ཚད་མ་རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་
མེའི་རྩ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།

ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་དགོན་བཀའ་བརྟེན་དཔེ་རྙིང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཁང་ནས།
༢༠༡༣

༡༡

༡༡

༄༅།། ཚད་མ་རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མེའི་རྩ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།
༧ འགྲོ་ལ་ཕན་མཛད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །ཕུལ་ཕྱིན་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་སྐུ། །ཀུན་གསལ་
མཁྱེན་པའི་སྤྱན་མངའ་བ། །ཡང་དག་སྟོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། ༧ རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་
སླད་དུ། །མཁས་རྣམས་བཀའ་ལ་རབ་བརྟེན་ནས། །མ་རྟོགས་བློ་ཡི་མུན་སེལ་བའི། །རྣམ་
འབྱེད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཤད།། ༧ ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་སེང་སྐད་ཅན། །མཁས་རྣམས་བསྐུལ་
བར་མི་འོས་མོད། །ཤེས་འདོད་ལེགས་པའི་དོན་གཉེར་བས། །དད་མོས་བློ་ཡིས་འདིར་གསོན་
མཛོད།། ༧ ཡུལ་ནི་བློ་ཡུལ་བྱ་རུང་ལ། །གཟུང་དང་ཞེན་དང་འཇུག་ཡུལ་གསུམ། །འཛིན་པ་
ལ་ནི་སྣང་རུང་བ། །གཟུང་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་དེ་ལ་གསུམ། །རང་མཚན་དོན་སྤྱི་མེད་སྣང་ངོ་།
།རང་མཚན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི། །རྣམ་པ་སྣང་རུང་སྣང་ཚུལ་དང་། །མཐུན་པའི་དོན་བྱེད་
ནུས་པ་སྟེ། །བེམ་རིག་སྒོ་ནས་རྣམ་པ་གཉིས། །མང་པོའི་རྣམ་པ་སྣང་རུང་བ། །དོན་སྤྱི་ཉིད་
ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །རང་མཚན་ཡོད་དང་མེད་པའོ། །འཛིན་པ་འཁྲུལ་ལ་གསལ་བར་སྣང་།
།མེད་པ་གསལ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་། །ཡིད་ཤེས་བསླད་ལ་གསལ་སྣང་གཉིས། །རྟོག་པའི་
ཞེན་རུང་ཞེན་ཡུལ་ཏེ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་སྒོ་ནས་གཉིས། ཚད་མས་རྟོགས་བྱ་འཇུག་
ཡུལ་ཡིན། །མངོན་དང་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཉིས། །མངོན་དང་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིས། །རྟོགས་
པར་བྱ་བ་དེ ་ གཉི ས ་ཡི ན ། །བརྗོ ད ་བྱ་དང་ནི ་ རྗོ ད ་བྱེ ད ་ནི ། །བརྡ་ལས་གོ ་ བྱ་གོ ་ བྱེ ད ་ཡི ན །
།རྗོད་བྱེད་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ། །མིང་ལ་དངོས་བཏགས་རྣམ་པ་གཉིས། །དངོས་ལ་རྣམ་
གཉིས་མིང་རིགས་སྒྲ། །བཏགས་པ་འདྲ་འབྲེལ་སྒོ་ནས་གཉིས། །འབྲེལ་བ་རྒྱུ་འབྲས་ཚོགས་པ་
དང་། །ཡ་གྱལ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཞི། །རིགས་མི་མཐུན་ལས་ལོག་ཙམ་སྤྱི། །བྱེ་བྲག་མི་
མཐུན་ལས་ལོག་ཅིང་། །རིགས་མཐུན་ནང་ལས་ལོག་པ་ཡོད། །ཡ་གྱལ་དུ་མ་འདུས་པ་སྤྱི།
།འཚོགས་པའི་ཁ་ཡལ་ཡ་གྱལ་ཡིན། །གཞན་ངེས་ལྟོས་གཞིར་གྱུར་པ་བྱ། །རང་ངེས་གཞན་ལ་
ལྟོས་པར་བྱེད། རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ལྡོག་བྱེ་བྲག་ལྡོག །བྱེ་བྲག་གྲུབ་པས་སྤྱི་ཡང་གྲུབ། །གྲངས་ཀྱི་སྤྱི་
ལྡོ ག ་སྒོ ས་མི ་ལྡོག །ཡ་གྱལ་ཁེགས་པས་སྤྱི་དག་ནི། །ཁེགས་དང་མི་ཁེགས་ཆ་གཉིས ་སྲི ད།
།ཚོགས་པ་གྲུབ་ན་ཡ་གྱལ་གྲུབ། །ཡ་གྱལ་གྲུབ་ན་ཚོགས་པ་ནི། །གྲུབ་དང་མ་གྲུབ་ཆ་གཉིས་
སྲིད། །བྱ་བྱེད་གཉིས་ལ་ཅི་རིགས་ཡོད། །གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་ཐ་དད་བོན། །འགལ་བ་ཉིད་
ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །ལྷན་ཅིག་མི་གནས་ཕན་ཚུན་སྤང་། །དེ་ཡིན་དེ་མིན་ཁྱད་པར་གྱིས། །གཞི་

མཐུན་མི་སྲིད་ཐ་དད་བོན། །ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་དེ་ལ་གཉིས། །དངོས་འགལ་དང་ནི་རྒྱུད་
འགལ་ལོ། །དངོས་སུ་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པའི། །ཐ་དད་བོན་ནི་དངོས་འགལ་ཡིན། །བརྒྱུད་
ནས་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པའི། །ཐ་དད་བོན་ནི་བརྒྱུད་འགལ་ཏེ། །དངོས་འགལ་དག་གི་ཁྱད་
པར་ཏུ། །བྱས་དང་མ་བྱས་རྣམ་པ་གཉིས། །མ་བྱས་པ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས། །གསལ་དང་མི་
གསལ་སྒོ ་ ནས་གཉི ས ། །ནུས་པ་མི ་ མཐུན་ཁྱད་པར་གྱི ས ། །རྒྱུན་ནི ་ འགྲོ ག ས་སུ་མི ་ རུང་བ།
།གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་ཐ་དད་བོན། །དེ་ནི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ། །བེམ་རིག་གཉིས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་གཉིས། །བེམ་པོ་མེ་ཆུ་ལྟ་བུ་ལ། ། ཤེས་པ་ཚད་དང་སྒྲོ་འདོགས་བཞིན། །འགྲོ་ལྡོག་
ངེས་པ་ཐ་དད་བོན། །འབྲེལ་བ་ཉིད་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །བདག་གཅིག་པ་དང་དེ་བྱུང་འབྲེལ།
།རང་བཞིན་གཅིག་པ་འགྲོ་ལྡོག་ངེས། །ཐ་དད་བོན་ནི་བདག་གཅིག་འབྲེལ། །དངོས་དང་
དངོས་མེད་སྒོ་ནས་གཉིས། །འགྲོ་ལྡོག་ངེས་པ་རྫས་ཐ་དད། །དེ་བྱུང་འབྲེལ་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས།
།ཕན་འདོགས་བྱེད་པ་རྒྱུ་ཉིད་ལ། །དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་གཉིས། །བེམ་རིག་གཉིས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས། །དབྱེ་བ་གཉིས་གཉིས་རྣམ་པ་བཞི། །ཕན་འདོགས་བྱ་ནི་འབྲས་བུ་ལ། །དེ་
ལ་དངོས་བརྒྱུད་རྣམ་པ་གཉིས། །བེམ་རིག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས། །དབྱེ་བ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་
བཞི། །སྤྱི་འཆར་དེ་མིན་སྤྱི་འཆར་ལ། །ལྟོས་དང་མི་ལྟོས་དགག་སྒྲུབ་ཡིན། །སྟོང་ཉིད་བུམ་
མེད་དངོས་མེད་སོགས། །སྒྲུབ་པ་བཀག་པ་དགག་པ་ཡིན། །བུམ་མེད་དངོས་མེད་བཀག་ལ་
སོགས། །དགག་པ་བཀག་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ཡིན། །གཅིག་པ་བཀག་དང་ངོ་བོ་གཅིག །ལྡོག་པ་ཐ་
དད་ཅི ་རི ག ས་ཡོད། །རྫས་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་པ་དེ། །རང་དང་རང་ལ་བརྟེན་པའི ་ བོ ན།
།བཀག་དང་ངོ་བོ་མི་གཅིག་ལ། །གཞན་དང་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་བོན། །བཀག་དང་ངོ་བོ་
གཅིག་པ་ཡོད། །ལྡོག་པར་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་པ་དེ་། །རང་དང་རང་ལ་བརྟེན་པ་དང་།།གཞན་
དང་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་བོན། །བཀག་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་སྲིད། །དགག་པ་རྣམ་གཉིས་
མེད་མ་ཡིན། །མ་ཡིན་སྒྲུབ་བཀག་སྒྲུབ་པ་འཕེན། །རྫས་དང་ལྡོག་པའི་སྒོ་ནས་གཉིས། །མེད་
དགག་སྒྲུབ་བཀག་སྒྲུབ་མི་འཕེན། །བྱ་དང་ཡོད་པ་བཀག་པ་གཉིས། །ཡོད་དང་ཡིན་པའི་
སྒྲུབ་པ་གཉིས། །ཐ་དད་ལྡན་དང་ངོ་བོ་གཅིག །རང་ལྡོག་ལ་བརྟེན་ཡོད་སྒྲུབ་གསུམ། །རྫས་
ལྡོག་སྒོ་ནས་ཡིན་སྒྲུབ་གཉིས། །ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་རྫས་ཡིན་ལ། །རང་མིན་ལོག་ཙམ་ལྡོག་པའོ།
།གཅིག་དང་ཐ་དད་སྒོ་ནས་ནི། །དབྱེ་བ་གཉིས་གཉིས་རྣམ་པ་བཞི། །དེ་མ་ཡིན་དང་རྫས་
གཅིག་ནི། །མི་འདུ་བ་དང་འདུ་བའི་བོན། །རྫས་དང་ལྡོག་པར་བརྟེན་པའོ། །རྟག་དང་མི་
རྟག་མཚན་ཉིད་ཀྱི། །ཐ་སྙད་བྱ་རུང་མི་རུང་བཞིན། །རང་ལྡོག་ཚད་མས་ངེས་པ་དག །རང་
གི་རྣམ་འཇོག་ངེས་པ་ལ། །ལྟོས་པ་དང་ནི་མི་ལྟོས་པ། །རྫས་ཡོད་དང་ནི་བཏགས་ཡོད་ཡིན།

།དོན་ནི་རྫས་ཡོད་ཐ་སྙད་བཏགས། །རྟེན་དུ་རུང་དང་རང་རྐྱ་ཐུབ། །དོན་བྱེད་ནུས་དང་སྒྲུབ་
པས་འགྲུབ། །ཡིད་ཀྱིས་དམིགས་པའི་རྫས་ཡོད་ལྔ། །མཚོན་བྱའི་མིང་དང་ཆ་ཤས་དང་། །མ་
ཡིན་མིང་དང་སྒྲོ་བཏགས་དང་། །སྐབས་ལ་བཏཊ་པའི་བཏགས་ཡོད་ལྔ། །མཚན་ཉིད་རྫས་
ཡོད་ཁྱད་གསུམ་ཚང་། །མ་ཚང་བ་ནི་ལྟར་སྣང་ཡིན། །མ་གྲུབ་གཞན་འགྱུར་མི་སྲིད་གསུམ།
།མཚན་ཉིད་དག་ཏུ་བཀོད་པ་ལ། །མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་གཞན་མཚན་ཉིད། །མཚན་གཞི་མ་
དམིགས་རྣམ་གསུམ་ཡིན། །དེ་དང་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་ནི། །དེ་དང་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས།
།རང་ལྡོག་རྫས་མེད་བཞི་རུ་བཤད། །མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་ཁྱབ་མཉམ་པའི། །དོན་ལྡོག་གཞན་
འགྱུར་དེ་ཡང་གསུམ། །འགལ་དང་ཐ་དད་མེད་པ་དང་། །དོན་ལྡོག་གཞན་འགྱུར་ཐ་སྙད་
གདགས། །གཞན་དུ་མ་གྱུར་མི་སྲིད་པའོ། །མཚོན་བྱ་བཏགས་ཡོད་ཁྱད་གསུམ་ཚང་། །མ་
ཚང་བ་ནི་ལྟར་སྣང་ཡིན། །མ་གྲུབ་གཞན་འགྱུར་མི་སྲིད་གསུམ། །མཚོན་བྱ་ཉིད་དུ་བཟུང་བ་
ལ། །མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་གཞན་མཚོན་བྱ། །མཚན་གཞིར་མ་དམིགས་རྣམ་གསུམ་ཡིན། །དེ་དང་
གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་ནི། །དེ་དང་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས། །ཐ་སྙད་མ་གྲུབ་རྣམ་པ་བཞི། །མ་
ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་ཁྱབ་མཉམ་པའི། །ཐ་སྙད་གཞན་འགྱུར་དེ་ཡང་གསུམ། །འགལ་དང་ཐ་དད་
མེད་པ་དང་། །དོན་ལྡོག་དང་ནི་ཐ་སྙད་དག །གཞན་དུ་མ་གྱུར་མི་སྲིད་པའོ། །མཚན་མཚོན་
སྐྱོན་མེད་ཟུང་གཅིག་གི །རྟེན་བྱེད་པ་ནི་མཚན་གཞི་ལ། །དེ་མིན་མཚན་གཞི་ལྟར་སྣང་ཡིན།
།དངོས་པོ་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི། །དེ་ཡི་རྣམ་ དབྱེ་ཤེས་པར་མཛོད། །རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་
གྱི་སྒྲོན་མེ་ལས། །ཡུལ་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ།། །། ༧ གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཤེས་པ་སྟེ།
།ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་འདི་ཡིས་བཤད། །སེམས་དང་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པ་གཉིས། །དེ་བཞིན་
རྟོག་དང་རྟོག་བྲལ་དང་། །སྣང་འཇུག་དང་ནི་སེལ་བས་འཇུག །ཚད་མིན་དང་ནི་ཚད་མ་འོ།
།དོན་ཙམ་འཛིན་རིག་གཙོ་བོ་སེམས། །མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་དང་ལྕེ། །ལུས་དང་ཡིད་དང་ཉོན་
མོངས་ཡིད། །ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །ཁྱད་པར་འཛིན་རིག་འཁོར་སེམས་འབྱུང་།
།ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་སེམས་པ་དང་། །རིག་པ་ཡིད་བྱེད་ཀུན་འགྲོ་ལྔ། །འདུན་པ་མོས་པ་དྲན་པ་
དང་། །འཛིན་པ་ཤེས་རབ་ཡུལ་ངེས་ལྔ། །གསོ་བ་མ་ཆགས་མི་ལེན་ཞིང་། །བདེན་སྨྲ་ཀུན་
དགའ་ངག་ཞི ་ དང་། །ཚི ག ་འཇམ་ལྷ་སེ མ ས་བྱམས་དང་བདེ ན ། །མི ་ འདའ་དགེ ་ བ་བཅུ་
གཅིག་གོ །ཆགས་སྡང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་དང་། །ཕྲག་དོག་མ་རིག་རྩ་ཉོན་དྲུག །ལྟ་བ་ཐེ་ཚོམ་
ཁོང་ཁྲོ་དང་། །འཁོན་འཛིན་འཆབ་པ་ཀུན་བཏགས་དང་། །སེར་སྣ་སྒྱུ་གཡོ་རྒྱགས་དང་འཚེ།
།ཁྲེལ་མེད་ནོན་རྨིས་རྒོད་མ་དད། །ལེ་ལོ་བག་མེད་བརྗེད་ངས་དང་། །གཡེང་འཁྲུལ་ཉེ་ཉོན་
ཉི་ཤུའོ། །འགྱོད་གཉིད་རྟོག་དཔྱོད་གཞན་འགྱུར་བཞི། །རྟོག་པ་འདྲེས་རུང་འཛིན་བློ་ཡིན།

།ངོ་བོ་ངེས་དང་མ་ངེས་དང་། །ཡུལ་ནི་རང་མཚན་ཡོད་དང་མེད། །བདག་རྐྱེན་དོན་དང་
བརྡ་ལས་བྱུང་། །མ་འཁྲུལ་དོན་དང་ཁྱད་པར་ལ། །འཁྲུལ་པ་སྔ་ཕྱི་མིང་དོན་དང་། །སྣང་
བཏགས་འདྲ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྲེ། །ཡང་ན་དོན་མཐུན་མི་མཐུན་གཉིས། །གསལ་བར་འཛིན་བློ་
རྟོག་མེད་ཡིན། །དེ་ལ་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་གཉིས། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གསལ་འཛིན་བློ། །རྟོག་
མེད་འཁྲུལ་པ་དེ་ལ་གཉིས། །དབང་ཤེས་འཁྲུལ་དང་ཡིད་ཤེས་བསླད། །དོན་དང་མཐུན་
པར་གསལ་འཛིན་བློ། །རྟོག་མེད་མ་འཁྲུལ་དེ་ལ་བཞི། །དབང་ཡིད་རང་རིག་རྣལ་འབྱོར་རོ།
།རྫས་ནི་ཧྲིལ་པོར་འཛིན་པའི་བློ། །སྣང་འཇུག་ཉིད་ཡིན་དེ་ལས་གཉིས། །དོན་ལ་མཐུན་དང་
མི་མཐུན་ནོ། །ཆ་ཤས་ཕྱེས་ནས་འཛིན་པའི་བློ། །སེལ་འཇུག་དོན་མཐུན་མི་མཐུན་གཉིས།
།བརྡ་དོན་ལ་བརྟེན་དོན་སྤྱི་འཆར། །དེ་ལ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞེན། །དེ་ནས་འཇུག་ཡུལ་རང་
མཚན་ཐོབ། །སྒྲ་རྟོག་ཐམས་ཅད་གཞན་སེལ་ཡིན། །དེ་ཡི་དངོས་ཡུལ་རང་མཚན་མེད། །ཞེན་
པའི་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་སྲིད། །རིག་པ་མཁྱེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཞེད། །ཚད་མིན་མི་བསླུ་
མ་ཡིན་བློ། །སྣང་ལ་མ་ངེས་བཅད་ཤེས་དང་། །ཡིད་དཔྱོད་ལོག་ཤེས་ཐེ་ཚོམ་ལྔ། །གསལ་
བར་སྣང་ཞི ང ་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་དང་། །མི ་ འགལ་བ་རུ་འཇུག་པའི ་ བློ ། །སྣང་ལ་མ་ངེ ས ་དེ ་ ལ་
གསུམ། །མངོན་དང་རྟོག་དང་རྟོག་མེད་འཁྲུལ། །སྔར་རྟོགས་བྱེད་པ་མ་ཉམས་པའི། །རིགས་
ལ་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་དང་འགལ་བར། །འཇུག་པའི ་ བློ ་ ནི ་ བཅད་ཤེ ས ་སོ ། ། མངོ ན ་དང་རྟོ ག ་པ་
བཅད་ཤེས་གཉིས། །རྟོག་པ་རྣམ་གཉིས་མངོན་སུམ་དང་། །རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྗེས་སུ་སྐྱེ།
།རྟགས་མྱོང་གང་ལ་མི་ལྟོས་པར། །བདེན་པར་ངེས་བློ་ཡིད་དཔྱོད་ཡིན། །རྒྱུ་མཚན་མེད་དང་
ཕྱིན་ཅི་ལོག །མ་ངེས་པ་ཡི་ཡིད་དཔྱོད་གསུམ། །ལོག་ཤེས་དེ་མིན་དེར་འཛིན་བློ། །རྟོག་དང་
རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་གཉིས། །གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཞེན་བློ་ནི། །ཐེ་ཚོམ་ཉིད་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །ཆ་
མཉམ་པ་དང་ཤས་ཆེར་འཛིན། །ཤས་ཆེར་རྣམ་གཉིས་དོན་འགྱུར་དང་། །དོན་མི་འགྱུར་
བའི ་ཐེ་ཚོ མ་མོ། །འཇུག་ཡུལ་སྔར་མ་རྟོགས་པ་ལ། །མི་བསླུ་སྒྲོ་འདོགས་དང་འགལ་བར།
།འཇུག་པའི་བློ་ནི་ཚད་མ་ཡིན། །གང་དང་གང་ལ་གང་གིས་དང་། །གང་ཚེ་ཇི་ལྟར་མི་བསླུ་
ལྔ། །རང་རིག་བདག་གཅིག་གཞན་རིག་དང་། །རྗེས་དཔག་དེ་བྱུང་འབྲེལ་བ་ཡིན། །མངོན་
སུམ་དང་ནི་རྗེས་དཔག་གཉིས། །གཞལ་བྱ་གཉིས་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། །ཚད་མ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་
གཉིས། །སྤྱི་རིགས་ཐ་དད་གཅིག་པ་སྲིད། །རྒྱུ་མཚན་སྟོབས་ཀྱིས་གྲངས་ངེས་སོ། །དེ་འོད་ལ་
ནི་དེར་འཛིན་བློ། །མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་ལ་ལས་འདོད། །དེ་ཡི་རང་མཚན་དེར་སྣང་འགྱུར།
།དེ་མི་སྣང་བས་མངོན་སུམ་འགལ། །གུང་ལ་ཕྱེད་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ། །རྨི་ལམ་ཤེས་པ་ཕྱེད་
རྣམས་ལ། །མངོན་སུམ་ཡིན་ན་ནམ་གུང་དུས། །ཕྱེད་རྣམས་རང་མཚན་ཅིས་མི་འགྲུབ། །གྲུབ་

ན་སྔ་ཕྱི་གཅིག་སོགས་འགྱུར། །དབང་ཤེས་ཆ་གཉིས་འགལ་བས་ན། །སེར་འཛིན་དབྱིབས་ལ་
མངོན་སུམ་མིན། །མདོག་འཛིན་མིག་ཤེས་རེག་བྱ་ལ། མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་ལ་ལས་སྨྲ། །རེག་
བྱ་མིག་ཤེས་ཡུལ་མིན་པས། །དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །རྟོག་པ་ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་ལ།
།འཁྲུལ་ཀྱང་དབང་ཤེས་ཚད་མ་སྲིད། །རྟོག་པས་ཤེལ་གངས་ཁ་དོག་སོགས། །དེ་བཞིན་སྔ་ཕྱི་
ཨུ་དཔལ་དང་། །ཐག་ཁྲར་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་བ་ལ། །དཀར་སྔོན་ཁྲར་འཛིན་མིག་ཤེས་བཞིན།
།གལ་ཏེ་སེར་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀྱང་། །དབྱིབས་ལ་མངོན་སུམ་མཚུངས་ཤེ་ན།། དབང་ཤེས་
དོན་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ། །ཆ་གཉིས་དག་ཏུ་འགལ་བའི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྩོད་པས་འདིར་མི་
གནོད། །དེའི་འོད་ལ་ནི་དེ་རྟོཊ་བློ༑ །རྗེས་དཔག་མིན་ན་རྗེས་དཔག་དཀའ། །རྟགས་དང་
བསྒྲུབ་བྱར་འཁྲུལ་བའི་བློ། །ཚུལ་གསུམ་མེད་པས་རྗེས་དཔག་མིན། །གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་
ལེགས་རྟོགས་མཛོད། །རྣམ་པ་སྣང་ནས་རྟོགས་པ་དངོས། །དེ་ཡི་རྣམ་པ་སྣང་སྟོབས་ཀྱིས།
།གཞན་རིག་པ་ནི་ཤུགས་རྟོགས་ཡིན། །རྟོག་བྲལ་བློ་ཡིས་རྣམ་པ་དག །སྣང་ནས་སྒྲོ་འདོགས་
གཅོད་པ་དང་། །དེ་ཡི་རྣམ་པ་སྣང་སྟོབས་ཀྱིས། །གཞན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པར་མངོན།
།ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དེ་བཞིན་རྗེས། །འབྲས་བུ་ཐ་དད་མངོན་རྟོགས་པས། །རྒྱུ་ནུས་ཐ་
དད་ཡོད་རྟོགས་ཤུགས། །སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ན། །སྔོན་པོ་འཇལ་བྱེད་ཤུགས་རྟོགས་
མངོན། །སྣང་སྟོང་འཚོགས་དོན་དངོས་རྟོགས་པས། །སྣང་དང་བོན་ཉིད་ཤུགས་རྟོགས་རྗེས།
།རང་རིག་གིས་ནི་སྔོན་འཛིན་དག །སྔོན་པོ་འཇལ་བྱེད་དངོས་རྟོགས་པས། །ཡུལ་རྣམས་སྔོན་
པོར་ཤུགས་ལ་རྟོགས། །མངོན་སུམ་སྔོ་ལ་སེར་ཁེགས་པས། །ཐ་དད་སྔོ་ལ་སེར་པོ་ཁེགས། །སྔོ་
ལ་སེ ར ་ཁེ ག ས་གསེ ར ་མདོ ག ་བཞི ན ། །སྔོ ་ ལ་སེ ར ་ཁེ ག ས་ཨུ་དཔལ་ལ། །གསེ ར ་གྱི ་ སེ ར ་པོ ་
ཁེགས་པ་བཞིན། །རྗེས་དཔག་དངོས་ལ་བདེན་ཁེགས་པས། །མ་མཐོང་དངོས་ལ་བདེན་
དངོས་ཁེགས། །དངོས་ལ་བདེན་ཁེཊ་གང་ཟག་བཞིན། །དངོས་ལ་བདེན་ཁེགས་ཤེས་དངོས་
ལ། །གང་ཟག་བདག་ནི་ཁེགས་བཞིན་ནོ། རང་གི་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་པ་དང་། །དེ་ཡིས་མ་ངེས་
གཞན་སྟོབས་ཀྱིས། །ངེས་དགོས་ཤེས་པ་ཡང་དག་ནི། །རང་ངེས་གཞན་ངེས་ཚད་མའོ། །དོན་
བྱེད་སྣང་དང་གོམས་ཅན་གྱི། །དོན་རིག་གཉིས་དང་རང་རིག་དང་། །རྗེས་དཔག་རྣམས་ནི་
རང་ལས་ངེས། །དང་པོ་བ་དང་ཡིད་མ་གཏད། །འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་གྱི་གཞན་རིག་རྣམས། །གཞན་
ལས་ངེས་པའི་ཚད་མ་འོ། །སྣང་བ་རང་དང་བདེན་པ་གཞན། །སྤྱི་ནི་རང་དང་ཁྱད་པར་
གཞན། །སྣང་བ་གཞན་ལ་ངེས་དགོས་ཡོད། །ངེས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་སེལ། །སྒྲོ་
འདོ ག ས་ཚད་མས་གནོ ད ་པའི ་ བློ ། །མ་རྟོ ག ས་ལོ ག ་རྟོ ག ་ཐེ ་ ཚོ མ ་སོ ག ས། །ངོ ་ བོ ་ གཅི ག ་པ་
གནོད་བྱ་དང་། །གནོད་བྱེད་མ་ཡིན་རལ་གྲི་བཞིན། །ཐ་དད་དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་དང་། །སོ་

སྐྱེའི་བློ་དང་ཡེ་ཤེས་བཞིན། །ཕུང་གསུམ་ཡིན་པར་འདིར་མི་སྲིད། །རྒྱུན་གཅིག་ལྡོག་པ་ཐ་
དད་ལ། །ཐ་དད་འབྱུང་བའི་སྐྱོན་ལས་གྲོལ། །དུས་གཅིག་རྟོག་གཉིས་གཅིག་ཆར་འཇུག །ཐ་
དད་འཕྲད་མིན་གནོད་བྱེད་མིན། །རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དང་པོར་འཕྲད། །གཉིས་པར་ནུས་མེད་
གསུམ་པ་ལ། །སྐྱེ་འགག་མཉམ་པས་དེའི་སྐྱོན་མེད། །ཡུལ་གཅིག་བདེན་རྫུན་མཚུངས་པ་
དང་། །ཐ་དད་འཕྲད་མིན་གནོད་བྱེད་མིན། །ཕྱི་དང་ནང་གི་སྣང་མུན་བཞིན། །ཞེན་ཡུལ་
གཅིག་ལ་ཞེན་སྟངས་འགལ། །ཞེན་སྟངས་དོན་མཐུན་མི་མཐུན་ཡིན། །སྒྲ་རྟག་མི་རྟག་འཛིན་
བློ་བཞིན། །མཐུན་པས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྩོད་པས་འདིར་མི་གནོད། །གཅིག་
དོན་གཅིག་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། །གཅིག་དོན་གཅིག་དང་མི་འགལ་ལ། །གཅིག་དོན་གཅིག་
གིས་མི་འགོག་གོ། རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་ལས། །ཡུལ་ཅན་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་
པའོ།། ༧ མངོན་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིས། །རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེའི་ཡུལ་ཡིན།རྟོག་བྲལ་མ་
འཁྲུལ་བློ ་ དང་ནི ། །དེ ་ ཉི ད ་གཞལ་བྱར་མི ་ བསླུ་བ། །མངོ ན ་དང་མངོ ན ་སུམ་ཚད་མའོ །
།དབང་ཡིད་རང་རིག་རྣལ་འབྱོར་བཞི། །རང་ལ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་དག །ཤར་ནས་ཡུལ་འཛིན་
ནུས་པ་དང་། །དེ་ ཉིད་ཤེས་པས་ཡུལ་འཛིན་ནུས། །བསྐྱེད་པ་རྡུལ་ཕྲན་དྭངས་དང་ཡི ད།
།དབང་དང་དབང་གཟུགས་ཡི ད ་དབང་ཡི ན ། །བདག་རྐྱེ ན ་དབང་པོ ་ གཟུགས་ཅན་ལ།
།བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡི། །རིག་དང་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་རིག །དེ་ཉིད་གཞལ་བྱར་མི་
བསླུ་བ། །དབང་ཤེས་དང་ནི་དབང་མངོན་དང་། །དབང་པོ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་འོ། །མིག་
དང་རྣ་བ་སྣ་ལྕེ་ལུས། །སྒོ་ནས་གསུམ་གསུམ་ཉིད་དུ་དབྱེ། །བདག་རྐྱེན་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ལ།
།བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡི། ། རིག་དང་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་རིག དེ་ཉིད་གཞལ་བྱར་མི་
བསླུ་བ། །ཡིད་ཤེས་དང་ནི་ཡིད་མངོན་དང་། །ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མའོ། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་
རོ ་ རེ ག ་བྱ་བོ ན ། །སྒོ་ ནས་གསུམ་གསུམ་ཉིད ་དུ་དབྱེ། །རང་གི་ ཤེས་པས་སྣང་སྟོབ ས་ཀྱི ས།
།རིག་དང་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་རིག །དེ་ཉིད་གཞལ་བྱར་མི་བསླུ་བར། །རང་རིག་ཤེས་དང་
རང་རིག་མངོན། །རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་འོ།རྟོག་དང་རྟོག་མེད་མྱོང་བ་ཡི། །སྒོ་ནས་
གསུམ་གསུམ་ཉིད་དུ་དབྱེ། །བདག་རྐྱེན་ཏིང་འཛིན་ཡང་དག་ལ། །བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་
པ་ཡི། །རིག་དང་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་རིག །དེ་ཉིད་གཞལ་བྱར་མི་བསླུ་བ། །རྣལ་འབྱོར་ཤེས་
དང་རྣལ་འབྱོར་མངོན། །རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན། །ཡུལ་དང་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་
གྱིས། །ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་མཁྱེན། །ལམ་དང་ཕུལ་ཕྱིན་ཡེ་ཤེས་འབྱེད། །ཡུལ་ཤེས་རྟེན་གྱི་སྒོ་
ནས་ནི། །དོན་དམ་རྟོགས་དང་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །མངོན་སུམ་ཞེས་སུ་ཐ་སྙད་གདགས། །དངོས་
སོགས་གཞལ་བྱ་གང་དག་ལ། །གཞལ་བྱེད་ཀྱིས་གཞལ་ཚད་མ་ལ།། དེ་དོན་རྟོགས་པ་འབྲས་

བུ་འོ། །བདེ་སོགས་གཞན་བྱ་བདེ་སོཊ་ལ། །སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཚད་མ་ལ། །བདེ་སོགས་རིག་
པའི་རང་རིག་འབྲས། །རྗེས་དཔག་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིས། །རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེའི་ཡུལ་
ཡིན། །འཚོགས་དོན་གྲུབ་བསལ་མེད་པ་གང་། །དཔག་འདོད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་དང་། །ཚུལ་
གསུམ་ཚང་བའི་གོ་བྱར་བཟུང་། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། །ཡང་དག་རྟགས་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་འོ། །གཉིས་ཀ་དངོས་དང་དངོས་མེད་དང་། །དངོས་དང་དངོས་མེད་འཚོགས་པ་
ཡི། །སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་བཞི། །བོན་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་བསལ་མེད། །བསྒྲུབ་བྱའི་བོན་གྱི་
དཔག་གཞིར་བཟུང་། །ཤེས་འདོད་རྩོད་གཞི་མཐུན་དཔེ་དང་། །མི་མཐུན་དཔེ་དང་གྲགས་
པ་དང་། །བཏགས་པའི་བོན་ཅན་རྣམ་པ་དྲུག །རྗེས་སུ་དཔག་བྱར་བཏགས་པ་གང་། །རྟགས་
ཀྱི་གོ་བྱར་བཟུང་བའི་བོན། །དགག་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་དབྱེ། །རྟགས་དང་ཤེས་འདོད་
རྗེས་དཔག་དང་། ཕྱི་རྒོལ་ལ་ནི་བཀོད་པ་ལ། །བསྒྲུབ་བྱ་ཕྱོགས་དང་གཞལ་བྱ་དང་། །དམ་
བཅའ་ཞེས་སུ་ཐ་སྙད་གདགས། །ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས། །དེ་ཉིད་འཇུག་
ཡུལ་མི ་ བསླུ་བ། །རྗེ ས ་དཔག་རྗེ ས ་དཔག་ཚད་མའོ ། །རྗེ ས ་དཔག་སྒྲ་ནི ་ ཚོ ག ས་དོ ན ་ལ།
།དངོས་དང་ཡ་གྱལ་གཉིས་ལ་བཏགས། །དང་པོའི་ལྟོས་གཞི་བོན་ཅན་ལ། །མཐུན་ཕྱོགས་
དང་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ལྟོས་པའི་གཞི། །བསྒྲུབ་བྱ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལྟར།
།བསྒྲུབ་བྱའི་བོན་གྱིས་མི་སྟོང་དང་། །སྟོང་པ་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །ཇི་ལྟར་བཀོད་
བཞིན་ངེས་རུང་ངམ། །དངོས་སུ་ངེས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་བོན། །ཇི་ལྟར་བཀོད་བཞིན་མཐུན་དཔེ་
ལ། །ཡོད་པར་ངེས་པ་རྗེས་འགྲོ་ཡིན། །རྟགས་ནི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ། །ཡོད་པར་ངེས་པ་
རྗེས་ཁྱབ་བོ། །མི་མཐུན་དཔེ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་མི་སྲིད། །ལྡོག་
དང་ལྡོག་ཁྱབ་དེ་བཞིན་ཤེས། །འགལ་འབྲེལ་ངེས་པས་དགག་སྒྲུབ་འགྲུབ། །རྫས་ལྡོག་ཁ་ཚོན་
ཆོད་མ་ཆོད། །སོགས་ཀྱི་རྩོད་པས་འདིར་མི་གནོད། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་།
།གཏན་ཚིགས་རྟགས་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །དགག་པ་དང་ནི་སྒྲུབ་པའི་རྟགས། དངོས་འབྲེལ་
ངེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས། །རང་བཞི ན ་འབྲས་བུ་རྣམ་པ་གཉི ས ། །བདག་གཅི ག ་འབྲེ ལ ་བ་ལ་བརྟེ ན ་ནས།
།བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །རང་བཞིན་རྟགས་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །དོན་སྒྲུབ་དང་
ནི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ། །དེ་བཞིན་དེ་བྱུང་འབྲས་བུའི་རྟགས། །རང་ལྡོག་སྔོན་སོང་ཁྱད་པར་དང་།
།བྱེད་པ་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་བཞི། །དགག་བྱ་དགག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །དགག་པའི་
རྟགས་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །འབྲེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་འགལ་ཟླར་དམིགས། །འབྲེལ་ཡུལ་བཀག་
ནས་འབྲེལ་པོ་ཉིད། །འགོག་པར་བྱེད་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །མ་དམིགས་རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་

ནི། །ཁྱབ་བྱེད་དངོས་འབྲས་མ་དམིགས་བཞི། །འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །དགག་
བྱ་འགོ ག ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །འགལ་དམི ག ས་ཕན་ཚུན་སྤངས་པ་དང་། །ལྷན་ཅི ག ་མི ་
གནས་བརྟེན་པ་གཉིས། །ཕན་ཚུན་སྤངས་ལ་ལྟོས་ཅན་དང་། །ངེས་དངོས་སོགས་སུ་རྣམ་
པར་དབྱེ། །མེ་དང་ཙན་དན་མེ་དང་ནི། ། དེ་བཞིན་དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་དང་། །མེ་རྒྱུ་ནུས་པ་
ཐོགས་མེད་ཀྱིས། །གྲང་རེག་བ་རེག་སྤུ་ལོང་བྱེད། །ནུས་པ་ཐོགས་མེད་འགོག་པ་བཞིན། །བཅུ་
གཉིས་དང་ནི་བཅུ་དྲུག་བཤད། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི། །གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་
ལྟར་སྣང་ཡི ན ། །འགལ་དང་མ་ངེ ས ་མ་གྲུབ་གསུམ། ཕྱི ན ་ཅི ་ ལོ ག ་ཏུ་ངེ ས ་པ་ཡི ། །གཏན་
ཚིགས་འགོད་པ་འགལ་བའི་རྟགས། །རང་བཞིན་དང་ནི་འབྲས་བུ་གཉིས། །རྣལ་ལྡོག་གང་
ཡང་མ་ངེས་པའི། །དེ་བཞིན་དེ་ནི་མ་ངེས་རྟགས། །ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་གཉིས། །ཐུན་
མོང་དངོས་དང་ལྷག་ལྡན་ནོ། །ཡང་དག་དང་ནི་འགལ་བ་ཡི། །སྒོ་ནས་ལྷག་ལྡན་དེ་ཡང་
གཉི ས ། །བཀོ ད ་བཞི ན ་མ་དམི ག ས་མ་གྲུབ་རྟགས། །ངོ ་ བོ ་ མེ ད ་དང་མཐུན་པར་མེ ད ། དེ ་
བཞིན་ཤེས་འདོད་ཐེ་ཚོམ་དང་། །ཐ་དད་མེད་སོགས་རྣམ་པར་དབྱེ། །མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཐེ་
ཚོ མ ་དང་། །རྗེ ས ་དཔག་ཚད་མ་བསྐྱེ ད ་པར་འགྱུར། །རྒོ ལ ་བ་རང་གི ས ་རྟོ ག ས་པའི ་ དོ ན །
།གཞན་ལ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡི། །ངག་ནི་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གོ །སྒྲུབ་བྱེད་སུན་འབྱིན་
ཤན་འབྱེད་པ། །བརྗོད་པ་གཙོ་བོར་ཁས་ལེན་པ། །རྒོལ་དང་ཕྱི་རྒོལ་དཔང་པོ་འོ། །རྒོལ་བའི་
ངག་ལ་རྣམ་པ་གསུམ། །དམ་བཅའ་སྒྲུབ་བྱེད་སྐྱོན་སྤང་དག །ཕྱི་རྒོལ་དྲི་དང་སུན་འབྱིན་
བརྗོད། །དཔང་པོས་ཟློས་དང་ཤན་ཡང་འབྱེད། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་ཤན་འབྱེད་པ། །ལྟར་
སྣང་བརྗོད་པ་ཚར་གཅོད་གནས། །སྒྲུབ་འགོད་འདོད་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའི། །ཚིག་ནི་སྒྲུབ་ངག་
དངོས་པོ་དང་། །དངོས་མེད་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ། །མི་ནུས་ཚིག་ནི་ལྟར་སྣང་སྟེ། །དོན་བློ་
སྒྲ་ཡི་ཁྱད་པར་གསུམ། །འདོད་པ་འགོག་བྱེད་འགོག་ནུས་པའི། །ཚིག་ནི་སུན་འབྱིན་ཉིད་
ཡིན་ཏེ། །དོན་དང་བརྗོད་ཚུལ་སྒོ་ནས་གཉིས། །མི་ནུས་པ་ནི་ལྟར་སྣང་སྟེ། །དེ་ཡི་དབྱེ་བ་
འདི ར ་མི ་ སྤྲོ ། །སྐྱོ ན ་བརྗོ ད ་ངག་ནི ་ བཟློ ག ་མི ་ ནུས། །ཐལ་འགྱུར་ཉི ད ་ཡི ན ་དེ ་ ལ་བདུན།
།གཞན་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པ་དང་། །མི་འཕེན་པ་ཡི་རྣམ་དབྱེ་བཤད། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་
བདུན་དུ་བཤད། །དམ་བཅའ་ལ་གནོད་སེལ་བྱེད་ཀྱི། །བློས་གྲུབ་པ་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །ལུང་
རིགས་ཚད་མས་ཁས་བླངས་སོ། །རྟགས་ཁྱབ་བསལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱིས། །ཐལ་འགྱུར་ལན་ནི་
རྣམ་པ་གསུམ། །ལན་གྱིས་བཟློག་པར་མ་ནུས་ན། །སྨོད་དང་ཁོང་འཁྲོ་བྱེད་པ་བླུན། །བསྟོད་
དང་རྗེས་འབྲང་དམ་པའི་ལུགས། །ལོག་རྟོག་སྒྲོ་འདོགས་བཟློག་པ་དང་། །བསྔགས་པ་ཁོང་
དུ་ཆུད་པ་ལ། །ཚར་གཅོ ད ་པ་དང་རྗེ ས ་འཛི ན ་འཇུག །རྩོ ད ་པའི ་ དགོ ས ་པ་དེ ་ ཉི ད ་ཡི ན །

