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༄། དྷ རྨ དྷཱ ཏུ ས བ སྱ ཉྱི ཀ ནྱི ཏཱ རྠཿ ག མྱི ར སྱ ནྱི དྷཱྱི ཕུ ལྱི ཏཾ ན མ བྱི ཧ ར ཏྱི སྨ།།  
༄༅། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསོད་པའྱི་འགྲེལ་པ་ངྲེས་དོན་ཟབ་མོའ་ིགཏྲེར་གྱི་ཁ་འབྲེད་ཅྲེས་བ་བ་བཞུགས་
པའྱི་དབུ་ཕོགས་ལགས་སོ།། ཆོས་ྱིད་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་གཟྱིགས་ཀང་ཇྱི་སྲེད་དོན་ཀུན་སོ་སོར་
གསལ། །གདོད་ནས་མངོན་པར་རོགས་སངས་རྒྱས་ཀང་གདུལ་བའྱི་འགོ་ལ་ལྷག་པར་བརྲེ། །ཡོན་ཏན་དབྲེར་
མྲེད་ངོ་བོ་དག་ཀང་གོ་བུར་དྱི་མས་སྱིབས་པའྱི་ཁམས། །མ་རྱིག་རྨོངས་པའྱི་འགོ་ལ་སོན་ཀང་གཟུང་འཛིན་
སོས་པས་དབྲེན་ལ་འདུད། །དཔག་མྲེད་བསྐལ་པའྱི་སོན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀང་། །རྒྱལ་སྲས་སྲེམས་དཔའྱི་
ཚུལ་འཛིན་འགོ་ལ་གཟྱིགས། །རྨད་བྱུང་མཁྲེན་བརྲེ་ནུས་པ་བསམ་ཡས་པ། །རྲེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་
ཕག་གྱི་གནས། །ངྲེས་དོན་ཟབ་མོའ་ིདགོངས་པ་མ་འདྲེས་པ། །ཇྱི་བཞྱིན་སོན་པ་རྒྱལ་བའྱི་ལུང་གྱི་
བསགས། །རབ་དགའྱི་སར་གནས་བདྲེ་ལྡན་ཞྱིང་དུ་བགོད། །འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་གཙུག་གྱི་རྒྱན་དུ་
མཛོད། །ཡང་ཟབ་མདོ་ཡྱི་བཅུད་བསྡུས་འཕགས་པའྱི་གཞུང་། །རང་རྒྱུད་བག་ཆགས་བཟང་པོའ་ིརྲེན་འབྲེལ་
དུ། །དམྱིགས་ནས་ཚིག་དོན་ཆ་ཙམ་དགོལ་བ་ལ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བས་ཤྱིས་པའྱི་མྲེ་ཏོག་རོལ། །དྲེ་ཡང་
སྲྱིད་ར་བདག་འཛིན་བཅད་དྲེ་རྣམ་གོལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མ་འབད་ན་སྲྱིད་པའྱི་འཁོར་ལོར་བར་མྲེད་དུ་འཁོར་བས་
སྲྱིད་པའྱི་སྡུག་བསལ་རྒྱ་ཆྲེ་ལ་རྒྱུན་རྱིང་བ་འདྱི་ལས་ཐར་མྱི་སྲྱིད་ཅྱིང་། རྣལ་འབོར་གོལ་བའྱི་ཐབས་དྲེའང་
ལམ་ལོག་མུ་སྲེགས་ཀྱི་ལམ་དང་ལམ་གོལ་ན་རང་གྱི་ལམ་ལྟ་བུ་ནྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་དོན་གྲེར་གྱིས་སྤངས་ནས་
ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ལམ་ལ་འཇུག་དགོས་ལ། ལམ་མཁན་ཐར་པའྱི་སོན་མྲེ་སངས་རྒྱས་ལ་མ་བརྲེན་པར་སངས་རྒྱས་
ལྟ་ཅྱི། ན་རང་གྱི་གོ་འཕང་ཙམ་ཡང་བསྒྲུབས་མྱི་ཤྲེས་ལ། དྲེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལ་བརྲེན་དགོས་
སོ། །གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་པ་སོ་སྲེ་ལས་དང་པོ་པས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་དཀའ་བས། རྲེས་འཇུག་མཁས་
པའྱི་གསུང་ལ་བརྲེན་དགོས་ཤྱིང་། སྱིར་བསན་བཅོས་རོམ་པ་མང་ཡང་ཤྱིང་རའྱི་སྲོལ་འབྲེད་ཆྲེན་པོ་རྒྱལ་བས་
ལུང་གྱིས་བསགས་ཞྱིང་འཕགས་པ་ལ་གནས་པ་ཀླུ་ཐོག་གྱིས་གང་རུང་ལ་མ་བརྲེན་ན་རང་སོབས་ཀྱིས་
བཀའ་ཡྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་ནུས་པའང་དཀའ་བས། སྲོལ་འབྲེད་གྱིས་པོའང་ཟབ་རྒྱས་གྱིས་སོན་ཚུལ་གཙོ་
ཆྲེ་ཆུང་ཙམ་ལས་ལམ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པས་འགལ་མྲེད་དུ་རོག་དགོས་སོ། །དྲེའང་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྱི་དབུ་མའྱི་སྲོལ་འབྲེད་
ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཡྱིན་པས་གསུང་རབ་ཀུན་དབུ་མའྱི་གཞུང་ལུགས་སུ་རོད་མྲེད་དུ་གྲུབ་ཀང་། བམས་ཆོས་སྐོར་



2   བླ་མ་བློ་གོས་རྒྱ་མཚོ། 

མངོན་རོགས་རྒྱན་རང་རྒྱུད་དང་། བར་པ་གསུམ་སྲེམས་ཙམ་དང་། རྒྱུད་བླ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འདོད་པ་དང་། རྒྱུད་
བླ་ཡང་སྲེམས་ཙམ་དུ་འདོད་པ་དང་། ཆོས་ྱིད་རྣམ་འབྲེད་ཡང་དབུ་མར་བཞྲེད་པ་དང་། མདོ་རྒྱན་ཡང་ཡྱིག་
ཆ་དངོས་མ་མཐོང་ཡང་དབུ་མར་བཞྲེད་པ་བྱུང་བར་ཐོས་ཤྱིང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་ཡང་ཐལ་འགྱུར་དུ་འདོད་པ་
སོགས་མང་དུ་བྱུང་ཡང་ཐལ་རང་གྱིས་ཐ་སད་ཞལ་བཞྲེས་ཙམ་ལས་མཐར་ཐུག་གྱི་ལྟ་བ་ཁད་པར་མྲེད་ལ། 
བམས་ཆོས་བར་པ་སྲེམས་ཙམ་དུ་འདོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བྲེད་མྲེད་ཅྱིང་གནོད་བྲེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ྱིད་རྣམ་
འབྲེད་མཁས་པ་གཞན་གྱི་དབུ་མར་བསྒྲུབས་ཟྱིན་ལ། ཀུན་བརགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་སོན་པ་
དང་གཞྱི་ཡྱི་སྐབས་རྱིགས་ཆད་བསན་པ་རྱིགས་དང་སྱིང་པོ་ཐ་དད་དུ་སོན་པ་དང་། ཐྲེག་གཅྱིག་དང་དོན་དང་
ཐྲེག་པ་གསུམ་སོན་པ་ངྲེས་དོན་དུ་འདོད་པ་དང་། གནས་གྱུར་བཞྲེད་པ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་བརྒྱད་བསན་པ་
སོགས་ཀྱིས་སྲེམས་ཙམ་དུ་འདོད་ནའང་དྲེ་ཙམ་སྒྲུབ་བྲེད་རྣམ་དག་ཏུ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། ཀུན་བརགས་གཞན་དབང་
ཡོངས་གྲུབ་བསན་པས་སྲེམས་ཙམ་དུ་འགྱུར་ན་མངོན་རྒྱན་ཡང་དྲེར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་མ་རོགས་དང་རབ་རོགས་
དང་ཞྲེས་སོགས་ངོ་བོ་ྱིད་གསུམ་ལ་སྦྱར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ར་ཤྲེར་དང་བཞྱི་བརྒྱ་པ་སོགས་ལའང་སྲེམས་
ཙམ་པས་ངོ་བོ་ྱིད་གསུམ་གྱིས་འཆད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་གྱིས་ཀང་སྲེམས་ཙམ་དུ་ཐལ་བ་དང་། ངོ་བོ་
ྱིད་གསུམ་དབུ་སྲེམས་གྱིས་ཆར་གྱིས་ཁས་ལྲེན་པ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ། བདྲེན་པ་གྱིས། གཞྱི་ལམ་འབས་
གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལྟར། གསུང་རབ་འཆད་པའྱི་འཆྱིང་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དཔྲེར་ན་ཤྲེས་བ་གཞྱི་ལྔ་བྲེ་སྨྲ་ཁོ་
ནས་འདོད་པ་འཆད་མྱི་རུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །རྱིགས་ཆད་སོགས་རྱིགས་ལྔའྱི་དབྲེ་བ་གནས་སྐབས་ཙམ་དབུ་
མས་ཀང་འདོད་དགོས་ལ་གཏན་ཏུ་རྱིགས་ཆད་སོན་པ་མདོ་རྒྱན་ན་གསལ་ཁ་མྲེད་ཀང་སྲེམས་ཙམ་རང་འདོད་
ཀྱིས་སྦྱར་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་སོ། །མཐར་ཐུག་ཐྲེག་པ་གཅྱིག་དང་གསུམ་གོ་ཟོག་སྲེ་འཆད་ན་མདོ་རྒྱན་གྱི་ར་
ཚིག་དང་ཤྱིན་ཏུ་འགྱིག་ཅྱིང་སྲེམས་ཙམ་ལྟར་ན་ཀོག་བཤད་བྲེད་འདུག་པ་དང་། རྱིགས་དང་སྱིང་པོ་ཐ་དད་དུ་
བཤད་པ་མདོ་རྒྱན་ན་ཟུར་ཙམ་དུ་མྲེད་ཀང་། སྲེམས་ཙམ་པས་རང་གར་སྦྱར་བ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་
བརྒྱད་དང་གནས་གྱུར་འདོད་པས་དྲེར་འགྱུར་ན། རྒྱུད་བླ་དང་ཆོས་དབྱིངས་བསོད་པ་དང་བང་ཆུབ་སྲེམས་
འགྲེལ་སོགས་ངྲེས་དོན་གྱི་མདོ་རྒྱུད་མཐའ་དག་སྲེམས་ཙམ་པའྱི་གཞུང་དུ་ཁས་ལྲེན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། 
མདོ་རྒྱན་སོགས་བམས་ཆོས་བར་པ་འདྱི་དག་སྲེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་འདུག་པས་དྲེར་ངྲེས་སམ་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་
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དང་བམས་པའྱི་གསུང་མཐའ་དག་དང་ཤྲེར་ཕྱིན་སོགས་མདོ་རྒྱུད་མཐའ་དག་དྲེར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེམས་ཙམ་དང་
མཐུན་པར་བཀྲལ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བམས་ཆོས་བར་པ་གསུམ་སྲེམས་ཙམ་ཁོ་ནར་མ་སྦྱར་འོས་མྲེད་ཀྱི་ལུང་
རྱིགས་གང་ཡང་མྲེད་པས་དབུ་མ་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་འཆད་བདྲེའོ། །དྲེས་ན་བམས་པས་བདྲེ་གཤྲེགས་སྱིང་པོ་བསྒྲུབ་
པའྱི་ཚུལ་བསན་པ་ཀུན་རོབ་གསལ་བའྱི་ལྡོག་ཆ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཐའ་བཞྱི་སྲེ་མྲེད་སོགས་ཀྱིས་སོས་པ་
གཅོད་པ་དོན་དམ་སོང་པའྱི་ལྡོག་པ་གཙོར་སོན་ཡྱིན་པས་འདྱི་གྱིས་བདྲེན་གྱིས་དབྲེར་མྲེད་གཅྱིག་ཏུ་མ་
ཤྲེས་ན་སོང་པ་ཕང་ཆད་གནས་ལུགས་ཁས་ལྲེན་ནས་སྱིང་པོ་དང་དོན་དུ་འཆད་པ་དང་། སྲེམས་ཙམ་ལྟར་སྱིང་
པོ་བདྲེན་གྲུབ་ཏུ་ཕོགས་སོ་སོར་ཁས་ལྲེན་ན། བདྲེན་གྱིས་ཀྱི་ལམ་ལས་མས་པས་ཐར་ལམ་གྱི་ར་བ་སོར་
ཏྲེ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི་ལམ་ལས་ནྱི། །ཕྱི་རོལ་གྱུར་ལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་མྲེད་
དོ། །དྲེ་དག་ཀུན་རོབ་དྲེ་ྱིད་བདྲེན་ལས་མས། །དྲེ་ལས་མས་པ་ཐར་པ་གྲུབ་ཡོད་མྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །གནོད་བྲེད་ཀང་ཡོད་དྲེ། མདོ་རྒྱན་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་ལྲེའུ་དང་། ཆོས་ཚོལ་གྱི་སྐབས་དང་། ཕར་ཕྱིན་
ལྲེའུ་སོགས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་བསན་པ་དང་། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྲེད་རང་བཞྱིན་གསུམ་གྱིས་
མཚན་ྱིད་སོན་པ་དང་། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་དང་། སོང་ྱིད་བཅོ་བརྒྱད་བསན་པ་སོགས། མདོར་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་ྱིད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ཁོ་ན་སོན་འདུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའང་གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་གྱིས་
ལྲེགས་པར་དཔྱད་ན་ཤྲེས་པས་གཞུང་ྱིད་ཀྱི་སྲེང་དུ་རོགས་པར་བའོ། །ཡང་མངོན་རོགས་རྒྱན་ཐལ་འགྱུར་དུ་
སྦྱར་མྱི་རུང་བར་འདོད་པའང་། དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། གཞུང་ྱིད་ལས་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་ཆ་ན་རང་གྱི་
ལམ་དང་། མཚན་མྲེད་སོས་བལ་གྱི་ལྡོག་པ་དྲེའྱི་གྲེན་པོའ་ིཚུལ་དུ་བང་སྲེམས་ཀྱི་ལམ་བསན་ཅྱིང་བདྲེན་
གྲུབ་སོན་པ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མྲེད་ཅྱིང་། འཕགས་སྲེང་གྱི་འགྲེལ་པ་ལས་ཀང་། བདྲེན་གྲུབ་སོན་པ་མྲེད་ལ། རང་
རྒྱལ་སྐབས། གཟུང་དོན་རོགས་པ་སྤོངས་ཕྱིར་དང་། །ཞྲེས་པ་ཡང་། བདྲེན་འཛིན་མྲེད་ཀང་འཁོར་གསུམ་རྣམ་
རོག་ལ་དགོངས་ཏྲེ། རྒྱུད་བླ་ལས། སྲེར་སྣ་ལ་སོགས་རྣམ་རོག་གང་། །དྲེ་ནྱི་ོན་མོངས་སྱིབ་པར་
འདོད། །འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་། །དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་བའྱི་སྱིབ་པར་འདོད། །ཅྲེས་དང་། ཤྲེར་ཕྱིན་མངོན་
རོགས་རྒྱན་རང་གྱི་གཞུང་ལས་བསན་པ་གཟུང་འཛིན་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དུ་གཞུང་ྱིད་ལས་
འཕགས་པ་ལ་རས་འཛིན་མྲེད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྱིང་། བམས་པས་ཤྲེར་མདོའ་ིདགོངས་པ་མ་རོགས་
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པར་འགྱུར་ཞྱིང་ཡང་ན་མངོན་རོགས་རྒྱན་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་དགོངས་འགྲེལ་མྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མདོར་ན་ཆོས་
ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་བསན་པ་ཁོ་ནར་ངྲེས་པས་སོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་སྱིབ་བདྲེན་འཛིན་སོན་པ་མངོན་རོགས་
རྒྱན་གྱི་བསན་དོན་མཐར་ཐུག་མ་ཡྱིན་ཅྱིང་། ན་རང་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་མ་རོགས་པའང་མྱི་འཐད་
དྲེ། མདོ་དང་བསན་བཅོས་གྱིས་རྒྱབ་འགལ་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སོབ་དཔོན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་རང་རྒྱུད་དུ་
བཀྲལ་བས་ཐལ་འགྱུར་དུ་སྦྱར་མྱི་རུང་བའང་མྱིན་ཏྲེ། གཞན་དུ་ར་ཤྲེར་རང་རྒྱུད་དུ་བཀྲལ་བས་ཐལ་འགྱུར་དུ་
འཆད་མྱི་རུང་བར་ཁས་ལྲེན་དགོས་ལ། དྲེས་ན་གང་ལྟར་ཡང་འཆད་དུ་བཏུབ་མོད། མཐར་ཐུག་དགོངས་པ་
ཐལ་འགྱུར་ལྟར་གནས་ཤྱིང་། ཐལ་རང་གྱི་ཁད་པར་གཙོ་བོ་དོན་དམ་དཔྱད་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཐལ་འགྱུར་དང་
རང་རྒྱུད་འདོད་པའྱི་སོ་ནས་འབྲེད་དགོས་ཤྱིང་མཚན་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་དངོས་བསན་
སོང་ྱིད་ཀྱི་ལྡོག་པ་གཙོ་བོར་སོན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན་པས་དོན་དམ་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཚུལ་ཀླུ་སྒྲུབ་དྲེ་ཡྱི་
རྲེས་སུ་འབང་དགོས་པས། སྦས་དོན་གྱི་སྐབས་སུ་དོན་དམ་དཔྱད་པའྱི་རྱིགས་པ་གཙོར་སོན་མྱི་བྲེད་ཅྱིང་ལམ་
མངོན་རོགས་གཙོར་སོན་བྲེད་པས་ཐལ་རང་གྱི་དབྲེ་གཞྱི་གཙོ་བོ་མྱིན་པས་ཐལ་རང་གང་ལྟར་ཡང་སྦྱར་དུ་
བཏུབ་བོ། །དྲེས་ན་ཐལ་འགྱུར་དུ་འཆད་པ་ལ་གནོད་བྲེད་མྲེད་ཅྱིང་། སྒྲུབ་བྲེད་ཡོད་དྲེ། དངོས་བསན་སོང་ྱིད་
དྲེ་གཙོ་བོ་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་གནས་ན། ཤུགས་བསན་ལམ་མངོན་རོགས་དྲེའང་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་གནས་དགོས་ཏྲེ། 
གཞུང་ཤྲེར་མདོ་གཅྱིག་གྱི་བསན་དོན་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་དུ་མདོ་ཡྱི་དངོས་བསན་
མཐར་ཐུག་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཤུགས་བསན་མཐར་ཐུག་རང་རྒྱུད་དང་། ཡང་མདོ་ྱིད་ཐལ་འགྱུར་གྱི་དགོངས་
དོན་ལྟར་གནས་ལ། དྲེ་ཡྱི་དགོངས་འགྲེལ་བསན་བཅོས་རང་རྒྱུད་ཁོ་ནར་ངྲེས་ན་བསན་བཅོས་མཁན་པོ་ལ་སོ་
བཀུར་དང་དཔྱད་ན་བཞད་གད་གྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་བམས་ཆོས་སྲེ་ལྔ་དང་། མགོན་པོ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་རབ་ཀུན། སྲེམས་ཙམ་རང་རྒྱུད་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་ཆར་གྱིས་འཆད་རུང་བ་གཞུང་གྱི་ཁད་
ཆོས་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་ཟག་གཅྱིག་ཆར་བ་དང་རྱིམ་གྱིས་པ་དཀྲྱི་བའྱི་ལམ་མཐའ་དག་གཞུང་རྲེ་རྲེ་ལ་ཚང་བའྱི་
ཕྱིར་རོ། །སྐབས་ཀྱི་འཆད་བ་དངོས་ནྱི། འཕགས་པ་ཀླུའྱི་གསུང་རབ་གཏམ་ཚོགས་རྣམས་བཀའ་དང་པོའ་ི
དགོངས་འགྲེལ། རྱིགས་ཚོགས་རྣམས་བར་པའྱི་དགོངས་འགྲེལ། བསོད་ཚོགས་རྣམས་ཐ་མའྱི་དགོངས་འགྲེལ་
འཆད་པ་ཡོད་པས། དྲེ་ལྟར་ཡང་རུང་མོད། འདྱིར་ནྱི་རྱིགས་ཚོགས་རྣམས། གཞྱི་ལྟ་བ་གཙོ་བོར་སོན་ཅྱིང་། 
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གཏམ་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ། བསོད་ཚོགས་ཀྱིས་འབས་བུ་གཙོ་བོར་སོན་པ་ལས་བསོད་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསོད་པ་འདྱི་འཆད་པ་ལ་དོན་གསུམ་ཏྲེ། མཚན་དོན། གཞུང་དོན། མཇུག་དོན་སྨོས་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། མཚན་དང་། འགྱུར་ཕག་གོ །དང་པོ་ནྱི། རྒྱཾ་གཾར་སྐདཾ་དུཾ། དྷཾརྨཾ་དྷཱཾ་ཏུཾ་བྷཾ་བཾ། བོདཾ་སྐཾད་
དུཾ། ཆོཾས་ཀྱིཾ་དབྱིཾངས་སུཾ་སྲེ་རང་བཞྱིན་ལ་ཆྲེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པས་བསོདཾ་པའོཾ། །དྲེའང་དབྱིངས་དང་། རང་
བཞྱིན་དང་། རྒྱུ་རྣམས་ནྱི་དོན་གཅྱིག་པས་སོང་རྐྱང་ལ་དབྱིངས་སུ་གོ་བར་མྱི་བ་སྲེ། གསལ་སོང་ཟུང་འཇུག་
