༄༅། །དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ།།
༄༅། །ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཤྲེས་དང་ཤྲེས་བྱའི་སོས་པ་མི་
མངའ་ཡང་། །ཤྲེས་བྱའི་དངོས་ཀུན་མ་ལུས་གསལ་ལྲེར་མཁྲེན། །མཁའ་ལྟར་བརོད་མྲེད་སོས་པ་ཀུན་བྲལ་
ཡང་། །འཕིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་འདུད། །འཕགས་མཆོག་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་གནས་བྱའི་ཕིར། །ལྷ་
བུ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་དུ་སིང་ག་ལར། །དི་མྲེད་འདབ་བརྒྱའི་ཚལ་དུ་ལྲེགས་འཁྲུངས་ཏྲེ། །འཇིག་རྲེན་རྒྱས་མཛད་
གང་དྲེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །དྲེ་ཡི་གཞུང་ལུགས་ིན་མོར་བྱྲེད་པའི་དཔལ། །རབ་འཇམ་ཤྲེས་བྱའི་དྲེ་ིད་གསལ་
བྱྲེད་ཅིང་། །མཐར་ལྟའི་མུན་པ་དཔིས་འབྱིན་འོད་སྟོང་ཅན། །སྐལ་བཟང་བོ་ཡིས་པད་མོ་རྒྱས་ཕིར་
དབྱྲེ། །འདིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བདྲེན་པ་གིས་ཀི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་སོམ་པའི་རིམ་པ་གསལ་བར་
སྟོན་པ་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ནི། གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་སོ། །འདི་ལ་གིས། སིའི་དོན་དང་།
ཡན་ལག་གི་དོན་ཏོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་དགོས་དོན། བསྡུས་དོན། མཚན་དོན་དང་གསུམ་གི་དང་པོ་ནི། བརོད་བྱ་
གང་ལ་བརྩམས་ནས་དགོས་པ་ཅིའི་ཕིར་བསྟན་བཅོས་འདི་བརྩམས་ཤྲེ་ན། དབུ་མ་རྩ་བ་ལ་སོགས་པ་སོབ་
དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བསྟན་པའི་གཞུང་དག་ལས་ཀུན་རོབ་དང་། དོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་གིས་བསྟན་པའི་ཕིར་
བརྩམས་སོ། །དྲེ་ནི་གཞུང་དྲེ་དག་ིད་ཀིས་བསྟན་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཡང་འདིར་བསྟན་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞྲེ་ན།
དྲེ་དག་གིས་ནི་ཐོས་བསམ་གིས་སོ་འདོག་གཅོད་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་ལ། འདིར་ནི་རྣལ་འབྱོར་པས་བདྲེན་གིས་
ཀི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་བསོམ་བྱུང་གི་མས་སུ་ལྲེན་པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སོད་པ་གཙོ་བོར་བསྟན་ཏོ། །ཡང་ན་སོབ་
དཔོན་གིས་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་དག་ཏུ་རང་བཞིན་གཞན་གི་སྲེ་པ་དག་གི་འདོད་པ་རིགས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་
དག་གིས་དགག་པ་མཛད་པ་ན། དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ནི་རོལ་བ་གཞན་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་ཆྲེད་དུ་བྱས་པ་
རྩོད་པ་ལྷུར་ལྲེན་པའི་བསྟན་བཅོས་སོ་སྙམ་དུ་གཞན་དག་དོགས་པ་ན། སོབ་དཔོན་གི་གཞུང་གི་བསྟན་བྱ་
བདྲེན་པ་གིས་ཀི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་བསོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གི་སོད་པ་བསྟན་བཅོས་འདིར་གསལ་བར་བསྟན་པས་
སོབ་དཔོན་གི་གཞུང་ནི་རྩོད་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ་མ་ཡིན་གི། འཇིག་རྲེན་གིས་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པའི་ཆྲེད་དུ་
རིགས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མས་དངོས་པོའ་ི དྲེ་ཁོ་ན་ིད་གསལ་བར་བསྟན་པས་བདྲེན་གིས་ལ་འཇུག་པའི་རྣལ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འབྱོར་གི་ཚུལ་འདི་གསལ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཇི་སྐད་དུ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་
ལས། བསྟན་བཅོས་ལས་དཔོད་རྩོད་ལ་ཆགས་པའི་ཕིར། །མ་མཛད་རྣམ་གོལ་ཕིར་ནི་དྲེ་ིད་བསྟན། །གལ་ཏྲེ་
དྲེ་ིད་རྣམ་པར་བཤད་པ་ན། །གཞན་གཞུང་འཇིགས་པར་འགྱུར་ན་ྲེས་འདི་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་བདྲེན་གིས་ཀི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་འབྱོར་གི་རིམ་པ་གཞུང་འདིས་བསྟན་མོད། དྲེས་
ཅི་བྱ་ཞྲེ་ན། ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་རིམ་པས་བདྲེན་གིས་ཀི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལས་ནི་རང་གཞན་གི་
དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མདོ་ལས། འཇིག་རྲེན་མཁྲེན་
པས་གཞན་ལ་མ་གསན་པར། །བདྲེན་པ་འདི་གིས་ཀིས་ནི་སྟོན་པར་མཛད། །གང་ཞིག་ཀུན་རོབ་དྲེ་བཞིན་
དོན་དམ་སྟྲེ། །བདྲེན་པ་གསུམ་པ་འགའ་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤིང་། དབུ་མ་ལས་ཀང་། སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆོས་བསྟན་པ། །བདྲེན་པ་གིས་ལ་ཡང་དག་བརྲེན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་
ལ། དངོས་དང་། དྲེ་ལ་ལོག་རོགས་སྤང་བ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། འདིས་བདྲེན་པ་གིས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཅྲེ་
ན། འགྲེལ་པར། གང་ལས་འཇིག་རྲེན་པའི་དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན། རྣམ་པར་ཕྲེ་ནས་རིམ་གིས་དོན་
དམ་སྟོན་འགྱུར་བ། །ཞྲེས་བཤད་པས། ཇི་སྐད་དུ། ཀུན་རོབ་ལ་ནི་མ་བརྲེན་པར། །དམ་པའི་དོན་ནི་རོགས་མི་
འགྱུར། །དམ་པའི་དོན་ནི་མ་རོགས་པར། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །ཞྲེས་པའི་ཚུལ་གིས། འདིའི་རབ་
ཏུ་བྱྲེད་པ་བཅུ་དྲུག་གི་དང་པོ་བརྒྱད་ཀིས་དོན་དམ་རོགས་པའི་ཐབས་སུ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདྲེན་པ་ཇི་ལྟར་གནས་
པ་བཞིན་རྣམ་པར་ཕྲེ་ནས་སྟོན་ལ། ཕི་མ་བརྒྱད་ཀིས་དོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལ་རབ་ཏུ་
བྱྲེད་པ་དང་པོ་བཞིས་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་བསལ་བའི་སོ་ནས་འཇིག་རྲེན་གི་དངོས་པོ་བཞི་པོ་ཡང་དག་པའི་
ཀུན་རོབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་བྱས་ཏྲེ་འདི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་
ལྔ་ནི་རྒྱུ་རྲེན་ལ་རག་ལས་ཏྲེ་སྲེ་བ་ཡིན་ལ། དྲེ་དག་ཀང་སྲེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་མི་རག་པའོ། །གང་མི་རག་པ་
དྲེ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འཇིག་པ་ིད་ཀིས་གནོད་པའི་བདག་ིད་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་བའོ། །གང་སྡུག་བསྔལ་
བ་དྲེ་ནི་རག་ཏུ་སོ་བ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ིད་ཀིས་མི་གཙང་བའོ། །གང་མི་གཙང་བ་དྲེ་དོར་བར་བྱ་བ་ིད་ཀིས་
བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པས་ང་དང་ང་ཡིར་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་མི་འོས་པ་བདག་མྲེད་པའོ། །དྲེའི་ཕིར་
འཇིག་རྲེན་པའི་དངོས་པོ་དྲེ་ལྟ་བུ་འདི་ཕིན་ཅི་ལོག་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་བས་གདོན་མི་ཟ་བར་འཁོར་བ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སྤང་བྱ་ིད་དུ་ཤྲེས་པར་བྱས་པས་ན། ཤུགས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ིད་བང་བྱར་བསྟན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་དྲེ་ཡང་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སོད་པ་བསྟན་པས་ཐོབ་པས། ལྔ་པས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའི་སོད་པ་བསྟན་ཏོ། །ོན་
མོངས་པས་ཟིལ་གིས་མནན་པས་བྱང་སྲེམས་ཀི་སོད་པ་སད་མི་ནུས་པས། དྲུག་པས་ོན་མོངས་པ་དཔད་
དོ། །ཡུལ་རྣམས་ོན་མོངས་པ་སྲེ་བ་དང་འཕྲེལ་བ་དང་གནས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། བདུན་པས་ཡུལ་དཔད་
དོ། །ཡུལ་རྣམས་ཀང་སྲེམས་ཅན་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་མ་རོགས་ཤིང་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་
ལྡན་པ་དག་ལ་ོན་མོངས་སྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དྲེའི་གྲེན་པོར་དོན་དམ་བསྟན་པར་བྱ་བ་ལ། ཆོས་ཀི་རང་
བཞིན་བསྟན་པའི་ན་པ་པོ་སོབ་མའི་རྒྱུད་སྣོད་དུ་རུང་བར་བྱ་བའི་ཕིར། བརྒྱད་པས་སོབ་མའི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་
སོང་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་ཆོས་ཀི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས། དྲེའི་འོག་
ཏུ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཞིས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་བྱང་སྲེམས་ཀི་སོད་པ་ནས་སོབ་མ་ཡོངས་སུ་སོང་བའི་
བར་གིས་འཇུག་པ་སྲེམས་སྲེད་བསྟན་ཏོ། །དྲེའི་འོག་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་ཕི་མ་བརྒྱད་ཀིས་གིས་སུ་མྲེད་པའི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་བདག་ིད་དོན་དམ་སྲེམས་སྲེད་བསྟན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རབ་བྱྲེད་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ིད་ཀི་གཞུང་
འདིས། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས། བདག་ིད་དང་ནི་འཇིག་རྲེན་འདིས། །བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་
ན། །དྲེ་ཡི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས། །རི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརན་དང་། །ཕོགས་མཐས་གཏུགས་པའི་སྙིང་རྲེ་
དང་། །གིས་པ་ལ་མི་བརྲེན་ཡྲེ་ཤྲེས་ལགས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་རྣམ་མཁྲེན་གི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཆོས་
གསུམ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་རྲེན་གི་གང་ཟག་གཅིག་གིས་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་བྱྲེད་ཀི་ཆ་རྲེན་
ཐམས་ཅད་ཚང་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ། རོད་བྱྲེད་སའི་ལུས་ལ་ལོག་རོག་སྤང་བ་དང་། བརོད་བྱ་
དོན་གི་ལུས་ལ་ལོག་རོག་སྤང་བ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། ད་འདི་ད་ལྟའི་སྙན་ངག་མཁན་གིས་རྣམ་པ་གིས་སུ་
བྱས། རབ་བྱྲེད་བཅུ་དྲུག་པོ་དྲེ་དག་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་བསྟན་བཅོས་ཀི་ལུས་གཅིག་ཡིན་པ་ལས།
ད་ལྟའི་སྙན་ངག་མཁན་བཙུན་པ་ཆོས་སོང་གིས་ཇི་ལྟར་བཀོད་པ་ཕྲེ་ནས་བསྟན་བཅོས་ཀི་ལུས་གིས་སུ་
བཤད་ཏྲེ། ཕྲེད་དང་པོ་བརྒྱད་ལ་ནི་ཆོས་བརྒྱ་པ་ིད་དང་། ཕི་མ་བརྒྱད་ལ་ནི་རྩོད་པ་བརྒྱ་པ་ིད་དུའོ། །དྲེ་ནི་
བདག་གིས་གཅིག་ཏུ་དྲེ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བར་བྱ། ཟླ་བ་གགས་པ་བདག་གིས་རབ་བྱྲེད་བཅུ་དྲུག་པོ་བསྟན་བཅོས་
གཅིག་གི་ལུས་སུ་བྱས་ནས་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བར་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་བྱས་ནས་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་པོ་ིད་ཀི་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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དགོངས་པ་བསྐང་པས་བཀོད་པ་སྔ་མ་སོང་པར་འགྱུར་ལ། དྲེས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་
ཕན་བཏགས་ཆྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། བསྟན་བཅོས་ཀི་བརོད་པར་འདོད་པ་བདྲེན་པ་གིས་ཀི་བསོམ་ཚུལ་མཐའ་
དག་བངས་པས་རང་དང་གཞན་གི་དོན་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ནི། བཙུན་པ་ཆོས་སོང་
གིས་བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་གི་ལུས་ཀང་རང་གི་མོས་པ་གཙོར་བྱས་ནས་རྣམ་རིག་ཙམ་གི་ཚུལ་དུ་བཀྲལ་
ལོ། །དྲེ་ནི་མི་རིགས་ཏྲེ། གང་གི་ཕིར་ན་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་འདི་ནི། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་སོབ་མར་སྣང་
བར་འདོད་གྱུར་པས། །དྲེ་ཕིར་འདི་ཡི་དྲེ་ིད་ལུགས་ལས་ལུགས་གཞན་མིན། །འདི་ལྟར་སོབ་དཔོན་འཕགས་
པ་ལྷ་ནི་སིངྒ་ལའི་གིང་དུ་འཁྲུངས་པའི་རྒྱལ་པོའ་ི སྲས་ཤིག་སྟྲེ། མཐར་རྒྱལ་ཚབ་བོར་ཏྲེ་དྲེ་ིད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་
ནས། དྲེ་ནས་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རྒྱུད་ལྟར་འོངས་ཏྲེ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ྲེ་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང་། དྲེའི་ལུགས་ཀི་
རྲེས་སུ་འཇུག་པ་དྲེ་ིད་ཀི་ཕིར་ན། བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་པ་འདིའི་བརོད་བྱའི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་གང་ཡིན་པ་ནི་
སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པའི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ལས་མཚན་ིད་ཐ་དད་པར་མི་
རིགས་སོ། །དྲེའི་ཕིར། གང་ཞིག་མཚན་ིད་སོ་སོར་བྱས་ནས་སྨྲ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེའི་གཞུང་ལུགས་སོ་སོར་སྨྲ་
བ་ཤིན་ཏུ་བབ་ཅོལ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཆོས་ིད་ལ་ལོག་པར་རོག་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་བས་བསྟན་བཅོས་
འདི་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་བརྒྱ་ཡོད་པས། ཙ་ཏུ་ཤ་ཏ་ཀ་ཤཱས་ཞྲེ
ྠྲ ས་བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་པ་ཞྲེས་བརོད་
པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་ལས། རྩ་བའི་གྲེགས་བམ་དུ་ཤ་ཏ་ཀ་ཤཱས་ཞྲེ
ྠྲ ས་བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་པ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ནི།
བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་པ་འདི་ནི། །བཞི་ས་མི་མངོན་བྱས་པ་དང་། །རོག་རྣམས་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པའི་

ཕིར། །བརྒྱ་པ་ཞྲེས་བྱར་བརོད་པ་སྟྲེ། །འཛིན་པ་འཆོས་ཕིར་བསྟན་བཅོས་སོ། །ཙ་ཏུ་ཞྲེས་པ་དང་པོའ་ི ས་མི་
མངོན་པར་བྱས་ནས། རོག་པ་རྣམས་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པའི་ཕིར་བརྒྱ་པ་ཡིན་ལ། འཛིན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་
འཆོས་པར་བྱྲེད་པའི་ཕིར་དྲེ་ིད་བསྟན་འཆོས་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་པ་ཞྲེས་བྱྲེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་
མིང་དུ་བཏགས་སོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་ལ་ཀུན་རོབ་བདྲེན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སིན་བྱྲེད་ཀི་ལམ། དོན་
དམ་བདྲེན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་གོལ་བྱྲེད་ཀི་ལམ་བཤད་པ་གིས་ཀི། དང་པོ་ལ་ཡང་། འགལ་རྲེན་ཕིན་ཅི་ལོག་
བཞི་བསལ་བ་དང་། མཐུན་རྲེན་བྱང་སྲེམས་ཀི་སོད་པ་སོགས་བསྟན་པ་གིས་ཀི། དང་པོ་ལ་བཞི་ལས་དང་
པོ་ནི། སོ་བ་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕིར་དང་། དྲེ་རོགས་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ས་བའི་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཕིར་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་དང་པོར་རོག་
པ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་གྲེན་པོར་མི་རག་པ་བསོམ་པ་བཤད་དོ། །དྲེ་ལ་ཡང་མི་རག་པ་བསོམ་ཚུལ་དངོས། དྲེའི་
ཕན་ཡོན་དང་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ། རང་འཆི་བ་རྲེས་སུ་དན་པ་བསོམ། གཞན་འཆི་བ་ལ་མྱ་ངན་མི་རིགས་པར་
བསྟན་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ་ཡང་། འཆི་བ་རྲེས་སུ་དན་པའི་སོ་ནས་བག་ཡོད་པ་ལ་བསྐུལ་བ་མདོར་
བསྟན། །དྲེ་བརལ་ལན་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། འཆི་བདག་གི་བདུད་ལས་མ་གོལ་བའི་
སྲེས་བུ་གང་ལ། ས་འོག་ས་སྟྲེང་ས་བའམ། འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའི་འཇིག་རྲེན་གསུམ་
ལ་དགའ་མགུར་དབང་བྱྲེད་པའི་མངའ་བདག་རང་ིད་འཆི་བདག་གི་རྒྱལ་པོ་གཞན་གིས་སྐུལ་བར་བྱྲེད་པ་པོ་
མྲེད་ཅིང་རང་གིས་ཀང་གཞན་སྐུལ་བ་མ་ཡིན་གི། རང་ིད་ཀིས་འཆི་བདག་སྟྲེ་སྲེ་རྒུ་རྣམས་ཀི་སྲོག་གཅོད་
པར་བྱྲེད་པས་ན་སྲེས་བུའི་རྩལ་གང་གིས་ཀང་ལྡོག་ཏུ་མྲེད་ལ། གཤྲེད་མས་རལ་གི་གདྲེངས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་
དྲེས་ནི་འཆི་ལྟས་ཀིས་ཟིན་པའམ་མགོའམ་གོས་ལ་མྲེ་ཤོར་བ་ལྟར་བྱས་ཏྲེ་འཆི་བདག་གི་བདུད་གཞོམ་པའི་
ཕིར། འཕགས་པའི་ལམ་བསྲེད་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་དགོས་ཏྲེ་འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅོམ་པའི་རྣལ་མ་སངས་
རྒྱས་དང་དག་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་གིད་ལོག་ཅིང་འཆི་བདག་ཕིར་གཅོད་པའི་ཐབས་ལ་གུས་པར་
མི་བྱྲེད་ན་བག་མྲེད་པའི་གང་ཟག་དྲེ་ལས་ཆྲེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མ་རུང་པ་གཞན་ཅི་ཡོད་དྲེ། དྲེའི་ཕིར་འཆི་
བདག་གི་ཆད་པའི་དཀིལ་ན་ཡོད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་ནི་བདག་ིད་ཀི་ཚུལ་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས་རག་ཏུ་
བག་ཡོད་པ་ལ་གནས་པ་རིགས་སོ། །འདིར་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་དང་པོ་བརྒྱད་ལ་འགྲེལ་པར། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
རྲེ་རྲེ་ལ་དཔྲེ་དང་བཅས་ཏྲེ་བཤད་པ་རྣམས་ནི་འདིར་ཡི་གྲེ་མང་བས་འཇིགས་པའི་ཕིར་མི་འབྲིའོ། །བསྟན་
བཅོས་འདི་ཡང་ཐོག་མར་སྟོན་པ་ལ་གུས་པ་བསྲེད་པའི་ཕིར་མཆོད་པ་བྱ་བར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་མོད་ཀི།
འོན་ཀང་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་ནས། དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་རྩ་བར། གང་གིས་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་པར་
འབྱུང་། །ཞྲེས་སོགས་ཀིས་ཐོག་མར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པར་མཛད་ལ། བསྟན་བཅོས་འདི་ཡང་། དྲེའི་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཕིར་ལོགས་སུ་མཆོད་བརོད་མ་བཀོད་དོ་ཞྲེས་སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་རྣམས་གསུངས་
སོ། །གིས་པ་ལ། རགས་པ་རྒྱུན་གི་མི་རག་པ་དང་། ཕ་བ་སྐད་གཅིག་གི་མི་རག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ་ཡང་
ལྔ་ལས། དང་པོ་གསོན་པ་འཆི་བ་བཟློག་བྱྲེད་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་གསུམ་ལ་མངའ་བསྒྱུར་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བའི་འཆི་བདག་ཡོད་མོད། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེའི་སྔ་རོལ་ལ་གསོན་པ་ཡོད་པས་ཇི་སྲིད་གསོན་པ་དྲེ་སྲིད་ཀི་བར་དུ་
འཆི་བདག་ལ་མི་འཇིགས་སོ་ཞྲེ་ན། གསོན་པ་ནི་འཆི་བ་བཟློག་བྱྲེད་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་འཆི་བའི་དོན་ཅན་
ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར། ར་ཤི་སྲེ་བའི་རྲེན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔྲེར་ན། ཟས་གཡོ་བ་བཟའ་བར་བྱ་བའི་
ཆྲེད་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ལྟར། སྲེ་རྒུ་ཐམས་ཅད་འཆི་བར་བྱ་བའི་ཕིར་ཁོ་ནར་དང་པོར་སྲེས་པར་གྱུར་ཅིང་གཤྲེད་
མས་གསད་བྱ་གསོད་སར་བཀྲི་བ་ལྟར་བར་དུ་ཡང་འཆི་བདག་དང་སོད་པའི་རྒྱུ་ར་བ་དང་ན་བ་དང་རྒུད་པ་ལ་
སོགས་རྲེན་གཞན་གི་དབང་གིས་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་སོད་པར་འཆི་བདག་གི་དྲུང་དུ་འགོ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གི་
གསོན་པ་ལ་ནི་གསད་བྱ་མགོ་བོ་གཅོད་པ་ལྟར་འཆི་བ་བྱ་བ་བྱྲེད་བཞིན་པ་ལྟར་སྣང་གི གསོན་པ་ནི་བྱ་བ་བྱྲེད་
པ་མིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་སྟྲེ། འཆི་བའི་དོན་དུ་ཞུགས་པའི་ཕིར་ཏྲེ། གསོད་སར་ཁིད་པའི་ཕྱུགས་བཞིན་ནོ། །དྲེ་
བས་ན་ཐོག་མ་ནས་གསོན་དུ་རྲེ་བས་བདག་ིད་སླུ་བར་མི་བྱ་སྟྲེ། ཇི་སྐད་དུ། མི་ཡི་དཔའ་བོ་ཐོག་མའི་མཚན་
མོ་ནི། །གང་ནས་འཇིག་རྲེན་མངལ་ན་གནས་གྱུར་པ། །དྲེ་ནས་བརྩམས་ཏྲེ་དྲེ་ནི་ིན་རྲེ་བཞིན། །འགོ་བཤོལ་
མྲེད་པར་འཆི་བདག་དྲུང་དུ་འགོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་དྲེང་སང་ནི་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་ཡིན་ལ། བདག་
གི་དང་པོའ་ི ལོ་བཅུ་དྲུག་ནི་འདས། ལྷག་མ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལུས་པ་གསོན་པ་ཡུན་རིང་བའི་ཕིར། གསོན་པ་
ལ་རྲེ་འཆའ་བ་རིགས་སོ་སྙམ་ན། ཁོད་ཀིས་འདས་པའི་ཚེ་ཐུང་ངུ་ལྟར་མཐོང་ཞིང་མ་འོངས་པའི་ཚེ་ཐུང་ངུ་
ལས་གཞན་རིང་པོ་ལྟར་ངྲེས་པར་བཟུང་ནས་ཡིད་བག་མྲེད་པར་སོད་པ་དྲེ་ནི་མི་རིགས་ཏྲེ། འདི་ལྟར། འཆི་
བའི་རྲེན་ནི་མང་བ་སྟྲེ། །གསོན་པ་ཡི་ནི་ཉུང་ཟད་གཅིག །དྲེ་དག་ིད་ཀང་འཆི་བའི་རྲེན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་
ལྟར། འཆི་བའི་དུས་ངྲེས་པ་མྲེད་པས་མ་འོངས་པའི་ཚེ་རིང་ངམ་ཐུང་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ལྟར། འདས་པའི་ཚེ་ཡང་
རིང་ངམ་ཐུང་ངྲེས་པར་མི་ནུས་ཏྲེ། དྲེའི་རིང་ཐུང་མ་འོངས་པའི་ཚེ་རིང་ཐུང་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་བས་ན།
ཁོད་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ཚེ་རིང་ཐུང་མམ་པའམ། འོན་ཏྲེ་འདས་པ་ཐུང་ཞིང་མ་འོངས་པ་རིང་བས་མི་
མམ་པ་ལྟར་སྲེམས་པ་དྲེ་ནི་གསལ་བར་འཆི་བས་འཇིགས་པ་སྟོན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ལམ་འཇིགས་
པ་དང་བཅས་པར་ཞུགས་པའི་མི་ཞིག་ཆོམ་རྐུན་པས་འཇིགས་བཞིན་དུ་མི་འཇིགས་པ་སྐད་བྱས་ནས་བསྟན་
པའི་འོ་དོད་འབོད་པ་ན་དྲེ་ིད་ཀིས་འཇིགས་པར་སྟོན་པ་དང་འདའོ། །གིས་པ་ཐུན་མོང་བ་མི་འཇིག་པའི་རྒྱུ་
ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་མ་འོངས་པ་རིང་བར་བརག་མི་ནུས་ཀང་འཆི་བ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་
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མོང་བ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་སྐྲགས་པ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། འཆི་བའི་སྲེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་ཡང་སི་མཐུན་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཁོད་ལ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་མྲེད་པར་སྲེམས་ན་དྲེ་ནི་མི་རིགས་ཏྲེ། གང་ཟག་གཅིག་ལ་འཆི་བདག་
གི་གནོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་གཞན་ལ་མ་མཐོང་བ་ན་ཕག་དོག་གི་སོ་ནས་འཆི་བས་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པར་
འགྱུར་བ་ཡིན་ན། དྲེའི་ཚེ་གཞན་ལ་ཡང་འབྱུང་བར་མཐོང་བས་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་ལྡོག་པར་མི་རིགས་ཏྲེ།
དཔྲེར་ན་རྒྱལ་པོས་གོང་པ་གང་ལས་ཐོག་མར་དཔ་བངས་ཏྲེ། དང་པོར་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་ལ། ཕིས་
ཐམས་ཅད་ལས་བངས་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་བར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཆི་བ་འདི་ནི་གཅིག་ལ་
བྱུང་ན་གཞན་ལ་མ་མཐོང་བས་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པ་མ་ཡིན་གི། རང་གི་ངོ་བོ་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པ་ཡིན་པས་
ཐུན་མོང་བ་ིད་སྡུག་བསྔལ་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་སྐྲག་པའི་གནས་ལ་སྐྲག་པ་ིད་རིགས་
སོ། །གསུམ་པ་ཕིར་བཅོས་མི་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ན་བ་དང་ར་བ་མྲེད་པར་ཡང་འཆི་
བ་མི་འབྱུང་ཞིང་། དྲེ་དག་ནི་གསོ་དཔད་དང་བཅུད་ལྲེན་སོགས་ཀིས་ཕིར་བཅོས་སུ་རུང་བའི་ཕིར་འཆི་བ་ལ་
མི་འཇིགས་སོ་སྙམ་ན། ནད་གསོ་དཔད་ཀིས་བཅོས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ར་བ་བཅུད་ལྲེན་གིས་གསོ་བར་བྱ་བ་དྲེས་
ན་དྲེ་དག་ལ་ཁོད་མི་འཇིགས་སུ་ཆུག་མོད། ཆད་པ་ཕི་མ་འཆི་བདག་ནི་གང་གིས་ཀང་ཕིར་བཅོས་སུ་མྲེད་
པས་ཁོད་ཆྲེས་གསལ་བ་འཆི་བ་དྲེ་ལ་འཇིགས་པ་རིགས་ཏྲེ། ར་བ་དང་ན་བའི་བཅོས་ཀ་ཙམ་ལ་རྲེ་བའི་སོ་
ནས་བདག་ིད་སླུ་བར་མི་རིགས་སོ། །བཞི་པ་མ་ངྲེས་པ་མི་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་
སྲེས་བུའི་མཐུས་བཟློག་ཏུ་མྲེད་པའི་འཆི་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ཡོད་མོད། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ད་ལྟ་ངྲེས་པར་མི་ཟིན་པའི་
ཕིར། ཧ་ཅང་འཇིགས་པ་འདྲེན་བྱྲེད་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་འཆི་བ་འདི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཞིང་མི་སྣང་བར་
གྱུར་ན་དྲེ་སྐད་བརོད་པ་བདྲེན་པ་ཞིག་ན། འཆི་བ་ནི་རོགས་པར་དཀའ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གསད་བྱའི་ཕྱུགས་
རྣམས་ལ་འཆི་བ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཞིང་། གཅིག་གིས་གཅིག་འཆི་བ་ཡང་མཐོང་བ་ལྟར་འཆི་བ་ཡང་སྲེ་བོ་ཀུན་
གི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ཡང་དུ་མ་ཞིག་འཆི་བར་སྣང་བར་གྱུར་པ་ན་ཁོད་ལ་རྒྱུ་ཅིས་འཆི་བདག་གི་
འཇིགས་པ་མྲེད་པ་ཡིན། རྒྱུ་གིས་ཀིས་འཆི་བ་ལ་མི་འཇིགས་པར་རིགས་ཏྲེ། དྲེ་མ་དམིགས་པ་དང་། དྲེ་
ལས་འདས་པའོ། །དྲེ་གིས་ཀང་ཁོད་ལ་མྲེད་ན་གང་གིས་ན་བག་མྲེད་པ་སོད་པར་བྱྲེད། གལ་ཏྲེ་འཆི་བ་མངོན་
སུམ་གིས་དམིགས་ཀང་འདི་ཙམ་ན་འཆི་ཞྲེས་དུས་མ་ངྲེས་པའི་ཕིར་མི་འཇིགས་སོ་ཞྲེ་ན། འཆི་བའི་དུས་ངྲེས་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པ་མྲེད་པའི་ཕིར་བདག་མི་འཆི་ཞིང་རག་གོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ན། འཆི་བའི་དུས་ལ་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་
འཇིགས་པར་བྱ་དགོས་བཞིན་དུ་དྲེ་ིད་ཀིས་མི་འཇིགས་ཞྲེས་པ་ཆྲེར་བླུན་ཏྲེ། དྲེང་ངམ་སང་ལ་སོགས་ནམ་
ཞིག་གི་དུས་ན་འཆི་བདག་ིད་ྲེ་བར་ལྷགས་པས་གནོད་པ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་གསོན་པའི་དུས་རིང་
བ་ལ་རྲེ་བ་དོར་ནས་འཆི་བའི་འདུ་ཤྲེས་མངོན་དུ་བྱས་ཏྲེ་བག་ཡོད་པ་བྱ་བར་རིགས་སོ། །ལྔ་པ་དཔའ་བོ་ལ་
འཆི་བ་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་འཆི་བར་ངྲེས་མོད་ཀི། དྲེ་ལྟ་ན་དྲེ་ནི་སར་མ་ཁོ་ན་ལ་
འཇིགས་པ་སྲེད་ཀི། དཔའ་བོ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དཔའ་བོ་རྣམས་ཀིས་རྲེད་བཀུར་དང་སྙན་གགས་བསྒྲུབ་
པ་ལྷུར་ལྲེན་ཅིང་། གཡུལ་ངོར་མཚོན་བྱ་རྣོན་པོ་ལུས་ལ་བབ་པའམ་མ་ང་བ་ལ་ཡང་མི་འཇིགས་ཤིང་། རང་
ིད་བརན་པའི་གདྲེངས་གིས་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཚེ་འདིའི་མ་འོངས་པའི་
དོན་རྲེད་བཀུར་སོགས་ལ་ལྟ་ཞིང་བདག་གི་དོན་དུ་རྲེད་བཀུར་སོགས་སྒྲུབ་པ་དོན་ྲེ་བར་སོད་པའི་རྲེན་གསོན་
པ་ཟད་པ་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་གཡུལ་ངོར་འཇུག་པ་ན་བདག་ིད་ཀི་སྲོག་འཚོང་བའི་བྱ་བ་མ་འོངས་པའི་དོན་
བསྒྲུབ་པ་ཁོད་ལ་བདག་ིད་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞྲེས་མཁས་པ་སུ་ཞིག་སྨྲ་སྟྲེ། མཁས་པ་འགའ་ཡང་མ་
ཡིན་གི་རོངས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་ཡ་མཚན་དུ་འཛིན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་ནོར་ཕིར་སྲོག་གཏོང་བ་སོད་པ་ཡིན་
ན། རང་གི་སྲོག་བསྲུང་བའི་ཕིར། སིག་པ་ཡང་དཔད་པར་འོས་སོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེར་ན་མི་འགའ་ཞིག་གིས་རང་
གཏའ་མར་བཞག་ནས་ཆང་འཐུང་གི རང་གི་མ་འོངས་པ་ན་བཀྲྲེན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་ལྟ་བ་
བཞིན། འདིའི་ཡུལ་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ལ་ཆགས་པའི་སོ་ནས་དམྱལ་བ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་ལ་རྩིས་མྲེད་
པར་བྱས་ནས། དྲེར་བདག་ིད་གཏའ་མར་བཞག་ནས་འདོད་པའི་ཕིར་དུ་སིག་པའི་ལས་ཅིའི་ཕིར་བྱྲེད། དྲེ་
བས་ན་འདོད་ཡོན་གི་ཕིར་སིག་པ་སོད་པ་ཁོད་ནི་ངྲེས་པར་མཁས་པ་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལྟར་བདག་ལ་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་ཟད་དྲེ། གཞན་དུ་ན་བདག་ིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པའི་རྒྱུ་སིག་པ་སོད་པ་མི་
རིགས་པས་སོ། །དྲེ་བས་ན་བདག་ལྲེགས་སུ་འདོད་པས་སིག་པ་དཔད་པར་མི་བྱའོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་
ཡང་ཡུན་རིང་དུ་གསོན་དུ་རྲེ་བས་ཚེ་འདིར་བདག་ིད་བཙོངས་ནས་སིག་པ་དཔོད་པ་མི་རིགས་ཏྲེ། སྲེམས་
ཅན་སུ་ལའང་གསོན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་རྲེ་རྲེ་ལས་གཞན་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་འདུ་
བྱྲེད་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པ་ལ་གྲེགས་མྲེད་པའི་ཕིར་དང་། མི་རག་པ་ཡང་
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སྲེས་པ་ཙམ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འདུ་བྱྲེད་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ན་འཇིག་རྲེན་རྣམས་གསོན་པ་ཡུན་རིང་
བར་རོམས་ནས་མི་རིགས་པ་ཅི་སྟྲེ་དཔོད་ཅྲེ་ན། འདུ་བྱྲེད་སྐད་ཅིག་མ་འད་བ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་
སྔ་ཕི་འད་བས་བསླུས་ནས་སྲེ་བོས་སྐད་ཅིག་མ་དྲེ་ངྲེས་པར་མི་རིགས་པར་གསོན་པ་ཡུན་རིང་བར་རོམས་
ནས་མི་རིགས་པ་དཔོད་དོ། །དྲེ་བས་ན་འཇིག་རྲེན་ན་བདག་གི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤྲེས་པ་རྲེད་པ་དཀོན་
ཏྲེ། བདག་གི་རང་བཞིན་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཕིན་ཅི་ལོག་རྒྱུ་མྲེད་པས་སིག་པ་མི་སོད་ན། འཇིག་རྲེན་ཕལ་ཆྲེར་
སིག་པ་ལ་གཞོལ་བས་སོ། །གལ་ཏྲེ་གསོན་པ་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཡང་དྲེ་རྒྱུན་རིང་བས་དྲེ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་
རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། ཁོད་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གསོན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་གྲེར་མ་དང་སྐྲ་དཀར་
སོགས་དང་ལྡན་པའི་ར་བ་ིད་ལ་ནི་ཁོད་མི་དགའ་ན་དྲེའི་ཕིར། ཁོད་ཀིས་སོད་ལོག་འདི་ནི་མ་ཡིན་པ་སྲེ་བོ་
ཁོད་རང་དང་འད་བ་བྱིས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་དམ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་གི གཞན་ལ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་ར་བ་མི་
འདོད་པས་ནི་རྒྱུན་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པར་མི་བྱའོ། །གིས་པ་གཞན་འཆི་བ་ལ་མྱ་ངན་མི་རིགས་པ་ལ་མདོར་
བསྟན་པ་དང་། དྲེ་བརལ་ལན་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། ར་ཤི་མི་འདོད་པ་ཡིན་མོད། དྲེ་ལྟ་
ན་ཡང་དྲེ་གིས་ཇི་ལྟར་བུ་ལ་ཡོད་པ་མྱ་ངན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟར། རང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བདག་ིད་
འཆི་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དྲེས་ན་འཆི་བ་ལས་འདའ་བའི་བྱ་བ་མ་བྱས་པའི་ཕིར། ཁོད་རང་ིད་འཆི་བ་ལ་
མྱ་ངན་བྱ་བར་འོས་ཀི་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཤི་བའི་ཕིར་ཅི་སྟྲེ་མྱ་ངན་བྱྲེད་དྲེ་མི་རིགས་སོ། །འདི་ལྟར་གང་
ཞིག་རང་འཆི་བདག་ལས་འདས་པ་དྲེ་ནི་གཞན་འཆི་བ་ལ་མྱ་ངན་རིགས་ན། རང་ིད་འཆི་བདག་གི་སོ་བྱར་
གྱུར་བཞིན་དུ། གཞན་ལ་འཆི་བདག་གིས་སོས་ཞྲེས་སྨྲ་བ་པོ་ནི་ཇི་ལྟ་བུར་ན་དམ་པ་གཞན་གི་སད་པར་འོས་
པར་མི་འགྱུར། དྲེ་བས་ན་གཞན་དག་འཆི་བར་མཐོང་བ་ན་བདག་ཀང་དྲེ་དང་འདའོ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་བྱས་ནས་
བག་ཡོད་པར་བྱའི། རག་ཏུ་མྱ་ངན་གི་ཁང་བུར་ཞུགས་ནས་དགྲེ་བའི་ཕོགས་མས་པར་མི་བྱའོ། །གིས་པ་
ལ་དྲུག་གི་དང་པོ། མ་དིས་པར་འགོ་བ་མྱ་ངན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བུར་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་
མ་དིས་པར་འཇིག་རྲེན་ཕ་རོལ་དུ་འགོ་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གང་གི་ཚེ་སྲེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་
ཁོད་ཀིས་བདག་གི་བུ་གིས་ཤིག་ཅྲེས་མ་བཅོལ་བ་རང་ིད་འདོད་རྒྱལ་དུ་བུར་གྱུར་པ་དྲེའི་ཚེ་འཇིག་རྲེན་ཕ་
རོལ་ཏུ་འགོ་འདོད་པ་ན་ཡང་བདག་འགོའ ་ོ ཞྲེས་མ་དིས་པར་རང་འདོད་ཙམ་གིས་འགོ་བ་རིགས་པར་མི་འགྱུར་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འོང་བ་དང་འགོ་བ་གིས་ཀ་འདོད་རྒྱལ་དུ་སོད་པ་དྲེའི་ཆོས་ིད་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་ན་འདིས་
འགོ་བ་མ་དིས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདིས་ཡིག་འབྲུ་ཚིག་གི་ར་མྲེད་པར་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་སྐལ་བ་དགོས་མོད་
ཀི། ཁོད་རང་ིད་གཏི་མུག་པའི་ཕིར་བུའི་འགོ་བའི་སྐལ་བ་བགོས་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་མྲེད་པར་ཟད་
དོ། །འདིའི་འགོ་བའི་སྐལ་བགོས་པའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འདིའི་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བར་སོ་བ་ིད་སྐད་ཅིག་
གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འབྲྲེལ་པ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བར་བྱས་པ་རས་ཤིང་འཁོགས་པ་ིད་ཀིས་སྟོན་པར་བྱྲེད་
དོ། །གིས་པ་ཆགས་པ་མྱ་ངན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བུ་ལ་ཆྲེས་ཆགས་པ་ིད་ཕའི་མྱ་ངན་
གི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བུ་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་ཕ་ལ་བུ་སྙིང་དུ་སྡུག་པ་དྲེ་ལྟར་བུ་དྲེ་
ལ་ཕ་ལ་སྡུག་པ་སྲེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་བས་ན་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་བུ་ལ་སོགས་པ་འོག་མ་དག་ལ་སྲྲེད་པ་ལྷུར་
བང་བ་དྲེ་ལྟར་ཕ་ལ་སོགས་པ་གོང་མ་ལ་སྲྲེད་པ་འཛེག་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་དང་། སྲྲེད་པ་ཇི་བཞིན་དུ་ལས་
ཀིས་འཕྲེན་པའི་ཕིར། འཇིག་རྲེན་འདི་ནི་སྲེ་གནས་འོག་ནས་འོག་ཏུ་འགོ་བ་དྲེའི་ཕིར་མཐོ་རིས་ཀང་རྲེད་པར་
དཀའ་ན་ཐར་པ་ལྟ་ཅི་སོས། དྲེ་བས་ན་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་བ་མ་ལ་གུས་པའི་ཆགས་པ་ལྷུར་བང་བར་
བྱའོ། །གཞན་ཡང་བུ་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་འདི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་བུ་ལ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏྲེ་མི་མཐུན་པ་ལ་
ཡིན། དྲེ་ལ་གང་གི་ཚེ་བུ་ཕའི་རྲེས་སུ་མི་མཐུན་ཞིང་ངོར་མི་འཇུག་པ་དྲེའི་ཚེ་ཕ་འགའ་ཡང་བུ་ལ་སྡུག་ཅིང་
ཆགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟྲེ་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ལ་ཆགས་པ་དྲེའི་ཚེ་འདི་ངའི་ངོར་འཇུག་གོ་ཞྲེས་དྲེའི་
ལན་ཏུ་ཆགས་པ་སྲེ་ན་ནི་ལག་རྲེ་ལུས་རྲེའི་ཚོང་པ་དང་འད་བའི་ཆགས་པ་འབའ་ཞིག་སྲེ་བར་ཟད་ཀི་བུའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་ཆགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟྲེ་རྲེས་སུ་མཐུན་མི་མཐུན་ལ་མི་ལྟོས་པར་བུ་ལ་ཕའི་ཆགས་པ་
བརན་པ་ིད་དུ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་པ་ལ་བརན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཆགས་ཡུལ་བུ་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་
བས་བསྲེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་མི་རྣམས་ཀི་སྙིང་ལས་མྱུར་དུ་ལྡོག་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་ཆགས་
པ་ལའང་མི་བརན་པ་ིད་ལྟོས་ཏྲེ་མི་བརན་པར་མངོན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཆགས་པའི་འཆིང་བ་ལྷོད་པར་མ་གྱུར་ན་
དྲེས་བསྲེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་བ་ལ། འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་མཐོང་བ་ཡིས་རྒྱུ་
ཆགས་པ་དང་བྲལ་བར་ཡང་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་འཇིག་རྲེན་གི་ངོར་མྱ་ངན་བྱ་བ་དགག་པ་ནི། ཅི་སྟྲེ་
འཇིག་རྲེན་གི་ལུགས་ལ་ལྟོས་ནས་མྱ་ངན་གིས་གཟིར་བར་བྱ་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། འཇིག་རྲེན་མཐུན་འཇུག་གི་
10

རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ངོར་ལུས་བསྒྱུར་བྲང་རྡུང་བ་ལ་སོགས་པ་གནོད་པས་བདག་ིད་ལ་གཟིར་བ་བྱས་ཟིན་ཀང་ཡོན་ཏན་འགའ་
ཡང་མྲེད་སྙམ་དུ་ཤྲེས་བཞིན་དུ་ཁོད་བདག་ིད་ལ་ཕི་ཚུལ་འཆོས་པའི་གཟིར་བ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་ན། ཕི་ཚུལ་
འཆོས་པ་དྲེ་ཡང་བླུན་པོ་གཡོན་ཅན་རྣམས་ཀིས་བསྟྲེན་པའི་ལམ་ཡིན་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ིད་
ལ་སོད་པར་མི་རིགས་སོ། །བཞི་པ་འབྲྲེལ་པ་ཐོབ་འདོད་མྱ་ངན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་གཟིར་བ་
ལ་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་མྲེད་མོད་ཀི། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བུ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྲྲེལ་པ་ཐོབ་པར་
འདོད་པ་ན། དྲེ་ལས་བྱུང་བའི་གཟིར་བ་ཡང་སྤང་དུ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འཇིག་རྲེན་འདི་ལས་ོན་གི་དབང་གིས་འགོ་
བ་དྲེ་དང་དྲེར་འཁོར་བ་ན་སྲེ་བ་གཞན་དག་བུ་དང་བུ་མོ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་ནས་སར་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་ན། ཕ་
མ་ལ་སོགས་པའི་ྲེ་དུ་རྣམས་ལ་བྲལ་བས་བསྲེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པ་འགྲེད་པ་ལྟར་བྱྲེད་ཅིང་ཡོངས་སུ་
འཁམས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པ་དང་དྲེ་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། སྡུག་
བསྔལ་འགྲེད་པ་རིགས་པ་ཞིག་ན། སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་ཅིང་རང་བཞིན་གིས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པའི་སྲེ་བོ་
ལ་སྡུག་བསྔལ་གིས་རྣམ་པ་འགྲེད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟྲེ། དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ། །དྲེ་བས་ན་བུ་ལ་
སོགས་པ་ནི་རང་ིད་རང་བཞིན་གིས་སྡུག་བསྔལ་བའི་སྟྲེང་དུ་ར་ལ་རྒྱ་ཚ་འདྲེབས་པ་བཞིན་དུ་བྲལ་བས་
བསྲེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པའི་ཕིར་འོངས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས། དྲེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་འབྲྲེལ་བ་ཐོབ་པ་ལ་
དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ། །དྲེའི་ཕིར་མཁས་པ་སུ་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པའི་ཕིར། འོང་པའི་བུ་ལ་
སོགས་པ་དང་། བྲལ་བ་ལ་མྱ་ངན་བྱྲེད་པར་འགྱུར། ལྔ་པ་ལྷན་ཅིག་འདུ་བ་ལ་ཆགས་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་
སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་འབྲལ་བ་མི་དགའ་བ་ཡིན་ཡང་། བདྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་འདུ་བ་དགའ་བ་
ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གང་གིས་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་འདུ་བ་ལ་དགའ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེའི་ནི་འབྲལ་བ་ལ་
ཡང་ཇི་ལྟར་དགའ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དགའ་བར་བྱ་དགོས་ཏྲེ། གང་ལ་འདུ་བ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྲལ་
བ་ཡོད་པས་འདུ་བ་དང་བྲལ་བ་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བར་སྣང་བ་མིན་ནམ་སྟྲེ། དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྲེར་ན་བཀྲ་
ཤིས་མ་དང་སྣ་ནག་མ་བཞིན། དྲེ་བས་ན་འདུ་བ་བདྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། མཐའ་ངན་པའི་ཕིར་དྲེ་གིས་ཀ་དང་
བྲལ་བའི་རྣམ་གོལ་ིད་མངོན་སུམ་དུ་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་མཐར་འབྲལ་བར་ངྲེས་ཀང་ཐོག་མར་འགོགས་པ་ཡུན་
རིང་བའི་ཕིར་དྲེ་ལ་རྩིས་གདབ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འཁོར་བ་ན་མ་རིག་པ་དང་ལྡན་པའི་སྲེ་བོ་རྣམས་ཀི་འདས་པའི་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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དུས་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་མ་འོངས་པའི་དུས་ལ་ཡང་ཐ་མ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་གིས་ཀ་ཡང་བྲལ་
བས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་ཡིན་ཞིང་། སྡུག་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་འདུ་བ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདུ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་
སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པའི་ཕིར། དྲེ་བས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅིས་ན་ཁོད་ཀིས་དུས་ཐུང་ངུར་གྱུར་པའི་འདུ་བ་མཐོང་
ནས་དྲེ་ལ་ཆགས་ཤིང་རིང་པོར་གྱུར་ཀང་འདས་མ་འོངས་ཀིས་བསྡུས་པའི་བྲལ་བ་མཐོང་བ་མིན་ཞིང་དྲེ་ལ་སྲེ་
བར་མི་བྱྲེད། དྲེའི་ཕིར་སྐད་ཅིག་ཙམ་གི་འདུ་བ་ལ་དགའ་བ་དྲེས་ནི་ཐོག་མཐའ་མྲེད་པས་བསྡུས་པའི་འབྲལ་བ་
ལ་ཤིན་ཏུ་སོ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །དྲུག་པ་དུས་ཚིགས་ལ་ཆགས་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་འབྲལ་བ་རིང་མོད། དྲེ་
ལྟ་ན་ཡང་སོ་ཁའི་མྲེ་ཏོག་རྒྱས་པ་དང་། སྟོན་དུས་ཟླ་བ་གསལ་བ་ལ་སོགས་པ་དུས་ཚིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པས་སྲེམས་ཁིད་པས་དྲེ་ལ་རྩིས་གདབ་མྲེད་པས་སོ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྐད་ཅིག་དང་ཐང་གཅིག་དང་
ཡུད་ཙམ་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པའི་དུས་རྒུན་དང་དཔིད་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ནི་ངྲེས་པར་དག་དང་འད་
བར་འགྱུར་ཏྲེ། དུས་དྲེ་དག་རིམ་གིས་མངོན་པར་འཕྲེལ་བས་ཁོད་ཀི་གསོན་པའི་སྐད་ཅིག་རྣམས་ཟད་པར་
བྱྲེད་པས་སོ། །དྲེས་ན་སྲོག་འཕོག་པར་བྱྲེད་པའི་དགར་གྱུར་པའི་དུས་དྲེ་དག་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁོད་འདོད་
ཆགས་པར་མི་བྱ་སྟྲེ། ཅི་ཙམ་དུས་འདས་པ་དྲེ་ཙམ་དུ་འཆི་བ་རྲེས་སུ་དན་པའི་སོ་ནས་བག་ཡོད་པ་ལ་བརྩོན་
པར་བྱའོ། །གིས་པ་ཕན་ཡོན་ནི། དྲེ་ལྟར་འཆི་བ་རྲེས་སུ་དན་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བྲལ་བ་སོགས་ཟག་
བཅས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཡིད་འབྱུང་ཞིང་སོ་བར་གྱུར་པ་དྲེས་ནི་འདི་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་བོར་ནས་ཁིམ་
ནས་ཁིམ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟྲེ་ནགས་སུ་གནས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་རིགས་པ་བདྲེན་མོད། གྲེན་འདུན་
དང་འབྲལ་བ་དཀའ་བས་དྲེ་མི་ནུས་སོ་ཞྲེ་ན། བོ་ངན་ཁོད་གྲེན་བཤྲེས་དང་བྲལ་བའི་འཇིགས་པ་ཡིས་ཁིམ་
ནས་ངྲེས་པར་མི་འབྱུང་ན། ཁོད་མི་འདོད་བཞིན་དུ་འཆི་བདག་གིས་གྲེན་འདུན་རྣམས་དང་འབྲལ་བར་བྱྲེད་
པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་མཁས་པ་ཤྲེས་རབ་ཅན་སུ་ཞིག་རང་གིས་གདོན་མི་ཟ་བར་ངྲེས་པར་བྱ་དགོས་པའི་
བྱ་བ་རང་དད་པས་མི་བྱྲེད་པར་གཞན་གིས་ཆད་པས་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་འཆི་བདག་གི་ཆད་པས་
མ་བསྐུམ་པར་རང་གི་འདོད་པས་གྲེན་འདུན་སོགས་བཏང་སྟྲེ་ནགས་སུ་འགོ་བར་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་རྩ་ལག་
རྣམས་གདོན་མི་ཟ་བར་བཏང་དགོས་མོད། དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་བུ་བསྲེད་དྲེ་ལང་ཚོ་རོགས་པ་དང་བག་མ་བངས།
ཁིམ་གི་ཁུར་ཕོག་པ་སོགས་རོགས་པར་བྱས་ནས་ངྲེས་པར་འགོ་བར་བྱའོ་ཞྲེ་ན། ཁོད་བུ་བསྲེད་པ་ལ་སོགས་
12

རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་བྱ་བའི་འཕོ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་འདི་བྱས་ནས་གསལ་བར་ཏྲེ་ངྲེས་པར་ནགས་སུ་འགོ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་
ཙ་ན། བུ་བསྲེད་བག་མ་བང་བ་སོགས་གང་ཞིག་བྱས་ཀང་མཐར་དྲེ་དག་བཏང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་སར་ཡང་དྲེ་
བྱས་པ་ལས་ཡོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད། དྲེས་ན་འདི་ནི་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དཔྲེར་ན་བཀྲུས་ཏྲེ་དོར་བ་བཞིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་ནང་དུ་འགོ་བ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཡང་བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པས་དྲེ་ལ་འཇིགས་པར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་རབ་ཅན་གང་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ལུང་དང་རིགས་པའི་རྲེས་སུ་འབྲང་ནས་བདག་ནི་འཆིའོ་
སྙམ་དུ་ངྲེས་པར་སྲེམས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་འདུ་འཛི་སྤངས་པས་སྲོག་ལ་ཡང་ཆགས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བའི་ཕིར་
འཆི་བདག་ལ་ཡང་ག་ལ་འཇིགས་ཏྲེ་འཇིགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། ནགས་སུ་འགོ་བའམ་བུ་སོགས་དང་བྲལ་
བས་ནི་འཇིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་འཆི་བ་རྲེས་སུ་དན་པར་བསོམ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །རྣལ་
འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་རག་པར་ཕིན་ཅི་ལོག་སྤོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་སྟྲེ་རབ་བྱྲེད་པ་དང་པོའ་ི འགྲེལ་
པའོ།། ༈ །།གིས་པ་བདྲེ་བར་ཕིན་ཅི་ལོག་སྤོང་བའི་ཐབས་སུ་ལུས་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམ་པ་ལ། སྡུག་
བསྔལ་དུ་བསོམ་པ་དངོས་དང་། རབ་བྱྲེད་ཀི་དགོས་པ་བསྟན་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ། ལུས་རང་གི་མཚན་ིད་
ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། སིའི་མཚན་ིད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསྟན་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་
དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། འཕགས་པ་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་
རོག་པ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ལུས་ནི་དག་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཁོ་ནར་མཐོང་སྟྲེ། གང་གི་ཕིར་
ནང་གི་བདག་ིད་ཁམས་མ་སྙོམས་པའི་རྒྱུ་ཅན་གིས་ནད་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་དང་། ཕི་རོལ་བོང་བ་དང་དབྱིག་
པ་དང་སིག་སྦྲུལ་སོགས་ཀི་རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། ནད་ལ་སོགས་པའི་
རྲེན་དང་ཕད་ན་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པས་གགས་སུ་བསྣུན་པའི་ཕིར་དང་། ཇི་ཙམ་ཟས་གོས་ཀིས་བསངས་ཀང་
ངྲེས་པ་མྲེད་པས་བསྟྲེན་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ལ། ལུས་ལ་བརས་པ་སྤང་། ཧ་ཅང་ཆགས་པ་སྤང་
བ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། དྲེ་ལྟ་ན་ལུས་ནི་བསང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དགའི་ཕོགས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན།
དྲེ་ལྟ་ཡིན་མོད་ཀི་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ལུས་དྲེ་བསྲུང་བར་བྱ་དགོས་ཏྲེ། དགོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་
ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཡུན་རིང་དུ་འཚོ་བ་ནི། དྲེ་ལས་ིན་རྲེ་ཞིང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་
ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཆྲེན་པོ་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་རབ་བྱྲེད་དང་པོས་མི་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རག་པ་ིད་ཀི་གཏམ་གིས་སྲེམས་སོ་ཞིང་ལུས་དོན་མ་ཡིན་པ་འདྲེན་པ་འདིས་ཅི་བྱ་སྙམ་དུ་དྲེ་ལ་བརས་པ་ན།
དྲེ་སྤང་བའི་ཕིར། ལུས་ནི་དག་ལྟར་མཐོང་མོད་ཀི། །ཞྲེས་སོགས་སོས་སོ། །གིས་པ་ལ་ཆགས་པ་སྤོང་བ་
མདོར་བསྟན། བརལ་ལན་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་ལུས་བསྲུང་བྱ་ཡིན་ན་དྲེའི་
ཕིར། དྲེ་ལ་སྙིང་ྲེ་བར་བྱ་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། མི་རྣམས་ཀི་བཀྲྲེས་སྐོམ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཅུང་ཟད་
འབྱུང་བ་དྲེ་ནི་ལུས་ིད་ལ་སྲེ་ཞིང་། ཟས་སྐོམ་གིས་ཚིམ་པ་སོགས་བདྲེ་བ་གང་ཅུང་ཟད་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་
ནི་ཕིའི་རྲེན་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ན། དྲེའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གི་སྣོད་དུ་གྱུར་པའི་ཁོག་པ་འདི་ལ་ཁོད་
ཅི་སྟྲེ་གུས་ཤིང་རིམ་གོ་བྱྲེད། དྲེ་བས་ན་ཇི་ལྟར་གསོན་པ་དང་དགྲེ་བ་འཕྲེལ་ཞིང་ྲེས་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་
བ་དྲེ་ཙམ་དུ་རན་པ་ཙམ་གིས་དྲེ་བཙའ་བར་བྱའོ། །གིས་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྟོབས་ལྡན་དུ་བསྟན། བདྲེ་བ་
སྟོབས་ཆུང་བར་བསྟན་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་ལུས་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་ཡང་ཕིར་བཅོས་སུ་
ཡོད་པས་དྲེ་སྟོབས་ཆུང་ཞིང་བདྲེ་བ་ཕལ་ཆྲེ་བའི་ཕིར་གཅིག་ཏུ་དྲེ་ལ་མི་འཇིགས་སོ་ཞྲེ་ན། སྡུག་བསྔལ་ལ་
འཇིགས་པར་བྱ་དགོས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་ལྷ་སིན་གདིང་བ་འཇམ་པོ་ལ་འདུག་སྟྲེ་གཟུགས་ས་སོགས་
ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་སོད་པའི་བདྲེ་བ་མྱོང་བཞིན་པ་ན་སྦྲང་བུ་མཆུ་རིང་གིས་ཕུག་པས་བདྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་
རྩིས་གདབ་མྲེད་པར་སྡུག་བསྔལ་གིས་སོ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་མི་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེས་སྟོབས་
ལྡན་དུ་སྲེ་བ་ལྟར་བདྲེ་བ་ཤས་ཆྲེར་མི་འབྱུང་ན། དྲེ་ལྟར་བདྲེ་བས་ཟིལ་གིས་མནན་མི་ནུས་པའི་སྡུག་བསྔལ་
ཆྲེན་པོ་དྲེ་ཆུང་སྙམ་དུ་སྲེམས་པར་བྱྲེད་དམ་སྟྲེ་སྲེམས་པ་མི་རིགས་སོ། །བདྲེ་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཟིལ་
གིས་མནན་པ་དང་ཆུང་བ་ིད་ཀི་ཕིར། འཇིག་རྲེན་རྣམས་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་ཕོགས་ཤིང་སྡུག་
བསྔལ་ལ་འབྲོས་མོད་ཀི། སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་གི་ལུས་ལ་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་བདྲེ་བ་རྲེད་
དཀའ་སྟྲེ། བདྲེ་བའི་རྲེ་བས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ྲེ་བར་སོགས་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྲེས་
ན་སྲེ་བོ་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་ཅིང་མི་རག་པ་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བྲོས་སུ་ཟིན་ཀང་། སྡུག་བསྔལ་ནི་སྲེས་བུ་
ལ་གིབ་མ་རྲེས་སུ་སྙྲེགས་པ་དང་འད་བར་རྲེས་སུ་འབྲངས་ངོ་། །རྒྱུ་མཚན་འདིའི་ཕིར་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཏྲེ།
འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ནི་རག་ཏུ་ྲེ་བའི་ཕིར་དང་མི་ྲེ་བ་ཡང་འབད་པས་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་འདོད་པས་
རྲེད་པར་འགྱུར་གི། འདོད་པས་བདྲེ་བ་རྲེད་པ་ག་ལ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་གི་བདག་ིད་ཅན་གི་ལུས་ལ་བདྲེ་བ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་སྡུག་བསྔལ་འདོད་པས་སྙྲེད་པ་ལྟར་བདྲེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ནི་ཟས་
སྐོམ་སོགས་ཀི་རྲེན་གཞན་ལ་རག་ལས་པས་སོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་འཇིག་རྲེན་པ་ཁོད་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཤིན་ཏུ་དཀོན་
པའི་བདྲེ་ལ་གུས་ཤིང་། འདོད་པ་ཙམ་གིས་རང་དབང་དུ་རྲེད་ཅིང་མོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཅི་སྟྲེ་ཁོད་མི་
འཇིགས། གང་གིས་ན་བདྲེ་བ་ཤས་ཙམ་ལ་རྲེ་བས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་སིག་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད། དྲེ་བས་ན་
བདྲེ་བ་དཀོན་ཡང་འདོད་བྱ་ཡིན་པས་དོན་དུ་གྲེར་བ་ལྟར་ཡིད་འབྱུང་བར་བྱ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མོད་པ་ལ་ཡང་
འཇིགས་པར་རིགས་པས་དྲེའི་རྒྱུ་མི་དགྲེ་བ་སྤང་བར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་བདྲེ་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་
པས་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་སྤང་བར་བྱའོ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། བདྲེ་བར་གྱུར་པའི་ལོངས་སོད་ཀིས་རག་ཏུ་བསངས་པའི་
ལུས་ཤིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་རྲེས་ཀང་མྲེ་ལྲེས་ལོ་མ་གསར་པ་ལ་རྲེག་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་རོ་
མས་པར་འགྱུར་བས་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་པོའ་ི སྣོད་དུ་འགྱུར་བར་ངྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་བས་ན་ལུས་ལ་གུས་པ་དང་
དག་ལ་གུས་པ་དྲེ་གིས་ནི་མཚུངས་པར་སྣང་སྟྲེ། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་སྡུད་པར་གིས་ཀ་འད་བའི་ཕིར་
རོ། །གཞན་ཡང་ལུས་ནི་ཤིན་ཏུ་འགོར་ཞིང་ཡུན་རིང་པོར་བདྲེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ལོངས་སོད་ཀིས་བསངས་
པར་གྱུར་ཀང་བདྲེ་བའི་བདག་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རང་
བཞིན་ནི་རྲེན་གཞན་གིས་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་བྱ་རོག་གིས་ཁུ་བྱུག་གི་ཕྲུ་གུ་
བསངས་ཀང་བྱ་རོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་རིགས་ལ་སོགས་པ་སྲེམས་ཅན་གཞི་ཆྲེན་པོ་ལ་
རྲེག་པ་རྣམས་ནི་སྲེས་ནས་མ་ཤིའི་བར་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པར་སྣང་བས་ལུས་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་
བཞིན་ཡིན་པ་མི་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། འཁོར་དང་ལོངས་སོད་སོགས་གཞི་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སྲེམས་ཅན་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི། གཞན་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མི་བཟོད་པའི་ཕག་དོག་
དང་། རང་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་གཞན་གིས་གནོད་པར་དོགས་པ་སོགས་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་ལ། རིགས་
དམའ་ཞིང་ཟས་གོས་སོགས་ཀིས་ཕོངས་པའི་སྲེམས་ཅན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལ་བཀྲྲེས་སྐོམ་སོགས་ལུས་ལས་
སྲེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་ལུས་དང་སྲེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཀིས་འཇིག་རྲེན་འདི་ིན་
རྲེ་ིན་རྲེ་ཞིང་འཇོམས་པར་བྱྲེད་པས་རང་བཞིན་གིས་བདྲེ་བར་གྱུར་པ་འགའ་ཡང་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་སྡུག་
བསྔལ་གིས་ཡོད་མོད། དྲེ་ལྟ་ནའང་བདྲེ་བ་ཆྲེན་པོས་ཟིལ་གིས་མནན་པས་མི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་བ་ནི་ཆྲེན་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པོ་མྲེད་དྲེ། སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་རོག་པ་ལ་རག་ལས་ཏྲེ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་སྲེས་བུ་
འདི་བདག་ནི་གཏོང་བ་པོ་དང་ཕྱུག་པོའ་ི ཞྲེས་རོག་པར་བྱྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ལ་ཡིད་ཀི་བདྲེ་བ་འབྱུང་ལ། ལོངས་
སོད་འབྱོར་དུ་ཟིན་ཀང་གཞན་གིས་གནོད་པར་དོགས་པ་ན་ཡིད་མི་བདྲེ་སྲེ་བས། སྔར་གི་ཡིད་བདྲེ་དྲེ་ལྡོག་
པས་དྲེའི་ཕིར་བདྲེ་བ་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་གིས་ཀ་རོག་པ་ལ་རག་ལས་པས་རོག་པའི་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་།
སྡུག་བསྔལ་ནི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྲེ་གང་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་གི་མཐུ་འགོག་པར་བྱྲེད་པའི་རོག་པ་ནི་འགའ་ཡང་མྲེད་
དོ། །ཡང་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་ལོངས་སད་པའི་བདྲེ་བ་དང་། བདྲེ་བ་འབྱུང་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་རོག་པ་
གིས་ཀར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་སྲེས་པས་འཇོམས་པས་དྲེའི་དབང་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་དབང་པོའ་ི ཡུལ་ཡིད་
དུ་འོང་བ་ལ་ལོངས་སོད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གང་རུང་གཅིག་གིས་ཟིལ་གིས་མནན་པ་ན། བདྲེ་བ་དྲེ་ཐམས་ཅད་
རོག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འགགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་མྱོང་བར་འགྱུར་བས་སོ། །དྲེའི་ཕིར་ཀུན་ན་སྡུག་བསྔལ་
ལས་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་བདྲེ་བ་ཅི་ཡང་མྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་རྲེད་པ་དཀའ་ཡང་གནོད་པ་མི་
བྱྲེད་པའི་ཕིར་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། སྡུག་བསྔལ་ནི་མང་ཡང་གནོད་པ་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་མ་ཡིན་
ནོ་ཞྲེ་ན། བྱིས་པ་དང་གཞོན་ནུ་དར་ལ་བབ་པ་དང་རས་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དུས་འགོ་ཞིང་འཕྲེལ་བ་དྲེ་
ལྟ་དྲེ་ལྟར་ར་བ་དང་ན་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མདུན་ནས་མདུན་དུ་འཕྲེལ་ཞིང་། གཞོན་ནུ་ལ་སོགས་
པའི་བདྲེ་བ་རྣམས་རྒྱབ་ནས་རྒྱབ་ཏུ་འབྱོར་པ་དྲེའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་ནི་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། བདྲེ་བ་ནི་
ལུས་འདིའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལུས་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་
ཡིན་ཡང་བདྲེ་བའི་རྒྱུས་ཕིར་བཅོས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ལུས་ལ་སོ་བར་མི་བྱའོ་ཞྲེ་ན། འདི་ལ་ལུས་སྡུག་
བསྔལ་གི་རྒྱུ་མང་པོ་ནང་གི་བདག་ིད་ཁམས་མ་སྙོམས་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་ནད་རྣམས་དང་། ཕིའི་བདག་ིད་གང་
བ་སོགས་རྲེག་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་རྒྱུ་ཅན་གཞན་དང་གཞན་སྣང་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་སྙྲེད་དུ་བདྲེ་བའི་རྒྱུ་ནང་
དང་ཕིའི་རྒྱུ་ཅན་དག་ནི་སྣང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །བདྲེ་བའི་རྒྱུ་ཉུང་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་མང་བ་དྲེའི་ཕིར་བདྲེ་བའི་
རྒྱུ་ཡོད་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོ་བྱ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་རང་བཞིན་གིས་མྲེད་ན་
དྲེ་འཕྲེལ་བར་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་བདྲེ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་བའི་རྒྱུ་
ཟས་སྐོམ་སོགས་ཤས་ཆྲེར་སད་པ་ལས་མཐར་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་མཐོང་བས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བཞིན་པ་ཡི་བདྲེ་བ་ལ་དྲེ་ལས་བཟློག་པ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དྲེ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་གོང་ནས་གོང་དུ་
འཕྲེལ་བཞིན་པ་ལ་ནི་དྲེ་ལས་བཟློག་པ་བདྲེ་བ་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་ནི་མངོན་པར་འཕྲེལ་
བ་ན་ལུས་སྲེམས་ཤིན་ཏུ་གདུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་འཕྲེལ་བ་བཟློག་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་སྡུག་
བསྔལ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། བདྲེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བདྲེ་བ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་མས་ཆུང་བར་མ་ཟད་རྲེན་མས་
ཆུང་བ་ཡང་ཡིན་ཏྲེ། བདྲེ་བའི་རྒྱུ་གང་བ་དང་དོ་བའི་རྲེག་པ་སོགས་བསྟྲེན་པ་ན་མཐར་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བས་
རང་གི་རྲེན་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བདྲེ་བ་ལས་ལྡོག་པ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་མཐོང་གི སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ནི་
ཤས་ཆྲེར་སད་པ་ན་ཆྲེར་རྩུབ་པ་དང་དག་པའི་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་བསྲེད་པར་མཐོང་གི་ནམ་ཡང་བདྲེ་བ་
མི་བསྲེད་ལ། དྲེའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་ལ་རང་གི་རྲེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཟློག་པ་བདྲེ་བ་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །དྲེའི་ཕིར་རྒྱུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ིད་དུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ལྷ་
སིན་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་པའི་བརོད་པ་འདི་ཡོད་པ་ལས་ནི་བདྲེ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། འདུ་བྱྲེད་རྣམས་སྐད་ཅིག་
རྲེ་རྲེ་ལ་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ཡིན་པས་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ་འཆི་བ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་དུས་གསུམ་ལ་མི་འཁྲུལ་
བས་ཁོད་འཆི་བཞིན་དུ་སྔར་གི་དུས་སོང་ཞིང་ད་ལྟ་འགོ་བ་དང་མ་འོངས་པ་ནའང་འགོ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་
ནོ། །དྲེའི་ཕིར་དུས་གསུམ་ལ་ཁབ་པའི་འཆི་བས་འཆི་བཞིན་པ་ནི་བདྲེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
མི་རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་རག་ཏུ་ྲེ་བའི་ཕིར་ཡང་བདྲེ་བའི་འདུ་ཤྲེས་མི་རིགས་ཏྲེ། འདི་
ལྟར་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་བཀྲྲེས་སྐོམ་ཚ་གང་སོགས་ལུས་ལ་གནོད་པའི་རྒྱུ་རག་ཏུ་ྲེ་བར་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།
དུས་འཁོར་མོར་སྡུག་བསྔལ་གིས་གནོད་བཞིན་པ་ནི་བདྲེའོ་ཞྲེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་
རང་བཞིན་གིས་མྲེད་མོད། རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་པའི་སོ་ནས་ཡོད་ཅྲེ་ན། བདྲེ་སྡུག་ནི་ལུས་ལ་རག་ལས་ལ། ལུས་
ཀང་འབྱུང་བ་ལ་རག་ལས་ཤིང་། དྲེ་དག་རྲེ་རྲེ་ལ་ལུས་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པས་འབྱུང་བ་ཀུན་ཚོགས་པ་
ལས་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་གནོད་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་ས་ནི་རླུང་གི་
འགོས་རྒྱུག་པར་བྱྲེད་པ། རླུང་ནི་སའི་ཁམས་འཐོར་བར་བྱྲེད། ཆུ་ནི་མྲེའི་ཁམས་ལ་གནོད་པར་བྱྲེད། མྲེ་ཡང་
ཆུའི་ཁམས་སྐྲེམ་པར་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཡིན་ལ། འགལ་བ་
རྣམས་ཀང་ལུས་གཅིག་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་བདྲེའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཀུན་ཏུ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འབྱུང་བ་རྣམས་འགལ་ཡང་དྲེ་ཕིར་བཅོས་སུ་ཡོད་པས་དྲེ་ལས་བདྲེ་བར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། སྲེ་བུ་འདི་ན་བ་དང་ཚ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཕིར་འཆོས་པའི་རྒྱུ་ཡང་རག་ཏུ་ྲེ་བར་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་གི། གང་གི་ཚེ་གང་བས་ྲེན་ན་དོ་བའི་ནུས་པ་ཅན་གི་བགོ་བ་དང་གདིང་བ་ལ་སོགས་ལ་བརྲེན་ལ། ཚ་
བས་ྲེན་པ་ན་བསིལ་བའི་ནུས་པ་ཅན་ཙནྡན་སོགས་ལ་བརྲེན་ནོ། །དྲེ་བས་ན་གྲེན་པོ་བསྟྲེན་པས་སྡུག་
བསྔལ་ཕིར་བཅོས་ཏྲེ་ཆུང་དུ་སོང་བ་ཙམ་ལ་བདྲེ་བར་རོམ་པར་ཟད་པས་བརག་བཞིན་པ་སྟྲེ་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་
དུ་སོང་བ་ཙམ་ནི་བདྲེའོ་ཞྲེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་ན་ལྷ་སིན་བདྲེ་བར་ལ་འདུག་
གོ་ཞྲེས་སོགས་ཀི་ཐ་སྙད་མཐོང་བས་བདྲེ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ལུས་སྲེམས་ཀི་འབད་རྩོལ་མྲེད་པར་ལ་བ་ལ་
སོགས་པའི་སོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ས་སྟྲེང་ན་ཡོད་པ་མིན་ལ། འབད་རྩོལ་ཡང་ལུས་སྲེམས་སྡུག་བསྔལ་བའི་རྒྱུ་
ཡིན་པས་ལ་བ་སོགས་ཀི་ལས་བྱྲེད་བཞིན་པ་བདྲེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་
འཇིག་རྲེན་ན་དབང་པོའ་ི བདྲེ་བའི་དོན་གི་ཕིར་སིག་པའི་ལས་སད་པས་འདིའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱོང་
བའི་ཕིར་བདྲེ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་ལ་བརྐམ་པ་རྣམས་ནི་དབང་པོའ་ི བདྲེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀི་དོན་དུ་སིག་པ་སད་
པས་འདིར་བསད་པ་དང་བཅིང་བ་སོགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་དམྱལ་བ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་
བས་མཁས་པ་བདག་བདྲེ་བར་འདོད་པས། འཇིག་རྲེན་འདི་དང་གཞན་དུ་བདག་ིད་རག་ཏུ་སིག་པའི་རྒྱུ་ཅན་
གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྲུང་བར་བྱ་དགོས་པས། དྲེའི་ཕིར་བདྲེ་བའི་དོན་དུ་སིག་པ་སད་ནས་ངན་འགོ་ཡོད་ན་
བདྲེའོ་ཞྲེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འདི་ན་སྲེས་བུ་བདྲེ་བ་དོན་དུ་གྲེར་བ་རྣམས་ར་དང་གང་པོ་
སོགས་བཞོན་པ་རྣམས་ལ་ཞོན་པར་བྱྲེད་པར་དྲེ་དག་ལ་བདྲེ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། བཞོན་པ་དང་བཟའ་བཏུང་
སོགས་བདྲེ་བའི་རྒྱུན་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ལ་མི་རྣམས་ཀི་བདྲེ་བ་རག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཡུན་རིང་དུ་
བསྟྲེན་པ་ན་མཐར་སྡུག་བསྔལ་འཕྲེལ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར། དང་པོར་བཞོན་པ་སོགས་གང་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་
ངུ་ཙམ་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་མཐར་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་པོར་འཕྲེལ་བ་ག་ལ་ཡོད། དྲེ་བས་ན་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་
སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་འབྱུང་བས་བཞོན་པ་སོགས་ལ་བདྲེ་བ་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་ཕིར་བཅོས་ཀི་བདྲེ་བ་
ཡོད་དྲེ། དྲེ་མྲེད་ན་སྡུག་བསྔལ་ཕིར་མི་འཆོས་པ་ཞིག་ན། ཕིར་འཆོས་པར་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། གསྲེར་གི་
སྣོད་དང་སའི་སྣོད་དུ་སྐྱུག་པ་གིས་ཀ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་དུ་མཚུངས་ཀང་ཇི་ལྟར་ཕྱུག་པོ་འགའ་ཞིག་བདག་ིད་
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གསྲེར་གི་སྣོད་དུ་སྐྱུགས་ཤིང་། བྲན་མོ་སའི་སྣོད་དུ་སྐྱུགས་པར་མཐོང་བ་ན། བདག་ིད་ནི་དབང་ཐང་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའོ་སྙམ་དུ་དགའ་བདྲེ་བཞིན་དུ་བྱིས་པ་ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ཀང་ཚ་གང་སོགས་ཀི་སྡུག་
བསྔལ་ཕིར་བཅོས་པ་ཙམ་ལ་བདྲེ་བར་སྲེམས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་ཡོད་དྲེ། ཕག་པའི་ཁུར་ཁྲེར་བ་གཅིག་ནས་
གཅིག་ཏུ་སྤོ་བ་ན་བདྲེ་བའི་བོ་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་ཡང་བདྲེ་བ་མྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་གཡས་པས་ཡུན་རིང་
དུ་ཁུར་ཁྲེར་བས་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་པོ་འཕྲེལ་བས་སོ་བ་ན་གཡོན་པར་སྤོ་ལ། དྲེར་ཡང་དང་པོར་སྡུག་བསྔལ་
ཆུང་ངུ་བརྩམས་པས་སྔར་གི་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེར་སྲེས་ཤིང་འཕྲེལ་བ་ལྡོག་པ་ན་བདྲེ་བའི་བོ་སྲེ་བར་ཟད་ཀི། དང་
པོ་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་བརྩམས་པ་ལའང་བདྲེ་བ་ཅི་ཡོད། འང་ཞྲེས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་པོར་འགག་པ་ལའང་
བདྲེ་བ་ཅི་ཡོད། གང་གི་ཕིར་རྣམ་པར་དཔད་ན་བདྲེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་ཐུབ་པས་ཀཱ་
ཏྱའི་བུ་སྲེ་བ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་སྲེའོ། །འགག་པ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་འགག་གོ་ཞྲེས་སྲེ་འཇིག་དག་
སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཞྲེས་གསུངས་པའོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་སོ། །གལ་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ཀང་བདྲེ་
བ་ཤས་ཆྲེན་པོས་བསིབས་པས་མི་མཐོང་ངོ་ཞྲེ་ན། སོ་སོའ་ི སྲེ་བོས་སྡུག་བསྔལ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ཀང་
བདྲེ་བས་གཡོགས་པ་ལྟར་དུ་བྱས་པས་མི་མཐོང་བར་འདོད་ན། གང་གིས་སྡུག་བསྔལ་སིབ་པར་འགྱུར་བའི་
བདྲེ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཅུང་ཀང་མྲེད་ན་ཇི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བསིབས་པས་མི་མངོན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བདྲེ་བ་ཇི་ལྟར་
མྲེད་པར་ཡང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་ལུས་རང་བཞིན་གིས་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་ན་ྲེ་བར་བསྟན་པས་ཅི་བྱ་སྟྲེ།
ི་ཚན་དོའ ་ོ ཞྲེས་བསྟན་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་གཏི་མུག་གིས་
བསིབས་པས་བྱིས་པ་རྣམས་ཀིས་དྲེའི་རང་བཞིན་མི་རོགས་པས་ན་ཁོད་ལུས་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཅན་
ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ལ་བསྟན་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དྲེའི་རང་བཞིན་ལ་
གནས་བཞིན་དུ་གཏི་མུག་གིས་བསིབས་པས་མི་མཐོང་བ་དྲེས་ན། ཆྲེ་ཞྲེ་འདི་ནི་སིབ་པ་རྣམས་ཀི་མཆོག་སྟྲེ།
གང་འདི་མ་རིག་པའི་སིབ་པའོ་ཞྲེས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀིས་གཏི་མུག་སིབ་པ་ཀུན་གི་ཐ་མར་
གསུངས་སོ། །གིས་པ་ནི། ལུས་མི་རག་པ་ཡིན་ཡང་བདྲེ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། མི་རག་པ་ལ་ངྲེས་པར་གནོད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། ཡིད་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པའི་ཕིར། གང་ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་མཚན་ིད་ཀི་གནོད་པ་ཡོད་པ་དྲེ་ནི་བདྲེ་བ་
མིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་མི་རག་པ་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ལན་ཚྭའི་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འབྱུང་ཁུངས་སུ་ལྷུང་བ་ཐམས་ཅད་ལན་ཚྭ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་མི་རག་པ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་
པས་འདུ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གི་བདག་ིད་དོ། །གིས་པ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པ་ནི། དྲེ་
ལྟར་ན་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་འདིས་ནི་མདོ་ལས། སྲེ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །ར་བ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །སྡུག་པ་དང་བྲལ་བ་
སྡུག་བསྔལ་ལོ། །མི་སྡུག་པ་དང་ཕད་པ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །གང་འདོད་པ་བཙལ་དུ་མ་རྲེད་པ་དྲེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་
ལོ། །མདོར་ན་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞྲེས་གང་གསུངས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པས་
ཁམས་གསུམ་མཐའ་དག་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་གཏམ་གིས་གདུལ་བྱའི་སྲེ་བོ་
འཁོར་བའི་བཙོན་རའི་ཚོགས་ལ་སོ་བ་བསྲེད་ནས། དྲེར་ལྷུང་བའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པོའ་ི རྒྱུ་ཅན་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་གིས་སུ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་སངས་པ་ལ་རབ་ཏུ་འགོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་
ནོ། །དགོས་པ་དྲེ་ལྟ་བུའི་དབང་གིས། མི་རག་པ་ལ་ངྲེས་པར་གནོད། །གང་ལ་གནོད་ཡོད་དྲེ་བདྲེ་མིན། །དྲེ་ཕིར་
མི་རག་གང་ཡིན་པ། །ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེས་བྱར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པར་ཟད་ཀི། བྱིས་པའི་སྲེ་བོ་
མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་ཀིས་བོའ་ི མིག་བསིབས་པ་དག་གིས་རང་གི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པ་ཚད་མར་བྱས་ནས།
སྡུག་བསྔལ་ཕིར་བཅོས་པ་ཙམ་ལ་བདྲེ་བར་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ནི་འདིར་འགོག་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཀུན་རོབ་ལ་སྐུར་བ་
བཏབ་པར་འགྱུར་བས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གཅིག་པར་ཡང་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཅིང་ཐ་སྙད་ཙམ་
དུའང་ཡོད་པར་མ་འད་ན། ཕིན་ཅི་ལོག་པ་དང་མ་ལོག་པའི་ཁད་པར་ཇི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། བདྲེན་མོད་ཀི། འོན་
ཀང་གཞུང་དུ་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ལ་འཇུག་པའི་རིགས་པས་ལུས་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་
བཞིན་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། བདྲེ་བར་འཛིན་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ལ་ལྟོས་ནས་སྡུག་
བསྔལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་། བདྲེ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གཞན་གསུམ་
ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་གི་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་ཞུགས་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་རྲེས་སུ་
འབྲང་བའི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཚད་མར་བྱས་ནས་རྒྱུན་བརན་པ་རྣམས་ལ་རག་པ་དང་། ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་སྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་ཀི་ལུས་ལ་གཙང་བ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་བརྲེན་ནས་བཏགས་པའི་གང་
ཟག་ལ་བདག་ཅྲེས་ཐ་སྙད་བྱས་པ་རྣམས་ནི་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་བདྲེན་པར་གྲུབ་ལ། དྲེ་དག་ལ་ཡང་བཤད་པ་
དང་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ལ་འཇུག་པའི་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལ་ལྟོས་ནས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་ལ། མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྣམ་པར་
བཞག་གོ །ཡང་དག་པར་ན་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ཏྲེ། སྟོང་པ་ིད་ལ་རག་པ་དང་མི་
རག་པ་ལ་སོགས་གང་དུའང་དཔད་དུ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་སྐད་དུ་ཡང་དབུ་མའི་རྩ་བར། གལ་ཏྲེ་མི་རག་རག་
གོ་ཞྲེས། །དྲེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལོག་ཡིན་ན། །སྟོང་ལ་མི་རག་པ་ིད་ཅྲེས། །འཛིན་པ་ཇི་ལྟར་ལོག་མ་ཡིན། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བདྲེ་བར་འཛིན་པ་སྤོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་སྟྲེ་
རབ་བྱྲེད་གིས་པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།གསུམ་པ་གཙང་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་སྤང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་ལ། ལུས་
མི་གཙང་བར་བསོམ་པ་དངོས་དང་། སིའི་དོན་བསྡུ་བ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ། བུད་མྲེད་ཀི་ལུས་ལ་གཙང་བར་
ཞྲེན་པ་དགག་པ་དང་། ལུས་སི་གཙང་བར་ཞྲེན་པ་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ། ཡུལ་བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པ་
ཐུན་མོང་དུ་དགག ཡུལ་བུད་མྲེད་ཀི་སོན་བསྟན། ཡུལ་ཅན་ཆགས་པའི་སོན་བསྟན་པ་གསུམ་གི་དང་པོ་ལ།
བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པ་ཐུན་མོང་དུ་དགག གཟུགས་མཛེས་ལ་ཆགས་པ་ཁད་པར་དུ་དགག བུད་མྲེད་ཀི་སོན་
བསྟན་པ་གསུམ་གི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་འདུ་བྱྲེད་སྡུག་བསྔལ་གི་བདག་ིད་ཡིན་མོད། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡུལ་ཡིད་
དུ་འོང་བ་སོད་པའི་རོས་ཚིམ་པ་བདྲེ་བར་འགྱུར་བས། དྲེའི་ཕིར་ན་ཚོད་དང་པོ་ལ་ཡུལ་ྲེ་བར་ལོངས་སོད།
བར་དུ་ནོར་བསག ཐ་མར་ཆོས་བསྟྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཚད་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་ན། ན་ཚོད་དང་
པོ་ལ་འདི་ཟད་པར་ཐོབ་པར་བྱས་ནས་བདྲེ་བར་སྲིད་པ་ཞིག་ན། ཡུན་ཤིན་ཏུ་རིང་པོར་ལོངས་སོད་ཀང་འདོད་
པའི་ཡུལ་ལ་མུར་ཐུག་ཅིང་ཟད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བྱིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་ཡུལ་སད་ཀང་
ད་དུང་ཡུལ་ལ་སྲྲེད་པ་མ་ལོག་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་སན་པ་ངན་པ་ནད་ཀི་མཚན་ིད་མི་ཤྲེས་པས་ནད་ཟད་
པའི་དོན་དུ་འབད་ཀང་ནད་མཐར་དབྱུང་མི་ནུས་པས་ལུས་ཀི་གསོ་སད་དོན་མྲེད་པ་ལྟར་ཁོད་ཀང་ཡུལ་ཟད་
པར་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཡུལ་ལ་བསྟྲེན་པའི་ངལ་བ་འབྲས་བུ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཆུས་ངོམས་པ་ན་
སྐོམ་པ་མྲེད་པ་ལྟར་འདོད་པས་ཚིམ་པ་ན་སྲྲེད་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་བསྟྲེན་པའི་འདོད་པའི་
སྲྲེད་པ་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་ཡུལ་དམན་པས་ཟ་བ་བསྟྲེན་ཅིང་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་
སའི་སྲྲེད་པ་ལྡོག་པ་མྲེད་ཅིང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ། འདོད་པའི་ཡུལ་བསྟྲེན་བཞིན་པའི་མི་
རྣམས་ལའང་འདོད་པའི་རྲེ་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་ཞིང་མི་ལྡོག་པ་ཡང་དྲེ་བཞིན་ཏྲེ། འདོད་པ་བསྟྲེན་པས་ནི་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རིགས་མཐུན་གི་ས་བོན་གསོས་བཏབ་ནས་འདོད་པ་སྟོབས་ལྡན་སྲེད་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །དྲེ་བས་ན་སྐད་ཅིག་
རྲེ་རྲེ་ཞིང་འཕྲེལ་བའི་ཤུགས་ཅན་འདོད་པས་གཡྲེངས་པའི་མི་ལ་ཚིམ་པ་ག་ལ་ཡོད། གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་
གོང་གི་ྲེ་བར་བསྟན་པ་འདིས་བུད་མྲེད་ཐུན་མོང་བ་ལས་ཆགས་པ་བཟློག་ནུས་ཀང་། བུད་མྲེད་ཤིན་ཏུ་
གཟུགས་བཟང་མོ་ཅན་དག་ལ་ཆགས་པ་ཇི་ལྟར་བཟློག་ཅྲེ་ན། བུད་མྲེད་ཀུན་གི་མི་གཙང་བའི་ཕོགས་རང་གི་
ངང་གིས་དི་ང་ཞིང་རག་ཏུ་འཛག་པ་ལུས་ཀི་གོང་ཁྲེར་གི་མི་གཙང་བའི་གཏོར་ཁུང་དུ་གྱུར་པ། བཤང་ཁང་ལྟར་
སྲེ་བོ་མང་པོས་བླུགས་པའི་མི་གཙང་བ་ནོད་པར་ལུས་ཀི་སྦུབས་ཀི་ར་ཐ་ཆད་ཤིན་ཏུ་ཆྲེན་པོ། དྲེའི་རང་བཞིན་
ཡོངས་སུ་རོག་པ་པོ་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྒྱུ་གིས་སུ་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་བྱིས་
པ་རང་གི་སྲེམས་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་གཏོགས་པ་འཁིག་པའི་རྲེག་པ་ལ་ཐ་དད་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་། དྲེའི་
གཟུགས་ནི་ལྟ་བའི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཁི་དང་བྱ་རོག་སོགས་གཞན་གིས་ཀང་ལོངས་སོད་ཅིང་། དངོས་པོ་
ཐུན་མོང་བ་ལ་ཞྲེན་པ་བསྲེད་པ་མི་རིགས་པས། བུད་མྲེད་ཀི་ཁོག་པ་ལ་རྐམ་པ་ཁོད་ལ་མོ་མཆོག་གིས་ཡོན་
ཏན་ལྷག་པོ་ཅི་ཤིག་སྲེད་སྨྲོས་ཤིག དྲེའི་ཕིར་བུད་མྲེད་མཆོག་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པར་མི་བྱའོ། །གཞན་ཡང་
བུད་མྲེད་མཆོག་ནི་བླུན་པོའ་ི འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཡིན་ན་དྲེ་ལས་གཞན་ལ་འདོད་ཆགས་སྲེ་བར་མི་
རིགས་ན། གཟུགས་ངན་མ་ལ་ཡང་ཆགས་པ་སྲེ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་སྲེས་བུ་གང་ལ་བུད་མྲེད་
གང་ཞིག་གཟུགས་ངན་ཡང་རང་གི་ཡིད་དུ་འོང་བར་གྱུར་པ་དྲེ་ཡིས་འཚེངས་པར་རོམ་ཞིང་ཆགས་པ་འགྱུར་
གི་གཟུགས་བཟང་བ་ིད་འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁི་དང་བོང་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལའང་རང་རང་
གི་མོ་ལ་ཆགས་པ་ཐུན་མོང་དུ་སྲེ་བས་སོ། །དྲེ་བས་ན་གཏི་མུག་ཁོ་ན་འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་བོ་གོས་
ངན་པ་ཁོད་རྒྱུ་ཅིས་ན་བུད་མྲེད་གཟུགས་བཟང་ཁོ་ན་ལ་ཆགས། གལ་ཏྲེ་བུ་མོ་ཡན་ལག་ཀུན་མཛེས་པ་ནི་རྲེད་
པར་དཀའ་བས་དྲེ་ལ་ཆགས་པར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། ཁོད་ལ་ཡན་ལག་ཀུན་མཛེས་པའི་བུ་མོ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་
སྔར་ཁོད་ལ་མ་སོང་གོང་དུ་སྲེས་པ་ཀུན་གི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཏྲེ། བུ་མོ་རྣམས་ནི་ཁོ་ཡི་དོན་དུ་ཡིན་པས་ཁོ་
ལའང་ངྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ལམ་པོ་ཆྲེའི་ཟོང་བཞིན་ནོ། །ཀུན་གི་ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་རྲེད་
པས་ཁོད་ལ་ངོ་མཚར་ཇི་ལྟར་ཡང་ནི་འགྱུར་ཏྲེ་ངོ་མཚར་ཅི་ཡོད། གང་གིས་ན་དྲེ་ལ་ཡ་མཚན་དུ་བཟུང་བས་
ཆགས་པར་བྱྲེད། གལ་ཏྲེ་བུད་མྲེད་ཐམས་ཅད་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཡང་གང་ལ་སོད་ལམ་མཛེས་པ་དང་།
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རང་བཞིན་དང་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ལ་ཆགས་པར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་
སྡུག་པ་དྲེ་འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་དང་། བཟློག་པ་སོན་དང་ལྡན་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ལས་བཟློག་པ་ཞྲེ་སང་གི་རྒྱུར་
མཐོང་བ་ན། འོ་ན་ནི་བུད་མྲེད་མཆོག་འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སོན་ཡོན་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་
པར་གནས་པ་མྲེད་པས་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཡང་སྔ་ཕི་རིམ་ཅན་དུ་གིས་ཆར་འབྱུང་བ་མཐོང་བས་སོ། །དྲེ་བས་ན་
སྔ་མ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའམ། ཕི་མ་ཅིག་ཤོས་སོན་དང་ལྡན་པ་གིས་ལས་ནི་གང་ཞིག་བདྲེན་པར་འགྱུར།
དྲེས་ན་སོན་ཡོན་གང་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་མྲེད་པས་དྲེ་དག་གི་སོ་ནས་ཆགས་སང་གང་ཡང་འཇུག་
པ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་མྲེད་པ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་གི།
རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕིར་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཆགས་སོ་ཞྲེ་ན། འདོད་པས་ཟིལ་གིས་མནན་ཅིང་ཁྲེལ་
ངོ་ཚ་དང་བྲལ་བའི་བླུན་པོ་རྣམས་ཀི་འདོད་ཆགས་ནི་བུད་མྲེད་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་མི་སྲེའི་ཡོན་
ཏན་ཡོད་མྲེད་ཀུན་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པར་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕི་རོལ་གི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་གཏི་མུག་ཕལ་ཆྲེ་བ་
ལས་སྲེ་བས་སོ། །དྲེ་བས་ན་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་མྲེད་པར་འཇུག་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀི་འདོད་
ཆགས་ལྡོག་པ་རྒྱུ་དགག་པ་ལ་ལྟོས་པ་ལས་ག་ལ་ཞིག་ཡིན། དྲེའི་ཕིར་བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པ་ཡོན་ཏན་དང་
ལྡན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མི་རིགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་བུད་མྲེད་ནི་སྲེས་པ་ཤི་བའི་རྲེས་སུ་ལྲེབ་པར་ནུས་
པས། ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ་དང་འབྲྲེལ་བའི་བུད་མྲེད་བསྟྲེན་པར་འོས་སོ་ཞྲེ་ན། བུད་མྲེད་ནི་ཇི་སྲིད་དུ་རྲེན་འགའ་
དང་བྲལ་བས་སྲེས་པ་གཞན་གི་ངོ་ཤྲེས་པར་མ་གྱུར་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་བུད་མྲེད་དྲེ་ནི་སྲེས་པ་ཁོ་ལ་སྡུག་ཅིང་མངོན་
པར་དགའི། གང་ཚེ་སྲེས་པ་གཞན་གི་རོ་མྱངས་པ་དྲེའི་ཚེ་ནི་ཁོད་གཅིག་པུ་ལ་མི་དགའ་སྟྲེ། དྲེའི་ཕིར་ནད་
ངན་དང་མཚུངས་པར་རག་ཏུ་སྲེས་པ་གཞན་གི་རྲེན་ལས་བསྲུང་བར་བྱ་དགོས་པའི་བུད་མྲེད་ལ་ནི་ཡིད་བརན་
པར་མི་བྱ་སྟྲེ། འཁྲུགས་པའི་རྲེན་ྲེ་བར་གྱུར་ན་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་བརྲེན་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ལ་སོན་
དངོས་དང་། བུད་མྲེད་བདྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དགག དྲེ་ལ་ཕག་དོག་དང་ཆགས་པ་མི་རིགས་པར་བསྟན་པ་
གསུམ་གི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས། ལང་ཚོ་ལ་བབ་པའི་ན་ཚོད་དང་པོ་ལ་འདོད་པ་
བསྟྲེན་པར་བསྟན་ལ། བསྟན་བཅོས་བཞིན་བྱྲེད་པ་ཡང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་བྱྲེད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རང་
གཞན་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་སོར་བར་བྱྲེད་པ་འདོད་པའི་དུག་གིས་མྱོས་པ་དག་གིས་སར་བའི་ཚིག་ལ་མཁས་པ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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སུ་ཞིག་ཚད་མར་བྱྲེད། འདི་ལྟར་ཆགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་དར་མར་རང་གི་འདོད་པ་སོད་པའི་གདུང་བ་བྱས་པ་
གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་། རན་པོའ་ི གནས་སྐབས་སུ་དན་པ་ཙམ་གིས་
མི་འདོད་ཅིང་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན། ཇི་ལྟར་གོལ་བ་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་འདོད་ཆགས་ཀི་སོད་པ་དྲེ་ལ་
ཤིན་ཏུ་སད་ཅིང་གདུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ་འགྱུར་བ་ཁོ་ནའོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་བུད་མྲེད་ཀི་བདྲེ་བ་ནི་འདོད་
པའི་ཁམས་ལ་བདྲེ་བའི་མཆོག་ཡིན་ལ། དྲེའི་རྒྱུ་ནི་བུད་མྲེད་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕིར་བུད་མྲེད་ཡོངས་སུ་བཟུང་
བར་བྱའོ་ཞྲེ་ན། འདོད་ཆགས་ཀི་བདྲེ་བ་ནི་ཡང་དག་པར་བདྲེ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བོས་བདྲེ་བར་སོ་
བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་མ་ཆགས་པ་ལ་བུད་མྲེད་དང་ཕད་པའི་བདྲེ་བ་མྲེད་ཅིང་། འདོད་
ཆགས་དྲེ་ཡང་ཆགས་ཡུལ་ཡང་དག་པར་འདོད་བྱའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལ་དྲེར་ཞྲེན་ནས་འཇུག་པས། དངོས་
པོའ་ི གནས་ལུགས་ལ་རོངས་པའི་བླུན་པོ་མིན་པ་ལ་མི་འབྱུང་ལ། བླུན་པོ་གང་ཡིད་རག་ཏུ་གནས་ལུགས་ལ་
ཕིར་ཕོགས་པ་དྲེ་ཡིས་ཡང་དག་པའི་བདྲེ་བ་ཅི་འད་ཞིག་རིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པ་ཙམ་མ་
གཏོགས་པ་བདྲེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་རིག་པ་མྲེད་དོ། །གཞན་ཡང་ལོངས་སད་པའི་དོན་དུ་བུད་མྲེད་ཡོངས་སུ་
འཛིན་ཡང་སྲེས་པ་གཞན་ལ་སྲེར་སྣ་མྲེད་པའི་སོ་ནས་བྱ་བར་རིགས་ཀི། བུད་མྲེད་འདི་ནི་ངའི་ཡིན་གི་གཞན་
གི་མ་ཡིན་ཞྲེས་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཅིང་རང་མི་སོད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་སྲེས་པ་གཞན་ལ་ཕག་དོག་བྱྲེད་
པ་འདི་ཀོ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཏྲེ། འདོད་ལྡན་ཁོད་ལ་ལོངས་སོད་ཀི་ཆྲེད་དུ་བུད་མྲེད་ལ་རག་ཏུ་གུས་ཤིང་ཞྲེན་པ་
བཞིན་དུ་རག་པར་ནི་མོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕད་ཅིང་ལོངས་སོད་པའི་མཐུ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་ཆགས་ཅན་
རྣམས་ཀང་ཡུད་ཙམ་ལོངས་སོད་པས་དུབ་སྟྲེ་ཆགས་བྲལ་ལྟར་བུད་མྲེད་གཏོང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འདོད་
ཆགས་ལ་བདྲེ་བ་ཡིན་ཞྲེས་འཇིག་རྲེན་ན་གགས་ལ། དྲེ་ཡང་བུད་མྲེད་མྲེད་པར་མི་འབྱུང་བས་བདྲེ་བའི་དོན་དུ་
བུད་མྲེད་བསྟྲེན་པར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། འདོད་ཆགས་ནི་བདྲེ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་འཇོམས་པའི་ཐབས་སུ་བུད་མྲེད་
བསྟྲེན་པས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་རང་བཞིན་གིས་བདྲེ་བ་ཡིན་ན། དྲེ་འཇོམས་པའི་ཐབས་སུ་བུད་མྲེད་
བསྟྲེན་པ་དག་གིས་དགོས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བདྲེ་བ་དོར་བྱ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཇི་ལྟར་བུར་ཡང་མ་མཐོང་བས་
སོ། །གལ་ཏྲེ་བུད་མྲེད་དང་ལྷན་ཅིག་སོར་བ་ལས་བདྲེ་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར་བདྲེ་བ་གཞན་བུད་མྲེད་ལས་སྲེས་པ་
ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་བུད་མྲེད་དང་སོར་བ་བདྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཆགས་བཅས་དང་ཆགས་བྲལ་ཐམས་ཅད་ལ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཁད་པར་མྲེད་པར་འདོད་ཆགས་ཀི་བདྲེ་བ་སྲེ་དགོས་ན་དྲེ་ལྟ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་
ཡིན་ཡང་བསབ་པ་ལ་གུས་པ་དག་ལ་བུད་མྲེད་ཀིས་བཙན་ཐབས་སུ་སར་བ་ན་བདྲེ་བ་མི་སྲེ་ཞིང་ཡིད་གདུང་
བར་འགྱུར་བས་སོ། །དྲེ་བས་ན་སྲེས་བུ་བུད་མྲེད་དང་ལྷན་ཅིག་སོར་བ་ན་ཡང་བདྲེ་བ་དྲེ་ནི་དབང་པོ་གིས་
སོར་བ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པའི་ཀུན་རོག་དང་བཅས་པ་ལས་སྲེ་བར་
འགྱུར་ན། དྲེའི་རྒྱུ་མཛའ་མོ་བསྟྲེན་པ་ིད་ཁོ་ན་ཡིན་ཞྲེས་བླུན་པོ་མིན་པ་གཞན་མཁས་པ་སུ་ཞིག་འཛིན་པར་
བྱྲེད་དྲེ། བླུན་པོ་ཁོ་ན་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་དྲེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སད་པ་ཡིན་ན་ཆགས་ཅན་
རྣམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཅིའི་ཕིར་སོད། དྲེ་བས་ན་འདོད་ཆགས་བདྲེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདོད་ལྡན་འདོད་ཆགས་
སོད་པ་ནི་བདྲེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་མ་ཡིན་གི། འདོད་ཆགས་ཀི་དུག་གིས་བོ་གོས་ཀི་མིག་ལྡོངས་པས་
འདོད་པའི་སོན་མི་མཐོང་བས་ཡིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་གཡན་པ་ཚབས་ཆྲེན་པོས་ཐྲེབས་པའི་མཛེ་བོ་དག གཡན་པ་
འཕྲུག་པའི་ྲེས་པ་མྲེད་པ་ལ་འབར་བ་དང་པགས་པ་བཤུས་པ་དང་ཁག་དང་ཆུ་སྲེར་འཛག་པའི་ྲེས་པ་མི་
མཐོང་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཕྲུག་ཅིང་དྲེ་ལས་མི་ལྡོག་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་འདོད་ཆགས་ཀི་གཡན་པ་
དང་བྲལ་བའི་འཕགས་པ་ཆགས་བྲལ་རྣམས་ལ་ཆགས་ཅན་རྣམས་གཡན་པ་ཚབས་ཆྲེན་པོས་ཐྲེབས་པའི་མཛེ་
ཅན་ལྟར་ཆགས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནར་སྣང་གི་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་མི་སྣང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་འདོད་པ་
མི་གཙང་བ་ཡིན་ཡང་ཆགས་ཅན་འདོད་པ་ྲེ་བར་སོད་པར་འདོད་པ་དག་བུད་མྲེད་དང་ཕད་པའི་ཚེ་དྲེས་མགོ་
བོར་རིང་པས་བསྣུན་པ་དང་མཆིལ་མ་འཐོར་བ་སོགས་ཀི་བརས་པ་བཟོད་པར་བྱྲེད་ཀང་། སར་དྲེ་ལ་བསྟོད་
སའི་ཚིག་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་གི་གཡོ་བ་དྲེ་བདྲེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེར་ན་མགོན་མྲེད་ཅིང་བཀྲྲེས་པ་དང་
སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ྲེན་ཅིང་ཕོངས་པ་རྣམས་ལ་མུ་གྲེའི་ཚེ་ནོར་ཅན་དག་ལ་ཆྲེས་ཕོངས་པའི་ལུས་ངག་
གི་གཡོ་བ་སྟོན་ཅིང་། ཕྱུག་པོ་བརྩྲེ་བ་མྲེད་པ་དག་གིས་ལན་བརྒྱར་བརས་སུ་ཟིན་ཀང་འདི་དག་གིས་བདག་
ཅག་ལ་ཕིས་ཅུང་ཟད་ཅིག་སྟྲེར་རམ་སྙམ་ནས་བརས་པའི་གནས་དྲེ་དག་དང་དུ་ལྲེན་པའི་ལུས་ངག་གི་གཡོ་
བག་དང་། ཆགས་ཅན་ཀུན་འདོད་པ་ྲེ་བར་སོད་པར་འདོད་པས་བུད་མྲེད་དང་ཕད་པའི་ཚེ་བུད་མྲེད་ཀི་བརས་
ཐབས་བཟོད་པའི་ལུས་ངག་གི་གཡོ་བག་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་དྲེ་དང་འད་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་འཕགས་པ་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀིས་དྲེ་ལྟ་བུའི་གཡོ་བག་མཐོང་ན་ཤིན་ཏུ་འཛེམ་ཞིང་ངོ་ཚ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གི་བདྲེ་བར་མི་སྲེམས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། བུད་མྲེད་ཀི་བདྲེ་བའི་ཆྲེད་དུ་སྲེས་པ་གཞན་ལ་ཕག་དོག་བྱྲེད་པ་
དྲེའི་ཕིར་བུད་མྲེད་ཀི་བདྲེ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་དྲེ་གཞན་གིས་སད་པ་ལ་ཕག་དོག་སྲེ་བས་ཏྲེ་བདྲེ་བའི་རྒྱུར་
མ་ངྲེས་ཏྲེ་ནོར་གིས་དྲེགས་པ་ཡིས་ནི་ཕྱུག་པོ་ཁ་ཅིག་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་དམན་པ་བཤང་ཁང་ལ་ཡང་ཆགས་ནས་
དྲེར་གཞན་འཇུག་པ་ལ་ཕག་དོག་སྲེ་བར་མཐོང་བས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བུད་མྲེད་ལ་ལ་ལ་ཆགས་པའི་སྲེས་བུ་
འགའ་ཞིག་བུད་མྲེད་ཀི་དོན་དུ་སྲེས་པ་འགའ་ལ་ཕག་དོག་བྱྲེད་པ་ཡང་དྲེ་དང་འད་བས་ཕག་དོག་ཡོད་པས་བདྲེ་
བ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བུད་མྲེད་ཀི་ལུས་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཡང་དྲེ་ལས་བདྲེ་བ་འབྱུང་
བས་ཆགས་པར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེར་ན་མི་གཙང་བ་ལ་རོག་པས་བརིས་པ་ན་དྲེའི་རང་བཞིན་མུན་པས་
བསིབས་ནས་མ་མཐོང་བས་གཏི་མུག་འབྱུང་ཞིང་། དི་ང་བས་གནོད་པས་ཁོ་བ་འབྱུང་བར་རིགས་ཀི། རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་ནི་འབྱུང་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ། བུད་མྲེད་ཀི་ལུས་མི་གཙང་བ་ལ་ཡང་དྲེའི་
རང་བཞིན་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་ཕིར་བཅོས་ཀིས་བཀབ་པས་མ་ཤྲེས་པའི་ཕིར་གཏི་མུག་དང་དི་ང་བ་ིད་ཀིས་
ཁོ་བ་འབྱུང་བར་རིགས་ཀི། འདོད་ཆགས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རིགས་ཏྲེ། མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། བུད་མྲེད་ཀི་ལུས་ཡང་དག་པར་མི་གཙང་བ་ཡིན་མོད། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་འཇིག་རྲེན་ན་
སོན་ཅན་དུ་མ་གགས་པའི་ཕིར་སད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཇི་སྐད་དུ། གཞན་ལས་བྲམ་ཟྲེ་རྣམས་གཙང་
སྟྲེ། །བུད་མྲེད་རྣམས་ནི་ཀུན་ནས་གཙང་། །ཞྲེས་གགས་པས་སོ་ཞྲེ་ན། བུད་མྲེད་ཀི་ལུས་སོན་ཅན་དུ་འཇིག་
རྲེན་ན་མ་གགས་པ་ནི་དྲེའི་རང་བཞིན་མི་རྣམས་ཀིས་མ་རོགས་པར་ཟད་ཀི། ལུས་ལས་བྱུང་བའི་མི་གཙང་
བས་སུན་ཕྱུང་བའི་སྣོད་ཀང་ཤིན་ཏུ་སད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་གང་ལས་མི་གཙང་བ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་
བར་འགྱུར་བའི་ལུས་དྲེ་ནི་སད་པར་སྲེམས་རྣལ་དུ་གནས་པ་སུ་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་ཅིས་མི་སྲེམས། དྲེའི་ཕིར་བུད་
མྲེད་ཀི་ལུས་སད་བྱ་མ་ཡིན་ཞྲེས་བྱ་བར་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བུད་མྲེད་ཀི་ལུས་ལ་གཙང་བ་ཡོད་དྲེ། སྲེས་
བུ་རྣམས་དྲེ་ལ་གཙང་བར་ཆགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། མྲེ་ཏོག་དང་དི་དང་གོས་དང་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་
དངོས་པོ་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་ལུས་དང་ཕད་པས་མི་གཙང་བར་འགྱུར་ལ། དྲེའི་ཕིར་གང་དང་ཕད་པས་དངོས་
པོ་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་མ་གང་དུ་དམིགས་པར་འགྱུར་བའི་ལུས་དྲེ་ལ་གཙང་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བོ་ལྡན་མི་ནི་
སུ་ཞིག་སྨྲ་བར་བྱྲེད་དྲེ་སུ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ལུས་ལ་གཙང་བ་མྲེད་ན་དྲེས་དྲེགས་པར་མི་འགྱུར་བ་ལས་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དྲེས་དྲེགས་པའི་ཕིར་གཙང་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། སྲེ་བཞིན་པ་གང་ཞིག་དང་པོ་མའི་མངལ་དུ་ཕོ་བ་དང་ལོང་ཀ་
གིས་ཀི་བར་བཤང་ཁང་དང་འད་བའི་ནང་ན་འདུག་ཅིང་། བཤང་བའི་ིང་ཁུས་གནས་པར་བྱས་པས་དྲེ་མྲེད་
པར་ནི་མི་གནས་པའི་མི་གཙང་བའི་སྲིན་བུ་ལྟ་བུ་དྲེ་ལ་གཏི་མུག་གི་དབང་གིས་ང་གཙང་ངོ་སྙམ་དུ་དྲེགས་པ་
སྲེ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྲུས་ལ་སོགས་པས་ལུས་ལ་མི་གཙང་བ་སྤོང་བའི་ཕིར་ལུས་ལ་གཙང་བ་
ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། བསང་གཏོར་དང་ཁྲུས་ལ་སོགས་པ་ཐབས་གང་གིས་ཀང་ལུས་ཀི་ནང་ཕུགས་གཙང་ཞིང་བཀྲུ་
བར་མི་ནུས་ན། གང་གིས་ན་ལུས་མི་གཙང་བའི་བདག་ིད་གཙང་བར་བྱ་བའི་འབད་པར་བྱྲེད། ཁྲེད་ནི་ནང་གི་
ལུས་མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་གཙང་བའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་འབད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་ལུས་ལས་བྱུང་བའི་ཕི་རོལ་
གི་མི་གཙང་བ་ལ་འབད་པ་ཇི་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་ལའང་གཙང་བའི་ཕིར་འབད་པར་རིགས་སོ། །ཅི་སྟྲེ་དྲེ་ནི་མི་
གཙང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་གཙང་བར་མི་ནུས་ཤྲེ་ན། དྲེ་ནི་ནང་གི་ལུས་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །གལ་
ཏྲེ་བུད་མྲེད་ཀི་ལུས་གཅིན་ཅན་ཡིན་ཡང་དང་སྲོང་དཀའ་ཐུབ་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་སྤོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་
མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་གིས་བུད་མྲེད་གཅིན་ཅན་ཡིན་ཡང་མི་སྤོང་བ་ནི་རང་དང་དྲེ་གིས་ཀ་གཅིན་ཅན་དུ་
འད་བའི་ཕིར་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་གལ་ཏྲེ་མཛེ་ཅན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་
དྲེ་ལྟར་གཅིན་ཅན་ཡང་མི་ཀུན་ལ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་པར་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མཛེ་ཅན་མཛེ་
མྲེད་པ་གཞན་གིས་སྤོང་བ་ཇི་བཞིན་དུ་གཅིན་ཅན་དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་མི་གཞན་ཀུན་གིས་སྤོང་བར་འགྱུར་ན་གཅིན་
ཅན་ཀུན་ལ་མཚུངས་པའི་ཕིར་གང་ཞིག་གང་གིས་སྤོང་བར་བྱྲེད། གལ་ཏྲེ་བུད་མྲེད་ཀི་ལུས་དི་ང་བ་སོགས་མི་
གཙང་བ་ཡིན་ཡང་དི་ཞིམ་པས་བསོས་པ་ལ་སོགས་པས་སྲེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེར་ན་སྣ་ཆད་དྲེ་ཡན་
ལག་མས་པ་འགའ་ཞིག་སྣའི་ཚབ་སྣ་བརན་ཙམ་བསྲྲེལ་བས་བདག་ིད་ཡན་ལག་ཚང་བར་རོམ་ཞིང་དགའ་
བ་འགྱུར་བ་ལྟར། བྱིས་པ་འདོད་པས་བརྐམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ཀང་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་མ་མཐོང་བ་ན་
མི་གཙང་བ་ཕིར་འཆོས་པའི་མྲེ་ཏོག་དང་དི་ལ་སོགས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ནས་ཕིར་འཆོས་པ་དྲེ་དག་གི་སོ་
ནས་རང་དང་གཞན་གི་ལུས་གཙང་བར་སྲེམས་ཤིང་འདོད་དོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེ་ཏོག་དང་དི་ལ་སོགས་པ་ནི་ངྲེས་
པར་འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་གིས་སྲེས་བུ་ལ་འདོད་ཆགས་བསྲེད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། ལུས་གང་དུ་
འཕགས་པ་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྲེ་བ་དྲེ་རང་བཞིན་གིས་གཙང་བ་ཞྲེས་བྱ་བར་མི་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རིགས་ཏྲེ་རང་བཞིན་གིས་གཙང་བ་ནི་ཡིད་འབྱུང་བསྲེད་བྱྲེད་དུ་མི་རིགས་སོ། །ངྲེས་པར་ཏྲེ་རང་བཞིན་གིས་
འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་དྲེ་གང་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གཙང་བར་འདོད་པ་མྲེ་ཏོག་ལ་
སོགས་པའང་མས་པ་ན་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་། རྣལ་འབྱོར་པ་འགའ་ཞིག་དྲེ་དག་ལ་ཡང་ཆགས་པ་དང་
བྲལ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་གང་དུ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནི་མི་གཙང་བའོ་
ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ན་ལུས་མི་གཙང་བ་ཡིན་ལ། ཇི་ལྟར་མི་རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་
དྲེ་ལྟར་ནི་བཤད་ཟིན་ཅིང་། བདག་མྲེད་པ་སྟོན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་དག་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བཞི་ཡིན་
ནོ། །བཞི་པོ་འདི་དག་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་སྲིད་དམ་འོན་ཏྲེ་མ་ཡིན་ཞྲེ་ན། གང་འདུས་བྱས་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་པར་
འབྱུང་བ་དྲེ་ནི་མི་རག་པ་ཡིན་ཏྲེ་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གང་མི་རག་པ་དྲེ་ནི་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཏྲེ་སོ་བ་
བསྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་མི་གཙང་བ་དྲེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་ཏྲེ་གནོད་པར་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཡང་
སྡུག་བསྔལ་བ་དྲེའང་བདག་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། རང་དབང་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་མདོར་ན་ཕིན་ཅི་
མ་ལོག་པ་བཞི་པོ་འདི་ནི་ཟག་བཅས་ཀི་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་དག་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་
བྱིས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་རྣམས་ཀིས་ཡོངས་སུ་མི་གཅོད་ཅིང་། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དྲེ་ལས་ལྡོག་པར་ཡོངས་སུ་
རོག་གོ །དྲེའི་ཕིར་ཤྲེས་རབ་ཅན་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་པར་
བྱས་ནས་རང་བཞིན་མྲེད་པར་རོགས་པ་ལ་སྲེམས་ཡང་དག་པ་སོ་བར་བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་
ལས། གཙང་བར་འཛིན་པ་དགག་པའི་ཐབས་བསྟན་པ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་གསུམ་པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།བཞི་
པ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སྤོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་ལ་གིས། མདོར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་བརལ་ལན་གིས་གཏན་ལ་
དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ས་བོན་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པའི་གྲེན་པོ་ནི་འོག་ཏུ་ཆོས་རང་
བཞིན་མྲེད་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་སྟོན་ལ། འདིར་མངོན་གྱུར་མགོ་མནོན་པའི་གྲེན་པོ་སྟོན་ཏོ། །བདག་དང་
བདག་གིར་རྒྱལ་བ་ནི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་གནས་པས་དྲེའི་ཕིར་དྲེ་གིས་བཀག་པའི་སོ་ནས་ཕལ་
ཆྲེར་རྒྱལ་པོ་ལས་བརྩམས་ཏྲེ་རྲེས་སུ་སྟོན་ཏོ། །དྲེ་ལ་ང་ནི་མངའ་བདག་གོ་ཞྲེས་བདག་ིད་ལ་བསྟོད་པའི་ཁད་
པར་ཡོངས་སུ་རོག་པ་ལས་སྲེས་པའི་བདག་གམ་སྟྲེ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཡུལ་འདི་དག་ནི་ངའི་འོ་ཞྲེས་
བདག་གིར་བྱས་པའི་དོན་དབང་དུ་འགྱུར་བར་བརགས་པ་ལས་སྲེས་པའི་བདག་དང་བདག་གི་འོ་སྙམ་དུ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དྲེགས་པ་ནི་སྲིད་པ་འཁོར་བ་འདིར་ཚུལ་བཞིན་སྲེམས་པའི་དམ་པ་སུ་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མི་འགྱུར་བ་ཁོ་
ནའོ། །གང་གི་ཕིར་ན་སྲེས་བུ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སྲེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་དབང་
བྱར་ཡོད་ན། ང་ནི་ཡུལ་འདིའི་མངའ་བདག་གོ་ཞྲེས་དྲེགས་པར་རིགས་པ་ལས། འདི་ནི་འཁོར་བ་པའི་སྲེམས་
ཅན་ལ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་སིར་མཐུན་ལས་
ཀིས་བསྲེད་པར་མཚུངས་པ་སྟྲེ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ལ། དབང་ཕྱུག་གིས་དྲེགས་པ་དགག
རིགས་ཀིས་དྲེགས་པ་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་སིག་པ་སོད་པ་དགག་པ་གིས་
ཀི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་ནི་འཇིག་རྲེན་གི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བའི་ཕིར་དྲེགས་པར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན།
བསྐལ་པ་དང་པོའ་ི མི་རྣམས་ཀིས་མ་བཏབ་པའི་འབྲས་སཱ་ལུ་ནུབ་པའི་འོག་ཏུ་ཞིང་རྣམས་སོ་སོར་བགོས་ཏྲེ་
བདག་གིར་བྱས་པ་ན། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྐུ་པར་བྱྲེད་པའི་ཚེ་སྲེ་བོ་མང་པོས་རང་རང་གི་འབྲུའི་
དྲུག་ཆ་བཏབ་སྟྲེ་སྲེས་བུ་སྟོབས་ལྡན་ཞིག་སྲུང་བ་པོར་བསྐོས་པ་ན། སྲུང་བའི་ལས་ཀིས་སྲེ་རྒུ་དགའ་བར་བྱྲེད་
པའི་ཕིར་རྒྱལ་པོ་ཞྲེས་བསྙད་དོ། །དྲེ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དྲུག་ཆའི་གས་སྲེ་རྒུ་སོང་བར་བྱྲེད་པས་
དྲེའི་ཕིར་རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀི་དྲེགས་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཏྲེ། འབྲུའི་དྲུག་ཆ་བཏབ་ཅིང་གས་པར་གྱུར་པའི་སྲེ་བོའ་ི
ཚོགས་ཀི་བྲན་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཞྲེས་ཀང་དྲེགས་པར་མི་རིགས་ཏྲེ།
གང་ངམ་དྲེ་ལས་གང་བྱ་བ་དང་དྲེ་རུ་བྱ་བ་སྟྲེ་བྱྲེད་པ་སོགས་འགྱུར་བ་ནི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ་འཇིག་རྲེན་རྣམས་
ཀིས་དབང་བྱྲེད་པ་པོར་བསྐོས་པ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྲེར་ན་རྲེ་དཔོན་གིས་བྲན་ལས་འགའ་ཞིག་ལ་
དབང་བསྐུར་བ་ན་ལས་འདི་བདག་ལ་རག་ལས་སོ་ཞྲེས་རྲེ་དཔོན་ལ་དྲེགས་པ་མི་རིགས་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་
རྒྱལ་པོ་ནི་རྲེ་དཔོན་དང་གཞན་ལ་ཟས་ནོར་གཏོང་བ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དྲེགས་པ་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། ཇི་ལྟར་རྒྱལ་
པོའ་ི གསོ་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་རང་གིས་ཞམ་འབྲིང་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་གདོན་མི་ཟ་བར་འཐོབ་བྱ་ལ་
ཕོགས་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པ་ན་རྲེ་བོ་ལ་གཏོང་བ་པོར་སྲེམས་ཤིང་རང་ིད་ལ་དམའ་བར་སྲེམས་ཀི་མི་ཁྲེངས་
པ་དྲེ་བཞིན་དུ། རྲེ་བོས་གསོ་བྱའི་ཚོགས་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་སིན་བྱའི་ག་རྔན་བྱིན་པ་ན་བདག་ནི་ནོར་གཏོང་
བ་པོའ ་ོ སྙམ་དུ་རོམ་མོད། འོན་ཀང་འབངས་ཀིས་རང་གིས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐོབ་བྱ་ཐོབ་པ་ན་ང་རྒྱལ་མི་
རིགས་པ་ལྟར། རྒྱལ་པོས་ཀང་གདོན་མི་ཟ་བར་སིན་དགོས་ཀི་ནོར་བྱིན་པས་དྲེགས་པར་མི་རིགས་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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སོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་འདོད་པའི་ཡུལ་འདོད་རྒུར་ྲེ་བར་གནས་པའི་ཕིར་དྲེགས་པར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན།
བུད་མྲེད་དང་ཆང་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་ལྟར་ཡུལ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ་ནི་དབང་པོ་ཐུལ་བ་གཞན་རྣམས་
ཀིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་གནས་སུ་བཤད་དྲེ། དབང་པོ་མ་ཐུལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་པོ་ནི་རྒུད་པ་དུ་
མའི་རྒྱུ་ིད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་བཞིན་དུ་ཁོད་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་མཐོ་བའི་གནས་སུ་དན་
པར་ཟད་དོ། །གཞན་ཡང་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་རྣམས་དགའ་བའི་ཕིར་ཡུལ་བསྟྲེན་པ་ཡིན་ན། སྲེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆྲེ་
གཞན་སྲུང་བའི་ལས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བར་མཚམས་མྲེད་པར་མྱོང་ཞིང་ལས་དྲེའི་འབྲས་བུས་ྲེ་བར་འཚོ་
བའི་རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀི་དགའ་བ་གང་གིས་སྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་ནི་འཇིག་རྲེན་གི་
སྲུང་བ་པོ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་མྲེད་ན་ཚུལ་ལུགས་ཀི་རྲེས་སུ་མི་འཇུག་པས་སྲེ་རྒུ་རྣམས་བརག་པར་འགྱུར་བས་
སོ། །དྲེས་ན་འདི་དྲེགས་པར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཙམ་གིས་དྲེགས་པར་མི་རིགས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་བདག་ནི་
འཇིག་རྲེན་ཀི་སྲུང་བ་པོ་སྙམ་ནས་དྲེགས་པར་འགྱུར་ན། ས་བདག་ིད་ཀང་འཇིག་རྲེན་གི་བསྲུང་བྱར་སྣང་བར་
འགྱུར་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་གིས་མ་བསྲུང་བའི་རྒྱལ་པོས་ནི་འཇིག་རྲེན་སོང་བར་མི་ནུས་པས་སོ། །དྲེ་བས་ན་ཅི་སྟྲེ་
གཅིག་གི་སྟྲེ་སྲུང་བ་པོ་ཡིན་པས་དྲེགས་པ་ཡོད་ཅིང་། གཞན་གི་བསྲུང་བྱར་གྱུར་པ་ིད་ཀིས་དྲེགས་པ་དང་
བྲལ་བ་ཅི་སྟྲེ་མིན། གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་ནི་སྲེ་རྒུ་རྣམས་སོ་སོར་སོང་བར་བྱྲེད་པ་དང་། རང་གི་ཆབས་འོག་ཏུ་
གཏོགས་པ་བསོད་ནམས་ཀི་ལས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་དྲུག་ཆ་འཕོག་པ་པོ་ཡིན་པས་དྲེགས་པར་
འོས་སོ་ཞྲེ་ན། ད་ལྟར་ནི་སྙིགས་མ་ལྔའི་འཇུག་པ་ཤས་ཆྲེ་བས་བྲམ་ཟྲེ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཀུན་གི་ནང་ན་
རང་རང་གི་ལས་ལ་དགའ་བས་ཚེགས་མྲེད་པར་འཚོ་བ་རྲེད་པར་དཀའ་ལ། དྲེའི་ཕིར་ཕལ་ཆྲེར་མི་དགྲེ་བ་ལ་
འཇུག་པ་སྣང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་ཁོད་དྲེ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཀི་དྲུག་ཆའི་འཕོག་པ་པོར་འགྱུར་ན། མི་དགྲེ་བ་དྲུག་
ཆའི་ཡང་འཕོག་པར་འགྱུར་བས་དྲེས་ན་ཁོད་ལ་འགོ་བ་བཟང་པོ་དཀོན་ཏྲེ། རང་གི་སིག་པས་ཀང་བདྲེ་འགོ་མི་
སྲིད་ན། སྲེ་འགོ་གཞན་གི་སིག་པས་ལྟ་ཅི་དགོས། གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་ནི་འཇིག་རྲེན་གི་མགོན་དང་རང་དབང་ཅན་
ཡིན་པའི་ཕིར་ང་རྒྱལ་བ་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། བྱ་བ་གང་བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་གིས་བསྐུལ་ཏྲེ་བྱྲེད་ཀི། རང་
དབང་དུ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ས་སྟྲེང་ན་བླུན་པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །རྒྱལ་པོ་ཁོད་དང་མཚུངས་པའི་གཞན་
དབང་ཅན་གཞན་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ནི་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་གིས་
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བསྐུལ་བར་བྱྲེད་པས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་བསྲུང་བ་རྒྱལ་པོ་ལ་རག་ལས་པས་འདིའི་ང་རྒྱལ་རིགས་སོ་ཞྲེ་
ན། བསྲུང་བ་ང་ལ་རག་ལས་སོ་ཞྲེས་རྒྱལ་པོས་འཇིག་རྲེན་ལས་ག་ལྲེན་པ་ན་འཇིག་རྲེན་སོ་སོར་བསང་དགོས་
ན་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་པའང་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདིས་ག་རྔན་སྟྲེར་མི་ནུས་པ་དང་སིག་ཏོ་ཅན་རྣམས་ལ་བསད་པ་དང་བཅིང་
བ་དང་བརྲེག་པ་སོགས་རང་ིད་ཀིས་ཀང་སིག་པ་བྱྲེད་པས་ན་དྲེ་དང་མཚུངས་པའི་བརྩྲེ་མྲེད་གཞན་འཇིག་
རྲེན་ན་སུ་ཞིག་ཡོད། དྲེའི་ཕིར་འདི་སྲུང་བ་པོ་རྣལ་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དྲེགས་པར་མི་རིགས་སོ། །གིས་པ་ནི།
གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་པོས་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་སིག་པ་ཅན་དག་ལ་བརྩྲེ་བར་མི་བྱ་སྟྲེ། བྱས་ན་འཇིག་རྲེན་པ་རག་
པར་འགྱུར་བས་སོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་སྲེ་བོ་སིག་ཏོ་བྱྲེད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པོས་བརྩྲེ་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ན། བྱིས་པ་
སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་སིག་པ་ལ་འཇུག་པས་བསྲུང་བྱར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་གང་དག་སིག་པའི་ལས་
མི་འཇུག་པ་དྲེ་དག་ནི་རང་ིད་ཀིས་བསྲུངས་བས་བསྲུང་མི་དགོས་ཀི། བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་བྱྲེད་པ་དག་བསྲུང་
དགོས་སོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེ་རྒུ་བསང་པའི་ཕིར་སིག་ཅན་ཚར་བཅད་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་སིག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དམ་པ་
རྣམས་ལ་ཕན་པར་ཞུགས་པས་སོ་ཞྲེ་ན། སིག་ཅན་བདག་ིད་དགའ་བ་སྲེད་པའི་རྒྱུ། ལུང་རིགས་ལྟར་སྣང་ནི་
གང་ན་ཡང་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ་དང་ཕག་གསོད་པ་སོགས་རྣམས་ཀང་སྲོག་ཆགས་གསོད་པ་འདི་ནི་བདག་
ཅག་གི་རིགས་ཀི་རྒྱུད་ལས་འོངས་པ་ཞིག་སྟྲེ། སྲེ་རྒུའི་བདག་པོས་འཚོ་བར་ཡོངས་སུ་བརགས་པ་ཡིན་ན་འདི་
ལ་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅྲེས་ཟྲེར་བས་སོ། །དྲེ་བས་ན་སིག་ཅན་ཚར་བཅད་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་
ཆོས་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོགས་ལུང་དང་རིགས་པ་ལྟར་སྣང་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་
བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་ལའང་འཇིག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་བས་ན་ལུང་དྲེ་ལྟ་བུས་ནི་མཁས་པ་རྣམས་
དབུགས་ཕྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་ཡང་དག་པར་སོང་བ་ིད་ས་བདག་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཡིན་
པས་ཆོས་གཞན་གིས་དགོས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དྲུག་ཆའི་གའི་དོན་དུ་འཇིག་རྲེན་ཡང་དག་པར་སྲུང་ཞིང་
སོང་བར་བྱྲེད་པ་ས་བདག་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཡིན་ན། ཤིང་མཁན་དང་ལགས་མགར་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་
བཟོ་མཁས་རྣམས་ཀིས་གའི་དོན་དུ་བཟོད་དང་དྲེ་བྱྲེད་པ་ན་གཞན་ལའང་ཕན་འདོགས་པའི་ཕིར་ཅི་སྟྲེ་ཆོས་སུ་
འགྱུར་བ་མ་ཡིན། དྲེ་བས་ན་གོ་མཚོན་བརྡུང་བ་སོགས་ཀིས་གཞན་བསྲུངས་ཀང་བསོད་ནམས་མི་འབྱུང་བ་
ལྟར་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལའང་འཇིག་རྲེན་བསངས་པས་བསོད་ནམས་སུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། གའི་དོན་དུ་དཔ་སྡུད་པའི་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྒྱལ་པོ་སད་བྱ་མ་
ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རབ་བྱུང་དང་ཁིམ་པའི་ཕོགས་ཀི་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ཀི་བྱའོ་ཅོག་ས་བདག་ལ་རག་ལས་
པས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕ་ལྟ་བུ་ཡིན་མོད་ཀི་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ས་བདག་དྲེ་ནི་སད་དྲེ། ངན་འགོའ་ི འབྲས་བུ་ཅན་གི་ལས་
དག་པོ་མང་པོ་ལ་སོར་བས་སོ། །དཔྲེར་ན་འཇིག་རྲེན་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའི་མ་སྲིད་པའི་སྲྲེད་པ་ཡིན་ཡང་འཁོར་
བའི་བཙོན་རར་སོམ་བྱྲེད་ཡིན་པས། དམ་པ་གཟིགས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྣམས་ཀིས་སད་པ་བཞིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་དང་བརྩྲེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་ཡང་དག་པར་སོང་བར་བྱྲེད་པས་
ཆོས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྒྱལ་སྲིད་ནི་རྒྱགས་པ་དང་བག་མྲེད་པའི་གཞིར་གྱུར་པས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ལམ་བོར་ནས་དབང་ཕྱུག་ཙམ་ལ་ཆགས་པས་དྲེ་དོན་དུ་གྲེར་བ་ནི་བླུན་པོ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྲེ།
དྲེའི་ཕིར་བླུན་པོ་མིན་པ་རྒྱལ་སྲིད་མི་འཐོབ་ཅིང་དོན་དུ་མི་གྲེར་ལ། བླུན་པོར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ནི་བརྩྲེ་བ་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ང་རྒྱལ་ལྷག་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་མིའི་བདག་པོ་བརྩྲེ་བ་མྲེད་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་སྲུང་བ་པོ་
ཡིན་ཡང་ཆོས་ལ་མི་གནས་ཏྲེ། འཚེ་བ་ཕལ་ཆྲེ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་རྒྱལ་པོ་བོ་དང་བརྩྲེ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་
ལ་ཆོས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དང་སྲོང་གི་བསྟན་བཅོས་ལས། རྒྱལ་རིགས་ཆོས་ཀིས་
འཚེ་བ་བྱས་ཀང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བཤད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། དང་སྲོང་རྣམས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས་
བཤད་པའི་སོད་པ་ཀུན་མཁས་པས་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་ཕིར་ན་དང་སྲོང་དྲེ་དག་ལ་ཡང་དམན་པ་དང་
འབྲིང་དང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དབྱྲེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་གང་གི་བསྟན་བཅོས་ལས་འཚེ་བ་
ཆོས་སུ་བཤད་པ་དྲེ་དག་ནི་དམན་པ་ཡིན་ལ། གང་གི་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར་སྙམ་པ་དྲེ་ནི་འབྲིང་
ངོ་། །གང་ཞིག་འཚེ་བ་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་པ་དྲེ་ནི་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། །དྲེའི་ཕིར་དང་སྲོང་
རྣམས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་འདོད་པ་དྲེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་རྒྱལ་པོ་སྔ་རབས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་
བཅོས་ཚད་མར་བྱས་ནས་ས་ཡང་དག་པར་བསངས་པས་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དུས་ཀི་སྔར་
བྱུང་བའི་ས་བདག་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་རིགས་མི་རིགས་དཔོད་པ་ལ་མཁས་ཤིང་དགྲེ་བཅུའི་
ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་མཐུན་གི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་བྱས་ནས་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པ་རྣམས་
བོར་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་བུ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསངས་ན་དྲེང་སང་རྩོད་དུས་ཀི་ཆོས་ལ་བརྲེན་པའི་རྒྱལ་པོ་རང་གི་རང་
32

རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བཞིན་ངན་ཞིང་ནོར་ཙམ་དོན་དུ་གྲེར་བ་བརྩྲེ་བ་མྲེད་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་མཐུན་གི་བསྟན་བཅོས་བོར་ནས་
ཆོས་དང་མི་མཐུན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་བྱས་ནས་དྲེང་སང་རི་དྭགས་ཀི་དགོན་པ་ལྟར་འཇིག་རྲེན་སྟོང་
པར་བྱས་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་ཡང་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་པོས་
གགས་སུ་བབ་པ་ན་དག་ཟླ་དང་ྲེས་བྱྲེད་དག་ལ་བསྣུན་ཅིང་གནོད་པ་བྱས་ཀང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མྲེད་དྲེ།
བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དག་འམ་གཞན་ཡང་རུང་གགས་སུ་བབ་པ་ན་བསྣུན་ཅིང་
གནོད་པ་བྱས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་སིག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། རྒྱལ་པོ་ལས་གཞན་པའི་རྐུན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཀང་
ནོར་བདག་ལ་གགས་ཅུང་ཟད་རྲེད་ནས་ནོར་འཕོག་པ་ལའང་སིག་པ་དྲེ་དང་པོ་ིད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། གགས་སུ་བསྣུན་པའི་དང་པོ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱལ་པོས་གགས་སུ་བསྣུན་པ་ནི་ཕིས་ཡིན་ཏྲེ།
རྐུན་པོས་ནོར་བདག་ལ་གགས་སུ་བསྣུན་པའི་ཕིར་དྲེ་ལ་ཆད་པས་གཅོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་རྐུན་པོ་ིད་
གགས་སུ་བསྣུན་པའི་ཐོག་མ་ཡིན་པས་སིག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འདིར་སྨྲས་པ། གཡུལ་ངོར་དག་བོ་ཕམ་པར་
བྱས་ཏྲེ་རང་གི་དཔའ་བའི་རྣམ་པར་གནོན་པས་བསགས་པའི་ནོར་ཐོབ་པ་ན་དགའ་བར་འགྱུར་ཞིང་། གལ་ཏྲེ་
གཡུལ་ངོར་ཤི་ན་ཡང་འདིས་བདག་ིད་གཡུལ་ངོར་དོར་བས་གདོན་མི་ཟ་བར་མཐོ་རིས་སུ་འགོ་སྟྲེ། བསད་ན་
མཐོ་རིས་ཐོབ་པའམ། །ཕབ་སྟྲེ་ས་བདག་སོད་འགྱུར་གི། །དྲེའི་ཕིར་ན་ཀོན་ཏྲེའི་བུ། །འབྱྲེད་ལ་ངྲེས་བྱས་
ལོངས་པར་བྱོས། །ཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །དྲེས་ན་རྒྱལ་པོས་གཡུལ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱ་འོས་སོ་ཞྲེ་ན།
ཇི་ལྟར་ཆང་དང་རྒྱན་པོ་དང་བུད་མྲེད་སོགས་ལ་བདོག་པ་ཀུན་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་ཏྲེ།
གཏོང་བ་དྲེ་ཆགས་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གཡུལ་ངོར་ཁོ་ཞིང་རྔམ་པས་བདག་
ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དམ་པ་མྲེས་པའི་མཆོད་པ་དང་བསོད་ནམས་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་སྲེམས་སམ་ཅི། གང་
གིས་ན་དྲེ་ལ་མཐོ་རིས་སུ་འགོ་བར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་ནི་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ཀི་མགོན་བྱྲེད་པ་ིད་
ཀིས་དགའ་བར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། རྒྱལ་པོ་ནི་འཇིག་རྲེན་གི་མགོན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་རྲེས་སུ་བསྟན་པ་ལས་རང་གི་
ནོར་དང་སྲོག་བསྲུང་བའི་དོན་དུ་མི་རིགས་པ་སྤངས་ནས་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱལ་པོ་ཁོད་ལ་ནི་
མགོན་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། མགོན་མྲེད་པ་ཡང་ག་རྒུད་ཀི་གཞི་ཡིན་ཏྲེ། ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པ་རྲེས་
སུ་སྟོན་པ་པོ་མྲེད་ཅིང་རང་ཡན་དུ་གྱུར་པས་སོ། །དྲེ་བས་ན་མགོན་ིད་དྲེ་ཡིས་རྒྱལ་པོ་བདག་ིད་ངན་སོང་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡོངས་སུ་མ་བཏང་ཞིང་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མཁས་པ་སུ་ཞིག་དྲེས་དགའ་བར་
འགྱུར། གལ་ཏྲེ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་བྱྲེད་པ་དག་ལ་ཆད་པ་དག་པོ་བྱྲེད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཤི་ཡང་གགས་པ་རྲེས་སུ་
འཇུག་སྟྲེ། དྲེའི་ཕིར་རྒྱལ་པོས་ཆད་པ་དག་པོ་ཅན་དུ་བྱ་བར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་གགས་
པས་ཡོན་ཏན་འགའ་ཞིག་འབྱུང་ན། དྲེའི་དོན་དུ་ཆད་པ་དག་པོ་སད་པར་རིགས་ན་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཤི་བར་གྱུར་
པའི་འོག་ཏུ་གགས་པས་སིག་པ་སྲེལ་བ་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་བདག་གི་
གགས་པ་བཟང་པོ་འཇིག་རྲེན་ན་ཇི་སྲིད་གནས་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་བདག་ངན་སོང་ཏུ་མི་ལྟུང་བས། དྲེས་ན་གགས་པ་
ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། རྒྱལ་པོ་ཁོད་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་གི་གགས་པ་བཟང་པོ་ཡོད་པ་ལྟར་བརྩྲེ་བ་མྲེད་པ་
དང་གཞན་གི་ནོར་འཕོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་མྲེད་པའི་གགས་པ་ཆྲེན་པོ་ཡང་ཅི་སྟྲེ་མྲེད་དྲེ་ཡོད་པའི་ཕིར།
དྲེའི་རྒྱུས་སིག་པ་བསགས་པ་ལས་ངན་འགོར་ལྟུང་བ་མཐར་གཏུགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གཞན་གགས་པ་
ཙམ་སིག་པ་སྲེལ་བ་དང་བདྲེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། ཁི་འཚེད་པ་དག་ལ་ཡང་ཁི་རྣམས་ལ་བརིད་དང་ལྡན་པས་
གགས་པ་ཆྲེན་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་སིག་པ་སྲེལ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ན། དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་པས་བདག་ལྲེགས་སུ་
འདོད་པའི་རྒྱལ་པོས་ཆད་པ་དག་པོ་ཅན་དུ་མི་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ། །གིས་པ་རིགས་ཀིས་ང་རྒྱལ་བ་དགག་པ་ནི།
རྒྱལ་པོའ ་ི རིགས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་བུ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་རྒྱལ་སྲིད་ལ་འོས་པ་གཞན་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་ན་འདི་
ང་རྒྱལ་བ་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་གཅིག་ཁོ་ན་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་བ་ཡིན་ན་ང་རྒྱལ་བར་རིགས་
པ་ལས་དྲེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གིས་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་ིད་ལོངས་སོད་
པ་ནི་དྲེའི་རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀིས་བསྲེད་པ་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་ཡང་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ངྲེས་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཚེ་སྲེམས་
ཅན་འདི་ནི་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་ལ་ལོངས་སོད་པའི་རྲེན་མིན་ཞྲེས་བརོད་པ་རྲེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་
འདིས་ང་རྒྱལ་བ་རིགས་ཏྲེ། བསོད་ནམས་ཀི་ལས་ཅན་ཀུན་གི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་
སྲིད་སོང་བར་བྱྲེད་པའི་ཆོས། འབངས་བསང་ཚུལ། ཆད་པ་བཅད་ཚུལ། བྱ་དགའ་སྟྲེར་ཚུལ་སོགས་ནི་རྒྱལ་
རིགས་ཁོ་ན་ལ་བཤད་ཀི་རིགས་གཞན་གསུམ་ལ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་རྒྱལ་རིགས་ཁོ་ན་རྒྱལ་སྲིད་བྱ་དགོས་
པས་རྒྱགས་པར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡིན་ཏྲེ། རིགས་ཀི་ཐ་སྙད་ནི་འཇིག་རྲེན་གིས་བ་ཐབས་སུ་བཏགས་པར་
ཟད་ཀི། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་རིགས་པ་བཟང་ངན་གི་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་བསྐལ་པ་དང་པོའ་ི མི་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རྣམས་ནི་ཕིའི་ས་བོན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་བརྫུས་ཏྲེ་སྲེས་པ། ཡིད་ལས་བྱུང་བ། ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་ཞིང་རྫུ་
འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ། དགའ་བའི་ཟས་ཅན། ཕོ་མོའ་ི དབང་པོ་དང་བྲལ་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་དྲེ་དག་ལ་རིགས་ཐ་དད་པ་
མྲེད་དོ། །དུས་ཕིས་བརྐམ་ཆགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་སའི་ཞག་སྲེར་པོ་དང་། ལྡུམ་བུའི་ཞག་སྣར་པོ་དང་། འབྲས་
སཱ་ལུ་ཤུན་ཕགས་མྲེད་པ་རྣམས་རིམ་གིས་མྱངས་བ་ལས་ཁ་ཟས་རགས་པ་དང་། དྲེའི་རྒྱུ་མཐུན་འབྱུང་བའི་
ལམ་ཕོ་མོའ་ི དབང་པོ་བྱུང་ཞིང་། དྲེས་བྱས་པའི་དབྱིབས་ཐ་དད་པར་གྱུར་པ་ན་སྔོན་གོམས་པའི་དབང་གིས་
འདོད་པའི་དོན་འདོད་ཆགས་སྲེས་ཏྲེ། ཕན་ཚུན་ལོག་པར་ཞུགས་པས་མངལ་ནས་སྲེ་བའི་སྲེ་གནས་བྱུང་བར་
གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་གསོག་འཇོག་གི་སོན་གིས་མ་བྱིན་པ་ལྲེན་པ་བྱུང་བ་ན་དྲེ་དགག་པའི་ཕིར་མི་སྤུ་ས་ལ་བབ་
པ་ཞིག་བསྐོས་པ་དང་། ལས་དྲེ་ཁས་བངས་པས་རྒྱལ་པོ་ཞྲེས་གགས་སོ། །དབང་པོ་ཐུལ་བར་འདོད་པ་རྣམས་
དང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་སོན་དུ་མཐོང་ནས་གོང་ནས་ཡིད་ཕིར་ཕོགས་པ་ལ་བྲམ་ཟྲེ་ཞྲེས་གགས་སོ། །རྒྱལ་
པོའ་ི བཀའ་བཞིན་བྱྲེད་པ་ནི་རྲེའུའི་རིགས་སོ། །ཞིང་རོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ངན་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ནི་
དམངས་རིགས་སོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་དང་རང་གི་འཚོ་བའི་ཐབས་སོ་ཅོག་པ་འཇིག་རྲེན་
ན་རིགས་བཞི་ཐ་སྙད་བྱས་པ་དྲེས་ན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིགས་ལ་གདོད་མ་ནས་དབྱྲེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །དྲེས་ན་རིགས་ཀི་སོ་ནས་དྲེགས་པ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དང་པོ་ནས་རིགས་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་ཀང་དུས་
ཕིས་བྲམ་ཟྲེ་ལ་སོགས་པའི་རུས་བཞི་པོ་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཕིར་རིགས་ཐ་དད་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཕ་དང་མ་
དག་པ་ལས་སྲེས་པའི་རིགས་ཀི་རྒྱུད་ནི་རྲེད་པར་དཀའ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་དུ་རིགས་བཞིའི་དབྱྲེ་བ་བྱུང་
ནས་དྲེང་སང་གི་བར་དུ་འདས་པའི་དུས་ནི་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ཕིར་དང་། མི་མོ་བུད་མྲེད་རྣམས་ཀི་ཡིད་ནི་སྲེས་
པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གཡོ་བ་ཡིན་པས་དྲེ་རྣམས་རུས་གཞན་དང་ཕད་པས་བུ་ཚ་སྲེས་པས། རིགས་སུན་ཕྱུང་བར་
འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྱལ་རིགས་ཞྲེས་བྱ་བ་རང་གི་རིགས་རྒྱུད་དག་པ་ལས་འོང་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
པས་རིགས་ཀིས་ང་རྒྱལ་བ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་རིགས་ཀིས་རྒྱལ་རིགས་སུ་མི་འགྱུར་ཡང་སྲེ་དགུ་སོང་
བས་རྒྱལ་རིགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་རིགས་ཀི་ལས་ཀིས་
དམངས་རིགས་ཀང་རྒྱལ་རིགས་ཞྲེས་བྱར་འགྱུར་ན་བྱིན་པ་དང་ལྲེན་པ་དང་རིགས་བྱྲེད་འདོན་པ་སོགས་བྲམ་
ཟྲེའི་ལས་ཀིས་དམངས་རིགས་ཀང་བྲམ་ཟྲེར་རྒྱུ་མཚན་ནི་གང་གིས་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཡང་སྲེམས། དྲེ་ལྟར་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།