།དགག་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་ཡི། །སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་བསྟོད་འོས་ཏེ། །བདེ་ཆེན་ལམ་སྟོན་སངས་
རྒྱས་ཀྱི། །བསྟན་པ་འདི་ཡིས་འཛིན་པ་ཡིན། །རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་ལས། །མངོན་སུམ་
དང་རྗེས་དཔག་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ།། ༎ ༧ རང་ལ་རང་གིས་གསལ་འདེབས་
ཤིང་། །རང་བས་དམན་ལ་ཕན་སྙམ་ནས། །སྒོ་གསུམ་རྣམ་དག་སྦྱོར་བ་ཡིས། །བློ་མིག་འབྱེད་
པའི་ཚུལ་འདི་སྦྱར།། ༧ །རྣམ་རྟོག་བློ་ཡི་དབང་བཙན་གྱིས། །འགལ་དང་ནོར་བ་ཇི་སྲིད་པ།
།རྟོག་བྲལ་ཡེ་ཤེས་མཛོད་འཛིན་པའི། །བརྩེ་ལྡན་མཁས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། ༧ འདི་སྦྱར་
ལས་བྱུང་དགེ་བ་དེས། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཇི་སྙེད་ཀྱིས། །ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་ཡས་
པ། །ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད་ཐོབ་ཤོག། ༧ གསལ་བྱེད་འདི་ཡང་རྒྱལ་བ་ཡི། །བསྟན་པ་ཇི་
སྲིད་གནས་བར་དུ། །ཉི་མའི་ཟེར་བཞིན་ཡོངས་ཁྱབ་ནས། །འགྲོ་བའི་བློ་མིག་འབྱེད་པར་ཤོག
། ༧ རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་རྫོགས་སོ།། རིགས་པའི་ཚུལ་འདི་ནི། །རིགས་ལྡན་རྣམས་ལ་
ཕན་པའི་ཕྱིར། །རིགས་པ་སྨྲ་ཞིང་སྡེ་སྣོད་རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་བློ་ལྡན། །གཤེན་གྱི་དྲང་སྲོང་
ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་མཁར་སྣའི་དགོན་དུ་སྦྱར་བ་དགེའོ།།
།།བཀྲ་ཤིས་སོ།། །

༄༅།། རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མེའི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ།
༧ འགྲོ་ལ་ཕན་བྱེད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །ཕུལ་ཕྱིན་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་སྐུ། །ཀུན་གསལ་
མཁྱེན་པའི་སྤྱན་མངའ་བ། །ཡང་དག་སྟོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། ༧ །རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་
སླད་དུ། །མཁས་རྣམས་བཀའ་ལ་རབ་བརྟེན་ནས། །མ་རྟོགས་བློ་ཡི་མུན་སེལ་བའི། །རྣམ་
འབྱེད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཤད། ༧ །ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་སེང་སྐད་ཅན། །མཁས་རྣམས་བསྐུལ་
བར་མི་འོས་མོད། །ཤེས་འདོད་ལེགས་པའི་དོན་གཉེར་བའི། །དད་མོས་བློ་ཡི་འདིར་གསོན་
མཛོད། ༧ །འདིར་རང་གཞན་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་འཇུག་བདེ་བའི་ཕྱིར་དུ། ཡུལ་དང་ཡུལ་
ཅན་དང་ཚད་མའི ་ རྣམ་འབྱེ ད ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ ། །རྟོ ག ས་པར་བྱ་བ་ཡུལ་གྱི ་ ཡི ན ་
ལུགས་དང་། རྟོགས་བྱེད་ཡུལ་ཅན་བློ་ཡི་ཡིན་ལུགས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་
ཡིན་ལུགས་སོ། །༧ དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། ལེའུ་
གྲངས་ཀྱིས་མདོ་བསྡུ་བའོ། །༧ དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ།
།དང་པོ་ནི། ཡུལ་ནི་བློའི་ཡུལ་བྱ་རུང་བ་ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། དངོས་པོ་དང་
དངོས་མེད་མཚན་གཞི། ཡུལ་ཡིན་པར་མཚོན། བློའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་
སྦྱོར་རོ། །གལ་ཏེ་བློའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་བོན་ཅན། ཁྱོད་ཡུལ་གྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མ་གྲུབ་སྟེ། བློའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་དེ། ཤེས་
བྱའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བློས་རིག་པར་བྱ་བ་དེ་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་པ་འགྲིག རྟགས་ནི་རྟོག་གེའི་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། བདེར་གཤེགས་ཀྱི་ལུང་ལ་མི་ལྟོས་
པའི་རིགས་སུ་གཉིས་ཀ་འདུས་ཕྱིར་མཚུངས་སོ། །གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་དུས་སུ་
རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། མི་ལྟོས་པ་ལ་རིགས་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་དང་། མི་མཐུན་
པར་སྨྲ་བའི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ནི། རིགས་གཅིག་ལས་མི་ཤེས་པར།
རང་གིས་ཤེས་པ་དེ་དང་མཐུན་པར་བྱུང་ན་བསྟོད་པ་བྱེད་པ་དང་། མ་བྱུང་ན་སྨད་ར་བྱེད་
པ་འདུག་སྟེ། བླུན་པོའི་གྲལ་ལ་བཞུགས་པར་མཛོད་ཅིག རྟོག་གེའི་རིག་པ་སངས་རྒྱས་པ་
ཀུན་མཐུན་ཟེར་བ་ཁ་ཅིག་མཐོང་སྟེ། འོ་ན་ཐོས་པ་མང་པོ་བྱེད་པ་དང་། ཐེག་པ་རིམ་པ་
དགུ་བཤད་པ་དགོས་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅིག་གིས་རྣམ་བཞག་ཕྲན་ཚེག་མ་མཐུན་པའམ་

ནོར་བ་ཙམ་ལ། དེ་ནི་དམྱལ་བར་འགྲོ་སྨྲ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཐེག་པ་གོང་མ་ལ་ལྟོས་ཏེ། འོག་
མ་རྣམས་དེར་འགྱུར་ཏེ། མ་ནོར་དགོས་སོ། །བདག་གིས་ནི་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཙམ་
ལ་ཡིད་རང་བགྱིད་དོ། །རང་ལྟ་ལ་མི་ཆགས་གཞན་ལྟ་ལ་མི་སྡང་བའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་མཐའི་
རྣམ་བཞག་བྱེད་པ་ནི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་། དག་སྣང་སྦྱང་བའི་ཐབས་ཁྱད་པར་
ཅན་ཡིན་པས་དམ་པའི་ལུགས་སུ་འདོད་དོ། །གཞན་ཡང་སྤྲོས་མེད་དམ་དོན་དམ་གྱི་ཆ་
བོན་ཅན། ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བློ་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དོན་དམ་བློ་ཡི་
སྤྱོད་ཡུལ་མིན། བློ་ནི་ཀུན་རྫོབ་རྟོག་བཅས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདོད་ན། ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་
པ་དང་། གཞི་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྟོགས་མི་སྲིད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་མ་
ཡི ན ་པར་ཐལ། ཡུལ་མ་ཡི ན ་པས་སོ ། །ཞེ ་ ན། དེ ་ ནི ་ རྟོ ག ་པའི ་ དངོ ས ་ཡུལ་མ་ཡི ན ་པ་ལ་
དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མིན་ན། སྤྲོས་མེད་དམ་དོན་དམ་གྱི་ཆ་བོན་ཅན། ཕུལ་དུ་ཕྱིན་
པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བློའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་སླ།
འདོད་ན། ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་
ཟབ་མོ་ལ་རློམ་སེམས་མ་བསྐྱེད་མཁས་ལ་བསྟེན་པར་མཛོད། ཡུལ་དེའི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ནི།
གང་ལ་དབྱེ་བའི་གཞི་ནི། ཡུལ་ཙམ་མོ། །གང་དབྱེ་བའི་ངོ་བོ་ནི། གཟུང་དང་ཞེན་དང་འཇུག་
ཡུལ་གསུམ། ཞེས་པས། གཟུང་ཡུལ་དང་། ཞེན་ཡུལ་དང་། འཇུག་ཡུལ་དང་གསུམ་མོ། །གང་
གིས་འབྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྤྱིར་ཤེས་པ་ཙམ་གྱི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཟུང་ཡུལ་དང་། རྟོག་པ་
ལ་ལྟོས་ཏེ་ཞེན་ཡུལ་དང་། ཁྱད་པར་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་ཏེ་འཇུག་ཡུལ་དང་གསུམ་དུ་དབྱེའོ།།
འདི་ནི་མཁས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་གཅིག་གིས་འདོད་དོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ནི། རྟོག་པ་ལ་གཟུང་ཡུལ་
མེད་པར་སྨྲའོ། །ཇི་ལྟར་དབྱེ་བའི་དོན་ནི། སྤྱིར་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དང་། བྱེ་བྲག་
ཡུལ་གཅིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཐ་དད། ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཅིག་པ་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར་སྔོན་པོ་རང་
མཚན་ལྟ་བུ། སྔོན་འཛིན་དབང་ཤེས་ཚད་མའི་གཟུང་ཡུལ་དང་འཇུག་ཡུལ་གཉིས་ཀ་ཡིན་
ལ། རྟོག་པ་ལ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྔོན་པོའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ནི། སྔོན་འཛིན་
དབང་ཤེས་ལ་ལྟོས་ཏེ། གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ལ་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡིན་པའོ།། རྗེས་དཔག་ལ་ལྟོས་ཏེ།
འཇུག་ཡུལ་ཡིན་ལ་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡིན་པའོ། །དེ་ཡང་ཡུལ་ཐ་དད་མེད་པར་དོན་ལ་གནས་
ཀྱང་བློ་ལ་ལྟོས་མ་ལྟོས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་འགྱུར་བས། གཟུང་ཡུལ་དང་ཞེན་ཡུལ་འཇུག་ཡུལ་ཡང་
བློ་ཡིས་འཇུག་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རོ། །ཇི་སྙེད་དབྱེ་བའི་གྲངས་ངེས་ནི། །གཟུང་ཡུལ་དུ་
གྲུབ་པ་དང་། རྟོག་པས་ཞེན་པ་དང་། ཚད་མས་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་གསུམ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རིམ་
པ་བཞིན་དུ་གསུམ་དུ་ངེས་སོ། །དེ་ལ་གཟུང་ཡུལ་ཞེན་ཡུལ་འཇུག་ཡུལ་གསུམ་ནི། ཡུལ་ཅན་

བློ་ཡིས་འཇུག་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་བཞག་ལ། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་ནི་ཡུལ་གྱི་
རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །སྒྲ་དོན་ནི། བློ་ཡི་ཡུལ་ཡིན་པས་ན་ཡུལ་ཞེས་བྱའོ། །རྒྱས་
བཤད་ལ་གསུམ་སྟེ། གཟུང་ཡུལ་དང་། ཞེན་ཡུལ་དང་། འཇུག་ཡུལ་གྱི་ཡིན་ལུགས་བསྟན་
པའོ། །༧ དང་པོ་ལ། འཛིན་པ་ལ་ནི་སྣང་རུང་བ། གཟུང་ཡུལ་ཉིད་ཡིན། ཞེས་པས་མཚན་
ཉིད་བསྟན་ཏེ། རང་མཚན་དང་། དོན་སྤྱི་དང་། མེད་པ་གསལ་སྣང་གསུམ་གང་རུང་མཚན་
གཞི། གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པར་མཚོན། དོན་གང་ཞིག །འཛིན་པ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་ཡིན་པས་སོ།
།ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ནི། གང་ལ་དབྱེ་བའི་གཞི་ནི་གཟུང་ཡུལ་ཙམ་མོ། །ཙམ་
ཞེས་པ་ནི་སྣང་བཏགས་སོ་སོར་མ་ཕྱེ་པའི་སྒྲའོ། །དབྱེ་ངོ་ནི། དེ་ལའང་གསུམ། རང་མཚན་
དོན་སྤྱི་མེད་སྣང་ངོ་། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དོན་སྤྱིར་གྱུར་པའི་གཟུང་ཡུལ་དང་། རང་མཚན་
དུ་གྱུར་པའི་གཟུང་ཡུལ་དང་། མེད་པ་གསལ་སྣང་དུ་གྱུར་པའི་གཟུང་ཡུལ་ལོ། །འབྱེད་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ནི། གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པ་ལ། དངོས་པོར་གྱུར་པ་ནི་རང་མཚན། དངོས་མེད་ལ་ཡང་།
གསལ་བར་སྣང་བ་ནི་མེད་པ་གསལ་སྣང་། །མི་གསལ་བ་ནི་དོན་སྤྱིའོ། །དབྱེ་དོན་ནི། དང་པོ་
དང་གཞན་གཉིས་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་དོ། །ཕྱི་མ་གཉིས་ནི་གསལ་མི་གསལ་ལ་
སོགས་ཀྱི་ཐ་དད་དོ། །གྲངས་ངེས་ནི། དེ་གསུམ་ལ་གཟུང་ཡུལ་གྱི་རྫས་རིགས་འདུས་ཀྱང་། དེ་
གསུམ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་འདུ་བར་ངེས་སོ། སྒྲ་དོན་ནི། འཛིན་རིག་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་
པས་ན་གཟུང་ཡུལ་ཞེས་བྱའོ། ༧ རང་མཚན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི། རྣམ་པ་སྣང་རུང་སྣང་
ཚུལ་དང་། མཐུན་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པའོ། །ཞེས་པས་རང་མཚན་གྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ།
མདུན་གྱི་བུམ་པ་མཚན་གཞི། རང་མཚན་ཡིན་པར་མཚོན། རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་སྣང་དུ་རུང་བ་གང་ཞིག སྣང་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དབྱེ་བ་ལ། དབྱེ་གཞི་ནི། རང་མཚན་ཙམ་མོ། །དབྱེ་ངོ་ནི། བེམ་
རིག་སྒོ་ནས་རྣམ་པ་གཉིས། ཞེས་པས། གཞན་རིག་གི་གཟུང་ཡུལ་བེམ་པོར་གྱུར་པའི་རང་
མཚན་དང་། རང་རིག་གི་གཟུང་ཡུལ་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་རངམཚན་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི།
གཟུགས་ཀྱི ་ཕུང་པོས་བསྡུས་པའི་ རང་མཚན་རྣམས་ཏེ། རྒྱུ་གཟུགས་འབྱུང་བ་བཞི ་ དང་།
འབྲས་གཟུགས་ནི། ཡུལ་གཟུགས་ལ། གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་རང་མཚན་རྣམས་སོ། །ཡུལ་
ཅན་དབང་གཟུགས་ལ། མིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྕེ་དང་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་
པ་རྣམས་སོ། །རིག་པ་ལ་མ་དག་པའི་ཆ། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་
གསུམ། འདུ་ཤེས་ལ་རྒྱ་ཆུང་རྒྱ་ཆེ་དཔག་མེད་གསུམ། འདུ་བྱེད་ལ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག རྣམ་
ཤེ ས ་ལ་ཚོ ག ས་བརྒྱད་དོ ། །དག་པའི ་ ཆ་ལ། ཟག་པ་མེ ད ་པའི ་ ཚུལ་ཁྲི མ ས་དང་། ཏི ང ་ངེ ་

འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡན་ལག་དང་། རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་
པོ་རྣམས་སོ། ༧ །ཐུན་མོང་རྣམ་པ་སྣང་རུང་བ། དོན་སྤྱི་ཉིད་ཡིན། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་
བསྟན་ཏེ། བུམ་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པའི་རྣམ་པ་སྣང་བ་མཚན་གཞི། དོན་སྤྱི་ཡིན་པར་
མཚོན། འཛིན་པ་ལ་ཐུན་མོང་གི་རྣམ་པ་སྣང་རུང་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དབྱེ་བ་ནི། དེ་
ལ་གཉིས། རང་མཚན་ཡོད་དང་མེད་པའོ། །ཞེས་པས་དོན་སྤྱི་ལ་དབྱེ་ན། རང་མཚན་ཡོད་
པའི་དོན་སྤྱི་བུམ་པའི་དོན་སྤྱི་ལྟ་བུ་དང་། རང་མཚན་མེད་པའི་དོན་སྤྱི་རི་བོང་རྭའི་དོན་སྤྱི་
ལྟ་བུའོ། ༧ འཛིན་པ་འཁྲུལ་ལ་གསལ་བར་སྣང་། མེད་པ་གསལ་སྣང་ཞེས་པས། མཚན་ཉིད་
བསྟན་ཏེ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་རྣམ་པ་མཚན་གཞི། མེད་པ་གསལ་སྣང་ཡིན་པར་མཚོན།
འཛིན་པ་འཁྲུལ་བ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དབང་ཤེས་དང་།
ཡིད་ཤེས་བསླད་ལ་གསལ་སྣང་གཉིས། ཞེས་པས། དབྱེ་བ་བསྟན་ཏེ། མེད་པ་གསལ་སྣང་ལ་
དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་དང་དུང་
སེར་སྣང་ལས་སོགས་དང་། ཡིད་ཤེས་བསླད་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་རྨི་ལམ་ལ་རྟ་གླང་
ལས་སོགས་གསལ་བར་སྣང་བའོ། ༧ གཉིས་པ་ཞེན་ཡུལ་བསྟན་པ་ནི། རྟོག་པས་ཞེན་རུང་
ཞེན་ཡུལ་ལོ། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། ལྐོག་གྱུར་གྱི་མེ་མཚན་གཞི། ཞེན་ཡུལ་ཡིན་
པར་མཚོན། རྟོག་པས་ཞེན་རུང་ཡིན་པས་སོ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་སྒོ་ནས་གཉིས། ཞེས་
པས་དབྱེ་བ་བསྟན་ཏེ། ཞེན་ཡུལ་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། དངོས་པོ་དང་ཞེན་ཡུལ་གཞི་མཐུན་
པ་དང་། དངོས་མེད་དང་ཞེན་ཡུལ་གཞི་མཐུན་པའོ། །དེ་ནི་གཞི་གྲུབ་ན་རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་
པས་ཁྱབ་ཅེས་མཁས་པ་ཅི་མང་གིས་བཞེད་པས་ངེས་སོ། ༧ གསུམ་པ་འཇུག་ཡུལ་བསྟན་པ་
ནི། ཚད་མའི་རྟོགས་བྱ་འཇུག་ཡུལ་ཡིན། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། མདུན་གྱི་སྔོན་པོ་
མཚན་གཞི། འཇུག་ཡུལ་ཡིན་པར་མཚོན། ཚད་མས་རྟོགས་བྱ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ།
།མངོན་དང་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཉིས། ཞེས་པས་དབྱེ་བ་བསྟན་ཏེ། འཇུག་ཡུལ་ལ་དབྱེ་ན་ཚང་
བང་གི ་ མེ ་ ལྟ་བུ་འཇུག་ཡུལ་མངོ ན ་གྱུར་དང་། ལ་རྒྱབ་ཀྱི ་ མེ ་ ལྟ་བུ་འཇུག་ཡུལ་ལྐོ ག ་གྱུར་
གཉིས་སོ། །མངོན་དང་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིས། རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ་གཉིས་ཡིན། ཞེས་པས་
གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། ཚང་བང་གི་མེ་མཚན་གཞི། འཇུག་ཡུལ་མངོན་གྱུར་
ཡིན་པར་མཚོན། མངོན་སུམ་ཚད་མས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་སོ། །ལ་རྒྱབ་ཀྱི་མེ་མཚན་
གཞི། འཇུག་ཡུལ་ལྐོག་གྱུར་ཡིན་པར་མཚོན། རྗེས་དཔག་ཚད་མས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་
པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་དྲུག བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་དང་། སྤྱི་བྱེ་བྲག་
དང་། འགལ་འབྲེལ་དང་། དགག་སྒྲུབ་དང་། རྫས་ལྡོག་དང་། མཚན་མཚོན་གྱི་ཡིན་ལུགས་

སོ། ༧ དང་པོ་ནི། བརྗོད་བྱ་དང་ནི་རྗོད་བྱེད་ནི། བརྡ་ལས་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་ཡིན། ཞེས་པས་
མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མཚན་གཞི། བརྗོད་བྱ་ཡིན་པར་མཚོན།
བརྡའམ་རྗོད་བྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བར་བྱ་རུང་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་རང་
གི་རྗོད་བྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་གོ་བྱ་ནི། དངོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱའི་མཚན་ཉིད། རང་གི་
རྗོད་བྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེན་ནས་གོ་བྱ་ནི། ཞེན་པའི་བརྗོད་བྱའི་མཚན་ཉིད། ༧ སྔོན་པོ་ཞེས་
པའི་སྒྲ་མཚན་གཞི། རྗོད་བྱེད་ཡིན་པར་མཚོན། བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་བརྗོད་བྱ་གོ་བྱེད་
ཡིན་པས་སོ། །བྱེ་བྲག་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་བརྗོད་བྱ་དངོས་སུ་གོ་བྱེད་ནི། དངོས་ཀྱི་
རྗོད་བྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད། བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་བརྗོད་བྱ་ཞེན་ནས་གོ་བྱེད་ནི། ཞེན་
པའི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དོ། །དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ནི། རྗོད་བྱེད་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ།
ཞེས་པས་ནི། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་ལ་དབྱེ་ན། དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་མིང་དང་། དོན་
གྱི་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཚིག་དང་། མིང་ཚིག་གཉིས་ཀའི་རྟེན་བྱེད་པ་
ཡི་གེ་དང་གསུམ་མོ། ༧ དེ་ཡང་ཡི་གེ་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་
བྱེད་ནི། མིང་གི་མཚན་ཉིད། མིང་དུ་མ་འདུས་པ་བརྟེན་ནས་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་བཅས་
པར་སྟོན་བྱེད་ནི། ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །མིང་ཚིག་གཉིས་ཀའི་རྟེན་ནམ་སོགས་གཞི་གྱུར་
ཅིང་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་ཕྲ་བར་གྱུར་པ་ནི། ཡི་གེའི་མཚན་ཉིད་དོ། །རིམ་པ་ལྟར། བུམ་པ་དང་།
བུམ་པའི་མཆུ། ཞེས་པའི་སྒྲ་ལྟ་བུའོ། །མིང་ལ་དངོས་བཏགས་རྣམ་པ་གཉིས། ཞེས་པས་ནི་
མི ང ་གི ་ དབྱེ ་ བ་བསྟན་ཏེ ། མི ང ་ལ་དབྱེ ་ ན་གཉི ས ་ཏེ ། འདོ ད ་རྒྱལ་བས་བརྡ་སྦྱར་བ་ལྟར་
གྲགས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་དངོ ས ་མི ང ་སྟེ ། ཤི ང ་ཞེ ས ་པ་ལྟ་བུ་དང་། དགོ ས ་པའི ་ དབང་གི ས ་
གཞན་གྱི་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བརྡ་འདོགས་པ་ནི་བཏགས་མིང་སྟེ། མི་བླུན་པོ་ལ་བ་གླང་
ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དངོས་ལ་རྣམ་གཉིས་མིང་རིགས་སྒྲ། ཞེས་པས་ནི། དངོས་མིང་ལ་དབྱེ་ན།
ལྷས་སྦྱིན་ཞེས་པ་མིང་གི་སྒྲ་དང་། མི་ཞེས་པ་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་གཉིས་སོ། །བཏགས་པ་འདྲ་འབྲེལ་
སྒོ་ནས་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། བཏགས་མིང་ལ་དབྱེ་ན། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་བཏགས་མིང་ནི།
གྱང་རིས་ཀྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་མི་དང་བ་གླང་ཞེས་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། །འབྲེལ་བ་རྒྱུ་
འབྲས་འཚོགས་པ་དང་། ཡ་གྱལ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཞི། ཞེས་པ་ནི། འབྲེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་
ཅན་གྱི་བཏགས་མིང་ལ་དབྱེ་ན། རྒྱུ་མིང་འབྲས་བུ་ལ་བཏགས་པ་ཉི་འོད་ལ་ཉི་མ་ཞེས་པ་ལྟ་
བུ་དང་། འབྲས་མིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པ་ཆང་ལ་མྱོས་ཆུ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། འཚོགས་པའི་མིང་
ཡ་གྱལ་ལ་བཏགས་པ་རྔ་ཡི་སྒྲ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡ་གྱལ་གྱི་མིང་འཚོགས་པ་ལ་བཏགས་
པ་རས་ཡུག་གི་ཕྱོགས་ཅིག་ཚིག་པ་ལ་རས་ཡུག་ཚིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་བཞིའོ། ༧ སྤྱི་བྱེ་བྲག་

བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཡིན་ལུགས་དངོས་དང་། རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི།
རི ག ས་མི ་ མཐུན་ལས་ལོ ག ་ཙམ་སྤྱི ། ཞེ ས ་པས་རི ག ས་སྤྱི འ ི ་ མཚན་ཉི ད ་བསྟན་ཏེ ། ཤེ ས ་བྱ་
མཚན་གཞི། རིགས་སྤྱི་ཡིན་པར་མཚོན། རིགས་མི་མཐུན་ལས་ལོག་ཙམ་གྱི་བོན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་སྦྱོར་རོ། །ཙམ་ནི་ལྷག་མ་འགོག་པའི་སྒྲ་སྟེ། རིགས་མཐུན་ནང་ཚན་གང་ལས་ཀྱང་
ལོག་པ་མེད་པའོ། །ཤེས་བྱ་ནི་བེམ་པོ་ལ་སོགས་ལས་མི་ལྡོག་པ་བཞིན་ནོ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན།
བེམ་པོ་ལ་སོགས་ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་བཞེད་དོ།
།ལྡོག་པ་གཅིག་ཀྱང་སྨྲ་བ་ཡོད་དེ་དོན་མཐུན་ནོ། ༧ བྱེ་བྲག་མི་མཐུན་ལས་ལོག་ཅིང་། རིགས་
མཐུན་ནང་ལས་ལོག་པ་ཡོད། ཅེས་པས་ནི། རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། ཤ་པ་
མཚན་གཞི། བྱེ་བྲག་ཡིན་པར་མཚོན། རིགས་མི་མཐུན་ཕྱི་ལས་ཀྱང་ལོག རིག་མཐུན་ནང་
ལས་ཀྱངལོག་པ་ཡོད་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དེ་ནི་ཤ་པ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་
ཀྱང་ལོག །ཤུག་པ་དང་ཙན་དན་ལས་ཀྱང་ལོག་པ་བཞིན་ནོ། །ལྡོག་པ་གཉིས་འཚོགས་ཞེས་
ཀྱང་ཟེར་ཏེ་དོན་གཅིག་གོ།༧ ཡ་གྱལ་དུ་མ་འདུས་པའི་སྤྱི། ཞེས་པས། འཚོགས་སྤྱིའི་མཚན་
ཉིད་བསྟན་ཏེ། ཤིང་ཕུང་ངམ་དམག་ཕུང་མཚན་གཞི། འཚོགས་སྤྱི་ཡིན་པར་མཚོན། ཡ་གྱལ་
དུ་མ་འདུས་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། འཚོགས་སྤྱི་དང་གྲངས་སྤྱི་ནི་དོན་གཅིག་ལ་མིང་གི་རྣམ་
གྲངས་སོ། །ཆབ་དང་ཆུ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །འཚོགས་པའི་ཁ་ཡར་ཡ་གྱལ་ཡིན། ཞེས་པ་ནི། ཡ་
གྱལ་གྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། ཤིང་ཉག་རེ་རེའམ་དམག་མི་རེ་རེ་བ་ནི་མཚན་གཞི། ཡ་གྱལ་
ཡིན་པར་མཚོན། འཚོགས་པ་དེའི་ཁ་ཡར་དུ་གྱུར་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། ༧
གཞན་ངེ ས ་ལྟོ ས ་གཞི ར ་གྱུར་པ་བྱ། རང་ངེ ས ་གཞན་ལ་ལྟོ ས ་པ་བྱེ ད ། ཅེ ས ་པས་ནི ། བོ ན ་
གཞན་ངེས་པའི་ལྟོས་གཞིར་གྱུར་པ་ནི་ཁྱད་གཞིའི་བྱ་བོན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་། རང་ལྡོག་
ངེས་པ་བོན་གཞན་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ནི་ཁྱད་བོན་བྱེད་བོན་གྱི་མཚན་ཉིད་དོ། ཞེས་གཞོན་
རྒྱལ་གྱིས་བཞེད་པ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །འགྲོ་མགོན་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ནི་འདི་ལྟར་བཞེད་དེ། དོན་
གང་ཞིག རྟོག་པའི་ཕལ་པར་བཟུང་བ་ནི། ཁྱད་བོན་བྱེད་བོན་གྱི་མཚན་ཉིད། དོན་གང་ཞིག
རྟོག་པས་གཙོ་བོར་བཟུང་བ་ནི། ཁྱད་གཞིའི་བྱ་བོན་གྱི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་དབྱུག་
པ་ཅན་ཞེས་པའི་དུས། དབྱུག་པ་ལ་ཕལ་པའི་དོན་སྤྱི་ཤར་ནས་ཞེན་པ་སྟེ། ཁྱད་བྱེད་བོན་
ཡིན་ལ། དབྱུག་པ་ཅན་ལ་གཙོ་བོའི་དོན་སྤྱི་ཤར་ནས་ཞེན་པ་སྟེ། ཁྱད་གཞི་བྱ་བོན་ཡིན་པ་
བཞི ན ་ནོ ། །ཞེ ས ་གསུངས་ཏེ ་ བློ ་ གྲོ ས ་ཀྱི ་ སྤྱན་ལྡན་རྣམས་ཀྱི ས ་དཔྱད་པར་མཛོ ད ་ཅི ག ༧
གཉིས་པ་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཚུལ་ནི། རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ལྡོག་བྱེ་བྲག་ལྡོག །ཅེས་པ་ནི། རིགས་སྤྱི་
ཁེགས་ན་རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཁེགས་དགོས་ཏེ། ཤིང་ཁེགས་ན་ཤ་པ་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ། །བྱེ་

བྲག་གྲུབ་པས་སྤྱི་ཡང་གྲུབ། ཅེས་པ་ནི། རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གྲུབ་ན་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་གྲུབ་དགོས་ཏེ།
ཤ་པ་གྲུབ་ན་ཤིང་གྲུབ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །གྲངས་ཀྱི་སྤྱི་ལྡོག་དགོས་མི་ལྡོག ཅེས་པ་ནི།
འཚོ ག ས་སྤྱི ་ ཁེ ག ས་པས་ཡ་གྱལ་ཁེ ག ས་པས་ངེ ས ་པ་མེ ད ་དེ ། དམག་དཔུང་ཁེ ག ས་ཀྱང་
དམག་རེ་རེ་བ་མི་ཁེགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ཡོད་པ་ལ་སོགས་བཞིན་ནོ། །ཡ་གྱལ་ཁེགས་པས་སྤྱི་
དག་ནི། ཁེགས་དང་མི་ཁེགས་ཆ་གཉིས་སྲིད། ཅེས་པས་ནི། ཡ་གྱལ་ཁེགས་པས་འཚོགས་པ་
ནི། ཁེགས་དང་མི་ཁེགས་པ་གཉིས་ཀ་ངེས་པ་མེད་དོ། །ལྷ་སྦྱིན་ཁེགས་ཀྱང་དམག་དཔུང་མི་
ཁེགས་པ་དང་། ཕྱོགས་ཀྱི་བོན་ཁེགས་ན་ཚུལ་གསུམ་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ།འཚོགས་པ་གྲུབ་ན་
ཡ་གྱལ་གྲུབ། ཅེས་པས་ནི། འཚོགས་སྤྱི་གྲུབ་ན་ཡ་གྱལ་གྲུབ་དགོས་ཏེ། ཤིང་ཕུང་ཡོད་ན་ཤིང་
ཉག་ཡོད་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡ་གྱལ་གྲུབ་ན་འཚོགས་པ་ནི། གྲུབ་དང་མ་གྲུབ་ཆ་གཉིས་
སྲིད། ཅེས་པས་ནི། ཡ་གྱལ་གྲུབ་ན་འཚོགས་སྤྱི་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀའི་ངེས་པ་
མེད་དེ། ཤིང་ཉག་ཡོད་ཀྱང་ཤིང་ཕུང་མེད་པའི་ས་ཕྱོགས་དང་། དམག་མི་ཀུན་འདུས་ནས་
དམག་དཔུང་གྲུབ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །གཞི་ཁྱད་བྱ་བྱེད་གཉིས་ལ་ཅི་རིགས་ཡོད། ཅེས་པས་
ནི། ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་བོན་བྱ་བོན་དང་བྱེད་བོན་ལ་ཡང་འགྲོ་ལྡོག་ངེས་མེད་དེ། དབྱུག་པ་
ཁེགས་ཀྱང་སྐྱེས་བུ་མི་ཁེགས་པ་དང། སྐྱེས་བུ་ཁེགས་ཀྱང་དབྱུག་པ་མི་ཁེགས་པའི་ས་ཕྱོགས་
དང། དབྱུག་པ་ཁེགས་ན་དབྱུག་ཅན་ཁེགས་དགོས་པ་དང་། དབྱུག་པ་ཅན་ཡོད་ན་དབྱུག་པ་
ཡོ ད ་དགོ ས ་པ་ལ་སོ ག ས། ཡོ ད ་པ་དང་། ཡི ན ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་དང་། སྒྲུབ་བྱེ ད ་དང་།
མཚོན་བྱ་དང་། མཚོན་བྱེད་ལ་སོགས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་བརྟག་གོ །དེས་ན་མཁས་པར་རློམ་པ་
ཕལ་ཆེར་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱད་པར་མི་ཤེས་པར། གྲུབ་མཐའ་ལ་རྩོད་པ་བྱེད་ཅེས་
ལུང་སྟོང་ཀུ་ཅོས་གང་བ་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །འོན་ཀྱང་རྨོངས་པའི་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཕན་
པར་མཐོང་། ཁྱད་པར་དུ་རིགས་སྤྱི་དང་འཚོགས་སྤྱིའི་ཤན་མ་ཕྱེད་ན། ཟབ་མོའི་ལུང་དོན་
ལ་ནོར་ས་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ལེགས་པར་སོམས་ཤིག ༧ འགལ་འབྲེལ་ལ་གཉིས། འགལ་བ་
དང་། འབྲེལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ།
།དང་པོ་ནི། གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་ཐ་དད་བོན། འགལ་བ་ཉིད་ཡིན། ཞེས་པས། འགལ་བའི་
མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། མེ་ཆུ་གཉིས་མཚན་གཞི། འགལ་བ་ཡིན་པར་མཚོན། གཞི་མཐུན་མི་
སྲིད་པ་གང་ཞིག ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དེ་ལ་གཉིས། ལྷན་
ཅི ག ་མི ་ གནས་ཕན་ཚུན་སྤང། ཞེ ས ་པས་ནི ། འགལ་བའི ་ དབྱེ ་ བ་བསྟན་ཏེ ། དབྱེ ་ གཞི ་ ནི །
འགལ་བ་ཙམ་མོ། །དབྱེ་ངོ་ནི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་། ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་གཉིས་
སོ། །འབྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ནུས་པ་འགལ་ནས་ལྷན་ཅིག་གནས་མི་སྲིད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་

གཅིག་གི་ངོ་བོ་ན་གཅིག་མེད་པས་དབྱེ་བའོ། །དབྱེ་དོན་ནི། གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་དབེན་པ་
ཙམ་དུ་ནི་གཅིག་ལ། རང་རང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དོ། །གྲངས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་འགལ་བའི་རྫས་
རིགས་རྣམས་འདིར་འདུས་པས་ངེས་སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཕན་ཚུན་སྤང་
འགལ་དང་། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལོ། ༧ དང་པོ་ནི། དེ་ཡིན་དེ་མིན་ཁྱད་པར་གྱིས།
གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་ཐ་དད་བོན། ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ། ཞེས་པས། མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ།
སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་གཉིས་མཚན་གཞི། ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་ཡིན་པར་མཚོན། གཅིག་དེ་
ཡིན་ན་གཅིག་དེ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པ་གང་ཞིག །ཐ་དད་
དུ་གནས་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དེ་ལ་གཉིས། དངོས་འགལ་དང་ནི་རྒྱུད་
འགལ་ལོ ། །ཞེ ས ་པས་ནི ། ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་ལ་དབྱེ ་ ན། རྟག་པ་དང་མི ་ རྟག་པ་ལྟ་བུ་
དངོས་སུ་འགལ་བ་དང་། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་ནས་འགལ་བ་གཉིས་སོ། །དངོས་སུ་
གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པའི། ཐ་དད་བོན་ནི་དངོས་འགལ་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། དངོས་འགལ་གྱི་
མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། བུམ་པ་དང་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་མཚན་གཞི། དངོས་འགལ་ཡིན་པར་
མཚོན། དངོས་སུ་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པ་གང་ཞིག །ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ།
།ཞེས་སྦྱོར་རོ། །རྒྱུད་ནས་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པའི། ཐ་དད་བོན་ནི་རྒྱུད་འགལ་ཡིན། ཞེས་པས་
ནི། རྒྱུད་འགལ་གྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། བུམ་པ་དང་ཀ་བ་མཚན་གཞི། རྒྱུད་འགལ་ཡིན་པ་
མཚོན། རྒྱུད་ནས་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པ་གང་ཞིག །ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ།
།ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དངོས་འགལ་དག་གི་ཁྱད་པར་དུ། བྱས་དང་མ་བྱས་རྣམ་པ་གཉིས། ཞེས་པས་
ནི། རྒྱུད་འགལ་ལ་དབྱེ་ན། ཨུདྤལ་གྱི་སྔོན་པོ་དང་སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་དངོས་འགལ་གྱི་
ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་རྒྱུད་འགལ་དང་། དངོས་འགལ་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པ་གཉིས་སོ།
།མ་བྱས་པ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས། གསལ་དང་མི་གསལ་སྒོ་ནས་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། དངོས་
འགལ་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་རྒྱུད་འགལ་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་ལྟ་
བུ་དགག་བྱ་དགག་གཞི་རྣམ་པར་གསལ་བའི་རྒྱུད་འགལ་དང་། བྱས་པ་དང་རྟག་པ་ལྟ་བུ་
དགག་བྱ་དགག་གཞི ་ རྣམ་པར་མི ་ གསལ་བ་གཉི ས ་སོ ། ༧ གཉི ས ་པ་ལྷན་ཅི ག ་མི ་ གནས་
འགལ་བསྟན་པ་ནི། ནུས་པ་མི་མཐུན་ཁྱད་པར་གྱིས། རྒྱུན་ནི་འགྲོགས་སུ་མི་རུང་བ། གཞི་
མཐུན་མི ་ སྲི ད ་ཐ་དད་བོ ན ། དེ ་ ནི ་ ལྷན་ཅི ག ་མི ་ གནས་འགལ། ཞེ ས ་པས་ནི ། མཚན་ཉི ད ་
བསྟན་ཏེ། ཚ་རེག་སྟོབས་ཆེན་དང་གྲང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་མཚན་གཞི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་
འགལ་ཡིན་པར་མཚོན། ནུས་པ་མི་མཐུན་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་རྒྱུན་གཞི་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་
རྒྱུན་ལྡན་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་སུ་མི་རུང་བ་གང་ཞིག གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པ་ཐ་དད་དུ་