འདུས་མ་བས་པའྱི་དབྱིངས་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འཕཾགས་པཾ་འཇཾམ་དཔལཾ་གཞོཾན་ནུཾར་གྱུརཾ་པཾ་ལཾ་
ཕགཾ་འཚལཾ་ལོཾ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། དྱི་བཅས་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་བསོད་པ་དང་། དྱི་བལ་ཆོས་སྐུ་ལ་བསོད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། ཆོས་དབྱིངས་འཕོ་འགྱུར་མྲེད་པར་བསན་པ་དང་། གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་
པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། མདོར་བསན་པ་དང་། དཔྲེ་ཡྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 
ཆོས་དབྱིངས་གངཾ་ཞྱིཾག་གནས་སྐབས་ཀུཾན་ཏུ་མཾ་ཤེཾས་ནཾ། འདོད་ཁམས་གཟུགས་གཟུགས་མྲེད་དྲེ་སྲྱིདཾ་པཾ་
གསུམཾ་དུཾ་ལས་ོན་གྱི་དབང་གྱིས་རྣམཾ་པརཾ་འཁོརཾ་བ། སེཾམས་ཅནཾ་ཀུནཾ་ལཾ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚུལ་དུ་ངྲེསཾ་པར་
གནསཾ་པཾའྱི། ཆོསཾ་ཀྱིཾ་དབྱིཾངས་གོ་བུར་དྱི་བཅས་སྲེ་དྲེའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་དང་། དྲེ་
བསོད་པའྱི་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་སྡུག་བསལ་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་སྲེམས་ྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་
ལ་གོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ཀང་དབྱིངས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་དྲེ་ྱིད་སྲེ་འགག་གནས་
གསུམ་དང་བལ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་འདུས་མ་བས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་དྲེ་ནྱི་གང་ལ་ཡང་མྱི་བརྲེན་ཏྲེ། རྒྱུད་
བླ་མ་ལས། ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཡྱིད་བྲེད་ནྱི། །སྲེམས་ཀྱི་དག་པ་ལ་རབ་གནས། །སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཆོས་
རྣམས་ནྱི། །གང་ལ་ཡང་ནྱི་གནས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལཾ་ཕགཾ་འཚཾལ་ཞྱིང་འདུདཾ་པའྱི་དོན་
ཏོ། །ཆོས་དབྱིངས་གཾང་ཞྱིགཾ་འཁོརཾ་བཾའྱི་རྒྱུརཾ་རམ་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུརཾ་པཾ། དབྱིངས་དེཾ་ྱིདཾ་ལམ་གྱིས་སྦྱངཾ་བཾ་
བསཾ་པཾ་ལསཾ། དགཾ་པཾ་གྱིས་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་ྱིཾད་ལ་མཾ་ངནཾ་ལས་འདསཾ་པ་ཞྲེས་བ་ཞྱིང་མཐར་ཐུག་ཆོསཾ་ཀྱིཾ་
སྐུཾ་ཡངཾ་དེཾ་ྱིདཾ་དོཾ། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཆོས་དབྱིངས་ངྲེས་པར་ཡོད་ན་ཅྱི་ཡྱི་ཕྱིར་མྱི་མཐོང་སམ་ན། གྱིས་པ་
ལ་གྱིས། ཁམས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་བྲེད་དཔྲེ་དྲུག་གྱིས་སྱིར་བསན། དཔྲེ་གསུམ་གྱིས་དྲེ་ྱིད་འཕྲེལ་འགྱིབ་མྲེད་
པར་བྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། དཔྲེ་གསུམ་གྱིས་ཁམས་གྱི་གནས་ལུགས་སྱིར་བསན་པ་དང་། 
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ཕྱི་མ་གསུམ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་འཐད་པ་བྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱིཾ་ལྟཾར་འོཾ་མཾ་དངཾ་འདྲེསཾ་པསཾ་ན། འོ་
མའྱི་གནས་སྐབས་སུ་མརཾ་གྱིཾ་སྱིངཾ་པོ་མྱིཾ་སྣངཾ་བཾ། དཔྲེ་དེཾ་བཞྱིཾན་དུ་ོནཾ་མོཾངས་དངཾ་འདྲེསཾ་པསཾ་ན། འཁོར་བའྱི་
གནས་སྐབས་ན་ཆོསཾ་ཀྱིཾ་དབྱིཾངས་ཀངཾ་དངོས་སུ་མྱིཾ་མཐོངཾ་ངོཾ་། །འོ་ན་ནམ་གྱི་ཚེ་མཐོང་སམ་ན། ཇྱིཾ་ལྟརཾ་འོཾ་མཾ་
རྣཾམ་པར་སྦྱངཾ་སྲེ་བསྲུབས་པསཾ། མརཾ་གྱིཾ་སྱིཾང་པོ་དྱི་མ་མྲེདཾ་པཾར་སྣང་བར་འགྱུརཾ་རོ། །དེཾ་བཞྱིཾན་ོནཾ་མོངཾས་
རྣམཾས་རྣམ་པར་སྦྱངཾས་པསཾ། ཆོསཾ་ཀྱི་དབྱིཾངས་སྱིབ་གྱིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་སྲེ་ཤྱིནཾ་ཏུཾ་དྱིཾ་མ་
མྲེདཾ་པའྱི་ཆོས་སྐུར་འགྱུརཾ་རོ། །འདྱི་ནྱི་གཞྱི་ཡྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་སར་མྲེད་གསར་སྲེ་
འགྱུར་སམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡོན་ཏན་ཡྲེ་ལྡན་དྲེ་ྱིད་རྱིམ་གྱིས་དྱི་མ་དག་སོབས་ཀྱིས་
མངོན་པར་གསལ་བ་ཡྱིན་ཅྲེས་བསན་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟཾར་མཾར་མེཾ་བུམཾ་ནངཾ་གནསཾ་པ་དྲེ། ཅུངཾ་ཞྱིཾག་ཀང་སྣཾང་བརཾ་མྱིཾ་
འགྱུརཾ་བཾ། དཔྲེ་དེཾ་བཞྱིཾན་དུ་ོནཾ་མོཾངས་པའྱི་བུམཾ་ནངཾ་གནཾས་པའྱི་ཆོསཾ་ཀྱིཾ་དབྱིངཾས་ཀངཾ་སོ་སྲེ་ཐ་མལ་པས་མྱིཾ་
མཐོཾང་ངོཾ་། །ཕོཾགས་ནྱིཾ་གཡས་གཡོན་སོགས་གཾང་དངཾ་གཾང་དགཾ་ནསཾ། བུམཾ་པ་ལཾ་བུཾ་གཾ་གཏོཾད་པར་གྱུརཾ་པཾ་བུ་
ག་དེཾ་དང་ཾཾ། དེཾ་ཡྱིཾ་ཕོཾགས་ྱིཾད་ནསཾ་འོདཾ་ཀྱིཾ་རཾང་བཞྱིནཾ་གསལ་བར་འབྱུཾང་བརཾ་འགྱུརཾ་རོ། །དཔྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་
རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལྟར། ན་ཐོས་ཀྱིས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་དང་། རང་རྒྱལ་གྱིས་དྲེ་སྲེང་གཟུང་
མྲེད་དང་། བང་སྲེམས་ཀྱི་གཟུང་འཛིན་གྱིས་མྲེད་སོས་བལ་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་བང་སྲེམས་སོ་སྲེས་
དབྱིངས་དོན་སྱི་ཙམ་ལས་མྱི་རོགས་ལ། འཕགས་པ་ས་དང་པོ་ནས་རོགས་པ་རྱིམ་གྱིས་ས་བཅུའྱི་བར་འཕྲེལ་
བ་ལ་སྦྱར་རུང་ངོ་། །ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའྱི་དུས་གཾང་གྱིཾ་ཏྱིཾང་ངྲེ་འཛིཾན་ཚེ་རོཾ་རེཾ་ལྟ་བུ་ཡྱིསཾ། ལས་ོན་གྱི་བུམཾ་པཾ་དེཾ་
ནྱིཾ་མཐའ་དག་བཅཾག་པར་གྱུརཾ་པཾ། དུས་དེཾ་ཡྱི་ཚེཾ་དཔྲེར་ན་མར་མྲེ་དྲེས་ཕོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་སྱིང་
པོ་ཆོས་སྐུ་དེཾ་ནྱིཾ་ནམཾ་མཁའཾ་ཡྱིཾ། མཐཾར་ཐུགཾ་པའྱི་བརཾ་དུཾ། ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སྲེད་པའྱི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་སྣཾང་
བཾར་བྲེདཾ་དྲེ་མཁྲེན་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱིས་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པར་སོན་ཏོ། །དྲེས་ན་ལས་ོན་ཟད་
པ་ཙམ་ལས་སངས་རྒྱས་པས་ན་ཆོསཾ་ཀྱིཾ་དབྱིངཾས་ནྱིཾ་སེཾ་བ་མཾ་ཡྱིཾན་ཅྱིང་། དྱི་བཅས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལྟ་བུ་ནཾམ་
ཡཾང་འགཾག་པརཾ་འགྱུརཾ་བཾ་མྲེདཾ་དོ། །དྲེས་ན་ཁམས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་བསམ་ན་གོ་བུར་གྱི་དྱི་བཅས་དང་དྱི་མྲེད་
ཀྱི་གནས་སྐབས་དུསཾ་རྣཾམས་ཀུནཾ་ཏུཾ་ོཾན་མོཾངས་གཤྱིས་ལ་ཞུགས་པ་མྲེདཾ་དྲེ། ཐོགཾ་མཾ་གཞྱི་ཡྱི་གནས་སྐབས་
དང་། བརཾ་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་། མཐརཾ་འབས་བུའྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་ཆར་དུ་ངོ་བོ་ལ་ཁད་
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པར་མྲེད་པ་དྱིཾ་མ་དང་བལཾ་བཾའོ། །མདོར་ན་ངོ་བོ་ལ་སྤང་བའྱི་དྱི་མ་བལ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་དྱི་མ་གཤྱིས་ལ་མྲེད་
ཅྱིང་གདོད་ནས་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ལྡན་ན་སོབས་སོགས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་འཇུག་དགོས་སོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
དཔྲེ་ཇྱིཾ་ལྟཾར་ན། རྱིཾན་པོ་ཆེཾ་བཻཾ་ཌཾརཾ་དྲེ་ྱིད་འཆྱིང་བུ་ལས་གོལ་མ་གོལ་བའྱི་དུསཾ་རྣཾམས་ཀུནཾ་ཏུཾ་ཡང་ངོ་བོ་འོདཾ་
གསལཾ་ཡཾང་། རོཾ་ཡྱིཾ་ནཾང་ནཾ་གནཾས་པར་གྱུརཾ་པའྱི་གནས་སྐབས་ནཾ། ནོར་བུ་དེཾ་ཡྱིཾ་འོདཾ་ནྱིཾ་གསཾལ་བ་མཾ་ཡྱིཾན་
ནོ། །དེཾ་བཞྱིཾན་གོ་བུར་བའྱི་ོནཾ་མོངཾས་ཀྱིསཾ་བསྱིབཾས་པའྱིཾ། ཆོསཾ་དབྱིངཾས་ངོ་བོ་ལ་ཤྱིནཾ་ཏུཾ་དྱིཾ་མ་མེཾད་པཾ་ཡྱིན་
ནའཾང་། འཁོཾར་བརཾ་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་འོཾད་ནྱིཾ་གསཾལ་བ་མཾ་ཡྱིཾན་ཏྲེ་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། ལས་ོན་ཟད་
དྲེ་མཾ་ངནཾ་ལས་འདཾས་ནཾ་རག་ཁབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་འོཾད་གསཾལ་བར་འགྱུརཾ་རོ། །ཡོན་ཏན་
མཐའ་དག་ཡྲེ་ལྡན་དུ་བསན་ཏྲེ། འདྱི་ནྱི་འབས་བུའྱི་གནས་སྐབས་ལ་དགོངས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་འཐད་པ་
དཔྲེས་བསན་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁམཾས་སོ་གསྲེར་གྱི་རྱིགས་ཡོཾད་ནཾ་ནྱིཾ་དྲེ་སྦྱངས་བའྱི་ལསཾ་
བསཾ་པསཾ། སཾ་ལེཾ་སྦྲམ་ཾཾགསྲེར་དགཾ་མཐོཾང་བརཾ་འགྱུརཾ་ལ། ཁམསཾ་མྲེདཾ་པར་གྱུར་ནཾ་ནྱིཾ་ལཾས་བསཾ་ནཾ་ཡང་། 
ོནཾ་མོཾངས་ཏྲེ་དཀའ་ཚེགས་འབའཾ་ཞྱིགཾ་བསྲེདཾ་པརཾ་ཟཾད་ཀྱི་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འགྲུབ་བོ། །དཔྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁམས་སྲེམས་ཅན་ལ་མྲེད་ན་ལམ་སྒྲུབ་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་ད་ལྟ་ནས་ཁམས་
ཡོད་དགོས་སོ། །འོ་ན་ད་ལྟ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁམས་དངོས་ཡོད་ན་སྲེམས་ཅན་ཀུན་སངས་རྒྱས་སུ་ཁས་
ལྲེན་དགོས་སམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དཔྲེ་ཇྱིཾ་ལྟཾར་ན་སྦུནཾ་པསཾ་གཡོཾགས་པར་གྱུརཾ་པསཾ། སོཾ་བཾ་སྤུ་ལས་མ་གོལ་བ་
དྲེ་དངོས་སུ་ལོངས་སད་འོས་ཀྱི་འབཾས་བུརཾ་མྱིཾ་འདོཾད་པ་ལྟཾར། དཔྲེ་དེཾ་བཞྱིཾན་དུ་གོ་བུར་གྱི་ོནཾ་མོཾངས་པ་
རྣམས་ཀྱིསཾ་གཡོཾགས་པསཾ་ན། ཁམས་དེཾ་ནྱིཾ་ངོ་བོ་ཡྲེ་དག་གྱི་སངཾས་རྒྱསཾ་ཡྱིན་ཡང་དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་
སངས་རྒྱས་ཞེཾས་མྱིཾ་བརགཾ་སྲེ་མྱི་བའོ། །ཇྱིཾ་ལྟཾར་སོ་བ་སྦུནཾ་པཾ་ལསཾ་གོལཾ་བ་ནཾ་དངོས་སུ་སད་རུང་བའྱི་འབཾས་
བུཾ་ྱིད་སྣཾང་བརཾ་འགྱུརཾ་བཾ་ལྟརཾ། དེཾ་བཞྱིཾན་དུ་གོ་བུར་གྱི་ོནཾ་མོཾངས་ལསཾ་གོལཾ་བ་ནཾ། དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་
ཆོསཾ་ཀྱིཾ་སྐུཾ་ྱིདཾ་རཾབ་ཏུཾ་གསཾལ་བ་ན་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཅྲེས་བའོ། །འོ་ན་ངོ་བོ་ཡྲེ་དག་གྱི་སངས་རྒྱས་ཆ་སྲེམས་
ཅན་མྱིན་ལ་ལས་ོན་གྱི་རང་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པས་ོན་མོངས་པའྱི་རང་བཞྱིན་འཁོར་བའྱི་སྲེམས་ཅན་
སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་མྱི་སྲྱིད་དྲེ་རས་ཐ་དད་འབྲེལ་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སམ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ། འཁག་རོམ་
གྱི་ངོ་བོ་ཆུ་ཡྱིན་པ་ལྟར་འཁོར་བའྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁམས་ཡྱིན་ཅྱིང་འཁོར་བའྱི་རས་གྲུབ་པ་མྲེད་པས་ཡྲེ་
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ནས་འཁོར་འདས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཐ་སད་ཐོབ་བོ། །དྲེའང་མྲེ་ཡྱི་ཚ་བ་དང་ཆུ་ཡྱི་གཤྲེར་བ་དང་ྱི་མ་དང་
འོད་ཟྲེར་ལྟར་ཡོན་ཏན་ནམ་ཡང་འབལ་མ་མོང་ལ། མར་མྲེ་ལ་སྱིབ་བྲེད་བུམ་པ་དང་། ཆུ་ལ་རྡུལ་དང་། ྱི་མ་ལ་
སྱིན་ལྟར་གོ་བུར་གྱི་ོན་མོངས་ཀྱིས་གོས་མ་མོང་ཞྱིང་ོན་མོངས་རང་གྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་མ་མོང་སྲེ་དྲེས་ན་གོ་བུར་
བ་ཞྲེས་བའོ། །དྲེས་ན་ལམ་གྱིས་སྦྱངས་ནས་འཁོར་བ་གོ་བུར་བ་དག་ན་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བསན་
པ་ནྱི། ཆུཾ་ཤྱིཾང་གྱི་སོང་པོ་ལ་སྱིཾང་པོཾ་མྲེདཾ་དོཾ་ཞེཾས། འཇྱིགཾ་རྲེནཾ་ནཾ་ནྱིཾ་དཔེཾར་བེཾད་མོད་ཀངཾ་། སོང་པོ་དེཾ་ཡྱིཾ་འབཾས་
བུཾ་ནྱི་སྱིཾང་པོཾ་ྱིཾད། མངཾར་པོཾ་འབྱུང་བ་དྲེ་ཟཾ་བརཾ་བྲེདཾ་ཅྱིང་དྲེ་ྱིད་ཆུ་ཤྱིང་གྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཀང་བརོད་
མྱི་ནུས་པཾ་ལྟཾར། དཔྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྱིཾང་པོཾ་མྲེདཾ་པའྱིཾ་ལས་ོན་གྱི་སྱིབ་པའྱི་འཁོརཾ་བཾ་ལསཾ། ོནཾ་མོཾངས་པའྱི་
གཟྲེབཾ་དཾང་བལཾ་བར་གྱུརཾ་པ་ནཾ། འཁོར་བ་འཁྲུལ་པ་བལ་བ་དེཾ་ཡྱིཾ་འབསཾ་བུཾ་སངསཾ་རྒྱསཾ་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་
ྱིདཾ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དྲེ། ལུསཾ་ཅནཾ་ཀུནཾ་གྱིཾ་ོན་མོངས་པའྱི་ནད་འཇོམས་པའྱི་བདུདཾ་རྱིཾ་ལྟ་བུར་འགྱུརཾ་
རོ། །དཔྲེ་འདྱི་གསུམ་གྱི་དོན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དབྱིངས་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མས་སྱིབ་པ་དང་། དྱི་མ་གོ་
བུར་བ་ཡྱིན་པས་སྤང་ན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་རུང་དུ་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེཾ་བཞྱིནཾ་དུ་འཇྱིག་རྲེན་ན་རྒྱུ་སཾ་
བོཾན་ཐམཾས་ཅདཾ་ལཾས་རྒྱུཾ་དངཾ་འདཾ་བཾའྱི་འབསཾ་བུཾ་ཐམས་ཅད་འབྱུངཾ་ངོ་། །རྒྱུ་སཾ་བོཾན་མྲེདཾ་པརཾ་འབསཾ་བུ་འབྱུང་
བ་ཡོདཾ་པརཾ་ཤྲེསཾ་ལྡཾན་གྱི་གངཾ་ཟག་གང་གྱིསཾ་སྒྲུབཾས་པཾར་ནུསཾ་ཏྲེ་མྱི་ནུས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་འབས་བུ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སཾ་བོནཾ་དུ་གྱུརཾ་པཾ་ཁམསཾ་དེཾ་ྱིདཾ། སངས་རྒྱས་གྱི་སོབས་སོགས་ཆོསཾ་རྣམཾས་ཀུནཾ་གྱིཾ་རྲེནཾ་ནམ་རྒྱུ་
ྱིད་དུཾ་འདོདཾ་པའྱི་ཁམས་དྲེའྱི་དྱི་མ་རྱིམཾ་གྱིསཾ་སྦྱངཾས་བརཾ་གྱུཾར་པཾ་ལཾས་ནྱི། བལ་སྨྱིན་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱིའྱི་བདག་
ྱིད་སངསཾ་རྒྱསཾ་ཀྱི་གོཾ་འཕཾངས་ཐོབཾ་པརཾ་འགྱུརཾ་གྱི་གཞན་རྒྱུ་ཁམས་མྲེད་ན་དྲེ་ཐོབ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གྱིས་
པ་འཕྲེལ་འགྱིབ་མྲེད་པར་བསན་པ་ནྱི། འོ་ན་ཐ་མལ་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ལྟར་ཡྱིན་ན་ས་བོན་གྱི་གནས་སྐབས་འབས་
བུ་དངོས་སུ་མྲེད་ཅྱིང་། ས་བོན་འགགས་དགོས་པ་དང་། འབས་བུ་ཡང་གསར་སྲེ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འཁོར་བ་
བདྲེན་གྲུབ་གཅྱིག་འགགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀང་གསར་སྲེ་དང་འདུས་བས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སོན་
མྲེད་དྲེ་ཕོགས་ཙམ་འད་མོད། རྣམས་ཀུན་ཏུ་འད་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལན་རྱིམ་པ་ལྟར་བསན་པ་ནྱི། དཔྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན། 
ངོ་བོ་ལ་རྡུལ་སོགས་ཀྱི་དྱིཾ་མ་མྲེདཾ་ཅྱིང་འོད་དང་འོད་ཟྲེར་གྱི་མདངས་དང་འབལ་མྱི་ཤྲེས་པར་ལྡན་པ་ྱིཾ་མཾ་དང་
ཟཾ་བཾ་ཡངཾ་གོ་བུར་གྱི་སྱིནཾ་དངཾ་ཁུགཾ་རྣཾ་དང་དུཾ་བཾ་དངཾ་། སཾ་གཅནཾ་གྱི་གདོངཾ་མཇུག་དང་རྡུལཾ་ལཾ་སོགསཾ་པཾ། 
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སྱིབཾ་པཾ་ལྔཾ་ཡྱིཾས་སྱིབཾ་པརཾ་གྱུརཾ་པ། དཔྲེ་དེཾ་བཞྱིཾན་འོདཾ་གསལཾ་བཾ་ཡྱིཾ་སྲེམཾས་བདྲེ་གཤྲེགས་སྱིང་པོ་རང་བྱུང་གྱི་
རྱིགས་པ་ལྷན་ཅྱིག་སྲེས་པའྱི་ངོ་བོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་སོས་པ་མྲེད་པའྱི་བདག་
