༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་དྷྱཱ་མ་ཀ་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་བྲྀཏྱི། བོད་སྐད་དུ། དབུ་མའྱི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ།
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་དག་སུ་རྣམས་དག་བརྲེན་བོ་མངའ་ས་ལ་
བཞུགས། །ཆོས་ཚུལ་ཟབ་མོ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྱི་ཕ་རོལ་གཟྱིགས། །ལྷག་པར་མོས་པ་ཡོངས་བསོམས་ཐུགས་
མངའ་ཆྲེ་རྣམས་ཀྱི། །བ་བཞུགས་དྲེ་དག་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདག་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པར་ཅྱི་ལ་ཡང་མ་རག་པར་ཆས་པ། དངོས་པོའ་ི རྣམ་པ་མ་བརགས་གཅྱིག་པུ་ན་དགའ་
བ་མ་ལུས་པ་གཟུགས་བརྙན་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུར། ཡང་དག་པར་ན་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རོགས་ན་ོན་མོངས་
པ་དང་། ཤྲེས་བྱའྱི་སྱིབ་པ་མཐའ་དག་སོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་རྱིགས་པ་དང་ལུང་གྱི ཆོས་ཐམས་ཅད་
རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རབ་ཏུ་འབད་དོ། །དྲེ་ལ་ལུང་དངོས་པོའ་ི སོབས་ཀྱིས་ཞུགས་
པའྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་བལ་བ་ནྱི་དད་པས་རྲེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་མྱི་
འགྱུར་བས་རྱིགས་པ་དྲེ་བརོད་པར་བྱའོ། །བདག་དང་གཞན་སྨྲས་དངོས་འདྱི་དག །ཡང་དག་ཏུ་ན་གཅྱིག་པ་
དང་། །དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །རང་བཞྱིན་མྲེད་དྲེ་གཟུགས་བརྙན་བཞྱིན། །རང་བཞྱིན་ཡོད་པར་
གྱུར་ན་ནྱི་གཅྱིག་པའམ་ཅྱིག་ཤོས་ལས་མྱི་འདའོ། །དྲེ་དག་ནྱི་ཕན་ཚུན་སངས་ཏྲེ་གནས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་
པས་ཕུང་པོ་གཞན་སྲེལ་བར་བྱྲེད་དོ། །རང་གྱི་སྲེ་པ་དང་། ཕྱྱི་རོལ་པ་དག་གྱི་སྨྲས་པའྱི་ཕུང་པོ་དང་། གཙོ་བོ་ལ་
སོགས་པ་དྲེ་དག་ཡང་དག་པར་ན་མྲེད་དྲེ། རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་གསལ་བར་ཤྲེས་སོ། །གཏན་ཚིགས་འདྱི་མ་
གྲུབ་བོ་སྙམ་དུ་མ་སྲེམས་ཤྱིག འབས་བུ་རྱིམ་ཅན་ྲེར་སོར་བས། །རག་རྣམས་གཅྱིག་པུའྱི་བདག་ྱིད་
མྱིན། །འབས་བུ་རྲེ་རྲེའྱི་ཐ་དད་ན། །དྲེ་དག་རག་ལས་མས་པར་འགྱུར། །རང་གྱི་སྲེ་པ་དང་། གཞན་གྱིས་ཁས་
བངས་པའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་དག་ནྱི་རག་པའམ་ཅྱིག་ཤོས་དང་། ཕུང་པོ་གྱིས་སུ་རྣམ་པར་གནས་གང་ན། དྲེ་ལ་དང་
པོ་ནྱི་འབས་བུ་རྱིམ་ཅན་དགའ་བ་དང་། གདུང་བ་ལ་སོགས་པ་སྲེད་པས་རྱིམ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། གཅྱིག་པུའྱི་
བདག་ྱིད་དུ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྱི་འབས་བུ་རྣམས་ཀང་ཅྱིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབས་
བུ་རྣམས་ནྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་ན་ཤོལ་གྱི། གང་གྱི་ཚེ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་གྱུར་པ་དྲེའྱི་ཚེ། དྲེ་དག་ལ་ཤོལ་
བ་སྱིད་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཤོལ་ན་ནྱི་དྲེ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་། ལོག་པའྱི་རྲེས་སུ་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར།
འདྱི་དག་དྲེའྱི་འབས་བུར་ག་ལ་འགྱུར། བྱྲེ་བག་ཏུ་བསྒྱུར་དུ་མྱི་རུང་བ་རྣམས་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་
པར་མྱི་འཐད་པར་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །གཞན་ཡང་འབས་བུ་བྱྲེད་པའྱི་དུས་ན་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན་དང་
འདུག་པའྱི་དངོས་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་དང་བལ་བའྱི་དུས་ན་ཡང་འདོད་ན་ནྱི་དྲེའྱི་རྲེས་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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སུ་འཇུག་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དྲེའྱི་ཚེ་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན་རྣམས་ཀང་མགུལ་ནས་བཏགས་པ་བཞྱིན་དུ་སོབས་
ཀྱིས་དྲངས་ནས་གནས་ཏྲེ། འབས་བུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་བཟོག་པ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདྱིས་ནྱི་གང་དག་
ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་དྲེ་ྱིད་ནུས་པའྱི་སར་བརོད་དྲེ། དྲེའྱི་རྱིམ་གྱིས་འབས་བུའྱི་རྱིམ་བྱས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དྲེ་
དག་ལ་ལན་བཏབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཅྱི་སྲེ་ྲེས་པ་འདྱིར་འགྱུར་དུ་འོང་ཞྲེས་ཏྲེ། འབས་བུ་རྱིམ་ཅན་རྣམས་ལ་དྲེ་
དག་གྱི་རང་བཞྱིན་གཞན་དང་གཞན་དུ་རྱིམ་ཅན་ྱིད་དོ་ཞྲེ་ན་ནྱི་དྲེ་དག་ལ་རག་པར་འདོད་པ་དོར་བར་བྱ་སྲེ།
འབས་བུ་སོ་སོ་བས་སྔ་མ་དང་ཕྱྱི་མའྱི་རང་བཞྱིན་འཇྱིག་པ་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རང་གྱི་སྲེ་པ་
གང་དག་བསོམས་པའྱི་སོབས་ཙམ་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཤྲེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་འདུས་བྱས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་
དང་མྱི་མཐུན་པ་རང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱིད་ཙམ་ལ་ཡང་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་འདུས་མ་བྱས་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ཤྲེས་པའྱི་
ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དོན་དམ་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ལུགས་ལྟར་ན་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པུ་ྱིད་དུ་
འགལ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འགལ་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར། བསོམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིས། །ཤྲེས་བྱ་འདུས་མ་བྱས་སྨྲ་
བའྱི། །ལུགས་ལའང་གཅྱིག་མྱིན་དྲེ་དག་ནྱི། །རྱིམ་ཅན་ཤྲེས་དང་འབྲེལ་ཕྱྱིར་རོ། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྱིམ་ཅན་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་དག་ཀང་ཅྱི་གཅྱིག་པུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་འགྱུར་རམ་ཞྲེ་ན་མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར། རྣམ་ཤྲེས་སྔ་མས་ཤྲེས་བྱ་བའྱི། །རང་བཞྱིན་རྲེས་སུ་འབང་ན་ནྱི། །ཤྲེས་པ་སྔ་མའང་ཕྱྱི་
མར་འགྱུར། །ཕྱྱི་མའང་དྲེ་བཞྱིན་སྔ་མར་འགྱུར། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྔ་མས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་
འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་ཕྱྱི་མའྱི་དུས་ནའང་ཡོད་ལ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ནྱི་མྲེད་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་
ཤྲེས་པ་ཕྱྱི་མས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ནྱི་སྔ་ན་ཡོད་ལ། ཤྲེས་པ་ཕྱྱི་མ་ནྱི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་མས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྱི་
སྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱྱི་མ་དང་སྔ་མས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་སྔོན་དང་ཕྱྱི་མའྱི་གནས་དག་ན་མྲེད་ན། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་
ནྱི། སྔོན་དང་ཕྱྱི་མའྱི་གནས་རྣམས་སུ། །དྲེ་ཡྱི་ངོ་བོ་མྱི་འབྱུང་ན། །འདུས་མ་བྱས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་བཞྱིན། །སྐད་ཅྱིག་
འབྱུང་བར་ཤྲེས་པར་བྱ། །བསམ་གཏན་གྱི་ཐུར་མས་བོ་གོས་ཀྱི་མྱིག་ཕྱྲེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བྱུང་
མ་ཐག་ཏུ་འཇྱིག་པ་རྒྱུན་དུ་འབབ་པ། ཡུལ་དྲེ་ལ་འཇུག་པ་གཞན་གྱི་དུས་ན་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལྟར་དྲེ་ཡང་
སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་ལ་འཇྱིག་པ་ལས་མྱི་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན། དྲེའྱི་མྱིང་དོན་དང་མཐུན་པ་ཡང་རྱིགས་
པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་བསན་པ། སྔ་མ་སྔ་མའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱི །མཐུ་ཡྱིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་ན། །འདུས་མ་བྱས་
སུ་འདྱི་མྱི་འགྱུར། །སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་བཞྱིན། །ཅྱི་སྲེ་སྐད་ཅྱིག་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་རྣམས་རང་དབང་དུ་
འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བར་ནྱི་མྱི་ནུས་ཏྲེ། སྐད་ཅྱིག་པ་རྣམས་འདྱི་དག་ཏུ། །རང་དབང་འབྱུང་བར་འདོད་
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ན་ནྱི། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། །རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པར་འགྱུར། །རྲེས་འགའ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་
དག་ཀང་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ྱིད་དུ་གསལ་བར་ཤྲེས་
པར་བྱའོ། །འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་བདག་གྱི་རོམས་ཏྲེ་སྨྲས་སུ་ཟད་ཀྱི། དོན་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་
བལ་བ་ལ་ནྱི་རོག་པ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའྱི་དོན་ཅྱི་ཡང་མྲེད་དྲེ། དོན་བྱ་བར་ནུས་པ་རྣམ་
པར་རག་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན། དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ལ། །དྲེ་འདོད་བརགས་པས་ཅྱི་
ཞྱིག་བྱ། །མ་ནྱིང་གཟུགས་བཟང་མྱི་བཟང་ཞྲེས། །འདོད་ལན་རྣམས་ཀྱིས་བརགས་ཅྱི་ཕན། །དྲེ་བས་ན་མཁས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལ་དངོས་པོའ་ི མཚན་ྱིད་ཅྲེས་སྨྲའོ། །དངོས་པོ་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ། གང་
ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་སོན་ཅྱིང་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་སོ་བཏགས་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་དགག་པར་
བྱྲེད་དྲེ། སྲེས་བུའྱི་དོན་ཞྲེས་བརོད་པ་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ནྱི་འདྱི་ྱིད་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ནྱི་སྒྲུབ་
