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༄༅། །སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཆོས་དབྱིངས་བསོད་པའྱི་འགྲེལ་པ། ལྲེགས་བཤད་
རྣམ་པར་གཡོ་བའྱི་སྱིན་ཞྲེས་བ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཚོགས་གྱིས་རྒྱ་མཚོའྱི་དབུས་
ན་ཆྲེར་གནས་ཤྱིང་། །ཡོན་ཏན་རྱིན་ཆྲེན་འབར་བའྱི་གདྲེང་ཀ་ཅན། །སོང་ྱིད་ལྟ་ཟྲེར་སྲེ་བོས་མྱི་བཟོད་
པ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་དབྱིངས་རོགས་ན་ལྟ་ངན་མུན་རྱི་འཇྱིག །ཡང་དག་
སྣང་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རབ་རྒྱས་ཏྲེ། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེ་ལས་ལྲེགས་བརྒལ་བ། །ཟབ་དོན་ཆོས་དབྱིངས་
རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་ཡྱིན། །ཀླུ་སྒྲུབ་གསུང་རབ་ལྲེགས་བཤད་རྱིན་ཆྲེན་གཏྲེར། །གདུལ་བའྱི་སྲེ་བོས་དགོས་
འདོད་འབྱུང་བའྱི་གཞྱི། །ཐོས་བསམ་ལ་འཇུག་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ། །དྱི་མྲེད་ཚིག་གྱི་ལྲེགས་པར་
བཤད་པར་བ། །འདྱི་ལ་ཐོག་མར་བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་བསྒྱུར་ཞྱིང་བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ། རྒྱ་གར་
སྐད་དུ། དྷརྨཱ་དྷ་ཏུ་ནྱི། བོད་སྐད་དུ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སོ། །སོ་ཏྲ་ནྱི། བསོད་པའོ། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་
གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལོ་ཙཱ་བས་བཀོད་པའྱི་མཆོད་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀུན་ལ་གནས་པར་བསན་པ་དང་། མ་ཤྲེས་པའྱི་ྲེས་དམྱིགས་པ་བསན་པ་ནྱི། 
གང་ཞྱིག་རང་རྒྱུད་ལ་གནས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་མ་ཤྲེས་ན་སྱིད་པ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་འཁོར་ལ། 
རོགས་ན་འཁོར་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ། སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ངྲེས་པར་གནས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ཞྱིང་འདུད་དོ། །འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་བསོད་པ་སྲེ། དྲེ་ལ་འཇུག་དགོས་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ན།ོོ །ཐོབ་
བའྱི་མྱང་འདས་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། དྱི་མ་གང་ཞྱིག་འཁོར་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དྲེ་ྱིད་གན་པོས་སྦྱངས་བ་བས་པ་
ལས་དྱི་མས་དག་པ་དྲེ་ྱིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བ་བརོད་དོ། །དྱི་མ་དག་པ་དྲེ་ྱིད་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་ཡང་
བརོད་དོ། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་དབྱིངས་ཡོད་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་མཐོང་ཞྲེ་ན། ཇྱི་ལྟར་འོ་མ་དང་
འདྲེས་པ་མར་གྱི་སྱིང་པོ་མྱི་སྣང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། ོན་མོངས་པ་དང་སྲེམས་རྒྱུད་འདྲེས་པས་དྲེས་བསྱིབས་ནས་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀང་མྱི་མཐོང་ངོ་། །ཇྱི་ལྟར་འོ་མ་བསྲུབས་པ་དྲེ་རྣམ་པར་སྦྱངས་པས། དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་མར་གྱི་
སྱིང་པོ་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། སྱིབ་བྲེད་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱངས་པས། ཆོས་དབྱིངས་དྱི་
མ་མྲེ་དཔར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ལ་གནས་ཀང་མྱི་མཐོང་བའྱི་དཔྲེ་གཞན་ལ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་
བུམ་ནང་ན་གནས་པའྱི་མར་མྲེ་བུམ་པས་བསྱིབས་པས་ཕྱྱི་རོལ་དུ་འོད་ཅུང་ཞྱིག་ཙམ་ཡང་སྣང་བར་མྱི་འགྱུར་
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བ་ལྟར། བུམ་པ་དང་འད་བའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ནང་ན་གནས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀང་མྱི་མཐོང་ངོ་། །ཤར་ལ་
སོགས་པའྱི་ཕྱོགས་གང་དང་གང་དག་ནས་བུམ་པ་ལ་བུ་ག་གཏོད་པར་གྱུར་པའྱི་དྲེ་དང་དྲེའྱི་ཕྱོགས་ྱིད་མར་
མྲེའྱི་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་སྲེ། ོན་མོངས་པའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་སྤངས་པས་ཅུང་ཟད་སྣང་
བའྱི་དོན་ནོ། །གང་གྱི་ཚེ་སོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་རོ་རྲེས་བུམ་པ་དང་འད་བའྱི་ོན་མོངས་པ་
བཅག་པ་དྲེ་སྤངས་པར་གྱུར་ན། དྲེའྱི་ཚེ་ཆོས་དབྱིངས་དྲེ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་བར་དུ་ཆོས་དབྱིངས་
རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྣང་བར་བྲེད་དོ། །སྔར་དྱི་མ་དང་བཅས་པ་ཕྱྱིས་དྱི་བྲལ་དུ་གྱུར་ན། ཆོས་དབྱིངས་ལ་སྲེ་
འགག་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྲེ་འགག་མྲེད་པར་བསན་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན། ནམ་ཡང་
འགག་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཚུལ་སོན་པ་ནྱི། དུས་རྣམས་རག་ཏུ་ོན་མོངས་
མྲེད། །ཐོག་མ་བར་མཐའ་དྱི་མ་བྲལ། །ཞྲེས་པའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་དྱི་མའྱི་ངོ་བོར་ནམ་ཡང་མྲེད་པས། བྲལ་ཞྲེས་
བརོད་དོ། དྱི་མའང་སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡོད་མ་མྱོང་བས། རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་ཅྲེས་པའྱི་དོན་
རོགས་དགོས་སོ། །ངོ་བོ་དྱི་མྲེད་ཡྱིན་ཡང་དྱི་མས་བསྱིབས་ན་མྱི་གསལ་ཞྲེས་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་རྱིན་ཆྲེན་
བཻཌཱུརྻ། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འོད་གསལ་ཡང་། །རོ་ཡྱི་ནང་ན་གནས་གྱུར་ན། །དྲེ་ཡྱི་འོད་ནྱི་གསལ་མ་
ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །དཔྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དོན་སོན་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་ངོས་ན་ཤྱིན་ཏུ་དྱི་མ་མྲེད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ོན་མོངས་ཀྱི་སྱིབ་པས་འཁོར་བར་འོད་ནྱི་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཤྱིན་ཏུ་དྱི་མྲེད་ཅྲེས་པའྱི་དོན་
