༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཡུཀི་ཥཥི་ཀ་བྲྀཏི། བོད་སྐད་དུ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
འཇམ་དཔལ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་བའི་རིགས་པའི་ལམ་གི་རྲེས་འབང་བ། །མཐའ་
གིས་སྲེལ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། །གང་གིས་མཛད་པ་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏྲེ། །བདག་གིས་དབུ་མའི་ཚུལ་
གིས་དྲེ་རྣམས་དབྲེ། །དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་འདི་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་དྲེ་ཁོ་ན་
གཟིགས་པས་དགྲེས་པའི་ཁྱད་པར་བརྲེས་པ་སྲེ། དྲེ་རོགས་པ་ནི་དད་པ་མཆོག་གི་གནས་ཡིན་པར་མཁྱྲེན་ནས་
རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་ལས་འཇིག་རྲེན་དང་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་དགྲེ་བའི་ཚོགས་མ་
ལུས་པར་འབྱུང་བ་དང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་མ་ལུས་པར་འབྱུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡྲེ་
ཤྲེས་སིབ་པ་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་
ཆུབ་པ་ཡང་གཟིགས་ནས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་
དང་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའི་མཐར། རོག་པའི་དི་མས་མ་གོས་པ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་
པ་ཡིན་པར་ཆྲེ་བ་ིད་ཀིས་བརོད་ནས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འཆད་པར་བཞྲེད་དྲེ། དྲེ་སོན་པའི་དྲེ་
བཞིན་གཤྲེགས་པ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ིད་དང་ཐ་མི་དད་པར་གྱུར་པ་ལ། གུས་པ་སྲེས་ནས་
དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་རོམ་མོ། །གང་དག་སྲེ་དང་འཇིག་པ་དག །འདི་ཡི་ཚུལ་གིས་རབ་སྤངས་པ། །རྲེན་ཅིང་
འབྱུང་བ་གསུངས་པ་ཡི། །ཐུབ་དབང་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་ཕྱག་འཚལ་བ་བརམ་མོ། །ཅིའི་ཕྱིར་སོང་པ་
ིད་བདུན་ཅུ་པ་དང་། རོད་པ་བཟོག་པ་ལས་སོབ་དཔོན་གིས་བསོད་པ་མ་བརོད་པ་དབུ་མ་འདི་ལས་བརོད་ཅྲེ་
ན། སྨྲས་པ། སོང་པ་ིད་བདུན་ཅུ་པ་དང་རོད་པ་བཟོག་པ་གིས་དབུ་མ་ལས་འཕོས་པ་སྲེ། རང་གི་རྒྱུད་གུད་
ན་མྲེད་པས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བསོད་པ་མ་བརོད་དྲེ། འདི་ལྟར་རོད་པ་བཟོག་པ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་
བཞིན་ནི། །རྲེན་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པ་སྲེ། །རང་གི་དངོས་པོ་ཡོད་མིན་ཏྲེ། །གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡོད་རྲེ་
སྐན། །རོད་པ་བཟོག་པ་ནི་དྲེ་ལ་བརྒལ་བ་དང་ལན་བཏབ་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ལས་འཕོས་པ་ཡིན་པར་མངོན་
ནོ། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་བཞིན། །དི་ཟའི་གོང་ཁྱྲེར་ཅི་འད་བ། །དྲེ་བཞིན་སྲེ་དང་དྲེ་བཞིན་གནས། །དྲེ་བཞིན་
དུ་ནི་འཇིག་པར་བཤད། །སོང་པ་ིད་བདུན་ཅུ་པ་ནི་དྲེ་ལ་བརྒལ་བ་དང་ལན་བཏབ་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ལས་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འཕོས་པ་ཡིན་པར་མངོན་ནོ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་འདི་ནི་དབུ་མ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་གཙོ་བོར་རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དཔྱད་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ། བས་པའི་ཕྱིར་དབུ་མ་ལས་འཕོས་པ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་
ལ་ངོ་བོ་ིད་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པར་སྨྲ་བ་ངོ་བོ་ིད་དང་དབང་ཕྱུག་དང་རང་བཞིན་དང་སྲེས་བུ་དང་
དུས་དང་སྲེད་མྲེད་ཀི་བུ་ལ་སོགས་པ་ལས་འགོ་བ་རྣམས་ཀི་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཁས་ལྲེན་པ་དག་
ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁྱྲེར་དུ་འགོ་འདོད་ཀང་བདྲེན་པ་གིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་
མཐོང་བ་ལས་མས་པས་ཕྱིར་ཕྱོགས་པ་བཞིན་དུ་འཁོར་བ་རྣམ་པར་ཆད་པའི་མཚན་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའི་གོང་ཁྱྲེར་དུ་ཡུན་རིང་མོར་ཡང་འགོ་མི་ནུས་སོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བསན་པ་རྲེན་ིད་འདི་པ་
ཙམ་འདི་ནི་བདྲེན་པ་གིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཐོང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་འཕགས་པའི་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་
གཤྲེགས་ཤིང་རྲེས་སུ་གཤྲེགས་པ་དང་པོ་ཟ་མྲེད་པ། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁྱྲེར་དུ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཆྲེན་པོའ །ོ །དྲེ་བས་ན་དྲེ་སོན་པས་བསོད་ནམས་
དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོན་པ་བླ་ན་མྲེད་པ་ནི་ན་ཐོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་དགའ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་སོན་པར་གྱུར་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཡིན་པར་རོགས་ནས། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གསུང་
བ་ཡི། །ཐུབ་དབང་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་དབང་པོ་མ་
ཡིན་པ་མི་འབྱུང་ངོ་། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུང་པ་ནི་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་
རྒྱུའོ། །ཐུབ་པའི་དབང་པོར་གྱུར་པ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུང་པའི་རྒྱུ་སྲེ། གཞན་རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འཆད་ནུས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀང་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་བསན་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་དྲེ་འཆད་ནུས་སོ། །གལ་ཏྲེ་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟོས་
པའི་ཕྱིར་གི་ག་མི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ་འདི་ལྟ་སྲེ་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟོས་པ་གཞན་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མི་སྲེ་མི་
འགག་ཅྲེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྲེ། དྲེ་ིད་སོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་འདོད་
དོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུང་བ་འབའ་ཞིག་གི་ཕྱིར་དྲེ་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་གི།
དངོས་པོ་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟོས་པའི་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུང་བ་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་
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ཟ་གགས།

བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གིས་ཞྲེས་བ་བ་ནི་རྒྱུ་སྲེ། དྲེས་ཀང་གིས་སུ་མྲེད་པ་སོན་པའི་ཕྱིར་སོན་པ་བླ་ན་
མྲེད་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་མཐོང་ནས། ཐུབ་དབང་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །ཡང་ན་ཐུབ་
པའི་དབང་པོ་གང་གིས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུང་བ་ན། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་འདི་
ིད་དོ། །རིམ་པ་འདིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་བཀག་པས་ཐུབ་དབང་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །ཡང་ན་གང་གིས་ཞྲེས་བ་བ་ནི་རྒྱུ་ཁོ་ན་སྲེ། གང་གི་ཕྱིར་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དྲེས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རྲེན་
ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སོན་པ་ན་རང་བཞིན་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་བཀག་པས་ཐུབ་
དབང་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་རྲེན་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་འདོགས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཡང་
ན་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ི གསུང་རབ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ། རང་གི་སྲེམས་ལ་བཀོད་པ་གྲུབ་པར་མཐོང་
ནས། གང་དག་སྲེ་དང་འཇིག་པ་དང་། །འདི་ཡི་ཚུལ་གིས་རབ་སྤངས་པ། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་ཏྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བ་ཡི། །དྲེའི་ཕྱིར་ཐུབ་དབང་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བའོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀི་ཚིག་གི་
ལུགས་འདི་ནི་སོན་མ་བྱུང་བ་སྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ནི་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་མྲེད་པར་སོན་པ་མི་
རུང་སྲེ། ཁྱོད་ཀི་བུ་སྲེས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་ན་ཁྱོད་ཀི་བུ་མ་སྲེས་སོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་
འདི་ཡང་མི་རིགས་སོ། །བཤད་པ། གལ་ཏྲེ་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་ཀིས་བློ་གོས་ཀི་མིག་མས་པ་དང་སྦྱར་ཏྲེ།
རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ས་ལ་རང་བཞིན་གིས་མི་སྲེ་བ་དང་མི་འགག་པའི་ཚིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་བརག་
ན་ནི་ྲེས་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་ཀི་རོགས་ཤིག བིས་པ་ངོ་བོ་ིད་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་རྣམས་ནི་གཟུགས་བརན་ལ་
བིས་པ་ལྟ་བུར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཡོད་བཞིན་དུ་ཡང་རོགས་པར་མི་ནུས་ཀི། མཁས་
པ་རྣམས་ནི་གཟུགས་བརན་ལ་མཁས་པ་ལྟ་བུར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པར་གསལ་བར་ཁོང་དུ་
ཆུད་པར་ནུས་སོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར། གང་བློ་ཡོད་དང་མྲེད་པ་ལས། །རྣམ་པར་འདས་ཤིང་མི་གནས་པ། །དྲེ་
དག་ཟབ་མོ་དམིགས་མྲེད་པའི། །རྲེན་གི་དོན་ལ་རྣམ་པར་བསོམ། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །གང་དག་འདས་པའི་
སིད་པ་ན་སོང་པ་ིད་ལ་གོམས་པ་དྲེ་དག་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རོགས་ཤིང་སོང་པ་ིད་མཐོང་བའི་ས་
བོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་མཐུ་ཆྲེ་བ་ཡིན་ཏྲེ། ད་ལྟར་གི་དུས་ན་སྲེས་པའི་གོམས་པ་མཚར་པོ་ཆྲེ་མྲེད་ཀང་སྲེ་བོ་བིས་
པའི་བློའ་ི སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའི་མཐར་རོག་པས་རོག་པའི་དི་མས་མ་སྤགས་པ་རྲེན་ཅིང་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཟབ་མོ་འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་དམིགས་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་འཇིག་
རྲེན་ལས་དང་ོན་མོངས་རྒྱུར་བས་བྲེད་རྒྱུ་ལྡན་འབྱུང་བ། །ལས་དང་ོན་མོངས་པ་དག་ལྡོག་རྒྱུ་དྲེ་ཡང་འདྲེན་
པས་རབ་ཏུ་གསུངས། །གང་ན་སྲེ་དང་རྒ་དང་རྒུད་པའི་སྡུག་བསལ་ངྲེས་པར་མི་གནས་པ། །ཐར་པ་མཆོག་དྲེ་
སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་དྲེ་ཡིས་རང་གིས་མཁྱྲེན་དྲེ་གསུངས། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲེ་འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་ཐོས་
པ་ཙམ་གིས་དྲེ་ཁོ་ན་རོགས་ཤིང་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་བས་ན་དྲེ་ལྟར་སོན་གོམས་པའི་མཐུ་ིད་ཀིས་དྲེ་དག་གི་བློ་
ཡོད་པ་དང་མྲེད་པར་མཐོང་བ་ལས་འདས་སོ། །མཐའ་གིས་དྲེ་ལས་ལྷག་པའི་དབུས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་ཡང་
གནས་པ་མྲེད་པས་མི་གནས་སོ། །སྲེ་བོ་བིས་པ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པར་བྲེད་པ་དང་། དྲེ་དག་འཇུག་མི་ནུས་
པའི་ཕྱིར་ཟབ་པའོ། །རང་བཞིན་གིས་མི་སྲེ་བས་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའི་མཐའ་དང་དབུས་ཡོངས་སུ་བརག་པའི་
ཡུལ་དུ་དམིགས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དམིགས་སུ་མྲེད་དོ། །འཕགས་པ་དྲེ་དག་ཀང་རྲེན་གི་དོན་ལ་རྣམ་པར་
སོམ་ཞྲེས་བ་བ་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་མངོན་སུམ་དུ་བྲེད་ཅྲེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་པ་དག་གིས་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དོན་དྲེ་ལྟར་རོགས་པར་མི་ནུས་ཏྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བའི་ས་ིད་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་སྲེ་བར་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་སོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ཕྱིར་རྒོལ་བ་དང་
དྲེ་བསན་པའི་རིགས་པ་བཙལ་བ་ལ་བརོན་པའི་ཕྱིར་འདིར་སྨྲས་པ། འཐད་པ་གང་གིས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་དམིགས་ཤིང་ཡོད་པ་ཡང་མྲེད་པར་བརག་ནུས་པ་གང་གི་ཕྱིར་འཕགས་པ་དག་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པར་
རོགས་པ་ལས་འདས་པའི་བློས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཟབ་མོ་ལ་རྣམ་པར་སོམ་པ་ཇི་ཙམ་དུ་དངོས་པོ་
དམིགས་སུ་ཡོད་པ་དག་མྲེད་པར་མི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་མྲེད་དུ་ཟིན་ན་དྲེའི་ཚེ་བོང་བུའི་རྭ་བཞིན་དུ་དྲེ་ཡང་
དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འཇིག་རྲེན་ཕ་རོལ་ནས་འདིར་འོངས་པ་དང་། འཇིག་རྲེན་འདི་ནས་འཇིག་རྲེན་ཕ་
རོལ་དུ་འགོ་བར་བསན་པ་ལས་དང་འབས་བུ་འབྲེལ་བར་འབྱུང་སྲེ་འཁོར་བའི་རྒྱུད་མི་འཆད་པར་བསན་པའི་
ཕྱིར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཚེ་རབས་གསུམ་དུ་བཤད་པ་ཡང་མི་རུང་བར་འགྱུར་
རོ། །ཆོས་མངོན་པ་ལས་ཕུང་པོ་དང་སྲེ་མཆྲེད་དང་། ཁམས་རྣམས་ཀི་རང་དང་སིའི་མཚན་ིད་བཤད་པ་ཡང་
མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་འདུག་སྲེ་ཡོད་ན་རུང་བས་དྲེའི་ཕྱིར་རྲེན་
ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འདི་ཡོད་པའོ། །བཤད་པ། གལ་ཏྲེ་ཁྱོད་ཀིས། ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་
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གནས། །མྲེད་པ་རྣམ་པར་བཟོག་ཟིན་གིས། །དྲེ་དག་དགག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁོ་བོའ་ི ོན་མོངས་པ་ཡང་ཁྱོད་ཀིས་
བཀག་པས་ན་ཁྱོད་ཀིས་བས་ཏྲེ་བསངས་སོ། །ཡང་བདག་གིས། རིགས་པ་གང་གིས་ཡོད་པ་ཡང་། །བཟོག་
པར་བ་བ་མན་པར་གིས། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྐབས་ཡིན་པར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་
ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །ཡང་ན་མྲེད་པ་ཅན་ལས་དང་འབས་བུར་འབྲེལ་པ་ལ་སྐུར་པ་འདྲེབས་པས་མྲེད་པར་
ལྟ་བ་ཁས་བླངས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་འཇིག་རྲེན་པ་དང་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་དགྲེ་བའི་ར་བ་མ་ལུས་པ་
སུན་འབིན་པར་གྱུར་པས་ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། མི་དགྲེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
སོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་ཏྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཚེ་
རབས་གསུམ་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིའི་ལས་ཀིས་བསྲེད་པ་སོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་ས་ཚོགས་རྣམ་
པར་གཞོག་པ་ན། དྲེའི་ཆོས་མངོན་པ་ལས་རྣམ་པར་བཟོག་གོ །དྲེ་བས་ན་དྲེ་ལྟར་ཕ་རོལ་དག་ལ་གསལ་བའི་
ཕྱིར་དྲེ་ཡང་རིགས་པ་མི་བཤད་དོ། །ཡོད་པ་བཟོག་པ་ན་དགྲེ་སོང་དག་འདི་ལྟ་སྲེ། མི་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་འདི་ནི་བདྲེན་པའི་མཆོག་གཅིག་པུའོ། །འདུ་བྲེད་ཐམས་ཅད་སོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་མི་བརྫུན་པ་
བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཀྲེ་མ་འདུ་བྲེད་རྣམས་མི་རག །ཅྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལྟ་མོད་ཀི་དྲེ་ཕྱིར་ཞིང་བཏུད་དྲེ་གཞུང་གཅིག་ཏུ་མ་གསུངས་ལ། བིས་པ་དག་ཡུན་རིང་
པོ་ནས་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ལ་གོམས་པས་དྲེའི་ཕྱིར་ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ི གསུང་རབ་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ལས་བཤད་
པའི་གསུང་རབ་ལས་བཏུས་ཏྲེ། རབ་ཏུ་བྲེད་པ་འདིར་བསྡུས་པ་ིད་ཀིས། །རིགས་པ་གང་གིས་ཡོད་པ་
ཡང་། །བཟོག་པར་བ་བ་མན་པར་གིས། །རིགས་པ་དྲེ་དག་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་བསན་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་བིས་པས་
རྣམ་བརགས་བཞིན། །དངོས་པོ་དྲེ་སྲེ་བདྲེན་གྱུར་ན། །དྲེ་དག་དངོས་མྲེད་རྣམ་ཐར་དུ། །གང་ཕྱིར་མི་འདོད་རྒྱུ་
དྲེ་ཅི། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དྲེ་དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། ཆོས་སོ་སོ་ཡང་
དག་པར་རིག་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་སྲེའོ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་བདྲེ་བ་སྲེའོ། །ཡིད་བདྲེ་བ་ལས་ལུས་
ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པར་འགྱུར་རོ། །ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ལས་བདྲེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །བདྲེ་བ་ལས་སྲེམས་
རྲེ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པ་ལས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་
རོ། །ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཤྲེས། ཡང་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་མཐོང་ན་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཡིད་བྱུང་ན་མི་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །མ་
ཆགས་ན་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་དག་པར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཐོང་ནས་སྲེམས་
རྣམ་པར་གོལ་བར་རྣམ་པར་གཞག་གོ །གལ་ཏྲེ་དོན་དམ་པ་མ་རོགས་པ་དག་གིས་སོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་
དྲེ་དག་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གྱུར་ན་ནི་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ཇི་
ལྟར་སང་བའི་དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་ིད་ཀི་དྲེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དག་བཅོམ་པ་དག་བཞིན་དུ་དྲེ་དག་དངོས་པོ་
མྲེད་པའི་མི་སྲེ་བས་ལྲེན་པ་མྲེད་པའི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཐར་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་གང་ན་
ལུས་ཀང་ཞིག་པ་དང་། །འདུ་ཤྲེས་འགགས་ཤིང་ཚོར་བལ་བ། །འདུ་བྲེད་སྦྱོར་བ་ཀུན་སུན་འབིན། །རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་ནུབ་གྱུར་པ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་དུ། མ་ཞུམ་པ་ཡི་ལུས་ཀིས་ནི། །ཚོར་བ་དང་དུ་ལྲེན་
པ་ན། །དྲེ་ཡི་སྲེམས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར། །མྱ་ངན་འདས་པ་མར་མྲེ་བཞིན། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ལྟར་བིས་
པ་རྣམས་ཀང་ཡང་དག་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དག་བཅོམ་པ་བཞིན་དུ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པར་འདོད་པར་གིས་ཤིག འོན་ཏྲེ་དྲེ་དག་དག་བཅོམ་པ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མྲེད་པས་རྣམ་པར་གོལ་
བར་མ་འདོད་ན། བིས་པ་མ་རིག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དག་གང་ལ་ཇི་ལྟར་རོག་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ངྲེས་པར་མི་འགྱུར་
ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་དྲེ་དག་གི་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ནི་དྲེ་ཁོ་ན་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས།
མིག་དང་རྣ་བ་ས་ཡང་ཚད་མ་མིན། །ལྲེ་དང་ལུས་དང་སྲེམས་ཀང་ཚད་མ་མིན། །གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་འདི་དག་
ཚད་ཡིན་ན། །འཕགས་པའི་ལམ་གིས་སུ་ལ་ཅི་ཞིག་བ། །འདི་ལྟར་དབང་པོ་འདི་དག་ཚད་མིན་ཏྲེ། །ངོ་བོ་ིད་
ཀི་བྲེམས་པོ་ལུང་མ་བསན། །དྲེ་ཕྱིར་མྱ་ངན་འདས་པའི་ལམ་འདོད་གང་། །དྲེས་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་གི་བ་བ་
བོས། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་སྐད་དུ། འདི་དག་འདུ་བྲེད་ལོག་པས་བརགས་པ་སྲེ། །ཡང་དག་མིན་ལ་ཡང་
དག་ཡོད་ལ་མྲེད། །མ་བྱུང་བ་དང་མ་སྲེས་ཆོས་རྣམས་ལ། །ཡང་དག་ིད་དང་འབྱུང་བ་ལོག་པར་
བརགས། །ཤྲེའོ། །དྲེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཞྲེ་ན། ཡང་དྲེ་ིད་ལས། གང་ཚེ་འདུས་བས་
འདུས་མ་བས། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་དང་། །རབ་འབིང་ཐ་མའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་
མྲེད། །བརན་པ་བུད་མྲེད་ཅྲེས་མི་སོད། །སྲེས་པ་ཞྲེས་ཀང་མི་རོག་སྲེ། །ཆོས་སོ་ཅོག་ནི་མ་སྲེས་ཕྱིར། །བཙལ་
