན་པ་དང་།
སྱིད་པ་དག་ཀང་བསན་ཏེ། འདྱི་དག་ནྱི་དེ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་
ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་པ་དེ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་དང་། ལས་དང་བཞྱི་དག་དང་། གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་
བྱ་སེ། དེ་ལ་ོན་མོངས་གསུམ་མོ། །ཡན་ལག་གསུམ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཏེ། མ་རྱིག་པ་དང་།
སེད་པ་དང་། ལེན་པ་རྣམས་སོ། །ལས་གྱིས་སོ། །ཡན་ལག་གྱིས་ནྱི་ལས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏེ། འདུ་བྱེད་
དང་། སྱིད་པའོ། །གཞྱི་བདུན། ཡན་ལག་བདུན་པོ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། མྱིང་དང་། གཟུགས་དང་། སེ་མཆེད་
དང་། རེག་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། སེ་བ་དང་། རྒ་ཤྱི་རྣམས་ནྱི་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྱི་རེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
གཞྱིའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་གཞྱི་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་འབྲས་བུ་ཡྱིན། ཡན་ལག་བདུན་པོ་
ྱིད་འབྲས་བུར་གྱུར་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་ལྔ་ནྱི་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུར་
གྱུར་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གཞྱི་རྣམ་པ་ལྔ་དང་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་དབུས་
སུ་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་རྒྱ་ཆེར་བསེད་ལ། མ་འོངས་པའྱི་དུས་སུ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་འབྲས་
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བུ་མདོར་བསྡུས། འདས་པའྱི་དུས་སུ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་སོ་གཅྱིག་ཏུ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་མདོར་བསྡུས་ཤེ་ན།
གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་མདོར་བསྡུས་པ། །བར་མའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས། །བར་མ་ཁོ་ནས་སོན་གྱི་མཐའ་དང་ཕྱྱི་
མའྱི་མཐའ་དག་གྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྒྱས་པར་རེས་སུ་དཔག་པར་ནུས་པས་མ་བཤད་དེ། ཡང་དོན་མེད་པའྱི་
འབད་པ་མ་བྱས་སོ། །གལ་ཏེ་ཡང་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ན་དེ་ལྟ་ན་
གོ །མ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་འཁོར་བ་ཐོག་མ་ཅན་དུ་ཡང་འགྱུར་ལ། རྒ་ཤྱིའྱི་འབྲས་བུ་མ་བསན་པའྱི་
ཕྱྱིར་མཐའ་དང་ལྡན་པར་ཡང་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་ནྱི་ཡན་ལག་གཞན་གྱིས་ཁ་བསྐང་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་
གཞན་ཞྱིག་ཡོད་ན་ནྱི་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཁ་བསྐང་བར་བྱ་མྱི་དགོས་ཏེ། འདྱི་ལྟར་འདྱིར་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས། ོན་མོངས་པ་ལས་ོན་མོངས་དང་། །བྱ་བ་ྱིད་དོ་དེ་ལས་གཞྱི། །དེ་ལས་གཞྱི་དང་ོན་
མོངས་སེས། །འདྱི་ནྱི་སྱིད་པའྱི་ཡན་ལག་ལུགས། །ཞེས་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །ོན་མོངས་པ་ལས་ོན་མོངས་པ་སེ་
སེ། སེད་པ་ལས་ལེན་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ལས་ལས་ཏེ། ལེན་པ་ལས་ནྱི་སྱིད་པ་དང་། མ་རྱིག་པ་ལས་འདུ་
བྱེད་རྣམས་སོ། །ལས་ལས་གཞྱི་སེ། འདུ་བྱེད་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། སྱིད་པ་ལས་སེ་བའོ། །གཞྱི་
ལས་གཞྱི་སེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་མྱིང་དང་གཟུགས་ནས་རེག་པ་ལས་ཚོར་བའྱི་བར་དང་། སེ་བ་ལས་རྒ་
ཤྱིའོ། །གཞྱི་ལས་ོན་མོངས་པ་སེ། ཚོར་བ་ལས་སྱིད་པའོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་སྱིད་པའྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་
དེ་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་མ་རྱིག་པ་ོན་མོངས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་གཞྱིའམ་ོན་མོངས་པ་ལས་སེ་
བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། རྒ་ཤྱི་ནྱི་ཚོར་བ་ལ་ཐུག་པའྱི་གཞྱི་ལས་ཀང་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་
བསན་པ་ཡྱིན་པས་ཡང་འདྱི་ལ་ཁ་བསྐང་བར་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་
པོ་འདྱི་འབའ་ཞྱིག་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ནུས་
པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པར་འགྱུར། གཞན་དག་ན་རེ་མདོ་གཞན་ལས་མ་རྱིག་པ་ཡང་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་
བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡང་མ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ནྱི་འདྱིར་ཡང་ལེན་པའྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ།
ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ། ལེན་པའྱི་ནང་དུ་ཇྱི་ལྟར་འདུས། གལ་ཏེ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལས་ཡྱིན་
ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་སྱིད་པ་དང་མ་རྱིག་པ་དག་གྱི་ནང་དུ་ཡང་དེ་འདུས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ནང་དུ་འདུས་པ་ཡྱིན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དུ་ཆུག་ན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་འདྱིར་མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་བསན་
པ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ནང་དུ་འདུས་པ་ཁོ་ནས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་དངོས་པོར་ཤེས་པར་འགྱུར་ན། འོ་ན་ནྱི་སེད་པ་
དང་མ་རྱིག་པ་དག་ཀང་དེའྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡན་ལག་གཞན་ྱིད་དུ་མྱི་བྱ་བར་ནུས་སོ། །གཞན་དག་ན་
རེ་མདོ་གཞན་ལས་མ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་མྱིག་
དང་གཟུགས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་གཏྱི་མུག་ལས་སེས་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའྱི་རོག་པ་སེའོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རེག་པའྱི་དུས་སུ་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། མདོ་གཞན་ལས་མ་རྱིག་པའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་
ལ་བརེན་ནས་སེད་པ་སེའོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚོར་བའྱི་དུས་སུ་ཡང་མ་རྱིག་པ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡོད་
དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རེག་པའྱི་དུས་ན་ཡོད་པའྱི་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་ཚོར་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་
འཇུག་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པས་མ་རྱིག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡན་ལག་གཞན་
གྱིས་ཁ་བསྐང་བར་མྱི་བྱའོ། །ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཏྱི་མུག་ལས་སེས་པའྱི་
ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་རོག་པ་ཞེས་འབྱུང་བས་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དེ་ཡང་གཏྱི་མུག་ལས་སེས་པར་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་དེ་ནྱི་གཞན་དུ་གསུངས་པས་འདྱིར་ཡང་བརོད་པར་བྱ་དགོས་སོ་ཞེ་ན། བརོད་
པར་བྱ་མྱི་དགོས་སོ། །མ་བརོད་བཞྱིན་དུ་ཇྱི་ལྟར་གོ་ཞེ་ན་རྱིགས་པ་ལས་སོ། །རྱིགས་པ་གང་གྱིས་ཤེ་ན། དག་
བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚོར་བ་མ་རྱིག་པ་མེད་པ་ནྱི་སེད་པའྱི་རྐྱེན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་མེད་པའྱི་སྱིད་པ་ཡང་
ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཚོར་བའྱི་རྐྱེན་མ་ཡྱིན་ལ། དག་བཅོམ་པ་མ་རྱིག་པ་མེད་པའྱི་རེག་པ་ཡང་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་སོ། །ཇྱི་སེད་རྱིགས་པས་འཐད་པ་དེ་སེད་མ་བཤད་བཞྱིན་དུ་ཡང་གོ་བར་
འགྱུར་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་ལན་མ་ཡྱིན་ནོ། །མ་རྱིག་པ་དང་། རྒ་ཤྱི་
དག་ལས་གཞན་མ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་དང་ལྡན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་
འདྱི་ནྱི་ཀླན་ཀར་མྱི་རུང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་མ་ཚང་བར་བསན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། འདྱིར་ནྱི་ཇྱི་
ལྟར་ན་འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་ནས་འཇྱིག་རེན་འདྱིར། འཇྱིག་རེན་འདྱི་ནས་ཡང་འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་དུ་འབྲེལ་སམ་དུ་
འཇུག་པ་ལ་རོངས་པའྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་བརོད་པར་བཞེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ། དེ་ནྱི། སོན་དང་ཕྱྱི་
མཐའྱི་བར་དག་ལ། །རོངས་པ་རྣམས་པར་བཟློག་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདྱིས་སར་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
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རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སོང་དག་ཁྱེད་ལ་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀང་བསན་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ། ཡང་དེ་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། རེ་
ཞྱིག་བསན་བཅོས་ལས་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། གྱི་ག་ཡང་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་
པར་གསུངས་སོ། །ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་མ་འོངས་པ་མ་བྱུང་བ་རྣམས་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དག་ཅེས་བྱ། རེ་
ཞྱིག་མ་འོངས་པ་མ་བྱས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་འདུས་བྱས་དག་ཅེས་བྱ། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའྱི་
སེམས་པས་བསམས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར། དེ་དག་ཀང་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་
པ་དགེ་བས་བསམས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དང་རྱིགས་
མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་མཐུན་པར་བསེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་རེ་ཞྱིག་གཟུགས་སུ་མྱི་རུང་བ་ཡང་
དེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་པས་དེ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །མདོའ ་ི དགོངས་པ་ནྱི།
འདྱིར་ནྱི་འབྱུང་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། །བྱུང་བ་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པར་འདོད། །ཅེས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཡན་
ལག་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབྲས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཡན་ལག་ནྱི་
རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་གྱི་
གར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་ལྟོས་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་རྣམ་པར་གཞག་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།
གང་ལ་ལྟོས་ནས་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་ལ་ལྟོས་ནས་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དེ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་བཞྱིན་དང་ཕ་དང་བུ་བཞྱིན་ནོ། །གནས་བརན་བསམ་རྫོགས་ན་རེ། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་དག་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱི་སེ།
མུ་དང་པོ་ནྱི་ཆོས་མ་འོངས་པ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དག་བཅོམ་པའྱི་ཆོས་ཐ་མ་འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་
བ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཆོས་
འདུས་མ་བྱས་རྣམས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་གག་གོ །འདྱིར་མདོ་སེ་པ་རྣམས་རྒོལ་བར་བྱེད་དེ། ཅྱི་འདྱི་དག་
གང་ཞྱིག་གང་འདོད་པའྱི་འདོད་རྒྱལ་དུ་འཆད་པ་ཞྱིག་གམ། འོན་ཏེ་མདོའ་ི དོན་ཡྱིན། སྨྲས་པ། མདོའ ་ི དོན་ཡྱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་མདོའ ་ི དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་མདོའ ་ི དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན་རེ་ཞྱིག་གནས་སྐབས་པའྱི་
རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འདྱི་ནྱི་བཅུ་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་བཅུ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གྱིས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་ནྱི་མདོ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ནྱི་མ་རྱིག་པ་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
པ། སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ། ངེས་པའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དྲང་
བའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ནྱི་མདོའ ་ི དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསན་པའྱི་སོ་ནས་ཐམས་ཅད་ངེས་པའྱི་དོན་ཁོ་ན་ཡང་མ་
ཡྱིན་གྱི། གཙོ་བོ་ཇྱི་ལྟ་བར་བསན་པར་ཡང་མཛད་དེ། དཔེར་ན་གང་པོ་ཆེའྱི་རེས་ལྟ་བུ་ལས། སའྱི་ཁམས་གང་
ཞེ་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འདྱི་ལྟ་སེ། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་དག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་དག་ལ་ནྱི་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་གཙོ་བོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བསན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱི་ནྱི་དཔེ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལས་ནྱི་གང་གྱིས་ན་དེ་དག་མ་རྫོགས་པར་བསན་པར་འགྱུར་བ་སའྱི་ཁམས་ཀྱི་
སྐྲ་ལ་སོགས་པ་སོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་དེ་ལས་ནྱི་སྐྲ་ལ་སོགས་པ་དག་ཁོ་ནས་སའྱི་ཁམས་སོན་པ་ཡྱིན་
ཏེ། སྐྲ་ལ་སོགས་པ་མ་གཏོགས་པ་ཡང་སའྱི་ཁམས་མེད་པས་འདྱི་རྫོགས་པར་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
བཞྱིན་དུ་འདྱི་ལས་ཀང་མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁོ་ནར་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི་ལྷག་མ་
དང་བཅས་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྐྲ་ལ་སོགས་པ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་མཆྱི་མ་དང་། མཆྱིལ་མ་དང་། སྣབས་ལ་
སོགས་པ་དག་ལ་སའྱི་ཁམས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་བསན་ཟྱིན་པ་ྱིད་དེ། ལུས་འདྱི་ལ་གཞན་ཡང་
ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་གལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་དང་འདྲ་བར་བསན་པར་ནུས་ན་མ་རྱིག་པའྱི་ལྷག་མ་ཡོད་
ལ་རག་གོ །རྱིགས་ཐ་དད་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པར་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བསན། གནས་སྐབས་དེ་དག་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་དུ་
ཟྱིན་ཀང་གང་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་ན་གང་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་ངེས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཡན་ལག་ཡྱིན་ནོ། །དག་བཅོམ་
པ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་ཀང་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀང་མྱི་འབྱུང་ལ། བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་གཡོ་བར་ེ་བར་
འགོ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། སེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་མདོའ་ི དོན་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བསན་པ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ནོ། །མུ་བཞྱིར་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ཡང་། གལ་ཏེ་ཆོས་མ་འོངས་པ་རྣམས་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། མ་རྱིག་པ་ནས་རྒ་ཤྱིའྱི་བར་དག་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་མདོ་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་ན་སེ་བ་དང་། རྒ་ཤྱིའྱི་ཡན་ལག་དག་མ་འོངས་པའྱི་དུས་
སུ་རྣམ་པར་གཞག་པར་མྱི་འདོད་པར་བྱ་དགོས་པས་ཆ་གསུམ་དུ་དགོད་པ་རྣམ་པར་མས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་
སེ་པ་གཞན་དག་ན་རེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་ཆོས་ྱིད་འདྱི་དག་ནྱི་
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གནས་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ནྱི་འདུས་མ་བྱས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །དེ་ནྱི་དགོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་དེ་བཞྱིན་ཡང་ཡྱིན་ལ་དེ་བཞྱིན་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་དེ་བཞྱིན་
ཡྱིན། །ཡང་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དགོངས་པ་འདྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་
རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་རག་ཏུ་མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་བརེན་ནས་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
འབྱུང་གྱི་མ་བརེན་པར་རམ། གཞན་དག་ལ་བརེན་ནས་ནྱི་ནམ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བ་ནྱི་རག་པའོ་
ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི། དེ་དེ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་གཟུང་བར་བྱའོ། །འོན་ཏེ་དགོངས་པ་འདྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོ་གཞན་རག་པ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ ཞེ་ན་ནྱི་དེ་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་དགག་པར་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དངོས་པོ་
གཞན་རག་པ་ནྱི་མྱི་རག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་རུང་ངོ་། །འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
འདྱི་མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཅྱི་ཞྱིག་འབྲེལ་ན་གང་གྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བརོད་
པར་འགྱུར། རག་པ་ཞེས་ཀང་བྱ་ལ། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་ཀང་བྱ་བས་ཚིག་གྱི་དོན་ཀང་ནུས་པ་
མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། རེན་ཅྱིང་
འབྲེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཕྲད་པའྱི་དོན་ཏོ། །ཨྱི་ཏྱི་ནྱི་འགོ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ེ་བར་བསྒྱུར་བའྱི་དབང་གྱིས་སྐད་ཀྱི་
དབྱྱིངས་ཀྱི་དོན་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཕྲད་ནས་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་ཏེ་
ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །པ་ད་ནྱི་ཡོད་པའྱི་དོན་ཏོ། །ས་མ་དང་ཨུད་གོང་ན་ཡོད་ན་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེས་
ན་ཕྲད་ནས་འབྱུང་བ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཚིག་གྱི་དོན་འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བྱེད་པ་པོ་གཅྱིག་གྱིས་བྱ་བ་གྱིས་ནྱི་དུས་སར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཁྲུས་བྱས་ཏེ་
བཟའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ་སར་ཕྲད་ནས་ཕྱྱིས་སེ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སེ་བའྱི་སོན་རོལ་ན་
འགའ་ཡང་མེད་ལ། བྱེད་པ་པོ་མེད་པའྱི་བྱ་བ་ཡང་མེད་དོ། །འདྱིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་འབྱུང་སོན་ཕྲད་ནས་
ཡྱིན། །མེད་ཕྱྱིར་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལྷན་ཅྱིག་འདྱིར་དེ་ནྱི། །མ་གྲུབ་སོན་དུ་བྱེད་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ེས་
པ་མེད་དེ། །རེ་ཞྱིག་ས་པ་ལ་གནས་སྐབས་གང་གྱིས་ཆོས་ཞྱིག་སེ། ད་ལྟའྱི་འམ་འོན་ཏེ་མ་འོངས་པ་ཞྱིག་ཅེས་
བྱ་བ་འདྱི་བྲྱི་བར་བྱའོ། །དེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར། ཅྱི་སེ་ད་ལྟའྱི་ཞྱིག་སེའོ་ཞེ་ན་ནྱི། །གལ་ཏེ་མ་སེས་ན་ཇྱི་ལྟར་ད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལྟར་ཡྱིན། འོན་ཏེ་སེས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡང་སེ་ན་ནྱི་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅྱི་སེ་མ་འོངས་པ་ཞྱིག་
སེའོ་ཞེ་ན། མེད་པ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་པ་པོ་ྱིད་དམ། བྱེད་པ་པོ་མེད་པའྱི་བྱ་བ་འགྲུབ། དེའྱི་ཕྱྱིར་གནས་སྐབས་གང་
སེ་བའྱི་གནས་སྐབས་དེ་ྱིད་དང་ཕྲད་ནས་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གནས་སྐབས་གང་ཞྱིག་སེ་ཞེ་ན། སེ་བ་ལ་
མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའྱི་མ་འོངས་པ་སེ། གནས་སྐབས་དེ་ཁོ་ན་རྐྱེན་དང་ཕྲད་ནས་ཞེས་བྱའོ། །ས་པའྱི་འདྱི་ལྟ་སེ།
བྱེད་པ་པོ་དང་བྱ་བ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་འདྱི་ཡང་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སེའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་བྱེད་པ་པོ་ཡྱིན་ལ།
སེ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་བྱ་བ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལ་སེའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ལས་བྱ་བ་གཞན་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་
ན་ཐ་སད་དག་ལ་ཀླན་ཀ་མེད་དོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡོད་ན་འདྱི་འབྱུང་། འདྱི་སེས་པས་འདྱི་སེ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
དོན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་བཤད་པ། ཇྱི་ལྟར་
མེད་པ་སེ་བ་ལྟར། །མེད་པ་ཕྲད་པའང་དེ་དང་འདྲ། །སེས་པ་སེ་ན་མཐར་ཐུག་མེད། །འོན་ཏེ་ས་ན་ཡོད་ནའང་
རུང་། ལྷན་ཅྱིག་པ་ལའང་དེ་ཡོད་དེ། །མར་མེ་བྱུང་ནས་མུན་པ་མེད། །ཁ་གདངས་ལ་བཞྱིན་གལ་ཏེ་
ཕྱྱིས། །བཙུམས་པ་ལ་ཡང་ཅྱི་ཕྱྱིར་མྱིན། །གཞན་དག་ནྱི་ཀླན་ཀ་འདྱི་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དོན་
གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་རོག་པར་བྱེད་དོ། །རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བ་ནྱི་ཟློས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །ས་མ་ནྱི་འདུ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་
ནོ། །ཨཱྱི་ཏྱ་ནྱི་འགོ་བར་རུང་བ་སེ་མྱི་སོད་པའོ། །ཨུད་གོང་ན་ཡོད་པའྱི་པད་ནྱི་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཏེ། འདྱི་སྐད་དུ་
ཚོགས་པ་དེ་དང་དེ་ན་འགོ་བར་རུང་བ་རྣམས་འདུས་ནས་སེ་བ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའོ་ཞེས་བཤད་
པ་ཡྱིན་ནོ། །རོགས་པ་འདྱི་ནྱི་འདྱི་ཁོ་ན་ལ་རབ་ཏུ་བརག་ཏུ་རུང་གྱི་མྱིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་
མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་ཇྱི་ལྟར་རུང་། ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདྱི་ཡོད་
ན་འདྱི་འབྱུང་། འདྱི་སེ་བས་འདྱི་སེའོ་ཞེས་རྣམ་གངས་གྱིས་གསུངས་ཤེ་ན། ངེས་པར་གཟུང་བའྱི་དོན་ཏེ།
དཔེར་ན་གཞན་ལས་མ་རྱིག་པ་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་འབྱུང་གྱི མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱེན་མེད་པར་འདུ་བྱེད་རྣམས་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་ཡན་ལག་འདྱི་ཡོད་ན་འདྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཡན་ལག་འདྱི་སེས་པས་
ཡན་ལག་གཞན་སེའོ་ཞེས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་སོན་གྱི་མཐའ་ཡོད་ན་ད་ལྟར་གྱི་
མཐའ་འབྱུང་ངོ་། །ད་ལྟར་གྱི་མཐའ་སེས་པས་ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་སེའོ་ཞེས་ཚེ་བརྒྱུད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་
ན་རེས་འགའ་ནྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས་མ་རྱིག་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་ངོ་། །རེས་འགའ་ནྱི་བརྒྱུད་ནས་སོ་ཞེས་
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མངོན་སུམ་དང་བརྒྱུད་ནས་རྐྱེན་གྱི་ངོ་བོར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རྒྱུ་མེད་ན་དངོས་པོ་མྱི་
འབྱུང་ལ། རང་བཞྱིན་དང་སེས་བུ་ལ་སོགས་པ་སེ་བ་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་རག་པ་ལས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་སེའོ་
ཞེས་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། རྒྱུ་རག་པར་སྨྲ་བ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། རོག་པ་འདྱི་ལ་ནྱི་ཚིག་ས་མ་སོས་པ་
དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་སེས་པས་འདྱི་སེའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཁོ་ནས་སྨྲས་པ་གྱི་ག་དགག་པ་འགྲུབ་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་གང་ལགས་བདག་རེན་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་པས་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །མ་རྱིག་
པ་ལ་སོགས་པ་སེས་པས་དེ་དག་སེ་བར་རོག་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་རོག་པ་དེ་བསལ་བར་བྱས་པའྱི་
ཕྱྱིར་གང་ཞྱིག་སེས་པས་གང་སེ་བ་ནྱི་དེ་ྱིད་ཡོད་པས་དེ་འབྱུང་གྱི གཞན་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འདྱི་ངེས་
པར་གཟུང་བ་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། སྡུག་བསལ་གྱི་ཕུང་
པོ་ཆེན་པོ་འདྱི་འབའ་ཞྱིག་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་ཡྱིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་དག་ན་རེ།
མ་རྱིག་པ་མ་སྤངས་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་མྱི་སྤོང་ལ་དེ་ྱིད་སེས་པས་སེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མ་སྤངས་པ་དང་སེ་
བར་འགྱུར་བ་རྒྱས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རྒྱུའྱི་རྒྱུན་ཇྱི་སྱིད་པ་དེ་སྱིད་དུ་
འབྲས་བུའྱི་རྒྱུན་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་ྱིད་སེས་པས་འབྲས་བུ་སེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གནས་པ་དང་སེ་བ་
ཡང་དག་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། འབྱུང་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་པའྱི་ཚིག་ཏུ་ཐལ་བ་
ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རྱིམ་པ་མྱི་མཐུན་པར་སར་ནྱི་གནས་པ་དང་ཕྱྱིས་ནྱི་སེ་བ་
གསུངས་པར་འགྱུར། ཡང་སྨྲས་པ། འདྱི་ཡོད་ན་འདྱི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་རྒྱུ་འཇྱིག་པར་
འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་ངོ་སམ་དུ་སེམས་པར་འགྱུར་བས་སྨྲས་པ། དེའྱི་
ཕྱྱིར་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་ན་འདྱི་སེས་པས་འདྱི་སེའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །གལ་ཏེ་
མདོའ ་ི དོན་དེ་ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་ནྱི་འདྱི་ཡོད་པས་འདྱི་མྱི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོ་ནར་བཀའ་སྩལ་པར་འགྱུར་ལ།
རེ་ཞྱིག་སར་ནྱི་འབྲས་བུ་སེ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། ཕྱྱིས་ནྱི་འདྱི་ཡོད་ན་འདྱི་མྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་
པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གོ་རྱིམ་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཞེན་ཞེས་
བྱ་བའྱི་སྐབས་སུ་འཇྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྱིག་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ནྱི་མདོའ ་ི དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་
ཇྱི་ལྟར་ན་མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡྱིན་པ་ནས་སེ་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་རྒ་ཤྱིའྱི་བར་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འབྲེལ་བ་ཙམ་ཞྱིག་བསན་པར་བྱ་སེ། བྱྱིས་པ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འདུ་བྱེད་ཙམ་འདྱི་མྱི་ཤེས་པས་
བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ཅྱིང་བདག་ྱིད་བདེ་བའྱི་དོན་ཏམ། བདེ་བ་ཡང་
མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་དུ་ལུས་ལ་སོགས་པ་དག་གྱིས་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་རོམ་སེ། ཚེ་ཕྱྱི་
མ་ལ་བདེ་བའྱི་དོན་དུ་བསོད་ནམས་བདེ་བ་དང་། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་དུ་
ནྱི་མྱི་གཡོ་བ། ཚེ་འདྱི་ལ་བདེ་བའྱི་དོན་དུ་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པ་རོམ་སེ། དེ་དག་ནྱི་འདྱིའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱེན་
གྱིས་འདུ་བྱེད་དག་ཡྱིན་ནོ། །ལས་ཀྱི་འཕེན་པའྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུན་སྱིད་པ་བར་མ་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་མེ་འབར་བ་འགོ་བའྱི་ཚུལ་དུ་འགོ་བ་དེ་དང་དེར་འགོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྱི་འདྱིའྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་
གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཤད་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཡན་ལག་བསན་པ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་
པ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་དྲུག་གོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
སོན་དུ་འགོ་བའྱི་མྱིང་དང་གཟུགས་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འགོ་བ་དེ་དང་དེར་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལས་
དེ་སྐད་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་མྱིང་དང་གཟུགས་ཡོངས་སུ་སྱིན་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་སེ་མཆེད་དྲུག་
གོ །དེའྱི་འོག་ཏུ་ཡུལ་དང་ཕྲད་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་བས་གསུམ་འདུས་པ་ལས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་མྱོང་བར་
འགྱུར་བའྱི་རེག་པའོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ཚོར་བ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་སེད་པ་སེ། སྡུག་བསལ་གྱིས་
གཟེར་བའྱི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་ནྱི་འདོད་པའྱི་སེད་པའོ། །བདེ་བ་དང་། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་
ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་སེད་པའོ། །བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་གཟུགས་མེད་པའྱི་
སེད་པའོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ཚོར་བ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ལ་སེད་པ་ལས་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ེ་བར་ལེན་ཏེ། དེ་ལ་
འདོད་པ་རྣམས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དག་གོ །ལྟ་བ་དག་ནྱི་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་ཏེ། ཚངས་པའྱི་དྲྭ་བ་ལས་ཇྱི་
སྐད་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སྤོང་བའོ། །བརྟུལ་ཞུགས་ནྱི་ཁྱྱི་དང་བ་ལང་
གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་སོགས་པ་དང་། ཇྱི་སྐད་དུ་གཅེར་བུ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་སེན་མོ་གོས་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བྲམ་ཟེ་དང་། ཕྱུགས་བདག་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དག་དབྱུ་
གུ་དང་གཡང་གཞྱི་དང་། རྱིལ་བུ་དང་། ཐལ་བ་དང་། དབྱུ་གུ་གསུམ་དང་སེ་བོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་
པའོ། །བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྱི་ལུས་ཏེ། དེ་ལ་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡོད་པས་ན་བདག་ཏུ་སྨྲ་བའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་བདག་
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ཏུ་ལྟ་བ་དང་། ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། འདྱི་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ན་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
ན་འདྱི་གྱིས་ཀང་བདག་གོ་ཞེས་སྨྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བདག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ེ་བར་ལེན་པ་ཞེས་བྱ་
སེ། སྐད་དུ་དགེ་སོང་དག་བདག་དང་བདག་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བྱྱིས་པ་སོ་སོའ་ི སེ་བོ་ཐོས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་
བཏགས་པའྱི་རེས་སུ་ལྷུང་བར་ཟད་ཀྱི། འདྱི་ལ་བདག་གམ་བདག་གྱི་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་
དག་ེ་བར་ལེན་པ་ནྱི་དེ་དག་ལ་འདུན་པ་དང་། འདོད་ཆགས་གང་ཡྱིན་པ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐམས་
ཅད་ལས་ཇྱི་སྐད་དུ་ེ་བར་ལེན་པ་གང་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་འདུན་པའྱི་འདོད་ཆགས་གང་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་
བུའོ། །ཡང་ལེན་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཡང་སྱིད་པའྱི་ལ་སོགས་པར་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ་མདོ་ལས། ཀུན་
དགའ་བོ་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་ཡང་སྱིད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འདྱིར་སྱིད་པ་ཡང་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །སྱིད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་དུ་མ་འོངས་པའྱི་སེ་
བ་ནྱི་སེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་བ་ཡོད་ན་རྒ་ཤྱི་འབྱུང་སེ། མདོ་ལས་ཇྱི་སྐད་བསན་པ་ལྟ་
བུའོ། །དེ་ལྟར་འདྱི་འབའ་ཞྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་བདག་དང་བདག་གྱི་དང་བྲལ་བའོ། །སྡུག་བསལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོགས་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའོ། །ཡང་དག་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་
སེ་བའོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ནྱི་སར་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་མ་རྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
དོན་གང་ཡྱིན། རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །མྱིག་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་
རྱིག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན། རྱིག་
པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཆོས་གཞན། །མ་རྱིག་མྱི་མཛའ་བརྫུན་སོགས་བཞྱིན། །ཇྱི་ལྟར་མཛའ་བོ་ཞེས་བཟློག་ན་
དེའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ས་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པ་མྱི་མཛའ་བ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི། མཛའ་བོ་ལས་གཞན་པ་གང་ཡྱིན་པ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། མཛའ་བོ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་དང་། བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བདེན་པའོ། །དེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་
ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཚིག་ནྱི་མྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། དོན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཆོས་ལ་སོགས་པའྱི་མྱི་མཐུན་པར་གྱུར་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་མ་རྱིག་པ་ཡང་རྱིག་པའྱི་མྱི་མཐུན་
པར་གྱུར་པ་ཆོས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །འདྱི་ག་ལས་ཤེ་ན། རྐྱེན་གྱི་དངོས་པོར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཞན་ཡང་ཀུན་སོར་སོགས་ཀྱི་ཕྱྱིར། །མདོ་དག་ལས་མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་། འཆྱིང་བ་དང་།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཕྲ་རྒྱས་དང་། ཆུ་བོ་དང་། སོར་བ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། མེད་པ་ཙམ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་འོངས་པ་མ་
ཡྱིན་ལ་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཆོས་གཞན་ཁོ་ན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་
དཔེར་ན་ཆུང་མ་ངན་པ་ལ་ཆུང་མ་མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བུ་ངན་པ་ལ་བུ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟར་མ་རྱིག་པ་
ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གལ་ཏེ། ཤེས་རབ་ངན་པའོ་མྱིན་ལྟ་ཕྱྱིར། །སད་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་
ན་དེ་ཡང་ལྟ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པར་མྱི་རུང་ངོ་། །འོ་ན་ནྱི་གང་ལྟ་བའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་
པ་དེ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་ཡྱིན་པར་མྱི་འོས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ལྟ་བ་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་
ཕྱྱིར། །གལ་ཏེ་མ་རྱིག་པ་ཤེས་རབ་ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྫས་ྱིད་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྟ་
བ་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་ོན་མོངས་བསན་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལས་
ཀང་འགྲུབ་སེ། མདོ་ལས། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ེ་བར་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་
འགོལ་ལོ། །མ་རྱིག་པས་ེ་བར་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་འདག་གོ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། ཤེས་རབ་དེ་ྱིད་ཤེས་རབ་དེའྱི་ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཇྱི་ལྟར་
སེམས་ཀྱིས་ེ་བར་ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་རྱིགས་ཐ་དད་པ་གཞན་ཡྱིན་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་མ་རྱིག་པ་
ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལྟར་ཤེས་རབ་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། ཤེས་རབ་དགེ་བ་འདྲེས་ན་རྣམ་
པར་མྱི་འདག་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དེའྱི་ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ཡྱིན་པར་མྱི་འདོད། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ེ་བར་ོན་
མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་རྣམ་པར་མྱི་འགོལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འདོད་ཆགས་
ཀྱིས་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཅྱི། གང་རྣམ་པར་མྱི་འགོལ་བ་དེ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ེ་བར་བཅོམ་
པ་ཡྱིན་ལ། བག་ཆགས་རྣམ་པར་བཟློག་པ་ནྱི་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མ་རྱིག་པས་ེ་བར་
ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་མྱི་འདག་པས་མ་རྱིག་པས་ེ་བར་བཅོམ་པ་ཡྱིན་པར་
ཡོངས་སུ་བརག་པར་བྱའོ། །ཡོངས་སུ་རོག་པ་ལ་ནྱི་སུ་ཞྱིག་བཟློག་སེ། མ་རྱིག་པ་རྱིགས་གཞན་ཁོ་ན་ཞྱིག་
ཡོད་དོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གང་ཡང་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེའྱི་ཡང་
འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་
ནང་དུ་ཡང་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བཤད་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མེད་
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པའྱི་ཕྱྱིར་ལྟ་བའམ་ོན་མོངས་པ་གཞན་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མྱི་འགྱུར་ལ། སེམས་ཀང་མ་རྱིག་
པས་ེ་བར་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ནར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་སྐད་
དུ་བཤད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་ན་ནྱི་ཤེས་རབ་ལ་ཡང་མ་རྱིག་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །མ་རྱིག་
པ་ཆོས་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་རག་ན་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཡྱིན། བདེན་པ་དང་དཀོན་མཆོག་དང་། ལས་དང་འབྲས་
བུ་རྣམས་མྱི་གསལ་བའོ། །མྱི་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཡང་མྱི་ཤེས་སོ། །གལ་ཏེ་གསལ་བ་མ་
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གམ། གསལ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་མ་རྱིག་པ་ལ་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་སོན་དུ་འགྱུར་
རོ། །འོན་ཏེ་གསལ་བའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པ། ཆོས་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་དེ་ཅྱི་
ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་མྱི་ཤེས་སོ་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་བསན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་མྱིག་གང་ཞེ་ན།
གཟུགས་དྭང་བ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རེན་གང་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བཙུན་པ་ཆོས་
སོབ་ན་རེ་ངའོ་སམ་དུ་སེམས་ཅན་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལས་གཞན་
པའྱི་འཇུག་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། མདོ་ལས་བདག་གྱིས་དེ་ལྟར་ཤེས། །དེ་ལྟར་མཐོང་སེ། སེད་པ་ཐམས་ཅད་
དང་། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡྱིར་འཛིན་པ་དང་ངའོ་སམ་པའྱི་
ང་རྒྱལ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཤྱིང་ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས་གྱིབ་མ་མེད་པར་མྱ་ངན་
ལས་འདས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་ནོ། །འཇུག་པ་དེ་ཡོད་ཀང་དེ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ག་ལས་ཤེ་ན་འདྱི་ལྟར་ོན་མོངས་པ་གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ང་
རྒྱལ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་དཔྱད་པར་ཆད་ན་བརོད་པ་མང་པོར་གྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་
བས་ན་འདྱི་ནྱི་བཞག་གོ །ཡང་མྱིང་དང་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱིའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། གཟུགས་ནྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །མྱིང་ནྱི་གཟུགས་ཅན་མྱིན་ཕུང་པོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། མྱིང་དང་དབང་པོ་དང་དོན་གྱི་དབང་གྱིས་དོན་
རྣམས་ལ་གཞོལ་བས་ན་མྱིང་ངོ་། །མྱིང་གང་གྱི་དབང་གྱིས་ཤེ་ན། འཇྱིག་རེན་ན་གགས་པ་མྱིང་ཡྱིན་པ་སེ། དོན་
དེ་དང་དེ་དག་གོ་བར་བྱེད་པ་བ་ལང་དང་། ར་དང་། གཟུགས་དང་། རོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་
ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱིང་ྱིད་ཡྱིན་ཞེ་ན། འོན་ཏེ་དེ་དག་ལ་མྱིང་དེ་གཞོལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་
འདྱིར་ལུས་བོར་ནས་སེ་བ་གཞན་དུ་གཞོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱིང་ནྱི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕུང་པོ་དག་ཡྱིན་ནོ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཞེས་ཟེར་རོ། །སེ་མཆེད་དྲུག་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་རྱིག་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནས་
ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་བར་རོ། །དེ་དག་ཀང་། འདུས་ཏེ་བྱུང་བ་ནྱི། དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་དང་གསུམ་འདུས་པ་ལས་སེས་པའོ། །རེ་ཞྱིག་ལྷན་ཅྱིག་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དབང་པོ་ལྔ་ནྱི་དོན་དང་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་དག་དང་འདུ་བར་ཡང་རྱིགས་ན། ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་འགགས་པའྱི་ཆོས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་
འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་དག་དང་ཇྱི་ལྟར་འདུ་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་དངོས་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་དེ་དག་གྱི་
འདུ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་རེག་པ་བསེད་པར་བྱ་བ་ལ་མཐུན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
འབྲས་བུ་གཅྱིག་པའྱི་དོན་ནྱི་འདུ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཐ་དད་པར་གྱུར་ཏེ། ཁ་ཅྱིག་ན་
རེ་འདུས་པ་ྱིད་རེག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། འདྱིར་མདོའ ་ི ཁུངས་དེ་ལྟར་ན་ཆོས་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་འབྲེལ་
ཅྱིང་འདུས་ལ་ཚོགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རེག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཁྱེར་ཏེ་འོང་བར་བྱེད་དོ། །ཁ་
ཅྱིག་ན་རེ་སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་གཞན་ཁོ་ན་ཞྱིག་རེག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། འདྱིར་མདོའ་ི
ཁུངས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་དྲུག་ཚན་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ནང་གྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་དང་། ཕྱྱིའྱི་ཡུལ་དྲུག་དང་། རྣམ་
པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་དྲུག་དང་། རེག་པའྱི་ཚོགས་དྲུག་དང་། ཚོར་བའྱི་ཚོགས་དྲུག་དང་། སེད་པའྱི་ཚོགས་
དྲུག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཁྱེར་ཏེ་འོང་བར་བྱེད་དོ། །འདྱིར་ནྱི་རེག་པའྱི་ཚོགས་དབང་པོ་དང་དོན་དང་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་དག་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བསན་ཏོ། །དེ་ལ་གང་དག་འདུས་པ་ྱིད་རེག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་
དག་ནྱི་འདྱི་སྐད་དུ་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལོགས་ཤྱིག་ན་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚོར་བ་དང་
སེད་པ་དག་ཀང་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་དུ་འོང་ངོ་ཞེས་ལན་འདེ བས་པར་བྱེད་
དོ། །དེ་ནྱི་ེས་པ་མེད་པ་དེ་དག་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཀང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུར་
འདྱིར་ལྷག་མ་གང་ཞྱིག་སོས་སུ་རུང་བ་རེག་པར་གྱུར་པ་གསུམ་ལས་གཞན་གསུམ་ནྱི་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་མེད་པའྱི་དབང་པོ་དང་དོན་དག་ཡོད་དུ་ཟྱིན་ཀང་དབང་པོ་དང་དོན་མེ ད་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་
མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གསུམ་བསན་ཟྱིན་པས་ཡང་རྱིག་པ་སོས་པ་ནྱི་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་
མྱིག་དང་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཀང་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ལ། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མྱིག་དང་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་གང་དག་རྒྱུ་དང་
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འབྲས་བུའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་རེག་པའྱི་དངོས་པོར་རྣམ་པར་གཞག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་དེ་དག་
རེག་པ་ནྱི་འདུས་པ་ལས་གཞན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེའྱི་ཆོས་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་འབྲེལ་ཞྱིང་འདུས་ལ་ཚོགས་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རེག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་མདོ་འདྱི་ལ་ཇྱི་ལྟར་ལན་འདེབ ས་ཤེ་ན། དེ་སྐད་དུ་མྱི་
འདོན་ཏོ། །ཡང་ན་ནྱི་འདྱི་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བརོད་པ་འདྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྣམ་པ་ཧ་
ཅང་མང་པོར་འཕྲོ་བ་ཡྱིན་པས་ཞར་ལ་འོངས་པས་ཆོག་གོ །ཆོས་མངོན་པ་རྣམས་ན་རེ་རེག་པ་གཞན་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རེག་པ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལས། །ལྔ་ནྱི་ཐོགས་པའྱི་རེག་པ་ཡྱིན། །དྲུག་པ་བླ་དགས་ཚིག་
ཅེས་བྱ། །མྱིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལྔ་ནྱི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་
དབང་པོ་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐོགས་པའྱི་རེག་པ་ཞེས་བྱའོ། །དྲུག་པ་ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་ཚིག་བླ་དགས་
ཀྱི་རེག་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ཚིགས་བླ་དགས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱིང་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྷག་པར་འདྱིའྱི་
དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཚིག་བླ་དགས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་གག་སེ། ཇྱི་སྐད་དུ་མྱིག་གྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པས་ནྱི་སོན་པོ་རྣམ་པར་ཤེས་ཀྱི་སོན་པོའ ་ོ ཞེས་བྱ་བར་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་ཤེས་སོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པས་ནྱི་སོན་པོ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་ལ་སོན་པོའ ་ོ ཞེས་བྱ་བར་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟ་བུ་སེ། གཅྱིག་ནྱི་རེན་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དམྱིགས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་
དག་ན་རེ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ཚིག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དོན་རྣམས་ལ་འཇུག་གྱི་ལྔ་པོ་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་ཚིག་བླ་དགས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རེག་པ་ནྱི་ཚིག་བླ་དགས་ཀྱི་རེག་པ་
ཞེས་བྱ་བས་གཅྱིག་ནྱི་རེན་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་རེག་པ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ྱིད་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྱིག་དང་མ་རྱིག་དང་གཞན་རེག །རྱིག་
པའྱི་རེག་པ་དང་། མ་རྱིག་པའྱི་རེག་པ་དང་། དེ་གྱིས་ལས་གཞན་པ་རྱིག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མ་རྱིག་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་རེག་པའོ། །དེ་དག་ཀང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། དྲྱི་མེད་ོན་མོངས་ཅན་ལྷག་མ། །ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ།
རྱིག་པའྱི་རེག་པ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་རེག་པའོ། །མ་རྱིག་པའྱི་རེག་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་རེག་པ་སེ། རྱིག་
པ་དང་མ་རྱིག་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྷག་མ་ནྱི་གྱིས་ཀ་དང་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྱིག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མ་རྱིག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རེག་པའོ། །ལྷག་མ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཅེ་ན། དགེ་བ་ཟག་པ་དང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བཅས་པ་དང་། མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའོ། །མ་རྱིག་པའྱི་རེག་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱོགས་གཅྱིག་སོས་པས་རེག་པ་གྱིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། གནོད་སེམས་རེས་སུ་ཆགས་པའྱི་རེག །གནོད་སེམས་
དང་། རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན། བདེ་བ་མྱོང་འགྱུར་ལ་
སོགས་གསུམ། །བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་རེག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། བདེ་བ་ཡང་
མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་སེ། བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱུ་
མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་དེ་མྱོང་བར་བྱ་བའམ། མྱོང་བར་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་གང་ཞེ་
ན། ཚོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡོད་པས་ན་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་རེག་པ་སེ།
གང་ལ་བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་ཡོད་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྡུག་བསལ་བ་དང་། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡུག་བསལ་བ་
ཡང་མ་ཡྱིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དག་ལ་ཡང་སར་བར་བྱ་སེ། དེ་དག་ནྱི་རེག་པ་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་ནོ། །རེག་པ་
བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཚོར་བ་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་རེག་པ་རྣམ་པ་དྲུག་སར་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ། དེ་ལས་བྱུང་
བའྱི་ཚོར་བ་དྲུག མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་
དང་། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བའོ། །དེ་དག་ལས། ལྔ་ནྱི་ལུས་ཀྱིའོ་སེམས་ཀྱི་
གཞན། །མྱིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལྔ་ནྱི་དབང་
པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་
བ་ནྱི་སེམས་ཙམ་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཀྱི་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ཅྱི་ཚོར་བ་རེག་པའྱི་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངམ། འོན་
ཏེ་དུས་མམ་དུ་འབྱུང་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་ཕན་ཚུན་དུ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
དུས་མམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་གྱིས་སེད་པར་བྱེད་པ་དང་བསེད་པར་བྱ་བའྱི་
དངོས་པོར་འགྲུབ། ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགྲུབ་མཐུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཆོས་སེས་ཟྱིན་པ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ནུས་པ་མེད་
དོ། །ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ྱིད་སེད་པར་བྱེད་པ་དང་བསེད་པར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ྱིད་ཆོས་སེས་ཟྱིན་པ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ནུས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་དམ་བཅས་པ་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་མེད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་ཕན་ཚུན་དུ་སེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ེས་པ་མེད་དེ། ལྷན་
ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲས་བུ་ྱིད་དུ་མ་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །འདྱི་ནྱི་འདོད་མོད་ཀྱི་རེག་པ་དང་ཚོར་
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བ་དག་ཕན་ཚུན་ནམ་འབྲས་བུ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་འདྱི་ནྱི་མདོ་ལས་མྱི་བཞེད་དེ། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་
བརེན་ནས་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་སེའོ། །མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་
བ་ལ་བརེན་ནས་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་སེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེད་པར་བྱེད་པའྱི་
ཆོས་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་གང་ཞྱིག་ཆོས་གང་གྱི་སེད་པར་བྱེད་པར་གནས་པ་
དེ་ནྱི་དེ་དང་དུས་ཐ་དད་པར་གགས་ཏེ། དཔེར་ན་ས་བོན་ལྔ་ལ་མྱུ་གུ་ཕྱྱི་བ་དང་། འོ་མ་ས་ལ་ཞོ་ཕྱྱི་བ་དང་།
བསྣུན་པ་ས་ལ་ས་ཕྱྱི་བ་དང་། ཡྱིད་ས་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕྱྱི་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའོ། །རྒྱུ་
དང་འབྲས་བུ་དག་ས་ཕྱྱིའྱི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་དངོས་པོར་ཡང་འགྲུབ་སེ།
དཔེར་ན་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། མྱིག་དང་གཟུགས་དག་དང་། འབྱུང་བ་དང་
འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ཡང་དབང་པོ་དང་དོན་དག་ས་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕྱྱི་བ་དང་།
འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་བ་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ས་མ་ལས་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་ན་དགག་པ་ཅྱི་
ཞྱིག་ཡོད། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་འོ་ན་ནྱི་མྱུ་གུ་དང་གྱིབ་མ་དག་ཇྱི་ལྟ་བར་རེག་པ་དང་ཚོར་བ་དག་ཀང་
དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རེག་པའྱི་འོག་ཏུ་ཚོར་བ་འབྱུང་སེ། དབང་པོ་དང་དོན་དག་ནྱི་ས་ལ་
དེའྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ། གསུམ་འདུས་པ་དེ་ནྱི་རེག་པ་ཡྱིན་ནོ། །རེག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་མ་
གསུམ་པ་ཚོར་བ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་པར་མྱི་
འགྱུར་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རེག་པ་ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྱི་ེས་པ་མེད་དེ། རེག་པ་ཕྱྱི་
མ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་རེག་པ་ས་མའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་རེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚོར་བ་དང་བཅས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རེག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལ་
མྱི་རྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། འདྱི་ལྟ་སེ་རེག་པ་དམྱིགས་པ་ཐ་དད་པ་དག་རེག་པ་ཕྱྱི་མ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་
རེག་པ་ས་མའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན། རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རེག་པ་
ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་གཞན་ལ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་སེམས་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དེ་
ལས་གཞན་པ་ལ་དམྱིགས་པར་འགྱུར། འོ་ན་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་རེག་པ་ནྱི་གྱུར་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཚོར་བ་མེད་པ་
ཡྱིན་ལ། དེའྱི་སོན་རོལ་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོར་བ་དང་བཅས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རེག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་རྐྱེན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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མ་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ེས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་མང་པོ་པ་བཅུ་ཡོད་དོ་
ཞེས་བྱ་བ་ས་མང་པོ་པའྱི་ངེས་པ་མས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ངེས་པ་འདྱི་ག་ལས་གྲུབ། བསན་བཅོས་ལས་སོ། །ཁོ་བོ་
ཅག་ནྱི་མདོ་ཚད་མར་བྱེད་པ་ཡྱིན་གྱི། ཁོ་བོ་ཅག་བསན་བཅོས་ཚད་མར་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་མདོ་སེ་ལ་བརེན་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ན་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་
ས་མང་པོ་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ས་མང་པོ་པའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ས་ནྱི་གསུམ་སེ། རོག་པ་དང་བཅས་
ཤྱིང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་ས་དང་། རོག་པ་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་དང་། རོག་པ་ཡང་མེད་དཔྱོད་པ་ཡང་མེད་
པའྱི་ས་དང་། དགེ་བའྱི་ས་དང་། མྱི་དགེ་བའྱི་ས་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ས་དང་། ཡང་གསུམ་སེ། སོབ་པའྱི་
ས་དང་། མྱི་སོབ་པའྱི་ས་དང་། སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྱི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སའོ། །དེ་ལ་གང་དག་ས་འདྱི་
དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ནྱི་ས་མང་པོ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དག་དགེ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནྱི་དགེ་
བའྱི་ས་མང་པོ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དག་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ས་མང་པོ་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེ་དག་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་རྣམ་གངས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་གྱི། ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མྱི་དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པ་རྣམས་ནྱི་འདོན་པའྱི་ཞར་ལ་དེ་ཁོང་ནས་དྲངས་ཀྱི་སོན་ནྱི་མ་བསན་
ཏོ། །གལ་ཏེ་རེག་པའྱི་འོག་ཏུ་ཚོར་བ་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། མྱིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་དང་། གསུམ་འདུས་པའྱི་རེག་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་པ་
སེའོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་མདོའ ་ི ལན་གདབ་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རེག་པ་
དང་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་ཞེས་ནྱི་མ་གསུངས་ན། འདྱི་ལ་ལན་གདབ་ཏུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། ལྷན་ཅྱིག་ཅེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་
དེ་མ་ཐག་པ་ལ་ཡང་མཐོང་སེ། དཔེར་ན་བྱམས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པར་འགྱུར་བའྱི་དྲན་པ་ཡང་དག་པར་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་ཡན་ལག་སོམ་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ནྱི་ཁུངས་སུ་མྱི་རུང་ངོ་། །འོ་ན་མདོ་ལས་ཚོར་བ་
གང་ཡྱིན་པ་དང་། སེམས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། འདུ་ཤེས་གང་ཡྱིན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་
ཆོས་དེ་དག་ནྱི་འདྲེས་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་འདྲེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་དྲང་། དེ་ལྟ་བས་ན་
ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་མ་འདྲེས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མེད་དོ། །རེ་ཞྱིག་འདྲེས་པའྱི་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་པ་
འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། མདོ་དེ་ྱིད་ལས་འདྱི་སྐད་དུ། །གང་མྱོང་བར་བྱེད་པ་དེ་སེམས་པར་བྱེད་དོ། །གང་
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སེམས་པར་བྱེད་པ་དེ། འདུས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱེད་དོ། །གང་འདུས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པར་
བྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་ན། ཅྱི་རེ་ཞྱིག་འདྱི་དེ་དག་གྱིས་དམྱིགས་པར་ངེས་པར་གསུངས་སམ། འོན་ཏེ་སྐད་ཅྱིག་
མ་ལ་ངེས་པར་གསུངས་པ་དེ་མྱི་ཤེས་སོ། །ཚེ་དང་དྲོད་དག་ལྷན་ཅྱིག་པ་ལ་འདྲེས་པ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་ངེས་པ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་བོ། །གང་ཡང་མདོ་ལས་གསུམ་འདུས་པའྱི་རེག་པ་ཞེས་གསུངས་པས་དེ་
ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ཡོད་ལ། གསུམ་འདུས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའམ། ཡང་ན་འདུས་པ་ཡྱིན་ལ་རེག་
པ་མ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བས་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རེག་པ་དང་། རེག་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་
སེས་པའྱི་ཚོར་བ་ཡང་འདོད་པར་བྱའོ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་གཏམ་གྱིས་ཆོག་གྱི་དཀྱུས་མ་ཁོ་ན་རྱིམ་
གྱིས་བརོད་པར་བྱའོ། །སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཚོར་བ་མདོར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དེ་ཡྱིད་ེ་བར་རྒྱུ་བ་ལས། །རྣམ་པ་
དག་ནྱི་ཡང་བཅོ་བརྒྱད། །ཡང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དེ་ྱིད་ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་བཅོ་བརྒྱད་རྣམ་པར་
གཞག་པ་ལས་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་དབྱེའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་བཅོ་བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། ཡྱིད་བདེ་བའྱི་ེ་
བར་རྒྱུ་བ་དྲུག་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བའྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་དྲུག་དང་། བཏང་སོམས་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་དྲུག་གོ །དེ་དག་
ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ྱིད་ལས་ན་ནྱི་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཡྱིད་བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་
དང་། བཏང་སོམས་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལས་ན་ནྱི་ཡྱིད་དང་མཐུན་པར་
ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་དམྱིགས་པ་ལས་ན་ནྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དྲུག་ལ་དམྱིགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གསུམ་ཀར་ཡང་གཞག་སེ། དེ་དག་ལས་བཅོ་ལྔ་ནྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་
ེ་བར་རྒྱུ་བ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་ངེས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་འདྲེས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་གསུམ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱི་ག་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཅྱི་
ལྟར་ཞེ་ན། ཡྱིད་ལ་བརེན་ནས་ཡྱིད་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཡུལ་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གག་
གོ །གཞན་དག་ན་རེ། ཡུལ་དག་ལ་ཡྱིད་ེ་བར་རྒྱུ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཚོར་བའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིད་ཡུལ་དག་
ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྣམ་པར་རྒྱུ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལུས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་མ་
ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་ཡྱིད་ཁོ་ལ་བརེན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ེ་བར་རྒྱུ་བར་བྱེད་པ་ཡང་
མ་ཡྱིན་པས་མྱི་རུང་ངོ་། །བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་བདེ་བ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བའྱི་ནང་དག་ཏུ་མ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སོས་ཤེ་ན། དང་པོ་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེའྱི་མྱི་མཐུན་
པ་སྡུག་བསལ་གྱི་ཡྱིད་ེ་བར་རྒྱུ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གག་གོ །གལ་ཏེ་འདྱི་དག་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་ཁོ་ན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། འོ་ན་མདོ་ལས། མྱིག་གྱིས་གཟུགས་དག་མཐོང་ནས་ཡྱིད་བདེ་བའྱི་གནས་ལྟ་བུའྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་
ེ་བར་རྒྱུའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་གང་གསུངས་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་དྲང་། དེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་
ལྔས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པ་ྱིད་ལ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པར་ཟད་ཀྱི། འདྱི་དག་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
དཔེར་ན་མྱི་སྡུག་པ་ལྟ་བུ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་ཡང་
ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་མཐོང་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་རེག་ནས་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་
ནྱི་ཀླན་ཀར་མྱི་རུང་བ་ྱིད་དོ། །གང་གྱིས་མ་མཐོང་བ་ནས་མ་རེག་པའྱི་བར་དུ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་དེ་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་ེ་
བར་རྒྱུ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ལ་དམྱིགས་པ་དག་ཀང་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་ལ། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་འདོད་པའྱི་ཁམས་ལ་དམྱིགས་པ་དག་
ཀང་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱ་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ཆེས་གསལ་བ་དེ་ལྟར་བཤད་དེ།
གང་གཟུགས་དག་མཐོང་ནས་ས་རྣམས་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་དེ་དག་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་དབང་
པོ་དང་དོན་རྣམ་པར་ཆད་པའྱི་སོ་ནས་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འཆོལ་བ་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །ཅྱི་གཟུགས་གང་ཡྱིད་བདེ་བའྱི་
གནས་ལྟ་བུ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པ་ནས་བཏང་སོམས་ཀྱི་གནས་ལྟ་བུ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་བར་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱུད་ངེས་
པས་ནྱི་ཡོད་ཀྱི་དམྱིགས་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་འདྱི་དག་ལས་དུ་ཞྱིག་ནྱི་འདོད་པའྱི་
ཁམས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་དེ་དག་ལས་ཀང་དུ་ཞྱིག་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་མེད་པ་
དང་ལྡན་པའྱི་བར་དུ་བརོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། འདོད་པ་ཐམས་ཅད་རང་དམྱིགས་ཅན། །འདོད་པའྱི་ཁམས་
ན་ནྱི་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་དེ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ྱིད་ཀྱི།
སོད་ཡུལ་གཟུགས་ཅན་བཅུ་གྱིས་སོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲྱི་དང་
རོ་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་དྲུག་མ་གཏོགས་པ་སེ། དེ་ལྟ་ན་དེ་གྱིས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གོང་མ་གསུམ་གྱི། སོད་ཡུལ་
ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། གཟུགས་མེད་པ་ནྱི་ཆོས་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་གསུམ་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནས་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གཟུགས་དང་ལྡན་པ་བརོད་
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པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག བསམ་གཏན་ནྱི། གྱིས་ན་བཅུ་གྱིས། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བའྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་རྣམས་མ་
གཏོགས་སོ། །བཅུ་གྱིས་པོ་དེ་དག་ཀང་འདོད་པར་འགོ་བས་ན་འདོད་འགོ་རྣམས་ཏེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་ལ་
དམྱིགས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །ཡུལ་རྣམ་པར་འཛིན་པའྱི་དོན་ལ་ཡང་འགོ་བ་སོར་བ་མཐོང་སེ། འདྱི་ཇྱི་ལྟར་
འགོ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འགོའ ་ོ ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །རང་ལ་དམྱིགས་བརྒྱད། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དེ་ྱིད་ནྱི་
དེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་བརྒྱད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དྲྱི་དང་རོ་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་
བ་བཞྱི་མ་གཏོགས་སོ། །གཟུགས་མེད་པ་གྱིས་ཀྱི་སེ། ཆོས་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་ན་དྲུག བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་དག་ན་ནྱི་བཏང་སོམས་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་
དྲུག་ཁོ་ན་ཡོད་ཀྱི་གཞན་དག་ནྱི་མེད་དོ། །དེ་དག་དྲུག་གྱི དམྱིགས་པ་ནྱི་འདོད་པའོ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ནྱི་
དྲུག་ཅར་གྱི་ཡང་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་བཞྱིའྱི། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ན་དྲྱི་དང་རོ་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གོང་མ་གཅྱིག་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ནྱི་ཆོས་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་
གཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་དང་ལྡན་པ་དག་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་གཟུགས་མེད་པ་དང་ལྡན་
པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། གཟུགས་མེད་ེ་བར་བསོགས་ན་བཞྱི། །གཟུགས་མེད་པའྱི་ེ་བར་བསོགས་ནྱི་འདྱིར་
ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་ེ་བར་བསོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ན་ནྱི་གཟུགས་དང་ས་དང་རེག་བྱ་དང་
ཆོས་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་བཞྱིའོ། །དེ་དག་ཀང་། གཟུགས་སའོ། །དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་
ཡྱིན་ཏེ། གང་དག་གྱི་ལྟར་ན་དེ་རྣམ་པར་ཆད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དག་གྱི་ལྟར་ན་ནྱི་དེ་དག་
བཟླུམས་ཏེ་དམྱིགས་པ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ནྱི་དེ་ན་ཆོས་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་འདྲེས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་
ཡོད་དོ། །གོང་མར་འགོ་བ་གཅྱིག དེ་ན་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཁོ་ན་སེ། ཆོས་ལ་
ེ་བར་རྒྱུ་བའོ། །དངོས་གཞྱི་ན་གཅྱིག གཟུགས་མེད་པའྱི་དངོས་གཞྱི་ན་ནྱི་ཆོས་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་གཅྱིག་ཁོ་ན་
ཡོད་ཀྱི་གཞན་ནྱི་མེད་དོ། །དེ་ཡང་། རང་ཡུལ་ཅན། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ཁོ་ན་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
གཟུགས་མེད་པའྱི་དངོས་གཞྱི་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འོག་ནས་བཤད་པར་
བྱའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་དེ་དག་ཀང་། བཅོ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ཟག་དང་བཅས། །ཟག་པ་མེད་པ་ནྱི་འགའ་
ཡང་མེད་དོ། །གང་ཞྱིག་དུ་དག་དང་ལྡན་ཞེ་ན། འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་སེས་པ་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བའྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སེམས་མ་ཐོབ་པ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ནོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྱིས་པའྱི་ས་པ་ནྱི་
དྲྱི་དང་རོ་ལ་དམྱིགས་པ་མ་གཏོགས་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་བརྒྱད་བརྒྱད་དང་ལྡན་ནོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་
དང་བཞྱི་པའྱི་ས་པ་ནྱི་བཞྱི་བཞྱི་དང་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གཅྱིག་ཁོ་ན་
དང་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ཐོབ་པ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པ་
ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ནོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པ་ནྱི་བཅུ་དང་ལྡན་ཏེ། ཡྱིད་བདེ་བའྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་དྲྱི་དང་རོ་
ལ་དམྱིགས་པ་མ་གཏོགས་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་བཞྱི་དང་། མྱི་ལོགས་པ་མེད་པའྱི་ས་པའྱི་བཏང་སོམས་ཀྱི་ེ་
བར་རྒྱུ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་ནོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པོ་དང་། གསུམ་པ་དང་། བཞྱི་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་
ལས་སེས་པ་རྣམས་དང་ནྱི་ས་མ་བཞྱིན་ཏེ། སོལ་འདྱིས་ལྷག་མ་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །བསམ་གཏན་དུ་
སེས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་བཏང་སོམས་ཆོས་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བ་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
གཅྱིག་དང་ལྡན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་
འདྱི་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་མདོའ ་ི དོན་ནྱི་གཞན་དུ་སྣང་ངོ་། །གང་ཞྱིག་གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དེ་ནྱི་
དམྱིགས་པ་དེ་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བར་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཡྱིད་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་
པ་དག་ཀང་ཐམས་ཅད་ནྱི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
དག་གྱིས་ཡྱིད་ཡུལ་རྣམས་ལ་ེ་བར་རྒྱུ་བར་བྱེད་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་ེ་བར་རྒྱུ་བར་བྱེད་ཅེ་ན། རེས་སུ་ཆགས་
པར་བྱེད། སོ་སོར་མ་བརགས་པ་ཡང་བཏང་སོམས་སུ་བྱེད་པ་སེ། གང་དག་གྱི་གེན་པོར་རག་ཏུ་ཡོད་པ་དྲུག་
གནས་པ་ཡྱིན་པ་སེ། མྱིག་གྱིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་ནས་ཡྱིད་བདེ་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་
བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ལ། དྲན་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་ཤེས་བཞྱིན་དུ་བཏང་སོམས་སུ་གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དེ་
བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཤེས་ནས་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་
འཇྱིག་རེན་པའྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
པའྱི་ཡྱིད་ེ་བར་རྒྱུ་བ་དེ་དགག་པ་མ་ཡྱིན་པར་བདེ་བར་མངོན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་ཡྱིད་བདེ་བ་ལ་སོགས་
པ་དེ་དག་ྱིད་ཞེན་པ་ལ་བརེན་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བ་ྱིད་ལ་བརེན་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་སོན་པའྱི་བཀའ་
སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གྱི་བྱེ་བྲག་སོན་པས་བཀའ་སྩལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཞེན་པ་ལ་བརེན་པ་
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རྣམས་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་དག་གོ །ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་བརེན་པ་རྣམས་ནྱི་དགེ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་
ཚོར་བ་དག་ཅེས་བྱ་བར་སྱིད་པའྱི་ཡན་ལག་འདྱིའྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ནྱི་དུ་མ་ཡོད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཡན་ལག་
ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་ཡང་མྱི་བརོད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བཤད་དང་འཆད་པར་འགྱུར་བ་གཞན། །འདྱིར་ཡན་ལག་
ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བཤད་ཟྱིན། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་འོག་ནས་འཆད་དེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོ་
སོར་རྣམ་རྱིག་པ། ཡྱིད་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཀང་དེ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སེ་མཆེད་དྲུག་ཀང་། དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་
རྣམ་ཤེས་རེན་མྱིག་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་དྭང་བ་རྣམས་ཞེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འདུ་བྱེད་དང་སྱིད་པ་ནྱི་ལས་ཀྱི་
མཛོད་ཀྱི་གནས་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སེད་པ་དང་ལེན་པ་རྣམས་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་གནས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་
གནས་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སར་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་མདོར་བསྡུ་ན་ོན་མོངས་པ་དང་།
ལས་དང་། གཞྱི་རྣམས་སོ་ཞེས་བསན་པ། འདྱིར་ནྱི་ོན་མོངས་ས་བོན་བཞྱིན། །ཀླུ་བཞྱིན་རྩྭ་བཞྱིན་ལོན་ཤྱིང་
བཞྱིན། །དེ་བཞྱིན་ཤུན་པ་བཞྱིན་དུ་འདོད། །འདྱིའྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན།
དཔེར་ན་ས་བོན་ལས་སོང་བུ་དང་། ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་སེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། ོན་མོངས་པ་ལས་ཀང་
ོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་གཞྱི་རྣམས་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་ཀླུ་གནས་པའྱི་མཚོ་ནྱི་སྐམ་པར་མྱི་འགྱུར་
བ་ལྟར། ོན་མོངས་པའྱི་ཀླན་ཀ་གནས་པའྱི་སེ་བའྱི་མཚོ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །དཔེར་ན་ནགས་ཚལ་ར་བ་ནས་
མ་ཕྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་བཅད་ཀང་སར་སེ་བར་འགྱུར་པ་ལྟར། ོན་མོངས་པ་ར་བ་ནས་མ་བཏོན་པའྱི་འགོ་བ་
རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །དཔེར་ན་ཤྱིང་ལོན་པ་རྣམས་དུས་དུས་སུ་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་རྣམས་སེད་པར་
བྱེད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀང་ལན་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་གཞྱི་རྣམས་
ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཤུན་པ་དང་བཅས་པའྱི་འབྲས་ཐུག་པོ་ཆེ་རྣམས་ནྱི་སེ་བར་ནུས་ཀྱི་འབའ་ཞྱིག་དག་ནྱི་
མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ོན་མོངས་པའྱི་ཐོབ་པའྱི་ཤུན་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལས་སེ་བ་གཞན་དུ་སེ་བར་ནུས་ཀྱི་
འབའ་ཞྱིག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞྱིག་ོན་མོངས་པ་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དང་འདྲ་བར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །ལས་ནྱི་ཤུན་བཅས་འབྲས་དང་འདྲ། །དེ་བཞྱིན་སན་དང་མེ་ཏོག་བཞྱིན། །འདྱི་ལ་ཤུན་པ་ཡོད་པས་ན་
ཤུན་པ་དང་བཅས་པ་སེ། ཤུན་པ་ལྟ་བུའྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་ཤུན་པ་དང་བཅས་པའྱི་འབྲས་
བུ་ལྟ་བུའྱི་ལས་བརོད་པར་བྱའོ། །དཔེར་ན་འབྲུ་དང་སན་དག་འབྲས་བུ་སྱིན་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བཞྱིན་དུ་ལས་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་སྱིན་ནས་ཡང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མངོན་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་
ན་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་བསེད་པར་བྱ་བ་ལ་ེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལྟར་ལས་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་བསེད་པར་བྱ་
བ་ལ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞྱི་ནྱི་བཟའ་བཏུང་གྲུབ་པ་བཞྱིན། དཔེར་ན་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་གྲུབ་ཟྱིན་
པ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སད་པར་བྱ་བ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་ཡང་བསེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟར་རྣམ་པར་སྱིན་པ་
ཞེས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་ཚེ་རབས་གཞན་དག་ཏུ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་གཞན་
དང་འབྲེལ་བ་ནྱི་མེད་དེ། གལ་ཏེ་འབྲེལ་བར་འགྱུར་ན་ནྱི་ཐར་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཚེའྱི་རྒྱུན་དེ་དེ་ལྟར་
རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ན་འདྱི་ལྟ་སེ་སྱིད་པ་བར་མ་དང་། སེ་བའྱི་སྱིད་པ་དང་། དུས་ས་མའྱི་སྱིད་པ་དང་།
འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པ་དང་། སྱིད་པ་བཞྱི་ལས་མྱི་འདའ་སེ། དེ་དག་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སྱིད་པ་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ལས་
གཅྱིག་ཏུ། སེ་བའྱི་སྱིད་པ་ོན་མོངས་ཅན། །ོན་མོངས་པ་གང་གྱིས་ཤེ་ན། རང་གྱི་ས་པའྱི་ོན་མོངས་
ཀུན། །ཆོས་མངོན་པ་པ་རྣམས་ན་རེ་སེ་བའྱི་སྱིད་པ་ས་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་
ཡྱིན་པ་ྱིད་དེ། གང་གྱིས་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་དགག་པར་བྱ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་དེ་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ཁོ་ནས་ཡྱིན་གྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་ཆྱིག་རྐྱ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གནས་སྐབས་དེ་ཞན་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། གང་ཞྱིག་གྱིས་གང་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དང་། ེ་བར་དཔྱད་པ་དེ་ལ་
ནྱི་དེའྱི་ཚེ་ོན་མོངས་པ་དེ་ྱིད་ེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། སོན་འཕངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྱིད་པ་བར་མ་ྱིང་
མཚམས་སོར་བ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞན་རྣམ་གསུམ་
མོ། །སྱིད་པ་བར་མ་ལ་སོགས་པ་སྱིད་པ་གཞན་གསུམ་ནྱི་དགེ་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་དང་གསུམ་ཆར་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སྱིད་པ་འདྱི་རྣམས་ལས་གང་ཞྱིག་གང་དང་ལྡན་ཞེ་ན། གཟུགས་མེད་
གསུམ། སྱིད་པ་བར་མ་མ་གཏོགས་ཏེ། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ནྱི་གང་དུ་ཕྱྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྱིད་པ་བར་
མ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ནས་གཞན་དུ་ན་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་ནྱི་མེད་དོ། །འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀྱི་
ཁམས་དག་གྱིས་ནྱི་ཆད་པ་མ་སོས་པས་སྱིད་པ་བཞྱི་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་གནས་པར་བྱས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་
སེམས་ཅན་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འགོ་བ་ཟས་ཀྱིས་གནས་པ་ཡྱིན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ྱིད་ཀྱིས་
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མངོན་པར་མཁྱེན་ཅྱིང་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་གཅྱིག་བཀའ་སྩལ་པ་འདྱི་ལྟ་སེ། སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཟས་ཀྱིས་གནས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མདོའ ་ི ཚིག་ཡྱིན་ནོ། །ཟས་རྣམས་ཀང་གང་དག་ཅེ་ན།
ཟས་ནྱི་བཞྱི་སེ། ཁམ་གྱི་ཟས་ནྱི་རགས་པ་དང་ཕྲ་བའོ། །ཕྲ་བ་ནྱི་སྱིད་པ་བར་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ། དྲྱི་ཟ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ལྷ་རྣམས་དང་། བསྐལ་པ་དང་པོ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། བྱེ་མ་དག་གྱི་ནང་དུ་ཏྱིལ་མར་བླུགས་པ་
བཞྱིན་དུ་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་འཇུག་པས་རྒྱུ་མཐུན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་
པས་ཕྲ་མོ་སེ། བྱྱིས་པ་དང་། དྲོད་གཤེར་ལས་སེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་འོ། །རེག་པ་ནྱི་གྱིས་པའོ། །ཡྱིད་ལ་
སེམས་པ་ནྱི་གསུམ་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཟས་ནྱི་བཞྱི་པའོ། །དེ་ལ་ཁམ་གྱི་ཟས་ནྱི་འདོད་པ་ན། །གཟུགས་
དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དག་ན་ནྱི་མེད་དོ། །དེའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དག་དེར་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་
ཡང་། སེ་མཆེད་གསུམ་གྱི་བདག་ྱིད་དོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱའྱི་སེ་མཆེད་རྣམས་ནྱི་སྣ་
དང་། ལེ་དང་ལུས་ཀྱིས་ཁམ་དུ་བཅད་ནས་ཁམ་དུ་བྱས་ཏེ་མྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་ཁམ་གྱི་ཟས་ཁོ་ན་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིབ་མ་དང་། ྱི་མ་དང་། མེ་དང་། འོད་དག་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་ཟས་ྱིད་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་ཕལ་ཆེ་
བར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གག་གོ །གང་དག་མྱི་མྱིད་ལ་གནས་པར་ཡང་བྱེད་པ་དེ་དག་ཀང་ཟས་ཕྲ་མོ་ཡྱིན་ཏེ།
ཁྲུས་དང་ལུས་མེ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཟས་མ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཁམ་དུ་བྱས་ནས་མྱིད་
པར་ནྱི་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་མ་ཡྱིན་དེས། །རང་དབང་གོལ་ལ་མྱི་ཕན་ཕྱྱིར། །ཟས་ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི་གང་དབང་པོ་དང་། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན་གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ནྱི་
མེད་པའྱི་ཚེ་རང་གྱི་དབང་པོའམ། དེའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཕན་མྱི་འདོགས་ན་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
གཞན་དང་གཞན་དག་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། གང་གྱི་ཚེ་མཐོང་བ་ན་བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་བདེ་བར་བྱེད་པ་
དེའྱི་ཚེ་ཡང་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་རྱིག་པ་ཟས་ཡྱིན་གྱི་གཟུགས་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་དང་། དག་བཅོམ་པ་ཟས་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་མཐོང་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕན་
འདོགས་པ་མེད་པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ། །རེག་དང་སེམས་པ་རྣམ་ཤེས་ནྱི། །ཟག་བཅས་ཟས་ཡྱིན་གསུམ་དག་
ན། །རེག་པ་གསུམ་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སེམས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟག་པ་དང་
བཅས་པ་དག་ཁོ་ན་ཟས་ཡྱིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་ཆར་ན་ཡང་ཡོད་དེ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་མ་ཡྱིན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་འདྱི་ལྟར་སྱིད་པ་གསོ་བར་བྱེད་པའྱི་དོན་ནྱི་ཟས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་ན་དེ་དག་ནྱི་
སྱིད་པ་ཟད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་ཡང་མདོ་ལས། སེམས་ཅན་བྱུང་བ་
རྣམས་གནས་པར་བྱེད་པ་དང་། འཚོ་བར་བྱེད་པ་དང་། སྱིད་པ་ཚོལ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
གསུངས་ནས་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པས་ཟས་དག་མ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ནྱི་
སེམས་ཅན་སེས་པ་རྣམས་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཤེས་ན། སྱིད་པ་ཚོལ་བ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། ཡྱིད་ལས་བྱུང་དང་
སྱིད་ཚོལ་དང་། །དྲྱི་ཟ་སྱིད་པ་བར་མ་དང་། །འགྲུབ་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྱིད་པ་བར་མ་ནྱི་བརོད་པ་
འདྱི་དག་གྱིས་གསུངས་སོ། །དེ་ནྱི་ཡྱིད་ལས་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་སེ། ཕྱྱིའྱི་ཁུ་ཆུ་དང་ཁག་
ལ་སོགས་པས་ཅུང་ཟད་ཀང་རྒྱུར་བྱས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྱིད་པ་ཚོལ་བའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
སྱིད་པ་ཚོལ་བའོ། །དྲྱི་ཟ་བའྱི་ཕྱྱིར་ན། དྲྱི་ཟའོ། །སེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་སེ།
མདོ་ལས། གནོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་མངོན་པར་གྲུབ་ནས་གནོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་སེ་བར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མདོ་ལས། གང་གྱིས་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་
ནྱི་སྤངས་ལ་སེ་བའྱི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་གང་ཟག་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱི་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཏེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ཁམས་གྱིས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བར་མ་དོར་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དག་བཅོམ་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་
པའོ། །ཡང་ན་བྱུང་བ་ནྱི་དག་བཅོམ་པའོ། །སྱིད་པ་ཚོལ་བ་རྣམས་ནྱི་སྱིད་པ་དང་བཅས་པ་དག་གོ །ཡང་ཟས་དུ་
ཞྱིག་ནྱི་སེམས་ཅན་བྱུང་བ་རྣམས་གནས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན། དུ་ཞྱིག་ནྱི་སྱིད་པ་ཚོལ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་
པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་ཐམས་ཅད་ཀང་གྱི་ག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁམ་གྱི་ཟས་
ཀང་དེ་ལ་ཆགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཟས་བཞྱི་ནྱི་ནད་དང་།
འབྲས་དང་། ཟུག་རྔུའྱི་ར་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྒ་ཤྱིའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡྱིད་ལ་སེམས་པ་ཡང་འདྱིར་
གནས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་སྣང་སེ། འདྱི་སྐད་དུ་ལོ་ེས་ཀྱིས་ེན་པའྱི་ཕ་ཞྱིག་ཐལ་བའྱི་རྐྱལ་བ་ཁ་ཐུར་མས་
གཏུར་ཏེ་ཕྱེ་ཡྱིན་ནོ། །བར་དུ་བུ་གྱིས་ཤྱིག་ཡྱིད་ཆེས་པར་བྱས་པ་དང་། དེ་གྱིས་ཀང་དེ་ལ་རོག་པར་བྱེད་
ཅྱིང་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ཏུ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །གཅྱིག་གྱིས་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ་སམ་སེ་རེ་བ་མེད་པར་གྱུར་པ་
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དང་ཤྱིའོ། །ཡང་རྒྱ་མཚོར་གྲུ་ཆག་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཐང་ཡྱིན་ནོ་སམ་ས་དབུ་བའྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་
སོང་སེ། དེ་ལ་ཀུན་དུ་བསྣམས་ནས་རེ་བ་མེད་པ་དང་ཤྱིའོ་ཞེས་གག་གོ་ཞེས་བརོད་དོ། །འགོ་བའྱི་རྣམ་གངས་
ལས་ཀང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནས་སོག་ཆགས་ཆེ་ལོང་རྣམས་ཆུ་ནང་ནས་སྐམ་ལ་འཐོན་ཏེ་བྱེ་མ་ཅན་གྱི་ཐང་ལ་སོ་
ང་རྣམས་བཞག་ནས་བྱེ་མས་བཀབ་སེ་སར་ཡང་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་དུ་འགོའ །ོ །དེ་ལ་མ་གང་དག་གྱིས་སོ་ང་ལས་
བརམས་ཏེ་དྲན་པས་མ་བརེད་པའྱི་སོ་ང་དེ་དག་ནྱི་འདྲུལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གང་དག་གྱིས་བརེད་པ་དེ་དག་ནྱི་
འདྲུལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་དེ། གཞན་གྱི་ཟས་ཀྱིས་ཟས་དང་བཅས་པར་འགྱུར་དུ་འོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་མྱི་
བརོད་ཀྱི། འདྱི་སྐད་དུ་སོ་ང་གང་དག་གྱིས་མ་ལས་བརམས་ནས་དྲན་པས་མྱི་བརེད་པས་དེ་དག་ནྱི་རེག་པའྱི་
གནས་སྐབས་དེ་དྲན་པས་འདྲུལ་བར་མྱི་འགྱུར་ལ། གང་དག་གྱིས་བརེད་པ་དེ་དག་ནྱི་འདྲུལ་བར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་ནྱི་བརོད་དོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཟས་བཞྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྱིད་པ་
རྣམས་གསོ་བར་བྱེད་པ་དག་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་དེ་ལྟ་ན་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་གཙོ་བོར་བཤད་དེ། འདྱི་
ལ་གནས་དང་ནྱི། རེན་པ་རྒྱས་པའྱི་དོན་དུ་གྱིས། །སྱིད་གཞན་འཕེན་དང་འགྲུབ་པ་ཡྱི། །དོན་དུ་གྱིས་ཏེ་གོ་
རྱིམ་བཞྱིན། །གནས་ནྱི་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་སོ། །དེ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་ཁམ་གྱི་ཟས་སོ། །རེན་པ་ནྱི་
སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །དེ་དག་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་རེག་པ་སེ། རེ་ཞྱིག་འདྱི་
གྱིས་ནྱི་འདྱིར་སེས་པའྱི་སྱིད་པ་གསོ་བར་བྱ་བ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་ལ་སེམས་པས་ནྱི་ཡང་སྱིད་པ་འཕེན་
པར་བྱེད་དོ། །འཕངས་ཟྱིན་པ་ནྱི་ལས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསོས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ས་བོན་ལས་མངོན་པར་
འགྲུབ་པས་འདྱི་གྱིས་ནྱི་མ་སེས་པའྱི་སྱིད་པ་སེས་པ་ལ་གཙོ་བོར་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་བཞྱིར་གསུངས་
སོ། །ས་མ་གྱིས་ནྱི་སེས་ཟྱིན་པ་གསོ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་མ་ལྟ་བུ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱྱི་མ་གྱིས་ནྱི་
སེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་ལྟ་བུ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གང་ལ་ལ་ཁམ་ཡྱིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཟས་ཀང་ཡྱིན་
ནམ་ཞེ་ན། ཁམ་ཡྱིན་ལ་ཟས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱི་སེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་ཁམ་གང་ལ་བརེན་
ནས་དབང་པོ་རྣམས་མས་པར་འགྱུར་ལ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀང་ཡོངས་སུ་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བའོ། །མུ་
གྱིས་པ་ནྱི་ཟས་གསུམ་པ་དག་གོ །གསུམ་པ་ནྱི་ཁམ་གང་ལ་བརེན་ནས་དབང་པོ་རྣམས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་
འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀང་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

191

རེག་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་པར་མུ་བཞྱིར་བྱའོ། །རེག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་དབང་པོ་
རྣམས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཟས་ཀང་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་ཡོད་དམ་
ཞེ་ན། ཡོད་དེ། གཞན་གྱི་ས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། གང་ཞྱིག་ཟོས་
ནས་ཟ་བ་པོ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ཡང་དང་པོ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟས་ཡྱིན་ནོ། །ཟས་ནྱི་དུས་གྱིས་
སུ་ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་དེ། ཡོངས་སུ་ལོངས་སོད་པའྱི་ཚེ་དང་། འཇུ་བའྱི་ཚེའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འགོ་བ་གང་ན་ཟས་
དུ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཐམས་ཅད་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་དེ། སེ་གནས་དག་ན་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །དམྱལ་བ་དག་ན་
ཁམ་གྱི་ཟས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལགས་ཀྱི་ཐུ་ལུམ་འབར་བ་དང་། ཟངས་ཞུན་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གནོད་པར་བྱེད་
པ་ཡང་ཟས་ཡྱིན་ན་ནྱི་མུ་བཞྱི་ལ་ཡང་གནོད་པར་འགྱུར་ལ་རབ་ཏུ་བྱེད་པའྱི་གཞུང་ཁམ་གྱི་ཟས་གང་ཞེ་ན།
ཁམ་གང་ལ་བརེན་ནས་དབང་པོ་རྣམས་རྒྱས་པར་འབྱུང་ཞྱིང་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀང་འཕེལ་བ་དང་འཚོ་
བ་དང་ེ་བར་འཚོ་བར་འགྱུར་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལ་ཡང་
གནོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཟས་ལ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་འགལ་བ་མེད་
དོ། །མས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཟས་ནྱི་དམྱལ་བ་དག་ཏུ་ཟས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེས་ཀང་བཀེས་པ་
དང་སྐོམ་པ་དག་འཇོམས་པར་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ྱི་ཚེ་བའྱི་དམྱལ་བ་དག་ན་མྱི་དང་འདྲ་བར་ཁམ་
གྱི་ཟས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་འགོ་བ་ལྔ་པ་ྱིད་དུ་རྱིགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། གང་གྱིས་ཕྱྱིའྱི་དྲང་སོང་འདོད་
པ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་བརྒྱ་ལ་ཟས་བྱྱིན་པ་བས་གང་གྱིས་འཛམ་བུའྱི་ཚལ་ན་འདུག་པའྱི་སོ་
སོའ ་ི སེ་བོ་གཅྱིག་ལ་བྱྱིན་ན་སྱིན་པ་དེ་བས་སྱིན་པ་འདྱི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ་ཞེས་གསུངས་པ། འཛམ་བུའྱི་
ཚལ་ན་འདུག་པའྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གང་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ན་གནས་པ་ལྟོ་དང་ལྡན་
པ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཅྱིག་ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་
མང་པོ་ལ་ཟས་བྱྱིན་ན་བསོད་ནམས་མང་པོར་འགྱུར་གྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཉུང་ངུ་ལ་ཟས་བྱྱིན་པས་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། གཞན་དག་ན་རེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ེ་བ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་དེ་སྐད་དུ་མྱི་བརོད་དེ། དེ་ལ་བྱྱིན་ན་དག་བཅོམ་པ་བྱེ་བ་ལ་
བྱྱིན་པ་བས་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་
192

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཐོབ་པ་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ཡྱིན་པར་དགོངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱིའྱི་མྱིང་ཡང་དོན་དང་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་ལ།
མདོའམ་བསན་བཅོས་གང་ལས་ཀང་འཛམ་བུའྱི་ཚལ་དུ་གཏོགས་པ་ནྱི་ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་
ཐོབ་པའོ་ཞེས་འོལ་ཕྱྱིར་མ་བཤད་པས་འདྱི་ནྱི་ཡོངས་སུ་རོག་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི། འདྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་འཛམ་བུའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་རྱིགས་ཏེ། སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་དེ་ནྱི་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བར་འདྲ་བས་དེའྱི་ཚེ་དེ་དག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ནྱི་དེ་དག་མཐའ་ཡས་པ་
བས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ན། བརྒྱ་སོས་པ་ནྱི་དང་པོའ ་ི དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་
དེ་ལྟ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ལྟར་དེ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱྱི་རོལ་པ་རྣམས་ལས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་
བུ་ལ་ཞུགས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་མཛད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འཛམ་བུའྱི་ཚལ་དུ་གཏོགས་པ་
ལས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཇྱི་ལྟ་
བ་དང་། ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཇྱི་ལྟར་ཚེ་ཟད་པ་ལ་སོགས་པས་འཆྱི་འཕོ་བ་ལ་ཡང་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །ད་ནྱི་སེམས་གང་ལ་གནས་ཏེ་འཆྱི་འཕོ་བ་དང་སེ་བར་འགྱུར་བ་འདྱི་བརོད་པར་བྱ་སེ། འཆད་དང་
མཚམས་སོར་འདོད་ཆགས་བྲལ། །མས་དང་འཆྱི་འཕོ་སེ་བ་རྣམས། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཁོ་ནར་འདོད། །ཅེས་
བྱ་བ་སྨྲོས་སོ། །དེ་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཡང་དག་པར་འཆད་པ་དང་། དགེ་བའྱི་ར་བ་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་དང་།
ཁམས་དང་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་མས་པ་དང་། འཆྱི་འཕོ་བ་དང་། སེ་བ་དང་།
ཆོས་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་བ་སོས་
པ་ནྱི་སྱིད་པ་བར་མར་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ངོ་བོར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཚོར་བ་ནྱི། འཆྱི་འཕོ་སེ་
བ་བཏང་སོམས་ལ། །འཆྱི་འཕོ་བ་ནྱི་འཆྱི་འཕོ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །སེ་བ་ནྱི་སེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་གྱིས་བདེ་བ་ཡང་
མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་མྱི་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚོར་བ་གཞན་དག་ནྱི་
གསལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་བ་དག་གྱིས་འཆྱི་འཕོ་བ་དང་སེ་བར་ནྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་
ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལ་ཡང་། རེ་གཅྱིག་སེམས་མེད་ལ་དེ་མེད། །འཆྱི་འཕོ་བ་དང་སེ་བ་ཞེས་བྱ་བར་སར་
རོ། །སྐལ་བ་མྱི་མམ་པའྱི་ས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མམ་པར་གཞག་པའྱི་སེམས་ལ་འཆྱི་འཕོ་བའམ་སེ་བ་མེད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དོ། །སེམས་མེད་པ་ལ་ཡང་མེད་དེ། སེམས་མེད་པ་ལ་ནྱི་གནོད་པ་བྱ་བར་མྱི་ནུས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་དེའྱི་ལུས་
ཡོངས་སུ་འཇྱིག་པར་རོམ་པ་དེའྱི་ཚེ་ཡང་དེ་ལས་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དེའྱི་ལུས་དང་འབྲེལ་པའྱི་སེམས་མངོན་དུ་
གྱུར་ནས་ཕྱྱིས་འཆྱི་འཕོ་བར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་བ་ལ་ཡང་སེམས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ོན་མོངས་པ་མེད་པར་མྱི་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་མེད་པར་རྱིགས་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། །འཆྱི་བའྱི་སྱིད་
པ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་ལ། དག་བཅོམ་པ་ནྱི། མྱ་ངན་འདས་ལུང་བསན་མྱིན་གྱིས། །སོད་ལམ་པ་དང་།
གལ་ཏེ་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་བཏང་སོམས་ཡོད་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སེམས་ལ་གནས་ནས་
སོ། །ཅྱི་སེ་མེད་ན་ནྱི་སོད་ལམ་པ་ཁོ་ན་ལའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ལ་མ་ཡྱིན་
ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མ་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་འཆད་པའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་འཆྱི་བ་ན་ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་
གང་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགག་ཅེ་ན། ཅྱིག་ཅར་འཆྱི་ན་ནྱི་ཡྱིད་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་མོད་ལ་འགག་
པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྱིམ་གྱིས་འཆྱི་འཕོ་བ་ན་དེའྱི་ཚེ། འོག་མྱིན་ལྷར་འགོ་མྱི་སེ་རྣམས། །རྱིམ་གྱིས་འཆྱི་ན་
རྐང་པ་དང་། །ལྟེ་བ་སྱིང་གར་ཡྱིད་འཆྱི་འཕོ། །འོག་ཏུ་འགོ་བས་ན་འོག་ཏུ་འགོ་བ་སེ། ངན་སོང་དུ་འགོ་བ་རྣམས་
སོ། །མྱིར་འགོ་བས་ན་མྱིར་འགོ་བས་ཏེ། མྱིའྱི་ནང་དུ་འགོ་བ་རྣམས་སོ། །ལྷར་འགོ་བས་ན་ལྷར་འགོ་བ་སེ། ལྷའྱི་
ནང་དུ་འགོ་བ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་གངས་བཞྱིན་དུ་རྐང་པ་དང་། ལྟེ་བ་དང་། སྱིང་གར་
འགག་གོ །ཡང་མྱི་སེ་བས་ན་མྱི་སེ་བ་སེ། དག་བཅོམ་པ་དག་གོ །དེ་དག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྱིང་ཁར་འགག་
གོ །གཞན་དག་ན་རེ་སྱི་བོར་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་ཏུ་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་འགག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཆྱི་བའྱི་ལུས་ཀྱི་
དབང་པོ་ནྱི་རྡོ་ལེབ་བསེགས་པའྱི་ཐོག་ཏུ་ཆུས་བཏབ་པ་ཞུམ་པར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ་རྐང་པ་ལ་སོགས་པར་
ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གནད་འཆད་པའྱི་ཚོར་བས་ེན་པའྱི་སོག་ཆགས་རྣམས་ནྱི་ཕལ་ཆེར་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་རྱིམ་
གྱིས་འཆྱི་བར་འགྱུར་རོ། །གནད་གཅོད་པ་ནྱི་ཚུལ་སོགས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་འགའ་ཞྱིག་མས་ན་འཆྱི་བར་
འགྱུར་བ་དེ་དག་ནྱི་གནད་རྣམས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་དག་ཀང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གྱི་ཁམས་རྣམས་ལས་གང་ཡང་
རུང་བ་ཞྱིག་དྲག་ཏུ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་པ་མཚོན་ཆ་ཐམས་ཅད་བདར་བས་བཏབ་པ་དང་འདྲ་བས་ཚོར་བ་མྱི་
བཟད་པ་དག་གྱིས་བཅད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་གྱི། དེ་དག་ཤྱིང་གཅོད་པ་ལྟ་བུར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་བཅད་པ་དང་
འདྲ་བར་ཡང་གཡོ་བ་མེད་པས་ན་བཅད་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སའྱི་ཁམས་ཀྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོན་བཞྱི་པ་
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མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རླུང་དང་མཁྱིས་པ་དང་བད་ཀན་རྣམས་ནྱི་སོན་གསུམ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་གྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་ཅྱི་
རྱིགས་པར་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གྱི་ཁམས་དག་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་འཇྱིག་པ་དང་ཆོས་
མཐུན་པས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལྷ་དག་གྱི་ནང་ན་ནྱི་གནད་འཆད་པ་མེད་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་ལྷའྱི་བུ་འཆྱི་བའྱི་
ཆོས་ཅན་ལ་ནྱི་ེ་བའྱི་ས་ལྟས་ལྔ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གོས་རྣམས་དང་རྒྱན་རྣམས་ལས་ས་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་
འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ལུས་ཀྱི་འོད་ཆུང་བར་འགྱུར། ཁྲུས་བྱས་པའྱི་ཆུའྱི་ཐྱིགས་པ་དག་ལུས་ལ་ཆགས་པར་
འགྱུར། གཡོ་བའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་ཡང་བློ་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་གནས་པར་འགྱུར། མྱིག་གྱིས་འཛུམས་པ་དང་
འབྱེད་པ་དག་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །འཆྱི་བའྱི་ལྟས་ལྔ་ལས་ནྱི་མྱི་འདའ་སེ།
གོས་དྲྱི་མ་ཅན་དུ་འགྱུར། མེ་ཏོག་ཕྲེང་རྱིང་པར་འགྱུར། མཆན་ཁུང་གྱིས་ནས་རྡུལ་འབྱུང་བར་འགྱུར། ལུས་
ལས་དྲྱི་ང་བ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར། ལྷའྱི་བུ་རང་གྱི་སན་ལ་མྱི་དགའ་བར་འགྱུར་བའོ། །སེམས་ཅན་གྱི་འཇྱིག་
རེན་འདྱི་དེ་ལྟར་སེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་འཆྱི་འཕོ་བ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚོགས་གསུམ་དུ་བཞག་སེ།
ཚོགས་གསུམ་ནྱི་ཡང་དག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པའྱི་ཚོགས་དང་། ལོག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པའྱི་ཚོགས་དང་། མ་ངེས་
པའྱི་ཚོགས་སོ། དེ་ལ་འཕགས་དང་མཚམས་མེད་བྱེད་པ་དག་ཡང་དག་ལོག་པ་ྱིད་དུ་ངེས། །ཡང་དག་པ་ྱིད་
གང་ཞེ་ན། མདོ་ལས་གང་འདོད་ཆགས་གཏན་ནས་སྤངས་པ་དང་། ཞེ་སང་གཏན་ནས་སྤངས་པ་དང་། གཏྱི་
མུག་གཏན་ནས་སྤངས་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་གཏན་ནས་སྤངས་པ་ྱིད་ནྱི་ཡང་དག་པ་ྱིད་དུ་ཞེས་
འབྱུང་ངོ་། །འཕགས་པ་རྣམས་ངག་ཞེ་ན། གང་དག་ལ་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལམ་སེས་པའོ། །སྱིག་པའྱི་ཆོས་ལས་
རྱིང་དུ་སོང་བས་ན་འཕགས་པ་རྣམས་ཏེ། གཏན་དུ་འབྲེལ་བའྱི་ཐོབ་པ་རེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་ནྱི་ོན་མོངས་
པ་ཟད་པར་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་དག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཐོབ་པ་ཡང་
གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་དག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པ་དག་
མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་དག་ནྱི་ལོག་པ་ྱིད་དུ་ཡང་ངེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་དེ་ལྟར་ཐོགས་ན་སྱིད་པ་ལན་
བདུན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་དུས་ངེས་པར་ཡང་དག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལོག་པ་ྱིད་གང་ཞེ་ན།
དམྱལ་བ་རྣམས་དང་། དུད་འགོ་དང་། ཡྱི་དྭགས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་ལོག་པ་ྱིད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལ་མཚམས་མེད་པ་
བྱེད་པ་རྣམས་ནྱི་དམྱལ་བར་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལོག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ངེས་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནྱི་མ་ངེས་པའོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་སེ། དེ་དག་ནྱི་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་ན་གྱི་ག་ལ་བརེན་པ་ྱིད་དང་། གྱི་ག་ལ་མྱི་
བརན་པ་ྱིད་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རེན་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་བཤད་པར་བྱ་
སེ། དེ་ལ་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི། །གནས་པར་འདོད་པའྱི་འོག་དག་གྱི །རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྔམས་སུ་ནྱི། །ས་
ཡ་དྲུག་འབུམ་གངས་མེད་དོ། །སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆེན་པོའ ་ི འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གནས་པར་
འདོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་འོག་ན་ནམ་མཁའ་ལ་བརེན་པའྱི་རླུང་གྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་པར་འགྲུབ་སེ། དེའྱི་རྔམས་སུ་ནྱི་དཔག་ཚད་ས་ཡ་དྲུག་འབུམ་མོ། །རྒྱར་ནྱི་གངས་མེད་དེ།
འདྱི་ལྟར་གང་ཆེན་པོ་ཆེན་པོའ ་ི རྡོ་རེས་ཀང་གཞྱིག་པར་མྱི་ནུས་པར་ས་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་སེང་ན། ཆུ་རྔམས་
འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཅྱིག་དང་། །སོང་ཕྲག་དག་ནྱི་ྱི་ཤུའོ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། སེམས་ཅན་
རྣམས་ཀྱི་ལས་དག་གྱིས་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེར་སྱིན་རྣམས་འདུས་ནས། ཆར་གྱི་རྒྱུན་གའ་ཤྱིང་ཙམ་ལ་
བབ་པ་དེ་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་རྔམས་སུ་ནྱི་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཅྱིག་དང་ྱི་
ཁྱིའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཆུ་དེ་དག་ཐད་ཀར་མྱི་འབོ་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཏེ།
དཔེར་ན་བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་ཟོས་པ་དང་འཐུང་བ་མ་ཞུ་བ་ལོང་ཀར་མྱི་ལྟུང་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སེ་
པ་གཞན་དག་ན་རེ་སང་གྱི་ཚུལ་དུ་རླུང་གྱིས་འཛིན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་མཐུ་
ལས་བྱུང་བའྱི་རླུང་དག་གྱིས་ཆུ་དེ་ཀུན་ནས་དཀྲུགས་པ་ནའོ་མ་བསྐོལ་བ་སྱིས་མ་ཆགས་པའྱི་ཚུལ་དུ་སེང་མ་
གསེར་དུ་འགྱུར་རོ། །ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཕྱྱིས་ནྱི་རྔམས་སུ་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱད། ལྷག་མ་དག་ནྱི་གསེར་དུ་
འགྱུར། །ལྷག་མ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཅེ་ན། ཆུའྱི་སེང་རྱིམ་དཔག་ཚད་སུམ་འབུམ་ྱི་ཁྱི་གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ས་
གཞྱིར་གྱུར་པ་དེའྱི་ཆུ་དང་གསེར་གྱི་རྔམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཆུ་དང་གསེར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །ཐད་ཀར་
འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གྱིས་དང་། །སོང་ཕྲག་གསུམ་དང་བརྒྱ་ཕྲག་ནྱི། །ཕྱེད་དང་ལྔ་རྣམས་ཁོ་ནའོ། །འདྱི་གྱི་ག་རྒྱ་
མམ་མོ། །ཁོར་ཡུག་ཏུ་ནྱི་སུམ་འགྱུར་རོ། །ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བརྱི་ན་ནྱི་སུམ་འགྱུར་དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔག་ཚད་
ས་ཡ་ཕྲག་གསུམ་དང་། འབུམ་ཕྲག་དྲུག་དང་། ཁྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །གསེར་གྱི་ས་གཞྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
ཆུའྱི་སེང་ན་གནས་པ་གང་ཡྱིན་པ། དེ་ལ་ལྷུན་པོ་གའ་ཤྱིང་འཛིན། །གཤོལ་མདའ་འཛིན་དང་སེང་ལྡེང་
ཅན། །དེ་བཞྱིན་བལྟ་ན་སྡུག་རྱི་དང་། །ར་རྣ་དང་ནྱི་རྣམ་བདུད་དང་། །མུ་ཁྱུད་འཛིན་རྱིའོ། །རྱི་ཆེན་པོ་བརྒྱད་པོ་
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འདྱི་དག་ནྱི་གསེར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྱི་རབ་ནྱི་དབུས་ནའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རྱི་
རབ་བསྐོར་ཏེ་གནས་སོ། །རྱི་བདུན་གྱི་ར་བས་བསྐོར་བ་དེའྱི་ཕྱྱི་རྱིམ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྱི་མུ་ཁྱུད་འཛིན་
ནོ། །དེ་ནས་ནྱི་གྱིང་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱི་རོལ་ན་ནྱི་གྱིང་བཞྱི་དག་གོ །དེ་དག་གྱི་ཡང་ཕྱྱི་རོལ་ན་ནྱི་ཁོར་
ཡུག་སེ། དེས་ནྱི་གྱིང་བཞྱིར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་ཏེ། དེ་དག་ལས། བདུན་ནྱི་གསེར་ཡྱིན་ཏེ་ལགས་སོ། །གའ་
ཤྱིང་འཛིན་ལ་སོགས་པའྱི་རྱི་བདུན་ནྱི་གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །ཁོར་ཡུག་ནྱི་ལགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་
ནོ། །ལྷུན་པོ་རྱིན་ཆེན་བཞྱིའྱི་རང་བཞྱིན། གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་། དངུལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་། བཻ་ཌཱུརྻའྱི་
རང་བཞྱིན་དང་ཤེལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ། ངོས་བཞྱི་དག་ཏུ་གངས་བཞྱིན་ནོ། །རྱི་རབ་ཀྱི་ངོས་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་
རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དེའྱི་མཐུས་དེའྱི་ངོས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ཡང་དེའྱི་ཁ་དོག་ཏུ་སྣང་སེ། དེའྱི་ངོས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་
ལོགས་བཻ་ཌཱུརྻའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་འོད་ཀྱི་ཁ་དོག་གྱིས་འདྱིའྱི་ནམ་མཁའ་ཡང་བཻ་ཌཱུརྻའྱི་ཁ་དོག་ཏུ་སྣང་
ངོ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཡང་དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ས་གཞྱི་ལ་ཆར་པའྱི་རྒྱུན་འབབ་
སེ། ས་བོན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཁོང་ན་ཡོད་པའྱི་ཆུ་དེ་དག་མཐུ་རྣམ་པ་དུ་མའྱི་བྱེ་བྲག་དང་ལྡན་པའྱི་རླུང་དག་
གྱིས་བཤྱིག་པ་ན་རྱི་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། གང་རྱིགས་ཐ་དད་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་ཁྱད་
པར་བསེད་པར་བྱ་བ་ལ་མ་ཕྲད་པར་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་གྱི། ཇྱི་ལྟར་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྫས་གནས་པ་ལ་ཆོས་གཞན་ལོག་ན་ཆོས་
གཞན་འབྱུང་བའོ། །འདྱི་ལ་ེས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། གནས་པ་གང་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བརག་པར་བྱ་
བའྱི་ཆོས་ཅན་ྱིད་མེད་དོ། །ཆོས་ཅན་རྣམས་ལས་ཆོས་ཅན་གཞན་ནོ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་ཟེར། ཆོས་དེ་ྱིད་གཞན་
དུ་འགྱུར་བ་ཙམ་ནྱི་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་མྱི་རྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་
ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ྱིད་འདྱི་ཡྱིན་ལ། འདྱིས་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་གྱི་ལུགས་འདྱི་ནྱི་སོན་མ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱུང་བའྱི་གསེར་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀྱི་མཐུས་བསེད་པའྱི་རླུང་དག་གྱིས་བསྡུས་ནས་ཕུང་
པོར་བྱེད་དེ། དེ་དག་ནྱི་རྱི་དག་ཏུའང་འགྱུར་ལ། གྱིང་རྣམས་སུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །རྱི་རབ་ལ་སོགས་པ་ཁོར་ཡུག་
ལ་ཐུག་པའྱི་རྱི་དེ་དག་ནྱི་ཆུའྱི་ནང་དུ་བརྒྱད་ཁྱི་དག་ནུབ་བོ། །དེ་དག་གསེར་གྱི་ས་གཞྱིའྱི་སེང་ན་ཆུ་དཔག་ཚད་
བརྒྱད་ཁྱི་ཡོད་པ་དེར་ནུབ་བོ། །ཆུའྱི་སེང་དུ་ཡང་། དཔག་ཚད་དག་ནྱི་བརྒྱད་ཁྱིའོ། །དེ་ལྟར་ན་རྱི་རབ་ནྱི་འཕང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དུ་དཔག་ཚད་འབུམ་དྲུག་ཁྱིའོ། །བརྒྱད་པོའ་ི འཕང་དུ་ཕྱེད་ཕྱྱིད་དབྲྱི། །རྱི་རབ་ཆུའྱི་སེང་དུ་ཇྱི་ཙམ་འཕགས་པ་
དེའྱི་ཕྱེད་ནྱི་གའ་ཤྱིང་འཛིན་ཏེ། དཔག་ཚད་བཞྱི་ཁྱི་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཕྱེད་ནྱི་གཤོལ་མདའ་འཛིན་ཏོ་ཞེས་བྱ་བས།
དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་དག་ལ་ཡང་མུ་ཁྱུད་འཛིན་གྱི་ཕྱེད་ནྱི་ཁོར་ཡུག་སེ། འཕང་དུ་དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་ཕྱེད་དང་
བཅུ་གསུམ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཀྱིས་དབྲྱི་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་དག་རྔམས་སུ་འཕང་དང་
མམ། །དེ་དག་ཆུ་ལས་ཇྱི་ཙམ་གེན་དུ་འཕགས་པ་རྔམས་སུ་ཡང་དེ་ཙམ་སེ། རྒྱར་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །དེ་
དག་བར་བདུན་རོལ་མཚོ་ཡྱིན། །མུ་ཁྱུད་འཛིན་ལ་ཐུག་པའྱི་རྱི་དེ་དག་གྱི་བར་བདུན་ནྱི་རོལ་མཚོ་བདུན་ཞེས་
བྱ་སེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྱི་ཆུས་གང་ངོ་། །ཆུ་དེ་ནྱི་བསྱིལ་བ་དང་། ཞྱིམ་པ་དང་། ཡང་པ་དང་།
འཇམ་པ་དང་། དྭངས་པ་དང་། དྲྱི་ང་བ་མེད་པ་དང་། འཐུང་ན་མགྱིན་པ་ལ་མྱི་གནོད་པ་དང་། འཐུངས་ན་ལྟོ་ལ་
མྱི་གནོད་པའོ། །ཡང་དེ་དག་ལས། དང་པོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའོ། །རྱི་རབ་དང་གའ་ཤྱིང་འཛིན་གྱི་བར་དུ་གྱི་
རོལ་མཚོ་དང་པོ་ནྱི་ཁ་ཚོན་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྱིའོ། །དེ་ནྱི་ནང་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡྱིན། །རྒྱ་མཚོ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ནང་
གྱི་དང་ཕྱྱིའྱི་འོ། །རོལ་མཚོ་དེ་ནྱི་ནང་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ངོས་ལ་སུམ་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཚོན་ནྱི་དཔག་ཚད་
བརྒྱད་ཁྱི་བཤད་དོ། །ངོས་ལ་ནྱི་གའ་ཤྱིང་འཛིན་གྱི་འགམ་ནས་བགངས་ན་སུམ་འགྱུར་ཏེ། དཔག་ཚད་ྱིད་
འབུམ་བཞྱི་ཁྱིའོ། །རོལ་མཚོ་གཞན་ནྱི་ཕྱེད་ཕྱེད་དོ། །གའ་ཤྱིང་འཛིན་ནས་གཤོལ་མདའ་འཛིན་གྱི་བར་གྱི་
རོལ་མཚོ་གྱིས་པ་ནྱི་དང་པོའ ་ི ཕྱེད་དེ། དཔག་ཚད་བཞྱི་ཁྱི་ཡྱིན་ལ། གསུམ་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས།
དེ་བཞྱིན་དུ་རོལ་མཚོ་བདུན་པ་ནྱི། དཔག་ཚད་སོང་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུའོ། །རོལ་མཚོ་
གཞན་རྣམས་ཕྱེད་ཕྱེད་ཀྱིས་དབྲྱིའོ། །དེ་དག་གྱི་སྱིད་དུ་ནྱི་ཧ་ཅང་འབྱམས་ཀླས་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་བགངས་
སོ། །ལྷག་མ་ཕྱྱིའྱི་མཚོ་ཆེན་ཡྱིན། ལྷག་མ་གང་ཞྱིག་ཅེ་ན་མུ་ཁྱུད་འཛིན་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་བར་དེའྱི་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་རྒྱ་
མཚོ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཏེ། ཚྭ་སོའ ་ི ཚྭ་ཆུས་གང་ངོ་། །དེ་ཡང་ཁ་ཚོན་དུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་དང་སོང་ཕྲག་
ནྱི་ྱི་ཤུ་གྱིས་སོ། །དེ་ལ་རྱི་རབ་ཀྱི་ངོས་བཞྱི་ནྱི་གྱིང་བཞྱི་སེ། དེ་ལ་ནྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་སེ་ངོས་གསུམ་ལ།
སོང་ཕྲག་གྱིས་པོ་ཤྱིང་རའྱི་དབྱྱིབས། །དེའྱི་ངོས་གསུམ་ལ་དཔག་ཚད་ྱིས་སོང་ྱིས་སོང་ཡོད་ལ། དེའྱི་
དབྱྱིབས་ཀང་ཤྱིང་ར་དང་འདྲའོ། །དེའྱི་དབུས་སུ་གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ས་གཞྱི་ལ་གང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་བཞུགས་ནས་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེད་པར་མཛད་པ་རྡོ་རེའྱི་གདན་མངོན་པར་འགྲུབ་སེ། དེ་ནྱི་
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ལུས་སམ་ས་ཕྱོགས་གཞན་གྱིས་བཟོད་པར་མྱི་ནུས་སོ། །གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་བཞྱིའོ། །དེའྱི་ངོས་
བཞྱི་པ་དག་ལ་ནྱི་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་བཞྱི་སེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་ཤྱིང་ར་ཆེན་པོའ་ི དབྱྱིབས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ནོ། །ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་ཟླ་གམ་འདྲ། །འདྱི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་ངོས་རོལ་ན་ཤར་གྱི་ལུས་
འཕགས་ཀྱི་གྱིང་ཡོད་དེ། དེ་ནྱི་ཟླ་བ་ཁམ་པ་ལྟ་བུར་མངོན་པར་གྲུབ་བོ། །རྒྱར་ནྱི་ངོས་གསུམ་འདྱི་དང་
འདྲའོ། །ཇྱི་ལྟར་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ལ་དཔག་ཚད་ྱིས་སོང་ྱིས་སོང་ཡོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་
སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །ངོས་བཞྱི་པ་ལ་ནྱི་དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །བ་ལང་སོད་གྱིང་ཟླུམ་པོ་སེ། །སོང་
ཕྲག་ཕྱེད་དང་བརྒྱད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་ངོས་རོལ་ན་བ་ལང་སོད་ཀྱི་གྱིང་ཡོད་དེ།
དཔག་ཚད་བདུན་སོང་ལྔ་བརྒྱའོ། །དེ་ནྱི་ཟླ་བ་་བ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་ནས་ཟླུམ་པོ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དབུས་སོང་ཕྲག་ཕྱེད་
དང་གསུམ། །ཆུ་ཞེང་དུ་ནྱི་དཔག་ཚད་སོང་ཕྲག་ཕྱེད་དང་གསུམ་མོ། །ས་མྱི་སན་བརྒྱད་གྲུ་བཞྱིར་མམ། །འདྱི་
ནས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་ངོས་ལ་བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་གྱི་གྱིང་ཡོད་དེ། ཀུན་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་སོང་ཡོད་
དོ། །དབྱྱིབས་ནྱི་ཁྱིའུ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྱི་སེ། ཇྱི་ལྟར་ངོས་གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་ྱིས་སོང་ཡོད་པ་ལྟར་
གཞན་དག་ཀང་དེ་དང་འདྲ་སེ། ཅུང་ཟད་ཀང་ལྷག་མ་མེད་དོ། །གྱིང་གང་གྱི་དབྱྱིབས་ཅྱི་འདྲ་བ་དེ་ན་གནས་པའྱི་
མྱི་རྣམས་ཀྱི་གདོང་གྱི་དབྱྱིབས་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཡང་དེ་དག་གྱི་བར་བར་ན་བར་གྱི་གྱིང་རྣམས་མངོན་པར་
གྲུབ་པ་དེ་དག་ནྱི་གང་ཡྱིན། དུ་ཞྱིག་ནྱི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ཡྱི་བར་གྱི་གྱིང་བརྒྱད་ནྱི། །ལུས་དང་ལུས་འཕགས་ས་མྱི་
སན། །ས་མྱི་སན་གྱི་ཟླ་དང་ནྱི། །རྔ་ཡབ་དང་ནྱི་རྔ་ཡབ་གཞན། །གཡོ་ལྡན་དང་ནྱི་ལམ་མཆོག་འགོ། །དེ་ལ་ལུས་
དང་ལུས་འཕགས་ནྱི་ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་ཀྱི་གྱིང་འཁོར་ཡྱིན་ནོ། །ས་མྱི་སན་དང་ས་མྱི་སན་གྱི་ཟླ་ནྱི་བྱང་གྱི་
ས་མྱི་སན་གྱིའོ། །གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགོ་ནྱི་ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སོད་ཀྱིའོ། །རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན་ནྱི་
འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་སེ། ཐམས་ཅད་ན་ཡང་མྱི་རྣམས་གནས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། གཅྱིག་ན་སྱིན་པོ་དག་གནས་
སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ནས་བྱང་དུ་རྱི་ནག་པོ། །དགུ་འདས་གངས་རྱིའོ། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱིའྱི་བྱང་ཕྱོགས་
འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱི་ྱིད་ན་རྱི་ནག་པོ་གསུམ་ཡོད་དོ། །དེ་དག་འདས་ནས་ཡང་གསུམ་ཡོད་དེ། དེ་འདས་ནས་
ཡང་གསུམ་ཡོད་དོ། །རྱི་ནག་པོ་དགུ་འདས་པའྱི་ཕ་རོལ་ན་གངས་རྱི་ཡོད་དོ། །དེ་ནས་ནྱི། སྤོས་ངད་ལྡང་བའྱི་
ཚུ་རོལ་ན། །ཆུ་ཞྱིང་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའྱི་མཚོ། །གངས་རྱི་དེའྱི་ཕ་རོལ་རྱི་སྤོས་ཀྱི་ངང་ལྡང་བའྱི་ཚུ་རོལ་ན་མཚོ་མ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

199

དྲོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གནས་པ་ལས་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞྱི་པོ་གངྒཱ་དང་། སྱིན་དྷུ་དང་། སྱི་ཏ་དང་། པཀྵུ་འབབ་པ་ཡོད་
དོ། །དེའྱི་ཞེང་དུ་ཡང་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡོད་ལ། ཆུར་ཡང་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡོད་དེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་
ལྡན་པའྱི་ཆུས་གང་ངོ་། །དེར་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་མྱིས་འགོ་བར་དཀའོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་དྲུང་ན་གང་ལ་
འབྲས་བུ་མངར་པོ་དག་ཡོད་པ་ཤྱིང་འཛམ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་མངོན་པར་འགྲུབ་སེ། དེའྱི་དབང་གྱིས་འདྱི་འཛམ་བུའྱི་
གྱིང་ཞེས་བྱ་བར་གགས་སོ། །ཡང་ན་དེའྱི་འབྲས་བུའྱི་དབང་གྱིས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ཞེས་བྱ་བར་གགས་
སོ། །དམྱལ་བ་རྣམས་ནྱི་གང་རོལ་ན་ཡོད། ཚད་ནྱི་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་ན། འདྱི་འོག་སོང་ཕྲག་ྱི་ཤུ་ན། །མནར་མེད་པའོ་
དེ་ཙམ་མོ། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་འོག་དཔག་ཚད་ྱི་ཁྱི་ན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་མནར་མེད་པ་ཡོད་དེ།
གནམ་འཕང་དང་རྒྱར་ནྱི་དཔག་ཚད་ྱི་ཁྱིའོ། །དེའྱི་འོག་གཞྱི་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། འདྱི་ནས་ནྱི་དཔག་ཚད་བཞྱི་
ཁྱི་ཡོད་དོ། །སྡུག་བསལ་བར་ཆད་མེད་པས་ན་མནར་མེད་པའོ། །གཞན་དག་ནྱི་སྡུག་བསལ་བར་ཆད་དང་
བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ཡང་སོས་ན་ནྱི་ལུས་རྣམས་བཅད་ཅྱིང་ཕུག་ལ་བཏགས་ཀང་རླུང་གང་མོ་དག་
ལངས་ན་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཡང་སོས་པར་འགྱུར་བས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་སོས་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེ་ན་
བདེ་བའྱི་གནས་སྐབས་མེད་པས་ན་མནར་མེད་པ་སེ། གཞན་དག་ན་ཡང་བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་
ལས་བྱུང་བ་ནྱི་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པར་བྱུང་བ་ནྱི་འགག་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡྱི་སེང་ན་དམྱལ་བ་
བདུན། །མནར་མེད་པ་དེའྱི་སེང་ན་དམྱལ་བ་བདུན་པོ་རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང་། ཚ་བ་དང་། ངུ་འབོད་ཆེན་པོ་དང་། ངུ་
འབོད་དང་། བསྡུས་འཇོམས་དང་། ཐྱིག་ནག་དང་། ཡང་སོས་དག་གོང་ནས་གོང་དུ་གནས་སོ། །གཞན་དག་ན་
རེ་མནར་མེད་པའྱི་གོ་དག་ན་གནས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་ཀང་། བརྒྱད་པོ་ཀུན་ལ་ལྷག་བཅུ་དྲུག །བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས། དེ་ལྟར་དེ་དག་དམྱལ་བ་ནྱི། །བརྒྱད་ཅེས་བྱ་སེ་རྒལ་བར་དཀའ། །དྲག་པོའ ་ི ལས་ཀྱིས་ཀུན་དུ་
གང་། །རེ་རེ་ལ་ཡང་ལྷག་བཅུ་དྲུག །རྱིག་པ་བཞྱི་དང་སོ་བཞྱི་སེ། །རྣམ་ཕྱེ་རྱིས་སུ་ཆད་པ་ཡྱིན། །ལགས་ཀྱི་རྭ་
བས་ཀུན་དུ་བསྐོར། །ལགས་དག་གྱིས་ནྱི་གང་བ་ཡྱིན། །དེ་ལ་ལགས་འབར་ས་གཞྱི་སེ། །འབར་བའྱི་མྱི་དང་
ལྡན་པ་ཡྱིན། །དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མར་ནྱི། །མེ་ལེ་དག་གྱིས་ཁྱབ་པར་གནས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལྷག་
མ་བཅུ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། །དེ་དག་གྱི་ནྱི་ངོས་བཞྱི་ན། །མེ་མ་མུར་དང་རོ་མྱགས་དང་། །སྤུ་གྱི་ལ་སོགས་ཆུ་བོ་
ཡྱིན། །དེ་དག་གྱི་སོ་རེ་རེ་ན་ལྷག་པ་བཞྱི་བཞྱི་ཡོད་དེ། མེ་མ་མུར་པུས་མོ་ནུབ་ཙམ་གང་དུ་སེམས་ཅན་དེ་དག་
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གྱི་རྐང་པ་བཞག་ན་ནྱི་པགས་པ་དང་ཤ་དང་ཁག་ཞྱིག་པར་འགྱུར་ལ། རྐང་པ་བཏེག་ན་ནྱི་པགས་པ་དང་ཤ་དང་
ཁག་སར་སེ་བ་དང་། རོ་མྱགས་རྐྱག་པའྱི་འདམ་རྫབ་གང་དུ་འབུ་མཆུ་རྣོན་ཞེས་བྱ་བ་ལུས་ཐམས་ཅད་དཀར་
ཞྱིང་མགོ་གནག་ལ་མཆུ་སྨྱུང་བའྱི་སོག་ཆགས་དག་གནས་ཤྱིང་དེ་དག་གྱིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གྱི་རུས་པའྱི་
བར་དུ་འབྱིགས་པར་བྱེད་པ་དང་། སྤུ་གྱིའྱི་སོས་གཏམས་པའྱི་ལམ་པོ་ཆེ་གང་དུ་སེམས་ཅན་དེ་དག་འགོ་བ་ན་
རྐང་པ་བཞག་ན་ནྱི་པགས་པ་དང་ཤ་དང་ཁག་ཞྱིག་པར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ས་མ་བཞྱིན་ནོ། །ལོ་མ་རལ་གྱི་ལྟ་
བུའྱི་གནས་གང་དུ་རལ་གྱི་རྣོན་པོ་རྣམས་ལྷུང་ཞྱིང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་གྱི་ཡན་ལག་དང་ྱིང་ལག་རྣམས་
གཅོད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཁྱྱི་སེ་བོ་རྣམས་ཀང་ཟ་བར་བྱེད་པ་དང་། ལགས་ཀྱི་ཤལ་མ་རྱི་ནགས་ཚེར་མ་རྣོན་པོ་
སོར་བཅུ་དྲུག་པ་གང་དུ་སེམས་ཅན་དེ་དག་འཛེག་པ་ན་ནྱི་ཚེར་མ་དེ་རྣམས་ཁ་ཐུར་དུ་ལྟ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་ལུས་
འབྱིགས་པར་བྱེད་ལ། འབབ་པ་ན་ནྱི་ཁ་གེན་དུ་ལྟ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཁྭ་ལགས་ཀྱི་མཆུ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མྱིག་
དག་ཕྱུང་ཞྱིང་ཕྱུང་ནས་ཟ་བར་བྱེད་པ་སེ། སྤུ་གྱིའྱི་ལམ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་ནྱི་མཚོན་ཆ་མངོན་པར་
འབབ་པ་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་ཏུ་བྱའོ། །ལྷག་མ་བཞྱི་པ་ནྱི་ཆུ་བོ་རབ་མེད་ཐལ་ཆུ་ཁོལ་མས་གང་བ་སེ། གང་དུ་
སེམས་ཅན་དེ་དག་འགམ་གྱིས་ནས་སེས་བུ་ལག་ན་རལ་གྱི་དང་། མདུང་ཐུང་དང་། ཐག་མདུང་ཐོགས་པ་
དག་གྱིས་འགོག་ཅྱིང་། དཔེར་ན་ཕྲུ་བ་ཆུ་མང་པོས་བཀང་བ་ཐབ་ཏུ་བཅུག་པའྱི་ནང་དུ་ཏྱིལ་དང་འབྲས་ཐུག་པོ་
ཆེ་ལ་སོགས་པ་བླུགས་པ་བཞྱིན་དུ། སེང་དུ་འགོ་ན་ཡང་གདུ་ཞྱིང་འཚེད་ལ། འོག་དང་ཐད་ཀར་འགོ་ན་ཡང་
གདུ་ཞྱིང་འཚེད་པར་བྱེད་པའོ། །དེས་ཀང་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་འོབས་བཞྱིན་དུ་བསྐོར་རོ། །ལྷག་མ་བཞྱི་པོ་འདྱི་
དག་ནྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་བཅུ་དྲུག་ཅེས་བྱའོ། །གནོད་པ་ལྷག་མའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྷག་པའོ་ཞེས་
བྱ་སེ། དམྱལ་བ་དག་ཏུ་གནོད་པ་བྱས་ནས་ཡང་འདྱི་དག་ཏུ་གནོད་པར་བྱེད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དམྱལ་བ་
པའྱི་འཆྱིང་བའྱི་འོག་ཏུ་འདྱི་དག་ཏུ་བྱྱིང་བས་ན་ལྷག་པའོ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དྲྱི་བ་ལས་དྲྱི་བ་གཞན་འབྱུང་
སེ། ཅྱི་དམྱལ་བའྱི་སྲུང་མ་དེ་དག་སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་དག་གཡོ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་དག་གྱིས་ཏེ།
འཆགས་པའྱི་རླུང་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་བཙུན་པ་ཆོས་ལྡན་རབ་འབྱོར་གྱིས། །གང་དག་ཁོ་ཞྱིང་གཏུམ་ལས་
དང་། །སྱིག་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་། །སྡུག་བསལ་བ་ལ་དགའ་དེ་དག །གཤྱིན་རེ་སྱིན་པོར་སེ་བར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འགྱུར། །ཞེས་གང་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། གཤྱིན་རེས་བསོ་བ་གང་དག་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་དམྱལ་བ་
དག་ཏུ་ཁྱིད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གཤྱིན་རེ་སྱིན་པོ་ཞེས་བཤད་ཀྱི། གང་དག་ལས་རྣམ་པར་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སེམས་ཅན་དག་ཏུ་བགང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ད་ནྱི་ལས་དེ་དག་གང་དུ་རྣམ་པར་
སྱིན་ཞེ་ན། དམྱལ་བ་དེ་དག་ྱིད་དུ་སེ། གང་དག་ཏུ་མཚམས་མེད་པ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་གོ་
སྐབས་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི་སུ་ཞྱིག་འགོག་པ། མེའྱི་ནང་ན་གནས་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་མྱི་ཚིག་ཅེ་ན། མེ་ནྱི་གདོན་མྱི་
ཟ་བར་ལས་དག་གྱིས་མཚམས་གཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་འབྱུང་བའྱི་ཁྱད་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེ་ཞྱིག་
དེ་དག་ནྱི་ཚ་བའྱི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཞེས་བྱའོ། །ཆུ་བུར་ཅན་སོགས་གང་བརྒྱད་
གཞན། །གཞན་ཡང་གང་བའྱི་དམྱལ་བ་བརྒྱད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ཆུ་བུར་ཅན་དང་། ཆུ་བུར་རྡོལ་པ་དང་། སོ་ཐམ་
ཐམ་ཅད་དང་། ཨ་ཆུ་ཟེར་བ་དང་། ཀྱི་ཤུད་ཟེར་བ་དང་། ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་དང་། པདྨ་ལྟར་གས་པ་དང་། པདྨ་
ལྟར་ཆེར་གས་པའོ། །མྱིང་འདྱི་རྣམས་ནྱི་སེམས་ན་གང་བ་མྱི་བཟད་པས་ེན་པ་དེ་དག་གྱི་ལུས་དང་ས་འགྱུར་
བ་དང་ས་མཐུན་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་འོག་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐད་
ཀ་ན་ཡོད་དོ། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱི་ཙམ་གྱི་འོག་ན་མནར་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད་ཅེ་ན།
གྱིང་རྣམས་ནྱི་འཕྲུའྱི་ཕུང་པོ་བཞྱིན་དུ་ཞབས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་རྱིམ་གྱིས་
གཞོལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་རྣམས་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལས་
ཀྱི་དབང་གྱིས་མངོན་པར་གྲུབ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ྱི་ཚེ་བའྱི་དམྱལ་བ་རྣམས་ནྱི་མང་པོའམ་གྱིས་སམ་གཅྱིག་
གྱི་སོ་སོའ ་ི ལས་དག་གྱིས་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྱི་རྣམ་པའྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡོད་
དོ། །གནས་ནྱི་ངེས་པ་མེད་དེ། ཆུ་བོ་དང་། རྱི་དང་། མྱ་ངམ་གྱི་ཕྱོགས་དག་དང་། གཞན་དག་དང་། འོག་ན་ཡང་
ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེ་ཞྱིག་འདྱི་ནྱི་དམྱལ་བའྱི་སྣོད་རྣམས་ཀྱི་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དུད་འགོ་ནྱི་ཐང་དང་། ཆུ་དང་།
ནམ་མཁའྱི་སོད་ཡུལ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་གྱི་གནས་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་ནྱི་དེ་དག་
ལས་འཕྲོས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱི་དྭགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནྱི་གཤྱིན་རེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་གྱི་གནས་
ཀྱི་ར་བ་རྒྱལ་པོའ་ི ཁབ་ནྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱིའྱི་འོག་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱས་བཅད་པ་ན་ཡོད་དེ། གཞན་ནྱི་དེ་
ལས་འཕྲོས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་ཡྱི་དྭགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ལྷའྱི་དཔལ་ལྟ་བུ་ཡང་མས་སུ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མྱོང་ངོ་། །ལྷག་མ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་རོགས་པ་བརོད་པ་དག་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ྱི་མ་དང་ཟླ་བ་
འདྱི་དག་ཅྱི་ལ་བརེན་ཞེ་ན། རླུང་ལ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བར་སྣང་ལ་
ྱི་མ་དང་། ཟླ་བ་དང་། སྐར་མ་རྣམས་འཕུལ་བར་བྱེད་པའྱི་རླུང་དག་གྲུབ་སེ། རྱི་རབ་ལ་རླུང་གྱི་འཁོར་ལོ་
བཞྱིན་དུ་འཁོར་རོ། །ྱི་མ་དང་ཟླ་བ་དག་འདྱི་ནས་ཐག་ཇྱི་སྱིད་ཅེ་ན། ྱི་ཟླ་ལྷུན་པོའ ་ི ཕྱེད་ནའོ། །རྱི་གའ་ཤྱིང་
འཛིན་གྱི་རེ་མོ་དང་མམ་པ་ནས་རྒྱུའོ། །ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་ན། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་གཅྱིག་དང་
བཅས། །ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚད་ནྱི་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུའོ། །ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནྱི་གཅྱིག་དང་བཅས་
པའྱི་ལྔ་བཅུ་སེ། ལྔ་བཅུ་ར་གཅྱིག་ཅེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །སྐར་མའྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྣམས་ཀྱི་ནང་གྱི་ཚད་
ཆུང་བ་དེའྱི་ནྱི་རྒྱང་གགས་གཅྱིག་གོ །སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་ལས་དག་གྱིས་ྱི་མའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་འོག་གྱི་
ཕྱྱི་རོལ་ནྱི་མེ་ཤེལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚ་བར་བྱེད་པ་དང་། སྣང་བར་བྱེད་པ་མངོན་པར་གྲུབ་བོ། །ཟླ་བའྱི་གཞལ་
མེད་ཁང་གྱི་ནྱི་ཆུ་ཤེལ་བསྱིལ་བར་བྱེད་པ་དང་། སྣང་བར་བྱེད་པ་མངོན་པར་གྲུབ་སེ། ཅྱི་རྱིགས་པར་མྱིག་
དང་། ལུས་དང་། འབྲས་བུ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། ལོ་ཏོག་དང་། སན་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པ་དང་།
གནོད་པར་བྱེད་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གྱིང་བཞྱི་པ་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཁོ་ན་དང་། ྱི་མ་གཅྱིག་གྱིས་བྱ་བ་བྱེད་
དོ། །ཅྱི་གྱིང་བཞྱི་པོ་དག་ཏུ་ྱི་མས་ཅྱིག་ཅར་བྱ་བ་བྱེད་དམ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། དེ་དག་ཏུ། ནམ་
ཕྱེད་ྱི་མ་ནུབ་པ་དང་། །ྱི་མ་ཕྱེད་དང་འཆར་དུས་གཅྱིག །གང་གྱི་ཚེ་བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་དུ་ནམ་ཕྱེད་པ་དེའྱི་ཚེ་
ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་སུ་ནྱི་ྱི་མ་ནུབ་བོ། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ནྱི་ྱི་མ་ཕྱེད་དོ། །བ་ལང་སོད་དུ་ནྱི་ྱི་མ་ཤར་ཏེ།
དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་དག་ལ་ཡང་སར་བར་བྱའོ། །ྱི་མའྱི་འགོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལས་འདྱི་ན་ྱིན་མོ་དང་མཚན་མོ་
རྣམས་རྱིང་ཐུང་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ། དབྱར་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་པ་ཡྱི། །ཐ་མའྱི་ཚེས་དགུ་ནས་མཚན་རྱིང་། །དབྱར་
རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་གྱིས་པ་དབྱར་ཟླ་ཐ་ཆུངས་ཡར་གྱི་ངོའ ་ི ཚེས་དགུ་ནས་མཚན་མོ་རྱིང་ངོ་། །དགུན་རྣམས་ཀྱི་
ནྱི་བཞྱི་པ་ལ། །ཐུང་ངུར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དགུན་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་བཞྱི་པའྱི་ཐ་མའྱི་ཚེས་དགུ་ནས་ཐུང་
ངུར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུངས་ཡར་གྱི་ངོའ ་ི ཚེས་དགུ་ནས་སོ། །ྱིན་མོ་བཟློག གང་གྱི་
ཚེ་མཚན་མོ་རྱིང་བ་དེའྱི་ཚེ་ྱིན་མོ་ཐུང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གྱི་ཚེ་མཚན་མོ་ཐུང་བ་དེའྱི་ཚེ་ྱིན་མོ་རྱིང་བར་
འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་རྱིང་པོར་འགྱུར་ཞེ་ན། ྱིན་མཚན་རྱིང་བ་ཐང་ཅྱིག་གོ །ྱིན་མོའམ་མཚན་མོ་ཐང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཅྱིག་ཐང་ཅྱིག་གྱིས་རྱིང་བར་འགྱུར་རོ། །རྱིང་བ་དེ་དག་ཀང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ྱི་མ་ལྷོ་བྱང་འགོ་ཚེའོ། ྱི་མ་
འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ངོས་སུ་འགོ་བ་མཚན་མོ་རྱིང་ངོ་། །བྱང་ཕྱོགས་སུ་འགོ་བ་ན་ྱིན་མོ་རྱིང་
ངོ་། །ཟླ་བ་ཡར་གྱི་ངོའ ་ི དང་པོའ ་ི ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་རངས་པར་སྣང་བ་དེ་ལ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ྱི་མ་དང་ནྱི་
ེ་བ་ལས། །རང་གྱི་གྱིབ་མས་འགྱིབ་པར་སྣང་། བཏགས་པ་ལས། གང་གྱི་ཚེ་ཟླ་བའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ྱི་མའྱི་
གཞལ་མེད་ཁང་དང་ེ་བར་རྒྱུ་བ་དེའྱི་ཚེ་ྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་དེའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ལ་འབབ་སེ། དེས་ན་དེའྱི་ཕྱྱི་
རོལ་གྱི་ངོས་སུ་གྱིབ་མ་བབ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་མ་རངས་པར་སྣང་ངོ་ཞེས་བསན་ཏོ་ཞེས་གག་གོ །སོན་གྱི་
སོབ་དཔོན་རྣམས་ན་རེ་གང་རེས་འགའ་གཞལ་མེད་ཁང་གྱི་ཕྱེད་སྣང་བ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ནྱི་རྒྱུ་བའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
ཟེར་རོ། །ཡང་ྱི་མ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་འདྱི་དག་ན་སེམས་ཅན་གང་དག་ཅྱིག་གནས་ཤེ་ན། རྒྱལ་
ཆེན་བཞྱིའྱི་རྱིས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་སོ། །ཅྱི་དེ་དག་གྱི་འདྱི་དག་ཁོ་ནའམ་ཞེ་ན། གཞལ་མེད་ཁང་ན་གནས་པ་རྣམས་
ཀྱི་ནྱི་འདྱི་དག་གོ །ས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་བང་རྱིམ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱི་ལ་བང་རྱིམ་ནྱི་དུ་
ཞྱིག་ཡོད། ཐག་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་ཅེ་ན། འདྱི་ལ་བང་རྱིམ་བཞྱི་ཡོད་དེ། བར་གྱི་ཐག་ནྱི་སོང་ཕྲག་བཅུ། །དཔག་ཚད་ནྱི་
ཁྱིའྱི་ལྟག་ན་གཅྱིག་ཡོད་དེ། བཞྱིའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །དེ་དག་གྱིས་ནྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་ཕྱེད་མན་ཆད་དུ་ཕྱྱིན་
ཏོ། །དེ་དག་ཀང་དེ་ལས་གངས་བཞྱིན་དུ། སོང་ཕྲག་དག་ནྱི་བཅུ་དྲུག་དང་། །བརྒྱད་དང་བཞྱི་དང་གྱིས་
འཕགས་སོ། །བང་རྱིམ་དང་པོ་ནྱི་རྱི་རབ་ལས་དཔག་ཚད་སོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་འཕགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བརྒྱད་
དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བཞྱིའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་གྱིས་སོ། །དེ་ལ་ལག་ན་གཞོང་ཐོགས་དང་། །ཕྲེང་ཐོགས་དང་ནྱི་རག་
མྱོས་དང་། །རྒྱལ་ཆེན་བཞྱི་པའྱི་ལྷ་རྣམས་གནས། །བང་རྱིམ་དང་པོ་ལ་ནྱི་གནོད་སྱིན་ལག་ན་གཞོང་ཐོགས་
ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་གནས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་ནྱི་ཕྲེང་ཐོགས་རྣམས་གནས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་ནྱི་རག་ཏུ་མྱོས་
རྣམས་གནས་ཏེ། ལྷ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱལ་ཆེན་བཞྱིའྱི་རྱིས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ལ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་
ཆེན་པོ་བཞྱི་བདག་ྱིད་དང་། དེའྱི་འཁོར་རྣམས་གནས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ན་རྒྱལ་ཆེན་བཞྱི་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཞེས་
བཤད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་བང་རྱིམ་དག་ལ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞྱིའྱི་རྱིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་གནས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། རྱི་བོ་
བདུན་པོ་དག་ལ་ཡང་། །རྱི་གའ་ཤྱིང་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ན་ཡང་དེ་དག་གྱི་གོང་དང་། གོང་རྡལ་དག་ཡོད་དེ།
དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ལྷའྱི་རྱིས་དེ་ནྱི་ཐམས་ཅད་བས་ཆེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷུན་པོའ་ི རེ་ན་སུམ་ཅུ་གསུམ། ཡང་ལྷུན་པོའ ་ི རེ་
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མོ་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་ན། དེ་ཡྱི་ངོས་ལ་བརྒྱད་ཁྱིའོ། །ཐུར་དུ་ཇྱི་ལྟ་བར་ངོས་རེ་རེ་ལ་ཡང་བརྒྱད་ཁྱིའོ། །གཞན་དག་ན་
རེ། དེ་ཡྱི་ངོས་ལ་ྱི་ཁྱིའོ། །ཞེས་ཟེར་ཏེ། འདྱི་ལ་ངོས་བཞྱིར་ཕྱོགས་བཞྱི་ཡོད་དེ། ངོས་རེ་རེ་ཞྱིང་ཡང་དཔག་
ཚད་ྱི་ཁྱི་ྱི་ཁྱི་ཡོད་ལ་ཀུན་དུ་བསྐོར་ན་ནྱི་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་ཞེའོ། །ཕྱོགས་མཚམས་བརེགས་པ་བཞྱི་ལ་ནྱི། །ལག་
ན་རྡོ་རེ་གནས། རྱི་རབ་རེ་མོའ ་ི ཕྱོགས་མཚམས་ནྱི་གྲུ་བཞྱི་སེ། དེ་དག་ལས་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱའྱི་ཚད་ཙམ་
གྱིས་བརེགས་པ་བཞྱི་གེན་དུ་འཕགས་ཏེ། དེ་དག་ལ་གནོད་སྱིན་ལག་ན་རྡོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་གནས་སོ། །རྱི་རབ་
ཀྱི་རེ་མོ་དེའྱི་དབུས་ན། གོང་ཁྱེར་བལྟ་ན་སྡུག་ཅེས་པ། །ངོས་ལ་ྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་པ། །དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་
གྱིས་གསེར་གྱི། །རང་བཞྱིན་གཞྱི་བཀ་མེན་པ་ཡོད། །རྱི་རབ་ཀྱི་གཞྱིའྱི་དབུས་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོ་
བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོའ ་ི ཕོ་བྲང་གོང་ཁྱེར་བལྟ་ན་སྡུག་ཅེས་བྱ་བ་ངོས་རེ་རེ་ཞྱིང་ཡང་དཔག་ཚད་ྱིས་སོང་ལྔ་
བརྒྱ་པ། འཕང་དུ་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གྱིས་པ། གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ས་གཞྱི་ཚོན་བརྒྱས་བཀ་བར་
བྱས་ལ། ས་གཞྱི་དེ་ཡང་ཤྱིང་བལ་གྱི་འདབ་མ་བཞྱིན་དུ་རེག་ན་འཇམ་པ་རྐང་པ་གཞག་པ་དང་། བཏེག་པ་དག་
གྱིས་ན་ནེམས་ཞེས་བྱེད་པ་དང་བར་ཞེས་བྱེད་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་དོ། །ངོས་ལ་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུའོ། །གོང་ཁྱེར་གྱི་དབུས་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་ཁང་བཟངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་
རྱིན་པོ་ཆེ་དང་གནས་རྣམ་པ་དུ་མ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔལ་གྱི་ཆེ་བའྱི་བདག་
ྱིད་ངོ་ཚ་བར་བྱེད་པ་ངོས་ངོས་ཀྱི་སྱིད་དུ་དཔག་ཚད་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དོ། །རེ་ཞྱིག་འདྱི་ནྱི་གོང་
གྱི་མངོན་པར་དགའ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱི་རོལ་ཤྱིང་ར་སྣ་ཚོགས་དང་། །རྩུབ་འགྱུར་འདྲེས་པ་དགའ་བས་
བརྒྱན། །གོང་ཁྱེར་དེའྱི་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ངོས་བཞྱི་དག་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རེད་མོའ་ི ས་སེད་མོས་ཚལ་བཞྱི་ཡོད་དེ། འདྱི་
ལྟ་སེ་སེད་མོས་ཚལ་ཤྱིང་ར་སྣ་ཚོགས་ཅན་དང་། རྩུབ་འགྱུར་དང་། འདྲེས་པ་དང་། དགའ་བའྱི་ཚལ་ཏེ། དེ་དག་
གྱིས་གོང་ཁྱེར་དེའྱི་ཕྱྱི་རོལ་བརྒྱན་ཏོ། །དེ་དག་གྱི་ནྱི་ཕྱོགས་བཞྱི་ན། །ྱི་ཤུས་བཅད་ན་ས་གཞྱི་བཟང་། །སེད་
མོས་ཚལ་དེ་དག་གྱི་ཕྱོགས་བཞྱི་དཔག་ཚད་ྱི་ཤུས་བཅད་པ་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རེ་བའྱི་གནས་ས་གཞྱི་བཟང་པོ་
ཕན་ཚུན་འགན་པ་ལྟ་བུར་མཛེས་པ་དང་ལྡན་པ་བཞྱི་ཡོད་དོ། །གོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ངོས། བྱང་ཤར་
མཚམས་ན་ཡོངས་འདུ་སེ། །ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ན་ཆོས་བཟང་ངོ་། །ཤྱིང་ས་བརོལ་ཡོངས་འདུ་ཞེས་བྱ་བ་སུམ་
ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པའྱི་དགའ་བ་མཆོག་གྱི་གནས་ཞྱིག་ཡོད་དེ། དེའྱི་ར་བ་ནྱི་དཔག་ཚད་ལྔ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བཅུ་ཟུག་གོ །གནམ་འཕང་དུ་ནྱི་དཔག་ཚད་བརྒྱ་འཕགས་སོ། །ཡལ་ག་དང་། འདབ་མ་དང་། ལོ་མ་ནྱི་དཔག་
ཚད་ལྔ་བཅུར་ཁྱབ་པར་གནས་སོ། །དེའྱི་མེ་ཏོག་དང་། འདབ་མ་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པའྱི་དྲྱི་དང་རྫྱི་ཕྱོགས་སུ་ནྱི་
དཔག་ཚད་བརྒྱར་ལྡང་ངོ་། །རྫྱི་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པར་ནྱི་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུར་ལྡང་ངོ་། །རེ་ཞྱིག་རྫྱི་ཕྱོགས་སུ་ནྱི་
རྱིགས་ན་རྫྱི་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པར་གོ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་ཤྱིང་ལས་མྱི་འདའ་བ་ལས་དགོངས་ཏེ་
གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་རྫྱི་ཕྱོགས་སུ་མ་ཡྱིན་པར་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། དྲྱི་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ལྷའྱི་རླུང་ཆུང་ངུ་དག་གྱིས་བཀག་བཞྱིན་དུ་ཡང་དྲྱི་གཞན་གྱི་རྒྱུན་འབྱུང་བ་དེ་ལྟ་བུར་འདོད་པར་བྱའོ། །རྒྱུན་
ཆུང་བ་དང་། ཆེས་ཆུང་བ་དང་། ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱུར་བ་ཁོ་ནར་ཀུན་དུ་ཆད་པར་འགྱུར་
ཏེ། དེ་བཞྱིན་དུ་ལམ་རྱིང་པོར་མྱི་འགོའ །ོ །ཇྱི་མེ་ཏོག་གྱི་དྲྱིའྱི་རྒྱུན་དེ་རང་གྱི་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་
འཇུག་གམ། འོན་ཏེ་རླུང་ལ་བརེན་ནས་ཀང་སེ་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་གྱི་འདོད་པ་ནྱི་དེ་ལ་ངེས་པ་མེད་དེ། གྱི་ག་
ལྟར་ཡྱིན་པའོ། །འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། མེ་ཏོག་དྲྱི་ནྱི་རྫྱི་ཕྱོགས་མྱིན་མྱི་འགོ། །ར་བའམ་རྒྱ་སྤོས་ཙནྡན་
ཡང་མ་ཡྱིན། །མཁས་རྣམས་དྲྱི་ནྱི་རྫྱི་ཕྱོགས་མྱིན་འགོ་སེ། །སེས་བུ་དམ་པ་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་དུ་འགོ། །ཞེས་
གང་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། མྱིའྱི་མེ་ཏོག་གྱི་དྲྱིའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་འཇྱིག་
རེན་ན་གགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་མཐུ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་མེད་དོ། །ས་སོན་སེ་རྣམས་རྫྱི་ཕྱོགས་སུ་ནྱི་དཔག་ཚད་བརྒྱར་
དྲྱིའྱི་ངད་ལྡང་ངོ་། །རླུང་མེད་ན་ནྱི་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུར་ལྡང་ངོ་ཞེས་འདོན་ཏོ། །ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆ་ན་གང་དུ་
ལྷ་རྣམས་འཁོད་ནས་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་འགོ་བར་བྱེད་པ་ལྷའྱི་འདུན་ས་ཆོས་བཟངས་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་
དོ། །རེ་ཞྱིག་དེ་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྣོད་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་སེང་ལྷ་རྣམས་གཞལ་མེད་
ཁང་། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་སེང་གྱི་ལྷ་རྣམས་ནྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དག་ན་གནས་ཏེ། དེ་དག་ཀང་འཐབ་བྲལ་
རྣམས་དང་། དགའ་ལྡན་རྣམས་དང་། འཕྲུལ་དགའ་རྣམས་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་རྣམས་དང་། སར་
བཤད་པ་ཚངས་རྱིས་ལ་སོགས་པ་གནས་གཞན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གང་དག་གྱི་
སྣོད་མངོན་པ་ནྱི་མདོར་བསྡུ་ན་ལྷའྱི་རྱིས་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་པོ་དེ་དག་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་པ་སོད་པ་དྲུག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
དག་ལས་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལྷའྱི་རྱིས་དྲུག་པོ་འདྱི་ལྟ་སེ། རྒྱལ་ཆེན་བཞྱིའྱི་རྱིས་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་
བྱེད་ཀྱི་བར་རྣམས་ནྱི་འདོད་པ་དག་ལ་སོད་ཀྱི་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་། གྱིས་གྱིས་
206
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འཁྱུད་དང་ལག་བཅངས་དང་། །དགོད་དང་བལྟས་པས་འཁྱིག་པ་ཡྱིན། །ས་དང་འབྲེལ་པར་གནས་པ་རྒྱལ་ཆེན་
བཞྱི་པ་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་རྣམས་ནྱི་མྱི་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གྱིས་གྱིས་ཀྱིས་འཁྱིག་གོ །དེ་དག་
ལ་ཡང་ཁུ་ཆུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རླུང་བཏང་བས་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་བྲལ་ལོ། །འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ནྱི་འཁྱུད་
པས་འཁྱིག་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཁྱུད་པ་ཙམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགའ་ལྡན་པ་རྣམས་ནྱི་
ལག་བཅངས་བྱས་པས་སོ། །འཕྲུལ་དགའ་བ་རྣམས་ནྱི་དགོད་པས་སོ། །གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་པ་རྣམས་ནྱི་
བལྟས་པས་སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་ཐམས་ཅད་ཀང་གྱིས་ཀྱིས་གྱིས་སོད་པས་ཡྱིན་ནོ། །བརགས་
པ་ལས་བཤད་པ་ནྱི་དུས་ཀྱི་ཚད་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ཙམ་ཇྱི་ཙམ་དུ་ཡུལ་རྣམས་ཆེས་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་དེ་ཙམ་དུ་
འདོད་ཆགས་ཀང་ཤེས་ཆེའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལྷའམ་ལྷ་མོ་གང་གྱི་པང་དུ་ལྷ་གཞོན་ནུའམ་ལྷའྱི་བུ་མོ་སེ་བར་
འགྱུར་བ་དེ་ནྱི་དེ་གྱིས་ཀྱི་བུ་ཡང་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་བུ་མོ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །བང་ཚོད་ཇྱི་ཙམ་དུ་སེ་ཞེ་ན། བྱྱིས་པ་ལོ་
ལྔ་ལོན་པ་ནས། ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ལྟ་བུའྱི་བར། །དེ་དག་ཏུ་སེ། ལྷའྱི་རྱིས་དེ་དག་ཏུ་གངས་བཞྱིན་ཏེ། དེ་དག་ཀང་
མྱུར་བ་ྱིད་དུ་སེའོ། །གཟུགས་ཅན་རྣམས། ཀུན་རྫོགས་གོས་དང་བཅས་པ་ྱིད། །གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་ལྷ་
རྣམས་ནྱི་ལུས་ཀུན་རྫོགས་པ་དང་གོས་གོན་བཞྱིན་དུ་སེའོ། །ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཕགས་པའྱི་སྐད་དུ་སྨྲའོ། །དེ་
ལ་འདོད་པ་སེ་བ་གསུམ་པོ་ནྱི། །འདོད་པའྱི་ལྷ་དང་མྱིར་བཅས་རྣམས། །འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་རྱིག་པར་བྱ་སེ།
ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན་སེམས་ཅན་འདོད་པ་ེ་བར་གནས་པ་རྣམས་འདོད་པ་ེ་བར་གནས་པ་དག་ལ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་
དབང་བྱེད་པ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ་མྱི་རྣམས་དང་ལྷ་ཁ་ཅྱིག་གོ །དེ་དག་ཀང་ལྷའྱི་རྱིས་བཞྱི་རྣམས་
སོ། །སེམས་ཅན་འདོད་པ་སྤྲུལ་པ་རྣམས་འདོད་པ་རྣམས་སྤྲུལ་ཞྱིང་དབང་ཕྱུག་གྱིས་དབང་བྱེད་པ་དག་ཀང་
ཡོད་དེ། དཔེར་ན་འཕྲུལ་དགའྱི་ལྷ་རྣམས་ལྟ་བུའོ། །སེམས་ཅན་འདོད་པ་གཞན་གྱིས་སྤྲུལ་པ་རྣམས་འདོད་པ་
གཞན་གྱིས་སྤྲུལ་པ་དག་ལ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་དབང་བྱེད་པ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་
བྱེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སོད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་
བཞྱིན་བདག་ྱིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ལ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སོད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་བདག་
དང་གཞན་གྱིས་སྤྲུལ་པ་ལ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སོད་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པ་སེ་བ་གསུམ་ཞེས་བྱའོ། །གཟུགས་ཀྱི་
ཁམས་ནྱི། བདེ་བ་སེ་བ་གསུམ་པོ་ནྱི། །བསམ་གཏན་གསུམ་ལ་ས་དགུ་ཡྱིན། །བསམ་གཏན་གསུམ་དག་ནས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དགུ་པོ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་བདེ་བ་སེ་བ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། ལྷ་དེ་དག་ནྱི་དབེན་པ་ལས་སེས་པ་དང་། ཏྱིང་
ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བའྱི་བདེ་བ་དང་། དགའ་བ་མེད་པའྱི་བདེ་བས་བདེ་བར་གནས་པ་ན་ཡུན་རྱིང་
མོ་ཞྱིག་ཏུ་གནས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་བདེ་བ་སེ་བ་དེ་དག་ནྱི་སྡུག་བསལ་བ་མེད་པ་དང་། ཡུན་རྱིང་པོར་བདེ་བའྱི་
ཕྱྱིར་བདེ་བ་སེ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སེས་པ་ལ་ནྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་བདེ་བ་སེ་བ་ྱིད་དཔྱད་པར་བྱའོ། །གང་དག་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་བཤད་པ་དེ་དག་ལ་འོག་
མ་ནས་གོང་མར་ཐག་ཇྱི་སྱིད་ཅེ་ན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་དཔག་ཚད་ཀྱི་གངས་ཀྱིས་བགང་བར་ནྱི་ས་བ་མ་ཡྱིན་
མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་། གནས་དང་གནས་འོག་ཇྱི་སྱིད་པ། །དེ་ནས་དེ་ཡྱི་གོང་དེ་སྱིད། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ནས་བཟུང་
སེ་གོང་མའྱི་གནས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་ནས་འོག་མ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཇྱི་སྱིད་པར་དེ་ནས་གོང་མའྱི་གནས་
གཞན་དུ་ཡང་དེ་སྱིད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ། འདྱི་ནས་དཔག་ཚད་བཞྱི་ཁྱི་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞྱིའྱི་ར་བའྱི་གནས་བང་
རྱིམ་བཞྱི་པ་ཡོད་པ་དེ་ནས་འོག་མ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ། ཇྱི་སྱིད་བར་གོང་མ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་རྣམས་ཀྱི་
གནས་སུ་ཡང་དེ་སྱིད་དོ། །དེ་ནས་ཀང་འོག་མ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཇྱི་སྱིད་པར་གོང་མ་འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་
གནས་སུ་ཡང་དེ་སྱིད་དོ། །དེ་ནས་ཀང་འོག་མ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཇྱི་སྱིད་པར་གོང་མ་དགའ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་
གནས་སུ་ཡང་དེ་སྱིད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱས་པར་ཐམས་ཅད་གོ་རྱིམ་དང་མཐུན་པར་བྱ་སེ། ཤྱིན་ཏུ་མཐོང་བ་
དག་ནས་འོག་མ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཇྱི་སྱིད་པར་གོང་མ་འོག་མྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་ཡང་དེ་སྱིད་དོ། །དེའྱི་
གོང་ན་ནྱི་གནས་མེད་དོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ནྱི་ཐུ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་འོག་མྱིན་ཞེས་བྱའོ། །གཞན་དག་ན་
རེ་ཐོག་མཐའ་ཞེས་བྱ་སེ། ཐོགས་པ་ནྱི་བསགས་པར་གནས་པའྱི་གཟུགས་ཏེ། དེ་ནྱི་འདྱིར་མཐར་ཐུག་གོ་ཞེས་
ཟེར་རོ། །ཡང་ཅྱི་གནས་འོག་མར་སེས་པ་རྣམས་གོང་མའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་དོང་ནས་མཐོང་བར་འགྱུར་རམ་
ཞེ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་གཞན་བརེན་མ་གཏོགས་པར། །དེ་དག་གོང་མ་མཐོང་བ་མེད། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སམ། གཞན་
ལ་བརེན་ནས་ཏེ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའམ། དེ་ན་གནས་པའྱི་ལྷས་ཁྱིད་པར་གྱུར་ན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་རྣམས་
མཐའ་བྲལ་བའྱི་ནང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །གོང་དུ་སེས་པ་འོངས་པ་མཐོང་
བར་འགྱུར་གྱི། ཁམས་གོང་མ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། ས་གོང་མ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རེག་བྱ་རེག་པར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རང་གྱི་ལུས་ཀྱིས་མྱི་འོང་ངོ་། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་
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ན། ས་འོག་མའྱི་སྤྲུལ་པས་སོ། །སེ་པ་གཞན་དག་ན་རེ། དེའྱི་འདོད་པས་འདྱི་ན་འཁོད་པ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་འཐབ་བྲལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་དེ་དག་གྱི་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་ན། རེ་
ཞྱིག་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་བཞྱི་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་རེ་མོ་དེ་ཙམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གོང་མ་གྱིས་
འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ནྱི་གྱིང་བཞྱི་པ་ཙམ་མོ། །གྱིས་པའྱི་ནྱི་སོང་ཆུང་
ངུའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ཙམ་མོ། །གསུམ་པའྱི་ནྱི་སོང་གྱིས་པ་ཙམ་མོ། །བཞྱི་པའྱི་ནྱི་སོང་གསུམ་པ་ཙམ་མོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་སོང་ལ་སོགས་པའྱི་ཚད་ཙམ་མོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཚད་མེད་
དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་སོང་ཆུང་ངུའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་འདྱི་ཅྱི། སོང་གྱིས་པའམ། སོང་གསུམ་པ་ནྱི་ཅྱི་ཞེ་
ན། གྱིང་བཞྱི་དང་ནྱི་ྱི་ཟླ་དང་། །རྱི་རབ་དང་ནྱི་འདོད་ལྷ་དང་། །ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སོང་ལ་ནྱི། །སོང་ནྱི་སྱི་
ཕུད་ཡྱིན་པར་འདོད། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དང་། ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་དང་། ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སོད་དང་། བྱང་གྱི་
ས་མྱི་སན་སོང་དང་། ྱི་མ་དང་། ཟླ་བ་དང་། རྱི་རབ་སོང་དང་། རྒྱལ་ཆེན་བཞྱིའྱི་རྱིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ནས་གཞན་
འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་བར་སོང་དང་། ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ནྱི་སོང་སྱི་ཕུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ཞེས་
བྱའོ། །དེ་སོང་ལ་ནྱི་སོང་གྱིས་པ། །བར་མའྱི་འཇྱིག་ཏན་ཁམས་ཡྱིན་ན། །སོང་ཆུང་ངུའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་
དེ་དག་སོང་ནྱི་སོང་གྱིས་པ་བར་མའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་སོང་ལ་ནྱི་སོང་གསུམ་མོ། །སོང་
གྱིས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ག་ཁམས་དེ་དག་སོང་ནྱི་སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆེན་པོའ ་ི འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ཡྱིན་ཏེ།
འདྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི། མམ་དུ་འཇྱིག་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །མམ་དུ་འཇྱིག་ཅྱིང་མམ་དུ་འབྱུང་སེ། འབྱུང་བ་ནྱི་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འོག་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །ཡང་ཇྱི་ལྟར་སྣོད་རྣམས་ཀྱི་ཚད་བྱེ་བྲག་ཡོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་
དེ་ན་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཚད་ཀང་། བྱེ་བྲག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག
འཛམ་བུའྱི་གྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚད། །ཁྲུ་བཞྱི་པ་དང་ཕྱེད་དང་བཞྱི། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་པའྱི་མྱི་རྣམས་ནྱི་ཕལ་ཆེར་
ཁྲུ་ཕྱེད་དང་བཞྱི་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཁྲུ་བཞྱི་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཤར་དང་བ་ལང་སོད་དང་ནྱི། །བྱང་ཞེས་བྱ་བ་
གྱིས་འགྱུར་བསེད། །ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་པ་རྣམས་དང་ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སོད་པ་རྣམས་དང་། བྱང་གྱི་ས་མྱི་
སན་པ་རྣམས་ནྱི་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཁྲུ་བརྒྱད་པ་དང་། བཅུ་དྲུག་པ་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་
དང་ལྡན་པའྱི་ལྷ་ཡྱི་ལུས། །བཞྱི་ཆ་ནས་ནྱི་རྒྱང་གགས་དག །ཕྱེད་དང་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བསེད། །བཞྱི་ཆ་ཞེས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བྱ་བ་ནྱི་རྒྱང་གགས་ཀྱི་བཞྱི་ཆ་སེ། རྒྱལ་ཆེན་བཞྱིའྱི་རྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ནྱི་དེ་ཙམ་མོ། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་
པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་བཞྱི་ཆ་གྱིས་སོ། །འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་བཞྱི་ཆ་གསུམ་མོ། །དགའ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་
རྒྱང་གགས་གཅྱིག་གོ །འཕྲུལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་རྒྱང་གགས་གཅྱིག་དང་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་གོ །གཞན་འཕྲུལ་
དབང་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་རྒྱང་གགས་ཕྱེད་དང་གྱིས་སོ། །གཟུགས་ཅན་དང་པོ་དཔག་ཚད་ཕྱེད། །གཟུགས་
ཅན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་དང་པོ་ནྱི་ཚངས་རྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ནྱི་དཔག་ཚད་ཕྱེད་ཙམ་མོ། །དེ་ཡྱི་གོང་
མ་ཕྱེད་ཕྱེད་བསེད། །གནས་གསུམ་དག་ན་ཚངས་པའྱི་མདུན་ན་འདོན་རྣམས་ཀྱི་དཔག་ཚད་གཅྱིག་
གོ །ཚངས་པ་ཆེན་པོའ ་ི ནྱི་ཕྱེད་དང་གྱིས་སོ། །འོད་ཆུང་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་དཔག་ཚད་གྱིས་སོ། །འོད་ཆུང་
རྣམས་ཀྱི་ལྷ་ཡན་ཆད། །ལུས་ནྱི་ྱིས་འགྱུར་ྱིས་འགྱུར་ཏེ། །སྱིན་མེད་དཔག་ཚད་གསུམ་དོར་རོ། །ཚད་མེད་
འོད་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་དཔག་ཚད་བཞྱིའོ། །འོད་གསལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་བརྒྱད་དེ། དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱི་
ནྱི་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་བར་དུ་ྱིས་འགྱུར་དུ་བསེད་དོ། །སྱིན་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ྱིས་འགྱུར་དུ་བསྒྱུར་
ནས་དེ་ལས་དཔག་ཚད་གསུམ་ཕྲྱི་ནས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་པའོ། །དེ་ཡན་ཆད་བསོད་ནམས་སེས་པ་
ལ་སོགས་པ་ནས་འོག་མྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དཔག་ཚད་ཁྱི་དྲུག་སོང་ཡྱིན་པའྱི་བར་དུ་ྱིས་འགྱུར་ྱིས་འགྱུར་
དུ་བསྒྱུར་རོ། །ཅྱི་དེ་ལྟར་བོང་ཚོད་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་བྱེ་བྲག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་ཡོད་དེ། ས་མྱི་
སན་ན་ཚེ་སོང་སེ། །ལོ་རྣམས་སོ། །གྱིས་ལ་ཕྱེད་ཕྱེད་སྤངས་པའོ། །གྱིས་ལ་ནྱི་ཕྱེད་ཕྱེད་སྤངས་ནས། བ་
ལང་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ལོ་ལྔ་བརྒྱའོ། །ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུའོ། །འདྱི་ན་མ་ངེས། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ན་ནྱི་ཚེ་ངེས་པ་མེད་དེ། རེས་འགའ་ནྱི་རྱིང་པོར་འགྱུར་རོ། །རེས་
འགའ་ནྱི་ཐུང་ངོ་། །ཐ་མར་ནྱི། ལོ་བཅུ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ལོ་སྐོར་ཡྱིན་ཏེ། ཐ་མ་ཐུང་ངུར་གྱུར་པ་ན་ཚེ་ལོ་བཅུ་
པར་འགྱུར་རོ། །དང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད། བསྐལ་པ་དང་པོ་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ནྱི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སོང་
ལ་སོགས་པའྱི་གངས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཚད་གཟུང་བར་མྱི་ནུས་སོ། །མྱི་རྣམས་ཀྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་
བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ྱིན་ཞག་རྣམ་པར་བཞག་ནས་བརོད་པར་ནུས་པས་རེ་ཞྱིག་དེ་དག་གྱི་དེ་ྱིད་རྣམ་
པར་གཞག་པར་བྱ་སེ། མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ། འདོད་པ་དག་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལས། །འོག་མ་དག་གྱི་ྱིན་ཞག་
གཅྱིག །མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་བཞྱིའྱི་རྱིས་པ་རྣམས་
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ཀྱི་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་གོ །དེས་ན་ཚེ་ལོ་ལྔ་བརྒྱའོ། །དེའྱི་ྱིན་ཞག་དེས་ན་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཚེའྱི་ཚད་ནྱི་ཞག་སུམ་ཅུ་
ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གོ །ཟླ་བ་བཅུ་གྱིས་ལ་ལོ་གཅྱིག་ཏུ་བརྱིས་པའྱི་ལྷའྱི་ལོ་ལྔ་བརྒྱའོ། །གོང་མ་གྱི་ག་ྱིས་
འགྱུར་རོ། །ལྔ་པོ་གོང་མ་རྣམས་ནྱི་ྱིན་ཞག་དང་ཚེ་གྱི་ག་ྱིས་འགྱུར་ཏེ། ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན། མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། ྱིན་ཞག་དེས་ན་ཚེ་ལྷའྱི་ལོ་སོང་
ཐུབ་བོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་ྱིས་བརྒྱ་དང་། བཞྱི་བརྒྱ་དང་། བརྒྱད་བརྒྱ་དང་། སོང་དྲུག་བརྒྱ་ནྱི་
འཐབ་བྲལ་ལ་སོགས་པའྱི་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། ྱིན་ཞག་དེས་ན་ཚེའྱི་ཚད་ལྷའྱི་ལོ་ྱིས་སོང་དང་། བཞྱི་
སོང་དང་། བརྒྱད་སོང་དང་། ཁྱི་དྲུག་སོང་ཐུབ་བོ། །གའ་ཤྱིང་འཛིན་ཡན་ཆད་ན་ྱི་མ་དང་ཟླ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ྱིན་ཞག་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། སྣང་བའྱི་བྱ་བ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཀུ་མུ་ཏ་དང་པད་མ་བཞྱིན་དུ་མེ་
ཏོག་རྣམས་ཁ་འཛུམས་པ་དང་། ཁ་འབྱེད་པ་དང་། བྱ་རྣམས་སྐད་འབྱྱིན་པ་དང་། སྐད་མྱི་འབྱྱིན་པ་དང་། གྱིད་
སངས་པ་དང་། བྲོ་བ་ལས་སོ། །སྣང་བའྱི་བྱ་བ་ནྱི་བདག་ྱིད་ལ་འོད་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཚེའྱི་ཚད་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གཟུགས་ཅན་ྱིན་མཚན་མེད་ཚེ་ནྱི། རང་ལུས་གཞལ་བའྱི་བསྐལ་པ་
ཡྱིས། །གཟུགས་ཅན་གང་དག་གྱི་ལུས་དཔག་ཚད་ཕྱེད་ཡྱིན་པ་དེ་དག་གྱི་ཚེ་བསྐལ་པ་ཕྱེད་ཡྱིན་ལ། གང་དག་
གྱི་དཔག་ཚད་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་གྱི་ནྱི་བསྐལ་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་འོག་མྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་
ཚེའྱི་ཚད་བསྐལ་པ་ཁྱི་དྲུག་སོང་ཡོད་པའྱི་བར་དུ་གང་གྱི་ལུས་དཔག་ཚད་ཇྱི་སེད་པ་དེའྱི་ཚེ་ཡང་བསྐལ་པ་དེ་
སེད་དོ། །གཟུགས་མེད་བསྐལ་པ་སོང་ཕྲག་ནྱི། །ྱི་ཤུ་ལྷག་པས་ལྷག་པ་ཡྱིན། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་
མཆེད་ན་ནྱི་ཚེའྱི་ཚད་བསྐལ་པ་ྱི་ཁྱིའོ། །རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ན་ནྱི་དེ་ལས་ྱི་ཁྱི་ལྷག་གོ །ཅྱི་ཡང་
མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ན་ནྱི་དེ་ལས་ྱི་ཁྱི་ལྷག་གོ །སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ན་ནྱི་དེ་ལས་ྱི་ཁྱི་ལྷག་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་
གྱི་ཚེའྱི་ཚད་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསྐལ་པ་ྱི་ཁྱི་དང་། བཞྱི་ཁྱི་དང་། དྲུག་ཁྱི་དང་། བརྒྱད་ཁྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་
བསྐལ་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ། ཅྱི་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་འཆགས་པ་དང་། གང་ཡང་ཆགས་ནས་
བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུ་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། འོད་ཆུང་ནས་བཟུང་བསྐལ་ཆེན་ཏེ། དེ་ཡྱི་འོག་མ་ཕྱེད་ཡྱིན་
ནོ། །ལྷའྱི་རྱིས་འོད་ཆུང་ནས་བཟུང་བའྱི་ཚེའྱི་ཚད་ནྱི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེའྱི་འོག་མ་ཚངས་
ཆེན་ལ་སོགས་པའྱི་ཚེའྱི་ཚད་ནྱི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་ཕྱེད་ལ་བསྐལ་པར་བྱས་ནས་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཇྱི་ལྟ་བུ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