ྱིད་དམ་པ་སོབས་སོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་བས་མཛེས་པ་ནྱི་ྱི་ཟ་སྱིབ་པ་མྲེད་པ་ལྟར་སོན་ཡྲེ་
ཟད་དབྱིངས་ཆོས་ྱིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་རང་བཞྱིན་ལས་མྱི་གཡོ་བར་འདུས་མ་བས་ལྷུན་གྲུབ་ཆྲེན་པོར་ཡྲེ་
ནས་གནས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་སྣང་སོང་དབྲེར་མྲེད་ཆྲེན་པོར་གནས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་
འདོད་པའྱི་འདོདཾ་ཆགས་སྲྱིད་པ་སན་པར་བྲེད་པའྱི་སྱིན་ལྟ་བུ་དངཾ་། ཞྲེ་སང་གྱི་མྲེས་བསྲེད་པའྱི་གནོདཾ་སྲེམསཾ་
དུ་བ་ལྟ་བུ་གྱིས་ཀྱིས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། གཏྱི་མུག་གྱིས་མྱི་གསལ་བར་བྲེད་པ་ལེཾ་ལོཾ་ཁུག་རྣ་ལྟ་བུས་གསུམ་
ཆར་ལ་དངཾ་། སྲེམས་རོདཾ་པཾ་ང་རྒྱལ་དངཾ་བཅས་པ་ས་གཅན་གྱི་གདོང་ལྟ་བུས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ནྱིཾ། ལྟ་བ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་བསྲེད་པའྱི་ཐེཾ་ཚོམཾ་རྡུལ་འཚུབས་པ་ལྟ་བུས་ཤྲེས་རབ་ལ་སྱིབ་པ་སེཾ། དྲེས་ན་སྱིབཾ་པཾ་ལྔཾ་ཡྱིསཾ་རང་
བཞྱིན་ལ་གོས་པ་མྲེད་ཀང་འཁྲུལ་སྣང་དུ་སྱིབ་པ་ལྟར་སྣང་ནས་སྱིབཾ་པཾར་གྱུརཾ་ཏོ། །དྲེས་ན་ས་བོན་ལ་མྱུ་གུ་
འབྱུང་རུང་གྱི་ནུས་པ་ཙམ་ལས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འད་སྲེ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཡྲེ་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིས་ནྱི་
གཞྱི་ཡྱི་གནས་སྐབས་སུ་འཕྲེལ་འགྱིབ་མྲེད་པར་བསན་ཏོ། །དཔྲེ་ཇྱིཾ་ལྟཾར་ན་མེཾ་ཡྱིཾས་དགཾ་པའྱིཾ་ལྷ་ཡྱི་གོསཾ། སྣཾ་
ཚོཾགས་པའྱི་དྱིཾ་མཾས་དྱིཾ་མཾ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དེཾ། ཇྱིཾ་ལྟཾར་མེཾ་ཡྱིཾ་ནངཾ་དུ་བཅུགཾ་པ་ནཾ། དྱིཾ་མཾ་མཐའ་དག་ཚིག་པར་
འགྱུརཾ་གྱི་གོསཾ་ནྱི་ཚིག་པ་མྱིནཾ་པ་ལྟཾར། དེཾ་བཞྱིཾན་འོཾད་གསལཾ་བཾ་ཡྱིཾ་སྲེམཾས་དྲེ་ྱིད། འདོདཾ་ཆཾགས་ལཾ་སོགཾས་
པ་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མས་དྱིཾ་མཾ་ཅན་དུ་བས་པ་ནྱིཾ། བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཡེཾ་ཤྲེསཾ་ཀྱི་མེཾ་ཡྱིཾས་ོནཾ་མོཾངས་མཐའ་
དག་བསྲྲེགཾས་ལ། ཡྲེ་ཤྲེས་དེཾ་ྱིདཾ་ཀྱིས་འོདཾ་གསལཾ་བ་ཡྱི་སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་བསྲྲེགས་པ་མཾ་ཡྱིཾན་ཏྲེ་
གནས་ལུགས་རང་གྱི་ཡྱིན་ནོཾ། །འོ་ན་རྩུབ་སན་དང་རྩུབ་ཤྱིང་མམ་དུ་ཟད་པ་ལྟར་སྤང་གྲེན་མམ་ཟད་མ་
ཡྱིན་ནམ། ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལས་ཀང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བཀག་པར་མཛད་པས་ལུང་དང་ཡང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་
ན། སོན་མྲེད་དྲེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་སོངཾ་པཾ་ྱིདཾ་ནྱིཾ་གསལ་བར་སོནཾ་པའྱིཾ་མདོཾ་ཤྲེར་ཕྱིན་སོགས། 
རྒྱལཾ་བསཾ་ཇྱིཾ་སྲེདཾ་མང་དུ་གསུངཾས་པཾ་གངཾ་ཡྱིན་པ། དེཾ་དགཾ་ཀུནཾ་གྱིསཾ་ཀང་འཁྲུལ་སྣང་གྱི་ོནཾ་མོཾངས་མཐའ་
དག་ལྡོག་གྱིཾ དྲེས་ན་འཁོར་ལོ་བར་པར་སོང་ྱིད་སོས་བལ་གྱི་ལུང་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་གྱིས་མྱི་
ཁབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཁམསཾ་དེཾ་ནྱི་ཾམས་པརཾ་བྲེདཾ་པའམ་སྤང་བར་བསན་པ་མཾ་ཡྱིནཾ་གྱི་སྲེ་
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འགགས་གནས་གསུམ་སོགས་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་དབྲེན་པ་ཙམ་སོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའང་མཐའ་
བལ་སོན་པའྱི་དབུ་མའྱི་རྱིགས་པས་འཁྲུལ་སྣང་ལྡོག་པའྱི་གྲེན་པོ་ཙམ་བྲེད་མོད་དོན་ལ་སྤང་གྲེན་གྱིས་
ཆར་བརྫུན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོད་བཟོག་ལས། དགག་བ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པས་ན། །ངས་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མྱི་འགོག་གོ །དྲེ་ཕྱིར་
དགག་པར་བྲེད་དོ་ཞྲེས། །བསྐུར་པ་དྲེ་ནྱི་ཁོད་ཀྱིས་བཏབ། །ཞྲེས་དང་། སོད་འཇུག་ལས། ཇྱི་ལྟ་རྨྱི་ལམ་བུ་ཤྱི་
ལ། །དྲེ་མྲེད་སམ་པའྱི་རྣམ་རོག་ནྱི། །དྲེ་ཡོད་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡྱི། །གྲེགས་ཡྱིན་དྲེ་ཡང་བརྫུན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་
སོ། །དྲེས་ན་སྤང་གྲེན་གྱིས་ཆར་མམ་དུ་མྲེད་པར་འགྱུར་བས་གནས་ལུགས་ཅང་མྲེད་ཅྱི་ཕྱིར་མྱི་འགྱུར་
སམ་ན། རྨྱི་ལམ་གྱི་སྲེ་ཤྱི་གྱིས་བརྫུན་པར་སོན་གྱི། སད་པའྱི་སྣང་བ་བརྫུན་པར་སོན་པ་མྱིན་ནོ། །དཔྲེ་དྲེ་
བཞྱིན་དུ་འཁྲུལ་པའྱི་བློ་ངོར་སྣང་བའྱི་དགག་སྒྲུབ་མཐའ་དག་དགག་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་མ་མོང་བ་དྲེས་ན་
བརྫུན་པར་སོན་གྱི། གནས་གྱུར་པས་འཁྲུལ་སྣང་ཟད་པའྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པར་སོན་པ་
ག་ལ་ཡྱིན། གཞན་དུ་རོགས་སངས་སྐུ་ནྱི་འཕོ་ཕྱིར་དང་། །དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དབྲེར་མྲེད་ཕྱིར་དང་། །རྱིགས་ཡོད་
ཕྱིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྱིང་པོ་ཅན། །ཞྲེས་དང་། སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འོད་གསལ་
ཞྱིང་། །དྱི་མ་རྣམས་ནྱི་གོ་བུར་བ། །ཞྲེས་དང་། བརག་གྱིས་ལས། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་
ྱིད། །འོན་ཀང་གོ་བུར་དྱི་མས་བསྱིབས། །དྱི་མ་དྲེ་བསལ་སངས་རྒྱས་དངོས། །ཞྲེས་སོགས་ངྲེས་དོན་གྱི་མདོ་
རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ལས། ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་ཀུན་རྱི་རྭའྱི་བཤད་པ་བཞྱིན་དོན་མྲེད་
དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཁམས་དང་དྱི་མ་གྱིས་ཀ་གོ་བུར་བ་འད་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ནྱི་གདུལ་བའྱི་སོ་བ་བསྲེད་པའྱི་ཡན་
ལག་ཙམ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན། དྲེ་ལྟ་གནས་སྐབས་སོ་བ་ཙམ་སྲེ་མོད། གནས་ལུགས་ཅང་མྲེད་ཡྱིན་ན། མཐར་དྲེ་ངོ་
སད་དགོས་པས་དྲེ་དུས་ཡྱི་ཕམ་ཀང་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་བརག་ན་བཞད་གད་གྱི་གནས་སོ། །དྲེས་ན་སྤང་གྲེན་
གྱིས་ཆར་མྲེད་པར་བསན་པ་ནྱི་བློས་བས་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་འཛིན་སངས་སོང་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་བློ་འདས་ཆོས་སྐུ་
མྲེད་པར་སོན་པ་མྱིན་ནོ། །འོ་ན་བདྲེན་གྲུབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་སམ་ན། བདྲེན་གྲུབ་ལྟ་ཅྱི་བདྲེན་མྲེད་ཀང་
ཡོད་པར་མྱི་འདོད་དྲེ། ཡོད་མྲེད་བདྲེན་རྫུན་སོགས་གང་ལྟར་ཁས་ལྲེན་ཡང་རྱིགས་པའྱི་གནོད་བྲེད་ཡོད་དྲེ། 
དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཡྱིན་པས་གང་ཡང་ཁས་ལྲེན་དུ་མྱི་བཏུབ་སྲེ་སོས་བལ་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེ་སྐད་དོ་ཧ་
ལས། ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཕྱུགས་དང་འད་བ་སྲེ། །མྲེད་པར་འཛིན་པ་དྲེ་བས་ཀང་ནྱི་བླུན། །ཞྲེས་སོ། །དྲེས་ན་སོ་
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སྲེའྱི་བློས་དམུས་ལོང་གྱི་གང་ཆྲེན་ལྟར་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གཞལ་མྱི་ནུས་པས་གསལ་བའམ་སོང་
པ་རལ་སོན་ཕོགས་རྲེ་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཞྲེན་པར་མྱི་བ་སྲེ། བདྲེན་གྱིས་དབྲེར་མྲེད་རྣམ་གངས་མྱིན་པའྱི་དོན་
བདྲེ་གཤྲེགས་སྱིང་པོ་ནྱི་རོག་གྲེ་བས་དཔྱད་སོམ་གྱིས་གོ་ཡུལ་ཙམ་ལས་ཇྱི་བཞྱིན་རོགས་མྱི་སྲྱིད་ལ། རྣལ་
འབོར་པས་སོས་བལ་འཇོག་སོམ་གྱི་རོགས་བ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཁམས་ཀང་མྲེད་པ་ཡྱིན་ན་མཐར་ཐུག་གྱི་
འབས་བུ་ཅང་མྲེད་དུ་རྒྱང་འཕྲེན་པའྱི་འདོད་པ་ལྟར་དུ་འགྱུར་བས་ལམ་བསྒྲུབས་པ་དོན་མྲེད་འགྱུར་ཞྱིང་། 
འབས་བུ་སངས་རྒྱས་མྲེད་པས་ཕྱིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་པ་སོགས་སོན་མང་པོར་འབབ་བོ། །དྲེས་ན་ས་བོན་འགག་
ནས་མྱུ་གུ་སྲེ་བ་དང་མྱི་འདའོ། །འདྱིས་ནྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་དྱི་མ་ཟད་པར་བྲེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་ཁམས་
འཕྲེལ་འགྱིབ་མྲེད་པར་བསན་པའོ། །ཡང་དཔྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན་ས་ཡྱི་དཀྱིལ་ན་ཡོད་པའྱི་ཆུ་ནྱི་ངོ་བོ་ལ་ས་ཡྱི་དྱི་མ་
མྲེད་པར་དྭངས་བར་གནས་པ་ལྟར། གོ་བུར་བའྱི་ོན་མོངས་ནང་ན་ངོ་བོ་ཡྲེ་དག་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་། དྲེ་བཞྱིན་དྱི་
མ་མྲེད་པར་གདོད་ནས་གནས་པ་དྲེ་ལམ་གྱི་དྱི་མ་སྦྱང་སོབས་ཀྱིས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་སར་མྲེད་
གསར་སྲེ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཆོས་ྱིད་འཕྲེལ་འགྱིབ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཡོན་ཏན་གསར་དུ་བསྣན་པ་མྲེད་
ཅྱིང་དྱི་མ་གོ་བུར་ཙམ་ལས་ངོ་བོ་བསལ་དུ་མྲེད་དྲེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འདྱི་ལ་བསམ་བ་ཅྱི་ཡང་མྲེད། །བཞག་
པར་བ་བ་ཅུང་ཟད་མྲེད། །ཡང་དག་ྱིད་ལ་ཡང་དག་ལྟ། །ཡང་དག་མཐོང་ན་རྣམ་པར་གོལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
འདྱིས་ནྱི་འབས་བུའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སར་གྱི་རང་བཞྱིན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཙམ་ལས་གསར་སྲེ་མྲེད་པར་
བསན་ཏོ། །དྲེས་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་གསར་དུ་སྲེ་བ་དང་མྱི་འདའོ། །གྱིས་པ་གོ་བུར་བའྱི་དྱི་མ་དོན་ལ་མ་
གྲུབ་པར་བཤད་པ་ལའང་གྱིས། དྱི་མ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་དང་། དྲེས་ན་དྲེ་སྦྱོང་བྲེད་ལམ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་
ལའང་གསུམ། འཁྲུལ་པ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པར་བསན། ཐབས་ཤྲེས་གྱིས་དང་ལྡན་ན་དྲེ་ྱིད་གོལ་རྐྱྲེན་དུ་འགྱུར་
ཚུལ། དྲེས་ན་འཁོར་འདས་འཆྱིང་གོལ་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ། འཁོར་བ་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མྲེད་
པར་བསན། མང་འདས་ཀང་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལྲེན་དགོས་ཀང་གཟུང་འཛིན་གྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པར་བསན། དྲེས་ན་
འཁོར་འདས་དབུ་མའྱི་ལམ་དུ་དོན་གཅྱིག་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། རྒྱས་བཤད་དང་དོན་
བསྡུའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བདག་དང་བདག་གྱི་དོན་ལ་མྲེད་ཀང་ཐ་སད་དུ་སྣང་རུང་བ་དང་། དྲེ་ྱིད་གྲེན་པོ་
ལམ་གྱིས་སྦྱང་ཚུལ། གནས་ལུགས་དོན་ལ་གྲུབ་ཀང་དྱི་བཅས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མཐོང་བའྱི་འཐད་པ་དཔྲེས་
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བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འོ་ན་ཐ་མལ་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཆོས་ྱིད་ཡོད་ན་དྲེ་བདག་དང་བདག་གྱིར་
འཛིན་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོསཾ་དབྱིཾངས་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་གངཾ་གྱི་ཕྱིརཾ་བདགཾ་མཾ་ཡྱིནཾ་ལ། བུདཾ་མྲེདཾ་
མཾ་ཡྱིནཾ་སྲེསཾ་པཾའངཾ་མྱིཾན་ཏྲེ་བདག་དང་བདག་གྱི་བའྱི་འཁོར་བ་དོན་ལ་གྲུབ་མ་མོང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་གནས་
ལུགས་གཟུངཾ་བཾ་དང་འཛིན་པ་ཀུནཾ་ལསཾ་རྣམཾ་པར་གོལཾ་བཾ་ཆོས་དབྱིངས་དྲེ། ཇྱིཾ་ལྟཾར་གཟུང་འཛིན་གྱི་རང་
བཞྱིན་བདགཾ་ཅེཾས་བརགཾ་པརཾ་བཾ་སྲེ་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྣང་བ་ལ་མུན་པར་བརོད་མྱི་རུང་བ་ལྟར་
རོ། །དོན་གྱི་གནས་ལུགས་འཁོར་གསུམ་གྱི་ཆཾགས་པཾ་མེཾད་པཾའྱི་ཆོཾས་རྣམས་ཀུནཾ་ལཾ་བུདཾ་མེཾད་དང་སྲེསཾ་པཾ་
ཞྲེས་དམྱིགཾས་པ་མཾ་ཡྱིཾན་ནོ། །དྲེའང་། སོད་འཇུག་ལས། དྲེ་ལྟར་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡྱི། །གཟུགས་ལ་དཔྱོད་ལྡན་སུ་
ཞྱིག་ཆགས། །དྲེས་ན་སྲེས་པ་བུད་མྲེད་གང་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་མངོན་སུམ་དང་
འགལ་ཞྱིང་ལུང་ལས་ཀང་ཐ་སད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་མང་དུ་འབྱུང་བ་དྲེ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། འདོདཾ་ཆཾགས་ཀྱིསཾ་ཆོས་དབྱིངས་
མཐོང་བའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་ལྡངཾ་བའྱི་གདུལཾ་བཾ་རྨོངས་པ་དྲེ་དག་འདུལ་བའྱིཾ་ཕྱིརཾ་དུ། བུདཾ་མྲེདཾ་དང་། སྲེསཾ་པཾ་
ཞྲེསཾ་སོགས་ཐ་སད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་སྲེམས་ཀྱི་ངོར་མཛད་ནས་རཾབ་ཏུ་མང་པོ་བསནཾ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྐད་དུ་གང་
འཇྱིག་རྲེན་ཡོད་པར་འདོད་པ་དྲེ་ངྲེད་ཀང་ཡོད་པར་འདོད་དོ་ཞྲེས་སོགས་གསུང་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་དྲེ་ལྟ་
བུ་འཁོར་བའྱི་འཁྲུལ་སྣང་གོ་བུར་བ་དྲེ་སྦྱང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་མྱིཾ་རགཾ་པ་དང་སྡུགཾ་བསལཾ་བ་དང་སོངཾ་པཾ་ཞྲེསཾ་བཾ་བཾ་
རྣམ་པ་གསུམཾ་པོསཾ་ནྱི་སྲེམཾས་སྦྱོངཾ་བྲེདཾ་ཐོག་མར་སོན་འགོ་ལྟ་བུ་ོན་མོངས་མགོ་གནོན་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་
གྲེན་མཆོཾག་ཏུཾ་སྲེམཾས་ནྱིཾ་སྦྱོངཾ་བྲེདཾ་པའྱིཾ། གྲེན་པོ་ཆོསཾ་ཐམས་ཅད་ནྱིཾ་རངཾ་བཞྱིནཾ་མྲེདཾ་པཾ་བདག་མྲེད་རྣམ་པ་
གྱིས་ཡྱིཾན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་ན་ལམ་སོམ་པ་དོན་མྲེད་དྲེ། ཆོས་དབྱིངས་
གདོད་ནས་འཕོ་མྲེད་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བར་ཐལ་ཞྲེ་ན། དཔྲེ་ཇྱིཾ་ལྟརཾ་ན་སྦྲུམཾ་མཾ་དམན་
པའྱི་ལྟོཾ་བ་ནཾ་ས་བདག་འཁོར་བསྒྱུར་བུཾ། ཡོདཾ་ཀངཾ་གནས་སྐབས་མངལ་ལས་མ་གོལ་བར་མཐོཾང་བཾ་མཾ་ཡྱིནཾ་པཾ། 
དེཾ་བཞྱིཾན་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་གོ་བུར་བའྱི་ོནཾ་མོཾངས་ཀྱིསཾ་གཡོཾགས་པའྱིཾ། ཆོསཾ་ཀྱིཾ་དབྱིཾངས་སྲེམས་ཅན་ལ་
འབལ་མྲེད་དུ་ཡོད་ཀངཾ་མཐོངཾ་བ་མཾ་ཡྱིཾན་ནོ། །གྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ངྲེས་ན་བདགཾ་ཏུ་འཛིན་པ་དངཾ་། 
བདགཾ་གྱིརཾ་འཛིན་པའྱི་རྣམཾ་རོགཾ་གྱིསཾ། ཀ་བུམ་ལྟ་བུ་མྱིངཾ་གྱིཾ་རྣམ་རོག་དང་། མྱིང་དྲེར་འདུཾ་ཤྲེསཾ་པའྱི་མཚནཾ་
དོནཾ་གྱིསཾ། རྣམཾ་པར་རོགཾ་ན་སྲེ་བཞྱིཾ་པོཾ་ཐ་སད་དུ་འབྱུངཾ་བཾ་ཡཾང་། གཙོ་བོ་འབྱུངཾ་བཞྱི་དངཾ་འབྱུཾང་བ་ལཾས་གྱུརཾ་