བར་བས་ཀང་མ་མཐོང་ངོ་། །ཆོས་འདི་ཐམས་ཅད་མྲེད་པ་སྲེ། །སྲེ་བ་མྲེད་ཅིང་འབྱུང་བའང་མྲེད། །རག་ཏུ་སོང་
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པ་བྲེད་མྲེད་གནས། །འདི་ནི་མཁས་པའི་སོད་ཡུལ་ཡིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལྟར་མཐོང་བ་ནི་ཁོ་ན་མཐོང་
བ་སྲེ། དྲེ་ཡང་བིས་པ་རྣམས་ལ་མྲེད་དོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པས་དྲེ་དག་རྣམ་པར་ཐར་པར་མི་
གཞག་གོ །གང་གི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་མྲེད་པར་ལྟ་བ་དྲེ་ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་ཏྲེ། ངན་པར་འགོ་བའི་
འབས་བུ་དང་མི་བདྲེ་བ་མྱོང་བའི་འབས་བུ་ཡང་ཡིན་པ་ལྟར། ཡོད་པར་ལྟ་བ་ཡང་སྲེ་བོ་བིས་པ་རྣམས་དང་
འདིས་པ་བདྲེ་འགོའ་ི འབས་བུ་དང་། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་བདྲེ་བ་མྱོང་བའི་འབས་བུ་སྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་ལྟ་བ་
གིས་འཁོར་བའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་རིགས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཡོད་པས་རྣམ་པར་མི་གོལ་ཏྲེ། །མྲེད་པས་
སིད་པ་འདི་ལས་མིན། །གང་གི་ཕྱིར་མི་གཙང་བས་མི་གཙང་བ་བཀྲུ་བར་མི་འགྱུར་བ་དྲེའི་ཕྱིར་འཁོར་བའི་མི་
གཙང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ལྟ་བ་འདི་གིས་ཀིས་སིད་པ་ལས་འདའ་བའི་མཚན་ིད་རྣམ་པར་གོལ་
བར་ཐོབ་པར་མི་ནུས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ནི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ལས་
རྣམ་པར་གོལ་བར་མི་འགྱུར་ན། རྣལ་འབོར་པ་དག་ལྟ་བ་གང་གིས་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དངོས་དང་
དངོས་མྲེད་ཡོངས་ཤྲེས་པས། །བདག་ིད་ཆྲེན་པོ་རྣམ་པར་གོལ། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་ལ་མ་
བརྲེན་པར་དངོས་པོ་མྲེད་པར་མི་འགྲུབ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པར་གིས་ཀ་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་
མྲེད་པར་གནས་སོ། །དྲེ་གིས་དངོས་པོ་མྲེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་རང་གི་
ངོ་བོ་ལ་སོགས་ཡོངས་སུ་མི་རོག་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཕྱིན་
ཅི་མ་ལོག་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དྲེས་བདག་ིད་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་
གཞག་གོ །དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་དག་སྲེ་བོ་བིས་པ་རྣམས་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་དམིགས་པ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་
གནས་པས་དྲེ་དག་ིད་ཆྲེ་བའི་ཕྱིར་བདག་ིད་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། འཕགས་པ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །དངོས་པོ་དང་
དངོས་པོ་མྲེད་པའི་མཚན་མ་ལ་རོག་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་ལས་མི་
འདའ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པས་བིས་པ་རྣམས་ནི་འཆིང་བ་སྲེ། དྲེས་བིས་པ་དག་འཇུག་པ་ལ་རང་དབང་མྲེད་པར་
བས་ནས་འགོ་བ་ལྔར་འཁོར་བ་ན་འཁོར་རོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་དྲེའི་མཚན་མ་
རོག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་མི་སྲེ་བས་ངྲེས་པར་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་ཆད་དོ། །དྲེ་དག་རྒྱུན་ཆད་པས་
རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་བས་ན། འདི་ིད་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཐབས་སུ་རིགས། །འདིར་སྨྲས་པ། དངོས་པོ་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།

7

དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དག་ནི་ཡོད་དོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་མྲེད་དུ་ཟིན་ན་དྲེའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀི་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་བ་ནི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དངོས་པོའ་ི
ངོ་བོ་སྲེ། ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དྲེ་དག་ིད་ལས་ོན་མོངས་པས་འཕངས་ནས། འགོ་བ་རྣམས་སུ་འགོ་
བ་ནས་འགོ་བ་གཞན་དུ་འགོ་བའི་ཕྱིར། འཁོར་བ་ཞྲེས་བ་བས་ན་དྲེ་ཡང་ཡོད་དོ། །དྲེ་ཡོད་པས་ན་དངོས་པོ་
ཡོད་པ་ིད་དོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐར་པ་ནི་འཁོར་བ་ཟད་པའི་རང་བཞིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་གིས་མི་སྲེ་བས་
དྲེའི་དངོས་པོ་མྲེད་པའོ། །དྲེ་བས་ན་འཁོར་བ་མྲེད་པའི་དངོས་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་སིད་དྲེ་ཡོད་
དོ། །བཤད་པ། གལ་ཏྲེ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྲེ་གིས་ཡོད་ན་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་
གིས་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དྲེ་གིས་ནི་མྲེད་དོ། །འོ་ན་དྲེ་གིས་ཡོད་ཅྲེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
མ་གསུངས་སམ། འདི་ལྟར་འཁོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་བ་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བ་བའི་
ཕྱིར་ཡང་ཆོས་བསན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་མྲེད་ན་དྲེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་ཆོས་བསན་
པ་ཡང་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་དོན་མྲེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་བས་ན་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་ཡོད་པས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་གིས་ཀང་གྲུབ་བོ། །བཤད་པ། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་གིས་སུ་བཤད། སྨྲས་པ་འཕགས་པ་རྣམས་ལའོ། །གལ་ཏྲེ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ནི། གལ་ཏྲེ་འཕགས་པར་
གྱུར་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་བཤད་པར་སྲེམས་ན་ནི་དྲེ་དག་དྲེ་བཤད་པ་གང་གིས་འཕགས་པ་རྣམས་སུ་འགྱུར།
དྲེ་ལྟར་ན་འོ་ན་ནི་འཕགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དྲེ་བསན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་དྲེ་ཐོས་པ་དང་སྲེམས་པ་ལ་
སོགས་པའི་རིམ་གིས་འཕགས་པར་འགྱུར་བས་འདི་ནི་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀི་ཆྲེད་དུ་གྱུར་
ཏོ། །འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་དག་ནི་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ཅན་གི་འཁོར་བ་ན་དངོས་པོར་ལྟ་བ་ལ་གོམས་པས་དྲེའི་
གྲེན་པོར་འཁོར་བ་ལྡོག་པའི་མཚན་ིད་ཆོས་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མ་བསན་ན། དངོས་པོར་
ཆགས་པ་ལས་བཟོག་པར་མི་ནུས་སོ། །འཇིག་རྲེན་ནི་བདྲེ་བ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པར་འདོད་པས་དྲེ་ལ་དྲེ་ྲེ་
བར་བསན་ན་བདྲེ་བ་ལས་ཀང་བཟོག་པར་ནུས་ན། རབ་ཏུ་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཏྲེ།
དྲེ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྲེ་བསན་ཏྲེ། དྲེ་སྲེ་བོ་བིས་པ་རྣམས་ཀི་ཆྲེད་དུ་གྱུར་པ་ིད་ཡིན་པར་བསན་
པའི་ཕྱིར། ཡང་དག་མ་མཐོང་འཇིག་རྲེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པ་རོམ་སྲེམས་ཏྲེ། །ཞྲེས་སོས་སོ། །དྲེ་ཁོ་ན་མ་
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ཟ་གགས།

མཐོང་བ་ནི་འཁོར་བ་ཞྲེས་བརོད་པ། འཇིག་རྲེན་དང་དྲེ་ལྡོག་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདི་གིས་
ལ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དང་གྲེན་པོའ་ི དངོས་པོར་གནས་ཤིང་གཅིག་ནི་བླང་གཅིག་ནི་དོར་བར་སྲེམས། དྲེ་
དྲེའི་ཕྱིར་ཏྲེ་སྲེ་བོ་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ལྟ་བར་འགྱུར་ཞིང་དྲེ་ལྡོག་པ་ལ་མོས་པ་སྲེས་པ་དག་ལ་རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བསན་པས་སྤང་བར་བ་བའི་སྲེ་བ་མྲེད་པར་བདྲེ་བར་རོགས་པར་ནུས་སོ། །དངོས་པོ་སྲེ་
བ་མྲེད་པར་རོགས་ན་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་ཅི་ཞིག་གི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བརག་ཅྲེས་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་ཡང་བདྲེ་བར་སྤོང་ནུས་སོ། །དྲེ་ལྟར་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་ལ་ཞུགས་
ནས་འཕགས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་ནི། ཡང་དག་མཐོང་བས་འཇིག་རྲེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་རོམ་སྲེམས་
མྲེད། །འཕགས་པ་ངོ་བོ་ིད་མི་དམིགས་པའི་ཆོས་རོགས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་རྣམས་ནི་དྲེ་གི་ག་མི་དམིགས་
ཤིང་མི་རོག་གོ་ཞྲེས་བ་བར་དགོངས་སོ། །དྲེ་བས་ན་བིས་པའི་སྲེ་བོའ་ི རོག་པའི་དབང་དུ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་གིས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བསན་པས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་གིས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་གང་སྨྲས་པ་
དྲེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གིས་འཕགས་པ་ལ་བསན་པ་མ་ཡིན་ན།
འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་པོ་དྲེ་དག་བསན་པ་དྲེ་ཇི་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་འདི་དག་འཕགས་པ་རྣམས་
ལ་བདྲེན་པ་ཡིན་ན་ནི་དྲེའི་ཚེ་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་རྣམས་ཞྲེས་བར་རུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་འཕགས་པ་མ་
ཡིན་པ་དང་སྦྱར་ན་ནི་དྲེའི་ཚེ་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་བར་མི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་འཕགས་པའི་ཐ་
སྙད་བརྒྱད་ཀང་ཇི་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར། དྲེ་དག་ནི་འཕགས་པ་ིད་ཀི་མ་ཡིན་གི། ཐ་སྙད་དྲེ་དག་ཟག་པ་དང་
བཅས་པས་འཇིག་རྲེན་གི་ཡིན་ནོ། །དྲེ་བས་ན་འཇིག་རྲེན་གི་དངོས་པོ་ལ་ཡང་གང་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་
རང་གི་ངོ་བོ་ལས་མི་བསྒྱུར་བར་རྣམ་པར་གཞག་པ་དྲེ་ཡང་འཕགས་པ་ཞྲེས་བརོད་དུ་རུང་ངོ་། །ཡང་ན་
འཕགས་པར་འགྱུར་བའི་བདྲེན་པ་རྣམས་ནི་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་རྣམས་སོ། །གང་ལ་དམིགས་པ་ཡོད་པ་
ཡང་དམིགས་པ་དྲེ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །དྲེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ནི་
བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པ་སྲེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་དྲེའི་བདག་ིད་དུ་དངོས་པོ་རྣམ་པར་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་སྡུག་བསལ་བ་ལ་སོགས་པ་སྲེ། དངོས་པོ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་དྲེའི་བདག་ིད་དུ་དངོས་
པོ་རྣམ་པར་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་སྡུག་བསལ་བ་ལ་སོགས་པ་སྲེ། དངོས་པོ་ཀུན་རོབ་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཏུ་དྲེའི་བདག་ིད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཙམ་ཞིག་དང་སྦྱར་ནས་འཕགས་པའི་ཐ་སྙད་ཅྲེས་བ་བ་བཞིན་དུ་
འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་རྣམས་ཞྲེས་བའོ། །ཅི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདྲེན་པ་ཡིན་ནམ། དྲེ་དྲེ་
བཞིན་ཏྲེ། འཁོར་བར་ཡོངས་སུ་རོག་པ་ཡོད་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡོངས་སུ་རོག་སྲེ། དྲེ་གི་ག་ཡང་
འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སྙད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལས་གསུངས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་
འབོར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་སྨྲའམ། ཤཱི་རིའི་བུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
བས་ཆྲེས་ལྷག་པའི་ཆོས་ཤིག་ཡོད་ན་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་ཁོ་བོ་སྨྲའོ་ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་འཁོར་བར་
རོག་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ན་དྲེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་
བདྲེན་པར་ཡོངས་སུ་བརགས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དོན་དམ་པའི་བདྲེན་པའོ་
ཞྲེས་ཇི་སྐད་དུ་བཤད། དྲེའི་བདག་ིད་དུ་འཇིག་རྲེན་ལ་མི་སླུ་བའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་དོན་དམ་
པའི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །སླུ་བ་འདུས་བས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བདྲེན་པ་
གསུམ་ནི་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ིད་དྲེ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པར་སང་བས་བིས་པ་རྣམས་ལ་སླུ་བའི་ཕྱིར་ཀུན་རོབ་ཀི་
བདྲེན་པར་རྣམ་པར་གཞག་གོ །འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགྲེ་སོང་དག་འདི་ལྟ་སྲེ། མི་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་འདི་ནི་བདྲེན་པའི་མཆོག་གཅིག་པུའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་ཇི་ལྟ་བུ། ཇི་ལྟར་འདུས་བས་ལོག་
པར་སང་བས་བིས་པ་རྣམས་ལ་སླུ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རག་པར་སྲེ་བ་མྲེད་
པའི་རང་གི་ངོ་བོར་གནས་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ནི་བིས་པ་རྣམས་ལ་འདུས་བས་ལྟར་སྲེ་བའི་ངོ་བོར་ནམ་ཡང་མི་སང་
ངོ་། །དྲེ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་རག་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ིད་དུ་གནས་པས་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སྙད་
ཀིས་དོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །འཕགས་པ་དོན་དམ་པ་གཟིགས་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནི་འཁོར་
བའམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མི་དམིགས་ཏྲེ་དྲེའི་ཕྱིར་ཡང་དག་མཐོང་བ་འཇིག་རྲེན་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་
རོམ་སྲེམས་མྲེད་ཅྲེས་བ་བ་གྲུབ་བོ། །ཅིའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་དོན་དམ་པ་གཟིགས་པ་ལ་གནས་པ་དག་འཁོར་
བའམ་དོན་དམ་པ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། འདི་ལྟར། སིད་པ་དང་ནི་མྱ་ངན་འདས། །དྲེ་གིས་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ནོ། །སིད་པ་ནི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཀང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་
གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མྲེད་པའོ། །དྲེ་དག་མྲེད་ན་དྲེའི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མྲེད་པའི་
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ཟ་གགས།

ཕྱིར་དྲེ་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །མྲེད་པ་མཐོང་བ་ནི་དྲེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ་རབ་རིབ་ཅན་
ལ་སོགས་པས་ཀང་དྲེ་ཁོ་ན་མཐོང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འཕགས་པ་རྣམས་ནི་དྲེ་ཁོ་ན་གཟིགས་
པ་ཡིན་ཏྲེ། མྲེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་གཟིགས་པས་མི་འོས་སོ། །གལ་ཏྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་པ་
ཞིག་ཡིན་ན། འཕགས་པ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་བོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་པ་དྲེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སིད་
པ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ནི། །མྱ་ངན་འདས་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །སིད་པ་དྲེ་ིད་ཀི་ངོ་བོ་ིད་
སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཡོངས་སུ་མི་ཤྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རབ་
ཏུ་ཞི་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་ཐ་སྙད་ཀི་བདྲེན་པ་དང་སྦྱར་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བ་བ་རང་གི་ངོ་བོར་
གྲུབ་པ་ནི་གང་ཡང་མྲེད་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །ཇི་ལྟར་མི་རག་པ་ིད་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་གིས་
ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་དྲེ་དངོས་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་གཞག་མི་
ནུས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་མཁས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་བས་པ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བ་
བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་བརག་པར་མི་ནུས་སོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་སྲེས་པ་
ཞིག་པ་ལ། ཇི་ལྟར་འགོག་པ་བརག་པ་བཞིན། །དྲེ་བཞིན་སྒྱུ་མ་བས་པ་ལྟར། །མཁས་པ་དག་གིས་འགོག་པར་
དགོངས། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །ཇི་ལྟར་དངོས་པོ་སྲེས་པའི་མི་རག་པ་ིད་དྲེ་མྲེད་པར་གྱུར་པས་རྣམ་པར་
གཞག་པས་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མྲེད་དོ། །ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དངོས་པོ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་བོ་
མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་ཡང་འགོག་པ་ཞྲེས་བ་བ་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མི་
དམིགས་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། སྒྱུ་མ་བས་པའི་གླང་པོ་ཆྲེ་ལྟར་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པ་རང་བཞིན་
གིས་མ་སྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །དྲེ་ཡང་སྒྱུ་མ་བས་པ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ིད་ལ་བརྲེན་
ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ན། འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་མི་རག་པ་ིད་རྣམ་པར་འཇོག་
གོ །དྲེས་ན་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བ་བ་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པར་གྲུབ་བོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དངོས་པོའ་ི
ངོ་བོ་ིད་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་ནས་མི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཤྲེས་
པར་བའོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ན། རྣམ་པར་འཇིག་པས་འགོག་འགྱུར་གི། །འདུས་བས་ཤྲེས་པས་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ནི་
སུ་ལ་མངོན་སུམ་འགྱུར། །ཞིག་ཅྲེས་པ་དྲེ་ཇི་ལྟ་བུ། །གལ་ཏྲེ་སྒྱུ་མ་བས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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དམིགས་པའི་དུས་ན་སྲེ་བ་མྲེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མ་ཡིན་གི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་
རང་གི་ངོ་བོའ་ི མཚན་ིད་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་རྒྱུ་རྲེན་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་དང་མི་ལྡན་པས་ཕྱིས་མི་སྲེ་
བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་གྱུར་ན་དངོས་པོའ་ི རང་གི་ངོ་བོའ་ི
མཚན་ིད་ཞིག་ནས་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཚུལ་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཏྲེ། འདུས་བས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་
པས་ནི་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འདི་ིད་འདོད་པ་ཡིན་པས་ན་ྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་ཡང་འདི་འཐད་པ་མ་
ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་དྲེ་ཁོ་ན་མཐོང་བས་འགོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་བ་དགོས་ན་འགོག་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་ནི་ཕུང་པོ་མ་
འགགས་པའི་ཚེ་ནི་མྲེད་པ། འགགས་ནས་ནི་རྒྱུ་ཡང་མྲེད་ན་འགག་པ་དྲེ་སུ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར། ཕུང་པོའ་ི
རྒྱུན་ཡོད་པའི་དུས་ན་ནི་དྲེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའི་དུས་གང་ཟག་འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པས་
འགོག་པ་དྲེ་མངོན་སུམ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེའི་ཚེ་དྲེས་ཅི་མཐོང་ན་དྲེའི་ཚེ་ཅི་ཞིག་དྲེ་ལ་མངོན་
སུམ་དུ་འགྱུར། བཤད་པ། མ་མཐོང་དུ་ཟིན་ཀང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་དྲེའི་རྣམ་པར་རིག་པས་མངོན་སུམ་དུ་
ཞྲེས་གདགས་སོ། །གཞན་དག་གིས་ཀང་ཡུལ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀི་རྣམ་པ་དང་མཐུན་པས་སོན་པོ་ལ་སོགས་
པར་སང་བའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བསན་ཏོ། །འདི་ལ་ཡང་དྲེ་དང་མཐུན་པ་ཡོད་པས་དྲེ་