པ་ཡང་མྲེད་འགག་པ་ཡང་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ནྱི་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱ་བ་ྱིད་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དངོས་
པོ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པར་མ་བསན་ཏོ་སྙམ་དུ་མ་སྲེམས་ཤྱིག ཐམས་ཅད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་
ས་ནྱི་བརོད་པར་འདོད་པའྱི་དོན་མ་ལུས་པ་ལ་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། བརོད་པར་འདོད་པ་ནྱི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྱི་
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་ངྲེས་སོ། །གཞན་ནྱི་རྱིམ་དང་
ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་དོན་བྱྲེད་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ཟག་སྐད་ཅྱིག་པའམ། སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་དུ་
མྲེད་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ྱིད་དྲེ། ནམ་མཁའྱི་མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ལྟར་བསྱིམ་མྱི་དགོས་པར་གྲུབ་
བོ། །གཞན་ཡང་། སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར། །གང་ཟག་བསན་དུ་མྱི་རུང་བས། །གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་རང་
བཞྱིན་དང་། །བལ་བར་གསལ་བར་རབ་ཏུ་ཤྲེས། །ཕ་རོལ་གྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན་ལ། གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་རྩ་བ་གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བལ་བ་ྱིད་ཚེགས་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་འགྲུབ་བོ། །སྐད་ཅྱིག་པར་
གྱུར་ན་ནྱི་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་རང་བཞྱིན་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རག་ཏུ་བསན་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་པུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་
རོ། །གྱི་ག་ལྟར་ཡང་བརོད་དུ་མྲེད་ན་ནྱི་ཚེགས་མྲེད་པར་གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་ྱིད་དུ་
གྲུབ་བོ། །གཞན་ཡང་གཞན་དག་གྱིས་གཞན་དུ་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཁྱབ་པ་དང་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕུང་པོ་གྱིས་སུ་
ཁས་བངས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཁྱབ་པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའོ། །མ་ཁྱབ་པ་ནྱི་རགས་པ་དང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་
སོ། །དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གཅྱིག་པུའྱི་རང་བཞྱིན་དང་འགལ་བར་བསན་པ། ཐ་དད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བས་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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ན། །ཁྱབ་རྣམས་གཅྱིག་པུར་ག་ལ་འགྱུར། །བསྱིབས་དང་མ་བསྱིབས་དངོས་སོགས་ཕྱྱིར། །རགས་པ་རྣམས་
ཀང་གཅྱིག་པུ་མྱིན། །ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་ཐ་དད་པའྱི་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲེལ་བ་དྲེ་དག་ཤྱིང་
གཅྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་ཡང་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེས་ན་དྲེ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་གཅྱིག་པུའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ཡང་དྲེ་དང་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་
རོ། །འོན་ཏྲེ་དྲེ་ཕྱོགས་ཐ་དད་ན་ནྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་ྱིད་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །རགས་
པར་འདོད་པ་ལུས་ལ་སོགས་པ་ཡང་བསྱིབས་པ་དང་། མ་བསྱིབས་པ་དང་། གཡོ་བ་དང་། མྱི་གཡོ་བ་དང་།
ཚོན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་དང་། མ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཚིག་པ་དང་མ་ཚིག་པ་ལ་སོགས་པ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་གནས་
པའྱི་རང་བཞྱིན་འཛིན་ན་གཅྱིག་པུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་པར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་བསྱིབས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་
ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཅྱི་ཡན་ལག་ཅན་འདྱི་དག་དྲེ་དག་དང་འདུ་བ་
མ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་དག་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་བདྲེན་དུ་གཞུག་ན་འོ་ན་བསྱིབས་པ་དང་། མ་བསྱིབས་པ་ཞྲེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་མྱི་མཐུན་པ་རྐང་པ་དང་ལུས་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོའ་ི གྱིས་སུ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱིག་
གྱི་སོད་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཀང་དྲེའྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཅྱི་ཡན་ལག་གཞན་དང་ལན་པ་ྱིད་དམ་དྲེ་
ྱིད་དོ། །གཞན་དུ་ན་རགས་པ་གཅྱིག་པུར་མྱི་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ནྱི་དྲེ་བས་ཀང་ཆྲེས་རགས་ཏྲེ། ཡན་ལག་ལྷག་
མ་རྣམས་དང་ལན་ན་ནྱི། དྲེ་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ཁོ་ནར་དམྱིགས་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་གང་ཐོག་མར་དྲེ་
རྩོམ་པའམ། རགས་པ་གདགས་པའྱི་རྒྱུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དོན་དམ་པ་གཅྱིག་པུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་
དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བར་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་འབྱར་བར་འགྱུར་ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་གཟྲེགས་ཟན་དག་ན་རྲེ། ཕྲད་དྲེ་
ཚོགས་ནས་དགོས་པ་རྩོམ་མོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ལྟ་བུའམ། ཡང་ན་ཕན་ཚུན་མཐུས་འཛིན་གྱིས་མ་འབྱར་བའྱི་རང་
བཞྱིན་པར་ཡོད་ཅྱིང་བསྐོར་བ་སྲེ། ཅྱི་ལྟར་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། ཐ་དད་ཕྱོགས་ནས་མང་པོ་དག །འགའ་ལ་ཀུན་ནས་
བསྐོར་ཙམ་དུ། །བརོད་པར་ཟད་ཀྱི་རྡུལ་དྲེ་ནྱི། །ཆ་ཤས་བཅས་པའྱི་བདག་ྱིད་མྱིན། །ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ལྟ་བུའམ།
ཡང་ན་མང་པོ་དག་པར་མྲེད་དྲེ། ཇྱི་ལྟར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་མྱི་རྲེག་ཀང་བར་མྲེད་པས་རྲེག་པར་འདུ་ཤྲེས་སོ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཡང་མྱི་རུང་སྲེ། རྣམ་པར་གཞག་པ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་བརགས་པ་ཙམ་ཁོ་ནའྱི་སྙྱིང་པོར་
ཟད་དོ། །བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབྱར་ན་ནྱི་རྫས་རྣམས་འདྲྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྡུལ་གྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་
པུ་གང་གྱིས་འབྱར་བ་དྲེ་ྱིད་གཞན་དང་ཡང་འབྱར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱིས་འབྱར་ན་ནྱི་ཆ་ཤས་
ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རང་བཞྱིན་གཞན་དང་གཞན་དག་གྱིས་རྡུལ་གཞན་དང་འབྱར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བར་ཡོད་པ་
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ཡང་བར་དག་ཏུ་སྣང་བ་དང་མུན་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕྲག་ནྱི་མུན་པ་དང་
སྣང་བའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་དག་དང་འབྱར་བར་འགྱུར་རོ། །བར་མྲེད་པའྱི་ཕྱོགས་ཀང་འབྱར་བའྱི་
ཕྱོགས་དང་ཐ་དད་པ་མྲེད་པ་ྱིད་དྲེ། བར་མྲེད་པ་ནྱི་ཕྲག་མྲེད་པའོ། །ཕྲད་པ་དང་འབྱར་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དོན་ཐ་
དད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་ར་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་པོ་ཆྲེ་བཏོད་ཟྱིན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་
རྣམ་པར་བརག་པར་བྱའོ། །འབྱར་བ་དང་ནྱི་བསྐོར་བའམ། །བར་མྲེད་རྣམ་པར་གནས་ཀང་རུང་། །དབུས་
གནས་རྡུལ་ཕྲན་རྡུལ་གཅྱིག་ལ། །བལྟས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པ། །རྡུལ་ཕྲན་གཞན་ལ་ལྟ་བ་ཡང་། །དྲེ་
ྱིད་གལ་ཏྲེ་ཡྱིན་བརོད་ན། །དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ས་ཆུ་སོགས། །ཇྱི་ལྟར་རྒྱས་འགྱུར་མ་ཡྱིན་ནམ། །ཕྱོགས་གསུམ་
ཆར་ཡང་ཕྱོགས་བཅུ་ན་རྣམ་པར་གནས་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་ན་གནས་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གང་ཡྱིན་
པ་དྲེ་ཤར་ཕྱོགས་ན་གནས་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་བལྟས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་གལ་ཏྲེ་ཕྱོགས་ལྷག་
མ་ན་རྣམ་པར་གནས་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ལ་བལྟས་པ་ཡང་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེའྱི་ཚེ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བལྟས་པ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཤར་ཕྱོགས་ན་གནས་པར་འདོད་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་ལྟ་བུའམ། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁང་པ་ལ་ཁང་པ་
གཅྱིག་བལྟས་པ་ལྟ་བུར་ཕྱོགས་ལྷག་མ་གཞན་ན་གནས་པ་རྣམས་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མྱི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བས་
ན་ཤར་དང་ནུབ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆ་ཅན་མྱི་གནས་པས་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་གནས་པར་མྱི་འགྱུར་
རོ། །ཅྱི་སྲེ་ྲེས་པ་འདྱིར་འགྱུར་དུ་འོང་ཞྲེས་ཏྲེ། རྡུལ་ཕྲན་གཞན་ལ་ལྟ་བའྱི་ངོས། །གལ་ཏྲེ་གཞན་དུ་འདོད་ན་
ནྱི། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན། རབ་ཏུ་ཕྲ་རྡུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ། །གཅྱིག་པུ་ཆ་ཤས་མྲེད་པར་འགྱུར། །ཕྱོགས་བཅུ་ན་རྣམ་
པར་གནས་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་གངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་ལན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ལྟར་གཅྱིག་པུ་རྣམ་པར་