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པ་བཅུ་གཅྱིག་དང་གཟུགས་ཕུང་རག་ཕྱིར་ཕལ་ཆྲེར་གྱིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པཾས་སོཾ། །དྲེ་ཡང་དཔྱད་ན་མ་གྲུབ་
སྲེ། རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། འབྱུང་བ་ཆྲེ་ལ་སོགས་བཤད་པ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་ལ་ཡང་དག་འདུ། །དྲེ་ཤྲེས་
པས་ནྱི་འབལ་གྱུར་ན། །ལོག་པ་རྣམ་བརག་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་དང་། དབྱིག་གྲེན་གྱིས། དྲུག་གྱིས་གཅྱིག་ཆར་
སྦྱར་བ་ན། །ཕ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་ནྱི་རག་ཕྱིར་མཚོན་པ་ཙམ་སྲེ་གཟུང་
འཛིན་འཁྲུལ་སྣང་ཡོད་དོ་ཅོག་གོ་བུར་བྱུང་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དོན་ལ་མ་གྲུབ་ཅྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འཁོར་བ་
དོན་ལ་མ་གྲུབ་མོད་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རང་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་ངྲེས་པར་ཡོད་ལ་དྲེ་ཡོད་པས། དྲེས་
གདུལ་ཞྱིང་འཁོར་བའང་ཡོད་དོ་སམ་ན། མང་འདས་དོན་ལ་གྲུབ་པ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཁས་ལྲེན་དགོས་མོད། འོན་
ཀང་གཟུང་འཛིན་གྱི་ངོ་བོ་ཁས་ལྲེན་མྱི་བཏུབ་སྲེ་འཁོར་བ་དང་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཐ་སད་ཙམ་
ལས་གནས་ལུགས་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་སོས་པ་དབྲེན་ལ་མང་འདས་ཀང་གཟུང་འཛིན་གྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པར་
བསན་པ་ནྱི། སཾངས་རྒྱསཾ་རྣཾམས་ཀྱིཾ་སྨོཾན་ལཾམ་སོབས་ཀྱིས་གཟུགས་སྐུའྱི་སྣང་བ་ཡཾང་། སྣཾང་བཾ་རང་མཚན་པ་
མྲེདཾ་ཅྱིངཾ་མཚཾན་ྱིཾད་དུ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེདཾ་དོ། །འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་དང་གདུལ་བའྱི་
དཀར་པོ་དགྲེ་བ་འཇོམས་པ་ལས་སྣང་སྲེ་ཆུ་ཟ་བཞྱིན་ནོ། །གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ཀང་གཞན་སྣང་ཁོ་ནར་འདོད་ན་
ནྱི་མྱི་རུང་སྲེ་ནམ་མཁའྱི་ཟ་བ་མྲེད་པར་ཆུ་ཟ་མྱི་སྲྱིད་པ་བཞྱིན་བདག་རྐྱྲེན་སངས་རྒྱས་མྲེད་ན་སྲེམས་ཅན་ལ་
ཅྱི་ཞྱིག་སྣང་སྲེ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་། སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་ཡང་མྱི་རུང་ངོ་། །སོཾ་སོཾ་རངཾ་གྱིས་
རྱིགཾ་པའྱི་སྦྱོརཾ་བ་ལྡནཾ་པ་སྨྲ་བསམ་བརོད་པ་དང་བལ་བ་ྱིདཾ་དྲེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་འདུས་མ་
བས་རགཾ་པའྱིཾ་ཆོཾས་ྱིཾད་ཅནཾ་ཡྱིནཾ་པས་དྲེ་ནྱི་གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ནོཾ། །དྲེ་ཡང་ཆོས་སྐུ་རང་བཞྱིན་
གྱི་རག་པ་དང་ལོངས་སྐུ་རྒྱུན་གྱི་རག་པ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པའྱི་ཚུལ་གྱི་རག་པའྱི་བརའ་སྦྱར་ཡང་རག་
དངོས་ཁས་ལྲེན་མྱི་རུང་ངོ་། །གསུམ་པ་དྲེས་ན་འཁོར་འདས་དབུ་མའྱི་ལམ་དུ་རོ་གཅྱིག་པར་བསན་པ་ལ་
གྱིས། གནས་ལུགས་དོན་ལ་འཁོར་འདས་དབྲེར་མྲེད་བསན། ཐ་སད་ཙམ་དུ་འཁོར་འདས་སོ་སོར་འཆྱིང་
བའྱི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དཔྲེ་ཇྱིཾ་ལྟརཾ་ན་རྱིཾ་བོཾང་གྱིས་མགོཾ་ཡྱིཾ་རཾ། བློས་མྱིང་རྐྱང་ལ་བརཾགས་པཾ་ྱིཾད་
དེཾ་དོན་ལ་མེཾད་པཾ་འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་པ་ལྟཾར། དེཾ་བཞྱིཾན་འདུས་བས་འདུས་མ་བས་ཀྱི་འཁོར་བ་དང་མང་
འདས་སོགས་ཆོཾས་རྣཾམས་ཐམཾས་ཅཾད་ཀཾང་། འཁྲུལ་བློས་བརཾགས་པཾ་ཙམ་ྱིདཾ་དེཾ་རང་བཞྱིན་རྡུལ་ཙམ་ཡོཾད་པ་
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མཾ་ཡྱིཾན་ནོ། །ཕཾ་རཾབ་རྡུལཾ་གྱིཾ་ངོཾ་བོཾ་ཕན་ཚུན་འཕད་མ་འཕད་དཔྱད་པའྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིཾས། དཔྱད་ན་འཇྱིག་རྲེན་ན་
ཡོད་པར་གགས་པའྱི་གངཾ་གྱིཾ་རྭཾ་ཡཾང་དོན་ལ་དམྱིཾགས་པ་མཾ་ཡྱིནཾ་ཏྲེ་རྱི་རྭ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་བཞྱིན་དངོས་པོ་ཀུན་
ལ་སྦྱར་རོ། །དཔྱད་ན་མ་གྲུབ་པས་འོ་ན་གནས་ལུགས་ཆོས་སྐུ་ཡང་བློས་སོ་བཏགས་སུ་འགྱུར་རོ་སམ་ན་ཡོད་
མྲེད་དུ་ཞྲེན་ན་བདྲེན་ཡང་འཛིན་པ་ཞྱིག་པས་མྱི་འད་སྲེ། ཇྱིཾ་ལྟཾར་སོཾན་དྱི་བཅས་ཀྱི་སྐབས་བཞྱིཾན་ཕྱིཾས་དྱི་མྲེད་
ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་དེཾ་བཞྱིནཾ་ཏྲེ་ཆོས་ྱིད་དོན་དམ་བདྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ལ་བཟང་ངན་དུ་རོག་པ་
མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་ཆོས་ྱིད་གཟུང་འཛིན་ལས་གོལ་བ་དེཾ་ལཾ་ཅྱིཾ་ཞྱིཾག་བློས་སོ་བཏགཾས་པཾར་བཾ་སྲེ་སོས་པའྱི་ཡུལ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཁྲུལ་སྣང་མཐའ་དག་རང་མཚན་མ་གྲུབ་པས་ཐ་སད་ཙམ་དུ་རྒྱུ་རྐྱྲེན་ལ་བརེཾན་ནཾས་
འབྱུཾང་བརཾ་འགྱུརཾ་བཾ་དངཾ་། བརྲེནཾ་ནཾས་འགཾག་པརཾ་འགྱུརཾ་བསཾ་ནཾ། སྲེ་འགག་སོགས་དངོས་པོ་རང་མཚན་གྲུབ་
པ་གཅྱིཾག་ཀངཾ་ཡོདཾ་པཾ་མཾ་ཡྱིནཾ་ནཾ། བྱིཾས་པཾ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱིཾ་ལྟཾར་རང་མཚན་ཞྱིག་རོཾགས་པཾར་བྲེདཾ་དྲེ་རང་མཚན་
པ་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྨོས་མ་ཐག་པ་ལྟར་འཇྱིག་རྲེན་ན་མྲེད་པར་གགས་པ་རྱིཾ་བོང་གྱི་རྭ་དང་། ཡོད་པར་
གགས་པ་གཾང་གྱིཾ་རྭཾ་ཡྱིཾ་དཔེཾས། ཇྱིཾ་ལྟཾར་ན་བདེཾ་བཾར་གཤེཾགས་པའཾྱི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོཾས་རྣཾམས་ྱིཾད་ཐམས་
ཅད། མཐའ་བལ་དབུ་མ་ཟུང་འཇུག་མམ་པ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་ཀུན་རོབ་འཁོར་
འདས་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལྟར་སྣང་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་སྲེ་བ་མྲེད་ཅྱིང་བདྲེན་པར་
མ་གྲུབ་པས་དོན་དམ་དུ་བདྲེན་པ་མྱིན་ལ་སྲེམས་ཀྱི་རང་རལ་འགག་མྲེད་སོ་སོར་སྣང་བས་འཁྲུལ་ངོར་བརྫུན་
པའང་མྱིན་ཏྲེ། དཔྲེ་ཇྱིཾ་ལྟཾར་ན་ྱིཾ་ཟཾ་དང་སྐཾར་མའྱིཾ་གཟུཾགས་མ་འདྲེས་པ་སོ་སོར། དངཾ་བའྱིཾ་སྣོཾད་ཀྱིཾ་ཆུཾ་ཡྱི་ནཾང་
དུཾ། གཟུཾགས་བརཾན་མཐོཾང་བརཾ་གྱུརཾ་པཾ་ན་ཟ་བ་སོགས་སྣང་དུས་ནས་རང་མཚན་ཡོད་མ་མོང་བ་དང་། ཟ་བ་
སོགས་མྲེད་བཞྱིན་དུ་ཟ་བའྱི་གཟུགས་དང་ཁ་དོག་སྣང་བ་ཙམ་མ་འགགས་པ་ཟ་སྣང་དང་སོང་པ་གྱིས་དབྲེར་
མྱི་ཕྲེད་ཅྱིང་ཆུ་ཟའྱི་མཚན་ྱིད་སོང་པར་ཤྲེས་ན་ཟ་འཛིན་རང་སར་གོལ་བ་ལྟར། ཀུན་རོབ་ཏུ་འཁོར་འདས་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་ཀང་མ་འདྲེས་པར་སོ་སོར་རོགས་ཤྱིང་སྣང་དུས་ྱིད་ནས་བདྲེན་པར་ཡོད་མ་མོང་བ་དང་། བདྲེན་
པར་མྲེད་བཞྱིན་དུ་སྣང་ཙམ་མ་འགགས་པར་སྣང་བ་སྲེ། དྲེས་ན་སྣང་སོང་དབྲེར་མྱི་ཕྲེད་པ་དང་མཚནཾ་ྱིདཾ་སོང་
པར་ཤྲེས་ན་སྣང་བར་འཛིན་པ་རང་སར་གོལ་བས་ཆོས་ྱིད་རོགཾས་པཾའངཾ་དཔྲེ་དེཾ་དངཾ་འདའོཾ། །འོ་ན་སྣང་ཆ་དྲེ་
ལ་བདག་དང་བདག་གྱིར་ལྟ་བའྱི་གཟུང་འཛིན་རང་མཚན་པ་ཅྱི་ཕྱིར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་སྣང་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་
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ན་གོ་བུར་བ་ཡྱི་གྲུབ་བོ་སམ་ན་སྣང་བ་ལ། སྣང་བར་འཛིན་པ་བདྲེན་ཡང་འཛིན་པ་མཐའ་དག་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར་
ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། ཐོགཾ་མཾ་གཞྱི་ཡྱི་གནས་སྐབས་དང་། བརཾ་མཾ་ལམ་དང་། མཐརཾ་འབས་བུ་སྲེ། གནས་སྐབས་
གསུམ་དུ་དགེཾ་བཾ་གཟུང་འཛིན་གྲུབ་མ་མོང་བ་རྣམས་ཀང་བསླུ་བཾ་མེཾད་ཅྱིཾང་བསནཾ་པཾ་ཡྱིཾ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་གཾང་ཞྱིཾག་དེཾ་ལྟརཾ་བདགཾ་མེཾད་པཾའངཾ་ཇྱིཾ་ལྟཾར་ན་བདཾག་དངཾ་བདགཾ་གྱིཾར་བརགཾ་སྲེ་དཔྱད་ན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་
མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དབྲེར་མྲེད་ཡྱིན་ན་སྲེམས་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གནས་སྐབས་གྱིས་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་སམ་ན་སོན་མྲེད་དྲེ། ཇྱིཾ་ལྟཾར་སོཾ་གཾའྱི་དུསཾ་སུཾ་ཆུཾ་དྲེ་ྱིད་ཚད་པའྱི་
སོབས་ཀྱིས་དོསཾ་སོཾ་ཞྲེསཾ་ནྱིཾ་བརོདཾ་པརཾ་བྲེདཾ་ཅྱིང་། ཆུ་གཅྱིག་པུ་དེཾ་ྱིདཾ་དགུན་ལྟ་བུ་གཾང་བའྱིཾ་དུསཾ་སུཾ་ནྱིཾ། གངཾ་
ངོཾ་ཞྲེསཾ་ནྱིཾ་བརོདཾ་པཾ་ཡྱིནཾ་པ་དྲེ་ཚེ་ལ་ལས་ཆུ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་ཁད་པར་མྲེད་པ་དཔྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་དབྱིངས་དྲེ་
ྱིད་ོནཾ་མོཾངས་པའྱི་དཾ་བསཾ་གཡོཾག་པཾ་ན་ནྱིཾ། སྲེམཾས་ཅནཾ་ཞྲེསཾ་ནྱིཾ་བརོཾད་པཾར་བཾ་ཞྱིང་། རང་བཞྱིན་དེཾ་ྱིཾད་གོ་
བུར་གྱི་ོནཾ་མོཾངས་དང་བལཾ་བར་གྱུརཾ་པ་ནཾ། དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་སངསཾ་རྒྱསཾ་ཞྲེསཾ་ནྱིཾ་བརོདཾ་པརཾ་བཾ་བ་ཙམ་
ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཐབས་ཤྲེས་གྱིས་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ྱིད་གོལ་རྐྱྲེན་འགྱུར་བ་ལ་གྱིས། དཔྱད་ནས་ཚོགས་
དྲུག་ཡུལ་སྣང་དང་བཅས་པ་རང་གོལ་དུ་འགྱུར་བ་གོམ་པ་དྲེ་ྱིད་རོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ན་དོན་དམ་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ཚང་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འོ་ན་འཁོར་བ་གཟུང་འཛིན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དང་། མང་
འདས་དྲེ་ལས་གོལ་བ་གྱིས་ཆུ་དོ་གང་ལྟར་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་པ་མྱི་འཐད་དོ་སམ་ན། རྣལ་འབོར་པས་
ལྲེགས་པར་དཔྱད་པ་ན། སྣང་བཞྱིན་པ་འདྱི་སོང་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་སྲེ། བདག་
རྐྱྲེན་མྱིཾག་དབང་དངཾ་། དམྱིགས་རྐྱྲེན་གཟུཾགས་སོགས་ལཾ་བརྲེནཾ་ནསཾ་ནྱིཾ། དཔྱད་པ་བཏང་བའྱི་ངོར་དྱིཾ་མཾ་མྲེདཾ་
པའྱིཾ་གཟུགཾས་ཤྲེསཾ་ཀྱིཾ་སྣངཾ་བཾ་འབྱུང་བ་ནྱི། དཔྱད་ན་རྲེན་འབྲེལ་གྱི་ངོ་བོ་སོང་ྱིད་སེཾ་བ་མྲེདཾ་ཅྱིང་འགགཾ་པཾ་
མྲེདཾ་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སོང་ྱིད་སོན་
པའྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་ངག་སཾ་དང་ཾཾ། རྣཾ་བཾ་ལཾ། བརྲེནཾ་ནསཾ་མ་འཁྲུལ་བ་རྣམཾ་པརཾ་དགཾ་པའྱིཾ་ཤེཾས་པཾ་དང་བཅས་པ་
གསུམཾ་གྱི་སོབས་ལས་མཚནཾ་ྱིཾད་མྲེདཾ་པཾའྱི་ཆོཾས་ཀྱིཾ་དབྱིཾངས་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་རོགཾ་བཅས་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་
དངཾ་བཅསཾ་པསཾ་ཐོསཾ་པརཾ་འགྱུརཾ་བ་ལས། བསམ་བྱུང་དང་སོམ་བྱུང་རྱིམ་གྱིས་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་སྣཾ་ཡྱི་
དབང་པོ་དངཾ་། དམྱིགས་རྐྱྲེན་དྱིཾ་ལཾ་བརེཾན་ནཾས་སྣོམཾ་པའྱི་བློ་སྲེ་བ་དེཾ་ནྱིཾ་གཟུཾགས་སུཾ་གྲུབ་པ་མྲེདཾ་པའྱིཾ་དཔེཾས། 
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གཟུང་བ་མཐའ་དག་དྲུག་གྱིས་གཅྱིག་ཆར་སྦྱར་བའྱི་རྱིགས་པས་མ་གྲུབ་པར་སོན་ནུས་ཤྱིང་། གཟུང་བ་མྲེད་
ན་འཛིན་པ་མྲེད་པས་ས་མ་དེཾ་བཞཾྱིན་དུ་སྣཾ་ཡྱིཾ་རྣཾམ་ཤེཾས་ཀྱིཾས་ཀང་ཆོསཾ་ཀྱིཾ་དབྱིཾངས་ལཾ་རོགཾས་པརཾ་བྲེདཾ་པའྱི་
གོགས་བྲེད་དོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ལེཾ་ཡྱིཾ་དབང་པོ་དཔྱད་གཞྱི་བས་ནས་གཅྱིག་དུ་བལ་དང་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྲེ་བ་འགོག་
པའྱི་རྱིམ་པས་རངཾ་བཞྱིནཾ་སོཾང་པ་ྱིཾད་དུ་རོགས་ཤྱིང་རོཾ་ཡྱིཾ་ཁམསཾ་ཀངཾ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དབེཾན་པཾ་སེཾ། སོང་ྱིད་ཆོསཾ་
ཀྱིཾ་དབྱིཾངས་ཀྱིཾ་ངོཾ་བོཾ་ཡྱིནཾ་ནོ། །ལུས་ཀྱི་རྣམཾ་པརཾ་ཤྲེསཾ་པཾ་ཕྱི་ནང་གང་དུ་ཡང་གནཾས་ཤྱིང་གྲུབཾ་པ་མྲེདཾ་པ་དགཾ་
པའྱིཾ་ལུསཾ་ཀྱིཾ་ངོཾ་བོཾ་དངཾ་། རྲེགཾ་པརཾ་བཾ་བའྱིཾ་ཡུལ་དམྱིགས་རྐྱྲེན་གྱི་མཚནཾ་ྱིཾད་དངཾ་བཅས་པ་ནྱི། དོན་དུ་རྐྱྲེནཾ་
དང་རྐྱྲེན་ཅཾན་ལསཾ་ནྱིཾ་གོལཾ་བར་འགྱུརཾ་བཾ་ཆོསཾ་ཀྱིཾ་དབྱིངཾས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྲེསཾ་བརོཾད་པཾར་བའོཾ། །ཡྱིཾད་ཀྱི་རྣམ་
ཤྲེས་གཙོཾ་བོར་གྱུརཾ་པའྱིཾ་ཆོསཾ་རྣཾམས་ཐམས་ཅད་ལཾ་རོགཾ་པ་པོ་བློ་དང་། བརགཾ་པརཾ་བཾ་བའཾྱི་ཡུལཾ་གྱི་སོས་པ་
རྣམས་སྤངཾ་ནསཾ་སོས་བལ་གྱི་ངང་དུ་དཔྱད་པ་བཏང་སྲེ་རོལ་མྲེད་དུ་བཞག་ནས་ཆོསཾ་རྣཾམས་རཾང་བཞྱིནཾ་མེཾད་
པཾ་སོང་པ་ྱིཾད་ཆོསཾ་ཀྱིཾ་དབྱིཾངས་སུཾ་བསོཾམ་པཾར་བའོཾ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་གོམ་པ་ལས་མཐོངཾ་བ་གཟུགས་
དངཾ་ཐོསཾ་པས་ས་དངཾ་བསྣོཾམ་པཾ་དྱི་དངཾ་མངཾ་བ་རོ་དངཾ་རྲེགཾ་པརཾ་གྱུརཾ་པཾ་རྲེག་བ་དངཾ་ཤྲེས་པར་བ་བ་ཆོསཾ་
ཁམས་རྣམསཾ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ། དེཾ་ལྟརཾ་རྣཾལ་འབོཾར་པསཾ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེསཾ་ནཾས་སོམ་པའྱི་དོན་དམ་པའྱི་
མཚཾན་ྱིཾད་རོགཾས་པཾ་ཡྱིནཾ་ནོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྱིགཾ་དངཾ་རྣཾ་བཾ་དང་སྣཾ་དགཾ་དངཾ་། ལེཾ་དངཾ་ལུཾས་དཾང་དེཾ་བཞྱིཾན་དུ་
ཡྱིཾད་དང་བཅས་པའྱི་སེཾ་མཆེཾད་དྲུགཾ་པོཾ་རངཾ་བཞྱིཾན་གྱིསཾ་སོས་པའྱི་མཚན་མ་རྣམཾ་པརཾ་དགཾ་པཾ་མངོཾན་སུམ་དུ་
རོགསཾ་པཾ་འདྱིཾ་ྱིདཾ་ཁོ་ན་དེཾ་ཁོ་ན་ྱིདཾ་ཀྱི་མཚཾན་ྱིཾད་དོཾ། །གསུམ་པ་འཁོར་འདས་འཆྱིང་གོལ་འཐད་པ་ལ་གསུམ། 
འཆྱིང་གོལ་བྲེད་ཚུལ་མདོར་བསན་པ། ཐྲེག་པ་མཆོག་དམན་གྱི་གོལ་ཚུལ་བྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། འཆྱིང་གོལ་
ཀུན་རོག་ཙམ་ལས་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པས་རོག་མྲེད་ལ་གོམས་དགོས་པར་གདམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲེམཾས་ྱིཾད་
ངོ་བོ་ལ་བཟང་ངན་མྲེད་ཀང་གོ་བུར་བའྱི་དྱི་མ་དག་མ་དག་གྱི་ཁད་པར་གྱིས་རྣམཾ་པཾ་གྱིཾས་སུཾ་མཐོཾང་སྲེ། ཚུལ་
ཇྱིཾ་ལྟཾར་ན་འཇྱིགཾ་རྲེནཾ་པ་དང་འཇྱིགཾ་རྲེནཾ་ལས་འདསཾ་པ་གྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན། འཇྱིག་རྲེན་པས་བདགཾ་ཏུཾ་འཛིནཾ་
པ་ལཾས་འཁོརཾ་བཾ་འབྱུང་སེཾ། དྲེ་ྱིད་བདག་མྲེད་རོགས་ཤྱིང་སོཾ་སོརཾ་རང་རྱིགཾ་པ་ནཾ་དེཾ་ཁོ་ན་ྱིཾད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
དོཾ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣལ་འབོར་པ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་དང་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རོགས་ན་འདོདཾ་
ཆཾགས་ཟདཾ་པཾས་ན་རང་གྱི་ལྷག་བཅས་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མཾ་ངནཾ་ལས་འདསཾ་པ་འཐོབ་སྲེ་དྲེར་མ་ཟད་ཞེཾ་སཾང་དང་
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གཏྱིཾ་མུགཾ་ཀང་ོན་སྱིབ་ཀྱི་ཆ་ཟཾད་དགོས་པཾ་དངཾ་། རང་རྒྱལ་ལ་ནྱི་ཤྲེས་སྱིབ་གཟུང་རོག་ཀང་སྤང་དགོས་
སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པས་བདག་མྲེད་གྱིས་རོགས་ནས་སྱིབ་གྱིས་དེཾ་དགཾ་མ་ལུས་པ་འགཾགས་པཾ་ན་སངསཾ་རྒྱསཾ་
ྱིདཾ་འཐོབ་ཅྱིང་ལུསཾ་ཅཾན་ཀུནཾ་གྱིཾ་མཐར་ཐུག་གྱི་སབཾས་ག་གཅྱིག་ྱིདཾ་དོཾ། །འོ་ན་ན་རང་གྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་
སབས་སངས་རྒྱས་ཚོལ་དགོས་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་ལམ་གང་ནས་འཇུག་སམ་ན་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇུག་དགོས་
ཏྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ལམ་ལྔ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ངྲེས་དགོས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གནས་ལུགས་ཤྲེསཾ་པ་དངཾ་མྱིཾ་
ཤྲེསཾ་པཾ་དགཾ་གྱི་ཁད་པར་ལཾས་ལུས་དང་། ངག་དང་བས་སྲེམས་འདྱི་ྱིད་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་བག་ཆགས་
དབང་གྱིས་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་ྱིད་དྲེ། དྲེའང་གནས་ལུགས་མ་རོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་རཾང་གྱིཾ་ལུས་ངག་ཡྱིད་
གསུམ་ལ་རྣམཾ་པརཾ་རོགཾ་པསཾ་གཟུང་འཛིན་རང་མཚན་པར་ཞྲེན་ཏྲེ་འཁོར་བར་རང་ྱིད་བཅྱིཾངས་ལ་གནས་
ལུགས་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་པས་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་བདགཾ་ྱིདཾ་དམ་རང་བཞྱིན་གནས་ལུགས་བདག་
མྲེད་ཀྱི་དོན་མངོན་པར་ཤྲེསཾ་ནཾ་གཟུང་འཛིན་འཁོར་བ་ལས་གོལཾ་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་ནས་སྱིབ་
གྱིས་ཀྱི་དྱི་མ་སྤང་བཾར་འགྱུརཾ་རོ། །ལུས་ནྱི་མཚོན་པ་ཙམ་སྲེ་ངག་དང་ཡྱིད་གྱིས་ཀང་གོ་དགོས་ཏྲེ་འཕགས་
པ་ཐོག་མྲེད་ཀྱིས། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱིང་དང་ལུས་དང་མཚན་དང་དཔྲེ་བད་བཟང་པོ་
དང་དབངས་མཐའ་ཡས་པ་དང་སྱི་གཙུག་གྱི་བལྟར་མྱི་མངོན་པ་ལ་དབང་འབོར་བ་དང་། ཞྲེས་གསུངས་
སོ། །བངཾ་ཆུབཾ་ནྱི་སོ་སྲེ་ལ་རྱིཾང་བ་མྱིནཾ་ཅྱིང་འཕགས་པ་ལ་ེཾ་བའཾང་མྱིཾན་ལ། ལམ་སྒྲུབ་པ་པོ་མང་འདས་ཀྱི་སར་
འགོཾ་བཾ་མྱིཾན་ལཾ་བང་ཆུབ་དྲེ་ཚུར་འོཾང་བཾ་མྱིནཾ་ཅྱིང་གོ་བུར་གྱི་ོནཾ་མོཾངས་ཀྱི་གཟྲེབཾ་ཏུ་གྱུརཾ་པ་སྲེམས་རང་
བཞྱིན་ཆོས་དབྱིངས་འདྱིཾ་ྱིཾད་ལཾ་འཕགས་པས་མཐོཾང་བ་དངཾ་ནྱི་སོ་སྲེས་མཾ་མཐོཾང་བ་ཙམཾ་ཡྱིནཾ་གྱིཾ། བང་ཆུབ་
ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་མཆོག་དམན་དང་འཕྲེལ་འགྱིབ་སོགས་མ་གྲུབ་བོ། །དྲེས་ན་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་
སོམ་གསུམ་གྱི་ཤྲེསཾ་རཾབ་བདག་འཛིན་གྱི་མུན་པ་སྲེལ་བའྱི་མརཾ་མེཾ་ལྟ་བུ་ལཾ་གནསཾ་པའམ་བརྲེན་ནསཾ་ཡོད་
མྲེད་སོགས་མཆོཾག་ཏུཾ་སོས་པ་མཐའ་དག་ྲེ་བར་ཞྱིཾ་བཾར་གྱུརཾ་པཾ་ཡྱིཾ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་དོན་ལ་གྲུབ་མ་མོང་བས་
བདགཾ་ལཾ་བརགཾ་ཅྱིང་དཔྱད་པསཾ་རང་བཞྱིན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལ་གནཾས་པར་བཾ་ཞྲེསཾ་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པས་
མདོཾ་སེཾའྱི་ཚོཾགས་ལཾས་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངསཾ་པཾ་ལཾགས་སོ། །འདྱིར་མཆོག་ཏུ་ཞྱི་བ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནྱི། ན་རང་གྱིས་
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བདྲེན་མྲེད་རོགས་པས་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཡང་། བང་སྲེམས་ཀྱིས་ཡོད་
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མྲེད་སོགས་སོས་པ་མཐའ་དག་བལ་བ་སོམ་དགོས་ཏྲེ་མྲེད་དགག་ཙམ་ཕོགས་རྲེའྱི་ལྟ་བས་སངས་རྒྱས་མྱི་
ཐོབ་སྲེ། རྒྱུ་མ་ཚང་བའྱི་འབས་བུ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །གྱིས་པ་དྱི་མ་སྤང་བའྱི་ལམ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་
གྱིས། བདག་རྐྱྲེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ལམ་སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། 
གཟུགས་སྐུའྱི་བཞུགས་ཚུལ་དང་། ཆོས་སྐུའྱི་བཞུགས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕྱིན་ལས་འཇུག་ཚུལ་
སྱིར་བསན་པ། སྐལ་དམན་ལ་མྱི་འཇུག་ཅྱིང་སྐལ་ལྡན་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་འཐད་པ་བྲེ་བག་ཏུ་བཤད། དྲེས་ན་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ྲེ་རྱིང་མྱི་མངའ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོབསཾ་བཅུཾ་མངཾའ་བའྱིཾ་སཾངས་རྒྱསཾ་ཀྱིཾ་སོབཾས་ཀྱིཾ་ཕྱིཾན་
ལསཾ་བྱིསཾ་པཾ་རྣམསཾ་ལ་བྱིཾན་རླབཾས་འབྱུང་ཚུལ་ནྱི། གདུལ་བའྱི་སྲེམས་ཀྱི་དྱི་མ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་གྱིས་འཕྲེལ་
བ་ནྱི། དཔྲེར་ན་ཟཾ་བཾ་ཚེསཾ་པཾ་བཞྱིནཾ་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ོནཾ་མོཾངས་ཅཾན་གྱིཾ་དྱི་མ་མ་སྤང་བའྱི་སྲེམཾས་ཅན་གྱིསཾ་
དེཾ་བཞྱིནཾ་གཤེཾགས་པཾ་ནམ་ཡང་མྱིཾ་མཐོཾང་ངོཾ་། །དཔྲེ་ཇྱིཾ་ལྟཾར་ན་ཡྱིཾ་དྭགསཾ་རྣམསཾ་ཀྱིསཾ་ནྱིཾ་སྲེར་སྣའྱི་སྱིབ་པའྱི་
དབང་གྱིས་རྒྱཾ་མཚོཾ་ཆྲེན་པོ་ཡང་སྐམཾ་པཾར་མཐོཾང་བཾ་ལྟརཾ། དེཾ་བཞྱིནཾ་མྱིཾ་ཤྲེསཾ་པཾ་ལས་ོན་གྱིས་སྱིབཾ་པསཾ་ན་
སངཾས་རྒྱསཾ་རྣམསཾ་ནྱིཾ། གཏན་ནས་མྲེདཾ་པརཾ་བརགཾས་ཏྲེ་སྲེམས་སོ། །འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་མཁྲེན་རབ་
དང་ཐུགས་རྲེ་ལ་མངའ་བརྲེས་པས་འགོ་བ་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་ཕྱིན་ལས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་འཇུག་སམ་ན། བརོན་
འགྲུས་དང་ཤྲེས་རབ་དམན་པས་རྱིགས་དམན་པ་དང་། སོན་བསགས་བསོཾད་ནམཾས་དམཾན་པ་རྣམས་ལཾ་
བཅོཾམ་ལྡནཾ་འདས་ཀྱིསཾ་ཅྱིཾ་བགྱིར་མཆྱིསཾ་ཏྲེ་ཇྱིཾ་ལྟཾར་སྲེས་ཙམ་ནས་མྱིག་གཏན་ནས་མྲེད་པའྱི་རྨུསཾ་ལོཾང་གྱི་
ལཾག་པ་རུཾ་རྱིཾན་ཆྲེནཾ་མཆོགཾ རྱིན་ཐང་མྲེད་པ་ཞྱིག་ནྱིཾ་བཞགཾ་པཾ་ན། དྲེ་ལ་ལྟ་བའྱི་གོ་སྐབས་མྲེད་པ་དང་
འདའོཾ། །སེཾམས་ཅནཾ་མཆོག་སོན་ཆད་བསོཾད་ནཾམས་བསཾ་པ་རྣམསཾ་ལཾ་ནྱི། ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་ཀུན་གྱིས་
བསྐྲུན་དུ་མྲེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རག་ཁབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་འོཾད་ཀྱིཾས་
གསལཾ་ཞྱིཾང་དོན་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་དཔལཾ་དང་ལྡནཾ་པཾའྱི་སུམཾ་ཅུཾ་རཾ་གྱིཾས་ཀྱིས་མཚནཾ་དང་དཔྲེ་བད་བརྒྱད་
ཅུའྱི་འོད་འབཾར་བཾ། སཾངས་རྒྱསཾ་ནྱི་བསོད་ནམས་ཅན་དེཾ་ཡྱིཾ་མདུནཾ་ནཾ་གནཾས་ཤྱིང་། གསུམ་པ་ནྱི། མགོནཾ་པོཾ་དེཾ་
ཡྱིཾ་མདུན་ན་གཟུཾགས་ཀྱིཾ་སྐུསཾ་བསྐལཾ་པཾ་གངས་མྲེད་པ་མངཾ་པོཾར་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ན་
བཞུཾགས་ནསཾ་ཀངཾ་། གདུལཾ་བཾ་རྣམཾས་ནྱིཾ་གདུལཾ་བའྱིཾ་ཕྱིརཾ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིཾངས་དབྲེར་མྲེད་པ་ྱིདཾ་བདྲེ་བར་
གཤྲེགས་པའྱི་ཐབས་དང་གདུལ་བའྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱི་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་པོ་རྲེ་རྲེའང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་
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བཀོད་པ་མྱི་འད་བ་སྣ་ཚོགས་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར་སྣང་བ། ངོ་བོ་ལ་གཅྱིག་དང་ཐཾ་དདཾ་བསམ་དུཾ་མྲེད་
ཀང་། སྣང་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཐ་དད་དུ་གྱུརཾ་པ་ལཾགས་སོ། །རྒྱལ་ཚབ་བམས་པས། ཇྱི་ལྟར་ཚོན་གྱི་སྣ་ཚོགས་
ཀྱི། །ནོར་བུ་དྲེ་དངོས་མྱིན་པར་སྣང་། །དྲེ་བཞྱིན་འགོ་རྐྱྲེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི། །ཁབ་བདག་དྲེ་དངོས་མྱིན་པར་
སྣང་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བྲེད་ཚུལ། དྲེ་ྱིད་འཁོར་འདས་ཀུན་
གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་ཚུལ་ནྱི། སྲེམཾས་ཀྱིཾ་ཡུལཾ་ལམ་གནས་ལུགས་ནྱིཾ་
ངེཾས་པར་རོགཾས་ནཾས་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དྲེརཾ་ནྱིཾ་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེསཾ་པཾ་འཇུགཾ་པརཾ་གྱུརཾ་ཏྲེ། སོཾ་སོཾ་
རངཾ་རྱིགཾ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཆོག་ཏུ་རྣམཾ་པར་དགཾ་སྲེ་མཐར་ཐུག་ནཾ། སཾ་རྣམསཾ་མཐའ་དག་དེཾ་ཡྱིཾ་བདགཾ་ྱིདཾ་དུ་
གནསཾ་ཏྲེ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གནས་གང་དུ་ཞྲེ་ན། དབཾང་ཕྱུགཾ་ཆྲེནཾ་པོའིཾ་སྲེ་ས་བཅུའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའྱི་འཁོར་གྱི་བསྐོར་བ་སངས་རྒྱས་ལོངས་སྐུའྱི་གནསཾ་མཆོགཾ་དངཾ་། ཡང་ན་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་གཞན་འོགཾ་
མྱིཾན་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་ྱིདཾ་དེཾ་རྣམཾ་པར་མཛེཾས་པཾ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེར་རྒྱུན་མཐའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེས་རོར་
ཏྱིང་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བ་བྲེད་ལས་གསུམ་གྱི་ཤྲེསཾ་པཾ་གསུམཾ་པོཾ་འཁོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པ་རོ་གཅྱིགཾ་ྱིདཾ་དུཾ་
མམ་རྲེས་འདྲེསཾ་པཾར་གྱུརཾ་པ་ལཾ་ཆོས་སྐུའྱི་རོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྲེས་བསན་བཅོས་བརམ་པ་པོ་བདགཾ་སྨྲཾ་
འོཾ། །དྲེའང་འཇུག་པ་ལས། སྲེམས་འགག་པ་དྲེ་སྐུ་ཡྱི་མངོན་སུམ་མཛད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ཡང་
མཐོང་ལམ་ཐོབ་ན་བདྲེན་འཛིན་དང་། དག་པ་ན་མཚན་འཛིན་དང་། སངས་རྒྱས་པ་ན་གྱིས་སྣང་གྱིས་འཁོར་
གསུམ་རྣམ་རོག་མཐའ་དག་འགོག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་ཆོས་སྐུའྱི་བཞུགས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། བྱིསཾ་པའྱིཾ་
ནངཾ་ནཾ་ཤྲེས་བ་ཡོཾངས་སུ་མཁྲེནཾ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པཾ་སྲེ། སོ་སྲེ་ནྱི་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་བྲེད་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་མ་རོགས་ལ་དྲེས་ན་ཆོས་སྐུའྱི་མཁྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཁབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་
པ་དང་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འཕགཾས་པཾའྱི་ནཾང་ནཾ་ནྱི་སྣཾ་ཚོཾགས་ྱིཾད་དྲེ་ན་རང་གང་ཟག་དང་། གཟུང་བ་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང་། བང་འཕགས་དང་སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་གཟུང་འཛིན་གྱི་སོས་
པ་མཐའ་དག་བལ་བ་མངོན་སུམ་དང་ཕོགས་ཙམ་དང་། མཐའ་དག་རོགས་པའྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་སོ། །དག་པ་
གྱིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་སྐུ་དྱི་བལ་དྲེ་ནྱི་དབཾང་ཕྱུགཾ་ཆྲེནཾ་པོཾ་ལོངས་སྐུ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་ཚེ་དཔཾག་ཏུ་མེཾད་པཾ་བསྐལཾ་པཾ་
ནྱི་བར་དུ་གནས་པའྱི་ཚེཾ་ཡྱིཾ་རྒྱུཾ་གཾང་ཡྱིཾན་པ་དྲེ་ཡང་དྲེ་ྱིད་དོ། །ནང་གྱི་དྱི་བལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མ་རོགས་པས་ཕྱིཾ་
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རོལཾ་སྲེམཾས་ཅཾན་ཁམསཾ་ཀྱིཾ་ཡངཾ་། དུས་དཔཾག་ཏུ་མེཾད་པའྱིཾ་བསྐལཾ་པརཾ་ནྱིཾ། གནས་པའྱི་ཚེཾ་ཡཾང་དྱི་བཅས་ཆོས་
ཀྱི་སྐུ་གཾང་གྱིཾ་བསྲུངཾ་བར་གྱུརཾ་ཅྱིངཾ་། དྱི་བཅས་ཆོས་དབྱིངས་དྲེ་ནྱི་སྲོགཾ་ཆཾགས་རྣམསཾ་ཀྱིཾ་སྲོགཾ་གནཾས་པའྱིཾ། 
རྒྱུཾ་གཾང་ཡྱིན་པ་མྱིཾ་ཟདཾ་པཾ་དེཾ་ྱིདཾ་དོ། །འདྱིས་མདོར་ན་དྱི་བཅས་དྱི་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་སྲེ་འཆྱི་སོགས་འཕོ་འགྱུར་
བལ་བ་དྲེ་ྱིད་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་ངོ་བོ་ྱིད་སྲོག་གྱི་བདག་ྱིད་བསན་ཏོ། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས། ལམ་བགོད་ཚུལ་རྱིམ་པ་སྱིར་བསན། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ིལམ་བྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། 
བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཚུལ་མཆོག་དམན་གྱི་བྲེ་བག་ཙམ་ལས་མཐར་ཐུག་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་དབྲེ་བ་མྲེད་
པར་བསན། དྲེ་རོགས་པའྱི་ཐབས་ལམ་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དྱི་བཅས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་བདྲེ་
གཤྲེགས་སྱིང་པོ་གཾང་གྱིཾ་འབསཾ་བུཾ་ཆོས་ྱིད་མྱིཾ་ཟཾད་ཅྱིང་འཕྲེལ་བ་མྲེད་པ་གཾང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་
བག་ཆགས་སྣཾང་བཾ་མེཾད་པ་ལྲེགས་པརཾ་རོགས་མ་རོགས་ཀྱི་བེཾ་བགཾ་གྱིསཾ། ཤྲེསཾ་རབཾ་ནྱི་མཆོག་དམན་གསུམ་
ལྟ་བུའྱི་དོནཾ་དུཾ་རཾབ་ཏུཾ་འཇུགཾ་པ་ཙམ་མོ། །དྲེས་ན་བངཾ་ཆུབཾ་ནྱི་ན་རང་ལ་རྱིངཾ་བརཾ་མྱིཾ་བསཾམ་ཞྱིཾང་བང་སྲེམས་
ལ་ེཾ་བཾར་ཡཾང་ནྱིཾ་བསམཾ་པར་མྱིཾ་བཾ་སྲེ་ཆོས་ྱིད་ལ་ྲེ་རྱིང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིས་མཐར་ཐུག་ཐྲེག་གཅྱིག་
བསན་ཏྲེ་གནས་སྐབས་རོགས་པ་མྱུར་བུལ་ཙམ་ལས་མཐར་སངས་རྒྱས་ཐོབ། གྱིས་པ་ལ་མདོར་བསན། 
རྒྱས་བཤད། དོན་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡུལཾ་དྲུགཾ་གྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྣངཾ་བཾ་མྲེདཾ་པརཾ་ནྱིཾ། ཡཾང་དགཾ་པ་ཇྱིཾ་
ལྟ་བ་བཞྱིཾན་དུ་རྱིགཾ་པར་གྱུརཾ་པཾ་ལ་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱིཾ་ལྟཾར་འོཾ་མཾ་དང་འདྲེསཾ་པཾའྱི་ཆུཾ། 
སྣོཾད་གཅྱིགཾ་ནཾ་ནྱིཾ་གནསཾ་པཾ་ལསཾ། ངངཾ་པསཾ་འོཾ་མཾ་འཐུངཾ་བར་བྲེདཾ་ཅྱིངཾ་། ཆུཾ་ནྱིཾ་འཐུང་བ་མཾ་ཡྱིནཾ་པ་དེཾ་བཞྱིཾན་དུ་
གནསཾ་སོ། །དེཾ་བཞྱིནཾ་དུ་ོནཾ་མོཾངས་ཀྱིསཾ་སྲེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་གཡོགཾ་ནསཾ་ཡེཾ་ཤྲེསཾ་ཀྱི་ལུསཾ་ཆོས་དབྱིངས་
འདྱིཾར་འཁོར་བ་གོ་བུར་བ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པས་ན་འཁོར་འདས་རང་བཞྱིན་གཅྱིགཾ་པའྱི་ཚུལ་གནཾས་ཚུལ་དུ་
གནས་ཀངཾ་། རྣཾལ་འབོརཾ་པཾ་ཡྱིཾས་ཡེཾ་ཤྲེསཾ་ལྲེནཾ་ཅྱིང་། མྱིཾ་ཤྲེསཾ་པཾས་ནྱིཾ་འདོརཾ་བའམ་སྤང་བརཾ་བྲེདཾ་དོ། །ཕུང་པོ་
འཇྱིག་པའྱི་ཚོགས་ལ་བདགཾ་དངཾ་བདགཾ་གྱིཾ་ཞྲེསཾ་བདྲེན་པར་འཛིནཾ་པསཾ། ཇྱིཾ་སྲྱིདཾ་ཕྱིཾ་རོལཾ་གྱི་བདག་ཏུ་རྣམཾ་པར་
བརཾགས་པཾ་དྲེ་ནྱི་ན་རང་ལྟ་བུའྱི་བདགཾ་མེཾད་རྣམཾ་པཾ་གྱིསཾ་མཐོཾང་བ་ནཾ། སྲྱིདཾ་པཾའྱི་སཾ་བོནཾ་འགཾགས་པཾར་