35

ན་རིགས་ལ་ངྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་རྒྱགས་པར་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོས་དུས་
ལ་བབ་ན་སྲེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་ལ་ལོངས་སོད་འགྲེད་པར་ནུས་པས་རྒྱལ་པོ་ནི་ཆྲེས་ལོངས་སོད་ཕྱུག་པ་ཡིན་པས་
དྲེགས་པར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། རྒྱལ་པོས་ཡུན་རིང་པོར་བསགས་པའི་ལོངས་སོད་སྲེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་ལ་འགྲེད་
ནུས་པ་བདྲེན་མོད་ཀང་། དྲེ་ནི་སྲེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་གཟིར་བ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཤིང་། སྲེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆྲེ་གཟིར་
བ་ལས་ཀང་སིག་པ་ཆྲེན་པོར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལས་ཀང་ཕི་མར་བདག་ིད་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་པོར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་
བས་ན་རྒྱལ་པོ་གང་གི་དབང་ཕྱུག་འགྲེད་པ་ལྟར་དྲེའི་དོན་དུ་བསགས་པའི་སིག་པ་སྲེ་བོ་གཞན་ལ་འགྲེད་དུ་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་གི་རང་ཁོ་ནས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་བྱ་དགོས་སོ། །དྲེའི་ཕིར་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་པ་ཆུང་
ངུ་ཙམ་གི་དོན་དུ་སིག་པ་ཆྲེན་པོ་བསགས་ནས་མཁས་པ་སུ་ཞིག་དྲེའི་རྣམ་སིན་གིས་ཕི་མར་བདག་ིད་
འཇོམས་པར་བྱྲེད། དྲེས་ན་འདི་ནི་དམ་པ་རྣམས་ལ་ངོ་ཚ་བའི་གནས་ཡིན་གི་དྲེགས་པའི་གནས་མ་ཡིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོ་ལ་གནས་པའི་རྒྱལ་པོས་ང་རྒྱལ་ཆྲེན་པོ་བྱ་བར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན།
རང་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྲེད་ནས་བདག་ནི་གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་སོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་སྲེས་པ་ན། རང་
དང་དབང་ཕྱུག་མམ་པ་དང་རང་ལས་ཆྲེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཕ་རོལ་པོ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་
རྣམས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བལྟ་བར་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྙིང་ལ་དབང་ཕྱུག་
གིས་རྒྱགས་པའི་ང་རྒྱལ་མི་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་འགོ་བ་ལ་ཕན་པ་བསྲེད་པར་འདོད་པས་ང་རྒྱལ་
སྤངས་ཏྲེ། ཀུན་ལ་བ་མའམ་རྲེ་དཔོན་བཞིན་དུ་གུས་པར་བྱའི་ཁད་དུ་བསད་པར་མི་བྱའོ། །དྲེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྣོད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། འགོ་བ་རངས་པ་དང་མགུ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་
རོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སྤང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་སྟྲེ། རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཞི་
པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།གིས་པ་མཐུན་རྲེན་བྱང་སྲེམས་ཀི་སོད་པ་སོགས་བསྟན་པ་ལ་བཞི་ཡོད་པའི་དང་
པོ་ནི། བྱང་སྲེམས་ཀི་སོད་པ་དངོས་བསྟན་པ་ལ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྲེ་བ། དྲེ་སྲས་བྱང་སྲེམས་ཀི་སོད་
པ། སོད་པའི་འབྲས་བུ་ཀུན་མཁྲེན་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད། བོ་དམན་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་བསྟན་པ་དང་བཞི་ལས།
དང་པོ་ལ་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་ཕན་ཡོན། ཀུན་མཁྲེན་མ་ཡིན་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ་གསུམ་གི་དང་པོ་ནི།
གོང་དུ་བཤད་པའི་ལྲེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཁད་པར་འཇིག་རྲེན་དོན་གི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་སྟོན་པ་འདོད་ཆགས་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དང་བྲལ་བའི་རྒྱུ་འདི་དག་གང་ལས་རྲེད་ཅྲེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་
འདས་དྲེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུར་ཞྲེ་ན། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོས་ནོན་པས་འགོ་བ་མ་ལུས་པའི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་མཛད་པ་
ཞིག་སྟྲེ། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་སོ་གསུམ་གི་གཡོ་བ་ནི་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུ་
མྲེད་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། ཇི་སྐད་དུ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས། འོད་ཟྲེར་བརྒྱ་སྟོང་དཔག་ཏུ་མྲེད་
པ་དག །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའ་ི ཞབས་ཀི་མཐིལ་ནས་བྱུང་། །སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བསིལ་བར་
གྱུར། །སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པར་བྱས་ནས་བདྲེ་བ་མྱོང་། །ཞྲེས་དང་། རྒྱལ་བས་སོ་ཡི་ཐྲེམ་སྟྲེང་ཞབས་བཞག་
ཚེ། །དམུས་ལོང་གྱུར་པའི་མི་གང་ཅི་ཡོད་དང་། །རྣ་བས་མི་ཐོས་མགོན་མྲེད་བསོད་ནམས་ཆུང་། །དྲེ་དག་
ཐམས་ཅད་མིག་དང་རྣ་བ་ཐོབ། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྲེ་ཞིག་གཡོ་བ་ལྟ་ཞོག སྲེམས་ཀི་འཕྲེན་པའི་ཁད་
པར་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་གི་ངང་གིས་བྱུང་བའི་དབུགས་ཀང་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་
ཐུག་ཏུ་སན་པའི་སད་ཁོ་ན་ཡང་དག་པར་འབྱུང་སྟྲེ། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་དབུགས་ནི་དམྱལ་བའི་
སྣོད་ཀི་སྟྲེང་དུ་སིན་གི་ཕུང་པོ་ཆྲེན་པོ་ཕོགས་ཀི་མཐའ་མ་ལུས་པ་ཁྲེབས་པར་གྱུར་ནས། དྲེ་ལས་ཤིན་ཏུ་
བསིལ་བའི་ཆར་གི་རྒྱུན་ཆྲེན་པོ་ཕབ་སྟྲེ་དམྱལ་བའི་མྲེའི་ཕུང་པོ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཞི་བར་བྱས་ནས་དྲེའི་རྲེན་
གིས་སྡུག་བསྔལ་བའི་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་རྣམས་གང་གི་མཐུས་བདག་ཅག་འདི་ལྟར་བདྲེ་བར་གྱུར་སྙམ་
དུ་སྲེམས་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མཚན་དཔྲེ་འབར་བ་མཐོང་ནས། དྲེ་ལ་སྲེམས་དྭང་བའི་རྒྱུས་མི་དགྲེ་བའི་
ལས་ཀི་ཕུང་པོ་བསྲབས་ཤིང་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྲུན་པ་གཏན་དུ་བའི་ཕན་འདོགས་པའི་ཕིར་
རོ། །བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསྟོད་ལས་ཀང་། །སངས་རྒྱས་དབུགས་ཕྱུང་བ་ཡི་དང་། །དི་ཀུན་ཟིལ་གིས་
གནོན་བགིད་པར། །ཚོར་ན་ཞྲེ་འགས་གྱུར་པ་ཡང་། །ཁོད་ལ་རབ་ཏུ་དྭང་བར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་དབུགས་
ཀི་ངད་བབ་ན། །བག་མྲེད་པ་ཡི་ལྷ་རྣམས་ཀང་། །ལྷ་ཡི་ཡུལ་ཡང་སྤངས་ནས་ཀང་། །འདུལ་བ་ལ་ནི་མངོན་
ཕོགས་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བས་ན་བོ་དང་ལྡན་ཞིང་འཁོར་བ་ལ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་འདོད་པ་རྣམས་
ཀིས་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆྲེའི་རྲེན་ས་གསུམ་གི་བ་མ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ལ་དད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟྲེ་ངྲེས་པར་བསྙྲེན་པར་རིགས་སོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལ་བསྙྲེན་པ་རྣམས་ནི་འཆི་
བའི་འཇིགས་པ་ལ་ཐུག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར། ཇི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཀུན་ལ་འཆི་བདག་གི་ས་འཇིགས་པ་སྲེད་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཀུན་མཁྲེན་ཞྲེས་པའི་ས་འདི་ནི་གང་གིས་
ཐོས་པ་དྲེ་དག་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་འཆི་བདག་ལའང་འཇིགས་པ་སྲེད་པ་སྟྲེ་འཆི་
བདག་འཇོམས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། གང་དག་ངའི་མཚན་ཐོས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་
ཐམས་ཅད་ཀང་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལས་ཐྲེག་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ཐོས་པའང་འཆི་བདག་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་ན་ལམ་བསྒྲུབ་པ་
རྣམས་ལྟ་ཅི་སོས། དྲེས་ན་བདག་ལྲེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་དྲེ་ལ་བརྲེན་པར་རིགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་
ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་རག་ཅྲེས་སོགས་ལུང་མ་བསྟན་གི་དངོས་པོ་བཅུ་བཞི་དིས་པ་ན་བར་སོད་པའི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་
འདས་འདི་ཀུན་མཁྲེན་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཙམ་གིས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྲུབ་
སྟྲེ། གང་གི་ཕིར་ཐུབ་པ་ལ་མཛད་པ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། མཛད་མིན་གནོད་
པར་འགྱུར་བ་དང་། གསུང་བྱ་གང་བསྟན་ན་ཕན་པར་འགྱུར་བ་དང་། གསུང་བྱ་མིན་པ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་
དག་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཁྲེན་པ་མངའ་བ་དྲེས་ན་ཟབ་མོའ་ི སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་དི་བ་བཅུ་བཞི་
ལུང་མ་སྟོན་པ་ནི་གསུང་བྱ་མ་ཡིན་པས་ཡིན་གི་མི་མཁྲེན་པས་མ་ཡིན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་རག་པ་དང་མི་རག་པར་
ལུང་བསྟན་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དི་བ་པོ་རྣམས་ཟབ་མོའ་ི སྣོད་མ་ཡིན་པས་རག་ཆད་དང་བྲལ་བའི་སྟོང་པ་
ིད་ཀང་སྟོན་པར་མི་མཛད་དོ། །དྲེའི་ཕིར་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། འཇིག་རྲེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞྲེས། །ཞུས་
ནས་རྒྱལ་བ་མི་གསུང་བཞུགས། །གང་ཕིར་དྲེ་ལྟར་ཟབ་མོའ་ི ཆོས། །སྣོད་མིན་འགོ་ལ་མི་གསུང་བ། །དྲེ་ིད་
ཕིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀིས། །ཀུན་མཁྲེན་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པར་དགོངས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བས་
ན་ཀུན་མཁྲེན་ལ་ཀུན་མཁྲེན་ནི་མིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད་དྲེ། ཟབ་མོའ་ི སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་ཟབ་མོའ་ི ཆོས་
མི་གསུང་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་པས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཐུབ་པས་
གསུང་བྱ་མ་ཡིན་པ་མི་གསུང་ན་ལྷ་སིན་ལ་བསམས་ནས། གོས་དུམ་ཅན་གི་བུ་མཆིལ་ཟན་ལ་ཅི་ཞྲེས་
གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། འདི་ནི་གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སིག་པ་ལ་འཇུག་པ་ཟློག་པའི་ཕིར་
གསུངས་པས་སོ། །འདི་ལྟར་དྲེའི་ཚེ་ལྷ་སིན་དམའ་དབབ་པར་མ་མཛད་ན་དྲེའི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མང་པོ་ཞུགས་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལམ་བོར་ནས་ལྷ་སིན་གིས་བསྟན་པའི་ལམ་ངན་པ་ལ་འཇུག་
38

རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དོན་མ་ཡིན་
པ་བསལ་བའི་ཕིར་རྲེས་འགའ་མི་སྙན་པ་གསུང་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མི་མངའ་སྟྲེ། འགོ་བ་ལ་ཕན་པར་དགོངས་
པའི་ཕིར་རོ། །འགོ་བ་ལ་ཕན་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ཚིག་ནི་མི་སྙན་པ་ཡང་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་
ཕིར་ཀུན་སོང་གི་སྲེམས་དགྲེ་མི་དགྲེའི་དབང་གིས་དགྲེ་སིག་ཏུ་འཇོག་པ་མ་གཏོགས་པར་འགོ་བ་དང་འོང་བ་
དང་འགྲེང་བ་དང་འཆག་པ་སོགས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་སོགས་སུ་
འགྱུར་བ་མ་མཐོང་བ་དྲེའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་སོ་གསུམ་གི་ལས་ཀུན་ལ་ཡིད་ནི་དོན་པོ་སྟྲེ་གཙོ་བོར་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་སྟྲེ། སྲེམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྲེས་འཕངས་པའི་སོ་གསུམ་གི་ལས་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་དགྲེ་སིག་ཏུ་
འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ལ། བྱང་སྲེམས་ཀི་ཡོན་ཏན། དྲེས་འགོ་དོན་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ། དྲེ་ལ་སང་བའི་
ྲེས་དམིགས། དྲེ་ལ་དད་པར་རིགས་པ། ཞར་ལ་སིན་པའི་བསྔགས་པ། བྱང་སྲེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་གཞན་བསྟན་
པ་དང་དྲུག་གི་དང་པོ་ལ། ལས་ཐམས་ཅད་དགྲེ་ལྲེགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་། སྲེམས་བསྲེད་པའི་བསོད་ནམས་
གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། ལས་ཀུན་ལ་ཡིད་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་ཀི་ཕིར་ན་བསམ་པས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
སྲེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ། སོ་གསུམ་གི་སོད་པ་སིན་པ་སོགས་དགྲེ་བའམ་འོན་ཏྲེ་སིག་སོད་སོགས་
མི་དགྲེ་བའམ། བཟོ་དང་སོད་ལམ་སོགས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་རུང་ཐམས་ཅད་འགོ་བའི་མངོན་མཐོ་དང་
ངྲེས་ལྲེགས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགྲེ་ལྲེགས་ིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་
གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་དགྲེ་བའི་སོད་པ་དགྲེ་ལྲེགས་སུ་འགྱུར་
ཡང་། མི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གི་སོད་པ་དགྲེ་ལྲེགས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ཀང་དགྲེ་ལྲེགས་སུ་
འགྱུར་ཏྲེ། གང་གི་ཕིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཡིད་དྲེ་ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་མི་དགྲེ་བ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་
དགྲེ་བས་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ཀིས་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པར་
བསམས་ནས་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པར་མི་བྱ་སྟྲེ། ཐོག་མར་སྲེམས་དགྲེ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀང་སྲེམས་
ལ་དབང་མ་ཐོབ་པས་ཁོ་བ་སོགས་ོན་མོངས་པའི་བག་ལ་ལ་བསད་ནས་མཐར་མི་དགྲེ་བར་འགྱུར་སྲིད་པའི་
ཕིར་རོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཀི་དང་པོ་རང་གིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པའི་བསོད་ནམས་ནི། གང་ནས་
བཟུང་སྟྲེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ནི་གིས་སྟྲེ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པའོ། །དང་པོ་ནི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་འདོད་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་སིན་པ་ལ་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་
གི་གོགས་དང་མི་ལྡན་པའོ། །གིས་པ་ནི་གིས་སུ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རང་བཞིན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་
གོགས་དང་ལྡན་པའོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ནི་ལས་དང་པོ་པའི་ས་ནས་མོས་སོད་ཀི་སའི་བར་སོ་སོ་སྲེ་བོའ་ི གནས་
སྐབས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་ལ། དྲེ་དང་ལྡན་པ་ནི་རྣམ་གངས་པའམ། བརར་བཏགས་པའི་བྱུང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
ཞྲེས་བྱའོ། །གིས་པ་ནི་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་ཆོས་ཀི་སིན་གི་བར་ས་བཅུའི་རང་བཞིན་
ནོ། །དྲེ་དང་ལྡན་པ་ནི་དྲེའི་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སས་བསྙད་པར་བྱ་
བ་ཡིན་པས་ན་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཞྲེས་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྲེམས་
བསྲེད་པ་དང་པོའ་ི བསོད་ནམས་ཀི་ཁད་པར་བསྟན་པས་ལྷག་མ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བས་དྲེའི་ཕིར་རྲེ་
ཞིག་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཁད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་བཤད་པ། བསོད་
ནམས་གང་ཞིག་ྲེ་བར་བསགས་པས་གིང་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་བའི་
བསོད་ནམས་དྲེ་ནི་རྲེ་ཞིག་ཆྲེས་མང་ན་ས་སྟྲེང་གི་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་
བའི་བསོད་ནམས་ལྟ་ཅི་སོས། ས་སྟྲེང་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་ིད་འགྱུར་བའི་བསོད་
ནམས་ལས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་བསོད་ནམས་ཆྲེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏྲེ།
དྲེ་ནི་འཇིག་རྲེན་དང་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་ས་བོན་དུ་གནས་པས་
འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་རྲེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གནས་པའི་ཕིར་དང་། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་
བསོད་ནམས་ནི་དུས་ཉུང་ཟད་ཅིག་སྲེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་གི་མངོན་མཐོའ་ི བདྲེ་བའི་རྒྱུར་གནས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རོ། །གིས་པ་གཞན་སྲེམས་བསྲེད་དུ་བཅུག་པའི་བསོད་ནམས་ནི། རང་སྲེམས་བསྲེད་པའི་བསོད་
ནམས་བཤད་ན། གཞན་སྲེམས་བསྲེད་དུ་བཅུག་པའི་བསོད་ནམས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་སད་དུ་དྲེའི་རིང་བསྲྲེལ་གི་སྙིང་པོ་ཅན་གི་གསྲེར་དང་བཻ་ཌཱུརྻ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གི་
རང་བཞིན་གི་མཆོད་རྲེན་འཕང་དུ་འོག་མིན་གི་འཇིག་རྲེན་ཇི་སྙྲེད་ཙམ་དུ་མཐོ་བ། རྒྱར་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་
ཆྲེན་པོའ་ི འཇིག་རྲེན་གི་ཚད་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བྱས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་གདུགས་དང་རིན་
པོ་ཆྲེའི་ཐྲེམ་སྐས་བྲྲེས་ཤིང་བསྐལ་པའི་བར་དུ་མྲེ་ཏོག་དང་བདུག་པ་དང་གར་དང་གླུ་དབྱངས་སོགས་མཆོད་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པའི་བྱྲེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པས་མཆོད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་བས། འགའ་ཞིག་གིས་བྱུང་ཆུབ་ཀི་དོན་དུ་སྲེམས་ཅན་
གཅིག་པུ་ཞིག་སྲེམས་བསྲེད་དུ་བཅུག་སྟྲེ་འདུལ་བར་བྱྲེད་ན་སྔ་མ་དྲེ་ལས་ཕི་མ་བྱང་ཆུབ་ཀི་དོན་དུ་སྲེམས་
ཅན་གཅིག་འདུལ་བ་པོ་དྲེ་བསོད་ནམས་མཆོག་ཏུ་བཀྲབ་པར་བརོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། སྔ་མས་ནི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་
པའི་ཡུལ་སོར་བ་ཙམ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ཕི་མས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གདུང་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང་། དམ་པའི་
ཆོས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་བྱ་བ་བྱས་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལ་ཀུན་རོབ་སྲེམས་བསྲེད་དང་ལྡན་
པའི་བྱང་སྲེམས་ཀིས་ནི་བྱུང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སོང་བའི་སོ་ནས་བསམ་པ་གཞན་དོན་བྱའི་སོར་བས་ནི་མ་ཡིན་
ཏྲེ། ོན་མོངས་ཤུགས་དག་པའི་ཕིར་དང་། གྲེན་པོ་སྟོབས་ཆུང་བའི་ཕིར་དང་། ཁམས་དང་བསམ་པ་བག་ལ་
ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྲེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཐབས་མི་ཤྲེས་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་ནི་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་ཁོ་ན་ལྷུར་བངས་བར་བྱ་སྟྲེ། རྒྱུ་མཚན་སྔ་མ་ལས་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་འདིས་ཇི་ལྟར་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་བྱ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་གི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་རྲེས་སུ་ཐ་སྙད་
བྱྲེད་པས་སོ། །དྲེའི་ཕིར་སོབ་མ་དྲེ་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་བ་མ་ཡིས། དང་པོར་རང་ལ་དད་པར་བྱ་བའི་ཕིར་
སོབ་མ་ལ་སིན་པ་དང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིས་སྲི་ཞུ་བྱ་ཞིང་། དད་པར་གྱུར་པ་ན་ཕིས་སྐལ་བ་དང་
འཚམས་པའི་གདམས་པ་དང་རྲེས་སུ་བསྟན་པས་རྲེས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་གང་པོ་ཆྲེ་དང་པོར་
ཧགས་ཀི་ལ་དུ་དང་བུར་ཤིང་སོགས་བྱིན་ནས་བཀོལ་ལ། དྲེའི་འོག་ཏུ་འདུལ་བྱྲེད་ཀི་ལགས་ཀྱུས་འདྲེབས་པ་
བཞིན་ནོ། །སོབ་མས་བ་མ་ལ་བསྙྲེན་བཀུར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནམ། བ་མས་སོབ་མ་ལ་བསྙྲེན་བཀུར་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྲེ་
ན་བདྲེན་མོད། འདིས་ནི་བོ་འཆལ་པས་རང་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་བ་མ་ལ་བསྙྲེན་བཀུར་བྱའོ་སྙམ་དུ་མི་ཤྲེས་པའི་
ཕིར་ཏྲེ། གང་གི་ཕིར་སོབ་མ་དྲེས་རང་ལ་ཕན་པའི་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་མི་ཤྲེས་པས་རྲེས་སུ་བསྟན་པར་
བྱ་བ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕིར་སོབ་མ་ཞྲེས་བྱ་བ་བརོད་དོ། །གལ་ཏྲེ་སྲིད་ཞུ་བྱས་ཀང་སོབ་མ་གནང་མི་བཀུར་ཞིང་
སར་རོལ་བ་སོགས་མི་རིགས་པར་བྱྲེད་ནའང་དྲེས་དྲེ་ལ་སོ་བར་མི་བྱའོ། །གང་གིས་གཤིས་ངན་པར་བྱྲེད་
པའི་ོན་མོངས་གཞོམ་པར་བྱྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་འབྱུང་པོས་བཟུང་བའི་ནད་པ་འགའ་ཞིག་སར་ཁོ་ཞིང་གཤྲེ་ཡང་
དྲེ་ལ་སན་པ་འཁྲུག་པ་མིན་པ་ལྟར། སྲེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་དང་བྱང་སྲེམས་རྣམས་གང་གིས་སྲེམས་ཅན་མ་རུངས་པར་བྱྲེད་པའི་ོན་མོངས་པ་དག་ལ་སོན་དུ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གཟིགས་ཀི་ོན་མོངས་དང་འབྲྲེལ་བའི་གང་ཟག་ལ་སོན་དུ་ལྟ་བ་མིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་གཞན་གི་བསམ་པ་སུན་མི་
འབྱིན་ཅིང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་པས་སོབ་མ་རབ་ཏུ་དད་པར་གྱུར་པ་ན་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པའི་
གདམས་ངག་སིན་པར་བྱ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་སྲེར་སྣ་ཅན་སིན་པའི་གཏམ་དང་། ཁོ་བ་ཅན་བཟོད་པའི་དང་། ཚུལ་
འཆལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གཏམ་གིས་མི་དགའ་ལ། ལོངས་སོད་འདོད་པ་ལ་སིན་པའི་གཏམ་དང་། མཐོ་རིས་
འདོད་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་དང་། གཟུགས་བཟང་བར་འདོད་པ་ལ་བཟོད་པའི་གཏམ་གིས་དགའ་བར་འགྱུར་བས་
དྲེའི་ཕིར་གདུལ་བྱ་གང་ཞིག་སིན་པ་སོགས་གང་གང་ལ་དགའ་བ་དྲེའི་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་དྲེ་ཡིས་དྲེ་དྲེ་
ཆྲེས་སྔར་དཔད་ཅིང་ཕིས་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ན་ཟབ་མོ་བསྙད་པར་བྱའི། གང་གང་ལ་མི་དགའ་བ་དྲེ་ལ་ཐོག་མར་
སར་བར་མི་བྱ་སྟྲེ། དང་པོར་རྲེས་སུ་མི་མཐུན་པའི་གཏམ་གིས་མི་དགའ་ཞིང་རྒྱུད་མས་པར་གྱུར་ན་དམ་
པའི་ཆོས་ཀི་སྣོད་དུ་ཅིས་ཀང་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལན་བརྒྱར་བཟློག་ཏུ་ཟིན་ཀང་
ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་དྲེ་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལྷག་པར་སྙིང་བརྩྲེ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྲེ།
འདི་ལྟར་ཇི་ལྟར་མ་ནི་བུ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་ནད་ཚབས་ཆྲེན་པོས་ཐྲེབས་པའི་བུ་ལ་ཤིན་ཏུ་གདུང་བར་
འགྱུར་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བརྩྲེ་བ་ཡང་སྲེམས་ཅན་རྣལ་མར་གནས་པ་ལས་ོན་མོངས་པས་
རྒྱུད་དཀྲུགས་ཏྲེ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་འཇུག་པའི་དམ་པ་མིན་པ་རྣམས་ལ་ཁད་པར་དུ་སྲེ་སྟྲེ། བུད་ཤིང་གི་ཁད་
པར་ལས་མྲེ་བཞིན་དུ་བྱང་སྲེམས་ཀི་སྙིང་རྲེ་ཡང་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམིགས་ནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་
ལྡན་པར་སྲེ་བའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་བྱང་སྲེམས་ཀི་སྙིང་རྲེ་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བ་དྲེའི་
ཕིར་སྲེམས་ཅན་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་དོན་བྱྲེད་པ་ན། གང་ཞིག་བདག་ིད་མཆོག་
ཏུ་རོམ་པ་དག་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན་གཞན་ལ་བསྙྲེན་བཀུར་མི་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་ལ་གདུལ་བའི་ཕིར་རང་ིད་
སོབ་མར་འགྱུར་བར་བྱས་ཏྲེ་ཕན་པ་རྲེས་སུ་སྟོན་པར་བྱྲེད་ལ། གང་ཞིག་བདག་ིད་དམན་པར་སྲེམས་པ་དྲེ་ལྟ་
བུ་ལ་ལ་བ་མར་འགྱུར་བར་བྱས་ཏྲེ་ཁད་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་རྲེས་སུ་འཛིན་ཏོ། །དྲེའི་ཕིར་སྲེམས་ཅན་
འདུལ་བའི་ཐབས་རིགས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐབས་རྣམས་ཀིས་གནས་ལུགས་མ་རོགས་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་
ཀིས་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པར་བྱྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་སན་པ་མཁས་པས་ནད་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཐྲེབས་པའི་ནད་པ་
རྣམས་ལ་སྣུམ་ཆོས་དང་ས་ཆོས་སོགས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་འཆོས་པ་བཞིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་ཐབས་སྣ་
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ཚོགས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་འདུལ་བ་དྲེའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་སན་པ་མཁས་པས་ཟུག་རྔུ་འབྱིན་པས་ནི་ནད་པ་འགའ་
ཡང་གསོ་དཔད་ཀིས་སྒྲུབ་ཏུ་མྲེད་ཅིང་གསོར་མི་རུང་ཞྲེས་སྤང་བྱ་དཀོན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔས་སྲེམས་ཅན་གི་དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་ཤྲེས་ཤིང་། བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་ལ་མཁས་པ་ཡང་
སྲེམས་ཅན་འདུལ་བའི་སྟོབས་རྲེད་ནས་གདུལ་བྱ་མ་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ཏྲེ། ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་བག་
ལ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་འདུལ་བའི་མཐུའི་
ཁད་པར་ཐོབ་པའི་བྱང་སྲེམས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྲེམས་ཅན་འགའ་ཞིག གལ་ཏྲེ་བསྐུལ་ན་ངན་འགོར་
མི་འགོ་བ་ལས་ལྲེ་ལོའ་ི དབང་གིས་མ་བསྐུལ་བ་ལས་བྱ་བ་ངན་པ་ལ་ཞུགས་ཏྲེ་ངན་འགོར་འགོ་བར་གྱུར་ན་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་དམ་བཅས་པ་འདིས་རང་གི་དམ་བཅའ་མས་པར་འགྱུར་བས་བོ་ལྡན་
གཞན་གིས་སད་བྱར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་བདག་ཅག་ལ་སད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཇི་ལྟར་འཚམས་པའི་ཆོས་
བསྟན་པས་སོད་ཡུལ་དུ་གནས་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་བསྐུལ་བར་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ནི་སྙིང་རྲེ་ཡིན་ལ། བྱང་སྲེམས་ལས་དང་པོ་པ་འགའ་ཞིག སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་
དང་བཅས་པས་ྲེན་པའི་སྲེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་ཕན་པ་འདོམས་པའི་སོ་ནས་སྙིང་བརྩྲེ་བ་ལྲེགས་ཞྲེས་མི་
འདོད་པ་དྲེ་ནི། རྲེས་སུ་བརྩྲེ་བས་ོན་མོངས་ཤིང་མས་ཐག་པའི་སོང་བ་པོ་མགོན་མྲེད་པ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་ན་
དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་གིས་བསགས་པའི་ཟས་ནོར་གིས་སིན་པ་གཏོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མི་འགྱུར་བ་ཁོ་ནའོ། །དྲེའི་
ཕིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཐོག་མར་སྲེམས་ཅན་ལ་སྙིང་བརྩྲེ་བ་བསྲེད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི།
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྙིང་རྲེའི་དབང་གིས་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་ལྷུར་ལྲེན་པ་དྲེ་དག་ལ་
འགའ་ཞིག་ཞྲེ་སང་བར་བྱྲེད་ན་ྲེས་དམིགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྲེད་པའི་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ཕན་པའི་ཕིར་ཞུགས་པ་བསོད་ནམས་ཀི་གཏྲེར་དུ་གྱུར་པའི་
སྲེམས་དཔའ་གང་ཞིག འཇིག་རྲེན་ཇི་སྲིད་དུ་གཞན་དོན་དུ་གནས་པའི་མཐུ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ། དད་པར་མ་བྱས་
པར་སོར་གནས་པ་དག་ཀང་སིན་པ་དང་བཀུར་བསྟི་སོགས་ཀིས་བསོད་ནམས་མ་བསགས་པས་ཕུང་ན།
གང་དག་སོ་གསུམ་གི་སོན་གིས་སང་བར་བྱྲེད་པ་དག་ལ་བསམ་ཐག་ཅི་ཞིག་ཡོད་དྲེ། བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མྲེད་
པར་ངན་འགོའ་ི སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕག་ལྷག་པས་ཕུང་ཞིང་རབ་ཏུ་ཕུང་བར་འགྱུར་རོ། །བཞི་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ན་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་སང་བ་སྤངས་ཏྲེ་ཡིད་རབ་ཏུ་དྭང་བར་བྱ་བར་རིགས་ཏྲེ། མཆོག་ཏུ་བྱ་
དཀའ་བ་མཛད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་དག་གི་མཆོག་ཏུ་བྱ་དཀའ་བ་གང་ཞྲེ་ན། བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་བྱང་སྲེམས་གང་
ལ་སྲེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་མས་པ་མྲེད་པའི་མངོན་ཤྲེས་ལྔ་ཅར་ཡང་ཡོད་ཅིང་། དྲེར་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་
ཀི་ལོངས་སོད་ཀི་རོ་ཞིམ་པོ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཆོག་མི་ཤྲེས་པ་དང་། སོས་པ་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་
ཚོགས་གིས་ཀི་འབྲས་བུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་རྣམས་སྤངས་ནས། སྙིང་རྲེས་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་
ངན་སོང་གི་འགོ་བ་དམན་པ་རི་བོང་དང་སྲེའུ་དང་རི་དྭགས་རུ་རུ་ལ་སོགས་པ་དམན་པ་ལྟ་བུའི་ལུས་ཀི་
དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་བཟུང་ནས། གཟུགས་དྲེ་དང་སྐད་དྲེ་དང་དྲེས་སྲེམས་ཅན་གི་རིས་དྲེ་དང་དྲེ་དག་བྱང་ཆུབ་
ཀི་ཕིར་སིན་པར་བྱྲེད་པ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་དྲེ་
དག་གི་མཆོག་ཏུ་བྱ་དཀའ་བ་ལ་བལྟས་ནས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་དད་པ་མཆོག་བསྲེད་པར་
བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཡོན་ཏན་གཞལ་དུ་མྲེད་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་དད་པ་
བསྲེད་པར་བྱ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་མངོན་པར་འདོད་པའི་གཞན་དོན་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་བ་ཡང་འབད་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་ནུས་
པའི་ཐབས་ཀིས་བསོད་ནམས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཐའ་དག སོ་གསུམ་ཀུན་ཚེ་སྟྲེ་ཀུན་གིས་བསྟྲེན་པའི་སོ་ནས་
དུས་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་པོ་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཕག་མང་པོར་བསགས་པའི་བསོད་ནམས་གང་
ཡིན་པ་དྲེ། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་གཞལ་བྱ་ཡང་མིན་ན་གཞན་དག་གིས་ལྟ་ཅི་སོས། དྲེས་ན་བྱིས་པའི་སྲེ་
བོའ་ི འཁོར་བ་མཐའ་ཡས་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་དགྲེ་རྩ་མཐའ་ཡས་ཏྲེ། སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་
ཕིར་དང་། དུས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་དང་། ཐབས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་དང་། སྲེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་
ཕིར་རོ། །ལྔ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆྲེ་དུ་མའི་གཏྲེར་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་
ན་ཅིའི་ཕིར་སྲེས་པའི་རབས་ལ་སོགས་པར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སིན་པའི་ས་སྙན་པར་འདོན་གི་
ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་མ་ཡིན་ཞྲེ་ན། སིན་པའི་ས་དཱ་ན་ཞྲེས་པ་འདིའི་སྐད་ཀི་བྱིངས་ཡི་གྲེ་བསྣན་
པའི་ངྲེས་ཚིག་གིས་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ན་རྲེས་འགའ་འཆི་བ་གསལ་བར་བྱྲེད་དྲེ། དྲེའང་སོ་བ་དང་རྲེས་སུ་
མཐུན་པའི་ཕིར་དང་། རྲེས་འགའ་གཏོང་བ་གསུམ་གི་མཚན་ིད་ཀི་ཆོས་གསལ་བར་བྱྲེད་ལ། རྲེས་འགའ་སོ་
གསུམ་བསྲུངས་ཤིང་དག་པར་བྱས་པས་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་སྲིད་པ་གཞན་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་གསལ་བར་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བྱྲེད་པ་དྲེའི་ཕིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་སིན་པའི་ས་ནི་རག་ཏུ་སྙན་པར་བསྟན་ཏོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀི་སིན་པ་ཁོ་ན་མཐའ་ཡས་ཀི་གཞན་རྣམ་དག་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། གང་
ཞིག་ཚེ་འདིར་བྱིན་པ་ཡི་སིན་པ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་འབྲས་བུ་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བསམས་ནས་
ལོངས་སོད་ལྲེན་པ་དང་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ནི་མཁྲེའི་ཕིར་རས་གཏོང་བའི་ཚོང་སྤོགས་
བཞིན་དུ་དམ་པས་སད་པར་འགྱུར་རོ། །བྱང་སྲེམས་རྣམས་ནི་སྙིང་རྲེའི་དབང་གིས་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཆྲེད་ཁོ་
ནར་ཡོངས་སུ་གཏོང་སྟྲེ། དྲེའི་ཕིར་དྲེ་རྣམས་ཀི་སིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་མི་ཟད་དོ། །དྲུག་པ་ནི། དྲེ་
ལྟར་བསོད་ནམས་ཀི་ཕུང་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ྲེ་བར་བསགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གང་ལ་སྔར་སོ་སོ་སྲེ་
བོའ་ི གནས་སྐབས་སུ་བྱས་པའི་སིག་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ིད་ཀང་དགྲེ་བ་སྟོབས་ཆྲེན་པོས་ཟིལ་གིས་མནན་
པས་འབྲས་བུ་འབྱིན་ནུས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཇི་སྐད་དུ། ལན་ཚྭ་སྲང་འགས་ཆུ་ནི་ཉུང་ངུ་ཞིག །རོ་སྒྱུར་
བགིད་ཀི་གངྒཱའི་ཀླུང་མིན་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་སིག་པའི་ལས་ནི་ཆུང་ངུ་ཡང་། །དགྲེ་བའི་རྩ་བ་སྤང་ལ་མཁྲེན་པར་
མཛོད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བས་ན་དགྲེ་བའི་ལས་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་ལ་སྲེམས་ཅན་
གི་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་གི་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་མཐའ་དག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་ཆུང་ངུ་ཡང་མྲེད་པའི་ཕིར་དང་། དགྲེ་བའི་རྩ་བ་མཐའ་ཡས་པ་བསགས་པའི་ཕིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གཅིག་ཏུ་དགྲེ་ཞིང་འཁོར་བར་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཡིན་ན། མྱ་ངན་
ལས་འདས་པར་ཅིའི་ཕིར་མི་འགོ་ཞྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རབས་
ཆྲེན་པོའ་ི ཡིད་ཅན་དྲེ་ལ་ནི། འཁོར་བ་འདི་ན་གནས་པ་ནའང་པདྨ་ཆུས་མི་གོས་པ་ལྟར་ཡིད་ོན་མོངས་ཐམས་
ཅད་ཀིས་ོན་མི་མོངས་ཤིང་། སྲེ་ར་ན་འཆི་སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཀང་གནོད་པ་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེས་ན་
དྲེ་ལ་སྲིད་པར་གནས་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཞུགས་པ་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་
བར་མི་འགོའ །ོ །སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་
དབང་འབྱོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཚོགས་གིས་ཀི་ཁད་པར་ྲེ་བར་བསགས་
པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གང་ལ་སྲེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ིད་ཡོད་པ་ིད་ལས་གཞན་དོན་དུ་བསམས་
བཞིན་དུ་སྲིད་པར་སྲེ་བ་ཡོད་པ་དྲེ་ཀོ་རྒྱུ་ཅིས་ན་དུས་ཀུན་གི་ཚེ་འཇིག་རྲེན་ཀུན་གི་མངའ་བདག་ཏུ་འགྱུར་བ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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མ་ཡིན་ཏྲེ་འགྱུར་བ་ཁོ་ནའོ། །གསུམ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་སོད་པ་དྲེ་ལྟར་སད་པ་ལས་
འབྲས་བུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ནི་མི་རིགས་ཏྲེ་ནས་དང་ཏིལ་དང་སཱ་ལུ་ལ་
སོགས་པའི་རྒྱུའི་ཁད་པར་ལས་འབྲས་བུའི་ཁད་པར་དམིགས་པ་ལྟར་རྒྱུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཁད་པར་ལས་
འབྲས་བུ་འགོ་བའི་བ་མ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀི་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡང་ཁས་བང་པར་ནུས་
ཏྲེ། འདི་ལྟར་ཕུལ་འགོ་སྟྲེ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལས་ཀང་ཆྲེས་ཕུལ་ཏྲེ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་འགོ་བ་
འགའ་ཞིག་འཇིག་རྲེན་འདི་ནའང་སྣང་སྟྲེ་རིགས་ཀི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བྲམ་ཟྲེ་དང་། སྲེ་གནས་ཀི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་
སྲིད་རྩྲེའི་དང་། རིའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རི་རབ་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་
བཞིན། དྲེ་བཞིན་དུ་ཤྲེས་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་རྒྱུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལས་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ནི་འཇིག་རྲེན་ན་བྱིས་
པའི་བར་ལ་གགས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ཡང་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་གིས་ཀི་འབྱོར་བ་རྒྱ་
ཆྲེན་པོ་ལས་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཀི་མཐུ་ཡང་
ངྲེས་པར་ཡོད་ཅྲེས་རོགས་པར་གིས་ཤིག བཞི་པ་ནི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་བཅས་པའི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ནི་ཇི་སྐད་
དུ་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་འཐད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕིར་སྲེམས་ཅན་ཕལ་ཆྲེར་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་དང་།
དྲེའི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ལ་མི་གུས་ཞྲེ་ན། བོ་ཞན་པས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་
ལ་སྐྲག་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་ཇི་ལྟར་བླུན་པོ་རྣམས་བོ་ཞན་པས་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བར་མི་ནུས་པས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་
པའི་ཆོས་རྲེན་འབྲྲེལ་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་སྐྲག་པ་སྲེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་རིགས་དང་བོ་གོས་
ཞན་ནས་གཞན་དག་ཀང་ཤིན་ཏུ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་དང་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་
པའི་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་མི་དད་ཅིང་སྐྲག་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཙམ་གིས་དྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་པས་འགོ་བ་
མཐའ་དག་རྲེས་སུ་འཛིན་པར་འདོད་པས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་བཅས་པ་ལ་དྭང་བ་བསྲེད་དྲེ་ལྷག་
པར་མོས་པར་བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སོད་པ་བསྟན་པ་སྟྲེ་རབ་
བྱྲེད་ལྔ་པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།གིས་པ་ོན་མོངས་སྤོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་འགོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞྲེད་པ་རྣམས་ཀིས་འཁོར་བ་ནི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་སུ་རིག་ནས་དྲེ་རྒྱུན་
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བཅད་པའི་ཕིར་སྲེ་བོ་རྣམས་དྲེའི་རྒྱུ་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་ལ་སར་བར་བྱའོ། །དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་ོན་
མོངས་པ་སྤོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་ལ། གཞན་གི་ོན་མོངས་སྤོང་བའི་གྲེན་པོ་དགག རང་གི་ོན་མོངས་སྤོང་
བའི་གྲེན་པོ་བསྟྲེན་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་ོན་མོངས་རྣམས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་དྲེ་དག་གཞི་སྤང་
པའི་སོ་ནས་ཕིར་བཅོས་དགོས་པ་ཡིན་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགྲེ་སོང་རྣམས་ལ་ཁང་པ་བརྩྲེགས་པ་ལྔ་
བརྒྱ་པ་དང་། ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་པ་དང་། གོས་འབུམ་རྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ག་ནོམ་པ་ཡོངས་སུ་སོད་པ་ཅིའི་ཕིར་
གནང་། དྲེ་དག་ནི་བདྲེ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན་ལ། བདྲེ་བས་ཀང་འདོད་ཆགས་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བའི་
ཕིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཕལ་ཆྲེ་བའི་ལམ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟྲེ་གཅྲེར་བུ་པ་བཞིན། དྲེ་དག་ནི་རླུང་དང་ི་
མའི་ཚ་གང་གིས་བཅོམ་ཞིང་ལུས་དི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་སྐྲ་འབལ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསྲན་པའི་
ཕིར་དཀའ་ཐུབ་ཅན་ཞྲེས་བྱའོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་བདྲེ་བས་འདོད་ཆགས་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བས་དྲེ་སྤང་བྱ་ཡིན་ན་
སྡུག་བསྔལ་བས་ཁོ་བ་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བས་དྲེ་ཡང་སྤོང་དགོས་ན། རྒྱུ་ཅིས་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་དཀའ་ཐུབ་
ཅན་མིན་ཞིང་། སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་ཡིན། གཞན་ཡང་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་སྡུག་པ་དང་
མི་སྡུག་པའི་མཚན་མ་སོ་བཏགས་པ་ལས་སྲེ་བ་ཡིན་གི་བདྲེ་སྡུག་མྱོང་བར་འགྱུར་པའི་ཡུལ་ལོངས་སོད་པ་
ཙམ་གིས་སྲེ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་དྲེ་དག་སྲེ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀི་བསྟན་པ་ལས་ཆགས་ཅན་རྣམས་ཡུལ་གི་སྟོབས་ཀིས་འདོད་ཆགས་སྲེ་བ་དགག་པའི་ཕིར་
སངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཡོ་བྱད་བསྙུངས་བ་སོགས་བསྟན་ལ། ཞྲེ་སང་ཅན་རྣམས་ལ་ཞྲེ་སང་སྲེ་བ་དགག་པའི་
ཕིར་ཟས་དང་ཆོས་གོས་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ག་ནོམ་པ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་རྣམས་
ཁོ་ན་དཀའ་ཐུབ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། ཆགས་བྲལ་བཞིན་དུ་ཆགས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཐབས་ཀིས་ོན་མོངས་འདུལ་བ་
ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཕི་རོལ་པ་རྣམས་ནི་རག་ཏུ་ོན་མོངས་པའི་གདུང་བས་གདུངས་པའི་ཕིར་ོན་མོངས་
འདུལ་བའི་དཀའ་ཐུབ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་ོན་མོངས་པའི་གྲེན་པོ་དང་། སིའི་གྲེན་པོ་གིས་ཀི་
དང་པོ་ལ་ོན་མོངས་སོ་སོའ་ི བྱྲེད་ལས། དྲེ་དག་སྲེ་བའི་གོ་རིམ། ཇི་ལྟར་སྤང་བའི་ཚུལ་དང་གསུམ་གི་དང་པོ་
ལ་ཡང་དངོས་དང་། དྲེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་བཀྲི་ཚུལ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་སྤང་བར་
འདོད་པས་དྲེ་དག་གི་ལས་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས་དྲེའི་གྲེན་པོ་བསྟྲེན་པར་བྱ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཀི་ལས་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ནི་སྲེམས་ཅན་དང་སྲེམས་ཅན་མ་ཡིན་པར་བགངས་བའི་དངོས་པོ་སྡུད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་པས་
འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་སན་ནི་འཁོར་འབངས་དང་ལོངས་སོད་སྤོང་བའོ། །ཁོ་བའི་ལས་ནི་རྩོད་ཅིང་འཐབ་པ་
སྟྲེ་ཀུན་ནས་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་སན་ནི། ཚོགས་མི་སྡུད་པ་དང་བྱམས་པ་སོམ་པ་དང་ཡིད་
དང་མཐུན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ལོངས་སོད་པའོ། །དཔྲེར་ན་མྲེ་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་བ་ཀུན་གི་
སྟོབས་རླུང་གིས་བསྲེད་པ་བཞིན་དུ་གཏི་མུག་གི་ལས་ནི་ཆགས་སང་གིས་གསོས་འདྲེབས་པ་སྟྲེ། རང་གི་
དམིགས་པ་ལ་སོན་དུ་མི་ལྟ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་སན་ནི་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་
ལ་བརྩོན་པའོ། །འདོད་ཆགས་སོགས་སྤོང་བའི་ཐབས་འདི་ཡོད་མོད། ཅིའི་ཕིར་འདི་དག་སྤང་བྱ་ཡིན་ཞྲེ་ན།
སྡུག་བསྔལ་གི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་ནི་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཡུལ་དང་མ་ཕད་པ་
ལས་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་ལ། ཁོ་བ་ནི་སྟོབས་ལྡན་གཞོམ་པའི་དཔུང་མྲེད་པ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཞིང་། གཏི་
མུག་ནི་དོན་ཞིབ་མོ་ཡོངས་སུ་མི་ཤྲེས་པས་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །འདོད་ཆགས་སོགས་དྲེ་དག་གིས་ཟིལ་གིས་
མནན་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་དག་མི་རོགས་པ་ནི་ཆྲེར་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕིར་ོན་མོངས་འདི་དག་ནི་
དག་བོ་མཚོན་ཐོགས་པ་བཞིན་དུ་སྤང་བྱ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་གཏི་མུག་ཆགས་སང་གིས་ཀ་དང་
ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཆགས་སང་གིས་ཀང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། ཇི་ལྟར་བད་ཀན་ཆུ་
ལས་གྱུར་པ་དང་། མཁིས་པ་མྲེ་ལས་གྱུར་པ་དང་མི་མཐུན་པས་ལྷན་ཅིག་ཕད་པ་མྲེད་པར་མཐོང་བ་དྲེ་བཞིན་
དུ་ཁོ་བ་དང་འདོད་ཆགས་དག་རྒྱུད་གཅིག་ལ་ལྷན་ཅིག་ཕད་པ་མཐོང་བ་མྲེད་དྲེ། ཆགས་པ་དང་རྒྱབ་ཀིས་
ཕོགས་པ་གིས་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕིར་རླུང་བད་མཁིས་གིས་ཀ་དང་ལྷན་
ཅིག་འཇུག་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་གཏི་མུག་ནི་ཆགས་སང་གིས་ཀ་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་གོ །གལ་ཏྲེ་ཆགས་སང་མི་
འགལ་ན་གཅིག་གི་གྲེན་པོ་བསྟྲེན་ན་ཅིག་ཤོས་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་
གིས་འགལ་བར་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས་སོབ་མ་འཆོས་པའི་སོབ་དཔོན་གིས། འདོད་ཆགས་ཅན་ནི་དན་ཤྲེད་
བཅད་ནས་ལས་ལ་རྒྱུན་དུ་བཀོལ་བ་བཞིན་དུ་སོ་གསུམ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ལས་ལ་བཀོལ་བར་བྱ་སྟྲེ། གང་
གི་ཕིར་མི་ཕོངས་ཤིང་སྲི་བ་མྲེད་པ་ནི་ཆགས་པ་དྲེའི་སན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྲེ། ལས་ལ་བཀོལ་བ་ལ་ནི་འདོད་
ཆགས་སྲེ་བའི་གགས་མི་རྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁོ་བ་ཤས་ཆྲེ་བ་ལ་ནི་རྲེ་བོ་བཞིན་དུ་ལྟ་སྟྲེ། ཟས་དང་ཆོས་གོས་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སོགས་ག་ནོམ་པས་རིམ་གོ་བྱ་སྟྲེ། གང་གི་ཕིར་ཕོངས་ཤིང་རིམ་གོ་བྱས་པ་ལ་ཞྲེ་སང་མི་སྲེ་བ་དྲེའི་སན་ཕོངས་
པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཏི་མུག་ནི་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་ཕོངས་པ་དང་མི་ཕོངས་པ་བསྟྲེན་པས་བསྲབས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནི་མི་ཕོངས་པ་དང་། ཞྲེ་སང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནི་
ཕོངས་པ་བསྟྲེན་པའོ། །གིས་པ་ནི། ོན་མོངས་འདི་དག་སྲེ་བའི་དུས་ཀང་ངྲེས་པར་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས་དུས་
དང་འཚམས་པར་གྲེན་པོ་བསྟྲེན་པར་བྱ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་ིན་པར་ལས་བྱས་ནས་མཚན་མོ་གིད་དང་རྨུགས་པ་
ཕལ་ཆྲེ་བའི་ཕིར་དང་བད་ཀན་ཤས་ཆྲེ་བའི་ཕིར། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དུས་ཀི་དང་པོ་སྔ་དོ་གཏི་མུག་ཡང་
དག་པར་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ནས་ཞིང་དང་ཚོང་གི་ལས་སོགས་དུ་མ་བྱྲེད་པའི་ཕིར་དང་། བད་ཀན་བྱང་ནས་མཁིས་
པ་ཤས་ཆྲེ་བའི་ཕིར། སྔ་དོ་ཕི་དོའ་ི བར་ི་མའི་གུང་ལ་ཁོ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཕིས་ི་མ་ནུབ་ནས་ལུས་
བཀྲུས་ཤིང་བྱུགས་ཟས་ཟོས་ཏྲེ་དབང་པོ་རྒྱས་ལ། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན་འདོད་ཆགས་འབྱུང་
བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ལུས་ཀི་སོན་གི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ིད་ཀི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ིན་མོ་ལ་རིམ་པ་
གསུམ་དུ་འབྱུང་ངོ་། །དྲེའི་ཕིར་དྲེ་ལྟར་རིག་པར་བྱས་ནས་བག་ཡོད་པས་དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཟློག་པར་
བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་དུག་གསུམ་སྤོང་ཚུལ་སིར་བསྟན། ཁོང་ཁོ་སྤོང་ཚུལ་ཁད་པར་དུ་བསྟན་པ་གིས། དང་པོ་
ལ་ོན་མོངས་དངོས་སྤོང་ཚུལ་དང་། དྲེ་ལ་སོད་པའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ིད་ཡུལ་དང་བཅས་པ་གིས་ཀི་དང་
པོ་ནི། འདོད་ཆགས་ནི་མཛའ་བཤྲེས་ཀི་གསྲེབ་ཏུ་ཞུགས་ནས་འཇིག་རྲེན་བསླུ་བར་བྱྲེད་པས་དྲེའི་ཕིར་
བསིམས་ཏྲེ་སྤང་བར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་ཞྲེ་སང་ནི་ཡིད་མི་བདྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་དག་བོའ་ི ཚུལ་དུ་སྲེས་
བུ་དྲེ་ལ་འོང་སྟྲེ། དྲེའི་གནོད་པ་སྣང་དུ་རུང་བས་དྲེ་ལས་བདག་ིད་བསྲུང་སའོ། །གཏི་མུག་ནི་བཏང་སྙོམས་
དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་བར་མའི་ཚུལ་དུ་འོང་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ཡང་ཡིད་མི་རོན་པས་བསྲུང་ས་ལ། འདོད་ཆགས་
ནི་མཛའ་མིན་དག་བོ་མཛའ་བཤྲེས་འད་བར་བཅོས་ནས་བསླུ་བར་བྱྲེད་པ་དང་འད་བར་དགྲེ་བའི་ནོར་འཕོག་
པས། དག་ཡིན་བཞིན་དུ་ཡིད་བདྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་མཛའ་བོའ་ི ཚུལ་དུ་སྲེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བ་
དྲེས་ན་འདོད་ཆགས་དྲེ་ལ་ཁོད་མི་འཇིགས་པས་དྲེ་ལས་ནི་བདག་ཁད་པར་དུ་བསྲུང་བར་བྱ་དགོས་ཏྲེ། མི་
ཕན་ཞིང་གནོད་པ་བྱྲེད་པའི་མཛའ་བོའ་ི ཚུལ་དུ་འཆོས་པ་ནི་ཁད་པར་དུ་བསིམས་ཏྲེ་སྲེས་བུས་སྤང་བར་བྱ་བ་
མ་ཡིན་ནམ་སྟྲེ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ལས་ཇི་ལྟར་བསྲུང་ཞྲེ་ན། རག་ཏུ་ཡིད་གཏད་དྲེ་བརྩོན་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བས་གྲེན་པོ་བསྟྲེན་པའི་སོ་ནས་དྲེ་སྲེ་བའི་གོ་སྐབས་མི་འབྱྲེད་པས་སོ། །འདོད་ཆགས་ནི་གིས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་
འདོད་ཆགས་ཁ་ཅིག་ནི་སྔོན་རིགས་མཐུན་ཡང་ཡང་གོམས་པའི་རྒྱུ་ལས་ཚེ་འདིར་འབད་མྲེད་དུ་སྲེ་བར་
འགྱུར་ཞིང་། ཁ་ཅིག་ནི་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་ྲེ་བའི་རྲེན་ལས་ཀང་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལ་འདོད་ཆགས་རྲེན་
ལས་སྲེས་པ་ནི་གྲེན་པོས་སྒྲུབ་ས་སྟྲེ། རྲེན་སྤངས་པས་མི་སྲེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཅིག་ཤོས་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་ནི་དྲེ་
ལྟར་མིན་ཏྲེ་རྩ་བ་གཏིང་ཟུག་པས་གྲེན་པོས་བཟློག་དཀའ་བས་སོ། །དྲེ་བས་ན་དྲེ་བཟློག་པ་ལ་འབད་པ་ཆྲེར་
བྱའོ། །འདོད་ཆགས་བཞིན་དུ་ཁོ་བ་ཡང་བསིམས་ཏྲེ་སྤང་བར་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ནི་འདོད་ཆགས་པས་ཆྲེས་ྲེས་པ་ལི་
བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་ཁོ་བ་ནི་འཁོན་འཛིན་བརན་ཅིང་དམ་དུ་འཛིན་པ་དང་། ངྲེས་པར་ཏྲེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་
དགྲེ་ཞིང་རང་གཞན་གི་རྒྱུད་སྲྲེག་པ་དང་གཞན་ལ་གནོད་པ་སོགས་དོན་མ་ཡིན་པ་སྲེད་ཅིང་། མཚམས་མྲེད་
སོགས་ྲེས་པ་ཆྲེན་པོ་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཞིག་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀི་དབྱྲེ་བ་དང་།
གཞི་དང་ྲེས་དམིགས་དང་སྤོང་བའི་ཐབས་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས་གྲེན་པོ་བསྟྲེན་པ་དྲེ་ནི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་
རྩ་བ་བཅད་པའི་སོ་ནས་མཐར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་གི་མཚན་ིད་ནི་སྨྲས་ན། གཏི་
མུག་གི་མཚན་ིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཇི་ལྟར་དབང་པོ་གནས་པའི་ལུས་ལ་བསྟྲེན་པས་ལུས་ཀི་དབང་པོ་ནི་མིག་
ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ལ་ཁབ་ཅིང་། དྲེ་དག་གི་རྲེན་དུ་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། རྲེན་འབྲྲེལ་
རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལ་བདྲེན་པར་ཞྲེན་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་གཏི་མུག་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་
ོན་མོངས་པ་ཀུན་ལ་ཁབ་ཅིང་དྲེ་དག་གི་གནས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་གཏི་
མུག་གིས་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའི་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་ཁོ་ན་ལ་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པའི་ཕིར་སོ་བཏགས་ནས་
འཇུག་པའི་ཕིར་དང་། གཏི་མུག་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་ལུས་ཀི་དབང་པོ་འགགས་ན་
དབང་པོ་ཐམས་ཅད་འགགས་པ་བཞིན་དུ་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བསོམ་
ཏྲེ་གཏི་མུག་བཅོམ་པས་བཅོམ་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་མ་ཡིན་པ་ཀུན་གི་རྩ་བ་གཏི་མུག་འདི་ཇི་ལྟར་སྤང་བར་བྱ་
ཞྲེ་ན། ཕི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་རྒྱུ་དང་རྲེན་ལ་ལྟོས་པ་མི་རིགས་ཏྲེ། གྲུབ་པ་ལ་
བསྒྲུབ་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་དག་ཀང་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྲེན་ལ་ལྟོས་པར་ཡང་མཐོང་སྟྲེ། དྲེ་བས་ན་རྲེན་
ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་མྲེད་ལ། རང་བཞིན་མྲེད་པའང་སྟོང་པ་ིད་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པའི་ཚུལ་གིས་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་མཐོང་ན་དྲེ་ལ་བདྲེན་པར་ཞྲེན་པའི་གཏི་མུག་
འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། དྲེ་སྤངས་པས་ཀང་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་
བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཏི་མུག་སྤོང་བའི་ཐབས་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྟོན་པ་དྲེ་ིད་དོན་ཆྲེན་པོ་
ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་འབད་པ་ཀུན་གིས་བསྟན་བཅོས་འདིར་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་གཞུང་མཐའ་དག་གིས་རྲེན་
ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་གཏམ་དྲེ་ཁོ་ན་བསྙད་པར་བྱའོ། །གིས་པ་ལ། འདོད་ཆགས་
སོགས་སོད་པའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ིད་དང་། དྲེ་དག་འདུལ་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། འདོད་
ཆགས་སོགས་ཀི་མཚན་ིད་སྨྲས་ན་དྲེ་དག་ལ་སོད་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། དྲེའི་
མཚན་ིད་བཤད་པ། དུས་རག་ཏུ་ས་འཛིན་པའི་གར་དང་། བཞད་གད་དང་། འཇོ་སྲེག་དང་། མྲེ་ཏོག་དང་། དི་
དང་། རྒྱན་དང་། ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་འཚོགས་ཆས་སྣ་ཚོགས་ལ་དགའ་བ་དང་། འཇམ་ཞིང་བདྲེ་བའི་ངང་
ཚུལ་ཅན་དང་། གཞན་ལ་གཏོང་བ་པོ་དང་རང་ཟ་བ་པོ་དང་། གཙང་ཞིང་མཁས་བག་དང་ལྡན་པ་དང་། སྙན་པ་
དང་གསོང་པོར་སྨྲ་བ་སོགས་དྲེ་འད་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ིད་རྣམས་འདོད་ཆགས་ཅན་གི་མི་ལ་སྣང་ངོ་། །དྲེ་
ལས་བཟློག་པ་ནི་ཞྲེ་སང་ལ་སོད་པའིའོ། །འདྲེས་མ་དག་ནི་གཏི་མུག་ལ་སོད་པའི་མཚན་ིད་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ཇི་
སྐད་བཤད་པའི་རགས་དག་གིས་གང་ཟག་གི་བསམ་པ་རྲེས་སུ་རོགས་པར་བྱའོ། །གིས་པ་ནི། འདོད་ཆགས་
སོགས་སོད་པའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ིད་ནི་སྨྲས་ན། དྲེ་དག་འདུལ་བའི་ཐབས་གང་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀིས་ཆགས་ཅན་རྣམས་ལ་ཟས་དང་ཆོས་གོས་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་བསྲེད་ཅིང་
དམན་པ་ཡིད་མི་མཐུན་པ་དགྲེ་ལྲེགས་སྤངས་པ་ཐམས་ཅད་དག་འདོད་པར་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་
ཆགས་ཅན་རྣམས་གནས་ལ་ཞྲེན་པའི་གྲེན་པོར་དགོན་པ་ཤིང་དྲུང་དང་དུར་ཁོད་དང་བ་གབ་མྲེད་པ་ིད་
གསུངས་སོ། །མལ་སྟན་ལ་ཞྲེན་པའི་གྲེན་པོར་ཙོག་པུ་པ་དང་། གཞི་ཇི་ལྟ་བ་ིད་གསུངས་སོ། །ཟས་ལ་ཞྲེན་
པའི་གྲེན་པོར་བསོད་སྙོམས་པ་དང་། སྟན་གཅིག་པ་དང་། ཟས་ཕིས་མི་ལྲེན་པ་ིད་གསུངས་སོ། །གོས་ལ་
ཞྲེན་པའི་གྲེན་པོར་ཆོས་དགོས་གསུམ་པ་དང་། ཕག་དར་ཁོད་པ་དང་། ཕིང་བ་པ་ིད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་ཆགས་ཅན་
རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་ལ་ཞྲེན་པའི་གྲེན་པོར་སངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གིས་རྣམ་པར་བཞག་
གོ །དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀང་འདི་དག་བསྟྲེན་པ་ནི་བདག་ིད་ལ་ངན་པ་ལ་མོས་པའི་སྲེ་བོ་རྣམས་དྭང་བར་བྱ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བའི་ཕིར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དྭང་བས་དྲེས་ྲེ་བར་བསྟྲེན་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་
ཆགས་ཅན་ནི་རག་ཏུ་བ་མའི་ཐད་དུ་གནས་པར་བྱ་སྟྲེ། རག་ཏུ་བ་མས་གཞན་བསྐུལ་བས་འདིའི་འདོད་ཆགས་
ཐུལ་བར་གྱུར་ལ། ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱྲེད་ཀིས་རྦད་ཀང་སྲབ་སོགས་དང་བཅས་པ་ིད་ཀི་ཕིར་བསབ་པའི་
མཚམས་ལས་འདའ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེ་སང་ལ་སོད་པ་ལ་ནི་དྲེ་ལས་བཟློག་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་
ག་ནོམ་པ་དང་གནས་དབྲེན་པ་རྣམས་སོ། །གཏི་མུག་ལ་སོད་པ་ལ་ནི་འདྲེས་མ་དག་གོ །གིས་པ་ཞྲེ་སང་བྱྲེ་
བྲག་ཏུ་སྤོང་ཚུལ་ལ། ཁོ་བའི་ྲེས་དམིགས། སྤོང་བྱྲེད་ཀི་གྲེན་པོ། བཟོད་པའི་ཕན་ཡོན་དང་གསུམ་གི་དང་པོ་
ནི། ཡང་ཁོ་བ་སྤང་བར་འདོད་པས་དྲེའི་ྲེས་དམིགས་རོགས་པར་བྱ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་གཞན་ལ་གནོད་པའི་ནུས་པ་
མྲེད་པ་ལ་ཁོ་བ་སྲེས་པས་བཞིན་རས་ནག་པོར་བྱྲེད་ཅིང་ཁོ་གྲེར་སྡུད་པས་བདག་ིད་ལ་མདོག་མི་སྡུག་པ་
འབའ་ཞིག་བྱྲེད་ཀི་ནུས་པ་མྲེད་པས་གཞན་ལ་མི་གནོད་དོ། །གཞན་ལ་གནོད་པའི་ནུས་པ་ཅན་གང་ལའང་བརྩྲེ་
བ་མྲེད་པ་ཁོས་པ་དྲེ་ནི་གཞན་གི་སྲོག་འཕོག་པ་སོགས་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཐ་ཆད་ཅྲེས་
བརོད་དོ། །གིས་པ་ནི། གང་ཞིག་ཚིག་རྩུབ་ཐོས་པས་ཁོ་ཞིང་ཞྲེ་སང་བ་དྲེ་ནི་ཆྲེར་བླུན་པ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་ད་
ལྟར་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་ས་ཐོས་པ་ནི་སྔར་རང་གི་དྲེ་ལྟར་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ་དྲེ་
གཤྲེ་བ་ཐོས་པས་འབྲས་བུ་ཕྱུང་སྟྲེ་སིག་པ་མཐར་བྱྲེད་པར་བརོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དྲེ་ལྟར་མི་ཤྲེས་པས་རོངས་
ཤིང་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་སྟྲེ། གཤྲེ་བ་པོ་ལ་ཁོ་བ་སྲེས་པ་ན་བདག་ིད་སྔོན་ལས་རྣམ་པར་དག་པར་མི་འདོད་པར་
མ་ཟད། སར་ཡང་སིག་པའི་དི་མས་གོས་པར་བྱྲེད་པས་ཆྲེས་བླུན་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་ཀང་ཚིག་
རྩུབ་ལ་ཁོ་བ་མི་རིགས་ཏྲེ། རྩུབ་མོའ་ི རང་བཞིན་གི་མྲེན་པོ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཡང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གནོད་པར་
མི་བྱྲེད་དྲེ། བྱྲེད་ན་སྨྲ་བ་པོ་ལའང་གནོད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དྲེའི་ཕིར་བདག་ིད་འདིས་བདག་ལ་དྲེ་ལྟར་
སད་དོ་སྙམ་དུ་རོག་པ་ལས་ཞྲེ་སང་གི་གནོད་པ་བྱུང་བས་ན་གནོད་པ་འདི་སྨྲ་བ་པོ་གཞན་ལས་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་
རོམ་པར་ཟད་དོ། །དྲེའི་ཕིར་རང་གི་རོག་པས་གནོད་པར་གྱུར་པས་ན་གཞན་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཁོ། གལ་ཏྲེ་གཤྲེ་བ་
ནི་སོན་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས་གཤྲེ་བ་པོ་ལ་ཆད་པ་བཤད་པའི་ཕིར། དྲེས་ན་དྲེ་ལ་ཁོ་བར་
རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། ཇི་ལྟར་སང་བས་གཤྲེ་བ་ན་སྙིང་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པའི་ཕིར་གཤྲེ་བ་པོ་ལ་ཆད་པ་བྱ་བར་
ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས་མངོན་པར་བརོད་ན། ཚིག་སྙན་པོས་གཞན་གི་སྲེམས་འཛིན་པའི་ཕིར་སྙན་པར་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སྨྲ་བ་པོ་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བར་ཡང་ཅིས་བརོད་པར་མི་འགྱུར། དྲེའི་ཕིར་མི་སྙོམས་པས་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་
ཚད་མ་མིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གཤྲེ་བས་རང་ལ་ཡོད་པའི་སོན་གཞན་ལ་གསལ་བར་བྱས་པས་ཁོ་བར་རིགས་སོ་ཞྲེ་
ན། ཁོད་ཀི་ཡན་ལག་སད་པར་བྱ་བ་ཞར་བ་དང་ཐྲེང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་གཤྲེ་བ་པོས་མ་སྨྲས་སུ་ཟིན་ཀང་།
གལ་ཏྲེ་སོན་དྲེ་གཞན་གིས་ཤྲེས་ན་ནི་བདྲེན་པར་སྨྲས་པའི་ཕིར་སོན་སྨྲ་བ་པོ་ལ་ཁོ་བར་མི་རིགས་ན། རང་ལ་
མྲེད་པའི་སོན་གཤྲེ་བ་པོས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་སྨྲས་པ་ལ་ཁོ་བ་མི་རིགས་པ་ལྟ་ཅི་སོས་ཏྲེ། དྲེ་མི་བདྲེན་
པར་སྨྲས་པའི་སོན་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁོ་བ་མི་རིགས་སོ། །ཅི་སྟྲེ་སྲེ་བོ་དམན་
པ་ལས་མི་སྙན་པ་ཐོས་པ་ལས་དྲེ་ལ་ཇི་ལྟར་ཁོ་བར་མི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། སྲེ་བོ་དམན་པ་སིག་པ་ཀུན་ཏུ་སོད་ཅིང་
གཞན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་དག་ལས་ཚིག་མི་སྙན་པ་ཙམ་ཐོས་པ་ཁོ་ནས་དྲེ་དག་ཁོ་བ་ལས་
ངྲེས་པར་འབྱུང་ཞིང་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ་བརྲེག་པ་དང་གསོད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་སྲེ་
བོ་དམན་པ་དག་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་མི་སྙན་པ་ཙམ་ནི་སོན་ཡན་གར་ཉུང་ཟད་ལྟ་བུར་སྣང་བས་གསོད་པ་དང་
འཆིང་བ་སོགས་གནོད་པ་ཆྲེན་པོ་མ་བྱུང་བས་དགའ་བར་རིགས་ཀི་ཁོ་བར་མི་རིགས་སོ། །གང་ཞིག་སོན་
མྲེད་པ་ལ་གཤྲེ་བ་དྲེ་ཚར་བཅད་ཀང་ྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གཤྲེ་བ་པོ་གཞན་ལ་ལན་དུ་གནོད་པ་བྱས་པས་
བདག་ལ་སྔར་བྱས་པའི་གནོད་པ་ལྡོག་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་ན་ཁོད་ཁོ་བ་ཡོན་ཏན་མྲེད་པ་ལ་
གུས་པ་ནི་ཞྲེན་པ་རང་པར་ཟད་ཀི་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། མཁས་པ་སུ་ཞིག་གཤྲེ་བ་ཡོན་
ཏན་མྲེད་པ་ལ་བཟོད་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཕ་རོལ་གིས་ངན་དུ་སྨྲས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཁོ་བའི་སྐབས་མི་
འབྱྲེད་ཅིང་གནོད་པ་མི་བྱྲེད་པའི་བཟོད་པས་ནི་འབད་པ་མྲེད་པར་གཟུགས་བཟང་བ་དང་། མཐོ་རིས་འཕྲེན་པ་
ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ན། གང་ཞིག་ཆོས་ཀི་རྒྱུ་གཤྲེ་བ་པོ་དྲེ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་
དྲེ་དང་མཚུངས་པའི་བླུན་པོ་སུ་ཞིག་ཡོད་དྲེ། རང་གི་ཡོན་ཏན་ཆུད་གསོན་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་གང་ཞིག་ཁོ་
བ་ལ་བཟོད་པ་དྲེ་ཁོ་ན་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཁོ་བ་ནི་སིར་མི་མཐུན་པའི་ཡུལ་ལ་སྲེ་ཡང་ཁད་པར་དུ་
སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ལ་གནོད་པ་བྱ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་མི་སྲེའི། འོན་ཀང་མ་ཆུང་བ་དག་ཁོ་ན་ལ་སྲེའོ། །དྲེས་ན་
ཞྲེན་པ་འཇོམས་པར་བྱྲེད་པའི་ཁོ་བ་དྲེ་ལ་རྒྱུ་ཅིས་ན་ཁོད་གུས་ཏྲེ་གུས་པར་མི་རིགས་ཀི་ཞྲེན་པ་འཇོམས་པ་ནི་
བུད་མྲེད་ལ་དཔའ་བ་བཞིན་དུ་སྲེས་བུ་ཡ་རབས་དག་གིས་སྤང་བར་རིགས་སོ། །གང་ཞིག་བཟོད་པ་བྱྲེད་པ་དྲེ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ལ་ནི་གནོད་པ་བྱས་ཀང་ལན་མི་ནུས་སོ་སྙམ་ནས་བརས་པར་འགྱུར་བས་དྲེའི་ཕིར་ཁོ་བར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན།
བཟོད་པ་ནི་ཕ་རྒྱས་ཁོ་བའི་གྲེན་པོ་ཡིན་པས་གང་ཞིག་ཁོ་བའི་གནས་ལ་བཟོད་པ་དྲེ་ལ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་སོམ་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ལ། བྱམས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ཡང་བ་འཇོ་བའི་དུས་ཙམ་བསོམས་པས་གོམས་
པར་བྱྲེད་ནའང་སོམ་པ་པོ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་འདྲེན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར། ལྷ་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བ་
དང་། །དྲེ་དག་ཀང་ནི་སྲུང་བ་དང་། །ཡིད་བདྲེ་བ་དང་བདྲེ་མང་དང་། །དུག་དང་མཚོན་གིས་མི་ཚུགས་
དང་། །འབད་པ་མྲེད་པར་དོན་ཐོབ་དང་། །ཚངས་པའི་འཇིག་རྲེན་སྲེ་འགྱུར་ཏྲེ། །གལ་ཏྲེ་གོལ་བར་མ་གྱུར་
ཀང་། །བྱམས་ཆོས་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་འཐོབ་བོ། །ཞྲེས་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་ཁོ་
བ་སྤངས་པས་ཐོབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་སོགས་ཀང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བཤད་
པའི་ཡོན་ཏན་གི་གནས་བཟོད་པ་ལ། གནོད་ལན་བྱྲེད་མི་ནུས་ཞྲེས་བརས་པས་འཇིགས་ནས་སྤོང་བ་ལ་ནི་
ཁོད་ཀི་བླུན་པ་འབའ་ཞིག་སྟྲེ། ཁོ་བའི་སོ་ནས་དོན་མ་ཡིན་པ་མང་པོ་འབྱུང་ཞིང་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་
མཆོག་འབྱུང་བ་འཇོམས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་སྟོབས་ལྡན་དག་གིས་དམན་པའི་ཁད་དུ་
བསད་པ་བསྲན་པར་དཀའ་བས་དྲེའི་ཕིར་ཚར་བཅད་པར་བྱའོ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་དག་བོ་
གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་མཐར་ཐུག་པ་མྲེད་པས། དྲེའི་ཕིར་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་སྟོབས་ལྡན་སུ་ཞིག་
དག་བོ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ཞིང་ཁད་བསོད། མཐར་གཏན་མྲེད་པར་བྱས་ནས་འཇིག་རྲེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་ཞིང་
སོང་བ་ཡོད་དྲེ། སྔོན་གི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་ལྡན་རྣམས་ཀང་ཁད་བསད་མཐར་མ་བྱས་ཤིང་བརས་བསྐྲན་གི་དབང་
གིས་གཡུལ་སོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སིག་བྱས་ནས་ཤི་བ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ནམ། དྲེའི་ཕིར་བདག་ནི་དག་བོ་འདུལ་
བའི་ཕིར་སིག་པ་བསགས་པ་ལས་བརས་པ་ལྲེགས་སོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ཏྲེ། ཁད་དུ་བསད་པའི་བརས་པ་ལས་
དམྱལ་བར་མི་འགོ་ལ། སིག་པས་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་སིའི་གྲེན་པོ་ནི། གང་ཞིག་གོང་དུ་བཤད་པའི་
ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ོན་མོངས་སོ་སོའ་ི གྲེན་པོར་རོག་མི་ནུས་པ་དྲེས་ནི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་འགག་སོགས་དང་
བྲལ་བ་བསོམ་པས་བཟློག་པར་བྱ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་སྲེས་པའི་ཕིར་འདུས་
བྱས་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ིད་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་ནི་
སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་གནས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་སྲེ་བ་མྲེད་དྲེ། འདུས་མ་བྱས་བཞིན་
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ནོ། །སྲེ་བ་དང་གནས་པ་མྲེད་པ་ལ་མི་རག་པ་ིད་ག་ལ་ཡོད། དྲེའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་སྲེ་འཇིག་གནས་
གསུམ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ནི། །ི་མའི་གྲེན་གིས་བཀའ་
སྩལ་ཏོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །གང་ལ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་དྲེ་ནི་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་སྟོང་པ་ཡིན་ལ།
དུས་ཀུན་བརགས་པའི་ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་གིས་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་སྲེ་བ་དང་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་ཏུ་ནི་རང་བཞིན་མྲེད་ཅིང་། གཟུགས་བརན་དང་
འད་བར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡོད་ན་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ོན་མོངས་རྣམས་ནམ་ཡང་བོ་གོས་ལ་མི་
གནས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ོན་མོངས་པའི་མྲེ་ྲེ་བར་ཞི་སྟྲེ། སྲེམས་རྣམ་པར་བྱང་པས་འགོ་བ་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་ཞིང་། གཞན་ཡང་ལམ་དྲེ་ལ་གཟུད་པར་བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ོན་མོངས་སྤོང་བའི་
ཐབས་བསྟན་པ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།གསུམ་པ་ལས་སྤང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་ལ།
འབྲས་བུ་འཁོར་བའི་ྲེས་དམིགས། རྒྱུ་ལས་སྤོང་ཚུལ། ལས་སྤངས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པ་དང་གསུམ་གི་
དང་པོ་ལ། འཁོར་བ་སིའི་ྲེས་དམིགས། ཁད་པར་བདྲེ་འགོ་ལ་ཞྲེན་པ་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལའང་དངོས་
དང་། སྲིད་པ་ཟད་པ་ལ་བརྩོན་པར་གདམས་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། རྒྱུ་ལས་སྤང་བར་འདོད་ནས་འབྲས་བུ་
འཁོར་བའི་ྲེས་པ་བསྟན་པའི་སོ་ནས་དྲེ་ལ་སོ་བ་སྲེད་པའི་ཕིར་བཤད་པ། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་
ཆྲེན་པོ་ཕོགས་ཀི་ངོས་མ་ལུས་པ་ཁབ་པ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་བྱུང་བ། མ་རིག་པ་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའི་
སྦྲུལ་གིས་གང་བ། ལྟ་བ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གིས་ཀི་ཆུའི་སྲིན་པོས་དཀྲུགས་པ། སྲེ་བ་དང་འཆི་བའི་ཀོང་འཁོར་མང་
བ། ཁག་དང་མཆི་མ་དང་འོ་མའི་ཆུ་རྒྱུན་རྒྱས་པ། ར་བ་ན་བ་འཆི་བའི་རབས་ཆིལ་ཆིལ་གཡོ་བ། མྱ་ངན་དང་
སྨྲྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདྲེ་དང་། འཁྲུགས་པའི་་དང་རུས་སྦལ་དང་་མིད་ལ་
སོགས་པ་ལོང་ལོང་དུ་མས་དཀྲིགས་པ་འདི་ལ། ཕ་རོལ་དང་གཏིང་གི་མཐའ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།
བྱིས་པ་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་ཁོད་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་འདིར་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་བྱིང་བ་ལ་རྒྱུ་ཅིས་
འཇིགས་པ་སྲེ་བར་མི་འགྱུར། གཏིང་དང་ཕ་རོལ་མངོན་པའི་མཚོར་བྱིང་བ་ལའང་སྲོག་དང་བྲལ་གིས་དོགས་
པས་འཇིགས་པ་ཆྲེན་པོ་སྲེ་ན། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མྲེད་པར་བྱིང་བ་ལ་ནི་ཆྲེས་སྐྲག་ཅིང་
ཡིད་འབྱུང་བར་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འཁོར་བ་དྲེ་ལྟར་ྲེས་དམིགས་མང་ཡང་ལང་ཚོ་ལ་སོགས་པས་རྒྱགས་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པ་དག་ལ་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ལང་ཚོ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡུན་དུ་མི་གནས་པས་དྲེའི་སོ་ནས་རྒྱགས་
པར་མི་རིགས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་ཚེ་འདིར་ལང་ཚོ་ནི་རས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ནས་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་སར་ཡང་
མདུན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་། བྱུང་ནས་སར་རས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཤི་བས་ཆོས་ིད་སར་ཡང་མདུན་
དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་བྱིས་པ་རྣམས་ལང་ཚོ་ལ་བབ་པ་ན་བདག་ིད་རག་ཏུ་དྲེའི་གནས་སྐབས་ལ་
གནས་པར་རོམས་ཀང་འཇིག་རྲེན་འདི་ལ་ནི་ལང་ཚོ་དང་ར་བ་དང་འཆི་བ་རྣམས་ཁོ་བོ་སྔོན་ལའོ་ཞྲེས། འགོས་
ཀིས་འགན་པ་ལྟ་བུར་མངོན་གི། གནས་སྐབས་དྲེ་དག་རག་ཏུ་གནས་པ་མྲེད་པས་ལང་ཚོ་ལ་སོགས་པས་
རྒྱགས་པར་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་འགོས་ཀིས་འགན་པ་ལྟར་བྱྲེད་ཅིང་འཇིག་རྲེན་ཕ་
རོལ་དུ་འགོ་མོད། དྲེ་ལྟར་ནའང་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་འཇིགས་སོ་ཞྲེ་ན། སྲིད་པར་འཁོར་བ་ན་བྱིས་པ་
ཁོད་ལ་རང་འདོད་ཙམ་གིས་ལྷ་མི་ལ་སོགས་པའི་འགོ་བ་བཟང་པོ་གཞན་དུ་སྲེ་བའི་དབང་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ཏྲེ། ལས་ཀི་འཕྲེན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྲེ་བའི་ཕིར་རོ། །ལས་ོན་གི་གཞན་དབང་ཡིན་བཞིན་དུ་འཇིག་རྲེན་ཕ་
རོལ་ཏུ་འགོ་བ་ལ་འཇིགས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་པ་ནི་ཆྲེས་རོངས་པ་ལས་གཞན་བོ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་འགྱུར།
དྲེ་བས་ལས་ོན་གི་དབང་གིས་གར་སྲེ་ཆ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས་ིན་མཚན་ཕྲེད་པར་འགོ་བ་ལ་སོ་
བར་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འཁོར་བ་དྲེ་ལྟར་ྲེས་དམིགས་ཆྲེ་ཡང་ཚེ་འདིའི་བདྲེ་བས་ཕོགས་པས་ཚེ་འདིར་སྲེ་བ་
བཅད་མི་ནུས་ཀི་མ་འོངས་པའི་སྲེ་བ་ལ་འབད་དོ་ཞྲེ་ན། མ་འོངས་པའི་སྲེ་བ་ལ་ཐ་མ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་འདས་
པའི་དུས་ལའང་ཐོག་མ་མྲེད་ལ། འདས་པའི་དུས་ཀུན་གི་ཚེའང་ཁོད་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་ཁོ་ན་སྟྲེ། ཁོད་ཀིས་འདས་
པའི་དུས་ོན་མོངས་ཞི་བ་མ་མྱོང་བར་སོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟའི་ཚེ་ཡང་མི་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་སྲིད་པ་
མཐའ་དབྱུང་བ་ལ་འབད་པར་བྱོས་ཤིག ཇི་སྐད་དུ་སོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། ཁོད་ཀི་འདོད་རྒྱུས་དོན་མྲེད་ཆུད་
གསན་པའི། །ལུས་ཀི་སྔོན་གི་མཐའ་གང་དན་བྱས་ཏྲེ། །དྲེ་རིང་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་ཚོལ་བརྟུལ་ཞུགས་
དང་། །བཅས་འདི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་ནི་འདོད་པ་ཆོམས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཅི་འཁོར་བ་འདི་མཐའ་
ཡོད་པའམ། འོན་ཏྲེ་མྲེད་པ་ཞིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་འབད་མི་དགོས་པར་གོལ་བར་འགྱུར་ལ། གིས་པ་ལྟར་
ན་འབད་ཀང་མི་གོལ་བའི་ཕིར། གིས་ཀ་ལྟར་ཡང་འཁོར་བ་བཅད་པའི་ཕིར་འབད་པ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འདི་
ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཞག་མི་ནུས་ཏྲེ། རིག་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུ་ཚང་ན་མཐའ་ཡོད་ལ། མ་ཚང་ན་མྲེད་པའི་ཕིར་
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དང་། རྒྱུ་རྲེན་ཡང་གཏན་མི་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་རིག་པ་ཡྲེ་
ཤྲེས་སྲེ་བའི་རྒྱུ་ན་པ་པོ་དལ་འབྱོར་ལ་གནས་པ་དང་། མན་པར་བྱ་བ་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་སྟོན་པའི་གསུང་དང་།
འཆད་པ་པོ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་རྲེད་པར་དཀའ་སྟྲེ། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་འཇིག་རྲེན་
དུ་འབྱུང་བ་ནི་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་མྲེ་ཏོག་ལྟར་དཀོན་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་གིས་ཀང་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ་
ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་བའི་རྒྱུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་འདི་ཚོགས་ན་འཁོར་བ་ལྡོག་པའི་ཕིར་
མཐའ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ལ། མ་ཚོགས་ན་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར་མཐའ་དང་བཅས་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་སངས་
རྒྱས་ཀིས་ལུང་མ་བསྟན་གི་དངོས་པོ་བཅུ་བཞི་ལས་འཁོར་བ་མཐའ་ལྡན་དང་མཐའ་མྲེད་དུ་ཞལ་གིས་མི་
བཞྲེས་པ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན་རྒྱུ་འདི་ིད་ཡིན་ལ། དབུ་མ་རྩ་བར། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ལ། །མཐའ་ཡོད་
ཅི་ཞིག་མཐའ་མྲེད་ཅི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྒྱུ་གཞན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ིད་ཀང་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་
འཁོར་བ་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་རྲེན་ཚང་བ་འདི་ལ་མཁས་པས་སྲྲེད་པ་ཟད་པའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་རིགས་སོ། །གལ་
ཏྲེ་གསུང་རབ་གནས་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་དང་དྲེའི་ལུང་འབོག་པ་ཡོད་པས་དྲེའི་ཕིར་སྲེ་བ་
གཞན་དུ་སྲིད་པ་ཟད་པ་ལ་འབད་དོ་ཞྲེ་ན། གསུང་རབ་གནས་པ་ན་གིས་པོ་ཡོད་ཀང་རང་ིད་ན་པ་པོར་
འགྱུར་བ་དཀའ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་མི་རྣམས་ཕལ་མོ་ཆྲེ་ནི་མ་རིག་པས་ལྡོངས་ཤིང་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་མི་དགྲེ་བའི་
བཤྲེས་གྲེན་གིས་ཟིན་པས། དྲེའི་ཕོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཅིང་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་མི་དགྲེ་བའི་ལས་
ཀི་ལམ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་དྲེས་ན་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ཕལ་ཆྲེར་ངྲེས་པར་ངན་འགོར་འགོ་སྟྲེ། གང་མི་དགྲེ་
བའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་གནས་པ་དྲེ་བདྲེ་འགོར་འགོ་བ་འདི་ནི་གནས་མྲེད་ཅིང་གོ་སྐབས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་འབྱུང་
བའོ། །གིས་པ་ནི། ཅི་སྟྲེ་ངན་སོང་ནི་དགའ་བའི་གནས་མ་ཡིན་ཡང་བདྲེ་འགོར་ནི་ྲེར་འཚེ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་
དགའ་བའི་གནས་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་དྲེ་ལ་སོ་བར་མི་བྱའོ་ཞྲེ་ན། ངན་སོང་ལྟར་བདྲེ་འགོ་ལའང་སྲེ་བར་རིགས་
ཏྲེ། འདི་ལྟར་སའི་སྟྲེང་ན་སིག་པ་སོད་པ་རྣམས་དུས་བྱས་ནས་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་སིན་མྱངས་ནས་
ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་བསོད་ནམས་ཀིས་མིར་སྲེས་པ་ནའང་སྔར་གི་སིག་པའི་རྣམ་སིན་གི་ལྷག་
མ་ཡན་ལག་དང་ིང་ལག་མ་ཚང་བ་དང་། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང་ཁ་དོག་མི་སྡུག་པ་དང་། དབུལ་བ་ལ་
སོགས་པས་ཅོ་འདི་ཞིང་རྒུད་པ་ཁོ་ནར་མཐོང་སྟྲེ། དྲེས་ན་སྲིད་པ་ནི་ཕྱུགས་གསོད་པའི་སྲོག་གནས་སམ་དུར་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཁོད་ཀི་ས་གཞི་དང་མཚུངས་པར་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་གཟིགས་པའི་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྣང་ངོ་། །དྲེས་ན་སྡུག་བསྔལ་
རབ་ཏུ་འབར་བའི་རྒུད་པ་འདི་ལ་གནས་བཞིན་དུ་འདི་གཞོམ་པར་མི་བརྩོན་པ་ནི་གཏི་མུག་ཤིན་ཏུ་སད་པའི་
གནས་སུ་ཟད་དོ། །གལ་ཏྲེ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་སྲིད་པ་བསྲོག་པའི་གནས་དང་མཚུངས་པར་མཐོང་ན། ཅིའི་
ཕིར་འཇིག་རྲེན་དག་འདི་ལ་མི་སོ་ཞྲེ་ན། འཇིག་རྲེན་གང་ཆྲེན་སོན་པ་ཆང་གིས་མྱོས་པ་ལྟར་སོ་བའི་རང་བཞིན་
ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་སོ་ཞྲེ་ན། སོན་པའི་མཚན་ིད་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་
འཇིག་རྲེན་ན་ཁམས་མ་སྙོམས་པ་ལས་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་འཇུག་པ་རྣལ་མ་གནས་པ་མྲེད་པ་ལ་སོན་པར་བརོད་པར་
འགྱུར་བ་ཡིན་ན། སྲིད་པར་གནས་པའི་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ཀང་སོན་པ་ལས་ཀང་ཆྲེས་མི་རིགས་པའི་ཚུལ་
མང་པོ་འདོད་ཅིང་རོལ་ཐབས་སུ་སྨྲ་ལ། སྲེམས་རང་བཞིན་གིས་གཡོ་བས་སྐད་ཅིག་ཀང་རྣལ་དུ་མི་གནས་པ་
ཡིན་ན། དྲེ་ལྟ་བུ་སོན་པ་མ་ཡིན་ཞྲེས་མཁས་པ་སུ་ཞིག་སྨྲ་བར་འགྱུར། དྲེའི་ཕིར་བསྲོག་གནས་དང་མཚུངས་
ཤིང་སོ་བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་མཁས་པས་སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱའོ། །གིས་པ་ལ་ལས་སྤང་བར་
གདམས། སྤོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། སྤོང་ཚུལ་དངོས་དང་གསུམ་གི་དང་པོ་ནི། འཁོར་བ་དྲེ་ཡང་ལས་ཀི་
འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་སོ་ནས་སྤང་བར་བྱའོ། །ཇི་ལྟར་ལས་ཟད་པས་འཁོར་བ་སྤངས་པར་འགྱུར་ཞྲེ་
ན། འགོ་བ་དང་འཆག་པ་ལ་སོགས་པའི་སོད་ལམ་གིས་བསོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དག་སོད་ལམ་དྲེ་ལས་བཟློག་
སྟྲེ། སོད་པ་སོགས་ཀིས་སྔར་གི་འཕྲེན་ཤུགས་ཟད་ན་མཐར་གིས་མས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་བཞིན་
དུ་ལས་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་བཅད་པས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་ལས་ཀུན་ཟད་པའི་
གོ་འཕང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་ལ་བོ་གོས་དང་ལྡན་པས་བོ་བསྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་ལས་
སྤང་བར་བྱ་ཞྲེ་ན། ལས་ཀི་འབྲས་བུ་འཁོར་བ་ནི་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་ཐོག་
མ་མྲེད་པ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་འོངས་པའི་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་འབྲས་བུ་གཅིག་གི་ཡང་ཐོག་
མའི་རྒྱུ་སྣང་བ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཚེ་འབྲས་བུ་གཅིག་ལའང་རྒྱུ་མཐའ་ཡས་པ་རྒྱས་པར་མཐོང་ནས་གང་ཞིག་ལ་
འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་སྟྲེ། དྲེས་ན་རྒྱུ་མཚན་དཔག་གིས་མི་ལང་བའི་ཚང་ཚིང་གིས་ཆས་རྒྱུ་བར་དཀའ་བའི་
འཁོར་བའི་འབྲོག་ཆྲེན་པོ་ལས་རག་ཏུ་སོ་བ་དང་། དྲེ་ལས་ཐར་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་རིགས་སོ། །གསུམ་པ་
ལ་སིར་བསྟན། ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་གིས་ཀི། དང་པོ་ནི། གང་གི་དོན་དུ་ལས་བྱྲེད་པའི་འབྲས་བུ་དྲེ་ངྲེས་
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པར་འགྲུབ་ན་འབད་པར་རིགས་ནའང་འབྲས་བུ་དྲེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཞིང་།
འགྲུབ་བོ་ཅོག་ཀང་ངྲེས་པར་ཡུན་དུ་མི་གནས་པར་མཐར་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། སྙིང་པོ་མྲེད་པའི་
འབྲས་བུ་དྲེའི་དོན་དུ་ལས་ལ་འབད་པས་ལུས་སྲེམས་ཅི་སྟྲེ་འཇོམས། དྲེའི་ཕིར་ལས་སྤོང་བ་ལ་སིམ་པར་
བྱའོ། །གཞན་ཡང་འབྲས་བུ་བཞིན་དུ་ལས་ཀང་ངྲེས་པར་འཇིག་སྟྲེ། འདི་ལྟར་མཁར་རྩིག་པ་ལ་སོགས་པའི་
ལས་ནི་འབད་པ་ཆྲེན་པོ་དང་ཐབས་མང་པོས་བྱྲེད་ལ། བྱས་ཟིན་འབད་པ་མྲེད་པར་འཇིག་པ་མཐོང་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་
གྱུར་ཀང་ཁོད་ལས་དྲེ་དག་བྱྲེད་པའི་ཕིར། ལས་ལ་ཆགས་བྲལ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་པ་བདག་ིད་བླུན་པར་
སྟོན་པར་བྱྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་ལས་འབད་མྲེད་དུ་འཇིག་ཀང་བདྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བར་
མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་ཤྲེས་འདས་པ་ལ་བདྲེ་བ་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ་འགགས་པའི་ཕིར་རོ། །མ་འོངས་པ་ལའང་
ཡོད་པར་མིན་ཏྲེ་མ་སྲེས་པའི་ཕིར་རོ། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལའང་བདྲེ་བ་མྲེད་དྲེ་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་ཅིང་འགོ་བ་
ིད་ཀིས་མི་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་བདྲེ་བ་ལ་བརྐམ་པ་ཁོད་ཀི་བདྲེ་བའི་རྒྱུར་ལས་སོགས་པའི་ངལ་
བ་འདི་འབྲས་བུ་གང་གི་ཕིར་ཡིན་ཏྲེ་ཆུ་འགམ་དུ་ཁང་པ་བརྩིགས་པ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་མྲེད་དོ་སྙམ་དུ་
དགོངས་སོ། །གིས་པ་ལ། བསོད་ནམས་ཀི་ལས་དགག བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་དགག་པ་གིས་ཀི་
དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་མཐོ་རིས་ཀི་དོན་དུ་ལས་གསོག་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་མཐོ་རིས་ཀི་བདྲེ་བའི་དོན་
དུ་དགྲེ་བའི་ལས་གདོན་མི་ཟ་བར་བྱའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ིད་མཐོང་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་འདོད་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་
མཐོ་རིས་ཀང་དམྱལ་བ་དང་མཚུངས་པར་འཇིགས་པ་སྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱགས་པ་དང་བག་མྲེད་སྣ་ཚོགས་
སྲེ་བའི་སོར་གྱུར་པའི་ཕིར་དང་། ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ོན་མོངས་པ་དག་པོའ་ི མྲེ་འབར་བའི་ཕིར་
དང་། གཏི་མུག་ཤས་ཆྲེ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་མཐོ་རིས་ཀི་བདྲེ་བ་དྲེ་ལ་ཡང་དགའ་བ་མི་སྲེ་བའི་མཁས་པ་
རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྲིད་པ་གང་འཇིགས་པ་མི་སྲེད་པ་དཀོན་ཏྲེ་དྲེས་ན་མཐོ་རིས་ཀང་སྤང་བྱ་ཡིན་
ནོ། །གཞན་ཡང་ཇི་ལྟར་འཁོར་བའི་སོན་ལ་སོ་སོར་རོག་པ་ལ་མཁས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་འཁོར་བ་
གཅིག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་གི་མྲེ་འབར་བས་བསྐོར་བར་མཐོང་བ་དྲེ་ལྟར། གལ་ཏྲེ་བྱིས་པ་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་
ཀིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པར་ནུས་ན། སྐད་ཅིག་དྲེ་ལ་འདིའི་སྲེམས་ཏྲེ་
སྙིང་ལུས་དང་ལྷན་ཅིག་རྣམ་པ་བརྒྱར་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། མ་རོགས་པའི་ཕིར་འདི་གོགས་པོའ་ི
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།