211

ཞེ་ན། གང་ཡང་འཇྱིག་རེན་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་ཆགས་པ་དང་། གང་ཡང་ཆགས་ནས་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་
ཤུར་འདུག་པ་དང་། གང་ཡང་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་འཇྱིག་པ་དང་། བར་གྱི་བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུ་པོ་དེ་དག་ལ་
ཚངས་པ་ཆེན་པོའ ་ི བསྐལ་པ་ཕྱེད་དང་གྱིས་སུ་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་བསྐལ་པ་ཆེན་པོའ་ི ཕྱེད་བར་གྱི་
བསྐལ་པ་བཞྱི་བཅུ་ལ་བསྐལ་པར་བྱས་ནས་དེ་དག་གྱིས་ཚེའྱི་ཚད་དུ་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བདེ་འགོའ ་ི
ཆེའྱི་ཚད་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་ངན་འགོའ ་ི བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག ཡང་སོས་ལ་སོགས་དྲུག་རྱིམ་
བཞྱིན། །འདོད་ལྷའྱི་ཚེ་དང་ྱིན་ཞག་མམ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལྷའྱི་རྱིས་དྲུག་པོ་དེ་དག་གྱི་ཚེ་ཇྱི་ཙམ་པར་
བཤད་པ་དེ་དང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཡང་སོས་དང་། ཐྱིག་ནག་དང་། བསྡུས་འཇོམས་དང་། ངུ་འབོད་དང་། ངུ་
འབོད་ཆེན་པོ་དང་། ཚ་བ་དང་། དམྱལ་བ་དྲུག་གྱི་ྱིན་ཞག་དང་མམ་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། དེས་ན་དེ་དག་
རྣམས་ཀྱི་ཚེ། །འདོད་པའྱི་ལྷ་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན། །དེ་ནྱི་རང་གྱི་ྱིན་ཞག་དེ་དག་གྱིས་དེ་དག་ཚེའྱི་ཚད་འདོད་པ་ན་
སོད་པའྱི་ལྷའྱི་རྱིས་དྲུག་པོ་དེ་དག་གྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན། རྒྱལ་ཆེན་བཞྱིའྱི་
རྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚེའྱི་ཚད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་སོས་ཀྱི་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། དེས་ན་
ཟླ་བ་བཅུ་གྱིས་པའྱི་ལོས་ཚེ་དེ་ན་ཡོད་པའྱི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ནོ། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཚེའྱི་ཚད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་ཐྱིག་ནག་གྱི་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། ྱིན་
ཞག་དེས་ན་དེའྱི་ཚེ་ལོ་སོང་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚེའྱི་ཚད་དང་མམ་པའྱི་
ྱིན་ཞག་གྱིས་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་ཚ་བ་ན་ཚེའྱི་ཚད་ལོ་ཁྱི་དྲུག་སོང་ཡྱིན་པའྱི་བར་དུ་གཞན་དག་ལ་ཅྱི་རྱིགས་
པར་སར་བར་བྱའོ། །རབ་ཏུ་ཚ་ཕྱེད། དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་ཚ་བ་ན་ནྱི་ཚེའྱི་ཚད་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ཕྱེད་
དོ། །མནར་མེད་ནྱི། བར་གྱི་བསྐལ་པའོ། །དུད་འགོ་རྣམས་ནྱི་ངེས་པ་མེད་དོ། །དུད་འགོ་རྣམས། མཆོག་རྱིང་
བསྐལ་པའོ། །དུད་འགོའ ་ི ཚེ་མཆོག་ཏུ་རྱིང་བ་ནྱི་བར་གྱི་བསྐལ་པ་གཅྱིག་སེ། ཀླུ་དགའ་བོ་དང་། ེ་དགའ་བོ་
དང་། ར་མགོ་ལ་སོགས་པ་དག་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། དགེ་སོང་དག་ཀླུ་བརྒྱད་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ཀླུ་ཆེན་པོ་
སེ། བསྐལ་པར་གནས་པ། ས་འཛིན་པའོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །ཡྱི་དྭགས་རྣམས། ཟླ་བ་ྱིན་ཞག་གྱི་ལྔ་
བརྒྱའོ། །མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཡྱི་དྭགས་རྣམས་ཀྱི་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། ྱིན་ཞག་
དེས་ན་ཚེ་ལོ་ལྔ་བརྒྱའོ། །ཡང་གང་བའྱི་དམྱལ་བ་དག་ན་ཚེའྱི་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་ན། ཇྱི་སྱིད་དུ། ཏྱིལ་སང་ནས་ནྱི་
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ལོ་བརྒྱ་ཞྱིང་། །ཏྱིལ་གཅྱིག་ཕྱུང་བས་ཟད་གྱུར་པ། །ཆུ་བུར་ཅན་གྱི་ཚེ་ཡྱིན་ཏེ། །གཞན་གྱི་ཚེ་ནྱི་ྱི་ཤུར་
འགྱུར། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་དག་གྱི་ཚེའྱི་ཚད་ཀྱི་དཔེ་ཙམ་དུ་དགེ་སོང་དག་དཔེར་ན་འདྱི་ན་ཡུལ་མ་ག་
དྷཱའྱི་ཏྱིལ་གྱི་སང་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ཞྱིག་ཏྱིལ་དག་གྱིས་བྱུར་བུར་བཀང་སེ། དེ་ནས་ལ་ལ་ཞྱིག་གྱིས་ལོ་བརྒྱ་
བརྒྱ་འདས་ཤྱིང་ཏྱིལ་རེ་རེ་བོར་ན་དགེ་སོང་དག་རྱིམ་པ་དེས་ན་ཡུལ་མ་ག་དྷཱའྱི་ཏྱིལ་གྱི་སང་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་པ་
དེ་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་གྱུར་པ་ནྱི་ཚེས་མྱུར་གྱི་ཆུ་བུར་ཅན་དུ་སེས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་
ཡོངས་སུ་གཏུགས་པར་ནྱི་ང་མྱི་སྨྲའོ། །དགེ་སོང་དག་ཆུ་བུར་ཅན་ྱི་ཤུ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཆུ་བུར་རྡོལ་པ་
གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་རྒྱས་པར་ཡང་དགེ་སོང་དག་པདྨ་ལྟར་གས་པ་ྱི་ཤུ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་པདྨ་
ལྟར་གས་པ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚེ་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཚེ་ཡོངས་
སུ་མ་རྫོགས་པར་བར་མ་དོར་འཆྱི་བ་ཡོད་དམ་འོན་ཏེ། མེད་ཅེ་ན། ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་དེ། ས་མྱི་སན་མ་
གཏོགས་པར་འཆྱི། །བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་དག་ན་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཚེ་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཚེ་
རྱིངས་པོར་འཚོའོ། །གཞན་དག་ནྱི་མ་ངེས་སོ། །གང་ཟག་རྣམས་ལས་བར་མ་དོར་འཆྱི་བ་མེད་པ་ཡང་མེད་སེ།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པ་དགའ་ལྡན་ན་བཞུགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་སྱིད་པ་ཐ་མ་
པ་དང་། རྒྱལ་བས་བསན་པ་དང་། རྒྱལ་བའྱི་ཐད་དུ་བཏང་བའྱི་ཕོ་་དང་། དད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་
དག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་ཡུམ་དེ་དག་ལྷུམས་ན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་ལ་
སོགས་པའོ། །དཔག་ཚད་ཀྱི་ཚད་ཀྱིས་གནས་རྣམས་དང་། ལུས་རྣམས་ཀང་ལོའ ་ི ཚད་ཀྱིས་ཚེ་ཡང་བཤད་ན།
དེ་གྱིས་ཀྱི་ཚད་ནྱི་མ་བཤད་པས་བརོད་པར་བྱ་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་མྱིང་ཡྱིན་
པས་དེའྱི་མཐའ་ཡང་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་རྣམས་ཡང་དག་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་པོའ་ི རྱིམ་པ་བརམ་
མོ། །གཟུགས་མྱིང་དུས་མཐའ་རྡུལ་ཡྱིག་དང་། །སྐད་ཅྱིག གཟུགས་འགྱིབ་པའྱི་མཐའ་ནྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡྱིན་
ནོ། །དུས་ཀྱི་མཐའ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མའོ། །མྱིང་གྱི་མཐའ་ནྱི་ཡྱི་གེ་སེ། དཔེར་ན་བ་ལང་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་
སྐད་ཅྱིག་མའྱི་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་ན། རྐྱེན་རྣམས་ཚོགས་ན་ཇྱི་སྱིད་དུ་ཆོས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཐོབ་པའམ། ཆོས་འགོ་
ཕན་ཇྱི་སྱིད་དུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཞན་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་མངོན་པ་རྣམས་ན་རེ་སེས་བུ་
སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་མ་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་འདྲའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཕྲ་རབ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རྡུལ་དང་ནྱི། །རྡུལ་ཕྲན་དང་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ། །ལགས་ཆུ་རྱི་བོང་ལུག་དང་གང་། །ྱི་ཟེར་རྡུལ་དང་སོ་མ་
དང་། །དེ་ལས་བྱུང་དང་དེ་བཞྱིན་དུ། །སོར་ཚིགས་ཞེས་བྱ་གོང་བདུན་འགྱུར། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་
དག་ནྱི་གོང་ནས་གོང་དུ་བདུན་འགྱུར་དུ་རྱིག་པར་བྱ་སེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་བདུན་ལ་ནྱི་རྡུལ་ཕྲན་ནོ། །རྡུལ་ཕྲན་
བདུན་ལ་ནྱི་ལགས་རྡུལ་ལོ། །དེ་དག་བདུན་ལ་ནྱི་ཆུ་རྡུལ་ལོ། །དེ་དག་བདུན་ལ་ནྱི་རྱི་བོང་གྱི་རྡུལ་ལོ། །དེ་དག་
བདུན་ལ་ནྱི་ལུག་རྡུལ་ལོ། །དེ་དག་བདུན་ལ་ནྱི་གང་རྡུལ་ལོ། །དེ་དག་བདུན་ལ་ནྱི་ྱི་ཟེར་རྡུལ་ལོ། །དེ་དག་
བདུན་ལ་ནྱི་སོ་མའོ། །སོ་མ་བདུན་ལ་ནྱི་དེ་ལས་བྱུང་བ་སེ། སོ་མ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་ཤྱིག་ཅེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་
གོ །ཤྱིག་བདུན་ལ་ནྱི་ནས་སོ། །ནས་བདུན་ལ་ནྱི་སོར་མོའ ་ི ཚིགས་སོ། །སོར་མོའ ་ི ཚིགས་གསུམ་ལ་ནྱི་སོར་
མོ་ཞེས་བྱ་བར་གགས་པ་ྱིད་པས་མ་བཤད་དོ། །ངོས་སུ་བྱ་བ་ནྱི། སོར་ནྱི་ྱི་ཤུ་བཞྱི་ལ་ཁྲུ། །ཁྲུ་བཞྱི་ལ་ནྱི་
གཞུ་གང་ངོ་། །འདོམ་གང་ངོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །དེ་དག་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ལ་ནྱི། །རྒྱང་གགས་དེ་ལ་དགོན་
པར་འདོད། །གཞུ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་ནྱི་རྒྱང་གགས་ཏེ། །གོང་ནས་རྒྱང་གགས་ཙམ་གྱི་ཐག་ལ་ནྱི་དགོན་པ་ཡྱིན་པར་
འདོད་དོ། །དེ་བརྒྱད་དཔག་ཚད་ཅེས་བྱའོ། །རྒྱང་གགས་དེ་དག་བརྒྱད་ལ་དཔག་ཚད་ཅེས་བྱའོ། །དཔག་ཚད་
ཀྱི་ཚད་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་ལོའ ་ི ཚད་བརོད་པར་བྱ་སེ། སྐད་ཅྱིག་མ་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་ལ། དེ་ཡྱི་སྐད་ཅྱིག སྐད་
ཅྱིག་མ་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་ལ་དེའྱི་སྐད་ཅྱིག་གོ །དེ་དག་ཀང་། དྲུག་ཅུ་ལ་ནྱི་ཐང་ཅྱིག་གོ །དེའྱི་སྐད་ཅྱིག་དྲུག་ཅུ་ལ་ནྱི་
ཐང་ཅྱིག་ཅེས་བྱའོ། །ཡུད་ཙམ་ྱིན་ཞག་ཟླ་གསུམ་ནྱི། །གོང་ནས་གོང་དུ་སུམ་ཅུར་འགྱུར། །ཐང་ཅྱིག་སུམ་ཅུ་
ལ་ཡུད་ཙམ་མོ། །ཡུད་ཙམ་སུམ་ཅུ་ལ་ནྱི་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་གོ །རེས་འགའ་ནྱི་མཚན་མོ་རྱིང་ངོ་། །རེས་འགའ་ནྱི་
ཐུང་ངོ་། །རེས་འགའ་ནྱི་མམ་མོ། །ྱིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ནྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་གོ །ཞག་མྱི་ཐུབ་དང་བཅས་པ་ཡྱི། །ཟླ་
བ་བཅུ་གྱིས་ལ་ལོ་གཅྱིག་གོ །དགུན་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་བཞྱི་དང་། དཔྱྱིད་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་བཞྱི་དང་། དབྱར་
རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་བཞྱི་སེ། དེ་དག་ཟླ་བ་བཅུ་གྱིས་པོ་དེ་དག་གཞག་མྱི་ཐུབ་དང་བཅས་པ་ལ་ལོ་གཅྱིག་གོ །ལོ་
ལ་ནྱི་ཞག་གཅྱིག་གྱི་ཤོལ་དྲུག་དོར་ཏེ། ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན། དགུན་དང་དཔྱྱིད་དང་དབྱར་རྣམས་ཀྱི། །ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་
གྱིས་འདས་ནས། །ཟླ་བ་ཕྱེད་ནྱི་ལུས་པ་ན། །མཁས་པས་ཞག་མྱི་ཐུབ་པ་དོར། །ལོའ ་ི ཚད་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་
ནྱི་བསྐལ་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། བསྐལ་པ་རྣམ་པ་མང་བཤད་པ། །བར་གྱི་བསྐལ་པ་དང་། འཇྱིག་པའྱི་བསྐལ་པ་
དང་། འཆགས་པའྱི་བསྐལ་པ་དང་། བསྐལ་པ་ཆེན་པོའ །ོ །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག འཇྱིག་པའྱི་བསྐལ་པ་དམྱལ་བ་
214

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཡྱི། །སྱིད་པ་མེད་ནས་སྣོད་ཟད་པ། །དམྱལ་བ་དག་ནས་སེམས་ཅན་མྱི་སྱིད་པ་ནས་བཟུང་སེ་སྣོད་ཟད་པའྱི་
བར་རོ། །ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཇྱིག་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། འགོ་བ་འཇྱིག་པ་དང་། ཁམས་འཇྱིག་པའོ། །ཡང་གྱིས་ཏེ།
སེམས་ཅན་འཇྱིག་པ་དང་སྣོད་འཇྱིག་པའོ། །གང་སེམས་ཅན་རྣམས་དམྱལ་བ་དག་ནས་འཆྱི་འཕོ་བར་འགྱུར་
ཞྱིང་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དུས་ཀང་ཡོད་དེ། ད་ནྱི་འཇྱིག་པའྱི་བསྐལ་པ་མགོ་བརམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། གང་
འཇྱིག་རེན་འདྱི་ཆགས་ནས་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་འདུག་པ་དེ་ལས་ནྱི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་
ལ། གང་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ནྱི་ཞུགས་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ། གང་གྱི་ཚེ་
དམྱལ་བ་དག་ན་སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་མ་ལུས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འདྱི་ལྟ་སེ། དམྱལ་བ་འཇྱིག་པས་
འཇྱིག་རེན་འདྱི་ཞྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཚེ་གང་ལ་ངེས་པར་དམྱལ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་
འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གཞན་དག་ཏུ་འཕེན་པར་འགྱུར་ཏེ། དུད་འགོ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཡྱི་དྭགས་མྱོང་
བར་འགྱུར་བ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པར་བྱའོ། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ན་འཁོད་པའྱི་དུད་འགོ་རྣམས་ནྱི་སར་འཇྱིག་
གོ །མྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྒྱུ་པ་རྣམས་ནྱི་དེ་དག་མྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུའོ། །གང་མྱི་རྣམས་དག་གྱི་ནང་ན་སེམས་ཅན་
གང་ཡང་རུང་བ་བདག་ྱིད་ཀྱིས་སོབ་དཔོན་མེད་པར་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་
པར་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དུས་ཀང་ཡོད་དེ། དེ་དེ་ལས་ལངས་ནས་ཚིག་ཏུ་ཀེ་མ་དབེན་པ་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་
བ་དང་བདེ་བ་ནྱི་བདེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དབེན་པ་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ནྱི་ཞྱི་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཀང་སྨྲ་ལ།
ས་དེ་ཐོས་ནས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀང་སོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་། ཤྱི་ནས་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་སེ་བར་
འགྱུར་ཏེ། གང་གྱི་ཚེ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ན་སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་མ་ལུས་པར་གྱུར་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་འདྱི་ལྟ་སེ།
འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འཇྱིག་པས་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ཞྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་དང་། ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སོད་
དང་། བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་འཇྱིག་པ་དག་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པར་བྱ་སེ། གང་གྱི་ཚེ་མྱི་དག་གྱི་ནང་ན་སེམས་
ཅན་འགའ་ཡང་མ་ལུས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ན་འདྱི་ལྟ་སེ། མྱི་འཇྱིག་པས་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ཞྱིག་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་པ་རྣམས་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལྷ་དག་གྱི་ནང་དུ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ན་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱལ་ཆེན་བཞྱིའྱི་རྱིས་ཀྱི་ལྷ་དག་ན། ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་
བསེད་པ་ནས་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་གྱི་ཚེ་དེ་ན་སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་མ་ལུས་པར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གྱུར་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་འདྱི་ལྟ་སེ། རྒྱལ་ཆེན་བཞྱིའྱི་རྱིས་འཇྱིག་པས་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ཞྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་
འཕྲུལ་དབང་བྱེད་འཇྱིག་པའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པར་བྱ་སེ། གང་གྱི་ཚེ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལྷ་དག་
གྱི་ནང་ན་སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་མ་ལུས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ན་འདྱི་ལྟ་སེ་འདོད་པའྱི་ཁམས་འཇྱིག་པས་
འཇྱིག་རེན་འདྱི་ཞྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ན་ཡང་སེམས་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཆོས་ྱིད་
ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ལངས་ནས་ཚིག་ཏུ་ཀེ་མ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་
སེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ནྱི་བདེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཀེ་མ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ནྱི་
ཞྱི་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ། སེམས་ཅན་གཞན་དག་གྱིས་ཀང་ས་དེ་ཐོས་ནས་སོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་ཤྱི་ནས་ཀང་
འོད་གསལ་གྱི་ལྷ་དག་གྱི་ནང་དུ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་གྱི་ཚེ་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ན་སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་
མ་ལུས་པར་གྱུར་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་འདྱི་ལྟ་སེ། སེམས་ཅན་འཇྱིག་པས་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ཞྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་
འོག་ཏུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ད་འཕེན་པའྱི་ལས་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་། སྣོད་སོང་པས་འདྱི་ྱིད་ནས་ཀུན་ནས་
ྱི་མ་བདུན་བྱུང་ནས་རྱིམ་གྱིས་ས་དང་རྱི་རབ་ཀྱི་བར་དུ་མ་ལུས་པར་སེག་པར་བྱེད་དོ། །རབ་ཏུ་འབར་བ་དེ་
ྱིད་ལས་མེ་ལེ་རླུང་གྱིས་ཁྱེར་ནས་ཚངས་པའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་གྱི་བར་དུ་སེག་པར་འགྱུར་རོ། །མེ་ལེ་དེ་དང་
དེའྱི་ས་པ་ཁོ་ནར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། རྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སོན་དག་འགོ་བ་ནྱི་མེད་དེ། དེ་དང་འབྲེལ་བ་ལས་བྱུང་
བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་ྱིད་ལས་ཞེས་བཤད་དེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་མྱི་ནྱི་གཟུགས་ན་སོད་པ་དང་འབྲེལ་བར་བྱེད་
དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འཇྱིག་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དམྱལ་བ་དག་ན་
སེམས་ཅན་རྣམས་འཆྱི་འཕོ་བ་དང་མྱི་སེ་བ་ནས་བཟུང་སེ། སྣོད་རྣམས་ཟད་པའྱི་བར་གྱི་དུས་དེ་ནྱི་འཇྱིག་པའྱི་
བསྐལ་པ་ཞེས་བྱའོ། །འཆགས་པ་དང་པོའ ་ི རླུང་ནྱི་དམྱལ་བ་སྱིད་པའྱི་བར་དུའོ། །དང་པོའ་ི རླུང་ནས་བཟུང་སེ་
དམྱལ་བ་དག་ནས་སེམས་ཅན་སྱིད་པའྱི་བར་ཏེ། དེ་ལྟར་འཇྱིག་རེན་ཞྱིག་པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ཙམ་ལུས་པར་ཡུན་
རྱིང་དུ་གནས་སོ། །ཡང་རྱིམ་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་སྣོད་རྣམས་ཀྱི་ས་
ལྟས་སུ་གྱུར་པ་རླུང་འཇམ་པོ་འཇམ་པོ་དག་ལྡང་སེ། དེའྱི་ཚེ་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ཞྱིག་ནས་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་
འདུག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལས་ནྱི་ངེས་པར་བྱུང་བ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་ལ། བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་འཆགས་
པར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ེ་བར་འོངས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་རླུང་དེ་དག་སེ་བ་ན་ཇྱི་སྐད་བཤད་
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པའྱི་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་རྱིམ་གྱིས་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་
གྱི་ས་གཞྱི་ཆེན་པོ་དང་། གྱིང་རྣམས་དང་། རྱི་རབ་ལ་སོགས་པ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་ཚུལ་དུ་ཐམས་
ཅད་འབྱུང་ངོ་། །དང་པོར་ནྱི་ཚངས་པའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་འབྱུང་ངོ་། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ནྱི་འཐབ་བྲལ་པའྱི་བར་དུ་
འབྱུང་ངོ་། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ནྱི་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་སེ། དེ་ཙམ་གྱིས་ན་འདྱི་ལྟ་སེ་སྣོད་ཆགས་པས་
འཇྱིག་རེན་འདྱི་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་འོད་གསལ་དག་ནས་ཤྱི་འཕོས་
ནས་ཚངས་པའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་སོང་པར་སེ་བར་འགྱུར་ལ། སེམས་ཅན་གཞན་དག་ཀང་དེ་ནས་ཤྱི་འཕོས་
ནས་ཚངས་པའྱི་མདུན་ན་འདོན་དག་ཏུ་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ཚངས་རྱིས་དག་དང་། གཞན་འཕྲུལ་
དབང་བྱེད་དག་དང་། འཕྲུལ་དགའ་དག་ནས་རྱིམ་གྱིས་བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་པ་དང་། བ་ལང་སོད་དང་། ཤར་གྱི་
ལུས་འཕགས་པོ་དང་། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དང་། ཡྱི་དྭགས་རྣམས་དང་། དུད་འགོ་རྣམས་དང་། དམྱལ་བ་དག་གྱི་
ནང་དུ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་མཇུག་ཏུ་འཇྱིག་པ་དེ་དང་པོར་འཆགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཚེ་
དམྱལ་བ་དག་ན་སེམས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་སེས་པར་གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ་འཇྱིག་རེན་འདྱི་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་
འཆགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལས་ནྱི་ངེས་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། ཆགས་ནས་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་འདུག་པར་
འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ེ་བར་འོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བར་གྱི་བསྐལ་པ་དཔག་མེད་ནས། །ཚེ་ལོ་བཅུ་པའྱི་བར་
དུའོ། །འཇྱིག་རེན་ཆགས་པ་ན་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བར་གྱི་བསྐལ་པ་བཅུ་དགུར་འདའ་བར་
འགྱུར་རོ། །ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས་འགྱིབ་པ་ན་ཚེ་ལོ་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་ཆགས་ནས་གནས་
པ་རྣམས་ཀྱི་བར་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་ཡར་སེ་མར་འབྲྱི་བའྱི། །བསྐལ་པ་གཞན་ནྱི་བཅོ་བརྒྱད་
དང་། །དེ་ནས་ཡར་སེ་བ་དང་མར་འབྲྱི་བ་གཞན་བཅོ་བརྒྱད་དེ། བར་གྱི་བསྐལ་པ་གཞན་བཅོ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་
རོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་དེ་དག་ཀང་ཡར་སེ་བར་འགྱུར་བ་ན་རྱིམ་གྱིས་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་བར་འགྱུར།
ཡང་མར་འབྲྱི་བར་འགྱུར་བ་ན་ཚེ་ལོ་བཅུ་པར་འགྱུར་བ་འདྱི་ནྱི་བར་གྱི་བསྐལ་པ་གྱིས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་
བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དང་། ཡར་སེ་བ་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུ་པ་གཅྱིག་ནྱི་ཡར་སེ་བ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་གྱི་མར་འགྱིབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་དག་ལས་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྱི་པའྱི་བར་དུ་འགྱུར་
རོ། །ཡང་མར་སེ་བ་དེ་དག་ཇྱི་ཙམ་དུ་ཡང་སེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་དག་ཚེ་ནྱི་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་བར། །དེ་ལས་ཡར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནྱི་མྱི་སེའོ། །བར་གྱི་བསྐལ་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཡར་སེ་བ་དང་མར་འགྱིབ་པའྱི་དུས་ཇྱི་སྱིད་པར་བར་གྱི་བསྐལ་
པ་དང་པོའ ་ི མར་འགྱིབ་པ་དང་ཐ་མའྱི་ཡར་སེ་བའྱི་དུས་ཀང་དེ་སྱིད་པས་ཐམས་ཅད་དུས་མམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
ལྟར་འཇྱིག་རེན་ཆགས་པ་འདྱི། །བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་གནས། །དེ་ལྟར་ན་བར་གྱི་བསྐལ་པའྱི་ཚུལ་འདྱིས་
འཇྱིག་རེན་འདྱི་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་ཆགས་ནས་གནས་སོ། །དུས་ཇྱི་སྱིད་དུ་ཆགས་ནས་གནས་པའྱི་དུས་
དེ་སྱིད་ཁོ་ནར། འཆགས་པ་དང་ནྱི་འཇྱིག་པ་དང་། །ཞྱིག་ནས་འདུག་པ་དག་མམ་མོ། །བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུ་
ཁོ་ནར་འཆགས་སོ། །ྱི་ཤུར་འཇྱིག་གོ །ྱི་ཤུར་ཞྱིག་ནས་འདུག་གོ །གལ་ཏེ་ཡང་དེའྱི་ཚེ་ཡར་སེ་བ་དང་མར་
འགྱིབ་པ་མྱི་འཇུག་ཏུ་ཟྱིན་ཀང་དུས་ནྱི་མམ་པར་ཡོངས་སུ་བརྱིའོ། །དེ་ལ་བར་གྱི་བསྐལ་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྣོད་
རྣམས་འཆགས་སོ། །བར་གྱི་བསྐལ་པ་བཅུ་དགུར་གནས་པར་བྱེད་དོ། །བར་གྱི་བསྐལ་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྣོད་
རྣམས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་རོ། །བཅུ་དགུར་སོང་པར་འགྱུར་རོ། །བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུ་ཕྲག་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ནྱི་
བརྒྱད་ཅུར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་བརྒྱད་ཅུ་ལ་བསྐལ་ཆེན། །བསྐལ་པ་ཆེན་པོའ་ི ཚད་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། །བསྐལ་པའྱི་
རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞེ་ན། །ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཐོབ་
པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་བསྐལ་པ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། བསྐལ་པ་ཆེན་པོར་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ།
དེ་གངས་མེད་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་ངོ་། །བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་གྱིས་སོ། །གངས་མེད་པ་ལ་
གངས་ཀྱི་མཐའ་མེད་ན་ཇྱི་ལྟར་གསུམ་ྱིད་དུ་བརོད་ཅེ་ན། དེ་ནྱི་དེ་ལྟར་རྱིག་པར་མྱི་བྱའོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། མདོ་
སྱིལ་བུ་ལས། གངས་ནྱི་གནས་གཞན་དྲུག་ཅུ་དག་གོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དྲུག་ཅུ་གང་ཞེ་ན། གཅྱིག་སེ་གྱིས་པ་
མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གནས་གཞན་དང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །གཅྱིག་བཅུ་ནྱི་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཅུ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་བརྒྱ་སེ་
གསུམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་སོང་ངོ་། །སོང་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་ཁྱིའོ། །ཁྱི་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་འབུམ་
མོ། །འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་ས་ཡའོ། །ས་ཡ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་བྱེ་བའོ། །བྱེ་བ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་དུང་ཕྱུར་རོ། །དུང་
ཕྱུར་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་ཐེར་འབུམ་མོ། །ཐེར་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་ཐེར་འབུམ་ཆེན་པོའ །ོ །ཐེར་འབུམ་ཆེན་པོ་ཕྲག་
བཅུ་ལ་ནྱི་ཁག་ཁྱིག་གོ །ཁག་ཁྱིག་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་ཁག་ཁྱིག་ཆེན་པོའ །ོ །ཁག་ཁྱིག་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་རབ་
བཀམ་མོ། །རབ་བཀམ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་རབ་བཀམ་ཆེན་པོའ །ོ །རབ་བཀམ་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་གཏམས་
སོ། །གཏམས་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་གཏམས་ཆེན་ནོ། །གཏམ་ཆེན་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་དཀྱིགས་སོ། །དཀྱིགས་ཕྲག་བཅུ་
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ལ་ནྱི་དཀྱིགས་ཆེན་ནོ། །དཀྱིགས་ཆེན་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་མྱི་འཁྲུགས་པའོ། །མྱི་འཁྲུགས་པ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་མྱི་
འཁྲུགས་པ་ཆེན་པོའ །ོ །མྱི་འཁྲུགས་པ་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་ཁྱད་ཕྱྱིན་ནོ། །ཁྱད་ཕྱྱིན་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་ཁྱད་ཕྱྱིན་
ཆེན་པོའ །ོ །ཁྱད་ཕྱྱིན་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་པང་སེང་ངོ་། །པང་སེང་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་པང་སེང་ཆེན་པོའ །ོ །པང་
སེང་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་དེད་འདྲེན་ནོ། །དེད་འདྲེན་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་དེད་འདྲེན་ཆེན་པོའ །ོ །དེད་འདྲེན་ཆེན་པོ་
ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་མཐའ་སྣང་ངོ་། །མཐའ་སྣང་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་མཐའ་སྣང་ཆེན་པོའ །ོ །མཐའ་སྣང་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་
ལ་ནྱི་རྒྱུ་རྱིག་གོ །རྒྱུ་རྱིག་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་རྒྱུ་རྱིག་ཆེན་པོའ །ོ །རྒྱུ་རྱིག་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་འོད་མཛེས་
སོ། །འོད་མཛེས་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་འོད་མཛེས་ཆེན་པོའ །ོ །འོད་མཛེས་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་དབང་པོའ །ོ །དབང་
པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་དབང་ཆེན་ནོ། །དབང་ཆེན་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་ལེགས་ཕྱྱིན་ནོ། །ལེགས་ཕྱྱིན་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་
ལེགས་ཕྱྱིན་ཆེན་པོའ །ོ །ལེགས་ཕྱྱིན་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་རོགས་འགོའ །ོ །རོགས་འགོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་རོགས་
འགོ་ཆེན་པོའ །ོ །རོགས་འགོ་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་འབྱྱིང་རྡུལ་ལོ། །འབྱྱིང་རྡུལ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་འབྱྱིང་རྡུལ་ཆེན་
པོའ །ོ །འབྱྱིང་རྡུལ་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་རྒྱ་རགས་སོ། །རྒྱ་རགས་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་རྒྱ་རགས་ཆེན་པོའ །ོ །རྒྱ་
རགས་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་སོབས་འཁོར་རོ། །སོབས་འཁོར་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་སོབས་འཁོར་ཆེན་
པོའ །ོ །སོབས་འཁོར་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་བརྡ་ཤེས་སོ། །བརྡ་ཤེས་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་བརྡ་ཤེས་ཆེན་པོའ།ོ །བརྡ་
ཤེས་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་རྣམ་འབྱུང་ངོ་། །རྣམ་འབྱུང་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་རྣམ་འབྱུང་ཆེན་པོའ །ོ །རྣམ་འབྱུང་ཆེན་
པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་སོབས་མྱིག་གོ །སོབས་མྱིག་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་སོབས་མྱིག་ཆེན་པོའ །ོ །སོབས་མྱིག་ཆེན་པོ་
ཕྲག་བཅུ་ལ་ནྱི་གངས་མེད་པ་སེ། བར་གྱི་གནས་བརྒྱད་ནྱི་མ་རེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་གནས་གཞན་དྲུག་ཅུར་ཕྱྱིན་
པ་དེ་དག་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་བསྐལ་པ་ནྱི། བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་ཡང་བཟློག་ནས་བགང་སེ། དེ་
ལྟར་ན་གངས་མེད་པ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་བགང་བར་མྱི་ནུས་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་ལམ་བཏབ་པ་རྣམས་དུས་རྱིང་པོ་ཁོ་ནས་མངོན་པར་རྫོ གས་པར་
འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཅྱི་དེ་དེ་ལྟར་འགྱུར་རམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྱི་བསྐལ་པ་གངས་
མེད་པ་གསུམ་དུ་དཀའ་བ་བརྒྱ་སོང་གྱིས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་
གྱིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐར་པའྱི་གོ་སྐབས་གཞན་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡོད་ན་གོ །དེ་དག་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འབད་པ་འདྱི་སེད་ཅྱིག་རོམ་པར་བྱེད་ཅེ་ན། དེ་དག་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་གཞན་དག་ཀང་
སྡུག་བསལ་གྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལས་ཡོངས་སུ་བསབ་པར་ནུས་པར་འགྱུར་སམ་དུ་གཞན་གྱི་དོན་དུ་འབད་པ་
རོམ་པར་བྱེད་དོ། །འདྱི་དག་གྱི་གཞན་གྱི་དོན་གྱིས་བདག་གྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱི་
གཞན་གྱི་དོན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་བདག་གྱི་དོན་ཏེ། དེ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ད་ནྱི་སུ་ཞྱིག་འདྱི་ལ་དད་པར་
འགྱུར་ཞེ་ན། བདག་གསོ་བར་བྱེད་པའྱི་སྱིང་རེ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ལ་དད་པར་དཀའ་བ་ནྱི་བདེན་
ནོ། །སྱིང་རེ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དད་པར་བྱས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་འདྱི་ན་སྱིང་རེ་མེད་པ་ལ་གོམས་པ་ཁ་
ཅྱིག་རང་གྱི་དོན་མེད་བཞྱིན་དུ་ཡང་གཞན་ོན་མོངས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་དམྱིགས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་སྱིང་
རེ་ལ་གོམས་པ་དག་རང་གྱི་དོན་མེད་བཞྱིན་དུ་ཡང་གཞན་ལ་ཕན་པར་བྱ་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཡོད་དོ་
སམ་དུ་ཡྱིད་ཆེས་པར་བྱའོ། །ཡང་དཔེར་ན་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མངོན་པར་མྱི་ཤེས་པ་དག་གོམས་པའྱི་
དབང་གྱིས་འདུས་བྱས་བདག་མེད་པར་གྱུར་པ་དག་ལ་བདག་ཏུ་ཆགས་པ་བསེད་ནས་རྒྱུ་དེས་སྡུག་བསལ་
དག་མས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་དེ་དག་ལས་བདག་ཏུ་ཆགས་པ་བཟློག་
ནས། གཞན་དག་ལ་ལྟ་བ་བསེད་དེ། རྒྱུ་དེས་སྡུག་བསལ་དག་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་ཡྱིད་ཆེས་པར་
བྱའོ། །གང་གཞན་དག་གྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་སྡུག་བསལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། གཞན་དག་གྱི་བདེ་བས་བདེ་བར་
འགྱུར་གྱི། བདག་ྱིད་ཀྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་གཞན་ཁོ་ན་ཡང་འགྲུབ་སེ། དེ་ལྟ་ནྱི་རང་གྱི་དོན་དུ་མྱི་
བལྟའོ། །འདྱིར་སྨྲས་པ། དམན་པ་དེ་དང་དེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་རང་གྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྱི་བདེ་བ་དོན་དུ་གེར།
འབྲྱིང་པོ་སྡུག་བསལ་ལྡོག་པ་ཁོ་ནའོ། །བདེ་མྱིན་གང་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་སྡུག་བསལ་གནས་ཡྱིན་ཕྱྱིར། །དམ་པ་རང་གྱི་
རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་དག་ལ་ནྱི་བདེ་བ་དང་། །སྡུག་བསལ་གཏན་ལྡོག་ཁོ་ན་དོན་
གེར་གང་ཕྱྱིར་དེ་ཡྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་དེ་སྡུག་བསལ་ཕྱྱིར། །ཡང་ཅྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་
ཡར་སེ་བའྱི་ཚེ་འབྱུང་ངམ། འོན་ཏེ་མར་འགྱིབ་པའྱི་ཚེ་འབྱུང་ཞེ་ན། མར་ནྱི་འགྱིབ་པ་ཡྱི། བརྒྱ་ཡྱི་བར་ལ་དེ་
དག་འབྱུང་། །སེ་དགུ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྱི་བ་མར་འགྱིབ་པ་ནས་བརམས་པ་ནས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་
པ་ཡྱིན་པའྱི་བར་འདྱིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་སེ་བའྱི་དུས་སུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་
ན། དེའྱི་ཚེ་སེམས་ཅན་རྣམས་སོ་བར་དགའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བརྒྱ་ལས་མར་འགྱིབ་པའྱི་ཚེ་མ་ཡྱིན་ཞེ་
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ན། དེའྱི་ཚེ་སྱིགས་མ་ལྔ་པོ་འདྱི་ལྟ་སེ། ཚེའྱི་སྱིགས་མ་དང་། དུས་ཀྱི་སྱིགས་མ་དང་། ོན་མོངས་པའྱི་སྱིགས་
མ་དང་། ལྟ་བའྱི་སྱིགས་མ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་སྱིགས་མ་ཤྱིན་ཏུ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ཏེ། མར་འགྱིབ་པའྱི་འོག་ཏུ་ནྱི་
ཚེ་ལ་སོགས་པ་ཐ་ཆད་ཡྱིན་ནོ། །ངན་སྱིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་སྱིགས་མ་དག་ཅེས་བྱའོ། །གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་གོ་
རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོག་དང་ཡོ་བྱད་རྒུད་པར་བྱེད་དོ། །གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་འདོད་པའྱི་བསོད་མས་དང་བདག་དལ་བ་
ལ་སོགས་པའམ། ཡང་ན་ཁྱྱིམ་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དགེ་བའྱི་ཕྱོགས་རྒུད་པར་
བྱེད་དོ། །གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ལུས་རྒུད་བར་བྱེད་དོ། །བོང་ཚོད་དང་། གཟུགས་དང་། ནད་མེད་པ་དང་། སོབས་
དང་། བློ་དང་། དྲན་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། བརན་པ་མས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་
དུས་གང་དུ་འབྱུང་ཞེ་ན། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་གྱི་ག་ལ། ཡར་སེ་བ་ལ་ཡང་འབྱུང་། མར་འགྱིབ་པ་ན་ཡང་
འབྱུང་ངོ་། །རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ཚོགས་ཤྱིང་སོད་པ་རྣམས་དང་། བསེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་
སོ། །དེ་ལ་ཚོགས་ཤྱིང་སོད་པ་རྣམས་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་རང་རྒྱལ་བ་རྣམས་
ཞེས་བྱའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་སོན་དུ་འགོ་བ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། གང་དག་གཞན་དུ་ངེས་པར་
འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་བསེད་པ་ཚེ་འདྱི་ལ་བདག་ྱིད་ཀྱིས་ལམ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་
རྒྱའོ་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་། འདྱི་སྐད་དུ་རེ་ཞྱིག་རྱི་ལ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱིག་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པོ་དག་གྱིས་གདུང་
བར་བྱས་པ་ན་རང་སངས་རྒྱས་དང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་གནས་པའྱི་སེའུ་ཞྱིག་དང་ཕྲད་ནས་དེའྱི་སོད་ལམ་བསན་
པས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་གག་གོ་ཞེས་སོན་གྱི་གཏམ་
འདོན་པར་བྱེད་དོ། །འཕགས་པ་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པོ་དག་གྱིས་གདུང་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་
ཞེའོ། །བསེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནྱི་རེ་རེ་གནས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །རང་སངས་རྒྱས་དེ་དག་ལས། བསེ་རུ་བསྐལ་པ་
བརྒྱའྱི་རྒྱུས་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་དག་ལ་སོད་པས་བསེ་རུ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །ལུང་
མེད་པར་བདག་གཅྱིག་པུའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་པས་རང་སངས་རྒྱས་དག་སེ། དེ་དག་ནྱི་བདག་ྱིད་འདུལ་བར་
བྱེད་ཀྱི་གཞན་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་རྒྱུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། རེ་ཞྱིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཆོས་སོན་པར་མྱི་སོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་གྱིས་སོན་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བསན་པ་རེས་སུ་དྲན་
ནས་ཡང་ཆོས་སོན་པར་སོད་དོ། །ཐུགས་རེ་མེད་པར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གདགས་པའྱི་དོན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་སྐལ་བ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་མ་ཡྱིན་
ཏེ། འདྱི་ལྟར་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དག་ཀང་ཡོད་དོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། སོན་
གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་བསོད་སོམས་ལ་མོས་པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཆོས་ཟབ་མོ་འཛིན་དུ་འཇུག་པའྱི་
དོན་དུ་བྱེད་པར་མྱི་སོ་སེ། སེ་དགུ་རྒྱུན་ཕྱོགས་སུ་འགོ་བ་རྣམས་ནྱི་རྒྱུན་ཕྱོགས་ལས་བཟློག་པར་བཀྱི་བར་
དཀའོ། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་འདུ་འཛིས་སྐྲག་པས་འཁོར་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་འགྱུར་བ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རྣམས་ནམ་འབྱུང་ཞེ་ན། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འབྱུང་བ་ནྱི། །སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ལས་
མྱི་འཕྱྱི། །མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་བར་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །འོག་
ཏུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བས་ཐུང་བའྱི་ཚེ་ནྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེའྱི་སྣོད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་གྱི་རྒྱལ་
སྱིད་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་དང་ཚུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ཀང་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ།
གསེར་དངུལ་ཟངས་ལགས་འཁོར་ལོ་ཅན། །གང་དག་ལ་གསེར་དང་། དངུལ་དང་། ཟངས་དང་། ལགས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་དག་ཡོད་པ་སེ། དེ་དག་གྱི་དང་པོ་ནྱི་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ེ་བའྱི་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་
ནྱི་འབྲྱིང་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཐ་མའོ། །དེ་དག་གྱིང་གཅྱིག་གྱིང་གྱིས་དང་། །གསུམ་དང་བཞྱི་ལ་མས་རྱིམ་
བཞྱིན། །གང་ལ་ལགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་གྱིང་གཅྱིག་གྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ལ་ཟངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དེ་ནྱི་གྱིས་ཀྱིའོ། །གང་ལ་དངུལ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་གསུམ་གྱིའོ། །གང་ལ་གསེར་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་གྱིང་བཞྱི་ལ་
དབང་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་བཏགས་པ་ལས་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ནྱི་གཙོ་བོ་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་
རྱིགས་སྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་གང་ཞྱིག་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་གསོ་སོང་གྱི་དུས་དེ་ཁོ་ནར་མགོ་བཀྲུས་གསོ་
སོང་བསེན་ནས་ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བློན་པོའ་ི ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་ལ་ཤར་ཕྱོགས་ནས་འཁོར་
ལོ་རྱིན་པོ་ཆེ་རྱིབས་སོང་པ། ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ། མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པ། མཛེས་པ། མཁན་བཟོས་མ་བྱས་པ། ལྷ་རྫས་ཐམས་ཅད་གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་
དེ་ནྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་གཅྱིག་ཁོ་ནར་གསུངས་སོ། །འཁོར་ལོས་
སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འབྱུང་སེ། ལྷན་ཅྱིག་གྱིས་མྱིན་སངས་རྒྱས་བཞྱིན། །མདོ་ལས་གང་དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གྱིས་ས་ཕྱྱི་མེད་པར་འཇྱིག་རེན་དུ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

འབྱུང་བ་ནྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་གོ་སྐབས་མེད་དེ། འདྱི་ནྱི་གནས་མེད་ཀྱི། གཅྱིག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གནས་ཡོད་
དོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དག་ཇྱི་ལྟ་བར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དག་ཀང་དེ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱིར་
ནྱི་འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། ཅྱི་འདྱིར་སོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ལ་འཇྱིག་རེན་དུ་འདོད་དམ། འོན་ཏེ་
འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་གཞན་དུ་སངས་རྒྱས་དག་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཐུ་ཐོགས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་དུ་འོང་ངོ་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གཅྱིག་ཁོ་ནས་
ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སོད་དོ། །གང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཅྱིག་གྱིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་གདུལ་བར་མྱི་སོད་པ་དེ་
ནྱི་གཞན་གྱིས་ཀང་མྱི་སོད་དོ། །མདོ་ལས་ཀང་། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གལ་ཏེ་ལ་ལ་ཞྱིག་ཁྱོད་ཀྱི་ཐད་དུ་འོངས་ནས་འདྱི་
སྐད་དུ། ད་ལྟར་དགེ་སོང་ངམ། བྲམ་ཟེ་གང་ཡང་རུང་། དགེ་སོང་གཽ་ཏ་མ་དང་འདྱི་ལྟ་སེ། མངོན་པར་རྫོགས་
པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱ་བ་ལ་མམ་ཞྱིང་མམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྲྱི་བར་འགྱུར་ན། དེ་སྐད་དུ་དྲྱིས་
ན་ཇྱི་སྐད་དུ་ལན་གདབ། བཙུན་པ་གལ་ཏེ་ལ་ལ་ཞྱིག་བདག་གྱི་ཐད་དུ་མཆྱིས་ནས་འདྱི་སྐད་དུ་འདྲྱི་བར་འགྱུར་
ན། དེ་ལ་བདག་གྱིས་འདྱི་སྐད་ཅེས་ད་ལྟར་དགེ་སོང་ངམ། བྲམ་ཟེ་ཡང་རུང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་མམ་
ཞྱིང་མམ་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་དྲྱིས་པའྱི་ལན་གདབ་པར་བགྱིའོ། །བཙུན་པ་དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། གང་
དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གྱིས་ས་ཕྱྱི་མེད་པར་འཇྱིག་རེན་
དུ་འབྱུང་བ་ནྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་གོ་སྐབས་མེད་དེ། འདྱི་ནྱི་གནས་མེད་དོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ཐོས་
ཤྱིང་མངོན་སུམ་དུ་བཟུང་བའྱི་སད་དུའོ་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
ཚངས་པའྱི་མདོ་ལས། ང་ནྱི་སོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་བར་འདྱི་ལ་དབང་བསྒྱུར་རོ་ཞེས་གང་
གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། བསན་པ་འདྱི་ནྱི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་དགོངས་པ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།
མངོན་པར་འདུ་མཛད་པ་མྱི་མངའ་བར་དེ་སྱིད་དུ་རྣམ་པར་གཟྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མངོན་པར་འདུ་མཛད་ན་ནྱི་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སན་གྱི་ཡུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་པ་གཞན་དག་ན་རེ་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་
གཞན་དག་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་བཞུགས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། མང་པོ་ཞྱིག་མམ་དུ་ཚོགས་དག་ལ་
ཞུགས་པར་སྣང་ལ། གཅྱིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་མང་པོ་ཞྱིག་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་བར་ཡང་མྱི་རུང་ལ། འབྱུང་བ་ལ་
བགེགས་བྱེད་པ་འགའ་ཡང་མེད་པས་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འཇྱིག་རེན་གཞན་དག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །འཇྱིག་རེན་གྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཁམས་དག་ཀང་མཐའ་ཡས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པར་བཞུགས་ཀང་། འདྱིར་ཇྱི་ལྟ་བར་
མཐའ་ཡས་པ་གཞན་དག་ཏུ་མཛད་པར་མྱི་སོད་ན་མྱིའྱི་ཚེས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། འདྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཇྱི་ལྟར་མཛད་ཅེ་ན། གང་ཟག་འདྱིའྱི་དབང་པོ་འདྱི་ནྱི་དུས་འདྱི་སྱིད་ཀྱིས་ཡུལ་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་ཏུ་གང་འདྱི་ལ་
བརེན་ནས་ེས་པ་འདྱི་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཤྱིང་ཡན་ལག་འདྱི་ེ་བར་བསྒྲུབས་པའྱི་ཕྱྱིར་སོར་བ་འདྱིས་ནམ་སེས་
པ་ནྱི་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །མ་རྫོགས་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་མཁྱེན་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱི་ལ་ཁུངས་སུ་གང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གྱིས་
ས་ཕྱྱི་མེད་པར་འཇྱིག་རེན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་གོ་སྐབས་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མདོ་
འདྱི་ཕྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་ཀང་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གཅྱིག་གྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་གམ།
འོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཅེས་དཔྱད་པར་བྱའོ། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རྣམས་
ཀང་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གཞན་དུ་ཡང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་
རྒྱས་བཞྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་བཟོད་ན་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་འཇྱིག་རེན་དུ་འབྱུང་བ་ནྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་གཞྱི་ཡྱིན་
པས་འདྱི་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་བཟོད་དེ། གལ་ཏེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་ཕལ་པོ་ཆེ་ཞྱིག་འབྱུང་བར་གྱུར་ན་ཡང་སོན་དུ་མྱི་
འགྱུར་གྱི་འཇྱིག་རེན་ཕལ་ཆེར་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་
གཅྱིག་ཏུ་ཡང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་གྱིས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཞེ་ན། དགོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་།
སོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྱི་འདྱི་སྐད་དུ་ཀེ་མ་བདག་ནྱི་འདྲེན་པ་མེད་པ་
ལྡོངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་མགོན་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སོན་
ལམ་འདེབས་པར་བྱེད་དོ། །གུས་པ་དང་རྱིངས་པར་བྱ་བའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སངས་རྒྱས་གཅྱིག་ལ་
ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཡང་གུས་པར་འགྱུར་ལ། འདྱི་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་ནྱི་རེད་པར་དཀའོ་སམ་དུ་སེམས་པ་ནྱི་འདྱི་གཤེགས་
སམ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ན་མགོན་མེད་པར་འགྱུར་དུ་འོང་ངོ་ཞེས་བསན་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་
རྱིངས་པར་ཡང་བྱེད་དོ། །ཡང་འཁོར་ལོ་མ་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་གསེར་ལ་སོགས་པའྱི་འཁོར་ལོ་དག་
གྱིས་ས་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་ན་ཇྱི་ལྟར་རྒྱས་པར་བྱེད་ཅེ་ན། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ཕས་བསུ་རང་འགོ་གཡུལ་
བཤམས་དང་། །མཚོན་བརམས་པས་རྒྱལ། གང་ལ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ནྱི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

རྣམས་འབྱོར་པ་དང་། རྒྱས་པ་དང་། བདེ་བ་དང་། གང་ལོ་ལེགས་པ་དང་། སེ་བོ་དང་། མྱི་ཕལ་པོ་ཆེས་
བལྟམས་པའྱི་ལོངས་འདྱི་དག་ནྱི་ལྷའྱི་ལགས་ཀྱི་ལྷས་དེ་དག་རེས་སུ་བསན་དུ་གསོལ། བདག་ཅག་ནྱི་ལྷའྱི་ཞམ་
འབྲྱིང་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཕས་བསུ་བར་བྱེད་དོ། །གང་ལ་དངུལ་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ནྱི་བདག་ྱིད་དེ་དག་གྱི་
ཐད་དུ་འགོ་སེ། ཕྱྱིས་འདུད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་ལ་ཟངས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ཐད་དུ་སོང་ནས་
གཡུལ་ཤོམ་པར་བྱེད་དེ། ཕྱྱིས་འདུད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་ལ་ལགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ཐད་
དུ་སོང་ནས་ཕན་ཚུན་མཚོན་བརམས་པ་ལས་ཕྱྱིས་འདུད་པར་བྱེད་དོ། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་།
གནོད་པ་མེད། མཚོན་ཆས་རྒྱལ་ཡང་གསོད་དུ་མྱི་འཇུག་གོ །རྒྱལ་ནས་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་དགེ་བ་བཅུའྱི་
ལས་ཀྱི་ལམ་དག་ལ་འཇོག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་གྱིས་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ནྱི་ངེས་པར་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སེ་བར་
འགྱུར་རོ། །མདོ་ལས། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་འཇྱིག་རེན་དུ་བྱུང་བས་འཇྱིག་རེན་དུ་རྱིན་པོ་ཆེ་
སྣ་བདུན་པོ་འདྱི་ལྟ་སེ། འཁོར་ལོ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་། གང་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་། ར་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་། ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆེ་
དང་། བུད་མེད་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱྱིམ་བདག་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་། བློན་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱི་ལས་ཀྱིས་འབྱུང་ཞེ་ན། གཞན་
གྱི་ལས་ཁོ་ནས་འབྱུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། སེམས་ཅན་གང་དག་གྱིས་དེ་དང་འབྲེལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་
བརམས་པ་དེ་ནྱི་དེ་བྱུང་ན་རང་གྱི་ལས་དེ་དག་ཁོ་ནས་སེད་པར་བྱེད་དོ། །ཅྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རྣམས་རྒྱལ་
པོ་གཞན་དག་ལས་ཁྱད་པར་དེ་ཁོ་ན་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཁྱད་པར་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་དག་ལས་སེས་བུ་ཆེན་
པོའ ་ི མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་ཀང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལ། ཐུབ་མཚན་ཡུལ་
ན་གནས་པ་དང་། །གསལ་ལ་རྫོགས་པས་འཕགས་པ་ཡྱིན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཡུལ་ལ་
གནས་པ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ཀུན་རྫོགས་པ་དག་ཡྱིན་པས་དེ་དག་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་དེ་ཡྱིན་
ནོ། །ཡང་ཅྱི་བསྐལ་བ་དང་པོ་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀང་རྒྱལ་པོ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སར་བྱུང་སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་བཞྱིན། །བསྐལ་པ་དང་པོ་པའྱི་མྱི་རྣམས་ནྱི་
གཟུགས་ན་སོད་པ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་ཏེ། མདོ་ལས། དེ་དག་ནྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པ། ཡྱིད་ལས་བྱུང་བ། ཡན་
ལག་དང་ྱིང་ལག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་པ། ངན་པ་མ་ཡྱིན་པ། མཛེས་པ། ཁ་དོག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལ་གནས་པ། རང་གྱི་འོད་ཅན་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་ཞྱིང་། དགའ་བ་ཟ་ཞྱིང་ཟས་སུ་དགའ་བ་ཟ་བ། ཚེ་རྱིང་བ།
ཡུན་རྱིང་པོར་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་རོ་ལ་ཆགས། །ལེ་ལོས་གསོག་འཇོག་
བྱས་ནས་ནྱི། །འཛིན་ཆགས་རྣམས་ཀྱིས་ཞྱིང་དཔོན་བཏབ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་བ་དེ་དག་ལས་སའྱི་རོ་སྦྲང་
རྱིའྱི་རོ་བྲོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང་། སེམས་ཅན་བརྐམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་དེའྱི་དྲྱི་
བསྣམས་ནས་རོ་མྱངས་ཤྱིང་ཟོས་སོ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་གཞན་དག་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ།
ཁམ་གྱི་ཟས་ཟ་བའྱི་རོམ་པ་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཟས་དེ་ལ་གོམས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ལ་རྩུབ་པ་ྱིད་དང་། ལྱི་བ་
ྱིད་ནྱི་ཞུགས། འོད་ནྱི་ནུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་མུན་པ་འབྱུང་བ་དང་། ྱི་མ་དང་ཟླ་བ་དག་ཀང་བྱུང་བར་
གྱུར། རོ་ལ་ཆགས་པ་དེ་དག་ལས་སའྱི་རོ་དེ་ཡང་རྱིམ་གྱིས་ནུབ་ནས་ས་ཞག་ཅྱིག་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལ་
ཡང་ཆགས་པར་གྱུར་བ་དང་། དེ་ཡང་ནུབ་ནས་མྱུག་གུའྱི་ཚལ་ཞྱིག་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལ་ཡང་ཆགས་པར་
གྱུར་པ་དང་དེ་ཡང་ནུབ་ནས་མ་རོས་མ་བཏབ་པའྱི་འབྲས་སཱ་ལུ་ཞྱིག་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའྱི་ཚེ་དེ་ཟོས་པ་དང་
དེ་ནྱི་ཆེས་རགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་རྒྱུ་མཐུན་པ་འབྱུང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གཅྱིན་དང་ཕྱྱི་
སའྱི་ལམ་དང་ཕོ་མོའ ་ི དབང་པོ་དང་བཅས་པ་དང་། དབྱྱིབས་ཐ་དད་པ་ཡང་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་དག་ཕན་ཚུན་
མཐོང་བ་དང་སོན་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཆུ་སྱིན་འཛིན་ཁྱིའྱི་ཁམ་དུ་
གྱུར་པ་རྣམས་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེར་སེས་ནས་དེ་ནས་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པ་ཅན་
རྣམས་ཀྱི་འདོད་པའྱི་འབྱུང་པོའ་ི གདོན་གྱིས་རོམ་པའྱི་རོམ་པ་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དེ་དག་གྱི་འབྲས་སཱ་ལུ་དེ་
ནང་བཟའ་བར་བྱ་བ་དེ་ནང་ལེན། ནུབ་བཟའ་བར་བྱ་བ་ཡང་ནུབ་ལེན་པ་ལས། ཡང་སེམས་ཅན་ལེ་ལོའ་ི རང་
བཞྱིན་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་གསོག་འཇོག་བྱས་པ་དང་། སེམས་ཅན་གཞན་དག་ཀང་གསོག་འཇོག་
བྱེད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་དག་དེ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སེས་པ་དང་། འབྲས་བུ་དེ་བརྔས་ཤྱིང་བརྔས་པ་དང་ཡང་མྱི་
སེ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཞྱིང་རྣམས་བགོས་ཏེ་དེ་བདག་གྱིས་ནྱི་ཀུན་ཏུ་བཟུང་ནས་གཞན་གྱི་ལ་ནྱི་དབྲོག་པར་
རོམ་སེ། ཆོམ་རྐུན་གྱི་རོམ་པ་དང་པོ་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་གྱིས་དེ་དག་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་འདུས་ནས་མྱིའྱི་ཁྱད་
པར་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཞྱིང་རྣམས་སྲུང་བར་དྲུག་ཤས་བསབས་ཏེ། དེ་ལ་ཞྱིང་རྣམས་ཀྱི་དཔོན་པོ་རྒྱལ་
རྱིགས་རྒྱལ་རྱིགས་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་བྱུང་ངོ་། །སེ་བོའ ་ི ཚོགས་ཕལ་པོ་ཆེས་བཀུར་བ་དང་། སེ་དགུ་ཡང་
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དགའ་བར་བྱེད་པས་རྒྱལ་པོ་མང་པོས་བཀུར་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་བྱུང་སེ། རྒྱལ་པོ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་
བརྒྱུད་པའྱི་རོམ་པ་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་གང་དག་ཁྱྱིམ་དག་ནས་ཡྱིད་ཕྱྱིར་ཕྱོགས་པ་དེ་དག་ལ་ནྱི་བྲམ་ཟེ་ཞེས་
བྱ་བའྱི་མྱིང་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་གང་ཡང་རུང་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆགས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མ་
བགོས་པ་དང་རྐུན་པོ་མང་དུ་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་མཚོན་གྱིས་འདེབས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་གཞན་དག་ན་རེ་
ཡང་བདག་ཅག་གྱིས་དེ་ལྟ་བུ་བགྱིས་པ་མ་མཆྱིས་སོ་ཞེས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བར་བརམས་སོ། །དེ་ནས་ལས་ཀྱི་
ལམ་ལྷག་པས། ཚེ་ཐུང་ལོ་ནྱི་བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ན་དེ་ལྟར་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་འཕེལ་བ་དང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་
ཁད་ཀྱིས་ཐུང་ངུར་གྱུར་ཏེ། ཐ་མར་མྱི་ཚེ་ལོ་བཅུ་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་ཁོལ་གྱི་ཆུ་བོ་འདྱི་མཐའ་དག་
གྱི་ར་བའྱི་སེ་གནས་ནྱི་ཆོས་གྱིས་ཏེ། རོ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ལེ་ལོའ །ོ །མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་ན་བར་གྱི་
བསྐལ་པ་ཚར་ཕྱྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསྐལ་པ་མཚོན་དང་ནད་དང་ནྱི། །མུ་གེ་དག་གྱིས་ཚར་
ཕྱྱིན་ཏོ། །བར་གྱི་བསྐལ་པ་ནྱི་མཚོན་དང་། ནད་དང་། མུ་གེ་དང་གསུམ་གྱི་ཚར་ཕྱྱིན་ཏོ། །བར་གྱི་བསྐལ་པ་
ཚར་ཕྱྱིན་པའྱི་ཚེ་མྱི་རྣམས་ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་དང་། ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཆགས་པ་དང་། ཡ་ང་བ་
ལ་ཆགས་པས་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན་པ་དང་། ལོག་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གྱིས་
གནོད་སེམས་ཡོངས་སུ་སེ་བར་འགྱུར་བ་ན་སེམས་ཅན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་མཐོང་ན་དཔེར་ན་ད་ལྟར་རྱི་
དྭགས་ཀྱི་རྔོན་པས་དགོན་པའྱི་རྱི་དྭགས་མཐོང་བ་བཞྱིན་དུ་གནོད་པ་མྱི་བཟད་པའྱི་སེམས་གནོད་པའྱི་སེམས་
ེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་གྱིས་ཤྱིང་དེ་མཐོང་བ་ཡང་རུང་གང་དང་གང་བླངས་པ་དེ་དག་གྱི་མཚོན་
ཆ་རྣོན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྱིང་དེ་དག་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་སོག་གཅོད་པར་བྱེད་དོ། །ཡང་མྱི་ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་
རྣམས་ལ་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ཚར་ཕྱྱིན་པའྱི་ཚེ་ེས་པ་དག་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡམས་ཀྱི་ནད་
དག་གཏོང་བར་བྱེད་དོ། །དེ་དག་ལ་གང་ལས་འཆྱི་བར་འགྱུར་ཞྱིང་གསོར་མྱི་རུང་བའྱི་ནད་དག་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རོ། །ཡང་མྱི་ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་རྣམས་ལ་ེས་པ་དག་ྱིད་ཀྱིས་ལྷས་ཆར་པ་མྱི་འབེབས་ཏེ། དེས་ན་མུ་གེ་
གབ་ཙེ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རུས་གོང་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཐུར་མས་འཚོ་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མུ་གེ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་གབ་ཙེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྒྱུ་གྱིས་ཀྱིས་ཡྱིན་ཏེ། དེང་སང་འདུ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་གབ་
ཙེ་ཞེས་བྱ་བ། གབ་ཙེ་ལ་ཡང་གབ་ཙེ་ཞེས་བྱ་སེ། བཀེས་པ་དང་། མ་ཆུང་བས་བཀེས་པའྱི་མྱི་དག་འདུ་ཞྱིང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འདུས་ནས་འཆྱི་བར་འགྱུར་བ་དང་། མ་འོངས་པའྱི་སེ་བོ་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པའྱི་ཕྱྱིར་གབ་ཙེ་དག་གྱི་ནང་
དུ་ས་བོན་དག་འཇོག་པར་བྱེད་དེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་མུ་གེ་དེ་ནྱི་གབ་ཙེ་ཞེས་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་རུས་གོང་དཀར་པོ་ཡྱིན་
ཞེ་ན། རྒྱུ་གྱིས་ཀྱིས་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་སྐམས་ཤྱིང་རྩུབ་པོ་དེ་དག་ཤྱི་བ་དང་མྱུར་བ་ཁོ་ན་རུས་པ་དཀར་པོར་
གྱུར་པ་དང་། བཀེས་པས་ེན་པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་རུས་གོང་དཀར་པོ་དེ་དག་བསྡུས་ཏེ་བསྐོལ་ནས་འཐུང་བར་བྱེད་
པའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཐུར་མས་འཚོ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྒྱུ་གྱིས་ཀྱིས་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐུར་མས་བསོ་བས་
ཁྱྱིམ་དག་ཏུ་དེ་རྱིང་ནྱི་ཁྱྱིམ་བདག་ཟ་བའྱི་རེས་ལ་བབ་བོ། །སང་ནྱི་ཁྱྱིམ་བདག་མོ་ཞེས་བྱ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་
པས་ཟས་འགེད་པར་བྱེད་པ་དང་། འབྲུའྱི་གནས་ཀྱི་གསེབ་དག་ནས་འབྲུ་དག་ཐུར་མས་བྲུས་ཏེ། ཆུ་མང་པོར་
བསྐོལ་ནས་བསྐོལ་བ་དེ་འཐུང་བར་བྱེད་དོ། །འདྱི་སྐད་དུ་གང་གྱིས་ྱི་མ་འགའ་ཞྱིག་སོག་གཅོད་པ་སྤངས་པ་
ལེགས་པར་བསྲུངས་བ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་ཨ་རུ་ར་འགའ་དང་། བསོད་སོམས་འགའ་ཞྱིག་གུས་པར་བྱས་ཏེ།
ཕུལ་བ་དེ་ནྱི་མཚོན་དང་། ནད་དང་། མུ་གེ་དང་། བར་གྱི་བསྐལ་པ་དེ་དག་ཏུ་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་
དོ། །ཡང་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་མཚོན་གྱིས་གསོད་པ་དང་། ནད་དང་། མུ་གེ་དག་དུས་ཇྱི་སྱིད་དུ་འདུ་ཞེ་ན།
ཞག་རྣམས་དང་ནྱི་ཟླ་བ་དང་། །ལོ་བདུན་དག་ཏུ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །མཚོན་ཆས་གསོད་པ་ཞག་བདུན་དུ་འབྱུང་
ངོ་། །ནད་ནྱི་ཟླ་བ་བདུན་དང་ཞག་བདུན་དུའོ། །མུ་གེ་ནྱི་ལོ་བདུན་དང་ཟླ་བ་བདུན་དང་ཞག་བདུན་དུའོ། །དང་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བསྡུས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དེའྱི་ཚེ་ན་གྱིང་གྱིས་སུ་ནྱི་དེ་དག་དང་འདྲ་བ་དག་འབྱུང་སེ། གནོད་སེམས་
ལྷག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། ཁ་དོག་ངན་པ་དང་། མ་ཆུང་བ་དང་། བཀེས་པ་དང་སྐོམ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
བཞྱིན་དུ་འཇྱིག་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བྱའོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་འཇུག་པ་དེ་དག་དུ་ཞེ་ན། མེ་དང་
ཆུ་དང་རླུང་དག་གྱིས། །འཇྱིག་པ་དག་ནྱི་ཡང་གསུམ་ཡྱིན། །དེའྱི་ཚེ་སེམས་ཅན་རྣམས་བསམ་གཏན་གཅྱིག་ཏུ་
འདུ་བས་ན་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ྱི་མ་བདུན་གྱིས་ནྱི་མེས་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཆར་གྱི་ཆུས་ནྱི་ཆུས་འཇྱིག་
པའོ། །རླུང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པས་ནྱི་རླུང་གྱིས་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྱིས་ནྱི་སྣོད་རྣམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཕྲ་མོ་
ཡང་མྱི་ལུས་པར་བྱེད་དོ། །འདྱི་ལ་མུ་སེགས་བྱེད་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནྱི་རག་པ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཚེ་དེ་
དག་ལུས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དོ། །དེ་དག་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལྟར་འདོད་ཅེ་ན། རགས་པ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་
འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་མྱི་རུང་ངོ་སམ་མོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ལས་སེས་པའྱི་མཐུའྱི་བྱེ་བྲག་ཅན་གྱིས་
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རླུང་གྱི་ས་བོན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་མ་བཤད་དམ། ཡང་ན་འཇྱིག་པའྱི་རླུང་གྱི་རེ་མོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་
རོ། །ས་སོན་པའྱི་སེའྱི་མདོ་ལས་ནྱི་རླུང་གྱིས་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གཞན་དག་ནས་ས་བོན་དག་ཁྱེར་ཏེ་འོང་ངོ་
ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་དེ་དག་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ལས་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་སེ་བར་ནྱི་མྱི་འདོད་
དོ། །འོ་ན་ཇྱི་ཞེ་ན། རང་གྱི་ཡན་ལག་དག་ཁོ་ན་ལས་སེ་བ་ལ། དེ་དག་ཀང་རང་གྱི་ཁོ་ན་དག་ལས་སེ་སེ། རྡུལ་
ཕྲ་རབ་དག་ལས་སེ་བའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་སོ། །ད་ནྱི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་ས་བོན་ལ་
སོགས་པའྱི་ནུས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། དེའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཕྲད་པ་ལས་མ་གཏོགས་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་
མེད་དོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་དེ་ལྟར་འདོད་ཅེ་ན། རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་ལས་སེ་བར་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་
སམ་མོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རྱིགས་ཤེ་ན། ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ནུས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལྟར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།
ས་དང་ཆོས་བྱེད་ལས་སེ་བར་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་ནྱི་སྣ་ཚོགས་ཡྱིན་གྱི་རྫས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་དེ་
ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིགས་མཐུན་པ་དག་ཁོ་ན་ལས་རྱིགས་མཐུན་པ་རྣམས་འབྱུང་བ་མཐོང་སེ། དཔེར་ན་འཇག་མ་
དགེ་བས་རེ་ལྡེ་དང་། སྐུད་པ་དག་ལས་རས་ཡུག་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་མྱི་
རྱིགས་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དཔེར་བརོད་པ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་འདྱི་
ལ་ཅྱི་ཞྱིག་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། འཇག་མ་དག་ལས་རེ་ལྡེ་གཞན་པ་དང་། སྐུད་པ་དག་ལས་རས་ཡུག་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་དང་དེ་དག་ཁོ་ན་དེ་ལྟར་གནས་པ་ལ་དེ་དང་དེའྱི་མྱིང་ཐོབ་སེ། གོག་མའྱི་ཕྲེང་བ་བཞྱིན་
ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅེ་ན། སྐུད་པ་གཅྱིག་དང་ལྡན་ན་རས་ཡུག་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་རས་
ཡུག་ཡོད་ན་ནྱི་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་ལ་སུ་ཞྱིག་བགེགས་བྱེད། ཟད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་ལ་རས་ཡུག་གྱི་
ཆ་ཡོད་ཀྱི་རས་ཡུག་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་འདུས་པ་ཙམ་རས་ཡུག་ཡྱིན་ནོ། །སྐུད་པ་དག་ལས་གཞན་ལ་རས་ཡུག་
གྱི་ཆ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཡོད། རེན་དུ་མ་ཞྱིག་དང་ལྡན་པ་ལ་ལྟོས་ན་ནྱི་ཁ་ཚར་མཐོང་བ་ཙམ་དང་ལྡན་ན་རས་ཡུག་
དམྱིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ནམ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དབུས་དང་ཕ་རོལ་གྱི་ཆ་རྣམས་དབང་
པོ་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱིག་དང་རེག་པ་དག་རྱིམ་གྱིས་ཡན་ལག་རྣམས་དང་ཕྲད་ན་ཡང་ཡན་ལག་
ཅན་ནྱི་ཤེས་པར་མྱི་གྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྱིམ་གྱིས་ཡན་ལག་ཅན་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡན་ལག་དག་ཁོ་ན་ལ་དེའྱི་
བློ་སེ་བར་ཟད་དེ། མགལ་མེའྱི་འཁོར་ལོ་བཞྱིན་ནོ། །གཟུགས་དང་རྱིགས་དང་བྱ་བ་ཐ་དད་པའྱི་སྐུད་པ་དག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལས་རས་ཡུག་གྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མེད་པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་
ནྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་རོམ་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ངོས་ཅྱིག་ཤོས་མྱི་བཀ་ན་ཡང་རས་ཡུག་མྱི་མཐོང་བའམ། ཁ་
བོའ ་ི ངོ་བོར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །བྱ་བ་ཡང་སྣ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པས་ཤྱིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་
རོ། །མེའྱི་འོད་ཀྱི་ཚ་བ་དང་། སྣང་བ་དང་པོ་དང་བར་མ་དང་ཐ་མ་དག་ཏུ་ཐ་དད་པས་དེའྱི་གཟུགས་དང་རེག་བྱ་
དག་ཀང་མྱི་འཐད་དོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་དབང་པོའ ་ི སོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་འདུས་པ་དག་ནྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་ཡྱིན་
ཏེ། དཔེར་ན་དེ་དག་གྱི་འབྲས་བུ་རོམ་པ་དང་། མྱིག་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་རོམ་པ་དང་། རབ་རྱིབ་ཅན་རྣམས་
ལ་སྐྲ་གམ་པའྱི་ཚོགས་དམྱིགས་པ་ལྟ་བུ་སེ། སྐྲ་ག་མ་གཅྱིག་ནྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བཞྱིན་དུ་དེ་དག་གྱི་དབང་པོའ ་ི
སོད་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དག་ཁོ་ན་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་མྱིང་དུ་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་
ཞྱིག་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀང་ཞྱིག་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནྱི་རྫས་ཡྱིན་ལ་རྫས་ཀང་གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་དག་ལས་གཞན་ཡྱིན་པས་ཞྱིག་ན་དེ་དག་ཞྱིག་པར་མ་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། འདྱི་གཞན་པ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ནྱི་
རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་བུར་སུས་ཀང་འདྱི་དག་ནྱི་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དག་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་ནྱི་དེ་
དག་གྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པར་མྱི་ཟྱིན་ལ། མྱིག་དང་རེག་པའྱི་གཟུང་བ་དག་ཡྱིན་པར་
ཡང་དམ་བཅའོ། །བལ་དང་རས་བལ་དང་ལེ་བརྒན་རྱི་དང་གུར་གུམ་ཚིག་པ་དག་ལ་དེ་དག་གྱི་བློ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་དེའྱི་བློ་འཇུག་པར་ཟད་དོ། །ཆོས་བྱེད་ལས་སེ་བ་བྱུང་བ་ལ་བུམ་པར་
ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་དབྱྱིབས་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཕྲེང་བ་བཞྱིན་ཏེ། རགས་མ་མཐོང་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་ཤེས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་བྱྱིས་པ་བློ་རྡོལ་བ་ལྟ་བུ་དག་ལས་སུ་ཞྱིག་གུས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་དགག་པ་ནྱི་རེ་ཞྱིག་
བཞག་གོ །ཡང་འཇྱིག་པ་དེ་དག་གྱི་རེ་མོ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་གྱིས་སོགས་གསུམ་པོ་ནྱི། །དེ་དག་
གྱི་རེ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །འཇྱིག་པའྱི་རེ་མོ་གསུམ་ལ་མེས་འཇྱིག་པའྱི་རེ་མོ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
མན་ཆད་སེག་པར་བྱེད་དོ། །ཆུས་འཇྱིག་པའྱི་རེ་མོ་ནྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མན་ཆད་སྲུལ་བར་
བྱེད་དོ། །རླུང་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་རེ་མོ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ཏེ། མན་ཆད་འཐོར་བར་བྱེད་དོ། །འཇྱིག་
པའྱི་ལྷག་མ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། རེ་མོ་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་དེའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་དང་བསམ་
གཏན་གསུམ་པ་དག་མེ་དང་ཆུ་དང་རླུང་དག་གྱིས་འཇྱིག་ཅེ་ན། དེ་ཡྱི་སོན་དང་ཆོས་མཐུན་ཕྱྱིར། །བསམ་
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གཏན་དང་པོ་ན་ནྱི་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དག་སོན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ཀང་ཡྱིད་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་བྱེད་པ་དག་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མེའྱི་བསལ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ན་ནྱི་དགའ་བ་སོན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་
དང་ལྡན་པས་ལུས་མེན་པར་བྱེད་པ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆུའྱི་བསྐལ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མདོ་ལས། དེ་
ནྱི་ལུས་ཀྱི་མཁང་པོ་ཟད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་གྱི་དབང་པོ་འགགས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བསམ་
གཏན་གསུམ་པ་ལ་ནྱི་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་དབུགས་འབྱུང་བ་དག་སེ། དེ་དག་ཀང་རླུང་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་སོམས་
པར་འཇུག་པའྱི་བསམ་གཏན་གང་ན་ནང་གྱི་སོན་ཇྱི་ལྟ་བར་སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་དེ་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སས་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྣོད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་ས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་དེ་ནྱི་མེ་དང་ཆུ་དང་རླུང་
དག་དང་མྱི་མཐུན་གྱི་ས་དང་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འཇྱིག་ཅེ་ན། བཞྱི་པ་ན་མེད་མྱི་
གཡོའ ་ི ཕྱྱིར། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ནྱི་ནང་གྱི་སོན་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གཡོ་བ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་ཕྱྱིའྱི་སོན་ཡང་མྱི་འཇུག་པས་དེ་ན་འཇྱིག་པ་མེད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གནས་
གཙང་མའྱི་མཐུས་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྱིས་གཟུགས་མེད་པ་དག་ཏུ་འཇུག་པར་ཡང་མྱི་ནུས་ལ། གཞན་དུ་ཡང་
འགོ་བར་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་སྣོད་རག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མྱི་རག་དེ་ཡྱི་
གཞལ་མེད་ཁང་། །སེམས་ཅན་བཅས་ཏེ་འབྱུང་འཇྱིག་ཕྱྱིར། །བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ནྱི་ས་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་འབྲེལ་
བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གནས་གཞན་དུ་རྣམ་པར་ཆད་པ་ཡྱིན་ཏེ་སྐར་མ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ན་སེམས་
ཅན་གང་དང་གང་སེ་བའམ་འཆྱི་འཕོ་ཡང་རུང་སེ། དེ་ནྱི་གཞལ་མེད་ཁང་དང་བཅས་ཏེ་སེ་ཞྱིང་འཆྱི་འཕོ་བས་
དེ་ལ་རག་པ་ྱིད་མེད་དོ། །ཡང་འཇྱིག་པ་དེ་དག་གོ་རྱིམ་གང་གྱིས་འབྱུང་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་བར་ཆད་མེད་པར་
ནྱི། །མེ་ཡྱིས་བདུན་ནོ། །མེས་འཇྱིག་པ་བདུན་འབྱུང་ངོ་། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ནྱི། ཆུ་ཡྱིས་གཅྱིག མེས་འཇྱིག་པ་
བདུན་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཆུ་དག་གྱིས་འཇྱིག་པ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཆུ་བདུན་ཐལ་ནས་ཀང་། མེ་ཡྱིས་བདུན་
ནོ། །རྱིམ་པ་དེས་ན་ཆུས་འཇྱིག་པ་བདུན་ཐལ་ནས་ཡང་མེས་འཇྱིག་པ་བདུན་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་ནྱི། མཇུག་ཏུ་
རླུང་གྱིས་འཇྱིག་པ་ཡྱིན། །དེ་ནས་ནྱི་མཇུག་ཏུ་རླུང་གྱིས་འཇྱིག་པ་གཅྱིག་འབྱུང་ངོ་། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། སེམས་
ཅན་དེ་དག་གྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ལུས་དག་གནས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཇྱི་ལྟ་བར་སྣོད་རྣམས་ཀང་
དེ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་དག་ནྱི་མེས་འཇྱིག་པ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་དང་། ཆུས་འཇྱིག་པ་བདུན་དང་རླུང་གྱིས་འཇྱིག་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བཤད་ནས་བཏགས་པའྱི་བཤད་པ་དགེ་རྒྱས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཚེའྱི་ཚད་ནྱི་ བསྐལ་པ་
དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱིའྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལེགས་པར་དྲངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་མངོན་པའྱི་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ་ལས་འཇྱིག་
རེན་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཛོད་ཀྱི་གནས་གསུམ་པ་རྫོགས་སོ།། །།ཡང་སེམས་ཅན་དང་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་
རྣམ་པ་མང་པོ་སྣ་ཚོགས་པ་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སུས་བྱས་ཤེ་ན། སུས་ཀང་བློ་སོན་དུ་བཏང་སེ་བྱས་པ་ནྱི་
མེད་དོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི། །ལ་ལས་འཇྱིག་རེན་སྣ་ཚོགས་སེས། །གལ་ཏེ་ལས་ལས་
སེས་ནས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་དག་གྱིས་གུར་གུམ་དང་། ཙནྡན་ལ་སོགས་པ་ཆེས་དགའ་
དགའ་ལྟ་བུར་སེས་པར་འགྱུར་ལ་དེ་དག་གྱི་ལུས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་འདྲེན་མར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་
ལས་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཁོ་ན་གང་ར་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྱི་ལུས་དག་དང་། དེའྱི་ཚེ་གེན་པོར་གྱུར་པ་ལོངས་སོད་དགའ་
དགའ་ལྟ་བུ་དག་ཀང་སེའྱི། ལྷ་འདྲེན་མར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་གྱི་ག་ཡང་དགའ་དགའ་ལྟ་བུ་དག་
ཡྱིན་ནོ། །ལས་དེ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཅེ་ན། དེ་ནྱི་སེམས་པ་དང་དེས་བྱས། །མདོ་ལས་ནྱི་གྱིས་ཏེ། སེམས་པ་དང་
བསམས་པའྱི་ལས་སོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་ལ། བསམས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། སེམས་པས་བྱས་པ་དེ་ཡྱིན་
ནོ། །ལས་གྱིས་པོ་དེ་དག་ནྱི་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་རྣམས་སོ། །ལས་འདྱི་དག་ཇྱི་
ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་ཅྱི་རེན་ལས་སམ། འོན་ཏེ་ངོ་བོ་ྱིད་ལས་སམ། འོན་ཏེ་ཀུན་ནས་སོང་བ་ལས་གལ་ཏེ་རེན་
ལས་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལུས་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ཀྱི་ལས་གཅྱིག་པུར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ྱིད་
ལས་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ལས་གཅྱིག་པུར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཀུན་ནས་སོང་བ་ལས་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་
ཀང་ཡྱིད་ཀྱི་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་གཅྱིག་པུར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་
རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གསུམ་རྣམ་པར་གཞག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ། སེམས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་
ནོ། །སེམས་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེས་བསེད་ལུས་དང་ངག་གྱི་
ལས། །སེམས་ལས་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་བསམས་པའྱི་ལས་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་ནྱི་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་
སུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་དག་རྣམ་རྱིག་རྣམ་རྱིག་མྱིན། །ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་དེ་དག་ནྱི་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྱིག་
བྱེད་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཏུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལའང་། ལུས་རྣམ་རྱིག་བྱེད་
དབྱྱིབས་སུ་འདོད། །སེམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ལུས་དེ་དང་དེ་ལྟར་གནས་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཡྱིན་
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ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་གཡོ་བ་ལས་ཡྱིན་གྱི་མྱི་གཡོ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་
ཏེ། དེ་དག་ལ། འགོ་མྱིན་གང་ཕྱྱིར་འདུས་བྱས་ནྱི། །སྐད་ཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་བརོད་དོ། །སྐད་ཅྱིག་ཅེས་བྱ་
བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། བདག་ྱིད་དུ་རེད་མ་ཐག་ཏུ་འཇྱིག་པའོ། །དེ་འདྱི་ལ་ཡོད་པས་ན་སྐད་ཅྱིག་པ་སེ་དབྱུག་པ་
བཞྱིན་ནོ། །འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བདག་ྱིད་ཐོབ་པ་ལས་ཕན་ཆད་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གང་དུ་སེས་པ་དེ་ྱིད་དུ་
འཇྱིག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྱི་ཡུལ་གཞན་དུ་འཕོ་བར་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ལུས་ཀྱི་ལས་ནྱི་འགོ་བ་
མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅྱིག་པར་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་ནྱི་དེ་དེ་ལྟ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་གྲུབ་པ་ཁོ་ནར་ཁོང་
དུ་ཆུད་པར་གྱིས་ཤྱིག ག་ལས་ཤེ་ན། འདུས་བྱས་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འཇྱིག་ཕྱྱིར་རོ། །དངོས་པོ་རྣམས་འཇྱིག་
པ་ནྱི་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བྱ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་འཇྱིག་པ་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་པས་མེད་
པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བྱར་ཡོད། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་འཇྱིག་པ་དེ་ནྱི་དངོས་པོ་སེད་པ་ཙམ་ལ་མ་
ཡྱིན་ན་ཕྱྱིས་ཀང་མྱི་འབྱུང་སེ། དངོས་པོ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ྱིད་
གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་དེ་དང་མཚན་ྱིད་མྱི་མཐུན་པར་ནྱི་མྱི་རུང་ངོ་། །ཤྱིང་ལ་
སོགས་པ་དག་མེ་དང་འབྲེལ་བ་ལས་འཇྱིག་པར་ཡང་མཐོང་ལ་མཐོང་བ་ལས་བརྱིང་བའྱི་ཚད་མ་ཡང་མེད་
པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇྱིག་པ་ནྱི་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་ཁྱོད་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་དག་མེ་
དང་འབྲེལ་བ་ལས་འཇྱིག་པར་བལྟ་བར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཇྱི་ལྟ་བུར་སེམས། དེ་ཡོད་ན་དེ་དག་ལ་ཡང་མྱི་སྣང་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེ་ཞྱིག་འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། ཅྱི་མེ་དང་འབྲེལ་བ་ལས་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་ཞྱིག་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་
སྣང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་རང་ྱིད་ཞྱིག་ལ་གཞན་དག་ཀང་མ་སེས་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སྣང་སེ་དཔེར་ན་རླུང་
དང་ཕྲད་པ་ལས་མར་མེ་དང་ལག་པ་དང་ཕྲད་པ་ལས་དྲྱིལ་བུའྱི་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བས་ན་དོན་འདྱི་ནྱི་
རེས་སུ་དཔག་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་གང་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་མེད་པ་ནྱི་བྱ་བ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་ན། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་འགའ་མྱི་འབྱུང་། གལ་ཏེ་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་དང་ལྡན་
པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ན་སེ་བ་བཞྱིན་དུ་འགའ་ཡང་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་བློ་དང་ས་དང་མེ་
ལེ་དག་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མཐོང་བས་འདྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྱིག་བློ་ཡང་བློ་
གཞན་གྱིས་འཇྱིག་ལ་ས་ཡང་ས་གཞན་གྱིས་འཇྱིག་གོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བློ་གྱིས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཕྲད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐེ་ཚོམ་ཅན་དང་ངེས་པའྱི་ཤེས་པ་དག་དང་། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་བ་དག་དང་།
འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དག་ཕྲད་པར་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཚེ་བློ་དང་ས་གསལ་བ་ྱིད་དག་གྱི་
མཇུག་ཐོགས་སུ་བློ་དང་ས་མྱི་གསལ་བ་འབྱུང་བ་དེའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་ན་མྱི་གསལ་བ་རྱིག་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་
གསལ་བ་འཇྱིག་པར་འགྱུར། གང་ཡང་གནས་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པའམ། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་མེ་
ལེ་དག་འཇྱིག་གོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མེད་པ་ནྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་འོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་
བ་དང་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་དག་ཀང་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་ྱིད་ལ་འཇུག་པ་ཐོབ་པ་དང་
བགེགས་བྱེད་པར་འོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་ཡོངས་སུ་བརགས་པ་འདྱི་ཡང་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱ་བར་
ནུས་པས་བརད་མྱི་དགོས་སོ། །གལ་ཏེ་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་དག་འཇྱིག་པ་མེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེ་ལྟ་ན་ནྱི་ཚོས་བྱེད་ལས་སེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚོས་པ་དང་། ཆེས་ཚོས་པ་དང་། ཆེས་ཆེར་ཚོས་པ་
བྱུང་བ་ལ། རྒྱུ་ཡང་འཇྱིག་པ་པོར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་ྱིད་འཇྱིག་པ་པོར་འགྱུར་བ་ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན། མེ་དང་འབྲེལ་བ་གང་
ལས་ཚོས་བྱེད་ལས་སེས་པ་འབྱུང་བ་དེ་ྱིད་དམ་དེ་དང་འདྲ་བ་ལས་ཚོས་པ་དང་། ཆེས་ཚོས་པ་དང་། ཆེས་
ཆེར་ཚོས་པ་བྱུང་ན་དེ་དག་འཇྱིག་པས་རྒྱུ་ྱིད་དེ་དག་གྱི་འཇྱིག་པ་པོར་འགྱུར་བའམ་ཡང་ན་རྒྱུ་བྱེ་བྲག་མེད་
པར་འགྱུར་རོ། །གང་ལས་སམ། གང་དག་འདྲ་བ་ལས་དེ་དག་འབྱུང་བ་ྱིད་དམ། དེ་དང་འདྲ་བ་ལས་ཡང་མེད་
པར་འགྱུར་བ་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་མེ་ལེ་གཞན་དག་ལས་རྒྱུ་ཐ་དད་པར་ཡོངས་སུ་བརག་པར་ནྱི་
བྱ་ལ་རེག་ན། ཐལ་བ་དང་ཁ་བ་དང་རྩྭ་དང་ྱི་མ་དང་ཆུ་དང་ས་དང་འབྲེལ་བ་ལས་སྱིན་བྱེད་ལས་སེས་པའྱི་བྱེ་
བྲག་བྱུང་བ་ལ་གང་ལ་བརག་པར་བྱ། འོ་ན་གང་ཆུ་བསྐོལ་བ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་མེ་དང་འབྲེལ་བ་དག་ཅྱི་
ཞྱིག་བྱེད་ཅེ་ན། མཐུའྱི་སོ་ནས་མེའྱི་ཁམས་འཕེལ་བར་བྱེད་ཅྱིང་དེའྱི་མཐུས་ན་ཆུའྱི་ཚོགས་མ་ཆུང་ཞྱིང་མ་
ཆུང་བར་འགྱུར་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མ་ཆུང་བའྱི་བར་དུ་གྱུར་པ་དང་། མཇུག་ཏུ་རྒྱུན་ཡང་རྒྱུན་ཆགས་པར་མྱི་བྱེད་དེ།
འདྱི་ལ་མེ་དང་འབྲེལ་བ་དག་གྱིས་ནྱི་འདྱི་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་འཇྱིག་པ་ལ་རྒྱུ་ནྱི་མེད་ཀྱི་རང་
ྱིད་འཇྱིག་པའྱི་ངང་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་པ་ན་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དག་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་
འཇྱིག་པར་ཡང་གྲུབ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་འགོ་བ་ཡང་མེད་དོ། །ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་འདབ་ཆགས་
པར་འབྱུང་བ་ལས་འགོ་བར་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་བྱེད་པར་ཟད་དེ་རྩྭའྱི་མེ་བཞྱིན་ནོ། །འགོ་བ་མེད་ན་ལུས་ཀྱི་རྣམ་
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པར་རྱིག་བྱེད་དེ་དབྱྱིབས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ན་རེ་དབྱྱིབས་ནྱི་རྫས་སུ་མེད་དེ།
ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱི་སོར་ཁ་དོག་ཕལ་ཆེར་བྱུང་བ་ལ་གཟུགས་རྱིང་པོར་ཞེས་འདོགས་པར་བྱེད། དེ་ྱིད་ལ་ལྟོས་
ནས་ཉུང་ངུར་བྱུང་བ་ལ་ཐུང་ངུ་ཞེས་འདོགས་པར་བྱེད། ཕྱོགས་བཞྱིར་མང་པོར་བྱུང་བ་ལ་གྲུ་བཞྱི་ཞེས་
འདོགས་པར་བྱེད། ཐམས་ཅད་དུ་མམ་པ་ན་ལྷམ་པ་ཞེས་འདོགས་པར་བྱེད་དེ། ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་དང་
འདྲའོ། །དཔེར་ན་མགལ་མེ་ཕྱོགས་གཞན་གཅྱིག་ཏུ་མྱུར་དུ་འདབ་ཆགས་བར་སྣང་བ་ནྱི་རྱིང་པོའ ་ོ སམ་དུ་ཤེས་
ལ། ཐམས་ཅད་དུ་སྣང་ན་ཟླུམ་པོའ ་ོ སམ་དུ་ཤེས་ཀྱི་དབྱྱིབས་རེས་སུ་གཞན་ཡོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ནྱི། གྱིས་གཟུང་འགྱུར། མྱིག་གྱིས་མཐོང་ན་ཡང་རྱིང་པོའ ་ོ སམ་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ།
ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་རེག་ན་ཡང་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་འདྱི་དབང་པོ་གྱིས་ཀྱི་གཟུང་བར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན།
གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ལ་ནྱི་གྱིས་ཀྱིས་འཛིན་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་ན་ཇྱི་ལྟར་རེག་བྱ་ལ་རྱིང་པོ་ལ་
སོགས་པར་འཛིན་པ་ལྟར་ཁ་དོག་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ཆེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ནྱི་རེག་བྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སོད་
པའྱི་ཕྱྱིར་དྲན་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། དཔེར་ན་མེའྱི་གཟུགས་མཐོང་ནས་དེའྱི་
ཚ་བའྱི་དྲན་པ་འབྱུང་བ་དང་། མེ་ཏོག་གྱི་དྲྱི་བསྣམས་ནས་དེའྱི་ཁ་དོག་གྱི་དྲན་པ་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་ན། འདྱི་
ལ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་གྱིས་གཞན་དྲན་པར་རྱིགས་ཀྱི་གང་ལས་འདྱི་ངེས་པར་དྲན་པར་འགྱུར་བ་
རེག་བྱ་ལས་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་དབྱྱིབས་གང་ལ་ཡང་ངེས་པར་མེད་དོ། །འོན་ཏེ་ལྷན་ཅྱིག་སོད་པར་ངེས་པ་མེད་
ཀང་ངེས་པར་དབྱྱིབས་དྲན་པར་འགྱུར་ན་ནྱི་ཁ་དོག་ཀང་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ནྱི་ཁ་དོག་བཞྱིན་དུ་དབྱྱིབས་ཀང་
ངེས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན་དེ་ལྟ་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་རེག་བྱ་ལས་འདྱི་དྲན་པར་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྱི་
མོས་བཀམ་པ་ལ་དབྱྱིབས་དུ་མ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་མང་པོ་ཡང་ཕྱོགས་གཅྱིག་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན་དེ་ཡང་རྱིགས་
པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁ་དོག་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དབྱྱིབས་ནྱི་རྫས་སུ་མེད་དོ། །གང་ཡང་ཐོགས་པ་དང་བཅས་
པའྱི་གཟུགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་རྡུལ་ལ་མེད་དེ། རྱིང་པོ་
ལ་སོགས་པའྱི་དབྱྱིབས་ནྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དབྱྱིབས་ནྱི་མང་པོ་དེ་ལྟར་གནས་པ་དག་ཁོ་
ན་ལ་རྱིང་པོ་ལ་སོགས་པ་འདོགས་པར་ཟད་དོ། །འོན་ཏེ་དབྱྱིབས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དག་ཁོ་ན་དེ་ལྟར་གནས་པ་ལ་
རྱིང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་འདོགས་པར་འདོད་ན་ནྱི་དེ་དག་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་ཕྱོགས་འཛིན་པ་འབའ་ཞྱིག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཏུ་ཟད་དོ། །རང་གྱི་མཚན་ྱིད་རྣམས་གྲུབ་ན་ནྱི་དེ་དག་བསགས་པ་རུང་བར་འགྱུར་ན་དབྱྱིབས་ཀྱི་ཡན་ལག་
རྣམས་ནྱི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་ཡང་མེད་ན་དེ་དག་བསགས་པ་ལྟ་ཞྱིག་ག་ལ་
ཡོད། འོ་ན་གང་ཁམ་པའྱི་སྣོད་རྣམས་ཁ་དོག་ཀང་ཐ་མྱི་དད་པ་ལ་དབྱྱིབས་ཀང་ཐ་དད་པར་སྣང་ངོ་ཞེ་ན། ཇྱི་
ལྟར་གནས་པར་གྱུར་པའྱི་ཁ་དོག་ལ་རྱིང་པོ་ལ་སོགས་པར་མྱིང་འདོགས་པར་ཟད་དོ་ཞེས་མ་བཤད་དམ།
དཔེར་ན་གོག་མ་ལ་སོགས་པ་ཐ་མྱི་དད་བཞྱིན་དུ་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་འདོགས་པ་ལྟར་དབྱྱིབས་
ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །འོ་ན་གང་མུན་ཁུང་དང་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་སོང་དུམ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁ་དོག་མ་མཐོང་བར་
རྱིང་པོ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱི་དེ་ཁ་དོག་མྱི་གསལ་བ་ཁོ་ན་མཐོང་ནས་རྱིང་པོ་ལ་
སོགས་པར་ཡོངས་སུ་རོག་པར་བྱེད་དེ། ཕྲེང་བ་དང་དམག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་
གདོན་མྱི་ཟ་བར་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། གང་རེས་འགའ་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་ངེས་པར་མྱི་ཟྱིན་པ་ནྱི་ཚོགས་པ་
ཙམ་དང་མྱི་གསལ་བ་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ད་ནྱི་མདོ་སེ་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་འགོ་བ་དང་
དབྱྱིབས་ཀང་བསལ་ནས་གང་ལ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དུ་འདོགས་པར་བྱེད་ཅེ་ན། དེ་དག་ནྱི་དབྱྱིབས་
ཁོ་ན་ལ་ལུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་འདོགས་པར་བྱེད་ལ་རྫས་སུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་འདོགས་པར་བྱེད་པ་
ན་ཇྱི་ལྟར་ལུས་ཀྱི་ལས་སུ་འདོགས་པར་བྱེད་ཅེ་ན། ལུས་ལ་བརེན་པའྱི་ལས་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ལས་ཏེ། དེ་དང་དེར་
ལུས་འཇུག་པར་བྱེད་པའྱི་སེམས་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་དག་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་
པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །འོ་ན་གང་སེམས་པ་དང་། བསམ་པའྱི་ལས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེ་ན། འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་བྱའོ་སམ་པའྱི་ཀུན་དུ་རོག་པ་ནྱི་སར་འབྱུང་ལ། དེ་ལྟར་བསམས་ནས་དེའྱི་འོག་ཏུ་གང་གྱིས་ལུས་
འཇུག་པར་བྱེད་པར་བྱ་བའྱི་སེམས་པ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྱི་བསམ་པའྱི་ལས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་འོ་ན་
རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མེད་པས་ེས་པ་
ཆེན་པོར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཐལ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ཐལ་བའྱི་གེན་པོ་དག་ཡོད་དེ། གལ་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ལས་
ཞེས་བྱ་བའྱི་སེམས་པའྱི་ཁྱད་པར་དེ་ྱིད་ལས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་བྱུང་བར་འགྱུར་ན་ཡང་ཅྱིར་
འགྱུར་མམ་པར་གཞག་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སེམས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་དེའྱི་འཕེན་པ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་
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པར་རྱིག་བྱེད་དེ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་འཕང་བར་བྱ་བ་ནྱི་སེམས་པའྱི་སོབས་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་བླུན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་དབྱྱིབས་ཀང་རྫས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀང་དབྱྱིབས་
ཀྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ངག་རྣམས་རྱིག་བྱེད་འདྱི་དག་ས། །ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ས་གང་ཡྱིན་པ་
དེ་ྱིད་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སར་བཤད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་
སེ་པ་རྣམས་ན་རེ་ཡང་རྫས་སུ་མེད་དེ། ཁས་བླངས་ནས་མྱི་བྱེད་པ་ཙམ་གྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདས་པའྱི་འབྱུང་བ་
ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་བརེན་ནས་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་དག་ཀང་རང་གྱི་ངོ་བོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་།
གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཇྱི་
ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། རྣམ་གསུམ་དྲྱི་མེད་གཟུགས་གསུངས་དང་། །འཕེལ་དང་མ་བྱས་ལམ་སོགས་ཕྱྱིར། །མདོ་
ལས། གནས་གསུམ་གྱི་གཟུགས་ཀྱིས་གཟུགས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བསན་དུ་ཡོད་ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་
པའྱི་གཟུགས་ཀང་ཡོད། བསན་དུ་མེད་ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་གཟུགས་ཀང་ཡོད། བསན་དུ་ཡང་མེད་ལ་
ཐོགས་པ་ཡང་མེད་པའྱི་གཟུགས་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་གཟུགས་རྣམ་པ་གསུམ་གསུངས་སོ། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་
ཆོས་རྣམས་ཀང་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་གང་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་
བར་གང་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའམ་ཁོང་ཁོ་བ་མྱི་སེ་བ་འདྱི་དག་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་
གཟུགས་ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་གསུངས་ཏེ། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་པར་ནྱི་བསན་དུ་ཡང་མེད་
ལ་ཐོགས་པ་ཡང་མེད་པའྱི་གཟུགས་ཀང་མེད་ལ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་མེད་དོ། །རྫས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་
ནམས་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་བདུན་པོ་འདྱི་དག་དང་ལྡན་པའྱི་དད་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུའམ་རྱིགས་ཀྱི་བུ་མོ་ནྱི་རྒྱུ་ཡང་
རུང་འདུག་ཀང་རུང་ལ་ཡང་རུང་མྱི་ལ་ཡང་རུང་སེ། རག་ཏུ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་བསོད་ནམས་མངོན་པར་
འཕེལ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཞྱིང་བསོད་ནམས་ེ་བར་སེ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། རྫས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ལྡན་
པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་འཕེལ་བར་ཡང་གསུངས་ཏེ། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་པར་ནྱི་ཡྱིད་
གཞན་དང་ལྡན་པའྱི་བསོད་ནམས་ཀང་མངོན་པར་འཕེལ་བར་མྱི་རུང་ངོ་། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མེད་
ན་བདག་ྱིད་ཀྱིས་མ་བྱས་ལ། གཞན་དག་བྱེད་དུ་བཅུག་པའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དག་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ལུང་
དུ་བསོ་བ་ཙམ་གྱིས་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་མྱི་རུང་སེ། ལས་དེ་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྱས་སུ་ཟྱིན་ཀང་དེའྱི་རང་གྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་དགེ་སོང་ཆོས་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་ཏེ། སེ་
མཆེད་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་མ་བསྡུས་པ་བསན་དུ་མེད་པ་ཐོགས་པ་མེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་ཀྱི། གཟུགས་ཅན་མ་
ཡྱིན་པའོ་ཞེས་ནྱི་མ་གསུངས་ཏེ། དེར་གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པ་རྣམ་པར་རྱིག་
བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཟུགས་ཤྱིག་མ་གཟྱིགས་ན་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་
ཡྱིན་པའྱི་གཟུགས་མེད་ན་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ངག་དང་།
ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་། འཚོ་བ་རྣམས་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་འདྱི་སྐད་དུ་དེ་ལྟར་ཤེས་ཤྱིང་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་
དེའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དང་། ཡང་དག་པའྱི་རོག་པ་དང་། ཡང་དག་པའྱི་རོལ་བ་དང་། ཡང་དག་པའྱི་དྲན་པ་
དང་། ཡང་དག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱིའྱི་ངག་དང་། ལས་ཀྱི་མཐའ་
དང་། འཚོ་བ་རྣམས་ནྱི་སོན་ཡོངས་སུ་དག་ཅྱིང་ཡོངས་སུ་བྱང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གང་གསུངས་སོ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་
སོན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱས་པ་ལ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་
པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མེད་ན་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡང་དག་པར་བླངས་པའྱི་
འོག་ཏུ་གང་གྱིས་ན་ཡྱིད་གཞན་དང་ལྡན་པ་འདྱི་ཡང་དགེ་སོང་ངམ་དགེ་སོང་མར་འགྱུར་བ་དེ་ནྱི་མེད་དོ ། །མདོ་
ལས་སྤོང་བ་ནྱི་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བགེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆུ་ལོན་དུ་ཡང་གསུངས་ཏེ། མེད་པ་ནྱི་ཆུ་
ལོན་ཡྱིན་པར་འོས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། །འདྱི་ལ་མདོ་སེ་པ་
རྣམས་ན་རེ་འདྱི་ནྱི་མང་པོ་ཡང་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་སྣ་ཚོགས་པ་ཡང་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་འདྱི་དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
ཟེར་མོད། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་གང་གཟུགས་རྣམ་པ་གསུམ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ། དེ་ལ་རྣལ་
འབྱོར་སོད་པ་དག་ན་རེ་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཐུས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་
སེ་སེ། དེ་ཡང་དབང་པོའ ་ི ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་བསན་དུ་མེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཡུལ་ལ་མྱི་སྱིབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་
ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོན་པར་བྱེད་དོ། །ད་ནྱི་དེ་ཇྱི་ལྟར་གཟུགས་ཡྱིན་སམ་དུ་སེམས་ན་དེ་ནྱི་རྣམ་
པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །གང་ཡང་གཟུགས་ཟག་པ་མེད་པ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་
སྨྲས་པ་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་རྣམས་ན་རེ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཐུ་ལས་སེས་པའྱི་གཟུགས་དེ་ྱིད་ཟག་པ་མེད་
པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དག་བཅོམ་པའྱི་གཟུགས་དང་།
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ཕྱྱི་རོལ་གང་ཡྱིན་པ་སེ། ཟག་པ་རྣམས་ཀྱི་རེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་གང་མདོ་ལས་ཟག་པ་
དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། མྱིག་ཇྱི་སེད་པ་དང་། གཟུགས་ཇྱི་སེད་པ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རྒྱས་པར་
གསུངས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ཟག་པ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་དང་བཅས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་ནྱི་རྣམ་གངས་ཀྱིས་དེ་ྱིད་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་ཡྱི ན་པར་འགྱུར་
རོ། །ཅྱིར་འགྱུར་ན། མཚན་ྱིད་འཆོལ་པར་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་དེ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟར་ནམ་
ཡང་ཟག་པ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ལ་འཆོལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། གལ་ཏེ་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་སེ་
མཆེད་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མདོ་ལས་གཟུགས་ཟག་པ་
དང་བཅས་པའྱི་ེ་བར་ལེན་པར་འགྱུར་བ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ཐབ་དང་སྤགས་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་ཁྱད་པར་དུ་མཛད་པར་འགྱུར། གང་ཡང་བསོད་ནམས་མངོན་པར་འཕེལ་བར་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ་ཡང་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་ན་རེ་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་སྱིན་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྱིན ་པར་བྱ་བ་
དག་ཡོངས་སུ་སད་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཟ་བ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཕན་བཏགས་པའྱི་ཁྱད་པར་
གྱིས་ཡྱིད་གཞན་དང་ལྡན་པའྱི་སྱིན་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་གང་གྱིས་ན་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་འབྲས་བུ་ཆེས་མང་པོ་མངོན་
པར་བསྒྲུབ་ནུས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྱིན་པའྱི་སེམས་པས་ཡོངས་སུ་བསོས་པའྱི་རྒྱུད་ཡོངས་
སུ་འགྱུར་པའྱི་ཁྱད་པར་ཕྲ་མོ་འཐོབ་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། བསོད་ནམས་མངོན་པར་འཕེལ་བ་ཁོ་ནར་
འགྱུར་ཞྱིང་བསོད་ནམས་ེ་བར་སེ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདྱི་ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་སྱིད་དོ་
ཞེས་སོན་པར་བྱེད་དོ། །འོན་ཏེ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་རྒྱུད་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཡྱིད་གཞན་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱུད་
གཞན་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་སམ་དུ་སེམས་ན། དེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་རྒྱུད་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་
རྒྱུད་གཞན་ལ་ཆོས་གཞན་རྣམས་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་
མཚུངས་སོ། །ད་ནྱི་རྫས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་དག་ལ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན།
ཡང་དང་ཡང་དུ་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སེམས་པ་ལ་གོམས་པས་རྱི་ལམ་དག་ན་ཡང་དེ་དག་རེས་སུ་འབྲེལ་བར་
འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བའྱི་ལྟར་ན་རྫས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་གང་ལ་རྣམ་པར་རྱིག་
བྱེད་མེད་པ་དེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཞན་དག་ན་རེ་རྫས་ལས་བྱུང་བ་དག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སེམས་པ་དེ་ལ་གོམས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་མདོ་ལས་
གང་དྲག་ཤུལ་ཅན་དགེ་སོང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ། དགེ་བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པས་གང་གྱི་བསོད་སོམས་
ཡོངས་སུ་ཟོས་ནས་སེམས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཚད་མེད་པ་ལུས་ཀྱི་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་རྫོགས་པར་བྱས་ནས་
གནས་ན། དེའྱི་གཞྱི་ལས་སྱིན་པ་པོའ་ི སྱིན་པ་དག་གྱིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་དང་། དགེ་བའྱི་རྒྱུ་
མཐུན་པ་དང་། བདེ་བའྱི་གཞྱི་ཚད་མེད་པར་རེ་བར་བྱའོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ་དེའྱི་ཚེ་སྱིན་པ་པོའ་ི
སེམས་པའྱི་ཁྱད་པར་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་པར་ཁོ་ན་རྱིགས་པ་དང་
ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཡང་བྱེད་དུ་བཅུག་པའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་
དེའྱི་སོར་བས་གཞན་དག་ལ་གནོད་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་སོར་བ་པོ་ལ་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་པར་ཕྲ་མོ་
གང་ལས་ན་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་འབྲས་བུ་ཆེས་མང་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་ནུས་པའྱི་རྒྱུད་དེ་སེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
བརོད་དེ། བདག་ྱིད་ཀྱི་བྱེད་པ་ལའང་བྱ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་ཚུལ་ནྱི་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པར་རྱིག་
པར་བྱའོ། །རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཞེས་བྱ་སེ། འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་བཏགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ལུས་ཀྱི་དང་ངག་གྱི་ནྱི་དེ་དག་གྱི་བྱ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དཔེར་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་
པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའོ། །བཙུན་པ་ན་རེ་འདྱི་གང་གྱི་ཚེ་ཟྱིན་པའྱི་ཕུང་པོ་དག་
ལ་བསད་པར་བྱའོ། །གསོད་དོ། །བསད་དོ་སམ་དུ་སེམས་པ་ན་དུས་གསུམ་པའྱི་སེམས་པས་སོག་གཅོད་པའྱི་
ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ན། མ་ལ་སོགས་པ་མ་བསད་པར་བསད་དོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་
རྣམས་ལ། མཚམས་མེད་པའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་དུ་འོངས་བས་དེ་ཙམ་གྱིས་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འདྱི་ལ་བསམ་པ་ནྱི་བདག་ྱིད་ཀྱིས་གསོད་པ་ལ་སེམས་པ་དེ་སེད་ཅྱིག་ཀུན་དུ་འབྱུང་
ངོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་པར་རྱིག་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྤོང་བར་བྱེད་ཅྱིང་དེ་
ཁོ་ན་དང་འདྲ་བར་མྱི་མངོན་པར་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་བྱེ་བྲག་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་པའྱི་རབ་ཏུ་སྣང་བ་དེ་
གང་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་སྣང་བ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མེད་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལུས་ཀྱི་སོར་བས་བྱ་བ་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་ན་སོར་བ་པོ་ལ་དེ་དག་དང་ཐ་དད་པར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་གཞན་ཞྱིག་ན་སེའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་
ཡོངས་སུ་དགའ་བ་མྱི་སེའོ། །གང་གྱིས་བྱས་པའྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་
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དེའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཡོངས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་དང་
སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་འབྲས་བུ་བྱུང་བའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་བཤད་ཀང་ཟྱིན་ཏོ། །ཇྱི་
སྐད་དུ་བཤད་ཅེ་ན། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའོ། །གང་ཡང་འདྱི་
ལྟར་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ནྱི་བསན་དུ་ཡང་མེད་ལ་ཐོགས་པ་
ཡང་མེད་པའྱི་གཟུགས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་ཆོས་ཀྱི་སེ་མཆེད་དུ་གཏོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཡང་འཕགས་པའྱི་
ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ནྱི་རེ་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་ན་ལམ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་ཡང་
དག་པའྱི་ངག་དང་། ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་། འཚོ་བ་དག་ཡོད་པ་ཁྱོད་སྨྲོས་ཤྱིག ཅྱི་འདྱི་ཚིག་ཏུ་སྨྲའམ། འོན་ཏེ་བྱ་
བ་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་དག་འཆོལ་བར་བྱེད། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
གང་ཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ལངས་ན་ཡང་ལོག་པའྱི་ངག་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ནྱི་མྱི་འཇུག་ལ། ཡང་དག་པའྱི་ངག་
ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ནྱི་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟག་པ་མེད་པ་འཐོབ་སེ།
དེའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་མཚན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་བཏགས་པ་ནས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དེར་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་
དེ་ལྟ་ན་གོ་འདྱི་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་ལམ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མེད་བཞྱིན་
དུ་གང་ཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ལངས་ན་ཡང་ལོག་པའྱི་ངག་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ནྱི་མྱི་འཇུག་ལ། ཡང་དག་པའྱི་
ངག་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ནྱི་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་པ་དང་ལུས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་
རྒྱུ་མཚན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ེ་བར་བཏགས་པ་བྱས་ནས་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་རྣམ་པར་གཞག་གོ་ཞེས་བྱ་
བར་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གཟུང་གཞན་དག་ན་རེ་དེ་དག་མྱི་བྱེད་པ་ཙམ་འདྱིར་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིས་
འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་མཐུས་ངེས་པར་མྱི་བྱེད་པར་འཐོབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལམ་ལ་
བརེན་ནས་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་དུ་རྫས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་བགང་བ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཆོས་བརྒྱད་པོ་རེད་པ་དང་མ་རེད་པ་དང་། སན་པ་དང་མྱི་སན་པ་
དང་། བསོད་པ་དང་སད་པ་དང་། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་བ་བཞྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ནྱི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་དག་མ་
རེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫས་གཞན་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ།
སེམས་པ་གང་གྱིས་ཆོ་ག་སོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཁས་བླངས་ཏེ་ལས་བཀག་ནས་ལུས་དང་ངག་དག་སོམ་པར་བྱེད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དོ། །གལ་ཏེ་སེམས་གཞན་དང་ལྡན་ན་མ་བསམས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་གོམས་པར་བྱས་པའྱི་
དུས་སུ་དྲན་པ་ེ་བར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆུ་ལོན་གྱི་ངོ་བོར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། ངོ་ཚ་ཤེས་པས་མྱི་བྱ་བར་དམ་
བཅས་པ་ཡང་དག་པར་དྲན་ཞྱིང་ཡང་དག་པར་དྲན་ནས་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་
ཁོ་ནའྱི་དོན་དུ་དེ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་འཆལ་བའྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བགེགས་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་ནྱི་བརེད་ངེས་པ་འགགས་ཀང་ཚུལ་ཁྱིམས་འདྲལ་བར་མྱི་
འགྱུར་རོ། །རྒྱས་པར་ནྱི་མྱི་དགོས་སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཟུགས་
རྫས་གཞན་ཁོ་ནར་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ལ་དེ་ཡང་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་བཤད་ན་དེ་ཅྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་འབྱུང་བ་དག་ཁོ་ན་རྒྱུར་བྱས་ནས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་སེ་
བའམ། འོན་ཏེ་གཞན་དག་ཀང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་གཞན་དང་གཞན་དག་
ཁོ་ན་རྒྱུར་བྱས་ནས་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཚོགས་པ་དེ་ྱིད་འབྲས་བུ་ཕྲ་མོ་ཅན་ཡང་ཡྱིན་ལ། འབྲས་བུ་རགས་པ་
ཅན་ཡང་ཡྱིན་པར་ནྱི་མྱི་རུང་ངོ་། །ཡང་ཅྱི་དེ་གང་གྱི་ཚེ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚེ་ཡོད་པའྱི་
འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དག་ཁོ་ན་རྒྱུར་བྱས་ནས་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན། རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་ཕལ་ཆེར་ཐམས་ཅད་ནྱི་
དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ལྟར་དང་མ་འོངས་པ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ནྱི་འདས་པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དག་རྒྱུར་བྱས་ནས་
འབྱུང་ངོ་། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། འདོད་གཏོགས་རྣམ་རྱིག་མྱིན་སྐད་ཅྱིག །ཕྱྱིན་ཆད་འདས་པའྱི་འབྱུང་ལས་
སེ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ཕྱྱིན་ཅད་འདས་པའྱི་ འབྱུང་བ་
ཆེན་པོ་དག་རྒྱུར་བྱས་ནས་སེའོ། །དེ་དག་ནྱི་འདྱིའྱི་གཞྱིའྱི་དོན་དུ་འགྱུར་ལ་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་
འབྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་རེན་གྱི་དོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། འཇུག་པ་དང་རེས་སུ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་
ཏེ། འཁོར་ལོ་ས་ལ་འདྲྱིལ་བ་ལ་ལག་པས་འཕུལ་བ་དང་སའྱི་ཕྱོགས་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་གང་ན་ཡོད་པའྱི་ལུས་
དང་ངག་གྱི་ལས་གང་ན་ཡོད་པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཟག་བཅས་ལུས་དང་ངག་གྱི་
ལས། །རང་གྱི་འབྱུང་བ་དག་རྒྱུར་བྱས། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་
འབྱུང་བ་དག་ཁོ་ན་རྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་དེའྱི་ས་པའྱི་
འབྱུང་བ་དག་ཁོ་ན་རྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་མེད་གང་དུ་སེས་པ་ཡྱིན། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལུས་དང་ངག་གྱི་
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ལས་དེ་ནྱི་ས་གང་དུ་སེས་ཏེ་སེད་པར་བྱེད་པ་དེའྱི་ས་པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁམས་
གསུམ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་དག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེའྱི་སོབས་
ལས་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་དེ་ལས་ཀང་། རྣམ་རྱིག་
བྱེད་མྱིན་མ་ཟྱིན་དང་། །རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་སེམས་ཅན་སོན། །གཞན་ཡང་། རྒྱུ་མཐུན་ཟྱིན་པའྱི་འབྱུང་ལས་
སེ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་དང་ཟྱིན་པའྱི་འབྱུང་བ་དག་ཁོ་ན་རྒྱུར་བྱས་ནས་སེ་སེ། འདྱི་
ནྱི་མམ་པར་གཞག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཏྱིང་འཛིན་སེས་འབྱུང་མ་ཟྱིན་དང་། །རྒྱས་བྱུང་ཐ་
དད་མྱིན་ལས་སེ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པའྱི་རྣམ་པར་རྱི ག་
བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པ་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་མ་ཟྱིན་པའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་
དག་རྒྱུར་བྱས་ནས་སེའོ། །ཐ་མྱི་དད་པ་དག་ཀང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་གང་དག་ཁོ་ན་རྒྱུར་བྱས་
ནས་སོག་གཅོད་པ་སྤོང་བ་སེ་བ་དེ་དག་ཁོ་ན་ལས་ཚིག་ཀལ་པ་སྤོང་བའྱི་བར་དུ་སེའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན།
སེམས་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་བ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི་འབྱུང་བ་གཞན་དང་གཞན་དག་
རྒྱུར་བྱས་ནས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་བདུན་སེའོ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ནྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་སེ།
ལུས་ཀྱིས་ནྱི་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཅྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་འདྱི་སེ་བ་ན་དབྱྱིབས་ས་མའྱི་རྒྱུད་བཤྱིག་ནས་
སེའམ། འོན་ཏེ་མ་ཡྱིན། དེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར། གལ་ཏེ་བཤྱིག་ནས་སེ་ན་ནྱི། །རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་གཟུགས་ཆད་
པ་ཡང་རྒྱུན་ཆགས་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་མ་བཤྱིག་པར་སེ་ན་ནྱི་ཇྱི་
ལྟར་འབྱུང་བའྱི་ཚོགས་གཅྱིག་ལ་དབྱྱིབས་གྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། དེའྱི་ཚེ་གང་དག་རྒྱུར་བྱས་ནས་རྣམ་
པར་རྱིག་བྱེད་སེ་བར་འགྱུར་བ་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་གཞན་དང་། གཞན་དེ་དག་སེ་བར་
འགྱུར་རོ། །དེ་དག་དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་དེའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གྱིས་མངོན་པར་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡན་ལག་དང་
གང་དང་གང་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་སེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཡན་ལག་དེ་དང་དེ་ཆེན་པོར་འགྱུར་
རོ། །མངོན་པར་མ་ཁྱབ་ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་ཡན་ལག་ཟད་པར་གྱིས་རྣམ་པར་རྱིག་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། ལུས་ལ་
གསེབ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་དོ། །ཡང་ལས་དེ་རྣམ་གངས་ཀྱིས་རྣམ་པ་གྱིས་དང་རྣམ་པ་
གསུམ་དང་། རྣམ་པ་ལྔར་བཤད་པ་དེ་ལ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དགེ་བ་དང་། མྱི་དགེ་བ་རྣམ་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གྱིས་སོ། །རྣམ་རྱིག་མྱིན་ལུང་བསན་མྱིན་མེད། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་སེམས་ནྱི་སོབས་ཆུང་
བ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་གང་འགགས་ཀང་དེའྱི་རེས་སུ་འབྲེལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་སོབས་དང་ལྡན་པ་འཕེན་པར་
མྱི་ནུས་སོ། །གཞན་ནྱི་རྣམ་གསུམ། ལས་གཞན་ནྱི་དགེ་བ་དང་། མྱི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་།
རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་། སེམས་པའོ། །མྱི་དགེ་ནྱི། འདོད་
ནའོ། །མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ཡོད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞན་དག་ན་ནྱི་མེད་དེ། མྱི་དགེ་
བའྱི་ར་བ་རྣམས་དང་། ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་། ཁེལ་མེད་པ་དག་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་
པ་ནྱི་མ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་གཟུགས་ནའང་རྣམ་རྱིག་མྱིན། །ཡང་གྱི་སས་ནྱི་འདོད་
པ་ན་ཡང་ཡོད་དོ། །གཟུགས་མེད་པ་དག་ན་ནྱི་འབྱུང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མེད་དོ། །གང་ན་ལུས་དང་ངག་དང་
འཇུག་པ་དེ་ན་ལུས་དང་ངག་གྱི་སོམ་པ་ཡོད་དོ། །འོ་ན་འདྱིར་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ།
ཟག་པ་མེད་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་ཁམས་སུ་མ་གཏོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྐལ་བ་མྱི་མམ་པའྱི་འབྱུང་བ་རྒྱུར་
བྱས་ནས་སེ་བ་ནྱི་འོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་གཟུགས་མེད་
པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་གཟུགས་སེད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྱེ་
བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་ལ། འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་
དེ་ཡང་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཡྱིན་ན་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ནས་རེན་དང་རྣམ་པ་དང་
དམྱིགས་པ་དང་གེན་པོ་རྱིང་བ་དག་གྱིས་རྱིང་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དག་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མེད་དོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །རྣམ་རྱིག་དཔྱོད་དང་བཅས་དག་ན། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ནྱི་ས་གྱིས་པོ་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་།
བསམ་གཏན་དང་པོ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་ཀྱི་དེ་ཡན་ཆད་ན་ནྱི་མེད་དོ། །འདོད་པ་ན་ཡང་བསྱིབས་པ་མེད་ན། བསྱིབས་
པ་མེད་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ཡང་མེད་ཀྱི་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁོ་ན་ན་ཡོད་
དོ། །ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་གཡོས་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་ངག་གྱི་ལས་ཡོད་དེ། དེས་རང་གྱི་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་
ཚེ་དང་ལྡན་པ་ར་ཐུལ་ལ་གཏམ་རླུང་བསྐུར་བའྱི་ཕྱྱིར་བདག་ྱིད་རྣམ་པར་བསགས་སོ་ཞེས་གག་གོ །དེ་ཡན་
ཆད་ནྱི་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མེད་ན་སའྱི་སེ་མཆེད་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། ཕྱྱིའྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱུར་བྱས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

པ་ཡོད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ན་ཡང་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་
པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ནྱི་ཡོད་ཀྱི་དགེ་བ་ཡང་མེད་ལ། ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡང་མེད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་
དག་ཏུ་སེས་པ་ནྱི་ས་འོག་མ་པའྱི་སེམས་གང་གྱིས་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀུན་ནས་སོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་
ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱེད་དེ། དམན་པ་དང་སྤངས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ས་མ་ཁོ་ན་བརོད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཡན་ཆད་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མེད་ལ། འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ཡང་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་
མ་བསན་པ་མེད་ཅེ་ན། གང་ཕྱྱིར་ཀུན་སོང་མེད། རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་
རྱིག་བྱེད་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་ན། དེ་ཡང་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ན་མེད་དོ། །བསོམ་
པས་སྤང་བར་བྱ་བས་སོང་བར་བྱེད་ཀྱི་དེ་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་སེམས་དེ་ཡང་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་མེད་དོ། །ཡང་ནྱི་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་
དབང་པོ་ཁོ་ན་ལས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ྱིད་དུ་རྱིག་པར་བྱ་བའམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྣམ་པ་བཞྱིས་ཏེ། དོན་དམ་པ་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། ཀུན་
ནས་སོང་བས་སོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག ཐར་པ་དམ་པའྱི་དོན་དུ་དགེ མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་
ེ་བར་ཞྱི་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བས་ན་མཆོག་ཏུ་བདེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དོན་དམ་པར་དགེ་བ་སེ་ནད་མེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ར་བ་
ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་བདག་ྱིད་ཀྱིས། །དགེ་བའྱི་ར་བ་གསུམ་དང་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡོད་པ་ན་གཞན་མཚུངས་
པར་ལྡན་པ་དང་། ཀུན་ནས་སོང་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་དགེ་བ་ཡྱིན་ཏེ་འཕྲོད་པའྱི་སན་བཞྱིན་
ནོ། །དེ་དག་དང་ལྡན་མཚུངས་ལྡན་གྱིས། །དགེ་བའྱི་ར་བ་དང་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ྱིད་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་དགེ་བ་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་
མྱི་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་དགེ་བ་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སན་དང་སར་བའྱི་བཏུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །བྱ་བ་ལ་སོགས་ཀུན་
སོང་བས། དགེ་བའྱི་ར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ཁོ་ནས་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་
ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་དང་། སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐོབ་པ་དང་། འགོག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སོམས་
པར་འཇུག་པ་རྣམས་ནྱི་ཀུན་ནས་སོང་བས་དགེ་བ་ཡྱིན་ཏེ་སན་དང་སར་བའྱི་བཏུང་བ་ལས་འབྱུང་བའྱི་འོ་མ་
བཞྱིན་ནོ། །བསྐལ་པ་མྱི་མམ་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་ཐོབ་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་དགེ་བ་ྱིད་ཡྱིན་པ་ནྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བརོད་དགོས་སོ། །དགེ་བ་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པ་དེ་ལས། བཟློག་པ་ནྱི་མྱི་དགེ ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། འཁོར་
བའྱི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱིས་མཆོག་ཏུ་མྱི་བདེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དོན་དམ་པར་མྱི་དགེ་བ་
ཡྱིན་ནོ། །མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་དང་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དེ་དག་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་སོ། །དེ་དག་གྱིས་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་ལུས་དང་
ངག་གྱི་ལས་དང་། སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐོབ་པ་རྣམས་ནྱི་ཀུན་ནས་སོང་བ་ལས་ཏེ་ནད་དང་མྱི་འཕྲོད་པའྱི་
སན་ལ་སོགས་པས་དཔེར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་འཁོར་བའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་དང་བཅས་
པ་ཅུང་ཟད་ཀང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའམ། དགེ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་དེ་སྐད་དུ་བཤད་ཀྱི་ཟག་པ་
དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་ལ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་
ཅན་ནྱི་དགེ་བ་ཞེས་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་བཙལ་ན་ནྱི་དེ་ལ། དོན་དམ་པར་ལུང་མ་
བསན་པ་དག འདུས་མ་བྱས། གྱིས་པོ་ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོར་མ་བརགས་པས་འགོག་པ་ནྱི་རྣམ་གངས་མེད་
པར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། གལ་ཏེ་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་དབང་གྱིས་ལུས་
དང་ངག་གྱི་ལས་དག་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ན། ཅྱི་སེ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བྱེད་པ་
པོ་ནྱི་ལས་ལ་སེམས་པ་ཡྱིན་གྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མམ་པར་བཞག་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་
མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་བསམ་པ་མེད་དོ། །མམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་སེམས་ནྱི་སྐལ་བ་མྱི་མམ་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ཀུན་
ནས་སོང་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་དེ་དགེ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ལྷའྱི་མྱིག་དང་རྣ་བ་དག་ཀང་དགེ་བ་
ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་འདྱི་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །མཐོང་ནས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་སེམས་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་
བྱེད་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གང་བཤད་པ། འོ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལོག་པར་
ལྟ་བ་དེ་ལས་ནྱི་ལོག་པར་རོག་པ་དང་ལོག་པའྱི་ངག་དང་ལོག་པའྱི་ལས་ཀྱི་མཐའ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་
བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཤེ་ན། འདྱི་ནྱི་འགལ་བ་མེད་དེ། འདྱི་ལྟར། ཀུན་སོང་རྣམ་གྱིས་རྒྱུ་དང་
ནྱི། །དེ་ཡྱི་དུས་ཀྱིས་སོང་ཞེས་བྱ། །ཀུན་ནས་སོང་བ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུའྱི་ཀུན་ནས་སོང་བ་དང་། དེའྱི་
དུས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་སོང་བ་སེ། དེའྱི་དུས་ཁོ་ན་ན་དེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་ལས་དང་པོ་རབ་འཇུག་
བྱེད། །གྱིས་པ་རེས་སུ་འཇུག་བྱེད་ཡྱིན། །རྒྱུའྱི་ཀུན་ནས་སོང་བ་ནྱི་འཕེན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རབ་ཏུ་
246

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་དུས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་སོང་བ་ནྱི་བྱ་བའྱི་དུས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་བྱ་བ་དེ་ལ་དེའྱི་ནུས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། འཕངས་སུ་ཟྱིན་ཀང་དེ་མེད་ན་
ཤྱི་བ་བཞྱིན་དུ་དེ་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་སེམས་མེད་པའྱི་སོམ་པ་སེ་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད། འོ་ན་ནྱི་སེམས་
དང་བཅས་པ་ལ་ཆེས་གསལ་བ་ཡྱིན་པས་ནུས་པ་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་། མཐོང་བས་སྤང་བྱའྱི་རྣམ་ཤེས་
ནྱི། །རབ་ཏུ་འཇུག་བྱེད་ཡྱིན། མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་སེམས་ནྱི་དེ་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་པ་རོག་པ་དང་
དཔྱོད་པ་དག་གྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་གྱི། སེམས་ཁ་ཕྱྱིར་
བལྟས་པའྱི་བྱ་བའྱི་དུས་ན་དེ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་
གཟུགས་ཀང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྱིར་འགྱུར། ཆོས་མངོན་པ་ལ་གནོད་པར་
འགྱུར་རོ། །གཟུགས་ནྱི་རྱིག་པ་དང་མ་རྱིག་པ་དག་དང་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །ཕྱོགས་འདྱི་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་སེམས་དང་མཚུངས་པས་བསང་བའྱི་ཕྱྱིར་འབྱུང་བ་
རྣམས་ཀང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དག་
ཏུ་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་འགྱུར་དུ་ཟད་མོད། དེ་སྐད་བརོད་པ་ནྱི་མྱི་ནུས་ཏེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ནྱི་རྱིག་པ་དང་མ་རྱིག་པ་དག་དང་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་
སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་མདོ་ལས་རྒྱུའྱི་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འགལ་ལོ། །ཡྱིད་ནྱི། བསོམ་པས་སྤང་བྱ་གྱི་ག་ཡྱིན། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསོམ་
པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་གྱི་ག་ཡྱིན་ཏེ། རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡང་
ཡྱིན་ནོ། །ལྔ་ནྱི་རེས་སུ་འཇུག་བྱེད་ཡྱིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་ནྱི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་མུ་བཞྱིར་འགྱུར་ཏེ། མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་སེམས་ནྱི་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་
བྱེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་ནྱི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་གྱི་ག་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་པ་མེད་པ་ནྱི་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཅྱི་རབ་
ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་འམ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་ངེས་པ་མེད་དེ།
རབ་ཏུ་འཇུག་བྱེད་དགེ་སོགས་ལས། །རེས་འཇུག་བྱེད་ཀང་རྣམ་གསུམ་འགྱུར། །རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དགེ་བ་ལས་ཀང་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་འགྱུར་ལ། མྱི་
དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཐུབ་པའྱི་འདྲ་བའམ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ནྱི་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དང་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་འདྲ་སེ། དགེ་བ་ལས་ཀང་དགེ་བ་ཡྱིན་ལ་
ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ལས་ཀང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དགེ་བ། ཡང་ན་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ལུང་
དུ་མ་བསན་པ་ལས་ཀང་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དགེ་བར་འགྱུར་གྱི། རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དགེ་བ་
ལས་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་ནྱི་ནམ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སོབས་
ནྱི་དམན་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་པ་གཞན་དག་ན་རེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་སེམས་
མེད་དེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ནྱི་རག་ཏུ་མམ་པར་གཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བར་རྒྱུད་གཅྱིག་པ་ནྱི་ཡྱིན་
ནོ། །མདོ་ལས་ཀང་། གང་ཆེན་གཤེགས་ནའང་མམ་པར་གཞག གང་ཆེན་བཞེངས་ནའང་མམ་པར་གཞག
གང་ཆེན་མནལ་ནའང་མམ་པར་གཞག བཞུགས་ནའང་མམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་
ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་འདྱིའྱི་ཐུགས་མྱི་བཞེད་བཞྱིན་དུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་སྐད་གསུངས་ཀྱི་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་དང་། སོད་ལམ་པ་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་
སེམས་ཀྱིས་མྱི་མངའ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཡྱིད་ནྱི་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་
བྱེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་
བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྣམ་སྱིན་ལས་སེས་གྱི་ག་མྱིན། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་
སེས་པའྱི་སེམས་ནྱི་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པར་འཇུག་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ལ་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་ཅྱི་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་རྣམ་པར་
རྱིག་བྱེད་ཀང་དེ་དང་འདྲ་འམ། འོན་ཏེ་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིན། དེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར།
གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བས་
རབ་ཏུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་ཡང་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཡོད་པར་འགྱུར་
རོ། །ཡང་ན་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཁྱད་པར་དུ་
བརོད་དགོས་སོ། །གལ་ཏེ་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་སེམས་མྱི་དགེ་བ་ལུང་དུ་མ་
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བསན་པ་ཅན་གྱི་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དགེ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཇྱི་ལྟ་
བར་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀང་དེ་དང་འདྲ་མོད་ཀྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བས་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་
བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་གྱིས་དགེ་བ་ལ་
སོགས་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ན། འོ་ན་ནྱི་མདོ་ལས་རྒྱུའྱི་ཀུན་ནས་སོང་བ་ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་ཀྱི་དེའྱི་དུས་ཀྱི་
ཀུན་ནས་སོང་བ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་
མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་བརོད་པར་མྱི་བྱའྱི་འདྱི་སྐད་དུ་གཞན་གྱིས་ཆོད་པའྱི་རྒྱུའྱི་ཀུན་ནས་སོང་བ་ལས་
དགོངས་ནས་གསུངས་སོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞར་ལ་འོངས་པ་རྫོགས་སོ།། །།སར་བཤད་པའྱི། རྣམ་རྱིག་
མྱིན། དེ་ནྱི་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ། སོམ་དང་སོམ་པ་མྱིན་དང་གཞན། །སོམ་པ་དང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་དེ་དག་
ལས་གཞན་པ་སོམ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་སེ། འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱུ་སོམ་
ཞྱིང་འགོགས་པས་ན་སོམ་པའོ། །དེ་ལ། སོམ་པ་སོ་སོར་ཐར་ཞེས་བྱ། །དེ་བཞྱིན་ཟག་མེད་བསམ་གཏན་
སེས། །སོམ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། སོ་སོ་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི་འདྱི་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་
སོ། །བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་ནྱི་གཟུགས་ན་སོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་
ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ། སོ་སོར་ཐར་ཞེས་བྱ་རྣམ་བརྒྱད། །དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་དང་།
དགེ་སོང་མའྱི་སོམ་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་སོམ་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་མའྱི་སོམ་པ་དང་། དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་
དང་། དགེ་བསེན་མའྱི་སོམ་པ་དང་། བསེན་གནས་པའྱི་སོམ་པ་སེ། སོམ་པ་རྣམ་པ་དེ་བརྒྱད་ནྱི་སོ་སོར་ཐར་
པའྱི་སོམ་པ་ཞེས་བྱ་སེ། མྱིང་དུ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་བརྒྱད་ཡྱིན་ནོ། །རྫས་སུ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་གྱི་སོམ་
པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་སོམ་པ་དང་། དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་དང་། བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་སོ་
སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི་མཚན་ྱིད་སོ་སོར་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྫས་ྱིད་དུ་རྣམ་པ་དེ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏེ། དགེ་སོང་གྱི་
སོམ་པ་ལས་ནྱི་དགེ་སོང་མའྱི་སོམ་པ་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་ཚུལ་གྱི་སོམ་པ་ལས་ཀང་དགེ་སོང་མ་དང་།
དགེ་ཚུལ་མའྱི་སོམ་པ་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་ལས་ཀང་དགེ་བསེན་མའྱི་སོམ་པ་གཞན་མ་
ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། མཚན་ལས་མྱིང་ནྱི་འཕོ་བའྱི་ཕྱྱིར། །མཚན་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རགས་ཞེས་བྱ་བ་སེ།
གང་གྱིས་སེས་པ་དང་བུད་མེད་དག་ཏུ་མཚོན་པར་བྱེད་པའོ། །མཚན་ལས་ནྱི་དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་ལ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སོགས་པའྱི་མྱིང་འཕོ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། མཚན་གྱུར་ན་དགེ་སོང་ནྱི་དགེ་སོང་མ་ཞེས་བྱ།
དགེ་སོང་མ་ཡང་དགེ་སོང་ཞེས་བྱའོ། །དགེ་ཚུལ་ནྱི་དགེ་ཚུལ་མ་ཞེས་བྱ་ལ་དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སོང་མ་ཡང་
དགེ་ཚུལ་ཞེས་བྱའོ། །དགེ་བསེན་ནྱི་དགེ་བསེན་མ་ཞེས་བྱ་ལ་དགེ་བསེན་མ་ཡང་དགེ་བསེན་ཞེས་བྱ་སེ།
མཚན་གྱུར་པ་ལས་སོན་གྱི་སོམ་པ་གཏོང་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ལ་སོན་མེད་པའྱི་སོམ་པ་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་
ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སོམ་པ་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ནྱི་གསུམ་པོ་ལས་རང་བཞྱིན་ཐ་མྱི་དད་དོ། །གང་
གྱི་དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་ལ། དེ་ལས་ཡང་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་
ཡང་དག་པར་བླངས་ན། ཅྱི་སྤོང་བའྱི་འཕེལ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་སོམ་པ་དེ་དག་ལྔ་དང་བཅུ་དང་ྱི་ཤུ་ཞེས་བྱ་
བ་ལྟ་བུ་དང་། དོང་ཙེ་གཅྱིག་དང་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་དུ་གཞན་དང་གཞན་ཞེས་བྱ་བའམ། འོན་ཏེ་དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཐ་དད་པ་ྱིད་གཅྱིག་ཏུ་སེ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། ཐ་དད། དེ་དག་ནྱི་མ་འདྲེས་པ་ྱིད་དེ། སོམ་པ་གསུམ་
དག་ལ་སོག་གཅོད་པ་སྤོང་བ་གསུམ་ནས་མྱོས་པར་འགྱུར་བའྱི་བཏུང་བ་སྤོང་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་མཚན་ྱིད་
ཐ་དད་པར་སེ་སེ། ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །དེ་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། གཞྱིའྱི་ཁྱད་པར་
ལས་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ཆོས་མང་པོ་དག་ཡང་དག་པར་
ལེན་པར་འདོད་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་རྒྱགས་པ་དང་བག་མེད་པའྱི་གནས་ཆེས་མང་པོ་དག་ལས་ལྡོག་པ་ན་སོག་
གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞྱི་ཆེས་མང་པོ་དག་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཞྱིང་སྤོང་བའྱི་གཞྱི་རྣམས་ལ་ཡང་འཇུག་
པར་འགྱུར་བས་གཞྱིའྱི་ཁྱད་པར་ལས་སྤོང་བ་རྣམས་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་གྱི་ག་ཡང་དེར་
འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་བཏང་བས་སོམ་པ་གསུམ་ཆར་ཡང་བཏང་བར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན་དེ་ནྱི་མྱི་
འདོད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སོམ་པ་དེ་དག་ནྱི་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་དག་འགལ་བ་མེད། དེ་གསུམ་ཆར་ཡང་ལྷན་
ཅྱིག་པར་འགྱུར་གྱི། སོམ་པ་ཕྱྱི་མ་ཡང་དག་པར་བླངས་པས་ས་མ་གཏོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དགེ་
སོང་གྱི་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བས་དགེ་བསེན་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་དུ་འོང་ངོ་། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་དགེ་
བསེན་ཡྱིན། ཇྱི་ལྟར་ན་བསེན་གནས་པ་ནས་དགེ་སོང་གྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྤང་བྱ་ལྔ་བརྒྱད་བཅུ་དང་
ནྱི། །ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་མནོས་པ་ལས། །དགེ་བསེན་དང་ནྱི་བསེན་གནས་དང་། །དགེ་ཚུལ་ཆེད་དང་དགེ་སོང་
ྱིད། །གངས་བཞྱིན་དུ་བསན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། སྤང་བར་བྱ་བ་ལྔ་པོ་སོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱྱིན་པར་ལེན་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