གཞག་པ་སྨྲོས་ཤྱིག རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་ཐ་དད་དྲེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དྲེ་དག་ཀང་
དྲེ་སྙྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་དག་ཀང་དྲེ་ལྟར། རྡུལ་ཕྲན་རང་བཞྱིན་མྲེད་གྲུབ་པ། །དྲེ་ཕྱྱིར་དམྱིགས་
དང་རྫས་ལ་སོགས། །བདག་དང་གཞན་སྨྲས་མང་པོ་དག །རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་མངོན་པ་ཡྱིན། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་
རྣམས་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་ངྲེས་ན་རང་གྱི་སྲེ་པ་དག་མྱིག་དང་གཟུགས་དང་དྲེའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཁོ་
ན་ྱིད་དུ་འདོད་པ་དང་། གཟྲེགས་ཟན་པ་ལ་སོགས་པས་སྨྲས་པའྱི་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་བསྱིམ་མྱི་
དགོས་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པར་ངྲེས་སོ། །ཅྱི་འདྱི་རྒྱལ་པོའ་ི བཀའ་འམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་རང་
བཞྱིན་དྲེས་བརྩམས་དང་། །དྲེ་ཡྱི་ཡོན་ཏན་དྲེ་ལས་བདག །དྲེ་ཡྱི་སྱི་དང་ཁྱད་པར་ཡང་། །དྲེ་དག་དྲེ་དང་ལན་པ་
ཅན། །རང་གྱི་སྲེ་པ་དག་ནྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་བཅུ་པོ་དྲེ་དག་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་པར་བརོད་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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དྲེ། དྲེ་དག་དྲེ་མྲེད་ན་མྱི་རུང་ངོ་། །འདྱི་ལྟར་མྱིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ལ་བརྲེན་ནས་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་དང་དམྱིགས་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཁམས་ལྔ་ཡང་དྲེ་མྲེད་ན་ཅྱི་
ལ་བརྲེན་ཏྲེ་སྲེ་བར་འགྱུར། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཁམས་ལྔ་མྲེད་ན་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྲེན་དྲེས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་
པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་མྱི་འཐད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་དོ། །དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་གྱི་ཚོགས་
མ་གྲུབ་ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་འདས་མ་ཐག་པའྱི་ཡྱིད་ཀང་ཡང་དག་པར་རྣམ་པར་གཞག་པར་མྱི་རྱིགས་
སོ། །དྲེ་ལྟར་སྲེམས་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་གྱུར་ན་དྲེ་དང་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བ་གཅྱིག་པ་དང་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་
དང་སྲེམས་པ་ལ་སོགས་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་བདྲེ་བག་ཏུ་ཤྲེས་སོ། །ལན་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་དཔའ་བ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་བརྒྱར་དུམ་བུ་དུམ་བུར་
བཤྱིག་ཟྱིན་པས་ཤྱི་ཟྱིན་པ་དྲེ་དག་ལ་བསྣན་མྱི་དགོས་སོ། །ཡང་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་དང་དངོས་
སུའམ་བརྒྱུད་པས་འབྲེལ་བ་ཅན་དྲེ་དག་ཀང་དྲེ་མྲེད་པས་གཟོད་མ་ནས་མ་སྲེས་པ་ྱིད་དོ། །རྣམ་པར་རྱིག་
བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པས་གྲུབ་པར་བརོད་པ་དྲེ་ཡང་དྲེ་དག་མྲེད་ན་མྲེད་པ་ྱིད་
དོ། །ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་འདུས་མ་བྱས་མཐའ་དག་ཀང་སྔར་བསན་ཟྱིན་ཏྲེ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་
ནྱི་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་གསལ་ལོ། །རྡུལ་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དྲེ་དག་
གྱིས་དངོས་དང་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་དྲེ་བརྩམས་པར་འདོད་པ་དྲེ་དག་ཀང་དྲེ་མྲེད་ན་མྲེད་
དོ། །གཟུགས་དང་རོ་དང་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་དྲེ་དག་ྱིད་ཀྱི་
ཡྱིན་ནོ། །འདྲེགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀང་དྲེའྱི་ལས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཁོ་ནའོ། །སྱི་དང་སྱིའྱི་
ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཡང་ཡོད་པ་དང་། ས་ལ་སོགས་པ་ཕལ་ཆྲེར་བརྲེན་པ་དང་ྲེ་བར་བརྲེན་པ་དང་བཅས་
པ་དྲེ་དག་ྱིད་ཀྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཀང་དྲེ་དག་འདུ་བ་ཅན་དུ་འདོད་དོ། །དྲེ་བས་ན་འབྲེལ་པ་ཅན་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
འདུ་བ་ཡང་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ཁོ་ནའོ། །རག་པའྱི་དངོས་པོ་ནམ་མཁའ་དང་། དུས་དང་། ཕྱོགས་དང་། བདག་
དང་། ཕྲ་རབ་དག་ཀང་བསལ་ཏྲེ། རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་སྔར་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དཔྱད་པའྱི་
ཞར་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཕུང་པོ་མཚུངས་པར་ལན་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་བསན་ཏོ། །ད་
ནྱི་རང་གྱི་སྲེ་པ་དང་གཞན་གྱིས་གྱིས་དང་གྱིས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་དུ་བརོད་པ་དངོས་སུ་བསན་པར་
བྱའོ། །དྲེ་ལ་གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་ནྱི་གང་དག་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གྱིས་ཡང་དག་པར་ཡོད་པར་འདོད་ལ། རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཤྲེལ་སོང་དག་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་མྱི་འཛིན་པར་བརོད་པ་སྲེ། དྲེ་དག་གྱི་དཔྱད་པར་བྱ་བ།
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རྣམ་ཤྲེས་བྲེམས་པོའ་ི རང་བཞྱིན་ལས། །བཟོག་པ་རབ་ཏུ་སྲེ་བ་སྲེ། །བྲེམས་མྱིན་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་ལ། །དྲེ་
འདྱིའྱི་བདག་ྱིད་ཤྲེས་པ་ཡྱིན། །དྲེ་ལ་རྲེ་ཞྱིག་གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་རྣམ་པ་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱོགས་ནྱི།
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་དང་མ་ཕྲད་པ། བདག་ཙམ་རྱིག་པ་ཙམ་ལ་གཞོལ་བ་ཁོ་ནར་ཟད་པས། བདག་
དང་ཐ་དད་པའྱི་དོན་མོང་བའྱི་བདག་ྱིད་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །འདྱི་རང་རྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི་
རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་བའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཤྱིང་ར་ལ་སོགས་པ་ལ་རྱིག་པ་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་
ལས་བཟོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་རྱིག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་
བྱྲེད་པ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་ཏྲེ། རྱིག་པ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་འདྱི་ནྱི་རང་རྱིག་པ་ཞྲེས་བྱ་བར་
བརོད་དོ། །གཅྱིག་པ་ཆ་མྲེད་རང་བཞྱིན་ལ། །གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་འཐད་ཕྱྱིར། །དྲེ་ཡྱི་རང་གྱི་རྱིག་པ་
ནྱི། །བྱ་དང་བྱྲེད་པའྱི་དངོས་པོར་མྱིན། །ཇྱི་སྐད་དུ་ཡུལ་རང་གྱི་རྣམ་པ་འཇོག་ནུས་པ་ནྱི་རྒྱུ་ྱིད་དྲེ་རྱིག་པར་བྱ་
བ་ྱིད་ཡྱིན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོར་བཞག་པ་ནྱི་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ྱིད་དྲེ་རྱིག་པ་པོ་ྱིད་དོ་
ཞྲེས་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཚུལ་ལས་བརོད་པ་ལྟ་བུར་རང་རྱིག་པ་ལ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་
པར་མྱི་འཐད་དྲེ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆ་མྲེད་པའྱི་བདག་ྱིད་ལས་བསྲེད་པར་བྱ་བ་དང་། སྲེད་པ་པོ་དང་། བསྲེད་
པའྱི་བྱ་བའྱི་ཚུལ་དུའམ། རྱིག་པར་བྱ་བ་དང་རྱིག་པ་པོ་དང་། རྱིག་པའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་སྲེ་བའྱི་སྔ་ལོགས་ན་ནྱི་མྲེད་པས་ནུས་པ་མྲེད་ལ། ནུས་པའྱི་དུས་ན་ནྱི་སྲེད་པ་
པོར་འདོད་པའྱི་ངོ་བོ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་དང་ཐ་མྱི་དད་པ་བསྲེད་པར་བྱ་བར་འདོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཡང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་སྲེ།
བདག་ྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ནྱི་འགལ་ལོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རང་གསལ་བའྱི་
བདག་ྱིད་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་རང་རྱིག་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱི། །རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་
བདག་ཤྲེས་རུང་། །དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་གཞན་དག་ལ། །དྲེ་ཡྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་པར་འགྱུར། །དཔྲེར་ན་བདག་ྱིད་
གསལ་བའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་ངོ་བོ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་གསལ་བར་འདོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་ཡང་མོང་བའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རང་རྱིག་པར་འདོད་དོ། །ཅྱི་སྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཡུལ་སོ་སོར་
རྣམ་པར་རྱིག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས་དྲེ་ནྱི་དོན་ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀང་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་རང་
གྱི་ངོ་བོ་བཞྱིན་དུ་དོན་ཀང་མོང་བར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་མྱི་རུང་སྲེ། དྲེ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་གཞན་ལ་མྲེད། །གང་
གྱིས་དྲེ་ཤྲེས་གཞན་ཡང་ཤྲེས། །ཤྲེས་དང་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན། །ཐ་དད་པར་ནྱི་འདོད་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོངས་སུ་
གཅོད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་ངོ་བོ་དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ། བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེ་བ་ྱིད་ལ་སོགས་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དྲེ་འདྲ་བ་དྲེ་གཞན་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད། འབྲེལ་པ་གང་གྱིས་ན། འདྱིའྱི་འདྱི་ཞྲེས་བསྙད་པ་མོང་བར་