59

གསོབ་ཀིས་གཡོགས་པའི་དག་ལ་བྱ་བ་བཞིན་དུ་འཁོར་བ་ལ་མངོན་པར་དགའོ། །གཞན་ཡང་འཁོར་བ་འདི་ན་
རིགས་དང་ལོངས་སོད་དབང་ཕྱུག་དང་ལྡན་པ་དག་བདྲེ་བར་གགས་ན། དྲེ་དག་ཀང་ངྲེས་པར་དཔད་ན་དགའ་
བའི་གནས་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་རིགས་དང་ལོངས་སོད་སོགས་དང་ལྡན་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་རོམ་པ་ཅན་
མིན་པར་དཀོན་ལ། རོམ་པ་ཅན་དག་ཀང་རང་མཆོག་ཏུ་རོག་ཅིང་རང་དང་མམ་པ་དང་ལྷག་པ་དག་མི་བཟོད་
པ་ན་གཞོམ་པར་འདོད་པས་སྙིང་རྲེ་ལྡན་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་ལ་གཞན་གཞོམ་པར་འདོད་པས་བརྩྲེ་བ་
མྲེད་པ་ལ་ནི་ངན་འགོ་མཐར་ཐུག་པ་ིད་ཀིས་ཡང་དག་པར་འབྱོར་བ་ག་ལ་ཡོད། དྲེས་ན་བཅོམ་ལྡན་ཀིས་སྣང་
བ་ནས་སྣང་བར་འགོ་བའི་གང་ཟག་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། རིགས་དང་ལོངས་སོད་ང་རྒྱལ་གིས་སྲེད་
པས་ངྲེས་པར་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རོམ་པ་ཅན་སིག་པ་སོད་པས་སད་པ་ཡིན་ཡང་རོམ་ཅན་མིན་
པ་དག་མཐོ་རིས་ཀི་དོན་དུ་དགྲེ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་བསྔགས་པར་འོས་སོ་ཞྲེ་ན། འདི་ནི་ཕི་མའི་མཐོ་རིས་
ཀི་དོན་དུ་ཚངས་པར་སོད་པ་ཁས་བངས་ཏྲེ་འདོད་པའི་ཡུལ་ལ་ཡིད་ལོག་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ། ཤི་འཕོས་
ནས་མཐོ་རིས་སུ་སྲེས་ནས་ཆོས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དམིགས་ཤིང་འབྱུང་བར་གགས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་
ན་རང་གིས་ཐོབ་པའི་ཡུལ་སྤངས་ནས་སར་ཡང་དྲེ་ིད་དོན་དུ་གྲེར་བས་ན་ཆོས་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་
ཡིན་ལ། ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཆོས་དྲེའང་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་གིས་དམ་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་འདོད་པར་བྱྲེད།
དྲེས་ན་དྲེ་ལ་ཞྲེན་པར་མི་རིགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཆོས་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་སྤང་བྱ་ཡིན་ལ། དྲེའི་འབྲས་
བུ་ལ་ཡང་ཞྲེན་པར་མི་བྱ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་སིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་འབྲས་བུ་ནི་ཕྱུག་ཅིང་ལོངས་
སོད་ཆྲེ་བ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་དང་མྲེ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་དག་ཟླ་གཞན་ལས་བསྲུང་བར་
བྱ་དགོས་ན། རག་ཏུ་འབད་པས་གཞན་ལས་བསྲུང་བར་བྱ་བ་དྲེ་ནི་ཇི་ལྟར་ན་རང་དབང་དུ་གྱུར་པའི་བདག་གི་
བར་འགྱུར། དྲེས་ན་འབྲས་བུས་ཀང་ཕན་འདོགས་མི་ནུས་སོ། །གིས་པ་འཇིག་རྲེན་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཞྲེན་
པ་དགག་པ་སྟྲེ། གལ་ཏྲེ་སིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིན་ན། འོ་ན་འཇིག་རྲེན་ན་གགས་པའི་
ཆོས་ལུགས་ཀི་རྲེས་སུ་འཇུག་པར་བྱའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་མྲེད་པས་དྲེ་ལ་རྲེ་བའང་མི་
རིགས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་གི་ཚུལ་ལུགས་བག་མ་གཏོང་བ་དང་ལྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དང་གང་རྣམ་
པར་འཇོག་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་ཆོས་ཀི་ས་རྲེས་སུ་འཇུག་སྟྲེ། ཚུལ་ལུགས་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་ཆོས་ཞྲེས་གགས་པས་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སོ། །ཚུལ་ལུགས་དྲེའང་ཡུལ་དང་དུས་ཀི་ཁད་པར་གིས་རྣམ་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དྲེའི་ཕིར་ན་
ཆོས་པས་ཀང་འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་སྟྲེ། དྲེ་བས་ན་འཇིག་རྲེན་པའི་ཆོས་ལུགས་
ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་གནས་པ་མྲེད་དོ། །གིས་པ་ཡུལ་གི་དོན་དུ་ལས་གསོག་པ་དགག་པ་ནི། འདི་ན་
ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་མྲེད་པར་བདྲེ་བ་མས་སུ་མྱོང་བ་མྲེད་ལ། ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དྲེའང་བསོད་ནམས་བྱས་
པ་ཁོ་ན་ལ་སྲིད་པས་དྲེའི་ཕིར་ཡུལ་འདོད་པས་བསོད་ནམས་བྱའོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ཡིད་
དུ་འོང་བ་རྣམས་དགྲེ་བས་འཐོབ་པ་ཡིན་ནའང་ཡུལ་དྲེ་ཡང་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ངན་པར་བརྩི་ཞིང་སད་
པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་མ་ཡིན་པའི་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མི་རག་སྡུག་བསྔལ་སོགས་ིད་ཀིས་རག་ཏུ་མི་
གསོད་པར་བྱྲེད་པའི་ཕིར་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ོན་མོངས་པ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ིད་ཀིས་བག་
མྲེད་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀིས་གང་ཞིག་བཏང་པས་ཤིས་ཤིང་དགྲེ་བར་
གྱུར་པ་དྲེ་གྲུབ་པ་ཡིས་ཅི་ཞིག་དགོས་ཏྲེ་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་དོ། །བཞི་པ་དབང་ཕྱུག་གི་དོན་དུ་ལས་གསོག་
པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་ངན་པ་ཡིན་པས་དྲེའི་དོན་དུ་ཆོས་དགོས་པ་མྲེད་ཀང་། རྒྱལ་སྲིད་ནི་བཀའི་རོ་
མྱང་བས་བདྲེ་བ་ཆྲེས་བརིང་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དྲེའི་དོན་དུ་ཆོས་བྱའོ་ཞྲེ་ན། གང་ཞིག་བཀའ་ལུང་མྲེད་པར་
འདོད་པའི་དོན་མི་འགྲུབ་པ་དྲེ་ནི་བཀའ་ལུང་དོན་དུ་གྲེར་བར་བྱྲེད་ཀི། སྲེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་
པ་གང་ལ་དགོས་པའི་དོན་འབད་པ་མྲེད་པར་འགྲུབ་པས་བཀའ་ལུང་དགོས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་དྲེའི་དོན་དུ་ཆོས་
དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་གང་ལ་བཀའ་ལུང་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་དྲེ་ལ་དྲེའི་དོན་དུ་ཆོས་དགོས་སོ་ཞྲེ་
ན། གང་ཡང་། ཚིག་ཙམ་གིས་མངའ་སྒྱུར་བའི་བཀའ་ལུང་དོན་དུ་གྲེར་བ་དྲེ་ནི་སྲེ་བོའ་ི ནང་ན་བླུན་པོ་ཞྲེས་བྱ་
སྟྲེ། དོན་མ་ཡིན་པ་ཆྲེན་པོའ་ི རྩ་བ་རྒྱལ་སྲིད་དོན་དུ་གྲེར་བའི་ཕིར་རོ། །མཁས་པ་རྣམས་ནི་ཕི་རོལ་ཏུ་
གཡྲེངས་པའི་ཚོགས་ཀིས་ཐོབ་པ་ལ་བདྲེ་བར་མི་སྲེམས་སོ། །ལྔ་པ་མ་འོངས་པའི་འབྲས་བུའི་དོན་དུ་ལས་
གསོག་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་མ་འོངས་པའི་སྲེ་བར་ཕྱུག་པ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་འདོད་པས་བསོད་
ནམས་བྱའོ་ཞྲེ་ན། མ་འོངས་པའི་འབྲས་བུ་ཕྱུག་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བར་མཐོང་ནས་སིན་པ་ལ་སོགས་པའི་
ཆོས་ལ་འདོད་ཆགས་པས་ཁོད་ཆགས་པ་སྲྲེལ་ན། ཆགས་པ་དྲེའི་འབྲས་བུ་ངན་འགོ་ནི་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཞིག་
སྟྲེ། དྲེས་ན་ཆགས་པ་དྲེའི་མ་འོངས་པའི་འབྲས་བུ་མཐའ་ངན་འགོ་ིད་མཐོང་ནས་འཇིག་པ་མྲེད་དམ། ཆོས་ལ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཆགས་པ་ཅི་ཞིག་བྱྲེད། དྲེས་ན་འབྲས་བུ་ངན་འགོ་ལྟར་ཆོས་ལ་ཆགས་པའང་སྤང་བར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་ག་པ་
འབྲས་བུའི་དོན་དུ་ལས་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུའི་དོན་ཅན་གི་སིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ནི་རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་རྔན་པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་དུ་འོང་བས་མཁས་པ་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་དོན་དུ་བསོད་ནམས་
ཀི་ལས་མི་བྱའོ། །གིས་པ་ནི། བསོད་ནམས་ཀི་ལས་བཀག་པས་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་ལ་འཇུག་པར་
དོགས་པ་མི་བྱ་སྟྲེ། མཁས་པ་གང་དག་འཁོར་བའི་རྒྱུར་མཐོང་ནས་དགྲེ་བ་ཡང་མི་འདོད་པ་དྲེ་དག་རང་གཞན་
ལ་དོན་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མི་དགྲེ་བ་ཇི་ལྟར་བྱྲེད་དྲེ་གནས་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། མ་རིག་པ་དང་རྲེས་
སུ་འབྲྲེལ་བའི་བྱིས་པ་རྣམས་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་གསོག་ཅིང་འབྲས་བུ་བདྲེ་
སྡུག་མྱོང་བའི་སོ་ནས་འཁོར་བར་འཁོར་བར་འགྱུར་གི། མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་དྲུངས་ཕྱུང་སྟྲེ་རྲེན་འབྲྲེལ་
རང་བཞིན་མྲེད་པར་མཐོང་བའི་མཁས་པ་གང་གིས། ཕི་ནང་གི་འགོ་བ་སྲད་བུ་དང་ཤིང་བལ་ལས་བསྒྲུབ་པའི་
སྲེས་པ་བུད་མྲེད་སོགས་ཀི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཚོགས་འད་བ་དང་། སྔགས་དང་རས་ལས་
སྲེས་པའི་སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུ་ལྟར་རང་བཞིན་མྲེད་པར་མཐོང་སྟྲེ། བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་
ལས་སྤངས་པ་དྲེ་དག་འཁོར་བ་ལས་བརལ་ནས་ཆྲེས་གསལ་བར་གོ་འཕང་དམ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་
འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་མཁས་པ་གང་དག་ལ་འཁོར་བ་ན་དགའ་བ་
དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མངོན་པར་དགའ་བ་མྲེད་པ་དྲེ་དག་ལ། འདིར་
དྲེ་ལས་གཞན་པ་སྲེ་ར་ན་འཆི་ལ་སོགས་པ་འཁྲུག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དག་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་འཐད་པ་མ་
ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་ནའང་སོར་ཆུད་པའི་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ནི་འགོ་བ་རྣམས་ཀིས་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་
ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཕིར་འཁོར་བར་འཁོར་ཞིང་ྲེས་པའི་དི་མས་ཀང་མི་གོས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་
བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། མི་ིད་ཀི་འདོད་པའི་ལོངས་སོད་ལ་ཞྲེན་པ་སྤང་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་
བདུན་པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།བཞི་པ་སོབ་མ་སོང་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ་དོན་བཅུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་འདོད་
ཆགས་སྤོང་ནུས་སུ་བསྟན་པ་ནི། ཐོག་མྲེད་ནས་གོམས་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་འཆིང་བ་ཚབས་ཆྲེན་པོས་
བཅིངས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འདོད་ཆགས་སྤོང་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཇི་ལྟར་མི་མཐུན་ཞིང་མི་མཛའ་བའི་མི་རྣམས་
ལ་མཛའ་བཤྲེས་ལས་བྱུང་བའི་ཆགས་པ་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་ཏྲེ། དྲེའི་སོན་རོག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་སོན་ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་དྲེ་དག་ལ་འདོད་ཆགས་པ་ཡུན་
རིང་དུ་མི་གནས་སོ། །འདོད་ཆགས་ནི་ཡུལ་གི་སོན་མཐོང་བས་སྤོང་བ་མ་ཟད། གཞི་མྲེད་པའི་ཕིར་ཡང་སྤོང་
ནུས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་ནི་ཆགས་བྱའི་དངོས་པོ་ལ་རག་ལས་ཏྲེ་འཇུག་ལ། དྲེ་ཡང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་
པ་མྲེད་དྲེ། ལ་ལ་ཡུལ་དྲེ་ིད་ལ་ཆགས་པ་ན། ལ་ལ་དྲེ་ིད་ལ་ཞྲེ་སང་བར་དམིགས་ཤིང་། ལ་ལ་དྲེ་ིད་ལ་
རོངས་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཆགས་བྱའི་དངོས་པོ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་ན་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་
ཆགས་ཁོ་ན་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་འདོད་པའི་དོན་ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ངོ་བོ་
ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མྲེད་དོ། །དྲེ་བས་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆགས་བྱའི་དངོས་པོ་སྟོང་པ་ིད་དུ་ཆགས་པས་འདོད་
ཆགས་སྤང་བར་ནུས་སོ། །འདོད་ཆགས་ཀི་དམིགས་པ་མ་གྲུབ་པས་རང་བཞིན་མྲེད་པར་མ་ཟད། རྒྱུ་མ་གྲུབ་
པས་ཀང་ཡང་དག་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ། འདི་ལྟར། འདོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་གཏི་མུག་རྣམས། །ཀུན་ཏུ་རོག་ལས་འབྱུང་
བར་བཤད། །ཅྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཡུལ་རྣམས་ལ་སྡུག་པ་སོགས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་
མྲེད་པར་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀི་ཡོད་པ་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ།
སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་བར་མར་སོ་བཏགས་པ་ལས་དྲེ་དག་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འདི་དག་ཡང་
དག་པའི་དོན་དུ་གྲུབ་ན་འདི་དག་གི་ཡོད་པ་ིད་རོག་པ་ལ་ལྟོས་ཞྲེས་བོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འཛིན་ངྲེས་ན་འདི་དག་
ནི་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། རོག་པས་སོ་བཏགས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། དཔྲེར་ན་ཐག་པ་བསོགས་པ་ལ་
སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དྲེ། བྱིས་པ་རྣམས་
འཆིང་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ལྟར་སྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་འདོད་ཆགས་ཀིས་བུད་མྲེད་དང་
ལྷན་ཅིག་བཅིངས་ལ། བུད་མྲེད་ཀང་སྲེས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་འདོད་ཆགས་ཀིས་དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་བཅིངས་པས་
སོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་པ་འགའ་ལ་ཡང་བུད་མྲེད་གང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཅིངས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། རོག་པ་
ལ་ལྟོས་པས་འདོད་ཆགས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་དག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་མ་
གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་གཞན་དང་གཞན་ལྷན་ཅིག་བཅིངས་པར་རོག་ན། རང་བཞིན་གིས་གཞན་དང་ལྷན་
ཅིག་བཅིངས་པ་ལ་ཕིས་དྲེ་དང་བྲལ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཕིས་
འདོད་ཆགས་ཀིས་འཆིང་བ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་འདོད་ཆགས་ནི་རང་བཞིན་གིས་འཆིང་བའི་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་གིས་
སྟོང་པར་མཐོང་བས་སྤོང་བར་ནུས་སོ་ཞྲེས་ཤྲེས་སོ། །གིས་པ་བྱིས་པས་དྲེ་དག་མི་སྤོང་བའི་ཚུལ་ལ་དངོས་
དང་། ཞར་ལ་ལོག་ལྟས་མྱང་འདས་མི་ཐོབ་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་ན་ོན་
མོངས་པ་རྣམས་སྤོང་ན། ཅིའི་ཕིར་ཕལ་ཆྲེར་ོན་མོངས་པ་མ་སྤང་བར་སྣང་ཞྲེ་ན། སྤོང་བའི་རྒྱུ་ཟབ་མོའ་ི ཆོས་
ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་སྟོང་པ་ིད་ལ་ལྷག་པར་མོས་པའི་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་དང་
བྲལ་བའི་བསོད་ནམས་ཆུང་ངུའི་སྲེམས་ཅན། ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་གོམས་པས་དངོས་པོ་
གཟུགས་བརན་དང་འད་བ་ལ་བདྲེན་པར་ཞྲེན་པ་རྣམས་ནི་སྟོང་པ་ིད་ལ་གཡང་སར་སྲེམས་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་
སྲེམས་ཅན་དྲེ་ལྟ་བུ་དག་ནི་སྟོང་པ་ིད་ཀི་ཆོས་འདི་ལ། ཅི་འདི་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ཞྲེས་ཐྲེ་ཚོམ་ཙམ་
ཡང་ཟ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་གོལ་བའི་རྒྱུ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་དྲེ་དག་ལ་ཐར་པ་ག་ལ་ཡོད། གལ་ཏྲེ་སྟོང་
ིད་ྲེ་བར་བསྟན་པ་ན་ཅི་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ནམ་ཞྲེས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་ཞིག་གིས་སྲིད་པ་ཧྲུལ་པོར་ཏྲེ་དྲེངས་པར་
བྱས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་པོ་ངྲེས་པ་དོན་དུ་གྲེར་ཞིང་ལུང་རིགས་ཀིས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ངྲེས་པར་
གྱུར་པ་ནི་ོན་མོངས་ཟད་པ་ལས་འཁོར་བ་རྒྱུན་ཆད་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །གང་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟོས་པས་སྲིད་པ་
ཧྲུལ་པོར་བྱས་པར་འགྱུར་བ་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་ཀིས་ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཐུབ་པས་མཐོང་ལམ་
སྐད་ཅིག་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟྲེ། ཇི་སྲིད་ཐར་པར་གྱུར་གི་བར་དུ་མི་མས་ཤིང་འཕྲེལ་བར་གསུངས་ཀི།
འཇིག་རྲེན་པའི་ཆོས་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ནི་རྣམ་སིན་ཟད་པས་ཟད་པར་འགྱུར་ལ། རྲེན་མ་ཚང་བས་
ཀང་མི་འབྱུང་བས་སོ། །དྲེའི་ཕིར་གང་ཞིག་གཏན་དུ་ཕན་འདོགས་ཤིང་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བ་དྲེར་གང་ལ་གུས་
པ་མྲེད་པ་དྲེ་ནི་གསལ་བར་བོ་ལྡན་མིན་གི་བདག་ིད་བླུན་པར་སྟོན་པ་ཞིག་སྟྲེ། དྲེའི་ཕིར་མཁས་པ་རྣམས་
ཀིས་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་ལ་གུས་པ་བཞག་པར་བྱའོ། །གིས་པ་ནི། ཅི་དངོས་པོ་རྣམས་མི་སྟོང་
བཞིན་དུ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་དུ་སྟོང་པར་སོམ་པ་ཡིན་ནམ། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལ་སྟོང་པར་
ལྟ་བ་ཡིན་ཞྲེ་ན། བདག་ནི་སྟོང་པ་ིད་བསོམས་པས་མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་བསམས་ནས་དངོས་པོ་
སྟོང་ིད་མ་ཡིན་པ་ལ་སྟོང་པ་ལྟར་མཐོང་བས་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་མིན་ཏྲེ། གཞན་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་
དུ་མཐོང་བའི་ལོག་ལྟས་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་ཏྲེ། ཡང་དག་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པའི་ལྟ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པར་རྣམ་པར་འཇོག་པས་སོ། །དྲེས་ན་སྒྱུ་མ་
ལྟར་རྲེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་གྱུར་པ་ན་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་
ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ངོ་སྙམ་དུ་རོགས་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ིད་དྲེ་རང་བཞིན་མྲེད་
པའི་ཚུལ་གིས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་འཇུག་ལྡོག་བསྟན་པའི་རིམ་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་ན་དྲེ་ཁོ་ན་བསྟན་པར་རིགས་པ་ལ་མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྱྲེད་ལ་
སོགས་པ་སྲེམས་ཅན་དང་སྣོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་གི་འཇུག་པ་བསྟན་པས་ཅི་བྱ་ཞྲེ་ན། འཇིག་རྲེན་གི་འཇུག་པ་མ་
བསྟན་པར་ནི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་བསྟན་པར་མི་ནུས་ལ། དྲེའི་ཕིར་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་བདུད་རྩི་ལ་འཇུག་པའི་
ཕིར་གསུང་རབ་གང་ལས་དངོས་པོ་བདྲེན་པར་རོག་པའི་སོ་ནས་རྒྱུ་གཅིག་པ་དང་རྒྱུ་མྲེད་པ་དང་མི་མཐུན་
པའི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དགག་པའི་དོན་དུ། མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་སྲེམས་ཅན་དང་སྣོད་ཀི་
འཇིག་རྲེན་བསྟན་པ་འབྱུང་བ་དྲེ་ལས་འཁོར་བ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་གསུངས་པ་སྟྲེ། གང་ལས་རང་བཞིན་སྟོང་པ་
ིད་ཀི་དོན་དམ་བསྙད་པ་འབྱུང་བ་དྲེ་ལས་འཁོར་བ་ལྡོག་པའི་རིམ་པ་གསུངས་པ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་སྟོང་
པ་ིད་ལ་སྐྲག་པ་སྤང་བ་ནི། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ན་ཐམས་དངོས་པོ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ།
དྲེའི་ཕིར་ལས་དང་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་ཐར་པའང་མྲེད་པར་འགྱུར་བས་ཁོད་ཀི་ཐམས་ཅད་
མི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་ཀུན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་ཐར་པའང་མྲེད་པས་འབད་པས་ཅི་བྱ་ཞྲེས་
ཁོད་ལ་འཇིགས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་གང་མོད་དྲེ་ལ་འཇིགས་པར་མི་རིགས་སོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་ཀི་ཕིར་དོན་དམ་པའི་ཆོས་འདི་འཁོར་བའི་ལྡོག་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་གི། གལ་ཏྲེ་དོན་དམ་
པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་ན་ནི་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་དངོས་པོའང་ཡོད་པས་འཇུག་པ་དྲེ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར།
དོན་དམ་པའི་ཆོས་འདི་འཇུག་པ་ཟློག་བྱྲེད་དུ་མི་རིགས་ཏྲེ་དྲེའི་ཕིར་ཟློག་པ་དོན་དུ་གྲེར་བས་བྱ་བ་སོགས་
ལ་མྲེད་པ་ཅི་སྟྲེ་མི་འདོད། དྲེ་ལྟར་ན་བྱ་བའི་འབྲས་བུའི་དངོས་པོའང་འཇུག་པ་དྲེ་ིད་ཡིན་པས་ཆོས་འདི་མྱང་
འདས་འདྲེན་པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་སིག་རྒྱུ་བཞིན་ནོ། །སྟོང་ིད་ཀི་ཕོགས་ལ་ཆགས་ཤིང་རང་བཞིན་དང་བཅས་
པའི་ཕོགས་ལ་སང་བ་དྲེ་ཀན་ཀར་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་ཁོད་ལ་རང་གི་ཕོགས་ལ་ཆགས་ཤིང་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་
ཡོད་ཅིང་གཞན་གི་ཕོགས་ལ་ཡང་དག་པར་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་རིག་ནས་མི་དགའ་ན། དྲེའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འདས་པར་མི་འགོ་སྟྲེ། རྲེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་བཅོམ་ཞིང་གིས་ལ་སོད་པ་ལ་ནི་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ནི་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་བྱྲེད་ལས་ཡོད་མྲེད་ཀིས་མྱང་འདས་ཐོབ་མི་འཐོབ་བསྟན་པ་ནི། གང་
གི་ཕིར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱྲེད་པ་ལོག་ཅིང་བསམ་ཁལ་མྲེད་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྲེའི་ཕིར་ཐོབ་པར་
སའི། དགྲེ་སིག་ལ་འཇུག་པའི་སྤང་བང་བྱ་བ་ིད་ཀིས་ཅིག་ཤོས་ཡང་སྲིད་མྲེད་པ་ནི་བདྲེ་བག་ཏུ་མི་ཐོབ་ལ།
མཁས་པས་ནི་མྱང་འདས་སྤངས་ནས་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་དུབ་པ་ཐོབ་པའི་ཡང་སྲིད་དོན་དུ་གྲེར་བ་མི་
རིགས་སོ། །དྲུག་པ་འཁོར་བ་ལ་སོ་བ་རྣམས་ནི་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་བསྟན་པ་ནི། འཁོར་བ་གང་ཞིག་ལ་
སྲེམས་འདི་སོ་ཤས་ཡོད་པ་མིན་པ་དྲེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་ཞི་བ་མྱང་འདས་ལ་དད་གུས་ག་ལ་ཡོད་དྲེ་མྲེད་ལ།
དཔྲེར་ན་རང་གི་ཁིམ་ལ་སྙིང་པོ་ཆུང་ཡང་ཆགས་པ་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་དཀའ་བ་བཞིན་ནོ། །སྲིད་པ་འཁོར་བ་
འདི་ནས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའང་བྱ་བར་དཀའོ། །བདུན་པ་སྡུག་བསྔལ་གིས་གཟིར་བ་དག་མྱང་འདས་མི་ཐོབ་
པར་བསྟན་པ་ནི། གང་ཟག་ལ་ནད་དང་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཟིལ་གིས་མནན་ཅིང་། བདག་ལ་ཆགས་
པ་དོར་ནས་མྲེ་དང་ཆུར་འཇུག་ཅིང་འཆི་བ་འདོད་པ་དག་སྣང་སྟྲེ། དྲེའི་ཚེ་འཁོར་བ་ལ་སོ་ནས་མྱང་འདས་དོན་
གྲེར་རིགས་ན་སྲེ་བོ་དྲེ་དག་གཏི་མུག་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བའི་ཕིར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་དམ་པར་མི་
འགོ་བར་ཟད་དྲེ་ཞྲེས་མི་ཐོབ་པའི་དོན་ཏོ། །བརྒྱད་པ་གང་ཟག་གི་རིགས་ཅན་མཆོག་དམན་གསུམ་ལ་བསབ་
པའི་རིམ་པ་བསྟན་པ་ནི། སིན་པ་ནི་གང་ཟག་དམན་པ་ལ་གསུངས་ཤིང་། འབྲིང་པོ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་གསུངས་པ་
དང་། མཆོག་ལ་ནི་ཞི་ལྷག་སོགས་གསུངས་པ་གྱུར་པ་རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་རག་ཏུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱོས་ཤིག མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་ཐོག་མར་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའི་གཏམ་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་ྲེས་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྤང་ས་བའི་ཕིར་
ཆད་ལྟ་སྤངས་པའི་སོ་ནས་བསོད་ནམས་མིན་པའི་སིག་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་པོར་བཟློག་པར་བྱའོ། །དྲེས་ན་
བདག་ལ་ཆགས་པ་ལྷོད་པར་བྱ་བའི་ཕིར་བར་དུ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ལ་ལྔས་བཙལ་ན་
བདག་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་བདག་ཏུ་ཞྲེན་པ་བཟློག་པར་བྱའོ། །ཕིས་ནས་བདག་དང་བྲལ་བའི་ཕུང་པོའ་ི ཆོས་ཙམ་
ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའི་ཕིར་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་ཀི་སོ་ནས་མཐར་འཛིན་གི་ལྟ་གཞི་ཀུན་བཟློག་པར་
བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་བོ་དང་ལྡན་པ་འདིས་ལྲེན་པ་མྲེད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་གིས་རིམ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་འདིས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཐབས་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདི་འཐོབ་ཅྲེ་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་པར་མཐོང་བས་སོ། །དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར། དྲེའི་ཡུལ་ཅན་གིས་སྟོང་པ་ིད་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་ནུས་ཤྲེ་ན། དངོས་པོ་
གཅིག་གི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་ལྟ་བ་པོ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་དངོས་པོ་ཀུན་གི་སྟོང་པ་ིད་ལྟ་བ་པོར་བཤད་དྲེ།
ཇི་ལྟར་བུམ་པ་དང་མཁར་གཞོང་ལ་སོགས་པ་སྣོད་ཐ་དད་ཀང་དྲེ་དག་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལྟར།
གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་དད་ཀང་དྲེ་དག་གི་རང་བཞིན་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པས་
དངོས་པོ་གཅིག་གི་སྟོང་ིད་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་དངོས་པོ་ཀུན་གི་སྟོང་པ་ིད་ཡིན་པས་སོ། །ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་
པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལས། གང་གིས་ཆོས་གཅིག་སོ་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུ་འད་ཞིང་གཟུགས་
མྲེད་ལ། །གསོག་བརྫུན་ཐྲེར་ཟུག་མིན་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་འགོ། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ིད་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན། དགྲེ་
སོང་དག་དྲེ་ལྟ་བས་ན་གུས་པར་བྱ་སྟྲེ་བསོད་ནམས་དག་བྱ་སྟྲེ་ཞྲེས་ཅིའི་ཕིར་གསུངས་ཤྲེ་ན། ཆོས་ལ་ཆགས་
པ་ནི། མཐོ་རིས་ཐབས་ཀི་ངོ་བོ་ཡི། །བསོད་ནམས་དག་ནི་བྱར་འོས་ཏྲེ། །བསོད་ནམས་མ་བྱས་ིད་སྡུག་
བསྔལ། །བསོད་ནམས་བྱས་པས་འཇིག་རྲེན་ནི། །འདི་དང་གཞན་དུ་དགའ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་དྲེ་བཞིན་
གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོ་རིས་འདོད་ཅིང་ངན་འགོས་འཇིགས་པ་སྲེ་འཇིགས་སོགས་སོམ་མི་ནུས་པ་
རྣམས་ལ་གསུངས་ཀི། ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་མཐོ་རིས་ཀི་དོན་དུ་ཆགས་པ་དྲེ་ིད་ཀང་སད་པར་འགྱུར་ན།
གཞན་སིག་པ་ལ་ཆགས་པ་སོས་ཅི་དགོས་ཏྲེ། གང་གི་ཕིར་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་གཟིངས་དང་འད་བར་ཀུན་
ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཆོས་རྣམས་ིད་ཀང་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན། ཆོས་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་
དགོས་ཞྲེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པར་གོལ་བའི་བདྲེ་བ་འདོད་པ་ལ་ནི་འགར་ཡང་ཆགས་པ་ཤྲེས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ནི་ཆགས་པ་མ་ལུས་པ་བཅད་པས་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྟོང་པ་ིད་ཀིས་ཆགས་པ་གཅོད་
པས་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ་ལྡོག་ན། དྲེ་ལྟ་ན་དྲེ་ིད་གཅིག་པུ་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྲེ།
སྣོད་ཀི་ཁད་པར་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་སྣོད་མ་ཡིན་པ་ལ་སྟོང་པ་ིད་བསྟན་པ་ནི་བཟའ་ྲེས་པའི་
ཟས་སྐོམ་ལྟར་ཕུང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁ་ཅིག་ནི་མ་མོས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྟོང་པ་ིད་སྤོང་བར་འགྱུར་ལ།
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཡང་ན་ཐམས་ཅད་མྲེད་པའི་དོན་དུ་བརགས་ནས་ལོག་པར་ལྟ་བས་ངན་སོང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལ་
འདིར་སྙིང་རྲེ་ཅན་བསོད་ནམས་འདོད་ཅིང་སྲེམས་ཅན་རྲེས་སུ་འཛིན་པར་འདོད་པས་རྒྱུད་མ་སིན་ཞིང་དགྲེ་
བའི་རྩ་བ་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་སྟོང་པ་ིད་ཀུན་ཚེ་སྟྲེ་དང་པོར་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ་དོན་མྲེད་པའི་ཕིར་
རོ། །དཔྲེར་ན་ལྲེགས་པར་སར་བའི་སན་ཆྲེན་པོ་རོ་ཞིམ་པ་གནས་མ་ཡིན་པར་བཏང་ན་ནད་པ་ལ་དུག་ཏུ་
འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་སྟྲེ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། འོད་སྲུང་འདི་ལྟ་སྟྲེ། ར་མཁན་གི་སྣོད་སོ་མ་བཏང་བ་
རྣམས་ལ་མྲེ་རགས་པ་མི་གཏོང་སྟྲེ། འོད་སྲུང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡོངས་སུ་མ་སིན་པའི་སྲེམས་ཅན་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྒྱ་ཆྲེན་པོའ་ི ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་མྲེ་གཏོང་བ་ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་
ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྲེམས་རྒྱུད་ལས་སུ་རུང་བར་བྱ་བའི་ཕིར་ཐོག་མར་འཇིག་རྲེན་གི་
དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་བསྟན་པར་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་སྟོང་པ་ིད་ལ་བདྲེ་བག་ཏུ་འཇུག་པར་
འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཀ་ཀོ་སྐད་གཞན་གིས་བཟུང་བར་མི་ནུས་ཀི་རང་གི་སྐད་ཀིས་བསྟན་པར་བྱ་བ་
དྲེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྲེན་པའི་དངོས་པོ་རྣམ་པར་བཞག་པ་མ་རོགས་པ་འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་ཀང་གང་ཟག་དང་
ཆོས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ིད་དམ། དོན་དམ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ིད་དུ་བཟུང་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་གི། འཇིག་རྲེན་ཀུན་
རོབ་ལ་ཞུགས་པས་ན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ིད་གཟུང་བར་ནུས་ཤིང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་ཞུགས་པས་ཀང་དོན་དམ་པའི་
ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་བརོད་དུ་མྲེད་པ་གཟུང་བར་ནུས་སོ། །དྲེས་ན་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་གདོན་
མི་ཟ་བར་བྱ་དགོས་སོ་དྲེ་ིད་ཀི་ཕིར་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྲེན་གཟུང་བའི་ཐབས་ཡིན་པའི་
ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་ལྟ་བའི་དི་མ་བསལ་བའི་ཕིར་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་འཇིག་རྲེན་
འདི་དང་ཕ་རོལ་སོགས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཀང་བསྟན་ལ། དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་པའི་ཕིར་འགའ་ཞིག་
ཏུ་མྲེད་ཅྲེས་ཀང་གསུངས། རྣམ་པ་གིས་ཀར་ལྟ་བ་སྤང་པའི་ཕིར་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་ཞྲེས་གསུངས་ལ། སོས་
པ་ཐམས་ཅད་གཅད་པའི་ཕིར་གིས་ཀ་མིན་ཞྲེས་ཀང་བསྟན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ནད་ཀི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་
ཐྲེབས་པའི་ནད་པ་རྣམས་ལ་ནད་མི་འད་བ་དུ་མའི་དབང་གིས་ས་ཆོས་དང་སྣུམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སན་ཞྲེས་
བྱ་བར་འགྱུར་བ་མིན་ནམ་སྟྲེ་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །དགུ་པ་སྟོང་པ་ིད་རོགས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། ཡོད་པ་མྲེད་པ་
སོགས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་དག་ལས་གང་ཞིག་ཡང་དག་པའི་ངྲེས་དོན་ཡིན་ཞྲེ་ན། ནང་གི་བདག་ིད་སྲེམས་པ་
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ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་གིས་ཀ་མིན་པར་བསྟན་པ་ིད་དོན་དམ་པའི་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དོན་དམ་པ་དྲེ་ཡང་
འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡང་དག་པར་མཐོང་ན་གནས་ཀི་མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་ལ།
འཇིག་རྲེན་པའི་སོམ་བྱུང་དང་ཐོས་བསམ་གི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཅུང་ཟད་མཐོང་ན་བཟང་འགོ་སྟྲེ་ལྷ་དང་མིའི་གོ་
འཕང་འཐོབ་བོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་ནང་གི་བདག་སྟོང་པ་ིད་བསམ་པ་ལ་མཁས་པས་རག་ཏུ་
བོ་གོས་བསྲེད་པར་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་ནང་བདག་བསམ་པས་སྲེ་བ་འདི་ིད་ལ་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རམ་ཞྲེ་
ན། མངོན་པར་བརྩོན་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་སྲེ་བ་འདིར་ཡང་ཐོབ་ལ། དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཤྲེས་པ་ལ་མཁས་སུ་ཟིན་
ཀང་གལ་ཏྲེ་མངོན་པར་བརྩོན་པ་ལ་སོགས་པའི་སོན་འགའ་ཞིག་མ་ཚང་ན་སྲེ་བ་འདིར་མྱང་འདས་མ་ཐོབ་མོད་
ཀི། འོན་ཀང་སྲེ་བ་ཕི་མར་རྲེན་དབྲེན་པ་བརྲེན་པ་ཙམ་གིས་འབད་པ་མྲེད་པར་ངྲེས་པར་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་གཏི་མུག་གིས་བྱས་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་མ་སིན་ཡང་སྲེ་བ་གཞན་དུ་གདོན་མི་
ཟ་བར་སིན་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་དབུ་མ་རྩ་བར། རོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་མ་བྱུང་ཞིང་། །ན་ཐོས་རྣམས་
ཀང་ཟད་པ་ན། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི། །བསྟན་པ་མྲེད་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཤྲེས་པ་དག་ཡོད་ན་ཅིའི་ཕིར་གོལ་བ་དག་མི་སྣང་ཞྲེ་ན། བསམ་པ་ཙམ་འབྲས་བུའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་
ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་པ་ིད་ཡིན་ལ་དྲེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀའ། དྲེའི་ཕིར་བསམ་བཞིན་པ་ནི་བྱ་བ་སྟྲེ་འབྲས་བུ་
ཀུན་ལ་འགྲུབ་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ཏྲེ། དྲེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་ནའང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདོད་
པ་མྲེད་པ་མིན་མོད་ཀི། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕིའི་རྲེན་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་དང་། ནང་གི་རྲེན་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་
བྱྲེད་པ་སོགས་རྒྱུ་རྲེན་སོར་བ་དཀའ་བའི་ཕིར་གོལ་བ་རྣམས་ཀང་རྲེད་པར་དཀའོ། །བཅུ་པ་ོན་མོངས་པ་དང་
སྲེ་བ་ལྡོག་ནུས་སུ་བསྟན་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཐོག་མྲེད་ནས་ཞུགས་པའི་ོན་མོངས་ཀི་ཚོགས་འདི་ལ་ཟད་པ་ཡོད་
པར་ཇི་ལྟར་ཤྲེས་ནུས་ཤྲེ་ན། ཇི་ལྟར་ལུས་ལ་ཡུན་རིང་མོར་ལོངས་སོད་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གསོས་ཀང་འཇིག་
པའི་ཆོས་ཅན་བྱས་པ་མི་ཤྲེས་ཤིང་ཡོན་ཏན་མྲེད་པར་ཐོས་ནས་མཁས་པ་ལུས་ཀི་ཡུན་གི་འདོད་ཆགས་ཡུན་
རིང་མོ་གནས་པ་དྲེ་བཞིན། ལྲེགས་པར་བསོམས་པའི་ལམ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་བསྲེད་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་
དུས་ཡུན་རིང་མོར་ཞུགས་པའི་འདོད་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། དྲེའི་ཕིར་ཕི་ནང་
གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་ཀིས་སྙིང་པོ་མྲེད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར། འདོད་ཆགས་ལ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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སོགས་པའི་ོན་མོངས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ལས་གོལ་བ་སྲིད་དོ། །ཡང་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་ཞུགས་
པའི་སྲེ་བའི་རྒྱུན་ལ་ཇི་ལྟར་མཐའ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཇི་ལྟར་དུས་ཡུན་རིང་མོ་ནས་ཞུགས་ཤིང་གཅིག་
ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པས་འཇུག་པའི་ས་བོན་གི་རྒྱུན་དྲེ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་མྲེས་ཚིག་པ་ལས་མཐའ་
མཐོང་བ་ལྟར། སྲེ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཐོག་མ་མྲེད་པའི་དུས་ནས་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ས་
བོན་ཅན་གི་སྲེ་བའང་རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་ཕིར་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ོན་མོངས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ལས་ཀིས་སྲེ་བ་
འཕྲེན་ལ། ོན་མོངས་རྣམས་ཀང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་མྲེས་རྲེག་པས་ཟད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་གོགས་མྲེད་པའི་
ལས་ཀིས་སྲེ་བ་འཕྲེན་མི་ནུས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ོན་མོངས་པ་མྲེད་དུ་ཟིན་ཀང་གཞན་ལ་ཕན་
པའི་དོན་དུ་སོན་ལམ་དང་སྙིང་རྲེའི་དབང་གིས་སྲིད་པར་ིང་མཚམས་སར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་
པ་ལས། སོབ་མ་ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བརྒྱད་པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།གིས་པ་དོན་
དམ་བདྲེན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་གོལ་བྱྲེད་གི་ལམ་བཤད་པ་ལ། སྟོང་ིད་གཏན་ལ་དབབ། རབ་བྱྲེད་ཀི་དགོས་པ་
བསྟན། ཀན་ཀ་ལྷག་མ་སྤང་བ་དང་གསུམ་གི་དང་པོ་ལ། མཚན་གཞི་འདུས་བྱས་ཀི་རང་བཞིན་དགག མཚན་
ིད་སྲེ་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ། རག་པའི་དངོས་པོ་དགག བལྟ་བར་བྱ་བ་དགག
དབང་པོ་དང་དོན་དགག མཐར་འཛིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་སིར་དགག ཁད་པར་དུ་དགག་པ་གིས་ཀི་
དང་པོ་ནི། དྲེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་ཐལ་མ་ཐག་པ་རྣམས་ཀིས་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་བདུད་རྩིའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་གྱུར་པས་
རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་བརྩམ་པར་བཞྲེད་ནས། རྲེ་ཞིག་འདུས་བྱས་
སྲེ་འཇིག་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀིས་སྙིང་པོ་མྲེད་པར་བརོད་པའི་ཕིར་བཤད་པ། གང་འབྲས་བུའི་དོན་དུ་འཇུག་པ་དྲེ་
ནི་འཇིག་རྲེན་ན་རང་བཞིན་རྣལ་མ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སད་འཚོང་མ་འདིའི་ཆགས་པ་ནི་འབྲས་བུའི་དོན་དུ་ཡིན་གི་
རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་གགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཕི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཅིག་རང་དུ་སྲེ་བ་མྲེད་
པས་ཅི་རིགས་པ་ཚོགས་པ་ཁོ་ན་སྲེ་ཞིང་། དྲེ་དག་ཀང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གནས་པའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་
བདག་ིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུའི་དོན་དུ་སྲེ་བ་དྲེས་ན་རག་པ་སྟྲེ་རང་བཞིན་ནམ་བདྲེན་པར་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་མི་སོབ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུབ་པ་དང་ལྡན་པས་ན་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་གཅིག་
གིས་མི་རག་པ་དང་སྟོང་པ་ིད་བསྟན་པས་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་གཤྲེགས་
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ཤིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ན་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཞྲེས་བྱའི། དྲེ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ནི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་
དངོས་པོའ་ི དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཕིན་ཅི་མ་
ལོག་པར་སྟོན་པའི་སོ་ནས་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
གང་ཀུན་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཅན་དྲེ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འགོག་པའི་ཆོས་ཅན་ཏྲེ། སྲེ་བའི་རྲེན་གིས་ར་ཤིའོ་ཞྲེས་
བསྟན་པའི་ཕིར་སྲེ་བའི་འབྲས་བུ་ནི་འཇིག་པ་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་འཇིག་པའི་དོན་དུ་སྲེ་བ་
དྲེས་ན་རག་པ་ཡོད་པ་མིན་ཞྲེས་བྱའོ། །ཡང་ན་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་གསུམ་མྱོང་འགྱུར་གི་ཡུལ་རྣམས་མྲེད་
པར་འབྲས་བུ་ཚོར་བ་གསུམ་མྱོང་བ་མྲེད་ལ། དྲེའི་ཕིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་ཚོར་བ་གསུམ་གི་དོན་
དུ་སྲེ་བ་དྲེས་ན་རག་པ་སྟྲེ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། དྲེས་ན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་
ངོ་། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་འདི་ཡང་སྟོན་པ་གཞན་གི་ཚིག་གིས་མ་བསྟན་ཏོ་ཞྲེས་
བསྟན་པའི་ཕིར། ཐུབ་པ་མ་གཏོགས་ཞྲེས་སར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། འབྲས་བུའི་དོན་དུ་སྲེས་པ་རྣམས་རག་པ་མ་
ཡིན་ཡང་། དངོས་པོ་གང་དག་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་ཀི་ཡན་ལག་གིས་ཀ་མ་ཚང་བ་ནམ་མཁའ་ནས་ཡིད་ཀི་
མཐར་ཐུག་པ་དང་། སྲེད་བྱྲེད་ཡིན་ཡང་བསྲེད་བྱར་མྲེད་པ་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་རག་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་དག་གི་ཡོད་
པ་དང་རག་པ་ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་པས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གཟིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཟྲེར་ན།
འདི་ན་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་བདག་ིད་ཇི་ལྟ་བའི་རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་སྲེ་བར་དམིགས་པ་དྲེས་ན་དངོས་པོ་གང་
ཞིག་ཡུལ་གང་ནའང་དུས་ནམ་གི་ཚེ་ལ་རྒྱུ་དང་རྲེན་ལ་མ་བརྲེན་པར་སྲེ་བ་ནི་ཡོད་པ་ིད་མྲེད་དོ། །གང་གི་
ཕིར་དྲེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྲེས་ན་དོན་གིས་གོ་བས་དུས་ནམ་ཡང་ཡུལ་གང་ཞིག་ཏུའང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་
རྲེན་གིས་མ་བྱས་པའི་རག་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་སོར་བར་རོགས་སོ། །དྲེས་གཞན་གིས་ཀུན་
བཏགས་པའི་དངོས་པོ་རྲེན་འབྲྲེལ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་དང་རག་པ་མྲེད་པས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཕིན་
ཅི་མ་ལོག་པ་གཟིགས་པར་གྲུབ་བོ། །གིས་པ་ལ་བདག་དགག ནམ་མཁའ་དགག དུས་དགག རྡུལ་ཕན་
དགག ཐར་པ་རག་པ་དགག དུས་གསུམ་རག་པ་དགག་པ་དང་དྲུག་གི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་
དངོས་པོ་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཡོད་ལ། བདག་ནི་དྲེ་དག་གམ་འདུ་བ་ཅན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དྲེའི་
ཕིར་བདག་ཡོད་ཅིང་དྲེ་ཡང་རག་པ་ཞིག་སྟྲེ། ཡོད་ཅིང་རྒྱུ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ཡོད་ན་དྲེའི་རིགས་ཅན་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གི་དངོས་པོ་རག་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ་འདི་ལྟར། དངོས་པོ་དང་རང་བཞིན་དང་
བདག་དང་རག་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་གངས་ཡིན་ལ། རྒྱུ་མྲེད་པར་ནི་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་དྲེ། རི་བོང་
གི་རྭ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པས་མ་ངྲེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནི་ཡོད་པ་ཡང་
འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ྲེས་པ་དྲེ་སྤང་བར་འདོད་པས་བདག་རྒྱུ་ལྡན་དུ་ཁས་ལྲེན་ན་གང་རྒྱུ་
དང་ལྡན་པ་དྲེ་ནི་རག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེས་ན་
རྒྱུ་མྲེད་པ་ལས་གྲུབ་པ་ནི་དྲེ་ིད་མཁྲེན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གྲུབ་པ་མིན་པར་གསུངས་ཏྲེ། མཁས་པས་
རྲེན་འབྱུང་ཆོས་རྣམས་ཤྲེས་འགྱུར་ཏྲེ། །མཐར་ལྟ་བ་ལ་བརྲེན་པར་བྱྲེད་པའང་མིན། །རྒྱུ་བཅས་རྲེན་བཅས་
ཆོས་ནི་ཤྲེས་འགྱུར་ཏྲེ། །རྒྱུ་མྲེད་རྲེན་མྲེད་ཆོས་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཅི་སྟྲེ་བུམ་པ་དང་བདྲེ་བ་
ལ་སོགས་བྱས་པ་རྣམས་མི་རག་པར་མཐོང་ནས་དོན་གིས་གོ་བས་བདག་ལ་སོགས་པ་མ་བྱས་པ་རྣམས་རག་
པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མི་རག་པ་དག་བྱས་པར་མཐོང་ནས་མ་བྱས་པ་གལ་ཏྲེ་
རག་པར་ཁས་ལྲེན་ན། དོན་གིས་གོ་བས་བྱས་པ་ལ་ཡོད་པ་ིད་མཐོང་ནས་མ་བྱས་པའི་རག་པ་ནམ་མཁའི་མྲེ་
ཏོག་ལྟར་ཡོད་པ་ིད་མིན་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་མངོན་པ་ལས། ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོར་
བརགས་པའི་འགོག་པ་དང་། སོ་སོར་མ་བརགས་པའི་འགོག་པ་རྣམས་རག་པ་དང་ཡོད་པ་ིད་དུ་ཁས་བངས་
པའི་ཕིར། འདུས་མ་བྱས་རག་པ་འགོག་པ་ལ་ཁས་བངས་ཀིས་གནོད་དོ་ཞྲེ་ན། ནམ་མཁའ་དང་འགོག་པ་
གིས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རག་གོ་ཞྲེས་དྲེ་དག་མིང་ཙམ་དུ་མ་རོགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་བྱྲེ་
བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པས་རོག་པར་ཟད་ཀི། དངོས་པོའ་ི དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་མཁས་པ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་དྲེ་
དག་ལ་དོན་དམ་པར་ལྟ་ཞོག འཇིག་རྲེན་པའི་ཐ་སྙད་ཀིས་ཀང་རག་པ་དང་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་མ་མཐོང་སྟྲེ། འདི་
ལྟར་ནམ་མཁའ་ནི་གཟུགས་མྲེད་པ་ཙམ་དང་སོ་སོར་བརགས་འགོག་ནི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ོན་མོངས་སྤངས་པ་
ཙམ་དང་། བརགས་མིན་གི་འགོག་པ་ནི་རྒྱུ་རྲེན་མ་ཚང་བས་མ་སྲེས་ཙམ་ལ་དྲེ་དང་དྲེའི་ཐ་སྙད་བརགས་པ་
ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ལས་རག་ཅྲེས་གསུངས་པ་ནི་དྲེ་དག་དངོས་པོར་མྲེད་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་
མྲེད་པ་ཙམ་ལ་རག་ཅྲེས་གསུངས་ཀི། བསྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་ནི་རག་སྟྲེ།
ཁབ་པའི་ཕིར། མི་རག་པ་ནི་ཁབ་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་ཕོགས་ཀུན་ལ་ཁབ་
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ན། ཤར་གི་བུམ་པ་ལ་སོར་བའི་ནམ་མཁའི་ཕོགས་ཞྲེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཕོགས་ཅན་ནམ་མཁས་གར་
ཁབ་ཀི་ཤར་ནུབ་ལ་སོགས་པའི་ཕོགས་ཀུན་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་གནས་ན་དྲེ་དང་ཡུལ་ཐ་མི་དད་
པའི་ཤར་གི་བུམ་པ་ཡང་ཡུལ་ཀུན་ན་གནས་པར་ཐལ་བས་སོ། །ཅི་སྟྲེ་ྲེས་པ་འདི་སྤང་བར་འདོད་པས་ཤར་ལ་
ཁབ་པའི་ནམ་མཁའི་ཕོགས་ཕོགས་གཞན་ལ་མི་གནས་པར་ཁས་ལྲེན་ན། དྲེའི་ཕིར་ཕོགས་ཅན་ནམ་མཁའ་ལ་
ནུབ་ལ་སོགས་པའི་ཕོགས་གཞན་དང་གཞན་ཡང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཡོད་པར་ཁས་བངས་དགོས་ལ། དྲེ་ལྟ་
ན་ནམ་མཁའ་ིད་ནི་དུ་མ་དང་མ་ཁབ་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། དུས་རྒྱུར་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རྲེ། གང་
ཞིག་རྒྱུར་ཡོད་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་རྣམས་དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་འཇུག་ཅིང་། རྒྱུ་རྲེན་ཡོད་ཀང་
གང་མྲེད་པས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ལྡོག་པའང་དམིགས་པར་འགྱུར་བ་ལས་དུས་ཡོད་པར་རྲེས་སུ་དཔོག་ལ། དྲེ་
ཡོད་ཀང་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རག་གོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་དུས་རག་པ་ལས་སྲེ་བའི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རག་
ཏུ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་རག་ཏུ་ྲེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་དྲེས་འབྲས་བུ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་རྲེན་གཞན་ལ་རག་
ལས་སོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དུས་དྲེ་ནི་རྲེན་གཞན་གི་དབང་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། འདིའི་འབྲས་བུ་སྲེད་པའི་བདག་ིད་རྲེན་
གཞན་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེས་ན་དུས་རག་ན་
འབྲས་བུ་ཡང་རག་པར་འགྱུར་ལ། འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་མི་རག་པར་འགྱུར་
རོ། །གཞན་ཡང་དུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་དུས་འགོ་བ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་ཁས་བངས་པ་ན་དོན་གིས་འབྲས་བུ་ཡང་
ཁས་བངས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་དམིགས་ནས་འདི་ནི་འདིའི་རྒྱུའོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་
འཇོག་གི འབྲས་བུ་མཐོང་བ་མྲེད་པར་ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ལ་ནི་རྒྱུའི་ཐ་སྙད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུར་
རྣམ་པར་འཇོག་པ་འབྲས་བུ་ལ་ལྟོས་པ་དྲེའི་ཕིར་རྒྱུའོ་ཅོག་འབྲས་བུ་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། འབྲས་བུ་ཡིན་
ནའང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་འདི་རག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དུས་འགོ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། དྲེ་
ལྟར་ན་དུས་ནི་སྔར་འབྲས་བུ་ལ་བྱ་བ་མི་བྱྲེད་པའི་གནས་སྐབས་སྤངས་ནས་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་
གནས་སྐབས་སུ་འགྱུར་བར་བྱ་དགོས་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་ན་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་རྣམས་སྔར་གི་གནས་སྐབས་
ལས་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་གཞན་གི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བར་མཐོང་གི རྣམ་པར་མ་
འགྱུར་བར་གཞན་གི་རྒྱུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གང་ལ་སྔར་ལས་རྣམ་པར་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་དྲེ་ནི་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རག་ཅྲེས་བྱར་ཡོད་པ་མིན་པས་དྲེའི་ཕིར་དུས་རག་པར་མི་རིགས་སོ། །ཅི་སྟྲེ་དུས་རྣམ་པར་མི་འགྱུར་བར་ཁས་
ལྲེན་ན། འགྱུར་བ་མྲེད་པའི་དུས་རག་པ་གང་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་དྲེ་ནི་རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་བ་ལས་
སྲེས་པ་སྟྲེ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་འབྲས་བུ་འགོ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ནི་མི་རག་ལ།
དུས་ནི་རག་པའི་ཕིར་གཞན་དུ་འགྱུར་ལ། གང་གཞན་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཕན་ཚུན་མ་རྲེག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་
བར་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ། བ་ལང་དང་ར་བཞིན། དྲེས་ན་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འབྲས་བུ་རང་ིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་
བ་དྲེ་ལ་དུས་ནི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུའི་བྱ་བ་ཅིའང་མི་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལས་ཀང་དུས་
རྒྱུར་མི་རུང་སྟྲེ། འདི་ལྟར་རྒྱུའི་དངོས་པོ་དུས་རག་པ་ལས་སྲེས་པའི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟ་བུར་ན་མི་རག་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་ན་ནམ་ཡང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གིས་གཅིག་རག་གཅིག་མི་རག་པར་མཚན་ིད་མི་མཐུན་པ་
མཐོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་ནི། རྡུལ་ཕ་རབ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རྲེ། ས་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་བཞིའི་
རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་རག་ཅིང་། དྲེ་དག་མ་མཐོང་བའི་ལས་ཀིས་བསྐུལ་ནས་རྡུལ་ཕན་གིས་ལ་སོགས་པ་འཕད་
པས་རིམ་གིས་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་རྩོམ་ཞིང་། མཐར་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་སྲེད་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཕད་པས་འབྲས་བུ་རྩོམ་ན་བདག་ིད་ཐམས་ཅད་
ཀིས་ཕད་དམ་ཆ་འགའ་ཞིག་གིས་ཕད། ཆ་འགས་ཕད་ན་ཕད་པའི་ཆ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་འབྲས་བུའི་རྒྱུར་འགྱུར་ལ་
མ་ཕད་པའི་ཆ་རྒྱུར་མི་འགྱུར་རོ། །རྡུལ་ཕན་གང་གི་ཕད་པའི་ཕོགས་འགའ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་མ་ཕད་པའི་ཕོགས་
འགའ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་དྲེས་ན་རྡུལ་ཕན་དྲེ་ནི་ཕད་མ་ཕད་རྒྱུ་ཡིན་མིན་སྣ་ཚོགས་སམ་དུ་མའི་ངོ་བོར་
འགྱུར་ལ། སྣ་ཚོགས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་རི་མོ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་རག་པར་མི་རིགས་སོ། །ཅི་སྟྲེ་རྡུལ་ཕན་
ལ་ཆ་མྲེད་པའི་ཕིར་བདག་ིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་སོར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་རྡུལ་ཕན་གི་ཆ་ཤས་མྲེད་པའི་
དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་འབྲས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྡུལ་ཕན་རྣམས་
ཕན་ཚུན་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདྲེས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། དྲེ་ལྟར་ན་རྡུལ་ཕན་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་ཅན་
ཡང་དབང་པོའ་ི ཡུལ་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ྲེས་པར་འགྱུར་བས་རྒྱུ་རྡུལ་ཕན་གི་
དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་འབྲས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་ལ་ཡོད་པ་མིན་པ་དྲེས་ན་བདག་ིད་ཀུན་
གིས་སོར་བ་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ལ་མི་འཐད་དོ། །ཡང་གང་གི་ཚེ་རྡུལ་ཕན་རྣམས་བདག་ིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་
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སོར་བ་དྲེའི་ཚེ་རྡུལ་ཕན་གཅིག་གི་གོ་སའི་གནས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཟླ་བོའ་ི རྡུལ་ཕན་གཞན་གི་གོ་སར་ཡང་མི་
འདོད་པ་དྲེའི་ཕིར་རྒྱུ་རྡུལ་ཕན་དང་འབྲས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གིས་བོང་ཚོད་མམ་པར་མི་འདོད་པས་ཡན་
ལག་ཅན་དབང་པོའ་ི ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ྲེས་པ་མྲེད་མོད། སྣ་ཚོགས་རག་པར་མི་རིགས་ཞྲེས་པ་སོ་ན་
འདུག་གོ །འདིར་འབྲས་བུ་རྩོམ་པའི་དུས་ན་ྲེས་པ་འདིར་འགྱུར་གི། འབྲས་བུ་རྩོམ་པའི་སྔ་རོལ་ན་ནི་རྡུལ་ཕ་
རབ་རྣམས་ལ་ཆ་ཤས་མྲེད་པས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གནས་སྐབས་དྲེར་ཡང་ཤར་ལ་
སོགས་པའི་ཕོགས་ཀི་དབྱྲེ་བ་ཡོད་དྲེ། གཞན་དུ་ན་རྡུལ་ཕན་གིས་ཤར་ལ་བལྟས་པའི་ངོས་གང་ཡིན་པ་དྲེས་
ནུབ་ལ་སོགས་པའི་ཕོགས་གཞན་རྣམས་ལ་བལྟ་བར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཕད་པའི་ཚེ་ཡང་བདག་ིད་ཐམས་
ཅད་ཀིས་ཕད་པས་རགས་པ་མི་བརྩམ་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་རྡུལ་ཕན་གང་ལ་ཤར་གི་ཕོགས་ཡོད་པ་དྲེ་
ལ་ཤར་གི་ཆ་ཡང་ཡོད་ལ་གང་གི་ལྟར་ན་རྡུལ་ལ་ཕོགས་ཡོད་པ་དྲེའི་ལུགས་ལ་རྡུལ་དྲེ་རྡུལ་ཕན་མིན་པར་
བསྙད་དྲེ། ཤར་ལ་སོགས་པར་ཕོགས་པའི་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཁང་བཟངས་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ་སྙམ་དུ་
དགོངས་སོ། །གལ་ཏྲེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་ཤས་མྲེད་པར་གྱུར་ན། ཡུལ་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བའི་ལས་ཀིས་བསྐུལ་
ནས་འགོ་བ་མྲེད་ཅིང་། དྲེ་མྲེད་ན་རྡུལ་ཕན་གཞན་དང་ཕད་པ་མྲེད་པས་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་བརྩམ་པ་མྲེད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་ལུས་དང་ལྡན་ཞིང་འགོ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་དོན་གིས་མདུན་གིས་སྔོན་ཕོགས་
ལྲེན་ཅིང་རྒྱབ་ཀིས་གཏོང་བར་འགྱུར་བ་ལས་འགོ་བ་པོའ་ི འགོ་བར་རོག་པ་ཞིག་ན། གཏོང་ལྲེན་དྲེ་དག་གིས་
ཆ་ཤས་མྲེད་པའི་རྡུལ་ཕན་གང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་པོར་ཡང་མི་འགྱུར་བས་དྲེ་
མྲེད་པས་འབྲས་བུ་རྩོམ་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་རྡུལ་ཕན་ཡོད་པ་མི་འཐད་དོ། །གལ་ཏྲེ་རྡུལ་ཕ་རབ་རག་པ་རྣལ་
འབྱོར་པ་རྣམས་ཀིས་ལྷའི་མིག་གིས་མཐོང་བའི་ཕིར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆ་ཤས་མྲེད་པའི་རྡུལ་ཕན་གང་ལ་དང་པོ་
མདུན་གི་ཆ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། མདུན་རྒྱབ་གིས་ཀི་བར་དཀིལ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་ལ། ཐ་མ་རྒྱབ་ཀི་ཆ་
ཡང་ཡོད་པ་མིན་པ་དྲེ་ནི་མི་མངོན་པའམ་གཟུང་དུ་མྲེད་པ་ཡིན་ལ། མངོན་དུ་མྲེད་ཅིང་བལྟ་བྱ་མྲེད་པ་དྲེ་ནི་
རྣལ་འབྱོར་པ་གང་གིས་མཐོང་བ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་རྡུལ་ཕན་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་མྱུ་གུ་སྲེས་པས་ས་བོན་
འཇིག་པ་བཞིན་འབྲས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་སྲེས་པ་ཡིས་རྒྱུ་རྡུལ་ཕན་བཤིག་པར་འགྱུར་ལ་དྲེས་ན་རྒྱུ་
རྡུལ་ཕན་ནི་རག་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཡང་མི་འཇིག་ལ། འབྲས་བུ་དོན་གཞན་དུ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གྱུར་པ་སྲེད་པར་ཡང་བྱྲེད་དོ་སྙམ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡུལ་གང་ན་རྒྱུ་རྡུལ་ཕན་ཡོད་པའི་ཡུལ་དྲེ་ན་འབྲས་བུ་ཡན་
ལག་ཅན་གི་རས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཐོགས་བཅས་ཀི་དངོས་པོ་གིས་ཡུལ་གོ་ས་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་མྲེད་
པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་ཡུལ་ཐ་དད་པའི་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་ཡང་མི་འགྱུར་
རོ། །འདི་ལས་ཀང་རྡུལ་ཕན་རག་པ་མྲེད་དྲེ། རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་ནི་རྡུལ་ཕན་གཞན་ལ་བདག་ིད་ཐམས་ཅད་
ཀིས་འཇུག་པ་མྲེད་པས་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ནི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། ཐོགས་ལྡན་དངོས་པོ་རག་པར་ནི་
གང་དུའང་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན། གང་གི་ཕིར་རྡུལ་ཕན་རག་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་ནམ་
ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་རྡུལ་ཕན་རག་པར་མི་གསུང་སྟྲེ། རང་ིད་ཀིས་དྲེ་ལྟར་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར། རས་
བརྒྱད་ལ་བརྲེན་ནས་བཏགས་པའི་རས་བརྒྱད་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་མི་རག་པ་ནི་བུམ་པ་བཞིན་དུ་བཏགས་པས་
ཡོད་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ཚོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་གནས་ཀི། ཟླ་མྲེད་པའི་ཡན་གར་བར་གནས་པ་མྲེད་པས་སོ་སོར་
རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་སས་བརོད་དུ་མྲེད་དོ། །ལྔ་པ་ལ། རང་སྲེའི་ཐར་པ་རག་པ་དགག གཞན་སྲེའི་བདག་གི་རང་
བཞིན་གི་ཐར་པ་དགག་པ་གིས་ལས་དང་པོ་ནི། འདིར་རང་གི་སྲེ་པ་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ན་རྲེ།
རྡུལ་ཕན་རག་པ་མྲེད་མོད། གང་ཞིག་རག་པར་གསུངས་པ་དྲེ་ནི་ཡོད་དྲེ། ཅི་སྐད་དུ། དགྲེ་སོང་དག་མ་སྲེས་པ་
དང་མ་བྱུང་བ་དང་འདུས་མ་བྱས་པ་དྲེ་ནི་ཡོད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་ལ། ཆོས་འདུས་མ་བྱས་པ་རྣམས་ནི་རག་པའོ་
ཞྲེས་ཀང་གསུངས་སོ། །དྲེའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རག་ཅིང་ལམ་བདྲེན་གིས་འཐོབ་པར་བྱ་བ་ོན་མོངས་
པ་དང་སྲེ་བ་གིས་འགོག་པ་ལ་ཆུ་འགོག་པའི་ཆུ་ལོན་ལྟར་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ཞིག་ཡོད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡོད་པར་མ་
གྱུར་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་གསུམ་པ་ཞྲེས་གསུང་བར་མི་
འགྱུར་བ་ཞིག་ན་གསུངས་པའི་ཕིར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། འཆིང་བ་ནི་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྲེན་པ་སྟྲེ་བཅིང་བྱ་ལ་རང་
དབང་མྲེད་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །བཅིང་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདྲེན་པ་སྟྲེ་ོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་
པས་སོ། །དྲེ་དག་ལྡོག་པའི་ཐབས་ནི་ལམ་གི་བདྲེན་པ་སྟྲེ་འདིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ལྡོག་པར་བྱྲེད་པའི་
ཕིར་རོ། །བདྲེན་པ་གསུམ་པོ་འདི་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། དྲེ་ལྡོག་པ་ལས་རྲེས་སུ་དཔག་པས་ཡོད་པ་
ིད་ཡིན་ལ། དྲེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ོན་མོངས་པ་ཟད་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་ཐར་པ་ནི་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་
ཡོད་ན་འབྲས་བུ་ཅུང་ཟད་དམིགས་པར་རིགས་ན་དྲེ་ལས་འཆིང་བ་དང་ཐར་པའི་ངོ་བོ་ལ་ཕན་པའི་བྱ་བ་ཅི་ཡང་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མི་འབྱུང་ན་དྲེ་གང་ལས་ཡོད་པར་རྲེས་སུ་དཔག གང་གི་ཕིར་འདི་ལས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་འབྱུང་བ་མྲེད་པ་
དྲེས་ན་མྱང་འདས་དྲེ་མ་འོངས་པའི་ོན་མོངས་དང་སྲེ་བ་འགོག་པ་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་ཐར་པ་
ཞྲེས་མི་བརོད་དོ། །ོན་མོངས་དང་སྲེ་བ་གིས་ནི་རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་ཕིར་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དྲེའི་དོན་དུ་ཐར་
པ་དོན་གཞན་བརགས་པ་དོན་མྲེད་དོ། །བདྲེན་པ་གསུམ་པའི་ས་བརོད་པའང་མི་འགལ་ཏྲེ། ོན་མོངས་དང་སྲེ་
བ་གིས་སར་མི་འབྱུང་བ་ཙམ་ཞིག་བདྲེན་པ་གསུམ་པའི་སས་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་དྲེ་ཕུང་པོའམ་གང་ཟག་གཅིག་ལ་བརྲེན་དགོས་ན་དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་སྡུག་བསྔལ་འདི་མ་ལུས་པར་རབ་ཏུ་སྤངས་པ་བསལ་བ་ཟད་པ། འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་འགགས་པ་ྲེ་བར་ཞི་བ་ནུབ་པ། སྡུག་བསྔལ་ཡང་ིང་མཚམས་མི་སོར་བ་དང་ྲེ་བར་མི་ལྲེན་པ་
འདི་ནི་ཞི་བ། འདི་ནི་ག་ནོམ་པ་སྟྲེ། འདི་ལྟ་སྟྲེ། ཕུང་པོའ་ི རྒྱུན་སྤངས་པ། སྲྲེད་པ་ཟད་པ། འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ། འགགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞྲེས་པའི་ལུང་འདི་ལས་ནི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གནས་
སྐབས་སུ་ཕུང་པོ་རྣམས་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བཏགས་པའི་གང་ཟག་ཀང་སྲིད་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་མདོ་དང་འགལ་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཁོར་བ་ལས་མ་འདས་པར་འགྱུར་
རོ། །དྲེའི་ཕིར་རྲེན་གང་དུ་ོན་མོངས་དང་སྲེ་བ་ཟད་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར། ཕུང་པོའམ་གང་ཟག་
གང་ཡང་མ་མཐོང་བ་དྲེར་བརྲེན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཞིག་ཡོད་པར་འགྱུར། དྲེའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་རག་པ་མྲེད་དོ། །གིས་པ་ལ་དངོས་པོ་དང་། བདག་མྲེད་པ་སྤང་བ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། གངས་ཅན་
རྣམས་ན་རྲེ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་རྲེན་མྲེད་པས་ཐར་པ་མྲེད་པའི་ྲེས་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ།
འདི་ལྟར་ཡོན་ཏན་དང་སྲེས་བུ་ཐ་དད་དུ་ཤྲེས་པ་ལས་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་སོགས་ལས་
རྣམ་འགྱུར་གི་ཚོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཞི་བས་ཐར་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྲེས་བུ་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའི་རང་
བཞིན་གནས་པའི་ཕིར་གོལ་བའི་བདག་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཁོད་ཀི་གོལ་བའི་བདག་ལ་ཤྲེས་པ་ཡོད་པར་བཏགས་
པ་དོན་མྲེད་དྲེ། ཤྲེས་པ་ནི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་བྱྲེད་ཡིན་ན། གོལ་བའི་ཚེ་ཡུལ་ཅི་ཡང་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་
ལྟར་སྲེས་བུ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པར་འདོད་པ་ན་རང་བཞིན་གིས་ལོངས་སད་བྱ་རྣམ་འགྱུར་གི་ཚོགས་ཐམས་
ཅད་སྲེད་པར་བྱྲེད་ལ། དྲེ་ནས་བོས་ཞྲེན་པའི་དོན་ལ་སྲེས་བུས་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་ཅིང་ལོངས་སོད་དོ། །གང་གི་ཚེ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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སྲེས་བུ་དང་ཡོན་ཏན་ཐ་དད་དུ་ཤྲེས་པས་སྲེས་བུ་ཡུལ་ལ་སྲྲེད་པ་དང་བྲལ་ཏྲེ་ཐར་པར་གྱུར་པ་དྲེའི་ཚེ་སྲེས་བུ་
ལ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་བྱྲེད་ཞྲེས་པ་ཡོད་པར་བཏགས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དྲེ། ལོངས་སོད་བྱ་རྣམ་
འགྱུར་གི་ཚོགས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་བདག་ིད་མཐའ་དག་ྲེ་བར་ཞི་བར་འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་དྲེའི་ཚེ་
སྲེས་བུ་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་མིན་པ་ལ་རག་གོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་མྲེད་པའི་སྲེས་བུ་ཡོད་པར་བཏགས་པའང་གསལ་
བར་ཡོད་པ་མིན་པ་དང་མཚུངས་ཏྲེ། མྲེ་དང་ཚ་བ་ལྟར་སྲེས་བུ་དང་ཤྲེས་པ་ནི་རང་བཞིན་ཐ་དད་མྲེད་པའི་ཕིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་གོལ་བའི་གནས་སྐབས་ན་ཤྲེས་པ་དངོས་མྲེད་ཀང་དྲེའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་བདག་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན།
གལ་ཏྲེ་ཐར་པའི་ཚེ་རྲེན་བདག་གཅིག་ཡོད་ན་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའི་ས་བོན་ཡང་སྲིད་པ་ཡོད་པ་
ཞིག་ན། དྲེའི་ཚེ་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་མྲེད་པས་དྲེ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་བདག་མྲེད་པས་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་ཤྲེས་པའི་
ནུས་པ་ཡང་མི་སྲིད་དོ། །གལ་ཏྲེ་གོལ་བའི་བདག་མྲེད་ན་ཐར་པ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕིར་སྲིད་པ་འདི་མི་འཇིག་པར་
འགྱུར་བས་མི་འདོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པའི་ཚེ་ཐར་པ་ཡོད་པའི་འཇུག་པ་དང་དྲེའི་
ནུས་པ་ཡོད་ན་དྲེར་བརྲེན་པའི་སྲིད་པའི་འཇུག་པ་ཡོད་དམ་འོན་ཏྲེ་མྲེད་ཅྲེས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།
ཐར་པའི་ཚེ་རྲེན་ཤྲེས་པ་དང་དྲེའི་ནུས་པ་གང་ཡང་མྲེད་ན་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་སྲིད་པ་ལ་འཇུག་མི་འཇུག་གི་
བསམ་པའང་འཐད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དཔྲེར་ན་ས་བོན་ཚིག་ན་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་
མི་འཇུག་པ་བཞིན་དུ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གི་རྒྱུན་ཙམ་ཞིག་ཀང་མི་འཇུག་པར་ཐར་པར་རིགས་
སོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་ཟག་བཅས་ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་མ་ལུས་པ་ཡང་མི་འབྱུང་བའི་ཚུལ་
དུ་འགགས་པས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པའི་མྱང་འདས་ཐོབ་པའི་མི་རྣམས་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གནས་
སྐབས་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའང་བདག་ཟད་པ་ལགས་ཞྲེས་བརོད་པར་བྱའི་གོལ་བའི་བདག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་
ཚེ་ཕུང་པོ་མ་ལུས་པ་འགགས་པས་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བཏགས་པའི་བདག་མྲེད་ཅིང་། ཕུང་པོ་ལ་མ་བརྲེན་པར་
གཞན་ལས་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པའི་བདག་རག་པ་ཡོད་པ་མིན་པར་རིགས་པས་ངྲེས་པ་དྲེའི་ཕིར། འདི་ལྟར་ཐར་པའི་ཚེ་
བདག་རག་པ་ཡོད་ན་སྔར་དང་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕིར་འཁོར་བ་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་ལ། ཁད་པར་ཡོད་ན་རྣམ་
པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་མི་རག་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ལ། རྩོད་པ་དགོད་པ་དང་། ལན་བསྟན་པ་གིས་ཀི་དང་
པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་གོལ་བའི་གནས་སྐབས་ན་གོལ་བའི་བདག་ཀང་མྲེད་ཅིང་དོན་དམ་པའི་མིང་ཅན་མྱ་ངན་ལས་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འདས་པའང་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་སར་མི་འབྱུང་བས་སྡུག་ཀུན་ཟད་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་ན། དྲེ་འད་བའི་དོན་དམ་དོན་དུ་
གྲེར་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། དྲེའི་ཕིར་བདག་ལྲེགས་སུ་འདོད་པས་འཇིག་རྲེན་པ་འདི་ིད་ཁས་བང་བར་བྱ་བ་ཡི།
དོན་དམ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁས་བང་བྱ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་པ་ལ་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་སོགས་ལ་བརྲེན་ནས་
བཏགས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་ཅིང་། དམ་པའི་དོན་ལ་འཁོར་འདས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྲེ་བས་
མིག་ནད་བྱུང་དུ་དོགས་པས་མིག་འབྱིན་པ་རྲེས་སུ་མི་སྒྲུབ་ཀི། ནད་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་འཁོར་བའི་
སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཙམ་བཏང་བ་མཆོག་ཡིན་གི། ཐམས་ཅད་མྲེད་པ་ནི་མ་ཡིན་
ནོ་ཞྲེས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། དངོས་པོ་རག་པ་དགག་པ་སོམ་པ་བསྟན་པ་སྟྲེ་རབ་བྱྲེད་
དགུ་པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།གིས་པ་ལ་བདག་དགག་པ་དང་། བདག་མྲེད་ལ་ཆད་པའི་ྲེས་པ་སྤང་བ་གིས་
ཀི། དང་པོ་ལ་སོ་སོར་དགག སིར་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ་ལྔ་ཡོད་པའི་དང་པོ། བྱྲེ་བྲག་པའི་བདག་
དགག་པ་ལ། ངོ་བོ་དགག སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་གིས་ཀི། དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་བདག་ཅྲེས་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་རང་
གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་དྲེ་མ་མཐོང་བས་ཆད་པས་འཇིགས་པའི་ཕིར་འཇིག་རྲེན་པ་འདི་
ིད་བའི་ཞྲེས་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། བདག་རང་གི་ངོ་བོས་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་དྲེ་ངྲེས་
པར་སྲེས་པའམ་བུད་མྲེད་མ་ནིང་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གང་སྟྲེ། རོག་པ་གཞན་མྲེད་པའི་ཕིར། མུ་སྟྲེགས་པ་རྣམས་ནི་
བདག་གིས་སྨྲ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་ནང་དང་ཕིའི་བདག་གོ །དང་པོ་ནི་ལུས་ཀི་ཁོང་ན་གནས་ཤིང་དབང་པོའ་ི ཚོགས་
ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་ནང་གི་བྱྲེད་པའི་སྲེས་བུ་ངར་འཛིན་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དགྲེ་མི་དགྲེའི་འབྲས་བུ་ཟ་
བ་པོར་གྱུར་པའོ། །ཕིའི་བདག་ནི་ལུས་དང་དབང་པོ་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཅན་ནང་གི་བདག་ལ་ཕན་འདོགས་
པའོ། །གལ་ཏྲེ་ནང་གི་བདག་བུད་མྲེད་དུ་རོག་ན་རང་གི་ངོ་བོ་མི་དོར་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཚེ་གཞན་དུ་
བརྲེས་ཀང་གཞན་ལ་མི་བརྲེན་པས་རག་ཏུ་བུད་མྲེད་ིད་དུ་འགྱུར་ན་དྲེ་ལྟར་ཡང་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། འཆོལ་བར་
ཡང་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། བུད་མྲེད་ིད་ལ་སོགས་པ་བདག་གི་ཡོན་ཏན་དུ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ིད་ཀི་
ཕིར་གང་གི་ཚེ་ནང་བདག་བུད་མྲེད་མ་ཡིན་ལ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་སྲེས་པ་མ་ཡིན་ལ། མ་
ནིང་ཡང་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཚེ་མི་ཤྲེས་པ་གཏི་མུག་གི་དབང་འབའ་ཞིག་ལས་ཁོད་བདག་ནི་ཕོའ །ོ མོའ །ོ །མ་ནིང་
ངོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཐག་པ་རང་གི་ངོ་བོ་མ་ཤྲེས་པས་སྦྲུལ་དུ་རོག་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེས་པ་ལ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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སོགས་པ་ནི་ཕིའི་རགས་ཡིན་ལ། དྲེ་དང་འབྲྲེལ་བ་ལས་ནང་གི་བདག་ཀང་སྲེས་པ་སོགས་སུ་རོག་གོ་ཞྲེ་ན།
གང་གི་ཚེ་ཕིའི་བདག་ལུས་རྩོམ་བྱྲེད་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕོ་མོ་མ་ནིང་རང་གི་ངོ་བོས་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཡོད་ན་དྲེ་དག་གི་རང་བཞིན་གི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའི་ཕིར་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་རགས་ངྲེས་པར་
འགྱུར་ལ། ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་འབྱུང་བ་ཡོད་པས་དྲེ་དག་གི་རང་བཞིན་གི་ཕོ་མོ་ལ་སོགས་པའི་
རགས་དམིགས་པར་འགྱུར་ན། འདི་ནི་དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྲེའི་ཚེ་ཅི་སྟྲེ་ཕིའི་བདག་འབྱུང་
བ་དྲེ་དག་ིད་ལ་བརྲེན་ནས་ཕོ་མོ་མ་ནིང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྲེ་མི་རིགས་སོ། །ཁོད་ཀང་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་ལ་
བརྲེན་ནས་ཕོ་མོ་ལ་སོགས་སུ་འདོགས་པས་ཐལ་བ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་འབྱུང་
ཡིན་པའི་ཕིར་འབྱུང་བ་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལའང་འཁྲུལ་འཁོར་དང་སྒྱུ་མའི་
སྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་སོགས་ལྟར་རགས་མྲེད་པ་ཕིས་རགས་དང་ལྡན་པ་མི་འགལ་བས་གནས་སྐབས་ཐམས་
ཅད་དུ་རགས་ངྲེས་པའི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །ཁྲེད་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་མ་ལ་རང་བཞིན་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་མི་རིགས་པས་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རགས་ངྲེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་འཇིག་
རྲེན་ན་མྲེའི་ཚ་བ་ནི་འགའ་ལའང་ཚ་བ་མ་ཡིན་པ་མྲེད་པ་བཞིན་དུ་སྟྲེ། བདག་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན་སྲེས་བུ་
གཅིག་གི་བདག་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཀུན་གི་བདག་ཏུའང་འགྱུར་དགོས་ན་ཁོད་ཀི་ངར་འཛིན་ཡུལ་གི་བདག་གང་
ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ངའི་བདག་མིན་ཏྲེ། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ངར་འཛིན་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། བདག་ཏུ་ཆགས་པའི་
ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེས་ན་ཁོད་ཀི་ངར་འཛིན་གི་ཡུལ་དྲེ་རང་གི་དངོས་པོ་བདག་
མིན་ཏྲེ། ཀུན་གི་བདག་འཛིན་གི་ཡུལ་མ་ངྲེས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་མྲེད་ན་ངར་འཛིན་དང་བདག་ལ་
ཆགས་པ་འདི་གིས་རྒྱུ་གང་ལས་འབྱུང་ཞྲེ་ན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པའི་བདག་
མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ཤིང་རའི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་བརྲེན་ནས་ཤིང་རར་འདོགས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་
གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་མི་རག་པ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་རྣམས་ལ་བརྲེན་ནས་བདག་དང་སྲེམས་ཅན་
དང་སྲོག་དང་སྲེ་བ་པོ་དང་ཤྲེད་ལས་སྲེས་པ་དང་བྱྲེད་པ་པོ་དང་ཚོར་བ་པོ་ལ་སོགས་པ་བདག་གོ་སྙམ་དུ་ལོག་
པར་རོག་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་སྟྲེ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའོ། །གིས་པ་བདག་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་ལ་གསུམ་
གི་དང་པོ་འཇུག་ལྡོག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་བདག་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་དྲེ། འཁོར་བར་འཇུག་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་དང་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏྲེ་བདག་མྲེད་ན་སུ་ཞིག་དགྲེ་མི་དགྲེའི་ལས་བྱས་ནས་དྲེའི་འབྲས་བུ་
མྱང་ཞིང་འཁོར་བར་འཁོར་བར་འགྱུར། སུ་ཞིག་ཐར་ལམ་ལ་འབད་པར་བྱས་ནས་གོལ་བར་འགྱུར། དྲེའི་ཕིར་
བདག་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། བདག་ཚེ་རབས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འཁོར་བར་སྨྲ་ན། ཅི་བདག་འདི་ཚེ་
རབས་གཞན་དུ་ལུས་ཀི་ཁད་པར་གི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་དམ་མི་བྱྲེད། མི་བྱྲེད་ན་ནི་ལུས་ཀི་རྲེས་སུ་མི་བྱྲེད་པའི་
བདག་འཁོར་བར་བརགས་པ་དོན་མྲེད་དོ། །ཅི་སྟྲེ་རྲེས་སུ་བྱྲེད་ན་སྲེ་བ་དང་སྲེ་བར་ལུས་གཞན་དང་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་སྲེས་བུའང་རྣམ་པར་འགྱུར་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ལུས་ཇི་ལྟ་བའི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་
ཕིར་ཁོད་ཀི་བདག་དྲེ་ལ་ལུས་ལས་གཞན་ིད་དུ་མི་འཐད་དྲེ། ལུས་ཀི་རྣམ་པར་འགྱུར་བས་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའི་
ཕིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ལུས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་བཞིན། རག་པ་ིད་དུའང་མི་རིགས་ཏྲེ། ལུས་ལས་གཞན་མ་ཡིན་
པའི་ཕིར་ལུས་རང་གི་བདག་ིད་བཞིན། གིས་པ་ལུས་སྐུལ་བྱྲེད་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ་དངོས་དང་། ཞར་ལ་
བདག་རག་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་བརོད་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་བདག་མྲེད་ན་སྐུལ་བྱྲེད་མྲེད་པས་ལུས་ཀི་
གཡོ་བ་བརང་བསྐུམ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ན་དྲེའི་ཕིར་ཤིང་ར་སྐུལ་བྱྲེད་ལྷ་སིན་ལྟར་ལུས་སྐུལ་བྱྲེད་
ནང་གི་བྱྲེད་པ་པོའ་ི སྲེས་བུའང་ཁས་བང་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེའང་མི་རིགས་ཏྲེ། ཤིང་ར་ནི་རྲེག་པ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་
ནས་སྐུལ་བར་བྱྲེད་ཀི་མི་ལྡན་པས་མ་ཡིན་ནོ། །ཁོད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བརགས་པའི་བདག་ཀང་རྲེག་པ་དང་མི་
ལྡན་པ་ཞིག་སྟྲེ། དུས་ལྟར་ལུས་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་རྲེག་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་ལས་དངོས་པོ་
གཞན་བསྐུལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་མི་སྲེ་སྟྲེ། ནམ་མཁའ་བཞིན་དྲེའི་ཕིར་ལུས་ཀི་བརང་བསྐུམ་ལ་སོགས་པའི་གཡོ་བ་
ལ་སོགས་ཏྲེ་བདག་ནི་བྱྲེད་པ་པོར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་ལུས་ཀི་གཡོ་བ་ལས་བདག་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་མི་
རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཁོད་ཀིས་ཀང་རྲེག་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་སྲེམས་ལུས་ཀི་སྐུལ་བ་པོར་ཁས་བངས་པ་མ་ཡིན་
ནམ། ཇི་སྐད་དུ་སྔར། སྲེམས་མ་རོགས་པ་འགོ་སོགས་ལ། །གང་ཕིར་བསོད་ནམས་ལ་སོགས་ལ། །མ་མཐོང་
དྲེ་ཕིར་ལས་ཀུན་ལ། །ཡིད་ནི་དོན་པོར་བརོད་པར་བྱ། །ཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །དྲེ་བས་ན་ཁྲེད་ལའང་ྲེས་པ་
མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ཁོ་བོས་ནི་སྲེམས་རྲེག་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ཁས་མ་བངས་ཏྲེ། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྲེས་གསུམ་
ཕད་པའི་མཚན་ིད་ཀི་སྲེམས་བྱུང་རྲེག་པ་ཡོད་པས་རྣམ་ཤྲེས་ལུས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ལུས་སྐུལ་བ་པོར་
འགྱུར་རོ། །ཁོད་ཀིས་ནི་བདག་རྲེག་པ་དང་ལྡན་པར་ཁས་མ་བངས་པས་མི་མཚུངས་སོ། །ཡང་ན་སྲེམས་ནི་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཆོས་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་དྲེ་ལས་སྲེས་པའི་རླུང་གི་ཁམས་རྲེག་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ་དྲེས་བསྐུལ་
བས་རླུང་གི་ཁམས་རྲེག་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བར་རིགས་སོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་བདག་རག་པ་
ཡིན་ན་དྲེ་ལ་དུག་དང་མཚོན་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གནོད་པ་བྱར་མྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་གནོད་པའི་
དོགས་པ་མྲེད་པའི་རོ་རྲེ་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཤིང་གི་སྲིན་བུ་ལས་བསྲུང་བྱར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་
བདག་ལ་གནོད་པ་སྲུང་བའི་མི་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་བསྟན་པ་དང་བདག་རག་པ་འདི་ལ་མི་འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་
ཅི་ཡོད་སྙམ་སྟྲེ། འགལ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རག་པའི་བདག་ཁས་མི་བང་བའམ་ཡང་ན་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་
བརོད་དགོས་ན་དྲེ་ཡང་མ་བརོད་པས་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །གསུམ་པ་བདག་རག་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་ནི།
གལ་ཏྲེ་བདག་རག་པ་ཁོ་ན་སྟྲེ་སྲེ་བ་དན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདུ་བྱྲེད་སྲེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པ་རྣམས་ནི་ཚེ་
རབས་གཞན་དུ་དན་པ་མི་རིག་ལ། བདག་རག་པ་ཡོད་ན་དྲེ་ིད་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་རྒྱུ་བས་དན་པ་རིགས་སོ་
ཞྲེ་ན། དྲེའང་མི་རིགས་ཏྲེ་འདི་ལྟར། འདི་ན་སྲེ་བ་སྔ་མ་ལ་མཚོན་བསྣུན་ཏྲེ་ཤི་བ་འགའ་ཞིག་སྲེ་བ་འདིར་ཡང་
སྔོན་གི་རའི་ཤུལ་རྲེན་པ་བྱུང་བ་མཐོང་ཞིང་སྲེ་བ་དན་ནས་སྔོན་ཁོ་བོའ་ི ལུས་ལ་མཚོན་བསྣུན་པ་འདི་ཡིན་ནོ་
ཞྲེས་སྔོན་གི་བྱུང་མཐའ་རྲེས་སུ་སྟོན་པ་མཐོང་སྟྲེ། དྲེའི་ཕིར་གལ་ཏྲེ་སྔོན་ཁོ་བོ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ་
ཞྲེས་སྲེ་བ་དན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཁོད་ཀི་བདག་རག་པར་སྨྲ་ན། སྔོན་བྱས་པའི་ལུས་ཀི་རའི་རྲེན་པ་མཐོང་ནས་
སྔོན་གི་ལུས་ཀི་བྱུང་མཐའ་རྲེས་སུ་དན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁོད་ཀི་ལུས་ཀོ་ཅིས་མི་རག་པ་ཡིན་ཏྲེ་རག་པ་ཁོ་
ནར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་སྔོན་གི་ལུས་དང་ད་ལྟར་གི་ལུས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ིད་ཀིས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་
ཕིར། ད་ལྟར་གི་ལུས་ལ་དམིགས་ནས་སྔོན་གི་བྱུང་མཐའ་རྲེས་སུ་དན་པ་ལྟར། སྔོན་གི་ཕུང་པོ་ལ་བརྲེན་ནས་
བཏགས་པའི་གང་ཟག་དང་ད་ལྟར་གི་བདག་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྲེ་བ་རྲེས་སུ་དན་པ་རིགས་སོ། །གཞན་
ཡང་བདག་འདི་རང་གི་ངོ་བོས་སྲེ་བ་དན་པར་མི་རིགས་ཏྲེ། སྲེམས་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཅི་སྟྲེ་
སྲེམས་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་ཡིན་པར་རོག་ན་དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། རང་གི་ངོ་བོ་གཏང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།
འདི་ལྟར། བོ་ལ་སོགས་པའི་སྲེམས་པ་ཅན་ཡོན་ཏན་དུ་ལྡན་པས་བདག་ཀང་གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་པོ་ིད་ཡིན་ན། འོ་
ན་བདག་དྲེའི་ཡོན་ཏན་སྲེམས་པ་ཅན་ཡང་བདག་སྲེམས་མྲེད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་སྲེམས་པ་ཅན་མིན་པར་
འགྱུར་ཞིང་། བདག་མྲེད་བོ་ལ་སོགས་པའི་སྲེམས་པ་ཅན་གི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་དྲེ་ནི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་སྲེ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བ་དན་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་ན་སྲེས་བུ་སྟྲེ་བདག་དྲེའང་རག་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་
རོ། །གཞན་ཡང་སྲོག་གམ་བདག་འདི་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཚེ་འདི་ལྟར་
བདྲེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཐ་དད་པ་བཞིན་དུ་དྲེ་དག་དང་འབྲྲེལ་བའི་བདག་ཀང་མི་འད་བ་
སྣ་ཚོགས་པར་མཐོང་དགོས་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་བདྲེ་སོགས་ཡོན་ཏན་ཐ་དད་དུ་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའི་
ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་བདྲེ་སོགས་དང་འབྲྲེལ་བ་ན་དྲེ་དག་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་སྲེས་པ་དྲེའི་ཕིར་བདྲེ་
སོགས་མི་རག་པ་བཞིན་དུ་བདག་ཀང་རག་པ་ིད་དུའང་མི་རུང་ངོ་། །འང་ཞྲེས་པས་བྱྲེད་པ་པོ་དང་ཟ་བ་པོ་དང་
གཅིག་ིད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྲེལ་བའོ། །གིས་པ་གངས་ཅན་གི་བདག་དགག་པ་ནི། གང་གི་ལྟར་ན་
སྲེས་བུ་སྲེམས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ལྟར་ན་ྲེས་པ་འདི་འགྱུར་གི། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་སྲེས་བུ་ཤྲེས་པ་ཡོད་
པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་འདོད་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། འདི་ལྟར། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་
ལ་ལོངས་སོད་བྱྲེད་སྲེས་བུའི་རང་བཞིན་གི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་རག་པ་ིད་ཡིན་ན། འོ་ན་དྲེས་ཡུལ་ལ་ལོངས་
སོད་པ་ལ་མིག་ལ་སོགས་པའི་བྱྲེད་པ་ལོག་ཅིང་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའི་རང་གི་ངོ་བོ་རག་ཏུ་ྲེ་བར་ཡོད་
པའི་ཕིར་གང་ལ་བུད་ཤིང་མྲེད་པར་མྲེ་མི་འབྱུང་བ་དྲེ་ལ་མྲེའི་ཆྲེད་དུ་བུད་ཤིང་དོན་ཡོད་ཀི། གལ་ཏྲེ་བུད་ཤིང་
མྲེད་པར་མྲེ་རག་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་བུད་ཤིང་དག་གིས་དོན་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ནི་
ཤྲེས་པ་ཡོད་པའི་ནུས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ཡུལ་ལོངས་སོད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པ་བྱ་
བའི་བདག་ིད་ནི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་མིག་ལ་སོགས་པའི་བྱྲེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་པས་ཇི་
སྐད་བཤད་པའི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་བྱ་བའི་བདག་ིད་ཡིན་ན། འདི་བྱ་བའི་ཆོས་
ལས་མ་འདས་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་ཇི་ལྟར་ལོན་ཤིང་གི་རས་ལ་བརྲེན་པའི་བྱ་བ་རླུང་གིས་བསོད་པའི་
གཡོ་བ་ནི་ལོན་ཤིང་མ་ཞིག་པའི་གོང་དུའང་གཞན་དུ་གཡོ་བར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པའི་
བདག་ིད་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་འདི་ཡང་རས་སྲེས་བུ་མ་ཞིག་གོང་དུའང་མྲེད་པར་འགྱུར་ན། དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ།
ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པའི་བདག་ིད་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་ནི་སྲེས་བུའི་རང་གི་ངོ་བོ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་
བས་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་རས་ལ་བརྲེན་པ་དང་རས་མ་ཞིག་གོང་དུ་གཡོ་བ་ཇི་བཞིན་དུ་རས་ནི་རས་གཞན་ལ་མི་
བརྲེན་ཅིང་རང་སྲེས་ནས་འཇིག་གི་བར་དུ་གཡོ་བ་མྲེད་ལ། ལོངས་སོད་པའི་བདག་ིད་ཀི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའང་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རས་སྲེས་བུའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དྲེས་ན་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པའི་སྔར་སྲེས་བུ་ཡོད་ལ། ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་
བྱྲེད་ཤྲེས་ལ་ཡོད་པ་ིད་མྲེད་པས། དྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་མིག་ལ་སོགས་པའི་བྱྲེད་པ་དོན་ཡོད་ཅྲེས་བྱ་བར་མི་རིགས་
སོ། །གལ་ཏྲེ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པའི་སྔ་རོལ་ན་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་ིད་མྲེད་ཀང་། དྲེའི་ནུས་པ་ཡོད་པས་སྲེས་བུ་
ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཇི་ལྟར་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པའི་ཚེ་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་ིད་ལས་ཐ་དད་པའི་སྲེས་བུ་མ་མཐོང་བ་
ལྟར་ཡུལ་ལ་ལོངས་མི་སོད་པའི་ཚེ་ཡང་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་སྲེས་བུ་མྲེད་པས་དྲེའི་ཚེ་སྲེས་བུའི་
རྲེན་ཅན་ནུས་པའང་མྲེད་དོ། །གཞན་ཡང་སྲེས་བུ་འདི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་གསལ་བའི་རང་བཞིན་ལས་སྔར་ཤྲེས་
པ་ཡོད་པ་ནུས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པར་རོགས་ན། ཁྲེད་ཅི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའི་གནས་སྐབས་ལས་གཞན་སྔ་རོལ་
དུ་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའི་ཁམས་མཐོང་ཞིང་། ཤྲེས་པ་ཡོད་པའི་ཁམས་ཀི་གནས་སྐབས་ལས་གཞན་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་
ིད་མཐོང་སྟྲེ། དྲེའི་ཕིར་དཔྲེར་ན་ལགས་ཞུ་བ་དྲེ་ིད་ཕིས་ལགས་ཀི་གོང་བུར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་སྔར་ཤྲེས་པ་
ཡོད་པའི་ཁམས་དྲེ་ིད་ཕིས་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་གསལ་བའི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་དྲེའི་ཕིར་སྲེས་བུ་རྣམ་པར་འགྱུར་ལ་
རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་བདག་ལ་རག་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་རིགས་པ་ཅན་གི་བདག་
དགག་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རྲེ། ཁོ་བོ་ཅག་གི་སྲེས་བུ་ནི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་གི། འོ་ན་ཅི་ཞྲེ་ན།
བདག་གི་ཕོགས་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཞིག་ཡིད་དང་ལྡན་ལ། དྲེ་ལས་ཤྲེས་པ་སྲེའོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་ནི་ཡིད་
ལྡན་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེས་བུ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་
དུ་ཆྲེ་བའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་ཡོད་ཡིད་ཙམ་ཞིག་ལ་ཡིན་ཞིང་། སྲེས་བུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཆྲེ་བ་དྲེའི་ཕིར་
བདག་དྲེའི་ངོ་བོ་ནི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་ིད་མིན་པ་ལྟར་མཐོང་། རྡུལ་ཕན་ཙམ་གི་ཕོགས་དང་ཤྲེས་པ་འབྲྲེལ་བས་
སྲེས་བུ་ཤྲེས་པ་དང་བཅས་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། རྡུལ་ཕན་ཙམ་གི་ལན་ཚྭ་དང་འབྲྲེལ་བས་གངྒཱའི་ཆུ་ལན་ཚྭ་དང་
བཅས་པར་བརོད་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་བདག་འདི་སྲེས་བུ་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་ཡོད་པ་རང་
བཞིན་གི་བདག་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕིར། སྲེས་བུ་གཞན་གི་བདག་ལའང་རང་གི་རང་ངམ་བདག་ཏུ་ཅིས་
དྲེར་མི་རོགས། གཞན་གི་བདག་དྲེ་ིད་ཀིས་བསིབས་ནས་མི་མཐོང་ངོ་ཞྲེ་ན། གཞན་གི་བདག་དྲེ་ིད་རང་གི་
བདག་ིད་ཡིན་ན་རང་གི་བདག་དྲེ་ིད་ལ་སིབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བར་མི་འཐད་དོ། །དྲེའི་ཕིར་བདག་ཐམས་ཅད་དུ་
ཁབ་པ་མི་རིགས་སོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་བྱྲེད་པ་པོ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། འདིར་གགས་ཅན་པ་དག་རྡུལ་སྙིང་
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སྟོབས་མུན་པ་གསུམ་ནི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དྲེ་གསུམ་ཆ་མམ་པའི་གནས་སྐབས་ནི་གཙོ་བོ་དང་། རྣམ་འགྱུར་
སྲེད་པའི་ཚེ་རང་བཞིན་ཞྲེས་བྱའོ། །གང་གི་ལྟར་ན་ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཀི་རང་བཞིན་སྲེས་བུ་ཡུལ་
ལ་ལོངས་སོད་པར་འདོད་པ་རིགས་ན། ཇི་སྐད་དུ། རང་བཞིན་ལས་ཆྲེན་དྲེ་ལས་ང་རྒྱལ་ཏྲེ། །དྲེ་ལས་ཚོགས་
ནི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་། །བཅུ་དྲུག་པོ་ནི་དྲེ་དག་རྣམས་ལ་ཡང་། །དྲེ་ཙམ་ལྔ་ལས་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་
ལྔ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྣམ་འགྱུར་གི་ཚོགས་མཐའ་དག་སྲེད་པའི་བྱྲེད་པ་པོ་དང་། སྲེམས་མྲེད་པས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞྲེས་སྨྲས་བའི་གངས་ཅན་དྲེ་དག་དང་ནི་སོན་པ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ།
བོ་ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་ཀུན་ནས་བསང་ཏྲེ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་རོལ་ཐབས་སུ་སྨྲ་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་
སྲེམས་མྲེད་པ་དང་ཀུན་གི་བྱྲེད་པ་པོར་སྨྲ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་རྡུལ་མུན་པ་སྙིང་སྟོབས་
གསུམ་གི་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁིམ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་འགྱུར་གི་ཚོགས་མཐའ་དག་
བྱྲེད་ཤྲེས་ཀི། དྲེ་དག་ལོངས་སོད་ཅིང་ཟ་བ་རྣམས་པར་མི་ཤྲེས་ཞྲེས་སྨྲ་བ་འདི་ལས་མི་རིགས་པ་གཞན་ཅི་
ཡོད་དྲེ། འདི་ནི་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། འཇིག་རྲེན་གིས་མི་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །ལྔ་པ་བདག་བྱྲེད་
པ་པོ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། བྱྲེ་བྲག་པ་དག་བདག་ནི་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ལས་གིས་ཀ་བྱྲེད་པ་པོ་དང་།
དྲེ་དག་གི་རྣམ་སིན་ཟ་བ་པོར་ཡང་འདོད་དོ། །དྲེ་དག་གི་ཡང་བདག་རག་པ་མི་རིགས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་བདག་འདི་
བྱྲེད་པ་པོ་ཡིན་ན་བྱ་བའི་རྒྱུ་ཅན་དུ་ཁས་བངས་དགོས་ཏྲེ། བྱ་བ་ཅི་ཡང་མི་བྱྲེད་པ་ནི་བྱྲེད་པ་པོར་མ་མཐོང་བའི་
ཕིར་རོ། །བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་ལའང་རག་པ་མྲེད་དྲེ། བྱ་བ་བརྩམ་པའི་སྔ་རོལ་ལས་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པ་
ནི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བདག་འདི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་སོང་ཞིང་ཁབ་པར་འདོད་པ་ན་མ་མནན་
པའི་ཕོགས་འགའ་ཡང་མྲེད་པའི་ཕིར། འགོ་བ་དང་འོང་བ་དང་འདུག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མྲེད་དོ། །ཅི་
སྟྲེ་ྲེས་པ་དྲེ་དག་གིས་འཇིགས་པས་བདག་བྱ་བ་མྲེད་པར་ཁས་ལྲེན་ན་བྱ་བ་མྲེད་པ་བདག་ནི་མྲེད་པ་དང་
མཚུངས་ཏྲེ། དངོས་པོ་ཡོད་པའི་བདག་ིད་ཅན་རྣམས་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་བྱྲེད་པས་ཡོད་པར་རྣམ་པར་འཇོག་
གི །བྱ་བ་ཅི་ཡང་མི་བྱྲེད་པ་ནི་ནམ་མཁའི་མྲེ་ཏོག་ལྟར་ཡོད་པར་བཞག་མི་ནུས་སོ། །གང་གི་ཕིར་བྱ་བ་མྲེད་
པས་བདག་ནི་མྲེད་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར། བདག་མྲེད་པ་ལ་ཁོད་རྒྱུ་ཅིས་མི་དགའ་དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་
བ་ཐམས་ཅད་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་དགའ་བར་མི་རིགས་སོ། །གིས་པ་སིར་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།