ནྱི། གདོད་མ་ནས་དྱི་མའྱི་ངོ་བོར་མྲེད་པའོ། །མྱ་ངན་སྲེ་སྱིབ་པ་ལས་འདས་ན་འོད་གསལ་མཐོང་བར་འགྱུར་
རོ། །ཁམས་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའྱི་སྱིང་པོ་ཡོད་ན་ནྱི། དཔྲེར་ན་ས་ལྲེ་སྦྲམ་གྱི་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་བསྡམས་པ་སྲེལ་
བའྱི་ལས་བས་པས། ས་ལྲེ་སྦྲམ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཁམས་ཏྲེ་རྱིགས་མྲེད་པར་ནྱི་ལས་བས་ཀང་ོན་མོངས་འབའ་ཞྱིག་བསྲེད་པར་བྲེད་དོ། །དཔྲེ་དོན་གཞན་ཡང་
སོན་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་སྦུན་པས་སྱིང་པོ་གཡོགས་གྱུར་པས། །ས་བོན་ལས་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་མྱི་
འདོད་པ་ལྟར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་དབྱིངས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཡོགས་པར་གྱུར་པས་ཆོས་ྱིད་མྱི་མཐོང་བས། དྲེ་
ནྱི་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་མྱི་རག་ཅྲེས་བའོ། །གཞན་ཡང་སྱིབ་པ་ལས་གོལ་བའྱི་དཔྲེ་དོན་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་སྦུན་པ་ལས་
གོལ་བ་ནྱི། འབྲས་བུ་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་ལྟར། དཔྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ོན་མོངས་པ་ལས་གོལ་ན། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་
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ནྱི་རབ་ཏུ་གསལ། །ཅྲེས་སོ། །དཔྲེ་དོན་གཞན་ཡང་སོན་པ་ནྱི། ཆུ་ཤྱིང་ལ་སྱིང་པོ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་འཇྱིག་རྲེན་ན་
དཔྲེར་བྲེད་ཀང་། དྲེའྱི་འབྲས་བུ་སྱིང་པོ་ྱིད་ངོ་བོར་མངར་པོ་ཟ་བར་བྲེད་པ་ལྟར། ཆོས་དབྱིངས་ོན་མོངས་
པའྱི་གཟྲེབ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ན། རྒྱུའྱི་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཐོབ་བོ། །འཕྱིན་ལས་ཀྱི་
སྲེམས་ཅན་ཀྱི་དོན་བྲེད་པས་ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་བདུད་རྱིར་གྱུར་ཅྲེས་པའོ། །ཆོས་དབྱིངས་དྱི་མས་དག་པའྱི་རྒྱུ་
ལ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་འབྱུང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། ས་བོན་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱུ་དང་འད་བས་ཏྲེ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་
བུ་འབྱུང་བས་ཏྲེ། རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ཡོད་པར་ཤྲེས་ལྡན་གང་གྱིས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་ནུས་ཞྲེས་པ་
སྲེ། རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་འབྲས་བུ་མྲེད་པར་བསན་ནོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུའྱི་ས་བོན་གང་ཞྲེ་ན། ཁམས་དྲེ་ྱིད་བང་ཆུབ་ཀྱི་
ས་བོན་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྲེན་དུ་འདོད་དོ། །ཁམས་དྲེ་ྱིད་སྦྱངས་པར་གྱུར་པ་ལས་
སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །སྱིབ་བྲེད་ཀྱི་དྱི་མ་དཔྲེའྱི་སོ་ནས་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་
ྱི་མ་དང་། ཟླ་བའང་། སྱིན་དང་ཁུགས་སྣ་དུ་བ་དང་། །ས་གཅན་གདོང་དང་རྟུལ་ལོགས་པ་དང་འད་བའྱི་སྱིབ་པ་
ལྔས་བསྱིབས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། འོད་གསལ་བའྱི་སྲེམས་ཀང་སྱིབ་པ་ལྔས་སྱིབས་སོ། །ལྔ་གང་ཞྲེ་ན། 
འགོད་དང་གནོད་སྲེམས་ལྲེ་ལོ་དང་། །རྒོད་པ་དང་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ། །ལྔའོ། །གྲེན་པོས་དྱི་མ་འཇོམས་ཀྱི་འོད་
གསལ་འཇོམས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི། སྲེམས་ལ་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་ོན་
མོངས་པའྱི་དྱི་མ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་མྲེས་དྱི་མ་དྲེ་དག་བསྲེག་པར་བྲེད་པ་ཡྱིན་གྱིས། འོད་གསལ་དྲེ་ྱིད་བསྲེག་པ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ྱིད་དཔྲེའྱི་སོ་ནས་བསན་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་དང་པོ་མྲེ་དང་མ་འཕད་པའྱི་མྲེ་དག་པའྱི་གོས། ཕྱྱིས་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི་དྱི་མས་དྱི་མ་ཅན་དུ་བས་པས། ཇྱི་ལྟར་མྲེའྱི་ནང་དུ་བཅུག་ན། དྱི་མ་ཚིག་པར་འགྱུར་གྱི། གོས་ཚིག་
པ་མྱིན་པ། དྲེ་བཞྱིན་འོད་གསལ་བའྱི་སྲེམས་ཀང་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །རོ་རྒྱུས་ལ་བཅོས་པའྱི་གོས་དཔྲེར་བརོད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དྲེའྱི་དོན་མདོ་དང་སྦྱར་ནས་སོན་པ་ནྱི། རྒྱལ་བས་སོང་པ་ྱིད་སོན་པའྱི་མདོ་ཇྱི་སྲེད་གསུངས་པ་
དྲེ་དག་ལས། གྲེན་པོ་ཀུན་གྱི་ོན་མོངས་པ་ལྡོག་པར་བྲེད་ཀྱི། ཆོས་དབྱིངས་དྲེ་མས་པར་བྲེད་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་སོན་ནོ། །འོད་གསལ་བའྱི་སྲེམས་གཞྱིའྱི་དུས་ནའང་དྱི་མ་དང་རང་བཞྱིན་དང་། རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་མྲེད་
པར་སོན་པ་ནྱི། ས་ཡྱི་དཀྱིལ་ན་ཡོད་པའྱི་ཆུ། དྱི་མ་མྲེད་པར་གནས་པ་ལྟར། ོན་མོངས་ཀྱི་ནང་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ་
འོད་གསལ་ཀྱི་སྲེམས། དྲེ་བཞྱིན་དྱི་མ་མྲེད་པར་གནས་སོ། །དྲེའྱི་དོན་ནྱི་གདོད་མ་ནས་དྱི་མའྱི་ངོ་བོར་མ་སྲེས་
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པའོ། །དཔྲེར་ན་གསྲེར་ལ་གཡའ་ཡོད་ཀང་། གཡའྱི་ངོ་བོར་མྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་དབྱིངས་སོས་བྲལ་དུ་སོན་
པ་ནྱི། ཆོས་དབྱིངས་ཇྱི་ལྟར་བདག་ཅྲེས་བརག་པར་བ་སྲེ། རག་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱིས་ཕྱྱིར་ན་བདག་
ཀང་མ་ཡྱིན། བུད་མྲེད་ཀང་མ་ཡྱིན། སྲེས་པའང་མ་ཡྱིན། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་སོས་པ་ཀུན་ལ་རྣམ་པར་
གོལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དོན་དམ་པར་ཆགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཀུན་ལ། །བུད་མྲེད་དང་སྲེས་པ་དམྱིགས་པ་ལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། འོན་ཀང་འདོད་ཆགས་སོགས་དྱི་མ་བློ་གོས་ཀྱི་མྱིག་ལྡོངས་པ་རྣམས་འདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར། སྲེས་པ་དང་
བུད་མྲེད་ཀྱི་ཐ་སད་ཀང་བསན་ནོ། །འོ་ན་སྲེམས་ཀྱི་དྱི་མ་སྦྱོང་བའྱི་ཐབས་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། མྱི་རག་པ་དང་། 
སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། སོང་པ་ཞྲེས་བ་བ་གསུམ་པོས་སྲེམས་ཀྱི་དྱི་མ་སྦྱོང་བར་བྲེད་ཅྱིང་། གཞན་ཡང་ཆོས་
ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་བསན་པས། མཆོག་ཏུ་སྲེ་ཁྱད་པར་དུ་སྲེམས་སྦྱོང་བར་བྲེད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་སྦྱོང་
བའྱི་ཚུལ་ནྱི་མྱི་རག་པ་བསན་པས་རག་འཛིན་གྱི་བློ་ལྡོག་པར་བྲེད་དོ། །སྡུག་བསྔལ་བ་བསན་པས་འཁོར་བ་
ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་བློ་བསྲེད་དོ། །སོང་པ་བསན་པས་ནྱི། ོན་མོངས་ཀྱི་ར་བ་བདག་འཛིན་གཅོད་
དོ། །རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་བསན་པས་ནྱི། ཤྲེས་བའྱི་སྱིབ་པའང་གཅོད་པར་བྲེད་དོ། །རང་ལ་ཆོས་ྱིད་ཡོད་ཀང་
མྱི་མཐོང་བའྱི་དཔྲེ་གཞན་ལ་ཡང་སོན་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་བུད་མྲེད་སྦྲུམ་མའྱི་ལྟོ་ན་བུ་ཡོད་ཀང་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་པ་
དྲེ་བཞྱིན་དུ། ོན་མོངས་ཀྱིས་གཡོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀང་དྱི་མ་མ་བསལ་གྱི་བར་དུ་མྱི་མཐོང་
ངོ་། །སྱིབ་བྲེད་ཀྱི་དྱི་མ་གང་ཞྲེ་ན། བདག་དང་བདག་གྱི་རྣལ་འབོར་རྣམ་རོག་དང་། མྱིང་གྱི་རྲེས་སུ་འབྲངས་
པའྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་། རྒྱུ་མཚན་གྱི་དོན་ལ་དཔོད་པའྱི་རྣམ་རོག་བཞྱི་པོ་སྔར་བྱུང་བ་དང་། མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་
བར་འགྱུར་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་རོག་པ་འདྱི་དག་གྱིས་བསྱིབས་སོ། །འདྱི་ནྱི་གསལ་བར་བ་བའྱི་རོག་
པ་ངོས་གཟུང་བའོ། །གཞྱི་དང་འབྲས་བུ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་སོ་འདོགས་དཔད་ཟྱིན་ནས། བྲེ་བྲག་ཏུ་འབྲས་བུའྱི་སོ་
འདོགས་དཔོད་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སོན་ལམ་ཡང་། །སྣང་བ་མྲེད་ཅྱིང་མཚན་ྱིད་མྲེད། །ཅྲེས་པ་དང་། 
སོ་སོ་རང་གྱི་རོག་པ་དང་། དྲེ་རོགས་པའྱི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཀང་བདྲེན་པར་མྲེད་དོ། །སངས་རྒྱས་སྲེ་
འཇྱིག་གྱི་འགྱུར་བ་མྲེད་པ་རོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་བརགས་པ་ཙམ་སྲེ། ཇྱི་ལྟར་རྱི་བོང་མགོ་ཡྱི་རྭ། །བཏགས་
པ་ྱིད་ན་མྲེད་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་། །བཏགས་པ་ྱིད་དྲེ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ། །གླང་གྱི་རྭ་ཡང་ལྲེགས་པར་བཏགས་པ་ན་ཕ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་གྱི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་ནས་
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དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་སྔོན་ཡང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་དམྱིགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། ཕྱྱིས་ཀང་མྱི་དམྱིགས་
པས། དྲེ་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་ཅྱི་ཞྱིག་བཏགས་པར་བས་ཏྲེ་མྲེད་དོ། །རྲེན་འབྱུང་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་འགག་
ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་སྲེ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། །བརྲེན་ནས་འགག་པར་འགྱུར་བས་ན། །བདྲེན་
པའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་བྱིས་པས་ཇྱི་ལྟར་བདྲེན་པར་རོགས་པར་བྲེད་དྲེ་མྱི་རྱིགས་
སོ། །རྱི་བོང་གྱི་རྭ་དང་བ་གླང་གྱི་རྭ་རྱིག་པས་བརགས་ན་བདྲེན་པར་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་དཔྲེས་དོན་གྱིས་བསན་
ཏྲེ། སྔ་མ་ནྱི་དོན་དམ་པར་གཏན་ནས་མྲེད་པ་དང་། ཕྱྱི་མས་ནྱི་སྣང་ཡང་བརགས་ན་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་
དཔྲེའོ། །དཔྲེ་འདྱི་གྱིས་ཀྱི་བདྲེ་གཤྲེགས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ྱིད། རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་དང་འབྲལ་
བའྱི་དབུ་མ་ྱིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྲེད་དོ། །རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་སྤོང་ཚུལ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་དང་བའྱི་སྣོད་ཀྱི་ཆུ་ནང་དུ་ྱི་
མ་དང་ཟླ་བ་དང་། སྐར་མའྱི་གཟུགས་བརྙན་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ན། སྣང་བའྱི་ཆ་ནས་ཆད་པ་མ་ཡྱིན་ལ། ངོ་བོ་
ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཆ་ནས་རག་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། མ་
ལུས་པའང་དྲེ་དང་འདྲེའོ། །ཞྲེས་པའོ། །དགྲེ་བ་མས་སུ་བླང་བ་མྱིན་པས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཐོག་མར་
དགྲེ་བ་སྲེམས་བསྲེད། བར་དུ་དགྲེ་བ་ལམ་གྱི་དངོས་གཞྱི། ཐ་མར་དགྲེ་བ་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་སྲེ། བསླུ་བ་མྲེད་
ཅྱིང་བརན་པའྱི་དགྲེ་བ་གང་ཞྱིག་དྲེ་ལྟར་བདག་མྲེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བདག་དང་བདག་གྱིར་བརགས་ཏྲེ་བརགས་
པར་མྱི་རྱིགས་སོ། །བརན་ཅྲེས་པ་ནྱི་མྱི་མས་སོ། །གནས་སྐབས་གྱིས་སུ་སྲེམས་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་སུ་
བརོད་པར་བསན་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་སོས་ཀའྱི་དུས་སུ་ཆུ། །དོའ་ོཞྲེས་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན། །དྲེ་ྱིད་གང་བའྱི་དུས་སུ་
ནྱི། །གང་ངོ་ཞྲེས་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན། །ོན་མོངས་དྲྭ་བས་གཡོགས་པ་ལ། །སྲེམས་ཅན་ཞྲེས་ནྱི་བརོད་པ་
