༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སཔྟ་ཀ་བྲྀཏི།
བྟོད་སྐད་དུ། སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །མདྟོར་བསྡུས་དྲེ་ིད་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། །སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་གསུང་བ་གང་། །དྲེ་
ལ་ཕྱག་འཚལ་བདུན་ཅུ་པར། །བསན་དྟོན་བདག་གིས་ཡང་དག་དབྲེ། །འདིར་སྟོབ་དཔྟོན་བདག་ིད་ཀིས་ཟབ་
པ་དང་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་དྟོན་རྣམ་པར་ངྲེས་པའི་དབུ་མའི་བསན་བཅྟོས་རྣམས་བརྩམས་པ་
ཡྟོད་མྟོད་ཀི། གཞུང་དང་དྟོན་དག་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཤྲེས་རབ་ཆུང་བ་རྣམས་བ་བར་ངྲེས་པ་འདི་ལ་
ཀུན་ནས་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པ་སྟོང་པ་ིད་བསན་པའི་སྟོད་དུ་གྱུར་ཀང་། དྲེ་ཐྟོབ་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། ྲེ་
བར་སྲེམས་པས་འཇིགས་པ་རྣམས་ལ་སྟོབ་དཔྟོན་གི་ཐུགས་ཀི་རྒྱུད་ཤྲེས་རབ་དང་ཐབས་དང་བརྩྲེ་བའི་རྲེས་
སུ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུན་ཅུས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དྟོན་གྲུབ་པར་གཟིགས་ནས།
མདྟོར་བསྡུས་པས་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ངྲེས་པའི་དྟོན་དུ་སྟོང་པ་ིད་བདུན་ཅུ་པ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་བརྩམས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་
མདྟོར་བསྡུས་པས་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ངྲེས་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དྟོན་ཆྲེན་པྟོ་ཡང་གནས་པ་དང་སྲེ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་སྟོ་
ནས། འཇིག་རྲེན་པས་བདྲེ་བླག་ཏུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རྟོ། །གང་ཞིག་ཐྟོག་མ་མྲེད་པ་ནས་ལྟོག་པའི་ལྟ་བ་ལ་
གྟོམས་པའི་ཕྱིར་བིས་པ་ལྟོག་པར་རྟོག་པའི་དངྟོས་པྟོའ་ི རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གནས་པའི་མཚན་ིད་ལ་
གནས་པ་ལ་ཆགས་པའི་རྲེན་ལ་དངྟོས་པྟོར་ྲེ་བར་བརགས་ལ། དྲེའི་དབང་ལས་བྱུང་བའི་འདྟོད་ཆགས་ལ་
སྟོགས་པའི་ྟོན་མྟོངས་པའི་དབང་ཕྱུག་གཞན་ལ་རག་ལས་ནས་འཇུག་པ་དག་ལས་མི་བྲེད་པར་གནས་པ་ནི་
སྐད་ཅིག་ཀང་མི་རྲེད་ལ། གལ་ཏྲེ་ཡང་ལས་མི་བྲེད་པར་འགྱུར་གང་ན། འདི་ལྟར་ལས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་དྲེའི་
རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་མྲེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ངྲེས་པར་སྲེ་བ་ལྡྟོག་པར་འགྱུར་ན། གང་ཞིག་དང་དྲག་
ཅིང་རྒྱུན་རིང་བའི་མཆྟོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཁྟོན་དུ་འཛིན་པ་དང་འདྟོད་ཆགས་ལ་སྟོགས་པ་ྟོན་མྟོངས་པའི་
དབང་ཕྱུག་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སྲེ་བའི་སྲེ་བྟོ་རྣམས་ལས་མི་བྲེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ལས་ཀི་འབས་བུ་
ཡང་སིད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཡྟོད་པ་ཡང་མི་སིད་དྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་མངྟོན་
པར་ཞྲེན་པ་ནི་བིས་པ་རྣམས་ཀི་དྟོན་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བྟོའ །ྟོ །གནས་པ་འདི་ཡང་རྲེན་ཅིང་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆྟོས་ིད་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་དང་ལྡན་པས་ངྲེས་པར་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་ལ་ལྟྟོས་ལ།
སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་སྟོགས་པ་ནི་གནས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེས་
ན་གནས་པའི་སྟོ་ནས་འདུས་བས་རྣམས་འཆད་པར་གྱུར་བའི་མཚན་ིད་དང་མཚན་གཞི་ལ་སྟོགས་པ་ལ་
དཔྱད་པ་སྟོང་པ་ིད་ལ་མྟོས་པ་རྣམས་ཀི་ཡིད་མགུ་བའི་ཕྱིར་བརྟོད་དྟོ། །གཞན་ཡང་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་
དྟོན་འདི་རྣམས་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ིད་ྲེ་བར་བསན་བཞིན་པའམ་བཟུང་བཞིན་པ་དག་མཚན་གཞི་ལ་ལྟྟོས་
པ་ཁྟོ་ནས་གནས་ལ། མཚན་གཞི་དྲེ་ཡང་མཚན་ིད་མྲེད་ན་མཚན་ིད་ལ་ལྟྟོས་པས་མཚན་གཞི་མྲེད་པའི་
ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པས་བསྡུས་པའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ིད་དག་
མཚན་ིད་ལ་ལྟྟོས་པར་མཚན་གཞིར་གྱུར་པ་གང་དུ་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་རྲེན་འགྲུབ་
པར་ག་ལ་འགྱུར། གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་མ་གྲུབ་པས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ལ། རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་དྲེ་ལས་ལྟོག་པའི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་
ག་ལ་ཡྟོད། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་གྱུར་བ་ལ་ཅི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་དམིགས་པ་ཡྟོད་དམ། དམིགས་པས་བསྲེད་
པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དམིགས་པ་མྲེད་པར་སྲེ་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་མྲེད་ན་འདྟོད་
ཆགས་ལ་སྟོགས་པ་རྲེན་མྲེད་པས་ན་མྲེད་ལ། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་རྩད་ནས་ཕྱུང་ལ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པས་ལས་སྲེད་
པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ལས་མྲེད་ན་དྲེའི་འབས་བུ་མ་འྟོངས་པའི་སྲེ་བ་མི་འབྱུང་བ་དང་། སྔར་སྲེས་པའི་ྲེ་བར་
ལྲེན་པ་ཟད་པས་ྲེར་ལྲེན་མྲེད་དྲེ། ངྲེས་པར་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་དཔྱྟོད་པ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་
སྟོད་དུ་འགྱུར་རྟོ། །ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ལྷས། གང་གི་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་ིད་དང་། །གནས་པ་ལ་སྟོགས་རྣམ་ཤྲེས་
པ། །དྲེ་ཚེ་བླྟོ་ལྡན་ྟོན་མྟོངས་ལ། །ནམ་ཡང་གནས་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་གནས་
པ་ལ་སྟོགས་པ་མྲེད་ན། དྲེ་ལྟ་ན་གང་ཞིག་འདི་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་མ་རིག་པ་མ་ལུས་པ་བལ་བས་མངྟོན་པར་
རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ། དགྲེ་སྟོང་དག་འདུས་བས་ནི་སྲེ་བར་ཡང་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སྟོ། །འགག་
པར་ཡང་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སྟོ། །གནས་པ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་ཡང་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ཇི་ལྟར་དྲེ་
བཞིན་གཤྲེགས་པའི་གསུང་དྟོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །འདི་དག་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
གསུངས་པ་ནི་བདྲེན་ལ། འདི་དག་དྟོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་ཅིས་ན་གང་གི་
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ཕྱིར། །གནས་པའི་སྲེ་འཇིག་ཡྟོད་མྲེད་དམ། །དམན་པའམ་མམ་པའམ་ཁྱད་པར་ཅན། །སངས་རྒྱས་འཇིག་
རྲེན་སྲེད་དབང་གིས། །གསུངས་ཀི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན། །འདིར་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་དང་ཕྱིན་
ཅི་མ་ལྟོག་པའི་ཤྲེས་པའི་དབང་གིས་བདྲེན་པ་གིས་ཏྲེ། ཀུན་རྟོབ་ཀི་བདྲེན་པ་དང་དྟོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་
ཞྲེས་བ་བར་འཕགས་པས་ཐ་སད་མཛད་ལ། འཕགས་པ་འབའ་ཞིག་ཁྟོ་ན་བདྲེན་པ་གིས་རྣམ་པར་འཇྟོག་པར་
མཛད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་པ་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀང་བདྲེན་པ་གིས་ཐ་སད་བྲེད་
དྟོ། །འདི་ལྟར་བདྲེན་པའི་དྟོན་ནི་མི་སང་ལ་སྟོ་བཏགས་པའི་དྟོན་རིགས་པར་ཐ་སད་བྲེད་པ་ལ་འདི་ནི་ཀུན་རྟོབ་
པའྟོ་ཞྲེས་ཐ་སད་བྲེད་དྟོ། །གང་དུ་བདྲེན་པའི་དྟོན་མི་སང་བ་མ་ཡིན་ལ་སྟོ་མ་བཏགས་པའི་དྟོན་རིག་པའི་ཐ་སད་
ལ། དྲེ་ལ་འདི་ནི་དྟོན་དམ་པ་ཁྟོ་ནའྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་འཇྟོག་གྟོ །རྲེ་ཞིག་གང་ལ་འདི་ཀུན་རྟོབ་ཅྲེས་ཐ་སད་བྲེད་པ་
དྲེ་ལ་མི་བདྲེན་པའི་དྟོན་འཇིག་རྲེན་པས་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་ིད་ཀིས་དྲེའི་ཡུལ་ལ་བསམ་པ་གཏང་བར་མི་
བའྟོ། །གང་ཡང་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ལ་བདྲེན་པར་འདྟོད་པ་དྲེ་ཡང་འཕགས་པ་རྣམས་འཇིག་རྲེན་ཀུན་རྟོབ་ཀི་
བདྲེན་པར་བཞྲེད་དྲེ། མྲེད་པའི་དྟོན་ལ་ཐ་སད་འདྟོགས་པ་ལྟར་དྟོན་མྲེད་པ་ིད་དུ་བརྟོད་དྟོ། །དྲེ་ཡང་བརྫུན་པ་
ིད་དུ་རྟོགས་པར་བྲེད་པ། འཕགས་པ་ིད་ཀིས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་འཇིག་རྲེན་པ་རབ་ཏུ་གགས་པའི་
རིགས་པ་ིད་ཀིས་ྲེ་བར་སྟོན་པར་མཛད་དྲེ། དྲེ་ནི་རབ་ཏུ་གགས་པའི་དཔྲེས་མ་གགས་པའི་དྟོན་རྟོགས་པའི་
ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་ནི་འདིར་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་པ་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། ཡང་དག་པའི་དྟོན་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་འཕགས་
པས་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ལ་ཀུན་རྟོབ་ཅྲེས་གསུངས་སྟོ། །ཀུན་རྟོབ་ཀི་ས་ནི་འཇིག་རྲེན་པའི་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་
གངས་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཀུན་རྟོབ་དང་དྟོན་དམ་པའི་དབྲེ་བས་དྲེ་ནི་རྣམ་པ་གིས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིར་དང་ཐ་སད་ཀི་
ཕྱྟོགས་གཅིག་ལ་ཀུན་རྟོབ་ཀི་སས་བརྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །རིགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་འདིའི་དྟོན་ནི་གང་ཞིག་
འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ལ་ཀུན་རྟོབ་ཀི་སས་བརྟོད་ལ། དྲེ་ནི་འདི་ལྟར་གང་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་འདི་ནི་འཇིག་
རྲེན་ཀུན་རྟོབ་སྲེ། དྲེ་ནི་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་འཕགས་པ་ཁྟོ་ན་གསུངས་པར་རིགས་ལ། ཐ་སད་དང་ཀུན་
རྟོབ་ཀི་ས་དག་ཀང་རྣམ་གངས་ིད་དྲེ། དྲེ་ལ་སྟོན་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་སྐད་དུ་མདྟོ་ལས། ཀུན་རྟོབ་ཀི་བདྲེན་པ་གང་ཞྲེ་
ན། ཇི་སིད་དུ་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ཡི་གྲེ་དང་སྐད་ཀིས་སྟོན་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་ན་ཅི་ཞིག་ལ་འདིར་འཇིག་
རྲེན་གི་ཐ་སད་ཅྲེས་བ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་བུད་ཤིང་ལ་བརྲེན་ནས་མྲེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པྟོ་ལ་བརྲེན་ནས་བརགས་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པའི་གང་ཟག་ལ་འཇིག་རྲེན་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །དྲེ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་དང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ་ིད་ཀིས་རྣམ་པ་
གིས་སྟོ། །དྲེ་ལ་དབང་པྟོ་མས་པའི་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྟོགས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཡིན་ལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ་ནི་
དབང་པྟོ་མ་མས་པར་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྟོགས་པ་ལས་གཞན་པའྟོ། །འདི་ིད་ཁྟོ་ན་ཡང་འདིར་འཇིག་རྲེན་པའི་
སས་བརྟོད་ཀི། ཅིག་ཤྟོས་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་པ་ཁྟོ་ན་ལ་རྣམ་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འཇིག་
རྲེན་གི་ཐ་སད་དུ་གསུངས་པ་ཡང་གཞན་གི་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་འདྟོད་པའི་དངྟོས་པྟོ་ཀུན་ནས་རྟོགས་པའི་དངྟོས་
པྟོ་ས་ཚོགས་པ་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་རྟོག་པ་འཇུག་པར་བྲེད་པ་ལ་ཐ་སད་ཅྲེས་བརྟོད་དྟོ། །འཇིག་རྲེན་པའི་ཐ་སད་
ནི་འཇིག་རྲེན་ཐ་སད་དྲེ། ཇི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་པ་རྟོགས་པར་འདྟོད་པའི་དྟོན་ཕན་ཚུན་དུ་རྟོགས་པར་བྲེད་པའམ།
ཤྲེས་པར་འདྟོད་པའི་དྟོན་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པའྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་དྟོན་དྲེ་ལ་བརྟོད་བ་རྟོད་བྲེད་ཀི་འབྲེལ་པ་དང་། ཤྲེས་
བ་ཤྲེས་བྲེད་དུ་རྣམ་པར་འཇྟོག་པར་བྲེད་ཅིང་། དུས་གཞན་དུ་ཡང་ཐ་སད་ཀི་གདམས་པ་མི་འཆད་པའི་དྟོན་དུ་
དྲེ་ལ་འདི་ལྟར་རྟོད་བྲེད་དང་བརྟོད་བ་དང་། ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་བའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་དྟོན་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཙམ་
གིས་ྲེ་བར་བསྲེད་པའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་ལ་ཐ་སད་ཅྲེས་བརྟོད་ཀི། བྲེད་པ་པྟོའ་ི ཚོགས་པ་གཅིག་དང་
འབྲེལ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ིད་ཀང་འཇིག་རྲེན་པ་བདྲེན་པར་འདྟོད་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་པའི་ཐ་སད་ཀི་བདྲེན་
པ་ཞྲེས་བ་སྲེ་གཅིག་གྟོ །རྲེ་ཞིག་འདི་དག་འཇིག་རྲེན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་ཤྲེས་པའི་དབང་ལས་བདྲེན་པ་ལ།
ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པའི་དབང་ལས་དྟོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་རྣམ་པར་གཞག་གྟོ །སར་ཡང་ཅི་དྲེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པའི་
ཤྲེས་པ་ཡིན། གང་དུ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་སྟོ་འདྟོགས་པར་མི་བྲེད་པའྟོ། །ཡང་ཅི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་
སྟོ་འདྟོགས་པར་མི་བྲེད་པ་ཡིན། དྲེ་ནི་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཆྟོས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་དམིགས་པའྟོ། །སར་ཡང་ཅི་
འདི་ནི་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བར་གནས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན། མ་བས་པའྟོ། །ཡང་ཅི་མ་བས་པ་
ཡིན། རྒྱུ་དང་རྲེན་གིས་མ་བསྲེད་པའྟོ། །འདི་ནི་བརྡར་བཏགས་པའི་མིང་ཡིན་ནམ་ཅི་མ་ཡིན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་པ་
ཡང་མ་བས་པ་ིད་ལ་རང་བཞིན་ཞྲེས་བརྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འདི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་པ་འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་ཏུ་
བསླུ་བའི་ཐ་སད་དམིགས་པ་ན་འདིའི་ཐ་སད་འདི་ནི་བས་པ་སྲེ། རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའྟོ་ཞྲེས་སྨྲ་བའྟོ། །དྲེ་
བཞིན་དུ་སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུ་དམིགས་པ་ན་སྲེས་བུ་འདི་ནི་བས་པའྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་དྲེ། རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཞྲེས་
བའྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྲེན་དུ་རང་བཞིན་ཞྲེས་བ་བ་མ་བས་པ་ལ་བརྟོད་དྟོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་
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ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

ཕྱིར་བས་པ་ིད་དུ་ཡྟོད་པའི་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སྟོགས་པའི་དྟོན་ཡང་བསླུ་བར་སྟོ་སྟོར་སང་བའྟོ་ཞྲེས་བ་
སྲེ། གང་ཞིག་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སྟོགས་པ་འདི་དག་ྲེ་བར་དམིགས་པའི་རང་བཞིན་དྲེ་ནི་བས་པ་སྲེ།
བས་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་དུ་མི་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བས་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཞྟོག་ཅིག་ཅྲེ་ན། དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟར་
མ་ཡིན་ཏྲེ། དངྟོས་པྟོ་བས་པ་མ་ཡིན་པ་མྲེད་ལ་གང་ཞིག་གི་རང་བཞིན་ནྟོ་ཞྲེས་པའི་མིང་ཡིན་པར་འགྱུར་ན།
ཇི་ལྟར་གནས་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པའི་ཤྲེས་པས་དམིགས་པར་འགྱུར་གང་ན། དྲེ་ཡང་མྲེད་ལ།
དྲེ་མྲེད་ན་ཡུལ་མྲེད་པས་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཡང་དག་པའི་དྟོན་དུ་སྟོ་འདྟོགས། གང་
ཡང་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་སྟོ་བཏགས་པ་ནི་ཀུན་རྟོབ་ཀི་བདྲེན་པ་ལ་ལྟྟོས་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ལ་བརྲེན་
ནས་དྟོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་བརྟོད་ལ། དྲེ་ཡང་མཚན་མ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་བརྟོད་བ་རྟོད་བྲེད་དང་ཤྲེས་བ་
ཤྲེས་བྲེད་ཀི་ཐ་སད་མྲེད་དྟོ། །ཇི་སྐད་དུ་མདྟོ་ལས། དྟོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་ལ་སྲེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་
ཡང་མྲེད་ན་ཡི་གྲེ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྟོས་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་བདྲེན་པ་གིས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ། གལ་ཏྲེ་དྟོན་དམ་
པའི་བདྲེན་པ་བསན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པར་བསན། བརགས་ནས་བརྟོད་ན་དྲེའི་ཚེ།
དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་གསུང་དྟོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བས་མི་རིགས་སྟོ་ཞྲེས་པའི་བརྩད་པ་རིགས་པར་འགྱུར་
ལ་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པས་བསན་པའི་ཡུལ་ནི་འདི་མ་ཡིན་ནྟོ། །འྟོན་ཀང་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་དུའྟོ། །དྲེའི་
ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ཀི་མཐུས་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་ྲེ་བར་བསན།
གཞན་གི་རྲེན་ལ་མི་ལྟྟོས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ལྟྟོས་ནས་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་རང་བཞིན་ཡུལ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ནི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་དྲེ་གནས་ལ་སྟོགས་པ་ྲེ་བར་དམིགས་
ཤིང་། ཁྟོ་བྟོ་ཅག་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་འགྲེགས་པར་བྲེད་པ་ལུང་གིས་གནྟོད་པ་གྟོ་སྐབས་ག་ལ་ཡྟོད་ཅྲེས་བ་
སྲེ། ལུང་གིས་བརྩད་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ལ། ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་སྲེལ་བ་ཡང་འཇིག་རྲེན་
གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བརྟོད་པ་ལ་ལུང་གིས་གནྟོད་པར་མི་ནུས་སྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་དང་
དམན་པ་དང་མམ་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་སྲེལ་བ་ལ་ཡང་གནྟོད་པར་མི་ནུས་སྟོ། །དྲེ་ལ་ཡྟོད་ཅྲེས་བརྟོད་པ་ནི།
གང་ཡྟོད་པ་འདི་ལྟ་སྲེ། ད་ལྟར་བའི་ཕུང་པྟོ་དང་། ཁམས་དང་། སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་སམ། འདུས་བས་རྣམས་
སྟོ། །མྲེད་པ་ཞྲེས་བརྟོད་པ་ནི་གང་མྲེད་པ་སྲེ། འདི་ལྟར་གང་འདས་པ་དང་། མ་འྟོངས་པའི་ཕུང་པྟོ་དང་ཁམས་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་སམ་འདུས་མ་བས་སྟོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་ན་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་བཀག་པ་ིད་ཀིས་དྲེ་
རྣམས་སྲེལ་བར་འགྱུར། དྲེ་སྐད་དུ་ཡང་རྩ་བའི་རབ་བྲེད་བདུན་པར། སྲེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་ཡི། །འདུས་
བས་གྲུབ་པ་ཡྟོད་མ་ཡིན། །འདུས་བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་ན། །འདུས་མ་བས་དྲེ་ཇི་ལྟར་འདྟོད། །ཅྲེས་བ་སྲེ།
འདུས་བས་རྣམས་ནི་དུས་གསུམ་གིས་རྣམ་པར་གནས་ལ་འདུས་བས་མྲེད་ན་དུས་གསུམ་ག་ལ་ཞིག དྲེ་ལ་ད་
ལྟར་བའི་དུས་མྲེད་པས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ལ། འདས་པ་དང་། མ་འྟོངས་པ་མྲེད་པས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡང་མྲེད་
དྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་འདི་གིས་ཀང་གནས་ལ་སྟོགས་པ་མྲེད་བཞིན་དུ་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་
གསུངས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དག་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་མ་གྲུབ་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་
དམན་པ་དང་མམ་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀང་ངྟོ་། །དྲེ་ལ་དམན་པ་ནི་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པ་སྲེ། འདི་ལྟ་
སྲེ་ྟོན་མྟོངས་པའྟོ། །ཁྱད་པར་ཅན་ནི་དགྲེ་བ་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་དགྲེ་བ་ལ་སྟོགས་པའྟོ། །མམ་པ་ནི་བར་མ་སྲེ་
ལུང་དུ་མ་བསན་པ་འདི་ལྟ་སྲེ། མིག་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་སྟོ་ཞྲེས་བ་བའྟོ། །འདི་དག་ནི་ྲེ་བར་བསན་པ་ཙམ་སྲེ།
འདི་ལྟར་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་འདིར་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་མ་གྲུབ་པས་མ་གྲུབ་པར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བ་ཐ་
སད་ཀི་དབང་གིས་བརྟོད་པས་ལུང་གི་གནྟོད་པ་སྤང་བར་བའྟོ། །རང་གི་སའི་དྟོན་ལ་འམ་གི་སའྟོ། །དྲེ་ཡང་མ་
སྟོས་པ་རྣམས་སྡུད་པའྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། རྣམ་པར་བརགས་པ་ཐམས་ཅད་དགག་པ་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་དགག་
པའི་སྟོ་ནས་གསུངས་པ་ལ། ལུང་གིས་གནྟོད་པ་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་གསུངས་པས་སྤང་བར་
བྟོས་ཤིག སར་ཡང་འདི་དག་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ཀི་ངྟོར་འཇུག་པས་མཛད་པའི་དགྟོས་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། འདི་ལ་
དགྟོས་པ་ཆྲེ་སྲེ། འཇིག་རྲེན་པའི་ཐ་སད་ཁས་མ་བླངས་ན་འཇིག་རྲེན་པ་དང་མི་མཐུན་པས་རག་ཏུ་འཇིག་རྲེན་
པའི་ལྟོག་རྟོགས་ལས་བཟླྟོག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཀླ་ཀླྟོ་བཞིན་ནྟོ། །ཀླ་ཀླྟོ་འཕགས་པའི་སྐད་མི་ཤྲེས་པ་ལ་
འཕགས་པའི་སྐད་འགའ་ཞིག་ལས་བཟླྟོག་པར་མི་ནུས་ལ། ཀླ་ཀླྟོའ་ི སྐད་རྲེས་སུ་མཐུན་པས་བདྲེ་བླག་ཏུ་
བཟླྟོག་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཡང་ན་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཞྲེས་བ་བ་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པའི་ཆྟོས་ིད་ལ་
གནས་པར་གྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པ་དྲེ་རྣམས་ལ་དགྟོས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཆྟོས་ིད་ལ་གནས་པ་
རྣམས་གཞན་གི་དྟོན་མི་མཛད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཆྟོས་ིད་ལ་གནས་པ་དྲེ་རྣམས་ནི། བརྟོད་པར་བ་བ་ལྡྟོག་པས་
ན། །སྲེམས་ཀི་སྟོད་ཡུལ་ལྡྟོག་པ་སྲེ། །མ་སྲེས་པ་དང་མ་འགགས་པའི། །ཆྟོས་ིད་མྱ་ངན་འདས་དང་
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མཚུངས། །ལུང་ལས་ཀང་གསུངས་པ། སངས་རྒྱས་འགའ་ཡང་མི་ཤྲེས་ཤིང་། །ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཆྟོས་ིད་
མིན། །འཇིག་རྲེན་རྣམ་འདྲྲེན་འཇིག་རྲེན་དུ། །གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་རྲེས་འཇུག་མིན། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་ན་རང་གིས་
རྟོགས་པའི་ཆྟོས་ིད་ཁྟོ་ན་སྟོ་བཏགས་ནས་རྟོད་བྲེད་དང་བརྟོད་བའི་ཐ་སད་ལ་གནས་ཏྲེ་ྲེ་བར་སྟོན་པར་མ་
གྱུར་ན། དྲེ་ཡང་འཇིག་རྲེན་པའི་དྟོན་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ལ། ཇི་སྐད་དུ་ལུང་བཞི། བམ་པྟོ་ག་དྲུག་པ། དྲེ་ནས་
བཅྟོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ནས་རིང་པྟོ་མ་ལྟོན་པ་ན་འདི་སྐད་གསུངས་ཏྲེ། བདག་གིས་ཆྟོས་ིད་ཟབ་མྟོ་
ཟབ་མྟོར་སང་བ་མཐྟོང་དཀའ་བ་རྟོགས་དཀའ་བ་བརག་དཀའ་བ། བརག་པའི་སྟོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཕྲ་བ་
མཛངས་པ་མཁས་པ་སིན་པྟོས་ཤྲེས་པར་བ་བ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་དྲེ། དྲེ་བདག་གིས་གལ་ཏྲེ་གཞན་ལ་བསན་པར་
གྱུར་ཀང་གཞན་གིས་ཤྲེས་པར་མི་འགྱུར་གི། དྲེའི་ཚེ་བདག་ིད་མས་པར་འགྱུར། ལ་བར་འགྱུར། སྲེམས་
མི་སྟོ་བར་འགྱུར། གང་དུ་བདག་ིད་གཅིག་པུ་ཞིག དགྟོན་པ་དབྲེན་པ་མཐྟོང་བའི་ཆྟོས་ལ་བདྲེ་བས་གནས་
པའི་རྣལ་འབྟོར་དང་ལྡན་པས་བདྲེ་བར་གནས་པ་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ནས་མི་མཇྲེད་ཀི་བདག་པྟོ་ཚངས་པའི་འཇིག་
རྲེན་ན་གནས་པས་འདི་སྐད་སྨྲས་སྟོ། །ཀྲེ་མ་འཇིག་རྲེན་འདི་དག་ནི་བརླག་གྟོ །ད་ནི་གང་དུ་ན་འགའ་ཞིག་ཏུ།
དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འགའ་ཞིག་འཇིག་རྲེན་དུ་འབྱུང་བ་
ནི་འདི་ལྟ་སྲེ། ཨུ་དུམ་བཱ་ཝའི་མྲེ་ཏྟོག་བཞིན་ལ། དྲེ་ནི་དྲེ་སང་ན་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཆྟོག་ཤྲེས་པ་ལ་གནས་པ་
ཐུགས་སྟོ་བར་འགྱུར་གི། ཆྟོས་འཆད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་པས་བདག་ནི་གང་དུ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཐད་དུ་དྟོང་
ལ་གསྟོལ་བ་གདབ་པར་བའྟོ། །དྲེ་ནས་མི་མཇྲེད་ཀི་བདག་པྟོ་ཚངས་པས་འདི་ལྟ་སྲེ། སྲེས་བུ་སྟོབས་དང་ལྡན་
པའི་ལག་པ་བསྐུམ་པ་ལས་བརང་བའམ། བརང་བ་ལས་བསྐུམ་པ་བཞིན་མི་མཇྲེད་ཀི་བདག་པྟོ་ཚངས་པའི་
འཇིག་རྲེན་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་ནས། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་མདུན་དུ་འཁྟོད་པར་གྱུར་ཏྟོ། །དྲེ་ནས་མི་མཇྲེད་ཀི་
བདག་པྟོ་ཚངས་པས་དྲེའི་ཚེ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨྲས་སྟོ། །མ་ག་དྷཱར་ནི་སྔྟོན་ཆད་མ་བྱུང་
ཆྟོས། །བརྟོད་བལ་དྲི་མར་བཅས་པ་རྲེས་སུ་རིག །ྟོན་མྟོངས་མྲེད་ཅིང་རྡུལ་དང་བལ་བའི་ཆྟོས། །བདུད་རྩིའི་
སྟོ་མྟོ་གསལ་བར་མཛད་དུ་གསྟོལ། །དྲེ་ནས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དྲེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་
བཀའ་སྩལ་ཏྟོ། །ཚངས་པ་བདག་གིས་ཚོགས་ཆྲེན་པྟོས། །སིད་པའི་འདྟོད་ཆགས་ཡྟོངས་བསབས་ཤིང་། །ཐ་
བ་བཅྟོམ་ནས་རྟོགས་པ་ཡི། །ཆྟོས་འདི་རྟོགས་པར་ས་མ་ཡིན། །རྒྱུན་ལས་བཟླྟོག་པ་ལྟ་བུའི་ལམ། །ཟབ་མྟོ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཤིན་ཏུ་མཐྟོང་བ་དཀའ། །སིད་པའི་འདྟོད་ཆགས་མུན་པ་ཡི། །ཕུང་པྟོས་བསིབས་པས་མཐྟོང་བ་མིན། །ཞྲེས་
གསུངས་སྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ན་ངྲེས་པར་འདི་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ནི་འཇིག་རྲེན་
པའི་དྟོན་བྲེད་པའི་ཐབས་ཀི་ཕྱིར་ཐྟོག་མ་ིད་དུ་ཁས་བླང་བར་བ་སྲེ། འཇིག་རྲེན་པས་རྟོགས་པའི་ཐབས་སུ་
གྱུར་བ་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ཁས་མ་བླངས་པར་འཇིག་རྲེན་པས་རྟོགས་པར་བྲེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་ཇི་
ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་རང་ིད་ཀིས་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་མ་དམིགས་ཀང་འཇིག་རྲེན་གི་
ཐ་སད་ཀི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ྲེ་བར་སྟོན་པར་མཛད་ཅྲེ་ན། །འདི་ནི་རབ་ཏུ་གགས་པའི་དཔྲེ་
གཅིག་ཙམ་སྟོབ་དཔྟོན་གིས་བརྟོད་པར་འདྟོད་པའི་དྟོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ྲེ་བར་བསྡུ་བར་བའྟོ། །ངར་འཛིན་པ་
དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མྲེད་པའི་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པས་འཇིག་རྲེན་པའི་ངྟོར་འཇུག་ཏུ་དང་ངའི་ཞྲེས་པས་སྐད་
གཞན་ཇི་ལྟ་བ་དྲེ་ལྟར་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ངའྟོ་ཞྲེས་པས་བདག་ཏུ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་ནི་ངར་འཛིན་པའྟོ། །བདག་
གི་འྟོ་ངའི་འྟོ་ཞྲེས་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་ནི་ང་ཡིར་འཛིན་པའྟོ། །ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་འདི་གིས་ཀང་འཇིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ཡན་ལག་སྲེ། དྲེ་ལས་བདག་དང་བདག་གིར་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་ལ་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་
བ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རབ་ཏུ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། སྤངས་པས་ན་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་ལ་
ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་ལ་བསྟོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་མངྟོན་པར་འདྟོད་
པའི་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ྲེ་བར་ལྟོངས་སྟོད་པར་དགྟོངས་པའི་དུས་སུ་ྲེ་བར་བཏུད་པ་གང་ཞིག་ལ་
ྲེ་བར་ལྟོངས་སྟོད་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ྲེས་པ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་ཞིང་།
ཡྟོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ལམ་གིས་ཐྟོབ་པ་མཐའ་ཡས་པའི་སྲེམས་ཅན་ཕན་འདྟོགས་པའི་ཕྱིར་མཛེས་པར་
གཤྲེགས་པས་ན་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའམ་སངས་རྒྱས་ནི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་སིབ་པ་མྲེད་པར་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁྱྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་མཛེས་པར་གཤྲེགས་པས་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་
པའྟོ། །ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པའི་ཕྱིར་མཐར་ཐུག་པར་གཤྲེགས་པས་ཏྲེ་རིམས་ནད་ལྲེགས་པར་བང་བ་བཞིན་ནམ།
ཐྟོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་གཅིག་ཏུ་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་སྟོན་པ་ལ་མཛེས་པར་གཤྲེགས་པའི་ཕྱིར་བདྲེ་བར་
གཤྲེགས་པའྟོ། །ངྲེས་པའི་ཚིག་གི་ཚུལ་གིས་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཤིན་ཏུ་
སྤངས་པས་གནས་ཀང་ང་དང་ངའི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། ཇི་སྐད་དུ་ལུང་ལས། དགྲེ་སྟོང་དག་ངའི་ལྷའི་མིག་རྣམ་
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པར་དག་པ་མི་ལས་འདས་པས་མཐྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་དང་། དྲེ་
བཞིན་གཤྲེགས་པས་དགྲེ་སྟོང་དག་ང་ནི་གཅིག་པུ་དབྲེན་པ་ཞིག་ན་གནས་པ་ན་ཞྲེས་པས་འདིར་ང་ཡི་བ་
གསུངས་སྟོ། །བདག་ིད་ལ་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མྲེད་ཀང་ང་དང་ང་ཡི་ཞྲེས་པ་གསུངས་པས་འཇིག་རྲེན་
པས་རྟོགས་པའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་ལྟྟོས་ནས་ང་དང་ང་ཡི་ཞྲེས་གསུངས་ལ། འདི་ལྟར་
གཙུག་ན་ནྟོར་བུའི་རྟོགས་པ་བརྟོད་པ་ལ་སྟོགས་པར་བ་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གསུངས་པ་དྲེ་གང་ཞིག་དྲེའི་ཚེ་
ལྟོང་བ་ཆྲེན་པྟོར་གྱུར་པ་དང་གང་དུ་འདི་ལྟར་བ་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གསུངས་ཤྲེ་ན། དྲེ་དག་གྟོ་བར་འདྟོད་པའི་
འཇིག་རྲེན་པ་ལ་གལ་ཏྲེ་ང་ིད་དྲེའི་ཚེ་ན་ཞྲེས་མ་གསུངས་ན་འཇིག་རྲེན་པས་རྟོགས་པར་འདྟོད་པའི་དྟོན་མི་
རྟོགས་པར་འགྱུར་བའམ། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་སྟོད་པ་ལ་ངྟོ་མཚར་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ང་
ཡིར་འཛིན་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའྟོ། །གང་ཡང་འདི་ལྟར་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མྲེད་ཀང་འཇིག་རྲེན་པའི་ངྟོར་
འཇུག་ཏུ་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཡྟོད་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ནྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པ་གཞན་གསུང་བ་ན་
ཡང་དངྟོས་པྟོ་དྲེའི་རང་བཞིན་ལྟ་བུར་མཚོན་པར་ཁས་བླང་བར་བའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་
རྣམས་ཀིས་གསུངས་པས་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་ིད་དྲེ་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ཀི་རྲེས་སུ་འཇུག་པས་
གསུངས་པའྟོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བའྟོ། །ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་བཞིན་བརྟོད་བས་སྟོང་པའི་ཕྱིར་ན། བརྟོད་བ་མྲེད་
པར་རབ་ཏུ་བྲེད་པ་རྟོགས་ཀི་བར་གིས་སྟོན་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་འདི་དག་གི་རྟོད་
བྲེད་ནི་བརྟོད་བ་མྲེད་པ་སྲེ། ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བརྟོད་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཀི་དྟོན་དམ་པའི་དབང་གིས་ནི་
མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །གལ་ཏྲེ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དངྟོས་མྲེད་པ་ཚིག་ཙམ་ཁྟོ་ན་ཡིན་ན། གང་དུ་བཅྟོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་འདི་སྐད་དུ། བདག་ིད་ལ་ནི་བདག་ིད་མགྟོན། །རྲེས་སུ་མགྟོན་བྲེད་གཞན་སུ་ཞིག །བདག་
ིད་ལྲེགས་པར་དུལ་གྱུར་ན། །མཁས་པས་མཐྟོ་རིས་ཐྟོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་ལ་བདག་ལ་
སྟོགས་པ་ཡྟོད་པ་མིན་ན་མགྟོན་ལ་སྟོགས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འགྱུར། དྲེའི་ཕྱིར་བདག་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། གལ་
ཏྲེ་ཡང་ཁྱྟོད་ནི་རང་ིད་ཀིས་ཡྟོངས་སུ་སྤངས་ནས་རྩྟོད་པའི་སྐབས་ཚོལ་བར་བྲེད་ལ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་སྨྲས་པ།
བདག་མིན་བདག་མྲེད་མིན་བདག་དང་། །བདག་མྲེད་མིན་པས་རྟོད་འགའང་མྲེད། །བརྟོད་བ་མྱ་ངན་འདས་དང་
མཚུངས། །དངྟོས་པྟོ་ཀུན་གིས་རང་བཞིན་སྟོང་། །དྲེ་ལ་བདག་མྲེད་པ་ིད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བ་ནི་ཚིག་གི་ལྷག་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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མའྟོ། །འདིར་བསྟོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ངྟོར་རླྟོམ་སྲེམས་པ་ནི་བདག་ཅྲེས་བའྟོ། །དྲེ་ིད་སྲེད་པའི་དངྟོས་པྟོར་
གྱུར་པས་སྲེད་པའི་སིང་སྟོབས་ཀི་ཕྱིར་སྲེམས་ཅན་ནྟོ། །སྟོག་གི་དབང་པྟོ་དང་འབྲེལ་བས་འཚོ་བས་ན་སྟོག་
གྟོ །ལས་དང་ྟོན་མྟོངས་པས་སྲེ་བ་གཞན་དུ་སྲེ་བར་བྲེད་པས་སྲེ་བ་པྟོའ །ྟོ །འདི་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་ལས་སྲེས་
པས་ཤྲེད་ལས་སྲེས་སྟོ། །ཡིད་ཤྲེས་ཆྲེ་བར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཤྲེད་ཅན་ནྟོ། །དགྲེ་བ་དང་མི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་
བསན་པའི་ལས་བྲེད་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་བྲེད་པ་པྟོའ །ྟོ །དྲེའི་འབས་བུ་མྱྟོང་བར་བྲེད་པའི་ཕྱིར་རིག་པ་
པྟོའ །ྟོ །ཡུལ་ཡྟོངས་སུ་དཔྱྟོད་པའི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་པྟོའ །ྟོ །དཔྱྟོད་པར་བྲེད་པའི་ཕྱིར་མཐྟོང་བ་པྟོའ ་ྟོ ཞྲེས་བ་བ་ལ་
སྟོགས་པ་རྣམས་དྲེའི་མིང་གི་ཁྱད་པར་རྟོ། །བདག་དྲེ་ཡང་རྩ་བའི་རབ་བྲེད་བཅུ་པར། རྲེ་ཞིག་ཤིང་ལ་མྲེ་མིན་
ཞིང་། །ཤིང་ལས་གཞན་དུ་མྲེ་མ་ཡིན། །མྲེ་ནི་ཤིང་དང་ལྡན་མིན་ལ། །མྲེ་ལ་ཤིང་མྲེད་དྲེར་དྲེ་མྲེད། །མྲེ་དང་
བུད་ཤིང་བཤད་པ་ཡིས། །བདག་དང་ྲེ་བར་ལྲེན་རིམ་བཞིན། །ཞྲེས་པའི་ཚིག་གིས་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ལས་དྲེ་
ིད་དང་གཞན་པ་རྣམ་པ་ལྔས་དཔྱད་ན་མི་སིད་པས་བདག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །ཡང་ན་འདིར་ཕྱྟོགས་སྔ་མ་
གཞན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ངར་འཛིན་པ་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། ང་དང་ང་
ཡིར་འཛིན་པའི་གསུང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ལ། ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མ་སྤངས་པའི་འཇིག་རྲེན་པའི་ང་
དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་བརྟོད་པ་དྟོན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། འཇིག་རྲེན་པའི་ང་དང་ང་ཡིར་
འཛིན་པའི་ཚིག་དྟོན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་བདག་མིན་ཅྲེས་བདག་དགག་པ་
སྔར་བཞིན་ནྟོ། །བདག་མ་གྲུབ་པས་ཀང་འཇིག་རྲེན་གི་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་རྟོད་བྲེད་ཀང་བརྟོད་བས་སྟོང་
པའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་བདག་མྲེད་ན་ཡང་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ངར་འཛིན་པ་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྟོས་རང་
རིག་པར་ཡྟོད་པས་དྲེའི་རྟོད་བྲེད་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། སར་ཡང་ངར་འཛིན་པ་དྲེའི་དམིགས་པ་ཅི་ཞྲེ་ན།
བདག་གྟོ །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་བདག་མྲེད་ན་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་ངར་འཛིན་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར།
དམིགས་པ་མྲེད་པར་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་སྲེ་བ་ནི་མྲེད་དྟོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཕྱི་རྟོལ་གི་དམིགས་པ་ལ་
ལྟྟོས་པ་མྲེད་པར་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་སྲེ་སྲེ། དཔྲེར་ན་རི་ལམ་ལ་སྟོགས་པའྟོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེ་འདི་ནི་
གི་ག་ལ་མ་གྲུབ་པས་རྣམ་པར་རིག་པར་སྨྲ་བའི་འདྟོད་པའི་དྟོན་གྲུབ་པར་བྲེད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཁྱྟོད་ལ་ཡང་
དཔྲེ་མྲེད་པས་འདྟོད་པའི་དྟོན་མི་འགྲུབ་བྟོ་ཞྲེ་ན། སར་ཡང་ཁྟོ་བྟོའ་ི འདྟོད་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་ཕྱི་
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ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

རྟོལ་ལ་དམིགས་པར་བྲེད་པ་ིད་དྟོ། །སར་ཡང་དྲེ་ཇི་ལྟར་མ་གྲུབ་ཅྲེ་ན། ཁྟོ་བྟོས་སུན་ཕྱུང་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །གལ་
ཏྲེ་ཁྱྟོད་ཀི་སྟོན་བརྟོད་པ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ན། དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ལ་རག་ན་གི་ག་ལ་གགས་པའི་དཔྲེ་
བརྟོད་པ་མྲེད་པས་ནུས་པ་མྲེད་དྟོ། །ཁྱྟོད་ལ་ཡང་ཁྟོ་བྟོ་ལ་ལྟྟོས་ནས་གི་ག་ལ་གྲུབ་པའི་དཔྲེ་ནུས་པ་མྲེད་པས་
འདྟོད་པའི་དྟོན་མི་འགྲུབ་བྟོ། །སར་ཡང་ཅི་ཁྟོ་བྟོའ་ི འདྟོད་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཕྱི་རྟོལ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ།
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ིད་ཁྟོ་བྟོ་མི་འདྟོད་ན། ཅིའི་ཕྱིར་ཕྱི་རྟོལ་ལ་དམིགས་པར་བྲེད་པ་པྟོ་ིད་ཁྟོ་བྟོའ་ི འདྟོད་པ་
ཡིན། འཇིག་རྲེན་པའི་ཐ་སད་ཁྟོ་བྟོས་ཁས་བླངས་ལ་དྲེའི་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་འཇིག་རྲེན་པས་ཤྲེས་
ཀི་ཁྟོ་བྟོས་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཁྱྟོད་ཀིས་ཀང་ཁྟོ་བྟོ་ཅག་དང་འབྲེལ་བའི་འཇིག་རྲེན་པའི་དྟོན་འདི་སྲེལ་བར་མི་ནུས་
སྟོ། །དྲེ་ལ་ཅི་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་མ་གྲུབ་པས། དྲེ་ལས་
དམིགས་པས་བསྲེད་པའི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དམིགས་པ་མྲེད་ན་དྲེ་མྲེད་པས་བདག་མྲེད་ན་ངར་
འཛིན་པ་མྲེད་པར་གྲུབ་བྟོ། །ཁྟོ་བྟོས་དྲེ་ལྟར་ཁས་མ་བླངས་སྟོ་ཞྲེ་ན། སར་ཡང་ཅི་དངྟོས་པྟོ་འདི་དག་འཇིག་རྲེན་
པ་ལ་མ་གྲུབ་པས་གང་ཞིག་ཁྱྟོད་ཀང་ཁས་མི་ལྲེན་ནམ། འདི་དག་ནི་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་གྲུབ་ལ། འྟོན་ཀང་འཇིག་
རྲེན་རྟོངས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཇི་ལྟ་བ་དྲེ་ལྟ་བར་འཇུག་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་ཁྟོ་བྟོས་སྨྲའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་
པའི་འདི་དག་ཀང་ཁྟོ་བྟོས་ཁས་མི་ལྲེན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། འདིར་དྟོན་རྟོགས་པ་པྟོ་རྣམས་ཀི་དྟོན་རྟོགས་པ་
འཛིན་པ་ལས་སམ་བསན་བཅྟོས་ལས་འགྱུར་གང་། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་འཇིག་རྲེན་པ་ཁྱྟོད་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ལ།
བསན་བཅྟོས་ལས་ཁས་བླངས་པའི་དྟོན་ཡང་གཞན་ལ་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མྲེད་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་ཁྱྟོད་དང་
མཚུངས་པའི་སྲེ་བྟོའ་ི སའི་རྲེས་སུ་ཁྱྟོད་འཇུག་པའི་རིགས་ཀིས་ཁས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །མཁས་པ་ནི་འཐད་པ་
དང་བཅས་པའི་བསན་བཅྟོས་ཀི་ཚད་མ་བརྟོད་པས་སམ། འཇིག་རྲེན་པ་ལས་སྟོ། །འཐད་པ་མྲེད་པ་ཚིག་ཙམ་
གི་བསན་བཅྟོས་ཚད་མར་བྲེད་ན་བསན་བཅྟོས་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ཕྱི་རྟོལ་གི་དམིགས་
པ་ལ་མི་ལྟྟོས་པའི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ནི་མྲེད་དྟོ། །རིགས་པས་དཔྱད་ན་ཕྱི་རྟོལ་གི་དམིགས་པ་མི་
སིད་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་ཕྱི་རྟོལ་གི་དྟོན་ལ་མི་ལྟྟོས་པར་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཁྟོ་ན་ཁས་བླང་བར་བའྟོ་ཞྲེ་
ན། ཇི་ལྟར་ཁྱྟོད་ཀིས་དཔྱད་པས་ཕྱི་རྟོལ་གི་དམིགས་པ་མི་སིད་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་ཁྟོ་བྟོས་དཔྱད་ན་སྲེམས་དང་
སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ནི་སིད་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་རྟོལ་གི་དམིགས་པ་བཞིན་དུ་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡྟོད་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པ་ིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཏང་བར་བྟོས་ཤིག སར་ཡང་གཞན་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཐམས་
ཅད་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ལ། གལ་ཏྲེ་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་དང་བཅས་
པར་འགྱུར་ན། མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མི་འབྱུང་སྲེ། དམིགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །འྟོ་ན་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ཞྲེས་པའི་མིང་འདི་ིད་འདིའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་དམིགས་པར་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནམ།
དྲེ་ཅི་འདིའི་དམིགས་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྨྲ། འདི་ནི་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། མྟོ་གཤམ་གི་བུའི་ས་ཐྟོས་པ་ན་གལ་ཏྲེ་
འདིའི་མིང་ིད་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་དམིགས་པར་འགྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་མྟོ་གཤམ་
གི་བུ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་པ་ན་དྲེ་ིད་ཀི་མིང་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་ན། དྲེ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་འདིའི་མིང་
ིད་ལ་དམིགས་པས་མ་ཡིན་ནྟོ། །ངྲེས་པར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འདིའི་དམིགས་པ་ཅི་ཞིག རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འདི་
ནི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པའྟོ། །མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ནི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་སྲེ། དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་འདི་ནི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པར་འགྱུར་རྟོ། །སར་ཁྱྟོད་ཀི་དམིགས་པའི་དྟོན་ཅི་ཞིག་ཡིན།
སྨྲས་པ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་རང་གི་རྣམ་པར་གཏྟོད་པའི་དྟོན་ནི་དམིགས་པའི་དྟོན་ཏྟོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་མྟོ་
གཤམ་གི་བུ་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་རྣམ་པར་གཏྟོད་དམ་ཅི། གལ་ཏྲེ་གཏྟོད་ན་
དྲེའི་ཚེ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་རྣམ་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དངྟོས་པྟོའ་ི རང་བཞིན་དུ་མི་འཐད་
པས་དྲེ་འདི་དག་ནི་འགའ་ལ་འགལ་བའི་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དག་དུས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཏུ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར་རྟོ། །དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་འགྱུར་ན་ཡང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གིས་སུ་ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར། དྲེ་
དག་མུན་པ་དང་སང་བ་དག་གཅིག་པ་མྲེད་པ་བཞིན་ནྟོ། །སྔྟོན་པྟོའ་ི རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་
དམིགས་པ་སྔྟོན་པྟོ་ཡིན་པ་ལྟར། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་རྟོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་དམིགས་པ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་
པར་རིགས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དང་རྣམ་པ་དག་འགལ་བས་འདི་ནི་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་དངྟོས་
པྟོ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། སྔྟོན་པྟོའ་ི རྣམ་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྔྟོན་པྟོའ་ི རྣམ་པ་དང་འགལ་བའི་དཀར་པྟོ་བཞིན་
ནྟོ། །དམིགས་པ་དང་རྣམ་པས་དབྲེན་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ན་གང་ཞིག་ངྟོ་བྟོ་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པར་
འཇྟོག་པར་བྲེད། ཅི་ངྲེས་པར་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཙམ་ཞིག་ཁྟོ་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའམ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་གྱུར་
ན་དྲེའི་ཚེ་དམིགས་པ་ིད་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ནི་དམིགས་པ་ཁྟོ་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མ་ཡིན་ལ།
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འྟོན་ཀང་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཡྟོངས་སུ་གཅྟོད་པའི་རང་བཞིན་ནྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་
དམིགས་པ་དག་རྣམ་པ་མཚུངས་མྟོད་ཀི། དམིགས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཡྟོངས་སུ་གཅད་པར་བ་
བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། ཡྟོངས་སུ་གཅྟོད་པ་པྟོ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དམིགས་པར་བྲེད་པ་པྟོ་ཡང་དམིགས་
པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཡྟོངས་སུ་གཅད་པར་བ་བའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡྟོངས་སུ་གཅྟོད་པའི་རང་
བཞིན་གི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཙམ་ནི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དམིགས་པའི་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་ཕྱིར་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའི་ངྟོ་བྟོ་མྲེད་དྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་རྲེས་སུ་བྲེད་པས་བསྲེད་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་
པ་དང་རྣམ་པ་དག་འགལ་བས་དངྟོས་པྟོ་ལས་ལྟོག་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་འགྱུར་རྟོ། །རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ན་ཡང་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ནི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་ཇི་སྐད་བརྟོད་དྟོ། །གཞན་ཡང་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འདི་ནི་སྲེ་བ་ལས་སྔྟོན་རྟོལ་དུ་ཅིའི་ངྟོ་བྟོ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མ་བཟུང་
བས་སྲེ་བ་ཐྟོབ་པར་མི་བྲེད་དྟོ། །དྲེའི་ཚེ་ཅིའི་ངྟོ་བྟོ་ཡང་མ་ཡིན་པ་འདི་ལ་འཛིན་པས་སྲེ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྟོས་
ཤིག དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་རྣམ་པ་ཐྟོབ་པ་ནི་སྲེ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་འགལ་བའི་
གནས་སྐབས་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་ལ། མ་སྲེས་པས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ལ་འཛིན་པར་རྟོགས་པ་ཡང་རིགས་པ་མ་
ཡིན་ནྟོ། །ཡང་ན་ངྲེས་པར་འདིས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ིད་དུ་རྟོག་པར་བྲེད་ན། དྲེའི་སྲེ་བ་ལས་སྔ་
རྟོལ་གི་གནས་སྐབས་ིད་ལ་བརག་པར་བ་ན། མ་སྲེས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དང་རྣམ་པ་
འགལ་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཡང་ན་གནས་སྐབས་དྲེ་ན་དམིགས་པ་ལ་འཛིན་པར་བྲེད་ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དངྟོས་
པྟོ་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པ་པྟོ་ིད་ནི་མི་འདྟོད་ལ། སྟོས་པའི་སྟོན་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་ན་གནས་སྐབས་གཞན་ཡང་
ཐྟོབ་པ་བ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཡང་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་དངྟོས་པྟོ་མང་པྟོ་ལ་
དམིགས་པར་འགྱུར་ན། དྲེ་ལྟ་ན་སྔྟོན་པྟོའ་ི ས་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་སྔྟོན་པྟོའ་ི རྣམ་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བཞིན་མྟོ་
གཤམ་གི་བུའི་ས་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་དྟོན་རྟོགས་ལ་རག་ན་རྟོགས་པ་ནི་མྲེད་དྟོ། །རྒྱུ་མཚན་གི་སྟོ་ཅན་གི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་དྲེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་འཇུག་པར་མི་ནུས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་ལས་གཞན་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
འཇུག་ན། ཕུང་པྟོ་ལྷག་མ་མྲེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་རྟོ། །སྲེ་བ་ལྟོག་པས་མི་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།