མངོན་སུམ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་འགལ་བ་མྲེད་དོ། །སྡུག་བསལ་འགོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཞྲེས་བ་བར་དངོས་
པོའ་ི རང་གི་མཚན་ིད་ནི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་པས་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ནི་མངོན་སུམ་གི་
ཤྲེས་པས་རིག་པར་མི་རུང་སྲེ། སྡུག་བསལ་འགོག་པ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་མི་འདོད་ན་འགོག་པ་ཤྲེས་པས་འགོག་
པའི་བདྲེན་པས་ཇི་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་བ། སྡུག་བསལ་མི་སྲེ་ཙམ་ཡང་དངོས་པོའ་ི ངོ་བོར་མི་རུང་ངོ་། །གང་
སྡུག་བསལ་མི་སྲེ་ཙམ་འགོག་པ་ཡིན་པར་མི་འདོད་ཀང་སྡུག་བསལ་མི་སྲེ་ཙམ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་
འགོག་པ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་བསན་པར་མི་ནུས་སོ། །འགོག་པ་ཤྲེས་པ་ཟག་པ་མྲེད་པ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་
འདོད་ན། དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་གྱུར་པས་དྲེ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འགོག་པ་ཤྲེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་
གྱུར་ན་ནི་དྲེའི་ཚེ་དྲེས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་འགོག་པ་ཡང་འགགས་པས་མངོན་སུམ་ིད་དུ་ཁྱོད་ཀི་གཞུང་
ལྟར་ན་ཀོ་བུམ་པ་ཤྲེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མི་འདོད་ན་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་བུམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་མི་རུང་བ་
དྲེ་བཞིན་དུ་འགོག་པ་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀི་བླ་མས་བསན་པ་ལས་སྲེས་པ་རྣམ་པར་རོག་
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ཟ་གགས།

པ་དང་མ་འདྲེས་པ་གཅིག་ཏུ་ཡུལ་སོ་བཏགས་པ་མྲེད་པ་དོན་ཙམ་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་འགག་པ་ལ་མི་
སིད་དོ། །རང་གི་མཚན་ིད་དངོས་པོར་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་སིའི་མཚན་ིད་ཀིས་གོམས་པར་བས་ན་
ནི་རིམ་གིས་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་ཞྲེས་གགས་ཏྲེ། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེའི་གཟུང་
བའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་སོ་བཏགས་པ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་ན་རང་གི་མཚན་ིད་ཁོ་ནའོ། །འདི་
ལྟར་མི་རག་པ་ིད་ཁོང་དུ་ཆུད་ན་ཐོག་མ་དང་ཐ་མའི་ཕྱོགས་ཀིས་སོང་པ་དངོས་པོ་ཙམ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །དྲེ་
བས་ན་དྲེ་ཡང་ཡུལ་གི་རང་གི་མཚན་ིད་ཡིན་པས་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་ིད་དོ་ཞྲེ་ན། འོན་ཀང་དཔྱོད་ན་རང་དང་སིའི་མཚན་ིད་ཐ་དད་པར་ཁས་བླངས་པས་
སིའི་མཚན་ིད་ཀི་རྣམ་པ་ལ་སོམ་པའི་སྦྱོར་བ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོའ་ི ཡུལ་རང་གི་མཚན་ིད་དུ་མི་འཐད་དྲེ། ཧ་ཅང་
ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དྲེའི་ཚིག་དྲེ་འབྲེལ་པ་མྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ཡིན་གིས་ཀང་འགོག་པ་ལ་ནི་སྡུག་བསལ་
ལྡོག་པའི་ངོ་བོའ་ི དངོས་པོའ་ི བག་ཙམ་ཡང་མྲེད་པས་འགོག་པ་ཤྲེས་པའི་མངོན་སུམ་དུ་ག་ལ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་
བས་ན་གསུང་རབ་ལས་སྡུག་བསལ་མི་སྲེ་བར་ཤྲེས་པ་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་
དྲེ་ལ་ཤྲེས་པས་སྲེས་པར་བྲེད་མི་སིད་དྲེ། གདོན་མི་ཟ་བར་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ཚུལ་དུ་བྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་
ལྟར་ན་གལ་ཏྲེ་དམིགས་པ་བཞིན་དུ་ཤྲེས་པ་ཡང་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ན་ནི་ཤྲེས་པ་དྲེ་དམིགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་པས་ཞུགས་པར་རུང་ངོ་། །འཇིག་རྲེན་ན་ཡང་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུས་མངོན་སུམ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །འདི་ལྟར་
མགོན་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་མདུན་ལོགས་ན་ཡུལ་ཆུ་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་ཆྲེན་པོས་གང་བ་འད་བ་ཞིག་རྒྱང་རིང་པོ་
ནས་མཐོང་བ་དང་། དྲེ་རྒལ་བར་འདོད་ལ་མས་ཀིས་མི་ནུས་ཤིང་སྐྲག་པས་ཡུལ་ནས་འོངས་པའི་ཞིང་པ་
ཞིག་ལ་ཆུ་འདི་ཇི་ཙམ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་དང་། དྲེས་དྲེ་ལ་འདི་ན་ཆུ་ག་ལ་ཡོད་ཆུ་འད་འདི་ནི་སིག་རྒྱུའོ། །དྲེ་སྲེ་ངའི་
ཚིག་ལ་ཡིད་མི་ཆྲེས་ན་དྲེར་སོང་ལ་ལྟོས་ཤིག་དང་ངའི་ཚིག་ནི་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ན། དྲེ་ཆུ་
མྲེད་པར་བསན་པས་རང་གི་ཚིག་ཀང་མགོན་པོ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་མྲེད་པ་
དང་མི་དམིགས་པ་ཡང་འཇིག་རྲེན་མངོན་སུམ་ཞྲེས་ཐ་སྙད་འདོགས་ཏྲེ་དྲེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་གི་ཀུན་རོབ་ཀི་
བདྲེན་པས་མི་དམིགས་པའི་ཤྲེས་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཞྲེས་བ་བ་འགལ་བ་མྲེད་དོ། །ཤྲེས་པ་བྲེད་པར་གྱུར་པ་
གང་གིས་དངོས་པོ་གང་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་དྲེ་དྲེའི་མངོན་སུམ་ཞྲེས་བ་བས་ན་ལུང་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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དྲེ་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལ་ཕུང་པོའ་ི རྒྱུན་ཆད་པའི་ངོ་བོ་ལ་ནི་གང་ཡང་མྲེད་ན་འགོག་པ་དྲེ་སུ་ལ་མངོན་སུམ་
དུ་འགྱུར་རོ། །གང་སྲེ་བ་ཟད་དོ་ཚངས་པར་སོད་པར་བསྙྲེན་ཏོ། །བ་བ་བས་སོ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་
ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་ལ་སྲེ་བ་ཟད་པའི་ཤྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་མི་རུང་སྲེ། དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་སྲེ་བ་
མྲེད་ན་དངོས་པོ་ཟད་དོ་ཞིག་གོ །ཡང་མི་སྲེའོ་ཞྲེས་བ་བར་ཡང་འགྱུར་ན། ཇི་སིད་དུ་དྲེའི་རྒྱུ་དང་རྲེན་གིས་
འཕངས་པའི་ཕུང་པོའ་ི རྒྱུན་འབྱུང་བ་དྲེ་སིད་དུ་དྲེ་ལ་སྲེ་བ་ཡོད་པས་ན་དྲེ་ཟད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་ནུས་
སོ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཚིག་ལས་དངས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་མ་འོངས་པའི་སྲེ་བ་མ་
མཐོང་བས་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བའོ་ཞྲེ་ན། ཡང་དྲེ་ལྟ་ཡིན་དུ་ཟིན་ན་དྲེའི་དུས་ན་དྲེའི། གལ་ཏྲེ་ཕུང་པོ་མ་འགགས་
ན། །ོན་མོངས་ཟད་ཀང་འདས་མི་འགྱུར། །མདོ་ལས་ནི་ཕུང་པོ་འགགས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་
གསུངས་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་འདི་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ། རབ་ཏུ་བཏང་བ་བང་བར་གྱུར་པ། ཟད་པ་འདོད་ཆགས་
དང་བལ་བ། འགོག་པ་ྲེ་བར་ཞི་བ་ནུབ་པ། སྡུག་བསལ་གཞན་གིས་མཚམས་མི་སྦྱོར་ཞིང་ཕྱིས་མི་སྲེ་བ་གང་
ཡིན་པ་དྲེ་ིད་ཞི་བ། དྲེ་ིད་ག་ནོམ་པ་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ། ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བཏུང་བ། སིད་པ་ཟད་པ།
འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ། འགོག་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་མདོ་སྲེ་ལས་སྡུག་
བསལ་འདི་ཞྲེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་ནི་ད་ལྟར་ིད་ཀི་སྡུག་བསལ་དབང་དུ་བས་ཏྲེ། མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ནས་
ནུབ་པར་གྱུར་པའི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །མ་འོངས་པའི་སྡུག་བསལ་གི་དབང་དུ་བས་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་གཞན་
གིས་མཚམས་མི་སྦྱོར་ཞྲེས་བ་བ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཟད་དོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཚིག་ནི་ད་ལྟར་ིད་ཀི་མི་སྲེ་
བར་བསན་པའོ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཚིག་ནི་མ་འོངས་པའི་སྡུག་བསལ་དང་སྦྱར་
བར་ངྲེས་སོ། །ད་ལྟར་གི་དུས་ན་ཡང་དྲེའི་ཕུང་པོ་དྲེ་དགག་པ་མྲེད་ན་ནི་དྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མི་
མཐོང་། གལ་ཏྲེ་སྡུག་བསལ་གི་ངོ་བོ་ིད་སྲེ་བ་མྲེད་པ་མཐོང་བ་དྲེའི་ཚེ་ན་སྲེ་བ་དྲེ་མི་དམིགས་པས་སྡུག་
བསལ་ཟད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ན། གཞན་དྲེ་དག་ནི་དྲེ་ལྟར་མི་འདོད་པས་དྲེའི་ཚེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་
འགྱུར་རོ། །ཅི་སྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་གིས་སུ་གསུངས་ཏྲེ་ཕུང་པོའ་ི ལྷག་མ་དང་
བཅས་པ་དང་། ཕུང་པོའ་ི ལྷག་མ་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེའི་ཕུང་པོའ་ི ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ནི་ཕུང་པོ་ཙམ་དུ་ཟད་
དོ། །ོན་མོངས་པའི་འཆིང་བ་ལས་གོལ་བ་ཡིན། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྲེད་པ་ནི་ཕུང་པོའ་ི རྒྱུན་ཆད་པའི་མཚན་ིད་
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ཡིན་པས་ཕུང་པོ་དང་བཅས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་འཆིང་བ་སྤངས་ཀང་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པར་མི་འདོད་དོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན་ནི་འོ་ན་མདོ་སྲེ་ལས་རྲེས་བཟས་ཞྲེས་བ་བའི་མདོ་སྲེ་འདི་
ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིས་མྱ་ངན་འདས། །མངོན་སུམ་བས་ནས་བཤད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་བཤད། དྲེ་ནི་
ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པར་ངྲེས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་བལ་བ་ནི་མ་
ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བ་བ་ན་ཡང་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ཡིན་དུ་ཟིན་ན་གང་སྡུག་བསལ་འདི་མ་ལུས་པར་སྤངས་ཤིང་རབ་ཏུ་
བཏང་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་བཤད་པར་མི་འགྱུར་གི། གལ་ཏྲེ་ོན་མོངས་པ་དྲེ་དག་མ་ལུས་པར་
སྤངས་པ་ནས་ནུབ་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བ་བའི་བར་དུ་དྲེ་སྐད་གསུངས་པའི་རིགས་སོ། །སྡུག་བསལ་ཞྲེས་སོས་པ་
ནི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་བསྡུས་པར་མངོན་ཏྲེ། འདིར་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འཇིག་
རྲེན་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་ཀི་རྣམ་གངས་སུ་གཞག་པའོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་
སྐད་བྱུང་དུ་ཟིན་ཀང་སིར་སྨྲོས་པའི་ས་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་བ་བའང་ཡོད་དྲེ། འདི་ལྟར་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ིད་
ལ་སྡུག་བསལ་ཞྲེས་བའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ན་ཡང་ཅིའི་དོན་དང་སྦྱར་དུ་རུང་བ་མྲེད་ན་ནི་དྲེ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་
ནམ་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་སྲེ་བ་མྲེད་པར་མཐོང་བ་སིད་པ་དྲེ་ན་སིའི་ས་ཕྱོགས་
གཅིག་ལ་འཇུག་ཅྲེས་བར་མི་རུང་ངོ་། །དྲེ་སྲེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མི་གཏོང་ལ་དོན་འདི་ཁས་མི་
ལྲེན་ན་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེའི་ོན་མོངས་པ་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཀང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེའི་ཚེ་སྡུག་བསལ་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་འདོད་ན་དྲེའི་ཚེ་འདོད་ཆགས་
ལ་སོགས་པའི་བཅིང་བ་བཅད་པས་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པར་གྱུར་ཀང་དྲེའི་ཚེ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་
པའི་རྒྱུ་ཡོད་པར་དམིགས་པ་དང་། དྲེ་ལ་དམིགས་པས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་དྲེས་རྣམ་
པར་གོལ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་དྲེའི་དུས་ན་གོལ་པར་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་
ངོ་། །ཕུང་པོ་རྣམས། གང་ཚེ་དྲེ་ཡི་དྲེ་འགགས་པ། །དྲེ་ཡི་ཚེ་ན་གོལ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་བར་མི་རུང་ངོ་། །ཕུང་
པོ་དམིགས་པས་རྒྱུ་དྲེ་ལས་བྱུང་བ་ོན་མོངས་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཕྱིར་དྲེའི་ཕུང་པོ་རྣམས་འགགས་པ་དྲེ་
ཡང་མི་སིད་དོ། །ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀང་ཡོད་ལ། རྒྱུ་དྲེ་ལས་བྱུང་བའི་ལས་ཀིས་འཕངས་པ་ཡང་ཡོད་ན།
རྒྱུ་ོན་མོངས་པ་དང་ལས་ལས་བྱུང་བའི་སྲེ་བའི་རྒྱུན་མཐར་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དྲེའི་ཕུང་པོ་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རྣམ་པར་ཆད་པའི་མཚན་ིད་ཐར་པ་མི་སིད་དོ། །དྲེ་བས་ན་སྲེ་བ་ཟད་དོ་ཞྲེས་པ་མ་འོངས་པའི་ཕུང་པོ་དང་
སྦྱར་བའི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་མི་སིད་པས་ཞིག་ཅྲེས་པ་དྲེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་དྲེ་ལྟར་ཇི་སྐད་
སྨྲས་པ་རིགས་པས་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལ་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡྲེ་མི་སིད་པར་བསན་ནས་སོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་
བ་ལ་རྣམ་པར་གོལ་བ་སིད་པ་བསན་པའི་ཕྱིར། མ་རིག་རྲེན་གིས་བྱུང་བ་ལ། །ཡང་དག་ཤྲེས་པས་རྣམ་
བརགས་ན། །སྲེ་བ་དང་ནི་འགག་པའང་རུང་། །གང་ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །མ་
རིག་པ་ཡི་རྲེན་གིས་བྱུང་། །ཞྲེས་བ་བ་ལ་མ་རིག་པ་ནི་འདུ་བྲེད་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་
གིས་མངོན་སུམ་དང་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་རྲེན་ཏོ། །མ་རིག་པའི་རྲེན་ལས་བྱུང་བ་འདུ་བྲེད་ལ་
སོགས་པའི་དོན་གལ་ཏྲེ་རང་གི་མཚན་ིད་དུ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་དྲེ་རང་གི་མཚན་ིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་མ་རིག་
པ་ལ་མི་ལྟོས་སོ། །རང་གི་མཚན་ིད་དུ་གྲུབ་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་སིབ་པ་མུན་པ་མྲེད་ན་
ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་དམིགས་སོ། །རྲེན་གི་བྲེ་བག་དག་དང་ལྡན་པས་རབ་རིབ་ཅན་གིས་ཡོངས་སུ་བརགས་པ་
སྐྲ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོར་ཤྲེས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྣམ་པར་བང་བའི་མིག་
ཅན་དག་ལ་ནི་སང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་བཏགས་པའི་མཚན་ིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་ས་ཡང་དག་པ་ལ་
སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་གཞག་མི་ནུས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་འདུ་བྲེད་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཀང་གལ་ཏྲེ་རང་
གི་མཚན་ིད་དུ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་དྲེའི་ཚེ་བདྲེན་པའི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་སྲེས་པ་འཕགས་པ་ཡང་དག་
པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཀང་རང་གི་མཚན་ིད་གཞིག་ཏུ་མི་རུང་བ་གཟིགས་པས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་
སང་བ་དང་བཅས་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་ཤིང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་རིགས་ན་མ་རིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྲེད་
འགག་གོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་དྲེ་ལྟར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ཡང་དག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤར་བ་ན་རབ་
རིབ་ཅན་གིས་དམིགས་པའི་སྐྲ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ལྟར་རང་གི་མཚན་ིད་མི་སང་བས་རང་གི་མཚན་ིད་
ཡོད་པ་གཞག་མི་ནུས་སོ། །ནམ་ཞིག་འདི་ལྟར་མ་རིག་པའི་རྲེན་ལས་བྱུང་བ་འདུ་བྲེད་ལ་སོགས་པ་ལ་རབ་
རིབ་མྲེད་པ་ཅན་རྣམས་ལྟར་ཡང་དག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་བརགས་ན་དྲེ་རབ་རིབ་ཅན་གིས་དམིགས་པའི་སྐྲ་ལ་
སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་དུས་ན་འདུ་བྲེད་ལ་སོགས་པའི་སྲེ་བ་འགག་པ་གང་ཡང་ངྲེས་
པར་མི་དམིགས་སོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཡི་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་མི་དམིགས་པའི་
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ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་དུས་ན། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་འདས། །བ་བ་བས་པའང་དྲེ་ིད་དོ། །ཚེ་འདི་ིད་ལ་རྣལ་འབོར་
པ་དྲེའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་དུས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའོ། །བ་བ་བས་པ་ིད་ཁོ་ན་བ་བ་བས་པ་ིད་ཅྲེས་བའོ། །སྲེ་བ་དང་འགག་པ་མི་དམིགས་པའི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀི་དུས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་བ་བ་བས་པ་ཞྲེས་བ་བར་ཤྲེས་
པར་བ་སྲེ། ལུང་དག་ལས་དགྲེ་སོང་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འཕགས་པ་
ཤཱ་རིའི་བུས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བས་ཏྲེ། མདོ་འདི་བཤད་དོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་དྲེ་ིད་དྲེའི་མཐོང་
བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པར་བལྟའོ། །སྲེ་བ་ཟད་དོ། །ཚངས་པར་སོད་པ་བསྙྲེན་ཏོ། །བ་བ་བས་
སོ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་གང་གསུངས་པ་དྲེ་ཡང་བ་བ་བས་པ་འདི་ིད་ཡིན་པར་རིག་
པར་བ་སྲེ། དྲེ་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྲེ་བ་མྲེད་པའོ། །ཅི་སྲེ་ཞྲེས་པ་འདི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བའི་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་མི་དམིགས་པའི་མཚན་ིད་དྲེ་ཁོ་ན་བོར་ཏྲེ། དམིགས་པའི་དངོས་པོ་རང་གི་མཚན་
ིད་ཀི་ངོ་བོ་ཞིག་ཡོད་པར་ཡོངས་སུ་རོག་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དྲེ་
ངྲེས་པར་དྲེས་བྲེ་བག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གཅད་དགོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ངོ་བོ་གཞན་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པས་དངོས་པོའ་ི
ངོ་བོ་གཞན་ཡོངས་སུ་གཅད་པར་མི་ནུས་སོ། །སོན་པོའ་ི ངོ་བོ་ཤྲེས་པས་སྲེར་པོ་ཡོངས་སུ་གཅོད་མི་ནུས་པ་
དྲེ་བཞིན་དུ་འདི་ལ་ཡང་། ཆོས་ཤྲེས་དྲེ་ཡི་འོག་ཏུ་ནི། །འདི་ལ་བྲེ་བག་དབྲེ་ཡོད་ན། །ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་དངོས་ལ་
ཡང་། །གང་གིས་སྲེ་བར་རྣམ་བརགས་པ། །རྣམ་པར་མི་མཁས་དྲེ་ཡིས་ནི། །རྲེན་ལས་བྱུང་བའི་དོན་མ་
མཐོང་། །དྲེ་ལ་ཆོས་ཞྲེས་བ་བའི་ས་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བའོ། །དྲེ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་
ངོ་བོ་ི་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏྲེ། མདོ་སྲེ་ལས་ཀང་སུས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དྲེས་ཆོས་མཐོང་
ངོ་ཞྲེས་ཇི་སྐད་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དྲེ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐ་མི་དད་པའི་
རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་ཤྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཤྲེས་པའོ། །ཆོས་ཤྲེས་པས་རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་སྲེ། དྲེ་ཡང་བསན་བཅོས་ལས། གང་དང་གང་དག་རྲེན་འབྱུང་
བ། །དྲེ་དག་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཞི། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་སྲེ་བ་དང་། །སྲེས་པ་ིད་ནི་ཞི་བའོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡིན་
ནོ། །འདི་ལ་སྲེས་པར་གྱུར་པ་དང་། སྲེ་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྲེ་བ་མྲེད་པ་གང་ཡིན་པ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བའི་དོན་དུ་གསུངས་སོ། །སྡུག་བསལ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྲེས་
པའོ། །གང་གིས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྲེ་བ་མྲེད་པ་དྲེ་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྲེ། གིས་ཀ་ཡང་མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །འདི་ལྟར་ཡང་། འཁོར་བ་ལས་ནི་མྱ་ངན་འདས། །བྲེ་བག་དབྲེ་བ་ཅུང་ཟད་མྲེད། །མྱ་ངན་འདས་ལས་
འཁོར་བ་ཡང་། །བྲེ་བག་དབྲེ་བ་ཅི་ཡང་མྲེད། །མྱ་ངན་འདས་ཀི་མཐའ་འདི་ནི། །འཁོར་བའི་མཐའ་ཡང་དྲེ་ཡིན་
ཏྲེ། །དྲེ་གིས་ལ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་། །བྲེ་བག་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའང་མྲེད། །ཅྲེས་བ་བ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །མཐའ་ཞྲེས་