འགྱུར། དྲེ་ལས་བྱུང་བ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དོན་མོང་བར་མྱི་འགྲུབ་སྲེ། མྱིག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་ཡང་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འགྱུར་ལ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་དྲེའྱི་
བདག་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི། དྲེ་ལྟ་བས་ན་དྲེའྱི་ཚེ་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་མོང་བའྱི་ངོ་
བོར་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤྲེས་པ་རྱིག་པས་དོན་རྱིག་པར་ཡང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་མངོན་
པར་ཞྲེན་པའྱི་དུག་གྱིས་མ་རུངས་པར་བྱས་པའྱི་བསམ་པ་ཅན་གྱི་ལུགས་ལ་ནྱི་དྲེ་མྱི་སྱིད་དོ། །དོན་དང་ཤྲེས་
པ་གྱིས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་རྣམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་པ་ཡང་རྱིག་པ་མྲེད་པར་འདོད་པ་དྲེའྱི་ལྟར་ན་གྱི་ག་
ལ་རྱིག་པ་མྲེད་དྲེ་དོན་དང་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྲུབ་པར་བསྙད་དུ་མྲེད་དོ། །ཤྲེས་པ་ནྱི་གསལ་བ་ཡྱིན་ན་
གསལ་བ་ནྱི་གསལ་བར་མ་གྱུར་ཏྲེ། གསལ་བ་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གཞན་གྱི་དངོས་སུམ་དུ་འདོད་
པའྱི་དོན་བཞྱིན་དུ་འདོད་པའྱི་དོན་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་འགྱུར་ལ་རབ་ཏུ་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་རྣམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱོགས་འདྱི་ནྱི་ཤྲེས་པ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱོགས་ཤྱིན་ཏུ་འབྲེལ་
པ་མྲེད་པས་ཀང་ཆྲེས་དམན་པར་བསན་པ། ཤྲེས་པ་རྣམ་བཅས་ཕྱོགས་ལ་ནྱི། །དངོས་སུ་དྲེ་གྱིས་ཐ་དད་
ཀང་། །དྲེ་དང་གཟུགས་བརྙན་འདྲ་བས་ན། །གདགས་པ་ཙམ་གྱི་ཚོར་བར་རུང་། །དྲེས་གཞག་པ་ཤྲེས་པའྱི་
བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་བརྙན་རྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་དོན་ཤྲེས་པའོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ན་དོན་གྱི་
འབས་བུ་གཟུགས་བརྙན་མོང་བ་ལ་དོན་ཀང་མོང་ངོ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །དོན་གྱི་རྣམ་པས་བསྒྱུར་ལན་
པའྱི། །རྣམ་ཤྲེས་སུ་ཞྱིག་མྱི་འདོད་པ། །དྲེ་ལ་ཕྱྱི་རོལ་རྱིག་པ་ཡྱི། །རྣམ་པ་འདྱི་ཡང་ཡོད་མ་ཡྱིན། །རྱིག་པ་མྲེད་
པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་རྱིག་པའྱི་དོན་གྱི་དངོས་པོ་ནྱི་དོན་ལས་རྱིང་དུ་གྱུར་པ་ྱིད་དོ། །འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་
གཟུགས་བརྙན་ཡང་ཁས་མྱི་ལྲེན་པས་གདགས་པ་ཡང་མྱི་སྱིད་དོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ཤྲེས་པ་རྣམ་པ་དང་བཅས་
པ་ྱིད་དུ་ནྱི་རུང་ངོ་། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། །འདྱི་ལ་ཡང་། ཤྲེས་གཅྱིག་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པས། །རྣམ་པ་མང་
པོར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། །དྲེ་ཕྱྱིར་དྲེ་ཡྱི་མཐུ་ཡྱིས་ནྱི། །དོན་ཤྲེས་འགྱུར་པར་གཞག་པ་མྲེད། །རྱི་མོ་རང་པ་ལ་སོགས་
པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་ནྱི་སྔོན་པོ་དང་། སྲེར་པོ་ལ་སོགས་པ་སོད་ཡུལ་གྱི་བྱྲེ་བག་ཇྱི་སྙྲེད་པ་
དྲེ་སྙྲེད་ཀྱི་གངས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་གྱི་རྣམ་པ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཤྲེས་པ་དྲེ་དང་མཐུན་པར་
མྱི་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པ་དྲེ་དག་གྱི་སྣ་ཚོགས་པ་འདྱི་ནྱི་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་པ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུས་དྲེ་ལ་འདྱི་ནྱི་སྔོན་
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པོའ །ོ །འདྱི་ནྱི་སྲེར་པོའ ་ོ ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དོན་སྣ་ཚོགས་རྱིག་པའྱི་རྒྱུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་རྣམ་པར་
གཞག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྱི་སྲེ་ཡང་གསལ་བར་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པར་ངྲེས་
པར་ཁས་བང་དུ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་། རྣམ་པ་རྣམས་དང་མ་བལ་བས། །རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་
རོ། །དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གྱིས་ལ། །གཅྱིག་ཅྲེས་ཇྱི་སྐད་བརོད་པར་བྱ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ཐ་
དད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལུས་ཡྱིན་ན་ནྱི། རྣམ་པ་དྲེ་དག་གྱི་བྱྲེ་བག་བཞྱིན་དུ་དུ་མར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་ནྱི་གཅྱིག་པུ་ཁོ་ནའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པ་ནྱི་དུ་མ་ཡྱིན་ན་དྲེའྱི་ཚེ་འགལ་བའྱི་ཆོས་སུ་གནས་
པས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གྱིས་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ནྱི་འགལ་ལོ། །འདྱི་ལྟར་འདོད་དྲེ། དཀར་པོ་དག་ལ་སོགས་
པ་ལ། །ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་རྱིམ་འབྱུང་སྲེ། །མགོགས་པར་འབྱུང་ཕྱྱིར་བླུན་པོ་དག །ཅྱིག་ཅར་སྙམ་དུ་ཤྲེས་པ་ནྱི། །མྲེ་
ཏོག་ཨུཏྤ་ལའྱི་འདབ་མ་བརྒྱ་འབྱིགས་པ་བཞྱིན་དུ། ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྱིམ་གྱིས་དངོས་པོ་ལ་ཡང་ཅྱིག་
ཅའོ་སྙམ་དུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་འཛེར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་མགལ་མྲེའྱི་འཁོར་ལོ་མཐོང་བ་བཞྱིན་ཏྲེ། མཐོང་བ་དྲེ་ནྱི་མྱུར་དུ་
བསྐོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན། ལྕུག་མའྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་བོ། །རབ་ཏུ་མགོགས་པར་
འབྱུང་ཡྱིན་ན། །དྲེ་ཕྱྱིར་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་བ་ཡྱི། །འདྱིར་ཡང་ཅྱི་ཕྱྱིར་འབྱུང་མྱི་འགྱུར། །ལྕུག་མ་དང་། ཏ་ལ་དང་།
མཚོ་དང་། རོ་བོ་བ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྱི་གྲེའྱི་འབྲུའྱི་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་བོ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་མགོགས་
པར་འབྱུང་དུ་འདྲ་སྲེ། དྲེ་བས་ན་མགོགས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྱི་མོ་བརང་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ཅྱིག་ཅར་དུ་
ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་ཤྲེས། རྒྱུ་འདྲ་བའྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཐ་དད་པར་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རོག་པ་འབའ་ཞྱིག་ལའང་། །རྱིམ་དུ་ཤྲེས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །རྱིང་དུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་པས། །བོ་
རྣམས་ཀུན་ཀང་མགོགས་འབྱུང་འདྲ། །སྲེམས་པ་དང་དཔྱོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་ན་འབྱུང་བ་ཅན་རྱིགས་མྱི་
འདྲ་བ་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་དང་མ་འདྲྲེས་པ་བར་ཆད་མྲེད་པ་འབྱུང་བ་ཡང་གསལ་བར་མགོགས་པར་
འབྱུང་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཅྱིག་ཅར་དུ་མྱི་ཤྲེས། གཅྱིག་ཏུ་ན་འདྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱུར་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་
ལྲེན་དུ་མྱི་རུང་སྲེ། ཕ་རོལ་གྱི་ལུགས་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་མྱུར་དུ་འཇྱིག་པ་དང་ལན་པའྱི་བོ་རྣམས་ནྱི་གང་ཡང་
ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་ཕྱྱིར་ཡུལ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །རྱིམ་གྱིས་འཛིན་པར་མྱི་
འགྱུར་གྱི། །རྣམ་པ་དག་ནྱི་ཐ་དད་ལྟར། །ཅྱིག་ཅར་འཛིན་པར་སྣང་བར་འགྱུར། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་མགོགས་པར་བྱྲེ་
བག་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དོན་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ལ་རྣམ་པའྱི་བྱྲེ་བག་བཞྱིན་དུ་རྱིམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་
བཟོག་པར་དཀའོ། །རྒྱུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདྲ་བའྱི་འབས་བུ་མྱི་འདྲ་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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འགྱུར་བར་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །མགལ་མྲེའྱི་འཁོར་ལོ་མཐོང་བའྱི་དཔྲེ་ཡང་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར།
མགལ་མྲེ་ལ་ཡང་ཅྱིག་ཅར་དུ། །འཁོར་ལོར་སྣང་བའྱི་འཁྲུལ་པ་འབྱུང་། །གསལ་བར་རབ་ཏུ་སྣང་བའྱི་
ཕྱྱིར། །མཐོང་བས་མཚམས་སོར་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་གསལ་བར་སྣང་བ་དང་མཚམས་སོར་བ་འགལ་ལམ།
འགལ་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་མཚམས་རྣམས་སོར་བ་ནྱི། །དྲན་པས་བྱྲེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། །མཐོང་བས་མ་ཡྱིན་འདས་པ་
ཡྱི། །ཡུལ་ལ་འཛིན་པ་མྱིན་ཕྱྱིར་རོ། །དྲན་པ་ནྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ྱིད་མཚམས་སོར་ཏྲེ། མ་ཟྱིན་པ་ལ་ནྱི་
མཚམས་སོར་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ཅྱིར་འགྱུར་སྨྲས་པ། དྲེ་ཡྱི་ཡུལ་དུ་གང་འགྱུར་བ། །དྲེ་ནྱི་ཞྱིག་
པས་གསལ་མ་ཡྱིན། །དྲེ་ཕྱྱིར་འཁོར་ལོར་སྣང་བ་འདྱི། །གསལ་བ་མ་ཡྱིན་འགྱུར་བའྱི་རྱིགས། །དྲན་པ་ནྱི་
མདུན་ན་འདུག་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་
མགལ་མྲེའྱི་འཁོར་ལོ་མཐོང་བ་ཡང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བའྱི་རྱིགས་ན། མགལ་མྲེ་ལ་ནྱི་འཁོར་ལོར་གསལ་བར་
སྣང་བ་འདྱི་ཡང་སྣང་ངོ་། །ཨུཏྤ་ལའྱི་འདབ་མ་བརྒྱ་ཅྱིག་ཅར་ཕྱིགས་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་གསལ་
བར་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིག་ཅར་དུ་ཕྱིགས་སོ་སྙམ་པ་ལ་ནྱི་ཚད་མའྱི་གནོད་པ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་ལ་ཅྱིག་
ཅར་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་གནས་པར་རྱིགས་ཏྲེ། ཞྱིབ་པ་རྩྲེ་གཅྱིག་པ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་དང་ལན་པ་དག་ནྱི་དྲེ་ལ་