13

འཇུག་གྟོ་ཞྲེ་ན། མཚན་མ་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་ལྡྟོག་པར་མི་འགྱུར་རྟོ། །ྟོན་མྟོངས་
པ་ལྟོག་ན་ལས་ལྡྟོག་པར་འགྱུར་བས་སྲེ་བ་མི་ལྲེན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ལས་དང་ྟོན་མྟོངས་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་མ་གྱུར་ཀང་ཟག་པ་མྲེད་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དམིགས་པ་ལ་རག་
ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རྟོ། །རིགས་པས་ནི་གང་ཞིག་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ལ་མཚན་མ་འགའ་ཡང་མི་
དམིགས་ལ་མཚན་མ་མྲེད་པས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མི་འཇུག་གྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་འདིར་སྟོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་
བས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྲེལ་བ་ལ་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པར་བྲེད་ལ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ལ་
མཚན་མ་མི་དམིགས་པས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལྡྟོག་གྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །དྲེ་སྐད་དུ་ཡང་། འཕགས་པས་
བརྲེན་པ་འདི་ལྟ་བུ། །དངྟོས་པྟོས་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པས་རྣམ་ཤྲེས་ནི། །ནམ་ཡང་འབྱུང་
བར་མི་འགྱུར་རྟོ། །འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་གསུངས་པ། སིད་པའི་ས་བྟོན་རྣམ་པར་ཤྲེས། །ཡུལ་ནི་དྲེ་ཡི་སྟོད་
ཡུལ་ལ། །མཐྟོང་བའི་ཡུལ་རྣམས་བདག་མྲེད་ཕྱིར། །སིད་པའི་ས་བྟོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་
རྒྱུ་མཚན་གི་སྟོ་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་འབའ་ཞིག་པ་དམིགས་
པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་རིགས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་གང་གི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་དམིགས་ནའྟོ། །སུ་ཞིག་
འདི་སྐད་སྨྲ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་འདི་ནི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་དམིགས་པར་བ་བའྟོ་ཞྲེས་པ་འདི་སྐད་དུ་བརྟོད་པར་
བ་སྲེ། དངྟོས་པྟོའ་ི སྟོ་ལ་མི་ལྟྟོས་པར་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་འབའ་ཞིག་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་མི་དམིགས་སྟོ་ཞྲེས་བ་
སྲེ། དཔྲེར་ན་སྔྟོན་པྟོའ་ི རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེར་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་མི་ལྟྟོས་པ་བཞིན། ཇི་ལྟར་ན་དངྟོས་པྟོའ་ི སྟོ་
ཅན་ཡིན། སར་ཡང་འདིའི་གཏན་མྲེད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མྟོ་གཤམ་གི་བུའི་ས་ལ་ལྟྟོས་པ་བཞིན་ནྟོ། །འདིར་
ས་འགའ་ཞིག་ནི་དྟོན་དང་བཅས་པའྟོ། །འགའ་ཞིག་དྟོན་མྲེད་པའྟོ། །དྟོན་དང་བཅས་པ་ནི་ལྷ་སྦྱིན་ལ་སྟོགས་
པའི་སའྟོ། །ལྷ་སྦྱིན་ནི་འཇིག་རྲེན་ན་ཟ་བའི་བ་བ་རྟོགས་པའི་རྒྱུར་དམིགས་པས་དྟོན་དྲེས་ན་ལྷ་སྦྱིན་གི་ས་དྟོན་
དང་ལྡན་པའྟོ། །མྟོ་གཤམ་གི་བུ་བསན་ཀང་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་མི་དམིགས་ལ། དམིགས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་དངྟོས་
པྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་མི་འཇིག་གྟོ །དྲེའི་ཕྱིར་མྟོ་གཤམ་གི་བུའི་ས་འདི་ཡང་བསྒྲུབ་བའི་དྟོན་གིས་སྟོང་པའྟོ། །རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་ཡང་སའི་དྟོན་མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་ལ་དྟོན་གིས་སྟོང་པའི་ས་ལ་དམིགས་པའྟོ། །དྟོན་དངྟོས་
པྟོ་མྲེད་པའི་སྟོ་ནས་དྟོན་མྲེད་པ་ིད་དུ་ངྲེས་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལ་འདིའི་སའི་དྟོན་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ན་མྲེད་ཅིང་
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དུས་ནམ་ཞིག་ན་མྲེད་ལ་རྟོགས་པ་པྟོ་འགའ་ཞིག་ལ་སང་བ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། ཐམས་ཅད་དུ་དམིགས་པས་
གཏན་མྲེད་ཅྲེས་འཇིག་རྲེན་དུ་རྣམ་པར་འཇྟོག་གྟོ །དྲེ་ཡང་འདིའི་གཏན་མྲེད་ནི་སའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ། སའི་
དྟོན་མི་དམིགས་པའི་སྟོ་ནས་ཡྟོངས་སུ་བརགས་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་དངྟོས་པྟོ་ལ་བརྲེན་ནས་སྔ་ན་མྲེད་པ་དང་
གཅིག་ལ་གཅིག་མྲེད་པ་པ་རྣམས་འཇིག་རྲེན་པས་རྣམ་པར་བརགས་སྟོ། །དྲེ་ལ་ད་ལྟ་བའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་ལྟྟོས་ན་
དྲེའི་སྲེ་བའི་སྔྟོན་རྟོལ་གི་གནས་སྐབས་ལ་སྔ་ན་མྲེད་པ་ཞྲེས་རྣམ་པར་འཇྟོག་ལ། ནམ་ཡང་དངྟོས་པྟོ་མི་སིད་པ་
དྲེ་ནི་སྔ་ན་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟ་བུའྟོ། །ད་ལྟར་བའི་དངྟོས་པྟོའ་ི རང་བཞིན་ནི་མི་རག་
པའི་ཕྱིར། གང་ཞིག་འཇིག་པའི་གནས་སྐབས་སམ། མི་རག་པ་ིད་ལ་ཞིག་ནས་མྲེད་པ་ཞྲེས་བའྟོ། །གཅིག་ལ་
གཅིག་མྲེད་པ་ཡང་གསལ་བར་དངྟོས་པྟོ་ལ་བརྲེན་པ་ིད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་དངྟོས་པྟོ་
ལ་ལྟྟོས་པ་འབའ་ཞིག་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་འཛིན་པ་ནི་མདྟོ་དྲེ་ིད་ཀིས་ན། འཕགས་པ་ལྷས་གསུངས་པ།
དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དངྟོས་མྲེད་ནི། །ཤྲེས་པ་སིད་པ་མ་ཡིན་ལ། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དངྟོས་མྲེད་ནི། །གྲུབ་པར་
འགྱུར་བ་ག་ལ་ཞིག །ཅྲེས་གསུངས་སྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་ན་གང་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའམ། མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་དང་མཚུངས་པའི་ཆྟོས་ཀི་རང་བཞིན་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་ན། དྲེ་ལ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡང་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་མྲེད་
པས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཟད་པས་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འགྟོག་པ་རྣལ་འབྟོར་པ་རྣམས་ཀིས་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་
རྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་འདིར་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མྲེད་ལ། དྲེ་ལས་ཀང་
བདག་མ་གྲུབ་པས་ངར་འཛིན་པའི་བརྟོད་པ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་འདིར་གྲུབ་བྟོ། །འྟོ་ན་ཆྟོས་འདི་དག་ནི་
རང་རིག་པས་མྱྟོང་བ་འདི་ལྟ་སྲེ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་དམིགས་པར་བ་བར་
མྲེད་ཀང་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་མས་སུ་མྱྟོང་བའི་ངྟོ་བྟོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ངར་འཛིན་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་འདི་དག་ནི་མྲེད་
པའྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་པར་མི་ནུས་སྟོ་ཞྲེ་ན། ཅི་བང་ཕྱྟོགས་སུ་ཁ་བལྟས་སམ། འྟོན་ཏྲེ་གཞན་དུ་ཁ་བལྟས་པ་ཡིན།
འདི་ནི་ཤར་གི་ཕྱྟོགས་སུ་ཞྲེས་མས་སུ་མྱྟོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། བང་ལ་སྟོགས་པའི་ཕྱྟོགས་འདི་རྣམས་ཤར་
ཕྱྟོགས་སུ་འགྱུར་བ་མི་རིགས་ལ། རབ་རིབ་ཅན་གི་སྐྲ་དང་སྦྲང་བུ་ལ་སྟོགས་པའི་དྟོན་མྲེད་ཀང་རང་གིས་ཅིའི་
ཕྱིར་མས་སུ་མ་མྱྟོང་། འདི་དག་སྲེམས་ཅན་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། མས་སུ་མྱྟོང་ཙམ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གིས་ཡང་དག་པའི་དྟོན་གི་དངྟོས་པྟོར་རྣམ་པར་གཞག་པར་མི་ནུས་སྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་གལ་ཏྲེ་རང་ིད་ཀིས་ངར་
འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མས་སུ་མྱྟོང་ཡང་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡྟོད་པར་ལུང་དང་རིགས་པ་དང་འགལ་བས་
མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་པའི་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཡང་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་ང་དང་ང་
ཡིར་འཛིན་པ་དང་མཚུངས་སྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་དུ་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་
ལྟར་བདག་མྲེད་ཀང་། །རྲེ་ཞིག་དྲེ་དང་འགལ་བའི་བདག་མྲེད་པ་ཡྟོད་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་བདག་གི་རང་བཞིན་དང་
འགལ་བས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མྲེད་པ་ཁས་བླངས་སྟོ། །ཇི་སྐད་དུ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆྟོས་ཐམས་
ཅད་བདག་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་བདག་ནི་མི་རག་པ་མ་སྲེས་པ་ངར་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཏྲེ། ཆྟོས་ཐམས་
ཅད་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་བདག་གི་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་བདག་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་གི་
ཕྱིར་རམ། བདག་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མྲེད་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་ཡྟོད་ལ་དྲེའི་ཕྱིར་བདག་གི་
ཆྟོས་མྲེད་པས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། ཅི་ཁྱྟོད་ནི་བདག་མྲེད་པ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་
སྟོ་འདྟོགས་པར་བྲེད། མུ་སྲེགས་བྲེད་ཀི་ཡྟོངས་སུ་བརགས་པའི་བདག་གི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དང་། དྲེའི་རང་
བཞིན་མ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པ་ིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཇི་
ལྟར་འདིར་བདག་མྲེད་པ་ཡིན། ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ལ་བཏགས་ནས་སམ། རང་བཞིན་གི་རྣམ་གངས་ལ་བདག་མྲེད་
པ་ིད་དུ་བསན་པ་ན་དྟོན་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ་བར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལ་ཕུང་པྟོ་ལ་བརྲེན་ནས་བཏགས་པའི་གང་ཟག་ལ་
བདག་ཅྲེས་བརྟོད་དྲེ། འཇིག་རྲེན་པའི་ངར་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །མུ་སྲེགས་བྲེད་ཀིས་ཡྟོངས་སུ་བརགས་པ་ནི་
མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་མུན་ནག་གི་ནང་དུ་གྱུར་པའི་སྲེས་བུའི་རྣམ་པ་ལ་ཡྟོངས་སུ་བརགས་པ་བཞིན་དུ་ཉུང་ཟད་
ཀིས་ཤིན་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པས་ཡྟོངས་སུ་བརགས་ཀི། འདི་ནི་མ་ལུས་པས་འགྟོ་བས་ཡྟོངས་སུ་བརགས་པ་མ་
ཡིན་ནྟོ། །གང་དུ་ཕུང་པྟོ་ལ་བརྲེན་ནས་འགྟོ་བ་མ་ལུས་པ་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་ཡིན་ལ། དྲེ་ནི་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པའི་
གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་འདིར་བསལ་བར་བའྟོ། །བདག་བརགས་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་པའི་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་པར་
གཞག་པ་ིད་ལས་ཤིན་ཏུ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དྲེ་ནི་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ལ་དཔྱྟོད་པའི་དབང་དུ་བས་ཀི། དྲེ་སྲེལ་བའི་
དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན། གལ་ཏྲེ་མུ་སྲེགས་བྲེད་ཀིས་ཡྟོངས་སུ་བརགས་པའི་བདག་འདིར་འགྲེགས་པར་མི་
བྲེད་ན། དྲེ་ལྟ་ན་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཅི་ཞིག་དགག་པའི་དྟོན་དུ་འདི་སྐད་གསུངས། མིག་ནི་བདག་དང་
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བདག་གི་བརག་པ་བརྲེན་པ་ཐྲེར་ཟུག་པ་ཡྟོངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཆྟོས་ཅན་མ་ཡིན་པས་སྟོང་པར་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་
སྟོ། །མིག་ལ་བརྲེན་ནས་བཏགས་པའི་བདག་གིས་སྟོང་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ིད་དུ་ལུང་འདིས་
གསལ་བར་མཛད་ཀི། ནང་གི་བྲེད་པའི་སྲེས་བུ་དང་བལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལ་མིག་ནི་བདག་གིས་སྟོང་ངྟོ་
ཞྲེས་པ་ཕུང་པྟོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ལ་བརྲེན་ནས་གང་ཞིག་ལ་བཏགས་ལ་བདག་དྲེ་ནི་ཕུང་པྟོ་དང་
ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་མྲེད་ཀང་ཕུང་པྟོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ལ་བརྲེན་ནས་འདྟོགས་ལ། དྲེ་
ཡང་མྲེད་པ་ིད་དྲེ། མིག་ལ་སྟོགས་པ་སྟོ་སྟོ་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་ཀང་མྲེད་པ་ིད་དུ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བའྟོ་ཞྲེས་ཐར་
པ་འདྟོད་པ་རྣམས་ལ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་གདམས་པ་སྟོན་པར་བཞྲེད་པ་ིད་ཀིས་མིག་ནི་བདག་གིས་སྟོང་པར་
གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །གང་གི་ཕྱིར་མིག་ལ་དཔྱད་པ་ན་བདག་མི་སིད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་མིག་ནི་བདག་གིས་
སྟོང་པ་སྲེ། བདག་དང་བལ་བའྟོ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཤྭའི་ས་ནི་ག་པ་ལ་སྟོགས་པར་དཔྱད་པ་སྲེ། དྲེས་ན་དྲེའི་
ཕྱིར་བཤད་པ་ཞྲེས་པས་འདིའི་དྟོན་ནི་ག་པ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་ཡང་དང་ཏི་བས་པས་ཤཱུ་ནྱ་སྲེ་སྟོང་པའམ་དབྲེན་
པའྟོ། །འཕྲྟོས་པ་ལས་རིང་པྟོ་ིད་དྟོ་ཞྲེས་པའམ་ག་པ་ལ་སྟོགས་པའི་བཤད་པ་ལས་སྲེ་བྟོ་དང་བལ་བའི་དབྲེན་
པ་ལ་སྟོང་པའི་སར་ས་པ་རྣམས་འཆད་པར་བྲེད་དྟོ། །དྲེས་ན་གང་ཞིག་གང་དང་བལ་བ་དྲེ་དྲེས་སྟོང་པའྟོ་ཞྲེས་
བ་བ་སྲེ། འདི་ནི་བཤད་པའི་དྟོན་ཏྟོ། །མྲེད་པ་ལ་ཡང་སྟོང་པའི་ས་མཐྟོང་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་ལྷ་སྦྱིན་གིས་སྟོང་པའྟོ་
ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་ནི་སྔ་མ་ིད་གཟུང་བར་བ་སྲེ། མིག་ནི་བདག་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་སྟོང་པའྟོ་ཞྲེས་བདག་མྲེད་
པས་བདག་གི་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། བདག་གིར་བ་བ་དང་བལ་བས་སྟོང་ལ། བདག་གིར་
བ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ཐ་དད་པའི་མིག་གཞན་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །མིག་ལ་བརྲེན་ནས་བདག་ཏུ་བཏགས་པ་
དང་ལྡན་པ་བཞིན་བདག་གིས་བདག་ཏུ་བས་པས་འདི་ནི་བདག་གི་བ་ཞྲེས་བ་ལ། བདག་མྲེད་ན་ྲེ་བར་བླངས་
པ་འགའ་ཡང་མྲེད་པས་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ིད་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་དང་། ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ལས་གཞན་པའི་མིག་མྲེད་
ལ། བདག་གི་བས་སྟོང་པ་ིད་དུ་བསྒྲུབས་པས་མིག་གི་རང་བཞིན་མི་གྲུབ་པ་ིད་བཤད་པའྟོ། །ཡང་ན་བདག་
གི་ས་ནི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་གངས་ཏྲེ། མིག་བདག་གིས་སྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་
ཏྟོ། །བདག་གི་བས་ཞྲེས་པ་རང་བཞིན་དང་འབྲེལ་བའི་གང་སུ་ཡང་རུང་བས་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཏྟོ། །འྟོ་ན་དྲེ་ལྟ་ན་
མིག་ིད་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྨྲས་པར་འགྱུར་བས། དྲེ་ལྟར་སྨྲ་བར་བ་སྲེ། མིག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་དྲེ་ིད་གསལ་པྟོར་སྨྲ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བར་བྟོས་ཤིག སྨྲས་པ། ཁྟོ་བྟོ་ནི་མིག་ིད་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་མི་སྨྲ་སྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་མིག་མྲེད་པར་འཇིག་རྲེན་པ་སྨྲའམ།
བསན་བཅྟོས་ལས་བཤད། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་མིག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་མྲེད་དྲེ། བདག་ཏུ་བརྲེན་པ་ལ་
ྲེ་བར་བརྲེན་པ་ིད་ཀི་མིག་ཡྟོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། མིང་དང་གཟུགས་ཀི་རྲེན་གིས་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྟོ་ཞྲེས་
པས་མིང་དང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་གཟུགས་མཐྟོང་བ་དང་རྲེག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རྟོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་མིག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་མྲེད་ན་དྲེའི་ཚེ་ཁྟོ་བྟོ་འཇིག་རྲེན་པ་མིག་མྲེད་
པར་ཁས་ལྲེན་ནྟོ་ཞྲེས་ཇི་ལྟར་སྨྲ། དྲེའི་ཕྱིར་རྲེ་ཞིག་འཇིག་རྲེན་པ་མིག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་མི་སྨྲའྟོ། །ད་ནི་བསན་
བཅྟོས་ལས་ཀང་མིག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བསན་པ་བསན་བཅྟོས་ཞྲེས་བ་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པའི་ལམ་དྲེས་ྟོན་མྟོངས་
པ་འཇིག་པར་བྲེད་པས་སྟོ། །འགྟོག་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་པ་སྲེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་ན་གསྟོད་པ་ན་ཆད་པ་ཆྲེན་པྟོ་
འཇིག་པར་བྲེད་དྟོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ལ། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པའི་ལམ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ྲེ་བར་བསན་པ་ལས་ྲེ་བར་ཐྟོབ་པ་
ཡྟོད་པ་མི་སིད་ཅྲེས་བ་སྲེ། མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དྲེའི་ཚེ་འཇིག་རྲེན་པའི་མིག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་མྲེད་པ་ིད་
དྟོ། །དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མཆྟོག་ཏུ་རྲེས་སུ་ཚོལ་བ་ིད་ནི་དྲེའི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པའི་ལམ་དྲེ་ཡང་རང་
བཞིན་མྲེད་པ་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་གི་ཕྱིར་སང་བ་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། །དམིགས་པ་མྲེད་པ་རྣལ་འབྟོར་
པ་སུ་ཞིག་གིས་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་གྟོ །ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་མྲེད་པས་མྲེད་པ་ིད་ྲེ་བར་སྟོན་པར་མི་
འགྱུར་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་བསན་བཅྟོས་ལས་ཀང་མིག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་ཁྟོ་བྟོ་མི་སྨྲའྟོ། །འདི་ལྟར་ཀུན་རྟོབ་དང་
དྟོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་གིས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་ཀུན་རྟོབ་ཏུ་མིག་རང་གི་མཚན་ིད་སྒྱུ་མ་དང་སིག་རྒྱུ་
དང་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་གི་རྣམ་པ་ཁས་བླངས་ཤིང་དྲེ་དྟོན་དམ་པར་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་རྟོག་པ་དྲེ་རྣམས་ནི་དབུ་མའི་
བསན་བཅྟོས་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པར་མི་བརྟོད་དྟོ། །མིག་ནི་རང་གི་མཚན་ིད་མ་གྲུབ་པ་ིད་རང་གི་མཚན་
ིད་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་རྟོགས་པས། དྲེའི་ཕྱིར་ཀུན་རྟོབ་ཏུ་མིག་གི་རང་གི་མཚན་ིད་མྲེད་
དྟོ། །གང་ཞིག་ཁྟོ་ན་ཀུན་རྟོབ་ཏུ་ཡང་མྲེད་ལ་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ཀི་ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་དྲེ་ིད་མྲེད་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་
བརགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྣལ་འབྟོར་པ་རྣམས་དྲེ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་མངྟོན་པར་འདྟོད་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཡང་
ན་ཀུན་རྟོབ་ཏུ་མིག་ཡྟོད་ལ་དྟོན་དམ་པར་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་གི་རིགས་པ་ཡང་གདྟོན་མི་ཟ་བར་ནུས་པར་
རུང་ན་ཡང་། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་གི་མཚན་ིད་ཁས་ལྲེན་པ་དང་སྤྟོང་བ་དག་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་
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བཞིན་དུ་ཀུན་རྟོབ་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་མྲེད་ལ་དྟོན་དམ་པར་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ནུས་པ་དང་ལྡན་ནྟོ་ཞྲེས་པ་ཡང་།
དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ིད་ཁས་བླངས་པ་དྲེ་ནི་སྒྱུ་མ་ལ་སྟོགས་པའི་དཔྲེ་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་གི་
མཚན་ིད་ཁས་བླངས་པ་ལ་སྒྱུ་མ་ལ་སྟོགས་པའི་དཔྲེ་དང་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སླུ་བ་མྲེད་པར་ཁས་
བླངས་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་མིག་སྟོང་པ་ིད་དུ་ཁྱྟོད་ལ་མ་གྲུབ་ན། ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་རིགས་
པས་མིག་བདག་དང་བདག་གི་བས་སྟོང་པར་བཤད་པས་མིག་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་ཅི་ངྲེས་
པར་མིག་གི་རང་བཞིན་ཡྟོད་པ་གང་ཞིག་དང་བལ་བ་ལས་མིག་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་
ཡིན་ན་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ིད་མ་ཡིན་ནྟོ། །གལ་ཏྲེ་འདི་ལྟར་རང་བཞིན་མྲེད་པ་དྲེ་ནི་སྲེལ་བ་
མི་རུང་ལ། གང་ཞིག་གང་ན་མྲེད་པ་དྲེ་ནི་སྲེལ་བར་མི་རུང་ཞིང་གང་ན་མྲེད་པ་དྲེར་ནི་སྲེལ་བར་མི་བྲེད་དྲེ།
འདི་ལྟ་སྲེ་ཆུའི་དྲྟོ་བའྟོ། །རང་བཞིན་དུ་སྲེས་པ་སྲེལ་བར་བྲེད་ན་སྟོན་འདིར་འགྱུར་གི། འྟོན་ཀང་མིག་རང་
བཞིན་མྲེད་པར་གནས་པ་ིད་ལ་འཇིག་རྲེན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་རྟོངས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་མིག་རང་བཞིན་
མྲེད་པར་གནས་ཀང་ལྟོགས་སུ་བཞག་ནས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་རྟོགས་ལ། དྲེ་ལ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པས་
འདི་དག་ཁྟོ་ན་བདྲེན་པར་ཡྟོད་གཞན་ནི་རྟོངས་པའྟོ་ཞྲེས་འདི་དག་བདྲེན་པར་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པས་མཆྟོག་ཏུ་
འཛིན་པ་ལུས་ཀི་མདུད་པ་སྲེད་པས་འཁྟོར་བར་འཁྟོར་རྟོ། །འདི་དག་བདྲེན་པར་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་མཆྟོག་ཏུ་
འཛིན་པ་ལུས་ཀི་མདུད་པ་དྲེའི་གྲེན་པྟོར་ཁྟོ་བྟོས་མིག་རང་བཞིན་མྲེད་པར་རྣམ་པར་གནས་པ་ིད་མིག་རང་
བཞིན་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་གིས་ཤྲེས་པར་བྲེད་ཀི། ཁྟོ་བྟོས་རང་བཞིན་སྲེལ་བར་བྲེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ་
ཞྲེས་བ་སྲེ། ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་སྟོན་དུ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་མིག་རང་བཞིན་སྟོང་པར་
བསྒྲུབས་ན། དྲེ་ལྟ་ན་མིག་དྲེ་ནི་རང་བཞིན་གང་ཞིག་གིས་སྟོང་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྟོད་པ་སྲེ། འདི་ལྟར་ཁང་
པ་ལྷ་སྦྱིན་གིས་སྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་པ་ན། ལྷ་སྦྱིན་མྲེད་པ་ིད་ལ་ཁྱིམ་ཡྟོད་པ་ིད་དུ་རྟོགས་པས་གང་དུ་གི་ག་
ཡང་སྟོང་པར་མི་འདྟོད་ན། དྲེ་ནི་སྟོང་པ་ིད་དུ་མི་རུང་ངྟོ་ཞྲེས་འདིར་རྣམ་པར་རིག་པར་སྨྲ་བས་སྨྲས་པ།
གཞན་དབང་ནི་ཡྟོད་པ་ཀུན་བརགས་ནི་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཁྟོ་བྟོ་ཅག་ཁྟོ་ན་ལ་སྟོང་པ་འཐད་ཀི་གང་ཞིག་སྟོང་པ་ིད་
གང་ཞིག་གིས་སྟོང་པར་ཁས་མི་ལྲེན་པའི་ཕྱིར་དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྟོང་པ་དྲེས་ཅི་ཞིག་བ་སྲེ་
དྲེས་སྟོང་པ་དང་དྲེ་ིད་ཀིས་སྟོང་པར་མི་རུང་ངྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །འདིར་གཞན་དབང་གི་རང་བཞིན་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བར་འབྱུང་བ་བརྟོད་དུ་མྲེད་པ་དངྟོས་པྟོ་ཙམ་ལ་དྲེ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་མ་དག་པའྟོ། །དྲེ་ལ་
ཡྟོངས་སུ་མ་དག་པ་ནི་འཁྟོར་བ་ཐྟོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གྟོམས་པ་པའི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་ཡྟོངས་སུ་
བརགས་པའི་དྲི་མས་བསྟོས་པའྟོ། །ཡྟོངས་སུ་དག་པ་ནི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་སྟོས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་
གནས་ངན་ལྲེན་སྤངས་ནས། གནས་ཡྟོངས་སུ་གྱུར་པ་ཡྟོངས་སུ་གྱུར་པ་དག་པའི་རང་བཞིན་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀི་སྟོ་སྟོ་རང་གིས་རིག་པར་བ་བ། དྲེ་ཡང་གཞན་དབང་གི་རང་བཞིན་འདི་ནི་རང་ིད་ཁྟོ་ན་མི་འབྱུང་བ་
དང་རང་བཞིན་ལ་གཞན་གི་རྲེན་གི་སྟོབས་ཀིས་སྲེ་བས་ན་གཞན་དབང་ངྟོ་། །དྲེ་ཡང་རང་བཞིན་ནི་དངྟོས་
པྟོའ་ི ངྟོ་བྟོའ་ི ཕྱིར་དང་། གཞན་གི་རྲེན་ལས་མཐྟོང་བའི་ཕྱིར་གཞན་དབང་དུ་བརྟོད་ལ། གཞན་གི་རང་བཞིན་ལ་
ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་དབང་གི་ས་ནི་གཙོ་བྟོ་ལ་འཇུག་སྲེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་ན་འདིར་ནི་བདག་རང་དབང་བའྟོ་
ཞྲེས་སྨྲ་བ་ན་རང་ིད་གཙོ་བྟོར་སྨྲ་བའྟོ་ཞྲེས་བ་ལ། འདི་ནི་གཞན་གི་དབང་ལས་ཤྲེས་པས་གཞན་དབང་སྲེ།
གཞན་ལས་སྲེ་བའྟོ། །ཡང་ན་བརྒྱུད་ཅིང་སྲེད་པས་དབང་ལ་གཞན་དབང་ནི་གཞན་གིས་བསྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་པའི་
དྟོན་ཏྟོ། །གཞན་དབང་དྲེ་ནི་ཀུན་རྟོབ་ཀི་དངྟོས་པྟོ་རང་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་དང་བརགས་པའི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ིད་ཁ་ན་མ་ཐྟོ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཇི་སྐད་དུ་མདྟོ་ལས་གསུངས་པ་གང་ཞིག་གང་ན་
མྲེད་པ་དྲེ་ནི་སྟོང་ལ་གང་ཡང་འདིར་ལྷག་མ་དྲེ་ནི་ཡྟོད་པ་ལ་འདིར་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་
ཏུ་ཤྲེས་སྟོ་ཞྲེས་འདི་སྐད་སྨྲ་ན་སྟོང་པ་ིད་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་ཞུགས་པའྟོ། །གང་དུ་དགྲེ་སྦྱྟོང་ངམ་བམ་ཟྲེ་
དག་དྲེ་ཡང་གང་ཞིག་གིས་སྟོང་པ་མི་འདྟོད་ན་དྲེ་ནི་སྟོང་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་ཞུགས་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འྟོ་ན་
གལ་ཏྲེ་གཞན་དབང་གི་རང་བཞིན་ནི་ངྟོ་བྟོ་ིད་དུ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་
རྟོ། །སུ་ཞིག་འདི་སྐད་སྨྲ། སྲེ་བ་ལས་སྔ་རྟོལ་དུ་གཞན་དབང་གི་རང་བཞིན་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །སྲེས་ནས་འདིའི་
རང་བཞིན་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །སྨྲས་པ། གང་ཞིག་སྲེ་བ་ལས་སྔ་རྟོལ་དུ་འདིའི་རང་བཞིན་མྲེད་ན་ཅིར་
འགྱུར་བའི་འདིའི་སྲེ་བ་ཡྟོད་པ་ཡིན། སྲེས་ནས་ཡྟོད་པ་ལ་འདི་ནི་ཡྟོད་པའྟོ་ཞྲེས་རུང་གི་མ་སྲེས་པ་ལ་ནི་མ་
ཡིན་ནྟོ། །སྲེས་པ་ིད་ཀང་ངྲེས་པར་གཟུང་བར་མི་ནུས་ན་ཁྱད་པར་བརག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཕ་རྟོལ་
པྟོས་འདི་ཞྲེས་པ་དྲེ་ལས་སྲེ་བཞིན་པའྟོ་ཞྲེས་པའི་ཁྱད་པར་ངྲེས་པར་གཟུང་བར་མི་ནུས་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་འདིའི་
སྲེ་བ་མྲེད་ལ་མ་སྲེས་པ་ལ་ཅི་ཡྟོད་ལ་ིད་ནི་ག་ལ་ཞིག་ཅྲེས་བ་སྲེ། འདི་ནི་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གལ་ཏྲེ་འདི་
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ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ན་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པས་འཁྟོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་རྲེ་ཞིག་
འདི་ཡྟོད་པར་གྱུར་ན། མུ་སྲེགས་བྲེད་ཀིས་བརགས་པའི་བདག་ཀང་ཡྟོད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ནི་ཚིག་ཙམ་གིས་
སྨྲ་བའྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྟོ་བྟོ་ཅག་གིས་བདག་མྲེད་པར་གྱུར་ན། བཅིང་བ་དང་གྟོལ་བ་ལ་སྟོགས་པ་མི་འགྲུབ་བྟོ་ཞྲེ་ན།
འདི་ནི་རྲེ་ཞིག་བདག་ཡྟོད་པར་ཡང་མི་འཐད་དྲེ། འདི་གིས་ནི་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །འདི་ལྟར་
གཞན་དབང་དངྟོས་པྟོར་ཡྟོད་ན་ནང་གི་བྲེད་པའི་སྲེས་བུ་ཡང་ཡྟོད་ལ། འདི་ནི་མ་དཔྱད་པའི་ཡྟོད་པའྟོ་ཞྲེས་བ་
སྲེ། འཇིག་རྲེན་པ་ལ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་གལ་ཏྲེ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་གཅིག་པྟོ་ཡྟོད་ཅིང་འཁྟོར་
བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུར་རྟོག་ན་གིས་པ་ཡང་བརག་པར་བའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་འཁྟོར་བ་དང་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་དངྟོས་པྟོའ་ི རང་བཞིན་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་ན་གང་ཞིག་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ།
གང་ཡང་འདིར་ལྷག་མ་ཡྟོད་པ་དྲེ་ནི་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སྟོ་ཞྲེས་ཐྟོས་པ་དྲེ་
ཇི་ལྟར་གསུངས། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པ་བས་པ་སྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་
བའི་ཕྱིར་གཟུགས་བརན་བཞིན་མྲེད་ལ། གང་ཞིག་བིས་པ་རྣམས་དངྟོས་པྟོར་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པའི་གནས་སུ་
གྱུར་པ་དྲེ་ཡང་བིས་པའི་སྲེ་བྟོའ་ི བླྟོའ་ི སྟོད་ཡུལ་ལ་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུའི་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པ་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆྟོས་
ཅན་ནི་ཡྟོད་ལ་དྲེའི་རང་བཞིན་ནི་མྲེད་དྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་གང་གང་ན་མྲེད་པ་དྲེ་ནི་དྲེས་སྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །བརྫུན་
གིས་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པ་ལ་རང་བཞིན་མྲེད་པས་དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པ་དྲེ་དྲེའི་རང་
བཞིན་གིས་སྟོང་ངྟོ་། །གང་ཡང་འདིར་ལྷག་མ་ཞྲེས་པ་ནི་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་རང་གི་མཚན་ིད་མ་གྲུབ་
པ། བིས་པའི་སྲེ་བྟོའ་ི བླྟོའ་ི སྟོད་ཡུལ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལས་མ་གྟོལ་བ་ནི་ཡྟོད་དྲེ། ཇི་སྐད་དུ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་གསུངས་པ། སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་དྲེ་ནི་ཡྟོད་དྟོ། །བིས་པ་རྣམས་ཀི་བརྟོད་པ་དྲེ་ནི་ཡྟོད་དྟོ། །རྟོངས་པ་ཆགས་
པ་དྲེ་ནི་ཡྟོད་དྟོ། །དྲེ་ལྟར་གང་ཅུང་ཟད་ཙམ་དྲེ་ནི་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་བརགས་པས་དཔྱྟོད་པ་
པྟོས་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པ་མངྟོན་དུ་ཤྲེས་པས། འཇིག་རྲེན་པའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་
འཁྟོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་བརྫུན་པའི་དངྟོས་པྟོའ་ི རྒྱུ་མཚན་ཅན་ལ་གནྟོད་པ་མ་
ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལ་མི་གནྟོད་པས་ཆད་པར་སྨྲ་བའམ་མྲེད་པ་ིད་མི་ལྟུང་ལ། རང་བཞིན་ལ་སྟོ་མ་བཏགས་པས་
ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ་ལ་གནས་ཏྲེ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གིས་བསྲེད་པའི་འཁྟོར་བ་ངྲེས་པར་སྤྟོང་ཞིང་རག་པར་སྨྲ་བར་མི་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ལྟུང་ངྟོ་། །འདིར་ཡང་ཐྟོག་མ་ིད་དུ་འཐད་པ་དང་བཅས་པས་དྟོན་ཆྲེན་པྟོར་ཡང་འགྱུར་ལ། གཞན་དུ་རང་
བཞིན་ཡྟོད་པ་ིད་ནི་འཐད་པ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཅི་སར་རང་བཞིན་མྲེད་པ་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པ་ལ་བརྲེན་
ནས་སྲེ་བར་འགྱུར་རམ། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་བདག་ིད་ངན་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོལ་པའི་གྟོ་འཕང་ལ་ཞུགས་པས་ད་
གདྟོད་སྟོས་པ་ིད་ལས་རྒྱས་པ་གསལ་བར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་སྒྲུབ་བྲེད་ཀི་མིང་ཐྟོས་པ་ལྟ་
བུར་རླྟོམ་སྲེམས་ནས་འདྲི་བ་ལ་འཇུག་པ་ཀྲེ་མ་ངྟོ་མཚར་ཏྟོ། །ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་དཔྱད་པ་རྣམས་སྲེམས་ལ་
གིས་ཤིག ལུང་འདི་ལས་ཀང་འདི་གསལ་བར་བྲེད་པས་སྲེམས་ལ་ཞྟོག་ཅིག ཇི་སྐད་དུ། བག་ཕུག་རི་དང་
རྟོང་དང་ཆུ་ཀླུང་ལ། །གང་ཞིག་བརྟོད་པ་ལ་བརྲེན་བག་ཅ་བཞིན། །འདུས་བས་འདི་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། །སིག་
རྒྱུ་དང་མཚུངས་འགྟོ་ཀུན་ཤྲེས་པར་གིས། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་གང་ཞིག་གང་ན་མྲེད་པ་དྲེ་ནི་དྲེས་སྟོང་པ་ིད་
དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་དྲེ་ལྟར་ཡང་དྟོན་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བའི་ཕྱིར་དྲེ་རྣམས་སྟོང་པ་ིད་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་
པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གང་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྐད་དུ། ཀུན་བརགས་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་མིན་ཞིང་། །གཞན་གི་
དབང་ནི་ཡྟོད་པ་ན། །སྟོ་འདྟོགས་པ་དང་སྐུར་འདྲེབས་པའི། །མཐར་རྟོགས་པ་ནི་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་དྲེ་
ཡང་ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་བཤད་པས་ལྲེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རང་བཞིན་དུ་བརགས་པ་མྲེད་ལ།
གཞན་དབང་ཡང་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་བས་པ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡྟོད་པ་ལ། གང་ཞིག་དྲེའི་ཚེ་རང་
བཞིན་མྲེད་པ་ལ་སྟོ་འདྟོགས་པར་བྲེད་པ་དང་སྒྱུ་མ་དང་མཚུངས་པ་བས་པ་ནི་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དྲེ་ནི་ངྲེས་
པར་ཕུང་བར་འགྱུར་རྟོ། །རག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐའི་ཕྱྟོགས་ནས་གནས་པས་ངྲེས་པར་ངན་འགྟོར་ལྟུང་བས།
འདི་ལྟར་རྣམ་རིག་ཏུ་སྨྲ་བ་དྲེ་རྣམས་ལ་སྟོང་པ་ིད་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པར་རྟོགས་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་རྣམས་ནི་
མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཚད་མར་བརྟོད་པར་མི་རིགས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཡང་བདག་དང་བདག་གི་བས་སྟོང་པར་
བསྒྲུབས་པས་མིག་རང་བཞིན་མྲེད་པར་བསྒྲུབས་ནས། སར་ཡང་མིག་གི་རང་བཞིན་སྟོང་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་
གསུངས་པ། རག་པ་བརན་པ་ཐྲེར་ཟུག་པ་ཡྟོངས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ཆྟོས་ཅན་མ་ཡིན་པས་མིག་སྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་
པར་འབྲེལ་ཏྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ཡང་བདག་གི་སས་ནི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་གངས་ཀི་ཕྱིར་སྟོན་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་ལ་མི་
རག་པ་དང་བལ་བས་རག་པའྟོ། །མི་གཡྟོ་བའི་ཕྱིར་བརན་པའྟོ། །གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར་
ཐྲེར་ཟུག་པའྟོ། །གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས་ཡྟོངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཆྟོས་ཅན་མ་ཡིན་པའྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། འདི་རྣམས་
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ནི་རང་བཞིན་གི་མིང་གི་བྲེ་བག་ཡིན་གི་ནང་གི་བྲེད་པའི་སྲེས་བུའི་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བ་རྲེན་འདི་པ་ཙམ་ལ་རྣམ་པར་གནས་པས་ན་སྔར་ིད་དུ་དྲེ་དག་བཀག་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཇི་སྐད་དུ་སྟོང་པ་ིད་
དྟོན་དམ་པའི་མདྟོ་ལས། མིག་སྲེས་བཞིན་པ་གང་དུ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རྟོ། །འགག་བཞིན་པ་ནམ་ཡང་
དམྱལ་བར་འགྟོ་བ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ལས་ཡྟོད་ཅིང་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡྟོད་ལ། བྲེད་པ་པྟོ་ནི་མ་
དམིགས་སྟོ། །གང་ཕུང་པྟོ་འདི་ནི་འཇིག་ལ་ཕུང་པྟོ་གཞན་དུ་ིང་མཚམས་སྦྱྟོར་ཏྲེ། ཆྟོས་ཀི་བརྡ་གཞན་ལས་
སྟོ། །དྲེ་ལ་ཆྟོས་ཀི་བརྡ་ནི་འདིའྟོ། །འདི་ལྟར་མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྲེད་ཅྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པའྟོ། །མདྟོ་
འདིར་ནི་ཐྟོག་མར་བྲེད་པ་པྟོ་བཀག་ལ། ཕྱིས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། གང་ལ་རྲེན་
ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས་མིག་ཡྟོད་པ་ཐྟོབ་པ་ལ། ཐར་པ་འདྟོད་པ་རྣམས་མིག་ཏུ་
མངྟོན་པར་ཞྲེན་པའི་གྲེན་པྟོར་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པར་ྲེ་བར་བསན་པས་སྟོང་པ་ིད་རྣམ་པར་ཐར་
པའི་སྟོ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེའི་ཚེ་རག་པའི་བདག་བཀག་ནས་ཅུང་ཟད་ཀང་ྲེ་བར་མཁྟོ་བ་མྲེད་ཅིང་།
མིག་ཇི་ལྟ་བར་གནས་པ་ལ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་མ་བཀག་ན་རག་པའི་བདག་བཀག་ཀང་མིག་ལ་སྟོགས་པར་
མངྟོན་པར་ཞྲེན་པའི་བ་སྤུ་ཡང་འགུལ་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །རི་དྭགས་དང་བ་ལ་སྟོགས་པ་བདག་རག་པ་མི་
དམིགས་ཀང་དྲེར་ཞྲེན་པས་དྲེའི་ཕྱིར་འདིར་རག་པའི་བདག་བཀག་པའི་སྟོ་ནས་མིག་བདག་མྲེད་པར་འཇྟོག་པ་
ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །འཇྟོག་ན་ཡང་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ལ་རག་པའི་བདག་བཀག་པས་སམ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་
བཀག་པས་སྟོ། །གང་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཅི་སྐད་གསུངས་པའི་རིགས་པས་བདག་མྲེད་པས་དྲེའི་ཚེ། གྲེན་པྟོ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར་བདག་མྲེད་པ་ིད་ཀང་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་གསུངས་ལ། བདག་མྲེད་མིན་ཞྲེས་པ་ལ། བདག་དང་
འགལ་བའི་ཆྟོས་འགའ་ཡང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཡང་ན་ཇི་ལྟར་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ལྟར་
བདག་དང་བདག་མྲེད་ལ། ཇི་ལྟར་ཡང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་མྲེད་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་བདག་མྲེད་ན་
བདག་མྲེད་པ་ཡང་སིད་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་དགྟོངས་པའྟོ། །ཡང་གང་དུ་བདག་ཡྟོད་པ་ཡིན་ན་དྲེ་ནི་བདག་མྲེད་པའི་
གཟུགས་ལ་སྟོགས་པའི་དངྟོས་པྟོར་ཡང་དྲེ་མྲེད་དྲེ། ྲེ་བར་ལྲེན་པ་པྟོ་མྲེད་ན་ྲེ་བར་བླངས་པ་མྲེད་པས་
གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་པ། བདག་མྲེད་མིན་པ་སྲེ་བདག་མྲེད་པ་ཡང་མ་གྲུབ་
པས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཡང་བདག་འབའ་ཞིག་པ་མྲེད་ན་བདག་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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མྲེད་པ་འབའ་ཞིག་པ་ཡང་མྲེད་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་མྲེ་དང་བུད་ཤིང་དག་བཞིན་དུ་བདག་དང་བདག་མྲེད་དག་
ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ཡྟོད་པས་དྲེས་བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་གིས་ཀ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན།
གསུངས་པ། དྲེ་ལྟར་ཡང་བདག་དང་བདག་མྲེད་ཅྲེས་པ་ལ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་པ་ཚིག་གི་ལྷག་མའྟོ། །གལ་
ཏྲེ་ཡང་དཔྱད་བཞིན་པས་བདག་གམ་བདག་མྲེད་པ་འགའ་ཞིག་ཡྟོད་ན། དྲེའི་ཚེ་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་པ་འགྲུབ་པར་
འགྱུར་ལ། གང་དུ་དྲེ་གིས་མྲེད་ན་བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་ག་ལ་འབྱུང་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེས་ན་བདག་དང་བདག་
མྲེད་པ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་ན་འདི་ནི་དྟོན་གཞན་ཏྲེ། ཁ་ཅིག་གིས་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཡང་བདག་དང་བདག་
མྲེད་པ་མྲེད་ལ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་བཀག་པའི་བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡྟོད་ལ།
དྲེ་ཡྟོད་པས་དགག་བ་བདག་མྲེད་པ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཡང་བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་གིས་
སུ་བརགས་པ་དང་བལ་བ་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་མ་ཡིན་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་
རྟོ་ཞྲེས་པ་འདི་ཡང་མི་རིགས་སྟོ་ཞྲེས་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། བདག་དང་བདག་མྲེད་འགའ་
ཡང་མྲེད། །ཅྲེས་བའྟོ། །འགའ་ཡང་མྲེད་ཅྲེས་པའི་འགག་པ་འདི་ཇི་ལྟར་ཕྱིས་དྲེ་མ་ཐག་པའི་བརྟོད་པ་འགའ་
དང་མངྟོན་པར་འབྲེལ་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་སྔར་གི་དྲེ་མ་ཐག་པའི་བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་དང་ཡང་འབྲེལ་ཏྟོ། །དྲེ་
ལ་འདིར་རྲེ་ཞིག་སྔར་གི་རྟོག་པ་བརྟོད་དྲེ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་གིས་ཀ་
ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དྲེ་བཀག་ན་བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་ག་ལ་འབྱུང་ཞྲེས་སྒྲུབ་བྲེད་གསུངས་པ། བདག་
མིན་ཞྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའྟོ། །ཕྱི་མའི་རྟོག་པ་ཡང་བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་ལྟོགས་སུ་བཞག་པའི་དངྟོས་པྟོ་
རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་མྲེད་ལ། བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་
བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཡང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ། བདག་དང་བདག་མྲེད་མིན་འགའ་
མྲེད། །ཅྲེས་སྟོ། །ཡང་འདིའི་དྟོན་གཞན་ཏྲེ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ནི་མིང་ཙམ་མྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ན་མུ་
སྲེགས་པས་སྨྲས་པ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁྟོ་བྟོ་ཅག་གི་གྲུབ་མཐས་བཤད་པ་བརག་པ་མ་
བས་པ་ལ་སྟོགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་བདག་གི་དྟོན་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེ་ན། འདིར་སྨྲས་པ། བདག་མྲེད་
དྲེ། གང་གི་ཕྱིར་ཕ་རྟོལ་པྟོའ་ི བདག་གི་ས་ལ་བརྟོད་བའི་དྟོན་བདག་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་ིད་ལས་མ་སྲེས་
པའི་ཕྱིར་བྟོང་བུའི་རྭ་བཞིན་ལ། བརག་པ་མ་བས་པ་ཀུན་ཏུ་འགྟོ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ནམ་མཁའི་མྲེ་ཏྟོག་བཞིན་མ་
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སྲེས་པའི་ཕྱིར་བདག་མྲེད་དྟོ། །འབྱུང་བའི་སྲེམས་པ་ཅན་ཡང་འདི་སམ་དུ་སྲེམས་ཏྲེ། བདག་མྲེད་པ་ནི་བདྲེན་
ལ། འྟོན་ཀང་བདག་མྲེད་པ་འབྱུང་བ་ཙམ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །རང་གི་སྲེ་པ་དག་ཀང་སྨྲ་སྲེ། ནང་གི་བྲེད་པའི་
སྲེས་བུ་དང་བལ་བའི་བདག་མྲེད་པ་ཕུང་པྟོ་ཙམ་ཡྟོད་ལ། བདག་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་
དག་ལ་ལྟྟོས་ནས་གསུངས་པ་བདག་མྲེད་མིན་ནྟོ། །བདག་མྲེད་པ་ནི་མྲེད་པ་ིད་དྲེ། ཇི་ལྟར་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡང་
སྔར་ིད་དུ་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་སྟོ། །ཡང་རང་གི་སྲེ་པ་ཁ་ཅིག་ནི་འདི་སྐད་སྨྲ་སྲེ། ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ལ་བཏགས་
པའི་རས་སུ་ཡྟོད་ཅིང་གང་ཟག་ཏུ་ཡྟོད་པའི་དངྟོས་པྟོ་ནི་ཡྟོད་ལ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པ་འདི་ལ་འགའ་
ཞིག་གིས་དབང་དུ་བས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཡང་ཡྟོད་པས་དྲེའི་ཕྱིར་བདག་མྲེད་པ་ཡང་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་
སྟོ། །སྨྲས་པ། བདག་དང་བདག་མྲེད་འགའ་ཡང་མྲེད། །ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་རིགས་པས་ཆྟོས་དང་གང་ཟག་
དག་བཀག་པའི་ཕྱིར། གང་གི་ཚེ་ཡང་འདི་ལྟར་བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་སྲེ། བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་ཡང་མི་
འཐད་ལ། དྲེའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཚིག་ཙམ་སྲེ། དྟོན་གིས་སྟོང་པར་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཡང་ཁྱྟོད་
ཀིས་བརྟོད་བའི་དྟོན་བཀག་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་ཞིག་དྟོན་གིས་སྟོང་པའི་ཚིག་དྲེ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཡྟོད་ལ། དྲེ་
ལས་ཚིག་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་གཞན་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་ན་བརྟོད་བ་ལས་
གཞན་དུ་རྟོད་བྲེད་མི་འཐད་ལ། ཚིག་འདི་དག་མ་བཀག་པར་ཡྟོད་པས་དྲེའི་ཕྱིར་བརྟོད་བ་ཡང་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་རྟོད་བྲེད་ཡྟོད་པ་ིད་ན་བརྟོད་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་
ཞྲེས་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པ་གསུངས་པ། བརྟོད་འགའ་མྲེད་ཅྲེས་སྟོ། །བརྟོད་བ་ལས་གཞན་དུ་རྟོད་བྲེད་ཀང་མི་
འཇུག་པས་བརྟོད་པ་ཡང་མྲེད་དྟོ། །འྟོ་ན་མྟོ་གཤམ་གི་བུའི་བརྟོད་པ་བརྟོད་བའི་དྟོན་གིས་སྟོང་ཡང་བརྟོད་བ་
ལས་གཞན་པ་ཡྟོད་པས་བརྟོད་པ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། བརྟོད་པས་ནི་ཇི་ལྟ་བར་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་
པའི་བརྟོད་བ་ལ་བརྡར་བྲེད་ལ། དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དྲེ་དག་ཀང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབས་ལ། དྲེ་དག་
མྲེད་ན་གཞན་བརྟོད་བ་ཅི་ཞིག་ཡྟོད། བརྟོད་བ་མྲེད་ན་རྟོད་བྲེད་མྲེད་པས་བརྟོད་པ་ཡང་མྲེད་དྟོ། །ཡང་ན་
གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་མྲེད་པར་བསྒྲུབས་པས། གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་མྲེད་ན་ས་མི་འགྲུབ་པ་ཐུགས་ལ་
བཞག་ནས་བརྟོད་འགའ་མྲེད་ཅྲེས་སྟོ། །ཡང་ན་ཚིག་ནི་དྟོན་གིས་སྟོང་པར་བསྒྲུབས་ལ། ས་ཡང་ས་གཞན་གི་
བརྟོད་བ་ཡིན་པས་དྟོན་ིད་ལ་དྟོན་དྲེ་ཡང་མྲེད་པ་ིད་དྟོ་ཞྲེས་བ་ལ། དྟོན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ས་ཡང་མྲེད་པར་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གཟིགས་ནས་གསུངས་པ་བརྟོད་འགའ་མྲེད་ཅྲེས་སྟོ། །བརྟོད་པ་མྲེད་པར་གྱུར་ན་ཡང་བརྟོད་བའི་དྟོན་གྲུབ་པ་
མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གནས་སྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་རྟོད་བྲེད་ཀིས་བརྟོད་པའི་དྟོན་ཡང་མྲེད་ན། དྲེའི་ཚེ་ཅི་ཞིག་
ཡྟོད། སྨྲས་པ། ཁྟོ་བྟོས་སྒྱུ་མའི་ནྟོར་གིས་ཕྱུག་པྟོར་བྲེད་པའམ་སིག་རྒྱུའི་ཆུས་ཁྱྟོད་ཀིས་ཆུའི་གདུང་བ་སྲེལ་
བར་བྲེད་པའམ། སྒྱུ་མའི་རི་དྭགས་ཀི་ཤས་བཀྲེས་པ་ྲེ་བར་ཞི་བར་བྲེད་པར་མི་ནུས་སྟོ། །འྟོ་ན་འདིར་ཁྟོ་ན་
ིད་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་གཟུང་བར་བ་བར་འགྱུར་ལ། སར་ཡང་འདིར་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་དྲེ་ཅི་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་
ཁྱྟོད་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་གྟོ་བ་དག་སྤྟོང་བ་དག་གིས་ལྟོག་པར་སྒྲུབ་པར་མི་བྲེད་ཅིང་ཆྟོས་ིད་ཟབ་
མྟོ་ལ་གུས་པ་ཡང་སྲེད་ན་དྲེའི་ཚེ་ཁྱྟོད་ཀི། བརྟོད་བ་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །དངྟོས་པྟོ་ཀུན་གི་རང་
བཞིན་སྟོང་། །རང་བཞིན་དང་ངྟོ་བྟོ་ིད་དང་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ཅྲེས་པ་རྣམ་གངས་སྟོ། །རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ནི་
རང་བཞིན་དང་བལ་བ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་རག་པ་མ་ལུས་པ་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་རང་
བཞིན་རང་གི་མཚན་ིད་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པ་སྲེ། ཇི་སྐད་དུ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་ངྲེས་པར་འདི་ནི་སྡུག་
བསྔལ་མ་ལུས་པ་སྤྟོངས་བ། བྟོར་བ་བང་བར་གྱུར་པ་ཟད་པ་འདྟོད་ཆགས་དང་འབལ་བ་འགྟོག་པ་ྲེ་བར་ཞི་བ་
ནུབ་པར་འགྱུར་བ་སྡུག་བསྔལ་གཞན་དུ་ིང་མཚམས་མི་སྦྱྟོར་བ། འདི་ནི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྟོ། །འདི་ནི་ཞི་
བ་ག་ནྟོམ་པའྟོ། །འདི་ལྟར་ཕུང་པྟོ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་སྲེད་པ་ཟད་པ་འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་བ་འགྟོག་པ་ནི་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འདི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་ཆྟོས་ཐམས་
ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མྲེད་པས་དྲེའི་ཕྱིར་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་བསྲེན་པ། གང་
ཞིག་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་པར་བརྟོད་པར་བའྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཆྟོས་
རྣམས་ཀི་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་བརྲེན་པར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། རྲེ་ཞིག་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བ་ཙམ་ལ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ནི་རུང་གི ཕྱི་དང་ནང་གི་ཆྟོས་འདུ་
བྲེད་དང་མྱུ་གུ་ལ་སྟོགས་པ་དང་། མ་རིག་པ་དང་ས་བྟོན་ལ་སྟོགས་པ་རྒྱུ་དང་རྲེན་གིས་ྲེ་བར་བསྲེད་པའི་
བདག་ིད་དུ་ཡྟོད་པ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བར་རང་དང་སི་དང་ཐུན་མྟོང་དུ་མས་སུ་མྱྟོང་བའི་རང་གི་མཚན་ིད་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་པའི་མཚན་ིད་རྣམས་ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ིད་དུ་བསྒྲུབས་
པར་ནུས། དྲེའི་ཕྱིར་གང་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་
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ཏྲེ་མ་རིག་པས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་མས་སུ་མྱྟོང་བ་རྣམས་ཚད་མར་འགྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་
འཕགས་པ་དང་འཕགས་པའི་ལམ་གིས་ཅི་དགྟོས་པར་འགྱུར། བིས་པའི་སྲེ་བྟོས་མས་སུ་མྱྟོང་བ་ིད་ཚད་མ་
ལ། ཚད་མས་ཡང་དག་པར་མཐྟོང་བའི་ཕྱིར་མ་བཙལ་བར་དྲེ་རྣམས་གྟོལ་བར་གྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བུ་ཡང་མྲེད་པས་
དྲེ་རྣམས་ཀིས་མས་སུ་མྱྟོང་བ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཇི་ལྟར་འཕགས་པའི་ལམ་གིས་མངྟོན་དུ་བས་པའི་
འཕགས་པས་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་ཆྟོས་ིད་གཟིགས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་ལ་རང་བཞིན་ནྟོ་ཞྲེས་རིགས་ཏྲེ། གང་ཞིག་མ་
མཐྟོང་བ་ལས་བིས་པ་རྣམས་ྟོན་མྟོངས་ལ། གང་ཞིག་མཐྟོང་བ་ལས་འཕགས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་གྟོལ་ལྟོ། །ཇི་
ལྟར་ན་འདི་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་ན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའྟོ། །འྟོ་ན་དྲེ་ཁྟོ་བྟོ་ལ་མངྟོན་
སུམ་མ་ཡིན་ན། དྲེ་ཇི་ལྟར་ཁྟོ་བྟོ་ཅག་གིས་འདི་རྟོགས་པར་ནུས་ཤྲེ་ན། སྨྲས་པ། མྟོས་པ་མྲེད་པ་དད་པ་མྲེད་པ་
སིག་པའི་གྟོགས་པྟོ་དང་འབྲེལ་པ་ཐྟོས་པ་ཆུང་བ་ལྲེ་ལྟོ་ཅན་རྟོངས་པ་ལ་སྟོགས་པ་དང་ལྡན་པས་དྲེ་རྟོགས་པར་
འགལ་བས་དྲེས་འདི་མི་མཐྟོང་སྲེ། ྟོན་མྟོངས་པའི་གྟོ་སྐབས་སུ་འགྱུར་བས། སྦྱིན་པ་དང་སྟོ་བ་དང་ཐྟོས་པ་
མང་བ་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་བརྲེན་པ་དད་པ་དང་མྟོས་པ་ལ་སྟོགས་པ་སྟོ་སྟོར་བརྲེན་པར་བའྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ།
འདི་དག་དང་ལྡན་པས་འཕགས་པས་བསན་པའི་རིགས་པ་དང་དཔྲེ་ཡང་འདིར་ཁས་བླང་བར་བའྟོ། །དྲེ་ལྟར་
ཐབས་དང་བཅས་གང་རིགས་པས་ངྲེས་པར་ཡྟོད་ན་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མངྟོན་སུམ་ིད་དུ་འགྱུར་
རྟོ། །སར་ཡང་ཅི་ཞིག་འདིར་འཕགས་པས་བསན་པའི་རིགས་པ་གང་གིས་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་ཆྟོས་ིད་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་པར་རིགས་པས་མངྟོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། འཕགས་པས་ྲེ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར་
གསུངས་པ། གང་ཞིག་དངྟོས་ཀུན་རང་བཞིན་ནྟོ། །རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་པའམ་སྟོ་སྟོའ ་ི དངྟོས། །ཀུན་ལ་ཡྟོད་མིན་དྲེ་
ཕྱིར་སྟོང་། །ཞྲེས་པ་ལ་དྲེ་ལ་རྒྱུ་ནི་འབས་བུ་རྟོགས་པར་བྲེད་པ་ལ་འདྲ་བའི་འབས་བུ་རྟོགས་པར་བྲེད་པའི་
ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའྟོ། །འདི་ལྟ་སྲེ་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུས་སཱ་ལུའི་ས་བྟོན་ནྟོ། །རྲེན་ནི་ཐུན་མྟོང་བ་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་སཱ་
ལུའི་མྱུ་གུ་དྲེ་ིད་ཀི་ས་ལ་སྟོགས་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་ཇི་ལྟར་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་སྲེད་པའི་ཡན་ལག་གི་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་
པ་དྲེ་བཞིན་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་ལ་སྟོགས་པ་ཡང་ངྟོ་། །མྱུ་གུ་ལ་སྟོགས་པའི་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པའི་འབས་བུ་ས་ལ་
སྟོགས་པའི་རྣམ་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་པ་མ་ཡིན་ལ་སཱ་ལུའི་ས་བྟོན་གི་རྣམ་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་ཏྟོ་ཞྲེས་
བའྟོ། །རྒྱུའི་དངྟོས་པྟོ་འབའ་ཞིག་ཙམ་དུ་ྲེ་བར་འགྟོ་བས་འདི་ལ་རྲེན་ིད་དུ་རྣམ་པར་འཇྟོག་གྟོ །རྲེ་ཞིག་གང་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འདིའི་རྒྱུ་དང་རྲེན་དུ་འགྱུར་ན་རྟོགས་པར་བྲེད་པ་ནི་རྒྱུའི་དངྟོས་པྟོར་གནས་ལ། གང་དུ་རྲེན་ནི་འདིའི་ངྲེས་
པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་དམིགས་པའི་རྲེན་ནྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་ན་རྒྱུ་གིས་དང་རྲེན་
གིས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཡུལ་གཅིག་ལ་རྒྱུ་རྲེན་གི་སའི་སྦྱྟོར་བ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མཛད་དྟོ། །ཚོགས་པ་ནི་
དངྟོས་པྟོ་དྲེ་དག་མ་ཚང་བ་མྲེད་པར་ྲེ་བར་གནས་པ་ལས་སྲེའི་གཞན་དྲེ་མ་ཐག་པ་ྲེ་བར་གནས་པ་ལས་མ་
ཡིན་པས་རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་པར་འདིར་རྟོགས་པར་བའྟོ། །སྟོ་སྟོའ་ི དངྟོས་པྟོ་ནི་དྲེ་རྣམས་ཐ་དད་པ་སྲེ། རྒྱུ་དང་
རྲེན་ཚོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་སྟོ་སྟོའ་ི དངྟོས་པྟོའ་ི རྒྱུ་དང་རྲེན་ཚོགས་པ་མ་ཡིན་པས་སྟོ་སྟོར་དངྟོས་པྟོ་དྲེ་ཐམས་
ཅད་ལ་འབས་བུའི་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་དྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དྲེས་སྟོང་པས་རང་བཞིན་དང་བལ་
བ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །གལ་ཏྲེ་འདིར་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་འགའ་ཞིག་ཡྟོད་ན་དྲེ་ངྲེས་པར་འདུས་
བས་སམ་འདུས་མ་བས་སུ་ཡྟོད་པར་འགྱུར། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་འདུས་མ་བས་ནི་རྒྱུ་མྲེད་པ་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་
པྟོ་མ་སྲེས་པ་ལ་རང་བཞིན་གིས་བརྟོད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་མི་རིགས་སྟོ། །འདུས་བས་ལ་ཡང་རང་བཞིན་
མི་འཐད་དྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་གལ་ཏྲེ་འདུས་བས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ལ། འདུས་བས་རྣམས་ནི་རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་
སྲེ་བའི་ཕྱིར་ན་སྲེ་བ་རྒྱུ་དང་རྲེན་ལ་རག་ལས་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་དང་རྲེན་ལ་རག་ལས་ནས་སྲེ་བ་ནི་བས་པ་
སྲེ། རང་བཞིན་དུ་མི་འཐད་དྟོ། །ཡང་འདི་སམ་དུ་སྲེམས་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་རྲེན་གིས་བསྲེད་པའི་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཁྟོ་
ན་རང་བཞིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། །ངྲེས་པར་འདི་སྐད་བརྟོད་པར་བ་སྲེ་རྒྱུ་དང་རྲེན་གང་ལས་རང་བཞིན་གང་ཞིག་སྲེ་ན་དྲེ་
ཅི་དྲེ་རྣམས་ལ་ཡྟོད་པ་ལས་དྲེ་སྲེ་བར་འགྱུར་གི། གང་ཞིག་གང་ལ་མྲེད་པར་དྲེ་དྲེ་ལས་མི་སྲེ་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་
འཇིམ་པ་ལས་སམ་བུའམ་སྐུད་པ་ལས་བུམ་པ་ཞྲེས་སྟོ། །འདི་ནི་རྒྱུ་ལ་སྟོགས་པ་ལས་སྲེ་བར་འདྟོད་ན་ངྲེས་
པར་རྒྱུ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་རང་བཞིན་ཡྟོད་པ་ིད་དུ་ཁས་བླང་བར་བ་ན། འདི་ནི་ཁས་བླང་བར་མི་རུས་ཏྲེ། ཡྟོད་
བཞིན་པ་ན་དམིགས་པར་ཐལ་བ་དང་། སྲེ་བ་དྟོན་མྲེད་པ་དང་། ཐུག་པ་མྲེད་པའི་སྟོན་དང་། རྒྱུ་མྲེད་པ་ཡྟོད་
པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཡང་རྒྱུ་ལ་སྟོགས་པ་འབས་བུའི་རང་བཞིན་ཡྟོད་ན། དྲེ་དག་ལ་ཐམས་ཅད་
ཀི་བདག་ིད་ཀིས་ཡྟོད་དམ་ཆ་ཤས་ཀིས་ཡྟོད། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་གལ་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་ཏུ་རྟོག་ན་རྒྱུ་དང་
རྲེན་རྣམས་མང་པྟོའ་ི ཕྱིར་འབས་བུ་དུ་མས་འཇུག་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལ་སྟོགས་པ་སྟོ་སྟོ་ལ་འབས་བུ་མྲེད་ལ་རྒྱུ་
དུ་མས་འབས་བུ་གཅིག་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་གཅིག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ིད་དུ་འགྱུར་རྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་
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གང་ལ་གནས་པ་དྲེ་ིད་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་རྲེ་ཞིག་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་ིད་ཀི་རྒྱུ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་
འབས་བུ་མི་གནས་སྟོ། །ད་ནི་ཆ་ཤས་ཀིས་ཀང་མི་གནས་ཏྲེ། འབས་བུ་གཅིག་དུམ་བུར་སྲེ་བར་ཐལ་བར་
འགྱུར་ལ། རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ན་ཡང་རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་སྲེད་པར་ཐལ་ལྟོ། །གང་ཡང་རྒྱུ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་མི་གནས་
ན། དྲེ་རྒྱུ་ལ་སྟོགས་པ་ལས་མི་སྲེ་ལ་རྩ་བའི་རབ་བྲེད་དང་པྟོར་ཡང་ན་དྲེ་རྲེན་ལ་སྟོགས་པ་ལ་མྲེད་ཀང་དྲེ་
རྣམས་ལས་འབྱུང་ན། རྲེན་མིན་ལས་ཀང་འབས་བུ་ནི། །ཅི་ཕྱིར་མངྟོན་པར་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞྲེས་པའི་ཚིག་
ལས་སྟོ། །གང་གི་ཚེ་འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་དྲེ་དྲེ་རྣམས་ལས་མི་སྲེ་ལ། དྲེའི་ཚེ་མ་
སྲེས་པ་ལ་ཡྟོད་པ་ིད་མི་རུང་ངྟོ་། །གང་ཡང་དྲེ་ནི་ད་ལྟར་ན་དྲེས་ན་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པས་
དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་པ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་
གིས་སྨྲས་པ། རྒྱུ་དང་རྲེན་གི་གངས་བཞིན་དུ་འབས་བུ་རྣམས་ཡྟོད་པར་ཁྟོ་བྟོ་ཅག་ཁས་མི་ལྲེན་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་
འབས་བུ་ཡྟོད་པ་ིད་ཀི་སྟོན་ཁྟོ་བྟོ་ལ་མྲེད་ཅིང་མྲེད་པ་ིད་ཀང་བརྟོད་པར་མི་ནུས་ཏྲེ། ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་བ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། བུམ་པ་དང་ཐགས་མཁན་ལྟ་བུ་སཱ་ལུའི་ས་བྟོན་དང་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་ལ་མྲེད་ལ། དྲེ་སྲེད་པའི་ནུས་པ་
ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་དྲེ་ནི་རྒྱུ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་འབས་བུ་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་ིད་ཀི་བསམ་པ་སྤངས་ཏྲེ་རྒྱུ་ལས་
འབས་བུ་སྲེའྟོ་ཞྲེས་པ་འདིས་རྲེ་ཞིག་སྲེ་བ་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་འཇྟོག་གྟོ །སྲེ་བ་གྲུབ་པར་གནས་པས་འགག་པ་
གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་ནི་མིང་ཙམ་མ་ཡིན་པ་ཁྟོ་ནའྟོ། །སྲེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་
དང་ལྡན་པས་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་གི་མཚན་ིད་དུ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེ་ན།
སྨྲས་པ། དྲེ་ལྟར་སྨྲས་པ་དྲེ་ནི་གང་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན། གང་ཞིག་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་
ིད་གྲུབ་པར་འདྟོད་ན། དྲེའི་རང་གི་མཚན་ིད་དྲེ། རྒྱུ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་ཡྟོད་པའམ་མྲེད་པ་ཞིག བརགས་པ་
གསུམ་པ་ནི་མྲེད་ལ། གལ་ཏྲེ་ཡང་རྒྱུ་ནི་འབས་བུ་སྲེད་པའི་ནུས་པ་ཅན་དུ་ཡྟོད་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་རྒྱུ་ལ་འབས་
བུའི་རང་གི་མཚན་ིད་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དངྟོས་པྟོ་རྣམས་མ་བྱུང་བ་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་
ལྟ་ན་ཡང་སྟོན་དྲེ་ིད་ལས་ལྟོག་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་། ཡྟོད་པ་ཡྟོད་ཕྱིར་སྲེ་བ་མིན། །མྲེད་པ་མྲེད་ཕྱིར་
མི་སྲེ་ལ། །ཆྟོས་མི་མཐུན་ཕྱིར་ཡྟོད་མྲེད་མིན། །སྲེ་བ་མྲེད་པས་གནས་འགག་མྲེད། །གང་ཞིག་འདི་སྐད་དུ་སྨྲ་
སྲེ། །ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པའི་བསམ་པ་སྤངས་ནས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྲེའྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། འདིར་སྲེ་བ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེ་ན།
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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དྲེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་དངྟོས་པྟོར་སྨྲ་བའི་དངྟོས་པྟོ་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པའྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་དྲེ་
གིས་སུ་སྨྲ་བ་སྤངས་ནས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྟོང་པར་སྨྲ་བ་བཞིན་ནྟོ། །དྲེས་ན་གང་ཞིག་རྒྱུ་ལས་
སྲེའྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་ན། ཅི་དྲེ་ཡྟོད་པ་སྲེའམ། འྟོན་ཏྲེ་མྲེད་པ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་རྲེ་ཞིག་ཡྟོད་ན། དྲེའི་ཚེ་འབས་བུ་དྲེ་ཡྟོད་
པའི་དངྟོས་པྟོའ་ི ཕྱིར་རག་ཏུ་ཡྟོད་བཞིན་པ་ལ་སྲེ། ཡྟོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ད་ལྟ་བའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བཞིན་སྲེ་བ་
མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་རྲེ་ཞིག་ཡྟོད་པ་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཡང་ན་མྲེད་ན་མྲེད་
བཞིན་པའི་རང་བཞིན་གི་འབས་བུ་ནི་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་མྲེད་པའི་ཕྱིར་འབས་བུ་རག་ཏུ་ཡྟོད་བཞིན་པ་མིན་ལ། ཡྟོད་
བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རི་བྟོང་གི་རྭ་བཞིན་སྲེ་བ་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་གིས་ཀི་ཚུལ་གིས་སྲེ་བར་འགྱུར་
རྟོ་ཞྲེ་ན། །སྨྲས་པ། ཆྟོས་ནི་མི་མཐུན་ཕྱིར་ཡྟོད་མིན། །གང་ཞིག་འགལ་བའི་ཆྟོས་དྲེ་ནི་མི་མཐུན་པ་སྲེ། འགལ་
བའི་ཆྟོས་ཀི་དངྟོས་པྟོའ་ི ཆྟོས་མི་མཐུན་པའྟོ། །ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་དག་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་གང་ལ་དྲེ་ཡྟོད་པ་དྲེ་
ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཆྟོས་མི་མཐུན་པའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་གང་ཞིག་སྲེ་བ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །སྲེ་བ་ཡྟོད་ན་ཡྟོད་
པར་འགྱུར་གི་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ལ་གནས་པ་དང་འགག་པ་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། གནས་པ་དང་སྲེ་བ་དང་འཇིག་
པ་མྲེད་ཅིང་། དྲེ་ལས་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཚིག་དྟོན་གིས་སྟོང་པར་གྲུབ་ལ། གནས་པ་དང་སྲེ་བ་དང་
འཇིག་པ་དང་བལ་བའི་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ིད་ཡྟོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཞྲེས་བ་སྲེ། དངྟོས་པྟོ་རྣམས་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་པར་རང་བཞིན་མྲེད་པར་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་
ཡྟོད་པ་ལས་སྲེ་བའམ་མྲེད་པ་ལས་སྲེ་ཞྲེས་སྨྲ་བར་མི་ནུས་ཀང་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་སྲེའྟོ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་ནི་རྲེ་ཞིག་སྲེ་
བྟོ་བ་ལང་རི་མྟོའ་ི བར་ལ་གགས་པར་ཡྟོད་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་སྲེ་བ་ལ་སྟོགས་པ་ཡྟོད་པའྟོ་ཞྲེས་བ་ལ་དྲེ་ཡྟོད་པས་
དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་བསྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་གཟུགས་ལ་སྟོགས་པའི་
དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡྟོད་ན་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ལ་འྟོན་ཀང་མྲེད་དྲེ་ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདིར་བསྲེད་བ་ཅུང་ཟད་
ཡྟོད་ན། དྲེ་སྲེད་པས་ཡྟོད་པར་འགྱུར་གི། བསྲེད་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་ལ། སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་དང་སྲེ་
བཞིན་པའི་བསྲེད་པ་མངྟོན་པར་འདྟོད་པ་རྣམས་ཀི་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་བསྲེད་བཞིན་པའི་བསྲེད་བ་ིད་མི་
སིད་དྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། སྲེས་པ་གང་ཞིག་བསྲེད་བ་མིན། །མ་སྲེས་དྲེ་ཡང་བསྲེད་བ་
མིན། །སྲེས་པ་དང་ནི་མ་སྲེས་པའི། །སྲེ་བཞིན་པ་ཡང་བསྲེད་བ་མིན། །དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་སྲེས་པ་ནི་ཡྟོད་བཞིན་
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པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ད་ལྟར་བ་བཞིན་བསྲེད་བ་མིན་ཏྲེ། སྲེ་བར་མི་རུང་བས་སྟོ། །ཡང་ན་བསྲེད་བ་དྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་སྲེས་
པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་སྲེ་བ་ལ་ལྟྟོས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཡང་ན་སྲེས་པ་ཡང་བསྲེད་བར་འགྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་
པར་འགྱུར་ལ་ནམ་ཡང་བསྲེད་བ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་རྲེ་ཞིག་སྲེས་པ་བསྲེད་བ་མིན་
ནྟོ། །གང་མ་སྲེས་པ་དྲེ་དངྟོས་པྟོ་མ་ཐྟོབ་པའི་ཕྱིར་ཅིའི་ངྟོ་བྟོ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། གང་ཞིག་ཅིའི་ངྟོ་བྟོ་ཡང་མ་ཡིན་
པ་དྲེ་ནི་ངྲེས་པར་གཟུང་བའི་ངྟོ་བྟོར་མྲེད་པའི་ཕྱིར་འདི་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ལས་སྲེའྟོ་ཞྲེས་པའི་བྲེ་བག་བསན་དུ་མྲེད་
པས་མ་སྲེས་པ་ཡང་བསྲེད་བ་མིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་གང་མ་སྲེས་པ་དྲེ་ལ་རྲེན་མྲེད་པས་སྲེ་བའི་བ་བ་འཇུག་པ་
ིད་མི་སིད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། མ་སྲེས་པ་བསྲེད་བ་མིན་ནྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། མ་སྲེས་པ་ིད་བསྲེད་བ་མིན་ལ་
སྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་ཡིན་ནྟོ། །འྟོན་ཀང་གང་གིས་རྒྱུ་རྲེན་གི་ཚོགས་པ་ྲེ་བ་ལས་མ་སྲེས་པ་དྲེ་ིད་
བསྲེད་པར་བ་བའྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། དྲེ་སུ་ཞིག་གི རྒྱུ་དང་རྲེན་གང་གིས་བསྲེད་པར་བ་བའི་འྟོ། །སར་ཡང་སུ་
ཞིག་གིས་བསྲེད་པར་བ་ན། གང་དྲེའི་རྒྱུ་དང་རྲེན་གིས་སྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་པ་ན་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་
ན་ཕན་ཚུན་དག་མ་གྲུབ་པས་གི་ག་ཡང་མྲེད་པའི་ཕྱིར་མ་སྲེས་པ་བསྲེད་བ་མིན། ད་ནི་སྲེས་བཞིན་པ་ཡང་
བསྲེད་བ་མིན་ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ནི་སྲེ་བཞིན་པ་ནི་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་འདིར་སྲེ་བཞིན་པ་ཞྲེས་བ་བ་གང་
ཞིག་ཅུང་ཟད་སྲེས་ལ་ཅུང་ཟད་མ་སྲེས་པའྟོ། །གང་དྲེའི་ཅུང་ཟད་སྲེས་པ་དྲེ་དྲེ་བཞིན་དུ་བསྲེད་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ།
བཤད་པའི་སྟོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །གང་འདིའི་མ་སྲེས་པ་ཡང་བསྲེད་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྟོས་པའི་སྟོན་ཡྟོད་པའི་
ཕྱིར་རྟོ། །སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་ཞྲེས་པ་སྲེས་པ་པ་དང་མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཏྲེ། དང་པྟོའ་ི མཐའ་
ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་སུ་བསན་པའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་གཅིག་ལ་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་དུས་གཅིག་པ་མི་སིད་དྟོ་
ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་གྱུར་པའི་དངྟོས་པྟོ་མི་སིད་པས་བསྲེད་བ་མ་ཡིན་པ་ིད་དྟོ། །གང་གི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་སྲེས་པ་
བསྲེད་བ་མ་ཡིན་ལ་མ་སྲེས་པ་ཡང་བསྲེད་བ་མ་ཡིན་ཞིང་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པའི་སྲེ་བཞིན་པ་ཡང་བསྲེད་བ་
མ་ཡིན་པས། དྲེའི་ཚེ་བསྲེད་བ་མྲེད་པས་འདི་དག་བསྲེད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཞྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་རྟོ། །གང་གི་
ཚེ་བསྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ལ་མི་སིད་པ་དྲེའི་ཚེ་སྲེ་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བ་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་
བསྲེད་བ་མི་སིད་ཀང་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་འབས་བུ་སྲེད་བྲེད་ཀི་རྒྱུ་རྲེ་ཞིག་ཡྟོད་ལ། བསྲེད་བ་མྲེད་ན་སྲེད་བྲེད་ཀང་
མི་རུང་ངྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེས་ན་བསྲེད་བ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་སྲེད་བྲེད་ཀི་རྒྱུ་ིད་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཡྟོད་ན་བསྲེད་བ་ཡྟོད་པར་འགྱུར་ལ། ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པས། འབས་བུ་ཡྟོད་ན་
འབས་ལྡན་ལ། །དྲེར་མྲེད་གྱུར་ན་རྒྱུ་མྲེད་མཚུངས། །ཡྟོད་དང་མྲེད་པ་ན་ཡང་འགལ། །དུས་གསུམ་དུ་ཡང་
འཐད་མ་ཡིན། འདིར་ཡྟོད་བཞིན་པའི་མམ་པའི་ས་བྟོན་དང་ལྕགས་སྲེག་གི་གྟོང་བུ་ལ་སྟོགས་པ་ལ། མྱུ་གུའི་
རྒྱུར་རྣམ་པར་མི་འཇྟོག་སྲེ། མི་རུང་བའི་ཕྱིར། ས་བྟོན་ལ་རྣམ་པར་འཇྟོག་སྲེ་མྱུ་གུ་ཞྲེས་བ་བའི་འབས་བུ་དང་
ལྡན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་ནི་འདི་ལྟར་འབས་བུ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་མ་ཡིན་ལ། ལྡན་པའི་ས་འདི་ནི་རྒྱུའི་
རྟོད་བྲེད་དུ་འཆད་ན། གྱུར་ན་ཞྲེས་ཁ་བསྐང་ངྟོ་། །དྲེས་ན་འབས་བུ་ཡྟོད་ན་འབས་བུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རྟོ་
ཞྲེས་བ་སྲེ། འབས་བུ་ཡྟོད་ན་རྒྱུར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཏྟོ། །གཞན་དུ་གལ་ཏྲེ་འབས་ལྡན་གི་སས་ཁྱད་པར་
དུ་བས་པར་མ་གྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་འདི་སུའི་ཁྱད་པར་ཡིན་པས་གཟུང་བར་མ་གྱུར་པས་སུ་ཞིག་འབས་བུ་དང་
ལྡན་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་ལས་ཀང་དྟོན་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུའི་རྟོད་བྲེད་ལ་འབས་ལྡན་གི་སའི་དྟོན་མ་ཚང་བར་
འགྱུར་རྟོ། །ཡང་ན་འདི་ནི་རྒྱུ་མྲེད་མཚུངས། །ཞྲེས་བརྟོད་པའི་ཤུགས་ལས་དྟོན་གིས་ཐྟོབ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་འགྟོ་
བ་པྟོ་མ་ཡིན་པ་མི་འགྟོའ ་ྟོ ཞྲེས་པ་འདིའི་རྒྱུའི་སས་བརྟོད་པའི་ཤུགས་གང་ཞིག་ལས་དྟོན་གིས་ཐྟོབ་པར་རིགས་
ཀི་གཞན་མ་ཡིན་ལ། རྒྱུའི་སའི་རྣམ་གངས་ྲེ་བར་ལྲེན་པར་བརྟོད་ཀི་ཤུགས་ཀིས་ཐྟོབ་པར་མ་བཤད་དྟོ་ཞྲེས་
བའྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཡང་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་སྟོན་ཅི་ཡང་མྲེད་དྲེ་བཤད་པ་ལས་བྲེ་བག་བསྒྲུབ་པར་བའྟོ། །དྲེ་ལ་ལྔ་
པྟོ་ད་ལྟར་བའི་འབས་བུ་འཛིན་ཅིང་། གིས་ནི་ད་ལྟར་བསྲེད་པར་བྲེད་ལ་ད་ལྟར་བ་དང་འདས་པ་ལ་ནི་གིས་
ཀིས་སྟོ། །གཅིག་ནི་འདས་པས་བསྲེད་དྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་མངྟོན་པ་ལས་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་
བ་དང་སྐལ་བ་མམ་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་ཀུན་ཏུ་འགྟོ་བ་དང་རྣམ་པར་སིན་པ་ཞྲེས་བ་བའི་རྒྱུ་ལྔ་ད་
ལྟར་བའི་གནས་སྐབས་ིད་ན་འབས་བུ་འཛིན་ཏྲེ། འབས་བུ་མ་བཟུང་ན་མ་འྟོངས་པའི་དངྟོས་པྟོ་བསྲེད་མི་
ནུས་པའི་ཕྱིར་ན་རྒྱུའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་གནས་སྟོ། །འབས་བུ་ཡང་འགའ་ཞིག་ད་ལྟར་བ་ིད་དུ་སྲེད་དྲེ་འདི་ལྟ་སྲེ།
ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་སྐལ་བ་མམ་པའི་རྒྱུ་དག་གི་སྲེས་བུ་བྲེད་པའི་འབས་བུ་བཞིན་ནྟོ། །འགའ་ཞིག་ད་
ལྟར་བ་དང་འདས་པ་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་སྐལ་བ་མམ་པའི་རྒྱུ་དང་ཀུན་དུ་འགྟོ་བའི་རྒྱུ་དག་གི་རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབས་
བུའྟོ། །འདས་པའི་དངྟོས་པྟོས་བསྲེད་དྟོ་ཞྲེས་པ་ནི་གསལ་ལྟོ། །ད་ལྟར་བ་ནི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་
འབས་བུ་བསྲེད་པའྟོ། །འབས་བུ་སྲེས་པ་ན་དྲེ་དག་ཀང་འདས་པ་འབས་བུ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་སར་ཡང་འབས་བུ་
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སྲེད་པ་མ་ཡིན་ལ། ད་ལྟར་བསྲེད་པའི་འབས་བུ་སར་བསྲེད་པར་མི་ནུས་སྟོ། །རྣམ་པར་སིན་པའི་རྒྱུ་ནི་འདས་
པ་ིད་ཀིས་འབས་བུ་འབིན་ཏྟོ། །གང་གི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་རྣམས་འབས་བུ་འཛིན་པ་དང་སྲེད་པའི་འབྲེལ་པ་བས་
པས་རྒྱུ་ིད་ལ་དྲེའི་ཚེ་འབས་བུ་ཡྟོད་ན་དྲེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་ནི་རྒྱུ་ིད་དུ་འཐད་ཀི་མྲེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་
ནྟོ། །གང་ཡང་རྒྱུ་རྣམས་རྒྱུ་ིད་དུ་གྲུབ་པའི་དྟོན་དུ་འབས་བུ་ཡྟོད་པར་ཁས་ལྲེན་པ་དྲེའི་ཚེ་འབས་བུ་ཡྟོད་
བཞིན་པ་ལ་རྒྱུས་ཅི་ཞིག་བ། གང་གི་དྟོན་དུ་རྒྱུ་ཡྟོངས་སུ་ཚོལ་བ་དྲེའི་འབས་བུ་ཡྟོད་པ་ིད་ན་རྒྱུས་དགྟོས་པ་
ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །ཡང་ན་འབས་བུ་འདིའི་རྒྱུ་འདིའྟོ་ཞྲེས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་དྟོན་དུ་འབས་
བུ་ཡྟོད་བཞིན་པའི་རྒྱུ་འདྟོད་པ་དྲེ་ཡང་མི་འཐད་དྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདིར་འབས་བུ་ཡྟོད་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་
དགྟོས་པ་མྲེད་པས་རྒྱུ་མྲེད་པ་ིད་དུ་གྲུབ་པར་འབྟོད་པ་དང་། རྒྱུ་མྲེད་ན་འབས་བུ་ཡྟོད་པ་ིད་སྲེལ་བ་དང་
ཕན་ཚུན་བརྲེན་པས་བསལ་བར་འགྱུར་བས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འདིའི་རྒྱུ་འདིའྟོ་ཞྲེས་མི་འཐད་དྟོ། །དྲེས་ཀང་
འབས་བུ་འདིའི་རྒྱུ་འདིའྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་པར་དྟོན་དུ་འབས་བུ་ཡྟོད་བཞིན་པའི་རྒྱུ་འདྟོད་པ་དྲེ་ནི་མི་
རིགས་ཏྲེ། ཇི་སིད་དྲེའི་འབས་བུ་མ་རྟོགས་པ་དྲེ་སིད་དུ་དངྟོས་པྟོ་འགའ་ཞིག་རྒྱུའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མྲེད་
པར་འགྱུར་བས་འབས་བུ་དྟོན་དུ་གྲེར་བའི་འཇིག་རྲེན་པ་སུ་ཞིག་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་སྤྟོང་བ་ལ་འཇུག་པར་
འགྱུར། འབས་བུ་དྟོན་དུ་གྲེར་བ་རྣམས་ཀིས་སྔར་རྒྱུ་ྲེ་བར་ལྲེན་ཅིང་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ཡྟོངས་སུ་སྤངས་ནས་
འཇུག་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། འདི་དག་ནི་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྲེ། དྲེ་ནི་འབས་བུ་ཡྟོད་ན་རྒྱུས་དགྟོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་
མྲེད་དྟོ། །ཡང་ན་དྲེའི་རྒྱུས་དགྟོས་པ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེ་ནི་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེས་པ་སར་ཡང་མི་
སྲེ་བས་ཐུག་པ་མྲེད་པའི་སྟོན་དང་། སྲེ་བྟོ་དྟོན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། སྲེ་ལྟར་དྲེ་བཞིན་དུ་འབས་བུ་ཡྟོད་
པ་ནི་རྒྱུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་ན་ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་སྟོན་བསལ་བའི་དྟོན་དུ་མྲེད་པ་འབས་བུ་འདྟོད་ན། དྲེ་ལྟ་
ན་ཡང་། དྲེར་མྲེད་ན་ཡང་རྒྱུ་མྲེད་མཚུངས། །ཞྟོ་ཞྲེས་བ་བ་འབས་བུ་ཡྟོད་ན། འྟོ་མ་ནི་དྲེའི་རྒྱུ་ལ་ཆུ་ནི་མ་ཡིན་
ནྟོ་ཞྲེས་རིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འབས་བུ་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །གང་དུ་དྲེའི་འབས་བུ་ཞྟོ་ཞྲེས་བ་བ་
མྲེད། དྲེའི་ཚེ་ཞྟོ་ཞྲེས་བ་བ་འྟོ་མའི་འབས་བུ་ལ་ཆུ་ལ་སྟོགས་པ་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་། འྟོ་མ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དག་
ཁྱད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར་འྟོ་མ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་ཞྟོ་མི་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་མྲེད་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །དྲེ་ལྟར་འབས་བུ་མྲེད་ན་དྲེ་ལ་རྒྱུ་ཡང་མྲེད་དྟོ། །ཡང་ན་འདི་སམ་དུ་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པའི་འབས་བུའི་རྒྱུ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། ཡྟོད་དང་མྲེད་པ་ན་ཡང་འགལ་ཏྲེ། འབས་བུ་གཅིག་ལ་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་ཕན་ཚུན་
འགལ་བའི་ཕྱིར་མི་སིད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའི་འབས་བུ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་ིད་དྟོ། །དྲེ་མྲེད་ན་འབས་བུ་ཡྟོད་
བཞིན་པ་མ་ཡིན་ལ། འབས་བུ་ལ་ལྟྟོས་པ་མྲེད་པའི་རྒྱུ་ནམ་ཡང་ག་ལ་ཞིག་ཅྲེས་པས་ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་
རིགས་པས་དུས་གསུམ་དུ་འབས་བུའི་རྒྱུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་ན་གསུངས་
པ། དུས་གསུམ་དུ་ཡང་འཐད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་ལ་འབས་བུ་ཡྟོད་པའི་རྒྱུ་འདྟོད་ན་སྔར་འབས་བུ་ལ་
ཕྱིས་ནི་རྒྱུའྟོ་ཞྲེས་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྟོབ་མ་དང་སྟོབ་དཔྟོན་བཞིན་ནྟོ། །འབས་བུ་མྲེད་ན་སྔར་ནི་རྒྱུ་ལ་ཕྱིས་
ནི་འབས་བུའྟོ་ཞྲེས་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྟོ་དང་འྟོ་མ་བཞིན་ནྟོ། །ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེ་ན། ད་ལྟ་བ་ལ་རྒྱུ་དང་
འབས་བུ་དག་འཐྟོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེ་བཞིན་པ་ནི་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པའི་ངྟོ་བྟོའ་ི ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་ནི་འདི་ལྟར་རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མི་འཐད་པར་གཟིགས་ནས་གསུངས་པ། དུས་གསུམ་དུ་ཡང་འཐད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་
ན་དུས་གསུམ་དུ་ཡང་འཐད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་པའི་ཡང་གི་ས་ནི་ཕྱི་བར་བལྟའྟོ། །དྲེ་ལ་རྒྱུ་ནི་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་
དང་མ་འྟོངས་པ་ིད་ཀིས་ན་དུས་གསུམ་ལ་འབས་བུ་ཡང་དུས་གསུམ་མྟོ། །འབས་བུ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་དུས་
གསུམ་དུ་ཡང་རྒྱུ་མི་སིད་དྟོ། །ཇི་ལྟར་བསན་པའི་རིགས་པས་ཞྲེས་གསུངས་པ། དུས་གསུམ་རྣམས་སུ་འཐད་
མ་ཡིན། །ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་སྐད་དུ་ཡང་རྩ་བའི་རབ་བྲེད་ི་ཤུ་པར། འདས་པའི་འབས་བུ་འདས་པ་ཡི། །རྒྱུ་དང་
ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་ལ། །མ་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ། །ནམ་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཡྟོད་མ་ཡིན། །མ་སྲེས་པ་ཡི་འབས་བུ་
དང་། །མ་སྲེས་རྒྱུ་དག་ལྷན་ཅིག་མིན། །འདས་པ་དང་ནི་མ་སྲེས་པ། །ནམ་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཡྟོད་མ་ཡིན། །མ་
སྲེས་པ་ཡི་འབས་བུ་དང་། །སྲེས་པའི་རྒྱུ་དག་ལྷན་ཅིག་མིན། །མ་སྲེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། །ལྷན་ཅིག་ནམ་
ཡང་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་གང་གི་ཆྟོས་འདི་ལྟར་དཔྱད་ན་རྒྱུ་མི་སིད་པ་དྲེའི་ཚེ་རྒྱུ་མྲེད་ན། དྲེས་བསྲེད་བ་འབས་
བུ་མྲེད་ལ། བསྲེད་བ་འབས་བུ་མྲེད་པས་སྲེ་བ་མྲེད་པ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། རྒྱུའི་གངས་ྲེ་བར་
བསན་པ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་ཡྟོད་པ་ིད་དྲེ། ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རུས་སྦལ་གི་སྤུ་ལ་གངས་ྲེ་བར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་
ལ་རྒྱུའི་གངས་ྲེ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར། བྲེད་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་། །སྐལ་མམ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
དང་། །ཀུན་ཏུ་འགྟོ་དང་རྣམ་སིན་རྒྱུ། །རྒྱུ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདྟོད། །ཅྲེས་ཆྟོས་མངྟོན་པ་ལས་སྟོ། །མདྟོ་ལས་
ཀང་གསུངས་ལ། ཆྟོས་གཅིག་ནི་ཁྱད་པར་གི་སྐལ་བ་ཅན་ཏྲེ། གང་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྲེད་པའྟོ། །རྒྱུ་དང་རྲེན་
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གིས་ཀིས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་བསྲེད་པ་སྲེ། ནང་གི་བདག་ིད་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་དང་། གཞན་
ལས་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་སའྟོ། །ཆྟོས་གསུམ་ནི་མང་པྟོ་བྲེད་པ་སྲེ། སྲེས་བུ་དམ་པ་བསྲེན་པ་དང་། དམ་པའི་
ཆྟོས་ན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡྟོད་ན། དྲེའི་གངས་ཡྟོད་པ་ིད་
ལ། ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། གཅིག་མྲེད་པར་ནི་མང་པྟོ་
དང་། །མང་པྟོ་མྲེད་པར་གཅིག་མི་འཇུག །དྲེ་ཕྱིར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་བའི། །དངྟོས་པྟོ་མཚན་མ་མྲེད་པ་
ཡིན། །འདིར་ཐ་དད་པ་རྣམས་སུ་བགང་བའི་བརྡ་ལ་འཇིག་རྲེན་དུ་གངས་ཞྲེས་རྣམ་པར་འཇྟོག་སྲེ། ཐ་དད་པ་
འདི་རྣམས་བགང་བར་བྲེད་རྩི་བར་བྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བས་ནས་གངས་དྲེ་ཡང་གཅིག་དང་གིས་དང་མང་པྟོ་ལ་
སྟོགས་པས་སྟོ། །དྲེ་ལ་གང་འདིའི་གཅིག་གི་གངས་ལས་བགང་བ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་འཇྟོག་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་
གིས་ཀི་གངས་ཀིས་གིས་ཀི་དངྟོས་པྟོ་ལ། མང་པྟོའ་ི གངས་ཀིས་མང་པྟོའ་ི དངྟོས་པྟོའ །ྟོ །དྲེ་ལ་གང་ཞིག་
གཅིག་མང་པྟོ་དངྟོས་པྟོ་ལ་མི་ལྟྟོས་པར་འགའ་ཞིག་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་གཅིག་གི་གངས་སུ་འགྱུར་ལ། མང་པྟོ་
ལ་མ་ལྟྟོས་པར་གཅིག་གི་དངྟོས་པྟོའ་ི རང་གི་ངྟོ་བྟོ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་ལ་གང་རྲེ་ཞིག་བདག་ིད་དང་བཅྟོ་ལྔའི་
ཆྟོས་སྲེ་བ་དྲེ་རྣམས་ཆྟོས་བཅྟོ་ལྔ་ལ་མ་ལྟྟོས་པའི་གཅིག་གི་ཆྟོས་ནི་མྲེད་དྟོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་འདིའི་
གཟུགས་ཅན་གི་དངྟོས་པྟོ་གཅིག་འདྟོད་ན། དྲེ་འདྟོད་པའི་ཁམས་སུ་རས་བརྒྱད་ཀི་བདག་ིད་ལ། དབང་པྟོ་
ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་ངྲེས་པ་ལས་སའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །རས་བདུན་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་རང་
གི་ངྟོ་བྟོ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྟོ། །ཡང་ན་གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའི་རང་བཞིན་ལ།
སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ངྲེས་ལྷན་ཅིག །ཞྲེས་པའི་ངྲེས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ན་རས་བཅུ་གཅིག་གི་
བདག་ིད་ལ་ལྟྟོས་སྟོ། །ཡང་ན་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀི་སྲེ། དྲེ་ལ་ཡང་། དྲེ་དག་སྲེ་བའི་སྲེ་ལ་སྟོགས། །དྲེ་
ཆྟོས་བརྒྱད་དང་གཅིག་ལ་འཇུག །ཅྲེས་པའི་ངྲེས་པ་ལས་དྲེ་དྲེ་ལྟར་མང་པྟོ་ལ་ལྟྟོས་པར་དངྟོས་པྟོ་གཅིག་མྲེད་
ལ། གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟར་མང་པྟོ་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་དངྟོས་པྟོ་གཅིག་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ། དངྟོས་པྟོ་གཅིག་པུ་འགྲུབ་
པར་མི་འགྱུར་ན། གཅིག་བསགས་པ་ག་ལ་ཞིག གཅིག་བསགས་པ་མྲེད་ན་མང་པྟོ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་
སྲེ། མང་པྟོ་ཡང་མྲེད་དྟོ། །ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ལྷས། དངྟོས་པྟོ་གང་གང་རྣམ་བརགས་ན། །དྲེ་དང་དྲེ་ལ་གཅིག་
མྲེད་ལ། །གང་དུ་གཅིག་ཀང་མྲེད་པ་ན། །གང་དུ་མ་འྟོངས་ཡྟོད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །གང་གི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་དངྟོས་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པྟོ་མང་པྟོ་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་དངྟོས་པྟོ་གཅིག་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ། དངྟོས་པྟོ་གཅིག་མྲེད་པ་ལ་མང་པྟོ་འཐད་པ་མ་ཡིན་
ནྟོ། །གང་གི་ཚེ་ཡང་དངྟོས་པྟོ་གཅིག་མྲེད་པར་གྱུར་ན་མང་པྟོ་མ་འཐད་པ་དྲེའི་ཚེ་མང་པྟོ་མྲེད་པས་དྲེ་དང་
འབྲེལ་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཅིག་ཀང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ། མང་པྟོ་མྲེད་པར་གཅིག་མི་འཇུག །ཅྲེས་བ་བ་
ལ། མང་པྟོ་མྲེད་ན་གཅིག་མི་སིད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །གང་དུ་གཅིག་ལ་གཅིག་གམ་མང་པྟོའ་ི དངྟོས་པྟོ་
མྲེད་པ་དྲེ་ལ་གཅིག་གི་གངས་སམ་མང་པྟོ་ིད་ཀི་གངས་ག་ལ་འཇུག་བ་བ་སྲེ། དྲེས་ན་གངས་མྲེད་ལ། གངས་
མྲེད་ན་ཡང་གངས་སིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གྲུབ་པས་རྒྱུ་མི་འགྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་གཅིག་མྲེད་ན་
དྲེ་ལ་གཅིག་གི་ཐ་སད་མི་འབྱུང་ན། བུམ་པ་གཅིག་ཅྲེས་པ་དང་གལ་ཏྲེ་མང་པྟོ་མྲེད་ན་དྲེའི་ཚེ་མང་པྟོའ་ི ཐ་སད་
མྲེད་པར་འགྱུར་ན། བུམ་པ་མང་པྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །སྨྲས་པ། སུ་ཞིག་དྲེ་སྐད་སྨྲ། གཅིག་མྲེད་ཅིང་མང་པྟོ་མྲེད་དྟོ་
ཞྲེས་བ་བ། ཁྟོ་བྟོས་གཅིག་དང་མང་པྟོའ་ི དངྟོས་པྟོའ་ི ངྟོ་བྟོ་གྲུབ་པ་བཀག་ལ། གང་ལས་དྲེ་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངྟོ་
བྟོ་གྲུབ་པ་མྲེད་པ། དྲེ་ཕྱིར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་བའི། །དངྟོས་པྟོ་མཚན་མ་མྲེད་པ་ཡིན། །གང་ཁྟོ་ན་དྲེ་རྣམས་
ཀི་ངྟོ་བྟོ་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་ན་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ། །རང་བཞིན་ཡྟོད་
པ་རྣམས་སྲེ་བ་དྟོན་མྲེད་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་གཟུགས་བརན་ལ་སྟོགས་པ་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བ་ྲེ་བར་ཐྟོབ་ལ། དྲེ་ིད་ཀིས་ན་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞིན་གིས་སྟོང་པར་གྲུབ་པའམ། རང་བཞིན་མྲེད་པས་ཕན་ཚུན་དུ་བྲེ་བག་ཡྟོངས་སུ་མ་བརགས་པས་མཚན་
མ་མྲེད་པ་སྲེ། དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་བྲེ་བག་མྲེད་པས་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །རྣམ་པར་
ཤྲེས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡང་མཚན་མ་མྲེད་པ་སྲེ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་མཚན་མ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་
ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་དམིགས་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་གིས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའི་རང་གི་
དམིགས་པ་ལ་འཇུག་བཞིན་པས་འཇུག་པར་འགྱུར་གང་ན། དྲེ་ཡང་ཁྱད་པར་གི་དམིགས་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་
པས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། འདི་ིད་ཀིས་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་དངྟོས་པྟོ་མཚན་མ་མྲེད་པའྟོ་
ཞྲེས་བའྟོ། །གཞན་དག་ནི་གཞན་དུའང་སྨྲ་སྲེ། འདིར་ངྲེས་པར་ཐ་སད་ཀི་དྟོན་དུ་དྟོན་ལ་མིང་དག་འཇུག་ལ། དྲེ་
རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་རང་ལས་གཞན་པའི་མིང་རྣམ་པར་གཅད་པའི་སྟོ་ནས་རང་གིས་རྟོགས་པར་བྲེད་ལ།
མང་པྟོ་ཡྟོད་ཀང་དྲེ་དག་རྣམ་པར་གཅད་པའི་དྟོན་དུ་གཅིག་ཅྲེས་བ་བའི་ཚིག་འཐད་ལ་དྲེ་ཡང་གཞན་མྲེད་པ་
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ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