བ་བའི་ས་ནི་མཆོག་ཏུ་བྱུང་བའོ། །མཆོག་ཏུ་བྱུང་བ་ཞྲེས་བ་བ་ནི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཞྲེས་བ་སྲེ། བིས་པའི་སྲེ་བོ་
རྣམས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མཐའི་རང་བཞིན་ནི་གིས་ཀ་ཡང་མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྲེ་བ་
མྲེད་པས་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གིས་གཅིག་གོ །དྲེ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་ཁྱད་པར་
མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་ཡང་ཆོས་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་མཐོང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་
མཐོང་བས་ན་སུས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དྲེས་ཆོས་མཐོང་ངོ་། །ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་དང་སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐ་མི་དད་པས་ན་མཐོང་བས་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བའི་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤྲེས་པས་རྲེན་བདྲེན་པ་གསུམ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་དྲེའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་པར་མཐོང་བས་མངོན་པར་རོགས་
པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་དོ། །དྲེ་ལ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤྲེས་པ་སྡུག་བསལ་གི་སྲེ་བ་
མྲེད་པ་དང་འགག་པ་མྲེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་གང་ཡིན་པའི་བདག་ིད་དྲེ་སྡུག་བསལ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་
སོ། །ལས་དང་ོན་མོངས་པའི་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་མྲེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཀུན་འབྱུང་བ་
ཤྲེས་པའོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་འགག་པ་མྲེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་མ་ཡིན་པ་
འདི་ནི་འགོག་པ་ཤྲེས་པའོ། །ལམ་གི་བདྲེན་པ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྲེ་
བ་མྲེད་པ་དང་འགག་པ་མྲེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ལམ་ཤྲེས་པའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཤྲེས་
པས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་བས་སོན་མ་མཐོང་བའི་བལྟ་བར་བ་བ་གཞན་མི་
སིད་དོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་མཐོང་བའི་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔར་ཇི་ལྟར་གཞག སྲེ་པ་ཁ་ཅིག་ནི་མཐོང་བའི་
ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔར་མི་འདོད་ཀི། མངོན་པར་རོགས་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་དག་གི་འདོད་པ་
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དང་བཤད་པ་འདི་མི་འགལ་ལོ། །གང་དག་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔར་འདོད་པ་དྲེ་དག་གི་ལྟར་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུས་
གདུལ་བའི་སྲེ་བོ་ལ་དྲེ་བསན་པས་ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཆར་ཕྱྲེ་སྲེ། ཆ་བཅོ་ལྔར་རྣམ་
པར་གཞག་གོ །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་ལམ་སོམ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་དྲེ་ཅི་ལྟ་བུར་ཐར་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལམ་
རྣམ་པ་གཞན་དག་གིས་དྲེ་ཁོ་ན་ཤྲེས་པ་ལ་འཇུག་པ་གོམས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་འདི་ཡང་ཡོངས་སུ་བརགས་ནས་
རྣམ་པར་གཞག་པ་ིད་དྲེ། དྲེ་ཁོ་ན་ངོ་བོ་གཅིག་པུར་ཟད་དོ། །ཅི་སྲེ་ཁྱད་པར་དུ་དབྲེ་བའི་རྣམ་པ་དངོས་པོ་
གཞན་ཤྲེས་པ་གཞན་གིས་གཟུང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི། དྲེའི་ཚེ་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་བཅད་པ་ཡོངས་སུ་བཅད་
དགོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཆོས་ཤྲེས་པ་དྲེའི་འོག་ཏུ་བྲེ་བག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གཅད་པར་བ་བ་བྲེ་བག་དབྲེ་བ་ཞིག་ཡོད་
ན་ནི་དྲེའི་དམིགས་པ་གཞན་དུ་བརགས་པས་དྲེས་དྲེའི་ངོ་བོ་བྲེ་བག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གཅད་དགོས་པས་མི་མཁས་
པ་སུས་དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ལ་རང་གི་ངོ་བོར་སྲེ་བར་རྣམ་པར་བརགས་པས་ཀང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བའི་དོན་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྲེ་བ་མྲེད་ཅིང་རོ་གཅིག་པའི་དོན་མི་ཤྲེས་པ་ཡིན་ན་རགས་པ་ས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་ཅི་
སོས། དྲེ་ལྟར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དོན་དྲེ་མཚན་ིད་གཅིག་ཏུ་མཐོང་སྲེ། རིམ་གིས་གོམས་པར་
བས་ནས་མ་རིག་པ་མ་ལུས་པར་འགགས་ཏྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ིད་ལ་དམིགས་པའི་ཤྲེས་
པ་ལ་གནས་པ་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་བ་བ་བས་པ་ཞྲེས་བ་བར་རྣམ་པར་གཞག་སྲེ་
གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྲེ་ཁྱོད་ཀི་གཞུང་ལྟར་ན། ོན་མོངས་ཟད་པའི་དགྲེ་སོང་གི །འཁོར་བ་གལ་ཏྲེ་རྣམ་
བཟོག་ན། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཀང་། །ཅི་ཕྱིར་དྲེ་ཡི་རོམ་མི་བཟད། །གལ་ཏྲེ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་
ོན་མོངས་པ་བཟོག་ན་ལས་ལྡོག་སྲེ། རྒྱུ་དང་རྲེན་དུ་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་འཁོར་བར་འཇུག་
པ་དང་སྲེ་བ་དང་འཆི་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་གཟུགས་ལ་
སོགས་པའི་རྒྱུན་ལྡོག་ན་དྲེ་ལྟ་ན་ནི་དྲེ་རོམ་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་མ་གསུངས་པ་ནི་གཏན་
ཚིགས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རོམ་པ་མ་གསུངས་སོ། །ཞྲེས་འདི་ལ་ཁྱོད་ཀི་ཕུང་པོའ་ི
རྒྱུན་དྲེའི་རོམ་པ་ཐ་མ་བཞིན་དུ་བརོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །མི་མཁྱྲེན་ཏྲེ་མ་གསུངས་སམ་གཞན་ཞིག་གི་
ཕྱིར་མ་གསུངས་ཞྲེས་བ། འདི་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པར་ཁས་ལྲེན་པའི་ཕྱིར་མི་མཁྱྲེན་ནི་
མི་སིད་དོ། །གཞན་ཞིག་གི་ཕྱིར་མ་གསུངས་ཞྲེས་བར་ནི་དྲེ་ཡང་མི་རིགས་སོ། །ཟོ་ཆུན་བརྒྱུད་མོའ་ི འཁྲུལ་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འཁོར་ལྟར་ཐོག་མ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་མ་གསུངས་ཞྲེས་བར་ནི་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་ཟོ་ཆུན་བརྒྱུད་མོའ་ི འཁྲུལ་འཁོར་
ལྟར་ཐོག་མ་མྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་དྲེའི་ཐ་མ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའི་དཔྲེ་ཡང་དྲེ་སྐད་
ཅྲེས་བརོད་པར་བའོ། །ཟད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བཤད་པས་ཐ་མ་ཡོད་པ་སྐད་བ་ན་ནི་དྲེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མི་མཁྱྲེན་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མི་མཁྱྲེན་མི་སིད་པས་རོམ་པ་ཡང་བསན་དགོས་
སོ། །མ་བསན་ན་ཡང་རིགས་པ་འདི་དང་སྦྱར་ན་མྲེད་དུ་མི་རུང་སྲེ་དྲེ་བས་ན། རོམ་པ་ཡོད་ན་ངྲེས་པར་
ཡོང་། །ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན། །རོམ་པ་ཡོད་པར་བརགས་ན་ནི། །འཁོར་བ་ཐོག་མ་ཅན་དུ་འགྱུར་
རོ། །ཐོག་མ་ཡོད་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ན་ནི་རྒྱུ་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་ཁས་བླངས་པས་ལོག་པར་ལྟ་བ་ིད་དུ་འགྱུར་
རོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ལ་ནི་ྲེས་པ་འདི་མྲེད་དོ། །སུ་དངོས་པོ་རྣམས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བའི་འདོད་པ་དྲེ་ནི་དྲེ་དག་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་པར་འདོད་པས་དྲེ་དག་གི་ཐོག་མའམ་ཐ་མ་མྲེད་པས་
ཡོངས་སུ་བརག་པ་མི་ནུས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་གང་འབྱུང་བ། །དྲེ་ལ་སོན་དང་ཐ་མ་
ཅི། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་ཏྲེ་གདོན་མི་ཟ་བར་འདི་ིད་ཁས་བླངས་དགོས་སོ། །གཞན་དུ་ན་ནི་འཁོར་བ་ཐོག་མ་ཅན་
དུ་འགྱུར་བར་ཡང་མ་ཟད་དྲེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྲེ་བ་ན་གཞན་དུ་འགྱུར་མི་སིད་པས་རག་པ་ཁོ་ནར་གྱུར་པར་
བསན་པའི་ཕྱིར། སོན་སྲེས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུར། །ཕྱི་ནས་རབ་ཏུ་ལྡོག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །ངོ་བོ་ིད་
མི་འགྱུར་བས་རག་གོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དངོས་པོ་སྲེ་བ་དྲེའི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཁས་ལྲེན་
ན་ནི། རོམ་པ་ཡོད་ན་ངྲེས་པར་ཡང་། །ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན། །མྲེད་པ་ལས་དངོས་པོ་རྣམས་རྲེན་མི་
རྒྱུ་མྲེད་པ་ཁོ་ན་ལས་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་རྒྱུ་མྲེད་པར་ལྟ་བ་དྲེ་ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་ཡོད་ལ་དྲེ་ཡང་འབྲེལ་
ན་ནི་ཆད་པར་ལྟ་བའི་སོན་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །ནམ་ཞིག་འདི་ལ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་གང་འབྱུང་བ། དྲེ་ལ་སོན་
དང་ཐ་མ་ཅི། །ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བས་འདི་ནི་ངོ་བོ་ིད་
ཀིས་མ་སྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པར། སོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་སྤངས་པས། །འགོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་
སང་། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྒྱུ་མ་སྒྲུབ་པའི་སགས་ཀི་སྦྱོར་བ་ལས་གླང་པོ་ཆྲེ་དང་ར་དང་མི་ལ་སོགས་པ་
འབྱུང་བ་རྣམས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་ན་གླང་པོ་ཆྲེ་ལ་སོགས་པར་སང་སྲེ། དྲེ་དག་ལ་གླང་པོ་ཆྲེ་ཡང་དག་པ་
ལ་སོགས་པ་ལྟར་སོན་དང་ཐ་མའི་རོག་པ་མི་འབྱུང་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་གླང་པོ་ཆྲེ་ཡང་དག་པ་ལ་སོགས་པར་འདོད་
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ཟ་གགས།

པ་རྣམས་ཀང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བས་སོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐར་བརག་པ་མི་རིགས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན། སོན་
དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་སྤངས་པ། །འགོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སང་། །སྲེས་ནས་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་སོད་པར་འགོ་བས་
འགོ་བར་བའོ། །སླུ་བའི་བདག་ིད་པས་སྒྱུ་མ་སྲེ། དྲེའི་ངོ་བོ་ིད་ལ་རོངས་པ་རྣམས་ལ་ལོག་པར་སང་བས་སླུ་
བ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་སླུ་བ་ིད་བསན་པའི་ཕྱིར། །གང་ཚེ་སྒྱུ་མ་བྱུང་ཞྲེ་འམ། །གང་གི་ཚེ་ན་འཇིག་འགྱུར་ཞྲེས། །སྒྱུ་
མ་ཤྲེས་པ་དྲེར་མི་རོངས། །སྒྱུ་མ་མི་ཤྲེས་ཡོངས་སུ་སྐོམ། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་མཁན་གི་
སགས་ཀི་རྲེན་ལས་བྱུང་བའི་བུད་མྲེད་ན་ཆུང་སྒྱུ་ཐབས་རྣམས་ལྲེགས་པར་བསབས་པ་ལྟ་བུ་དབིབས་དང་
སོད་ལམ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་གཞོགས་སྲེགས་ལ་མཁས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིད་
འཕོག་པ་དག་ནི་དྲེའི་ངོ་བོ་ིད་ལ་མི་མཁས་པ་འདོད་པ་ལ་ཞྲེན་པ་རྣམས་ལ་ན་ཆུང་ཡང་དག་པ་བཞིན་དུ་
མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཇི་ལྟར་མི་མཁས་པ་དག་རྣམ་པར་རོག་པ་ལྟར་རང་བཞིན་མྲེད་
དྲེ་དྲེའི་ངོ་བོ་ིད་ལ་མཁས་པ་སྒྱུ་མ་མཁན་ནི་སྒྱུ་མ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་སང་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་དྲེ་ལྟར་
ཡང་རོངས་པའི་སྲེམས་མི་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་སྒྱུ་མ་མཁན་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབོར་པ་མཁས་པ་
རྣམས་ཀིས། སིད་པ་སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་འད་བར། །བློ་ཡིས་མཐོང་བར་གྱུར་ན་ནི། །སོན་གི་མཐའ་འམ་ཕྱི་མའི་
མཐར། །ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་བསད་མི་འགྱུར། །རྣལ་འབོར་པས་སིད་པ་འདུས་བས་མ་ལུས་པ་སྒྱུ་མ་དང་སིག་སྒྱུ་
བ་ལྟ་བུར་བློ་ཡང་དག་པའི་བསམ་པ་སོ་སོ་རང་གི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་མཐོང་ན་དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་ིད་དུ་གང་ཡང་
མི་དམིགས་པས་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ལ་སོན་གི་མཐའ་འམ། ཕྱི་མའི་མཐར་ཡོངས་སུ་བསད་
པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། བློ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་འཕགས་པའི་སྲེ་བོར་ཐམས་ཅད་གཤྲེགས་
ཤིང་རྲེས་སུ་གཤྲེགས་པ་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པའི་ལམ་འདི་བོར་ནས་བདག་ནི་སྒྱུ་མའི་བུད་མྲེད་ལ་མི་མཁས་པ་
དག་བཞིན་དུ། གང་དག་གིས་ནི་འདུས་བས་ལ། །སྲེ་དང་འགག་པར་རྣམ་བརག་པ། །དྲེ་དག་རྲེན་འབྱུང་འཁོར་
ལོ་ཡི། །འགོ་བ་ཤིན་ཏུ་མི་ཤྲེས་སོ། །རང་གི་མཚན་ིད་སྲེ། རང་གི་མཚན་ིད་འགག་གོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་གང་དག་
རང་གི་མཚན་ིད་སྲེ་ཞིང་འགག་པའི་ཚུལ་གིས་འདུས་བས་ཀི་སྲེས་བ་དང་འགག་པ་ཡོངས་སུ་བརག་པ་དག་
གིས་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་ལ་ཐོག་མ་དང་དབུས་དང་། ཐ་མ་དང་བལ་བ་མགལ་མྲེ་
བསྐོར་བ་ལྟ་བུའི་འགོ་བ་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་ཤྲེས་ཏྲེ། འདུས་བས་རང་བཞིན་ཡོད་པ་སྲེ་ཞིང་འཇིག་མི་སིད་པ་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ལ་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་རོག་པས་དྲེ་དག་གིས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅྲེས་
བའོ། །རང་གི་མཚན་ིད་དུ་སྲེ་བར་ཁས་བླངས་ན་ཅིའི་ཕྱིར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་
མ་ཡིན་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ལ། དྲེ་དང་དྲེ་བརྲེན་གང་བྱུང་བ། །རང་བཞིན་དུ་ནི་དྲེ་མ་སྲེས། །རང་བཞིན་དུ་ནི་གང་མ་
སྲེས། །དྲེ་ནི་སྲེས་ཞྲེས་ཇི་སྐད་བ། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །དྲེ་དང་དྲེ་བརྲེན་ཞྲེས་བ་བ་ནི་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་ལྟོས་ཞྲེས་
བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དྲེ་དང་དྲེ་ཞྲེས་བ་བ་སིར་བསྙག་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཚིག་འདིས་ནང་གི་མ་རིག་པ་
ལ་སོགས་པ་དང་ཕྱིའི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་མ་ལུས་པ་དག་འདུ་བྲེད་ལ་སོགས་པ་དང་ཆུའི་
དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་སྲེ་བ་ལ་རྒྱུའི་དངོས་པོར་གནས་པར་གྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་གང་སྲེ་བ་
དྲེ་གལ་ཏྲེ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དྲེ་ཡོད་པར་གྱུར་པས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོའ་ི དུས་བཞིན་དུ་སྲེ་བའི་རྒྱུ་
ལ་མི་ལྟོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྲེ་སྲེ་བ་དྲེ་སོན་རང་གི་ངོ་བོ་མྲེད་ན་ནི་སྲེས་པ་དྲེ་ཡང་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་
ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་མངོན་པས། དྲེ་དང་དྲེ་བརྲེན་གང་བྱུང་བ། །རང་བཞིན་དུ་ནི་དྲེ་མ་
སྲེས། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །ཅི་སྲེ་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མྲེད་ཀང་བླ་སྲེ་ཐ་སྙད་དུ་གཟུགས་སྲེས་སོ། །ཚོར་བ་
སྲེས་སོ་ཞྲེས་བ་བས་སྲེ་བ་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན་ནི་ཀྲེ་མ་ལམ་ལོག་པར་སོང་དུ་གདོན་མི་ཟའོ། །མཁས་
པས་ནི་གཟུ་བོ་ལྟ་བུའི་བློས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་རིགས་པ་སྙམ། རང་བཞིན་དུ་ནི་གང་མ་སྲེས། །དྲེ་ནི་སྲེས་
ཞྲེས་ཇི་སྐད་བ། །སའི་རང་གི་མཚན་ིད་ནི་ཕ་བ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་རང་གི་མཚན་ིད་དུ་མ་སྲེས་པར་སྲེམས་ན་
དྲེ་གཤྲེར་བའི་མཚན་ིད་དུ་སྲེས་ས་ཞྲེས་བརག་ཏུ་ནི་མི་རུང་ན། དྲེ་གཞན་གང་ཅི་ཞིག་ཏུ་སྲེ་བར་བརག དྲེ་
བས་ན་བདག་དང་གཞན་ལས་སྲེ་མི་སིད་པས་སྲེ་བ་མྲེད་གྲུབ་བོ། །དྲེ་ལྟར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་སྲེ་
བ་མི་སིད་པ་ཅི་བསན་ནས། ད་ནི་འགག་པ་མི་སིད་པར་བསན་པར་བཞྲེད་ནས། རྒྱུ་ཟད་པ་ཡི་ཞི་བ་ནི། །ཟད་
ཅྲེས་བ་བར་མངོན་པ་སྲེ། །རང་བཞིན་དུ་ནི་གང་མ་ཟད། །དྲེ་ལ་ཟད་ཅྲེས་ཇི་སྐད་བརོད། །ཅྲེས་བ་བ་སོས་
སོ། །སྲེས་པའི་དངོས་པོ་སྲེ་བ་ཡོད་ན་འཇིག་ལ་དངོས་པོའ་ི གནས་པ་ཡང་རྲེན་གི་ཁ་ན་ལས་ཏྲེ་གནས་པའི་
རྲེན་མྲེད་ན་འཇིག་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་ལྟར་ན་འཇིག་རྲེན་ན་རྒྱུ་ཟད་ནས་ཞི་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་
ཡིན་པ་དྲེ་ིད་ཞི་བ་ཞྲེས་བ་བར་དམིགས་ཏྲེ། གང་ཡང་གནས་པའི་རྲེན་མྲེད་ན་ཟད་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་གནས་
པའི་རྲེན་མྲེད་པ་ལ་རག་ལས་པས་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས། རང་བཞིན་གིས་ནི་གང་
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མ་ཟད། །དྲེ་ལ་ཟད་ཅྲེས་ཇི་སྐད་བརོད། །ཅྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །གལ་ཏྲེ་རང་བཞིན་གིས་ཟད་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་
དྲེ་རྲེན་ལ་ལྟོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ལས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ལས་དང་
ོན་མོངས་པའི་དངོས་པོ་མྲེད་པར་མ་གྱུར་ཀང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་འབད་མི་དགོས་
པར་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །མར་དང་རས་ཡོངས་སུ་མ་ཟད་པར་མར་མྲེ་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་རིགས་ན་དྲེ་ཡང་དྲེ་
ལྟ་མ་ཡིན་པས་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པའི་འགག་པ་མྲེད་དོ། །ཅི་སྲེ་མར་དང་རས་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ནི་མར་མྲེའི་
འཆི་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཇི་ལྟ་ཞྲེ་ན། མར་དང་རས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགགས་ལ་མར་མྲེའི་སྐད་ཅིག་མ་ཐ་མ་དྲེའི་
རིགས་ཀི་མར་མྲེ་སྐད་ཅིག་མ་མ་འོངས་པའི་ལྷན་ཅིག་བྲེད་པའི་རྒྱུ་མྲེད་པས་སྲེ་བའི་ཡན་ལག་གི་དངོས་
པོའམ་གྱུར་པ་མ་འགགས་སོ། །མ་འོངས་པ་ཡང་སྲེ་བའི་རྲེན་མྲེད་པས་མ་སྲེས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་མ་འོངས་པའི་
རྲེན་མྲེད་པས་འདི་ལ་སྲེ་བ་མྲེད་ཅྲེས་བའོ། །སྙམ་དུ་སྲེམས་ན་ཡང་དྲེ་ལྟར་མ་འོངས་པའི་རྲེན་མྲེད་པ་མི་སྲེ་
བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན་ནི་གལ་ཏྲེ་རྲེན་མྲེད་པར་མ་གྱུར་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་མི་སྲེ་བ་
ཡང་རྒྱུ་ིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ནོ་དྲེ་ལྟར་ཁས་ལྲེན་ན་རྒྱུ་ཟད་ནས་ཞི་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཟད་པ་ཞྲེས་བ་བར་
ཁས་བླངས་བ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་འགག་པ་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་དྲེ་དག་གི་འགག་
པ་དྲེ་དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ནམ་མཁའི་མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ར་མ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ན་དྲེ་དག་
ཀང་དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པས་དྲེ་བས་ན་དྲེ་དག་གཅིག་ཏུ་ངྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་ཡང་། འཇིག་རྲེན་ན་རྒྱུ་དང་བཅས་
པ་གགས་པས་དྲེ་དག་ལྟར་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་དྲེ་དག་ཀང་འགག་པ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པ་མྲེད་པའི་
སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེད་པ་ལ་རྒྱུ་ཞྲེས་ཇི་སྐད་དུ་བ་ཞྲེ་ན། ཡོད་པ་ལས་ཀང་རྒྱུ་ཞྲེས་ཇི་སྐད་དུ་བ། ས་
བོན་ཡོད་པའི་དུས་ིད་ན། མྱུ་གུའི་རྒྱུའི་དངོས་པོར་ནི་ཤྲེས་པར་མི་རུང་སྲེ། མྲེད་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ་རྒྱུར་
འགྱུར་རོ། །དཔྲེར་ན་མྲེད་པར་འགྱུར་བའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ིད་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཞན་གི་དྲེ་མ་ཐག་པའི་རྲེན་
དུ་ཁས་བླངས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡོད་པའི་དུས་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཞན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ནི་
བརོད་པར་མི་ནུས་སོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་