གནས་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །བེམ་རིག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། ལྷན་ཅིག་
མི་གནས་འགལ་ལ་དབྱེ་ན། བེམ་པོར་གྱུར་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་། རིག་པར་
གྱུར་པའི ་ལྷན་ཅིག་མི་ གནས་འགལ་གཉིས་སོ། །བེམ་པོ་ མེ་ཆུ་ལྟ་བུ་ལ། ཞེས་པས་ནི ། མེ ་
སྟོབས་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་དང་། ཆུ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ལྟ་བུའོ། །ཤེས་པ་ཚད་དང་སྒྲོ་འདོགས་བཞིན།
ཞེ ས ་པས་ནི ། གཉི ས ་པ་ནི ། ཚད་མའམ་ཚད་མས་བསྐྱེ ད ་པའི ་ ངེ ས ་ཤེ ས ་ཀྱི ་ རྒྱུན་དང་སྒྲོ ་
འདོ ག ས་ཀྱི ་ བློ འ ི ་ རྒྱུན་ལྟ་བུའོ ། ། དེ ་ ལ་སོ ག ས་འགལ་བའི ་ རྣམ་བཞག་འདི འ ི ་ རི ག ས་ཀྱི ས ་
འབྱེད་པར་མཛོད། ༧ འབྲེལ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ།
།དང་པོ་ནི། འགྲོ་ལྡོག་ངེས་པ་ཐ་དད་བོན། འབྲེལ་བ་ཉིད་ཡིན། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་
ཏེ། དུ་བ་དང་མེ་མཚན་གཞི། འབྲེལ་བ་ཡིན་པར་མཚོན། རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ངེས་པ་གང་ཞིག
ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དེ་ཡང་འབྲེལ་བ་ནི་བློ་ངོར་དང་
རིགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་གྱི། དོན་དང་རང་མཚན་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པར་
རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་གིས་བཞེད་དོ། །ཁ་ཅིག་གིས་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ཡོད་མོད། ཁོ་བོ་ནི་གོང་
མའི་རྗེས་སུ་འབྲེང་ངོ་། །འོན་ཀྱང་དཔྱད་པར་མཛོད་ཅིག དབྱེ་བ་ལ་ནི། དབྱེ་གཞི་ནི། འབྲེལ་
བ་ཙམ་མོ། །དབྱེ་ངོ་ནི། དེ་ལ་གཉིས། བདག་གཅིག་པ་དང་དེ་བྱུང་འབྲེལ། ཞེས་པས་བསྟན་
ཏེ། བདག་གཅིག་འབྲེལ་དང་དེ་བྱུང་འབྲེལ་གཉིས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། འབྲེལ་བ་གཞི་བྱས་ལ་
རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། དེ་བྱུང་དང་། མ་ཡིན་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བདག་གཅིག་འབྲེལ་གཉིས་
སུ་དབྱེ འ ོ ། །དབྱེ ་ དོ ན ་ནི ། ངོ ་ བོ ་ ཐ་དད་དེ ་ རྒྱུ་འབྲས་ཡི ན ་མི ན ་གྱི ་ འབྲེ ལ ་བ་ཡི ན ་པས་སོ །
།གྲངས་ནི། དེ་གཉིས་ལ་མ་འདུས་པའི་འབྲེལ་བའི་རིགས་མེད་ཅིང་། དེ་གཉིས་གཅིག་ལ་
གཅིག་མི་འདུ་བར་ངེས་སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། བདག་གཅིག་འབྲེལ་དང་། དེ་
བྱུང་འབྲེལ་ལོ། ༧ དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་གཅིག་པར་འགྲོ་ལྡོག་ངེས། ཐ་དད་བོན་ནི་བདག་
གཅིག་འབྲེལ། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། སྒྲ་དང་མི་རྟག་པ་མཚན་གཞི། བདག་གཅིག་
འབྲེལ་ཡིན་པར་མཚོན། རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ངེས་པ་གང་
ཞིག ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་སྒོ་ནས་
གཉིས། ཞེས་པས་ནི། བདག་གཅིག་འབྲེལ་ལ་དབྱེ་ན། དངོས་པོར་གྱུར་པའི་བདག་གཅིག་
འབྲེལ་བྱས་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་དང་། དངོས་མེད་གྱུར་པའི་བདག་གཅིག་འབྲེལ་རྟག་པ་
དང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། །དངོས་པོ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་དང་། ཤེས་བྱ་དང་གཞལ་བྱ་ལ་
སོགས་རྣམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །༧ གཉིས་པ་དེ་བྱུང་འབྲེལ་ལ་གཉིས་ཏེ། དངོས་དང་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། འགྲོ་ལྡོག་ངེས་པ་རྫས་ཐ་དད། དེ་བྱུང་འབྲེལ་ཡིན། ཞེས་

པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། དུ་བ་དང་མེ་མཚན་གཞི། དེ་བྱུང་འབྲེལ་ཡིན་པར་མཚོན། རྗེས་
སུ་འགྲོ་ལྡོག་ངེས་པ་གང་ཞིག རྫས་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ།
།དེ་ལ་གཉིས་ཞེས་པ་ནི། དེ་བྱུང་འབྲེལ་ལ་དབྱེ་ན། མྱུ་གུ་སྔོན་པོ་དང་ས་བོན་སྐྱ་བོ་ལྟ་བུ་
བེམ་པོར་གྱུར་པའི་དེ་བྱུང་འབྲེལ་དང་། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཤེས་
པར་གྱུར་པའི་དེ་བྱུང་འབྲེལ་གཉིས་སོ། །དག་མ་དག་གི་འབྲེལ་བ་ལ་སོགས་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་
པར་མཛོད་ཅིག ༧ གཉིས་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ། ཕན་འདོགས་བྱེད་ནི་རྒྱུ་ཉིད་ལ། ཞེས་
པས་ནི། རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། མེ་མཚན་གཞི། རྒྱུ་ཡིན་པར་མཚོན། ཕན་འདོགས་བྱེད་
ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དངོས་དང་རྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། རྒྱུ་ལ་དབྱེ་ན།
དངོས་རྒྱུ་དང་། རྒྱུད་རྒྱུ་གཉིས་སོ། །བེམ་རིག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི། དབྱེ་བ་གཉིས་གཉིས་
རྣམ་པ་བཞི། ཞེས་པས་ནི། མེ་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། མེ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་
དངོས་རྒྱུ་དང་། མེ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་རྒྱུ་སྟེ། བེམ་པོར་གྱུར་པའི་དངོས་རྒྱུ་དང་
རྒྱུད་རྒྱུ་གཉི ས། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་
དངོས་རྒྱུ། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་རྒྱུ་སྟེ། ཤེས་པར་གྱུར་པའི་དངོས་རྒྱུ་དང་རྒྱུད་
རྒྱུ་གཉིས་ཏེ་བཞིའོ། ༧ །ཕན་འདོགས་བྱ་ནི་འབྲས་བུ་ལ། ཞེས་པ་ནི་འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད་
བསྟན་ཏེ། དུ་བ་མཚན་གཞི། འབྲས་བུ་ཡིན་པར་མཚོན། ཕན་འདོགས་བྱ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་
སྦྱོར་རོ། །དེ་ལ་དངོས་རྒྱུད་རྣམ་པ་གཉིས། ཞེས་པ་ནི། འབྲས་བུ་ལ་དབྱེ་ན། དངོས་འབྲས་
དང་རྒྱུད་འབྲས་གཉིས་སོ། །བེམ་རིག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི། དབྱེ་བ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི།
ཞེས་པ་ནི། མེ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མེ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནི་དངོས་འབྲས་དང་།
གསུམ་པ་ནི་རྒྱུད་འབྲས་ཏེ་བེམ་པོར་གྱུར་པའི་དངོས་འབྲས་དང་རྒྱུད་འབྲས་གཉིས། ཤེས་པ་
སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། ཤེས་
པར་གྱུར་པའི་དངོས་འབྲས་དང་རྒྱུད་འབྲས་གཉིས་ཏེ་བཞིའོ། ༧ བཞི་པ་དགག་སྒྲུབ་བསྟན་
པ་ལ་གསུམ་སྟེ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི། སོ་སོའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱི་འཆར་དེ་
མིན་སྤྱི་འཆར་ལ། ལྟོས་དང་མི་ལྟོས་དགག་སྒྲུབ་ཡིན། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། བུམ་
མེད་མཚན་གཞི། དགག་པ་ཡིན་པར་མཚོན། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་སྤྱི་བློའི་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ཁྱོད་
མ་ཡིན་གྱི་དོན་སྤྱི་བློའི་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །བུམ་པ་མཚན་གཞི།
སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་མཚོན། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་སྤྱི་བློའི་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ཁྱོད་མ་ཡིན་གྱི་དོན་སྤྱི་
བློའི་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ནི། སྟོང་ཉིད་
བུམ་མེད་དངོས་མེད་སོགས། སྒྲུབ་པ་བཀག་པ་དགག་པ་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། སྟོང་ཉིད་དང་།

བུམ་མེད་དང་། དངོས་མེད་དང་། བདེན་མེད་དང་། །བདག་མེད་ལ་སོཊ། སྒྲུབ་པ་བཀག་
པའི ་ རི ཊ ་རྣམས་ནི ་ དགག་པའི ་ མཚན་གཞི འ ོ ། །བུམ་མེ ད ་དངོ ས ་མེ ད ་བཀག་ལ་སོ ག ས།
དགག་པ་བཀག་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་། ཞེས་པས་ནི། བུམ་མེད་བཀག་པ་ནི་བུམ་ཡོད། དངོས་
མེད་བཀག་པ་དངོས་པོ། བདེན་པ་དང་སྣང་བ་ལ་སོགས་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་པའི་མཚན་གཞིའོ།
།དགག་པ་དཀག་པ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ཡང་འདི་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་
ཅི ག ་དགག་པའི ་ མཚན་ཉི ད ་བཀག་པ་སྒྲུབ་པའི ་ མཚན་ཉི ད ་ཡི ན ་པར་འདོ ད ་པ་དང་།
མཚུངས་པར་བསྒྲེ་བ་ནི་བླུན་པོའི་སྐད་ལུགས་སོ། །དབྱེ་གཞི་ནི། ཚད་མས་སྒྲོ་འདོགས་གཅད་
བྱ་ཙམ་མོ། །དབྱེ་ངོ་ནི། དགག་སྒྲུབ་གཉིས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། བློས་ཡོངས་གཅོད་དུ་རྟོགས་བྱ་
ལ་ལྟོས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་དང་། རྣམ་བཅད་དུ་རྟོགས་བྱ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དགག་པ་གཉིས་སུ་དབྱེའོ། །དབྱེ་
དོན་ནི། གཅིག་པ་བཀག་དང་ངོ་བོ་གཅིག །ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཅི་རིགས་ཡོད། ཅེས་པས། དངོས་
པོ་དང་དངོས་མེད་ལ་སོགས་གཅིག་པ་བཀག་པ་དང་། ཤེས་བྱ་དང་བདག་མེད་ལ་སོགས་
ནི་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་དང་། ཅི་རིགས་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཁ་ཅིག་སྒྲུབ་
པ་རྣམས་སྟོང་ཉིད་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕྱིར། དགག་སྒྲུབ་ངོ་བོ་གཅིག་པར་སྨྲའོ། །དངོས་
པོ་དང་དངོས་མེད་ངོ་བོ་གཅིག་པར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་བདག་མེད་དུ་ངོ་བོ་གཅིག་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་མཚུངས་སོ། ༧ རྫས་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་པ་དེ། རང་དང་རང་ལ་བརྟེན་པའི་
བོན། བཀག་དང་ངོ་བོ་མི་གཅིག་ལ། གཞན་དང་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་བོན། བཀག་དང་ངོ་
བོ་གཅིག་པ་ཡོད། ཅེས་པས་ནི། བུམ་པ་དེ་བུམ་པ་བཀག་པ་བུམ་མེད་དང་ཡང་ངོ་བོ་མི་
གཅིག་ལ། བུམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བུམ་པའི་བྱས་པ་བཀག་པ་དང་ཡང་ངོ་བོ་མི་གཅིག་ལ།
གཞན་སྣམ་བུ་བཀག་པ་དང་སྣམ་བུའི་བྱས་པ་བཀག་པ་གཉིས་ཀ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན་
པ་ལྟ་བུའོ། །༧ ལྡོག་པར་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་པ་སྟེ། རང་དང་རང་ལ་བརྟེན་པ་དང་། གཞན་
དང་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་བོན། བཀག་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་སྲིད། ཅེས་པས་ནི། དངོས་པོའི་
མཚན་ཉིད་དེ། དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་། དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་མཚོན་
བྱ་མ་ཡིན་པ་དང་ཡང་ངོ་བོ་གཅིག་ལ། དངོས་མེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་
མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་སོ་སོའི་དོན་བསྟན་པ་ནི།
དགག་པ་རྣམ་གཉིས་མེད་མ་ཡིན། ཞེས་པ་ནི། དགག་པའི་དབྱེ་བ་བསྟན་ཏེ། དབྱེ་གཞི་ནི་
དགག་པ་ཙམ་མོ། །ངོ་བོ་ནི། མེད་དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་གཉིས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། དགག་
བྱ་བཀག་ཤུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་འཕེན་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་ཡིན་དགག་དང་། མི་འཕེན་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་
མེད་དགག་གཉིས་སུ་དབྱེའོ། །དབྱེ་དོན་ནི། སྤྱི་རིགས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་བྱེ་བྲག་དངོས་པོ་ཐ་

དད་ཡོད་དོ། གྲངས་ནི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཤུགས་ལ་ངེས་སོ། ༧ མ་ཡིན་སྒྲུབ་བཀག་སྒྲུབ་པ་འཕེན།
ཞེས་པས་ནི། མ་ཡིན་དགག་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། རི་མེད་པའི་ཐང་ངམ། བུམ་པ་དག་
པའི་ས་ཕྱོགས་མཚན་གཞི། མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པར་མཚོན། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་སྤྱི་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་
བ་ལ་ཁྱོད་མ་ཡིན་པའི་དོན་སྤྱི་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པ་གང་ཞིག །སྒྲུབ་པ་བཀག་ཤུལ་
དུ་སྒྲུབ་པ་འཕེན་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་བུམ་པ་བཀག་ནས་ས་ཕྱོགས་འཕེན་པ་ལྟ་
བུའོ། །རྫས་དང་ལྡོག་པའི་སྒོ་ནས་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། རྫས་མ་ཡིན་པ་བཀག་པ། བུམ་པ་
རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་དང་། ནམ་མཁའ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་རྟག་པ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་
དང་། ལྡོག་པ་མ་ཡིན་པ་བཀག་པ། རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པ་མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ལྟ་
བུ་གཉིས་སོ། ༧ མེད་དགག་སྒྲུབ་བཀག་སྒྲུབ་མི་འཕེན། ཞེས་པས་ནི། མེད་དགག་གི་མཚན་
ཉིད་བསྟན་ཏེ། དངོས་མེད་མཚན་གཞི། མེད་དགག་ཡིན་པར་མཚོན། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་སྤྱི་བློ་
ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ཁྱོད་མ་ཡིན་གྱི་དོན་སྤྱི་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པ་གང་ཞིག །སྒྲུབ་
པ་བཀག་ནས་སྒྲུབ་པ་མི་འཕེན་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དངོས་པོ་བཀག་ནས་
གཞན་མི་འཕེན་པ་ལྟ་བུའོ། །བྱ་དང་ཡོད་པ་བཀག་པ་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། བྱ་བ་བཀག་པ་
ཁྱིམ་སྤང་གིས་ཁྱིམ་པའི་བྱ་བ་མི་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡོད་པ་བཀག་པ་དངོས་མེད་ཀྱིས་
དངོས་པོ་བཀག་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་སོ། ༧ ཡོད་དང་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་པ་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། སྒྲུབ་
པ་ལ་དབྱེ་ན། ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སོ། །ཐ་དད་ལྡན་དང་ངོ་བོ་
གཅིག རང་ལྡོག་ལ་བརྟེན་ཡོད་སྒྲུབ་གསུམ། ཞེས་པས་ནི། ལ་ལ་དུ་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཐ་དད་
དང་ལྡན་པའི་ཡོད་སྒྲུབ་དང་། བུམ་པ་བྱས་པར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་
པ་དང་། དོ ན ་བྱེ ད ་ནུས་པ་ལ་མཚན་ཉི ད ་ཀྱི ་ ཐ་སྙད་བྱ་རུང་ཡོ ད ་པ་ལྟ་བུ་རང་ལྡོ ག ་ལ་
བརྟེན་པའི་ཡོད་སྒྲུབ་དང་གསུམ་མོ། །རྫས་ལྡོག་སྒོ་ནས་ཡིན་སྒྲུབ་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། སྒྲ་
བྱས་པ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རྫས་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། སྒྲ་ཡི་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་
ལྡོག་པ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སོ། །འདིས་མཚོན་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཁོང་དུ་
ཆུད་པར་གྱིས་ཤིག །༧ ལྔ་པ་རྫས་ལྡོག་ལ་གསུམ། རྫས་ལྡོག་དངོས་དང་། རྫས་ལྡོག་ལ་བརྟེན་
པའི་བོན་དང་། རྫས་ཡོད་དང་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་ཡིན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་
རྫས་ཡིན་ལ། ཞེས་པས་རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། བུམ་པ་མཚན་གཞི། རྫས་ཡིན་པར་
མཚོན། ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ལྡོག་པའི་རང་བཞིན་དུ་
གྱུར་པ་ཞེས་ཀྱང་སྨྲའོ། །དོན་གང་ཞིག རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཞེས་ཀྱང་བཞེད་དོ། །རང་
མིན་ལོག་ཙམ་ལྡོག་པའོ། །ཞེས་པས་ནི། ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། བུམ་པའི་བྱས་པ་

མཚན་གཞི། ལྡོག་པ་ཡིན་པར་མཚོན། རང་མིན་ལས་ལོག་ཙམ་གྱི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་
སྦྱོར་རོ། །དེ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་ཅེས་བློ་གྲོས་ལ་སོགས་ཀྱིས་སྨྲའོ། །དེ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པ་ནི།
བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་ལ་སོགས་པའོ། །གཅིག་དང་ཐ་དད་སྒོ་ནས་ནི། དབྱེ་བ་གཉིས་
གཉིས་རྣམ་པ་བཞི། ཞེས་པས་ནི། རྫས་ལ་དབྱེ་ན། རྫས་གཅིག་དང་རྫས་ཐ་དད་གཉིས། ལྡོག་
པ་ལ་དབྱེ་ན། ལྡོག་པ་གཅིག་དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་གཉིས་ཏེ་བཞིའོ། །དེ་ཡང་རྫས་གཅིག་ནི།
།བུམ་པའི་བྱས་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུའོ། །རྫས་ཐ་དད་ནི། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྡོག་
པ་གཅིག་ནི། བུམ་པ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུའོ། ལྡོག་པ་ཐ་དད་ནི། བུམ་པའི་བྱས་དང་མི་རྟག་པ་
ལྟ་བུའོ། ༧ གཉིས་པ་རྫས་ལྡོག་ལ་བརྟེན་པའི་བོན་བསྟན་པ་ནི། དེ་མ་ཡིན་དང་རྫས་གཅིག་
ལ། མི་འདུ་བ་དང་འདུ་བའི་བོན། རྫས་དང་ལྡོག་པར་བརྟེན་པའོ། །ཞེས་པས་ནི། མཚན་ཉིད་
བསྟན་ཏེ། མི་རྟག་པ་མཚན་གཞི། རྫས་ལ་བརྟེན་པའི་བོན་ཡིན་པར་མཚོན། དེ་མ་ཡིན་དང་
རྫས་གཅིག་ལ་མི་འདུ་བའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །མངོན་གྱུར་གྱི་ཐ་སྙད་བྱ་རུང་མཚན་གཞི།
ལྡོག་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བོན་ཡིན་པར་མཚོན། དེ་མ་ཡིན་དང་རྫས་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་བོན་
ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །རྟག་དང་མི་རྟག་མཚན་ཉིད་ཀྱི། ཐ་སྙད་བྱ་རུང་མི་རུང་བཞིན།
ཞེས་པས་ནི། རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་ཀྱི་ལྡོག་པ་གཅིག་ཏུ་འདུ་ཡང་།
བུམ་པ་ལ་སོགས་རྫས་གཅིག་ལ་མི་འདུ་བས། རྫས་ལ་བརྟེན་པའི་བོན་ནོ། །མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐ་
སྙད་བྱ་རུང་མི་རུང་ལྟ་བུ། རྫས་གཅིག་ལ་འདུ་ཡང་ལྡོག་པ་གཅིག་ལ་མི་འདུ་བས་ལྡོག་པ་ལ་
བརྟེན་པའི་བོན་ནོ། །དེ་ཡང་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་དང་ལྡོག་པའི་ཆ་ནས་བརྩི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། ༧ གསུམ་པ་རྫས་ཡོད་དང་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་ཡིན་ཚུལ་ནི། རང་ལྡོག་ཚད་མས་ངེས་པ་དག
རང་གི་རྣམ་འཇོག་ངེས་པ་ལ། ལྟོས་པ་དང་ནི་མི་ལྟོས་པ། རྫས་ཡོད་དང་ནི་བཏགས་ཡོད་
ཡིན། ཞེས་པས་ནི། མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་མཚན་གཞི། རྫས་ཡོད་ཡིན་པར་
མཚོན། རང་ལྡོག་ཚད་མས་ངེས་པ་རང་གི་རྣམ་འཇོག་ངེས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་བོན་ཡིན་
པས་སོ། །དངོས་པོ་མཚན་གཞི། བཏགས་ཡོད་ཡིན་པར་མཚོན། རང་ལྡོག་ཚད་མས་ངེས་པ་
རང་གི་རྣམ་འཇོག་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་བོན་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དོན་ནི་རྫས་ཡོད་
ཐ་སྙད་བཏགས། ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དོན་གྱི་ཆ་ནས་རྫས་ཡོད་ཡིན་ཏེ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལྟ་
བུ། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཆ་ནས་བཏགས་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་ལྟ་བུའོ། །མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བྱ་ཞེས་
པའི་དོན་ཡང་དེ་ཉིད་དོ། །རྟེན་དུ་རུང་དང་རང་སྐྱ་ཐོབ། དོན་བྱེད་ནུས་དང་ བསྒྲུབ་པས་
འགྲུབ། ཡིད་ཀྱིས་དམིགས་པའི་རྫས་ཡོད་ལྔ། ཞེས་པས་ནི། རྟེན་དུ་རུང་བའི་རྫས་ཡོད་ནི།
ཀུན་གཞི་དང་། ས་གཞི་དང་། བུམ་པ་དང་། ཁྲབ་ལྟ་བུའོ། །རང་སྐྱ་ཐོབ་པའི་རྫས་ཡོད་ནི།

རགས་པ་སྤང་གི་ཤ་མོང་དང་། ཕྲ་བ་རང་རིག་ལ་སོགས། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་རྫས་ཡོད་ནི།
མེས་བཙོ་བསྲེགས་དང་གྲང་རེག་འཇོམས་པའི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་གྱིས་བསྒྲུབ་
པས་འགྲུབ་པའི ་ རྫས་ཡོ ད ་ནི ། ཧོ ས ་རུ་དང་བུམ་པ་ལ་སོ ག ས་གཞན་མགར་བ་དང་། རྫ་
མཁན་གྱི་བྱེད་པོས་བྱས་པའི་དོན་བྱེད་ནུས་པའི་རྫས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམས་སོ། །ཡང་ན་བྱས་
པའི ་ རྟགས་ལ་བརྟེ ན ་ནས་མི ་ རྟག་པ་རྟོ ག ས་པའི ་ ཡུལ་དེ ་ བུམ་པ་ལྟ་བུའོ ། །ཡི ད ་ཀྱི ས ་
དམི ག ས་པའི ་ རྫས་ཡོ ད ་ནི ། གཟུང་འཛི ན ་ལྷན་ཅི ག ་དམི ག ས་ཏེ ། རི ག ་པ་རང་གསལ་དུ་
རྟོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །མཚོན་བྱ་མིང་དང་ཆ་ཤས་དང། མ་ཡིན་མིང་དང་སྒྲོ་བཏགས་དང་།
སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་ལྔ། ཞེས་པས་ནི། མཚོན་བྱ་མིང་གི་བཏགས་ཡོད་ནི།
ནོག་སོགས་འདུས་པ་ལ་བ་གླང་དུ་བཏགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆ་ཤས་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་
ཡོ ད ་ནི ། །འདོ ད ་པའི་ ཆ་ལ་ཞེན ་པ་བཏགས་པར་ལྟ་བུའོ། །མ་ཡིན་མིང་དུ་བཏགས་པའི ་
བཏགས་ཡོ ད ་ནི ། མི ་ བླུན་པོ ་ ལ་བ་གླང་དུ་བཏགས་པ་ལྟ་བུའོ ། །མེ ད ་པ་ལ་ཡོ ད ་པར་སྒྲོ ་
བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་ནི། ཟག་ཕུང་གི་རྒྱུན་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་བཏགས་པ་ལྟ་
བུའོ། །སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་ནི། ལུས་སྟོབས་རྒྱས་པ་ལ་གཞོན་ནུ་དང་། སྒྲེས་
པ་ལ་རྒད་པོར་བཏགས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ཡིས་མཚོན་ནས་རྫས་ལྡོག་ལ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
རྒྱས་པར་ཁོང་དུ་ཚུད་པར་བྱའོ། ༧ དྲུག་པ་མཚན་མཚོན་ལ་གསུམ་སྟེ། མཚན་ཉིད་དང་།
མཚོན་བྱ་དང་། མཚན་གཞིའི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་རྫས་ཡོད་ཁྱད་གསུམ་
ཚང་། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་མཚན་གཞི། མཚན་
ཉིད་ཡིན་པར་མཚོན། རྫས་ཡོད་ཁྱད་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །རྫས་ཡོད་
ཁྱད་གསུམ་ཚང་བ་ནི། སྤྱིར་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ། གཞན་གྱི་མཚོན་བྱའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་
པ། རང་གི་མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པའོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ནི། རང་གི་མཚོན་བྱའི་དོན་ལྡོག་
རང་གི་མཚན་གཞི་ལ་གྲུབ་ཅིང་འཛིན་པ་ཞེས་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་མཚོན་བྱའི་དོན་ལྡོག་
མཚན་གཞི་ལ་གྲུབ་ཅིང་འཛིན་པ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དོན་ལྡོག་གཞི་ལ་གྲུབ་ཅིང་འཛིན་
པ་ཞེས་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་ནི། རྫས་ཡོད་ཀྱི་ལྡོག་པའི་ཁྱད་པར་གསུམ་ཚང་བ་ཞེས་དང་། ཁ་
ཅིག་གིས་ནི། རྫས་ཡོད་ཀྱི་བོན་གསུམ་ཚང་བ་ཞེས་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་ནི། དངོས་འགལ་
གཅོད་པའི་དོན་ལྡོག་ཅེས་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་ནི། རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཞེས་སྨྲ་བའི་
རྣམ་བཞག་རྣམས་ཀྱང་ཤེས་མོད་ཀྱང་། འདི་ནི་ཁོ་བོའི་བླ་མའི་ལུགས་ཡིན་ནོ། ༧ མ་ཚང་བ་
ནི་ལྟར་སྣང་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། མཚན་ཉིད་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། དངོས་པོ་
མཚན་གཞི། མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་མཚོན། རྫས་ཡོད་ཁྱད་པར་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡིན་པས་

སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །མ་གྲུབ་གཞན་འགྱུར་མི་སྲིད་གསུམ། ཞེས་པས་ནི། མཚན་ཉིད་ལྟར་སྣང་
ལ་དབྱེ་ན། རང་ལྡོག་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དོན་ལྡོག་གཞན་འགྱུར་དང་། མཚན་གཞི་ལ་
མི ་ སྲི ད ་པའོ ། །མཚན་ཉི ད ་དག་ཏུ་བཀོ ད ་པ་ལ། མཚན་ཉི ད ་མ་ཡི ན ་གཞན་མཚན་ཉི ད །
མཚན་གཞིར་མ་དམིགས་རྣམ་གསུམ་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། གཞི་དེའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཀོད་པ་
གང་ཞིག །སྤྱིར་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ནི་རང་ལྡོག་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པའོ། །གཞི་དེའི་མཚན་
ཉིད་དུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག །གཞི་དེ་ལས་གཞན་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ནི། དོན་ལྡོག་
གཞན་འགྱུར་རོ། །གཞི་དེའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག །མཚན་གཞི་ལ་ཚད་མས་མ་
དམིགས་པ་ནི། མཚན་གཞི་ལ་མི་སྲིད་པའོ། ༧ དེ་དང་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་ནི། དེ་དང་གཞན་གྱི་
ཁྱད་པར་གྱིས། རང་ལྡོག་རྫས་མེད་བཞི་རུ་སྲིད། ཅེས་པས་ནི། མཚོན་བྱ་དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་
དུ་བཀོད་པའི་རང་ལྡོག་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ནི། དཀར་ཟལ་བ་གླང་དུ་མཚོན་པ་ལ་བ་གླང་
མཚན་ཉིད་དུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །མཚོན་བྱ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མཚན་ཉིད་དུ་བཀོད་པའི་
རང་ལྡོག་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ནི། བ་གླང་གི་བྱེ་བྲག་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །མཚོན་བྱ་གཞན་མཚན་
ཉིད་དུ་བཀོད་པའི་རང་ལྡོག་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ནི། བྱས་པ་མཚན་ཉིད་དུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ།
།གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་བཀོད་པ་ནི། བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་བཞིའོ། ༧ མ་ཁྱབ་ཁྱབ་
ཆེས་ཁྱབ་མཉམ་པའི། དོན་ལྡོག་གཞན་འགྱུར་དེ་ཡང་གསུམ། ཞེས་པས་ནི། དོན་ལྡོག་གཞན་
འགྱུར་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་སྟེ། མ་ཁྱབ་པ་དང་། ཁྱབ་ཆེས་པ་དང་། ཁྱབ་མཉམ་པའི་དོན་ལྡོག་
གཞན་འགྱུར་རོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་པ་ཤེས་བྱར་མཚོན་པ་ལ། སྐད་ཅིག་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ།
།གཉིས་པ་ནི། བུམ་པ་བེམ་པོར་མཚོན་པ་ལ་སྐད་ཅིག་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། ། གསུམ་པ་ནི། བུམ་
པ་བྱས་པར་མཚོན་པ་ལ་སྐད་ཅིག་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། ༧ འགལ་དང་ཐ་དད་མེད་པ་དང་།
དོ ན ་ལྡོ ག་གཞན་འགྱུར་ཐ་སྙད་གདགས། གཞན་དུ་མ་འགྱུར་མི་ སྲིད ་པའོ། །ཞེས་པས་ནི །
འགལ་ནས་མི་སྲིད་པ་ནི། བུམ་པ་རྟག་པར་མཚོན་པ་ལ་འཇིག་མེད་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཐ་
དད་མེད ་ནས་མི་ སྲིད ་པ་ནི། བཏགས་ཡོད་ཁྱད་གསུམ་ཚང་བ་མཚོན་བྱར་མཚོན ་པ་ལ་
བཏགས་ཡོད་ཁྱད་པར་གསུམ་ཚང་བ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དོན་ལྡོག་གཞན་དུ་འགྱུར་ནས་མི་
སྲིད་པ་ནི། བུམ་པ་དངོས་མེད་དུ་མཚོན་པ་ལ་འཇིག་མེད་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཐ་སྙད་གཞན་
དུ་མ་འགྱུར་པའི་མི་སྲིད་པ་ནི། དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་མཚོན་བྱར་མཚོན་པ་ལ་དངོས་པོའི་
མཚན་ཉིད་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་བཞིའོ། ༧ གཉིས་པ་མཚོན་བྱ་བསྟན་པ་ནི། མཚོན་བྱ་བཏགས་
ཡོད་ཁྱད་གསུམ་ཚང་། ཞེས་པས་ནི། མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། དངོས་པོ་མཚན་གཞི། མཚོན་བྱ་
ཡིན་པར་མཚོན། བཏགས་ཡོད་ཁྱད་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །ཁྱད་པར་

གསུམ་ནི། སྤྱིར་མཚོན་བྱ་ཡིན་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པ། རང་
གི་མཚན་གཞི་ལ་གྲུབ་པའོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ནི། མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་བྱ་དང་། ཁ་
ཅི ག ་གི ས ། སྒྲ་བློ ་ མ་འཁྲུལ་བའི ་ ཞེ ན ་རུང་དང་། ཁ་ཅི ག ་གི ས ་མཚན་ཉི ད ་ཀྱི ས ་རྣམ་པར་
བཞག་པའི་འབྲས་བུ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ལ་སོགས་སུ་སྨྲ་
བའི་རྣམ་བཞག་ཤེས་མོད་ཀྱིས། འདི་ནི་ཁོ་བོའི་བླ་མའི་ལུགས་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། ༧ མ་ཚང་
བ་ནི་ལྟར་སྣང་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། དོན་བྱེད་
ནུས་པ་མཚན་གཞི། མཚོན་བྱ་ལྟར་སྣང་ཡིན་པར་མཚོན། བཏགས་ཡོད་ཁྱད་གསུམ་ཚང་བ་
མ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །མ་གྲུབ་གཞན་འགྱུར་མི་སྲིད་གསུམ། ཞེས་པས་ནི། མཚོན་བྱ་
ལྟར་སྣང་ལ་དབྱེ་ན། རང་ལྡོག་ཐ་སྙད་དུ་མ་གྲུབ་པ་དང། ཐ་སྙད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་།
མཚན་གཞི་ལ་མི་སྲིད་པའི་མཚོན་བྱ་ལྟར་སྣང་དང་གསུམ་མོ། །མཚོན་བྱ་ཉིད་དུ་བཟུང་བ་
ལ། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་གཞན་མཚོན་བྱ། མཚན་གཞི་མ་དམིགས་རྣམ་གསུམ་ཡིན། ཞེས་པས་
ནི། མཚན་ཉིད་དེའི་མཚོན་བྱར་བཟུང་བ་གང་ཞིག །སྤྱིར་མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པ་ནི། རང་ལྡོག་
ཐ་སྙད་དུ་མ་གྲུབ་པའོ། །མཚན་ཉིད་དེའི་མཚོན་བྱར་བཟུང་བ་གང་ཞིག །མཚན་ཉིད་གཞན་
གྱི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པ་ནི། ཐ་སྙད་གཞན་འགྱུར་རོ། །མཚན་ཉིད་དེའི་མཚོན་བྱར་བཟུང་བ་
གང་ཞིག མཚན་གཞི་ལ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ནི་མཚན་གཞི་ལ་མི་སྲིད་པའི་མཚོན་བྱ་
ལྟར་སྣང་ངོ་། ༧ དེ་དང་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་ནི། དེ་དང་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས། ཐ་སྙད་མ་
གྲུབ་རྣམ་པ་བཞི། ཞེས་པས་ནི། ཐ་སྙད་མ་གྲུབ་ལ་དབྱེ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་མཚོན་བྱར་
དོན་བྱེད་ནུས་པ་བཟུང་བ་ལྟ་བུ། མཚན་ཉིད་དེ་ཉིད་མཚོན་བྱར་བཟུང་བའི་རང་ལྡོག་ཐ་
སྙད་དུ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་བྱེ་བྲག་བཟུང་བ་ལྟ་བུ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཁྱད་
པར་མཚོན་བྱར་བཟུང་བ་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པ་བཟུང་བ་ལྟ་བུ། མཚན་ཉིད་གཞན་
མཚོ ན ་བྱར་བཟུང་བ་དང་། རྒྱུ་རྐྱེ ན ་ལས་སྐྱེ ས ་པའི ་ བྱེ ་ བྲག་བཟུང་བ་ལྟ་བུ། མཚན་ཉི ད ་
གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་མཚོན་བྱར་བཟུང་བའི་རང་ལྡོག་ཐ་སྙད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་མཚོན་བྱ་ལྟར་
སྣང་དང་བཞིའོ། ༧ མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་ཁྱབ་མཉམ་པའི། ཐ་སྙད་གཞན་འགྱུར་དེ་ཡང་གསུམ།
ཞེས་པས་ནི། ཐ་སྙད་གཞན་འགྱུར་ལ་དབྱེ་ན། མི་རྟག་པ་བློའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་གི་མཚོན་བྱར་
བཟུང་བ་ལྟ་བུ། མ་ཁྱབ་པའི་ཐ་སྙད་གཞན་འགྱུར་དང་། མི་རྟག་པ་རྡུལ་དུ་གྲུབ་པའི་མཚོན་
བྱར་བཟུང་བ་ལྟ་བུ། ཁྱབ་ཆེས་པའི་ཐ་སྙད་གཞན་འགྱུར་དང་། མི་རྟག་པ་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་
པའི་མཚོན་བྱར་བཟུང་བ་ལྟ་བུ། ཁྱབ་མཉམ་པའི་ཐ་སྙད་གཞན་འགྱུར་གྱི་མཚོན་བྱ་ལྟར་
སྣང་དང་གསུམ་མོ ། ༧ འགལ་དང་ཐ་དད་མེ ད ་པ་དང་། དོ ན ་ལྡོ ག ་དང་ནི ་ ཐ་སྙད་དག