རྱིམ་དུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་དོ། །མང་པོ་དག་བྱྲེད་པ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་གྱིས་འབྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་
འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཟངས་ཀྱི་གྲེགས་མ་ལ་སོགས་ལྟ་བུ་སྲེ། ཨུཏྤ་ལའྱི་འདབ་མ་མང་པོའ་ི འབྱིགས་པ་འདྱི་ཡང་
མྱིའྱི་བྱྲེད་པ་གཅྱིག་གྱིས་བྱས་པས་རྲེས་སུ་དཔོག་གོ །གང་དག་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀང་རྣམ་
པའྱི་གངས་བཞྱིན་དུ་རྱི་མོའ་ི གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མང་དུ་འབྱུང་སྲེ། གཟུགས་དང་ས་ལ་སོགས་
པའྱི་ཤྲེས་པ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་བཞྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་པ་དྲེ་དག་གྱི་ལུགས་བསན་པར་བྱའོ། །རྱི་མོའ་ི གཞྱི་
རྣམས་མཐོང་བའྱི་ཚེ། །དྲེ་ལ་དྲེ་བཞྱིན་སྲེམས་མང་པོ། །ཅྱི་སྲེ་ཅྱིག་ཅའྱི་ཚུལ་གྱིས་སུ། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་
འདོད་ན་གོ །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་དཀར་ལ་སོགས། །རྣམ་པ་སྣ་གཅྱིག་ཤྲེས་པ་ཡང་། །ཐོག་མ་དབུས་
མཐའ་ཐ་དད་པས། །དམྱིགས་པ་སྣ་ཚོགས་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཇྱི་ལྟར་སྔོན་པོ་དང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་
མང་པོ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཅྱིག་པུར་འདོད་པ་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཚུ་རོལ་དང་། ཕ་རོལ་དང་དཔུང་གྱི་
ཆའྱི་ངོ་བོའ་ི རྣམ་པ་མང་པོ་ྱིད་དྲེ། དྲེ་ལ་ཡང་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་དུ་མ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དུ་མར་འདོད་
དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གཅྱིག་པུར་གྱུར་པ་གང་ཡྱིན། གང་ཡན་ལག་མྲེད་པའྱི་རྡུལ་གྱི་ཡུལ་འཛིན་པ་སྲེ། ཡུལ་དྲེའྱི་ཡན་
ལག་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི། ཤྱིན་ཏུ་ཞྱིབ་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མྱི་ནུས་སོ། །ལྟ་
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བ་དྲེ་ཡང་མོང་བར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་པ། རྡུལ་ཕྲན་བདག་ྱིད་དཀར་ལ་སོགས། །གཅྱིག་པུའྱི་བདག་
ྱིད་ཆ་མྲེད་པ། །ཤྲེས་པ་གང་ལའང་སྣང་གྱུར་པར། །བདག་གྱིས་རབ་ཏུ་ཚོར་བ་མྲེད། །བདག་གྱིས་རབ་ཏུ་
སྲེམས་བཏུད་ཀང་། །ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོང་པའྱི་རྡུལ་མ་མཐོང་སྲེ། མ་མཐོང་བཞྱིན་དུ་དྲེ་ཁས་བངས་
ཤྱིང་བདག་ལ་ཇྱི་ལྟར་བསླུ། རོག་པ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོད་པར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།
དྲེ་ནྱི་དྲེ་མྲེད་པས་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་བཅོས་མ་དང་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱི་མ་ལྲེབ་ཁྲ་བོ་ལ་
སོགས་ཇྱི་ལྟར་གཅྱིག་པུའྱི་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་
གཅྱིག་པུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གདགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འཐད་པ་མྲེད་དོ། །འོ་ན་སྣ་ཚོགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་གཅྱིག་པུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་མྱི་རུང་སྲེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལྟ་བ་
རྣམས་ལ་ཡང་། དྲེ་ལ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བས་ཡུལ་དུ་མ་ཡོད་དྲེ་འདྱི་ལྟར་རྲེ་ཞྱིག་རང་གྱི་སྲེ་པའྱི་ལུགས་ལས།
རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་ཡྱི་ཁམས་རྣམས་ནྱི། །བསགས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན། །སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་དམྱིགས་
པ་ནྱི། །དྲུག་པར་གཞག་པར་བྱས་པ་ཡྱིན། །དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་བརྲེན་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཁམས་ལྔའྱི་
ཡུལ་ནྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དུ་མ་འདུས་པ་ཡྱིན་པས། རྣམ་པ་དྲེ་སྙྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྣ་ཚོགས་ྱིད་ལས་
མྱི་འདའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་དྲེ་དང་དོན་མཐུན་ཏྲེ། དྲེ་དང་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བ་གཅྱིག་པའོ། །ཆོས་
ཀྱི་ཁམས་རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀང་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་
ཕུང་པོ་གསུམ་ཙམ་གྱི་བདག་ྱིད་དྲེ། དྲེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་
འབའ་ཞྱིག་ལ་མྱི་འཛིན་གྱི། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོགས་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ། དྲེའྱི་གངས་སྙྲེད་ཀྱི་རྣམ་
པ་དང་ལན་པའྱི་ཕྱྱིར་སྣ་ཚོགས་ྱིད་ལས་མྱི་འདའོ། །གང་དག་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའྱི་གསུང་རབ་ལྲེགས་པར་
གསུངས་པ་འདྱི་ལས་ཕྱྱི་རོལ་དུ་གནས་པ་གཟྲེགས་ཟན་དང་སྲེར་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ལུགས་ལ་འཆྲེལ་ལ།
འབས་བུའྱི་རྫས་ལ་སོགས་པ་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཡུམ་ཤྲེས་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ལུགས་ལྟར་ན། དོན་གཅྱིག་པུ་
དྲེའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་པུའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འགལ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། མྱི་རུང་སྲེ་འདྱི་ལྟར། ཕྱྱི་གཞུང་རྣམས་
ལའང་རྣམ་ཤྲེས་ནྱི། །གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བར་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། །ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་ལན་པ་ཡྱིས། །རྫས་ལ་སོགས་པ་
དམྱིགས་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་དག་ནྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་། བསོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་རྣམས་
དང་། ལག་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་། སྱི་ལ་སོགས་པ་དང་ལན་པའྱི་ལུས་ལ་སོགས་པའྱི་
རྫས་ལ་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་སྲེ། ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྫས་ལ་སོགས་པ་དང་ལན་ནོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་དག་གྱི་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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ལུགས་ལྟར་ན་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་དུ་མ་སྣང་བ་ྱིད་དོ། །རྒྱལ་བ་པ་དང་། རྒྱལ་དཔོག་པ་རྣམས་ཀྱི་
ལྟར་ན་ཡང་། ནོར་བུ་གཟྱི་ཡྱི་བདག་ྱིད་ལྟར། །དངོས་པོ་ཀུན་ཤྲེས་ལྟ་བ་ལ། །དྲེ་ལ་འཛིན་པའྱི་སྲེམས་ཀང་
ནྱི། །གཅྱིག་པུའྱི་ངོ་བོར་སྣང་མྱི་རྱིགས། །དྲེ་དག་སྨྲ་བ་ནྱི། དུ་མའྱི་ངོ་བོའ་ི དངོས་པོ་ལ། །བརོད་པར་འདོད་པ་ངོ་
བོར་འདོད། །ཅྱིག་ཅའམ་རྱིམ་གྱིས་ཚུལ་གྱིས་ལས། །ཚིག་གྱི་བྱ་བ་གཞན་མྲེད་དོ། །དཔྲེར་ན་ཁྲ་བོའ་ི ཁ་དོག་
ལས། །ཇྱི་ལྟར་འདོད་བཞྱིན་ཁ་དོག་འཛིན། །དྲེ་བཞྱིན་དངོས་ལ་སྣ་ཚོགས་ཕྱྱིར། །ཐ་དད་ཐ་དད་མྱིན་པར་
རོག །ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྣ་ཚོགས་མ་ཡྱིན་པ་སྣང་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་དག་
དང་མཐུན་པར་མྱི་འཇུག་པས་མྱི་འཛིན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྷའྱི་བ་མའྱི་ལྟ་བའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་ལ་སྨྲས་
པ། ས་ལ་སོགས་པ་འདུས་པ་ལ། ཡུལ་དང་དབང་པོར་ཀུན་འཇོག་པར། །སུ་འདོད་དྲེ་ཡྱི་ལུགས་ལ་
ཡང་། །དངོས་པོ་གཅྱིག་དང་མཐུན་འཇུག་མྲེད། །འདུས་པར་རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འདུས་པ་ཅན་དུ་མ་
ཡྱིན་པས་འདུས་པ་ལ་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་གཅྱིག་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པར་མྱི་རྱིགས་སོ། །སྲེར་སའྱི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་སྨྲས་པ། སྙྱིང་སོབས་ལ་སོགས་བདག་ས་སོགས། །ཕྱོགས་ལའང་དོན་གཅྱིག་སྣང་བ་
ཅན། །ཤྲེས་པ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། །གསུམ་གྱི་བདག་ྱིད་ཡུལ་སྣང་ཕྱྱིར། །ཅྱི་སྲེ་གསུམ་གྱི་བདག་ྱིད་ཁོ་
ནར་ཡུལ་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། སྙྱིང་སོབས་ལ་སོགས་པ་གང་གྱི་ཤས་ཆྲེ་བ་དྲེ་དམྱིགས་ཏྲེ་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་མྱི་རུང་སྲེ། རྱིགས་དང་བསོམས་པའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་ས་ལ་སོགས་པ་ཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་མང་པོ་དག་
གྱི་གདུང་བ་དང་ཞུམ་པ་དང་རྒ་བ་ལ་སོགས་པ་མོང་ངོ་། །ཡོན་ཏན་གྱིས་ཀྱི་ཤས་ཆུང་ན་མོང་བ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་
མངོན་སུམ་དུ་རབ་ཏུ་འགྲུབ། མྱི་སྣང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལྷག་མའྱི་ངོ་བོའ་ི མྱི་མཐོང་བར་འདོད་དོ་ཞྲེ་
ན། འདྱི་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་རྱིགས་པར་བརོད་པ། དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ལ། །དྲེ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་རྣམ་གཅྱིག་
སྲེ། །དྲེ་དང་མྱི་མཐུན་སྣང་ན་གོ །དྲེ་ནྱི་དྲེ་འཛིན་ཇྱི་ལྟར་འདོད། །ཡུལ་ཇྱི་ལྟར་གནས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་མཐུན་
པར་འཇུག་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དམྱིགས་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་ན་དོན་གཞན་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་དུ་
འདོད་པ་ཡང་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི་གཅྱིག་
གྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པར་འཇུག་སྲེ་དྲེ་དང་མཐུན་པར་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསང་བ་པ་གང་དག ཕྱྱི་རོལ་
ཡུལ་རྣམས་མྲེད་པར་ཡང་། །སྣ་ཚོགས་སྣང་ལ་རག་པ་སྲེ། །ཅྱིག་ཅའམ་ཅྱི་སྲེ་རྱིམ་འབྱུང་བའྱི། །རྣམ་ཤྲེས་རུང་