གིས་ཀི་གནས་པ་རོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཞན་ནི་མི་སིད་དོ། །ལ་ལ་རྒྱུ་འགགས་མ་ཐག་པ་ནི་འབས་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བུ་སྲེ་བའི་རྲེན་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བ་བར་མི་རིགས་སོ་ཟྲེར་བ་ཡང་ཡོད། དྲེ་བས་ན་མྲེད་པ་ཡང་རྒྱུར་སིད་པས་མྲེད་
པ་རྒྱུར་མི་རུང་ངོ་ཞྲེས་བ་བ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་རྒྱུར་མི་སིད་དོ་ཞྲེ་ན་ཡང་
དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་བརག་ཅིང་ཁས་བླང་བར་མི་བ་སྲེ། འཇིག་
རྲེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུའོ། །འཇིག་རྲེན་ན་ཡང་མྲེད་པ་ལ་རྒྱུ་ཞྲེས་བ་བར་ཡོད་དྲེ། འདི་ལྟར་ཆུ་མྲེད་པས་འབྲུ་མ་
རུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཟན་མྲེད་པས་ངའི་བུ་ཤིའོ། །ཞྲེས་དྲེ་སྐད་དུ་ཆུ་དང་ཟན་མྲེད་པས་འབྲུ་དང་བུ་མ་རུང་བར་
བས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འཇིག་རྲེན་པའི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ལ་འཐད་པ་མྲེད་པས། འཇིག་རྲེན་ན་གགས་པའི་དོན་
རྣམས་ཀང་འཇིག་རྲེན་ན་གགས་པས་རྣམ་པར་གཞག་པར་བ་སྲེ། འཐད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཆུ་ལ་སོགས་པ་
མྲེད་པ་ནི་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཞྲེས་བ་བ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་བས་ན། རྒྱུ་ཟད་པ་ཡིས་ཞི་བ་ནི། །ཟད་ཅྲེས་བ་བར་མངོན་པ་
སྲེ། །ཞྲེས་བ་བ་གྲུབ་བོ། །རྒྱུ་ཟད་པ་ིད་ྲེ་བར་བཟུང་ནས་ཟད་པ་ཞྲེས་བ་བར་རྣམ་པར་གཞག་སྲེ། ཟད་པ་དྲེ་
ནི་རྒྱུ་ཟད་པའི་ས་རོལ་གི་གནས་ན་མི་སིད་ལ་ཟད་ནས་ཡོད་པས་རང་གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་དོ། །གང་
རང་བཞིན་གིས་མ་ཟད་དྲེ་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དྲེ་དག་གཞན་གི་ངོ་བོ་གང་
གིས་ཟད་ཅྲེས་བ་བར་རྣམ་པར་གཞག ཟད་པ་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོའ་ི ཆོས་ནི་ཟད་པའི་ངོ་བོ་ིད་མི་མཐུན་པས་
ཟད་པའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་གཞག་པར་མི་ནུས་སོ། །གང་གི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་འདི་རང་གི་དངོས་
པོས་ཀང་སིད་པ་མ་ཡིན་ལ། གཞན་གི་དངོས་པོས་ཀང་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རྣལ་འབོར་པས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་སྲེ་འཐད་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། དྲེ་ལྟར་གང་ཡང་སྲེ་བ་མྲེད། །གང་ཡང་
འགག་པར་མི་འགྱུར་རོ།། ༈ །།བམ་པོ་གིས་པའོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་གིས་མི་སིད་ན་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ཀྲེ་མ་འདུ་བྲེད་རག་པ་མྲེད། །སྲེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན། །སྲེས་ནས་འགག་
པར་འགྱུར་བ་སྲེ། །དྲེ་དག་ྲེ་བར་ཞི་བ་བདྲེ། །ཞྲེས་དྲེ་སྐད་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ། གལ་ཏྲེ་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་
གིས་མྲེད་དུ་ཟིན་ན་དྲེའི་ཚེ་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ལམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགོ་བའི་མན་ངག་བསན་པར་
མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། བསན་པས་དྲེ་བས་ན། སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་གིས་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་དྲེ་སྐད་གསུངས་མོད་ཀི། དྲེ་གིས་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་
མྲེད་ཀང་འཇིག་རྲེན་འདི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བས་སྦྱོར་བ་མཛད་དྲེ། སྲེ་བ་དང་ནི་འཇིག་པའི་
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ཟ་གགས།

ལམ། །དགོས་པའི་དོན་དུ་བསན་པ་འོ། །དྲེ་བསན་པའི་སོ་ནས་དགོས་པ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་པས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ལམ་བསན་ཏོ། །སྲེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ལམ་གིས་བསན་པའི་དགོས་པ་
གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་བསན་པའི་ཕྱིར། སྲེ་བ་ཤྲེས་པས་འཇིག་པ་ཤྲེས། །འཇིག་པ་ཤྲེས་པས་མི་རག་ཤྲེས། །མི་རག་
ིད་ལ་འཇུག་ཤྲེས་པས། །དྲེས་ནི་ཆོས་ཀང་རོགས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །འདུ་བྲེད་རྣམས་ལ་
ཆགས་པ་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁྱྲེར་དུ་འགོ་བའི་ལམ་བསིབས་ཤིང་འདུག་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་དྲེའི་གྲེན་པོར་རྲེ་ཞིག་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ལམ་བཤད་དོ། །ཇི་ལྟ་ཞྲེ་ན། འདི་ལྟར་སྲེ་བ་ཤྲེས་པས་
འཇིག་པ་ཤྲེས་ཞྲེས་བ་བ་སྲེ། སྲེ་བ་འཇིག་པའི་ར་བར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་པ་ཤྲེས་པ་ལ་འཇིག་པ་དང་མི་
རག་པ་གིས་དོན་གཅིག་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའོ། །ས་གསུམ་གི་མི་རག་པ་ིད་ཀི་མྲེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ནང་དུ་
འདུག་པ་ཁྱིམ་རབ་ཏུ་འབར་བར་ཆུད་པ་བཞིན་དུ་གདོན་མི་ཟ་བར་དྲེ་ལས་འདའ་བར་འདོད་ན་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བའི་ཆོས་ིད་ངྲེས་པར་འབིན་པ་འགྱུར་པ་མ་སྲེས་པ་མ་འགག་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་ན་དྲེས་མཆོག་ཏུ་
ཟབ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བ་བའི་ཆོས་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་བློ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་རིམ་
གིས་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པའི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས། གང་དག་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་། །སྲེ་དང་འཇིག་པ་རྣམ་
སྤངས་པ། །ཤྲེས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་དག་ནི། །ལྟ་གྱུར་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒལ། །སྲེ་བ་མྲེད་པས་དངོས་པོར་ལྟ་བ་
མྲེད། །འཇིག་པ་མྲེད་པས་ཆད་པར་ལྟ་བ་མྲེད་དོ། །སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་མྲེད་ན་རང་གི་མཚན་ིད་མྲེད་པས་རག་
པར་ལྟ་བ་མི་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ལྟར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་མི་དམིགས་ན་ལྟ་བར་གྱུར་
པའི་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྒལ་བ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བར་གྱུར་པ་ིད་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོའོ། །ལྟ་བའི་ཆུ་བོ་ིད་ལྟ་
བར་གྱུར་པའི་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ནོ། །སོང་པ་ིད་ལ་བརོན་པ་དག་ནི་སོང་པ་ིད་མཐོང་བའི་གྲུ་ཆྲེན་པོས་
གདོན་མི་ཟ་བར་དྲེ་ལས་རྒལ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་དག་སོང་པ་ིད་དུ་ལྟ་བས་འཇིག་པ་དྲེ་དག་ནི་རྲེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པའི་མཐའ་གིས་སུ་ལྟུང་བ་དང་བལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་ནུས་ཏྲེ་དྲེ་
དག་གདོན་མི་ཟ་བར། སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་དངོས་བདག་ཅན། །ཡོད་དང་མྲེད་པར་ཕྱིན་ཅི་ལོག །ྲེས་པས་ོན་
མོངས་དབང་གྱུར་པ། །རང་གི་སྲེམས་ཀིས་བསླུས་པར་འགྱུར། །ལས་ཇི་ལྟ་བ་དང་ོན་མོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་སོ་སོར་སྲེ་བས་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོའ །ོ །གང་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བདག་ིད་དུ་གནས་པར་འཛིན་པ་དྲེ་དག་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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དངོས་བདག་གམ། དངོས་པོ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་དག་དངོས་བདག་ཅན་ཏྲེ། བདག་ཏུ་འཛིན་
པས་དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་ནི་དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་དངོས་བདག་ཅན་ཏྲེ། དྲེ་དག་
དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་ྲེས་པ་རང་གིས་ཡོངས་སུ་རོག་པས་བསྲེད་པས་ོན་
མོངས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་དག་དངོས་པོ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ནི་རྲེས་སུ་
ཆགས་པར་འགྱུར། དྲེ་མྲེད་པ་ལ་ནི་ཁོང་ཁོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་སྦྱར་རོ། །ོན་མོངས་
པའི་དབང་དུ་གྱུར་པས་འཇུག་སྲེ། གང་དགྲེ་བ་དང་མི་དགྲེ་བའི་ལས་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ཡོད་ན་འཁོར་བས་དྲེ་ལྟར་
སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་རྣམས་རང་གི་སྲེམས་ཀིས་བསླུས་སོ། །དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་
ཞྲེན་པ་རང་གི་སྲེམས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བརགས་པ་དང་། དངོས་པོའ་ི རང་གི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་མཐོང་བ་བསིབས་ཏྲེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སོ་བཏགས་པས་རང་གི་
སྲེམས་ཀིས་བསླུས་ཏྲེ་བིད་ཅྲེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །སུ་དག་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་གིས་སོང་པ་ིད་བསན་པ་
ལ་གཡང་ས་ལྟ་བུར་མི་སྲེམས་ཤིང་། འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་དོན་དམ་པ། འདི་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་
ཁྱྲེར་དུ་འགོ་བ་ཡིན་པར་ཤྲེས་པ་སླུ་བའི་སྲེམས་ལ་སླུ་བ་ིད་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་ནས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་
ཡིད་མི་རོན་པ་དྲེ་དག་ནི་ངྲེས་པར་འཕགས་པར་གྱུར་པར་བལྟ་སྲེ། དངོས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། །དངོས་
པོ་མི་རག་སླུ་བའི་ཆོས། །གསོག་དང་སོང་པ་བདག་མྲེད་པ། །རྣམ་པར་དབྲེན་པར་རབ་ཏུ་མཐོང་། །བྱུང་བས་
དངོས་པོ་ཞྲེས་བ་སྲེ། །དངོས་པོ་ཞྲེས་བ་བའི་ས་ནི་འདུས་པ་ལ་བའོ། །དངོས་པོ་དྲེ་ཡང་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་ལ་
འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ཡིན་པས་མི་རག་པའོ། །དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་ནི་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པ་ཡིན་ན་གང་གི་ཕྱིར་
བིས་པ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པར་སང་བ་དྲེའི་ཕྱིར་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་སླུ་བས་ན་དངོས་པོ་དྲེ་ིད་
སླུ་བའི་ཆོས་སོ། །རིང་དུ་གནས་པའི་མཐུ་མྲེད་ལ་རང་བཞིན་གིས་མ་ཆུང་བས་གསོག་གོ །ངོ་བོ་ིད་མྲེད་
པའི་ཕྱིར་སོང་པའོ། །བདག་གིས་སོང་པའི་ཕྱིར་བདག་མྲེད་པ་སྲེ། མི་རག་པ་ལ་སོགས་པས་དངོས་པོའ་ི རང་གི་
ངོ་བོ་བསྙད་དོ། །དྲེ་བས་ན་དངོས་པོ་འདི་དྲེ་ལྟར་མཐོང་བས་མཁས་པ་དྲེ་དག་གིས་དབྲེན་པར་མཐོང་
ངོ་། །དབྲེན་ཞྲེས་བ་བ་ནི་སོང་པའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དབྲེན་པ་མཐུན་པའི་ཕྱིར་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་དགོན་པ་རྣམས་ལ་
དབྲེན་པ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་རྣལ་འབོར་པས་དངོས་པོ་དབྲེན་པར་མཐོང་ཞྲེས་བ་བ་ནི་སོང་
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པར་མཐོང་བའི་བར་ལ་བའོ། །དྲེ་དག་དངོས་པོ་ིད་སྐུར་ཏྲེ་དབྲེན་པར་མཐོང་བ་མ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་སོང་པར་
གྱུར་པ་ལ་སོང་པར་མཐོང་ངོ་། །སོང་པ་ིད་བསན་པའི་ཕྱིར་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་བྲེ་བག་རྣམས་སོས་
སོ། །ཡང་ན་དབྲེན་པ་ནི་དི་མ་མྲེད་པ་ཡིན་ན་འདི་ལྟར་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རང་བཞིན་
གིས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་དངོས་པོ་ཡང་རང་གི་རོག་པའི་དི་མས་སྦགས་པའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་
ཀི་འཕགས་པ་རྣམས་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནི་མྲེད་པ་ལ་སོ་མི་འདོགས་པར་དབྲེན་པར་དི་མ་མྲེད་པ་ིད་
དུ་གཟིགས་སོ། །ཡང་ན་འཕགས་པ་རྣམས་དྲེ་ཁོ་ནའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་བཞྲེངས་ནས་དངོས་པོ་ལ་གཟིགས་ན་
དབྲེན་པར་གཟིགས་སོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །འཕགས་པ་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ི་ཚེས་འདི་ལྟར་གཟིགས་
པར་ཡང་མ་ཟད་དྲེ། སོབ་དཔོན་ཡང་རང་གི་ཤྲེས་པ་ལ་བརྲེན་ནས། རིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་ིད་རབ་ཏུ་
རོགས་པས་ཆོས་ིད་ལ་གཅྲེས་པར་འཛིན་པ་ཡང་དག་པར་སྲེས་ཏྲེ། རང་གིས་རིགས་པ་སོན་པ་ན། །གནས་
མྲེད་དམིགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །ར་བ་མྲེད་ཅིང་གནས་པ་མྲེད། །མ་རིག་རྒྱུ་ལས་ཤིན་ཏུ་བྱུང་། །ཐོག་མ་དབུས་
མཐའ་རྣམ་པར་སྤངས། །ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སྙིང་པོ་མྲེད། །དི་ཟའི་གོང་ཁྱྲེར་འད་བ་སྲེ། །རོངས་པའི་གོང་ཁྱྲེར་མི་
བཟད་པ། །འགོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སང་། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །འདི་ལ་བརྲེན་པས་གནས་ཏྲེ། ལོ་ཏོག་རྣམས་ཀི་
རྒྱུར་གྱུར་པ། །ས་གཞི་བཞིན་དུ་གཞི་བྲེད་པའོ། །འདིའི་གནས་མྲེད་པས་གནས་མྲེད་པའོ། །བརྲེན་པར་བ་བས་
དམིགས་པ་སྲེ། ལྡང་མི་ནུས་པ་རྣམས་ལྡང་བར་བྲེད་པའི་འཁོར་བ་བཞིན་ནོ། །འདིའི་དམིགས་པ་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ནོ། །ར་བ་ནི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་སྲེ་དྲེ་ཡང་དྲེ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་སྲེ་བ་དང་། འདས་པ་དང་འཕྲེལ་བའི་རྒྱུ་
སྲེ། དཔྲེར་ན། ཤིང་རྣམས་ཀི་ར་བ་ལྟ་བུའོ། །གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་གནས་པ་མྲེད་པའོ། །གནས་པ་དང་
དམིགས་པ་དང་སྲེ་བའི་རྒྱུ་དང་གནས་པ་མྲེད་པ་འདིས་འགོ་བ་མ་གྲུབ་པ་ིད་དུ་བརོད་དོ། །དྲེ་དག་ནི་དངོས་
པོ་རྣམས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་དྲེ་དག་ཀང་འགོ་བ་མྲེད་པས། དྲེའི་ཕྱིར་འགོ་བ་ནི་ལོག་པའོ། །དྲེ་ལ་གནས་ནི་
སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གོ །དམིགས་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲེ་མཐུན་མཐུན་དུ་སྦྱར་རོ། །ར་བ་ནི་ས་བོན་གི་ཆོས་ཀི་
ཚུལ་གིས་རྒྱུའི་རྲེན་ཏོ། །འདིས་གནས་པར་བྲེད་པས་གནས་པ་སྲེ། དྲེས་སྲེས་པ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་
ཐམས་ཅད་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བས་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་དྲེ། དྲེ་དང་དྲེ་བརྲེན་གང་བྱུང་བ། །རང་གི་དངོས་
པོར་དྲེ་མ་སྲེས། །ཞྲེས་གོང་དུ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕྱིར་གནས་ལ་སོགས་པ་དང་བལ་བའི་འགོ་བ་ནི་ཡོད་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པར་མི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་འགོ་བ་མྲེད་ན་ཇི་ལྟར་དྲེའི་རང་གི་ངོ་བོ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་སུ་དམིགས་ཞྲེ་ན།
འཕགས་པ་རྣམས་ནི་འགོ་བ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་སུ་མི་དམིགས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་འགོ་བ་སོང་པ་ིད་དུ་རོ་གཅིག་
པས་སོང་པ་ིད་ལ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་བས་ན་བིས་པ་མ་རིག་པའི་གིད་ཀིས་ལོག་པ་
ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་ནི་མ་སད་དྲེ་རི་ལམ་རི་པ་བཞིན་དུ་ས་ཚོགས་སུ་དམིགས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར།
མ་རིག་རྒྱུ་ལས་ཤིན་ཏུ་བྱུང་། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་ཏྲེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་དང་། མ་རིག་པ་ཡོང་པས་
འགོ་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་གྲུབ་སྲེ། མ་རིག་པའི་ས་བོན་གི་རྒྱུ་ལས་གྱུར་པ་ངྲེས་སོ། །ཇི་ལྟར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་
གྲུབ་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕྱིར། ཐོག་མ་དབུས་མཐའ་རྣམ་པར་སྤངས། །ཞྲེས་བ་བ་སོན་ཏྲེ་སྲེ་བ་དང་
གནས་པ་དང་འཇིག་པ་དང་བལ་བ་ཞྲེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །འདིའི་ཕྱིར་ཡང་མ་རིག་པའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་
སྲེ། འདི་ལྟར་ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སྙིང་པོ་མྲེད་པའོ། །གལ་ཏྲེ་མ་རིག་པའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ན། དྲེའི་ཚེ་
བརགས་ན་སྙིང་པོ་དམིགས་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་ན་འདུས་བས་ནི་བརགས་ན་ཆུ་ཤིང་གི་ཕུང་པོ་བཞིན་དུ་
སྙིང་པོ་མྲེད་དོ། །གང་སྙིང་པོ་མྲེད་ཀང་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་སང་བ་དྲེ་གཏི་མུག་གི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་
འགོ་བ་ནི་མ་རིག་པའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའོ། །འདིའི་ཕྱིར་ཡང་མ་རིག་པའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་སྲེ། འདི་ལྟར་
དི་ཟའི་གོང་ཁྱྲེར་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་དི་ཟའི་གོང་ཁྱྲེར་ཡང་དག་པ་བཞིན་དུ་སང་ཡང་བརགས་ན་
དྲེ་བཞིན་མ་ཡིན་པས་གོང་ཁྱྲེར་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་བརགས་ན་མ་རིག་པའི་ས་བོན་
གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་འགོ་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དྲེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ངྲེས་པར་རོངས་པའི་གོང་ཁྱྲེར་མི་བཟད་
པ། འགོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སང་། གནོད་པར་བྲེད་པ་བཟོག་པར་དཀའ་བ་དང་། །མུན་པས་བསིབས་པས་རང་
གི་ངོ་བོ་རོགས་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར། འགོ་བ་མི་བཟད་པ་ཞྲེས་བ་བ་སྲེ། མ་རུངས་པ་དང་དབུགས་འབིན་པ་
མྲེད་པའི་གནས་དང་འཇིགས་པར་བྲེད་ཅྲེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དྲེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྣམས་
ཀིས་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་གཟིགས་སོ། །བིས་པ་རྣམས་ཀི་རོངས་པའི་གོང་ཁྱྲེར་གང་ཡིན་པ་དྲེ་འཕགས་པ་རྣམས་
ཀིས་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་གཟིགས་ཏྲེ། མ་རིག་པའི་མུན་པ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདིའི་ཕྱིར་ཡང་འདི་ལྟར་འགོ་བ་
དྲེ་དངོས་པོ་མྲེད་དྲེ་འདི་ལྟར། ཚངས་པ་ལ་སོགས་འཇིག་རྲེན་འདི། །བདྲེན་པར་རབ་ཏུ་གང་བརོད་
པ། །འཕགས་ལ་དྲེ་ཡང་བརྫུན་ཞྲེས་གསུངས། །དྲེ་ལས་གཞན་ན་ཅི་ཞིག་ལུས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མ་གྱུར་པ་གང་
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ཡང་ཡོད་དམ་ཞྲེས་བ་བ་ཚིག་གི་ལྷག་མའོ། །དབང་པོ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དོན་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ནི་འཇིག་
རྲེན་ན་ཚངས་པ་ནི་ཚད་མའོ། །དྲེ་ལྟར་ཚད་མར་གྱུར་པ་དྲེ་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་བདྲེན་པར་སང་
བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་བརྫུན་ནོ་ཞྲེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ིད་
བདྲེན་པ་གཅིག་པུའོ། །ཞྲེས་བསན་པ་ནི་གསུངས་ཏྲེ། འདུས་བས་ནི་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་གཞན་
དག་ལ་སང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་བརྫུན་པར་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འགྱུར། གང་ལ་བརྫུན་པ་ིད་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པ་དྲེ་ལས་
གཞན་ཅི་ཞིག་ལུས་ཞྲེས་བ་བ་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མ་གྱུར་པ་གང་ཡང་མྲེད་ཅྲེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །འདི་ནི་གདོན་
མི་ཟ་བར་ཁས་བླང་བར་བའོ། །གཞན་དུ་ན་གལ་ཏྲེ་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་འཇིག་རྲེན་
འདི་ལ་ལྟ་བ་མཚུངས་པར་གྱུར་ན་ནི་དྲེའི་ཚེ་འཕགས་པ་རྣམས་དང་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་མཚུངས་པ་
ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་དག་མཚུངས་པར་མི་སིད་པར་བསན་པའི་ཕྱིར། །འཇིག་རྲེན་མ་རིག་ལྡོངས་གྱུར་
པ། །སིད་པའི་རྒྱུན་གི་རྲེས་འབང་དང་། །མཁས་པ་སྲེད་དང་བལ་བ་ཡི། །དགྲེ་བ་རྣམས་ལྟ་ག་ལ་མམ། །ཞྲེས་
བ་བ་སྨྲོས་ཏྲེ་མ་རིག་པའི་ལིང་ཏོག་གིས་ཁྲེབས་ནས། བློའ་ི མིག་ལྡོངས་པར་གྱུར་པ་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་
འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། རང་དབང་མྲེད་པར་འགོ་བ་ཐོག་མ་མྲེད་པའི་
འཁོར་བས་འཁོར་བར་འཕངས་པས་གྲུབ་པ་ན་ཤུགས་ཀིས་ལྦུ་བ་འཁོར་བ་ལྟ་བུའི་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་ཆུ་ཀླུང་
ཆྲེན་པོར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རླུང་གིས་དཀྲུགས་ཏྲེ། འཁྲུགས་པས་དགྲེ་བའི་ཕྱོགས་ཀི་གྲུ་ཆག་པ་དགྲེ་བའི་ལས་