ཡྱིན། །དྲེ་ྱིད་ོན་མོངས་བྲལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་ཞྲེས་ནྱི་བརོད་པར་བ། །ཞྲེས་པའོ། །འདྱི་ནྱི་བདག་མྲེད་ན་
འཁོར་འདས་གྱིས་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་སྤོང་ངོ་། །སྲེ་མཆྲེད་དབྱིངས་དང་བཅས་པ་རང་
བཞྱིན་མྲེད་པར་བསོམ་པར་གདམས་པ་ལ། མྱིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་གཟུགས་སུ་སྣང་བའྱི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་བརྲེན་འབྱུང་དུ་བརྲེན་ནས་དྲེ་ལས་སྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་། འགག་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་
དབྱིངས་ནྱི་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ། །ས་དང་རྣ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འབྱུང་ངོ་། །ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་
རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་པའོ། །མཚན་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཞྲེས་བརོད་
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དོ། །ཆོས་དབྱིངས་དྲེ་རོགས་པ་དང་བཅས་པས་དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་དབྱིངས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱིས་ནྱི་རྣ་བའྱི་
རྲེན་འབྲྲེལ་རོགས་པས་ཆོས་དབྱིངས་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕན་ཡོན་བཤད་དོ། །འདྱི་ནྱི་གཞན་ལའང་སྦྱར་
རོ། །སྣ་དང་དྱི་ལ་བརྲེན་ནས་སྣོམ་པ་སྲེ་སྣ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འབྱུང་ངོ་། །ཡུལ་དྲེ་ནྱི་གཟུགས་ལྟར་གཟུང་དུ་མྲེད་
པའྱི་དོན་ནོ། །འདྱི་ཡྱི་རྲེན་འབྱུང་ལ་བརྲེན་ནས་སྔ་མ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། རྣ་བའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་ལ་རོགས་
པར་བྲེད་དོ། །རྲེན་འབྱུང་གྱི་རྱིག་པས་ལྲེའྱི་རང་བཞྱིན་སོང་པ་ྱིད་རོགས་པར་བྲེད་དོ། །རོའ་ིཁམས་ཀྱི་རྲེན་
འབྱུང་ཡྱིན་པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབྲེན་པ་སྲེ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་བརགས་
ན་ཕྱྱི་ནང་གང་ནའང་གནས་པ་མྲེད་དོ། །རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲེ་རང་བཞྱིན་ནྱི་ཆོས་
ཀྱི་དབྱིངས་ཞྲེས་བརོད་པར་བའོ། །ཐ་སད་དུ་རྲེག་བ་རྒྱུ་རྲེན་གྱི་མཚན་ྱིད་དོན་དམ་པར་རྒྱུ་རྲེན་ལས་གོལ་
བར་གྱུར་པ་དྲེ་ནྱི་རྲེག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཞྲེས་བརོད་པར་བའོ། །ཡྱིད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཆོས་
རྣམས་ལ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ྱིད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡྱིན་ལ། རྣལ་འབོར་པས་བསོམ་པར་བ་བ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་
དོ། །ཆོས་དབྱིངས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། རོག་པ་དང་རག་མྱི་རག་གྱི་སོས་པ་རྣམ་པར་སྤངས་པའོ། །མཐོང་པ་གཟུགས་
དང་། ཐོས་པ་ས་དང་། སྣོམ་པ་དྱི་དང་། མྱོང་བ་རོ་དང་། རྲེག་པ་བ་བ་དག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་
མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་རྣལ་འབོར་པས་ཤྲེས་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་རོགས་པར་
རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཨརྻ་དྲེ་བས། གང་གྱིས་དངོས་གཅྱིག་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་མཐོང་བ། །དྲེ་ཡྱི་དངོས་ཀུན་དྲེ་བཞྱིན་
ྱིད་དུ་མཐོང་། །ཞྲེས་སོ། །སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་པོ་རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་པ་འདྱི་ྱིད་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་དྲེ་ངོ་བོའ།ོ །སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་པོ་གང་ཞྲེ་ན། མྱིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལྲེ་དང་། ལུས་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། 
དྲེ་བཞྱིན་ཡྱིད་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་སོ། །མདོར་ན་ཡུལ་གཟུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དང་། མྱིག་དབང་པོ་གཙོ་
བོར་གྱུར་པ་དང་། ཡྱིད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཤྲེས་པ་རྣམས་རང་བཞྱིན་མྲེད་དྲེ། རྲེན་ཅྱིང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་དག་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ྱིད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཏྲེ། བསོམ་པར་བ་བ་དྲེ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་བསན་
ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སྲེམས་ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་གཙོ་བོར་སོན་ཞྲེ་ན། བླང་དོར་གྱི་གནས་ཐམས་ཅད་འཁོར་འདས་
གྱིས་སུ་འདུས་ལ། སྲེམས་ྱིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་འཁོར་འདས་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་
ལྟར་མཐོང་ཞྲེ་ན། འཇྱིག་རྲེན་དང་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་གནས་སྐབས་གྱིས་ལས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་
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གནས་སྐབས་ལས་འཁོར་བ་དང་། སོ་སོ་རང་གྱིས་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དོན་རྱིག་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་ཆགས་ཟད་པས་མྱ་ངན་འདས། །ཞྲེ་སྡང་གཏྱི་མུག་ཟད་པ་དང་། །དྲེ་ྱིད་
འགགས་པས་སངས་རྒྱས་ྱིད། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་སབས་ྱིད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །འཁོར་འདས་གྱིས་པོ་ངོས་
བཟུང་ནས། བཅྱིངས་གོལ་གྱི་ཁྱད་པར་བསན་པ་ནྱི། གནས་ཚུལ་ཤྲེས་པ་དང་། མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཁྱད་པར་དག་
ལས། ལུས་འདྱི་ྱིད་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་གནས་ཏྲེ། བདྲེན་འཛིན་གྱི་རང་གྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་