འགྱུརཾ་སྲེ་འཁོར་བ་དབང་མྲེད་དུ་སྲེ་མྱི་དགོས་སོ། །དྲེས་ན་འཁོར་བ་ལྡོག་པ་ལ་བདག་མྲེད་གྱིས་རོགས་
དགོས་པ་སོབ་དཔོན་འདྱིའྱི་དགོངས་པའྱི་མཐར་ཐུག་གོ །གངཾ་ཕྱིརཾ་ཐྲེག་ཆྲེན་སངཾས་རྒྱསཾ་མཾ་ངནཾ་ལས་འདསཾ་
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པ་ནྱི་སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྤང་བས་གཙཾང་བ་དཾང་འཁོར་འདས་མམ་ྱིད་རོགས་པས་རགཾ་པཾ་དང་། 
ཟག་མྲེད་ཀྱི་བདྲེ་བ་འབྱུང་བས་དགེཾ་བའྱིཾ་གཞྱིཾ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཾང་ཕྱིརཾ་གཟུང་འཛིན་གྱིསཾ་ནྱིཾ་བྱིསཾ་
པསཾ་བརཾགས་ལ་གཟུང་འཛིན་དེཾ་ཡྱིཾ་ངོ་བོ་གྱིཾས་སུ་མྲེདཾ་པ་ལ་ཐྲེག་ཆྲེན་པའྱི་རྣཾལ་འབོརཾ་པ་གནསཾ་ཏྲེ། དྲེའང་
ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་བཞྱིན་བདྲེན་མྲེད་དང་སོས་བལ་རོགས་པ་གྱིས་ཐྲེག་པ་མཆོག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་
ཁད་པར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ལམ་བཤད་པ་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་ལོག་རོག་སྤང་བའོ། །དང་པོ་
ནྱི། ལུས་དང་ལོངས་སོད་སྱིན་པ་ལྟ་བུ་དཀཾའ་སོདཾ་སྣཾ་ཚོགཾས་པའྱི་སོ་ནས་སྦྱྱིནཾ་པཾ་རོགས་པ་དངཾ་། ཚུལཾ་
ཁྱིམསཾ་སྲེམཾས་ཅནཾ་གྱི་དོནཾ་དུ་དགྲེ་བ་མ་ལུས་པ་སྡུདཾ་པ་དངཾ་། སེཾམས་ཅནཾ་ཕཾན་བྲེདཾ་བཟོདཾ་པཾ་བསོམ་པ་སེཾ་
བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བོར་སོན་པ་གསུམཾ་པོཾ་འདྱིཾས་ནྱིཾ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཁམསཾ་རྒྱསཾ་པར་འགྱུརཾ་རོ། །དྲེ་
བཞྱིན་དུ་ཐྲེག་པ་མཐའ་དག་གྱི་ཆོསཾ་རྣཾམས་ཀུནཾ་ལཾ་བརོནཾ་འགྲུསཾ་བརམ་པ་དངཾ་། འཇྱིག་རྲེན་དང་འཇྱིག་རྲེན་
ལས་འདས་པའྱི་བསཾམ་གཏཾན་མཐའ་དག་ལཾ་སྲེམཾས་ཅནཾ་འཇུགཾ་པཾ་དང་། རགཾ་ཏུཾ་ཐོས་བསམ་བསོམ་གསུམ་གྱི་
ཤྲེསཾ་རབཾ་བསན་པ་སྲེ་ཡྲེ་ཤྲེས་གཙོ་བོར་སོན་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་ཡང་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཁམས་རྒྱས་བྲེད་ཡྱིན་
ནོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ལ་གནསཾ་པ་དངཾ་། སྨོནཾ་ལམ་ཆྲེན་པོ་འབུམ་ཕག་གངས་མྲེད་
རྣམས་ཤྱིཾན་ཏུཾ་རྣམཾ་པརཾ་སྦྱངཾ་སྲེ་དག་པཾ་དངཾ་། ཕྱིན་དྲུག་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་འཇོམས་ནུས་ཀྱི་སོབཾས་ལཾ་ངྲེས་
པར་གནསཾ་བས་ནསཾ་གཟུང་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་སྤང་བའྱི་ཡེཾ་ཤྲེསཾ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ལ་གནས་པ་སེཾ། ཟུང་འཇུག་
གཙོ་བོར་སོན་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཁམཾས་རྒྱསཾ་པར་བྲེདཾ་པའྱིཾ་ཆོསཾ་བཞྱིཾའོཾ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། ལོག་རོག་བཀོད་
པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ན་ཐོས་པ་དག་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་གགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྲེ་སྣོད་
དང་། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཕག་མྱི་བ་བ་སྲེ་གུས་པར་མྱི་བ་སྲེ་བདེཾ་བར་གཤྲེགཾས་པའྱི་བཀའཾ་ལསཾ་མྱིཾ་
འབྱུངཾ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེསཾ། སྨྲཾ་བཾ་ངནཾ་པརཾ་བྲེད་པ་དག་སྨྲཾ་བཾ་བྲེད་པ་སེཾ། གྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཐྲེག་ཆྲེན་མྲེད་ན་
སངས་རྒྱས་མྱི་འབྱུང་བར་དཔྲེ་དང་བཅས་ཏྲེ་བསན། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་བརྲེན་ནས་རྱིགས་གསུམ་ཆར་འབྱུང་ཚུལ་
དཔྲེ་དང་བཅས་ཏྲེ་བསན། དྲེས་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་མཆོག་ཏུ་བསགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དྲེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། ཐྲེག་
ཆྲེན་ལ་གགས་པའྱི་བངཾ་ཆུབཾ་སྲེམཾས་དཔའཾ་མཾ་བྱུངཾ་བརཾ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོསཾ་ཀྱིཾ་སྐུཾ་ནྱིཾ་འབྱུངཾ་བ་མཾ་ཡྱིཾན་ལ་དྲེ་
མྲེད་ན་རྱིགས་ཅན་གསུམ་ཆར་གྱི་ཐྲེག་པ་འབྱུང་མྱི་སྲྱིད་དོ། །དཔྲེར་ན་བུརཾ་ཤྱིངཾ་སཾ་བོནཾ་ལཾ་སཾང་བ་གཾང་ཡྱིན་
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པ་ལྱི་ཁཾ་རཾ་ལ་ལོངས་སོདཾ་པརཾ་འདོདཾ་པཾ་དྲེསཾ། བུརཾ་ཤྱིངཾ་གྱི་སཾ་བོནཾ་མྲེདཾ་པརཾ་ནྱིཾ། ཁཾ་རཾ་འབྱུངཾ་བཾར་འགྱུརཾ་བཾ་
མ་ཡྱིཾན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡང་མཁས་པ་གང་ཞྱིག་བུརཾ་ཤྱིངཾ་གྱི་སཾ་བོནཾ་གཾང་བསྲུངཾ་ནསཾ། ེཾ་བརཾ་གནཾས་ཤྱིཾང་
བསྒྲུབཾ་པཾ་ལསཾ་ནྱི། བུཾ་རམཾ་དང་ཁཾ་རཾ་དང་ཧགཾ་སྲེ་དབུ་བ་རྣམསཾ་ནྱིཾ། བུར་ཤྱིང་དེཾ་ལཾས་འབྱུངཾ་བཾར་འགྱུརཾ་བཾ་
ལྟཾར་ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་ཐྲེག་ཆྲེན་གསུམ་གྱི་དཔྲེའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ིབངཾ་ཆུབཾ་སྲེམཾས་དཔའཾ་
ནྱི་རབཾ་ཏུ་བསྲུངཾ་ནསཾ་ེཾ་བརཾ་གནཾས་ཤྱིཾང་བསྒྲུབཾས་པཾ་ལསཾ་ནྱི་ན་ཐོས་དགཾ་བཅོམཾ་པ་དང་རྐྱྲེནཾ་རོགསཾ་རང་
རྒྱལ་དང་རོགས་པའྱི་སངཾས་རྒྱསཾ་རྣམསཾ། དེཾ་ལཾས་སེཾ་ཞྱིཾང་འབྱུངཾ་བརཾ་འགྱུརཾ་རོ། །འཇུག་པ་ལས། ན་ཐོས་
སངས་རྒྱས་འབྱིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྲེས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཞྱིང་། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཇྱིཾ་ལྟརཾ་སཾ་ལུའྱིཾ་སཾ་བོནཾ་དང་མྱུ་གུའྱི་གནས་སྐབས་སོཾགས། ཞྱིངཾ་པསཾ་ཤྱིན་
ཏུ་སྲུངཾ་བཾ་བྲེདཾ་དགོས་པཾ་ལྟརཾ། དེཾ་བཞྱིནཾ་ཐྲེགཾ་པ་མཆོཾག་ལ་མོསཾ་པའྱི་བང་སྲེམས་རྣམསཾ་ལཾའངཾ་། འདྲེནཾ་པཾ་
སངས་རྒྱས་རྣཾམས་ཀྱིཾས་རག་ཏུ་བསྲུངཾ་བརཾ་མཛཾད་དོ། །སྨན་ཤྱིང་ལོན་པ་ལྟ་ན་སྡུག་ཅྲེས་པ། །ར་བ་ལ་སོགས་
སད་འོས་ས་བོན་ལྟར། །བྱིས་པ་དོན་མྱིན་སོད་ལས་ལྲེགས་བསྲུང་བ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ར་བའྱི་ས་བཅད་
གྱིས་པ་དྱི་བལ་ཆོས་སྐུ་ལ་བསོད་པ་ལ་གྱིས། དཔྲེའྱི་སོ་ནས་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བྲེད་ཚུལ་མདོར་བསན། དྲེ་
ྱིད་སོ་སོའ་ིསོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱིཾ་ལྟཾར་མརཾ་ངོའིཾ་བཅུཾ་བཞྱིཾ་སྲེ་ྲེར་དགུ་ལཾ། ཟཾ་བཾ་ཅུངཾ་
ཟདཾ་མཐོཾང་ཞྱིང་གནམ་སོང་ལ་འགགས་པར་སྣང་བཾ་ལྟརཾ། དེཾ་བཞྱིནཾ་ཐྲེག་མཆོགཾ་ལ་མོསཾ་པ་སོད་པ་ཚོགས་
སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་རྣམསཾ་ལཾ་ཡངཾ་སངཾས་རྒྱསཾ་ཆོས་སྐུཾ་ནྱིཾ་འཕྲེལ་འགྱིབ་བྲེད་པས་ན་དོན་སྱི་ཙམ་ཅུངཾ་ཟདཾ་
མཐོངཾ་ངོ་། །ཡང་ཚོགས་སྦྱོར་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོམ་བྱུང་དྲེ་བློ་རྱིགས་བཞྱི་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། འགའ་ཞྱིག་
མངོན་གསུམ་ལ། འགའ་ཞྱིག་རང་རྱིག་བཞྲེད་པ་སོགས་དགོངས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀང་། སྱིན་བར་གྱི་ྱི་མ་མཐོང་
བ་བཞྱིན་དུ་རོག་མྲེད་སོས་བལ་ཙམ་རོགས་སྲྱིད་ཀང་རྲེས་ཐོབ་སྐབས་བདྲེན་འཛིན་འགོག་མྱི་ནུས་པས་རྣལ་
མངོན་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། འཕགས་པའྱི་རྣལ་མངོན་ལྟར་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ན་
མཐོང་ལམ་བཟོག་ཏུ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མཐོང་ལམ་རོགས་ན་བསོམ་སྤང་ཡང་མྱི་སྤོང་བར་འགལ་ལོ། །མྱི་
འགལ་ཏྲེ་སོམ་ལམ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སམ་ན། སྦྱོར་ལམ་པས་ཀང་མཐོང་སྤང་སྤངས་མྱི་དགོས་ཏྲེ་སྦྱོར་ལམ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། མྱི་འད་སྲེ་མཐོང་ལམ་ཆོས་ྱིད་མཐོང་ཙམ་གྱི་ཆོག་སོམ་ལམ་གོམ་དགོས། ཕྱི་ཐ་དད་འཇོག་རུང་ལ། 
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སྦྱོར་མཐོང་གྱིས་ཆོས་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་འད་བས་ཐ་དད་འཇོག་མྱི་ཤྲེས་པར་ཐལ་བ་བཟོག་མྱི་ནུས་སམ་
ན། འོ་ན་འདྱིར་ཡང་། ཆོས་ྱིད་ཙམ་མཐོང་བ་ཙམ་མཚུངས་ཀང་རོགས་རྒྱ་ཆྲེ་ཆུང་གྱིས་འཇོག་པ་ག་ལ་འགལ། 
གཞན་དུ་ས་བཅུའྱི་རྣམ་བཞག་མྱི་ཤྲེས་པར་ཐལ། ཆོས་ྱིད་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་འད་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སངས་
རྒྱས་དང་ས་བཅུའྱི་བང་སྲེམས་རྣམས་དབྲེ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། མམ་བཞག་ཏུ་ཆོས་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་
གཟྱིགས་པ་འད་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཀང་མྱི་རུང་བ་ཐལ། ཁབ་མྱིག་གྱི་
ནམ་མཁའ་དང་ཡུང་འབྲུ་སྲྱིན་ཟོས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལྟར། བདྲེན་ཞྲེན་འགོག་པའྱི་སོང་ྱིད་ན་རང་གྱིས་ཀང་
མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་དག་རོགས་པ་རྒྱ་ཆྲེ་ཆུང་གྱིས་འཇོག་ན་སོ་སྲེ་དང་འཕགས་པ་དྲེ་ལྟར་
རོགས་པ་ཆྲེ་ཆུང་གྱིས་ཅྱི་ཕྱིར་མྱི་འཇོག འོ་ན་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རང་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་དྲེ། །དད་པ་ྱིད་
ཀྱིས་རོགས་བ་ཡྱིན། །ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་འབར་བ། །མྱིག་མྲེད་པས་ནྱི་མཐོང་བ་མྲེད། །ཅྲེས་དང་། བྱིས་
པས་དྲེ་སོན་མཐོང་མ་མོང་། །བརས་པའྱི་ཁྱིམ་ན་བུ་ཆུང་གྱིས། །ྱི་མའྱི་གཟུགས་བཞྱིན་འཕགས་པས་
ཀང་། །ཞྲེས་དང་། ས་བཅུ་པའྱི་མདོ་ལས་འཁོར་བསྒྱུར་བུ་མངལ་ན་གནས་པ་དང་། བ་ཁྱུང་སོང་ངར་གནས་པ་
སོགས་ཀྱི་དཔྲེ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། འཕགས་པ་བཞྱིན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་རོགས་མྱི་མོང་བས་དམན་པ་
ལ་དགག་ས་སྦྱར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སོ་སྲེ་གཙོ་ཆྲེར་རགས་ལ་རྲེན་དགོས་པས་དོན་སྱི་མོས་པ་ཆྲེ་བ་ལ་དགོངས་
ཏྲེ། འཕགས་པས་ཀང་རྲེས་ཐོབ་ཀང་དོན་སྱི་སོ་ནས་མོས་པས་ཆོས་ྱིད་གཞལ་དགོས་ཀང་ཆོས་ྱིད་དོན་སྱི་
ཙམ་གྱིས་རོགས་པར་མ་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་སོ་སྲེས་ཀྱི་མམ་བཞག་ཏུ་དགག་རོགས་རྐྱང་པ་མྱིན་ཏྲེ་
སོས་བལ་རོགས་པ་ལ་གནོད་བྲེད་མྲེད་དོ། །སོས་པ་རྱིམ་ཅན་འགོག་པ་ལས་གཅྱིག་ཆར་འགོག་མྱི་སྲྱིད་པ་མྱིན་
ཀང་། ནུས་པ་ཆུང་བས་འཕགས་པ་བཞྱིན་སྤང་བ་སྤོང་མ་ནུས་སོ། །དྲེས་ན་མངོན་སུམ་གྱི་ཐ་སད་མ་ཐོབ་
བོ། །འཁོར་བསྒྱུར་བུ་དང་། བ་ཁྱུང་གྱི་དཔྲེ་དང་མྱི་འགལ་ཏྲེ་མཐོང་སྤོང་གྱི་རྒྱ་ལས་མ་གོལ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། 
རོག་མྲེད་བལ་ཙམ་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་དོན་མྱིན་ཏྲེ། མངལ་དང་སོང་ངའྱི་གནས་སྐབས་འཁོར་བསྒྱུར་བུ་དང་བ་
ཁྱུང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་མྱི་དང་བ་ཡྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཚང་བའྱི་དོན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ས་
བདུན་ལ་རྲེན་དྱི་མ་ནྱི། །མངལ་སྦུབ་དག་དང་མཚུངས་པ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་དང་། དབུ་འཇུག་ལས། གྱིས་སུ་
མྲེད་པའྱི་བློ་བང་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བཤད་པ་དང་། གཞུང་འདྱི་དཔྲེ་དོན་གྱིས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་ཆོས་སྐུ་རོགས་
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པར་བཤད་པ་དང་དངོས་འགལ་འགྱུར་བ་དང་། ཆོས་ྱིད་དང་དངོས་འགལ་རོགས་པ་ཞྱིག་སོམ་ན་རྲེ་ཞྱིག་ན་
རོག་མྲེད་གཅྱིག་སྲེ་ན། གོམ་པ་ཤར་དུ་འདོར་ན་ནུབ་ཏུ་སྲེབ་དགོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །དྲེས་ན་ཆོས་རྲེ་ས་ས་
པཎྱི་ཏས་ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་ལས། སྦྱོར་ལམ་པའྱི་རོགས་རྱིགས་རང་རྱིག་ཏུ་གསུང་པའྱི་དགོངས་པ་འདྱི་
དང་མཐུན་ཅྱིང་། གཞན་ཡང་སོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་ཕལ་གྱིས་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་ལ་ཕལ་ཆྲེར་གྱིས་དགག་པ་
མཛདཾ་པ་ནྱི། འདྱི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དངོས་སུ་འདོད་ན་སྤངས་རོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མྲེད་པའྱི་མཐོང་ལམ་
སོགས་སུ་ངོ་སོད་པའྱི་བླུན་པོ་འགའ་ལོག་རོགས་བཟོག་ཕྱིར་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི། རོག་མྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་ལ་
གཏན་མྱི་བཞྲེད་པ་མྱིན་ནོ། །སོས་པས་ཆོག་གོ །ཇྱིཾ་ལྟཾར་ཚེཾས་པཾའྱི་ཟཾ་བཾ་ལཾ། སྐཾད་ཅྱིཾག་སྐཾད་ཅྱིཾག་རྒྱསཾ་པཾ་ཁོ་
ནར་མཐོཾང་བ། དེཾ་བཞྱིཾན་དུ་འཕགས་པ་སཾ་ལཾ་ཞུཾགས་པ་རྣམསཾ་ཀྱིས་ཀངཾ་། མངོན་སུམ་མཐོང་བ་དྲེ་ྱིད་རྱིམཾ་
གྱིསཾ་རྱིམཾ་གྱིསཾ་འཕྲེལཾ་བཾར་མཐོཾང་ཞྱིང་འགྱིབ་པར་མྱི་སྲྱིད་དོ། །ཡང་ཇྱིཾ་ལྟཾར་ཡཾར་ངོའིཾ་བཅོཾ་ལྔཾ་ལཾ། ཟཾ་བཾ་
རོཾགས་པཾར་འགྱུརཾ་བཾ་ལྟཾར། དེཾ་བཞྱིཾན་སཾ་ཡྱིཾ་མཐཾར་ཐུགཾ་བཅུ་གཅྱིག་ཀུན་ཏུ་འོད་རོགས་ནཾ། ཆོཾས་ཀྱིཾ་སྐུཾ་ཡངཾ་
རང་དོན་དུ་སྤངས་རོགས་མ་ལུས་པ་རོཾགས་ཤྱིངཾ་། གཞན་དོན་གདུལ་བའྱི་ཁམས་ཕྱིན་ལས་མཐའ་དག་གསལཾ་
ལོ། །དྲེས་ཐ་དད་གསུམ་བཀོད་པ་ནྱི། མོས་སོད་ཀྱི་གནས་སྐབས་རོགས་པ་འཕྲེལ་འགྱིབ་འབྱུང་ལ། སར་
གནས་ལ་འཕྲེལ་ཞྱིང་འགྱིབ་པ་མྲེད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་འཕྲེལ་འགྱིབ་མྲེད་པའྱི་དོན་ཏོ། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས། ས་ཡྱི་རྣམ་བཞག་སྱིར་བསན། སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཚུལ་བྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མོས་
སོད་ཀྱི་ས་བཤད་པ། ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པའྱི་ས་བཤད། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 
ལས་དང་པོ་པསཾ་སངསཾ་རྒྱས་ཆོསཾ་དང་དགེཾ་འདུནཾ་ལཾ་སབས་སུ་འགོ་ནས་གནས་ལུགས་དོན་ལ་རགཾ་ཏུཾ་མོསཾ་
པཾ་བརནཾ་པོཾ་ཡྱིནཾ། བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྲེམསཾ་དེཾ་ཡངཾ་དགཾ་བསྲེདཾ་པར་བསཾ་ནསཾ་ནྱི་དབང་རྣོན་སྦྱོར་ལམ་ནས་
དང་། དབང་འབྱིང་མཐོང་ལམ། དབང་རྟུལ་དག་ས་ལ་ཕྱིརཾ་མྱིཾ་ལྡོགཾ་པརཾ་བྲེད་པའྱི་རགས་ཡཾང་དང་ཡཾང་དུ་
འབྱུངཾ་ངོ་། །ཡང་ན་སྦྱོར་ལམ་དོད་རྲེ་མོ་བཟོད་པ་ཆོས་མཆོག་བཞྱི་ལ་ཡང་ཡང་ཐོབ་པ་ལ་གོ་རུང་ངོ་། །གྱིས་
པ་ནྱི། ས་དང་པོ་ཐོབ་པའྱི་ཚེ། ནགཾ་པོཾ་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིཾ་ཀུན་གཞྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་ནྱིཾ་ཡོཾངས་སུ་
སྤངཾས་ནསཾ་དཀཾར་པོའིཾ་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པའྱི་གཞྱིཾ་མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ནྱིཾ་རཾབ་ཏུ་བཟུངཾ་བསཾ། དེཾ་ཚེཾ་ཡྲེ་