འདིས་ཅི་ཞིག་རྣམ་པར་གཅད་པར་བ་ཞྲེས་བ་སྲེ། སྦྱྟོར་བར་མི་བྲེད་པར་ཐལ་ལྟོ། །མིང་གི་རང་བཞིན་ལས་
གཞན་པའི་གཅིག་གི་གངས་འགའ་ཞིག་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །དག་དྲེ་ལས་མ་གྟོལ་ལྟོ་ཞྲེས་བ་བ་ལྟ་བུ་ལ་སྟོགས་
པ་ཡུལ་གཞན་དུ་བརྟོད་པའི་ཐ་སད་ལས་དྲེ་དག་འདི་ལྟར་མང་པྟོ་དང་འབྲེལ་བ་དང་མང་པྟོའ་ི རྒྱུ་མཚན་གིས་
མང་པྟོ་ལས་གཞན་དུ་གཅིག་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ། གཞན་ལ་རག་ལས་པས་རང་བརྒྱུད་པ་མ་ཡིན་
ལ། རང་བརྒྱུད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡྟོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའྟོ། །དྲེ་བཞིན་གངས་གཅིག་ཤྟོས་ཀང་ཤྲེས་པར་
བའྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་གངས་མི་འཐད་ན་གཅིག་དང་གིས་དང་མང་པྟོ་ལ་སྟོགས་པའི་ཐ་སད་ཇི་ལྟར་འདྟོགས་
ཤྲེ་ན། དྲེ་ཕྱིར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གི །དངྟོས་པྟོ་མཚན་མ་མྲེད་པ་ཡིན། །འདི་སྐད་ཅྲེས་སྨྲས་པར་འགྱུར་ཏྲེ།
གང་གི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་པའི་ཕྱིར་ན་གཅིག་གམ་མང་པྟོ་ལ་རང་གི་མཚན་ིད་མི་གནས་པ་དྲེའི་ཕྱིར་
རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དྲེ་ལྟར་དངྟོས་པྟོ་མཚན་ིད་མྲེད་པའྟོ། །ཇི་ལྟར་ཐགས་ཀི་
ཡྟོན་ཏན་གི་མཚན་ིད་པས་ཐགས་ིད་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་། ྲེ་བར་བརྲེན་ནས་སམ་བུ་ིད་དུ་བཏགས་ལ། དྲེ་
བཞིན་དུ་དྟོན་དམ་པར་གཅིག་མྲེད་ཀང་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་མང་པྟོའ་ི ཐ་སད་བྲེད་ལ། མང་པྟོ་མ་གྲུབ་ན་ཡང་དྲེ་ལ་
བརྲེན་ནས་གཅིག་གི་ཐ་སད་འདྟོགས་ལ། དྟོན་དམ་པར་ནི་མཚན་མ་མྲེད་པས་དངྟོས་པྟོའ་ི མཚན་མ་མྲེད་པ་
ཞྲེས་བའྟོ། །མཚན་མ་མྲེད་པ་ིད་པས་མཚན་མ་མྲེད་ལ། དངྟོས་པྟོ་ིད་དུ་ཐ་སད་པའི་བླྟོས་མཚན་མར་བས་
པས་མཚན་མ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ཡང་ཡྟོངས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ིད་པས་མཚན་མ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ།
གལ་ཏྲེ་ཁྱྟོད་ཀིས་དྲེ་ལྟར་གངས་བཀག་པས་རྒྱུ་མྲེད་པར་བསྒྲུབས་ན། ཁྟོ་ན་དྲེ་ལྟར་གྱུར་ན་ཁྱྟོད་ཀིས་རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཐྟོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། འདི་ལྟར་འདིར་རྒྱུ་ལ་བརྲེན་ནས་འབས་བུ་གང་ཞིག་
སྲེ་བ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྟོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱུ་མྲེད་པར་བསྒྲུབས་པས་གནྟོད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལ་གནྟོད་
པ་ཡང་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་མཐྟོང་བས་ཆྟོས་མཐྟོང་བར་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཏྲེ། གང་རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐྟོང་བ་དྲེས་ཆྟོས་མཐྟོང་ལ། གང་གིས་ཆྟོས་མཐྟོང་བ་དྲེས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་མཐྟོང་
ངྟོ་ཞྲེས་མདྟོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེས་ན་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་སྲེད་བྲེད་ཀི་རྒྱུ་
ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། རྒྱུ་ལ་རྲེན་ནས་འབྱུང་བ་བརགས་པ་ནི་རུང་གི་རྒྱུ་མྲེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །འདི་ལྟར་
ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་བརགས་པ་མི་འཐད་དྲེ། བདག་གི་ཕྱིར། རྲེན་འབྱུང་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གང་། །སྡུག་བསྔལ་འབས་ཅན་དྲེ་མ་སྲེས། །སྲེམས་གཅིག་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། །དུ་མ་ལ་ཡང་དྲེ་མ་ཡིན། །དྲེ་
ལ་མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྲེད་ཅྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་སུ་གསུངས་ལ། དྲེ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འདིའི་འབས་བུ་སྡུག་
བསྔལ་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་ནི་འདིའི་འབས་བུ་ཞྲེས་བ་བས་སྡུག་བསྔལ་འབས་ཅན་ལ། གང་མི་རག་པ་དྲེ་སྡུག་
བསྔལ་ལྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར། ཡན་ལག་བཅུ་གིས་པྟོ་འདི་རྣམས་ནི་རག་པའྟོ། །མི་རག་པའི་ཕྱིར་
གནྟོད་པའི་བདག་ིད་ཅན་ལ། གནྟོད་པའི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་ལྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་ན་གསུངས་
པ། འདི་ལྟར་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པྟོ་ཆྲེན་པྟོ་འབའ་ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གང་ཞིག་བས་
པ་དྲེ་མི་རག་ལ། གང་མི་རག་པ་དྲེ་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་པའྟོ། །གང་ཞིག་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་པ་དྲེ་སྲེ་བ་
མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ། སྡུག་བསྔལ་འབས་ཅན་དྲེ་མ་སྲེས། །ཞྲེས་སྟོ། །སྡུག་བསྔལ་འབས་བུའི་ཕྱིར་མ་
སྲེས་པ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །སུ་ཞིག་སྲེ་བ་མྲེད་ཅྲེ་ན། གསུངས་པ། རྲེན་འབྱུང་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་
གང་། །ཞྲེས་པ་ལ། རྒྱུའི་ཡན་ལག་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྲེ་བ་མྲེད་པས་ཡྟོངས་སུ་བཟུང་བས་སྟོང་
པ་ིད་དུ་སྟོ་སྟོར་གནས་པར་འཐད་དྟོ། །གང་གི་ཕྱིར་འདི་དག་གང་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་འབས་ཅན་ཡན་ལག་བཅུ་
གིས་ཀི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུངས་པ་དྲེ་ཡང་སྲེ་བ་མྲེད། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་རྣམ་པར་
དཔྱད་ན། སྲེམས་གཅིག་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། །དུ་མ་ལ་ཡང་དྲེ་མ་ཡིན། །དྲེ་ལ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྲེད་དག
འདས་པའི་སིད་པས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་། མིང་དང་། གཟུགས་དང་། སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་
དང་། རྲེག་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། སྲེད་པ་དང་། ལྲེན་པ་དང་། སིད་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་ད་ལྟར་གི་སིད་པས་
བསྡུས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྲེ་བ་དང་རྒ་ཤིའི་ཡན་ལག་རྣམས་མ་འྟོངས་པའི་སིད་པས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་སྲེམས་
གཅིག་ལ་མི་སྲེ་ལ། དུ་མའི་སྲེམས་ཀང་དུས་གཅིག་ཏུ་ྲེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་སྲེའྟོ། །སྲེམས་གཅིག་ལ་ཡང་
འདས་པ་དང་། མ་འྟོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སིད་པ་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྔར་དང་ཕྱི་
མའི་ཡན་ལག་དག་ས་བྟོན་དང་མྱུ་གུ་བཞིན་དུ་སྲེམས་གཅིག་ལ་བརྲེན་པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་
རྟོ། །ཞྲེས་བ་ལ། དུ་མ་ལ་ཡང་དྲེ་མི་སིད་དྟོ། །ཡང་ན་འདི་ལྟར་སྲེམས་ཏྲེ། འདས་པ་དང་། མ་འྟོངས་པའི་
སྲེམས་བླྟོས་གཟུང་ཞིང་། ད་ལྟར་བ་ནི་ཡྟོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་དུ་མའི་སྲེམས་ལ་བརྲེན་ནས་ཡན་ལག་བཅུ་
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གིས་ཀི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་འཇྟོག་གྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཡང་ཁྱྟོད་ཀིས་འདས་པ་དང་
མ་འྟོངས་པའི་སྲེམས་བླྟོས་སྟོ་བཏགས་པར་བས་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེ་དག་གི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་མྲེད་པས་རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་རྲེན་ིད་དུ་མི་རུང་ངྟོ་། །སྲེམས་ལ་མ་བརྲེན་པར་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་
རྣམ་པར་གཞག་པ་མི་འཐད་དྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་སྲེམས་དུ་མ་ཅིག་ཅར་དུ་ྲེ་བ་མ་ཡིན་པས་དུ་མའི་སྲེམས་ལ་མི་
རུང་ངྟོ་། །གང་ཞིག་འདི་སམ་དུ་ཡང་སྲེམས་ན། སྲེམས་གཅིག་ལ་ཡང་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་རྣམ་པར་འཇིག་
སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་རྲེད་པའི་དབང་གིས་སྟོག་ཆགས་རྣམས་སྟོག་གཅྟོད་པར་བྲེད་ཅིང་གང་རྟོངས་པ་དྲེ་མ་རིག་
པའྟོ། །གང་སྲེམས་པ་དྲེ་འདུ་བྲེད་དྟོ། །དངྟོས་པྟོ་སྟོ་སྟོར་མ་རིག་པས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་
དབང་ལས་ཕུང་པྟོ་རྣམས་ནི་མིང་དང་གཟུགས། མིང་དང་གཟུགས་ལ་རྣམ་པར་གནས་པའི་དབང་པྟོ་རྣམས་ནི་
སྲེ་མཆྲེད་དྲུག སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ལས་མངྟོན་པར་གྲུབ་པ་ནི་རྲེག་པ། རྲེག་པ་མས་སུ་མྱྟོང་བ་ནི་ཚོར་བ། གང་
ཆགས་པ་དྲེ་ནི་སྲེད་པ། དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཀུན་ནས་བཀིས་པ་ནི་ལྲེན་པ། དྲེས་ཀུན་ནས་སྟོང་བའི་
ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ནི་སིད་པ། ཆྟོས་དྲེ་རྣམས་ཀི་གསལ་བར་སང་བ་ནི་སྲེ་བ། ཡྟོངས་སུ་སིན་པ་ནི་རྒས་པ།
འཇིག་པ་ནི་འཆི་བ་ཞྲེས་བའྟོ། །འདི་དག་མིང་བསགས་པ་ཙམ་གསུངས་པ་ནི་བདྲེན་ཏྲེ། མ་རིག་པ་ལ་སྟོགས་
པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་བས་ཀི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངྟོས་པྟོ་ྲེ་བར་བསན་པ་ནི་མ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་དང་འབས་
བུའི་དངྟོས་པྟོའ་ི དྟོན་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དྟོན་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་མ་གྲུབ་
བྟོ། །མར་མྲེ་དང་འྟོད་བཞིན་དུ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །གང་གི་
ཚེ་སྲེམས་གཅིག་ལ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དུ་མ་མི་སིད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་
སྲེ་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཡང་སྲེམས་གཅིག་གམ་དུ་མ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བ་འདི་རྣམས་མི་སིད་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བརྒྱུད་
མ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་བརྒྱུད་མ་ྲེ་བར་གསུངས་ལ། ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་རྒྱུ་བརྒྱུད་མར་
ྲེ་བར་མ་བསན་པས། དྲེའི་ཕྱིར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། འདི་ལྟར་རྒ་ཤིའི་རྒྱུ་སྲེ་བར་
གསུངས་ལ། སྲེ་བའི་སིད་པ་ལ་ཇི་སིད་དུ་འདུ་བྲེད་རྣམས་ཀི་མ་རིག་པའྟོ། །མ་རིག་པ་དྲེ་ཡང་གྟོ་བུར་བ་ིད་
དགག་པའི་ཕྱིར་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། དགྲེ་སྟོང་དག་མ་རིག་པ་ཡང་རྒྱུ་དང་བཅས་རྲེན་དང་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བཅས་འབྱུང་ཁུངས་དང་བཅས་པ་སྲེ། མ་རིག་པའི་རྒྱུ་ནི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་
པར་བ་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་ལ་གལ་ཏྲེ་མ་རིག་པ་མྲེད་ན་འདིའི་རྒྱུ་ྲེ་བར་སྟོན་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། མྲེད་
པའང་ནམ་མཁའི་མྲེ་ཏྟོག་གི་ཕྲྲེང་བའི་རྒྱུ་ྲེ་བར་མི་སྟོན་ལ་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ྲེ་བར་བསན་
པས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་བཞིའི་རང་བཞིན་བརག་པ་བདག་སྡུག་པ་བདྲེ་བའི་དབྲེ་བས་མ་རིག་པའི་རྒྱུའི་
དངྟོས་པྟོར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་བཞི་ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་པ་ཡྟོད་ལ། ཇི་ལྟར་མ་
རིག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་བཞི་ལས་བྱུང་བ་ཡྟོད་པ་བཞིན་དུ་འདི་ལྟར་མ་རིག་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདུ་བྲེད་ཀང་འབྱུང་
བར་འགྱུར་ཞིང་། ཇི་སིད་དུ་སྲེ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རྒ་ཤིའི་བར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེས་ན་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་སིད་པས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་མ་རིག་པའི་དབང་དུ་
བས་ནས་སྟོས་པ། གལ་ཏྲེ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྟོད་ན། དྲེ་ལས་བྱུང་བ་མ་རིག་པ་ཡྟོད་ལ། གང་གི་
ཚེ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ིད་མ་གྲུབ་ན། དྲེའི་ཚེ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་
རིག་པ་འབྱུང་བར་ག་ལ་འགྱུར། གཞན་ཡང་འདིར་མ་རིག་པ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་ལས་བྱུང་
ན། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལས་འབྱུང་བར་བརྟོད་པར་བ་ལ། དྲེ་ལས་གལ་ཏྲེ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཡྟོད་ན་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ལས་བྱུང་
བའི་མ་རིག་པ་ཡང་ཡྟོད་ན། ཡྟོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། མི་རག་རག་མིན་བདག་
མྲེད་དང་། །བདག་མིན་སྡུག་དང་མི་སྡུག་མིན། །སྡུག་བསྔལ་བདྲེ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། །དྲེའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་
རྣམས་མྲེད། །དྲེ་ལ་མི་རག་པ་ལ་རག་པར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག ཅི་སར་ཡང་དྲེ་མི་རག་པའི་དངྟོས་པྟོ་ལས་ཕྱིན་
ཅི་ལྟོག་པ་རག་པ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་མྲེད་ན། ཡང་ཇི་ལྟར་མི་རག་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་རག་པ་ཡིན། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་
པས་ན་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་སྲེ་ལྟོག་རྟོགས་སྟོ། །གང་གི་ཚེ་མི་རག་པ་དྲེ་རག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་མི་རག་པ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་
ལྟོག་མ་ཡིན་ནྟོ། །མི་རག་པའི་དངྟོས་པྟོ་ནི་མི་རག་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་རག་པ་ིད་དུ་ཐྟོབ་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་
གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འྟོན་ཀང་མི་རག་པ་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་དྲེ་གང་གི་ཚེ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་མི་རག་པ་ིད་དུ་
ལྟོགས་སུ་བཞག་ནས་རག་པ་ིད་དུ་འཛིན་པ་དྲེའི་ཚེ། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་འཛིན་པས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཅྲེས་
བའྟོ། །སར་ཡང་ཅི་ཞིག་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་འདིས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་འཛིན། སྨྲས་པ། རག་པར་རྟོ། །སར་ཡང་དྲེའི་ཚེ་ཇི་
ལྟར་འདིས་རག་པར་འཛིན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེའི་རྣམ་པར་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་འདི་ལྟར་དྲེའི་
40

ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

ཚེ། དྲེའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་མི་རག་པའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེའི་རྣམ་པར་མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེས་
ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་མི་རག་པ་ལ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཡྟོད་པ་ལ་རག་པའི་རྣམ་པར་འཛིན་པས། རག་པར་འཛིན་
པ་ཇི་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག སྨྲས་པ། དངྟོས་པྟོ་མི་རག་པར་གནས་པ་ལ་རག་པའི་རྣམ་པར་འཛིན་པས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་
པ་ཞྲེས་བའྟོ། །སར་ཡང་དངྟོས་པྟོ་མི་རག་པའི་རྣམ་པར་གནས་སྟོ་ཞྲེས་དྲེ་ཇི་ལྟར་དྲེ་ལྟར་རྟོགས། གང་ལ་གང་
ལས་གང་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པ་དྲེས་ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་གགས་པའི་རྣམ་པ་དྲེ་ལས་དངྟོས་པྟོ་རྣམ་
པར་འཇྟོག་སྲེ། སྔྟོན་པྟོ་དང་སྲེར་པྟོ་ཞྲེས་བ་བ་ལྟ་བུའྟོ། །རག་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་གཞན་གི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དྲེའི་ཚེ་མི་རག་པའི་རྣམ་པ་ན་དྲེའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་དངྟོས་པྟོ་གང་ཞིག་འཛིན་པར་ག་ལ་འགྱུར།
གཞན་ཞིག་ལ་དྲེའི་མི་རག་པ་བས་ནས་དངྟོས་པྟོ་མི་རག་གྟོ་ཞྲེ་ན། འདི་ནི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ིད་དྲེའི་ཚེ་
དྲེའི་མི་རག་པའྟོ། །གཞན་ཞིག་ན་དྲེའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་མི་སང་བ་ིད་ལ། དྲེ་ནི་དྲེའི་རྣམ་པའྟོ་
ཞྲེས་འཐད་པ་མ་ཡིན་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལ་འཛིན་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་རག་པའི་རྣམ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་མ་
ཡིན་ཞིང་། རག་པ་དང་མི་རག་པ་ཞྲེས་བས་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ིད་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་ནམ་ཡང་བདག་མྲེད་པ་དང་
བདག་ལ་མིན་ཞིང་། སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡང་མིན་ནྟོ་ཞྲེས་
རྒྱས་པར་བཤད་པར་བའྟོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་མྲེད་ལ་གང་གི་ཚེ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་མི་སིད་པ་དྲེའི་ཚེ། དྲེ་
མྲེད་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་བཞི་ལས། །སྲེས་པའི་མ་རིག་མི་སིད་ལ། །དྲེ་མྲེད་འདུ་བྲེད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །ལྷག་མ་རྣམས་
ཀང་དྲེ་བཞིན་ནྟོ། །དྲེ་ལ་གང་ཞིག་སྟོས་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱུད་མ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་བརྒྱུད་མར་བསན་པ་ཡྟོད་པས་
རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་པ་ཚུལ་འདིས་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གང་ཞིག་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་བཞི་
ལས་བྱུང་བ་མ་རིག་པ་ིད་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་མྲེད་ན་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བསན་ལ། དྲེ་ིད་ཀིས་འདུ་བྲེད་ལ་སྟོགས་པའི་
ཡན་ལག་དགག་པ་གྲུབ་བྟོ། །གང་དུ་མ་རིག་པ་མྲེད་པར་འདུ་བྲེད་རྣམས་མི་འབྱུང་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་མྲེད་པས་མིང་དང་གཟུགས་བཀག་པ་སྲེ། ཇི་སིད་དུ་སྲེ་བ་མྲེད་པས་རྒ་ཤི་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་བར་
དུའྟོ། །དྲེ་ལྟར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མྲེད་ན། དྲེ་དག་གི་རྒྱུ་བརྒྱུད་མར་བསན་པ་ལས་དྲེའི་ཡན་ལག་
བརྒྱུད་མ་ག་ལ་ཞིག དྲེས་ན་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྲེ་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་
ན་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་མྲེད་པས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྨྲས་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་འདིར་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རྲེ་ཞིག་ཁྟོ་ནར་འདི་དག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་པར་མི་ནུས་ཏྲེ། འདུ་བྲེད་སྲེད་པས་ན་དྲེའི་རྒྱུའི་དངྟོས་
པྟོར་བསན་པའི་ཕྱིར་དང་། འདུ་བྲེད་རྣམས་ཀང་མ་རིག་པའི་འབས་བུར་བསན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་སྐད་དུ་ཡང་
བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། མ་རིག་པའི་རྲེས་སུ་འགྟོ་བའི་གང་ཟག་འདི་དག་ནི་བསྟོད་ནམས་ཀི་འདུ་
བྲེད་ཀང་མངྟོན་པར་འདུ་བྲེད་དྟོ། །བསྟོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྲེད་ཀང་མངྟོན་པར་འདུ་བྲེད་དྟོ། །ལུང་དུ་
མ་བསན་པའི་འདུ་བྲེད་ཀང་མངྟོན་པར་འདུ་བྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྲེད་དག་ཡྟོད་ལ།
དྲེ་ཡྟོད་ན་གཞན་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་རྣམས་གྲུབ་པས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་
ལག་བཅུ་གིས་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །གལ་ཏྲེ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྲེད་དག་གི་རང་བཞིན་གྲུབ་པར་གྱུར་ན།
རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཡྟོད་ལ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་བསྒྲུབ་
པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། མ་རིག་འདུ་བྲེད་མྲེད་མི་འབྱུང་། །དྲེ་མྲེད་འདུ་བྲེད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་
ཅན་ཏྲེ། །རང་བཞིན་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་བྟོ། །གལ་ཏྲེ་མ་རིག་པ་འདུ་བྲེད་རྣམས་ཀི་རྒྱུར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་
འདི་ལྟར་འདུ་བྲེད་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དྲེ་མྲེད་ལ། རྒྱུ་གང་ཞིག་རྒྱུ་ིད་དུ་འབས་བུ་དང་འབྲེལ་པ་བས་པ་ལས་ཡིན་
གི་འབྲེལ་བ་མྲེད་ན་རྒྱུ་ིད་ནམ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཡང་ན་འབས་བུ་ྲེ་བར་མ་བཟུང་བར་འགའ་ཞིག་
རྒྱུ་ིད་དུ་འགྱུར་ན། དྲེ་ལྟ་ན་འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་རྒྱུའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་
འབས་བུ་མྲེད་ན་མ་ཡིན་ལ་རྒྱུ་ཡང་མ་རིག་པ་ནི་འདུ་བྲེད་རྣམས་ཀིའྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། མ་རིག་པ་ནི་འདུ་བྲེད་མྲེད་
ན་རྒྱུར་མི་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་འབས་ཀི་དངྟོས་པྟོའ་ི སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུའི་ས་མྲེད་ཀང་རྒྱུ་ིད་དུ་རྟོགས་པ་ིད་
ཀི་འབས་བུ་རྒྱུའི་སས་མ་གསུངས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་འབས་བུ་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་འགའ་ཞིག་རྒྱུ་ིད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
མ་རིག་པ་འདུ་བྲེད་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་འབས་བུ་ཡང་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟྟོས་ན། རྒྱུ་མྲེད་པ་ལས་མི་སིད་དྟོ་ཞྲེས་
བ་བ་ནི། དྲེ་མྲེད་འདུ་བྲེད་མི་འབྱུང་ཞིང་། མ་རིག་པ་མྲེད་ན་འདུ་བྲེད་མི་འཐད་དྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་
རྟོ། །གང་ཡང་འདི་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་ཕན་ཚུན་མ་ལྟྟོས་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་
རྒྱུ་ཅན་དང་། ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་ཀང་མ་གྲུབ་སྲེ། ཕ་རྟོལ་དང་ཚུ་རྟོལ་བཞིན་ནམ་རིང་པྟོ་དང་ཐུང་ངུ་བཞིན་རྒྱུ་དང་
འབས་བུ་དག་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མྲེད་དྟོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་
དག་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། དྲེ་ནི་འབས་བུ་ལ་མི་ལྟྟོས་པར་རྒྱུར་འགྱུར་ན། དྲེ་ལས་ཀང་རྒྱུ་མྲེད་པ་
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ིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་ནི་གང་ལས་འབས་བུའི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ིད་པས་རྒྱུའྟོ། །དྲེ་མྲེད་ན་རྒྱུ་མྲེད་པ་ིད་རྒྱུར་
འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་མྲེད་པ་ིད་རྒྱུར་འཐད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་བས། དྲེས་ན་ངྲེས་པར་འབས་བུ་ལ་ལྟྟོས་ལ།
འབས་བུ་ལ་ལྟྟོས་པའི་ཕྱིར་རང་ིད་མ་གྲུབ་བྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏྲེ་འབས་བུ་ངྟོ་བྟོས་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། དྲེ་ནི་
རྒྱུ་ལ་མི་ལྟྟོས་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ཡང་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟྟོས་ན། དྲེ་ནི་ནམ་མཁའི་མྲེ་ཏྟོག་བཞིན་དུ་འགྱུར་བས་དྲེའི་ཕྱིར་
རྒྱུ་ལ་ལྟྟོས། རྒྱུ་ལ་ལྟྟོས་པའི་ཕྱིར་ངྟོ་བྟོ་ིད་མ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་གནས་སྟོ། །དྲེ་ནི་འདི་ལྟར་ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པའི་
རིགས་པས། གང་ཞིག་རང་ིད་རང་བཞིན་གིས། །མ་གྲུབ་དྲེས་གཞན་ཇི་ལྟར་བསྲེད། །དྲེའི་ཕྱིར་གཞན་ལས་
གྲུབ་པ་ཡི། །རྲེན་གཞན་དག་ནི་སྲེད་བྲེད་མིན། །གང་ཡང་དྲེའི་ཚེ་འབས་བུ་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་མི་
འགྲུབ་ལ། དྲེ་ཇི་ལྟར་རང་ིད་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་འབས་བུ་སྲེད་པར་བྲེད། གལ་ཏྲེ་སྲེད་ན་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་མྟོ་
ཡང་བུ་སྲེད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་གཞན་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །རྲེན་གཞན་དག་ནི་སྲེད་བྲེད་མིན། །རང་ལས་ཐ་
དད་པ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནི་འབས་བུ་ལ་དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་གྲུབ་པའི་མ་རིག་པ་ལ་སྟོགས་པའི་རྲེན་གིས་རང་ལས་
ཐ་དད་པའི་འབས་བུ་འདུ་བྲེད་ལ་སྟོགས་པའི་སྲེད་བྲེད་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཕན་ཚུན་མི་ལྟྟོས་པར་གྲུབ་པར་ཡྟོད་པར་
གྱུར་ན། རྒྱུ་ལས་གཞན་པ་འབས་བུ་ལས་གཞན་པ་རྒྱུའི་ཞྲེས་འཐད་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་ཕན་
ཚུན་མ་ལྟྟོས་པར་གྲུབ་པ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབས་ཟིན་ཏྟོ། །དྲེས་ན་མ་རིག་པ་ལས་འདུ་བྲེད་རྣམས་
གཞན་ིད་དུ་མ་གྲུབ་པས་འདུ་བྲེད་རྣམས་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་མ་རིག་པ་གཞན་ིད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་
བརྟོད་པར་མི་ནུས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་འདུ་བྲེད་ལ་སྟོགས་པ་ལས་མ་རིག་པ་ལ་སྟོགས་པ་གཞན་ིད་དུ་མ་གྲུབ་ན་མ་
རིག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་བའི་འདུ་བྲེད་རྣམས་གཞན་ིད་དུ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་པར་མི་ནུས་
སྟོ། །གང་ཞིག་དྲེ་ལྟར། དྲེའི་ཕྱིར་གཞན་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །རྲེན་གཞན་དག་ནི་སྲེད་བྲེད་མིན། །དྲེས་ན་འདིར་
མ་རིག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་འདུ་བྲེད་ལ། འདུ་བྲེད་ལ་ལྟྟོས་ནས་མ་རིག་པའྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་པས་རྲེ་ཞིག་རྒྱུ་
དང་འབས་བུ་དག་གཅིག་ིད་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོས་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་དྲེ་ིད་སྲེད་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་
བས་ནས། ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་པས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་གྲུབ་པར་གྱུར་ལ། ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་པས་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་གྲུབ་
པ་མྲེད་པས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་ན་གཅིག་
པ་དང་གཞན་པ་དག་མྲེད་པས་རག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐར་སྨྲ་བ་དང་བལ་བའི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གྲུབ་པ་ཡྟོངས་སུ་སྲེའྟོ། །ཇི་སྐད་དུ། བརྲེན་ནས་བྱུང་བ་གང་དང་གང་། །རྲེ་ཞིག་དྲེ་ིད་དྲེས་མི་བསྲེད། །གཞན་
ལས་ཀང་མིན་དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །རག་མིན་ཆད་པ་ཡང་མ་ཡིན། །ཞྲེས་བ་སྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རང་
བཞིན་མྲེད་པར་ཡང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བས་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཇི་སྐད་དུ། གཅིག་ིད་གཞན་
ིད་དང་བལ་བ། །འགྟོ་བ་ས་བརན་ལྟ་བུ་སྲེ། །འཕྟོ་དང་འཇིག་པ་བལ་བ་ཡི། །རྟོགས་ལྡན་སྟོད་ལ་མི་སྟོད་
དྟོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་
བཞག་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་པས་དྲེ་དག་ཀང་བུ་དང་ཕ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་
ན། གསུངས་པ། ཕ་ནི་བུ་མིན་བུ་ཕ་མིན། །དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་མྲེད་མིན་ཞིང་། །དྲེ་གིས་ཅིག་ཅར་ཡང་མྲེད་
ལྟར། །དྲེ་ལྟར་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་སྟོ། །ཕ་ིད་བུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཕ་ཞྲེས་བ་བ་སྲེད་བྲེད་ལ། དྲེ་ཇི་ལྟར་བསྲེད་
བར་འགྱུར། བུ་ཡང་ཕ་མིན་ཏྲེ། བུ་ནི་བསྲེད་བ་ལ། དྲེ་ཇི་ལྟར་སྲེད་བྲེད་དུ་འགྱུར། དྲེ་ལྟར་རྲེ་ཞིག་ཕ་ིད་བུ་མ་
ཡིན་ལ་བུ་ིད་ཕ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཐ་མི་དད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དྲེ་གིས་ཕན་ཚུན་མྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། བུ་མྲེད་ན་ཕ་
འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེད་པར་བྲེད་པའི་ལམ་གིས་ཕ་ིད་དུ་འཐད་པའི་ཕྱིར། བུ་མྲེད་ན་ཅི་ཞིག་སྲེད་པར་བྲེད་
པས་ཕ་ིད་དུ་འགྱུར། ཕ་ཡང་བུ་མྲེད་ན་མི་འགྲུབ་པས། ཕ་མྲེད་ན་བུ་ཡང་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བས། དྲེ་གིས་
ཕན་ཚུན་མྲེད་མིན་ཞིང་། །དྲེ་གིས་ཅིག་ཅར་ཡང་མྲེད་ལྟར་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ཅིག་ཅར་ན་བ་ལང་གི་རྭ་གཡས་པ་
དང་གཡྟོན་པ་བཞིན་པས་བསྲེད་བ་སྲེད་བྲེད་མྲེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རྟོ། །ཇི་ལྟར་ཕ་དང་བུ་དག་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་
བཞིན་དུ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡང་མ་གྲུབ་སྲེ། མ་རིག་པ་ིད་འདུ་བྲེད་མ་
ཡིན་ལ། འདུ་བྲེད་ིད་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་གིས་ཕན་ཚུན་མྲེད་མིན་ཞིང་། །དྲེ་གིས་ཅིག་ཅར་ཡང་མ་
ཡིན། །ཞྲེས་བ་བས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་སྦྱར་བར་བའྟོ་ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་
བྲེད་དག་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ནི་མ་རིག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་འདུ་བྲེད་རྣམས་སྲེ་བ་མི་འཐད་དྲེ། མྲེད་བཞིན་
པའི་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་བརྲེན་ནས། དྲེའི་བུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །གལ་ཏྲེ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་
བྲེད་དག་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། དྲེ་ནི་འདི་དག་ད་ལྟ་བ་བཞིན་པས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་མི་
འགྱུར་རྟོ། །མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་ཡང་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། མ་རིག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་འདུ་བྲེད་འབྱུང་
ངྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེས་ན་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟ་བུ་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དྟོན་མ་ཡིན་ནྟོ། །འྟོ་ན་གི་ག་
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ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

ཡང་རང་བཞིན་གིས་མ་སྲེས་པར་མམ་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལ་ལྟྟོས་ནས་མ་རིག་པ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་
བརྲེན་ནས་སྲེ་བ་ཡྟོད་ལ། མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལ་ཡང་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བར་མི་རྟོག་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་གི་ག་ཡང་མཚུངས་པར་རང་བཞིན་གིས་མ་སྲེས་པ་ལ་གཅིག་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བར་མཐྟོང་ལ་ཅིག་ཤྟོས་ནི་མ་ཡིན་འདི་ནི་འཇིག་རྲེན་པ་ཁྟོ་ན་ལ་དྲི་བར་བའི། ཁྟོ་བྟོ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་
ིད་ཀིས་ན་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འཇིག་རྲེན་གི་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལས་སྟོ། །གང་དག་རང་བཞིན་གིས་མ་
སྲེས་པར་མམ་པ་ཁ་ཅིག་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་མཐྟོང་ལ་ཅིག་ཤྟོས་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །རིགས་པས་
ནི་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་དུ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་སུ་མ་བརགས་ལ། ཅུང་ཟད་རྟོག་པར་བྲེད་པས་ན། ཕྱིན་
ཅི་ལྟོག་ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་སྲེ། འདི་ལྟར་རབ་རིབ་ཅན་གིས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐྲ་ལ་ཡྟོངས་སུ་རྟོག་པ་མི་
འཐད་པས། ཇི་ལྟར་རབ་རིབ་མྲེད་པ་རྣམས་ཀིས་བརགས་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་མཐྟོང་བ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །དྲེ་
ིད་ཀིས་ན་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་སན་པ་ཆྲེན་པྟོ་ལྟར་རང་བཞིན་མྲེད་པ་སྲེ་བྟོ་རྣམས་ལ་སྟོན་པར་
མཛད་དྲེ། གང་ཞིག་དྲེའི་རྒྱུ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་དྟོན་དུ་རྟོག་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་མཚན་ིད་
ལས་བཟླྟོག་པར་མཛད་དྟོ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་ཡྟོངས་སུ་བཟླྟོག་ནས་ཡང་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་ཆྟོས་ིད་ཇི་ལྟ་
བ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་སྟོ། །དྲེ་ལ་གནས་ནས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་སྟོ་མི་འདྟོགས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
ཐྟོབ་པ་ལ་རྣམ་པར་གྟོལ་བ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ།། །།འདི་ལྟར་དྲེ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར། མ་རིག་པ་དང་
འདུ་བྲེད་དག་གི་རང་བཞིན་མྲེད་ལ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་འདི་གིས་རང་བཞིན་མྲེད་ལ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་དག་
ཡྟོད་ན། ཇི་ལྟར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་། །ཇི་ལྟར་འདི་དག་རང་བཞིན་མྲེད་པ་དག་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་དྲེ་ལྟར་སྟོབ་དཔྟོན་གིས་དཔྲེས་གསལ་བར་མཛད་པས་གསུངས་པ། ཇི་ལྟར་རི་ལམ་ཡུལ་བརྲེན་
པའི། །བདྲེ་སྡུག་མྲེད་བཞིན་དྲེ་ཡུལ་ཡང་། །བརྲེན་ནས་གང་སྲེས་མྲེད་དྲེ་བཞིན། །བརྲེན་པ་ིད་ཀིས་དྲེ་ཡྟོད་
མིན། །ཇི་ལྟར་གང་ཁྟོ་ན་ལས་རི་ལམ་དུ་མས་སུ་མྱྟོང་བཞིན་པ་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག་རི་ལམ་དུ་དངྟོས་
པྟོ་ྲེ་བར་ཐྟོབ་པའི་གཟུགས་དང་ས་ལ་སྟོགས་པ་དྲེ་སྲེད་པའི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ལས་བརྲེན་ནས་བྱུང་ངྟོ་། །ཞྲེས་
རི་ལམ་ིད་དུ་རྣམ་པར་འཇྟོག་ལ། དྲེ་ལས་སྲེས་པ་ལ་རང་བཞིན་ཡང་མྲེད་ལ་རི་ལམ་ཡང་སད་པ་ན་དྲེ་བཞིན་
དུ་མས་སུ་མྱྟོང་བ་བདྲེན་པ་ིད་དུ་མི་རྟོག་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེད་པ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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མ་ཡིན་ཏྲེ། རི་ལམ་གི་ཡུལ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་ལ། ཡུལ་དྲེ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་
ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་པའྟོ། །ཇི་ལྟར་རི་ལམ་གི་ཡུལ་དང་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་གང་ཞིག་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ྲེ་
བར་སྲེ་བ་དྲེ་དང་དྲེ་ནི་གི་ག་བརྫུན་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་སད་པ་ན་ཡང་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བ་བའི་རྒྱུ་གང་ལས་འདུ་
བྲེད་ཅྲེས་བ་བའི་འབས་བུ་སྲེ་བ་དག་མྲེད་དྲེ། རི་ལམ་ྲེ་བར་ཐྟོབ་པའི་ཡུལ་བཞིན་དུ་དྲེའི་རྒྱུ་མ་རིག་པ་ཞྲེས་
བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །གང་དང་དྲེ་གིས་རག་ཏུ་མངྟོན་པར་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། གང་གི་ས་ཡིན་དྲེའི་ས་ྲེ་བར་འཇྟོག་
པར་བྲེད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་ཡང་རི་ལམ་དུ་ྲེ་བར་ཐྟོབ་པའི་དཔྲེས་རྒྱུ་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བ་བ་མྲེད་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་རི་
ལམ་དུ་མས་སུ་མྱྟོང་བའི་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་དཔྲེས་གང་དྲེའི་འབས་བུ་འདུ་བྲེད་ཅྲེས་བ་བ་དྲེ་ིད་
ཀང་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བ་བ་རྒྱུ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བས་དྲེ་ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་
ཞྲེས་པ་འདི་དང་འབྲེལ་ཏྟོ། །དྲེ་འདི་ལྟར་རི་ལམ་དུ་མས་སུ་མྱྟོང་བའི་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བཞིན། བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡུལ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བཞིན་པས་
མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྲེད་དག་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གནས་སྟོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་སྨྲས་པ།
རི་ལམ་གི་གཟུགས་དང་ས་ལ་སྟོགས་པའི་ཡུལ་རྣམ་ཤྲེས་ལས། ཕྱི་རྟོལ་གི་རང་བཞིན་སྟོབས་ཅན་དུ་ཡྟོད་
བཞིན་པ་ཡིན་པས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མྲེད་ལ་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བདག་མས་སུ་མྱྟོང་བཞིན་
པའི་རང་གི་མཚན་ིད་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དག་རང་གི་མཚན་ིད་དུ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་
གསུངས་པའི་རིགས་པས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བཞིན་མྲེད་པ་མི་འཐད་དྟོ། །རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་རང་གི་
མཚན་ིད་མ་གྲུབ་པ་ལ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་རང་
གི་མཚན་ིད་དུ་གྲུབ་པ་ལས་སྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ན་རི་ལམ་གི་དཔྲེ་འཐད་དྲེ། རི་
ལམ་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་མྲེད་ལ། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཡང་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེ་ན།
འདིར་སྨྲས་པ། གང་འདི་སྐད་དུ་སྨྲས་ཏྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལས་ཕྱི་རྟོལ་གི་རང་བཞིན་སྟོབས་ཅན་དུ་ཡྟོད་བཞིན་
པ་མ་ཡིན་པས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ནི་རྲེ་ཞིག་མི་རིགས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་རི་ལམ་
ཡུལ་དང་བཅས་པའི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་མ་ཡིན། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་མྟོ་
གཤམ་གི་བུ་བཞིན་རང་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་རྣམ་པ་སྲེད་པར་མི་བྲེད་ལ། འདིས་སད་པའི་གནས་སྐབས་
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ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

བཞིན་དུ་སྲེད་པར་བྲེད་པས་མིག་ལ་སྟོགས་པའི་དབང་པྟོ་ལ་བརྲེན་ནས། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་
རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དམིགས་སྟོ་ཞྲེས་ངྲེས་སྟོ། །སད་པའི་གནས་སྐབས་
ན་ཡང་ཕྱི་རྟོལ་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་དམིགས་པ་མ་གྲུབ་པས་དྲེ་ནི་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེ་ན། མི་འཐད་པ་མ་
ཡིན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་པ་ཕྱི་རྟོལ་གི་ཡུལ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་ཕྱི་རྟོལ་ིད་དུ་
ྲེ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། དགྲེ་སྟོང་དག་གཟུགས་ནི་ཕྱི་རྟོལ་གི་སྲེ་
མཆྲེད་དྲེ། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྟོ་བཞི་དག་རྒྱུར་བས་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའྟོ། །འཇིག་རྲེན་པ་ནི་རྟོངས་པའི་ཕྱིར་
དང་། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་ཡང་དགྟོངས་པ་ཅན་ིད་པས་དྲང་དྟོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྟོན་མྲེད་དྟོ་ཞྲེ་ན།
སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་ན་ཡང་སྔྟོན་པྟོ་དང་སྲེར་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་མིག་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ཀིས་ཡྟོངས་སུ་དཔྱད་
པར་བ་བ་མངྟོན་སུམ་དུ་དམིགས་བཞིན་པ་ལ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་པར་མི་ནུས་སྟོ། །སྔྟོན་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་
རྣམས་དཔྱད་ན། རང་གི་ངྟོ་བྟོ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་སྔྟོན་པྟོ་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་སྔྟོན་པྟོ་ལ་
སྟོགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བཞིན་ནམ། འདུས་པ་ལ་དམིགས་པ་པྟོ་ིད་དུ་མི་རུང་བས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་རྣམ་པ་
ལས་ཐ་དད་པའི་སྔྟོན་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་ཡྟོད་པར་མི་འགྲུབ་བྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་དམིགས་
བཞིན་པ་ཡང་རིགས་པས་དཔྱད་ན་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བས་ནས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་ན་དྲེ་ལྟ་ན་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་རང་གི་མཚན་ིད་ཀང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་བྟོས་ཤིག རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པའི་རྣམ་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཡུལ་བཞིན་དུ། ཡྟོད་པ་ཡྟོད་ཕྱིར་སྲེ་བ་མིན། །མྲེད་པ་མྲེད་ཕྱིར་མི་སྲེ་
ལ། །ཆྟོས་མི་མཐུན་ཕྱིར་ཡྟོད་མྲེད་མིན། །སྲེ་བ་མྲེད་པས་གནས་འགག་མྲེད། །ཅྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པ་ཇི་སྐད་
གསུངས་པའི་རག་པ་དང་། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པས་དངྟོས་མྲེད་མིན། །བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །དྲེ་
ཕྱིར་དངྟོས་དང་དངྟོས་མྲེད་དང་། །དངྟོས་དང་དངྟོས་མྲེད་མིན་པས་ཀང་། །ཞྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་ཆད་པར་
འགྱུར་བའི་དཔྱད་པ་ལས་ཀང་མ་གྲུབ་བྟོ། །གང་ཞིག་རིགས་པས་དཔྱད་ན་མི་འཐད་པ་དྲེ་ལ་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་
རྟོངས་པའི་ཕྱིར་མྲེད་པ་ལ་སྟོ་བཏགས་ལ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་དྲེ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་དྲང་བའི་དྟོན་དུའྟོ་
ཞྲེས་བའྟོ། །ཕུང་པྟོ་ལྔ་རྣམས་ཀང་ཕྱི་རྟོལ་གི་དམིགས་པ་བཞིན་དུ་དྲེ་ཁྟོ་ནར་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བླང་བར་བྟོས་
ཤིག དྲེས་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་ཡྟོད་པ་ིད་དང་། ཕྱི་རྟོལ་གི་དམིགས་པ་ནི་མྲེད་པ་ིད་གཏང་བར་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བའྟོ། །ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་གྱུར་པས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་ཁས་
བླངས་པ་བཞིན་ཡུལ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པར་བྟོས་ཤིག་དང་སྟོན་ཅི་ཡང་མྲེད་དྟོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
དང་ཡུལ་དག་མཚུངས་པར་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་མ་གྲུབ་ལ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་མ་གྲུབ་ཀང་ཡྟོད་ལ་ཡུལ་
གི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་མ་གྲུབ་པས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་དུ་མ་ཡིན་ཞིང་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་
པས་འདི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ནི་རིགས་པ་སྨྲ་བར་རུང་བ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་པས་མཐྟོང་བ་དྲེ་
ལྟར་ཞྟོག་ཅིག མཐྟོང་བ་ཡང་ཕྱི་རྟོལ་གི་སྔྟོན་པྟོ་ལ་སྟོགས་པའི་དམིགས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་ྲེ་བར་
དམིགས་པའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་ཞྟོག་ལ་ཕྱི་རྟོལ་གི་དྟོན་ཡང་ཞྟོག་ཅིག་དང་། འཇིག་རྲེན་གི་
ཀུན་རྟོབ་ལས་ཐ་དད་པས་ཅི་ཞིག་བ། དྲེའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་རྟོལ་ལ་དམིགས་པས་
དགག་པའི་དྟོན་དུ་རི་ལམ་གི་དཔྲེ་མ་ཡིན་ལ། འྟོན་ཀང་གཟུགས་ལ་སྟོགས་པའི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་ཆར་ཡང་རང་
བཞིན་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པའི་དྟོན་དུའྟོ། །ཇི་ལྟར་སད་པའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་འདི་ིད་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་རྒྱུ་
ཅན་གི་མ་རིག་པའི་རྲེན་ལས། མིག་གི་དབང་པྟོ་ལ་སྟོགས་པའི་ཚོགས་པ་དང་། དྲེའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡྟོད་པ་
ཅན་ས་ཚོགས་པའི་གཟུགས་དང་ས་ལ་སྟོགས་པའི་ཡང་མས་སུ་མྱྟོང་བ་ལ་འཇུག་པས་བིས་པ་རྣམས་འདི་ནི་
བདྲེན་པའྟོ་ཞྲེས་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། འཕགས་པས་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་དུ་ཡྟོངས་སུ་ཆྟོད་
ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་རི་ལམ་གིད་ཀིས་ཀུན་ནས་དཀྲུགས་པའི་སྲེམས་སད་པའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་རྲེན་གི་
མིག་ལ་སྟོགས་པའི་ཚོགས་དང་། དྲེའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡྟོད་པ་ཅན་ས་ཚོགས་པའི་གཟུགས་དང་ས་ལ་སྟོགས་
པའི་ཡུལ་མས་སུ་མྱྟོང་བ་ལ་འཇུག་པས། རི་ལམ་གི་ནང་ན་གནས་པ་རྣམས་འདི་ནི་བདྲེན་པའྟོ་ཞྲེས་མངྟོན་
པར་ཞྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། སད་པ་རྣམས་ཀིས་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་ིད་དུ་ཡྟོངས་སུ་ཆྟོད་ལ། སད་པའི་
སྲེ་བྟོ་ཐ་སད་པ་རྣམས་ལ་སང་ངྟོ་། །ཇི་སིད་འདིར་རི་ལམ་མཐྟོང་བ་ལས་སད་པར་མ་གྱུར་པ་དྲེ་སིད་དུ་དྲེའི་
བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོའ་ི མིག་གིས་གཟུགས་མཐྟོང་སྲེ། ཇི་སིད་མིག་མ་ཚང་བ་དང་བསིབས་པར་མ་གྱུར་གི་
བར་དུའྟོ། །དྲེ་གཞན་དུ་རྣ་བས་ས་ཐྟོས་པ་ནས། ཇི་སིད་ཡིད་ཀིས་ཆྟོས་རྣམས་ཤྲེས་པ་དང་དགྲེ་བ་དང་མི་དགྲེ་
བའི་ལས་ཀང་བྲེད་ལ། གང་དག་རི་ལམ་ིད་དུ་འབས་བུ་ྲེ་བར་ལྟོངས་སྟོད་པ་ཇི་ལྟ་བར། མ་རིག་པའི་གིད་
ཀི་ནང་ན་གནས་པས་བསྡུས་པའི་ྲེ་བར་སྟོད་པའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་ིད་ལ། མ་རིག་པའི་གིད་ལྟོག་པ་ལས་
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ལངས་པ་ཕུང་པྟོ་ལྷག་མ་མྲེད་པ་ལ་གནས་པའི་ལྷག་མ་མྲེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་
པ་རྣམས་ྲེ་བར་ལྟོངས་མི་སྟོད་དྲེ། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གིས་བསྲེད་པའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་ཤིན་ཏུ་ཞི་བའི་ཕྱིར་
རྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་སད་པ་ལ་ཡང་སྲེ། གིད་ལྟོག་ལྟོག་པའི་བདག་ིད་ལས་ལངས་པ་རྣམས། རི་ལམ་གི་བདག་
ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པས། དྲེས་བས་པའི་ལས་འབས་བུ་མྱྟོང་བར་མི་བྲེད་དྟོ། །དགྲེ་སྟོང་དག་
ལྟུང་བར་བྲེད་པའི་ཆྟོས་ཀུན་ཏུ་སྟོད་པ་སྲེས་ཀང་རི་ལམ་གི་ཆ་ཤས་སད་པས་ལྟུང་བ་ཆུང་ངུ་ཙམ་དུ་ཡང་
བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མ་གསུངས་ལ་ལྟུང་བ་མྲེད་པར་བཞག་པས། དྲེའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོས་བས་པའི་
ལས་ཀིས་འདིའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་མྱྟོང་བའི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་དྲེ་བཞིན་དུ་སད་
པའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་དང་འབྲེལ་བའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རི་ལམ་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སིད་
དྟོ། །གཞན་དུ་ན་དྲེར་བས་པའི་ལས་ཀིས་སད་པ་ན་ཡང་འབས་བུ་མས་སུ་མྱྟོང་བ་སུས་ཟླྟོག་པར་བྲེད། དྲེ་ནི་
འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ནི་དབང་པྟོ་དྲུག་དང་ཡུལ་དྲུག་ལས་ཏྲེ། དབང་པྟོ་ཡུལ་དག་མྲེད་ན་
མྲེད་པ་ལྟ་བུ་དྲེ་ལ་མིག་ལ་སྟོགས་པའི་དབང་པྟོའ་ི རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་ིད་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་བག་ཆགས་ས་ཚོགས་པ་ཡྟོངས་སུ་སིན་པ་སྔྟོན་པྟོ་དང་སྲེར་པྟོ་ལ་སྟོགས་
པའི་རྣམ་པར་མི་རུང་སྲེ། གིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་དྲེ་ཤིན་ཏུ་བླུན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། གིད་དང་བལ་ནས་
སད་པར་ཐལ་ལྟོ། །དམ་པའི་ཆྟོས་ཀླྟོག་པ་དང་། ཁ་ཏྟོན་དང་། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དྟོན་ལ་སྲེམས་པ་ལ་སྟོགས་པ་
ཡང་སད་པའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པས་དྲེ་ལ་ྲེ་བར་དམིགས་ལ། གིད་ཀིས་བསད་
པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པ་མི་འཐད་དྟོ། །འྟོ་ན་དྲེ་ལྟར་གྱུར་ན་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་གིས་པ་
ཐྟོབ་པར་འགྱུར་རྟོ། །སུས་འདི་ལ་གིས་པའྟོ་ཞྲེས་ཡྟོངས་སུ་བརག་པར་ནུས། གལ་ཏྲེ་སད་པའི་བདག་ིད་ཀི་
དངྟོས་པྟོ་ལ་དྲེ་མི་ལྡན་ཏྲེ། སད་པའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོའ་ི གནས་སྐབས་ན། དྲེ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །ཡང་ན་རི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་དྲེ་ལྟར་དྲེའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དྲེའི་ཚེ་
སུ་ཞིག་དྲེ་ལ་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་གིས་པ་ཞྲེས་འཇྟོག འདིར་རྲེ་ཞིག་བདག་ིད་ལ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གིས་བརྫུན་པའི་རང་བཞིན་དུ་བརྟོད་པར་ནུས་ཀི། འདི་ལ་གིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་པར་
མི་ནུས་སྟོ། །འྟོ་ན་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ལྷག་མ་མྲེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུ་ན། རི་ལམ་རི་བ་ལས་སད་པ་ན་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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དྲན་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་རི་ལམ་ལས་སད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལྡྟོག་པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་གི། འདིར་སད་པ་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་ཀུན་དུ་སྟོད་པ་
ཡྟོད་པས་ཞྲེས་བ་སྲེ། རི་ལམ་དུ་མས་སུ་མྱྟོང་བ་སད་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་མི་དྲན་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །རི་ལམ་
དུ་མས་སུ་མྱྟོང་བའི་ཕྱིར་དྲན་པ་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་སྔར་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་མས་སུ་མྱྟོང་བ་ཕྱི་
མའི་དྲན་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་མས་སུ་མ་མྱྟོང་བས་དྲན་པར་མི་འགྱུར་རྟོ། །རྒྱུ་དང་འབས་བུ་རྒྱུན་གཅིག་
ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲན་པ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། འདིར་ཡང་སད་པ་དང་རི་ལམ་གི་ཤྲེས་པ་དག་རྒྱུན་
གཞན་མ་ཡིན་པར་རྒྱུ་དང་འབས་བུས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །སར་ཡང་བདྲེན་པ་འཁྲུལ་པ་བདྲེན་པའི་རྒྱུ་ིད་དུ་
ཇི་ལྟར་ཤྲེས། ཇི་ལྟར་ས་ནི་ས་བརན་གི་ལ་ས་བརན་ཡང་རང་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་སྲེ། ཁྱྟོད་ལ་འཁྲུལ་པ་ལ་
འབད་པ་འདིས་དྟོན་ཅི་ཞིག གལ་ཏྲེ་འདི་དག་རིགས་པས་དཔྱད་པས་བདག་ིད་ཡྟོད་པ་མི་སྤྟོང་ན། སུ་ཞིག་
འདིར་རང་བཞིན་མྲེད་པར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར། གང་ཁྟོ་ན་ལ་དྲེ་དག་རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་
ན་དྲེ་ལ་བརྫུན་པར་འཐད་དྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་པས་མཐྟོང་བ་ཁྟོ་ན་འདི་དག་རྣམ་པར་གཞག་པར་གིས་
ཤིག འཇིག་རྲེན་པས་རི་ལམ་དུ་ཡུལ་དང་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཁྱད་པར་མི་བདྲེན་པའི་བདག་ིད་ཀང་ྲེ་
བར་དམིགས་ལ། མི་བདྲེན་པ་ྲེ་བར་དམིགས་པ་དྲེས་བདྲེན་པར་འདྟོད་པའི་སད་པའི་བདག་ིད་དངྟོས་པྟོ་ལ་
ཆགས་པ་འཕགས་པས་སྲེལ་བར་མཛད་དྟོ། །ཇི་ལྟར་གང་ཞིག་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་དྲེ་དམིགས་སྟོ་ཞྲེས་
གང་ཞིག་འདིར་དཔྱད་པ་ན་དྲེ་སད་པའི་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་དང་མཚུངས་ལ། བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་འདི་
ཡང་སྟོས་པའི་བརག་པས་མི་འཐད་ན། ཇི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་པས་དམིགས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལས་སྟོ། །འྟོ་ན་ཕྱིན་ཅི་
ལྟོག་ཀང་སྲེ་བ་མྲེད་ན་དྲེ་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་པས་ྲེ་བར་དམིགས། སྨྲས་པ། འཇིག་རྲེན་པས་མཐྟོང་བ་ཚད་
མར་བས་ནས་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་འདི་ཡྟོད་དྟོ། །འཇིག་རྲེན་པས་མཐྟོང་བ་དྲེ་ཡང་དཔྱད་ན་མ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་
བ་སྲེ། ཇི་ལྟར་དྲེ་ཚད་མར་བྲེད། སྨྲས་པ། ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་བརག་པ་མ་བས་པའི་འཇིག་རྲེན་པའི་མཐྟོང་བ་ཚད་
མར་བས་པའྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་ནི་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་དྲེ་བཞིན་ཁྟོ་ནར་རྲེས་སུ་གནས་པས་བྟོས་ཤིག དྲེས་
ན་འཇིག་རྲེན་པས་ཇི་ལྟར་མཐྟོང་བ་དངྟོས་པྟོར་ཡྟོད་འགའ་ཞིག་ལ་བདྲེན་པར་མངྟོན་པར་འདྟོད་པ་འཁྲུལ་པ་
བསལ་བ་ལ་དགྟོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྟོད། འཇིག་རྲེན་པའི་རི་ལམ་སད་པའི་བདག་ིད་ལྟ་བུའི་མིག་ལ་སྟོགས་པའི་
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བདག་ིད་ཇི་ལྟར་ྲེ་བར་དམིགས་ལ། བརྫུན་པ་ིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་ལ་དྲན་པས་ན་བདག་ིད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་
ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལས་ྲེ་བར་དམིགས་པའྟོ། །དྲེས་ན་
འཇིག་རྲེན་ལས་ཇི་ལྟ་བ་དྲེ་ལྟ་བུར་གགས་པའི་དཔྲེས་སད་པའི་དངྟོས་པྟོ་ྲེ་བར་དམིགས་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་
ཆགས་པ་མི་སྲེ་བའི་དྟོན་དུ་འཕགས་པས་བརྫུན་པ་ིད་དུ་གསལ་བར་མཛད་དྟོ། །དངྟོས་པྟོ་ལ་ཆགས་པ་སྔྟོན་
དུ་འགྟོ་བ་ལས་འཁྟོར་བ་ལ་ངྲེས་པར་དངྟོས་པྟོ་ལ་ཆགས་པ་ཟད་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདའྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེའི་
ཕྱིར་རི་ལམ་དུ་རིས་པའི་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བཞིན་དང་རྒྱུ་ཡུལ་བཞིན་དུ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྲེད་དག་
རང་བཞིན་མྲེད་པར་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་དངྟོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས། །མྲེད་ན་དམན་མམ་
ཁྱད་འཕགས་དང་། །ས་ཚོགས་ིད་ནི་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །རྒྱུ་ལས་ཀང་ནི་དངྟོས་གྲུབ་མིན། །ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་
རིགས་པ་དང་། རི་ལམ་གི་དཔྲེས་ཀང་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པར་བསྒྲུབས་པའྟོ། །གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་
རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་ན། དྲེའི་ཚེ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་ཁྱྟོད་ལ་དམན་པ་དང་མམ་པ་དང་ཁྱད་པར་
འཕགས་པ་ིད་མི་འཐྟོབ་བྟོ། །ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ནམ་མཁའི་མྲེ་ཏྟོག་ལ་དམན་པ་དང་མན་པ་དང་ཁྱད་
པར་ཅན་ལ་དམིགས་ལ། དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀིས་འགྟོ་བ་དང་། སྲེ་གནས་དང་། རིགས་དང་། སྲེ་རྒྱུད་དང་།
རུས་དང་། ན་ཚོད་དང་། གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་ྲེ་བར་དམིགས་པ་རྣམས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ཁྱད་པར་ཅན་མ་
ཡིན་པ་དང་བར་མའི་དབྲེ་བས་གནས་པ་རྣམས་སྟོ་སྟོར་དམན་པ་དང་མན་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ལ། ཕྱི་
རྟོལ་གི་ཡང་ཁང་བཟངས་དང་རྒྱན་དང་མལ་སན་དང་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སྟོགས་པའི་ྲེ་བར་མཁྟོ་བ་
རྣམས་ལ་ལྟྟོས་ནས་དམན་པ་དང་མམ་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་ིད་ལ། དྲེ་ཡང་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་
དངྟོས་པྟོར་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་གྲུབ་པར་འགྱུར་འཐད་ལ། མ་སྲེས་པ་རྟོ་གཅིག་པ་ལ་ས་ཚོགས་པ་ིད་དུ་འགྲུབ་པ་
ཐྟོབ་པར་མི་འགྱུར་རྟོ། །ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་འགྟོ་བ་ལ་སྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་ས་ཚོགས་པ་ཡང་འཇིག་རྲེན་དུ་ཡྟོད་
ལ། རང་གི་མཚན་ིད་མྲེད་བཞིན་པ་ས་ཚོགས་པ་ིད་དུ་ནི་མི་འཐད་ལ། དངྟོས་པྟོ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་
རྣམས་དངྟོས་པྟོ་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བ་ཡང་མི་འཐྟོབ་སྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པར་སྨྲ་བས་དངྟོས་པྟོ་རི་བྟོང་གི་རྭ་དང་
མཚུངས་སྟོ། །དྲེ་ལ་གལ་ཏྲེ་འདུ་བྲེད་ལ་སྟོགས་པའི་དངྟོས་པྟོ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་གྱུར་ན། རི་བྟོང་གི་རྭ་
བཞིན་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་ལ། འདི་དག་ཀང་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བ་ཡྟོད་པས་དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རང་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བཞིན་དང་བཅས་པའྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །འདིར་གསུངས་པ། རང་བཞིན་གྲུབ་ན་རྲེན་འབྱུང་གི །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་འགྱུར་
མ་བརྲེན་ན། །གང་ལ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་འགྱུར། །དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་དང་དངྟོས་མྲེད་ཀང་། །གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་
རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པར་སྨྲ་བའི་ཕྱྟོགས་ལ་དམན་པ་ལ་སྟོགས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་སྟོན་གིས་འཇིགས་
པས་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་སྟོ་ཞྲེ་ན། འྟོ་ན་ཁྱྟོད་ཀིས་དངྟོས་པྟོ་ཁས་བླངས་ཀང་
དངྟོས་པྟོ་རྣམས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། ཇི་ལྟར་མངྟོན་པར་འདྟོད་པའི་ཁྱད་པར་གྲུབ་པ་ཡང་ཁྱྟོད་ཀིས་ཐྟོབ་
པར་མི་འགྱུར་ལ། རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐམས་ཅད་མྲེད་པ་ཡང་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཇི་ལྟར་བས་ན། གལ་ཏྲེ་
ངྲེས་པར་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་དྲེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པས་དྲེ་དག་རྒྱུ་
དང་རྲེན་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཡྟོད་བཞིན་པའི་དངྟོས་པྟོ་ིད་ལ་དངྟོས་པྟོར་རྣམ་པར་གཞག་པར་
རུང་གི་མྲེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཡྟོད་བཞིན་པ་སར་ཡང་བརྲེན་ནས་སྲེ་བར་ཡང་མི་རིགས་ལ། དྲེ་ལས་དངྟོས་
པྟོ་ཐམས་ཅད་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་རྟོ། །བརྲེན་ནས་འབྱུང་བ་མྲེད་པར་གྱུར་ན། དངྟོས་པྟོ་
རྣམས་ཀི་དམན་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་མི་འབྱུང་ངྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དངྟོས་པྟོར་སྨྲ་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་
ནྟོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་སྨྲས་པ། དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ིད་རྒྱུ་དང་རྲེན་གིས་མི་བསྲེད་དྲེ། དུས་
གསུམ་དུ་རང་གི་མཚན་ིད་གནས་པའི་ཕྱིར་དང་། གནས་སྐབས་ཀི་འབས་བུའི་ཕྱིར་ཡང་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་
རྒྱུ་དང་རྲེན་གིས་ཚོགས་པས་གནས་སྐབས་ིད་སྲེད་དྟོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་སྨྲས་པ། མ་བརྲེན་པར་ཡང་
གང་ལ་སྲེ་གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་དུས་གསུམ་དུ་ཡང་གནས་པར་གྱུར་ན་དྲེ་ནི་མ་
བརྲེན་པར་བྱུང་བ་ལ་རང་གི་མཚན་ིད་མི་འཐད་དྲེ། མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་ཡང་རང་གི་མཚན་ིད་ཡྟོད་པར་
འགྱུར་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་མ་བརྲེན་པར་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། མ་བརྲེན་པར་ཡང་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་
དྟོ། །གཞན་ཡང་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཁས་བླངས་ན་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་
ཡང་མི་འགྱུར་ཏྲེ། འདུ་བྲེད་རྣམས་སྐད་ཅིག་མ་སྟོ་སྟོར་འཇིག་པ་གནས་པ་མྲེད་པའི་རང་གི་མཚན་ིད་ལ་དྲེ་
ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མཐྟོང་བས་གནས་པ་མྲེད་པའི་རང་གི་མཚན་ིད་ཀི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་པར་གཞག་
གྟོ །དྲེ་ལ་གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་རང་བཞིན་ཡྟོད་ན་གནས་པ་མྲེད་པའི་རང་གི་མཚན་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། འདུ་བྲེད་
རྣམས་འཇིག་པ་མྲེད་པ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་ལ། ངྟོ་བྟོ་ིད་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་ཡྟོད་བཞིན་པའྟོ། །ཡྟོད་བཞིན་
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པ་མ་ཡིན་པ་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་མི་སིད་དྟོ། །འྟོ་མའི་གནས་སྐབས་ིད་དུ་གནས་བཞིན་པའི་འྟོ་མ་
གཞན་དུ་གྱུར་པས་ཞྟོའ་ི དངྟོས་པྟོའ་ི མཚན་ིད་དུ་མི་སིད་པའམ། གཞྟོན་ནུ་ཡང་གཞྟོན་ནུའི་གནས་སྐབས་ིད་
དུ་གནས་བཞིན་པ་རྒས་པའི་གནས་སྐབས་གཞན་ཐྟོབ་ནས། འདི་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པར་རྣམ་པར་འཇྟོག་པར་
བྲེད་ལ། དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། འདི་གནས་སྐབས་གཞན་ཐྟོབ་པ་ཅི་ཞིག་ཡྟོད། གལ་ཏྲེ་འྟོ་མ་ལ་ནི་དྲེ་མི་རུང་སྲེ།
འྟོ་མའི་གནས་སྐབས་དང་འགལ་བའི་ཞྟོའ་ི གནས་སྐབས་སུ་དྲེ་ཇི་ལྟར་འྟོ་མ་ནི་གནས་སྐབས་ིད་དུ་གནས་ལ།
དྲེ་མྲེད་ན་འྟོ་མའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མྲེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར། དྲེ་ལས་ཀང་འྟོ་མ་དང་ཞྟོའ་ི གནས་སྐབས་དག་
གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་འྟོ་མ་ལ་ཞྟོའ་ི དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ལ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་འདི་ལ་ཞྟོའ་ི དངྟོས་པྟོ་ག་ལ་
ཞིག་ཅྲེས་བའྟོ། །དྲེ་ལྟར་རང་གི་མཚན་ིད་ཁས་བླངས་པར་གྱུར་ན་འདིས་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཡྟོངས་སུ་འགྱུར་བ་
མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ལ། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་གྱུར་ན་རང་བཞིན་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་རྟོ། །འྟོ་མ་རང་གི་
མཚན་ིད་ལས་ཡྟོངས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་ན། ཇི་སྐད་དུ་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་པས་བརག་པར་
ཡྟོད་པར་ཐལ་ལྟོ། །དངྟོས་པྟོ་འབའ་ཞིག་ཙམ་ཁས་བླངས་པར་གྱུར་ན་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་འཇིག་པ་ཡང་ཐྟོབ་
པར་མི་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་གི་མཚན་ིད་ཡྟོད་བཞིན་པ་ལ་རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་གི་མྲེད་པ་
ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དངྟོས་པྟོ་ིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དྲེ་དང་འགལ་བ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་མི་འཐད་པས་
སྟོ། །དངྟོས་པྟོ་ལས་བཟླྟོག་པས་ན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་སྲེ་འཇིག་པ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །རྣམ་པར་འཇིག་པ་མྲེད་
པར་འགྱུར་གི་རང་བཞིན་ནི་མ་ཡིན་ལ། ཞིག་པ་ཡང་རང་གི་མཚན་ིད་ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །དྲེ་ལ་འདི་ལྟར་ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་སྟོན་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོར་སྨྲ་བར་མི་རིགས་སྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ།
གལ་ཏྲེ་ཡང་ཁྱྟོད་ཀིས་དངྟོས་པྟོར་སྨྲ་བ་བཀག་ཀང་དྲེ་ལྟ་ན་དངྟོས་པྟོ་མ་བཀག་གྟོ །ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ནི་རྲེ་ཞིག་
ཡྟོད་ལ། གང་དྲེའི་རང་བཞིན་ལ་དྲེ་ལས་ཅིག་ཤྟོས་མ་མཐྟོང་བའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐྟོབ་
བྟོ། །འདི་ལྟ་སྲེ། མྲེའི་དངྟོས་པྟོ་དྲེའི་གང་ཞིག་དྲྟོ་བ་ལ། དྲེ་ལ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་མ་མཐྟོང་བའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་
ཞྲེས་རྣམ་པར་འཇྟོག་ལ་དངྟོས་པྟོ་འབའ་ཞིག་པ་གྲུབ་པས་རང་བཞིན་གྲུབ་པ་དང་གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་གྲུབ་པ་
དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་གྲུབ་པར་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་གཤྲེར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཆུ་རང་བཞིན་
གཞན་ལ་ལྟྟོས་ནས་གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་འཇྟོག་ལ། དྲེ་ཡང་དངྟོས་པྟོ་ཞིག་པ་ལ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཞྲེས་རྣམ་པར་འཇྟོག་སྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་པ་ལས་རང་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་
པྟོ་མྲེད་པ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་ིད་ཡྟོད་ན་རང་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་
དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡྟོད་པར་འགྱུར་གི། རང་བཞིན་དང་བལ་བ་ལ་དངྟོས་པྟོ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རི་བྟོང་གི་རྭ་ལ་
སྟོགས་པ་ཡང་དངྟོས་པྟོར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་མྲེད་ལ་གང་གི་ཚེ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ལ། མྲེད་ལ་རང་
དངྟོས་གཞན་དངྟོས་སམ། །དངྟོས་མྲེད་འབྱུང་བ་ག་ལ་ཞིག །དྲེས་ན་རང་དངྟོས་གཞན་དངྟོས་དང་། །དངྟོས་
མྲེད་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པ་ཡིན། །མྲེད་པ་ནི་ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་རི་བྟོང་གི་རྭ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་མྲེད་ལ།
རང་གི་དངྟོས་པྟོ་ིད་ཀང་དངྟོས་པྟོ་གཞན་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟྟོས་ནས་གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་འཇྟོག་
ལ། རང་གི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་ཡང་མྲེད་དྟོ། །རང་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་དག་
མྲེད་ན་ཡང་སུ་ཞིག་དང་བལ་ནས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་འགྱུར། འྟོ་ན་རང་གི་དངྟོས་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་དག་མྲེད་ན།
འདི་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པའི་ཐ་སད་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། ཅི་མི་བདྲེན་པས་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་
འགྲེགས་སམ། ཁྟོ་བྟོ་འདི་སྐད་དུ་ཡང་སྨྲས་ཏྲེ། གང་དྲེ་ལྟར་དངྟོས་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་དཔྱད་ན་མི་སིད་ལ། འཇིག་
རྲེན་པ་ཡང་དྲེས་ཐ་སད་བྲེད་ལ། གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་། རང་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡང་དྲེས་
ན་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པ་སྲེ། འཇིག་རྲེན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཙམ་ལ་ལྟྟོས་ནས་གང་ཡང་དྲེ་དག་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་
དགྟོངས་པའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་སྟོང་གྱུར་ན། །འགག་པ་མྲེད་ཅིང་སྲེ་མི་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་
དངྟོས་པྟོ་སྟོང་པ་སྲེ། ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན། ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རི་བྟོང་གི་རྭ་བཞིན་
མི་སྲེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། འགག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་དངྟོས་པྟོའ་ི སྲེ་བ་དང་
འགག་པ་གསུངས་ཏྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་སྲེ་བ་དག་འགག་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་ན་
འདི་སམ་དུ་སྲེམས་ཏྲེ། དྲེ་གྲུབ་ན་རང་བཞིན་ཡྟོད་པ་ིད་ལ། རང་བཞིན་དྲེ་ཡང་མྲེད་པ་ལས་སྟོང་པ་ིད་དྟོ་ཞྲེ་
ན། འྟོ་ན་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡང་། ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་སྟོང་ན་ཡང་། །གང་ལ་འགག་ཅིང་གང་ལ་སྲེ། །གང་གི་ངྟོ་བྟོ་མྲེད་ན་དྲེ་ན་
རི་བྟོང་གི་རྭ་ལྟར་འགག་པ་དང་སྲེ་བ་ཡང་མི་འབྱུང་ངྟོ་། །དངྟོས་པྟོ་རྣམས་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་ཡང་ཡྟོད་པས་
འདི་དག་གི་རང་བཞིན་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བ་ལ། དྲེ་གྲུབ་ན་རང་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་ཡང་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་སྲེ་བ་དང་འགག་པར་འགྱུར་ན། དྲེ་ནི་དྲེ་དང་ལྡན་པའི་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་
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ཀི་རང་བཞིན་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་དག་ཀང་མྲེད་དྲེ། ཇི་ལྟར་བས་ན། འདིར་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་གིས་སུ་
བརག་པ་འདི་ནི། དངྟོས་པྟོ་ལ་བརྲེན་ནས་བརག་པར་ནུས་ཀི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ལ། དྲེ་དག་དྲེའི་ཚེ་སྲེ་བ་དང་
འཇིག་པའི་དངྟོས་པྟོར་འཇུག་པར་གྱུར་ན། ཅིག་ཅར་རམ་ཐ་དད་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་ན། གིས་ཀར་ཡང་
འཇུག་པར་མི་སིད་དྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། དངྟོས་དང་དངྟོས་མྲེད་ཅིག་ཅར་མྲེད། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་
ན་དངྟོས་མྲེད་མིན། །རག་པར་དངྟོས་པྟོ་དངྟོས་མྲེད་ཀང་། །དངྟོས་མྲེད་ལས་གཞན་དངྟོས་མི་སིད། །སིད་པས་
ན་དངྟོས་པྟོ་སྲེ་སྲེའི། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་སྲེ་འཇིག་པའྟོ། །དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ནི་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་
པྟོ་མྲེད་པའྟོ། །དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དག་མྲེད་པས་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའྟོ། །རྲེ་ཞིག་དངྟོས་
པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དག་ཅིག་ཅར་ཏྲེ་དུས་གཅིག་ིད་དུ་མྲེད་དྲེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕྱིར་མྲེད་པས་
དངྟོས་པྟོ་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྲེ་བ་དང་འཆི་བ་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་རྲེ་ཞིག་དངྟོས་པྟོ་དང་
དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་དག་ཅིག་ཅར་མྲེད་པའྟོ། །ད་ནི་རིམ་གིས་ཀང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བར་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་
པྟོ་མྲེད་པ་དག་མྲེད་པས་དྲེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དངྟོས་མྲེད་མིན། །རག་ཏུ་
དངྟོས་པྟོ་དངྟོས་མྲེད་ཀང་། །ཞྲེས་བ་བ་ལ། གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་ལས་གཞན་དུ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་འཇུག་ན་དྲེའི་ཚེ་
འཇིག་པ་དང་བལ་བའི་ནམ་མཁའ་ལ་སྟོགས་པ་ཡང་སྲེ་བ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ནི་མི་འཇུག་གྟོ །དྲེའི་ཕྱིར་
དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ིད་མི་རག་པའི་ཕྱིར་དངྟོས་
པྟོའ་ི མཚན་ིད་ལ་དྲེ་ཡང་ནམ་ཡང་དངྟོས་པྟོ་ལས་འཕྲུལ་ནས་གང་ལ་འདི་མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། དྲེ་ནི་དངྟོས་
པྟོའ་ི མཚན་ིད་ལས་གྟོལ་བའི་ཕྱིར་ཡྟོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དངྟོས་པྟོའ་ི མཚན་ིད་ལས་ཕྱིན་ཅི་
ལྟོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་ལ་སྲེ་བ་ཡང་བཟྟོད་པར་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ནི་དངྟོས་པྟོའ་ི མཚན་ིད་ལས་བཟླྟོག་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །དྲེ་ལྟར་རྲེ་ཞིག་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་ཡང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དངྟོས་པྟོ་
མྲེད་པ་ཡང་མི་འཐད་ན། དྲེ་ལྟར་རག་པར་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡང་མྲེད་ན་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་
དང་འབྲེལ་ཏྟོ། །དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ནི་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་པ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བ་སྲེ། མི་རག་པ་
ལ་བརྟོད་དྟོ། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དྲེ་ཡང་རག་ཏུ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་མྲེད་ལ། གལ་ཏྲེ་ཡྟོད་ན་སྲེ་བ་མྲེད་པར་ཡང་
རྣམ་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལས་ཀང་འདུས་མ་བས་ཀང་འགྱུར་ལ། མ་སྲེས་པ་ཡང་འཆི་བར་འགྱུར་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རྟོ། །དྲེ་ནི་འདི་ལྟར་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡང་མྲེད་ལ། གང་གི་ཚེ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དག་དྲེ་ལྟར་
དཔྱད་བཞིན་པས་ཅིག་ཅར་རམ་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་པས་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་དག་གི་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་ན་དངྟོས་པྟོ་
འཇུག་པ་མྲེད་དྟོ། །ཡང་ན་གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དག་ཏུ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ཡང་། དྲེ་ལྟ་ན་
ཡང་རྲེ་ཞིག་དྲེའི་རྲེན་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་ལ། དྲེ་ཡྟོད་པས་བརྲེན་པའི་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡང་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གང་གི་ཚེ་དངྟོས་པྟོ་ཡང་སྲེ་བ་མྲེད་ན་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་པ་དྲེའི་ཚེ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་
ལས་དངྟོས་པྟོ་མི་སིད་དྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པས་མཚན་ིད་ཀི་མི་རག་པ་ལས་གཞན་དུ་
སྲེ། དྲེ་མྲེད་པར་དངྟོས་པྟོ་སིད་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་པ་ིད་ལ་དྲེ་ཡང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པར་འགྱུར་རྟོ། །གང་གི་
ཚེ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་ག་ལ་འབྱུང་། དྲེ་དག་མྲེད་ན་དངྟོས་པྟོའ་ི
མཚན་ིད་ལས་གྟོལ་བས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གྲུབ་བྟོ།། །།འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོའ་ི མཚན་ིད་
མྲེད་ན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ལ། འདི་ལྟར་དངྟོས་པྟོའ་ི མཚན་ིད་དང་འགལ་བའི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་རྲེ་ཞིག་ཡྟོད་ལ། དྲེ་
ཡྟོད་ན་དངྟོས་པྟོ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དང་འགལ་བའི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡྟོད་ན་
དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ཡང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དངྟོས་མྲེད་
མིན། །རང་ལས་མིན་ཞིང་གཞན་ལས་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་དངྟོས་མྲེད་ཅིང་། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པས་དྲེ་དག་
མྲེད། །གང་གི་ཚེ་མི་རག་པ་དང་བལ་བའི་དངྟོས་པྟོ་བལ་བའི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་ལ། དྲེའི་ཚེ་དངྟོས་
པྟོ་མྲེད་ན་དྲེ་ལས་བཟླྟོག་པའི་དངྟོས་མྲེད་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར། དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་མྲེད་ཀང་མྲེད་དྟོ། །ཇི་
སྐད་དུ་སྟོས་པའི་རིགས་པས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་དངྟོས་མྲེད་ཀང་མྲེད་དྟོ། །གཞན་ཡང་
རིགས་པ་འདིས་དངྟོས་པྟོ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ།
རང་ལས་མིན་ཞིང་གཞན་ལས་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་དངྟོས་མྲེད་ཅིང་། །ཞྲེས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་འགའ་
ཞིག་ཡྟོད་ན་རང་ལས་སྲེ་བའམ་གཞན་ལས་སྲེ་བར་འགྱུར། དྲེ་ལ་རང་གི་བདག་ིད་ནི་རྲེ་ཞིག་སྲེས་བཞིན་
པའི་དངྟོས་པྟོའ་ི རང་བཞིན་ལ་སྲེ་བ་མྲེད་དྲེ། རང་ཞྲེས་བ་བ་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་བྲེད་པའི་མཐའ་ཅན་སྟོ་སྟོའ་ི
རང་བཞིན་གིས་བསྡུས་པ་ཡྟོད་པ་ཐྟོབ་པ་འབས་བུ་སྲེད་པར་རུང་བའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་བརྟོད་དྟོ། །སྲེད་པ་ཞྲེས་བ་
བ་ཡང་ཡྟོད་པ་མཐྟོང་བའྟོ། །གང་ཁྟོ་ནའི་དངྟོས་པྟོ་འདི་རང་ངྟོ་ཞྲེས་གྲུབ་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ལ་བརྟོད་ལ། དྲེ་ིད་འདི་
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ནི་སྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་སྲེད་པའི་བ་བ་དང་ལྡན་པ་འགལ་ཏྲེ། འདིའི་དངྟོས་པྟོ་གཅིག་ིད་ལ་དྲེ་གལ་ཏྲེ་རྟོགས་པའི་
རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་ན་འདི་དྲེ་དང་འགལ་བའི་སྲེ་བཞིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་བརྟོད་པར་ཇི་ལྟར་འཐད། ཡང་ན་སྲེད་
བཞིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་བརྟོད་ན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དུ་བརྟོད་པར་ནུས། དྲེའི་ཕྱིར་གལ་ཏྲེ་དྲེ་བཞིན་
ཞྲེས་བརྟོད་ན་སྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་པར་མི་བ་ལ། ཡང་ན་སྲེད་པ་ཞྲེས་བརྟོད་ན་དྲེ་ལ་རང་ཞྲེས་རྣམ་པར་མི་
གཞག་གྟོ །དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པ་གཅིག་ནི་རང་ལ་ལྟྟོས་ནས་གཅིག་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངྟོས་པྟོར་ཡང་མི་
འཐད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ་དྲེས་ན་རང་ལས་མ་ཡིན་ནྟོ། །གཞན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་དངྟོས་པྟོ་གཞན་ྲེ་བ་ལ་ལྟྟོས་
པའི་ཕྱིར་ལ་དྲེའི་འབས་བུ་ཞྲེས་བ་བའི་དངྟོས་པྟོ་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་འགའ་ཡང་གཞན་ིད་དུ་
ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཞྲེས་བ་སྲེ། རྒྱུའི་གཞན་ིད་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་ན་གཞན་ལས་ཀང་སྲེ་བ་མྲེད་དྟོ། །སྲེ་བ་མྲེད་
པར་འགྱུར་བས་དངྟོས་པྟོ་ཡང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ། དྲེ་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་དངྟོས་མྲེད་ཅིང་། །ཞྲེས་སྟོ། །གང་
གི་ཚེ་རིགས་པ་འདིས་དངྟོས་པྟོ་ཡང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པས་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་མྲེད་ན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་དངྟོས་མྲེད་ཀང་
མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ། དངྟོས་མྲེད་མྲེད་པས་དྲེ་དག་མྲེད། །ཅྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལས་གང་ཞིག་སྟོས་པ་ནི་གལ་ཏྲེ་
དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་ཡང་རྲེ་ཞིག་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡྟོད་པས་དངྟོས་པྟོ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ནི་མ་
ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་དངྟོས་པྟོ་ཡང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་གྱུར་པས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡང་མྲེད་ལ། དྲེའི་ཚེ་
ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་ིད་དུ་སྨྲ་བར་ཁས་མི་ལྲེན་པའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་དག་ཡྟོངས་སུ་
སྤངས་ནས། དབུ་མའི་རྟོགས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རྟོ། །གང་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་དངྟོས་པྟོ་ཙམ་ཞིག་ལ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ཁས་བླངས་པས་སྟོ་འདྟོགས་ལ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་
པ་མྲེད་པས་དབུ་མའི་རྟོགས་པར་བརྟོད་ལ། གཞན་དབང་དངྟོས་པྟོ་ཙམ་དུ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་མྲེད་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་
ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའྟོ། །ཀུན་བརགས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ིད་མྲེད་པས་ཡྟོད་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་
ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཁས་བླངས་པ་དྲེ་དག་གིས་ཡྟོད་པ་ིད་དང་
མྲེད་པ་ིད་ཡྟོངས་སུ་སྤྟོང་བར་མི་ནུས་པའྟོ། །གཞན་དབང་དངྟོས་ཙམ་ཁས་བླངས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་དག་གི་
ཡྟོད་པར་ལྟ་བ་ཁ་ན་མ་ཐྟོ་བ་མྲེད་པའྟོ། །ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མི་སིད་པར་ཁས་བླངས་
པར་གྱུར་ན། དྲེ་དག་ཀང་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ཁ་ན་མ་ཐྟོ་བ་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀིས་ཡྟོད་པ་ིད་དང་མྲེད་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་གང་ལ་སྤངས་ཞྲེས་བ་སྲེ། ངྲེས་པར་འདི་རྣམས་འཁྟོར་བ་ིད་ལས་མི་ལྡྟོག་གྟོ །དངྟོས་པྟོ་འབའ་
ཞིག་ཁས་བླངས་ན་ཡང་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་ིད་དུ་སྨྲ་བ་ལས་མ་འདས་ལ་རག་པ་དང་ཆད་པར་སྨྲ་བ་ཡང་ཐྟོབ་
པར་འགྱུར་རྟོ། །གང་གི་ཕྱིར། དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་ན་རག་པ་ིད། །མྲེད་ནའང་ངྲེས་པར་ཆད་པ་ལ། །དངྟོས་པྟོར་
གྱུར་ནའང་དྲེ་གིས་ཏྲེ། །དྲེས་ན་དངྟོས་པྟོ་ཁས་མི་བླང་། དངྟོས་པྟོ་ཁས་བླངས་པར་གྱུར་ན་དྲེའི་རང་བཞིན་
ཡྟོད་བཞིན་པས་སར་ཡང་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མི་སིད་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྟོད་པར་འགྱུར་བས། དངྟོས་པྟོ་དྲེ་
རག་པར་ཁས་བླང་བར་བའྟོ། །གལ་ཏྲེ་རག་པ་ཁས་བླངས་ན་དྲེའི་ཚེ་ཐྲེར་ཟུག་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དུས་ཐམས་
ཅད་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཡང་ན་གལ་ཏྲེ་འཇིག་པར་གྱུར་ན་དྲེའི་ཚེ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་ཁས་བླངས་པར་
གྱུར་པས་འདི་ནི་མྲེད་པ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལས་ཀང་སྔར་བྱུང་ལ་ད་ནི་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཁས་བླངས་
པར་གྱུར་པས་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཐྟོབ་སྲེ། ཞིག་པ་ནི་སར་ཡང་མི་འཇུག་པས་སྟོ། །རག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐའ་
འཛིན་པ་ལས་མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་རིགས་པས་ཐྟོབ་ལ། རིགས་པའི་སྟོབས་ལས་འྟོངས་པས་སྤང་བར་མི་
འགྱུར་ཏྲེ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་ལས་མཐའ་གིས་སྤངས་ནས་ཞུགས་པའི་ལན་འདི་ཡང་
ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ིད་དུ་འགྱུར་ལ། གང་གི་ཚེ་རིགས་པས་དཔྱད་ན་དངྟོས་པྟོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲེད་ན་དྲེའི་ཚེ་
དྲེའི་ཡུལ་རག་པ་དང་ཆད་པར་ཡྟོངས་སུ་བརགས་པས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་འཐད་དྟོ། །གང་ཡང་
ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ངྲེས་པར་སྤང་བར་བ་ལ། དྲེ་སྤྟོང་བའི་ཐབས་ཀང་རང་བཞིན་ཁས་མ་བླངས་
པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དངྟོས་པྟོ་བཀག་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྟོ་བ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་བ་འདིར་ཐར་
པར་འདྟོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཁས་བླང་བར་མི་བའྟོ་ཞྲེས་བ་བར་འགྱུར་རྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། བདག་དང་བདག་གི་
བའི་རྣམ་པ་ནི་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ལ། གང་གི་ཚེ་བདག་ིད་དུ་དམིགས་པ་དྲེ་ིད་རག་པ་དང་ཆད་པའི་
མཐར་ཡྟོངས་སུ་བརགས་པ་ལས་མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་སྲེད་ལ། དྲེ་ཡང་སྤང་བ་ལ་ཆྟོས་ཙམ་ནི་རག་པ་དང་
ཆད་པའི་ལྟ་བར་མི་དམིགས་སྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེས་ན་གལ་ཏྲེ་ཡང་ཕུང་པྟོ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སར་མི་
འཇུག་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ལྟ་བ་དྲེ་ནི་ཆད་པར་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །འྟོ་ན་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ྲེ་བར་
ལྲེན་པའི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བའི་རྣམ་པར་དམིགས་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་མུ་སྲེགས་བྲེད་ཀིས་
བརགས་པའི་བདག་གི་རྣམ་པར་དམིགས་བཞིན་པ་ན་དྲེའི་དབང་གིས་འདུ་བྲེད་རྣམས་ལ་ཡང་བདག་གི་བའི་
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རྣམ་པར་དམིགས་པས་འཇུག་གྟོ །འྟོ་ན་འདི་ཡང་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་ལ་དམིགས་པར་འགྱུར་གི། ཁྱད་
པར་ནི་འདི་དག་སྲེ། གང་དུ་དྲེ་དག་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བའི་རྣམ་པར་དམིགས་ནས་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་ཅིང་དྲེ་
ལས་ཀང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བས་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་པྟོ་དྲེ་ིད་ལ་རག་པ་དང་ཆད་པའི་རྣམ་པས་
དམིགས་སྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཡང་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་ལ་དམིགས་སྟོ་ཞྲེས་བ་
བ། དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་འདི་དྲེའི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་ལ། འྟོན་ཀང་དྲེ་དག་ལས་བདག་ཏུ་སྟོ་བཏགས་ནས་
དམིགས་ཏྲེ། འདི་ནི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་ལ་སྟོ་བཏགས་པའྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དགྲེ་སྟོང་ངམ་བམ་ཟྲེ་གང་ཅུང་
ཟད་བདག་གྟོ་ཞྲེས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་ལྟ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མཐྟོང་བ་ནི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པྟོ་
ལྔ་པྟོ་འདི་ིད་མཐྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། དྲེ་ལས་ཐ་དད་པའི་ནང་གི་བྲེད་པའི་སྲེས་བུ་
ིད་མ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་དུའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བས་བདག་ཁྟོ་ན་ལ་དམིགས་སྟོ། །གང་
ཡང་བདག་གི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། འདུ་བྲེད་རྣམས་ལ་བདག་གི་བའི་རྣམ་པར་དམིགས་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་
མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ཡང་རག་པ་དང་ཆད་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་བཞིན་པ་ན། བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་
དམིགས་ཀི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་ན་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། ཀུན་དགའ་བྟོ་བདག་
ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན་ཕ་རྟོལ་པྟོའ་ི རག་པ་ཞྲེས་བ་ལ། བདག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེ་ན་ཕ་རྟོལ་པྟོའ་ི ཆད་པར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་
སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་འགའ་ཞིག་ཆྟོས་ཙམ་ལ་རག་པ་ཞྲེས་རྟོགས་ན། ཅི་དྲེ་ནི་རག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་རམ་འྟོན་ཏྲེ་མ་
ཡིན། གལ་ཏྲེ་རྲེ་ཞིག་རག་པར་ལྟ་བར་དྲེ་འདྟོད་ན། དྲེ་མི་རུང་སྲེ། འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ཆྟོས་ཙམ་ལ་
དམིགས་ཤིང་གང་ལ་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་འཇུག་པ་ནི་མྲེད་ལ། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་སྤངས་ནས་གཞན་
རག་པའི་རྣམ་པར་འཇུག་པ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ལྟ་བ་ིད་མྲེད་ན་ཡང་རག་པས་ཆྟོས་ཙམ་མཐྟོང་བ་ཁ་ན་མ་ཐྟོ་
བ་མྲེད་པར་འགྱུར་རྟོ། །འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་ཅྲེས་བ་བའི་ཚིག་ལས་རག་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་
པའྟོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དྲེར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ན། ཇི་ལྟར་འདི་ྟོན་མྟོངས་པའི་དམིགས་པར་འགྱུར། ཇི་སིད་དུ་
འདྟོད་ཆགས་པ་དྲེ་སིད་དུ་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་དམིགས་པར་བྲེད། ཞྲེ་སང་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་རྟོ། །ང་རྒྱལ་
ཁྲེངས་པའི་རྣམ་པར་རྟོ། །མི་ཤྲེས་པའི་རྣམ་པར་ནི་མ་རིག་པའྟོ། །ཡིད་གིས་ཀི་རྣམ་པར་ནི་ཐྲེ་ཚོམ་
མྟོ། །འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ནི་བདག་དང་བདག་གི་བར་འཇུག་པའྟོ། །ལྟ་བ་མཆྟོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་དམན་པ་ལ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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མཆྟོག་གི་རྣམ་པར་རྟོ། །ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྟོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་རྒྱུ་མྲེད་པ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པ་
ལ་རྒྱུ་དང་ལམ་གི་རྣམ་པར་འཇུག་པའྟོ་ཞྲེས་བ་བས་སྟོ། །རྲེ་ཞིག་དྲེ་དག་རག་པའི་རྣམ་པར་མི་དམིགས་སྟོ་
ཞྲེས་བ་སྲེ། སུ་ཞིག་དྲེའི་རྣམ་པར་དམིགས་པ་ཡྟོད། ཡང་ན་མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བའི་ཞྲེས་ཡྟོངས་སུ་རྟོག་ན་ད་
ལྟ་ན་འདི་ལྟར་བདག་གི་བའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆྟོས་ཙམ་ལ་དམིགས་པ་ཡང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བའྟོ་ཞྲེས་
ཡྟོངས་སུ་ཤྲེས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཡང་དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟར་ན་དྲེའི་ཚེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆྟོས་ཙམ་ཡང་ཆད་པའི་ཕྱིར་
ཆད་པར་ལྟ་བ་སྲེ། ཅི་ལྟར་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བར་མི་འགྱུར། གཞན་ཡང་དྲེའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆྟོས་ཙམ་
ལ་དྲེའི་རྣམ་པར་སྟོ་འདྟོགས་པས་ལྟོག་པར་རྟོགས་པ་ལས་ྟོན་མྟོངས་པ་རྣམས་འཇུག་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལ་
རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དངྟོས་པྟོ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་སྲེ་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་དག་ལ་
རང་བཞིན་དུ་གང་ཞིག་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་དྲེ་ནི་གཙོ་བྟོ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་བདག་པྟོ་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །གཞན་
དུ་ན་གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡྟོད་བཞིན་པའི་ངྟོ་བྟོར་གྱུར་ན། དྲེ་ངྲེས་པར་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ལ་
དམིགས་པའི་འཕགས་པའི་ལམ་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར་ལ། དངྟོས་པྟོའ་ི རང་གི་མཚན་ིད་ལ་དམིགས་
པའི་རྣམ་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་མི་སིད་ལ། བཅུ་དྲུག་ལས་གཞན་དྲི་མྲེད་རྣམ་པ་མྲེད། །ཅྲེས་བསན་བཅྟོས་
ལས་སྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་མ་རིག་པས་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའི་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཡྟོད་པ་ིད་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་
སྟོ། །དྲེ་ལྟར་དངྟོས་པྟོའ་ི རྣམ་པར་འཇུག་པས་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་མ་ཤྲེས་པར་འཇུག་
གྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་གྟོ །མ་རིག་པས་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་འདྟོད་ཆགས་ཀིས་སྡུག་པའི་རྣམ་
པར་དམིགས་ལ། ཞྲེ་སང་གིས་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་རྟོ། །ང་རྒྱལ་གིས་ཁྲེངས་པའི་རྣམ་པར་རྟོ། །ཐྲེ་ཚོམ་
གིས་ཡིད་གིས་སུའྟོ། །འཇིག་ཚོགས་ཀིས་བདག་དང་བདག་གི་བའི་རྣམ་པར་རྟོ། །མཐར་འཛིན་གིས་རག་པ་
དང་ཆད་པའི་རྣམ་པར་རྟོ། །ལྟོག་པར་ལྟ་བས་མྲེད་པའི་རྣམ་པར་རྟོ། །ལྟ་བ་མཆྟོག་ཏུ་འཛིན་པས་དམན་པ་ལ་
མཆྟོག་གི་རྣམ་པར་རྟོ། །ལམ་གི་རྣམ་པས་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྟོག་ཏུ་འཛིན་པའྟོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་
ྟོན་མྟོངས་པ་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པས་ཡྟོངས་སུ་བརག་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་དངྟོས་པྟོ་ིད་ལ་དྲེ་དག་ཞྲེན་པས་
སྟོ་བཏགས་ནས་འཇུག་ལ། དྲེ་ིད་ཀིས་ན། རྟོངས་མྲེད་ཅིག་ཤྟོས་སྲེ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་བ་བས་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་
ཅན་དུ་ྟོན་མྟོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གཞག་གྟོ །རྟོངས་པ་སྤངས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར་སྤྟོང་གི་
60

ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

གཞན་དུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་མ་རིག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ལྷས། མ་རིག་
ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ནི། །ཇི་ལྟར་ལུས་ལ་ལུས་དབང་གིས། །དྲེ་ཕྱིར་ཀུན་ཀང་རྟོངས་པ་ཡིས། །ྟོན་མྟོངས་པས་དྲེ་
འདིར་བསྣུན་ནྟོ། །ཞྲེས་བཤད་དྟོ། །གང་ཡང་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་གསུངས་པ། ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་
ཕུང་པྟོ་ལྔ་པྟོ་འདི་ིད་ལ་བདག་ཅྲེས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མཐྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་མདྟོ་དྲེ་ཡང་མཐར་འཛིན་པར་
ལྟ་བ་དང་། འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཞི་གཅིག་ལ་དམིགས་པར་འཐད་དྟོ་ཞྲེས་ཤིན་ཏུ་ངྲེས་པར་
སྒྲུབ་པའྟོ། །དྲེ་ལས་ཀང་འདི་ཤིན་ཏུ་འཐད་པས་དངྟོས་པྟོར་ཡྟོད་ན་ཡང་དྲེས་ན་གིས་ཀ་ཁས་བླང་ངྟོ་ཞྲེས་བ་
བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་ཀང་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེའི་རག་པ་དང་མི་རག་པ་དག་
མྲེད་པས་ཐྲེར་ཟུག་པ་དང་རྒྱུན་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། གསུངས་པ། རྒྱུན་གི་ཕྱིར་ན་
འདི་ཡྟོད་དྲེ། །རྒྱུ་བིན་ནས་ནི་དངྟོས་པྟོ་འགག །སྔར་བཞིན་འདི་ཡང་མ་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར། དྲེ་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་འབྲེལ་པ་འཇུག་པ་ལས་དུས་གསུམ་དུ་འདུས་བས་རྣམས་ཀི་སྐད་ཅིག་མའི་ྲེ་
བར་ལྲེན་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལས་རྒྱུན་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །འདི་ལྟར་སཱ་ལུའི་ས་བྟོན་གི་མྱུ་གུ་དང་སྟོང་བུ་དང་ལྡུམ་
བུ་རྣམས་བརྒྱུད་མར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ནི་ས་བྟོན་གི་རྒྱུན་ནྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་ཤྲེས་པར་བའྟོ། །མྱུ་
གུ་ལ་སྟོགས་པའི་རྒྱུན་དྲེ་ཡང་ས་བྟོན་གི་རྒྱུས་འཇུག་ལ། ས་བྟོན་གི་རྒྱུ་ཅན་གི་མྱུ་གུ་ལ་སྟོགས་པའི་རྒྱུན་དྲེ་
ལས་ཀང་ས་བྟོན་དང་འདྲ་བའི་འབས་བུ་མཐར་འཇུག་གྟོ །འབས་བུ་དྲེ་ཡང་ས་བྟོན་གི་རྒྱུ་ཅན་དུ་རྣམ་པར་
གཞག་སྲེ་ཇི་ལྟར་བས་ན་འདིར་ས་བྟོན་འགགས་ལ། འདིའི་བདག་ིད་ཀི་རྒྱུན་ལས་འདྲ་བའི་འབས་བུ་སྲེད་
པའི་ཕྱིར་དངྟོས་ཀི་འབས་བུའི་རྒྱུ་མྱུ་གུ་བིན་ནས་འགག་པར་འགྱུར་རྟོ། །འབས་བུ་སྲེད་པའི་ནུས་པས་ཁྱད་
པར་དུ་བས་པའི་མྱུ་གུ་སྲེད་པའི་རྒྱུའི་དངྟོས་པྟོར་ཡྟོངས་སུ་བསྒྲུབ་པས། རྒྱུ་བིན་ནས་འགགས་ཞྲེས་བརྟོད་
དྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་མྱུ་གུ་ལ་སྟོགས་པ་ནས་མྲེ་ཏྟོག་གི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་རང་གི་རྒྱུ་ལས་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུས་ས་
བྟོན་དང་མཐུན་པའི་འབས་བུ་རིམ་གིས་རྟོགས་པར་བྲེད་དྟོ། །འབས་བུ་དྲེ་ཡང་ས་བྟོན་རྒྱུར་བས་པ་ིད་ལས་
ྲེ་བར་སྲེའྟོ། །གལ་ཏྲེ་ས་བྟོན་དང་མྱུ་གུ་ལ་སྟོགས་པའི་རྒྱུན་འབས་བུ་སྲེད་པའི་ནུས་པས་མི་འཇུག་ན་མཐར་
ཡང་དྲེའི་རིགས་ཅན་གི་འབས་བུ་མི་འབྱུང་ངྟོ་ཞྲེས་བ་ལ། དྲེས་ན་མཐར་ཡང་འབྱུང་བཞིན་པའི་འབས་བུ་ས་
བྟོན་གི་རྒྱུ་ཅན་ིད་དྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་འཇྟོག་ལ། ཇི་སྐད་དུ། གང་ཕྱིར་ས་བྟོན་ལས་རྒྱུན་དང་། །རྒྱུན་ལས་ཀང་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ནི་འབས་བུ་འབྱུང་། །དྲེའི་ཕྱིར་ས་བྟོན་སྔྟོན་འགྟོའ་ི འབས། །རག་མིན་ཆད་པ་ཡང་མ་ཡིན། །ཞྲེས་བསན་ཏྟོ། །དྲེ་
ལ་ས་བྟོན་ནི་འབས་བུ་སྲེད་པར་ནུས་པའི་མྱུ་གུ་ལ་སྟོགས་པའི་རྒྱུན་གི་རྒྱུར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་འགག་པར་
འགྱུར་གང་ལ། མྱུ་གུ་ལ་སྟོགས་པའི་རྒྱུན་ཡང་མི་འཇུག་པར་འགྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་
རྟོ། །ཡང་ན་མྱུ་གུ་ལ་སྟོགས་པ་འཇུག་ཀང་ས་བྟོན་རང་གི་ངྟོ་བྟོས་གནས་ན་དྲེ་ནི་རག་པར་ལྟ་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་
ཡང་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་བས་དྲེས་ན་རྒྱུན་ཡྟོད་ལ་རྒྱུན་ཅན་གི་རྒྱུའི་སྐད་ཅིག་མ་རྣམས་ཀང་འབས་བུའི་དྟོན་དུ་
རྒྱུ་བིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་གི་ངྟོ་བྟོས་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་ཡང་རག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བ་མྲེད་དྟོ་
ཞྲེས་བའྟོ། །འདིར་ཡང་སྟོབ་དཔྟོན་གིས་སྟོན་བརྟོད། སྔར་བཞིན་འདི་ཡང་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །རྒྱུན་ཆད་པར་ཡང་
ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་བ་བ་ལ། འདིར་འདི་སྐད་དུ་རག་པ་དང་ཆད་པའི་སྟོན་སྤང་བའི་ཕྱིར། དྲེ་ནི་སྔར་བཞིན་
དུ་མ་གྲུབ་སྲེ། ཇི་ལྟར་བས་ན་ཡྟོད་པ་ིད་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་འཇུག་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་འདིར་
རྟོགས་ན། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འཇུག་པ་མི་སིད་པ་ཡང་སྔར་བསན་ཏྲེ། འབས་བུ་ཡིན་ན་འབས་ལྡན་ལ། །དྲེར་
མྲེད་གྱུར་ན་རྒྱུ་མྲེད་མཚུངས། །ཡྟོད་དང་མྲེད་པ་ན་ཡང་འགལ། །དུས་གསུམ་དུ་ཡང་འཐད་མ་ཡིན། །མ་རིག་
འདུ་བྲེད་མྲེད་མི་འབྱུང་། །དྲེ་མྲེད་འདུ་བྲེད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཅན་དྲེ། །རང་བཞིན་གིས་ཀང་
མ་གྲུབ་བྟོ། །གང་ཡང་། གང་ཞིག་རང་ིད་རང་བཞིན་གིས། །མ་གྲུབ་དྲེས་གཞན་ཇི་ལྟར་སྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་གཞན་
ལས་གྲུབ་པ་ཡིས། །རྲེན་གཞན་དག་ནི་སྲེད་བྲེད་མིན། །དྲེས་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་མ་གྲུབ་ན། རྒྱུན་ག་ལ་
ཞིག་རྒྱུ་བིན་པ་ག་ལ་ཞིག་ཅྲེས་པ་དང་། རྒྱུ་འགགས་ནས་སར་མི་སྲེ་བས། རྒྱུ་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བར་བརག་
པ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ཡང་དངྟོས་པྟོར་ཁས་བླངས་ན་རག་པ་དང་ཆད་པའི་ལྟ་བར་ཐལ་ལྟོ་ཞྲེས་གནས་
སྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་རག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བས་རག་པ་དང་ཆད་པར་ཁས་མི་ལྲེན་ན། འདི་
ལྟར་དངྟོས་པྟོ་ལས་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ་ལ། དྲེ་མྲེད་ན་ཡང་དག་འདི་དག་སྲེ་བ་དང་འཇིག་
པར་བསན་པས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསན་པ་གསུངས་པ། མི་རག་དང་ལྡན་
འདུས་བས་རྣམས། །སྲེ་དང་འཇིག་པའི་ཆྟོས་ཅན་ཏྲེ། །སྲེ་ཞིང་གང་ལ་འཇིག་འགྱུར་བ། །དྲེ་དག་ྲེར་ཞི་བདྲེ་བ་
འྟོ། །ཞྲེས་པས། དྲེ་འགག་པ་དང་། སྲེ་བ་དང་། འཇིག་པ་དག་མྲེད་པའི་སྟོང་པ་དག་ྲེ་བར་བསན་པ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའི་ལམ་དུ་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། སྲེ་འཇིག་བསན་ཕྱིར་མྱང་འདས་
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ཀི། །ལམ་བསན་མ་ཡིན་སྟོང་ིད་ཕྱིར། །ཞྲེས་པའྟོ། །ཡང་ན་འདིའི་དྟོན་ནི་གཞན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་འདི་སམ་དུ་
སྲེམས་ན། དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྲེ་འཇིག་མྲེད་པར་འགྱུར་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་
བསན་པ་མྲེད་པར་ཐལ་ལྟོ་ཞྲེས་པའི་སྟོན་འདི་མྲེད་དྲེ། སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བསན་པ་
འཐད་ཅིང་། གང་ལས་སྲེ་འཇིག་བསན་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྟོབ་པར་བའྟོ་ཞྲེས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་གསུངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་
གསུངས་པ། སྲེ་འཇིག་བསན་ཕྱིར་མྱང་འདས་ཀི། །ལམ་བསན་མ་ཡིན་ཞྲེས་སྟོ། །སར་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་ན་སྲེ་
འཇིག་བསན་པ་ལས་ཐར་པ་མྲེད་ཅྲེས་ྲེ་བར་བསན་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསན་པར་ཡང་མི་འཐད་
དྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། སྟོང་ིད་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྟོ། །སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་སྟོང་ན་ཇི་ལྟར་དག་
བསན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསན་པར་འགྱུར། སར་ཡང་ྲེ་བར་དམིགས་བཞིན་པ་སྲེ་བྟོ་ཐམས་ཅད་
ལ་གགས་པའི་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཇི་ལྟར་སྟོང་པ་ིད། ཇི་ལྟར་ྲེ་བར་མ་དམིགས་པ་དྲེ་དག་ཀང་སྟོང་པ་
ིད་ལ་དྲེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། འདི་དག་ཕན་ཚུན་བཟླྟོག་པ་རུ། །མཐྟོང་བ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལས་
ཡིན། །བདྲེན་ཏྲེ། སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་སྟོང་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར། དྲེ་དག་སྟོང་པ་ིད་ཡིན་ཀང་གང་འཇིག་རྲེན་
པས་མཐྟོང་བ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པས་འཇུག་པའྟོ། །དྲེ་དག་འདི་ལྟར་ཇི་ལྟར་རྟོགས་ཤྲེ་ན། ཕན་ཚུན་བཟླྟོག་པ་ལས་
ཏྲེ། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པས་ན་ཕན་ཚུན་བཟླྟོག་པ་སྲེ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཐྟོབ་པའྟོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་
རང་གི་ངྟོ་བྟོས་ཡྟོད་ན་འདི་དག་ཕན་ཚུན་བས་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེ་བ་ལས་གཞན་པ་མ་
སྲེས་པ་ལ་འཇིག་པ་མྲེད་ལ། སྲེ་བའི་དུས་ན་ཡང་སྲེ་བའི་དུས་དང་འགལ་བའི་འཇིག་པ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་
དང་། འཇིག་པ་དང་བལ་བ་ཡང་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇིག་པའི་དུས་སུ་ཡང་དྲེ་དང་འགལ་བའི་སྲེ་བ་མི་
རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཕན་ཚུན་ལས་དུས་གཅིག་ཏུ་སྲེ་བ་ཐྟོབ་པ་འགལ་བ་དང་། ཕན་ཚུན་མྲེད་པས་འདི་དག་
གསལ་བའི་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་བཟླྟོག་པར་འགྱུར་རྟོ། །སྲེ་བ་ནི་སྲེ་བའི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་
གྟོ །ཡང་ན་འགག་པ་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །སྲེ་བའི་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ནི་རང་གི་ངྟོ་བྟོས་མ་
གྲུབ་པ་དང་འགག་པ་ལ་ལྟྟོས་པའི་ཕྱིར་དང་། འདི་ལྟར་འགག་པ་ཡང་བརྟོད་དྲེ། གང་ཡང་འདི་དག་ཕན་ཚུན་
བཟླྟོག་པ་ཕན་ཚུན་བས་པས་འགྲུབ་ལ། དྲེ་འདི་ལྟར་རང་གི་ངྟོ་བྟོས་མ་གྲུབ་པ་དག་གང་མཐྟོང་བ་དྲེ་འཇིག་རྲེན་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པའི་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཅྲེས་ཤྲེས་པར་བའྟོ། །གང་ཡང་དྲེ་དག་དྲེ་ལྟ་བས་ན་དྲེས་ན་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་སྟོང་
པའྟོ། །གང་གི་ཚེ་དྲེ་དག་སྟོང་པ་ིད་ན་དྲེའི་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་བསན་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་
རྟོ་ཞྲེས་ྲེ་བར་བསན་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསན་པར་མི་འཐད་དྟོ། །བིས་པའི་སྲེ་བྟོས་རྟོགས་པའི་
དྟོན་དུ་དྲེས་མཐྟོང་བའི་རྲེས་སུ་འཇུག་པས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་གསུངས་པར་ཤྲེས་པར་
བའྟོ། །ཇི་ལྟར་དུ། སྲེ་བ་ཤྲེས་པས་འཇིག་པ་ཤྲེས། །འཇིག་པ་ཤྲེས་པས་མི་རག་ཤྲེས། །མི་རག་ིད་ལ་འཇུག་
ཤྲེས་པས། །དྲེས་ནི་ཆྟོས་ཀང་རྟོགས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། སྲེ་མྲེད་འགག་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། །ཅི་
ཞིག་འགགས་པས་མྱ་ངན་འདའ། །གང་ཞིག་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་མྲེད་ན་དྲེའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་མྲེད་ལ་ྲེ་བར་
ལྲེན་པའི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་དག་སྲེས་པ་མི་རག་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ། དྲེ་འགགས་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའྟོ། །གང་གི་ཚེ་སྲེ་བ་དང་འགགས་པ་གང་ཡང་མྲེད་པས་སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་ཅི་ཞིག་འགགས་པས་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར། འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་འགག་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡྟོད་ལ། དྲེའི་
ཕྱིར་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། འདི་ལ་སྟོན་མྲེད་དྲེ། གང་གི་ཕྱིར་འགག་པས་ལས་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་ཡིན་ལ། དྲེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པ་ིད་དྲེ། སྲེ་བ་མྲེད་ཅིང་འགག་མྲེད་
པའི། །ངྟོ་བྟོ་གང་ཞིག་ཐར་མིན་ནམ། །ངྲེས་པར་ཡང་འདི་ལྟར་ཁས་བླང་བར་བའྟོ། །གཞན་དུ་ན། གལ་ཏྲེ་
འགགས་ལས་མྱང་འདས་ཆད། །གལ་ཏྲེ་ཅིག་ཤྟོས་ལྟར་ན་རག །དྲེ་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་དངྟོས་མྲེད་དག །མྱ་ངན་
འདས་པར་རུང་མ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྲེས་པ་དང་མ་འགགས་པར་མི་འདྟོད་ལ།
སྡུག་བསྔལ་གི་ངྟོ་བྟོའ་ི རྒྱུན་ལས་ལྟོག་པ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་ན། དྲེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་
རྒྱུན་ཆད་པའི་རང་བཞིན་གི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆད་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བ་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
ཆད་པར་འགྱུར་བ་མི་འཐད་དྲེ། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བ་དང་། ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལས་རྒྱུན་
ཆད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྲེ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་འགྱུར་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆད་པའི་རང་བཞིན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་འཐད་དྟོ། །ཡང་ན་སྟོན་འདི་དག་ཡྟོངས་
སུ་སྤང་བར་འདྟོད་ནས། དྲེ་ལ་ཅིག་ཤྟོས་ཁས་ལྲེན་ན། དྲེའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་མ་འགགས་པའི་རང་བཞིན་ིད་ཀི་
ཕྱིར། ཐྲེར་ཟུག་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྲེ་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་ལ། སྡུག་བསྔལ་རག་པའི་རང་བཞིན་མྱ་ངན་
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ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