པ་དང་། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། འབྲུའྱི་ཆང་དང་སར་བའྱི་ཆང་མྱོས་པར་
འགྱུར་བའྱི་བཏུང་བ་སྤོང་བ་ཡང་དག་པར་སངས་པས་ནྱི་དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བརྒྱད་
པོ་སོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། མྱི་ཚངས་པར་སོད་པ་དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། མྱོས་པར་
འགྱུར་བའྱི་བཏུང་བ་དག་དང་། སྤོས་དང་། མེ་ཏོག་ཕྲེང་དང་། བྱུག་པ་དང་། གར་དང་། གླུ་དང་། རོལ་མོ་དང་།
ཁྱི་སན་མཐོན་པོ་དང་། ཁྱི་སན་ཆེན་པོ་དང་། དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟས་སྤོང་བ་ཡང་དག་པར་བླངས་པས་ནྱི་བསེན་
གནས་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ྱིད་དང་གསེར་དང་དངུལ་འཛིན་པ་དང་བཅུ་སྤོང་བ་ཡང་དག་པར་བླངས་
པས་ནྱི་དགེ་ཚུལ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་གར་དང་། གླུ་དང་། རོལ་མོ་དང་། སྤོས་དང་། མེ་ཏོག་ཕྲེང་དང་། བྱུག་པ་གྱིས་
སུ་བྱས་ནས་བཅུར་འགྱུར་རོ། །ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་ཡང་དག་པར་བླངས་
པས་ནྱི་དགེ་སོང་ཡྱིན་ནོ། །སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་དེ་ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ནྱི་ལེགས་སད་དང་། །ལས་དང་
སོམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །ལས་མྱི་མམ་པ་ཅན་རྣམས་ཡང་དག་པར་འཇོག་པར་བྱེད་པས་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་སོ། །ངེས་
པའྱི་ཚིག་ཏུ་ན་བསྱིལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས། ལུས་ལས་ཡོངས་སུ་གདུང་མེད་པས། །ཚུལ་
ཁྱིམས་ཡང་དག་བླངས་པ་བདེ། །ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལེགས་
པར་སད་པའོ། །བྱ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལས་སོ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པའོ་
ཞེས་མྱི་བྱའམ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་བྱ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དེས་སྱིག་པ་མྱི་བྱེད་
པས་ན་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་སེམས་དག་གྱིས་བྱེད་པས་ན་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་བྱ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། བྱ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལུས་དང་ངག་
སོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རེ་ཞྱིག་བྱེ་བྲག་མེད་པར་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་
སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བསན་ཏོ། །ཡང་། དང་པོའ ་ི རྣམ་རྱིག་རྣམ་རྱིག་མྱིན། །སོ་སོར་ཐར་དང་བྱ་བའྱི་
ལམ། །སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླང་བའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་པོ་དག་ནྱི་སོ་
སོར་ཐར་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དེས་སྱིག་པ་ལས་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །སོ་
སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། ལུས་དང་ངག་སོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལས་ཀྱི་ལམ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །སྐད་
ཅྱིག་མ་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནྱི་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་སོ་སོར་ཐར་པ་ནྱི་མ་ཡྱི ན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནོ། །མཇུག་ཡྱིན་གྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དངོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སོམ་པ་འདྱི་རྣམས་ལས་གང་ཞྱིག་གང་དང་ལྡན་
ཞེ་ན། སོ་སོར་ཐར་དང་ལྡན་པ་བརྒྱད། །སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་དང་ནྱི་རྱིས་བརྒྱད་པོ་དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་
མ་དང་བརྒྱད་པ་བསེན་གནས་པའྱི་བར་དང་ལྡན་ནོ། །ཡང་ཅྱི་ཕྱྱི་རོལ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་བླངས་པའྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་མེད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་མོད་ཀྱི་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་སྱིད་
པ་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཏན་དུ་སྱིག་པ་ལས་སོ་སོར་ཐར་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་སེས་དང་དེ་
ལྡན་པ། །བསམ་གཏན་ལས་བསམ་གཏན་གྱིས་བསེད་པས་ན་བསམ་གཏན་སེས་ཏེ། གང་བསམ་གཏན་དང་
ལྡན་པ་དེ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་དང་ལྡན་ནོ། །འདྱིར་ནྱི་ེར་བསོགས་ཀང་བསམ་གཏན་དུ་
བརོད་ནས་བསན་ཏེ། དཔེར་ན་གོང་འདྱི་ན་སཱ་ལུའྱི་ཞྱིང་ཡོད་དོ། །འབྲུའྱི་ཞྱིང་ཡོད་དོ་ཞེས་གོང་གྱི་ེ་འཁོར་ལ་
ཡང་གོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཟག་མེད་འཕགས་པའྱི་སེམས་ཅན་དང་། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་
དང་། །འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ལྡན་ཏེ། །དེ་དག་ཀང་སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་རྣམས་སོ། །ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་
བའྱི་རྐྱེན་བཤད་པར་སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་སོམ་པ་གྱིས་ཞེས་གང་བཤད་པ་དེ་གྱིས་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་
གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ྱིད་ལས། ཐ་མ་གྱིས་ནྱི་སེམས་རེས་འབྲང་། །བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་
པའྱི་སོམ་པའོ། །སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། སེམས་གཞན་དང་ལྡན་པ་དང་།
སེམས་མེད་པ་ལ་ཡང་རེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་དེ་
དག་ྱིད་སྤོང་བའྱི་སོམ་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་འཐོབ་བོ། །གང་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། བར་ཆད་མེད་
ལམ་སེས་དེ་གྱིས། །མྱི་ལོགས་མེད་ལ་སྤོང་ཞེས་བྱ། །མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་ལ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མེད་
པའྱི་སོམ་པ་དེ་གྱིས་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་དགུ་དག་ཏུ་སྤོང་བའྱི་སོམ་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་གྱིས་ཀྱིས་འཆལ་
པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། དེ་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་
བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་ཡྱིན་ལ། སྤོང་བའྱི་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱིར་བྱ་སེ། མུ་དང་པོ་
ནྱི་མྱི་ལོགས་པ་མེད་པའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་མ་གཏོགས་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་
པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མྱི་ལོགས་པ་མེད་པའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་དགུ་དག་ཏུ་ཟག་པ་མེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་
མྱི་ལོགས་པ་མེད་པའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་དགུ་དག་ཏུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་མྱི་ལོགས་པ་
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མེད་པའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་མ་གཏོགས་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཟག་པ་མེད་པའྱི་
སོམ་པ་ཡྱིན་ལ་སྤོང་བའྱི་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱིར་ཅྱི་རྱིགས་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །འོ་ན་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ལུས་ཀྱི་སོམ་པ་ལེགས་པ་སེ། །ངག་གྱི་སོམ་པའང་ལེགས་པ་ཡྱིན། །ཡྱིད་ཀྱི་སོམ་
པའང་ལེགས་པ་སེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནྱི་སོམ་པ་ལེགས། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་དང་། གང་ཡང་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་
འདྱི་སོམ་པས་བསམས་ཏེ། གནས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ། ཡྱིད་དང་དབང་པོའ་ི སོམ་པ་འདྱི་གྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
ཅྱི་ཞེ་ན། འདྱི་གྱིས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། ཤེས་བཞྱིན་དང་
ནྱི་དྲན་དག་གྱིས། །ཡྱིད་དང་དབང་པོ་སོམ་པ་ཡྱིན། །གངས་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་དུ་འོང་བས་སོ་སོར་
གྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། ཡྱིད་ཀྱི་སོམ་པ་ཡང་དྲན་པ་དང་
ཤེས་བཞྱིན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། དབང་པོའ ་ི སོམ་པ་ཡང་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །གང་
ཞྱིག་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དམ། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་དང་དུས་ཇྱི་སྱིད་ཅྱིག་ཏུ་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་
འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ། སོ་སོར་ཐར་གནས་ཇྱི་སྱིད་དུ། །མ་བཏང་བར་རག་ད་ལྟར་གྱི། །རྣམ་རྱིག་མྱི་ལྡན།
སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ལ་གནས་པས་བཤད་པའྱི་གང་ཟག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་དུ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་
ཡྱིན་པ་དེ་མྱི་གཏོང་བ་དེ་སྱིད་དུ་རག་ཏུ་ད་ལྟར་གྱི་དེ་དང་ལྡན་ནོ། །སྐད་ཅྱིག་མ། དང་པོ་ཕྱྱིན་ཆད་འདས་པ་
དང་། སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ཕྱྱིན་ཆད་ནྱི་འདས་པ་དང་ཡང་ལྡན་ཏེ། ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཇྱི་སྱིད་དུ་མ་བཏང་བར་
ཞེས་བྱ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པ།
སོམ་མྱིན་གནས་པའང་དེ་དང་འདྲ། །སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནས་པ་ཡང་ཇྱི་སྱིད་དུ་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་གཏོང་
བ་དེ་སྱིད་དུ་རག་ཏུ་ད་ལྟར་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་ལྡན་ནོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཕྱྱིན་ཆད་ནྱི་
འདས་པ་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །བསམ་གཏན་སོམ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། །རག་ཏུ་འདས་དང་མ་འོངས་དང་། །བསམ་
གཏན་གྱི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་དུ་མ་བཏང་གྱི་བར་དུ་རག་ཏུ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་
མ་ཡྱིན་པ་དང་ལྡན་ཏེ། དེས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ལ་ཡང་ཚེ་རབས་གཞན་དག་ཏུ་བཏང་བའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་
སོམ་པ་འདས་པ་ཐོབ་བོ། །འཕགས་ནྱི་དང་པོ་འདས་དང་མྱིན། །འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཀང་ཟག་པ་མེད་པ་དང་
དེ་བཞྱིན་དུ་ལྡན་ལ། འདྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་སོན་མ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ལ་འདས་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དང་མྱི་ལྡན་ནོ། །མམ་གཞག་འཕགས་ལམ་གནས་དེ་གྱིས། །ད་ལྟར་དང་ལྡན་བསམ་གཏན་དང་། །ཟག་པ་
མེད་པའྱི་སོམ་པ་དང་། །ལྡན་པ་མམ་པར་གཞག་པ་དང་། །འཕགས་པའྱི་ལམ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་དེ་
དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟར་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་ལྡན་གྱི་ལངས་པ་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་
ཞྱིག་སོམ་པ་དང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཏམ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུའོ།ཤ།ཡང་ད་ནྱི་བར་མ་ལ་གནས་པ་
བརོད་པར་བྱ་སེ། བར་གནས་ལ། ཡོད་ན་དང་པོ་བར་གྱི་དང་། །གང་སོམ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་
ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནས་པ་དེ་ནྱི་བར་མ་ལ་གནས་པ་སེ། དེ་ལ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་
ཡོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་གང་ལ་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པ་
ཡོད་པ་དེ་ནྱི་དང་པོ་བར་གྱི་དང་ལྡན་ནོ། །ད་ལྟར་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་
གྱིས་ཀྱི་བར་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱྱིན་ཆད་དུས་ནྱི་གྱིས་དང་ངོ་། །སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ཕྱྱིན་ཆད་ནྱི་འདས་པ་དང་
ཡང་ལྡན། ད་ལྟར་གྱི་དང་ཡང་ལྡན་ཏེ། མ་བཏང་གྱི་བར་དུ་ཞེས་བྱ་བར་སར་རོ། །ཅྱི་རེས་འགའ་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་
པ་ལ་གནས་པ་དགེ་བའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའམ། སོམ་པ་ལ་གནས་པ་མྱི་དགེ་
བའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། འགྱུར་རོ། །ནམ་ཞྱིག་དུས་ཇྱི་སྱིད་ཅྱིག་ཏུ་
འགྱུར་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། སོམ་མྱིན་གནས་པ་དགེ་བ་དང་། །སོམ་ལ་གནས་པ་མྱི་དགེ་བའྱི། །རྣམ་རྱིག་མྱི་ལྡན་ཇྱི་
སྱིད་དུ། །རབ་དང་ོན་མོངས་ཤུགས་ལྡན་པར། །སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནས་པ་ནྱི་རབ་ཏུ་དྭང་བའྱི་ཤུགས་
གང་གྱིས་མཆོད་རེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ན་དག་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་
སེ་ལ། སོམ་པ་ལ་གནས་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ཤུགས་གང་གྱིས་གསོད་པ་དང་། འཆྱིང་བ་དང་བརྡེག་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་སེ་སེ། དེ་གྱིས་ཇྱི་སྱིད་དུ་རེས་སུ་
འབྲང་བ་དེ་སྱིད་དུ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་རེས་སུ་འབྲང་ངོ་། །དེ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ལ་ནྱི་ད་
ལྟར་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་དག་ཏུ་ནྱི་འདས་པ་དང་ཡང་ལྡན་
ནོ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་རྫོགས་སོ།། །།རྣམ་རྱིག་བྱེད་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ། །བྱེད་པ་དག་ལ་ད་
ལྟར་ལྡན། །སོམ་པ་དང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་བར་མ་ལ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཇྱི་སྱིད་དུ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་
བྱེད་པ་དེ་སྱིད་དུ་ད་ལྟར་གྱི་དེ་དང་ལྡན་ནོ། །མ་བཏང་བར་དུ་སྐད་ཅྱིག་མ། །ཕྱྱིན་ཆད་འདས་ལྡན། སྐད་ཅྱིག་མ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

དང་པོ་ཕྱྱིན་ཆད་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་མ་བཏང་གྱི་བར་དུ་འདས་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །མ་འོངས་མེད།
མ་འོངས་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་ནྱི་སུ་དང་ཡང་མྱི་ལྡན་ནོ། །བསྱིབས་པ་དང་ནྱི་མ་བསྱིབས་པ། །འདས་པ་
དག་དང་ལྡན་པ་མེད། །བསྱིབས་པ་དང་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་འདས་པ་དག་
དང་ཡང་འགའ་ཡང་ལྡན་པ་མེད་དེ། ཆོས་མ་ཆུང་བའྱི་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཆུང་བ་ཡྱིན་པས་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་
ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིས་མ་ཆུང་བར་བྱས་ཤེ་ན། སེམས་ཀྱིས་བྱས་སོ། །འོ་ན་ནྱི་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་
བསན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་དང་ཡང་མྱི་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་བླུན་པ་
དང་། །གཞན་གྱི་དབང་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟར་སེམས་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ལ། མ་ཆུང་དུ་བླངས་པ་དེ་ནྱི་ཆེས་མ་ཆུང་
བར་འགྱུར་རོ། །སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནས་པ་ཞེས་གང་བཤད་པ། སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན།
སོམ་པ་མྱིན་དང་ེས་སད་དང་། །འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་དེའྱི་ལམ། །འདྱི་དག་ནྱི་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
རྣམ་གངས་ཀྱི་ས་སེ། དེ་ལ་ལུས་དང་ངག་མྱི་སོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པའོ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། འབྲས་བུ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ེས་པར་སོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་ནོ། །ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལས་སོ། །དངོས་ཀྱིས་
བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་ལྡན་ལ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་མྱི་
ལྡན་པ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱི་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག བར་མ་དོར་གནས་སེམས་ཞན་པས། བྱེད་ན་རྣམ་རྱིག་
ྱིད་དང་ལྡན། །སོམ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནས་པ་ཞྱིག སེམས་ཞན་པས་དགེ་
བའམ་མྱི་དགེ་བ་ཞྱིག་བྱེད་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཁོ་ན་དང་ལྡན་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ན། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས་ཏེ། རྫས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་དང་།
ལས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །རྣམ་རྱིག་བཏང་དང་མ་སེས་པའྱི། །འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམ་རྱིག་
མྱིན། །འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་ཚེ་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ནས་ད་དུང་དུ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་བྱུང་
བའམ། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་རྣམ་པར་མས་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་གྱི་རྣམ་པར་རྱི ག་
བྱེད་དང་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོམ་པ་དང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་བར་མ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་
དང་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་སོམ་པ་དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འཐོབ་ཅེ་ན། བསམ་གཏན་ལས་སེས་བསམ་གཏན་གྱི། །ས་ྱིད་ཀྱིས་འཐོབ། གང་གྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་གྱི་ས་
པའྱི་སེམས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དངོས་གཞྱི་པའམ། ེར་བསོམས་པ་འཐོབ་པའྱི་དེའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་
པ་ཡང་འཐོབ་སེ། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟག་མེད་ནྱི། འཕགས་དེས། ཟག་པ་མེད་པའྱི་བསམ་
གཏན་གྱི་ས་འཐོབ་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་ཡང་འཐོབ་བོ། །དེ་ལ་ཟག་པ་མེད་པ་ནྱི་བསམ་
གཏན་གྱི་ས་དྲུག་པོ་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་འོག་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །སོ་སོར་ཐར་ཅེས་པ། གཞན་གྱི་རྣམ་རྱིག་བྱེད་སོགས་ཀྱིས། །སོ་སོར་ཐར་
པའྱི་སོམ་པ་ནྱི་གལ་ཏེ། འདྱི་ལ་གཞན་གྱིས་རྣམ་པར་རྱིག་པར་བྱེད་ལ། འདྱི་ཡང་གཞན་ལ་རྣམ་པར་རྱིག་པར་
བྱེད་ན་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ལས་འཐོབ་བོ། །དེ་ཡང་དེ་དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་ལས་ཏེ། དགེ་སོང་
དང་། དགེ་སོང་མ་དང་། དགེ་སོང་མའྱི་སོམ་པ་རྣམས་ནྱི་དགེ་འདུན་ལས་སོ། །གཞན་དག་ནྱི་གང་ཟག་ལས་
སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདུལ་བ་པ་རྣམས་ན་རེ་རྣམ་པ་བཅུས་བསེན་པར་རྫོགས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་བསྡུ་བའྱི་ཕྱྱིར་
སོགས་པའྱི་ས་སོས་ཏེ། རང་འབྱུང་གྱིས་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་། །རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་སོ། །ངེས་པར་འཇུག་
པས་ནྱི་རེན་ལྔ་པོ་རྣམས་སོ། །དགེ་སོང་ཚུར་ཤོག་ཅེས་བྱས་པས་ནྱི་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །སོན་
པར་ཁས་བླངས་པས་ནྱི་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོའ །ོ །དྲྱི་བ་མེས་པས་ནྱི་ལེགས་སྱིན་ནོ། །བླ་མའྱི་ཆོས་ཁས་བླངས་
པས་ནྱི་སེ་དགུའྱི་བདག་མོ་ཆེན་མོའ །ོ །ཕོ་ས་ནྱི་ཆོས་སྱིན་ནོ། །འདུལ་བ་འཛིན་པར་གཏོགས་པ་ལྔས་ནྱི་
མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་མྱི་རྣམས་སོ། །བཅུའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ནྱི་དབུས་ཀྱི་མྱི་རྣམས་སོ། །སབས་སུ་འགོ་བ་ལན་གསུམ་
བཟླས་པས་ནྱི་སེ་བཟང་དྲུག་ཅུའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསེན་པར་རྫོགས་པར་བྱས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་གྱི་སོ་སོར་
ཐར་པའྱི་སོ་པ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ལ་རག་ལུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་
པ་དེ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ན་དུས་ཇྱི་སྱིད་ཅྱིག་གྱི་བར་དུ་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བྱ་ཞེ་ན། ཇྱི་སྱིད་འཚོ་དང་
ྱིན་ཞག་ཏུ། །སོམ་པ་ཡང་དག་བླང་བར་བྱ། །རྱིས་བདུན་གྱི་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི། ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་
དུ་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བྱའོ། །བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་ནྱི་ྱིན་ཞག་ཏུའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་ངེས་སོ། །ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དུས་ཀྱི་མཐའ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། སོག་གྱི་མཐའ་དང་། ྱིན་ཞག་གྱི་མཐའོ། །ཟླ་བ་ཕྱེད་ལ་སོགས་པ་ནྱི་
ྱིན་ཞག་བཟླས་པས་སོ། །དུས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་ཅྱི་ཞྱིག་ཅེ་ན། དེ་ནྱི་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་སོན་པའྱི་ཚིག་བླ་
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དགས་ཡྱིན་ཏེ། སྣང་བའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ནྱི་གྱིང་དག་ན་ྱིན་པར་ཞེས་བྱ་ལ། མུན་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ནྱི་
མཚན་མོ་ཞེས་བྱའོ། །རེ་ཞྱིག་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་ནྱི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ཡོད་ཀང་ལུས་སྐལ་བ་མྱི་འདྲ་
བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེས་ཀང་། དེར་སོར་བ་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མྱི་དྲན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་སོམ་པ་མྱི་སེ་བར་རྱིགས་
ན། ཡང་ྱིན་ཞག་གྱི་འོག་ཞག་ལྔའམ་ཞག་བཅུ་ཡང་རུང་སེ། བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་
པའྱི་བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་ཡང་མང་པོ་སེ་བ་ལ་སུ་ཞྱིག་བགེགས་བྱེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདོ་ལས་
གང་ྱིན་ཞག་གྱི་བསེན་གནས་ཁོ་ན་བསན་པ་འདྱིས་ན་བགེགས་བྱེད་པ་ཡོད་དོ། །ད་ནྱི་འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ།
རེ་ཞྱིག་ཅྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅྱི་ྱིན་ཞག་གྱི་འོག་ཏུ་སོམ་པ་མྱི་སེ་བར་གཟྱིགས་ནས་ྱིན་ཞག་པའྱི་བསེན་
གནས་བསན་ཏམ། འོན་ཏེ་དབང་པོ་གདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་ྱིན་ཞག་པའྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལ་
ཡང་དག་པར་སོར་བའྱི་ཆེད་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་དེ་ལྟར་བརག་ག་ལ་ནུས། ཕྱྱིན་ཆད་སོམ་པ་སེ་བ་ལ་ཡང་རྱིགས་
པ་དང་འགལ་བ་ནྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱྱིན་ཆད་པོ་འདྱི་སུ་ལ་ཡང་མ་བསན་པས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་ མྱི་
འདོད་དོ། །ད་ནྱི་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དུས་ངེས་པ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ྱིན་ཞག་པ་ཡྱི་སོམ་མྱིན་མེད། །ཇྱི་སྱིད་
འཚོའྱི་བར་དུ་སྱིག་པའྱི་ཆོས་ཁས་བླངས་པ་ལས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་སེའོ་ཇྱི་ལྟར་བསེན་གནས་པ་བཞྱིན་དུ་ྱིན་
ཞག་པ་ནྱི་མེད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་དེ་ལྟར་ནོད་མེད་ཅེས་གག ཇྱི་ལྟར་བསེན་གནས་པ་ལྟར་བདག་ནྱི་ྱིན་
ཞག་གཅྱིག་ཏུ་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ནྱི་སུ་
ཡང་མེད་དེ། ལས་སད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གག་གོ །དེ་ལྟ་ན་བདག་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་སོམ་པ་མ་
ཡྱིན་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་ལེན་པ་ནྱི་སུ་ཡང་མེད་པས་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་འཐོབ་པར་མྱི་
འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མྱི་ལེན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་གཏན་དུ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྱི་བསམ་པས་བྱ་བ་དེ་བྱེད་པ་
ན་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་གྱི་དུས་གཞན་གྱི་བར་དུ་ལོག་པར་ཞུགས་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསེན་
གནས་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི་གཏན་དུ་བའྱི་བསམ་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་སོམ་པ་དོན་དུ་གེར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་དག་པར་ལེན་
པའྱི་སོབས་བསེད་པས་འཐོབ་པ་ྱིད་དོ། །གལ་ཏེ་འགའ་ཞྱིག་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དོན་དུ་གེར་ཞྱིང་དུས་གཞན་
གྱི་བར་དུ་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་འགྱུར་ན་དེས་ཀང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འཐོབ་པར་འགྱུར་
རོ། །དེ་ནྱི་མ་མཐོང་བས་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་མྱི་གཞག་གོ །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ན་རེ་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་རྣམ་པར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་རྫས་སུ་ནྱི་མེད་ཀྱི་སྱིག་པ་བྱ་བའྱི་བསམ་པ་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་དེ་
ྱིད་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་སེམས་དགེ་བ་ལ་ཡང་དེ་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་
བྱའོ། །ཡང་བསེན་གནས་ྱིན་ཞག་ཏུ་ནོད་ན་ཅྱི་ལྟར་མནོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། དམའ་བར་འདུག་སྨྲས་བཟླས་པ་
ཡྱིས། །མྱི་བརྒྱན་ནམ་ནྱི་ནང་པར་དུ། །བསེན་གནས་ཡན་ལག་ཚང་བར་ནྱི། །ནང་པར་གཞན་ལས་མནོད་པར་
བྱ། །དམའ་བར་འདུག་པ་ནྱི་ཙོག་ཙོག་པོར་འདུག་པའམ་པུས་མོ་བཙུགས་ནས། ཐལ་མོ་སྣོལ་བའམ་ཐལ་མོ་
སར་བ་སེ། ནད་པ་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །མ་གུས་པ་ནྱི་སོམ་པ་མྱི་སེའོ། །འབོགས་པ་པོས་ཚིག་མ་སྨྲས་པར་སར་
ཡང་སྨྲ་བར་མྱི་བྱ་ལ་ཁ་བསམས་ཏེ་སྨྲ་བར་ཡང་མྱི་བྱ་སེ། དེ་ལྟ་ན་འདྱི་གཞན་ལས་མནོས་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དུ་
འབོགས་པ་དང་ནོད་པ་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །མྱི་བརྒྱན་པ་ནྱི་རྒྱན་ནར་མ་མ་གཏོགས་ཏེ་རྒྱན་ནར་མ་ནྱི་
མཚར་གཅྱིག་རྒྱགས་པར་མྱི་བྱེད་དོ། །ནམ་ནངས་ཀྱི་བར་དུ་མནོད་པར་བྱ་བ་ནྱི་ྱི་མ་ཤར་གྱི་བར་དུའོ། །ཡན་
ལག་བརྒྱད་ཚང་བར་མནོད་པར་བྱ་བའྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ནང་པར་ནྱི་རེ་ཞྱིག་ྱི་མ་ཤར་
བའྱི་ཚེ་སེ། ྱིན་ཞག་པའྱི་སོམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་གྱིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རག་ཏུ་བསེན་གནས་ལ་གནས་
པར་བྱའོ་ཞེས་སོན་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བྱས་པ་དེ་ནྱི་ཟས་ཟོས་ནས་ཀང་མནོད་པར་བྱའོ། །གཞན་ལས་
མནོད་པར་བྱའྱི་བདག་ྱིད་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་ལ་ལྟོས་པས་ནྱི་རྐྱེན་ཡོད་ཀང་མྱི་འདའ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་མནོས་པ་ནྱི་ལེགས་པར་སད་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གྱི་བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཤན་པ་དང་བྱྱི་བོ་བྱེད་པ་དག་གྱིས་མཚན་མོ་དང་ྱིན་མོའ ་ི བསེན་གནས་དག་ཀང་འབྲས་
བུ་ཡོད་པར་རུང་ངོ་། །འདྱིས་དག་བཅོམ་པ་དག་དང་ེ་བར་གནས་པར་བྱེད་པས་ན་བསེན་གནས་ཏེ། དེ་དག་
གྱི་རེས་སུ་སོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འདྱིས་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་གྱི་སོམ་པ་དང་ེ་བར་གནས་པར་
བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་ན་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་གསོས་འདེབས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། གང་ཕྱྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་དགེ་བ་གསོས་འདེབས་དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །འདྱི་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསོ་སོང་
བཤད་ཅེས་གག ཞེས་འབྱུང་བས་ན་གསོ་སོང་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནོད་ཅེ་ན། ཚུལ་ཁྱིམས་
ཡན་ལག་བག་ཡོད་པའྱི། །ཡན་ལག་བརྟུལ་ཞུགས་ཡན་ལག་སེ། །བཞྱི་གཅྱིག་དེ་བཞྱིན་གསུམ་རྱིམ་
བཞྱིན། །རེ་ཞྱིག་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤོང་བའྱི་བར་བཞྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་
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ཡན་ལག་ཡྱིན་ནོ། །མྱོས་པར་འགྱུར་བའྱི་བཏུང་བ་སྤོང་བ་གཅྱིག་པུ་ནྱི་བག་ཡོད་པའྱི་ཡན་ལག་སེ་མྱོས་པར་
འགྱུར་བ་འཐུང་པ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྫོགས་ཀང་བག་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟས་སྤོང་བའྱི་བར་
གསུམ་ནྱི་སེ་བོའ ་ི རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་བག་ཡོད་པའྱི་ཡན་ལག་
དང་། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་འདྱི་དག་མ་མནོས་པས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ཡྱི་དྲན་མས་དྲེགས་པར་
འགྱུར། །མྱོས་པར་འགྱུར་བ་འཐུངས་པས་ནྱི་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྲན་པ་མས་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཁྱི་
སན་མཐོན་པོ་དང་ཁྱི་སན་ཆེན་པོ་དང་། གར་དང་གླུ་ལ་སོགས་པ་བསེན་པས་ནྱི་དྲེགས་པར་འགྱུར་ལ། དྲེགས་
པར་གྱུར་པ་ལ་ནྱི་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཐག་མྱི་རྱིང་བར་འགྱུར་རོ། །དུས་སུ་ཟ་ཞྱིང་ཟས་ནར་མའྱི་དུས་སུ་
ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་ལས་ནྱི་བསེན་གནས་ཀྱི་དྲན་པ་དང་། སོ་བའྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་མེད་
ན་གྱི་ག་ཡང་མེད་དོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟས་སྤོང་བ་ཁོ་ན་འདྱིར་བསེན་གནས་ཡྱིན་ལ། ལྷག་
མ་རྣམས་ནྱི་འདྱིའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏེ་གར་དང་གླུ་དང་རོལ་མོ་དང་། སྤོས་དང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་དང་བྱུག་པ་ནྱི་འདྱིར་
གྱིས་སུ་བྱའོ་སམ་དུ་སེམས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ནྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟས་སྤོང་བ་བཀའ་སྩལ་ནས་ཡན་ལག་
བརྒྱད་པ་འདྱིས་འཕགས་པ་དག་བཅོམ་པ་དེ་དག་གྱི་བསབ་པ་ལ་རེས་སུ་སོབ་བོ། །རེས་སུ་བགྱིད་དོ་ཞེས་
གསུངས་པའྱི་མདོའ ་ི ཚིག་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་འདྱི་དག་གང་གྱི་ཡྱིན་པའྱི་བསེན་
གནས་གཞན་དེ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་འདུས་པའྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ནྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏེ།
ཤྱིང་རའྱི་ཡན་ལག་དང་དཔུང་གྱི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞྱི་པ་དང་། ཕྱེ་མ་ཡན་ལག་ལྔ་པ་ཇྱི་ལྟ་བུར་བསེན་གནས་
ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བྱའོ། །དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟས་སྤོང་བ་ནྱི་བསེན་གནས་ཀང་
ཡྱིན་ལ། བསེན་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཀང་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ལམ་ཡང་ཡྱིན་ལ་ལམ་གྱི་ཡན་
ལག་ཀང་ཡྱིན་པ་དང་། ཆོས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བྱང་ཆུབ་ཀང་ཡྱིན་ལ་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཀང་ཡྱིན་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསམ་གཏན་ཀང་ཡྱིན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག་ཀང་
ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་ྱིད་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ྱིད་ཀྱི་ཡན་ལག་ྱིད་དུ་
རུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ས་མ་རྣམས་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་
ན་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ལ་སེས་པའྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཅྱི་བསེན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གནས་འདྱི་དགེ་བསེན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དམ། འོན་ཏེ་གཞན་ལ་ཡང་ཡོད་ཅེ་ན། གཞན་ལའང་བསེན་གནས་ཡོད་
མོད་ཀྱི། སབས་སུ་མ་སོང་བ་ལ་མེད། །དགེ་བསེན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་གང་ཞྱིག་ྱིན་ཞག་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་
དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་སོང་སེ། བསེན་གནས་ནོད་པ་དེ་ལ་བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་སེ་བར་
འགྱུར་ཏེ། གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །མདོ་ལས། མྱིང་ཆེན་འདྱི་ལྟར་ཁྱྱིམ་པ་གོས་
དཀར་པོ་བགོས་པ་སེས་པ་ཕོའ་ི དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་འགོ་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་
ལ་སབས་སུ་འགོ་ཞྱིང་། བདག་ལ་དགེ་བསེན་དུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་ཚིག་ཏུ་ཡང་སྨྲ་ན་འདྱི་ཙམ་གྱིས་དགེ་
བསེན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཅྱི་སབས་སུ་འགོ་བ་ཁོ་ནས་དགེ་བསེན་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ྱི་འོག་པ་
རྣམས་ན་རེ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ་སོམ་པ་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་
གང་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། འདྱི་ལྟར་དགེ་བསེན་ྱིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་
དེ་ཁོ་ན་འདྱིའྱི་སོམ་པ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་གྱི་ཚེ་བདག་ལ་དགེ་བསེན་དུ་གཟུང་དུ་གསོལ། དེང་སན་ཆད་
ནམ་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་སོག་གཅོད་པ་སྤོང་ངོ་ཞེས་དགེ་བསེན་དུ་ཁས་བླངས་པ་ཁོ་ནས་འདྱིའྱི་དགེ་བསེན་
གྱི་སོམ་པ་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །སོག་གཅོད་པ་སྤོང་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་སེ། བར་གྱི་ཚིག་མྱི་མངོན་པར་བྱས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོམ་པ་ཐོབ་ཀང་བསབ་པའྱི་གཞྱི་རྣམས་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་བསན་པ་དགེ་སོང་བཞྱིན། ཇྱི་
ལྟར་དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་ཐོབ་ཟྱིན་ཀང་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟར་དུ་བསམ་
མོ་ཞེས་བསབ་པའྱི་གཞྱི་རྣམས་ཡང་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་ལྟར་དགེ་བསེན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བས་སོམ་པ་མེད་པའྱི་
དགེ་བསེན་ནྱི་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་སོམ་ཡྱིན་ན། །སྣ་གཅྱིག་སོད་སོགས་ཇྱི་ལྟ་བུ། །གལ་ཏེ་དགེ་བསེན་
ཐམས་ཅད་དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྣ་གཅྱིག་སོད་པ་དང་། ཕྱོགས་
གཅྱིག་སོད་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་སོད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སོད་པའྱི་དགེ་བསེན་ཞེས་གསུངས་པ་ཇྱི་
ལྟ་བུ་ཡྱིན། དེ་བསྲུང་བ་ལ་གསུངས་ཞེས་གགས། གང་ཞྱིག་བསབ་པའྱི་གཞྱི་གང་སྲུང་བར་བྱེད་པ་ནྱི་དེ་སོད་པ་
ཞེས་གསུངས་པར་ཟད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀང་སོམ་པ་ལ་གནས་པར་ནྱི་འདྲའོ། །འདྱི་ནྱི་མདོ་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱིར་ཅྱི་ཞྱིག་མདོ་ལས་འདས། འདྱི་ལྟར་སོག་གཅོད་པ་སྤོང་ངོ་ཞེས་དགེ་བསེན་ྱིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ཁོ་
ནས་སོམ་པ་འཐོབ་པར་གསུངས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། མདོའ ་ི ཚིག་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མདོའ ་ི ཚིག་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
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ཞེ་ན། ཇྱི་ལྟར་མྱིང་ཆེན་གྱི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས་དགེ་བསེན་གྱི་མཚན་
ྱིད་བསན་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ལས་འདྱི་སྐད་དུ་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་སོག་དང་བསོ་བ་སབས་སུ་
སོང་བ་མངོན་པར་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ཞེས་འབྱུང་བ་དེར་ནྱི་བདེན་པ་མཐོང་བ་དེ་དག་བདག་ཅག་གྱིས་སོག་ལ་ཐུག་
ཀང་ཆོས་འདྱི་བཏང་དུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་ཤེས་ནས་དད་པའྱི་རྒྱུས་སོག་གྱི་ཕྱྱིར་ཡང་དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་ཁས་འཆེ་
བར་སོན་པ་ཡྱིན་གྱི་དེ་སོམ་པའྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོག་གཅོད་པ་སྤོང་བ་ཞེས་ནྱི་གང་ནས་ཀང་
མྱི་འབྱུང་ན་སུ་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མྱི་གསལ་བའྱི་དོན་འདྱི་འདོན་པར་བྱེད། ཚུལ་ཁྱིམས་མས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་
ནས་ནྱི་སྣ་གཅྱིག་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཞུ་བ་ྱིད་ཀང་མྱི་འཐད་ན་ལན་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས་ཏེ། དགེ་བསེན་གྱི་
སོམ་པ་ཞེས་པ་སུ་ཞྱིག་གང་ཞྱིག་བསབ་པའྱི་གཞྱི་གང་མས་པར་མྱི་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་དེ་སོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་
བར་མྱི་ཤེས་སོ། །དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པའྱི་ཚད་མྱི་ཤེས་པས་བསབ་པའྱི་གཞྱི་དེ་ཙམ་ཞྱིག་བཟོད་པ་ལ་ནྱི་
བཙུན་པ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ན་སྣ་གཅྱིག་སོད་པའྱི་དགེ་བསེན་དུ་འགྱུར་པ་ལགས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པར་སོད་པ་ལགས་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་ཞུ་བ་འདྱི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་སོམ་པ་མེད་པའམ་མ་ཚང་བར་ཡང་དགེ་
བསེན་དུ་འགྱུར་ན་དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་དག་ཏུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །རེ་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་ན་དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་ལ་
སོགས་པ་འདྱི་དག་གྱི་ཡན་ལག་ངེས་པ་ཡྱིན། སོན་པས་བཏགས་པའྱི་དབང་གྱིས་སོ། །དགེ་བསེན་ྱིད་ལ་
སོགས་པ་ཡང་སོན་པས་བཏགས་པའྱི་དབང་གྱིས་སོ་སོར་ངེས་པར་འདོད་པར་གྱིས་ཤྱིག དགེ་བསེན་ནྱི་སོམ་
པ་མེད་པར་ཡང་བཏགས་ཀྱི་དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ནྱི་འདྱི་མྱི་འདོད་
དོ། །སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་ཡྱིད་ཇྱི་བཞྱིན། །ཆུང་ངུ་དང་། འབྲྱིང་དང་ཆེན་པོ་ྱིད་ནྱི་ཡང་
དག་པར་ལེན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་
ཆུང་ངུ་ཡོད་ལ། སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ལ་ཡང་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཅྱི་སབས་སུ་འགོ་བ་མེད་པར་ཡང་
སོམ་པ་མནོས་པ་ཁོ་ནས་དགེ་བསེན་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏེ་མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །གང་
ཞྱིག་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་དེ་ཅྱི་ལ་སབས་སུ་འགོ་ཞེ་ན། གང་ཞྱིག་གསུམ་
ལ་སབས་འགོ་དེ། །སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་བྱེད་པའྱི་ཆོས། །མྱི་སོབ་པ་དང་གྱི་ག་དང་། །མྱ་ངན་འདས་ལ་
སབས་སུ་འགོ། །གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའྱི་ཆོས་མྱི་སོབ་པ་ལ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སབས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། གང་དག་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརོད་པའམ། ཡང་ན་གང་དག་
བརེས་པས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་སོད་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པའོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། ཟད་
པ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་ས་མ་དང་ཕྱྱི་མར་ཡང་བྱེ་བྲག་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལའམ། འོན་ཏེ་གཅྱིག་ལ་ཞེ་ན། མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་ནྱི་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་སེ། ལམ་མཚན་ྱིད་མྱི་འདྲ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ཞྱིག་དགེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་འགོ་
བ་དེ་ནྱི་དགེ་འདུན་དུ་བྱེད་པའྱི་ཆོས་སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། གང་དག་ཐོབ་པས་
གང་ཟག་བརྒྱད་པོ་མྱི་ཕྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་འདུན་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཅྱི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལའམ། འོན་ཏེ་
གཅྱིག་ལ་ཞེ་ན། མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་སེ། ལམ་མཚན་ྱིད་མྱི་འདྲ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་
མདོ་ལས་གང་ཡང་མ་འོངས་པའྱི་དུས་ན་དགེ་འདུན་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ཡང་སབས་སུ་སོང་
ཞྱིག་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱི་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གང་ཞྱིག་ཆོས་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་དེ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་ལ་སབས་
སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། སྡུག་བསལ་ཞྱི་བར་མཚན་ྱིད་
གཅྱིག་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་མྱི་སོབ་པའྱི་ཆོས་དག་ཁོ་ན་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ན་ཇྱི་སྱིད་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པ་ལ་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཁག་ཕྱུང་བས་མཚམས་མེད་པར་འགྱུར། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། རེན་ལ་གནོད་པ་
བྱས་པས་དེ་དག་ལ་ཡང་གནོད་པ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བསན་བཅོས་ལས་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་ཆོས་ཁོ་ན་
སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །འོ་ན་ཇྱི་སྐད་དུ་འབྱུང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའྱི་ཆོས་
ཞེས་འབྱུང་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་རེན་སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་མ་བཀག་པས་དེ་ནྱི་ཀླན་ཀར་མྱི་རུང་བ་ྱིད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སེམས་ལ་གནས་པ་སངས་རྒྱས་ཀང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར། དག་བཅོམ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་
པར་འགྱུར་ལ་དགེ་སོང་དུ་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཁོ་ན་ཡང་དགེ་སོང་དུ་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་གང་ཞྱིག་དགེ་སོང་
ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པ་དེ་དགེ་སོང་དུ་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱི ན་དུ། གང་ཞྱིག་
སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་དེ་ཡང་མྱི་སོབ་པ་སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའྱི་ཆོས་དག་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་
ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་
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བཅོ་བརྒྱད་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སབས་སུ་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞེ་ན། ངག་གྱི་
རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སབས་ཀྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསལ་
ཐམས་ཅད་ལས་གཏན་དུ་ངེས་པར་ཐར་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་། འཇྱིགས་པས་སྐྲག་པའྱི་
མྱི་རྣམས་ནྱི། །ཕལ་ཆེར་རྱི་དང་ནགས་ཚལ་དང་། །ཀུན་དགའ་དང་ནྱི་མཆོད་གནས་ཀྱི། །ལོན་ཤྱིང་རྣམས་ལ་
སབས་འགོ་སེ། །སབས་དེ་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། །སབས་དེ་མཆོག་གྱུར་མ་ཡྱིན་ལ། །སབས་དེ་ལ་ནྱི་བརེན་
ནས་ཀང་། །སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་མྱི་གོལ་གྱི། །གང་ཚེ་གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་དང་། །ཆོས་དང་དགེ་འདུན་
སབས་སོང་ལ། །སྡུག་བསལ་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་དང་། །སྡུག་བསལ་ཡང་དག་འདས་པ་དང་། །འཕགས་
ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་བདེ་བ། །མྱ་ངན་འདས་པར་འགོ་འགྱུར་དང་། །འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་པོ་
དག །ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནྱི་ལྟ་བྱེད་པ། །སབས་དེ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་སེ། །སབས་དེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། །སབས་
དེ་ལ་ནྱི་བརེན་ནས་ཀང་། །སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་འགོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་
སབས་སུ་འགོ་བ་རྣམས་ནྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
སོམ་པ་གཞན་དག་ལས་ནྱི་མྱི་ཚངས་པར་སོད་པ་སྤོང་བ་བསབ་པའྱི་གཞྱིར་རྣམ་པར་བཞག་ལ། དགེ་བསེན་ལ་
ནྱི་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ལས་སྤོང་བ་བསབ་པའྱི་གཞྱིར་རྣམ་པར་གཞག་ཅེ་ན། ལོག་གཡེམ་ཤྱིན་ཏུ་
སད་ཕྱྱིར་དང་། །ས་ཕྱྱིར་མྱི་བྱེད་ཐོབ་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ནྱི་གཞན་དག་གྱི་ཆུང་མ་སུན་
འབྱྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ངན་སོང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རེན་ན་ཤྱིན་ཏུ་སད་པ་ཡྱིན་གྱི་མྱི་ཚངས་པར་སོད་
པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁྱྱིམ་ན་གནས་པ་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ལས་བསམས་བླའྱི་མྱི་ཚངས་པར་
སོད་པ་ལས་ནྱི་དཀའ་བའྱི་ཕྱྱིར། དཀའ་བ་བྱེད་པར་མྱི་སོ་བར་འགྱུར་བ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ཚེ་རབས་
གཞན་དག་ཏུ་ཡང་མྱི་སོད་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་མྱི་བྱེད་པའྱི་སོམ་པ་ཐོབ་ཀྱི་མྱི་ཚངས་པར་
སོད་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པས་སོབ་པ་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་
པར་འགྱུར་དུ་འོང་བས་དགེ་བསེན་ལ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་སོམ་པར་རྣམ་པར་གཞག་གོ །མྱི་བྱེད་པར་
ངེས་པ་ནྱི་མྱི་བྱེད་པའྱི་སོམ་པའོ། །གང་དག་དགེ་བསེན་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་ཆུང་མ་ལེན་པར་བྱེད་ན་ཅྱི་དེ་དག་གྱིས་
དེ་ལས་ཀང་སོམ་པ་ཐོབ་བམ། འོན་ཏེ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ྱི་ཚེ་བའྱི་སོམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་དུ་འོང་བས་འཐོབ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

263

བོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་སོམ་པ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར། སོམ་པ་ཇྱི་ལྟར་ཁས་བླངས་བཞྱིན། །འཐོབ་ཀྱི་
རྒྱུད་ལས་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་གྱི་སོམ་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དེ་བཞྱིན་འཐོབ་བོ། །དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་ཁས་ལེན་
ཞེ་ན་བདག་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤོང་ངོ་ཞེས་ཁས་ལེན་གྱི། བདག་གྱི་རྒྱུད་འདྱི་ལ་མྱི་ཚངས་པར་
སོད་པར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱིས་གཞྱི་དེ་ལས་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པའྱི་ཡན་
ལག་ཁོ་ན་སོམ་པ་འཐོབ་ཀྱི་མྱི་ཚངས་པར་སོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་ཆུང་མར་གྱུར་པ་ལ་སོམ་པ་མས་པ་མེད་
དོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤོང་བ་ཁོ་ན་དགེ་བསེན་གྱི་སོམ་པ་ལ་བསབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་ལ་ཕྲ་
མ་ལ་སོགས་པ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བརྫུན་སྨྲ་ཤྱིན་ཏུ་སད་ཕྱྱིར་
དང་། །ས་ཕྱྱིར་མྱི་བྱེད་འཐོབ་ཕྱྱིར་རོ། །བསབ་པ་ཐམས་ཅད་འདས་གྱུར་ན། །བརྫུན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར། །བསབ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདས་ན་དྲྱི་བར་བྱ་བ་ལ་བདག་གྱིས་དེ་ལྟ་བུ་མ་བྱས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ེ་བར་
གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟར་ན་འདས་པར་བྱས་ཀང་བདག་
ྱིད་འཆགས་པར་འགྱུར་སམ་ནས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལས་ཟློག་པ་བཤད་དོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་
ཐོ་བ་ལས་འདྱིར་བསབ་པའྱི་གཞྱིར་རྣམ་པར་མ་བཞག་ཅེ་ན། བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། །མྱོས་འགྱུར་ལས།
རྣམ་པར་གཞག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་ལས་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན་གཞན་སྲུང་
ཕྱྱིར་རོ། །མྱོས་པར་འགྱུར་བ་འཐུངས་ན་ཡན་ལག་གཞན་དང་གཞན་དག་ཀང་མྱི་སྲུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་
ན་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་འཐུང་བ་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡྱིན་པར་ཤེས་ཤེ་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའྱི་
མཚན་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནྱི་སེམས་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཁོ་ནས་སོད་པ་ཡྱིན་
ན་ཆང་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་མྱོས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་གེན་པོའ ་ི བློ་ཁོ་ནས་བཏུང་བར་ནུས་སོ། །གང་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་པར་ཤེས་ནས་འཐུང་བའྱི་སེམས་དེ་ྱིད་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །གང་མྱོས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དྲོད་
རྱིག་ནས་འཐུང་བ་དེ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ན་རེ་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་
འཐུང་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བཙུན་པ་ཇྱི་ལྟར་བྲོ་གཡོག་བགྱི། །ེ་བ་འཁོར་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་གཏོགས་པ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་ལ། ཤཱཀ་ནད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མྱོས་
པར་འགྱུར་བ་འཐུང་བ་མ་གནང་ངོ་། །འདྱི་སྐད་དུ་དགེ་སོང་དག་ང་སོན་པ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མྱོས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

པར་འགྱུར་བ་རྩྭའྱི་རེ་མོས་ཀང་བཏུང་བར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་ཀང་གསུངས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བ་ཡྱིན་པར་མངོན་ནོ། །སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ཚེ་འཕོས་ཀང་མྱི་སོད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ལུས་ཀྱི་ེས་པར་སོད་པ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཆོས་མངོན་པ་པ་རྣམས་ན་རེ།
མ་ཡྱིན་ཏེ། ནད་པ་རྣམས་ལ་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྱིར་བསན་མོད་ཀྱི། ཡང་མྱོས་པར་འགྱུར་བའྱི་དྲོད་མ་
ངེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་དམྱིགས་ཀྱིས་བསན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་
ཕྱྱིར་རྩྭའྱི་རེ་མོས་འཐུང་བ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་པ་རྣམས་མྱི་སོད་པ་ནྱི་ངོ་ཚ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་།
དེས་ཀང་དྲན་པ་མས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་གསོལ་ཏེ། དུག་བཞྱིན་དུ་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ེས་པར་སོད་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྱི་བག་མེད་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལ་བག་
མེད་པའྱི་གནས་ཞེས་སོས་ཀྱི་གཞན་དག་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཧ་ཅང་ཀུན་དུ་བསེན་པས་ངན་འགོར་འགོ་བར་གསུངས་པ་ནྱི་དེའྱི་ཞར་ལ་མྱི་དགེ་བའྱི་རྒྱུན་ཡང་
དང་ཡང་དུ་འཇུག་པས་ངན་སོང་བའྱི་ལས་འཕེན་པའམ་འཇུག་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབྲུའྱི་ཆང་དང་སར་བའྱི་
ཆང་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་བག་མེད་པའྱི་གནས་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། འབྲུའྱི་ཆང་ནྱི་ཟས་ལས་སར་བའྱི་
བཏུང་བའོ། །སར་བའྱི་ཆང་ནྱི་རྫས་ལས་སར་བའྱི་བཏུང་བའོ། །དེ་དག་ཀང་རེས་འགའ་མྱོས་པར་འགྱུར་བའྱི་
དངོས་པོར་མ་རེད་པའམ་ཡལ་བར་འགྱུར་བས་དེའྱི་ཕྱྱིར་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བར་སོས་སོ། །ག་གོར་ཞོ་
ཤ་དང་ཁེ་རྒོད་ལ་སོགས་པ་ཡང་མྱོས་པར་བྱེད་པས་འབྲུའྱི་ཆང་དང་སར་བའྱི་ཆང་ཞེས་བྱ་བ་སོས་
སོ། །བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡྱིན་ཡང་བག་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་པས་བསྱིམས་ཏེ་སྤང་བར་
བྱ་བ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་བག་མེད་པའྱི་གནས་ཞེས་སོས་སོ། །ཅྱི་སོ་སོར་ཐར་པ་དང་
བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་དང་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་གང་ལས་གཅྱིག་འཐོབ་པ་དེ་ལས་ལྷག་མ་
དག་ཐོབ་པའམ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདོད་གཏོགས་ཐམས་ཅད་གྱི་ག་དང་། །ད་ལྟར་དག་
ལས་འཐོབ་པར་འགྱུར། །འདོད་གཏོགས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ལས་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སོར་བ་དང་དངོས་དང་མཇུག་ལས་སོ། །གྱི་ག་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་
མ་ཡྱིན་པར་སོན་པ་དང་། རང་བཞྱིན་དང་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལས་སོ། །སེམས་ཅན་གྱི་རེན་ལ་འཇུག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པའྱི་ཕྱྱིར་ད་ལྟར་གྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཁོ་ན་ལས་འཐོབ་ཀྱི་འདས་པ་དང་མ་འདས་པ་དག་ལས་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་སེམས་ཅན་དུ་མྱི་བགང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་ཟག་མེད་སོམ་པ་ནྱི། །དངོས་དང་
དུས་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ། །བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དངོས་ཁོ་ན་ལས་འཐོབ་ཀྱི་
སོར་བ་དང་མཇུག་ལས་ཀང་མ་ཡྱིན་ན་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། དུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ལས་འཐོབ་སེ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དག་ལས་ཀང་འཐོབ་བོ། །དེ་ྱིད་
ཀྱི་ཕྱྱིར་གང་དག་ལས་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་འཐོབ་ལ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་དག་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་དེ་དག་ཀང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་མུ་བཞྱིར་འགྱུར་ཏེ། མུ་དང་
པོ་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ེར་བསོགས་དང་མཇུག་དག་དང་། བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དངོས་དག་ལས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་
དངོས་དག་ལས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྱི་ེར་བསོགས་དང་མཇུག་དག་ལས་སོ། །སོམ་པ་
འཐོབ་པའྱི་ཚེ་ན་ད་ལྟར་གྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་མེད་པས་ད་ལྟར་གྱི་གཞྱི་ཅན་ལས་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །མ་
འོངས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལས་སོམ་པར་རུང་གྱི་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་རྣམས་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཅྱི་སོམ་པ་
དང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང་། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
འཐོབ་བམ། འོན་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། རེ་ཞྱིག་ངེས་པར། སོམ་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས། །འཐོབ་ལ།
ཡན་ལག་རྒྱུ་ལ་དབྱེ་བ་ཡོད། །སོམ་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་པ་ྱིད་དེ་འགའ་ལས་མ་ཡྱིན་
ནོ། །ཡན་ལག་ལས་ནྱི་དབྱེ་བ་ནྱི་ཡོད་དེ། ལ་ལ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་སེ། དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་ཐོབ་
པའོ། །ལ་ལ་ནྱི་གཞྱི་ལས་ཏེ་དེ་ལས་གཞན་པའོ། །ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་སོམ་པའྱི་ཡན་ལག་དག་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་
ལས་ཀང་རྣམ་གངས་ལ་ལ་ལས་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོ། །ལ་ལ་ལས་ནྱི་གཅྱིག་གྱིས་སོ། །རེ་ཞྱིག་གང་གྱིས་ན་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡྱིན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་མ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་མེད་པ་དང་གཏྱི་མུག་མེད་པ་རྒྱུར་འདོད་
ནའོ། །གང་གྱིས་ན་གཅྱིག་གྱིས་ཤེ་ན། གལ་ཏེ་སེམས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆེན་པོ་དག་རྒྱུར་འདོད་
ནའོ། །རྣམ་གངས་ཐ་མ་ངེས་པ་ལ་བརེན་ཏེ་སྨྲས་པ། སོམ་པ་ལ་གནས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསམས་
ལ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང་། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། གང་ཞྱིག་སེམས་ཆུང་ངུའམ་འབྲྱིང་
266

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ངམ་ཆེན་པོས་དགེ་བསེན་དང་བསེན་གནས་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པའོ། །སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསམས་ལ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། གང་
ཞྱིག་སེམས་ཆུང་ངུའམ་འབྲྱིང་ངམ་ཆེན་པོས་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་དང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསམས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། གང་ཞྱིག་སེམས་རྣམ་པ་
གསུམ་གྱིས་སོམ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡང་དག་པར་ལེན་པའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་བསམས་པ་ལ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །གང་ཞྱིག་སེམས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་
དང་ཆེན་པོ་དག་གྱིས་དགེ་བསེན་དང་བསེན་གནས་དང་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པའོ། །གང་
ཞྱིག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མ་བསམས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་མེད་དེ། འདྱི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེས་སུ་
སོང་བའྱི་སེམས་དགེ་བ་ལ་གནས་པས་སོམ་པ་འཐོབ་ཀྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིག་པའྱི་བསམ་པ་དང་མ་
བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངེས་པ་ལྔ་པོ་སེམས་ཅན་དང་། །ཡན་ལག་དང་ཡུལ་དང་། དུས་དང་། ཚེ་ངེས་པ་མྱི་བྱེད་ན་
སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་འཐོབ་སེ། སེམས་ཅན་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་ལས་སྤོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སེམས་ཅན་ངེས་
པའོ། །ཡན་ལག་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཡན་ལག་ངེས་པའོ། །ཡུལ་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་
ཡུལ་ངེས་པའོ། །ཟླ་བའྱི་བར་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དུས་ངེས་པའོ། །འཐབ་མོ་མ་གཏོགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཚེ་ངེས་པ་
སེ། དེ་ལྟར་མནོས་ན་ལེགས་པར་སད་པ་ཙམ་དུ་ནྱི་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་མྱི་ནུས་པ་དག་ལས་སོམ་པ་འཐོབ་ཅེ་
ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོག་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་བསམ་པས་ཁས་བླང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་
རྣམས་ན་རེ་གལ་ཏེ་ནུས་པ་དག་ཁོ་ན་ལས་སོམ་པ་འཐོབ་ན་ནྱི་སེམས་ཅན་ནུས་པ་དང་མྱི་ནུས་པ་རྣམས་ནྱི་
ཕན་ཚུན་འཕོ་བས་འཕེལ་བ་དང་འགྱིབ་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འཐོབ་པ་དང་གཏོང་བའྱི་རྒྱུ་དག་
མེད་པར་ཡང་སོམ་པ་འཐོབ་པ་དང་གཏོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་སོན་
མེད་པའྱི་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་སེས་སམ་བསྐམས་ན་སོམ་པ་འཕེལ་བ་དང་འགྱིབ་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ནུས་
པ་དང་མྱི་ནུས་པ་འཕོས་སུ་ཟྱིན་ཀང་མྱི་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་སོན་ཡང་ཡོད་ལ་ཕྱྱིས་ཀང་ཡོད་པའྱི་
ཕྱྱིར་ལ་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་དེ་ལྟར་མྱི་ནུས་པར་གྱུར་པ་དང་ཟད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་
གང་གྱི་ཚེ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་མེད་པ་ཁོ་ནར་གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་སོམ་པ་འགྱིབ་པར་མྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འགྱུར་ཏེ། ལན་འདྱི་ནྱི་མྱི་རུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཏན་ཚིགས་ས་མ་ྱིད་བཟང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན་འོ་ན་ནྱི་སོན་གྱི་
སེམས་ཅན་ནྱི་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལས་སངས་རྒྱས་ཕྱྱི་མ་རྣམས་
ཀྱིས་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟར་ཚུལ་ཁྱིམས་ཉུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་དག་ཀང་ཡོད་ན་ནྱི་དེ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་ལས་ཀང་
ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །སོམ་པ་གང་ལས་འཐོབ་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སོམ་པ་མྱིན་པས་ཐམས་ཅད་དང་། །ཡན་ལག་
ཀུན་ལས་རྒྱུས་མྱིན་ནོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ལས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་སེ། སོམ་པ་མ་ཡྱིན་
པ་མ་ཚང་བའྱི་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཅན་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་གག་གོ །རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཆུང་
ངུ་ལ་སོགས་པ་ཅྱིག་ཅར་དུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ཞྱིག་སེམས་ཆུང་ངུས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་འཐོབ་སེ།
སེམས་ཆེན་པོས་སོག་ཆགས་ཀྱི་སོག་གཅོད་པར་བྱེད་ན་ཡང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཆུང་ངུ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ལ།
སོག་གཅོད་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ནྱི་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འབྲྱིང་དང་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་སར་བར་
བྱའོ། །དེ་ལ་འདྱི་དག་ནྱི་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ཤན་པ་རྣམས་དང་། བྱ་གག་གསོད་པ་
རྣམས་དང་། ཕག་གསོད་པ་རྣམས་དང་། བྱ་པ་རྣམས་དང་། ་པ་རྣམས་དང་། རྱི་དྭགས་འཆོར་བ་རྣམས་དང་།
ཆོམ་རྐུན་པ་རྣམས་དང་། གཤེད་མ་རྣམས་དང་། བཙོན་རྫྱི་རྣམས་དང་། གང་པོ་ཆེ་འཆོར་བ་རྣམས་དང་། ཁྱྱི་
འཆོར་བ་རྣམས་དང་། བ་ཀུ་རྱི་འཆོར་བ་རྣམས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དང་། བློན་པོ་དང་། ཤགས་ཟྱིན་པོ་རྣམས་ཀང་
དོན་གྱིས་ན་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་གནས་པས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། འདྱི་དག་ལ་སོམ་པ་
མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པས་ན་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཅན་རྣམས་སོ། །ལུག་གསོད་པས་ན་ཤན་པ་རྣམས་ཏེ། གཞན་དག་ལ་
ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་རོ། །རེ་ཞྱིག་སོམ་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའྱི་བསམ་པས་ཞེས་སོས་པས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་པར་ཡང་རྱིགས་ན། ཤན་པ་ལ་སོགས་པར་ཕ་དང་མ་དང་བུ་དང་བྲན་ལ་
སོགས་པ་ལ་ལོག་པར་མ་ཞུགས་པའྱི་བསམ་པ་ཅན་འཚོ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་གསོད་པར་མྱི་འདོད་པ་རྣམས་གོ་ཇྱི་
ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་འཐོབ་པར་རུང་། དེ་དག་ནྱི་མ་ལ་སོགས་པ་ལུག་ཏུ་གྱུར་
པ་ཡང་གསོད་དོ། །རེ་ཞྱིག་དེ་དག་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཤེས་ནས་ནྱི་མྱི་གསོད་དོ། །འཕགས་མར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་
ཡང་ཕྱུགས་སུ་གྱུར་པའྱི་གོ་སྐབས་མེད་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་དག་ལས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་འཐོབ། གལ་ཏེ་མ་འོངས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

པའྱི་ལུས་ལ་ལྟོས་ཏེ་ད་ལྟར་གྱི་ལས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ན་ནྱི་དེ་དག་ལུག་བུར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་
གཏན་མྱི་གསོད་པས་དེ་དག་ལས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་གསོད་པར་འདོད་བཞྱིན་དུ་དེ་
དག་ལས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར། དེ་ནྱི་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ན་གསོད་པར་མྱི་
འདོད་བཞྱིན་དུ་དེ་དག་ལས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར། ཤན་པ་གང་ཞྱིག་ཚེར་ཡང་མ་བྱྱིན་པར་མྱི་ལེན། །རང་
གྱི་ཆུང་མས་ཀང་ཆོག་ཤེས། ལྐུགས་པ་ཡང་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་
པར་འགྱུར། བསམ་པ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ལྐུགས་བཞྱིན་དུ་ངག་གྱིས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ལུས་
ཀྱིས་འཐོབ་པར་ནུས་སོ། །འོ་ན་གང་ཞྱིག་གྱིས་བསབ་པའྱི་གནས་གྱིས་སམ་གསུམ་ཞྱིག་ཡང་དག་པར་
བླངས་ན་ཇྱི་ལྟ་བུར་འགྱུར། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མ་ཚང་བ་དང་ྱི་ཚེ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ན་རེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁས་བླངས་པ་བཞྱིན་དུ་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་
པ་དང་རྣམ་པ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པ་སོམ་པ་ཡང་མ་ཚང་བ་ཡོད་ལ་ྱི་ཚེ་བ་ཡང་ཡོད་དེ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་
འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དེ་ཙམ་གྱིས་གེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་གང་དག་ལས་
འཐོབ་པ་དེ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཇྱི་ལྟར་འཐོབ་པ་མ་བཤད་པས། །དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་བརོད་པར་བྱ་སེ། སོམ་པ་མྱིན་
པ་བྱ་བའམ། །ཁས་ལེན་པ་ལས་འཐོབ་པར་འགྱུར། །སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྒྱུ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་འཐོབ་སེ།
དེའྱི་རྱིགས་སུ་སེས་པ་རྣམས་ནྱི་གསོད་པར་སོར་བའྱི་བྱ་བ་ལས་སོ། །གཞན་གྱི་རྱིགས་སུ་སེས་པ་རྣམས་ནྱི་
བདག་ཅག་ཀང་འཚོ་བ་འདྱིས་འཚོ་བར་བྱའོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་ལས་སོ། །ལྷག་མའྱི་རྣམ་རྱིག་མྱིན་ཞྱིང་
དང་། །ལེན་དང་གུས་པར་བྱེད་པས་འཐོབ། །གང་དུ་ཀུན་དགའྱི་རྭ་བ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་བ་ཙམ་གྱིས་རྣམ་པར་
རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་སེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཞྱིང་ཡང་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ། རྫས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་
ནམས་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་དག་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་མ་འཚལ་གྱི་བར་དུ་ཟས་མྱི་བཟའོ། །ཚེས་
སམ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གམ་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཅྱིང་རག་ཏུ་ཟས་དག་སྱིན་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱི་དམ་
བཅས་པའམ། དགེ་བའམ་མྱི་དགེ་བ་གང་ལས་འདྱིའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་སེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའྱི་
གུས་པས་ལས་བྱེད་པ་ལས་སོ། །སོམ་པ་དང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་འཐོབ་པ་འདྱི་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །ད་ནྱི་གཏོང་བ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྱི་འཕོས་དང་། །མཚན་ྱིད་དག་ནྱི་བྱུང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བ་དང་། །ར་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་ལས། །སོ་སོར་ཐར་པའྱི་འདུལ་བ་གཏོང་། །འདྱིས་འདུལ་བར་བྱེད་པས་
ན་འདུལ་བ་སེ། དེས་དབང་པོ་འདུལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ཡྱིན་པར་དགོངས་
པའོ། །བསེན་གནས་མ་གཏོགས་པའྱི་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི་རྒྱུ་རྣམ་པ་བཞྱིས་གཏོང་བར་འགྱུར་ཏེ ། མྱི་
བརྡ་ཕྲད་པའྱི་དྲུང་དུ་བསབ་པའྱི་གཞྱི་རྣམས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སར་ཕུལ་བ་དང་། རྱིས་མཐུན་པ་བཏང་བ་
དང་། མཚན་ྱིད་ཅྱིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བ་དང་། དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་དུ་ཆད་པ་ལས་སོ། །བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་
ནྱི་རྒྱུ་དེ་དག་དང་། མཚན་མོ་འདས་པ་ལས་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་མདོར་བསྡུ་ན་གཏོང་བའྱི་རྒྱུ་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
རྒྱུ་དེ་དག་གྱིས་གཏོང་བར་གྱུར་ཞེ་ན། ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དང་འགལ་བའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་སེད་པ་དང་།
རེན་བོར་བ་དང་། རེན་མས་པ་དང་། གཞྱི་ཆད་པ་དང་། དེ་སྱིད་དུ་འཕངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ལྟུང་བར་
འགྱུར་བ་ལས་སྨྲ། གཞན་དག་ན་རེ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་བཞྱི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་དགེ་སོང་དང་དགེ་
སོང་གྱི་སོམ་པ་གཏོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་དམ་ཆོས་ནུབ་པ་ལས། །གཞན་དག་ན་རེ་དམ་པའྱི་ཆོས་
ནུབ་པ་ལས་ཏེ། འདྱི་ལྟར་དམ་པའྱི་ཆོས་ནུབ་ན་བསབ་པའྱི་མཚམས་ཐམས་ཅད་དང་། ལས་ཀྱི་མཐའ་རྣམས་
མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཆེ་རྣམས་ནྱི་བྱུང་བ་ལ། །བུ་ལོན་ནོར་བཞྱིན་གྱིས་སུ་འདོད། །ཁ་ཆེ་བྱེ་
བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འདོད་དེ། ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་ཡང་སོམ་པ་གཏོང་བ་མེད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་
ན། ཕྱོགས་གཅྱིག་མས་པས་སོམ་པ་ཟད་པར་གཏོང་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་སོ། །ལྟུང་བ་གཞན་བྱུང་བ་ལ་ཡང་ཚུལ་
ཁྱིམས་འཆལ་པ་མེད་དོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་གྱི་ག་ཡང་
ཡོད་དེ། དཔེར་ན་མྱི་འགའ་ཞྱིག་ལ་ནོར་ཡང་བདོག་བུ་ལོན་ཡང་ཆགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ལྟུང་བ་དེ་བཤགས་ན་
ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་བུ་ལོན་བཙལ་ནས་ནོར་དང་
ལྡན་པ་ཡྱིན་གྱི་བུ་ལོན་ཆགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དོ། །འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་
སོང་མ་ཡྱིན་དགེ་སོང་མ་ཡྱིན། ཤཱཀའྱི་བུ་མ་ཡྱིན། དགེ་སོང་གྱི་དངོས་པོ་ལས་མས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་དགེ་
སོང་གྱི་ཚུལ་ཞྱིག་པར་འགྱུར། མས་པ་དང་། བཅོམ་པ་དང་། ལྟུང་བ་དང་། ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེས་གང་
གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ། དེ་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་དགེ་སོང་ྱིད་ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་
ཐུག་ཐུབ་ཆེས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལ་ཐུག་ཐུབ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ངེས་པའྱི་དོན་གང་
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ཡྱིན་པ་གཞན་དུ་འདྲེན་པའོ། །ོན་མོངས་པ་མང་པོ་རྣམས་ལ་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སུ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྐྱེན་
བྱེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་ངེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདུལ་བ་ལས་འདྱི་སྐད་དུ་དགེ་སོང་ནྱི་རྣམ་པ་
བཞྱི་སེ། མྱིང་གྱི་དགེ་སོང་དང་། ཁས་འཆེ་བའྱི་དགེ་སོང་དང་། སོང་བས་ན་དགེ་སོང་དང་། ོན་མོངས་པ་
བཅོམ་པས་ན་དགེ་སོང་ངོ་། །དོན་འདྱི་ལ་ནྱི་གསོལ་བ་དང་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་བསེན་པར་རྫོགས་པའྱི་དགེ་སོང་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་སོན་དོན་དམ་པའྱི་དགེ་སོང་དུ་གྱུར་ལ་གང་གྱིས་ནྱི། ཕྱྱིས་དགེ་སོང་མ་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱོགས་གཅྱིག་མས་པས་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་དེ་ནྱི་སོན་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས། དཔེར་ན་ཤྱིང་
ཏ་ལའྱི་མགོ་བཅད་ན་སོན་པོར་འགྱུར་དུ་མྱི་བཏུབ་འཕེལ་ཞྱིང་རྒྱས་པ་དང་ཡངས་པར་མྱི་བཏུབ་པ་བཞྱིན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བ་དཔེར་མཛད་པས་ལན་བཏབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེའྱི་དོན་ཡང་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ར་བར་གྱུར་པ་
ཕྱོགས་གཅྱིག་ཆད་པས་ཀང་སོམ་པ་ལྷག་མ་འཕེལ་དུ་མྱི་བཏུབ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་དགེ་སོང་གྱིས་
དངོས་པོའ ་ི མཚམས་འཇྱིག་པར་བྱེད་པ་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་ལྱི་བ་བྱུང་ན་ཁེལ་མེད་པ་ཤས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་
ཕྱྱིར་སོམ་པའྱི་ར་བ་འཆད་པས་སོམ་པ་ཟད་པས་གཏོང་བར་རྱིགས་སོ། །སོན་པས་གང་ལ་དགེ་འདུན་གྱི་ཞལ་
ཟས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཁམ་གཅྱིག་དང་གོམ་པ་གཅྱིག་འདོར་བའྱི་ཕྱོགས་ལོངས་སད་པར་ཡང་མ་གནང་
བ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་ལོངས་སོད་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་བཀར་རོ། །གང་གྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས། དགེ་སོང་མྱིན་ལ་
དགེ་སོང་དུ། །སྨྲ་བ་སེད་པ་བསལ་བར་གྱིས། །ཤྱིང་རུལ་དག་ནྱི་སྤང་བར་གྱིས། །སྱིང་པོ་མེད་པ་དོར་བར་
གྱིས། །ཞེས་གསུངས་པས་དེའྱི་དགེ་སོང་གྱི་དངོས་པོ་ཅྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅྱི་འདྲ་ཡང་རུང་དགེ་སོང་གྱི་དངོས་
པོ་ནྱི་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཙུན་དེ་དགེ་སོང་བཞྱི་སེ་ལྔ་པ་མེད། ལམ་གྱི་རྒྱལ་དང་ལམ་
སོན་དང་། །ལམ་ཕྱྱིར་འཚོ་དང་ལམ་སུན་འབྱྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ཡོད་མོད་ཀྱི། དེ་
ནྱི་ཤ་ཚུགས་ཙམ་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་སོང་ཞེས་གསུངས་པར་ཟད་དེ། ཤྱིང་ཚིག་པ་དང་། མཚེའུ་སྐམས་པ་
དང་། ནེ་ཙོའྱི་མཆུ་དང་། ས་བོན་རུལ་པ་དང་། མགལ་མེའྱི་འཁོར་ལོ་དང་། སེམས་ཅན་ཤྱི་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་
ཏེ་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་དགེ་སོང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ན་བསབ་པ་སྱིན་པ་པོ་མེད་པར་འགྱུར་
རོ། །ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་བྱུང་བའྱི་མདོ་ལས་ཕས་ཕམ་པ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་མྱི་ཟེར་གྱི། གང་ཕས་ཕམ་པ་པ་དེ་ནྱི་
གདོན་མྱི་ཟ་བར་དགེ་སོང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཕས་ཕམ་པ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་འགས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཀང་མྱི་འཆབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་རེས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །གལ་ཏེ་ཕས་ཕམ་པ་པ་དགེ་སོང་མ་ཡྱིན་ན་
ཅྱི་སེ་ཡང་རབ་ཏུ་མྱི་འབྱུང་། རྒྱུད་ཁེལ་མེད་པ་ཤས་ཆེན་པོས་མས་པར་བྱས་པས་སོམ་པའྱི་སྐལ་བ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཡྱིན་གྱི། དགེ་སོང་གྱི་དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་དེ་ནྱི་བསབ་པ་ཕུལ་ཡང་རབ་ཏུ་མྱི་འབྱུང་
ངོ་། །དོན་མེད་པ་འདྱི་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་འབད་དེ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡང་དགེ་སོང་ཡྱིན་ན་དགེ་སོང་ྱིད་དེ་འདྲ་
བ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དམ་པའྱི་ཆོས་ནུབ་ན་འདུལ་བའྱི་ལས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སོན་མེད་པའྱི་འདུལ་བ་འཐོབ་
པ་ནྱི་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཟྱིན་པ་ནྱི་གཏོང་བ་མེད་དོ། །ཡང་བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་དག་ཇྱི་ལྟར་
གཏོང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་བཏོགས་པའྱི་དགེ་བ་ནྱི། །ས་འཕོས་མས་པ་དག་གྱིས་གཏོང་། །བསམ་གཏན་དུ་
གཏོགས་པའྱི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྒྱུ་གྱིས་ཀྱིས་གཏོང་སེ། གོང་མ་འོག་ཏུ་སེ་བ་སེ་ས་འཕོས་པ་ལས་སམ།
སོམས་པར་འཇུག་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ལས་སོ། །རྱིས་མཐུན་པ་བཏང་བ་ལས་ཀང་ཅུང་ཟད་གཏོང་
བར་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་གཟུགས་སུ་གཏོགས་པའྱི་དགེ་བས་འཕོ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་མས་པ་དག་གྱིས་གཏོང་
བ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་གཟུགས་མེད་གཏོགས་འཕགས་པ། །འབྲས་བུ་ཐོབ་སངས་མས་པ་ལས། །དགེ་བ་ཟག་པ་
མེད་པ་ནྱི་རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་གཏོང་བར་འགྱུར་ཏེ། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལས་ནྱི་ལམ་ས་མ་གཏོང་བར་འགྱུར་
རོ། །དབང་པོ་སངས་པ་ལས་ནྱི་དབང་པོ་རྟུལ་པོའ ་ི ལམ་མོ། །ཡོངས་སུ་མས་པ་ལས་ནྱི་ལམ་གོང་མ་འབྲས་
བུའམ་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ། རེ་ཞྱིག་སོམ་པ་རྣམས་ནྱི་དེ་ལྟར་གཏོང་ངོ་། །སོམ་མྱིན་སོམ་པ་ཐོབ་པ་
དང་། །ཤྱིང་དང་མཚན་ྱིད་བྱུང་བ་ལས། །སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་འཆད་དེ། སོམ་པ་ཐོབ་པ་ལས་
ནྱི་གལ་ཏེ་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་སམ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱི་སོབས་ཀྱིས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པས་
བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་ཐོབ་ན་གེན་པོ་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེས་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་འཆད་པར་འགྱུར་
རོ། །ལུས་བོར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཤྱི་བ་དང་། རེན་མས་པའྱི་ཕྱྱིར་མཚན་ྱིད་བྱུང་བ་ལས་འདོར་བར་འགྱུར་
རོ། །མཚོན་དང་རྒྱ་མྱི་བྱ་བའྱི་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བོར་དུ་ཟྱིན་ཀང་སོམ་པ་མེད་པར་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་འཆད་
པ་མེད་དེ། གཞྱི་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཀང་སན་མེད་པར་ནད་རྱིང་མྱི་བཟློག་པ་བཞྱིན་ནོ། །སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཅན་
གང་ཞྱིག་བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་ནོད་ན་ཅྱི་འདྱི་སོམ་པ་དེ་ལས་ཡང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རམ། འོན་ཏེ་
སོམ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་གཏན་དུ་གཏོང་བའྱི་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བསམ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ལགས་ཀྱི་ཐུ་ལུམ་འབར་བ་ཡང་སོན་པོར་འགྱུར་བ་
བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེ་ཐོབ་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་སོར་བ་མྱི་
བྱེད་ན་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་སོམ་པ་དང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་
ཡྱིན་པ་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་ཞེ་ན། བར་མ་ཤུགས་བླངས་བྱ་བ་དང་། །དོན་ཚེ་ར་བ་ཆད་པ་ལས། །རབ་ཏུ་དྭང་བ་དང་།
ོན་མོངས་པའྱི་ཤུགས་གང་གྱིས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་འདྱི་འཕངས་པ་དེ་ཆད་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པར་
འཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྫ་མཁན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་། མདའྱི་འགོས་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་
འདྱིས་ཆོག་གོ་ཞེས་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་གཏོང་ན་ཀུན་དུ་བླངས་པ་བཏང་བ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་འཆད་པར་
འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་བླངས་པ་བཞྱིན་མ་བྱས་པའྱི་བྱ་བ་རྣམ་པར་འཆད་པ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་འཆད་པར་འགྱུར་
རོ། །དོན་རྣམ་པར་འཆད་པ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་གང་ཞེ་ན། མཆོད་རེན་དང་། ཀུན་
དགའ་རྭ་བ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་དང་། མལ་ཆ་དང་། སན་དང་། གོས་དང་། རྒྱ་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་
པོའ །ོ །ཚེ་ཆད་པ་ལས་ཀང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ཆད་པ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་འཆད་པར་
འགྱུར་ཏེ། གང་གྱི་ཚེ་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ཀུན་དུ་གཅོད་པར་རོམ་པ་ནའོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་དེ་དྲུག་གྱིས་རྣམ་
པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གཏོང་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་གཏོགས་དགེ་བ་གཟུགས་མྱིན་ནྱི། །ར་ཆད་གོང་དུ་
སེས་པ་ལས། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་དགེ་བ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་རྒྱུ་གྱིས་ཀྱིས་གཏོང་སེ།
དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་དུ་ཆད་པའམ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་སུ་སེ་བ་ལས་སོ། །ོན་མོངས་པ་
ཅན་གཟུགས་མྱིན་ནྱི། །གེན་པོ་སེས་པས་རྣམ་མས་འགྱུར། །ོན་མོངས་པ་ཅན་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་
རང་བཞྱིན་ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་གེན་པོ་སེས་པས་རྣམ་པར་མས་པར་འགྱུར་ཏེ། ེ་བའྱི་ོན་
མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་གང་གྱིས་སྤོང་བའྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་དེས་འདྱི་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་སྤོང་བར་བྱེད་
ཀྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་གང་དག་ལ་ཡོད། སོམ་པ་ནྱི་གང་དག་ལ་
ཡོད་ཅེ་ན། ཟ་མ་མ་ནྱིང་ས་མྱི་སན། །མཚན་གྱིས་མ་གཏོགས་མྱི་རྣམས་ལ། །སོམ་མྱིན། སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་
མྱིའྱི་འགོ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀྱི་གཞན་དག་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་ཟ་མ་དང་མ་ནྱིང་དང་མཚན་གྱིས་པ་དང་
བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་པ་རྣམས་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །སོམ་པའང་དེ་བཞྱིན་ལ། ལྷ་ལའང་། སོམ་པ་ཡང་ཇྱི་སྐད་བཤད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པ་མ་གཏོགས་པ་མྱི་རྣམས་དང་། ལྷ་རྣམས་ལ་ཡོད་པས་འགོ་བ་གྱིས་ན་སོམ་པ་ཡོད་དོ། །ཟ་མ་ལ་སོགས་པ་
ལ་སོམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། མདོ་དང་འདུལ་བ་ལས་ཏེ། མདོ་ལས། མྱིང་ཆེན་འདྱི་ལྟར་
ཁྱྱིམ་པ་གོས་དཀར་པོ་གོན་པ་སེས་པ་ཕོའ ་ི དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་ནས་
བདག་ལ་དགེ་བསེན་དུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་བར་དུ་ཡང་བྱེད་ན་འདྱི་ཙམ་གྱིས་དགེ་བསེན་དུ་
འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདུལ་བ་ལས་ཀང་དེ་ལྟ་བུ་གསལ་བར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་
དག་ལས་སོམ་པ་མེད་ཅེ་ན། རེན་གྱི་གའྱི་ོན་མོངས་པ་ཤས་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སོ་སོར་རོག་པ་མྱི་བཟོད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡོད་པ་ཤས་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མེད་
ཅེ་ན། སྱིག་པ་ལ་ཡང་བསམ་པ་མྱི་བརན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གང་ལ་སོམ་པ་ཡོད་པ་དེ་ལ་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་
ཡོད་དེ། གེན་པོར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་དང་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱིག་པ་བྱ་བའྱི་བསམ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སོམ་པ་དང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་མེད་དོ། །ངན་
སོང་བ་རྣམས་ལ་ཡང་གང་དང་ལྡན་པ་དང་གང་མེད་པས་སོམ་པ་དང་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ངོ་ཚ་
ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡོད་པ་ཤས་ཆེན་པོ་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་ཟ་མ་དང་། མ་ནྱིང་དང་། མཚན་གྱིས་པ་དང་།
ངན་སོང་བ་དེ་དག་གྱི་ལུས་ྱིད་དུ་ལུས་གང་ལ་སོམ་པ་ཡང་མྱི་སེ་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མྱི་སེ་བ་ཞྱིང་ཚ་སོ་
ཅན་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཞྱིང་ཚ་སོ་ཅན་ལ་འབྲུ་ཡང་ཚར་ཅྱིག་མྱི་སེ། རྩྭ་ཡང་ཚར་ཅྱིག་མྱི་སེ་བ་བཞྱིན་
ནོ། །འོ་ན་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་སོ་ང་ལས་སེས་པའྱི་ཀླུ་ནྱི་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀྱི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་གནས་ནས་བྱུང་
ནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྱི་བསེན་གནས་ལ་ེ་བར་གནས་སོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་
ནྱི་དེ་དག་གྱིས་ལེགས་པར་སད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་སོམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སོམ་པ་ནྱི་ལྷ་དང་མྱི་
རྣམས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་ཡང་མྱི་རྣམས་ལ་གསུམ་མོ། །མྱི་རྣམས་ལ་ནྱི་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ། །འདོད་དང་གཟུགས་སེས་ལྷ་རྣམས་ལ། །བསམ་གཏན་སེས་ཡོད། བསམ་
གཏན་གྱི་སོམ་པ་ནྱི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་སེས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཡོད་ཀྱི་གོང་ན་ནྱི་མེད་
དོ། །ཟག་མེད་ནྱི། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་འདུ་ཤེས་མེད། །སེམས་ཅན་མ་གཏོགས་གཟུགས་མེད་ནའང་། །ཟག་
པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་སེས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད་ལ་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་འདུ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་དུ་སེས་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་པ་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་སུ་སེས་པ་རྣམས་ལ་
ཡང་ཡོད་དེ། དེ་དག་གྱིས་ནྱི་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་ཡོད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལས་བསན་
པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་འདྱི་མན་ཆད་ནྱི་མདོ་ལས་བསན་པའྱི་ལས་རྣམས་བཤད་པར་བརམ་མོ། །ལས་
ནྱི་གསུམ་སེ། ལས་དགེ་བ་དང་ལས་མྱི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ལ། ལས་བདེ་མྱི་
བདེ་དང་གཞན་ནྱི། །དགེ་དང་མྱི་དགེ་ནྱི་གཞན་ཡྱིན། །འདྱི་ནྱི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ལས་
བདེ་བ་ནྱི་དུས་རེ་ཞྱིག་དང་། གཏན་དུ་སྡུག་བསལ་ལས་ཡོངས་སུ་སོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། འབྲས་བུ་
ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་དགེ་བ་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་
མྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། གང་གྱིས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བའོ། །དེ་ྱིད་ལས་གཞན་པ་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་
མྱི་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ལས་གཞན་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ།
ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །ཡང་། བསོད་ནམས་བསོད་ནམས་མྱིན་མྱི་གཡོ། །བདེ་བ་མྱོང་
འགྱུར་ལ་སོགས་གསུམ། །ལས་ནྱི་གསུམ་སེ། བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་གཡོ་
བའོ། །ཡང་གསུམ་སེ། བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་དང་། སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་དང་།
བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག བསོད་ནམས་འདོད་
ཁམས་དགེ་བའྱི་ལས། །མྱི་གཡོ་གོང་མ་ལས་སེས་པའྱི། །དགེ་བ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལས་དགེ་བ་ནྱི་མྱི་གཡོ་བ་ཡྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། འདྱི་ལ་རྣམ་པར་
བརགས་པ་དང་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་འདྱིར་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཡོ་བའོ་ཞེས་གསུངས་
སོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་བསམ་གཏན་གསུམ་པོ་གཡོ་བ་དང་བཅས་པར་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་
ན། དེ་དག་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སོན་དང་བཅས་པ་ལས་དགོངས་ནས་དེ་སྐད་དུ་གསུངས་པར་ཟད་ཀྱི། དེ་དག་ནྱི་
མྱི་གཡོ་བའྱི་མདོ་ལས་མྱི་གཡོ་བ་དང་མཐུན་པར་འགོ་བའྱི་ལམ་ལས་བརམས་ཏེ་མྱི་གཡོ་ བར་གསུངས་
སོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གཡོ་བ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་གཞན་དུ་མྱི་གཡོ་བར་གསུངས་ཤེ་ན། གང་ཕྱྱིར་ས་ནྱི་དེ་དག་
ཏུ། །ལས་རྣམས་སྱིན་ཕྱྱིར་མྱི་གཡོའ ་ི ཕྱྱིར། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཡོ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །ཇྱི་ལྟར་གཡོ་ཞེ་ན་རྣམ་པར་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་འགོ་བ་གཞན་ཡང་འགོ་བ་གཞན་དུ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འགྱུར་ལ། ལྷའྱི་རྱིས་གཞན་པ་ཡང་ལྷའྱི་རྱིས་གཞན་དུ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། བོང་ཚོད་དང་སོབས་དང་
ཁ་དོག་དང་བདེ་བ་དང་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ལྷ་དག་གྱི་ནང་དུ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་
བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་རེས་འགའ་རྐྱེན་གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་མྱི་དང་དུད་འགོ་དང་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྣམ་པར་
སྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལས་ནྱི་ས་གཞན་ལས་གཞན་དུ་རྣམ་པར་
སྱིན་པར་ནམ་ཡང་མྱི་ནུས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་རྣམ་པར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གཡོ་བ་ཞེས་
བྱའོ། །བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ནྱི་མྱི་དགེ་བའོ་ཞེས་འཇྱིག་རེན་གགས་པས་འཇྱིག་རེན་ལས་གགས་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་འབད་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ། བསོད་ནམས་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །བདེ་བ་མྱོང་བར་
འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་བྱ་སེ་དེ་ཙམ་མོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་བར་དགེ་བ། །བདེ་བ་མྱོང་འགྱུར།
བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་བར་གྱིས་ལས་དགེ་བ་ནྱི་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས་བདེ་བའྱི་ཚོར་བའྱི་ས་
ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་གསུམ་མོ། །དེ་ཡན་ཆད། སྡུག་མྱིན་བདེ་མྱིན་
མྱོང་འགྱུར་བ། །བདེ་བ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ལས་དགེ་བ་ནྱི་བདེ་བ་ཡང་
མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ན་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་བ་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྡུག་བསལ་མྱོང་འགྱུར་འདྱིའྱི་མྱི་དགེ ལས་མྱི་དགེ་བ་ནྱི་སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་
བའོ། །འདྱིའྱི་ཞེས་སོས་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཁོ་ན་དེ་ཡོད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་དག་གྱི་འབྲས་བུ་
ཚོར་བ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ནྱི་མ་ཟད་དོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོག་ནའང་བར་མ་
ཡོད་དོ་ཞེས། །ཁ་ཅྱིག་ཟེར་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་མྱོང་བར་
འགྱུར་བའྱི་ལས་སུ་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་མན་ཆད་ན་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གང་གྱི་ཕྱྱིར། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་རྣམ་སྱིན་ལས། །དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་བསམ་གཏན་
ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མེད་པའམ། ལས་གང་གྱིས་ཀང་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་རྣམ་
པར་སྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ན་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་དག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་བསམ་གཏན་
ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱི་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཚོར་བ་མེད་པ་ྱིད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ནྱི་བསན་བཅོས་དང་
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འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བསན་བཅོས་ལས་ནྱི། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཁོ་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པར་
འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དོ། །རོག་པ་མེད་པའྱི་ལས་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ས་ཕྱྱི་མེད་གསུམ་
སྱིན་འདོད་ཕྱྱིར། །ཇྱི་ལྟར་ལས་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ས་ཕྱྱི་མེད་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་
དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་གཟུགས་སོ། །སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་སེམས་དང་
སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་
བའྱི་ལས་ནྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས་སོ་ཞེས་འབྱུང་སེ། འདྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་འོག་ན་བདེ་བ་
ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཡོད་དེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་ལས་གཞན་ན་
ནྱི་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་ཅྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་པ་མེད་དོ། །ད་ནྱི་ཅྱི་ལས་དེ་དགེ་བ་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་
མྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དགེ་བ་སེ་སོབས་ཆུང་ངུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན། བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་བར་
དགེ་བ། བདེ་བ་མྱོང་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ནྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་
དང་འགལ་ལོ། །དེ་ནྱི་ཕལ་ཆེ་བ་བསན་པ་ཡྱིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཚོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ལས་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་མཐུན་པའམ། འདྱིའྱི་བདེ་བ་
མྱོང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་ན་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན།
རྣམ་པར་སྱིན་པ་སེ། དེ་མྱོང་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས་བདེ་བ་མྱོང་བར་
འགྱུར་བ་སེ། གང་གྱི་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི། འཁྲུ་བར་བྱེད་པའྱི་འདག་པའྱི་ཆ་ལ་བཞྱིན་ནོ། །སྡུག་
བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཡང་དེ་
བཞྱིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་། ངོ་བོ་ྱིད་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། །དམྱིགས་པ་དང་ནྱི་རྣམ་སྱིན་
དང་། །མངོན་སུམ་དུ་ནྱི་གྱུར་པ་ལས། །མྱོང་འགྱུར་རྣམ་པ་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་
ཚོར་བ་རྣམས་སོ། །མཚུངས་པར་ལྡན་པས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་རྱིག་པ་སེ། བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་རེག་
པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དམྱིགས་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་ཡུལ་རྣམས་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། མྱིག་གྱིས་གཟུགས་རྣམས་
མཐོང་ནས་གཟུགས་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་མྱོང་བར་འགྱུར་གྱི་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་སོ་སོར་ཡང་དག་
པར་མྱོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་སེ། དམྱིགས་པ་ན་ཚོར་བས་དེ་དག་སོ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སོར་ཡང་དག་པར་མྱོང་བར་བྱེད་དོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་ལས་ཡྱིན་ཏེ། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་
མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བའོ། །མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་ཇྱི་
སྐད་དུ། གང་གྱི་ཚེ་བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་མྱོང་བར་བྱེད་པ་དེའྱི་ཚེ་ཚོར་བ་གྱིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
གསུངས་པ་སེ། གང་གྱི་ཚེ་བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་འཇུག་པ་དེའྱི་ཚེ་གང་གྱིས་ན་དེ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་གཞན་ནྱི་མེད་
ཀྱི་དེས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ན་ནྱི་དེ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལས་ཀང་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བརོད་དོ། །དེ་ཡང་ངེས་དང་མ་ངེས་
པ། །བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་ངེས་པ་དང་། མ་ངེས་པ་ཡྱིན་པར་
རྱིག་པར་བྱ་སེ། གདོན་མྱི་ཟ་བར་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ལ། །མྱོང་
འགྱུར་ཕྱྱིར་ན་ངེས་རྣམ་གསུམ། །མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། སེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་
དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་སེ། ལས་རྣམ་པ་འདྱི་གསུམ་ནྱི་ངེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་ནྱི་མྱོང་
བར་འགྱུར་བ་མ་ངེས་པ་དང་བཅས་པ་སེ་ལས་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྱིག་ལས་རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་ཟེར། གཞན་
དག་ནྱི་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་མ་ངེས་པ་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་ཕྱེ་ནས་
ལས་རྣམ་པ་ལྔར་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་སེ་བ་གང་དུ་བྱས་པ་དེ་ྱིད་དུ་རྣམ་
པར་སྱིན་པར་འགྱུར་བའོ། །སེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་སེ་བ་གྱིས་པ་ལའོ། །ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་
བར་འགྱུར་བ་ནྱི་དེ་ཕན་ཆད་དུའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཆས་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་རྣམ་པར་
སྱིན་པ་ཆུང་ཆེས་པར་འགྱུར་དུ་འོང་བས་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཚེ་
རབས་གཞན་དག་ན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་རོམ་པའྱི་དབང་གྱིས་མྱིང་དེ་རྣམ་པར་གཞག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་
ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་དེ་མྱི་འདོད་དོ། །འབྲས་བུ་ེ་ལ་འབྲས་བུ་རྱིང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཀང་ཡོད། བཟློག་པ་ཡང་
ཡོད་དེ་ཕྱྱིའྱི་ས་བོན་བཞྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ལྷམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་གྱིས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་སྱིན་ལ།
ནས་དང་གོ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཟླ་བ་དྲུག་གྱིས་འབྲས་བུ་སྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་དག་མུ་ནྱི་བཞྱི་ཞེས་
ཟེར། །དཔེས་སོན་པ་རྣམས་ནྱི་གནས་སྐབས་ངེས་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་མ་ངེས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། མཐོང་བའྱི་
ཆོས་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་མ་ངེས་པའྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པའོ། །རྣམ་པར་སྱིན་
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པར་ངེས་ལ་གནས་སྐབས་དག་ཏུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་ངེས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་
ངེས་པའྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པའོ། །གྱི་ག་ངེས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་
ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་ཡང་ངེས་པའྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པའོ། །གྱི་ག་མ་ངེས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། མྱོང་བར་འགྱུར་བ་
ཡང་མ་ངེས་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་ཡང་མ་ངེས་པའྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱིར་བྱེད་དེ་དེ་དག་གྱི་
ལྟར་ན་ལས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་ངེས་པ་དང་། མ་ངེས་པ་ནྱི་མྱོང་བར་
འགྱུར་བར་མ་ངེས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ངེས་
པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་མ་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་ལས་རྣམ་པ་བཞྱི་འཕེན་
པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། ཕ་རོལ་པོ་གསུམ་ལ་སར་ནས་བདག་ྱིད་འདོད་པས་ལོག་པར་
གཡེམ་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། དེ་དག་ཅྱིག་ཅར་མཐར་ཕྱྱིན་པར་འགྱུར་ནའོ། །ལས་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ལས། གསུམ་
གྱིས་རྱིས་ནྱི་འཕེན་པར་བྱེད། །མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཀྱིས་ནྱི་རྱིས་མཐུན་པ་འཕེན་
པར་མྱི་བྱེད་དོ། །ཁམས་གང་ངམ། འགོ་བ་གང་ན་ལས་ཀྱི་འཕེན་པ་རྣམ་པ་དུ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཐམས་ཅད་ན་ནྱི་
འཕེན་པ་བཞྱི། །ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ན་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་རྣམས་ཅྱི་
རྱིགས་པར་ལས་བཞྱིའྱི་འཕེན་པ་ཡོད་དེ། སྱིར་བསན་པ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཀྱིས་བསན་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། དམྱལ་
བ་ན་ནྱི་དགེ་བའྱི་གསུམ། །དམྱལ་བ་དག་ན་ནྱི་ལས་དགེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་འཕེན་པ་ཡོད་ཀྱི་མཐོང་བའྱི་
ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་མེད་དེ། དེ་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ལས་འདོད་
ཆགས་བྲལ་བརན་པའྱི། །བྱྱིས་པ་དེར་སེས་མྱོང་མྱི་བྱེད། །སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་བརན་པ་ཡྱིན་ཏེ།
ཡོངས་སུ་མྱི་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཞྱིག་ན་དེ་ནྱི་ས་གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དེར་སེས་ནས་མྱོང་བར་
འགྱུར་བའྱི་ལས་མྱི་བྱེད་དོ། །གཞན་དག་རྣམ་པ་གསུམ་ནྱི་བྱེད་དོ། །འཕགས་པ་གཞན་དུའང་མྱོང་མྱི་
བྱེད། །བརན་པ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ལ་ཡོངས་སུ་མྱི་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་
ཡྱིན་ན་ས་གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དེར་སེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་
མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཀང་མྱི་བྱེད་དེ། འདྱི་ན་ཡང་ས་འོག་མར་འོང་བར་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དུ་སེས་
པར་མ་ངེས་པ་དང་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་བྱེད་དོ། །འདོད་རེའྱི་མྱི་བརན་པ་ཡང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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མྱིན། །འདོད་པའྱི་ཁམས་སམ། སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་དེ་དག་
ཏུ་ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ཡང་སེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་
འགྱུར་བའྱི་ལས་བྱེད་པར་རུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་འབྲས་བུ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ལས་
ནྱི་འཆྱི་བ་མེད་དོ་ཞེས་འོག་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །ཅྱི་སྱིད་པ་བར་མ་ན་ཡང་ལས་ཀྱི་འཕེན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་
སྨྲས་པ། ཡོད་དེ། སྱིད་པ་བར་མ་འདོད་ཁམས་སུ། །འཕེན་པ་རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་གྱིས། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྱིད་
པ་བར་མ་ནྱི་ལས་རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་འཕེན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ལྔ་སེ།
ནུར་ནུར་པོ་དང་། མེར་མེར་པོ་དང་། ནར་ནར་པོ་དང་། གོར་གོར་པོ་དང་། རྐང་ལག་འགྱུས་པའྱི་གནས་སྐབས་
རྣམས་སོ། །སེས་པའྱི་གནས་སྐབས་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། བྱྱིས་པ་དང་། གཞོན་ནུ་དང་། དར་ལ་བབ་པ་དང་། དར་
ཡོལ་བ་དང་། རྒན་པོའ ་ི གནས་སྐབས་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་སྱིད་པ་བར་མ་ནྱི་ནུར་ནུར་པོ་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་
ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པའྱི་ལས་ཀང་འཕེན་པར་བྱེད་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་རྒན་པོ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྱིད་
པ་བར་མ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་བར་དུ་འཕེན་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནྱི་མཐོང་ཆོས་འབྲས་བུ་ཡྱིན། །སྱིད་པ་བར་མའྱི་
ལས་ངེས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པར་
རྱིག་པར་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་རྱིས་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན། །དེ་ནྱི་རྱིས་མཐུན་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། སྱིད་
པ་བར་མ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་གནས་སྐབས་བཅུ་པོ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ལས་གཅྱིག་
གྱིས་འཕངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་སྱིད་པ་བར་མ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་གཞན་མ་བཤད་དེ། དེ་ནྱི་
སེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཁོ་ནས་འཕངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ངེས་པའྱི་ལས་ཅྱི་འདྲ་བར་རྱིག་པར་བྱ་ཞེ་ན།
ོན་མོངས་རབ་དང་དྲག་པོ་དང་། །ཡོན་ཏན་ཞྱིང་དང་རྒྱུན་ཆགས་སུ། །བྱས་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། །ཕ་མ་
གསོད་གང་དེ་ངེས་སོ། །ོན་མོངས་པ་དྲག་པོས་བྱས་པའྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པ་དང་། རབ་ཏུ་དྭང་བ་དྲག་པོས་
བྱས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་ཞྱིང་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ངེས་
པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཞྱིང་ནྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མམ། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འབྲས་བུ་
དང་། སོམས་པར་འཇུག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ། དེ་ལ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་དང་རབ་
ཏུ་དྭང་བ་དྲག་པོ་དང་། རྒྱུན་དུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཡང་དགེ་བའམ་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཕ་མ་
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ནྱི་ཕ་དང་མ་སེ། ཕ་དང་མ་གྱིས་གསོད་པའྱི་ལས་དེ་ནྱི་ཅྱི་འདྲ་ཡང་རུང་སེ། ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །ཡང་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཅྱི་འདྲ་བར་རྱིག་པར་བྱ་ཞེ་ན། མཐོང་ཆོས་འབྲས་
བུ་ཅན་གྱི་ལས། །ཞྱིང་དང་བསམ་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས། །མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས། །ཞྱིང་
གྱི་ཁྱད་པར་ལས་འགྱུར་བ་ནྱི་དཔེར་ན་དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་དགེ་འདུན་ལ་བུད་མེད་དོ་ཞེས་ཐབ་མོ་བརྒལ་བ་
ལས་མཚན་གྱུར་ཏོ་ཞེས་གགས་པ་ལྟ་བུའོ། །བསམ་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ནྱི་དཔེར་ན་ཉུང་རུམ་ཞྱིག་གྱིས་གང་
ཞྱིག་རྱིག་པ་དབྱུང་བ་ལས་ཐར་པར་བྱས་པས་སེས་པ་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན། ས་དེའྱི་འདོད་ཆགས་
གཏན་བྲལ་ཕྱྱིར། །ཡང་ན་ལས་དགེ་བའམ་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལས་གཏན་དུ་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལས་དེ་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །ལས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཅེ་ན། རྣམ་སྱིན་ངེས་
པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ལས་གང་རྣམ་པར་སྱིན་པར་ངེས་ལ། གནས་སྐབས་སུ་ཡང་མ་ཡྱིན། མ་ངེས་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་ལྟར་ངེས་ཀྱི་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་ངེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་དང་ལྡན་བཞྱིན་དུ་གཏན་དུ་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་མྱི་སྱིད་པས་དེ་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ངེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གཏན་
དུ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་མྱི་སྱིན་པ་ྱིད་དོ། །གང་དུ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་
མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཞྱིང་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཅེ་ན། སྨྲས་པ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དགེ་
སོང་གྱི་དགེ་འདུན་དང་གང་ཟག་ལྔ་པོ། གང་དག་འགོག་བྱམས་ོན་མོངས་མེད། །མཐོང་དང་དག་བཅོམ་
འབྲས་ལངས་པ། །དེ་ལ་ཕན་གནོད་བྱས་པ་ཡྱིས། །འབྲས་བུ་འཕྲལ་དུ་མྱོང་བར་འགྱུར། །འགོག་པའྱི་སོམས་
པར་འཇུག་པ་ལས་ལངས་པ་ནྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་མཆོག་
ཏུ་ཞྱི་བ་འཐོབ་སེ། དེ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་སོན་པ་ལས་སར་ལོག་པ་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་
མེད་པ་ལས་ལངས་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ལ་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ལྷག་པའྱི་
བསམ་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པས་ཡོངས་སུ་བསོས་པ་
དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ནོ། །བྱམས་པ་ལས་ལངས་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ལ་ཕན་པའྱི་ལྷག་
པའྱི་བསམ་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པས་ཡོངས་སུ་བསོས་
པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ནོ། །མཐོང་བའྱི་ལམ་ལས་ལངས་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ལུས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པར་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་སར་པ་ཡྱིན་པ་དྲྱི་མ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ཀྱི་
འབྲས་བུ་ལས་ལངས་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་གནས་ཡོངས་སུ་
གྱུར་པ་སར་པ་ཡྱིན་པས་དྲྱི་མ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ལས་ཕན་པ་དང་། གནོད་པ་བྱས་པ་
རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ངེས་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ལྷག་མ་བསོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་རང་
བཞྱིན་དང་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལས་ལངས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་དེ་ལྟར་གནས་
ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་སར་པ་དང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པས་དེ་དག་ནྱི་དེ་ལྟར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞྱིང་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་
པར་སྱིན་པའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་ཚོར་བ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་སེམས་ཀྱི་
ཚོར་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་ལུས་ཀྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་དམ། ལུས་ཀྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་སེམས་ཀྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དམ་
ཞེ་ན། སྨྲས་པ། ཡོད་དེ། རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པ་ཡྱི། །དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་ནྱི། །སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཁོ་
ནར་འདོད། །རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པའྱི་ལས་ནྱི་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ནས་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི བར་དག་ན་
ཡོད་དེ། དགེ་བའྱི་ལས་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པ་དེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་ལུས་ཀྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་དཔྱད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་
དགེ་བ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཡྱིན། །མྱི་དགེ་བ་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
སེམས་ཀྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་བ་ཡྱིན་ལ། སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་
ཚོར་བ་ནྱི་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དེ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འོ་
ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་གཡེང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སེམས་གང་ཞྱིག་ལ་གནས་པ་ཡྱིན།
རྒྱུ་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་འགྱུར་ཞེ་ན། གཡེང་བའྱི་སེམས་ནྱི་ཡྱིད་སེམས་ལས། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
ཐ་ཚིག་གོ །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་ལ་གནས་པ་ལ་ནྱི་གཡེང་བ་མེད་དེ། རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ནྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་སེས། །གཡེང་བའྱི་སེམས་དེ་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་
ལས་སེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྫས་དང་གསང་སགས་ཀྱི་སོར་བས་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་གཡེང་བར་བྱེད་པའམ། མྱི་
འདོད་བཞྱིན་དུ་དུག་དང་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་ལྡུད་པའམ། རྱི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་སྐྲག་པར་བྱེད་པའམ། ནགས་
མེས་གཏོང་བའམ། གཡང་དུ་འདོར་བར་བྱེད་པའམ། གཞན་གང་ཡང་རུང་བས་ཕ་རོལ་པོ་དག་གྱི་སེམས་
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མས་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ལས་དེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པས་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་སེམས་གཡེང་བར་འགྱུར་རོ། །སྐྲག་གནོད་
མ་མམ་མྱ་ངན་གྱིས། །རེ་ཞྱིག་སྐྲག་པས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མྱི་མ་ཡྱིན་པ་གཟུགས་མྱི་སྡུག་པས་མྱིའྱི་གན་དུ་ེ་
བར་འོངས་ལ་དེ་དག་གྱིས་སྐྲག་པ་རྣམས་སེམས་གཡེང་བར་འགྱུར་རོ། །གནོད་པས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མྱི་མ་ཡྱིན་
པ་དེ་དག་ྱིད་དུ་འཁྲུགས་ནས་གནད་དུ་སྣུན་པར་བྱེད་པས་སོ། །འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་མ་མམ་པས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
རླུང་དང་མཁྱིས་པ་དང་བད་ཀན་དག་འཁྲུགས་པར་གྱུར་པའོ། །མྱ་ངན་གྱིས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དཔེར་ན་གནས་
བྱེད་ཀྱི་བུ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གལ་ཏེ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཡེང་བར་འགྱུར་ལ། སེམས་གཡེངས་པ་
ཡང་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གོ །ཇྱི་ལྟར་ན་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་
ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སེམས་དེ་ྱིད་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ནྱི་མྱི་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་
པོ་རྣམས་འཁྲུགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ལ་དེ་ལས་སེས་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ལས་ལས་སེས་པའྱི་ཁམས་རྣམས་འཁྲུགས་པས་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་། དབང་མེད་པ་དང་། དྲན་པ་
མས་པར་འགྱུར་བས་ན་སེམས་གཡེངས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་ནྱི་སེམས་གཡེངས་ལ་རྣམ་པར་མ་
གཡེངས་པ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བར་མུ་བཞྱིར་རུང་སེ། རེ་ཞྱིག་གཡེངས་ལ་རྣམ་པར་མ་གཡེངས་པ་ནྱི་སེམས་
ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའོ། །རྣམ་པར་གཡེངས་ལ་སེམས་མ་གཡེངས་པ་ནྱི་སེམས་རྣལ་དུ་འདུག་པའྱི་
ོན་མོངས་པ་ཅན་ནོ། །གྱི་ག་ཡྱིན་པ་ནྱི་སེམས་གཡེངས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནོ། །གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་
སེམས་རྣལ་དུ་འདུག་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའོ། །སེམས་ཅན་གང་དག་གྱི་སེམས་གཡེངས་པར་
འགྱུར་ཞེ་ན། ས་མྱི་སན་མྱིན་འདོད་ལྡན་རྣམས། །ས་མྱི་སན་མ་ཡྱིན་པ་འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནྱི་ལྷ་དག་གྱི་
ནང་ན་ཡང་ལྷ་སོན་པ་ཡོད་ན་མྱི་དང་དུད་འགོ་དང་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་ནང་ན་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། དམྱལ་བ་རྣམས་
ནྱི་རག་ཏུ་སེམས་གཡེངས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། གནོད་པ་སྣ་ཚོགས་སོང་ཕྲག་དག་གྱིས་གནད་གཅོད་པའྱི་ཚོར་བ་
དྲག་པོ་དག་གྱིས་མངོན་པར་ེན་པ་དེ་དག་ནྱི་རེ་ཞྱིག་བདག་ྱིད་ཀང་མྱི་དྲན་ན་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་
སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས་ཏེ། འདྱིར་ཀྱི་ཧུད་སེམས་ཞེས་སྨྲེ་སགས་འདོན་པའྱི་དམྱལ་བ་དཔེར་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་
མ་གཏོགས་པའྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་འབྱུང་བ་མ་མམ་པས་སེམས་གཡེང་བ་ཡོད་དོ། །ལས་ཀྱིས་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏེ། ངེས་པ་ནྱི་སོན་རྣམ་པར་སྱིན་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་ངེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་སྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རོ། །འཇྱིགས་པས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིགས་པ་ལྔ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གནོད་པས་ཀང་མ་
ཡྱིན་ཏེ། མྱི་མ་ཡྱིན་པ་འཁྲུགས་པའྱི་རྒྱུ་མྱི་མཛེས་པ་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱ་ངན་གྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་
ྱིད་མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་ལས། ཡོན་པོ་གསུམ་གསུངས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་ཡོན་པོ་དང་། ངག་གྱི་
ཡོན་པོ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ཡོན་པོའ །ོ །ེས་པ་གསུམ་སེ། ལུས་ཀྱི་ེས་པ་དང་། ངག་གྱི་ེས་པ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ེས་
པའོ། །སྱིགས་མ་གསུམ་སེ། ལུས་ཀྱི་སྱིགས་མ་དང་། ངག་གྱི་སྱིགས་མ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་སྱིགས་མའོ། །དེ་ལ།
ཡོན་པོ་སྱིགས་མར་གསུངས་པ་ནྱི། །དེ་དག་ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། གཡོ་དང་ཞེ་སང་འདོད་ཆགས་སེས། །ལུས་
ཀྱི་གཡོ་ལས་སེས་པ་ནྱི་ག་གྱུའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ཀྱི་ཡོན་པོ་ཞེས་བཤད་དེ་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་
ཡོན་པོ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ལུས་ཀྱི་ལས་ཞེ་སང་ལས་སེས་པ་ནྱི་སང་བའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་
ཀྱི་ེས་པ་ཞེས་བཤད་དེ། ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ེས་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ལུས་ཀྱི་ལས་འདོད་ཆགས་ལས་སེས་
པ་ནྱི་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ཀྱི་སྱིགས་མ་ཞེས་བཤད་དེ། ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་སྱིགས་མ་
ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །དཀར་ནག་ལ་སོགས་བྱེ་བྲག་གྱིས། །ལས་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །གནག་ལ་རྣམ་པར་
སྱིན་པ་གནག་པའྱི་ལས་ཀང་ཡོད། དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དཀར་བའྱི་ལས་ཀང་ཡོད། དཀར་ནག་ལ་རྣམ་
པར་སྱིན་པ་དཀར་གནག་པའྱི་ལས་ཀང་ཡོད། མྱི་དཀར་མྱི་གནག་ཅྱིང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མེད་པ་ལས་ཟད་པར་
བྱེད་པའྱི་ལས་ཀང་ཡོད་དེ། དེ་ལ། མྱི་དགེ་གཟུགས་དང་འདོད་གཏོགས་པའྱི། །དགེ་བ་ྱིད་ནྱི་རྱིམ་བཞྱིན་
དུ། །གནག་དང་དཀར་དང་གྱི་གའྱི་ལས། །དེ་ཟད་བྱེད་པ་ཟག་མེད་ཡྱིན། །ལས་མྱི་དགེ་བ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་ཏུ་གནག་པ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡང་
གནག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་སུ་གཏོགས་པའྱི་དགེ་བ་ནྱི། །མྱི་དགེ་བ་དང་མ་འདྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་ཏུ་དཀར་
བ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡང་དཀར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་
མེད་པར་གཏོགས་པ་མ་བཤད་ཅེ་ན། གང་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་རྣམ་པ་གྱིས་པོ་སྱིད་པ་བར་མ་པ་དང་། སེ་བའྱི་
སྱིད་པ་ཡང་ཡོད་པ་དང་། ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ནར་བཤད་དོ་
ཞེས་གག་སེ། མདོ་གཞན་ལས་དེ་ཡང་བཤད་དོ། །འདོད་པར་གཏོགས་པའྱི་དགེ་བ་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་དང་འདྲེས་
པའྱི་ཕྱྱིར་དཀར་གནག་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་འདྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡང་དཀར་གནག་ཡྱིན་
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ནོ། །འདྱི་ནྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་ནས་རྣམ་པར་གཞག་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལས་སམ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་
གཅྱིག་ལ་དཀར་པོ་ཡང་ཡྱིན། ནག་པོ་ཡང་ཡྱིན་པས་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་མེད་དོ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་
ན་མྱི་དགེ་བ་ཡང་དགེ་བ་དང་འདྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཀར་གནག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། འདོད་པའྱི་ཁམས་
ནྱི་མྱི་དགེ་བ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དགེ་བ་དང་འདྲེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགེ་བ་ནྱི་
སོབས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་འདྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལས་ནྱི་ལས་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཟད་པར་བྱེད་ཅྱིང་
སྤོང་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གནག་པའོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་དཀར་
པོ་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་དཀར་བའོ། །མྱི་དཀར་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་འདྱི་ནྱི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་སོང་པ་ཆེན་པོའ ་ི མདོ་ལས་མྱི་སོབ་པའྱི་ཆོས་ལས་བརམས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་འདྱི་དག་ནྱི་
གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བ་གཅྱིག་ཏུ་དགེ་བ། གཅྱིག་ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བསན་བཅོས་
ལས་ཀང་། ཆོས་དཀར་པོ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། དགེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་དང་། མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་
རྣམས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །འཇུག་པ་དང་འགལ་བས་ཁམས་སུ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་སྱིན་པ་
མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལས་དང་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཟད་
པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཆོས་བཟོད་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་
ཡྱི། །བར་ཆད་མེད་ལམ་བརྒྱད་ཀྱི་གང་། །སེམས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་དེ། །ནག་པོ་ཟད་པར་བྱེད་པའྱི་
ལས། །མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་བཞྱི་དང་། འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་
བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་བརྒྱད་ཀྱི་སེམས་པ་གང་ཡྱིན་པ་སེ། སེམས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་པོ་དེ་ནྱི་ནག་པོའ ་ི
ལས་ཟད་པར་བྱེད་པའྱི་ལས་ཡྱིན་ནོ། །དགུ་པའྱི་སེམས་པ་གང་ཡྱིན་པ། །དེ་ནྱི་དཀར་ནག་ཟད་བྱེད་
ཡྱིན། །འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་དགུ་པའྱི་སེམས་པ་གང་ཡྱིན་པ་
དེ་ནྱི་དཀར་གནག་སེ་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ནག་པོ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་སྤོང་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཀར་པོ་བསམ་
གཏན་ཆགས་བྲལ་ལ། །བར་ཆད་མེད་ལམ་སེས་ཐ་མས། །བསམ་གཏན་དང་བསམ་གཏན་ལས་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ཐ་མ་དགུ་པ་དེའྱི་སེམས་པ་གང་ཡྱིན་པ་སེ། སེམས་པ་རྣམ་པ་
བཞྱི་པོ་དེ་ནྱི་དཀར་པོའ ་ི ལས་སྤོང་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་ཐ་མ་ཁོ་ནས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སྤོང་བར་བྱེད་ལ་གཞན་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་སྤོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྤངས་ཀང་མངོན་སུམ་
དུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་
སྱིད་དུ་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་སྱིད་དུ་དེ་མྱི་སྤོང་བ་མྱི་འཐད་དོ། །གཞན་
ནྱི་དམྱལ་བ་མྱོང་འགྱུར་དང་། །འདོད་གཞན་མྱོང་འགྱུར་གྱིས་སུ་རྱིགས། །སོབ་དཔོན་གཞན་དག་ནྱི་དམྱལ་
བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། དམྱལ་བ་ལས་གཞན་པའྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ནྱི་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་ནག་པོ་དང་དཀར་ནག་ཡྱིན་ཏེ། དམྱལ་བ་ན་ནྱི་ལས་མྱི་དགེ་བ་ཁོ་ནའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡོད་པས་དེའྱི་
ཕྱྱིར་དེ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་ནག་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་ལས་དགེ་བ་དང་
མྱི་དགེ་བའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡོད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་དཀར་ནག་ཅེས་བྱ་བར་ལྟའོ། །གཞན་
ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བྱ་གནག །གཞན་དག་ན་རེ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ལས་ནྱི་དགེ་བ་དང་མ་འདྲེས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ནག་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདོད་པ་ལས་སེས་གཞན་དཀར་གནག །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལས་གཞན་
ནྱི་དཀར་གནག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཅེ་ན། བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་སེ། དེ་ནྱི་དགེ་བ་ཡང་
ཡྱིན་ལ་མྱི་དགེ་བ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ཐུབ་པའྱི་ནྱི་གསུམ་སེ། ཐུབ་པའྱི་ལུས་དང་། ཐུབ་པའྱི་ངག་དང་
ཐུབ་པའྱི་ཡྱིད་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ། མྱི་སོབ་ལུས་ངག་ལས་ཡྱིད་ྱིད། །ཐུབ་པའྱི་གསུམ་སེ་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན། །མྱི་སོབ་པའྱི་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་དག་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་ལུས་དང་ངག་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སོབ་པའྱི་ཡྱིད་ཁོ་ན་
ཡྱིད་ཀྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། སེམས་ནྱི་དོན་དམ་པར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ལ།
དེ་ནྱི་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་དག་གྱི་སོ་ནས་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གག་གོ །གཞན་ཡང་ལུས་
དང་ངག་གྱི་ལས་དག་ནྱི་སྤོང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་གྱི་སེམས་ལ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཐུབ་པའྱི་ཡང་སྤོང་བའྱི་དོན་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་ྱིད་སྤོང་བ་ལ་ཐུབ་པ་
ཞེས་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སོབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དག་བཅོམ་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་བརོད་
པ་ཐམས་ཅད་མེད་པས་དོན་དམ་པར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་ལས་ལུས་གཙང་བྱེད་དང་ངག་གཙང་
བྱེད་དང་ཡྱིད་གཙང་བྱེད་དང་། གཙང་བྱེད་གསུམ་གསུངས་པ་དེ་ནྱི། ལེགས་སད་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་
ནྱི། །གཙང་བྱེད་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །ལུས་ཀྱི་ལེགས་པར་སད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ལུས་གཙང་བྱེད་ཡྱིན་
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ནོ། །ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ལེགས་པར་སད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་གཙང་བྱེད་ཡྱིན་ཏེ། དུས་རེ་ཞྱིག་དང་
གཏན་དུ་ེས་པར་སད་པའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་དྲྱི་མ་སྤོངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བསན་པ་འདྱི་ནྱི་ལོག་པའྱི་ཐུབ་
པ་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་མོས་པ་རྣམས་དཀར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ེས་པར་སད་པ་གསུམ་གསུངས་པ་དེ་ལ། ལུས་ཀྱི་ལ་
སོགས་མྱི་དགེ་བ། །ེས་པར་སད་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་མྱི་དགེ་བ་ནྱི་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ེས་པར་སོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་ལས་མྱིན་ཡང་། །ཡྱིད་
ཀྱི་ེས་སད་རྣམ་གསུམ་མོ། །ལས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་ེས་པར་སད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་
དེ། སེམས་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་བརྣབ་སེམས་དང་། གནོད་སེམས་དང་། ལོག་པར་ལྟ་བའོ། །དཔེས་
སོན་པ་རྣམས་ན་རེ་ཆེད་དུ་བསམ་པར་བྱ་བའྱི་མདོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་
ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་དག་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ོན་
མོངས་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས་སུ་གྱུར་ན་ཡང་ཅྱིར་འགྱུར། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་མདོ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
དེ་ནྱི་མེད་དེ། མདོ་ལས་ནྱི་དེའྱི་སོ་ནས་སེམས་པ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱིས་དེ་སོན་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་སོད་པ་སད་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ེས་པར་སད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །བཟློག་པ་ལེགས་པར་སད་པ་ཡྱིན། །ེས་པར་སད་པ་ལས་བཟློག་པ་ནྱི་ལེགས་པར་སད་པ་ཡྱིན་
པར་འདོད་དེ། ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་དགེ་བ་དང་། བརྣབ་སེམས་མེད་པ་དང་། གནོད་སེམས་མེད་པ་
དང་། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་རྣམས་སོ། །ཕ་རོལ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དང་གནོད་པ་བྱ་བའྱི་བསམ་པ་མེད་པར་ན་ཇྱི་
ལྟར་ན་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དང་ལོག་པའྱི་ལྟ་བ་དག་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ེས་པར་སད་པ་དང་། ལེགས་པར་སད་པར་བཤད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ། དེ་ལས་ཆེ་ལོང་བསྡུས་
ནས་ནྱི། །དགེ་དང་མྱི་དགེ་ཅྱི་རྱིགས་པར། །ལས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་བཅུར་གསུངས་སོ། །ེས་པར་སད་པ་དང་།
ལེགས་པར་སད་པ་དེ་དག་ྱིད་བས་ཆེ་ལོང་བསྡུས་ཏེ་ཅྱི་རྱིགས་པར་མདོ་ལས་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་གསུངས་ཏེ།
དགེ་བ་རྣམས་ནྱི་ལེགས་པར་སད་པ་དག་ལས་སོ། །མྱི་དགེ་བ་རྣམས་ནྱི་ེས་པར་སད་པ་དག་ལས་
སོ། །འདྱིར་ེས་པར་སད་པ་ཅྱི་ཞྱིག་གམ། ལེགས་པར་སད་པ་ཅྱི་ཞྱིག་མ་བསྡུས་ཤེ་ན། རེ་ཞྱིག་མྱི་དགེ་བའྱི་
ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་སུ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ེས་པར་སད་པའྱི་ཕྱོགས་སོར་བ་དང་མཇུག་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གཞན་ཡང་མ་བསྡུས་ཏེ། དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལུས་ཀྱི་ེས་པར་སད་པ་གཞན་དག་
འཚོ་བ་དང་ལོངས་སོད་དང་། ཆུང་མ་རྣམས་དང་འབྲེལ་བར་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་དང་འབྲེལ་བར་བྱ་
བའྱི་ཕྱྱིར་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་བཤད་དོ། །ངག་གྱི་ེས་པར་སད་པ་ཡང་ཚབས་པོ་ཆེ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་
ཕྱྱིར་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་བཤད་དོ། །ཡྱིད་ཀྱི་ེས་པར་སད་པའྱི་ཕྱོགས་སེམས་པ་ཡང་མ་བསྡུས་སོ། །དགེ་བ་ལ་
ཡང་ལུས་ཀྱི་ལེགས་པར་སད་པའྱི་ཕྱོགས་སོར་བ་དང་མཇུག་དང་། མྱོས་པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་སྤོང་བ་
དང་། སྱིན་པ་དང་། མཆོད་སྱིན་ལ་སོགས་པ་མ་བསྡུས་སོ། །ངག་གྱི་ལེགས་པར་སད་པའྱི་ཡང་སན་པར་སྨྲ་བ་
ལ་སོགས་པ་མ་བསྡུས་སོ། །ཡྱིད་ཀྱི་ལེགས་པར་སད་པའྱི་ཡང་སེམས་པ་མ་བསྡུས་སོ། །ལས་ཀྱི་ལམ་དེ་
རྣམས་ལས། མྱི་དགེ་དྲུག་ནྱི་རྣམ་རྱིག་མྱིན། །མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དྲུག་པོ་སོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱྱིན་
པར་ལེན་པ་དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཕྲ་མ་དང་ཚིག་རྩུབ་པོ་དང་། ངག་ཀལ་པ་རྣམས་ནྱི་གཞན་བྱེད་དུ་
འཇུག་པ་ལ་དངོས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་
བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ནོ། །གཅྱིག་རྣམ་གྱིས་སོ། །འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དེ་ནྱི་བདག་ྱིད་ཀྱིས་མཐར་ཕྱྱིན་
པར་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་དུས་དེའྱི་ཚེ་ཤྱི་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་
ཏེ། དེ་གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ནྱི་དེ་དང་འདྲ་བར་དགའ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་བྱེད་ན། ལས་ཀྱི་ལམ་དྲུག་
པོ་དེ་དག་ཀང་བདག་ྱིད་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་དུས་དེའྱི་ཚེ་ཤྱི་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་
པ་དང་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཕྱྱིས་ཤྱི་ན་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ནོ། །དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ལས་ནྱི། དགེ་བ་བདུན་རྣམ་གྱིས། ཡང་དག་པར་བླངས་པའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལས་ཀྱི་ལམ་གཟུགས་ཅན་བདུན་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྣམ་
པར་རྱིག་བྱེད་དང་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་རྣམ་པ་གྱི་ག་ཡྱིན་ནོ། །ཏྱིང་འཛིན་ལས་སེས་རྣམ་རྱིག་
མྱིན། །བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པ་ཞེས་བྱ་སེ།
དེ་དག་ནྱི་སེམས་ཙམ་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ེར་བསོགས་
རྣམས་ནྱི་རྣམ་རྱིག་བྱེད། །ལས་ཀྱི་ལམ་ེར་བསོགས་རྣམས་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་རྱིག་བྱེད་མྱིན་འགྱུར་བའམ། །མ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པར་དྲག་པོའམ། རབ་ཏུ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

དྭང་བ་ལྷུར་ལེན་པ་ཆེན་པོས་སོར་བ་རོམ་པ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །བཟློག་པ་མཇུག་ཡྱིན་ནོ། །ེར་བསོགས་ལས་བཟློག་པ་ནྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ཀྱི་མཇུག་ཡྱིན་པར་བལྟ་
བར་བྱ་སེ། དེ་དག་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དུ་
ནྱི་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ལས་ཀྱི་ལམ་བྱས་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཆོས་སོད་ན་ནྱི་
རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དུ་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ན་སོར་བ་དང་དངོས་དང་མཇུག་
འདྱི་དག་རྣམ་པར་བཞག་ཅེ་ན། འདྱི་ལྟར་རེ་ཞྱིག་འདྱི་ན་ཁ་ཅྱིག་ཕྱུགས་གསོད་པར་འདོད་ལ། ཁྱི་ལ་སོགས་པ་
ལས་ལྡང་བར་བྱེད། རྱིན་ལེན་པར་བྱེད། འགོ་བར་བྱེད། ནོམ་པར་བྱེད། ཕྱུགས་ོ་བར་བྱེད། འཁྱིད་པར་བྱེད།
དྲན་པར་བྱེད། འཛུད་པར་བྱེད། གནོད་པར་བྱེད། མཚོན་ལེན་པར་བྱེད། མཚོན་ལན་གཅྱིག་གམ་ལན་གྱིས་
འདེབས་པར་བྱེད་པ་ནས་ཇྱི་སྱིད་དུ་སོག་གཅོད་པར་མྱི་བྱེད་པ་དེ་སྱིད་དུ་ནྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །བསྣུན་པ་གང་
གྱིས་སོག་གཅོད་པར་བྱེད་པ་དེའྱི་ཚེའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་། དེའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་
པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དངོས་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་སོག་གཅོད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་
འགྱུར་ཏེ། སོར་བ་དང་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་སོ། །དེ་ཕྱྱིན་ཆད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམས་ནྱི་མཇུག་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་སྱིད་དུ་ཕྱུགས་དེའྱི་པགས་པ་འཆུ་བའམ། བཀྲུ་བཤལ་བྱེད་པའམ།
འཚོང་བའམ། འཚེད་པའམ། ཟ་བའམ་རེས་སུ་སོགས་པ་དེ་སྱིད་དུ་ནྱི་དེའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་
དག་ཀང་མཇུག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་དྲུག་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་སར་བར་བྱའོ། །བརྣབ་སེམས་ལ་
སོགས་པ་ནྱི་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཙམ་གྱིས་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་སོར་བ་ཡང་མེད་ལ་མཇུག་ཀང་མེད་
དོ། །འདྱིར་ཅྱི་རེ་ཞྱིག་སོག་ཆགས་དེ་འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པ་ལ་གནས་པ་དེའྱི་ཚེ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་རྣམ་པར་
རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གང་དག་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ནམ་འོན་ཏེ་ཤྱི་བའྱི་སྱིད་པ་ལ་གནས་པ་དེའྱི་ཚེ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་
བ་འདྱི་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར། རེ་ཞྱིག་གལ་ཏེ་འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་གསོད་
པའམ། གསོད་དུ་འཇུག་པ་ལྷན་ཅྱིག་ཤྱི་བ་ཡང་སོག་གཅོད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། གྲུབ་
པའྱི་མཐའ་ལས་ནྱི་དེ་སྐད་དུ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །འོན་ཏེ་ཤྱི་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་བསྣུན་པ་གང་གྱིས་སོག་གཅོད་པར་བྱེད་པ་
དེའྱི་ཚེའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་། དེའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ལས་ཀྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལམ་དངོས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་དེ་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །གང་ཡང་བསན་བཅོས་ལས་འདྱི་སྐད་དུ། སོག་
ཆགས་བསད་ལ་སོག་གཅོད་པ་མ་འགགས་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་སོག་ཆགས་ཀྱི་
སོག་གཅོད་ལ་སོར་བ་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱིར་མཇུག་སོར་བའྱི་སར་གསུངས་སོ་
ཞེས་བྱ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་དོན་ནྱི་འགལ་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་དངོས་ཁོ་ན་མ་འགགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ེས་པ་
མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ེས་པ་མེད་པ་དེ་དངོས་ཁོ་ན་སོར་བའྱི་སར་གསུངས་ཞེས་བྱ་བའོ། །འོ་ན་
དེའྱི་ཚེ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཇྱི་ལྟར་ལས་ཀྱི་ལམ་དངོས་སུ་འགྱུར། ཇྱི་ལྟར་ན་མྱི་འགྱུར། མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་སོར་བའྱི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པའྱི་ཚེ་གྱི་ག་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །ལས་ཀྱི་ལམ་གཞན་གྱི་སོར་བའམ་མཇུག་ལས་ཀྱི་ལམ་གཞན་ཡྱིན་པ་
ཡང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། སོག་གཅོད་པའྱི་སོར་བ་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་ཆར་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་དག་
གསད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཤེད་བྱེད་གསད་པར་གཞན་གྱི་ནོར་འཕྲོགས་ནས་ཕྱུགས་ཀྱིས་གཏོར་མ་བྱེད་པ་དང་། དེ་
ྱིད་ཀྱིས་དེ་གསོད་དུ་གཞུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་ཆུང་མ་ལ་ལ་པོ་བྱེད་པ་དང་། དེ་ལ་གང་དག་ཡོངས་སུ་སོབ་པར་
འགྱུར་བ་དེའྱི་མཛའ་བོ་ལ་བརྫུན་དང་། ཕྲ་མ་དང་། ཚིག་རྩུབ་པོ་དང་། ཀལ་པ་དག་གྱིས་དབྱེན་བྱེད་པ་དང་།
དེའྱི་ནོར་ལ་བརྣབ་སེམས་བྱེད་པ་དང་། དེ་ྱིད་ལ་གནོད་སེམས་བྱེད་པ་དང་། དེ་གསད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལོག་པའྱི་ལྟ་
བ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་སར་བར་བྱའོ། །བརྣབ་སེམས་
ལ་སོགས་པ་ནྱི་སོར་བ་ཡྱིན་པར་མྱི་རུང་སེ། བྱ་བ་མ་བརམས་པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་བསེད་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་སོར་
བ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་དགེ་སོང་དག་སོག་གཅོད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཆགས་པ་ལས་སེས་པ་
དང་། ཞེ་སང་ལས་སེས་པ་དང་། གཏྱི་མུག་ལས་སེས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ལོག་པར་ལྟ་བའྱི་བར་དུ་གསུངས་པ་
དེ་ལ་སོག་གཅོད་པ་ཆགས་པ་ལས་སེས་པ་ནྱི་ཅྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། འདྱི་
ལ་ལས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པས་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། སོར་བ་ར་བ་
གསུམ་ལས་སེས། །དེ་དག་གྱི་སོར་བ་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་གསུམ་ལས་སེས་པ་ཡྱིན་པས་ན་དང་པོ་ཀུན་ནས་
སོང་བའྱི་ཚིག་ལས་དེ་སྐད་བཤད་དོ། །དེ་ལ་སོག་གཅོད་པ་ཆགས་པ་ལས་སེས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། དེའྱི་ལུས་ཀྱི་
ཡན་ལག་གྱི་ཕྱྱིར་རམ། ནོར་གྱི་ཕྱྱིར་རམ། རེད་མོའ་ི ཕྱྱིར་རམ། བདག་གམ་མཛའ་བོ་ཡོངས་སུ་བསབ་པའྱི་
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ཕྱྱིར་སོག་གཅོད་པར་བྱེད་པའོ། །ཞེ་སང་ལས་སེས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། ཁོ་ན་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བའྱི་
ཕྱྱིར་གསོད་པར་བྱེད་པའོ། །གཏྱི་མུག་ལས་སེས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། མཆོད་སྱིན་བྱེད་པ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་པོས་
ཆོས་འདོན་པ་ཚད་མར་བྱས་ནས་ཆོས་ཀྱི་བློས་གསོད་པ་དག་སེ། མྱི་བསྒྲུངས་པ་རྣམས་ཆད་པས་བཅད་ན།
རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྣོད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་གགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། པར་སྱིག་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུ་སེ། དེ་དག་
ནྱི་འདྱི་སྐད་དུ། ཕ་དང་མ་རྒས་སམ་ནད་ཚབས་ཆེན་པོས་ཐེབས་ན་གསད་པར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་ཡང་
འདྱི་སྐད་དུ་སྤྲུལ་དང་སྱིག་པ་དང་སྦྲང་བུ་ཏྲྱ་མ་བུ་ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་མྱི་རྣམས་ལ་གདུང་བར་བྱེད་པ་
ཡྱིན་པས་གསད་པར་བྱའོ། །རྱི་དྭགས་དང་ཕྱུགས་དང་བྱ་དང་མ་ཧེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་ལོངས་སོད་པར་བྱ་
བའྱི་ཕྱྱིར་གསད་པར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། གང་ཡང་ལོག་པར་ལྟ་བས་རབ་ཏུ་བཅུག་པའྱི་སོག་གཅོད་
པའོ། །མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པ་ཆགས་པ་ལས་སེས་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་གང་དོན་དུ་གེར་བ་དེས་འཕྲོག་པའམ། གཞན་
གྱི་རེད་པའམ་བཀུར་སྱིའམ་གགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། བདག་གམ་མཛའ་བོ་ཡོངས་སུ་བསབ་པའྱི་ཕྱྱིར་འཕྲོག་
པའོ། །ཞེ་སང་ལས་སེས་པ་ནྱི་ཁོ་ན་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་འཕྲོག་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །གཏྱི་མུག་
ལས་སེས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ་རྒྱལ་པོས་ཆོས་འདོན་པ་ཚད་མར་བྱས་ནས་མྱི་བསྒྲུངས་པ་ཆད་པས་བཅད་པའྱི་
ཕྱྱིར་འཕྲོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། འདྱི་ལྟ་སེ། བྲམ་ཟེ་རྣམས་ན་རེ་འདྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཚངས་པས་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་བྱྱིན་
པ་ཡྱིན་ན་བྲམ་ཟེ་རྣམས་དམས་པས་དམངས་རྱིགས་རྣམས་ཡོངས་སུ་སོད་པར་ཟད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བྲམ་ཟེ་
འཕྲོག་པ་ན་བྲམ་ཟེ་བདག་ྱིད་ཀྱིས་ལེན་པ་ཡྱིན། བདག་ྱིད་ཀྱིས་ཟ་བ་ཡྱིན། བདག་ྱིད་ཀྱིས་གོན་པ་ཡྱིན།
བདག་ྱིད་ཀྱིས་སྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་དག་ལ་བདག་དང་གཞན་གྱི་འདུ་ཤེས་མྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཡང་ལོག་པར་ལྟ་བས་རབ་ཏུ་བཅུག་པའྱི་མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པའོ། །འདོད་པས་ལོག་པར་
གཡེམ་པ་ཆགས་པ་ལས་སེས་པ་ནྱི་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་དེ་ལ་ཆགས་པའམ། རེད་པའམ་བཀུར་
སྱིའྱི་ཕྱྱིར་རམ། བདག་གམ་མཛའ་བོ་ཡོངས་སུ་བསབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་ཚངས་པར་སོད་པའོ། །ཞེ་སང་ལས་སེས་
པ་ནྱི་ཁོ་ན་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ལ་པོ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །གཏྱི་མུག་ལས་སེས་པ་ནྱི་
འདྱི་ལྟ་སེ། པར་སྱིག་ལ་སོགས་པ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལ་བ་དང་བ་ལང་འབྲྱིང་གྱི་མཆོད་སྱིན་ལ་ཆོ་ག་ཅན་གྱི་
ཆུ་བཏུང་ངོ་། །རྩྭ་བཅད་དོ། །མའྱི་གན་དུ་ལ་པོ་ལ་འགོའ །ོ །སྱིང་མོའ ་ི གན་དུ་འགོའ །ོ །རུས་གཅྱིག་པའྱི་གན་དུ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འགོའ ་ོ ཞེས་བྱ་བ་དང་། གང་དང་གང་ན་འདྱི་དག་རེད་པ་དེ་དང་དེར་འགོ་བར་བྱ་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བ་ལང་དང་
འཇྱིག་རེན་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་དང་། གང་དག་བུད་མེད་ནྱི་གཏུན་དང་། མེ་ཏོག་དང་།
འབྲས་བུ་དང་། ཟས་སྱིན་པ་དང་། ངོགས་དང་ལམ་དང་འདྲའོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཆགས་པ་ལས་སེས་པ་དང་། ཞེ་སང་ལས་སེས་པ་ནྱི་ས་མ་བཞྱིན་ནོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་གཏྱི་མུག་ལས་སེས་
པ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་དུ། རྒྱལ་པོ་བཞད་གད་ལྡན་དང་བུད་མེད་དང་། །བག་མ་ལེན་པའྱི་ཚེ་དང་གསོད་པ་དང་། །ནོར་
ཀུན་འཕྲོག་ཚེ་བརྫུན་བྱས་གནོད་མེད་དེ། །བརྫུན་ལྔ་ལྟུང་བར་བྱེད་པ་མྱིན་ཞེས་བཤད། །ཞེས་སྨྲས་པ་ལྟ་བུ་
དང་། གང་ཡང་ལོག་པར་ལྟ་བས་རབ་ཏུ་བཅུག་པའྱི་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའོ། །ཕྲ་མ་ལ་སོགས་པ་གཏྱི་མུག་ལས་སེས་
པ་ནྱི་ལོག་པའྱི་ལྟ་བས་རབ་ཏུ་བཅུག་པ་དང་། གང་ཡང་རྱིག་བྱེད་ལ་སོགས་པ་བསན་བཅོས་ངན་པ་རྡོལ་
བའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་སེས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ཡྱི་མཇུག་
ཐོགས་ལས་བྱུང་ཕྱྱིར། །བརྣབ་སེམས་སོགས་ར་གསུམ་ལས་སེས། །ཆགས་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བྱུང་བ་ནྱི་
ཆགས་པ་ལས་སེས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཞེ་སང་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བྱུང་བ་ནྱི་ཞེ་སང་ལས་སེས་པ་དག་ཡྱིན་
ནོ། །གཏྱི་མུག་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བྱུང་བ་ནྱི་གཏྱི་མུག་ལས་སེས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་
རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དགེ་བ་སོར་དང་མཇུག་བཅས་
རྣམས། །ཆགས་སང་གཏྱི་མུག་མེད་ལས་སེས། །དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་སོར་བ་དང་མཇུག་དང་། བཅས་པ་
རྣམས་ནྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་ཡང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་མ་ཆགས་པ་ལ་
སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་མེད་པ་དང་གཏྱི་མུག་མེད་པ་ལས་སེས་པ་
དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་སོར་བ་སྤོང་བ་ནྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་གྱི་སོར་བ་ཡྱིན་
ནོ། །དངོས་སྤོང་བ་ནྱི་དངོས་ཡྱིན་ནོ། །མཇུག་སྤོང་བ་ནྱི་མཇུག་ཡྱིན་ཏེ། །འདྱི་ལྟ་སེ་དགེ་ཚུལ་བསེན་པར་
རྫོགས་པར་བྱེད་པ་གནས་སྣ་ཚོགས་པར་འཇུག་པར་བྱེད། དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བར་བྱེད། མཁན་
པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བྱེད་པ་ནས་ལས་ལན་གཅྱིག་བརོད་པ་དང་། ལན་གྱིས་བརོད་པའྱི་བར་འདྱི་ནྱི་
སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ལན་གསུམ་པ་བརོད་པའྱི་ཚེ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་དེའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་
ཡྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དངོས་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ཇྱི་སྱིད་དུ་གནས་བསོ་བའམ། དེའྱི་རེན་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

རྣམ་པར་རྱིག་པར་བྱེད་པ་དང་། ཇྱི་སྱིད་དུ་རྣམ་པར་རྱིག་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་རེས་སུ་འབྲང་བ་འདྱི་ནྱི་
མཇུག་ཡྱིན་ནོ། །ལས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པས་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
གང་བཤད་ན། འོ་ན་གང་ཞྱིག་གང་གྱིས་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་ཅེ་ན། གསོད་དང་གནོད་སེམས་ཚིག་རྩུབ་
པོ། །ཞེ་སང་གྱིས་ནྱི་མཐར་ཕྱྱིན་བྱེད། །སོག་གཅོད་པ་དང་། གནོད་སེམས་དང་། ཚིག་རྩུབ་པོ་དང་འདྱི་དག་ནྱི་
ཞེ་སང་གྱིས་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་དེ། ཡོངས་སུ་འདོར་བ་དང་། རྩུབ་པའྱི་སེམས་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ལོག་གཡེམ་བརྣབ་སེམས་མ་བྱྱིན་ལེན། །ཆགས་པ་སེམས་ནྱི་རྫོགས་པར་བྱེད། །འདོད་པས་ལོག་པར་
གཡེམ་པ་དང་། བརྣབ་སེམས་དང་། མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པ་རྣམས་ནྱི་ཆགས་པས་རྫོགས་པར་བྱེད་དོ། །ལོག་པར་
ལྟ་བ་གཏྱི་མུག་གྱིས། །ཆེར་རོངས་པར་གྱུར་ན་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་དོ། །ལྷག་མ་གསུམ་གྱིས་རྫོགས་པར་
འདོད། །ལྷག་མ་ཡང་གང་དག་ཅེ་ན། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཕྲ་མ་དང་། ཚིག་ཀལ་པ་སེ། དེ་དག་ནྱི་ཆགས་
པའམ། ཞེ་སང་ངམ། གཏྱི་མུག་གསུམ་ཀས་ཀང་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་དོ། །གང་འདྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཆ་བཞྱིར་
བཤད་པ་དེ་དག་ནྱི་གསུམ་དང་། གསུམ་དང་། གཅྱིག་དང་། གསུམ་དང་། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཏེ། གཞྱི་ནྱི་སེམས་
ཅན་ལོངས་སོད་དང་། །མྱིང་དང་གཟུགས་དང་མྱིང་ཡྱིན་ནོ། །སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞྱི་ནྱི་སེམས་
ཅན་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གན་དུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞྱི་ནྱི་ལོངས་སོད་ཡྱིན་ནོ། །ལོག་པར་ལྟ་
བའྱི་གཞྱི་ནྱི་མྱིང་དང་། གཟུགས་ཡྱིན་ནོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞྱི་ནྱི་མྱིང་གྱི་ཚོགས་ཡྱིན་ནོ། །གང་
ཞྱིག་གྱི་ཕ་རོལ་པོ་འཆྱི་བར་ངེས་པར་བྱས་ནས་དེ་དང་མགོ་མམ་དུའམ་སར་ཤྱི་ན་ཅྱི་དེ་ལ་ལས་ཀྱི་ལམ་
དངོས་ཡོད་དམ་འོན་ཏེ་མེད་ཅེ་ན། ས་དང་མམ་དུ་ཤྱི་བ་ལ། །དངོས་པོ་མེད་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར། །སོར་བ་ཡང་
བྱས་ལ་འབྲས་བུ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཀང་སོག་གཅོད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་མྱི་འགྱུར་བ་
ལྟ་མཆྱིས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ་ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ་གསོད་པ་པོ་སར་རམ་མམ་དུ་ཤྱི་བར་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། གསད་པར་བྱ་བ་གསོན་བཞྱིན་དུ་གསོད་པ་པོ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་
ལྡན་པ་ཡང་མེད་ལ། གསོད་པ་པོ་ཤྱི་བ་ལ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་གཞན་སེས་ཕྱྱིར་རོ། །ལུས་གང་གྱིས་དེ་ལ་
སོར་བ་བྱས་པ་དེ་ནྱི་ཆད་ལ་རྱིས་མཐུན་པ་ཐ་དད་པ་གཞན་གྱི་ལུས་ཁོ་ན་ཞྱིག་བྱུང་སེ། དེ་ནྱི་སོར་བ་པོ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལས་ཀྱི་ལམ་དང་ལྡན་པར་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དམག་གྱིས་གདབ་པ་དང་། ལྱིངས་འདེབས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པ་དང་། མ་འཕྲྱིགས་པར་གདབ་པ་དག་ཏུ་ཕ་རོལ་པོ་གསད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་མང་པོ་ཚོགས་པས་བཏབ་ལ་
གཅྱིག་ཅྱིག་གྱིས་སོག་གཅོད་ན་དེ་དང་སུ་ཞྱིག་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དམག་ལ་སོགས་པར་དོན་གཅྱིག་
ཕྱྱིར། །ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་བློ་བཞྱིན་ལྡན། །དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་པོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ལྡན་པར་
འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་དོན་གྱིས་ན་ཕན་ཚུན་དུ་སོར་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ཞྱིག་ནན་གྱིས་ཁྱིད་པ་དེ་ཇྱི་
ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་སེ། གང་ཞྱིག་འདྱི་སམ་དུ་སོག་གྱི་ཕྱྱིར་ཡང་སོག་ཆགས་མྱི་གསོད་དེ་
ཞེས་བྱ་བར་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་འགོ་བ་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །རང་གྱི་སོག་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ལ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ལས་
ཀྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ན་ལོག་པར་ལྟ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའྱི་མཚན་
ྱིད་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་བརོད་དོ། །སོག་གཅོད་པ་ནྱི་བསམས་བཞྱིན་དུ་མ་ནོར་བར་ནྱི་གཞན་གསད་
པའོ། །གལ་ཏེ་འདྱི་བསད་དོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་གསོད་པར་བྱེད་ལ། གཞན་དང་མ་ནོར་བར་དེ་ྱིད་ཀང་
གསོད་པར་བྱེད་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་སོག་གཅོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ཞྱིག་འདྱི་ཅྱི་སོག་ཆགས་སམ་སོག་ཆགས་
མ་ཡྱིན། དེའམ་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་ནས་གསོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་གདོན་
མྱི་ཟ་བར་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ངེས་པ་འདྱི་རེད་ནས་དེ་ལ་སྣུན་པར་བྱེད་པས་དེས་ན་འདོར་བའྱི་
སེམས་སུ་བྱས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཕུང་པོ་སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམས་ལ་ཇྱི་ལྟར་སོག་གཅོད་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོག་ཞེས་
བྱ་བ་ནྱི་ལུས་དང་སེམས་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་པའྱི་རླུང་ཡྱིན་ཏེ། དེ་གཅོད་པར་བྱེད་དོ། །དཔེར་ན་མར་མེ་འམ།
དྲྱིལ་བུའྱི་སྐད་འགག་པར་བྱེད་པ་དང་འདྲའོ། །ཡང་ན་སོག་གྱི་དབང་པོ་སོག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་འགག་པར་བྱེད་
དོ། །གལ་ཏེ་སོག་གྱི་དབང་པོའ་ི སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་སེ་བ་ལ་བར་ཆད་བྱེད་ན་ཡང་སོག་གཅོད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བས་རེག་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་མེད་པས་གང་ཞྱིག་འཆྱི་བར་འགྱུར་བའྱི་སོག་དེ་གང་ཡྱིན་
ཞེ་ན། གང་གྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་དྲུག་པ་ནྱི་གང་ཟག་ཏུ་སྨྲ་བ་དགག་པར་དཔྱད་པར་བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
ཀང་། གང་ཚེ་ཚེ་དང་དྲོད་རྣམས་ཤེས། །འདྱི་དག་གྱིས་ནྱི་ལུས་འདོར་ཞྱིང་། །བོར་ན་དེ་ཚེ་འདུག་པ་ནྱི། །ཇྱི་
ལྟར་ཤྱིང་ལ་སེམས་མེད་བཞྱིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་ནྱི་གསོན་པོ་
ཞེས་བྱ་ལ། དབང་པོ་མེད་པ་ནྱི་ཤྱི་བ་ཞེས་བྱའོ། །གཅེར་བུ་པ་རྣམས་ན་རེ་བློ་སར་མ་བཏང་བའྱི་སོག་གཅོད་
པས་ཀང་བྱེད་པ་པོ་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་མེ་དང་རེག་པ་ལས་ཚིག་པར་འགྱུར་བ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་མཐོང་བ་དང་། རེག་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐལ་བར་
འགྱུར་རོ། །གཅེར་བུ་པ་སྐྲ་འབལ་བ་དང་། དཀར་ཐུབ་དྲག་པོའ ་ི ལུང་འབོགས་པ་དང་། དེ་དག་གསད་དེ་ཤྱི་ན་
ཡང་སྱིན་པ་པོ་ལ་དེ་ལྟར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །མ་དང་བུ་ལྟོ་ན་ཡོད་པ་དག་ཀང་ཕན་ཚུན་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་
མཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལྟར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གསོད་པར་བྱ་བ་ཡང་དེའྱི་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་
ལྟར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། མེས་རང་གྱི་རེན་སེག་པ་བཞྱིན་ནོ། །བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།
གཞན་མེ་ལ་རེག་ཏུ་འཇུག་པ་མེ་དེས་མྱི་འཚིག་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཁྱྱིམ་རྡྱིབ་ན་སོག་ཆགས་དག་འཆྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་
ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀང་སྱིག་པ་དང་ལྡན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ནད་པ་ལ་གནོད་པ་དང་། ཤྱི་
བ་ན་སན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་དཔེ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་
རོ། །སོག་གཅོད་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །མ་བྱྱིན་ལེན་པ་གཞན་གྱི་ནོར། །མཐུ་དང་འཇབ་བུས་བདག་གྱིར་བྱེད། །མ་
ནོར་བ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། གལ་ཏེ་གཞན་གྱིས་བདག་གྱིར་བྱས་པ་ལ་མཐུ་དང་འཇབ་བུས་བདག་གྱིར་བྱེད་
ཅྱིང་། གང་དུ་མཐུ་དང་འཇབ་བུས་བདག་གྱིར་བྱ་བར་བསམས་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་ཀང་མ་འཁྲུལ་ན་
དེ་ཙམ་གྱིས་མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པ་ཡྱིན་ནོ། །མཆོད་རེན་ལས་ཕྲོགས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ལས་མ་བྱྱིན་པར་བླངས་
པ་ཡྱིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སྲུང་མ་གང་དག་ཡྱིན་པ་ལས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བདག་པོ་མེད་པའྱི་གཏེར་བྲུས་ན་ནྱི་
ཡུལ་གྱི་བདག་པོ་ལས་སོ། །ཤྱི་བའྱི་ནོར་ཕྲོགས་ན་ལས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་མཚམས་ཀྱི་ནང་དུ་གཏོགས་
པ་རྣམས་ལས་སོ། །མ་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོབ་མ་ཐམས་ཅད་ལས་སོ། །བགོད་མྱིན་འགོ་བ་
འདོད་པ་ཡྱིས། །ལོག་པར་གཡེམ་པ་རྣམ་པ་བཞྱི། །བགོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགོ་བ་འདོད་པས་ལོག་པར་
གཡེམ་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། བགོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་གྱིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའམ། མའམ། བུ་མོའམ།
ཕ་དང་མ་དང་འབྲེལ་པའྱི་གན་དུ་འགོའམ། རང་གྱི་ཆུང་མ་ཡྱིན་ཡང་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པར་འགོ་བ་སེ། ཁའམ་
རྐུབ་ཏུ་འཇུག་པའམ། ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་འགོ་བའམ། སྣང་བའམ། མཆོད་རེན་ནམ། གཙུག་ལག་ཁང་ངམ། དུས་
མ་ཡྱིན་པར་འགོ་བ་སེ། དུས་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞེ་ན། སྦྲུམ་མའམ། ནུ་ཞོ་འཐུང་བའམ། ངེས་པ་དང་བཅས་པའྱི་
གན་དུ་འགོ་བའོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་གལ་ཏེ་ཁྱོས་གནང་ན་ངེས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མ་ནོར་བ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