བ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ། །ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་དྲེ་དག་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་སྣ་ཚོགས་སུ་སླ་བ་ྱིད་དྲེ། འདྱི་ལྟར་སྔོན་པོ་དང་
སྲེར་པོའ་ི རྣམ་པ་དུ་མ་ཅྱིག་ཅར་སྣང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་དག་དང་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
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རྣམ་པ་དྲེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་བཞྱིན་དུ་དུ་མར་འགྱུར་རོ། །རྱིམ་པ་ཡང་གཟུགས་དང་ས་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་ནྱི་
གཏན་ཚིགས་དང་དཔྲེ་གྱིས་པོ་འདྱི་དག་ྱིད་ཀྱིས་དུ་མར་འགྱུར་བ་ལས་མྱི་འདའ་བ་ྱིད་དོ། །གཞན་དུ་ན་
འདྱི་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བརོད་དྲེ་ྲེས་པ་སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། །རྱིམ་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ྲེས་པ་གཞན་འདྱི་ཡང་ཡོད་
དྲེ། རྣམ་པ་གཅྱིག་རྱིག་པར་འདོད་པ་ན་དྲེ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་རང་
གྱི་ངོ་བོ་ལྟ་བུའམ། འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་སྔ་མ་དང་ཕྱྱི་མའྱི་རྣམ་པ་ཡང་རྱིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་གྱིས་ཀང་
འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་
པར་བརོད་པ་དྲེ་དག་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་
ཡྱིན་པར་བརོད་པ། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་ཤྲེས་པ་དག །མྱིང་ཙམ་དུ་ནྱི་སྣང་བ་རྣམས། །ཡྱི་གྲེ་དུ་མ་སྣང་བའྱི་
ཕྱྱིར། །སྣ་ཚོགས་སྣང་བར་གསལ་བ་ཡྱིན། །མྱིང་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གཟུགས་བརྙན་མ་
གཏོགས་པར་དྲེ་ལ་ཆ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཕྲ་རབ་ཙམ་གང་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཁས་བངས་དྲེ་ཡང་བརོད་པར་
བྱའོ། །རྣམ་ཤྲེས་སྣ་ཚོགས་མྱིན་སྣང་བ། །འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བཞུགས་ན་ཡང་། །འོན་ཀང་ཡང་དག་གཞག་
མྱི་རུང་། །མཚན་ྱིད་བཅས་ལ་གནོད་མཐོང་ཕྱྱིར། །མཚན་ྱིད་དང་ལན་པ་ལ་ནྱི་གནོད་པ་དམྱིགས་ཏྲེ། དྲེའྱི་
མཚན་ྱིད་སུན་ཕྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་དུ་དབུགས་མྱི་ཕྱྱིན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་
ཡང་། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་ཡྱི། །རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནས། །དྲེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་ལྟར། །གཅྱིག་
པུའྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་རྱིགས་སོ། །སྐབས་ཀྱི་མཇུག་སྡུད་དོ། །ཡང་འདྱིར་གསུངས་པ། སོར་མོ་ཚིགས་རྣམས་
ལས་གཞན་མྱིན། །གཞན་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །དྲེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཚིགས་སོགས་མྲེད། །དྲེ་ཕྱྱིར་ཚོགས་པ་
ཙམ་ཡང་མྲེད། །ཚོགས་པ་དང་ནྱི་བཅས་པ་ཡྱི། །སོར་མོ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་
མྲེད་པར་བསན། །ཚོགས་མ་གཏོགས་པའྱི་དངོས་ཕྲ་མྲེད། །དྲེ་ལྟར་དོན་གཅྱིག་ཤྲེས་བྱྲེད་པ། །བོ་ནྱི་གང་དུ་
བརག་པར་བྱ། །སྲེམས་བྱུང་ཚོགས་དང་བཅས་སྲེམས་ཀྱི། །དམྱིགས་པ་གཅྱིག་འདྱིར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། །རང་གྱི་
སྲེ་པ་སྲེམས་ཙམ་གྱི་ཚུལ་ལ་བརྲེན་པ་བོ་གོས་དཀར་བ་གང་དག་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་བག་ཆགས་
ཡོངས་སུ་སྱིན་པ་ལ་རག་ལས་ནས་འབྱུང་སྲེ། བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་འཇྱིག་པ་དང་དོན་དུ་ཚོར་བར་བྱ་བ་དང་ཚོར་བ་
པོའ་ི རྣམ་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ལུགས་ལ་དོགས་པ་བསུ་སྲེ། ཅྱི་སྲེ་ཐོག་མ་མྲེད་རྒྱུད་ཀྱི། །བག་ཆགས་
སྱིན་པས་སྤྲུལ་པ་ཡྱི། །རྣམ་པ་དག་ནྱི་སྣང་བ་ཡང་། །ནོར་བས་སྒྱུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་འདྲ། །གཟུགས་ལ་སོགས་
པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་དང་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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བའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་པ་དག་མྱི་རྱིགས་པ་དང་ཚོར་བར་བྱ་བ་དང་ཚོར་བ་པོའ་ི མཚན་ྱིད་
དང་ཡང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དྲྱི་ཟའྱི་གོང་ཁྱྲེར་དང་། མགལ་མྲེའྱི་འཁོར་ལོ་དང་། སྤྲུལ་པ་དང་། རྱི་ལམ་དང་། སྒྱུ་མ་
དང་། ཆུ་ཟ་ལྟ་བུ་ཁོ་ན་སྲེ། དམྱིགས་པ་བདྲེན་པར་འདོད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་དག་ཀང་ཐོག་མ་
མྲེད་པའྱི་སྱིད་པར་འབྱུང་བ་ཅན་དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་སྱིན་པའྱི་མཐུས་སྣང་
ངོ་། །དྲེ་དག་འོན་ཀང་དྲེ་དག་གྱི །དངོས་དྲེ་ཡང་དག་ྱིད་དམ་ཅྱི། །འོན་ཏྲེ་མ་བརགས་གཅྱིག་པུ་ན། །དགའ་
བར་ཁས་ལྲེན་འདྱི་བསམ་མོ། །ལུགས་འདྱི་ནྱི་ཚད་མ་དང་ལུང་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་དང་།
དམྱིགས་པ་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་དག་གྱི་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ངན་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡང་ཡྱིན་པས་ཤྱིན་ཏུ་དཀར་བ་སྲེ་
འདྱི་ལྟར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་དག་དགག་པར་བྱྲེད་པ་དང་ཚོར་བར་བྱ་བ་དང་ཚོར་བ་པོའ་ི མཚན་
ྱིད་དང་འགལ་བ་ཡང་སོན་པ་སྔར་བཤད་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི་ཚུལ་འདྱི་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །ཚུལ་འདྱི་ནྱི་
ལུང་དང་ལན་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏྲེ། ལང་ཀར་གཤྲེགས་པའྱི་མདོ་ལས། ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་བོས་བསོས་པས། །སྲེམས་
ནྱི་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་སྲེ། །དོན་གྱི་རྣམ་པར་སྣང་ཡང་ནྱི། །ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་དོན་མཐོང་མྲེད། །གང་ཟག་རྒྱུ་
དང་ཕུང་པོ་དང་། །རྲེན་དང་དྲེ་བཞྱིན་རྡུལ་རྣམས་དང་། །གཙོ་བོ་དབང་ཕྱུག་བྱྲེད་པ་དང་། །སྲེམས་ཙམ་པོ་
ལས་རྣམ་པར་བརགས། །དོན་ཡོད་མ་ཡྱིན་སྲེམས་ྱིད་དྲེ། ཕྱྱི་རོལ་དོན་མཐོང་ལོག་པ་ཡྱིན། །རྱིགས་པས་རྣམ་
པར་བལྟས་ན་ནྱི། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་འགག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མཁས་པ་དག་ཚུལ་འདྱི་ལ་
བརྲེན་ནས་བདག་དང་བདག་གྱི་དང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་
ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་སྲེལ་ཏོ། །འོན་ཀང་འདྱི་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་འདྱི་ཡོད་དྲེ། ཅྱི་རྣམ་པ་དྲེ་དག་དྲེ་ཁོ་
ན་ྱིད་ཡྱིན་ནམ་འོན་ཏྲེ་ཅྱི་གཟུགས་བརྙན་ལ་སོགས་པ་ལྟར་མ་བརགས་པ་གཅྱིག་པུ་ན་དགའ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།
འདྱིས་ཅྱིར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་ཡང་དག་རྣམ་པར་ཤྲེས། །དུ་མར་འགྱུར་རོ་ཡང་ན་ནྱི། །དྲེ་དག་གཅྱིག་འགྱུར་
འགལ་ལན་པས། །གདོན་མྱི་ཟ་བར་སོ་སོར་འགྱུར། །ཡང་དག་པའྱི་རྣམ་པ་དང་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པས་རྣམ་པའྱི་
རང་གྱི་ངོ་བོ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དུ་མར་འགྱུར་བའམ་ཡང་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་པུ་དང་ཐ་མྱི་དད་
པས་རྣམ་པ་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་བཞྱིན་དུ་གཅྱིག་པུ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་བཟོག་པར་
དཀའོ། །འགལ་བའྱི་ཆོས་གནས་པ་ྱིད་པས་དོན་དམ་པར་ན་རྣམ་པ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཐ་དད་ྱིད་དུ་
འགྱུར་རོ། །ྲེས་པ་གཞན་ཡང་བརོད་པ། རྣམ་པ་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་ན། །གཡོ་དང་མྱི་གཡོ་ལ་སོགས་པ། །གཅྱིག་
གྱིས་ཐམས་ཅད་གཡོ་ལ་སོགས། །ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ལྲེན་གདབ་དཀའ། །ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དྲེ་
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ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་གཅྱིག་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱྲེད་པ་ཟྱིན་
ཏམ། སྲེར་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་ན་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་སྣ་ཚོགས་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཐལ་བ་འདྱི་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་རྣམ་པ་
དང་བཅས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཁས་ལྲེན་ན་མཚུངས་པ་རབ་ཏུ་སོན་ཏྲེ། ཕྱྱི་རོལ་དོན་གྱི་ཚུལ་ལ་ཡང་། །དྲེ་ལྟར་རྣམ་
པར་མ་བལ་ན། །གཅྱིག་གྱི་ཆོས་སུ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བཟོག་པ་མྲེད། །མྱི་མཐུན་པའྱི་
ཆོས་སུ་གནས་ན་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ངྲེས་པར་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་དག་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀང་མོང་བའྱི་བདག་ྱིད་ཁོ་ན་སྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་ནྱི་མངལ་དྲེ་དག་ཀང་རྱིགས་
མཐུན་པ་ཤ་སག་སྲེ། རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཤྲེས་པ་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ནྱི་གང་སྔ་ཕྱྱི་མྲེད་
པར་སྲེམས་གྱིས་འབྱུང་བ་འདྱི་ནྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གོ་སྐབས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྒྱུད་གཅྱིག་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ལུང་དང་འགལ་བ་བཟོག་པ་དཀའོ། །རྣམ་
པར་སྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་དྲེ། དྲེ་སྐད་གསུངས་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་
འདྱི་ནྱི་སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་གྱི་ཚུལ། དྲེ་དག་རྣམས་ལ་རྱིགས་མཐུན་པའྱི། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ངྲེས་པར་
འགྱུར། །འདྱི་ལྟར་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས། །རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་རོགས། །ཞྲེས་བྱ་བ་དང་འགལ་