ྱིད་ལ། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས། དང་པོར་མ་མཐོང་ཡང་ཕྱྱིས་བདག་མྲེད་
རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་མར་མྲེ་གནས་ནས་མཆོག་ཏུ་ཞྱི་བར་གྱུར་པ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །བྱིས་པ་རྣམས་ནྱི་
བདག་དང་བདག་གྱི་བ་ལ་གནས་བཅས་པས་འཁོར་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་མདོ་སྡྲེ་ལས་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱིས་ནྱི་འཁོར་བའྱི་ར་བ་བདག་འཛིན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་ནོ། །བྱིས་པ་ཐར་པ་བསན་ནས་མྱི་ཐོབ་སམ་ན། 
སོབས་བཅུའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ཟླ་བ་ཚེས་པ་བཞྱིན་དུ་བྱིན་རླབས་རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པས་ཐར་པ་
ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་གཞན་དོན་ལ་རག་ཏུ་བཞུགས་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་མཐོང་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་ཅན་གྱི་
སྲེམས་ཅན་གྱིས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མྱི་མཐོང་སྲེ། ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དཔྲེར་ན། ཇྱི་ལྟར་ཡྱི་དྭགས་རྣམས་
ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་སྐྲེམ་པར་མཐོང་བ་ལྟར། དཔྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་རབ་རྱིབ་ཀྱིས་བསྱིབས་པས་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ནྱི་མྲེད་པར་བརག་གོ །སངས་རྒྱས་གཞན་དོན་དུ་བཞུགས་ཀང་། བློ་གོས་དམན་པ་དང་། བསོད་ནམས་
དམན་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅྱི་བགྱིར་མཆྱིས། །ཇྱི་ལྟར་དམུས་ལོང་གྱི་ལག་པར་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་མཆོག་
བཞག་ཀང་མྱི་མཐོང་བ་དང་འདའོ། །འོ་ན་འགའ་ཞྱིག་ལ་སྣང་བ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་
བསགས་པ་བས་པ་རྣམས་ལ། ཐུགས་རྲེའྱི་འོད་ཀྱིས་གསལ་ཞྱིང་མཐོང་བའྱི་དཔལ་དང་ལྡན་ནོ། །མཚན་སུམ་
ཅུ་ར་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་དྲེའྱི་མདུན་ན་བཞུགས་སོ། །མགོན་པོ་དྲེའྱི་
གཟུགས་ཀྱི་སྐུས་བསྐལ་པ་མང་པོར་བཞུགས་ནས་ནྱི་གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་འདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཀྱི་
སྐུ་བསན་ནོ། །ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཐ་དད་པ་མ་ལགས་ཏྲེ། ཆོས་ཅན་ཐ་དད་ཀྱིས་བས་པའྱི་
དབྱིངས་ཀྱི་དབྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སངས་རྒྱས་ཁྱོད་ཀྱི་སོད་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་
ངྲེས་པར་རོགས་པར་བས་ནས། ཆོས་དབྱིངས་དྲེར་ནྱི་ཤྲེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །སོ་སོ་
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རང་གྱི་རྱིག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་མཐོང་ན། ས་རྣམས་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེའྱི་
བདག་ྱིད་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ས་རྣམས་བསོད་ཟྱིན་ནས་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུའྱི་ཐོབ་ཚུལ་བསན་
པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོའ་ིགནས་མཆོག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་། རྣམ་པར་མཛེས་པའྱི་འོག་མྱིན་དྲེ་
ྱིད་དང་། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཆོས་དབྱིངས་གཅྱིག་ྱིད་དུ་འདྲེས་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་བདག་སྨྲའོ། །གསུམ་པོ་གང་ཞྲེ་ན། 
ས་རྣམས་ཞྲེས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོའ་ིགནས་མཆོག་ཅྲེས་པ་དང་། འོག་མྱིན་ནོ། །བྱིས་པའྱི་ནང་ན་
ཡོངས་མཁྱྲེན་ཅྲེས་པ་ནྱི། སོ་སོ་སྲེ་བོའ་ིནང་ན་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་དང་། འཕགས་པ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་
ནང་ན་སྣ་ཚོགས་པ་སྲེ་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུའོ། །རྒྱུད་བླ་མར་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ལ་སྣ་ཚོགས་
རྣམ་པ་ལྔར་བརོད་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོ་ནྱི་ཚེ་དཔག་མྲེད་དོ། །བསྐལ་པའྱི་བར་དུ་གནས་པའྱི་
ཚེའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པའང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རོགས་པའོ། །ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ལ་སྲེམས་དཔའ་འཇུག་པའྱི་ཁམས་
རྣམས་ཀྱིའང་ཚེ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་བསྐལ་པར་གནས་པའང་། སངས་རྒྱས་བདག་ྱིད་ཀྱིས་བསྲུངས་པར་གྱུར་
པའང་ཆོས་དབྱིངས་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་ནོ། །རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་ཅན་སོ་སོ་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་དོན་དུ་
ཆོས་དབྱིངས་རོགས་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་སྲེ། སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་དབྱིངས་རོགས་པའྱི་ནུས་པའྱི་བྲེ་བྲག་གྱི་
ཆོས་ཅན་སོ་སོར་རོགས་པའྱི་མཁྱྲེན་པ་རྒྱས་མྱི་རྒྱས་ཀྱི་བྲེ་བྲག་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་དག་གྱིས་ཆོས་དབྱིངས་
རོགས་པའྱི་ཕན་ཡོན་བསན་ནོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་ངོས་ནས་རྱིང་བར་མྱི་བསམ་ཞྱིང་། ྲེ་བའང་རག་པར་མྱི་བ་སྲེ། 
བང་ཆུབ་ཀྱི་ངོས་ནས་ྲེ་རྱིང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཆོས་དབྱིངས་རོགས་པ་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་
དྲུག་སྣང་བ་མྲེད་པར་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་ནུབ་ནས་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རྱིག་པར་གྱུར་པའོ། །རྣལ་
འབོར་པས་ལམ་མས་སུ་ལྲེན་ཚུལ་དཔྲེ་དོན་གྱིས་ཀྱིས་བསན་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་འོ་མ་དང་འདྲེས་པའྱི་ཆུ་སྣོད་