295

ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། གལ་ཏེ་བདག་གྱི་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་ཆུང་མའྱི་གན་དུ་སོང་ན་ལས་ཀྱི་
ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་གན་དུ་སོང་ན། ཁ་
ཅྱིག་ན་རེ་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་ལ་སར་བར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སད་པའྱི་ཕྱྱིར་འགྱུར་
རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སོར་བ་གཞན་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སོག་གཅོད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་
ཟེར་རོ། །དགེ་སོང་མའྱི་གན་དུ་འགོ་བ་སུ་ལས་འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཡུལ་གྱི་བདག་པོ་
ལས་ཏེ་དེས་ནྱི་དེ་མྱི་བཟོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ནྱི་རང་གྱི་ཆུང་མ་ངེས་པ་དང་བཅས་པ་བཞྱིན་དུ་བགོད་
པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །གཞོན་ནུ་མའྱི་གན་དུ་འགོ་བ་ནྱི་གང་ལ་བྱྱིན་པ་ལས་སོ། །གལ་ཏེ་སྱིན་པ་
མེད་ན་སྲུང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། ཐ་ན་རྒྱལ་པོ་ལས་སོ། །བརྫུན་ཚིག་འདུ་ཤེས་གཞན་བསྒྱུར་བའྱི། །ཚིག་དོན་
མངོན་པར་གོ་བའོ། །དོན་སྨྲ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་འདུ་ཤེས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ལ་དེས་གང་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
སྨྲས་པའྱི་ཚིག་དེའྱི་དོན་ཡང་གོ་ན་ཚིག་དེ་ནྱི་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའྱི་ཡྱིན་ནོ། །མངོན་པར་མ་གོ་ན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན།
ཚིག་ཀལ་པར་འགྱུར་རོ། །ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་རེས་འགའ་ཡྱི་གེ་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་ན་དེ་ལ་ལས་
ཀྱི་ལམ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཐ་མ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཡང་ན་གང་ལས་དོན་གོ་
བར་འགྱུར་བ་སེ། ཡྱི་གེ་ས་མ་རྣམས་ནྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དོན་མངོན་པར་གོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཅྱི་རེ་ཞྱིག་ན་པ་
པོས་དོན་མངོན་པར་གོ་བ་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་མངོན་པར་གོ་བར་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར། གལ་
ཏེ་དོན་མངོན་པར་གོ་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ངག་གྱི་རྣམ་
པར་རྱིག་བྱེད་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འགགས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་
ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་མངོན་པར་གོ་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་ལྟ་ནྱི་ེས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ཇྱི་
ལྟར་ན་མངོན་པར་གོ་བར་ནུས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྐད་བྱང་བ་དང་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེས་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་ེས་
པ་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ཐ་སད་བཅུ་དྲུག་གསུངས་པ་ལ་མ་མཐོང་བ་ལ་མཐོང་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།
མ་ཐོས་པ་དང་། མ་རོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་མ་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། མཐོང་བ་ལ་མ་
མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་ལ་རྣམ་པར་མ་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་བརྒྱད་པོ་འདྱི་ནྱི་
འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐ་སད་དག་ཡྱིན་ནོ། །མཐོང་བ་ལ་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་
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པར་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བའྱི་བར་དང་། མ་མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནས་རྣམ་པར་མ་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲ་
བའྱི་བར་བརྒྱད་པོ་འདྱི་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ཐ་སད་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་། རོགས་པ་དང་།
རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅྱི་ཞེ་ན། མྱིག་རྣ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དང་། །གསུམ་གྱིས་མས་སུ་མྱོང་
གང་དེས། །མཐོང་ཐོས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། །རོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ་གོ་རྱིམ་བཤད། །མག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་
མས་སུ་མྱོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མཐོང་བ་ཞེས་བཤད་དོ། །རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མས་སུ་མྱོང་བ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཐོས་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མས་སུ་མྱོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མས་སུ་མྱོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རོགས་
པ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱ་རྣམས་ནྱི་ལུང་དུ་མ་
བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤྱི་བ་དང་འདྲ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ལ་ནྱི་རོགས་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ལ་ཁུངས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་
ཅེ་ན། མདོ་དང་། རྱིགས་པ་ཡོད་དེ། རེ་ཞྱིག་མདོ་ནྱི་མཆོད་བྱེད་ཀྱི་མ་ཅན་འདྱི་ཇྱི་སམ་དུ་སེམས། གཟུགས་
གང་དག་ཁྱོད་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་མ་མཐོང་སེ་སོན་མ་མཐོང་ཞྱིང་མྱི་ལྟ་ལ། ཁྱོད་འདྱི་སམ་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ་སམ་དུ་
ཡང་མྱི་སེམས་ན། གཞྱི་དེ་ལས་ཁྱོད་འདུན་པའམ། འདོད་ཆགས་སམ་འདོད་པའམ་དགའ་བའམ། ཆགས་
པའམ། འཆུམས་པའམ། ལྷག་པར་ཆགས་པ་སེ་བའམ། བཙུན་པ་མ་ལགས་སོ། །ས་གང་དག་ཁྱོད་ཀྱི་རྣ་བས་
མ་ཐོས་ཏེ། སོན་མ་ཐོས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རྒྱས་པར་ཡྱིད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་མ་ཤེས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་
རྒྱས་པར་བཙུན་པ་མ་ལགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུའོ། །མཆོད་བྱེད་ཀྱི་མ་ཅན་ཁྱོད་འདྱི་ལ་མཐོང་ན་ཡང་
མཐོང་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ། ཐོས་པ་དང་། རོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་
འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡུལ་གསུམ་ལ་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་
སས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་ལ་རོགས་ཞེས་བྱ་བར་གོའ །ོ །དེ་ལྟར་མྱི་འདོད་ན་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་
དངོས་པོའ ་ི ནང་དུ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐ་སད་འདོགས་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་
རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་མདོ་འདྱི་དོན་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁུངས་མ་ཡྱིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
མདོ་འདྱི་ལ་ཐ་སད་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་བསན་པ་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྱིར་ནྱི་ཁྱོད་ཡུལ་
རྣམ་པ་དྲུག་པོ་འདྱི་ལ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སད་བཞྱི་ལ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སད་ཙམ་དུ་འགྱུར་གྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སྡུག་པ་དང་མྱི་སྡུག་པའྱི་མཚན་མར་སོ་འདོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མདོའ ་ི དོན་ཡྱིན་པར་སྣང་
ངོ་། །ཡང་མཐོང་བ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་
དབང་པོ་ལྔས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མཐོང་བའོ། །ཕ་རོལ་ལས་འོངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་
ཐོས་པའོ། །བདག་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་པས་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་སོ་ནས་འདོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རོགས་
པའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་བསོམ་པ་ནས་རོགས་པ་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་པར་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །ཡང་ཡུལ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཐོང་བའམ་ཐོས་པའམ། རོགས་པའམ། རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཐ་སད་གདགས་ལ། དྲུག་པ་ལ་ནྱི་མཐོང་བ་མ་གཏོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་ལ་
ཐ་སད་འདོགས་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་མེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་རྱིགས་པ་དེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ནྱི་འདྱི་སྐད་དུ། །མྱིག་གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ནྱི་མཐོང་བའོ། །རྣ་བས་ཐོས་པ་དང་། ཕ་རོལ་ལས་འོངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཐོས་པའོ། །བདག་ྱིད་ཀྱིས་
བསམ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རོགས་པའོ། །བདག་ྱིད་ཀྱིས་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང་རོགས་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞར་ལ་འོངས་པ་རྫོགས་སོ།། །།བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པར་བྱ་
སེ། གང་ཞྱིག་ལུས་ཀྱི་དོན་གཞན་གོ་བར་བྱེད་ན་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། འགྱུར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར།
ལུས་ཀྱིས་མྱི་བྱེད་ན་སོག་གཅོད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའྱི་རེག་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་ཡོད་དོ། །ངག་གྱིས་
བྱེད་པར་འགྱུར་ནའོ། །ངག་གྱིས་མྱི་བྱེད་ན་བརྫུན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་ཡོད་
དོ། །ལུས་ཀྱིས་བྱེད་པར་འགྱུར་ནའོ། །ལུས་ཀྱིས་ཀང་མྱི་བྱེད། ངག་གྱིས་ཀང་མྱི་བྱེད་ན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གྱི་
གས་རེག་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། འདྱིར་དྲང་སོང་རྣམས་ཡྱིད་རབ་ཏུ་ཁོས་པ་དང་། གསོ་སོང་
དཔེར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱི་གས་ཡང་མྱི་བྱེད་ན་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་
རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མེད་པ་ཅན་ཡང་མེད་པས་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་གྱིས་ཀྱིས་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྲུབ་སེ། འདྱི་ལ་
འབད་པར་བྱའོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་རྫོགས་སོ།། །།ཕྲ་མ་ཕ་རོལ་དབྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ོན་མོངས་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་
ཚིག །ཕ་རོལ་པོ་དག་དབྱེ་ཞྱིང་མྱི་མཛའ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཚིག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ནྱི་ཕྲ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་མངོན་པར་གོ་བ་དང་། མ་ནོར་བ་ཞེས་བྱ་བར་སར་རོ། །ཚིག་རྩུབ་པོ་ནྱི་མྱི་སན་
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པ། །སེམས་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཚིག་དང་། དོན་མངོན་པར་གོ་བ་དང་། མ་ནོར་བ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ།
སེམས་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱིས་ཅྱིའྱི་ཚིག་མྱི་སན་པ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་སྨྲས་ཤྱིང་དོན་མངོན་པར་གོ་ལ་གང་ལ་སྨྲ་
བར་འདོད་པ་དེ་ྱིད་ལ་སྨྲ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཚིག་རྩུབ་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ོན་མོངས་ཅན་ཀུན་ཀལ་པ་ྱིད། །ཚིག་
ཅེས་བྱ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པར་སར་ཏེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཚིག་ཀལ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
ྱིད་ན་ནྱི་ཀལ་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཚིག་ཀལ་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ནྱི་དེ་ལས་གཞན་ོན་
མོངས། །གཞན་དག་ན་རེ་ངག་གྱི་ལས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་
གྱི་ཚིག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཚིག་ཀལ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁ་གསག་གླུ་དང་ཟློས་གར་བཞྱིན། །བསན་བཅོས་
ངན་བཞྱིན། དཔེར་ན་དགེ་སོང་ལོག་པས་འཚོ་བ་ཅན་ཁ་གསག་བྱེད་པ་དང་། ཆགས་པས་ཁ་ཅྱིག་གླུ་ལེན་པ་
དང་། ཟློས་གར་མཁན་རྣམས་ཟློས་གར་གྱི་ཚེ་གཞན་དག་མགུ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཚིག་འཁྱལ་པ་དང་། དེའྱི་ལྟ་
བར་གྱུར་ནས་བསན་བཅོས་ངན་པ་དག་གདོན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སྨྲེ་སགས་འདོན་པ་དང་། འདུ་འཛིའྱི་གཏམ་
ལ་སོགས་པ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཚིག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་ཚིག་
ཀལ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་ཚེ་གླུ་ཡང་ཡོད་ལ་ཚིག་ཀལ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེའྱི་ཚེ་
ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་གླུ་དག་བླངས་ཀྱི་སེགས་སགས་དང་ལྡན་པ་དག་ནྱི ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་
རེ་དེའྱི་ཚེ་ཡང་བག་མ་ལེན་པ་དང་། བག་མ་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མངོན་པར་བརོད་པ་ཡོད་པས་ཚིག་ཀལ་
པ་ནྱི་ཡོད་མོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བརྣབ་སེམས་ནྱི། ལོག་པས་གཞན་གྱི་ནོར་ལ་
ཆགས། །ཕ་རོལ་པོ་དག་གྱི་གང་ཡྱིན་པ་དེ་བདག་གྱི་ཡྱིན་པར་གྱུར་ཀང་ཅྱི་མ་རུང་སམ་ནས་གཞན་གྱི་ནོར་
དག་ལ་མཐུའམ་འཇབ་བུའང་རུང་ལོག་པར་མྱི་རྱིགས་པས་བདག་གྱིར་བྱེད་འདོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བརྣབ་
སེམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་བརྣབ་སེམས་ཡྱིན་
ཏེ། འདྱི་ལྟར་སྱིབ་པའྱི་སྐབས་སུ་འདོད་པ་ལ་འདུན་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་མདོ་ལས་དེ་འཇྱིག་རེན་ན་བརྣབ་
སེམས་སྤངས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་
རྣམས་དང་། བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བརྣབ་སེམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡོད་པར་འགྱུར་དུ་འོང་བས།
གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་བརྣབ་སེམས་ཡྱིན་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ེས་པར་སད་པ་ཆེ་ལོང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །གནོད་སེམས་སེམས་ཅན་ལ་སང་བ། །སེམས་ཅན་དག་ལ་ཞེ་སང་བ་ཕ་རོལ་
ལ་གནོད་པའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་ནྱི་གནོད་སེམས་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་དང་མྱི་དགེ་མེད་ལྟ་བ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡྱིན།
ལས་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་ལྟ་བ་དེ་ནྱི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་སྱིན་པ་མེད་དོ། །མཆོད་
སྱིན་མེད་དོ། །སྱིན་སེག་མེད་དོ། །ལེགས་པར་སད་པ་མེད་དོ། །ེས་པར་སད་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་
ལ་སོགས་པ་ནས་འཇྱིག་རེན་ན་དག་བཅོམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་ལས་དང་འབྲས་བུ་དང་འཕགས་པ་ལ་
སྐུར་པ་འདེབས་པ་ནྱི་རྱིལ་གྱིས་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པར་ནྱི་དང་པོ་ཙམ་ཞྱིག་བསན་པར་
ཟད་དོ། །ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་པོ་དེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ལས་ཀྱི་ལམ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་
ན། འདྱི་ལ། གསུམ་མམ་བདུན་ནྱི་ལས་ཀང་ཡྱིན། །བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་
པས་ལས་ཀྱི་ལམ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཅན་གྱི་སེམས་པ་ནྱི་དེ་དག་གྱི་རྒྱུ་བས་རྒྱུ་
སེ། དེ་དག་གྱི་དབང་གྱིས་དེ་བཞྱིན་དུ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱི་འགོས་ཀྱིས་འགོའ །ོ །སོག་
གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་བདུན་ནྱི་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལས་ཀང་ཡྱིན་ལ་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པས་
ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་སེམས་པ་ནྱི་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ལྟར་ན་ལས་ཀྱི་ལམ་དང་། ལས་དང་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པས་ན་ལས་ཀྱི་ལམ་སེ། མྱི་འདྲ་བ་རྣམས་ལ་
ཡང་གཅྱིག་བསྡུས་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརྣབ་སེམས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སོག་གཅོད་པ་སྤོང་བ་
ལ་སོགས་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོར་བ་དང་མཇུག་དག་ལས་ཀྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན།
འདྱི་ལྟར་དེ་དག་གྱི་དེའྱི་དོན་དང་། དེའྱི་ར་བ་ཅན་དུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ། །སར་ཡང་ཆེ་ལོང་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་
བཤད་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །འཇྱིག་རེན་ན་གང་དག་འཕེལ་བ་དང་འགྱིབ་པས་ཕྱྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་འཕེལ་བ་
དང་འགྱིབ་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་མདོ་སེ་པ་གང་དག་བརྣབ་སེམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་སུ་
འདོད་པ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་དག་ྱིད་ལ་དྲྱིས་ཤྱིག དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་
བརོད་པར་ནུས་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་བདེ་འགོ་དང་ངན་འགོ་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀང་ཡྱིན་ལ་ལམ་ཡང་ཡྱིན་པས་ལས་ཀྱི་
ལམ་ཡྱིན་པའམ། ཡང་ན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་འདྲེན་པས་ན་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་
བཅུ་པོ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དགེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ལ།
300

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མེད་པར་ལྟ་བས་ར་བ་གཅོད། །དགེ་བའྱི་ར་བ་གཅོད་པ་ནྱི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གཅོད་
དོ། །འོ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བསན་བཅོས་ལ་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་གང་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན། མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་
གང་དག་གྱིས་དགེ་བའྱི་ར་བ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་
ན་དང་པོ་ྱིད་དུ་སྤོང་བ་དག་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་བཤད་ཅེ་ན། ལོག་པར་ལྟ་བ་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བས་དྲངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
དེ་དག་ཁོ་ན་ལ་ལས་ཀྱི་ལམ་དེ་བསན་པར་མཛད་དེ། དཔེར་ན་མེ་ཁོ་ནས་གོང་སེག་པར་བྱེད་ན་རྐུན་པོ་རྣམས་
མེ་དེ་འདྲེན་པ་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་རྐུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་བསེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དགེ་བའྱི་ར་བ་
གང་དག་གཅྱིག་ཀུན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། འདོད་གཏོགས་སེས་ནས་ཐོབ་པ་རྣམས། །འདོད་པ་ན་སོད་
པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ཀུན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་དག་དང་མྱི་
ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་བཏགས་པ་ལས་འདྱི་ཙམ་གྱིས་ན་གང་ཟག་འདྱིས་ཁམས་གསུམ་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་
རྣམས་ཀུན་དུ་གཅད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར་གངས་དེ་ནྱི་དེའྱི་ཐོབ་པ་ཐག་སྱིང་བར་བྱེད་པ་ལས་
དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་དེའྱི་སྣོད་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེས་ནས་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་
དག་ཀུན་དུ་ཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དག་ལས་ནྱི་སར་ཡོངས་སུ་མས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཀུན་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་ཅེ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་ལ་སྐུར་འདེབས་པ། །ལེགས་
པར་སད་པ་མེད་དོ། །ེས་པར་སད་པ་མེད་དོ་ཞེས་རྒྱུ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དང་། ལེགས་
པར་སད་པ་དང་ེས་པར་སད་པའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མེད་དོ་ཞེས་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་གང་དག་ཡྱིན་
པའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེ་དག་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཁོ་ནས་ཡྱིན་གྱི་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པས་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །སྐལ་བ་མམ་པའྱི་ཁམས་ལ་དམྱིགས་པ་ཁོ་ནས་ཡྱིན་གྱི་སྐལ་བ་མྱི་མམ་པའྱི་ཁམས་ལ་ནྱི་
དམྱིགས་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཙམ་གྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པས་མ་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམ་པ་དགུ་ཆར་ཡང་ཅྱིག་ཅར་དུ་འཆད་དེ། མཐོང་བས་
སྤང་བར་བྱ་བ་དག་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་རྱིམ་གྱིས་ཞེས་བརོད་དེ། བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་
ོན་མོངས་པ་བཞྱིན་དུ་ཆེན་པོའ་ི ཆེན་པོས་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་གཅོད་པར་བྱེད་པའྱི་བར་དུ་ལོག་པར་ལྟ་བ་རྣམ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པ་དགུས་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམ་པ་དགུ་གཅོད་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཕྲ་མོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་
བ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ཀུན་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་མར་འདོར་བ་གང་
དག་ཡྱིན་པ་སེ། གང་དག་མེད་པས་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ཀུན་དུ་འཆད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གངས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཞུང་འདྱི་བསབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཆེན་པོ་གང་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན། མྱི་དགེ་བའྱི་
ར་བ་གང་དག་གྱིས་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ཀུན་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱིས་མ་ལུས་པར་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་རྫོགས་པ་ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
དག་ལས་རྣམ་པ་གཅྱིག་མ་ཆད་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་སེ་བའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་མཐོང་བའྱི་ལམ་
བཞྱིན་དུ་མ་ལངས་པར་གཅོད་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་གྱི་གར་གཅོད་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བརོད་
དོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་སར་སོམ་པ་སྤངས་ལ་ཕྱྱིས་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ཀུན་དུ་གཅོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་
སོམ་པ་སེམས་གང་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པ་དེ་གཏོང་བ་དེ་ཡང་གཏོང་ངོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གང་དུ་དགེ་བའྱི་ར་བ་
རྣམས་ཀུན་དུ་གཅོད་ཅེ་ན། མྱིའྱི་ནང་དུ་མྱིའྱི་ནང་ཁོ་ན་དག་ཏུ་གཅོད་ཀྱི་ངན་སོང་དག་ན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་
རབ་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་དག་མྱི་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྷ་དག་གྱི་ནང་ན་ཡང་
མེད་དེ། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིང་གསུམ་དག་ན་ཡོད་ཀྱི་བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་
དག་ན་ཡང་མེད་དེ། སྱིག་པའྱི་བསམ་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ཁོ་ན་ན་
ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་པ་ཐམས་ཅད་པས་ཉུང་ན་དབང་པོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཤར་གྱི་
ལུས་འཕགས་པོ་དང་། ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སོད་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཞུང་འདྱི་དང་འགལ་བར་འགྱུར་
རོ། །དེ་དག་ཀང་། སེས་པ་བུད་མེད་ཀྱིས་གཅོད་དོ། །སེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱིས་ཀུན་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་དེ།
གཞན་དག་ན་རེ་འདུན་པ་དང་བརོན་འགྲུས་ཞེན་པའྱི་ཕྱྱིར་བུད་མེད་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། གོང་མའྱི་
དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དབང་པོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཞུང་འདྱི་དང་འགལ་
བར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ལས་ཀང་སེད་པ་སད་པས་ནྱི་ཀུན་དུ་གཅོད་པར་མྱི་བྱེད་དེ། བསམ་པ་གཡོ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། ལྟ་སད། སྱིག་པའྱི་བསམ་པ་བརན་པ་དང་། །མཁྱུད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མ་ནྱིང་ལ་སོགས་པས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། སེད་པའྱི་སད་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ངན་
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སོང་བཞྱིན་ནོ་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་དུ་འཆད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མྱི་ལྡན་པའོ། །གང་
གྱི་ཚེ་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཡང་མྱི་སེ་ལ་མ་ཐོབ་པ་སེ་བ་སེ། མྱི་ལྡན་པ་དེ་སེས་ན་དགེ་བའྱི་ར་བ་
རྣམས་ཀུན་དུ་ཆད་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཀུན་དུ་ཆད་པ་དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་ན་ཡང་ྱིང་མཚམས་སོར་ཞེ་ན། མཚམས་ནྱི་
ཐེ་ཚོམ་ཡོད་ལྟ་བས། །ནམ་ཞྱིག་འདྱི་ལ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སེས་པའམ། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་དོན་ཏེ། ཡོད་པར་ལྟ་བ་སེས་པ་དེའྱི་ཚེ་ཡང་དེའྱི་ཐོབ་པ་ཀུན་དུ་སོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ྱིང་
མཚམས་སོར་ཞེས་བྱའོ། །ྱིང་མཚམས་ནྱི་རྣམ་པ་དགུ་ཅྱིག་ཅར་དུ་སར་བ་ལ། མངོན་སུམ་དུ་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་
འགྱུར་ཏེ། ནད་མེད་ནས་སོབས་རེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་དེ་དག་གྱི་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་ནྱི། མཚམས་མེད་
བྱེད་པ་འདྱི་ལས་མྱིན། །གཞན་གྱིས་ནྱི་འདྱི་ྱིད་ལ་འགྱུར་གྱི་མཚམས་མེད་པར་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་
ལ་དགོངས་ནས། གང་ཟག་འདྱི་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་སྐལ་
པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འདྱི་ནྱི་ངེས་པར་དམྱལ་བ་དག་ན་འཆྱི་འཕོ་བའམ་སེ་བ་ན་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ྱིང་
མཚམས་སོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེ་བ་ནྱི་སྱིད་པ་བར་མ་ལ་གནས་པའོ། །འཆྱི་འཕོ་བ་ནྱི་འཆྱི་
འཕོ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའོ། །དེ་ལ་གང་ཞྱིག་རྒྱུའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཀུན་དུ་གཅོད་པ་དེ་ནྱི་འཆྱི་འཕོ་བ་ན་ྱིང་
མཚམས་སོར་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ཞྱིག་རྐྱེན་གྱི་སོབས་ཀྱིས་ཀུན་དུ་གཅོད་པ་དེ་ནྱི་སེ་བ་ན་ྱིང་མཚམས་
སོར་བར་འགྱུར་ཏེ། རང་གྱི་སོབས་ཀྱིས་གཅོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། གཞན་གྱི་སོབས་ཀྱིས་གཅོད་པ་གང་ཡྱིན་
པ་དེ་དང་འདྲའོ། །ཡང་སྨྲས་པ། གང་ཞྱིག་བསམ་པ་མས་པས་ཀུན་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་
ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ཞྱིག་བསམ་པ་དང་སོར་བ་མས་པས་གཅོད་པར་བྱེད་
པ་དེ་ནྱི་ལུས་ཞྱིག་ནས་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྟ་བ་མས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་ཚུལ་
ཁྱིམས་མས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་དུ་འཆད་པ་ཡྱིན་ལ་ལོག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་
པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱི་སེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་རྫོགས་བྱེད་ལ་སོགས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མ་སེས་
དགའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ལྷ་སྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་དུ་གཅོད་
པར་བྱེད་པའྱི་ལོག་པར་ལྟ་བའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་མནར་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མཚམས་མེད་པར་བྱེད་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ནྱི་དེར་རམ་གཞན་གྱི་ནང་དུའོ། །འདྱི་ནྱི་ལས་ཀྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞྱིག་དང་སེམས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་བརོད་པར་བྱ་སེ། མྱི་དགེ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དག་དང་། །སེམས་པ་ཅྱིག་ཅར་
ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་། །རེ་ཞྱིག་སེམས་པ་གཅྱིག་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་གཞན་མེད་པར་བརྣབ་སེམས་ལ་
སོགས་པར་མངོན་དུ་འགྱུར་བའམ། སེམས་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན། དེའྱི་སོར་བས་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལས་
གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་ནའོ། །གྱིས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བ་ནྱི་གནོད་སེམས་སུ་འགྱུར་
བ་སོག་གཅོད་པ་དང་། བརྣབ་སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པའམ། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པའམ།
ཚིག་ཀལ་པ་སྨྲ་ནའོ། །གསུམ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བ་ན་བརྣབ་སེམས་དང་ལྡན་པ་ཅྱིག་ཅར་དུ་གཞན་གྱིས་
སོག་ཆགས་བསད་པས་འཕྲོག་ནའོ། །འོ་ན་ནྱི་དེ་ཆགས་པ་ཁོ་ནས་མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པ་
མྱི་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ངེས་པ་དེ་ནྱི་སེམས་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་དེ་རྫོགས་པ་ལ་ཤེས་པར་
བྱའོ། །བརྣབ་སེམས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་དེའྱི་སོར་བས་གཟུགས་ཅན་གྱིས་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་ན་ཡང་
གསུམ་ཁོ་ན་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་ངོ་། །བཞྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་དབྱེན་བྱ་བའྱི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་
བརྫུན་གྱི་ཚིག་གམ་ཚིག་རྩུབ་པོ་སྨྲ་ན་སེ། དེ་ལ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ་ངག་གྱི་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་
བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པར་གྱུར་པ་དེའྱི་སོར་བས་གཞན་གསུམ་མཐར་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་ན་སེ། ལྔ་དང་དྲུག་དང་
བདུན་དང་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་བར་བྱའོ། །བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་
མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ན་དྲུག་ལ་སོར་བ་བྱས་ནས་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དག་ྱིད་ཀྱིས་བྱེད་ལ་མམ་
དུ་མཐར་ཕྱྱིན་པར་འགྱུར་ནའོ། །རེ་ཞྱིག་མྱི་དགེ་བ་དག་དང་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་བ་བཅུ་ཡྱི་བར་དག་
དང་། །དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དག་ནྱི་བཅུའྱི་བར་དང་སེམས་པ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སྱིར་བསན་ནས་
དམྱིགས་ཀྱིས་སོན་པར་བྱེད་དེ། གཅྱིག་དང་བརྒྱད་དང་ལྔ་དང་མྱིན། །ལས་ཀྱི་ལམ་གཅྱིག་དང་བརྒྱད་དང་ལྔ་
དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་གྱིས་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་དེ་དག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ལ་གནས་པ་
ནྱི། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པའྱི་གནས་པའོ། །གསུམ་དང་ལྷན་
ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པའོ། །བཞྱི་
དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་དགེ་བ་དང་། མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དགེ་ཚུལ་གྱི་
སོམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ནའོ། །དྲུག་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་དགེ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ལ་གནས་པ་
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དེ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ནའོ། །བདུན་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་དགེ་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཏེ་
དེ་ཁོ་ན་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་དང་། མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་
པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ནའོ། །དགུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་དགེ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ལ་གནས་པ་དང་
ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་དེ་ཡང་དག་
པར་ལེན་པ་དང་། དེ་ྱིད་བསམ་གཏན་གྱིས་བསྡུས་པ་ལ་གནས་པ་བཅུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་དེ་ ལས་
གཞན་པའྱི་དགེ་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ཁོ་ན་དང་།
ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་དག་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་པ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་
འཇུག་པའྱི་སེམས་པ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ། །སོམ་པ་མ་གཏོགས་པར་ནྱི་གཅྱིག་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ཡང་ཡོད་
དེ། སེམས་གཞན་དང་ལྡན་པ་སྤོང་བའྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ནའོ། །ལྔ་དང་བརྒྱད་དང་ལྷན་
ཅྱིག་འབྱུང་བ་ཡང་ཡོད་དེ། དགེ་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཡན་ལག་གྱིས་དང་ལྔ་
ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ནའོ། །འགོ་བ་གང་ན་དགེ་བའམ་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞྱིག་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་
པའམ་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་ཡོད་ཅེ་ན། དམྱལ་བ་ན་ནྱི་ཀལ་པ་དང་། །ཚིག་རྩུབ་གནོད་སེམས་རྣམ་གྱིས་
སོ། །དམྱལ་བ་ན་ནྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་འདྱི་གསུམ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་དང་ལྡན་པ་དང་རྣམ་པ་གྱི་གའྱི་སོ་ནས་
ཡོད་དེ། སྨྲེ་སགས་འདོན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚིག་ཀལ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕན་ཚུན་བརྒྱད་གགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚིག་རྩུབ་པོ་
ཡྱིན་ནོ། །གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་རྩུབ་པོས་ཞེ་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་གནོད་སེམས་ཡྱིན་ནོ། །བརྣབ་སེམས་
ལོག་ལྟ་ལྡན་པས་སོ། །ཆགས་པར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་
པའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་སོ་ནས་ནྱི་མེད་དོ། །ལས་ཟད་ནས་འཆྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྫས་དང་བུད་མེད་
ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་
པ་དག་མེད་དོ། །དགོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་མེད་དོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དང་། རག་ཏུ་བྱེད་ཟྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཕྲ་མ་མེད་དོ། །ས་མྱི་སན་ན་གསུམ་ཡོད་དོ། །བརྣབ་སེམས་དང་། གནོད་སེམས་དང་ལོག་པར་ལྟ་བ་དག་
སེ། ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་ཡོད་པར་སར་གྱི་ང་ཡྱིར་འཛིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྒྱུད་འཇམ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཀུན་
ནས་མནར་སེམས་ཀྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱིག་པ་ཅན་གྱི་བསམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་དུ་གྱུར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པའྱི་སོ་ནས་ནྱི་མེད་དོ། །དེ་ན་བདུན་པ་དངོས་སུ་ཡང་། །དེ་ན་ཚིག་ཀལ་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་སོ་ནས་
ཡང་ཡོད་དེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་སེམས་སུ་གྱུར་པ་དེ་དག་ནྱི་རེས་འགའ་གླུ་དག་ལེན་ཏོ། །སྱིག་པ་ཅན་གྱི་
བསམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཚེ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྫས་དང་བུད་མེད་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། དགོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་འདྱི་དག་མྱི་ཚངས་པར་སོད་པ་
ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་དག་ནྱི་བུད་མེད་གང་དག་ལྷན་ཅྱིག་དགའ་བར་འདོད་པ་དེའྱི་ལག་ནས་གཟུང་ནས་ཤྱིང་གྱི་དྲུང་
དུ་འགོ་སེ། གལ་ཏེ་བགོད་པར་བྱ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཤྱིང་གྱིས་སྱིབ་པར་བྱེད་པས་དེ་དག་དེ་ལ་ལ་པོ་བྱེད་
དོ། །ཅྱི་སེ་བགོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་སྱིབ་པར་མྱི་བྱེད་པས་ནྱི་དེ་དག་དེ་ལ་ལ་པོ་མྱི་བྱེད་
དོ། །འདོད་པ་གཞན་ན་མྱི་དགེ་བཅུ། །དངོས་སུ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། དམྱལ་བ་དང་བྱང་གྱི་ས་མྱི་
སན་དག་ལས་གཞན་པའྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་སོ་
ནས་ཀང་ཡོད་དེ། དུད་འགོ་དང་ཡྱི་དྭགས་དང་ལྷ་དག་གྱི་ནང་ན་ནྱི་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་སོ། །མྱི་དག་
གྱི་ནང་ན་ནྱི་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པས་བསྡུས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་ཡང་ལྷས་ལྷ་མྱི་གསོད་ཀང་འགོ་བ་གཞན་ན་
གནས་ན་ནྱི་གསོད་པར་བྱེད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ལྷ་ཡང་མགོ་དང་རྐེད་པ་བཅད་ན་འཆྱིའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མྱི་
དགེ་བ་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དགེ་བ་གསུམ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ན། །རེད་དང་མངོན་དུ་གྱུར་སོ་ནས། །བརྣབ་
སེམས་མེད་པ་དང་། གནོད་སེམས་མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་རྣམས་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ན།
འགོ་བ་ལྔ་ཆར་དུ་ནྱི་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་ཡོད་དོ། །གཟུགས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་སེམས་
ཅན། །རེད་པ་བདུན་ཡོད། གཟུགས་མེད་པ་དང་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་དག་ན་ནྱི་ལུས་དང་ངག་གྱི་
དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་བདུན་ལྡན་པའྱི་སོ་ཁོ་ནས་ཡོད་དེ། གཟུགས་མེད་པར་སེས་པའྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་
ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དག་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་
རྣམས་ཀང་བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་མེད་པ་དག་ན་འཕགས་པས་གང་ལ་
བརེན་པ་ཅན་གྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་བསེད་དེ་འགག་པ་ནྱི་འདས་པ་དེ་དང་ལྡན་ནོ། །ས་ལྔ་ཆར་ལ་
བརེན་པ་ཅན་དང་མ་འདས་པ་དང་ལྡན་ནོ། །ལྷག་པར་བྱས་ན་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སོ་ནས་ཀང་། དམྱལ་བཅས་ས་
མྱི་སན་མ་གཏོགས། །ལྷག་མར་བྱས་པས་ན་ལྷག་བྱས་ཏེ་ལྷག་མར་བྱས་པས་ནྱི་ཁམས་སམ་འགོ་བ་གཞན་
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གང་ཡྱིན་པའོ། །དམྱལ་བ་དང་བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་པ་དག་མ་གཏོགས་པ་དེ་ན་ནྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་བདུན་པོ་
འདྱི་དག་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སོ་ནས་ཀང་ཡོད་དེ། དེ་དག་ཀང་དུད་འགོ་དང་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་ནང་དག་ན་ནྱི་སོམ་
པས་བསྡུས་པ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་ནྱི་སོམ་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །གཞན་ན་
ནྱི་གྱིས་ག་ཡོད་དོ། །དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི། ཐམས་ཅད་བདག་པོ་རྒྱུ་
མཐུན་དང་། །རྣམ་སྱིན་འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པར་འདོད། །རེ་ཞྱིག་མྱི་དགེ་བ་ཀུན་དུ་བསན་པ་དང་གོམས་པར་བྱས་
པ་དང་། ལན་མང་དུ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནྱི་དམྱལ་བ་དག་གྱི་ནང་དུ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་དེ་དག་གྱི་
རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །བརྒྱ་ལ་འདྱི་ལྟ་བུར་མྱི་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མམ་པར་འོངས་ན་ཡང་སོག་
གཅོད་པས་ནྱི་ཚེ་ཐུང་བར་འགྱུར་རོ། །མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པས་ནྱི་ལོངས་སོད་ཀྱིས་ཕོངས་པར་འགྱུར་
རོ། །འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པས་ནྱི་དག་དང་བཅས་པའྱི་ཆུང་མ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་ནྱི་
སྐུར་བ་མང་པོར་འགྱུར་རོ། །ཕྲ་མས་ནྱི་དེ་མཛའ་བོ་དང་འབྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཚིག་རྩུབ་པོས་ནྱི་ཡྱིད་དུ་མྱི་
འོང་བའྱི་ས་ཐོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཚིག་ཀལ་པས་ནྱི་ཚིག་གཟུང་བར་མྱི་འོས་པར་འགྱུར་རོ། །བརྣབ་སེམས་
ཀྱིས་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར་རོ། །གནོད་སེམས་ཀྱིས་ནྱི་ཞེ་སང་ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར་རོ། །ལོག་
པར་ལྟ་བས་ནྱི་གཏྱི་མུག་ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ནྱི་གཏྱི་མུག་མང་པོའ ་ི ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་དེ་དག་གྱི་རྒྱུ་
མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་དག་གྱི་ནང་ན་ཚེ་ཐུང་བ་ཡང་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
དེ་ཇྱི་ལྟར་སོག་གཅོད་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཚེ་དེ་ྱིད་དེའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ནྱི་མྱི་ཟེར་
རོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། དེས་ཚེ་ཐུང་ངུར་འགྱུར་བས་དེའྱི་ཕྱྱིར་སོག་གཅོད་པ་ནྱི་ཚེ་དེའྱི་བར་ཆད་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་
ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སོག་གཅོད་པ་ཧ་ཅང་ཀུན་དུ་བསེན་པས་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་གཟྱི་མཐུ་ཆུང་བར་
འགྱུར་རོ། །མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པས་ནྱི་སེར་བ་དང་ཆར་བ་མང་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་
པས་ནྱི་རྡུལ་གྱིས་འཁྱིག་པར་འགྱུར་རོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་ནྱི་དྲྱི་ང་བར་འགྱུར་རོ། །ཕྲ་མས་ནྱི་མཐོན་དམན་
ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཚིག་རྩུབ་པོས་ནྱི་ས་ཚྭ་སོ་ཅན་དང་། དགོན་དུང་དང་། ཐ་ཆད་དང་། སྱིག་པ་ཅན་གྱི་སར་
འགྱུར་རོ། །ཚིག་ཀལ་པས་ནྱི་དུས་ལོག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །བརྣབ་སེམས་ཀྱིས་ནྱི་འབྲས་བུ་ཕྲ་མོར་འགྱུར་
རོ། །གནོད་སེམས་ཀྱིས་ནྱི་འབྲས་བུ་ཁ་བར་འགྱུར་རོ། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ནྱི་འབྲས་བུ་ཆུང་ངུའམ་འབྲས་བུ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་དེ་དག་གྱི་བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ལས་དེ་ཁོ་ནས་དེ་འདྱིར་ཚེ་ཐུང་ངུར་
འགྱུར་རམ། འོན་ཏེ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཤེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་དེ་ཁོ་ནས་ཏེ། དེ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་
ལ་འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེར་ནྱི་སོར་བས་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་
དངོས་ཀྱིས་ཡྱིན་ཏེ། འཁོར་དང་བཅས་པ་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་སོག་གཅོད་པས་ཞེས་གསུངས་པར་ཟད་དོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུར་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་བདག་པོའ ་ི
འབྲས་བུ་དང་གྱིས་པོ་འདྱི་ལས་ནྱི་མྱི་འདའྱི། འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས་དེ་སྐད་དུ་བཤད་པར་ཟད་དོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་ལས་ཀྱི་ལམ་འདྱི་དག་གྱིས་འབྲས་བུ་རྣམ་པ་གསུམ་མངོན་པར་འགྲུབ་ཅེ་ན། རེ་ཞྱིག་སོག་གཅོད་པར་
བྱེད་པས་ནྱི་གསད་པར་བྱ་བ་སྡུག་བསལ་བསེད་པ་དང་། གསད་པ་དང་གཟྱི་བྱྱིན་མེད་པར་བྱ་བས་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་འདྱི། སྡུག་བསལ་ཕྱྱིར་དང་གསད་ཕྱྱིར་དང་། །གཟྱི་བྱྱིན་མེད་ཕྱྱིར་འབྲས་རྣམ་གསུམ། །ཕ་རོལ་པོ་
སྡུག་བསལ་བར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུས་དམྱལ་བ་དག་ཏུ་སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་
རོ། །གསད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུས་ཚེ་ཐུང་ངུར་འགྱུར་རོ། །གཟྱི་བྱྱིན་མེད་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་
བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུས་ཕྱྱིའྱི་སན་རྣམས་གཟྱི་མཐུ་ཆུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དག་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་བར་
བྱའོ། །དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གསུམ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱ་སེ། སོག་གཅོད་པ་སྤོང་
བ་ཀུན་ཏུ་བསེན་པ་དང་། གོམས་པར་བྱས་པ་དང་། ལན་མང་དུ་བྱས་པས་ནྱི་ལྷ་དག་གྱི་ནང་དུ་སེས་པར་
འགྱུར་རོ། །བརྒྱ་ལ་འདྱི་ལྟ་བུར་མྱི་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མམ་པར་འོངས་ན་ཡང་ཚེ་རྱིང་པོར་འགྱུར་ཏེ། ཐམས་
ཅད་མྱི་དགེ་བ་ལས་བཟློག་སེ་སར་བར་བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལོག་པའྱི་ངག་དང་། ལོག་པའྱི་ལས་ཀྱི་
མཐའ་དང་། ལོག་པའྱི་འཚོ་བ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་གྱིས་ལས་གཞན་པའྱི་ལོག་པའྱི་འཚོ་བ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཞེ་ན། འདྱི་གཞན་ནྱི་མེད་ཀྱི་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་དང་ངག་ལས་ཆགས་ལས་སེས། །ལོག་འཚོ། ལུས་དང་ངག་
གྱི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཞེ་སང་ལས་སེས་པ་དང་། གཏྱི་མུག་ལས་སེས་པ་ནྱི་ལོག་པའྱི་ངག་དང་། ལོག་པའྱི་ལས་ཀྱི་
མཐའ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་སང་དཀའྱི་ཕྱྱིར། དེ་གྱིས་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བསན་ཏོ། །ཆགས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་འཕྲོག་
པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་ལས་ལས་སེམས་བསྲུང་བར་ས་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་
སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་སང་དཀའ་བས་བསྱིམ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་དེར་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བསན་ཏོ། །འདྱིར་སྨྲས་
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པ། རག་ཏུ་ལྟ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །ཁྱྱིམ་པས་ལྟ་བ་སང་བར་དཀའ། །གཞན་ལ་འཚོ་བ་རག་ལུས་པའྱི། །དགེ་
སོང་གྱིས་ནྱི་འཚོ་བར་དཀའ། །གལ་ཏེ་ཡོ་བྱད་ལ། ཆགས་པ་སྤང་། གང་ཞྱིག་འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱེད་ལ། །ཆགས་
པས་བསང་བའྱི་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་ཁོ་ན་ལོག་པའྱི་འཚོ་བ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་དགའ་བར་
བྱ་བའྱི་ཆེད་དུ་གར་དང་གླུ་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ལོག་པའྱི་འཚོ་བ་ཡྱིན་པར་མྱི་རྱིགས་སོ་སམ་དུ་སེམས་པ་
དེ་ནྱི། མདོ་དང་འགལ་ཕྱྱིར་མྱིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕུང་པོའ ་ི མདོ་ལས་གང་པོ་ཆེ་འཐབ་
པ་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ལོག་པའྱི་འཚོ་བ་གཞག་སེ་དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ལོག་པའྱི་ཡུལ་ལ་ཡོངས་སུ་
ལོངས་སོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་རྫོགས་སོ།། །།གོང་དུ་འབྲས་བུ་ལྔ་བཤད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ལས་
ལས་གང་ཞྱིག་འབྲས་བུ་དུ་ཞྱིག་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དྲྱིར་བཅས་སྤོང་བའྱི་ལམ་དག་
གྱིས། །ལས་ནྱི་ལྔ་ཡྱི་འབྲས་བུར་བཅས། །སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་ཡྱིན་པའམ། །འདྱིས་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བར་བྱེད་
པས་སྤོང་བའྱི་ལམ་སེ། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དེའྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་
འབྲས་བུ་ལྔས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་རང་གྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་
རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པའྱི་ཆོས་འདྲ་
བ་ཕྱྱི་མ་རྣམས་སོ། །བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་བྲལ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། སྤངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་ནོ། །སེས་བུ་
བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་དེས་དྲང་བའྱི་ཆོས་འདྱི་ལྟ་སེ། རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་དང་དེ་དག་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་
དང་། གང་ཡང་མ་འོངས་པ་ཐོབ་པ་དང་། སྤངས་པ་དེ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནྱི་སར་བྱུང་བ་
རྣམས་མ་གཏོགས་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་པའྱི་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་དོ། །དྲྱི་མེད་བཞྱི་ཡྱིས། སྤོང་བའྱི་ལམ་
ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འབྲས་བུ་བཞྱིས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་
འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་སོ། །ཟག་བཅས་གཞན། དགེ་དང་མྱི་དགེ་གང་ཡྱིན་པའང་། །སྤོང་བའྱི་ལམ་ལས་གཞན་
པའྱི་ལས་དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་དགེ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་འབྲས་བུ་བཞྱིས་འབྲས་
བུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་སོ། །ཟག་པ་མེད་པ་ལྷག་མ་དང་། །ལུང་བསན་མྱིན་
གང་གསུམ་གྱིས་སོ། །སྤོང་བའྱི་ལམ་ལས་གཞན་པའྱི་ལས་ཟག་པ་མེད་པ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ལས་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་དག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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མ་གཏོགས་སོ། །དགེ་བའྱི་དགེ་ལ་སོགས་པ་ནྱི། །བཞྱི་དང་གྱིས་དང་དེ་བཞྱིན་གསུམ། །རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནོ་
ཞེས་འོག་ནས་འཆད་དོ། །ལས་དགེ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཆོས་དགེ་བ་ནྱི་བཞྱི་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་
གཏོགས་སོ། །མྱི་དགེ་བ་གྱིས་ཏེ། སེས་བུ་བྱེད་པ་དང་། བདག་པོའ་ི འབྲས་བུ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་
གསུམ་སེ། རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་སོ། །མྱི་དགེའྱི་དགེ་སོགས་གྱིས་དང་ནྱི། །གསུམ་དང་བཞྱི་
སེ་རྱིམ་པ་བཞྱིན། །གོ་རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་སེ། ལས་མྱི་དགེ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཆོས་དགེ་བ་
གྱིས་ཏེ། སེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་དག་གོ །མྱི་དགེ་བ་ནྱི་གསུམ་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་
བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་སོ། །ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནྱི་བཞྱི་སེ་བྲལ་བ་མ་གཏོགས་སོ། །ལུང་དུ་མ་བསན་
པ་འཇྱིག་ཚོགས་དང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དག་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་རྣམས་དང་། སྡུག་བསལ་མཐོང་
བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ལུང་བསན་མྱིན་གྱི་དགེ་ལ་སོགས། །དེ་དག་
གྱིས་དང་གསུམ་དང་གསུམ། །ལས་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཆོས་དགེ་བ་གྱིས་ཏེ། སེས་བུ་བྱེད་པ་
དང་བདག་པོའ་ི འབྲས་བུ་དག་གོ །མྱི་དགེ་བ་ནྱི་གསུམ་སེ། བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་
གཏོགས་སོ། །སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་མྱི་དགེ་བ་རྣམས་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་
ལྟ་བ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ཆོས་ནྱི་གསུམ་སེ། རྒྱུ་དེ་དག་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ནོ། །འདས་པའྱི་ཐམས་ཅད་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་དུས་གསུམ་པ་རྣམས་ཏེ། འདས་པའྱི་
ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དུས་གསུམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་བཞྱི་སེ། བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་སོ། །བར་མ་ཡྱི་ནྱི་མ་
འོངས་པའང་། །ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཆོས་མ་འོངས་པ་ཡང་བཞྱི་སེ། དེ་དག་ྱིད་དོ། །བར་མ་
གྱིས་སོ། །ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་འབྲས་བུ་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ནྱི་གྱིས་ཏེ། སེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་པོའ ་ི
འབྲས་བུ་དག་གོ །མ་སེས་པའྱི། འབྲས་བུ་མ་འོངས་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །མ་འོངས་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་འོངས་པའྱི་
ཆོས་ནྱི་གསུམ་སེ། རྒྱུ་མཐུན་པ་དང་བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་དག་མ་གཏོགས་སོ། །རང་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་
ས་པའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རང་གྱི་ས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་བཞྱི་སེ། བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་སོ། །གཞན་གྱི་ས་པ་
གསུམ་དང་གྱིས། །གལ་ཏེ་གཞན་གྱི་ས་པའྱི་ཆོས་ཟག་པ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་འབྲས་བུ་གསུམ་སེ། རྣམ་
པར་སྱིན་པ་དང་བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་དག་མ་གཏོགས་སོ། །ཁམས་གསུམ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་
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ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་གྱིས་ཏེ། སེས་བུ་བྱེད་པ་དང་། བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་དག་གོ །སོབ་པའྱི་
སོབ་པ་སོགས་པ་གསུམ། །སོབ་པའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སོབ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་གསུམ་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བྲལ་
བའྱི་འབྲས་བུ་དག་མ་གཏོགས་སོ། །མྱི་སོབ་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྱི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་
པ་ཡང་གསུམ་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་དག་མ་གཏོགས་སོ། །མྱི་སོབ་ལས་ཀྱི་འབྲས་
བུ་ནྱི། །སོབ་པ་ཡྱི་ནྱི་ཆོས་ལ་སོགས། །གཅྱིག་དང་གསུམ་དང་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སོབ་པའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་
སོབ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་གཅྱིག་སེ། བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུའོ། །མྱི་སོབ་པ་ནྱི་གསུམ་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བྲལ་བའྱི་
འབྲས་བུ་དག་མ་གཏོགས་སོ། །སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྱི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། སེས་བུ་བྱེད་པ་
དང་བདག་པོའ་ི འབྲས་བུ་དག་གོ །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། །སོབ་སོགས་གྱིས་དང་གྱིས་དང་
ལྔ། །སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་དག་ལས་གཞན་པའྱི་འབྲས་བུ་དག་མ་གཏོགས་སོ། །སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྱི་སོབ་
པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སོབ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་གྱིས་ཏེ། སེས་བུ་བྱེད་པ་དང་། བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་
དག་གོ །མྱི་སོབ་པའང་དེ་དང་འདྲའོ། །སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྱི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་ལྔ་ཆར་ཡྱིན་
ནོ། །མཐོང་བས་སྤང་བྱའྱི་དེ་ལ་སོགས། །གསུམ་དང་བཞྱི་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་
ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ནྱི་གསུམ་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་དག་
མ་གཏོགས་སོ། །བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་བཞྱི་སེ། བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་སོ། །སྤང་པར་བྱ་བ་མ་
ཡྱིན་པ་ནྱི་གཅྱིག་སེ། བདག་པོའ་ི འབྲས་བུའོ། །བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་ལས་ཀྱི། །དེ་དག་གྱིས་དང་བཞྱི་དང་
གསུམ། །བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། སེས་བུ་བྱེད་
པ་དང་བདག་པོའ་ི འབྲས་བུ་དག་གོ །བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་བཞྱི་སེ། བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་དག་མ་
གཏོགས་སོ། །སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གསུམ་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་དག་མ་
གཏོགས་སོ། །སྤང་བྱ་མྱིན་པའྱི་དེ་དག་གཅྱིག །གྱིས་དང་བཞྱི་སེ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་གཅྱིག་སེ་བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུའོ། །བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་
ནྱི་གྱིས་ཏེ། སེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུའོ། །སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བཞྱི་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་
པའྱི་འབྲས་བུ་མ་གཏོགས་སོ། །ཡང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཞེས་སོས་པ་ནྱི་དབུས་སུ་ཡང་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་བཞྱིན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ནྱི་མཐུན་པར་སོར་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ནོ། །ལས་བསན་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ཡང་
ཡོངས་སུ་བྲྱི་བར་བྱ་སེ། བསན་བཅོས་དག་ལས། རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་བསེད་པ་དང་། རྱིགས་པས་བསེད་པ་
དང་། རྱིགས་པས་བསེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་བསེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཞེས་གསུངས་
པ་དེའྱི་མཚན་ྱིད་ཅྱི་ཞེ་ན། རྱིགས་མྱིན་བསེད་པ་ོན་མོངས་ཅན། །ཁ་ཅྱིག་ཆོ་ག་མས་པ་ཞེའོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་
རེ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་བསེད་པ་ནྱི་ལས་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལས་བྱུང་བ་
ལས་བྱེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཆོ་ག་མས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། གང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་འགོ་
བར་བྱ་བ་དང་། གནས་པར་བྱ་བ་དང་། བཟའ་བར་བྱ་བ་དང་། བགོ་བར་བྱ་བ་དང་། དེ་ལ་སོགས་པ་དེ་གཞན་
དུ་བྱེད་ན་དེ་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་སེས་པ་ཞེས་བྱའོ། །རྱིགས་པས་
བསེད་པ་ནྱི་ལས་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཆོ་ག་མ་མས་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་གྱིས་
ལས་གཞན་པ་ནྱི་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པའོ། །ཅྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་སེ་བ་གཅྱིག་ཁོ་ན་འཕེན་ཏམ་འོན་ཏེ་དུ་མ་ཡང་
འཕེན། དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་དུ་མས་ཀང་སེ་བ་གཅྱིག་འཕེན་ཏམ། འོན་ཏེ་དུ་མ་ཁོ་ན་ཞྱིག་འཕེན་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་གྲུབ་
པའྱི་མཐའ་ཡྱིན་ཏེ། གཅྱིག་གྱིས་སེ་བ་གཅྱིག་འཕེན་ཏོ། །ལས་གཅྱིག་ཁོ་ནས་སེ་བ་གཅྱིག་ཁོ་ན་འཕེན་གྱི་དུ་མ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྱིས་མཐུན་པ་ལ་བྱ་སེ། དེར་ཕྱྱིན་ནས་སེ་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །འོ་ན་གནས་
བརན་མ་འགགས་པས་བདག་ནྱི་བསོད་སོམས་གཅྱིག་པོ་དེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པས་ལན་བདུན་གྱི་བར་དུ་སུམ་ཅུ་
ར་གསུམ་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སེས་པ་ནས་ད་ལྟར་ཤཱཀ་ཕྱུག་པོའ ་ི རྱིགས་སུ་སེས་པའྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
གང་སྨྲས་པ་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྱི་དེས་འབྱོར་པ་རེད་ནས་ཚེ་རབས་དྲན་པ་དང་ཡང་བསོད་ནམས་གཞན་བྱས་
པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་སོབ་པ་སོན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་དོང་ཙེ་གཅྱིག་གྱིས་སོང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་
བདག་ནྱི་དོང་ཙེ་གཅྱིག་གྱིས་དབང་ཕྱུག་འདྱི་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་སྨྲས་པ། དེ་བསོད་
སོམས་དེ་ལ་བརེན་ཏེ་སེམས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་མང་པོ་བྱུང་ནས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་འབྲས་བུ་འགའ་ཡོངས་སུ་
གཟུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྱིས་མཐུན་པ་དུམ་བུར་འཕེན་པ་འགྱུར་དུ་འོངས་པས་དུ་མས་ཀང་གཅྱིག་འཕེན་པ་མ་ཡྱིན་
གྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་འཕངས་པའྱི་རྱིས་མཐུན་པ་ལ་ལས་ཡོངས་རྫོགས་བྱེད་པ་དུ་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་དེ།
དཔེར་ན་རྱི་མོ་མཁན་གྱི་རྱི་ལུ་གཅྱིག་གྱིས་གཟུགས་ཀྱི་ས་བཅད་ནས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་དང་འདྲ་
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སེ། འདྱི་ལྟར་མྱིར་མཚུངས་མོད་ཀྱི། ཁ་ཅྱིག་དབང་པོ་དང་ཡན་ལག་དང་ྱིང་ལག་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་འགྱུར་
ཞྱིང་། ཁ་དོག་དང་ཤ་ཚུགས་དང་བོང་ཚོད་དང་མས་སོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྣམ་པར་མཛེས་པ་ཡྱིན་
ལ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དེ་དག་ལས་ལ་ལམ་ཚང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ལས་འབའ་ཞྱིག་ཚེ་འཕེན་པར་བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། འོ་
ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བཅས་པ་གཞན་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། སེམས་མེད་སོམས་
པར་འཇུག་པ་དང་། །འཕེན་བྱེད་མ་ཡྱིན་ཐོབ་པའང་ཡྱིན། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བཅས་པ་སེམས་མེད་པའྱི་
སོམས་པར་འཇུག་པ་དག་གྱིས་ཀང་རྱིས་མཐུན་པ་འཕེན་པར་མྱི་བྱེད་དེ། ལས་དང་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལས་དང་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
ལས་ཀྱི་སྱིབ་པ་དང་། ོན་མོངས་པའྱི་སྱིབ་པ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སྱིབ་པ་དང་། སྱིབ་པ་གསུམ་གསུངས་
པ་དེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞེ་ན། མཚམས་མེད་པ་ཡྱི་ལས་རྣམས་དང་། །ོན་མོངས་ཤས་ཆེན་ངན་འགོ་
དང་། །འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་དང་། །ས་མྱི་སན་སྱིབ་གསུམ་དུ་འདོད། །མཚམས་མེད་པའྱི་ལས་
རྣམས་ནྱི་ལས་ཀྱི་སྱིབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། མ་གསོད་པ་དང་། ཕ་གསོད་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་གསོད་པ་
དང་། དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཁག་འབྱྱིན་པའོ། །ོན་
མོངས་པ་ཤས་ཆེན་པོ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་སྱིབ་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ོན་མོངས་པ་ཤས་ཆེ་
བ་དང་རྣོ་བའོ། །དེ་ལ་ཤས་ཆེ་བ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །རྣོ་བ་ནྱི་ཆེན་པོ་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ལ་
ཤས་ཆེ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སྱིབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཟ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །ོན་མོངས་པ་
རེས་འགའ་འབྱུང་བ་ནྱི་ཤུགས་དྲག་ཀང་གཞོམ་པར་ནུས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་ནྱི་དཔལ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ོན་
མོངས་པ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་ནྱི་དེ་ངེས་པར་གཞོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོལ་བའྱི་དུས་མྱི་རེད་དོ། །དེ་ནྱི་ཆུང་ངུ་ལ་བརེན་
ནས་འབྲྱིང་སེའོ། །འབྲྱིང་ལ་བརེན་ནས་ཆེན་པོ་སེ་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ྱིད་སྱིབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ངན་འགོ་རྣམ་པ་
གསུམ་དང་། བདེ་འགོའ ་ི ཕྱོགས་བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་པ་རྣམས་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམ་པར་
སྱིན་པའྱི་སྱིབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གང་ལ་སྱིབ་ཅེ་ན། །འཕགས་པའྱི་ལམ་དང་། འཕགས་པའྱི་ལམ་ལ་སོར་
བར་བྱེད་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ལ་སྱིབ་བོ། །ངན་སོང་ལ་སོགས་པར་ངེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སོ་ང་ལས་
སེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། དྲོད་གཤེར་ལས་སེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། བུད་མེད་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སྱིད་པ་བརྒྱད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པར་ངེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ལས་གཞན་དང་གཞན་དག་ཀང་བརོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གང་དག་གཞྱི་
དང་། འབྲས་བུ་དང་། འགོ་བ་དང་། སེ་བ་དང་། གང་ཟག་དང་། རྒྱུ་ལྔས་བསན་པར་ས་ཞྱིང་གདགས་པར་བྱ་བ་
དེ་དག་ཁོ་ན་བཤད་ཀྱིས་གཞན་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ལས་ོན་མོངས་པའྱི་སྱིབ་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་
ཤལ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ནྱི་ལས་ཀྱི་སྱིབ་པ་སེ། དེ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་ཡང་གསོར་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་
རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་འདྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མཚམས་མེད་པ་རྣམས་ཞེས་བྱ་
བའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། ཚེ་རབས་གཞན་གྱི་འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་ལས་དག་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་བར་དུ་
གཅོད་པར་མྱི་ནུས་པས་མཚམས་མེད་པ་རྣམས་ཏེ། ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་གནོན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །ཡང་ན་དེ་
བྱེད་པའྱི་གང་ཟག་འདྱི་ནས་ཤྱི་འཕོས་པ་དང་དམྱལ་བར་སེ་བར་འགྱུར་བ་ལ་བར་ཆད་མེད་པས་དེ་ནྱི་བར་ཆད་
མེད་པའོ། །དེའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པ་ྱིད་དེ། ཆོས་གང་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་བར་ཆད་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ།
དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་སྱིབ་པ་འདྱི་དག་ལས་གང་ཞྱིག་ཁམས་གང་ན་ཡོད་པར་རྱིག་པར་བྱ་ཞེ་ན།
རེ་ཞྱིག་གཅྱིག་ཏུ། མཚམས་མེད་གྱིང་གསུམ་དག་ན་ཡོད། །བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་དང་། འགོ་བ་གཞན་དག་ན་ཡང་
མེད་ན་ཁམས་གཞན་ན་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། དེ་དག་ན་ཡང་སེ་བ་དང་བུད་མེད་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀྱི། ཟ་
མ་ལ་སོགས་པ་མྱི་འདོད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། སོམ་པ་མེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཞན་ཡང་། ཕན་དང་ངོ་ཚ་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར། །ཕ་མ་དང་དེ་དག་དང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཏེ། ཕ་མ་ནྱི་དེ་དག་གྱི་
ལུས་མ་ཚང་བའྱི་བདག་པོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བྱམས་པ་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཕན་པ་ཆུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་
ཀང་ཕ་མ་ལ་གང་དག་མེད་པར་བྱས་པས་མཚམས་མེད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་འགྱུར་བ་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་
དང་ཁེལ་ཡོད་པའྱི་ཤས་ཆེན་པོ་ེ་བར་མྱི་གནས་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཡྱི་དྭགས་དང་། དུད་འགོ་རྣམས་ལ་ཡང་མྱི་
འདོད་དོ་ཞེས་གག་གོ །བཙུན་པ་ན་རེ་བློ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་འགྱུར་ཏེ་ར་ཅང་ཤེས་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །མྱིའྱི་ཡང་ཕ་མ་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་བསད་ན་མཚམས་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ལས་ཀྱི་སྱིབ་པ་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །ལྷག་མ་འགོ་བ་ལྔ་དག་ན། །ལྷག་མ་གང་དག་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སྱིབ་པ་
སེ། མྱི་དག་གྱི་ནང་ན་ནྱི་ས་མྱི་སན་པ་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སྱིབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷ་དག་གྱི་ནང་ན་ནྱི་འདུ་ཤེས་མེད་
པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་སོ། །མཚམས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞེ་ན། བཞྱི་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་
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ལ། །གཅྱིག་ནྱི་ངག་གྱི་ལས་ཡྱིན་ཏེ། །གསུམ་ནྱི་སོག་གཅོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཅྱིག་ནྱི་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །གཅྱིག་ནྱི་སོག་གཅོད་པའྱི་སོར་བ་སེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནྱི་ེ་བར་མྱི་བརྫྱི་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་
ནོ། །རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་བཏགས་པའམ། འདྱིས་འབྱེད་པར་བྱེད་པས་ན་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་ལ་མཚམས་མེད་པ་
ཞེས་བཤད་ཀྱི། དགེ་འདུན་དབྱེན་ནྱི་མྱི་འཕྲོད་པའྱི། །རང་བཞྱིན་ལྡན་པས་མ་ཡྱིན་ཆོས། །ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་
ལུང་བསན་མྱིན། །དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་ནྱི་མྱི་འཕྲོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་བྱེད་དེ།
མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཇྱི་ལྟར་མཚམས་མེད་པར་འགྱུར། དེ་དང་བྱེད་པ་པོར་ཡང་མྱི་
ལྡན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་དང་དགེ་འདུན་ཡང་དག་ལྡན། །གང་བྱེ་བ་དེ་དབྱེན་དང་ལྡན་གྱི།
འབྱེད་པ་པོ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་འབྱེད་པ་པོ་ཅྱི་དང་ལྡན་ཞེ་ན། དེ་ཡྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བརྫུན། །དེ་དང་བྱེད་པོ་ཡང་
དག་ལྡན། །འབྱེད་པ་པོ་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་ལྡན་ཏེ། དེ་ནྱི་བརྫུན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་དགེ་
འདུན་གྱི་དབྱེན་དང་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དག་
ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དེ་དང་ལྡན་པའྱི་བྱེད་པ་པོ་དེ་ནྱི། བསྐལ་པར་མནར་མེད་པར་སྱིན་འགྱུར། །བར་གྱི་
བསྐལ་བར་མནར་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་སྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་གྱིས་ནྱི་མནར་མེད་
པར་མ་ངེས་སོ། །ཡང་གང་ཞྱིག་གྱིས་མཚམས་མེད་པ་མང་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་བར་ཆད་མེད་པ་ཁོ་ན་
སྱིན་པར་འགྱུར་ན་དེ་ལ་དེ་དག་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ལྷག་པས་གནོད་པ་ལྷག་པར་འགྱུར། །དེ་
མཚམས་མེད་པ་མང་པོས་མནར་མེད་པ་དེར་གང་གྱིས་ན་གྱིས་དང་གསུམ་དང་བཞྱི་དང་ལྔར་འགྱུར་གྱི་ཚོར་
བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལུས་ཆེན་པོ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན་གྱི་ལུས་འཐོབ་ཅྱིང་། གནོད་པ་ཡང་རབ་ཏུ་
མང་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་འདུན་འབྱེད་པར་བྱེད་པ་དེ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། དགེ་སོང་
དཀའ་སོད་ཚུལ་ལྡན་པས། །འབྱེད་དོ། །དགེ་སོང་གྱིས་འབྱེད་ཀྱི་ཁྱྱིམ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། དགེ་སོང་མ་ལ་
སོགས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་ལྟ་བ་སོད་པ་ཁོ་ནས་འབྱེད་ཀྱི་སེད་པ་སོད་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚུལ་དང་
ལྡན་པས་འབྱེད་ཀྱི་ཚུལ་མས་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཚིག་མྱི་བཙན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་དུ་འབྱེད་ཅེ་ན། གང་
ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་དེ་ལས། གཞན་དུའོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནྱི་བཟོད་
པར་དཀའ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བཀའ་སྩལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སོན་པ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་ྱིད་དུ་དབྱེ་བར་མྱི་ནུས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སོ། །སུ་དག་ཅྱིག་འབྱེད་ཅེ་ན། བྱྱིས་པ་རྣམས། བྱྱིས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།
ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་དེ་དག་ལས་ཀང་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ན་དགེ་འདུན་བྱེ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོན་དང་ལམ་གཞན་ལ་བཟོད་པ། །བྱེ་བའོ། །གང་
གྱི་ཚེ་དེ་དག་གྱིས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལས་གཞན་པའྱི་སོན་པ་དང་དེས་བསན་པའྱི་ལམ་ལས་གཞན་པའྱི་
ལམ་ལ་བཟོད་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་དགེ་འདུན་བྱེ་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །བྱེ་ནས་དུས་ཇྱི་སྱིད་དུ་ཅྱིག་ཏུ་འདུག་ཅེ་ན། དེ་
ྱིད་ཀྱི་ནུབ་གཅྱིག་ཏུ་དེ་ནྱི་མྱི་གནས་སོ། །དགེ་འདུན་དབྱེ་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ནམ་མ་ལངས་པ་ྱིད་དུ་དགེ་
འདུན་སར་འདུམ་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་དུ་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ། དེ་ནྱི་འཁོར་ལོའ ་ི དབྱེན་དུ་
འདོད། །དེའྱི་ཚེ་ལམ་དུ་འཇུག་པའྱི་བགེགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
ཡང་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་འཁོར་ལོའ ་ི དབྱེན་ཞེས་ཀང་བྱ་ལ། དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་ཞེས་ཀང་
བྱའོ། །འཁོར་ལོའ ་ི དབྱེན་ཡང་གང་ན་ཡོད་ཅེ་ན། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ནའོ། །གྱིང་གཞན་དག་ན་ནྱི་མེད་དོ། །དགེ་
སོང་དུ་ཞྱིག་གྱིས་ཤེ་ན། དགུ་སོགས་ཀྱིས་དགུ་ལ་སོགས་པ་སོས་པས་ཡན་ཆད་ནྱི་མ་ངེས་སོ། །དགེ་སོང་
བརྒྱད་ནྱི་དགེ་འདུན་ཡྱིན་ནོ། །དགུ་པ་ནྱི་འབྱེད་པ་པོ་ཡྱིན་ཏེ། གདོན་མྱི་ཟ་བར་དགེ་འདུན་ཕྱོགས་གྱིས་སུ་
གནས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་བྱེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་གཞན་ནྱི་ལས་ཀྱི་དབྱེན་ལས་འགྱུར་ཏེ།
གལ་ཏེ་མཚམས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་མཐུན་པས་ལས་དག་བྱེད་ནའོ། །ལས་ཀྱི་དབྱེན་ནྱི་གྱིང་གསུམ་ན་ཡོད་
དེ། གང་དག་ན་བསན་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ནའོ། །དགེ་སོང་དུ་ཞྱིག་གྱིས་ཤེ་ན། དེ་ནྱི་བརྒྱད་དག་ཡན་ཆད་ཀྱིས་
འཁོར་ལོའ ་ི དབྱེན་ནྱི་དུས་དྲུག་དག་ཏུ་མྱི་འབྱུང་སེ། གང་དག་ཏུ་ཞེ་ན། དང་པོ་མཐའ་སོན་ཟུང་གཅྱིག་གྱི །ས་
རོལ་ཐུབ་པ་ནོངས་པ་དང་། །མཚམས་མ་བཅད་པ་དག་ཏུ་ཡང་། །འཁོར་ལོའ ་ི དབྱེན་ནྱི་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །དང་པོ་
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་རྱིང་པོ་མ་ལོན་པ་དང་། ཐ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་
བའྱི་ཚེ་དང་། གནས་སྐབས་དེ་གྱིས་སུ་ནྱི་དགེ་འདུན་ཤ་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནོ། །བར་དུ་ཡང་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་
སོན་རོལ་དུ་འབྱེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ཇྱི་སྱིད་དུ་བསན་པ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་སོན་དང་། ལྟ་བའྱི་སོན་མ་བྱུང་གྱི་
བར་དུའོ། །ཟུང་གཅྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་སོན་རོལ་དུ་ཡང་དབྱེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ཇྱི་སྱིད་དུ་ན་ཐོས་ཀྱི་མཆོག་ཟུང་
གཅྱིག་མ་བྱུང་གྱི་བར་དུ་སེ། བྱེ་བ་ཡོངས་སུ་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེས་ཕྱྱིར་སྡུམ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
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རོ། །ཐུབ་པ་ནོངས་ན་ཡང་མྱི་འབྱུང་སེ། སོན་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ན་འགན་ཟླ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །མཚམས་མ་བཅད་པ་དག་ཏུ་ཡང་སེ། ཇྱི་སྱིད་དུ་མཚམས་མ་བཅད་པར་མྱི་འབྱུང་སེ། མཚམས་གཅྱིག་གྱི་
ནང་དུ་ཕྱོགས་གྱིས་སུ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་བྱེ་བ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དུས་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཏུ་འཁོར་ལོའ ་ི དབྱེན་
མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ལས་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཡང་དབྱེན་མྱི་འབྱུང་
ངོ་། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མ་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་མཚམས་མེད་པ་ཡྱིན་ལ་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཕན་འདོགས་པ་དང་
ཡོན་ཏན་ཞྱིང་། །སྤངས་དང་མེད་པར་བྱས་ཕྱྱིར་རོ། །རེ་ཞྱིག་ཕ་མ་གསད་པ་ནྱི་ཕན་འདོགས་པ་མེད་པར་བྱས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་དེ་གྱིས་ཕན་འདོགས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་དག་ལས་ལུས་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་
སྤངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་བོར་བའོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དག་བཅོམ་པ་གསད་པ་ལ་
སོགས་པ་ཡང་མཚམས་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕའམ་མ་མཚན་གྱུར་པ་ན་ཡང་ལུས་གཅྱིག་པ་དེ་ལ་ནྱི།
མཚན་ནྱི་གཞན་དུ་གྱུར་ཀང་འགྱུར། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཕ་ཡང་མ་ཡྱིན་དག་བཅོམ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེས་པ་
ཞྱིག་བསད་ན་མཚམས་མེད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། མ་མཚན་གྱུར་
པས་བསད་ན་མཚམས་མེད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ཡང་མ་ཡྱིན་དག་བཅོམ་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་བུད་མེད་གཅྱིག་བསད་ན་མཚམས་མེད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།
ཡོད་དེ། ཕ་མཚན་གྱུར་པས་བསད་ན་མཚམས་མེད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་
དོ། །བུད་མེད་གཞན་ལས་ནུར་ནུར་པོ་ཟགས་ནས་བུད་མེད་གཞན་གྱི་མངལ་དུ་བླུགས་ན་གང་ཞྱིག་བསད་ན་
མཚམས་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེའྱི་མ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་གྱི་ཟླ་མཚན་ལས་བྱུང་མ། །སེམས་ཅན་དེ་གང་གྱི་ཟླ་
མཚན་ལས་བྱུང་བ་དེ་ནྱི་དེའྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཡང་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཁུ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་ནུ་ཞོ་
ལྡུད་པར་བྱེད་པ་དང་། གསོ་བར་བྱེད་པ་དང་། སེད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མ་ལ་སོར་བ་བྱས་ནས་
གཞན་བསད་ན་ཡང་མཚམས་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་ལ་མ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སོར་བ་བྱས་ནས་མ་བསད་ན་ཡང་
མཚམས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མ་ཁྱིའུ་འྱི་འོག་ན་འདུག་པ་བསད་པ་དང་། ཁྲུས་པའྱི་བུས་སྦྲང་བུ་ལ་སོར་བ་
བྱས་པས་ཕ་བསད་པ་དཔེར་བྱའོ། །མཚོན་ཐབས་གཅྱིག་གྱིས་མ་དང་གཞན་ཞྱིག་ཀང་བསད་ན་རྣམ་པར་རྱིག་
བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གྱིས་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ནྱི་མཚམས་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། ལས་དེ་སོབས་ཆེ་བའྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཕྱྱིར་རོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སོགས་ན་རེ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀང་རྣམ་
པ་གྱིས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དག་བཅོམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་དག་བཅོམ་པ་བསད་ན་ཡང་མཚམས་
མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་གསད་དོ་སམ་དུ་རེན་ངེས་པར་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ཞྱིག་གྱིས་ཕ་དག་བཅོམ་པ་
བསད་ན་ཡང་དེ་ལ་མཚམས་མེད་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། རེན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོང་ལ་སྐྲ་ཅན་ལ་
ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི་མཚམས་མེད་པ་གྱིས་བྱས་ཏེ། ཕ་གསད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། གང་ཡང་དག་བཅོམ་པ་གསད་
པའོ་ཞེས་སྨྲོས་ཤྱིག་ཅེས་བྱ་བའྱི་རོགས་པ་བརོད་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱུ་གྱིས་ཀྱིས་ཞེས་བརོད་པར་
བྱའོ། །ཡང་ན་སོ་གྱིས་ནས་སོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཁག་ཕྱུང་བས་
གདོན་མྱི་ཟ་བར་མཚམས་མེད་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། བགོད་པར་སེམས་པ་ལ་ནྱི་འགྱུར་གྱི། སངས་རྒྱས་
བརྡེག་པར་སེམས་པ་ལའང་མྱིན། །གལ་ཏེ་དག་མ་ཆོམས་པའྱི་ཚེ་བསྣུན་ལ་བསྣུན་པའྱི་འོག་ཏུ་དག་བཅོམ་པར་
གྱུར་ན། བསྣུན་འོག་དག་བཅོམ་པ་ལ་མྱིན། །མཚམས་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། དེས་ནྱི་དེ་ལ་
སོར་བ་མ་བྱས་སོ། །ཅྱི་མཚམས་མེད་པའྱི་སོར་བ་བྱས་ཏེ། དེ་ཡང་མ་བཟློག་པར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་
འབྲས་བུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། མཚམས་མེད་སོར་བ་བྱས་པ་ལ། །འདོད་ཆགས་བྲལ་འབྲས་མྱི་སྱིད་
དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བསམ་པ་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལས་ཀྱི་ལམ་གཞན་གྱི་སོར་བ་བྱས་ནས་འཕགས་
པའྱི་ལམ་སེས་པ་ལ་ནྱི་ཡང་ལས་ཀྱི་ལམ་མྱི་སེ་སེ། རེན་དེ་དང་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚམས་མེད་
པའྱི་ལས་འདྱི་དག་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ཆེན་པོ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་
དབྱེ་ཕྱྱིར་བརྫུན་སྨྲ་བ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་རབ་ཆེར་འདོད། །གང་ཞྱིག་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་དགེ་
འདུན་དབྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་བརྫུན་དུ་སྨྲ་ན་ལོག་པར་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་ེས་པར་སོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བ་དང་བཅས་པ་རབ་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་
བསྣུན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཇྱིག་རེན་རྣམས་ཀྱི་མཐོ་རྱིས་དང་བྱང་གོལ་གྱི་ལམ་གྱི་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། དགེ་འདུན་དབྱེ་ན་ཇྱི་སྱིད་དུ་སར་མ་དུམ་གྱི་བར་དུ་འཇྱིག་རེན་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། འབྲས་བུ་
འཐོབ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་བགེགས་སུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།
བསམ་གཏན་དང་ཀློག་པ་དང་ཁ་ཏོན་དང་སེམས་པའྱི་ལས་རྣམས་ཀང་མྱི་འཇུག་ཅྱིང་། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་མྱིར་
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བཅས་པའྱི་འགོ་བ་ཡང་འཁྲུགས་པ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་། རང་དབང་མེད་པ་དང་། དྲན་པ་མས་པར་
འགྱུར་ལ། འདྱི་ལྟར་འདྱིའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡང་བསྐལ་པ་གཅྱིག་ཏུ་མནར་མེད་པར་སེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །མཚམས་
མེད་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལས་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ལྔ་པ་དང་གསུམ་པ་དང་དང་པོ་རྣམས་ཆེས་ལྱི་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཕ་
གསོད་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་ཡང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ེས་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ན་ཡྱིད་
ཀྱི་ེས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ཆེན་པོར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ལོག་པར་ལྟ་བ་ནྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དམ་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མཚམས་མེད་པ་རྣམས་ངེས་པར་མཛད་ནས་ནྱི་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་
ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ཆེན་པོར་གསུངས་ལ། ལས་གསུམ་ངེས་པར་མཛད་ནས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ེས་པ་
གསུངས། ལྟ་བ་རྣམས་ངེས་པར་མཛད་ནས་ནྱི་ལོག་པར་ལྟ་བ་གསུངས་པའམ། ཡང་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་རྒྱ་ཆེ་
བ་དང་། སེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་འཆྱི་བ་དང་། དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་དུ་གཅོད་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལེགས་པར་སད་པ་རྣམས་ལས་འབྲས་བུ་རབ་ཏུ་ཆེ་བ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། འཇྱིག་རེན་པའྱི་
དགེ་བ་ལ། སྱིད་རེའྱི་སེམས་པ་འབྲས་རབ་ཆེ། །ལས་དགེ་བ་ལ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི
སེམས་པ་འབྲས་བུ་རབ་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཁྱིར་རབ་ཏུ་ཞྱི་བ་ཡྱིན་
ནོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དེ་སྐད་བཤད་ཀྱི། བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུའྱི་དབང་དུ་བྱས་
ནས་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སེམས་པ་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་དུ་སོར་བ་
ཐམས་ཅད་གཏན་དུ་གཏུགས་པ་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཞེས་བཤད་
དོ། །ཅྱི་མཚམས་མེད་པ་རྣམས་ཁོ་ནས་དམྱལ་བ་དག་ཏུ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་སེ་བར་འགྱུར་རམ། འོན་ཏེ་གཞན་
དག་གྱིས་ཀང་སེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། མཚམས་མེད་པ་དང་ཆ་འདྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་སེ་བར་
འགྱུར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་བར་ཆད་མེད་པ་ཁོ་ནར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
པ། མ་དག་བཅོམ་མ་སུན་བྱས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་གནས་དང་། །སོབ་པ་གསོད་དང་དགེ་
འདུན་གྱི། །འདུ་བའྱི་སོ་ནྱི་འཕྲོགས་པ་དག །མཚམས་མེད་པ་དང་ཆ་འདྲ་སེ། །ལྔ་པ་མཆོད་རེན་འཇྱིག་པ་
ཡྱིན། །ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་མྱི་ཚངས་པར་
སོད་པས་མ་དག་བཅོམ་པ་སུན་པར་བྱེད་པ་དང་། ངེས་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསོད་པ་དང་།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སོབ་པ་གསོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་ཞལ་དུ་འདུ་བའྱི་སོ་འཕྲོགས་པ་དང་། མཆོད་རེན་འཇྱིག་པར་བྱེད་
པའོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལས་གཞན་ཡང་དུས་གསུམ་པོ་དག་ཏུ་ཤྱིན་ཏུ་བགེགས་བྱེད་དེ།
གསུམ་པོ་གང་དག་ཏུ་ཞེ་ན། བཟོད་དང་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་དག་བཅོམ། །འཐོབ་པ་ལས་བགེགས་ཤྱིན་ཏུ་བྱེད། །རེ་མོ་
ལས་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལ་ནྱི་དེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ས་ལས་འདའ་པའྱི་ཕྱྱིར་ངན་སོང་བའྱི་ལས་རྣམས་བགེགས་
བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ེ་བར་གནས་ཏེ། དཔེར་ན་མྱི་ཞྱིག་ཡུལ་འདོར་བར་བྱེད་པ་ལ་བུ་ལོན་པ་དག་ལྡང་བ་བཞྱིན་
ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པ་ལ་ནྱི། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལས་རྣམས་བགེགས་བྱ་བའྱི་
ཕྱྱིར་ེ་བར་གནས་ཏེ། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དག་
བཅོམ་པ་ྱིད་ཐོབ་པ་ལ་ནྱི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལས་རྣམས་བགེགས་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ེ་
བར་གནས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསད་པ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ། གང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཡྱིན། །གང་ན་གཟུང་སེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ། གང་ནས་མཚན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་
གང་ཕན་ཆད་ནས་མཚན་རྣམ་པར་སྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་ལས་རྣམས་བྱེད་པར་རོམ་པ་དེའྱི་ཚེ་ངེས་པར་རོགས་
པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་དུས་དེ་ཕན་ཆད་རག་ཏུ་ཡང་། །བདེ་འགོར་རྱིགས་མཐོར་སེ་དབང་ཚང་། །ཕོར་
འགྱུར་ཚེ་རབས་དྲན་མྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་འགོ་བ་རབ་ཏུ་བསགས་པ་ཡྱིན་པས་ན་བདེ་འགོ་སེ། ལྷ་དང་
མྱིའྱི་ནང་དུ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འགོ་བ་དེ་དག་ཏུ་ཡང་རྒྱལ་རྱིགས་དང་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱྱིམ་བདག་གྱི་རྱིགས་ཤྱིང་སཱ་
ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུར་སེ་བ་ཡྱིན་གྱི་རྱིགས་དམའ་བར་ནྱི་མྱི་སེའོ། །འདྱིའྱི་དབང་པོ་རྣམས་མ་ཚང་བས་ན་དབང་པོ་
མ་ཚང་བའོ། །དབང་པོ་ཚང་བས་ན་དབང་པོ་ཚང་བ་སེ། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་ཅེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །ཕོ་
ཁོ་ནར་འགྱུར་གྱི་མོར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ན་ཟ་མ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། སེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་
ཚེ་རབས་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །ནུར་བས་ན་ལྡོག་པའོ། །ནུར་བ་མེད་པས་ན་མྱི་ལྡོག་པ་སེ། ལྡོག་པ་མེད་ཅེས་བྱ་
བའྱི་ཐ་ཚིག་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའྱི་དོན་དུ་སྡུག་བསལ་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ལོག་པར་
སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཇྱིག་རེན་ན་ཟོང་གྱིས་མ་ོས་པའྱི་བྲན་ཞེས་བརོད་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཡྱིན་ཏེ། བདག་ྱིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ནྱི། །འབྱོར་པའྱི་མཆོག་ཁྱད་
པར་ཅན་ཐམས་ཅད་བརེས་ཀང་ཐུགས་རེའྱི་གཞན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་ྱིད་སེམས་ཅན་ཐམས་
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ཅད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཁྱྱི་དང་འདྲ་བར་ང་རྒྱལ་མེད་པར་གནས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརེས་གནོད་བྱས་པ་
ཐམས་ཅད་བཟོད་ཅྱིང་ངལ་བ་དང་མནགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མས་སུ་ལེན་པ་ཡྱིན་ནོ། །མཚན་རྣམ་པར་སྱིན་
པ་ཅན་གྱི་ལས་སུ་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ། དེ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ཕོར་གྱུར་ྱིད། །མངོན་སུམ་སངས་རྒྱས་ལ་སེམས་
པ། །བསམས་པ་ལས་བྱུང་བསྐལ་པ་བརྒྱ། །ལུས་པ་དག་ཏུ་འཕེན་པར་བྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་འཛམ་
བུ་གྱིང་ཁོ་ནར་མཚན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཅན་གྱི་ལས་འཕེན་པར་བྱེད་ཀྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་
པ་རྣམས་བློ་རྣོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕོ་ཁོ་ནས་འཕེན་གྱི་མོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་དང་།
སངས་རྒྱས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སེམས་པ་ཁོ་ནས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ལུས་པའྱི་ཚེ་འཕེན་གྱི་མང་པོ་ལུས་པའྱི་ཚེ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །ལས་དེ་ཡང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་གྱི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་བསོམས་པ་
ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ནྱི་བརོན་འགྲུས་སད་པས་བསྐལ་པ་དགུ་
བསྡུམས་ཏེ། བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་ར་གཅྱིག་ལུས་པའྱི་ཚེ་འཕངས་སོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་གོང་དཔོན་ངས་འདྱི་ནས་
བཟུང་སེ། བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་ར་གཅྱིག་གྱི་བར་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་དྲན་ཏེ། ཟས་སྱིན་པ་སེར་བར་བྱ་བའྱི་
ཕྱྱིར་ཁྱྱིམ་འགའ་ལ་ཡང་མྱི་བདེ་བའམ། གནོད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མངོན་པར་མྱི་མཁྱེན་ཏོ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། དེ་ཚུན་ཆད་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚེ་རབས་དྲན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ན་རེ་བསྐལ་
པ་དང་པོ་ཚར་ཕྱྱིན་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁོ་ནས་སོན་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་བཟློག་པར་བྱེད་པ། ཡོན་ཏན་
གྱིས་པོ་ནྱི་འཐབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མཚན་དེ་དག་ཀང་རེ་རེའང་བསོད་ནམས་བརྒྱ་ལས་སེས། བསོད་ནམས་
ཀྱི་ནྱི་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ེ་བ་མ་གཏོགས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ལོངས་སོད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅན་ཇྱི་སེད་པ་དེ་ཙམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སོང་གསུམ་འཆགས་པ་ཇྱི་སེད་ཙམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེའྱི་ཚད་ནྱི་སངས་
རྒྱས་ཁོ་ནས་མཁྱེན་པར་ཟད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པ་ན་
སངས་རྒྱས་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་ལ་བསེན་བཀུར་བྱས་ཤེ་ན། བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་དང་པོ་ལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་བདུན་
ཁྱི་ལྔ་སོང་ལ་བསེན་བཀུར་བྱས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་ནྱི་བདུན་ཁྱི་དྲུག་སོང་ལ་བསེན་བཀུར་བྱས་སོ། །གསུམ་པ་
ལ་ནྱི་བདུན་ཁྱི་བདུན་སོང་ལ་བསེན་བཀུར་བྱས་སོ། །བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་གང་གྱི་ཐ་མར་སངས་རྒྱས་གང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཞྱིག་བྱུང་བར་གྱུར་ཞེ་ན། བཟློག་པའྱི་གོ་རྱིམ་གྱིས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། རྣམ་གཟྱིགས་མར་མེ་རྱིན་ཆེན་
གཙུག །གངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཐ་མར་བྱུང་། །ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་
གྱི་ཚེ་ནྱི་བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་དང་པོ་རྫོགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་ཚེ་ནྱི་གྱིས་པ་
རྫོགས་སོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཚེ་ནྱི་གསུམ་པ་རྫོགས་སོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
དང་པོ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། སོན་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གང་ལ་བཅོམ་
ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་བདག་ཀང་འདྱི་འདྲ་བའྱི་རྣམ་པ་ཁོ་ནར་སངས་རྒྱས་པར་ཤོག་
ཤྱིག་ཅེས་དང་པོར་སོན་ལམ་བཏབ་པ་བྱུང་སེ། དེ་ཡང་འདྱི་བཞྱིན་དུ་རོད་པའྱི་དུས་ཁོ་ན་ལ་བྱུང་ལ། དེའྱི་
བསན་པ་ཡང་ལོ་སོང་གྱི་མཐའྱི་བར་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གནས་སྐབས་གང་
དག་ཏུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་གང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅེ་ན། ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་སྱིང་རེ་ཡྱིས། །སྱིན་པར་
བྱེད་པས་སྱིན་པ་རྫོགས། །གང་གྱི་ཚེ་གང་ལ་ཀུན་ལ་ནྱི་མྱིག་གྱི་བར་དང་རྐང་གྱི་བར་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་
མཐོ་བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་མྱི་རེ་བར་སྱིང་རེས་སྱིན་པར་བྱེད་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཆགས་བཅས་ཡན་ལག་བཅད་ཀང་ནྱི། །མྱི་འཁྲུགས་བཟོད་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི། །གང་གྱི་
ཚེ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བཞྱིན་དུ་ཡན་ལག་བཅད་ཀང་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་འཁྲུགས་པ་དེའྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་དང་བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྐར་རྒྱལ་བསོད་པས་བརོན་
འགྲུས་ཀྱི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་སྐར་རྒྱལ་རྱིའྱི་ཕུག་
ཅྱིག་ན་མེའྱི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་མཐོང་ནས་རྐང་པ་གཅྱིག་གྱིས་འགེངས་ཏེ་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ།
སེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག་ཁྱོད་འདྲའྱི་དགེ་སོང་ཆེན་པོ་གཞན་དག་ལྷ་ཡུལ་པ་ལ་མེད། །འཇྱིག་རེན་འདྱི་ནའང་ཡོད་པ་
མ་ཡྱིན་རྣམ་ཐོས་བུ་ཡྱི་གནས་ནའང་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ལྷ་ཡྱི་ཕོ་བྲང་གནས་མཆོག་དག་ནའང་ཡོད་མྱིན་ཕྱོགས་
སམ་ཕྱོགས་མཚམས་དག་ནའང་མེད། །རྱི་དང་ནགས་སུ་བཅས་པའྱི་ས་སེང་རྒྱས་པར་ཀུན་ཏུ་ཡུལ་གཅྱིག་ག་
ལ་ཡོད། །ཅེས་བྱ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་གྱིས་བསོད་པ་དེའྱི་ཚེ་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་
ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ལ། བསྐལ་པ་དགུ་ཡང་བསྡུམས་སོ་ཞེས་གག་གོ །དེ་མ་ཐག་ལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བློའ ་ི བྱང་
ཆུབ་པའྱི་སོན་རོལ་གྱི་དེ་མ་ཐག་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
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ཕྱྱིན་པ་དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ། རང་རང་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་
དག་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་སྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་བྱུང་བའྱི་
བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་དང་། བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་དང་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་
གཞྱི་གསུམ་གསུངས་པ། ཇྱི་ལྟར་ན་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། གསུམ་པོ་
བསོད་ནམས་བྱ་བ་དང་། །དེའྱི་གཞྱི་དཔེར་ན་ལས་ལམ་བཞྱིན། །གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་བསོད་
ནམས་ཀང་ཡྱིན། བྱ་བ་ཡང་ཡྱིན། གཞྱི་ཡང་ཡྱིན་པས་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་སེ། དཔེར་ན་དེ་དག་ནྱི་ལས་
ཀང་ཡྱིན་ལ་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་ཡྱིན་པ་དང་། ལས་ཀྱི་ལམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་ལས་ཀྱི་ལམ་མོ་ཞེས་བཤད་པ་
བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་སྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་ལ་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་ནྱི་རྣམ་པ་
གསུམ་ཆར་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་པའྱི་སེམས་པ་ནྱི་བསོད་ནམས་ཀང་ཡྱིན་ལ་བྱ་བ་ཡང་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་བསོད་ནམས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་ལུས་
དང་ངག་གྱི་ལས་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ཡྱིན་ནོ། །བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་བྱས་པ་ནྱི་བསོད་
ནམས་ཀང་ཡྱིན་ལ་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། བྱམས་པའྱི་སོ་ནས་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་
སེམས་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་སེམས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་
བསོད་ནམས་ཀང་ཡྱིན་ལ་བྱ་བ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་གཞན་ནྱི་བསོད་ནམས་ཁོ་ན་ཡྱིན་
ནོ། །ཡང་ན་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་ནྱི་བསོད་ནམས་བྱ་བ་སེ། སོར་བའོ། །འདྱི་དག་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་བསོད་
ནམས་ཀྱི་འབྱོར་པ་རོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་དེའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་བསོད་ནམས་བྱ་
བ་ནྱི་དོན་དམ་པར་ན་སེམས་པ་དགེ་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་དག་ནྱི་དེའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྱིན་པ་ཞེས་བྱ་
བ་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་སྱིན་པར་བྱ་བ་དེ་ཡང་སྱིན་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་འདྱིར་ནྱི། གང་གྱིས་སྱིན་བྱེད་དེ་སྱིན་
པ། །འཇྱིགས་པ་དང་། ལན་ལ་རེ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་སྱིན་པར་བྱེད་མོད་ཀྱི། དེ་ནྱི་
འདྱིར་མྱི་འདོད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། མཆོད་དང་ཕན་གདགས་འདོད་པ་ཡྱིས། །ཞེས་བྱ་བ་
སོས་ཏེ། གང་གྱིས་གཞན་དག་ལ་མཆོད་པ་དང་། ཕན་གདགས་པར་འདོད་པ་དག་གྱིས་སྱིན་པར་བྱེད་
པའོ། །གང་གྱིས་སྱིན་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཅེ་ན། ལུས་དང་ངག་ལ་སོང་དང་བཅས། །སོང་བ་ཡང་གང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཞྱིག་ཅེ་ན། ཚོགས་གང་གྱིས་དེ་སོང་བར་བྱེད་པའོ། །འདྱིར་སྨྲས་པ། གང་ཚེ་སེས་བུ་དགེ་ཡྱིད་ཀྱིས། །རང་གྱི་
རྫས་དག་སྱིན་བྱེད་པ། །དེ་ཚེ་དགེ་བའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས། །སྱིན་པ་ཞེས་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་
འབྲས་ལོངས་སོད་ཆེན་པོ་ཅན། །སྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འབྲས་བུ་
ལོངས་སོད་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ནོ། །འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། དཔེར་ན་ར་
ལས་བྱུང་བའྱི་ཁྱྱིམ་དང་། ལོ་མ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྣོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་སྱིན་པ་དེ་ནྱི། བདག་གཞན་དོན་
ཕྱྱིར་གྱིས་དོན་ཕྱྱིར། །གྱི་གའྱི་དོན་དུ་མྱིན་ཕྱྱིར་སྱིན། །དེ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའམ། སོ་སོའ ་ི སེ་
བོ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་མཆོད་རེན་ལ་སྱིན་པ་སྱིན་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེས་ཕ་རོལ་པོ་དག་ལ་
ཕན་འདོགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཁོ་ནའྱི་དོན་གྱི་ཕྱྱིར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་པ་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བས་སེམས་ཅན་ཕ་རོལ་པོ་དག་ལ་སྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་སྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་
མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་གཏོགས་པར་དེས་དེ་དག་ལ་ཕན་བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་གྱི་
བདག་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ས་ལས་ཤྱིན་ཏུ་ཡང་དག་པར་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའམ། སོ་སོའ ་ི སེ་བོའ ་ི འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་སེམས་ཅན་ཕ་རོལ་པོ་དག་
ལ་སྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་སྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གྱི་གའྱི་དོན་གྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་པ་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བས་མཆོད་རེན་ལ་འབུལ་བར་བྱེད་པའྱི་སྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་
མ་གཏོགས་པར་གྱི་གའྱི་དོན་གྱི་ཕྱྱིར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་ནྱི་བཀུར་སྱི་དང་། བྱས་པ་གཟོ་བ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་
འབུལ་བར་ཟད་དོ། །སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་ལོངས་སོད་ཆེན་པོ་ཅན་ཞེས་སྱིར་བསན་པ། དེའྱི་ཁྱད་པར་སྱིན་
བདག་དང་། །དངོས་དང་ཞྱིང་གྱི་ཁྱད་པར་ལས། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག སྱིན་བདག་ཁྱད་འཕགས་དད་སོགས་
ཀྱིས། །དད་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྱི་སྱིན་བདག་ནྱི་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྱིན་བདག་དེའྱི་སྱིན་པ་དེ་ནྱི་སྱིན་བདག་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པ་ལ་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྱིན་བདག་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ནྱི། གུས་པ་ལ་སོགས་པས་སྱིན་པར་བྱེད། གུས་པ་
དང་། རང་གྱི་ལག་དང་། དུས་སུ་དང་། གཞན་ལ་མྱི་གནོད་པར་སྱིན་པར་བྱེད་དེ། དེ་ཕྱྱིར་བཀུར་སེ་རྒྱ་ཆེན་
དང་། །དུས་དང་བར་ཆད་མེད་པར་རེད། །དེའྱི་ཕྱྱིར་སྱིན་བདག་འདྱིའྱི་སྱིན་པ་དེ་ལྟ་བུར་བྱྱིན་པས་གོ་རྱིམ་
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བཞྱིན་དུ་ཁྱད་པར་བཞྱིར་འགྱུར་ཏེ། བཀུར་སྱི་རེད་པར་འགྱུར། ལོངས་སོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་རེད་པར་
འགྱུར། ལོངས་སོད་དུས་ལས་མྱི་ཡོལ་བར་དུས་སུ་རེད་པར་འགྱུར། ལོངས་སོད་བར་ཆད་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ།
འདྱིའྱི་ལོངས་སོད་གཞན་དག་གྱིས་བར་དུ་མྱི་ཆོད་ཅྱིང་། མེ་ལ་སོགས་པས་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་
སྱིན་བདག་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་སྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡང་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་དངོས་པོ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁ་དོག་ལ་སོགས་ཕུན་སུམ་དངོས། །ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། གལ་ཏེ་གང་སྱིན་པར་བྱ་བ་དེ་ཁ་དོག་དང་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱ་རྣམས་ལས་
གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་དངོས་པོ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དངོས་པོ་དེ་ལྟ་བུ་བྱྱིན་པས་ཅྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ། དེ་ལས་གཟུགས་བཟང་གགས་ལྡན་
དང་། །དགའ་དང་ཤྱིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན། །དུས་སུ་རེག་ན་བདེ་ལུས་འགྱུར། །རེག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱྱིན་
པས་ནྱི་གཟུགས་བཟང་པོར་འགྱུར་རོ། །དྲྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱྱིན་པས་ནྱི་དྲྱི་བཞྱིན་དུ་གགས་པས་ཕྱོགས་སུ་
རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱྱིན་པས་ནྱི་རོ་ཞྱིམ་པོ་བཞྱིན་དུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །རེག་བྱ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱྱིན་པས་ནྱི་ལུས་ཤྱིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན་དང་། བུད་མེད་རྱིན་པོ་ཆེ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འདྱིའྱི་
དུས་སུ་རེག་ན་བདེ་བའྱི་ལུས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་ཞྱིང་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འགོ་དང་
སྡུག་བསལ་ཕན་འདོགས་དང་། །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱིས་ཞྱིང་ཁྱད་འཕགས། །རེ་ཞྱིག་འགོ་བའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་
ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་འདྱི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དུད་འགོའ ་ི སེ་གནས་སུ་སོང་བ་ལ་སྱིན་པ་བྱྱིན་ན་སར་
རྣམ་པར་སྱིན་པ་བརྒྱ་འགྱུར་དུ་རེ་བར་བྱའོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བར་གྱུར་པའྱི་མྱི་ལ་སྱིན་པ་བྱྱིན་ན་སོང་
འགྱུར་དུ་རེ་བར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །སྡུག་བསལ་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་རྫས་ལས་
བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་དག་ཏུ་ནད་པ་ལ་སྱིན་པ་དང་། ནད་གཡོག་ལ་སྱིན་པ་དང་། གང་བ་ལ་
སོགས་པ་ལ་སྱིན་པར་གསུངས་ནས། རྫས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་འདྱི་བདུན་དང་ལྡན་
པའྱི་དད་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུའམ། རྱིགས་ཀྱི་བུ་མོའ་ི བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚད་གཟུང་བར་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟ་བུའོ། །ཕན་འདོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ་ཕ་མ་དང་། ཕན་འདོགས་པ་གཞན་རྣམས་ལ་སྱིན་པ་
བྱྱིན་པ་སེ། དོམ་དང་རྱི་དྭགས་ལ་སོགས་པའྱི་སེས་པའྱི་རབས་དཔེར་བྱའོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་ནྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འདྱི་ལྟ་སེ། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་བྱྱིན་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་འབུམ་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་
པའོ། །སྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན། །མཆོག་ནྱི་གོལ་བས་གོལ་བ་ལའང་། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་བྱྱིན་པའྱི་སྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཟང་ཟྱིང་གྱི་སྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་
ནང་ནས་མཆོག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིས། ཡང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་པ་སྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་སྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གོལ་བ་
མ་ཡྱིན་པས་མ་གོལ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་བྱྱིན་ན་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་མ་གཏོགས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་
དག་སྱིན་པ་བརྒྱད་གསུངས་པ་དེ་དག་གྱི་ནང་ན་ནྱི་བརྒྱད་པ་མཆོག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་སར་རོ། །བརྒྱད་གང་
ཞེ་ན། ེ་བ་ལ་སྱིན་པ་དང་། འཇྱིགས་པས་སྱིན་པ་དང་། བདག་ལ་བྱྱིན་པས་སྱིན་པ་དང་། བདག་ལ་སྱིན་པར་
འགྱུར་བས་སྱིན་པ་དང་། སོན་བདག་གྱི་ཕ་དང་མེས་པོ་དག་གྱིས་སྱིན་པ་བྱྱིན་པས་སྱིན་པ་བྱྱིན་པ་དང་། མཐོ་
རྱིས་ཀྱི་དོན་དུ་སྱིན་པ་དང་། གགས་པའྱི་དོན་དུ་སྱིན་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་རྒྱན་གྱི་དོན་དང་། སེམས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་
ཀྱི་དོན་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོན་དང་། དོན་གྱི་མཆོག་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྱིན་པ་བྱྱིན་པའོ། །དེ་
ལ་ེ་བ་ལ་སྱིན་པ་ནྱི་ས་མ་དག་ན་རེ་ནམ་ེ་བར་གྱུར་ཅྱིང་ེ་བར་ལྷགས་པ་དག་ལ་སྱིན་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་
ཟེར་རོ། །འཇྱིགས་པས་སྱིན་པ་ནྱི་མེད་པར་བྱེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་དམ་པ་སྱིན་ནོ་ཞེས་སྱིན་པར་
བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ལྷག་མ་ནྱི་གོ་ས་བས་རྣམ་མར་མ་ཕྱེའོ། །མདོ་ལས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ལ་
ཞུགས་པ་ལ་སྱིན་པ་བྱྱིན་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པ་གཞལ་དུ་མེད་དོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་བྱྱིན་ན་དེ་བས་ཀང་ཆེས་
གཞལ་དུ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་གསུངས་མོད་ཀྱི། གཞན་ཡང་། འཕགས་པ་མྱིན་ཡང་ཕ་མ་དང་། །ནད་
པ་དང་ནྱི་ཆོས་སྨྲ་དང་། །སེ་མཐའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །ཡོན་ནྱི་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཡྱིན། །ལྔ་པོ་འདྱི་དག་
ལ་ནྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཡང་འབྲས་བུའྱི་སོ་ནས་ཡོན་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་སེ་བ་ཐ་མ་
པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་སྱིད་པ་ཐ་མ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་སྨྲ་བ་ཞྱིང་གྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་བཞྱི་པོའ ་ི ཕྱོགས་
གང་དུ་གཏོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་ཏེ། དེ་ནྱི་སེ་དགུ་མ་རྱིག་པས་ལྡོངས་པ་
རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་སྱིན་པར་བྱེད་པ་དང་། མཐུན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པ་རབ་ཏུ་སོན་པར་བྱེད་པ་དང་།
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཟག་པ་མེད་པ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། མདོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་
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བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ལས་རྣམས་ཀྱི་ལྱི་བ་དང་། ཡང་བ་ྱིད་ཤེས་པར་
འདོད་པས་མདོར་ན་རྒྱུ་དྲུག་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ། མཇུག་དང་ཞྱིང་དང་གཞྱི་དང་ནྱི། །སོར་དང་སེམས་
པ་བསམ་པ་སེ། །དེ་དག་ཆུང་དང་ཆེ་བ་ལས། །ལས་ཀང་ཆུང་དང་ཆེ་བ་ྱིད། །མཇུག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་བྱས་པའྱི་
རེས་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཞྱིང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གང་དུ་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་དག་བྱེད་པའོ། །གཞྱི་ནྱི་ལས་ཀྱི་
ལམ་མོ། །སོར་བ་ནྱི་དེའྱི་དོན་དུ་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་བྱེད་པའོ། །སེམས་པ་ནྱི་གང་གྱིས་ལས་ཀྱི་ལམ་མཐར་
ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་དེ་དག་ལ་དེ་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ནྱི་བྱའོ། །དེ་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ནྱི་ཕྱྱིས་བྱའོ་
སམ་དུ་སེམས་པ་སེ། ལ་ལའྱི་མཇུག་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཁོ་ན་ལས་དེ་ལྱི་བར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་སྱིན་པར་
ངེས་པར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལ་ལའྱི་ནྱི་ཞྱིང་གྱི་དབང་ཁོ་ནས་སོ། །ཞྱིང་དེ་ྱིད་ལ་གཞྱིའྱི་དབང་གྱིས་ལྱི་བར་
འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ཕ་དང་མ་ལ་སོག་གཅད་པས་ལྱི་བར་འགྱུར་བ་ལྟར་མ་བྱྱིན་པར་
བླངས་པ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་སར་བར་བྱའོ། །གང་གྱི་ཐམས་ཅད་
ཆེ་བ་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ལས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་ཆེས་ལྱི་བ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གང་གྱི་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
ཆུང་བ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ལས་བྱས་པ་དང་བསགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཇྱི་ལྟར་ན་ལས་བསགས་པ་ཡྱིན་ཞེ་
ན། བསམས་བཞྱིན་པ་དང་རྫོགས་པ་དང་། །མྱི་འགོད་གེན་པོ་མེད་པ་དང་། །འཁོར་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་
ལས། །བསགས་པའྱི་ལས་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན། །བསམས་བཞྱིན་པ་ལས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཆེད་དུ་བསམས་ནས་
བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི་བློ་སོན་དུ་མ་བཏང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་བབ་ཅོལ་དུ་བྱས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའོ། །རྫོགས་པས་ཇྱི་
ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ེས་པར་སད་པ་གཅྱིག་གྱིས་ངན་སོང་དུ་འགོ་ལ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གསུམ་གྱི་བར་གྱིས་འགོ་
བ་དང་། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་གཅྱིག་གྱིས་ངན་སོང་དུ་འགོ་ལ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བཅུའྱི་བར་གྱིས་འགོ་བ་དེ་གང་
ཞྱིག་གྱིས་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་དེར་འགོ་བར་འགྱུར་བ་རྫོགས་པར་མ་བྱས་ན་ཡང་ལས་དེ་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི་བསགས་
པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྫོགས་ན་ནྱི་བསགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་འགོད་པ་དང་། གེན་པོ་མེད་པས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
ལས་དེ་ལ་ཡྱིད་ལ་གཅགས་པ་མེད་པ་དང་། གེན་པོ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཁོར་ལས་ཇྱི་ལྟ་བ་ཞེ་ན། མྱི་དགེ་བ་
ལ་འཁོར་ཡང་མྱི་དགེ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་སྱིན་པ་འབྱྱིན་པར་ངེས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་བ་ལ་ཡང་སར་བར་བྱའོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་བྱས་པའྱི་ལས་ནྱི་མ་བསགས་པ་ཡྱིན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པས་མཆོད་རེན་ལ་སྱིན་པ་བྱྱིན་པ་ནྱི་བདག་གྱི་དོན་དུའོ་ཞེས་བཤད་པ། དེ་ལ་
ལོངས་སོད་པར་བྱེད་པ་མེད་ན་ཇྱི་ལྟར་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བསོད་ནམས་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ།
བཏང་བའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་བཏང་བ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཡོངས་སུ་ལོངས་སོད་པ་ལས་བྱུང་བ་
ནྱི་སྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་ལོངས་སད་པ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ལ་མཆོད་རེན་ལ་བཏང་
རྒྱུས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་ཡོངས་སུ་ལོངས་སོད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་མེད་དོ། །དེ་ལ་ལེན་པ་སུ་ཡང་མེད་
ན་ཇྱི་ལྟར་བསོད་ནམས་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལེན་པར་བྱེད་པ་ཡོད་ན་ནྱི་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར་ལ། མེད་ན་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཡང་རྒྱུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། སུ་ལ་ཡང་ཕན་བཏགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏེ།
གལ་ཏེ་ཕན་བཏགས་པ་ཁོ་ནས་བསོད་ནམས་སུ་གྱུར་ན་ནྱི། བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་པ་དང་། ཡང་
དག་པའྱི་ལྟ་བ་བསོམས་པ་རྣམས་བསོད་ནམས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་མཆོད་རེན་ལ་ཡང་བསོད་ནམས་
སུ་འདོད་པར་བྱའོ། །ལེན་མེད་བྱམས་སོགས་བཞྱིན། ཇྱི་ལྟར་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལེན་པར་བྱེད་པའམ།
གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་མེད་ཀང་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་མཐུས་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཡོན་
ཏན་དང་ལྡན་པ་འདས་ཀང་དེ་ལ་དད་པ་བྱས་པ་རང་གྱི་སེམས་ལས་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་སྱིན་
པ་དང་མཆོད་པར་བྱ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ལས་དེ་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་པའྱི་དད་པ་
ནྱི་ཆེས་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་དག་གསད་པའྱི་བསམ་པ་ཅན་དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་ལུས་དང་
ངག་གྱི་ལས་དེ་ཤྱི་བཞྱིན་དུ་དགའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་བྱེད་ན་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པ་ཆེས་མང་དུ་སེ་བར་འགྱུར་
གྱི་བསམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། སོན་པ་འདས་ཀང་དེ་ལ་དད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་
སྱིན་པ་དང་མཆོད་པའྱི་བྱ་བ་བྱེད་ན་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་སེ་བར་འགྱུར་གྱི་དད་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་ཞྱིང་བཟང་པོ་ལ་སྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ས་བོན་འབྲས་བུ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཞྱིང་ངན་པ་
ལ་བྱྱིན་ན་འབྲས་བུ་ཡྱིད་དུ་འོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་མྱི་འཁྲུལ་ཕྱྱིར། །ངན་པའྱི་ཞྱིང་ལའང་
འབྲས་ཡྱིད་འོང་། །ཞྱིང་ངན་པ་ལ་ཡང་ས་བོན་ལས་འབྲས་བུ་མྱི་འཁྲུལ་བ་མཐོང་སེ། རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ས་བོན་
ལས་ནྱི་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་འབྲས་བུ་མངར་བ་ཁོ་ན་སེ་ལ། ནྱིམ་པའྱི་ས་བོན་ལས་ནྱི་ནྱིམ་པའྱི་འབྲས་བུ་ཁ་བ་ཁོ་ན་
སེའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཞྱིང་ངན་པ་ལ་ཡང་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་སྱིན་པའྱི ་ས་བོན་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

གྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཁོ་ན་འགྲུབ་ཀྱི་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱིང་གྱི་སོན་གྱིས་ནྱི་ས་བོན་
དེའྱི་འབྲས་བུ་ཆུང་བའམ། འབྲས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱི་
ཞར་ལ་འོངས་པ་དང་བཅས་ཏེ་རྫོགས་སོ།། །།ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་བྱུང་བ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེས་སྨྲས་པ།
འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་མྱི་དགེའྱི་གཟུགས། །དེ་སྤང་ཚུལ་ཁྱིམས། གཟུགས་མྱི་དགེ་བ་ནྱི་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་སྤོང་བ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་ནོ། །སྤོང་བ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་སོ། །རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་
གང་གྱིས་སྤོང་བར་བྱེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་སྤོང་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་འཆལ་
པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་སྤོང་བ་འབའ་ཞྱིག་ཀང་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནྱི་བཅད་པ་
ཡང་། །རང་བཞྱིན་གྱིས་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་མ་ཡྱིན་ཡང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཅད་པ་
དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟས་ལ་སོགས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་སྤོང་བ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་ཏེ།
སབ་པ་མནོས་པས་དེ་དག་སད་ན་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་མདོར་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །རྣམ་དག་ཡོན་ཏན་བཞྱི་ལྡན་ནོ། །ཡོན་ཏན་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བཟློག་པ་ནྱི་རྣམ་པར་མ་དག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཡོན་ཏན་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཚུལ་ཁྱིམས་དེ་
རྒྱུས་འཕེན་མ་བྱུང་། །དེ་ཡྱི་གེན་པོ་ཞྱི་ལ་བརེན། །རེ་ཞྱིག་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་འཕེན་མ་བྱུང་བ་ནྱི་
ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པའྱི་འཕེན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱུས་འཕེན་མ་བྱུང་བ་ནྱི་ཆགས་པ་
ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་དང་། ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཕེན་མ་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཆལ་པའྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གེན་པོ་ལ་བརེན་པ་ནྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྱི་བ་ལ་བརེན་པ་ནྱི་སེ་
བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་མྱི་བརེན་གྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡོངས་སུ་བསོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རྒྱུ་ལྔ་
སེ། ལས་ཀྱི་ལམ་དངོས་ཀྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ེར་བསོགས་དག་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་།
རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཕེན་མ་བྱུང་བ་དང་། དྲན་པས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་
ཡོངས་སུ་བསོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། འཇྱིགས་པའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་ནྱི་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེད་པ་དང་ཆད་པ་དང་། ངན་འགོས་འཇྱིགས་ནས་སྲུང་བ་
གང་ཡྱིན་པའོ། །ལེགས་སུ་སོན་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་སྱིད་པ་དང་། ལོངས་སོད་དང་། བཀུར་སྱི་ལ་ཆགས་ནས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

329

སྲུང་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གྱི་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ཅན་
རྣམས་ཐར་པའྱི་དོན་དུ་སྲུང་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་དྲྱི་མ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་
མེད་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་རྫོགས་སོ།། །།མམ་པར་གཞག་པའྱི་དགེ་བ་ནྱི་
སོམ་པའོ། །མམ་པར་གཞག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཅེ་ན། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་། དེ་དང་ལྷན་
ཅྱིག་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །འདྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བསོམ་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སེམས་ལ་སོ་ཕྱྱིར་རོ། །མམ་པར་མ་
བཞག་པའྱི་དགེ་བ་དེ་ནྱི་རྒྱུད་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱིས་དེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སོ་བར་
བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་ཏོག་རྣམས་ཀྱིས་ཏྱིལ་ལ་བསོས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་སྱིན་པས་ནྱི་ལོངས་སོད་ཆེན་པོར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་ན། ཡང་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བསོམས་པས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན། མཐོ་རྱིས་དོན་དུ་ཚུལ་
ཁྱིམས་དང་། །འབྲལ་བའྱི་དོན་དུ་བསོམ་གཙོའྱི་ཕྱྱིར། །སྱིན་པ་ཡང་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་དོན་དུ་ནྱི་འགྱུར་མོད་ཀྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ཀང་འབྲལ་བར་མྱི་འགྱུར་མོད་ཀྱི་བསོམ་པ་ནྱི་གཙོ་བོ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་ལས་གང་ཟག་བཞྱི་ནྱི་ཚངས་པའྱི་བསོད་ནམས་སེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ། ཚངས་པའྱི་
བསོད་ནམས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། མཚན་མ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཅན་གྱི་ལས་ཀྱི་
ཚད་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ན་རེ། བསྐལ་པར་
མཐོ་རྱིས་དག་ནས་ཕྱྱིར། །བཞྱི་ཡྱི་ཚངས་པའྱི་བསོད་ནམས་ཡྱིན། །ཞེས་ཟེར་ཏེ། བསོད་ནམས་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་
ན་བསྐལ་པར་མཐོ་རྱིས་སུ་དགའ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བ་འདྱི་ནྱི་ཚངས་པའྱི་བསོད་ནམས་ཡྱིན་ཏེ། ཚངས་
པའྱི་མདུན་ན་འདོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་བསྐལ་པར་ཐུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེ་པ་གཞན་ལས་ཀང་། ཚངས་པའྱི་བསོད་
ནམས་བསེད་པ་ནྱི། །བསྐལ་པར་མཐོ་རྱིས་དགའ་བར་གནས། །ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་འབྱུང་ངོ་། །ཟང་ཟྱིང་
གྱི་སྱིན་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེས་སྨྲས་པ། ཆོས་སྱིན་ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་
པས། །མདོ་སོགས་ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་སོན། །ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པ་ནྱི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་
པས་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་སོན་པའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་གང་དག་ཆོས་ལོག་པར་འཆད་པར་བྱེད་པའམ། སེམས་
ོན་མོངས་པ་ཅན་རེད་པ་དང་བཀུར་སྱི་དང་། གགས་པ་འདོད་པས་ཆད་པ་དེ་དག་ནྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་བསོད་
ནམས་ཆེན་པོ་མས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསོད་ནམས་བྱ་བའྱི་གཞྱིར་བྱེ་བྲག་གྱིས་དགེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །བསོད་ནམས་མྱ་ངན་འདས་པ་དང་། །ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དགེ་རྣམས་གསུམ། །བསོད་
ནམས་ཀྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཅན་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནྱི་
གང་སེས་ན་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཆོས་སུ་ནམ་འགྱུར་བ་སེ། གང་ལ་འཁོར་བའྱི་ེས་དམྱིགས་
དང་། བདག་མེད་པ་དང་། དམྱལ་བ་ལས་འདས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་གཏམ་ཐོས་ནས་སྤུ་ཟྱིང་ཞེས་བྱེད་པ་
དང་། མཆྱི་མ་འཁྲུག་ཅེས་བྱེད་པ་དེ་ལ་ནྱི། ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱ་
སེ། དབྱར་མྱུ་གུ་སེ་བ་ལས་ན་གཡུལ་གྱི་གསེབ་ན་ས་བོན་ཡོད་པར་ཤེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་
ཆ་དང་མཐུན་པ་ནྱི་དྲོ་བར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ། འོག་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །འཇྱིག་རེན་ན་
ཡྱིག་འབྲུ་དང་། རྒྱ་དང་། བགང་བ་དང་། སན་ངག་དང་། གངས་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་
ཅྱི་ཞེ་ན། རྱིགས་པའྱི་རབ་ཏུ་བཅུག་པའྱི་ལས། །རྣམ་གསུམ་ཀུན་སོང་བཅས་པ་ནྱི། །ཡྱིག་འབྲུ་རྒྱ་དང་གངས་
བཅས་པའྱི། །སན་ངག་གངས་ཏེ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །རྱིགས་པས་བཅུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་
བཅུག་པའོ། །ལས་རྣམ་པ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་སོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་ཡྱིག་འབྲུ་
དང་རྒྱ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་པས་རབ་ཏུ་བཅུག་པ་ཀུན་ནས་སོང་བ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བགང་བ་དང་།
སན་ངག་ནྱི་ངག་གྱི་ལས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྱི་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །གངས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཏེ།
ཡྱིད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོམ་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ད་ནྱི་རྣམ་གངས་ཁ་ཅྱིག་བརོད་པར་བྱ་སེ། སྱིབ་ངན་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བཅས། །ོན་མོངས་ཅན་ཆོས། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། བསྱིབས་པ་དང་། ངན་པ་ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་དག་ཡྱིན་ནོ། །དྲྱི་མེད་དགེ ག་ནོམ། ག་ནོམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི་དགེ་བ་ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ནོ། །ངན་པ་དང་ག་ནོམ་པ་དག་ལས་གཞན་པ་ནྱི་བར་མ་
ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདུས་བྱས་དགེ་བསེན་བྱ། བསེན་པར་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་དགེ་
བ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་བསེན་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདུས་མ་བྱས་བསེན་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གོམས་པར་བྱར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འབྲས་
བུའྱི་དོན་དུ་བསེན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ན་འབྲས་བུ་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་ནྱི་བླ་མ་དང་
བཅས་པ་ཡྱིན་གྱི། ཐར་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡྱིན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནྱི་མེད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཀྱི། དེ་ནྱི་དགེ་བ་དང་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་མངོན་པའྱི་
མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ་ལས་ལས་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཛོད་ཀྱི་གནས་བཞྱི་པའོ།། །།ལས་ལས་འཇྱིག་རེན་སྣ་
ཚོགས་སེས། །ཞེས་བཤད་པ། ལས་དེ་དག་ཀང་ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བསགས་པར་འགྱུར་གྱི། ཕྲ་རྒྱས་མེད་
པར་ནྱི་སྱིད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར། སྱིད་པའྱི་ར་བ་ཕྲ་རྒྱས་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ།
ོན་མོངས་པ་འཇུག་པ་ན་བྱ་བ་བཅུ་བྱེད་དེ། ར་བ་བརན་པར་བྱེད་དོ། །རྒྱུད་གནས་པར་བྱེད་དོ། །ཞྱིང་དུ་སྒྲུབ་
པར་བྱེད་དོ། །རྒྱུ་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །ལས་ཀྱི་སྱིད་པ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །རང་གྱི་ཚོགས་
ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །དམྱིགས་པ་ལ་ཀུན་དུ་རོངས་པར་བྱེད་དོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུན་འཁྱིད་པར་
བྱེད་དོ། །དགེ་བའྱི་ཕྱོགས་ལས་གཡོ་བར་བྱེད་དོ། །ཁམས་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཆྱིང་བའྱི་དོན་དུ་
ཁྱབ་པར་བྱེད་དོ། །ཕྲ་རྒྱས་དེ་དག་ཀང་དུ་ཞྱིག་ཅེ་ན། མདོར་བསྡུས་ན། དྲུག་དྲུག་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དེ་
བཞྱིན་ཁོང་ཁོ་དང་། །ང་རྒྱལ་མ་རྱིག་ལྟ་བ་དང་། །ཐེ་ཚོམ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་ཞེས་སོས་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་
དབང་གྱིས་གཞན་དག་དམྱིགས་པ་ལས་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་ྱིད་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ནྱི་འོག་ནས་
བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་དྲུག་ཀང་། འདོད་ཆགས་དབྱེ་བས་བདུན་དུ་བཤད། །ཕྲ་རྒྱས་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཀང་མདོ་
ལས་འདོད་ཆགས་ཕྱེ་ནས་བདུན་དུ་བཤད་དེ། འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་དང་། ཁོང་ཁོ་བའྱི་ཕྲ་རྒྱས་
དང་། སྱིད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་དང་། ང་རྒྱལ་གྱི་ཕྲ་རྒྱས་དང་། མ་རྱིག་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་དང་། ལྟ་བའྱི་ཕྲ་
རྒྱས་དང་། ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཕྲ་རྒྱས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ། འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ྱིད་ཕྲ་རྒྱས་ཡྱིན་པས་
འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཡྱིན། དེ་ལས་ཅྱིར་
འགྱུར། གལ་ཏེ་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ྱིད་ཕྲ་རྒྱས་ཡྱིན་ན་ནྱི། འདྱི་ན་ལ་ལས་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་
ཀུན་ནས་དཀྱིས་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ལས་མང་དུ་མྱི་གནས་ལ། འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་
བྱུང་ན་ཡང་ཕྱྱིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རབ་ཏུ་ཤེས་ཤྱིང་། དེའྱི་འདོད་པའྱི་འདོད་
ཆགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་དེའྱི་མཐུས་ཡང་དག་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཀུན་ནས་འཇོམས་ཤྱིང་ཕྲ་རྒྱས་དང་བཅས་
པར་སྤོང་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་མདོ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དེ་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་
ཡྱིན་ན་ནྱི་ཕྲ་རྒྱས་ལྡན་པར་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་ནྱི་དབང་པོ་
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གསུམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་མངོན་པ་དང་འགལ་ལོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་
ན་རེ་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ྱིད་ཕྲ་རྒྱས་ཡྱིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་ྱིད་ཕྲ་རྒྱས་ཡྱིན་པའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་མདོ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། འགལ་བ་མེད་དེ། ཕྲ་རྒྱས་དང་བཅས་པ་
ནྱི་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་མདོ་ལས་ཕྲ་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བའྱི་
ས་འབྱུང་བ་ནྱི་ཐོབ་པ་ལ་ེ་བར་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་མེ་སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཆོས་
མངོན་པ་ལས་ཕྲ་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་འབྱུང་བ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཁོ་ན་ལ་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཕྲ་
རྒྱས་རྣམས་ནྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་ནྱི། སེམས་ནྱི་ོན་
མོངས་བྱེད་ཕྱྱིར་དང་། །སྱིབ་ཕྱྱིར་དགེ་དང་འགལ་ཕྱྱིར་དང་། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ོན་
མོངས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སོན་མེད་པའྱི་དགེ་བ་མྱི་སེ་བ་དང་། སེས་པ་ལས་ཀང་ཡོངས་སུ་མས་པར་
འགྱུར་བ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དེ་ལྟར་འགྱུར་ན་ནྱི་དེ་དག་
རག་ཏུ་ེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ནམ་ཡང་དམྱིགས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན་དམྱིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་བའང་
དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་འདྱིར། ཕྲ་རྒྱས་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་མྱིན། །འདྱི་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་མྱི་རུང་སེ། འདྱི་ལྟར་གང་
ཞྱིག་ཕྲ་རྒྱས་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་དེ་ཡང་འདྱི་ཐམས་ཅད་ཕྲ་རྒྱས་ཀྱིས་བྱས་པར་ནྱི་མྱི་འདོད་ཀྱི་ོན་
མོངས་པས་བྱས་པ་ཁོ་ནར་འདོད་དོ། །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་སེ་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་ནྱི་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཡྱིན་
ལ། དེ་རྫས་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕྲ་རྒྱས་ནྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་གྱི། ོན་མོངས་པ་ལ་བ་ལ་ནྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཞེས་བྱ་ལ། སད་པ་ལ་ནྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་
ལ་བ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པར་ས་བོན་གྱི་དངོས་པོས་རེས་སུ་འབྲེལ་ལོ། །སད་པ་གང་ཡྱིན་
ཞེ་ན། མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའོ། །ས་བོན་གྱི་དངོས་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། ལུས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་ལས་
སེས་པ་ོན་མོངས་པ་བསེད་པའྱི་མཐུ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་མས་སུ་མྱོང་བའྱི་ཤེས་པ་ལས་སེས་པ་དྲན་པ་
བསེད་པའྱི་མཐུ་དང་། ཡང་དཔེར་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་སཱ་ལུའྱི་འབྲས་བུ་ལས་བསེད་པའྱི་མཐུ་དང་
འདྲའོ། །གང་ཞྱིག་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་དོན་དུ་ཕྲ་རྒྱས་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དོན་གཞན་དུ་རོག་པར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བྱེད་པ་དེས་ན་དྲན་པའྱི་ས་བོན་ཡང་དོན་གཞན་དུ་བརག་པར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་མདོ་ལས་ོན་མོངས་པ་
ྱིད་ཕྲ་རྒྱས་སུ་གང་གསུངས་པ་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་སེ། དྲུག་ཚན་དྲུག་པ་ལས་འདྱིའྱི་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དེ་བདེ་
བའྱི་ཚོར་བ་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱས་པར་གསུངས་སོ་ཤེ་ན། འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཁོ་ན་
ནྱི་ཕྲ་རྒྱས་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནམ་འགྱུར་ཞེ་ན། གང་གྱི་ཚེ་ལ་བ་ན་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་ལས་དེ་ེ་
བར་བཏགས་པ་ཡྱིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཞར་ལ་འོངས་པ་བཞག་ནས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སེ།
མདོ་ལས་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་། སྱིད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཞེས་འདོད་ཆགས་ཆེ་བ་གང་ཡྱིན་པ། སྱིད་
པའྱི་འདོད་ཆགས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། ཁམས་གྱིས་ལས་སེས་སྱིད་འདོད་ཆགས། །གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ལས་སེས་པའྱི་འདོད་ཆགས་ནྱི་སྱིད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཞེས་བཤད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
དེ་སྐད་དུ་བཤད་ཅེ་ན། ཁ་ནྱི་ནང་དུ་བལྟས་ཕྱྱིར་དེར། ཐར་པའྱི་འདུ་ཤེས་བཟློག་ཕྱྱིར་བཤད། །དེ་དག་ནྱི་ཕལ་
ཆེར་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་འདོད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཁ་ཅྱིག་ཁམས་དེ་གྱིས་ལས་ཐར་པ་ཡྱིན་ནོ་སམ་པའྱི་འདུ་ཤེས་བཟློག་པའྱི་ཕྱྱིར་སྱིད་
པའྱི་འདོད་ཆགས་ཞེས་བཤད་དོ་ཞེས་གག་གོ །ལུས་ཁོ་ན་སྱིད་པ་ཡྱིན་ལ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀང་སོམས་པར་
འཇུག་པ་རེན་དང་བཅས་པ་རོ་མྱོང་བར་བྱེད་པ་ན་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ཁོ་ན་རོ་
མྱོང་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་ཆགས་དེ་ནྱི་སྱིད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཞེས་བཤད་དོ། །ཡང་ཆོས་
མངོན་པ་ལས་ཕྲ་རྒྱས་དྲུག་པོ་དེ་ལས་བཅུར་ཡང་འཆད་དེ། ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། ལྟ་བ་ལྔ་སེ་འཇྱིག་ཚོགས་
དང་། །ལོག་དང་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་དང་། །ལྟ་བ་དང་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། །བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་དང་
བཅུ། །ཕྲ་རྒྱས་དྲུག་ལས་ལྟ་བ་རྣམ་པ་ལྔར་བྱས་ན་བཅུར་འགྱུར་ཏེ། ལྟ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ལྔ་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་
ལྟ་བ་དང་། ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་
བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའོ། །ལྟ་བའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ལྔ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་།
ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྱིག་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་མོ། །ཡང་ཆོས་མངོན་པ་ལས་ཕྲ་རྒྱས་བཅུ་པོ་དེ་དག་ལས་འདོད་པ་ན་
སོད་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཅྱིག་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་སུམ་ཅུ་
ར་གཅྱིག་སེ། དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་དུ་ཡང་འཆད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། ཕྲ་རྒྱས་དེ་དག་ནྱི་མདོར་བསྡུ་ན་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཁམས་གསུམ་པའྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་
འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་སོད་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་སོ། །དེ་དག་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་
བཅུ་དང་བདུན་བདུན་བརྒྱད། །ལྟ་བ་གསུམ་གྱིས་མ་གཏོགས་པར། །འདོད་ན་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་
པ། །མཐོང་བས་རྱིམ་བཞྱིན་སྤོང་བར་བྱེད། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། ཕྲ་རྒྱས་བཅུར་བཤད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་
དག་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་བཅུ་ཡོད་དོ། །དེ་དག་ྱིད་ལ་ཀུན་འབྱུང་
འགོག་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་བདུན་དང་། འགོག་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་བདུན་ཏེ། འཇྱིག་ཚོགས་
ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་མ་གཏོགས་
སོ། །ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་བརྒྱད་དེ། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་མ་
གཏོགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕྲ་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་སོ། །དེ་དག་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྱིན་ཏེ།
བདེན་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་ནྱི་བསོམ་པས་སྤང་བྱ་ཡྱིན། །འདྱི་ལྟ་སེ། འདོད་
ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། མ་རྱིག་པ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། དབེན་པ་མཐོང་བས་ཕྱྱིས་ལམ་གོམས་པར་བྱས་
པས་སྤོང་བར་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་སེ། སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་
བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། སྡུག་བསལ་
བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་
དང་། ཐེ་ཚོམ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ།
སྡུག་བསལ་དང་། ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་།
མ་རྱིག་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། བདེན་པ་བཞྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་
ཡྱིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དེ་དག་ནྱི་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན། བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་བར་དུ་
ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་དག་གང་ཞྱིག་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་དམྱིགས་པ་ཅན་དེ་དག་ནྱི་དེ་མཐོང་བས་
སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ་ལྷག་མ་ནྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ལ་ལྟ་བ་ནྱི་བཅུ་གྱིས་ཡྱིན་
ནོ། །ཐེ་ཚོམ་ནྱི་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་ཆགས་ནྱི་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །ཁོང་ཁོ་བ་ནྱི་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །ང་རྒྱལ་ནྱི་ལྔ་ཡྱིན་
ནོ། །མ་རྱིག་པ་རྣམས་ནྱི་ལྔ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཕྲ་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་པོ་དེ་དག་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཡྱིན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནོ། །ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་དེ་དག་ྱིད། །གཟུགས་ཁམས། ཁོང་ཁོ་བ་ལྔ་བོར་ནས་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་
སུམ་ཅུ་ར་གཅྱིག་པོ་དེ་དག་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་ཇྱི་ལྟ་བར་གཟུགས་མེད་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ།
ཕྲ་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ར་གཅྱིག་སེ། །དེ་ལྟར་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་འདོད། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་མངོན་པ་དག་ན་རེ་ཕྲ་རྒྱས་
དྲུག་པོ་དེ་དག་རྣམ་པ་དང་། བྱེ་བྲག་དང་ཁམས་ཀྱི་དབྱེ་བས་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་དུ་འདོད་དོ། །ཅྱི་མཐོང་སེ་སྤང་
བར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཕྲ་རྒྱས་སུ་བཤད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ངེས་པར་མཐོང་བ་ཁོ་ནས་སྤོང་ངམ་ཞེ་ན། སྨྲས་
པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྱིད་རེ་ལས་སེས་བཟོད་པ་ཡྱིས། །གཞོམ་བྱ་མཐོང་བས་སྤང་བྱ་
ྱིད། །སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི ས་ལས་སེས་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་གང་དག་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་དེ་
དག་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་སེས་
མཐོང་དང་བསོམ་གྱིས་ཀྱིས། །བཟོད་པས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། ས་ལྷག་མ་དག་ན་ཆོས་
དང་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་འཕགས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྱིན་
ནོ། །བཟོད་པས་གཞོམ་མྱིན་བསོམ་ཁོ་ནས། །ས་ཐམས་ཅད་ན་ཕྲ་རྒྱས་གང་དག་ཤེས་པས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་
ཡོད་པ་དེ་དག་ནྱི་གྱི་གའྱི་ཡང་རག་ཏུ་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཕྱྱི་རོལ་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ནྱི་སྤོང་བ་ཁོ་ན་སེ། འདྱི་ལྟར་ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཆེན་པོའ་ི མདོ་
དང་སོན་གྱི་མཐའ་ལས་རོག་པ་སྤོང་བ་རྣམས་ལས་རག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་། ལ་ལ་རག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་
དང་། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་ཀུན་དུ་འབྱུང་བར་སྨྲ་བ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་འདོད་པའྱི་ཁམས་ལས་
དམྱིགས་པའྱི་ལྟ་བ་ཀུན་དུ་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏེ། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་འདོད་པའྱི་
ཁམས་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་
དག་ཁོ་ན་མ་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་དེ་དག་ཀང་ལྟ་བ་བསེད་པ་དང་དུས་
མམ་དུ་ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ལྷ་སྱིན་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལྟ་བ་ལྔ་མྱིང་གྱི་སོ་ནས་བསན་གྱི་རང་
གྱི་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་ནྱི་མ་བསན་པས་འདྱི་དག་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཅྱི་ཞེ་ན། བདག་དང་བདག་གྱི་རག་ཆད་དང་། །མེ་
དང་སན་ལ་མཆོག་ལྟ་དང་། །རྒྱུ་མྱིན་ལམ་མྱིན་དེར་ལྟ་བ། །དེ་དག་ལྟ་བ་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །བདག་གམ་བདག་གྱིར་ལྟ་
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བ་ནྱི། །འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའོ། །འཇྱིག་པས་ན་འཇྱིག་པའོ། །བསགས་པས་ན་ཚོགས་པ་སེ། མང་པོ་དང་ཕུང་
པོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་ཚོགས་ཀང་ཡྱིན་པས་འཇྱིག་ཚོགས་ཏེ། ེ་བར་ལེན་
པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །རག་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། རྱིལ་པོར་འདུ་ཤེས་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་བཤད་དེ། དེ་
དག་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྱི་དེ་དག་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་ན་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་
ལྟ་བའོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། ཅྱི་ནས་
ཀང་འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྱིན་གྱི། བདག་གམ་བདག་གྱི་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་
ཕྱྱིར་བདག་དང་བདག་གྱིར་ལྟ་བ་ཁོ་ན་འཇྱིག་ཚོགས་ཇྱི་ལྟ་བར་བཤད་དེ། ཇྱི་སྐད་དུ་དགེ་སོང་དག་དགེ་སོང་
ངམ། བྲམ་ཟེ་གང་ལ་ལ་བདག་གོ་སམ་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་ན་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ནྱི་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ལ་ལྟ་བ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །བདག་
ཏུ་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དངོས་པོ་དེ་ྱིད་ལ་རག་པར་ལྟ་བའམ། ཆད་པར་ལྟ་བ་ནྱི་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་སེ།
རག་པ་དང་ཆད་པའྱི་མཐར་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྡུག་བསལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བདེན་པ་ཡོད་ན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་
བ་ནྱི་ལོག་པར་ལྟ་བའོ། །ལོག་པར་ཞུགས་པའྱི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡྱིན་པ་ལས་མར་དྲང་བ་བཞྱིན་
དུ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་ཁོ་ན་བཤད་དེ། འདྱི་ནྱི་སྐུར་པ་འདེབས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ།
གཞན་དག་ནྱི་སོ་འདོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དམན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ནྱི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་
འཛིན་པའོ། །དམན་པ་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དེ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྱི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་མཆོག་ཏུ་
འཛིན་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་རྱིགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་མྱི་མངོན་པར་བྱེད་དོ། །རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་རྒྱུར་ལྟ་
བ་དང་། ལམ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ལམ་དུ་ལྟ་བ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་
སེ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའམ། སེ་དགུའྱི་བདག་པོའམ། གཞན་ཡང་རུང་སེ། འཇྱིག་རེན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ན་
དེ་ལ་ཡང་རྒྱུར་ལྟ་བ་དང་། མེ་དང་ཆུར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ན་དེ་དག་ལ་ཡང་རྒྱུར་
ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཙམ་དང་། གངས་ཅན་དང་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐར་
པའྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་ན་དེ་དག་ལ་ཡང་ལམ་དུ་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་སེ། འདྱིར་ཡང་སོགས་པའྱི་ས་མྱི་མངོན་པར་བྱས་སོ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཞེས་གག་གོ །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྱི་ལྟ་བ་ལྔ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལས་རྒྱུར་ལྟ་བ་ཚུལ་
ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་འབྱུང་བས་མཐོང་བས་སྤོང་བར་བྱ་བ་མ་
ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་ལ་ལ་དབང་ཕྱུག་གམ། སེ་དགུའྱི་བདག་པོ་ལ་རྒྱུར་ལྟ་བ་དེ་ནྱི་དེ་ལ་རག་པ་གཅྱིག་པུ་དང་
བདག་དང་བྱེད་པ་པོར་མངོན་པར་ཞེན་ནས་ལྟ་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ལྟར། དབང་ཕྱུག་སོགས་རྒྱུར་མངོན་ཞེན་
པ། དེ་ནྱི་རག་བདག་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་ཡྱིས། །རབ་ཏུ་འཇུག་པས་དེ་ཕྱྱིར་དེ། །སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བྱ་
ྱིད། །དེ་དག་ལ་རག་པ་དང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དེ་གྱིས་ནྱི་སྡུག་བསལ་མཐོང་བ་ཁོ་ནས་སྤོང་བར་འགྱུར་ཏེ།
དེ་ལྟ་བས་ན་དེས་བྱས་པ་རྒྱུར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡང་དེ་ྱིད་ཀྱིས་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་གང་མེ་དང་ཆུར་
འཇུག་པ་ལ་སོགས་པས་མཐོ་རྱིས་སུ་སེ་བའམ། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་འདག་པར་ལྟ་བ་ཇྱི་ལྟ་བུ་
ཡྱིན། དེ་ཡང་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བསན་བཅོས་ལས་འདྱི་སྐད་དུ། གང་དག་སེས་
བུ་གང་ཟག་གང་ཞྱིག་བ་ལང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། རྱི་དྭགས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བྱ་གག་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡང་
དག་པར་བླངས་ཏེ་གནས་པ་སེ། དེས་དག་པར་འགྱུར། གོལ་བར་འགྱུར། ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། བདེ་བ་
དང་སྡུག་བསལ་ལས་རྣམ་པར་འདའ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ལས་རྣམ་པར་འདས་པ་ཡང་རེས་
སུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞྱིང་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ནྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་རྒྱུར་མངོན་པར་ཡྱིད་ཆེད་པས་
ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་སེ། སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
བྱ་བ་རྒྱས་པར་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན། སྡུག་བསལ་ལ་ལོག་པར་
ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་མཐོང་བས་སྤང་
བར་བྱ་བ་གཞན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད། ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ལ་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ཡང་
སྡུག་བསལ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་གང་ལ་ལམ་ལ་དམྱིགས་པ་ལོག་པར་ལྟ་བའམ། ཐེ་ཚོམ་
ཡོད་པ་དེ་ཐར་པའྱི་ལམ་མེད་དོ་ཞེས་ལྟ་བའམ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ན་ཇྱི་ལྟར་དཔེ་དག་པར་ཡྱིད་ཆེས་པར་འགྱུར།
འོན་ཏེ་ཐར་པའྱི་ལམ་གཞན་མཆོག་ཏུ་བཟུང་ནས་འདྱི་ནྱི་ཐར་པ་ཡྱིན་གྱི་ལམ་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲའོ་ཞེ་ན། དེ་
ཡང་གཞན་དེ་ཁོ་ནས་དག་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་ལོག་པར་ལྟ་བ་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་དེ་ཡང་ལམ་མཐོང་བས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

སྤང་བར་བྱ་བ་ལ་དམྱིགས་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཡང་གང་ཞྱིག་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་
བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཡང་དག་པར་ཡྱིད་ཆེས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་མཐོང་
བས་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བས་ན་དོན་འདྱི་ནྱི་རག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །བདག་རག་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་
ཡྱིས། །ཞེས་གང་བཤད་པ། ཅྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་དེ་གྱིས་ཁོ་ནར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་བཞྱི་སེ། མྱི་རག་
པ་ལ་རག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་ལ་བདེ་བ་དང་། མྱི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བ་དང་། བདག་མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་
ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པའོ། །ཡང་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་བཞྱི་ཚན་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞེ་ན། ལྟ་བ་གསུམ་ལས་ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལོག །བཞྱི་ཚན། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ལས་རག་པར་ལྟ་བ་ནྱི། རག་པར་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གོ །ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་
འཛིན་པ་ལས་ནྱི་བདེ་བ་དང་གཙང་བར་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གོ །འཇྱིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ལས་ནྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལོག་གོ །གཞན་དག་ན་རེ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཅྱི་ལྟར་ན་བདག་གྱིར་ལྟ་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་མ་ཡྱིན།
ཅྱི་ལྟར་ན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་མ་ཡྱིན། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་མདོ་ལས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལས་ནྱི་བདག་ཁོ་ན་དབང་
བྱེད་པར་ལྟ་བ་ན། བདག་གྱིར་ལྟ་བར་འགྱུར་བར་བཤད་པ་ཡྱིན་པས། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་འདྱི་ྱིད་སོ་གྱིས་པ་ཅན་
ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་འདྱི་ལས་བདག་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བ་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་བདག་གྱིས་ཞེས་
བྱ་བ་དང་། བདག་གྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་འདྱིར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པ་གཞན་དག་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་
མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་རེན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་རྣམ་པར་བཞག་སེ། གསུམ་གང་ཞེ་ན། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་
ཕྱྱིར་དང་། དེས་རོག་ཕྱྱིར་དང་སོ་འདོགས་ཕྱྱིར། །དམྱིགས་པ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ངེས་
པར་རོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སོ་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཆད་པར་ལྟ་བ་དང་། ལོག་པར་ལྟ་བ་ནྱི་མེད་པའྱི་སོར་
ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་སོ་འདོགས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་
ནྱི་དེ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས། འདག་པར་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་
གཞན་དག་ནྱི་ངེས་པར་རོག་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་དག་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་མདོ་ལས་
མྱི་རག་པ་ལ་རག་གོ་སམ་དུ་འདུ་ཤེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་དང་། སེམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་དང་། ལྟ་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་
ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྱིར་ནྱི་ལྟ་བ་ཁོ་ན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་ལ། སེམས་དང་འདུ་ཤེས་དེའྱི་
དབང་གྱིས་ལྟ་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་དབང་གྱིས་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཏུ་བཤད་དོ། །ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མ་བཤད་ཅེ་ན། འཇྱིག་རེན་ན་གགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འཇྱིག་
རེན་ན་ནྱི་འདུ་ཤེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག །སེམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཅེས་གགས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཅེས་ནྱི་མ་གགས་
སོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་སྤང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ལྟ་བ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་
བཅས་པ་རྣམས་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེ་པ་གཞན་དག་ན་རེ་མྱི་རག་པ་ལ་རག་གོ་
སམ་པའྱི་འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་དང་། ལྟ་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གསུམ་ནས་དེ་བཞྱིན་དུ་བདག་མེད་པ་ལ་བདག་གོ་
སམ་པའྱི་བར་གསུམ་སེ། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་བཅུ་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་བརྒྱད་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །སྡུག་བསལ་བ་དང་། མྱི་གཙང་བ་ལ་འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་བཞྱི་ནྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་
བྱ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་བདེ་བ་དང་། གཙང་བའྱི་འདུ་ཤེས་དག་མེད་པར་ཇྱི་ལྟར་ན། འཕགས་པ་
འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ལ་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་སེས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་
ནྱི་འདྱི་མྱི་འདོད་དེ་གལ་ཏེ་འཕགས་པ་ལ་བདེ་བ་དང་གཙང་བའྱི་འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་ཀུན་དུ་འབྱུང་བ་དང་།
དེ་དག་གྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་དག་ཏུ་འདོད་ན་ནྱི། སེམས་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་ཀུན་དུ་འབྱུང་བས་དེ་དག་
གྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་དག་ཏུ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འདོད། བུད་མེད་དང་བདག་ལ་སེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་མེད་པར་
མྱི་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་སེ་བར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ཀང་འདྱི་ལྟར་འཕགས་པའྱི་ན་ཐོས་ཐོས་
པ་དང་ལྡན་པ་འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་འཕགས་པའྱི་བདེན་པའོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་
ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་མྱི་རག་པ་ལ་རག་གོ་སམ་དུ་འདུ་ཤེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་དང་། སེམས་ཕྱྱིན་
ཅྱི་ལོག་པ་དང་། ལྟ་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སྤོང་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་
བས་ན་ལྟ་བས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་ཁོ་ན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ཏེ། དེའྱི་དུས་སུ་འཁྲུལ་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མགལ་མེའྱི་འཁོར་ལོ་དང་། རྱི་མོའ་ི གནོད་སྱིན་ལ་འཁྲུལ་བ་
བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འོ་ན་གནས་བརན་ཀུན་དགའ་བོས། འཕགས་པ་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་
དབང་དུ་བྱས་ནས། འདུ་ཤེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་ཡྱིས། །ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་གདུང་། །ཞེས་གང་སྨྲས་པ་
ཇྱི་ལྟ་བུ། དེའྱི་ཕྱྱིར་སོབ་པས་འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་མ་སྤངས་པ་ཁོ་
ནའོ། །དེ་དག་ཀང་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཤེས་པས་སྤང་བར་འགྱུར་གྱི། དེ་
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མེད་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཐབས་ཡང་དག་པར་བསན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མདོ་དང་འགལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །ཡང་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་དབྱེ་བ་ཡོད་ཀྱི་གཞན་ལ་མེད་དམ་ཞེ་ན། ང་རྒྱལ་ལ་ཡང་ཡོད་དེ། ཇྱི་ལྟ་ཞེ་
ན། ང་རྒྱལ་བདུན། ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། ང་རྒྱལ་དང་། ལྷག་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་། ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་དང་།
ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་། མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་། ཅུང་ཟད་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་། ལོག་པའྱི་ང་རྒྱལ་
ལོ། །བྱེ་བྲག་མེད་པར་སེམས་ཁེངས་པ་ལ་ང་རྒྱལ་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་འཇུག་པའྱི་བྱེ་བྲག་ལས་ནྱི་རྣམ་པ་
བདུན་ཡྱིན་ཏེ། ཆུང་ངུ་བས་བདག་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའམ། མམ་པ་དང་མམ་མོ་སམ་དུ་སེམས་ཁེངས་
པ་ནྱི་ང་རྒྱལ་ལོ། །མམ་པ་བས་བདག་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ་སམ་པ་ནྱི་ལྷག་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལོ། །ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པ་བས་ཀང་བདག་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ་སམ་པ་ནྱི་ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་ལོ། །ེ་བར་ལེན་པའྱི་
ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བདག་གམ་བདག་གྱིས་སེམས་པ་ནྱི་ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལོ། །ཁྱད་པར་ཐོབ་པར་བྱ་བ་མ་ཐོབ་
པར་བདག་གྱིས་ཐོབ་བོ་སམ་པ་ནྱི་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལོ། །ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བས་བདག་ཅུང་ཟད་
ཅྱིག་གྱིས་དམན་ནོ་སམ་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་མ་ཡྱིན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་བདག་ཡོན་
ཏན་དང་ལྡན་ནོ་སམ་པ་ནྱི་ལོག་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལོ། །འོ་ན་བསན་བཅོས་ལས་ང་རྒྱལ་རྣམ་པ་དགུ་སེ། བདག་
མཆོག་ཡྱིན་ནོ་སམ་པ་ང་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་། བདག་དང་འདྲའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་། བདག་
དམན་ནོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་བདག་པས་མཆོག་ཡོད་དོ། །བདག་དང་མམ་པ་ཡོད་དོ། །བདག་
པས་དམན་པ་ཡོད་དོ། །བདག་པས་མཆོག་མེད་དོ། །བདག་དང་མམ་པ་མེད་དོ། །བདག་པས་དམན་པ་མེད་
དོ་སམ་པ་ང་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞེས་གང་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྣམ་པ་དགུ་པོ་དེ་དག་ནྱི་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་
ྱིད་ལས་བྱུང་བ་སེ། གསུམ་གང་ལས་ཤེ་ན། ང་རྒྱལ་དང་། ལྷག་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་། ཅུང་ཟད་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་
དག་ལས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོའ ་ི གསུམ་ནྱི་ལྟ་བ་ལ་བརེན་པའྱི་ང་རྒྱལ་གསུམ་སེ། ལྷག་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་། ང་རྒྱལ་
དང་། ཅུང་ཟད་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པའྱི་གསུམ་ནྱི་ཅུང་ཟད་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་། ང་རྒྱལ་
དང་། ལྷག་པའྱི་ང་རྒྱལ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པའྱི་གསུམ་ནྱི་ང་རྒྱལ་དང་། ལྷག་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་། ཅུང་ཟད་སམ་
པའྱི་ང་རྒྱལ་རྣམས་སོ། །རེ་ཞྱིག་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བས་བདག་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་གྱིས་དམན་ནོ་སམ་པ་
ནྱི་སེམས་ཁེངས་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཅུང་ཟད་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་དུ་རྱིགས་ན། བདག་པས་དམན་པ་མེད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དོ་སམ་པ་འདྱི་ལ་གོ་ཁེངས་པའྱི་གནས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། གང་ཞྱིག་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་
ཚོགས་དམ་པའྱི་ནང་ན་བདག་ྱིད་དམན་ཡང་ཐ་གྱིའོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཡོད་དོ། །གཞན་ཡང་འདྱི་ནྱི་
ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་ལས་བཤད་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་གྱི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལས་བསན་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་སེ། བདག་
མཆོག་ཡྱིན་ནོ་སམ་པ་འདྱི་ནྱི་དམན་པ་དང་། མམ་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ང་རྒྱལ་ཡང་
ཡྱིན་ལ། ལྷག་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཡང་ཡྱིན། ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ང་རྒྱལ་བདུན་པོ་འདྱི་
དག་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། མཐོང་དང་བསོམ་པས་ཟད་བྱ་བ། །དེ་དག་ནྱི་མཐོང་བ་
དང་བསོམ་པ་དག་གྱིས་ཟད་པར་བྱ་བ་སེ། དེ་ནས་འདྱི་སྐད་དུ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་དང་བསོམ་པས་སྤང་བར་
བྱ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྱི་འཕགས་པ་རྣམས་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་སྤངས་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཀུན་དུ་སོད་དམ་ཞེ་ན། ངེས་པ་མེད་དེ་འདྱི་ལྟར་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི། གསོད་སོགས་
ཀུན་ནས་དཀྱིས་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་གང་གྱི་ཆེད་དུ་བསམས་ཏེ། སོག་ཆགས་ཀྱི་སོག་
གཅོད་པར་བྱེད་པ་ནས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བར་བྱེད་པའྱི་བར་དེ་ནྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ་བསོམ་པས་
སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་འཇྱིག་སེད། འཇྱིག་པའྱི་སེད་པ་ཡང་བསོམ་པས་
སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འཇྱིག་པའྱི་སེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའྱི་མྱི་
རག་པ་སེ། དེ་ལ་དོན་དུ་གེར་བ་ནྱི་འཇྱིག་པའྱི་སེད་པའོ། །དེ་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་སས་ནྱི་སེ་བའྱི་སེད་པའྱི་
ཕྱོགས་བདག་ནྱི་གང་པོ་ཆེའྱི་རྒྱལ་པོ་ས་སྲུང་གྱི་བུར་གྱུར་ཀང་ཅྱི་མ་རུང་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་
བཟུང་ངོ་། །བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་བཤད་ལ། ངའོ་སམ་པའྱི་
ང་རྒྱལ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི། འཕགས་པ་ལ། རྣམ་སོགས་ངའོ་སམ་མྱི་འབྱུང་། །སོགས་པ་སོས་པས་ནྱི་འཇྱིག་
པའྱི་སེད་པའྱི་བར་དུ་བཟུང་ངོ་། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་མ་སྤངས་ཀང་མྱི་འབྱུང་ཞེ་ན། ལྟ་བས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཕྱྱིར་
རོ། །ང་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་དང་། ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་རྐེད་པ་བཅག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་ལྡང་བར་མྱི་ནུས་སོ། །གསོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་
ནྱི་ལོག་པར་ལྟ་བས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཇྱིག་པའྱི་སེད་པ་ནྱི་ཆད་པར་ལྟ་བས་རྒྱས་པར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེ་བའྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱོགས་ནྱི་རག་པར་ལྟ་བས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་དགེ་བའྱི་འགོད་
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པའམ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འགོད་པ་མྱི་དགེ་བ་ཡང་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ན་འཕགས་པ་ལ་ནྱི་མྱི་འབྱུང་སེ།
དེ་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཕྲ་རྒྱས་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་དུ་ནྱི་
ཀུན་དུ་འགོ་བ་དག་ཡྱིན། དུ་ནྱི་ཀུན་དུ་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྡུག་བསལ་རྒྱུ་མཐོང་སྤང་བྱ་བ། །ལྟ་དང་དེ་བཞྱིན་
ཐེ་ཚོམ་དང་། །གང་དེ་ལྷན་ཅྱིག་མ་འདྲེས་པའྱི། །མ་རྱིག་གང་ཡྱིན་ཀུན་དུ་འགོ། །སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་
མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ལྟ་བ་རྣམས་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་
དང་། སྡུག་བསལ་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་མ་རྱིག་པ་མ་འདྲེས་པ་ཁོ་ན་སེ། དེ་ལྟར་ན་ལྟ་
བ་བདུན་དང་། ཐེ་ཚོམ་གྱིས་དང་། མ་རྱིག་པ་གྱིས་དང་། ཕྲ་རྒྱས་བཅུ་གཅྱིག་པོ་དེ་དག་ནྱི་རང་གྱི་ཁམས་
མཐའ་དག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྐལ་བ་མམ་པའྱི་ཁམས་ཀུན་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་རེ་ཞྱིག་རྱིམ་གྱིས་
སམ་འོན་ཏེ་ཅྱིག་ཅར་ཡང་དམྱིགས། གལ་ཏེ་རྱིམ་གྱིས་ན་ནྱི་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་
ཅྱིག་ཅར་རོ་ཞེ་ན་ནྱི། སུ་ཞྱིག་འདོད་པའྱི་ཁམས་མཐའ་དག་གྱིས་འདག་པར་ཡྱིད་ཆེས་པར་འགྱུར་བའམ།
མཐའ་དག་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆེས་པར་འགྱུར། མཐའ་དག་ལ་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་དུ་དམྱིགས་སོ་ཞེས་ནྱི་མྱི་
ཟེར་རོ། །འོན་ཀང་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཅྱིག་ཅར་དུ་དམྱིགས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་
ཡོད་པ་དེ་ལ་བདག་ལ་སེད་པ་ཡོད་ལ། གང་ལ་མཆོག་དང་དག་པར་ལྟ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེའྱི་དོན་དུ་གེར་བ་
ཡོད་ཅྱིང་། དེས་ཀང་ང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བས་སེད་པ་དང་ང་རྒྱལ་དག་ཀང་རུང་ཀུན་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་
རོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་དེ་གྱི་ག་མཐོང་བ་དང་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྤང་
བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྲེན་མ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ལྟ་བའྱི་
སོབས་བསེད་པས་བཅུ་པ་ཅན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་
ན་རེ་ོན་མོངས་པ་འདྱི་གྱིས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་གྱི་ོན་མོངས་པ་སྱི་པ་འདྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་
ན་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་དག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་ཁམས་ཀུན་དུ་འགོ་བ་དག་ཏུ་ཕྲ་རྒྱས་
བཅུ་གཅྱིག་བཤད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ལས་དགུ་གང་དུ་དམྱིགས། ལྟ་བ་གྱིས་པོ་མ་གཏོགས་
སོ། །འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ལས་མ་གཏོགས་པ་ཕྲ་རྒྱས་གཞན་དགུ་ནྱི་སྐལ་བ་མྱི་
མམ་པའྱི་ཁམས་ཀུན་དུ་འགོ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །རེས་འགའ་ནྱི་སྐལ་བ་མྱི་མམ་པའྱི་ཁམས་གཅྱིག་ལ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དམྱིགས་སོ། །རེས་འགའ་ནྱི་གྱིས་ལ་དམྱིགས་ཏེ། འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་ལ་དམྱིགས་པ་
རྣམས་ལ། གཟུགས་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་དང་། འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་གཟུགས་མེད་པ་དང་
ལྡན་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་གང་དག་ཡྱིན་པ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་གྱི་ཚེ་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་
གནས་པ་ཚངས་པ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་དང་། རག་པར་ལྟ་བ་སེད་པར་བྱེད་པ་དེའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་འཇྱིག་ཚོགས་
དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་བསྐལ་བ་མྱི་མམ་པའྱི་ཁམས་ལ་དམྱིགས་པ་དག་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བདག་དང་
བདག་གྱིར་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ཡང་དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་འདྱི་
ལྟ་བ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཆོས་མངོན་པ་པ་རྣམས་ན་རེ་འདྱི་ནྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་འདྱི་ནྱི་ལོག་པའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་དེ་ལ་དམྱིགས་པ་གཞན་དག་ནྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་གྱི་འདྱི་ནྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ག་
ལས་ཤེ་ན། གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ནྱི་ཚད་མར་བྱ་དགོས་སོ། །ཡང་ཅྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཁོ་ན་ཀུན་དུ་འགོ་བ་དག་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་
ན། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་དང་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་གང་། །འབྱུང་དེའང་ཀུན་འགོ་ཐོབ་མ་གཏོགས། །ཆོས་གཞན་
ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་དུ་འགོ་བ་རྣམས་དང་། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཀང་ཀུན་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །ཐོབ་པ་རྣམས་ནྱི་འབྲས་བུ་དུ་མའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་དུ་འགོ་བ་དག་ཡྱིན་
ལ་ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་དུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུས་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་དག་ཀང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་མུ་བཞྱིར་བྱ་སེ། མུ་དང་པོ་འདྱི་མ་
འོངས་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་དུ་འགོ་བ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་
རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་དང་། བཞྱི་པ་དག་ནྱི་སར་བར་བྱའོ། །ཕྲ་རྒྱས་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་དུ་ནྱི་
ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དུ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན། འགོག་
དང་ལམ་མཐོང་སྤང་བྱ་བ། །ལོག་ལྟ་ཐེ་ཚོམ་དེ་དག་དང་། །ལྡན་དང་འབའ་ཞྱིག་མ་རྱིག་པ། །དྲུག་ནྱི་ཟག་མེད་
སོད་ཡུལ་ཅན། །འགོག་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྲ་རྒྱས་གསུམ་པོ་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་།
དེ་དག་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་མ་འདྲེས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡང་
གསུམ་པོ་དེ་དག་ྱིད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དྲུག་པོ་དེ་དག་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་
རྣམས་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དག་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལ་ཡང་། རང་གྱི་ས་པའྱི་
འགོག་པ་དང་། ལམ་ནྱི་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། །ས་དྲུག་ས་དགུའྱི་ལམ་ནྱི་དེའྱི། །སོད་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་
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ནོ། །འགོག་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ལོག་པར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་ས་པའྱི་འགོག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
ཏེ། འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི ས་པ་རྣམས་ཀྱི་
བར་དུ་ཡང་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ་ི ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་ལ་དམྱིགས་པ་འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་
ས་དྲུག་གྱི་ཆོས་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཡང་གཟུགས་དང་གཟུགས་
མེད་པའྱི་གེན་པོ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་
ཡང་ས་དགུ་པའྱི་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་ནྱི་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་དག་ཀང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་རེས་སུ་ཤེས་པ་
འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་གེན་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་ལམ་ལ་དམྱིགས་པས་འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་རེས་སུ་ཤེས་
པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་སོ། །འོ་ན་ནྱི་ཆོས་ཤེས་པ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་
གེན་པོ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ལམ་ལ་དམྱིགས་པ་དེའྱི་ས་པ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྡུག་
བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དག་དེ་དག་གྱི་གེན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་མཐའ་དག་ཀང་གེན་
པོ་མ་ཡྱིན་ལ། མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་
མཐའ་དག་གྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དང་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དང་པོ་རྣམས་ཀྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་
འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དག་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དག་ཏུ་མྱི་
འདོད་ཅེ་ན། འདོད་ཆགས་མྱིན་ཏེ་སྤང་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །འདོད་ཆགས་ནྱི་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ན་གལ་ཏེ་ཟག་པ་མེད་
པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གོ་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་བའྱི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གནོད་མྱི་བྱེད་ཕྱྱིར་ཞེ་སང་མྱིན། །གནོད་པར་བྱེད་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་ནྱི་ཁོང་ཁོ་བ་སེ་ན་འགོག་པ་དང་ལམ་
དག་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱི་དང་དག་དང་མཆོག་གྱུར་ཕྱྱིར། །ང་རྒྱལ་མ་ཡྱིན་མཆོག་འཛིན་མྱིན། །འགོག་པ་
དང་ལམ་དག་ནྱི་ཞྱི་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱིས་ཁེངས་པར་འགྱུར་བ་འོངས་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། ཡང་དག་
པའྱི་དོན་དུ་དག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་གྱིས་ལ་དག་པར་འཛིན་པ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་
འཛིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དམན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྱི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་གྱིས་ནྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