ལོ། །དྲེའྱི་ཚེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་དང་གྲེན་པོའ་ི སྲེམས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་སྲེམས་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་
འབྱུང་བ་བཀག་པ་སྲེ། རྱིགས་པས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་ཁོ་བོ་དྲེ་སྐད་དུ་སྨྲའོ། །ཅྱིག་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་ས་ནྱི་འབའ་
ཞྱིག་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་རྣམ་གངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྱིན་གྱི་བྱྲེ་བག་གྱི་ཚིག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་བདག་དང་བདག་
གྱི་དང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་བལ་བའྱི་སྲེམས་ྱིད་ཡོད་ཀྱི་གཞན་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་
བསན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལུས་དང་ལོངས་སོད་དང་གནས་སུ་སྣང་
བའྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་གྱི་གནོད་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྲེད་དོ། །ཅྱི་ལུགས་འདྱི་ར་མྲེད་
པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་པར་བརོད་པ། ཅྱི་སྲེ་རྣམ་པའྱི་གངས་བཞྱིན་དུ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཁས་ལྲེན་ན། །དྲེ་
ཚེ་རྡུལ་ཕྲན་འདྲར་འགྱུར་བ། །དཔྱད་པ་འདྱི་ལ་བཟོག་པར་དཀའ། །གལ་ཏྲེ་བར་མྲེད་པར་གནས་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་
རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་རྣམས་ལྟར་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མང་པོ་འདྱི་དག་ཀང་འབྱུང་ན། དྲེའྱི་ཚེ་རྡུལ་ཕྲ་
རབ་ལ་དཔྱད་པ་ཅྱི་འདྲ་བ་སྔར་བྱས་པ་དྲེ་འདྲ་བ་ྱིད་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བཟོག་པར་དཀའ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་དབུས་སུ་འདོད་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྡུལ་གྱིས་བསྐོར་བ་ལྟ་བུར་འདོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་གང་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཅྱི་གཞན་ལ་ཡང་ཕྱོགས་སམ་འོན་ཏྲེ་གཞན་
གྱི་ཕྱོགས་ཞྲེས་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་དོ། །བར་མྲེད་པར་རྱིགས་གཅྱིག་པའྱི་རྡུལ་དུ་མ་འཛིན་པ་ན་
རགས་པ་གོང་བུ་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་དང་བར་མྲེད་པར་དུ་མ་མོང་བའྱི་བདག་ྱིད་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྱིག་པ་
ལ་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་བྱྲེ་བག་ཅྱི་ཡོད་དྲེ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་བར་མྲེད་པར་སྣང་བ་དྲེ་ྱིད་ཁ་
ཅྱིག་ནྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་བདག་ྱིད་དུ་ཁས་ལྲེན། གཞན་ནྱི་རྱིག་པའྱི་ངོ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་སོན་མཚུངས་པ་ྱིད་
ལས་མྱི་འདའོ། །གང་དུ་ནོར་བུ་གཟྱི་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ཁོ་ནས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་བངས་སོ་
ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ལུགས་ལ་དོགས་པ་བརོད་པ། གལ་ཏྲེ་སྣ་ཚོགས་དྲེ་གཅྱིག་ན། །ནམ་མཁའྱི་གོས་ཅན་
ལུས་སམ་ཅྱི། །འདྱི་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་གོས་འཆང་བའྱི་ལྟ་བ། དུ་མའྱི་ངོ་བོ་དངོས་པོ་ལ། །བརོད་པར་འདོད་པས་ངོ་
བོར་འདོད། །ཅྱིག་ཅའམ་རྱིམ་གྱིས་ཚུལ་གྱིས་ལས། །ཚིག་གྱི་བྱ་བ་གཞན་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་དྲེ་ལ་
བརྲེན་ཏམ་དྲེ་ལྟའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྣ་ཚོགས་གཅྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་མྱིན། །རྱིན་ཆྲེན་སྣ་
ཚོགས་ལ་སོགས་འདྲ། །སྣ་ཚོགས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ལ་བྱ་སྲེ། དྲེ་ནྱི་ཡང་དག་པར་ན་གཅྱིག་གྱི་
རང་བཞྱིན་དང་འགལ་ལོ། །རྣམ་པ་དྲེ་དག་ཇྱི་སྙྲེད་པར་རང་བཞྱིན་ཡང་དྲེ་སྙྲེད་དྲེ། རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ནྱི་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའོ། །གཞན་ཡང་། སྣ་ཚོགས་གཅྱིག་པུའྱི་རང་བཞྱིན་ན། །སྣ་ཚོགས་ངོ་བོར་
སྣང་བ་དང་། །བསྱིབས་དང་མ་བསྱིབས་ལ་སོགས་པ། །ཐ་དད་འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། །རྱིན་པོ་ཆྲེ་གཟྱི་ལ་
སོགས་པ་ལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་པུའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་ན་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའྱི་རྣམ་པ་སྣང་བ་དང་འགལ་
ལོ། །དྲེ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐ་དད་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་དྲེ། རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་དང་མཚུངས་
སོ། །ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་བསྱིབས་པས་ཐམས་ཅད་བསྱིབས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་
གཅྱིག་རོགས་པས་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྱི་སྲེ་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་དྲེའོ། །རྣམ་པ་འདྱི་དག་
མྲེད་པ་སྲེ། །ཡང་དག་ཏུ་ན་རྣམ་མྲེད་པའྱི། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་ནོར་བས་སྣང་། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་དོན་
དམ་པར་ན་ཤྲེལ་སོང་དག་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱྲེ་བག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་ན། དྲེ་ལྟ་བུ་
དྲེ་ལ་ཡང་ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བག་ཆགས་སྱིན་པའྱི་མཐུས་རྣམ་པ་རྣམས་སྣང་སྲེ་སྔགས་
ལ་སོགས་པས་དཀྲུགས་པའྱི་མྱིག་ཅན་རྣམས་ལ་འཇྱིམ་པའྱི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ར་དང་གང་པོ་ཆྲེ་ལ་སོགས་
པར་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེའོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེད་ན་ཇྱི་ལྟ་བུར། །དྲེ་དག་འདྱི་ལྟར་གསལ་བར་ཚོར། །དྲེ་ཡྱི་དངོས་ལས་
ཐ་དད་པའྱི། །ཤྲེས་པ་དྲེ་འདྲ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་དུ་དྲེ་དག་མྲེད་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་ཤྲེས་པར་མྱི་
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འཐད་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྨྲས་པ། འདྱི་ལྟར་གང་ལ་དངོས་གང་མྲེད། །དྲེ་ལ་དྲེ་ཤྲེས་ཡོད་མ་ཡྱིན། །བདྲེ་བ་མྱིན་ལ་
བདྲེ་སོགས་དང་། །དཀར་བ་རྣམས་ལའང་མྱི་དཀར་བཞྱིན། །འདྱི་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ལས་བཟོག་པ་
དང་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་འགལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ན། འདྱི་ལྟར་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལས་ལོག་པ་ལ་སོམ་ྱིའྱི་སྐབས་
མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་སྨྲས་པ། རྣམ་པ་འདྱི་ལ་ཤྲེས་པའྱི་དོན། །དངོས་སུ་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། །ཤྲེས་པའྱི་
བདག་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ནམ་མཁའྱི་མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་བཞྱིན། །གང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བྲེམས་པོའ་ི ངོ་བོ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་བཏགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ཡྱིན་ན།

ནམ་མཁའྱི་མྲེ་ཏོག་ལྟ་བུ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ངོ་བོ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
མྱི་སྱིད་དོ། །མྲེད་པ་ནུས་པ་མྲེད་པས་ན། །གདགས་པའང་མྱི་རུང་ར་རུ་བཞྱིན། །བདག་སྣང་ཤྲེས་པ་མྱི་སྲེད་
ལ། །ནུས་པ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རང་སྣང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའྱི་མཐུ་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་ནྱི་
གདགས་པ་ཙམ་དུ་ཡང་རྱིག་པའྱི་དོན་མྱི་སྱིད་པ་ྱིད་དོ། །ར་རུ་མྲེད་པ་ནྱི་རང་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པར་མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ་རྱིག་པ་གདགས་པའྱི་རྒྱུར་མྱི་འགྱུར་རོ། །འདྱི་གཞན་དུ་ཡང་འདྱིར་དཔྱད་པར་བྱ་སྲེ་རྣམ་པ་དྲེ། གང་
ཕྱྱིར་དྲེ་ཡོད་ངྲེས་ཚོར་བ། །ཤྲེས་དང་འབྲེལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །བདག་མྲེད་དྲེ་ཡྱི་བདག་ྱིད་དང་། །དྲེ་ལས་བྱུང་
བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བའམ་རྣམ་པ་
བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་མྲེད་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསྲེད་པར་བྱ་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལས་བྱུང་ན་ཡང་སྔ་ཕྱྱི་ཡོད་པས་ཅྱིག་ཅར་
དུ་རྱིག་པ་མྲེད་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་རྲེ་ཞྱིག་འདྱིར་བཏང་སྙོམས་སུ་བོར་རོ། །ཤྲེས་པ་དང་དུས་མམ་
དུ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ། རྒྱུ་མྲེད་ན་ནྱི་གང་ཞྱིག་གྱིས། །རྲེས་འགའ་འབྱུང་བ་འདྱི་རུང་འགྱུར། །རྒྱུ་དང་ལན་ན་
གང་ཞྱིག་གྱིས། །གཞན་གྱི་དབང་ལས་བཟོག་པར་འགྱུར། །རྣམ་པ་ནྱི་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་མྲེད་པ་ྱིད་
དོ། །རྒྱུ་མྲེད་ན་རྲེས་འགའ་འབྱུང་བར་མྱི་སྱིད་དྲེ། ལྟོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་སྲེ་ྲེས་པ་འདྱི་འབྱུང་དུ་འོང་
ཞྲེས་རྒྱུ་དང་ལན་པར་ཁས་ལྲེན་ན་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡོད་པར་ཁས་བངས་མ་ཐག་པ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་གཞན་
གྱི་དབང་ྱིད་དུ་དྲེ་འགྱུར་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ལན་གདབ་པར་ནུས། རྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལས་གཞན་གྱི་