གཞན་དུ་མ་གྱུར་མི་སྲིད་པའོ། །ཞེས་པས་ནི། མཚན་གཞི་ལ་མི་སྲིད་པ་ལ་དབྱེ་ན། བུམ་པ་
རྟག་པར་མཚོན་པ་ལ་མཚན་ཉིད་གང་བཀོད་ཀྱང་རྟག་པ་ལྟ་བུ། འགལ་ནས་མི་སྲིད་པ་
དང་། མཚན་ཉིད་མཚན་ཉིད་དུ་མཚོན་པ་ལ་མཚན་ཉིད་གང་བཀོད་ཀྱང་མཚན་ཉིད་ལྟ་བུ།
ཐ་དད་མེད་ནས་མི་སྲིད་པ་དང་། རྟག་པ་དོན་བྱེད་ནུས་པར་མཚོན་པ་ལ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་
བཀོད་པའི་ཚེ་མཚོན་བྱ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལྟ་བུ། དོན་ལྡོག་གཞན་དུ་མ་འགྱུར་པའི་མི་སྲིད་
པ་དང་། རྟག་པ་དངོས་པོར་མཚོན་པ་ལ་དངོས་པོ་བཀོད་པའི་ཚེ་མཚོན་བྱ་དངོས་པོ་ཡིན་
པ་ལྟ་བུ་ཐ་སྙད་གཞན་དུ་མ་འགྱུར་པའི ་ མི ་ སྲི ད ་པའི ་ མཚོ ན ་བྱ་ལྟར་སྣང་དང་བཞི འ ོ ། ༧
གསུམ་པ་མཚན་གཞི་བསྟན་པ་ནི། མཚན་མཚོན་སྐྱོན་མེད་ཟུང་གཅིག་གིས། རྟེན་བྱེད་པ་ནི་
མཚན་གཞི་ཡིན། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། སྒྲ་མཚན་གཞི། དངོས་པོ་ཡིན་པར་མཚོན།
དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་བའི་ཚེ་སྒྲ་བོན་ཅན། མཚན་གཞི་ཡིན་པར་མཚོན།
མཚན་མཚོན་སྐྱོན་མེད་ཟུང་གཅིག་གིས་རྟེན་བྱེད་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། ༧ དེ་མིན་
མཚན་གཞི་ལྟར་སྣང་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། རྟག་པ་མཚན་གཞི། དངོས་པོ་ཡིན་པར་མཚོན།
དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་རྟག་པ་ལྟ་བུའོ། །མཚན་གཞི་བཟུང་བ་
གང་ཞིག མཚན་མཚོན་སྐྱོན་མེད་ཟུང་གཅིག་གིས་རྟེན་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པས་སོ། །ཁ་ཅིག་
གིས་གཞི་གྲུབ་ན་མཚན་གཞི་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་མང་སྟེ། མཚན་ཉིད་དང་
མཚོ ན ་བྱ་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་སེ མ ས་སོ ། །འོ ན ་ཀྱང་བློ ་ གྲོ ས ་དང་ལྡན་པས་དཔྱད་པར་
མཛོད་ཅིག དངོས་པོ་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི། དེ་ཡི་རྣམ་འབྱེད་ཤེས་པར་མཛོད། ཞེས་པས་
ནི། དངོས་པོར་གྱུར་པ་དང་། དངོས་མེད་དུ་གྱུར་པ་དང་། རང་ཡིན་དང་། རང་མིན་དང་།
རྫས་ཡོད་དང་། བཏགས་ཡོད་དང། དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་དང་། སྤྱི་སྦྱོར་དང་། བྱེ་བྲག་གི་
སྦྱོར་བ་ལས་སོགས་ཀྱི་མཚན་གཞིའི་རྣམ་འབྱེད་རྣམས་འདིས་མཚོན་ནས་ཤེས་ཤིང་རིག་
པར་མཛོད་ཅིག གཞན་ཡང་འདིས་མཚོན་ནས་མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་མ་
རྨོངས་པའི་བློ་གྲོས་བསྐྱེད་ཅིག ༧ གསུམ་པ་ལེའུ་གྲངས་ཀྱིས་མདོ་བསྡུ་བ་ནི། རྣམ་འབྱེད་
འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་ལས། ཡུལ་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ། །ཞེས་པའི་འགྲེལ་བ་རྫོགས་སོ།། ༧
རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་བློ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། མདོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་དང་། མདོ་
བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཤེས་པ་སྟེ། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། མིག་
ཤེས་མཚན་གཞི། ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་པར་མཚོན། གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་
རོ། །ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་འདི་ཡིས་བཤད། ཞེས་པས་ནི། གང་བཤད་ན་བློ་དང་རིག་པའི་ཡིན་
ལུགས་དང་ཁྱད་པར་བཤད། གང་གིས་སྒོ་ནས་བཤད་ན། ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་འདི་ལྟ་བུའི་སྒོ་

ནས་བཤད། ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། སེམས་དང་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པ་གཉིས། ཞེས་
པས་ནི། ངོ་བོ་ནི། གཙོ་བོ་སེམས་དང་འཁོར་སེམས་འབྱུང་གི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་
ནས་བཤད་ཅེས་པའོ། །དེ་བཞིན་རྟོག་དང་རྟོག་བྲལ་དང་། ཞེས་པས་ནི། གསལ་མི་གསལ་
ལས་སོགས་ནི། རྟོག་པ་དང་རྟོག་བྲལ་གྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་ཅེས་པའོ།
།སྣང་འཇུག་དང་ནི་སེལ་བའི་འཇུག །ཅེས་པས་ནི། ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ལ་སོགས་ནི། སྣང་
འཇུག་དང་སེལ་འཇུག་གི་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་ཅེས་པའོ། །ཚད་མིན་བློ་དང་
ཚད་མའོ། །ཞེས་པས་ནི། བྱེད་ལས་ལ་སོགས་པ་ནི། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གྱི་བློའི་ཁྱད་པར་
གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་ཅེས་པའོ། །དེ་ཡང་ཤས་ཆེར་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྟེ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་དང་། རྟོག་པ་དང་རྟོག་བྲལ་དང་།
སྣང་འཇུག་དང་སེ ལ ་འཇུག་དང་། ཚད་མ་དང་ཚད་མི ན ་གྱི ་ ཁྱད་པར་རོ ། ༧ དང་པོ ་ ལ་
གཉིས་ཏེ། གཙོ་བོ་སེམས་དང་། འཁོར་སེམས་འབྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། དོན་ཙམ་འཛིན་རིག་
གཙོ་བོ་སེམས། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཚན་གཞི། གཙོ་
སེམས་ཡིན་པར་མཚོན། དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་
རོ། །མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་དང་ལྕེ། ལུས་དང་ཡིད་དང་ཉོན་མོངས་ཡིད། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་
ཤེས་པའོ། །ཞེས་པས་ནི། གཙོ་བོ་སེམས་ལ་དབྱེ་ན། བདག་རྐྱེན་མིག་གི་དབང་པོ་གཟུགས་
ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག །གཟུགས་ཀྱི་དོན་ཙམ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་
རི ག ་པ། མི ག ་གི ་ རྣམ་པར་ཤེ ས ་པ་དང་། བདག་རྐྱེ ན ་རྣའི ་ དབང་པོ ་ གཟུགས་ཅན་པ་ལ་
བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག །སྒྲའི་དོན་ཙམ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་པ། རྣ་བའི་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་དང་། བདག་རྐྱེན་སྣ་ཡི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་
པ་གང་ཞིག དྲི་ཡི་དོན་ཙམ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་པ། སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། བདག་
རྐྱེན་ལྕེ་ཡི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག རོ་ཡི་དོན་
ཙམ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་པ། ལྕེ་ཡི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། བདག་རྐྱེན་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག རེག་བྱའི་དོན་ཙམ་རང་སྟོབས་
ཀྱིས་རིག་པ། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། བདག་རྐྱེན་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་
དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག བོན་གྱི་དོན་ཙམ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་པ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་དང་། བདག་རྐྱེན་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག ཕྱིན་ཅི་
ལོག་གི་བག་ཆགས་ཀྱི་རྣམ་པ་རིག་ཅིང་འཛིན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་
དང་། མ་སྒྲིབ་ལུང་མ་བསྟན་གང་ཞིག བག་ཆགས་བཟང་ངན་ཀུན་གྱི་རྣམ་པ་རིག་ཅིང་རྟེན་

བྱེད་པའི། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དང་བརྒྱད་དོ། །
༧ ཁྱད་པར་འཛིན་རིག་འཁོར་སེམས་འབྱུང་། ཞེས་པས་ནི། སེམས་འབྱུང་གི་མཚན་ཉིད་
བསྟན་ཏེ། དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་མཚན་གཞི། སེམས་འབྱུང་ཡིན་པར་མཚོན། དོན་གྱི་ཁྱད་པར་
རང་སྟོབས་ཀྱིས་འཛིན་ཅིང་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སྦྱོར་རོ། ༧ ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་སེམས་
པ་དང་། རེག་པ་ཡིད་བྱེད་ཀུན་འགྲོ་ལྔ། ཞེས་པས་ནི། སེམས་འབྱུང་ནི་འདུ་བྱེད་ལྔ་བཅུ་རྩ་
གཅིག་སྒོ་ནས་བསྟན་ཏེ། མྱོང་བྱ་ཡུལ་མྱོང་བྱེད་དབང་ཤེས་དེ་མྱོང་རང་རིག་གསུམ་འདུས་
པའི ་ སེ མ ས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ ་ བ་ཚོ ར ་བ་དང་། ཡུལ་ལ་ཐ་སྙད་འདོ ག ས་གཅོ ད ་པའི ་
སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་འདུ་ཤེས་དང་། ཡུལ་ལ་བསམ་པ་རྣམ་པར་འཕྲོ་བའི་སེམས་
འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ ་ བ་སེ མ ས་པ་དང། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དང་ཤེ ས ་པའི ་ རྣམ་པ་ཀུན་
འདུས་ཤིང་འཕྲད་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་རེག་པ་དང་། བྱ་བྱེད་རྣམ་པ་མྱུར་དུ་
ཡུད་ལ་གྲུབ་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ཡིད་བྱེད་དང་ལྔ་ནི། ཀུན་འགྲོ་ལྔ་ཞེས་བྱ་
སྟེ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀུན་གྱི་འཁོར་དུ་རྣམ་པར་འཕྲོ་བས། དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་
ལ་སོགས་དང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱ་མ་ཆད་པ་ཡིན་པས་སོ། ༧ འདུན་པ་མོས་པ་དྲན་པ་
དང་། འཛིན་པ་ཤེས་རབ་ཡུལ་ངེས་ལྔ། ཞེས་པ་ནི། ཐོབ་བྱ་དངོས་སུ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་སེམས་
འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་འདུན་པ་དང་། ཐོབ་བྱའི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཙམ་ལ་ཡང་དད་པའི་སེམས་
འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་མོས་པ་དང་། སྔར་འདྲིས་ཤིང་ཆགས་པ་ལ་སོགས་ལ་སེམས་འབྱུང་
རྣམ་པར་གཡོ་བ་དྲན་པ་དང་། བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་མཐོང་ཞིང་མི་གཏོང་བའི་སེམས་
འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་འཛིན་པ་དང་། ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཅིང་གསལ་བའི་
སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ཤེས་རབ་དང་ལྔ་ལ། ཡུལ་ངེས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་
པས་སོ།ཡིད་མ་ཆེས་པར་མི་མོས་པ་དང་། སྔར་མ་མྱོང་བ་མི་དྲན་པ་བཞིན་ནོ།། ༧ གསོ་བ་
མ་ཆགས་མི་ལེན་དང་། བདེན་སྨྲ་ཀུན་དགའ་ངག་ཞི་དང་། ཚིག་འཇམ་ལྷ་སེམས་བྱམས་
དང་བདེན། མི་འདའ་དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་གོ །ཞེས་པས་ནི། སྙིང་རྗེའི་སྟོབས་ཀྱིས་ལུས་སྲོག་
ལ་སོགས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་གསོ་བ་དང་། དཀའ་བ་ཐུབ་
ཅིང་ལོག་གཡེམ་གྱི་ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་སྤངས་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་མ་ཆགས་པ་
དང་། མི་དབང་གཞན་གྱིས་དབང་བའི་རྫས་ལ་མི་སྤྱོད་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་
མི་ལེན་པ་དང་། དོན་དང་མཐུན་པར་ཚིག་མི་འགྱུར་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་
བདེན་སྨྲ་དང་། དབྱེན་བཅུག་མེད་པར་མཐུན་པར་དགའ་བའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་
བ་ཀུན་དགའ་དང་། ངོ་བོ་རློམ་པའི་འཆལ་ཚིག་མེད་ཅིང་བདེན་ཚིག་གི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་

པར་གཡོ་བ་ངག་ཞི་དང་། ཕ་རོལ་དགའ་ཞིང་དྭངས་བ་བསྐྱེད་པའི་ཚིག་གི་སེམས་འབྱུང་
རྣམ་པར་གཡོ་བ་ཚིག་འཇམ་དང་། བདག་གཞན་ཀུན་ལ་སྙོམས་ཤིང་ཞི་ཞིང་ཕན་འདོགས་
པའི ་ སེ མ ས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ ་ བ་ལྷ་སེ མ ས་དང་། གདུག་སེ མ ས་སྤང་ཞི ང ་བརྩེ ་ བའི ་
སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་བྱམས་པ་དང་། ལེགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ངེས་པར་སྟོན་པའི་
སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་བདེན་པ་དང་། དགེ་བའི་དོན་ལ་མི་ལྡོག་པའི་སེམས་འབྱུང་
རྣམ་པར་གཡོ་བ་མི་འདའ་བ་དང་བཅུ་གཅིག་ལ། དགེ་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འབྲས་བུ་ཡིད་འོང་
འབྱིན་བྱེད་ཀྱི་བློ་ཡིན་པས་སོ། ༧ ཆགས་སྡང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་དང་། ཕྲག་དོག་མ་རིག་རྩ་
ཉོ ན ་དྲུག །ཅེ ས ་པས་ནི ། ཡི ད ་དུ་མི ་ འོ ང ་བ་ལ་གསོ ད ་པ་ལ་སོ ག ས་སུ་དགའ་བའི ་ སེ མ ས་
འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ཞེ་སྡང་དང་། ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་ཞེན་ཅིང་འཁྲིག་པ་ལ་སོགས་ཀྱི་
སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་འདོད་ཆགས་དང་། རྣམ་པར་མི་གསལ་བའི་ཆ་ནས་བསམ་
ངན་གཏོད་བྱེད་ཀྱི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་གཏི་མུག་དང་། ང་སྙམ་སྨྲ་བྱེད་ཀྱི་སེམས་
འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ང་རྒྱལ་དང་། གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་བཟང་བ་ལ་སེམས་འཁྲུགས་པའི་
སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ཕྲག་དོག་དང་། མི་གསལ་རྨོངས་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་
པར་གཡོ་བ་མ་རིག་པ་དང་དྲུག་ལ། རྩ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཉོན་མོངས་རགས་པ་
སྡོ ང ་པོ ་ ལྟ་བུ་ཡི ན ་པས་སོ ། ༧ ལྟ་བ་ཐེ ་ ཚོ མ ་ཁོ ང ་ཁྲོ ་ དང་། འཁོ ན ་འཛི ན ་འཆབ་པ་ཀུན་
བརྟགས་དང་། སེར་སྣ་རྒྱུ་གཡོ་རྒྱག་དང་འཚེ། ཁྲེལ་མེད་ནོན་རྨིས་རྒོད་མ་དད། ལེ་ལོ་བག་
མེད་བརྗེད་ངས་དང་། གཡེང་འཁྲུལ་ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུའོ། །ཞེས་པས་ནི། བདག་དང་བདག་གིར་
ལ་སོགས་ཀུན་ཏུ་བརྟག་ཅིང་མཐར་འཛིན་གྱི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ལྟ་བ་དང་།
དོན་ལ་འདི་ཞེས་མ་ངེས་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ཐེ་ཚོམ་དང་། ཟུག་ཟེར་མ་ཞི་
བས་གཞན་མནར་བའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ཁོང་ཁྲོ་དང་། གཞན་ལ་བརྣག་ཅིང་
འཚེ ་ བས་རྒྱུད་པའི ་ སེ མ ས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ ་ བ་འཁོ ན ་འཛི ན ་དང་། བདག་སྐྱོ ན ་ལ་
སོགས་མཁྱུད་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་འཆབ་པ་དང་། ཆགས་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་
བསླུ་བར་བྱེ ད ་པའི ་ སེ མ ས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ ་ བ་ཀུན་བརྟགས་དང་། རྟག་འཛི ན ་ལ་
སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡོ་བྱད་གཏོང་བ་ལ་ཕོངས་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་སེར་
སྣ་དང། བསོགས་འཇོག་ལ་ཞེན་པས་བསླུ་བྲིད་ཀྱི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་རྒྱུ་དང་།
མི་འདོད་པ་ལ་ཡིབ་བྲོས་གྱུར་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་གཡོ་བ་དང་། འདོད་
དོ ན ་ལ་སྤྲོ ་ ཞི ང ་དུང་བའི ་ སེ མ ས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ ་ བ་རྒྱགས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཐོ ་
འཚམས་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་འཚེ་བ་དང་། འཕྱ་བ་ལ་མི་འཛེམ་པའི་སེམས་

འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ཁྲེལ་མེད་དང་། སེམས་འཕང་ཞུམ་ཞིང་བྱིང་བ་ལ་སོགས་ལྷོད་པའི་
སེ མ ས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ ་ བ་ནོ ན ་རྨི ས ་དང་། རྣམ་པར་མ་ཞི ་ ཞི ང ་འཕྱར་བའི ་ སེ མ ས་
འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་རྒོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ཤིང་མ་རངས་
པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་མ་དད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་མེད་ཅིང་འཛོལ་རྙོག་གི་
སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ལེ་ལོ་དང་། དམ་ཆོལ་ཟོན་ཆུང་གི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་
གཡོ་བ་བག་མེད་དང་། དྲན་པ་གཟུངས་མེད་ཀྱི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་བརྗེད་ངས་
དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་འདོད་ཡོན་ལ་སེམས་འཕྲོ་བའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་གཡེང་
བ་དང་། དོན་བརྗེད་པའི་ནོར་བའི་སེམས་བྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་འཁྲུལ་བའི་འདུ་བྱེད་དང་
ཉི་ཤུ་ལ། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྩ་ཉོན་དྲུག་ལ་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་པས་
སོ། །སྡོང་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡལ་ག་བཞིན་ནོ། །ཞེས་མཛོད་དང་། སྔོན་གྱི་ མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་
བཞེད་དོ། །འགྲེལ་ཁ་ཅིག་དང་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི། ང་རྒྱལ་དང་ཕྲག་དོག་ནི་ཉེ་བའི་
ཉོན་མོངས་དང་། ལྟ་བ་ཐེ་ཚོམ་རྩ་ཉོན་ལ་བཤད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། ༧ འགྱོད་གཉིད་རྟོག་
དཔྱོད་གཞན་འགྱུར་བཞི། ཞེས་པས་ནི། བྱ་བྱེད་ཡིད་ལ་གཅག་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་
གཡོ ་ བ་འགྱོ ད ་པ་དང་། འཇུག་ཤེ ས ་ནང་དུ་བསྡུད་པའི ་ སེ མ ས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ ་ བ་
གཉིད་དང་། དོན་གྱི་བྱེ་བྲག་རྩིང་པའམ་རགས་པ་ལ་བརྟག་ཅིང་ཞེན་པའི་སེམས་འབྱུང་
རྣམ་པར་གཡོ་བ་རྟོག་པ་དང་། དོན་གྱི་རྒྱུན་དང་བྱེ་བྲག་གམ་ཁྱད་པར་ཞིབ་པ་ལ་བརྟག་
ཅིང་ཞེན་པའི་སེམས་འབྱུང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་དཔྱོད་པའི་འདུ་བྱེད་དང་བཞི་ལ། གཞན་
འགྱུར་ཞེས་བྱ་སྟེ། གྲོགས་དང་ཡུལ་གྱི་དབང་ལ་སོགས་ཀྱིས་དགེ་སྡིག་ལ་སོགས་གཞན་དུ་
འགྱུར་བས་སོ། །འདིས་མཚོན་ནས་སེམས་དང་སེམས་འབྱུང་གི་ཁྱད་པར་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པར་
མཛོད་ཅིག ༧ གཉིས་པ་རྟོག་དང་རྟོག་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་གཉིས། རྟོག་པ་དང་། རྟོག་མེད་
ཀྱི་བློ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི།
རྟོག་པ་འདྲེས་རུང་འཛིན་བློ་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། རྟོག་པའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། རྗེས་དཔག་
ཚད་མ་མཚན་གཞི། རྟོག་པ་ཡིན་པར་མཚོན། འདྲེས་རུང་འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་
སྦྱོར་རོ། །དེ་ཡང་བརྗོད་བྱ་དོན་སྤྱི་དང་། རྗོད་བྱེད་སྒྲ་སྤྱི་ཡིན་ཞིང་འདྲེས་རུང་གཉིས་པོ་
གཅིག་ཏུ་འཛིན་ནུས་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ལ། ངོ་བོ་ངེས་དང་མ་ངེས་དང་།
ཞེས་པས་ནི། རྟོག་པ་ལ་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། ཡུལ་ངེས་པའི་རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་ལ་སོགས་
ཏེ། བུམ་པ་ཡིན་པར་ངེས་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡུལ་མ་ངེས་པའི་རྟོག་པ་ཐེ་ཚོམ་སྟེ་བུམ་
པ་ཡིན་པར་མ་ངེས་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་སོ། །ཡུལ་ནི་རང་མཚན་ཡོད་མེད་དང་། ཞེས་

པས་ནི། ཡུལ་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། རང་མཚན་ཡོད་པ་ལ་རྟོག་པ་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་
དང་། རང་མཚན་མེད་པ་ལ་རྟོག་པ་བདག་འཛིན་ལྟ་བུ་དང་གཉིས་སོ། །བདག་རྐྱེན་དོན་
དང་བརྡ་ལས་བྱུང་། ཞེས་པས་ནི། བདག་རྐྱེན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། སྔོན་པོ་རང་མཚན་སྔོན་དུ་
མྱོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔོན་པོ་ཡིན་མིན་ལ་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་བདག་རྐྱེན་རང་མཚན་ལས་སྐྱེས་
པའི་རྟོག་པ་དང་། སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཐོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔོན་པོ་ཡིན་མིན་ལ་རྟོག་པ་
ལྟ་བུ་བདག་རྐྱེན་སྒྲ་ལ་བརྟེན་པའི་རྟོག་པ་གཉིས་སོ། །འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། མ་
འཁྲུལ་དོན་དང་ཁྱད་པར་ཆེ། ཞེས་པས་ནི། དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རྟོག་པ་བུམ་པ་ལ་བུམ་
པར་ཞེན་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཁྱད་པར་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རྟོག་པ། བུམ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཆེན་པོ་དང་
། ལེགས་པ་ལ་ལེགས་པར་ཞེན་པ་ལྟ་བུ་མ་འཁྲུལ་བའི་རྟོག་པ་གཉིས་སོ། །འཁྲུལ་བ་སྔ་ཕྱི་
མིང་དོན་དང་། སྣང་བཏགས་འདྲ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྲེ། ཞེས་པས་ནི། རྟོག་པ་འཁྲུལ་བ་ལ་དབྱེ་
ན། སྔ་ཕྱི་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པའི་རྟོག་པ་ནི། དེ་རིང་གི་ཨུ་དཔལ་ལ་ཁ་རྩང་གི་ཨུ་དཔལ་དུ་
ཞེན་པ་ལྟ་བུའོ། །མིང་དོན་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པའི་རྟོག་པ་ནི། བུམ་པའི་སྒྲ་སྤྱི་ལ་བུམ་པ་རང་
མཚན་དུ་ཞེན་པ་ལྟ་བུའོ། །སྣང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པའི་རྟོག་པ་ནི། སྤྱི་ལ་རང་མཚན་
དུ་ཞེན་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྲ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པའི་རྟོག་པ་ནི། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བུམ་པ་ལ་ནུབ་
ཕྱོགས་ཀྱི་བུམ་པ་རུ་ཞེན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་དོན་མཐུན་མི་མཐུན་གཉིས། ཞེས་པས། ཡང་ན་
རྟོག་པ་ལ་དབྱེ་ན། དོན་མཐུན་པའི་རྟོག་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་རྟོག་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི།
རྗེས་དཔག་ཚད་མ་ལྟ་བུའོ། གཉིས་པ་ནི། རྟོག་པ་ལོག་ཤེས་ལྟ་བུ་སྟེ། རྟོག་པ་རྣམས་འདི་
གཉིས་ལ་འདུས་སོ། །གཞན་ཡང་རྟོག་པའི་ཁྱད་པར་འདིས་མཚོན་ནས་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པར་
མཛོད་ཅིག ༧ གཉིས་པ་རྟོག་མེད་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གསལ་བར་འཛིན་བློ་རྟོག་མེད་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། མཚན་ཉིད་
བསྟན་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་མཚན་གཞི། རྟོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་མཚོན། རང་ཡུལ་
གསལ་བར་འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དབྱེ་བ་ལ་དབྱེ་གཞི་ནི། རྟོག་མེད་ཀྱི་
ཤེས་པ་ཙམ་མོ། །དབྱེ་ངོ་ནི། དེ་ལ་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་གཉིས། ཞེས་པས། རྟོག་མེད་འཁྲུལ་
བ་ནི་རྨི་ལམ་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ། །མ་འཁྲུལ་བ་ནི། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལྟ་བུའོ།
།རྒྱུ་མཚན་ནི། དོན་མཐུན་མི་མཐུན་གཉིས་ལས་དབྱེའོ། །དབྱེ་དོན། རྫས་ཐ་དད་དོ། གྲངས་ནི།
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཤུགས་ལ་ངེས་སོ། །གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྟོག་མེད་
འཁྲུལ་བ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གསལ་འཛིན་བློ། རྟོག་
མེད་འཁྲུལ་བ། ཞེས་པས་ནི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་མཚན་

གཞི། རྟོག་མེད་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་མཚོན། རང་ཡུལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གསལ་བར་
འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དེ་ལ་གཉིས། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་དང་ཡིད་ཤེས་
བསླད། ཅེས་པས་ནི་དབྱེ་བ་བསྟན་ཏེ། རྟོག་མེད་འཁྲུལ་བ་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། དབང་ཤེས་
རྟོག་མེད་འཁྲུལ་བ་ནི། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་དང། ཡིད་ཤེས་བསླད་པའི་
རྟོག་མེད་འཁྲུལ་བ་ནི་རྨི་ལམ་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དབྱེ་བའི་རྫས་རིགས་རྣམས་
འདིར་འདུས་སོ། །དབྱེ་བ་གཞན་སླའོ། །གཉིས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ། དོན་དང་མཐུན་པ་གསལ་
འཛིན་བློ། རྟོག་མེད་མ་འཁྲུལ། ཞེས་པས་ནི། མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། དབང་པོ་མངོན་སུམ་
མཚན་གཞི། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་མཚོན། རང་ཡུལ་དོན་དང་མཐུན་
པར་གསལ་བར་འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། དེ་ལ་བཞི། དབང་ཡིད་རང་རིག་
རྣལ་འབྱོར་རོ། །ཞེས་པས་ནི་དབྱེ་བ་བསྟན་ཏེ། རྟོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་བློ་ལ་དབྱེ་ན། དབང་
པོ་མངོན་སུམ་དང་། ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དང་། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་། རྣལ་འབྱོར་
མངོན་སུམ་དང་བཞིའོ། །འདིས་མཚོན་ནས་རྟོག་བྲལ་གྱི་བློའི་ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཚུད་པར་
བྱའོ། ༧ གསུམ་པ་སྣང་འཇུག་དང་སེལ་འཇུག་གི་ཁྱད་པར་ལ་གསུམ་ཏེ། ངོ་བོ་དང་། ཡུལ་
རྟོགས་ཚུལ་དང་། ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྣང་འཇུག་དང་སེལ་
འཇུག་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྫས་ནི་ཧྲིལ་པོར་འཛིན་པའི་བློ། སྣང་འཇུག་ཉིད་ཡིན། ཞེས་
པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། མིག་ཤེས་མཚན་གཞི། སྣང་འཇུག་གི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་མཚོན།
རང་ཡུལ་གྱི་རྫས་རྣམས་ཧྲིལ་པོར་འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །དེ་ལ་གཉིས། དོན་ལ་མཐུན་
དང་མི ་ མཐུན་གཉི ས ། ཞེ ས ་པས་ནི ་ དབྱེ ་ བ་བསྟན་ཏེ ། སྣང་འཇུག་ལ་དབྱེ ་ ན། དབང་པོ ་
མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་དོན་ལ་མཐུན་པའི་སྣང་འཇུག་དང་། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལྟ་
བུ་དོན་ལ་མི་མཐུན་པའི་སྣང་འཇུག་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཆ་ཤས་ཕྱེ་ནས་འཛིན་པའི་བློ།
སེལ་འཇུག །ཅེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། རྗེས་དཔག་ཚད་མ་མཚན་གཞི། སེལ་འཇུག་གི་
ཤེས་པ་ཡིན་པར་མཚོན། རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ་ནས་འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །དོན་
མཐུན་མི་མཐུན་གཉིས། ཞེས་པས་ནི་སེལ་འཇུག་ལ་དབྱེ་ན། རྗེས་དཔག་ཚད་མ་ལྟ་བུ་དོན་
དང་མཐུན་པའི་སེལ་འཇུག་དང་། སྒྲ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་དོན་དང་མི་མཐུན་པའི་སེལ་
འཇུག་གཉིས་སོ། ༧ གཉིས་པ་ཡུལ་རྟོགས་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི། བརྡ་དོན་ལ་བརྟེན་དོན་སྤྱི་
འཆར། དེ་ལ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞེན། དེ་ནས་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཐོབ། ཅེས་པས་ནི། སེལ་
འཇུག་གི་བློ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་འཇུག་ལྡོག་ཅི་ལྟར་བྱེད་ཅེ་ན། དཔེར་ན་མེ་
ཞེས་པའི་སྒྲ་ལ་སོགས་བརྡ་དང་། མེ་རང་མཚན་པ་སྔོན་དུ་མཐོང་བའམ། དུ་བ་ལ་སོགས་

མཐོ ང ་བ་ལ་བརྟེ ན ་ནས། གང་ཟག་དེ འ ི ་ རྟོ ག ་ཡུལ་དུ་མེ ་ རྣམས་ཀྱི ་ དོ ན ་སྤྱི ་ འཆར་ལ། མེ ་
རྣམས་ཀྱི་དོན་སྤྱི་དེ་ལ་གང་ཟག་དེས་ཕྱི་རོལ་ན་ཡོད་པའི་དོན་གྱི་མེ་རང་མཚན་པ་ཉིད་དུ་
ཞེན། ཞེན་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་དེས་མེ་བླང་བ་དང་། ས་ཕྱོགས་དེ་ན་བཙལ་བ་ལ་
སོགས་ལ་འཇུག་གོ །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་མེ་རང་མཚན་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཐོབ་པ་དང་
རྙེད་པར་འགྱུར་བའོ། །དེས་ན་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་བརྡ་སྤྱི་ལ་འདོགས་ཞེས་དང་། ཁ་ཅིག་
གི ས ་རང་མཚན་ལ་འདོ ག ས་ཞེ ས ་དང་། ཁ་ཅི ག ་གི ས ་སྤྱི ་ ལ་རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་བ་ལ་
འདོགས་པར་སྨྲ་མོད་ཀྱང་། གང་ལ་འདོགས་ཀྱང་། སེལ་འཇུག་གི་སྐབས་འདིར་དཔྱད་པའི་
བརྡ་ལས་འཁྲུལ་བ་མེད་ན། དོན་གཉེར་གྱི་སོ་སྐྱེ་བརྡ་དགོས་པ་ལ་བརྡ་འཕྲོད་པ་དག་ཅེས་
སྨྲའོ། །མི་དགོས་པ་ལ་བཤད་མི་དགོས་སོ། ༧ གསུམ་པ་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི། སྒྲ་རྟོག་ཐམས་
ཅད་གཞན་སེ ལ ་ཡི ན ། ཞེ ས ་པས་ནི ། དོ ན ་བརྗོ ད ་པའི ་ སྒྲ་ཐམས་ཅད་དང་། རྟོ ག ་པ་དོ ན ་
མཐུན་དང་དོན་མི་མཐུན་ཐམས་ཅད་བོན་ཅན། ཁྱོད་གཞན་སེལ་གྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་ཡིན་
ཏེ ། ཁྱོ ད ་རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ ་ ནས་འཇུག་པ་ཡི ན ་པས་སོ ། །དེ ་ ཡི ་ དངོ ས ་ཡུལ་རང་
མཚན་མེད། ཅེས་པས་ནི། སྒྲ་དང་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་ན། དངོས་པོར་གྱུར་པའི་རང་
མཚན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། སྒྲས་དེ་ཉིད་དངོས་སུ་བརྗོད་མི་ནུས་ཤིང་། རྟོག་པས་དེ་ཉིད་
དངོས་སུ་འཛིན་མི་ནུས་པས་སོ། །དཔེར་ན་མིག་དང་དུང་སྒྲ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མིན་ན།
དོན་དམ་བསམ་བརྗོད་ཀྱི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་པར་མཚུངས་ཏེ། ལུང་རིག་གཉིས་དང་འགལ་
བར་མངོ ན ་ནོ ། །འདི ་ འདྲའི ་ ཁྱད་པར་མི ་ ཕྱེ ད ་པར་ཕྱོ ག ས་གཅི ག ་ནས་སྒྲ་མི ་ རྟག་པར་ལ་
སོགས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སྤྲེའུས་མིའི་ལན་མོ་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལ་
ཡང་དོན་མི་ཁྲོལ་བར་ལུང་འདྲེན་ལ་རེ་བའི་འགྲེལ་བྱེད་ཀུན་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་
མིན་ན་གསུང་རབ་ལས། བདག་ཡོད་དང་བདག་མེད་གཉིས་ཀ་སྨྲ་བས་སོམས་ཤིག དེ་ཉིད་
ལ་དགོ ས ་དོ ན ་ཡོ ད ་དོ ་ ཞེ ་ ན། བརྡ་སྦྱར་བ་དང་སྒྲུབ་བྱེ ད ་འགོ ད ་པ་རྣམས་གང་ལ་ཡང་
དགོས་དོན་ཡོད་པས་སོམས་ཤིག དེ་ཕྱིར་མཁས་པའི་རིག་པ་ལ་དཔྱད་པར་འོས་ཀྱི་སྨོད་པ་
བླུན་ནོ། །བདག་གིས་ནི་སྒྲ་རྟག་མི་རྟག་སྨྲ་བ་དང་། སྤྱི་གསལ་གྱི་རྣམ་བཞག་གངས་ཅན་དུ་
སྨྲ་བའི་རང་གཞན་གྱི་མཁས་པའི་ལུགས་རྣམས་དོན་སྤྱིའི་ཚུལ་དུ་གོ་བས། ཕྱོགས་གར་ཁྱེར་
ཡང་སྨྲ་ལུགས་བདེ་ཞིང་དག་སྣང་ཕྱོགས་མེད་འགྲོ་བའོ། །ཞེན་པའི་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་
སྲིད། ཅེས་པས་ནི། སྒྲ་དང་རྟོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་ལ་སྤྱི་མཚན་དང་རང་མཚན་གཉིས་ཀ་ཡོད་
དེ། དང་པོ་སླ་ལ། རང་མཚན་མེད་ན། བརྡ་སྤྱི་ལ་བརྟེན་ནས་རང་མཚན་མི་ཐོབ་པ་དང་།
བརྡ་སྦྱར་བ་དགོས་མེད་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །རིགས་པ་མཁྱེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཞེད། ཅེས་པས་

ནི། འདི་ནི་རྟོག་གེའི་རིག་པ་མཁྱེན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཞེད་དོན་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ།
།རིག་པ་མི་ཤེས་ཀྱང་མཁས་པར་རློམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ཤིན་ཏུ་མི་འདོད་མོད་ཀྱང་།
རང་སྐྱོན་ཡིན་གྱི་གཞན་དག་མིན་ནོ། །མི་ཤེས་རྨོངས་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས། ཚད་མའི་རྣམ་
བཞག་བཤད་པ་འཁྲུལ། འོན་ཀྱང་བདག་གིས་མཁས་པ་གྲུབ་མཐའ་མཐུན་མི་མཐུན་པ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི་ལུགས་ལས་གཞན་ལ་ཕན་ཞིང་གོ་བདེ་བ་རྣམས་གཙོ་ཆེར་སྦྱོར་རོ། །འདིས་མཚོན་
ནས་སྣང་འཇུག་དང་སེལ་འཇུག་གི་ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཚུད་པར་བྱའོ། ༧ བཞི་པ་ཚད་མ་དང་
ཚད་མིན་གྱི་བློའི་ཁྱད་པར་ལ་གཉིས་ཏེ། ཚད་མིན་གྱི་བློ་དང་། ཚད་མའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་
ཏེ། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མིན་མི་བསླུ་མ་ཡིན་བློ།
ཞེ ས ་པས་ནི ། མཚན་ཉི ད ་བསྟན་ཏེ ། ཐེ ་ ཚོ མ ་མཚན་གཞི ། ཚད་མི ན ་གྱི ་ ཤེ ས ་པ་ཡི ན ་པར་
མཚོན། རང་གི་གཞལ་བྱ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བ་མ་ཡིན་པའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ།
།བློ་གང་ཞིག ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ། ཞེས་འ་ཞ་གཞོན་རྒྱལ་གྱིས་གསུངས་སོ།
།སྣང་ལ་མ་ངེས་བཅད་ཤེས་དང་། ཡིད་དཔྱོད་ལོག་ཤེས་ཐེ་ཚོམ་ལྔ། ཞེས་པས་ནི། ཚད་མིན་
གྱི་བློ་ལ་དབྱེ་ན། སྣང་ལ་མ་ངེས་པར་གྱུར་པའི་ཚད་མིན་གྱི་བློ་དང་། བཅད་ཤེས་སུ་གྱུར་པ་
དང་། ཡིད་དཔྱོད་དུ་གྱུར་པ་དང་། ལོག་ཤེས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པའི་ཚད་མིན་
གྱི་བློ་དང་ལྔའོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། སྣང་ལ་མ་ངེས་དང་། བཅད་ཤེས་དང་། ཡིད་
དཔྱོད་དང་། ལོག་ཤེས་དང་། ཐེ་ཚོམ་མོ། ༧ དང་པོ་ནི། གསལ་བར་སྣང་ཞིང་སྒྲོ་འདོགས་
དང་། མི་འགལ་བ་རུ་འཇུག་པའི་བློ། སྣང་ལ་མ་ངེས། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། ཟླ་བ་
གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་མཚན་གཞི། སྣང་ལ་མ་ངེས་པར་གྱུར་པའི་ཚད་མིན་གྱི་ཤེས་པ་
ཡིན་པར་མཚོན། རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་ཞིང་། སྒྲོ་འདོགས་དང་མི་འགལ་བར་འཇུག་
པའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །ཞེས་མཁས་པ་གོང་མ་དག་གིས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀྱང་
མཁས་པ་འོག་མ་ལྟར་ན། ངེས་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་གང་ཞིག རང་ཡུལ་གསལ་
བར་སྣང་བའི་བློ་ནི་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གསུམ། མངོན་
དང་རྟོག་དང་རྟོག་མེད་འཁྲུལ། ཞེས་པས་ནི། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ལ་དབྱེ་ན། མངོན་སུམ་སྣང་
ལ་མ་ངེས་པ་ནི། སྔོན་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་སྔོན་པོའི་སྐད་ཅིག་སྣང་ཡང་མ་ངེས་པ་ལྟ་བུ་
དང་། རྟོག་པར་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ནི་རྟོག་པ་ལ་སྒྲ་དོན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྣང་ཡང་མ་ངེས་པ་ལྟ་
བུ་དང་། རྟོག་མེད་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ནི། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་
རྣམ་པ་སྣང་ཡང་མ་ངེས་པ་ལྟ་བུ་དང་གསུམ་མོ། །མངོན་སུམ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཚད་མིན་
གྱི་བློ་ཡིན་མིན་དང་། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཚད་མིན་གྱི་ཤེས་པ་ཡིན་མིན་ནི། བློ་གྲོས་ཀྱི་མིག་

དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་པར་མཛོད་ཅིག ༧ གཉིས་པ་བཅད་ཤེས་ནི། སྔར་རྟོགས་
བྱེད་པ་མ་ཉམས་པའི། རིགས་ལ་སྒྲོ་འདོགས་དང་འགལ་བར། འཇུག་པའི་བློ་ནི་བཅད་ཤེས་
སོ། །ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། སྔོན་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པའི་སྔོན་པོ་
དོན་མཐུན་དུ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་མཚན་གཞི། བཅད་ཤེས་ཡིན་པར་མཚོན། སྔར་རྟོགས་
པའི་སྟོབས་ཀྱིས་རིགས་ལ་སྒྲོ་འདོགས་དང་འགལ་བར་འཇུག་པའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་
སྦྱོ ར ་རོ ། །མངོ ན ་དང་རྟོ ག ་པའི ་ བཅད་ཤེ ས ་གཉི ས ། ཞེ ས ་པས་ནི ། བཅད་ཤེ ས ་ལ་དབྱེ ་ ན།
མངོན་སུམ་བཅད་ཤེས་དང་། རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་འཛིན་མངོན་
སུམ་སྐད་ཅི ག ་དང་པོ ་ ལ་ལྟོ ས ་ཏེ ་ གཉི ས ་པ་དང་གསུམ་པ་ལྟ་བུའོ ། །རྟོ ག ་པ་རྣམ་གཉི ས ་
མངོན་སུམ་དང་། རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྗེས་སུ་སྐྱེས། ཞེས་པས་ནི། རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་ལ་དབྱེ་
ན་གཉིས་ཏེ། སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པའི་སྔོན་པོ་དོན་མཐུན་གྱི་ངེས་ཤེས་ལྟ་
བུ། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་དང་། ལ་མེ་ལྡན་གྱི་རྟགས་
ཀྱིས་ངེས་པའི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལ་མེ་ལྡན་དུ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ལྟ་བུ། རྗེས་དཔག་ཚད་
མའི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་གཉིས་སོ། ༧ གསུམ་པ་ཡིད་དཔྱོད་ནི། རྟགས་མྱོང་
གང་ལའང་མི་ལྟོས་པར། བདེན་པར་ངེས་བློ་ཡིད་དཔྱོད་ཡིན། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་
ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔྱོད་མཚན་གཞི། ཡིད་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་མཚོན།
རྟགས་དང་མྱོང་བ་གང་ལ་ཡང་མི་ལྟོས་པར་དོན་བདེན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་བློ་
ཡི ན ་པས་སོ ། །ཞེ ས ་སྦྱོ ར ་རོ ། །རྒྱུ་མཚན་མེ ད ་དང་ཕྱི ན ་ཅི ་ ལོ ག མ་ངེ ས ་པ་ཡི ་ ཡི ད ་དཔྱོ ད ་
གསུམ། ཞེས་པས་ནི། ཡིད་དཔྱོད་ལ་དབྱེ་ན། བྱས་པ་ལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་བཞིན་དུ་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་ངེས་པའི་བློ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔྱོད་དང་། ཚུལ་གསུམ་མི་ཤེས་
པའི་གང་ཟག་གིས་མ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་ངེས་པའི་བློ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་ཕྱིན་
ཅི་ལོག་གི་ཡིད་དཔྱོད་དང་། ཚུལ་གསུམ་མི་ཤེས་པའི་གང་ཟག་གིས་གཞལ་བྱའི་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲ་མི་རྟག་ངེས་པའི་བློ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་མ་ངེས་པའི་ཡིད་དཔྱོད་དང་གསུམ་མོ། །ཞེས་སྔ་
རབས་པའི་མཁས་པ་ཕལ་ཆེས་བཞེད་དོ། །ལ་ལས་མི་འདོད་པར་སྣང་ངོ་། །དེས་ན་བློ་གྲོས་
དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་པར་མཛོད་ཅིག ༧ བཞི་པ་ལོག་ཤེས་ནི། ལོག་ཤེས་དེ་མིན་
དེར་འཛིན་བློ། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། དུང་སེར་འཛིན་དབང་ཤེས་མཚན་གཞི།
ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་མཚོན། དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་གྱི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ།རྟོག་
དང་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། ལོག་ཤེས་ལ་དབྱེ་ན། སྒྲ་རྟག་འཛིན་གྱི་བློ་དང་
། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་གྱི་བློ་ལྟ་བུ་རྟོག་པ་ལོག་ཤེས་དང་། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་

ལྟ་བུ་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་གཉིས་སོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་གྱི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་
རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་ཟེར་བ་སྣང་སྟེ། རྟོག་པ་རྣམ་པར་འཁྲུལ་ཀྱང་དབང་ཤེས་མངོན་སུམ་
ཚད་མ་སྲིད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་དབྱེ་མ་ཤེས་པ་ཟད་དོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་
འཛིན་གྱི་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་དང་ཞེས་སྨྲ་མོད་ཀྱང་ཁྲ་བོར་འཛིན་པ་ནི་མིག་ཤེས་ཡིན་པས་
རྟོག་མེད་དུ་འགྲུབ་ཀྱང་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པ་ཡིད་ཤེས་རྟོག་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་ནི་ངོ་
མཚར་ཆེའོ། །མིག་ཤེས་ཀྱིས་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པར་མི་འཛིན་ཏེ་སྒྲ་བཞིན་ནོ། །དཀར་པོ་འཛིན་
ཀྱང་འཇམ་པ་མི་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མིན་ན་མིག་ཤེས་ཀྱིས་རེག་བྱ་ཡུལ་དུ་བྱེད་
པས་སྒྲ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པར་མཚུངས་སོ། །ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་གྱི་ཡིད་ཤེས་རྟོག་པ་མ་ཡིན་ན།
ཐག་ཁྲ་སྦྲུལ་ཡིན་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་ཡིད་ཤེས་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འགྱུར་རོ། །རྨི་ལམ་
གསལ་སྣང་ཅན་གྱི་ཡིད་ཤེས་དེར་འགྱུར་བ་མི་མཚུངས་ཏེ། ཐག་ཁྲ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡིན་པ་
བཞི ན ་རྨི ་ ལམ་གསལ་སྣང་ཡང་དེ ར ་འགྱུར་བས་སོ ། །ཞེ ས ་སོ ག ས་དུ་མས་སྒོ ་ ནས་འབྱེ ད ་
དོ།འཕགས་པའི་མིག་ཤེས་ཀྱིས་སྒྲ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་ནི་འདིར་བཤད་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་
ཏེ། འདིར་ནི་ལམ་མ་ཞུགས་དང་སོ་སྐྱེའི་གནས་སྐབས་དང་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། ༧ ལྔ་
པ་ཐེ་ཚོམ་ནི། གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཞེན་བློ་ནི། ཐེ་ཚོམ་ཉིད་ཡིན། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་
ཏེ། སྒྲ་རྟག་གམ་མི་རྟག་སྙམ་པའི་བློ་མཚན་གཞི། ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་མཚོན། རང་
ཡུལ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་ཞེན་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །མཐའ་ནི་འདི་ཞེས་
སོ། །དེ་ལ་གཉིས། ཆ་མཉམ་པ་དང་ཤས་ཆེར་འཛིན། ཞེས་པས་ནི། ཐེ་ཚོམ་ལ་དབྱེ་ན་བདག་
ཡོད་དམ་མེད་དམ་སྙམ་པའི་བློ་ལྟ་བུ་ཆ་མཉམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་དང་། བདག་ཡོད་དམ་མེད་
དམ་ཕལ་ཆེར་མེད་དོ་སྙམ་པའི་བློ་ལྟ་བུ་ཤས་ཆེར་འཛིན་པའི་ཐེ་ཚོམ་གཉིས། ཤས་ཆེར་རྣམ་
གཉིས་དོན་འགྱུར་དང་། དོན་མི་འགྱུར་གྱི་ཐེ་ཚོམ་མོ། །ཞེས་པས་ནི། ཤས་ཆེར་འཛིན་པའི་ཐེ་
ཚོམ་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས། སྒྲ་རྟག་གམ་མི་རྟག་ཤས་ཆེར་མི་རྟག་སྙམ་པའི་བློ་ལྟ་བུ་དོན་འགྱུར་
གྱི་ཐེ་ཚོམ་དང་། སྒྲ་རྟག་གམ་མི་རྟག་ཤས་ཆེར་རྟག་སྙམ་པའི་བློ་ལྟ་བུ་དོན་མི་འགྱུར་གྱི་ཐེ་
ཚོ མ ་མོ ། །འདི ས ་མཚོ ན ་ནས་ཚད་མི ན ་གྱི ་ བློ འ ི ་ རྣམ་དབྱེ ་ ཁོ ང ་དུ་ཚུད་པར་མཛོ ད ་ཅི ག ༧
གཉིས་པ་ཚད་མའི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ངོ་བོ་དང་། རྟོགས་ཚུལ་དང། བྱེད་པ་
བསྟན་པའོ། །ངོ་བོ་ལ་གཉིས་ཏེ། དངོས་དང་། ལོག་རྟོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ།
མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞིའོ། །དང་པོ་ནི། འཇུག་ཡུལ་སྔར་མ་རྟོགས་པ་ལ། མི་བསླུ་སྒྲོ་
འདོགས་དང་འགལ་བར། འཇུག་པའི་བློ་ནི་ཚད་མ་ཡིན། ཞེས་པས་མཚད་ཉིད་བསྟན་ཏེ།
མངོན་སུམ་ཚད་མ་མཚན་གཞི། ཚད་མ་ཡིན་པར་མཚོན། འཇུག་ཡུལ་སྔར་མ་རྟོགས་པ་ལ་

མི་བསླུ་ཞིང་སྒྲོ་འདོགས་དང་འགལ་བར་འཇུག་པའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །གཉིས་
པ་མཚན་གཞི་ནི། གང་དང་གང་ལ་གང་གིས་དང་། གང་ཚེ་ཇི་ལྟར་མི་བསླུ་ལྔ། ཞེས་པས་ནི།
མི་བསླུ་བ་ནི་བློ་གཞན་གྱིས་མི་གནོད་པའོ། །དུང་དཀར་འཛིན་གྱི་མིག་ཤེས་ལ་དུང་སེར་
འཛིན་གྱི་བློས་མི་གནོད་དེ་དུང་གི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་གང་མི་བསླུ་
ན། བླང་དོར་དོན་དུ་གཉེར་བའི་གང་ཟག་དེ་མི་བསླུ། གང་ལ་མི་བསླུ་ན། འཇུག་ཡུལ་ལ་མི་
བསླུ། གང་གིས་མི་བསླུ་ན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་རྗེས་དཔག་ཚད་མའི་བློ་རྣམས་ཀྱིས་མི་
བསླུ། གང་གི་ཚེ་མི་བསླུ་ན། བླང་དོར་བྱེད་པའི་ཚེ་མི་བསླུ། ཇི་ལྟར་མི་བསླུ་ན། བླང་དོར་བྱ་
བའི་དོན་དང་འཕྲད་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་མི་བསླུའོ། །བློ་དོན་གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་
དམ་མེད། མེད་ན་བློ་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་མི་འགྱུར་ལ། ཡོད་ན་བདག་གཅིག་འབྲེལ་དང་དེ་
བྱུང་འབྲེ ལ ་གང་ཡོ ད ། དང་པོ ་ ལྟར་ན་སྔོ ན ་འཛི ན ་དང་སྔོ ན ་པོ ་ རྫས་གཅི ག ་པར་འགྱུར།
འདོད་ན། བེམ་རིག་རྫས་གཅིག་པ་འགལ་བ་ལ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོད་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། རྒྱུ་
འབྲས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་བྱུང་འབྲེལ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུ་སྐྱོན་མེད་
དེ། རང་རིག་བདག་གཅིག་གཞན་རིག་དང་། རྗེས་དཔག་དེ་བྱུང་འབྲེལ་བ་ཡིན། ཞེས་པས་
ནི་བློ་དོན་གྱི་འབྲེལ་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་གཞལ་བྱའི་དོན་ལ་བདག་
གཅི ག ་གི ་ འབྲེ ལ ་བ་ཡོ ད ་ལ། གཞན་རི ག ་དང་རྗེ ས ་དཔག་ནི ་ གཞལ་བྱའི ་ དོ ན ་ལ་དེ ་ བྱུང་
འབྲེལ་ཡོད་དོ། །སྒྲུབ་བྱེད་སླ་བའོ། །མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗེས་དཔག་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། ཚད་
མ་ལ་དབྱེ་ན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། རྗེས་དཔག་ཚད་མ་གཉིས། གཞལ་བྱ་གཉིས་ལ་ལྟོས་
པའིཕྱིར། ཚད་མ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། གང་གིས་འབྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།
གཞལ་བྱ་མངོན་འགྱུར་ལ་ལྟོས་ཏེ་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་རིགས་དང་། གཞལ་བྱ་ལྐོག་གྱུར་ལ་
ལྟོས་ཏེ་རྗེས་དཔག་ཚད་མའི་རིགས་གཉིས་སུ་རྣམ་པར་དབྱེའོ། །སྤྱི་རིགས་ཐ་དད་གཅིག་པ་
སྲིད། ཅེས་པས་ནི། ཇི་སྙེད་དབྱེ་བའི་དོན་ནི། མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་སྤྱི་རིགས་ངོ་བོ་ཐ་དད་
པ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་མངོན་འགྱུར་ལ་ལྟོས་ཏེ་མངོན་སུམ་འབྱུང་ཡང་རྗེས་དཔག་མི་འབྱུང་ལ།
ལྐོག་གྱུར་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྗེས་དཔག་འབྱུང་ཡང་མངོན་སུམ་མི་འབྱུང་བས་སོ། །བྱེ་བྲག་ངོ་བོ་
གཅི ག ་པ་སྲི ད ་དེ ། རྗེ ས ་དཔག་རང་རི ག ་མངོ ན ་སུམ་དང་ངོ ་ བོ ་ གཅི ག ་པ་ཡི ན ་པས་སོ །
།ཕྱོ ག ས་གཅི ག ་ནས་ངོ ་ བོ ་ གཅི ག ་པ་དང་ཐ་དད་པར་འདོ ད ་པའི ་ ལུགས་གཉི ས ་ཡོ ད ་དེ ་
དཔྱད་པར་མཛོད་ཅིག རྒྱུ་མཚན་སྟོབས་ཀྱིས་གྲངས་ངེས་སོ། །ཞེས་པས་ནི། ཇི་སྙེད་དབྱེ་བའི་
གྲངས་ནི། རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། ༧ གཉིས་པ་ལོག་རྟོག་
དགག་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་དང་། རྗེས་དཔག་ཚད་མ་

ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་
འདོད་པ་དགག་པ་དང་། ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
ཏེ ། ཡུལ་ལ་ལྟོ ས ་ཏེ ་ ལོ ག ་པར་རྟོ ག ་པ་དགག་པ་དང་། དུས་ལ་ལྟོ ས ་ཏེ ་ ལོ ག ་པར་རྟོ ག ་པ་
དགག་པ་དང་། རྣམ་པ་ལ་ལྟོས་དེ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དགག་པའོ། ༧ དང་པོ་ནི། དེ་འོད་ལ་ནི་
དེ་འཛིན་བློ། མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་ལ་ལས་འདོད། ཅེས་པས་ནི། མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ནོར་
བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུ་འཛིན་པའི་བློ་དེ་ནོར་བུ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི་
མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཡི་རང་མཚན་དེར་སྣང་འགྱུར། དེ་མི་སྣང་བས་མངོན་སུམ་འགལ། ཞེས་
པས་ནི། ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུ་འཛིན་པའི་བློ་བོན་ཅན། ཁྱོད་ལ་ནོར་བུའི་རང་མཚན་སྣང་
བར་ཐལ། ཁྱོད་ནོར་བུ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། ཁྱབ་པ་མེད་ན།
མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ་དགོས་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་བསལ་ལོ། །གཞན་
ཡང་དེ་བོན་ཅན། ཁྱོད་ནོར་བུ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་ནོར་བུའི་རང་
མཚན་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར། རྗེས་དཔག་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཐལ་འགྱུར་དང་རང་རྒྱུད་གཉིས་ཀྱིས་
དགག་གོ །གཞན་ཡང་ནོར་བུའི་འོད་ནོར་བུ་ཡིན་པ་དང་། ནོར་བུ་ལ་འཁྲུལ་བ་མ་ཡིན་པར་
འགྱུར་རོ། །འདོད་ན། ཐག་ཁྲ་སྦྲུལ་ཡིན་པ་དང་། ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་གྱི་བློ་མངོན་སུམ་
ཚད་མ་ཡིན་པར་མཚུངས་སོ། ༧ གཉིས་པ་དུས་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ནམ་
གུང་ལ་ཉིན་ཕྱེད་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ་རྨི་ལམ་གྱི་ཤེས་པ་གསལ་སྣང་ཅན་ཏེ། ཉིན་ཕྱེད་ཀྱི་བུམ་
པའི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་པ་མི་རིགས་ཏེ། དགུང་ལ་ཕྱེད་དུ་
འཁྲུལ་བའི ་ ཚེ ། རྨི ་ ལམ་ཤེ ས ་པ་ཕྱེ ད ་རྣམས་ལ། མངོ ན ་སུམ་ཡི ན ་ན་ནམ་གུང་དུས། ཕྱེ ད ་
རྣམས་རང་མཚན་ཅིས་མི་འགྲུབ། ཅེས་པས་ནི། ཤེས་བྱ་བོན་ཅན། ནམ་གུང་གི་དུས་སུ་ཉིན་
ཕྱེད་ཀྱི་དུས་ཀྱི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་རང་མཚན་རྣམས་ཡོད་པར་ཐལ། ནམ་གུང་ལ་
ཉིན་ཕྱེད་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ་རྨི་ལམ་གྱི་ཤེས་པ་གསལ་སྣང་ཅན་དེ། ཉིན་ཕྱེད་ཀྱི་བུམ་པའི་
རྣམ་པ་ལ་སོགས་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་
གྲུབ། གྲུབ་ན་སྔ་ཕྱི་གཅིག་སོགས་འགྱུར། ཞེས་པས་ནི། འདོད་ན། ཤེས་བྱ་བོན་ཅན། ནམ་གུང་
དང་ཉིན་ཕྱེད་གཉིས་དུས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ནམ་གུང་གི་དུས་སུ་ཉིན་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་ཀྱི་
བུམ་པའི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་རང་མཚན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འདས་པའི་དུས་ཐམས་
ཅད་དང་མ་འོངས་པའི་དུས་ཐམས་ཅད་དང་ད་ལྟ་བ་དུས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་
དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ལ་སྐྱེ་འཆི་དུས་མཉམ་པ་དང་། སྐྱེ་
བ་སྔ་ཕྱི་ལ་སོགས་དུས་མཉམ་པར་འགྱུར་རོ། ༧ གསུམ་པ་རྣམ་པ་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ནི།

ཁ་ཅི ག ་ན་རེ ། དུང་སེ ར ་འཛི ན ་གྱི ་ མི ག ་ཤེ ས ་དེ ་ དུང་གི ་ ཁ་དོ ག ་ལ་འཁྲུལ་ཡང་དུང་གི ་
དབྱིབས་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་པ་མི་རིགས་ཏེ། དབང་ཤེས་ཆ་གཉིས་འགལ་བས་
ན། སེར་འཛིན་དབྱིབས་ལ་མངོན་སུམ་མིན། ཞེས་པས་ནི། ཤེས་བྱ་བོན་ཅན། དུང་སེར་འཛིན་
མིག་ཤེས་དེ་དུང་གི་དབྱིབས་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་ཡིན་ན་
དོན་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ན་དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ།
རྟོག་བྲལ་གྱི་བློ་རྫས་གཅིག་ལ་དོན་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་ཆ་གཉིས་འགལ་བའི་ཕྱིར་
རོ། །འགྲོ་ལ་ཤེས་རྒྱུད་གཉིས་མི་འཆང་བ་ཞེས་པའི་དོན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས་
གྲུབ་པའོ། དེ་ལྟར་མིན་ན་རྟོག་པ་འཁྲུལ་བ་དང་རྟོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་བློ་དང་སེམས་
འབྱུང་དུ་མ་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་སོ། །རྟོག་པའི་བློ་རྫས་གཅིག་ལ་ཡང་དེ་
བཞིན་ནོ། །རྟོག་མྱོང་རང་རིག་མངོན་སུམ་ནི། ཡུལ་ཐག་ཁྲ་ལྟ་བུ་ནི་རྟོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་ལ།
ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་གྱི་བློ་ལྟ་བུ་ནི། རང་རིག་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་ཡིན་པས་མི་མཚུངས་སོ།
།མདོག་འཛིན་མིག་ཤེས་རེག་བྱ་ལ། མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་ལ་ལས་སྨྲ། ཞེས་པས་ནི། ཁ་ཅིག་
ན་རེས། དུང་གི་ ཁ་དོག་དཀར་པོ་ འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་དེ། དུང་གི་རེག་བྱ་འཇམ་པ་ལ་
མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། རེག་བྱ་མིག་ཤེས་ཡུལ་མིན་པས། དེ་ལ་
མངོན་སུམ་ཅི་ལྟར་འགྱུར། ཞེས་པས་ནི། དུང་གི་ཁ་དོག་དཀར་པོར་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་
བོན་ཅན། ཁྱོད་དུང་གི་རེག་བྱ་འཇམ་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དུང་གི་
རེག་བྱ་འཇམ་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསལ་བ་དངོས། མ་གྲུབ་ན། སྒྲ་ཡང་
མིག་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པར་མཚུངས་སོ། །འདི་ཡང་སོ་སྐྱེ་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་གོ །ཤེས་བྱའི་
དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་ཡས་པ། མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དཔག་མི་ནུས། དེས་ན་འཕགས་དང་སོ་སྐྱེ་
ཡི། ཁྱད་པར་ལ་ཡང་དཔྱད་པར་མཛོད། ༧ གཉིས་པ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ་མིན་པར་འདོད་
པ་དགག་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དངོས་དང་རྩོད་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྟོག་པ་
ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་ལ་འཁྲུལ་བའི་དབང་ཤེས་ནི། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པ་མི་སྲིད་དེ། དུང་
སེར་འཛིན་གྱི་མིག་ཤེས་དུང་གི་དབྱིབས་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པས་ནི། མི་
རིགས་པ་སྟེ། རྟོག་པ་ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་ལ། འཁྲུལ་ཡང་དབང་ཤེས་ཚད་མ་སྲིད། ཅེས་པས་ནི།
རྟོག་པ་ཡུལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ལ་འཁྲུལ་བའི་དུས་ཀྱི་དབང་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་པར་སྲིད་པས་
སོ། །རྟོག་པ་ཤེལ་གངས་ཁ་དོག་སོགས། དེ་བཞིན་སྔ་འཕྱི་ཨུ་དཔལ་དང་། ཐག་ཁྲ་སྦྲུལ་དུ་
འཁྲུལ་བ་ལ། དཀར་སྔོན་ཁྲ་འཛིན་མིག་ཤེས་བཞིན། ཞེས་པས་ནི། རྟོག་པ་ཤེལ་གྱི་ཁ་དོག་
དཀར་པོ་ལ། གངས་ཀྱི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་རུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ། དཀར་འཛིན་མིག་ཤེས་སྐད་ཅིག་

དང་པོ་ལ་སོགས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་དཀར་འཛིན་གྱི་མིག་ཤེས་སྐད་
ཅིག་དང་པོ་བོན་ཅན། དཀར་པོ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། དཀར་པོ་ལ་རྟོག་བྲལ་མ་
འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་གང་ཞིག དཀར་པོ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་
སྤྱིར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་གང་ཞིག གཞལ་བྱ་ལ་
གསར་དུ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཚད་མར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲའོ། །མ་གྲུབ་ན། སོ་
སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འཛིན་ཚད་མ་ཚད་མ་མིན་བྱས་ན་གང་གིས་འགོག །རྟོག་པ་འཁྲུལ་བས་
བསླད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཅེ་ན། རྟོག་པ་འཁྲུལ་བས་འདིར་བསླད་མི་ནུས་ཏེ། སྔོན་འཛིན་
ཚད་མ་བདེན་འཛིན་རྟོག་པས་བསླད་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྟོག་པ་དེ་རིང་གི་
ཨུ་དཔལ་ལ་ཁ་ཙང་གི་ཨུ་དཔལ་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ་སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་
སྔོན་པོ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཅེས་པ་མི་མཐད་དེ། དེ་བོན་ཅན། ཁྱོད་སྔོན་པོ་ལ་
མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཞེས་སོགས་སྒྲུབ་བྱེད་གོང་བཞིན་རིག་པར་བྱའོ། །དེ་
བཞིན་དུ་རྟོག་པ་ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ་ཁྲ་འཛིན་མིག་ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་
སོགས་ཁྲ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་བོན་ཅན། ཁྲ་བོ་ལ་
མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་སོགས་སྒྲུབ་བྱེད་མཚུངས་པར་གོང་བཞིན་ཤེས་པར་
མཛོད་ཅིག ༧ གཉིས་པ་རྩོད་པ་སྤང་བ་ནི། གལ་ཏེ་སེར་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀྱང་། དབྱིབས་ལ་
མངོན་སུམ་མཚུངས་ཤེ་ན། ཞེས་པས་ནི། གལ་ཏེ་རྒོལ་བ་ན་རེ། ཤེས་བྱ་བོན་ཅན། དུང་སེར་
འཛིན་གྱི་མིག་ཤེས་དེ་དུང་གི་དབྱིབས་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟོག་པ་ཤེལ་
གྱི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལ་གངས་ཀྱི་ཁ་དོག་དཀར་པོར་འཁྲུལ་བའི་ཚེ་དཀར་འཛིན་གྱི་མིག་
ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་སོགས། དཀར་པོ་ལ་སོགས་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། དབང་ཤེས་དོན་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ། ཆ་གཉིས་དག་
ཏུ་འགལ་བའི་ཕྱིར། དེ་ཡི་རྩོད་པས་འདིར་མི་གནོད། ཅེས་པས་ནི། ཤེས་བྱ་བོན་ཅན། མིག་
ཤེས་རྫས་གཅིག་དོན་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཆ་གཉིས་སྲིད་པར་ཐལ། རྟོག་
པ་དོན་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་དབང་ཤེས་དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཆ་གཉིས་སྲིད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་
ན། སོ་སྐྱེ་ལ་དབང་པོ་མངོན་སུམ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན། འགྲོ་ལ་ཤེས་རྒྱུད་གཉིས་
འཆང་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་འབྱེད་དོ། །གཞན་ཡང་དེས་མི་མཚུངས་ཏེ། དབང་ཤེས་
དོན་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ན་མ་འཁྲུལ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། རྟོག་པའི་བློ་རྫས་
གཅིག་ལ་དོན་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་ཆ་གཉིས་སྲིད་པར་མཚུངས་སོ། །འདོད་ན། འགྲོ་ལ་ཤེས་
རྒྱུད་གཉིས་འཆང་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། ༧ གཉིས་པ་རྗེས་དཔག་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ནི། དེ་

འོད་ལས་ནི་དེ་རྟོགས་བློ། རྗེས་དཔག་མ་ཡིན་རྗེས་དཔག་དཀའ། ཞེས་པས་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ།
ནོར་བུའི་འོད་ཀྱི་རྟགས་ལས་ནོར་བུ་རྟོགས་པའི་བློ་དེ་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ནོར་
བུའི་འོད་རྟགས་སུ་བཀོད་ན་ནོར་བུ་མ་ངེས་པས་མི་འགྲུབ་ལ། འོད་ཙམ་རྟགས་སུ་བཀོད་ན་
མ་ངེས་པའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་རྨ་བྱའི་སྐད་ཀྱི་རྟགས་ལས་རྨ་བྱ་རྟོགས་པའི་བློ་
དེ་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྨ་བྱའི་སྐད་རྟགས་སུ་བཀོད་ན་རྨ་བྱ་མ་ངེས་པས་
མི་འགྲུབ་ལ། སྐད་ཙམ་བཀོད་ན་མ་ངེས་པའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། རྨ་བྱ་དེའི་སྐད་མ་
གྲུབ་ཀྱང་གཞན་དུ་ཐོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྤུ་རིས་ཟིན་པའི་མི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འདིར་ཡང་
ནོར་བུའི་འོད་གཞན་དུ་མཐོང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྤུ་རིས་ཟིན་པས་མི་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་
རྗེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། ནོར་བུའི་འོད་ཀྱི་རྟགས་ལས་ནོར་བུ་
རྟོགས་པའི་བློ་དེ་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་མིན་ན་གཞན་བསྒྲུབ་དཀའ་
བས་སོ། །ཞེས་རྗེས་དཔག་ཡིན་པ་ལ་མིན་པར་འདོད་པ་དགག་གོ ༧ རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱར་
འཁྲུལ་བའི་བློ། ཚུལ་གསུམ་མེད་པས་རྗེས་དཔག་མིན། ཞེས་པས་ནི། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་
བརྟགས་པའི་མེ་དཔག་པ་ན་རྗེས་དཔག་ཏུ་འདོད་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་དུ་བའི་རྟགས་
ཀྱིས་བརྟགས་པའི་མེ་དཔག་པ་གྲུབ་ཚོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་འདོད་པ་མི་རིགས་
ཏེ། དེ་བོན་ཅན། རྗེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དགག་གོ །གཞན་ཡང་འདི་བཞིན་
ལེགས་རྟོགས་མཛོད། ཅེས་པས་ནི། གཞན་ཡང་འདི་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཚད་མ་དང་
ཚད་མིན་ལ་སོགས། བློའི་ཁྱད་པར་རྣམ་དབྱེ་མ་ནོར་བར་ལེགས་པར་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་
ཆུད་པར་མཛོད་ཅིག ཅེས་བྱའོ། ༧ གཉིས་པ་རྟོགས་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་།
བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པ་སྣང་ནས་རྟོགས་པ་དངོས། ཞེས་པས་ནི། དངོས་
རྟོ ག ས་ཀྱི ་ མཚན་ཉི ད ་བསྟན་ཏེ ། སྔོ ན ་འཛི ན ་མངོ ན ་སུམ་མཚན་གཞི ། སྔོ ན ་པོ ་ དངོ ས ་སུ་
རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་སྣང་ནས་སྔོན་པོར་རྟོགས་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ།
།དེ་ཡི་རྣམ་པ་སྣང་སྟོབས་ཀྱིས། གཞན་རིག་པ་ནི་ཤུགས་རྟོགས་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། དོན་དེའི་
རྣམ་པ་སྣང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་གཞན་རིག་པ་ནི་ཤུགས་རྟོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་པའོ།
།སྦྱོར་བ་སླའོ། །དཔེར་བརྗོད་དང་མཚན་གཞི་རྣམས་འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་ངོ་། །རྟོག་བྲལ་
བློ ་ ཡི ་ རྣམ་པ་དག སྣང་ནས་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་གཅོ ད ་པ་དང་། དེ ་ ཡི ་ རྣམ་པ་སྣང་སྟོ བ ས་ཀྱི ས །
གཞན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པར་མངོན། ཞེས་པས་ནི། རྟོག་བྲལ་གྱི་བློ་ཡིས་གཞལ་བྱ་དེའི་
རྣམ་པ་སྣང་ནས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་ནི་མངོན་སུམ་གྱི་དངོས་རྟོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། རྟོག་

བྲལ་གྱི ་ བློ ་ ཡི ས ་གཞལ་བྱ་དེ འ ི ་ རྣམ་པ་སྣང་སྟོ བ ས་ཀྱི ས ་གཞལ་བྱ་གཞན་ལ་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་
གཅོད་པ་ནི། མངོན་སུམ་གྱི་ཤུགས་རྟོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དེ་བཞིན་
རྗེས། ཞེས་པས་ནི། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་བློས་གཞལ་བྱ་དེའི་རྣམ་པ་
སྣང་ནས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་ནི། རྗེས་དཔག་གི་དངོས་རྟོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ཚུལ་གསུམ་
ཚང་བའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་བློས་གཞལ་བྱ་དེའི་རྣམ་པ་སྣང་སྟོབས་ཀྱིས་གཞལ་བྱ་གཞན་
ལ་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་གཅོ ད ་པ་ནི ། རྗེ ས ་དཔག་གི ་ ཤུགས་རྟོ ག ས་ཀྱི ་ མཚན་ཉི ད ་དོ ། །བྱེ ་ བྲག་ཏུ་
བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྒྲུབ་པའི་རྟོགས་ཚུལ་དང་། དགག་པའི་རྟོགས་ཚུལ་ལོ། ༧ དང་པོ་ནི།
འབྲས་བུ་ཐ་དད་དངོས་རྟོགས་པས། རྒྱུ་ནུས་ཐ་དད་ཡོད་རྟོགས་ཤུགས། ཞེས་པས་ནི། གཞན་
རིག་མངོན་སུམ་གྱིས་འབྲས་བུ་ཐ་དད་དུ་སྐྱེ་བ་དངོས་སུ་རྟོགས་པས། རྒྱུའི་ནུས་པ་ཐ་དད་
དུ་ཡོད་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པས་ན། སྔོན་པོའི་འཇལ་
བྱེད ་ཤུགས་རྟོ ག ས་མངོན ། ཞེས་པས་ནི། ཡང་སྔོན་འཇལ་མངོན་སུམ་གྱིས། ཡུལ་སྔོ ན ་པོ ་
དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ན་བློ་རང་ཉིད་ཀྱང་སྔོན་པོའི་འཇལ་བྱེད་དུ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་ལྟ་བུ་ནི།
མངོན་སུམ་གྱིས་སྒྲུབ་པའི་དངོས་རྟོགས་དང་ཤུགས་རྟོགས་ཀྱི་ཚུལ་ལོ། །སྣང་སྟོང་འཚོགས་
དོན་དངོས་རྟོགས་པས། སྣང་དང་བོན་ཉིད་ཤུགས་རྟོགས་རྗེས། ཞེས་པས་ནི། གཅིག་དང་དུ་
བྲལ་ལ་སོ ག ས་ཀྱི ་ རྟགས་ལ་བརྟེ ན ་ནས། སྣང་བ་དང་སྟོ ང ་པའི ་ འཚོ ག ས་དོ ན ་དངོ ས ་སུ་
རྟོགས་པས། སྣང་བ་དང་བོན་ཉིད་ཀྱི་འཚོགས་དོན་ཤུགས་ལས་རྟོགས་པ་ལྟ་བུ་ནི། རྗེས་
དཔག་གིས་སྒྲུབ་པའི་དངོས་རྟོགས་དང་ཤུགས་རྟོགས་ཀྱི་ཚུལ་ལོ། །རང་རིག་གིས་ནི་སྔོན་
འཛིན་དང་། སྔོན་པོ་འཇལ་བྱེད་དངོས་རྟོགས་པས། ཡུལ་སྣང་སྔོན་པོར་ཤུགས་ལས་རྟོགས།
ཞེས་པས་ནི། སྔོན་འཛིན་མྱོང་བའི་རང་རིག་གིས་ནི་སྔོན་འཛིན་དེ་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་འཛིན་
བྱེད་དང་འཇལ་བྱེད་དུ་དངོས་སུ་རྟོགས་པས། ཡུལ་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ལས་རྟོགས་པ་
ལྟ་བུ་ནི། རང་རིག་གིས་སྒྲུབ་པས་དངོས་རྟོགས་དང་ཤུགས་རྟོགས་ཀྱི་ཚུལ་ལོ། ༧ གཉིས་པ་
དགག་པའི་རྟོགས་ཚུལ་ནི། མངོན་སུམ་སྔོ་ལ་སེར་ཁེགས་པས། ཐ་དད་སྔོ་ལ་སེར་པོ་ཁེགས།
ཞེས་པས་ནི། སྔོན་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མས་སྔོན་པོ་ཙམ་ལ་སེར་པོ་ཡིན་པ་དངོས་སུ་
ཁེགས་པས་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་བའི་སྔོན་པོ་རྣམས་ལ་སེར་པོ་ཡིན་པ་ཤུགས་ལས་
ཁེ ག ས་པ་ལྟ་བུ་ནི ། མངོ ན ་སུམ་ཚད་མས་དགག་གཞི འ ི ་ སྤྱི ་ ལ་དགག་བྱའི ་ སྤྱི ་ ཁེ ག ས་ནས་
དགག་གཞི འ ི ་ བྱེ ་ བྲག་ལ་དགག་བྱའི ་ སྤྱི ་ ཁེ ག ས་ཚུལ་ལོ ། སྔོ ་ ལ་སེ ར ་ཁེ ག ས་གསེ ར ་མདོ ག ་
བཞིན། ཞེས་པས་ནི། མངོན་སུམ་གྱིས་སྔོན་པོ་ཙམ་ལ་སེར་པོ་ཡིན་པ་དངོས་སུ་ཁེགས་པས་
སྔོན་པོ་ཙམ་ལ་གསེར་གྱི་སེར་པོ་ཡིན་པ་ཤུགས་ལ་ཁེགས་པ་ལྟ་བུ་ནི་མངོན་སུམ་གྱི་དགག་