ལས་འདས་པར་འགྱུར་བར་མི་རུང་སྲེ། དྲེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པའི་མཚན་ིད་དུ་ྲེ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟར་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དག་མི་རུང་བས། དྲེའི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་
གིས་གང་མ་སྲེས་ཤིང་མ་འགགས་པ་དྲེ་ིད་ཐར་པ་ཞྲེས་རིགས་སྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། སྡུག་བསྔལ་ལས་ལྟོག་
པའི་རང་བཞིན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་འདི་ལྟར་འགྱུར་ན་དྲེའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ལས་ལྟོག་པའི་
རང་བཞིན་ནི་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། ཅི་
ཡང་མ་ཡིན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བར་མི་རིགས་ཏྲེ། ལམ་གི་བདྲེན་པས་ཐྟོབ་བ། སྲེ་བ་འགགས་
པར་གྱུར་པའི་ཆུ་སྲེགས་པའི་སྲེགས་ཀི་གནས་ལྟ་བུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་དྟོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ལ་འགྟོག་པ་ཞྲེས་
བརྟོད་དྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དྟོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ན། བདྲེན་པ་བཞི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མི་འབྱུང་ལ། དྲེས་ན་
འགྟོག་པ་སྡུག་བསྔལ་རག་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ལ། སྡུག་བསྔལ་ལྟོག་པའི་རང་བཞིན་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་
བསྔལ་ལས་དྟོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྟོ། །འདིར་གསུངས་པ། གལ་ཏྲེ་འགྟོག་པར་
འགའ་གནས་ན། །དངྟོས་པྟོ་ལས་གཞན་དྲེ་ཡྟོད་འགྱུར། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ཕྱིར་འདི་མྲེད་ལ། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ཕྱིར་
དྲེ་ཡང་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་གི་དངྟོས་པྟོ་ལས་གཞན་དུ་སྲེ། དྲེ་ལས་ཐ་དད་པའི་འགྟོག་པར་གྱུར་ན། རག་
པར་གནས་པར་གྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དངྟོས་པྟོ་ལས་ཀང་གཞན་དུ་འགྱུར་ལ། དྲེ་ནི་དངྟོས་པྟོ་ལས་གཞན་དུ་ཡྟོད་པ་ིད་
འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་ལས་གཞན་དུ་དྲེ་འགགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པར་མི་ནུས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཡང་
སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐ་དད་ན་འགྟོག་པ་རག་པར་འགྱུར་ལ། དྲེར་གྱུར་ན་འཇིག་རྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྡུག་བསྔལ་
ལྟོག་པར་འགྱུར་རྟོ། །སྡུག་བསྔལ་ལས་ལྟོག་པ་དྲེས་འཐྟོབ་བྟོ་ཞྲེ་ན། ཐྟོབ་པར་གྱུར་ན་གང་གིས་སྡུག་བསྔལ་
སྲེས་པ་འགག་པར་བས་ནས་འདིའི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་སྲེད་པར་བྲེད། དྲེ་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུད་ལ་སྲེའྟོ་ཞྲེ་ན། །ཕྱིས་ཅི་
ཞིག་འདིའི་ཁྱད་པར་སྲེ་བ་གང་གིས་དྲེ་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུད་ལ་སྲེ་ན། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དྲེ་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བར་
འགྱུར་བའམ། ནམ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལས་ལམ་བསྟོམས་པ་འཇིག་རྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་
བཙལ་བར་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ངྲེས་པར་སྡུག་བསྔལ་ལ་ལྟྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་
རང་བཞིན་གིས་དྲེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། །དྲེ་ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མི་སིད་པའྟོ། །དྲེས་ན། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ཕྱིར་
འདི་མྲེད་དྲེ། །སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པས་དྲེ་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཡང་གཞན་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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སྡུག་བསྔལ་འགགས་པ་སྲེ། །སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་
འགྱུར་ན་སྟོན་འདིར་འགྱུར་ན། རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ནི་མྲེད་དྟོ། །འྟོན་ཀང་འདི་དྲེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ལྟོག་པ་ཙམ་
མྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། འདི་ལྟར་བརགས་པས་ཀང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྟོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་གི་
དངྟོས་པྟོར་ཡྟོད་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མི་སིད་ན་དྲེ་མྲེད་པ་ག་ལ་ཞིག་ཅྲེས་
བའྟོ། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྟོ་ཞྲེ་ན། དྲེས་ན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པས་ནི་དངྟོས་
པྟོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ལ། དྲེ་ཡང་མྲེད་དྲེ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་གྱུར་པས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མྲེད་དྟོ་
ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཡང་ན་འདིའི་དྟོན་གཞན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་འགྟོག་པ་ཞྲེས་བ་བ་དངྟོས་པྟོའ་ི རང་གི་ངྟོ་བྟོ་གྲུབ་པར་
གྱུར་ན། དྲེ་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་ལྟྟོས་པས་ཀང་འབྱུང་སྲེ། རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ལ། འབྱུང་བ་
ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་ན་འགྟོག་པའི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྟོ། །ཡང་ན་གལ་ཏྲེ་འདྟོད་ན་ཡང་ངྲེས་པར་དྲེ་ནི་
དངྟོས་པྟོའ་ི རང་བཞིན་གིས་སམ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་གིས་འབྱུང་བར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོའ་ི
རང་བཞིན་དུ་འདྟོད་ན། དྲེ་ནི་དངྟོས་པྟོ་བཀག་པའི་ཕྱིར། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ཕྱིར་དྲེ་ཡང་མྲེད། །ཡང་ན་དངྟོས་པྟོ་
མྲེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན། འདི་ལྟར་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ཀང་བཀག་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། འགག་པ་ིད་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པས་ཡྟོད་པ་ིད་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ཕྱིར་དྲེ་ཡང་མྲེད། །ཅྲེས་
སྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྟོད་པ་ིད་དྲེ། དྲེའི་ཚེ་མཚན་ིད་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཡྟོད་བཞིན་
པ་མ་ཡིན་པའི་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་མཚན་ིད་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མཚན་ིད་ཡྟོད་དྲེ་
སྟོ་སྟོར་བརགས་པའི་འགྟོག་པ་གང་བལ་བའྟོ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་ལས་སྟོ། །སྨྲས་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྲེའི་
མཚན་ིད་ཡྟོད་ན་ཡྟོད་པར་འགྱུར་ན། ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། མཚན་གཞི་ལས་
གཞན་མཚན་ིད་ལས། །མཚན་གཞི་གྲུབ་པས་རང་མ་གྲུབ། །ཕན་ཚུན་ལས་ཀང་མ་གྲུབ་ཅིང་། །མ་གྲུབ་མ་
གྲུབ་སྒྲུབ་བྲེད་མིན། །འདིར་གལ་ཏྲེ་མཚན་ིད་ཅྲེས་བ་བའི་ངྟོ་བྟོ་ཅུང་ཟད་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། དྲེ་མཚན་གཞི་ལ་
མི་ལྟྟོས་པར་འགྱུར་ལ། མཚན་གཞི་ལ་མ་ལྟྟོས་པའི་མཚན་ིད་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་མྲེད་པར་
ཡང་མི་རིགས་སྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེས་ན་ངྲེས་པར་མཚན་གཞི་ལས་མཚན་ིད་གྲུབ་པས། མཚན་གཞིའི་རྒྱུ་ཅན་
གི་མཚན་ིད་མ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཡང་ན་འདི་སམ་དུ་སྲེམས་ཏྲེ། མཚན་གཞི་ལ་ལྟྟོས་ནས་མཚན་
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ིད་གྲུབ་པར་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་མཚན་གཞི་མཚན་ིད་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་ཡྟོད་ན། དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་
མཚན་ིད་ཡྟོད་ལ། ལྟྟོས་པ་མྲེད་པའི་མཚན་གཞིའི་མི་སིད་ལ། མཚན་ིད་དང་བལ་བའི་མཚན་གཞི་རྒྱུ་མྲེད་
པར་ཐལ་བས། དྲེས་ན་མཚན་གཞི་ཡང་དྲེའི་མཚན་ིད་ལས་གྲུབ་པས། རང་ལས་མ་གྲུབ་སྲེ། མཚན་ིད་དང་
མཚན་གཞི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཡང་ན་འདི་སམ་དུ་སྲེམས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡང་མཚན་
གཞི་དང་མཚན་ིད་དག་རང་ལས་མ་གྲུབ་ཀང་། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་ནས་གྲུབ་པས་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་
པ། ཕན་ཚུན་ལས་ཀང་མ་གྲུབ་ཅིང་། ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་པས་གྲུབ་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་ཕན་
ཚུན་ལྟྟོས་པས་གྲུབ་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། གསུངས་པ། མ་གྲུབ་མ་གྲུབ་སྒྲུབ་བྲེད་མིན། །ཞྲེས་པའྟོ། །འདིར་མཚན་གཞི་
ལ་བརྲེན་པའི་ཕྱིར་ིད་མཚན་གཞི་ལ་རྲེན་དུ་གྲུབ་པར་འདྟོད་ན། མཚན་གཞི་ལས་གཞན་དུ་མཚན་གཞིའི་
མཚན་ིད་མི་འཐད་པས། མཚན་ིད་ཀིས་བརྲེན་པས་མཚན་གཞི་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་བ་ལ། དྲེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་
པས་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ིད་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་གཞག་པར་གྱུར་པ་འདི་དག་དཔྱད་པར་བ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་
མཚན་གཞི་ལ་ལྟྟོས་ནས་མཚན་ིད་རྣམ་པར་འཇྟོག་པས་དྲེ་ིད་ཀིས་ན་རྲེ་ཞིག་མཚན་གཞི་མཚན་ིད་ལ་མ་
ལྟྟོས་པར་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མྲེད་ལ། དྲེ་ནི་རང་ིད་མ་གྲུབ་པས་མྲེད་པས་ཇི་ལྟར་གཞན་མཚན་ིད་འགྲུབ་པར་
བྲེད། དྲེ་བཞིན་དུ་མཚན་གཞི་ལ་ཡང་སྦྱར་རྟོ། །དྲེ་ནི་འདི་ལྟར་མཚན་གཞིའམ་མཚན་ིད་དག་མ་གྲུབ་པ་མ་
གྲུབ་པའི་མཚན་གཞིའམ་མཚན་ིད་གྲུབ་པར་བྲེད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེས་ན་མཚན་གཞི་དང་མཚན་
ིད་དག་མྲེད་དྟོ། །གང་གི་ཚེ་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ིད་དག་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་མཚན་ིད་ཡྟོད་པའི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ག་ལ་འགྲུབ་ཅྲེས་བ་སྲེ། འདི་ནི་མི་རིགས་སྟོ། །མཚན་གཞི་དང་མཚན་ིད་ལ་དཔྱད་པའི་རིམ་པས་
ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་པས་གྲུབ་པའི་དངྟོས་པྟོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་བདྲེ་བླག་ཏུ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་གཟིགས་
ནས། དྲེ་ལྲེགས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། འདིས་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་། །ཚོར་དང་ཚོར་བ་པྟོ་
སྟོགས་དང་། །བལྟ་བ་ལྟ་བ་པྟོ་ལ་སྟོགས། །དྲེས་གང་ཅུང་ཟད་མ་ལུས་བཤད། །མཚན་གཞི་དང་མཚན་ིད་
དག་མ་གྲུབ་པའི་རིམ་པ་འདིས། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལ་སྟོགས་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བའྟོ། །བས་
པ་ནི་འབས་བུ། བྲེད་པ་ནི་རྒྱུའྟོ། །མྱྟོང་བར་གྱུར་པས་ཚོར་བ་སྲེ། ལས་ལ་ལུགས་བས་ནས་ཚོར་བ་ལ་ཚོར་
བར་གསུངས་སྟོ། །ཚོར་བ་པྟོ་ནི་མས་སུ་མྱྟོང་བ་ཡང་ཚོར་བ་དང་ཚོར་བ་པྟོ་སྲེ། ཚོར་བ་དང་ཚོར་བ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པྟོའ །ྟོ །དྲེ་ཚོར་བ་དང་ཚོར་བ་པྟོ་དག་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པས་ཚོར་བ་དང་ཚོར་བ་པྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །སྟོགས་པའི་
སས་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་ཤྲེས་པར་བ་བ་ལ་སྟོགས་པ་གཟུང་ངྟོ་། །བལྟ་བ་དང་ལྟ་བ་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་གང་ཅུང་
ཟད་ཀང་ཞྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་སས་ཐྟོས་པ་དང་ཐྟོས་པ་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་ལྔ་པྟོ་རྣམས་ཀི་གིས་གིས་པ་
གཟུང་ལ། གང་ཅུང་ཟད་ཅྲེས་པ་འདིས་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་ནས་གྲུབ་པའི་གིས་གིས་པའི་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་གཟུང་
ངྟོ་། །དངྟོས་པྟོ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ིད་དག་མ་གྲུབ་པའི་རིམ་པས་མ་གྲུབ་པར་
སྦྱར་རྟོ། །རབ་ཏུ་བྲེད་པ་འདིར་ཡང་རྲེ་རྲེའི་དངྟོས་པྟོའ་ི གངས་འཇུག་པ་ལ་དཔྱད་པའི་རིམ་པའི་སྐབས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྲེ་ཞིག་ཐྟོག་མར་དངྟོས་པྟོ་གཅིག་རྣམ་པར་དཔྱད་དྲེ། འདི་ལྟར་རང་བཞིན་ནྟོ། །དྲེའི་རྲེས་ལ་རྒྱུ་
གཅིག་པུ་ིད་དྲེ། འབས་བུ་ཡྟོད་ན་འབས་ལྡན་ལ། །ཞྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་མ་རིག་པ་ལ་སྟོགས་པའི་
རིམ་པས་རྣམ་པ་མང་པྟོ་རྣམ་པར་དཔྱད་ལ། དྲེའི་རྲེས་ལ། མ་རིག་འདུ་བྲེད་མྲེད་མི་འབྱུང་། །ཞྲེས་པ་དྲེ་ནས་
བརྩམས་ནས་འདིའི་བར་དུ་གིས་གིས་པའི་དངྟོས་པྟོ་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་པས་གནས་པ་རྣམས་དཔྱད་ལ། འདི་
ལས་གཞན་པས། ལྟྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་གསུམ་གི་གངས་ཀིས་ཡྟོངས་སུ་བཅད་པའི་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རྣམ་
པར་དཔྱད་པ་བརྩམ་པར་བའྟོ། །གང་འདི་སྐད་དུ། དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་ན་རག་པ་ིད། །མྲེད་ན་ངྲེས་པར་ཆད་པ་
ིད། །དངྟོས་པྟོར་གྱུར་ན་དྲེ་གིས་ལ། །དྲེ་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཁས་མི་བླང་། །ཞྲེས་པ་དྲེ་ནི་མི་འཐད་དྲེ། །གལ་ཏྲེ་
དངྟོས་པྟོ་ཁས་མི་ལྲེན་ན་དྲེའི་ཚེ་དུས་གསུམ་མྲེད་ལ། དུས་གསུམ་ཡྟོད་པས་དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་དྲེ། དུས་
གསུམ་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འདིར་སྲེས་ལ་མ་འགགས་པའི་དངྟོས་པྟོ་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་གནས་བཞིན་
པའི་ཕྱིར་དང་། ཡྟོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ད་ལྟར་བའི་སས་བརྟོད་པར་བ་བར་འགྱུར་རྟོ། །ད་ལྟར་བའི་གནས་སྐབས་
མ་ཐྟོབ་པ་ལ་མ་འྟོངས་པ་ཞྲེས་བརྟོད་ལ། ད་ལྟར་བའི་གནས་སྐབས་ལས་འདས་པ་ིད་ལ་འདས་པ་ཞྲེས་བརྟོད་
དྟོ། །གལ་ཏྲེ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དྲེ་ཅིའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དུས་གསུམ་འབྱུང་བར་འགྱུར། དྲེའི་ཕྱིར་དུས་གསུམ་
ཡྟོད་པས་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་དུས་གསུམ་ཡྟོད་ན་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་པར་འགྱུར་ལ་ཡྟོད་པ་མ་
ཡིན་ནྟོ། །ཇི་ལྟར་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། གནས་མྲེད་ཕན་ཚུན་ལས་གྲུབ་པ། །འཆྟོལ་ཕྱིར་
རང་ིད་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ཕྱིར་ཡྟོད་མིན་ཏྲེ། །དུས་གསུམ་པྟོ་ནི་བཏགས་པ་ཙམ། །གལ་ཏྲེ་དུས་
ཞྲེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡྟོད་ན་དྲེ་ལ་འཛིན་ལ་རག་ན་མི་འཛིན་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་འཛིན་པ་མྲེད་པས་དུས་མྲེད་
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དྟོ། །ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འཛིན་ཞྲེ་ན། གནས་མྲེད་ཕྱིར་ཏྲེ། དུས་ཞྲེས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཐྲེར་ཟུག་
པའི་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་ན་གང་ཞིག་འཛིན་ལ་རག་ན། དྲེ་ལས་མ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་དུས་མྲེད་དྟོ། །ཡང་ན་གལ་ཏྲེ་ཡང་
ཐྲེར་ཟུག་པའི་དུས་གང་ཅུང་ཟད་མི་འཛིན་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དུས་ཡྟོད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། །སྐད་ཅིག་ལ་སྟོགས་
པས་མངྟོན་པར་གསལ་བར་བས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འདི་སྐད་ཅིག་དང་ཐང་ཅིག་དང་། ཡུད་ཙམ་དང་། ཟླ་བ་ཕྱྲེད་
དང་། ཟླ་བ་དང་། ལྟོ་ཕྱྲེད་དང་། ལྟོ་ལ་སྟོགས་པའི་དུས་ཀི་ཚད་ཀི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཏྲེ། ཁྱད་པར་དྲེ་རྣམས་ཀིས་
འཛིན་བཞིན་པའི་ཕྱིར། དུས་ཡྟོད་པ་ིད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ལྟོ་ལ་སྟོགས་པ་ིད་ཡྟོད་ན། ལྟོ་ལ་སྟོགས་
པའི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་དུས་འཛིན་ལ་རག་ན། དྲེ་སྐད་ཅིག་ལ་སྟོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཐྲེར་ཟུག་པའི་ལྟོ་ལ་
སྟོགས་པ་མི་འཛིན་ནྟོ། །ཡང་ན་འདི་སམ་དུ་སྲེམས་ན། རྲེ་ཞིག་སྐད་ཅིག་མ་ཡྟོད་ན། དྲེ་ལ་འཛིན་པས་དྲེས་ན་
དྲེ་འདུས་པའི་རང་བཞིན་ཐང་ཅིག་ལ་སྟོགས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གང་དུ་གནས་པ་མྲེད་པའི་
སྐད་ཅིག་མ་རྣམས་ལ་འདུས་པ་ག་ལ་ཞིག་གང་དུ་ཐང་ཅིག་ལ་སྟོགས་པ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིང་སྐད་ཅིག་མ་ཡང་
ཡྟོད་ན་ཐང་ཅིག་ལ་སྟོགས་པ་རྣམ་པར་འཇྟོག་གང་ན། སྐད་ཅིག་དྲེ་ལ་ཡང་ཐྟོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མ་ཡྟོད་ལ།
ཐྟོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མ་དྲེ་རྣམས་ལ་ཡང་ཐྟོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར། གནས་པ་མྲེད་པས་སྐད་
ཅིག་མ་ཡང་མྲེད་ན། སྐད་ཅིག་མ་འདུས་པའི་ཐང་ཅིག་ལ་སྟོགས་པ་ག་ལ་འགྲུབ། བླྟོའ་ི རང་བཞིན་གི་འདུས་
པར་བརགས་པས་སྐད་ཅིག་མ་གྲུབ་པ་མི་སིད་དྲེ། བླྟོའ་ི སྐད་ཅིག་དྲེ་ཡང་ཡྟོངས་སུ་བརགས་པའི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་
ིད་གནས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དུས་མྲེད་དྟོ། །དུས་མྲེད་ན་དུས་གསུམ་ནི་ག་ལ་ཞིག གནས་པ་མྲེད་པ་འབའ་ཞིག་
གིས་དུས་གསུམ་མྲེད་པར་མ་ཟད་ཀི། ཕན་ཚུན་ལས་གྲུབ་པས་ཀང་དུས་གསུམ་མྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་ད་ལྟར་བ་
འདས་པ་ལས་འདས་པའྟོ། །ད་ལྟར་བ་མ་འྟོངས་པ་ལས་མ་འྟོངས་པ་ལ། གནས་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ད་ལྟར་བའྟོ་
ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་ནས་གྲུབ་ལ། དུས་གསུམ་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་ནས་གྲུབ་པས་དྲེ་མ་གྲུབ་པ་ིད་དྟོ་ཞྲེས་
བསྒྲུབས་པས་སྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེས་ན་ཡང་དུས་གསུམ་མྲེད་དྟོ། །འདི་ལྟར་ཡང་དུས་གསུམ་མྲེད་དྲེ། འཆྟོལ་
བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། མ་འྟོངས་པའི་དུས་དྲེ་ིད་ད་ལྟར་བར་འྟོངས་པ་ལ་ད་ལྟར་བ་ཞྲེས་བརྟོད་ལ། ད་ལྟར་བ་ལ་འདས་
པར་ཞུགས་པས་འདས་པ་ཞྲེས་བའྟོ། །གཅིག་ིད་ལ་དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར་འཆྟོལ་
བའྟོ། །ཡང་ན་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་ནས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུས་གསུམ་པྟོ་མྲེད་དྲེ། འདས་པ་ནི་ད་ལྟར་བ་དང་མ་འྟོངས་པ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ལ་མ་ལྟྟོས་པར་མྲེད་ལ། གལ་ཏྲེ་ཡང་འདས་པར་ད་ལྟར་བ་དང་མ་འྟོངས་པ་ཡྟོད་ན་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ལ་ལྟྟོས་པ་འཐད་
ཀི། འདས་པ་ནི་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་དུ་མྲེད་ལ། ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་མི་ལྟྟོས་པ་
བཞིན་ནྟོ། །གང་གི་ཚེ་ཡང་འདས་པར་ད་ལྟར་བ་དང་མ་འྟོངས་པ་དག་ཡྟོད་ན་དྲེའི་ཚེ། འདས་པར་ད་ལྟར་བ་
ཡྟོད་པའི་ཕྱིར། འདས་པའི་རང་གི་བདག་ིད་བཞིན་འདས་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་འདས་པ་དང་མ་འྟོངས་པ་
དག་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་ལ་ཡང་བསམ་པར་བའྟོ། །འདི་ལྟར་དྲེ་ནི་འདས་པ་དང་མ་འྟོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་
རྣམས་ལ་སྟོ་སྟོར་དུས་གསུམ་དུ་ཐལ་བར་འཆྟོལ་བས། འཆྟོལ་བའི་ཕྱིར་ཡང་དུས་གསུམ་མྲེད་དྟོ། །འདི་ལྟར་
ཡང་། དུས་གསུམ་མྲེད་དྲེ་རང་ིད་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །འདིར་སྐད་ཅིག་མ་ལ་སྟོགས་པས་དུས་མངྟོན་པར་གསལ་
བར་ཕ་རྟོལ་པྟོ་འདྟོད་དྟོ། །སྐད་ཅིག་མ་ལ་སྟོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་དུས་གང་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་ཅིང་། གང་ཞིག་
དྲེས་མངྟོན་པར་གསལ་བར་བྲེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། རི་བྟོང་གི་རྭ་རང་གི་ངྟོ་བྟོར་མ་གྲུབ་པས་སུས་ཀང་མངྟོན་
པར་གསལ་བར་བྲེད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེས་ན་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་དུས་མ་གྲུབ་བྟོ། །དུས་ཀང་མྲེད་ན་དྲེའི་གསུམ་ིད་
ག་ལ་ཞིག་ཅྲེས་བ་སྲེ། དུས་གསུམ་མྲེད་དྟོ། །གཞན་ཡང་ཁྱྟོད་ཀིས་དངྟོས་པྟོ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུས་གསུམ་ྲེ་
བར་གཞག་ལ། དུས་དྲེ་ཡང་དངྟོས་པྟོ་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་མ་གྲུབ་ལ། དངྟོས་པྟོ་ིད་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ་རྣམ་པར་
གཞག་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དངྟོས་པྟོ་དྲེ་ཡང་སྔར་ིད་དུ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབས་ལ། དུས་གསུམ་པྟོ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་
ཕྱིར་ཡྟོད་མིན་ཏྲེ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་དུས་གསུམ་པྟོ་མྲེད་ན། དྲེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་དུ་ཐ་སད་བྲེད་ཅྲེ་ན།
སྨྲས་པ། དུས་གསུམ་པྟོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་སྟོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་
ཏྟོ། །དུས་གསུམ་མྲེད་ལ། དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་གི་དངྟོས་པྟོ་ཡང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། དངྟོས་པྟོ་
ཡྟོད་པ་ིད་དྲེ། དྲེ་ཡང་འདུས་བས་ཀི་རང་བཞིན་ཏྲེ་དྲེའི་མཚན་ིད་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་
པ་ལ་མཚན་ིད་མྲེད་དྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་མྟོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟ་བུའྟོ། །དངྟོས་པྟོ་ནི་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ིད་སྲེ་བ་དང་
འཇིག་པ་དང་གནས་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཡྟོད་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་མཚན་ིད་ཡྟོད་པས་འདུས་བྲེད་ཀི་རང་བཞིན་གི་དངྟོས་
པྟོ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་དྲེའི་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ིད་ཡྟོད་ན། འདུས་བས་ཀི་རང་བཞིན་ཡྟོད་ལ།
ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། འདུས་བས་མཚན་ིད་སྲེ་བ་དང་། །གནས་འཇིག་གསུམ་
པྟོ་འདི་ཡང་མྲེད། །གང་ཕྱིར་འདུས་བས་མྲེད་འདི་ལས། །འདུས་མ་བས་པ་ཅུང་ཟད་མྲེད། །དྲེ་ལ་འདིས་མཚོན་
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པར་བྲེད་པས་ན་མཚན་ིད་དྲེ། རྒྱུ་དང་རྲེན་འདུས་པས་ཤྲེས་པས། འདུས་པ་ལས་འབྱུང་བར་བྲེད་པ་འདུས་
བས་ལ། འདུས་བས་དང་མཚན་ིད་པས་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ིད་དྲེ། དྲེ་ཅི་ཞྲེ་ན། སྲེ་བ་གནས་དང་འཇིག་
པའྟོ། །སྲེ་གནས་འཇིག་པ་ཞྲེས་བ་བ་གསུམ་པྟོ་དྲེ་ིད་ཀང་མྲེད་ན། གང་གི་ཕྱིར་གསུམ་པྟོས་འདུས་བས་
འཇུག་པ་མྲེད་པར་དྲེ་ནི་སྔར་ིད་དུ་བསྒྲུབས་ཏྲེ། ཡྟོད་པ་ཡྟོད་ཕྱིར་སྲེ་བ་མིན། །མྲེད་པ་མྲེད་ཕྱིར་མི་སྲེ་
བ། །ཞྲེས་པས་འདིར་གང་གི་ཚེ་གང་ལས་འདུས་བས་འཇུག་པ་དྲེའི་གསུམ་པྟོ་མ་གྲུབ་ན། དྲེའི་ཚེ་འདུས་བས་
མ་གྲུབ་པ་དྟོན་གིས་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རྟོ། །གང་གི་ཕྱིར་འདུས་བས་མྲེད་ན་འདི་ལས་འདུས་མ་བས་ཡིན་པ་
ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་ལ་གཟུགས་མྲེད་པས་ནམ་མཁར་ཐ་སད་བས་ལ། འདུས་བས་རྣམས་རྲེན་མ་
ཚང་བས་མི་སྲེ་བ་ལ་སྟོ་སྟོར་བརགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགྟོག་པའྟོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་འདུས་བས་རྣམས་
ིད་ཤྲེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཀིས་བལ་བའི་མཚན་ིད་ཀི་ཐྟོབ་བའི་འགྟོག་པ་ནི་སྟོ་སྟོར་བརགས་པའི་འགྟོག་
པའྟོ། །འདུས་བས་མྲེད་ན་དྲེ་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་འདུས་མ་བས་ཀང་མྲེད་པའི་ཕྱིར་འདུས་མ་བས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་
བའྟོ། །སྨྲས་པ། སར་ཡང་སྲེ་བ་ལ་སྟོགས་པ་གསུམ་པྟོ་འདི་དག་ཅི་ལྟར་མྲེད་ཅྲེས་བརྟོད། འདི་ནི་སྲེས་པ་
བསྲེད་བ་མིན། །ཞྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པ་བསན་པས་བསྒྲུབས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནམ། དྲེ་ནི་རྒྱུ་བརག་པ་དང་འབྲེལ་
བས་འདུས་བས་བརག་པ་དང་འབྲེལ་པར་བརྟོད་ལ། ཇི་ལྟར་དྲེ་ལྟར་སྟོས་པས་ཀང་འདི་དག་གསུངས་པར་
འགྱུར་ལ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཡང་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་དག་མྲེད་པར་བསན་ན། སར་ཡང་དྲེ་བསྒྲུབ་པ་
བརྩམ་པའི་ཕྱིར། འདིར་གསུངས་པ། འཇིག་པ་མྲེད་པ་མི་འཇིག་ཅིང་། །གནས་པ་གནས་པར་མི་འགྱུར་
ལ། །གནས་པ་མིན་པའང་མི་གནས་ཏྲེ། །སྲེས་པ་སྲེ་མིན་མ་སྲེས་པའང་། །འདིར་གལ་ཏྲེ་འཇིག་པ་ཞྲེས་བ་བ་
ཅུང་ཟད་ཡྟོད་ན། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་དངྟོས་པྟོའམ། མི་འཇིག་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་འཇིག་པ་མྲེད་
པ་ལ་མི་འཐད་དྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་ལས་འཇིག་པ་མྲེད་པ་མི་འཇིག་སྲེ། འཇིག་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་འཇིག་
པ་དང་བལ་བ་དྲེ་འཇིག་པ་མྲེད་ལ་འཇིག་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་པར་ཇི་ལྟར་ནུས། དྲེའི་ཕྱིར་འཇིག་པ་མྲེད་
པ་མི་འཇིག་ཅིང་། ད་ནི་ཞིག་པའང་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཞིག་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའྟོ། །དྲེ་
ཡང་འཇིག་ཅྲེས་བརྟོད་པར་ཇི་ལྟར་རུང་། ཞིག་པ་དང་མ་ཞིག་པ་དག་ལས་གཞན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མྲེད་
དྟོ། །གང་ཞིག་འཇིག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་ཡང་གང་གི་ཚེ་འཇིག་པ་མྲེད་པ་མི་འཇིག་ཅིང་ཞིག་པ་ཡང་མི་འཇིག་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པ་དྲེའི་ཕྱིར། འཇིག་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གྲུབ་བྟོ། །ད་ནི་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ཡང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པར་བ་སྲེ། འདིར་
འདི་དག་གནས་པར་ཡྟོངས་སུ་རྟོག་པ་ན། གནས་པའི་དངྟོས་པྟོའམ་མི་གནས་པའི་དངྟོས་པྟོར་ཡྟོངས་སུ་རྟོག
གི་ག་ཡང་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། གནས་པ་གནས་པར་མི་འགྱུར་ལ། །གནས་པ་མྲེད་
པའང་མི་གནས་ཏྲེ། །ཞྲེས་པ་ལ། རྲེ་ཞིག་གནས་པའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་གནས་པ་མྲེད་དྲེ། གནས་པར་བ་བ་དང་བལ་
བའི་དངྟོས་པྟོ་གནས་པ་ཞྲེས་བརྟོད་ལ། གནས་པ་ལ་གནས་པའི་བ་བ་དང་བལ་བ་མི་སིད་པས་དྲེའི་ཕྱིར་
གནས་པ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རྟོ། །གནས་པ་མྲེད་པའང་གནས་པའི་བ་བ་དང་བལ་བའྟོ། །གང་ཡང་གནས་
པའི་བ་བ་དང་བལ་བ་དྲེ་ཇི་ལྟར་གནས་པར་འགྱུར། དྲེའི་ཕྱིར་གནས་པ་ཡང་མྲེད་དྟོ། །ད་ནི་སྲེ་བ་མི་སིད་པར་
བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། སྲེས་པ་སྲེ་མིན་མ་སྲེས་པའང་། །ཞྲེས་པ་ལ། སྲེས་པ་རྲེ་ཞིག་མི་སྲེ་སྲེ། །སྲེ་བའི་
བ་བ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །མ་སྲེས་པའང་མི་སྲེ་སྲེ། །སྲེ་བའི་བ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེས་ན་
འདུས་བས་མྲེད་ལ། དྲེ་མ་གྲུབ་ན། འདུས་མ་བས་ཀང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གྲུབ་བྟོ། །གལ་ཏྲེ་ན་ཡང་འདུས་བས་སམ།
འདུས་མ་བས་གང་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་ན། དྲེ་ངྲེས་པར་ཐ་དད་པའམ་ཐ་མི་དད་པ་ཞིག་གང་། གི་ག་ཡང་མི་འཐད་དྟོ་
ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། འདུས་བས་འདུས་མ་བས་པ་དག །དུ་མ་མ་ཡིན་གཅིག་མ་ཡིན། །མྲེད་མིན་
ཡྟོད་མིན་ཡྟོད་མྲེད་མིན། །མཚམས་འདིར་ས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འདུས། །རྲེ་ཞིག་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་
བས་དག་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་ལ། གལ་ཏྲེ་ཡྟོད་ན་འདུས་བས་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་འདུས་མ་བས་ཡྟོད་དྲེ། །བུམ་
པ་ལས་གཞན་པ་སམ་བུའི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་གྲུབ་པས་བུམ་པ་ལ་མི་ལྟྟོས་པ་བཞིན་ནྟོ། །འདུས་བས་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་
འདུས་མ་བས་ཀི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་གྲུབ་པ་མི་སིད་ལ། ཇི་ལྟར་མི་སིད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡང་སྔར་བསྒྲུབས་སྟོ། །གཞན་
ཡང་འདུས་མ་བས་ཀི་སས། འདུས་བས་རྣམ་པར་བཅད་ནས་རང་གི་དྟོན་རྟོགས་པར་བྲེད་དྲེ། འདི་ནི་འདུས་
བས་མ་ཡིན་ལ་འྟོན་ཀང་འདུས་མ་བས་སྟོ་ཞྲེས་པའྟོ། །གང་གི་ཚེ་ཡང་དྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་དྲེའི་ཚེ་འདུས་བས་ཁྟོ་ན་ལ་
ལྟྟོས་ནས་འདུས་མ་བས་རྣམ་པར་གཞག་ལ། དུ་མ་གྲུབ་པར་མི་འཐད་དྟོ། །འདུས་བས་འདུས་མ་བས་དག་
འགལ་བས་ཀང་འགལ་ཟླའི་དངྟོས་པྟོ་གཞན་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་རང་ིད་རང་འགལ་བ་མི་རིགས་སྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ།
དྲེས་ན་ཡང་འདུས་བས་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་འདུས་མ་བས་མི་སིད་དྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་འདུས་བས་ལ་ཡང་བརྟོད་དྟོ་
ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་རྲེ་ཞིག་དུ་མ་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་མ་ཡིན་ནྟོ། །ད་ནི་གཅིག་ིད་ལ་ཡང་འདུས་
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བས་དང་འདུས་མ་བས་དག་མྲེད་དྲེ། སང་བ་དང་མུན་པ་བཞིན་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་
དང་། མཚན་ིད་ཐ་དད་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་དང་། གིས་ིད་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །གཞན་ཡང་
འདུས་བས་ཞྲེས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་ན། དྲེ་ཡྟོད་པའམ་མྲེད་པའམ་ཡྟོད་མྲེད་སྲེ། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་ཡྟོད་པ་མི་སྲེ་སྲེ་
ཡྟོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །མྲེད་པ་ཡང་མི་སྲེ་སྲེ་མྲེད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཡྟོད་མྲེད་ཀང་མི་སྲེ་སྲེ་ཕན་ཚུན་
འགལ་བ་དག་གཅིག་པ་མི་སིད་དྟོ། །ཡང་ན་གལ་ཏྲེ་འདུས་བས་ཞྲེས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་ན། དྲེ་ཡྟོད་པའམ་
མྲེད་པའམ་ཡྟོད་མྲེད་དུ་ཡྟོད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཡྟོད་པ་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟྟོས་པའི་ཕྱིར་
དང་། རྒྱུ་མྲེད་པ་ལ་ཡྟོད་བཞིན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཇི་སིད་དུ། འཕགས་པ་ལྷས། མ་བརྲེན་ཡྟོད་པ་ནམ་ཡང་
ནི། །འགའ་ཞིག་གང་ནའང་ཡྟོད་མ་ཡིན། །ནམ་ཡང་འགའ་ཞིག་གང་ན་ཡང་། །མྲེད་པ་དྲེས་ན་རག་མ་
ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། ངྟོ་བྟོ་ིད་མ་གྲུབ་པ་ཁྟོ་ནས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡང་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །དངྟོས་པྟོ་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་ན། །དངྟོས་མྲེད་འགྲུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞྲེས་པའི་ཚིག་ལས་སྟོ། །ཡྟོད་མྲེད་
ཀང་མ་ཡིན་ཏྲེ། གཅིག་ལ་འགལ་བའི་ཆྟོས་གིས་ཀི་བདག་ིད་ཅན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་འདུས་མ་
བས་ལ་ཡང་བརྟོད་པར་བའྟོ། །འདུས་བས་འབའ་ཞིག་ཁྟོ་ན་ལ་གཅིག་དང་། གཞན་དང་། ཡྟོད་པ་དང་། མྲེད་པ་
དང་། གི་ག་ཡང་མི་སིད་པ་འཐད་པར་མ་ཟད་ཀི། གཞན་ཡང་ངྲེས་པར་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མྲེད་
པ་དང་། གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་དང་། བསན་དུ་ཡྟོད་པ་དང་བསན་དུ་མྲེད་པ་དང་། ཐྟོགས་བཅས་
དང་ཐྟོགས་མྲེད་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་། མཚན་གཞི་དང་མཚན་ིད་དང་། ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་ྲེ་བར་ལྲེན་
པ་པྟོ་དང་། འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ལ་སྟོགས་པ་དང་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་འདི་ལྟར་བརག་
པའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་མི་རྟོགས་ཏྲེ། ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་དྲེ་ིད་དང་གཞན་ིད་ལ་སྟོགས་པའི་
རྣམ་པ་ལས་བསམས་པའི་སྟོ་ནས་དགག་པའི་ངག་གི་གྟོ་སྐབས་ཐྟོབ་པར་བས་པས་སྟོ། །དྲེར་འདུས་པའི་ཕྱིར་
ཡང་ངྲེས་པར་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ལྟར་དྲེ་དག་དགག་པར་རིག་པར་བའྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ།
མཚམས་འདིར་ས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འདུས། །ཞྲེས་པ་ལ། མཚམས་དང་ཁིམས་དང་དྲེའི་བར་དུ་ཞྲེས་པ་དྟོན་
གཞན་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཐམས་ཅད་ཀི་ས་ནི་ཟད་པར་གི་དྟོན་ཏྟོ། །ས་ཚོགས་ཀི་ས་ནི་རྣམ་པའི་དྟོན་ཏྟོ་ཞྲེས་རིག་པར་
བའྟོ།། །།འདིར་སྨྲས་པ། ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་འདུས་བས་ལ་སྟོགས་པ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པར་མི་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ནུས་ཏྲེ། ལུང་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། འདི་ལྟར། བླ་མ་བཅྟོམ་ལྡན་ལ་གནས་དང་། །ལས་ཀི་བདག་ིད་འབས་བུ་
གསུངས། །སྲེམས་ཅན་རང་གི་ལས་དང་ནི། །ལས་ནི་རྣམ་པར་འཇིག་མྲེད་གསུངས། །མདྟོ་ལས་གསུངས་པ།
ནྟོར་དང་འབྲུ་དང་ས་ལྲེ་སྦྲམ། །ནྟོར་བུའི་རྣ་རྒྱན་བ་ལང་ར། །བན་དང་ལས་བྲེད་མངག་གཞུག་པ། །གང་ཡང་
གཞག་པའི་ནྟོར་རྣམས་དང་། །ཅུང་ཟད་ཁྱྲེར་ནས་འགྟོ་མིན་ཞིང་། །ཐམས་ཅད་བྟོར་ནས་འགྟོ་བར་འགྱུར། །ཐ་
མའི་གནས་སྐབས་མངྟོན་གྱུར་པ། །མི་ཡི་སིད་པ་སྤྟོང་བར་འགྱུར། །ཅི་དྲེ་རང་གིས་ཅུང་ཟད་ཙམ། །བླངས་ནས་
དྲེ་ནི་འགྟོ་བར་འགྱུར། །འདི་ཡིས་ཅི་ཞིག་མི་སྤྟོང་ན། །ཇི་ལྟར་གིབ་མ་རྲེས་འགྟོ་བཞིན། །གང་ཞིག་སྲེས་བུ་
འདིར་བས་པའི། །སིག་པ་དང་ནི་བསྟོད་ནམས་གིས། །དྲེ་ནི་དྲེ་ཡི་རང་གིར་འགྱུར། །དྲེ་ཡང་བླངས་ནས་འགྟོ་
བས་ན། །འདི་དག་དྲེ་ཡིས་མི་སྤྟོང་སྲེ། །ཇི་ལྟར་གིབ་མ་རྲེས་འགྟོ་བཞིན། །ཇི་ལྟར་ལམ་ངན་ནས་འགྟོ་བ། །འགྟོ་
བ་པྟོ་འདིར་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །དྲེ་བཞིན་བསྟོད་ནམས་མ་བས་པའི། །སྲེམས་ཅན་ངན་འགྟོར་འགྟོ་བར་
འགྱུར། །ཇི་ལྟར་ལམ་བཟང་ནས་འགྟོ་བ། །འགྟོ་བ་པྟོ་འདིར་བདྲེ་བས་འགྟོ། །དྲེ་བཞིན་འདིར་བས་བསྟོད་ནམས་
ཀིས། །སྲེམས་ཅན་བདྲེ་འགྟོར་འགྟོ་བར་འགྱུར། །སྲེས་བུ་ཡུན་རིང་འགྟོན་བས་ནས། །རིང་ནས་དགྲེ་བར་
འྟོངས་པ་ན། །གྲེན་འདུན་སིང་དགའ་འགྟོགས་བཤྲེས་རྣམས། །འདིར་འྟོངས་པ་ལ་མངྟོན་པར་བསྟོད། །དྲེ་
བཞིན་བསྟོད་ནམས་བས་པ་ཡི། །འཇིག་རྲེན་འདི་ནས་ཕ་རྟོལ་འགྟོ། །བསྟོད་ནམས་ཁྟོ་ན་མངྟོན་བསྟོད་
དྲེ། །མཛའ་སྡུག་བཤྲེས་གྲེན་ལྟ་བུར་འྟོངས། །དྲེ་ཕྱིར་བསྟོད་ནམས་ཕུང་པྟོ་ནི། །ཕ་རྟོལ་འགྟོ་བ་རྣམས་ཀིས་
བྟོས། །བསྟོད་ནམས་འཇིག་རྲེན་ཕ་རྟོལ་དུ། །སྟོག་ཆགས་རྣམས་ཀིས་རབ་གནས་བརྟོད། །བསྟོད་ནམས་ལྷ་
རྣམས་བསྔགས་པར་བྲེད། །ཞི་བའི་སྟོད་པའང་གང་སྟོད་པ། །འདིར་ཡང་སྟོད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །མཐྟོ་རིས་
འགྟོ་ལ་རྲེས་ཡི་རང་། །ཞྲེས་མདྟོ་འདིར། ནྟོར་དང་འབྲུ་ལ་སྟོགས་པ་ཆུད་ཟྟོས་ཀང་ལས་གནས་པར་བཅྟོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་གསུངས་སྟོ། །སར་ཡང་གསུངས་པ། བསྟོད་ནམས་མྲེ་ཡིས་མི་ཚིག་ཅིང་། །རླུང་གིས་འཇིག་
པའང་མ་ཡིན་ཏྟོ། །ཆུ་ཡིས་གཤྲེར་བ་མ་ཡིན་ལ། །ས་ལ་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་པ་འདིས་ཀང་གནས་
པར་གསུངས་ལ། ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ནམ་མཁའི་མྲེ་ཏྟོག་ལ་གནས་པ་ྲེ་བར་བསན་པ་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེས་
བའྟོ། །དྲེས་ན་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་བཞིན་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་གནས་པར་མི་ནུས་སྟོ། །ལས་
ཀི་བདག་ིད་ཀང་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཏྲེ་དགྲེ་སྟོང་དག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནག་པ་རྣམས་ཀི་ལས་
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ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནག་པའྟོ། །མཐའ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་
ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའྟོ། །འདྲྲེན་མ་རྣམས་ཀི་འདྲྲེན་མའྟོ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་ལས། གང་གི་ལས་ཀི་བདག་
ིད་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་དྲེ། ལས་ཀི་བདག་ིད་ཀི་འབས་བུའྟོ། །ལས་ཀི་མྲེད་ན་ཡང་དྲེའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ངྲེས་པར་
མི་བརྟོད་པས། དྲེས་ན་ལས་ཡྟོད་པར་རིགས་ལ། དྲེ་ལས་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །སྲེམས་
ཅན་རང་གི་ལས་ཀང་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་མི་རྣམས་ཀི་རང་གི་ལས་ལ་ལས་ནི་
སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཚིག་ལས་ལུས་ཞིག་ན་ནྟོར་དང་འབྲུ་ལ་སྟོགས་པ་འཇྟོག་པར་བྲེད་ལ།
ལས་ནི་འཇིག་རྲེན་ཕ་རྟོལ་དུ་རྲེས་སུ་འབང་བའི་ཕྱིར་ལས་ཀང་གང་གི་རང་གི་བདྲེ་བ་ནི་རང་གི་ལས་
སྟོ། །དྲེས་ན་ཡང་དྲེའི་ལས་ཡྟོད་ལ། སྲེམས་ཅན་དྲེའང་ཡྟོད་པས་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་མ་ཡིན་
ནྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །ལས་རྣམ་པར་འཇིག་པ་མྲེད་པར་ཡང་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་གསུངས་ཏྲེ། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་
ལས་རྣམས་ནི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །ཚོགས་པ་རྲེད་ནས་དུས་སུ་ནི། །འབས་བུ་གདྟོན་མི་ཟ་བར་
སིན། །ཞྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པས་ཀང་ལས་མྲེད་ན་ཆུད་མི་ཟ་བའི་ཚིག་རུང་བ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ལས་ཡྟོད་
ལ་ལས་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། །དངྟོས་པྟོ་
རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལ་ལུང་འདིས་གནྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་སྔར་ིད་དུ་དྲེ་ལྟ་
བུ་ལ་སྟོགས་པའི་ལུང་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་གསུངས་སྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབས་པ་རྲེས་སུ་གནས་
སྟོ། །འདི་དག་ཀང་གདྟོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བླང་བར་བ་སྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས།
ལས་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་གསུངས་ཏྲེ། །མ་སྲེས་གང་དྲེ་ཆུད་མི་ཟ། །དྲེ་ལས་ཀང་ནི་བདག་འཛིན་
མྲེད། །དྲེས་བསྲེད་འཛིན་པའང་རྣམ་རྟོག་ལས། །དྲེ་ལ་མི་རག་དང་ལྡན་འདུས་བས་རྣམས། །ཞྲེས་གསུངས་
པས་ན། ལས་ཀང་མི་རག་གྟོ་ཞྲེས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། གང་མི་རག་པ་དྲེ་ཡང་རང་བཞིན་མྲེད་
པའྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ངྟོ་བྟོ་ིད་ནི་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་ཡང་གལ་ཏྲེ་རང་བཞིན་
ཡྟོད་པ་ལ་དགྟོངས་ནས་ལས་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པར་གྱུར་ན། སར་ཡང་ལས་མི་
རག་པར་གསུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ནི་མི་རག་པ་དང་རང་བཞིན་ཡྟོད་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་ཀང་། མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྲེད་དུ་གསུངས་ལ། རང་བཞིན་ཡྟོད་བཞིན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ནི་ལས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་གསལ་བར་བྲེད་པ་
ིད་དྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། ལས་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་གསུངས་པ། །ཞྲེས་བ་བ་ལ།
གང་ཁྟོ་ནས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་ན་མ་སྲེས་ལ། གང་ཡང་མ་སྲེས་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་ན་དྲེ་ནི་འཇིག་པ་
མྲེད་པར་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་སྟོ། །ལས་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པས་གང་ཡང་འདི་
ལྟར་མི་འདྟོད་ན། དྲེ་ལས་འདུས་བས་སུ་ཡང་ཁས་བླང་བར་མི་བ་སྲེ། འདི་དག་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕྱིར་
རྟོ། །གང་ཡང་འདི་ལྟར་ལས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྲེས་པ་དྲེས་ན་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །གང་ཞིག་ལས་
ནི་འདི་དག་སྲེ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་མིང་དང་གཟུགས་དང་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་རྲེག་པ་དང་ཚོར་བ་ཞྲེས་བ་
བ་ཡན་ལག་ལྔས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ནི། འཇིག་རྲེན་པས་བདག་ཏུ་མངྟོན་པར་རླྟོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་
བདག་གི་ཞྲེས་འདིར་འཛིན་པའྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་མིང་ཅན་དྲེ་ཡང་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ལས་
ཀིས་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་གསལ་བར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བའྟོ། །ཡང་ན་འདི་སམ་དུ་སྲེམས་
ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པ་ཡན་ལག་ལྔ་པྟོ་རང་བཞིན་མྲེད་དྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ལས་ཀིས་བསྲེད་
པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་ཡིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་གང་ཡང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་འཛིན་པའི་མཚན་ིད་ཅན་འདི་ཡང་རང་
བཞིན་མྲེད་པའི་ལས་ཀིས་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། འདི་དག་ཀང་མྲེད་དྲེ།
ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་གང་གི་ཕྱིར། །དྲེས་བསྲེད་འཛིན་པའང་རྣམ་རྟོག་ལས། །གང་ཡང་འདི་བདག་ཏུ་སྟོ་བཏགས་པས་
བསྲེད་པའི་ངར་འཛིན་པ་དྲེ་ཡང་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཅན་
གི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཁྟོ་ནའྟོ་ཞྲེས་བ་བ་གྲུབ་བྟོ། །གདྟོན་མི་ཟ་བར་འདི་ནི་
འདི་ལྟར་ཁས་བླང་བར་བ་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་ལས་ནི་རང་བཞིན་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །གཞན་དུ་ན། གལ་ཏྲེ་
ལས་ལ་རང་བཞིན་ཡྟོད། །དྲེ་སྲེས་ཐྲེར་ཟུག་བདག་དངྟོས་འགྱུར། །ལས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་སིན་དུ། །མི་
འགྱུར་དྲེ་ཕྱིར་བདག་ཏུ་འགྱུར། །བདག་ཅྲེས་བ་བའི་དངྟོས་པྟོ་འདིའྟོ་ཞྲེས་བ་བ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་
པའི་ཡན་ལག་ལྔ་པྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །གལ་ཏྲེ་ལས་ལ་རང་བཞིན་ཡྟོད་ན་དྲེ་མི་རག་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། རང་
བཞིན་ནི་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། རག་པའི་ལས་ཀིས་བསྲེད་པ་ཡང་རྒྱུ་དང་འདྲ་བར་འབས་བུ་འཇུག་པས།
རག་པའི་བདག་གི་དངྟོས་པྟོར་འགྱུར་ལ་རག་པ་ིད་དུ་གྱུར་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པ་དྲེ་དག་གི་ལས་
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ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

ཀིས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པར་སིན་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རྟོ། །ལས་ནི་མི་རག་པས་རྣམ་པར་སིན་པར་འབྱུང་
སྲེ། གང་མི་རག་པ་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་ལྟོ་ཞྲེས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པར་སིན་པར་འགྱུར་ལ། རག་པར་གྱུར་ན་ལས་
ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པར་སིན་པར་མི་འགྱུར་རྟོ། །གང་མི་རག་པ་དྲེ་ཡང་བདག་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་གསུངས་
སྟོ། །གང་གི་ཚེ་ཡང་ལས་ཀི་འབས་བུ་དང་ལས་ཐྲེར་ཟུག་པ་ཡིན་ནམ། དྲེའི་ཕྱིར་བདག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལས་
ཀང་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོན་པར་མི་རིགས་སྟོ། །དྲེས་ན་གདྟོན་མི་ཟ་བར་ལས་རང་བཞིན་
མྲེད་པར་རིག་པར་བའྟོ། །ཡང་ལས་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་འཐད་པ་ཅི་ཞིག་ཏུ་རིག་པར་བ་ཞྲེ་ན། གསུངས་པ།
ལས་ནི་རྲེན་སྲེས་ཡྟོད་མིན་ཞིང་། །རྲེན་མིན་ལས་སྲེས་ཅུང་ཟད་མྲེད། །འདུ་བྲེད་རྣམས་ནི་དྲི་མ་ཡི། །གྟོང་
ཁྱྲེར་སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུར་མཚུངས། །གལ་ཏྲེ་ལས་ཞྲེས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་ན། ངྲེས་པར་དྲེ་ནི་རྲེན་ལས་སྲེས་
པའམ་རྲེན་མྲེད་པ་ལས་སྲེ་བར་འགྱུར། རྲེ་ཞིག་གལ་ཏྲེ་རྲེན་ལས་སྲེ་བར་འདྟོད་ན། ངྲེས་པར་འབས་བུ་རྲེན་
ལས་ཡྟོད་པར་འགྱུར་ལ། མ་སྲེས་པ་རྲེན་ལ་ཡྟོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འབས་བུ་མ་སྲེས་ན་ཡང་སའི་རྒྱུ་
དང་རྲེན་ལ་དྲེའི་འབས་བུ་རྲེན་ལ་མྲེད་པ་ཞིག་རྲེན་ལས་སྲེ་ན། དྲེའི་ཚེ་རྲེན་མ་ཡིན་པ་ལས་ཀང་སྲེ་བར་
འགྱུར་ལ་དྲེ་དག་ཀང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བས་དྲེས་ན་རྲེན་ལས་སྲེ་བའི་ལས་ཅུང་ཟད་མྲེད་དྟོ། །རྲེན་མྲེད་པ་ཡང་
རྒྱུ་མྲེད་པས་འབས་བུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སིད་དྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེས་ན་ལས་མྲེད་དྟོ། །གང་གི་ཚེ་ལས་མྲེད་པ་དྲེའི་
ཚེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པ་མྲེད་པར་གྱུར་པས་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་མྲེད་པས་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་པྟོ་ཡང་མྲེད་དྟོ་
ཞྲེས་བ་སྲེ། འདུས་བ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་བ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། རང་
བཞིན་ཁས་མ་བླངས་ན་ཐམས་ཅད་ལྲེགས་པར་གནས་པར་འགྱུར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་དངྟོས་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་
པའྟོ། །ཞྲེས་འཆད་ན། འྟོ་ན་དྲེ་ལྟར་གྱུར་ན་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་རྟོ། །སྨྲས་པ།
རང་བཞིན་མྲེད་པའི་དྟོན་ནི་མྲེད་པའི་དྟོན་མ་ཡིན་ཏྲེ། འྟོན་ཀང་འཁྲུལ་བའི་དྟོན་ཏྲེ། བརྫུན་ཞིང་སླུ་བའི་ཆྟོས་
ཅན་ིད་ཀི་དྟོན་ཏྟོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དྟོན་འདི་དག་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་དྟོན་ཏྟོ་ཞྲེས་བ་བ་དུ་
མར་བསྒྲུབས་པས་མང་པྟོས་ཅི་ཞིག་བ། དྟོན་འདི་ཡང་དཔྲེས་ཡྟོངས་སུ་གསལ་བར་བྲེད་པ་གསུངས་པ། འདུ་
བྲེད་རྣམས་ནི་དྲི་མ་ཡི། །གྟོང་ཁྱྲེར་སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུར་མཚུངས། །ཞྲེས་བ་བ་ལ་འདི་ལྟར་ཡུལ་དང་དུས་སུ་རྣམ་
པར་ལྟ་བའི་དབང་པྟོ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་རྲེན་ལས་སྲེས་པ་ཁང་པ་དང་། སྲེད་མྟོས་ཚལ་དང་། ཤིང་དང་། ལྡུམ་ར་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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དང་། ཁང་བཟངས་དང་། བ་གམ་དང་། ཕྱུགས་ལྷས་ལ་སྟོགས་པས་ྲེ་བར་མཛེས་པ་འཁྲུལ་པས་གྟོང་ཁྱྲེར་
རང་བཞིན་དུ་དམིགས་ལ། ཡང་དག་པའི་གྟོང་ཁྱྲེར་གི་རྣམ་པ་བིས་པའི་སྲེ་བྟོ་གྟོང་ཁྱྲེར་དུ་མངྟོན་པར་རླྟོམ་པ་
འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་ནྟོ། །ཇི་ལྟར་ཡང་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་སྟོན་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་
པའི་སྒྱུ་མའི་མཁན་པྟོའ་ི སྔགས་ཀི་སྦྱྟོར་བས། གང་པྟོ་དང་། སག་དང་། མ་ཧྲེ་དང་། སྲེས་པ་དང་། བུད་མྲེད་ལ་
སྟོགས་པའི་དངྟོས་པྟོ་ཡང་དག་པའི་བུད་མྲེད་ལ་སྟོགས་པའི་རང་བཞིན་དང་བལ་བར་གནས་ཀང་བིས་པ་
རྣམས་བུད་མྲེད་ལ་སྟོགས་པའི་མངྟོན་པར་རླྟོམ་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་ལ་
རྟོངས་པའི་སྲེ་བྟོས་ཆགས་པའྟོ། །ཇི་ལྟར་ཡུལ་དང་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་ཐྟོབ་པའི་ི་མ་
ལ་བརྲེན་པའི་ཚ་བས་ཕྱྟོགས་སུ་ཤིན་ཏུ་ཕྟོག་པ་ལས་འབབ་པར་མཐྟོང་བས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཐྟོབ་པས་ཡང་དག་
པའི་ཆུའི་རྣམ་པ་ཅན། ཆུའི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡང་སིག་རྒྱུ་ྲེ་བར་དམིགས་པའྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རང་རང་གི་རྒྱུ་རྲེན་གི་ཚོགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ྲེ་བར་དམིགས་པ་
རྣམས་རང་བཞིན་དང་བལ་བ་ིད་ྲེ་བར་དམིགས་པ་སྲེ། དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་ལ་སྟོགས་པ་བཞིན་དུ་བརྲེན་ནས་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་བརྩད་པ། དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་ནི་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སྟོགས་པའི་རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཁང་པ་དང་སྲེད་མྟོས་ཚལ་ལ་སྟོགས་པའི་ཚུལ་གིས་སང་ལ། དྲེ་ན་ཁང་པ་དང་སྲེད་
མྟོས་ཚལ་ལ་སྟོགས་པས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དཔྲེ་འདི་ནི་སྟོང་པ་
ིད་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སྟོགས་པ་དྲེ་ལ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་
སྨྲས་པ། གང་ྲེ་བར་དམིགས་པའི་ཁང་པ་དང་སྲེད་མྟོས་ཚལ་ལ་སྟོགས་པ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་
ཡིན་ནྟོ། །ཁང་པ་དང་སྲེད་མྟོས་ཚལ་ལ་སྟོགས་པ་བཞིན་དུ་རྩ་དང་ཤིང་ལ་སྟོགས་པ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བར་མི་འགྱུར། དྲེའི་ཕྱིར་ཁང་པ་ལ་སྟོགས་པ་ཡང་ྲེ་བར་དམིགས་པའི་ཕྱིར། རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སྟོགས་པ་
བཞིན་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་འཐད་དྟོ། །གཞན་ཡང་གང་གི་ཚེ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ནམ་མཁའི་
ཕྱྟོགས་ིད་དུ་སྤྲུལ་པ་སྟོང་སྟོན་པར་མཛད་ལ། དྲེའི་ཚེ་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སྟོགས་པ་ཡྟོད་པར་ག་ལ་རྟོག དྲེའི་ཕྱིར་
གང་ྲེ་བར་དམིགས་པ་དྲེ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་ིད་ྲེ་བར་དམིགས་པའྟོ། །དྲེ་ལ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བའི་དངྟོས་པྟོ་ཡང་འཇིག་རྲེན་པས་ཁ་ཅིག་ནི་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་རྟོག་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་མི་བདྲེན་
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པའི་རང་བཞིན་དུའྟོ། །དྲེ་ལ་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་དང་སྒྱུ་མ་དང་སིག་རྒྱུ་དང་སྤྲུལ་པ་དང་ཆུ་ཟླ་དང་མགལ་མྲེའི་
འཁྟོར་ལྟོ་དང་གཟུགས་བརན་དང་སང་བརན་ལ་སྟོགས་པ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མི་བདྲེན་པར་མངྟོན་
པར་འདྟོད་པས། བདྲེན་པར་མངྟོན་པར་འདྟོད་པའི་བདྲེན་པར་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་བཟླྟོག་པའྟོ་ཞྲེས་རིགས་
སྟོ། །གང་ཡང་ཕ་རྟོལ་པྟོས་སྟོས་པའི་སྟོན་སྲེལ་བར་འདྟོད་པས། ཇི་ལྟར་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སྟོགས་པའི་རང་
བཞིན་དང་བལ་བ་གང་པྟོ་ཆྲེ་ལ་སྟོགས་པའི་ཚུལ་དུ་སང་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པ་ཡང་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་རང་བཞིན་དང་བལ་བ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཚུལ་དུ་སང་ངྟོ་ཞྲེས་སྨྲ་
བ་ནི། གང་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་རྟོག་པ་དང་བལ་བ་ལ། རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སྟོགས་པ་ཇི་ལྟ་བར་ཡྟོད་པ་ལྟར་གང་པྟོ་ཆྲེ་
ལ་སྟོགས་པ་ཡང་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་ཡང་དྲེའི་ཆ་ཤས་གང་ཞིག་རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བས་དྲེ་ནི་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སྟོགས་པ་བཞིན་དུ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་ངྟོ་བྟོ་ལ་སྟོ་བཏགས་པའི་རང་བཞིན་ཡང་བསལ་བཞིན་པའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་
རང་བཞིན་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་བ་བར་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེས་ན་རྣམ་པར་རིག་པར་སྨྲ་བའི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་བརྟོད་
པར་འདི་འགྱུར་ལ། དབུ་མར་སྨྲ་བའི་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་བརྟོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་ན་རི་ལམ་མཐྟོང་བའི་
རྲེས་སུ་འཇུག་པས་ཁས་བླང་པར་མི་བ་སྲེ། དྲེའི་ཚེ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་གཏན་ཚིགས་ིད་རྣམ་
པར་རིག་པར་སྨྲ་བ་ལ་ལྟྟོས་ནས་རྲེས་སུ་མི་མཐུན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འགལ་བའི་ཕྱིར། ཡང་དངྟོས་པྟོ་
རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྟྟོས་ནས་ནུས་པ་མྲེད་པ་ིད་དུ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བས་པ་གཞན་གིས་
སྨྲས་པའི་སྟོན་སྤངས་སྟོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་བཤད་པ་འདི་མི་རུང་སྲེ། དྲེ་ནི་འདི་ལྟར་སྟོས་པའི་རིག་པས་དྲི་ཟའི་གྟོང་
ཁྱྲེར་ལ་སྟོགས་པ་བཞིན་དུ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་
གནས་པས་ཀང་གདྟོན་མི་ཟ་བར་འདི་དག་ཁས་བླང་བར་བ་སྲེ། འདུ་བྲེད་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་དང་མཚུངས་ཞྲེས་
གསུངས་སྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ན། གང་གི་ཕྱིར་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན། འདི་དག་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ལ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡང་ཡྟོད་པས། གང་གི་ཕྱིར། ལས་ནི་ྟོན་མྟོངས་རྒྱུ་
མཚན་ཅན། །ྟོན་མྟོངས་འདུ་བྲེད་ལས་བདག་ལས། །ལུས་ནི་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །གསུམ་ཀ་ངྟོ་བྟོ་ིད་
ཀིས་སྟོང་། །དྲེ་ལ་མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བས་ལས་ནི་ྟོན་མྟོངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཏྲེ་ྟོན་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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མྟོངས་པ་འདི་རྒྱུར་བས་པས། ྟོན་མྟོངས་ལས་བདག་ལས་ནི་འདུ་བྲེད་རྣམས་ཏྲེ། ལས་དང་ྟོན་མྟོངས་པ་
ལས་གང་ཞིག་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་བདག་ིད་པས། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པ་དྲེ་རྣམས་འདུ་
བྲེད་ཀི་ལས་དང་ྟོན་མྟོངས་པའི་བདག་ིད་དྲེ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྲེད་ཀིས་བསྲེད་པའི་ཕྱིར། དྲེ་རྣམས་ཀང་
འདིར་འདུ་བྲེད་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པའི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་གནས་སྐབས་ཀིས་ལུས་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་
རྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ་ཐ་དད་པའི་ལུས་འཛིན་པའྟོ། །ལུས་དྲེ་ཡང་འདུ་བྲེད་བཞིན་དུ་ལས་དང་ྟོན་མྟོངས་པའི་རྒྱུ་ཅན་
ཁྟོ་ནའྟོ་ཞྲེས་བས་ནས། གཅིག་གིས་ཀང་ྲེ་བར་མཚོན་ནས་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ལུས་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་
ལས་ཀང་དྲེ་དག་གི་ལས་དང་དྲེའི་འབས་བུ་ལུས་པྟོ་སྲེ། གསུམ་པྟོ་རྣམས་ཀང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་
ིད་ལ། དྲེས་ན་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་ལ་སྟོགས་པ་བཞིན་དུ་འདི་དག་གསུམ་ཡང་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་སྟོང་པའྟོ། །འདིར་
སྨྲས་པ། ལས་ཡྟོད་པ་ིད་དྲེ། དྲེའི་བྲེད་པ་པྟོ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འདིར་ལས་ཀི་བྲེད་པ་པྟོ་ྲེ་བར་བསན་པ། མ་
རིག་པའི་རྲེས་སུ་འགྟོ་བའི་གང་ཟག་འདི་ནི་བསྟོད་ནམས་ཀི་མངྟོན་པར་འདུ་བྲེད་པ་མངྟོན་པར་འདུ་བྲེད་དྟོ་
ཞྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པས་དྲེ་ནས་བྲེད་པ་པྟོ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་ལས་ཡྟོད་པ་འབས་བུ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་
རྟོ། །འབས་བུ་ཡྟོད་ན་གདྟོན་མི་ཟ་བར་དྲེ་ལ་ལྟོངས་སྟོད་པ་པྟོ་ཡྟོད་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་ལས་དང་བྲེད་པ་པྟོ་དང་དྲེའི་
འབས་བུ་དང་དྲེ་ལ་ལྟོངས་སྟོད་པ་པྟོ་རྣམས་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར། དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡྟོད་པ་ིད་དྟོ་
ཞྲེ་ན། །སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ལས་ཡྟོད་ན་དྲེའི་ཚེ་དྲེའི་བྲེད་པ་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་ཡྟོད་ལ། གང་གི་ཚེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་
སྟོས་པའི་རིགས་པས་ལས་མྲེད་པར་བསྒྲུབས་པས་དྲེའི་ཚེ་ན། ལས་མྲེད་གྱུར་ན་བྲེད་པྟོ་མྲེད། །དྲེ་ིད་མྲེད་
པས་འབས་བུ་མིན། །དྲེ་མྲེད་ྲེ་བར་སྟོད་པ་མྲེད། །དྲེས་ན་དངྟོས་པྟོས་དབྲེན་པ་ཡིན། །གང་གི་ཚེ་རྲེན་ལས་
སྲེས་པས་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བ་འདིས་ལས་མྲེད་པ་ིད་དུ་བསྒྲུབས་ལ། དྲེའི་ཚེ་ལས་མྲེད་པར་
གྱུར་ན། སུའི་བྲེད་པ་པྟོར་ཡྟོངས་སུ་རྟོག་པར་བྲེད། བྲེད་པ་པྟོ་དང་ལས་མྲེད་ན། རྒྱུ་མྲེད་པའི་འབས་བུ་ག་ལ་
ཞིག འབས་བུ་མྲེད་ན་ཡང་སུའི་ལྟོངས་སྟོད་པ་པྟོར་ཡྟོངས་སུ་རྟོག་པར་བྲེད་ཅྲེས་བ་བས། དྲེས་ན་ལས་ལ་
སྟོགས་པ་མྲེད་པས་རྣམ་པར་དབྲེན་པ་སྲེ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་བ་བ་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། སར་ཡང་དྲེ་
ལྟར་འབད་པ་ཆྲེན་པྟོས་སྟོང་པ་ིད་དུ་བསྒྲུབས་པར་གྱུར་པས། ཁྱྟོད་ལ་འབས་བུ་ཅི་ཞིག ཇི་སིད་དུ་ལས་དང་
འབས་བུ་ལ་སྐུར་བ་འདྲེབས་པ་ན། ལྟོག་ལྟའི་གང་ཟག་སྟོད་པ་བཟང་པྟོ་ཡང་མི་འདྟོད་པའི་འབས་བུ་སྲེར་བར་
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བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུངས་ལ། ཤི་ནས་ཀང་དམྱལ་བར་སྲེ་བར་གསུངས་སྟོ། །དྲེས་ན་འདིར་ཤིན་ཏུ་འབད་
པ་ཆྲེན་པྟོས་དྟོན་མ་ཡིན་པ་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པས་ཞྟོག་ཅིག སྨྲས་པ། གང་ཞིག་ལས་སྟོང་པའི་དྟོན་ནི་ལས་མྲེད་
པའི་དྲེ་ལ་ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་ྲེས་པར་འགྱུར་ལ། གང་ཡང་རང་བཞིན་དང་འབལ་བའི་ཕྱིར་ལས་སྟོང་པའྟོ་ཞྲེས་
ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་དྲེ་ནི། ལས་ནི་སྟོང་པར་ཡང་དག་པར། །ཤྲེས་ན་དྲེ་ིད་མཐྟོང་བའི་ཕྱིར། །ལས་མི་འབྱུང་སྲེ་དྲེ་
མྲེད་ན། །ལས་ལས་འབྱུང་གང་མི་འབྱུང་ངྟོ་། །གང་ཞིག་ལས་རང་བཞིན་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་ཁྟོང་དུ་ཆུད་ན། དྲེས་ནི་
ལས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པའི་སྟོང་པ་ིད་དུ་ཡྟོངས་སུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རྟོ། །ལས་དྲེ་ཡང་མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་
འདི་ནི་བདྲེན་པའྟོ་ཞྲེས་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་སྲེ། ལས་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལ་འབས་བུ་
མི་འདྟོད་དྟོ། །དྲེས་ན་དྲེས་སྐུར་པ་བཏབ་ནས་ལྟོག་ལྟ་ཐྟོབ་པ་མ་ཡིན་ལས་ཀང་རང་བཞིན་མྲེད་པར་རྟོག་པས་
འདི་དག་བདྲེན་པར་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤྟོང་ལ། ལས་ལ་མ་ཆགས་པས་སར་ཡང་ལས་མི་རྩྟོམ་མྟོ། །ལས་མ་
བརྩམས་པར་གྱུར་ན་ལས་ཀི་རྒྱུ་ཅན་འབས་བུ་ལྟོག་གྟོ །ལས་ཀི་འབས་བུ་འཁྟོར་བ་ལས་ལྟོག་ན་ངྲེས་པར་
འདི་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞྟོལ་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་མཐྟོང་བས་ལས་ཡང་
དག་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་རྟོག་པའྟོ། །དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་མཐྟོང་བས་མ་རིག་པ་སྤྟོང་ལ། མ་རིག་
པ་སྤངས་ན་རྒྱུ་མྲེད་པས་ལས་མི་འབྱུང་ངྟོ་། །དྲེར་ལས་མྲེད་ན་གང་ཞིག་ལས་ལས་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
ལ་སྟོགས་པ་དྲེ་ལ་མི་འབྱུང་ངྟོ་། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་ཀང་སྲེ་བ་མྲེད་པར་གྱུར་ན་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། རིགས་པ་དྲེས་སྲེས་བུ་མངྟོན་པར་རླྟོམ་པས་གནས་པ་ལ། རང་དང་གཞན་
གི་དྟོན་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པས། ལས་རང་བཞིན་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཇི་ལྟར་
བསྒྲུབས་པའི་རིགས་པས་ལས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་དུ་རྣམ་པར་འཇྟོག་ན། གང་ཞིག་འདི་དག་ལས་ལས་
སྲེས་པའི་སྲེམས་ཅན་དང་སྟོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་ས་ཚོགས་དྲེ་ཡང་མི་འཐད་ལ། གང་ཡང་ལས་དང་བྲེད་པ་པྟོ་ྲེ་
བར་བསན་པ་འདི་ཡང་ཐྟོབ་པར་མི་འགྱུར་རྟོ། །རང་བཞིན་མྲེད་པའི་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་ལ་སྟོགས་པས། འདི་ལྟར་
རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པའི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་བྲེད་པ་པྟོ་ཡྟོད་བཞིན་པ་ཡང་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འྟོ་ན་དྲི་ཟའི་
གྟོང་ཁྱྲེར་ལ་སྟོགས་པ་དྟོན་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་དངྟོས་པྟོར་བསྒྲུབ་
བཞིན་པས་ན། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པ་པྟོར་འགྱུར་ཏྲེ། རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རྲེན་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བཞིན་པས་བྲེད་པ་པྟོ་ཡྟོད་བཞིན་པར་འགྱུར་རྟོ། །སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའི་དམིགས་པ་ིད་དུ་བསྒྲུབས་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་འཁྲུལ་པ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ིད་དུ་བསྒྲུབས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་མ་འཁྲུལ་བས་དྲེའི་ཕྱིར་མི་བདྲེན་པ་བདྲེན་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བ་ིད་ལ། མི་བདྲེན་པ་ཡང་མི་
བདྲེན་པའི་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་མི་བདྲེན་པ་ིད་དུ་འདྟོད་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་
བཞིན་མྲེད་པ་ཡང་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་འབས་བུ་རྟོགས་པར་བྲེད་པ་པྟོ་ིད་དུ་གསལ་བར་བྲེད་པ་ཤིན་ཏུ་
གསལ་བར་དཔྲེར་ྲེ་བར་བསན་པས་གསུངས་པ། ཇི་ལྟར་བཅྟོམ་ལྡན་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས། །རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནི་
སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ། །སྤྲུལ་པ་དྲེ་ཡིས་སར་ཡང་ནི། །སྤྲུལ་པ་གཞན་ནི་སྤྲུལ་པར་འགྱུར། །བསྟོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀི་ཚོགས་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པའི་སྲེམས་ཅན་གི་བྲེ་བག་འགའ་ཞིག་ནི་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་དྲེ་
ལྟར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རམ། ཇི་ལྟར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཤྲེགས་པ། དྲེ་ལྟར་གཤྲེགས་པའི་
ཕྱིར་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་སྲེ་པ་གཞན་གི་གཞུང་ལས། འྟོག་མིན་ཁྟོ་ནར་དྲེ་ཁྟོ་ན་
ིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་གཙོ་བྟོ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྤྲུལ་
པ་སྤྲུལ་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་མངྟོན་པར་བང་ཆུབ་པ་སྟོན་པར་བྲེད་དྟོ། །སྤྲུལ་བའི་མངྟོན་པར་བང་ཆུབ་དྲེ་
ཡང་ཡང་དག་པའི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་དང་མཐུ་མམ་པས་དགྟོས་པའི་དབང་གིས་སྤྲུལ་པ་གཞན་སྟོན་པར་
མཛད་དྲེ། དྲེ་ིད་ཀིས་ན་གསུངས་པ། མ་སྲེས་གནས་པ་མྲེད་པ་ཡི། །འདི་ནི་ཆྟོས་ཀི་དབིངས་དང་
མཚུངས། །མངལ་དུ་འཇུག་པ་སྟོན་པ་ཡང་། །འདི་དག་འཇིག་རྲེན་རྲེས་འཇུག་ཕྱིར། །ཞྲེས་གསུངས་
སྟོ། །འཛམ་བུའི་གིང་དུ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ིད་ཡང་དག་པའི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཡིན་
དུ་ཆུག་ན་ཡང་། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཐུ་མངའ་བས། སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་
ནུས་པའི་ནུས་པ་ཅན་ིད་དྲེ། བསམས་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་ལ། གང་ཞིག་སྤྲུལ་པ་ལས་
སྤྲུལ་པ་གཞན་ཡང་འཇུག་པར་མཛད་དྟོ། །དྲེ་ལ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་སྟོང་སྤྲུལ། །སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་སྟོས་ཅི་
དགྟོས། །གིས་པྟོ་མིང་ཙམ་ཡྟོད་པ་ཡང་། །གང་ཅི་རུང་སྲེ་རྟོག་པ་ཙམ། །གང་འདིར་ཡང་དག་པའི་དྲེ་བཞིན་
གཤྲེགས་པས་སྤྲུལ་བའི་སྤྲུལ་པ་དྲེ་ིད་རྲེ་ཞིག་སྟོང་པ་སྲེ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་རང་བཞིན་དང་བལ་
བའྟོ། །ཅི་འྟོན་ཏྲེ་གང་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པར་འདི་ནི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་རང་བཞིན་དང་བལ་བ་
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ཡིན་གི། སྤྲུལ་པ་འདི་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་པར་མི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ྲེ་བར་དམིགས་
བཞིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ། གིས་པྟོའ་ི མིང་ཙམ་ཡྟོད་པ་ཡང་། གང་ཅུང་ཟད་དྲེ་རྟོག་པ་ཙམ་ཞྲེས་བ་
བ་སིང་པྟོ་དང་བལ་བ་སྲེ་རང་བཞིན་དང་བལ་བ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །སར་ཡང་ཇི་ལྟར་དྲེ་ཡྟོད་ཅྲེ་ན། གསུངས་
པ་རྟོགས་པ་ཙམ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་ཡྟོངས་སུ་བརགས་པ་ཙམ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་སྟོ་བཏགས་པ་ཙམ་བརྫུན་
པ་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་ཙམ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །རྲེ་ཞིག་དྲེ་དག་གི་རང་བཞིན་མྲེད་ལ། གལ་ཏྲེ་ཡང་འཁྲུལ་པ་
ཙམ་དུ་ཡང་དམིགས་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བར་གྱུར་ན་དྲེ་ནི་ཀུན་རྟོབ་ཀི་བདྲེན་པ་ལ་གནྟོད་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ།
རི་བྟོང་གི་རྭ་བཞིན་ྲེ་བར་དམིགས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། འབས་བུ་གཞན་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ།
འདི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡྟོད་པས་དྲེས་ཕྱིར་རྟོག་པ་ཙམ་སྲེ། ཀུན་རྟོབ་ཙམ་དུ་དྲེ་དག་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་
གྟོ །དྲེ་ཡང་གང་རང་བཞིན་མྲེད་པ་མཐྟོང་བ་དྲེ་ནི་དྟོན་དམ་པ་མཐྟོང་ལ་ངྟོ་བྟོ་མི་དམིགས་པས་ཀང་དྲེ་ལ་མི་
བདྲེན་པ་ལས་སྲེས་པ་ལ། སྲེད་པ་ཟད་པས་རྣམ་པར་གྟོལ་བར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ནི་འདི་ལྟར་བརྫུན་པར་མཐྟོང་བ་
ནི་ྟོན་མྟོངས་པའི་རང་བཞིན་མཐྟོང་བས་རྣམ་པར་གྟོལ་ལྟོ་ཞྲེས་གནས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་ཡང་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་
པའི་སྤྲུལ་པ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལས་གཞན་རང་བཞིན་མྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྤྲུལ་པ་
མཐའ་ཡས་པས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པའི་བ་བ་སྒྲུབ་པ་རུང་བ་རབ་ཏུ་འཇུག་པས། དྲེ་བཞིན་བྲེད་པྟོ་སྤྲུལ་པར་
མཚུངས། །ལས་ནི་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་དང་མཚུངས། །རང་བཞིན་གིས་སྟོང་གང་ཅུང་ཟད། །ཡྟོད་པ་དྲེ་དག་རྟོག་པ་
ཙམ། །ཇི་ལྟར་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་ལས་ཀི་བྲེད་པ་པྟོ་མ་རིག་པའི་རྲེས་སུ་འབང་བའི་གང་
ཟག་ནི། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་སྤྲུལ་པ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་མྲེད་ལ་འདི་ཡང་རྟོག་པ་ཙམ་སྲེ། ཀུན་རྟོབ་ཙམ་
བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་བིས་པའི་སྲེ་བྟོ་སླུ་བ་ཙམ་རྟོངས་པའི་སྲེ་བྟོ་ཆགས་པ་ཙམ་དུ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་
དྟོན་ཏྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཡང་ལས་དྲེ་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་བྲེད་པ་པྟོས་བསྲེད་ལ། དྲེ་ཡང་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་དུ་
ཡྟོད་པས། འགྟོ་བ་ས་ཚོགས་པ་བསྲེད་པར་ནུས་པར་འགྱུར་རྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། འདི་ནི་མི་རིགས་ཏྲེ། དཔྲེ་
དང་དྟོན་དག་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །དཔྲེ་ནི་ཡང་དག་པའི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཡྟོད་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་ཡང་དག་པ་
ལས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའམ། ཡང་དག་པའི་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་རིགས་སྟོ། །འདིར་ཡང་དག་
པའི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་གང་ཞིག་སྤྲུལ་ནུས་པའི་བྲེད་པ་པྟོ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ིད་དུ་རྟོགས་པར་བྲེད་དྲེ། དྲེའི་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཕྱིར་དཔྲེ་དང་མི་འདྲའྟོ། །སྨྲས་པ། གང་འདིར་ཡང་དག་པའི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་མངྟོན་པར་
འདྟོད་ན། དྲེ་བྲེད་པ་པྟོར་གྱུར་པའམ་ལས་སུ་གྱུར་པའི་ཡང་དག་པ་ིད་དུ་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས། གལ་ཏྲེ་རྲེ་ཞིག་
བྲེད་པ་པྟོར་གྱུར་པར་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་ན། དྲེ་ཡང་། ཡང་དག་པའི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་
ཏྲེ། བྲེད་པ་པྟོའ་ི ཕྱིར་སྤྲུལ་པའི་བྲེད་པ་པྟོ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་བཞིན། ཡང་ན་ལས་སུ་གྱུར་པས་
ཡང་དག་པར་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་སྤྲུལ་པ་ནི་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་བཞིན་འདི་ལ་ཡང་དག་པར་བརྟོད་
པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ངྲེས་པར་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཡང་མྲེད་དམ་ཅི་ཞྲེ་ན། སུ་ཞིག་འདི་སྐད་དུ་ཡྟོད་
པའམ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྨྲ། གང་ཞིག་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཞྲེས་བ་བ་རང་བཞིན་དུ་རྟོགས་ན་དྲེ་ནི་དྲེ་ལ་ཡྟོད་
པའམ་མྲེད་པར་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པར་བྲེད་ན། གང་ཡང་རང་བཞིན་མྲེད་པ་སྲེ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་
བཞིན་དུ་རྟོག་པ་མྲེད་པ། སྤྲུལ་པ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བ་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་པས་དྲེ་ལ་ཡྟོད་པའམ་
མྲེད་པར་བརག་པར་མི་བའྟོ། །དྲེ་ན་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་རང་བཞིན་གྲུབ་པ་མྲེད་པས་དཔྲེ་དང་མི་འདྲ་བར་
རྟོག་པར་ག་ལ་བྲེད། འདིར་སྨྲས་པ། གང་འདི་སྐད་དུ་སྨྲས་པའི་སྟོང་པ་ིད་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པས། གང་ཅུང་
ཟད་ཡྟོད་པ་རྟོག་པ་ཙམ་ཞྲེས་པས། སར་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདི་དག་ཀང་རང་བཞིན་མྲེད་པ་དང་རྟོག་པ་ཙམ་དུ་
ཡྟོད་པ་གིས་ཁས་ལྲེན་པར་བྲེད། གལ་ཏྲེ་སར་ཡང་རང་བཞིན་ཡྟོད་པ་ིད་པས། རྟོག་པ་ཙམ་གི་དངྟོས་པྟོར་
ཁས་མི་ལྲེན་ན། དྲེའི་ཚེ་སྟོན་ཅིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་རང་བཞིན་ཡྟོད་པར་གྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། ཡྟོད་བཞིན་པ་ལ་བྲེད་པ་པྟོ་དྟོན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། བྲེད་པ་པྟོ་ཡང་མྲེད་
པར་འགྱུར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་རྟོག་པ་ཙམ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་ལས་ཀི་འབས་བུ་མྲེད་པས་ལྟོག་ལྟར་
འགྱུར་ལ། དྲེས་ན་རང་བཞིན་ཁས་བླང་བར་མི་བ་ཞིང་། རྟོག་པ་ཁས་མི་བླང་བར་ཡང་མི་བའྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་
ཕྱིར་གསུངས་པ། ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཡྟོད་ཅྲེ་ན། །མྱང་འདས་བྲེད་པྟོ་ལས་ཀང་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་མྲེད་ན་ལས་
བསྲེད་པའི། །འབས་བུ་སྡུག་དང་མི་སྡུག་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཡྟོད་ན། །དྲེའི་ཚེ་དྲེ་རང་བཞིན་
གིས་ཡྟོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་སར་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །གང་འདི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
ལས་དང་ྟོན་མྟོངས་པ་ཟད་པ་ལས་རྣམ་པར་གཞག་ལ། དྲེ་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལས་དྲེ་ཡང་བྲེད་པ་
པྟོ་ལ་མི་ལྟྟོས་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་རྒྱུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཡྟོད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་རྟོ། །རྲེ་ཞིག་ལས་ལ་
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རང་བཞིན་ཡྟོད་པར་གྱུར་ན། སྟོན་འདི་དག་སྲེ་དྲེའི་ཕྱིར་ལས་ལ་རང་བཞིན་མྲེད་པའྟོ། །གལ་ཏྲེ་གང་ཅི་ཡང་
རུང་བ་རྟོག་པ་ཙམ་དུ་མི་འགྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་ལས་ཀིས་བསྲེད་པའི་སྡུག་པའམ་མི་སྡུག་པར་མི་འགྱུར་ལ། དགྲེ་
བ་དང་མི་དགྲེ་བ་དག་གི་ལས་ཀིས་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དག་ཀང་ཡྟོད་པས། དྲེའི་ཕྱིར་འདི་དག་གང་ཅི་ཡང་
རུང་རྟོག་པ་ཙམ་དུ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་གནས་སྟོ། །གང་ཡང་འདི་ལས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་མྲེད་ལ་གང་ཅུང་ཟད་རྟོག་པ་
ཙམ་ཡྟོད་པས། དྲེ་ིད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པའི་སྟོད་པའི་འདུས་བས་སྲེ་བྟོའ་ི རྲེས་སུ་འབང་བའི་བཅྟོམ་ལྡན་
འདས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས། ྟོན་མྟོངས་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་གྲེན་པྟོའ་ི དངྟོས་པྟོར་འཇུག་པ་ཕན་
ཚུན་དུ་འགལ་བས། བརྟོད་པའི་ཚིག་ཀང་ཆྟོས་ིད་དང་མི་འགལ་བར་གནས་སྟོ། །འདི་ལྟར་ལས་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་
བ་བའི་ཚིག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཚིག་དང་འགལ་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཚིག་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཚིག་དང་
འགལ་བ་དང་། དྲེ་བཞིན་དུ་གི་གར་བརྟོད་པ་ཡང་གི་ག་དང་འགལ་ལྟོ། །ཚིག་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་
ལས་སྟོང་པ་ིད་འཇུག་པའི་ཐབས་ཀི་ཕྱིར། ཆྟོས་ིད་དང་མི་འགལ་ལྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ།
ཡྟོད་ཅྲེས་པ་ཡྟོད་མྲེད་ཅྲེས་ཡྟོད། །མྲེད་དང་ཡྟོད་ཅྲེས་དྲེ་ཡང་ཡྟོད། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་དགྟོངས་པ་
ཡིས། །གསུངས་པ་རྟོགས་པར་ས་མ་ཡིན། །དྲེ་ལ་གཅིག་ཏུ་ངྲེས་པར་གཟུང་བར་མི་ནུས་པས་ལས་ངྟོ་བྟོ་ིད་
ཀིས་ཡྟོད་པར་འཇིག་རྲེན་པས་ཡང་དག་པར་མཐྟོང་ནས་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པའི་ཡྟོད་པ་ཡང་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་
རག་པ་ཙམ་སྲེ། དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་པ་ལ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བར་རྟོགས་པ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པས་ལྟོག་
པར་ལྟ་བས། གང་ཞིག་དམྱལ་བ་ཆྲེན་པྟོར་ལྟུང་བ་ལ་མངྟོན་པར་ཕྱྟོགས་པས་སིག་པ་ཆྲེན་པྟོ་དང་ལྡན་པར་
གྱུར་པས། དྲེ་དག་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ལས་བཟླྟོག་པའི་དྟོན་དུ་ལས་ཡྟོད་དྟོ། །ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་
བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་ལ། གང་ཞིག་དྲེ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་རྟོག་པ་ཙམ་བིས་པའི་སྲེ་བྟོས་ཡྟོངས་སུ་
བརགས་པའི་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྟོར་ལ་སྟོགས་པར་ཡྟོད་པ་དྲེ་ཐུགས་ལ་བཞག་པའྟོ། །གང་ཡང་ལས་དང་འབས་བུ་
ལ་འདི་དག་བདྲེན་ནྟོ་ཞྲེས་མངྟོན་པར་ཞྲེན་ལ། མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་དྲེས་དྲེ་དག་འཁྟོར་བ་ལས་མི་གྟོལ་བས།
རང་བཞིན་གིས་མ་སྲེས་པ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་གསུངས་པ། གང་ལ་ལས་མྲེད་ཅིང་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་
མྲེད་པ་དྲེ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རིགས་སྟོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པའྟོ། །གི་ག་ཡང་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་
འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་གི་གའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་རིགས་པས་བདྲེན་པ་གིས་སུ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་བས་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་དགྟོངས་པ་ཡིས། །གསུངས་པ་རྟོགས་པར་ས་མ་
ཡིན། །འདིར་ཚིག་ཁ་ཅིག་ནི་དྟོན་གི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་འཇུག་ལ། འགའ་ཞིག་དགྟོངས་པའི་རྲེས་སུ་
འབངས་ནས་འཇུག་གྟོ །རྲེ་ཞིག་གང་དྟོན་གི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་འཇུག་པ་དྲེ་ནི་ངྲེས་པའི་དྟོན་ཏྲེ་དགྟོངས་པ་
མ་ཡིན་པས་ན། ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་དྟོན་ཡྟོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ན། འདི་ལྟ་སྲེ་ཆྟོས་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་
པའྟོ། །དྲེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་རིགས་པ་དང་ལུང་གིས་དཔྱད་པ་ན་དྲེ་བཞིན་ཁྟོ་ནར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མ་
ཡིན་ནྟོ། །གང་དུ་དགྟོངས་པའི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་འཇུག་པ་དྲེ་ནི་དྲི་བའི་དྟོན་ཏྲེ་དགྟོངས་པ་དང་བཅས་
པའྟོ། །འདི་ལྟ་སྲེ་གཟུགས་ཡྟོད་དྟོ་ཚོར་བ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་ཚིག་འདི་དག་ཀང་དྟོན་གི་ཁྱད་
པར་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་གསུངས་སྟོ་ཞྲེས་ངྲེས་ཏྲེ། ཇི་སྐད་དུ་ཐྟོས་པའི་དྟོན་དང་མི་ལྡན་པའི་
ཕྱིར་རྟོ། །དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི། །རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་པའམ་སྟོ་སྟོ་ཡི། །དངྟོས་ལ་རྣམས་ཀུན་ཡྟོད་
མིན་པའི། །རང་བཞིན་གང་ཞིག་དྲེས་ན་སྟོང་། །ཡྟོད་པ་ཡྟོད་ཕྱིར་མི་སྲེ་ལ། །མྲེད་པ་མྲེད་ཕྱིར་མི་སྲེ་
ཞིང་། །ཆྟོས་མི་མཐུན་ཕྱིར་ཡྟོད་མྲེད་མིན། །སྲེ་བ་མྲེད་པས་གནས་འགག་མྲེད། །ཞྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་
རིགས་པ་དང་། དགྲེ་སྟོང་དག་འདི་དག་ནི་དྟོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་གཅིག་པུ་སྲེ། འདི་ལྟར་ཞི་བའི་ཆྟོས་ཅན་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའྟོ། །འདུ་བྲེད་ཐམས་ཅད་ནི་བརྫུན་ཞིང་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་ཏྲེ། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རྡྟོས་པ་ལྟ་
བུ། ཚོར་བ་ནི་ཆུའི་ཆུ་བུར་ལྟ་བུ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་ལུང་གིས་ཀང་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སྟོགས་པའི་
ཡྟོད་པ་ིད་དུ་གནས་པར་མི་ནུས་ཏྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་སྟོགས་པའི་ཚིག་གིས་ཇི་ལྟར་ཐྟོས་བཞིན་པའི་དྟོན་
དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དགྟོངས་པ་ིད་དུ་ངྲེས་ཏྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པ་གསལ་བར་བྲེད་པའི་ཚིག་བཞིན་དུ་འདི་
དག་ནི་དྟོན་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཚིག་མ་ཡིན་ནྟོ། །འྟོན་ཀང་དྟོན་གི་བདག་ིད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཐུགས་ལ་
བཞག་ནས་གསུངས་སྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་ལྟར་གིས་ིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པ་འདི་དག་འདིར་བསམ་པར་བ་སྲེ།
ཅི་ཡྟོད་པ་ིད་ཀི་ཚིག་འདི་དག་ས་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ནམ། འྟོན་ཏྲེ་དགྟོངས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་
ཡྟོད་པ་ིད་ཀི་ཚིག་འདི་དག་ས་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ན། དྲེའི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་དྟོན་མ་ཡིན་པ་སྲེ་བ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་ལ།
མྲེད་པས་མཐྟོང་བ་ཙམ་ལས་ཐྲེར་ཟུག་པ་དང་རྒྱུན་ཆད་པའི་མཐའྟོ། །ཡང་ན་དྲང་དྟོན་ནི་དྲེའི་ཚེ་ཇི་སྐད་སྟོས་
པའི་དྟོན་དང་མི་ལྡན་པས་འདི་ནི་དྟོན་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཚིག་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྟོན་གི་བདག་ིད་
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ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