ཀི་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པའི་ལྟོང་ཅན་སྲེད་པའི་རྒྱུན་གི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་དང་།
མཁས་པ་ཤྲེས་རབ་ཀིས་དག་པ་བློའ་ི མིང་ཅན་དམ་པའི་ཆོས་བདུད་རིའི་ཁུ་བའི་རྒྱུན་གི་བཏུང་བས་ངོམས་པ་
གཅིག་ཏུ་ཆོས་ཀི་ངང་ཚུལ་ཅན་གི་དགྲེ་བ་རྣམས་དང་། གོང་དུ་སོས་པའི་འཇིག་རྲེན་དུ་མཚུངས་པར་བརག་ཏུ་
ག་ལ་རུང་སྲེ། སང་བ་དང་། མུན་པ་དང་། འཁོར་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མཚུངས་པར་བརག་པ་ནི་མི་
རིགས་སོ། །དྲེ་བས་ན་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྲེན་འཁོར་བའི་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་འགོ་བ་འདི་ནི་
བདྲེན་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་བརྫུན་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་དྲེ་དྲེ་ལྟར་
འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་སྐད་ཅྲེས། རོངས་པའི་གོང་ཁྱྲེར་མི་བཟད་པ། །འགོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སང་། །ཞྲེས་
སོས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་དོགས་པ་སྤངས་ཏྲེ་མོས་པར་བའོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་འགོ་བ་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་སོང་ན་འདི་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དྲེ་ཁོ་ན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མི་བསན་པར་
ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བསན་པ་བདྲེན་པ་མ་ཡིན་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བ། བཤད་པ།
བདྲེན་པ་ིད་ནི་བསན་གི་བརྫུན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་ག་ལས་འོངས། འཇིག་རྲེན་བདྲེན་ཡང་མི་
དགོས་ན་ནི་ཁ་ཅིག་མི་བསན་ཏོ། །བརྫུན་ཡང་དགོས་པ་ཡོད་ན་ནི་ལ་ལ་བསན་དགོས་ཏྲེ་འདི་ལ་ནི་དོན་དམ་པ་
ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་སུ་དགོས་པ་ཡོད་པས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ལ་སོགས་པ་བདྲེན་པ་མ་ཡིན་ཡང་ཡོད་
དོ། །ཞྲེས་ཐོག་མ་ིད་དུ་བསན་པའི་དབང་དུ་བས་ཀི། དྲེ་ཁོ་ན་ཡང་དག་པ་སོང་པ་ིད་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཐོག་
མར་བསན་ན་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །མཐའ་གིས་ཀི་གཡང་ས་མྲེད་པའི་ཆོས་འདི་སྲེ་བོ་བློ་གོས་
མ་བང་བ་ལ་ཐོག་མ་ིད་དུ་བསན་མི་བཟོད་དྲེ། དྲེ་བས་འགོ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པ་ཐབས་ལ་ཁོང་བཟོ་
བས། དྲེ་ིད་ཚུལ་ལ་ཐོག་མར་ནི། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅྲེས་བརོད་པར་བ། །དོན་རྣམས་རོགས་ཤིང་ཆགས་པ་
ནས། །དྲེ་ཡི་འོག་ཏུ་དབྲེན་པ་འོ། །སྲེ་བོ་བློ་གོས་མ་བང་བ་དག་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་སོང་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་ལ་བཙུད་ན་
ཤིན་ཏུ་མགོ་རོངས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་འཕགས་པ་རྣམས་སོང་པ་ིད་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་མི་སོན་ཏྲེ། དངོས་
པོ་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པ་དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་ིད་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀི་འདོད་པའི་དོན་ཡང་དག་
པར་བརོད་པས་བདག་ལ་གཅྲེས་པར་འཛིན་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དྲེ་ཁོ་ན་ཚོལ་བ་ལ་ཐོག་མར་ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ་
ཞྲེས་བརོད་པར་བའོ། །དྲེའི་དངོས་པོ་ནི་དྲེ་ིད་དོ། །བརོད་པར་འདོད་པའི་དོན་སིའི་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་པ་
ཅན་དྲེའི་ཞྲེས་བ་བ་འདི་དང་སྦྱར་རོ། །དངོས་པོ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་སྲེ། གང་གི་རང་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་དྲེའི་
དངོས་པོ་སྲེ། དྲེ་ཁོ་ནའོ། །རང་གི་ངོ་བོའ །ོ །ངོ་བོ་ིད་དོ། །དྲེ་བཞིན་ིད་དོ། །གཞན་མ་ཡིན་པ་ིད་དོ་ཞྲེས་བ་
བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དྲེ་ཁོ་ན་ཚོལ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པས་ན་དྲེ་ཁོ་ན་ཚོལ་བའོ། །དྲེ་ཁོ་ན་ཚོལ་བར་འདོད་པ་
དྲེ་ལ་བླ་མ་ཕན་པར་འདོད་པས་ཇི་སྐད་བརོད་པར་བ་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བརོད་པར་བའོ། །བམ་ཟྲེ་
ཐམས་ཅད་ཅྲེས་བ་བ་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གིས་དང་། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དག་གོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །དྲེའི་ཤྲེས་པ་དང་སྦྱར་ཏྲེ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དང་འདི་ཡོད་པར་བརོད་པར་བའོ། །ཕུང་པོ་ལ་
སོགས་པ་དྲེ་དག་ཀང་ྲེ་བར་བཟུང་སྲེ་དྲེ་དང་འདིའི་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ྲེ་བར་བཟུང་ནས་རིང་པོ་དང་།
ཐུང་ངུ་བཞིན་དུའམ། མར་མྲེའི་འོད་བཞིན་དུ་བསན་ཏྲེ་གྱུར་པ་དྲེ་ལ་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ྲེ་བར་
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བཟུང་བའམ་བརྲེན་པར་ཟད་དོ། །དོན་རོགས་ཞྲེས་བ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འབས་བུ་རྣམས་ཀི་མཐའ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར་དང་། འབས་བུ་རྲེ་རྲེའི་རྲེན་ཀང་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྲེན་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་བརགས་ན་ཐོག་མ་མྲེད་པའི་
འཁོར་བ་བཞིན་དུ་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་མཐའ་མི་མཐོང་བའི་ཕྱིར་འབས་བུའི་རོམ་
པ་ལ་འཇིག་པར་ལྟ་བས་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་གཅིག་བརྒྱུད་པས་བསྒྲུབས་པའི་འབས་བུ་རྲེན་དུ་མ་ལས་བྱུང་བ་གྲུབ་
མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པར་རོགས་ཤིང་། སྲེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་འབད་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། ཤིན་ཏུ་འབད་པས་
བསྒྲུབས་པ་འཇིག་པ་ནི་འབད་པ་མྲེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་རོགས་ནས་འདུས་བས་ཀི་ཆོས་ིད་ལ་སིད་ལུག་
པ། བིས་པ་སྲེ་བོའ་ི སོད་པ་ལ་མངོན་པར་མི་བསོད་པ། སྲེ་བ་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བ། འཇིག་པ་ལ་མི་འཕོད་
པར་འཛིན་པ། འཁོར་བ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་འདོར་བར་འདོད་པ། འཁོར་བ་སྤོང་བར་འདོད་པ། བདག་ལ་
ཆགས་པ་ལྷོད་པར་གྱུར་པས་དྲེ་ལྟར་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་དྲེའི་འོག་ཏུ་དབྲེན་པ་ནི་རིགས་ཀི་ས་རོལ་དུ་ནི་མ་
ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་བས་ན་སོབ་དཔོན་གིས་སོང་པ་ིད་བསན་པ་ཡང་འབས་བུ་མྲེད་པར་མི་འགྱུར། སོབ་མ་
རྣམས་ཀང་སྤོང་བ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པས་ལོག་པར་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་མ་བས་ན་ཀུན་
རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་གིས་རྣམ་པར་གནས་པ་དང་། མི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་སོང་པ་ིད་
བསན་པས་ལོག་པར་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་གྱུར་ན་མི་དགྲེ་བ་སྤང་མི་ནུས་སོ། །མི་མཁས་པའི་བློ་ཅན་
དག་འགོ་བ་འདིའི་སོང་པའོ། །སྙམ་དུ་འཛིན་ཞིང་འདི་ནི་སོང་པ་ིད་ན་འདིས་ཅི་ཞིག་བ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་བསྒྲུབ་
པར་བ་བའི་དགྲེ་བའི་ལས་ལ་མི་སོ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་འདི་ཡང་སོ་གཤོག་མ་སྲེས་པའི་བ་རང་གི་ཚང་
བོར་ནས་འཕུར་བ་བཞིན་དུ་བརག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་སོ་སོ་རང་གིས་རོགས་པ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། རྣམ་
པར་དབྲེན་དོན་མི་ཤྲེས་ལ། །ཐོས་པ་ཙམ་ལ་འཇུག་བྲེད་ཅིང་། །གང་རྣམས་བསོད་ནམས་མི་བྲེད་པ། །སྲེས་བུ་
ཐ་ཤལ་དྲེ་དག་བརག །འཇིག་རྲེན་པ་ིད་ཀི་དོན་དམ་པ་ལ་གནས་ཏྲེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྣམ་པར་བང་བའི་
ཕྱོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་སོང་པ་ིད་ཀི་དྲེ་ཁོ་ན་སོ་སོ་རང་གིས་རོགས་པ་ན་བསོད་ནམས་དང་བསོད་
ནམས་མ་ཡིན་པ་མི་བ་བ་ནི་རིགས་སོ། །གང་དག་སོང་པ་ིད་སོ་སོ་རང་གིས་རོགས་པ་མྲེད་པར་སོང་པ་ིད་
ཀི་ས་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་བ་བ་བས་པ་རྣམས་ཀི་སོད་པ་ལྟར་རྲེས་སུ་འཆོས་པ་ནི་མི་དགྲེ་བའི་ལས་ིད་ལ་
ཞུགས་པ་ཡིན་གི། དགྲེ་བ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་གདོན་མི་ཟ་བར་སོ་གཤོག་རོགས་པའི་བའི་ཚུལ་བིའུ་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཕྲུག་སོ་གཤོག་མ་སྲེས་པས་བ་བ་བཞིན་དུ་ོན་མོངས་པའི་མཐར་འགྱུར་རོ། །ཆུ་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་སྐོམ་པ་མི་
ཕྱྲེད་ལ། ཟས་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་བཀྲེས་པ་མི་ཕྱྲེད་དྲེ། དྲེ་བསན་ན་དྲེ་དག་ཕྱྲེད་པ་བཞིན་དུ་འདི་རོགས་ནས་
སྲེས་བུ་ཐ་ཤལ་དྲེ་དག་བརག་གོ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །གཅིག་ཏུ་མི་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་པས་དྲེ་དག་ནི་སྲེས་བུ་ཐ་ཤལ་
ལོ། །དྲེ་ལྟར་དྲེའི་ྲེས་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བཞྲེད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ན་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་
བདྲེན་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མ་མས་པའི་དོན་རྲེ་ཞིག་ཐོག་མ་ིད་དུ། ལུས་ཀི་འབས་བུ་ཡོད་པ་དང་། །འགོ་བ་
རྣམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་བརོད། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་གང་ལ་གནས་ནས་ལས་རྣམས་བྲེད་ཅིང་དྲེའི་འབས་བུ་ཡང་ཟ་
བའི་འགོ་བ་ལྔ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་སོ། །དྲེའི་འོག་ཏུ་དྲེ་དག་གི་འདི་བདྲེན་ནོ་སྙམ་དུ་མངོན་པར་
ཞྲེན་པ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལུས་ཀི་མདུད་པ་འདིའི་གྲེན་པོར། དྲེ་ཡི་རང་བཞིན་ཡོངས་ཤྲེས་དང་། །སྲེ་བ་མྲེད་
པ་དག་ཀང་བསན། །འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་
པའོ། །དྲེའི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ལམ་དང་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ལམ་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཐོབ་པར་བ་བ་ཡང་བསན་ཏོ། །དྲེ་བས་ན་འདི་ལྟར་གི་གའི་བདག་ིད་བསན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདི་ལ་
དགོས་པའི་ཆྲེད་དུ་བསན་པ་ནི་གང་དོན་གི་ཆྲེད་དུ་བསན་པ་ནི་གང་ཞྲེ་ན། འདི་ལ་དཔྱད་ན་གཏན་ལ་དབབ་ཏུ་
རུང་སྲེ། དགོས་པའི་དབང་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས། །ང་དང་ང་ཡི་ཞྲེས་གསུངས་ལྟར། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་
རྣམས། །དྲེ་བཞིན་དགོས་པའི་དབང་གིས་གསུངས། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་
སྤངས་པ་ཡིན། ཡང་བརོད་པར་བཞྲེད་པའི་དོན་གི་སོ་ནས་བསན་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་གི་ཆྲེད་དུ་ང་དང་ངའི་
ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཕུང་པོ་དང་སྲེ་མཆྲེད་དང་ཁམས་རྣམས་གསུངས་ཏྲེ།
དྲེའི་རྣམ་པར་དབྲེ་བ་བསན་པ་མྲེད་པར་འཇིག་རྲེན་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་ཞུགས་པའི་ཐབས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་
དགོས་པའི་དབང་དུ་ཕུང་པོ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་དང་། ཁམས་རྣམས་བཤད་ཀི་དྲེ་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་ནི་མ་ཡིན་པར་
འདི་ཇི་ལྟར་ཤྲེས་པར་ནུས་པ་འདི་ནི་འཐད་པ་དང་ལུང་གིས་ངྲེས་པར་རུང་སྲེ། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་འཐད་པའི་དབང་
དུ་བས་ནས། འབྱུང་བ་ཆྲེ་ལ་སོགས་བཤད་པ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་སུ་ཡང་དག་འདུ། །དྲེ་ཤྲེས་པས་ནི་འབལ་
འགྱུར་ན། །ལོག་པར་རྣམ་བརགས་མ་ཡིན་ནམ། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་དམིགས་པ་གང་གི་
རྣམ་པ་འཛིན་ཅིང་སྲེ་བའི་དམིགས་པ་དྲེ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་རྣམ་པ་ྲེ་བར་བསྒྲུབས་པའི་རང་གི་དངོས་པོ་
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ཟ་གགས།

ཐོབ་ནས་དངོས་པོའ་ི དོན་གི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པར་ཡོངས་སུ་བརགས་སོ། །རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་ལ་འགའ་ཞིག་གི་རྣམ་པར་མ་བཞག་པ་ལ་ནི་འཇིག་རྲེན་གིས་ཡོད་པ་ིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་མི་ནུས་
ཏྲེ། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་
བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྲེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པའི་རྣམ་པའི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་གང་དང་གང་བཤད་པ་ཅི་ཡང་རུང་བ་
དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་ཡང་དག་པར་འདུ་ཞིང་ཁོངས་སུ་ཆུད་དོ། །གང་གི་ཚེ་རྣལ་འབོར་པས་
ཡོད་པ་མྲེད་པ་ཡིན་པའི་དོན་སོ་འདོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་ཚངས་པ་དྲེ་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་
མཐོང་ཞིང་རང་བཞིན་གིས་སྲེ་བ་མྲེད་པར་མཐོང་བ་དྲེའི་ཚེ་ངྲེས་པར་དྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་གནས་པའི་སྲེམས་
རང་གི་ངོ་བོས་སྲེ་བ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པས་དྲེས་བསྲེད་པ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་མ་ལུས་པ་དག་ཀང་
གཟུགས་འགགས་ན་གཟུགས་བརན་འགགས་པ་བཞིན་དུ་འབལ་བར་འགྱུར་ན། དྲེ་ལྟ་བུ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་
གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ལོག་པར་རྣམ་པར་བརགས་པ་ིད་མ་ཡིན་ནམ། དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་
པ་དྲེ་དག་ནི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་རྒྱུས་ཡོད་པ་ིད་དྲེ་མྲེད་ན་ཡོད་པས་ངོ་བོ་ིད་དུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་
ལ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་གི་དབང་དུ་བསན་པར་ངྲེས་སོ། །རྲེ་ཞིག་དྲེ་
ལྟར་རིགས་པས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དགོས་པའི་དབང་དུ་བསན་པར་ཤྲེས་པར་བས་ནས། ད་ནི་ལུང་གིས་
ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་བརྫུན་པ་ིད་དུ་བསན་པས་དགོས་པའི་ཆྲེད་དུ་བརོད་པར་བསན་པའི་ཕྱིར། མྱ་ངན་འདས་
པ་བདྲེན་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་རྣམས་གསུངས་པ། །དྲེའི་ཚེ་ལྷག་མ་ལོག་པ་ཞྲེས། །མཁས་པ་སུ་
ཞིག་རོགས་མི་བྲེད། །ཅྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགྲེ་སོང་དག་འདི་ལྟ་སྲེ། མི་སླུ་བའི་ཆོས་
ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདི་ནི་བདྲེན་པའི་མཆོག་གཅིག་ཏུའོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ལུང་འདིས་དོན་གིས་ན་ཤྲེས་
རབ་ཅན་སུ་ཞིག་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་བརྫུན་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་འགྱུར། གང་གི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་དང་།
སྲེ་མཆྲེད་དང་། ཁམས་དྲེ་དག་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟར་རིགས་པ་དང་། ལུང་གིས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་
པ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་ངྲེས་པར། ཇི་སིད་ཡིད་ཀིས་རྣམ་གཡོ་བ། །དྲེ་སིད་བདུད་ཀི་སོད་ཡུལ་ཏྲེ། །འཕགས་པའི་
ཤྲེས་རབ་ཀི་དབང་པོའ་ི སོག་གི་བར་ཆད་བྲེད་པས་བདུད་དྲེ་དྲེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་གིས་ཆྲེན་པོ་པ་ཕྱིན་ཅི་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ལོག་བཞིའི་བློན་པོ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པའི་འཁོར་གིས་རག་ཏུ་འཁོར་
བ། འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་སྲེ་བོ་མཐའ་དག་གིས་ས་མ་བབ་པ། སོད་པ་བཟང་པོ་མ་ཡིན་པ་ཞུགས་པའི་རྲེས་སུ་
སོང་བ། འཁོར་བ་པའི་སྲེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་འཕྲེལ་བར་བྲེད་པ་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཡིན་ཏྲེ་ཚུལ་བཞིན་མ་
ཡིན་པས་དངོས་པོ་ལ་རྣམ་པར་རོག་ན་མ་རིག་པའི་ཡུལ་ལས་མི་འདའ་བ་ིད་དུ་མངོན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་དྲེ་
བདུད་ཀི་སོད་ཡུལ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་སྲེ་བ་མྲེད་ན་ཡིད་འཇུག་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་བདུད་ཀི་ཡུལ་ིད་མྲེད་
པར་འགྱུར་བས། དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་འདི་ལ་ཡང་། །ྲེས་པ་མྲེད་པར་ཅིས་མི་འཐད། །འདི་ཞྲེས་བ་བ་ནི་དྲེའི་ངོ་བོ་ིད་
སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ཡིན་པར་སོན་ཏྲེ། དྲེའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕྱིར་ྲེ་བར་གྱུར་པས་ྲེ་བ་མངོན་
སུམ་གི་ཚིག་འདིས་འདི་ལ་ཞྲེས་བ་བ་བསན་ཏོ། །འདིའི་ཕྱིར་ཡང་ངོ་བོ་ིད་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ན་
ངོ་བོ་ིད་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོད་ན་ནི་ཡོད་ལ་མྲེད་ན་ནི་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་
ལྟར་བསན་པའི་ཕྱིར། མ་རིག་རྲེན་གིས་འཇིག་རྲེན་ཞྲེས། །འདི་ལྟར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུང་། །དྲེའི་
ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་འདི་དག་ཀང་། །རྣམ་པར་རོག་པ་ཅིས་མི་འཐད། །ཅྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །གང་གི་རྲེན་མ་རིག་པ་
ཡིན་པ་དྲེ་མ་རིག་པའི་རྲེན་ལས་བྱུང་བ་སྲེ་འཇིག་རྲེན་ནོ། །འཇིག་རྲེན་ནི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་
སོ། །དྲེ་ལ་མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྲེད་རྣམས། འདུ་བྲེད་ཀི་རྲེན་གིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་
སོགས་པ་འདིས་འདི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འཇིག་རྲེན་འདིའི་རྲེན་ནི་མ་རིག་པའོ་ཞྲེས་བསན་པ་དྲེའི་
ཕྱིར། རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་མྲེད། །རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་རས་ལ་སོགས་པའི་རྲེན་ནི་མུན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་བས་
ན་མ་རིག་པ་རྲེན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། འཇིག་རྲེན་རྣམ་པར་རོག་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འཐད་དྲེ། འཇིག་རྲེན་རྣམ་པར་རོག་
པ་ཙམ་དུ་འཐད་པ་ིད་དོ་ཞྲེས་བ་བར་དགོངས་སོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་ནི་རྣམ་པར་རོག་པའོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་
ཙམ་དུ་ཟད་པས་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་སྲེ། རྣམ་པར་རོག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །རང་གི་ངོ་བོ་
གྲུབ་པ་མྲེད་པས་མུན་ཁུང་ན་མིའི་ཚུལ་དུ་ཡོངས་སུ་རོག་པ་འབྱུང་བ་ལྟར་འཇིག་རྲེན་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པ་ཙམ་
དུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །དྲེ་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོད་ན་འཇིག་རྲེན་ཡོད་པར་ཅི་བསན་ནས། ད་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མྲེད་
ན་མྲེད་པར་བསན་པའི་ཕྱིར། མ་རིག་འགགས་པར་གྱུར་ན་ནི། །གང་རྣམས་འགག་པར་འགྱུར་བ་རྣམས། །དྲེ་
དག་མི་ཤྲེས་ཀུན་བརགས་པར། །ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་གསལ་མི་འགྱུར། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །སང་བ་བྱུང་ན་མུན་
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ཟ་གགས།

ཁུང་ན་མྲེའི་ཚུལ་དུ་སང་བ་མི་དམིགས་པ་བཞིན་དུ་རིག་པ་བྱུང་ན། གང་ལོག་པ་དྲེ་ངྲེས་པར་མི་ཤྲེས་པས་
ཡོངས་སུ་བརགས་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ིད་དུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་གནས་སོ། །འདིའི་ཕྱིར་ཡང་འཇིག་རྲེན་དངོས་པོ་
མྲེད་དྲེ། གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ིད་བསན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་ཡོད་པ་
ལས་གང་བྱུང་ཞིང་། །རྲེན་མྲེད་པར་ནི་གནས་པ་མྲེད། །རྲེན་མྲེད་ཕྱིར་ཡང་འཇིག་འགྱུར་བ། །དྲེ་ནི་ཡོད་པར་
ཇི་ལྟར་ཤྲེས། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་ངོ་བོ་ིད་དུ་གྲུབ་ན་ནི་དྲེའི་ཚེ་རང་བཞིན་གིས་ངོ་བོར་
གྲུབ་པ་ཡོད་པས་རྒྱུ་དང་རྲེན་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། རྒྱུ་དང་བཅས་ལས་འབྱུང་བར་ཡང་མི་