ཤྲེས་དེཾ་ནྱིཾ་ངྲེས་པར་རོགཾས་པཾ་ནཾ། གཞན་དོན་དཔག་མྲེད་འགྲུབ་པ་དང་། རང་དོན་ཆོས་སྐུ་ལ་ྲེ་བས་དགའཾ་བཾ་
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ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་བས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞེཾས་བ་བ་ནྱིཾ་མངོནཾ་པརཾ་བརོདཾ་དོ། །འདོདཾ་ཆཾགས་དང་ཞྲེ་སང་ལཾ་
སོཾགས་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་སྣཾ་ཚོཾགས་པའྱིཾ་འཆལ་ཁྱིམས་ཀྱི་དྱིཾ་མཾས་དུས་རགཾ་ཏུཾ་སྲེམས་རྒྱུད་དྱིཾ་མཾ་ཅཾན་དུ་
བས་པ་དྲེ་དྱིཾ་མཾ་ཤྱིན་ཏུ་མེཾད་པཾར་ས་གྱིས་པ་བ། གཾང་ཞྱིག་ལ་རྣམ་པར་དགཾ་པཾ་དྲེ་ལ་དྱིཾ་མཾ་མེཾད་པ་ཅེཾས་བ་བའྱི་
མྱིང་གྱིས་བརོཾད་པཾ་ཡྱིནཾ་ནོ། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་སོགས་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་བསམ་གཏན་ལ་མཁས་པ་ན་
འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་སོགས་ས་གསུམ་པའྱི་བར་ཆད་ོནཾ་མོཾངས་ཀྱི་དཾ་བཾ་མཐའ་དག་རབཾ་ཏུ་འགཾགས་ནསཾ། 
སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་དྱིཾ་མ་མེཾད་པའྱི་ཤྲེསཾ་རཾབ་རཾབ་ཏུ་གསལཾ་བསཾ་ས་གྱིས་པ་ལྟ་བུ་སར་སྤང་མ་ནུས་པའྱི་ཚཾད་མེཾད་
པའྱི་སྱིབཾ་པཾའྱི་མུནཾ་པཾ་དགཾ་སྲེལཾ་བཾར་བྲེདཾ་པསཾ་ན་ས་གསུམ་པ་འོཾད་བྲེདཾ་པ་ཞེཾས་བའོ། །རགཾ་ཏུཾ་སྱིབ་གྱིས་
དགཾ་པཾའྱི་འོདཾ་ཀྱིཾས་གསཾལ་ཞྱིང་རྣམ་གཡྲེང་གྱི་འདུཾ་འཛིཾ་རྣམཾ་པཾར་སྤངཾ་པཾ་ཡྱིཾ་སོ་ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་ལྷག་
པར་སོམ་པས་ཡེཾ་ཤྲེསཾ་ཀྱི་འོདཾ་ཀྱིཾ་རབཾ་ཏུ་བསྐོརཾ་བསཾ་ན། སཾ་དེཾ་ལ་འོཾད་འཕོཾ་བཾ་ཅནཾ་དུཾ་འདོདཾ་དོ། །སྱིར་རྱིགཾས་
པའྱི་གནས་མཐའ་དག་དངཾ་བྲེ་བག་སྒྱུཾ་རལཾ་དང་བཟོཾ་ཡྱི་གནཾས་ཀུནཾ་ལ་མཁས་ཤྱིང་། འཇྱིག་རྲེན་དང་འཇྱིག་རྲེན་
ལས་འདས་པའྱི་བསཾམ་གཏནཾ་རྣམཾ་པཾ་སྣཾ་ཚོགཾས་ྱིཾད་བསོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཅྱིང་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་
མཁས་པས་ོཾན་མོཾངས་པའམ་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་ཤྱིཾན་ཏུཾ་སྦྱངཾས་དཀཾའ་བ་ལསཾ་རྣམཾ་པཾར་རྒྱལཾ་བསཾ་ན་སྦྱངཾས་
དཀའཾ་བ་ཞྲེས་བ་བར་འདོདཾ་དོ། །རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་བངཾ་ཆུབཾ་རྣམཾ་པཾ་གསུམཾ་པོཾ་དངཾ་ནྱི་འཇྱིག་རྲེན་དང་
འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཕུནཾ་སུམཾ་ཚོཾགས་པ་མ་ལུས་པ་ཀུནཾ་རོགས་པ་ཡར་ལྡན་དུ་བཾསྡུ་བཾ་དངཾ་། ཤྲེས་རབ་
ལྷག་པས་རྲེན་འབྲེལ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་ཤྱིང་འཁོར་འདས་མམ་ྱིད་དུ་རོགས་པས་འཁོར་བའྱི་སེཾ་བཾ་དང་འཇྱིཾག་
པཾ་ཟདཾ་པཾ་ས་དྲུག་པ་ལཾ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སཾ་དེཾ་ནྱི་མངོཾན་
དུ་འགྱུརཾ་བ་ཡྱིནཾ་པརཾ་འདོདཾ་དོ། །འཁོཾར་ལོཾའ་ིབཀོཾད་པཾ་རྣམཾ་ཀུནཾ་ཏུཾ། །འོདཾ་ཀྱིཾ་དཾ་བསཾ་རེཾ་བཾ་དངཾ་། །འཁོརཾ་བའྱིཾ་
མཚོཾ་ཡྱིཾ་འདམཾ་བརལཾ་བསཾ། །དེཾ་ལཾ་རྱིཾང་དུཾ་སོཾང་ཞེཾས་བཾ། །སཾངས་རྒྱསཾ་རྣམསཾ་ཀྱིཾས་འགོག་པ་ཡང་དག་གྱི་
མཐའ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ཞྱི་མཐའ་ལ་མྱི་ལྟུང་བ་དྲེ་ལས་ངྲེས་པར་ས་བརྒྱད་པ་འདྱིཾ་བཟུངཾ་ཞྱིཾང་། 
དཔྲེར་ན་ཡུར་ཆུར་སྲེ་བོས་འབད་རོལ་གྱིས་གྲུ་བགོད་པ་ལས་རྒྱ་མཚོར་ཕྱིན་ནས་མྱུར་དུ་རླུང་གྱིས་འབད་མྲེད་
དུ་བསོད་པ་བཞྱིན། ས་བདུན་མན་ཆད་དུ་འབད་རོལ་དང་བཅས་པའྱི་ས་ལས་འདས་ཏྲེ་དག་པའྱི་ས་ཡྱི་ཡེཾ་ཤྲེསཾ་
ཀྱི་རྒྱཾ་མཚོརཾ་ཞུགཾས་པཾ་དངཾ་། ས་ལམ་མྱུར་དུ་བགོད་དྲེ་འབདཾ་མེཾད་ལྷུནཾ་གྱིསཾ་གྲུབཾ་པར་གྱུརཾ་པཾ་ན། བདུདཾ་ཀྱིཾ་



26   བླ་མ་བློ་གོས་རྒྱ་མཚོ། 

འཁོརཾ་གྱིས་བར་དུ་གཅོད་པས་མྱིཾ་གཡོ་བས་མྱི་གཡོཾ་བ་ཞྲེས་བཾའོ། །ཆོས་དོན་ངྲེས་ཚིག་སྤོབས་པ་སྲེ་སོཾ་སོཾ་
ཡཾང་དགཾ་པའྱི་རྱིགཾ་པ་བཞྱི་པོ་ཀུནཾ་ལཾ་གནས་ཤྱིང་གདུལ་བ་ལ་ཆོསཾ་སོནཾ་པཾ་ཡྱིཾ་འབྲེལཾ་བའྱིཾ་གཏམཾ་བརོད་པ་ལ། 
རྣལཾ་འབོརཾ་པཾ་ལ་དགུ་པ་བ་དེཾ་མཐརཾ་སོཾན་པསཾ་ན། སཾ་དེཾ་ལ་མཚན་ལྲེགསཾ་པཾའྱི་བློ་གོསཾ་ཞྲེས་བ་བར་འདོཾད་
དོ། །ཡེཾ་ཤེཾས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་རཾང་བཞྱིཾན་ས་བཅུ་པ་འདྱིཾ་ཡྱིཾ་སྐུཾ་ལ་སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་དྱིཾ་མ་མེཾད་པ་སྲེ་
འགག་སོགས་དང་བལ་བ་ནམཾ་མཁའཾ་དངཾ་མཾམ་པཾ་ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྱི་སཾངས་རྒྱསཾ་རྣཾམས་ཀྱིཾ་འོད་
ཟྲེར་ཆྲེན་པོའ་ིདབང་བསྐུར་བ་སོགས་ཀྱིས་རྲེས་སུ་འཛིཾན་པཾ་ཆོས་སྐུ་རོགས་པ་དྲེ་ལཾས། གཟུང་དང་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་གྱི་སོ་ཡྱི་ཆོསཾ་ཀྱིཾ་སྱིནཾ་ནྱིཾ་མཐའ་ཡས་པར་ཀུནཾ་ཏུཾ་འབྱུངཾ་ཞྱིང་གདུལ་བ་ལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཆར་འབབ་
བོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་སཾངས་རྒྱསཾ་རྣཾམས་ཀྱིཾ་སོབས་སོགས་ཆོཾས་ཀྱིཾ་གནཾས་ལ་ལོངས་སོདཾ་པའྱིཾ་
མཐར་ཐུག་གྱི་འབཾས་བུཾ་ཡོཾངས་སུ་འཛིནཾ་པཾ། ཀུན་གཞྱི་འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་གནཾས་ནྱིཾ་ཡོཾངས་སུཾ་
གྱུརཾ་པ་མཐར་ཕྱིན་པཾ་དེཾ་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོསཾ་ཀྱིཾ་སྐུཾ། ཞྲེསཾ་བརོཾད་པཾ་ཡྱིནཾ་ནོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྲེན་པའྱི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཡོད་དམ་མྲེད། ཡོད་ན་འཁོར་བའྱི་ཆོས་མཁྲེན་ནམ། མཁྲེན་ན་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་ཐལ་ལ། མྱི་མཁྲེན་ན་
ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་མྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་ན་སངས་རྒྱས་བྲེམ་སོང་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དོན་དམ་པར་
སོས་པ་ལས་འདས་ཀང་། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་ཁས་ལྲེན་དགོས་མོད། འོན་ཀང་སོ་སྲེའྱི་བློས་མཁྲེན་
ཚུལ་དཔོག་དཀའ་སྲེ། དཔྲེར་ན་རྨྱི་ལམ་གྱིས་སད་པའྱི་བློའང་དཔོག་མྱི་ནུས་ན། གནས་བཀུར་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་ལྟ་ཅྱི་སྨོས། དྲེས་ན་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ལུང་གྱི་རྲེས་སུ་འབང་ནས་གཙོ་བོར་ངྲེས་དགོས་
ཀྱི་བགཾ་ཆཾགས་ལཾས་གོལཾ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ནྱི་བསམཾ་གྱིས་མྱིཾ་ཁབཾ་བོ། །འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་གཟུང་
འཛིན་ནྱི་སོ་སྲེའྱི་བློ་ཡྱིས་གཟུང་དུ་ཡོད་ལ། དྲེས་ན་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་སམ་ན། འཁྲུལ་པ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་མྲེད་པར་གཟྱིགས་པ་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་
མཁྲེན་པ་མྱིན་གྱི། གཞན་དུ་འཁྲུལ་སྣང་ཡང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་གཟྱིགས་ངོ་ན་ཡོད་ན། དྲེ་འཁྲུལ་སྣང་དུ་
མྱི་འགྲུབ་བོ། །དྲེ་ནྱི་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་དོན་མྱིན་སམ་ན། འོ་ན་ནད་
ལས་གོལ་བའྱི་གང་ཟག་ལའང་སྐྲ་ཤད་དྲེ་གཟུང་འཛིན་གྱིས་མྲེད་དུ་སྣང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། ཡང་ན་
གྱིད་སད་པ་དང་། རབ་རྱིབ་ཀྱི་ནད་ལས་གོལ་བ་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་མྲེད་པར་མཐོང་བའྱི་སྲེ་བོ་ཀུན་ལོང་བར་
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ཐལ། སྐྲ་ཤད་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་སྣང་བས་སོང་པ་མྱི་སྱིབ་སོང་པས་སྣང་བ་མྱི་སྱིབ་པར་སྣང་སོང་
ཟུང་འཇུག་ཏུ་གསུང་པ་དང་འགལ་སམ་ན་མྱི་འགལ་ཏྲེ། སྣང་ཆ་འཁོར་བ་སོང་ཆ་མང་འདས་དབྲེར་མྱི་ཕྲེད་
པའྱི་ཆ་ཟུང་འཇུག་གསུངས་པའྱི་དོན། ཀུན་རོབ་སྲེམས་ཅན་གྱི་ངོར་བས་ནས་བདྲེན་གྱིས་རྲེས་འཇོག་ཏུ་
འཛིན་པའྱི་བློ་ངོར་སྣང་སོང་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ནྱི། འཛིན་གཏང་ཙམ་ཡྱིན་ཏྲེ་སོང་མྱི་སོང་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །རྣམ་གངས་མྱིན་པ་དོན་དམ་གནས་ལུགས་ལ་དགོངས་ནས་དབྲེར་མྱི་ཕྲེད་པའྱི་ཆ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གསུང་
སྲེ། མམ་བཞག་གྱི་ཚེ་འཛིན་སངས་ཀྱི་སོས་པ་མཐའ་དག་ཞྱིག་པ་ལ་དགོངས་པས་ཡྱིན་གྱི་འཁྲུལ་སྣང་མཁྲེན་
པའྱི་དོན་མྱིན་ནོ། །དཔྲེར་ན་རབ་རྱིབ་ལས་མ་བལ་བའྱི་ཚེ་སྨན་པས་ནད་དབང་གྱིས་སྐྲར་སྣང་བར་སད་པ་ན་
ནད་པའྱི་རོག་ངོར་སྐྲ་ཤད་འདྱི་དོན་ལ་མྲེད་སམ་པའྱི་བློ་རྲེས་འཇོག་འབྱུང་ཡང་། ནད་ལས་གོལ་ནས་སྐྲ་ཤད་
ཡོད་མྲེད་ཀྱི་འཛིན་པ་ལས་གོལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་སྐད་ཟ་བས་རྱིག་པ་དྲུག་ཅུ་པའྱི་འགྲེལ་པར་བདྲེན་གྱིས་
ཀང་ཀུན་རོབ་པའྱི་ངོར་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུང་པ་དང་། འཇུག་པ་ལས། རབ་རྱིབ་མཐུ་ཡྱིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་
པ། །ངོ་བོ་ལོག་པ་གང་ཞྱིག་རྣམ་བརགས་པ། །དྲེ་ྱིད་བདག་ྱིད་གང་དུ་མྱིག་དག་པས། །མཐོང་དྲེ་དྲེ་ྱིད་དྲེ་
བཞྱིན་འདྱིར་ཤྲེས་གྱིས། །ཞྲེས་གསུང་པ་ལྟར་ར་ཾོ། །མདོ་ལས། དོན་དམ་རང་བཞྱིན་བདྲེན་པ་གཅྱིག་ྱིད་
ལ། །འདྱི་ན་ཁ་ཅྱིག་བདྲེན་པ་བཞྱི་ཞྲེས་ཟྲེར། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཁོདཾ་ནྱིཾ་གནས་སྐབས་ཀུནཾ་ཏུཾ་རྒྱུན་མཐའྱི་བང་
སྲེམས་ཀྱིས་ཀང་བསམཾ་གྱིས་མྱིཾ་ཁབཾ་སྲེ། དྲེས་ན་བློ་གཾང་གྱིཾས་ཁོདཾ་ནྱིཾ་ཤྲེསཾ་པརཾ་ནུསཾ་ཏྲེ་མྱི་ནུས་སོ། །ངཾག་གྱིཾ་
སོདཾ་ཡུལཾ་བརོད་པ་ཀུནཾ་ལསཾ་འཾདས་ཤྱིང་། མྱིག་ལ་སོགས་པ་དབངཾ་པོཾ་ཀུནཾ་གྱིཾ་སོདཾ་ཡུལཾ་མྱིནཾ་ནོ། །འོན་ཏྲེ་
དོན་སྱི་ཙམ་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའྱི་གསུང་རབ་དྱི་མ་མྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་ཡྱིཾད་ཀྱིཾ་ཤྲེསཾ་པསཾ་རོགསཾ་པར་བཾ་བཾ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བསམ་དུ་མྲེད་པ་དང་། དོན་སྱི་ཙམ་ནྱི་བསམ་དུ་ཡོད་པ་གཾང་ཡཾང་རུངཾ་བ་དྲེ་ལཾ་ཕགཾ་
འཚལཾ་བསོདཾ་དོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། ས་བཅུའྱི་བང་སྲེམས་ལ་རྒྱལ་ཚབ་ཆྲེན་པོའ་ིདབང་བསྐུར་ཚུལ། དྲེ་ལ་
བརྲེན་ནས་འབས་བུ་མྱི་གནས་མང་འདས་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དབང་བསྐུར་བ་བང་
སྲེམས་སྣོད་རུང་དུ་འགྱུར་ཚུལ། བསྐུར་བ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྐུར་བ། དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའྱི་བང་
སྲེམས་དྲེས་འགོ་དོན་མཛད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་ན་རྱིམཾ་གྱིསཾ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འཇུགཾ་པའྱིཾ་ལུཾགས་སམ་ཚུལ་ྱིཾད་ཀྱིསཾ། སཾངས་རྒྱསཾ་ཀྱི་སྲསཾ་པོཾ་གགསཾ་ཆྲེནཾ་ས་བཅུ་ལ་གནས་
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པ་རྣཾམས་ས་བཅུ་ཐོབ་མ་ཐག་གྱི་ཚེ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གངས་མྲེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུའྱི་རྲེས་ལ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་
ཅད་མཁྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ཁད་པར་མྲེད་པ་དབང་བསྐུར་བ་ལྡན་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་གཟུང་དང་ཏྱིང་
ངྲེ་འཛིན་གྱི་སོའ་ིཆོཾས་ཀྱིཾ་སྱིནཾ་གྱིཾ་ཡེཾ་ཤྲེསཾ་ཀྱིསཾ། ཆོསཾ་ྱིཾད་སོཾང་པཾ་ྱིད་མཐོཾང་བར་གྱུརཾ་ནསཾ་དྲེའྱི་སོབས་ཀྱིས་
ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པའྱི་དུས་གཾང་གྱི་ཚེཾ་སྲེམསཾ་ནྱིཾ་བག་ཆགས་ཕ་མོ་རྣམས་ཀང་རཾབ་ཏུཾ་བཀྲུསཾ་པས་ཁམས་གསུམ་
འཁོརཾ་བའྱིཾ་གཟྲེབཾ་ཀྱི་བག་ཆགས་མཐའ་དག་ལཾས་འདསཾ་པར་གྱུརཾ་ནསཾ། སོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་བཅུའྱི་
གཏོས་དང་མམ་པའྱི་པདཾ་ཆྲེནཾ་པོཾའ་ིརཾང་བཞྱིནཾ་གྱིཾ། སནཾ་ལཾ་ས་བཅུའྱི་བང་སྲེམས་དེཾ་ནྱིཾ་སྐུ་ལུས་ཀང་དྲེ་དང་
མཚམས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པར་འགྱུརཾ་ཏེཾ། གནས་གཞྱི་འདབ་མ་ལ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་དུ་མས་སས་པའྱི་འོད་འཕོ་བར་
བྲེད་པ། འདོད་པར་བ་བ་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་ཟྲེའུ་འབྲུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅན། འཁོར་དུ་སོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་
བཅུའྱི་རྡུལ་གྱི་གངས་དང་མམ་པའྱི་པད་བྲེ་བ་དུ་མ་ཡྱིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བར་གྱུར་
ཏོ། །པདའྱི་འཁོར་གྱི་འདབ་མ་དྲེ་དག་ལ་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་བང་སྲེམས་བཞུགས་པས་བསྐོར་ཏྲེ་འདུག་
པར་སྣང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། སོབས་བཅུ་པོ་ཡྱིས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་གང་བ། མྱི་འཇྱིགས་པ་སྲེང་
གྲེའྱི་ས་བཞྱི་ཡྱིས་ངག་གང་དག་གྱིས་འོད་ངོམས་ཤྱིང་གཞན་ཡང་མ་འདྲེས་པའྱི་ཆོས་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཟག་
མྲེད་ཀྱི་ཆོས་སྲེ་ཚན་ྲེར་གཅྱིག་ལྟ་བུ་བསཾམ་གྱིས་མྱིཾ་ཁབཾ་པའྱིཾ་སངཾས་རྒྱསཾ་ཀྱི་ཆོསཾ་སོསཾ་པ་མྲེདཾ་པ་རྣམསཾ་
ལསཾ་ཆ་ཙམ་མ་ཐོབ་པའམ་ཡོངས་སུ་མསཾ་པ་མྱིཾ་མངཾའ་བ་དྲེ་ནྱི་སོབ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ལེཾགས་པཾར་སདཾ་
པ་འཇྱིག་རྲེན་དང་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱིཾ་ལམཾ་ཀུནཾ་གྱིསཾ། བསོདཾ་ནཾམས་དང་ཡེཾ་ཤྲེསཾ་ཀྱི་ཚོགས་གྱིས་
རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་རབཾ་ཏུ་བསཾགས་པཾའྱི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་སྲེ། དཔྲེར་ན་ཟཾ་བཾ་ཾ་ལཾ་སྐརཾ་མཾ་ཡྱིཾ་ཚོགས་ཀྱི་
འཁོརཾ་དུཾ་རྣམཾ་པཾ་ཀུནཾ་གྱིསཾ་ཡོངས་སུ་བསྐོརཾ་བ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་སྤང་རོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་་གང་བ་དྲེ་
སྐར་མ་ལྟ་བུ་འཁོར་བང་སྲེམས་ས་བཅུ་པས་བསྐོར་བའྱི་སངཾས་རྒྱསཾ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕགཾ་གྱིཾ་ྱིཾ་མཾ་དྲེརཾ། 
དྱིཾ་མ་མེཾད་པ་རྱིཾན་ཆྲེནཾ་གྱི་འོད་འབརཾ་བར་གྱུརཾ་ཏེཾ། དྲེསཾ་སྲསཾ་ཀྱི་ཐུཾ་བོརཾ་དབངཾ་བསྐུརཾ་བའྱི་ཚེ་ཕོགས་བཅུ་ནས་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཟྲེར་ཆྲེན་པོའ་ིདབང་བསྐུར་བ་ནྱི་མ་ལུས་པ་ཀུན་ཏུ་བསོལཾ་ཏོ། །དྲེའང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་