85

བདག་འདི་མྲེའི་ཚ་བ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན། ཀུན་ལ་དྲེའི་ཡུལ་ཅན་གི་བོ་ཐ་དད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།
དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་བྱྲེ་བྲག་པ་དང་གངས་ཅན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལས། ལུས་རྲེ་རྲེ་ཞིང་ཐ་མི་དད་
པའི་བདག་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་སོང་བར་མཐོང་ངོ་། །དྲེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་ལུས་ཐ་དད་པ་དག་ཐ་དད་པར་
བཏགས་པ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་སྣོད་ཐ་དད་པའི་ཆུའི་དབང་གིས་ཟླ་བ་གཅིག་ིད་ཐ་དད་པར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་
འདོད་དོ། །གཅྲེར་བུ་པ་ལ་ལས་སྦྲང་བུ་མཆུ་རིང་དང་གོག་མ་དང་གང་པོ་ཆྲེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྲེས་བུ་
ལུས་ཀི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞུམ་པ་དང་རྒྱས་པ་ིད་དུ་མཐོང་སྟྲེ། ཇི་སྐད་དུ། གཅྲེར་བུ་ལུས་ཀི་
ཚད་བཞིན་དུ། །སྲོག་ནི་ཞུམ་དང་རྒྱས་པར་སྨྲ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལ་ལས་ནི་ཞུམ་པ་དང་རྒྱས་པར་མི་བཟོད་
པར་བདག་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ལ། བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཡང་དག་པའི་
ཤྲེས་པ་སྲེས་ཤིང་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་གིས་ཤྲེས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཅན་དག་
གིས་ནི་བདག་རང་གི་ངོ་བོས་མྲེད་པར་མཐོང་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་མཐོང་བ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་བདག་རང་གི་ངོ་བོས་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་རོགས་སོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་བདག་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན་གོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ།
འདི་ལྟར། འཁོར་བ་ན་ྲེར་འཚེ་དང་བཅས་པའི་བདག་རག་པ་ལ་གྲེན་པོ་བསོམས་པས་གནོད་པ་ག་ལ་ཞིག་
སྟྲེ་ཅུང་ཟད་ཀང་གནོད་པ་མྲེད་ལ། ྲེར་འཚེ་དང་བཅས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པར་ྲེར་འཚེ་
སྤངས་པའི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ག་ལ་ཡོད། གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྲེས་ན་གང་གིས་བདག་རག་པར་འདོད་པ་དྲེ་
ལ་ཐར་པ་ཡོད་པ་མི་རིགས་སོ། །དྲེ་བས་ན་ཐར་པ་འདོད་པས་ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ཁས་
བངས་པར་བྱ་སྟྲེ། རྲེན་འབྲྲེལ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་ཆད་པ་མྲེད་པར་འབྱུང་བ་ན་
རྒྱུ་རྲེན་མ་ཚང་བས་སྲེ་བ་ལྡོག་པའི་ཕིར་ཐར་པ་རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་ཐར་པ་འདོད་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཟད་པས་གོལ་བར་ཁས་བངས་ཏྲེ། དྲེའི་
ཕིར་བདག་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན་རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་པས་ཐར་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་བདག་ཅྲེས་
བྱ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་བདག་མྲེད་དོ་སྙམ་དུ་རོགས་ཏྲེ་བདག་འཛིན་སྤོང་བ་མི་རིགས་ཏྲེ། བདག་
འཛིན་འཇུག་པའི་རྒྱུ་བདག་མ་མམ་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་འཁོར་བའི་གནས་སྐབས་བཞིན། དྲེས་ན་བདག་ནི་དྲེ་
ཁོ་ན་ིད་རིག་པས་བདག་འཛིན་སྤངས་པའི་ངྲེས་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བྱ་བའང་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བརྫུན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་ཐར་པ་འདོད་པས་བདག་མྲེད་པ་ཁས་བངས་པར་བྱ་སྟྲེ། བདག་མྲེད་པ་དང་
བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སྤོང་བས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་ཡོད་ན་གོལ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་
བདག་འཛིན་འཇུག་པར་ཐལ་བའི་འཇིགས་པས་ཐར་པའི་ཚེ་བདག་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ིད་དང་དྲེ་
རོགས་གོལ་བར་ཁས་ལྲེན་ན། གོལ་བའི་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའི་བདག་གི་རང་བཞིན་དྲེ་ནི་སྔར་འཁོར་བའི་ཚེ་ཡང་
མྲེད་པ་མྲེད་པ་སྔར་ཡང་བདག་གི་རང་བཞིན་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་ཏྲེ། འབྲྲེལ་པ་ཅན་གཞན་དང་མི་ལྡན་པར་རང་
པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ཤྲེས་པ་མ་འཁྲུལ་བས་གང་མཐོང་བ་དྲེ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞྲེས་བྱ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་
རོ། །དཔྲེར་ན་གསྲེར་ལགས་དང་འདྲེས་པ་ན་རང་གི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་གསལ་ལ། ལགས་དང་མ་
འདྲེས་པ་ན་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་དྲེ་ིད་དྲེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་བདག་ཀང་འཁོར་བའི་ཚེ་
ཡོན་ཏན་སོགས་གཞན་གི་དབང་གིས་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་རོགས་ལ། གོལ་བའི་ཚེ་འབྲྲེལ་པ་ཅན་
གཞན་དང་མི་ལྡན་པས་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་རོགས་པ་དྲེ་ིད་དྲེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། གོལ་བའི་ཚེ་ཡང་བདག་
མྲེད་པར་རོགས་པའི་ཕིར། འཁོར་བའི་ཚེ་ཡང་བདག་མྲེད་པར་རོགས་པར་བྱའོ། །གིས་པ་བདག་མྲེད་ལ་ཆད་
པའི་ྲེས་པ་སྤང་བ་ནི། གལ་ཏྲེ་བདག་མྲེད་ན་འདུ་བྱྲེད་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེར་འཇིག་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་རྣམས་སྲེས་
མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པའི་ཕིར་ཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འཇིག་རྲེན་ན་མི་རག་པ་ཆད་པའི་དོན་དུ་རོག་པ་མྲེད་དྲེ།
བསྐལ་པ་དང་པོ་ནས་ཞུགས་པའི་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རིམ་གིས་འཇུག་པ་རྣམས་ད་
དུང་དུ་ཡང་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མི་རག་པ་ཆད་པའི་དོན་ཡིན་ན་ནི་ད་དུང་དུ་ཡང་རྩ་དང་ཤིང་ལ་
སོགས་པ་མི་རག་པ་རྣམས་རྒྱུ་ཅིས་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་དྲེ་བཞིན་དུ་
ཁས་བང་དགོས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་མི་རག་པའི་དོན་རྒྱུན་ཆད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་པའི་ལྟ་བ་འདི་ནི་གལ་ཏྲེ་
བདྲེན་པར་གྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་སྲེམས་ཅན་སུ་ལའང་གཏི་མུག་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། མི་རག་པ་ིད་ཀིས་ཆད་
པའི་ཕིར་རོ། །ཀང་ཞྲེས་པ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བཟུང་ངོ་། དྲེའི་ཕིར་སིམ་མི་
དགོས་པར་ཐར་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་མཐའ་དག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བདག་རག་པ་ཡོད་པས་རྒྱུ་དྲེས་
འཇིག་པའི་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཆད་པ་ལྟ་བ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། དངོས་པོ་རག་པ་རྒྱུ་རྲེན་ལ་
རག་མ་ལས་པ་རྣམས་ནི་བོང་བུའི་རྭ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཡང་ན་བདག་ཡོད་དུ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཟིན་ཀང་འདི་འགོ་བ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་མི་རིགས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་བདག་ཡོད་པར་གྱུར་ནའང་ཕི་དང་ནང་གི་
གཟུགས་རྣམས་ནི་བདག་ལས་གཞན་ལས་འབྱུང་བར་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ནོར་བུ་མྲེ་ཤྲེལ་དང་ི་མ་ཕད་པ་
ལས་མྲེ་དང་། ཆུ་ཤྲེལ་དང་ཟླ་བ་ཕད་པ་ལས་ཆུ་དང་། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་དང་། མྲེར་མྲེར་པོ་སོགས་ལས་མིག་
ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བར་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་གཟུགས་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་གཞན་
ལས་གནས་པར་ཡང་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་བུད་ཤིང་དང་སྦོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་མྲེ་ལ་སོགས་པའི་དོན་
གནས་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ལས་རྣམ་པར་འཇིག་པར་ཡང་སྣང་སྟྲེ་བུད་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མ་
ཚང་བ་ལས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་འགོ་བ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྲེ་འཇིག་སོགས་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་
རག་ལས་པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་བདག་མྲེད་དོ། །གང་གི་ཚེ་རག་པ་ལས་སྲེ་བ་མྲེད་པ་
དྲེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་རྒྱུ་རྲེན་གཞན་ལ་རག་ལས་པའི་ས་བོན་བྱས་པ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལས་མྱུ་གུ་བྱས་པ་རང་
བཞིན་གིས་སྟོང་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་ཆོད་པ་དང་ཕ་བ་ལ་སོགས་པ་མི་
རག་ཅིང་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རག་ཅིང་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་རྒྱུ་རྲེན་དག་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེས་མཁས་པས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ལ་རག་པ་དང་ཆད་པའི་རོ་རྲེའི་ཐོག་འཇིག་རྲེན་
དང་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲྲེལ་བ་འཇོམས་པ་འབབ་པ་དྲེ་ཡང་མཁས་པས་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་
བར་འབྱུང་བའི་རིགས་སྔགས་ཀིས་ཆྲེས་རྒྱང་རིང་དུ་བཟློག་པ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར། ས་བོད་མྲེ་དང་ཕད་པ་ལྟར།
མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུའི་རྒྱུན་འཇུག་པ་མྲེད་ན་ཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་གང་གི་ཕིར་རྒྱུ་ས་བོན་ལས་
འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་ཞྲེས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དྲེས་ན་རྒྱུ་ས་བོན་ནི་ཆད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་།
གལ་ཏྲེ་མྱུ་གུ་སྲེས་ཀང་ས་བོན་རང་གི་ངོ་བོ་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་གནས་ན་རག་པར་འགྱུར་བ་ལས། གང་གི་ཕིར་
ས་བོན་གི་དངོས་པོ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་དྲེས་ན་རག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་དྲེ་གིས་ཀའང་
རང་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པས་དྲེ་ིད་དང་གཞན་དུ་མྲེད་པའི་ཕིར། ཁྲེད་ཀིས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རག་ཆད་སྤོང་ཚུལ་
འདི་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སྐད་ཅིག་མར་སྨྲ་བའི་རང་གི་སྲེ་པ་རྣམས་ལའང་ཡོད་པས། དྲེ་དག་ལའང་རག་ཆད་ཀི་
ྲེས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་གིས་ནི་རྒྱུ་འབྲས་དོན་གཞན་དུ་ཁས་བངས་པས་འབྲས་བུ་འཇིག་
པས་རྒྱུ་ཆད་པའི་ྲེས་པ་མི་སྤོང་སྟྲེ། བ་མིན་ཡོད་པས་བ་ལང་མ་ཤི་བར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གིས་རྒྱུ་འབྲས་གཞན་མ་ཡིན་པས་འབྲས་བུས་འཇིག་པ་ན་རྒྱུ་ཆད་པའི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གཞན་ཡང་དྲེ་དག་
གིས་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཁས་བངས་པས་རག་ཆད་ལས་མི་འདའ་སྟྲེ། ཇི་སྐད་དུ། དངོས་པོ་
ཁས་ལྲེན་ཡོད་ན་ནི། །རག་དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་ནི། །ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་དྲེ་ནི། །རག་དང་མི་རག་འགྱུར་
ཕིར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བདག་དགག་པ་བསོམ་པ་བསྟན་
པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།དྲུག་པ་དུས་རག་པ་དགག་པ་ལ། ཕོགས་སྔ་མ་
བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པ་གིས་ཀི། དང་པོ་ནི། དུས་སྨྲ་བ་དག་ན་རྲེ། བདག་རག་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དྲེ་ནི་
རིགས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རག་པའི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དུས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ན་ས་ལ་
སོགས་པའི་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་། ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀང་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་དང་མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་
སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་དུས་རག་ཏུ་མྲེད་པའི་ཕིར་དང་། རྲེས་འགའ་ཡོད་པའི་ཕིར། དྲེ་ལས་རྲེས་སུ་དཔག་
པས་དུས་ཡོད་ཅིང་དྲེའང་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གིས་གསལ་བར་བྱས་ཤིང་། དུས་གསུམ་དུ་གནས་པའི་
དངོས་པོ་དག་ལས་ཐ་དད་པ་རག་པ་ཞིག་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །གིས་པ་ལ། དུས་ཀི་ངོ་བོ་དགག དྲེའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ། འདས་མ་འོངས་དགག་པ་དང་། ད་ལྟར་བ་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ། མ་
འོངས་པ་རས་སུ་གྲུབ་པ་དགག འདས་པ་རས་སུ་གྲུབ་པ་དགག མ་འོངས་པ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་གསུམ་གི་
དང་པོ་ནི། དུས་ཞྲེས་བྱ་བ་དངོས་པོ་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན་དམིགས་དགོས་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་
ཕིར་དང་སྔར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར། རང་གི་ངོ་བོས་རྣམ་པར་གཞག་མི་ནུས་ཀི། དུས་གསུམ་དུ་གནས་པའི་
བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོའ་ི ཁད་པར་གི་སོ་ནས་རྣམ་པར་འཇོག་དགོས་པས། དྲེ་དག་བཀག་པའི་སོ་ནས་
དུས་དགག་པར་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་མ་འོངས་པའི་དུས་མཚོན་པའི་དོན་དུ་མ་འོངས་པའི་བུམ་པ་བཀོད་ལ། འདས་པ་
དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་མཚོན་པའི་དོན་དུ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གི་བུམ་པ་ྲེ་བར་བཀོད་དོ། །མ་འོངས་པ་ནི་
ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་མ་ཕིན་པའོ། །འདས་པ་ནི་ད་ལྟར་བ་ལས་འདས་པའོ། །ད་ལྟར་བ་ནི་བྱུང་ལ་མ་འགགས་
པའོ། །དུས་གསུམ་པོ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་རྣམ་པར་གནས་ཏྲེ། གིས་པོ་མ་ལྟོས་པར་རྲེ་རྲེ་མྲེད་པའི་ཕིར་
རོ། །མ་འོངས་པ་ནི་འདས་ད་ལྟར་གིས་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཞག་མི་ནུས་ཏྲེ། མ་འོངས་པ་ནི་མ་འོངས་པ་ལས་
ཡིན་ལ། གང་དུ་མ་འོངས་པ་འདས་པ་ད་ལྟར་གིས་སུ་གདོན་མི་ཟ་བར་འགྱུར་དགོས་པའི་ཕིར། དུས་གཞན་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།