འགྱུར་ཏྲེ། ངོ་བོ་ིད་ནི་བས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་པ་ཡང་རྲེན་ལ་རག་ལས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ངོ་བོ་
ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡོད་ན་གཞན་དུ་འགྱུར་མི་སིད་དྲེ། འདི་ལྟར་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སྤང་བའི་ཕྱིར་གནས་པའི་
རྲེན་བཙལ་བ་ནི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གནས་པའི་རྲེན་ལ་རག་ལས་པ་དྲེ་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ངོ་
བོ་ིད་མྲེད་པར་གྲུབ་པ་ཡང་རིགས་སོ། །གང་ངོ་བོ་ིད་དུ་གྲུབ་པ་དྲེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་མི་འགྱུར་བས་གནས་
པའི་རྲེན་མྲེད་ཀང་ལྡོག་པ་མི་རིགས་སོ། །གང་གནས་པའི་རྲེན་མྲེད་ན་ལྡོག་པ་དྲེ་ནི་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་
ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་འོས་སོ། །གང་དྲེ་ལྟར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་དྲེ་གཞན་གིས་ཇི་ལྟར་
ཡོད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་རྒྱུ་མྲེད་པས་དྲེ་ཡོད་པ་ིད་དུ་མི་རིགས་སོ་ཞྲེས་བ་བར་དགོངས་སོ། །མུ་སྲེགས་
ཅན་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མི་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་
གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་དང་མི་འགལ་བས། གལ་ཏྲེ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་
རྣམས། །དངོས་ལ་ཞྲེན་པར་གནས་པ་ནི། །ལམ་དྲེ་ིད་ལ་གནས་པ་སྲེ། །དྲེ་ལ་ངོ་མཚར་ཅུང་ཟད་མྲེད། །གངས་
ཅན་གིས་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་ཡོན་ཏན་སྙིང་སོབས་དང་། རྡུལ་དང་མུན་པ་གསུམ་རག་པར་ལོབས་ལ།
བྲེ་བག་པས་ཀང་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་ས་དང་། ཆུ་དང་མྲེ་དང་རླུང་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡན་ལག་ཅན་མ་
ལུས་པའི་དངོས་པོ་རོམ་པ་རག་པ་ིད་དུ་ལོབས་ནས་རག་པའི་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ལ་
ཞྲེན་པར་གནས་པ་དང་ངོ་བོ་ིད་བཟུང་ནས་གནས་པ་དྲེ་ལ་ནི་བློ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་དག་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན་པ་
ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྲེ་ཡ་མཚན་དུ་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདི་ལྟར་མི་སིད་པའི་
དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་ན་ངོ་མཚར་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །སིད་པའི་དངོས་པོ་ལ་བརན་པ་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཏྲེ། དྲེ་རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་ཡོད་པར་བསན་པ་སོན་ཞིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་ནི་ངོ་
མཚར་གི་རྒྱུ་མྲེད་པས་ངོ་མཚར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པར་རིགས་སོ། །བྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། མདོ་སྲེ་པ་དང་།
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་གྲུབ་པས་མཐའ་ལས་ཡོད་པ་མི་སིད་པ་ཡོངས་སུ་སོན་པ་ནི་བློ་མཆོག་དང་ལྡན་
པ་དག་ལ་མཆོག་ཏུ་ངོ་མཚར་བསྲེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་དག་ལ། སངས་རྒྱས་ལམ་ལ་བརྲེན་ནས་ནི། །ཐམས་ཅད་
མི་རག་སྨྲ་བ་རྣམས། །རོད་པ་ཡིས་ནི་དངོས་པོ་ལ། །ཆགས་གནས་གང་ཡིན་དྲེ་རད་དོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ལམ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་འདུ་བྲེད་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་རག་པའོ། །ཞྲེས་དྲེ་སྐད་ཁས་ལྲེན་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པར་སོན་པར་
འདོད་པ་དྲེ་སོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་རོད་པར་བྲེད་ཅིང་དྲེ་མི་སིད་པའི་དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པ་ནི་ངོ་མཚར་ཆྲེ་བས་
དྲེ་རད་དུ་གྱུར་པའོ། །ངོ་མཚར་ཆྲེ་བ་དྲེ་ཡང་འཇིག་རྲེན་ན་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་པས་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞྲེས་བའོ། །དྲེ་
ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་རག་པར་སྨྲ་བ་ལ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ལམ་ཁས་ལྲེན་པར་གྱུར་ཀང་དངོས་
པོའ་ི ངོ་བོ་ིད་སོན་ཅིང་རོམ་པར་གནས་པ་ནི་ར་དམུ་རྒོད་བོང་བུའི་སོད་པ་ལྟར་བཅོས་པ་བཞིན་དུ་མཁས་པ་
དག་ལ་རབ་ཏུ་ངོ་མཚར་དུ་འགྱུར་རོ། །ཕྱག་བ་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཚིག་
བཞིན་དུ་རད་དུ་བྱུང་བའི་ས་བསོད་པའི་ཚིག་འདི་ཡང་བསིང་བ་ཡིན་ནོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཁས་
ལྲེན་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལམ་ལ་བརྲེན་པ་དག དྲེ་ནི་འདི་ཞྲེས་གང་དག་ལ། །བརགས་ན་རབ་ཏུ་མི་དམིགས་
ན། །བདྲེན་པ་དྲེ་ནི་འདི་འོ་ཞྲེས། །རོད་པས་མཁས་པ་སུ་ཞིག་སྨྲ། །འདི་ལྟར་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་དང་། རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་དང་། འདུས་བས་གཞན་ཐམས་ཅད་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་
པའོ། །གང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་པ་དྲེའི་མཚན་མ་དམིགས་སུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་དྲེ་ནི་འདིའོ། །ཚོར་བ་
དྲེ་ནི་འདིའོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནི་འདིའོ། །འདུས་བས་གཞན་དྲེ་ནི་འདིའོ་ཞྲེས་བློ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་
སང་སྲེ། དྲེ་ལྟར་གང་གིས་ཀང་བྲེ་བག་ཏུ་མི་སང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་འདིའོ་ཞྲེས་གཞན་ལ་བསན་པར་མི་ནུས་
སོ། །གང་བསན་པར་མི་ནུས་པ་དྲེ་ལ་ཤྲེས་རབ་ཅན་དག་རོད་པ་སྨྲ་བ་ནི་མི་རིགས་སོ། །རོད་པ་ཞྲེས་བ་བ་ནི་
གང་ལ་བདག་གི་ཕྱོགས་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་གི་ཕྱོགས་གཞིག་པའོ། །དྲེ་ལྟར་དངོས་པོ་གང་ཡང་མི་དམིགས་
ན་རང་གིས་ཁས་བླངས་པ་དངོས་པོ་བདྲེན་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་འདིའོ་ཞྲེས་བསན་པར་བ་བ་དྲེ་ཅུང་ཟད་ཀང་
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ཟ་གགས།

ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། གཞན་གིས་ཁས་བླངས་པའི་དངོས་པོ་བརྫུན་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་འདིའོ་ཞྲེས་བསན་
པར་བ་བ་དྲེ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། དྲེ་ལྟར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དོན་རང་བཞིན་
གིས་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་དོན་དུ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་གིས། མ་བརན་པར་ནི་གང་
དག་གིས། །བདག་གམ་འཇིག་རྲེན་མངོན་ཆགས་པ། །རག་དང་མི་རག་སོགས་ལྟ་བས། །ཀྲེ་མ་དྲེ་དག་འཕོགས་
པ་ཡིན། །གང་དག་ཕུང་པོ་ལྔ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བདག་ཏུ་མི་འདོགས་ཀི།
སྲེམས་རང་གི་མཚན་ིད་དུ་གྲུབ་པ་ལ་བདག་གོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དྲེ་དག་གདོན་མི་ཟ་བར་ལྟ་བའི་ཆུ་བོ་
ཆྲེན་པོས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལས་དྲེད་ཅིང་ཁྱྲེར་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་སྲེམས་ངོ་བོ་ིད་
དུ་གྲུབ་པར་འདོད་ན་ཡང་ན་ནི་རག་པར་འགྱུར། ཡང་ན་ནི་མི་རག་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རག་པར་འགྱུར་ན་
དྲེའི་ཚེ་ཐྲེར་ཟུག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏྲེ་མི་རག་ན་དྲེའི་ཚེ་ཆད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏྲེ། བྱུང་ནས་མྲེད་པར་གྱུར་པ་
ནི་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་དྲེ་དག་ཀྲེ་མ་ལྟ་བས་འཕོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཀྲེ་མ་ཞྲེས་བ་བའི་ས་ནི་སྨྲྲེ་
སགས་འདོན་པའམ་ངྲེས་པར་རིག་པར་བའོ། །དྲེ་ལྟར་འཇིག་རྲེན་ཞྲེས་བ་བ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རང་གི་མཚན་ིད་
ཀིས་གྲུབ་པར་འདོད་ན་ཡང་མཐུན་པར་སོན་དུ་འགྱུར་བར་སྦྱར་རོ། །ཡང་ན་འདི་ནི་དོན་གཞན་ཏྲེ། གངས་ཅན་
ལ་སོགས་པ་གང་དག་མ་བརྲེན་པར་བདག་རག་པ་དང་། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་རྲེན་ཡང་རང་བཞིན་གི་བདག་ིད་དང་། རང་བཞིན་ཡང་འགྱུར་བ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཞྲེན་ལ་འགྱུར་བའི་ཚོགས་ནི་ལྡོག་པར་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ནི་གཞན་དུ་འདོད།
ཀྲེ་མ་དྲེ་དག་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་རག་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་བ་རྣམས་ཀིས་འཕགས་པར་འགྱུར་
རོ། །རང་གི་སྲེ་པ་གང་དག་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་བདག་བརྲེན་པར་ཁས་ལྲེན་ཀང་རས་སུ་ཡོད་པ་ིད་དུ་ཞུགས་པ་
དང་གང་དག་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྲེད་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དང་རྲེན་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་ལ་སོགས་པ་རས་སུ་ཡོད་པ་ིད་དུ་བརོད་པ་དྲེ་དག་ཀང་དྲེ་བཞིན་དུ་ལྟ་བ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་
བསན་པའི་ཕྱིར། གང་དག་བརྲེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། །ཡང་དག་ིད་དུ་འགྲུབ་འདོད་པ། །དྲེ་དག་ལ་ཡང་རག་
སོགས་ཀི། །སོན་དྲེ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །ཇི་ལྟར་བདག་དང་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་
དོན་ཡོད་པ་དང་། མྲེད་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་རག་པ་དང་། ཆད་པའི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རོ། །ཇི་སྐད་སོས་པའི་ལྟ་བ་དག་བསལ་ནས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་
ན། གང་དག་བརྲེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། །ཆུ་ཡི་ཟ་བ་ལྟ་བུར་ནི། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ལོག་མིན་པར། །འདོད་པ་
དྲེ་དག་ལྟས་མི་འཕོགས། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མྲེད་པ་ཡིན་ན། དྲེ་དག་ངོ་བོ་ིད་
ཀིས་མྲེད་པས་ངོ་བོ་ིད་གཞན་དུ་འགྱུར་མི་སིད་དྲེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མྲེད་པ་ནི་ཕྱིས་ཡོད་པར་མི་རུང་ངོ་། །རྒྱུ་
དང་རྲེན་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་གང་ཡང་སྲེ་མི་སིད་པ་དང་རྒྱུ་དང་རྲེན་རྣམས་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་
མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏྲེ་ྲེས་པ་དྲེ་ཡོངས་སུ་སྤང་
བར་འདོད་དྲེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པར་ཁས་ལྲེན་ན་ཡང་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་རྲེན་རྣམས་
ཀིས་ཀང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་རྲེན་རྣམས་ཀང་དགོས་པ་མྲེད་པས་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟ་ན་
ཡང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་འགལ་ན་རྣམ་
པར་གཞག་པ་ཐམས་ཅད་ཞིག་པར་འགྱུར་རོ། །བོང་བུའི་རྭ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་ཡང་མི་དམིགས་
པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་ཁམས་དང་འགོ་བ་དང་། སྲེ་གནས་དང་། རིགས་དང་། རུས་དང་། ཆོ་རིགས་དང་།
ཁ་དོག་དང་། གཟུགས་དང་། སོབས་དང་། བློ་དང་། དབང་པོ་སོ་སོ་ཐ་དད་པའི་འགོ་བ་དང་། འགོ་བ་མ་ལུས་
པའི་རྲེན་ཕྱི་རོལ་གི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་དང་། གསྲེར་དང་། དངུལ་དང་། ཨནྜ་ནི་ལ་དང་། ཤྲེལ་
དང་། པདྨ་རཱ་ག་ལ་སོགས་པ་དང་། ཀུ་མུད་དང་། པདྨ་དང་། ཤིང་དང་། རི་དང་། སན་དང་། བུམ་པ་དང་། ཤིང་
ར་ལ་སོགས་པ་དམིགས་སུ་མྲེད་པ་ས་ཚོགས་ཀང་མྲེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་དམིགས་སུ་ཡོད་བཞིན་དུ་
མྲེད་པར་ཁས་བླང་བ་ནི་མི་རིགས་སོ། །དྲེ་བས་ན་གང་བརྲེན་ཏྲེ་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་
སྤངས་པ་སྲེ། རྲེན་འདི་ཙམ་གིས་གྲུབ་པས་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་དྲེ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་ཁས་
བླང་བར་བ་སྲེ། ཇི་ལྟར་འཕགས་པ་ལྷས། འབས་བུ་ཡོད་པར་གང་འདོད་དང་། །འབས་བུ་མྲེད་པར་གང་འདོད་
ལ། །ཀ་བ་ལ་སོགས་ཁྱིམ་དོན་དུ། །བརྒྱན་པའི་དོན་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ལྟར་རག་
པ་དང་མྲེད་པ་སྤངས་ནས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་བློ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་སོད་ཡུལ་དུ་
གྱུར་པ་དང་འགལ་བ་མྲེད་པས་ཇི་སྐད་སོས་པའི་འགོ་བ་ས་ཚོགས་མི་སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པ་རྣམས་
ཀང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྤངས་ཏྲེ། བརྫུན་དུ་སོ་མི་འདོགས་པས་རྣམ་པར་གོལ་བ་མི་སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་
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རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འདི་ལྟར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྲེ་བ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རིགས་པ་འདིས་དངོས་པོ་རྣམས་
ལ་གང་དག་བརྲེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས་ཆུའི་ཟ་བ་ལྟ་བུར་ནི་འདོད་པ་དྲེ་དག་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མྲེད་པས་
གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་བདྲེན་པ་ཡང་མ་ཡིན་བརྫུན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འདོད་དྲེ། འདི་
ལྟར་བསམ་པ་འདི་ནི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ལ་བརྲེན་པ་སྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ལ། གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་ཡོད་ན་གཞན་དུ་
འགྱུར་མི་སིད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འཇིག་རྲེན་ན་ཡང་དག་པ་དང་འད་བར་སང་བས་ལོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་
ནོ། །ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཡང་ལ་ལ་ལ་བསན་པ་དང་དགོས་པ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་
ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རག་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་
ཕྱིར་ཆད་པར་སྨྲ་བའམ་ལོག་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པའི་རླུང་གིས་
དཀྲུགས་ཏྲེ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་པའི་རྦ་རབས་ཆྲེན་པོ་བ་རག་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་བའི་ཆུ་བོ་ལས་
རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཤྲེས་པའི་གྲུས་བརྒལ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྲེད་མོས་ཚལ་གིས་ཐད་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པའི་ཤིང་གི་ཚལ་གིས་མཛེས་པར་བས་པ། བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་རིན་པོ་
ཆྲེ་ས་ཚོགས་ཡིད་འཕོག་པ་ཡོད་པ། སོབས་བཅུ་དང་ལྡན་པས་དི་མ་མྲེད་པ། ཟད་པ་དང་མི་སྲེ་བ་ཤྲེས་པས་
དབྲེན་པར་བདྲེ་བར་ཕྱིན་ཏྲེ། གཞན་དག་ལ་ཡང་དྲེའི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་གཏམ་
གསང་བསོད་དྲེ་སོན་པས་བསོ་བ་དྲེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་པ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོའ་ི ནང་ན་འདུག་པ་རག་པ་
ལ་སོགས་པའི་ལྟ་བའི་ཆུ་བོ་རྣམས་ཀིས་མགོ་རོངས་པ་དྲེ་དག་ངྲེས་པར་སོལ་ལོ། །གང་དག་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བའི་ཆོས་ིད་འདི་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དྲེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ིད་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དྲེ་
དག་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་དངོས་པོར་ཁས་ལྲེན་ཡོད་ན་ནི། འདོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་འབྱུང་བ་ཡི། །ལྟ་བ་མི་བཟད་མ་
རུངས་འཛིན། །དྲེ་ལས་བྱུང་བའི་རོད་པར་འགྱུར། །དྲེ་ལ་འདོད་ཆགས་ནི་རང་གི་ཕྱོགས་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་
པའི་མཚན་ིད་དོ། །ཞྲེ་སང་ནི་གཞན་གི་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་ཀིས་བལྟས་པའི་མཚན་ིད་དོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་
སང་གང་ལས་འབྱུང་བ་དྲེ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་འབྱུང་བའོ། །རྣམ་པར་སིན་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བདྲེ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་མི་བཟོད་པའོ། །སྲེམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་གནོད་པ་སྲེད་པར་བྲེད་པ་དང་། འདའ་བར་
དཀའ་བའི་ཕྱིར་མ་རུངས་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་གང་ཞྲེ་ན། ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ། །ལྟ་བ་ལ་གནས་པ་འདི་ལྟ་བུ་
འདི་ཡང་དངོས་པོར་ལྲེན་པ་ལས་སྲེའོ། །ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡོད་ན་རང་གིས་ཁས་བླངས་པའི་དོན་བསན་
པར་འདོད་པ་དང་། གཞན་གིས་ཁས་བླངས་པ་ཞིག་འདོད་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བ་ཁས་ལྲེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་རོད་པ་
དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་གཞན་དག་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །གང་གི་ཕྱིར་དྲེ་དྲེ་ལྟར་གྱུར་
པའི་ཕྱིར། དྲེ་ནི་ལྟ་བ་ཀུན་གི་རྒྱུ། །དྲེ་མྲེད་ོན་མོངས་མི་སྲེད་སྲེ། །དྲེ་བས་དྲེ་ནི་ཡོངས་ཤྲེས་ན། །ལྟ་དང་ོན་
མོངས་ཡོངས་སུ་འབང་། །དངོས་པོར་ཁས་ལྲེན་པ་ཡོད་ན་དྲེ་ནི་སོན་གི་མཐའ་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་དབུས་
ཡོངས་སུ་རོག་པས་དྲེ་ལ་དམིགས་པ་ལྟ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་སུ་ལྟུང་བ་ཡོད་པས་ན་དངོས་པོར་འཛིན་པ་དྲེ་ལྟ་
བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཡོད་ན་རྒྱུ་དྲེ་ལས་བྱུང་བའི་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་སྲེ།
རང་གི་ལྟ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་འབྱུང་བ་དང་། དྲེས་ང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་གི་ལྟ་བ་ལ་ཞྲེ་སང་འབྱུང་
བའི་ཕྱིར་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་གཏི་མུག་འབྱུང་བས་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ལས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །གང་
གི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ལྟ་བ་དང་། །ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་པོར་དམིགས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དྲེའི་ཕྱིར་
དངོས་པོ་དྲེ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་ཏྲེ། དངོས་པོའ་ི རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ན་དམིགས་པ་མྲེད་པས་
ལྟ་བ་རྣམས་ལྡོག་གོ །དྲེ་ལོག་ན་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤོང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་འདི་སྙམ་དུ། གང་གིས་དྲེ་ཤྲེས་འགྱུར་
ཞྲེ་ན། །རྲེན་ཅིང་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་སྲེ། །རྲེན་ཅིང་སྲེས་པ་མ་སྲེས་ཤྲེས། །ཡང་དག་མཁྱྲེན་པ་མཆོག་གིས་
གསུངས། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་ནས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ིད་དུ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར།
གང་བརྲེན་ནས་སྲེས་པ་དྲེ་ནི་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརྲེན་ནས་བྱུང་
བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་བྱུང་བ་ིད་དུ་ངྲེས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་མ་བྱུང་ཞྲེས་བ་བའི་སར་ཇི་སྐད་དུ་གདགས། གལ་ཏྲེ་མ་སྲེས་
པ་ཞྲེས་བ་བ་ན་ནི་དྲེ་བརྲེན་ནས་སྲེས་པ་ཞྲེས་བར་མི་རུང་སྲེ། དྲེ་བས་ན་ནང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དྲེ་རིགས་པ་མ་
ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ན། ཀྲེ་མ་ཀི་ཧུད་རྣ་བ་དང་སྙིང་མྲེད་པས་ཀང་བདག་ལ་ཀླན་ཀ་བཙལ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་
བདག་མ་རུངས་པ་ཞྲེས་བབ་བོ། །གང་བརྲེན་ནས་སྲེས་པ་དྲེ་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྲེས་པ་
མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ཁོ་བོས་གང་གི་ཚེ་སྨྲས་པ་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ལ་ཀླན་ཀ་བཙལ་བའི་སྐབས་ག་ལ་ཡོད། བརྲེན་ནས་
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ཟ་གགས།

འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་གང་གི་གཟུགས་བརན་དམིགས་པ་དྲེའི་བརྫུན་པར་གྱུར་པ་དམིགས་པ་ཁོ་བོ་མ་སྲེས་པའོ་