པར་སོས་ན། མཆོད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི། བང་སྲེམས་དྲེའྱི་མཛོད་སྤུ་ནས་འོད་ཟྲེར་
གངས་མྲེད་པ་བཅུ་སོས་པས་ཕོགས་བཅུའྱི་བདུད་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་མནན། དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའྱི་བང་
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སྲེམས་རྣམས་སྣང་བར་བས་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྱི་ལུས་སུ་ནུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །སྱི་གཙུག་ནས་འོད་ཟྲེར་སོང་གསུམ་
གངས་མྲེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུའྱི་རྡུལ་དང་མམ་པར་འཕོས་ནས་ཕོགས་བཅུའྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བས། འཇྱིག་རྲེན་ལན་བཅུར་བསྐོར་ནས་སྲེང་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འོད་ཟྲེར་ད་བའྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བས་ཏྲེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད། སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་བས་ནས་དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་མཐྱིལ་དུ་ནུབ་པར་བྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དྲེ་དག་གྱིས་བང་
སྲེམས་དྲེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་དུས་བབས་པར་གཟྱིགས་ནས། ཕོགས་བཅུ་ནས་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་བང་
སྲེམས་མཐའ་ཡས་པ་འོང་སྲེ། བང་སྲེམས་དྲེ་ལ་ལྟ་ཞྱིང་མཆོད་དྲེ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོང་ཕག་བཅུ་བཅུ་ལ་སོམས་
པར་འཇུག་གོ །བང་སྲེམས་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔལ་བྲེའུ་དང་། རོ་རྲེ་དང་བཀྲ་ཤྱིས་ལས་
བདུད་རྱི་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞྲེས་བ་བའྱི་འོད་ཟྲེར་གངས་མྲེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་དང་བཅས་པ་བྱུང་སྲེ་
ཕོགས་བཅུ་སྣང་བར་བས་ཆོ་འཕྲུལ་མུ་མྲེད་པ་བསན་ཏྲེ། བང་སྲེམས་དྲེའྱི་དཔལ་བྲེའུ་དང་རོ་རྲེ་དང་བཀྲ་ཤྱིས་
སུ་ནུབ་པ། མཐུ་སོབས་ལྷག་པར་འཕྲེལ་ལོ། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུ་ནས་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་པའྱི་མངོན་ཤྲེས་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་བ་བའྱི་འོད་ཟྲེར་གཅྱིག འཁོར་འོད་ཟྲེར་གངས་མྲེད་པ་འབུམ་ཕག་དང་
བཅས་པ་བྱུང་སྲེ་ཕོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བས། འཇྱིག་རྲེན་ལན་བཅུར་བསྐོར་ངན་སོང་ཞྱི་ཞྱིང་བདུད་
ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་བང་སྲེམས་དྲེའྱི་སྱི་བོར་ནུབ་ལ་འཁོར་གྱི་འོད་ཟྲེར་རྣམས་ནྱི་འཁོར་རྣམས་
ཀྱི་སྱི་བོར་ནུབ་བོ། །འོད་ཟྲེར་དྲེ་དག་གྱིས་ཕོག་མ་ཐག་ཏུ་བང་སྲེམས་དྲེ་དག་གྱིས་སོན་མ་ཐོབ་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་སོང་ཕག་བཅུ་བཅུ་འཐོབ་ཅྱིང་འོད་ཟྲེར་དྲེ་དག་ཀང་བང་སྲེམས་དྲེའྱི་མགོ་ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་འབབ་པར་
འགྱུར་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྣལཾ་འབོརཾ་ཆྲེནཾ་པོའ་ིཆྲེན་པོཾ་དྲེརཾ་གནཾས་ནཾས། སྱིབ་
གྱིས་ཀྱི་དྱི་མས་རྨོངཾས་པསཾ་དམཾན་པཾའྱི་འཇྱིགཾ་རྲེནཾ་པ་རྣམསཾ། སྡུགཾ་བསལཾ་གསུམཾ་གྱིསཾ་གཡེཾང་ཞྱིང་
འཇྱིཾགས་པ་རྣམས་ལཾ། སན་ལྔའྱི་ནང་ནས་ལྷཾ་ཡྱིཾ་སནཾ་གྱིསཾ་གཟྱིཾགས་པར་གྱུརཾ་ནསཾ། དེཾ་ཡྱིཾ་སྐུའྱིཾ་ཞབས་ཀྱི་
མཐྱིལ་གྱིས་དང་། པུས་མོའ་ིལྷ་ང་གྱིས་ལྟྲེ་བ་དང་རྱིབ་ལོག་གྱིས་དང་ཕག་མཐྱིལ་གྱིས་ལསཾ་འོདཾ་ཟྲེརཾ་
གངས་མྲེད་འབུམ་ཕག་བཅུ་བཅུ་རྣམསཾ་སོས་པ་འབཾད་པཾ་མེཾད་པརཾ་འབྱུངཾ་བར་འགྱུརཾ་ཏེཾ། རྱིམ་བཞྱིན་ཕོགས་
བཅུའྱི་ཡྱི་དྭགས་དང་དམལ་བ་དང་དུད་འགོ་མྱི་དང་ལྷ་ལྷ་མྱིན་གྱི་གནས་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྲེད་ནས་དུྠཿཁ་
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རྣམས་ཞྱི་བར་བས། ཕག་པ་གྱིས་དང་རྒྱབ་མགུལ་གྱིས་དང་ཞལ་ནས་འོད་ཟྲེར་གངས་མྲེད་པ་འབུམ་ཕག་
བཅུ་སོས་པས་རྱིམ་བཞྱིན་ཕོགས་བཅུའྱི་ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་དང་སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་པ་ནས་ས་དགུ་པའྱི་
བར་གྱི་གནས་རྣམ་པ་གསུམ་སྣང་བར་བས་ཤྱིང་ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་དང་ཞྱི་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་སོའ་ིཚུལ་དང་
ཤྲེས་རབ་དང་ཐབས་མཁས་པའྱི་ཚུལ་དང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ྲེ་བར་སྒྲུབ་བོ། །དྲེ་ནྱི་སྐུའྱི་འགོ་དོན་ནོ། །གསུང་གྱི་
སོ་ནས་རྨོངས་པའྱི་མུན་པ་ཞུགས་པ་འཁོར་བའྱི་སྲེམས་ཅན་དྲེ་ལ་ས་བཅུའྱི་བང་སྲེམས་དེཾ་ཡྱིཾས་ཆོས་ཀྱི་སོཾ་
རྣམསཾ་དཔག་མྲེད་འབྲེདཾ་པརཾ་མཛད་པའྱི་སོ་ནས་ཆར་སྱིན་ལས་ཆུ་ཆར་འབྲེབས་པ་བཞྱིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་འགོ་དོན་དཔག་མྲེད་རྒྱུན་དུ་མཛད་པ་ཡྱིནཾ་ནོ། །དྲེའང་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་འགོ་དོན་མཛད་ཚུལ་སངས་
རྒྱས་དང་ཆ་འད་བ་ཞྱིག་འདྱི་ལ་མངའ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་མྱི་གནས་པའྱི་མང་འདས་ཆོས་
སྐུ་ཐོབ་ཚུལ་ལ་གྱིས། ཆོས་སྐུ་ཐོབ་ཚུལ་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་གཟུགས་སྐུའྱི་འགོ་དོན་མཛད་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ནྱི། སྤང་རོགས་མཐར་མ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུན་མཐའྱི་བང་སྲེམས་ལྷགཾ་བཅསཾ་ཀྱི་མངཾ་ངནཾ་ལས་འདསཾ་པཾ་
རྣམསཾ་རོར་ཏྱིང་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་ལྷགཾ་མེཾད་མཾ་ངནཾ་འདསཾ་པཾ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་འདོཾད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །སངས་རྒྱས་པའྱི་སྐབས་འདྱིརཾ་ནྱིཾ་རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་མཾ་ངནཾ་ལས་འདསཾ་པཾ་མཐར་ཐུག་ྱིདཾ་ཡྱིན་ཏྲེ་
སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའྱི་མང་འདས་མཐར་ཐུག་མྲེད་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་པ་ན་སྱིབ་གྱིས་བག་ཆགས་དང་
བཅས་པའྱི་དྱིཾ་མཾ་མྲེདཾ་པརཾ་རང་གྱི་སྲེམསཾ་ཀྱི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུརཾ་ཏྲེ་ཡྲེ་ཤྲེས་ལྔའྱི་གནས་གྱུར་མཐར་
ཕྱིན་པའོཾ། །དྲེར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་སེཾམས་ཅནཾ་ཀུནཾ་གྱིཾ་དངོསཾ་མེཾད་པའྱིཾ་སྲེ་རང་བཞྱིན་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་
སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ངོཾ་བོཾ་དེཾ་ཡངཾ་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་འཁོར་འདས་རོ་མམ་རོགས་པ་པོ་སངས་རྒྱས་དྲེའྱི་སོདཾ་
ཡུལཾ་ཡྱིན་ཏེཾ་ཆོས་ྱིད་ཀང་ཐ་དད་མྲེད་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་པ་ན་འཁོར་འདས་དབྲེར་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེས་ན་སངས་རྒྱས་པ་ན་མ་དག་པའྱི་འཁོར་བ་ཞྲེས་བ་བ་རྡུལ་ཙམ་མྲེད་དྲེ། ར་ཤྲེར་ལས། དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གང་། །དྲེ་ནྱི་འགོ་བ་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། གནས་ལུགས་དེཾ་མཐོཾང་བའྱི་ཚེ་བངཾ་ཆུཾབ་སྲེམསཾ་ཀྱི་དབཾང་པོ་སྲེ་སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་ནུས་པ་མ་ལུས་པ་
མཐར་ཕྱིན་པ་ངོ་བོ་ཡྲེ་དག གདོད་ནས་དྱི་མ་གཤྱིས་ལ་མ་ཞུགས་པས་ཤྱིན་ཏུ་དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནམ་
མཁའ་ལྟ་བུ་དང་དབྲེར་མྲེད་པའྱི་ཚོགས་གྱིས་མཐར་ཕྱིན་འབས་བུ་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་སྐུ་ས་གཞྱི་
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ལྟ་བུ་ལ། མཁྲེན་གྱིས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་གནས་པར་གྱུར་ན། དྲེའྱི་ངང་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྣ་ཚོགས་
པའྱི་ནོར་བུ་མཐའ་དག་འབྱུང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ། ཆོས་སྐུ་དྲེ་ལས་སྐད་ཅྱིག་ཀང་མ་གཡོས་བཞྱིན་དུ་ལོངས་
སོད་རོགས་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུས་དག་པ་དང་མ་དག་པའྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་རག་ཁབ་ལྷུན་གྲུབ་གྱི་ཚུལ་དུ་
རབ་ཏུ་མཛད་དོ། །ར་བའྱི་གསུམ་པ་ལ་མཛད་བང་དང་། བསྒྱུར་བང་སྨོས་པ་ལ་གྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་
དབྱིངས་སུ་བསོད་པ་སོབ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རོགས་སོ།།  །།གྱིས་པ་ནྱི། རྒྱ་གར་མཁན་པོ་
ཀྲྲྀ་ཀྞ་པཎྱི་ཏ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་བའོ།།  །།འདྱིར་སྨྲས་པ། རྨད་བྱུང་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་
ཁྱི་བཞྱི་སོང་གྱི །བསན་དོན་མཐར་ཐུག་བདྲེ་གཤྲེགས་སྱིང་པོ་ནྱི། །རྒྱུ་ལ་བསམ་ན་རང་བཞྱིན་ལྷུན་གྱིས་
གྲུབ། །མཐའ་ཡས་ཡོན་ཏན་ཚོགས་རྣམས་གནས་གྱུར་བཞྲེད། །རང་བཞྱིན་སོང་པ་མཁའ་ལྟར་ཟབ་པ་ལ། །རྒྱ་
ཆྲེའྱི་ཡོན་ཏན་ྱི་ཟའྱི་འོད་ལྟར་འཕོ། །དྱི་མའྱི་ཆུ་འཛིན་ཐབས་ཤྲེས་རླུང་ཤུགས་ཀྱིས། །མངོན་པར་གཏོར་ཙམ་
འབས་བུ་མངོན་གྱུར་ཐོབ། །རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་པ་མ་གོས་མཚོ་ཆྲེན་ལས། །བམས་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞྲེད་སྲོལ་
ཁ་འབབ་རྒྱུན། །ཐ་དད་བྱུང་ཡང་ངྲེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་རུ། །གཅྱིག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་ལུང་རྱིགས་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས། །ཟླུམ་
པོར་བསྐོར་བ་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱིས་བཞྲེད། །རྣམ་དཔྱོད་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པའྱི་ལྟོ་བ་རུ། །བདྲེན་གྱིས་རོ་
གཅྱིག་སྱིང་པོའ་ིརྒྱ་མཚོ་འདྱི། །ཤོང་ན་སྲོལ་གྱིས་འགལ་མྲེད་རོགས་ཞྲེས་བ། །ཀླུ་སྒྲུབ་བདྲེ་གཤྲེགས་སྱིང་པོ་
རྱིན་ཆྲེན་ཁམས། །དྱི་མ་སྦྱོང་བའྱི་གནས་གྱུར་མྱི་བཞྲེད་ཟྲེར། །བམས་ཆོས་བར་པ་སྲེམས་ཙམ་འདོད་པ་
སོགས། །ཕོགས་རྲེའྱི་མྱིག་གྱིས་དོན་འདྱི་མཐོང་བ་མྲེད། །མངོན་རོགས་རྒྱན་དང་རྱིགས་པའྱི་ཚོགས་རྣམས་
ཀྱིས། །བདྲེན་གྱིས་དབྲེར་མྲེད་སོས་བལ་མཁའ་ལྟར་བརན། །བར་པ་གསུམ་དང་གཏམ་ཚོགས་བསོད་
ཚོགས་ཀྱིས། །ཚོགས་གྱིས་ཟུང་འཇུག་འདབ་གཤོག་ལྟ་བུར་བསན། །བསོད་ཚོགས་རྒྱུད་བླའྱི་སྐུ་གྱིས་
ནོར་བུའྱི་ཁམས། །ཟུང་འཇུག་འབས་བུའྱི་ལྡོག་པ་གཙོ་བོར་སོན། །དྲེས་ན་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ྱིད་
ལ། །གསལ་སོང་ལྡོག་པ་རལ་འདོན་ཙམ་དུ་ཟད། །སོང་རྐྱང་མཐར་ཐུག་ལྟ་བུ་ཀླུས་མྱི་བཞྲེད། །བམས་པའྱི་
གཞུང་ལས་བདྲེན་གྲུབ་གསུངས་པ་མྲེད། །དྲེས་ན་སྣང་སོང་ཟུང་འཇུག་ཆོས་དབྱིངས་སུ། །གཟུང་འཛིན་
འཁྲུལ་པ་ཞྱིག་ཙམ་གནས་འགྱུར་མཐུན། །དྲེ་ཙམ་མ་ཟད་དབུ་སྲེམས་རྣམ་གྱིས་ཀང་། །རྒྱ་ཆྲེན་ཐབས་ཀྱི་ཆ་
ལ་འགལ་མྱི་སྲྱིད། །སྲེམས་ཙམ་ཆོས་བདག་ར་བ་མ་ཆོད་པ། །དབུ་མའྱི་རྱིག་པའྱི་མཚོན་གྱིས་དུམ་བུར་
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བཅད། །མདོར་ན་ལམ་སྲེགས་ལྷ་མྱིའྱི་ཐྲེག་པ་ནས། །འབས་བུ་གསང་སགས་རོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྱི་བར། །ཐབས་ཚུལ་
མྱི་འད་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་ཀང་། །ཐབས་ཤྲེས་ཟབ་མོའ་ིརྱི་དང་མ་བལ་ན། །བཟོ་བོ་མཁས་པའྱི་ལག་ཆ་ཇྱི་
བཞྱིན་དུ། །གང་ཡང་ཐབས་ཀྱི་གོགས་སུ་ངོ་བོ་གཅྱིག །གནད་འདྱི་རོགས་ན་རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་པ་
ཀུན། །འགལ་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཐ་སད་ད་གདོད་ཐོབ། །ལགས་ལ་གསྲེར་འགྱུར་བཏབ་བཞྱིན་བར་ཐ་
ཡྱི། །དགོངས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་དྱིལ་ནས་སྱིང་པོའ་ིགཏམ། །བདྲེན་གྱིས་དབྲེར་མྲེད་ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་
བས། །ཟབ་རྒྱས་རྱིན་དང་ལྱིད་ཀྱིས་གཞལ་དཀའ་ཕྱིར། །གནས་ལུགས་སྒྲུབ་ན་རག་པའྱི་བདག་ཏུ་གོལ། །སོས་
པ་གཅོད་ན་ཆད་པའྱི་མཐའ་ལ་ལྷུང་། །སོས་བལ་ཐ་སད་ཚིག་ཏུ་ཤོར་བ་དང་། །ཟུང་འཇུག་ཟྲེར་ཡང་གོ་ཡུལ་
ཙམ་དུ་གྱུར། །འདྱི་དོན་བདག་དང་བདག་འདའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན། །འོན་ཀང་མཁས་པའྱི་གསུང་རབ་གྲུ་གཟྱིང་
ལ། །བརྲེན་ནས་དགོངས་དོན་ནོར་བུ་ལྲེན་འདོད་པའྱི། །བློ་ཙམ་བྱུང་བ་བླ་མའྱི་དྱིན་ལས་སོ། །སྤྲུལ་པའྱི་ལོ་པཎ་
ཚོགས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཕལ། །ནམ་མཁའྱི་འཇའ་ལྟར་རང་ཡལ་གྱུར་པའྱི་དུས། །གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་བསམ་པ་མ་
མཆྱིས་ཀང་། །རང་བློ་གོམ་ཕྱིར་ངལ་བ་བགྱིས་འདྱི་ཡང་། །གཞན་ཕན་སྣང་བ་ལ་སོགས་འདྲེན་པ་
མཆོག །ཟག་མྲེད་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རོགས་ཕྱིར་དང་། །དམ་པའྱི་གསུང་གྱི་བདུད་རྱིའྱི་ཟྲེག་མ་དྲེ། །རང་
བློའ་ིབཅུད་དུ་སྨྱིན་པ་ྱིད་ལས་བྱུང་། །སྲོལ་འབྲེད་ཟ་མྲེད་ཐལ་འགྱུར་ལྷ་ལམ་དུ། །བདྲེན་གྱིས་དབྲེར་མྲེད་
སྱིང་པོའ་ིདཀྱིལ་འཁོར་མཆོག །ལུང་རྱིག་དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་ར་ལང་གྱིས། །དངས་ཕྱིར་འདྱི་ལ་ྲེས་པ་མྲེད་སམ་
རློམས། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བྱིས་པའྱི་བློ་གོས་ཀྱིས། །ལོག་གྱུར་ཟབ་དོན་རོགས་པར་དཀའ་འོ་ཞྲེས། །རྱིགས་པའྱི་
རྒྱལ་པོས་གསུང་ཕྱིར་ྲེས་ཚོགས་ཀུན། །གཟུར་གནས་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛོད། །ལྲེགས་
བས་འདྱིས་མཚོན་རྣམ་དཀར་དགྲེ་བའྱི་སྱིན། །རྒྱལ་ཀུན་ཟག་མྲེད་ཐུགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲེངས་ནས། །འབད་
མྲེད་ལྷུན་གྲུབ་ཕྱིན་ལས་ཆར་རྒྱུན་གྱིས། །འགོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་འབས་བུ་མྱུར་སྨྱིན་ཤོག།  །།ཅྲེས་པའང་ཐུབ་བསན་ཡོངས་
རོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་༧འཇམ་དབངས་མཁྲེན་བརྲེའྱི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རབ་འབམས་གཞུང་ལུགས་འཆད་ན་གྱི་རྒྱུན་སོང་བ་ཁམས་བྲེའྱི་མཁན་ཁྱི་
བདུན་པ་བློ་གོས་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཎཾ་བྷ་ཝནྟུ།།   །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །། 

 