345

མཆོག་ཀང་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་པར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྲ་
རྒྱས་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་དུ་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར། དུ་ནྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་
པ་ཁོ་ནའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་དུ་འགོ་རྣམས་ནྱི། །དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་རང་གྱི་
ས། །ཐམས་ཅད་དུ་ནྱི་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཀུན་འགོ་མ་ཡྱིན་རང་རྱིས་སོ། །ཕྲ་རྒྱས་གང་དག་ཀུན་དུ་འགོ་བ་དེ་
དག་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་རང་གྱི་ས་པའྱི་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་
དུ་ནྱི་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་རང་གྱི་སར་རང་གྱི་རྱིས་ཁོ་ན་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་གྱི་
གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀང་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་
སྤང་བར་བྱ་བའྱི་རྱིས་ཁོ་ན་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀང་བསོམ་
པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ལ་རྒྱས་པའྱི་བར་དུ་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྱིར་བཏང་བར་བྱས་ནས་
དམྱིགས་ཀྱིས་སོན་པར་བྱེད་དེ། ཟག་མེད་གོང་མའྱི་ཡུལ་ཅན་མྱིན། །ཟག་པ་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་
རྣམས་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། ས་གོང་མ་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་ཀང་མ་
ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་པའྱི་དངོས་པོ་ནྱི། བདག་གྱིར་མ་བྱས་གེན་པོའ་ི ཕྱྱིར། །དངོས་
པོ་གང་ཞྱིག་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་སེད་པ་དག་གྱིས་བདག་གྱིར་བྱས་པ་དེ་ལ་ཕྲ་རྒྱས་གཞན་དག་ཀང་རྒྱས་པར་
འགྱུར་བར་ནུས་ཏེ། སྣམ་བུ་གཤེར་བ་ལ་རྡུལ་ཆགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ལ། ས་
འོག་མ་ལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་ནྱི་དེ་ དག་ལ་རྒྱས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གང་
ཞྱིག་འདྱི་ན་གནས་པ་ལས་དེ་དོན་དུ་གེར་བར་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་དང་ལམ་ནྱི་དེ་དག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། ས་
གོང་མ་ཡང་འོག་མ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་དེ་དག་ཏུ་གནས་མྱི་མཐོང་སེ། རྡོ་བསེག་པ་ལ་
རྐང་མཐྱིལ་དག་གྱི་གནས་མྱི་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ནྱི་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་དོན་
ཡྱིན་ན་དེ་དག་ནྱི་དེ་རྣམས་ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རླུང་ནད་ཅན་ལ་ཁ་ཟས་རྩུབ་པོ་རྒྱས་པར་མྱི་
འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །གང་ཞྱིག་གང་དང་མཚུངས་ལྡན་པ། །དེ་ནྱི་དེར་མཚུངས་ལྡན་སོ་ནས། རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་སར་
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ཏེ། ཕྲ་རྒྱས་གང་ཞྱིག་ཆོས་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དེ་ནྱི་དེར་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་
འགྱུར་རོ། །ནྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་དུ་མ་སྤངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟག་པ་མེད་པ་
ལ་དམྱིགས་པ་དེ་དག་ཀང་མ་ཡྱིན་སྐལ་བ་མྱི་མམ་པའྱི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་དག་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ། ཕྲ་རྒྱས་དེ་
དག་ཀང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་གྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་དག་
ལྟ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། སྐལ་བ་མྱི་མམ་པའྱི་ས་ལ་ཀུན་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་སོ། །ཕྲ་རྒྱས་དགུ་བཅུ་
ར་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་དུ་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་ཡྱིན། དུ་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གོང་མ་ཐམས་ཅད་ལུང་མ་
བསན། །རེ་ཞྱིག་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
ནོ། །ཆོས་ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ཡྱིན་ན་དེ་ཡང་དེ་གྱིས་ན་མེད་དེ། ཕ་
རོལ་པོ་ལ་ཡང་གནོད་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་ན་འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དང་། །མཐར་འཛིན་ལྷན་ཅྱིག་མ་
རྱིག་པ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། དེ་དག་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་མྱི་
འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདག་འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བར་བྱའོ་ཞེས་སྱིན་པར་བྱེད། །ཚུལ་
ཁྱིམས་སྲུང་བར་བྱེད་དོ། །ཆད་པར་ལྟ་བ་ཡང་ཐར་པའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཕྱྱི་རོལ་པའྱི་ལྟ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། བདག་མེད་པར་གྱུར་ཅྱིག བདག་
གྱི་མེད་པར་གྱུར་ཅྱིག བདག་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅྱིག བདག་གྱི་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་བྱ་བའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་
མཆོག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་ལྟ་བ་འདྱི་གྱིས་ནྱི་རང་གྱི་རྫས་ལ་ཀུན་དུ་རོངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་།
ཕ་རོལ་པོ་ལ་གནོད་པའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཐོ་རྱིས་ལ་སེད་པ་དང་། ངའོ་སམ་པའྱི་ང་
རྒྱལ་དག་ཀང་དེ་ལྟར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ན་རེ། ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་འཇྱིག་ཚོགས་
ལ་ལྟ་བ་རྱི་དྭགས་དང་བྱ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་བརག་པ་
ནྱི་མྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལྷག་མ་རྣམས་འདྱིར་མྱི་དགེ་བའོ། །ཕྲ་རྒྱས་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་འདོད་པའྱི་
ཁམས་ན་མྱི་དགེ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དུ་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་དག་ཡྱིན། དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདོད་ན་འདོད་
ཆགས་ཁོང་ཁོ་དང་། །རོངས་རྣམས་མྱི་དགེའྱི་ར་བ་ཡྱིན། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་འདོད་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཁོང་ཁོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། འཇྱིག་ཚོགས་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་
གཏོགས་པའྱི་རོངས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་གསུམ་པ་ཆགས་པ་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་
དང་། ཞེ་སང་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་དང་། གཏྱི་མུག་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཞྱིག་མྱི་དགེ་བ་ཡང་ཡྱིན་ལ་མྱི་
དགེ་བའྱི་ར་བ་ཡང་ཡྱིན་པ་དེ་ཁོ་ན་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པར་འདོད་དོ། །ཕྲ་རྒྱས་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་མྱི་དགེ་
བའྱི་ར་བ་དག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །དུ་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ར་བ་དག་ཡྱིན། དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན།
ལུང་མ་བསན་པའྱི་ར་བ་གསུམ། གསུམ་པོ་གང་དག་ཅེ་ན། དེ་ནྱི་སེད་དང་མ་རྱིག་བློ། དེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ལུང་དུ་
མ་བསན་པ་ཡྱིན་པར་སོན་ཏེ། ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ་སེད་པ་དང་མ་རྱིག་པ་དང་ཤེས་རབ་ཐ་ན་རྣམ་པ་སྱིན་པ་
ལས་སེས་པ་ཡང་རུང་སེ། གང་ཅུང་ཟད་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དེ་ར་བ་དག་
ཀང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རྣམ་གྱིས་མཐོར་འཇུག་ཕྱྱིར་དེ་ལས། །གཞན་མྱིན། ཐེ་ཚོམ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ྱིད་
དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ར་བར་འོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཡོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ང་རྒྱལ་ནྱི་ཁེངས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མཐོན་
པོར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་ཡྱིན་ཏེ། ར་བ་དང་ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཇྱིག་རེན་ན་ར་བ་རྣམས་ནྱི་བརན་པ་
དང་། འོག་ན་གནས་པ་དག་ཡྱིན་པར་མཐོང་ངོ་ཞེས་གག་གོ །བཞྱི་ཞེས་ྱི་འོག་པ། ྱི་འོག་པ་རྣམས་ནྱི་ལུང་དུ་
མ་བསན་པའྱི་ར་བ་བཞྱིར་འདོད་དེ། དེ་དག་སེད་ལྟ་ང་རྒྱལ་རོངས། །དེ་དག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་
དག་ཅེས་བྱ་བར་སོན་ཏེ། ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་སེད་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྱིག་པའོ། །ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་དེ་དག་ཁོ་ན་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ར་བ་རྣམས་སུ་འདོད་ཅེ་ན། བསམ་གཏན་པ་གསུམ་མ་རྱིག་
ལས། །འདྱི་ལྟར་བསམ་གཏན་པ་ནྱི་གསུམ་སེ། སེད་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་ཤས་ཆེ་བའྱི་བསམ་གཏན་པ་
དག་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་ཀང་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་འགྱུར་རོ། །མདོ་ལས་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་དངོས་པོ་བཅུ་
བཞྱི་གསུངས་པ་ཅྱི་དེ་དག་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་ནམ། སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན།
གཞག་པར་བྱ་བའྱི་དྲྱི་བ་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །འདྲྱི་བ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། མགོ་གཅྱིག་ཏུ་ལུང་
བསན་པར་བྱ་བ་དང་། རྣམ་པར་ཕྱེ་ནས་ལུང་བསན་པར་བྱ་བ་དང་། དྲྱིས་ནས་ལུང་བསན་པར་བྱ་བ་དང་གཞག་
པར་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། མགོ་གཅྱིག་དང་ནྱི་རྣམ་ཕྱེད་དང་། །དྲྱི་དང་གཞག་པར་ལུང་བསན་
པ། །འཆྱི་དང་སེ་དང་ཁྱད་པར་འཕགས། །བདག་གཞན་ལ་སོགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན། །བར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། ཅྱིས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཆྱི་བར་འགྱུར་རམ་ཞེས་འདྲྱི་ན། འཆྱི་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མགོ་གཅྱིག་ཏུ་ལུང་བསན་
པར་བྱའོ། །ཅྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེ་བར་འགྱུར་རམ་ཞེས་འདྲྱི་ན། ོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྱི་
སེ་བར་འགྱུར་གྱི་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་ལུང་བསན་པར་བྱའོ། །ཅྱི་མྱི་
འདྱི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ནམ་དམན་པ་ཡྱིན་ཞེས་འདྲྱི་ན། གང་ལས་ལྟོས་ཏེ་འདྲྱི་ཞེས་དྲྱིས་ནས་ལུང་
བསན་པར་བྱ་སེ། གལ་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ལ་ལྟོས་ཏེའོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནྱི་དམན་ན་ཞེས་ལུང་བསན་པར་བྱའོ། །འོན་ཏེ་
ངན་སོང་རྣམས་ལས་ལྟོས་ཏེའོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནྱི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ་ཞེས་ལུང་བསན་པར་བྱའོ། །ཅྱི་ཕུང་པོ་
རྣམས་ལས་སེམས་ཅན་གཞན་ནམ་གཞན་མ་ཡྱིན་ཞེས་འདྲྱི་ན། སེམས་ཅན་གྱི་རྫས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཞག་པར་
བྱ་སེ། མོ་གཤམ་གྱི་བུ་སོ་བསངས་སམ་དཀར་ཤམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་ལུང་མ་བསན་པ་
ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ལུང་མ་བསན་ནོ་ཞེས་དེ་ལྟ་བུར་ལུང་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཐམས་ཅད་སེ་
བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང་མགོ་གཅྱིག་ཏུ་ལུང་བསན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་ཞྱིག་ཅྱི་
གང་དག་འཆྱི་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་སེ་བར་འགྱུར་རམ་ཞེས་འདྲྱི་བ་དེ་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་ལུང་བསན་པར་བྱ་
བ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་ལ་ཡང་དམན་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་གྱི་ག་ཡོད་དེ། ལྟོས་པ་ཡྱིན་པས་མགོ་གཅྱིག་ཏུ་
གྱིས་ཀར་ལུང་བསན་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན་ལ་འབྲས་བུ་ཡང་ཡྱིན་པ་
བཞྱིན་ནོ། །གཅྱིག་ཏུ་འདྲྱི་བ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་ལུང་བསན་དུ་མྱི་རུང་བས་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་ལུང་བསན་པར་རྱིགས་
སོ། །ཕུང་པོ་དག་ལས་སེམས་ཅན་གཞན་ནམ་ཞེས་འདྲྱི་བ་འདྱི་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་ཁོ་ན་ནྱི་ལུང་བསན་པར་མྱི་རུང་བའོ། །གཞག་པར་བྱ་བའྱི་འདྲྱི་བ་གང་ཡྱིན་པ་གཞག་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་
ལུང་སོན་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན། ཆོས་མངོན་པ་རྣམས་ན་རེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་། དེའྱི་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་ཆོས་
དང་། ན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལེགས་པར་ཞུགས་པ་དང་། གཟུགས་མྱི་རག་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་མྱི་
རག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་གདགས་པ་ནས་ལམ་གདགས་པའྱི་བར་ནྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མགོ་
གཅྱིག་ཏུ་ལུང་བསན་པར་བྱའོ། །རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་ལུང་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གལ་ཏེ་འགའ་ཞྱིག་ཆོས་དག་སྨྲོས་
ཤྱིག་ཅེས་ཟེར་ན། དེ་ལ་འདས་པ་དག་དང་། མ་འོངས་པ་དག་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དག་དང་། ཆོས་མང་པོ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཞྱིག་ཡོད་ན་གང་དག་སྨྲ་བར་བྱ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་འདས་པ་དག་སྨྲོས་ཤྱིག་ཅེས་ཟེར་ན། དེ་ལ་
འདས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་གཟུགས་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བར་དུ་མང་དུ་ཡོད་ན་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །འོན་ཏེ་
གཟུགས་སྨྲོས་ཤྱིག་ཅེས་ཟེར་ན། གཟུགས་ལ་ཡང་དགེ་བ་དང་། མྱི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམ་པ་
གསུམ་ཡོད་ན་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དགེ་བ་སྨྲོས་ཤྱིག་ཅེས་ཟེར་ན། དེ་ལ་ཡང་སོག་གཅོད་པ་སྤོང་བ་
ནས་ཚིག་ཀལ་པ་ལས་སྤོང་བའྱི་བར་དུ་རྣམ་པ་བདུན་ཡོད་དོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་སོག་གཅོད་པ་
ལས་སྤོང་བ་སྨྲོས་ཤྱིག་ཟེར་ན། དེ་ལ་ཡང་མ་ཆགས་པ་དང་། ཞེ་སང་མེད་པ་དང་། གཏྱི་མུག་མེད་པ་ལས་སེས་
པ་དང་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་ལ་མ་ཆགས་པ་ལས་སེས་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་མ་
ཡྱིན་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་རྣམ་པ་གྱིས་ཡོད་ན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་བརོད་པར་བྱ་བ་
ཡྱིན་ནོ། །གཡོན་ཅན་གྱི་འདྲྱི་བ་ལ་ལུང་བསན་པ་ཡང་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ནྱི་ཆོས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཞེས་
བརོད་པར་བྱའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ནྱི་མྱི་བྱ་སེ། ཅང་མྱི་སྨྲ་བའམ། བདག་ྱིད་ལུང་སོན་དུ་གཞུག་ཅེས་བྱ་བའྱི་ཐ་
ཚིག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་གྱི་ཚེ་དེ་གྱིས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་འདྲ་བའྱི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་
ལ། དེ་གྱིས་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་ལུང་མྱི་སོན་གྱི་འདྲྱི་བ་འབའ་ཞྱིག་ཟད་ན་དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་གྱིས་ཀྱི་འདྲྱི་བ་
ཡྱིན། ཇྱི་ལྟར་ན་ལུང་དུ་སོན་མ་ཡྱིན། གང་ཞྱིག་ལམ་སྨྲོས་ཤྱིག་ཅེས་ཟེར་ན། ཅྱི་དེས་ལམ་མ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ནམ།
དྲྱི་བ་ྱིད་ཀྱིས་དེ་ལུང་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟར་དྲྱིས་ནས་ལུང་བསན་པ་མ་ཡྱིན། གཞག་པར་བྱ་བ་ནྱི་དཔེར་ན་
འཇྱིག་རེན་མཐའ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གམ། མཐའ་མེད་པ་ཞྱིག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲྱི་བ་ལུང་བསན་
པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མདོ་ཁོ་ན་ལས་བལྟ་བར་བྱ་སེ། བཙུན་པ་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་སེ་པ་རྣམས་དགེ་སོང་
དག་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ནྱི། དྲྱི་བ་ལུང་དུ་བསན་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ། བཞྱི་གང་ཞེ་ན། དགེ་སོང་དག་མགོ་གཅྱིག་ཏུ་
ལུང་དུ་བསན་པར་བྱ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཡང་ཡོད། གཞག་པར་བྱ་བའྱི་བར་དུ་ཡང་ཡོད་དེ། དགེ་སོང་དག་མགོ་གཅྱིག་
ཏུ་ལུང་བསན་པར་བྱ་བའྱི་འདྲྱི་བ་གང་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་འདྲྱི་བ་འདྱི་ནྱི། དགེ་
སོང་དག་མགོ་གཅྱིག་ཏུ་ལུང་བསན་པར་བྱ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་དག་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ། ལུང་བསན་པར་
བྱ་བའྱི་འདྲྱི་བ་གང་ཞེ་ན། ཆེད་དུ་བསམ་པར་བྱ་བའྱི་ལས་བྱས་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་མྱོང་བར་
འགྱུར་ཞེ་ན། འདྲྱི་བ་འདྱི་ནྱི་དགེ་སོང་དག་མགོ་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ། ལུང་བསན་པར་བྱ་བའྱི་འདྲྱི་བ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

སོང་དག་དྲྱིས་ནས་ལུང་བསན་པར་བྱ་བའྱི་དྲྱི་བ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་སེས་བུ་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་འདུ་
ཤེས་ཀང་གཞན་ཞྱིག་ལ། བདག་ཀང་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་དྲྱིས་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་བདག་གང་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་
ཆེད་ཞེས་འདྲྱི་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་འདྱི་སྐད་དུ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་བདག་གྱིས་ནྱི་རྱིག་པ་བདག་ཡྱིན་པར་ཤེས་སོ་
ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་འདྱི་སྐད་དུ་འདུ་ཤེས་ཀང་གཞན་ལ་བདག་ཀང་གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ།
འདྱི་ནྱི་དགེ་སོང་དག་དྲྱིས་ནས་ལུང་བསན་པར་བྱ་བའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་དག་གཞག་པར་བྱ་བའྱི་
འདྲྱི་བ་གང་ཞེ་ན། དཔེར་ན་འཇྱིག་རེན་རག་པ་ཞྱིག་གམ། མྱི་རག་པ་ཞྱིག་གམ། རག་ཀང་རག་ལ་མྱི་རག་ཀང་མྱི་
རག་པ་ཞྱིག་གམ། རག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྱི་རག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གམ། མཐའ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གམ། མཐའ་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གམ། མཐའ་ཡོད་ཀང་ཡོད་ལ་མཐའ་མེད་ཀང་མེད་པ་ཞྱིག་གམ། མཐའ་ཡོད་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་མཐའ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གམ། དེ་བཞྱིན་འོངས་པ་ཤྱི་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གམ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་སོག་
ཀང་གཞན་ལ་ལུས་ཀང་གཞན་ཞྱིག་གམ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་འདྲྱི་བ་ལྟ་བུ་སེ། འདྱི་ནྱི་དགེ་སོང་དག་གཞག་
པར་བྱ་བའྱི་འདྲྱི་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འདོན་ཏོ། །གང་ཟག་གང་གྱི་ཕྲ་རྒྱས་གང་ཞྱིག་དམྱིགས་པ་གང་ལ་རྒྱས་པར་
འགྱུར་བ་འདྱི་ནྱི་དེས་དེ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདས་པས་ནྱི་གང་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ད་ལྟར་བྱུང་བས་
ནྱི་གང་དང་ལྡན་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་འདྱི་བརོད་པར་བྱ་སེ། མདོར་བསྡུ་ན་ོན་མོངས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་འདྱི་གྱིས་ཏེ།
རང་གྱི་མཚན་ྱིད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་ང་རྒྱལ་རྣམས་སོ། །ོན་མོངས་པ་
སྱི་པ་ནྱི་ལྟ་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་མ་རྱིག་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག འདས་དང་ེར་གནས་འདོད་ཆགས་
དང་། །ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་དག་གྱིས་ནྱི། །གང་ལ་དེ་སེས་མ་སྤངས་པའྱི། །དངོས་པོ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན། །དངོས་པོ་
གང་ལ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་རྣམས་སེས་ལ་མ་སྤངས་པ་
དེ་དག་གྱི་དངོས་པོ་དེ་དང་ལྡན་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གདོན་མྱི་ཟ་
བར་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ྱིད་ཀྱིས་དེ་དག་མ་འོངས་པས། །ཀུན་དང་། གང་ལ་མ་
སྤངས་པ་དེ་དག་ཅེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་མ་འོངས་པ་
དེ་དག་ྱིད་ཀྱི་དུས་གསུམ་པའྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ཏེ། ཡྱིད་དག་གྱི་ཡུལ་ནྱི་དུས་གསུམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་གྱིས་རང་དུས་པ། འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་བ་གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་དངོས་པོ་ཁོ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ན་དང་ལྡན་ནོ། །གཞན་ཡང་གང་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་པོའ ་ི འདོད་ཆགས་དང་།
ཁོང་ཁོ་བ་སེ། སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ྱིད། མྱི་སེ་རྣམས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་
དང་། །མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་པོ་དག་གྱིས་ཀང་དུས་གསུམ་པའྱི་
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ནོ། །ལྷག་མ་ཀུན་གྱི་ཀུན་དང་ལྡན། །ལྷག་མ་ཡང་གང་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལྟ་བ་
དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། མ་རྱིག་པ་རྣམས་ཏེ། ོན་མོངས་པ་སྱི་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དུས་གསུམ་པའྱི་དངོས་
པོ་མེད་པའྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལྡན་ནོ། །ཇྱི་སྱིད་དུ་མ་སྤངས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
ནོ། །ཅྱི་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པའྱི་དངོས་པོ་རྫས་སུ་ཡོད་དམ། འོན་ཏེ་མེད། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ནྱི་དུས་ཐམས་
ཅད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་བྱེད་རྣམས་རག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་མེད་ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་དང་ངམ། དེས་
ལྡན་པའམ་བྲལ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་འདུས་
བྱས་རྣམས་རག་པ་ྱིད་དུ་དམ་མྱི་འཆའོ། །དུས་རྣམས་ཀུན་དུ་ཡོད་པར་ནྱི་གསལ་བར་དམ་འཆའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེ་ན། གསུངས་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སོང་དག་གལ་ཏེ་འདས་པའྱི་གཟུགས་ཤྱིག་ཡོད་པར་མ་གྱུར་
ན་འཕགས་པ་ན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་འདས་པའྱི་གཟུགས་ལ་མྱི་ལྟ་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། གང་གྱི་
ཕྱྱིར་འདས་པའྱི་གཟུགས་ཡོད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་འཕགས་པ་ན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་འདས་པའྱི་གཟུགས་ལ་མྱི་
ལྟ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མ་འོངས་པའྱི་གཟུགས་ཤྱིག་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ན་འཕགས་པ་ན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་
པ་མ་འོངས་པའྱི་གཟུགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། གང་གྱི་ཕྱྱིར་མ་འོངས་
པའྱི་གཟུགས་ཡོད་པ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །གྱིས་ཕྱྱིར། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་གྱིས་ལ་བརེན་ནས་
སེའོ་ཞེས་གསུངས་པ། གྱིས་གང་ཞེ་ན། མྱིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ནས་ཡྱིད་དང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བར་ཡྱིན་ཏེ།
འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དག་མེད་ན་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གྱིས་ལ་བརེན་པར་མྱི་འགྱུར་
རོ། །རེ་ཞྱིག་ལུང་ལས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཡོད་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །རྱིགས་པས་ཀང་། ཡུལ་ཡོད་
ཕྱྱིར། ཡུལ་ཡོད་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་བར་འགྱུར་གྱི་མེད་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་
པ་མེད་ན་ནྱི་དམྱིགས་པ་མེད་པའྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་དམྱིགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
ྱིད་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །འབྲས་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་འདས་པ་ཞྱིག་མེད་ན་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་ལས་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་
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འབྲས་བུར་ཡང་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། འབྲས་བུ་བསེད་པའྱི་ཚེ་ནྱི་ད་ལྟར་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མེད་དོ། །དེ་
ལྟ་བས་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཡོད་
པར་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ཕན་ཆད་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འདྱི་ཁས་བླང་བར་བྱ་དགོས་སོ་ཞེས་གགས་ཏེ། འདྱི་ལྟར། དེ་ཡོད་སྨྲ་
བའྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད། །ཡོད་པར་སྨྲ་བར་འདོད། གང་དག་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཐམས་
ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་གྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ཡྱིན་གྱི། གང་དག་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་འབྲས་བུ་མ་
བསེད་པའྱི་ལས་འདས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ནྱི་ཡོད། མ་འོངས་པ་དང་འབྲས་བུ་བསེད་ཟྱིན་པའྱི་འདས་
པ་གང་ཡྱིན་པ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ནྱི་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་སྨྲ་བ་དག་ཡྱིན་
ནོ། །ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཀང་དུ་ཞྱིག་ཅེ་ན། སྨྲས་པ། དེ་དག རྣམ་བཞྱི་དངོས་དང་མཚན་ྱིད་
དང་། །གནས་སྐབས་གཞན་གཞན་འགྱུར་ཞེས་བྱ། །དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་པ་ནྱི། བཙུན་པ་ཆོས་སོབ་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་ན་རེ་ཆོས་དུས་རྣམས་སུ་འཇུག་པ་ན་དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་གྱི་རྫས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་གསེར་གྱི་སྣོད་བཅོམ་ནས་གཞན་དུ་བྱེད་པ་ན། དབྱྱིབས་གཞན་དུ་འགྱུར་གྱི་ཁ་དོག་གཞན་
དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡང་དཔེར་ན་འོ་མ་ཞོ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ན་རོ་དང་མཐུ་དང་སྱིན་པར་བྱེད་པ་དག
ཡོངས་སུ་འདོར་གྱི་ཁ་དོག་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཀང་མ་འོངས་པའྱི་དུས་ནས་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་
སུ་འོངས་པ་ན་མ་འོངས་པའྱི་དངོས་པོ་འདོར་གྱི་རྫས་ཀྱི་དངོས་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་
ནས་འདས་པའྱི་དུས་སུ་འགོ་བ་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དངོས་པོ་འདོར་གྱི། རྫས་ཀྱི་དངོས་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
ཟེར་རོ་ཞེས་གག་གོ །མཚན་ྱིད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་པ་ནྱི་བཙུན་པ་དབྱངས་སོག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ན་རེ་ཆོས་དུས་
རྣམས་སུ་འཇུག་པ་ན་འདས་པ་ནྱི་འདས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་ལ་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་མཚན་
ྱིད་དག་ནྱི་མ་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མ་འོངས་པ་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ལ་འདས་པ་ད་ལྟར་བྱུང་
བ་དག་ནྱི་མྱི་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དག་དང་མྱི ་ལྡན་པ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་སེས་བུ་བུད་མེད་དག་ཅྱིག་ལ་ཆགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་
ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་གག་གོ །གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་པ་ནྱི་བཙུན་པ་དབྱྱིག་བཤེས་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་ན་རེ་ཆོས་དུས་རྣམས་སུ་འཇུག་པ་ན་གནས་སྐབས་དང་གནས་སྐབས་སུ་ཕྱྱིན་ནས་གནས་སྐབས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གཞན་གྱི་སོ་ནས་གཞན་དང་གཞན་ཞེས་སོན་གྱི་རྫས་གཞན་གྱི་སོ་ནས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྱི་ལུ་གཅྱིག་
གཅྱིག་གྱི་ཤོད་མྱིག་ཏུ་གཞག་ན་གཅྱིག་ཅེས་བྱ། བརྒྱའྱི་ཤོད་མྱིག་ཏུ་གཞག་ན་བརྒྱ། སོང་གྱི་ཤོད་མྱིག་ཏུ་
གཞག་ན་སོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་གག་གོ །གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་བཙུན་པ་སངས་
རྒྱས་ལྷ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ན་རེ་ཆོས་དུས་རྣམས་སུ་འཇུག་པ་ན་ས་མ་དང་ཕྱྱི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་དང་གཞན་ཞེས་
བརོད་དེ། དཔེར་ན་བུད་མེད་གཅྱིག་ལ་མ་ཞེས་ཀང་བྱ། བུ་མོ་ཞེས་ཀང་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་གག་
སེ། དེ་ལྟར་ན་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ལས་དང་པོ་ནྱི་ཡོངས་སུ་
འགྱུར་བར་སྨྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་གངས་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་བསན་པར་བྱའོ། །གྱིས་པའྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་ྱིད་
ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དུས་འཆོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སེས་བུ་ཞྱིག་བུད་མེད་ལ་ལ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཀུན་དུ་
འབྱུང་ལ། ལ་ལ་ལ་ནྱི་ལྡན་པ་འབའ་ཞྱིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱིར་ཅྱི་ཞྱིག་མཚུངས། བཞྱི་པའྱི་ཡང་དུས་གཅྱིག་ལ་
དུས་གསུམ་ཆར་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདས་པའྱི་དུས་ལ་ས་མ་དང་ཕྱྱི་མའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དག་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་
པ་ཡྱིན་ལ། དབུས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན།
གསུམ་པ་བཟང་སེ། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ཡྱིས་ནྱི། བྱ་བ་ཡྱིས། དུས་རྣམས་
རྣམ་གཞག་གང་གྱི་ཚེ་ཆོས་དེ་བྱ་བ་མྱི་བྱེད་པ་དེའྱི་ཚེ་མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ལ། གང་གྱི་ཚེ་བྱེད་པ་དེའྱི་ཚེ་ནྱི་ད་
ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན། གང་གྱི་ཚེ་བྱས་ནས་འགགས་པ་དེའྱི་ཚེ་ནྱི་འདས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གག་གོ །དེ་དག་ཐམས་
ཅད་ནྱི་ཡོངས་སུ་གོ་ན་གལ་ཏེ་འདས་པ་ཡང་རྫས་སུ་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པ་ཡང་རྫས་ས་ཡོད་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདས་
པའམ་མ་འོངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བརོད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །བྱ་བ་ཡྱིས། དུས་རྣམས་རྣམ་གཞག་ཅེས་བཤད་པ་མ་
ཡྱིན་ནམ། གལ་ཏེ་ཁྱྱིམ་དེ་ལྟ་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་མྱིག་དེ་དང་འདྲ་བའྱི་བྱ་བ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། འབྲས་བུ་འབྱྱིན་
པ་དང་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་འདས་པ་རྣམས་ཀང་འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་བྱ་བའམ་བྱ་བ་བྱེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་མཚན་ྱིད་འཆོལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ཡང་བརོད་པར་བྱ་
དགོས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཆོས་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཁོ་ནར་ཡོད་ན་རག་ཏུ་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལ། བགེགས་སུ་བྱེད། གང་གྱིས་ན་
རེས་འགའ་ནྱི་བྱ་བ་བྱེད་ལ་རེས་འགའ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ། གལ་ཏེ་རྐྱེན་རྣམས་མ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། མྱི་
རུང་སེ། རག་ཏུ་ཡོད་པ་ྱིད་དུ་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྱ་བ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་
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ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ། དེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར། བྱ་བ་ཡང་བྱ་བ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཅྱི། འོན་ཏེ་དེ་འདས་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན། མ་འོངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། ཡོད་པ་ཡང་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེས་ན་འདུས་མ་བྱས་
ཡྱིན་པས་རག་ཏུ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་གང་གྱི་ཚེ་ཆོས་བྱ་བ་མྱི་བྱེད་པ་དེའྱི་ཚེ་མ་འོངས་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་ལས་བྱ་བ་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་སོན་དེར་ཡང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་
ན་དེ་ནྱི་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་སོན་དེར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་དེ་ྱིད་དུས་སུ་མྱི་རུང་སེ། གལ་ཏེ་
ཆོས་ཁོ་ན་བྱ་བ་ཡྱིན་ན་ཆོས་དེ་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཁོ་ནར་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རེས་འགའ་ནྱི་འདས་པ་ཞེས་བྱ།
རེས་འགའ་ནྱི་མ་འོངས་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དུས་རྣམ་པར་གཞག་པ་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཆོས་གང་མ་སེས་པ་དེ་ནྱི་མ་
འོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་སེས་ལ་མ་ཞྱིག་པ་དེ་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྱིག་པ་དེ་ནྱི་འདས་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་མྱི་འགྲུབ་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། འདྱིར་དེ་ྱིད་བརོད་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཇྱི་ལྟར་ད་ལྟར་གྱི་
རྫས་སུ་ཡོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་ན་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ། ཡོད་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མ་
སེས་ཤྱིག ཆོས་དེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ནར་ཡོད་ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་མ་སེས་པ་ཞེས་བྱ་བའམ། ཞྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་
འདྱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། གང་ཞྱིག་མེད་པས་མ་སེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སོན་ཅྱི་ཞྱིག་མ་བྱུང་བར་འགྱུར། གང་ཞྱིག་
མེད་པས་ཞྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཕྱྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་མེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་གལ་ཏེ་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བྱུང་
ནས་ཀང་ཡང་མྱི་འབྱུང་བར་མྱི་འདོད་ཕན་ཆད་དུས་གསུམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་འགྲུབ་བོ། །གང་ཡང་འདུ་
བྱེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རག་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ཡང་སེ་བ་དང་།
འཇྱིག་པ་དག་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཚིག་ཙམ་སེ། ཆོས་དེ་རག་པ་ཡང་ཡོད་ལ་མྱི་རག་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
ཚིག་གྱི་ལུགས་འདྱི་ནྱི་སོན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སྨྲས་པ། རང་བཞྱིན་ཡང་ནྱི་རག་ཏུ་ཡོད། །དངོས་པོ་ཡང་
ནྱི་རག་མྱི་འདོད། །རང་བཞྱིན་ལས་ཀང་དངོས་མྱི་གཞན། །དབང་ཕྱུག་ཐ་སད་ཡྱིན་པར་གསལ། །གང་ཡང་
གསུངས་ཕྱྱིར་ཞེས་སྨྲས་པ། །ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། སོན་བྱུང་བ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འདས་པ་ཡྱིན་ལ། རྐྱེན་ཡོད་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དེ་
ལྟར་བྱས་ནས་ཡོད་དེ་ཞེས་བྱའྱི། རྫས་སུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ལྟར་བཞྱིན་དུ་ཡོད་དོ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་ཟེར། གཞན་
དུ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཡོད། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ཡོད་མོད། གལ་ཏེ་རག་ཏུ་ཡོད་ན་དེ་ཇྱི་ལྟར་འདས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

355

པ་དང་མ་འོངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ྱིད་ེ་བར་གནས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་
ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྱི་ལྟ་བ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་སོན་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་དང་། ཕྱྱིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་འབྲས་བུ་
སོན་བྱུང་བ་ྱིད་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ྱིད་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བར་འདས་པ་ཡོད་དོ། །མ་འོངས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་
གསུངས་པར་ཟད་དོ། །ཡོད་ཅེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་ཚིག་གྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་སྨྲ་བ་པོ་མར་མེ་ས་མ་
མེད་པ་ཡོད་དོ། །ཕྱྱིས་མེད་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཡང་དཔེར་ན་མར་མེ་དེ་ཤྱི་བ་ནྱི་ཡོད་མོད་ཀྱི་ཁོ་བོས་
ནྱི་མ་བསད་དོ་ཞེས་འཛེར་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཀྱི། དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དུ་རྒྱུ་དབྱུག་
ཐོགས་ཐོར་ཚུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས། ལས་འདས་པ་དང་། ཟད་པ་དང་། འགོག་པ་དང་། བྲལ་
བ་དང་། རྣམ་པར་གྱུར་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཡོད་དོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ། ཅྱི་དེ་དག་ལས་དེ་སོན་བྱུང་
བ་ྱིད་དུ་མྱི་འདོད་པར་གྱུར་ཏམ། དེ་ལས་ནྱི་རྒྱུད་དེ་ལས་དེས་ཀུན་དུ་དྲངས་པར་འབྲས་བུ་བསེད་པའྱི་མཐུ་
ཡོད་པ་ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ནར་ཡོད་ན་འདས་པ་འགྲུབ་
པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
དོན་དམ་པ་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་མདོ་ལས། མྱིག་ནྱི་སེ་བ་ན་ཡང་གང་ནས་ཀང་མྱི་འོང་ལ། འགག་པ་ན་ཡང་གང་དུ་
ཡང་སོགས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་སོང་དག་མྱིག་ནྱི་མ་བྱུང་བ་ལས་འབྱུང་ཞྱིང་བྱུང་ནས་ཀང་
སར་འཇྱིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་མ་འོངས་པའྱི་མྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པར་གྱུར་ན་མ་བྱུང་བ་ལས་
འབྱུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ད་ལྟར་གྱི་དུས་སུ་མ་བྱུང་བ་ལས་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན་མྱི་རུང་སེ།
དུས་ནྱི་དངོས་པོ་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མ་བྱུང་བ་ལས་འབྱུང་ངོ་
ཞེ་ན་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་མྱིག་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་གྱིས་ལ་
བརེན་ནས་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ནྱི་རེ་ཞྱིག་འདྱིར་ཡྱིད་དང་ཆོས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་སེ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིད་སེད་པར་བྱེད་པའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཀང་དེ་དང་
འདྲའམ། འོན་ཏེ་ཆོས་རྣམས་དམྱིགས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། རེ་ཞྱིག་གལ་ཏེ་ཆོས་
རྣམས་སེད་པར་བྱེད་པའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་མ་འོངས་པ་བསྐལ་པ་སོང་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའམ།
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཡང་ན་མྱི་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ད་ལྟར་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསེད་པར་འགྱུར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་
འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་མྱི་འཐད་དོ། །འོན་ཏེ་ཆོས་རྣམས་
དམྱིགས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཡང་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །གལ་ཏེ་
མེད་པ་ཇྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཞེ། ད་ནྱི་འདྱིར་དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟར་ཡོད་དོ་ཞེས་
སྨྲའོ། །དེའྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བྱུང་བར་གྱུར་པ་དང་། འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། འདས་
པའྱི་གཟུགས་སམ། ཚོར་བ་དྲན་པ་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ནྱི་སུ་ཡང་མྱི་ལྟའོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ་
ཞེས་བྱ་བར་ལྟའོ། །ཡང་ཇྱི་ལྟར་ད་ལྟར་གྱི་གཟུགས་མས་སུ་མྱོང་བ་དེ་ལྟར་འདས་པ་ཡང་དྲན་ནོ། །མ་འོངས་
པ་ཇྱི་ལྟར་ད་ལྟར་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་མཁྱེན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དེ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཡོད་
དོ་ཞེ་ན་ནྱི་ད་ལྟར་དུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་མེད་དོ་ཞེ་ན་ནྱི་མེད་པ་ཡང་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ྱིད་སྱིལ་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིལ་བུ་ལ་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དེ་ནྱི་
གཟུགས་དེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གེས་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་
རག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པ་དང་གེས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་སེ་བ་ཡང་
མེད་ལ་འགག་པ་ཡང་མེད་པས་འཚོ་བྱེད་ཀྱི་རོད་པ་བླངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱིག་ནྱི་ནམ་སེ་བ་ན་ཡང་གང་ནས་
ཀང་མྱི་འོང་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྱི་མདོ་ཡང་བོར་བར་འགྱུར་རོ། །ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་
བསགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀང་ཇྱི་ལྟར་ན་སྱིལ་བུ་ྱིད་ཡྱིན། དེ་དག་ཀང་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཞྱིང་མས་སུ་མྱོང་བ་
དྲན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡང་དེ་དག་དེ་བཞྱིན་དུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན་ནྱི་རག་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་མེད་དོ་ཞེ་ན་ནྱི། མེད་པ་
ཡང་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མེད་པ་ཡང་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་སེ་མཆེད་བཅུ་
གསུམ་པ་ཡང་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་སེ་མཆེད་བཅུ་གསུམ་པ་མེད་དོ་སམ་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། མྱིང་དེ་ྱིད་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ནྱི་འོ་ན་མྱིང་དེ་ྱིད་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་
བར་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་ཞྱིག་སའྱི་ས་ན་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དེའྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ས་
ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་གང་ཞྱིག་ས་མེད་པ་དོན་དུ་གེར་བ་དེ་ལ་ས་དབྱུང་དགོས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏེ་མ་འོངས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་ཡོད་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་མེད་པའྱི་བློར་འགྱུར། གལ་ཏེ་ད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལྟར་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་དེའྱི་བྱེ་བྲག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་མ་བྱུང་བ་
ལས་འབྱུང་བར་འགྲུབ་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དེ་གྱི་ག་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇྱིག་རེན་ན་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་གྱིས་ཤེས་པའམ་མཐོང་བ་འདྱི་ནྱི་
གནས་མེད་དོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ། འདྱིར་བསམ་པ་ནྱི་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་གཞན་དག་སྣང་བ་མེད་
བཞྱིན་དུ་ཡོད་པར་ལྟའྱི་བདག་ནྱི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ལྟའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། བློ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན་འདྱི་རོག་པར་ཡང་ག་ལ་འགྱུར། ཡང་ན་ཁྱད་པར་
ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
གཞན་དུ་ངའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་སོང་ཚུར་ཤོག་ཅེས་བྱ་བ་ནས་དེ་ངས་ནང་གཏམས་ན་ནུབ་ཁྱད་པར་དུ་འགོ།
ནུབ་གཏམས་ན་ནང་ཁྱད་པར་དུ་འགོ་སེ། ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་ཤེས་ལ། མེད་པ་ལ་ཡང་མེད་པར་ཤེས་སོ། །བླ་
ན་ཡོད་པ་ལ་ཡང་བླ་ན་ཡོད་པར་ཤེས་ལ། བླ་ན་མེད་པ་ལ་ཡང་བླ་ན་མེད་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་
གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ཡོད་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་
སུ་མྱི་རུང་ངོ་། །གང་ཡང་འབྲས་ཕྱྱིར་ཞེས་སྨྲས་པ། མདོ་སེ་པ་རྣམས་ནྱི་ལས་དང་འདས་པ་ལས་འབྲས་བུ་
འབྱུང་བར་མྱི་བརོད་པ་ཁོ་ནའོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཏེ། བདག་ཏུ་སྨྲ་
བ་དགག་པ་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །གང་གྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་རྫས་སུ་ཡོད་པ་དེའྱི་འབྲས་བུ་རག་ཏུ་
ཡོད་པ་ཁོ་ན་བས་དེ་ལ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། བསེད་པར་ནུས་སོ། །འོ་ན་ནྱི་སེ་བ་མ་བྱུང་བ་ལས་དང་
འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ན་ད་ནྱི་གང་ལ་གང་ཞྱིག་འདུས་ཏེ།
དེ་ལྟ་ན་ལོ་རྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་རོད་པ་སྐད་དུ་གང་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། །གང་མེད་པ་དེ་ནྱི་མེད་པ་ཁོ་
ནའོ། །མེད་པ་ལ་ནྱི་སེ་བ་ཡང་མེད་དོ། །ཡོད་པ་ལ་ནྱི་འཇྱིག་པ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ད་
ལྟར་དུ་བྱེད་པ་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ལྟར་དུ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་འདྲེན་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་རག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ། དེ་འདྲེན་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་མ་བྱུང་བ་
ལས་འབྱུང་བ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་སྐད་དུ། གང་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྱི་རྫས་སུ་ཡོད་པར་སྨྲ་
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བའྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་བསན་པ་ལ་ལེགས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། ཇྱི་སྐད་དུ་མདོ་ལས་ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ་
ཞེས་གསུངས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ནྱི་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་ཤེ་ན། ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་བྲམ་ཟེ་སེ་མཆེད་བཅུ་གྱིས་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ་
ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ན་དུས་གསུམ་སེ། དེ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་འདས་པ་
དང་མ་འོངས་པ་དག་མེད་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་དེས་སམ། དེར་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ལས་སེས་པ། དེའྱི་རྒྱུའྱི་ཕྲ་རྒྱས་
ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པ་དེས་ལྡན་ལ། དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཡོད་པས་དངོས་པོ་དང་
ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ནྱི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྱིག་དྲང་
བར་མྱི་ནུས་པ་དེ་ལ་ནྱི་འདྱི་ལྟར། ཆོས་ྱིད་དག་ནྱི་ཟབ་པ་ཡྱིན། །དེ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རོགས་པས་སྒྲུབ་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་སེས་པ་དེ་འགག་པའྱི་རྣམ་གངས་ཀང་ཡོད་དེ།
གཟུགས་སེ་ལ་གཟུགས་འགག་གོ །གཞན་སེ་ལ་གཞན་འགག་པའྱི་རྣམ་གངས་ཀང་ཡོད་དེ། མ་འོངས་པ་སེ་
ལ་ད་ལྟར་འགག་གོ །དུས་ཀང་སེ་སེ། སེ་བ་དུས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དུས་ལས་ཀང་སེ་སེ། མ་འོངས་
པའྱི་དུས་སྐད་ཅྱིག་མ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞར་ལ་འོངས་པ་འདྱི་རྫོགས་སོ།། །།ད་ནྱི་དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་
སྤངས་ན་དེ་དངོས་པོ་དེ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནམ། གང་དང་བྲལ་ན་དེས་དངོས་པོ་དེ་སྤངས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་
དཔྱད་པར་བྱ་སེ། རེ་ཞྱིག་གང་དང་བྲལ་ན་དེས་དངོས་པོ་དེ་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྤངས་ལ་དེ་དང་མ་བྲལ་བ་ཡང་
ཡོད་དེ། འདྱི་ལྟ་སེ། སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་བྱ་སྤངས་ཀང་། །ཀུན་འགོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལྡན། །དང་པོའ ་ི རྣམ་
པ་སྤངས་ཀང་དེའྱི། །ཡུལ་ཅན་དྲྱི་མ་ལྷག་རྣམས་ཀྱིས། །སྡུག་བསལ་ཤེས་པ་ནྱི་སེས་ལ། ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ་ནྱི་
མ་སེས་པའྱི་ཚེ་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་རྱིས་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་སྤངས་ཀང་དེ་ལ་དམྱིགས་
པ་ཀུན་དུ་འགོ་བ་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལྡན་ནོ། །བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་རྱིས་
ལ་ཡང་རྣམ་པ་དགུ་ལས་དང་པོའ་ི རྣམ་པ་སྤངས་ན་དེ་སྤངས་ཀང་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ལྷག་མ་
རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དངོས་པོ་གང་ལ་ཕྲ་རྒྱས་དུ་ཞྱིག་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་
འདྱི་རེ་རེ་ནས་བཤད་ན་ནྱི་བརོད་པར་བྱ་བ་མང་པོར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཅྱི་ནས་ཀང་འབད་པ་ཆུང་ངུ་ཆུང་
ངུས་འདྲྱི་བའྱི་ཚོགས་མང་པོ་གོ་བར་འགྱུར་བར་བསྡུས་ཏེ་རྣམ་པར་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །མདོར་བསྡུ་ན་ཆོས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནྱི་བཅུ་དྲུག་པོ་འདྱི་ལྟ་སེ། འདོད་པ་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལྔ་དང་། ཟག་པ་
མེད་པའོ། །སེམས་ཀང་བཅུ་དྲུག་སེ། དེ་དག་ྱིད་དོ། །དེ་ལ་ཆོས་གང་ཞྱིག་སེམས་གང་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པ་
ཤེས་པར་བྱས་ནས་འདྱི་ལ་ནྱི་ཕྲ་རྒྱས་འདྱི་དེ་སེད་ཅྱིག་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་རག་པར་
བྱའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག སྡུག་བསལ་རྒྱུ་མཐོང་གོམས་པ་ཡྱིས། །སྤང་བྱ་འདོད་ཁམས་ལས་སེས་པ། །རང་གྱི་
གསུམ་དང་གཟུགས་གཏོགས་གཅྱིག །དྲྱི་མེད་རྣམ་ཤེས་སོད་ཡུལ་ལོ། །དེ་དག་ནྱི་རང་གྱི་ཡང་ཡྱིན་ལ་གསུམ་
ཡང་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་གསུམ་མོ། །དེ་ནྱི་གཅྱིག་ཀང་ཡྱིན་ལ་གཟུགས་སུ་གཏོགས་པ་ཡང་ཡྱིན་པས་གཟུགས་
གཏོགས་གཅྱིག་སེ། དེ་ནྱི་ཚིག་རྣམ་པར་སར་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་
མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཆོས་འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ནྱི་སེམས་ལྔའྱི་
དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ཁམས་པ་གསུམ་སེ། དེ་དག་ྱིད་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་གཅྱིག་སེ། བསོམ་
པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ཁམས་ལས་སེས་རང་གྱི་
དང་། །འོག་གསུམ་གོང་གཅྱིག་དྲྱི་མེད་ཀྱི། །ཆོས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ྱིད་གཟུགས་ན་སོད་པ་ནྱི་སེམས་
བརྒྱད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ཁམས་པ་གསུམ་སེ། དེ་དག་ྱིད་དང་། ཁམས་འོག་མ་པ་གསུམ་སེ། དེ་
དག་ྱིད་དང་། ཁམས་གོང་མ་པ་གཅྱིག་སེ། བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྱི་དམྱིགས་
པ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་མེད་ལས་སེས་ཁམས་གསུམ་གཏོགས། །གསུམ་དང་ཟག་མེད་སོད་ཡུལ་ལོ། །ཆོས་
རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ྱིད་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་སེམས་བཅུའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་
པ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་སེ། དེ་དག་ྱིད་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་
འབྱུང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཁམས་གསུམ་པ་དག་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །འགོག་དང་ལམ་མཐོང་སྤང་བྱ་ཀུན། །རང་གྱིས་གགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་ལོ། །འགོག་པ་དང་ལམ་མཐོང་བས་
སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་སེམས་ནྱི་འགོག་པ་དང་ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ།
ཆོས་དེ་དག་ནྱི་དེས་གགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། འགོག་པ་མཐོང་
བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཆོས་འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སར་
བཤད་པ་ལྔ་དང་། འགོག་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་གགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་མཐོང་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་སེ། སར་བཤད་པ་ལྔ་དང་། ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་གགས་
པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་དུ་འགོག་པ་དང་། ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ཀང་འགོག་པ་དང་ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་སེམས་གགས་པ་དེའྱི་
དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པས་སེམས་དགུ་དང་། བཅུ་གཅྱིག་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་པའྱི་ཆོས་རྣམ་པ་
ལྔ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཟག་མེད་ཁམས་གསུམ་མཐའ་གསུམ་དང་། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོད་ཡུལ་ལོ། །ཆོས་ཟག་པ་
མེད་པ་རྣམས་ནྱི་སེམས་བཅུའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་པའྱི་ཐ་མ་གསུམ་སེ། འགོག་པ་དང་ལམ་
མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དོན་དེ་ྱིད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
ཕྱེད་པ་དང་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་མཐོང་དང་། །བསོམ་པས་སྤང་བྱ་
ཟག་པ་མེད། །རྣམ་ཤེས་ལྔ་བརྒྱད་བཅུ་དང་ནྱི། །རྣམ་ཤེས་བཅུ་ཡྱི་སོད་ཡུལ་ཏེ། །འགོག་དང་ལམ་མཐོང་སྤང་
བྱ་ཀུན། །རང་གྱིས་གགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་ལོ། །དེ་ལྟར་སེམས་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་པར་ཆོས་བཅུ་
དྲུག་པོ་རྣམ་པར་གཞག་པར་རྱིག་ནས། ཇྱི་ལྟར་ན་ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་པ་སར་བར་བྱ་སེ། ཕྱོགས་ཙམ་
ཞྱིག་བསན་པར་བྱ་སེ། བདེ་བའྱི་དབང་པོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཕྲ་རྒྱས་དུ་ཞྱིག་རྒྱས་པར་
འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའྱི་དྲྱི་བ་འོངས་པ་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། བདེ་བའྱི་དབང་པོ་ནྱི་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། འདོད་པ་ན་སོད་
པ་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའོ། །དེ་དག་ཀང་མདོར་
བསྡུ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འགོག་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་
གཏོགས་པ་འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་
པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ལམ་མཐོང་བ་དང་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་པོ་འདྱི་ནྱི་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ཅྱི་རྱིགས་
པར་ཕྲ་རྒྱས་འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྱིས་བཞྱི་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་འདུས་བྱས་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་དང་།
གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་རྱིས་གྱིས་དང་། ཀུན་དུ་འགོ་བ་རྣམས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བདེ་
བའྱི་དབང་པོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཕྲ་རྒྱས་དུ་ཞྱིག་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། བདེ་བའྱི་དབང་པོ་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་པོ་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་པོ་དེ་ྱིད་དང་། ཡང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་
འབྱུང་བ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པ་བཅུ་བཞྱི་པོ་འདྱི་ནྱི་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་ལ་
དམྱིགས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་
བྱུང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་བསེད་ནས་འདོད་པ་ན་སོད་པ་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་རྱིས་བཞྱི་
བཞྱི་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་འདུས་བྱས་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པར་བྱ་
སེ། ལམ་འདྱིས་གཞན་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སེ། ཕྲ་རྒྱས་གང་དག་གྱི་སེམས་ཕྲ་རྒྱས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྲ་
རྒྱས་དེ་དག་སེམས་དེ་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། སེམས་དེ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡང་མ་སྤངས་ལ་དེ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡང་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་གང་དག་ཡྱིན་པའོ། །རྒྱས་
པར་མྱི་འགྱུར་བ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། སེམས་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སྤངས་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་གང་དག་ཡྱིན་
པའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན། ོན་མོངས་ཕྲ་རྒྱས་བཅས་རྣམ་གྱིས། །ཡྱིན་ལ། ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་རྒྱས་འགྱུར་
གྱི། །སེམས་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནྱི་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། དེ་ལ་དམྱིགས་པ་མ་སྤངས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྲ་
རྒྱས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་དང་། དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སྤངས་པ་རྒྱས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་
ཕྲ་རྒྱས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེམས་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དེ་ལ་
དམྱིགས་པ་མ་སྤངས་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དག་ཁོ་ནས་ཕྲ་རྒྱས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཕྲ་རྒྱས་བཅུ་པོ་
འདྱི་དག་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་དང་པོ་ཁོ་ནར་མ་རྱིག་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་བདེན་པ་རྣམས་ལ་
ཀུན་དུ་རོངས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་སྡུག་བསལ་ནས་ལམ་གྱི་བར་དུ་མྱི་འདོད་དོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ། རོངས་ལས་ཐེ་
ཚོམ། ཐེ་ཚོམ་རོངས་པར་གྱུར་པ་ཕྱོགས་གྱིས་ཐོས་ནས་འདྱི་སྡུག་བསལ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་སྡུག་བསལ་མ་
ཡྱིན་སམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ནྱི་ལོག་ལྟ། ཐེ་ཚོམ་ལས་ལོག་པའྱི་ལྟ་
བ་འཇུག་སེ། ཐེ་ཚོམ་སེས་པ་ལོག་པར་ཐོས་པ་དང་། བསམས་པ་ལས་སྡུག་བསལ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་
ལ་སོགས་པ་ལོག་པར་ངེས་པ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནས་འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ། ལོག་པར་ལྟ་བ་ལ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་
ལྟ་བ་འཇུག་སེ། སྡུག་བསལ་ལས་ཕུང་པོ་བསལ་ནས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གག་གོ །དེ་
ནས་མཐར་འཛིན་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལས་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་འཇུག་སེ། བདག་རག་པ་དང་ཆད་པའྱི་
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མཐར་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནས་ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་མཆོག་འཛིན། མཐར་འཛིན་པ་ལས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་།
བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་འཇུག་སེ། གང་ཁོ་ན་ལ་མཐར་འཛིན་པ་དེས་དག་པར་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ནས་ལྟ། མཆོག་ཏུ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་
ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་འཇུག་སེ། གང་གྱིས་དག་པར་ཡྱིད་ཆེས་པ་དེ་ལས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་
ནས་ནྱི། རང་གྱི་ལྟ་ལ་ང་རྒྱལ་ཆགས། །དེ་ལ་ཆགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེས་ཁེངས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཞན་ལ་ཞེ་སང་། རང་གྱི་ལྟ་བ་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པར་གྱུར་པ་དེའྱི་དག་བོར་གྱུར་པ་གཞན་གྱི་ལྟ་བ་ལ་ཞེ་
སང་འཇུག་གོ །གཞན་དག་ནྱི་རང་གྱི་ལྟ་བ་བླངས་ནས་བོར་བ་གཞན་ལ་ཞེ་སང་བར་འདོད་དོ། །འདོད་ཆགས་
ལ་སོགས་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ལྟར་རྱིམ། འདྱི་ནྱི་ཕྲ་རྒྱས་བཅུ་པོ་དེ་དག་གྱི་འཇུག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་བ་ནྱི་རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་སེ་
སེ། ཕྲ་རྒྱས་སྤང་བ་མ་ཡྱིན་དང་། །ཡུལ་ནྱི་ེ་བར་གནས་པ་དང་། །ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཡྱིད་བྱེད་ལས། །ོན་
མོངས་སེ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་མ་སྤངས་ཤྱིང་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན། འདོད་
པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་དང་། མཐུན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀང་སྣང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་ཡང་
ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ནྱི་
གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་དང་ཡུལ་དང་སོར་བའྱི་སོབས་དག་ཡྱིན་ཏེ། ོན་མོངས་པ་གཞན་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སེ་བར་
རྱིག་པར་བྱའོ། །གང་ཞྱིག་རྒྱུ་ནྱི་ཚངས་པ་ཡྱིན། །རེས་འགའ་ཡུལ་གྱི་སོབས་ཁོ་ན། །སེའྱི་རྒྱུའྱི་སོབས་ཀྱིས་མ་
ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་དག་བཅོམ་པ་ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གག་གོ །ཡང་ཕྲ་རྒྱས་དེ་དག་
ྱིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཟག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་ཏེ། འདོད་པའྱི་ཟག་པ་དང་། སྱིད་པའྱི་ཟག་པ་དང་། མ་
རྱིག་པའྱི་ཟག་པའོ། །ཆུ་བོ་བཞྱི་སེ། འདོད་པའྱི་ཆུ་བོ་དང་། སྱིད་པའྱི་ཆུ་བོ་དང་། ལྟ་བའྱི་ཆུ་བོ་དང་། མ་རྱིག་
པའྱི་ཆུ་བོའ །ོ །སོར་བ་བཞྱི་སེ། དེ་དག་ྱིད་དོ། །ེ་བར་ལེན་པ་བཞྱི་སེ། འདོད་པ་ེ་བར་ལེན་པ་དང་། ལྟ་བ་ེ་
བར་ལེན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ེ་བར་ལེན་པ་དང་། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ེ་བར་ལེན་པའོ། །དེ་ལ་
རེ་ཞྱིག འདོད་ན་གཏྱི་མུག་མ་གཏོགས་པའྱི། །ོན་མོངས་ཀུན་ནས་དཀྱིས་བཅས་ཟག །མ་རྱིག་པ་རྣམས་མ་
གཏོགས་པ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་རྫས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བཞྱི་བཅུ་ར་གཅྱིག་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཟག་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། མ་རྱིག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་མ་གཏོགས་པ་ཕྲ་རྒྱས་
སུམ་ཅུ་ར་གཅྱིག་དང་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་བཅུའོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་ནྱི་མེད་པ་ན། ཕྲ་རྒྱས་ཁོ་ན་སྱིད་
པའྱི་ཟག མ་རྱིག་པ་མ་གཏོགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། མ་རྱིག་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་པར་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་རྫས་ལྔ་བཅུ་ར་གྱིས་ནྱི་སྱིད་པའྱི་ཟག་པ་ཡྱིན་ཏེ། མ་རྱིག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་
མ་གཏོགས་པ་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་ཕྲ་རྒྱས་ྱི་ཤུ་ར་དྲུག་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ྱི་ཤུ་ར་དྲུག་
གོ །དེ་ན་ཡང་རྨུགས་པ་དང་རྒོད་པ་དང་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་གྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དག་
ལས་ཀང་། །སྱིད་པའྱི་ཟག་པ་གང་ཞེ་ན། །མ་རྱིག་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་དང་། འཆྱིང་བ་དང་། ཕྲ་རྒྱས་དང་། ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་དང་།
ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་བཤད་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདྱིར་དེ་མ་སོས་ཤེ་ན། ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ་
རང་དབང་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ཕྲ་
རྒྱས་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྱིད་པའྱི་ཟག་པར་བཤད་ཅེ་ན། དེ་ལུང་མ་བསན་ཁ་ནང་བལྟས། །མམ་
གཞག་པ་ཡྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་བྱས། །དེ་གྱི་ག་ཡང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། ཁ་ནང་དུ་བལྟས་ཏེ་འཇུག་པ་དང་།
མམ་པར་གཞག་པའྱི་ས་པ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་མཐུན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ཏེ། རྒྱུ་གང་
གྱིས་སྱིད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་སྱིད་པའྱི་ཟག་པ་ཞེས་བྱའོ། །ད་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་ཁམས་
གསུམ་པ་རྫས་བཅོ་ལྔ་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་ཟག་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་རྣམ་པར་
གཞག་ཅེ་ན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ར་བ་མ་རྱིག་ཡྱིན་པས་ན། །ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་ནྱི་ཟག་པར་བསན། །ཟག་པ་དེ་
དག་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ཆུ་བོ་སོར་བའང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །ལྷ་རྣམས་གསལ་ཕྱྱིར་ལོགས་
ཤྱིག་བསན། །ལྟ་བ་རྣམས་མ་གཏོགས་པ་འདོད་པའྱི་ཟག་པ་ཁོ་ནར་འདོད་པའྱི་ཆུ་བོ་དང་། འདོད་པའྱི་སོར་བ་
ཡྱིན་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་སྱིད་པའྱི་ཟག་པ་ཁོ་ན་སྱིད་པའྱི་ཆུ་བོ་དང་། སྱིད་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ནྱི་བསལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་ཆུ་བོ་དང་སོར་བ་དག་ནྱི་ནང་དུ་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བསལ་བའྱི་རྣམ་པར་གཞག་གོ་ཞེས་གག་གོ །ཟག་པ་
མ་ཡྱིན་གོགས་མེད་རྣམས། །འཇོག་པའྱི་རེས་སུ་མྱི་མཐུན་ལོ། །ཟག་པ་རྣམས་ཀྱི་ངེས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་འཇོག་པར་
བྱེད་པས་ན་ཞེས་འོག་ནས་འཆད་ན། ལྟ་བ་རྣམས་འབའ་ཞྱིག་ནྱི་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་འཇོག་པའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་དག་ཏུ་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་མ་བཞག་གྱི་བསེས་ཏེ་ནྱི་བཞག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་གག་
གོ །དེ་ལྟར་ན་འདོད་པའྱི་ཆུ་བོ་ནྱི་རྫས་ྱི་ཤུ་ར་དགུ་སེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་བཅོ་ལྔ་
དང་། ཐེ་ཚོམ་བཞྱི་དང་། ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་བཅུའོ། །སྱིད་པའྱི་ཆུ་བོ་ནྱི་རྫས་ྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དེ། འདོད་ཆགས་
དང་ང་རྒྱལ་ྱི་ཤུ་དང་། ཐེ་ཚོམ་བརྒྱད་དོ། །ལྟ་བའྱི་ཆུ་བོ་ནྱི་རྫས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གོ །མ་རྱིག་པའྱི་ཆུ་བོ་ནྱི་རྫས་
བཅོ་ལྔ་སེ། སོར་བ་ཡང་ཆུ་བོ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་ྱིད་མ་རྱིག་བཅས། །ེར་ལེན་རྣམས་ཏེ་
ལྟ་རྣམས་གྱིས། །བྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་པའྱི་སོར་བ་མ་རྱིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫས་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱི་ཁོ་ན་
འདོད་པ་ེ་བར་ལེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྱིག་པ་ྱི་ཤུ་དང་། ཐེ་
ཚོམ་བཞྱི་དང་། ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་བཅུའོ། །སྱིད་པའྱི་སོར་བ་ེ་བར་མ་རྱིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫས་སུམ་ཅུ་ར་
བརྒྱད་ཁོ་ན་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ེ་བར་ལེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྱིག་པ་སུམ་ཅུ་དང་།
ཐེ་ཚོམ་བརྒྱད་དོ། །ལྟ་བའྱི་སོར་བ་ལས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཕྱུང་སེ། ལྟ་བ་ལ་ེ་བར་ལེན་པ་རྫས་
སུམ་ཅུ་ཡྱིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ེ་བར་ལེན་པ་ནྱི་རྫས་དྲུག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལྟ་བ་རྣམས་ལས་
ཕྱུང་ཞེ་ན། ལམ་གྱི་དགར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཕྱོགས་གྱི་ག་བསླུ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འདྱིས་ཁྱྱིམ་པ་རྣམས་ཀང་
ལམ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ལམ་དུ་འདུ་ཤེས་པས་ཟས་མྱི་ཟ་བ་ལ་སོགས་པས་བསླུས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་
ཡུལ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པས་དག་པར་ཡྱིད་ཆེས་པས་བསླུས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མ་རྱིག་པ་བསེས་ཏེ་
ེ་བར་ལེན་པར་བཤད་ལ་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་མ་བཤད་ཅེ་ན། སྱིད་པ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ེ་བར་ལེན་པ་དག་ཡྱིན་
ནོ། །མ་རྱིག་པ། འཛིན་པར་བྱེད་པ་མྱིན་ཕྱྱིར་བསེས། །མ་རྱིག་པ་ནྱི་མྱི་ཤེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་གསལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་འཛིན་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་བསེས་སོ་ཞེས་གག་གོ །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདོ་ལས་
ནྱི་འདོད་པའྱི་སོར་བ་གང་ཞེ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནས་རྒྱས་པར་འདྱིའྱི་འདོད་པ་རྣམས་ལ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་པ་
དང་། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་སེད་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་དད་ཆེ་བ་དང་། འདོད་པ་ལ་འདོད་པས་
བརྒྱལ་བ་དང་། འདོད་པ་ལ་ཞེན་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། འདོད་པ་ལ་འཆུམས་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་
ལྷག་པར་ཆགས་པ་ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེས་འདྱིའྱི་སེམས་ཡོངས་སུ་གཏུགས་ཏེ་གནས་པ་འདྱི་ནྱི་འདོད་པའྱི་
སོར་བ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དང་། ལྟ་བའྱི་སོར་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བའྱི་བར་གསུངས་སོ། །མདོ་གཞན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དག་ལས་འདུན་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀང་ེ་བར་ལེན་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་
ལ་འདུན་པའྱི་འདོད་ཆགས་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་འདོད་པ་ེ་བར་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡྱིན་པར་ཤེས་སོ། །མདོ་
དག་ལས་ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་ཁོ་ན་ཟག་པ་དང་། ཆུ་བོ་དང་། སོར་བ་དང་། ེ་བར་ལེན་པའྱི་མྱིང་དུ་གསུངས་པ་འདྱི་
ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན། ེ་བར་ལེན་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་ཕྱྱིར་དེ་
དག་ཕྲ་བ་དང་། །རེས་འབྲེལ་རྣམས་གྱིས་རྒྱས་འགྱུར་དང་། །རེས་སུ་འབྲང་བ་དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །ཕྲ་རྒྱས་རག་ཏུ་
བཤད་པ་ཡྱིན། །དེ་ལ་ཕྲ་བ་རྣམས་ནྱི་རོགས་པར་དཀའ་བས་རྒྱུ་བ་ཕྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེས་སུ་འབྲེལ་པ་ནྱི་ཐོབ་པ་
དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པས་སོ། །རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། དམྱིགས་པ་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་
པའྱི་སོ་ནས་སོ། །རེས་སུ་འབྲང་བས་ནྱི་སོར་བ་མེད་པར་ཏེ། བཟློག་བཞྱིན་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མངོན་པར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་དེ་དག་གྱིས་ན་ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་དག་འཇོག་བྱེད་ཟག་བྱེད་དང་། །ཁྱེར་
བར་བྱེད་དང་འབྱར་བྱེད་དང་། །ེ་བར་འཛིན་ཕྱྱིར་ཟག་ལ་སོགས། །དེ་དག་གྱི་ནྱི་ངེས་ཚིག་ཡྱིན། །འཁོར་བར་
འཇོག་པར་བྱེད་པ་དང་། །སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ནས་མནར་མེད་པའྱི་བར་དུ་སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ར་ནས་འཛག་པས་ན་
ཟག་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཁྱེར་བར་བྱེད་པས་ན་ཆུ་བོ་དག་ཡྱིན་ནོ། །འབྱར་བར་བྱེད་པས་ན་སོར་བ་དག་ཡྱིན་
ནོ། །ེ་བར་འཛིན་པས་ན་ེ་བར་ལེན་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་སྐད་དུ་འདྱི་དག་གྱིས། རྒྱུས་ཡུལ་རྣམས་ལ་འཛག་
པར་བྱེད་པས་ན་ཟག་པ་རྣམས་ཡྱིན་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པས་དཔེར་ན་གྲུ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་ཆེན་པོས་ཆུའྱི་
བཟློག་ཕྱོགས་སུ་བཀྱི་བ་དེ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་དེ་དག་ྱིད་མེད་པར་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཆུའྱི་འབབ་ཕྱོགས་སུ་
འཁྱེར་བར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་མདོའ ་ི ཚིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་
ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆུ་བོ་དག་སེ། དེའྱི་རེས་སུ་འབྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱིས་དེ་དག་དང་ལྡན་པ་འཁྱེར་བར་འགྱུར་
རོ། །ཆེ་བ་དང་ཀུན་དུ་མྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་སོར་བ་དག་སེ། སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་དང་སོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རམ།
ཡང་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་རེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་སོ་ནས་སོ། །འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ེ་བར་
ལེན་པ་རྣམས་ནྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཆེས་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཀུན་དུ་སོར་སོགས་ཀྱི། །དབྱེ་བས་
ཡང་རྣམ་ལྔར་བཤད་དོ། །ཕྲ་རྒྱས་དེ་དག་ྱིད་ཀུན་དུ་སོར་བ་དང་། འཆྱིང་བ་དང་། ཕྲ་རྒྱས་དང་། ེ་བའྱི་ོན་
མོངས་པ་དང་། ཀུན་ནས་དཀྱིས་པའྱི་དབྱེ་བས་ཡང་རྣམ་པ་ལྔར་ཕྱེ་ནས་བཤད་དེ། དེ་ལ་ཀུན་དུ་སོར་བ་ནྱི་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

དགུ་སེ། རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྱིག་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་འཛིན་
པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། ཕྲག་དོག་དང་། སེར་སྣའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའྱི་ཀུན་དུ་
སོར་བ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཏེ། དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་དང་གཞན་དག་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་པར་སོར་
བར་བྱའོ། །ལྟ་བའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་ནྱི་ལྟ་བ་གསུམ་མོ། །མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་ནྱི་ལྟ་བ་གྱིས་
སོ། །དེ་གྱིས་ཀྱི་ཕྱྱིར་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བས་
ལྡན་ཞྱིང་ལྟ་བའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་མ་ཡྱིན་པ། དེ་ལ་ལྟ་བའྱི་ཕྲ་རྒྱས་རྒྱས་པར་མྱི་འགྱུ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་ཡོད་
དམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་ཡོད་དེ། ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ་སེས་པ་ལ་འགོག་པ་ཤེས་པ་མ་སེས་པའྱི་ཚེ་འགོག་པ་དང་
ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་
པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་རེས་སུ་ཆགས་པའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་དེ་ལ་དམྱིགས་
པར་ལྡན་ལ་ལྟ་བའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བས་ནྱི་མྱི་ལྡན་ཏེ། ཀུན་དུ་འགོ་བ་ནྱི་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ་ཀུན་དུ་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་
པ་དེ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཅན་ལྟ་བའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་ནྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་ལ་ལྟ་
བའྱི་ཕྲ་རྒྱས་དག་ནྱི་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཏེ། མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ལྟ་བ་དེ་དག་ཁོ་ན་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སོ་
ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་དུ་སོར་བ་དག་གྱི་ནང་དུ་ལྟ་བ་གསུམ་ནྱི་ལོགས་
ཤྱིག་ཏུ་ལྟ་བའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བར་བཤད་ལ། གྱིས་ནྱི་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བའྱི་
ནང་དུ་བཤད་ཅེ་ན། རྫས་དང་མཆོག་འཛིན་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ལྟ་གྱིས་ཀུན་དུ་སོར་གཞན་ནོ། །ལྟ་བ་མཆོག་
གསུམ་ཡང་རྫས་བཅོ་བརྒྱད་ཡྱིན་ལ། མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ལྟ་བ་གྱིས་ཀང་རྫས་བཅོ་བརྒྱད་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ།
དེའྱི་ཕྱྱིར་རྫས་མམ་པས་འདྱི་གྱིས་ཀུན་དུ་སོར་བས་གཞན་དུ་བྱས་སོ་ཞེས་གག་གོ །འདྱི་གྱིས་ནྱི་མཆོག་
ཏུ་འཛིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པར་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་འདྱི་
གྱིས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བཤད་དེ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་
དག་ཏུ་ཕྲག་དོག་དང་། སེར་སྣ་ནྱི་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་ཀུན་དུ་སོར་བ་གྱིས་སུ་བཤད་ལ། ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་
གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་ཕྱྱིར་གྱི་ག་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི། །མྱི་དགེ་རང་དབང་དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །ཕྲག་དོག་སེར་སྣ་དེ་
དག་ལས། །ལོགས་ཤྱིག་ཀུན་སོར་གྱིས་སུ་བཤད། །གང་ལ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་དགེ་བ་དང་རང་དབང་ཅན་འདྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གྱིས་ཀ་ཡོད་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་གཞན་ནྱི་མེད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གང་གྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་
བརྒྱད་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་དེ་ལྟར་འགྱུར་གྱི། གང་གྱི་བཅུ་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཁོ་བ་དང་འཆབ་པ་ཡང་རྣམ་པ་གྱི་ག་
ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལ་ལན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཞན་དུ་ཀུན་དུ་སོར་བ།
ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་རྣམ་ལྔ། །གསུངས་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་
ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། གནོད་སེམས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་
དག་ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཐ་མའྱི་ཆ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཐ་མའྱི་ཆ་ནྱི་འདོད་པའྱི་
ཁམས་ཡྱིན་ལ། འདྱི་དག་ཀང་དེའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་གྱིས་ཀྱིས་འདོད་པ་ལས་མྱི་འདའ་ལ།
གསུམ་པོ་ཡྱིས་ནྱི་ཕྱྱིར་ཟློག་བྱེད། །འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། གནོད་སེམས་དག་གྱིས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་
ལས་མྱི་འདའོ། །འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གྱིས་ནྱི་འདས་ཀང་ཕྱྱིར་ཟློག་པར་བྱེད་དེ། སོ་བ་
དང་། རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གསུམ་གྱིས་ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཐ་མ་སོ་
སོའ ་ི སེ་བོ་ྱིད་ལས་མྱི་འདའ་ལ། གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་འདོད་པའྱི་ཁམས་ལས་མྱི་འདའ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་
འདྱི་དག་ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་གྱི་ཚེ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་ཀུན་དུ་སོར་
བ་གསུམ་ཡོངས་སུ་གཏུགས་ཏེ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པ་དྲུག་སྤངས་པ་ཡྱིན་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལྟ་བ་གསུམ་
བོར་ལ། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གསུམ་
ཁོ་ན་གསུངས་ཤེ་ན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བརོད་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་། སོ་དང་ར་བ་བསྡུས་ཕྱྱིར་
གསུམ། །དུ་བཤད་དེ། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རྣམ་པ་གཅྱིག་དང་། རྣམ་པ་གྱིས་དང་།
རྣམ་པ་བཞྱི་དག་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་གྱི་སོ་ནྱི་འདྱི་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་སོ། །གཞན་ཡང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ནྱི་
འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་རབ་ཏུ་བཅུག་ལ། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་
ཏུ་འཛིན་པས་རབ་ཏུ་བཅུག ལོག་པར་ལྟ་བ་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་རབ་ཏུ་བཅུག་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ར་བ་བསྡུས་སོ་ཞེས་
ཟེར་རོ་ཞེས་གག་གོ །གཞན་དག་ན་རེ། འགོ་མྱི་འདོད་དང་ལམ་ནོར་དང་། །ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དེ་སེད་ཅྱིག །ཐར་
པ་བགོད་པ་བགེགས་བྱེད་པ། །དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར་ན་གསུམ་བསན་ཏོ། །ཡུལ་གཞན་དུ་བགོད་པར་བྱ་བ་ལ་བར་ཆད་
བྱེད་པ་ནྱི་གསུམ་ཡོད་དོ། །འགོ་མྱི་འདོད་པ་དང་། ལམ་གཞན་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་ནོར་བ་དང་། ལམ་ལ་ཐེ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཚོམ་ཟ་བའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཐར་པ་བགོད་པར་བྱ་བ་ལ་ཡང་གསུམ་པོ་དེ་དག་ྱིད་བར་ཆད་བྱེད་དེ། དེ་ལ་འཇྱིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་ནྱི་ཐར་པས་སྐྲག་པར་འགྱུར་བས་འགོ་མྱི་འདོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་
ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་ནྱི་ལམ་གཞན་ལ་ཡང་དག་པར་བརན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་ནོར་བར་འགྱུར་རོ། །ཐེ་ཚོམ་
གྱིས་ནྱི་ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་ཐར་པར་བགོད་པའྱི་བར་
ཆད་བྱེད་པ་དེ་དག་སྤང་བར་སོན་པ་ན་ོན་མོངས་པ་གསུམ་ཁོ་ན་སྤང་བར་བསན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཀུན་དུ་སོར་བ་ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལྔ་བཤད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཡང་། གོང་མའྱི་ཆ་དང་
མཐུན་ལྔ་ྱིད། །ཇྱི་ལྟ་ཞེ་ན། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ལས་སེས་པའྱི། །འདོད་ཆགས་གྱིས་རྒོད་ང་རྒྱལ་
རོངས། །ཞེས་ཏེ། འདྱི་དག་གྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་གོང་མ་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལྔ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་གཟུགས་ཀྱི་
འདོད་ཆགས་དང་། གཟུགས་མེད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་། རྒོད་པ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྱིག་པ་སེ། དེ་དག་
མ་སྤངས་པར་ཁམས་གོང་མ་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཀུན་དུ་སོར་བའྱི་སྐབས་རྫོགས་སོ།། །།འཆྱིང་བ་
རྣམས་གང་ཞེ་ན། འཆྱིང་བ་ནྱི་གསུམ་སེ། འཆྱིང་བ་འདོད་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་། འཆྱིང་བ་ཞེ་སང་དང་། གཏྱི་
མུག་ཐམས་ཅད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གསུམ་པོ་ནྱི་འཆྱིང་བར་བཤད་ཅེ་ན། ཚོར་བའྱི་དབང་གྱིས་འཆྱིང་བ་
གསུམ། །ཚོར་བ་གསུམ་གྱི་དབང་གྱིས་འཆྱིང་བ་གསུམ་སེ། བདེ་བའྱི་ཚོ་བ་ལ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དམྱིགས་པ་
དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། སྡུག་བསལ་ལ་ནྱི་ཞེ་སང་ངོ་། །བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་
སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་གཏྱི་མུག་སེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དག་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་
རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་སར་བཤད་པ་ཁོ་ནར་ཟད་
དོ། །ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་གང་དག་ོན་མོངས་པ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་ེ་
བའྱི་ོན་མོངས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ེ་བར་ོན་མོངས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ོན་མོངས་ལས་གཞན་
ོན་མོངས་ཅན། །སེམས་བྱུང་འདུ་བྱེད་ཕུང་ཞེས་བྱ། །གང་དེའང་ེ་བའྱི་ོན་མོངས་ཏེ། །དེ་དག་ོན་མོངས་
ཞེས་མྱི་བྱ། །ོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས་གཞན་པ་ཆོས་ོན་མོངས་པ་ཅན་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་
པོས་བསྡུས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི། ོན་མོངས་པ་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།
དེ་དག་ཀང་གཞྱི་ཕྲན་ཚེགས་ལས་བྱུང་བ་གང་དག་ཡྱིན་པའོ། །འདྱིར་ནྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་དང་། ོན་མོངས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པའྱི་དྲྱི་མས་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་བསན་པར་བྱ་སེ། ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་ོན་མོངས་པ་ཡང་
ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས། འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་སྡུག་བསལ་གྱི་རྐྱེན་
ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསན་བཅོས་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལས་ནྱི། ངོ་ཚ་མེད་དང་ཁེལ་མེད་དང་། །ཕྲག་དོག་སེར་
སྣ་རྒོད་པ་དང་། །འགོད་དང་རྨུགས་དང་གྱིད་དང་ནྱི། །ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད། །འབྱུང་ངོ་། །བྱེ་
བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ཀྱིས་ནྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་བཅུ་སེ། བརྒྱད་པོ་དེ་དག་དང་། ཁོ་དང་འཆབ་པའོ། །དེ་ལ་ངོ་
ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཕྲག་དོག་ནྱི་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སེམས་ཁོང་
ནས་འཁྲུག་པའོ། །སེར་སྣ་ནྱི་ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་དང་མཁས་པ་རབ་ཏུ་སྱིན་པ་དང་འགལ་བ་ཅན་སེམས་ཀྱིས་
ཀུན་ནས་འཛིན་པའོ། །རྒོད་པ་ནྱི་སེམས་རྣམ་པར་མ་ཞྱི་བའོ། །འགོད་པ་དང་རྨུགས་པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །གྱིད་ནྱི་ལུས་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་མྱི་ནུས་པ་སེམས་མངོན་པར་སྡུད་པའོ། །དེ་དང་འགོད་པ་ནྱི་ོན་
མོངས་པ་ཅན་ཁོ་ན་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁོ་བ་ནྱི་གནོད་སེམས་དང་། རྣམ་པར་འཚེ་བ་མ་གཏོགས་པ་
སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །འཆབ་པ་ནྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
མཁྱུད་པའོ། །ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་དེ་རྣམས་ལས། །འདོད་ཆགས་དང་། ངོ་ཚ་མེད་རྒོད་སེར་སྣ་བསང་། །ེ་བའྱི་
ོན་མོངས་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཆབ་པ་རོད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།
སེད་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་མ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་
ན་རེ་དེ་གྱི་གའྱི་ཡྱིན་ཏེ། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པ་དང་མྱི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མ་རྱིག་པ་
ལས། རྨུགས་དང་གྱིད་དང་ཁེལ་མེད་དོ། །གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་
ལས་འགོད་ཁོ་བ་དང་། །ཕྲག་དོག་ཁོང་ཁོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །ཁོང་ཁོ་བས་ཀུན་ནས་བསང་བ་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
ལྟར་ན་ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ོན་
མོངས་དྲྱི་མ་དྲུག །འདྱི་ལྟ་སེ། སྒྱུ་དང་གཡོ་དང་རྒྱགས་པ་དང་། །དེ་བཞྱིན་འཚིག་དང་ཁོན་འཛིན་དང་། །རྣམ་
འཚེ། དེ་ལ་སྒྱུ་ནྱི་གཞན་འདྲྱིད་པའོ། །གཡོ་ནྱི་སེམས་ག་གྱུ་བ་སེ། གང་གྱིས་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མྱི་
འཆགས་ཀྱི་གཏམ་རླུང་བསྐུར་བའམ་མྱི་གསལ་བར་བྱེད་པའོ། །རྒྱགས་པ་ནྱི་སར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འཚིག་པ་ནྱི་
ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའྱི་དངོས་པོ་དམ་དུ་འཛིན་པ་སེ། གང་གྱིས་རྱིག་པར་གཏམས་པ་མྱི་འཛིན་
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པའོ། །ཁོན་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལན་མང་དུ་བྱེད་པའོ། །རྣམ་པར་འཚེ་བ་ནྱི་རྣམ་
པ་ཐོ་འཚམས་པ་སེ། གང་གྱིས་མཚོན་ཆ་དང་ཚིག་རྩུབ་པོ་དག་གྱིས་ཕ་རོལ་པོ་རྣམ་པར་ཐོ་འཚམས་པར་བྱེད་
པའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་དྲྱི་མ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལས། སྒྱུ་དང་རྒྱགས་པ་ནྱི། འདོད་ཆགས་ལས་སེས་ཁོན་འཛིན་
དང་། །རྣམ་འཚེ་ཁོང་ཁོ་ལས་སེས་སོ། །འཚིག་པ་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ལས། །གཡོ་ནྱི་ལྟ་བས་ཀུན་ནས་
བསང་། །ག་གྱུ་ཅྱི་ཡྱིན་སྱིག་ཅན་ལྟ། །ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་གཡོ་ནྱི་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་
ཡྱིན་པར་རུང་ངོ་། །འདྱི་དག་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་བཅུར་བཤད་
པ་གང་དག་ཡྱིན་པ། དེ་ལས་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་། །ཁེལ་མེད་རྨུགས་གྱིད་རྒོད་རྣམ་གྱིས། །ཆོས་ལྔ་པོ་འདྱི་
དག་ནྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བ་དང་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་
བ་རྣམ་པ་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཞྱིག་གང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དེ་ནྱི་དེ་མཐོང་
བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་ནྱི་བསོམ་སྤང་བྱ། །དེ་དག་ལས་གཞན་པའྱི་ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་
ཀུན་ནས་དཀྱིས་པས་བསྡུས་པ་ཕྲག་དོག་དང་། སེར་སྣ་དང་། འགོད་པ་དང་། ཁོ་བ་དང་། འཆབ་པ་ནྱི་བསོམ་
པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་དང་། ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནྱི། རང་དབང་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། མ་རྱིག་པ་ཙམ་
དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ཕྲག་དོག་ལ་སོགས་པ་ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་བསོམ་
པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། རང་དབང་ཅན་ཡྱིན་པ། དེ་བཞྱིན་དྲྱི་མ་རྣམས། ོན་མོངས་པའྱི་དྲྱི་མ་དྲུག་ཀང་དེ་དང་
འདྲའོ། །ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་ནྱི། འདོད་ན་མྱི་དགེ འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་མྱི་དགེ་
བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ལས་ཀང་། གསུམ་རྣམ་གྱིས། རྨུགས་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་། གྱིད་རྣམས་ནྱི་མྱི་དགེ་
བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡན་ཆད་ནྱི་ལུང་མ་བསན། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ཡན་ཆད་ཀྱི་ེ་
བའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ལས་དུ་ཞྱིག་གང་ན་ཡོད་
པར་རྱིག་པར་བྱ་ཞེ་ན། འདོད་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན། །གཡོ་སྒྱུ། འདྱི་གྱིས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་།
བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡོད་དོ། །ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ན་སྒྱུ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། ཚངས་པས་འདྲྱིད་ཕྱྱིར་
རོ། །ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་བདག་ྱིད་ལོག་པར་ཀུན་དུ་སོན་པས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ར་ཐུལ་ལ་འདྲེད་པར་ཞུགས་
སོ། །གཡོ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་མོད་ཀྱི་ཞར་ལ་འོངས་པས་སོས་སོ། །རྨུགས་རྒོད་རྒྱགས་པ་ཁམས་གསུམ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ན། །གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པོ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་འདོད་ཁམས་ལས་སེས་པ། བཅུ་
དྲུག་ལས་ལྔ་བོར་ཏེ། ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་དང་
ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་དེ་རྣམས་ལས་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་ནྱི་དུ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྣམ་པར་ཤེས་
པ་དྲུག་གྱི་ས་པ་ནྱི་དུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། མདོར་བསྡུ་ན། མཐོང་སྤང་བྱ་ྱིད་དང་རྒྱལ་བཅས། །ཡྱིད་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་
ས་པ་ཡྱིན། །མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ། གྱིད་དང་ང་རྒྱལ་བསོམ་
པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་ཡང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཡྱིད་ཀྱི་
ས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ེ་བའྱི་ོན་མོངས་རང་དབང་ཡང་། །ོན་མོངས་པ་རང་དབང་ཅན་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་
ནྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །གཞན་ནྱི་རྣམ་ཤེས་དྲུག་
རེན་ཅན། །ོན་མོངས་པ་དང་ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་གཞན་དག་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གྱི་ས་པ་དག་ཡྱིན་པར་
རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་གང་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་
བ་དང་། མ་རྱིག་པ་རྣམས་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་། ཁེལ་
མེད་པ་དང་། རྨུགས་པ་དང་། རྒོད་པ་རྣམས་དང་། ོན་མོངས་པའྱི་ས་པ་མང་པོ་པ་དག་གྱི་ནང་དུ་བཤད་པ་
གང་དག་ཡྱིན་པའོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་གང་དག་ཡྱིན་པ། དེ་དག་ལས་དབང་པོ་གང་ཞྱིག་
ོན་མོངས་པའམ། ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞེ་ན། བདེ་བ་དག་དང་འདོད་ཆགས་
སུ། །མཚུངས་ལྡན། འདོད་ཆགས་ནྱི་བདེ་བ་དང་ཡྱིད་བདེ་བ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ཞེ་སང་བཟློག་
པའོ། །སྡུག་བསལ་དག་དང་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་སེ། སྡུག་བསལ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ།
འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དག་ནྱི་དགའ་བ་དང་སོ་བའྱི་རྣམ་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གྱི་
ས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་རྱིག་པ་དག་ཐམས་ཅད་དང་། །མ་རྱིག་པ་རྣམས་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དབང་པོ་ལྔ་ཆར་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །མེད་ལྟ་ཡྱིད་བདེ་སྡུག་བསལ་
དང་། །ཡྱིད་སྡུག་བསལ་བ་ནྱི་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བའོ། །ཡྱིད་བདེ་བ་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་སེ། ལོག་པར་ལྟ་བ་ནྱི་དེ་དག་དེ་
དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་ཅན་རྣམས་དང་། སྱིག་པའྱི་ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དང་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན་ནོ། །ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་མོ། །ཐེ་ཚོམ་ཟོས་པ་ངེས་པ་དོན་དུ་གེར་བ་ན། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བར་
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འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡྱིད་བདེ་དང་། ཕྲ་རྒྱས་གཞན་དག་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །གཞན་
ཡང་གང་དག་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལྟ་བ་བཞྱི་དང་། ང་རྒྱལ་ཏེ། དགའ་བའྱི་རྣམ་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྲ་
རྒྱས་སུ་བཤད་པ་དེ་དག་ཅྱི་ཞྱིག་དང་ལྡན་ཞེ་ན། འདོད་ལས་སེས། དེ་ལྟར་ན་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སོ་སོར་
ངེས་པ་བཤད་ནས་སྱིར་སྨྲས་པ། བཏང་སོམས་དང་ཀུན། ཕྲ་རྒྱས་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་བཏང་སོམས་ཀྱི་
དབང་པོ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་འཆད་པའྱི་དུས་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བཏང་
སོམས་ཀུན་དུ་གནས་སོ་ཞེས་གག་གོ །ཡང་ས་གོང་མ་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བུར་ཞེ་ན། ས་གོང་མ་རྣམས། ས་ཇྱི་
བཞྱིན་དུ་རང་རང་དང་། ས་གོང་མའྱི་ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་ས་གང་ན་དབང་པོ་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རང་རང་གྱི་
དབང་པོ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། དེ་ན་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་བཞྱི་པ་རྣམས་
ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་བཞྱི་པ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་རྣམས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་
རྣམས་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་རྣམས་དབང་པོ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །ེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས། འགོད་དང་ཕྲག་དོག་ཁོང་ཁོ་དང་། །རྣམ་འཚེ་ཁོན་དུ་འཛིན་པ་
དང་། །འཆབ་པ་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་། །མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། འདྱི་དག་ནྱི་སོ་བའྱི་རྣམ་པར་
འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སེར་སྣ་དག་གྱི་བཟློག་པ་ཡྱིན། །ཡྱིད་བདེ་བ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དགའ་བའྱི་རྣམ་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཡོ་དང་སྒྱུ་དང་རྒྱགས་འཆབ་གྱིད། །གྱི་ག་དང་ལྡན། ཡྱིད་བདེ་བ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དག་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། རེས་འགའ་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་དག་གྱིས་ཕ་རོལ་པོ་འདྲྱིད་པར་བྱེད་ལ། རེས་འགའ་ནྱི་ཡྱིད་
མྱི་བདེ་བ་དག་གྱིས་ཏེ། གྱིད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །བདེ་དག་དང་། རྒྱགས་པ། བསམ་གཏན་གསུམ་
པ་ན་ནྱི་བདེ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །མན་ཆད་ན་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ཡན་ཆད་ན་
ནྱི་བཏང་སོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་བཏང་སོམས་ཀུན་དུ་འགོ། །ཐམས་ཅད་བཏང་སོམས་
དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། དེ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་བཞྱིན་དུ་གང་ལ་ཡང་འགག་པ་མེད་དོ། །བཞྱི་པོ་གཞན་ནྱི་ལྔ་དག་
དང་། །ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་། ཁེལ་མེད་པ་དང་། རྨུགས་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་། ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་བཞྱི་པོ་འདྱི་
དག་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་ཆར་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། མྱི་དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ོན་མོངས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པའྱི་ས་མང་པོ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་ལས། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། གནོད་སེམས་དང་། རྨུགས་པ་
དང་། གྱིད་དང་། རྒོད་པ་དང་། འགོད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་སྱིབ་པ་ལྔ་གསུངས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ཅྱི་
རྨུགས་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཁམས་གསུམ་པ་དག་བཟུང་ངམ། འོན་ཏེ་འདོད་པ་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་དག་ཁོ་ན་གཟུང་ཞེ་ན། མདོ་ལས། འདྱི་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ཕུང་པོ་མ་འདྲེས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
འདྱི་ལྟ་སེ། སྱིབ་པ་ལྔའོ་ཞེས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་དགེ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདོད་ན་སྱིབ་རྣམས། ཡོད་ན་
ཁམས་གཞན་ན་ནྱི་མེད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རྨུགས་པ་དང་གྱིད་གྱིས་ཀང་སྱིབ་པ་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་ལ། རྒོད་པ་
དང་འགོད་པ་གྱིས་ཀང་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་ཅེ་ན། མྱི་མཐུན་དང་། ཟས་དང་བྱ་བ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར། །གྱིས་
གཅྱིག གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་ནྱི་གྱིས་གཅྱིག་གོ །མྱི་མཐུན་པ་དག་དང་། གེན་པོ་དང་། ཟས་མ་ཡྱིན་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དོན་གཅྱིག་གོ །མདོ་ལས་རྨུགས་པ་དང་། གྱིད་དག་གྱི་ཟས་ཀང་གཅྱིག ཟས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་
གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། རྨུགས་པ་དང་གྱིད་ཀྱི་སྱིབ་པའྱི་ཟས་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ལྔ་སེ། རྨྱ་བ་དང་། མྱི་དགའ་བ་
དང་། བྱ་རྨྱང་དང་། ཁ་ཟས་ཀྱི་དྲོད་མྱི་ཟྱིན་པ་དང་། སེམས་ཞུམ་པ་ྱིད་དོ། །རྨུགས་པ་དང་གྱིད་ཀྱི་སྱིབ་པའྱི་
ཟས་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞེ་ན། སྣང་བའྱི་འདུ་ཤེས་སོ། །འདྱི་གྱིས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡང་གཅྱིག་སེ། འདྱི་གྱི་གས་ཀང་
སེམས་ཞུམ་པར་བྱེད་དོ །རྒོད་པ་དང་འགོད་པ་དག་གྱིས་ཀང་ཟས་ཀང་གཅྱིག ཟས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་
གསུངས་ཏེ། རྒོད་པ་དང་འགོད་པའྱི་ཟས་གང་ཞེ་ན། ཆོས་བཞྱི་སེ། ེ་དུའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ཡུལ་གྱི་རྣམ་
པར་རོག་པ་དང་། མྱི་འཆྱི་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། སོན་དགོད་པ་དང་། རེས་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། དགའ་
མགུར་ཡོངས་སུ་སད་པ་རྣམས་རེས་སུ་དྲན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒོད་པ་དང་འགོད་པའྱི་སྱིབ་པའྱི་ཟས་མ་ཡྱིན་པ་གང་
ཞེ་ན། ཞྱི་གནས་སོ། །འདྱི་གྱིས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡང་གཅྱིག་སེ། འདྱི་གྱི་གས་ཀང་སེམས་རྣམ་པར་མ་ཞྱི་བར་བྱེད་
དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་མྱི་མཐུན་པ་དང་། ཟས་དང་བྱ་བ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་དོ། །གང་གྱི་ཚེ་
ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྱིབ་པ་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལྔ་ཁོ་ནར་བཤད་ཅེ་ན། ཕུང་པོ་གནོད་བྱེད་དང་། ཐེ་
ཚོམ་ཕྱྱིར་ན་ལྔ་ྱིད་དོ། །འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། གནོད་སེམས་དག་གྱིས་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་
གནོད་པར་བྱེད་དོ། །རྨུགས་པ་དང་གྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་དོ། །རྒོད་པ་དང་
འགོད་པས་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་དོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་དག་མེད་ན། བདེན་
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པ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ལྔར་བཤད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རོག་པ་འདྱི་ལ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
གྱི་ཕུང་པོ་དང་འགལ་བ་རྒོད་པ་དང་འགོད་པའྱི་སྱིབ་པ་སར་སོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་གངས་བཞྱིན་དུ་
འདྱི་གྱིས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརོན་པ་
ནྱི་རྨུགས་པ་དང་གྱིད་ཀྱིས་འཇྱིགས་ལ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་བརོན་པ་ནྱི་རྒོད་པ་དང་། འགོད་
པས་འཇྱིགས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ནྱི་གཞན་དུ་བརོད་དོ། །ཇྱི་སྐད་དུ་བརོད་ཅེ་ན། རྒྱུ་བར་གྱུར་པས་
གཟུགས་སྡུག་པ་དང་མྱི་སྡུག་པའྱི་ཡུལ་དག་ལ་མཚན་མར་གཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་གནས་པར་གྱུར་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
དུ་འཇུག་པ་ལ། དེ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། གནོད་སེམས་དག་དང་པོ་ྱིད་དུ་བར་ཆད་བྱེད་
དོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དུ་ཞུགས་པས་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐོང་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་གོ་
རྱིམ་བཞྱིན་དུ་རྨུགས་པ་དང་། གྱིད་དང་། རྒོད་པ་དང་། འགོད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ནྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་
དག་ལ་བར་ཆད་བྱེད་ལ། ལངས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་ལ་ངེས་པར་རོག་པའྱི་ཚེ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་བར་ཆད་བྱེད་དེ། དེའྱི་
ཕྱྱིར་སྱིབ་པ་ལྔར་བཤད་དོ་ཞེས་བརོད་དོ། །འདྱི་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། སྐལ་བ་མྱི་མམ་པའྱི་ཁམས་ཀུན་དུ་འགོ་བ་
རྣམས་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་གང་གྱི་
ཚེ་དམྱིགས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དེའྱི་ཚེ་ནྱི་སྤོང་བར་མྱི་འགྱུར་ལ། གང་གྱི་ཚེ་སྤོང་བར་འགྱུར་ལ་དེའྱི་ཚེ་ནྱི་
དམྱིགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱི་ཤེས་ན་ཇྱི་ལྟར་དེ་དག་སྤོང་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཡོངས་སུ་
ཤེས་པས་ཟད་པར་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྣམ་པ་བཞྱིས་སོ། །རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་གང་དག་གྱིས་
ཤེ་ན། རེ་ཞྱིག་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ནྱི། དམྱིགས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། །དེ་ལ་དམྱིགས་པ་
ཡང་དག་པར། །ཟད་དང་དམྱིགས་པ་སྤངས་པས་སོ། །དེ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་ནྱི་སྡུག་བསལ་
དང་ཀུན་འབྱུང་བ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རང་གྱི་ས་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་མཐོང་
བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡང་དག་པར་
ཟད་པས་ནྱི་སྐལ་བ་མྱི་མམ་པའྱི་ཁམས་ཀུན་དུ་འགོ་བ་རྣམས་ཟད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་སྐལ་བ་
མམ་པའྱི་ཁམས་ཀུན་དུ་འགོ་བ་དག་ཡྱིན་པས་དེ་དག་སྤངས་ན་དེ་དག་ཀང་སྤང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དམྱིགས་པ་
སྤངས་པས་ནྱི་འགོག་པ་དང་ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་ཟད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པར་འགྱུར་ཏེ། ཟག་པ་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་ནྱི་དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པས་དེ་དག་སྤངས་ན་དེ་
དག་ཀང་སྤང་བ་ཡྱིན་ནོ། །བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ནྱི་གེན་པོ་སེས་པས་ཟད་པར་འགྱུར། ོན་
མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་གང་དག་གྱི་གེན་པོ་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་སེས་པ་དེ་སྤོང་བར་བྱེད་དོ། །གང་གྱི་གེན་པོ་གང་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་ནྱི་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རྒྱས་པར་ནྱི་འོག་ནས་བཤད་པར་
བྱའོ། །གེན་པོ་ཡང་རྣམ་པ་དུ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན་སྨྲས་པ། གེན་པོ་རྣམ་བཞྱི་སྤོང་བ་དང་། །གཞྱི་དང་སྱིད་ྱིད་
རྣམ་པར་ནྱི། །སུན་འབྱྱིན་ཞེས་བྱ་སྤོང་བ་གེན་པོ་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་མོ། །གཞྱི་གེན་པོ་ནྱི་དེ་ཡན་
ཆད་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་སེ། གང་གྱིས་དེས་ཐོབ་པའྱི་སྤོང་བ་ཀུན་དུ་འཛིན་པར་བྱེད་པའོ། །ཐག་བསྱིང་བའྱི་ངོ་
བོའ ་ི གེན་པོ་ནྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་སེ། རེད་པ་ཆད་པ་ཐག་བསྱིང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ཀང་ཐོབ་པ་དེ་ཐག་སྱིང་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །རྣམ་པར་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་གེན་པོ་ནྱི་ལམ་གང་གྱིས་ཁམས་དེ་ལ་སོན་དུ་མཐོང་ནས་རྣམ་པར་སུན་འབྱྱིན་
པར་བྱེད་དོ། །གཞན་ཡང་འདྱི་དག་གྱི་གོ་རྱིམ་རྣམ་པར་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་གེན་པོ་ནྱི་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་
འབྱུང་བ་ལ་དམྱིགས་པ་སོར་བའྱི་ལམ་མོ། །སྤོང་བ་གེན་པོ་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་དོ། །གཞྱི་
གེན་པོ་ནྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་མོ། །ཐང་བསྱིང་བའྱི་ངོ་བོའ ་ི གེན་པོ་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་
འདྱི་ནྱི་ཆེས་ལེགས་པར་འགྱུར་རོ། །ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་ན་གང་ལས་སྤང་བར་བྱ་ཞེ་ན། དམྱིགས་པ་ལས་
ོན་མོངས་པ་ནྱི་སྤང་བར་བྱར་འདོད། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལས་ནྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་མྱི་ནུས་
སོ། །དམྱིགས་པ་ལས་ནྱི་ནུས་ཏེ། འདྱི་ལྟར་ཡང་དེ་ལ་དམྱིགས་ནས་མྱི་སེའོ། །རེ་ཞྱིག་མ་འོངས་པ་ནྱི་དམྱིགས་
པ་ལས་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་ཡང་ནུས་གང་ན་འདས་པ་གོ་ཇྱི་ལྟར་ནུས། འོན་ཏེ་འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཡོངས་
སུ་ཤེས་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་དེ་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་བརོད་པར་བྱ་དགོས་
སོ། །ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ན་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་ཞེས་བརོད་ཅེ་ན་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་ཐོབ་པ་ཆད་པས་
སོ། །གཞན་གྱི་རྒྱུ་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ནྱི་དེ་དག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་སྤངས་པའོ། །ཐག་བསྱིང་བའྱི་
ངོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་བསྱིང་བའྱི་ངོ་བོ་རྣམ་པ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། ཐག་བསྱིང་བའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད་དོ་ཞེས་
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གག་སེ། མཚན་ྱིད་མྱི་མཐུན་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས། །ཡུལ་རྣམས་ཆད་དང་དུས་ཀྱིས་ཏེ། །འབྱུང་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་
ཕྱོགས་དང་ནྱི། །དུས་གྱིས་རྱིང་བ་ྱིད་ལྟ་བུའོ། །མཚན་ྱིད་ཀྱིས་རྱིང་བ་ྱིད་ནྱི་དཔེར་ན་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་
རྣམས་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་ཡྱིན་ཡང་མཚན་ྱིད་མྱི་མཐུན་པས་རྱིང་བ་ྱིད་ལྟ་བུའོ། །གེན་པོས་རྱིང་བ་ྱིད་ནྱི་
དཔེར་ན་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྟ་བུའོ། །ཡུལ་གྱིས་རྱིང་བ་ྱིད་ནྱི་དཔེར་ན་བསྐལ་པའྱི་
ཡུལ་རྣམ་པར་ཆད་པས་ཏེ། ཤར་དང་ནུབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཞྱིན་ནོ། །དུས་ཀྱིས་རྱིང་བ་ྱིད་ནྱི་དཔེར་ན་འདས་པ་
དང་མ་འོངས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྱིང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་གང་ལས་རྱིང་བ་ཡྱིན། ད་ལྟར་ལས་སོ། །འདས་མ་ཐག་པ་དང་།
སེ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་རྱིང་བ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་དུས་ཐ་དད་པ་ྱིད་ཀྱིས་རྱིང་བ་ཡྱིན་གྱི་ཡུན་རྱིང་
མོ་ཞྱིག་ན་བྱུང་བ་དང་། འབྱུང་བ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ལྟར་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིང་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་
བྱེད་པས་རྱིང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འདུས་མ་བྱས་ཇྱི་ལྟར་ན་ེ་བ་ྱིད་དུ་འགྲུབ། དེ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དག་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ནམ་མཁའ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ེ་བ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་ན་འོ་
ན་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ནྱི་ད་ལྟར་གྱིས་ཆོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕན་ཚུན་དུ་རྱིང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ད་ལྟར་ནྱི་གྱི་
ག་དང་ེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ེ་བ་ཡྱིན་ལ། འདུས་མ་བྱས་ཀང་ཆོད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདས་
པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་ེ་བའྱི་ཕྱྱིར་གྱི་གར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་མ་འོངས་པ་ནྱི་མ་ཐོབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལས་རྱིང་བ་ཡྱིན་ལ། འདས་པ་ནྱི་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི་རྱིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྱི་ལམ་ཁྱད་པར་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤངས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་
ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མེད་དེ་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ལན་ཅྱིག་ཏུ་ཟད། གང་གྱི་སྤོང་བའྱི་
ལམ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཁོ་ནས་དེ་ཟད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་གྱི་བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་ཡང་དང་ཡང་། དུས་དུ་ཞྱིག་ཏུ་ཞེ་ན།
སྨྲས་པ། དུས་དྲུག་ཏུ་སེ། གེན་པོ་སེས་དང་འབྲས་ཐོབ་དང་། །དབང་པོ་རྣམ་པར་འཕེལ་རྣམས་སུ། །འདྱི་ནྱི་
གེན་པོའ ་ི རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་མྱིན་པར་བསམས་པའོ། །འབྲས་བུ་དག་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་
བཞྱིའོ། །དབང་པོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་འཕོ་བའོ། །དུས་དེ་དག་ཏུ་ོན་མོངས་པའྱི་བྲལ་བ་འཐོབ་
བོ། །དེ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་དུས་དྲུག་ཏུ་འཐོབ་པ་ནས་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ནྱི་དུས་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་
འཐོབ་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །བྲལ་བ་དེ་ྱིད་གནས་སྐབས་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འཐོབ་བོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། སྤངས་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་
པའོ། །དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་པའོ། །སྤངས་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་སྤང་
བ་ཁོ་ན་སེ། འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་སྤངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་ཤེས་དགུ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་འདོད་པ་
ན། །དང་པོའ་ི རྣམ་གྱིས་ཟད་ལ་གཅྱིག །འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་དང་པོའ ་ི རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་
འབྱུང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་སྤངས་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་ཟད་པ་ནྱི་དེ་གྱིས་
སོ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ཁོ་ན་འགོག་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་རྣམ་པ་སྤངས་བ་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་
གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་རྣམ་པ་སྤངས་པ་ཡང་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་ན་
སོད་པའྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་སྤངས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གསུམ་ཡྱིན་པ་ལྟར། དེ་བཞྱིན་གོང་
མའྱི་དེ་གསུམ་ྱིད། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་རྣམ་
པ་སྤངས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་
རྣམས་སྤངས་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །འགོག་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་སྤངས་པ་ནྱི་གྱིས་ཡྱིན་
ནོ། །ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་སྤངས་པ་ནྱི་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཁམས་གསུམ་པའྱི་ཕྱྱིར་
མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་སྤངས་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དྲུག་ཡྱིན་ནོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གཞན་
གསུམ་སེ་ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་གཟུགས་དང་། ཟག་པ་ཀུན་ཟད། ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྤངས་པ་ཡང་།
ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཟག་པ་སྤངས་པ་ཡང་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་ཀྱི་འདོད་
ཆགས་ཟད་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །ཟག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་ཡང་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་དུ་སོར་བ་ཐམས་
ཅད་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་བསོམ་
པས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་སྤངས་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་ཐ་དད་པར་བསན་ལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་
རྣམས་ཀྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསོམ་པས་སྤོང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པོ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་
ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་དེ་དགུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ལས། ས་མ་དྲུག་བཟོད་འབྲས། མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་སྤངས་
པའྱི་རང་བཞྱིན་གང་དག་ཡྱིན་པའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་ཤེས་པ་ཡྱིས། །ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྤངས་པ་ལ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

སོགས་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་སེ། བསོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་
བཟོད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བཟོད་པ་རྣམས་ནྱི་ཤེས་པའྱི་འཁོར་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྒྱལ་པོའ ་ི འཁོར་ལ་
རྒྱལ་པོ་ེ་བར་བཏགས་པ་བཞྱིན་པ་དང་། ཤེས་པ་དང་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་ལོགས་མེད་འབྲས་
ཐམས་ཅད་དོ། །བསམ་གཏན་རྣམས་ཀྱི་ལྔའམ་བརྒྱད། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ཀྱིས་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱི་
དངོས་གཞྱིའྱི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལྔ་སེ། གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ལ་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་
སྤོངས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གང་དག་ཡྱིན་པའོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་རྣམས་ནྱི་མྱི་ལོགས་
པ་མེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སོགས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱིས་ནྱི་བརྒྱད་དེ། དེ་ནྱི་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བས་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་སྤངས་པ་ཡང་བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་
ཟད་པ་མེད་པ་རེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་འབྲས་བུར་འདོད་དོ། །ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྤངས་པའྱི་
ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་མྱི་ལོགས་པ་མེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་བསམ་
གཏན་བཞྱིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ེ་བར་བསོགས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། ནམ་
མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་ེར་བསོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ཟད་
པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །གཟུགས་མེད་དངོས་གཞྱི་གསུམ་གྱི་ཡང་། །གཟུགས་མེད་པའྱི་དངོས་གཞྱི་གསུམ་
གྱི་འབྲས་བུ་ཡང་གཅྱིག་ཁོ་ན་སེ། ཀུན་དུ་སོར་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས། འཇྱིག་རེན་པ་ཡྱི།
ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ཟད་པའྱི་ཡོངས་སུ་
ཤེས་པ་དག་གོ །རེས་སུ་ཡང་། རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གྱིས་ཏེ་ཐ་མ་དག་
གོ །ཆོས་ཤེས་པ་ནྱི་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །ཐ་མ་དག་ཁོ་ན་སེ། ཁམས་གསུམ་པའྱི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་
གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱོགས་མཐུན་གྱི་དྲུག་དང་ལྔ། ཆོས་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྱི་འབྲས་
བུ་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དྲུག་སེ། ཆོས་ཀྱི་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གང་དག་ཡྱིན་པ་ཁོ་
ནའོ། །རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ནྱི་ལྔ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་ཀྱི་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་
གང་དག་ཡྱིན་པ་ཁོ་ནའོ། །ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་སོས་པས་ནྱི་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་རྣམས་བཟུང་ངོ་། །ཅྱིའྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཕྱྱིར་སྤངས་པ་རེ་རེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་རྣམ་པར་མྱི་གཞག་ཅེ་ན། འདྱི་ལྟར་རེ་ཞྱིག་བཟོད་པའྱི་འབྲས་བུ་བྲལ་
བ་ནྱི། བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་ཟག་མེད་དང་། །སྱིད་རེ་མས་པར་བྱས་པ་དང་། །རྒྱུ་གྱིས་ཀུན་དུ་བཅོམ་པའྱི་
ཕྱྱིར། །ཡོངས་ཤེས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །གང་ལ་རྒྱུ་འདྱི་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་སྤངས་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་
ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ལ་ནྱི་བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་མས་པར་
བྱེད་པ་མེད་པས་འདྱིའྱི་སྤངས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་མྱི་ཐོབ་བོ། །འཕགས་པ་ལ་ཡང་བཟོད་
པའྱི་འབྲས་བུ་སྤངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། དེ་ལ་ཇྱི་སྱིད་དུ་སྡུག་བསལ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་ལ་གནས་
པ། དེ་སྱིད་དུ་བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡོད་མོད་ཀྱི། སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་མམ་པར་བྱས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །སྡུག་བསལ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ནྱི་གྱིས་ཡོད་མོད་ཀྱི། རྒྱུ་གྱིས་ཀུན་དུ་བཅོམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་
ཀུན་འབྱུང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཀུན་དུ་འགོ་བ་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་དང་རེས་སུ་ཤེས་པ་གཞན་
དག་ལ་ནྱི་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པས། དེའྱི་ཕྱྱིར་གནས་སྐབས་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་དེ་སྤངས་པའྱི་ཡོངས་སུ་
ཤེས་པའྱི་མྱིང་འཐོབ་བོ། །ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ་སྤངས་པ་ནྱི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེ་དང་། བཞྱི་པ་ཁམས་ལས་འདས་པ་
ལས། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྱི་མྱིང་འཐོབ་སེ། །ཁམས་མཐའ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར། གང་གྱི་
ཚེ་ཁམས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བ་ནའོ། །གྱིས་པ་ཀུན་དུ་སོར་བ་དང་བྲལ་བ་རྒྱུ་ལྔ་པ་དེ་སྨྲས་པ། རྣམ་པ་
གང་ཞྱིག་སྤངས་ལ་གལ་ཏེ་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་གཞན་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ནའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དེ་
ནྱི་རྒྱུ་གྱི་ག་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་དང་། ཁམས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་
བརོད་དོ། །གང་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དུ་ཞྱིག་དང་ལྡན་ཞེ་ན། གཅྱིག་ལ་གནས་མྱིན་མཐོང་ལ་གནས་པ་
ནྱི། །ལྔ་པའྱི་བར་དང་ཡང་དག་ལྡན། །རེ་ཞྱིག་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་མྱི་ལྡན་པ་ཁོ་ནའོ། །འཕགས་པ་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་
གནས་པ་ཡང་། ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་ལ་གནས་པའྱི་བར་དུ་མྱི་ལྡན་པ་ྱིད་དོ། །ཀུན་འབྱུང་
བ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ནྱི་གཅྱིག་དང་ལྡན་ནོ། །ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་གྱིས་དང་ལྡན་ནོ། །འགོག་པ་
ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ནྱི་གསུམ་དང་ལྡན་ནོ། །འགོག་པ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་བཞྱི་དང་ལྡན་ནོ། །ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་
པ་ནྱི་ལྔ་དང་ལྡན་ནོ། །བསོམ་པ་ལ་གནས་པ་དྲུག་གམ་ནྱི། །གཅྱིག་གམ་ཡང་ན་གྱིས་དང་ངོ་། །འཕགས་པའྱི་
གང་ཟག་བསོམ་པའྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་ལམ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་ཇྱི་སྱིད་དུ། འདོད་པ་ལ་འདོད་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་འཐོབ་པའམ། དེ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་ནོ། །སོན་
ནམ་ཕྱྱིས་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་པ་ནྱི། ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པས་སྤངས་པའྱི་ཡོངས་སུ་
ཤེས་པ་གཅྱིག་པུ་དང་ལྡན་ནོ། །དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ཐོབ་པ་ནྱི། ཀུན་དུ་སོར་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏུགས་
པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་ཀྱི་སོད་པས་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པས་ཡོངས་སུ་
མས་ནས། ཡང་ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྤངས་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གཅྱིག་དང་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་ཀྱི་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་པ་ནྱི། ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྤངས་པ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ཟད་
པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གྱིས་དང་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པས་ཡོངས་སུ་
མས་པ་ཡང་གྱིས་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་དང་། དག་བཅོམ་པ་དག་གྱི་ཡོངས་སུ་
ཤེས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ནར་རྣམ་པར་གཞག་གྱི མང་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་དང་། འབྲས་བུ་ཐོབ་ཕྱྱིར་དེ་དག་བསོམས། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་རྣམས་སོམ་ཞྱིང་། །གཅྱིག་ཏུ་རྣམ་པར་
འཇོག་པ་ནྱི། །ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་རྒྱུ་གྱིས་ཀྱིས་ཡྱིན་ལ། དེ་
གྱི་ག་ཡང་གནས་སྐབས་དེ་གྱིས་ན་སྱིད་པས། དེའྱི་ཕྱྱིར་སྤང་པ་ཐམས་ཅད་བསོམས་ཏེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་
གཅྱིག་ཤེས་བྱའོ། །ཡང་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དུ་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་གཏོང་ངམ། འཐོབ་ཅེ་ན། ལ་ལ་
གཅྱིག་གྱིས་ལྔ་དང་དྲུག །གཏོང་སེ་ཐོབ་པ་ལྔ་མྱིན་ནོ། །དག་བཅོམ་པ་ྱིད་དམ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་ལས། །ཡོངས་སུ་མས་ན་གཅྱིག་གཏོང་ངོ་། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་གཟུགས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བ་ཞྱིག འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་ན། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ྱིད་གཏོང་
ངོ་། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སོན་དུ་འགོ་བ། ལམ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ནྱི་ལྔ་སོང་སེ། དེ་ནྱི་ཐ་
མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྤངས་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་འཐོབ་པ་ན། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ས་མ་ལྔ་གཏོང་ངོ་། །མཐར་
གྱིས་པ་ལ་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པས་ནྱི། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དྲུག་གཏོང་ངོ་། །དེ་
བཞྱིན་དུ་ཐོབ་པ་ཡང་ལ་ལས་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་འཐོབ་སེ། གང་ལ་ལ་ཞྱིག་གྱིས་སོན་མེད་པ་
འཐོབ་བོ། །ལ་ལས་ནྱི་གྱིས་ཏེ། གང་ཞྱིག་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ལས། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འབའ་
ཞྱིག་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ནྱི་དྲུག་སེ། གང་ཞྱིག་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་ལས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡོངས་སུ་མས་པའོ། །ལྔ་འཐོབ་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་མེད་པ་ྱིད་དོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྱི་སྐབས་རྫོགས་
སོ།། །།ཆོས་མངོན་པའྱི་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ་ལས། ཕྲ་རྒྱས་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཛོད་ཀྱི་གནས་ལྔ་པའོ།། །།
༄༅། །ཇྱི་སྐད་དུ་སྤངས་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྱི་མྱིང་འཐོབ་བོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཡང་། བདེན་པ་མཐོང་དང་
བསོམ་པ་ལས། །ོན་མོངས་སྤངས་པ་ཞེས་བཤད་པ། །ོན་མོངས་པ་རྣམས་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་།
བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ད་ནྱི་མཐོང་བ་དང་བསོམ་པའྱི་ལམ་དེ་དག་ཅྱི་
ཟག་པ་མེད་པའམ། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དག་བརོད་དེ། བསོམ་པའྱི་
ལམ་ནྱི་རྣམ་གྱིས་ཏེ། །མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་ཟག་པ་མེད། །བསོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་རྣམ་གྱིས་ཏེ། འཇྱིག་རེན་པ་དང་།
འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའོ། །མཐོང་བའྱི་ལམ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པའྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཐོང་བས་
སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམ་པ་དགུ་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་རེན་པ་ལ་
ནྱི་དེ་འདྲ་བའྱི་མཐུ་མེད་དོ། །བདེན་པ་མཐོང་བ་ལས་ཞེས་བཤད་པ། བདེན་པ་དེ་དག་ཀང་གང་ཞྱིག་ཅེ་ན།
བདེན་པ་དག་ནྱི་བཞྱིར་བཤད་དོ། །གང་དུ་བཤད་ཅེ་ན། ཆོས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་བསན་
པར་ཟག་མེད་ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་ཞེས་ལམ་གྱི་བདེན་པ་རང་གྱི་མྱིང་གྱིས་བསན་ཏོ། །སོ་སོར་བརགས་པས་
འགོག་པ་གང་། །བྲལ་བའོ་ཞེས་འགོག་པའྱི་བདེན་པ་བསན་ཏོ། །སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་འཇྱིག་རེན་
དང་། །ཞེས་བྱ་བ་དེར་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་དག་བསན་ཏོ། །ཅྱི་འདྱི་དག་གྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་དེ་བཞྱིན་དུ། །འགོག་
དང་ལམ་སེ་དེ་ལྟར་ན། །དེ་དག་གྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་སར་ཇྱི་
སྐད་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་རབ་ཏུ་བསན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི། དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་མངོན་རོགས་
རྱིམ། །བདེན་པ་གང་ཞྱིག་སར་མངོན་པར་རོགས་པ་དེ་སར་བསན་ཏོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་ནྱི་སར་བསན་ལ་
འབྲས་བུ་ནྱི་ཕྱྱིས་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་སེ་བ་དང་མཐུན་པ་བསན་ཏེ། དཔེར་ན་དྲན་པ་ེ་བར་
གཞག་པ་དང་། བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་རབ་ཏུ་བརག་པ་དང་མཐུན་པར་བསན་ཏེ།
དཔེར་ན་ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་རྣམས་ལྟ་བུ་སེ། གང་སར་ནྱི་སེས་པ་རྣམས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་འདུན་པ་སེད་
ལ། ཕྱྱིས་ནྱི་མ་སེས་པ་རྣམས་མྱི་སེ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་འདུན་པ་སེད་པའྱི་ངེས་པ་འདྱི་ནྱི་མེད་དོ། །བདེན་པ་
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རྣམས་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་མཐུན་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བདེན་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་མངོན་པར་
རོགས་ཤེ་ན། གང་ལ་ཆགས་པ་དང་། གང་གྱིས་གནོད་པ་བྱེད་པ་དང་། གང་ལས་ཐར་པ་དོན་དུ་གེར་བའྱི་
སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་དེ་ྱིད་ལ་དང་པོར་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡོངས་སུ་རོག་ལ། ཕྱྱིས་
འདྱིའྱི་རྒྱུ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་གོ །འདྱིའྱི་འགོག་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཞེས་འགོག་པའྱི་བདེན་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་གོ །འདྱིའྱི་ལམ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ལམ་གྱི་བདེན་པ་ལ་
ཡོངས་སུ་རོག་སེ། ནད་མཐོང་བས་དེའྱི་གཞྱི་དང་ཟད་པ་དང་སན་ཚོལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །བདེན་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔེ་
འདྱི་ནྱི་མདོ་ལས་ཀང་བཤད་དོ། །མདོ་གང་ལས་ཤེ་ན། ཡན་ལག་བཞྱིན་དང་ལྡན་པའྱི་སན་པས་ཟུག་རྔུ་འབྱྱིན་
པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལས་བསན་ཏོ། །སར་འཕངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་
བདེན་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་བདེན་པ་མངོན་
པར་རོགས་ཏེ། དཀྱུས་ས་བསན་པའྱི་ར་ཐགས་ཐོགས་མེད་པར་རྒྱུག་པ་བཞྱིན་ནོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་ཞེས་
བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། མངོན་པར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་ཟག་པ་
དང་བཅས་པ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་ཡང་དག་པར་རོག་པ་སེ། ཡང་
དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་དུའོ། །དེ་ལ་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་འབྲས་བུར་གྱུར་པ་རྣམས་ནྱི་སྡུག་བསལ་
གྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུར་གྱུར་པ་རྣམས་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལས་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་གྱིས་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་གྱུར་པས་མྱིང་གྱི་སོ་ནས་བྱེ་བྲག་ཡོད་ཀྱི་རྫས་སུ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །འགོག་པ་དང་ལམ་ནྱི་རྫས་སུ་ཡང་བྱེ་བྲག་ཡོད་དོ། །མདོ་ལས་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་རྣམས་ཞེས་
འབྱུང་བ་དེའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། འདྱི་དག་ནྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་བདེན་པས། དེ་ལྟ་བས་ན་མདོ་ཁོ་ན་ལས།
འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་རྣམས་ཞེས་བཤད་དོ། །ཅྱི་འདྱི་དག་གཞན་རྣམས་ལ་བརྫུན་ནམ་ཞེ་ན། འདྱི་དག་ནྱི་ཕྱྱིན་
ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་ན་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་འདྱི་དག་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་
གཟྱིགས་ཀྱི་གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དག་ནྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་ཏུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས།
འཕགས་པས་བདེ་བར་གང་གསུངས་པ། །དེ་ནྱི་གཞན་གྱིས་སྡུག་བསལ་རྱིག །གཞན་གྱིས་བདེ་བར་གང་སྨྲས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པ། །དེ་ནྱི་འཕགས་པས་སྡུག་བསལ་རྱིག །ཅེས་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་དག་ན་རེ་གྱིས་ནྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་
བདེན་པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་ནྱི་འཕགས་པ་ཡང་ཡྱིན་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །གང་གྱི་ཚེ་ཚོར་བའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་སྡུག་བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་ན་འདུ་བྱེད་ཟག་པ་
དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ཞེས་བརོད་ཅེ་ན། ཡྱིད་འོང་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་དང་། །དེ་ལས་གཞན་ཟག་
བཅས་རྣམས་ྱིད། །སྡུག་བསལ་ྱིད་གསུམ་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཅྱི་རྱིགས་མ་ལུས་སྡུག་བསལ་ལོ། །སྡུག་བསལ་
ྱིད་ནྱི་གསུམ་སེ། སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་ྱིད་དང་། འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ྱིད་དང་། འགྱུར་བའྱི་སྡུག་
བསལ་ྱིད་དོ། །དེ་དག་གྱིས་ཅྱི་རྱིགས་པར་འདུ་བྱེད་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར་སྡུག་
བསལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་ནྱི་འགྱུར་བའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་སྡུག་བསལ་བ་ྱིད་དོ། །ཡྱིད་དུ་
མྱི་འོང་བ་རྣམས་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་སྡུག་བསལ་བ་ྱིད་དོ། །དེ་དག་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ནྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་
བསལ་གྱིས་སྡུག་བསལ་བ་ྱིད་དོ། །ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ནྱི་གང་དག་ཡྱིན། ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་ནྱི་གང་དག་ཡྱིན། གྱི་
ག་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གང་དག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཚོར་བ་གསུམ་དང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཏེ། དེའྱི་དབང་གྱིས་བདེ་བ་མྱོང་བར་
འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀང་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་འཐོབ་བོ། །བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་
ནྱི་འགྱུར་བའྱི་སྡུག་བསལ་ྱིད་དེ། མདོ་ལས། བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་སེ་བ་ན་ཡང་བདེ། གནས་པ་ན་ཡང་བདེ་ལ།
འགྱུར་བ་ན་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སྡུག་བསལ་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ནས་སྡུག་
བསལ་བ་ྱིད་དེ། མདོ་ལས། སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་བ་ནྱི་སེ་བ་ན་ཡང་སྡུག་བསལ་ལ། གནས་པ་ན་ཡང་སྡུག་
བསལ་ལོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་རྐྱེན་གྱིས་
མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་བྱེད་ཁོ་ནས་སྡུག་བསལ་བ་ྱིད་དེ། གང་མྱི་རག་པ་དེ་ནྱི་སྡུག་བསལ་བ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀང་ཚོར་བ་དང་འདྲ་བར་བརོད་དོ། །གཞན་དག་ན་
རེ་སྡུག་བསལ་ྱིད་སྡུག་བསལ་ྱིད་ཡྱིན་པས་སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། འདུ་བྱེད་ྱིད་སྡུག་
བསལ་ཡྱིན་པའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འགྱུར་བ་ཡང་སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་དག་ནྱི་
ཡྱིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་བཤད་དོ། །འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་
བསལ་ྱིད་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་བ་ྱིད་ལ་དེ་དག་ཀང་འཕགས་པ་རྣམས་ཁོ་ནས་གཟྱིགས་སོ། །འདྱིར་སྨྲས་པ།
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ལག་མཐྱིལ་སྤུ་ག་གཅྱིག་འདུག་པ། །མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་མྱི་རོགས་ལ། །དེ་ྱིད་མྱིག་ཏུ་སོང་ན་ནྱི། །མྱི་བདེ་བ་
དང་གནོད་སེད་ལྟར། །བྱྱིས་པ་ལག་མཐྱིལ་འདྲ་བ་ཡྱིས། །འདུ་བྱེད་སྡུག་བསལ་སྤུ་མྱི་རོགས། །འཕགས་པ་
མྱིག་དང་འདྲ་བ་ནྱི། །དེ་ཡྱིས་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་ཀང་འབྱུང་། །ཇྱི་ལྟར་འཕགས་པ་རྣམས་སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་བ་དག་ལ་
ཡང་སྡུག་བསལ་གྱི་བློ་འཇུག་པ་ལྟར་བྱྱིས་པ་རྣམས་ནྱི་མནར་མེད་པའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་སྡུག་
བསལ་གྱི་བློ་མྱི་འཇུག་གོ །དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་ལམ་ཡང་འདུས་བྱས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ྱིད་དུ་
ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མྱི་མཐུན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་ནྱི་སྡུག་
བསལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་སེ་བ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་འདྲེན་པའྱི་འཕགས་པ་རྣམས་དང་མྱི་མཐུན་པ་
མེད་དོ། །གང་གྱི་ཚེ་དེ་དག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཞྱི་བར་ལྟ་བ་དེའྱི་ཚེ་ཡང་། སྡུག་བསལ་དུ་མཐོང་བ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ཁོ་ནའྱི་འགོག་པ་ལ་ཞྱི་བར་ལྟའོ། །གང་གྱི་ཚེ་འདྱི་དག་ལ་བདེ་བ་ཡང་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་
བསལ་ཁོ་ན་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་བདེ་བ་མྱོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མོན་སན་སེའུ་ལ་
སོགས་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མོན་སན་གེའུའྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་སོན་པ་བཞྱིན་ཏེ། མཁས་པ་སུ་ཞྱིག་ཆུས་བཏབ་པའྱི་
བདེ་བ་ཆུང་ངུས་འབྲས་བུ་བདེ་བ་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་པར་འགྱུར། ཡང་སྨྲས་པ། སྡུག་བསལ་གྱི་ནྱི་རྒྱུ་ཕྱྱིར་
དང་། །སྡུག་བསལ་མང་པོས་བསེད་ཕྱྱིར་དང་། །སྡུག་བསལ་ཡོད་ན་བདེ་འདོད་ཕྱྱིར། །བདེ་བ་སྡུག་བསལ་
ཞེས་རོག་གོ །སྱིད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བདེ་བ་དང་བཅས་ཏེ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་དུ་རོ་གཅྱིག་པའྱི་འཕགས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་དུ་གཟྱིགས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་ཁོ་ན་འཕགས་པའྱི་བདེན་པར་རྣམ་པར་གཞག་
གྱི་བདེན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བདེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚོར་བ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསལ་དུ་ལྟ་ཞེ་ན། མྱི་
རག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་གཟུགས་དང་འདུ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྡུག་
བསལ་དུ་ལྟ་མོད་ཀྱི། དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་བ་བཞྱིན་དུ་སྡུག་བསལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གང་ཞྱིག་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེའྱི་དེ་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་གྱི་
སྡུག་བསལ་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པར་སེས་པ་དག་གྱིས་འཕགས་པ་རྣམས་
ལ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་སྡུག་བསལ་གྱི་འདུ་ཤེས་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་
བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ྱིད་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པར་གྱུར། གལ་ཏེ་མྱི་རག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་ྱིད་དུ་ལྟ་ན་འོ་ན་མྱི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྣམ་པ་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། སེ་
ཞྱིང་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རག་པར་ལྟ་ལ། མྱི་མཐུན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་དུ་ལྟ་སེ།
མྱི་རག་པར་མཐོང་ན་མྱི་མཐུན་པར་འགྱུར་བས་མྱི་རག་པའྱི་རྣམ་པས་སྡུག་བསལ་གྱི་རྣམ་པ་འདྲེན་པར་བྱེད་
དོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མེད་པ་ྱིད་དེ། ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཇྱི་
ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅེ་ན། མདོ་དང་། རྱིགས་པ་ལས་ཏེ། རེ་ཞྱིག་མདོ་ལས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
གང་ཅྱི་ཚོར་ཡང་རུང་དེ་ནྱི་འདྱིར་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་སྡུག་བསལ་དུ་བལྟ་བར་
བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་ལ་བདེ་བའོ་སམ་དུ་འདུ་ཤེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། རེ་ཞྱིག་མདོ་
ལས་ནྱི་དེ་ལྟ་བུའོ། །རྱིགས་པ་ལས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བདེ་བའྱི་རྒྱུ་རྣམ་པར་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཁ་ཅྱིག་བདེ་
བའྱི་རྒྱུ་བཏུང་བ་དང་བཟའ་བ་དང་གང་བ་དང་དྲོ་བ་ལ་སོགས་པར་འདོད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཁོ་ན་ཧ་
ཅང་སད་པ་དང་། དུས་མ་ཡྱིན་པར་སད་པ་རྣམས་ཀང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །བདེ་བའྱི་རྒྱུ་
འཕེལ་བའམ་མམ་པས་ནྱི་དུས་གཞན་ན་སྡུག་བསལ་སེད་པར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་དེ་དག་ནྱི་དང་པོ་ཁོ་ན་
ནས་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་དག་ཡྱིན་ཞྱིང་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ལ། མཇུག་ཏུ་ནྱི་སྡུག་བསལ་དེ་འཕེལ་བར་
འགྱུར་བས་བསལ་བར་འགྱུར་བར་ཟད་དེ། སོད་ལམ་གྱི་བྱེ་བྲག་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པར་བྱའོ། །སྡུག་
བསལ་གྱི་གེན་པོ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ལ་བདེ་བའྱི་བློ་སེ་བའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་ཏེ། ཇྱི་སྱིད་དུ་བཀེས་པ་དང་
སྐོམ་པ་དང་གང་བ་དང་ཚ་བ་དང་ངལ་བ་དང་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ལས་སེས་པའྱི་སྡུག་བསལ་གཞན་གྱིས་
གཙེས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སྱིད་དུ་བདེ་བའོ་སམ་དུ་ཚོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་མྱི་མཁས་པ་
རྣམས་ནྱི་གེན་པོ་ཁོ་ན་ལ་བདེ་བའྱི་བློ་འཇུག་གྱི་བདེ་བ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བྱྱིས་པ་རྣམས་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་
བྱེ་བྲག་ལ་ཡང་བདེ་བའྱི་བློ་སེད་པར་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་ཕྲག་པ་ནས་ཕྲག་པར་ཁུར་ཡོད་པར་བྱེད་པ་ལྟ་
བུའོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བདེ་བ་ནྱི་མེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཆོས་མངོན་པ་པ་རྣམས་ན་རེ། ཡོད་པ་ྱིད་དུ་ཞེས་
ཟེར་ཏེ། འདྱི་ྱིད་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། རེ་ཞྱིག་བདེ་བ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དེ་ལ་འདྱི་
དྲྱི་བར་བྱ་སེ། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་ཏེ་གནོད་པའྱི་བདག་ྱིད་གང་ཡྱིན་པའོ་ཞེས་ཟེར་
ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་གནོད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནྱི་ཕན་པར་བྱེད་པ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བདེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་མྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནྱི་འདོད་པ་བདེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་འདོད་པ་ྱིད་འཕགས་པ་རྣམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཚེ་མྱི་བཞེད་པ་ཡྱིན་ཏེ།
དེ་ལྟ་བས་ན་འདོད་པ་ྱིད་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་འདོད་པ་ནྱི་གཞན་དུ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚོར་བ་གང་ཞྱིག་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་འདོད་པ་དེ་ནྱི་ནམ་ཡང་དེ་ཁོ་ནས་མྱི་འདོད་པར་མྱི་
འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ལྟར་འཕགས་པ་རྣམས་ནྱི་འདྱི་གང་གྱིས་ན་མྱི་བཞེད་པར་འགྱུར་བ་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་རྣམ་པར་
སུན་འབྱྱིན་པར་བྱེད་ཅྱིང་། འདྱི་ལ་བག་མེད་པའྱི་གནས་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་
དང་། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཅན་དང་། མྱི་རག་པར་ལྟའྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་
འདྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་ནྱི་དེ་ལ་སུ་ཡང་འདོད་ཆགས་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་
བ་ཞྱིག་ན། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཆེད་དུ་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་ཀང་སོན་ཅན་དུ་ལྟ་བར་འགྱུར་
ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་ཅྱི་
ཚོར་ཡང་རུང་དེ་ནྱི་འདྱིར་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་གསུངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོ་ནས་ཀུན་
དགའ་བོ་གང་ཅྱི་ཚོར་ཡང་རུང་དེ་ནྱི་འདྱིར་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ངས་འདུ་བྱེད་མྱི་རག་པ་ྱིད་དང་། འདུ་
བྱེད་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ྱིད་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་སོ་ཞེས་དོན་ངེས་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་
འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་ྱིད་ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་
ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྡུག་བསལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་
བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། བདེ་བ་ཡང་
མ་ལགས་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་ལགས་བ་དང་ཚོར་བ་འདྱི་གསུམ་ཡང་གསུངས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
གང་ཅྱི་ཚོར་ཡང་རུང་དེ་ནྱི་འདྱིར་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་ཀང་གསུངས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅྱི་ལས་
དགོངས་ནས་གང་ཅྱི་ཚོར་ཡང་རུང་དེ་ནྱི་འདྱིར་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཞེས་ཞུས་པར་གྱུར་ཏེ། དེས་
ཀང་འདྱི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅྱི་ལས་དགོངས་ནས་ཚོར་བ་གསུམ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཞེས་ཞུས་པར་
འགྱུར་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་འདྱི་སྐད་དུ་ཚོར་བ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་ངས་དགོངས་ནས་བཤད་
པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ལུང་བསན་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན་དེ་སྐད་ཀང་བཀའ་སྩལ་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཚོར་བ་གསུམ་ནྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རང་གྱི་ངོ་བོས་ཡོད་ལ། གང་ཅྱི་ཚོར་ཡང་རུང་དེ་ནྱི་འདྱིར་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ངས་དགོངས་ནས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཚིག་འདྱི་ནྱི་དགོངས་པ་ཅན་དུ་སོན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཡང་བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་
ནྱི་སྡུག་བསལ་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དེ་ལ་གྱི་ག་ཡོད་དོ། །རང་གྱི་ངོ་བོས་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་
ཕྱྱིར་ནྱི་བདེ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ལ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དང་མྱི་རག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་གངས་ཀྱིས་ནྱི་
སྡུག་བསལ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་བདེ་བར་མཐོང་ན་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཅན་རྣམས་དེའྱི་རོ་མྱོང་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
འཆྱིང་བར་འགྱུར་ལ། སྡུག་བསལ་དུ་མཐོང་ན་ནྱི་དེ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཐར་བར་འགྱུར་བས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་ན་ཐར་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་བལྟ་བར་བཀའ་སྩལ་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་རང་གྱི་ངོ་བོས་བདེ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅེ་ན། འདྱི་ལྟར། རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རབ་
མཁྱེན་གྱིས། །འདུ་བྱེད་མྱི་རག་ྱིད་དང་ནྱི། །རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ྱིད་མཁྱེན་ནས། །ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་བར་
གསུངས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །གང་ཡང་སྡུག་བསལ་ལ་བདེ་བའོ་སམ་དུ་འདུ་ཤེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ཡང་བསན་པ་འདྱི་ནྱི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་རེན་ནྱི་ཚོར་བ་དང་། འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་
རྣམས་དང་། སེ་བ་ལ་བདེ་བར་འདུ་ཤེས་སོ། །དེ་ལ་བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་ནྱི་རྣམ་གངས་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་ཡང་
ཡོད་ན་གཅྱིག་ཏུ་བདེ་བར་ལྟ་བ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་ལ། འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་ཡང་བདེ་བ་ནྱི་ཆུང་ལ་
སྡུག་བསལ་ནྱི་མང་བ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ཏུ་བདེ་བར་ལྟ་བ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། སེ་བ་ལ་དེ་དང་འདྲའོ། །དེ་ལྟ་
བས་ན་བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་མེད་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ནས་སྡུག་བསལ་
བ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ན་ཚོར་བ་གསུམ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་འཇྱིག་
རེན་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ་ྱིད་ནྱི་ངས་
དགོངས་ནས་གསུངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་དག་པར་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཡང་ཕྱྱིར་ཏེ། བདེ་བའྱི་དབང་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། ཡྱིད་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་
ཡྱིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས་གང་གྱིས་དབང་པོ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་དེ་ལྟར་ཡང་དག་པའྱི་
ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མཐོང་ཞྱིང་། དེའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་གསུམ་ཡང་སྤངས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་
བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །འཇྱིག་རེན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་བ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་
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རོག་པར་འགྱུར་གལ་ཏེ་ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོ་དང་འབྲྱིང་དག་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བློ་སེའོ་
ཞེ་ན་ནྱི་བདེ་བ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་པས་སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་
པའྱི་བློ་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གྱི་ཚེ་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱའྱི་ཁྱད་པར་ལས་སེས་པའྱི་བདེ་བ་སང་བ་དེའྱི་ཚེ་
གང་ལ་འདྱི་བདེ་བའྱི་བློར་འགྱུར་བ་སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུར་གྱུར་པ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན། སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུ་དེ་
མ་སེས་པ་དང་འགགས་པ་ན་སྡུག་བསལ་མ་ལུས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་བདེ་བའྱི་བློ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེས་སེ་བར་
འགྱུར་ཏེ། འདོད་པའྱི་བདེ་བ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པར་བྱའོ། །ཚོར་བ་ཆུང་ངུ་ལ་ནྱི་
མས་སུ་མྱོང་བ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་ཤས་ཆེན་པོར་འཛིན་ལ། འབྲྱིང་ལ་ནྱི་མྱི་གསལ་བར་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་
གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཡང་ཇྱི་ལྟར་རུང་། བསམ་གཏན་གསུམ་ན་བདེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བས་སྡུག་བསལ་ཆུང་
ངུར་ཡང་འགྱུར་ལ། གང་ན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བས་སྡུག་
བསལ་འབྲྱིང་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་ལ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོར་བ་
རྣམ་པར་གཞག་ཏུ་མྱི་རུང་ངོ་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་མྱིང་ཆེན་གལ་ཏེ་གཟུགས་གཅྱིག་ཏུ་སྡུག་བསལ་
བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་ནྱི་བདེ་བ་ཡང་མེད། བདེ་བ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡང་མེད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཡོད་དེ། རེ་ཞྱིག་དེ་ལྟ་ན་མདོ་ལས་བདེ་བའྱི་ཚོར་
བ་མེད་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ། །གང་ཡང་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་རྣམ་པར་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ། དེ་ཡང་རྒྱུ་
ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་སྨྲ་བར་ཟད་དེ། རེན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཡུལ་བདེ་བའྱི་རྒྱུའམ། སྡུག་བསལ་
གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་ཡུལ་འབའ་ཞྱིག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་གང་ཞྱིག་དང་ཕྲད་ན་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་
པ་དེ་ནྱི་དེ་དང་ཕྲད་ན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ནམ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་
ན་བཙོ་བར་བྱ་བའྱི་འབྱུང་བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པའྱི་མེ་དེ་ྱིད་ཞྱིམ་པར་ཚོས་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ྱིད་
མྱི་ཞྱིམ་པར་ཚོས་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན་ལ་བཙོ་བར་བྱ་བའྱི་འབྱུང་བའྱི་གནས་སྐབས་གང་དང་ཕྲད་ནས་ཞྱིམ་པར་
ཚོས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དེ་དང་ཕྲད་ནས་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ཏེ་འདྱི་ནྱི་དཔེ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་
དག་ན་ཡང་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་མྱི་གནས་པ་ཡྱིན། གང་ཡང་གེན་པོ་ལ་བདེ་བའྱི་བློ་སེ་ཞེས་སྨྲས་པ་
དེ་ལ་ཡང་གང་གྱི་ཚེ་དྲྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་སེས་པའྱི་བདེ་བ་མྱོང་བ་དེའྱི་ཚེ་གང་གྱིས་གེན་པོ་ལ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བདེ་བའྱི་བློར་འགྱུར། སྡུག་བསལ་དེ་མ་སེས་པ་དང་འགགས་ནས་བདེ་བའྱི་བློ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེས་སེ་བར་ཡང་འགྱུར་
རོ། །བསམ་གཏན་ལས་སེས་བའྱི་བདེ་བ་ལ་ཡང་གང་གྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ལན་
བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཁུར་སྦེད་པ་ལ་ཡང་ཇྱི་སྱིད་དུ་ལུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དེ་ལྟ་བུ་མེད་པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་
གནས་སྐབས་གཞན་ལས་སེས་པའྱི་བདེ་བ་ཁོ་ན་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཕྱྱིས་བདེ་བའྱི་བློ་ཇྱི་མང་
དུ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ངལ་བའྱི་སོད་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་དག་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དང་པོ་
ནས་རོམ་པ་ཞྱིག་མེད་ན་མཇུག་ཏུ་སྡུག་བསལ་གྱི་བློར་ག་ལ་འགྱུར་ཞེ་ན། ལུས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་
པར་ལས་ཏེ། ཆང་ལ་སོགས་པ་མངར་བ་ལ་མཇུག་ཏུ་སྐྱུར་པོར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བདེ་བའྱི་
ཚོར་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་གྲུབ་ལ། སྡུག་བསལ་ྱིད་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་དང་བཅས་
པ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་སྡུག་
བསལ་གྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནྱི་མདོ་ལས་ཐལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས་ནྱི་སེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་
བཤད་དོ། །དེ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མདོ་ལས་བཤད་ཀྱི་གཞན་དག་ཀང་ཀུན་འབྱུང་ནྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཇྱི་
ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་ཞེ་ན། གཞན་ལས་གཞན་ཡང་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས། ལས་དང་སྱིད་པ་དང་ནྱི་མ་རྱིག་པ། །ཕྱྱི་མའྱི་ཚེ་ལ་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་ལ་ཡང་ས་
བོན་གྱི་རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་བྱ་བ། འདྱི་ནྱི་ེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚིག་བླ་དགས་ཡྱིན་
ནོ། །སའྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་བཞྱིའྱི་ཚིག་བླ་དགས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཀང་
གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་མདོ་ལས་བསན་པ་ནྱི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ལ། ཆོས་མངོན་པ་ལས་བསན་པ་ནྱི་
མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་བཀའ་སྩོལ་པ་ན་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་སེད་
པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་གསུངས་ལ། སེ་བ་དང་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ། རྒྱུ་དང་བཅས་པར་བཀའ་སྩོལ་བ་ན་ནྱི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས། ལས་དང་སེད་པ་དང་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། མདོ་ལས། ལས་ནྱི་སེ་བའྱི་
རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། སྱིད་པ་ནྱི་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་མདོ་ལས་རྒྱུ་དང་
བཅས་རྐྱེན་བཅས། གཞྱི་དང་བཅས་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་རྱིམ་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ས་བོན་དང་ཞྱིང་གྱི་དངོས་
པོར་སོན་པར་མཛད་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་གསུངས་སོ། །སེ་བ་ནྱི་གང་ཡྱིན། མངོན་པར་
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འགྲུབ་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁམས་དང་འགོ་བ་དང་སེ་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ལུས་སེ་བ་ནྱི་སེ་བ་
ཡྱིན་ལ། བྱེ་བྲག་མེད་པར་ཡང་སྱིད་པར་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་ནྱི་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་གྱིས་ཀྱི་
རྒྱུ་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ལས་དང་སེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ས་བོན་སཱ་ལུ་དང་ནས་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱེ་
བྲག་གྱིས་མྱུ་གུ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ཆུ་ནྱི་བྱེ་བྲག་མེད་པར་མྱུ་གུ་ཐམས་ཅད་སེ་བ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་སེ་
འདྱི་ནྱི་དཔེ་ཡྱིན་ནོ། །མངོན་པར་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་སེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་རྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན།
སེད་པ་དང་བྲལ་བ་སེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སེད་པ་དང་བཅས་པ་དང་སེད་པ་དང་བྲལ་བ་གྱི་ག་ཡང་འཆྱི་བ་
ལས་སེད་པ་དག་ཁོ་ན་སེ་བར་སྣང་གྱི་སེད་པ་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་སེད་པ་མེད་ན་སེ་བ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་སེད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་སེད་པ་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ཤེས་སོ། །རྒྱུད་གཞོལ་བའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་ཏེ། གང་
ལ་སེད་པ་དང་བཅས་པ་དེར་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཡང་དང་ཡང་དུ་གཞོལ་བར་མཐོང་བས། དེ་ལྟ་བས་ན་ཡང་སེད་
པ་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་སྱིད་པས་འདག་པའྱི་ཆ་ལ་སན་ཆུང་གྱི་ཕྱེ་མའྱི་ལྡེ་གུ་
བསྐམས་པས་ལུས་བཟུང་བ་བཞྱིན་དུ་ལུས། ཀུན་དུ་བཟུང་བ་དེ་ལྟར་ནྱི་གང་གྱིས་ཀང་ལུས་ཀུན་དུ་མ་བཟུང་
སེ། རྒྱུ་གཞན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བདག་ལ་ཆགས་པ་དེ་ལྟར་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདེན་པ་བཞྱི་ཞེས་ཀང་གསུངས། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་པའྱི་
བདེན་པ་དང་བདེན་པ་གྱིས་ཞེས་ཀང་གསུངས་ལ། དེ་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཅྱི་ཞེ་ན། །གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་
ཡྱིས་གཞན། །བསལ་ན་དེ་བློ་མྱི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ། །ཡོད་དེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་
ནོ། །གང་ལ་ཆ་ཤས་སུ་བཅོམ་ན་དེའྱི་བློ་མྱི་འཇུག་པ་དེ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལྟ་
བུའོ། །དེ་ལ་ནྱི་གོ་མོར་བཅོམ་ན་བུམ་པའྱི་བློ་མྱི་འཇུག་གོ །གང་ལ་བློས་ཆོས་གཞན་བསལ་ན་དེའྱི་བློ་མྱི་
འཇུག་པ་དེ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སེ། དཔེར་ན་ཆུ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ནྱི་བློས་
གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་བསལ་ན། ཆུའྱི་བློ་མྱི་འཇུག་གོ །དེ་དག་ཁོ་ན་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་དེའྱི་མྱིང་དུ་
བཏགས་པ་ཡྱིན་པས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་དབང་གྱིས་བུམ་པ་དང་ཆུ་ཡོད་དོ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་བདེན་པ་ཁོ་ན་སྨྲས་པ་
ཡྱིན་གྱི། བརྫུན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་དེ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་
བདེན་པ་སེ། གང་ལ་བཅོམ་ཡང་དེའྱི་བློ་འཇུག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། བློས་ཆོས་གཞན་བསལ་ཡང་དེའྱི་བློ་འཇུག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པ་དེ་ནྱི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་གཟུགས་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་བཅོམ་ཡང་རུང་།
བློས་རོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་བསལ་ཀང་རུང་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བློ་འཇུག་པ་ྱིད་དེ། ཚོར་བ་ལ་
སོགས་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །དེ་ནྱི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ཞེས་
བྱའོ། །སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ན་རེ། ཇྱི་ལྟར་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཤེས་པའམ། དེའྱི་རེས་ལ་ཐོབ་པ་
འཇྱིག་རེན་པས་འཛིན་པ་དེ་ལྟར་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་གཞན་གྱིས་འཛིན་པ་དེ་ལྟར་ནྱི་
ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བདེན་པ་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་དག་མཐོང་བར་
འགྱུར་བ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དང་པོ་འཇུག་པ་ལས་བརམས་ཏེ་བརོད་པར་བྱའོ། །ཚུལ་གནས་ཐོས་
དང་བསམ་གཏན་པ། །བསོམ་པ་ལ་ནྱི་རབ་ཏུ་སོར། །བདེན་པ་རྣམས་མཐོང་བར་འདོད་པ་ནྱི་དང་པོ་ཁོ་ནར་
ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་བར་བྱེད་དོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་བདེན་པ་མཐོང་བ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོས་པ་འཛིན་པའམ། དོན་ན་
པར་བྱེད་དོ། །ཐོས་ནས་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སེམས་པར་བྱེད་དོ། །བསམས་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སོམ་པ་ལ་རབ་
ཏུ་སོར་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་སེའོ། །བསམ་པ་
ལས་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་སེའོ། །ཤེས་རབ་འདྱི་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅྱི་ཞེ་ན། ཐོས་
སོགས་ལས་བྱུང་བློ་རྣམས་ནྱི། །མྱིང་དང་གྱི་ག་དོན་ཡུལ་ཅན། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་ཐོས་པ་ལས་
བྱུང་བའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་མྱིང་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་མྱིང་དང་དོན་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་
ཏེ། རེས་འགའ་ནྱི་ཡྱི་གེས་དོན་འདྲེན་པར་བྱེད་དོ། །བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་དོན་ལ་དམྱིགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ།
དེ་ནྱི་ཡྱི་གེ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་དོན་ལ་འཇུག་གོ །དཔེར་ན་སོང་རྐྱལ་ལེགས་པར་མ་ལོབས་པ་ཆུའྱི་ནང་དུ་འཇུ་
བར་བྱ་བ་མྱི་གཏོང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། ཅུང་ཟད་ལོབས་པ་ནྱི་རེས་འགའ་ནྱི་གཏོང་རེས་འགའ་ནྱི་འཇུ་བར་བྱེད་
དོ། །ལེགས་པར་ལོབས་པ་ནྱི་འཇུ་བར་བྱ་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རྒལ་བ་ལྟ་བུ་སེ་འདྱི་ནྱི་དཔེ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ་
ཞེས་གག་གོ །གཞན་དག་ན་རེ་རོག་པ་འདྱི་ལ་ནྱི་མྱིང་ལ་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། དོན་ལ་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བས་བསམ་
པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་རབ་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་གྱི། ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་ལུང་
ཚད་མ་ྱིད་ལས་སེས་པའྱི་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་རྱིགས་པས་ངེས་པར་བརགས་པ་ལ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

སེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་འདྱི་དག་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་སྣང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་བསོམ་པ་ལ་རབ་ཏུ་བརོན་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་སོམ་
པ་རྫོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། བསྱིངས་གྱིས་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། གལ་ཏེ་འདུ་འཛི་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་རྣམ་
པར་རོག་པ་ཐག་བསྱིངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་དང་སེམས་དག་གྱིས་བསྱིངས་པ་ཡྱིན་ན་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་
ན་བསྱིངས་པ་དེ་གྱིས་སུ་ལ་ས་ཞེ་ན། འདོད་པ་ཆུང་བ་དང་། ཆོག་ཤེས་པ་ལ་སའྱི། ཆོག་མྱི་ཤེས་པ་དང་།
འདོད་ཆེན་ཅན་ལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོག་མྱི་ཤེས་པ་འདྱི་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་ཆེན་ཅན་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་
ན། རེད་ལ་ཡང་སེད་ཆོག་མྱི་ཤེས། །མ་རེད་ལ་འདོད་འདོད་ཆེན་ཅན། །ཆོས་མངོན་པ་པ་རྣམས་ན་རེ་ཆོས་
གོས་ལ་སོགས་པ་ག་ནོམ་པ་རེད་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདོད་པ་ནྱི་ཆོག་མྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ལ། མ་རེད་པ་དག་ལ་
དེ་འདོད་པ་ནྱི་འདོད་ཆེན་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་གག་གོ །ཡང་དང་ཡང་དུ་འདོད་པ་དེ་ཡང་མ་རེད་པ་ཁོ་
ན་ལ་ཡྱིན་གྱི་རེད་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་གྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དེ་འདྱི་ནྱི་བརོད་པར་བྱ་
དགོས་སོ། །འདྱི་ལྟར་ནྱི་རུང་སེ། ག་ནོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། མང་པོ་མ་ཡྱིན་པ་རེད་པས་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ནྱི་
ཆོག་མྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ག་ནོམ་པ་དང་མང་པོ་མ་རེད་པས་འདོད་པ་ནྱི་འདོད་ཆེན་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །བཟློག་པ་དེ་
ཡྱི་གེན་པོ་དག ཆོག་མྱི་ཤེས་པ་དང་། འདོད་ཆེན་ཅན་ལས་བཟློག་པ་ནྱི་དེ་དག་གྱི་གེན་པོ་ཆོག་ཤེས་པ་
དང་། འདོད་ཆེན་ཆུང་བ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་གྱིས་ཁམས་གསུམ་གཏོགས་དྲྱི་མེད། །དེའྱི་གེན་པོ་
ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། ཁམས་གསུམ་པ་དག་དང་། མྱི་ལྡན་པ་དག་ཀང་ཡྱིན་ནོ། ཆོག་མྱི་ཤེས་པ་དང་། འདོད་
ཆེན་ཅན་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པ་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་ཆེན་ཆུང་བ་དང་ཆོག་ཤེས་པ་འདྱི་གྱིས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་ཅྱི་ཞེ་ན། མ་ཆགས་ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། འདྱི་དག་ནྱི་མ་ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་
རྱིགས་མ་ཆགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། འདྱི་དག་ལས་འཕགས་པ་རྣམས་སེ་བས་ན་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་
བཞྱི་སེ། དེ་དག་ཀང་མ་ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །དེ་དག་ལས་གསུམ་ནྱི་ཆོག་ཤེས་པ་དག་ྱིད་དོ། །དང་པོ་
གསུམ་པོ་ཆོས་གོས་དང་། བསོད་སོམས་དང་། མལ་ཆ་དང་སན་གྱིས་ཆོག་ཤེས་པ་རྣམས་ནྱི་ཆོག་ཤེས་པའྱི་
རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་པའྱི་རྱིགས་བཞྱི་པ་ནྱི་སྤོང་བ་དང་བསོམ་པ་དག་ལ་དགའ་བ་ྱིད་ཡྱིན་
ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་མ་ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྱིད་པ་དང་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་བཞྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བསན་ཅེ་ན། གསུམ་གྱིས་ཚུལ་
བསན་ཐམས་ཅད་ལས། །ཆོས་ཀྱི་རེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། རང་གྱི་ཚུལ་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཡོངས་སུ་སྤངས་
ཤྱིང་ཐར་པ་དོན་དུ་གེར་བར་ཁས་འཆེ་བའྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ཚུལ་དང་ལས་གྱིས་བཅས་ཏེ། འཕགས་པའྱི་
རྱིགས་གསུམ་གྱིས་ནྱི་ཚུལ་བཅས་སོ། །བཞྱི་པས་ནྱི་ལས་བཅས་ཏེ། ཁྱེད་ཚུལ་འདྱིས་ལས་འདྱི་བྱེད་ན་རྱིང་
པོར་མྱི་ཐོགས་པར་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་། ལས་འདྱི་ལྟ་
བུ་བཅས་ཤེ་ན། སྱིད་པ་སེ་བའྱི་གེན་པོའ ་ི ཕྱྱིར། མདོ་ལས་སེད་པ་སེ་བ་བཞྱི་གསུངས་ཏེ། དགེ་སོང་སེད་པ་
སེ་བ་ན་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཕྱྱིར་དང་། བསོད་སོམས་ཀྱི་ཕྱྱིར་དང་། མལ་ཆ་དང་སན་གྱི་ཕྱྱིར་སེའོ། །གནས་པ་ན་
གནས་སོ། །མངོན་པར་ཞེན་པ་ན་མངོན་པར་ཞེན་ཏོ། །དགེ་སོང་སེད་པ་སེ་བ་ན་འབྱུང་བ་དང་འཇྱིག་པ་དེ་ལྟ་
བུའྱི་ཕྱྱིར་སེའོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་གྱི་གེན་པོར་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་བཞྱི་བསན་ཏོ། །བདག་
གྱི་བདག་འཛིན་དངོས་འདོད་པ། །དེ་ཡྱི་དུས་དང་གཏན་ཞྱི་ཕྱྱིར། །དོན་དེ་ྱིད་རྣམ་གངས་ཀྱིས་སོན་པ་སེ།
བདག་གྱིར་འཛིན་པའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པའོ། །བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་ལུས་སོ། །དེ་
དག་ལ་འདོད་པ་ནྱི་སེད་པའོ། །དེ་ལ་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་གསུམ་ནྱི་བདག་གྱིར་འཛིན་པའྱི་དངོས་པོ་འདོད་པ་
དེའྱི་དུས་སུ་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་གྱི་ག་འདོད་པ་གཏན་དུ་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་
བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་འདྱི་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ན་བསོམ་པ་
དེ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་འཇུག་པ་མྱི་སྡུག་དང་། །དབུགས་རྔུབ་འབྱུང་བ་དྲན་པ་ཡྱིས། །དྲན་པ་ྱིད་དྲན་
པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དག་ནྱི་མྱི་སྡུག་པས་འཇུག གང་དག་ནྱི་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་འབྱུང་བ་དྲན་པས་འཇུག་ཅེ་ན།
གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། འདོད་ཆགས་རྣམ་རོག་ལྷག་རྣམས་སོ། །འདྱི་དག་ལ་འདོད་ཆགས་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་ལྷག་
པ་ཡོད་པས། འདྱི་དག་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་ལྷག་པ་དག་སེ། གང་ཞྱིག་འདོད་ཆགས་ེ་བ་དང་
ཤྱིན་ཏུ་སད་པ་དེ་ནྱི་མྱི་སྡུག་པས་འཇུག་གོ །གང་ཞྱིག་རྣམ་པར་རག་པ་སད་པ་དེ་ནྱི་དབུགས་རྔུབ་དང་འབྱུང་
བ་དྲན་པས་འཇུག་གོ །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་འདྱི་ནྱི་སྣ་ཚོགས་ལ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་རོག་པ་གཅོད་པར་
བྱེད་པ་ཡྱིན་གྱི། མྱི་སྡུག་པ་ནྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་རོག་པ་འདྲེན་
པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཁ་ཕྱྱིར་མ་བལྟས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མྱི་སྡུག་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་
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ཤེས་པ་བཞྱིན་དུ་ཁ་ཕྱྱིར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཡུལ་ལ་ེ་བར་རོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་འདོད་
ཆགས་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། ཁ་དོག་གྱི་འདོད་ཆགས་དང་། དབྱྱིབས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་། རེག་པའྱི་འདོད་
ཆགས་དང་། བསེན་བཀུར་གྱི་འདོད་ཆགས་སོ། །དང་པོའ ་ི གེན་པོར་ནྱི་རྣམ་པར་བསོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་མྱི་སྡུག་པ་རོད་པར་བྱེད་དོ། །གྱིས་པའྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཟོས་པ་དང་། རྣམ་པར་འཐོར་བ་ལ་
དམྱིགས་པའོ། །གསུམ་པའྱི་ནྱི་རྣམ་པར་འབུས་གཞྱིགས་པ་དང་། རྒྱུས་པས་བྲང་བྲེང་དུ་སེལ་པའྱི་ཀེང་རུས་ལ་
དམྱིགས་པའོ། །བཞྱི་པའྱི་ནྱི་ཤྱི་བའྱི་རོ་གཡོ་བ་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པའོ། །བྱེ་བྲག་མེད་པར་ནྱི། ཀེང་རུས་
ཆགས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཤྱིས་ཏེ། རུས་པའྱི་ཀེང་རུས་ལ་ནྱི་ཆགས་པའྱི་གཞྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་
ཐམས་ཅད་མེད་དོ། །མོས་པ་དང་ྱི་ཚེ་བ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སྡུག་པས་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་གྱི་རྣམ་པར་གནོན་པ་ནྱི་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སྡུག་པ་བསོམ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་
བརོད་དེ། ལས་དང་པོ་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སང་བ་བྱས་པ་དང་། ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་རྫོགས་པའོ། །དེ་ལ་རུས་པ་རྒྱ་
མཚོའྱི་བར་དུ་ནྱི། །སོ་ཞྱིང་སྡུད་པ་ལས་དང་པོ། །མྱི་སྡུག་པ་བསོམ་པར་འདོད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་ནྱི་དང་
པོ་ྱིད་དུ་རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྐང་པའྱི་མཐེ་བོའམ། དཔྲལ་བའྱི་དབྱེས་སམ། ཡང་ན་དེ་གར་དགའ་བར་
སེམས་གཏོད་པར་བྱེད་ཅྱིང་། དེས་དེར་ཤ་མྱགས་ཤྱིང་ཟག་པར་མོས་པས་རྱིམ་གྱིས་རུས་པ་རྣམ་པར་སོང་
བར་བྱེད་པ་ན་ཐམས་ཅད་རུས་པའྱི་ཀེང་རུས་སུ་ལྟ་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་མོས་པ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གྱིས་པ་ལ་
མོས་པར་བྱེད་པ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ཀུན་དགའྱི་ར་བ་དང་། གོང་དང་། ཞྱིང་དང་རྱིམ་གྱིས་རྒྱ་མཚོའྱི་
མཐས་ཀླས་པའྱི་བར་གྱིས་གཞྱི་རུས་པའྱི་ཀེང་རུས་ཀྱིས་གང་བར་མོས་པར་བྱེད་དོ། །ཡང་སྡུད་པ་ན་སེམས་
བསྡུ་བའྱི་ཕྱྱིར་བདག་གཅྱིག་པུ་ཁོ་ན་ལ་རུས་པའྱི་ཀེང་རུས་སུ་མོས་པའྱི་བར་དུ་སྡུད་དེ། འདྱི་ཙམ་གྱིས་ནྱི་མྱི་
སྡུག་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གག་སེ། འདྱི་ནྱི་ལས་དང་པོ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྐང་
རུས་ནས་ནྱི་ཐོད་ཕྱེད་བར། །བཏང་བས་སང་བ་བྱས་པར་བཤད། །དེ་སེམས་བསྡུ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རུས་པའྱི་ཀེང་རུས་དེ་ལས་རྐང་པའྱི་རུས་པ་རྣམས་བོར་ནས་ལྷག་མ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་ཅྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཐོད་
པའྱི་ཕྱེད་བོར་ནས་ཐོད་པ་ཕྱེད་ཀྱི་བར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་འདྱི་ནྱི་ཡོངས་སུ་སང་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྱིན་མའྱི་
བར་དུ་སེམས་འཛིན་པས། ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་རྫོགས་པ་ཡྱིན། དེ་ཐོད་པའྱི་ཕྱེད་ཀང་བོར་ནས་སྱིན་མ་གྱིས་ཀྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བར་དུ་སེམས་འཛིན་པར་བྱེད་པ་འདྱི་ནྱི་མྱི་སྡུག་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་རྫོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་གག་གོ །དམྱིགས་པ་ཆུང་བས་ཆུང་ལ་དབང་ཆུང་བས་མ་ཡྱིན་པས་ཡང་མྱི་སྡུག་པ་ཡང་ཡོད་དེ་ཞེས་བྱ་
བ་མུ་བཞྱི་སེ། ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་སང་བ་བྱས་པ་དང་། སང་བ་མ་བྱས་པ་དག་དང་། ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་སང་བ་མ་
བྱས་པ་དང་། སང་བ་བྱས་པ་དག་རང་གྱི་ལུས་དང་རྒྱ་མཚོའྱི་མཐའ་ཀླས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་མྱི་
སྡུག་པ་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ས་ནྱི་དུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དམྱིགས་པ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་དུ་སེད་པར་བྱེད་
ཅེ་ན། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། མྱི་སྡུག་མ་ཆགས་ས་བཅུ་དང་། དམྱིགས་པ་འདོད་སྣང་མྱིས་སེད་དོ། །རང་བཞྱིན་ནྱི་
མ་ཆགས་པའོ། །ས་ནྱི་བཅུ་པ་སེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་ེར་བསོགས་དང་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བཅས་
པ་དང་། འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ཡོད་དོ། །དམྱིགས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ། །སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་
ཅྱི་ཞེ་ན། ཁ་དོག་དང་། དབྱྱིབས་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དོན་ལ་དམྱིགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་
ཁོ་ནར་སེད་ཀྱི་འགོ་བ་གཞན་དུ་ཡང་མ་ཡྱིན་ན་ཁམས་གཞན་དུ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། དེར་ཡང་བྱང་གྱི་ས་མྱི་
སན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་སྡུག་པའྱི་རྣམ་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །དུས་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་དུས་ལ་
དམྱིགས་སོ། །མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཡུལ་ནྱི་དུས་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྲྱིས་པ་དང་མ་འདྲྱིས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པ་
དང་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སྡུག་པའྱི་མཚན་ྱིད་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་དྲན་པ་ནྱི། །ཤེས་རབ་ས་ལྔ་སོད་ཡུལ་རླུང་། །འདོད་རེན། དབུགས་རྔུབ་པ་
ནྱི་དབུགས་རྔུབ་པ་སེ་རླུང་འཇུག་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །དབུགས་འབྱུང་བ་ནྱི་དབུགས་འབྱྱིན་པ་སེ་རླུང་འབྱུང་བ་
གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་གྱིས་དྲན་པ་ནྱི་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་དབུགས་འབྱུང་བ་དྲན་པ་སེ། དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །དྲན་པ་ཞེས་སོས་པ་ནྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་བཞྱི་སེ། དེའྱི་སོབས་བསེད་པས་འཇུག་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ས་ལྔ་པོ་ེར་བསོགས་གསུམ་དང་། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ཡོད་
དོ། །བཏང་སོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་དག་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་
མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་གེན་པོ་ནྱི་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་ནོ། །བདེ་བ་དང་ཡྱིད་བདེ་བ་དག་ཀང་
གཏོང་བ་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ། དེ་ཡང་གཏང་བས་བསྒྲུབ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གག་
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གོ །གང་དག་བསམ་གཏན་དངོས་གཞྱི་དག་ན་ཡང་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡོད་
པར་འདོད་པ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ས་བརྒྱད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡན་ཆད་ནྱི་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་དབུགས་འབྱུང་བའྱི་ས་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་རླུང་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་རེན་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ལྷ་དང་མྱི་དག་
གྱི་ནང་ནས་སེད་དོ། །སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་
ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་འདྱི་པ་རྣམས་ཁོ་ནའྱི་ཡྱིན་གྱི། ཕྱྱི་པའྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལུང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་།
བདག་ྱིད་ཀྱིས་ཆོས་ཟབ་མོ་མངོན་པར་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་བགང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དྲུག དེ་
ནྱི་བགང་བ་དང་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་། འཇོག་པ་དང་། ེ་བར་རོགས་པ་དང་། བསྒྱུར་བ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པ་
སེ། རྒྱུ་དྲུག་དང་ལྡན་ན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་བགང་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་
དབུགས་འབྱུང་བ་དག་ལ་སེམས་གཏད་ནས་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པར་ལུས་དང་སེམས་རྣལ་དུ་གཞག་སེ་
དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་གཅྱིག་དང་གྱིས་ནས་བཅུའྱི་བར་དུ་བགང་བར་བྱེད་པའོ། །སེམས་མངོན་པར་སྡུད་པ་དང་
རྣམ་པར་གཡེང་བར་དོགས་པས་ཧ་ཅང་མང་བ་དང་ཉུང་ངུར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་སོན་ནྱི་གསུམ་ཡོད་དེ།
གལ་ཏེ་གྱིས་ལ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་ན་མ་ཚང་བར་བགང་བའྱི་སོན་ནོ། །གལ་ཏེ་གཅྱིག་ལ་གྱིས་སུ་འཛིན་ན་
ལྷག་པར་བགང་བའྱི་སོན་ནོ། །གལ་ཏེ་དབུགས་རྔུབ་པ་ལ་དབུགས་འབྱྱིན་པར་འཛིན་ཏམ། དབུགས་འབྱྱིན་པ་
ལ་དབུགས་རྔུབ་པར་འཛིན་ན་འཆོལ་བར་བགང་བའྱི་སོན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་བགང་བ་
ཡྱིན་ནོ། །བར་སྐབས་སུ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་ན་ཡང་མགོ་ནས་ཇྱི་སྱིད་དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་
བགང་བར་བྱའོ། །རེས་སུ་འགོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདྱི་དག་ཐག་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་གཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་ཞྱིང་འཇུག ཅྱི་འདྱི་
དག་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་དག་ཅྱིག་གམ། ཕྱོགས་འགའ་ཞྱིག་ན་རྒྱུ་བ་དག་ཡྱིན་ཞེས་མངོན་པར་འདུ་བྱ་
བ་མེད་པར་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་དབུགས་འབྱུང་བའྱི་འགོས་ཀྱིས་རེས་སུ་འགོ་བ་སེ། དེ་འཇུག་པ་ན་ལོག་མ་
དང་། སྱིང་ག་དང་། ལྟེ་བ་དང་། རྐེད་པ་དང་། བར་དང་། བྱྱིན་པར་འཇུག་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱི་བར་
དུ་རེས་སུ་འགོ་ལ། འབྱུང་བ་ན་མཐོ་གང་དང་འདོམ་གང་གྱི་བར་དུ་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་དག་ན་རེ་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་དང་རྣམ་པར་འཐོར་བྱེད་ཀྱི་རླུང་གྱི་བར་དུའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་ཁོ་ན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འཇོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ནོར་བུའྱི་ཐག་པ་བཞྱིན་དུ་སྣའྱི་རེ་མོ་ནས་རྐང་པའྱི་མཐེ་བོང་གྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བར་དུ་གནས་པར་ལྟ་ཞྱིང་། ཅྱི་འདྱི་དག་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པ་ཞྱིག་གམ། གནོད་པར་བྱེད་པ་ཞྱིག་གམ།
གང་ངམ། དྲོ་བ་དག་ཅྱིག་ཅེས་རོག་པའོ། །ེ་བར་རོག་པ་ནྱི་འདྱི་དག་ནྱི་རླུང་འབའ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་གྱི་འབྱུང་བ་
ཆེན་པོ་བཞྱི་དག་དང་འབྱུང་བ་དག་ལས་མངོན་པར་གྲུབ་པ་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་དང་། དེ་དག་ལ་བརེན་པ་
སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ེ་བར་རོག་པར་བྱེད་པའོ། །བསྒྱུར་བ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རླུང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བློ་བསྒྱུར་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་གྱི་བར་དུ་གོང་ནས་གོང་དུ་དགེ་བའྱི་ར་བ་
རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་སོར་བའོ། །ཡོངས་སུ་དག་པ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པའོ། །གཞན་
དག་ན་རེ་བསྒྱུར་བ་ནྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ནས་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བར་ཡྱི ན་ལ། རྣམ་པར་དག་པ་
ནྱི་ཟད་པ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་དྲན་པ་ནྱི། བགང་དང་རེས་
འགོ་འཇོག་པ་དང་། །རོག་པ་དང་ནྱི་བསྒྱུར་བ་དང་། །ཡང་དག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་བསྡུ་བའྱི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ། དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་གང་ལས་ལུས། །འདྱི་གྱིས་ནྱི་ལུས་ཀྱི་
ཕྱོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ས་པ་དག་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དབུགས་རྔུབ་
པ་དང་དབུགས་འབྱུང་བ་ནྱི་གཟུགས་མེད་པ་དང་། ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་། སེམས་
མེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་དང་སེམས་ཁྱད་
པར་ཅན་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ལུས་ཀང་སྦུབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་།
དབུགས་འབྱུང་བའྱི་ས་པའྱི་སེམས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ན་དེ་ལྟ་ན་འཇུག་གོ །སེ་བ་དང་། བསམ་གཏན་
བཞྱི་པ་ལས་ལྡང་བ་ལ་ནྱི་འཇུག་ལ། འཆྱི་བ་དང་། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ནྱི་འབྱུང་
ངོ་། །དབུགས་རྔུབ་པ་དང་དབུགས་འབྱུང་བ་འདྱི་གྱིས་ནྱི། སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ། སེམས་ཅན་དུ་མྱི་བགང་བ་
དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མ་ཟྱིན་པའོ། །དབང་པོ་དང་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་། ལུས་རྒྱས་པས་
འགྱིབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཆད་ནས་ཡང་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྣམ་
པར་སྱིན་པ་ལས་སེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་གཟུགས་ལ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་མེད་དོ། །འོག་མ་ཡྱི། ཡྱིད་
ཀྱིས་དེ་གྱིས་མྱི་རོགས་སོ། །དེ་གྱིས་ནྱི་རང་གྱི་ས་པ་དང་ས་གོང་མ་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་རོགས་ཀྱི། འོག་མ་པ་
སོད་ལམ་པ་དང་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་མྱི་རོགས་སོ། །འཇུག་པའྱི་སོ་གྱིས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དེ་གྱིས་ཀྱི་ཏྱིང་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ངེ་འཛིན་ཐོབ་ནས། ལྷག་མཐོང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ཞྱི་གནས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཡྱིས། །དྲན་པ་ེར་
གཞག་བསོམ་པར་བྱ། །ཇྱི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། ལུས་ཚོར་སེམས་དང་ཆོས་རྣམས་ལ། །མཚན་ྱིད་གྱིས་སུ་ཡོངས་
བརགས་པས། །ལུས་དང་། ཚོར་བ་དང་། སེམས་དང་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དག་ཏུ་ཡོངས་
སུ་བརགས་པ་སེ། དེ་དག་གྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོའ །ོ །སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་འདུས་བྱས་རྣམས་ནྱི་
མྱི་རག་པ་ྱིད་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སྡུག་བསལ་བ་ྱིད་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་དང་།
བདག་མེད་པ་ྱིད་དག་གོ །ལུས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཅྱི་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ྱིད་དོ། །གསུམ་
ལས་གཞན་པ་དག་ནྱི་ཆོས་སོ། །མམ་པར་གཞག་པས་ལུས་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་སྐད་ཅྱིག་མར་མཐོང་བས་
ལུས་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གག་གོ །ཡང་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་ཅྱི་ཞེ་ན། དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རང་བཞྱིན་དང་། འབྲེལ་བ་དང་། དམྱིགས་པའྱི་
དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པའོ། །དེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ནྱི། ཤེས་རབ་བོ། །ཤེས་རབ་ཇྱི་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཅེ་ན། ཐོས་སོགས་ལས་བྱུང་བའོ། །ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསོམ་པ་
ལས་བྱུང་བའོ། །དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་དག་ཀང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཐོས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། བསོམ་པ་
ལས་བྱུང་བ་དག་གོ །གཞན་ནྱི་འབྲེལ་དང་དམྱིགས་པ་ལས། །གཞན་དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་
ནྱི་འབྲེལ་བའྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་
པའོ། །རང་བཞྱིན་གྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ག་ལས་ཤེ་ན། ལུས་ལ་ལུས་ཀྱི་
རེས་སུ་ལྟ་བ་ནྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པའོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེས་སུ་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཅྱི་ཞེ་ན། ཤེས་
རབ་སེ། དེས་དེ་དང་ལྡན་པ་རེས་སུ་ལྟ་བར་བྱེད་དོ། །འདྱི་ལྟར་ནང་གྱི་ལུས་ལ་ལུས་ཀྱི་རེས་སུ་ལྟ་ཞྱིང་གནས་
སོ་ཞེས་ཀང་གསུངས་ཏེ། འདྱི་ལ་རེས་སུ་ལྟ་བ་སེ་ལྟ་བ་ཡོད་པས་ན་རེས་སུ་ལྟ་བའོ། །ལུས་ལ་རེས་སུ་ལྟ་བ་ནྱི་
ལུས་ཀྱི་རེས་སུ་ལྟ་བའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཤེས་རབ་ལ་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ཞེས་བཤད་ཅེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་
རྣམས་ན་རེ་དྲན་པ་ཤས་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཤྱིང་གཤེགས་པའྱི་ཁྱེའུ་དག་གྱིས་འཛིན་པ་ལྟར་དྲན་པའྱི་སོབས་
བསེད་པས་འཇུག་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ལྟར་ནྱི་རུང་སེ། འདྱིས་དྲན་པ་ེ་
བར་འཇོག་པས་ན་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་མཐོང་བ་མངོན་པར་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རོ། །འདྱི་ལྟར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མ་འགགས་པས་ཀང་། ལུས་ལ་ལུས་ཀྱི་རེས་སུ་ལྟ་ཞྱིང་གནས་པ་དེའྱི་ལུས་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་དྲན་པ་གནས་པ་ཡང་དག་པར་གནས་ཞེས་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་
ལུས་ལ་ལུས་ཀྱི་རེས་སུ་ལྟ་ཞྱིང་གནས་པ་དེའྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གནས་ཤྱིང་ཀུན་ཏུ་མྱི་རོངས་པ་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་སོ། །གང་ལས་དགེ་སོང་དག་ཇྱི་ལྟར་ན་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། ནུབ་པ་
ཡྱིན་ཞེ་ན། ཟས་ཀུན་འབྱུང་བས་ནྱི་ལུས་ཀུན་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། ཟས་འགགས་པས་ནྱི་ལུས་ནུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལས་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཁོ་ན་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལ་དྲན་པ་ེ་
བར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་དག་གྱི་མྱིང་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་རང་དང་གཞན་དང་
གྱི་གའྱི་རྒྱུད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རེ་རེ་ཞྱིང་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །རྱིམ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སེ་བ་བཞྱིན་
ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལྟར་སེ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། སར་རགས་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་འདྱི་ལྟར་
འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་པའྱི་རེན་ནྱི་ལུས་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཚོར་བ་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་
སེམས་མ་ཞྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ོན་མོངས་པ་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་གེན་
པོར་བཞྱི། །གཙང་བ་དང་བདེ་བ་དང་རག་པ་དང་བདག་ཏུ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་རྣམ་པ་བཞྱིའྱི་གེན་པོར་དྲན་པ་ེ་བར་
གཞག་པ་བཞྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསན་ཏེ་མྱི་མང་མྱི་ཉུང་ངོ་། །དེ་དག་ལས་གསུམ་ནྱི་མ་འདྲེས་པ་ལ་དམྱིགས་
པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་གྱི་ག་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ལྟ་ན་མ་འདྲེས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་
ལུས་ལ་སོགས་པ་གྱིས་སམ་གསུམ་མམ་བཞྱི་པོ་སྱི་ལ་ལྟ་ན་འདྲེས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ལུས་
ལ་སོགས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་གོམས་པར་བྱས་ནས། དེ་ནྱི་ཆོས་དྲན་ེ་གཞག་
པ། །སྱི་ལ་དམྱིགས་པ་ལ་གནས་ཏེ། །དེ་དག་ལ་ནྱི་མྱི་རག་དང་། །སྡུག་བསལ་སོང་བདག་མེད་པར་ལྟ། །ཆོས་
དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པར་འདྲེས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ལ་གནས་ཏེ། ལུས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྱིར་
བསྡུས་ཏེ། མྱི་རག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། སོང་པ་དང་བདག་མེད་པ་དང་། རྣམ་པ་བཞྱིར་ལྟའོ། །དེ་ལས་
དྲོ་བར་གྱུར་པ་འབྱུང་། །ཆོས་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ལ་དེ་ལྟར་གོམས་པ་ལས་རྱིམ་གྱིས་དགེ་བའྱི་ར་བ་དྲོ་
བར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེའོ། །དྲོ་བར་གྱུར་པ་དང་འདྲ་བས་ན་དྲོ་བར་གྱུར་པ་སེ། ོན་མོངས་པའྱི་བུད་ཤྱིང་
སེག་པར་བྱེད་པ་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་མེའྱི་ས་ལྟས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་བདེན་བཞྱི་སོད་ཡུལ་ཅན། །དྲོ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བར་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག སྡུག་
བསལ་ལ་མྱི་རག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་པ་དང་། སོང་པ་དང་། བདག་མེད་པ་དང་། རྣམ་པ་བཞྱིར་ལྟའོ། །ཀུན་
འབྱུང་ལ་རྒྱུ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་སེ་བ་དང་། རྐྱེན་དང་རྣམ་པ་བཞྱིར་ལྟའོ། །འགོག་པ་ལ་འགོག་པ་
དང་། ཞྱི་བ་དང་། ག་ནོམ་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་རྣམ་པ་བཞྱིར་ལྟའོ། །ལམ་ལ་ལམ་དང་། རྱིགས་པ་
དང་། སྒྲུབ་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱྱིན་པ་དང་རྣམ་པ་བཞྱིར་ལྟ་སེ་འདྱི་དག་གྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི། འོག་ནས་བཤད་པར་
བྱའོ། །དྲོ་བ་ལས། རེ་མོ། དྲོ་བ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆེན་པོའ ་ི རྱིམ་གྱིས་མངོན་པར་འཕེལ་བ་ལས་རེ་མོ་དག་
ཀང་སེ་སེ། དེ་ཡང་དེ་དང་འདྲ། ཇྱི་ལྟར་དྲོ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་བཅུ་
དྲུག་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ཏེ། ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་མྱིང་གཞན་དུ་བཏགས་སོ། །དགེ་བའྱི་ར་བ་གཡོ་བའྱི་
རེ་མོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རེ་མོ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ལས་ལྟུང་བའམ་འདའ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱི་ག་ཆོས་ཀྱི་
རྣམ་པ་གཏོད། །དྲོ་བར་གྱུར་པ་དང་རེ་མོ་གྱིས་ཀ་ཆོས་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པས་རྣམ་པ་གཏད་པར་བྱེད་
དོ། །རྣམ་པ་གཏོད་ཅེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། དང་པོ་ྱིད་དུ་བདེན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་དག་འགོད་པའོ། །གཞན་
དག་གྱིས་ཀང་འཕེལ་བར་བྱེད། དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་བཞྱི་ཆར་གྱིས་ཀང་དེ་དག་འཕེལ་བར་བྱེད་དོ། །རྣམ་
པར་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ན་སོན་ཐོབ་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱེད་དེ། དགའ་བ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་
ལས་བཟོད་པ་ཡང་སེ་སེ། དེ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆེན་པོའ ་ི རྱིམ་གྱིས་མངོན་པར་འཕེལ་བ་དག་ལས་ཡང་།
བཟོད་པ་སེ་སེ། ཡོངས་སུ་མྱི་མས་པའྱི་སོ་ནས་བདེན་པ་ལ་ཆེར་བཟོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་
སེ། ཆུང་ངུ་དང་། འབྲྱིང་དང་། ཆེན་པོའ །ོ །དེ་ལ་རྣམ་པ་གྱིས་དེ་བཞྱིན། །རེ་མོ་རྣམས་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་
བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དག་ཀང་དེ་དང་འདྲ་སེ། དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་གཏོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་
འཕེལ་བ་ལ་ནྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ཡོད་དེ། བཟོད་པ་ནྱི། ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱིས་འཕེལ་བར་བྱེད་ཆོས་དྲན་པ་ེ་བར་
གཞག་པ་ཁོ་ནས་འཕེལ་བར་བྱེད་ཀྱི་གཞན་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཆེན་པོ་འདོད་གཏོགས་སྡུག་བསལ་
ཡུལ། །བཟོད་པ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། དེ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་དང་ེ་བའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་
ལ་དམྱིགས་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དྲོ་བར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངེས་པ་མ་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཁམས་གསུམ་
པའྱི་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་བོ། །གང་གྱི་ཚེ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གེན་པོ་ལ་སོགས་པ་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་དམྱིགས་པ་རེ་རེ་ནས་ཕྲྱི་ནས་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཁོ་ན་
ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་སུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའྱི་བར་དེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བཟོད་པ་འབྲྱིང་ཡྱིན་ལ། གང་གྱི་ཚེ་སྐད་ཅྱིག་
མ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཚེ་ནྱི་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གག་གོ །དེ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག དེ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་
ཡྱིན་གྱི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་མཆོག དེ་དག་ཀང་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་དམྱིགས་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པ་
ཡང་ཡྱིན་ལ་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཀང་ཡྱིན་ཞྱིང་། འཇྱིག་རེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རེན་
པའྱི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ཏེ། སྐལ་པ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པར་དེའྱི་རལ་གྱིས་ལམ་འདྲེན་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དྲོ་བར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་
བདག་ྱིད་ཅེས་བྱ་བའོ། །ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྔ། འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐོབ་པ་མ་གཏོགས།
ཐོབ་པ་རྣམས་ནྱི་དྲོ་བར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པས་མ་བསྡུས་ཏེ། འཕགས་པ་ལ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་དྲོ་བར་
གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་དུ་འོངས་པས་སོ། །དེ་ལ་བདེན་པ་གསུམ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དྲོ་
བར་གྱུར་པ་རྣམ་པ་གཏོད་པ་ལ་ནྱི་ཆོས་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ་མ་འོངས་པ་ནྱི་བཞྱི་ཆར་
འཐོབ་བོ། །འགོག་པའྱི་བདེན་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་གྱི་ག་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་
འདྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ལ་ནྱི་བཞྱི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་མ་འོངས་པ་ནྱི་བཞྱི་ཆར་
རོ། །འགོག་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ནྱི་ཐ་མ་ཡྱིན་ལ་མ་འོངས་པ་ནྱི་བཞྱི་ཆར་རོ། །རྣམ་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་
དོ། །རྱིགས་རྣམས་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེ་མོ་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམ་པ་གཏོད་པ་དང་། འགོག་པ་
ལ་དམྱིགས་པ་འཕེལ་བ་ལ་ནྱི་ཐ་མ་ཡྱིན་ལ་མ་འོངས་པ་ནྱི་བཞྱི་ཆར་རོ། །རྣམ་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དོ། །བདེན་པ་
གསུམ་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ལ་ནྱི་བཞྱི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་མ་འོངས་པ་ནྱི་བཞྱི་
ཆར་རོ། །རྣམ་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དོ། །བཟོད་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་མ་ཡྱིན་ལ་མ་འོངས་པ་ནྱི་བཞྱི་ཆར་
རོ། །རྣམ་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དོ། །ཆོས་ཀྱི་མཆོག་དག་ལ་ནྱི་ཐ་མ་ཡྱིན་ལ་མ་འོངས་པ་ནྱི་བཞྱི་ཆར་རོ། །རྣམ་པ་ནྱི་
བཞྱི་ཁོ་ན་སེ། གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཐོང་བའྱི་ལམ་དང་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་
རྣམ་པ་བཞྱི་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་དག་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ།
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དྲོ་བར་གྱུར་པ་དང་། རེ་མོ་རྣམས་དང་། བཟོད་པ་རྣམས་དང་། ཆོས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས་གྱིས་
ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་སོ་ནས་གཡོ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཆུང་ངུ་དག་ཡྱིན་ནོ། །བཟོད་པ་རྣམས་ནྱི་འབྲྱིང་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་
ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ནྱི་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན།
ངེས་པར་འབྱེད་པས་ན་ངེས་པར་འབྱེད་པ་སེ། འཕགས་པའྱི་ལམ་མོ། །དེས་ཐེ་ཚོམ་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདེན་
པ་རྣམས་ལ་འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་འདྱི་ནྱི་ལམ་མོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཆ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་འདྲེན་པར་བྱེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཕན་འདོགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་སོ། །ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་
འདྱི་བཞྱི་ཆར་ཡང་། བསོམས་བྱུང་། ཐོས་པ་དང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་ལོགས་མེད་པ་
དང་། ཁྱད་པར་བསམ་གཏན་ས་པའོ། །འདྱིའྱི་ས་པ་ནྱི་མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་
དང་། བསམ་གཏན་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་འཁོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
གོང་ན་མེད་དོ། །དེ་མེད་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་སར་ཡོངས་སུ་ཤེས་
པར་བྱ་ཞྱིང་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་
ཡྱིན་ནོ། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་འཕེན་པར་བྱེད་པ་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིད་པའྱི་
གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་ནྱི་འོག་ནའང་ཡོད་པའམ། འམ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་ལུགས་ཐ་དད་པའྱི་དོན་
ཏེ། བཙུན་པ་དབྱངས་སོགས་ཀྱི་ལྟར་ན་ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་པོ་གྱིས་ས་བདུན་པ་ཡྱིན་
ཏེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ཡང་ཡོད་དོ། །བཞྱི་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་། འདོད་རེན་གསུམ་ནྱི་མྱི་དག་གྱི་ནང་ཁོ་
ན་དང་། གྱིང་གསུམ་དུ་སེད་པར་བྱེད་དོ། །སོན་བསེད་པ་རྣམས་ནྱི་ལྷ་དག་གྱི་ནང་དུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་
དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ལྷ་དག་གྱི་ནང་དུ་ཡང་སེད་པར་བྱེད་དོ། །གསུམ་ནྱི་སེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གྱི་གའྱི་རེན་ཅན་
དག་འཐོབ་བོ། །ཆོས་མཆོག་བུད་མེད་ཀྱིས་གྱི་གའྱི་རེན་ཅན་འཐོབ་པར་འགྱུར། ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ནྱི་བུད་མེད་
ཁོ་ནས་གྱི་གའྱི་རེན་ཅན་འཐོབ་བོ། །སེས་པ་ནྱི་སེས་པའྱི་རེན་ཅན་འབའ་ཞྱིག་འཐོབ་སེ། བུད་མེད་ྱིད་ནྱི་སོ་
སོར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་འགོག་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་
སོང་ཞེ་ན། འཕགས་པས་དེ་དག་ས་བོར་ནས། །སོང་ངོ་། །འཕགས་པ་ནྱི་ས་གང་དག་ཐོབ་པར་གྱུར་པའྱི་ས་དེ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དག་འདོར་བ་ན་དེ་དག་ཀང་གཏོང་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ས་འདོར་བ་ནྱི་ས་འཕོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཕགས་
མྱིན་འཆྱི་བས་སོ། །སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ནྱི་ས་འཕོ་ཡང་རུང་མྱི་འཕོ་ཡང་རུང་སེ་རྱིས་མཐུན་པ་བཏང་བ་ཁོ་ནས་
གཏོང་ངོ་། །དང་པོ་གྱིས་ཡོངས་མས་པས་ཀང་། །གཏོང་ལ་འཆྱི་བས་ཀང་གཏོང་སེ། །སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་གྱི་འཕགས་པ་ནྱི་དེ་གྱིས་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་མེད་དོ། །བཟོད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་དག་ལས་ནྱི་
སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ཡང་ཡོངས་སུ་མས་པ་མེད་དོ། །དངོས་གཞྱིས་དེ་ྱིད་ལ་བདེན་མཐོང་། །གང་ཞྱིག་བསམ་
གཏན་དངོས་གཞྱིའྱི་ས་པའྱི་ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་སེད་པར་བྱེད་པ་དེས་ནྱི་ཚེ་འདྱི་ྱིད་
ལ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བདེན་པ་རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡྱིད་འབྱུང་བ་ཤས་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་མས་
ན་དངོས་མེད་འཐོབ། །གང་གྱི་ཚེ་རྣམ་པར་མས་པ་དག་གྱིས་ཡང་ཐོབ་པ་དེའྱི་ཚེ་སོ་སོའ ་ི ཐར་པའྱི་སོམ་པ་
བཞྱིན་དུ་སོན་མེད་པ་དག་ཁོ་ན་འཐོབ་ཀྱི་སོན་བཏང་བ་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་མ་འདྲྱིས་པ་དང་འབད་དེ་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚམས་སོན་པར་བྱེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ནྱི་གོང་མ་སེད་པར་བྱེད་དོ། །མེད་ན་ནྱི་གཞྱི་
ཁོ་ནས་སེད་པར་བྱེད་དོ། །རྣམ་པར་མས་པ་དང་ཡོངས་སུ་མས་པ་འདྱི་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞེ་ན། མས་
པ་གྱིས་ནྱི་མྱི་ལྡན་པ། །མས་པ་གྱི་ག་ཡང་མྱི་ལྡན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། ཡོངས་སུ་མས་པ་ནྱི་ེས་
པས་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྣམ་པར་མས་པ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དྲོ་བར་གྱུར་པ་ཐོབ་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་
ཀང་ངེས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན།
བར་ཆད་བྱེད་པ་མེད་ན་བདེན་པ་མཐོང་བ་ལ་ཆེས་ེ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །རེ་མོ་ཐོབ་པ་ར་མྱི་ཆད། །རེ་མོ་ཐོབ་པ་
ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་ཀང་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་མྱི་ཆད་ཀྱི་ངན་སོང་དུ་ཡང་འགོ་ལ་མཚམས་མེད་པ་དག་
ཀང་བྱེད་དོ། །བཟོད་ཐོབ་ངན་སོང་མྱི་འགོའ །ོ །བཟོད་པ་ལས་ནྱི་རྣམ་པར་མས་ཀང་ངན་སོང་དུ་མྱི་འགོ་སེ།
དེར་འགོ་བའྱི་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ཐག་བསྱིངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཁོ་ནས་འགོ་བ་དང་། སེ་
གནས་དང་། སེ་བ་དང་། ལུས་དང་། སྱིད་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ྱིད་
ཐོབ་སེ། ངན་སོང་གྱི་འགོ་བ་རྣམས་དང་། སོ་ང་ལས་སེས་པ་དང་། དྲོད་གཤེར་ལས་སེས་པའྱི་སེ་གནས་དག་
དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་དག་དང་། བྱང་གྱི་ས་མྱི་སན་དང་། ཚངས་པ་ཆེན་པོར་སེ་བ་རྣམས་དང་།
ཟ་མ་དང་། མ་ནྱིང་དང་མཚན་གྱིས་པའྱི་ལུས་རྣམས་དང་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྱིད་པ་རྣམས་དང་། མཐོང་
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བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ྱིད་འཐོབ་བོ། །དེ་དག་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཏེ། ཆུང་
ངུས་ནྱི་ངན་སོང་གྱི་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་མྱི་སེ་བ་འཐོབ་ལ། ཆེན་པོས་ནྱི་གཞན་དག་གྱིའོ། །ན་ཐོས་ལ་སོགས་
པའྱི་རྱིགས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་རྱིགས་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ། གྱིས་
སོབ་རྱིགས་ལས་བཟློག་ནས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར། དྲོ་བར་གྱུར་པ་དང་། རེ་མོར་སེས་པ་ན་ཐོས་ཀྱི་
རྱིགས་ལས་བཟློག་ནས་ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་ནྱི་སྱིད་ཀྱི་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་མྱི་སྱིད་
དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ངན་སོང་བཟློག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྱི་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་
པའྱི་གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་ངན་སོང་དུ་ཡང་འགོའ ་ོ ཞེས་གག་གོ །རྱིགས་དེ་ྱིད་བཟློག་ཏུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་
སྱིད་དོ། །གཞན་གསུམ་ཡང་། བཟློག་ནས་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་
གསུམ་ཡང་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་ལྡོག་ནས་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པར་འགྱུར་ཏེ་རང་སངས་རྒྱས་ཞེས་
བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་རྣམས་ནྱི་བཟློག་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། འདྱི་ལྟར། སོན་དང་བསེ་རུ་
བྱང་ཆུབ་པར། །བསམ་གཏན་མཐའ་རེན་གཅྱིག་ལ་ཀུན། །སོན་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་སོ། །བསེ་རུ་ལྟ་བུ་ནྱི་རང་
སངས་རྒྱས་ཏེ། དེ་གྱིས་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་མྱི་གཡོ་བ་དང་། གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཁོ་ན་ལ་
བརེན་ཏེ་སན་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ནས་བཟུང་སེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་
སེད་པར་བྱེད་དོ། །བྱང་ཆུབ་ནྱི་ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འོག་ནས་བཤད་པར་
བྱའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་མྱི་སྡུག་པ་ནས་བཟུང་སེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་དག་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་
ལས་གཞན་པའྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེའྱི་རྱིགས་རྣམས་ནྱི་བཟློག་པར་དགག་པ་མེད་དོ། །ཅྱི་
ཚེ་དང་པོ་ཁོ་ན་ལ་སོར་བ་བྱས་ཏེ་ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་སེད་པར་བྱེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་
བུ་ནྱི་མེད་ཀྱི་ངེས་པར་དེའྱི་སོན་དུ་ཐར་པའྱི་ཆ་མཐུན་བསེད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ཐམས་ཅད་པས་ཤྱིན་ཏུ།
མྱུར་བའྱི་སྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་ཐར། །ས་བོན་འདེབས་པ་དང་། འབྲུ་སེ་བ་དང་། འབྲས་བུ་ཆགས་པ་བཞྱིན་དུ་
ཚེ་གཅྱིག་ལ་ནྱི་ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་སེད་པར་བྱེད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་ནྱི་ངེས་པར་འབྱེད་
པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་སེད་པར་བྱེད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་སེད་པར་བྱེད་དེ། ཆོས་ྱིད་
འདྱི་ལ་ནྱི་རྒྱུད་རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སྱིན་པ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཐར་པའྱི་ཆ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དང་མཐུན་པ་དེ་ཡང་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པར་བརོད་དེ། བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལས་
དུ་དག་ཅྱིག་ཅེ་ན། ལས་གསུམ་མོ། །གཙོ་བོར་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་སོན་ལམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་
བའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་ཀང་ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལ་ལ་ཞྱིག་གྱིས་ཟས་འགའ་ཙམ་བྱྱིན་
ནས་སམ་བསབ་པ་འགའ་ཙམ་ཡང་མནོས་ནས་ཐར་པ་འདོད་པའྱི་སོབས་བསེད་པས་ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་
པའྱི་འཕེན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་། མྱི་ཡྱི་ནང་ནས་འཕེན་པར་བྱེད། །མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཁོ་ན་དང་། གྱིང་
གསུམ་ནས་འཕེན་གྱི་གཞན་ནས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཅྱི་རྱིགས་པར་ཤེས་རབ་དང་སོ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐར་
པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཞར་ལས་འོངས་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་བཤད་པར་བརམས་
པ་དེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་གྱི་བར་རྣམས་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ལྷག་མ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར། འཇྱིག་རེན་པ་
ཡྱི་ཆོས་མཆོག་ལས། །ཆོས་ཀྱི་བཟོད་པ་ཟག་པ་མེད། །ཅེས་བྱ་བ་འདྱི་སོས་ཏེ། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་
མཆོག་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་ཟག་པ་མེད་པ་སེའོ། །དམྱིགས་པ་གང་ལ་ཞེ་ན། འདོད་
སྡུག་བསལ་ལ། དེའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་
པའྱི་བཟོད་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཟག་པ་མེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་མཐུན་པས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱས་ཏེ།
ཆོས་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་བཟོད་པ་ནྱི་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་སེ་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུའྱི་ཤྱིང་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་
ངེས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་སེ། ཡང་དག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པར་ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་དག་པ་ྱིད་ནྱི་མདོ་
ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །དེར་ངེས་པ་ནྱི་ངེས་པ་སེ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །དེར་འཇུག་པ་
ནྱི་མངོན་པར་འགོ་བ་སེ། དེ་སེས་ན་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཅེས་བྱའོ། །མ་འོངས་པས་ནྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ྱིད་
ཟློག་པར་བྱེད་དོ། །མ་འོངས་པ་དེའྱི་བྱ་བ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་ཁས་ལེན་གྱི་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མར་མེ་དང་
སེ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་བཟློག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མ་
ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ེས་པ་མེད་དེ། དག་བོའ ་ི ཕྲག་པ་ལ་ཞོན་
ནས་དེ་ལ་འཚོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གྱི་གས་བཟློག་སེ། བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་
ལམ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་ནྱི་དེ་ྱིད་ལ་ཆོས་ཤེ་ན། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་
པའྱི་བཟོད་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་བ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་སེ་སེ། དེ་ནྱི་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཟག་པ་མེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་ཆོས་ཤེས་པ་སེ་བ་དེ་བཞྱིན་
དུ། སྡུག་བསལ་ལྷག་ལ་རེས་བཟོད་ཤེས། །སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་སྱི་ལ་དམྱིགས་པ་སེ་སེ། དེ་ནྱི་སྡུག་
བསལ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་ནྱི་རེས་སུ་ཤེས་པ་སེ་སེ། དེ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལ་རེས་
སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དང་པོ་ྱིད་དུ་ཆོས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་རྒྱུ་ལས་
བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་གོང་མའྱི་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་རེས་སུ་ཤེས་པ་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་རོགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་སྡུག་བསལ་གྱི་བདེན་པ་ལ་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་བཞྱི་པོ་དེ་དག་སེ་བ་ལྟར། བདེན་པ་
གསུམ་ལ་དེ་བཞྱིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འདོད་པ་ནྱི་སོད་པའྱི་ཀུན་འབྱུང་
ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་སེ་ཞྱིང་། དེ་ནས་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་སེ་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་མཇུག་ཐོགས་སུ་
སེ་བའྱི་རྱིམ་གྱིས་ཀུན་འབྱུང་ལྷག་མ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་
སེའོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་འགོག་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་
སེའོ། །འགོག་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་སེའོ། །འདོད་
པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་གེན་པོ་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་
སེའོ། །ལམ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། ལམ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་སེ་སེ། དེ་ལྟར་བདེན་
པ་མངོན་རོགས་འདྱི། །སེམས་བཅུ་དྲུག་གོ །དེ་ལྟར་ན་རྱིམ་པ་འདྱིས་ན་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་འདྱི་ནྱི་
སེམས་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་ནོ། །སེ་པ་གཞན་གང་དག་བདེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་པ་འདྱི་ནྱི་གཅྱིག་གོ་ཞེས་
བརོད་པ་དེ་དག་གྱི་བསམ་པ་ལྟར་བྱ་སེ། བྱེ་བྲག་མེད་པར་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནྱི་རྣམ་
གསུམ་སེ། མཐོང་དམྱིགས་བྱ་བ་ཞེས་བྱའོ། །མཐོང་བའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་
བདེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་པའོ། །དམྱིགས་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མངོན་པར་རོགས་པའོ། །བྱ་བའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་
སེ་བ་ལ་སོགས་པས་ཀང་མངོན་པར་རོགས་པའོ། །སྡུག་བསལ་མཐོང་ན་དེའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་གསུམ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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མོ། །ཀུན་འབྱུང་ལ་སོགས་པ་ནྱི་བྱ་བའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྤོང་བ་དང་མངོན་གསུམ་དུ་བྱེད་པ་དང་
སོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གལ་ཏེ་བདེན་པ་རྣམས་མཐོང་བའྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་
པ་གཅྱིག་གོ་ཞེས་སྨྲ་ན་ནྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རྱིགས་པར་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་
པའྱི་རྣམ་པར་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནྱི། འོ་ན་ནྱི་བདེན་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པར་མཐོང་བར་མྱི་
འགྱུར་བས་དེ་ལྟ་བས་ན། འཕགས་པ་ན་ཐོས་སྡུག་བསལ་ལ་སྡུག་བསལ་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའམ། ཀུན་འབྱུང་
ལ་ཀུན་འབྱུང་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའམ། ལམ་ལ་ལམ་གྱི་བར་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་
དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་མདོ་དང་འགལ་
ལོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་བསོམ་པའྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་མཐོང་བ་བཞྱིན་བསོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འོན་ཏེ་གཅྱིག་མཐོང་བས་ལྷག་མ་རྣམས་ལྔ་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་པར་རོགས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཞེས་
ཟེར་ན་ནྱི་ེས་པ་མེད་དེ་བར་སྐབས་སུ་ལྡན་པ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དཔྱད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་སྡུག་
བསལ་ཁོ་ན་ཡོངས་སུ་ཤེས་ན་ཀུན་འབྱུང་ཡང་སྤོངས་ལ་འགོག་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ཅྱིང་ལམ་ཡང་སོམ་
པར་བྱེད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་པར་རོགས་པ་གཅྱིག་གོ་ཞེས་ཟེར་ན་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ེས་པ་མེད་དེ། གཅྱིག་མཐོང་
ན་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་བྱ་བའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་ལས་མཐོང་བའྱི་
མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་བདེན་པ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་མངོན་པར་རོགས་པར་གསུངས་པར་མངོན་ཏེ། ཁྱྱིམ་
བདག་བདེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་པ་གཅྱིག་པ་ནྱི་མེད་པ་ྱིད་དེ། ོན་ཀང་མཐར་གྱིས་མངོན་པར་
རོགས་སོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དཔེ་དང་བཅས་པའྱི་མདོ་གསུམ་ཁུངས་སུ་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་མདོ་ལས།
གང་ཞྱིག་སྡུག་བསལ་ལ་ནེམ་ནུར་མེད་ཅྱིང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་ཞེས་གསུངས་པས་
མངོན་པར་རོགས་པ་གཅྱིག་གོ་ཞེས་ཟེར་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་ཏུ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། གདོན་མྱི་ཟ་བར་སྤོང་བ་
ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་སེམས་བཅུ་དྲུག་པར་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ནྱི་ཆོས་མཆོག་དང་ས་གཅྱིག ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ས་གང་ཡྱིན་པ་སེམས་བཅུ་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ཀང་དེའྱི་ས་པ་སེ།
དེ་དག་ནྱི་ས་དྲུག་པའོ་ཞེས་སར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བཟོད་པ་དག་དང་། ཤེས་པ་དག་
ཡྱིན་ཞེ་ན། བཟོད་དང་ཤེས་པ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །བར་ཆད་མེད་དང་རྣམ་གོལ་ལམ། །བཟོད་པ་རྣམས་ནྱི་ོན་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མོངས་པའྱི་ཐོབ་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ལ་བར་ཆད་བྱ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་དག་ཡྱིན་
ནོ། །ཤེས་པ་རྣམས་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ཐོབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་རྣམས་ལ་བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་
སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་གྱི་ག་ཡང་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གྱིས་ཀྱི་རྐུན་པོ་
འབྱྱིན་པ་དང་སོ་གཅོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་གྱིས་པ་ཁོ་ན་བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་
ཅྱིག་སེ་བར་གྱུར་ན་ནྱི་དམྱིགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྤངས་པའྱི་ཤེས་པ་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བཟོད་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་བསན་བཅོས་ལས་ཀུན་དུ་སོར་བའྱི་རྱིས་དགུ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་
འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། བཟོད་པ་རྣམས་ནྱི་ཤེས་པའྱི་འཁོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱལ་པོའ་ི འཁོར་གྱིས་བྱས་པ་
ལས་རྒྱལ་པོས་བྱས་སོ་ཞེས་ཐ་སད་འདོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཅྱི་སེམས་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་མ་
མཐོང་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལས་
སྐད་ཅྱིག་བཅོ་ལྔ་ནྱི། །མ་མཐོང་མཐོང་ཕྱྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ། །སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་ནས་
བཟུང་སེ་ལམ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པའྱི་བར་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་
ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བདེན་པ་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ནྱི་སོན་མ་མཐོང་བ་བལྟ་བར་བྱ་
བ་མེད་ཀྱི་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་བ་ནྱི་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བསོམ་པའྱི་ལམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ཀང་ལམ་ལ་
རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། བདེན་པའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་
མ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་མ་མཐོང་བས་ནྱི་བདེན་པ་མ་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ག་མ་
གཅྱིག་མ་བརྔས་པས་ཞྱིང་མ་བརྔས་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཤེས་པ་བརྒྱད་
དང་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལམ་ས་མ་རྣམ་པར་མས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ལམ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་བསོམ་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །ཡོངས་སུ་མ་མས་པ་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་
བའྱི་སྤངས་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ།
ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཤེས་པ་བདུན་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མཐོང་བ་མ་རྫོགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བདེན་པ་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་མ་རྫོགས་པས་དེའྱི་བར་མར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ཀང་མཐོང་བའྱི་
ལམ་ཡྱིན་ནོ། །མཐོང་བའྱི་ལམ་དང་བསོམ་པའྱི་ལམ་ཇྱི་ལྟར་སེ་བ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་འཕགས་པའྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལམ་སེས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་རྣམ་པར་གཞག་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་བཤད་པར་བྱ་སེ། མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅོ་ལྔར་བཤད་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དེ་དག་ཏུ། །དད་དང་ཆོས་ཀྱིས་
རེས་འབྲང་བ། །ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དེ་དག་ལ་གནས་པ་ནྱི་དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་བ་
ཞེས་བྱའོ། །དབང་པོ་རྣོན་པོ་ནྱི་ཆོས་ཀྱིས་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཞེས་བྱའོ། །དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་བས་ན་དད་
པས་རེས་སུ་འབྲང་བའོ། །དེ་འདྱི་ལ་ཡོད་པས་སམ། འདྱི་དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་
ན་དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་བ་སེ། སོན་གཞན་གྱི་དྲྱིང་གྱིས་དོན་གྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་ཀྱིས་རེས་
སུ་འབྲང་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། སོན་བདག་ྱིད་ཁོ་ནས་མདོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་གྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དེ་གྱིས་ནྱི། བསོམ་པས་སྤང་བྱ་མ་སྤངས་ན། །འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ། །འབྲས་བུ་རྣམས་ཀྱི་
དང་པོ་ནྱི་འབྲས་བུ་དང་པོ་སེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུའོ། །དེ་ནྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
དང་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དད་པ་དང་ཆོས་ཀྱིས་རེས་སུ་འབྲང་བ་དེ་དག་ྱིད་གལ་ཏེ་སོན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་
གྱིས་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་སྤངས་པ་འཆྱིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་གྱིས་རྒྱུན་དུ་
ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །རྣམ་ལྔའྱི་བར་བཅོམ། གལ་ཏེ་སོན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་
བསོམས་ཏེ་སྤང་བར་བྱ་བ་འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ལས་རྣམ་པ་ལྔའྱི་བར་དུ་སྤངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང་དེ་ཁོ་
ན་བཞྱིན་དུ་དང་པོའ་ི འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་དག་ཅེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལ། དགུ་པ་ཚུན་ཆད་ཟད་པ་
ཡྱིན། །གྱིས་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གྱིས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་གྱིས་ཀྱིས་དེ་ཡན་ཆད་རྣམ་པ་དྲུག་གམ།
བདུན་ནམ་བརྒྱད་དག་ཅྱིག་སོན་སྤངས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་གྱིས་འབྲས་བུ་གྱིས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ།
གྱིས་པ་གང་ཞེ་ན། ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བའྱི་འབྲས་བུའོ། །འདོད་པའམ་ཡང་ན་གོང་མ་ལས། །ཆགས་བྲལ་
གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པ་དགུ་པ་ཡང་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པའྱི་ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། གོང་མ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་བར་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
དེ་གྱིས་འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ། གསུམ་གང་ཞེ་ན། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུའོ། །གང་
ཞྱིག་གང་ལ་ཞུགས་པ་ནྱི། །བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དོ་འབྲས་གནས། །སེམས་བཅུ་དྲུག་པ་སེས་ན་དེ་གྱིས་དད་པ་དང་
ཆོས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཞེས་ཀང་མྱི་བྱ་ལ། ཞུགས་པ་ཞེས་ཀང་མྱི་བྱའོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། འབྲས་བུ་ལ་གནས་
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པ་དག་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཞྱིག་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུའམ། ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བའྱི་འབྲས་བུའམ། ཕྱྱིར་མྱི་
འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་རུང་འབྲས་བུ་གང་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་འབྲས་བུ་དེ་ལ་གནས་པ་ཡྱི ན་
ནོ། །དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ནྱི་དང་པོ་ྱིད་དུ་ཐོབ་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱིས་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་
མྱི་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སར་ཡང་སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཚེ་
དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དག །དད་པས་མོས་དང་མཐོང་བས་ཐོབ། །དེའྱི་ཚེ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་སོན་དད་པས་རེས་སུ་
འབྲང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དད་པས་མོས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དབང་པོ་རྣོན་པོ་སོན་ཆོས་ཀྱིས་རེས་སུ་འབྲང་བ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དད་པ་དང་ཤེས་རབ་ལྷག་པས་མོས་པ་དང་མཐོང་བས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་ཀང་སེམས་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་ལ། ལན་
ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་མྱི་བྱ་ཞེ་ན། གང་གྱི་ཕྱྱིར། འབྲས་ཐོབ་འབྲས་བུའྱི་ཁྱད་པར་
གྱིས། །ལམ་ཐོབ་མེད་པས་དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །འབྲས་གནས་ཁྱད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། །མྱི་བརོན་པ་ནྱི་ཞུགས་མ་
ཡྱིན། །འབྲས་བུ་ཐོབ་ན་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལམ་མྱི་འཐོབ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་ངེས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་
འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ཇྱི་སྱིད་དུ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་འབྲས་བུ་གཞན་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ལ་མྱི་བརོན་པ་དེ་སྱིད་
དུ་ཞུགས་པ་ཞེས་མྱི་བྱ་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་འབྲས་བུ་གཞན་ལ་ཡང་སར་བར་བྱའོ། །གང་ཞྱིག་བསམ་གཏན་
གསུམ་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ། ས་འོག་མ་ལ་བརེན་ཏེ་ངེས་པར་འཇུག་པ་དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་
འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལམ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་གོང་དུ་སེས་པ་དེ་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་
དང་མྱི་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །རེ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ལས་དང་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་
ངེས་པར་འཇུག་པའྱི་གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །མཐར་གྱིས་འཇུག་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ།
དེའྱི་ཕྱྱིར་རེ་ཞྱིག་འདྱི་རྣམ་པར་གཞག་པར་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་དེ་
དག་བསན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ས་དང་ས་ན་ེས་རྣམ་དགུ། །སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི བར་དུའོ། །ེས་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་
བཞྱིན་དུ་ཡང་ཡོན་ཏན་རྣམས་ས་དང་ས་ན་དེའྱི་གེན་པོ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་
ཞེས་བྱ་བ་ཡོན་ཏན་ཡང་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་ཁོ་ན་ཡོད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། ཆུང་དང་འབྲྱིང་དང་ཆེ་
རྣམས་ཀྱི། །ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་ཐ་དད་ཕྱྱིར། །ར་བའྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆེན་པོའ །ོ །དེ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དག་རེ་རེ་ཞྱིང་ཡང་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆེན་པོ་ྱིད་ཀྱིས་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དགུར་རྣམ་པར་
གཞག་སེ། ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུའྱི་རྣམ་པ་དང་། ཆུང་ངུའྱི་འབྲྱིང་དང་། ཆུང་ངུའྱི་ཆེན་པོ་དང་། འབྲྱིང་གྱི་ཆུང་ངུ་
དང་། འབྲྱིང་གྱི་འབྲྱིང་དང་། འབྲྱིང་གྱི་ཆེན་པོ་དང་། ཆེན་པོའ ་ི ཆུང་ངུ་དང་། ཆེན་པོའ ་ི འབྲྱིང་དང་། ཆེན་པོའ ་ི
ཆེན་པོའ །ོ །དེ་ལ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུས་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཆེན་པོའ་ི ཆེན་པོ་སྤོང་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་ལམ་ཆེན་
པོའ ་ི ཆེན་པོས་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུའྱི་བར་དུ་སྤོང་སེ། དང་པོ་ཁོ་ནར་ལམ་ཆེན་པོ་མྱི་སྱིད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ལམ་ཆེན་པོ་སེས་པ་ལ་ོན་མོངས་པ་ཆེན་པོ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གོས་ལ་དྲྱི་མ་ཆེ་ལོང་ནྱི་སར་
འཁྲུ་ལ་ཕྲ་མོ་ནྱི་ཕྱྱིས་འཁྲུ་བ་དང་། མུན་པ་ཆེ་ལོང་གྱི་སྣང་བ་ཆུང་ངུས་འཇོམས་ལ་ཕྲ་མོ་ནྱི་ཆེན་པོས་སེལ་ཞེས་
བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་དཔེའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་པའྱི་ལམ་སྐད་ཅྱིག་མ་ཆུང་ངུས་ཀང་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་
ནས་བརྒྱུད་པས་སྤེལ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ར་བ་ནས་མེད་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་དཀར་པོ་
རྣམས་ནྱི་སོབས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ལ། ནག་པོ་རྣམས་ནྱི་སོབས་ཆུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་བསགས་པའྱི་
སོན་རྣམས་སན་ཏེ་བྱྱིད་ཐུན་གཅྱིག་གྱིས་འབྱྱིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། མར་མེ་སྐད་ཅྱིག་མ་ཆུང་ངུས་མུན་པ་ཆེན་པོ་
འཇོམས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ོན་མོངས་པ་རྣམས་པ་དགུ་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུ། འབྲས་གནས་བསོམ་སྤང་
བྱ་མ་ཟད། །རེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ། །འབྲས་བུ་ལ་གནས་གང་ཞྱིག་གྱིས། བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་
ོན་མོངས་པ་གཅྱིག་ཀང་མ་སྤངས་པ་དེ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ལ། ཚེ་བདུན་གྱི་བར་དུ་སེ་བས་ན་རེ་ལྟར་
ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནྱི་ལན་བདུན་པ་མ་ཡྱིན་པས་རེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཐ་ཤལ་བའོ། །མདོ་ལས། མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྱི་དེ་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་སེ་
བ་ལན་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་སེ། མཆོག་ཅེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་རབ་ཏུའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རྒྱུན་ནྱི་
ལམ་སེ། དེས་ན་དེར་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་དེར་ཞུགས་ཤྱིང་ཕྱྱིན་ལ་སོན་པས་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཞུགས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ལམ་དང་པོ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན་ནྱི་བརྒྱད་པ་ཡང་ཡྱིན་པར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡང་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་ལ། འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡང་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའྱི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་བརྒྱད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན།
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ལམ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ནྱི་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་བུ་ནྱི་ལམ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཐོང་བ་དང་བསོམ་པའྱི་
ལམ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྒྱུན་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་དེ་ནྱི་དེ་
ལས་གཞན་པ་སེ་བའྱི་སྱིད་པ་བདུན་དང་སྱིད་པ་བར་མ་བདུན་དུ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་
བྱེད་ལ་དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷ་དག་གྱི་ནང་དུ་ཡང་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་སྱིད་པ་ྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་
ཀྱི་བར་དུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་བྱེད་དོ། །སྱིད་པ་བདུན་ཚན་དུ་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་
པ་ཞེས་བཤད་དེ། གནས་བདུན་ལ་མཁས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། འདབ་མ་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །འོ་ན་གང་མདོ་ལས། གང་ཟག་ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྱིད་པ་བརྒྱད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་གང་ཡྱིན་
པ་དེ་ནྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་གོ་སྐབས་མེད་དེ་འདྱི་ནྱི་གནས་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཇྱི་བུ་ཞེ་ན། འགོ་བ་གཅྱིག་
ཏུ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་ས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བརགས་ན་ནྱི་སྱིད་པ་བར་མ་ཡང་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་
ན་ཡང་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི བར་དུ་གོང་དུ་འཕོ་བ་འགོ་བ་གཅྱིག་ཏུ་སེ་བའྱི་སྱིད་པ་བརྒྱད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེན།
འདོད་པའྱི་ཁམས་ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ེས་པ་མེད་དོ། །འདྱི་ལ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་མདོའམ་
རྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། ལྷ་དང་མྱི་དག་གྱི་ནང་ནས་སོར་ལན་བདུན་སེའྱི་གྱི་གའྱི་ནང་དུ་ལན་བདུན་མ་ཡྱིན་པ་
ྱིད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དེ། འདྱི་སྐད་དུ་ལྷ་རྣམས་དང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་
ལན་བདུན་ཞེས་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། འོད་སྲུངས་པ་རྣམས་ལྷ་རྣམས་སུ་ལན་བདུན། མྱི་རྣམས་སུ་ལན་བདུན་ཞེས་
སོ་སོར་ཡང་འདོན་པས་འདྱི་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བྱའོ། །གང་ཞྱིག་མྱི་དག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་
གྱུར་པ་དེ་ནྱི་དེ་ཁོ་ནར་འོངས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ལ། གང་ཞྱིག་ལྷ་དག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་
པར་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་དེ་ཁོ་ནར་འོངས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སྱིད་པ་བརྒྱད་པ་མངོན་པར་
མྱི་འགྲུབ་ཅེ་ན། དུས་དེ་སྱིད་ཀྱིས་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལམ་དེ་ནྱི་དེ་འདྲ་སེ།
སྦྲུལ་གོམ་པ་བདུན་པས་ཟྱིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྱིམས་ྱིན་བཞྱི་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཀུན་ཏུ་སོར་བ་བདུན་པོ་ཐ་མའྱི་ཆ་
དང་མཐུན་པ་གྱིས་དང་། གོང་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལྔ་ལུས་པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ། །བར་སྐབས་སུ་ཡང་འཕགས་
པའྱི་ལམ་མངོན་དུ་བྱེད་ཅྱིང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་སེ། དེ་སྱིད་དུ་སྱིད་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་
ཀྱི་སོབས་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེད་ན་ཁྱྱིམ་པ་ཁོ་ནར་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་འཐོབ་ན་ཁྱྱིམ་
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ན་ནྱི་མྱི་གནས་སོ། །ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་འཐོབ་པའྱི་དགེ་སོང་གྱི་མཚན་མ་ཡང་འཐོབ་བོ། །གཞན་དག་ན་རེ། །དགེ་
སོང་གཞན་གྱི་མཚན་མས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལོག་པར་ལྟུང་པའྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། །དེར་འགོ་
བའྱི་ལས་ནྱི་སོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བསགས་པ་ཡང་སོར་བ་དང་བསམ་པ་དག་པའྱི་སོ་ནས་དགེ་བའྱི་ར་བ་
སོབས་དང་ལྡན་པས་བསོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུད་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་། མྱི་མཐུན་པ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངན་སོང་དུ་
ངེས་པའྱི་ལས་ཡོད་ན་ནྱི་དེས་བཟོད་པ་ཡང་བསེད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་སྨྲས་པ། མྱི་མཁས་པས་ནྱི་སྱིག་
པ་ཆུང་ངུ་བྱས་ཀང་འོག་ཏུ་འགོ། །མཁས་པ་ཆེན་པོ་བྱས་ཀང་གནོད་པ་རབ་ཏུ་སྤོང་བར་འགྱུར། །ལགས་ཀྱི་
གོང་བུ་ཆུང་ཡང་ཆུ་ཡྱི་གཏྱིང་དུ་འབྱྱིང་འགྱུར་ལ། །དེ་ྱིད་སྣོད་དུ་བྱས་ན་ཆེ་ཡང་སེང་དུ་འཕྱོ་བར་
འགྱུར། །སྡུག་བསལ་གྱི་མཐར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་སྡུག་བསལ་གྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་ཕན་ཆད་སྡུག་
བསལ་མེད་པ་སེ། སྡུག་བསལ་གྱི་ྱིང་མཚམས་མྱི་སོར་བར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །ཡང་ན་མཐའ་ནྱི་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཅེ་ན། དེ་འཐོབ་པའྱི་བགེགས་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
ཏེ་དཔེར་ན་སྨྲ་བ་པོ་འདུན་ཁང་རྡྱིབ་ལ་ནམ་མཁའ་གྱིས་ཞེས་འཛེར་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་
བདུན་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་མ་ངེས་པས་མྱི་བརོད་དོ། །རེ་ཞྱིག་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་བསོས་པས་སྤང་
བར་བྱ་བ་མ་ཟད་པ་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞྱི་ལས་གོལ་
བ། །ཚེ་གྱིས་གསུམ་དུ་རྱིགས་ནས་རྱིགས། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དེ་ྱིད་རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་ན་རྱིགས་ནས་རྱིགས་
སུ་སེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ོན་མོངས་པ་སྤང་བ་ལས་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་གསུམ་མམ་བཞྱི་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དབང་པོ་ལྔས་ནྱི་དེའྱི་གེན་པོ་ཟག་པ་མེད་པའྱི་དབང་པོ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེ་བ་ལས་ནྱི་ཚེ་གྱིས་སམ་
གསུམ་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་ནང་དུ་གྱིས་ཤྱིག་སོས་པ་ནྱི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཕྱྱིས་ོན་
མོངས་པ་སྤོང་བར་བྱེད་ན་དེའྱི་གེན་པོ་ཟག་པ་མེད་པའྱི་དབང་པོ་ཐོབ་པ་ནྱི་མ་སོས་ཀང་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སེ་བ་ནྱི་གལ་ཏེ་གོང་མའྱི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆེས་ཉུང་ངུར་ཡང་འགྱུར་བས་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་སོས་
སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་སྤངས་ན་དྲུག་པ་ཡང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་སྤོང་བའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་བར་ཆད་གཅྱིག་པའྱི་བཞྱིན་དུ་འབྲས་བུ་ལ་བགེགས་བྱ་བར་མྱི་ནུས་ཏེ།
ཁམས་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱིགས་ནས་རྱིགས་སུ་སེ་བ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ལྷའྱི་རྱིགས་ནས་
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རྱིགས་སུ་སེ་བ་ནྱི་ལྷ་དག་གྱི་ནང་དུ་རྱིགས་གྱིས་སམ་གསུམ་དུ་འཁོར་ནས་ལྷའྱི་རྱིགས་དེའམ་གཞན་དུ་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །མྱིའྱི་རྱིགས་ནས་རྱིགས་སུ་སེ་བ་ནྱི་མྱི་དག་གྱི་ནང་དུ་རྱིགས་
གྱིས་སམ་གསུམ་དུ་འཁོར་ནས་གྱིང་དེའམ་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །འབྲས་
བུ་ལ་གནས་པ་དེ་ྱིད། །རྣམ་པ་ལྔ་ཡྱི་བར་བཅོམ་པ། །གྱིས་པ་ལ་ནྱི་ཞུགས་པ་ཡྱིན། །འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་
གང་གྱིས་རྣམ་པ་གཅྱིག་ནས་ལྔའྱི་བར་དུ་སྤངས་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་འབྲས་བུ་གྱིས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་
པར་བྱའོ། །རྣམ་པ་དྲུག་པ་ཟད་གྱུར་པ། །དེ་ནྱི་ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བ། །དེ་ནྱི་འབྲས་བུ་གྱིས་པ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཏེ།
ལྷ་དག་གྱི་ནང་དུ་སོང་ནས་མྱིའྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བའྱི་ཕྱྱིར་འོང་བ་སེ། ཕན་ཆད་སེ་བ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྱི་མུག་རྣམས་བསབས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྱི་ཆུང་ངུའྱི་རྣམ་པ་
ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དེ་ྱིད། །ྱིས་ཆ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཟད་པ། །ཚེ་གཅྱིག་བར་ཆད་
གཅྱིག་པ་དང་། །གསུམ་པ་ལ་ནྱི་ཞུགས་པའང་ཡྱིན། །ཡང་ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བ་དེ་ྱིད་རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་བར་
ཆད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། ོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེའྱི་
གེན་པོ་ཟག་པ་མེད་པའྱི་དབང་པོ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཚེ་གཅྱིག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་འདྱིའྱི་རྣམ་པ་
གཅྱིག་གྱིས་འབྲས་བུ་ལ་བགེགས་བྱེད་པར་ནུས་ཤེ་ན། ཁམས་ལས་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གོང་དུ་ལས་རྣམས་ནྱི་
གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་བགེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ེ་བར་གནས་སོ་ཞེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ལས་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བར་
ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་ས་
ལས་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བར་ཆད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་བར་ཆད་བྱེད་པའོ། །དེའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་ཚེ་གཅྱིག་
གྱིས་ཆོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཆོད་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་
ལ་བར་ཆད་གཅྱིག་ཡོད་པས་ན་བར་ཆད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་བདུན་དང་བརྒྱད་སྤངས་པ་དེ་ནྱི་འབྲས་བུ་
གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སོན་རྣམ་པ་གསུམ་དང་བཞྱི་སྤངས་པའམ། བདུན་པ་དང་
བརྒྱད་པ་སྤངས་པ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་དུ་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལམ་མངོན་དུ་མ་བྱས་པ་དེ་སྱིད་དུ་
རྱིགས་ནས་རྱིགས་སུ་སེ་བའམ་བར་ཆད་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དགུ་ཟད་པས་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་། །འབྲས་བུ་ལ་
གནས་པ་དེ་ྱིད་རྣམ་པ་དགུ་སྤངས་པས་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་མྱི་འོང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྱི་སྤངས་པ་
སོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གདོན་མྱི་ཟ་བར་སོན་གྱིས་སམ་གསུམ་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་བར་སེས་འདུ་བྱེད་
དང་། །འདུ་བྱེད་མེད་སྤངས་མྱ་ངན་འདའ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་རྣམས་འདྱི་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་
བས་ན་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་སེས་ནས་དང་། འདུ་བྱེད་པ་དང་འདུ་བྱེད་
པ་མེད་པ་ལ་ཡང་སར་བར་བྱའོ། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་དེ་ྱིད་རྣམ་པ་ལྔ་ཡྱིན་ཏེ། བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བ་ནྱི་སྱིད་པ་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །སེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བ་ནྱི་སེས་པ་ཙམ་ལས་མྱི་འཆྱི་བར་ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སེ། མངོན་པར་བརོན་པ་དང་། ལམ་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་
དག་ན་རེ་དེ་ཡང་ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་མེད་པས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚེ་འདོར་བ་ལ་དབང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནྱི་སེས་ནས་སོར་བ་མ་བཏང་ཞྱིང་
མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཡྱིན་པ་སེ། མངོན་པར་བརོན་པ་
དང་ལམ་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བ་ནྱི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སེ། མངོན་པར་མྱི་བརོན་པ་དང་
ལམ་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གག་གོ །གཞན་དག་ན་རེ་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་པ་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་མྱི་རུང་སེ། ཧ་ཅང་ཐལ་
བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོ་ལས་ནྱི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སར་
འབྱུང་བས་དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་རུང་སེ། ལམ་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་དང་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་དག་ནྱི་འབད་
པ་མེད་པ་དང་འབད་པས་འཐོབ་པའྱི་སོ་ནས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་དང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པས་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནྱི་ལམ་ཆེས་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་
དང་། ཆེས་ཆེ་བ་དང་། ཕྲ་རྒྱས་ཆེས་ཆུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་ནྱི་གང་དུ་སེས་པ་དེ་ྱིད་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་
ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་གོང་དུ་འགོ་བ་གང་ཡྱིན་པ་སེ། འཕོ་བ་དང་འགོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དོན་གཅྱིག་གོ །དེ་ནྱི་
བསམ་གཏན་སྤེལ་ནས་འོག་མྱིན་འགོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་དེ་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་སོ་ནས་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུའྱི་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

སོ་ནས་ནྱི་བསམ་གཏན་སྤེལ་བ་དང་། སྤེལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབྲས་བུའྱི་སོ་ནས་ནྱི་འོག་མྱིན་དང་སྱིད་
པའྱི་རེ་མོ་ལ་ཐུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་གང་གྱིས་བསམ་གཏན་སྤེལ་བ་དེ་ནྱི་འོག་མྱིན་དུ་སོང་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའོ། །དེ་འཕར་བྱེད་འཕར་ཐམས་ཅད་དུ། །འཆྱི་འཕོ་གོང་དུ་འཕོ་བ་འོག་མྱིན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་
དེ་ཡང་འཕར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། དེ་ལ་འཕར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདྱིར་བསམ་
གཏན་རྣམ་པར་སྤེལ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི རོ་མྱངས་ཏེ་བསམ་གཏན་གསུམ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་
ཚངས་རྱིས་པ་དག་གྱི་ནང་དུ་སེས་ནས་སོན་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་སྤེལ་ཏེ། དེ་ནས་ཤྱི་
འཕོས་ནས་འོག་མྱིན་པ་དག་གྱི་ནང་དུ་སེ་བ་གང་ཡྱིན་པ་སེ། དེ་ནྱི་བར་དུ་མྱི་འགོ་བས་ན་འཕར་བ་ཞེས་
བྱའོ། །ཕྱེད་དུ་འཕར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེ་ནས་གནས་གཙང་མ་རྣམས་སུ་སེས་ལ་བར་ནས་གནས་གཞན་འགའ་
ཙམ་ཡང་རྒལ་ཏེ་འོག་མྱིན་དུ་འཕོས་ནས་འོག་མྱིན་དུ་འཇུག་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །འཕགས་པ་ནྱི་ཚངས་ཆེན་པ་
དག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་སེ་སེ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ལྟ་བའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཙོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཟད་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆྱི་འཕོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་འཕོས་ནས་འོག་མྱིན་དུ་
འཇུག་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ནྱི་ནམ་ཡང་སེ་བའྱི་སེ་མཆེད་དེ་ྱིད་དུ་ཚེ་གྱིས་པ་མངོན་པར་
འགྲུབ་པར་མྱི་བྱེད་དེ། ཁྱད་པར་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་ན་འདྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ྱིད་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གང་དུ་སེས་པ་དེ་འོག་དང་དེར་གཏན་དུ་མྱི་འོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེ་ཞྱིག་བསམ་གཏན་སྤེལ་
ནས་འོག་མྱིན་དུ་འགོ་བ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལས་གཞན་སྱིད་རེ་མོར་འགོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་
བསམས་གཏན་མ་སྤེལ་བ་ནྱི་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ་ི མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་གཞན་རྣམས་
རེ་མྱོང་བར་བྱེད་ཅྱིང་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་སེ་ལ། གནས་གཙང་མ་རྣམས་སུ་མྱི་འཇུག་པ་ཁོ་ནར་
གཟུགས་མེད་པར་སེ་བའྱི་རྱིམ་གྱིས་སྱིད་པའྱི་རེ་མོར་སོང་སེ། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །འདྱི་ནྱི་ཞྱི་
གནས་སད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ས་མ་ནྱི་ལྷག་མཐོང་སད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་བར་སྐབས་སུ་ཡང་ཡོངས་སུ་མྱ་
ངན་ལས་འདའ་བར་རུང་བར་བལྟའོ། །འོག་མྱིན་དང་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི མཐར་ཐུག་པ་ྱིད་ནྱི་ཕན་ཆད་དུ་འགོ་བ་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་ྱིད་བཞྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་དེ་དག་
ནྱི་གཟུགས་སུ་ེ་བར་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ནྱི་གཟུགས་མེད་འགོ་རྣམ་བཞྱི། །ཕྱྱིར་མྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འོང་བ་གཞན་ནྱི་གཟུགས་མེད་པར་ེ་བར་འགོ་བ་སེ། གཟུགས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འདྱི་ནས་ཤྱི་
འཕོས་ནས་གཟུགས་མེད་པ་དག་གྱི་ནང་དུ་སེ་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ཡང་སེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། དེ་དག་ནྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་རྣམ་པ་དྲུག་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ནྱི་
འདྱི་ལ་མྱ་ངན་འདའ། །གཞན་ནྱི་ཚེ་འདྱི་ཁོ་ན་ལ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་སེ། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་ཡོངས་
སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དེ་ནྱི་བདུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་ལ་རྣམ་གསུམ་ཕྱྱི་ནས་སུ། །གཟུགས་སུ་ེར་འགོ་
དགུར་བཤད་དོ། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་གསུམ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བས་གཟུགས་སུ་ེ་བར་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་
མྱི་འོང་བ་དགུ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པོ་གང་དག་ཅེ་ན། བར་མ་དོ་དང་སེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་
དག་དང་། གོང་དུ་འཕོ་བའོ། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བ་ནྱི་དཔེ་གསུམ་གྱིས་མྱུར་བ་དང་། མྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་
ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནྱི་སེས་ནས་དང་། མངོན་པར་འདུ་
བྱེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་
ཀང་སེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དག་ཡྱིན་
ནོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་ནྱི་འཕར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་སོ། །ཡང་ན་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་མྱུར་བ་དང་
མྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་གྱི་ནྱི་ཁྱད་
པར་རྣམས། །ལས་དབང་ོན་མོངས་བྱེ་བྲག་ལས། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་གསུམ་དང་དགུ་པོ་དེ་དག་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་
ལས་དང་། ོན་མོངས་པ་དང་དབང་པོའ་ི བྱེ་བྲག་ལས་ཏེ། རེ་ཞྱིག་གསུམ་པོ་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མངོན་པར་
འགྲུབ་པ་དང་། སེས་པ་དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་བསགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ོན་
མོངས་པ་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཆུང་བ་དང་། འབྲྱིང་དང་། ཆེན་པོའ ་ི ཕྱྱིར་དང་། དབང་པོ་ཆེན་པོ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆུང་
ངུའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་སོ་སོའ ་ི ཁྱད་པར་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་གསུམ་ཚན་དང་པོ་གྱིས་ནྱི་གོང་
མ་བཞྱིན་དུ་ོན་མོངས་པ་དང་། དབང་པོའ ་ི བྱེ་བྲག་ལས་སོ། །གསུམ་ཚན་ཐ་མ་ནྱི་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་
བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་བལྟ་སེ། དེ་དག་ནྱི་ོན་མོངས་པ་དང་དབང་པོའ་ི རྣམ་པ་
དགུའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་དགུ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་མདོ་ལས་སེས་བུ་དམ་པའྱི་འགོ་བ་བདུན་བསན་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ན། གོང་དུ་འཕོ་བ་མ་ཕྱེ་བར། །དམ་པའྱི་འགོ་བ་བདུན་དུ་འདོད། །གོང་དུ་འགོ་བའྱི་ཆོས་ནྱི་གོང་དུ་འགོ་
བའོ། །མདོ་ལས་ནྱི་དེ་མ་ཕྱེ་བར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་མདོ་ལས་སེས་བུ་དམ་པའྱི་འགོ་བ་བདུན་ཞེས་གསུངས་
སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དག་ཁོ་ན་སེས་བུ་དམ་པའྱི་འགོ་བ་ཡྱིན་ལ། སོབ་པའྱི་འགོ་བ་གཞན་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན།
གང་དག་ལ་འགོ་བ་འདྱི་དག་ཡོད་པ་དེ་དག་ནྱི་ལས་དམ་པ་དགེ་བ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་ཅྱིང་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་
དགེ་བ་ལ་མྱི་འཇུག་པ་དང་། འགོ་བ་འདྱི་དག་ཏུ་སོན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕྱྱིར་འོང་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཇྱི་སྐད་དུ་
བཤད་པ་འདྱི་དག་གཞན་ལ་ནྱི་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར། དམ་པ་དམ་མྱིན་འཇུག་མྱི་འཇུག །སོན་པ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་
ཕྱྱིར་ཏེ། །སེས་བུ་དམ་པའྱི་འགོ་བ་དག་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་མདོ་ཁོ་ན་ལས་སེས་བུ་དམ་པ་
གང་ཞེ་ན། སོབ་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གཞན་དག་ལ་
ཡང་སྱིག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་གཏན་མྱི་བྱེད་པའྱི་སོམ་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ོན་མོངས་པ་མྱི་དགེ་བ་ཕལ་ཆེར་
སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་གངས་པའྱི་སེས་བུ་དམ་པ་ྱིད་ཡོད་མོད་ཀྱི། འདྱིར་ནྱི་གང་དག་ལ་རྣམ་གངས་མེད་པར་
ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི་སྐབས་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་དབྱེ་བ་འདྱི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།
མེད་དེ། འདྱི་ལྟར། འདོད་པ་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་པའྱི་འཕགས། །ཁམས་གཞན་དུ་ནྱི་འགོ་བ་མེད། །འདོད་པའྱི་
ཁམས་སུ་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་འཕགས་པ་ནྱི་ཁམས་གཞན་དུ་མྱི་འགོ་སེ། ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་
འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ནྱི་
གལ་ཏེ་ན་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དག་ཏུ་ཡང་འཇུག་སེ། གོང་དུ་འཕོ་བ་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི མཐར་ཐུག་པར་
འགོ་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །འོ་ན་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱིས། བདག་ནྱི་ཐ་མ་མས་ན་ལྷ་གང་འོག་མྱིན་ཞེས། །རྣམ་པར་གགས་
པ་དེ་ནྱི་སེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་གང་སྨྲས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་ཆོས་མངོན་པ་
མངོན་པར་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་མ་
བཀག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དང་གོང་མར་སེས་པ་ནྱི། །ཡོངས་མས་དབང་པོ་འཕོ་མྱི་བསེན། །འདོད་པའྱི་
ཁམས་སུ་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་འཕགས་པ་དེ་དང་། ཁམས་གོང་མར་སེས་པའྱི་འཕགས་པ་ནྱི་དབང་པོ་
རྣམས་ཀང་མྱི་འཕོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡང་ཡོངས་སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འཕགས་པ་ཚེ་གཞན་དུ་
ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པར་འཇུག་པ་དང་། དབང་པོ་འཕོ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་མས་པ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དག་ཏུ་མྱི་འདོད་ཅེ་ན། འདྱི་ལྟར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མེད་ཅེ་ན། ཚེ་རབས་གཞན་ནས་ཡོངས་སུ་
འདྲྱིས་པས་དབང་པོ་རྣམས་ཆེས་ཡོངས་སུ་སྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་
ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོབ་པ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མྱི་འགྱུར་ཞེ་ན།
ལམ་མ་འདྲྱིས་པས་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་འདོད་པའྱི་ཁམས་ལས་འདའ་བར་དཀའ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འདྱིས་ོན་མོངས་པ་
མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་སྤངས་པ་དང་། དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་གྱིས་སམ་གསུམ་ཐོབ་པ་
དང་། ཁམས་གསུམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་སྱིད་པ་བར་མ་ལ་
གནས་པས་བྱ་བར་མྱི་ནུས་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་བསམ་གཏན་སྤེལ་ནས་འོག་མྱིན་འགོ། །ཞེས་བཤད་པ། ཡང་
དང་པོ་ྱིད་དུ་བསམ་གཏན་གང་སྤེལ་བར་བྱེད་ཅེ་ན། དང་པོར་བཞྱི་པ་སྤེལ་བར་བྱེད། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་ནྱི་
ཐམས་ཅད་པས་ལས་སུ་རུང་བ་དང་། ལམ་ས་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་སྤེལ་
བར་བྱེད་དེ། དག་བཅོམ་པའམ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ཡང་རུང་སེ་ཟག་པ་མེད་པའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་རྒྱུན་དང་
ལྡན་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་། དེ་ལས་ལངས་ནས་དེ་ྱིད་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱུན་དང་ལྡན་པ་ལ་སོམས་
པར་འཇུག་ལ། ཡང་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུན་ཕྲྱི་ནས། གང་གྱི་ཚེ་སྐད་ཅྱིག་མ་
གྱིས་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་སོམས་པར་
འཇུག་ལ་ཡང་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ་ཞེས་གག་སེ། འདྱི་ནྱི་སྤེལ་བའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །སྐད་
ཅྱིག་མ་ནྱི་བསེས་པས་འགྲུབ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་གང་གྱི་ཚེ་ཟག་པ་མེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་མཇུག་
ཐོགས་སུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ཅྱིང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཡང་ཟག་པ་
མེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ལ། དེ་ལྟར་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་དག་ཏུ་བསེས་
བས་སྤེལ་བ་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། གསུམ་པ་ནྱི་རྣམ་
པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་སྤེལ་ནས། དེའྱི་སོབས་ཀྱིས་
གཞན་དང་གཞན་དག་ཀང་སྤེལ་བར་བྱེད་དེ། དང་པོར་འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་གྱིང་གསུམ་དག་ཏུ་སྤེལ་བར་བྱེད་
ལ། ཕྱྱིས་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་པས་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་སྤེལ་བར་བྱེད་དོ། །སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་པས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

སྐད་ཅྱིག་མ་སྤེལ་བར་མྱི་ནུས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་ལ་ཇྱི་སྱིད་དུ་འདོད་པར་སོམས་པར་འཇུག་
པའྱི་སོ་ནས་རྫོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་བལྟའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་སྤེལ་བར་བྱེད་ཅེ་ན། སེ་དང་
གནས་པར་བྱ་ཕྱྱིར་དང་། །ོན་མོངས་པས་ནྱི་འཇྱིག་ཕྱྱིར་ཡང་། །རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་ན་བསམ་གཏན་སྤེལ་བར་
བྱེད་དེ། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྣམས་ནྱི་གནས་གཙང་མ་རྣམས་སུ་སེ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཐོང་
བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣམས་ནྱི་ོན་མོངས་པས་འཇྱིགས་པའྱི་
ཡང་ཕྱྱིར་ཏེ། རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐག་བསྱིངས་པའྱི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་མྱི་
མས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དག་བཅོམ་པ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྣམས་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་
བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣམས་ནྱི་ོན་མོངས་པས་འཇྱིགས་པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་ཏེ། ཡོངས་སུ་མྱི་མས་
པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གནས་གཙང་མར་སེ་བ་ལྔ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་སྤེལ་
མར་བསོམས་པར་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔའྱི་ཕྱྱིར། གནས་གཙང་སེ་བ་ལྔ་ཁོ་ན། །སྤེལ་མར་
བསོམ་པ་དེ་ནྱི་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆེན་པོ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ཆེས་ཆེ་བའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་རྣམ་
པ་ལྔ་ཡྱིན་ཏེ། དང་པོ་ལ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་དང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་པོ་དང་
སེམས་གསུམ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དྲུག་གོ །གསུམ་པ་ལ་ནྱི་དགུའོ། །བཞྱི་པ་ལ་བཅུ་གྱིས་
སོ། །ལྔ་པ་ནྱི་བཅོ་ལྔ་སེ། དེ་དག་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་གངས་བཞྱིན་དུ་གནས་གཙང་མ་ལྔ་ཡྱིན་ལ་དེ་ལ་ཟག་པ་དང་
བཅས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་དབང་གྱིས་དེ་དག་ཏུ་སེའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དད་པའྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྷག་
པའྱི་ཕྱྱིར་ལྔ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འགོག་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་། །ལུས་ཀྱིས་མངོན་དུ་བྱེད་པར་
འདོད། །འདྱི་ལ་འགོག་པའྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པས་ན་འགོག་པ་ཐོབ་པ་སེ། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་གང་ལ་ལ་འགོག་པ་ཐོབ་པ་
དེ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འདྲ་བའྱི་ཆོས་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་
ཐོབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ཅེ་ན། སེམས་མེད་པས་ལུས་ལ་བརེན་ཏེ་སེ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་འགོག་པ་དེ་ལས་ལངས་ནས་གང་ལས་དེ་ནྱི་འདྱི་སམ་དུ་ཀེ་མ་
འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འདྲ་བར་ཞྱི་བ་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་པར་འགྱུར་
བ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་ཞྱི་བ་སོན་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འདྱིས་དེའྱི་ཞྱི་བ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ྱིད་དུ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐོབ་པ་དང་ཤེས་པས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་དག་གྱིས་མངོན་སུམ་
དུ་གྱུར་པ་ནྱི་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་ལས་སོབ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་ལུས་ཀྱིས་མངོན་
དུ་བྱེད་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མ་གསུངས་ཤེ་ན། རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོབ་པ་
གསུམ་དང་དེའྱི་འབྲས་བུ་སེ། དེའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་སོབ་པ་རྣམས་རྣམ་པར་གཞག་གོ །འགོག་པའྱི་སོམས་པར་
འཇུག་པ་ནྱི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་སོབ་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དང་ལྡན་པས་སོབ་པའྱི་
ཁྱད་པར་དུ་མ་གསུངས་སོ། །འདྱི་ནྱི་རེ་ཞྱིག་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་རྣམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཆེ་ལོང་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱིབ་ཏུ་དབྱེ་ན་
ནྱི་སོང་ཕྲག་ཏུ་དབྱེ་བ་ཡོད་དེ། བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་འབྲྱིང་པོ་
དང་རྣོན་པོའ ་ི བྱེ་བྲག་གྱིས་གསུམ་མོ། །དེ་དག་ྱིད་སའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་བཞྱིའོ། །ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་
ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་དྲུག་གོ །གནས་གཞན་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་བཅུ་དྲུག་གོ །ས་དང་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་སེ། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་འཆྱིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་
ནས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་བར་རོ། །གནས་གཞན་དང་རྱིགས་
དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་དབང་པོའ ་ི བྱེ་བྲག་གྱིས་ྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ར་གྱིས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་
བྱས་པས་ཤེ་ན། གནས་གཅྱིག་ན་རྱིགས་དྲུག་གོ །རྱིགས་རེ་རེ་ལ་འཆྱིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་ནས་རང་གྱི་
གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་བར་གང་ཟག་དགུ་དགུ་སེ། དགུ་དྲུག་ནྱི་ལྔ་བཅུ་
བཞྱིའོ། །ལྔ་བཅུ་ར་བཞྱི་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་ནྱི་བརྒྱད་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱིའོ། །ཡང་དབང་པོའ་ི བྱེ་བྲག་གྱིས་སུམ་
འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱས་པས་སོ། །འདྲ་བར་རྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་འོག་མའྱི་རྣམ་པ་དགུ་ལས་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གོང་མའྱི་འཆྱིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བར་མ་དོར་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཇྱི་ལྟ་བར་གོང་དུ་འཕོ་བའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ན་
ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ཁྱི་ྱིས་སོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡྱིན་ནོ། །སྱིད་རེའྱི་བར་ཆ་བརྒྱད་ཟད་པ། །དག་བཅོམ་ྱིད་ལ་
ཞུགས་པ་ཡྱིན། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། ཡང་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་དེ་བསམ་གཏན་དང་
པོའ ་ི རྣམ་པ་གཅྱིག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནས་བཟུང་སེ། སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་
སྤངས་པས་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ལ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགུ་ཡྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡང་། །དེ་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི
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རྣམ་པ་དགུ་པ་སྤོང་བར་བྱེད་པའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་ན། ཡང་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ལ་ཞུགས་པ་
ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་རྡོ་རེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་དེ་ནྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱའོ། །བཅོམ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱིས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་གྱི། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་
ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྡོ་རེ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་བརོད་དེ། མྱི་ལོགས་པ་མེད་པས་
བསྡུས་པ་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ་ི སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་དམྱིགས་པས་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་
སུ་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་བརྒྱད་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པ་
དག་དང་མཚུངས་པ་ལྡན་པ་བརྒྱད་དང་། འགོག་པ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི འགོག་པ་ལ་དམྱིགས་པ་བཞྱི་ནས་དེ་བཞྱིན་དུ་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི འགོག་པ་ལ་དམྱིགས་
པའྱི་བར་དུ་བཞྱི་དང་། ལམ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་བཞྱི་སེ། རེས་སུ་ཤེས་
པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ཟད་པར་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་ནྱི་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པའྱི་བྱེ་
བྲག་གྱིས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ་རེ་ལྟ་བུ་ལྔ་བཅུ་ར་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་ལོགས་པ་མེད་པས་བསྡུས་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་
བསམ་གཏན་བཞྱི་པས་བསྡུས་པའྱི་བར་དག་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་དང་ཅྱི་
ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ནྱི་གངས་བཞྱིན་དུ་ྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་དང་ྱི་ཤུ་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་ཆོས་ཤེས་པ་དང་རེས་སུ་ཤེས་པས་ས་འོག་མའྱི་འགོག་པ་ལ་དམྱིགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ས་འོག་མའྱི་གེན་པོ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཡོད་དེ། དེ་ནྱི་ཕན་ཚུན་དུ་རྒྱུ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་དག་ལམ་ལ་
རེས་སུ་ཤེས་པ་ཡང་ས་རེ་རེའྱི་གེན་པོ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་
ལྷག་པར་བསྣན་ནས་མྱི་ལོགས་པ་མེད་པས་བསྡུས་པ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུ་ནྱི་བརྒྱད་ཅུ་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པས་
བསྡུས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
བཞྱི་བཅུ་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་དང་། ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་རྱིགས་དང་དབང་པོའ ་ི བྱེ་བྲག་གྱིས་ནྱི་
ཆེས་མང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི རྣམ་པ་དགུ་པར་བཤད་པ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུས་སྤངས་པ་གང་ཡྱིན་པ། དེ་
ཟད་ཐོབ་དང་ཟད་པ་ཤེས། །རྣམ་པ་དགུ་པ་དེ་ཟད་པའྱི་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཟད་པ་ཤེས་པ་སེ་སེ། རྡོ་རེ་ལྟ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ཐ་མ་སེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་དང་
པོ་ྱིད་དུ་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའྱི་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཟད་པ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཚེ་དེ་མྱི་
སོབ་དག་བཅོམ། །ཡང་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ཟད་པ་ཤེས་པ་སེ་ནས་མྱི་སོབ་པ་དང་དག་བཅོམ་པ་
ྱིད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། འབྲས་བུ་གཞན་གྱི་ཕྱྱིར་སོབ་པར་བྱ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་འོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
མཆོད་པར་འོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དག་བཅོམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཟག་སར་བཤད་པ་གཞན་བདུན་ནྱི་སོབ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་སོབ་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཟག་པ་ཟད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་བསབ་པ་གསུམ་པོ་
ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྷག་པའྱི་སེམས་དང་ལྷག་པའྱི་ཤེས་རབ་ལ་རག་ཏུ་སོབ་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏོ། །དེ་དག་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ནོ། །སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་
ཡང་སོབ་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་མྱི་ཤེས་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ཡང་སོབ་པ་གཏོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཅྱི་ནས་ཀང་གང་ཞྱིག་སོབ་པ་དེ་ཁོ་ན་སོབ་པ་ཡྱིན་
གྱི་སོབ་པ་འདོར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་མདོ་ལས། ཞྱི་བྱེད་
བསབ་པ་ལ་སོབ་ཅྱིང་། །བསབ་པ་ལ་སོབ་པས་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་སོབ་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་ལན་གྱིས་སུ་གསུངས་
སོ། །འཕགས་པ་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་ཇྱི་ལྟར་སོབ་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསམ་པའྱི་སོ་ནས་ཏེ།
ལམ་དུ་འགོ་བ་གནས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཐོབ་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་སོབ་པའྱི་ཆོས་རྣམས་
གང་ཞེ་ན། སོབ་པའྱི་ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་སོ། །མྱི་སོབ་པ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། མྱི་སོབ་པའྱི་ཟག་པ་མེད་པ་
རྣམས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སོབ་པ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མྱི་སོབ་པ་དང་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་གྱི་ག་ཡང་དེ་
དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སོབ་པ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོབ་པ་དང་སོ་སོའ་ི སེ་བོ་གྱི་ག་ཡང་དེ་དང་ལྡན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཞུགས་པ་བཞྱི་དང་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་བཞྱི་དང་། འཕགས་པའྱི་གང་
ཟག་བརྒྱད་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའ་ཕྱྱིར་ཞུགས་པ་དང་།
རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་དེ་བཞྱིན་དུ་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ཀྱི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞུགས་པ་དང་།
དག་བཅོམ་པའྱི་བར་ཡྱིན་ནོ། །མྱིང་གྱི་སོ་ནས་ནྱི་བརྒྱད་ཡྱིན་ནོ། །རྫས་སུ་ནྱི་ལྔ་ཡྱིན་ཏེ། ཞུགས་པ་དང་པོ་དང་
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འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་བཞྱིའོ། །ཞུགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ནས་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་གསུམ་ལས་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །མཐར་གྱིས་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་བཤད་ཀྱི། ཕལ་ཆེར་དང་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བ་དང་། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་ལ་
ཞུགས་པ་དག་ཡྱིན་གྱི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བ་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསོམ་པའྱི་ལམ་
འཇྱིག་རེན་པ་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་བཤད་པ་ལ། སོབ་པ་འདྱི་གང་གྱིས་གང་ལས་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འཐོབ་ཅེ་ན། འཇྱིག་རེན་འདས་ཀྱིས་སྱིད་རེ་ལས། །ཆགས་བྲལ་འཇྱིག་རེན་པས་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེའྱི་གོང་ན་འཇྱིག་རེན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རང་གྱི་ས་པའྱི་གེན་པོ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གེན་པོ་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེའྱི་ོན་མོངས་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ོན་མོངས་
པ་གང་ཞྱིག་དངོས་པོ་གང་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནྱི་དངོས་པོ་དེས་སྤོང་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ལ། གང་གྱི་
གེན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་དེ་རྒྱས་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ལས་རྣམ་པ་
གྱིས། །སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ལས་གཞན་པའྱི་ས་ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཀང་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་ལ། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པས་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལོ། །འཇྱིག་རེན་པ་ཡྱིས་ཆགས་བྲལ་
བའྱི། །འཕགས་པ་བྲལ་བའྱི་ཐོབ་རྣམ་གྱིས། །འཕགས་པ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བར་གྱུར་པ་ལ་བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་འཇྱིག་རེན་པ་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་དང་རྣམ་པ་གྱིས་སེའོ། །ཁ་ཅྱིག་
འཇྱིག་རེན་འདས་ཀྱིས་ཀང་། །གཞན་དག་ན་རེ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པས་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བཏང་ལ་ོན་མོངས་མྱི་ལྡན་ཕྱྱིར། །གལ་ཏེ་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱིས་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་འཐོབ་པ་ལ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་མྱི་སེ་ན། དེ་ལྟ་ན་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་
སེ་མཆེད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ཏེ་དབང་པོ་རྣམས་འཕོ་བར་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་
པ་དེ་ལམ་ས་མ་ཟད་པར་བཏང་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འབྲས་བུའྱི་ལམ་འབའ་ཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་གོང་མ་པའྱི་ོན་
མོངས་པའྱི་བྲལ་བ་དང་མྱི་ལྡན་པར་ཡང་འགྱུར་ལ། དེ་བཏང་ན་ཡང་ོན་མོངས་པ་དེ་དག་དང་ལྡན་པར་ཡང་
འགྱུར་རོ། །སྱིད་རེའྱི་ཕྱེད་ལས་རྣམ་གོལ་དང་། །གོང་དུ་སེས་པ་བཞྱིན་མྱི་ལྡན། །དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་བྲལ་
བའྱི་ཐོབ་པ་མེད་དུ་ཟྱིན་ཀང་དེ་དག་དང་ལྡན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི རྣམ་པ་ཕྱེད་ལ་རྣམ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པར་གོལ་བ་ལ་དེའྱི་བྲལ་བའྱི་འཐོབ་པ་འཇྱིག་རེན་པ་ཡང་མེད་ལ། དབང་པོ་འཕོ་བས་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་
ཡང་བཏང་བཞྱིན་དུ་ོན་མོངས་པ་དེ་དག་དང་ལྡན་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་དཔེར་ན་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་བསམ་
གཏན་དང་པོ་ཡན་ཆད་དུ་སེས་པ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་བཏང་བས་ཡང་དེ་
དག་དང་ལྡན་པར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་པས་འདྱི་ནྱི་ཤེས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ས་གང་ཞྱིག་གྱིས་གང་ལས་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཟག་མེད་མྱི་ལོགས་མེད་པ་ཡྱིས། །ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་འདོད་ཆགས་
བྲལ། །སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི བར་ལས་སོ། །ཡང་གང་ཞྱིག་ེར་བསོགས་ལ་བརེན་ཏེ་ས་འོག་མ་ལས་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་འཐོབ་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་བཞྱིན་དུ་ེར་
བསོགས་ལས་སེའམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ས་གསུམ་རྒྱལ་ལ་བསམ་གཏན་
ནམ། །ེར་བསོགས་ལས་མཐའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ། །སེ་བའྱི་ས་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་དགུ་སེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་
བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལ་བསམ་གཏན་གྱིས་ཀྱི་བར་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བས་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བ་དེ་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ཐ་མ་ེར་བསོགས་སམ་བསམ་གཏན་དངོས་གཞྱི་
ལས་སེའོ། །གོང་མའྱི་ེ་བར་བསོགས་ལས་མྱིན། །ས་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བ་ཡན་ཆད་ནྱི་བཏང་སོམས་ཀྱི་དབང་
པོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་གཞྱི་ཁོ་ན་ལས་སེའྱི་ེར་བསོགས་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་
གསུམ་ན་ནྱི་ེར་བསོགས་དང་དངོས་གཞྱི་གྱིས་ཀྱི་དབང་པོ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ་ལ་བསམ་གཏན་དང་དངོས་
གཞྱི་ལ་འཇུག་མྱི་ནུས་ཏེ། དབང་པོའ ་ི འཕོ་བ་ནྱི་དཀའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ནས་གསུམ་ལས་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ཐ་མ་ེར་བསོགས་ལས་ཀང་སེའོ། །ཟག་མེད་མྱི་ལོགས་མེད་པ་
ཡྱིས། །ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་འདོད་ཆགས་བྲལ། །ཞེས་བཤད་ཀྱི་གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་མ་བཤད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར།
འཕགས། །བརྒྱད་ཀྱིས་རང་གོང་ས་ལས་རྒྱལ། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། ཟག་པ་མེད་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་བསམ་
གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་གཟུགས་མེད་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་ནྱི་རང་གྱི་ས་དང་ས་གོང་མ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བར་འགྱུར་རོ། །འོག་མ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་ལས་
འདས་པའྱི་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་བདེན་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་བདེན་པའྱི་
རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །འཇྱིག་རེན་པ་ཡྱི་རྣམ་གོལ་དང་། །བར་ཆད་མེད་ལམ་གོ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

རྱིམ་བཞྱིན། །ཞྱི་སོགས་རགས་སོགས་རྣམ་པ་ཅན། །རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་
རྣམ་པ་ཅན་དག་ཡྱིན་ལ། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་རགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དག་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་དག་ཀང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། །གོང་དང་འོག་མའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན། །རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་ཅྱི་
རྱིགས་པར་ས་གོང་མ་ལ་ཞྱི་བ་དང་། ག་ནོམ་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་རྣམ་པར་བལྟའོ། །བར་ཆད་མེད་
པའྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་ས་འོག་མ་ལ་རགས་པ་དང་། ཐ་མ་ངན་པ་དང་། རྱིག་པ་སྟུག་པོ་ལྟ་བུར་བལྟ་སེ། མངོན་པར་
འདུ་བྱེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ྱིད་ཀྱིས་མ་ཞྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་རགས་པར་བལྟའོ། །ག་ནོམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐ་བ་ངན་
པར་བལྟ་སེ། གནས་ངན་ལེན་རབ་ཏུ་མང་བ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་མཐུན་པར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱིག་པ་ལས་ངེས་པར་
མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ས་དེ་ལས་ངེས་པར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྱིག་པ་སྟུག་པོ་ལྟ་བུར་བལྟའོ། །དེ་
དག་ལས་བཟློག་པ་ནྱི་ཞྱི་བ་དང་། ག་ནོམ་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཞར་ལ་
འོངས་པ་རྫོགས་སོ།། །།དཀྱུས་མ་ཁོ་ན་བརོད་པར་བྱ་སེ། ཡང་ཟད་པ་ཤེས་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཅྱི་ཞྱིག་སེ་
ཞེ་ན། གལ་ཏེ་མྱི་གཡོ་ཟད་ཤེས་ལས། །མྱི་སེའྱི་བློ་གོས། གལ་ཏེ་དག་བཅོམ་པ་མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་དེ་ལ་ཟད་པ་ཤེས་པའྱི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མྱི་སེ་བའྱི་ཤེས་པ་སེའོ། །གལ་ཏེ་མྱིན། །ཟད་པ་ཤེས་སམ་མྱི་སོབ་
ལྟ། །གལ་ཏེ་མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་ན་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཟད་པ་ཤེས་པ་ལས་ཟད་པ་ཤེས་པ་ཁོ་ནའམ། མྱི་
སོབ་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་སེའོ། །ཡོངས་སུ་མས་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་མྱི་
གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་དེ་མྱི་སེ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་དག་བཅོམ་ཐམས་ཅད་ལ། །མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་
ཅན་ལ་ཡང་རེས་འགའ་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་ལས་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་སེ་ལ། རེས་འགའ་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་ཡང་
དག་པའྱི་ལྟ་བ་སེའོ། །གང་དག་འབྲས་བུ་བཞྱིར་བཤད་པ་དེ་དག་གང་གྱི་འབྲས་བུ་དག་ཡྱི ན་ཞེ་ན་དགེ་སོང་གྱི་
ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཅེ་ན། དགེ་སོང་ཚུལ་ནྱི་དྲྱི་མེད་
ལམ། །དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ོན་མོངས་པ་ཡང་དག་པར་ཞྱི་བར་བྱེད་པའྱི་
སོ་ནས་དགེ་སོང་དུ་འགྱུར་ཏེ། མདོ་ལས། འདྱིས་སྱིག་པ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་རྒྱས་པར་རྒ་ཤྱིར་
འགྱུར་བའྱི་བར་རྣམ་པ་དུ་མ་ཞྱི་བར་བྱས་པ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་སོང་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོ་
སོའ ་ི སེ་བོ་ནྱི་གཏན་དུ་ཞྱི་བར་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དོན་དམ་པའྱི་དགེ་སོང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་དེའྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འབྲས་བུ་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས། དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་རྣམས་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་མདོ་ལས་རྣམ་པ་བཞྱིར་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་དེ་དག་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུའོ། །དེ་དག་
ཀང་གང་ཞེ་ན། །གོལ་ལམ་ཟད་པ་རྣམས་དང་བཅས། །མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་སྤོང་བར་བྱེད་པའྱི་བར་ཆད་
མེད་པའྱི་ལམ་བརྒྱད་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་བརྒྱད་དང་། བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་སྤོང་བར་བྱེད་
པས་དགུ་པོ་རེ་རེ་ཞྱིང་ཡང་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་སྤོང་བར་བྱེད་པ་དེ་སེད་ཁོ་ནའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་
ལམ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་དག་གོ །དེ་ལ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་ཡྱིན་
ནོ། །རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་འདུས་བྱས་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཐུན་
པ་དང་། སེས་བུ་བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ོན་མོངས་པ་དེ་དག་གྱི་སྤངས་པ་ནྱི་དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་
གྱི་འབྲས་བུ་འདུས་མ་བྱས་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འོ་ན་ནྱི་སངས་རྒྱས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་ཁ་བསྐང་བར་བྱ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བྱ་མྱི་དགོས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡང་འབྲས་བུ་རྣམས་
མང་མོད་ཀྱི། འབྲས་བུ་བཞྱི་རྣམ་གཞག་པ་ནྱི། །རྒྱུ་ལྔ་དག་ནྱི་སྱིད་ཕྱྱིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྤོང་བའྱི་
ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་གང་ལ་རྒྱུ་ལྔ་སྱིད་པ་དེ་ལ་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ་ཞེས་གག་གོ །ལྔ་གང་ཞེ་ན།
འབྲས་ལ་སོན་ལམ་བཏང་བ་དང་། །གཞན་ཐོབ་པ་དང་ཟད་བསོམས་དང་། །ཤེས་པ་བརྒྱད་ཚན་ཐོབ་པ་
དང་། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པའོ། །ལམ་ས་མ་བཏང་བ་དང་སོན་མེད་པའྱི་ལམ་ཐོབ་པ་ནྱི་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་
བུའྱི་ལམ་བཏང་བ་དང་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྤངས་པ་བསོམས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་ཅྱིག་རེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཤེས་པ་བརྒྱད་ཅྱིག་ཅར་དུ་འཐོབ་པ་ནྱི་ཆོས་དང་རེས་སུ་ཤེས་པ་རྣམ་པ་བཞྱིའོ། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པ་
ནྱི་མྱི་རག་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། རྒྱུ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནྱི་འབྲས་བུ་རེ་རེ་ལ་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་ཟག་པ་མེད་པའྱི་
ལམ་ཁོ་ན་དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་འབྲས་བུ་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་དགེ་སོང་གྱི་
ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུར་རུང་ཞེ་ན། འཇྱིག་རེན་པ་ཡྱིས་ཐོབ་འབྲས་ནྱི། །བསེས་དང་ཟག་མེད་ཐོབ་འཛིན་ཕྱྱིར། །དེ་
ལ་ནྱི་ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བའྱི་འབྲས་བུའམ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་འབྲས་བུ་
སྤངས་པ་ཁོ་ན་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱིས་འབྲས་བུ་སྤངས་པ་ཡང་དེར་བསེ་བར་བྱ་
སེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོབ་པ་དེའྱི་འབྲས་བུར་བསྡུས་པ་ཅྱིག་རེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མདོ་ལས། ལན་
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ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་དུ་སོར་བ་གསུམ་སྤངས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་
གཏྱི་མུག་རྣམས་བསབས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་ན། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་དུ་སོར་བ་ཐ་
མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལྔ་སྤངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་
མས་པ་མྱི་འཆྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་བྲལ་བའྱི་ཐོབ་པ་ཟག་པ་མེད་པས་སྤངས་པ་དེ་འཛིན་པར་ཡང་བྱེད་དེ། འདྱིའྱི་ཕྱྱིར་
ཡང་འདྱི་དགེ་སོང་གྱི་འབྲས་བུ་ྱིད་དུ་རྱིགས་སོ། །དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ། དེ་ྱིད་ཚངས་
ཚུལ་ཚངས་པ་ཡྱི། །འཁོར་ལོ། །ོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཚངས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །ཚངས་པའྱི་འཁོར་
ལོ་ནྱི། ཚངས་པས་བསྐོར་ཕྱྱིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་ཚངས་པའྱི་ཚུལ་བླ་ན་མེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཚངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྱི་ཚངས་པ་ཞེས་ཀང་བྱ། ཞྱི་བ་དང་བསྱིལ་བར་གྱུར་པ་
ཞེས་ཀང་བྱ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཁོར་ལོ་འདྱི་ནྱི་དེའྱི་ཡྱིན་པས་ན་ཚངས་པའྱི་འཁོར་ལོ་སེ། དེས་
བསྐོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཐོང་བའྱི་ལམ། རྒྱུ་བས་ན་འཁོར་ལོའ །ོ །དེ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྱི་
ཕྱྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་ཆོས་མཐུན་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མྱུར་བར་འགོ་སོགས་
རྱིབས་སོགས་ཀྱིས། མྱུར་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདོར་བ་དང་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་བར་
བྱེད་པ་དང་རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་དགོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཕར་བ་དང་འབབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མྱུར་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་
པ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སོགས་ན་རེ་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྱི་རྱིབས་ལ་
སོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་སེ། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དང་རོག་པ་དང་རོལ་བ་དང་དྲན་
པ་རྣམས་ནྱི་རྱིབས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དག་པའྱི་ངག་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་རྣམས་ནྱི་ལྟེ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ནོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་མུ་ཁྱུད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མཐོང་བའྱི་ལམ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་
འདྱི་ག་ལས་ཤེ་ན་འཕགས་པ་ཀོཎྱི་ནྱ་ལ་དེ་སེས་པ་ན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་ཡྱིན་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། འདྱི་
ནྱི་སྡུག་བསལ་འཕགས་པའྱི་བདེན་པའོ། །དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་
དག་ནྱི་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཟླས་པ་རེ་རེ་ལ་མྱིག་སེས་སོ། །ཤེས་པ་དང་རྱིགས་པ་དང་བློ་
སེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་དག་ནྱི་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གསུམ་ཚན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དང་བཅུ་གྱིས་སུ་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་ཏེ། རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་ཞེས་བཤད་དེ། གྱིས་
དང་། གནས་བདུན་ལ་མཁས་པ་བསན་པ་བཞྱིན་ནོ། །བཟླས་པ་འདྱི་དག་གྱིས་ནྱི་གངས་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བ་དང་
བསོམ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་རྣམས་བསན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཁོ་ན་ལ་
ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་མཐོང་བའྱི་ལམ་འདྱི་ཆོས་
ཀྱི་འཁོར་ལོར་རྣམ་པར་གཞག དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་དེ་ྱིད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་ཡྱིན་ལན་
གསུམ་དུ་བཟླས་པ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་ཀང་ཡྱིན་པར་རུང་ངོ་། །ཇྱི་ལྟར་ན་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པ་ཡྱིན་ཞེ་
ན། བདེན་པ་རྣམས་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་ཡྱིན་ཞེ་ན། བདེན་པ་
རྣམས་ལ་སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་། འགོག་པ། ལམ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ། སྤང་བར་
བྱ། མངོན་སུམ་དུ་བྱ། བསོམ་པར་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤས་སྤངས། མངོན་སུམ་དུ་བྱས། བསོམས་
ཞེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བསྐོར་བ་ནྱི་གཞན་གྱིས་རྒྱུད་ལ་གོ་བར་བྱེད་པ་སེ། དོན་
ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀང་གདུལ་བྱའྱི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་མཐོང་བའྱི་ལམ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བསྐོར་བར་བརམས་པ་
ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་བསྐོར་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ཁམས་གང་དུ་དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་དུ་དག་ཅྱིག་འཐོབ་
ཅེ་ན། འདོད་པར་གསུམ་ཐོབ། གསུམ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཁོ་ནར་འཐོབ་ཀྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཐ་མ་ནྱི།
གསུམ་དུ། དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་ཐ་མ་ནྱི་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་དེ། དེ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་དུ་འཐོབ་བོ། །རེ་
ཞྱིག་འབྲས་བུ་གྱིས་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གོང་མར་མྱི་འཐོབ་པར་
ཡང་རྱིགས་ན་གསུམ་པ་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འཐོབ་ཅེ་ན། གོང་ན་མཐོང་ལམ་མེད། འདོད་པའྱི་ཁམས་ལས་གང་ན་
ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་མེད་ལ། དེ་མེད་པར་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་མེད་
པས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ན་མཐོང་བའྱི་ལམ་མེད་ཅེ་ན། རེ་ཞྱིག་གཟུགས་
མེད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་ན་པ་མེད་པ་དང་། ཁམས་འོག་མ་ལ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་
ནྱི། མྱི་སེ་ལུང་ལས་འདྱིར་རོམ་ཞྱིང་། །དེར་མཐར་ཕྱྱིན་ཞེས་འབྱུང་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་
བོ་རྣམས་ནྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
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ཀུན་དུ་སོ་བར་མྱི་འགྱུར་ལ། སོ་བ་མེད་པར་ཡང་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཐོབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་རེ་ཞྱིག་
རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལུང་ཡང་། བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་ན་གོང་དུ་འཕོ་བའྱི་བར་གང་ཟག་
ལྔ་ནྱི་འདྱིར་རོམ་ཞྱིང་དེར་མཐར་ཕྱྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །རོམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ལམ་
རོམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་སྐད་དུ། གལ་ཏེ་མྱི་གཡོའ ་ི ཟད་ཤེས་
ལ། །མྱི་སེ་བློ་གོས་ཞེས་བཤད་དེ། །ཅྱི་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་དབྱེ་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་སྨྲས་པ་ཡོད་དེ། དག་
བཅོམ་དྲུག་འདོད། མདོ་ལས་དག་བཅོམ་པ་དྲུག་གསུངས་ཏེ། ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་དང་། འཆྱི་བར་
སེམས་པའྱི་ཆོས་ཅན་དང་། རེས་སུ་སྲུང་པའྱི་ཆོས་ཅན་དང་། གནས་པ་ལས་མྱི་བསོད་པ་དང་། རོགས་པའྱི་
སྐལ་བ་ཅན་དང་། མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ནོ། །དེ་དག་ལས། ལྔ་ནྱི་དད་པས་མོས་ལས་སེས། །མྱི་གཡོ་བའྱི་
ཆོས་ཅན་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ལྔ་ནྱི་དད་པས་མོས་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་རྣམ་གོལ་དུས་དང་
སོར། །ལྔ་པོ་འདྱི་དག་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་དུས་དང་སོར་བས་འཕངས་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་
སེ། རག་ཏུ་རེས་སུ་སྲུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དག་ནྱི་དུས་ཀྱི་རྣམ་པར་གོལ་བར་ཞེས་བྱའོ། །འདྱི་
དག་ནྱི་དུས་ལ་ལྟོས་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡང་ཡྱིན་པས་དུས་ཀྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་དག་སེ། བར་གྱི་
ཚིག་མྱི་མངོན་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་མར་གྱི་བུམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་
ནྱི་ཡོ་བྱད་དང་ནད་མེད་པ་དང་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དུས་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་གཡོའ་ི ཆོས་ཅན་
མྱི་གཡོ་བ། །མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མྱི་མས་པའྱི་སོ་ནས་གཡོ་བར་མྱི་ནུས་
པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གཡོ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དུས་མྱི་སོར་གོལ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་དུས་དང་མྱི་སོར་བར་རྣམ་
པར་གོལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། དེ་ནྱི་འདོད་དགུར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་དུས་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་
རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ཡོངས་སུ་མས་པ་སྱིད་པ་དང་། མྱི་སྱིད་པའྱི་སོ་ནས་དུས་གཞན་གྱི་བར་
དང་། གཏན་དུ་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུས་ཀྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། དུས་དང་མྱི་སོར་བར་རྣམ་པར་གོལ་བ་
ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་མཐོང་ཐོབ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དེ་ནྱི་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་
ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཅྱི་དག་བཅོམ་པ་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་དང་པོ་ཁོ་ན་ནས་དེའྱི་རྱིགས་ཅན་ཁོ་ན་དག་ཅྱིག་
ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་ཕྱྱིས་ཡྱིན་ཞེ་ན། །ཁ་ཅྱིག་དང་པོ་ནས་དེའྱི་རྱིགས། །ཁ་ཅྱིག་སངས་པ་ལས་གྱུར་ཏོ། །ཁ་ཅྱིག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནྱི་དང་པོ་ྱིད་ནས་འཆྱི་བར་སེམས་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་ལ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་
ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལས་དབང་པོ་རྣམས་སངས་པས་འཆྱི་བར་སེམས་པའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་
གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་
ཅན་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་གྱི་འཆྱི་བར་སེམས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་མ་
ཡྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །འཆྱི་བར་སེམས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་འཆྱི་བར་སེམས་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐལ་བ་ཅན་གང་
ཡྱིན་པའོ། །རེས་སུ་སྲུང་བའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་རེས་སུ་སྲུང་བར་འགྱུར་བའྱི་སྐལ་བ་ཅན་གང་ཡྱིན་པའོ། །གནས་པ་
ལས་མྱི་བསོད་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བའྱི་རྐྱེན་སོབས་དང་ལྡན་པ་མེད་ན་རེས་སུ་མ་བསྲུངས་ཀང་
གནས་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐལ་བ་ཅན་ཡྱིན་ཞྱིང་མས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དང་མངོན་པར་བརོན་པ་མེད་ན་འཕེལ་
བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སྐལ་བ་ཅན་གང་ཡྱིན་པའོ། །རོགས་པའྱི་སྐལ་པ་ཅན་ནྱི་མྱི་གཡོ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་
བའྱི་སྐལ་བ་ཅན་གང་ཡྱིན་པའོ། །མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སྐལ་བ་ཅན་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཁོ་ནའོ། །དང་པོ་གྱིས་ནྱི་སོན་སོབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཁོ་ན་ན་རྒྱུན་དུ་སོར་བ་དང་གུས་པར་
སོར་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་གུས་པར་སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནྱི་
གྱི་གར་སོར་བ་པ་ནྱི་ཡྱིན་ལ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཡྱིན་ནོ། །དྲུག་པ་ནྱི་གྱི་གར་སོར་བ་དང་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡྱིན་
ནོ། །ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ལ། རོགས་
པའྱི་སྐལ་བ་ཅན་གྱི་བར་དུ་ཡང་རོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་
བྱས་ན་ཁམས་གསུམ་ཆར་ན་ཡང་དག་བཅོམ་པ་དྲུག་ཡོད་པར་རུང་ངོ་། །གང་དག་གྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡོངས་
སུ་མས་པར་འགྱུར་བ་ནས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་བར་དུ་འགྱུར་བ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ནྱི་
དྲུག་གོ །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དག་ན་ནྱི་གནས་པ་ལས་མྱི་བསོད་པ་དང་། མྱི་གཡོ་བའྱི་
ཆོས་ཅན་དང་གྱིས་ཏེ། དེ་གྱིས་ན་ཡོངས་སུ་མས་པ་དང་། འཆྱི་བར་སེམས་པ་དང་། དབང་པོ་འཕོ་བ་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་དག་ལས་གང་ཞྱིག་འབྲས་བུའམ་རྱིགས་གང་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།
བཞྱི་ནྱི་རྱིགས་ལས་ལྔ་འབྲས་ལས། །མས་འགྱུར། འཆྱི་བར་སེམས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་ནྱི་
རྱིགས་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་རང་གྱི་རྱིགས་ལས་ཡོངས་
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སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ནྱི་འབྲས་བུ་ལས་ཀང་ཡོངས་སུ་
མས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ཀང་། དང་པོ་ལས་མ་ཡྱིན། གང་གྱི་རྱིགས་དང་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལས་ནྱི་དེ་
ཡོངས་སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་དག་གྱིས་བརན་པོར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སོབ་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པ་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་དག་གྱིས་བརན་པོར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཕྱྱིས་སངས་པས་ཐོབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལས་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གྱི་འབྲས་བུ་དང་
པོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལས་ཀང་ཡོངས་སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ལྷག་མ་ལས་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་
རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཡོངས་སུ་
མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་སོ་ན་གནས་པ་བཞྱིན་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
དང་། དབང་པོ་འཕོ་བའམ། ཡོངས་སུ་མས་ནས་སོབ་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བའོ། །འཆྱི་བར་སེམས་པའྱི་ཆོས་ཅན་
ནྱི་བཞྱི་སེ། གསུམ་པོ་དེ་དག་ྱིད་དང་། ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་རྱིགས་སུ་སར་འོང་བའོ། །དེ་བཞྱིན་
དུ་གསུམ་ལ་ཡང་རེ་རེ་བསེད་དེ། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་དྲུག་དང་བདུན་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་
སོབ་པར་གྱུར་ན་གང་གྱི་རྱིགས་དང་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་གནས་ཀྱི་གཞན་དག་ལ་ནྱི ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་རྱིགས་ཁྱད་པར་ཅན་རེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་འཕེལ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་གྱི་ཡོངས་སུ་མས་པར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་
རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འབྲས་བུ་དང་པོ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་མེད་ཅེ་ན། མཐོང་བས་སྤང་པར་བྱ་བ་རྣམས་གཞྱི་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་ར་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་གྱི་གཞྱི་ལ་འཇུག་པ་ཅན་
ཡྱིན་ན་བདག་དེ་ཡང་མེད་དོ། །འོ་ན་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བདེན་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏེ་དམྱིགས་པ་དག་ནྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ོན་མོངས་
པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ནྱི་བདག་མེད་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་
དངོས་པོ་ལ་བྱེད་པ་པོ་དང་ཚོར་བ་པོ་དང་དབང་བསྒྱུར་བ་ྱིད་དུ་བདག་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པ་སོ་འདོགས་པར་
བྱེད་ལ། མཐར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེའྱི་གཞྱི་ལ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་པས་གཞྱི་མེད་པ་དག་ཅེས་
བྱའོ། །བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྱིག་པ་རྣམ་པ་ནྱི་
གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་དང་། ཁེངས་པ་དང་། མྱི་གསལ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བའྱི་ངོ་བོར་ཞུགས་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་པས་གཞྱི་དང་བཅས་པ་དག་ཅེས་བྱ་སེ། གང་ལ་དེ་དག་འཇུག་པར་
འགྱུར་བ་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་དེ་ནྱི་ཡོད་ཀྱི། བདག་ལ་སོགས་པ་ནྱི་བག་ཀང་མེད་དོ། །གཞན་དག་ནྱི་འདྱི་
སྐད་ཅེས་ཟེར་ཏེ། འདྱི་ལྟར་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་ནྱི་གཞྱི་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བའྱི་
མཚན་ྱིད་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡོད་ཀྱི། མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་ནྱི་བདག་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་
མེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་གཞྱི་སོ་སོར་ངེས་པ་མེད་པ་དག་ཅེས་བྱའོ། །གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ངེས་པར་མྱི་རོག་པ་
ལ་དྲན་པ་མས་པས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སེ་བར་འགྱུར་གྱི་ངེས་པར་རོག་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་
གྱི་འདུ་ཤེས་བཞྱིན་ནོ། །ངེས་པར་མྱི་རོག་པ་ལ་ནྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བར་མྱི་རུང་སེ། ཀུན་དུ་
རོག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་མཐོང་བས་སྤང་པར་བྱ་བ་སྤངས་པས་ས་དང་པོ་ལས་ཡོངས་
སུ་མས་པ་མེད་དོ། །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ན་རེ་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ལས་ཀང་ཡོངས་སུ་མས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་
ཏེ། དེ་ྱིད་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅེ་ན། ལུང་དང་རྱིགས་པ་ལས་སོ། །ལུང་ལས་ཇྱི་ལྟ་བུ་
ཞེ་ན། དགེ་སོང་དག་འཕགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྤངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་
པ་དང་། སོབ་པ་ལ་བག་ཡོད་པ་ལ་བག་ཡོད་པར་བྱའོ་ཞེས་དང་སྨྲའོ་གསུངས་ཀྱི་དག་བཅོམ་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་རེད་པ་དང་བཀུར་སྱིས་བར་ཆད་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་ང་སྨྲའོ་ཞེས་
གསུངས་པའྱི་མདོ་དེ་ལས་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ཙམ་ཁོ་ན་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་
འགྱུར་བར་གསུངས་པར་ཟད་དེ། འདྱིས་སེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་མྱི་གཡོ་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལས་ནྱི་རྣམ་གངས་གང་གྱིས་ཀང་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བར་ང་མྱི་སྨྲའོ་ཞེས་གསུངས་
སོ། །གལ་ཏེ་དུས་དང་སོར་བ་ལ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཁོ་གོ་ཅག་ཀང་དེ་སྐད་ཅེས་ནྱི་ཟེར་རོ། །ཅྱི་དེ་དག་བཅོམ་པ་
ྱིད་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དཔྱད་པར་བྱས་ཏེ། བསམ་གཏན་དངོས་གཞྱིའྱི་
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་དུས་སུ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་གོལ་བ་དུས་དང་སོར་བ་ཞེས་ཀང་བྱ་ལ་
མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་དུ་
འོང་བ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རོ་མྱང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དག་བཅོམ་པ་ྱིད་
ཀྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་རག་ཏུ་རེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུས་དང་སོར་བ་ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་རུང་ལ། ཡང་དོན་དུ་
434

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

གེར་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ལས་ཡོངས་
སུ་མས་པ་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་
ལྷག་པའྱི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་ཁོ་ན་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་པར་གྱུར་ཏེ། དེའྱི་
ཕྱྱིར་དག་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་མྱི་གཡོ་བ་ཡྱིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་
བདེ་བར་གནས་པ་དག་ལས་ནྱི་ལ་ལ་ནྱི་རེད་པ་དང་བཀུར་སྱིས་གཡེན་སོ་བའྱི་ེས་པས་དབང་མས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་ཏེ། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ལ་ལ་ཡོངས་སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་
ཏེ། དབང་པོ་རྣོན་པོ་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ལ་གང་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་
ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ལ། གང་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དེ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་
ཅན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་དུ་འཆྱི་བར་སེམས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སར་བར་བྱའོ། །ཡོངས་སུ་
མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་དང་། གནས་པ་ལས་མྱི་བསོད་པ་དང་། མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་
ཡོད་ཅེ་ན། ཡོངས་སུ་མྱི་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་སངས་པ་ལས་གྱུར་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ལ། མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་
ནྱི་སངས་པ་ལས་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་གྱིས་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཁོ་ན་སེད་པར་བྱེད་པ་དེ་ལས་
ཡོངས་སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གནས་པ་ལས་མྱི་བསོད་པ་ནྱི་ཡོན་ཏན་གང་ཁོ་ན་ལ་གནས་པ་དེ་ལས་
ཡོངས་སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི། གཞན་ཡང་སེད་པར་མྱི་བྱེད་པའམ། སེད་པར་བྱེད་ན་
ཡང་དེ་ལས་གཡོ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པར་མངོན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་གནག་ཚོགས་
ཅན་སོབ་པར་གྱུར་པ་ཧ་ཅང་རོ་མྱང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་
དུས་དང་སོར་བ་པ་ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡོངས་སུ་མས་པ་དང་། ཡྱི་ཆད་ནས་ལུས་དང་སོག་ལ་མྱི་ལྟ་བར་
མཚོན་གྱིས་འདབས་པར་བྱེད་ལ། འཆྱི་བའྱི་དུས་ཁོ་ནར་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ཐོབ་ཅྱིང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པར་ཡང་གྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ཡང་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཅུ་
ལས་འཕྲོས་པ་ལས་ཀང་བསེད་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ནྱི་གཅྱིག་སེ། སེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དུས་དང་སོར་བ་པ་
ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཡྱིན་ནོ། །མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའྱི་ཆོས་ནྱི་གཅྱིག་སེ། སེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་མྱི་གཡོ་བ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་སེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དུས་དང་སོར་བ་པ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ཁོ་ན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡྱིན་པར་གྱུར་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅུ་ཚན་དེ་ཁོ་ན་ལས་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ལན་གྱིས་སུ་སོས་པར་འགྱུར། དག་
བཅོམ་པ་ྱིད་བསེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པར་ནྱི་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་
ཡྱིན་ནོ། །དབང་པོ་རྟུལ་པོས་བསྡུས་པའྱི་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་བསེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡང་འདྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་
ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན། རེ་ཞྱིག་གལ་ཏེ་བསེད་པར་བྱ་བར་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི། གཞན་ཡང་ནུས་སོ། །འོན་
ཏེ་བསེད་པར་འོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་གཞན་ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་འོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པར་གོལ་བ་དུས་
དང་སོར་བ་པ་ནྱི་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་དུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་དག་བཅོམ་པ་ཞེས་ཇྱི་སྐད་
ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། གང་ཞྱིག་དབང་པོ་རྟུལ་པོའ ་ི ཕྱྱིར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བ་དུས་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བཟློག་པ་ནྱི་དུས་དང་མྱི་སོར་བར་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་མངོན་པ་ལས་ཀང་། གནས་གསུམ་
གྱིས་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་མ་སྤངས་ཤྱིང་
ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན། འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀང་སྣང་
བར་གྱུར་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་ཡང་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་
རྒྱུ་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་ལས་སེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་བར་གོ་གང་ཞྱིག་སེ་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་ལུང་
ལས་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །རྱིགས་པ་ལས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་གལ་ཏེ་དག་བཅོམ་པ་ལ་གང་གྱིས་ན་ོན་
མོངས་པ་རྣམས་གཏན་ཏུ་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་གེན་པོ་ཞྱིག་སེས་ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་ཡང་
ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར། འོན་ཏེ་མ་སེས་ཏེ་དེའྱི་ས་བོན་གྱི་ཆོས་ྱིད་གཏན་དུ་ར་ནས་མ་བཏོན་ན་ནྱི་ཇྱི་
ལྟར་ཟག་པ་ཟད་པ་ཡྱིན། ཟག་པ་མ་ཟད་ན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། རྱིགས་པ་ལས་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་གང་ལས་འདྱི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལྟར་སོད་པ་དེ་ལྟར་གནས་
པ་དེ་བརྒྱ་ལ་རེས་འགའ་ཞྱིག་དྲན་པ་མས་པ་ལས་སྱིག་པ་མྱི་དགེ་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དག་སེ་བར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་གསུངས་པ་སོལ་བའྱི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུའྱི་མདོའ ་ི ལན་གདབ་དགོས་སོ། །དེ་ནྱི་དེ་ལས་དག་བཅོམ་པ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་པར་བསན་ཏེ། ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་སེམས་དབེན་པ་ལ་གཞོལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་ལ་བབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ལས་དེ་ནྱི་དག་བཅོམ་པའྱི་སོབས་ཡྱིན་
པར་ཡང་གསུངས་ལ། ཟག་པའྱི་གནས་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་བསྱིལ་བར་གྱུར་ཅྱིང་བསྱིལ་བར་གྱུར་
436