89

གིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀང་དྲེ་བཞིན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལ་མ་འོངས་པའི་བུམ་པ་ལ་ད་ལྟར་བའི་བུམ་པ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ཞིང་། འདས་པའང་མྲེད་དྲེ་གང་གི་ཕིར་དྲེ་གིས་དང་མ་འོངས་པ་མཚན་ིད་ཐ་དད་པའི་ཕིར་དང་།
གཅིག་ལ་གཅིག་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་མ་འོངས་པའི་བུམ་པ་ལ་འདས་ད་ལྟར་གིས་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར། འདས་ད་ལྟ་གིས་ཀང་མ་འོངས་པར་མ་འོངས་པས་དྲེ་གིས་ཀང་མ་འོངས་པར་འགྱུར་
རོ། །གང་ཚེ་འདས་ད་ལྟར་བ་གིས་ཀང་མ་འོངས་པ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཚེ་དུས་གསུམ་ཆར་མ་འོངས་པ་ིད་ཡིན་
པས་འདས་ད་ལྟར་བ་གིས་མ་གྲུབ་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་གང་དུ་མ་འོངས་པས་མ་འོངས་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་དྲེའི་
ཕིར་མ་འོངས་པའི་དུས་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟྲེ་འདས་པའི་བུམ་པ་མ་འོངས་པའི་བུམ་པ་ལ་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་གི། མ་འོངས་པའི་ངོ་བོ་མ་འོངས་པ་ལ་ཡོད་པས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ྲེས་
པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ངོ་བོ་མ་འོངས་པ་ལ་ཡོད་ན། མ་འོངས་པའི་བདག་
ིད་དུ་ཡོད་པའི་འདས་པའི་བུམ་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཇི་ལྟར་འདས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མ་འོངས་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་
རོ། །གཞན་ཡང་ཁོད་ཀིས་མ་འོངས་པ་ཡོད་དམ་འོན་ཏྲེ་མྲེད། མ་འོངས་པའི་བདག་ཏུ་ཡོད་པས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་
རྣམ་པར་འཇོག་ན། འོ་ན་མ་འོངས་པ་ིད་དུ་མི་སྲིད་དྲེ་གང་གི་ཕིར་ན་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་མ་འོངས་པའི་
བདག་ཏུ་གནས་པ་དྲེའི་ཕིར་ད་ལྟར་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཅི་སྟྲེ་མ་འོངས་པའི་བདག་ཏུ་ཡོད་ཀང་ད་ལྟར་བའི་
བདག་ིད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ད་ལྟར་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གང་གི་རང་གི་བདག་ིད་གང་ཡིན་པ་
དྲེའི་བདག་ིད་དུ་ཡོད་པ་དྲེ་ནི་ད་ལྟར་བ་ཡིན་ཏྲེ། སྔོན་པོ་སྔོན་པོའ་ི བདག་ིད་དུ་ཡོད་པ་ན་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པ་
བཞིན་ནོ། །མ་འོངས་པ་ཡང་མ་འོངས་པའི་བདག་ིད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ད་ལྟར་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་མ་
འོངས་པ་མྲེད་པས་དྲེ་ལ་ལྟོས་པའི་དུས་གཞན་གིས་ཀང་མྲེད་དོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་གང་དག་དངོས་པོ་རང་གི་
མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དག་མ་འོངས་པའི་ཚེ་རྲེས་སུ་ཡོད་ཅིང་འདས་པའི་དུས་སུ་ཡང་རང་གི་མ་མས་པར་
ཡོད་ལ། ད་ལྟར་བ་ནའང་ཡོད་ཅྲེས་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གི་ལྟར་ན་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་མྲེད། མི་རག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། འདི་ལྟར་གང་གི་ལུགས་ལ་དུས་གསུམ་ཀུན་ཡོད་པ་ིད་དྲེའི་ལུགས་ལ་མི་རག་པ་ིད་ག་ལས་ཡིན་ཏྲེ་
དངོས་པོ་གང་གི་ངོ་བོ་དྲེ་ལྟར་བོ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ིད་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ཚེ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་མ་མས་
པར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཡིན་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ཀྲེ་མ་འདུས་བྱས་རྣམས་མི་རག །སྲེ་ཞིང་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན། །སྲེས་ནས་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་སྟྲེ། །དྲེ་དག་མྱུར་དུ་ཞི་བ་བདྲེ། །ཞྲེས་པའི་ལུང་
དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་མ་འོངས་པ་མྲེད་པས་མ་འོངས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་འདས་
པ་ལ་ཡང་འདས་པ་མྲེད་པས་འདས་པ་མི་སྲིད་དྲེ། འདི་ལྟར་འདས་པའི་དུས་དྲེ་འདས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་
འདས་སམ་འོན་ཏྲེ་མ་འདས། ཅི་སྟྲེ་འདས་པ་ལས་འདས་པར་གྱུར་ན་ཅིའི་ཕིར་ན་འདས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདས་
པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་བརལ་ཟིན་པའི་ཕིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འོ་མའི་གནས་སྐབས་ལས་འདས་པའི་ཞོ་ལ་འོ་མ་
ཞྲེས་མི་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཅི་སྟྲེ་འདས་པ་ལས་མ་འདས་པ་འདས་པའི་བྱ་བས་མི་སྟོང་བ་ཡིན་ན་བྱ་བ་དང་
ལྡན་པ་དྲེ་ཅིའི་ཕིར་ན་འདས་པར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་འདས་པ་ནི་འདས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་
འདས་པ་ལས་མ་འདས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་འདས་པ་གྲུབ་ན་དྲེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་གནས་པ་འདས་པར་
འགྱུར་ན། དྲེ་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་མ་གྲུབ་བོ། །ཇི་ལྟར་ན་འདས་པའི་བདག་ིད་ལ་གནས་
པས་འདས་པར་འགྱུར། གསུམ་པ་ལ་མ་འོངས་པ་རས་གྲུབ་སྲེ་བ་དགག མ་འོངས་པ་དངོས་པོར་མྲེད་པ་དགག
འབྲས་བུ་ཡོད་མྲེད་དུ་སྨྲ་བ་དགག་པ་གསུམ་གི་དང་པོ་ནི། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་གང་དག དུས་གསུམ་པོ་རས་སུ་
ཡོད་པའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་བསྔགས་པ་བྱྲེད་པ་དྲེ་དག་གི་ལྟར་ན། མ་འོངས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་སྲེས་
པའམ་མ་སྲེས་པ་ཞིག་ལ་རོག་གང་། གལ་ཏྲེ་མ་འོངས་པ་སྲེས་པར་གྱུར་པ་ཞིག་ཡོད་པར་རོག་ན་ཇི་ལྟར་ན་ད་
ལྟ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེས་ནས་ཡོད་པའི་ཕིར་ད་ལྟར་གི་བུམ་པ་བཞིན། ཅི་སྟྲེ་མ་འོངས་པ་དྲེ་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཞིག་
ཏུ་ཡོད་པར་རོག་ན། མ་འོངས་པ་རག་པར་འགྱུར་རམ་ཅི་སྟྲེ་རག་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏྲེ། མ་སྲེས་ཤིང་ཡོད་པའི་
ཕིར་ཁྲེད་རང་འདོད་པའི་མྱང་འདས་བཞིན། གལ་ཏྲེ་མ་འོངས་པ་སྲེ་བ་མྲེད་ཀང་འདུས་མ་བྱས་ལྟར་མི་འཇིག་
པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་རྲེན་གི་སྟོབས་ཀིས་ད་ལྟར་བའི་གནས་སྐབས་སུ་འདྲེན་པ་ན་མ་འོངས་པ་འཇིགས་པས་མི་
རག་ན། གལ་ཏྲེ་རང་གི་ངོ་བོ་མས་པ་ཡོད་པས་མི་རག་པར་འགྱུར་ན། འདས་པ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་འཇིག་ཅིང་
མས་པ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར། དྲེ་ནི་རག་པར་ཅིས་མི་དཔོག་སྟྲེ་རག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་མི་
རག་པ་ིད་ཀིས་ཟ་བས་ན་དུས་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་དྲེ་ཡང་དུས་གསུམ་ཀ་ལ་མྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་
འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་བ་འདི་གིས་ནི་མི་རག་པར་འགྱུར་བ་མིན་ཏྲེ། ད་ལྟར་བ་ནི་རང་གི་རང་བཞིན་མ་མས་
པར་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། མི་རག་པ་ནི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དང་འབྲྲེལ་བར་ད་ལྟར་བར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །འདས་པ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ནི་ཞིག་པ་ལ་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཞིག་ཟིན་པ་ནི་ཡང་ཞིག་པར་ཡིན་ཏྲེ་དགོས་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་དང་རྲེན་མྲེད་པའི་
ཕིར་དང་ཐུག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །འདས་ད་ལྟར་དྲེ་དག་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་པ་མ་འོངས་པ་
དྲེ་ལ་མི་རག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། མི་རག་པ་ནི་དངོས་པོ་སྲེས་པའི་རྲེན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་འོངས་པ་མ་
སྲེས་པ་ལ་མྲེད་དོ། །དྲེའི་ཕིར་མི་རག་པ་དང་བྲལ་བའི་ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་དུས་གསུམ་རོག་པ་མི་རིགས་པ་
བཞིན་དུ། དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་ལ་མི་རག་པ་མྲེད་པས་དུས་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་མ་
འོངས་པ་ཡོད་དྲེ། རྲེན་ཡོད་ན་ཕིས་སྲེ་བའི་ཕིར། སྔར་མྲེད་པ་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཕིས་སྲེ་བ་མྲེད་
དོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཕི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་གང་ཞིག ཕིས་རྒྱུ་དང་རྲེན་ལས་སྲེ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མ་སྲེས་པའི་
སྔར་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོ་སོར་གྲུབ་པ་དྲེའི་ཕིར་
ཕྱྭ་སྨྲ་བ་སྟྲེ། དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མྲེད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ཕོགས་ལོག་པར་མི་འགྱུར་བ་
ཞིག་ན། དྲེའི་སྨྲ་བ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ཏྲེ། མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བའི་ཕིར་
རོ། །འདི་ལྟར་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་ན་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་འབྱུང་མྲེད་པའི་ཕིར། བོང་བུའི་རྭ་ལྟར་མཐོང་
བའི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བ་སོགས་ཀི་ྲེས་པ་ཡོད་དོ། །འདི་ལས་ཀང་ཡོད་པ་སྲེ་བར་མི་རིགས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་
འབྲས་བུ་གང་ཞིག་རྒྱུ་དང་རྲེན་རྣམས་ཀིས་འབྱུང་བ་སྟྲེ། སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་མ་སྲེས་པའི་སྔར་ཡོད་ཅྲེས་བྱར་
མི་རིགས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡོད་པ་སྲེ་ན་སྲེས་ཟིན་པའང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན། དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། དགོས་པ་མྲེད་
པའི་ཕིར་དང་རྒྱུ་རང་ིད་ཕི་མཐའི་བར་དུ་སྲེ་བར་འགྱུར་བས་འབྲས་བུའི་རྒྱུན་ཕི་མ་འཇུག་པའི་སྐབས་མྲེད་
པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མ་འོངས་པ་ཡོད་དྲེ། རྣལ་འབྱོར་པའི་སོན་ནས་ཤྲེས་པ་དྲེས་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་དུ་ཤྲེས་ནས་ལུང་སྟོན་པའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། མ་འོངས་པ་སྲེས་པའི་སྔ་རོལ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བསྟན་
ཟིན་ཏོ། །དྲེའི་ཕིར་རྣལ་འབྱོར་པས་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་ན་དངོས་པོ་
མྲེད་པ་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པའང་ཅིས་མངོན་སུམ་དུ་མི་མཐོང་། གིས་ཀའང་རང་བཞིན་མྲེད་པར་
མཚུངས་པའི་ཕིར་གཅིག་མཐོང་ལ་གཅིག་མི་མཐོང་ཞྲེས་བྱ་བར་མི་རིགས་སོ། །འོ་ན་རྣལ་འབྱོར་པས་མ་
འོངས་པ་ཇི་ལྟར་ཤྲེས་ཤྲེ་ན། མ་འོངས་པ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་ཁྲེད་ཀིས་འདོད་པ་ལྟར་རྣལ་
འབྱོར་པས་མངོན་སུམ་གིས་རྣམ་པ་ཤྲེས་པ་མ་ཡིན་ལ། གཏན་མྲེད་པའང་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་རྲེན་ལ་བརྲེན་
92
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ནས་སྲེ་བའི་ཕིར། དྲེའི་ཕིར་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟར་གཏན་མི་མཐོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་མ་འོངས་པ་ནི་
རྲེན་འབྲྲེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་ད་ལྟར་གི་དངོས་པོར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་སོན་ནས་ཤྲེས་པའི་སྟོབས་ཀིས་དངས་
པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཁད་པར་ལས་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྲེ་བས་ན་རྲེས་ཐོབ་ཀི་ཤྲེས་པས་མངོན་སུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་
རོམས་ནས་ལུང་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ལྟར་བར་མྲེད་པའི་ཕིར་མངོན་སུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡིན་ལ། བསོམས་
པའི་སྟོབས་ཀིས་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཕིར་སིའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པའང་མ་ཡིན་ཞིང་། མ་འོངས་པ་རྲེན་འབྲྲེལ་
ཡིན་པ་ཡིད་ཀིས་ཡུལ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྣལ་འབྱོར་པའི་སོན་ནས་ཤྲེས་པ་འཁྲུལ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་
རོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་དུས་གསུམ་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་སྔོན་གི་སོན་ལམ་གི་དབང་གིས་དོན་ཇི་ལྟར་
གནས་པ་བཞིན་སྟོན་པའི་ཆོས་གསུངས་པ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ན་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀིས་
ས་དྲེ་ལས་དོན་རོགས་པ་ན་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དུས་གཞན་དུ་ཡང་དྲེ་བཞིན་
གཤྲེགས་པས་ལུང་བསྟན་པ་དྲེ་ཇི་ལྟ་བར་རོགས་པར་འགྱུར་བས། དྲེ་ཙམ་ལ་ལྟོས་ནས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་
དུས་གསུམ་གི་ཤྲེས་བྱ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མངའ་འོ་ཞྲེས་ཐ་སྙད་བྱྲེད་པར་ཟད་ཀི། ཆོས་ཀི་
རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་པ་དྲེ་དག་ལ་དོན་འགའ་ཞིག་གཟིགས་པའམ་གསུང་པ་མྲེད་དོ། །གཞན་ཡང་རོལ་བ་གང་
ལ་མ་འོངས་པ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་གྱུར་པ་དྲེ་ལ་མ་འོངས་པ་རིང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ད་ལྟར་བ་བཞིན་
དུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ནི་འདོད་པའང་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་རིང་བ་རྣམས་གང་དག་ཅིག་ཅྲེ་ན།
འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའོ། །ཆོས་ྲེ་བ་རྣམས་ཀང་གང་དག་གཅིག་ཅྲེ་ན། ད་ལྟར་བྱུང་བའོ་ཞྲེས་ཁས་བངས་
པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འདིས་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་དང་ཕད་པས་ཆོས་མན་པའི་སོ་ནས་དབང་པོ་སིན་པ་
ལས་བྱུང་བའི་སིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་བདག་ིད་ཅན་གི་ཆོས་དྲེ་དག་ཀང་བྱས་པ་མྲེད་ཀང་
རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་ན་དྲེ་བསག་པའི་དོན་དུ་ངྲེས་པར་སོམ་པའི་ངལ་བ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་མྲེད་པར་ཡང་
དྲེ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་ངྲེས་པར་སོམ་པས་ཆོས་དྲེ་ལ་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་བྱྲེད་ནའང་ཁད་པར་དྲེ་སྔར་མྲེད་
གསར་དུ་བྱྲེད་པས་འབྲས་བུ་མ་འོངས་པ་ཡོད་པ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་གང་གི་ལྟར་ན་འདུ་བྱྲེད་
རྣམས་མི་རག་པའོ་ཞྲེས་ཁས་བངས་པ་དྲེའི་ལྟར་ན་མི་རག་པ་དྲེ་ནི་དུས་གསུམ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟ་བུར་ན་འབྲས་བུ་སྔར་ནས་ཡོད་ཚད་ཅྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། མི་རག་པ་དང་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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སྔར་ནས་ཡོད་པ་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་གང་ལ་སྔ་རོལ་དུ་དངོས་གཞན་མྲེད་པའི་ཐོག་མ་
དང་། འོག་རོལ་ཏུ་གཞན་མྲེད་པའི་མཐའ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་འཇིག་རྲེན་ན་མི་རག་པ་ཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །གིས་པ་
ནི། སྲེ་པ་གང་དག་མ་འོངས་པ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལ་སོན་མཐོང་ནས་མ་འོངས་པ་དངོས་པོར་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་
དག་གི་ལྟར་ན་ཡང་མ་འོངས་པའི་ོན་མོངས་དང་སྲེ་བ་བཟློག་པའི་ཕིར་འཕགས་ལམ་བསྲེད་པའི་སིམ་པ་མྲེད་
པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། མ་འོངས་པའི་ོན་མོངས་པ་དང་སྲེ་བ་དངོས་པོར་མྲེད་པའི་ཕིར། དཔྲེར་ན་གོལ་བ་
དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་མ་འོངས་པའི་ོན་མོངས་དང་སྲེ་བ་འཕགས་ལམ་གི་སྟོབས་ཀིས་བཅོམ་པ་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ལ། དྲེ་འདིར་ཐར་པའི་ཆྲེད་དུ་སིམ་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །སིམ་པ་མྲེད་པར་ཐར་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་
ཀི། མ་འོངས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ན། རྣམ་ཤྲེས་སྲེའོ་ཞྲེས་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེ་རྒྱུའི་རྣམ་ཤྲེས་ནི་
མ་འོངས་པ་ིད་ཀིས་མྲེད་པའི་ཕིར་དང་། དྲེ་ལྟར་ན་རྲེན་མྲེད་པས་སྲེ་བའི་བྱ་བའང་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་
རོ། །རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་བ་མྲེད་ན་འདོད་ཆགས་ཀི་རྲེན་ཆགས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་རྲེན་ཆགས་པ་མྲེད་
པར་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་འདོད་ཆགས་རྒྱུ་མྲེད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་འདོད་ཆགས་ནི་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཏྲེ།
དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལའང་སྲེ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་གི་སས་ཆགས་པ་མྲེད་པར་འདོད་ཆགས་འབྱུང་
བའམ། ཡང་ན་མ་འོངས་པ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་རོག་པའི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། གངས་ཅན་པ་ནི་
འབྲས་བུ་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སྲེ་སྟྲེ། མྲེད་པ་བསྲེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་ནུས་པའི་ངོ་བོར་
གནས་པའི་ཕིར་དང་། ནུས་པས་ནུས་པ་བསྲེད་པས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་ྲེས་པའང་མྲེད་
དོ། །མྲེད་པ་སྲེ་ན་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་རང་
བཞིན་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བར་ཐལ་བའི་ྲེས་པས་འཇིགས་པས་དུས་གསུམ་ཆར་དུ་ཡོད་པར་རོག་ཅིང་།
ཚོགས་པའང་གནས་སྐབས་ཀི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་གི། རས་ཀི་འབྲས་བུ་ཅན་མ་ཡིན་ལ། དུས་གསུམ་ཆར་དུ་
གནས་པའི་རང་གི་མཚན་ིད་ཀི་རས་ནི། རྒྱུ་རྲེན་གི་ཚོགས་པས་ད་ལྟར་བའི་གནས་སྐབས་ཙམ་དུ་བྱྲེད་ཀི།
སྔོན་མྲེད་པའི་རས་བསྲེད་པ་ནི་མྲེད་དོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་གང་འདོད་པ་གངས་
ཅན་པ་དང་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་གིས་ཀི་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་ཁིམ་གི་དོན་དུ་ཀ་བ་དང་། སོ་སྲེས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་
རྒྱན་པ་ཏྲ་དང་བྱ་འདབས་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་སས་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འབྲས་བུ་ཁིམ་ཡོད་པའི་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཕིར། ཅི་སྟྲེ་རྒྱན་ལ་སོགས་པས་ཁིམ་མཛེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་
ན་ཁད་པར་སྔར་མྲེད་པ་གསར་དུ་བྱྲེད་པའི་ཕིར་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་གཏང་བར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་མྲེད་
པར་གང་འདོད་པ་ནི་བྱྲེ་བྲག་པ་དང་མདོ་སྲེ་པ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་དག་གིས་འབྲས་བུ་
ཡོད་པར་སྲེ་བ་དོན་མྲེད་པར་སྲེམས་ཤིང་མྲེད་པ་ཁོ་ན་སྲེ་བར་རོག་གོ །དྲེ་དག་གི་ལྟར་ན་ཡང་ཁིམ་གི་དོན་དུ་
ཀ་བ་སོགས་བརྒྱན་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འབྲས་བུ་ཁིམ་མྲེད་པའི་ཕིར། མྲེད་པ་ནི་སུས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་
མི་ནུས་ཏྲེ། མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན། འབྲས་བུ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སོན་འབྱུང་བ་
བཞིན་དུ་ཕི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་མྱུ་གུ་དང་འདུ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྒྱུ་ས་བོན་དང་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་
པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཁོ་བོ་ཅག་རང་བཞིན་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་དངོས་པོའ་ི ཆོས་
ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་ྲེས་པའི་གོ་སྐབས་མྲེད་པས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་བོ། །གང་གི་སྲེ་བ་དྲེ་ནི་སྲེ་བའི་སྔ་རོལ་
ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེ་བ་དོན་མྲེད་པའི་ཕིར། མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་རྲེན་གི་ཚོགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བའི་
ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་མཁས་པས་མཐའ་གིས་སྤངས་ནས་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཁས་བང་བར་
བྱའོ། །འདི་ཡང་འཇིག་རྲེན་གཞུག་པའི་དོན་དུ་གགས་པ་ཚད་མར་བྱས་ནས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི།
དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ལ་རྲེན་འབྲྲེལ་ཡང་ཁས་མི་ལྲེན་ཏྲེ། དབུ་མ་འཇུག་པར། ཇི་ལྟར་ཁོད་ཀིས་གཞན་དབང་
དངོས་འདོད་ལྟར། །ཀུན་རོབ་ཀང་ནི་བདག་གིས་ཁས་མ་བངས། །འབྲས་ཕིར་འདི་དག་མྲེད་ཀང་ཡོད་དོ་
ཞྲེས། །འཇིག་རྲེན་ངོར་བྱས་བདག་ནི་སྨྲ་བར་བྱྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རྲེན་འབྲྲེལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་
དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་མྲེད་པའི་ཕིར་དང་། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ནི་རོག་པ་སྔོན་གཏོང་བ་སུ་
ཡང་ཁས་མི་ལྲེན་པའི་ཕིར་རོ། །དབུ་མ་པ་ནི་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོ་ན་
ཚད་མར་འདོད་པ་ཡིན་ན། དྲེས་གྲུབ་པའི་དོན་ནི་སྐྲའི་རྩྲེ་མོ་བརྒྱར་བཤགས་པའི་ཆ་ཙམ་ཡང་མྲེད་པའི་ཕིར་
རོ། །དྲེའི་ཕིར་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ཀི་ཁས་ལྲེན་གང་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གིས་པ་ད་ལྟར་བ་
དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་འདས་མ་འོངས་བཀག་ཀང་ད་ལྟར་བ་ནི་ཡོད་ལ། དྲེ་ཡོད་པས་མ་འོངས་པའང་ཡོད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། མ་འོངས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ིད་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། ཡོངས་སུ་
འགྱུར་བ་ིད་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏྲེ་མ་འོངས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་རོག་ན། རང་གི་ངོ་བོ་མས་པས་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།