བྱའི ་ སྤྱི ་ ཁེ ག ས་ནས་དགག་བྱའི ་ བྱེ ་ བྲག་ཁེ ག ས་ཚུལ་ལོ ། སྔོ ་ ལ་སེ ར ་ཁེ ག ས་ཨུད་དཔལ་ལ།
གསེར་གྱི་སེར་པོ་ཁེགས་བཞིན་ནོ། ཞེས་པས་ནི། མངོན་སུམ་གྱིས་སྔོན་པོ་ཙམ་ལ་སེར་པོ་
དངོས་སུ་ཁེགས་པས། ཨུ་དཔལ་གྱི་ཁ་དོག་གསེར་གྱི་སེར་པོ་ཡིན་པ་ཤུགས་ལ་ཁེགས་པ་ལྟ་
བུ་ནི། མངོན་སུམ་གྱིས་དགག་གཞིའི་སྤྱི་ལ་དགག་བྱའི་སྤྱི་ཁེགས་ནས་དགག་གཞིའི་བྱེ་བྲག་
ལ་དགག་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཁེགས་ཚུལ་ལོ། །རྗེས་དཔག་དངོས་ལ་བདེན་ཁེགས་པས། མ་མཐོང་
དངོས་ལ་བདེན་དངོས་ཁེགས། ཞེས་པས་ནི། གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་རྗེས་དཔག་ཚད་མས་
དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བདེན་པའི་དངོས་པོ་དངོས་སུ་ཁེགས་པས། ཡུལ་དང་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་
བའི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ལ་བདེན་པའི་དངོས་པོ་ཤུགས་ལ་ཁེགས་པ་ལྟ་བུ་ནི། རྗེས་དཔག་
གི ས་དགག་གཞིའི་ སྤྱི་ ལ་ཁེགས་ནས་དགག་གཞིའ ི་བྱེ་བྲག་ལ་ཁེགས་ཚུལ་ལོ། །དངོ ས་ལ་
བདེ ན ་ཁེ ག ས་གང་ཟག་བཞི ན ། ཞེ ས ་པས་ནི ། རྗེ ས ་དཔག་གི ས ་དངོ ས ་པོ ་ ཙམ་ལ་བདེ ན ་
དངོས་དངོས་སུ་ཁེགས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་གི་བདེན་པ་ཤུགས་ལ་ཁེགས་པ་ལྟ་བུ་ནི།
རྗེས་དཔག་གིས་དགག་བྱའི་སྤྱི་ཁེགས་ནས་དགག་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཁེགས་ཚུལ་ལོ། །དངོས་ལ་
བདེན་ཁེགས་ཤེས་དངོས་ལ། གང་ཟག་བདག་ནི་ཁེགས་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པས་ནི། རྗེས་དཔག་
གི་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བདེན་དངོས་དངོས་སུ་ཁེགས་པས་ཤེས་པའི་དངོས་པོ་ལ་གང་ཟག་གི་
བདག་གི ་ བདེ ན་པ་ཤུགས་ལས་ཁེག ས་པ་ལྟ་བུ་ནི། རྗེས་དཔག་གིས་དགག་གཞིའ ི ་ སྤྱི ་ ལ་
དགག་བྱའི་སྤྱི་ཁེགས་ནས་དགག་གཞིའི་བྱེ་བྲག་ལ་དགག་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཁེགས་ཚུལ་ལོ། ༧
གསུམ་པ་བྱེད་པ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་སེལ་ཚུལ་དང་། བྱེད་པ་བསམ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གང་གིས་སེལ་བ་དང་། གང་སེལ་བ་དང་། རྩོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་
པོ་ནི། རང་གིས་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་པ་དང་། དེ་ཡིས་མ་ངེས་གཞན་སྟོབས་ཀྱིས། ངེས་དགོས་
ཤེས་པ་ཡང་དག་ནི། རང་ངེས་གཞན་ངེས་ཚད་མའོ། །ཞེས་པས་ནི། རང་གི་སྟོབས་ཀྱིས་རང་
གི་གཞལ་བྱ་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་ནུས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་དག་ནི་རང་ལ་ངེས་ཀྱི་ཚད་མའི་
མཚན་ཉིད་དོ། །རང་སྟོབས་ཀྱིས་རང་གི་གཞལ་བྱ་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་མི་ནུས་པར་ཤེས་པ་
གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་དགོས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་དག་དེ། གཞན་ལ་ངེས་ཀྱི་ཚད་མའི་མཚན་
ཉིད། སྦྱོར་ཚུལ་གོང་བཞིན་ནོ། །མཚན་གཞི་འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་ངོ་། །དོན་བྱེད་སྣང་དང་
གོམས་ཅན་གྱིས། དོན་རིག་གཉིས་དང་རང་རིག་དང་། རྗེས་དཔག་རྣམས་ནི་རང་ལ་ངེས།
ཞེས་པས་ནི། རང་ངེས་དང་། གཞན་ངེས་ཀྱི་ཚད་མ་གང་ཞེ་ན། དོན་བྱེད་སྣང་གི་དོན་རིག་
གཉིས་ནི། མེས་གཙོ་སྲེག་བྱེད་པར་འཛིན་པའི་དབང་པོ་མངོན་སུམ་དང་། ཡིད་ཀྱི་མངོན་
སུམ་ཚད་མ་གཉིས་སོ། །གོམས་ཅན་གྱི་དོན་རིག་གཉིས་ནི། སྔོན་དུ་ཡབ་བླ་བདལ་དྲུག་གི་

གཟུགས་ལ་གོམས་པའི་སྐྱེས་བུ་དེའི་གཟུགས་འཛིན་པའི་དབང་པོ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་།
ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལྟ་བུ་གཉིས་ཏེ། སྔོན་དུ་གོམས་པའི་དོན་རིག་གཉིས་སོ། །རང་
རིག་མངོན་སུམ་དང་། རྗེས་དཔག་ཚད་མའི་རིགས་རྣམས་ནི། རང་ལ་ངེས་ཀྱི་ཚད་མ་ཡིན་
ནོ། ༧ དང་པོ་བ་དང་ཡིད་མ་གཏད། འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་གྱི་གཞན་རིག་རྣམས། གཞན་ལ་ངེས་ཀྱི་
ཚད་མའོ། །ཞེས་པས་ནི། དང་པོ་བ་ཡི་གཞན་རིག་ནི། ལྷ་སྦྱིན་གྱི་གཟུགས་དང་པོར་མ་མཐོང་
བའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་སྦྱིན་གྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། ཡིད་ཀྱི་
མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལྟ་བུའོ། །མདོར་ན་མ་འདྲིས་པའི་གཞན་རིག་རྣམས་སོ། །ཡིད་མ་གཏད་
པའི་གཞན་རིག་ནི། ཡིད་ཤེས་ནང་དུ་བསྡུད་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་མངོན་རྣམས་དང་
། ཡིད་གཞན་དུ་གཡེང་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་མངོན་རྣམས་སོ། །འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་གྱི་
གཞན་རིག་ནི། རྟོག་པས་ཐག་ཁྲ་སྦྲུལ་དུ་གཟུང་བའི་ཚེ། ཁྲ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་སྟེ། རྟོག་པ་
ཡུལ་དུས་རྣམ་པར་འཁྲུལ་ཡང་དབང་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་པའི་རིགས་རྣམས་ཏེ་གོང་དུ་རྒྱས་
པར་བཤད་པ་རྣམས་ནི་གཞན་ལ་ངེས་ཀྱི་ཚད་མའོ། །སྣང་བ་རང་དང་བདེན་པ་གཞན།
ཞེས་པས་ནི། སྣང་བ་རང་ལ་ངེས་ཤིང་བདེན་པ་གཞན་ལ་ངེས་དགོས་པ་ནི། ཉ་ཕྱིས་ཡིན་
མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱང་རིང་པོ་ནས་ཉ་ཕྱིས་ཀྱི་ཁ་དོག་འཛིན་པའི་དབང་
པོ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལྟ་བུའོ། །སྤྱི་ནི་རང་དང་ཁྱད་པར་གཞན། ཞེས་པས་ནི། སྤྱི་རང་ལ་
ངེས་ཤིང་ཁྱད་པར་གཞན་ལ་ངེས་དགོས་པ་ནི། ཤ་པ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་སྐྱེས་བུའི་
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱང་རིང་པོ་ནས་ཤིང་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་ཚད་མ་ལྟ་བུའོ། །སྣང་བ་གཞན་ལ་
ངེས་དགོས་ཡོད། ཅེས་པས་ནི། སྔོན་འཛིན་གྱི་བློ་སྐྱེས་མ་སྐྱེས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་སྐྱེས་བུའི་
རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འཛིན་དབང་མངོན་ཚད་མ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་སོགས་རང་ངེས་དང་གཞན་ངེས་ཀྱི་
ཚད་མ་དུ་མ་ཡོད་པས་རྣམ་བཞག་ཁོང་དུ་ཚུད་པར་བྱའོ། །ངེས་པས་སྟོབས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་
གཅོད། ཅེས་པས་ནི། ཚད་མས་ངེས་ཤེས་དྲངས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་སེལ་བའི་ཚུལ་
ནི། རྐུན་མ་ཕུད་ནས་སྒོ་འཕར་སྡོམ་པའམ་ཟོར་བས་ཏ་ལ་བཅད་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་གཅོད་
ཅིང་ཕྱིས་མི་སྐྱེ་བར་བྱེད་དོ། ༧ གཉིས་པ་གང་སེལ་བ་ནི། སྒྲོ་འདོགས་ཚད་མས་གནོད་པའི་
བློ། ཞེས་པས་ནི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་མཚན་གཞི། སྒྲོ་འདོགས་ཡིན་པར་མཚོན།
ཚད་མས་གཅོད་ཅིང་བསལ་བྱའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཐེ་ཚོམ་
སོགས། ཞེས་པས་ནི། སྒྲོ་འདོགས་ལ་དབྱེ་ན། མ་རྟོགས་པའི་བློ་དང་། ལོག་རྟོག་གི་བློ་དང་། ཐེ་
ཚོམ་ཡིད་གཉིས་ཀྱི་བློ་དང་། གཞན་ཡང་ཞེ་སྡང་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་དང་། ཐར་པ་དོན་
གཉེར་གྱི་སྐྱེས་བུའི་སྤང་བྱར་གྱུར་པའི་བློ་རྣམས་སོ། ༧ གསུམ་པ་རྩོད་པ་སྤང་བ་ལ་གསུམ་ཏེ།

ངོ་བོ་ལ་དང། དུས་ལ་དང་། ཡུལ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ངོ་བོ་ལ་བརྟག་སྟེ་རྩོད་པ་
སྤང་བ་ནི། ངོ་བོ་གཅིག་ལ་གནོད་བྱ་དང་། གནོད་བྱེད་མ་ཡིན་རལ་གྲི་བཞིན། ཐ་དད་དེ་
བཞིན་སངས་རྒྱས་དང་། སོ་སྐྱེའི་བློ་དང་ཡེ་ཤེས་བཞིན། ཞེས་པས་ནི། ངེས་ཤེས་དང་སྒྲོ་
འདོགས་གཉེན་པོ་དང་སྤང་བྱ། བློ་ངོ་བོ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཡིན། གཅིག་ན། ངེས་ཤེས་དང་
སྒྲོ་འདོགས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རལ་གྲིའི་སོ་རང་གིས་རང་མི་གཅོད་པ་
བཞིན་ནོ། །འདོད་ན། བསལ་བྱ་དང་བསལ་བྱེད་དུ་འགལ་ལོ། །ཐ་དད་ཡིན་ན་བསལ་བྱ་
བསལ་བྱེད་དུ་མི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཇི་ལྟར་གསལ་ཡང་སེམས་ཅན་གྱི་བློའི་མི་
ཤེས་པ་མི་སེལ་ཏེ་རྨུགས་པ་འདི་བཞིན་ནོ། །ཕུང་གསུམ་ཡིན་པར་འདིར་མི་སྲིད། ཅེས་པས་
ནི། དེ་ལྟར་གཅིག་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཕུང་གསུམ་ནི་འདིའི་སྐབས་སུ་མི་སྲིད་དེ། རིགས་
པས་མི་རྙེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྒྱུན་ཅིག་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ། ཐ་དད་འབྱུང་བས་སྐྱོན་ལས་གྲོལ།
ཞེས་པས་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་མེད་དེ། བློའི་རྒྱུན་ཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་སྔ་འཕྱི་ཐ་དད་དུ་
འབྱུང་བ་ཡིན་པས་སོ། ༧ གཉིས་པ་དུས་ལ་བརྟག་སྟེ་རྩོད་པ་སྤང་བ་ནི། དུས་གཅིག་རྟོག་
གཉིས་གཅིག་ཆར་འཇུག ཐ་དད་འཕྲད་མིན་གནོད་བྱེད་མིན། ཞེས་པས་ནི། ངེས་ཤེས་དང་
སྒྲོ་འདོགས་དུས་གཅིག་གམ་ཐ་དད། གཅིག་ན། ཤེས་བྱ་བོན་ཅན། རྟོག་གཉིས་གཅིག་ཆར་དུ་
འཇུག་པར་ཐལ། ངེས་ཤེས་དང་སྒྲོ་འདོགས་དུས་གཅིག་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འགྲོ་ལ་ཤེས་
རྒྱུད་གཉི ས ་འཆང་སྲི ད ་པར་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་ན། ངེ ས ་ཤེ ས ་དང་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་གནོ ད ་བྱ་
གནོད་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། ཉིན་མོའི་ཉི་ཟེར་དང་མཚན་མོའི་མུན་པ་
བཞིན་ནོ། །འདོད་ན། བསལ་བྱ་བསལ་བྱེད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དང་
པོར་འཕྲད། གཉིས་པ་ནུས་མེད་གསུམ་པ་ལ། སྐྱེ་འགག་མཉམ་པས་དེའི་སྐྱོན་མེད། ཅེས་པས་
ནི། དེའི་སྐྱོན་མེད་དེ། ངེས་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཉིས་དུས་དང་པོར་འཕྲད།
གཉིས་པ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ནུས་མེད་དུ་བྱས། གསུམ་པ་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བ་དང་སྒྲོ་འདོགས་
འགག་པའི་དུས་མཉམ་པས་སོ། །མདོར་ན་དུས་མི་གཅིག་གོ །འོ་ན་སྒྲོ་འདོགས་མི་སེལ་བར་
འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འཕྲད་ནས་སེལ་བ་མེད་ཀྱང་བློའི་རྒྱུན་གཅིག་ལ། དང་པོ་སྒྲོ་འདོགས་སྐྱེས་
ནས་ཕྱིས་ཚད་མ་ལས་བྱུང་བའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པས་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱེ་མ་ནུས་པའི་སྒྲོ་
འདོགས་ཕྱིས་སྐྱེ་མི་ནུས་པར་བྱས་པ་ལ། སྒྲོ་འདོགས་བསལ་ཞེས་ཐ་སྙད་འདོགས་པ་ཡིན་ནོ།
༧ གསུམ་པ་ཡུལ་ལ་བརྟག་སྟེ་རྩོད་པ་སྤང་བ་ནི། ཡུལ་གཅིག་བདེན་རྫུན་མཚུངས་པ་དང་།
ཐ་དད་འཕྲད་མིན་གནོད་བྱེད་མིན། ཕྱི་དང་ནང་གི་སྣང་མུན་བཞིན། ཞེས་པས་ནི། ངེས་
ཤེས་དང་སྒྲོ་འདོགས་ཡུལ་གཅིག་གམ་ཐ་དད། དང་པོ་ལྟར་ན། བདེན་པར་གཅིག་གམ་རྫུན་

པར་གཅིག །དང་པོ་ལྟར་ན། སྒྲོ་འདོགས་བདེན་པར་ཐལ། ངེས་ཤེས་དང་སྒྲོ་འདོགས་ ཡུལ་
བདེན་པར་གཅིག་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཚད་མ་དང་ངེས་ཤེས་ཀྱང་རྫུན་པར་ཐལ།
ངེས་ཤེས་དང་སྒྲོ་འདོགས་ཡུལ་རྫུན་པར་གཅིག་པའི་ཕྱིར། ཐ་དད་ན། ངེས་ཤེས་སྒྲོ་འདོགས་
ལ་གནོད་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངེས་ཤེས་དང་སྒྲོ་འདོགས་འཕྲད་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཡུལ་
ཐ་དད་པས་སོ། །དཔེར་ན་ཕྱི་ཡི་སྣང་བ་དང་ནང་གི་མུན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེ་ན། ཞེན་ཡུལ་
གཅིག་ལ་ཞེན་སྟངས་འགལ། ཞེན་སྟངས་དོན་མཐུན་མི་མཐུན་ཡིན། སྒྲ་རྟག་མི་རྟག་འཛིན་
བློ ་ བཞི ན ། ཞེ ས ་པས་ནི ། དེ ་ ལྟ་བུའི ་ སྐྱོ ན ་མེ ད ་དེ ། མངོ ན ་སུམ་དངོ ས ་ཀྱི ས ་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་མ་
བཅད་ཀྱང་མངོ ན ་སུམ་གྱི ས ་དྲངས་བའི ་ ངེ ས ་ཤེ ས ་ལ་སོ ག ས་ངེ ས ་ཤེ ས ་དང་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་
གཉིས། ཞེན་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཞེན་སྟངས་འགལ་བ་ཡིན་ཅིང་། ངེས་ཤེས་ནི་དོན་དང་མཐུན་པ་
ཡིན་ཏེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་འཛིན་པའི་བློ་བཞིན་ནོ། །སྒྲོ་འདོགས་ནི་དོན་དང་མི་མཐུན་པའི་བློ་
ཡིན་ཏེ། སྒྲ་རྟག་པར་འཛིན་པའི་བློ་བཞིན་ནོ། །མཐུན་པས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་ཕྱིར། དེ་ཡི་
རྩོད་པས་འདིར་མི་གནོད། ཅེས་པས་ནི། དམིགས་ཡུལ་གཅིག་པས་ན་བསལ་བྱ་བསལ་བྱེད་
དུ་འཐད་ལ། དོན་དང་མཐུན་པའི་བློས་དོན་དང་མི་མཐུན་པའི་བློ་སེལ་བའི་ཕྱིར་ན། ངེས་
ཤེས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་སེལ་བར་འཐད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྤང་བྱ་དང་གཉེན་པོ་ལ་སོགས་རྒྱུན་
ཅིག་ལ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཐ་དད་སྔ་ཕྱི་བའི་སྤང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་བཞག་ནི་འདི་བཞིན་ཤེས་
པར་མཛོད་ཅིག ༧ གཉིས་པ་བྱེད་པ་བསམ་པ་དངོས་ནི། གཅིག་དོན་གཅིག་ལ་མི་འཇུག་
ཅིང་། ཞེས་པས་ནི། ཚད་མ་ཕྱི་མ་སྐྱེ་བ་དང་ཚད་མ་སྔ་མ་འགག་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ལ་མི་
འཇུག་སྟེ། ཚད་མ་སྔ་མ་དེ་ ལས་ཕྱི་ མ་སྒྲོ་འདོགས་ལྷག་པོ་གཅོད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་།
ཚད་མ་སྔ་མས་གཞལ་བའི་རྗེས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་བཅད་ཤེས་ཡིན་པས་སོ། །དེ་ཡང་
ཤེས་རྒྱུད་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་སོ། །གཅིག་དོན་གཅིག་དང་མི་འགལ་ལ། ཞེས་པས་ནི།
ཚད་མ་དང་པོས་རྟོགས་པའི་དོན་དེ་ཚད་མ་ཕྱི་མ་དང་གཞན་གྱི་ཚད་མ་དང་མི་འགལ་ཏེ།
ཚད་མས་སྔོན་པོར་གཞལ་བ་ལ་གཞན་གྱི་ཚད་མས་སེར་པོར་མི་གཞལ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་
ཡང་ཤེས་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བྱས་སོ། །གཅིག་དོན་གཅིག་གིས་མི་འགོག་གོ །ཞེས་པས་
ནི། ཚད་མ་གཅིག་གིས་རྟོགས་པའི་དོན་ཚད་མ་གཞན་གཅིག་གིས་འགོག་ན། དང་པོ་ཚད་མ་
མི་འགྱུར་བས། སྔོན་འཇལ་གྱིས་སྔོན་མ་ཡིན་དུ་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་བསལ་ནས་སྔོན་
པོར་ངེས་པ་ལ། ཚད་མ་གཞན་གྱིས་སེར་པོ་ལ་སོགས་གཞལ་དུ་མེད་པར་སྔོན་པོར་གནས་
པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ཐ་དད་ལ་སོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། ༧ དེ་ལྟར་བཤད་པའི་སྣང་
ལ་མ་ངེ ས ་པ་དང་། བཅད་ཤེ ས ་དང་། ཡི ད ་དཔྱོ ད ་དང་། ལོ ག ་ཤེ ས ་དང་། ཐེ ་ ཚོ མ ་དང་།

མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། རྗེས་དཔག་ཚད་མ་དང་། བློ་རིག་བདུན་དུ་ཕྱེ་བའི་ངེས་པ་ནི།
འཇུག་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། བློ་དེ་ལ་དོན་ལ་རྩེ་གཉིས་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་དང་། རྩེ་
གཉིས་མིན་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལ། རྩེ་གཉིས་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་
ནི་ཐེ་ཚོམ་མོ། །རྩེ་གཅིག་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་ལ་ཡང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྣམ་པས་འཇུག་
པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྣམ་
པས་འཇུག་པ་ནི་ལོག་ཤེས་སོ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་ལ་ཡང་། སྒྲོ་
འདོགས་དང་འཛིན་སྟངས་མི་འགལ་བའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་དང་། འགལ་བའི་རྣམ་པས་
འཇུག་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། དང་པོ་ནི་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའོ། །འགལ་བའི་རྣམ་པའི་འཇུག་པ་
ལ་ཡང་། རྟོགས་ཟིན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། མ་ཟིན་པ་ལ་འཇུག་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། དང་པོ་
ནི་དཔྱད་ཤེས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་ཡང་མྱོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་པ་ནི་མངོན་སུམ་ཚད་
མའོ། །རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་པ་ནི་རྗེས་དཔག་ཚད་མའོ། །རྟགས་མྱོང་གང་ལ་ཡང་མ་
བརྟེ ན ་པར་འཇུག་པ་ནི ་ ཡི ད ་དཔྱོ ད ་དང་གསུམ་དུ་ངེ ས ་སོ ། །སེ མ ས་དང་སེ མ ས་འབྱུང་
གཉིས་ནི་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་བཤད་དོ། །རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་གཉིས་ནི་གསལ་དང་མི་གསལ་
གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་དོ། །ཡང་ན་འཛིན་སྟངས་ཀྱིས་སོ། །སྣང་འཇུག་དང་སེལ་འཇུག་ནི་འཇུག་
ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་དོ། །ཚད་མ་ཚད་མིན་ནི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་དོ།། ༧ གསུམ་པ་
ལེའུ་གྲངས་ཀྱི་མདོ་བསྡུ་བ་ནི། རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མ་ལས། ཡུལ་ཅན་བསྟན་པའི་ལེའུ་
སྟེ ་ གཉི ས ་པའོ ། །ཞེ ས ་བྱའོ ། ། ༧ གསུམ་པ་ཁྱད་པར་མངོ ན ་རྗེ ས ་ཀྱི ་ ཡི ན ་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ་
གཉིས་ཏེ། མངོན་དང་། རྗེས་དཔག་དང་། ལེའུ་གྲངས་ཀྱི་མདོ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ།
ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་དང། ཞོར་བྱུང་ཚད་འབྲས་སོ། ༧ དང་པོ་ནི། མངོན་དང་མངོན་སུམ་ཚད་
མ་ཡིས། རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེའི་ཡུལ་ཡིན། ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། གཞལ་བྱ་མངོན་
གྱུར་མཚན་གཞི། མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་ཡིན་པར་མཚོན། མངོན་སུམ་གྱིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་
ཡིན་པས་སོ། །མངོན་སུམ་ཚད་མའི་ཡུལ་ཡིན་པར་མཚོན། མངོན་སུམ་ཚད་མས་རྟོགས་པར་
བྱ་བ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ། །དབང་པོ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་དུ་མའི་ཡུལ་ལ་འདྲེས་
ཤེས་པར་མཛོད་ཅིག ངོ་བོ་ལ་གཉིསཏེ། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། ༧ དང་
པོ་ནི། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བློ་དང་ནི། དེ་ཉིད་གཞལ་བྱ་མི་བསླུ་བ། མངོན་དང་མངོན་སུམ་
ཚད་མའོ། །ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་སྔ་འཕྱི་རྣམས་མཚན་
གཞི། མངོན་སུམ་ཡིན་པར་མཚོན། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་དང་།
དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་མཚན་གཞི། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་མཚོན། རྟོག་བྲལ་

མ་འཁྲུལ་བའི་བློ་གང་ཞིག །གཞལ་བྱ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་སྦྱོར་རོ།
།དབང་ཡི ད ་རང་རི ག ་རྣལ་འབྱོ ར ་བཞི ། ཞེ ས ་པས་ནི ། མངོ ན ་སུམ་ལ་དབྱེ ་ ན། དབང་པོ ་
མངོན་སུམ། ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ། རང་རིག་མངོན་སུམ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་བཞིའོ།
།ལུང་ཚད་མ་ལས། མངོན་སུམ་དབང་པོ་ཡིད་དང་རང་རིག་རྣལ་འབྱོར་རོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །གལ་མདོ་ལས། མངོན་སུམ་དབང་པོ་ཡིད་དང་རིག་པ་དོན། ཞེས་གསུངས་སོ། །གང་
གིས་འབྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དངོས་ཡུལ་རང་གཞན་གཉིས་ལ་ལྟོས་ཏེ། རང་དངོས་སུ་རིག་
པ་ནི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ལ། གཞན་རིག་པ་ལ་བདག་རྐྱེན་དབང་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དབང་པོ་
མངོན་སུམ་དང་། བདག་རྐྱེན་ཡིད་དབང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དང་། བདག་རྐྱེན་
ཡང་དག་པའི་ཏིང་འཛིན་གོམས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་བཞིའོ། །དབྱེ་
དོན་ནི། རང་རིག་མངོན་སུམ་གྱིས་དབང་ཡིད་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གསུམ་ཀ་ལ་ཁྱབ་
ཅིང། དབང་ཡིད་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གསུམ་ནི་ཐ་དད་དོ། །གྲངས་ནི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཤུགས་
ལས་ངེས་པ་འམ། ཡང་ན་དགག་བྱ་བཞི་ལ་ལྟོས་ཏེ། སྡེ་འཛིན་ཁ་ཅིག་གིས་དབང་པོ་ཉིད་
དོན་ལ་ལྟ་བའི་ཚད་མ་ཡིན། དབང་ཤེས་ཀྱིས་ནི་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར།
དབང་པོ་མངོན་སུམ་དང། ཡང་ཕྱི་རོལ་རྣམ་ཕུག་པས་ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་མེད་དེ་བཅད་
ཤེས་ཡིན། ཡོད་ན་འོན་ལོང་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ཞེས་པའི་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། ཡིད་
ཀྱི་མངོན་སུམ་དང་། གྲངས་ཅན་པས་བདེ་སོགས་བེམ་པོ་ཡིན་པས་རང་རིག་མེད་ཅེས་པའི་
དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་། རྒྱང་འཕེན་པས་བདག་རྐྱེན་ཏིང་ངེ་
འཛིན་གོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་མཁྱེན་མེད་དེ་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ལོག་
རྟོག་བསལ་བའི་ཕྱིར། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་བཞིར་གྲངས་ངེས་སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པ་ལ་བཞི། དབང་པོ་མངོན་སུམ་དང་། ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དང་། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་
། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མོ། ༧ དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། བདག་རྐྱེན་དང་། ངོ་བོའོ། །དང་པོ་ནི།
རང་ལ་ཡུལ་གྱི་ རྣམ་པ་དག །ཤར་ནས་ཡུལ་འཛིན་ནུས་པ་དང་། དེ་ཉིད་ཤེས་པས་ཡུལ་
འཛིན་ནུས། བསྐྱེད་པའི་རྡུལ་ཕྲན་དྭངས་དང་ཡིད། དབང་དང་དབང་གཟུགས་ཡིད་དབང་
ཡིན། ཞེས་པས་ནི། རིམ་པ་ལྟར་དུ། རང་ལ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་ཡུལ་འཛིན་ནུས་པ་དེ།
དབང་པོ འ ི ་ མཚན་ཉི ད ། རང་ལ་ཡུལ་གྱི ་ རྣམ་པ་ཤར་ནས་ཤེ ས ་པའི ་ ཡུལ་འཛི ན ་ནུས་སུ་
བསྐྱེད་པའི་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲན་དྭངས་པ་དེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་མཚན་ཉིད། རང་ལ་
ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་ཤེས་པའི་ཡུལ་འཛིན་ནུས་སུ་བསྐྱེད་པའི་ཡིད་དེ། ཡིད་དབང་གི་
མཚན་ཉིད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་མིག་ཤེས་དང་རྣ་ཤེས་དང་སྣ་ཤེས་དང་ལྕེ་ཤེས་དང་ལུས་ཤེས་

ཀྱིས་ཡུལ་འཛིན་ནུས་སུ་བསྐྱེད་པའི་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲན་དྭངས་པ་ནི། མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་དང་
ལྕེ་དང་ལུས་ཀྱི་དབང་པོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སོགས་གཞན་ལ་
ཡང་བྱེ་བྲག་ཕྱེ་བར་མཛོད་ཅིག ངོ་བོ་ལ་གཉིས་ཏེ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞིའ།ོ །དང་པོ་
ནི། བདག་རྐྱེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ། བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་བསྐྱེད་པ་ཡི། རིག་དང་རྟོག་
བྲལ་མ་འཁྲུལ་རིག དེ་ཉིད་གཞལ་བྱར་མི་བསླུ་བ། དབང་ཤེས་དང་ནི་དབང་མངོན་དང་།
དབང་པོ ་ མངོ ན ་སུམ་ཚད་མའོ ། །ཞེ ས ་པས་ནི ། རི མ ་པ་ལྟར་དུ། བདག་རྐྱེ ན ་དབང་པོ ་
གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་རིག་པ་དེ། དབང་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།
བདག་རྐྱེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་
བའི་རིག་པ་དེ། དབང་པོ་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད། བདག་རྐྱེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་
བརྟེ ན ་ནས་དངོ ས ་སུ་སྐྱེ ས ་པའི ་ རྟོ ག ་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི ་ རི ག ་པ་གང་ཞི ག གཞལ་བྱ་ལ་
གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་དེ། དབང་པོ་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། མཁས་པ་ཁ་
ཅིག་གིས་མངོན་སུམ་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་མི་འཇོག་པའི་གྲུབ་
མཐའི་རྣམ་བཞག་མཛད་པའི་ལུགས་ཀྱང་ཁོ་བོས་ཤེས་མོད་ཀྱང་། འདི་ནི་བློ་དམན་གྱི་གོ་
བདེ་བའི་ཕྱིར། མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་གྱི་ལུགས་བསྟུན་ནས་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་
བདག་རྐྱེན་མིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལྕེ་དང་། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་
བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་རིག་པ་དང་། བདག་རྐྱེན་མིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་།
ལྕེ་དང་། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྟོག་བྲལ་མ་
འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་དང་། དེ་གང་ཞིག གཞལ་བྱར་མི་བསླུ་བ་ནི་གོང་བཞིན་དུ་མིག་དང་། རྣ་
བ་དང་། སྣ་དང་། ལྕེ་དང་། ལུས་ཀྱི་ཤེས་པ་དང་། མངོན་སུམ་དང་། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་སྦྱར་ཤེས་པར་མཛོད་ཅིག མཚན་གཞི་ནི། མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ལྕེ་ལུས།
སྒོ་ནས་གསུམ་གསུམ་ཉིད་དུ་དབྱེ། ཞེས་པས་ནི། མིག་ཤེས་དང་། མིག་གི་མངོན་སུམ་དང་།
མིག་གི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གསུམ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྣ་དང་། སྣ་དང་། ལྕེ་དང་། ལུས་ལ་
ཡང་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའོ། ༧ ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ལ་གཉིས་ཏེ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་
གཞིའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་རྐྱེན་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ལ། བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡི། རིག་
དང་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་རིག དེ་ཉིད་གཞལ་བྱར་མི་བསླུ་བ། ཡིད་ཤེས་དང་ནི་ཡིད་མངོན་
དང་། ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མའོ། །

ཞེས་པས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་དུ། བདག་རྐྱེན་ཡིད་ཀྱི་

དབང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་རིག་པ་དེ། ཡིད་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། བདག་རྐྱེན་
ཡི ད ་ཀྱི ་ དབང་པོ ་ ལ་བརྟེ ན ་ནས་དངོ ས ་སུ་སྐྱེ ས ་པའི ་ རྟོ ག ་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི ་ རི ག ་པ་དེ །

ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད། བདག་རྐྱེན་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་
སྐྱེས་པའི་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་གང་ཞིག གཞལ་བྱ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བ་དེ།
ཡི ད ་ཀྱི ་ མངོ ན ་སུམ་ཚད་མའི ་ མཚན་ཉི ད ། གཞན་ཡང་བདག་རྐྱེ ན ་ཡི ད ་ཀྱི ་ དབང་པོ ་ ལ་
བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་གཟུགས་ལ་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་དེ། སྒྲ་དང་། དྲི་
དང་། རོ་དང་། རེག་དང་། བོན་ལ་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་དེ། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་
ཀྱི་མངོན་སུམ། སྒྲ་འཛིན་ཡིད་ཀྱི། དྲི་འཛིན་ཡིད་ཀྱི། རོ་འཛིན་ཡིད་ཀྱི། རེག་འཛིན་ཡིད་ཀྱི།
བོན་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིདརིམ་པ་བཞིན་ནོ། །བདག་རྐྱེན་ཡིད་ཀྱི་དབང་
པོ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ་དང་རེག་དང་བོན་ལ་
རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་གང་ཞིག །གཞལ་བྱ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ནི།
རིམ་པ་ལྟར་དུ། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། སྒྲ་འཛིན། དྲི་འཛིན། རོ་
འཛིན། རེག་འཛིན། བོན་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཕྱེ་བར་
ཤེས་པར་མཛོད་ཅིག །མཚན་གཞི་ནི། གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་བོན། སྒོ་ནས་གསུམ་གསུམ་
ཉིད་དུ་དབྱེ། ཞེས་པས་ནི། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་ཤེས་དང་། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་མངོན་
སུམ་དང་། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་གསུམ་དུ་དབྱེ་ལ། དེ་བཞིན་དུ།
སྒྲ་དང་། དྲི། རོ། རེག །བོན་འཛིན་རྣམས་ལའང་གསུམ་གསུམ་དུ་དབྱེའོ། ༧ རང་རིག་མངོན་
གསུམ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞིའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་ཤེས་པས་སྣང་སྟོབས་
ཀྱིས། རིག་དང་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་རིག །དེ་ཉིད་གཞལ་བྱར་མི་བསླུ་བ། རང་རིག་ཤེས་དང་
རང་རིག་མངོན། རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། རིམ་པ་ལྟར་དུ། རང་གི་
ཤེས་པས་སྣང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་པ་དེ། རང་རིག་གི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད། རང་གི་ཤེས་
པ་སྣང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་དེ། རང་རིག་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་
ཉིད། རང་གི་ཤེས་པ་སྣང་སྟོབས་ཀྱིས་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་གང་ཞིག །གཞལ་བྱར་
མི་བསླུ་བ་དེ། རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། རྟོག་དང་རྟོག་
མེད་མྱོང་བ་ཡི། སྒོ་ནས་གསུམ་གསུམ་ཉིད་དུ་དབྱེ། ཞེས་པས་ནི། རྟོག་མྱོང་རང་རིག་གི་ཤེས་
པ། རྟོག་མྱོང་རང་རིག་གི་མངོན་སུམ་དང་། རྟོག་མྱོང་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་
གསུམ་དུ་དབྱེ་ལ། རྟོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་མྱོང་བ་ལ་ཡང་། རང་རིག་གི་ཤེས་པ་དང་། རང་རིག་
གི་མངོན་སུམ་དང་། རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་གསུམ་དུ་དབྱེའོ། །དཔེར་ན་རྟོག་
པའི་རྒྱུན་དང་། རྟོག་པས་རང་མྱོང་བའི་ཆ་དང་། རྟོག་མྱོང་སྐད་ཅིག་དང་པོ་བཞིན་ནོ། ༧
རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་གསུམ་ཏེ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི་དང་། སྒྲ་དོན་ནོ། །དང་

པོ་ནི། བདག་རྐྱེན་ཏིང་འཛིན་ཡང་དག་ལ། བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡི། རིག་དང་རྟོག་
བྲལ་མ་འཁྲུལ་རིག དེ་ཉིད་གཞལ་བྱ་མི་བསླུ་བ། རྣལ་འབྱོར་ཤེས་དང་རྣལ་འབྱོར་མངོན།
རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཚད་མའོ། །ཞེས་པས་ནི། རིམ་པ་ལྟར། བདག་རྐྱེན་ཏིང་ངེ་འཛིན་
ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་རིག་པ་དེ། རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད།
བདག་རྐྱེན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་
བའི་རིག་པ་དེ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད། བདག་རྐྱེན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་
ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་གང་ཞིག གཞལ་བྱ་ལ་
གསར་དུ་མི་བསླུ་བ་དེ། རྣལ་འབྱོར་གྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་
དག་པ་ནི་བོན་མཆོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཟང་
པོ་དང་ལྡན་པའོ། །མཚན་གཞི་ནི། ཡུལ་དང་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་
མཁྱེན། ལམ་དང་ཕུལ་ཕྱིན་ཡེ་ཤེས་འབྱེད། ཅེས་པས་ནི། ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་རྟོགས་པའི་སྒོ་
ནས་ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་དབྱེ་སྟེ། དོན་དམ་
དང་ཀུན་རྫོབ་བམ། གནས་ཚུལ་དང་སྣང་ཚུལ་ལམ། སྟོང་པ་དང་སྣང་བ་འཇལ་བའི་སྒོ་
ནས་དབྱེའོ། །རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་སྒོ་ནས་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་རྣལ་
འབྱོར་མངོན་སུམ་ནི་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་རྣལ་
འབྱོར་མངོན་སུམ་ནི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །རྒྱས་པར་དབྱེ་ན། ལམ་ལ་མཉམ་བཞག་
དང་རྗེས་ཐོབ་དང་། ས་བཅུ་ལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་ལ་སོགས་རྣམས་ཁོང་དུ་ཚུད་པར་
བྱའོ། །སྒྲ་དོན་ནི། ཡུལ་ཤེས་རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་ནི། དོན་དམ་རྟོགས་དང་རྣལ་འབྱོར་གྱི། མངོན་
སུམ་ཞེས་སུ་ཐ་སྙད་བཏགས། ཞེས་པས་ནི། ཡུལ་གྱི་སྒོ་ནས་དོན་དམ་མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་ལ།
ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་ལ། རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་
ཞེས་བྱའོ། ༧ ཞོར་འབྱུང་ཚད་འབྲས་ནི། དངོས་སོགས་གཞལ་བྱ་གང་དག་ལ། གཞལ་བྱེད་
ཀྱིས་གཞལ་ཚད་མ་ལ། དེ་དོན་རྟོགས་པ་འབྲས་བུའོ། །ཞེས་པས་ནི། དངོས་པོ་ལ་སོགས་
གཞལ་བྱར་གྱུར་པའི་ཡུལ་གང་དག་ལ། འཇལ་བྱེད་ཀྱི་བློས་གཞལ་ཞིང་སྒྲོས་འདོགས་ཆོད་
པ་རྣམས་ནི་ཚད་མའོ། །ཡུལ་དེའི་དོན་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཚུད་པ་འབྲས་བུའོ། །བདེ་སོགས་
གཞལ་བྱ་བདེ་སོགས་ལ། སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཚད་མ་ལ། བདེ་སོགས་རིག་པའི་རང་རིག་
འབྲས། ཞེས་པས་ནི། དཔེར་ན་བདེ་སོགས་གཞལ་བྱ། བདེ་སོགས་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པའི་བློ་
ཚད་མ་ལ། བདེ་སོགས་རིག་པའི་རང་རིག་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཐེག་པ་གོང་འོག་ལ་
སོགས་གྲུབ་མཐའ་མི་མཐུན་པའི་ཚད་འབྲས་རྣམས་ནི་འདིའི་ཤུགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། ༧