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

པ་ཞེས་ཀང་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་ཇྱི་སྱིད་དུ་སོད་པ་ལེགས་པར་མ་
རོགས་པ་དེ་སྱིད་དུ་སོབ་པ་དེ་ལྟར་སོད་པ་ལ་ཡང་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བ་སྱིད་པ་ཡོད་པས་སོབ་པའྱི་གནས་
སྐབས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་དེ་སྐད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ེས་པ་མེད་དོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་དག་
བཅོམ་པ་ྱིད་ལས་ཀང་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བར་བརོད་དོ། །ཅྱི་དག་བཅོམ་པ་དེ་དག་ཁོ་ན་རྱིགས་དྲུག་
དང་ལྡན་ནམ། འོན་ཏེ་གཞན་དག་ཀང་རྱིགས་དྲུག་དང་ལྡན་ཞེ་ན། སོབ་དང་འཕགས་མྱིན་རྱིགས་དྲུག་
ལྡན། །སོབ་པ་དང་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་དྲུག་དང་ལྡན་ཏེ། དག་བཅོམ་པའྱི་རྱིགས་
རྣམས་ནྱི་དེ་དག་སོན་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། མཐོང་བ་ལ་ནྱི་འཕོ་བ་མེད། །མཐོང་བའྱི་ལམ་ལས་
གཞན་པ་ལ་དབང་པོ་འཕོ་བ་ཡོད་ཀྱི་སོར་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལ་ལ་ནྱི་སོ་
སོའ ་ི སེ་བོའ ་ི གནས་སྐབས་ན་དབང་པོ་རྣམས་འཕོའ །ོ །ལ་ལ་ནྱི་དད་པས་མོས་པའྱི་གནས་སྐབས་ནའོ། །མདོ་
ལས་འདྱི་སྐད་དུ། འདྱིས་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལྷག་པའྱི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་བཞྱི་ཐོབ་པ་གང་
དག་ཡྱིན་པ་དེ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ལས་འདྱི་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བར་ནྱི་ང་སྨྲའྱི། འདྱི་གཅྱིག་
པུས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་མྱི་གཡོ་བའྱི་བར་དུ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལས་ནྱི་
འདྱིའྱི་རྣམ་གངས་གང་གྱིས་ཀང་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བར་ན་མྱི་སྨྲའོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་
ན་མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་དག་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།
ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ེར་སད་ལས། །ཡོངས་མས་རྣམ་པ་གསུམ་ཤེས་བྱ། །གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ལས་ཡོངས་
སུ་མས་ན་ཐོབ་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་བྱ་བ་མ་ཐོབ་ན་མ་ཐོབ་པ་
ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱེད་ན་ེ་བར་སོད་པ་ལས་
ཡོངས་སུ་མས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡོངས་སུ་མས་པ་འདྱི་རྣམས་ལས། །སོན་པ་ཐ་མ་མྱི་གཡོ་ལ། །བར་མའང་
གཞན་ལ་རྣམ་གསུམ་མོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ནྱི་ེ་བར་སད་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ཁོ་ན་མངའྱི་གཞན་ནྱི་མྱི་
མངའོ། །མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ནྱི་དེ་དང་མ་ཐོབ་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། གང་ཟག་ཁྱད་
པར་ཅན་གྱི་ཆོས་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དག་བཅོམ་པ་གཞན་ལ་ནྱི་ཐོབ་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ཡང་ཡོད་
དོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ེ་བར་སད་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་མདོ་དང་མྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འགལ་ལོ། །ཡོངས་སུ་མྱི་མས་པར་སྨྲ་བ་ན་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཟག་པ་མེད་པ་ནྱི་མྱི་གཡོ་བ་
ཡྱིན་ལ། མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་
ཀླན་ཀར་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་གང་ཞྱིག་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་ན་ཅྱི་དེ་ཡང་
སེའམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་མེད་དེ། འདྱི་ལྟར། འབྲས་ལས་མས་པ་འཆྱི་བ་མེད། །འབྲས་བུ་ལས་ཡོངས་སུ་
མས་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་འཆྱི་བ་མེད་དེ། མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་འཕགས་པ་ན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་
དྲན་པ་མས་པ་ཆུང་ངུ་འབྱུང་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་ཡང་མྱུར་བ་ཁོ་ནར་ནུབ་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་ཡོངས་
སུ་གཏུགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཚངས་པར་སོད་པ་ཡྱིད་བརན་དུ་མྱི་རུང་
བར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་གང་ཞྱིག་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་དེ་ལ་གནས་པས་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་
གང་ཡྱིན་པའྱི། བྱ་བ་མ་ཡྱིན་དེ་མྱི་བྱེད། །ཡོངས་སུ་མས་ཀང་འབྲས་བུ་དེ་དང་འགལ་བའྱི་བྱ་བ་མྱི་བྱེད་དེ།
རལ་པོ་ཆེ་བྲེད་པ་རྡེག་མྱི་འཆའ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་དབང་པོ་རྣམས་འཕོ་བ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་པར་
གོལ་བའྱི་ལམ་དུ་དེ་གཅྱིག་སེ་ཞེ་ན། མྱི་གཡོ་རྣམ་གོལ་བར་ཆད་མེད། །ལམ་དགུའོ། །རོགས་པའྱི་སྐལ་བ་ཅན་
ཞྱིག་མྱི་གཡོ་བའྱི་རྱིགས་ཅན་རོགས་པར་བྱེད་ན་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་དགུ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་
དགུ་སེ་སེ། དཔེར་ན་དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ཐོབ་པ་བཞྱིན་ན་ོོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དབང་པོ་རྟུལ་པོའ ་ི རྱིགས་དེ་ཤྱིན་
ཏུ་བརེན་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་དབང་པོ་རྟུལ་པོའ ་ི རྱིགས་དེ་ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་འབད་པ་ཆུང་ངུས་
བཟློག་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་དག་གྱིས་བརན་པོར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཐོང་བས་ཐོབ་
ལ་རེ་རེའོ། །མཐོང་བས་ཐོབ་པ་རོགས་པར་བྱེད་ན་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་གཅྱིག་ཁོ་ན་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་
ལམ་གཅྱིག་ཁོ་ན་སེའོ། །སོར་བའྱི་ལམ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་པར་
གོལ་བའྱི་ལམ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི། ཟག་མེད། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོ་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལམ་
གྱིས་འཕོ་བ་མེད་དོ། །དབང་པོ་རྣམས་གང་དུ་འཕོ་ཞེ་ན། མྱི་ཡྱི་ནང་དུ་འཕོ། མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཁོ་ནར་དབང་པོ་
འཕོའ ་ི གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡོངས་སུ་མས་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ཞྱིག་ས་གང་ལ་བརེན་ནས་དབང་
པོ་རྣམས་འཕོ་བར་བྱེད་ཅེ་ན། མྱི་སོབ་པ་དགུ་ལ་བརེན་ཏེ། མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་
ཅན་དང་། བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མེད་པ་གསུམ་པ་ལའོ། །སོབ་པ་དྲུག་ལ། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མ་གཏོགས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གང་གྱི་ཕྱྱིར། འཕེལ་བ་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན། །བཏང་སེ་འབྲས་བུ་ཐོབ་
པར་འགྱུར། དབང་པོ་རྣམས་འཕོ་བ་ན་དབང་པོ་རྟུལ་པོའ ་ི ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་དང་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་བཏང་
སེ་དབང་པོ་རྣོན་པོའ ་ི རྱིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཁོ་ན་འཐོབ་པར་འགྱུར་ན། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་
གཟུགས་མེད་པས་བསྡུས་པ་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ། །དག་བཅོམ་པ་འདྱི་དག་
ཐམས་ཅད་ནྱི་དབང་པོའ་ི བྱེ་བྲག་ལས་དགུ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། སངས་རྒྱས་གྱིས་དང་ན་
ཐོས་བདུན། །དེ་དགུ་དབང་པོ་རྣམ་དགུ་ཅན། །ན་ཐོས་བདུན་གང་ཞེ་ན། །ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་
སོགས་པ་ལྔ་དང་། མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། སངས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། དང་པོ་ནས་དེའྱི་
རྱིགས་ཅན་ནོ། །སངས་རྒྱས་གྱིས་ནྱི་མྱི་གཡོ་བའྱི་བྱེ་བྲག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། རང་སངས་རྒྱས་དང་། སངས་རྒྱས་
སོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྱི་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་རྣམ་པ་དགུའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་གང་ཟག་དགུ་
ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་བདུན་ཡྱིན་ཏེ། དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ཆོས་
ཀྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། དད་པས་མོས་པ་དང་། མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དང་། ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་
དང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། གྱི་གའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའོ། །གང་ཟག་བདུན་པོ་དེ་དག་
ཀང་སོར་བ་དང་། དབང་པོ་སོམས་འཇུག་རྣམ་གོལ་དང་། །གྱི་གས་བྱས་པའོ། །སོར་བ་ལས་ནྱི་དད་པས་
རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ཆོས་ཀྱིས་རེས་སུ་འབྲང་བ་དག་སེ། དང་པོ་ྱིད་ནས་གཞན་གྱི་དྲྱིད་འཇོག་པ་དང་།
ཆོས་ཀྱིས་རེས་སུ་འབྲང་བ་དག་གྱིས་དོན་རྣམས་ལ་སོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་པོ་ལས་ནྱི་དད་པས་མོས་པ་
དང་། མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དག་སེ། དད་པས་མོས་པ་དང་ཤེས་རབ་ལྷག་པའྱི་སོ་ནས་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་རྣོན་
པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོམས་པར་འཇུག་པ་ལས་ནྱི་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་སེ། འགོག་པའྱི་སོམས་
པར་འཇུག་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་གོལ་བ་ལས་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་པར་གོལ་
བའོ། །སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་ལས་ནྱི་གྱི་གའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའོ། །མྱིང་གྱི་སོ་
ནས་ནྱི་གང་ཟག་དེ་བདུན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་དྲུག རྫས་སུ་ནྱི་དེ་དག་དྲུག་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་ལམ་གསུམ་ལ་
གྱིས་གྱིས། མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་གང་ཟག་གྱིས་ཏེ། དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ཆོས་ཀྱིས་རེས་སུ་
འབྲང་བ་དག་གོ །དེ་དག་ྱིད་བསོམ་པའྱི་ལམ་ལ་གྱིས་ཏེ། དང་པས་མོས་པ་དང་། མཐོང་པས་ཐོབ་པ་དག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གོ །དེ་གྱིས་ཀང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་ལ་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། དུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། །དུས་དང་མྱི་སོར་
བར་རྣམ་པར་གོལ་བ་དག་གོ །དེ་ལ་དད་པས་རེས་འབྲང་བ་དབང་པོའ་ི སོ་ནས་ནྱི་གསུམ་མོ། །རྱིགས་ཀྱི་སོ་
ནས་ནྱི་ལྔའོ། །ལམ་ཀྱི་སོ་ནས་བཅོ་ལྔ་སེ། བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་ཤེས་པ་བདུན་ལ་གནས་པའོ། །འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བའྱི་སོ་ནས་ནྱི་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་སེ། འཆྱིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་དང་འདོད་པ་ལས་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དགུ་ནས་དེ་བཞྱིན་དུ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་གྱི་བར་དུའོ། །རེན་གྱི་སོ་ནས་ནྱི་དགུ་སེ། གྱིང་གསུམ་དང་ལྷའྱི་རྱིས་དྲུག་ཏུ་སེས་པའོ། །དབང་པོ་དང་
རྱིགས་དང་ལམ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་རེན་གྱི་སོ་ནས་བསོམས་ན་ནྱི། འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་བདུན་སོང་
བརྒྱད་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔར་འགྱུར་ཏེ། གང་ཟག་གཞན་དག་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་པར་དེ་བཞྱིན་དུ་བརྱི་བར་བྱའོ། །གྱི་
གའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་གང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་གང་ཞེ་ན། འགོག་
ཐོབ་གྱི་ག་ལས་རྣམ་གོལ། །ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནྱི་ཅྱིག་ཤོས་སོ། །གང་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཐོབ་པ་
དེ་ནྱི་གྱི་གའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་རབ་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སོབས་དག་གྱིས་ོན་མོངས་
པ་དང་། སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྱིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིག་ཤོས་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་
པར་གོལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ོན་མོངས་པའྱི་སྱིབ་པ་འབའ་ཞྱིག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། འདྱི་ལ་གང་ཞྱིག་ོན་མོངས་ལྔ་སྤངས་ཏེ། །མྱི་འཕྲོགས་ཆོས་ལྡན་སོབ་པ་
ཡོངས་སུ་རྫོགས། །ཞེས་གང་གསུངས་པ། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ན་སོབ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོམས་
འཇུག་དབང་པོ་འབྲས་རྣམས་ཀྱིས། །སོབ་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཞེས་བྱའོ། །སོབ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་
གསུམ་སེ། འབྲས་བུ་དང་། དབང་པོ་དང་། སོམས་པར་འཇུག་པ་ལས་སོ། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་དད་པས་མོས་པ་
ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་ཁོ་ན་ལས་སོ། །མཐོང་བས་ཐོབ་པ་འདོད་ཆགས་དང་
མ་བྲལ་བ་ནྱི་དབང་པོ་ཁོ་ན་ལས་སོ། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་མ་
ཡྱིན་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་དང་དབང་པོ་ལས་སོ། །དད་པས་མོས་པ་ལུས་ཀྱི་ས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་
དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཁོ་ན་ལས་སོ། །མཐོང་བས་ཐོབ་པ་ལུས་ཀྱི་ས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་
དང་། དབང་པོ་དང་། སོམས་པར་འཇུག་པ་ལས་སོ། །སོམས་པར་འཇུག་པ་ཁོ་ན་དང་། སོམས་པར་འཇུག་པ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

དང་། དབང་པོ་ལས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ྱིད་ནྱི་མེད་དོ། །གྱིས་ཀྱིས་མྱི་སོབ་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །དབང་པོ་
དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལས་སོ། །འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ནྱི་མྱི་སོབ་པ་ྱིད་ཀང་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
པས་འདྱིའྱི་འབྲས་བུ་རྫོགས་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་མ་བཞག་གོ །ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་པར་
གོལ་བ་དུས་དང་མྱི་སོར་བར་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་དབང་པོ་ཁོ་ན་ལས་སོ། །གྱི་གའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་
དུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཁོ་ན་ལས་སོ། །གྱི་གའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དུས་
དང་མྱི་སོར་བར་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་དབང་པོ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་དག་ལས་སོ། །འཇྱིག་རེན་པ་དང་
འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་དང་། མཐོང་བ་དང་བསོམ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་རྣམས་དང་། སོར་བ་དང་། བར་
ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལམ་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་ལམ་གྱི་བྱེ་བྲག་མང་པོ་
ཞྱིག་བཤད་པ་དེ་དག་མདོར་བསྡུ་ན་ལམ་རྣམ་པ་དུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། མདོར་ན་ལམ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། །ཁྱད་
པར་ཅན་དང་རྣམ་གོལ་དང་། །བར་ཆད་མེད་དང་སོར་ཞེས་བྱ། །སོར་བའྱི་ལམ་ནྱི་གང་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་
བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་སེ་བའོ། །བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ནྱི་གང་གྱིས་གྱིབ་པ་རབ་ཏུ་སྤོང་བའོ། །རྣམ་པར་
གོལ་བའྱི་ལམ་ནྱི་དེས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་སྱིབ་པ་ལས་ངེས་པར་གོལ་བ་དང་པོ་ྱིད་དུ་སེ་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཁྱད་
པར་ཅན་གྱི་ལམ་ནྱི་དེ་དག་ལས་གཞན་པའྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ནས་དེར་
འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རམ། འདྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཚོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་
ནོ། །རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལམ་དག་ཇྱི་ལྟར་ན་ལམ་ྱིད་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་དང་འདྲ་བ་དང་། ཆེས་
ཆེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གོང་ནས་གོང་དུ་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་འཇུག་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ལམ་ྱིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྒྲུབ་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ལམ་ནྱི་
བཞྱི་སེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་བུལ་ལ་དཀའ་བའྱི་ལམ་ཡང་ཡོད། མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་ལ་དཀའ་བའྱི་ལམ་
ཡང་ཡོད་དེ། དེ་བཞྱིན་དུ་ས་བ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་སོ། །དེ་ལ། བསམ་གཏན་དག་གྱི་ལམ་རྣམས་ས། །བསམ་
གཏན་བཞྱིའྱི་ལམ་ནྱི་ས་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཡན་ལག་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པ་དང་། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་མམ་པ་
དག་གྱིས་འབད་མྱི་དགོས་པར་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ས་གཞན་དག་གྱི་དཀའ་བ་ཡྱིན། །མྱི་
ལོགས་པ་མེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ནྱི། ཡན་ལག་གྱིས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་ལོགས་པ་
མེད་པ་དང་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ན་ནྱི་ཞྱི་གནས་ཆུང་ངོ་། །གཟུགས་མེད་པ་དག་ན་ནྱི་ལྷག་མཐོང་ཆུང་
ངོ་། །ལམ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། བློ་རྟུལ་མངོན་ཤེས་བུལ་བ་སེ། །ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་ནྱི་མངོན་ཤེས་མྱུར། །དབང་
པོ་རྟུལ་པོ་ནྱི་ལམ་ས་བའམ་དཀའ་བ་ཡང་རུང་སེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་བུལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དབང་པོ་རྣོན་པོ་ནྱི་
མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་ྱིད་ལ་མངོན་པར་ཤེས་པ་བུལ་བ་ཡོད་པས་ན་འདྱི་ནྱི་མངོན་པར་
ཤེས་པ་བུལ་བ་སེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཡང་ན་འདྱི་གང་ཟག་དབང་པོ་རྟུལ་པོའ ་ི
ཡྱིན་པས་མངོན་པར་ཤེས་པ་བུལ་བ་ཡྱིན་ལ། ཡྱིད་རྣོན་པོའ ་ི ཡྱིན་པས་མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་བའོ། །ལམ་
འདྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་འཐོབ་སེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་སུམ་ཅུ་
ར་བདུན་ནྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་བཞྱི་དང་། ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་བཞྱི་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་དང་།
དབང་པོ་ལྔ་དང་། སོབས་ལྔ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་
དོ། །དེ་བཟད་དང་མྱི་སེ་ཤེས་པ་ནྱི། །བྱང་ཆུབ་ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་ན་གང་ཟག་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ན་
ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་དང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་
དང་། བྱང་ཆུབ་གསུམ་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་གྱིས་ཀྱིས་མ་རྱིག་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རང་གྱི་དོན་
བྱས་པ་དང་། ཡང་བྱར་མེད་པ་ྱིད་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དང་མཐུན་ྱིད་ཕྱྱིར།
སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དེའྱི་ཕྱོགས་མཐུན། །བྱང་ཆུབ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱིང་གྱི་སོ་ནས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
དང་མཐུན་པ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཞེས་བྱའོ། །རྫས་སུ་བཅུ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྫས་
སུ་བཅུ་སེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། དད་དང་བརོན་འགྲུས་དྲན་པ་དང་། །ཤེས་རབ་ཏྱིང་འཛིན་བཏང་སོམས་
དགའ། །རོག་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཤྱིན་ཏུ་སངས། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་དེ་དག་ནྱི་རྫས་སུ་བཅུའོ། །ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་
ན། དྲན་པ་ེར་གཞག་ཤེས་རབ་སེ། །བརོན་འགྲུས་ཡང་དག་འཇོག་ཅེས་བྱ། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ཏྱིང་འཛིན་
ཏོ། །དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་དང་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་ནྱི་ཤེས་རབ་
དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་རེ་ཞྱིག་དབང་པོ་དང་སོབས་
རྣམས་ནྱི་མྱིང་གྱིས་སོས་པ་དང་དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་དྲན་པ་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྫས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ལྔ་ཡྱིན་ཏེ། དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་དང་། ཆོས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་།
ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་རྣམས་དང་། བརོན་འགྲུས་ཡང་
དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། ཡང་དག་པའྱི་རོལ་བ་ནྱི་བརོན་འགྲུས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་
རྣམས་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། ཡང་དག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དྲན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། ཡང་དག་པའྱི་དྲན་པ་ནྱི་དྲན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་
ཞྱིག་ལུས་ཤེ་ན། དགའ་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་དང་། བཏང་སོམས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་།
ཡང་དག་པའྱི་རོག་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་རྫས་དེ་ལྔ་སེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
དང་མཐུན་པ་དེ་དག་ནྱི་རྫས་བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་དག་ཐ་དད་
ཅྱིང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་རྫས་གྱིས་ཡྱིན་པས་རྫས་བཅུ་གཅྱིག་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱི་སྐད་དུ་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་། ཏྱིང་འཛིན་གྱི་རང་
བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེར་ནྱི། གཙོ་བོ་སོས་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་དག་ནྱི།
སོར་བྱུང་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཀང་ཡྱིན། །གཙོ་བོ་སོས་པས་དེ་སྐད་བཤད་ཀྱི། དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་དང་། ཡང་
དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་ནྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀང་
ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བརོན་འགྲུས་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་ཞེས་བཤད་ཅེ་ན། དེས་ལུས་དང་ངག་དང་
ཡྱིད་ཡང་དག་པར་འཇོག་པས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་ཞེས་བཤད་ཅེ་ན། དེ་ནྱི་
ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སོར་བའྱི་རེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་དག་རྫུ་འཕྲུལ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། འདུན་
པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རྐང་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ནྱི་འདུན་པ་དང་སེམས་དག་ལྷག་པའྱི་ཕྱྱིར་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་རྫས་བཅུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ལ། དགེ་སོང་དག་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་བཤད་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་
གྱི་རྐང་པ་རྣམས་ཀང་བཤད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་གང་ཞེ་ན། འདྱི་ན་དགེ་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཡུལ་རྣམ་
པ་དུ་མ་མས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་ཅྱིང་། གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་རྒྱས་པར་
གསུངས་པའྱི་མདོ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དབང་པོ་རྣམས་ཁོ་ན་ཡང་སོབས་རྣམས་སུ་བཤད་ཅེ་ན།
ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོའ ་ི བྱེ་བྲག་གྱིས་རྫྱི་བ་དང་རྫྱི་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ཅྱིས་བྱས་ཤེ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ན། དད་པར་གྱུར་པ་ནྱི་འབྲས་བུའྱི་དོན་དུ་བརོན་འགྲུས་རོམ་པར་བྱེད་དོ། །བརོན་འགྲུས་བརམས་ན་དྲན་པ་ེ་
བར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲན་པ་ེ་བར་གནས་ན་རྣམ་པར་མྱི་གཡེང་བའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་མམ་པར་འཇོག་
གོ །སེམས་མམ་པར་གཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །གནས་སྐབས་གང་དུ་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་གང་ཞྱིག་རབ་ཏུ་འབྱེད་ཅེ་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། སེ་ཚན་བདུན་ནྱི་
གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །ལས་ནྱི་དང་པོ་པ་དག་དང་། །ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་རྣམས་དང་ནྱི། །བསོམ་དང་མཐོང་ལ་རབ་
ཏུ་ཕྱེ། །ལས་དང་པོ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ནྱི་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་ེ་བར་བརག་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་
པ་རྣམས་སོ། །ཁྱད་པར་ཐོབ་པས་བརོན་འགྲུས་ཡང་དག་པར་སྤེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དྲོ་བར་གྱུར་པ་དག་ལ་ནྱི་ཡང་
དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་རྣམས་སོ། །ཡོངས་སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རེ་མོ་དག་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་སོ། །ཡང་ཡོངས་སུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སོ་ནས་དབང་པོ་ཐོབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་བཟོད་པ་དག་ལ་ནྱི་དབང་པོ་རྣམས་སོ། །ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་བརྫྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་རམ། འཇྱིག་
རེན་པའྱི་ཆོས་ཅན་གཞན་དག་གྱིས་མྱི་བརྫྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་དག་ལ་ནྱི་སོབས་རྣམས་སོ། །བྱང་ཆུབ་
དང་ེ་བའྱི་ཕྱྱིར་བསོམ་པའྱི་ལམ་དག་ལ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྣམས་སོ། །འགོ་བས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་
མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ཏེ། དེ་ནྱི་མྱུར་བར་འགོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སར་བདུན་བཤད་ལ་ཕྱྱིས་བརྒྱད་བཤད་དོ། །དེ་ལ་ཆོས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཡང་དག་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཀང་ཡྱིན་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ལམ་
ཡང་ཡྱིན་ལ་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་ཀང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་མ་མས་པ་ཁོ་ནར་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་རྣམས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བརོད་དོ། །རེ་ཞྱིག་དང་པོ་ཁོ་ནར་ཡུལ་རྣམ་པ་མང་པོ་ལ་
གཡེང་བར་འཕྲོ་བའྱི་བློ་རྣམས་ཚར་བཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་སོ། །དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་
པ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་དེའྱི་སེམས་ཀྱི་ེ་བར་འདོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས་འདྱི་ལྟ་སེ། ཞེན་པ་ལ་བརེན་པའྱི་
དྲན་པའྱི་ཀུན་དུ་རོག་པ་རྣམས་བསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་སོབས་ཀྱིས་བརོན་
འགྲུས་ཡང་དག་པར་འཕེལ་བས་དགོས་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་
པས་ན་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་རྣམས་སོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པར་སོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་
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གྱི་རྐང་པ་རྣམས་སོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཡང་དག་པར་བརེན་ནས་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་
བདག་པོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དབང་པོ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ྱིད་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་
ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ལས་ངེས་པར་རྒྱལ་བ་ནྱི་སོབས་རྣམས་སོ། །མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་
རྣམས་ཏེ། དང་པོ་ྱིད་དུ་ཆོས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱི་ག་ལ་ནྱི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ཏེ། འདྱི་
ལྟར་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ན། དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་
བཞྱི་བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་བར་དུ་བསོམ་པ་ཡོངས་
སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་དགེ་སོང་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་ཚིག་བརོད་པ་ཞེས་
བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་ཚིག་བླ་དགས་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་ཇྱི་ལྟར་རོགས་པའྱི་ལམ་གྱིས་
འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་
ལྟ་བས་ན་གྱི་ག་ལ་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་འདོད་པར་བྱ་དགོས་པས་གོ་རྱིམ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་དུ་ཞྱིག་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཡྱིན། དུ་ཞྱིག་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་
དག་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་བརོད་པར་བྱ་སེ། བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་ལམ་ཡན་ལག །ཟག་པ་མེད། དེ་གྱིས་ནྱི་
བསོམ་པའྱི་ལམ་དང་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་
ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི། དེ་དག་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་མྱི་འཐོབ་བོ། །གཞན་རྣམ་
གྱིས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་གཞན་དག་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་
ནོ། །ས་གང་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་དུ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཐམས་ཅད། བསམ་
གཏན་དང་པོ་ན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ། །མྱི་ལོགས་མེད་ན་དགའ་མ་གཏོགས། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་
ལོགས་པ་མེད་པ་ན་དགའ་བ་མེད་ཅེ་ན། ེར་བསོགས་རྣམས་ནྱི་སོབས་ཀྱིས་དྲང་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ས་
འོག་མའྱི་དོགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ན་ནྱི་རོག་མ་གཏོགས། །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ན་ནྱི་
ཡང་དག་པའྱི་རོག་པ་མ་གཏོགས་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཁོ་ན་ཡོད་དེ། དེ་ན་རོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་ན་དེ་
གྱིས་མ་གཏོགས་པ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་དག་ན་ནྱི་དགའ་བ་དང་རོག་པ་དག་མ་གཏོགས་པ་
སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ཡོད་དོ། །བསམ་གཏན་བར་ནའང་། དེ་གྱིས་ྱིད་མ་གཏོགས་པ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ཁོ་ན་ཡོད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དོ། །གཟུགས་མེད་པ། གསུམ་ནའང་དེ་དང་མཚུངས་ཡན་ལག །མ་གཏོགས་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། གཟུགས་
མེད་པ་དག་ན་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ངག་དང་། ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་། འཚོ་བ་རྣམས་དང་། དགའ་བ་དང་། རོག་པ་
དག་མ་གཏོགས་པ་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་ཡོད་དོ། །བྱང་ཆུབ་དང་ནྱི་ལམ་ཡན་ལག །མ་གཏོགས་འདོད་ཁམས་སྱིད་
རེ་ན། །དེ་གྱིས་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལམ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་ཡོད་
དོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་གནས་པ་གནས་སྐབས་གང་དུ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་པར་
རྱིག་པར་བྱ་ཞེ་ན། བདེན་གསུམ་མཐོང་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། །ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ། །ལམ་མངོན་
རོགས་ན་སངས་རྒྱས་དང་། །དེ་ཡྱི་དགེ་འདུན་དག་ལ་ཡང་། །སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་འགོག་པའྱི་
བདེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་ན་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་དང་། འཕགས་པ་དགེས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་
རྣམས་འཐོབ་བོ། །ལམ་གྱི་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་ན་སངས་རྒྱས་དང་། དེའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལ་
ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་སེ། གང་ཞྱིག་དེ་གྱིས་ལ་དད་པ་དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའྱི་ཆོས་མྱི་སོབ་པ་རྣམས་
དང་། དགེ་འདུན་དུ་བྱེད་པའྱི་ཆོས་སོབ་པ་དང་། མྱི་སོབ་པ་རྣམས་ལ་དད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཞེས་བྱ་བའྱི་སས་
ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་དག་ཀང་འཐོབ་པར་སོན་ཏོ། །འདྱིར་གང་ལ་ཆོས་སུ་དགོངས་པ་
ཡྱིན་ཞེ་ན། ཆོས་བདེན་གསུམ་དང་རང་སངས་རྒྱས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་བདེན་
པ་བཞྱི་ཆར་ཡང་མངོན་པར་རོགས་ན་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་བོ། །དེ་དག་ནྱི་དད་པའྱི་གཞྱིའྱི་བྱེ་བྲག་
ལས་མྱིང་གྱི་སོ་ནས་ཤེས་ནས་དད་པ་བཞྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྫས་སུ་གྱིས་ཏེ་དད་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས། སངས་
རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་རྣམས་ནྱི་དད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་པ་
དགེས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམས་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་པས་རྫས་གྱིས་སོ། །ཅྱི་འདྱི་དག་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་
དག་ཅྱིག་གམ་ཟག་པ་མེད་པ་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཤེས་ནས་དད་པ་རྣམས་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ། དྲྱི་མ་མེད་པ་ཡྱིན།
ཤེས་ནས་དད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། བདེན་པ་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་
པ་ནྱི་ཤེས་ནས་དད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་ལངས་ནས་ཇྱི་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་
བཀོད་དོ། །ལངས་ནས་ཇྱི་ལྟར་མངོན་སུམ་བྱེད་ཅེ་ན། ཀེ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཆོས་འདུལ་བ་ནྱི་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ནྱི་
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ལེགས་པར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་དེ། སན་པ་དང་སན་དང་ནད་གཡོག་ལྟ་བུར་
གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེམས་རབ་ཏུ་དང་བས་བྱས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀང་རབ་ཏུ་དང་བ་ཡྱིན་པས་ཐ་མར་བཞྱི་པ་
བཤད་དེ། འདྱི་ནྱི་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་དང་བར་གྱུར་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་ནད་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་
པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་སོན་པར་བྱེད་པ་དང་། ལམ་དང་། ལམ་གོགས་དང་། བཞོན་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ནོ། །མདོ་ལས་སོབ་པ་ནྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་ནོ། །མྱི་སོབ་པ་ནྱི་ཡན་ལག་བཅུ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་གསུངས་
པ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སོབ་པ་ལ་ཡང་དག་པའྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པ་མ་བཤད་ཅེ་ན། བཅྱིངས་
ཕྱྱིར་སོབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ། །རྣམ་གོལ་མ་བཤད། སོབ་པ་ནྱི་ད་དུང་ོན་མོངས་པའྱི་འཆྱིང་བ་རྣམས་ཀྱིས་
བཅྱིངས་པ་ཡྱིན་པས་བཅྱིངས་བཞྱིན་དུ་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་གོལ་བར་རྣམ་པར་གཞག་སེ་འཆྱིང་བའྱི་ཕྱོགས་
གཅྱིག་ལས་གོལ་བས་ནྱི་གོལ་ཞེས་མྱི་བྱའོ། །རྣམ་པར་གོལ་བ་མེད་པར་ཡང་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ཤེས་
པ་རྣམ་པར་གཞག མྱི་སོབ་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་འཆྱིང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་གཏན་དུ་ངེས་པར་ཐར་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། དེ་སོ་སོ་རང་གྱི་ཤེས་པ་དག་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་པས་དེ་ཁོ་ན་ལ་དེ་སོས་པ་རྱིག་པ་
དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་གོལ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། དེ་རྣམ་གྱིས། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་
སོ། །དེ་ལ། ོན་མོངས་བཅོམ་པ་འདུས་མ་བྱས། །མོས་པ་འདུས་བྱས་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་
གོལ་བ་འདུས་མ་བྱས་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སོབ་པའྱི་མོས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་འདུས་བྱས་ཡྱིན་ནོ། །ཡན་ལག་ནྱི་དེ་
ཡྱིན། རྣམ་པར་གོལ་བ་འདུས་བྱས་དེ་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་དེ། ཡན་ལག་རྣམས་ནྱི་འདུས་བྱས་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་རྣམ་གོལ་གྱིས། རྣམ་པར་གོལ་བ་འདུས་བྱས་དེ་ྱིད་མདོ་ལས། སེམས་རྣམ་པར་
གོལ་བ་དང་། ཤེས་རབ་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་གྱིས་སུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ྱིད་རྣམ་པར་གོལ་
བའྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་པར་ཡང་བལྟའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་མདོ་ལས། སག་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བུ་དག་རྣམ་པར་གོལ་བ་
ཡོངས་སུ་དག་པ་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ན་དགེ་སོང་འདོད་ཆགས་ལས་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
ཞྱིང་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡྱིན། ཞེ་སྣང་དང་གཏྱི་མུག་ལས་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞྱིང་རྣམ་པར་གོལ་བ་
ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའམ། ཡོངས་
སུ་རྫོགས་པ་རེས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་འདུན་པ་དང་བརོན་འགྲུས་གང་ཡྱིན་པ་ཞེས་རྒྱས་པར་གང་གསུངས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པ་ཇྱི་ལྟ་བུ། དེའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་མོས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་མ་ཟད་དོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་ཤཤེས་པས་
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་སྤངས་ནས་སེམས་དྲྱི་མ་མེད་པ་ྱིད་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་
དག་པའྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ལས་མ་གཏོགས་པ་ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པ་གང་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་ཇྱི་སྐད་བཤད་ཤེས་པ། །སར་བྱང་ཆུབ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་འདྱིར་
ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པའོ། །སེམས་
གང་ཞྱིག་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར། ཅྱི་འདས་པའམ་མ་འོངས་པའམ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མྱི་སོབ་
སེམས་ནྱི་སེ་འགྱུར་བ། །སྱིབ་པ་ལས་ནྱི་རྣམ་གོལ་འགྱུར། །བསན་བཅོས་ལས་མྱི་སོབ་པའྱི་སེམས་མ་འོངས་
པ་སྱིབ་པ་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེའྱི་སྱིབ་པ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ོན་མོངས་
པའྱི་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་སེ་བ་ལ་བགེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། །རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚེ་དེ་ཡང་སྤོང་
བར་འགྱུར་ལ་མྱི་སོབ་པའྱི་སེམས་སེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་སྤངས་ནས་ནྱི་མྱི་
སོབ་པའྱི་སེམས་དེ་ཡང་སེས་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་སེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། འཇྱིག་
རེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་དག་ཀང་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་མོད་ཀྱི་སེ་བར་ངེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ཁོ་ན་བཤད་དོ། །གང་ལས་འཇྱིག་རེན་པ་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། སེ་བའྱི་སྱིབ་པ་དེ་ྱིད་ལས་སོ། །མ་
གོལ་བ་ལ་ཡང་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་དེ་དང་མྱི་འདྲའོ། །དེ་ཅྱི་འདྲ་ཞེ་ན།
ོན་མོངས་པའྱི་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གནས་སྐབས་གང་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་གྱིས་དེ་སེ་བའྱི་སྱིབ་པ་
སྤོང་ཞེ་ན། འགག་པར་འགྱུར་པའྱི་ལམ་གྱིས་ནྱི། །དེ་ཡྱི་སྱིབ་པ་རབ་ཏུ་སྤོང་། །དེ་ལྟར་གྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་
གོ །རྣམ་པར་གོལ་བ་འདུས་མ་བྱས་སུ་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་པོ་སྤངས་པའྱི་ཁམས་དང་།
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཁམས་དང་། འགོག་པའྱི་ཁམས་ཞེ་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་དེ་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་
ཅེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ྱིད་ཁམས་ཞེས་བྱ། །རྣམ་པར་གོལ་བ་འདུས་མ་བྱས་དེ་ྱིད་ཁམས་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
ལ། འདོད་ཆགས་ཀུན་ཟད་འདོད་ཆགས་བྲལ། །འདོད་ཆགས་སྤངས་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཁམས་
ཡྱིན་ནོ། །སྤངས་པའྱི་ཁམས་ནྱི་གཞན་དག་གོ །ཡང་དག་པར་ཟད་པ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། འདོད་ཆགས་ལས་
གཞན་པའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤངས་པ་ནྱི་སྤངས་པའྱི་ཁམས་ཡྱིན་ནོ། །འགོག་པའྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་
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གཞྱི། །ཡང་དག་པར་ཟད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོ་ནར་སར་ཏེ། ོན་མོངས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པ་བཞྱི་སྤངས་པ་ནྱི་
འགོག་པའྱི་ཁམས་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་གང་གྱིས་ཡྱིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་དངོས་པོ་དེས་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བར་ཡང་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མུ་བཞྱིའོ། །ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། སྡུག་བསལ་རྒྱུ་བཟོད་ཤེས་རྣམས་
ཀྱིས། །ཡྱིད་འབྱུང་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་རྣམས་ཁོ་ནས་ཡྱིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་
གྱི་གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱིས་སྤོང་འགྱུར་བ། །ཀུན་གྱིས་འདོད་ཆགས་བྲལ་བར་འགྱུར། །སྡུག་
བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་གང་དག་གྱིས་ོན་མོངས་པ་སྤོང་
བར་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་མུ་བཞྱི་སྱིད། དེ་ལྟ་ན་མུ་
བཞྱིར་གྲུབ་སེ། སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ོན་མོངས་པ་དག་མྱི་སྤོང་ན་
ཡྱིད་འབྱུང་བ་ཁོན་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིད་འབྱུང་བའྱི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་
བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ོན་མོངས་པ་དག་སྤོང་ན་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། མཆོག་ཏུ་
དགའ་བའྱི་དངོས་པོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ོན་མོངས་པ་དག་སྤོང་ན་གྱི་ག་ཡྱིན་
ནོ། །ཕྱྱི་མ་རྣམས་ཀྱིས་ོན་མོངས་པ་དག་མྱི་སྤོང་ན་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞྱིག་
བདེན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ན་ཆོས་ཤེས་པ་དང་བཟོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ོན་མོངས་པ་དག་མྱི་སྤོང་ངོ་། །ཤེས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ནྱི་སོར་བ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་སྤོང་ངོ་། །ཆོས་
མངོན་པ་མཛོད་གྱི་བཤད་པ་ལས་ལམ་དང་གང་ཟག་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཛོད་ཀྱི་གནས་དྲུག་
པའོ།། །།བཟོད་པ་རྣམས་ཞེས་ཀང་འབྱུང་། ཤེས་པ་རྣམས་ཞེས་ཀང་འབྱུང་། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ཞེས་ཀང་
འབྱུང་། ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་ན་ཅྱི་བཟོད་པ་དག་ཡྱིན་ལ་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་དག་པའྱི་
ཤེས་པ་ཡྱིན་ལ་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དྲྱི་མེད་བཟོད་རྣམས་ཤེས་པ་ཡྱིན། །དེས་སྤང་བར་བྱ་
བའྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཐེ་ཚོམ་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་ཡང་དག་པར་རོག་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྟ་
བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་བཟོད་པ་རྣམས་ལྟ་བ་ཡྱིན་གྱི་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ བཞྱིན་དུ། ཟད་དང་མྱི་སེའྱི་བློ་ལྟ་
མྱིན། །ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་རོག་པ་མེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་འཚོལ་བའྱི་བསམ་
པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་འཕགས་བློ་གྱི་ག །བཟོད་པ་དང་ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བ་ཤེས་པ་དག་ལས་གཞན་པ་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་ལྟ་བ་དང་ཤེས་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཤེས་འཇྱིག་
རེན་པའྱི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དྲུག་ནྱི་ལྟ་བའང་ཡྱིན། །ལྟ་བ་ལྔ་དང་། འཇྱིག་རེན་པའྱི་
ལྟ་བ་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་སེ། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ནྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ནྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱི་དག་དང་གཞན་དག་ཀང་ཤེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་སེད་ཅྱིག་གྱིས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཤེ་ན།
ཤེས་པ་བཅུས་བསྡུས་སོ། །མདོར་བསྡུ་ན་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཤེས་པ་ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད། །དེ་གྱིས་ལས་ཀང་།
དང་པོ་ཀུན་རྫོབ་ཅེས་བྱའོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་དང་སེས་པ་
དང་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རྫོབ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་མེད་རྣམ་གྱིས་ཆོས་
དང་ནྱི། རེས་སུ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་དབྱེ་སེ། ཆོས་ཤེས་པ་དང་།
རེས་སུ་ཤེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཤེས་པ་འདྱི་གྱིས་ནྱི་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་ཤེས་པ་
དང་། རེས་སུ་ཤེས་པའོ། །དེ་ལ། ཀུན་རྫོབ་ཡུལ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དོ། །ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཅྱི་
རྱིགས་པར་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ཤེས་བྱ་བའྱི་སོད་ཡུལ་
ནྱི། །འདོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ། །ཆོས་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་
དང་། དེ་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་སོད་ཡུལ་ནྱི། །གོང་མའྱི་
སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་ཡྱིན། །རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པའྱི་
སྡུག་བསལ་དང་། དེ་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ྱིད་བདེན་བྱེ་བྲག་
གྱིས། །བཞྱི་སེ། ཆོས་ཤེས་པ་དང་རེས་སུ་ཤེས་པ་དེ་དག་ྱིད་བདེན་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་
འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པ་རྣམས་དང་ཤེས་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །རྣམ་བཞྱི་དེ་དག་ནྱི། མྱི་སེ་བ་དང་ཟད་པ་ཤེས། །ཆོས་དང་རེས་སུ་ཤེས་པ་ལྟ་བའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་
རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ཁོ་ནར་ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་གྱིས་དང་པོ་སེས་པ་
ནྱི། །སྡུག་བསལ་རྒྱུ་རེས་ཤེས་པ་ཡྱིན། །ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་དང་པོ་སེས་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་
འབྱུང་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ་ི ཕུང་པོ་ལ་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་
རྣམ་པར་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཅྱི་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཀང་དེ་གྱིས་དང་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་པ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་དམྱིགས་ན་ནྱི་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་འགོག་པ་དང་ལམ་
ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་ལས་ཕ་རོལ་སེམས་རྱིག་པ། །རྱིག་པར་
བྱེད་པས་ན་རྱིག་པ་སེ་ཤེས་པའོ། །ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་བཞྱི་ལས་སེ་བར་བལྟ་བར་བྱ་སེ།
ཆོས་ཤེས་པ་དང་རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་ལམ་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་རྣམས་ལས་སོ། །དེའྱི་ངེས་པ་ནྱི་
འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། །དེས་ནྱི་ས་དབང་གང་ཟག་འདས། །ཞྱིག་དང་མ་སེས་མྱི་རྱིག་གོ །ས་འདས་པ་མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་
བསམ་གཏན་འོག་མའྱི་ས་པས་བསམ་གཏན་གོང་མའྱི་ས་པ་མྱི་ཤེས་པའོ། །དབང་པོ་འདས་པ་མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་
དད་པས་མོས་པ་དང་དུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་གྱིས་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དྲང་དུས་དང་མྱི་སོར་བར་
རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་མྱི་ཤེས་པའོ། །གང་ཟག་འདས་པ་མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་དང་དག་བཅོམ་པ་དང་།
ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་འོག་མས་གོང་མ་མྱི་ཤེས་པའོ། །ཞྱིག་པ་དང་མ་
སེས་པ་མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་མྱི་ཤེས་པ་སེ། ད་ལྟར་གྱི་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་རེས་བློ་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་མྱིན། །ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་
དང་མཐུན་པས་ཀང་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྱི་སེམས་མྱི་ཤེས་ལ། རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་
དང་མཐུན་པས་ཀང་ཆོས་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྱི་སེམས་མྱི་ཤེས་ཏེ། དེ་གྱིས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་
དང་ཁམས་གོང་མའྱི་གེན་པོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་མེད་
དོ། །དེའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པས་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཤེས་པར་འདོད་པས་སོར་
བ་བྱས་ན། ན་ཐོས་མཐོང་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས། །རྱིག་སེ་བསེ་རུ་ལྟ་བུས་གསུམ། །སངས་རྒྱས་སོར་བ་མེད་
པར་ཀུན། །ན་ཐོས་ཀྱིས་ནྱི་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པས་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལས་སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་ཤེས་ཏེ།
སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། ཆོས་ཤེས་པའོ། །རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ལ་
དམྱིགས་པ་ནྱི་སོར་བ་གཞན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ཇྱི་སྱིད་ཀྱིས་སོར་བ་རོམ་པ་དེ ་སྱིད་
ཀྱིས་དེས་སེམས་བཅུ་དྲུག་རེས་སུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བས་བར་དུ་ནྱི་མྱི་ཤེས་སོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནྱི་
དང་པོ་གྱིས་དང་བརྒྱད་པ་ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་། གསུམ་ཤེས་ཏེ། སོར་བ་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པ་རྣམས་ཤེས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སོར་བ་མེད་པར་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཏོ། །ཡང་ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་
པ་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ཟད་པ་ཤེས་པ་བདེན་རྣམས་ལ། །ཡོངས་ཤེས་ལ་སོགས་ངེས་པའོ། །ཡོངས་
ཤེས་བྱར་མེད་ཅེས་ལ་སོགས། །མྱི་སེ་བ་ཡྱི་བློར་འདོད་དོ། །བསན་བཅོས་ལས། ཟད་པ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན།
བདག་གྱིས་སྡུག་བསལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་སྤངས་སོ། །འགོག་པ་མངོན་
དུ་བྱས་སོ། །ལམ་བསོམས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བ་དང་རྱིག་པ་དང་
བློ་དང་རོགས་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་སྣང་བ་དང་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ཟད་པ་ཤེས་པ་ཞེས་
བྱའོ། །མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་གྱིས་སྡུག་བསལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཏེ། ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱར་
མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པ་ནས་བདག་གྱིས་ལམ་བསོམས་ཏེ་ཡང་བསོམ་དུ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་ཤེས་
པ་དེའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་འབྱུང་ངོ་། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་ཤེ་
ན། ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ་བསན་བཅོས་ལས། དེའྱི་རེས་ལ་ལངས་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་བྱེ་བྲག་
གྱིས་དེ་གྱིས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བསན་ཏེ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་ཟག་པ་མེད་པས་ཀང་དེ་ལྟར་ཤེས་ཏེ།
མཐོང་བ་སོས་པ་ནྱི་བཤད་པ་འཕངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། ཡང་ན་མངོན་སུམ་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་
ཕྱྱིར་རེ་ཞྱིག་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མཐོང་བ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྱི་
ཤེས་པ་བཅུ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་
སེམས་ཤེས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ་དང་། འགོག་པ་ཤེས་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པ་
དང་། ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་། མྱི་སེ་བ་ཤེས་པའོ། །དེ་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ་གཅྱིག་གྱི་ཆ་
ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ཤེས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ་བདུན་གྱི་ཆ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་ཤེས་པ་ཡང་དེ་དང་
འདྲའོ། །སྡུག་བསལ་ཤེས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ་བཞྱིའྱི་ཆ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་འགོག་པ་
ཤེས་པ་དེ་དང་འདྲའོ། །ལམ་ཤེས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ་ལྔའྱི་ཆ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་
པ་ནྱི་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ་བཞྱིའྱི་ཆ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཟད་པ་ནྱི་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། དྲུག་གྱི་ཆ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ།
མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གསུམ་ཡོད་ལ་བཅུར་རྣམ་པར་གཞག་ཅེ་ན། རང་བཞྱིན་
དང་ནྱི་གེན་པོ་དང་། །རྣམ་པ་རྣམ་པ་སོད་ཡུལ་དང་། །སོར་དང་བྱ་བ་བྱས་ྱིད་དང་། །རྒྱུ་རྒྱས་པ་ལས་བཅུ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་བདུན་གྱིས་ཤེས་པ་བཅུར་རྣམ་པར་གཞག་གོ་ཞེས་གག་སེ། རང་བཞྱིན་ལས་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་
སེ། དོན་དམ་པ་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གེན་པོ་ལས་ནྱི་ཆོས་དང་རེས་སུ་ཤེས་པ་དག་སེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་
དང་ཁམས་གོང་མའྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པ་ལས་ནྱི་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་ཤེས་པ་དག་
སེ། དམྱིགས་པ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པ་དང་དམྱིགས་པ་ལས་ནྱི་འགོག་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པ་དག་སེ།
རྣམ་པ་དང་དམྱིགས་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོར་ལས་ནྱི་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་སེ། དེས་ནྱི་སེམས་ལས་
བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་མྱི་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་སེམས་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སོར་བ་བྱས་པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །བྱ་བ་བྱས་པ་ལས་ནྱི་ཟད་པ་ཤེས་པ་སེ། བྱ་བ་བྱས་པའྱི་རྒྱུད་
ལ་དང་པོ་ྱིད་དུ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་རྒྱས་པ་ལས་ནྱི་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་སེ། ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་གེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཆོས་ཤེས་པ་འདོད་པའྱི་
ཁམས་ཀྱི་གེན་པོ་ཞེས་བཤད་པར་ཟད་ཀྱི་གཞན་ཡང་། བསོམ་པའྱི་ལམ་ལ་འགོག་པའམ། །ལམ་ལ་ཆོས་
ཤེས་གང་ཡྱིན་པ། །ཁམས་གསུམ་གྱི་ནྱི་གེན་པོ་ཡྱིན། །འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་བསོམ་པའྱི་ལམ་
གྱིས་བསྡུས་པ་དག་ནྱི་ཁམས་གསུམ་ཆར་གྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་རེས་མ་ཡྱིན། །འདོད་
པའྱི་ཁམས་ཀྱི་གེན་པོ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དོ། །ཤེས་པ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ལས། །ཆོས་
ཤེས་པ་དང་རེས་སུ་ཤེས། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག དེ་དག་ནྱི་འོག་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །ཀུན་རྫོབ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་
གཞན་དུའང་། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཅན་ཡང་ཡྱིན་ལ་གཞན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རང་རང་གྱི་བདེན་པའྱི་རྣམ་པས་
བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་། འགོག་པ་དང་ལམ་ཤེས་པ་རྣམས་ནྱི་རང་རང་གྱི་བདེན་པའྱི་
རྣམ་པ་དག་ཏུ་འཇུག་པས་རེ་རེ་ཞྱིང་རྣམ་པ་བཞྱི་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཕ་རོལ་ཡྱིད་ཤེས་དྲྱི་མེད་ཀང་། །དེ་བཞྱིན་ཕ་
རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ཁོ་ནར་རང་གྱི་བདེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་
པ་བཞྱི་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་ཤེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲྱི་མ་དང་བཅས་ནྱི། ཤེས་བྱའྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་
རྣམས། །ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ནྱི་ཤེས་བྱ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་
རང་གྱི་མཚན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་རྣམ་པ་འཛིན་ཏེ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རོ། །གྱི་ག་ཡང་། རྫས་རེ་རེ་ཞྱིག་སོད་ཡུལ་ལོ། །གང་གྱི་ཚེ་སེམས་འཛིན་པ་དེའྱི་ཚེ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་
རྣམས་མྱི་འཛིན་ལ། གང་གྱི་ཚེ་ཚོར་བ་འཛིན་པ་དེའྱི་ཚེ་འདུ་ཤེས་མྱི་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་
པའོ། །འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་སེམས་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་
སེམས་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་གང་
གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གོས་དང་དྲྱི་མ་ཅྱིག་ཅར་དུ་མྱི་འཛིན་
པ་བཞྱིན་ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ྱིད་རྣམ་པ་
གྱིས་ཏེ། འདྲེས་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ྱིད་དང་། ལྡན་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ྱིད་དོ། །དེ་
ལ་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སེམས་ནྱི་གྱིས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
ལས་གཞན་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ནྱི་ལྡན་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པས་ན་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་མདོ་འདྱིར་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སེམས་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་
བཅས་པ་ཡྱིན་ལ། འདོད་ཆགས་ཀྱི་གེན་པོར་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་འདོད་
ཆགས་དང་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་པ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ོན་མོངས་པ་གཞན་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པ་ཡང་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་དེའྱི་གེན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སེམས་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བས། དེ་ལྟ་བས་ན་མདོ་འདྱིར་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་
པས་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་སེམས་སུ་འདོད་པར་བྱ་སེ། གཏྱི་མུག་དང་བཅས་པ་དང་གཏྱི་མུག་དང་
བྲལ་བའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་ཀུན་ཏུ་བསྡུས་
པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ལ་མངོན་པར་སྡུད་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་ནྱི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ནུབ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ན་རེ་ཀུན་ཏུ་
བསྡུས་པ་ནྱི་གྱིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གཞན་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་མྱི་བརོད་དེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་གྱིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་དེ་
ྱིད་བསྡུས་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ཡང་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །བསན་བཅོས་ལས། སེམས་ཀུན་དུ་
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བསྡུས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །དེ་ཤེས་པའྱི་ཤ
ཤ ེས་པ་ནྱི་བཞྱི་སེ། ཆོས་ཤེས་པ་དང་།
རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པའོ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་
རོ། །སེམས་ཞུམ་པ་ནྱི་ལེ་ལོ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་ཏུ་བཟུང་བ་ནྱི་
བརོན་འགྲུས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཆུང་ངུ་ནྱི་རྣམ་པར་བྱང་བ་ཆུང་ངུ་དག་གྱིས་
བསེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ནྱི་དེ་ལས་བཟློག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །ར་བ་དང་། རྱིན་དང་། འཁོར་དང་། རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། སོབས་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཡང་ཕྱྱིར་ཏེ། ོན་མོངས་པ་
ཅན་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་རབ་གྱིས་ཀྱིས་ར་བ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་བ་ནྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་གསུམ་གྱིས་
སོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་ནྱི་འབད་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིན་ཆུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་བ་ནྱི་
ཚོགས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིན་ཆེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་ནྱི་དེ་དང་འདྲ་བ་མ་
འོངས་པ་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་འཁོར་མང་བ་མ་ཡྱིན་ལ་ཕུང་པོ་གསུམ་གྱིས་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དགེ་བ་ནྱི་འཁོར་མང་བ་ཡྱིན་ལ་ཕུང་པོ་བཞྱིས་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ོན་མོངས་
པ་ཅན་ནྱི་སོབས་ཆུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་བ་ནྱི་སོབས་ཆེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་
གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ཕྲ་རྒྱས་བཅུ་གཏན་དུ་འཇོམས་པར་བྱེད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་ོན་མོངས་པ་ནྱི་ཆུང་བ་ཡྱིན་ལ་
དགེ་བ་ནྱི་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒོད་པ་ནྱི་རྒོད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་
ཡྱིན་ནོ། །རྒོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དེའྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་མ་ཞྱི་བ་དང་། རྣམ་པར་
ཞྱི་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །མམ་པར་མ་བཞག་པ་ནྱི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ོན་
མོངས་པ་ཅན་ནོ། །མམ་པར་བཞག་པ་ནྱི་དེའྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །མ་བསོམས་པ་ནྱི་
འཐོབ་པ་དང་བསེན་པའྱི་བསོམ་པ་དག་གྱིས་མ་བསོམས་པའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནོ། །བསོམས་པ་ནྱི་དེ་
གྱིས་ཀྱིས་བསོམས་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་མ་གོལ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་རྒྱུད་རྣམ་པར་མ་གོལ་
བ་དག་གྱིས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་དེ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་
གོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་མདོ་དང་མྱི་མཐུན་པར་བྱས་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། ཚིག་དེ་
རྣམས་ཀྱི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་མདོ་དང་མྱི་མཐུན་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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མདོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་ན་སེམས་ནང་དུ་ཀུན་དུ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་གང་རྨུགས་པ་དང་གྱིད་དང་ལྷན་ཅྱིག་
པར་གྱུར་ཅྱིང་ནང་དུ་ཀུན་དུ་འགོག་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པར་གྱུར་ལ་ལྷག་མཐོང་དང་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཕྱྱི་རོལ་དུ་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་གང་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ་རྣམས་ལ་རེས་
སུ་གཡེངས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་རྣམ་པར་འཕྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སེམས་དེ་ྱིད་ཀུན་དུ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་
ལ་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ཡང་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཀང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་སྐད་དུ་ནྱི་བཤད་མོད་
ཀྱི་རྱིགས་པར་བཤད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་གྱིད་དང་ལྷན་ཅྱིག་པར་གྱུར་པ་རྣམ་པར་
གཡེངས་པ་ྱིད་དུ་དམ་མ་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསན་བཅོས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཀང་བཤད་པ་མ་
ཡྱིན་ནམ། བསན་བཅོས་དང་འགལ་བའྱི་བླའྱི་མདོ་དང་འགལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཚིག་དེ་རྣམས་ཀྱི་
དོན་གྱི་ཁྱད་པར་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་དང་། ཞུམ་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་རྣམ་
པར་མ་ཞྱི་བ་དང་། མམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་། མ་བསོམས་པ་དང་། རྣམ་པར་མ་གོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་ཀང་ཐ་མྱི་དད་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ། ཀུན་དུ་བསྡུས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བཟུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་
ཀང་ཐ་མྱི་དད་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚིག་རྣམས་ཀྱི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་མ་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དེ།
ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་མཚུངས་ཀང་འདྱི་ལྟར་སེམས་ོན་མོངས་པ་ཅན་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱི་ནྱི་ཞུམ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་དེའྱི་ེས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡང་དག་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ། དེ་
བཞྱིན་དུ་དགེ་བ་ཡང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་དག་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
ནོ། །མདོ་དང་འགལ་བ་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་ཚིག་དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མདོ་ལས་སེམས་
དེ་ྱིད་ཞུམ་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་དེ་ྱིད་རྒོད་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་བཤད་ན་ནྱི་གང་གྱི་ཚེ་སེམས་ཞུམ་པར་
དོགས་པ་དེའྱི་ཚེ་ཤྱིན་དུ་སངས་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། བཏང་སོམས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་
རྣམས་བསོམ་པའྱི་དུས་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཚེ་སེམས་རྒོད་པ་དང་རྒོད་པར་དོགས་པ་དེའྱི་ཚེ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་
པར་འབྱེད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། དགའ་བ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་བསོམ་པའྱི་དུས་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་འདྱི་དག་གསང་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཅྱི་འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་སོ་སོར་བསོམ་
མམ་ཞེ་ན། འདྱི་དག་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བསོམ་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་ེས་པ་
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མེད་པ་ྱིད་དོ། །འདྱི་ལས་ལ་ལོ་ལྷག་པའྱི་སེམས་ནྱི་ཞུམ་པ་ཞེས་བཤད་ལ། རྒོད་པ་ལྷག་པ་ནྱི་རྒོད་པ་ཞེས་
བཤད་པས་འགལ་བ་མེད་དེ། དེ་གྱིས་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་དེ་ྱིད་ཞུམ་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་དེ་
ྱིད་རྒོད་པ་ཡང་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲའོ། །བསམ་པ་ཅན་གྱི་ཚིག་ལ་ནྱི་བཟློག་པ་མེད་ཀྱི་མདོའ ་ི དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
གང་བཤད་པ། འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་
ཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་སོབ་པའྱི་སེམས་ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་
འདོད་ཆགས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་དག་བཅོམ་པའྱི་སེམས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་འདོད་ཆགས་
དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བར་གཟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདོད་ཆགས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་ཇྱི་
ལྟར་དེ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ོན་མོངས་པ་སྱི་བའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན་ནྱི། དེ་ལྟ་
ན་ཡང་གཏྱི་མུག་དང་བཅས་པར་གཟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཏྱི་མུག་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་གྱི་
སེམས་ཤེས་པ་ནྱི་ཐོབ་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། སེམས་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་འདོད་ཆགས་ལ་
དམྱིགས་པ་ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱིར་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་
སེམས་སུ་འདོད་པར་མྱི་བྱའོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མདོའ ་ི དགོངས་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའྱི་སེམས་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ། འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་པའྱི་སེམས་ནྱི་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་སྣང་ངོ་། །གང་ལས་འདྱིའྱི་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན།
ཞེ་སང་དང་བྲལ་བ་དང་། གཏྱི་མུག་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན། འདོད་པའྱི་སྱིད་པ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སྱིད་པ་དང་།
གཟུགས་མེད་པའྱི་སྱིད་པར་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་དེར་ནྱི་དེའྱི་ཐོབ་པ་དང་བྲལ་བ་
ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཀང་འདོད་
ཆགས་དང་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་
ནམ་དགོངས་པ་འདྱི་ནྱི་ེས་པ་མེད་དེ། དེ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བར་མྱི་གཟུང་ངོ་། །འོ་ན་ཅྱི་ལྟ་
ཞེ་ན། ཞེ་སང་དང་བཅས་པ་དང་། གཏྱི་མུག་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པར་གཟུང་ངོ་། །ཞར་
ལ་འོངས་པས་ཆོག་གོ །གྲུབ་པའྱི་མཐའ་བརོད་པར་བྱ་སེ། ཅྱི་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཀྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རྣམ་པའམ་དམྱིགས་པ་འཛིན་ཞེ་ན། མྱི་འཛིན་ཏོ། །དེ་ནྱི་རྣམ་པ་དང་དམྱིགས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་
འདྱི་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་ཀྱི་གཟུགས་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་ནྱི་མྱི་ཤེས་
སོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན། དེ་གཟུགས་ལ་དམྱིགས་པར་ཡང་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་
འཛིན་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་འཛིན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་སེམས་དང་
སེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྫས་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་རྒྱུད་དང་འདོད་པ་
དང་། གཟུགས་དང་ལྡན་པ་དང་། ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་མཐོང་བའྱི་ལམ་བཀག་པ་དང་། བསོམ་པའྱི་
ལམ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། སོང་པ་ྱིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་། ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པས་
མ་བསྡུས་པ་དང་། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་བཀག་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་
བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ལྷག་མ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞྱི་ཅན། །སོང་དང་བདག་མེད་མ་གཏོགས་སོ། །ལྷག་མ་ནྱི་ཟད་པ་དང་མྱི་
སེ་བ་ཤེས་པ་དག་སེ། དེ་གྱིས་ནྱི་སོང་པ་དང་བདག་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་དག་མ་གཏོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞྱི་ཅན་
ཡྱིན་ནོ། །དོན་དམ་པ་པ་དག་ཡྱིན་ཡང་དེ་དག་གྱི་སོབས་ཀྱི་རེས་སུ་ཐ་སད་འདོགས་པའྱི་སོ་ནས་བདག་གྱི་སེ་
བ་ཟད་དོ། །འདྱི་ལས་སྱིད་པ་གཞན་རབ་ཏུ་མྱི་ཤེས་སོ་ཞེས་ཀུན་རྫོབ་ལ་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་ཟག་པ་མེད་པ་
ལ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོད་དམ། འོན་ཏེ་མེད་ཅེ་ན། རེ་ཞྱིག་ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྟར་ན། དྲྱི་མེད་བཅུ་
དྲུག་གཞན་རྣམས་མེད། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ལས་མ་གཏོགས་པ་ཟག་པ་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་མེད་དོ། །གཞན་ཡོད་
ཅེས་བྱ་བསན་བཅོས་ལས། །གཞན་གྱི་འོག་པ་རྣམས་ན་རེ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅེ་ན།
བསན་བཅོས་ལས་ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། བསན་བཅོས་ལས་འདྱི་སྐད་དུ་མྱི་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་འདོད་པ་དང་
ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྱིགས་པས་བསེད་པའྱི་སོ་ནས་
མྱི་རག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། སོང་པ་དང་། བདག་མེད་པ་དང་། རྒྱུ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་
སེ་བ་དང་། རྐྱེན་དང་། འདྱི་ནྱི་གནས་ཡོད་དོ། །འདྱི་ནྱི་གཞྱི་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་
ངོ་། །གལ་ཏེ་གང་ལས་འདྱི་ནྱི་གནས་ཡོད་དོ། །འདྱི་ནྱི་གཞྱི་ཡོད་དོ་ཞེས་དེ་སམ་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་
བ་འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འོན་ཀང་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་གནས་
ཡོད་དོ། །འདྱི་ནྱི་གཞྱི་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་ནས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཏེ་འདྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ན། འདྱི་སྐད་དུ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་འདོད་པ་
དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་
བསེད་པའྱི་སོ་ནས་བདག་དང་། བདག་གྱི་དང་། རག་པ་དང་། ཆད་པ་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་དང་། བྱེད་པ་མེད་པ་
དང་། སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་། མཆོག་དང་། གཙོ་བོ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། དམ་པ་དང་། དག་པ་
དང་། གོལ་བ་དང་། ངེས་པར་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དང་། ནེམ་ནུར་དང་། ཡྱིད་གྱིས་དང་། ཐེ་ཚོམ་དུ་ཤེས་པར་
འགྱུར་ཞྱིང་། ཆགས་པ་དང་། སང་བ་དང་། རོམ་པ་དང་། རོངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེར་ཡང་
འདྱི་སྐད་དུ་འདྱི་ནྱི་གནས་ཡོད་དོ། །འདྱི་ནྱི་གཞྱི་ཡོད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། དེ་སྐད་ཀང་མྱི་
འབྱུང་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་དེའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་མྱིང་གྱི་སོ་ནས་སམ། འོན་
ཏེ་རྫས་སུ་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་རྫས་སུ་ནྱི་བདུན་ཡྱིན་ལ་མྱིང་གྱི་སོ་ནས་ནྱི་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་འབྱུང་དང་།
འགོག་པ་དང་། ལམ་རྣམས་རྫས་སུ་རེ་རེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་བརོད་དེ་རྫས་སུ་རྣམ་པ་
བཅུ་དྲུག་གོ །དེ་ལ་རྐྱེན་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་རག་པའོ། །གནོད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་
བའོ། །བདག་གྱིར་ལྟ་བའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་སོང་པའྱི། །བདག་ཏུ་ལྟ་བའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་
བདག་མེད་པའོ། །ས་བོན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུའོ། །འབྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཀུན་འབྱུང་
བའོ། །འབྲེལ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་སེ་བའོ། །མངོན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་གྱིས་ནྱི་རྐྱེན་ཏེ། དཔེར་ན་འཇྱིམ་པའྱི་
གོང་བུ་དང་ཐལ་ཞར་དང་འཁོར་ལོ་དང་ཐག་གུ་དང་ཆུ་རྣམས་འདུས་པ་ལས་བུམ་པ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་དེ་
བཞྱིན་ནོ། །ཕུང་པོ་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་འགོག་པའོ། །མེ་གསུམ་ཞྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱི་བའོ། །འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ག་ནོམ་
པའོ། །སོན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ངེས་པར་འབྱུང་བའོ། །བགོད་པའྱི་དོན་གྱིས་ལམ་མོ། །རྱིགས་པ་
དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིགས་པའོ། །ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་གྱིས་སྒྲུབ་པའོ། །ཤྱིན་ཏུ་ཡང་དག་པར་འདའ་
བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ངེས་པར་འབྱྱིན་པར་བྱེད་པའོ། །ཡང་ན་གཏན་དུ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རག་པའོ། །ཁུར་ལྟ་
བུར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་བའོ། །ནང་གྱི་སེས་བུ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སོང་པའོ། །འདོད་དགུར་བྱེད་པ་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་མེད་པའོ། །འོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུའོ། །འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཀུན་འབྱུང་བའོ། །འཕེལ་བའྱི་
ཚུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་སེ་བའོ། །སོ་སོར་འབྲང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྐྱེན་ནོ། །འབྲེལ་པ་མེད་པས་འབྲེལ་པ་ཞྱིག་པའྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཕྱྱིར་འགོག་པའོ། །འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱི་བའོ། །དགེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ག་ནོམ་
པའོ། །ཡྱིད་བརན་པའྱི་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ངེས་པར་འབྱུང་བའོ། །ལམ་ངན་པའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་
ལམ་མོ། །རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་གྱིས་རྱིགས་པའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་གོང་དང་།
མྱི་འགལ་བའྱི་དོན་གྱིས་སྒྲུབ་པའོ། །སྱིད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ངེས་པར་འབྱྱིན་པར་བྱེད་
པའོ། །ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ་སེ་བ་དང་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རག་པའོ། །མྱི་མཐུན་
པར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་བའོ། །བདག་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སོང་བའོ། །བདག་ྱིད་ཀྱིས་བདག་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་མེད་པའོ། །རྒྱུ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་སེ་བ་དང་། རྐྱེན་ྱིད་ནྱི་གང་མདོ་ལས་ེ་བར་
ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་འདུན་པའྱི་ར་བ་ཅན། འདུན་པ་ལས་ཀུན་འབྱུང་བ། འདུན་པ་དང་འདྲ་བ།
འདུན་པ་ལས་རབ་ཏུ་སེ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། རབ་ཏུ་སེ་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ཐ་མར་
གདོན་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །ཡང་འདྱི་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། འདུན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། ངའོ་སམ་
པ་ནྱི་བྱེ་བྲག་མེད་པར་ལུས་པ་འདུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱུར་ཅྱིག་སམ་པ་ནྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་མེད་པར་ཡང་སྱིད་པ་ལ་
འདུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་པ་ནྱི། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡང་སྱིད་པ་ལ་འདུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་
ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་འཆྱིང་བ་ལ་འདུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ལ་འདུན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་དང་པོའ་ི རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ར་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། འབྲས་བུའྱི་ས་བོན་བཞྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་དེ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། འབྲས་བུའྱི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་
སེ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དེ་དང་འདྲ་བའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་ཏེ། འབྲས་བུའྱི་ཞྱིང་དང་ཆུ་དང་ལུད་ལ་
སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཞྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི་འབྲས་བུའྱི་དྲྱི་དང་རོ་དང་། ནུས་པ་དང་། སྱིན་པ་དང་
མཐུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རབ་ཏུ་སེ་བ་སེ། དེ་ཁོ་ན་ལས་དེ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་འབྲས་བུའྱི་ཐ་མ་མེ་ཏོག་
བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་སེད་པ་རྣམ་པར་སད་པ་རྣམས་ཀྱི་འདུན་པ་བཞྱི་ནྱི་སེད་པའྱི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ལས་ལྔ་ཚན་
གྱིས་དང་། བཞྱི་ཚན་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། དགེ་སོང་དག་ངའོ་སམ་པ་ཡོད་ན་ང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སམ་པ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་ཞྱིང་། ང་ནྱི་འདྱི་འདྲའོ་སམ་པ་དང་། ང་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་པ་དང་། ང་བཟང་ངོ་སམ་པ་དང་། ང་ངན་ནོ་
སམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་བྱའོ་སམ་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། དེ་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་
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བར་མྱི་བྱའོ་སམ་པ་དང་། འདྱི་ལྟ་བུར་འབྱུང་བར་འགྱུར་པར་བྱའོ་སམ་པ་དང་། འདྱི་འདྲ་བར་འབྱུང་བར་འགྱུར་
བར་བྱའོ་སམ་པ་དང་། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་བྱའོ་སམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་གྱུར་
ཅྱིག་སམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། དེ་ལ་འདྱི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་པ་དང་། དེ་འདྲ་བར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་པ་
དང་། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་པ་དང་། གྱུར་ཀང་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པ་དང་། འདྱི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཀང་ཅྱི་མ་
རུང་སམ་པ་དང་། འདྱི་འདྲ་བར་གྱུར་ཀང་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པ་དང་། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་གྱུར་ཀང་ཅྱི་མ་རུང་སམ་
པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཇུག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་འགོག་པའོ། །སྡུག་བསལ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཞྱི་བ་སེ། དགེ་སོང་དག་དེ་ལྟར་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ནྱི་སྡུག་བསལ་བའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་ཞྱི་བའོ་
ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གོང་ན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ག་ནོམ་པའོ། །ཡང་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ངེས་པར་འབྱུང་
བའོ། །ལམ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་མོ། །ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིགས་པའོ། །སོ་
སོར་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་སྒྲུབ་པ་སེ། ཇྱི་སྐད་དུ་མཐོང་བ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལམ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ནྱི་
མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཏན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ངེས་པར་འབྱྱིན་པའོ། །ཡང་ན་
རག་པ་དང་། བདེ་བ་དང་། བདག་གྱི་དང་། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་སད་པ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པོར་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མྱི་
རག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། སོང་པ་དང་། བདག་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་མེད་པ་དང་། རྒྱུ་
གཅྱིག་པུ་དང་། འགྱུར་བ་དང་། བློ་སར་བཏང་བ་དང་། ལྟ་བ་སད་པ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པོར་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་
དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་སེ་བ་དང་། རྐྱེན་གྱི་རྣམ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཐར་པ་མེད་དོ་སམ་དུ་ལྟ་བ་སད་པ་
རྣམས་ཀྱི་གེན་པོར་འགོག་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་ལ་ཐར་པ་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་ལྟ་བ་སད་པ་རྣམས་ཀྱི་
གེན་པོར་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་གྱི་བདེ་བ་ག་ནོམ་པ་ཡྱིན་པར་ལྟ་བ་སད་པ་རྣམས་ཀྱི་གེན་
པོར་ག་ནོམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དང་ཡང་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བའྱི་སོ་ནས་ཐར་པ་ནྱི་གཏན་དུ་མ་ཡྱིན་ནོ་
སམ་དུ་ལྟ་བ་སད་པ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པོར་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་མེད་དོ་སམ་པ་དང་།
ལམ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་སམ་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལམ་ཡྱིན་ནོ་སམ་པ་དང་། ལམ་འདྱི་ཡང་ལྷག་གོ་སམ་དུ་ལྟ་བར་
སད་པ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པོར་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ལམ་དང་། རྱིགས་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱྱིན་པའྱི་
རྣམ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ཤཤེས་རབ། དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་ཤེས་རབ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གཞན་དང་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤེས་རབ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པར་མྱི་འགྱུར་གྱི། འདྱི་ལྟར་རྣམ་པ་ནྱི་
སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་འཛིན་པའྱི་བྱེ་བྲག་ནྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་
རྱིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཅྱི་ཤེས་རབ་ཁོ་ནས་འཛིན་པར་བྱེད་དམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་
ཞེ་ན། དེ་དང་བཅས་པའྱི་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པས་འཛིན་པར་བྱེད། ཤེས་རབ་དང་། དམྱིགས་པ་དང་བཅས་
པའྱི་ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གཟུང་བྱ་ཡྱིན། །གང་ཅྱི་ཡོད་
ཀང་རུང་ཐམས་ཅད་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཤེས་རབ་ནྱི་རྣམ་པ་ཡང་ཡྱིན། འཛིན་པར་བྱེད་
པ་ཡང་ཡྱིན། གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་གཞན་ནྱི་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དང་།
གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དམྱིགས་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་མན་ཆད་ནྱི་ཤེས་
པ་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་གྱི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱེ་བྲག་བསན་པར་བྱ་སེ། དང་པོ་རྣམ་གསུམ་གཞན་རྣམས་དགེ
ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་དང་པོ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་པོ་སེ། དེ་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་།
ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །ཤེས་པ་གཞན་དགུ་ནྱི་དགེ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དང་པོ་ས་རྣམས་
ཐམས་ཅད་ན། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ནས་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི བར་ན་ཡོད་དོ། །དྲུག་ན་ཆོས་ཤེས་བྱ། ཆོས་ཤེས་པ་
ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ན་ཡོད་དོ། །དགུ་ན་རེས་
ཤེས་བྱ་བ། རེས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་ས་དྲུག་པོ་དེ་དག་ྱིད་དང་གཟུགས་མེད་པ་གསུམ་ན་ཡོད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དྲུག
སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་དང་། ཟད་པ་དང་། མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀང་བྱེ་
བྲག་མེད་པར་ནྱི་ས་དགུ་པོ་དེ་དག་ྱིད་ན་ཡོད་དོ། །དབྱེ་བ་ནྱི་ཆོས་ཤེས་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་ནྱི་ས་དྲུག་ན་
ཡོད་དོ། །རེས་སུ་ཤེས་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་ནྱི་ས་དགུ་ན་ཡོད་དོ། །གཞན་ཡྱིད་ཤེས་པ་བསམ་གཏན་
བཞྱི། །ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་ཁོ་ན་ན་ཡོད་ཀྱི་གཞན་ན་མེད་དོ། །དེ་ན་འདོད་དང་
གཟུགས་རེན་ཅན། །ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དག་ཏུ་མངོན་སུམ་དུ་
བྱེད་དོ། །ཆོས་ཤེས་བྱ་བ་འདོད་རེན་ཅན། །ཆོས་ཤེས་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་རེན་ཅན་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི།
གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དག་ཏུ་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱེད་དོ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡྱི་རེན་ཅན་
གཞན། །གཞན་གང་ཞེ་ན། ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པའོ། །ས་དག་དང་རེན་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་སྨྲས་པ། འགོག་བློ་དྲན་པ་
ེར་གཞག་པ། །གཅྱིག་སེ་བློ་དང་ཤེས་རབ་དང་། །ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ནོ། །འགོག་པ་ཤེས་
པ་ནྱི་གཅྱིག་སེ། ཆོས་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་བློ་ནྱི་གསུམ་མོ། །ཕ་རོལ་གྱི་
སེམས་ཤེས་པ་ནྱི་གསུམ་སེ། ཚོར་བ་དང་། སེམས་དང་། ཆོས་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་
མ་བཞྱི་ཡོན་ནོ། །འགོག་པ་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དག་ལས་གཞན་པའྱི་ཤེས་པ་རྣམས་ནྱི་དྲན་པ་ེ་
བར་གཞག་པ་བཞྱི་ཆར་ཡྱིན་ནོ། །ཤེས་པ་གང་གྱིས་དམྱིགས་པ་ཤེས་པ་དུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཆོས་བློའ ་ི སོད་
ཡུལ་དགུ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་དགུ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་ཤཤེས་པ་མ་གཏོགས་
སོ། །ལམ་རེས་བློ་ཡྱི་དགུ་ཡྱིན་ནོ། །རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་ཤེས་པ་དགུ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ཤེས་པ་མ་
གཏོགས་སོ། །ལམ་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་དགུ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་སོ། །སྡུག་བསལ་
རྒྱུ་བློའ ་ི གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་དག་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་
དང་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་ཡྱི་བཅུ་ཡྱིན། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་དང་། གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་
དང་། ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་། མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་བཅུ་ཆར་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །གཅྱིག་
གྱི་མྱིན། འགོག་པ་ཤེས་པ་ནྱི་གཅྱིག་པུའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དོ། །ཆོས་བཅུ་དག་ནྱི་སར་
བར་བྱ། བཅུ་གང་དག་ཅེ་ན། །ཁམས་གསུམ་པ་དང་དྲྱི་མེད་ཆོས། །འདུས་མ་བྱས་རྣམས་གྱིས་གྱིས་
སོ། །ཆོས་འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་འདོད་པ་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་
རྣམས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་བྱའོ། །འདུས་མ་བྱས་
རྣམས་ལ་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་བྱའོ། །ཆོས་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་ཇྱི་
ལྟར་སར་བར་བྱ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་གང་གྱིས་དམྱིགས་པ་དུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་སར་བར་བྱ་སེ། དེ་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་
པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཆོས་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ཤེས་པ་ནྱི་ལྔ་སེ། འདོད་པ་ན་སོད་པ་དང་། ཟག་པ་
མེད་པ་དང་། གཞྱི་དང་། འདུས་མ་བྱས་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རེས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་བདུན་ཏེ། གཟུགས་དང་གཟུགས་
མེད་པ་ན་སོད་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་དང་། དྲུག་དང་། འདུས་མ་བྱས་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་དང་།
ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ་དག་གྱི་ནྱི་དྲུག་སེ། འདོད་པ་དང་། གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ཡྱིན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནོ། །འགོག་པ་ཤེས་པའྱི་ནྱི་གཅྱིག་སེ། འདུས་མ་བྱས་དགེ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་ཤེས་པའྱི་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཟག་
པ་མེད་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པའྱི་ནྱི་གསུམ་སེ། འདོད་པ་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་དང་།
ཟག་པ་མེད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་
ཆོས་དགུ་ཡྱིན་ཏེ། འདུས་མ་བྱས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་མ་གཏོགས་སོ། །ཤེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། མེད་དོ། །འོན་ཀང་། ཀུན་རྫོབ་གཅྱིག་པུས་རང་ཚོགས་ལས། །གཞན་ནྱི་
བདག་མེད་ྱིད་རྱིགས་འགྱུར། །ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པས་ནྱི་རང་གྱི་ཚོགས་ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་
བདག་མེད་པའོ་ཞེས་བདག་མེད་པ་ྱིད་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་རང་གྱི་ཚོགས་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་དེ་དང་
ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དམྱིགས་པ་
གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཧ་ཅང་ེ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འཛིན་ཏོ། །དེ་ཡང་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ནྱི་ཐོས་པ་དང་། བསམ་པ་
ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ན་སོད་པ་ནྱི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ཏེ། དེ་ནྱི་ས་རྣམ་པར་ཆད་པ་ལས་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཐམས་ཅད་ལས་ཅྱིག་ཅར་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ནྱི་རྫོགས་སོ།། །།གང་ཞྱིག་ཤེས་པ་དུ་དང་ལྡན། །ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་བརོད་
པར་བྱ་སེ། རེ་ཞྱིག་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་གཅྱིག་པུ་དང་ལྡན་ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ནྱི་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །འཕགས་པ་ནྱི། ཟག་མེད་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ། །ཆགས་
ཅན་ཤེས་པ་གཅྱིག་དང་ལྡན། །འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་
ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསལ་ལ་
ཆོས་ཤེས་པ་ལ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་ཤཤེས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ཤེས་པ་སེ། གསུམ་དང་ལྡན་
ནོ། །ཡན་ཆད་ནྱི། བཞྱི་ལ་རེ་རེ་འཕེལ་དང་ལྡན། །དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཞྱི་ལ་ནྱི། དེ་ལ་ཤེས་པ་རེ་རེ།
འཕེལ་བར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། སྡུག་བསལ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ནྱི་རེས་སུ་ཤེས་པ་འཕེལ་ལ། ཀུན་འབྱུང་དང་།
འགོག་པ་དང་། ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པ་རྣམས་འཕེལ་
བས་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ལ་ཤེས་པ་བདུན་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་
ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ལྷག་པར་ལྡན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་གནས་སྐབས་གང་དུ་ཤེས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

པ་དུ་དག་ཅྱིག་འཐོབ་ཅེ་ན། མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་བཟོད་པ་དང་། །ཤེས་པ་ཇྱི་ལྟར་སེས་པ་རྣམས། །མ་འོངས་པ་
འཐོབ། མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་བཟོད་པའམ། ཤེས་པ་གང་དང་གང་སེས་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་མ་འོངས་པ་དེའྱི་རྣམ་པ་
བཞྱི་ཁོ་ན་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར། མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་ཤེས་པ་དང་། རྣམ་པ་འདྲ་བ་ཁོ་ན་འཐོབ་ཅེ་ན།
རྱིགས་རྣམས་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ལས། རེས་གསུམ་ལ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཀང་། །མཐོང་བའྱི་ལམ་དེ་ྱིད་
ལ་སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་དང་། འགོག་པ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་གསུམ་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ཡང་འཐོབ་
བོ། །ཆོས་ཤེས་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་པ་ཟད་པར་མངོན་པར་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་
མངོན་རོགས་མཐའ་ཞེས་བྱ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་
ཞེས་བྱ་སེ། བདེན་པ་རེ་རེ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རེས་ལ་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་
པ་ན་འཐོབ་བར་མྱི་འགྱུར་ཞེ་ན། ལམ་གྱི་བདེན་པ་ནྱི་སོན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་མངོན་པར་མ་རོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ཟད་པར་མངོན་པར་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྡུག་བསལ་ཟད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་།
ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་བར་ནྱི་ནུས་ཀྱི། ལམ་ནྱི་ཟད་པར་བསོམ་པར་མྱི་ནུས་
པས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་མཐའ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་མྱི་འཐོབ་
བོ། །དེའྱི་ཚེ་ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་མ་ཡྱིན་པས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་མཐའ་ལས་བྱུང་
བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའྱི་བདེན་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་ནྱི་རྱིགས་
མང་བའྱི་ཕྱྱིར། མཐོང་བས་སྤང་བའྱི་གེན་པོར་ཐམས་ཅད་བསོམ་པར་མྱི་ནུས་པས་ཁྱད་པར་ཆེར་ཡོད་
དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་འཁོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཤེས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་དེ་རེས་
འགའ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་དམ་ཞེ་ན། ནམ་ཡང་མྱི་བྱེད་དེ། གཅྱིག་ཁོ་ནར་དེ་ནྱི་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན། ཇྱི་
ལྟར་ན་དེ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མ་རེད་པ་ལས་རེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ད་ནྱི་གལ་ཏེ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་མྱི་ནུས་པ་ཁོ་
ན་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་རེད་པ་ཡྱིན། ཐོབ་པའྱི་སོ་ནས་སོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་རེད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་རེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་
འདྱི་ནྱི་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ལྟ་ན་ནྱི་ཐོབ་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོན་གྱི་སོབ་
དཔོན་དག་ཇྱི་སྐད་ཟེར་བ་དེ་ལྟ་ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་ཇྱི་སྐད་ཟེར་ཞེ་ན། འཇྱིག་རེན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལས་འདས་པའྱི་ལམ་གྱི་མཐུས་དེ་ལས་ལངས་ནས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་པ་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་
བདེན་པ་ལ་དམྱིགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་མངོན་སུམ་
དུ་འགྱུར་བར་ནུས་པའྱི་རེན་རེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་རེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིགས་རེད་ན་རྱིགས་ལས་བྱུང་བ་ཡང་
རེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་འདྱི་མྱི་འདོད་དོ། །ས་དུ་པའྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་དེ་འཐོབ་
ཅེ་ན། མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱིས་ནྱི། རང་དང་འགོག་པ་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལས་ས་གང་པ་ཡྱིན་པ་ས་དེ་པ་དང་། ས་
འོག་མ་པའྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་འཐོབ་པ་སེ། གལ་ཏེ་མཐོང་ལམ་མྱི་ལོགས་པ་མེད་པའྱི་ས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི། མྱི་
ལོགས་པ་མེད་པའྱི་ས་པ་དང་། འདོད་པ་ན་སོད་པ་དང་། ས་གྱིས་པ་ཐོབ་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བའྱི་ལམ།
བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ན་ས་བདུན་པའྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ཐོབ་པའྱི་བར་དུའོ། །དེ་ཡང་དྲན་པ་ེ་བར་
གཞག་པ་དུ་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། འགོག་པའྱི་མཐའ། འགོག་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ཐ་མ་སེ། ཆོས་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཅྱིག་གངས་བཅད་
པས་ལྷག་མ་ནྱི་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་བཞྱི་ཆར་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་
མངོན་པར་རོགས་པའྱི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་དེ་ནྱི་རང་བདེན་རྣམ་པ་ཅན། བདེན་པ་གང་ཞྱིག་མངོན་པར་རོགས་
པའྱི་འཐོབ་པ་བདེན་པ་དེའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སོས་པས་འདྱིའྱི་
དམྱིགས་པ་ཡང་བདེན་པ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་ས་འཐོབ་པར་བྱ་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འབད་ལས་བྱུང་བ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་
སོགས་པ་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་བཞྱི་དང་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་
ནོ། །ཆགས་བཅས་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དྲུག འཐོབ་ཅེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ནྱི་བཅུ་དྲུག་
པ་ལམ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ལས་ཤེས་པ་གྱིས་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། མ་འོངས་པ་དྲུག་འཐོབ་སེ། ཆོས་ཤེས་
པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །འདོད་
ལ་ཆགས་དང་བྲལ་བས་བདུན། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ནྱི་བདུན་པ་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་འཐོབ་
བོ། །དེ་ཡྱི་གོང་མ་ཆགས་བཅས་ཀྱི། །བསོམ་པའྱི་ལམ་ལ་བདུན་འཐོབ་བོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་གོང་མའྱི་
བསོམ་པའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་དུ་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་སྱིད་དུ་སོར་བ་དང་།
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བར་ཆད་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤེས་པ་བདུན་འཐོབ་སེ།
ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་དང་ཀུན་
རྫོབ་ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །གལ་ཏེ་བསོམ་པའྱི་ལམ་འཇྱིག་རེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི། ཆོས་ཤེས་པ་བཞྱི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ད་
ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ས་བདུན་ལས་རྒྱལ་མངོན་ཤེས་དང་། །མྱི་གཡོ་འཐོབ་དང་སྤེལ་བསོམས་པའྱི། །བར་
ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་དག་དང་། །གོང་མའྱི་གོལ་བའྱི་ལམ་བརྒྱད་ལའང་། །ཤེས་པ་བདུན་འཐོབ་བོ་ཞེས་བྱ་བར་
སར་ཏེ། ས་བདུན་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མེད་པ་གསུམ་མོ། །དེ་དག་ལས་རྒྱལ་བ་ནྱི་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་སེ། སོབ་པ་ས་བདུན་པོ་དེ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་
དང་། མྱི་གཡོ་བ་རོགས་པར་བྱེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་སྤེལ་མར་བསོམ་པའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ཇྱི་སེད་
པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཤེས་པ་བདུན་འཐོབ་སེ། དེ་དག་ྱིད་དོ། །གལ་ཏེ་བསོམ་པའྱི་ལམ་འཇྱིག་རེན་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ནྱི། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་རེས་སུ་ཤེས་པ་
བཞྱི་དང་ཆོས་ཤེས་པ་གྱིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་གཡོ་བ་རོགས་པར་བྱེད་
པ་ལ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་མྱི་འཐོབ་སེ། སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི གེན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེར་ནྱི་ཟད་པ་ཤེས་པ་
བདུན་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ས་བདུན་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཡང་གོང་མ་སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ལས་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་བརྒྱད་ལ་ཡང་ཤེས་པ་བདུན་ཁོ་ན་འཐོབ་སེ། ཆོས་ཤེས་པ་
དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་
ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ནྱི་མྱི་འཐོབ་སེ། སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི གེན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེས་
སུ་ཤེས་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་། ཆོས་ཤེས་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ནོ། །སོབ་པ་སོང་བའྱི་གོལ་བ་ལ། །ཤེས་པ་དྲུག་དང་བདུན་འཐོབ་བམ། །སོབ་པ་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པས་
ནྱི་དབང་པོ་སོང་བའྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ལ་དྲུག་འཐོབ་སེ། ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་ཤཤེས་པ་དང་།
སྡུག་བསལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་
ནྱི་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་བསྣན་ཏེ། བདུན་འཐོབ་བོ། །འམ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་གྱི་གས་ཀུན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རྫོབ་ཤེས་པ་ཡང་འཐོབ་བོ་ཞེས་ཟེར་བའྱི་ལུགས་ཐ་དད་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོར་བའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་དེ་
གྱིས་ཀྱིས་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ཡང་འཐོབ་བོ། །བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ལ་དྲུག སོབ་པ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བ་ཡང་རུང་། འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ཡང་རུང་། དབང་པོ་སོང་བའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ལ་དྲུག་འཐོབ་
སེ། ས་མ་བཞྱིན་ནོ། །ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མཐོང་བའྱི་ལམ་དང་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར། ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་
ཤེས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཀག་པ་ཅྱི་ཞེ་
ན། གེན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་སྱིད་རེའྱི་རྣམ་རྒྱལ་ལ། །སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་དྲུག་འཐོབ་བོ། །ཟད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགུའོ། །སྱིད་
པའྱི་རེ་མོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་དགུ་པ་ནྱི་ཟད་པ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་མྱི་
སེ་བ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པ་ཤེས་པ་དགུ་འཐོབ་བོ། །མྱི་གཡོ་བས་ནྱི་བཅུ་འཐོབ་བོ། །མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་
གང་ཡྱིན་པ་དེས་ནྱི་བཅུ་འཐོབ་སེ། མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེར་འཕོ་བའྱི་གོལ་བ་ཐ་མ་
ལའང་། །གང་ཞྱིག་མྱི་གཡོ་བ་ྱིད་དུ་འཕོ་བ་དེའྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ཐ་མ་ལ་ཡང་བཅུ་འཐོབ་བོ། །བཤད་
པའྱི་ལྷག་མ་ལ་བརྒྱད་འཐོབ་བོ། །ལྷག་མ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཅེ་ན། འདོད་པའྱི་ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བའྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་དགུ་པ་དང་། ས་བདུན་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་
དང་སྤེལ་མར་བསོམ་པ་དག་གྱིས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་རྣམས་དང་། མྱི་གཡོ་བ་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་རྣམ་
པར་གོལ་བའྱི་ལམ་བརྒྱད་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་སོར་བ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་
དེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ནྱི་ཟད་པ་དང་། མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པ་ཤེས་པ་བརྒྱད་མ་འོངས་པ་འཐོབ་
པས་འཐོབ་པ་སེ། སོབ་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སོབ་པའྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སོར་བ་དང་།
རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལམ་རྣམས་ལ་ཤེས་པ་དགུའམ་བཅུ་འཐོབ་བོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་
དང་སྤེལ་མར་བསོམ་པའྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་རྣམས་ལ་ནྱི་བརྒྱད་དམ་དགུ་འཐོབ་བོ། །མངོན་པར་ཤེས་
པའྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་གྱིས་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་འོངས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་འཐོབ་བོ། །སོ་
སོའ ་ི སེ་བོ་ནྱི་འདོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་ཐ་
མ་རྣམས་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་ས་པ་དག་གྱི་སོར་བ་རྣམས་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

གོལ་བའྱི་ལམ་རྣམས་དང་། ཚད་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་
པ་མ་འོངས་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དག་གྱི་སོར་བ་རྣམས་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་
གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་མ་གཏོགས་པ་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཡང་འཐོབ་བོ། །དེ་དག་ལ་ནྱི་གཞན་གྱི་
སེམས་ཤེས་པ་ཡང་མྱི་འཐོབ་སེ། མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་འཁོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོན་མེད་པའྱི་ལམ་ཐོབ་པ་
གཞན་ལ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་མ་འོངས་པ་འཐོབ་བོ། །ཡང་ལམ་གང་ལ་ས་དུ་པའྱི་ཤེས་པ་ཐོབ་ཅེ་ན། རེ་
ཞྱིག་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ནྱི་ལམ་ས་གང་པའྱི་ཡྱིན་པ་དང་། དང་པོ་ྱིད་དུ་ས་གང་འཐོབ་བ་ས་དེ་པའྱི་མ་འོངས་པ་
འཐོབ་བོ། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཡང་མ་ཟད་དོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གང་ལས་
ཆགས་བྲལ་བྱ་ཕྱྱིར་གང་། །འཐོབ་པ་དེར་ཡང་འོག་མའང་འཐོབ། །ས་གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་
ཡང་ལམ་ཡང་སོར་བའྱི་ལམ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཡྱིན་ལ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ས་གང་ཞྱིག་ཐོབ་
པ་དེའྱི་ས་པ་དང་ས་འོག་མ་པའྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་པ་རྣམས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཟད་པ་ཤེས་ལ་ཟག་
བཅས་ཀང་། །ས་ཀུན་ཟད་པ་ཤེས་པ་ལ་ནྱི་ཟད་པ་ཤེས་པས་འཐོབ་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཡོན་ཏན་མྱི་སྡུག་
པ་དང་། དབུགས་འབྱུང་བ་དང་། རྔུབ་པ་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་དང་། ཚད་མེད་པ་དང་།
རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་ས་ཐམས་ཅད་སྦྲོག་མ་ཐག་པ་བཅད་དེ། དབུགས་ཕྱྱིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཆོས་མཐུན་
པ་འཐོབ་སེ། རྒྱལ་སྱིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་ན། ཡུལ་གྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་དབུལ་བར་བྱ་བས་བསུ་བ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་
སེམས་ལ་རྒྱལ་སྱིད་ཆེན་པོ་ྱིད་འཐོབ་པ་ལ་དགེ་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསུ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གང་ཅྱི་རེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་བམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། གང་སོན་མེད་པ་ལས་རེད་པ་ཡྱིན་པས། དེ་ཐམས་
ཅད་ནྱི་འཐོབ་ཀྱི། སོན་རེད་ཟྱིན་པ་ནྱི་མྱི་འཐོབ་བོ། །གང་རྣམ་པར་མས་པ་ལས་ཡང་རེད་པ་དེ་ཡང་མྱི་འཐོབ་
སེ། ཐོབ་པ་བཏང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་འཐོབ་པ་རེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འཐོབ་པ་ནྱི་རྣམ་
པ་བཞྱི་སེ། ེན་པ་འཐོབ་པ་དང་། བསེན་པ་འཐོབ་པ་དང་། གེན་པོ་འཐོབ་པ་དང་། ཐག་བསྱིང་བ་འཐོབ་
བའོ། །དེ་ལ་རེད་པ་དང་བསེན་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི། དགེ་བ་འདུས་བྱས་འཐོབ་བོ། །གེན་པོ་དང་ནྱི་ཐག་བསྱིང་
བའྱི། །འཐོབ་པ་ཟག་དང་བཅས་པའྱི་ཡྱིན། །རེད་པ་དང་བསེན་པ་འཐོབ་པ་དག་ནྱི་དགེ་བ་འདུས་བྱས་རྣམས་ཀྱི་
ཡྱིན་ཏེ། མ་འོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་གཅྱིག་གོ །ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་གྱི་གའོ། །གེན་པོ་དང་ཐག་བསྱིང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བ་འཐོབ་པ་དག་ནྱི། ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་
རྣམས་ཀྱི་ནྱི་འཐོབ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་དང་། ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་མངོན་པ་པ་ྱི་འོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟར་ན་འཐོབ་པ་དྲུག་སེ། བཞྱི་པོ་
དེ་དག་དང་། སོམ་པ་འཐོབ་པ་དང་། རྣམ་པར་འཇྱིག་པ་འཐོབ་པའོ། །ས་མ་ནྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ལ། ཕྱྱི་མ་
ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ། དབང་པོ་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ཤྱིན་ཏུ་དུལ་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་བསོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དང་།
དེ་བཞྱིན་དུ་ལུས་འདྱི་ལ་སྐྲ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དག་ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ་
དེ་གྱིས་ནྱི་གེན་པོ་དང་ཐག་བསྱིང་བ་འཐོབ་པའྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་ཟག་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་ཟད་པ་ཤེས་པའྱི་ཚེ། ཡོན་ཏན་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་བཤད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ནྱི་མ་འདྲེས་པ། །སོབས་ལ་
སོགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །གང་དག་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནས་ཟད་པ་མཁྱེན་པའྱི་ཚེ་བརེས་བར་འགྱུར་གྱི་གཞན་
གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའོ། །བཅོ་བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། སོབས་བཅུ་དང་། མྱི་འཇྱིག་པ་བཞྱི་དང་། དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་
པ་གསུམ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ །ོ །ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པས་ན་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ། གནས་དང་
གནས་མྱིན་ཤེས་པ་བཅུ། །གནས་དང་གནས་མ་ཡྱིན་པ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ནྱི་ཤེས་པ་བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །ལས་
འབྲས་ལ་བརྒྱད། ལས་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པའམ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ནྱི་ཤེས་པ་བརྒྱད་དེ། འགོག་པ་དང་ལམ་
ཤེས་པ་དག་མ་གཏོགས་སོ། །བསམ་གཏན་སོགས། དབང་པོ་མོས་དང་ཁམས་ལ་ནྱི། དགུའོ། །བསམ་གཏན་
དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། སོམས་པར་འཇུག་པ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ནྱི་ཤེས་པ་དགུ་ཡྱིན་
ཏེ། འགོག་པ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་སོ། །དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡྱིན་པ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་དང་། མོས་
པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་དང་། ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་
བྱའོ། །ལམ་དག་ལ་བཅུའམ། འམ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་དགུའམ་ཞེས་ལུགས་ཐ་དད་པའྱི་དོན་ཏེ། གལ་ཏེ་ལམ་དེ་
འབྲས་བུ་དང་བཅས་པར་གཟུང་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ཤེས་པ་བཅུའོ། །གལ་ཏེ་
མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དགུ་སེ། འགོག་པ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་ས། །གྱིས་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ཡྱིན། །སོན་གྱི་གནས་
རེས་སུ་དྲན་པ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་དང་། ཤྱི་འཕོ་བ་དང་། སེ་བ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཟད་པ་དྲུག་གམ་བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་འགོག་པ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཟག་
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པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ཤེས་པ་དྲུག་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་། འགོག་པ་ཤེས་པ་
དང་། ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་། མྱི་སེ་བ་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །འོན་ཏེ་ཟད་པ་ཤེས་པ་ཟག་པ་
ཟད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། དེས་ན་ཤེས་པ་བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །རང་བཞྱིན་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་ནྱི་
ས་བརོད་པར་བྱ་སེ། སོན་གནས་ཤྱི་འཕོ་སེ་བའྱི་སོབས། །བསམ་གཏན་དག་ན། འཆྱི་འཕོ་བ་ནྱི་འཆྱི་འཕོ་བ་ཁོ་
ན་སེ། སོན་གྱི་གནས་དང་། ཤྱི་འཕོ་དང་སེ་བ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱིའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་
མ་ནྱི་ས་རྣམས་ཀུན་ན། །སོབས་ལྷག་མ་ནྱི་ས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ཀང་འདོད་པའྱི་
ཁམས་དང་། མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་
པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་སེས་པའྱི་རེན་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དུ་སངས་རྒྱས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཤེས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་འདྱི་ྱིད་གཞན་གྱི་ནྱི་སོབས་ཞེས་མྱི་བྱའྱི། སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའྱི་སོབས་ཞེས་
བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིའྱི་སོབས་གང་ཕྱྱིར་ཐོགས་མྱི་མངའ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་འདྱིའྱི་མཁྱེན་པ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་
ལ་ཐོགས་པ་མྱི་མངའ་བར་འཇུག་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་སོབས་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་གྱི་ཤེས་པ་ནྱི་ལ་ལར་འདོད་ཀང་མྱི་
འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐོགས་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ནྱི་སོབས་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་ཐོབ་པར་འོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་དཔེ་ནྱི་
གནས་བརན་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པའྱི་མྱི་ཕྱྱིར་བཏང་བ་དང་། བྱ་ཞྱིག་ཁས་གཙེས་པ་སེ་བ་ལ་
སོགས་པའྱི་མཐའ་མ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་དེ་ལྟར་ན་མཁྱེན་པ་ལ་ཐོགས་པ་མྱི་མངའ་བའྱི་ཕྱྱིར།
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སོབས་ནྱི་ཤེས་བཞྱིན་དུ་མཐའ་ཡས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྐུ་ལ་སེད་མེད་བུ་ཡྱི་
སོབས། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ནྱི་སེད་མེད་བུའྱི་སོབས་མངའོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གཞན་དག་ཚིགས་ན། གཞན་
དག་ན་རེ་ཚིགས་དང་ཚིགས་ན་སེད་མེད་ཀྱི་བུའྱི་སོབས་མངའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བཙུན་པ་ན་རེ། སྐུའྱི་སོབས་
ཀང་ཐུགས་ཀྱི་སོབས་བཞྱིན་དུ་མཐའ་ཡས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་མཐའ་ཡས་པས་
བཟོད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་
ཚིགས་ཀྱི་མདུད་པ་དང་། ལུ་གུ་བརྒྱུད་དང་། གཟར་བུས་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་དག་ཡྱིན་ནོ། །སེད་མེད་ཀྱི་བུའྱི་
སོབས་ཀྱི་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་ན། གང་ཆེན་སོགས་བདུན་ཅུས་གགས་པའྱི་སོབས་ཡྱིན་ནོ། །གང་པོ་ཆེ་ཕལ་པ་
བཅུའྱི་སོབས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སྤོས་ཀྱི་གང་པོ་ཆེ་གཅྱིག་གྱི་སོབས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཚན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དང་། རབ་གནོན་དང་། ཡན་ལག་མཆོག་དང་། སོབས་མཆོག་དང་། སེད་མེད་ཀྱི་བུ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་
བཅུ་འགྱུར་དུ་བསེད་དེ་བརོད་པར་བྱའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གང་པོ་ཆེ་ཕལ་བ་དང་། སྤོས་ཀྱི་གང་པོ་ཆེ་དང་།
ཚན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དང་། རབ་གནོན་དང་། ཡན་ལག་མཆོག་དང་། སོབས་མཆོག་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་བཅུ་
འགྱུར་དུ་བསེད་པ་ནྱི་སེད་མེད་ཀྱི་བུའྱི་སོབས་ཀྱི་ཕྱེད་ཡྱིན་ལ། དེ་གྱིས་སུ་བསྒྱུར་པ་ནྱི་སེད་མེད་ཀྱི་བུའྱི་
སོབས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ཆེས་ཆེ་བ་དེ་ལྟར་རུང་ངོ་། །དེ་ནྱི་རེག་བྱའྱི་སེ་མཆེད་དོ། །ལུས་ཀྱི་སོབས་
དེ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀང་རེག་བྱའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའ ་ི ཁྱད་པར་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། གཞན་དག་ན་རེ་བདུན་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབས་
རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །མྱི་འཇྱིགས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི། །མདོ་ལས་ཇྱི་སྐད་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །མྱི་འཇྱིགས་པ་
བཞྱི་པོ་དེ་དག་ཀང་། ཇྱི་ལྟར་སོབས་ནྱི་དང་པོ་དང་བཅུ་པ་གྱིས་པ་བདུན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གནས་དང་གནས་མ་
ཡྱིན་པ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ཇྱི་ལྟ་བར། ཀེ་མ་ང་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
མྱི་འཇྱིགས་པ་འདྱི་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ཇྱི་ལྟ་བར་ཀེ་མ་ང་
ཟག་པ་ཟད་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱི་འཇྱིགས་པ་འདྱི་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ལས་བདག་གྱིར་བྱ་བ་མཁྱེན་
པའྱི་སོབས་ཇྱི་ལྟ་བར་ངས་གང་དག་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
མྱི་འཇྱིགས་པ་འདྱི་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཀུན་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་མཁྱེན་པའྱི་སོབས་ཇྱི་ལྟ་བར་ངས་གང་ན་ཐོས་
རྣམས་ཀྱི་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ལམ་དུ་གསུངས་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱི་འཇྱིགས་པ་འདྱི་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་རྱིག་
པར་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་མཁྱེན་པ་ྱིད་མྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མྱི་འཇྱིགས་པ་ནྱི་མྱི་སྐྲག་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་དག་
གྱིས་ཀང་མྱི་སྐྲག་པར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་པས་བྱས་པ་ནྱི་མྱི་འཇྱིགས་པར་རུང་གྱི་ཤེས་པ་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ནྱི་འཁོར་གྱི་བྱེ་བྲག་ལས་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས་ཇྱི་སྐད་འབྱུང་བ་བཞྱིན་
ནོ། །དེ་ཡང་དྲན་པ་ཤེས་རབ་དག་ྱིད་གསུམ། །དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་དྲན་པ་དང་།
ཤེས་བཞྱིན་གྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཚེ་ན་ཐོས་དག་ཀང་གུས་པར་ན་པ་དང་། གུས་པར་མྱི་
ན་པ་དང་། གྱི་ག་ལ་ཀུན་དུ་དགའ་བའམ། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་མྱི་འབྱུང་བ་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་དག་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། བག་ཆགས་དང་བཅས་པར་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ན་ན་ཐོས་རྣམས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ནྱི་གུས་པར་ན་པ་དང་། གུས་པར་མྱི་ན་པ་དང་། གྱིས་པོ་དེ་དག་ལ་
ཤྱིན་ཏུ་ཡང་ཡྱིད་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གོ་སྐབས་སུ་མྱི་འགྱུར་གྱི། གཞན་ལ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པས་དེ་ཁོ་ན་ལ་
དེ་མྱི་འབྱུང་བ་ཡ་མཚན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་གྱི་གཞན་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བརོད་པར་བྱ་
སེ། དེ་སྨྲས་པ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཀུན་རྫོབ་བློ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་པར་ཡང་མྱི་འགྲུབ་ལ། སྱིང་རེ་བཞྱིན་དུ་སྡུག་བསལ་
གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་བོ། །འདྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཚོགས་དང་རྣམ་པ་
སོད་ཡུལ་དང་། །མམ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཆེས་ཆེའྱི་ཕྱྱིར། །ཚོགས་ནྱི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་
པོས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་གསུམ་ལ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དམྱིགས་པ་ནྱི་
ཁམས་གསུམ་པའྱི་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མམ་པ་ྱིད་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་བར་
འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆེས་ཆེ་བ་ྱིད་ནྱི་དེ་བས་ཆེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྱིང་རེ་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གྱིས་
ལ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཐ་དད་བྱ་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད། །ངོ་བོ་ྱིད་ལས་ནྱི་ཞེ་སང་མེད་པ་དང་།
གཏྱི་མུག་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པ་ལས་ནྱི་སྡུག་བསལ་གཅྱིག་དང་། གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དམྱིགས་པ་ལས་ནྱི་ཁམས་གཅྱིག་དང་། གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ས་ལས་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུད་ལས་ནྱི་ན་
ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་སེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐོབ་པ་ལས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་
དང་། སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོངས་སུ་མྱི་སོབ་པ་དང་། ཡོངས་
སུ་སོབ་པ་དང་། མྱི་འདྲ་བ་དང་འདྲ་བར་ཐུགས་རེ་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མམ་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་དང་ནྱི། །ཆོས་སྐུ་འགོ་བའྱི་དོན་སོད་
པས། །མམ་པ་ྱིད་དེ་སྐུ་ཚེ་དང་། །རྱིགས་དང་སྐུ་བོང་ཚོད་ཀྱིས་མྱིན། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྒྱུ་གསུམ་
པོ་སོན་གྱི་བསོད་ནམས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡོངས་སུ་
འགྲུབ་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་གྱི་དོན་སོད་པས་མམ་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །སྐུ་ཚེ་དང་། རྱིགས་དང་། གདུང་དང་། སྐུ་
བོང་ཚོད་དུ་མཛད་པ་ལ་ནྱི་བྱེ་བྲག་ཡོད་དེ་དུས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཡུན་ཤྱིན་ཏུ་རེང་བ་དང་། ཐུང་ངུར་འཚོ་བའྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཕྱྱིར་དང་། རྒྱལ་རྱིགས་དང་། བྲམ་ཟེའྱི་རྱིགས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འོད་སྲུངས་དང་ཤཱཀ་ལ་སོགས་པ་གདུང་
ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྐུ་བོང་ཚོད་ཆུང་བ་དང་། ཆུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་ཁོ་ན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་མཁས་པས་ནྱི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་དགའ་བ་
དང་། གུས་པ་ཆེན་པོ་སེད་པར་ནུས་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་དང་། ཕན་འདོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ནྱི། རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་གོམས་པ་དང་། ཡུན་རྱིང་
པོ་ནས་གོམས་པ་དང་། བར་ཆད་མེད་པར་གོམས་པ་དང་། གུས་པར་བྱས་ཏེ་གོམས་པའོ། །འབྲས་བུ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྤང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། མཐུ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །ཕན་འདོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་
རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། ངན་སོང་གསུམ་དང་འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་ལས་གཏན་དུ་ཐར་བར་མཛད་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའོ། །ཡང་ན་ཐེག་པ་གསུམ་དང་བདེ་འགོ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། མ་བསན་པར་མཁྱེན་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་། རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་། མ་འབད་པར་མཁྱེན་པའོ། །སྤངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། ོན་
མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་དང་། གཏན་དུ་སྤངས་པ་དང་། བག་ཆགས་དང་བཅས་ཏེ་སྤངས་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའོ། །མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱི་
སེ། ཕྱྱིའྱི་ཡུལ་སྤྲུལ་པ་དང་། ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་། སྐུ་ཚེ་གཏོང་བ་དང་། བྱྱིན་གྱིས་རོབ་པའྱི་མངའ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྱིབ་པ་དང་ནམ་མཁའ་དང་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བ་ལ་མྱུར་དུ་གཤེགས་པ་དང་། ཆུང་ངུར་མང་པོ་
འཇུག་པར་མཛད་པའྱི་མངའ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཡ་མཚན་གྱི་ཆོས་ནར་མ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའོ། །གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དཔེ་
བྱད་བཟང་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྐུ་གདུང་རྡོ་རེ་ལྟར་ས་བ་ྱིད་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆེ་བའྱི་བདག་ྱིད་མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
དབྱེ་ན་ནྱི་མཐའ་ཡས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཁོ་ན་ནས་གལ་ཏེ་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པ་གངས་
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མེད་པ་དུ་མར་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་པར་གྱུར་ན་མཐའ་དག་མཁྱེན་པ་དང་བརོད་པར་སོད་དོ། །རེ་ཞྱིག་དེ་ལྟར་ན་
དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཡེ་ཤེས་དང་མཐུ་དང་ཕན་འདོགས་པ་མཐའ་ཡས་ཤྱིང་རད་དུ་
བྱུང་བ་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོའ ་ི འབྱུང་གནས་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་བྱྱིས་པ་རང་ྱིད་ཡོན་ཏན་དབུལ་བས་མོས་པ་
བཅོམ་པ་རྣམས་ནྱི་ཡོན་ཏན་འབྱོར་བ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཐོས་སུ་ཟྱིན་ཀང་སངས་རྒྱས་དང་དེའྱི་ཆོས་ལ་གུས་པར་མྱི་
བྱེད་ཀྱི། མཁས་པ་རྣམས་ནྱི་རྐང་ཡན་ཆད་ནས་ཀང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དང་དེའྱི་ཆོས་ལ་མངོན་པར་རབ་ཏུ་
དང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཅྱིག་ཏུ་རབ་ཏུ་དང་བ་དེ་དག་ནྱི་དང་བ་ཙམ་གྱིས་ཀང་རྣམ་པར་སྱིན་པར་མ་ངེས་པའྱི་
སྱིག་པའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་ལྷ་དང་མྱིའྱི་ལེགས་པ་མས་སུ་མྱོང་ནས་བགོད་པར་བྱ་བའྱི་
མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་
ཞྱིང་བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་སེ། འབྲས་བུ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་།
མྱུར་བ་དང་། མཐའ་བཟང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་། གང་དག་རྒྱལ་བ་རྣམ་འདྲེན་ལ། །བྱ་བ་
ཆུང་ངུ་བྱེད་འགྱུར་བའང་། །དེ་དག་མཐོ་རྱིས་སྣ་ཚོགས་དག །བགོད་ནས་བདུད་རྱིའྱི་གོ་འཕང་འཐོབ། །ཅེས་
གསུངས་སོ། །རེ་ཞྱིག་དེ་དག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་བྱའོ། །ཆོས་གཞན་སོབ་
དང་ཐུན་མོང་མྱིན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཞན་དག་ནྱི་ན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྱིག་སོ་
སོའ ་ི སེ་བོ་དང་། དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། ཅྱི་རྱིགས་པར། ོན་མོངས་མེད་དང་སོན་ནས་ཤེས། །སོ་སོ་ཡང་དག་
རྱིག་སོན་སོགས། །ོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། སོན་ནས་ཤེས་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང་།
མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་པ་དང་། ཚད་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་།
ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སེ་མཆེད་དང་། ཟད་པར་གྱི་སེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཞེས་
བྱ་བ་ནྱི་དག་བཅོམ་པ་ལ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ལས་རབ་ཏུ་སེ་བ་དང་། བདག་
ྱིད་ཀང་ཡོན་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པར་རྱིག་ནས་ཕ་རོལ་པོ་དག་དེ་ལ་དམྱིགས་ནས། ོན་མོངས་པ་སེ་བ་
ཡོངས་སུ་སྤངས་པར་འདོད་དེ། གང་གྱིས་ན་ཕ་རོལ་པོ་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ོན་མོངས་པ་སེ་བར་མྱི་བྱེད་
ཅྱིང་འགའ་ཡང་དེ་ལ་དམྱིགས་ནས་འདོད་ཆགས་སམ། ཞེ་སང་ངམ། ང་རྒྱལ་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའྱི་
ཤེས་པ་སེད་པར་བྱེད་པ་སེ། ལམ་དེ་ནྱི་འགའ་ཡང་ོན་མོངས་པ་སེད་པར་མྱི་བྱེད་པས་ན་ོན་མོངས་པ་མེད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པ་ཡྱིན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་མེད་པ་དེ་ནྱི། ཀུན་རྫོབ་ཤེས། དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་མཐའ་
ན་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་ས་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས།
དག་བཅོམ་པ་གཞན་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་ནྱི་རེས་འགའ་རང་གྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་ོན་མོངས་པ་མཐའ་དག་
ཡོངས་སུ་སྤང་བར་མྱི་ནུས་སོ། །མྱིས་སེད། གྱིང་གསུམ་དུ་མྱི་དག་གྱི་ནང་ཁོ་ནར་སེད་པར་བྱེད་དོ། །ོན་
མོངས་འདོད་གཏོགས་པ། མ་སེད་གཞྱིར་བཅས་སོད་ཡུལ་ཅན། འདྱིའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་འདོད་པ་
ན་སོད་པ་མ་འོངས་པ་གཞྱི་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ཏེ། ཕ་རོལ་པོ་དག་ོན་མོངས་པ་སེ་བར་མ་གྱུར་ཅྱིག་
ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ོན་མོངས་པ་གཞྱི་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་མྱི་ནུས་ཏེ།
ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་ས་མཐའ་དག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཇྱི་སྐད་
དུ་བཤད་པ། སོན་ནས་ཤེས་པའང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་དང་། །བསམ་གཏན་མཐའ་ཡོད་པ་
དང་། །མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཡྱིན་པ་དང་། མྱིའྱི་རེན་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་དམྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །སོན་
ནས་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པས་འདྱི་ནྱི་བྱེ་བྲག་ཡྱིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་
སོན་ནས་ཤེས་པ་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་ཤེས་སོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཐུན་པ་དང་
སོད་པའྱི་བྱེ་བྲག་ལས་ཤེས་ཏེ། འདྱིར་དཔེ་ནྱི་ཞྱིང་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོན་པ་སར་བཏང་བའྱི་ཤེས་པ་ནྱི་
སོན་ནས་ཤེས་པ་སེ། འདྱི་ཤེས་པར་བྱའོ་སམ་དུ་སོན་ནས་རབ་ཀྱི་མཐའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སོམས་པར་
འཇུག་ཅྱིང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེའྱི་ཡུལ་དུ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱུར་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་
ཏུ་ཤེས་པའོ། །དེ་བཞྱིན་ཆོས་དོན་ངེས་ཚིག་དང་། །སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་ངག་རྱིག །སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་
པ་ནྱི་བཞྱི་སེ། ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང་། དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང་། ངེས་པའྱི་ཚིག་
སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང་། སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པའོ། །དེ་དག་ཀང་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་
ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་དང་འདྲའོ། །དེ་དག་གྱི་དེ་དང་འདྲ་བ་ཅྱི་ཞེ་ན། མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཡྱིན་པ་དང་། མྱིའྱི་རེན་ཅན་
ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་དང་། ས་དང་། རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི བྱེ་བྲག་ནྱི་ཐ་དད་པར་བརོད་དེ། གསུམ་
ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་མྱིང་དང་། །དོན་དང་ངག་ལ་ཐོགས་མེད་ཤེས། །ཆོས་དང་དོན་དང་ངེས་པའྱི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་
དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མྱིང་དང་ཚིག་དང་ཡྱི་གེའྱི་ཚོགས་རྣམས་དང་། དོན་དང་ངག་ལ་
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ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་རྱིགས་པ་ཐགས་ཐོགས་མེད། །མངོན་བརོད་ལམ་ལ་དབང་ྱིད་
དང་། །ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་
དང་། ཐགས་ཐོགས་མེད་པར་མངོན་པར་བརོད་པ་ྱིད་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་གསལ་བར་བྱ་བ་ལ་
ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡྱི་དམྱིགས་པ་ངག་དང་ལམ། །དེའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ངག་ཀང་ཡྱིན་ལ་
ལམ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཤེས་པ་དགུའོ། །སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ནྱི་ཤེས་པ་དགུའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་
ཏེ། འགོག་པ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་སོ། །ས་ཐམས་ཅད། འདྱི་ནྱི་ངག་དང་ལམ་གྱིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པའྱི་ཁམས་ནས་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ་ི བར་ས་ཐམས་ཅད་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དག་
དོན་རྱིག་བཅུའམ་དྲུག །དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་དོན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཤེས་པ་
བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དོན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཤེས་པ་དྲུག་སེ། ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་
པ་དང་། འགོག་པ་དང་ཟད་པ་དང་མྱི་སེ་བ་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །དོན་ནྱི་ཀུན་ན། དོན་སོ་སོ་ཡང་
དག་པར་རྱིག་པ་དེ་ནྱི་ས་ཐམས་ཅད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཀུན་རྫོབ། གཞན་ཆོས་དང་ངེས་པའྱི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་
དག་པར་རྱིག་པ་གྱིས་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ཏེ། མྱིང་གྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་དང་། ངག་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཆོས་རྱིག་འདོད་དང་བསམ་གཏན་ན། །ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ནྱི་ས་ལྔ་
པོ་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་། བསམ་གཏན་བཞྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡན་ཆད་ན་མྱིང་གྱི་ཚོགས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ངག་ནྱི་འདོད་པ་དང་པོ་ན། །ངག་དང་ངེས་པའྱི་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་དོན་གཅྱིག་གོ །ངེས་པའྱི་ཚིག་སོ་སོ་
ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ། ཡན་ཆད་ན་རོགས་པ་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཏགས་པ་ནྱི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་འདྱི་སྐད་དུ་ཚིག་དང་ཡྱི་གེ་དང་། དེ་ྱིད་
ཀྱི་དོན་དང་། དེ་ྱིད་ཀྱི་གཅྱིག་དང་གྱིས་དང་མང་པོ་དང་ཕོ་དང་མོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་བླ་དགས་དང་། དེ་ལ་
ཐགས་ཐོགས་མེད་པར་བྱ་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིགས་པ་ལ་སོགས་
པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱིས་འདྱི་དག་གྱི་གོ་རྱིམ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚིག་ངེས་པ་ནྱི་ངེས་པའྱི་ཚིག་སེ།
དཔེར་ན་གཟུགས་སུ་རུང་བས་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར། གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་
ན་རེ་ལན་དང་ལན་ལ་སྤོབས་པས་ན་སྤོབས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་འདྱི་དག་གྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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སོན་གྱི་སོར་བ་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་རྱིས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་། ས་རྱིག་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་
རྱིག་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་དག་ལ་མཁས་པར་མ་བྱས་པར་དེ་དག་སེད་པར་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་གག་གོ །ཐམས་
ཅད་ཀྱི་སོར་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གང་ལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་གདོན་མྱི་ཟ་
བར་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་ཆར་ཡོད་དོ། །མ་ཚང་བར་ནྱི་དེ་ཐོབ་མེད། །དེ་དག་མ་ཚང་བར་ནྱི་སོ་སོ་
ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་འཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བསན་པ་གང་དག་
ཡྱིན་པ། དྲུག་པོ་དེ་དག་རབ་མཐའ་བས། །དེ་དག་ནྱི་རབ་ཀྱི་མཐའ་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སོབས་ཀྱིས་འཐོབ་
བོ། །དེ་ནྱི་རྣམ་དྲུག བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་རབ་ཀྱི་མཐའ་པ་དེ་ཡང་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། སོན་ནས་ཤེས་
པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་གསུམ་དང་། རབ་ཀྱི་མཐའ་པ་དེ་ྱིད་དང་དྲུག་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་
ནོ། །ངེས་པའྱི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ནྱི་དེའྱི་སོབས་ཀྱིས་འཐོབ་པ་ཡྱིན་གྱི་དེ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་
ས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་ཀྱི་མཐའ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་མཐའ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ནྱི་ས་ཀུན་གྱིས་མཐུན་པས། །འཕེལ་བའྱི་རབ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཡྱིན། །ཇྱི་ལྟར་ན་ས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐུན་
པར་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སེམས་ལས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ལ། དེ་
ལས་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིམ་གྱིས་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་གྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་
བར་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་ཡང་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་བར་ལའོ། །དེ་ལས་ཡང་
བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་བར་དུ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐུན་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་
ལྟར་ན་འཕེལ་བའྱི་རབ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་བསོམས་པ་ཆུང་ངུ་ལས་འབྲྱིང་། འབྲྱིང་ལས་
ཆེན་པོ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་སེ། འཕེལ་བའྱི་མཆོག་ནྱི་འཕེལ་བའྱི་རབ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་འདྱི་ལྟ་བུ་
འདྱི་ནྱི་རབ་ཀྱི་མཐའ་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལ་མཐར་རབ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་མཐའ་ནྱི་འཕེལ་བའམ་
རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མུ་བཞྱི་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཀང་། །སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་སོར་ལས་
སེས། །སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པ་ནྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་གྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། འདོད་ཆགས་ཅན་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེའྱི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་བཞེད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པ་
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ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་དེ་དག་ནྱི་ན་ཐོས་དང་། ཐུན་མོང་བའྱི་ཡོན་ཏན་དག་ཡྱིན་ནོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་
སོགས་པ་ནྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་དག་དང་ཡང་ཐུན་མོང་ཡྱིན་ནོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། རྫུ་
འཕྲུལ་རྣ་བ་ཡྱིད་དང་ནྱི། །སོན་ཚེ་འཆྱི་འཕོ་སེ་བ་དང་། །ཟད་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་བ་ཡྱི། །མངོན་ཤེས་རྣམ་པ་དྲུག
རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཡུལ་ཤེས་པ་མངོན་དུ་བྱ་བའྱི་མངོན་པར་ཤེས་དང་། ལྷའྱི་རྣ་བ་དང་། སེམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་དང་།
སོན་གྱི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། འཆྱི་འཕོ་དང་། སེ་བ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའྱི་
མངོན་པར་ཤེས་པ་སེ། དེ་དག་ནྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ལས་ས་ནྱི་སོ་སོའ་ི སེ་བོ་རྣམས་དང་
ཐུན་མོང་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི། རྣམ་གོལ་བློ། །དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་བཞྱིན་དུ། རྣམ་པར་
གོལ་བའྱི་ལམ་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་སེ། །སེམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་དང་།
ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པའྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་སོ། །སེམས་ལ་ཤེས་པ་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་ཀྱི་རྣམ་
གངས་མངོན་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ལྔ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ལམ་དང་ཀུན་རྫོབ་དང་། ཕ་
རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །ཟག་པ་མངོན་ཤེས་སོབས་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའྱི་
སོབས་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པ་དྲུག་གམ་བཅུ་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་རྱིག་པར་བྱ་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་
ནྱི་ས་ཐམས་ཅད་པ་ཡྱིན་པར་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལྷག་མ། ལྔ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་དག་ན། །མངོན་པར་ཤེས་
པ་ལྔ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱིའྱི་ས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་མེད་པའྱི་ས་པ་དག་མེད་ཅེ་ན། རེ་ཞྱིག་
གསུམ་ནྱི་མེད་དེ། གཟུགས་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཡང་
མེད་དེ་གཟུགས་ལ་སེགས་བཅས་ནས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོན་གྱི་གནས་རེས་སུ་
དྲན་པ་ཡང་མེད་དེ་མཐར་གྱིས་སོན་གྱི་གནས་གཞན་རེས་སུ་དྲན་པས་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་།
གནས་དང་རུས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པར་འདོད་པ་ནྱི་བདག་
གྱི་ལུས་འདྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ལས་སེམས་ནྱི་འདྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་མཚན་མ་འཛིན་
ཅྱིང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཕ་རོལ་པོ་དག་ལ་ཡང་གཏོད་དེ། སེམས་ཤེས་པ་ལས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་
རོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་མངོན་པར་གྲུབ་ན་ནྱི་གཟུགས་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་མངོན་པར་ཤེས་སོ། །སོན་གྱི་གནས་
རེས་སུ་དྲན་པར་འདོད་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགགས་མ་ཐག་པའྱི་མཚན་མ་བཟུང་ནས་དེའྱི་ལུགས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ལས་བཟློག་སེ། མཚམས་སོར་བའྱི་སེམས་ཀྱི་བར་དུ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་གནས་སྐབས་གཞན་རྣམས་ཡྱིད་ལ་བྱེད་
དོ། །དེ་ནས་སྱིད་པ་བར་མའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་དྲན་ན་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་གྱི་ཡང་དྲན་
ནོ། །མངོན་པར་གྲུབ་ནས་ནྱི་ཐོད་རྒལ་དུ་ཡང་དྲན་ནོ། །སོན་མས་སུ་མྱོང་བ་ཁོ་ན་དྲན་ནོ། །གནས་གཙང་མ་
རྣམས་ཇྱི་ལྟར་དྲན་ཞེ་ན། ཐོས་པས་མས་སུ་མྱོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་མེད་པ་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་འདྱིར་
སེས་པ་ན་ཕ་རོལ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་སེད་དོ། །གཞན་དག་ནྱི་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་སོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ལ་
སོགས་པའྱི་སོར་བ་ནྱི་ཡང་བ་དང་། ས་དང་། སྣང་བ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་པོ་འདྱི་
དག་ནྱི། རང་དང་འོག་སའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེས་ས་དེའམ་འོག་
མར་འགོ་བའམ་སྤྲུལ་པར་བྱེད་ཀྱི་གོང་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷའྱི་རྣ་བའྱི་མངོན་པར་ཤེས་པས་ཀང་རང་
གྱི་ས་ཁོ་ནའམ་ས་འོག་མ་པའྱི་ས་ཐོས་ཀྱི་ས་གོང་མ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་མངོན་པར་ཤེས་
པས་ཀང་གོང་མ་པའྱི་སེམས་ནྱི་མྱི་ཤེས་སོ། །སོན་གྱི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པས་ཀང་མྱི་དྲན་ནོ། །འཆྱི་འཕོ་བ་
དང་། སེ་བ་མངོན་པར་ཤེས་པས་ཀང་མྱི་མཐོང་ངོ་། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་མེད་པའྱི་ས་པའྱི་སེམས་ནྱི་ས་
གོང་མ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སེམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་དང་། སོན་གྱི་གནས་མངོན་པར་ཤེས་པ་གྱིས་ཀྱིས་མྱི་
འཛིན་ཏོ། །འདྱི་དག་ཇྱི་ལྟར་འཐོབ་ཅེ་ན། མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཀྱི་སོར་བས། །ཐོབ་བྱ་འདྲྱིས་པ་ཆགས་བྲལ་
བས། །མངོན་པར་ཤེས་པ་ཚེ་རབས་གཞན་ན་གོམས་པ་རྣམས་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་འཐོབ་བོ། །བྲེ་
བྲག་ཅན་རྣམས་ནྱི་སོར་བས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་སོར་བས་བསེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲན་པ་ེར་གཞག་
གསུམ། །སེམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་མངོན་པར་ཤེས་པ་ནྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཚོར་བ་དང་། སེམས་དང་། ཆོས་དང་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །དང་པོ་རྫུ་
འཕྲུལ་རྣ་བ་མྱིག །མངོན་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྷའྱི་རྣ་བ་དང་ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་
པར་ཤེས་པ་ནྱི་གཟུགས་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་དང་པོ་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་དྲན་པ་ེ་
བར་གཞག་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་སེ་མཆེད་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ། ས་མ་གཏོགས་
སོ། །ལྷའྱི་རྣ་བ་དང་མྱིག་གྱི་མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ས་དང་གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཇྱི་
ལྟར་ན། འཆྱི་འཕོ་དང་སེ་བ་ཤེས་པས་འདྱི་ལྟར་སེམས་ཅན་འདྱི་དག་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ེས་པར་སད་པ་དང་ལྡན་ནོ་
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ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པར་ཤེས་ཤེ་ན། དེ་ནྱི་དེས་མྱི་ཤེས་ཀྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་དེ་ལས་གཞན་པ་
གང་གྱིས་ན་དེ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤེས་པ་སེའོ། །ལྷག་མ་ནྱི་
དམྱིགས་ཀྱིས་མ་ཕྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དྲན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་བཞྱི་ཆར་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡོན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་
བོ། །མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་མངོན་ཤེས་ནྱི། །ལུང་དུ་མ་བསན་ལྷག་རྣམས་དགེ །ལྷའྱི་མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་མངོན་པར་ཤེས་
པ་ནྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་
ཤེས་རབ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་དག་ཇྱི་ལྟར་བསམ་གཏན་བཞྱིའྱི་ས་པར་གྲུབ་ཅེ་ན། རེན་གྱི་དབང་གྱིས་དེའྱི་ས་
བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་རེན་མྱིག་དང་རྣ་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱིའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་བར་ཆད་མེད་པའྱི་
ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་སོ། །གཞན་བཞྱི་ནྱི་དགེ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལས་མངོན་པར་ཤེས་པ་གང་
ཞེ་ན། ཤེས་པ་དགེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་གཙོ་བོའམ་ཕལ་ཆེ་བ་བསན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་འདྱི་རྣམས་ལས། །གསུམ་ནྱི་རྱིག་པ། སོན་གྱི་གནས་དང་། འཆྱི་འཕོ་བ་དང་སེ་བ་དང་།
ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་རྣམས་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་རྱིག་པ་གསུམ་ཞེས་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་
ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དག་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོན་མཐའ་སོགས། མ་རྱིག་པ་ནྱི་བཟློག་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་དག་གྱིས་ནྱི་གོ་
རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོན་གྱི་མཐའ་དང་། ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་དང་། བར་ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་པ་ཟློག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་དག་
ལས་ཀང་དོན་དམ་པར་མྱི་སོབ་ཐ་མ། ཟག་པ་ཟད་པ་མངོན་དུ་བྱ་བ་ཁོ་ན་མྱི་སོབ་པའྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་
ནྱི་དེའྱི། །རྒྱུད་ལས་སེས་ཕྱྱིར་དེ་ཞེས་བྱ། །གཞན་གྱིས་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་རྒྱུད་ལས་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སོབ་པ་
ཞེས་བྱའྱི་དེ་གྱིས་ནམ་སོབ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་མྱི་སོབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་འདྱི་དག་སོབ་པའྱི་
ཡྱིན་པར་མྱི་འདོད་དམ་ཞེ་ན་གང་གྱི་ཕྱྱིར་སོབ་པའྱི་རྱིག་པ་དག་ཅེས་མྱི་བྱ་ཞེ་ན། སོབ་ལ་འདོད་དེ་མ་རྱིག་
དང་། །བཅས་རྒྱུད་ཕྱྱིར་ན་རྱིག་མ་བཤད། །རྒྱུད་མ་རྱིག་པ་དང་བཅས་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པ་རྣམ་པར་གཞག་ཏུ་ནྱི་
མྱི་རུང་སེ། ཡང་མ་རྱིག་པས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་འདྱི་དག་ལས། །དང་པོ་
གསུམ་པ་དྲུག་པ་ནྱི། །ཆོ་འཕྲུལ་རྣམས་ཡྱིན་རྫུ་འཕྲུལ་དང་། །སེམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་དང་། ཟག་པ་ཟད་པའྱི་
མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཀུན་རྫོབ་པ་དང་རེས་
སུ་བསན་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །དང་པོ་ྱིད་དུ་གདུལ་བྱའྱི་ཡྱིད་ཤྱིན་ཏུ་འཕྲོག་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆོ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འཕྲུལ་དག་ཡྱིན་པའམ། འདྱི་དག་གྱིས་ཞེ་འགས་པ་དང་། བར་མར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིད་འཕྲོག་པར་བྱེད་
པས་ན་ཆོ་འཕྲུལ་དག་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱི་ནང་ན། བསན་པ་མཆོག །རེས་སུ་བསན་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ནྱི། །མྱི་
འཁྲུལ་ཕྱྱིར་དང་ཕན་པ་དང་། །ཡྱིད་འོང་འབྲས་ལ་སོར་བྱེད་ཕྱྱིར། །མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཀུན་བརོད་
པ་དག་ནྱི་རྱིག་སགས་ཀྱིས་ཀང་། བྱེད་དེ། གྷན་དྷ་རྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྱིག་སགས་གང་གྱིས་ན་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་
བ་དང་། རོག་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའྱི་རྱིག་སགས་གང་གྱིས་ན་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་ཡང་དག་
པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རེས་སུ་བསན་པ་ནྱི་གཞན་གྱིས་བྱ་བར་མྱི་ནུས་པས་མྱི་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་གཙོ་བོ་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་གཏོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི་རེས་སུ་བསན་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་ནྱི་ཐབས་ེ་བར་བསན་
པའྱི་སོ་ནས་ཕན་པ་དང་། ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་ལ་སོར་བས་འདྱི་ྱིད་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཞེས་བྱ་
བ་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། རྫུ་འཕྲུལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན། འདྱིས་འབྱོར་བར་བྱེད་པས་
ཞེས་བྱ་བར་སར་རོ། །དེས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལས་ནྱི། སྤྲུལ་དང་འགོ་བ་སེ། དེ་
ལ་འགོ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ལུས་ཀྱིས་ཕྱྱིན་བྱེད་དང་། མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཡྱིད་མགོགས་
པའོ། །སོན་པ་ལ། ཡྱིད་མགོགས་འགོ་བ་དང་། ཡྱིད་བཞྱིན་དུ་མགོགས་པས་ནྱི་ཡྱིད་མགོགས་ཀྱི་འགོ་བ་སེ།
དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་གཞན་གྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡུལ་ཐག་ཤཤྱིན་ཏུ་རྱིང་པོར་ཡང་
ཐུགས་བསེད་པའྱི་དུས་ཀྱི་བྱོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །འགོ་བ་གཞན་དག་ནྱི་མ་བཤད་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་
བར་གྲུབ་བོ། །གཞན་དག་ལ། ཕྱྱིན་བྱེད་མོས་པ་ལས་བྱུང་ཡང་། །ོན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ནྱི་
ལུས་ཕྱྱིན་བྱེད་ཀྱི་འགོ་བ་ཡང་ཡོད་དེ། བྱ་བཞྱིན་དུ་རྱིམ་གྱིས་ལུས་ཕྱྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མོས་པ་ལས་
བྱུང་བ་ཡང་ཡོད་དེ། ཐག་རྱིང་པོ་ལ་ེ་བར་མོས་ནས་མྱུར་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྤྲུལ་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ།
འདོད་པ་ན་སོད་པ་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག འདོད་པར་གཏོགས་པའྱི་སྤྲུལ་པ་ནྱི། ཕྱྱིའྱི་སེ་
མཆེད་བཞྱི། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྤྲུལ་པ་ནྱི་གཟུགས་དང་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་བྱའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྣམ་གྱིས། བདག་དང་གཞན་གྱི་ལུས་དང་སྤྲུལ་པའོ། །གཟུགས་གཏོགས་གྱིས། གཟུགས་
ན་སོད་པའྱི་སྤྲུལ་པ་ནྱི། དེ་ན་དྲྱི་དང་རོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་དང་རེག་བྱའྱི་སེ་མཆེད་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཡང་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་སྤྲུལ་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་
ནོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བས་མདོར་བསྡུ་ན་སྤྲུལ་པ་ནྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྱི་
ཁམས་སུ་སེས་པ་འདོད་པ་ན་སོད་པ་སྤྲུལ་པ་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་དྲྱི་དང་རོ་དག་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཡང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གོས་
དང་། རྒྱན་བཞྱིན་དུ་མྱི་ལྡན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སེ་མཆེད་གྱིས་སྤྲུལ་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་ཅྱི་
མངོན་པར་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་བར་བྱེད་དམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མངོན་
པར་ཤེས་པའྱི་འབྲས་བུ། སྤྲུལ་སེམས་དག་གྱིས་དེ་དག་ཀང་ནྱི་བཅུ་བཞྱིའོ། །སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་བཅུ་བཞྱི་པོ་དེ་
དག་ནྱི། བསམ་གཏན་འབྲས་གྱིས་ནས་ལྔའྱི་བར་རྱིམ་བཞྱིན། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའྱི་
སེམས་ནྱི་གྱིས་ཏེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པ་དག་གོ །བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་
འབྲས་བུ་ནྱི་གསུམ་སེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་། གྱིས་པའྱི་ས་པ་དག་གོ །དེ་
བཞྱིན་དུ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་། བཞྱི་པའྱི་ས་པ་དག་ཀང་བཞྱི་དང་ལྔར་སོར་བར་བྱའོ། །བསམ་གཏན་
གྱི་འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ནྱི་རང་གྱི་ས་པ་དང་ས་འོག་མ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གོང་མ་ལས་སེས་མྱིན།
བསམ་གཏན་འོག་མའྱི་འབྲས་བུས་གོང་མའྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ནྱི་མེད་དོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྤྲུལ་པ་བསམ་
གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ས་པ་དེའྱི་འབྲས་བུ་ལས་འགོས་ཀྱི་སོ་ནས་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །དེ་རེད་བསམ་གཏན་བཞྱིན། སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་དེ་དག་རེད་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱིན་
ནོ། །ཡང་ཅྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ཁོ་ན་ལས་ལྡང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་མེད་དེ། འདྱི་ལྟར། དེ་ནྱི། དག་
དང་རང་ལས་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ནྱི་བསམ་གཏན་དག་པ་བའམ་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ཀྱི་མཇུག་
ཐོགས་སུ་སེའྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་གྱིས། སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ལས་ཀང་བསམ་གཏན་དག་པ་པ་
དང་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་སེ་སེ། གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ནྱི་ཡང་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་ལ་མ་ཞུགས་པར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ལྡང་བ་མེད་དོ། །སྤྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། རང་གྱི་ས་པས་སྤྲུལ་
པར་བྱེད། ས་གཞན་པའྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ས་གཞན་པའྱི་སྤྲུལ་པར་ནྱི་མྱི་བྱེད་དོ། །སྨྲར་འཇུག་པ་ནྱི་འོག་
མས་ཀང་། ཀང་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་རང་གྱི་ས་པས་ཀང་སྨྲར་འཇུག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་
དང་། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ས་པའྱི་སྤྲུལ་པ་ནྱི་རང་གྱི་ས་པའྱི་སེམས་ཁོ་ནས་སྨྲར་འཇུག་གོ །ས་གོང་མ་པ་ནྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ས་པ་སེ། ཡན་ཆད་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སྤྲུལ་པ་མང་པོ་རྣམས་སྨྲ་བ་ནྱི་སོན་མྱིན་སྤྲུལ་པ་དང་བཅས། སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའྱི་སྤྲུལ་པ་ནྱི་སྤྲུལ་
པ་དང་བཅས་ཏེ། སྨྲ་བས་གང་གྱི་ཚེ་སྤྲུལ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཚེ་ཅྱིག་ཅར་སྨྲ་སེ། གཅྱིག་ཅྱིག་སྨྲ་བར་
བྱེད་པ་ན། །སྤྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་སྨྲ་བར་བྱེད། །གཅྱིག་མྱི་སྨྲ་བར་གྱུར་པ་དང་། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྨྲར་མྱི་
འགྱུར། །ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ནྱི་ས་ཕྱྱི་ཇྱི་ལྟར་བཞེད་པར་
སྨྲའོ། །གང་གྱི་ཚེ་སྨྲར་འཇུག་པའྱི་སེམས་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚེ་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྤྲུལ་པ་མེད་ན་ཇྱི་
ལྟར་སྨྲར་འཇུག་ཅེ་ན། བྱྱིན་གྱིས་བརབས་ནས་གཞན་འཇུག་ཕྱྱིར། །གནས་པར་འདོད་པས་སྤྲུལ་པ་བྱྱིན་གྱིས་
བརབས་ནས་ཡྱིད་གཞན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་པས་ངག་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །ཅྱི་གསོན་
པོ་ཁོ་ན་ལ་བྱྱིན་གྱི་རབས་ཡོད་དམ། འོན་ཏེ་ཤྱི་བ་ལ་ཡོད་ཅེ་ན། ཤྱི་བ་ལ་ཡང་བྱྱིན་གྱི་རབས་ཡོད། འཕགས་
པ་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོའ་ི བྱྱིན་གྱི་རབས་ཀྱིས་དེའྱི་ནུས་པའྱི་ཀེང་རུས་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་མྱི་བརན་ལ་
མེད། མྱི་བརན་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་ནྱི་བྱྱིན་གྱི་རབས་མེད་དེ། འཕགས་པ་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོས་ཤ་ལ་སོགས་པ་
བྱྱིན་གྱིས་མ་བརབས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་མྱིན་གཞན་དག་ན་རེ། ཤྱི་བ་ལ་བྱྱིན་གྱི་རབས་མེད་ཀྱི། རུས་
པའྱི་ཀེང་རུས་གནས་པ་ནྱི་ལྷའྱི་མཐུས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཅྱི་སེམས་གཅྱིག་གྱིས་སྤྲུལ་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་སྤྲུལ་པར་
བྱེད་དམ་ཞེ་ན། དང་པོར་དུ་མས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། །བྱ་བར་གྱུར་ནས་བཟློག་པའོ། །དང་པོ་ྱིད་དུ་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་
སེམས་དུ་མས་སྤྲུལ་པ་གཅྱིག་སྤྲུལ་པར་བྱེད་དོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་བྱང་ནས་ནྱི་སེམས་གཅྱིག་གྱིས་སྤྲུལ་པ་
པོ་ཇྱི་སེད་འདོད་པ་དུ་མ་སྤྲུལ་པར་བྱེད་དོ། །ཡང་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ཐམས་ཅད་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་
ན། བསོམས་ལས་སེས་པ་ལུང་མ་བསན། །བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ངེས་པར་ལུང་དུ་མ་
བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་བ་ལས་སེས་རྣམ་གསུམ་མོ། །ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། ཤ་ཟ་ལ་སོགས་པའྱི་སེ་བས་ཐོབ་པའྱི་
སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་ནྱི་དགེ་བ་དང་། མྱི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་གྱིས་བྱས་པའྱི་སྤྲུལ་པ་
རང་དང་གཞན་གྱི་ལུས་དང་འབྲེལ་བ་ནྱི་ས་མེད་པའྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སེ་མཆེད་
དགུ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་པོ་དང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབང་པོ་ནྱི་སྤྲུལ་པར་མྱི་བྱེད་དོ། །ཅྱི་བསོམས་པ་ལས་
བྱུང་བ་དང་། སེ་བས་ཐོབ་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་འདྱི་གྱིས་ཁོ་ནར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གྱིས་པ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

དེ་དང་། གསང་སགས་སན་དག་དང་། ལས་ལས་སེས་དང་རྣམ་པ་ལྔ། །རྫུ་འཕྲུལ་ནྱི་མདོར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ལྔའོ་
ཞེས་བརོད་དེ། བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་། སེ་བས་ཐོབ་པ་དང་། གསང་སགས་ལས་སེས་པ་དང་། སན་
ལས་སེས་པ་དང་། ལས་ལས་སེས་པ་སེ། དཔེར་ན་ང་ལས་ནུ་དང་། སྱིད་པ་བར་མ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །ལྷའྱི་
རྣ་བ་དང་མྱིག་ཏུ་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཅྱི་ལྷའྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་།
འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དང་། ཁྱྱིམ་བདག་རྱིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུར་ལྷའྱི་དང་འདྲ་བས་ལྷའྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལྷ་ཡྱི་
མྱིག་དང་རྣ་བ་ཡྱིན། འདྱི་ལྟར་དེ་གྱིས་ནྱི། བསམ་གཏན་ས་པའྱི་གཟུགས་དང་བ། བསམ་གཏན་ལ་སོམས་
པར་ཞུགས་པའྱི་མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་ཐོད་ཀོར་དུ་ས་དང་། སྣང་བ་ལ་གཏོད་པའྱི་སོར་བས་བསམ་གཏན་གྱི་ས་པའྱི་
འབྱུང་བ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་དང་། ས་དག་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པའྱི་རྒྱུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པས་
བསམ་གཏན་གྱི་ས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱིག་དང་། རྣ་བ་དེ་དག་ནྱི་ལྷའྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་གྱིས་ཀང་རག་ཏུ་
བརེན་བཅས་མ་ཚང་མེད། །ཐག་རྱིང་ཕྲ་སོགས་སོད་ཡུལ་ཅན། །ལྷའྱི་མྱིག་དང་རྣ་བ་ནྱི་རག་ཏུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དང་མཚུངས་པ་མེད་དོ། །ཞར་བ་དང་འོན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་ཚང་བ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་སེམས་ཅན་བཞྱིན་ནོ། །དེ་གྱིས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་གཟུགས་དང་། ས་ཐག་རྱིང་བ་
དང་། ཕྲ་བ་དང་། བསྱིབས་པ་དག་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་སྨྲས་པ། གང་ཕྱྱིར་ཤ་ཡྱི་མྱིག་གྱིས་གཟུགས། །ཐག་
རྱིང་གནས་དང་བསྱིབས་པ་དང་། །ཕྲ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མྱི་མཐོང་བ། །དེ་ཕྱྱིར་ལྷ་ཡྱིས་མཐོང་བར་འདོད། །ལྷའྱི་
མྱིག་གྱིས་ཐག་ཇྱི་སྱིད་ཅྱིག་མཐོང་ཞེ་ན། གང་གྱི་མྱིག་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པའོ། །ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་མངོན་པར་བྱེད་པ་མེད་པར་སོང་དང་སོང་གྱིས་པ་དང་སོང་གསུམ་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་
ཁམས་མཐོང་ངོ་། །མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པས་ནྱི། དག་བཅོམ་བསེ་རུ་སོན་རྣམས་ཀྱིས། །སོང་གྱིས་གསུམ་
དང་གངས་མེད་མཐོང་། །ན་ཐོས་ཆེན་པོས་ཀང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལྷའྱི་མྱིག་གྱིས་སོང་
གྱིས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་མཐོང་ངོ་། །བསེ་རུ་ལྟ་བུས་ནྱི་སོང་གསུམ་པ་མཐོང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནྱི་ཇྱི་ཙམ་བཞེད་པར་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གངས་མེད་པ་གཟྱིགས་སོ། །ཅྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཁོ་ན་སེ་
བས་འཐོབ་པ་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་གཞན་ཡང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གཞན་ཡང་སེ་བས་ཀང་འཐོབ། ལྷའྱི་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་
བཞྱི་ཡང་སེ་བས་འཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡོད་མོད་ཀྱི། སེ་བས་ཐོབ་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་མྱིང་མྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འཐོབ་བོ། །སེ་བས་འཐོབ་པའྱི་ལྷའྱི་མྱིག་གང་ཡྱིན་པ། དེས་ནྱི། སྱིད་པ་བར་མ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །སྱིད་པ་བར་མ་ནྱི་
མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་མྱིག་ཁོ་ནས་མཐོང་གྱི སེ་བས་ཐོབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་ཤེས་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ།
སེ་བས་འཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་སར་ཏེ། ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་སེ་བས་འཐོབ་པ་དེ་ནྱི་དགེ་བ་དང་། མྱི་དགེ་
བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གང་རོགས་དང་རྱིག་སགས་ཀྱིས་
བྱས་པའང་། གང་ཡང་མཚན་མ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དང་རོག་གེ་བ་དང་། གང་ཡང་རྱིག་
སགས་ཀྱིས་བྱས་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། ཇྱི་ལྟར་བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུ་དགེ་བ་ཁོ་
ན་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དང་། སོན་གྱི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་བས་ཐོབ་པ་
དག་གྱིས་ནྱི་དམྱལ་བ་པས་ནྱི་དང་པོ་ཤེས། ཇྱི་སྱིད་དུ་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་བས་མེན་པ་དེ་སྱིད་དུ་ཤེས་
སོ། །འགོ་བ་གཞན་ན་གནས་པས་ནྱི་རག་ཏུ་ཤེས་སོ། །མྱི་ལ་སེ་བས་ཐོབ་པ་མེད། །མྱི་རྣམས་ལ་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་
སོགས་པ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དེ་སེ་བས་ཐོབ་པ་མེད་དོ། །འོ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚེ་རབས་དྲན་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཇྱི་
ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱི་དེ་ནྱི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་སེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སོན་གྱི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་
གསུམ་སེ། བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་། སེ་བས་ཐོབ་པ་དང་། ལས་ལས་སེས་པའོ། །ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་
རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཛོད་ཀྱི་གནས་བདུན་པའོ། །ཤྱིས་པའྱི་སྐབས་ཀྱིས་
ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། །།རང་བཞྱིན་གཞན་རྣམས་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་
ལྟ་བས་ན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་པོ་ཁོ་ནར་བསམ་གཏན་རྣམས་བརམས་ཏེ། བསམ་
གཏན་དག་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས། །བསམ་གཏན་རྣམས་ནྱི་མདོར་བསྡུ་ན་སེ་བ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་བསམ་
གཏན་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་རྣམ་པ་གྱིས་སོ། །དེ་དག་ཀང་བཞྱི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བཞྱི་པའྱི་བར་རོ། །དེ་
ལ་བསམ་གཏན་དུ་སེ་བ་རྣམས་ནྱི་ཡང་མྱི་བརོད་དེ། འཇྱིག་རེན་བསན་པའྱི་མཛོད་ཀྱི་གནས་སུ། དེར་སེ་བ་
དག་རབ་ཏུ་བཤད། ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་ཅེ་ན། དེར་སོ་སོའ །ི བསམ་གཏན་ས་ནྱི་གསུམ་པ་ཡྱིན། །བཞྱི་པ་ས་ནྱི་
བརྒྱད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་བསམ་གཏན་བརོད་པར་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་སྨྲས་པ།
སོམས་འཇུག་དགེ་བ་རེ་གཅྱིག་པ། བྱེ་བྲག་མེད་པར་དགེ་བའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་ཡྱིན་ཏེ།
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེས་འབྲང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ། །འཁོར་དང་བཅས་ན་ནྱི་ཕུང་
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པོ་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རེ་གཅྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། དམྱིགས་པ་གཅྱིག་པ་ྱིད་
དོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་སེམས་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་པ་དག་ཁོ་ན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་གྱི་ཆོས་གཞན་སེམས་ལས་
བྱུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སེམས་རྣམས་ཁོ་ན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་མ་ཡྱིན་གྱི་གང་གྱིས་དེ་
དག་རེ་གཅྱིག་པར་བྱེད་པའྱི་ཆོས་དེ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་ལ་དེ་ྱིད་རེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཐམས་ཅད་རེ་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། གལ་ཏེ་གྱིས་པ་དེ་ལས་རྣམ་པར་མྱི་གཡེང་བ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེ་ན་ནྱི། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དོན་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཁོ་ན་ལས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་པ་དེ་ཁོ་
ན་ལས་སེམས་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འདོད། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ས་མང་པོ་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཐམས་ཅད་རེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །མ་ཡྱིན་ཏེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སོབས་
ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་དག་ཁོ་ན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་མདོ་ལས།
ལྷག་པའྱི་སེམས་ཀྱི་བསབ་པ་དང་། སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བསམ་གཏན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། འདྱིས་སེམས་པར་བྱེད་པས་ན་བསམ་
གཏན་ཏེ། སེམས་མམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རབ་ཏུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱེད་
ཅེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་སེ། སྐད་ཀྱི་བྱྱིངས་འདྱི་ནྱི་སེམས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། སེམས་པ་ཡང་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་
ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕུལ་དུ་ཕྱྱིན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་དེའྱི་མྱིང་དུ་བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ྱི་མ་བཞྱིན་ནོ། །ཕུལ་དུ་ཕྱྱིན་པ་
དང་ལྡན་པ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གང་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་
ཟུང་དུ་འབྲེལ་པར་ངང་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། ལམ་ས་བ་ཞེས་
གསུངས་པས་དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཡང་སེམས་པར་བྱེད་དོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་ཇྱི་ལྟར་བསམ་གཏན་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལོག་
པར་ངེས་པ་སེམས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་དེའྱི་
མྱིང་དུ་བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ས་བོན་རུལ་པ་བཞྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་བསམ་གཏན་མྱི་དགེ་བ་
དག་ཀང་གསུངས་སོ། །ཡང་དགེ་བ་རེ་གཅྱིག་པ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བུ། བཞྱི་པའྱི་བར་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་
ན། རེ་ཞྱིག་དང་པོ་ནྱི། དཔྱོད་དང་དགའ་དང་བདེ་དང་ལྡན། །དགེ་བ་རེ་གཅྱིག་པ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནྱི་དཔྱོད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པ་དང་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔྱོད་པ་སོས་པས་རོག་པ་ཡང་བཤད་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ལྷན་ཅྱིག་སོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་བ་དང་མེ་བཞྱིན་དུ། རོག་པ་མེད་པར་ནྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་
དཔྱོད་པ་མེད་དོ། །བསམ་གཏན་ལྷག་མ་གསུམ་ནྱི། ཡན་ལག་ལྔ་ལྔ་སྤངས་པ་ཡྱིན། །དགེ་བ་རེ་གཅྱིག་པ་ཞེས་
བྱ་བར་སར་ཏེ། བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ནྱི་དཔྱོད་པ་སྤངས་ལ། དགའ་བ་དང་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དཔྱོད་པ་དང་དགའ་བ་སྤངས་ལ་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་དཔྱོད་པ་དང་།
དགའ་བ་དང་བདེ་བ་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་མེད། རྣམ་པ་གང་
གྱིས་ཤེ་ན། དེ་དག་ཀང་སེ་བ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སོ་ནས་རྣམ་པ་གྱིས་ཀང་ཡྱིན་ལ་བཞྱི་ཡང་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་དག་གྱི་ཡང་སེ་བ་རྣམས་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་བྱེ་བྲག་
མེད་པར་དགེ་བའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྣམ་པ་དེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འཁོར་
དང་བཅས་ན་ནྱི། ཕུང་པོ་བཞྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོག་མའྱི་ས་དབེན་ལས་སེས་
པ། །བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལས་དབེན་པ་ལས་སེས་པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་
དབེན་པ་ལས་སེས་པ་ནྱི་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་དབེན་བ་ལས་སེས་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་
མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་དབེན་པ་ལས་སེས་པ་ནྱི་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་གྱི་སེ་མཆེད་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་མེད་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །དབེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། ལམ་གང་གྱིས་ནྱི་འོག་མ་
ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་སེ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་མེད་པ་དེ་དག་ཀང་། ེར་
བསོགས་གསུམ་དང་བཅས་པར་ནྱི། །གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་པ་ཤྱིག་ཅེས་བྱ། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་
མཆེད་ཀྱི་ེར་བསོགས་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཤྱིག་ཅེས་བྱ་
བའྱི་མྱིང་མྱི་འཐོབ་བོ། །དེ་ལ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཤྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་བྲལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་
གོ །ཕུང་པོ་བཞྱི་ཞེས་གང་བཤད་པ་རེ་ཞྱིག་གཟུགས་མེད་པ་དག་ན་གཟུགས་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་བརོད་པར་འགྱུར། གཟུགས་ཅུང་ཟད་
ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཅུང་ཟད་ཟེར་བ་བཞྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་དེ་ནྱི་གཟུགས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པར་འདོད། གལ་
ཏེ་ལུས་དང་ངག་གྱི་སོམ་པ་ཙམ་ཞྱིག་གོ་ཞེ་ན། དེ་དག་མེད་ན་ཇྱི་ལྟར་དེ་དག་གྱི་སོམ་པར་འགྱུར། འབྱུང་བ་
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མེད་པར་ནྱི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་མྱི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམ་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་ཟག་
པ་དང་བཅས་པའྱི་འབྱུང་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཡང་དེ་དགག་པར་བཤད་དོ། །འོན་ཏེ་
ལུས་ཀང་ཡོད་ལ་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་དག་གཟུགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་
པར་འདོད། གལ་ཏེ་བོང་ཚོད་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན་ནྱི་ཆུང་ངུའྱི་སེ་བོ་གཟུགས་བལྟར་མྱི་སྣང་བ་དག་ལ་ཡང་
ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན་ནྱི། སྱིད་པ་བར་མ་དག་དང་། གཟུགས་ན་སོད་པ་རྣམས་ལ་
ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་གང་ལས་ཆེས་དང་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི། སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ཁོ་ན་གཟུགས་
མེད་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། སོམས་པར་འཇུག་པ་བཞྱིན་དུ་སེ་བ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསམ་
གཏན་དུ་སེ་བའྱི་གཟུགས་ཀང་ས་འོག་མའྱི་དབང་པོས་མྱི་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དང་ཡང་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད།
གལ་ཏེ་གྱིས་ཀྱི་མྱིང་ནྱི་དོན་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་གྱི་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་
རྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། གལ་ཏེ་ཚེ་དང་དྲོད་གྱིས་འདྲེས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདམ་བུའྱི་ཤོག་
གྱིས་བཞྱིན་དུ་མྱིང་དང་གཟུགས་དག་ཕན་ཚུན་བརེན་ཏོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་
རྐྱེན་གྱིས་མྱིང་དང་གཟུགས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཟུགས་ནས་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བར་ལས་གཞན་
དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འོང་བའམ་འགོ་བ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་མེད་པ་དག་ན་གཟུགས་ཡོད་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་
བོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔྱད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེ་ཞྱིག་ཚེ་དང་དྲོད་གྱིས་འདྲེས་པ་ྱིད་དུ་གང་
གསུངས་པ་འདྱི་ཅྱི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་ཚེ་ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་སམ། འོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་
ལས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གང་ཡང་མྱིང་དང་གཟུགས་དག་ཕན་ཚུན་བརེན་པ་ྱིད་དུ་གསུངས་པ་འདྱི་ཅྱི་འདོད་པ་
དང་གཟུགས་ན་སོད་པ་ལས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་སམ། འོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གང་ཡང་
རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་མྱིང་དང་གཟུགས་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ཅྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མྱིང་དང་
གཟུགས་ཀྱི་རྐྱེན་དུ་གསུངས་སམ། འོན་ཏེ་མྱིང་དང་གཟུགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྐྱེན་དུ་གསུངས་
ཞེས་བྱ་བ་དང་། གང་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འོང་བ་དང་འགོ་བ་བཀག་
པར་གསུངས་པ་འདྱི་ཅྱི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེད་ན་དེ་བཀག་གམ། འོན་ཏེ་འགའ་ཞྱིག་ཀང་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་དཔྱད་
པར་བྱ་དགོས་སོ། །གལ་ཏེ་བྱེ་བྲག་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དཔྱད་པར་མྱི་བྱའོ་ཞེ་ན་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འགྱུར་ཏེ། ཚེ་མེད་པར་ཕྱྱིའྱི་དྲོ་བ་ཡང་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་ལ། ཕྱྱིའྱི་གཟུགས་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བརེན་པ་
ྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཁྱད་པར་མེད་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་བཞྱིན་དུ་ཟས་བཞྱི་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དག་ན་ཡང་ཁམ་དུ་བྱེད་པའྱི་ཟས་ཡོད་པར་ཐལ་བར་ཡང་
འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཁམ་དུ་བྱེད་པའྱི་ཟས་ཟ་བའྱི་ལྷ་རྣམས་ལས་འདས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དགའ་
བའྱི་ཟས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་ནྱི་གཟུགས་མེད་པ་དག་ན་ཡང་གཟུགས་ཡོད་
པར་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་གཟུགས་རྣམས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
བྱ་བ་དང་། གཟུགས་མེད་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞྱི་བ་གང་དག་གཟུགས་རྣམས་ལས་འདས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་
དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཅན་དག་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་
ཤེས་རྣམས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ནྱི་རང་གྱི་
གཟུགས་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འདུ་ཤེས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ས་འོག་མ་པའྱི་གཟུགས་རགས་པ་ལས་
དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི། ཁམ་གྱི་ཟས་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །བསམ་གཏན་རྣམས་ཀང་ས་འོག་
མ་པ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ས་འོག་མ་པའྱི་ཚོར་བ་ལ་
སོགས་པ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀང་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པར་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
མ་བཤད་དེ། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཟད་པར་ལས་འདས་ལ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་
དེའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་རྣམས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སྱིད་པས་སྱིད་པ་ལས་ངེས་པར་མྱི་
འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ནྱི་དེ་ྱིད་ཀྱིས་དེ་ལས་ངེས་པར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐམས་ཅད་དང་གཏན་དུ་ངེས་
པར་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་བསམ་གཏན་དག་ལ་ནྱི་གང་དེ་ན་གཟུགས་
ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པའང་རུང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བར་ཡོད་པའང་རུང་ཞེས་གསུངས་ལ། གཟུགས་མེད་
པ་དག་ལ་ནྱི་གང་དེ་ན་ཚོར་བའྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པའང་རུང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བར་ཡོད་པའང་རུང་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། དེ་དག་ན་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པའང་རུང་ཞེས་
གསུངས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལྟ་བས་ན་གཟུགས་མེད་པ་ན་གཟུགས་མེད་དོ། །དེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་ནས་ཤྱི་
འཕོས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་བསྐལ་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཏུ་གཟུགས་རྒྱུན་ཆད་པ་ལས་ཡང་སེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན།
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