ཅུང་ཟད་ཙམ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་གསུངས་པས་ཞྲེས་བ་སྲེ། རྲེ་ཞིག་འདི་ཙམ་ཡྟོངས་སུ་གཅྟོད་པའྟོ། །གང་
ཡང་དྟོན་འདི་ནི་བདྲེན་པ་གིས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་མི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་འདིར་ལྲེགས་པར་མི་ཤྲེས་
པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེས་ན་ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་བདྲེན་པ་གིས་ཀི་བླྟོ་དང་ལྡན་པས་མངྟོན་པར་སྦྱྟོར་བར་བྲེད་པར་
རུང་ངྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཡང་ལས་དང་བྲེད་པ་པྟོ་བཀག་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་རྲེ་ཞིག་ལས་ཀི་
འབས་བུ་གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་ཡྟོད་པས་གཟུགས་ལ་སྟོགས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་ཀང་བརྟོད་པར་མི་ནུས་སྟོ་ཞྲེས་
བ་སྲེ། སྲེ་བྟོ་ཐམས་ཅད་ཀི་མངྟོན་སུམ་དུ་རགས་པ་དང་ྲེ་བར་དམིགས་བཞིན་པའི་གཟུགས་ཡྟོད་པ་ིད་ལས་
སུ་ཞིག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྨྲ། གང་དུ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་གསུངས་ཏྲེ། དགྲེ་སྟོང་དག་གཟུགས་ནི་ཕྱི་རྟོལ་
གི་སྲེ་མཆྲེད་དྲེ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྟོ་བཞི་དག་རྒྱུར་བས་པའི་གཟུགས་བསན་དུ་ཡྟོད་ལ། ཐྟོགས་པ་དང་བཅས་
པའྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་དགྲེ་སྟོང་དག་རྲེག་བ་ནི་ཕྱི་རྟོལ་གི་སྲེ་མཆྲེད་དྲེ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྟོ་བཞི་རྒྱུར་བས་པའི་
གཟུགས་ཅན་བསན་དུ་ཡྟོད་ལ་ཐྟོགས་པ་དང་བཅས་པའྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་ན་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྟོ་བཞི་དག་རྒྱུར་
བས་སྟོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཅན་དུ་སྟོན་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ནམ་མཁའི་མྲེ་ཏྟོག་ལ་
འབྱུང་བ་རྒྱུར་བས་པ་ྲེ་བར་མ་བསན་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་པ་དང་། ལུང་ལས་གགས་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་
ཡྟོད་དྟོ་གཟུགས་ཡྟོད་པར་གྱུར་ན་དྲེ་ལ་འཛིན་པའི་དབང་པྟོའ་ིཤྲེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ཡྟོད་ན་ཡང་དྲེ་
བཞིན་ཁྟོ་ནར་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ིད་ཡྟོད་ན་གཟུགས་ལ་བརྲེན་
ནས་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཇི་ལྟར་མྲེད་པ་ཡང་དྲེ་ལྟར་སྔར་ིད་དུ་
རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་ལ། གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་མྲེད་པས་གཟུགས་མྲེད་པར་གྲུབ་ཀང་། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤིན་ཏུ་རགས་
པ་དང་ྲེ་བ་འདི་དག་མངྟོན་སུམ་དུ་དམིགས་པ་བཞིན་དུ་ཆགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་སྲེལ་
བའི་སྟོ་ནས་སྲེ་མཆྲེད་ཐམས་ཅད་དགག་པའི་དྟོན་དུ་སར་ཡང་བརག་པ་ཙམ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། གལ་ཏྲེ་
འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་གཟུགས། །འབྱུང་ལས་གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་མིན། །རང་ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་ལས་
ཀང་། །འབྱུང་མིན་དྲེ་ཕྱིར་མྲེད་མིན་ནམ། །གལ་ཏྲེ་འདི་སམ་དུ་སྲེམས་ན། གང་ལས་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྟོ་བཞི་ལ་
བརྲེན་ནས་གཟུགས་ྲེ་བར་བསན་པས། དྲེའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། དྲེ་ིད་ཀིས་ན་གཟུགས་
རང་བཞིན་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་གསལ་བར་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བསན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་བས་ན་གང་ལས་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འཇིག་རྲེན་འདིར་རྒྱུ་དང་འདྲ་བའི་འབས་བུ་འཇུག་བཞིན་པ་ྲེ་བར་དམིགས་ཏྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ། སཱ་ལུ་ལས་སཱ་ལུ་
དང་། གྟོ་ལས་གྟོ་དང་། བ་ལང་ལས་བ་ལང་དང་། བ་མྲེན་ལས་བ་མྲེན་ནྟོ་ཞྲེས་དྲེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཀང་འབྱུང་
བ་ལས་ཀང་གྱུར་པས་ན་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་ཁྟོ་ནར་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ་རག་ན། གཟུགས་ཀང་འབྱུང་བའི་
རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏྲེ། ས་བ་ལ་སྟོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ངྟོ་བྟོའ་ི ཕྱིར་དང་། འབྱུང་བ་རྣམས་ལུས་ཀི་དབང་པྟོའ་ི
གཟུང་བའི་ཕྱིར་དང་། གཟུགས་ནི་མིག་གི་དབང་པྟོའ་ི གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
འབྱུང་བ་རྒྱུར་བས་ནས་གཟུགས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ཡང་། གཟུགས་ལ་རིགས་པ་དང་
འགལ་བར་གསུངས་པའྟོ་ཞྲེས་མཚོན་པས་འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་ཀིས་དྲེ་མི་བདྲེན་པར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའི་
དྟོན་དུའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ལུང་ནི་གཟུགས་ཡྟོད་པ་ིད་ཀི་སྒྲུབ་བྲེད་མ་ཡིན་ལ། འྟོན་ཀང་གཟུགས་མྲེད་པའི་སྒྲུབ་
བྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། གལ་ཏྲེ་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་གཟུགས། །འབྱུང་ལས་གཟུགས་ནི་
འབྱུང་བ་མིན། །འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་ཞྲེས་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་དུའྟོ། །ཁ་ཟས་ཀི་རང་བཞིན་སྟོ་ག་ལ།
རྩྭའི་རང་བཞིན་བ་ལང་ཞྲེས་པའྟོ། །ཇི་ལྟར་གལ་ཏྲེ་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་ཏྲེ། འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཅན་གི་གཟུགས་
སུ་སྲེས་པ་དྲེ་ནི་འབྱུང་བ་ལས་མི་འབྱུང་སྲེ། འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་གིས་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པས། དྲེ་ལྟར་གྱུར་ན་
རྒྱུ་དང་མི་འདྲ་བའི་འབས་བུ་སྲེ་བ་མི་སིད་པས་དྲེ་ནི་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཞྲེས་བ་སྲེ་གྟོ་
སའྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་མཚན་ིད་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ལས་མ་ཡིན་
ཡང་། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་གཞན་དངྟོས་ལས་འབྱུང་ངྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ནི་རང་དངྟོས་ལས་འབྱུང་
མིན། །ཞྲེས་གནས་ལ། དྲེའི་ཚེ་དྲེ་མྲེད་པ་སྲེ། རང་གི་དངྟོས་ལས་གཞན་ལས་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་གསལ་བར་ངྲེས་
སྟོ། །རང་བཞིན་ནི་རང་བཞིན་གཞན་ལ་ལྟྟོས་ནས་གཞན་ིད་དུ་འགྱུར་ལ། རང་བཞིན་དྲེ་ཡང་མྲེད་པས་རང་
བཞིན་གཞན་ལས་ཀང་སྲེས་པ་མྲེད་དྟོ།། །།གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྟོ་བཞི་ལ་བརྲེན་ནས་གཟུགས་
ཀི་སྲེ་མཆྲེད་འབྱུང་ངྟོ་ཞྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་གྱུར་ན་གཟུགས་ཀི་སྲེ་མཆྲེད་གཅིག་པུ་ལ་རྣམ་པ་བཞིར་ཐྟོབ་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། གཅིག་ལ་ཕན་ཚུན་མཚན་ིད་ཐ་དད་པའི་བདག་ིད་བཞི་བརྲེན་པར་མི་འཐད་དྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་
གཟུགས་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་ཁས་བླང་བར་བ་བའམ། གལ་ཏྲེ་སྲེ་མཆྲེད་གཅིག་གི་རྲེན་གི་དངྟོས་པྟོར་རྟོག་ན་ཡང་
འབྱུང་བ་རྣམས་གཅིག་ིད་དུ་ཁས་བླང་བར་བའྟོ། །འདི་དག་ཀང་དྲེ་ལྟར་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་
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གསུངས་པ། གཅིག་ལ་བཞི་ནི་ཡྟོད་མ་ཡིན། །བཞི་གང་གཅིག་ཏུ་མ་ཡིན་པས། །གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྟོ་
བཞི། །རྒྱུར་བས་ནས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་ཡྟོད། །གལ་ཏྲེ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྟོ་བཞི་ཡྟོད་བཞིན་པ་ལ་གཟུགས་བརྲེན་པར་
གྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་གཟུགས་གཅིག་ཀང་བཞིར་འགྱུར་ཏྲེ། བརྲེན་པ་ནི་རྲེན་གི་དབྲེ་བའི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་
རྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཡྟོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྟོ་བཞི་རྒྱུར་བས་ནས་གྲུབ་པར་ཅི་ལྟར་ཡྟོད།
ཡང་ན་རྲེན་ཐ་དད་ཀི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་བརྲེན་པའི་གཟུགས་མ་ཡིན་ན། དྲེ་ལྟར་ན་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་བརྲེན་
པ་གཅིག་གི་རྲེས་སུ་འཇུག་པར་བྟོས་ཤིག དྲེ་དག་ཀང་མི་སིད་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་གར་གི་སྲེས་བུ་བཞིན་དུ་ཕན་
ཚུན་མི་བདྲེན་པ་རྣམས་ངྲེས་པར་འདི་དག་གི་ཡྟོད་པ་ིད་མས་སྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྟོ་
བཞི་རྒྱུར་བས་ནས་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡྟོད། འདིར་སྨྲས་པ། གཟུགས་ནི་ཡྟོད་པ་ིད་དྲེ། འཛིན་བཞིན་པའི་ཕྱིར།
འདིར་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེའི་སྔྟོན་པྟོའ་ི རྣམ་པར་སྲེས་པས་འཛིན་ལ། དྲེ་ལ་གལ་ཏྲེ་སྔྟོན་པྟོ་མྲེད་ན་དྲེའི་
འཛིན་པ་མི་འབྱུང་ལ། འཛིན་པ་ཡང་ཡྟོད་པས་དྲེའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་དྲེའི་འཛིན་པ་
ཡྟོད་ན་གཟུགས་ཡྟོད་ལ། འདི་ལ་འཛིན་པ་མི་སིད་དྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་ཡང་འཛིན་པ་མྲེད་པས། གཟུགས་ནི་
ཇི་ལྟར་ཞྲེས་པ་འདིར་འབྲེལ་ཏྟོ། །འདི་དག་གི་ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་པ་ཡང་རྒྱས་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་སྲེ། འདིར་སྨྲས་
པ། གཟུགས་ལ་འཛིན་པ་ནི་ཡྟོད་པ་ིད་དྟོ། །རགས་ཅི་ལས་ཤྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་ན་
འདི་ནི་གཟུགས་སྟོ་ཞྲེས་པའི་བླྟོ་མི་འབྱུང་ལ། འདིའི་བླྟོ་ཡང་ཡྟོད་པས་ཤྲེས་བ་སྲེ། རགས་དྲེས་ན་འཛིན་པ་
ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །སྨྲས་པ་རགས་ལས་ཤྲེ་ན་དྲེའི་རགས་ཀང་མྲེད་དྲེ། རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར་མྲེད་པ་
ིད་དྟོ། །གཞན་ཡང་གཟུགས་ཡྟོད་ན་གཟུགས་ཀི་བླྟོ་འཐད་ཀི་མྲེད་པ་ལ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་དག་དྲེ་ལྟ་
ན་དྲེའི་ཚེ་ཡྟོད་པའི་གཟུགས་ཀི་གཟུགས་ཀིས་བླྟོ་སྲེད་པར་བྲེད་ན་གཟུགས་ཡྟོད་པར་རུང་ན། གཟུགས་ཀི་
བླྟོ་མྲེད་ན་ཇི་ལྟར་གཟུགས་ཡྟོད་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་ཞྲེས་གསུངས་པ། ཡྟོད་ན་ཡང་རགས་དྲེ་མྲེད་ན་མི་འཐད་
པས་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ིད་ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །རགས་ལས་ཤྲེ་ན། རགས་དྲེ་ཡང་མྲེད་དྲེ། རྒྱུ་དང་རྲེན་
ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར། །ཡྟོད་ནའང་རགས་དྲེ་མྲེད་མི་རིགས། ཞྲེས་པ་འདིས། ཕ་རྟོལ་གི་རགས་ལས་གཟུགས་
ཡྟོད་པ་ིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་དྲེ་སྲེལ་ཏྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གང་འདི་སྐད་དུ་ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་
སྟོས་པ་དྲེ་ནི་མི་རིགས་ཏྲེ། གཟུགས་འཛིན་བཞིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། སར་ཡང་ཅིས་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གཟུགས་འཛིན་ན་བླྟོས་སྟོ། །སྨྲས་པ། བླྟོས་གཟུགས་ལ་ཇི་ལྟར་འཛིན། དྲེའི་རྣམ་པར་སྲེ་བས་སྟོ། །སྨྲས་པ།
འདི་དག་མི་འཐད་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་ཅིས་ཤྲེ་ན། གང་གི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བླྟོ་དྲེས་གཟུགས་འཛིན་ན། །རང་གི་རང་
བཞིན་ལ་འཛིན་འགྱུར། །རྲེན་ལས་སྲེས་པས་ཡྟོད་མིན་ལ། །ཡང་དག་གཟུགས་མྲེད་ཇི་ལྟར་འཛིན། །འདིར་
དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་འཛིན་ན་སྔྟོན་དུ་རང་གི་བདག་ིད་མཐྟོང་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ། མྲེའི་དྲྟོ་བ་ིད་ལྟ་བུ་དྲེ་
དང་ལྡན་པ་ལས་ཕ་རྟོལ་གི་བདག་ིད་ཀང་ྲེ་བར་དམིགས་པར་བྲེད་དྟོ། །ཆུ་ལྟ་བུའྟོ། །དྲེ་ལྟར་གལ་ཏྲེ་བླྟོ་ནི་
འཛིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་ན། དྲེ་ནི་འཛིན་པའི་རང་གི་བདག་ིད་ཁྟོ་ན་ལ་རྲེ་ཞིག་ྲེ་བར་དམིགས་པར་
འགྱུར་ལ། དམིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། བདག་ིད་ལ་འཇུག་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ལས་དང་བྲེད་པ་པྟོ་
དག་གཅིག་ིད་དུ་ཐལ་བ་དང་། དམིགས་པ་མྲེད་པར་དམིགས་པ་པྟོ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་
ལྟར་བླྟོ་རང་གི་བདག་ིད་ལ་འཛིན་པར་མི་ནུས་པ་དྲེའི་ཚེ། འདིར་གཟུགས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་བྲེད། རིགས་
པས་ནི་རང་གི་བདག་ིད་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཀང་མི་འཛིན་ཏྲེ། བྟོང་བ་ལ་སྟོགས་པ་བཞིན་ནྟོ་ཞྲེས་
བའྟོ། །གཞན་ཡང་འདིའི་བླྟོ་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པའྟོ། །རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་འགྱུར། དྲེས་
ན་གཟུགས་འཛིན་པ་མྲེད་དྟོ།། །།འདི་ལྟར་ཡང་འཛིན་པ་མྲེད་དྲེ། གང་གི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་སྟོས་པ་གཟུགས་སྲེས་
བླྟོས། །སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་གིས་མི་འཛིན། །འདས་དང་མ་འྟོངས་པ་གཟུགས་ཀང་། །དྲེ་ཡིས་ཇི་ལྟར་རྟོགས་
པར་འགྱུར། །ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་གཟུགས་ཞྲེས་པ་ལ། ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་གཟུགས་ལ་སྟོས་པ་ཞྲེས་བརྟོད།
འདིར་མིག་གི་ཡུལ་ནི་ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་གཟུགས་སུ་ཤྲེས་པར་བ་ལ། བླྟོ་ཡང་མིག་གི་བླྟོས་འཛིན་གི་གཞན་མ་
ཡིན་ནྟོ། །སྲེས་པའི་ས་ནི་འདིར་ད་ལྟར་བའི་རྟོད་དུ་ཤྲེས་པར་བའྟོ། །འདིར་གལ་ཏྲེ་བླྟོ་ཡིས་གཟུགས་ལ་འཛིན་
པར་བྲེད་ན། དྲེས་ད་ལྟར་བའི་གཟུགས་ལ་འཛིན་ནམ། འདས་པ་དང་མ་འྟོངས་པ་ལའྟོ། །དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་ཇི་སྐད་
སྟོས་པའི་རྣམ་པས་ནི། ད་ལྟར་བའི་གཟུགས་ད་ལྟར་བའི་བླྟོས་མི་འཛིན་ཏྲེ། གི་ག་ཡང་སྐད་ཅིག་མའི་ཕྱིར་
སྲེས་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་པར་འཇིག་པའི་བླྟོ་ནི་དྲེ་ལ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་གནས་པ་མྲེད་ན། གང་ལས་འདིས་ཡུལ་ལ་
འཛིན་པ་སིད་པར་འགྱུར། བསྲེད་པར་བ་བ་ལ་འཛིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བསྲེད་པར་བ་བ་ནི་མ་
འྟོངས་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་མ་སྲེས་པར་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་འགྱུར། གཟུགས་ཀང་སྲེས་མ་
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ཐག་ཏུ་རྣམ་པར་འཇིག་པས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་གནས་པ་མྲེད་ན། གང་ལས་འཛིན་པར་བྲེད། དྲེ་ནི་འདི་ལྟར་
སྐད་ཅིག་མའི་བླྟོ་ལ་ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་གཟུགས་སྲེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ལ་མི་འཛིན་ནྟོ། །ཡང་ན་འདི་སམ་དུ་
སྲེམས་ན། སྐད་ཅིག་མའི་ཕྱིར་ད་ལྟར་བའི་གཟུགས་མི་འཛིན་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་འདས་པ་དང་མ་འྟོངས་པ་ལ་ཇི་
ལྟར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གང་གི་ཚེ་ད་ལྟར་བའི་དངྟོས་པྟོ་ིད་སྐད་ཅིག་མའི་ཕྱིར་འཛིན་པར་
མི་ནུས་ན། དྲེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཞིག་པ་དང་མ་སྲེས་པ་བླྟོས་འཛིན་
པར་ནུས། དྲེ་ལྟར་རྲེ་ཞིག་འཛིན་པ་མི་སིད་པ་དྲེས་ན་ཡང་གཟུགས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ།
གང་ཚེ་ནམ་ཡང་ཁ་དྟོག་དང་། །དབིབས་དག་ཐ་དད་ིད་མྲེད་པས། །དྲེ་དག་ཐ་དད་འཛིན་ཡྟོད་མིན། །གཅིག་
ཏུའང་མ་ཡིན་གགས་པའི་གཟུགས། །གལ་ཏྲེ་མིག་གི་ཡུལ་གཟུགས་ཀི་སྲེ་མཆྲེད་ཅྲེས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་ན་
དྲེ་འཛིན་པར་འགྱུར་གང་ན། ཡྟོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་གང་གི་ཕྱིར་མི་འཛིན་
ནྟོ། །ཇི་ལྟར་ཡང་གཟུགས་ཀི་སྲེ་མཆྲེད་ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། འདིར་ཁ་དྟོག་དང་དབིབས་དག་
ལ་གཟུགས་ཀི་སྲེ་མཆྲེད་ཅྲེས་བ་བ་ལ། ཁ་དྟོག་དང་དབིབས་འདི་དག་ནི་གཅིག་ིད་དུ་གྱུར་པས་སམ། ཐ་
དད་པ་ིད་དུའྟོ། །རྲེ་ཞིག་ཁ་དྟོག་དང་དབིབས་དག་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་མྲེད་ལ། གལ་ཏྲེ་ཡྟོད་ལ་ཕན་ཚུན་མ་ལྟྟོས་
པར་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ། འདི་དག་ཀང་ཁ་དྟོག་ལས་ཐ་དད་པའི་དབིབས་འཛིན་པར་མི་ནུས་ཏྲེ། བུམ་པ་ལས་
སམ་བུ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ལ་དྲེ་བཞིན་དུ་དབིབས་ལས་ཐ་དད་པའི་ཁ་དྟོག་འཛིན་པར་མི་ནུས་སྟོ། །གདྟོན་མི་ཟ་
བར་དབིབས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དྲེའི་ཁ་དྟོག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། གང་ཡང་འདིའི་གནས་ལུགས་ལ་དྲེའི་
དབིབས་ཞྲེས་བ་སྲེ། དབིབས་ལས་ཐ་དད་པའི་ཁ་དྟོག་ལྟོགས་སུ་གྲུབ་པར་མི་སིད་དྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་འདི་ལྟར་
ཐ་དད་པ་ིད་ན། གང་གི་ཚེ་ཁ་དྟོག་ནམ་ཡང་དབིབས་ལ་མི་སིད་ལ། དྲེས་ན་དྲེ་དག་ཐ་དད་པར་འཛིན་པ་ཡྟོད་
པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་ན་འདི་སམ་དུ་སྲེམས་ན། གལ་ཏྲེ་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཁ་དྟོག་དང་དབིབས་དག་ཐ་
དད་དུ་མི་འཛིན་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་འདྲྲེན་མའི་དངྟོས་པྟོར་དྲེ་དག་འཛིན་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན།
སྨྲས་པ། སྟོ་སྟོ་སྟོ་སྟོར་མ་གྲུབ་པ་དག་འདྲྲེན་མའི་དངྟོས་པྟོར་མྲེད་པས་འདི་དག་གཅིག་ཏུ་ག་ལ་ཞིག དྲེའི་ཕྱིར་
དྲེ་དག་གང་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་མི་སིད་དྟོ། །ཁ་དྟོག་དང་དབིབས་ལས་གཞན་དུ་གཟུགས་མི་དམིགས་ལ། གང་
གི་ཕྱིར་དྲེ་ཡང་ཕ་རྟོལ་པྟོས་གཟུགས་ན་ཁ་དྟོག་དང་དབིབས་ཀི་བདག་ིད་དྟོ་ཞྲེས་གགས་པ་དྲེ་དག་ཀང་མི་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འཛིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབས་སྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེས་ན་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་མྲེད་དྟོ། །ཡང་ན་གལ་ཏྲེ་ཡང་
འཛིན་པ་མྲེད་པས་གཟུགས་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་མིག་གི་བླྟོ་རྲེ་ཞིག་ཡྟོད་དྲེ་དྲེ་མ་བཀག་པའི་ཕྱིར་
ལ། དྲེ་ཡང་གཟུགས་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་ངྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཀང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་
པ། གལ་ཏྲེ་མིག་གི་བླྟོ་ཡྟོད་ན་གཟུགས་ཡྟོད་པར་འགྱུར་ན། ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་
པ། མིག་བླྟོ་མིག་ལ་ཡྟོད་མ་ཡིན། །གཟུགས་ལ་ཡྟོད་མིན་པར་ན་མྲེད། །གཟུགས་དང་མིག་ལ་བརྲེན་ནས་
སུ། །ལྲེགས་སྟོ་ལྟོག་པར་ཡྟོངས་བརགས་པ། །འདིར་མིག་གི་བླྟོ་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེའྟོ་ཞྲེས་
རྣམ་པར་འཇྟོག་པ་ིད་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་བ་སྲེ། ཅི་མིག་གི་བླྟོ་འདི་མིག་ལ་ཡྟོད་དམ། དྲེ་ནི་གཟུགས་ཅན་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡུལ་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་མིག་ལ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཇི་ལྟར་མིག་ལ་མྲེད་པ་
དྲེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་ཡང་མྲེད་ལ། མིག་དང་གཟུགས་དྲེ་དག་གི་བར་དུ་ཡང་མི་སིད་དྲེ། ཡུལ་ན་མི་གནས་
པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རྟོ། །གང་ཡང་དྲེའི་ཚེ་མིག་གི་བླྟོ་མིག་ལ་མ་ཡིན། གཟུགས་ལ་ཡང་མ་ཡིན། བར་ན་ཡང་མ་
ཡིན་པས་དྲེའི་ཚེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་ིད་དྲེ་ཇི་ལྟར་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྨྲ་བར་རུང་སྲེ། འདི་ནི་
མྲེད་པ་ིད་དྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཡང་དྲེ་མིག་ལ་མྲེད་ཅིང་གཟུགས་དང་བར་ན་ཡང་མྲེད་ཀང་། དྲེ་ལྟ་
ན་ཡང་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བ་ཡྟོད་པས། དྲེའི་ཕྱིར་མིག་གི་བླྟོ་ཡང་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། །སྨྲས་པ།
གང་གང་ན་མི་གནས་པ་ཇི་ལྟར་དྲེ་ལས་སྲེ། ཡང་ན་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བར་འགྱུར་
ན་དྲེ་དག་ནི་མྲེད་ལ། མིང་དང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་མིག་གི་བླྟོ་སྲེའྟོ་ཞྲེས་སྨྲ་ན་ཡང་། དྲེས་ན་འདི་ནི་ཡང་
དག་པར་མི་སྲེ་སྲེ། སྲེ་བ་རིགས་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། མིག་དང་
གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་སུ། །ལྲེགས་སྟོ་ལྟོག་པར་ཡྟོངས་བརགས་པ། །ཞྲེས་པ་ལ། གང་གི་བདག་ིད་ཀིས་སྟོ་
སྟོར་སང་བ་དྲེའི་བདག་ིད་ལ་བརགས་ན་མི་སིད་པས་ན་དྲེ་ིད་ཀིས་ན། རྣམ་ཤྲེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡང་། །ི་མའི་
གྲེན་གིས་གསུངས་པའྟོ། །ཞྲེས་མདྟོ་ལས་གསུངས་སྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟར་མིག་གི་བླྟོ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་
མི་བཟུང་བས་གཟུགས་མྲེད་དྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གཟུགས་འཛིན་པ་ིད་དྲེ། དྲེ་ལ་འཛིན་པ་པྟོ་མིག་གི་དབང་
པྟོ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་ན་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཏྲེ། མིག་གིས་གཟུགས་མཐྟོང་བས་ཡིད་བདྲེ་བའི་གནས་
ལ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་ནྟོ་ཞྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའྟོ། །སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་མིག་རང་གི་བདག་ིད་མཐྟོང་ན་གཟུགས་
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འཛིན་པར་འགྱུར་ལ། མཐྟོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་མིག་གིས་བདག་མཐྟོང་མིན། །དྲེས་གཟུགས་མཐྟོང་བ་
ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་མིག་དང་གཟུགས་བདག་མྲེད། །དྲེ་བཞིན་སྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མ་རྣམས། །གལ་ཏྲེ་མིག་
གིས་བདག་ིད་མི་མཐྟོང་ལ། དྲེའི་ཚེ་རང་གི་བདག་ིད་མ་མཐྟོང་བས་བྟོང་བ་ལ་སྟོགས་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་
ཀང་མི་མཐྟོང་ལ། དྲེ་ནི་བྟོང་བ་ལ་སྟོགས་པ་བཞིན་པས་མིག་ིད་དུ་མི་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་སྒྲུབ་པར་བྲེད་ན་དྲེ། དྲེ་
ཕྱིར་མིག་བདག་མྲེད་ཅྲེས་པ་ལ། གང་གི་ཕྱིར་མིག་གིས་གཟུགས་མི་མཐྟོང་བ་དྲེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་
དྟོ། །མིག་མྲེད་ན་མིག་དང་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་མིག་གི་བླྟོ་མྲེད་པས་གཟུང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་ནི་ཤིན་ཏུ་
ཡང་རང་བཞིན་མྲེད་དྟོ། །ཇི་ལྟར་མིག་དང་གཟུགས་ཀི་སྲེ་མཆྲེད་དག་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ལྟར། དྲེ་བཞིན་
སྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མ་རྣམས་ནི། སྲེ་མཆྲེད་ཐམས་ཅད་མིག་དང་གཟུགས་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཁྟོང་དུ་
ཆུད་པར་བའྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་ྲེ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར་མིག་ཡྟོད་པ་ིད་
དྲེ། འདིར་རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་པ་འདི་ལྟ་སྲེ། མིག་གི་རྲེག་པའི་སྲེ་མཆྲེད་ནས། ཇི་སིད་ཡིད་ཀི་རྲེག་པའི་སྲེ་
མཆྲེད་ཀི་བར་དུ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལ་རྲེག་པ་ཞྲེས་བརྟོད་པ་ནི་དབང་པྟོ་དང་ཡུལ་དང་ཤྲེས་པ་རྣམ་གསུམ་འདུས་
པའི་མཚན་ིད་ཅན། ཚོར་བའི་རྒྱུ་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྟོས་ལ། དྲེ་ལ་རྲེག་པའི་སྲེ་མཆྲེད་ནི་རྲེག་པ་སྲེ་བའི་
སྟོའ་ི དངྟོས་པྟོར་རྣམ་པར་གནས་པས་རྲེག་པའི་སྲེ་མཆྲེད་དྲེ། མིག་གི་རྲེག་པའི་སྲེ་མཆྲེད་ནས་ཇི་སིད་ཡིད་ཀི་
རྲེག་པའི་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་བར་དུ་རིག་པར་བའྟོ། །གལ་ཏྲེ་མིག་མྲེད་ན་དྲེའི་རྲེག་པའི་སྲེ་མཆྲེད་ྲེ་བར་མི་སྟོན་ལ།
དྲེ་ཡང་ྲེ་བར་བསན་པས་དྲེའི་ཕྱིར་རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་ྲེ་བར་བསན་པས་ན་མིག་ཡྟོད་པ་ིད་དྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ།
སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཡྟོད་ན་རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་ཅྲེས་བ་བར་འགྱུར་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་མ་གྲུབ་སྲེ། ཇི་
ལྟར་བས་ན་གང་གི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་པ། གང་ཚེ་གཅིག་དང་རྲེག་ལྡན་གཅིག །དྲེ་ཚེ་ཅིག་ཤྟོས་སྟོང་པ་
ིད། །སྟོང་པའང་མི་སྟོང་མི་བརྲེན་ལ། །མི་སྟོང་པ་ཡང་སྟོང་པ་མིན། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
རྒྱུད་གཅིག་གི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ིད་ལ་ྲེ་བར་འབྱུང་ལ། དྲེ་ཡང་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
ལ་ྲེ་བ་ན། མིག་གཅིག་ིད་རྲེག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་གྱུར་པར་འབྱུང་བས་རྲེག་ལྡན་གཅིག་སྲེ། རྲེག་དང་འབྲེལ་
པས་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །གང་གི་ཚེ་གཅིག་རྲེག་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ན་དྲེའི་ཚེ་ཅིག་ཤྟོས་རྣ་བ་ལ་སྟོགས་
པའི་རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་སྟོང་པ་རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་རང་བཞིན་དང་བལ་བ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཡང་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འདི་སམ་དུ་སྲེམས་ན། གལ་ཏྲེ་ཡང་དྲེའི་གནས་སྐབས་ནས་རང་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྟོང་པའི་རྣ་བ་ལ་སྟོགས་
པ་རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་རང་བཞིན་དང་བལ་བ་ཡྟོད་པའི་རྣ་བ་ལ་སྟོགས་པ་དྲེ་དག་ཀང་རང་གི་རྣམ་ཤྲེས་མངྟོན་
དུ་གྱུར་པ་ན་རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་རང་བཞིན་གིས་མི་སྟོང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། སྟོང་པའམ་མི་སྟོང་མི་
བརྲེན་ལ། །གང་ལས་གང་གི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་མི་རུང་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་གང་ས་བའི་རང་བཞིན་དང་བལ་
བ་ནམ་ཡང་ས་བའི་རང་བཞིན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་ལ་སྟོགས་པ་ཡང་ནམ་ཡང་རྲེག་གི་སྲེ་
མཆྲེད་མི་འབྱུང་ལ། མིག་ཀང་རག་པ་ིད་དུ་རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། གང་གི་ཕྱིར་མི་སྟོང་པ་ཡང་
སྟོང་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གང་མི་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་དྲེ་ནི་སྟོང་པ་ིད་མི་བརྲེན་ལ། ད་ལྟར་བ་མྲེ་དྲྟོ་བའི་མཚན་ིད་
དང་ལྡན་པ་དྲེ་ིད་དྲེས་སྟོང་པ་མི་བརྲེན་ནྟོ། །ཡང་ན་རང་བཞིན་གིས་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཡང་མི་སྟོང་པ་
མི་བརྲེན་ལ། མི་སྟོང་པ་ཡང་སྟོང་པ་མིན། དྲེའི་ཕྱིར་གང་ཞིག་རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ན། དྲེ་ནི་
རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་རང་བཞིན་ིད་ཐྟོབ་པའམ། གང་ཞིག་རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ིད་ཐྟོབ་
པ་དྲེ་ཡང་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་རྲེག་གི་སྲེ་མཆྲེད་མྲེད་དྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་རྲེག་གི་སྲེ་
མཆྲེད་མྲེད་ཀང་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་རྲེ་ཞིག་རྲེག་པ་ཡྟོད་དྲེ། གསུམ་འདུས་པའི་མཚན་ིད་པས། དྲེ་ཡྟོད་ན་རྲེག་གི་
སྲེ་མཆྲེད་ཀང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་རྲེག་པ་ིད་ཡྟོད་ན་རྲེག་པའི་སྲེ་མཆྲེད་ཡྟོད་དྲེ། དྲེ་
ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཇི་ལྟར་ཡང་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པ་གསུངས་པ། ངྟོ་བྟོ་མི་གནས་ཡྟོད་མིན་
པས། །གསུམ་འདུས་པ་ཡང་ཡྟོད་མ་ཡིན། །དྲེ་ཡི་བདག་ིད་རྲེག་མྲེད་པས། །དྲེ་ཚེ་ཚོར་བ་ཡྟོད་མ་
ཡིན། །གནས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ལས་ཕན་ཚུན་འདུས་པ་འབྱུང་སིད་ལ། མི་གནས་པའི་
རང་བཞིན་ཅན་གི་དབང་པྟོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་ལ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པའི་
ཕྱིར་མི་གནས་པའི་ངྟོ་བྟོ་ལ། མི་གནས་པའི་ངྟོ་བྟོའ་ི ཕྱིར་ཡང་སྲེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པ་ིད་ཀིས་ནི་འདུ་བའི་
དུས་ཀི་བར་དུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། འདི་དག་ཕྲད་པ་ག་ལ་ཞིག །ཅྲེས་བསྒྲུབས་པས། ངྟོ་བྟོས་མི་གནས་པའི་ངྟོ་བྟོ་ལ་
གསུམ་འདུས་པ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །གང་གི་ཚེ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་འདུ་བ་མྲེད་པས། དྲེའི་བདག་ིད་ཀི་
རྲེག་པ་མྲེད་དྲེ། གསུམ་འདུས་པའི་རང་བཞིན་གི་རྲེག་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཏྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། རྲེག་པ་
ཡྟོད་པ་ིད་དྲེ། དྲེའི་འབས་བུ་ཚོར་བ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འདིར་རྲེག་པའི་རྲེན་གིས་ཚོར་བ་ྲེ་བར་དམིགས་
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ལ། དྲེ་ཡྟོད་པས་དྲེའི་རྒྱུ་རྲེག་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཚོར་བ་ིད་ཡྟོད་ན་རྲེག་པ་ཡྟོད་
ལ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། དྲེ་ཚེ་ཚོར་བ་ཡྟོད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་པ་ལ། གལ་ཏྲེ་རྲེག་
པ་ཡྟོད་ན་དྲེའི་ཚེ་རྲེག་པའི་རྒྱུ་ཅན་ཚོར་བ་ཡྟོད་ལ། གང་གི་ཚེ་རྲེག་པ་ིད་མྲེད་ན་དྲེའི་ཚེ་རྒྱུ་མྲེད་པའི་ཚོར་བ་
ག་ལས་འབྱུང་། ཚོར་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་རྲེག་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཡང་ཁྱྟོད་
ཀིས། དྲེའི་ཕྱིར་མིག་དང་གཟུགས་བདག་མྲེད། །དྲེ་བཞིན་སྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མ་རྣམས། །ཤྲེས་པས་སྲེ་མཆྲེད་
དགག་པ་དྲེ་ལྟར་སྨྲས་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་ཁམས་དྲུག་མ་བཀག་པའི་ཕྱིར་ཡྟོད་ལ། དྲེ་ཡྟོད་
པས་དྲེའི་རྲེན་དང་དམིགས་པའི་སྲེ་མཆྲེད་ཀང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
ིད་ཡྟོད་ན་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཡྟོད་ལ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། ནང་དང་ཕྱི་ཡི་སྲེ་
མཆྲེད་ལ། །བརྲེན་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འབྱུང་། །དྲེ་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མྲེད། །སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་
སྟོང་། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡྟོད་ན། དྲེ་ནི་ནང་དང་ཕྱིའི་སྲེ་མཆྲེད་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་
བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ད་ལྟར་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡྟོད་པ་ིད་དུ་གནས་པས་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བར་ཡང་མི་
འགྱུར་རྟོ། །རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་སྲེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། །ངྲེས་པར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་མྲེད་དྲེ། །རང་བཞིན་
གིས་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མྲེད་ན། དྲེ་བཞིན་དུ་དྲེ་ལྟ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ། སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྟོང་། །ཞྲེས་པ་ལ། སྒྱུ་མ་
དང་སིག་རྒྱུ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་འཇིག་རྲེན་པས་ྲེ་བར་དམིགས་ལ། དྲེ་
ཙམ་ཞིག་ཀང་འདིའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ིད་དྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཡུལ་ཡྟོངས་སུ་གཅྟོད་པ་ཡྟོད་པས་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་ཡྟོད་པ་ིད་དྟོ། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་ཡུལ་ཡྟོངས་སུ་གཅྟོད་པ་པྟོ་ཡྟོད་ན་དྲེ་ལྟར་ཡྟོད་ལ། ཡྟོད་པ་ཡང་
མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། རྣམ་ཤྲེས་ཤྲེས་བ་ལ་བརྲེན་ནས། །འབྱུང་བ་ཤྲེས་བ་ཡྟོད་མ་
ཡིན། །ཤྲེས་བ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་པྟོ་ིད་མྲེད། །འདིར་འདིའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དམིགས་
པ་མྲེད་པར་མི་འབྱུང་བས་ཤྲེས་བ་ལ་ལྟྟོས་ལ། གང་གི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་། ཤྲེས་བ་དག་ལ་
བརྲེན་ནས་འབྱུང་བས་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པས། དྲེའི་ཕྱིར་ཤྲེས་བ་མྲེད་ལ། ཤྲེས་བ་མྲེད་པར་གྱུར་ན་
དམིགས་པ་མྲེད་པར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ག་ལ་འབྱུང་ཞྲེས་བ་སྲེ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མྲེད་པས་རྣམ་ཤྲེས་ནི། སིག་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རྒྱུ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྟོང་། །ཞྲེས་གནས་སྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་ཡྟོད་པ་ིད་དྟོ། །ཤྲེས་བ་དང་
ཤྲེས་པ་པྟོ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འདིར་རྲེ་ཞིག་རྣམ་པར་ཤྲེས་སྟོ་ཞྲེས་པས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་པྟོ་ཡྟོད་དྲེ། ཕུང་པྟོ་
ལ་བརྲེན་ནས་བརགས་པའི་གང་ཟག་བྲེད་པ་པྟོར་གྱུར་པའྟོ། །དྲེ་གང་གིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་སྟོ་ཞྲེས་དྲེ་ནི་འདིའི་
བྲེད་པ་ཡིན་ལ། གང་ཞིག་རྣམ་པར་ཤྲེས་སྟོ་ཞྲེས་དྲེ་ནི་འདིའི་ལས་སྟོ། །བྲེད་པ་དང་ལས་མྲེད་པར་བྲེད་པ་པྟོ་
ཡྟོད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེས་ན་བྲེད་པ་པྟོ་ཡྟོད་པས་ན། དྲེ་བཞིན་དུ་ཤྲེས་བ་དང་ཤྲེས་པ་པྟོ་
ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་པྟོ་ིད་ཡྟོད་ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་བ་ཡྟོད་པར་འགྱུར་ན།
གང་ཇི་སིད་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་བ་དག་མྲེད་པས་ལས་དང་བྲེད་པ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། བྲེད་པ་པྟོ་ིད་
འགའ་ཡང་ག་ལ་ཞིག་ཅྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། ཤྲེས་བ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་པྟོ་
ིད་མྲེད། །ཅྲེས་པས། ཤྲེས་པ་པྟོ་མྲེད་པས་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གྲུབ་བྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཕྱི་རྟོལ་
དང་ནང་གི་སྲེ་མཆྲེད་དག་ཡྟོད་པ་ིད་དྲེ། དྲེ་དག་མི་རག་པར་ྲེ་བར་བསན་པའི་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
གསུངས་པ། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་ན་ཡང་ནང་དང་ཕྱི་རྟོལ་གི་བདག་ིད་ཀི་
སྲེ་མཆྲེད་མྲེད་ན། དྲེའི་ཚེ་ཅི་གལ་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བ། དྲེའི་ཕྱིར་མི་རག་པ་ིད་བསན་
པས་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་མི་རག་ཅུང་
ཟད་ཀང་། །མི་རག་མྲེད་ལ་ཡང་ན་རག །དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་ན་རག་པ་དང་། །མི་རག་པར་འགྱུར་དྲེ་ག་ལ། །དྲེ་ལ་
བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་འདི་སྐད་དུ་ཐམས་ཅད་མི་རག་གྟོ་ཞྲེས་གསུངས་ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་རྣམ་པར་འཇིག་
པའི་དངྟོས་པྟོའ་ི རང་གི་མཚན་ིད་མཐྟོང་བ་མིན་ལ། འྟོན་ཀང་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀང་རང་བཞིན་མ་གཟིགས་ལ།
དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མ་གཟིགས་པས་སིང་པྟོ་མྲེད་པ་ིད་གསལ་བར་བྲེད་པ་ལ་ལྟྟོས་ནས།
བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་འདི་ནི་རང་བཞིན་ལ་ལྟོག་པར་རྟོགས་པ་དགག་པའི་དྟོན་དུའྟོ། །དྟོན་དམ་
པར་ནི་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་མི་རག་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྟོ། །ཡང་རག་པའྟོ། །འདི་དག་གི་ག་ཡང་དྟོན་དམ་པར་
མ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་དགྟོངས་སྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་སར་ཡང་འདི་དག་གི་ག་མ་གྲུབ་ཅྲེ་ན། སྨྲས་པ། གང་གི་ཕྱིར་དངྟོས་
པྟོར་ཡྟོད་ན་རག་པའམ་མི་རག་པར་འགྱུར་ན། དངྟོས་པྟོ་དྲེ་ག་ལ་ཞིག་གྟོ་སྲེ། ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་རིགས་པས་
དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་དྲེ་ག་ལ་ཞིག་པའྟོ། །དངྟོས་པྟོ་དྲེ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་
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ཏྟོ། །དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པར་གྱུར་པ་ལ་རག་པ་ིད་དམ་མི་རག་པ་ིད་ག་ལ་ཞིག དྲེའི་ཕྱིར་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་སིང་པྟོ་
མྲེད་པ་ིད་དུ་གསལ་བར་བྲེད་པ་ལ་ལྟྟོས་ནས་འདི་དག་གསུངས་པ་ིད་ལ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་གསལ་བར་
བྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚིག་འདི་དག་གིས་རང་བཞིན་གསལ་བར་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པ་
མ་ཡིན་ནྟོ། །ཇི་ལྟར་ཡང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པས་རག་པ་དང་མི་རག་པའི་ལྟོག་པར་རྟོག་པ་འབྱུང་བ་མི་སིད་པས།
དྲེ་བཞིན་དུ་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དག་གི་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཀང་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་གྱུར་པས་
འབྱུང་མི་སིད་ལ། དྲེ་མྲེད་པས་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་རྒྱུ་ཅན་གི་འདྟོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་
དང་གཏི་མུག་ཀང་མི་རིགས་སྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། སྡུག་དང་མི་སྡུག་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག །རྲེན་སྲེས་
ཆགས་སང་གཏི་མུག་སྲེ། །དྲེ་ཕྱིར་ངྟོ་བྟོས་འདྟོད་ཆགས་དང་། །ཞྲེ་སང་གཏི་མུག་ཡྟོད་མ་ཡིན། །དྲེ་ལ་སྡུག་པ་
ཞྲེས་བརྟོད་པ་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པས་མི་སྡུག་པའྟོ། །ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཀང་རག་པ་བདག་མྲེད་པ་
གཙང་བའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལ་སྡུག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་འདྟོད་ཆགས་འབྱུང་། མི་སྡུག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཞྲེ་སང་འབྱུང་
ཞིང་། ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལ་བརྲེན་ནས་གཏི་མུག་འབྱུང་ངྟོ་། །དངྟོས་པྟོའ་ི རང་བཞིན་ཡྟོད་ན་དྲེ་ལ་སྡུག་པ་ལ་སྟོགས་
པར་རམ། རག་པ་ལ་སྟོགས་པ་ིད་དུ་རྟོག་པ་ལས་འདྟོད་ཆགས་ལ་སྟོགས་པར་འགྱུར་ན། དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་
རང་བཞིན་མྲེད་པས་སྡུག་པ་ལ་སྟོགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དྲེའི་རྒྱུ་ཅན་གི་འདྟོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏི་
མུག་ཀང་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ལ། དངྟོས་པྟོའ་ི རང་བཞིན་མྲེད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་སྡུག་པ་ལ་སྟོགས་པ་མི་
སིད་པས་འདྟོད་ཆགས་ལ་སྟོགས་པ་མི་རིགས་སྟོ། །འདི་ལྟར་ཡང་སྡུག་པ་ལ་སྟོགས་པ་མི་སིད་པས་མི་རུང་
ངྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། གང་ཕྱིར་དྲེ་ིད་ལ་ཆགས་ཤིང་། །དྲེ་ལ་ཞྲེ་སང་དྲེ་ལ་རྟོངས། །དྲེ་ཕྱིར་
རྣམ་པར་རྟོག་པས་བསྲེད། །རྣམ་རྟོག་དྲེ་ཡང་དྲེ་ིད་མྲེད། །འདིར་སྡུག་པ་ཞྲེས་བ་བ་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མྲེད་དྲེ། རྒྱུ་
མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ན། གང་གི་ཕྱིར་གང་ཞིག་ཁྟོ་ན་ཁ་དྟོག་དང་དབིབས་གཞྟོན་ཤ་ཅན་ལ་སྟོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་
དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལ་འདྟོད་ཆགས་ཅན་འགའ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འྟོང་བར་གྱུར་པ་ལ་
སྡུག་པའི་རྣམ་པར་བརྟོད་ལ། དྲེ་ིད་ལ་ཞྲེ་སང་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་མི་སྡུག་པར་བརྟོད་དྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་ཆུང་མ་
གིས་ཀི་གཟུགས་ལ། ཆུང་མ་དག་ཞྲེ་སང་བ་ལྟ་བུ་སྲེ། གང་ཁྟོ་ན་ལ་ཁྱྟོ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ་དྲེ་ིད་ལ་ཆུང་མ་
དག་ཞྲེ་སང་བར་འགྱུར་ལ། དྲེའི་རང་བཞིན་ཡྟོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པས་དྲེ་ལ་འགའ་ཞིག་རྟོངས་པར་འགྱུར་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རྟོ། །དངྟོས་པྟོ་གཅིག་ིད་སྐད་ཅིག་ལ་ཕན་ཚུན་དུ་འགལ་བའི་དྟོན་དྲེ་དག་མི་སིད་དྟོ། །དྲེས་ན་དངྟོས་པྟོ་
གཅིག་ལ་རང་བཞིན་གསུམ་མི་སིད་ལ། རྣམ་པར་རྟོག་པས་དྲེའི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པར་རུང་ངྟོ་། །ཡང་ན་འདི་
སམ་དུ་སྲེམས་ན། གལ་ཏྲེ་ཡང་དངྟོས་པྟོ་རྣམ་པ་གསུམ་གཅིག་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེའི་རྣམ་པར་
རྟོག་པ་རྲེ་ཞིག་ཡྟོད་ལ། དྲེས་ན་དྲེ་ཡྟོད་པས་དྲེ་ལས་སྲེས་པའི་འདྟོད་ཆགས་ལ་སྟོགས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་
ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། རྣམ་རྟོག་དྲེ་ཡང་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་དུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ལྟོག་པའི་རྣམ་པར་བསྲེད་པ་རྣམས་ལ་བདྲེན་པའི་
རང་བཞིན་མི་སིད་པ་དང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་དུ་མྲེད་
དྟོ། །དྲེ་མྲེད་ན་དྲེ་ལས་སྲེས་པའི་འདྟོད་ཆགས་ལ་སྟོགས་པ་ཡང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གྲུབ་བྟོ།། །།འདི་ལྟར་ཡང་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་དུ་མྲེད་པ་སྲེ། གང་གི་ཕྱིར། རྟོག་བ་མྲེད་ན་རྣམ་རྟོག་གང་། །དྲེ་མྲེད་རྣམ་རྟོག་ག་ལ་
ཞིག །དྲེ་ཕྱིར་རྟོག་བ་རྲེན་སྲེ་ཕྱིར། །སྟོང་ཡིན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་རྟོག་པར་བ་བའི་
དངྟོས་པྟོ་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་ན་དྲེ་ལ་རྟོག་པར་བྲེད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྲེ་ལ། དྲེ་ཡང་དངྟོས་པྟོ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་སྟོང་ལ། དྲེས་ན་དྲེ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་བ་མྲེད་ན་རྣམ་རྟོག་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། སྟོང་
ཡིན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བ་བའི་རང་བཞིན་སྟོང་པའྟོ། །དྲེ་ལས་དངྟོས་པྟོ་གང་ཡང་
རུང་བའི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པས། རྣམ་པར་རྟོག་བ་དང་རྟོག་པ་དག་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་མི་རྟོག་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ཁྟོ་ན་
ིད་རྟོག་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལས་ཀང་དྲེ་ིད་རྟོག་པས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་བཞི་ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་མྲེད། དྲེ་མྲེད་
འདུ་བྲེད་འབྱུང་བ་ནི། །སིད་མིན་དྲེ་བཞིན་ལྷག་མ་རྣམས། །དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་མཐྟོང་བ་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ་སྲེ། དྲེ་
ཁྟོ་ན་ིད་དྲེ་མཐྟོང་བ་དྲེ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་རྣམས་ངྲེས་པར་སྤྟོང་ལ། དྲེ་སྤངས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་
ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་པ་སྤྟོང་ངྟོ་། །མ་རིག་པ་སྤངས་པས་མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྲེད་ལྡྟོག་ལ་དྲེ་འགགས་
པས་སྲེ་བའི་རྲེན་གི་རྒས་པ་དང་ཤི་བ་ལ་སྟོགས་པའི་བར་དུ་ཐམས་ཅད་ལྡྟོག་གྟོ །སར་ཡང་ཇི་ལྟར་མ་རིག་པ་
འགག་པས་འདུ་བྲེད་ལ་སྟོགས་པ་འགག་ཅྲེ་ན། བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། གང་ལ་གང་རྲེན་སྲེ་བའི་
དངྟོས། །དྲེ་དྲེ་མྲེད་པས་དྲེ་མི་སྲེ། །དངྟོས་དང་དངྟོས་མྲེད་འདུས་མ་བས། །འདུས་བ་ཞི་བས་མྱ་ངན་
འདས། །གང་ཞིག་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བ་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྲེན་ནས་འདུ་བྲེད་ཅྲེས་བ་བའི་འབས་བུ་གང་ཞིག་སྲེ། འདུ་
བྲེད་ཅྲེས་བ་བའི་འབས་བུ་དྲེའི་རྒྱུ་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བ་བ་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་ངྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་མ་རིག་པ་ལ་
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སྟོགས་པ་མྲེད་ན་འདུ་བྲེད་ལ་སྟོགས་པ་སིད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟར་མ་རིག་པ་ལ་སྟོགས་པ་
འཇུག་པ་མྲེད་ན་དྲེའི་ཚེ་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ལ། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ན་དྲེ་ཡང་ལྟོག་པའི་རང་བཞིན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཡང་
མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། གང་ཡང་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དག་མྲེད་ན་ཡང་། དངྟོས་པྟོའ་ི ཚུལ་གིས་འདུས་
བས་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་འདུས་མ་བས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དངྟོས་དང་དངྟོས་མྲེད་དང་འདུ་བས་
དང་འདུ་མ་བས་དག་ཞི་བའྟོ། །ཞི་བ་ནི་མི་འཇུག་པ་ལ། དྲེ་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྟོ། །སར་ཡང་འདུས་མ་
བས་ཀི་ཚུལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདུས་མ་བས་སུ་རྟོག་པ་འཇུག་པར་ཐལ་བས་སྟོ། །འདིར་
སྨྲས་པ། གང་སྟོས་པའི་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་རྟོགས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་བཞི་ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་པ་མི་འབྱུང་ངྟོ་ཞྲེས་
པས། སར་ཡང་ཅི་མ་རིག་པའི་མཚན་ིད་དང་། དམིགས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་གང་ལས་དྲེ་ཁྟོ་ན་མཐྟོང་བ་ན་མི་འབྱུང་
ངྟོ་ཞྲེ་ན། མཚན་ིད་དང་དམིགས་པ་དག་བསྒྲུབ་པར་འདྟོད་པས་གསུངས་པ། རྒྱུ་རྲེན་ལས་སྲེས་དངྟོས་པྟོ་
རྣམས། །དངྟོས་པྟོར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་གང་། །སྟོན་པས་མ་རིག་པར་གསུངས་ལ། །དྲེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་
འཇུག །རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་སྲེས་པའི་དངྟོས་པྟོ་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་པ་ལ། དྲེ་དག་ལ་གང་ཞིག་རང་བཞིན་དུ་
རྟོག་པ་དྲེ་ལ་མ་རིག་པར་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་ལ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བར་གནས་པའི་རང་བཞིན་
མྲེད་པ་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། མ་རྟོགས་པ་ལས་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །དྲེ་ཡང་རང་བཞིན་དུ་སྟོ་འདྟོགས་པ་
ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་བཞིན་ལ་དམིགས་པས་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ཡྟོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པའི་ངྟོ་བྟོའ་ི ཕྱིར་མི་ཤྲེས་
པའི་རང་བཞིན་ལ། མ་རིག་པ་དྲེ་ལས་འདུ་བྲེད་ལ་སྟོགས་པའི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་
གིས་འཇུག་གྟོ །ཡང་འདིའི་མ་རིག་པ་སྟོ་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་ཇི་ལྟར་བཟླྟོག་པར་བ་ཞྲེ་ན། གསུངས་པ།
དངྟོས་པྟོ་སྟོང་པར་ཡང་དག་པར། །ཤྲེས་ན་རྟོངས་པ་མི་འཇུག་ལ། །མ་རིག་ལྲེགས་པར་འགགས་པ་ཡིས། །དྲེ་
ནས་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་འགག །གང་ལ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ། ཡང་དག་པ་
ཇི་ལྟ་བ་མཐྟོང་བ་དྲེ་ནམ་ཡང་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་སྟོ་མི་འདྟོགས་ལ། གང་གི་ཚེ་རང་བཞིན་དུ་མི་
འདྟོགས་པ་དྲེའི་ཚེ་འདིའི་མ་རིག་པ་སྤྟོང་ལ། མ་རིག་པ་སྤངས་པས་འདུ་བྲེད་ཀང་མི་སྲེ་ལ། ཇི་སིད་དུ་སྲེ་བ་
མྲེད་པས་རྒས་པ་དང་འཆི་བ་མི་འབྱུང་བའི་བར་དུའྟོ། །དྲེ་ལས་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དང་འདུས་བས་
དང་འདུས་མ་བས་ཞི་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རྟོ། །སར་ཡང་ཐར་པ་འདྟོད་པས་མ་རིག་པ་སྤྟོང་བར་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འདྟོད་པ་མ་རིག་པ་སྤྟོང་བར་འདྟོད་པས་དངྟོས་པྟོ་འདི་དག་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བ། སྨྲས་པ། ཐར་པ་འདྟོད་པ་
རྣམས་ཀིས་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ལ་བལྟ་བར་བ་ལ། དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ཀང་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ། དྲེ་ཡང་མ་
སྲེས་པའྟོ། །དྲེས་ན་ཐར་པ་འདྟོད་པས་འདི་དག་ལ་དངྟོས་པྟོར་བལྟ་བར་མི་བའྟོ། །འདིར་སྨྲས་པ། འྟོ་ན་དྲེ་ལྟར་
ན་འདི་ལྟར་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་མ་མཐྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་མི་ནུས་ཏྲེ། མིག་མ་མས་ཤིང་མིག་བྲེ་བ་དང་ཡུལ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་སང་བ་དང་བཅས་པའི་སྔྟོན་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་མི་མཐྟོང་བར་མི་ནུས་སྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་ལ་
སྟོགས་པའི་དབང་པྟོས་ཀང་རང་གི་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བར་མི་འཛིན་པར་མི་ནུས་སྟོ། །སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་ཡང་དབང་པྟོ་
ལ་ལྟྟོས་ནས་སྔྟོན་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་མངྟོན་སུམ་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་རིག་པས་ྲེ་བར་དཔྱད་པ་ལས་སྲེས་པའི་བླྟོའ་ི
མངྟོན་སུམ་གང་ཞིག་དྲེ་ིད་འཛིན་པའི་དབང་པྟོའ་ི མངྟོན་སུམ་པས་གྲེངས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འདི་ལྟར་རབ་རིབ་
ཅན་ལ་མི་བདྲེན་པའི་སྐྲ་དང་སྦྲང་བུ་ལ་སྟོགས་པ་མངྟོན་སུམ་དུ་སྟོ་སྟོར་སང་ལ། དྲེ་དག་ཀང་རིགས་པ་དང་
བཅས་པའི་བླྟོའ་ི མངྟོན་སུམ་དུ་མྲེད་ལ། དྲེ་ནི་བླྟོའ་ི དབང་པྟོའ་ི མངྟོན་སུམ་དུ་ཡང་དྲེ་དག་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ།
རིགས་པའི་རྲེས་སུ་འབང་བའི་བླྟོས་ཡང་དག་པའི་མངྟོན་སུམ་ིད་དུ་མངྟོན་པར་རླྟོམ་པ་གསལ་བའི་ཕྱིར་
རྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དངྟོས་པྟོ་དྲེ་དག་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་ལས་ལས་བྱུང་བས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དྟོན་
ཡྟོངས་སུ་གཅྟོད་པ་དབང་པྟོ་དང་ཡུལ་གི་གནས་པར་ཡྟོད་པས་མངྟོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་རིགས་
པས་ྲེ་བར་དཔྱྟོད་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བླྟོས་དྲེ་དག་གི་བླྟོས་མངྟོན་སུམ་ིད་ལྡྟོག་སྲེ། དྲེ་ནི་སྟོབས་ཅན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེས་ན་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་སུ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་ནས་འཛིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་ཁྟོ་ན་འཇུག་པའི་
སྟོའ་ི ཕྱིར་དཔྲེའི་ཕྲྲེང་བ་གསུངས་པ། དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་སྒྱུ་མ་དང་། །སིག་རྒྱུ་དབུ་བ་ཆུ་བུར་དང་། །གཟུགས་
བརན་སྤྲུལ་པ་རི་ལམ་དང་། །མགལ་མྲེ་དང་མཚུངས་འདུ་བྲེད་རྣམས། །ཇི་ལྟར་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་ལ་སྟོགས་པའི་
དྟོན་ཏྟོ། །འདི་དག་ིད་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྲེན་ཇི་ལྟ་བ་ལས་འབྱུང་ན་ཡང་། གྟོང་ཁྱྲེར་ལ་སྟོགས་པའི་རང་བཞིན་
གིས་སྟོང་པ་གྟོང་ཁྱྲེར་ལ་སྟོགས་པ་ིད་དུ་སང་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་འདི་ལྟར་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སྟོགས་པའི་
དངྟོས་པྟོ་ཡང་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སྟོགས་པའི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ིད་སང་བ་ལ། གཟུགས་དང་ཚོར་
བ་ལ་སྟོགས་པ་ིད་དུ་ཤྲེས་པར་བའྟོ། །ཡང་དཔྲེ་གཅིག་ིད་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་རྟོགས་པར་འགྱུར་ན།
དཔྲེ་མང་པྟོ་ིད་ྲེ་བར་བསྡུས་པ་ལ་དྟོན་མྲེད་དྟོ་ཞྲེ་ན། འདི་དག་དྲེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པའི་དྟོན་
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ལ་འཁྟོར་བ་ཐྟོག་མ་མྲེད་པ་ནས་མ་གྟོམས་པའི་འཇིག་རྲེན་པ་དྲེ་དག་དཔྲེ་དུ་མས་འཇིག་རྲེན་པའི་སྲེམས་ལ་
ཕྲེབས་པས། དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ལ་ངྲེས་པ་སྲེད་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཇི་སྐད་དུ། རྲེ་ཞིག་ཕུང་པྟོ་མི་གཙང་བ། །རགས་པ་
མངྟོན་སུམ་སྟོད་ཡུལ་ཏྲེ། །རག་ཏུ་མཐྟོང་བར་འགྱུར་ན་ཡང་། །གང་ཚེ་སྲེམས་ནི་མི་གནས་པ། །དྲེ་ཚེ་ཤིན་ཏུ་
ཕྲ་ཞིང་ཟབ། །དམ་ཆྟོས་འདི་ནི་གནས་མྲེད་པ། །མངྟོན་སུམ་མིན་པ་ཇི་ལྟར་དུ། །སྲེམས་ལ་བདྲེ་བླག་རྟོགས་
པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེའི་སྲེམས་ལ་བདྲེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དཔྲེ་མང་པྟོ་བསན་པ་ནི་རིགས་པ་ིད་དྟོ་
ཞྲེས་བའྟོ། །གཞན་ཡང་དཔྲེ་མང་པྟོ་ྲེ་བར་བཀྟོད་པས་འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་ལ་ཤིན་ཏུ་ངྲེས་པར་འགྱུར་རྟོ་
ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་དཔྲེ་དྲེས་དྲེའི་དྟོན་བདྲེ་བླག་ཏུ་བདག་ིད་ཀིས་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པས་དྲེས་ན་དཔྲེ་མང་པྟོ་ྲེ་བར་
བསྡུ་བ་རིགས་པ་ིད་དྟོ། །ཡང་ན་དངྟོས་པྟོར་འཛིན་པ་ཐ་དད་པས་དཔྲེ་ཐ་དད་པའྟོ། །ཡུལ་དང་དུས་ངྲེས་པར་
འཛིན་པ་ལ། མྲེད་པ་ལ་ཡུལ་དང་དུས་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་མི་རུང་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་
དཔྲེར་བརྟོད་དྟོ། །གཞན་དབང་དུ་འཛིན་པ་ལ། མྲེད་པ་ལ་རྒྱུ་གཞན་གི་དབང་ལས་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་
ལྟྟོས་ནས་སྒྱུ་མ་དཔྲེར་བརྟོད་དྟོ། །ལྡྟོག་པར་འཛིན་པ་ལ། མྲེད་པ་ལྡྟོག་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་
སིག་རྒྱུ་དཔྲེར་བརྟོད་དྟོ། །དྲེ་ཡང་བྲེ་བག་མྲེད་པར་ལྡྟོག་པའྟོ། །སིང་པྟོ་མྲེད་པར་འཛིན་པ་ལ། སིང་པྟོ་མྲེད་
པས་དྲེ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་སྤྲུལ་པ་དཔྲེར་བརྟོད་དྟོ། །གཞན་དང་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ལ། མྲེད་པ་
ལ་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་ཆུའི་ཆུ་བུར་དཔྲེར་བརྟོད་དྟོ། །ཀུན་ནས་
སང་བར་འཛིན་པ་ལ། མྲེད་པ་ལ་ཀུན་ནས་སང་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་སྤྲུལ་པ་དཔྲེར་བརྟོད་དྲེ།
རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པར་འཛིན་པ་ལ། མྲེད་པ་ལ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་རི་ལམ་
དཔྲེར་བརྟོད་དྟོ། །འཇུག་པར་འཛིན་པ་ལ། མྲེད་པའི་མྱུ་གུ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་མི་ལྟྟོས་སྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ།
དྲེ་ལ་ལྟྟོས་ནས་མགལ་མྲེའི་འཁྟོར་ལྟོ་དཔྲེར་བརྟོད་དྟོ། །དྲེའི་འཇུག་པའི་ས་བྟོན་མགལ་མྲེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ་
ཞྲེས་བའྟོ། །དྲེ་ལྟར་དྲེ་དག་འདས་མ་ཐག་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བ་ཇི་ལྟ་བར་གནས་པའི་རང་བཞིན་བསྒྲུབས་ནས། དྲེ་ལས་གཞན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གིས་ཀིས་དྟོན་
འདི་ིད་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་གསུངས་པའི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་བཤད་པས།
དྲེས་ན་ཤིན་ཏུ་ཡང་དྲེ་དང་འབྲེལ་པར་བསྒྲུབ་པར་བའྟོ། །དྲེ་ལྟར་གྱུར་ན་ལྲེགས་པར་ན་པ་རྣམས་དྟོན་འདི་ལ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཤིན་ཏུ་ངྲེས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དངྟོས་ཀུན་རང་བཞིན་སྟོང་པས་ན། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འདི། །དྲེ་
བཞིན་གཤྲེགས་པ་མཚུངས་མྲེད་ཀིས། །དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ནི་ྲེ་བར་བསན། །དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་ལ་སྟོགས་པ་དང་
འདྲ་བར་འདུ་བྲེད་རྣམས་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་ྲེ་བར་བསན་པའི་དྟོན་དུ་འདི་དག་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བའྟོ་ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །མཚུངས་མྲེད་ཀིས་ཞྲེས་པ། འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་གཅིག་ཏུ་བརྩམས་ནས་
འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་གཞན་ན་ཡང་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་འདྲ་བའི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་
ནྟོ། །ཡང་ན་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གཽ་ཏ་མའྟོ་ཞྲེས་སྨྲ་ན་བརྩད་པ་འདི་དག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་ས་འདི་
ནི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བར་སྟོན་པའི་ཡྟོན་ཏན་ལ་བརྲེན་ནས་འཇུག་ལ། དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་
མྟོང་དུ་གྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མཚུངས་མྲེད་ཅྲེས་བའྟོ། །ལྷག་མ་བཤད་ཟིན་
ཏྟོ། །དྲེ་ནི་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་ལ་སྟོགས་པ་འདི་དག་གི་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་དྟོན་དང་། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བའི་དྟོན་ནི་དམ་པ་ིད་དུ་ྲེ་བར་མཚོན་པར་གསུངས་པ། འདི་ཙམ་རྲེ་ཞིག་དྟོན་དམ་སྲེ། །ཞྲེས་པ་ལ་དངྟོས་
པྟོར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བའི་དྟོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་རྲེ་ཞིག་ཅྲེས་པ་ངྲེས་པར་གཟུང་བ་སྲེ། ྲེ་བར་
བསྒྲུབས་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་དྟོ། །སྟོང་པ་ིད་དྲེ་ལ་ཇི་སིད་དུ་དངྟོས་པྟོར་མངྟོན་པར་
ཞྲེན་པ་ཐམས་ཅད་འདིར་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པས་འཁྲུལ་པ་སྲེ། འཁྲུལ་པ་ཡང་དྟོན་དམ་པ་ཡིན་པར་ནི་མི་རིགས་
སྟོ། །འདི་ིད་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པས་མ་བསྡུས་པས་སྟོན་གིས་རྣམ་པར་དབྲེན་པ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་
གསུངས་པ་ལས་དབུ་མ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་དྟོན་དམ་པ་ིད་དྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ། འདི་ཙམ་རྲེ་ཞིག་དྟོན་དམ་
སྲེ། །འཇིག་རྲེན་ཐ་སད་ལ་བརྲེན་ནས། །ས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བཅྟོམ་ལྡན་འདས། །སངས་རྒྱས་བདྲེན་པར་
གདམས་པ་མཛད། །ཅྲེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་རི་ལམ་མཐྟོང་བ་འགའ་ཞིག་གི་རི་ལམ་རིས་པའི་སྲེམས་འགའ་ཞིག་
རྣམ་པར་ཤྲེས་ནས་དྲེ་ནི་བདྲེན་པར་སྨྲའྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་ཅིང་། དྲེ་རིང་རི་ལམ་དུ་མས་མགྟོ་ལ་འྟོ་བས་ཤིང་ཕས་སྟོ་
སྟོར་བསྔགས་པ་བརྟོད། སྲེད་མྟོས་ཚལ་བཙོངས་ནས་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་བམ་ཟྲེ་ལ་བིན་པ་དང་། བསྐྟོར་བ་བྲེད་
པ་མཐྟོང་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བིན་པས་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་ལྟར་སྲེ་བ་དང་གནས་པ་
དང་འཇིག་པ་ལ་སྟོགས་པའི་དབྲེ་བ་ཐ་དད་དང་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་ཐ་སད་ཀིས་གསུངས་པར་
འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལ་རི་ལམ་དུ་མཐྟོང་བའི་མ་ལ་སྟོགས་པ་ིད་ལ་བདྲེན་པར་མངྟོན་པར་འདྟོད་པ་དྲེའི་ངྟོ་བྟོ་
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རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བིས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པ་རྣམས་ཀིས་སྲེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་ལ་
སྟོགས་པ་མངྟོན་པར་བརྟོད་ཀི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །ལྷག་མ་བཤད་ཟིན་ཏྟོ། །མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་དང་མཚུངས་པར་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་
སྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། སྟོས་པ་ག་ལ་ཞིག ཇི་སྐད་དུ་མདྟོ་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བྟོ་རྲེག་པའི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་
པྟོ་ཟད་པ་དང་། འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་། འགགས་པ་དང་། ྲེ་བར་ཞི་བ་དང་། ནུབ་པར་གྱུར་པ་འདི་
ལས་གཞན་པའི་སྟོས་པས་སྟོས་པར་བྲེད་པ་ཡྟོད་དམ་ཞྲེས་པ་དང་། ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་ཞྲེས་པའི་སྟོས་པས་
སྟོས་པར་བྲེད་དམ་ཞྲེས་པ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བྟོ་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ནི་སྟོས་པའྟོ། །སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་
འགག་པ་ལས་སྟོས་པ་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་པའི་བར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་
སྟོ། །དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་དབང་གིས་ན་དྟོན་དམ་པའྟོ། །འཇིག་རྲེན་པའི་ཤྲེས་པའི་དབང་གིས་
ཀང་ཀུན་རྟོབ་བྟོ་ཞྲེས་གནས་སྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་ན། འཇིག་རྲེན་པ་ཡི་ཆྟོས་བསན་མི་མས་ཤིང་། །ཡང་དག་
ིད་དུ་ནམ་ཡང་ཆྟོས་བསན་མྲེད། །དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་གསུངས་པ་མ་རིག་པས། །དྲེས་ན་དྲི་མྲེད་བརྟོད་
པ་འདི་ལ་སྐྲག །དྲེས་ན་སྐྲག་ཅྲེས་པ་ལ། དྲེས་ནའི་ས་ནི་ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་རིགས་པ་དང་ལུང་གིས་དཔྱད་པ་
རྣམས་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་པའི་ཐྟོག་མར་བལྟ་བར་བ་སྲེ། དྲེས་ན་འཇིག་རྲེན་པའི་ཞྲེས་བ་སྲེ། འདིར་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་སྲེབས་པའི་ངྟོར་འཇུག་པས་རིམ་པ་འཆྟོལ་བར་བལྟ་བར་བའྟོ། །དྲེས་ན་འདིའི་དྟོན་ཀང་གང་གི་ཕྱིར་
ཇི་སྐད་དུ་སྨྲྟོས་པའི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བཤད་པར། བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་ཙམ་བིས་པའི་སྲེ་
བྟོའ་ི བླྟོའ་ི སྟོད་ཡུལ། རི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་དང་དྲི་ཟའི་གྟོང་ཁྱྲེར་གི་རྣམ་པ་ཅན་དྲེའི་རང་བཞིན་གི་ལས་ཀི་འབས་
བུ་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པ་ཅན་དང་རྣམ་པར་བང་བ་འཆིང་བ་དང་གྟོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་འཇིག་རྲེན་པའི་ཐ་སད་དུ་
ཡྟོད་པ་ིད་དུ་འདྟོད་པ་དྲེས་ན་དྲེའི་ཕྱིར། འཇིག་རྲེན་པ་ཡི་ཆྟོས་བསན་མི་མས་ཤིང་། ཐ་སད་པ་ིད་ལ་ཇི་ལྟ་
བའི་དྟོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་འཇིག་རྲེན་པའི་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ཀི་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་
བརྟོད་ལ། དྲེ་ིད་བརྟོད་བ་ལས་རིམ་གིས་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུའི་ཕྱིར་ཡང་། འཇིག་རྲེན་པ་ཡི་ཆྟོས་
བསན་མི་མས་ཤིང་ངྟོ་། །འཇིག་རྲེན་པའི་ཆྟོས་བསན་པ་ཡང་དངྟོས་པྟོ་གང་ཅུང་ཟད་ཀི་རང་བཞིན་ཁས་མ་
བླངས་པས། སྟོན་པ་དང་བསན་བ་དང་སྟོན་པ་པྟོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཡང་དག་ིད་དུ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ནམ་ཡང་ཆྟོས་བསན་མྲེད། །དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་ཆྟོས་འགའ་ཞིག་ཡང་དག་པར་དམིགས་ནས་ྲེ་བར་སྟོན་
པར་མི་འགྱུར་ལ། དྲེས་ན་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡྟོངས་སུ་མི་རྟོག་པས་འདི་ནི་བདྲེན་ནྟོ་ཞྲེས་པར་
མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་ཡྟོངས་སུ་བཏང་ནས་གནས་པའི་རྣལ་འབྟོར་པ་ངྲེས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞྟོལ་
བར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འདི་ནི་བདྲེན་པ་གིས་ལ་བརྲེན་ནས་ལས་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་དང་རྟོག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
རྣལ་འབྟོར་པ་རྣམས་ཀི་མྱ་ངན་འདས་ལས་འདས་པ་གྲུབ་པ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་མས་ལ། གྟོལ་བ་ཡང་བདྲེ་
བླག་ཁྟོ་ནར་མྱུར་དུ་སྲེ་བར་འགྱུར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཡང་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པ་རྣམས་ཀིས་དྲེ་
ཡྟོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལ་དངྟོས་པྟོའ་ི རྒྱུ་མཚན་གིས་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའི་ཕྱྟོགས་སུ་
འཇུག་ལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་མཐྟོང་བ་ལས་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའི་ཕྱྟོགས་ལས་
ལྟོག་ནས་རྣམ་པར་བང་བ་ཡང་བསྲེད་དྟོ། །དྲེ་ཅི་སར་ཡང་འདིར་བརྟོད་པ་ལ་དྲེ་སྐྲག་པས་འཇིག་རྲེན་པ་རང་
བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་ལ་བརྲེན། སྟོན་དང་ལྡན་པར་བརྟོད་པ་ནི་སྤང་བར་རིགས་ལ། བརྟོད་པ་འདི་ནི་
སྟོན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཡྟོན་ཏན་དང་ལྡན་ན་ཡང་བརྟོད་པ་ལ་བརྲེན་པར་རིགས་ན། རང་བཞིན་དང་
བཅས་པར་སྨྲ་བ་ནི་ཡྟོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་འཇིག་རྲེན་པ་འདི་དག་རང་བཞིན་སྨྲ་བ་
སྤངས་ནས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། དངྟོས་པྟོ་ཇི་ལྟར་སྨྲས་པ་རྣམས་མི་སིད་
པ་ིད་ཀིས། ཇི་སྐད་སྟོས་པའི་བརྟོད་པ་སྤངས་ནས་གནས་པས་འཇིག་རྲེན་པ་དངྟོས་པྟོའ་ི ལྟ་བ་ལ་མི་གནས་
ཤིང་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཇི་ལྟ་བར་གནས་སྟོ། །འྟོ་ན་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ི་མའི་གསུང་གི་འྟོད་ཟྲེར་གསལ་བར་སང་
བས་ན་འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་ཀི་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་པར་མི་རིགས་སྟོ། །བདྲེན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་ཤྲེས་རབ་
ཀི་མིག་ཡྟོད་ན་རིགས་ཀི་མ་རིག་པས་ལྡྟོངས་པའི་འཇིག་རྲེན་པས་ཇི་ལྟ་བའི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་གསུང་
ལས་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། དྲེ་མ་རྟོགས་པས་གདྟོན་མི་ཟ་བར་འཇིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ལ་
སྐྲག་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་གསུངས་པ་མ་རིག་
པས། །དྲེས་ན་དྲི་མྲེད་བརྟོད་པ་འདི་ལ་སྐྲག །ཅྲེས་པ་ལ། ཇི་ལྟར་བུད་ཤིང་ལ་བརྲེན་ནས་མྲེ་འབྱུང་ལ། སིན་ལ་
བརྲེན་ནས་ཆར་པའྟོ་ཞྲེས་པ་ནི་འདིར་རྒྱུའི་དྟོན་ཏྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གསུངས་པ་མ་རིག་པས་ཤྲེས་པ་འདིར་ཡང་
ཀྟའི་རྲེན་གིས་རྒྱུའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པའི་ཀུན་རྟོབ་དང་དྟོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་ལ་མི་མཁས་པའི་
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སྲེ་བྟོས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་གསུངས་པ་མི་ཤྲེས་ལ། མི་ཤྲེས་པས་གདྟོད་མ་ནས་ཞི་བ་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་
ཆྟོས་བསན་པ་ལ་ངྲེས་པར་སྐྲག་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ཡང་གདྟོད་མ་ནས་ཞི་བ་མ་སྲེས་པའི་ཆྟོས་བསན་པའི་རྣམ་
པར་དབྲེ་བ་མི་མཐྟོང་ཞིང་། ཇི་ལྟར་ྲེ་བར་དམིགས་བཞིན་པའི་བདག་དང་བདག་གི་བའི་ཆྟོས་ཀི་དངྟོས་པྟོ་
སྲེམས་ལ་བཞག་ནས། བདག་ནི་མྲེད་པར་གྱུར་ཏ་རྲེ་ཞྲེས་བིས་པ་དག་དྲི་མྲེད་ཀི་བརྟོད་བ་ལ་སྐྲག་པར་འགྱུར་
རྟོ། །བརྟོད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་བརྟོད་པ་སྲེ་བཤད་པའི་དྟོན་ལ་བརྟོད་པ་ཞྲེས་བརྟོད་དྲེ། བསན་བཞིན་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །བརྟོད་པ་དྲེ་ཡང་མཚན་མ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དྲི་མ་མྲེད་པའྟོ། །མི་གསལ་བ་མངྟོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ཞྲེས་
བའྟོ། །འྟོ་ན་དྲི་མྲེད་བརྟོད་བ་འདི་ལ་སྐྲག །ཅྲེས་པ་འདིར། འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ནི་འབྱུང་ཁུངས་སྟོ། །ཞྲེས་པའི་
འདིར་འབྱུང་ཁུངས་ལ་བརྲེན་ནས་ལྔ་པར་འགྱུར་རྟོ། །མ་ཡིན་ཏྲེ་ཀྟའི་རྲེན་གི་རྒྱུའི་དྟོན་གསུངས་པས་ཤྲེ་ན། མ་
ཡིན་ཏྲེ་དྟོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲི་མ་མྲེད་པའི་བརྟོད་བ་ིད་ལ་སྟོག་ཆགས་རྣམས་སྐྲག་པས་སྟོ། །བརྟོད་
བ་ཅིའི་ཕྱིར་ན་རྒྱུར་འགྱུར། དྲེ་ལས་སྐྲག་པས་སྟོ། །དྲེ་ལ་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཞྲེ་ན། མ་རྟོགས་པ་རྒྱུར་ཀྟའི་རྲེན་
གིས་བརྟོད་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ིད་ནི་མ་རྟོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་ནྟོ། །དྲི་མ་མྲེད་པའི་བརྟོད་བ་
འཇིགས་པའི་རྒྱུའྟོ་ཞྲེས་པས་ཡང་། གལ་ཏྲེ་དྲི་མ་མྲེད་པའི་བརྟོད་པ་འཇིགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན་ལྔ་པར་འགྱུར་
ལ། འདི་ནི་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འཇིགས་པ་མ་ལུས་པ་ལས་ལྡྟོག་པའི་རྒྱུའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་ན་
གསུངས་པ། རིན་པྟོ་ཆྲེ་ཕྲྲེང་བ་ལས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཟད་བྲེད་ཆྟོས། །ཐྟོས་པས་རྟོགས་པ་མི་ལྡན་
པ། །སྐྲག་འགྱུར་ཡྟོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པས། །འཇིགས་མིན་གནས་ལ་འཇིགས་པར་འགྱུར། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་
མི་འབྱུང་བའི། །མྱ་ངན་འདས་པས་དྲེ་མི་འཇིགས། །འདིར་སྟོས་པ་ཡི་དངྟོས་མྲེད་ལ། །ཅི་ཡིས་དྲེ་ལ་དྲེ་
འཇིགས་བྲེད། །ཐར་པ་བདག་མྲེད་ཕུང་པྟོ་མྲེད། །འདི་འདྲའི་ཐར་པ་ལ་ཡང་དགའ། །ཕུང་པྟོ་ཁམས་དང་སྲེ་
མཆྲེད་རྣམས། །འདི་ལྟ་བུ་དྲེས་ཅི་མི་དགའ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ིད་ཀིས་ན་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ིད་དུ་མ་ཡིན་པར་
ཤྲེས་པར་བ་བའི་ཕྱིར། དྲི་མ་མྲེད་པའི་བརྟོད་པ་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་བསན་ཏྟོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བའྟོ། །གང་ཡང་
འདི་སམ་དུ་སྲེམས་ཏྲེ། སའི་མཚན་ིད་ལ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའི་དྟོན་དུ་སྟོབ་དཔྟོན་གི་བསམས་བཞིན་
དུ་ཟུར་ཆག་པའི་སའི་སྦྱྟོར་བ་བས་སྟོ་ཞྲེས་པ་དྲེ་མི་འཐད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་སའི་མཚན་ིད་བྟོར་ནས་བརྟོད་པས་
དྲེས་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་བལ་ནས་སའི་མཚན་ིད་ལྟོགས་སུ་བྟོར་བའི་བརྟོད་པ་ལ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་དྲེ་ལྟར་སའི་སྦྱྟོར་བ་བྲེད་ན། དྲེའི་ཚེ་ཚིག་ལྷུག་པ་
ལ་ཡང་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤྟོང་བའི་ཕྱིར་སྦྱྟོར་བ་མཛད་པར་འགྱུར་ན། དྲེ་ཡང་མ་མཛད་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་མཚན་
ིད་མི་དྲན་པ་ིད་སིད་ཀི་མཚན་ིད་ལ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤྟོང་བས་ནི་ཡིན་ནྟོ། །ཐབས་གཞན་གིས་དྲེའི་
མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤྟོང་བར་བྲེད་པ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཕྱིར་སྟོབ་དཔྟོན་ནི་ནམ་ཡང་ཟུར་ཆག་པའི་སའི་
སྦྱྟོར་བ་མི་མཛད་དྟོ། །འྟོ་ན་རྲེ་ཞིག་འགྟོ་བ་མི་འགྟོ་ཞིང་། །ཞྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པ་ཟུར་ཆག་པའི་སའི་སྦྱྟོར་བ་
མཐྟོང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། འདི་ནི་ཟུར་ཆག་པའི་ས་མ་ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་ཕྱིར་བཟླྟོག་པ་ནི་མང་པྟོའ ་ྟོ ཞྲེས་པས་
འདི་ནི། ས་མཐའི་རི་མཐའ་ྲེ་བར་གཟུང་བ་རགས་དང་སྲེས་བུ་དང་། །ཀ་ལ་ཧ་ལ་དབངས་ཡིག་བྲེད་པྟོ་ཡ་ང་
། །བསན་བཅྟོས་བྲེད་པས་འདི་དག་བཟླྟོག་པ་སྲེ། །དྲེས་ཀང་མང་པྟོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བ། །ཞྲེས་པ་མ་
ངྲེས་པར་བརྟོད་པ་ལས་ཏྲེ། བཟླྟོག་པར་སྨྲ་བ་ལ། སྨྲ་བས་བདག་གི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་རྟོ། །འྟོ་ན་རིག་བྲེད་ཀིའྟོ་
ཞྲེས་པའི་གཞི་ལས་འདི་ནི་རིག་བྲེད་ཀི་བརྟོད་པའྟོ། །གཞན་ཡང་བཟླྟོག་པ་ནི་སྲེབ་སྦྱྟོར་གི་ཁྟོ་ནའྟོ་ཞྲེ་ན།
བདག་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེར་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྲེབ་སྦྱྟོར་འཇིག་རྲེན་པས་རིག་བྲེད་ཀི་སས་ཡྟོངས་སུ་
གཟུང་བ་མ་ཡིན་ནྟོ། །འྟོན་ཀང་སྔགས་དང་བམ་ཟྲེ་རྟོགས་པ་རྣམས་ཀིའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་འདི་དག་མཚན་ིད་ཀི་
རྲེས་སུ་འགྟོ་བ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ། དྲེ་ལྟར་འགྱུར་དུ་ཆུག་ན་ཡང་། དྲེ་ལྟ་ན་རིག་བྲེད་བཞིན་དུ་སན་ངག་
མཁན་གིས་སྦྱྟོར་ཏྲེ། དྲེ་སྐད་དུ་ཡང་། རིག་བྲེད་འཇིག་རྲེན་པར་མཐྟོང་ལ། །འཇིག་རྲེན་པ་ཡང་རིག་བྲེད་
ལ། །ས་ནི་ཁྱད་འཕགས་སྦྱྟོར་བའི་ཕྱིར། །ནམ་ཡང་ཐ་དད་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡང་
སྟོབ་དཔྟོན་འདིའྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེས་ན་འདིར་ཟུར་ཆག་པའི་སའི་སྦྱྟོར་བ་མི་སིད་ལ། མཚན་ིད་བྲེད་པས་
མཚན་ིད་མ་ཚང་བ་ཡང་སིད་དྟོ། །མཚན་ིད་ནི་མཚོན་བ་མ་ལུས་པ་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བས་སྟོ། །མཚོན་
ཆ་ཡང་ཁྱད་པར་འཕགས་པས་སྦྱར་བ་བས་པའི་སའྟོ། །དྲེ་རྣམས་མཚན་ིད་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་
མཚན་ིད་བྲེད་པའི་སྟོན་ཡིན་གི་སྟོབ་དཔྟོན་གི་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེའི་དུས་ན་རབ་ཏུ་གགས་པའི་ས་མང་པྟོ་སྟོབ་
དཔྟོན་གིས་གཟིགས་པ་རྣམས་ཀང་། དྲེང་སང་གི་པཱ་ཎི་ནི་ལ་མཚན་ིད་ལ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེང་སང་དུས་
ན་དྲེས་མཚན་ིད་བས་པ་ཡང་མ་ལུས་པའི་སའི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་མཚན་ིད་བརྟོད་ཀང་། གལ་ཏྲེ་ན་
ཡང་། དྲེ་བསམས་པ་དང་དྲན་པ་མས་པ་དག་གིས་མཚོན་བ་མ་ལུས་པ་ལ་ཁྱབ་པའི་མཚན་ིད་བརྟོད་པར་
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མ་ལུས་པས་ན། དྲེའི་ཚེ་དྲེ་སུའི་སྟོན་ཡིན། འདི་ལྟར་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནས་འདིར་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆྲེས་མ་ཚང་བའི་མཚན་
ིད་སྟོས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་པཱ་ཎི་ནི་དྲན་པ་དང་བསམས་པ་མས་པས་མཚན་ིད་མ་ཚང་བ་ལྟར་དྲེ་བཞིན་དུ་དུས་
དྲེང་སང་ན་སྲེས་པའི་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ལ་སྟོགས་པའི་ལ་སིད་ལ། གལ་ཏྲེ་ན་ཡང་རིག་པའི་སས་སྔགས་དང་བམ་ཟྲེ་
དང་རྟོག་པ་གཟུང་ཡང་རུང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྲེབ་སྦྱྟོར་ཀི་མདྟོ་རུ་གཟུང་ཡང་རུང་སྲེ། དྲེ་ལྟར་པཱ་ཎི་ནིའི་
ས་ཡང་སྟོན་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ལ། སྲེར་སྦྱྟོར་གི་མཚན་ིད་སྟོན་པ་པྟོ་རྣམས་ལ་ཡང་འདི་དག་འཐད་པར་འགྱུར་
རྟོ། །གཞན་ཡང་མྟོན་སན་གྲེའུར་བས་པའི་སྲེབ་སྦྱྟོར་མས་པར་མི་བའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ཡང་ཁྱད་པར་
འཕགས་པའི་སྦྱྟོར་བའི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས། ཡངས་ཤིང་ཆྲེ་བ་ལ་སྟོགས་པ་དང་། ར་བ་རྟོལ་པ་ལ་སྟོགས་པ་
དང་། སྦྱྟོར་བ་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བ་ལ་སྟོགས་པ་ཡང་དྟོན་ཆྲེན་པྟོ་འཐད་དྲེ། མཚན་ིད་བྲེད་པས་མ་ཚང་བ་མ་ཡིན་
ལ། ཁྱད་པར་འཕགས་པས་སྦྱར་བའི་ས་རྣམས་ཀང་ཟུར་ཆག་པའི་ས་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། སྟོས་པ་དྲེ་ཙམ་
གིས་ཆྟོག་གྟོ །སྐབས་སུ་བབ་པ་ིད་བཤད་པར་བ་སྲེ། ཡང་ནི་ཇི་སྐད་སྟོས་པ་དྲེ་ལས། འཇིག་རྲེན་པ་ཡི་ཆྟོས་
བསན་མི་མས་ཤིང་། །ཡང་དག་ིད་དུ་ནམ་ཡང་ཆྟོས་བསན་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལ། སར་ཡང་འདིར་ཇི་ལྟར་ན།
འཇིག་རྲེན་པ་ལ་ཆྟོས་བསན་ཅིང་། །ཇི་ལྟར་ཡང་འདིར་མི་འཇིགས་ལ། །གཞན་ཡང་ནམ་ཡང་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ལ་
གང་དུ་གང་ཆྟོས་བསན་པ་མྲེད་ཅྲེས་པ་དྲེ་དག་འདིར་སྟོན་པར་འདྟོད་པས་གསུངས་པ། འདི་ལ་བརྲེན་ནས་འདི་
འབྱུང་ཞྲེས། །འཇིག་རྲེན་ཚུལ་འདི་མི་འགྟོག་ཅིང་། །གང་རྲེན་རང་བཞིན་མྲེད་པས་དྲེ། །ཇི་ལྟར་ཡྟོད་འགྱུར་དྲེ་
ིད་དྲེས། །འདིར་སྲེམས་ཅན་དང་སྟོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་དུ་བརྡར་བཏགས་པ་འདི་དག་མ་རིག་པ་དང་རླུང་གི་
དཀིལ་འཁྟོར་ལ་སྟོགས་པའི་རིམ་པས་འཇུག་པ་ནང་གི་བདག་ིད་དང་ཕྱིའི་དབྲེ་བས་ཐ་དད་པ་རྣམས། རང་
དང་གཞན་དང་གི་གའི་རྒྱུ་དང་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་དང་གི་ག་དང་གི་ག་མ་ཡིན་པ་ལས་སྲེ་བར་བརགས་པ་
རྣམས་རྲེན་འདི་པ་ཙམ་ལས་སྲེ་བར་བརགས་པ་ལས་སྲེ་བར་སྲེ་བ་ྲེ་བར་བསན་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་པའི་ཆྟོས་
བསན་པ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །དྲེ་ཡང་རྲེན་འདི་པ་ཙམ་དུ་ཁས་བླངས་པར་གྱུར་པས་མི་མས་ལ། དྲེ་ལས་གཞན་
དུ་ན་བརགས་ནས་ཁས་བླངས་པར་འགྱུར་ན། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མི་སིད་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་དུ་
བརགས་པ་ཡང་འཇིག་རྲེན་པའི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ནི་འཇིག་རྲེན་ལས་དྲེ་བཞིན་དུ་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར། འཇིག་
རྲེན་པ་མ་ཡིན་པ་ཐར་པ་འདྟོད་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གིས་འདིར་བརགས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཇི་སྐད་དུ།
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།