གཅྱིག་ལ་གནས་པ་ལ། ངང་པས་འོ་མ་འཐུང་བར་བྲེད་ཅྱིང་ཆུ་འཐུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟར། དཔྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ལུས་
གཅྱིག་པོ་འདྱིས་རང་གྱི་ོན་མོངས་པ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་གནས་ཀང་། རྣལ་འབོར་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་ལྲེན་ཅྱིང་མྱི་ཤྲེས་
པ་འདོར་བར་བྲེད་དོ། །ོན་མོངས་པ་འདོར་བའྱི་ཐབས་ནྱི་ཅྱི་ཞྲེ་ན། བདག་དང་བདག་གྱི་བར་འཛིན་པས་ཇྱི་
སྱིད་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་བདྲེན་པར་བརགས་པས་འཛིན་པ་ནྱི་སྤང་བར་བའོ། །གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་པ་དང་ཆོས་
ཀྱི་བདག་མྲེད་པ་རྣམ་པ་གྱིས་མཐོང་བ་ན་སྱིད་པའྱི་ས་བོན་འགགས་པར་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྲེད་
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ཀྱི་རྒྱུ་ཁམས་ཁྱད་པར་བྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདྱི་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་གཞྱིའོ། །དྲེའྱི་
ཁྱད་པར་ནྱི་གཙང་མ་དང་། རག་པ་དང་། དགྲེ་བའྱི་གཞྱིའོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་བདག་གྱིས་ནྱི་བྱིས་པས་བརགས་
པའོ། །བདག་གྱིས་པོ་དྲེའྱི་གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ནྱི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པའོ། །དྲེའྱི་
དཀའ་སོད་སྣ་ཚོགས་སྦྱྱིན་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་དོན་བྲེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་ཁྱྲེད་
པའྱི་བཟོད་པ་སྲེ། གསུམ་པོ་འདྱིའང་ཁམས་རྒྱས་པར་བྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ཀུན་ལ་སོ་བའྱི་
བརོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་ལ་སྲེམས་འཇུག་པ་དང་། རག་ཏུ་ཤྲེས་རབ་བརྲེན་པ་འདྱིའང་བང་ཆུབ་ཀྱི་
ཁམས་རྒྱས་པར་བྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐབས་དང་བཅས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་སོན་ལམ་རྣམ་པར་སྦྱངས་པ་དང་། སོབས་
ལ་ངྲེས་གནས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། །འདྱིའང་ཁམས་རྒྱས་པར་བྲེད་པའྱི་ཆོས་གཞྱིའོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ལ་གུས་
པར་མྱི་བྲེད་པའྱི་ྲེས་དམྱིགས་ནྱི། བང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ལ་ཕྱག་མྱི་བ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི། སྨྲ་བ་ངན་པ་སྨྲ་བ་སྲེ། ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། བང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་མ་བྱུང་བར་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མྱི་མངའ་བའྱི་ཕྱྱིར། བུར་ཤྱིང་གྱི་ས་བོན་ལ་སྡང་བ་སྲེ་
མྱི་འདོད་པ་གང་། ཀ་ར་སད་པར་འདོད་པ་དྲེས་ཀ་ར་མྱི་ཐོབ་བོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན་བུར་ཤྱིང་ས་བོན་མྲེད་པར་
ཀ་ར་འབྱུང་བར་འདོད་ཀང་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། །གལ་ཏྲེ་འབྲས་བུ་ཀ་ར་འདོད་པ་ནྱི། བུར་ཤྱིང་ས་བོན་གང་
ཞྱིག་ཐོག་མ་ནས་བསྲུངས་ནས། ཀ་ར་འབྱུང་བའྱི་སྦྱོར་བ་ལས་ྲེ་བར་གནས་ནས་འབད་པས་བསྒྲུབ་པ་ལས། 
བུ་རམ་ཀ་ར་སོགས་རྣམས་ནྱི་དྲེ་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལྟར་རོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་འབད་པས་རབ་ཏུ་
བསྲུངས་ནས་སྦྱོར་བ་ལ་ྲེ་བར་གནས་ཤྱིང་དངོས་གཞྱི་བསྒྲུབས་པ་ལས། དག་བཅོམ་དང་རྲེན་རོགས་ཏྲེ་རང་
སངས་རྒྱས་རྣམས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དྲེ་ལས་སྲེ་ཞྱིང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ས་ལུའྱི་ས་བོན་དང་མྱུ་
གུ་སོགས་ཞྱིང་ལས་སྲེ་བ་ལྟར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཐྲེག་པ་མཆོག་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་བསོམ་
པས་འདྲེན་པ་སངས་རྒྱས་དག་ནྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །སའྱི་རྱིམ་པས་གློ་བུར་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་
ཚུལ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་མར་ངོའ་ིབཅུ་བཞྱི་ལ་ཟླ་བ་ཅུང་ཟད་མཐོང་བ་ལྟར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཐྲེག་པ་མཆོག་ལ་མོས་པའྱི་
བང་སྲེམས་སྦྱོར་ལམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིམ་གྱིས་སྱིབ་པ་ཅུང་ཟད་སྤངས་པ་མྲེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་
སྐུ་ཅུང་ཞྱིག་མཐོང་ངོ་། །དྲེ་ལྟར་ཚེས་པའྱི་ཟླ་བ་ལ་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་རྒྱས་པ་ལྟར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ས་ལ་བཞུགས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིམ་གྱིས་ཆོས་སྐུ་འཕྲེལ་བར་མཐོང་། ཇྱི་ལྟར་ཡར་ངོའ་ིཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
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རོགས་པར་མཐོང་བ་ལྟར་དུ། དྲེ་བཞྱིན་སའྱི་མཐར་ཐུག་མྱི་སོབ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ཆོས་ཀྱི་སྐུའང་
རོགས་པར་གསལ་ལོ། །འདྱིར་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྲེས་པ་ནྱི་སྤངས་པ་ལ་བརོད། འདྱི་ནྱི་གློ་བུར་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་ྱིད་
མཐོང་ཚུལ་ཡྱིན་གྱི། རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུད་བླའྱི་འགྲེལ་པར། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་
དངས་པའྱི་མདོ་ལས་གསུངས་པ། སྱིན་མཐོང་མཁའ་ལ་ྱི་བཞྱིན་འདྱིར་ཁྱོད་ཕྱོགས་གཅྱིག་བློ་གོས་ཅན། །བློ་
མྱིག་དག་པའྱི་འཕགས་མཆོག་གྱིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཐོང་མ་ལགས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཆོས་སྐུ་གང་
དག་བློ་གོས་མཐའ་ཡས་པ། །ཤྲེས་བ་མཐའ་མྲེད་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ་པ་དྲེ་དག་གྱིས་ཀུན་མཐོང་། །ཞྲེས་