95

སམ། འོན་ཏྲེ་གནས་པས་རོག དང་པོ་ལྟར་ན་གཅིག་ཞིག་ཅིང་གཞན་སྲེས་པ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་སྲེ་
བ་དང་འཇིག་པས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་མིང་གིས་བཏགས་པར་ཟད་དོ། །ཅི་སྟྲེ་ཁོ་བོ་ཅག་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་
ནི་དྲེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་གི། དཔྲེར་ན་བ་ལང་གི་ཁུ་བཅུད་ཀི་རས་རང་གི་ངོ་བོ་གནས་པ་ལ་ཆོས་གཞན་འོ་མའི་
གནས་སྐབས་ལོག་ནས་ཞོའ་ི གནས་སྐབས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་གསུམ་པོ་རྡུལ་སྙིང་སྟོབས་མུན་པ་
རྣམས་ཀི་མ་འོངས་པའི་གནས་སྐབས་ལོག་ནས་ད་ལྟར་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའོ་ཞྲེ་ན།
འཇིག་རྲེན་གིས་མ་འོངས་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དམིགས་ནས་དྲེ་ད་ལྟ་བར་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་མ་མཐོང་བས་
དྲེའི་ཕིར་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་འདི་མི་རིགས་སོ། །ཞོ་ཡང་འོ་མའི་རྣམ་འགྱུར་མ་ཡིན་ཏྲེ། འོ་མ་དང་ཞོ་ནི་རོ་ནུས་
ཐ་དད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་དང་། རོ་ནུས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དྲེ་དག་གི་རས་ཀང་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་
ན་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ད་ལྟར་བ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་དབང་ཤྲེས་ལྔས་འཛིན་པ་ལྟ་
ཞོག ཕ་བ་དང་ཆོད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཡོངས་སུ་གཅོད་ནུས་པ་ཡིད་ཀིས་ཀང་འཛིན་
པར་མི་འགྱུར་རོ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ད་ལྟ་བའི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་མ་དམིགས་མོད། དྲེ་ལྟ་
ནའང་མི་མཁས་ཤིང་བླུན་པ་རང་ིད་ཀིས་རང་གི་ངོ་བོ་ངྲེས་པ་མི་ཟིན་པ་རྣམས་ཀིས་ད་ལྟ་བ་དྲེ་ཡོད་པར་རོག་
གོ །གིས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་ལ་དངོས་པོའ་ི སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག དན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་གིས་ཀི། དང་
པོ་ནི། དུས་ནི་ཡོད་དྲེ་དྲེའི་རྒྱུ་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར། དུས་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས་རང་ིད་ཀིས་ཡོངས་སུ་
གཅོད་མི་ནུས་ཀི། དངོས་པོ་ྲེ་བར་བཟུང་ནས་ཡོངས་སུ་གཅོད་དོ་ཞྲེ་ན། དུས་ཀི་རྒྱུ་དངོས་པོ་ཡོད་ན་དུས་
ཡོད་ཀང་དངོས་པོ་མྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་དངོས་པོ་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་ལ་འཇིག་པ་རྣམས་ལ་གནས་པ་མྲེད་ལ། གནས་
པ་མྲེད་པས་ཀང་དུས་ཀི་དངོས་པོ་ག་ལ་ཞིག་ཡོད་དྲེ་མྲེད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་གནས་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། མི་རག་པས་
ཟོས་པའི་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་ག་ལ་ཡོད། གལ་ཏྲེ་གནས་པ་ཡོད་ན་མི་འགྱུར་བར་གནས་པའི་དངོས་པོ་ལས་
གནས་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ར་བ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དང་
པོར་གནས་པ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ཕིས་ཀང་གནས་སྐབས་དྲེ་ིད་ལ་གནས་པས་ཐ་མར་སྙིང་པར་མི་འགྱུར་བར་
ཐལ་བའི་ཕིར་སྔར་ནས་གནས་པ་མྲེད་པར་རོགས་པར་གིས་ཤིག རིགས་པ་འདི་ལས་ཀང་གནས་པ་མྲེད་དྲེ།
འདི་ལྟར་རྣམ་ཤྲེས་སྔ་མས་དམིགས་པའི་དོན་གང་ཞིག་ཕིས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཤྲེས་གཞན་གིས་ཀང་དམིགས་
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ནས་སྔར་མཐོང་བའི་དོན་དྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ཕི་མའི་བར་དུ་གནས་པས་གནས་པ་ཡོད་པར་རོགས་ཞིག་ན། འདི་སྲིད་
པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་ཇི་ལྟར་དོན་སྔ་ཕི་གིས་རྣམ་པར་མི་ཤྲེས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་རྣམ་
ཤྲེས་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་གིས་ཀིས་ཀང་དོན་གཅིག་རྣམ་པར་མི་ཤྲེས་ན་དོན་རྣམས་ཀང་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་ིད་ཀིས་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཕིར་རྣམ་ཤྲེས་གིས་ཀི་ཡུན་གི་བར་དུ་མི་གནས་པའི་ཕིར་
རོ། །འོ་ན་ཆོས་མངོན་པར། གིས་ཀིས་རྣམ་ཤྲེས་ཕི་ཡི་ལྔ། །ཞྲེས་དོན་ལྔ་རྣམ་ཤྲེས་གིས་ཀི་ཤྲེས་པར་
བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན་སོན་མྲེད་དྲེ། དབང་ཤྲེས་རྣམས་དོན་ད་ལྟར་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱྲེད་མངོན་སུམ་གི་
རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེ་ལ། དྲེ་དག་ཀང་རང་གི་ཡུལ་དང་ལྷན་ཅིག་འགག་པས་ན། དབང་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུའི་སྟོབས་ལས་
ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་དབང་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཅན་མངོན་པར་གསལ་བར་རོམ་པ་སྲེས་པ་ན། འཇིག་རྲེན་གི་
ཐ་སྙད་དུ་ཤྲེས་པ་གིས་ཀི་ཤྲེས་བྱར་བཤད་ཀི། ཡང་དག་པར་ན་ཡིད་ཤྲེས་ནི་དབང་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་གི་སི་ཙམ་
འཛིན་པར་བྱྲེད་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཚེ་འགགས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གནས་པ་ཡོད་དྲེ་ད་ལྟ་བའི་
དུས་ཀི་མཚན་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྲེ། གནས་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་ད་ལྟར་བ་ིད་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། དུས་
ལ་གནས་པ་ཡོད་དམ་མྲེད། གལ་ཏྲེ་དུས་ལ་གནས་པ་བརྲེན་ནས་ཡོད་ན་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་ཐ་དད་པའི་ཕིར།
གནས་པ་དུས་སུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཁིམ་ན་ཡོད་པའི་ལྷ་སིན་ཁིམ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན། དྲེའི་ཕིར་གནས་པ་
དུས་ཀི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པས་དུས་ཀི་མཚན་ིད་དུའང་མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་དུས་ལ་གནས་པ་མྲེད་ན་གནས་
པ་མྲེད་པའི་དུས་ལ་མཐའ་སྟྲེ་འཇིག་པའང་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་ལ། དྲེའི་ཕིར་ད་ལྟ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་
པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་དུས་དྲེ་རག་པའི་ཕིར་ད་ལྟ་བའི་དངོས་པོའང་རག་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གནས་པ་
ཡོད་དྲེ། དྲེ་དང་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་ལ་མི་རག་པ་ིད་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་མི་རག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འགའ་
ཞིག་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་ཡོད་ན། དངོས་པོ་ལས་གཞན་ིད་དམ་གཅིག་ིད་ཡིན་གང་། གིས་ཀ་ལྟར་
ཡང་མི་འཐད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་མི་རག་པ་དངོས་པོ་ལས་གཞན་ཡིན་ན་དངོས་པོ་མི་རག་པར་མི་འགྱུར་གི་རག་པར་
ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་པོ་ལས་མི་རག་པ་མཚན་ིད་ཐ་དད་པ་ིད་ཀིས་དྲེ་ལ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་
དང་མི་རག་པ་གཅིག་ཡིན་ན་མི་རག་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་དངོས་པོ་ཡིན་པས་དངོས་པོ་གང་ལ་གནས་ཏྲེ་
གནས་པ་གཏན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མི་རག་པ་ིད་ཀི་བདག་ིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་གནས་པ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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མྲེད་ལ། གནས་པ་མྲེད་པས་དངོས་པོ་མྲེད་ཅིང་། དྲེ་མྲེད་པས་དུས་ཀང་མྲེད་དོ། །གང་ཡང་སྔར། གནས་མྲེད་
དངོས་པོ་གང་ལ་ཞིག །མི་རག་པས་གནས་ག་ལ་ཡོད། །ཅྲེས་བརོད་པ་དྲེ་ལ། གནས་པ་ཡོད་ཀང་མི་རག་པ་
ཡོད་དྲེ། གནས་པའི་དུས་ན་གནས་པ་ཆྲེས་སྟོབས་དང་ལྡན་གི། མི་རག་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྟོབས་ཆུང་བས་སྟོབས་
ལྡན་འཇོམས་ནུས་པའང་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གནས་པ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་དུས་དྲེར་མི་རག་པ་ིད་གང་སྟོབས་
ཆུང་བ་ཡིན་ན་དུས་ཕིས་སྟོབས་ཆུང་བ་ལས་བཟློག་པ་གནས་འཇོམས་ནུས་ཀི་སྟོབས་ལྡན་དུ་རྒྱུ་ཅིས་མཐོང་
བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡང་ན་སྔར་ནས་སྟོབས་དང་ལྡན་པའམ་ཡང་ན་ཕིས་ཀང་སྟོབས་ཆུང་བ་དྲེ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་
རྲེན་སྔ་ཕི་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕིར་དྲེ་བཞིན་དུ་གནས་པའི་དུས་སུ་གནས་པ་སྟོབས་ཆུང་མ་ཡིན་པར་སྟོབས་
དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་ཕིས་ནས་དྲེ་དག་ངྲེས་པར་སྟོབས་ལྡན་ལས་བཟློག་ནས་མི་རག་པས་འཇོམས་ནུས་ཀི་
སྟོབས་ཆུང་ངུ་རྒྱུ་ཅིས་ན་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པ་དགག་པ་སྟོན་པ་མ་རངས་པའི་ཚིག་གོ །གཞན་ཡང་
གལ་ཏྲེ་མི་རག་པ་སྟོབས་ཆུང་མིན་ཞིང་སྟོབས་དང་ལྡན་ལ། དྲེ་ཡང་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་ཡོད་ན། དྲེའི་ཚེ་
དངོས་པོ་ཀུན་ལ་གནས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གང་ལ་མི་རག་པ་སྟོབས་ཆྲེ་ཞིང་གནས་པ་སྟོབས་དང་མི་ལྡན་
པས་སོ། །གཞན་ཡང་མི་རག་པ་ིད་མཚན་གཞི་འདུས་བྱས་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ངམ་དུས་ཕིས་འབྱུང་མཚན་
ིད་མཚན་གཞི་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་གལ་ཏྲེ་དུས་རག་ཏུ་མི་རག་པ་ིད་ཡོད་ན། དྲེའི་ཚེ་གནས་པ་རག་ཏུ་
ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་དང་འགལ་བའི་མི་རག་པ་རག་ཏུ་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་ྲེས་པ་དྲེ་སྤང་བར་
འདོད་ནས་ཕིས་མི་རག་པ་དང་འབྲྲེལ་བར་འདོད་ན། སྔར་གནས་པ་དང་ལྡན་པས་རག་པ་འགྱུར་ཟིན་ནས་ཕིས་
ནས་མི་རག་པ་དང་འབྲྲེལ་བས་མི་རག་པར་འགྱུར་ན་དངོས་པོ་གཅིག་རག་པའང་ཡིན་ལ། མི་རག་པ་ཡང་ཡིན་
ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་རྣམས་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར།
གལ་ཏྲེ་གནས་པ་མི་རག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མཚན་གཞི་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་ན། དངོས་པོ་ལ་མི་རག་པ་ལོག་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། གནས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་གནས་པ་ཡོད་ཅྲེས་པ་བརྫུན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མི་རག་པ་ཡོད་པའི་
ཕིར་རོ། །གིས་པ་དན་པའི་རགས་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་དུས་ཡོད་དྲེ། འདུ་བྱྲེད་གནས་པའི་རྲེན་ཅན་འདས་
པའི་དུས་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏྲེ་འདས་པའི་དངོས་པོ་མྲེད་ན་བདག་འདས་པའི་དུས་སུ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་
ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་པའི་དན་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དན་པ་ནི་སྔར་མས་སུ་མྱོང་བའི་དོན་ལ་
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དམིགས་པ་ཡིན་ལ། སྔར་མཐོང་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་ནི་འགག་ཟིན་པས་ཕིས་མི་སྣང་ཞིང་། གང་གི་ཚེ་མི་སྣང་བ་
དྲེའི་ཚེ་སར་ཡང་དྲེའི་ཡུལ་ཅན་གི་སྲེམས་སྲེ་བ་མིན་པ་དྲེས་ན་དན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འགགས་ཤིང་རང་བཞིན་མྲེད་
པ་ལོག་པའི་དོན་ལ་དམིགས་ནས་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ལོག་པ་ཁོ་ན་འབྱུང་ངོ་། །དཔྲེར་ན་རི་ལམ་དུ་མས་སུ་
མྱོང་བའི་ཡུལ་སད་པའི་ཚེ་དན་པ་བཞིན་ནོ། །འདས་པའི་དོན་གཏན་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ་དན་པ་བྱ་བ་ཡིན་པའི་
ཕིར་དང་། དྲེའི་འབྲས་བུ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ་རག་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་།
དངོས་སུ་འཛིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་ནས་སྲེ་བའི་དན་པ་ཡོད་པས་དངོས་པོ་
ལས་འདས་པ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ་བོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། དུས་དགག་པ་
བསོམ་པ་བསྟན་པ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཅུ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།གིས་པ་ལྟ་བར་བྱ་བ་དགག་པ་ལ།
ལྲེགས་བཤད་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ། ལྲེགས་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན། ཐར་འདོད་ལྲེགས་བཤད་བང་བར་
གདམས་པ་དང་གསུམ་གི་དང་པོ་ལ། ན་པོ་སྣོད་ལྡན་དཀའ་བར་བསྟན། མན་བྱ་སྟོང་ིད་ཟབ་པར་བསྟན།
ཟབ་མོ་རྩོད་ཕིར་མིན་པར་བསྟན། རང་གཞན་བསྟན་པའི་ཕ་རགས་བསྟན་པ་དང་བཞིའི། དང་པོ་ལ། དངོས་
དང་། ཞར་བྱུང་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། འདིར་སྨྲས་པ། ཁོད་ཀིས་བདག་མྲེད་པའི་ཆོས་འདི་ཆྲེས་གསལ་ཞིང་
རྒྱས་པར་བསྟན་ལ། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའང་འདི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་པོ་དང་ྲེ་བར་འདོམས་པ་པོ་ཡིན་ན་ཅིའི་
ཕིར་ཆོས་འདི་ལ་འཇིག་རྲེན་ཕལ་ཆྲེར་འཇུག་པར་མི་འགྱུར། གང་གི་ཕིར་ཆོས་འདིའི་མཛད་པ་པོ་དང་འཆད་
པ་པོ་དང་ཆོས་ཀི་ཆྲེ་བའི་བདག་ིད་ཐམས་ཅད་ནི་ཆྲེས་དཀར་བ་ཞིག་སྟྲེ། དྲེའི་ཕིར་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་
འདི་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་རིགས་ན། རང་གཞན་གི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་གཞན་དག་ཅི་སྟྲེ་བྱུང་ཞྲེ་
ན། ཆོས་འདིའི་གསུང་བ་པོ་དང་འཆད་པ་པོ་དང་ཆོས་ཀི་བདག་ིད་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ཡིན་ཡང་ཆོས་འདིའི་སྣོད་
དུ་རུང་བའི་ན་པ་པོའ་ི ཆྲེ་བའི་བདག་ིད་རྲེད་པར་དཀའ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་རང་དང་གཞན་གི་ཕོགས་དག་ལ་རྲེས་
སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་མྲེད་པས་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་ཞིང་གཟུ་བོར་གནས་པ་དང་། ལྲེགས་བཤད་དང་
ྲེས་བཤད་ཀི་སྙིང་པོ་དང་སྙིང་པོ་ཅན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའི་བོ་དང་ལྡན་པ་དང་། ལྲེགས་བཤད་དོན་
དུ་གྲེར་བ་དང་ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་པ་དང་ཡིད་གཏོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཁད་པར་གསུམ་མམ་ལྔ་དང་ལྡན་
པ་ནི་ལྲེགས་བཤད་ན་པ་པོའ་ི སྣོད་ཅྲེས་བྱ་བར་བཤད་ན་ཡོན་ཏན་དྲེ་དག་དང་ལྡན་པའི་ན་པ་པོ་ནི་ཤིན་ཏུ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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དཀོན་པའི་ཕིར། ཆོས་འདི་ལ་འཇིག་རྲེན་ཕལ་ཆྲེར་མི་འཇུག་གོ །ན་པ་པོའ་ི སོན་གིས་སྨྲ་བ་པོའ་ི ཡོན་ཏན་
སོན་དུ་འགྱུར་ལ་སོན་ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་གི། ན་པ་པོ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན། སྨྲ་
བ་པོའ་ི ཡོན་ཏན་ཚིག་ཟུར་དད་པ། དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ། ངག་སྔ་ཕི་མ་འཁྲུགས་པ་བརོད་པ་བོ་གསལ་བ་
ན་པ་པོའ་ི ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ། སྲེམས་ལ་ཟང་ཟིང་མི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ལས་རྣམ་
པ་གཞན་སོན་དུ་མི་འགྱུར་ལ། ན་པ་པོ་ལའང་ཡོན་ཏན་སོན་གི་ངོ་བོར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་སྨྲ་བ་པོ་ཆོས་
དག་པ་ཡིན་ཡང་ན་པ་པོ་རང་གི་ྲེས་པ་མི་བརྩི་བ་རྣམས་ཀིས་སྨྲ་བ་པོ་སོན་དང་ལྡན་པ་ིད་དུ་བརྩི་བར་བྱྲེད་
དྲེ། འདི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྲིད་པ་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། སྲིད་པ་དྲེའི་
ཐབས་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འདུ་བྱྲེད་ལས་ོན་གིས་བསྡུས་པ་རྣམས་དང་། ཞི་བའི་ཐབས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་དང་། ཞི་བ་ྲེར་འཚེ་ཐམས་ཅད་ལོག་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟྲེ་བདྲེན་པ་བཞི་པ་རྣམས་ཐར་པ་འདོད་
པ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་པ་ལ་བརྩོན་པ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་པ་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ྲེ་བར་བསྟན་པ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་ལ། ཐོས་
བསམ་སོམ་པ་ལ་མི་བརྩོན་པའི་འཇིག་རྲེན་གང་བདག་ིད་སྣོད་མ་ཡིན་པར་མ་འཁིགས་པ་དག་ཁོ་བོ་ཅག་
གིས་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡོངས་སུ་མི་ཤྲེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ངྲེས་པར་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཡང་དག་པར་མ་
བཤད་པའོ་ཞྲེས་ྲེས་པ་དྲེ་ཐུབ་པའི་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་མངོན་པར་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་ཙམ་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནོངས་
པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྟོན་པར་མཛད་པ་ིད་ཀིས་སྲེས་བུའི་
དོན་མ་ལུས་པ་སྟོན་པར་མཛད་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ལ་ཐུབ་པ་ཀུན་མཁྲེན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། མུ་
སྟྲེགས་ཅན་ཀུན་མཁྲེན་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་མངོན་པར་མཐོ་བའི་གཏམ་
སིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་དོན་གསལ་བ་ཡིན་ན། ངྲེས་པར་ལྲེགས་པའི་གཏམ་ནི། དངོས་
པོ་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་སྟོན་པ་ལྷུར་བྱྲེད་པ་ིད་ཀིས་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་རོགས་པར་མི་ནུས་པས་དྲེའི་ཕིར་ཁོ་བོ་
ཅག་གི་ཡིད་མགུ་བར་མ་མཛད་དོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་བཏང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གངས་ཅན་དང་བྱྲེ་བྲག་པ་ལ་སོགས་པ་
ཐར་པར་འདོད་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་ཀུན་གིས་འདོད་ཅིང་ཁས་བངས་སོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་དངོས་པོ་ཀུན་སུན་འབྱིན་ཅིང་སྤངས་པས་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་ནི་མི་
དགའ་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཅི་ཞིག བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བ་གསུངས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྲེ།
ཁྲེད་ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདོད་པ་དྲེ་ིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཐམས་ཅད་གཏོང་
བའི་ཐབས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལྷུར་བྱྲེད་པའི་སོ་ནས་བསྟན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དྲེའི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་
བསྟན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པར་ཡོངས་སུ་དགའ་བ་བསྲེད་དྲེ་ཆོས་འདི་བདག་ཏུ་འགྱུར་བར་གིས་ཤིག གལ་ཏྲེ་
ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་ཡ་མཚན་ཅན་ཀུན་གིས་འདོད་པ་དྲེ་ིད་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་ཀང་བསྟན་ན། ཁོད་དང་མུ་སྟྲེགས་ཅན་ལ་ཁད་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། མུ་སྟྲེགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ནི་ཐམས་
ཅད་གཏོང་བའི་བསམ་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀི། ཐམས་ཅད་གཏོང་བའི་ཐབས་མི་ཤྲེས་པ་འདི་ནི་ཁད་པར་
རོ། །གང་ཞིག་ཐམས་ཅད་གཏོང་བའི་ཐབས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་མི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཅི་ཞིག་
གཏོང་བར་བྱྲེད་པར་འགྱུར། མུ་སྟྲེགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཐམས་ཅད་གཏོང་བའི་ཐབས་མ་ཤྲེས་པ་དྲེས་ན་ངྲེས་
པར་འདི་ལ་དགོངས་ནས་ཐུབ་པ་ཡིས་དགྲེ་སོང་དང་པོ་ནི་འདི་ིད་དུའོ། །གིས་པ་དང་གསུམ་པ་ནི་འདི་ིད་
དུའོ། །བཞི་པ་ནི་འདི་ིད་དུའོ། །ཕ་རོལ་སྨྲ་བ་ནི་དགྲེ་སོང་དག་གིས་སྟོང་ངོ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་ཆོས་འདི་ལས་
གཞན་དུ་ཞི་བ་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས་སོ། །ཐམས་ཅད་གཏོང་བའི་ཐབས་ཡང་དག་པར་བསྟན་པས་ན་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མྲེད་པས་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྟོན་པར་རོགས་
སོ། །གལ་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་དགོས་
ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་དོན་སྟོན་པ་ན་འདི་ནི་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་གི་གཞན་དུ་མ་
ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ལ་ངྲེས་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་ཡུལ་དང་དུས་ཀིས་ཆོད་
པའི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དག་ལ་གང་ཞིག་འདི་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་ནམ། འོན་ཏྲེ་མ་ཡིན་ཞྲེས་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བར་འགྱུར་
བ་དྲེ་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཏོང་བའི་ཐབས་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་བསྟན་པ་འདི་ནི་སྲེས་བུའི་དོན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་
པའི་ཕིར་དང་། སྨྲ་བ་གཞན་གིས་བསྟན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། བཤད་པ་དང་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་
པས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བྱ་བར་མི་ནུས་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཡང་དག་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པ་འདི་ལ་བརྲེན་ནས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་དོན་སྟོན་པའི་གསུང་གཞན་རྣམས་ཀང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རོགས་པར་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་བསྟན་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་ཀི་དོན་སྟོན་པར་བྱྲེད་པའི་
གསུང་བཞིན་ཞྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་འདི་ིད་ཁོ་ནར་ཡིད་ཆྲེས་པར་
བྱའོ། །དབུ་མ་པ་རང་རྒྱུད་ཀི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཁས་མི་ལྲེན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཁོ་ན་ིད་དཔོད་པའི་ཚེ་
རང་ལ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་མྲེད་པས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཁས་མི་ལྲེན་པ་ཡིན་གི། འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སྙད་ལ་འཇུག་
པའི་ཚེ་ནི་གགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཁས་ལྲེན་ཏྲེ། ཚིག་གསལ་དུ། མངོན་སུམ་དང་། རྲེས་སུ་
དཔག་པ་དང་། ྲེ་བར་འཇལ་བ་དང་། ལུང་གི་ཚད་མ་སྟྲེ། ཚད་མ་བཞི་ལ་བརྲེན་ནས་འཇིག་རྲེན་གི་དོན་རོགས་
པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ལྟར་མུ་སྟྲེགས་ཅན་རྣམས་ནི་དོན་ཕིན་ཅི་
མ་ལོག་པ་བརོད་པ་ིད་དུ་ངྲེས་པ་མི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་ིད་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་
རོ། །འདི་ལྟར་དྲེ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྲེན་འདིའི་འཇུག་པ་དབང་ཕྱུག་དང་། བདག་རག་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུར་སྟོན་
པ་ན་མཐོང་བ་དང་འགལ་བ་དང་འཐད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གང་གིས་སྲེམས་ཅན་དང་སྣོད་ཀི་
འཇིག་རྲེན་འདིའི་རྒྱུ་འབྲས་རགས་པ་མཐོང་བར་དཀའ་བ་དྲེ་ནི་གཞན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡུལ་དང་དུས་རིང་པོས་
ཆོད་པ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་དབྱྲེ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་བླུན་པ་ིད་དྲེ། དཔྲེར་ན་ཟླ་བ་་བ་མཐོང་མི་ནུས་པས་སྐར་མ་
ལ་སོགས་པ་ཕ་བ་མི་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་གང་དག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དོན་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་སྟོན་པ་ལ་མ་བསྙྲེན་པར་ཐར་པ་འདོད་པ་ིད་ཀིས་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའི་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་ལ་
རོངས་པའི་མུ་སྟྲེགས་ཅན་གི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དྲེ་དག་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་མོ་ཕི་མའི་མཐར་མུར་ཐུག་པ་མྲེད་པར་
འཁོར་བར་བསླུས་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་མན་བྱ་སྟོང་ིད་ཟབ་པར་བསྟན་པ་ལ་བཞི་ཡོད་པའི་དང་པོ་སྟོང་
ིད་ལ་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་བསྟན་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཕིན་ཅི་ལོག་མཐོང་བ་མུ་སྟྲེགས་ཅན་གི་
རྲེས་སུ་འགོ་ཞྲེ་ན། རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་ཀི་ཆོས་ན་པ་ལ་འཇིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འཇིགས་པའང་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པའི་བདག་དང་བདག་གི་བ་སོ་བཏགས་ནས་དྲེ་ཆད་ཀིས་དོགས་པས་སྐྲག་པ་ལས་སོ། །སྐྲག་པ་དྲེའང་
ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་པོར་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་གོམས་པ་ལས་སོ། །དྲེའི་ཕིར་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་དུ་
གོམས་པར་བྱས་ཀང་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་དི་
མ་དོར་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁྲེར་དུ་རང་ིད་འགོ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་བ་བྱྲེད་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དྲེ། དམ་པ་མ་ཡིན་པ་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ལ་གོམས་པའི་གང་ཟག་གི་ཡིད་ནི་རང་ིད་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པར་མི་འགོ་བར་མ་ཟད། རང་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁྲེར་དུ་གཤྲེགས་པ་བྱ་དཀའ་བ་མཛད་པ་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ལ་མངའ་བ་འདྲེན་པའི་སད་བཞིན་དུའང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགོ་བར་སོ་བ་མ་ཡིན་
ནོ། །ཅིའི་ཕིར་དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་འདྲེན་པའི་སད་བཞིན་དུའང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགོ་བར་མི་སོ་ཞྲེ་
ན། མྱང་འདས་སུ་འགོ་བའི་ལམ་སྟོང་པ་ིད་ལ་སྐྲག་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཞིག་སྟོང་པ་ིད་ལ་སྐྲག་ཅྲེ་ན། བསྟན་
བཅོས་ཀི་བར་ལ་མ་བྱང་བ་བ་ལང་རི་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ལན་བརྒྱར་སྟོང་པ་ིད་བསྟན་ཏུ་ཟིན་ཀང་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་དྲེར་ཞུགས་པ་མྲེད་པས་སྟོང་པ་ིད་ཀི་དོན་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་སྐྲག་པ་མི་རྩོམ་སྟྲེ་སྐད་ཅིག་གིས་
འཇིག་པ་ལ་དྲེར་རོངས་པ་དང་། དམྱལ་བའི་མྲེ་ལ་ལོག་ལྟས་རྒྱུད་བཟུང་བ་བཞིན་ནོ། །ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་
རིམ་པས་སྟོང་པ་ིད་ཀི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པ་དྲེ་ལྡོག་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། འཇིགས་པའི་རྒྱུ་བདག་དང་བདག་གིར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཐག་པར་ངྲེས་ན་
དྲེ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པའི་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བ་བཞིན་ནོ། །གང་ཞིག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཐོང་བ་དང་།
གཏན་མ་མཐོང་བ་སྐྲག་པ་མི་རྩོམ་པ་དྲེའི་ཕིར་ངྲེས་པར་སྟོང་པ་ིད་ཀི་དོན་དུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཤྲེས་ཅུང་ཟད་ཅིག་
མ་ཤྲེས་པ་ལ་སྐྲག་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དཔྲེར་ན་གང་པོ་ཆྲེ་མྱོས་པ་ལ་བསོན་པ་ན། ལྲེགས་པར་བསབས་པའི་
སྲེས་བུ་མི་འཇིགས་ལ། འགོ་བ་ཤིན་ཏུ་རོངས་པའང་མི་འཇིགས་ཏྲེ། དྲེ་ནི་དྲེ་ལ་ཞོན་པ་ཙམ་མཆོག་ཏུ་རོམ་གི་
ལྷུང་བ་ལ་སོགས་པའི་སོན་མི་ཤྲེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅུང་ཟད་ཅིག་ཤྲེས་པ་ནི་ཅི་འདི་བདག་གིས་ནུས་སམ་མི་
ནུས་སྙམ་པས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་ཤྲེས་པ་འདི་ཤྲེད་མ་རོགས་ཀི་བར་དུ་གོ་
འཕང་གོང་མ་མི་ཚོལ་ཞྲེ་ན། ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་གོམས་ཤིང་སྟོང་པ་ིད་ལ་མ་གོམས་པས་སྐྲག་པའི་ཕིར་
རོ། །འདི་ལྟར་བྱིས་པ་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ནི་ངྲེས་པ་ཁོ་ནར་འཁོར་བར་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའི་ཆོས་དངོས་པོར་
མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ལ་གོམས་ཀི་དྲེའི་གྲེགས་སུ་གྱུར་པ་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་ལ་གོམས་པ་མྲེད་པ་ཡིས་འཁོར་
བ་ལྡོག་པར་བྱྲེད་པའི་ཆོས་སྟོང་པ་ིད་ལ་འཇིགས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་རང་བཞིན་
སྟོང་པ་ིད་ཀི་ཆོས་འདི་སྣོད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་འབད་པ་ཆྲེན་པོས་བསྟན་པར་བྱའོ། །གིས་པ་གཞན་སྟོང་
ིད་ལ་འཇུག་པའི་གྲེགས་བྱྲེད་པའི་ྲེས་དམིགས་ནི། གང་ཞིག་རང་ིད་སྟོང་པ་ིད་ལ་མི་མོས་པ་འབའ་ཞིག་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཏུ་མ་ཟད་ཀི་གཏི་མུག་དང་ཕག་དོག་ལ་སོགས་པའི་ོན་མོངས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བསིབས་ཤིང་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་
བསྟན་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པའི་སྲེ་བོ་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ལྟ་བ་དང་ན་པ་ལ་སོགས་པའི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལ་ངྲེས་
པར་ངན་འགོར་འགོ་བས་དགྲེ་ལྲེགས་སུ་འགོ་བ་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་ཡང་མྲེད་ན་ཐར་པའི་གཏམ་གི་གོ་སྐབས་ལྟ་
སོས་ཅི་དགོས། འདིས་རང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་གནོད་པ་ཅི་མ་བྱས། གང་གི་ཕིར་དྲེས་ནི་ཤྲེས་རབ་ཀི་སོན་མ་
ཕོགས་ཀི་སོ་མ་ལུས་པ་ཁབ་ཅིང་སྣང་བ་ཆྲེས་གསལ་བ་དུས་གསུམ་དུ་མཐུ་འཇུག་པ་མས་པ་མྲེད་པ་ི་མ་
རྲེ་རྲེ་ཞིང་མ་རིག་པའི་མུན་པ་གཞོམ་པའི་ཕིར་སྣང་བའི་ཚོགས་འཕྲེལ་བཞིན་པར་གྱུར་པ། འགོ་བའི་བསམ་པ་
མ་ལུས་པ་སྣང་བར་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བཞིན་པ་ལ་གནོད་པ་རྲེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ིད་རང་གཞན་
གིས་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་ིད་གཟིགས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ཚུལ་ཁིམས་ལས་ནི་མས་ས་ཡི། །ལྟ་
ལས་ཅིས་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །དྲེའི་འཐད་པ་སོབ་དཔོན་གིས་གསུངས་པ་ཚུལ་
ཁིམས་ཀིས་ནི་ཞྲེས་ཏྲེ། ཚུལ་ཁིམས་ནི་མས་ན་གལ་ཏྲེ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་མ་བཅོམ་ན་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་
དང་ཆྲེན་པོའ་ི རིམ་པས་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་དང་དམྱལ་བར་སྲེ་བའི་རྣམ་སིན་འདི་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་ལ། ལྟ་
བ་མམ་པ་ནི་གལ་ཏྲེ་ཆྲེས་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ཀང་དྲེའི་རྣམ་སིན་ཚུལ་ཁིམས་མས་པ་གངས་མྲེད་བརྒྱ་ཕག་
སྟོང་དང་མམ་པར་མི་ནུས་ན་ཆྲེ་བས་ཕམ་པ་ལྟ་ཅི་སོས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྣམ་སིན་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མ་
སྲེས་པའི་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ལ་བདྲེ་འགོར་མཐོ་རིས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་བྱྲེད་ལ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པས་ནི་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མྲེད་པས་ནས་ཞུགས་པའི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་མ་ལུས་པ་བསལ་ནས་སྲེམས་
ཅན་གི་ཁམས་མ་ལུས་པའི་མདུན་དུ་བདར་ཏྲེ་གོ་འཕང་མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་
ལྟ་ན་མཁས་པས་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་ལྟ་བ་འདི་ཤིན་ཏུ་དོན་ཆྲེན་པོར་རིག་པར་བྱས་ནས་དྲེ་ིད་མི་མས་པར་བྱ་
བའི་ཕིར་འབད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་དམན་པ་ལ་སྟོང་ིད་བསྟན་བྱ་མ་ཡིན་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ལྟ་བ་མས་པའི་
ྲེས་དམིགས་མཐོང་ནས་སྣོད་མ་ཡིན་པ་ལ་བདག་མྲེད་བསྟན་པར་མི་བྱ་སྟྲེ། དོན་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུར་
འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ། བླུན་ལ་ྲེ་བར་བསྟན་པ་ནི། །འཁྲུལ་བར་འགྱུར་གི་ཞི་ཕིར་མིན། །ལག་འགོས་
འོ་མ་འཐུང་བ་ནི། །དུག་འཕྲེལ་རྒྱུར་འགྱུར་འབའ་ཞིག་གོ །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་བདག་མྲེད་ཀི་
ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་བྲལ་ཞིང་བདག་འཛིན་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དམ་པ་མིན་པའི་མི་ལ་ནི་ྲེས་སོད་ལས་ལོག་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པའི་ཕིར་བདག་འཛིན་དང་མཐུན་པར་བདག་བསྟན་པ་མཆོག་ཡིན་ཏྲེ། བདག་ལ་ཆགས་པས་ཕི་མར་བདག་ལ་
ཕན་པ་དང་བདྲེ་བ་འདོད་པས་ྲེས་སོད་ལས་ལོག་པ་ན་བདྲེ་འགོ་རྲེད་ས་བར་འགྱུར་བས་སོ། །བདག་མྲེད་སྟོན་
པ་ནི་མཆོག་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྤོང་བ་དང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རོགས་པས་འདིའི་སོ་གསུམ་འཇོམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་
རོ། །དྲེའི་ཕིར་བདག་མྲེད་པ་འདི་བསྟན་པ་ན་བདག་མྲེད་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་མི་མཁས་པ་གཅིག་ནི་ངན་
འགོ་ིད་དུ་འགོ་ཡི་ཞི་བར་མ་ཡིན་ལ། སྣོད་དུ་མི་རུང་བའི་ཐ་མལ་པ་མ་ཡིན་པ་མཆོག་ལ་ྲེ་བར་བསྟན་པ་ནི་
ཞི་བ་ིད་དུ་འགོ་ཡི་ངན་འགོར་མ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་བསྟན་བྱ་བདག་མྲེད་ཀི་མཚན་ིད་ནི། གང་ཞིག་དམ་པ་མ་
ཡིན་པ་ལ་བསྟན་བྱ་མ་ཡིན་ཞིང་དམ་པ་རྣམས་ལ་བསྟན་པར་བྱ་བ་བདག་མྲེད་པ་དྲེ་གང་ཞིག་ཡིན་ཅྲེ་ན། མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁྲེར་དུ་འཇུག་པ་ལ་འདི་གཅིག་པུ་ཟླ་མྲེད་པའི་སོ་ཡིན་པས་ན་ཞི་སོ་གིས་པ་མྲེད་པ་
དང་། གང་མཐོང་ན་དངོས་པོའ་ི རྲེན་ཅན་རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ན་ཐོས་
དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གནས་པའམ། ཡང་ན་ཆོས་ཀི་
སྐུ་དང་ཐ་མི་དད་པར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་བདག་
མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་བརོད་དོ། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་བདག་མྲེད་པ་འདི་ནི་སྲེ་བོ་བོ་ཞན་པ་ལ་
བསྟན་བྱ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བདག་མྲེད་པའི་ཆོས་འདིའི་མིང་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཞྲེས་པ་ཙམ་ལས་ཀང་ཟབ་མོའ་ི སྣོད་
དུ་མི་རུང་བའི་དམ་པ་མིན་པ་ལ་འཇིག་པ་སྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་བདག་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ནི་སྟོབས་དང་
ལྡན་པ་ཡིན་ཏྲེ། དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་དྲུང་ནས་འབྱིན་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དམ་པ་མ་ཡིན་
པའི་ལྟ་བ་ནི་སྟོབས་ཞན་ཏྲེ། དྲུང་ནས་དབྱུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གང་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ནི་སྟོབས་ཆུང་བ་ལ་
འཇིགས་པ་སྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ངྲེས་པ་ཡིན་ཏྲེ། སྟོབས་ཞན་པ་ལ་འཇིགས་པ་མི་སྲེད་པའི་སྟོབས་ལྡན་
ཞྲེས་བྱ་བ་གང་ཞིག་འཇིག་རྲེན་ན་མཐོང་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་སྟག་དང་སྲེང་གྲེ་ལ་སོགས་པ་སྟོབས་ལྡན་རྣམས་མཐོང་
བ་ཙམ་གིས་གཞན་འཇིགས་པ་སྲེ་བ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཟབ་མོ་རྩོད་ཕིར་མིན་པར་བསྟན་པ་ལ་དངོས་དང་།
ཞར་བྱུང་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་བདག་མྲེད་པ་འདི་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ན། དྲེའི་
ཕིར་ལྟ་བ་ངན་པས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕས་ཀི་རོལ་བ་ཚར་བཅད་ཅིང་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་ཆྲེད་དུ་
ཆོས་འདི་སྣོད་དག་ལ་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། བདག་མྲེད་པའི་ཆོས་འདི་དྲེ་བཞིན་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀིས་རོལ་བ་གཞན་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་ཕིར་དང་རྩོད་པའི་ཆྲེད་དུ་མ་གསུངས་ཏྲེ། རྣམ་
པར་ཐར་པའི་སོ་ིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །རྩོད་པའི་ཆྲེད་དུ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་བདག་མྲེད་པའི་
ཆོས་འདི་དད་པ་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པ་ན་གཞན་སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམས་ཀི་ལོག་རོག་ལྡོག་སྟྲེ། ོན་མོངས་པའི་
འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བསྲྲེག་པའི་བདག་ིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྲེར་ན་མྲེ་ནི་བཙོ་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་
དུ་ཡིན་གི་བུད་ཤིང་བསྲྲེག་པའི་ཆྲེད་དུ་མ་ཡིན་མོད། དྲེ་ལྟ་ནའང་སྲྲེག་བྱྲེད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་མངོན་
པར་འདོད་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཅིང་བུད་ཤིང་ཡང་བསྲྲེག་པ་བཞིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་གིས་ཀང་། རྩ་རྩྲེའི་ཆུ་ཡི་ཟིལ་པ་
རྣམས། །ི་མའི་འོད་དང་མཇལ་བ་བཞིན། །རོལ་བ་རྣམས་ཀི་རྩོད་དང་སོན། །ཁོད་དང་མཇལ་ན་འཇིག་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན་ཆོས་འདི་དད་པ་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པ་ན་གཞན་གི་སྨྲ་བ་སྲྲེག་ཅྲེ་ན།
རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་ཀི་ཆོས་འདིའི་བདུད་རྩིའི་རོ་གང་གི་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གི་ལྲེའི་དབང་པོས་ཤྲེས་
ཤིང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་ནི་དྲེ་ལས་གཞན་པའི་ལྟ་བའི་རོ་ལ་མནོག་མྲེད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་དྲེ་ལས་གཞན་
པའི་ལྟ་བ་ལ་མི་དགའོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེས་ན་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་ཀི་ཆོས་འདི་ནི་གང་གིས་
རོགས་པ་དྲེའི་རྒྱུད་ལ་ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སར་མི་སྲེ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར། དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་བ་ཐམས་
ཅད་འཇིག་པའི་སོ་དང་འད་བར་བསྟན་བཅོས་བྱྲེད་པ་པོ་བདག་ལ་སྣང་ངོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་
བདུད་རྩིའི་རོ་མྱོང་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་སྲེ་བོ་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཡིད་ཚིམ་པར་བྱྲེད་པའི་ཚིག་གསུངས་
པའོ། །ཡང་ན་ལུང་གི་ཆོས་ལ་དགོངས་ནས་འཇིག་པའི་སོ་དང་འད་བར་སྣང་ཞྲེས་བཤད་དྲེ། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་གཏན་ཏུ་འཇིག་པ་ཡིན་ལ། དྲེར་རྲེས་སུ་འཇུག་པའི་སོ་ནི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་
སོ་སྟོང་པ་ིད་རོགས་པའི་བདག་ིད་ཅན་ཡིན་ལ། བསྟན་པའི་ཆོས་ཀང་སོབ་དཔོན་ལ་དྲེ་དང་འད་བར་སྣང་
ཞྲེས་པའོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཀི་དང་པོ་དམ་པ་བདག་མྲེད་ལ་མི་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་ནི། ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཆོས་འདི་
འཕགས་པ་རྣམས་སྐྲག་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། སྐྲག་པའི་རྒྱུ་བདག་ལ་ཆགས་པ་ལོག་པའི་ཕིར་རོ། །གང་
བདག་ལ་ཆགས་པ་དྲེ་ནི་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་པོའ་ི ལྟ་བ་འདོད་ཅིང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་བདག་མྲེད་
པའི་ལྟ་བ་ལ་མི་དགའ་བར་གྱུར་གི། གང་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་དུ་ཕི་དང་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་ལ་བདག་གམ་རང་
བཞིན་མྲེད་སྙམ་དུ་དྲེ་ལྟར་དགོངས་པ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་དྲེ་ནི་གང་མཐོང་བས་ཚིམ་པར་འགྱུར་བས་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བདག་ཡོད་པས་གང་ལ་དགའ་བར་འགྱུར། གང་མ་མཐོང་བས་བདག་ཆད་ཀིས་དོགས་པས་སྐྲག་པ་སྲེ་བ་
བདག་མྲེད་པས་འཇིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནི་ཡོད་པར་ལྟ་བ་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་མྲེད་ཅིང་། བདག་
མྲེད་པ་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་དྲེའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་དམ་པ་རྣམས་ཀི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་
བདག་མྲེད་པ་དྲེ་དག་ནི་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཆོས་འདོད་ལ་བརྩྲེ་བར་བྱ་བ་ནི། སྡུག་བསྔལ་
མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱུ་དངོས་པོ་ལྟ་བ་ལ་སོར་བའི་སོ་ནས་དོན་མ་ཡིན་པ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མུ་མཐའ་མྲེད་
པའི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པའི་མུ་སྟྲེགས་ཅན་གི་སྦྲུལ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པར་ལྟ་བའི་ཚེར་མ་ཤིན་ཏུ་ཐིབས་
པོའ་ི ཚང་ཚིང་དང་ལྡན་པ་མང་པོ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྲེན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བཟང་པོ་ནས་བཀུག་སྟྲེ།
ལྟ་བ་ངན་པའི་ཚེར་མའི་ཚང་ཚིང་དུ་བཅུག་ནས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགྲེ་བའི་སྲོག་གི་དབང་པོ་གཅད་པའི་སོ་
ནས་ི་མ་རྲེ་རྲེ་ཞིང་གསོད་པར་བྱྲེད་པ་མཐོང་ནས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའི་ཆོས་འདོད་པའི་སྲེ་བོ་ལ་ཆོས་
འདིའི་རང་བཞིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་སུ་ཞིག་སྙིང་བརྩྲེ་སྲེ་བར་མི་འགྱུར།
སྙིང་བརྩྲེ་བ་ལས་ཀང་གུས་པར་བྱས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་གང་གིས་ན་འདི་སར་ཡང་མུ་སྟྲེགས་ཅན་གི་སྦྲུལ་གིས་འཕོགས་
པར་མི་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ལམ་ྲེ་བར་བསྟན་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་རང་བཞིན་གཞན་བསྟན་པ་
ཕ་རགས་དབྱྲེ་བ་ནི། ཅིའི་ཕིར་སྲེམས་ཅན་རྣམས་མུ་སྟྲེགས་ཅན་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་གི་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་
དང་མ་ཡིན་ཞྲེ་ན། རགས་པ་དང་ཕ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ཡང་འདི་ལྟར་གཅྲེར་བུ་པ་རྣམས་ནི་གཙང་སྦྲ་སོད་པ་དང་
བྲལ་བའི་ཕིར་ལུས་དི་མའི་འདམ་གིས་གོས་ཤིང་ཁྲུས་རས་མྲེད་པ། གང་བ་དང་རླུང་དང་ི་མ་དང་སྐྲ་འབལ་བ་
ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སད་པས་དག་པར་སྨྲ་སྟྲེ། དྲེ་དག་གི་ལུགས་དྲེ་དྲེ་ཡང་མཐོང་བས་གོ་བྱ་ཡིན་པས་
དྲེའི་ཕིར་གོས་མྲེད་པ་རྣམས་ཀི་ཆོས་ནི་མིག་གིས་འཛིན་ནོ། །བྲམ་ཟྲེ་རྣམས་ནི་རིགས་བྱྲེད་འདོན་པ་སྙིང་པོར་
བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀི་དྲེ་ནི་རྣ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕིར་བྲམ་ཟྲེ་རྣམས་ཀི་ཆོས་ནི་རྣ་བ་ཡིས་འཛིན་
ནོ། །ཤཱཀ་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་ལྟ་བའི་ི་མས་སྲེམས་ཀི་རྒྱུད་ཀང་སྣང་བར་བྱས་ཤིང་། ལྟ་བ་ངན་
པའི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་བཅོམ་པ། འདུས་བྱས་རི་ལམ་དང་མིག་འཕྲུལ་དང་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་
པ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་མཐོང་བ། ོན་མོངས་པའི་དི་མ་མ་ལུས་པ་བསལ་བས་སྲེམས་ཀི་རྒྱུད་དི་མ་མྲེད་པར་
གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་ཆོས་ནི་མམ་པར་བཞག་པ་ཁོ་ནས་གོ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་ཤཱཀ་པ་རྣམས་ཀི་ཆོས་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ནི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་འཛིན་པ་དྲེའི་ཕིར་ཐུབ་པའི་གཞུང་ལུགས་ཕ་བ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་མི་རོགས་
པས་སྲེ་བོ་བསོད་ནམས་འདོད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་མི་འཇུག་གོ །གལ་ཏྲེ་བོ་རགས་པའི་ཡུལ་ཡིན་
པའི་ཕིར་འཇིག་རྲེན་ཕི་རོལ་པའི་ཆོས་ལ་འཇུག་ན། ཁྲེད་ཀིས་ཀང་དྲེ་ལྟར་རྲེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན།
བྲམ་ཟྲེ་རྣམས་ནི་བཟླས་བརོད་དང་བཀྲ་ཤིས་དང་སིན་བསྲྲེག་དང་འགོད་ཚངས་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་དག་གིས་
གཞན་ལས་བརྲེད་བཀུར་འདོད་པས་དྲེ་དག་གི་ཆོས་ནི་ཕི་འཆོས་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ཆོས་འདི་དང་ཡང་ཐར་
པ་འདོད་པ་རྣམས་འགལ་ཏྲེ། འཁོར་བའི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕིར་དང་ཁ་བསག་དང་འབྲྲེལ་བའི་ྲེ་བའི་ོན་
མོངས་པ་འཕྲེལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཤཱཀ་པ་རྣམས་ལ་མ་བསྟན་ཏོ། །འདི་ལྟར་བྲམ་ཟྲེ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཕལ་
ཆྲེར་ཕི་འཆོས་པར་བརོད་པས་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་སད་བྱ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་གཅྲེར་བུ་པ་རྣམས་
ཀི་སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཕལ་ཆྲེར་ཡང་སྲེམས་བླུན་པར་བྱྲེད་པ་ིད་བརོད་པ་ཡིན་པས་ཐར་པ་
འདོད་པས་སད་བྱ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་དྲེ་དག་གིས་ྲེ་བར་བསྟན་པ་རྲེས་སུ་མི་བསྒྲུབ་བོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་
གིས་ྲེ་བར་བསྟན་པ་སོན་ཅན་ཡིན་ན་ཅིའི་ཕིར་འཇིག་རྲེན་དྲེ་དག་ལ་གུས་ཤྲེ་ན། གང་གི་ཕིར་བྲམ་ཟྲེ་རྣམས་
ཀི་ཆོས་ཕི་འཆོས་པ་ཕལ་ཆྲེ་བ་དྲེའི་ཕིར་འདོན་པ་ཙམ་གིས་སྲེམས་རངས་པའི་འཇིག་རྲེན་ཕལ་ཆྲེ་བ་རྣམས་
རིགས་བྱྲེད་འདོན་པ་སོགས་རིག་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་བྲམ་ཟྲེ་རྣམས་ལ་གུས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་
རོ། །ཇི་ལྟར་དྲེ་དག་གིས་རིག་པ་བངས་པས་གུས་པ་སྲེ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ོན་མོངས་
དང་དུ་བངས་པ་ལས་ངན་པ་ལ་མོས་པའི་འཇིག་རྲེན་ཕལ་ཆྲེར་གཅྲེར་བུ་པ་ལ་བརྩྲེ་བ་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་
རྣམས་ཀི་སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་སིག་པ་ཟད་བྱྲེད་ཀི་ཆོས་སུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ྲེས་སད་ཀི་
ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དམྱལ་བ་པའི་སྡུག་བསྔལ་བཞིན། ཇི་ལྟར་གཅྲེར་བུ་པ་རྣམས་ཀི་སྡུག་
བསྔལ་ཆོས་སུ་མི་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་བྲམ་ཟྲེ་རྣམས་ཀི་སྲེ་བའང་མཐོ་རིས་ཐོབ་བྱྲེད་ཀི་ཆོས་མ་ཡིན་ཏྲེ་ལས་
ཀི་རྣམ་སིན་ཡིན་པའི་ཕིར། མིག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །འདི་ནི་རིགས་བཞིའི་ནང་ནས་བྲམ་ཟྲེ་ིད་ཁོ་ན་
སིན་སྲྲེག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་སོད་པའི་རྲེན་ཡིན་པས་ཆོས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་འགོག་པའོ། །གིས་པ་ལྲེགས་བཤད་
མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་མ་ཡིན་ན་ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་ཞྲེ་ན། སྲེམས་
ཅན་ལ་གནོད་པའི་བསམ་པ་དང་དྲེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་སོ་གསུམ་གི་ནི་ལས་ནི་འཚེ་བ་ཡིན་ལ། མི་འཚེ་
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བ་ནི་དྲེ་ལས་བཟློག་པ་དགྲེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་དང་། སིན་པ་དང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་གང་ཅུང་ཟད་
གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་རྣམས་ཀང་མི་འཚེ་བའི་ཁོངས་སུ་འདུས་སོ། །དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀིས་
མདོར་བསྡུ་ན་ངན་འགོ་ལས་འཛིན་པའི་ཆོས་ནི་མི་འཚེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་
བསོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པའི་སྲེམས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པའི་ཚུལ་དུ་ཡུལ་སྟོང་ིད་ཀི་ངོ་བོར་སྲེ་མྲེད་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་
ིད་ཕིན་ཅི་ལོག་མཐའ་དག་ཟད་པ་དང་། སར་ཡང་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་
ཞྲེས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསུངས་ཀི། དངོས་པོའ་ི རང་གི་ངོ་བོ་སར་མི་སྲེ་བ་ཙམ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ་རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་མྲེད་ཀི་མྱང་
འདས་ཀི་རང་སྲེ་པ་གཞན་དག་ོན་མོངས་མ་ལུས་པ་སྤངས་ཤིང་ཕུང་པོ་མ་འགགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་མ་ལུས་
པ་འགགས་པ་ལ་འདོད་པ་ལྟར་འདིར་མི་བཞྲེད་དྲེ། ོན་མོངས་མ་ལུས་པ་མ་སྤང་ཡང་མཐོང་ནས་མྱང་འདས་
མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་དྲེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དྲེ་ིད་མཐོང་ཆོས་མྱ་ངན་ལས། །འདས་ཤིང་བྱ་བ་བྱས་
པའང་ཡིན། །ཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །དྲེས་ན་ཆོས་དབྱིངས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ིད་མྱང་འདས་མངོན་སུམ་
དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི། མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཕུང་པོ་མ་ལུས་པ་འགགས་པ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་ཏྲེ། ཡང་དྲེ་
ིད་ལས། དངོས་པོ་ཞིག་པས་འགོག་འགྱུར་གི། །འདུ་བྱས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པས་མིན། །དྲེ་ནི་སུ་ལ་མངོན་སུམ་
འགྱུར། །ཞིག་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཇི་ལྟ་བུ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདིར་ནི་མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་འཕགས་པའི་མམ་
བཞག་རྣམས་ཕུང་པོ་ལྷག་བཅས་ཀི་མྱང་འདས་སུ་གཞག་སྟྲེ། མམ་པར་གཞག་པ་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་སྣང་
ལ་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་མ་ཅིའང་མི་སྣང་། གང་ཟག་གཞན་ངོར་ཕུང་པོའ་ི འཇུག་པ་མ་འགགས་པའི་ཕིར་
རོ། །ཚེའི་འདུ་བྱྲེད་བཏང་སྟྲེ་དག་པའི་ཞིང་གི་པདྨའི་སྦུབས་སུ་ཡིད་ཀི་ལུས་ཙམ་གྲུབ་སྟྲེ། མཚན་མྲེད་ཀི་ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་ལ་བསྐལ་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པར་གནས་པའི་མྱང་འདས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། གཞན་སྣང་དུ་ཕུང་པོའ་ི འཇུག་པ་
མ་ལུས་པ་ཞི་བའི་ཕིར་རོ། །སྐུ་གསུམ་ལ་མྱང་འདས་གིས་བཞག་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཕུང་པོར་བྱས་པའི་མྱ་
ངན་འདས། །གཟུགས་སྐུ་གིས་ལ་བརོད་པ་སྟྲེ། །ཕུང་པོ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། །ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་ཕུང་པོ་
མྲེད། །ཅྲེས་བཤད་པ་ལྟར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་མི་འཚེ་བ་དང་སྟོང་ིད་དྲེ་དག་ནི་མཐོ་རིས་དང་བྱང་
གོལ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེའི་ཕིར་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའི་བསྟན་པ་འདིར་ནི་དྲེ་གིས་འབའ་ཞིག་བདག་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ལྲེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་བསྟྲེན་པར་བྱ་བར་བསྟན་ཏོ། །ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་ཁོ་ནར་
མཐོ་རིས་དང་བྱང་གོལ་ཐོབ་པའི་ཐབས་འདི་གིས་ཡོངས་སུ་དག་པར་དམིགས་ཀི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་
བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཕི་རོལ་པ་དག་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་བསྟན་པ་འདི་མཐོང་བཞིན་དུའང་ཆོས་
འདི་གིས་ལ་མི་འཇུག་ཅྲེ་ན། རང་གི་ཕོགས་ལ་ཆགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་རང་གི་ཕོགས་ལ་ཆགས་པ་ནི་
འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གོམས་པས་རང་གི་སྲེ་སའི་ཡུལ་བཞིན་དུ་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་
འཐད་པ་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བར་མི་ནུས་ན། རང་ཕོགས་དྲེའི་ཟློག་པར་བྱྲེད་པའི་རྒྱུ་དྲེ་དང་འགལ་
བ་མི་འཚེ་བ་དང་སྟོང་པ་ིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཆོས་གིས་པོ་འདི་ཕི་རོལ་པ་ཁོད་ལ་རྒྱུ་གང་གིས་ན་སྡུག་པར་འགྱུར་
ཏྲེ་མི་འགྱུར་བ་ཁོ་ནའོ། །དྲེའི་ཕིར་རང་གི་ལྟ་བ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་བྱིས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་
འདི་ལ་མི་འཇུག་གོ །གསུམ་པ་ལྲེགས་བཤད་བང་བར་གདམས་པ་ནི། །ཇི་ལྟར་མཁས་པས་རང་གི་སྲེས་ས་
ཡིན་ཡང་རྒུད་པའི་རྒྱུར་མཐོང་ན། དྲེ་ལ་རྲེ་བ་སྤངས་ནས་འབྱོར་པའི་ཡུལ་གཞན་ལ་བརྲེན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་
རིགས་པའི་དོན་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ནི་གཞན་གི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཀང་བོ་ལྡན་ལྲེགས་པ་འདོད་པས་བང་
བར་བྱ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ི་མ་ནི་ཕོགས་ལྷུང་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། ས་སྟྲེང་གི་མིག་ལྡན་ཀུན་གི་སྣང་བའི་བྱ་བ་སི་
མཐུན་དུ་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྟྲེ་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཆོས་འདིའང་གལ་ཏྲེ་མས་སུ་བངས་ན་རང་གཞན་གི་སྲེ་
པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གི། འགའ་ཞིག་ཏུ་ཕག་དོག་གིས་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་
དྲེ་ལྟར་རིག་པར་བྱས་ནས་གུས་པར་བྱ་སྟྲེ་ཆོས་གིས་པོ་འདི་བདག་ཏུ་བྱ་བར་རིགས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་
པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བལྟ་བར་བྱ་བ་དགག་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཅུ་གིས་པའི་འགྲེལ་
པའོ།། ༈ །།གསུམ་པ་དབང་དོན་དགག་པ་ལ། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་བདྲེན་པ་དགག བདྲེན་མྲེད་སྒྱུ་མ་
སོགས་དང་མཚུངས་པ་གིས་ཀི། དང་པོ་ལ། གཟུང་བྱ་དབང་དོན་བདྲེན་པ་དགག འཛིན་བྱྲེད་ཡུལ་ཅན་
བདྲེན་པ་དགག བདྲེན་མྲེད་ངོ་མཚར་རྒྱུར་བསྟན་པ་དང་གསུམ་གི། དང་པོ་ལ་སིར་དགག སོ་སོར་ཕྲེ་སྟྲེ་
དགག་པ་གིས་ཀི། དང་པོ་ལ་དགག་པ་དངོས། བཀག་པའི་མཇུག་བསྡུ། རིགས་པ་གཞན་བསྟན་པ་དང་
གསུམ་གི། དང་པོ་ནི། རིགས་པའི་དོན་ནི་གཞན་ལས་ཀང་། །བོ་ལྡན་ལྲེགས་པ་འདོད་པས་བང་། །ཞྲེས་གང་
སྨྲས་པ་བང་བྱར་གྱུར་པའི་རིགས་པ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། ཕི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་བདག་མྲེད་པར་
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མཐོང་བའོ། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་རོགས་པར་མ་ནུས་ཏྲེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རི་བོང་གི་རྭ་ལ་
སོགས་པ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ་འདི་ལྟར་ཇི་ལྟར་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་
སོགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཁིམ་དུ་འདོགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་བརྲེན་ནས་བདག་ཏུ་འདོགས་པ་ལྟར། འབྱུང་བ་
བཞི་དང་འབྱུང་འགྱུར་གི་རས་བརྒྱད་ལ་བརྲེན་ནས་བུམ་པར་འདོགས་ལ་གང་གི་ཚེ་མིག་གིས་གཟུགས་
མཐོང་བ་དྲེའི་ཚེ་ན་བུམ་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ན་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། བུམ་པ་ནི་རས་བརྒྱད་ཀི་བདག་ིད་
ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་གི་དི་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ་ཡུལ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་
བས་ན་འཇིག་རྲེན་རྣམས་མ་དཔད་པར་རང་གིས་རོགས་པ་ཚད་མར་བྱས་ནས་བདག་གིས་བུམ་པ་མངོན་སུམ་
དུ་བྱས་སོ་ཞྲེས་ཅི་རུང་རུང་དུ་སྨྲ་བར་བྱྲེད་ཀི། བུམ་པ་མངོན་སུམ་མོ་ཞྲེས་ཕོགས་གཅིག་མཐོང་བས་ཐམས་
ཅད་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ལ་མཁས་པའི་དྲེ་ིད་རིག་པ་སུ་ཞིག་སྨྲ་སྟྲེ་སྨྲ་བར་མི་འོས་
སོ། །འང་ཞྲེས་པ་བུམ་པའི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་མྲེད་པར་སྟོན་པའོ། །བུམ་
པ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་དགག་པའི་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་རིགས་པ་འདི་ིད་ཀིས་བོ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་མཁས་
པས་དི་ཞིམ་སྣལ་མའི་མྲེ་ཏོག་དང་པདྨ་ཨུཏྤལ་ཙནྡན་ལ་སོགས་པ་སྣའི་དབང་པོའ་ི ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་།
མངར་བ་བུ་རམ་དང་ལན་ཚྭ་དང་ནིཾ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྲེའི་དབང་པོའ་ི ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་། འཇམ་པ་ཤིང་བལ་
དང་བྱྲེ་མ་དང་རོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་དབང་པོའ་ི ཡུལ་ཐམས་ཅད་དག་མངོན་སུམ་ཡིན་པའང་སོ་སོར་
དགག་པ་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་དྲེ་དག་ཀང་རས་བརྒྱད་ཀི་བདག་ིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་བདག་ིད་ཇི་ལྟ་
བའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་འཛིན་གི། ཐམས་ཅད་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་སྣལ་མའི་མྲེ་ཏོག་དང་བུ་
རམ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའང་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། དྲེ་ཁོ་ན་ིད་རིག་
པའི་མཁས་པ་སུ་ཞིག་སྨྲ་བར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་གཟུགས་ལས་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་གཟུགས་མཐོང་བས་
བུམ་པ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་སྙིང་པོ་མྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ཙམ་ཞིག་
མཐོང་བ་ཡིས་བུམ་པའི་མ་མཐོང་བའི་ཆ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐོང་བར་འགྱུར་ན་ནི། དི་ལ་སོགས་པ་རས་
གཞན་བདུན་པོ་རྣམས་མ་མཐོང་བ་ཡིས་གཟུགས་མཐོང་བར་འདོད་པའང་མ་མཐོང་བར་ཅིའི་ཕིར་མི་འགྱུར།
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འཇིག་རྲེན་ན་ཡང་ཕལ་ཆྲེ་བས་བརོད་པ་མཐོང་སྟྲེ། མོན་སྲན་སྲེའུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀང་ཤས་ཆྲེ་བས་མོན་
སྲན་གྲེའུའི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་པ་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་ལ་མངོན་སུམ་མྲེད་ཀང་བུམ་པའི་གཟུགས་ལ་
མངོན་སུམ་ཡོད་ལ། དྲེའི་ཕིར་བརྒྱུད་ནས་བུམ་པའང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དི་ལ་སོགས་པ་དང་མ་
འབྲྲེལ་བའི་གཟུགས་འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་ལའང་མངོན་སུམ་ིད་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་ཕིར་གཟུགས་དྲེ་
ལའང་ཕ་རོལ་རྒྱབ་ཀི་ཆ་དང་ཚུ་རོལ་མདུན་གི་ཆ་དང་དབུས་དཀིལ་ཀི་ཆ་རྣམས་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། དྲེ་དག་
ལ་ཡང་སྔར་ཕ་རོལ་དང་ཚུ་རོལ་དང་དབུས་ཀི་ཆ་གཞན་ཡོད་ཅིང་། དྲེ་དག་ལའང་གཞན་ཡིན་ཞིང་དྲེ་དག་
ལའང་གཞན་ཞྲེས་རྣམ་པར་ཕྲེ་བ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་གནས་ལ། རྡུལ་ལའང་ཕ་རོལ་དང་ཚུ་རོལ་
དང་དབུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཡོད་དམ་མྲེད་ཅྲེས་དཔད་པ་དྲེར་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏྲེ་མདུན་རྒྱབ་ལ་སོགས་
པའི་ཆ་ཡོད་ན། དྲེའི་ཕིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་རྡུལ་ཕ་རབ་མས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་ཆ་མྲེད་ན་ནི་
གཟུང་དུ་མྲེད་པའི་ཕིར་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་མངོན་སུམ་ིད་
མ་གྲུབ་ཅིང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིས་གཞན་གི་མངོན་པར་འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་
པ་འགྲུབ་པར་མི་འཐད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གི་ཡུལ་ཀུན་ལ་བརགས་པ་ན་
ཀུན་ཀང་རང་གི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་ནས་སར་ཡང་རང་གི་ཡན་ལག་ལ་ལྟོས་ནས་
ཡན་ལག་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་བུམ་པ་ནི་རང་གི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་རས་བརྒྱད་ལ་ལྟོས་ནས་ཡན་ལག་ཅན་
ཡིན་ལ། དྲེ་དག་ཀང་རང་གི་ཡན་ལག་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡན་ལག་ཅན་ཡིན་ཞིང་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ཀང་
མདུན་དང་རྒྱབ་ཀི་ཆ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡན་ལག་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་
ཅན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མྲེད་དོ། །ཇི་ལྟར་གཟུགས་ཀི་མཐའ་རྡུལ་
ཕན་ལ་ཆ་ཡོད་མྲེད་དཔད་ན་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་མིང་གི་མཐའ་ཡི་གྲེ་ལའང་རྣམ་པར་དཔད་ན་མ་གྲུབ་སྟྲེ།
དྲེའི་ཕིར་ཡི་གྲེའི་རང་བཞིན་གི་བརོད་པའང་འཇིག་རྲེན་འདི་ན་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡོད་ཀི་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་ན་དྲེའི་རོད་བྱྲེད་ཡི་གྲེའི་བརོད་པའང་མྲེད་ལ། དོན་མྲེད་ན་ཤྲེས་
བརོད་དག་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གིས་པ་སོ་སོར་ཕྲེ་སྟྲེ་དགག་པ་ལ། ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དབང་
པོས་འཛིན་པ་དགག་པ་དང་། ཡིད་ཀིས་འཛིན་པ་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ། བལྟ་བྱ་དགག མན་བྱ་
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དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ། ཡུལ་དགག་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། རང་སྲེ་དགག་པ་
དང་། གཞན་སྲེ་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། རང་སྲེ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་གཟུགས་ཀི་སྲེ་མཆྲེད་ནི་ཁ་དོག་
དང་དབྱིབས་གིས་ཀི་བདག་ིད་ཡིན་ལ། དྲེ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་བུམ་པ་བལྟ་བྱའི་མངོན་སུམ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་
འདོད་པ་དྲེ་དག་གི་ལྟར་ན། དབྱིབས་དྲེ་ཁ་དོག་ལས་གཞན་ནམ་གཞན་མ་ཡིན་པར་རོག་གང་། གལ་ཏྲེ་མདོག་
ལས་དབྱིབས་དོན་གཞན་དུ་རོག་ན་དབྱིབས་དྲེ་ཇི་ལྟ་བུར་མིག་གིས་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁ་དོག་ལས་གཞན་
ཡིན་པའི་ཕིར། ས་ལ་སོགས་པ་བཞིན། འོན་ཏྲེ་ྲེས་པ་དྲེ་སྤང་བར་འདོད་པས་ཁ་དོག་ལས་གཞན་མིན་པར་
གཅིག་ཏུ་འདོད་ན། ཇི་ལྟར་ལུས་ཀིས་མུན་ཁུང་དུ་དབྱིབས་རིང་པོ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་ལྟར་མདོག་ཀང་ཅིའི་
ཕིར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཅིག་ལ་བཟུང་བ་དང་མ་བཟུང་བའི་ཆ་
གིས་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་ན་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་དྲེ་ིད་དང་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་ལ།
དྲེ་ིད་དང་གཞན་མ་གཏོགས་པར་གྲུབ་པའང་མི་འཐད་པས། དྲེའི་ཕིར་རྡུལ་ཕན་གི་བར་དུ་དཔད་ན་མ་གྲུབ་
པས་གཟུགས་ཀི་སྲེ་མཆྲེད་མ་གྲུབ་ལ། དྲེ་མྲེད་པས་ཀང་དྲེའི་སོ་ནས་འགར་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་མྲེད་
དོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ཀི་སྲེ་མཆྲེད་ནི་ཡོད་དྲེ། དྲེའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་
གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་དག་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་གཟུགས་ལས་ཐ་དད་པར་དམིགས་པ་ཞིག་ན།
ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་རས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བར་ངྲེས་པའི་ཕིར་འབྱུང་བ་ལས་ཐ་དད་པའི་
གཟུགས་ཀང་མ་དམིགས་ལ། གཟུགས་ནི་ལྟ་ཞིག་མ་གཏོགས་པ་དྲེར་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པ་གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་འབྱུང་
བའང་མི་སྣང་ངོ་། །འོན་ཏྲེ་གཟུགས་དང་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་ལས་གཟུགས་ཡོད་པར་རྲེས་སུ་
དཔོག་ན། དྲེ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་དང་གཟུགས་གིས་ཀའང་མིག་གིས་འཛིན་པར་ཅིའི་ཕིར་མི་
འགྱུར། འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། མཚན་ིད་ཐ་དད་པའི་ཕིར་དང་། དབང་པོ་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་ས་ནི་བརན་པའམ་སྲ་བ་ཞྲེས་བྱ་བར་མཐོང་ལ། དྲེ་ཡང་ལུས་ཀི་རྲེན་གི་དངོས་པོར་གནས་
པའི་ཕིར། རྲེན་ིད་ཀིས་ན་བརྲེན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་མཐོང་ལ་དྲེའང་ལུས་ཀིས་འཛིན་ཏྲེ། དྲེའི་སྲ་བ་ལུས་ཀི་དབང་
པོས་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་དྲེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྲེས་ན་རྲེག་པ་འབའ་ཞིག་ལ་སའོ་ཞྲེས་ནི་བརོད་པར་
བྱའོ། །དྲེ་གིས་ཐ་མི་དད་པའང་མྲེད་དྲེ། མཚན་ིད་དང་འཛིན་བྱྲེད་ཐ་དད་པའི་ཕིར། དྲེའི་ཕིར་དྲེ་ིད་དང་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གཞན་ིད་དང་བྲལ་བའི་དངོས་པོ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ལ། དྲེ་མྲེད་པས་གཟུགས་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། བུམ་པ་ནི་བལྟ་བྱ་མ་ཡིན་
མོད། བལྟ་བྱ་ིད་དང་འབྲྲེལ་པས་བལྟ་བྱར་འགྱུར་ལ། བལྟ་བྱར་གྱུར་པས་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཟྲེར་རོ། །འདི་
ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་བལྟ་བར་བྱ་བ་ིད་ནི་སྲེས་པས་བུམ་པ་མངོན་པར་གསལ་བའམ། ཁད་པར་དུ་གྱུར་
པ་ཞིག་ན་བུམ་པ་འདི་ལ་བལྟ་བར་བྱ་བ་ིད་དགོས་པ་མྲེད་དྲེ། མཐའ་གིས་བརག་སྟྲེ་དཔད་ན་ཡོན་ཏན་འགའ་
ཡང་ཡོད་པ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། བལྟ་བར་བྱ་བ་ིད་དང་བལྟ་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་བརག་ན་མི་རིགས་
པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་བལྟ་བྱ་ིད་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ལྟར་བལྟ་བྱ་མ་ཡིན་པའི་བུམ་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
བལྟ་བར་བྱ་བ་མི་རིགས་པས་བལྟ་བྱར་མ་གྱུར་པའི་བུམ་པ་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་
པའི་བུམ་པ་ལ་ནི་བལྟ་བྱ་ིད་བརག་པ་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །གིས་པ་ཡུལ་ཅན་དགག་པ་ནི། འདིར་སྨྲས་པ།
ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དག་ཡོད་པ་ིད་དྲེ། འཛིན་བྱྲེད་མིག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་
ཞྲེ་ན། བཤད་པ། འདི་ན་མིག་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པ་ནི་སིར་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ྲེ་བར་སྟོན་ལ་དྲེ་རྣམས་ཀི་བྱ་
བ་ནི་ཡུལ་ཐ་དད་ཅིག་སྟྲེ། མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་གི་ས་མི་ཐོས་ལ། རྣ་བས་ས་ཐོས་ཀི་གཟུགས་མི་མཐོང་
ངོ་། །གང་གི་དྲེ་ལྟར། མིག་ནི་འབྱུང་འགྱུར་སྣ་དྲེ་བཞིན། མིག་གིས་མཐོང་གི་གཞན་གིས་མིན་པ་དྲེའི་ཚེ་མིག་
ལ་སོགས་པས་ཡུལ་རོགས་པ་ག་ལ་ཡོད་དྲེ། འཐད་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མིག་ལ་སོགས་པ་མི་
སྲིད་ན་འདི་རྣམས་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་ངོ་བོར་ཇི་ལྟར་གཞག་ཅྲེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་འདིར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གི་
ངོ་བོ་གྲུབ་པ་འགོག་གི་མིག་སོགས་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་མི་འགོག་གོ །འོ་
ན་མིག་ནི་འབྱུང་འགྱུར་སོགས་ཀི་ྲེས་པ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མི་འགྱུར་ཏྲེ་དགྲེ་བ་དང་སིག་པ་སོགས། ལས་
རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ནི་རིགས་པས་དཔད་ནས་བསམ་པར་བྱ་བ་མི་ནུས་ཏྲེ་ཐུབ་པས་བསམ་གིས་མི་
ཁབ་པ་ིད་དུ་གསུངས་ཏྲེ། ལུང་ལས། སྲེམས་ཅན་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་བསམ་ཡས་པས། །རླུང་ལས་འཇིག་རྲེན་
འདི་ཀུན་འབྱུང་འགྱུར་ཏྲེ། །མཚོ་དང་རི་དང་ལྷ་ཡི་གཞལ་མྲེད་ཁང་། །རིན་པོ་ཆྲེས་ཕྲེ་ས་བོན་བཀྲམ་གནས་
སོ། །རླུང་ལས་བྱུང་བའི་སིན་གིས་ཆར་འབྲེབས་ཤིང་། །སར་ཡང་རླུང་གིས་སིན་ནི་རབ་ཏུ་འཇིལ། །རླུང་ལས་
འཇིག་རྲེན་ལོ་ཏོག་རྒྱས་འགྱུར་ཏྲེ། །རླུང་གིས་འགོ་བ་ཀུན་ལ་བདྲེ་བ་འདྲེན། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དྲེ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལྟར་འཇིག་རྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་མིག་ལ་སོགས་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དྲེ། དྲེའི་
འབྲས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་མིག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་
པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ནི་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་ལྟ་བའི་སྔ་རོལ་དུ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ།
བདག་པོའ་ི རྲེན་མ་ཚང་བའི་ཕིར། འོན་ཏྲེ་ལྟ་བའི་ཕིས་ནས་ཡོད་པར་རོག་ན། གཟུགས་ལྟ་བ་ལ་ཤྲེས་པ་དོན་
མྲེད་དྲེ། དྲེ་མྲེད་པའི་སྔ་རོལ་དུ་ལྟ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཏྲེ་རོག་པ་གསུམ་པ་ལྟ་བ་དང་ཤྲེས་པ་ཅིག་ཅར་
འབྱུང་བར་རོག་ན་མིག་ཤྲེས་སྲེ་བ་ལྟ་བའི་བྱྲེད་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཅིག་ཅར་འབྱུང་བའི་ཕིར་བ་ལང་གི་
རྭ་གཡས་གཡོན་བཞིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མི་སྲིད་པ་དྲེའི་ཚེ་མིག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་
ིད་དུ་བརགས་པ་མི་སྲིད་དོ། །གལ་ཏྲེ་མིག་ནི་བྱྲེད་པའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་གི། འོ་ན་ཅི་ཞྲེ་ན། ལྟ་བའི་བྱྲེད་པ་པོའ་ི ངོ་
བོ་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་གསུམ་པ་བྱྲེད་པ་དོན་མྲེད་འགྱུར་ཞྲེས་པ་མི་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་མིག་གིས་གཟུགས་
དྲེ་ལྟ་བ་ན་མིག་དྲེ་ཡུལ་གི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་སམ། འོན་ཏྲེ་མ་སོང་བར་ལྟ་གང་། གལ་ཏྲེ་མིག་ནི་ཡུལ་དང་ཕད་
ནས་འཛིན་པ་ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་འགོ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ན་ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་ལ་སོགས་པ་ཐག་རིང་བ་ན་གནས་
པ་རྣམས་དུས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་གིས་མཐོང་བར་འགྱུར་གི་ཕྲེ་བ་ཙམ་གིས་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ན། ཕྲེ་བ་ཙམ་
གིས་ཐག་རིང་བར་གནས་པ་རྣམས་ྲེ་བ་ན་གནས་པ་ལྟར་མཐོང་བའི་ཕིར་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་མིག་
ཕད་ནས་འཛིན་ན་མིག་ལ་ཧ་ཅང་ྲེ་བ་མིག་སན་དང་ཐུར་མ་སོགས་དང་། ཆྲེས་རིང་བའི་གཟུགས་དྲེ་དག་ཀང་
གསལ་བར་ཅི་སྟྲེ་འཛིན་པ་མིན་ཏྲེ། ཕད་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ནི་སྲིད་པའང་མ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕིར་
མི་རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་མིག་ཕྲེ་ནས་གཟུགས་མཐོང་ན། ཅི་སྟྲེ་གཟུགས་མཐོང་ནས་འགོ་འམ་འོན་
ཏྲེ་མ་མཐོང་བར་འགོ། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་མཐོང་ནས་དྲེའི་ཡུལ་དུ་མིག་འགོ་བར་རོག་ན། གཟུགས་ལྟ་བའི་ཕིར་
མིག་ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་སོང་བས་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་མྲེད་དྲེ། མ་སོང་བའི་སྔ་ནས་ཡུལ་དྲེ་འདི་ན་གནས་པ་ིད་
ཀིས་མཐོང་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་མ་མཐོང་བར་འགོ་ན། བལྟ་བྱར་འདོད་པའི་ཡུལ་ངྲེས་པར་མཐོང་ཞྲེས་བྱ་
བ་བརྫུན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ལོང་བ་ལྟར་བལྟ་བྱར་འདོད་པའི་ཡུལ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་ྲེས་པ་དྲེ་སྤང་
བར་འདོད་པས་མིག་གིས་ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་མ་སོང་བར་འཛིན་པར་འདོད་ན། འདི་ན་གནས་པའི་མིག་ཁོ་ནས་
ཐག་ྲེ་རིང་དང་བསིབས་མ་བསིབ་ཀི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། མིག་གང་ལ་ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འགོ་བ་ཡོད་པ་མིན་པ་མ་ཕད་པར་འཛིན་པར་དྲེ་ལ་ཡུལ་ཐག་རིང་བ་མྲེད་ཅིང་བསིབས་པའང་མྲེད་པའི་ཕིར་ཏྲེ།
ཐམས་ཅད་མ་ཕད་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་མིག་དང་ཡིད་དང་རྣ་བ་ནི་ཡུལ་དང་མ་ཕད་ཅྲེས་ལུང་ལས་
གསུངས་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་ཕད་པ་འགོག་པ་ཡིན་གི་མ་ཕད་པ་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་
པས་གནོད་པའི་ཕིར་དང་། རིགས་པ་དང་འགལ་བའང་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་མི་གསུངས་པའི་ཕིར་
རོ། །གཞན་ཡང་གང་གི་ཚེ་མིག་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དྲེའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་བཞིན་མི་མས་པའི་
ཕིར་རང་གི་བདག་ིད་ལ་ཡང་ལྟ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྲེན་ན་དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་དང་པོར་
བདག་ལ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་མྲེ་ཏོག་ཙམ་པ་ཀ་དང་ཨུཏྤ་ལ་སོགས་པའི་དི་བསུང་དང་པོར་རང་གི་
རྲེན་ལ་དམིགས་ནས། ཕིས་དྲེ་དང་ཕད་པ་ལས་ཏིལ་ལ་སོགས་པ་ལའང་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་མིག་ལྟ་
བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་མིག་ནི་མིག་རང་ིད་ཀིས་འཛིན་པར་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ན་འགྱུར་བ་མ་ཡིན། མིག་ནི་
རང་གིས་རང་ལ་ལྟ་བའང་མ་ཡིན་པས་གཞན་ལ་ལྟ་བར་ཡང་མ་གྲུབ་བོ། །མདོ་སྲེ་པ་གང་དག་མིག་འབའ་ཞིག་
ལ་ལྟ་བའི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། མིག་དང་གཟུགས་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གསུམ་ཚོགས་ནས་གཟུགས་མཐོང་བར་
འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་པ་དྲེ་ལ་སྙིང་པོ་མྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་མིག་ལ་ནི་གཟུགས་འཛིན་པའི་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་དྲེ་
བྲེམ་པོའ་ི རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཡང་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་མྲེད་དྲེ་གཟུགས་ཅན་མ་
ཡིན་པའི་ཕིར། ལྟ་བ་དང་རྣམ་ཤྲེས་གིས་ཀ་གཟུགས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རོག་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་
ཕིར་དང་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པའི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་ཤྲེས་རྣམས་ལ་
གཟུགས་མཐོང་བའི་དོན་ཕན་ཚུན་མ་ཚང་བ་དྲེའི་ཕིར། དྲེ་དག་ཚོགས་པས་ཀང་གཟུགས་ཇི་ལྟར་མཐོང་སྟྲེ།
གཟུགས་མཐོང་བའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར་ལོང་བ་ཚོགས་པ་བཞིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་
དཔད་ན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་མ་གྲུབ་པ་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ིད་རིག་པ་སུ་ཞིག་གཟུགས་མཐོང་ཞྲེས་སྨྲ་བ་བྱྲེད། གིས་པ་
མན་བྱ་དགག་པ་ནི། དྲེ་ིད་རིག་པས་གཟུགས་ལྟ་བར་མི་འོས་པ་ལྟར་ས་མན་པའང་མི་འོས་ཏྲེ། གཟུགས་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ས་མན་པའང་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་ས་ཐོས་ན་མན་པའི་ཡུལ་དུ་ཕིན་པའམ་མ་ཕིན་པ་
ཞིག་ཐོས་གང་། །དང་པོ་ལྟར་ན་དྲེ་ན་པའི་ཡུལ་དུ་ས་འབྱིན་ཅིང་འགོ་འམ་ས་མྲེད་པར་ཡིན། གལ་ཏྲེ་ན་པའི་
ཡུལ་དུ་སྨྲ་ཞིང་ས་འགོ་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ས་དྲེ་ིད་སྨྲ་བ་པོར་མི་འགྱུར། དྲེའི་ཕིར་སྨྲ་བ་པོ་མ་ཡིན་ཕིར་ལྷ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སིན་ལྟར་སར་མི་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏྲེ་མི་སྨྲ་བར་ན་པའི་ཡུལ་དུ་འགོ་ནའང་གང་གིས་ན་མི་སྨྲ་བའི་ས་དྲེ་ལ་འདི་
ནི་སའོ་སྙམ་དུ་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མི་སྨྲ་བ་སའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པས་དྲེ་ས་ིད་དུ་ངྲེས་པར་མི་
འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་རྣ་བ་དང་ཕད་ནས་ས་འཛིན་ན་སའི་དང་པོ་དྲེ་རྣ་བར་མི་འཛིན་ཅིང་དབང་པོ་
གཞན་གིས་ཀང་མི་འཛིན་པས་སའི་དང་པོ་གང་གིས་འཛིན། དྲེའི་ཕིར་མ་བཟུང་བའི་དོན་དྲེ་ས་ིད་དུའང་མི་
རིགས་སོ། །ས་ནི་འབྱུང་བ་བཞི་དང་འབྱུང་འགྱུར་བཞི་དང་ས་རང་ིད་དང་རས་དགུའི་བདག་ིད་ཡིན་པས་
རང་པར་མི་འོང་ན་ས་ཙམ་རྲེད་བུ་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་དང་ཚོགས་པ་ཐ་མི་དད་པའི་དི་ལ་སོགས་
པའང་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ས་བཞིན་དུ་དྲེ་དག་ཀང་རྣ་བའི་དབང་པོ་དང་ཕད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སའི་དང་
པོ་དབང་པོས་མ་བཟུང་ན་ྲེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཇི་སྲིད་ས་རྣ་བས་མ་ཐོས་པ་དྲེའི་བར་དུ་སར་མི་འགྱུར་ཏྲེ་རྣ་
བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དི་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཅི་སྟྲེ་ཐོས་པ་ན་སར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་དང་པོ་
སའི་ངོ་བོར་མིན་པའང་མཐར་ས་ིད་དུ་འགྱུར་ན་དྲེ་ནི་མི་རིགས་ཏྲེ། དི་ལ་སོགས་པ་མཐར་ས་ིད་དུ་མི་འགྱུར་
བ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ཡིད་ཀིས་ཡུལ་འཛིན་པ་དགག་པ་ནི། ཇི་ལྟར་དབང་པོ་རྣམས་ལ་ཡུལ་འཛིན་པའི་ནུས་
པ་མྲེད་པ་བཞིན་དུ། ཡིད་ལའང་ཡུལ་འཛིན་པའི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་སྲེམས་ཡུལ་གི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་
ཡོངས་སུ་གཅོད་དམ་མ་སོང་བར་གཅོད། མ་སོང་བ་ན་གཅིག་གིས་ཀང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཅོད་
པར་འགྱུར་རོ། །སོང་ནས་ཡིན་ན་དབང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་འགོའམ་རྲེད་བུ་ཞིག་ཡིན་གང་། དྲེ་
ལ་དབང་པོ་དང་བཅས་པ་ནི་མི་འགོ་སྟྲེ། དབང་པོ་རྣམས་ནི་རག་ཏུ་ལུས་ཁོ་ན་ལ་གནས་པའི་ཕིར་དང་། ལུས་
དབང་པོ་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་རྲེད་བུ་ཞིག་འགོ་ན། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་དང་བྲལ་
བའི་སྲེམས་ཀིས་ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་སོང་སྟྲེའང་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ལོང་བ་ལ་
སོགས་པ་ལའང་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་ཡང་འདི་ཡུལ་གི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་དོན་
འཛིན་པར་རོག་ན། དྲེའི་ཚེ་ཡུལ་མཐའ་ཡས་པས་དོན་རོགས་པ་ཡང་མཐར་ཐུག་པ་མྲེད་པས་ཕིར་ལྡོག་པར་མི་
འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ཡིན་དང་སྲོག་བདག་འདི་ནི་རག་ཏུ་ཡོད་དམ་སྲེམས་མྲེད་པ་ཅི་སྟྲེ་འགྱུར་བ་མིན་ཏྲེ་སྲེམས་
མྲེད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ན། སྲེམས་མྲེད་པའང་བདག་ཏུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའང་
བདག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་དྲེ་ལྟར་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ན་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རྣམ་ཤྲེས་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་མྲེད་པས་རང་བཞིན་སྟོང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །གིས་པ་འཛིན་བྱྲེད་ཡུལ་ཅན་
བདྲེན་པ་དགག་པ་ལ། འདུ་ཤྲེས་ཕུང་པོའ་ི མཚན་ིད་དང་། དྲེ་བདྲེན་པར་འགྲུབ་པ་གིས་ཀི། དང་པོ་ནི། གལ་
ཏྲེ་དབང་དོན་དྲེ་དག་རང་བཞིན་མྲེད་ན། དྲེ་དག་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་རྒྱུ་དྲེ་དག་གི་ཁད་པར་ཡོངས་
སུ་གཅོད་བྱྲེད་ཀི་འདུ་ཤྲེས་ཇི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན། དྲེ་ཡོངས་སུ་
གཅོད་བྱྲེད་དུ་འདུ་ཤྲེས་རིགས་པ་ལས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཕིར་དྲེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་
འདུ་ཤྲེས་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། འོ་ན་འདུ་ཤྲེས་གཏན་མྲེད་དམ་ཞྲེ་ན། མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པའི་
ཚུལ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར། འདི་ན་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེས་
ནས་འགགས་པ་ན་ཡུལ་དབང་པོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགགས་ལ། དྲེ་འགགས་ནས་སྔར་མཐོང་བའི་
གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དོན་གང་ཞིག་ཕིས་ཡིད་ཀི་ཤྲེས་པས་འཛིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་འགགས་ཟིན་པའི་དོན་
འཛིན་ཅྲེ་ན། ཇི་ལྟར་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུའི་བག་ཙམ་ཡང་མྲེད་མོད། འོན་ཀང་རྒྱུ་རྲེན་གི་དབང་གིས་ཆུའི་རྣམ་པ་ཅན་
གི་འདུ་ཤྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་འགགས་ཤིང་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པ་ཅན་གི་ཤྲེས་
པས་འདི་ནི་སྔོན་པོའ །ོ །སྲེར་པོའ །ོ །ཡིད་དུ་འོང་བའོ། །མི་འོང་བའོ་ཞྲེས་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་འཛིན་ཅིང་ཡོངས་སུ་གཅོད་
དྲེ། དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་ནི་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀུན་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་རྒྱུ་ལ་འདུ་ཤྲེས་
ཀི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་དང་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་སོགས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའང་འདུ་
ཤྲེས་ཀི་དབང་གིས་ཡིན་གི་དངོས་པོའ་ི རང་གི་ངོ་བོའ་ི རྒྱུ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་
རང་གི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་
ཅད་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་ནི་རྣམ་པར་རོག་པའི་རང་བཞིན་གི་འདུ་ཤྲེས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདྲེན་པ་
ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རོག་པས་སོ་བཏགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཆྲེས་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །སོ་བཏགས་པའི་གཞི་
ཡུལ་དང་། སྲེམས་ཀི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྐྲ་ཤད་སྣང་བ་ལྟར་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་བྱུང་
བའི་འཁྲུལ་སྣང་འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། དྲེའི་ངོ་བོ་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མི་གནས་པ་ཤྲེས་བརོད་
ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པའོ། །དྲེ་ཡང་མིག་སན་བསྐུས་པས་རབ་རིབ་བསལ་བ་དང་། སྐྲ་ཤད་དུ་སྣང་བ་ལྡོག་པ་
ལྟར་སྟོང་པ་ིད་ཀི་མིག་སན་གིས་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་བསལ་བ་ན་རང་གི་ངང་གིས་འགག་སྟྲེ། དྲེའི་ཕིར་
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སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་
མཚན་མ་མྲེད་པ་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གང་དག་དྲེ་ལྟ་བུའི་དབྱིངས་ལ་མི་སྐྲག་ཅིང་
དགའ་བ་སྲེ་ལ། ནམ་ཞིག་དྲེ་ལྟ་བུའི་དབྱིངས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་སྙམ་པའི་འདུན་པ་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ཐར་པ་
དོན་དུ་གྲེར་བ་ཡིན་གི་གང་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུ་ཐོས་ན་དངངས་ཤིང་སྐྲག་ལ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཐར་པ་ཐོབ་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་
ཞྲེས་ཟྲེར་ཞིང་། ཡིད་ཕིར་ཕོགས་པ་དག་ལ་ཐར་པ་འདོད་པའི་དི་ཙམ་ཡང་མྲེད་ན། ཐར་པའི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བ་
ག་ལ་ཡོད། གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་འདུ་ཤྲེས་དྲེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དྲེ། དྲེ་མྲེད་ན་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་གཞག་
མི་ནུས་སོ་ཞྲེ་ན། འདུ་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་རྣམ་ཤྲེས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་རྣམ་ཤྲེས་ལས་མ་གཏོགས་པར་
མྲེད་ལ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར། ས་བོན་ཞིག་དང་མ་ཞིག་
ལས། །མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །ཁོད་ཀི་སྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ནི། །སྒྱུ་མ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུར་གསུངས། །ཞྲེས་པ་
ལྟར། མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་བ་ན་འགགས་ཟིན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་སྟྲེ།
དངོས་པོ་མྲེད་པ་རྒྱུར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །མ་འགགས་པ་ལས་ཀང་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དུས་མམ་
པ་ལ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར། དྲེའི་ཕིར་སྒྱུ་མའི་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་བཞིན་འཁྲུལ་
བའི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འདི་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན་དྲེའི་ཚེ་གང་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་
པ་དྲེ་ནི་སྒྱུ་མ་ཞྲེས་བྱ་བར་མི་རིགས་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་བདྲེན་པའི་བུད་མྲེད་ལ་ནི་སྒྱུ་མ་ཞྲེས་མི་ཟྲེར་བ་བཞིན་
ནོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་དུ་སྲེ་ཞིང་། མདོ་ལས་ཀང་སྒྱུ་མ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་དྲེའི་ཕིར་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་རང་བཞིན་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་བདྲེན་མྲེད་ངོ་མཚར་རྒྱུ་རུ་བསྟན་པ་ནི། ཅི་ནས་ཀང་དབང་
པོ་རྣམས་ཡུལ་འཛིན་པ་མི་སྲིད་ལ། མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེའོ་ཞྲེས་པ་
འདི་ནི་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་གོ་ཞྲེ་ན། འདི་འགའ་ཞིག་ངོ་མཚར་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར། ས་བོན་འགགས་པ་
དང་མ་འགགས་པ་ལ་མྱུ་གུ་མི་འབྱུང་གི་འོན་ཀང་ས་བོན་ལ་བརྲེན་ནས་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་དང་། བྱས་ཤིང་
བསགས་པའི་ལས་འགགས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལོན་པ་གར་ཡང་གནས་པ་མྲེད་པ་ལས་ད་ལྟ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་
དང་། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་བཙལ་ན་མྲེད་ཅིང་། བརྲེན་ནས་བཏགས་པ་
སྦྲང་རྩི་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཀང་ངོ་མཚར་མི་ཆྲེ་བ་ཞིག་གམ། དྲེའི་ཕིར་དྲེ་ལྟར་ན་གང་གི་ཚེ། ཇི་སྐད་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་སའི་སྟྲེང་ན་ངོ་མཚར་ཅན་མིན་པ་མྲེད་པས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་མིག་
འཕྲུལ་གི་ཚུལ་དུ་ཡ་མཚན་གི་རྒྱུར་སྣང་བ་དྲེའི་ཚེ་དབང་པོ་བདྲེན་པ་མྲེད་པས་དོན་རོགས་པ་ལ་ཡ་མཚན་
ཞྲེས་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དྲེ་སྲིད་ལ་མི་འོས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཕོགས་འགར་གནས་པར་དམིགས་ན་ཡ་མཚན་དུ་
བྱྲེད་པར་འགྱུར་གི་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པའི་ངོ་བོ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། མྲེའི་ཚ་བ་ཡ་མཚན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རོ། །གིས་པ་བདྲེན་མྲེད་སྒྱུ་མ་སོགས་དང་མཚུངས་པ་ནི། གང་གི་ཕིར་རང་གི་ངོ་བོ་མ་ངྲེས་པས་རྲེན་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་མཁས་པ་རྣམས་ལ། ཇི་ལྟར་མྲེ་དང་བཅས་པའི་ཡོག་པ་མྱུར་དུ་བསྐོར་བའི་
མགལ་མྲེའི་འཁོར་ལོ་མཐོང་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་འཁོར་ལོའ་ི རྣམ་པར་སྣང་ཡང་དྲེར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་གི་སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་བུད་མྲེད་དང་ཐུབ་པ་རྣམས་དྲེ་དང་དྲེར་མྲེད་ཀང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་
བྱང་གོལ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང་། གིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའི་རི་ལམ་གི་ལུས་
བདྲེན་པར་མྲེད་ཀང་བདག་ལ་ཆགས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་དང་། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྒྱུ་མར་བྱས་པའི་
ན་ཆུང་བདྲེན་པའི་ན་ཆུང་གིས་སྟོང་བཞིན་དུ་དྲེའི་རང་བཞིན་མི་ཤྲེས་པ་རྣམས་སྲེམས་རོངས་པར་བྱྲེད་པ་དང་།
ཆུ་དང་ཟླ་བའི་རྲེན་འབྲྲེལ་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་ཟླ་བདྲེན་པས་སྟོང་ཡང་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཟླ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྒྱུར་
འགྱུར་བ་དང་། ཡུལ་དང་དུས་ཀི་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་བའི་ཁུག་སྣ་རྒྱང་རིང་བ་ན་གནས་པ་
རྣམས་ལ་དུ་བ་བདྲེན་པར་སྣང་བ་དང་། རིའི་ཚང་ཚིང་དང་རི་ཁོད་དང་ཀླུང་གི་ཟབ་པ་རྣམས་ཀི་ནང་གི་བྲག་ཆ་
སྲེ་བོ་རྣམས་ལ་ས་བདྲེན་པ་བའི་བོ་སྲེད་པ་དང་། དཔིད་ཀི་དུས་སུ་ི་མའི་འོད་ཟྲེར་རླུང་གིས་བསྲེད་པའི་སིག་
རྒྱུ་ཆུས་སྟོང་ཡང་ཐག་རིང་བ་ན་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཆུའི་འདུ་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པ་དང་། སིན་རྣམས་ཐག་རིང་པོ་
ནས་རི་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་བཞིན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་
འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤྲེས་པ་རྣམས་ལའང་མ་རིག་པས་འཕངས་པའི་ལས་ཀི་རྲེན་ཅན་གི་སྣོད་
དང་བཅུད་ཀི་སྲིད་པ་མགལ་མྲེའི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་རང་བཞིན་གིས་
སྟོང་པ་ཡིན་ཀང་བྱིས་པའི་སྲེ་བོ་འདིད་པར་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་ཤྲེས་པ་
རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆགས་པ་ཟད་པས་གོལ་བར་འགྱུར་བས་མགལ་མྲེའི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་
རང་བཞིན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་གནས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། དབང་པོ་དང་དོན་དགག་
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པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཅུ་གསུམ་པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།བཞི་པ་མཐར་འཛིན་
དགག་པ་ལ། འདུས་བྱས་རང་བཞིན་སྟོང་པར་བསྟན། །དངོས་པོ་བདྲེན་པར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ། །བདྲེན་མྲེད་
རིགས་པ་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན། །བདྲེན་མྲེད་རོགས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པ་དང་བཞི་ཡོད་པའི་དང་པོ་ལ་མདོར་
བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏྲེ་རྲེན་འབྲྲེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྲིད་པ་
མགལ་མྲེའི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རང་བཞིན་མྲེད་ན། གང་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན།
དངོས་པོ་འགའ་ལའང་རང་བཞིན་བརག་པར་མི་ནུས་ཏྲེ། རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་དུ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་དངོས་པོ་གང་ཞིག་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་གཞན་འགའ་ལའང་ཅུང་
ཟད་ཀང་རག་ལས་པར་མི་འགྱུར་ན། དྲེའི་ཚེ་རང་དབང་ཅན་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པས་དྲེ་རང་ིད་ཀིས་
གནས་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དྲེའི་བདག་ིད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། རྒྱུ་རྲེན་ལས་མ་སྲེས་པའི་
དངོས་པོ་གཞན་ལ་རག་མ་ལུས་པས་སམ། རྒྱུ་མྲེད་དུ་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་དྲེ་ནི་ཡུལ་དུས་གང་ནའང་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་དངོས་པོ་འགའ་ལའང་རང་བཞིན་མྲེད་ལ། དྲེའི་ཕིར་མགལ་
མྲེའི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་གནས་སོ། །གིས་པ་ལ་ཚོགས་པ་མུ་བཞིར་གྲུབ་པ་དགག ཚོགས་པ་ཅན་ལ་
རས་ཡོད་དགག གཅིག་དང་དུ་མར་གྲུབ་པ་དགག མཐའ་བཞི་འགོག་པའི་རིགས་པ་བསྲེ། དང་པོ་ལ་མདོར་
བསྟན་པ་དང་། བརལ་ལན་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། འདི་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཚོགས་པ་
འགའ་ཞིག་དངོས་པོར་ཡོད་ན། རང་གི་ཚོགས་པ་ཅན་དག་ལས་གཅིག་གམ། འོན་ཏྲེ་ཐ་དད། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་
གཟུགས་ིད་བུམ་པའོ་ཞྲེས་བུམ་པ་གཟུགས་དང་གཅིག་མ་ཡིན་ཏྲེ། གང་ན་གཟུགས་ཡོད་པ་དྲེ་ན་བུམ་པ་
ཡོད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། སོ་བཏང་བ་ལས་སྲེས་པའི་ཡོན་ཏན་དམར་པོ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བས་སྔོན་པོའ ་ི
གཟུགས་འཇིག་པ་ན་བུམ་པའང་འཇིགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་ྲེས་པ་དྲེ་སྤང་བར་འདོད་ནས་ལྷ་
སིན་དོན་གཞན་པའི་བ་ལང་དང་ལྡན་པ་ལྟར། གཟུགས་ལས་དོན་གཞན་པའི་བུམ་པ་གཟུགས་དང་ལྡན་པར་
རོག་ན། བུམ་པ་གཟུགས་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། ལྷ་སིན་བ་ལང་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཐ་དད་པར་གཟུང་དུ་
ཡོད་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་བུམ་པ་ཐ་དད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །བུམ་པ་དང་གཟུགས་གཞན་
ིད་ཡིན་ན་འཁར་གཞོང་དང་ཞོ་ལྟར་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་འཐད་ན་ཡང་གཞན་ིད་མྲེད་པའི་ཕིར་བུམ་པ་ལ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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གཟུགས་བརྲེན་ནས་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་བུམ་པ་ཡོད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་བུམ་པ་
ལ་རང་བཞིན་མྲེད་དོ། །གིས་པ་ལ་གཞན་སྲེ་དགག རང་སྲེ་དགག་པ་གིས། དང་པོ་ལ་མཚན་ིད་དགག
མཚན་གཞི་དགག་པ་གིས། དང་པོ་ལ་སིའི་རྲེན་ཡིན་པ་དགག ཡོན་ཏན་གི་རྲེན་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་
ནི། བྱྲེ་བྲག་པ་ན་རྲེ། གཟུགས་དང་བུམ་པ་གཞན་ིད་དུ་མྲེད་ཀང་ཡོད་པ་ིད་དང་བུམ་པ་གཞན་དུ་ཡོད་དྲེ།
འདི་ལྟར་ཡོད་པ་ིད་ནི་སི་ཆྲེན་པོ་ཡིན་ལ། བུམ་པ་ནི་ཁད་པར་རས་ཡིན་ཏྲེ། ཡོད་པ་ིད་དང་འབྲྲེལ་བས་བུམ་
པ་ཡོད་པར་ཐ་སྙད་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ན། ཡོད་པ་ནི་རས་ཐམས་ཅད་ལ་རྲེས་སུ་འཇུག་པའི་མཚན་ིད་ཅན་ཡིན་
པས་སི་ཡིན་ལ། བུམ་པ་ནི་ལྡོག་པའི་བདག་ིད་ཅན་ཡིན་པས་ཁད་པར་རོ་ཞྲེས་ཡོད་པ་དང་བུམ་པ་གིས་
མཚན་ིད་མི་མཐུན་པར་མཐོང་ནས་གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་སྟྲེ་ཡོད་པ་ལས་བུམ་པ་གཞན་ཡིན་ན། འོ་ན་མཚན་ིད་
མི་མཐུན་པའི་ཕིར་དངོས་པོ་ཡང་བུམ་པ་ལས་གཞན་དུ་ཅིས་མི་འགྱུར། དྲེའི་ཕིར་མཚན་ིད་མི་མཐུན་པ་ཁོ་
ན་ལས་གཞན་གི་ས་བོ་འཇུག་པས་གཞན་གི་ས་བོའ་ི རྒྱུར་གཞན་ིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་བརགས་
པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་ནི་ཡོད་དྲེ། ཡོན་ཏན་གི་རྲེན་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་པ་
གཅིག་གིས་ཞྲེས་སོགས་ཐ་སྙད་འཇུག་པས་བུམ་པ་ཡོན་ཏན་གི་རྲེན་དུ་བརོད་པ་ཡོད་ལ། གཅིག་ིད་ལ་
སོགས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་གི་ཚིག་དོན་ཡིན་ལ། བུམ་པ་ནི་རས་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཁོད་ཀི་ལུགས་ཀི་ཚིག་གི་
དོན་ཐ་དད་པའི་ཕིར། གཅིག་གི་གངས་བུམ་པར་མི་འདོད་པ་ཡིན་ན། རས་ཀི་ཚིག་གི་དོན་གིས་གཅིག་གི་
གངས་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་བུམ་པའང་གཅིག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། གིས་ིད་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཅི་
སྟྲེ་ཡོན་ཏན་རྣམས་རས་ལ་བརྲེན་པས་བུམ་པ་ཁོ་ན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་གི་གཅིག་ིད་ནི་བུམ་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་
ན། ལྡན་པ་ཞྲེས་པ་འདི་འབྲྲེལ་པ་ཅན་གིས་ལ་མཚུངས་པ་ཡིན་གི་མི་མཚུངས་པ་ལ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྤུན་ིད་ནི་
སྤུན་ིད་དང་འབྲྲེལ་གི་གང་རུང་དང་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །འདིར་ནི་བུམ་པ་དང་གཅིག་ིད་ལ་ལྡན་པ་
མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བུམ་པ་ཁོ་ན་གཅིག་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རས་ལ་བརྲེན་པའོ་ཞྲེས་
ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་བུམ་པ་ནི་རས་ཡིན་ལ། གཅིག་ིད་ནི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས་རས་དང་ཡོན་ཏན་
གིས་ཀང་མཚུངས་པའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྲེ་གིས་ལྡན་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ལ། ལྡན་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ཀང་
གཅིག་ིད་ཀང་ལྡན་པ་ལས་བུམ་པ་ཁོ་ན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲེས་པ་དྲེར་མི་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཁྲེད་ཀི་
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ལུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རས་ལ་བརྲེན་གི་ཡོན་ཏན་གཞན་ལ་མ་བརྲེན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ཡིན་ལ། ཡོན་ཏན་
ལ་ཡོན་ཏན་གཞན་བརྲེན་པ་རིགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་རས་ཀི་ཆུ་ཞྲེང་གི་བདག་ིད་ཀི་དབྱིབས་
ཅི་ཙམ་པ་དྲེ་ཙམ་དུ་གཟུགས་ཀི་ཆུ་ཞྲེང་གི་དབྱིབས་ཀང་ཡིན་པར་འདོད་པ་དྲེའི་ཚེ་ངྲེས་པར་ཕ་བ་དང་ཆྲེ་བའི་
རས་དྲེ་ལ་གཟུགས་ཀང་ཕ་བ་དང་ཆྲེན་པོར་ཅི་སྟྲེ་འགྱུར་བ་མིན་ཏྲེ་འགྱུར་དགོས་ལ། དྲེའི་ཕིར་གཟུགས་ཀི་
ཡོན་ཏན་ཡང་ཕ་བ་དང་ཆྲེན་པོའ་ི ཡོན་ཏན་གི་རྲེན་དུ་འདོད་དགོས་སོ། །ཅི་སྟྲེ་གཟུགས་ཡོན་ཏན་ཡིན་ཞིང་ཕ་
བ་དང་། ཆྲེན་པོ་ིད་ཀང་ཡོན་ཏན་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཡོན་ཏན་ནི་ཡོན་ཏན་གི་དབྱིབས་སུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་
འདི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་ཡིན་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཕི་རོལ་ཁོད་རང་གི་སྲེ་ཚན་ལས་གཞན་མིན་ན། དྲེ་ལ་
གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བས་གནོད་ནུས་པས་དྲེ་བཟློག་ནུས་ཕིར་རང་གི་གཞུང་ལུགས་དང་འགལ་བ་བསྙད་
པར་བྱ་བར་འགྱུར་ན། གང་གི་ཚེ་ཕ་རོལ་པོ་ཕི་རོལ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་ལ་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བ་བརོད་པས་
ཅི་ཞིག་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་ནི་གྲུབ་མཐའ་དྲེ་སྲེལ་བ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ལ་རིགས་པ་དང་འཇིག་རྲེན་དང་འགལ་
བ་བརོད་པར་རིགས་ཏྲེ། དྲེའི་སོ་ནས་དྲེ་བཟློག་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་ལུང་དང་འགལ་བ་ལན་མ་ཡིན་
པས་ྲེས་པ་དྲེ་ིད་ལས་མ་གཡོས་སོ། །གིས་པ་མཚན་གཞི་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་གཞན་ིད་ལ་སོགས་པ་
བཀག་ཀང་མཚན་གཞི་བུམ་པའི་ངོ་བོ་མ་བཀག་པས་བུམ་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་དོ་ཞྲེ་
ན། འདི་ལ་ཡོད་པ་ིད་ལ་སོགས་པ་ནི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའི་མཚན་ིད་ཅན་དང་། བུམ་པ་ནི་ལྡོག་པའི་མཚན་
ིད་ཅན་དུ་སྨྲས་པ་ན་བུམ་པ་འདི་གངས་དང་ཕ་བ་དང་ཆྲེན་པོ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་ལྡོག་པ་ན་རང་
བཞིན་འདི་འདའོ་ཞྲེས་བྱ་བར་བཞག་པར་མི་ནུས་སོ། །དྲེའི་ཕིར་ལྡོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་མཚན་ིད་འདིས་ཀང་
མཚན་གཞི་བུམ་པ་གང་དུའང་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེས་ན་དངོས་པོ་བུམ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་གངས་སོགས་
ལས་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་གངས་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནི་བུམ་
པའི་མཚན་ིད་ཡིན་ལ། བུམ་པ་ནི་དྲེ་དག་གི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པས་མཚན་གཞི་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་གངས་
སོགས་མཚན་ིད་ཀིས་ཀང་མཚན་གཞི་བུམ་པའི་ངོ་བོ་གང་དུའང་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། མ་དམིགས་པའི་
ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མཚན་གཞིའི་ངོ་བོ་རྲེད་ན་འདི་ནི་གངས་སོགས་ཀི་མཚོན་བྱ་ཡིན་ལ་གངས་སོགས་འདི་དག་
ནི་དྲེའི་མཚན་ིད་དོ་ཞྲེས་གངས་སོགས་ལས་ཐ་དད་པར་ངྲེས་པར་འགྱུར་ན། མཚན་གཞིའི་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པ་དྲེར་ནི་གངས་སོགས་ལས་ཐ་དད་པར་བུམ་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་རང་སྲེ་
དགག་པ་ནི། རོལ་བ་གང་གི་ལུགས་ལ་བུམ་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པ་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡིན་
པ་དྲེའི་ལུགས་ཀང་མི་རིགས་ཏྲེ། མཚན་ིད་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་གི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རས་བརྒྱད་པོ་
རྣམས་དང་སོ་སོ་བ་མིན་པར་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་བུམ་པ་གཅིག་མ་ཡིན་པར་མང་པོ་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་མང་པོ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རས་རྲེ་རྲེར་བུམ་པ་མཐོང་བ་མྲེད་
པའི་ཕིར་ན་བུམ་པ་མང་པོ་ིད་དུ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ིད་དངོས་
པོ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་སོར་བ་ལས་བུམ་པ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ལུས་ཀི་དབང་པོས་གཟུང་བྱ་ཡིན་པས་ན་
རྲེག་བྱ་ཁོ་ན་རྲེག་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་རྲེག་ལྡན་རྲེག་བྱ་དྲེ་གཟུགས་དི་ལ་སོགས་པ་རྲེག་པ་དང་
མི་ལྡན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སོར་བ་སྟྲེ་ཕད་ཅིང་རྲེག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་མྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའ་དང་བུམ་པ་བཞིན་
ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་སོར་བ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རིགས་
པ་མ་ཡིན་པས་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་ཕད་པའི་ཚོགས་པ་བུམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་པ་མི་རིགས་སོ། །ཅི་སྟྲེ་ཕན་ཚུན་རྲེག་
པ་མྲེད་པར་དྲེ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་པ་བུམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ནི་ཡན་ལག་ཅན་ཡིན་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་ནི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །གཟུགས་ནི་བུམ་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་དྲེས་ན་གཟུགས་དྲེ་ནི་བུམ་པ་མིན་ནོ། །དི་ལ་
སོགས་པའང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཡན་ལག་ཅན་འགའ་ཞིག་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཡན་ལག་ཅན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཡན་ལག་ཀང་མི་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། གང་གི་ཕིར་གཟུགས་
ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལ་བུམ་པ་མྲེད་པས་ཡན་ལག་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་འགའ་ཡང་མྲེད་ལ། ཡན་ལག་ཅན་མྲེད་པ་དྲེས་
ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལས་ཀང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་པ་
བུམ་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པའི་དི་རོ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་བུམ་པ་ལྟར་སྣམ་
བུ་ལ་སོགས་ལའང་ཡོད་ལ། བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་སོགས་ལ་ཡོད་པའི་གཟུགས་ཀུན་ལའང་གཟུགས་ཀི་མཚན་
ིད་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ཙམ་དུ་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་དུ་ངོ་བོ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་
གཟུགས་གཅིག་ལ་བུམ་པའི་མཚན་ིད་ཡོད་པར་གྱུར་ཞིང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲྲེལ་བའི་གཟུགས་
གཞན་ལ་མིན་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡོད། དྲེས་ན་དྲེ་ཡང་བུམ་པ་ིད་དུ་གནས་པ་ཡིན་ཏྲེ། བུམ་པར་གནས་པའི་
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གཟུགས་དང་མཚན་ིད་ཐ་དད་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་བུམ་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་པོ་དང་ཐ་མི་
དད་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་དི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་ཐ་མི་དད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། བུམ་པ་གཅིག་དང་
གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་དྲེ་རྣམས་བུམ་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཡང་གཟུགས་ལ་རོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐ་
དད་པར་ཡོད་པས་དྲེ་དག་ཐ་མི་དད་པར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་ཐ་དད་པས་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རོ་སོགས་དག་ལས་གཟུགས་གཞན་ཡིན་ཞིང་བུམ་པ་ལས་གཟུགས་གཞན་མིན་ཞྲེས་ཁོད་འདོད་ན།
གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ལས་ཀང་བུམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་གཟུགས་ལས་གཞན་པའི་རོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་མྲེད་
པར་རང་གི་ངོ་བོ་བཞག་ཏུ་མྲེད་པའི་བུམ་པ་དྲེ་རོ་སོགས་དང་ཐ་མི་དད་པས་གཟུགས་ལས་གཞན་ཇི་ལྟར་མིན་
ཏྲེ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་པ་བུམ་པར་བརོད་པའི་ཕིར་གཟུགས་
ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ིད་ཡིན་ཀང་བུམ་པ་མང་པོ་ིད་དུ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་དི་ལ་སོགས་པ་
ཕན་ཚུན་འཕོད་པ་འདུས་པར་གྱུར་ཀང་གཟུགས་དི་ིད་དམ། དི་གཟུགས་ིད་དུ་འགྱུར་བ་མི་འཐད་དྲེ།
ཚོགས་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་མཚན་ིད་མི་འདོར་བའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་གཟུགས་དི་ལ་
སོགས་པ་ཕན་ཚུན་འདུས་ཀང་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་དྲེས་ན། མཚན་ིད་རྣམས་དང་སོ་སོ་
ནི། །མིན་ཕིར་བུམ་པ་གཅིག་མ་ཡིན། །ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་མཚན་ིད་རྣམས་དང་སོ་སོ་ནི་མིན་ཕིར་
ཚོགས་པའང་གཅིག་ཏུ་མི་རིགས་སོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་རྩ་བར་འོག་ཏུ་འབྱུང་ཡང་དོན་གི་འབྲྲེལ་གི་
དབང་གིས་གོང་དུ་བངས་ཏྲེ་བཤད་དོ། །གང་གི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བུམ་པའི་ཐ་སྙད་འདོགས་
པའི་རྒྱུར་མི་སྲིད་པ་དྲེའི་ཚེ་གཞན་ཡང་རྒྱུར་མི་རིགས་པས་བུམ་པ་ལ་ནི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡོད་པ་མིན་
ཞིང་། རྒྱུ་མྲེད་པ་ལའང་རང་ིད་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་ཡུལ་འབྲས་བུར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟར་ཡིན་
པ་དྲེའི་ཕིར་གཟུགས་སོགས་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གཞན་དུ་བུམ་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་
བུམ་པ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ཅན་མ་ཡིན་གི། རང་གི་ཡན་ལག་གོ་མོ་ལ་སོགས་ལ་ལྟོས་
ནས་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། གོ་མོ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་སྙམ་ན། བུམ་པ་གོ་མོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པར་
གྱུར་ཅིང་གོ་མོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ནི་གསྲེག་མ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་གཞན་ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན། གོ་མོ་གང་
ལ་རང་ལས་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ཡིས་འབྲས་བུ་གཞན་བུམ་པ་རང་གི་ངོ་བོས་ཇི་ལྟར་སྲེད་པར་བྱྲེད། དྲེའི་ཕིར་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བུམ་པ་རང་བཞིན་གིས་མྲེད་དོ། །བུམ་པ་འགོག་པའི་ཚུལ་འདིས་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་ལ་སར་བར་
བྱའོ། །གིས་པ་ཚོགས་པ་ཅན་ལ་རས་ཡོད་དགག་པ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ན་ཇི་
ལྟར་གཟུགས་སོགས་མ་གཏོགས་པར་བུམ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ས་ཆུ་མྲེ་རླུང་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་
བ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་མ་གཏོགས་པར་གཟུགས་དི་སོགས་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ་བར་
འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་རླུང་སོགས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གཟུགས་དི་སོགས་མྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་
འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་མ་ལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་འདི་ན་མྲེ་ནི་སྲྲེག་པ་པོ་ཡིན་ལ།
འབྱུང་བ་གསུམ་ནི་བསྲྲེག་བྱ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་འབྱུང་བ་གསུམ་གི་བུད་ཤིང་ཁོ་ན་མྲེས་བསྲྲེག་པ་ན་བུད་ཤིང་ཚ་
བར་གྱུར་པ་ནི་མྲེ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བསྲྲེག་བྱའི་བུད་ཤིང་མ་ཡིན་ནོ། །ཚ་བ་མིན་པའང་ཇི་ལྟར་བསྲྲེག་སྟྲེ། མྲེ་
དང་མ་འབྲྲེལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་གིས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བསྲྲེག་བྱ་གཞན་ཡང་མྲེད་པ་དྲེས་ན་མྲེ་ལ་མ་
ལྟོས་པའི་བུད་ཤིང་ཞྲེས་བྱ་བ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་བུད་ཤིང་མྲེད་པ་ན་རྒྱུ་མྲེད་པའི་ཕིར་མྲེ་ཡང་
མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་བུད་ཤིང་ནི་སྲ་བ་སོགས་ཀི་བདག་ིད་ཡིན་པས་ཚ་བ་མིན་ཡང་མྲེས་ཟིལ་གིས་མནན་ཏྲེ་ཚ་
བར་གྱུར་པ་ན་བསྲྲེག་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་ཡང་ཅི་སྟྲེ་མྲེར་མི་འགྱུར། ཚ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་
རོ། །འོན་ཏྲེ། མྲེས་ཟིལ་གིས་མནན་དུ་ཟིན་ཀང་མི་ཚ་སྟྲེ་ཚ་བ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ན། འོ་ན་མྲེ་ལས་དངོས་པོ་
གཞན་དུ་གྱུར་པ་འབྱུང་བ་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཀི་བུད་ཤིང་དྲེ་མྲེ་དང་འགལ་བས་དྲེ་མྲེ་ལ་ཡོད་ཅྲེས་བྱ་བར་
མི་རུང་ངོ་། །དྲེའི་ཕིར་འབྱུང་བ་མྲེད་པའི་ཚ་བ་ཙམ་ཞིག་མྲེར་འགྱུར་ན། འབྱུང་བ་འདི་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་མྲེད་
པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་གང་ཕན་ཚུན་འབྲས། །ཞྲེས་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་
ཡང་མྲེ་ལ་བུད་ཤིང་མྲེད་ན་རྒྱུ་མྲེད་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེའི་རས་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་
འབྱུང་བ་གསུམ་མྲེད་པས་ཤིང་མྲེད་པའི་མྲེ་ཡོད་ཅྲེ་ན། དྲེས་ན་ཤིང་མྲེད་པའི་མྲེ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེའི་ཕིར་
རྒྱུ་མྲེད་པའི་ྲེས་པ་ཐལ་བ་དྲེ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མྲེད་ནའང་བྱྲེ་བྲག་པ་བཞིན་དུ་རག་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཁས་
བངས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པའི་ྲེས་པས་འཇིགས་པས་མྲེའི་རྡུལ་ལ་འབྱུང་བ་གསུམ་གི་བདག་
ིད་ཀི་བུད་ཤིང་ཡོད་པར་རོག་ན། འོ་ན་མྲེའི་རྡུལ་རས་གཅིག་གི་བདག་ིད་ཅན་དུ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཁས་བང་བར་
མི་བྱའོ། །གསུམ་པ་གཅིག་དང་དུ་མར་གྲུབ་པ་དགག་པ་ནི། རྡུལ་ཕན་རྣམས་གཅིག་གི་བདག་ིད་དུ་མ་གྲུབ་པ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། ཕི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་གང་དང་གང་རིགས་པས་ཡོངས་སུ་བརགས་པ་ན་དྲེ་དང་དྲེ་
ལ་གཅིག་ིད་མྲེད་དོ། །ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མྲེད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་མྲེད་
དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་འབྱུང་བ་རྣམས་མྲེད་པར་འབྱུང་འགྱུར་རྣམས་ཀང་མྲེད་དོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་སྲེམས་དང་
སྲེམས་བྱུང་དང་། མཚན་ིད་དང་མཚན་གཞི་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་མྲེད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རིགས་པ་
གང་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མིན་པ་དྲེས་ན་དུ་མ་ིད་ཀང་མྲེད་དྲེ། དུ་མ་ནི་གཅིག་
བསགས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་སུན་འབྱིན་པ་འདི་རང་གི་སྲེ་པ་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་སོགས་
ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བར་ཁས་བངས་པ་རྣམས་ལ་འཐད་ཀི། ཕི་རོལ་པ་ལ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནི་གང་ན་ས་ལ་
སོགས་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་དྲེ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དྲེ་མྲེད་པ་དྲེར་ས་རག་པའི་རས་གཅིག་ཡོད་
ཅྲེས་འདོད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་གི་ལུགས་ལའང་སའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་རས་ིད་དང་། གཅིག་ིད་དང་། ཡོད་
པ་ིད་ཅྲེས་བྱ་བ་གསུམ་ཡོད་ལ། ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་ིད་དང་། གཅིག་ིད་དང་། ཡོད་པ་ིད་ཅྲེས་བྱ་
བ་གསུམ་ཡོད་དོ། །དྲེའི་ཕིར་གང་གི་ལུགས་ལ་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཆོས་གསུམ་ིད་
ཡོད་པ་དྲེས་ན་གཅིག་ིད་ཅྲེས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གངས་ཅན་པ་
ལའང་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་གཅིག་གི་དངོས་པོ་འགའ་ཡང་མྲེད་དོ། །བཞི་
པ་མཐའ་བཞི་འགོག་པའི་རིགས་པ་བསྲེ་བ་ནི། འབྲས་བུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་། མྲེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཡོད་མྲེད་
གིས་ཀར་སྨྲ་བ་དང་། ཡོད་མྲེད་གིས་ཀ་མིན་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དག་ལ་དགག་པ་བྱ་བའི་ཚུལ། འབྲས་བུ་ཡོད་པར་
གང་འདོད་དང་། །ཞྲེས་སོགས་སྔར་བཤད་པ་འདི་ནི་མཁས་པ་བོ་གོས་བཟང་པོ་དག་གིས་རྒྱུ་འབྲས་གཅིག་
དང་སོགས་པས་གཞན་ིད་དང་གིས་ཀ་ཡིན་པ་དང་གིས་ཀ་མིན་པར་སྨྲ་བ་དག་ལ་སུན་འབྱིན་དུ་རག་ཏུ་
སར་བར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་ིད་དུ་སྨྲ་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ཕོགས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ནི།
འབྲས་བུ་ཡོད་པར་གང་འདོད་པ། །ཁིམ་གི་དོན་དུ་ཀ་བ་སོགས། །བརྒྱན་པའི་དོན་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་
དང་། གང་ཞིག་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ། སྔར་ཡོད་ཅྲེས་བྱར་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཡོད་པ་སྲེ་འགྱུར་ན། །སྲེས་
ཟིན་པ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོགས་སར་བར་བྱའོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཞན་དུ་འདོད་པ་ནི་འབྲས་བུ་
མྲེད་པར་སྨྲ་བའི་ཕོགས་ཏྲེ་དྲེ་ལ། འབྲས་བུ་མྲེད་པར་གང་འདོད་པ། །ཁིམ་གི་དོན་དུ་ཀ་བ་སོགས། །བརྒྱན་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པའི་དོན་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སར་རོ། །གང་དག་བརྒྱ་བྱིན་སྔར་སྲོག་གི་བདག་ིད་དུ་གནས་པས་ད་
ལྟར་གི་ལུས་ལྲེན་པ་ན་སྔར་སྲོག་གི་བདག་ིད་དུ་གནས་པའི་ཕིར་དང་། ལྷ་སིན་གི་བདག་ིད་མྲེད་པ་སྲེ་བས་
རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཡོད་མྲེད་གིས་ཀ་དུ་འདོད་
པའི་ཕོགས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་གིས་ལ་བརོད་པའི་སུན་འབྱིན་པ་གིས་ཀ་རོལ་
བ་གཅིག་ལ་བརོད་པར་བྱའོ། །གིས་ཀ་མིན་པར་འདོད་པ་ལ། འབྲས་བུ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་གིས་ཡོད་ན།
དྲེ་བཀག་པའི་སོ་ནས་གིས་ཀ་མ་ཡིན་ཞྲེས་པར་འགྱུར་ན། གང་གི་ཚེ་ཡོད་མྲེད་གིས་མ་གྲུབ་པ་དྲེའི་ཚེ་གང་
བཀག་པ་གིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཚུལ་གིས་སོ། །གིས་པ་དངོས་པོ་བདྲེན་པར་འཁྲུལ་བའི་
རྒྱུ་བསྟན་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཡིན་ན། རང་གཞན་གི་སྲེ་པ་དངོས་པོར་སྨྲ་
བ་འདི་དག་འཐད་པ་གང་གིས་རངས་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཡོད་པར་རོག་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལ་འཐད་པ་འགའ་ཡང་མྲེད་མོད།
འོན་ཀང་ཇི་ལྟར་མར་མྲེ་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་དག་ཇི་སྲིད་དུ་རྲེན་གིས་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་སྐད་
ཅིག་སྔ་ཕིའི་རྒྱུ་འབྲས་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར། འདུ་བྱྲེད་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་རྣམས་རྒྱུ་རྲེན་གི་
ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ན་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་བར་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུན་ལ། དྲེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་
འཁིགས་པས་བལྟ་ྲེས་པ་ན། ཕི་རོལ་པའི་དང་སྲོང་རྣམས་སྔོན་གི་གནས་རྲེས་སུ་དན་ཞིང་། འདིར་ཡང་འདུ་
བྱྲེད་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པར་མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་ནས་བདག་གམ་འཇིག་རྲེན་རག་པ་ཡོད་དོ་སྙམ་པར་
འགྱུར་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་རྲེན་གི་ཚོགས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་བ། འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་
དང་། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། མཚན་ིད་དང་མཚན་གཞི་དང་། ཁིམ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་
གཟུགས་བརན་དང་བྲག་ཅ་སོགས་དང་འད་བ་དྲེ་དང་དྲེ་ལས་འཇིག་རྲེན་གི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཚད་མར་བྱས་ནས་
འཇིག་རྲེན་གཞུག་པའི་དོན་དུ་ྲེ་བར་བངས་ནས་སམ་བརྲེན་ནས་རང་དང་སིའི་མཚན་ིད་ཙམ་ཞིག་འདོགས་
པར་བྱྲེད་ལ། དྲེ་དག་ཀང་སྲེ་བ་ན་ཡང་ཚོགས་པ་ཁོ་ན་སྲེ་ལ། འགག་པ་ན་ཡང་ཚོགས་པ་ཁོ་ན་འགག་པ་ཡིན་
མོད། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཚོགས་པ་དྲེའི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཤྲེས་ཤིང་བལྟ་ྲེས་པ་ན། རོལ་བ་དག་རིགས་
པ་མྲེད་བཞིན་དུ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་ལ་བརྲེན་ནས་ཕི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་བདྲེན་པར་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་རོག་
པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་བདྲེན་མྲེད་རིགས་པ་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་དངོས་པོ་ལྟ་བ་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ན་ཁོད་ཀང་དངོས་པོ་ཁས་མི་ལྲེན་པ་ན་དངོས་པོ་མྲེད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ན། དྲེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་
མི་རིགས་ཏྲེ། མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་དངོས་པོ་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་མ་
ཡིན་ཏྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བའི་ཕིར་རོ། །རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་འབྱུང་གི་དོན་གང་ཞྲེ་ན། རང་བཞིན་
མྲེད་པའི་དོན་དང་སྒྱུ་མ་དང་། སིག་རྒྱུ་དང་། གཟུགས་བརན་སོགས་དང་མཚུངས་པར་སྟོང་པ་ིད་དང་བདག་
མྲེད་པའི་དོན་ཏྲེ། འདི་ལྟར། གང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དྲེ་ནི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པས་རྲེན་ཅིང་འབྱུང་བ་མ་
ཡིན་ལ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་གང་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་
བ་ཡོད་པ་དྲེ་ནི་རང་དབང་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་རྲེན་ལ་རག་ལས་ཏྲེ་སྲེ་བའི་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་འདི་ཀུན་
རང་དབང་མྲེད་པ་ཡིན་པ་སྟྲེ། དྲེས་ན་དངོས་པོ་གང་ལའང་བདག་གི་རང་བཞིན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་
ཕིར་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རང་གི་ངོ་བོ་དང་བྲལ་བའི་དོན་སྟོང་པ་ིད་ཀི་དོན་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་དངོས་
པོ་མྲེད་པའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་རྲེན་འབྲྲེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་སོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་པ་འདྲེབས་པའི་
རྣམ་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིན་ལ། རྲེན་འབྲྲེལ་སྒྱུ་མ་
ལྟ་བུར་ཁས་ལྲེན་པ་ལ་ནི་རག་ཆད་ཀི་ྲེས་པའི་གོ་སྐབས་མྲེད་དོ། །བཞི་པ་བདྲེན་མྲེད་རོགས་པའི་དགོས་པ་
བསྟན་པ་ནི། གང་གི་ཕིར་འགའ་ཡང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྲེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་ཀི་ཕིར་འབྲས་བུ་མྲེད་
པར་ཕི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་འདུ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ནི་རག་པས་འབྲས་བུ་
ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་ལ། འབྲས་བུའི་དོན་དུ་གང་འདུས་པ་དྲེ་ནི་དྲེའི་རང་བཞིན་གཟིགས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་
མ་འདུས་པ་སྟྲེ་བདྲེན་པར་མངོན་པར་མི་བཞྲེད་དྲེ། དྲེ་ིད་ཀི་ཕིར་སྲིད་པར་སྲེ་བའི་ས་བོན་ོན་མོངས་པ་ཅན་
གི་མ་རིག་པ་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡིན་ལ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་
ནི་དྲེའི་སོད་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་། སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ཡུལ་རྣམས་ལ་བདག་གི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་
མཐོང་ནས་སྲྲེད་པའི་ས་བོན་ོན་མོངས་ཅན་རྣམ་ཤྲེས་འགག་པར་འགྱུར་བ་ལས། ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་
རྒྱས་དང་། མི་སྲེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་འཁོར་བ་ལྡོག་པར་རྣམ་པར་
བཞག་གི སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་འབྱུང་བའི་ས་བོན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ནི་དྲེ་དག་ལ་མི་ལྡོག་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་
ལ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས།
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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མཐར་འཛིན་པ་དགག་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཅུ་བཞི་པའི་འགྲེལ་
པའོ།། ༈ །།གིས་པ་མཚན་ིད་སྲེ་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་དགག་པ་ལ། སྲེ་མྲེད་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ།
མཚན་ིད་རང་བཞིན་སྟོང་པར་བསྟན། སྲེ་བཞིན་པ་ཡི་རང་བཞིན་དགག བཀག་པ་དྲེ་ཡི་མཇུག་བསྡུད་བསྟན་
པ་དང་བཞིའི་དང་པོ་ལ་སྲེ་བ་དགག བཀག་པའི་འབྲས་བུ་བསྟན་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ་ལྔ་ཡོད་པའི་ཡོད་མྲེད་
ཕོགས་སུ་བརགས་པ་ལ་དགག་པ་ནི། འདིར་སྨྲས་པ་འདུས་བྱས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དྲེ། དྲེ་དག་གི་མཚན་
ིད་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་མཚན་ིད་ཡོད་ན་འདུས་བྱས་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།
ཡོད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། འདི་ན་སྲེ་བ་འདི་འདུས་བྱས་བསྲེད་པ་ན་ཡོད་པའམ་མྲེད་པ་ཞིག་སྲེད་
གང་། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་འབྲས་བུ་མྲེད་པར་སྨྲ་བའི་ལྟར་ན། ས་བོན་གི་གནས་སྐབས་ན་མྱུ་གུ་མྲེད་པས་རྒྱུ་རྲེན་
ཚོགས་པའི་ས་བོན་གི་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་ལ་མྱུ་གུ་སྲེའོ། །དྲེའི་ཕིར་ས་བོན་གི་སྐད་ཅིག་ཐ་མར་མྱུ་གུ་མྲེད་པ་
སྲེ་བར་འགྱུར་ན་དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། བོང་བུའི་རྭ་ལ་སོགས་པའང་སྲེ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་མྲེད་པ་
ག་ལ་སྲེ་སྟྲེ་མྲེད་པ་མི་སྲེ་བ་མི་སྲིད་དོ། །གལ་ཏྲེ་ྲེས་པ་དྲེས་འཇིག་པས་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དག་ཡོད་པ་
སྲེའོ་ཞྲེ་ན། ས་བོན་གི་སྔར་ནས་ཡོད་པའི་མྱུ་གུ་ནི་གདོད་མ་ནས་སྲེས་ཟིན་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་སར་ཡང་སྲེ་བ་
མི་རིགས་ཏྲེ། རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཟིན་པས་སྲེ་བས་བོགས་དབྱུང་དུ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་ཡོད་པ་སྲེ་ན་ནམ་
ཡང་མི་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་བས་སྲེ་བ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ན། དྲེ་ཡང་མི་སྲིད་པས་དྲེས་ན་ཡོད་པ་ག་ལ་སྲེ་
སྟྲེ་ཡོད་པ་སྲེ་བ་མི་སྲིད་དོ། །གཞན་ཡང་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་སྲེ་བཞིན་པ་ཡིས་ནི་རྒྱུ་ས་བོན་ཞྲེས་བྱ་བ་བཤིག་པ་
ཡིན་ཏྲེ། ས་བོན་མ་འགགས་པར་མྱུ་གུ་མི་སྲེ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་མྱུ་གུ་མྲེད་པ་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། མྲེད་པ་
ལ་ས་བོན་འཇིག་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་མྲེད་པར་མི་སྲེའོ། །གྲུབ་ཟིན་པའི་མྱུ་གུ་ལ་ནི་སར་
ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་ཡོད་པའང་མི་སྲེའོ། །སྲེ་བའི་དུས་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་ཡང་སྲེ་བ་མྲེད་
དྲེ། འདི་ལྟར་མྱུ་གུའི་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་དྲེའི་ཚེ་ནི་སྲེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རོ། །གྲུབ་པ་ལས་གཞན་མ་གྲུབ་པའི་ཚེ་ནི། སྲེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། མ་གྲུབ་པ་ནི་རྲེན་མྲེད་པས་སྲེ་བའི་བྱ་བ་
མི་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །ཅུང་ཟད་ཅིག་གྲུབ་པ་དྲེའི་ཚེ་དང་གཞན་ཅུང་ཟད་ཅིག་མ་གྲུབ་པ་གྲུབ་བཞིན་པ་དྲེའི་ཚེ་
ཡང་གིས་ཀ་ལ་བརོད་པའི་སོན་དུ་འགྱུར་བས་མི་སྲེའོ། །གང་གི་ཚེ་ཕོགས་གསུམ་ཆར་ཡང་སྲེ་བ་མི་སྲིད་པ་
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དྲེའི་ཚེ་དུས་ནམ་ཞིག་སྲེ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར། འདིར་སྨྲས་པ་འོ་མ་ཞོའ་ི དངོས་པོར་འགྱུར་བས་སྲེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། རྲེ་ཞིག་འོ་མའི་དངོས་པོར་གནས་པའི་འོ་མ་ལ་ནི་དྲེའི་བདག་ིད་དུ་སྲེ་བ་མྲེད་དྲེ། འོ་
མའི་བདག་ིད་དྲེར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་འོ་མ་དྲེ་ལ་དྲེའི་དངོས་པོ་རུ་ཇི་ལྟར་སྲེ་བ་ཡོད་པ་མིན་པ་དྲེ་
བཞིན་དུ་གཞན་ཞོའ་ི དངོས་པོར་ཡང་འོ་མ་དྲེ་ལས་སྲེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བརགས་ན་འོ་མ་ལ་ཞོའ་ི དངོས་
པོར་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ཐོག་མཐའ་བར་མར་བརགས་ལ་དགག་པ་ནི། འདི་ལས་ཀང་འདུས་བྱས་
སྲེ་བ་མྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་ཐོག་མ་སྲེ་བ་དང་། བར་གནས་པ་དང་། ཐ་མ་འཇིག་པ་རྣམས་སྲེ་བའི་སྔ་རོལ་དུ་སྲིད་
པ་མ་ཡིན་པས་སྲེ་བའི་སྔ་རོལ་ན་འདུས་བྱས་མྲེད་དོ། །ཅི་སྟྲེ་སྲེ་བའི་དུས་ན་སྲེ་བ་ཡིན་ཞིང་། གནས་པའི་དུས་
ན་གནས་པ་ཡིན་ལ། འཇིག་པའི་དུས་ན་འཇིག་པའོ་སྙམ་ན། དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ་འདི་ལྟར། གསུམ་པོ་འདི་དག་
དུས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྲེ། རྲེ་རྲེའི་དུས་ན་གཞན་གིས་གིས་མྲེད་པས་དྲེའི་ཕིར། གནས་པ་དང་འཇིག་པ་
ལ་སོགས་པ་མཚན་ིད་གིས་གིས་དག་མྲེད་པ་རུ་ཇི་ལྟར་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྲེ་རྲེ་རྩོམ་པར་འགྱུར་ཏྲེ།
མཚན་ིད་འདི་དག་རྲེ་རྲེ་མྲེད་ན་ཡང་འདུས་བྱས་ིད་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་རང་གཞན་གིས་ལ་
བརགས་ལ་དགག་པ་ནི། འདི་ལས་ཀང་འདུས་བྱས་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། གང་གི་ཕིར་བུམ་པ་རང་གི་ངོ་བོས་
མ་གྲུབ་སྟྲེ། གོ་མོ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། གོ་མོ་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་སྟྲེ། བསྲེག་མ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་
ཕིར་གཞན་གི་དངོས་པོ་གོ་མོ་མྲེད་པར་བུམ་པ་བདག་གི་དངོས་པོ་འབྱུང་བ་མྲེད་ལ། གོ་མོ་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་
མྲེད་པས་བུམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་བས། དྲེའི་ཕིར་བུམ་པ་ནི་བདག་གཞན་གིས་ལས་
འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བདག་དང་གཞན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་རིམ་དང་ཅིག་ཆར་བརགས་ལ་
དགག་པ་ལ། དངོས་དང་སྲེ་བའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། གཞན་ཡང་སྲེ་བ་འདི་སྲེ་བ་པོའ་ི སྔོན་
ནམ་ཕིས་དང་ཅིག་ཅར་རོག་གང་། དྲེ་ལ་སྲེ་བ་པོའ་ི སྔོན་རོལ་དུ་སྲེ་བ་ཡོད་ཅྲེས་པ་མི་རིགས་ཏྲེ་རྲེན་མྲེད་པའི་
ཕིར་རོ། །ཕིས་ཀང་མི་རིགས་ཏྲེ་མ་སྲེས་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཕིས་སྲེ་བ་དོན་མྲེད་པའི་ཕིར་
རོ། །ཅིག་ཅར་ཡོད་ཅྲེས་བརོད་པ་ིད་དུ་མི་ནུས་ཏྲེ། དྲེའི་ཚེ་གིས་ཀ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་
རོ། །གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་སྲེ་བ་དང་སྲེ་བ་པོ་བུམ་པ་ལ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་
ཅིག་ཅར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཚེ་བུམ་པ་སྲེའོ་ཞྲེས་བརོད་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། འདིར་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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སྨྲས་པ། བུམ་པ་སྲེ་བ་ཡོད་དྲེ་འདི་ལ་འགོག་པའི་མཚན་ིད་ཅན་རིང་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མི་
རིགས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་རིང་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡོད་ན་སྔར་སྲེས་པ་ལའང་ཕིས་སྲེས་པ་ཞིག་ལ་ཡོད་གང་། དྲེ་ལ་སྔར་
སྲེས་པའི་བུམ་པའི་དངོས་པོ་ནི་རིང་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། སྔར་སྲེས་པ་དྲེའི་ཕིར་དྲེ་ལ་གསར་པ་ཞྲེས་བསྙད་པའི་
ཕིར་རོ། །ཕིས་ནས་ཀུན་ཏུ་སྲེས་པའང་རིང་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཕིས་སྲེས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་ཡང་དྲེ་གསར་
པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྲེའི་ཕིར་རིང་པ་མྲེད་པས་དྲེས་མཚོན་པའི་སྲེ་བ་མི་སྲིད་དོ། །ལྔ་པ་དུས་གསུམ་ལ་བརགས་
ལ་དགག་པ་ནི། འདི་ལས་ཀང་སྲེ་བ་མྲེད་དྲེ། དུས་གསུམ་དུ་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་ད་ལྟ་བའི་
དངོས་པོ་ནི་ད་ལྟ་བ་དྲེ་ིད་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཅིག་ཅར་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །མ་འོངས་
པ་ལས་ཀང་འབྱུང་བ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདས་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ཏྲེ། དྲེ་ནི་འགགས་ནས་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་སྲེ་བ་མྲེད་དོ། །གིས་པ་སྲེ་བ་བཀག་
པའི་འབྲས་བུ་བསྟན་པ་ནི། གཞན་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་པས་
མ་བྱུང་བ་ལས་འབྱུང་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་སྲེ་བ་ན་ག་ཤྲེད་ནས་འོང་དགོས་ཤིང་། བྱུང་ནས་མྲེད་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་
འགག་པ་ན་ཡང་ག་ཤྲེད་དུ་འགོ་དགོས་ན། འདི་ལས་མི་སྲིད་དྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགྲེ་སོང་དག མིག་ནི་
སྲེ་བ་ན་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མ་ཡིན། འགག་པ་ན་གར་ཡང་འགོ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེའི་ཕིར་དྲེ་
ལྟར་ན་དོན་གང་ཞིག་སྲེས་པ་ལ་ནི་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་འོང་བ་དང་། འགག་པ་ལ་ནི་ད་ལྟ་བ་ནས་འདས་
པར་འགོ་བ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕིར་རང་བཞིན་མྲེད་དོ། །རང་བཞིན་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུར་ཕི་ནང་གི་སྲིད་
པ་སྒྱུ་མ་དང་འད་བ་མ་ཡིན་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་གིས་འཕགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ལྟོས་ནས་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་
འབྲས་བུ་གསུངས་པའོ། །དྲེའི་ཕིར་འཕགས་པ་རྣམས་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྲིད་པ་སྙིང་པོ་མྲེད་པར་གཟིགས་པ་ན་
སྙིང་པོ་མྲེད་པའི་འཁོར་བ་ལ་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཟད་པས་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་བས་འདི་ལ་
མི་རིགས་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་དྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་སྐུར་པ་མ་བཏབ་པས་འཇིག་རྲེན་གི་རྣམ་གཞག་
ཐམས་ཅད་མི་འཇིག་ལ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ཐར་པ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་
མཚན་ིད་རང་བཞིན་སྟོང་པར་བསྟན་པ་ལ་བཞི་ཡོད་པའི་དང་པོ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་བརགས་ལ་དགག་པ་ནི།
འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་སྲེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་འདི་རྣམས་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་དུས་ཅིག་
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ཅར་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མིན་ཞིང་སྔ་ཕི་རིམ་གིས་འབྱུང་བའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གིས་གིས་དག་མྲེད་པར་རྲེ་
རྲེ་འབྱུང་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །རིམ་དང་ཅིག་ཅར་མ་གཏོགས་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མྲེད་པའི་ཕིར་དུས་ནམ་ཞིག་
འབྱུང་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་སོས་སོ། །གིས་པ་མཚན་ིད་ཐུག་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་དགག་པ་ནི། སྲེ་བ་ལ་
སོགས་པ་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱྲེད་ཀི་ཕུང་པོའ་ི ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཕིར་འདུས་
བྱས་སུ་ཁས་བངས་ལ། དྲེའི་ཕིར་དྲེ་དག་ལ་སར་ཡང་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་ཐམས་ཅད་
འབྱུང་བར་འགྱུར་བས། སྲེ་བ་ལ་སྲེ་བ་གཞན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞིང་། སྲེ་བ་ལ་སྲེ་བ་གཞན་ཡོད་པའི་ཚུལ་དྲེ་
ལས་འཇིག་པ་སྲེ་བ་དང་འད་བར་འཇིག་པ་ལ་ཡང་འཇིག་པ་གཞན་ཡོད་ཅིང་། གནས་པ་ཡང་འཇིག་པ་དང་འད་
བར་གནས་པ་ལ་ཡང་གནས་པ་གཞན་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་དག་ཀང་འདུས་བྱས་ཡིན་པས་མཚན་ིད་
གཞན་དགོས་ལ། དྲེ་དག་ལ་ཡང་གཞན་དྲེ་དག་ལ་གཞན་ཞྲེས་པས་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཐུག་པ་མྲེད་
ན་ཡང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་འགྲུབ་པས་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མྲེད་དོ། །གསུམ་
པ་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརགས་ལ་དགག་པ་ནི། མཚན་ིད་འདི་རྣམས་མཚན་གཞི་ལས་ཐ་དད་པ་ཞིག་གམ་ཐ་
མི་དད་པ་ཞིག་ཡིན་གང་། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་མཚན་ིད་ལས་མཚན་གཞི་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཇི་ལྟར་ཚ་བ་
དང་གང་བ་དང་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག་གཞན་ིད་ཀིས་གཅིག་ལ་གཅིག་མྲེད་པ་ལྟར་མཚན་གཞི་འདུས་
བྱས་ནི་མི་རག་པ་ིད་གང་ལས་ཡིན་ཏྲེ། མི་རག་པ་མྲེད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་དྲེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། འདུས་
བྱས་ནི་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་ྲེས་པ་དྲེ་སྤང་བར་འདོད་པས་མཚན་ིད་དང་མཚན་གཞི་གཅིག་
ཏུ་ཁས་ལྲེན་ན། དྲེའི་ཚེ་མཚན་ིད་གསུམ་དང་མཚན་གཞི་སྟྲེ་བཞི་ཆར་ཡང་ཡོད་པའི་ངོ་བོར་གསལ་བར་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མཚན་གཞི་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། མཚན་ིད་མཚན་ིད་དུ་མི་
འགྱུར་ལ། མཚན་ིད་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་མཚན་གཞི་ཡང་མཚན་གཞིར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་
ཕིར་བཞི་ཆར་མྲེད་པའམ་ཡང་ན་ངོ་བོ་མྲེད་པས་དྲེ་ིད་དང་གཞན་དུ་ཁས་བང་བར་མི་བྱའོ། །བཞི་པ་དངོས་པོ་
ཡོད་མྲེད་བརགས་ལ་དགག་པ་ནི། སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་དྲེ། དྲེ་དག་གི་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ན་མྱུ་
གུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྒྱུ་རྲེན་གི་ཚོགས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་སྲེ་བ་ཞྲེས་
ཐ་སྙད་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་འགའ་ཞིག་ལས་འགའ་ཞིག་སྲེ་བ་ཡོད་ན་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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འགྱུར་ན། སྲིད་པའང་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་མྱུ་གུའི་ངོ་བོ་དངོས་པོར་གྲུབ་ཟིན་པ་ནི་ས་བོན་དངོས་པོར་གྲུབ་ཟིན་
པ་ལས་མི་སྲེ་སྟྲེ། རྣམ་པར་མ་འགྱུར་བའི་ས་བོན་མྱུ་གུ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་མྲེད་པའི་ཕིར་དང་། མྱུ་གུ་གྲུབ་ཟིན་པ་
ཡང་སར་སྲེ་བ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འབྲས་བུ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་རྒྱུ་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལས་མི་སྲེ་སྟྲེ།
དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་འབྲས་བུ་སྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་དང་། སྲེས་ཟིན་པ་སར་ཡང་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་
རོ། །འབྲས་བུ་དངོས་པོ་མྲེད་པ་རྒྱུ་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལས་ཀང་མི་སྲེ་སྟྲེ། དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་ནུས་པ་མྲེད་པའི་
ཕིར་དང་། དངོས་པོ་མྲེད་པ་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟར་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །འབྲས་བུ་དངོས་པོ་མྲེད་པར་རྒྱུ་
དངོས་པོར་གྲུབ་ཟིན་ལས་ཀང་མི་སྲེ་སྟྲེ། བཤད་ཟིན་པའི་ྲེས་པ་ཐོག་ཏུ་འབབ་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་སྲེ་བ་
མི་སྲིད་པས་རྒྱུ་རྲེན་གི་ཚོགས་པ་དོན་མྲེད་དོ། །འདི་ལས་ཀང་མཚན་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེ་བ་དང་འཇིག་
པ་དག་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་སྲེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་ནམ། དངོས་པོ་མྲེད་པའི་
རང་བཞིན་ལ་རོག་གང་། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞིག་དངོས་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཟིན་པ་ནི་སར་ཡང་དངོས་པོ་སྟྲེ་སྲེ་བར་མི་
འགྱུར་ཏྲེ། ཡོད་པ་སྲེ་བ་དོན་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དངོས་མྲེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་དངོས་པོ་སྟྲེ་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་
ཏྲེ། མོ་གཤམ་གི་བུ་ཡང་སྲེ་བར་ཐལ་བས་སོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་སྲེ་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་སྲེ་བ་
མྲེད་དོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་འཇིག་པའང་མྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ནི་འཇིག་ཅིང་དངོས་པོ་མྲེད་པར་མི་
འགྱུར་ཏྲེ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟར་འཇིག་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་ཡང་དངོས་པོ་
མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་སྲེ་བཞིན་པའི་རང་བཞིན་དགག་པ་ལ། དགག་
པ་དངོས། དོན་བསྡུ་བ་གིས་ཀི་དང་པོ་ལ་བཞི་ཡོད་པའི་དང་པོ་ཕྲེད་སྲེས་པ་སྲེ་བཞིན་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ།
ངོ་བོ་དགག སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། འདིར་སྨྲས་པ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དག་མི་སྲེ་
ཡང་སྲེ་བཞིན་པའི་དོན་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། སྲེ་བཞིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཕྲེད་སྲེས་ཕྲེད་མ་སྲེས་པ་ལ་བརོད་ན། དྲེའི་ཕིར་
སྲེ་བཞིན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་ལ་རྲེས་སུ་ཞུགས་པ་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་པ་མྲེད་
པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་སྲེ་བཞིན་པ་ནི་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་
དག་ལ་སྲེ་བཞིན་པར་རོག་ན། དྲེ་ལྟར་ཡིན་ན་དུས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་སྲེ་བཞིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་
ཏྲེ། སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་སྲེ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དུས་གསུམ་པོ་ཡང་དྲེ་གིས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་
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པའི་ཕིར་ཏྲེ། འདས་ད་ལྟར་བ་གིས་ནི་སྲེ་བའི་བྱ་བ་ཐོབ་ཟིན་པས་སྲེས་པ་ཡིན་ལ། མ་འོངས་པ་ནི་མ་སྲེས་པ་
ཡིན་པས་སོ། །གཞན་ཡང་སྲེ་བཞིན་པ་འདི་རོག་ན། སྲེ་བཞིན་པའི་བདག་ཏུ་བྱ་བ་ཡིན་ནམ། སྲེ་བཞིན་པའི་
བདག་ཏུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་རོག་གང་། གིས་ཀ་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། སྲེ་བཞིན་པའི་བདག་ིད་དུ་བྱ་
བ་ནི་དྲེའི་བདག་ིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཕིར་སར་སྲེ་བཞིན་པར་བྱ་བར་མི་འགྱུར་ལ། སྲེ་བཞིན་པའི་
བདག་ིད་དུ་མི་བྱ་བ་ཡང་སྲེ་བཞིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་སྲེ་བཞིན་པ་
མྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྲེ་བཞིན་པ་ཡོད་དྲེ། འདས་མ་འོངས་པའི་བར་ན་གནས་པའི་ཕིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་
མྲེད་ན་ཅི་ལ་ལྟོས་ནས་འདས་མ་འོངས་སུ་འགྱུར། དྲེ་ཡོད་ན་དྲེར་མ་ཕིན་པ་མ་འོངས་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ལས་ཐལ་
ཟིན་པ་འདས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རོལ་བ་གང་གི་ལུགས་ལ་འདས་མ་འོངས་གིས་པོ་བར་མྲེད་པར་སྲིད་པ་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་ལ་སྲེ་བཞིན་པ་མྲེད་དྲེ། གང་གི་ཕིར་སྲེ་བཞིན་པ་དྲེ་ལའང་བར་གཞན་ཡོད་ཅིང་དྲེ་ལའང་
བར་གཞན་ཡོད་པ་སོགས་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་ཇི་ལྟར་སྲེ་བཞིན་པ་འདས་མ་འོངས་ཀི་
བར་ན་གནས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པའི་རང་བཞིན་གི་སྲེ་བཞིན་པ་དྲེ་ལའང་གང་ལ་ལྟོས་ནས་
སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པར་འཇོག་པ་བར་གཞན་ཡོད་དགོས་ན། དྲེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་དུ་
སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པའི་བར་དུ་སྲེ་བཞིན་པ་གཞན་རོག་པ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་དྲེ་
ལས་གཞན་པའི་སྲེ་བཞིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སོན་དུ་འགྱུར་བས་ཕྲེད་སྲེས་པ་སྲེ་
བཞིན་པ་མ་ཡིན་གི། འོ་ན་ཅི་ཞྲེ་ན། གང་གི་ཕིར། སྲེ་བཞིན་པ་གང་ཞིག་འགགས་པས་སྲེས་པའི་དངོས་པོར་
སྲེ་བར་འགྱུར་བ་སྲེས་པའི་སྔར་གི་གནས་སྐབས་ཀི་དོན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་སྲེ་བཞིན་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེའི་ཕིར་ན་
སྲེ་བཞིན་ཕྲེད་སྲེས་པ་ལས་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་སྲེ་བཞིན་པ་འདི་ལས་དངོས་པོ་འདི་སྲེའོ་ཞྲེས་
བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་ནུས་ན་དྲེའི་ཚེ་སྲེ་བཞིན་པ་ལས་སྲེས་པའི་དངོས་པོ་ལས་སྲེ་བཞིན་པ་རྲེས་སུ་དཔོག་ནུས་ན།
གང་གི་ཚེ་དངོས་པོ་སྲེས་པ་དྲེའི་ཚེ་སྲེ་བཞིན་པ་འགགས་པས་སྲིད་པ་མྲེད་ལ་སྲིད་པ་མྲེད་པས་ཀང་གང་གི་སོ་
ནས་སྲེ་བཞིན་པ་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་སྲེ་བཞིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྲེས་པ་ཞྲེས་མ་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་སྲེས་པ་སྲེ་
བཞིན་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། ཅི་སྟྲེ་སྲེས་པ་སྲེ་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གང་གི་ཚེ་སྲེས་པ་སྲེ་བཞིན་པ་ཡིན་པ་
དྲེའི་ཚེ་ཅིའི་ཕིར་སྲེ་བཞིན་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེས་ཟིན་པ་ཡང་སྲེ་བ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་མ་སྲེས་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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པ་སྲེ་བཞིན་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ། དངོས་དང་། སོན་སྤོང་དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྲེ་བཞིན་པ་ནི་
མ་སྲེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཡང་སྲེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་ཕིར་སྲེ་བ་ཞྲེས་བརོད་ལ། དྲེའི་ཕིར་མ་སྲེས་པ་སྲེ་
བཞིན་པ་ཡིན་ལ། འདི་སྲེ་བ་དོན་མྲེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་གག་སྟྲེ། མ་སྲེས་པ་ལའང་སྲེས་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་
དྲེའི་ཚེ་སྲེས་པའང་མ་སྲེས་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་ལྟ་ན་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་དག་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕིར།
སྲེས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཆུ་འཆུ་བ་ལ་སོགས་ཀི་དོན་བྱྲེད་པའི་བུམ་པའང་མ་སྲེས་ཤིང་མྲེད་པར་ཅིས་མི་
རོག འདི་ནི་སྲིད་པའང་མ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕིར་མི་རིགས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཅི་སྟྲེ་སྲེ་བཞིན་པ་ནི་མ་སྲེས་པ་
དང་ཁད་པར་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེ་བཞིན་པ་ནི་སྲེ་བའི་བྱ་བ་དང་འབྲྲེལ་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྲེ་བཞིན་
པ་ནི་སྲེ་བའི་བྱ་བ་ལས་མ་རོགས་པ་ཡིན་ཀང་སྲེ་བའི་བྱ་བ་དང་འབྲྲེལ་པས་མ་སྲེས་པ་ལས་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་
ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ཁོད་ཀིས་རྣམ་པར་བཞག་མོད། དྲེ་ལྟ་ནའང་སྲེ་བཞིན་པ་དྲེ་སྲེ་བའི་བྱ་བ་དང་འབྲྲེལ་པས་མ་སྲེས་
པ་ལས་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་སྲེས་པ་ལས་ཀང་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་ིད་དྲེ། གང་གི་ཕིར་སྲེ་བ་མ་
རོགས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་སྲེ་བཞིན་པ་སྲེ་ན། མ་སྲེས་པ་སྲེ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེར་
མ་ཟད་འདི་ལས་ཀང་མ་སྲེས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ད་ལྟ་སྲེ་བཞིན་པ་ཞྲེས་བསྙད་པ་དྲེ་སྲེ་བཞིན་པ་སྔར་མ་བྱུང་
ཡང་ཕིས་སྲེ་བའི་བྱ་བ་དང་འབྲྲེལ་པ་ནས་སྲེ་བཞིན་པ་ཡོད་པ་ཡིན་པར་གག་སྟྲེ་རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ཀང་མ་སྲེས་པ་
ཁོ་ན་སྲེའོ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སྔར་སྲེ་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཕིས་སྲེ་བའི་བྱ་བ་དང་འབྲྲེལ་བས་དྲེར་འགྱུར་
བའི་ཕིར་རོ། །མ་སྲེས་པ་སྲེ་མོད་ྲེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། མ་སྲེས་པ་ནི་མ་བྱུང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་དག་གི་དངོས་པོ་མ་
ཐོབ་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ལ་ནི་སྲེ་བའི་བྱ་བ་མི་འཇུག་པས་སྲེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྲེ་བའི་བྱ་བ་
རོགས་པ་ལ་ནི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་ལ་མ་བྱས་ཤིང་བྱ་བ་མ་རོགས་པ་ལ་ནི་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་
པ་ཡིན་ནོ། །འདི་གིས་ནི་ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏྲེ་འགལ་བས་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་མྲེད་ལ། དྲེའི་ཕིར་གང་གི་ཚེ་
རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་སྲེ་བཞིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་དོན་གང་ཞིག་སྲེ་
བཞིན་པ་དྲེར་བརོད། དྲེས་ན་དྲེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ངྲེས་པར་མི་ཟིན་པའི་ཕིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་བཀག་
པའི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། གང་གི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་རྒྱུ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པས་རྒྱུ་འབྲས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་རྲེན་མྲེད་པས་འབྲས་བུ་སྲེ་བའི་འཇུག་པ་དང་རྒྱུ་འཇིག་པའི་
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ལྡོག་པ་འཐད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། སྲེམས་ཅན་མི་དང་ཤྲེད་སྲེས་ཀང་
རུང་སྟྲེ། །འདིར་སྲེས་ཤི་བ་འགའ་ཡང་སྲེ་མི་འགྱུར། །ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་མཁའ་འད་སྟོང་པ་སྟྲེ། །མུ་སྟྲེགས་
ཅན་གིས་ཤྲེས་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞྲེས་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་ན།
དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བས་སོ་སོ་ནས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དྲེ་ིད་ལྷག་
མར་ལུས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་དཔྲེའི་སོ་ནས་གསལ་བར་བསྟན་ན། དཔྲེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྔགས་དང་སན་
ལ་སོགས་པ་ལས་ར་གང་སོགས་བདྲེན་པ་བར་ཐ་སྙད་འདོགས་ཤིང་དྲེའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་དང་
ཁོང་ཁོ་བ་སྲེ་བ་ན། ཇི་སྲིད་སྒྱུ་མ་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་དྲེ་དག་ལ་དོན་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྣ་
ཚོགས་པ་དྲེ་དག་དམིགས་ཀང་དྲེའི་རང་བཞིན་ཤྲེས་པའི་ཕིར་འཇིག་རྲེན་པ་ལྟར་དྲེ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཅི་
ཡང་མྲེད་དོ། །སྒྱུ་མའི་སྔགས་ཀིས་མ་བསད་པའི་སྲེས་བུས་ནི་སྒྱུ་མའང་མ་དམིགས་ན་དྲེ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་
ནས་ཐ་སྙད་འདོགས་པ་ལྟ་ཅི་སོས། དྲེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་མ་རིག་པའི་སྔགས་ཀིས་
བསད་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཕི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་ན་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་རྲེས་
སུ་ཞུགས་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་རིགས་པ་མྲེད་བཞིན་དུ་བདྲེན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་ཅིང་ཐ་སྙད་
འདོགས་པར་བྱྲེད་ལ། ཇི་སྲིད་ཡང་དག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མ་སྲེས་ཀི་བར་དུ་དྲེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་རང་གིས་མངོན་པར་
ཞྲེན་པ་ལྟར་གི་དོན་བྱྲེད་ཅིང་མི་བསླུ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་སྒྱུ་མའི་སྔགས་ཀིས་བསད་པའི་འཇིག་རྲེན་པ་བཞིན་
ནོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་རིག་པ་མ་སྤངས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་
སྣང་བ་ཙམ་ཡོད་ཀང་ཡང་དག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་དི་མ་གསལ་བས་བདྲེན་པར་
མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་བཞིན་ནོ། །མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་
དྲུང་ནས་ཕྱུང་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་བཞུགས་པའི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་
ལ་ནི་སྣང་བའི་མཚན་མ་ཙམ་ཡང་མྲེད་ན་དྲེ་ལ་བདྲེན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ལྟ་ཅི་སོས། དཔྲེར་ན་སྒྱུ་མའི་
སྔགས་ཀིས་མ་བསད་པའི་མིག་དག་པའི་སྲེས་བུ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་མཁན་དང་མིག་དག་པའི་སྲེས་
བུས་སྔགས་ཀིས་བསད་པའི་མིག་ཅན་དག་ལ་དྲེ་དག་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་སྒྱུ་མ་ལ་ཐ་སྙད་འདོགས་པར་
བྱྲེད་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྲེན་ན་ཇི་ལྟར་གགས་པ་ལྟར་ཀུན་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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རོབ་བདྲེན་པ་སྣ་ཚོགས་གསུངས་པ་ཡང་འཇིག་རྲེན་གཞུག་པའི་ཐབས་ཡིན་གི་དྲེ་དག་ལ་ཀུན་རོབ་བདྲེན་པ་
མངའ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྒྱུ་མས་བསླུས་པའི་འཇིག་རྲེན་གི་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་
བཟློག་པའི་ཕིར། འཐད་པ་དུ་མས་འཇིག་རྲེན་གི་སྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་སོགས་པ་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པ་
ན་དྲེ་དག་ལ་བདྲེན་པར་ཞྲེན་པ་ལོག་ཀང་ཇི་སྲིད་སྒྱུ་མ་མ་ཞིག་གི་བར་སྒྱུ་མའི་སྣང་བ་མི་ལྡོག་པ་དྲེ་བཞིན་དུ།
འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་རིགས་པའི་འཐད་པ་དུ་མས་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་དངོས་པོ་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་བཀག་
པ་ན་ཡང་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་འཆིང་བ་ལྷོད་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གི། ཇི་སྲིད་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་
ཡིན་པའི་མ་རིག་པའི་ས་བོན་དྲུང་ནས་མ་ཕྱུང་བ་དྲེ་སྲིད་དུ་རྲེན་འབྲྲེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་མི་ལྡོག་གོ །དྲེའི་
ཕིར་དབུ་མ་པའི་རིགས་པའི་ཚོགས་དུ་མས་འཆིང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ིད་
འགོག་གི རྲེན་འབྲྲེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི་མི་འགོག་སྟྲེ། དགག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། བཀག་ན་ཡང་རྲེན་འབྲྲེལ་ལ་
སྐུར་བ་བཏབ་པའི་ྲེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །རྲེན་འབྲྲེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་འདི་ཡང་ཇི་སྲིད་སྣང་བ་མྲེད་
པའི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་འཇིག་རྲེན་པ་དག་ལ་དགག་ཏུ་མྲེད་ཅིང་མི་བསླུ་བར་གནས་པ་དྲེའི་ཕིར་དྲེ་དག་
གི་ངོར་བྱས་ནས་དབུ་མ་པས་ཀང་མི་འགོག་ཅིང་ཁས་ལྲེན་པ་ཡིན་གི། རང་ལུགས་འཐད་པའི་ཕོགས་སུ་ཁས་
ལྲེན་པའམ་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། རབ་རིབ་ཅན་གིས་ཟླ་གིས་སོགས་དམིགས་པ་ལྟར་མ་རིག་པའི་འཁྲུལ་
སྣང་ཙམ་ཡིན་གི། ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ཀི་ཕོགས་གང་
ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་གཡོ་བར་གནས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འདི་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་
ཡིན་ན། སྒྱུ་མ་ལ་ནི་བཅིངས་པའམ་གོལ་བ་མྲེད་པས་འདིར་ཡང་བཅིངས་པ་དང་གོལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁས་མི་
ལྲེན་ནམ། དྲེ་ལྟ་ན་བརྩམས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བཅིངས་པ་དང་གོལ་བའང་སྒྱུ་མའི་
ཚུལ་དུ་བཞྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར། རང་སྲེམས་བདྲེན་མྲེད་སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུ་འདིས། །སྲིད་གསུམ་བདྲེན་མྲེད་དི་ཟའི་
གོང་ཁྲེར་འགིམ། །ཡུལ་སྣང་བདྲེན་མྲེད་སིག་རྒྱུའི་ཆུ་རྲེས་སྙྲེག །བདྲེན་མྲེད་ཚུལ་འདི་འཁོར་བའི་ངང་ཚུལ་
ཡིན། །སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུས་སྒྱུ་མའི་དྲེ་ིད་སོམ། །སོམ་བྱུང་མིག་གིས་ནམ་མཁའི་མྲེ་ཏོག་མཐོང་། །ནམ་མཁའི་
མདུད་པ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་གོལ། །གོལ་མྲེད་ཚུལ་འདི་གོལ་བའི་ངང་ཚུལ་ཡིན། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་
བརྒྱ་པ་ལས། འདུས་བྱས་ཀི་དོན་དགག་པ་བསྟན་པ་བསོམ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཅོ་ལྔ་པའི་འགྲེལ་
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པའོ།། ༈ །།གིས་པ་རབ་བྱྲེད་བཅོ་ལྔའི་དགོས་པ་བསྟན་པ་ན། བསྟན་བཅོས་ཀི་དགོས་པ་ནི། གདུལ་བྱ་
འཁོར་བ་ལ་ཆགས་པ་སྤངས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞུག་པའི་ཆྲེད་དུ་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ིད་ཀི་དོན་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངྲེས་པར་མ་བྱས་པར་ནི་འགས་ཀང་འཁོར་བ་ལ་ཆགས་པ་སྤངས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་
དགའ་བ་སྲེད་མི་ནུས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་དྲེ་ཡང་འགོ་བ་བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་
མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་ཞགས་པས་དབང་དུ་བྱས་པ། ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་སྐྲག་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་
པས་མཁས་པ་མི་སྙན་པ་གྲེང་བ་ལ་མཁས་པའི་སྲེས་བུས་རྒྱལ་པོ་ལ་བཙུན་མོ་འཕངས་པ་ཤི་བ་བརའ་སོད་
པའི་ཚུལ་དུ་རིམ་གིས་རིགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གཞུག་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བར་འཛིན་
པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ཅན་གི་འཇིག་རྲེན་གིས་ནི་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་དངོས་པོ་ལ་སྟོང་
པ་ིད་དུ་ལྟ་བའི་གྲེགས་སུ་གྱུར་པ་རག་པ་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞིར་ངྲེས་པར་བྱས་ནས་འགོ་བ་སྟོང་པ་མ་
ཡིན་པ་ཁོ་ན་རོགས་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་དྲེའི་སྟོང་པ་ིད་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་དགག་པའི་ཕིར་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་དང་པོ་བཞི་
བརྩམས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་བསལ་ནས་འདུས་བྱས་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པར་ངྲེས་པ་ན་མི་རག་
ཅིང་སྡུག་བསྔལ་བ་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་གི་འཁོར་བར་བྱིང་བའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པོའ་ི
དབང་གིས་དྲེ་དག་སོལ་བར་འདོད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སྲེས་པ་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སོད་པ་སད་
དགོས་པས་དྲེའི་ཕིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སོད་པ་བསྟན་པའི་ཆྲེད་དུ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་ལྔ་པའོ། །ོན་མོངས་པ་
ནི་བྱང་སྲེམས་ཀི་སོད་པའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡིན་པས་དྲེ་སྲེལ་བའི་ཐབས་བསྟན་པའི་ཆྲེད་དུ་དྲུག་
པའོ། །གདུལ་བྱ་མྱང་འདས་ལ་འགོད་པ་ལ་འཁོར་བ་སྤང་དགོས་ཤིང་དྲེ་ཡང་རྒྱུ་ལས་སྤངས་པའི་སོ་ནས་སྤང་
བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕིར་ལས་སྤང་པའི་ཐབས་བསྟན་པའི་ཆྲེད་དུ་བདུན་པའོ། །གདུལ་བྱ་ཟབ་མོའ་ི སྣོད་དུ་
རུང་བར་བྱ་བའི་ཆྲེད་དུ་སོབ་མའི་རྒྱུད་སོང་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི་བརྒྱད་པའོ། །དྲེ་ལྟར་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པ་
ནི་ཟབ་མོའ་ི སྣོད་དུ་རུང་བའི་ཕིར་ཡང་དག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྲེད་པའི་ཐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་
གིས་སྟོང་པ་ིད་གཏན་ལ་དབབ་པར་བཞྲེད་ནས་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་ལྷག་མ་རྣམས་བརྩམས་སོ། །དྲེའི་ཕིར་དྲེ་ལྟར་
དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ཡང་རག་པར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་གིས་དངོས་པོ་རང་
བཞིན་གིས་སྟོང་པའང་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དྲེ་དག་གི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྒྱུ་དྲེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཅོ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སོ་སོར་འགོག་པར་བྱྲེད་དོ། །གསུམ་པ་རོལ་ངན་རྩོད་པ་ལྷག་མ་སྤང་བ་ལ། སྟོང་ིད་
འགོག་བྱྲེད་རིགས་པ་དགག །མཐར་ལྷུང་ཕོགས་ལ་ཞྲེན་པ་དགག །ཡོད་མྲེད་རིགས་པ་མཚུངས་པ་བསྟན།
མྲེད་པ་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་དགག །སྟོང་ིད་སྒྲུབ་པའི་དཔྲེ་རགས་དགག །སྟོང་པ་བསྟན་པའི་དགོས་པ་
བཤད། །ཡོད་མྲེད་འཛིན་པ་ལོག་པར་བསྟན། །ཕོགས་བྲལ་རིགས་པས་དགག་མི་ནུས། །དང་པོ་ལ། གཞན་
ཕོགས་སུན་འབྱིན་མི་ནུས། རང་ཕོགས་སྒྲུབ་མི་ནུས། རིགས་པ་གཞན་དགག་པ་དང་གསུམ་གི་དང་པོ་ནི།
གལ་ཏྲེ་དགོས་པ་དྲེ་ལྟ་བུའི་དོན་དུ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བརྩམས་ནས། དྲེ་ིད་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མ་ཡིན་
པར་གྲུབ་སྟྲེ། འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའི་སྨྲ་བ་པོ་ཁོད་ཡོད་ཅིང་། བརོད་པར་བྱ་བ་རབ་བྱྲེད་བཅོ་ལྔས་
བསྟན་པའི་དོན་དང་། འང་གི་སས་ཁོད་ཀི་ཚིག་སྟོང་པ་ིད་ཀི་དོན་སྟོན་བྱྲེད་ཀང་ཡོད་པ་དྲེའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་
གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་མི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་མི་རིགས་ཏྲེ་འདི་ལྟར། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་ཚིག་དང་བརོད་
པར་བྱ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་སྨྲ་བ་པོར་འདོགས་ཀི། མི་སྨྲ་བར་མ་ཡིན་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་ཚིག་དང་བརོད་བྱ་གིས་
ཀང་གཞན་གིས་གིས་ལ་བརྲེན་ནས་འདོགས་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་གང་ཞིག་བརྲེན་ནས་ཀུན་འབྱུང་བ་དྲེ་ནི་རང་
བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་སྨྲ་བ་པོ་དང་བརོད་བྱ་དང་། ཚིག་གསུམ་ལའང་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །དྲེའི་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ིད་གྲུབ་པས་སོན་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་འདི་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ན་དྲེའི་
ཚེ་དབང་པོ་དང་དོན་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་འགོ་བ་བོང་བུའི་རྭ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་སྟོང་པའི་
ྲེས་པ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ཡིས་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན། གལ་ཏྲེ་འགོ་བ་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ན་དྲེའི་ཚེ་
རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་པས་རག་ཏུ་གནས་པའི་ཕིར་རག་པ་དང་མ་སྲེས་པ་དང་མ་འགགས་པར་འགྱུར་
རོ། །དྲེའི་ཕིར་མི་སྟོང་པའི་ྲེས་པ་ཇི་སྐད་བསྟན་པས་ཀང་སྟོང་པ་ིད་ཅི་སྟྲེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ལ་གིས། སོན་སྤོང་དང་། དགག་པ་གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། སྟོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་བ་བསལ་བ་ཙམ་
གིས་དངོས་པོ་སྨྲ་བ་རང་གི་ཕོགས་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་ཕོགས་གཞན་ཁས་བངས་པའི་རོལ་བས་
ནི། གཞན་གི་ཕོགས་ནི་སུན་འབྱིན་གིས་བཟློག་པ་དང་། རང་གི་ཕོགས་ནི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཀོད་པས་བསྒྲུབ་པ་
གིས་བྱ་བ་ཞིག་ན། ཁོད་ནི་སྟོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་བ་སྲེལ་བ་ཙམ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར། གལ་ཏྲེ་གཞན་ཕོགས་སུ་
སུན་འབྱིན་པར་བྱྲེད་པའི་ཕོགས་གཅིག་ལ་དགའ་ན། རང་ཕོགས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ལའང་ཅིས་དགའ་བ་མིན།
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རང་ཕོགས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་འཐད་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བརོད་དགོས་ན། སྟོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་
བྱ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཕོགས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཕོགས་བསྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་དང་བྲལ་
བས་ཕོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཐོངས་ཤིག གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཁོད་སྟོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་བའི་ཕོགས་འདི་
ཡོངས་སུ་བརགས་པ་ན་མི་རིགས་པས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། མྲེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་འཐད་པའི་ཕོགས་སུ་
མི་འགྱུར་བས་དྲེའི་ཕིར་གཞན་མྲེད་པས་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། ཇི་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་
ཡོངས་སུ་བརགས་པ་ན་མྲེད་པ་དྲེས་ན་སྟྲེ་དྲེ་བཞིན་དུ་རོལ་བ་རྣམས་ཀིས་གཅིག་ིད་དང་སོགས་པས་གཞན་
ིད་དང་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་ཀུན་ཀང་རྣམ་པར་དཔད་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཕོགས་མ་
ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་ཡོངས་སུ་བརགས་ན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཕོགས་ཡོངས་སུ་
འཛིན་པ་ཐོངས་ཞིག གསུམ་པ་ལ། བུམ་པ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་དགག སྟོང་པས་ཟླ་བོ་འགྲུབ་པ་དགག་པ་
གིས་ཀི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཁོད་ཀིས་སྟོང་པ་ིད་ཀིས་གཅིག་ིད་ལ་སོགས་པའི་ཕོགས་མི་རིགས་པར་
བརོད་པ་ནི་མི་འཐད་དྲེ། གང་དུ་བུམ་པ་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་པ་དྲེར། དྲེ་སྟོང་པ་ིད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་
ཚིགས་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མངོན་སུམ་གི་གཏན་ཚིག་ཀི་དོན་གིས་བསལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྔར་བུམ་
པ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་བསལ་ཟིན་པའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་མངོན་སུམ་
ཡིན་པ་ཁོད་ཀིས་བསལ་གིས་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་མ་བསལ་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་བུམ་པ་མངོན་སུམ་ཡིན་
པས་སྟོང་པ་ིད་དུ་མི་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། འདི་ན་དྲེ་སྟོང་པ་ིད་རིགས་པར་སྨྲ་བ་ནི་གཞུང་ལུགས་གཞན་ལས་
བྱུང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལྲེན་པ་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། གཞན་གི་གཞུང་ལུགས་དྲེ་ིད་མི་རིགས་པར་བསྟན་པར་
འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་གཞུང་ལུགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་གང་དུ་རུང་ཞྲེ་ན། གཞན་དུ་ཡོད་ཅྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ། གང་
དུ་རོལ་བ་རྣམས་ལྟ་བ་མཚུངས་པ་ཡོད་པ་དྲེར་གིས་ཀས་ཀང་དོན་དྲེ་ཁས་བངས་པས་གཞུང་ལུགས་ཚད་མ་
ཁོ་ན་ཡིན་གི། རིགས་པ་སྨྲ་བ་ན་ནི་འཐད་པ་དང་བཅས་པའི་དོན་ཁོ་ན་ཡོངས་སུ་འཛིན་དགོས་སོ། །གིས་པ་
ནི། གལ་ཏྲེ་སྟོང་པ་ིད་སྨྲ་བ་ཁོད་ཀིས་སྟོང་པ་ིད་ཀི་དངོས་པོ་སྨྲས་ལ་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་སྟོང་
པའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་སྟོང་པ་ཞྲེས་
བྱ་བ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་ན་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ན། དྲེ་ནི་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་གལ་ཏྲེ་སྟོང་པ་ིད་མིན་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་ན་དྲེའི་གྲེན་པོ་སྟོང་པའང་ཡོད་པར་
འགྱུར་ན། ཐམས་ཅད་རྲེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྟོང་པ་མིན་པ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་དྲེའི་གྲེན་པོ་སྟོང་པ་ིད་
གང་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཅིག་ཤོས་དགག་བྱ་མྲེད་པར་ཇི་ལྟ་བུར་ན་དྲེ་འགོག་བྱྲེད་ཀི་གྲེན་པོ་འབྱུང་
བར་འགྱུར་ཏྲེ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཁི་སྲེའུའི་གྲེན་པོ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་
ནོ། །གིས་པ་མཐར་ལྷུང་ཕོགས་ལ་ཞྲེན་པ་དགག་པ་ལ། དགག་པ་དངོས། སོན་སྤོང་དགག་པ་གིས། དང་པོ་
ལ། ཕོགས་མྲེད་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་དགག །དངོས་པོ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག །གིས་མྲེད་ཀུན་ལ་
མཚུངས་པར་བསྟན་པ་དང་གསུམ་གི་དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྟོང་པ་ིད་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པས་སྟོང་པ་ིད་
ཕོགས་སུ་མི་འགྱུར་མོད། དྲེ་ལྟ་ནའང་ཕོགས་མྲེད་པ་ིད་ཕོགས་སུ་འགྱུར་ལ། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་ལྟོས་
པའི་ཕོགས་མྲེད་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་སུའང་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཕོགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་
ིད་དུ་གྱུར་ན་ཕོགས་མྲེད་པ་ིད་ཕོགས་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་ན། ཕོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། མི་
མཐུན་ཕོགས་མྲེད་པའི་ཕིར། མི་མཐུན་ཕོགས་མྲེད་པའང་རོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕོགས་བསལ་ཟིན་པས་
བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་ཕོགས་མྲེད་པ་ིད་ཕོགས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་ན། གང་ཞིག་དྲེ་ལ་ལྟོས་
པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར། དྲེའི་ཕིར་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་གང་ཡང་མྲེད་པས་ཕོགས་འཛིན་པ་ཐོང་
ཞིག གིས་པ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དྲེ། དྲེའི་ཁད་པར་དམིགས་པའི་ཕིར། འདི་ལྟར།
གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཡོད་མིན་ན། །མྲེ་ནི་ཚ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དྲེའི་ཕིར་དངོས་པོའ་ི ཁད་པར་དམིགས་པས་
དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཚ་བ་མྲེ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཚ་བ་མིན་པ་ཇི་ལྟར་བསྲྲེག །དྲེས་ན་བུད་
ཤིང་ཞྲེས་བྱ་བ། །ཡོད་མིན་དྲེས་ན་མྲེ་ཡོད་མིན། །ཞྲེས་ཚ་བའི་རང་བཞིན་གི་མྲེ་ཡང་ཡོད་མིན་ཞྲེས་གོང་ིད་
དུ་ནི་བཟློག་པར་བྱས་ཟིན་ཏོ། །དྲེའི་ཕིར་ཁད་པར་མྲེད་པས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་མྲེད་དོ། །གཞན་
ཡང་གལ་ཏྲེ་མྲེའི་དངོས་པོ་མཐོང་ནས་མྲེ་དངོས་པོ་མྲེད་པ་བཟློག་པར་འགྱུར་ན། རྲེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་
པའི་འཐད་པས་དངོས་པོའ་ི དངོས་པོ་མྲེད་པ་མཐོང་ནས་དངོས་པོའང་བཟློག་པར་ཅིས་མི་འགྱུར། དྲེ་ལྟར་ན།
ཡོད་དང་མྲེད་དང་ཡོད་མྲེད་དང་། །ཡོད་མྲེད་མིན་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཚུལ། །འདི་ནི་མཁས་པས་གཅིག་ིད་
སོགས། །དག་ལ་རག་ཏུ་སར་བར་བྱ། །ཞྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་པར་དཔད་ན་ཕོགས་ནི་བཞི་ཆར་ལ་ཡང་
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རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ྲེས་པ་སྤངས་པ་གང་ཞིག་མཐོང་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ཕོགས་བཞི་ཆར་སོན་མཐོང་བའི་ཕིར་ཕོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་
པ་མི་རིགས་སོ། །འདི་ལས་ཀང་ཕོགས་འཛིན་པ་མི་རིགས་ཏྲེ། རྡུལ་ལའང་ཆ་ཤས་ཡོད་མྲེད་ཅྲེས། །དཔད་པ་
དྲེར་ཡང་འཇུག་པ་ཡིན། །ཞྲེས་པའི་ཚུལ་འདིས་རྣམ་པར་དཔད་ན་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པའི་དངོས་པོ་རྡུལ་ཕན་ལ་ཡང་
བདྲེན་པར་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གང་དུ་མྲེད་པ་དྲེར་རྡུལ་ཕན་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞིང་སྲེ་སྟྲེ་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཁོ་
ནའོ། །སྣང་བ་མྲེད་པའི་སོད་ཡུལ་མངའ་བ་དངོས་པོའ་ི དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ི་
མའི་འོད་ཟྲེར་གིས་མ་རིག་པའི་མུན་པ་མཐུག་པོ་བསལ་ཏྲེ། མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ལ་དྲེ་དག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ལྟོས་ནས་མྲེད་པ་ིད་ཀང་མ་འབྲྲེལ་ཏྲེ། དངོས་པོ་འགའ་ཡང་མ་དམིགས་
པས་ཡོད་པ་ལྟར་མྲེད་པ་ིད་ཀང་མ་གཟིགས་པ་དྲེ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་འདུས་བྱས་དང་
འདུས་མ་བྱས་ཀུན་ལ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་གིས་སུ་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་རྲེ་ཞིག་དངོས་པོ་
རག་པ་རྒྱུ་རྲེན་གིས་འདུས་མ་བྱས་པ་ལ་ནི་ཡོད་པའམ་མྲེད་པར་རོག་པས་བརག་མི་ནུས་ཏྲེ། བརག་པ་འཇུག་
པའི་རྲེན་རག་པ་ིད་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་དང་རྲེན་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་འདུས་བྱས་ལ་ཡང་
རང་བཞིན་མྲེད་པས་ཡོད་པའམ་མྲེད་པར་བརག་པར་མི་ནུས་སོ། །རྣམ་པར་དཔད་བཞིན་པའི་དོན་འདུས་བྱས་
དང་འདུས་མ་བྱས་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོའང་ཡོད་པར་བཞག་མི་ནུས་པས་དོན་གང་ཞིག་ལ་བདྲེན་པར་
ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཡོད། འགའ་ལའང་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་རིགས་པས་ཐོབ་ལ་དང་ཞིང་གསལ་བའི་ལམ་འདི་རོལ་བ་དག་གིས་ཅི་སྟྲེ་ཁས་མི་ལྲེན།
རིགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོལ་བ་དག་གིས་རང་རང་གི་བོས་བརགས་པའི་གིས་སུ་སྨྲ་བ་དོར་ནས་གིས་
སུ་མྲེད་པའི་ཕོགས་འདི་སྨྲ་བར་རིགས་སོ། །ཅི་སྟྲེ་འཐད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་དོན་འདི་མི་འགྲུབ་པ་སྲིད་ན། འོ་ན་
གང་གིས་ཁོ་བོ་ཅག་ཡིད་ཆྲེས་པར་འགྱུར་བའི་འཐད་པ་དྲེ་བརོད་པར་གིས་ཤིག འོན་ཏྲེ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་
དོན་དང་འགལ་བའི་འཐད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་བརོད་པར་མི་ནུས་ན། དྲེའི་ཚེ་གལ་ཏྲེ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་བཤད་པའི་
འཐད་པ་ཁོ་ནས་ཁོད་ལའང་མཐའ་གིས་སྤངས་པའི་ཚུལ་དྲེ་རིགས་ན་ཅིའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སུ་མྲེད་པར་
སྨྲ་བ་ལ་རྩོད་པ་གཞན་བྱྲེད། གང་གི་ཕིར་འཇིག་རྲེན་དང་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་གིས་
སུ་མྲེད་པ་འདི་དབྱྲེར་མྲེད་པ་དྲེ་ིད་ཀི་ཕིར། ཕི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་དུ་ཐལ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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བར་འགྱུར་བས་རྒྱུ་རྲེན་ལས་མ་སྲེས་པའི་ཕིར་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཁོ་ན་རང་བཞིན་ཡིན་ལ་དྲེ་ཡང་ཐ་དད་དུ་རྣམ་
པར་དབྱྲེ་བ་མི་རིགས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་བུམ་པ་དང་འཁར་གཞོང་ལ་སོགས་པ་སྣོད་ཐ་དད་ཀང་གཟུགས་མྲེད་པ་
ཙམ་གི་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་རས་རྣམས་ཀུན་ལ་རང་བཞིན་གང་མཐོང་བ་སྲེ་བ་མྲེད་
པའི་ངོ་བོ་དྲེ་ནི་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ིད་ཀི་ཕིར། དངོས་པོ་གཅིག་གི་ལྟ་བོ་གང་། །དྲེ་
ནི་ཀུན་གི་ལྟ་བོར་བཤད། །གཅིག་གི་སྟོང་ིད་གང་ཡིན་པ། །དྲེ་ནི་ཀུན་གི་སྟོང་པ་ིད། །ཅྲེས་སྔར་བཤད་
དོ། །གིས་པ་སོན་སྤོང་དགག་པ་ནི། རོག་པ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་དག་གིས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་ཐོབ་
པའི་དོན་འདི་ཁས་བང་པར་བྱ་བའམ། ཡང་ན་བརལ་ཞིང་བརག་པས་ལན་གདབ་པར་བྱའོ། །ཅི་སྟྲེ་གང་ལ་ཅུང་
ཟད་ཅིག་སྲིད་པ་དྲེ་ལ་ལན་གདབ་པར་རིགས་ཀི། གང་གི་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་བརོད་པར་
བྱ་བ་དང་། ཚིག་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲེད་པས་ཇི་ལྟར་ལན་གདབ་པར་བྱ། དྲེའི་ཕིར་དྲེ་ལ་ལན་མ་
སྨྲས་པ་ིད་དོ་སྙམ་ན། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་མྲེད་པའི་ཕིར་གཞན་དབུ་མ་པའི་ཕོགས་ལ་ལན་བརོད་པར་
བྱ་བ་མིན་ན། ཁོད་ཀིས་འཐད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རང་ིད་ཀི་ཕོགས་དབུ་མ་པའི་སྟོང་པ་ིད་ཀི་གཏན་ཚིགས་
ཀིས་བཟློག་པ་ཅི་སྟྲེ་མི་སྒྲུབ། མ་གྲུབ་པ་ཁས་བངས་པ་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཡང་རང་ལུགས་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་རྲེད་པར་དཀའ་ལ། གཞན་ལུགས་སུན་འབྱིན་པར་བྱྲེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ས་ཞྲེས་
འཇིག་རྲེན་ན་བརོད་ཅིང་གགས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་སུན་འབྱིན་པར་བྱྲེད་པའི་གཏན་ཚིགས་རྲེད་ས་བ་དྲེ་ཁོད་ལ་
ཡང་ཡོད་པས་ཁོད་ཀིས་ཀང་གཞན་དབུ་མ་པའི་ཕོགས་ལ་སོན་བརོད་པ་ིད་དུ་ཅིའི་ཕིར་མི་ནུས། དྲེའི་ཕིར་
ཁོད་ཀིས་གཞན་གི་ཕོགས་ལ་སོན་བརོད་པར་མི་ནུས་པས་སུན་འབྱིན་པར་བྱྲེད་པའི་གཏན་ཚིགས་རྲེད་མི་
སའོ། གསུམ་པ་ཡོད་མྲེད་རིགས་པ་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ནི། ཅི་སྟྲེ་རིགས་པ་མྲེད་བཞིན་དུ་ཁོད་ཀིས་ཡོད་
ཅྲེས་བྱ་བའི་ཚིག་ཙམ་ཞིག་གིས་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་དུ་དངོས་པོ་ཡོད་པར་འགྱུར་ན། ཁོ་བོས་རང་བཞིན་མྲེད་
ཅྲེས་བྱ་བའི་ཚིག་ཙམ་ཞིག་གིས་རང་བཞིན་མྲེད་པར་ཡང་ནི་ཅིས་མི་འགྱུར། དྲེའི་ཕིར་ཡུ་བུ་ཅག་གིས་ཀ་
གིས་སུ་སྨྲ་བ་བསལ་ནས་གིས་སུ་མྲེད་པའི་གཞུང་བཙུགས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་དངོས་
པོ་མྲེད་ན་དྲེའི་ཚེ་མྲེད་པ་ལ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པའི་མིང་དུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། མོ་གཤམ་གི་བུ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པའི་མིང་མི་
རུང་བའི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། གང་གི་ཕིར་ཡོད་ཅིང་བདོག་གོ་ཞྲེས་མིང་བཏགས་པ་དྲེའི་ཕིར་དངོས་
144

རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པོ་རྣམས་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ན་དྲེ་ཡང་མི་རུང་སྟྲེ། གང་གི་ཕིར་ཡོད་དོ་ཞྲེས་མིང་ཞྲེས་བྱས་པ་དྲེའི་ཕིར་དངོས་
པོ་རྣམས་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། མིང་རྣམས་ནི་མིང་ཅན་གི་རང་གི་ངོ་བོའ་ི རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་
རྣམས་ཀི་སྔ་རོལ་དང་ཕིས་འདོད་པས་བྱྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྲེར་ན་མིག་ལྲེགས་པ་ལ་ཞར་བ་ཞྲེས་དང་། ཚེ་
ཐུང་བ་ལ་ཚེ་རིང་བ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན། གལ་ཏྲེ་སས་དོན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རྲེག་པར་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་
མི་འདོད་ཀི། འོན་ཀང་དོན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མ་རྲེག་པའི་སས་ཇི་ལྟར་བརོད་པའི་དོན་འཇིག་རྲེན་ན་གགས་པ་
རྣམས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ཅིང་། དྲེ་དག་གི་
རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མི་རྲེག་པའི་ས་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྲེན་པ་བརོད་པས་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན། དངོས་པོ་
གང་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་དྲེ་བདྲེན་པར་ཡོད་པ་དྲེ་ནི་དོན་དམ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་གི། འཇིག་རྲེན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མི་
འགྱུར་བ་ཁོ་ནའོ། །བཞི་པ་མྲེད་པ་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཁོད་ཀིས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་
མྲེད་པ་གིས་ཀ་བཀག་མོད། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དངོས་པོ་བསལ་པའི་ཕིར་ཁོད་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་མྲེད་པར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཀུན་བཀག་ནས་མྲེད་པའི་ཕིར་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་ཕོགས་ིད་དུ་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟ་
ཡིན་ན་དབུ་མ་པའི་ཕོགས་རྣམས་ཀུན་དངོས་པོ་མྲེད་པར་མི་རིགས་ཏྲེ་འདི་ལྟར། གང་གི་ཚེ་ཇི་སྐད་བཤད་
པའི་ཚུལ་གིས་དངོས་པོ་ིད་མི་སྲིད་པ་དྲེའི་ཚེ་དགག་བྱ་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་ཕིར། དྲེ་བཀག་པའི་དངོས་པོ་
མྲེད་པ་སྲིད་པ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་འཇིག་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དངོས་
པོ་མྲེད་པ་ཞྲེས་འཇིག་རྲེན་ན་བརོད་ལ། དྲེའི་ཚེ་ལྟོས་ས་དངོས་པོ་མྲེད་པར་ལྟོས་ཆོས་དངོས་མྲེད་གང་ལས་
འགྲུབ་པར་འགྱུར། དྲེའི་ཕིར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་རང་གི་ངོ་བོས་འགྲུབ་པ་མ་
ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་སྟོང་ིད་སྒྲུབ་པའི་དཔྲེ་རགས་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པར་དོན་འགའ་ཡང་གྲུབ་པ་མྲེད་
པས་ཁོད་ཀིས་གདོན་མི་ཟ་བར་སྟོང་ིད་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བསྟན་དགོས་ལ། སྟོང་ིད་གཏན་ཚིགས་
ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དྲེའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་གཞན་ཡང་ཡོད་པའི་
ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྟོང་ིད་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སྲེད་བྱྲེད་ཀི་རྒྱུའམ་འོན་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་ཅྲེས་སྨྲ། དང་པོ་
ལྟར་ན་སྟོང་པ་ིད་བྱས་པར་འགྱུར་བས་དྲེའི་ཕིར་སྒྱུ་མ་བསླུ་བར་འགྱུར་ན། སྟོང་པ་ིད་ནི་ཡྲེ་མཚུངས་པའི་ངོ་
བོ་ཡིན་པས་བསླུ་བའང་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ཕིར་སྲེད་བྱྲེད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟྲེ་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་བསམས་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ནས་སྟོང་ིད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་ཅྲེས་སྨྲ་ན། གཏན་ཚིགས་ནི་དམ་བཅའ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་བརོད་པ་ཡིན་ན།
གལ་ཏྲེ་དམ་བཅའ་ལས་གཏན་ཚིག་གཞན་ཡིན་ན་ཕོགས་ཀི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དམ་བཅའ་གོ་བྱྲེད་མ་ཡིན་
ནོ། །དམ་བཅའ་ལས་གཏན་ཚིགས་གཞན་མ་ཡིན་ན། དམ་བཅའི་རང་གི་ངོ་བོ་བཞིན་དུ་འདི་གཏན་ཚིགས་མ་
ཡིན་པས་དྲེས་ན་སྟོང་ིད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་གྲུབ་བོ།
གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་མྲེད་ཀང་གང་གི་ཕིར་སྟོང་པ་ིད་ཀི་དཔྲེ་ཡོད་པ་དྲེས་ན། དཔྲེ་དང་འད་བར་དངོས་པོ་
གཞན་ཡང་ཡོད་པས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེ་དྲེ་ཡང་རོག་ན་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་དང་
འབྲྲེལ་པ་ཞིག་གམ། འོན་ཏྲེ་མ་འབྲྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་རོག་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་ཀི་སུན་འབྱིན་པ་
ིད་ཀིས་བསལ་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་དང་མ་འབྲྲེལ་པའི་དཔྲེ་ཙམ་ལས་དོན་གྲུབ་པར་སྲེམས་ན།
དྲེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་རོག་གི་ནག་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀང་ནག་ཅྲེས་བརོད་ནུས་པར་འགྱུར་ན། འདི་ཡང་སྲིད་པ་
མ་ཡིན་པས་དཔྲེ་མི་རིགས་ཏྲེ། དགོས་པ་མྲེད་པས་ཕིར་རོ། །དྲུག་པ་སྟོང་ིད་བསྟན་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་
ནི། གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀང་མྲེད་ལ་དཔྲེ་ཡང་མྲེད་ཅིང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་མྲེད་ན། ཁོད་ཀི་བསྟན་
བཅོས་བྱྲེད་པའི་ཚོགས་འདི་དོན་གང་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཡིན་ཞྲེ་ན། བསྟན་བཅོས་འདིར་སྟོང་པ་ིད་ྲེ་བར་སྒྲུབ་
པ་ནི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ལྟ་བའི་ཕིར་ཡིན་ལ། དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཀང་རང་བཞིན་དང་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རང་བཞིན་
གིས་དངོས་པོ་བདྲེན་པར་ཡོད་ན། གོལ་བ་དོན་གྲེར་ལ་དྲེ་མཐོང་བ་མཛེས་ཀི་སྟོང་པ་ིད་མཐོང་བ་ལ་ཡོན་
ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཡོན་ཏན་མྲེད་པར་མ་ཟད་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་གི་
ཚེ་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལ་འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་ཞྲེན་ནས། དྲེའི་རྒྱུ་ཅན་གི་
ལས་དང་ོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་འཇུག་པ་དྲེའི་ཚེ་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་རྣམས་རང་
བཞིན་མྲེད་པར་གསལ་བར་བྱྲེད་པའི་བསྟན་བཅོས་འདིས་སོ་སྐུར་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་
ིད་སྟོན་ཅིང་། འཇིག་རྲེན་ཡང་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་རོགས་ནས་གཟུགས་བརན་དང་སྤྲུལ་པ་ལ་
སོགས་པ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་མི་ཞྲེན་པས་ན། མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་
ཟད་ནས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ངྲེས་པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིར་
བསྟན་བཅོས་འདིས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཙམ་ཞིག་སྟོན་གི་ཡང་འདིར་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་པར་
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འབྱུང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་སྟོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རིགས་པའི་རྣམ་པ་མང་པོ་འདིས་ཅི་ཞིག་འགོག་ཅྲེ་ན། ཡང་
དག་པ་མ་ཡིན་པར་སོ་འདོགས་པའི་རོག་པས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་མཐོང་བ་ལས་བྱིས་པ་
རྣམས་འཁོར་བར་འཆིང་བ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དྲེ་ནི་བསྟན་
བཅོས་འདི་རུ་རིགས་པའི་ཚོགས་དུ་མས་དགག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་རྲེན་
ཅིང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འདི་ནི་མདོར་བསྡུ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་གི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་
དཔོན་གིས་བསྟན་བཅོས་འདིས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །བདུན་པ་ཡོད་མྲེད་འཛིན་པར་འཁྲུལ་པ་བསྟན་པ་
ནི། རང་གི་སྲེ་པ་རྣམ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་རོགས་པས་རྣམ་
ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ཡོད་ལ། ཕི་རོལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་དོན་
དམ་པའང་མ་ཡིན་ལ་འཇིག་རྲེན་ཀུན་རོབ་ཀང་མ་ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་ཚེ་འཇིག་རྲེན་པའི་དངོས་པོ་བཤད་པར་
འདོད་པ་དྲེའི་ཚེ་འཇིག་རྲེན་གི་རོགས་པ་ཚད་མར་བྱས་ནས་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡང་ཁས་བང་བར་བྱ་ལ། གང་གི་
ཚེ་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་བཤད་པར་འདོད་པ་དྲེའི་ཚེ་འཕགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ལྟོས་ནས་
ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་གི་ཕིར་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེས་
ན་རྣམ་ཤྲེས་འདི་ཡོད་ཅིང་ཕི་རོལ་འདི་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་པ་ིད་དུ་མི་ནུས་ཏྲེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྲེམས་དང་སྲེམས་
བྱུང་ལྟར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕི་རོལ་ཡང་ཡོད་དྲེ། འཇིག་རྲེན་མཐའ་དག་ལ་གགས་པའི་ཕིར། དོན་དམ་པར་
བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དཔད་ན་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ཀང་མྲེད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། རིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རོ། །བརྒྱད་པ་ཕོགས་བྲལ་རིགས་པས་དགག་མི་ནུས་པར་བསྟན་པ་
ནི། དྲེ་ལྟར་རིགས་པའི་ཚོགས་དུ་མས་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་བསལ་བས་སྟོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སུན་འབྱིན་བརོད་
མ་ནུས་པ་ན། འདི་སྐད་ཅྲེས་ད་ལྟ་ཁོ་བོས་ཁོད་ལ་ལན་གདབ་མི་ནུས་མོད། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་དག་ཁོད་ལ་ལན་
འདྲེབས་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་
ན། གལ་ཏྲེ་ཕོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡོད་ན་དྲེ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བསྒྲུབས་པ་ལས་དུས་ཆྲེས་རིང་མོ་ཞིག་ན་
སུན་འབྱིན་ནུས་པ་སྲིད་ཀང་། གང་ལ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་དང་ཡོད་མྲེད་གིས་ཀ་ཡིན་ཞྲེས་པའི་ཕོགས་
གསུམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་ལ་ཡུན་ཆྲེས་རིང་མོ་ནའང་ཀན་ཀ་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ།
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ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་རི་མོ་འབྲི་བ་དང་། ལག་གིས་བཞུས་པས་གཟིར་པར་བྱྲེད་མི་ནུས་པ་བཞིན་
ནོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་ཞྲེས་
བྱ་བ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཅུ་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པའོ།། ༈ །།འཕགས་པའི་གཞུང་མཆོག་ལྲེགས་བཤད་རིན་ཆྲེན་
གཏྲེར། །གང་དག་མཐུ་ཡིས་གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་གསལ། །ཟླ་བ་ལྟར་གགས་ཟླ་བའི་མཚན་ཅན་དང་། །ི་མ་
ལྟར་གགས་ི་མའི་མིང་ཅན་རྒྱལ། །ཟབ་མོའ་ི བཅུད་འཛིན་གཞུང་བཟང་ཀུ་མུ་ཏ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ཟྲེར་
གིས་རྣམ་ཕྲེ་བ། །ཡང་དག་བཤད་པའི་སྲད་བུ་ལ་རྒྱུས་ཏྲེ། །སྐལ་བཟང་བོ་ཡི་མགུལ་རྒྱན་འདི་བྱས་
སོ། །འདིར་བཤད་དགྲེ་བ་རབ་དཀར་དི་མྲེད་དྲེས། །མཐར་འཛིན་ཚང་ཚིང་སྟུག་པོས་དཀྲིགས་གྱུར་
པའི། །སྲིད་པའི་འབྲོག་དགོན་འཁམས་པའི་འགོ་བ་རྣམས། །མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལམ་དུ་འཇུག་པར་ཤོག །ཇི་
སྲིད་ནམ་མཁའ་ཞིག་པ་མ་གྱུར་པར། །དྲེ་སྲིད་གཞུང་བཟང་འདི་ཡང་གནས་གྱུར་ཏྲེ། །སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་མ་
ལུས་སྲེལ་བ་དང་། །ཕན་བདྲེའི་འབྱོར་པ་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་བྱྲེད་ཤོག །སོབ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་འཕགས་པ་ལྷའི་
ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་དོན་ཙམ་
གསལ་བར་བྱྲེད་པ་འདི་ནི་ཟབ་མོ་ལ་མོས་ཤིང་བོ་ཞན་པའི་སྲེ་བོ་དག ལྲེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆྲེའི་
འབྱུང་གནས་གཞུང་མཆོག་འདི་ལ་བདྲེ་བག་ཏུ་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཆྲེད་དུ་དགྲེ་སོང་གཞོན་ནུ་བོ་གོས་ཀིས་
སར་བ་དགྲེ་ལྲེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །འདི་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །དགྲེ་བའི་རྩ་བ་གང་ཐོབ་པ། །དྲེས་ནི་སྲེ་
བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བདྲེ་གཤྲེགས་ཤྲེས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སན་གཅིག་པུ། །བདྲེ་བ་
ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསྟན་པ་རྲེད་དང་བཀུར་སྟི་དང་། །བཅས་ཏྲེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །བྱང་
ཕོགས་སོང་བའི་སོབ་པ་མཆོག་གྱུར་པ། །མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་གནས། །གངས་རྲེའི་ཁོད་
འདིར་བསྟན་པ་གསལ་མཛད་པ། །ས་ས་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །གངས་ཅན་བོད་ཀི་ལྟྲེ་བ་རོ་རྲེ་
གདན། །དཔལ་ལྡན་ས་སའི་ཆོས་སྲིད་རྒྱས་པ་དང་། །སྤྲུལ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་བྱོན་ནས། །ཀུན་
ཀང་ཕིན་ལས་ནམ་མཁའ་མམ་པར་ཤོག། །།ཤུ་བྷྷཾ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །།

148

རྲེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