རྗེས་དཔག་ལ་གཉིས་ཏེ། རང་དོན་རྗེས་དཔག་དང་། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གོ །དང་པོ་ལ་
གསུམ། གང་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ། བློ་གང་གིས་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་དང་། རྒྱུ་གང་ལ་
བརྟེན་པའི་རྟགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ཏེ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི་
དང་། སྒྲ་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རྗེས་དཔག་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིས། རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ་ཡུལ་
ཡིན། ཅེས་པས་ནི། རྗེས་དཔག་གིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ། རྗེས་དཔག་གི་ཡུལ་གྱི་མཚན་ཉིད།
རྗེས་དཔག་ཚད་མས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ་རྗེས་དཔག་ཚད་མའི་ཡུལ་གྱི་མཚན་ཉིད། མཚན་
གཞི་ནི། སྒྲ་དང་མི་རྟག་པའི་འཚོགས་དོན་ལྟ་བུའོ། །སྦྱོར་ཚུལ་གོང་བཞིན་ནོ། །མཚན་གཞི་ལ་
གཉིས་ཏེ། འཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱའི་རང་བཞིན་དང་། ཡ་གྱལ་བོན་དང་བོན་ཅན་གྱི་རང་
བཞིན་ནོ། ༧ དང་པོ་ནི། འཚོགས་དོན་གྲུབ་བསལ་མེད་པ་གང་། དཔག་འདོད་ཡུལ་དུ་བྱས་
པ་དང་། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གོ་བྱར་བཟུང་། རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། ཡང་དག་
རྟགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའོ། །ཞེས་པའི་རིམ་པ་ལྟར། འཚོགས་དོན་གྲུབ་བསལ་མེད་པ་གང་ཞིག
དཔག་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིད། འཚོགས་དོན་གྲུབ་བསལ་མེད་
ཅིང་དཔག་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་གང་ཞིག ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གོ་བྱར་བཟུང་བ་ནི།
ཡང་དག་གི་རྟགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིད། དེ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཚད་མ་སྔར་རྟོགས་ཀྱི་
བྱེད་པ་ཉམས་པའི་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་བྱའོ། །མ་བསལ་བ་ནི་ཚད་མས་དངོས་སུ་མ་བསལ་བ་
ལ་བྱའོ། ཞེས་གཞོན་རྒྱལ་གྱིས་གསུངས་སོ། །མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་གྲུབ་པ་མེད་པ་ནི་ཚད་
མའི་སྟོབས་ཀྱིས་མ་ངེས་པའོ། །གསལ་བ་མེད་པ་ནི་ཚད་མས་བཀག་མ་ཟིན་པ་ལ་སོགས་སུ་
བཞེད་དོ། །དཔག་འདོད་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ནི། དཔག་བྱའི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་
པ་དེ་ཡིན་ནོ། །དེ་གང་ཞེ་ན་རྟགས་ཀྱི་གོ་བྱར་བཟུང་བ་དེའོ། །གཉིས་ཀ་དངོས་དང་དངོས་
མེད་དང་། དངོས་དང་དངོས་མེད་འཚོགས་པ་ཡི། སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་བཞི། ཞེས་པས་ནི།
བོ ན ་དང་བོ ན ་ཅན་གཉི ས ་ཀ་དངོ ས ་པོ ་ ཡི ན ་པའི ་ འཚོ ག ས་དོ ན ་ནི ། སྒྲ་དང་མི ་ རྟག་པའི ་
འཚོགས་དོན་ལྟ་བུའོ། །བོན་དང་བོན་ཅན་གཉིས་ཀ་དངོས་མེད་ཡིན་པའི་འཚོགས་དོན་ནི།
ནམ་མཁའ་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་འཚོགས་དོན་ལྟ་བུའོ། །བོན་ཅན་དངོས་པོ་དང་། བོན་དངོས་
མེད་ཡིན་པའི་འཚོགས་དོན་ནི། སྒྲ་དང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་འཚོགས་དོན་ལྟ་བུའོ། །བོན་དངོས་པོ་
དང་བོན་ཅན་དངོས་མེད་ཡིན་པའི་འཚོགས་དོན་ནི། ནམ་མཁའ་རྟག་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་
འཚོགས་དོན་ལྟ་བུ་རྣམས་སོ། ༧ ཡ་གྱལ་བོན་དང་བོན་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ལ་གཉིས་ཏེ། བོན་
ཅན་གྱི་རང་བཞིན་དང་། བོན་གྱི་རང་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བོན་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་བསལ་
མེད། བསྒྲུབ་བྱའི་བོན་གྱི་དཔག་གཞིར་བཟུང་། ཞེས་པས་ནི། བསྒྲུབ་བྱའི་བོན་གྲུབ་བསལ་

མེད་ཅིང་བསྒྲུབ་བྱའི་བོན་གྱི་དཔག་གཞིར་བཟུང་བ་དེ། བོན་ཅན་གྱི་མཚན་ཉིད། མཚན་
གཞི་ནི། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚེ་སྒྲ་ལྟ་བུའོ། །ཤེས་འདོད་རྩོད་
གཞི་མཐུན་དཔེ་དང་། མི་མཐུན་དཔེ་དང་གྲགས་པ་དང་། བཏགས་པའི་བོན་ཅན་རྣམ་པ་
དྲུག ཅེས་པས་ནི། བོན་ཅན་ལ་དབྱེ་ན། ཤེས་འདོད་བོན་ཅན་ནི། སྒྲ་མི་རྟག་པར་ཤེས་འདོད་
ཀྱི་ངོར། སྒྲ་ལྟ་བུའོ། །ཐེག་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་བོན་ཅན་གྱི་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་བོན་གྱི་
བརྟེན་བྱེད་པ་དེའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྩོད་གཞི་བོན་ཅན་ནི། གསོན་ལུས་བདག་ཡོད་མེད་
རྩོད་པའི་ཚེ་ན་གསོན་ལུས་ལྟ་བུའོ། །མཐུན་པ་དཔེའི་བོན་ཅན་ནི། དུ་ལྡན་གྱི་ལར་བོན་ཅན།
མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཚེ། ཚང་བང་ལྟ་བུའོ། །མི་མཐུན་པ་དཔེའི་བོན་
ཅན་ནི། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་བོན་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚེ། ཆུ་རླུང་ལྟ་བུའོ།
།གྲགས་པ་བོན་ཅན་ནི་སྒྲ་རྟག་མི་རྟག་རྩོད་པའི་ཚེ་སྒྲ་ལྟ་བུའོ། །ཐེག་འགྲེལ་ལས། རྩོད་གཞི་
བོན་ཅན་ལ་གཉིས་ཏེ། གྲགས་པ་བོན་ཅན་དང་བཏགས་པ་བོན་ཅན་ནོ། །གྲགས་པ་ནི་སྔ་
རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉིས་ཀ་ལས་མཐུན་པར་སྣང་བའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་གཅིག་ལ་བྱའོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །བཏགས་པ་བོན་ཅན་ནི། དངོས་སུ་མ་ངེས་ཀྱང་བོན་ཅན་དུ་བཟུང་བ་སྟེ། རི་
བོང་གི་རྭ་ལྟ་བུའོ། །ཐེག་འགྲེལ་ལས། བཏགས་པ་ནི་མི་སྣང་བ་སྣང་བར་བྱས་ནས་འཇོག་པ་
སྟེ། མཐུན་སྣང་དུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ལ་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བོན་ཅན་རྣམ་པ་
དྲུག་ཏུ་བཤད་ཀྱང་། ཤེས་འདོད་བོན་ཅན་དང་། རྩོད་གཞི་བོན་ཅན་དང་། དཔེའི་བོན་ཅན་
དང་གསུམ་དུ་འདུས་སོ། ༧ གཉིས་པ་བོན་གྱི་རང་བཞིན་ནི། རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་བཏགས་པ་
གང་། རྟགས་ཀྱི་གོ་བྱར་བཟུང་བ་བོན། ཞེས་པས་ནི། རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་བཏགས་པ་གང་ཞིག
རྟགས་ཀྱི་གོ་བྱར་བཟུང་བ་དེ། བོན་གྱི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ།
བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཚེ། མི་རྟག་པ་ལྟ་བུའོ། །དགག་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱིས་རྣམ་པར་དབྱེ། ཞེས་
པས་ནི། དགག་པ་ཡིན་པ་ནི། སྒྲ་བོན་ཅན། བདག་མེད་ཡིན་ཏེ། བདག་ཚད་མས་མ་དམིགས་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚེ། བདག་མེད་ལྟ་བུའོ། །སྒྲུབ་པ་ཡིན་པ་ནི། སྒྲ་བོན་ཅན། ཤེས་བྱ་
ཡིན་ཏེ། བློ་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚེ། ཤེས་བྱ་ལྟ་བུའོ། །དེ་བཞིན་དུ།
དངོས་པོ་དང་། དངོས་མེད་དང་། རྟག་པ་དང་། མི་རྟག་པ་དང་། མཚན་ཉིད་དང་། མཚོན་
བྱ་ལ་སོ ག ས་ཡི ན ་པའི ་ བོ ན ་གྱི ་ རྣམ་འབྱེ ད ་ཤེ ས ་པར་མཛོ ད ་ཅི ག ༧ གསུམ་པ་སྒྲ་དོ ན ་ནི །
རྟགས་དང་ཤེས་འདོད་རྗེས་དཔག་དང་། ཕྱི་རྒོལ་ལ་ནི་བཀོད་པ་ལས། བསྒྲུབ་བྱ་ཕྱོགས་དང་
གཞལ་བྱ་དང་། དམ་བཅའ་ཞེས་སུ་ཐ་སྙད་གདགས། ཞེས་པས་ནི། རྟགས་ཀྱི་གོ་བྱ་ཡིན་པས་
ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཞེས་ཐ་སྙད་གདགས་ལ། ཤེས་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་པས་ཕྱོགས་ཞེས་ཐ་སྙད་

གདགས་ལ། རྗེས་དཔག་གི་གཞལ་བྱ་ཡིན་པས་གཞལ་བྱ་ཞེས་ཀྱང་ཐ་སྙད་གདགས་ལ། རྒོལ་
བས་ཕྱི་རྒོལ་བ་ལ་བཀོད་པས་ན་དམ་བཅའ་ཞེས་སུ་ཐ་སྙད་གདགས་སོ། ༧ གཉིས་པ་བློ་
གང་གིས་རྟོགས་པ་རྗེས་དཔག་ནི། ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས། དེ་ཉིད་འཇུག་
ཡུལ་མི ་ བསླུ་བ། རྗེ ས ་དཔག་རྗེ ས ་དཔག་ཚད་མའོ ། །ཞེ ས ་པས་ནི ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི ་
རྟགས་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་བློ་དེ། རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། རྒོལ་བའི་ཚུལ་གསུམ་
ཚང་བའི་རྟགས་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་བློ་དེ། རང་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། ཚུལ་
གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་བློ་གང་ཞིག །འཇུག་ཡུལ་ལ་མི་
བསླུ་བ་དེ་རྗེས་དཔག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དེ། དཔེར་ན་དུ་བའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལ་
མེ་ལྡན་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅིག་གིས་རྗེས་དཔག་དང་རང་དོན་རྗེས་དཔག་ལྡོག་
པ་ཐ་དད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཡོད་དེ། ཁོ་བོས་ནི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཚན་ཉིད་ཀྱང་
རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཡང་རྗེས་དཔག་ལ་དབྱེ་ན། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་དང་
། གྲགས་པའི་རྗེས་དཔག་དང་། ཡིད་ཆེས་པའི་རྗེས་དཔག་ཏུ་ཡང་རིག་པ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེར་
གྱིས་སྨྲ་བས། འདི་ལྟར་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་
ནས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་བློ་དེ། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་
བྱས་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རྟག་པ་རྟོགས་པའི་བློ་ལྟ་བུ་རྣམས་སོ། །གྲགས་པའི་ཚུལ་
གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་བློ་དེ། གྲགས་པའི་རྗེས་དཔག་
གི་མཚན་ཉིད་དོ། །དེ་ནི་རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསིལ་ཟེར་ཅན་ལ་ཟླ་
བ་ཞེས་པའི་སྒྲས་བརྗོད་རུང་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་ལྟ་བུའོ། །ཡིད་ཆེས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་
རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་བློ་དེ། ཡིད་ཆེས་པའི་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད།
དེ་ནི་ལུང་རྣམ་དག་གི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་འདིར་དགེ་བ་སྤྱོད་ན་མ་འོངས་པ་ན་བདེ་
བ་འབྱུང་བར་རྟོགས་པའི་བློ་ལྟ་བུའོ། །རྗེས་དཔག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་གོང་གི་ཤུགས་ཀྱིས་
རྟོགས་པར་བྱའོ། །ཚུལ་གསུམ་ནི། རྟགས་དང་། རྗེས་འགྲོ་དང་། ལྡོག་པའོ། ༧ གསུམ་པ་རྒྱུ་
གང་ལ་བརྟེན་པ་རྟགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་གཉིས་ཏེ། གང་ལ་ལྟོས་པའི་གཞི་དང་། གང་ལྟོས་
པའི་བོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྗེས་དཔག་གི་སྒྲ་གང་ལ་འཇུག་པར་དཔྱད་པ་དང་།
ལྟོས་གཞི་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྗེས་དཔག་སྒྲ་ནི་འཚོགས་དོན་ལ། དངོས་དང་ཡ་གྱལ་
གཉིས་ལ་འཇུག ཅེས་པས་ནི། ཕྱོགས་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་དང་། རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་རྣམས་ནི་མིང་
གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒྲ་ཡིན་པ་རྟོག་གེ་བ་ཀུན་ཀྱི་ལུགས་སོ། །དེ་ལ་རྗེས་དཔག་གི་སྒྲ་ནི་བོན་
དང་བོན་ཅན་གྱི་འཚོགས་དོན་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་ལ། ཤེས་འདོད་བོན་ཅན་དང་། བསྒྲུབ་

བྱའི་བོན་གཉིས་ལ་ནི། བཏགས་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་སྟེ་འཚོགས་དོན་གྱི་ཕྱོགས་རེས་ཟིན་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། འཚོགས་དོན་གྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན་པས་སོ། །འཚོགས་པའི་མིང་གིས་ཡ་གྱལ་ལ་བཏགས་
པའོ ། །དཔེ ར ་ན་འཕྲེང ་བ་རྡོག་གཅིག་ལ་ཕྲེང་བ་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །འདི་ནི ་ རང་
གཞན་གྱི་སྡེའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་བཀོད་པའོ། །རང་མིང་དུ་བྱས་ནས་བརྡ་སྦྱར་བས་
དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པ་འཆར་བར་བྱེད་པ་དེ། དངོས་སྒྲའི་མཚན་ཉིད། ནོག་སོགས་འདུས་པ་ལ་
བ་གླང་དུ་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་མིང་གཡར་ཏེ་
བཏགས་པས་གཞན་གྱི་རྣམ་པ་འཆར་བར་བྱེད་པ་དེ། བཏགས་སྒྲའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་
མི་བླུན་པོ་ལ་བ་གླང་དུ་བཏགས་པ་ལྟ་བུའོ། ༧ གཉིས་པ་ལྟོས་གཞི་དངོས་ལ་གསུམ་སྟེ། ལྟོས་
གཞི་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་དག་གི་རང་བཞིན་དང་། རྩོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དང་
པོའི་ལྟོས་གཞི་བོན་ཅན་ལ། ཞེས་པས་ནི། ཚུལ་དང་པོའི་ལྟོས་གཞི་བསྒྲུབ་བྱའི་བོན་ཅན་ཡིན་
ཏེ། རྟགས་བསྒྲུབ་བྱའི་བོན་ཅན་གྲུབ་ན་ཕྱོགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་ཅིང་། མ་གྲུབ་ན་ཕྱོགས་
ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བས་སོ་ཞེས་པས་ནི། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་ལུགས་སོ། ༧ མཐུན་ཕྱོགས་
དང་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས། རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ལྟོས་པའི་གཞི། ཞེས་པས་ནི། རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་ལྟོས་
གཞི་ནི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་ལ། ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་ལྟོས་གཞི་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་པར་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་ལུགས་སུ་འདོད་དེ། གཞོན་རྒྱལ་གྱིས་ནི་རྗེས་ཀྱི་ཁྱབ་པའི་ལྟོས་གཞི་དང་ལྡོག་
པའི་ཁྱབ་པའི་ལྟོས་གཞི་ནི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་ཏེ། རྟགས་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ན།
རྟགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། མ་གྲུབ་ན། རྟགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་
ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ལ་ལས་ལྡོག་པའི་ཁྱབ་པའི་ལྟོས་གཞི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་
ཞེས་ཟེར་བ་ནི། དེ་ལ་དེས་ཁྱབ་པ་མེད་ཀྱི་སྲིད་པར་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་མིན་ན་ཁྱབ་པ་ཡོད་ན།
གཅིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་ལྟོས་ཚུལ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་མེད་པས་སོ། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ དཔྱད་པར་མཛོད་ཅིག ༧ གཉིས་པ་དེ་དག་གི་
རང་བཞིན་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལྟར། བསྒྲུབ་བྱའི་བོན་གྱིས་མི་སྟོང་དང་། སྟོང་པ་
མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས། ཞེས་པས་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱའི་
བོན་གྱིས་མི་སྟོང་པ་དེ། མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ།
བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚེ། དངོས་པོ་ལྟ་བུའོ། བསྒྲུབ་བྱ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱའི་
བོན་གྱིས་སྟོང་པ་དེ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ།
བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚེ། དངོས་མེད་ལྟ་བུའོ། །ཇི་ལྟར་བཀོད་བཞིན་ངེས་རུང་ངམ། དངོས་
སུ་ངེས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་བོན། ཞེས་པས་ནི། རྟགས་ཤེས་འདོད་བོན་ཅན་ལ་ཇི་ལྟར་བཀོད་པ་

བཞིན་ངེས་རུང་ངམ་དངོས་སུ་ངེས་པ་དེ། ཕྱོགས་ཀྱི་བོན་གྱི་མཚན་ཉིད། བཀོད་ཚུལ་ནི། ལ་
ལ་དུ་བ་བཞིན་ཐ་དད་པར་བཀོད་པ་དང་། སྒྲ་ལ་བྱས་པ་བཞིན་དབྱེར་མེད་བཀོད་པ་དང་།
བྱས་ལྡོ ག ་ལ་ཚུལ་གསུམ་བཞི ན ་དུ་རང་ལྡོ ག ་ལ་བརྟེ ན ་པར་བཀོ ད ་པའོ ། །རྣམ་གྲངས་ནི །
བསྒྲུབ་བྱ་བོན་ཅན་གྱི་བོན་དང་། ཤེས་འདོད་བོན་ཅན་གྱི་བོན་དང་། རྗེས་སུ་དཔག་བྱའི་
བོན་དང་། ཕྱོགས་ཀྱི་བོན་ཞེས་པ་ནི་རྣམ་གྲངས་པའོ། ༧ ཅི་ལྟར་བཀོད་བཞིན་མཐུན་དཔེ་ལ།
ཡོད་པར་ངེས་པ་རྗེས་འགྲོ་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། རྟགས་ཤེས་འདོད་བོན་ཅན་ལ་ཇི་ལྟར་བཀོད་
པ་བཞིན་དུ་མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་པར་ངེས་རུང་ངམ་དངོས་སུ་ངེས་པ་ནི། རྗེས་འགྲོའི་མཚན་
ཉིད་དོ། །དཔེར་ན། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་བྱས་པ་ནི་བུམ་པ་ལ་
ཡོད་པར་ངེས་རུང་ངམ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྟགས་ནི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ། ཡོད་པར་ངེས་པ་
རྗེས་ཁྱབ་བོ། །ཞེས་པས་ནི། རྟགས་ནི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་རུང་ངམ་ངེས་པ་
ནི། རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དོ། །དཔེར་ན། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་
རྗེས་ཁྱབ་བཞིན་ནོ། ༧ མི་མཐུན་དཔེ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་མི་སྲིད།
ལྡོག་དང་ལྡོག་ཁྱབ་དེ་བཞིན་ཤེས། ཞེས་པས་ནི། རྟགས་ཤེས་འདོད་བོན་ཅན་ལ་ཇི་ལྟར་
བཀོད་པ་བཞིན་དུ་མི་མཐུན་དཔེ་ལ་མི་འཇུག་པར་ངེས་རུང་ངམ་དངོས་སུ་ངེས་པ་ནི། ལྡོག་
པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒྲ་ བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚེ། བྱས་པ་
ནམ་མཁའ་ལ་མི་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་མི་སྲིད་པར་ངེས་
རུང་ངམ་དངོས་སུ་ངེས་པ་དེ། ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དོ། །དཔེར་ན། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་
སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་བཞིན་ནོ། །འདི་དག་ནི་འགྲོ་མགོན་བློ་གྲོས་དང་གཞོན་
རྒྱལ་ཞལ་མཐུན་པའི ་ ལུགས་སོ ། ༧ གསུམ་པ་རྩོ ད ་པ་སྤང་བ་ནི ། འགལ་འབྲེ ལ ་ངེ ས ་པས་
དགག་སྒྲུབ་འགྲུབ། རྫས་ལྡོག་ཁ་ཚོན་ཆོད་མ་ཆོད། སོགས་ཀྱི་བརྩོད་པས་འདིར་མི་གནོད།
ཅེས་པས་ནི། མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྟགས་སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཤེས་བྱ་
ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་
ཀ་ཡིན་པ་དང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་གསུམ་ཁེགས་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མ་ཁེགས་ན་
རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་བྱེད་པ་ཉམས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྟགས་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་
རྗེས་འགྲོ་གྲུབ་ཀྱང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལྡོག་པ་མི་འགྲུབ་པ་དང་། རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
ལྡོག་པ་གྲུབ་ཀྱང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པའི་རྗེས་འགྲོ་མེད་པ་ལ་སོགས་སུ་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་
ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཁ་ཅིག་རྫས་ལ་བརྟེན་པའི་བོན་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་རྫས་
ལ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་དང་། ལྡོག་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བོན་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ། ལྡོག་པ་ལ་ཁ་ཚོན་ཆོད་

པར་འདོད་པའི་ལུགས་ལ། རྫས་ལ་བརྟེན་པའི་བོན་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་རྫས་ལ་ཁ་ཚོན་ཆོད་མ་
ཆོད་ཀྱི་རྩོད་པ་དང་རྩོད་སྤངས་དང་། ལྡོག་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བོན་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ལྡོག་པ་ལ་
ཁ་ཚོན་ཆོད་མ་ཆོད་ཀྱི་རྩོད་པ་རྩོད་སྤངས་ལ་སོགས་མང་དུ་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདིར་མི་
གནོད་ཅིང་། འདིར་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགག་སྒྲུབ་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་དངོས་འགལ་ཡིན་
པའི་ལྟོས་མི་དགོས་ཏེ། དགག་བྱ་ཁེགས་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པ་ནི། ཚད་མའི་སྟོབས་ལས་
བྱུང་བས་འགལ་བ་ངེས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་པས་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ལ་མེ་
ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། མཐུན་དཔེ་ཚང་བང་དུ་མེ་དུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པས་ཀྱང་
དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་གྲུབ་པའི་ཚེ། མི་མཐུན་དཔེ་ལ་གཞི་ཡོད་ཀྱང་རུང་མེད་ཀྱང་རུང་། མེ་ལྡོག་
པས་དུ་བ་ལྡོག་པར་ངེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་
ངོ་། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། ཤེས་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་
ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་སོགས་དུ་མ་ཞིག་དེར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀྱང་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་དངོས་འགལ་དུ་འདོད་པ་དང་། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་དེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པའི་
ལུགས་ཀྱང་ཁོང་དུ་ཚུད་པར་མཛོད།༧ གཉིས་པ་ལྟོས་བོན་རྟགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་གཉིས་ཏེ།
དངོས་དང་། བྱེད་ལས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྟགས་ཡང་དག་དང་། རྟགས་
ལྟར་སྣང་ངོ་། །དང་པོ་ཡང་དག་ལ་གཉིས་ཏེ། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ།
།དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། གཏན་ཚིགས་རྟགས་ཡིན། ཞེས་པས་ནི།
རྟགས་དང་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་འཇོག་པ་ལ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་མི་
མཐུན་པ་སྨྲ་བའི་ལུགས་སུ་དུ་མར་ཡོད་ཅིང་ཤེས་མོད་ཀྱང་། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་
ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་དེ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་
སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པའི་ཚེ་ན། བྱས་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་
བོན་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འགོད་པའི་ཚེ་དུ་བ་དང་ཚ་རེག་རྒྱུན་ཆགས་
ལ་སོགས་དགག་རྟགས་རྣམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་གཉིས། དགག་པ་དང་ནི་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས། ཞེས་པས་ནི། མཚན་ཉིད་དེ་ལྡན་གྱི་རྟགས་ལ་དབྱེ་ན། དགག་རྟགས་དང་སྒྲུབ་རྟགས་
གཉིས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། བསྒྲུབ་བྱའི་བོན་བསྒྲུབ་པའི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་རྟགས། དགག་བྱ་དགག་
པའི་ཆ་ནས་དགག་རྟགས་ཏེ། རྟགས་ཀྱི་བྱེད་པ་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་སུ་འདུས་པས། དབྱེ་དོན་
ནི། ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དུ་བས་མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་ན་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ལ། མེ་
བསྒྲུབ་ན་འབྲས་བུའི་རྟགས་ལ། གྲང་རེག་འགོག་ན་དགག་རྟགས་ཡིན་པས། དུ་བའི་སྟེང་ན་
ངོ་བོ་གཅིག་པ་བཞིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་གཅིག་པ་དང་། ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ལ་སོགས་ཅི་རིགས་ཡོད་

པས། བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པས་ཕྱེ་བར་མཛོད་ཅིག གྲངས་ནི་འགལ་འབྲེལ་གཉིས་ལ་ལྟོས་ཏེ།
འགལ་ན་འགོག་པ་དང་། འབྲེལ་ན་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པས་སོ། །ཡང་ན་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཤུགས་ལ་
ངེས་སོ། ༧ གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་དགག་པའི་
རྟགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་
འབྲེལ་ངེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས། ཞེས་པས་ནི། དངོས་འབྲེལ་ངེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་
གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་དེ། སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དོ། །དཔེར་ན། དུད་ལྡན་གྱི་
ལར་བོན་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཚེ་དུ་བ་བཞིན་ནོ། །རང་བཞིན་
འབྲས་བུ་རྣམ་པ་གཉིས། ཞེས་པས་སྒྲུབ་རྟགས་ལ་དབྱེ་ན། རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་དང་། འབྲས་
བུའི་རྟགས་གཉིས་སོ། །དབྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཡིན་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ་
ལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེའོ། །དབྱེ་དོན་ནི། དུ་བས་མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་ན་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་
དང་། མེ་བསྒྲུབ་ན་འབྲས་བུའི་རྟགས་ཡིན་པ་གོང་མ་བཞིན་དུ་སྤྱི་རིགས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་བྱེ་
བྲག་ངོ་བོ་ཐ་དད་ལ་སོགས་ཅི་རིགས་ཡོད་དོ། །གྲངས་ནི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཤུགས་ལ་ངེས་སོ། ༧
གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། བདག་གཅིག་འབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་ལ་
ཚུལ་གསུམ་ཚང་། རང་བཞིན་རྟགས་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་དང་བདག་གཅིག་འབྲེལ་
བ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་དེ། རང་བཞིན་གྱི་
རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་
ལ་དབྱེ་ན། དག་པ་བ་དང་ལྟོས་པ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་དང་། དོན་དང་ཁྱད་པར་ལ་སོགས་
ཀྱི་དབྱེ་བ་ནི། འགྲོ་མགོན་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཚད་བསྡུས་ལ་སོགས་ལ་བལྟ་བར་བྱའོ། ༧ དེ་ལ་གཉིས།
དོན་སྒྲུབ་དང་ནི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ། ཅེས་པས་ནི། དེ་ལ་དབྱེ་ན། དོན་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་། ཐ་
སྙད་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་བོན་ཅན། བློའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་ཡིན་
ཏེ། གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། དངོས་པོ་བོན་ཅན། ཤེས་བྱ་
ཡིན་ཏེ། གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །རྟགས་ཡང་དག་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་བོན་ངེས་
པའི་ཚེ་ན། བོན་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་བོན་གྱི་འཚོགས་པ་མ་གྲུབ་ན། དོན་སྒྲུབ་སྟེ། བྱས་པས་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །གྲུབ་ན་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་སྟེ། ནོག་ཤལ་གྱིས་བ་གླང་སྒྲུབ་པ་
བཞིན་ནོ་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་སོ། ༧ དེ་བཞིན་དེ་བྱུང་འབྲས་བུའི་རྟགས། ཞེས་པས་ནི། བསྒྲུབ་
བྱ་དང་དེ ་ བྱུང་དུ་འབྲེ ལ ་བ་ལ་བརྟེ ན ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི ་
གཏན་ཚིགས་དེ། འབྲས་བུའི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་དུད་ལྡན་གྱི་ལ་མེ་ཡོད་དུ་བསྒྲུབ་

པ་ལ་དུ་བ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་ལྡོག་སྔོན་སོང་ཁྱད་པར་དང་། བྱེད་པ་བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་
རྟགས་བཞི། ཞེས་པས་ནི། རྒྱུའི་རང་ལྡོག་བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ནི། དུ་ལྡན་གྱི་ལར་བོན་
ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། རྒྱུ་སྔོན་སོང་བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་
ནི། ནམ་མཁའི་དུ་བ་སྔོ་ལོང་བ་བོན་ཅན། རྒྱུ་མེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། དུ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུའི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ནི། དུ་བ་བོན་ཅན། འབུད་ཤིང་
ལས་གཞན་པའི་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡོད་དེ། འབུད་ཤིང་ལས་གཞན་པའི་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་མེད་ན་ཁྱོད་མི་
སྐྱེ་ཞིང་ཁྱོད་རེ་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུའི་བྱེད་པ་བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ནི།
ཁ་ནང་གི་བུ་རམ་གྱི་གོང་བུ་བོན་ཅན། གཟུགས་ད་ལྟ་བ་ཡོད་དེ། རོ་ད་ལྟ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་བཞིའོ། ༧ གཉིས་པ་དགག་རྟགས་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མདོར་བསྟན་པ་
དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། དགག་བྱ་དགག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། དགག་པའི་རྟགས་
ཡིན། ཞེས་པས་ནི། དགག་བྱ་དགག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་དེ། དགག་པའི་
རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དོ། །མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོར་བོན་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་
པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། དགག་རྟགས་ལ་དབྱེ་ན། མི་སྣང་བ་
མ་དམིགས་པའི་རྟགས་དང་། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ནི། ཤ་ཟ་
བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ངོར། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་བོན་ཅན། ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་
དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་ཀྱི་དཔྱད་ཤེས་མི་འཇུག་སྟེ། ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་
སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི།
ས་ཕྱོགས་འདི་ན་བོན་ཅན། ཤ་པ་མེད་དེ། ཤིང་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་བཞག་
སྤྲོས་མོད་ཀྱང་། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །དོན་ལ་གྲུབ་དང་མ་གྲུབ་
ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ཡུལ་ཅན་འཆར་དུ་རུང་མི་རུང་བའི་སྒོ་ནས་བཞག་ཅིང་ཕྱེ་བར་ཟད་ལ།
དོན་ལ་འདི་གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། འབྲེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་འགལ་ཟླར་དམིགས། ཞེས་པས་ནི།
འབྲེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་དང་། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་སོ། ༧ གཉིས་པ་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི ། འབྲེ ལ ་ཡུལ་བཀག་ནས་འབྲེ ལ ་པོ ་ ཉི ད ། འགོ ག ་པར་བྱེ ད ་ལ་ཚུལ་
གསུམ་ཚང་། མ་དམིགས། ཞེས་པས་ནི། འབྲེལ་ཡུལ་བཀག་ནས་འབྲེལ་པོ་འགོག་པར་བྱེད་པ་
ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་དེ། འབྲེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པའི་དགག་རྟགས་ཀྱི་
མཚན་ཉིད། རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་ནི། ཁྱབ་བྱེད་དངོས་འབྲས་མ་དམིགས་བཞི། ཞེས་པས་ནི།
འབྲེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པའི་དགག་རྟགས་ལ་དབྱེ་ན། ས་ཕྱོགས་འདིར་བོན་ཅན། བུམ་པ་
མེད་དེ། ལྟོ་ལྡིར་བ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་

པའི་དགག་རྟགས་དང་། མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོར་བོན་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་
ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་དགག་རྟགས་དང་། ཤིང་མེད་ཀྱི་བྲག་རྫོང་བོན་ཅན།
ཤ་བ་མེད་དེ། ཤིང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་དགག་རྟགས་
དང་། དྭང་ར་བླ་ཁབ་མེད་པ་འདིར་བོན་ཅན། དུ་བའི་དངོས་རྒྱུ་མེད་དེ། དུ་བ་མེད་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དངོས་འབྲས་མ་དམིགས་པའི་དགག་རྟགས་དང་བཞིའོ། ༧ འགལ་ཟླ་
དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དགག་བྱ་འགོག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། འགལ་དམིགས། ཞེས་པས་
ནི། འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགག་བྱ་འགོག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་
ཚིགས་དེ། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་དགག་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་མེ་སྟོབས་ཆེན་གྱི་ཁྱབ་
པ་ནོན་པའི་གཞི་འདིར་བོན་ཅན། གྲང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་པ་མེད་དེ། ཚ་རེག་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་
ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཕན་ཚུན་སྤང་བ་དང་། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་བརྟེན་
པ་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་དགག་རྟགས་ལ་དབྱེ་ན། ཕན་ཚུན་སྤང་
འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་དགག་རྟགས་དང་། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་དགག་
རྟགས་གཉིས་སོ། །ཕན་ཚུན་སྤང་ལ་ལྟོས་བཅས་དང་། ངེས་དངོས་སོགས་སུ་རྣམ་པར་དབྱེ།
ཞེས་པས་ནི། ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་དགག་རྟགས་ལ་དབྱེ་ན། ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་
ངེས་དངོས་འགོག་པའི་དགག་རྟགས་དང་། ངེས་དངོས་ཀྱིས་ལྟོས་བཅས་འགོག་པའི་དགག་
རྟགས་ལ་སོགས་སུ་རྣམ་པར་དབྱེའོ། །དེའི་དང་པོ་ནི། ལི་ཁྲི་ཚོས་ལྡན་གྱི་སྣམ་བུ་བོན་ཅན།
དང་པོ་དམར་སེར་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དམར་སེར་དུ་བསྒྱུར་བ་ལི་ཁྲི་སོགས་ལ་
ལྟོས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ནི། དུང་ཀའི་མེ་ཏོག་བོན་ཅན། སེར་པོར་གྲུབ་པ་ཚོས་མཁན་ལ་མི་
ལྟོས་ཏེ། གྲུབ་ཙམ་ཉིད་ན་སེར་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའོ། །ལ་སོགས་ཞེས་པ་ལ། ཨུ་དཔལ་
གྱི་མེ་ཏོག་བོན་ཅན། སེར་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། དམར་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །མེ་དང་
ཙན་དན་མེ་དང་ནི། དེ་བཞིན་དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་དང་། མེ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོག་མེད་ཀྱིས། གྲང་
རེག་བ་རེག་སྤུ་ལོང་བྱེད། ནུས་པ་ཐོག་མེད་འགོག་པ་བཞིན། བཅུ་གཉིས་དང་ནི་བཅུ་དྲུག་
བཤད། ཅེས་པས་ནི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་དགག་རྟགས་ལ་དབྱེ་ན། མེ་
ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞི་འདི་བོན་ཅན། གྲང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་པ་མེད་དེ། མེ་སྟོབས་
ཆེན་གྱིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕྱིར། བ་མོའི་རེག་བྱ་མེད་དེ། མེ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་ཁྱབ་པར་
ནོན་པའི་ཕྱིར་དང་། གྲང་རེག་སྤུ་ལོང་བྱེད་མེད་དེ། མེ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་པ་གསུམ་དང་། ཙན་དན་གྱི་མེ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞི་འདིར་
བོན་ཅན། གྲང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་དང་། བ་མོའི་རེག་པ་དང་། གྲང་རེག་སྤུ་ལོང་བྱེད་མེད་དེ།

ཙན་དན་གྱི་མེ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་གསུམ་དང་། དུ་བ་དྲག་
འཕྱུར་བའི་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞི་འདིར་བོན་ཅན། གྲང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་དང་། བ་མོའི་
རེག་པ་དང་། གྲང་རེག་སྤུ་ལོང་བྱེད་མེད་དེ། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་གྱིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་པ་གསུམ་དང་། དེ་གསུམ་གྱི་གཞི་འདིར་བོན་ཅན། གྲང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མེད་དེ།
དེ་གསུམ་གྱིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་གསུམ་དང་། སྦྱོར་བ་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་ནི་
རིགས་པ་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་ཞལ་འཆམ་པར་ཡང་དག་ཏུ་སྨྲའོ། །མེ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་
མེད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞི་འདིར་བོན་ཅན། གྲང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་དང་། བ་མོའི་རེག་
པ་དང་། གྲང་རེག་སྤུ་ལོང་བྱེད་དང། གྲང་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མེད་དེ། མེ་རྒྱུ་ནུས་པ་
ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་བཞི་དང་བཅུ་དྲུག་ནི་ཁ་ཅིག་གིས་ཡང་
དག་ཏུ་འདོད་དེ། དེས་ན་བློ་གྲོས་ལྡན་པས་ དཔྱད་པར་མཛོད་ཅིག འདི་ལྟར་གྲང་རེག་གི་
རྒྱུན་མེད་དེ། ཚ་རེག་སྟོབས་ལྡན་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་
དང་། བ་རེག་འགོག་ན་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་དམིགས་དང་། སྤུ་ལོང་བྱེད་འགོག་ན་རྒྱུ་འགལ་
དམིགས་དང་། གྲང་རེག་གི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོག་མེད་འགོག་ན། འབྲས་བུ་དང་འགལ་བའི་འགལ་
ཟླ་དམིགས་པའོ། །གྲང་རེག་གི་རྒྱུན་མེད་དེ། ཙན་དན་གྱི་མེ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་ཁྱབ་པར་ནོན་
པའི་ཕྱིར། ཞེས་པས་ནི། རང་བཞིན་འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱར་དམིགས་པའོ། །བ་རེག་འགོག་ན་
ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱར་དམིགས་པའོ། །སྤུ་ལོང་བྱེད་འགོག་ན་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་
ཁྱབ་བྱར་དམིགས་པའོ། །གྲང་རེག་གི་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་འགོག་ན། འབྲས་བུ་འགལ་
བའི་ཁྱབ་བྱར་དམིགས་པའོ། །གྲང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་མེད་དེ། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བའི་ཁྱབ་པར་
ནོན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི། རང་བཞིན་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པའོ། །བ་རེག་འགོག་ན་
ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པའོ། །སྤུ་ལོང་བྱེད་འགོག་ན་རྒྱུ་འགལ་བའི་འབྲས་
བུ་དམི ག ས་པའོ ། །གྲང་རེ ག ་གི ་ རྒྱུའི ་ ནུས་པ་ཐོ ག ས་མེ ད ་འགོ ག ་ན་འབྲས་བུ་འགལ་བའི ་
འབྲས་བུ་དམིགས་པའོ། ༧ གཉིས་པ་ལྟར་སྣང་ལ་གཉིས་ཏེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་
བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི། གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་ལྟར་སྣང་
ཡི ན ། ཞེ ས ་པས་ནི ་ སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པར་མི ་ ནུས་པའི ་ གཏན་
ཚིགས་དེ། རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། །འགལ་དང་མ་ངེས་མ་གྲུབ་གསུམ། ཞེས་པས་ནི། རྟགས་ལྟར་
སྣང་ལ་དབྱེ་ན། འགལ་བའི་རྟགས་དང་། མ་ངེས་པའི་རྟགས་དང། མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་
གསུམ་མོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། ལོག་རྟོག་སྐྱེད་བྱེད་ལ་འགལ་རྟགས་དང་། ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་བྱེད་ལ་མ་