སོ། །ས་ཐོབ་པའྱི་སྦྱོར་བ་བསན་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགྲེ་འདུན་ལ་རག་ཏུ་མོས་པ་བརན་པའྱི་སོ་ནས་
བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྲེམས་དྲེ་ཡང་དག་པར་བསྲེད་པར་བས་ནས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རོགས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་
འབྱུང་ཞྱིང་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ནག་པོ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་གཞྱི་ནྱི་ཡོངས་སུ་སྤང་ཞྱིང་། དཀར་པོའ་ིདགྲེ་བའྱི་གཞྱི་
རབ་ཏུ་གཟུང་བས། དྲེའྱི་ཚེ་སྦྱོར་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ངྲེས་པར་རོགས་པའྱི་སོབས་ཀྱི་
དགའ་བདྲེ་སྲེས་པས་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །འདྱིའྱི་དུས་སུ་ཆོས་ྱིད་མངོན་དུ་མཐོང་བ་ཡྱིན་
ནོ། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་དྱི་མ་རག་ཏུ་དྱི་མ་ཅན་དུ་བས་པ་ཕྱྱིས་དྱི་མ་མྲེད་པར་གནས་པ་
ལ་གྱིས་པ་དྱི་མ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བརོད། ས་གསུམ་པའྱི་ས་དོན་ནྱི། ོན་མོངས་ད་བ་རབ་ཏུ་འགགས་ནས་དྱི་མ་
མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རབ་ཏུ་གསལ་བས་ཚད་མྲེད་པའྱི་མུན་པ་དག་སྲེལ་བར་བྲེད་པས་ས་གསུམ་པ་འོད་བྲེད་
པའོ། །ས་གཞྱི་པའྱི་ས་དོན་ནྱི། རག་ཏུ་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱིས་དག་པའྱི་འོད་རབ་ཏུ་གསལ་ཞྱིང་། འདུ་འཛི་རྣམ་
པར་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་འོད་རབ་ཏུ་འཕོ་བས་ས་བཞྱི་པ་འོད་འཕོ་བ་ཅན་དུ་འདོད་ཅྲེས་སོ། །ས་ལྔ་པའྱི་ས་དོན་
ནྱི། རྱིག་གནས་དང་། རྒྱུ་རལ་དང་། བཟོ་གནས་ཀུན་ལ་སྦྱངས་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་བྲེ་བྲག་རྣམ་པ་སྣ་
ཚོགས་གྱིས་བསོམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ོན་མོངས་པ་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་དཀའ་བ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་ས་ལྔ་
པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་དཀའ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ས་དྲུག་པའྱི་ས་དོན་ནྱི། ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་མམ་གཞག་ཏུ་ཕུང་པོའ་ིགནས་ཚུལ་རོགས་པ་དང་། རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་དོན་ཀུན་གྱི། ར་
བའྱི་མ་དཔྲེའྱི་ནང་ས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའྱི་ས་དོན་གྱིས་ཆ་ཚང་ཆད་འདུག དྲྭ་བ་འགྲེད་པས་བརྲེ་བ་དང་། འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་
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འདམ་ལས་བརྒལ་བས་ས་བདུན་པ་དྲེ་ལ་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཞྲེས་བའོ། །ས་བརྒྱད་པའྱི་ས་དོན་ནྱི། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྲེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟུང་ཞྱིང་། སོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་
ཞུགས་པ་དང་། འཕྱིན་ལས་འབད་མྲེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པས་བདུད་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་མྱི་གཡོ་
བ་ཞྲེས་བའོ། །ས་དགུ་པའྱི་ས་དོན་ནྱི། སོ་སོ་ཡང་དག་པའྱི་རྱིག་པས་གདུལ་བ་ཀུན་ལ་ཆོས་སོན་
པའྱི་འབྲེལ་བའྱི་གཏམ་ལ་རྣལ་འབོར་པ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་བློ་གོས་མཐར་སོང་བས་སྲེ་
མཐར་ཕྱྱིན་པས་ས་དགུ་པ་ལ་ལྲེགས་པའྱི་བློ་གོས་ཞྲེས་འདོད་དོ། །ས་བཅུ་པའྱི་ས་དོན་ནྱི། ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་འདྱི་སྐུ་སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་དྱི་མ་མྲེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མམ་པའྱི་ཆོས་དབྱིངས་
རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཅྱིང་། དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཆར་
པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བས་ས་བཅུ་པ་དྲེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་ཞྲེས་བའོ། །ས་དྲེ་ལ་གནས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་
པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་བའྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་སོད་པའྱི་འབྲས་
བུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སངས་རྒྱས་འབྲས་བུར་འཛིན་པའྱི་དོན་ནྱི། འདྱི་གནས་ཡོངས་སུ་
གྱུར་པ་དྲེ་སྱིབ་པ་སྤངས་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །བག་ཆགས་ལས་གོལ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་ཏྲེ། དྲེ་སོན་པ་ནྱི་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་བསམ་དུ་ཡོད་ཀང་། ཁྱོད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པས། གང་གྱིས་ཀང་ཁྱྲེད་ཤྲེས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ངག་གྱི་སོད་ཡུལ་
ཀུན་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། གང་གྱིས་རོགས་ཞྲེས་དབང་པོའ་ིསོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡྱིད་
ཀྱི་ཤྲེས་པ་རོགས་པར་བ་བའོ། །རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས་གང་གྱིས་མཐོང་བར་གྱུར་ཞྲེ་ན། ཐ་སད་དུ་ནྱི་
སྲེམས་ལ་བརོད། །ཅྲེས་སོ། །མམ་བཞག་ཏུ་བློ་མྲེད་ཅྲེས་པ་ནྱི་འདྱི་དང་འགལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་
ཐོབ་པའྱི་རྒྱུའྱི་དབྱིངས་དང་། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་གྱིས་ཀ་ལ་བསོད་པར་འོས་པར་བསམས་
ནས། གང་ཡང་རུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད། །ཅྲེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ན་གྱིས་ཀ་ལ་བསོད་ཅྲེས་
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པའྱི་འགྱུར་བའོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་བས་པས་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དལ་འབོར་གྱི་ལུས་འདྱི། 