107

བསན་བཅྟོས་ལས། བྲེད་པྟོ་ལས་ཀི་རྲེན་འབྱུང་ནི། །དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བྲེད་པྟོ་དང་། །ལས་འཇུག་གཞན་པ་
འགྲུབ་པ་ཡི། །རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མ་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་འདི་ལྟར་འདི་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་ངྟོ་ཞྲེས་པའི་
འཇིག་རྲེན་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་མི་འགྟོག་པས། འཇིག་རྲེན་པའི་ཆྟོས་བསན་མི་མས་སྟོ་ཞྲེས་གནས་སྟོ། །གང་ལ་
རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དྲེ་ནི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་མྲེད་པ་སྲེ། ཡྟོད་བཞིན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར་རྟོ། །གང་ཡང་དྲེ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པས། དྲེ་ཇི་ལྟར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྟོད་
བཞིན་པར་འགྱུར། དྲེའི་རང་བཞིན་ཡྟོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ིད་དྟོ་ཞྲེས་དགྟོངས་པའྟོ། །དྲེས་ན་འདི་ལྟར་
དཔྱད་ན་རྣལ་འབྟོར་པ་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ངྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རང་བཞིན་གིས་མ་སྲེས་པའི་དངྟོས་པྟོའ་ི དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་
ཡྟོངས་སུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་མཐྟོང་བར་གྱུར་ན་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་
པའི་ཕྱིར། ནམ་ཡང་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡྟོངས་སུ་གསལ་བར་མི་བྲེད་དྲེ། རང་ིད་ཀིས་མ་དམིགས་
པར་གཞན་ལ་བཤད་པ་མི་སིད་དྟོ། །དྲེས་ན་ཡང་དག་ིད་དུ་ནམ་ཡང་ཆྟོས་བསན་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་གྲུབ་
བྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གིས་ཀིས་རབ་ཏུ་བྲེད་པ་མ་ལུས་པར་བསྒྲུབ་པའི་དྟོན་བསྡུས་བའི་ཚུལ་
གིས་ྲེ་བར་བསན་ནས། དྲེ་ལས་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་བསན་པའི་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་འབྲེད་པས་
ངྲེས་པར་བླ་ན་མྲེད་པའི་འབས་བུའི་དངྟོས་གྲུབ་མ་ཐྟོབ་པ་རྣམས། སར་ཡང་ཐྟོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྟོམ་
པ་ལ་ཡང་དག་པར་བརྩྟོན་པ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཞུགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡང་སྟོ་བ་བསྲེད་
པའི་དྟོན་དུ་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གིས་གསུངས་པ། ཚུལ་འདི་ཡང་དག་རྲེས་དཔྟོག་གང་། །དད་ལྡན་དྲེ་
ིད་ཚོལ་ལ་བརྩྟོན། །རྲེན་མྲེད་ཆྟོས་འགལ་བརྲེན་པ་ཡིས། །སིད་དང་སིད་མིན་སྤངས་ནས་ཞི། །ཚུལ་འདི་ནི་དྲེ་
ལྟར་ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་གནས་སྟོ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཡང་དག་རྲེས་དཔྟོག་
གང་ནི། རང་གི་རང་བཞིན་ཡྟོངས་སུ་གཅྟོད་པའྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་ཡང་གལ་ཏྲེ་ན་སྟོན་རྲེས་
སུ་ཚོལ་བ་ལ་བརྩྟོན་པས་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པའྟོ་ཞྲེ་ན། གསུངས་པ། དད་པ་དང་ལྡན་ཡང་གལ་ཏྲེ་རྩྟོད་པའི་བསམ་
པས་ཀང་འབྱུང་ངྟོ་ཞྲེ་ན། གསུངས་པ། དྲེ་ིད་ཚོལ་ལ་བརྩྟོན་ཞྲེས་པ་ལ། །དད་པ་དང་ལྡན་ན་ཡང་དྟོན་དམ་པ་
ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་འདྟོད་པས་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་འདི་ིད་ཚོལ་བའྟོ། །དྲེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་མི་
བརྲེན་པའྟོ། །ཆྟོས་འགའ་བརྲེན་པས་ནི། ཆྟོས་འགའ་ཞིག་གསལ་བར་བྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་བ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །དྲེ་ལྟར་
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རྲེན་མྲེད་ཆྟོས་འགའ་བརྲེན་པ་དྲེས་ཅི་ཞིག་བྲེད་ཅྲེ་ན། གསུངས་པ། སིད་པ་སིད་མིན་སྤངས་ནས་ཞི། །ཞྲེས་པ་
ལ། སིད་པ་ནི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པྟོ་ལྔའྟོ། །སིད་མིན་ནི་དྲེ་མྲེད་པའྟོ། །དྲེ་གིས་འདིར་སྤངས་ན་ངྲེས་པར་
དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ཞི་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སིད་དང་སིད་མིན་དག་གི་འཇུག་པ་འགག་པས་ཞི་བར་གྱུར་
པའྟོ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཏྟོ།། །།སར་ཡང་ཇི་ལྟར། སིད་དང་སིད་མིན་རག་སྤྟོང་ཞིང་། །ཇི་ལྟར་དྲེ་བཞིན་ཞྲེས་བརྟོད་
ན། །གང་ལས་དྲེའི་རྣལ་འབྟོར་པ་ནི། །འདི་དག་རྲེན་འདི་ལས་རིག་ན། །ལྟ་ངན་དྲ་བས་ཟིན་པ་ལྡྟོག །དྲེས་ནི་
ཆགས་རྟོངས་ཁྟོ་བ་རྣམས། །སྤངས་ཕྱིར་མྱ་ངན་འདས་པ་ཐྟོབ། །འདི་ནི་འདིའི་རྲེན་ལའྟོ་ཞྲེས་པས། །རྲེན་འདི་
པ་ལ། དྲེའི་དངྟོས་པྟོ་ནི་རྲེན་འདི་པའྟོ། །འདིས་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པའི་རྲེན་འདིས་གསུངས་སྟོ། །རྣལ་འབྟོར་པ་
གང་ཞིག་གིས་ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་རྲེན་འདི་པ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པས་ཆྟོས་ཀི་རང་བཞིན་འགའ་ཡང་མི་དམིགས་
པའི་ཕྱིར། དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དག་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་མི་རྟོག་པར་གྱུར་པས། འཇིག་རྲེན་པའི་ལྟ་བ་ངན་
པའི་དྲ་བའི་ནང་ནས་ལྡྟོག་ལ། དྲེ་ལས་ལྟོག་ནས་ཀང་། དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་མྲེད་ཀི་ལྟ་བས་བསང་བ་འདིའི་
སིད་དང་སིད་མིན་གི་རང་བཞིན་དུ་ྲེ་བར་དམིགས་པ་སྤངས་པས་སྤྟོངས་ལ། དྲེ་སྤངས་ནས་ཀང་ལྟ་བའི་རྩ་བ་
འདྟོད་ཆགས་ལ་སྟོགས་པ་འདིའི་ྟོན་མྟོངས་པ་ལས་ལྡྟོག་གྟོ །ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་བས་ཀུན་ནས་
བསངས་པའི་དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ཡུལ་ིད་འཇིག་རྲེན་པས་རྟོགས་ལ། དྲེ་སྤངས་པར་གྱུར་ན་
ཡང་། དངྟོས་པྟོ་དང་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དག་དྲེ་ལ་མི་སང་བའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པས་འདྟོད་ཆགས་ལ་
སྟོགས་པ་འདི་ལ་མི་ལྡན་ལ། དྲེས་ན་རྣལ་འབྟོར་པ་དྲེ་འདྟོད་ཆགས་དང་། ཁྟོང་ཁྟོ་དང་། གཏི་མུག་སྤངས་པའི་
ཕྱིར་དྲི་མ་མྲེད་པ་སྲེ། ྟོན་མྟོངས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རྟོ། །ྟོན་མྟོངས་པ་མྲེད་ན་ཡང་། སྔར་འཕངས་པའི་དངྟོས་
པྟོ་འདི་ཡྟོངས་སུ་ཟད་པ་དང་། སྔྟོན་མྲེད་པའི་དངྟོས་པྟོ་འཕྲེན་པ་སྤངས་པས་ངྲེས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་
འགྟོ་བ་མ་ཡིན་ནམ། དྲེ་འདི་ལྟར་བླ་ན་མྲེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འབས་བུ་དྟོན་དུ་གྲེར་བའི་ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེན་པྟོ་དང་ལྡན་པ། ཤྲེས་རབ་ཅན་དང་། དད་པ་ཅན་དང་ལྡན་པས་ཀང་། ཇི་སྐད་དུ་སྟོས་པའི་རྲེན་འདི་པའི་
མཚན་ིད། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་བསྟོམ་པར་བ་ཞིང་། ཚུལ་བཞིན་དུ་ན་པ་དང་བསམ་
པར་བ་བ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་རྣལ་འབྟོར་པས་རག་ཏུ་བསྟོམ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྩྟོན་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བར་
རིགས་སྟོ་ཞྲེས་བའྟོ། །བསིལ་བའི་ངག་གི་འྟོད་ཀི་ཀུ་མུ་ད་ཅན་ནི། །བདུན་ཅུ་པ་ནི་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་གསལ་
སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བྲེད་པའི། །ཟླ་བ་རྣམ་པར་འཕྲྟོ་བས་གསལ་བས་ལམ་རིག་པ། །ཅི་ཡང་མིན་ཞིང་ཅི་ཡང་མིན་མིན་ཆགས་པས་
བརྲེན། །གང་ཞིག་དབུ་མར་འཇུག་པར་མ་སྟོས་པ་དག་དང་། །གང་ཞིག་དབུ་མའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མི་
གསལ་བ། །དངྟོས་པྟོའ་ི དྲེ་ིད་མ་ལུས་དྲེ་དག་བདག་གིས་ནི། །བདུན་ཅུ་པ་ཡི་རྣམ་པར་བྲེད་པ་འདིར་གསལ་
བས། །གང་ཞིག་ཐུགས་རྲེའི་བདག་ིད་ཐུབ་པའི་དབང་པྟོ་ཡིས། །ཡུན་རིངས་དུས་ནས་འབད་པ་ཆྲེན་པྟོས་
མཛད་པ་ཡི། །དྲེ་ཡང་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀི་སྟོང་པ་ཞྲེས་བ་འདི། །ལམ་ཆྲེན་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་རྲེས་སུ་གཤྲེགས་པ་
སྲེ། །དྲེ་ལ་འཇུག་ཕྱིར་སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་ཞྲེས་བ་བའི། །བསན་བཅྟོས་གང་ཞིག་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅྲེས་བ་
བས། །གསུངས་པ་དྲེ་ནི་བདག་གིས་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བ་ཡི། །དགྲེ་བ་གང་གིས་སྲེ་བྟོ་སངས་རྒྱས་ིད་གྱུར་
ཅིག །སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པའི་རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་པ་སྟོབ་དཔྟོན་ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པ་རྟོགས་སྟོ། །སྟོང་ིད་
བདུན་ཅུའི་འགྲེལ་པ་ནི། དགྲེ་སྟོང་དྷར་གགས་ཀིས་བསྒྱུར། །གཞུང་གངས་སྟོང་ཕྲག་གིས་དང་ནི། །བརྒྱ་ཕྲག་
གཅིག་གིས་ལྷག་པ་ཡིན། །དཔལ་ན་ལྲེན་དྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་པཎི་ཏ་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀཱ་ར་དང་། སྣུར་ལྟོ་ཙཱ་བ་དྷར་
གགས་ཀིས་བསྒྱུར་བའྟོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྟོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །།
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ཟླ་གགས་ཆུང་བ།