གཟུགས་ནྱི་སེམས་ལས་སེ་བར་འགྱུར། །གཟུགས་ནྱི་སེམས་ལས་སེ་བར་འགྱུར། །གཟུགས་ནྱི་དེའྱི་རྣམ་པར་
སྱིན་པའྱི་རྒྱུས་ཡོངས་སུ་བསོས་པའྱི་སེམས་འཇུག་པ་རེད་པ་ལས་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་སེམས་
གཟུགས་ལ་མ་བརེན་པར་གནས་ཤེ་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གནས་པར་མྱི་འགྱུར། འདྱི་ན་དེ་ལྟ་བུ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཁམ་གྱི་ཟས་མེད་པར་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་གནས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ན་དེ་ལྟ་
བུ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་ནྱི་སར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འདྱི་ནྱི་རྫོགས་སོ།། །།འདྱི་བརོད་པར་བྱ་
སེ། ཅྱི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་དམྱིགས་པ་
ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའམ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རེ་ཞྱིག་གསུམ་མོ། །རྣམ་ཤེས་
མཐའ་ཡས་མཁའ་མཐའ་ཡས། །ཅྱི་ཡང་མེད་ཅེས་བྱ་དེ་ལྟར། །སོར་ཕྱྱིར་གངས་བཞྱིན་དུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་
ཡས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་སོ། །ཅྱི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་ཅྱིང་དེ་དག་ལ་རབ་ཏུ་
སོར་བས་དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱི་མྱིང་དེ་དག་ཡྱིན་ནོ། །དམན་ཕྱྱིར་འདུ་ཤེས་མེད། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་
པའོ། །འདུ་ཤེས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ནྱི་འདུ་ཤེས་གསལ་བ་ཡང་
མ་ཡྱིན་ལ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་ཡང་འདྱི་ལྟར་འདུ་ཤེས་ནྱི་ནད་
དོ། །འདུ་ཤེས་ནྱི་འབྲས་སོ། །འདུ་ཤེས་ནྱི་ཟུང་རྔུའོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པ་ནྱི་ཀུན་དུ་རོངས་པའོ། །འདྱི་ལྟར་འདུ་
ཤེས་མེད། འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་འདྱི་ནྱི་ཞྱི་བའོ། །འདྱི་ནྱི་ག་ནོམ་པའོ་ཞེས་བྱ་བར་སོར་བ་ཡོད་མོད་
ཀྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱིས་དེ་ལ་དེ་ལྟར་འཛིན་ཞེས་བྱས་པ་དང་། འདུ་ཤེས་རྣམས་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་
འདྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བརོད་དགོས་པར་འགྱུར་བས་དེ་ྱིད་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་སོམས་འཇུག་དངོས་གཞྱིའྱི་
རྫས། །རྣམ་པ་བརྒྱད། དེ་ལྟར་ན་འདྱི་དག་ནྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་རྫས་བརྒྱད་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་
སེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མེད་པ་བཞྱིའོ། །དེ་དག་ལས་བདུན་རྣམ་པ་གསུམ། །སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་
ལས་གཞན་པ་བདུན་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། རོ་མྱང་ལྡན་དང་དག་པ་དང་། །ཟག་མེད། རོ་མྱང་བ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་དང་། དག་པ་པ་རྣམས་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་སོ། །བརྒྱད་པ་རྣམ་པ་གྱིས།
སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་ནྱི་རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། དག་པ་པ་ཡྱིན་གྱི་ཟག་པ་མེད་པ་ནྱི་མེད་དོ། །དེ་
ལ། རོ་མྱང་མཚུངས་ལྡན་སེད་བཅས་སོ། །རོ་མྱང་བ་ནྱི་སེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཇྱིག་རེན་པ་ཡྱི་དགེ་བ་ནྱི། །དག་པ།
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འཇྱིག་རེན་པའྱི་དགེ་བ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྫས་ནྱི་དག་པ་ཞེས་བྱ་སེ། མ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་
དཀར་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དེས་ཅྱི་ཞྱིག་རོ་མྱོང་བར་བྱེད་ཅེ་ན། དེ་ནྱི་
དེས་མྱང་བྱ། སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྫས་གང་འདས་མ་ཐག་པ་དེ་ནྱི་དེས་རོ་མྱོང་བར་བྱེད་དེ། རོ་མྱང་བར་བྱ་
བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལས་ནྱི་ལངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱིས་རོ་མྱོང་བར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ནྱི་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཟག་མེད་འཇྱིག་རེན་འདས་པའོ། །འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྫས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྫས་དེ་དག་ལས་བསམ་གཏན་རྣམས་ཁོ་ན་ཡན་ལག་དང་
ལྡན་པ་ཡྱིན་གྱི་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ལ་ལྔ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ལན་ལག་
ལྔ་སེ། རོག་དཔྱོད་དང་། དགའ་བས་བདེ་དང་ཏྱིང་འཛིན་རྣམས། །རོག་པ་དང་། དཔྱོད་པ་དང་། དགའ་བ་དང་།
བདེ་བ་དང་། སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་ཡན་ལག་
ཀང་ཡྱིན་ལ་བསམ་གཏན་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་ཡན་ལག་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གག་གོ །ཡན་ལག་བཞྱི་
པའྱི་དམག་ཇྱི་ལྟ་བར་ཡན་ལག་ལྔའྱི་བསམ་གཏན་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གྱིས་པ་ལ་ནྱི་ཡན་ལག་བཞྱི། རབ་དད་
དང་ནྱི་དགའ་ལ་སོགས། །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་ཡན་ལག་བཞྱི་སེ། ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་དང་། དགའ་བ་དང་།
བདེ་བ་དང་། སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་བཏང་སོམས་དང་། །དྲན་དང་ཤེས་རབ་བདེ་དང་
གནས། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་ཡང་ཡན་ལག་ལྔ་སེ། བཏང་སོམས་དང་། དྲན་པ་དང་། ཤེས་བཞྱིན་དང་
བདེན་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །གནས་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས། ཡང་དག་པའྱི་
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། གང་སེམས་གནས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་གནས་པའོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །མཐའ་ན་བཞྱི་དྲན་བཏང་སོམས་དང་། །བདེ་མྱིན་སྡུག་མྱིན་ཏྱིང་འཛིན་རྣམས། །མཐའ་མ་ནྱི་བསམ་གཏན་
བཞྱི་པའོ། །དེ་ལ་ཡན་ལག་བཞྱི་སེ། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་དང་། བཏང་
སོམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། དྲན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ཏྱིང་འཛིན་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །དེ་དག་ནྱི་
བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ཡྱིན་ཏེ། དང་པོ་དང་གསུམ་པ་དག་ལ་ནྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། གྱིས་པ་དང་བཞྱི་པ་དག་ལ་ནྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱིང་གྱི་སོ་ནས་ནྱི་དེ་ལྟའོ། །རྫས་སུ་
བཅུ་གཅྱིག རྫས་སུ་ནྱི་དེ་དག་བཅུ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ལྔའོ། །གྱིས་པ་ལ་ནྱི་ནང་རབ་ཏུ་
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དང་བ་ལྷག་གོ །གསུམ་པ་ལ་ནྱི་བཏང་སོམས་དང་། དྲན་པ་དང་། ཤེས་བཞྱིན་དང་། བདེ་བ་རྣམས་སོ། །བཞྱི་པ་
ལ་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བའོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་སྨྲས་པ། ཡན་ལག་གང་དག་
བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱིས་པ་ན་ཡང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། མུ་བཞྱི་སེ། མུ་དང་པོ་ནྱི་རོག་པ་དང་།
དཔྱོད་པ་དག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་དང་སེམས་རེ་གཅྱིག་
པ་ྱིད་དོ། །མུ་བཞྱི་པ་ནྱི་བཤད་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་སོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བསམ་གཏན་
གྱི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་དུ་སར་བར་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ཡོད་པའྱི་བདེ་བ་
རྫས་གཞན་དུ་བརོད་ཅེ་ན། འདྱི་ལྟར་དེའྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཚོར་བ་ཡྱིན་ལ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ན། ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་
བདེ་བ་ཡྱིན། བསམ་གཏན་དང་པོ་དག་ན་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ལ་བདེ་བ་ཞེས་བཤད་དོ། །འདྱི་ལ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
སངས་པ་བདེ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་ནྱི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ག་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། སོམས་པར་
འཇུག་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་ན་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་གྱིས་ན་དེ་ལུས་ཀྱི་ཡྱིན་
པར་ནྱི་མྱི་རུང་སེ། སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེམས་ལས་
བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དགའ་བ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགའ་བ་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་ཡྱིན་ན། བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་
བདེ་བ་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་བ་མེད་དོ། །དེ་གྱིས་རྣམ་གངས་ཀྱིས་བསམ་གཏན་ན་ཡོད་པར་ཡང་རྱིགས་པ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡན་ལག་ལྔ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་
ནྱི་ཁོ་ན་སེ། བསམ་གཏན་གསུམ་ཆར་ན་ཡང་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་ཁོ་ན་ཡན་ལག་ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །འོ་ན་མདོ་ལས། བདེ་བའྱི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་རེག་པས་རེག་པ་ན་ལུས་ཀྱི་
དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བའྱི་རྣམ་པ་བདེ་བ་སྱིམ་པ་སེ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་ཞེས་བྱའོ་
ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཚིག་དེ་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སོ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སེ་པ་གཞན་ཐམས་
ཅད་ལས་ལུས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཁོ་ན་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མྱོང་ལ་ཞེས་རང་གྱི་སས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡྱིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱིས་སོ་ཞེ་ན་ནྱི། དེ་སྐད་བཤད་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། བསམ་གཏན་
བཞྱི་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་མང་བཞྱིན་དུ་བདེ་བ་མ་སོས་པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་བདེ་བའྱི་ཚོར་བ་དང་
མཐུན་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་བདེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི། གསུམ་པ་ན་ཡོད་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་བདེ་བར་མ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གསུངས་པ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་བཏང་སོམས་ཀྱིས་བཅོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ས་མ་གྱིས་པས་
དེ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པས་བཏང་སོམས་ཁོ་ནས་དེ་འཕེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་གྱི་ཚེ་འཕགས་པ་ན་ཐོས་རབ་
ཏུ་དབེན་པའྱི་བདེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་གནས་པ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་མདོ་
འདྱི་ལས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་དང་བདེ་བ་གྱིས་ཐ་དད་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཁོ་ན་བདེ་བ་མ་
ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་ཞེ་ན། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཁྱད་
པར་ལས་སེས་པ་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་རླུང་གྱིས་ལུས་ལ་རྒྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གལ་ཏེ་ཕྱྱི་རོལ་དུ་རྣམ་པར་གཡེངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་མས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ།
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པ་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་ནང་དུ་འབྱུང་བའྱི་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་མཐུན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེས་པའྱི་ཚེ་ལངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོས་གཟུགས་ན་སོད་པའྱི་རེག་བྱ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
མྱི་སེའོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤྱིན་ཏུ་སངས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡན་ལག་ཅུང་ཟད་
ཅྱིག་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་རུང་བས་རེག་བྱ་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ཟག་པ་མེད་པ་དག་ཏུ་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལུས་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་
གསུངས་པས་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན་ནྱི་ཟག་པ་མེད་
པ་ྱིད་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །གལ་ཏེ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། མྱིག་ཇྱི་སེད་པ་ཞེས་འབྱུང་
བའྱི་མདོ་འདྱི་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། རེག་བྱ་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་ལས་དགོངས་ཏེ་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་ཡན་ལག་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་
ནྱི་ཟག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ཅྱིག་ཅར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ེས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། གལ་ཏེ་བདེ་
བ་དང་དགའ་བ་ཕྲད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡན་ལག་ལྔ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་བསན་
པས་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། སེམས་རྱིང་བ་དང་ཞྱིབ་པ་གྱིས་
འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ེས་པ་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡོད་པའྱི་
ཡན་ལག་ལྔ་པོ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཁོ་ན་ལས་ཡན་ལག་གྱིས་དང་གསུམ་དང་བཞྱི་བོར་ནས་བསམ་
494

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ནྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ྱིད་
དུ་བཤད་ལ། དེ་དག་ལས་བོར་བས་ནྱི་བསམ་གཏན་ཕྱྱི་མ་རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལྔ་ཁོ་ན་ཡན་ལག་ྱིད་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ཕན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། རོག་པ་
དང་དཔྱོད་པ་གྱིས་པས་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་དག་ཆེས་ཕན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་དེ་སྐད་དུ་རྒོལ་བ་ཡོད་
མོད་ཀྱི་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ནྱི་ཇྱི་སེད་མངོན་པ་དེ་ལྟར་མྱི་སོན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་དཔྱད་པར་བྱ་བ་
ཡྱིན་ནོ། །ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་འདྱི་ཅྱི་ཞེ་ན། རོག་པ་དང་དཔྱོད་པའྱི་འཁྲུག་པ་དང་བྲལ་བས་
རྒྱུད་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་གྱུར་པ་ནྱི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ཡྱིན་ཏེ། རོག་པ་དང་དཔྱོད་པས་དཀྲུགས་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་ཆུ་བོ་
དབའ་རབས་དང་བཅས་པ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་མ་དང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ནྱི་དེ་རྫས་གཞན་མ་ཡྱིན་པས་ཇྱི་ལྟར་ན་
རྫས་སུ་ཡན་ལག་བཅུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བས་ན། རབ་ཏུ་དང་བ་དད་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་
ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མམ་པར་གཞག་པའྱི་ས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པ་སེ་སེ། དེ་ནྱི་འདྱིར་ནང་རབ་ཏུ་
དང་བ་ཞེས་བྱའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀང་རྫས་གཞན་མ་ཡྱིན་ལ་
ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ཡང་རྫས་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྫས་གཞན་མེད་ན་ཇྱི་ལྟར་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ྱིད་དུ་འགྲུབ་
ཅེ་ན། སེམས་ཅན་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཀང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་བསན་
བཅོས་ཀྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགའ་བ་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་
ཆུད། གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ཇྱི་ལྟར་སེ་པ་གཞན་དག་འདོད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་པ་གཞན་དག་ཇྱི་ལྟར་འདོད་ཅེ་
ན། དགའ་བ་ནྱི་སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་གཞན་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་ཡྱིད་བདེ་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་ཆར་
གྱི་ཡང་བདེ་བ་ཡྱིན་པར་འདོད་དོ། །བསམ་གཏན་དག་ན་ཡོད་པའྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་ཡྱིན་པར་མྱི་རུང་བ་
ྱིད་ཀྱི། ལུས་རྣམས་གྱིས་ཕྱྱིར་དགའ་ཡྱིད་བདེ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྒྱུར་པའྱི་མདོ་ལས་
བསམ་གཏན་གསུམ་པ་བཀའ་སྩལ་ནས་འདྱིར་འདྱིའྱི་ཡྱིད་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་སེས་པ་མ་ལུས་པར་འགག་པར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ལ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་ནྱི་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་འགག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀའ་
སྩལ་ཏོ། །ཡང་བདེ་བ་ཡང་སྤངས་ཏེ་ས་ནས་སྡུག་བསལ་ཡང་སྤངས་ཤྱིང་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ཡང་
ནུབ་པས་ཞེས་གསུངས་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ཡྱིད་བདེ་བའྱི་དབང་པོ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བས་ན་དགའ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིད་བདེ་བ་ཡྱིན་གྱི་བདེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་དག་
ལ་ཡང་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡན་ལག་དེ་དག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། མེད་དོ། །དེ་དག་ན་ཅྱི་ཞྱིག་མེད་ཅེ་ན། ོན་
མོངས་ཅན་ལ་དགའ་བདེ་དང་། །དྲན་དང་ཤེས་བཞྱིན་དྲན་པ་དང་། །བཏང་སོམས་དྲན་པ་དག་པ་མེད། །བསམ་
གཏན་དང་པོ་ལ་ནྱི་བདེ་བ་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་མེད་དེ། ོན་མོངས་པ་ལས་དབེན་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་ནྱི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་མེད་དེ། ོན་མོངས་པས་རོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ནྱི་
དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞྱིན་མེད་དེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་བདེ་བས་ཀུན་དུ་རོངས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ལ་
ནྱི་བཏང་སོམས་དང་དྲན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་མེད་དེ། ོན་མོངས་པས་དྲྱི་མ་ཅན་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེ་ཞྱིག་
ཁ་ཅྱིག་དེ་སྐད་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ཤྱིན་ཏུ་སངས་བཏང་སོམས། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་པོ་དང་
གྱིས་པ་དག་ན་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་མེད་ལ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་དག་ན་ནྱི་བཏང་སོམས་མེད་དེ། དེ་གྱིས་
ནྱི་དགེ་བའྱི་ས་མང་པོ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསམ་གཏན་གསུམ་ནྱི་སོན་
དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཡོ་བ་དང་བཅས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། སོན་བརྒྱད་ལས་ནྱི་གོལ་བའྱི་
ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡྱིན། །སོན་དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། །རོག་དང་དཔྱོད་དང་དབུགས་དག་
དང་། །བདེ་བ་ལ་སོགས་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །རོག་པ་དང་། དཔྱོད་པ་དང་། བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། ཡྱིད་
བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་། དབུགས་རྔུབ་པ་དང་དབུགས་འབྱུང་བ་སེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ན་ནྱི་སོན་
བརྒྱད་པོ་དེ་དག་གཅྱིག་ཀང་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་མྱི་གཡོ་བ་ཞེས་བཤད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་བཞྱི་པ་ནྱི་
རོག་པ་དང་། དཔྱོད་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་དག་གྱིས་གཡོ་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གཡོ་བ་ཡྱིན་ཏེ།
མདོ་ལས་རླུང་མེད་པའྱི་མར་མེ་དཔེར་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ན་ནྱི་དགའ་བ་
ཞེས་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་བདེ་བ་ཡོད་པར་བཤད། གསུམ་པ་ན་ནྱི་བདེ་བ། བཞྱི་པ་ན་ནྱི་བཏང་སོམས་ཡོད་པར་
བཤད་ན། དེ་ཅྱི། སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་བསམ་གཏན་དག་ན་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ྱིད་
སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་དག་ན་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་
དག་ན་ནྱི། །ཡྱིད་བདེ་བ་དང་བཏང་སོམས་དང་། །བཏང་སོམས་ཡྱིད་བདེ་བདེ་བ་དང་། །བཏང་སོམས་བཏང་
སོམས་ཚོར་བ་ཡོད། །སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ནྱི། ཚོར་བ་གསུམ་ཡོད་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་
496
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གསུམ་པའྱི་བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་བཞྱི་པའྱི་བཏང་སོམས་
སོ། །སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ན་ནྱི་ཚོར་བ་གྱིས་ཏེ། ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་བཏང་སོམས་
སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་། རྣམ་པར་
ཤེས་པའྱི་ཚོགས་བཞྱི་པའྱི་བཏང་སོམས་སོ། །སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ན་ནྱི་ཚོར་བ་གྱིས་ཏེ། ཡྱིད་ཀྱི་
ས་པའྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་བཏང་སོམས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བདེ་བ་མེད་
དོ། །སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ནྱི་ཚོར་བ་གྱིས་ཏེ། ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་བདེ་བ་དང་། བཏང་སོམས་སེ་
བའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ན་ནྱི་བཏང་སོམས་ཁོ་ན་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་
ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་གསུམ་མེད་པ་ལ་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དག་ཀང་མེད་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་དེ་དག་གྱིས་
མཐོང་བ་ནས་རེག་པའྱི་བར་དུ་འགྱུར། ཇྱི་ལྟར་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་ཅེ་ན། དེ་དག་ཏུ་
སེས་པ་རྣམས་ལ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ་རང་གྱིས་ས་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གྱིས་པ་སོགས་ན་ལུས་མྱིག་དང་། །རྣ་བའྱི་རྣམ་ཤེས་རྣམ་རྱིག་སོང་། །གང་
ཡྱིན་དེ་ནྱི་དང་པོར་གཏོགས། །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ན་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སེམས་བཞྱིན་དུ་གང་
གྱིས་ན་དེ་དག་གྱིས་མཐོང་བས་ན་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་པའྱི་བར་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི
ས་པའྱི་མྱིག་དང་། རྣ་བ་དང་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་པ་
མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་དོ། །དེ་ལུང་མ་བསན་ོན་མོངས་མྱིན། །དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་བསམ་གཏན་དང་
པོའ ་ི ས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མ་བསྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། དམན་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་གྱི་བྱ་
བ་རྫོགས་སོ།། །།ཡང་དག་པ་ས་ལ་སོགས་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་འཐོབ་ཅེ་ན།
དེ་དང་མྱི་ལྡན་འདོད་ཆགས་བྲལ། །སེ་བ་ལས་ནྱི་དག་པ་འཐོབ། །དེ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་ནམ་
གཟུགས་མེད་པ་དག་ས་འོག་མ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའམ། སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་མ་གཏོགས་པ་ས་འོག་
མར་སེ་བ་ལས་འཐོབ་སེ། དེ་ནྱི་སེ་བས་འཐོབ་པ་མེད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཞེས་བརོད་ཅེ་ན། དག་པ་
པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་སོར་བ་ལས་ཀང་ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་དག་པ་པ་འཐོབ་ལ། ཡོངས་སུ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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མས་པ་ལས་ཀང་མས་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འཐོབ་བོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་དག་པ་པ་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བས་འཐོབ་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་འདོར་བར་འགྱུར་བ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་
ཡོངས་སུ་མས་པ་དང་སེ་བས་འཐོབ་པ་དང་། འདོར་བར་འགྱུར་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་དང་
པོ་མས་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པར་རོ། །དེ་ནྱི་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་འཐོབ་ལ། ཚངས་པའྱི་
འཇྱིག་རེན་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་འདོར་རོ། །ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་
ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ལས་འཐོབ་ལ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་ལས་
འདོར་རོ། །གང་ནས་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་སེ་བ་ན་འཐོབ་ལ། དེས་ན་འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་སེ་བ་ན་འདོར་
རོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཟག་མེད་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་ཡྱིས། །དེ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ལས་འཐོབ། །ཅེས་བྱ་བར་སོར་
རོ། །དེ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཟད་པ་ཤེས་པ་ལས་ཀང་མྱི་སོབ་པ་འཐོབ་ལ། དབང་པོ་འཕོ་བ་ལས་ཀང་སོབ་པ་དང་མྱི་
སོབ་པ་འཐོབ་བོ། །ངེས་པར་འཇུག་པ་ལས་ཀང་དང་པོ་ྱིད་དུ་ཟག་པ་མེད་པ་འཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན།
མཐར་གྱིས་པས་མྱི་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་གདོན་མྱི་ཟ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འཐོབ་པ་དེ་ལྟར་བཤད་
དོ། །ོན་མོངས་ཅན་མས་སེ་བ་ཡྱིས། །དེ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ལས་འཐོབ། །ཅེས་བྱ་བ་ཁོ་ནར་སར་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་
ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་ན་ཡོངས་སུ་མས་པ་ལས་འཐོབ་བོ། །གལ་ཏེ་ས་གོང་
མ་ལས་ན་ས་འོག་མར་སེས་ན་སེ་བས་འཐོབ་བོ། །སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྫས་གང་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དུ་
ཞྱིག་སེ་ཞེ་ན། ཟག་པ་མེད་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི མཇུག་ཐོགས་སུ་དྲུག་སེ་སེ། རང་གྱི་ས་པ་དང་བསམ་
གཏན་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ས་པའྱི་དག་པ་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་གཞན་དག་གོ །ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་
མཆེད་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བདུན་ཏེ་རང་གྱི་ས་པ་དང་རྣམ་ཤེས་དང་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་ས་
པའྱི་དག་པ་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི དག་པ་ཁོ་ན་སེ། ཟག་པ་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བརྒྱད་དེ། རང་གྱི་ས་པ་དང་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་།
བཞྱི་པ་དང་། དང་པོའ ་ི ས་པའྱི་དག་པ་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་དག་གོ །རྣམ་ཤཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་མཇུག་
ཐོགས་སུ་དགུ་སེ། རང་གྱི་ས་པ་གྱིས་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་དང་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ས་
པ་བཞྱི་དང་། ཅྱི་ཡང་མེད་པ་དང་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ་ི ས་པ་གསུམ་མོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མེད་པ་གཞན་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཡང་རྫས་བཅུ་སར་བར་བྱའོ། །འདྱི་ནྱི་མདོར་བསྡུ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཟག་པ་མེད་
པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ། ལྟག་འོག་གསུམ་པའྱི་བར་དགེ་བ་སེ་བའོ། །དགེ་བ་སོས་པ་ནྱི་དག་པ་པ་དང་། ཟག་པ་
མེད་པ་གཟུང་སེ། དགེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྫས་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་
སུ་རང་གྱི་ས་པ་དང་ས་གོང་མ་དང་། འོག་མ་ས་གསུམ་པའྱི་བར་གྱི་དག་པ་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་སེ་སེ། ཐོད་
རྒལ་དུ་སོམས་པར་འཇུག་པར་བྱེད་པས་གསུམ་པ་ལས་ཕན་ཆད་དུ་ནྱི་རྒལ་བར་མྱི་ནུས་སོ། །རེས་སུ་ཤེས་
པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་གཟུགས་མེད་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གྱི་ཆོས་ཤེས་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།
དེའྱི་རེན་དང་དམྱིགས་པ་འོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ཟག་པ་མེད་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་
དག་པ་ལས་དེ་བཞྱིན། རྱིག་པར་བྱ་ལ། རང་གྱི་ས་པའྱི་ོན་མོངས་ཀང་། །དག་པ་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ལྷག་
པར་རང་གྱི་ས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་སེའོ། །ལྷག་མ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་ལས་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཟག་
པ་མེད་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་སེ་བ་མེད་དོ། །ོན་མོངས་ཅན་ལས་རང་དག་དང་། །ོན་
མོངས་པ་ཅན་གྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྫས་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་རང་གྱི་ས་པའྱི་དག་པ་པ་དང་ོན་མོངས་
པ་ཅན་དག་སེའོ། །འོག་མའྱི་དག་ཅྱིག་ཀང་། ོན་མོངས་པས་གཟྱིན་བ་ནྱི་འོག་མའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་
དག་པ་པ་ལ་ཡང་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་འོག་མར་འཕོ་ན་ནྱི་
དགེ་བ་ལས་འཕོས་པ་ཡྱིན་གྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་ཡོངས་སུ་མ་བཅད་ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
འཕོ་ཞེ་ན། སོན་འཕངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སོན་འདྱི་སམ་དུ་འོག་མའྱི་དག་པ་པ་ནྱི་བླའྱི་གོང་མའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་འདོད་པར་འགྱུར་ལ། སོན་གྱི་བསམ་པ་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རེས་སུ་
འབྲངས་ཏེ། བསམས་ནས་གྱིད་ལོག་པར་འདོད་པའྱི་དུས་སུ་སད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཟག་པ་མེད་པ་ནྱི་ོན་མོངས་
པ་ཅན་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་སེའོ། །སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཕྱྱིར་དག་པ་པ་
དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རང་གྱི་ས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཁོ་ན་སེའྱི་གཞན་གྱི་ས་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་བཤད་ཀྱི། འཆྱི་འཕོ་དག་ལས་ོན་མོངས་ཀུན། །འཆྱི་འཕོ་བའྱི་ཚེ་སེ་བས་ཐོབ་པའྱི་
དག་པ་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་སེའོ། །ོན་མོངས་ཅན་ལས་གོང་མ་
མྱིན། །འཆྱི་འཕོ་བའྱི་ཚེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རང་གྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ས་པ་དང་ས་འོག་མ་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་སེའྱི་ས་གོང་མ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དག་པ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཟག་
པ་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྫས་སེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དག་པ་མས་པའྱི་ཆ་
མཐུན་སོགས། །རྣམ་བཞྱི། དག་པ་པ་ནྱི་མས་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། གནས་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་།
ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། རྣམ་པ་བཞྱིའོ། །སྱིད་པའྱི་རེ་མོ་
མན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་མ་གཏོགས་སོ། །འདྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཅྱི་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་གོ་
རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ོན་མོངས་སེ་དང་རང་ས་དང་། །གོང་དང་ཟག་མེད་རེས་མཐུན་པའོ། །མས་པའྱི་ཆ་དང་
མཐུན་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའོ། །གནས་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནྱི་རང་གྱི་ས་དང་རེས་
སུ་མཐུན་པའོ། །ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ནྱི་ས་གོང་མ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའོ། །ངེས་པར་
འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པ་སེ། ཟག་པ་མེད་པ་ནྱི་དེ་ལས་སེའོ། །ཡང་
བཞྱི་པོ་དེ་དག་ལས་གང་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དུ་ཞྱིག་སེ་ཞེ་ན། མས་ཆ་མཐུན་སོགས་མཇུག་ཐོགས་
སུ། །གྱིས་དང་གསུམ་དང་གསུམ་དང་གཅྱིག །མས་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནྱི་མས་པ་དང་བརེན་
པའོ། །དེའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་གྱིས་སེ་སེ། མས་པ་དང་གནས་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དག་གོ །གནས་པའྱི་
ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་གསུམ་སེ། ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་མ་གཏོགས་སོ། །ཁྱད་
པར་ཅན་གྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་གསུམ་སེ། མས་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་མ་གཏོགས་
སོ། །ངེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནྱི་གཅྱིག་སེ། དེ་གཅྱིག་པུ་སེའོ། །ཐོད་རྒལ་གྱི་
སོམས་པ་འཇུག་པ་ཇྱི་ལྟར་སེ་ཞེ་ན། ས་བརྒྱད་རྣམ་གྱིས་འབྲེལ་པ་དང་། །གཅྱིག་རྒལ་སོང་ཞྱིང་འོངས་ནས་
ནྱི། །རྱིས་མྱི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ། །ཐོད་རྒལ་གྱི་ནྱི་སོམས་འཇུག་ཡྱིན། །ས་བརྒྱད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་བསམ་
གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་སོ། །རྣམ་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་
པ་དང་ཟག་པ་མེད་པའོ། །འབྲེལ་པ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུའོ། །གཅྱིག་རྒལ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རེ་རེ་རྒལ་
ནས་སོ། །སོང་ཞྱིང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་སོམས་པར་ཞུགས་ནས་སོ། །འོངས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པར་སོམས་པར་ཞུགས་ནས་སོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ས་བརྒྱད་དང་ཟག་པ་མེད་
པའྱི་ས་བདུན་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སོ་ནས་བྱང་བར་
500

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

བྱས་ནས། ཕྱྱིས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་གསུམ་པ་ལ་སོམས་
པར་འཇུག་ཅྱིང་། དེ་ནས་ནྱི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལ། དེ་ནས་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ལ་
སོམས་པར་འཇུག་གོ །དེ་བཞྱིན་དུ་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པ་ཡང་བྱང་བར་བྱས་ནས་ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀང་
རེ་རེ་རྒལ་ཞྱིང་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པར་སོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་ཐོད་རྒལ་དུ་
སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཚེ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་པོ་ནས་ཟག་པ་མེད་པའྱི་བསམ་
གཏན་གསུམ་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་། དེ་ནས་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་
མཆེད་ལ། དེ་ནས་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་
ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པར་ཡང་སོམས་པར་འཇུག་པ་དེའྱི་ཚེ་རྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྫས་གསུམ་པར་འགོ་བའྱི་
ཕྱྱིར་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བའྱི་ཕྱྱིར་བཞྱི་པ་ལ་ནྱི་སོམས་པར་མྱི་འཇུག་གོ །དེ་ཡང་གྱིང་
གསུམ་དུ་དུས་དང་མྱི་སོར་བར་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་དག་བཅོམ་པ་ཁོ་ནས་སེད་པར་བྱེད་དེ། ོན་མོངས་པ་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཐོང་བས་འཐོབ་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་བ་ཡྱིན་ཡང་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་
གལ་ཏེ་ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ཡང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རེན་གང་གྱིས་བསམ་གཏན་
དང་གཟུགས་མེད་པ་དུ་ཞྱིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ཅེ་ན། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་རང་དང་ནྱི། །འོག་སའྱི་
རེན་ཅན་སྱིད་པའྱི་རེ་མོར་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ལ་འོག་མ་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་
བྱེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རང་གྱི་ས་དང་ས་འོག་མར་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གོང་དུ་
སེས་པ་སོམས་པར་འཇུག་པ་འོག་མ་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱེད་ཅེ་ན། འདྱི་ལྟར་དེ་ལ་འོག་དགོས་མེད། །དེ་ལ་ནྱི་
སོམས་པར་འཇུག་པ་འོག་མའྱི་རྫས་ཀྱི་ས་ཅུང་ཟད་ཀང་དགོས་པར་མྱི་བྱེད་དེ་དམན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྱིར་
བསན་པ་བྱས་ནས་དམྱིགས་ཀྱིས་སོན་པར་བྱེད་དེ། སྱིད་རེར་འཕགས་པ་ཅྱི་ཡང་མེད། །མངོན་སུམ་བྱས་ནས་
ཟག་པ་ཟད། །འཕགས་པ་སྱིད་པའྱི་རེ་མོར་སེས་པ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་མངོན་སུམ་
དུ་བྱས་ནས་ཟག་པ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་དེར་སེས་པ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ཅེ་ན། རང་གྱི་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། དེ་ཡང་ེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པ་འདྱི་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡྱིན་ཞེ་ན། སེད་བཅས་རང་གྱི་སྱིད་ལ་དམྱིགས། །རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་ས་པའྱི་
སྱིད་པ་ལ་དམྱིགས་སོ། །སྱིད་པ་སོས་པ་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་དངོས་པོ་གཟུང་ངོ་། །འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་འོག་མ་ལ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ས་རྣམས་ནྱི་སྱིད་པས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་གོང་མ་ལ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་བ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་
དགེ་ཡུལ་ཡོད་དགུ་ཡྱིན། །དགེ་བའྱི་བསམ་གཏན་དག་པ་དང་། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་བསམ་གཏན་དེའྱི་དམྱིགས་
པ་ནྱི་འདུས་བྱས་སམ་འདུས་མ་བྱས་གང་ཅྱི་ཡོད་ཀང་རུང་བ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་མེད་དངོས་གཞྱི་
དགེ་རྣམས་ཀྱི། །སོད་ཡུལ་ཟག་བཅས་འོག་མ་མྱིན། །གཟུགས་མེད་པའྱི་དངོས་གཞྱི་དགེ་བ་རྣམས་ཀྱི་
དམྱིགས་པ་ནྱི་ས་འོག་མ་པའྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ས་པ་དང་། ས་གོང་མ་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དམྱིགས་པ་ཟག་པ་མེད་པ་ནྱི་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་
གྱི་ཆོས་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་ས་འོག་མའྱི་འགོག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ེར་བསོགས་
ཀྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ས་འོག་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པ་
རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ལས། ཟག་པ་མེད་པས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤོང་ངོ་། །དག་པ་པས་ཀང་མྱི་སྤོང་
ན། །ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱིས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་འོག་མ་ལ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ལ། དེ་ྱིད་དེའྱི་གེན་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རང་གྱི་ས་ན་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པའྱི་ཕྱྱིར་གོང་མ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ེར་བསོགས་དག་པས་ཀང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་
ེར་བསོགས་ནྱི་དག་པ་པས་ཀང་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤོང་སེ། ས་འོག་མ་པའྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ེར་བསོགས་དུ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། །དེ་དག་ལ་ནྱི་ེར་བསོགས་བརྒྱད། །རེ་རེ་ལ་གང་གྱིས་དེ་ལ་འཇུག་པ་
རེ་རེ་ཡོད་དོ། །ཅྱི་དེ་དག་ཀང་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ལ་དེ་དག་ལ་ཚོར་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།
སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ཏེ། དག་པ་བདེ་མྱིན་སྡུག་བསལ་མྱིན། །དེ་དག་ནྱི་དག་པ་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་བཏང་སོམས་ཀྱི་
དབང་པོ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དག་ཀང་ཡྱིན་ཏེ། འབད་དེ་དྲང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ས་འོག་མ་པ་
ལས་ཡྱིད་འབྱུང་བ་དང་མ་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་མྱང་བ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དང་པོ་འཕགས་པའང་། ེར་བསོགས་ཀྱི་དང་པོ་ནྱི་མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་སེ།
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

དེ་ནྱི་དག་པ་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ེར་བསོགས་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་
ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་མམ་པར་གཞག་པ་ལ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ྱིད་དགག་གོ །ཁ་ཅྱིག་གསུམ།
ཁ་ཅྱིག་ནྱི་མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡང་འདོད་དོ། །ེར་བསོགས་ཞེས་ཀང་
འབྱུང་། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་ཀང་འབྱུང་ན། ཅྱི་འདྱིའྱི་དོན་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་གམ། འོན་ཏེ་དོན་ཐ་དད་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། དོན་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ེར་བསོགས་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ལ། རོག་མེད་
བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ཁོ་ན་རོག་པ་དང་། མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་
ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་གཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་
སོགས་པ་ན་རྣམ་པར་མྱི་གཞག་པ་སེ། ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ནྱི། །རྣམ་
གསུམ། རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་དག་པ་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བདེ་མྱིན་སྡུག་
མྱིན། འདྱི་ལ་བདེ་བ་ཡང་མེད་པས་ན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་སེ། བཏང་སོམས་ཀྱི་
དབང་པོ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་དང་བཅས་པས་དྲང་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། དགའ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ལམ་དཀའ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་
བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དེའྱི་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ཚངས་ཆེན་འབྲས་བུ་
ཅན། །བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་བསོམས་ནས་ཚངས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་
ཅད་མདོར་བསྡུས་ཏེ། མདོ་ལས་རོག་པ་དང་བཅས་ཤྱིང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། རོག་པ་
མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་དང་། རོག་པ་ཡང་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཡང་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་
དུ་བཀའ་སྩལ་ཏེ། དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ན་ནྱི། རོག་པ་ཙམ་ཞྱིག་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོག་པ་
མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱས་ཟྱིན་ཏོ། །དེ་མན་ཆད་རོག་དཔྱོད་བཅས་
པའྱི། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་མན་ཆད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་། མྱི་
ལོགས་པ་མེད་པ་ནྱི་རོག་པ་དང་བཅས་ཤྱིང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡན་ཆད་གྱི་ག་མེད་པས་
ན། །འདྱི་ན་གྱི་ག་མེད་པ་སེ། །བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་
ེར་བསོགས་ནས་སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི བར་ནྱི་རོག་པ་ཡང་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཡང་མེད་པའོ། །ཡང་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཏྱིང་འཛིན་དང་། སོན་པ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། མཚན་མ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
གསུམ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ། མཚན་མེད་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པ་དང་། །འགོག་པའྱི་རྣམ་པ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་མཚན་མ་མེད་པ་སེ། རྣམ་པ་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་མཚན་མ་བཅུ་དང་
བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མཚན་མ་མེད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་མཚན་མ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
ཡྱིན་ཏེ། མཚན་མ་བཅུ་ནྱི་ཡུལ་ལྔ་དང་ཕོ་དང་མོ་དང་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་རྣམས་སོ། །སོང་ྱིད་བདག་
མེད་སོང་ྱིད་དུ། འཇུག་པའོ། །བདག་མེད་པ་དང་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཏྱིང་
ངེ་འཛིན་ནྱི་སོང་པ་ྱིད་དེ། རྣམ་པ་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོན་པ་མེད་པ་ནྱི། དེ་ལས་གཞན་བདེན་རྣམ་པ་
དང་། །བདེན་པ་ལྷག་མའྱི་རྣམ་པ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་སོན་པ་མེད་པ་སེ། རྣམ་པ་
བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བ་དང་དེའྱི་རྒྱུ་དག་གྱིས་ཡྱིད་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལམ་ཡང་གདོན་
མྱི་ཟ་བར་གཟྱིངས་ལྟ་བུར་དོར་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་སོན་པ་མེད་
པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལས་འདའ་བར་མངོན་སུམ་དུ་ཕྱོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་
སོང་པ་དང་བདག་མེད་པ་དག་གྱིས་ནྱི་ཡྱིད་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་རྣམ་པ་
གྱིས་ཏེ། དག་དང་དྲྱི་མ་མེད། འཇྱིག་རེན་པ་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དག་པ་པ་ཡང་
ཡྱིན་ལ་ཟག་པ་མེད་པ་དག་ཀང་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་རེན་པ་རྣམས་ནྱི་ས་བཅུ་གཅྱིག་ན་ཡོད་དོ། །འཇྱིག་རེན་ལས་
འདས་པ་རྣམས་ནྱི་གང་ན་ལམ་ཡོད་པ་ན་ཡོད་དོ། །དེ་དག །དྲྱི་མེད་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་མོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
གསུམ་པོ་དེ་དག་དྲྱི་མ་མེད་པ་ནྱི་ཐར་པའྱི་སོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་སོང་པ་ྱིད་དང་། རྣམ་པར་
ཐར་བའྱི་སོ་སོན་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་མཚན་མ་མེད་པ་སེ། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་གསུམ་ཞེས་
བྱའོ། །ཡང་། སོང་ྱིད་སོང་ྱིད་ཅེས་ལ་སོགས། །གཞན་ཡང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་མོ། །ཞེས་བྱ་བ་སེ། སོང་པ་
ྱིད་སོང་པ་ྱིད་དང་། སོན་པ་མེད་པ་སོན་པ་མེད་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་མཚན་མ་མེད་པའོ། །སོང་པ་ྱིད་
ལ་སོགས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱིང་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་དག་ལས། གྱིས་ནྱི་སོང་དང་མྱི་རག་པར། །མྱི་
སོབ་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གཞན་གྱིས་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
སོང་པ་ྱིད་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོང་པའྱི་རྣམ་པར་དམྱིགས་སོ། །སོན་པ་མེད་པ་སོན་
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པ་མེད་པ་ཡང་མྱི་སོབ་པའྱི་སོན་པ་མེད་པ་ལ་མྱི་རག་པའྱི་རྣམ་པར་དམྱིགས་སོ། །སྡུག་བསལ་བར་ཡང་མ་
ཡྱིན་ལ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཟག་པ་མེད་པ་ནྱི་དེའྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལམ་གྱི་
རྣམ་པ་རྣམས་སུ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། སུན་འབྱུང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚན་མ་མེད་པ་མཚན་མེད་
ནྱི། །ཞྱི་བར་མ་བརགས་ཟད་པ་ལ། །མཚན་མ་མེད་པ་མཚན་མ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་མཚན་
མ་མེད་པའྱི་སོ་སོར་མ་བརགས་པས། འགོག་པ་ལ་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པར་དམྱིགས་ཏེ། ཟག་པ་མེད་པ་ལ་སོ་སོར་
བརགས་པས། འགོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འགོག་པ་དང་། ག་ནོམ་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་རྣམ་པར་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱི་འགོག་པ་དང་། ཐུན་མོང་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། བྲལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གཞན་འདྱི་དག་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་ཟག་བཅས། འཕགས་པའྱི་ལམ་
ལ་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཟག་པ་མེད་པ་དག་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དུ་སེད་པར་བྱེད་ཅེ་ན། མྱིའྱི་ནང་། མྱི་རྣམས་
ཀྱི་ནང་ཁོ་ནར་སེད་ཀྱི་ལྷ་དག་གྱི་ནང་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སུ་ལ་སེ་ཞེ་ན། མྱི་གཡོ་ལ་དག་བཅོམ་པ་གཞན་ལ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །ས་དུ་བ་ཞྱིག་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ེར་བསོགས་བདུན་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །ེར་བསོགས་བདུན་མ་
གཏོགས་པ་ས་གཞན་བཅུ་གཅྱིག་པོ་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་། མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་ཁྱད་
པར་ཅན་དང་། བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ན་ཡོད་དོ། །ཡང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པ་བཞྱི་སེ།
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པ་ཀུན་ཏུ་བརེན་བསོམས་པར་བྱས་ལན་མང་དུ་བྱས་ན། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་
གནས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་དེ་ལ། དགེ་བའྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནྱི། བདེ་
འགྱུར་ཏྱིང་འཛིན་བསོམ་པ་ཡྱིན། །དགེ་བའྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་སེ། དག་པ་པའམ། ཟག་པ་མེད་པ་ནྱི། མཐོང་
བའྱི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དང་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་
དང་གཞན་དག་ཀང་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་ངེས་པ་མེད་དེ།
ཡོངས་སུ་མས་པ་དང་། གོང་དུ་སེས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་དེ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །མྱིག་གྱི་མངོན་ཤེས་མཐོང་འགྱུར་འདོད། །ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་
བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོར་བ་ལས་བྱུང་བློ་དབྱེར་འགྱུར། །སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡོན་ཏན་
ཁམས་གསུམ་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཤེས་རབ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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འཛིན་བསོམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་གཏན་མཐའྱི། །གང་ཡྱིན་དེ་ཟག་ཟད་འགྱུར་བསོམ། །བསམ་
གཏན་བཞྱི་པའྱི་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཟག་པ་ཟད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པ་
ཡྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་སོན་པ་འདྱི་ནྱི་བདག་ྱིད་ལ་ེ་བར་གཏོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་
གཏན་བཞྱི་ཁོ་ནར་གསུངས་སོ་ཞེས་གག་གོ །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་ནས་འོངས་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ད་
ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་བསན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་བཤད་པར་བྱ་སེ། ཚད་མེད་པ་ནྱི་
བཞྱི་ཡོན་ནོ། །བྱམས་པ་དང་། སྱིང་རེ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་སོམས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཞྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཞེ་ན། གནོད་སེམས་ལ་སོགས་གེན་པོའ ་ི ཕྱྱིར། །གནོད་
སེམས་དང་རྣམ་པར་འཚེ་བ་དང་། མྱི་དགའ་བ་དང་། འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མང་བ་
རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་བཞྱི་སེ་གངས་བཞྱིན་ནོ། །མྱི་སྡུག་པ་དང་བཏང་སོམས་གྱིས་འདོད་
པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་གེན་པོ་ྱིད་དུ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། ཁ་དོག་གྱི་
འདོད་ཆགས་ཀྱི་གེན་པོ་ནྱི་མྱི་སྡུག་པའོ། །འཁྱིག་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་གེན་པོ་ནྱི་བཏང་སོམས་སོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་འཁྱིག་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་གེན་པོ་ནྱི་མྱི་སྡུག་པའོ། །ཕ་དང་མ་དང་བུ་དང་ེ་དུའྱི་འདོད་
ཆགས་ཀྱི་གེན་པོ་ནྱི་བཏང་སོམས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རུང་ངོ་། །དེ་ལ། ཞེ་སང་མེད་བྱམས། བྱམས་པ་ནྱི་ཞེ་
སང་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །སྱིང་རེ་ཡང་། སྱིང་རེ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཡྱིད་བདེ་བ་ནྱི་དགའ་བ་ཡྱིན། །དགའ་
བ་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །བཏང་སོམས་མ་ཆགས། བཏང་སོམས་ནྱི་མ་ཆགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་
ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་གནོད་སེམས་ཀྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ཆགས་པས་དྲངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་
གྱི་གའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་རུང་ངོ་། །བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ཀེ་མ་བདེར་གྱུར་སྡུག་
བསལ་དང་། །དགར་གྱུར་སེམས་ཅན་རྣམས་སོམས་པ། །ཀེ་མ་སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་བར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་དུ་
ཡྱིད་ལ་བྱེད་ཅྱིང་བྱམས་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །ཀེ་མ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་སྡུག་བསལ་ལོ་སམ་དུ་ཡྱིད་
ལ་བྱེད་ཅྱིང་སྱིང་རེ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །ཀེ་མ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡྱིད་བདེ་བར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་དུ་ཡྱིད་ལ་
བྱེད་ཅྱིང་དགའ་བ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །སེམས་ཅན་རྣམས་མམ་མོ་སམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་ཅྱིང་
བཏང་སོམས་ལ་སོམས་པར་འཇུག་སེ། བར་མར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དང་མྱི་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བདེ་བར་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟར་ན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཞེ་ན། གྱུར་ཅྱིག་སམ་དུ་སེམས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་
བསམ་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མོས་པར་འདུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་དེ་ལྟར་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་ྱིད་
ཡྱིན་ན་ཡང་ེས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། གལ་ཏེ་མྱི་དགེ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི། མ་ཡྱིན་ཏེ། གནོད་སེམས་ལ་སོགས་
པའྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པས་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་དག་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སོད་ཡུལ་
འདོད་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས། །འདྱི་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ནྱི་སོད་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡྱིན་ཏེ།
དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་གནོད་སེམས་ལ་སོགས་པའྱི་གེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་མོས་ནས་
ཞེས་གསུངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སྣོད་ཀྱི་སྣོད་ན་གནས་པ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ས་དུ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན།
དགའ་བ་བསམ་གཏན་གྱིས་ན་ཡོད། །དགའ་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ན་ཡོད་དེ། ཡྱིད་བདེ་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ནྱི་དྲུག་ན། ཚད་མེད་པ་གཞན་གསུམ་ནྱི་ས་དྲུག་པོ་མྱི་ལོགས་པ་མེད་པ་དང་།
བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། བསམ་གཏན་རྣམས་ན་ཡོད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་ལྔ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་འདྱི་དག་མྱི་ལོགས་
པ་མེད་པ་མ་གཏོགས་པ་ལྔ་ན་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་ེར་བསོགས་
རྣམས་བསྣན་ནས་བཅུ་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། མམ་པར་བཞག་པ་དང་མམ་པར་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་།
དངོས་གཞྱི་དང་། སོར་བ་སོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གནོད་སེམས་ལ་སོགས་གེན་པོའ ་ི ཕྱྱིར། །ཞེས་གང་བཤད་པ།
ཅྱི་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཡྱིས་མྱི་སྤོང་། བསམ་གཏན་དངོས་
གཞྱིའྱི་ས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མོས་པ་ཡྱིན་ལ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་དག་གྱི་སོར་བས་གནོད་སེམས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་གནོན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྤངས་པ་ཐག་སྱིང་
བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱི་གེན་པོ་ྱིད་དུ་བཤད་དོ། །བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་མྱི་
ལོགས་པ་མེད་པའྱི་ས་པ་རྣམས་ནྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་ཚད་མེད་པ་དང་འདྲ་བ་དག་ཡོད་དོ། །དེ་དག་གྱིས་དེ་རྣམས་
རྣམ་པར་མནན་ནས་སྤོང་བའྱི་ལམ་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་སྤོང་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་
གནས་སྐབས་ན་ནྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་ཚད་མེད་པ་རེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྐྱེན་སོབས་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཀང་དེ་དག་གྱིས་མྱི་
བརྫྱི་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ལས་དང་པོ་པ་བྱམས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སོར་ཞེ་ན། ཇྱི་ལྟར་བདག་ྱིད་ཀྱི་བདེ་བ་མས་པ་
ཡོད་པའམ། གཞན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་འཕགས་པ་དག་བཅོམ་པའྱི་ཐོས་པ་དེ་བཞྱིན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དུ་ཀེ་མ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་དེ་ལྟར་བདེ་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་བར་མོས་པར་བྱེད་
དོ། །གལ་ཏེ་ོན་མོངས་པའྱི་འཇུག་པ་ཤས་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་ནུས་ན་དེས་མཛའ་བོའ ་ི ཕྱོགས་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་
དུ་ཕྱེ་ནས་ཆེན་པོ་ལ་བདེ་བ་དེ་མོས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་འབྲྱིང་དང་ཆུང་ངུ་ལ་བདེ་བ་དེ་མོས་པར་བྱེད་
དོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ལ་བྱམས་པ་མམ་པ་ཐོབ་ན་དེའྱི་འོག་ཏུ་ཐ་མལ་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་མོས་པར་བྱེད་དོ། །དེའྱི་
འོག་ཏུ་དག་བོའ ་ི ཕྱོགས་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས་ཆུང་ངུ་ལ་བདེ་བ་དུ་མོས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་འབྲྱིང་དང་
ཆེན་པོ་ལ་མོས་པར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་མཛའ་བོ་ཆེན་པོའ ་ི ཕྱོགས་བཞྱིན་དུ་བདེ་བར་མོས་པ་མྱི་ལྡོག་པར་
གྱུར་ན་དེའྱི་འོག་ཏུ་རྱིམ་གྱིས་ཁྱྱིམ་དང་གོང་དང་ཡུལ་འཁོར་གྱི་བར་དུ་བདེ་བར་མོས་པར་བྱས་ནས་ཕྱོགས་
གཅྱིག་ནས་འཇྱིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་དུ་བྱམས་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་དོ། །གང་ཞྱིག་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོན་ཏན་
འཛིན་པ་དེ་ནྱི་བྱམས་པ་མྱུར་དུ་སེད་པར་བྱེད་དོ། །སོན་གྱི་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་
འབྲས་བུ་སྣང་བའྱི་སོ་ནས་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཀུན་དུ་ཆད་པ་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་གཟུང་བར་ནུས་ལ། རང་སངས་
རྒྱས་ལ་ཡང་སོན་གཟུང་བར་ནུས་སོ། །སྱིང་རེ་དང་དགའ་བ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་བ་
རྣམ་པ་མང་པོའ ་ི ཆུ་བོར་བྱྱིང་བ་འདྱི་དག་སྡུག་བསལ་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་ཀང་ཅྱི་མ་རུང་། མངོན་པར་དགའ་བར་
གྱུར་ཀང་ཅྱི་མ་རུང་སམ་དུ་མོས་ཤྱིང་དགའ་བ་ལ་སོར་བར་བྱེད་དོ། །བཏང་སོམས་ནྱི་ཐ་མལ་པའྱི་ཕྱོགས་ལས་
རོམ་མོ། །ཚད་མེད་པ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་མྱི་དག་གྱི་ནང་དུ་སེད་དོ། །མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སེད་ཀྱི་གཞན་དུ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ཚད་མེད་པ་གཅྱིག་དང་ལྡན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ནམ་ཞེ་
ན། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ངེས་པ་མེད་དོ། །འོན་ཀང་ངེས་གསུམ་ལྡན། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་
པར་སེས་པ་དག་དགའ་བ་དང་མྱི་ལྡན་ནོ། །ཚད་མེད་པ་གསུམ་དང་ནྱི་རག་ཏུ་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་
བརྒྱད། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ནང་གཟུགས་
མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྡུག་པའྱི་རྣམ་
པར་ཐར་པ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ཏེ་རྫོགས་པར་བྱས་ནས་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གསུམ་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གཟུགས་མེད་པ་བཞྱི་དང་། བརྒྱད་པ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའོ། །དེ་རྣམས་ལས། དང་པོ་གྱིས།
མྱི་སྡུག རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་པོ་གྱིས་ནྱི་རྣམ་པར་བསོས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སྡུག་
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པའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་ནྱི་མྱི་སྡུག་པ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་
གྱིས་ཀང་བསམ་གཏན་གྱིས་ན་ཡོད། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་དག་ན་ཡོད་ཀྱི་ས་གཞན་ན་ནྱི་
མེད་དོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པའྱི་ཁ་དོག་གྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་གེན་པོར་གངས་
བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་མཐའ་ན། སྡུག་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ན་ཡོད་དོ། །དེ་མ་ཆགས།
དེ་ཡང་མ་ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་གྱི་སྡུག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སྡུག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་འཁོར་དང་བཅས་ན་ནྱི་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་
རྣམས་ནྱི། གཟུགས་མེད་མམ་གཞག་དགེ་རྣམས་སོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་མམ་པར་བཞག་པ་དགེ་བ་
རྣམས་ཁོ་ན་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་འཐོབ་ཀྱི། ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ། མམ་པར་
མ་བཞག་པ་རྣམས་ཀང་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟ་སེ་འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པའྱི་ཚེ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གཞན་ན་ཡང་
མམ་པར་མ་བཞག་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ེར་བསོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་དག་ཀང་རྣམ་པར་ཐར་
པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་འཐོབ་བོ། །འོག་མ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་
པར་ཐར་པའྱི་དོན་ནྱི་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའོ། །རྣམ་པར་ཐར་
པ་བརྒྱད་པ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ནྱི་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་སར་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བའམ། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་
སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྱིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ནྱི།
ཕྲ་བ་ཕྲ་བའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ། །སོམས་པར་འཇུག་སེ། སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི འདུ་ཤེས་ནྱི་ཕྲ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བས་
ཀང་ཆེས་ཕྲ་བར་བྱས་ནས་འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་གོ །སོམས་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ནྱི། རང་གྱི་དག་
དང་འོག་མ་ཡྱིན། །འཕགས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་དེ་ལས་ལྡང་། །སྱིད་པའྱི་རེ་མོའ ་ི སེམས་དག་བའམ། །ཅྱི་ཡང་
མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་ས་པའྱི་སེམས་ཟག་པ་མེད་པས་དེ་ལས་ལྡང་སེ། དེ་ལྟར་ན་དེའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་
སེམས་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ། ལྡང་བའྱི་སེམས་ནྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་
ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་འདྱི་དག་ལས། །དང་པོ་འདོད་གཏོགས་སྣང་ཡུལ་ཅན། །འདྱི་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་
ཅྱི་རྱིགས་པར་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་དང་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དག་གཟུགས་ཅན་མྱིན་དེ་དག །སོད་ཡུལ་གོང་དང་རང་གྱི་སའྱི། །སྡུག་བསལ་སོགས་དང་རེས་ཤེས་
ཕྱོགས། །གཟུགས་མེད་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་ས་པ་དང་ས་གོང་མ་པའྱི་སྡུག་
བསལ་དང་དེའྱི་རྒྱུ་དང་འགོག་པ་དག་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ། །སོ་
སོར་མ་བརགས་པས་འགོག་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་ཡང་གཅྱིག་གྱིས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
བརོད་པར་བྱ་སེ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་རྣམ་པར་ཐར་བ་མ་བཞག་ཅེ་ན། བསམ་གཏན་གྱིས་
པའྱི་ས་པའྱི་ཁ་དོག་གྱི་འདོད་ཆགས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདེ་བའྱི་སྱིང་པོས་སེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་
པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སེད་པར་བྱེད་ཅེ་ན། མྱི་སྡུག་པས་རྒྱུད་ཞུམ་པར་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱ་བའམ། ཅྱི་མྱི་སྡུག་
པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དག་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན་ཞེས་བརགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གལ་ཏེ་སྡུག་པར་ཡྱིད་ལ་བྱས་
ཀང་ོན་མོངས་པ་མྱི་སེ་ན་དེ་ལྟ་ན་དེ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ནྱི་རྒྱུ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་
ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་སེད་པར་བྱེད་དོ། །ོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་
ཆེད་དང་། འཕགས་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ། ོན་མོངས་པ་ཐག་བསྱིང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་དབང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་གང་གྱིས་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་
དང་། བྱྱིན་གྱིས་རོབ་པ་དང་། ཚེ་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པར་བྱེད་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གསུམ་པ་དང་བརྒྱད་པ་དག་
ཁོ་ན་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བར་བཤད་ལ་གཞན་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཁམས་དང་།
སའྱི་མཐའ་ན་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སེ་མཆེད་བརྒྱད། །ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པས་
ཕྱྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་ཁ་དོག་ངན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞྱིང་གཟུགས་དེ་དག་ཟྱིལ་གྱིས་
མནན་ནས་ཤེས། ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་མཐོང་སེ། དེ་ལྟ་བུར་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར་པ་འདྱི་ནྱི་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་
པའྱི་སེ་མཆེད་དང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་
ཤེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་བཞྱི་པོ་དེ་དག་དང་། གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་སོན་པོ་དང་སེར་པོ་དང་དམར་
པོ་དང་དཀར་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་བརྒྱད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ལས་གྱིས་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་པོ་
བཞྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་པོ་ཇྱི་ལྟ་བར་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སེ་མཆེད་གྱིས་པོ་དང་གྱིས་པ་ཡང་དེ་
དང་འདྲའོ། །གྱིས་ནྱི་གྱིས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་གྱིས་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སེ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མཆེད་གྱིས་པོ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གཞན་སྡུག་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞྱིན། སྡུག་པའྱི་
རྣམ་པར་ཐར་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་གཞན་བཞྱི་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །འདྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྱིས་ནྱི་རྒྱབ་ཀྱིས་
ཕྱོགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། འདྱི་དག་གྱིས་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་མོས་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ོན་མོངས་པ་མྱི་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟད་པར་བཅུའོ། །བར་ཆད་མེད་པར་ཟད་པར་རྒྱས་པར་
བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟད་པར་གྱི་སེ་མཆེད་ནྱི་བཅུ་སེ། ཟད་པར་ས་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། སོན་པོ་དང་
སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་དང་། ཟད་པར་ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་དོ། །དེ་
རྣམས་ལས། བརྒྱད་མ་ཆགས། དང་པོ་བརྒྱད་ནྱི་མ་ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ནོ། །བསམ་གཏན་མཐའ་
ན། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དོ། །སོད་ཡུལ་ནྱི། འདོད་པ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སེ་
མཆེད་ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་རླུང་གྱི་ནྱི་རེག་བྱའྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་གྱིས་ནྱི་གཟུགས་མེད་
དག ཟད་པར་གྱི་སེ་མཆེད་ཐ་མ་གྱིས་ནྱི་གཟུགས་མེད་པ་དག་པ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ནོ། །སོད་ཡུལ་
རང་གྱི་ཕུང་པོ་བཞྱི། །འདྱི་གྱིས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་ས་པའྱི་ཕུང་པོ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་
སེ་མཆེད་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འཇུག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་ཡྱིན་ལ། ཟད་པར་གྱི་སེ་མཆེད་རྣམས་ནྱི་ཟྱིལ་
གྱིས་གནོན་པའྱི་སེ་མཆེད་འཇུག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འགོག་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མ་གཏོགས་པ་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་སོ་སོའ ་ི སེ་
བོ་དང་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་སོར་བ་ལས་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ནམ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་འདྲྱི་བ་འདྱི་ལ་འགོག་པ་བཤད་ཟྱིན། འགོག་
པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནྱི་སར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ལྷག་མ་ནྱི། འདོད་ཆགས་བྲལ་དང་སོར་བས་
འཐོབ། །འགོག་པ་ལས་གཞན་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པ་ཡང་
ཡྱིན་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དག་ཀང་ཡྱིན་ཏེ། འདྲྱིས་པ་དང་མ་འདྲྱིས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་མེད་ཅེས་བྱ་
ཁམས་གསུམ་གྱི། །རེན་ཅན་ལྷག་མ་མྱི་ལས་སེ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། གཟུགས་མེད་
པའྱི་ཟད་པར་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པའྱི་རེན་ཅན་དག་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་ནྱི་མྱིའྱི་རེན་ཅན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། ལུང་གྱི་
མཐུས་སེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དག་ཏུ་གཟུགས་མེད་པ་དང་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བསམ་གཏན་གྱི་ཁྱད་པར་སེ་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་ལས་དང་ཆོས་ྱིད་དང་། །རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་བསམ་གཏན་དང་
གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་སེ་སེ། དེ་ལ། ཁམས་གྱིས་དག་ཏུ་གཟུགས་མེད་པ། །རྒྱུ་དང་
ལས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ཏེ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དག་ཏུ་གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་
འཇུག་པ་སེ་བ་རྒྱུའྱི་སོབས་ཀྱིས་ནྱི་ེ་བ་དང་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པ་ལས་སོ། །ལས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ནྱི་ས་
གོང་མའྱི་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ེ་བར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འོག་
མ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་ནྱི་གོང་དུ་སེ་བར་མྱི་ནུས་སོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་བསམ་གཏན་
རྣམས། །དེ་དག་དང་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་ནྱི་བསམ་གཏན་གཞན་རྒྱུ་དང་ལས་ཀྱི་
སོབས་དེ་དག་དང་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་སེ་སེ། འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་ལྟ་བུའོ། །དེའྱི་ཚེ་ནྱི་ས་འོག་མ་པའྱི་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་དགེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཤས་ཆེ་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་དེ་སེད་པར་བྱེད་དོ། །གང་
ལ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་དུ་ཡོད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་མངོན་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ཇྱི་སྱིད་དུ་གནས་ཤེ་ན། སོན་པའྱི་དམ་
ཆོས་རྣམ་གྱིས་ཏེ། །ལུང་དང་རོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་དོ། །དེ་ལ་ལུང་ནྱི་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་དང་ཆོས་མངོན་
པ་རྣམས་སོ། །རོགས་པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དམ་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ནྱི་རྣམ་
པ་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་འཛིན་བྱེད་པ་སྨྲ་བྱེད་དང་། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན། །ལུང་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ནྱི་སྨྲ་
བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རོགས་པ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ྱིད་ཇྱི་སྱིད་དུ་
གནས་པ་དེ་སྱིད་དུ་དམ་པའྱི་ཆོས་གནས་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་དག་ཀང་ལོ་སོང་དུ་གནས་སོ་ཞེས་བཤད་
དོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རོགས་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་གྱི། ལུང་ནྱི་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཅྱི་བསན་
བཅོས་འདྱིར་ཆོས་མངོན་པ་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་མངོན་པ་འདྱི་ྱིད་སོན་པས་བཤད་དམ་ཞེ་ན། བདག་
གྱིས་མངོན་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ནྱི། །ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་ཚུལ་གྲུབ་བཤད། །ེས་པར་ཟྱིན་གང་དེ་འདྱིར་
བདག་གྱིས་ེས། །དམ་ཆོས་ཚུལ་ལ་ཚད་མ་ཐུབ་རྣམས་ཡྱིན། །བདག་གྱིས་ཆོས་མངོན་པ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཁ་
ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་བདག་གྱིས་ེས་པར་ཟྱིན་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བདག་གྱིས་ེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཁོ་ན་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སས་རྣམས་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོན་པ་འཇྱིག་རེན་མྱིག་ནྱི་ཟུམ་གྱུར་ཅྱིང་། །དབང་གྱུར་སེ་བོ་ཕལ་ཆེར་
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ཟད་པ་ན། །དེ་ྱིད་མ་མཐོང་རང་དགར་གྱུར་པ་ཡྱི། །ངན་རོག་རྣམས་ཀྱིས་བསན་པ་འདྱི་དཀྲུགས་སོ། །རང་བྱུང་
རང་བྱུང་བསན་པ་གཅེས་འཛིན་རྣམས། །མཆོག་ཏུ་ཞྱིར་གཤེགས་འགོ་མགོན་མེད་པ་ན། །འདོམས་མེད་ཡོན་
ཏན་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡྱི། །དྲྱི་མས་དགའ་མགུར་དེང་སང་འདྱི་ན་སོད། །དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་དག་གྱི་བསན་པ་
ནྱི། །ལོག་མར་སོག་ཕྱྱིན་འདྲ་དང་དྲྱི་མ་རྣམས། །སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་དུས་སུ་རྱིག་ནས་ནྱི། །ཐར་པ་འདོད་པ་
དག་གྱིས་བག་ཡོད་གྱིས། ཆོས་མངོན་པའྱི་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ་ལས་སོམས་པར་འཇུག་པ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་
མཛོད་ཀྱི་གནས་བརྒྱད་པའོ།། །།ཡང་ཅྱི་འདྱི་ལས་གཞན་ལ་ཐར་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། མེད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན།
བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ལ་ཞེན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཕུང་པོའ ་ི རྒྱུད་ཁོ་ན་ལ་བདག་ཏུ་འདོགས་པ་ནྱི་ངེས་པར་
མྱི་འཛིན་ཏོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། རྫས་གཞན་ཁོ་ན་ལ་བདག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་ལ། ོན་མོངས་པ་རྣམས་
ནྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་རབ་ཏུ་སེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །བདག་ཏུ་མངོན་པར་བརོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཕུང་པོའ ་ི རྒྱུད་ཁོ་ན་ལ་
འཇུག་གྱི བརོད་པར་བྱ་བ་གཞན་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅེ་ན། མངོན་སུམ་དང་།
རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཆོས་གང་དག་ཡོད་པ་དེ་དག་ནྱི་བར་ཆད་བྱེད་པ་མེད་ན་མངོན་སུམ་དུ་
དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཡུལ་དྲུག་དང་ཡྱིད་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་རེས་སུ་དཔག་པས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
དཔེར་ན་དབང་པོ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་འདྱི་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་ཡོད་ཀང་རྒྱུ་གཞན་མེད་ན་འབྲས་བུ་
མེད་པར་མཐོང་ལ་ཡོད་ན་ནྱི་ཡང་ཡོད་པར་མཐོང་བ་སེ། དཔེར་ན་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའོ། །ཡུལ་སྣང་བར་གྱུར་པ་དང་
རྒྱུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡོད་ཀང་ཡུལ་འཛིན་པ་མེད་པར་མཐོང་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མཐོང་བ་སེ། ལོང་བ་དང་འོན་པ་
ལ་སོགས་པ་དང་། མ་ལོང་བ་དང་མ་འོན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་གཞན་མེད་པ་དང་།
ཡོད་པར་ངེས་ལ། རྒྱུ་གཞན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བདག་ནྱི་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་བདག་མེད་དོ། །འོ་ན་གང་གནས་མའྱི་བུ་རྣམས་གང་ཟག་ཡོད་པར་
འདོད་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ། འདྱི་ནྱི་རེ་ཞྱིག་དཔྱད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཅྱི་དེ་དག་རྫས་སུ་འདོད་དམ། འོན་ཏེ་བཏགས་པར་
འདོད། རྫས་སུ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང་ཅྱི་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག བཏགས་པར་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་ཏེ་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་དངོས་པོ་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འོ་མ་
ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་སྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་བཏགས་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར། རེ་ཞྱིག་གལ་ཏེ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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རྫས་སུ་ཡོད་ན་ནྱི་དེ་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ། ཕན་ཚུན་
གྱི་ཕུང་པོ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་རྒྱུ་ཡང་བརོད་དགོས་སོ། །འོན་ཏེ་འདུས་མ་བྱས་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་མུ་སེགས་
ཅན་གྱི་ལྟ་བར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། དགོས་པ་མེད་པ་ྱིད་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་བཏགས་པར་ཡོད་དོ་
ཞེ་ན་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནྱི་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་བཏགས་པར་ཡོད་པ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། ད་ལྟར་གྱི་ནང་གྱི་ཟྱིན་པའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་ནས་གང་ཟག་ཏུ་འདོགས་
སོ། །ལོང་བ་ལྟ་བུའྱི་ཚིག་དོན་མྱི་གསལ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱི་གོའ །ོ །རྒྱུར་བྱས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི། གལ་ཏེ་འདྱིའྱི་
དོན་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི། དེ་དག་ཁོ་ན་ལ་གང་ཟག་ཏུ་འདོགས་པར་
ཟད་དོ། །དཔེར་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྱིགས་ནས། དེ་དག་ཁོ་ན་ལ་འོ་མ་འདོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོན་
ཏེ་འདྱིའྱི་དོན་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་གང་ཟག་གདགས་པའྱི་
རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སོན་དེ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྱི་དེ་ལྟར་མྱི་འདོགས་སོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཇྱི་ལྟར་བུད་ཤྱིང་
རྒྱུར་བྱས་ནས་མེ་འདོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་བུད་ཤྱིང་རྒྱུར་བྱས་ནས་མེ་འདོགས་ཤེ་ན། བུད་ཤྱིང་མེད་
པར་མེ་མྱི་འདོགས་མོད་ཀྱི། བུད་ཤྱིང་ལས་མེ་གཞན་ཡྱིན་པར་དམ་བཅའ་བར་ཡང་མྱི་ནུས་ལ། གཞན་མ་ཡྱིན་
པར་དམ་བཅའ་བར་ཡང་མྱི་ནུས་ཏེ། གལ་ཏེ་གཞན་ཡྱིན་ན་ནྱི་བུད་ཤྱིང་དྲོ་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་
ཏེ་གཞན་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་བསེག་བྱ་ྱིད་སེག་བྱེད་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་རྣམས་མེད་པར་ཡང་གང་
ཟག་མྱི་འདོགས་ལ། ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན་ཡྱིན་པར་དམ་བཅའ་བར་ཡང་མྱི་ནུས་ཏེ་རག་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར་རོ། །གཞན་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་དམ་བཅའ་བར་མྱི་ནུས་ཏེ་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རེ་ཞྱིག་ཀྱི་བུད་
ཤྱིང་ནྱི་ཅྱི། མེ་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན་པ་སྨྲོས་ཤྱིག་དང་། དེ་ལས་ཇྱི་ལྟར་ན་བུད་ཤྱིང་རྒྱུར་བྱས་ནས་མེ་འདོགས་པར་ཤེས་
པར་བྱའོ། །འདྱི་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བརོད་པར་བྱ། བསེག་བྱ་ནྱི་བུད་ཤྱིང་ཡྱིན་ལ་སེག་བྱེད་ནྱི་མེ་ཡྱིན་པར་ཟད་མོད།
འདྱིར་བསེག་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཅྱི། སེག་པར་བྱེད་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་བརོད་པར་བྱའོ། །རེ་ཞྱིག་འཇྱིག་རེན་ན་ནྱི་
ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་མེ་འབར་བ་ལ་བུད་ཤྱིང་ཞེས་ཀང་བྱ་ལ་བསེག་བྱ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །འབར་བ་ལ་ནྱི་མེ་ཞེས་
ཀང་བྱ་ལ་སེག་བྱེད་ཅེས་ཀང་བྱ་སེ། འབར་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཚ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེས་དེ་ཚིག་པ་དང་སེག་པར་བྱེད་
དེ། རྒྱུད་འགྱུར་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་གྱི་ག་ཡང་རྫས་བརྒྱད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བུད་ཤྱིང་ལ་བརེན་ནས་མེ་
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འབྱུང་བ་དེ་ཡང་དཔེར་ན་འོ་མ་ལ་བརེན་ནས་ཞོ་འབྱུང་བ་དང་། མངར་པོ་ལ་བརེན་ནས་ཚ་བ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བུད་ཤྱིང་རྒྱུར་བྱས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་དེ་ནྱི་དེ་དང་དུས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་པ་ཡང་
ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་སེ་ན་ནྱི་དེ་དག་ལས་གཞན་པ་དང་མྱི་རག་པར་
ཡང་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་འབར་བ་དེ་ྱིད་ལ་དྲོ་བ་ྱིད་ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མེ་ཡྱིན་ལ། དེ་
དང་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་འབྱུང་བ་གསུམ་ནྱི་བུད་ཤྱིང་ཡྱིན་པར་འདོད་ན་ནྱི་དེ་གྱིས་ཀང་མཚན་ྱིད་ཐ་དད་པའྱི་
ཕྱྱིར་གཞན་ྱིད་ཡྱིན་པར་གྲུབ་བོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་བུད་ཤྱིང་དེ་རྒྱུར་བྱས་ནས་མེ་འདོགས་པར་བྱེད་པ་རྒྱུར་བྱས་
པའྱི་དོན་ཡང་བརོད་དགོས་ཏེ། དེ་ནྱི་དེའྱི་རྒྱུ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་དེ་གདགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་མ་ཡྱིན་གྱི་མེ་ྱིད་དེ་
གདགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་དོན་རེན་གྱི་དོན་ནམ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་
ནྱི། ཕུང་པོ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བར་གང་ཟག་གྱི་རེན་ནམ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དག་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བས་
གཞན་ྱིད་དུ་གསལ་བར་དམ་འཆའ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་མེད་ན་གང་ཟག་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། བུད་ཤྱིང་མེད་ན་
མེ་མེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གང་ཡང་བུད་ཤྱིང་ལས་མེ་གཞན་ཡྱིན་ན་ནྱི་བུད་ཤྱིང་དྲོ་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་དྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི། རེ་ཞྱིག་གལ་ཏེ་དྲོ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་བུད་ཤྱིང་དྲོ་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་
ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། འབྱུང་བ་གཞན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་དྲོ་བ་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་
ནྱི་དྲོ་བ་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མེ་ལས་གཞན་པ་དེ་ཡང་དྲོ་བ་ཡྱིན་པར་འགྲུབ་སེ། དྲོ་བ་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དོན་ཐ་དད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ེས་པ་མེད་དོ། །འོན་ཏེ་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་འབར་བ་དེ་དག་ཐམས་
ཅད་བུད་ཤྱིང་ཡང་ཡྱིན་ལ་མེ་ཡང་ཡྱིན་པར་འདོད་ན་ནྱི་དེས་ན་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་དོན་ཡང་བརོད་པར་བྱའོ། །ཕུང་
པོ་རྣམས་ཁོ་ན་ཡང་གང་ཟག་ཡྱིན་པས་གཞན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་མྱི་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཇྱི་ལྟར་
བུད་ཤྱིང་རྒྱུར་བྱས་ནས་མེ་འདོགས་པ་དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་ནས་གང་ཟག་འདོགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་
འདྱི་མྱི་འགྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་ཡང་འདྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན་དུ་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ན། ཤེས་བྱ་ནྱི་རྣམ་
པ་ལྔ་སེ། འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། འདུས་མ་བྱས་དང་། བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
པའོ་ཞེས་བརོད་པར་མྱི་བྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྱི་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ལྔ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་ལྔ་པ་མ་ཡྱིན་
པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །གང་གྱི་ཚེ་གང་ཟག་འདོགས་པ་ན་ཅྱི་རེ་ཞྱིག་ཕུང་པོ་རྣམས་དམྱིགས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནས་འདོགས་སམ། འོན་ཏེ་གང་ཟག་དམྱིགས་ནས་འདོགས། རེ་ཞྱིག་གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ན་ནྱི་དེ་དག་ཁོ་ན་
ལ་གང་ཟག་འདོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་ཟག་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་གང་ཟག་ན་ནྱི་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་
ཕུང་པོ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་ནས་འདོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཟག་ཁོ་ན་དེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ཕུང་པོ་
རྣམས་ཡོད་ན་གང་ཟག་དམྱིགས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་པོ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་ནས་འདྱི་འདོགས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་
འདོད་དོ་ཞེ་ན་ནྱི། དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་ཀང་དམྱིགས་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་སྣང་བ་རྣམས་ཡོད་ན་དམྱིགས་
པས་དེ་དག་རྒྱུར་བྱས་ནས་བཏགས་པ་ཡྱིན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །རེ་ཞྱིག་འདྱི་ཡང་བརོད་པར་བྱ་སེ། རྣམ་
པར་ཤེས་པ་དྲུག་རྣམས་ལས་གང་ཟག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན། དྲུག་ཅར་
གྱིས་ཀང་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། གལ་ཏེ་མྱིག་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་
བའྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས། གང་ཟག་དམྱིགས་པར་བྱེད་ན་ནྱི་གང་ཟག་མྱིག་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་
བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་ལ། གཟུགས་རྣམས་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་བྱ། གཟུགས་རྣམས་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བར་ལ་བརེན་
ནས། གང་ཟག་དམྱིགས་པར་བྱེད་ན་ནྱི། གང་ཟག་ཡྱིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་
བྱ་ལ། ཆོས་རྣམས་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་བྱ་ལ། ཆོས་རྣམས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །དེ་ལྟ་
ན་ནྱི་འོ་ན་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་མྱིག་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་གཟུགས་
རྣམས་ལ་བརེན་ནས་འོ་མའམ། ཆུ་དམྱིགས་པར་བྱེད་ན་ནྱི་འོ་མའམ་ཆུ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་ལ་གཟུགས་རྣམས་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་བྱ། གཟུགས་རྣམས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཀང་
བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གལ་ཏེ་སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་
བརོད་པར་བྱ་ལ། རེག་བྱ་རྣམས་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་བྱ། རེག་བྱ་རྣམས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་
བྱ་སེ། འོ་མ་དང་ཆུ་གྱིས་བཞྱི་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་དུ་འོང་བས་སོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་
པའྱི་སྱི་ཁོ་ན་ལ། འོ་མའམ། ཆུ་ཞེས་འདོགས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་གང་ཟག་འདོགས་སོ་ཞེས་བྱ་
བར་གྲུབ་བོ། །གང་ཡང་མྱིག་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་དམྱིགས་
པར་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་པའྱི་ཚིག་དེའྱི་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ཅྱི་རེ་ཞྱིག་གཟུགས་རྣམས་གང་ཟག་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་གཟུགས་རྣམས་དམྱིགས་ན་གང་ཟག་དམྱིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་
གཟུགས་རྣམས་གང་ཟག་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་དེ་ཡང་དེ་དག་ལས་གཞན་དུ་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ་ཞེ་ན་ནྱི།
དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་གཟུགས་ཀང་སྣང་བ་དང་མྱིག་དང་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དག་ལས་གཞན་དུ་བརོད་པར་མྱི་བྱ་སེ། དེ་
དག་ནྱི་དེ་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་གཟུགས་རྣམས་དམྱིགས་ན་གང་ཟག་དམྱིགས་སོ་ཞེ་ན་
ནྱི་ཅྱི་དམྱིགས་པ་དེ་ཁོ་ནས་དམྱིགས་སམ། འོན་ཏེ་གཞན་གྱིས་གལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ནས་སོ་ཞེ་ན་ནྱི་གང་ཟག་
གཟུགས་ལས་རང་བཞྱིན་ཐ་མྱི་དད་པའམ་གཟུགས་ཁོ་ན་ལ་དེ་འདོགས་པར་འགྱུར་ན། འདྱི་ནྱི་གཟུགས་
སོ། །འདྱི་ནྱི་གང་ཟག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཡོངས་སུ་གཅོད། འོན་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་མྱི་གཅོད་ན་ནྱི་
གཟུགས་ཀང་ཡོད་དོ། །གང་ཟག་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང་ཇྱི་ལྟར་དམ་འཆའ་སེ། དམྱིགས་པའྱི་དབང་
གྱིས་དེ་ཡོད་པར་དམ་འཆའ་བར་ཟད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་བར་དག་ལ་ཡང་བརོད་པར་བྱའོ། །འོན་ཏེ་
གཞན་གྱིས་སོ་ཞེ་ན་ནྱི། དུས་ཐ་དད་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ལས་གཞན་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། སོན་པོ་ལས་
སེར་པོ་ལྟ་བུ་དང་། སྐད་ཅྱིག་མ་ལས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཞན་བཞྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་བར་དག་ལ་ཡང་
བརོད་པར་བྱའོ། །འོན་ཏེ་གཟུགས་དང་གང་ཟག་བཞྱིན་དུ་དེ་དག་དམྱིགས་པ་དག་ཀང་གཞན་དང་གཞན་མ་
ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནྱི་དེས་ན་འདུས་མ་བྱས་ཀང་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་གྱུར་
པས། གྲུབ་པའྱི་མཐའ་མས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་འདྱི་ཡོད་ལ་གཟུགས་རྣམས་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་བྱ།
གཟུགས་རྣམས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་བྱ་ན། འོ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཟུགས་
བདག་མ་ཡྱིན་པ་ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གསུངས། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
གང་གྱིས་གང་ཟག་འདྱི་དམྱིགས་པ་དེ་ཅྱི་གཟུགས་ལ་བརེན་ནས་སེའམ། འོན་ཏེ་གང་ཟག་གམ། གྱི་ག་ལ་
བརེན་ནས་སེ། གལ་ཏེ་གཟུགས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་སེ་ན་ནྱི་ས་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་གང་ཟག་དམ་པར་
ཤེས་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། ཡུལ་གང་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་བ་དེ་ྱིད་དེའྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྐྱེན་ཡྱིན་
ནོ། །འོན་ཏེ་གང་ཟག་གམ། གྱི་ག་ལ་བརེན་ནས་སེའོ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་མདོ་ལས་ཐལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། མདོ་ལས་ནྱི།
གྱིས་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པར་གཟུང་ངོ་། །དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་སོང་མྱིག་གྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེད་པ་ལ། རྒྱུ་ནྱི་མྱིག་ཡྱིན་ནོ། །རྐྱེན་ནྱི་གཟུགས་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། མྱིག་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཅྱི་ཡང་རུང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་སེའོ་ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་གང་ཟག་མྱི་རག་པར་འགྱུར་ཏེ། མདོ་ལས། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེད་པ་ལ་རྒྱུ་
གང་དག་ཡྱིན་པ་དང་། རྐྱེན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཀང་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་
དེའྱི་དམྱིགས་པ་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་ན་འོ་ན་ནྱི་དེས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡང་
གང་ཟག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པར་དམ་འཆའ་ན་ནྱི་དེ་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ལས་གཞན་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ས་བཞྱིན་
ནོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་ལས་གཞན་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ་
གཟུགས་བཞྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་དག་ལ་ཡང་སར་བར་བྱའོ། །བྲམ་ཟེ་དབང་པོ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་སོད་
ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཞྱིང་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། རང་རང་གྱི་སོད་ཡུལ་དང་ཡུལ་སོ་སོར་མས་སུ་
མྱོང་བ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་གྱི་སོད་ཡུལ་དང་ཡུལ་མས་སུ་མྱོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་དག་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ། མྱིག་གྱི་
དབང་པོ་དང་། རྣ་བའྱི་དབང་པོ་དང་། སྣའྱི་དབང་པོ་དང་། ལེའྱི་དབང་པོ་དང་། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་
དབང་པོ་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་གྱི་སོད་ཡུལ་དང་ཡུལ་མས་སུ་མྱོང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་ནྱི་
འདྱི་དག་གྱི་རེན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་མདོའ ་ི ཚིག་འདྱི་དང་ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་གང་ཟག་
ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་ཡང་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སོག་ཆགས་དྲུག་པ་ལྟ་བུའྱི་
མདོ་ལས། དབང་པོ་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་སོད་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཞྱིང་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། རང་རང་
གྱི་སོད་ཡུལ་དང་ཡུལ་འདོད་པ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེར་ནྱི་དབང་པོ་ཁོ་ན་ལ་དབང་པོ་ཡྱིན་པར་མ་
གསུངས་ཀྱི་ལྔ་པོ་དང་དེ་དག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ནྱི་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པར་འདོད་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་
དག་གྱི་དབང་གྱིས་དྲངས་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་པར་གསུངས་སོ། །ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་
འབའ་ཞྱིག་གྱིས་དྲངས་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་ལས་གཞན་པ་དག་གྱི་སོད་ཡུལ་ལ་
མྱི་འདོད་པ་ྱིད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ེས་པ་མེད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་དགེ་སོང་དག་མངོན་པར་ཤེས་
པར་བྱ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཐམས་ཅད་བཤད་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་
518

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ནས། མངོན་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནྱི་མྱིག་དང་། གཟུགས་རྣམས་དང་། མྱིག་གྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། གང་ཡང་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ནང་གྱི་
ཚོར་བ་བདེ་བའམ། སྡུག་བསལ་བ་དང་། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་སེ་བ་དེ་དང་ཞེས་
བྱ་བ་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ནང་གྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་
མངོན་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནྱི་དེ་སེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་
ངེས་པར་གཟུང་གྱི གང་ཟག་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་
རབ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གྱིས་ནྱི་ཡུལ་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ཟག་པ་རྣམས་མྱིག་གྱིས་གང་ཟག་བལྟའོ་ཞེས་
གང་ཟག་ལྟ་བ་ནྱི་བདག་མེད་པས་བདག་བལྟའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་བདག་དུ་ལྟ་བའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་
ཡྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་མདོ་ལས། ཕུང་པོ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་གང་ཟག་ཅེས་བྱའོ་ཞེས་འདྱི་ངེས་པར་
མཛད་དོ། །ངེས་པའྱི་དོན་གྱི་མདོ་ལས་ཀང་། མྱིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་སེའོ། །གསུམ་འདུས་པས་ནྱི་རེག་པའོ། །ལྷན་ཅྱིག་སེས་པས་ནྱི་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་སེམས་པ་དག་སེ།
དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕུང་པོ་དེ་བཞྱིན་དང་། གཟུགས་ཅན་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དང་དེ་སེད་ཅྱིག་ལ་
མྱི་ྱིད་ཅེས་བྱའོ། །འདྱི་ལ་སེམས་ཅན་དང་། མྱིང་དང་ཤེས་ལས་སེས་དང་། ཤེད་བུ་དང་། གསོ་བ་དང་། གང་
ཟག་དང་། སོག་དང་། སེ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་བདག་གྱི་མྱིག་གྱི་གཟུགས་རྣམས་བལྟའོ་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་ཁས་འཆེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དེའྱི་མྱིང་ནྱི་འདྱི་ཞེས་བྱ། རྱིགས་ནྱི་
འདྱི་ཞེས་བྱ། རུས་ནྱི་འདྱི་ཞེས་བྱ། ཁ་ཟས་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཟ་ཟ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
མྱོང་། ཚེ་ནྱི་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཐུབ། ཡུན་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་ཅྱིག་གནས། ཚེའྱི་མཐའ་ནྱི་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་
ནྱི་ཐ་སད་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་སོང་དག་དེ་ལྟར་ན་འདྱི་དག་ནྱི་མྱིང་ཙམ། འདྱི་དག་ཁས་འཆེ་བ་ཙམ། འདྱི་དག་ནྱི་ཐ་
སད་ཙམ་སེ། ཆོས་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རག་པ། འདུས་བྱས་པ། སེམས་པས་འཕངས་པ། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་
པར་འབྱུང་བ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་ངེས་པའྱི་དོན་གྱི་མདོ་ལ་བརེན་པར་
གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་ཡང་དག་ཡང་དུ་བརག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བྲམ་ཟེ་ཐམས་ཅད་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། སེ་མཆེད་བཅུ་གྱིས་དག་ཏུ་ཟད་དོ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་གང་ཟག་
འདྱི་སེ་མཆེད་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །འོན་ཏེ་སེ་མཆེད་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནྱི་
བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་དགེ་སོང་མྱི་ཇྱི་སེད་པ་དང་། གཟུགས་ཇྱི་སེད་
པ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས། དགེ་སོང་འདྱི་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་
འདོགས་པར་མཛད་དོ། །ཐམས་ཅད་བརགས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་འདོན་ཏོ། །གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོའ ་ི
མདོ་ལས་ཀང་། དགེ་སོང་དག་བདག་དང་བདག་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བྱྱིས་པ་སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་ཐོས་པ་དང་མྱི་ལྡན་
པས་བརགས་པ་ལ་ལྷུང་བར་ཟད་དེ། འདྱི་ལ་བདག་གམ་བདག་གྱི་ནྱི་མེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་འདྱི་སེ་བ་ན་སེ་བར་
ཟད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །དག་བཅོམ་པ་དྲུག་གྱིས་ཀང་བདུད་ལས་བརམས་ནས། སེམས་
ཅན་ཞེས་བྱ་བདུད་ཅྱི་སེམས། །ཁྱོད་ནྱི་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཡྱིན། །འདུ་བྱེད་ཕུང་པོ་འདྱི་སོང་སེ། །འདྱི་ལ་སེམས་
ཅན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཇྱི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ཤྱིང་རའྱི་མྱིང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ཕུང་པོ་
རྣམས་བརེན་ནས། ཀུན་རྫོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ལུང་ཕྲན་ཚིགས་ལས་ཀང་། བྲམ་ཟེ་རྒྱ་
ཤུག་གྱི་བུའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ཇྱི་ལྟར་སེམས་ནྱི་ཀུན་ོན་མོངས། །ཇྱི་ལྟར་སེམས་ནྱི་རྣམ་བྱང་དང་། །མདུད་
པ་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་བྱེད་པའྱི། །ཆོས་ནྱི་རྒྱ་ཤུག་བུ་ཁྱོད་ོན། །བདག་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་བདག་མེད་དེ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལོག་གྱིས་རོགས་པར་བྱེད། །འདྱི་ལ་བདག་གམ་སེམས་ཅན་མེད། །ཆོས་འདྱི་དག་ནྱི་རྒྱུ་དང་བཅས། །སྱིད་
པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་དང་། །ཕུང་པོ་སེ་མཆེད་ཁམས་རྣམས་ཏེ། །རྣམ་པར་བསམས་ན་འདྱི་ཀུན་ལ། །གང་
ཟག་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ནང་གྱི་སོང་པ་ཡྱིན་པར་ལྟོས། །ཕྱྱི་རོལ་གནས་པ་སོང་པར་ལྟོས། །རང་བཞྱིན་
སོང་པ་ྱིད་བསོམ་པ། །དེ་ཡང་འགའ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བདག་ཏུ་
དམྱིགས་པ་ལ་ེས་དམྱིགས་ལྔ་ཡོད་དོ། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་དང་། སོག་ཏུ་ལྟ་བར་འགྱུར།
མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར། ལམ་གོལ་བར་ཞུགས་པར་འགྱུར། འདྱིའྱི་སེམས་སོང་པ་
ྱིད་ལ་མྱི་འཇུག་ཅྱིང་རབ་ཏུ་དང་བར་མྱི་འགྱུར་ལ་ཡང་དག་པར་མྱི་གནས་པས་རྣམ་པར་གོལ་བར་མྱི་འགྱུར།
འདྱིའྱི་འཕགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་བྱང་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ནྱི་གཞུང་འདྱི་ཚད་
མར་མྱི་བྱེད་པ་ྱིད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་སེ་པ་མྱི་འདོན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཅྱི་དེ་དག་ལ་སེ་པ་
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ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཚད་མ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་སེ་པ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་འོ་ན་ནྱི་
དེ་དག་གྱི་སོན་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་མ་ཡྱིན་ལ། ཤཱཀའྱི་བུ་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར། འོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བཀའ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་གཞུང་འདྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཚད་མ་མ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན་ནྱི། ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་སེ་པ་མྱི་འདོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་གག་གོ །འདྱི་ནྱི་མྱི་
རྱིགས་པར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་མྱི་རྱིགས་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་ན། གཞུང་གང་ཞྱིག་སེ་པ་གཞན་ཐམས་
ཅད་ལས་འབྱུང་ལ་མདོ་དང་། ཆོས་ྱིད་དང་ཡང་མྱི་འགལ་བ་དེ་ཁོ་བོ་ཅག་མྱི་འདོན་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བཀའ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་སེ། གཟུ་ལུམས་ཙམ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །གཞན་ཡང་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ནྱི་བདག་མེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མདོ་འདྱི་ཡང་མེད་དམ། གང་ཟག་ནྱི་ཆོས་ཞེས་ཀང་མྱི་བྱ་ལ་ཆོས་ལས་
གཞན་ཞེས་ཀང་མྱི་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་པར་གྱུར་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བར་མྱི་
འགྲུབ་སེ། གྱིས་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེའོ་ཞེས་ངེས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བདག་མེད་པ་ལ་
བདག་གོ་སམ་དུ་འདུ་ཤེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་དང་། སེམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་དང་། ལྟ་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་
འདྱི་ཁོ་ན་ལ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་རོག བདག་མེད་པ་ལ་བདག་གོ་སམ་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་གྱི་བདག་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །བདག་མེད་པ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕུང་པོ་དང་སེ་མཆེད་དང་། ཁམས་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །རེ་ཞྱིག་སར་
གཟུགས་རྣམས་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །གཟུགས་རྣམས་མ་ཡྱིན་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་
སྨྲས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་བསལ་ཏོ། །མདོ་གཞན་ལས། དགེ་སོང་དག་དགེ་སོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་གང་ལ་ལ་བདག་གོ་
སམ་དུ་རེས་སུ་ལྟ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ཁོ་ན་ལ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་
ལྟ་བས་ན་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བདག་མེད་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གང་ལ་སོན་གྱི་གནས་
རྣམ་པ་དུ་མ་རེས་སུ་དྲན་པར་གྱུར་ཏམ། རེས་སུ་དྲན་ནམ། རེས་སུ་དྲན་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ེ་
བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདྱི་དག་ཁོ་ན་ལ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བདག་ནྱི་འདས་
པའྱི་དུས་ན་གཟུགས་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་གསུངས། གང་དག་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དུ་མ་རེས་སུ་དྲན་
པ་ཞེས་བྱ་བ་རབ་ཏུ་སོན་པར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་གང་ཟག་གཟུགས་དང་ལྡན་པར་ལྟ་བར་གྱུར་ན་འཇྱིག་ཚོགས་
ལ་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་འདྱི་ལ་ནྱི་མ་བཏོན་པ་ཁོ་ན་སབས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གང་ཟག་ནྱི་བཏགས་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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པའྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཕུང་པོ་དང་རྒྱུན་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་འོ་ན་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་འགྱུར་བའྱི་སེམས་སམ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གང་ཟག་གྱིས་ནྱི་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་
ནྱི་འོ་ན་སེམས་འཇྱིག་པ་ན་གང་ཟག་མྱི་འཇྱིག་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་རག་པ་ྱིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་
པར་ནྱི་མྱི་སྨྲའོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མཐུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྒྱུད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་
གང་དུ་བཞེད་པར་གཏང་བ་ཙམ་གྱིས་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་མཁྱེན་པ་སེ་བ་གང་ཡྱིན་པའྱི་མཐུ་འདྱི་ཡོད་
དོ། །འདྱིར་སྨྲས་པ། རྒྱུན་གྱིས་སོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་དཔེར། །མེ་ཡྱིས་ཐམས་ཅད་སེག་འདོད་ལྟ། །དེ་བཞྱིན་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་འདོད་བྱའྱི། །ཅྱིག་ཅར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཕྱྱིར་མྱིན། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅེ་ན། འདས་པ་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྫོགས་སངས་རྒྱས་འདས་གང་དག་དང་། །སངས་རྒྱས་མ་བྱོན་གང་དག་
དང་། །ད་ལྟའྱི་རྫོགས་སངས་རྒྱས་གང་ཡྱིན། །མང་པོ་རྣམས་ནྱི་མྱ་ངན་སེལ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁྱེད་ཆག་
ཀང་ཕུང་པོ་རྣམས་ཁོ་ན་དུས་གསུམ་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀྱི་གང་ཟག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ཁོ་ན་
གང་ཟག་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་སོང་དག་ཁྱེད་ལ་ཁུར་ཡང་བསན་ཏོ། །ཁུར་ལེན་པ་དང་། ཁུར་འདོར་བ་དང་།
ཁུར་ཁྱེར་པ་ཡང་བསན་གྱི་ཞེས་གསུངས། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པར་མྱི་བྱ། ཁུར་ྱིད་ཁུར་ཁྱེར་བ་ཡྱིན་པར་ནྱི་
རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་རྱིགས་པ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། ཁུར་ལེན་པ་ཡང་ཕུང་པོས་མ་བསྡུས་པར་ཡང་ཐལ་
བར་འགྱུར་རོ། །ཁུར་ཁྱེར་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅྱི་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མྱིང་འདྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཡུན་ནྱི་
འདྱི་སྱིད་ཅྱིག་གནས་ནས་ཚེའྱི་མཐའ་ནྱི་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་གོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་ཤེས་པར་
འགྱུར་ཞྱིང་། རག་པའམ་གང་ཟག་ཅེས་བྱ་བ་གཞན་དུ་ཤེས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དོན་དེ་ཁོ་ནའྱི་ཕྱྱིར་བསན་ཏེ་ཕུང་
པོ་ས་མ་རྣམས་ཁོ་ན་ཕུང་པོ་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་ཁུར་དང་ཁུར་ཁྱེར་བ་ཞེས་བཤད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གང་ཟག་ནྱི་ཡོད་པ་ྱིད་དེ། འདྱི་ལྟར་སེམས་ཅན་སེ་བ་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སེམས་ཅན་སེ་བ་པ་མེད་དོ་ཞེས་སུ་ཟེར། ཇྱི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ལྟར་ཡོད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཕ་རོལ་དུ་སེ་བ་པ་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཕུང་པོའ ་ི
རྒྱུན་ལ་སེམས་ཅན་སེ་བ་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དེའྱི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཕུང་པོ་རྣམས་ནྱི་སེ་
བ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ཟག་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་འདྱི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྤང་བར་
བྱ་བར་འགྱུར། འདྱི་བདེན་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་རུང་ལ་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་
ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་རུང་སེ། གང་ཟག་བདེན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་འཇྱིག་རེན་
ན་ཡང་གང་ཟག་གཅྱིག་པུ་སེ་བ་ན་སེའོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་པོ་རྣམས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྱི་
ལ་ཡང་གཅྱིག་ེ་བར་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱིལ་གཅྱིག་དང་། འབྲས་ཐུག་པོ་ཆེ་གཅྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཕུང་
པོ་གཅྱིག་དང་། ཚིག་གཅྱིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་གང་ཟག་འདུས་བྱས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་བརོད་
པར་བྱ་སེ། སེ་བ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་དུ་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཕུང་པོ་རྣམས་སོན་མེད་པ་ལས་
བྱུང་བ་དེ་ལྟར་སེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་གཞན་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་རྱིག་པ་
བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་མཆོད་སྱིན་པ་སེས་སོ། །བརྡ་སོད་པ་པ་སེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རགས་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་
སོང་སེས་སོ། །ཀུན་དུ་རྒྱུ་སེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གནས་སྐབས་གཞན་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒ་བ་སེས་སོ། །ན་བ་
སེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །མ་ཡྱིན་ཏེ། བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དོན་དམ་པ་སོང་པ་
ྱིད་ཀྱི་མདོ་ཁོ་ན་ལས། དགེ་སོང་དག་ལས་ནྱི་ཡོད་དོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་ཡོད་དོ། །ཆོས་སུ་བརྡར་བརགས་
པ་མ་གཏོགས་པ་གང་ཞྱིག་ཕུང་པོ་འདྱི་རྣམས་འདོར་བར་བྱེད་ཅྱིང་ཕུང་པོ་གཞན་དག་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་
བྱེད་པའྱི་བྱེད་པ་པོ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དབོ་ལས་སེས་ཀྱི་མདོ་ལས་ཀང་། དབོ་ལས་སེས་
ལེན་ཅེས་མྱི་སྨྲའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཕུང་པོ་རྣམས་ལེན་པར་བྱེད་པ་ཡང་འགའ་ཡང་མེད་ལ།
འདོར་བར་བྱེད་པ་ཡང་མེད་དོ། །རེ་ཞྱིག་ཁྱོད་མཆོད་སྱིན་པ་ནས་རྒ་བའྱི་བར་གང་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
དཔེར་བྱེད། གལ་ཏེ་གང་ཟག་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་དེ་མ་གྲུབ་བོ། །འོན་ཏེ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་
ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་དེ་དག་སྐད་ཅྱིག་རེ་རེ་ལ་སོན་མེད་པ་ལས་སེ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་ལུས་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་
ཡང་དེ་དང་འདྲ་ལ། ལུས་དང་། རྱིག་པ་དང་། རགས་བཞྱིན་དུ་ཕུང་པོ་དང་གང་ཟག་གྱིས་གཞན་ྱིད་དུ་ཡང་
འགྱུར་རོ། །རྒ་བ་དང་ན་བ་ཡང་ལུས་གཞན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །གངས་ཅན་པའྱི་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ནྱི་བཀག་ཟྱིན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཏོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་དག་ནྱི་དཔེ་ངན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་ཕུང་པོ་རྣམས་ནྱི་སོན་མེད་པ་ལས་སེས་པ་
ཡྱིན་ལ། གང་ཟག་ནྱི་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་ན་ནྱི་དེ་དེ་དག་ལས་གཞན་པ་དང་། རག་པར་གསལ་བར་ཡོངས་སུ་
བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕུང་པོ་ནྱི་ལྔའོ། །གང་ཟག་ནྱི་གཅྱིག་གོ་ཞེས་སྨྲ་བས་ཇྱི་ལྟར་ན་གཞན་ྱིད་དུ་མྱི་བརོད། རེ་
ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་ན་འབྱུང་བ་དག་ནྱི་བཞྱི་ཡྱིན། གཟུགས་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལས་གཟུགས་གཞན་
ཡང་མ་ཡྱིན། སྨྲ་བ་འདྱི་ནྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱོགས་གང་ལ་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཙམ་པའྱི་ཕྱོགས་
ལའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཙམ་གཟུགས་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཕུང་པོ་ཙམ་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཁས་
བླངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་ཙམ་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སོག་དེ་ྱིད་ལུས་
ཡྱིན་པའམ། གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ལུང་མ་བསན་ཞེ་ན། འདྲྱི་བ་པོའ ་ི བསམ་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེས་ན་ནྱི་
ནང་གྱི་བྱེད་པའྱི་སེས་བུ་སོག་གྱི་རྫས་གཅྱིག་པོ་དྲྱིས་སོ། །དེ་ཡང་འགའ་ཡང་མེད་ན་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་གཞན་ྱིད་
དམ་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ལུང་བསན་པར་བྱ་སེ། རུས་སྦལ་གྱི་ཡུལ་བཤོར་རམ་འཇམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་
ནོ། །མདུད་པ་འདྱི་ནྱི་ས་མ་དག་ཁོ་ནས་ཀང་བཀོལ་ཟྱིན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དེས་འདུ་སྱིན་གནས་བརན་ཀླུ་སེའྱི་ཐད་དུ་
འོངས་ནས་བཙུན་པ་དགེ་སོང་རྣམས་ནྱི་སྨྲ་བ་མང་བ་མ་ལགས་སོ། །གལ་ཏེ་གང་དྲྱིས་པ་དེ་ྱིད་ལན་འདེབས་
ན་བདག་འདྲྱི་བར་འཚལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དྲྱིར་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དག་ཅྱི་ལགས། སོག་དེ་ྱིད་ལུས་
ལགས་སམ། སོག་ཀང་གཞན་ལགས་ལ་ལུས་ཀང་གཞན་ལགས་ཞེས་དྲྱིས་སོ། །གནས་བརན་གྱིས་འདྱི་ནྱི་
ལན་མྱི་གདགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེས་སྨྲས་པ། བདག་གྱིས་ས་ནས་བཙུན་པ་གཞན་ལུང་བསན་
པར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་དམ་འཆར་གསོལ་བ་མ་ལགས་སམ། ཅྱིའྱི་སད་དུ་འདྱི་སྐད་དུ་འདྱི་ནྱི་ལན་མྱི་གདབ་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་གཞན་ཁོ་ན་གསུངས། གནས་བརན་གྱིས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ནྱི་སྨྲ་བ་མང་བ་
ལགས་སོ། །གལ་ཏེ་གང་དྲྱིས་པ་དེ་ྱིད་ལན་འདེབས་ན་བདག་ཀང་འདྲྱི་བར་འཚལ་ལགས་སོ། །དྲྱིར་གསོལ་
ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་སས་ལ་ཤྱིང་ལོན་པ་ཨ་མྲ་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་འབྲས་བུ་རྣམས་ཅྱི་
སྐྱུར་རམ་འོན་ཏེ་མངར་ལགས་ཞེས་དྲྱིས་སོ། །བདག་གྱི་སས་ལ་ཤྱིང་ལོན་པ་ཨ་མྲ་ྱིད་འགའ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་
སྨྲས་སོ། །བདག་གྱིས་ས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུང་བསན་པར་མྱི་བྱའོ་ཞེས་དམ་འཆར་གསོལ་བ་མ་
ལགས་སམ། ཅྱིའྱི་སད་དུ་འདྱི་སྐད་དུ་ཤྱིང་ལོན་པ་ཨ་མྲ་ྱིད་མེད་དོ་ཞེས་གཞན་ཁོ་ན་གསུངས། དེས་སྨྲས་པ།
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

ཇྱི་ལྟར་ན་ཤྱིང་ལོན་པ་མེད་པའྱི་འབྲས་བུ་རྣམས་སྐྱུར་བའམ་མངར་བ་ྱིད་དུ་ལུང་བསན་པར་བྱ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་
པོ་དེ་བཞྱིན་དུ་སོག་དེ་ྱིད་མེད་ན་ཅྱིའྱི་སད་དུ་འདྱི་ལུས་ལས་གཞན་པ་ྱིད་དམ་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་ལུང་
བསན་པར་བགྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་མེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་མ་གསུངས་ཤེ་
ན། དྲྱི་བ་པོའ་ི བསམ་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེས་སོག་ཅེས་བྱ་བ་ཕུང་པོའ ་ི རྒྱུན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་མེད་པར་
གོ་བར་གྱུར་ན་ལོག་པར་ལྟ་བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་
དེ་བསན་པ་ཡང་མྱི་བཟོད་དོ། །འདྱི་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ཀུན་དུ་རྒྱུ་གནས་པ་དང་། རུས་
མཐུན་པས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་དག་ཡོད་དོ་ཞེས་ལུང་བསན་ན་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པས་ཚིག་མ་ལེགས་པ་
མ་ཡྱིན་ནམ། ཀུན་དགའ་བོ་ཀུན་དུ་རྒྱུ་གནས་པ་དང་རུས་མཐུན་པའྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་བདག་མེད་དོ་ཞེས་ལུང་
བསན་ན་ནྱི་ཀུན་དུ་རྒྱུ་གནས་པ་དང་རུས་མཐུན་པའྱི་ས་ནས་ཀུན་དུ་རོངས་པ་ཡོད་པ་དག་གྱིས་བདག་སོན་
ཡོད་པར་གྱུར་པ་ལས་ད་ནྱི་བདག་གྱི་དེ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ཀུན་དུ་རོངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱིང་ཆེས་རྒྱས་པར་འགྱུར་
བ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཀུན་དགའ་བོ་བདག་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་རག་པའྱི་མཐར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བདག་མེད་
ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་ཆད་པའྱི་མཐར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ལས་ཀང་དེ་ བཞྱིན་དུ་ངེས་
པར་ཟུང་ཤྱིག འདྱིར་སྨྲས་པ། ལྟ་བའྱི་མཆེ་བས་སས་པ་དང་། །ལས་རྣམས་འཇྱིག་པ་ལ་ལྟོས་ནས། །སག་མོས་
ཕྲུ་གུ་ཁྱེར་བ་ལྟར། །རྒྱལ་བས་ཆོས་ནྱི་སོན་པར་མཛད། །བདག་ཡོད་ྱིད་དུ་ཁས་བླངས་ནས། །ལྟ་བའྱི་མཆེ་
བས་སྨྲས་པར་གྱུར། །ཀུན་རྫོབ་རོག་པར་མ་གྱུར་ནས། །དགེ་བ་ཕྲུ་གུ་མས་བྱེད་འགྱུར། །ཡང་སྨྲས་པ། མེད་
ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སོག །དེ་ྱིད་གཞན་དུ་མ་གསུངས་སོ། །བརགས་པའང་མེད་དུ་འགྱུར་འོང་
བས། །མེད་དོ་ཞེས་ཀང་མ་གསུངས་སོ། །ཕུང་པོའ ་ི རྒྱུ་ནྱི་གང་ལ་དགེ །མྱི་དགེའྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ྱིད། །དེ་ལ་
སོག་ཅེས་བྱ་སེ་དེ། །སོག་མྱིང་བསན་པས་མེད་པར་འགྱུར། །གོག་ཅེས་བྱ་བ་ཕུང་པོ་ལ། །བཏགས་ཙམ་ཞེས་
ཀང་མ་གསུངས་ཏེ། །དེ་ཚེའྱི་སེ་བོ་དེ་འདྲ་སེ། །སོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་སྐལ་ལྡན་མྱིན། །འདྱི་ལྟར་གནས་པས་
བདག་ཡོད་དམ། །མེད་ཅེས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་བ་ཡྱི། །བསམ་པ་ལ་ལྟོས་མ་གསུངས་ཏེ། །ཡོད་ན་ཅྱི་ཕྱྱིར་ཡོད་མྱི་
གསུངས། །འཇྱིག་རེན་རག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འདྲྱི་བ་པོའ ་ི བསམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ལུང་མ་བསན་ཏེ།
རེ་ཞྱིག་གལ་ཏེ་འཇྱིག་རེན་བདག་ཡྱིན་པར་འདོད་པར་གྱུར་ན་ནྱི་དེ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་མ་བསན་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཆར་མྱི་རྱིགས་སོ། །འོན་ཏེ་འཇྱིག་རེན་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་དེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།
འཇྱིག་རེན་རག་ན་འགའ་ཡང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །མྱི་རག་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཆད་
པར་འགྱུར་རོ། །གྱི་ག་ལྟར་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ངེས་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་ལ་ཁ་ཅྱིག་
ནྱི་མྱི་འགྱུར་རོ། །གྱི་ག་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་
ལས་མྱི་འདའ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནྱི་ལམ་ལ་རག་
ལུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པ་བཞྱི་ཆར་ཡང་ངེས་པར་ལུང་མྱི་སོན་ཏེ། གཅེར་བུ་པའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་བྱྱིའུ་བཟུང་བ་བཞྱིན་
ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡང་ལུང་མ་བསན་ཏེ། བཞྱི་
ཚན་འདྱི་ནྱི་དོན་མཐུན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་ཀུན་དུ་རྒྱུ་སྨྲ་བྱེད་ཀྱིས་བཞྱི་ཚན་འདྱི་ཞུས་ནས་ཡང་ཅྱི་ལགས། འཇྱིག་
རེན་ཐམས་ཅད་ལམ་འདྱི་ངེས་པར་འབྱུང་ངམ། འོན་ཏེ་འཇྱིག་རེན་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལགས་ཞེས་ཞུས་པ་དང་།
གནས་བརན་ཀུན་དགའ་བོས་སྨྲ་བྱེད་ཁྱོད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དང་པོ་ྱིད་དུ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་གང་ཡྱིན་པ་
དེ་ྱིད་དེ་རྣམ་གངས་གཞན་གྱིས་འདྲྱིའམ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་བཞྱིན་འོངས་པ་ཤྱི་ཕན་ཆད་ཡོད་དམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱི་
ཚན་འདྱི་ཡང་དྲྱི་བ་པོའ ་ི བསམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ལུང་མ་བསན་ཏེ། དེས་ནྱི་བདག་གོལ་བ་དེ་བཞྱིན་འོངས་པ་
ཡྱིན་པར་བསམས་ནས་ཞུ་བ་ཞུས་སོ། །གང་ཟག་པ་རྣམས་ལ་བརྒལ་ཞྱིང་བརག་པར་བྱ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གང་ཟག་གསོན་པོ་ནྱི་ཡོད་དོ་ཞེས་ལུང་སོན་ལ་ཤྱི་ཕན་ཆད་ནྱི་ལུང་མྱི་སོན། རག་པའྱི་ྱིད་པར་
ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བྱམས་པ་ཁྱོད་མ་འོངས་པའྱི་དུས་ན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་
དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་སོན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་ཏུ་
སེས་སོ་ཞེས་ན་ཐོས་འདས་པ་དུས་འདས་པ་སེ་བ་ལ་ལུང་སོན། དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རག་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་
འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་ཟག་སར་གཟྱིགས་ལ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་
ཀང་མྱི་གཟྱིགས་ཏེ། མྱི་མཁྱེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་མྱི་སོན་ཏོ་ཞེ་ན་ནྱི། སོན་པའྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ྱིད་བསལ་བ་
ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ནྱི་དེ་མེད་དོ་ཞེས་ཁས་བླང་བར་བྱ་དགོས་སོ། །འོན་ཏེ་གཟྱིགས་ན་ནྱི་མ་གསུངས་བཞྱིན་དུ་
ཡང་དེ་ཡོད་པ་དང་རག་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་གཟྱིགས་སམ་མྱི་གཟྱིགས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང་
བརོད་པར་མྱི་བྱ་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་
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བ་འདྱི་ཡང་རྱིམ་གྱིས་མྱི་བརོད་པར་གྱིས་ཤྱིག གང་ཟག་ནྱི་ཡོད་པ་ྱིད་དེ། འདྱི་ལྟར་བདེན་པ་དང་། གནས་
པར་བདག་གྱི་བདག་མེད་དོ་སམ་པ་ནྱི་ལྟ་བའྱི་གནས་སུ་གསུངས་སོ། །ཡོད་དོ་སམ་པ་ཡང་ལྟ་བའྱི་གནས་སུ་
གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་ཁུངས་སུ་མྱི་རུང་ངོ་། །ཆོས་མངོན་པ་པ་རྣམས་ན་རེ་འདྱི་གྱི་ག་ཡང་མཐར་
འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། རག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བས་བསྡུས་པ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་
ཏེ་གནས་མ་བུའྱི་མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་བདག་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་རག་པར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བདག་
མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་ཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡང་གང་ཟག་མེད་ན་འཁོར་བ་འདྱི་
སུའྱི་ཡྱིན། འཁོར་བ་ྱིད་འཁོར་བར་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་སེམས་ཅན་མ་རྱིག་པའྱི་
སྱིབ་པ་ཅན་ཀུན་དུ་རྒྱུ་བ་རྣམས་འཁོར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་གང་ཟག་ཇྱི་ལྟར་འཁོར་ཕུང་པོ་གཞན་འདོར་
བ་དང་། ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱོགས་འདྱི་ནྱི་ལན་བཏབ་ཟྱིན་ཏོ། །ཇྱི་ལྟར་མེ་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་ཡང་རྒྱུན་གྱིས་དྲོ་
བ་དེ་བཞྱིན་དུ་སེད་པ་ེ་བར་ལེན་པ་ཅན་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཕུང་པོའ་ི ཚོགས་འཁོར་རོ། །གལ་ཏེ་འདྱི་ཕུང་
པོ་ཙམ་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ང་ྱིད་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ན་མྱིག་བཟངས་ཞེས་བྱ་བའྱི་སོན་པར་
གྱུར་ཏོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གསུང་བར་མྱི་འགྱུར། ཕུང་པོ་རྣམས་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཅྱི་
དེ་ྱིད་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་ནྱི་རག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ང་ྱིད་དེ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་པ་ྱིད་
དུ་སོན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་མེ་དེ་ྱིད་སེག་ཅྱིང་འོངས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་བདག་
དེ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་ཁོ་ནར་གཟྱིགས་པར་འགྱུར་
རོ། །གཟྱིགས་ན་ཡང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་དམ་པོར་འགྱུར་རོ། །བདག་ཡོད་ན་བདག་གྱིར་ཡང་འགྱུར་རོ་
ཞེས་མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བདག་གྱིར་འཛིན་པ་ལྷག་པར་འབྱུང་བས་དེ་ནྱི་དེ་དག་
གྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་འགྱུར་རོ། །བདག་གྱིར་ལྟ་བ་ཡོད་ན་ཡང་བདག་གྱིར་ཆགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་
བས་ན་བདག་དང་བདག་གྱིར་ཆགས་པའྱི་འཆྱིང་བ་ཤྱིན་ཏུ་དམ་པོས་གགས་པ་དེ་དག་ལ་ཐར་བ་ཐག་རྱིག་བར་
འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་བདག་ལ་ཆགས་པ་མྱི་འབྱུང་བ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་ན། དེ་ནྱི་བདག་མེད་པ་ལ་ནྱི་
བདག་ཏུ་རོངས་པས་ཆགས་པ་སེའྱི་བདག་ྱིད་ལ་མྱི་སེའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ག་ལ་རུང་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་
གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ྱིད་དུ་འཛིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བསན་པ་འདྱི་ལ་སོན་བྱུང་བ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཡྱིན་ནོ། །མུ་སེགས་བྱེད་གང་དག་བདག་རྫས་གཞན་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་སེམས་པ་དེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ཡང་ཐར་པ་
མེད་པའྱི་ེས་པ་འདྱི་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་གལ་ཏེ་བདག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་ན་སེམས་སྐད་
ཅྱིག་མ་རྣམས་ལ་མས་སུ་མྱོང་ནས་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ལོན་པའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་བྲན་པའམ་ངོ་ཤེས་པར་འགྱུར། དྲན་
པའྱི་ཡུལ་ལ་འདུ་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་སོ། །སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཇྱི་ལྟ་བུ་ལས་
ཤེ་ན། གང་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དྲན་པ་སེ་བ་སེ། དེ་དག་ལ་རག་པ་དང་འདྲ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས་
ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་རེན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། མྱ་ངན་དང་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ལ་སོགས་པས་མཐུ་མ་
མས་པ་ཅན་ལས་སོ། །དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ནྱི་དྲན་པ་
དེ་བསེད་པར་མྱི་ནུས་སོ། །དེའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཡང་གཞན་ལྟ་བུ་ནྱི་དྲན་པ་དེ་སེད་པར་མྱི་ནུས་ཀྱི་གྱི་ག་
ལྟར་ན་ནུས་པས་དེ་ལྟར་ན་དྲན་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་ལ་ནྱི་དེའྱི་མཐུ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་
སེམས་གཞན་གྱིས་མཐོང་ལ་གཞན་གྱིས་དྲན་དེ་ལྟར་ན་ནྱི་ལྷ་སྱིན་གྱིས་སེམས་ཀྱིས་མཐོང་ལ་མཆོད་སྱིན་
གྱིས་སེམས་ཀྱིས་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ཡྱིན་ཏེ་འབྲེལ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་གྱིས་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་
མ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟར་ན་རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འབྲེལ་བ་ནྱི་མེད་དོ། །སེམས་གཞན་
གྱིས་མཐོང་ལ་གཞན་གྱིས་དྲན་ནོ་ཞེས་ཀང་མྱི་ཟེར་རོ། །འོན་ཀང་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་
བའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཐོང་བའྱི་སེམས་ལ་དྲན་པའྱི་སེམས་གཞན་སེའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ེས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད།
དྲན་པ་ཁོ་ན་ལས་ངོ་ཤེས་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །བདག་མེད་ན་སུ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་ལྟར་དྲན། དྲན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཅྱི་
ཡྱིན། དྲན་པས་ཡུལ་འཛིན་པའོ། །ཅྱི་དེ་འཛིན་པ་དྲན་པ་ལས་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འོ་ན་ནྱི་དྲན་པ་བྱེད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱིས་དེ་བྱེད་པ་དེ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏེ། དྲན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ནག་
པས་དྲན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ནག་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྒྱུད་དེ་ལས་དེ་སེ་བར་མཐོང་ནས་སྨྲ་བར་ཟད་
དོ། །བདག་མེད་པ་ན་དྲན་པ་འདྱི་སུའྱི་ཡྱིན། དྲུག་པ་འདྱིའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན། རེ་བོའ ་ི དོན་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་
གང་གྱི་རེ་བོ་གང་ལྟ་བུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་བའྱི་ནག་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་དེའྱི་རེ་བོ་ཡྱིན། དེ་རོ་བ་དང་
བཞོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སོར་བ་དེ་ལ་རག་ལུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲན་པ་གང་དུ་སར་བར་བྱ་ན། འདྱི་ལྟར་དེའྱི་རེ་བོ་
བཙལ། དྲན་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ལའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སར་བར་བྱ། དྲན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཀེ་མ་དེ་ྱིད་དེའྱི་དོན་དུ་
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

སོར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྨྲས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་སར་བར་བྱ། ཅྱི་
དེ་བསེད་པའྱི་སོ་ནས་སམ། འོན་ཏེ་མངག་པའྱི་སོ་ནས། དྲན་པ་ལ་འགོ་བ་མྱི་རུང་བས་བསེད་པའྱི་སོ་ནས་
སོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ལ་རེ་བོ་ཡྱིན་ལ་འབྲས་བུ་ཁོ་ན་བྲན་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ལྟར་རྒྱུ་ནྱི་འབྲས་བུ་ལ་
དབང་བྱེད་ལ་འབྲས་བུ་ཡང་དེ་དང་ལྡན་ན་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་དེ་ནྱི་དྲན་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །གང་
ཡང་ནག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་ནས་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རེ་བོ་བརོད་པ་དེ་
ཡང་དེ་ཡུལ་གཞན་དུ་དང་། འགྱུར་བ་འབྱུང་བ་ལ་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིད་ལ་བསམས་ནས་རེ་བོ་ཞེས་བརོད་པར་
ཟད་ཀྱི་ནག་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཅྱིག་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་མེད་ལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་མེད་ད་ོོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ལ་ཡང་
རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་མ་གཏོགས་པའྱི་རེ་བོའ ་ི དངོས་པོ་མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས། སུའྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་དབང་པོ་
དང་དོན་དང་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཡང་བྱ་བ་ནྱི་བྱེད་པ་པོ་ལ་
ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བྱེད་པ་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ལྷ་སྱིན་འགོའ ་ོ ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་འགོ་བར་
བྱ་བ་ནྱི་འགོ་བ་པོ་ལྷས་བྱྱིན་ལ་ལྟོས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གང་ཞྱིག་
གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་བརོད་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ་ལྷས་བྱྱིན་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་
པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་བདག་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ྱིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་སེས་བུར་ཐ་སད་གདགས་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་གཅྱིག་པུ་ནྱི་འགའ་ཡང་མེད་ཀྱི་འདུ་བྱེད་དེ་དག་ལ་ཡང་མྱིང་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལ་ཇྱི་
ལྟར་ལྷས་བྱྱིན་འགོ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་སོ། །ལྷ་སྱིན་ཇྱི་ལྟར་འགོ་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་སྐད་ཅྱིག་པ་རྒྱུན་ཐ་
མྱི་དད་པ་རྣམས་ལ་བྱྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་བཟུང་ནས་ལྷས་བྱྱིན་ཞེས་མོས་པ་རྣམས་རང་གྱི་
རྒྱུན་ཡུལ་གཞན་དུ་འབྱུང་བ་ལ་རྒྱུར་གྱུར་ན་ལྷས་བྱྱིན་འགོའ ་ོ ཞེས་བྱའོ། །ཡུལ་གཞན་དུ་འབྱུང་བ་དེ་ནྱི་འགོ་བ་
ཡྱིན་ཏེ། མེ་དང་སའྱི་རྒྱུན་དག་ལ་འགོའ ་ོ ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་ྱིད་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ན་
ལྷས་བྱྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཐ་སད་གདགས་པའྱི་དོན་དུ་དེ་
དག་ལ་མྱིང་དུ་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་གང་མདོ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་
གསུངས་པ་དེ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད། ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱེད་དེ། ཇྱི་ལྟར་འབྲས་བུ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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བྱེད་མོད་ཀྱི་འདྲ་བར་བདག་ྱིད་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་དང་མཐུན་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱེད་མོད་ཀྱི་འདྲ་བར་བདག་ྱིད་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡུལ་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་
བྱའོ། །འདྱིའྱི་འདྲ་བ་ཅྱི་ཞེ་ན། དེའྱི་རྣམ་པ་ྱིད་དོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་དབང་པོ་ལས་ཀང་སེས་མོད་ཀྱི་ཡུལ་
རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དབང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ནྱི་དེར་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུན་རྣམ་པར་
ཤེས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་གསུངས་པས་ེས་པ་མེད་དེ། རྒྱུ་ལ་
བྱེད་པ་པོའ་ི སར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲྱིལ་བུ་སོགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་སོན་མ་འགོ་བ་
ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །སོན་མ་ཇྱི་ལྟར་འགོ་ཞེ་ན། སོན་མ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མེ་ལེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་ེ་བར་འདོགས་པར་བྱེད་ལ། དེ་ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལས་ཡུལ་
དེ་དང་དེར་འགོའ ་ོ ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སེམས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་ེ་བར་
འདོགས་པར་བྱེད་ལ་དེ་ཡུལ་གཞན་དག་ལ་སེ་བ་ལ་ཡུལ་དེ་དང་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ན་ཇྱི་
ལྟར་གཟུགས་འགྱུར་རོ། །སེའོ་གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་པོ་དང་འགྱུར་བ་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་
ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་དེ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེའྱི་
བདག་ལས་མ་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རག་ཏུ་དེ་དག་འདྲ་བ་ཁོ་ནར་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་མྱུ་གུ་དང་སོང་པོ་དང་
འདབ་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་རྱིམ་པ་ངེས་པར་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཞེ་ན། གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་
འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྒྱུན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་
འདུས་བྱས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་བསམ་གཏན་རྫོགས་པས་མམ་པར་གཞག་པ་རྣམས་ལས་
ལུས་དང་སེམས་འདྲ་བ་སེ་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱྱིས་ཀང་བདག་ྱིད་ལྡང་བར་མྱི་
འགྱུར་རོ། །གང་ལས་གང་ཞྱིག་སེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཁོ་ན་ལས་དེ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྱིམ་པ་
ཡང་ངེས་པ་ཁོ་ན་སེ། རྱིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལས་སེམས་རྣམ་པ་འདྲ་ཡང་འགའ་ཞྱིག་སེམས་འགའ་བསེད་པ་ལ་
ནུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་བུད་མེད་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་གལ་ཏེ་དེའྱི་ལུས་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་སེམས་སམ། དེའྱི་
ཁྱོའམ་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་སེམས་སེ་བར་འགྱུར་ལ། ཡང་ཕྱྱིས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་པས་བུད་མེད་ཀྱི་སེམས་
སེ་ན་དེ་ནྱི། དེའྱི་ལུས་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་སེམས་བསེད་པའམ། དེའྱི་ཁྱོའམ། བུ་ལ་སོགས་པའྱི་སེམས་བསེད་
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པར་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ནྱི་མྱི་ནུས་སོ། །ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་
སེམས་ལས་རྣམ་གངས་ཀྱི་སེམས་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སེས་པར་གྱུར་ན་དེ་ལས་ཆེས་མང་བ་དང་། ཆེས་
གསལ་བ་དང་། ཆེས་ེ་བར་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཁོ་ན་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་བསོས་པ་སོབས་དང་ལྡན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་འདུས་པའྱི་ལུས་དང་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་རྐྱེན་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །བསོས་པ་དེ་ྱིད་
ཆེས་སོབས་དང་ལྡན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རག་ཏུ་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱྱིན་ཞེ་ན། གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ྱིད་ནྱི་འདུས་
བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་བསོས་པ་གཞན་གྱི་འབྲས་བུ་སེ་བའྱི་རེས་སུ་
མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱོགས་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི་མཇུག་ཐོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཤེས་
པ་ལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་མངའ་བདག་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་སྐད་དུ་ར་བྱའྱི་མདོངས་ནྱི་གཅྱིག་ལ་ཡང་། །རྒྱུ་ཡྱི་རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ཀུན་མཁྱེན་མྱིན་པས་ཤེས་བྱ་མྱིན། །དེ་ཤེས་ཀུན་མཁྱེན་སོབས་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་ན།
གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་སེམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དང་འདྲ་བ་ཁོ་ནར་སེ་
བར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་མྱུ་གུ་དང་སོང་བུ་དང་འདབ་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་རྱིམ་པ་ངེས་པར་སེ་བར་མྱི་འགྱུར་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མུ་སེགས་ཅན་གང་ལ་ལ་སེམས་ནྱི་བདག་ལས་སེའོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་གསལ་
བར་ཀླན་ཀར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡྱིད་དང་ཕྲད་པའྱི་བྱེ་བྲག་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། འབྲེལ་པ་
གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབྲེལ་པ་ཅན་དག་ཡོངས་སུ་ཆད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཕྲད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མཚན་ྱིད་
ནྱི་མ་ཕྲད་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་ཕྲད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་ཡོངས་སུ་ཆད་པར་
ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་འཕྲོས་པ་ལ་བདག་འཕོ་བའམ། མས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་
ཕྱོགས་གཅྱིག་ཕྲད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱོགས་དེ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་མྱི་རུང་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྲད་པ་ཡོད་
དུ་ཆུག་ན་ཡང་འོན་ཀང་ཡྱིད་རག་ཏུ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཕྲད་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར། གལ་ཏེ་བློའ ་ི ཁྱད་
པར་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། ཇྱི་ལྟར་བློའ་ི ཁྱད་པར་ཡྱིན་ཞེས་དེ་ྱིད་ལ་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་འདུ་
བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པའྱི་བདག་དང་ཡྱིད་ཕྲད་པ་ལས་སོ་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པའྱི་སེམས་
ཁོ་ན་ལས་ཡྱིན་པར་ཟད་ཀྱི་བདག་གྱིས་ནུས་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། སན་གྱི་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་ལ་
སན་པ་ངན་གཡོ་ཅན་གྱིས་ཕུ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་སྨྲས་པ་དག་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བདག་ཡོད་ན་དེ་གྱིས་སྱིད་དོ་ཞེ་ན་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ནྱི། ཚིག་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ནྱི་རེན་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དཔེར་ན་གང་གྱི་རེན་གང་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་དེ་དག་ཀང་
རྱི་མོ་དང་རྒྱུ་ཤུག་ལ་སོགས་པ་ལྟར་བརེན་པ་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་རྱིག་པ་དང་གཞོང་བུ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རེན་
དུ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐོགས་པ་དང་ཐ་དད་པ་ྱིད་ཀྱིས་ེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ནྱི་དེ་ལྟ་
བུར་རེན་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དཔེར་ན་དྲྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ས་ལྟ་བུའོ་ཞེ་ན། འདྱི་ྱིད་ཁོ་བོའ ་ི བདག་
མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིད་ཆེས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་ཁོ་བོ་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བྱས་ཏེ། དཔེར་ན་དྲྱི་ལ་སོགས་
པ་ལས་ས་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲྱི་ལ་སོགས་པ་ལས་ས་གཞན་ཡྱིན་པར་ངེས་པར་འཛིན་པར་བྱེད་པ་
དེ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན། སའྱི་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་སད་ནྱི་ཅྱི་ནས་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ྱིད་དེ་ཞེས་བྱའྱི།
གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཤྱིང་གྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་
ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་དུ་ཟྱིན་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དུས་
གཅྱིག་ཏུ་སེ་བར་མྱི་འགྱུར། གང་ཞྱིག་སོབས་ཆེ་བ་དེས་གཞན་དག་ལ་གེགས་བྱེད་དོ། །སོབས་ཆེ་བ་དེ་ྱིད་
ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རག་པར་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱྱིན་ཏེ། འདྱིའྱི་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་བསོས་པ་ཡྱིན་ན་བདག་ཏུ་རོག་པ་ནྱི་དོན་
མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བདག་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཁས་བླང་བར་བྱ་སེ། དྲན་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་
དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ་དེ་ཡང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྫས་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་གྱི་རེན་གཞན་
ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་དངོས་པོ་
ྱིད་ཡྱིན་པར་མ་གྲུབ་བོ། །ཁོ་གོ་ཅག་གྱི་ལྟར་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྫས་ཡྱིན་ཏེ། དགེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་
འབྲས་བུ་ནྱི་རྫས་དྲུག་གོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་རྫས་ལ་བརེན་པ་ྱིད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་སེ། རེན་གྱི་
དོན་ནྱི་བརགས་ཟྱིན་ཏོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་གྱི་ནའོ། །བདག་མེད་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལས་རོམ། བདག་བདེ་བར་
གྱུར་ཅྱིག བདག་སྡུག་བསལ་བར་མ་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་བྱ་བ་དེའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ཡང་གང་ཞྱིག་
ཡྱིན། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་འདྱིའྱི་ཡུལ་གང་ཡྱིན་པའོ། །བདག་ཏུ་འཛིན་པ་འདྱིའྱི་ཡུལ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡུལ་ནྱི་
ཕུང་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཤེས། དེ་དག་ལ་ཆགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དཀར་ཤམ་ལ་སོགས་པའྱི་བློས་གཞྱི་མཐུན་
པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བདག་དཀར་ཤམ་མོ། །བདག་སོ་བསངས་སོ། །བདག་སྦོམ་མོ། །བདག་སྐེམ་
མོ། །བདག་རྒས་སོ། །བདག་དར་ལ་བབ་པོ་ཞེས་དཀར་ཤམ་ལ་སོགས་པའྱི་བློས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་འདྱི་གཞྱི་
532

སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

མཐུན་པར་བྱེད་པར་སྣང་ངོ་། །རྣམ་པ་དེ་དག་བདག་གྱི་ཡྱིན་པར་ནྱི་མྱི་འདོད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་ཕུང་པོ་
རྣམས་ལ་འཛིན་པར་ཤེས་སོ། །བདག་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ལུས་ལ་ཡང་བདག་ེ་བར་འདོགས་ཏེ། དཔེར་ན་
བདག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་བདག་གྱི་བྲན་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་བདག་ེ་བར་
འདོགས་པ་ཡྱིན་ཡང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལུས་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཕ་རོལ་གྱི་ལུས་
ལ་དམྱིགས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། འབྲེལ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་ལུས་སམ་སེམས་གང་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྲེལ་པ་
དེ་ཁོ་ན་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་འདྱི་འབྱུང་གྱི་གཞན་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དེ་ལྟར་
གོམས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབྲེལ་པ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་དངོས་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་
བདག་མེད་པ་ན་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྱི་སུའྱི་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་དྲུག་པ་འདྱིའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ནས་དེ་ནྱི་
དྲན་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དེ་ྱིད་འོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་རྒྱུ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེ་
ན། སོན་བདག་ཏུ་འཛིན་པས་ཡོངས་སུ་བསོས་པ་རང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་མ་རྱིག་པ་དང་བཅས་པའྱི་སེམས་
ཡྱིན་ནོ། །བདག་མེད་ན་བདེ་བའམ་སྡུག་བསལ་བ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན། རེན་གང་བདེ་བའམ་སྡུག་བསལ་བ་འབྱུང་བ་
སེ། དཔེར་ན་ཤྱིང་ལོན་པ་མེ་ཏོག་ཆགས་སོ། །ནགས་ཚལ་འབྲས་བུ་ཆགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་གྱིས་
ཀྱི་རེན་གང་ཞེ་ན། སེ་མཆེད་དྲུག་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟར་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །བདག་མེད་ན་ལས་རྣམས་
ཀྱི་བྱེད་པ་པོ་ནྱི་གང་ཡྱིན། འབྲས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཟ་བ་པོ་གང་ཡྱིན། བྱེད་པ་པོ་ཞེས་བྱ་བའམ། ཟ་བ་པོ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བུ་བྱེད་པས་ན་བྱེད་པ་པོ་ཡྱིན་ལ། ཟ་བས་ན་ཟ་བ་པོ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་གངས་སྨྲས་སུ་ཟྱིན་
གྱི་དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མཚན་ྱིད་རྣམས་ནྱི་བྱེད་པ་པོའ ་ི མཚན་ྱིད་རང་དབང་ཅན་ནྱི་བྱེད་པ་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
ཟེར་ན། འཇྱིག་རེན་ན་འབྲས་བུ་འགའ་ལ་ཡང་ལ་ལ་ཞྱིག་རང་དབང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་ངམ། མཐོང་སེ་ཁྲུས་
དང་ཟ་བ་དང་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྷས་བྱྱིན་ལྟ་བུའོ། །ཁྱོད་ལྷས་བྱྱིན་གང་ཞྱིག་དཔེར་བརོད། གལ་ཏེ་བདག་
ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་དེ་ྱིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཏེ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་ནྱི་དེ་ྱིད་བྱེད་པ་པོ་ཡྱིན་ཏེ།
ལས་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་སོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྱིག་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་ལ་
སེམས་ཀྱི་གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་འཇུག་གོ །སེམས་ཀང་ལུས་དང་ངག་ལ་རང་གྱི་རྒྱུའྱི་གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་
འཇུག་གོ །དེ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བས་གང་ལ་ཡང་རང་དབང་མེད་དེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྐྱེན་གྱི་གཞན་གྱི་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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དབང་གྱིས་འཇུག་གོ །བདག་ཀང་ལྟོས་པ་མེད་པར་རྒྱུ་ྱིད་དུ་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རང་དབང་ཅན་དུ་མྱི་
འགྲུབ་བོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་བྱེད་པ་པོ་ནྱི་འགའ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གང་ཞྱིག་གང་གྱི་
རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེའྱི་བྱེད་པ་པོ་ཞེས་བྱ་ན་བདག་ནྱི་གང་ལ་ཡང་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་མྱི་སྣང་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་
དེ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུར་ཡང་བྱེད་པ་པོར་མྱི་རུང་ངོ་། །དྲན་པ་ལས་ནྱི་འདུན་པ་སེའོ། །འདུན་པ་ལས་ནྱི་རོག་པ་
སེའོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་ལས་ནྱི་རབ་ཏུ་འབད་པའོ། །རབ་ཏུ་འབད་པ་ལས་ནྱི་རླུང་ངོ་། །དེ་ལས་ནྱི་ལས་འབྱུང་ན་
འདྱི་ལ་བདག་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད། འབྲས་བུ་ལ་ཡང་གང་ལ་བདག་མེད་ན་བྱ་བ་པོར་བརགས་པའྱི་ེ་བར་སོད་པ་དེ་
གང་ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་ཏེ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དམྱིགས་པ་ལ་བདག་གྱི་ནུས་པ་མེད་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་
ལ་ནུས་པ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བདག་མེད་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཅན་གྱི་རེན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་སྱིག་པ་དང་
བསོད་ནམས་ེ་བར་སོགས་པར་མྱི་འགྱུར། ཚོར་བའྱི་རེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་རེན་ནྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་
ཡྱིན་གྱི་བདག་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟར་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །བདག་མེད་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་ལས་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་
ལས་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་འབྲས་བུ་འབྱུང་། བདག་ཡོད་ན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་ལས་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་ལས་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་འབྲས་བུ་
འབྱུང་། དེ་ལ་བརེན་པའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །ཚིག་གྱི་ལུགས་འདྱི་ནྱི་དཔེར་ན་གང་གྱི་
རེན་གང་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་ལན་བཏབ་ཟྱིན་ཏོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་རེན་མེད་པ་ཁོ་ན་ལས་
འབྱུང་ངོ་། །ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་ལས་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་ལ་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་མྱི་སྨྲའོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
དེའྱི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཏེ། ས་བོན་དང་འབྲས་བུ་བཞྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་ས་བོན་ལས་
འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནྱི་ཞྱིག་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་མཇུག་ཐོགས་ཁོ་ནར་འབྱུང་བ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཏེ། མྱུ་གུ་དང་སོང་བུ་དང་། འདབ་མ་ལ་
སོགས་པ་མེ་ཏོག་ལ་ཐུག་པ་རྱིམ་པ་རྫོགས་པ་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་མེ་ཏོག་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་ས་བོན་དེའྱི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དེས་བརྒྱུད་པས་མེ་ཏོག་ལ་དེའྱི་ནུས་པ་བསེད་པས་སོ། །གལ་ཏེ་ས་
བོན་དེ་སོན་དུ་འགོ་བར་མ་གྱུར་ན་འབྲས་བུ་དེ་འདྲ་བ་སེད་པ་ལ་དེའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་
དུ་ལས་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་ལས་ཞྱིག་པ་ལས་ཀང་མྱི་འབྱུང་ལ། མཇུག་ཐོགས་སུ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས་སོ། །རྒྱུད་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན། ཡོངས་
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སུ་འགྱུར་བ་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན། ཁྱད་པར་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལས་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་སེམས་ཕྱྱིར་ཞྱིང་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་
པ་དེ་ནྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་གཞན་དང་གཞན་དུ་སེ་བ་ནྱི་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་
འབྲས་བུ་སེད་ནུས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡོངས་
སུ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཡང་སྱིད་པའྱི་ེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པའྱི་འཆྱི་བའྱི་སེམས་ལྟ་
བུའོ། །ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ལས་གང་ལྱི་བའམ། ེ་བའམ། གོམས་པ་ཡྱིན་པ་
དེས་བྱས་པའྱི་ནུས་པ་བསལ་བར་བྱེད་ཀྱི་གཞན་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། ལས་ཀྱི་འཁོར་བ་ལྱི་གང་
དང་། །ེ་བ་གང་དང་གོམས་པ་གང་། །སོན་བྱས་གང་ཡྱིན་དེ་ལས་ནྱི། །ས་མ་ས་མ་རྣམ་སྱིན་འགྱུར། །ཞེས་
བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུས་བསེད་པ་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་བསེད་པའྱི་ནུས་པ་ནྱི་
རྣམ་པར་སྱིན་པ་བསེད་ནས་ལྡོག་གོ །སྐལ་པ་མམ་པའྱི་རྒྱུས་བསེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་བསེད་པའྱི་
ནུས་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་གེན་པོ་སེས་ནས་ལྡོག་གོ །ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་
ནྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་དུ་ལོག་པ་སེ། གང་གྱི་ཚེ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནའོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ས་
བོན་གྱི་འབྲས་བུ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་གཞན་མྱི་སེ་ན། རེ་ཞྱིག་ཐམས་ཅད་དཔེ་དང་འདྲ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ལ་ཡང་འབྲས་བུ་ཁོ་ན་ལས་འབྲས་བུ་གཞན་སེ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། རྣམ་པར་འདྲུལ་བའྱི་ཁྱད་
པར་ལས་སེས་པ་རྣམ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས་སེ་སེ། དེ་ལ་འབྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་མྱུ་གུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་
ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེའྱི་ས་བོན་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འགྱུར་བའྱི་མྱིང་གྱིས་སམ། འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རྒྱུན་ས་མ་ཡང་ས་བོན་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ལ་ཡང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དེ་ལས་གལ་ཏེ་དམ་པ་དང་དམ་པ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྐྱེན་ལས་སེས་པ་དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའམ། མྱི་དགེ་བའྱི་
སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་སེ་ན་དེ་ལས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་གཞན་སེའྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ནྱི་མཚུངས་
སོ། །ཡང་ན་དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཇྱི་སར་མ་དུ་ལུང་གའྱི་མེ་ཏོག་རྒྱ་སེགས་ཀྱི་ཁུ་བས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་
བ་ལས་འབྲས་བུའྱི་ནང་དུ་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས་སེས་པ་གེ་སར་དམར་པོ་སེ་བར་འགྱུར་
ཞྱིང་དེ་ལས་ནྱི་གཞན་མྱི་སེ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་ལས་སེས་པའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་ཡང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་
གཞན་མྱི་སེའོ། །ཆེ་ལོང་ཙམ་འདྱི་ནྱི་བདག་གྱི་བློས་རོགས་པར་བྱ་བ་རབ་ཏུ་བསན་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཐུ་རྣམ་པ་སྣ་
མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།
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ཚོགས་པས་ཐ་དད་པའྱི་ལས་རྣམས་ཀྱིས་བསོས་པའྱི་རྒྱུ་རྣམས་གནས་སྐབས་འདྱིར་ཕྱྱིན་ན་འབྲས་བུ་འདྱི་ལྟ་
བུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཁོ་ནའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སྨྲས་པ། ལས་
དང་དེའྱི་བསོས་དེའྱི་འཇུག་རེད། །དེ་ལས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ལས། །གཞན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ངེས་
པར་རབ་ཏུ་མྱི་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རབ་རྱིགས་པའྱི་ལམ། །ལེགས་པར་གསུངས་
པའྱི་དག་པ་ཆོས་ྱིད་འདྱི་མཐོང་ནས། །མུ་སེགས་ལོང་བ་ལྟས་ངན་སྣ་ཚོགས་གཡོ་རྣམས་ཀྱི། །གཞུང་ལུགས་
སྤང་ཏེ་ལོང་བ་མ་ཡྱིན་རྣམས་འགོའ །ོ །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ྱི་མའྱི་གསུང་འོད་ཀྱིས། །སྣང་ལྡན་མྱ་ངན་འདས་
གོང་ལམ་གཅྱིག་པ། །བདག་མོད་འཕགས་པ་སོང་གྱིས་བགོད་པ་འདྱི། །ཕྱེ་ཡང་དམན་པའྱི་མྱིག་གྱིས་མྱི་མཐོང་
ངོ་། །དེ་ལྟར་འདྱི་ནྱི་ཕྱོགས་ཙམ་ཞྱིག །རང་གྱི་མཐུ་ཡྱིས་རྣམ་འཕེལ་བའྱི། །དུག་ལ་ར་ཡྱི་ཕྱོགས་བཞྱིན་
དུ། །ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བསན། །ཆོས་མངོན་པའྱི་མཛོད་ལས་གང་ཟག་དགག་པ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་
མཛོད་ཀྱི་གནས་དགུ་པ་སེ། ཆོས་མངོན་པའྱི་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ་སོབ་དཔོན་ཤཱཀའྱི་དགེ་སོང་དབྱྱིག་གེན་
གྱིས་མཛད་པ་འདྱི་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མྱི་ཏ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དེ་དཔལ་
བརེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཞྱིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །།
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སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གེན།