ཞྲེས་སྨྲའི། བདག་ིད་གང་གིས་དྲེའི་བྱུང་བ་མྲེད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་དྲེའི་སྲེ་བ་མྲེད་པར་བརོད་
དོ། །བདག་ིད་གང་གིས་དྲེའི་སྲེ་བ་མྲེད་པར་རྣམ་པར་གཞག་ཅྲེ་ན། ཡང་དག་པར་འདོད་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་
འདོད་ཀི། བརྫུན་པའི་ངོ་བོས་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ནི་ངོ་བོ་དྲེས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་སྲེ་བ་དང་མི་སྲེ་བ་འདི་གིས་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཅིག་གི་ཡུལ་དུ་ག་ལ་འགྱུར།
གལ་ཏྲེ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་དྲེ་ལ་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་མི་སོན་གི། ངོ་བོ་ིད་ལ་སྲེ་
བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་སོན་ན་འདི་ལ་ཁྱོད་ཀིས་དྲེ་སྐད་སྨྲས་པ་ལྟ་བུ་སོན་མ་ཐོས་པ་ཅི་ཞིག་བསན་པར་འགྱུར། ཁོ་བོ་
ནི་སོན་མ་ཐོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སོན་ཏྲེ། ངྲེད་ཀི་བསན་བཅོས་ནི་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཆོས་ིད་བསན་པ་ཆྲེད་
ཆྲེ་བར་བ་བ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཆོས་ིད་དྲེ་ལ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྲེས་སུ་འབང་བ་འགོན་པོ་ཕྱོགས་
བསད་པ་ལྟ་བུ་དག་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་རོག་གོ །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་པ་
སྲེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་བདག་ིད་དུ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་དག་དྲེ་ལ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྲེ་བར་ཡོངས་སུ་
རོག་སྲེ། དྲེ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་ནས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སོ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་དྲེ་སྤང་བའི་ཕྱིར་ན་ཐོས་
དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་རྣམས་ཀི་མཆོག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། བརྲེན་ནས་སྲེས་པ་མ་སྲེས་ཤྲེའོ། །སྒྱུ་མ་མཁན་ནི་སྒྱུ་མའི་ན་ཆུང་ཡང་དག་པ་
སྙམ་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་ནས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་གི། ན་ཆུང་ཡང་དག་པ་སྙམ་དུ་མངོན་པའི་ང་
རྒྱལ་ཅན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དྲེ་ལ་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་བཞིན་དུ་འདི་ལ་ཡང་བརྲེན་
ནས་བྱུང་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མ་སྲེས་སོ་ཞྲེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གསུངས་པས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ིད་དུ་
མངོན་པར་ཞྲེན་པ་བཟོག་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར། ལོག་པའི་ཤྲེས་པས་ཟིལ་གནོན་པ། །བདྲེན་པ་མིན་ལ་བདྲེན་
འཛིན་པའི། །ཡོངས་སུ་འཛིན་དང་རོད་སོགས་ཀི། །རིམ་པ་ཆགས་ལས་ཤིན་ཏུ་བྱུང་། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་
བདྲེན་པ་མ་ཡིན་པ་བདྲེན་པར་འདུ་ཤྲེས་པ་དྲེ་བཟོག་པའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་བསན་ཏོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་སླུ་བའི་ཕྱིར་བདྲེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་བདྲེན་པ་མ་ཡིན་
པར་རོགས་ན་དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པ་ལྡོག་གོ །དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པ་ལོག་ན་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ལྡོག་གོ །ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་བདག་གིར་བྲེད་པ་སྲེ། དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟར་ལྡོག་གོ །དྲེ་ལོག་ལ་འདོད་པ་ལ་ཆགས་
པར་གྱུར་པ་དང་། ལྟ་བ་ལ་ཆགས་པར་འགྱུར་བའི་རོད་པ་ཡང་ལྡོག་གོ །རོད་པ་ལོག་ན་འཐབ་པ་ལ་སོགས་པ་
ཡང་ལྡོག་གོ །དྲེ་བས་ན་དངོས་པོ་བརྲེན་ནས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མི་དམིགས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར། རོད་མྲེད་ཆྲེ་
བའི་བདག་ིད་ཅན། །དྲེ་དག་ལ་ནི་ཕྱོགས་མྲེད་དོ། །རང་གི་ཕྱོགས་ཁས་ལྲེན་པ་ཡོད་ན་ནི་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་གཟུགས་
པའི་ཕྱིར་གཞན་རྣམས་དང་རོད་པར་གྱུར་ན་དྲེ་དག་ལ་ནི་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡང་མྲེད་པས་དྲེ་བས་ན་རོད་མྲེད་ཆྲེ་བའི་
བདག་ིད་ཅན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་རང་གི་ཕྱོགས་མྲེད་དུ་ཟིན་ཀང་གཞན་གི་ཕྱོགས་གཞིག་པ་མྲེད་མི་སིད་
དྲེ། དྲེ་བས་ན་གཞན་གི་ཕྱོགས་ཡོད་དང་། བདག་གི་ཕྱོགས་ཀང་མྲེད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཕྱོགས་ཤིག་ཡོད་ན་ནི་
བདག་གི་ཕྱོགས་སམ་གཞན་གི་ཕྱོགས་མྲེད་པར་ཡང་འགྱུར་ན། གང་གི་ཚེ་ཕྱོགས་ཡྲེ་མྲེད་དྲེའི་ཚེ། གང་
རྣམས་ལ་ནི་ཕྱོགས་མྲེད་པ། །དྲེ་ལ་གཞན་ཕྱོགས་ག་ལ་ཡོད། །གང་གི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་དངོས་པོ་མྲེད་པས་བདག་
དང་གཞན་གི་ཕྱོགས་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་མཐོང་བ་རྣམས་ཀི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ངྲེས་པར་འགག་པར་
འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་འདི་ལྟར། གང་ཡང་རུང་བའི་གནས་རྲེད་ནས། །ོན་མོངས་སྦྲུལ་གདུག་གཡོན་
ཅན་གིས། །ཟིན་པར་འགྱུར་རོ་གང་གི་སྲེམས། །གནས་མྲེད་དྲེ་དག་ཟིན་མི་འགྱུར། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་
པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་འདུ་བྲེད་ཀི་ནགས་ཐིབས་པོ་ན་རྒྱུ་བ་དགྲེ་བའི་ཕྱོགས་ཀི་སོག་གི་བར་ཆད་བྲེད་པ་ལྟ་བ་
ལ་སོགས་པའི་མིག་གི་དབང་པོའ་ི ཕུག་ཏུ་གནས་བཅས་པ་ཡུལ་གི་རླུང་ལ་ཡིད་ཆགས་པ་ཡུན་རིང་པོ་ནས་
རྲེས་སུ་འབང་བའོ། །གཡོན་ཅན་ནི་ག་གྱུ་ལྟར་འགོ་བ་སྲེ། །འཛིན་པ་ལ་བརོན་པས་དྲེ་དག་ནི་སྦྲུལ་ལོ། །གནས་
བརྲེན་པར་བ་བ་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་རྲེད་ནས་འགའ་ཞིག་ལ་འཛིན་ཏོ། །གང་དག་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་
དམིགས་པས་ོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་གིས་གནས་པའི་རྒྱུ་མ་ལུས་པར་བསྲེགས་ཤིང་དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞིན་གི་
དབང་པོའ་ི ཕུག་རྣམས་བཀག་པ་དྲེ་དག་ོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་གིས་ཟིན་པར་འགྱུར་བའི་གནས་མྲེད་པར་བས་
པས་གང་དག་གི་སྲེམས་ལ་གནས་པ་མྲེད་པ་ནི་ཟིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་པོར་དམིགས་པ་མྲེད་ན་སྲེམས་ཀི་
ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་གང་དག་གིས་སྲེམས་ལ་དམིགས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་
དག་ོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་གདུག་པ་གཡོན་ཅན་གིས་ཀང་མི་ཚུགས་ཤིང་ཟིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་དག་
གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་དམིགས་ཀང་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤང་དུ་རུང་བར་འདོད་པ་དྲེ་དག་ལ་ནི་
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ོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤང་བར་འགྱུར་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར། གནས་དང་བཅས་པའི་སྲེམས་ཡོད་
ལ། །ོན་མོངས་དུག་ཆྲེན་ཅིས་མི་འབྱུང་། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །དངོས་པོར་དམིགས་ན་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་
སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀི་འབྱུང་བ་གདོན་མི་ཟ་བར་མི་ཟོག་སྲེ་འབྱུང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་
དངོས་པོ་དྲེ་ཡིད་དང་མཐུན་པར་གནས་ན་ནི་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་བཟོག་པར་དཀའ་བར་འགྱུར་
རོ། །ཅི་སྲེ་མི་མཐུན་ན་ཡང་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ཚིག་པ་ཟ་བ་བཟོག་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏྲེ་
རོག་པ་དྲེ་གིས་ཀ་བསྩལ་ཀང་དྲེའི་ཚེ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་སོ་འདོགས་ཤིང་དམིགས་པ་ལས་བྱུང་བ་བཏང་སྙོམས་
སུ་འགྱུར་བའི་ཡུལ་ལ་མ་རིག་པའི་བག་ལ་ལ་བ་བཟོག་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ། །ཐ་མལ་པར་འདུག་པའི་གནས་
ན་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའི་མ་རིག་པའི་བག་ལ་ལ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པ་གནོད་པའི་བདག་
ིད་ོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་འབྱུང་བར་དམིགས་ནས། གང་ཚེ་ཐ་མལ་འདུག་པ་ཡང་། །ོན་མོངས་སྦྲུལ་གིས་
ཟིན་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །གང་གི་ཚེ་གཏི་མུག་དྲེ་རག་ཏུ་འབྱུང་བར་གྱུར་པ་དྲེ་ནི་ཀུན་ཏུ་རོངས་
པ་དྲེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་བསིབས་པའི་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་དག་གཏི་མུག་གི་མཐུས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོའ་ི རང་གི་མཚན་
ིད་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར། བིས་པ་བདྲེན་པར་འདུ་ཤྲེས་པས། །གཟུགས་བརན་ལ་ནི་ཆགས་པ་བཞིན། །དྲེ་ལྟར་
འཇིག་རྲེན་རོངས་པའི་ཕྱིར། །ཡུལ་གི་གཟྲེབ་ལ་ཐོགས་པར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་བིས་པ་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སྙད་མི་
ཤྲེས་པ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བླུན་པ་དག་གཟུགས་བརན་དམིགས་པ་ན་དྲེ་ལ་དངོས་པོ་ཡོད་པར་
འཛིན་ཞིང་ཆགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཅི་ཡང་བྲེད་ཅིང་དྲེ་དང་བརྲེ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་བིས་པ་མ་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་གཏི་
མུག་གི་མཐུས་སྲེས་པ་ལ། དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཡང་དག་པར་རོད་པ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ལུས་དང་ངག་ཡིད་
ཀིས་འཇུག་པས། དྲེ་དང་དྲེ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས། རྲེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་ལ་
སོགས་པས་རང་དབང་མྲེད་པར་འཇུག་པ་བིས་པ་བཞིན་དུ་ཅི་དང་ཅི་ཡང་བྲེད་ཅིང་འཁོར་བའི་གཟྲེབ་ལ་
ཐོགས་པ་འཁོར་བའི་ངོ་བོ་ིད་མི་ཤྲེས་པ་དག་མི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྲེ་བའི་ཡུལ་དུ་སང་ངོ་། །ཤྲེས་
རབ་ཀི་དག་པའི་སན་དང་ལྡན་པ་འཕགས་པ་དག་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཟིགས་པས།
དངོས་པོ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་ནི། །ཡྲེ་ཤྲེས་མིག་གིས་རབ་མཐོང་ན། །བདག་ིད་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དག་ནི། །ཡུལ་
གི་འདམ་ལ་མི་ཆགས་སོ། །ཆགས་པ་མྲེད་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དྲེའི་བདག་ིད་དུ་ཆགས་ཤིང་འཇུག་པ་མྲེད་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པས་ཡུལ་གི་འདམ་ལ་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། འཕགས་པ་རྣམས་ནི་གཟུགས་བརན་ལ་བློ་བང་བ་དང་འད་
ཞིང་ཞྲེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་བིས་པའི་བློ་ཅན་དག་ནི་གཟུགས་བརན་ལ་བིས་པ་
བཞིན་དུ་གདོན་མི་ཟ་བར། བིས་པ་རྣམས་ནི་གཟུགས་ལ་ཆགས། །བར་མ་དག་ནི་འདོད་ཆགས་
བལ། །གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ཤྲེས་པ་ཡི། །བློ་མཆོག་དག་ནི་རྣམ་པར་གོལ། །དྲེ་ལ་བིས་པའི་མཚན་ིད་དང་
ལྡན་པ་ནི་བིས་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་ྲེས་པར་སྲེམས་པ་སྲེམས་པ་དང་། །ྲེས་པར་སྨྲ་བ་སྨྲ་བ་དང་། །ྲེས་པར་བྲེད་
པའི་ལས་བྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་ྲེས་པར་སྲེམས་པ་སྲེམས་པ་ནི་གང་དག་ལུས་མི་གཙང་བ་དང་སྐད་ཅིག་ཅིང་
འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ལ་གཙང་བ་དང་། མི་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་དུ་སྲེམས་པའོ། །ྲེས་པར་སྨྲ་བ་སྨྲ་བ་ཞྲེས་བ་བ་
ནི་བསགས་པར་མི་འོས་པ་རག་ཏུ་ཕན་གདགས་དགོས་པ་སྡུག་བསལ་གི་བདག་ིད་ཅན་གི་ལུས་ལ་མིང་དང་
ཚིག་དང་ཡི་གྲེའི་ཚོགས་ས་ཚོགས་ཀིས་བསགས་པ་བརོད་པའོ། །ྲེས་པར་བྲེད་པའི་ལས་བྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་
ནི་མི་དགྲེ་བའི་རྣམ་པར་སིན་པ་སྡུག་བསལ་དུ་འགྱུར་བའི་ལས་རོམ་པའོ། །དྲེ་ལྟར་བིས་པ་དྲེ་དག་མི་གཙང་
བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་ཆགས་སོ། །བར་མ་ནི་གང་དག་མི་གཙང་བ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་སོད་ཅིང་
གཟུགས་ལ་སྡུག་བསལ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་བསགས་པར་མཐོང་སྲེ། གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་གྱུར་
ནས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་འཐོབ་སྲེ། འདོད་པའི་ཁམས་ལས་ཤིན་ཏུ་
འདས་པ་དྲེ་དག་ནི་བར་མའོ། །གང་དག་གཟུགས་ཀང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མྲེད་དྲེ། གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ཁོང་
དུ་ཆུད་པ་དྲེ་དག་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས་ལས་གདོན་མི་ཟ་བར། གཟུགས་ཀི་རང་
བཞིན་ཤྲེས་པ་ཡིས། །བློ་མཆོག་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་གོལ། །དོན་དྲེ་ིད་རྣམ་པར་དབྲེ་བ་བསན་པའི་
ཕྱིར། །སྡུག་ཆྲེས་པ་ལ་ཆགས་པར་འགྱུར། །དྲེ་ལས་ལྡོག་པས་འདོད་ཆགས་བལ། །སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུ་ལྟར་
དབྲེན་པར། །མཐོང་བས་མྱ་ངན་འདས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་
དབྲེན་ཞིང་སོང་སྲེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མཐོང་ནས་གང་དག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་དག་ནི་བློའ་ི
མཆོག་དང་ལྡན་པ་སྲེ། དྲེ་དག་ཀང་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སུ་ཤྲེས་པར་
བའོ། །བར་མ་དག་ནི་འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་ཏྲེ། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའོ། །བིས་པ་རྣམས་ནི་
འདོད་པ་ལ་ཆགས་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་དབྲེན་པར་མཐོང་ནས་མྱ་ངན་ལས་
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ཟ་གགས།

འདས་པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ལོག་པའི་ཤྲེས་པས་མངོན་གདུང་བའི། །ོན་མོངས་སོན་རྣམས་གང་ཡིན་
ཏྲེ། །དངོས་དང་དངོས་མྲེད་རྣམ་རོག་པ། །དོན་ཤྲེས་གྱུར་ལ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །གང་གིས་འགོ་
བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་དྲེས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་རང་གི་མཚན་ིད་ངོ་བོར་མི་དམིགས་
པས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ལ་ཡོངས་སུ་མི་རོག་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་མི་
རོག་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་རྣམས་རྣམ་པར་བཤིག་པ་དོན་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་
སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་དག་གདོན་མི་ཟ་བར་འཁོར་བའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་རོ། །ོན་མོངས་པ་དྲེ་
དག་ནི་ལོག་པའི་ཤྲེས་པས་མངོན་པར་གདུང་བ་རྣམས་ལ་འབྱུང་ངོ་། །མངོན་དུ་གདུང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ནི་
མངོན་པར་གདུང་བ་ཅན་ནོ། །ལོག་པའི་ཤྲེས་པས་མངོན་པར་གདུང་བས་ལོག་པའི་ཤྲེས་པས་མངོན་པར་
གདུང་བའོ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དག་ཡུལ་ལ་དམིགས་པ་རྲེད་ནས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀིས་གདུང་བར་བྲེད་
དོ། །དོན་རོགས་པ་ལ་ནི་དྲེ་དག་མྲེད་པས་གདོན་མི་ཟ་བར་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །བིས་པ་རྣམས་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་
ཏུ་གྱུར་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་འཐད་དོ། །དྲེ་དག་ནི་འདོད་ཆགས་དང་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་
གནས་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པས་ཇི་ལྟར་དམིགས་པའི་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་དང་། མི་ཆགས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར།
འཕགས་པ་དག་ནི་འཁོར་བ་འདི་ལ། གནས་ཡོད་ན་ནི་འདོད་ཆགས་དང་། །འདོད་ཆགས་བལ་བ་དམིགས་
འགྱུར་ན། །གནས་མྲེད་བདག་ིད་ཆྲེན་པོ་རྣམས། །ཆགས་པ་མྲེད་ཅིང་ཆགས་བལ་མིན། །གང་ལ་ཆགས་པ་
དྲེ་ཡང་དམིགས་ལ་གང་ལ་མི་ཆགས་པ་དྲེ་ཡང་དམིགས་ན་ནི་ཆགས་པ་དང་མི་ཆགས་པ་གིས་སུ་རུང་
ངོ་། །དངོས་པོ་ལ་རང་གི་ངོ་བོར་སོ་མི་འདོགས་ན་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དག་མི་འབྱུང་ངོ་། །འཕགས་པ་
རྣམས་ནི་དངོས་པོའ་ི རང་གི་ངོ་བོ་མི་དམིགས་པས་དྲེ་བས་ན་དྲེ་དག་གནས་མྲེད་དྲེ། དམིགས་པ་མྲེད་པས་
ངྲེས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། གང་དག་རྣམ་པར་དབྲེན་པ་ལ། །གཡོ་བའི་
ཡིད་ཀང་མི་གཡོ་སྲེ། །ོན་མོངས་སྦྲུལ་གིས་དཀྲུགས་པ་ཡི། །མི་བཟད་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒལ། །རང་བཞིན་
གིས་རྒོད་པའི་ཕྱིར་སྲེམས་སྲེའུ་ལྟ་བུ་དབྲེན་པ་འགོ་བ་སོང་པ་ཞྲེས་དམིགས་པ་འདི་ལ་གང་དག་བསན་པར་
གནས་པ་དག་ནི་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་གིས་གང་བ་དམིགས་པ་རྒལ་བའོ། །ད་ནི་རབ་ཏུ་བྲེད་
པའི་དགྲེ་བ་ཡོངས་སུ་བསོ་བའི་ཕྱིར། །དགྲེ་བ་འདི་ཡིས་སྲེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོགས་བསགས་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཏྲེ། །བསོད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་བྱུང་བ། །དམ་པ་གིས་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅྲེས་བ་བ་སོས་སོ། །ཤྲེས་རབ་མ་
གཏོགས་པ་དང་ཤྲེས་རབ་ཀི་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པ་སྲེམས་ཅན་གི་ཁམས་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བ་བའི་
ཕྱིར་བསྒྲུབས་པ་དགྲེ་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཤྲེས་པ་བསན་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་
དང་ཤྲེས་རབ་ཀི་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པར་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་སོ། །སྲེ་བོ་
ཐམས་ཅད་ཀིས་ཚོགས་དྲེ་གིས་བསགས་ཏྲེ་ྲེ་བར་བསྒྲུབས་ནས་བསོད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་བྱུང་བའི་དམ་
པ་བླ་ན་མྲེད་པ་ཐོབ་པར་ཤོག་ཤིག །བྱུང་བ་ནི་སྲེས་པའོ། །བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་བྱུང་བ་དྲེ་དག་ནི་
བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་བྱུང་བ་སྲེ། དྲེ་གིས་གང་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་ཆོས་ཀི་སྐུའོ། །དགྲེ་བ་
འདིས་དྲེ་གིས་ཐོབ་པར་ཤོག་ཤིག ཀླུ་ཡི་རྲེན་ཡིན་འཇིགས་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སྤངས་པ། །རིགས་པའི་
ཀུ་མུ་ད་འདི་ཁ་འབྲེད་ཟ་བ་ནི། །ྲེས་པའི་འབྱུང་གནས་རབ་རིབ་རྣམ་པ་རབ་བཅོམ་ནས། །བློ་གོས་མི་ལྡན་སྲེ་
བོ་རྣམས་ལ་གགས་པས་མཛེས། །ཆོས་ིད་དང་ནི་མི་འགལ་གང་འཇུག་པ། །དོན་དྲེ་གལ་ཏྲེ་ཇི་སྐད་ཅྲེས་
བརོད་ཀང་། །དྲེ་ལ་ྲེས་ཞྲེས་སངས་རྒྱས་མི་གསུང་ཕྱིར། །བདག་གིས་ཡང་དག་རོགས་ལ་དོགས་པ་མྲེད། །དྲེ་
ཕྱིར་བདག་གིས་འཛེམ་སྤངས་གུས་བས་ཏྲེ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་འདི་རྣམ་པར་ཕྱྲེ། །རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བའི་བསོད་
ནམས་གང་ཡིན་འདི། །འགོ་བ་མ་ལུས་ཐུབ་དབང་མྱུར་གྱུར་ཅིག །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་འདི་ནི་སོབ་
དཔོན་ཟ་བ་གགས་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་དབུ་མའི་སོབ་དཔོན་ཡུལ་ས་མ་ཏ་ནས་སྲེས་པ། མུ་སྲེགས་
ཅན་རོག་གྲེ་ངན་པར་སྨྲ་བའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་མུན་པ་མང་པོ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་
བཀའ་མཐའ་གིས་རྣམ་པར་སྤངས་པའི་ནམ་མཁའི་དཀིལ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་
སང་བར་གྱུར་ན། གནས་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཀི་ཚ་བས་གདུངས་པའི་
འགོ་བ་མཐའ་དག་བསིལ་བར་མཛད་པའི་ཟ་བ་འོད་ཟྲེར་དི་མ་མྲེད་པ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པར་གགས་པ་ཡིན་ཏྲེ།
དྲེས་མཛད་པའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་རོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་
ལ་དང་། ཤཱི་ལྲེན་ད་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆྲེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྲེ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏྲེ་གཏན་ལ་ཕབ་
པའོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །།
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ཟ་གགས།