ངེས་པའི་རྟགས་དང་། མ་རྟོགས་པ་སྐྱེད་པའི་ཆ་ནས་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་གསུམ་དུ་
འབྱེད་དོ། །དབྱེ་དོན་ནི། བྱས་པས་རྟག་པ་སྒྲུབ་ན་འགལ་རྟགས། རྩོལ་བྱུང་སྒྲུབ་ན་མ་ངེས་པ།
ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་ན་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་པས། སྤྱི་རིགས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་བྱེ་
བྲག་ངོ་བོ་ཐ་དད་དང་ཅི་རིགས་སུ་ཡོད་དོ། །གྲངས་ནི་རྟགས་ལྟར་སྣང་གཞིར་བྱས་ལ། མི་
མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཞུགས་པ་ནི་འགལ་རྟགས་སུ་ངེས། གཉིས་ཀ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་མ་ངེས་
པའི ་ རྟགས་སུ་ངེ ས ། ཤེ ས ་འདོ ད ་ལ་མ་དམི ག ས་པ་ནི ་ མ་གྲུབ་པའི ་ རྟགས་སུ་ངེ ས ་པའོ །
།གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སྟེ། འགལ་བའི་དང་། མ་ངེས་པའི་དང་། མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་
སོ ། ༧ དང་པོ ་འགལ་བའི་ རྟགས་ནི། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་ཡི། གཏན་ཚིགས་བཀོ ད ་པ་
འགལ་བའི་རྟགས། ཞེས་པས་ནི། དེ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་
དེ། འགལ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་སྒྲ་བོན་ཅན། རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་
བུའོ ། །རང་བཞི ན ་འབྲས་བུ་རྣམ་པ་གཉི ས ། ཞེ ས ་པས་ནི ། འགལ་རྟགས་ལ་དབྱེ ་ ན། རང་
བཞིན་གྱི་སྒོ་ནས་འགལ་བའི་རྟགས་དང་། འབྲས་བུའི་སྒོ་ནས་འགལ་བའི་རྟགས་གཉིས་སོ།
།དང་པོ་ནི། རྟག་སྟེ། དུ་བ་ཡིན་པའིཕྱིར། ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། མེ་མེད་དེ། དུ་
བ་ཡོད་པའིཕྱིར་ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འགོད་པ་ཞེས་པའི་གཞུང་ཚིག་ནི་མཛེས་རྒྱན་ཡིན་
ནོ། །གཞན་གྱིས་འགལ་རྟགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་དང་དབྱེ་བ་མང་དུ་བཤད་ཀྱང་འདིར་འདུས་པར་
བལྟའོ། ༧ གཉིས་པ་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ནི། རྣལ་ལྡོག་གང་ཡང་མ་ངེས་པའི། དེ་བཞིན་དེ་ནི་
མ་ངེས་རྟགས། ཞེས་པས་ནི། དེ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་རྣལ་ལྡོག་གང་ཡང་མ་ངེས་པའི་གཏན་
ཚིགས་དེ། མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་སྒྲ་བོན་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། གཞལ་བྱ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འགོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། མ་
ངེས་པའི་རྟགས་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་དང་། ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཐུན་མོང་དངོས་དང་ལྷག་ལྡན་ནོ། །ཞེས་པས་ནི། ཐུན་མོང་གི་མ་
ངེས་པའི་རྟགས་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། དངོས་ཀྱི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་དང་། ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་
ངེས་པའི་རྟགས་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་འགོད་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡང་དག་དང་ནི་འགལ་བ་ཡི། སྒོ་ནས་ལྷག་ལྡན་དེ་
ཡང་གཉིས། ཞེས་པས་ནི། ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། ཡང་དག་གི་
ལྷག་ལྡན་གྱི་རྟགས་དང་། འགལ་བའི་ལྷག་ལྡན་གྱི་རྟགས་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་པོ་ཆེའི་

སྐྱེས་བུ་བོན་ཅན། ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་ཏེ། ངག་སྨྲ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་འགོད་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་
པ་ནི ། ལམ་ཆེ འ ི་ སྐྱེས་བུ་བོན་ཅན། ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་ཏེ། ངག་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོ ད་པ་
བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ངོར། ཡང་དག་གི་ལྷག་
ལྡན་དང་། འགལ་བའི་ལྷག་ལྡན་ཡིན་གྱི། སྤྱིར་ཡང་དག་དང་འགལ་བའི་ལྷག་ལྡན་དུ་བཞག་
པ་ནི་དཀའ་འོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་ལེགས་པར་སེམས་སོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། དངོས་ཀྱི་མ་ངེས་
པའི་རྟགས་དང་། ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཕལ་ཆེར་ཕན་ཚུན་ཡིན་མིན་གྱི་མཚུངས་
སོ། །གཞན་ཡང་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ཁྱབ་བྱེད་དུ་
འཇུག་པ་དང་། མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་མཐོང་བ་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་
མ་མཐོ ང ་བ་ལ་སོ ག ས། མང་དུ་ཕྱེ ་ བ་རྣམས་ཀྱི ་ རྣམ་བཤད་ནི ། འགྲོ ་ མགོ ན ་བློ ་ གྲོ ས ་ཀྱི ས ་
མཛད་པའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལ་བལྟ་བར་བྱའོ། །
༧ གསུམ་པ་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ནི། བཀོད་བཞིན་མ་དམིགས་མ་གྲུབ་རྟགས། ཞེས་པས་ནི།
ཇི་ལྟར་བཀོད་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་འདོད་བོན་ཅན་ལ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་
དེ། མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། མིག་ཤེས་ཀྱི་བལྟ་བྱ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འགོད་པ་བཞིན་ནོ། །ངོ་བོ་མེད་དང་མཐུན་པ་མེད། དེ་བཞིན་ཤེས་
འདོད་ཐེ་ཚོམ་དང་། ཐ་དད་མེད་སོགས་རྣམ་པར་དབྱེ། ཞེས་པས་ནི། མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ལ་
དབྱེ་ན། རྟགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མེད་ན་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྟགས་བོན་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་བཀོད་ཚུལ་
དང་མཐུན་པར་མེད་ན་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཤེས་འདོད་མེད་ན་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་
མ་གྲུབ་པ་དང་། ཐ་དད་མེད་ན་མ་གྲུབ་པ་དང་། ལ་སོགས་ཞེས་པ་བོན་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་མེད་
ན་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ལ་སོགས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱེས་བུ་འདི་བོན་ཅན། ན་བ་ཡིན་ཏེ། རི་བོང་
གི་རྭས་བརྡུང་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། མིག་
ཤེས་ཀྱི་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། སྒྲ་བོན་ཅན། མཉན་བྱ་
ཡིན་ཏེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་སྒྲ་མཉན་བྱ་ལ་སོགས་ཤེས་འདོད་
མེད་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་འགོད་པའོ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཤེས་འདོད་བོན་ཅན་ལ་ཐེ་
ཚོམ་ཟ་ན་མ་གྲུབ་པ་དང་། གཞི་རྟགས་འབྲེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི།
ཤ་ཟའི་ང་རོ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒྲ་
བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། ཤ་ཟའི་ཚད་མས་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་
ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་ངོར་འགོད་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། སྒྲ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུ། གཞི་རྟགས་ཐ་དད་མེད་ན་མ་གྲུབ་པ་དང་། སྒྲ་བོན་ཅན།

སྒྲ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུ། གཞི་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་བོན་ཐ་དད་མེད་ན་
མ་གྲུབ་པ་དང་། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུ། བསྒྲུབ་བྱ་
དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཐ་དད་མེད་ན་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་སོ། །དྲུག་པ་ནི། བདག་དང་རི་བོང་གི་རྭ་
ལ་སོགས་པ་རྣམས་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་སོ། །དེ་ལས་
རྒྱས་པ་ནི་འགྲོ་མགོན་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལ་སོགས་སུ་བལྟ་བར་བྱའོ། ༧ གཉིས་པ་བྱེད་
ལས་ནི། མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཐེ་ཚོམ་དང་། རྗེས་དཔག་ཚད་མ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར། ཞེས་པས་
ནི། མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱིས་ཡུལ་ལ་མ་རྟོགས་པའི་བློ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ལ། འགལ་བའི་
རྟགས་ཀྱིས་ཡུལ་ལ་ལོག་རྟོག་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ལ། མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་ཡུལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་
བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ལ། ཡང་དག་པའི་རྟགས་ཀྱིས་ཡུལ་ལ་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་བསྐྱེད་པར་
འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་གཙོ་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་བརྗོད་པའོ། །དེ་ནི་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་ཕལ་
ཆེར་གྱི་ལུགས་བཀོད་པའོ།། ༧ གཉིས་པ་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ལ་གཉིས་ཏེ། ངོ་བོ་དང་།
ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བ་རང་གིས་རྟོགས་པའི་དོན། གཞན་ལ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡི།
ངག་ནི་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གོ །ཞེས་པས་ནི། རྒོལ་བ་རང་གིས་རྟོགས་པའི་དོན་གཞན་གྱི་
རྒོལ་བ་ལ་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་ངག་དེ། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་རྒོལ་
བས་ཕྱི་རྒོལ་ལ་སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པའི་ངག་ལྟ་བུའོ། །ཕྱི་རྒོལ་
གྱི་རྒྱུད་ལ་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་བསྐྱེད་པའི་ཆ་ནས་རྗེས་དཔག་བཏགས་པ་སྟེ། འབྲས་མིང་རྒྱུ་
ལ་བཏགས་པའོ། །གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ཅེས་པའི་སྒྲ་ཡང་དེའི་སྒོ་ནས་སྨོས་སོ། ༧ གཉིས་པ་
ཁྱད་པར་ལ་གཉིས་ཏེ། དངོས་དང་། དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། གང་གིས་རྩོད་པའི་
གང་ཟག་དང་། ཇི་ལྟར་རྩོད་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་བྱེད་སུན་འབྱིན་ཤན་
འབྱེད་པ། བརྗོད་པ་གཙོ་བོར་ཁས་ལེན་པ། རྒོལ་དང་ཕྱི་རྒོལ་དཔང་པོའོ། །ཞེས་པས་ནི། སྒྲུབ་
བྱེད་ཡང་དག་བརྗོད་པ་གཙོ་བོར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་དེ། རྒོལ་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་
ཕྱི་རྒོལ་ལ། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པའི་སྐྱེས་བུ་ལྟ་བུའོ། །གཞུང་
ལས། བྱེད་པའི་མཆོག་གྱུར་སྐྱེས་བུ་ནི། ཐབས་ལ་མཁས་པས་འགྲོ་བ་འདྲེན། ཐེ་ཚོམ་སྒྲོས་གླེང་
རྩོད་ལ་མཁས། གཞི་ཚིག་དོན་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིས། ངན་སོང་སྒོ་གཅོད་ཐར་ལམ་འབྱེད། ཅེས་
གསུངས་སོ། །སུན་འབྱིན་ཡང་དག་བརྗོད་པ་གཙོ་བོར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་དེ། ཕྱིར་རྒོལ་
གྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་རྒོལ་བ་ལ་གཞལ་བྱ་ནི་སྒྲ་ལ་སོགས་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་
རྟགས་མིན་ཏེ། དེའི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་འགོད་པའི་སྐྱེས་བུའོ། །གཞུང་ལས།
གང་ཞི ག ་སྒྲོ ས་རྩོད ་མཆོག ་གྱུར་པས། ཐེ་ ཚོམ་གག་སེལ་ཞུ་ལ་བརྩོན། བཀའ་སྒྲོས་བདེ ན ་

ཉམས་སྡུད་ལ་མཁས། རྩོད་པས་ལོག་རྟོག་འཇོམས་པར་བྱེད། རྩོད་དུས་ངག་འཇམ་གཟི་
མདངས་ལྡན། རང་དབང་མངོན་གྱུར་གཞན་དབང་བཀྲོལ། དེ་ནི་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་སྟེ། ཞེས་
གསུངས་སོ། །རྒོལ་བ་གཉིས་ཀྱི་བདེན་རྫུན་ཤན་འབྱེད་བརྗོད་པ་གཙོ་བོར་ཁས་ལེན་པའི་
གང་ཟག་དེ། དཔང་པོའི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་ངག་མ་ནོར་བར་བརྗོད་
པའི་དཔང་པོ་ལྟ་བུའོ།།གཞུང་ལས། གང་ཞིག་དྲང་རྒན་མཆོག་གྱུར་པ། གོ་བས་བདེན་རྫུན་
གོ་མི་ལྡོག །རྩོད་གཉིས་དོན་རྟོགས་གསོང་པོར་སྨྲ། ལུང་རིག་གཏན་ཚིགས་དཔེ་ཡིས་བསྒྲུབ།
དཔེ་དང་དཔང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ། །རྒོལ་བའི་ངག་ལ་རྣམ་པ་གསུམ། དམ་
བཅའ་སྒྲུབ་བྱེད་སྐྱོན་སྤང་དག ཅེས་པས་ནི། རྒོལ་བའི་ངག་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་སྟེ། དམ་བཅའ་
བརྗོད་པའི་ངག་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་བརྗོད་པའི་ངག་དང་། སྐྱོན་སྤོང་བརྗོད་པའི་ངག་དང་
གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་རྒོལ་ལ། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་ཅེས་བརྗོད་པའི་ངག་བཞིན་ནོ།
།གཉིས་པ་ནི། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། སྒྲ་དབང་ཕྱུག་གིས་བྱས་
པར་གྱུར་ཏེ ། བྱས་པའི ་ ཕྱི ར ་ཞེ ས ་པ་བཞི ན ་ཁྱབ་པ་ལྟར་སྣང་བསྒྲི ག ་པར་བྱེ ད ་པའི ་ ངག་
བཞིན་ནོ། །ཕྱིར་རྒོལ་དྲི་དང་སུན་འབྱིན་བརྗོད། ཅེས་པས་ནི། ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ངག་ལ་དབྱེ་ན། དྲི་
བ་བརྗོད་པའི་ངག་དང་། སུན་འབྱིན་བརྗོད་པའི་ངག་གོ །དང་པོ་ནི། རྒོལ་བ་ལ་སྒྲ་རྟག་
གམ་མི་རྟག་ཅེས་སོགས་དྲི་བའི་ངག་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། གཞལ་བྱས་ནི་གང་ཟག་གི་
བདག་ཤེས་བྱར་འགྲུབ་མིན་ཏེ། འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་
བརྗོད་པའི་ངག་བཞིན་ནོ། །དཔང་པོས་བཟློས་དང་ཤན་ཡང་འབྱེད། ཅེས་པས་ནི། དཔང་
པོའི་ངག་ལ་དབྱེ་ན། རྩོད་ངག་ཟློས་པའི་ངག་དང། ཤན་འབྱེད་བརྗོད་པའི་ངག་གཉིས་སོ།
།དང་པོ་ནི། རྒོལ་བ་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་ངག་རྣམས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་རྗེས་ཟློས་བརྗོད་པའི་
ངག་གོ །གཉིས་པ་ནི། དཔེ་དང་དོན་མ་ནོར་བའི་སྒོ་ནས། ཕམ་རྒྱལ་ཤན་འབྱེད་པའི་ངག་
རྣམས་སོ། །རྩོད་ངག་མང་ཡང་དེ་བདུན་དུ་འདུས་སོ། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་ཤན་འབྱེད་པ།
ལྟར་སྣང་བརྗོད་པ་ཚར་གཅོད་གནས། ཞེས་པས་ནི། འོ་ན་ཚར་གཅོད་པའི་གནས་གང་ཞེ་ན།
རྒོལ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་བརྗོད་པ་ནི། རྒོལ་བ་ཚར་གཅོད་པའི་གནས་སོ། །དེ་ནི་ཕྱི་རྒོལ་
ལ། སྒྲ་བོན་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་བརྗོད་པའི་སྔ་རྒོལ་
བཞིན་ནོ། །རྒོལ་བ་ལ་སྔ་རྒོལ་ཞེས་བརྗོད་པ་ནི་བརྡ་གསར་ལུགས་སོ། །གཞུང་ལས། དོགས་
བཅས་ཐེ་ཚོམ་མི་སེལ་ཞིང་། བཀའ་སྒྲོས་བདེ་ཉམས་མི་སྡུད་པར། རྩོད་ངན་སྡང་པས་ཕ་
རོལ་སྨོད། རང་རྒྱལ་འདོད་ལ་ཆཊ་ཞེན་ཞིང་། བག་མེད་གཟུ་ལམ་འགལ་བར་སྨྲ། ཚད་མར་
མ་གྱུར་རྩོད་སྨྲས་པས། མཁས་པས་ཁྲེལ་ཞིང་ཡ་ག་འདུ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་སུན་

འབྱིན་ལྟར་སྣང་བརྗོད་པའི། ཕྱི་རྒོལ་ཚར་གཅོད་པའི་གནས་སོ། །དེ་ནི་རྒོལ་བས། སྒྲ་བོན་
ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བརྗོད་པའི་ཚེ། སྒྲ་བོན་ཅན། དབང་ཕྱུག་
གིས་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སུན་འབྱིན་བརྗོད་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ལྟ་བུའོ། །གཞུང་
ལས། སྒྲོས་རྩོད་དམན་པར་གྱུར་པ་ནི། གཞན་སྨད་སྙམ་ནས་ཕར་དྲིས་པ། རྩོད་པ་ཁས་བླང་
གཡེང་ལ་འཇོག རྩོད་གཞི་མེད་པར་རྩོད་པ་བཟོ། དྲི་སྐལ་མེད་པར་གལ་དུ་རྩོད། ཐལ་རྡེབ་
ཚིག་ངན་གླང་པོ་ཡིས། ངན་སོང་གནས་སུ་གཞན་འདེབས་བྱེད། ཅེས་གསུངས་སོ། དཔང་
པོས་ཤན་འབྱེད་ལྟར་སྣང་བརྗོད་པ་ནི་དཔང་པོ་ཚར་གཅོད་པའི་གནས་སོ། དེ་ནི་ཕྱོགས་
རིས་དང་རྨོངས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕམ་རྒྱལ་གོ་ཟློག་པ་ལྟ་བུའི་དཔང་པོ་འགའ་ཞིག་བཞིན་
ནོ། །གཞུང་ལས། དམན་གྱུར་དེ་ཡིས་དཔང་བྱས་པས། ལོག་པར་གཅོད་དང་ཇི་ནར་འཇོག
མི་འདྲ་ལོག་པར་དཔེར་འཇོག་ཅིང་། དཔེ་མེད་དཔེ་ལ་ལྡབ་སྨྲ་བྱེད། དཔེ་ལ་དཔེར་མཚོན་
བསྒྲུབ་བྱ་སྟོར། དཔེ་དང་དཔང་པོ་གྱུར་མ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ ནི་དཔང་པོ་
ལ་ཚར་གཅོད་མེད་པར་འདོད་པའི་ལུགས་ཀྱང་ཡོད་དེ་དཔྱད་པར་མཛོད་ཅིག ༧ གཉིས་པ་
ཇི་ལྟར་རྩོད་པའི་རང་བཞིན་ལ་གསུམ། སྒྲུབ་ངག་དང་། སུན་འབྱིན་དང་། ཐལ་འགྱུར་གྱི་
རྣམ་བཞག་གོ །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་འགོད་འདོད་པ་བསྒྲུབ་ནུས་པའི། ཚིག་ནི་སྒྲུབ་ངག ཅེས་པས་
ནི། རྒོལ་བ་རང་གི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག འདོད་དོན་བསྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་
ལྷག་ཆད་མེད་པའི་ཚིག་དེ། སྒྲུབ་ངག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་གང་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ།
དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །སྒྲ་ཡང་བྱས་སོ། །ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །སྒྲུབ་ངག་དང་།
རྟགས་ཚིག གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ནི་རྣམ་གྲངས་པ་ཡིན་སྨྲ་བ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་དང་།
དངོས་མེད་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ། ཞེས་པས་ནི་སྒྲུབ་ངག་ལ་དབྱེ་ན། དངོས་པོ་བསྒྲུབ་པའི་
སྒྲུབ་ངག་དང་། དངོས་མེད་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་དང་། ལ་སོགས་ཞེས་པའི་ཤུགས་ལས་
དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བར་བྱའོ། །དང་པོ་ནི། དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་
ན་དངོས་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་བྱས་སོ།
།ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། གང་དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་ཡིན་ན་དངོས་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ།
དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ། །བདག་མེད་ནི་དོན་བྱེད་ནུས་པས་སྟོང་ངོ་། །ཞེས་བརྗོད་པ་
བཞིན་ནོ། །མི་ནུས་ཚིག་ནི་ལྟར་སྣང་ངོ། །ཞེས་པས་ནི། རྒོལ་བ་རང་གི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་
དུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག འདོད་དོན་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཚིག་དེ། སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་
ཉིད། དེ་ནི་སྒྲ་བོན་ཅན། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའོ། །དོན་བློ་སྒྲ་ཡི་ཁྱད་པར་གསུམ།
ཞེས་པས་ནི། དོན་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་དང་། བློ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་

དང་། སྒྲ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། གང་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་
ན་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒྲ་ནི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་
ནོ། །བློ་སྐྱོན་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཏེ། གང་ངག་སྨྲ་བ་ཡིན་ན་འདོད་ཆགས་
དང་ལྡན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་ལམ་པོ་ཆེའི་མི་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ལམ་པོ་ཆེའི་མིའི་ཤེས་རྒྱུད་
བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ངོར་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། བྱས་པའི་ཕྱིར། སྒྲ་
ནི་མི་རྟག་སྟེ། བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པའིངག་ལྟ་བུའོ། ༧ གཉིས་པ་སུན་འབྱིན་ནི། འདོད་པ་
འགོག་བྱེད་འགོག་ནུས་པའི། ཚིག་ནི་སུན་འབྱིན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པས་ནི། ཕ་རོལ་གྱི་ལོག་
རྟོག་གི་འདོད་དོན་འགོག་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག འདོད་དོན་འགོག་ནུས་ཀྱི་ཚིག་དེ།
སུན་འབྱིན་གྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་སྒྲ་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་
དམ་བཅའ་བའི་ངོར། དུང་གི་ཁ་དོག་བོན་ཅན། རྟག་སྟེ། མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཞེས་བརྗོད་པའི་ཚིག་ལྟ་བུའོ། །དོན་དང་བརྗོད་ཚུལ་སྒོ་ནས་ནི། ཞེས་པས་ནི། སུན་
འབྱིན་ལ་དབྱེ་ན། དོན་སུན་འབྱིན་པ་དང་། བརྗོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་དོན་སུན་འབྱིན་པ་ལ་
གསུམ་ཏེ། དོན་སྐྱོན་དང་། སྒྲ་སྐྱོན་དང་། བློ་སྐྱོན་སུན་འབྱིན་པའོ། །བརྗོད་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ།
རྣལ་མ་དང་། ཐལ་བ་བརྗོད་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་སྒྲ་རྟག་པར་
བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དམ་བཅའ་བའི་ངོར། སྒྲ་བོན་ཅན། རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་
རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ངག་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། དེའི་ངོར་སྒྲ་བོན་ཅན། མིག་
ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ངག་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་ཀྱང་
གང་སུན་འབྱིན་ན་དོན་དང་ཡུལ་གྱིས་བསྡུས་པའི་སྐྱོན་སུན་འབྱིན། གང་གིས་ན་བརྗོད་ཚུལ་
གྱི་སྒོ་ནས་སུན་འབྱིན། ཞེས་པ་གཉིས་སུ་འདུས་པར་ལྟའོ། །མི་ནུས་པ་ནི་ལྟར་སྣང་ངོ་། །ཞེས་
པས་ནི། ཕ་རོལ་གྱི་ལོག་རྟོག་གི་འདོད་དོན་འགོག་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག འདོད་དོན་
འགོག་མི་ནུས་པའི་ཚིག་དེ། སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ནི་བྱས་པ་སྒྲ་རྟག་པར་
བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དམ་བཅའ་བའི་ངོར། སྒྲ་བོན་ཅན། རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་
ངག་བཞི ན ་ནོ ། །དེ འ ི ་ དབྱེ ་ བ་འདི ར ་མི ་ སྤྲོ ་ ཞེ ས ་པས་ནི ། སུན་འབྱི ན ་ལྟར་སྣང་གི ་ དབྱེ ་ བ་
འདིར་མི་བཤད་དེ། མཐའ་ཡས་པར་ཡོད་པས་བཤད་ཀྱིས་ལང་བ་དཀའ་ཞིང་དོན་ཆུང་ལ་
བྱ་བ་དཀའ་བ་དང་གོ་སླ་བས་སོ། ༧ གསུམ་པ་ཐལ་འགྱུར་ལ་གསུམ། དངོས་དང་། བསལ་བ་
དང་། ལན་གྱིས་འདེབས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱོན་བརྗོད་ངག་ནི་ཟློག་མི་ནུས། ཐལ་འགྱུར་
ཉིད་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། ཕ་རོལ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་པ་ལན་གྱིས་ཟློག་པར་མི་ནུས་
པའི་ཐལ་ངག་ཏུ་དམིགས་པ་དེ། ཐལ་འགྱུར་གྱི་མཚན་ཉིད། འཁོར་གསུམ་ཚང་བའི་ཐལ་

འགྱུར་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་བདུན། ཞེས་པས་ནི། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། རྟགས་ཁྱབ་
གཉི ས ་ཀ་ཁས་བླང་གི ས ་གྲུབ་པ་ལ་བསལ་བ་ཁས་བླང་དང་འགལ་བ་དང་། ཚད་མས་
བསལ་བ་གཉིས། རྟགས་ཚད་མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླང་གིས་གྲུབ་པ་ལ་བསལ་བ་ཁས་བླང་
དང་འགལ་བ་དང་། ཚད་མས་བསལ་བ་གཉིས། ཁྱབ་པ་ཚད་མ་རྟགས་ཁས་བླང་གིས་གྲུབ་
པ་ལ། བསལ་བ་གོང་བཞིན་གཉིས། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ། བསལ་བ་
ཁས་བླང་དང་འགལ་བ་དང་བདུན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པ་དང་། མི་འཕེན་པ་
ཡི་རྣམ་དབྱེ་བཤད། ཅེས་པས་ནི། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་
དང་། མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་མཚན་ཉིད་རྣམ་གྲངས་དང་། འཕེན་པ་ལ་རང་རིགས་
འཕེན་པ་དང་། གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་རྣམ་དབྱེ་བཤད་པ་དེ་དག་ནི། འགྲོ་མགོན་བློ་གྲོས་
ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལ་བལྟ་བར་མཛོད་ཅིག ༧ བཟློག་པར་ནུས་ན་
ལྟར་སྣང་ངོ་། །ཞེས་པས་ནི། ཕ་རོལ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་པའི་ལན་གྱིས་བཟློག་པར་
ནུས་པའི་ངག་དེ། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ཡང་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཤད།
ཅེས་པས་ནི། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྟགས་ཁོ་ནར་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་
ཁོ་ནར་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་
དང་། གཉིས་ཀ་ཁས་བླང་གིས་གྲུབ་པ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་དང་། རྟགས་ཚད་མ་དང་
ཁྱབ་པ་ཁས་བླང་གིས་གྲུབ་པ་ལ་འདོད་ལན་ཐེབས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཚད་མ་དང་རྟགས་
ཁས་བླང་གིས་གྲུབ་པ་ལ་འདོད་ནུས་དང་བདུན་དུ་བཤད་པའི་རྣམ་དབྱེ་གོང་བཞིན་དུ་
གཞན་ལ་བལྟ་བར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཐལ་འགྱུར་གྱི་དབྱེ་བ་ནི། གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་
ཐལ་འགྱུར་ནི་འཁོར་གསུམ་ཀ་ལ་ལན་མི་ཐེབས་པ་སྟེ། ཁས་བླང་དང་ཚད་མས་སྒོ་ནས་གྲུབ་
པའི་དབྱེ་བ་རྣམས་དེ་ལས་གྱེས་པ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གོ །གཞུ་མོ་རྒྱུན་ཆད་ཞེས་བྱ་
བའི་ཐལ་འགྱུར་ཅེས་བྱ་བ་ནི། བོན་ཅན་མ་བཀོད་པའི་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། མཚོན་ཆ་
འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཐལ་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ཁྱབ་པ་མེད་པ་དང་། རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ཀྱི་ཐལ་
འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་འདོད་ནུས་པ་རྣམས་ནི་ལྟར་སྣང་ངོ་། །ཐལ་འགྱུར་གྱི་དབྱེ་བ་རྣམས་འདིར་
འདུས་པར་ལྟའོ། ༧ གཉིས་པ་བསལ་བ་ནི། དམ་བཅའ་ལ་གནོད་སེལ་བྱེད་པའི། བློས་གྲུབ་པ་
ནི་བསལ་བ་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། དམ་བཅའ་བའི་གཞི་ལ་དམ་བཅའ་བ་དང་ཚད་མས་གནོད་
པའི་འགལ་བ་སེལ་བྱེད་ཀྱི་བློས་གྲུབ་པ་དེ། བསལ་བའི་མཚན་ཉིད། ལུང་རིགས་ཚད་མ་ཁས་
བླང་ངོ་། །ཞེས་པས་ནི། བསལ་བ་ལ་དབྱེ་ན། དབྱེ་གཞི་བསལ་བ་ཙམ་མོ། དབྱེ་ངོ་ནི། ལུང་གི་
བསལ་བ་ནི། རྣམ་མཁྱེན་མེད་པར་ཁས་བླང་པ་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡི། ཡེ་ཤེས་

ཉི ད ་ཀྱི ་ མཚན་ཉི ད ་ནི ། ཀུན་གསལ་དོ ན ་རྟོ ག ས་མཚན་ཉི ད ་འཛི ན ། ཞེ ས ་པས་བསལ་ན་
གནོད་པ་ལྟ་བུའོ། །མངོན་སུམ་ཚད་མས་བསལ་བ་ནི། སྒྲ་མཉན་བྱ་མ་ཡིན་པར་དམ་བཅས་
པ་ལ། སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་བསལ་བ་ལྟ་བུའོ། །རྗེས་དཔག་ཚད་མས་བསལ་བ་ནི། སྒྲ་
རྟག་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་ངེས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་བསལ་བ་ལྟ་བུའོ།
།ཁས་བླང་གི ས ་བསལ་བ་ནི ། སྒྲ་རྟག་པར་ཁས་བླང་པ་ལ། སྒྲ་མི ་ རྟག་པར་ཁས་བླང་ན་
བསལ་བ་ལྟ་བུའོ། །བྱེ་བྲག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྣམས་འདིར་འདུས་སོ། ༧ གསུམ་པ་ལན་གྱི་ཚུལ་
ནི། རྟགས་ཁྱབ་བསལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི། ཐལ་འགྱུར་ལན་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། ཞེས་པས་ནི།
རྟགས་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་དང་། ཁྱབ་པ་ལ་ལན་འདེབས་པ་དང་། བསལ་བ་ལ་ལན་
འདེ བ ས་པའི ་ ཁྱད་པར་གྱི ་ སྒོ ་ ནས། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་ལ་ལན་འདེ བ ས་ཚུལ་རྣམ་པ་
གསུམ་དུ་ངེས་སོ། །བྱེ་བྲག་གི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་འགལ་བ་དང་། རྟགས་སྔ་
ཟུར་དང་ཕྱི་ཟུར་མ་གྲུབ་པའི་ལན་རྣམས་འདིར་འདུས་སོ། །ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མ་ནུས་ན།
སྨད་དང་ཁོ ང ་ཁྲོ ་ བྱེ ད ་པ་བླུན། ཞེ ས ་པས་ནི ། ཕ་རོ ལ ་གྱི ་ ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལན་གྱི ས ་
བཟློ ག་པར་མ་ནུས་པའི་ སྐབས་སུ། རྒོལ་བའི་གང་ཟག་དང་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྨོད་པ་དང་།
ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེ་བ་དང་། གཡོ་རྒྱུ་དང་། ཀུ་རེ་དང་བཞད་གད་ལ་སོགས་ཀྱིས་རིག་པ་སུབ་པ་ནི།
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་བློ་གཏད་མེད་པའི་བླུན་པོ་འཇིག་རྟེན་འདི་སྣང་པའི་གང་ཟག་གི་ལུགས་
སོ། །བསྟོད་དང་རྗེས་འབྲང་དམ་པའི་ལུགས། ཞེས་པས་ནི། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལན་གྱིས་
བཟློག་པར་མ་ནུས་ན། རྒོལ་བ་པོ་དང་གྲུབ་མཐའ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་པ་དང་། རྗེས་སུ་
འབྲང་ཞིང་ངེས་ཤེས་ལ་སོགས་བསྐྱེད་པ་ནི། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སོགས་ལ་གཅེས་སྤྲས་སུ་བྱེད་
ཅིང་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་མཛད་པའི་དམ་པ་འཕགས་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་
ནོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི་ཁོ་བོས་ཐོས་པའི་རང་གཞན་གྱི་ཚད་མའི་བཀའ་དང་བཀའ་རྟེན་
དང་། ཞལ་འགྲི མ ས་པའི ་ ཚད་ལྡན་གྱི ་ བཤེ ས ་གཉེ ན ་ཀུན་གྱི ས ་གསུངས་སོ ། །རི ག ས་པས་
དཔྱད་ཀྱང་དེ་ལྟར་འདུག་པར་མཐོང་ངོ་། ༧ གཉིས་པ་དགོས་པ་ནི། ལོག་རྟོག་སྒྲོས་འདོགས་
བཟློག་པ་དང་། བསྔགས་པ་ཁོང་དུ་ཚུད་པ་ལ། ཚར་གཅོད་པ་དང་རྗེས་འཛིན་འཇུག རྩོད་
པའི་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ལ་སོགས་མ་
རྟོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་བློ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་དང་བྱེད་ལས་བཟློག་
པའི་ཆ་ནས་ཚར་གཅོད་འཇུག་ཅེས་བྱ་ལ། བརྗོད་བྱའི་དོན་མ་ནོར་བསྔགས་ཤིང་གྲུབ་མཐའ་
བཟང་པོ་ཁོང་དུ་ཚུད་པའི་ཆ་ནས་རྗེས་འཛིན་འཇུག་པ་ནི། མཁས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་
ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་བཞག་གོ །དེས་ན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་ནི་དམ་པའི་སྤྱོད་པ་

ཡིན་པ་ཁོ་བོས་མཐོང་ངོ་། །ལྟ་སྤྱོད་སྒོམ་པ་དམ་ཚིག་འཕྲིན་ལས་ལ་སོགས་ལམ་ཁྱད་པར་
ཅན་ལ་འཇུག་ཅིང་མ་ནོར་བར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་གནད་ཡིན་ཏེ། དེ་
མེད་ན་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པའི་ཐབས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་ཚར་གཅོད་
དང་རྗེས་འཛིན་གཉིས་ལས་འབྱུང་དགོས་ལ། དེ་མ་ནོར་བ་ནི་རྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་
འབྱུང་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་བརྟགས་བཅད་བསྲེག་པའི་གསེར་བཞིན་ནོ། །རྩོད་པ་ཁྱད་པར་
ཅན་གྱིས་མ་ཟིན་པའི་གོ་བ་ལ་ཡང་དག་པའི་དོན་སྤྱི་འཆར་བ་དཀའ་ཏེ། ལོང་བ་ལྷ་ཁང་དུ་
ཕྱིན་པའི་ལག་ཏུ་རྫས་ཁྲ་བོ་གཏད་པ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རྩོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་འདི་
ཉིད་ཡོད་པས། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་
ཞེན་པར་མཛོད་ཅིག ཁོ་བོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གོ་བ་ལ་བསྟེན་ནས། མཁས་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་
གསུང་གི་སྙིང་པོ་རྣམས། འོ་མ་ལས་མར་ཕྱུང་བའི་ཚུལ་དུ། གྲུབ་མཐའ་མཐུན་མི་མཐུན་སྣ་
ཚོགས་ཡོད་པའི་ནང་ནས། སྤྱི་རྒྱུག་མང་པོ་གྲགས་པ་དང་། བློ་གསར་པའི་གོ་བདེ་བ་རྣམས།
བློ་དམན་གྱི་དོན་དུ་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་དོ། །ཁ་ཅིག་གིས་འཆད་རྩོད་ལྷུར་ལེན་གྱི་བོན་རྣམས་
དང་། དེར་སྤྱོད་པའི་གང་ཟག་ལ་རྨོངས་པའི་ཀུན་ནས་བསླང་ནས་ཆགས་སྡང་གི་སྒོ་ནས་
སྨད་པ་དང་། འབྲས་བུ་མེད་ཅེས་སྨྲ་བ་ཡོད་དེ། ཚེ་འདིར་བླུན་ལ་ཕྱི་མར་ངན་སོང་གི་སྡུག་
བསྔལ་ལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་རིགས་ཡིན་པས། དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་
གྱིས་གཟིགས་ནས་བདེ་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བཀོད་དུ་གསོལ་ཅིག ༧ དགག་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་
མཁས་པ་ཡི། སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་བསྟོད་འོས་ཏེ། བདེ་ཆེན་ལམ་སྟོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི། བསྟན་པ་དེ་
ཡིས་འཛིན་པ་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། རྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ནི། དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་བརྟེན་
དགོས་ཤིང་། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་མ་ཤེས་ན་རྩོད་པ་བབ་ཆོལ་གྱི་ངག་ཏུ་འགྲོ་བས། དགག་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་སྐྱེས་བུ་རྩོད་པ་ལ་ཉེ་བར་འདུན་པའི་རྒོལ་བ་པོ་དེ་ནི། དམ་པའི་
གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད་པར་འོས་ཏེ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
འབྱུང་བའི་ལམ་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་
ཅིང་སྐྱོང་བ་དང་སྤེལ་བར་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ༧ གསུམ་པ་ལེའུ་གྲངས་ཀྱི་
མདོ་བསྡུ་བ་ནི། རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་ལས། མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་བསྟན་པའི་
ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ། །ཞེས་པ་ནི། ཤེས་བྱའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་འབྱེད་པས་ན་རྣམ་འབྱེད་དང་
། ཤེས་འདོད་བློའི་མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་པས་ན་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་སྨོས་སོ། །མངོན་སུམ་
དང་རྗེས་དཔག་ནི་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༧ རང་ལ་རང་གིས་གསལ་འདེབས་ཤིང་། རང་
བས་དམན་ལ་ཕན་སྙམ་ནས། སྒོ་གསུམ་རྣམ་དག་སྦྱོར་བ་ཡིས། བློ་མིག་འབྱེད་པའི་ཚུལ་

འདི་སྦྱར།
༧

རྣམ་རྟོག་བློ་ཡི་དབང་བཙན་གྱིས། འགལ་དང་ནོངས་བ་ཇི་སྲིད་པ། རྟོག་བྲལ་ཡེ་ཤེས་

མཛོད་འཛིན་པའི། བརྩེ་ལྡན་མཁས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ།
༧ འདི་སྦྱར་ལས་བྱུང་དགེ་བ་དེས། མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཇི་སྙེད་ཀྱིས། ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་
མཐའ་ཡས་པ། ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད་ཐོབ་ཤོག
༧ གསལ་བྱེད་འདི་ཡང་རྒྱལ་བ་ཡི། བསྟན་པ་ཇི་སྲིད་གནས་བར་དུ། ཉི་མའི་ཟེར་བཞིན་
ཡོངས་ཁྱབ་ནས། འགྲོ་བའི་བློ་མིག་འབྱེད་པར་ཤོག
རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་རྫོགས་སོ།། །།
༧ རིག་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་རིག་ལྡན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་སྨྲ་ཞིང་སྡེ་སྣོད་རབ་
ཏུ་འཛིན་པའི་བློ་ལྡན་གཤེན་གྱི་དྲང་སྲོང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་བས། དཔལ་ལྡན་
མཁར་སྣའི་དགོན་དུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་དགེའོ།། །།