ལམ་ལ་རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ལུས་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་སས་པོ་གགས་ཆྲེན་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་
སྱིན་གྱིས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆོས་ྱིད་སོང་པ་ྱིད་མཐོང་བར་གྱུར་ནས་སོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་གང་གྱི་ཚེ། སྲེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་རབ་ཏུ་བཀྲུས་པས་དྱི་མའྱི་
གཟྲེབ་ལས་འདས་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བོ། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་
བཤད་པ་ནྱི། དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་པདྨ་ཆྲེན་པོའ་ིརང་བཞྱིན་གྱི་གདན་ལ་སངས་རྒྱས་དྲེ་ནྱི་གནས་པར་
གྱུར། པདྨ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། པདྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་དུ་མའྱི་འོད་འདོད་པར་བ་བའྱི་ཟྲེ་འབྲུ་ཅན་དབུས་ན་
བཞག་ནས། པད་ཕན་བྲེ་བ་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའྱི་པདྨ་
གདན་གྱི་ཆྲེ་བ་བརོད་པའོ། །བཞུགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྲེ་བ་བརོད་པ་ནྱི། སོབས་བཅུ་ཡྱི་ནྱི་
ཡོངས་སུ་ངོམས། །མྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྱི་ཡང་དག་ངོམས། །ཞྲེས་པ་དང་། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་
སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་སོས་པ་མྲེད་པར་ཐོབ་པས་གང་ལའང་སྤང་རོགས་མམ་པ་མྱི་མངའ་
འོ། །སྔོན་ལྲེགས་པར་སན་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པས་
འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་རོ། །དཔྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཟླ་བ་་བ་ལ་
སྐར་མའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བཞྱིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཕྱག་གྱི་ྱི་མ་དྲེར་དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་རྱིན་པོ་
ཆྲེའྱི་འོད་འབར་བ་ལྟ་བུ་དྲེས། སས་ཀྱི་ཐུ་བོར་དབང་བསྐུར་ནས། དབང་བསྐུར་བ་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་བདག་
ལའང་རོལ་ཞྲེས་པའོ། །རྣལ་འབོར་ཆྲེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དྲེར་གནས་ནས། རོངས་པ་དམན་
པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཇྱིགས་ཤྱིང་ྲེན་པ་རྣམས་ལ་ལྷའྱི་སན་གྱིས་
གཟྱིགས་པར་གྱུར་ནས། སངས་རྒྱས་དྲེའྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟྲེར་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། 
དྲེ་རོངས་པའྱི་མུན་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་སོ་རྣམ་པར་འབྲེད་པར་མཛད་
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པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་ཐོག་མར་ལྷག་བཅས་ཀྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་འགོད། 
ཕྱྱིས་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་འགོད་པར་མཛད་དོ། །མྱང་འདས་ངོས་གཟུང་བ་
ནྱི། སྲེམས་དྱི་མ་མྲེད་པར་གྱུར་པའོ། །སྲེམས་ཅན་གྱི་ོན་མོངས་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་
དྲེའང་མྱང་འདས་དྲེ་ྱིད་དྲེ། སྱིང་པོའ་ིདོན་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྲེ་ཡྱིན་པས། སྲེམས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་དྲེ་ྱིད་མཐོང་བ་ནྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འཕགས་པའོ། །ཆོས་སྐུ་ཐོབ་ནས་གཞན་དོན་
འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཤྱིན་ཏུ་དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཀུན་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱ་མཚོ་གནས་པར་གྱུར་ནས། སྣ་
ཚོགས་ནོར་བུ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ། དྲེ་ལས་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་འབྱུང་ངོ་། །འཇུག་པ་ལས། 
ཤྲེས་བའྱི་བུད་ཤྱིང་སྐམ་པོ་མ་ལུས་པ། །བསྲེགས་པས་ཞྱི་དྲེ་རྒྱལ་རྣམས་ཆོས་སྐུ་སྲེ། །ཞྲེས་པ་ལ་
བརྲེན་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པར་འདོད་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་དང་
འགལ་བས་མྱི་འཐད་དོ། །གཞུང་འདྱི་ྱིད་ལས། ཆོས་སྐུ་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱ་མཚོ་གནས་པར་གསུངས་
པ་ཤྱིན་ཏུ་ལྲེགས་པར་ཟུངས་ཤྱིག ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་བསོད་པ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་
པའྱི་འགྲེལ་པ་རོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀྲྀཥྞ་པཎྱི་ཏ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྱིམས་
རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་བ་གཞྱིར་བས་པའོ། །ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྲེ་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་དོན། །རབ་ཏུ་བསྡུས་
ནས་ཚུལ་བཞྱིན་རབ་བཤད་པའྱི། །ཀླུ་སྒྲུབ་གསུང་རབ་ཆོས་དབྱིངས་བསོད་པ་འདྱི། །རོགས་པར་
དཀའ་བས་གངས་རྱིའྱི་ཁོད་འདྱི་རུ། །རྣམ་བཤད་བས་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་སྣང་བས། །བསོད་ནམས་
མདུན་སད་རབ་ཏུ་འབད་པ་ཡྱིས། །འགྲེལ་པ་འདྱི་བརམས་དྲེ་ཡྱི་དགྲེ་བ་ལས། །འགོ་བ་རྣམས་
མཁྱྲེན་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅྲེས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་
བསོད་པའྱི་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྣམ་པར་གཡོ་བའྱི་སྱིན་ཞྲེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི །རོང་སོན་ཆྲེན་པོ་
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ཤྲེས་བ་ཀུན་རྱིགས་གྱིས་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་གྲྭར་རབ་བྱུང་གྱི་ལོ་ལ་སྦྱར་བ་དགྲེ་ལྲེགས་སུ་གྱུར་
ཅྱིག། །།  ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །། 

 