དབང་དུ་ནྱི་གུད་ན་མྲེད་དོ། །རྲེན་ལས་བྱུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་ཀང་ཡོད་པ་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་མྲེད་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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པར་ཁས་ལྲེན་ན་ྲེས་པ་གཞན་ཡང་སྨྲས་པ། དྲེ་མྲེད་ན་ནྱི་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་། །རྣམ་པ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་
འགྱུར། །ཤྲེལ་སོང་དག་པ་འདྲ་བ་ཡྱི། །ཤྲེས་པ་རབ་ཏུ་ཚོར་བ་མྲེད། །མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་
རང་བཞྱིན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་དང་བལ་བ་ྲེ་བར་བཞག་པས་ཁ་སྒྱུར་བ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེལ་སོང་ལྟ་བུ་ནྱི་
མྱི་དམྱིགས་སོ། །ནང་དང་ཕྱྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྱི་རྣམ་པ་མྲེད་ན་སོབས་ཀྱིས་འདྱི་འབའ་ཞྱིག་དམྱིགས་པར་འགྱུར་
རོ། །སྱིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པས་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། བརྒལ་ཞྱིང་བརག་པ་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདྱི་ནྱི་འཁྲུལ་པས་ཤྲེས་ཤྲེ་ན། །དྲེ་ཅྱི་འཁྲུལ་ལ་རག་ལས་སམ། །དྲེ་ཡྱི་མཐུ་ཡྱིས་བྱུང་ན་ནྱི། །དྲེ་ཡང་
གཞན་གྱི་དབང་ྱིད་དོ། །དཔྲེར་ན་མྱིག་སྲེར་གྱི་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་མྱིག་ཅན་གྱིས་མྲེད་བཞྱིན་དུ་དུང་ལ་
གསྲེར་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་རྱིག་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འཁྲུལ་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མྲེད་ཀང་སྲེར་པོ་ལ་
སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་བདྲེན་པར་མངོན་པར་འདོད་ཅྲེའོ། །འདྱིར་ཡང་འདྱི་འཁྲུལ་པའྱི་བག་ཆགས་ལ་རག་ལས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ཞྲེས་བསམ་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེ་ྱིད་རྲེན་ཅྱིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་གྱི་དབང་དུ་འགྱུར་རོ། །བག་ཆགས་ཀྱི་འབས་བུའྱི་བདག་ྱིད་འཁྲུལ་པ་ལ་
དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་འཁྲུལ་པ་བཞྱིན་དུ་གཞན་གྱི་དབང་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་
བཟོག་པར་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱིས་ནྱི། དཔྲེར་ན་ཐག་རྱིང་མ་ངམ་ན། །ཆུང་ངུ་ཆྲེན་པོར་སྣང་བ་
བཞྱིན། །ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་དབང་མྲེད་པར་གྱུར་པའྱི་བོ་ཅན་ལ་
རྣམ་པ་མྲེད་ཀང་སྣང་ངོ་ཞྲེས་སྨྲས་པའྱི་ལན་ཀང་བཏབ་ཟྱིན་ཏོ། །དྲེ་བས་ན་དངོས་དང་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་རྱིག་པའྱི་
དོན་མ་གྲུབ་པ་དང་འཁྲུལ་པའྱི་བག་ཆགས་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་མྲེད་པའྱི་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པས་ཁ་
ཅྱིག་ན་རྲེ། རྣམ་ཤྲེས་རྱིག་པ་ཙམ་ྱིད་དྲེ། །བག་ཆགས་ྲེས་པས་དཀྲུགས་པས་ན། །སྔོན་པོ་ལ་སོགས་ཚོར་བ་
ཡྱི། །རྣམ་པ་འབའ་ཞྱིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དྲེ་ནྱི་སྔོ་སོགས་རོགས་པ་སྲེ། །སྔོ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་
མྱིན། །དྲེ་ཡྱི་འཇུག་པ་རོངས་པའྱི་བདག །ཕྱྱི་རོལ་སྔོ་ལ་སོགས་པའྱི་སྲེམས། །ཞྲེས་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ལྲེན་ཡང་
བཏབ་ཟྱིན་ཏོ། །དྲེ་བས་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་དང་དྲེའྱི་བག་ཆགས་དང་ཡང་འབྲེལ་པར་
མ་གྲུབ་པས། དྲེ་ལོག་སྲེ་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དུས་ན་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་པར་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ།
འབྲེལ་པ་མྲེད་ན་གཅྱིག་ལོག་པས་གཞན་ཡང་ལོག་པར་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། བ་ལང་དང་ར་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་
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ནོ། །དཔྲེར་ན། དངོས་པོ་གང་དང་གང་དཔྱད་པ། །དྲེ་དང་དྲེ་ལ་གཅྱིག་ྱིད་མྲེད། །གང་ལ་གཅྱིག་ྱིད་ཡོད་མྱིན་
པ། །དྲེ་ལ་དུ་མ་ྱིད་ཀང་མྲེད། །ཕ་རོལ་དང་བདག་གྱི་ལྟ་བའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་དག་གྱིས་ཁས་བངས་པ་རག་པ་
དང་། མྱི་རག་པ་དང་། ཁྱབ་པ་དང་། ཅྱིག་ཤོས་དང་། རྡུལ་དང་། རགས་པ་དང་། ཤྲེས་བྱ་དང་། ཤྲེས་པ་ལ་
སོགས་པ་སོ་སོར་ཐ་དད་པའྱི་དངོས་པོ་གང་ལ་གཅྱིག་པུར་བརགས་ན་དྲེ་ལ་དྲེ་ལྟར་བརགས་པ་དྲེའྱི་ཚེ། བརག་
པའྱི་ཁུར་ལྱི་བ་བཟོད་པ་ཕྲ་རབ་ཙམ་ཡང་མྲེད་དོ། །གང་གཅྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་འཐད་པ་དྲེ་དུ་མའྱི་བདག་
ྱིད་དུ་ཁས་བངས་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དྲེ། འདྱི་ལྟར་དུ་མ་ནྱི་གཅྱིག་བསགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་
དོ། །གཅྱིག་མྲེད་ན་དྲེ་ཡང་མྲེད་དྲེ། ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་མྲེད་ན་ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་
ཕྱྱིར། དངོས་པོ་གང་དང་གང་བརགས་པ། །དྲེ་དང་དྲེ་ལ་གཅྱིག་པ་མྲེད། །གང་ལ་གཅྱིག་པ་ཡོད་མྱིན་པ། །དྲེ་ལ་
དུ་མའང་མྲེད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མདོ་དྲེ་ྱིད་ལས་ཀང་། བོ་ཡྱིས་རྣམ་པར་གཞྱིགས་ན་ནྱི། །ངོ་བོ་
ྱིད་ནྱི་གཟུང་དུ་མྲེད། །དྲེ་ཕྱྱིར་དྲེ་དག་བརོད་མྲེད་དང་། །ངོ་བོ་ྱིད་ཀང་མྲེད་པར་བཤད། །བོ་ཡྱིས་རྣམ་པར་
གཞྱིགས་ན་ནྱི། །གཞན་དབང་མྲེད་ཅྱིང་བརགས་པ་མྲེད། །གྲུབ་པའྱི་དངོས་པོ་ཡོད་མྲེད་ན། །བོ་ཡྱིས་ཇྱི་ལྟར་
རྣམ་པར་བརགས། །རང་བཞྱིན་མྲེད་ཅྱིང་རྣམ་རྱིག་མྲེད། །དངོས་པོ་མྲེད་ཅྱིང་ཀུན་གཞྱི་མྲེད། །རོ་མཚུངས་
བྱྱིས་པའྱི་རོག་གྲེ་བ། །ངན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་དག་བརགས། །མཚན་མ་དངོས་པོ་རྣམ་རྱིག་དང་། །ཡྱིད་ཀྱི་
གཡོ་བ་གང་ཡྱིན་ལས། །ང་ཡྱི་སས་རྣམས་རབ་འདས་ནས། །དྲེ་དག་རྣམ་པར་མྱི་རོག་སོད། །ཅྲེས་གསུངས་
སོ། །དྲེ་བས་ན་བོ་གོས་དཀར་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་འདྱི་དྲེ་དང་དྲེར་སོས་ཏྲེ། གང་གྱིས་དངོས་རྣམས་ངྲེས་
བརགས་ནས། །ཡང་དག་ཏུ་ན་དངོས་དྲེ་མྲེད། །འདྱི་ལྟར་དྲེ་དག་གཅྱིག་པུ་དང་། །དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་མ་
ཡྱིན། །སྣ་ཚོགས་དངོས་པོ་དོན་རྣམས་ལ། །གལ་ཏྲེ་གཅྱིག་ྱིད་མྱི་རྱིགས་ན། །དྲེ་བོ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་
ཡང་། །ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གཅྱིག་པུར་འགྱུར། །ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་དོན་བསམས་པ། །དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་འབལ། །དྲེ་
བས་མཚན་ྱིད་སོང་པའྱི་ཕྱྱིར། །རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རབ་བཤད་ཅྲེས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་གསུངས་
པ། །དྲེ་ནྱི་གསལ་བར་འོས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེའོ། །དྲེ་ལྟར་རྱིགས་པ་དང་ལུང་དང་ལན་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་བརགས་
ན། དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་བརྒྱ་ཚལ་དུ་གཞྱིགས་ཏྲེ་གཅྱིག་པ་དང་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བལ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་
གྲུབ་བོ། །གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ཏུ་ཟྱིན་ཀང་ཆོས་གྱིས་ཀ་དང་ལན་པའྱི་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཇྱི་ལྟ་ཞྲེ་ན།
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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མྲེ་ལོང་གྱི་ངོས་ལ་མྱིག་གྱི་འོད་ཟྲེར་ཕོག་ནས་སླར་ལོག་པས་རང་གྱི་བཞྱིན་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལྟར་དམྱིགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་མྲེ་ལོང་ལ་སོགས་པའྱི་ནང་དུ་ཤྱིན་ཏུ་དང་བའྱི་གཟུགས་གཞན་ཞྱིག་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་
ན་དངོས་པོའ་ི ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་མཐུས་དྲེ་ལྟར་སྣང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཙམ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེ་མ་ལུས་པར་དཔྱད་ཟྱིན་པས་ཡང་དབྱུང་བ་མྱི་རྱིགས་སོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་མྲེ་
ལོང་གྱི་ངོས་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱིག་གྱི་འོད་ཟྲེར་ཕོག་ནས་སླར་ལོག་པ་རང་གྱི་བཞྱིན་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲེལ་བ་
དྲེ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། དྲེ་ལྟ་ན་མྲེ་ལོང་གྱི་ངོས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ན་གཟུགས་བརྙན་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་
བལྟས་པ་མཐོང་བ་དང་། མྲེ་ལོང་གྱི་ངོས་ཆུང་ངུ་ལ་རང་གྱི་བཞྱིན་ཆྲེན་པོའ་ི གཟུགས་བརྙན་ཆུང་ངུར་སྣང་བ་
ཡང་མྱི་རྱིགས་པ་དང་། མྲེ་ལོང་གྱི་ངོས་ཀྱི་ནང་དུ་སོང་བར་སྣང་བ་ཡང་མྱི་རྱིགས་པ་དང་། ཆུ་དྭངས་པའྱི་མཚོ་
དྲེའྱི་འགམ་ན་འདུག་པའྱི་རྱི་དང་ཤྱིང་གྱི་རྩྲེ་མོ་དང་ཡལ་ག་གྲེན་དུ་བལྟས་པ་མང་པོའ ་ི གཟུགས་བརྙན་ཡལ་ག་
དང་རྩྲེ་མོ་ཐུར་དུ་བལྟས་པར་དམྱིགས་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་གཟུགས་བརྙན་ཤྲེས་པ་དྲེ་དང་མྱི་འདྲ་
བར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རང་གྱི་བཞྱིན་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་བཞྱིན་དུ་རྲེས་སུ་
དཔག་པར་ནུས་སོ། །གཟུགས་གཞན་འབྱུང་བ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དྲེ། གཟུགས་རྣམས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་
གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་གཟུགས་བརྙན་རྣམས་ནྱི་མྲེ་ལོང་གྱི་ངོས་ཀྱི་ཕྱོགས་དྲེ་ྱིད་ན་དམྱིགས་ལ། ལུས་ཅན་གྱི་
དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་ཕྱོགས་མཚུངས་པར་ནམ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་གཅྱིག་པུའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དྲེར་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཙམ་འབྱུང་བར་ཟད་དྲེ། བྱྲེ་བག་མྲེད་ན་དྲེ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་
འདོད། འདྱི་ལྟར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་དང་ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་མྱི་རྱིགས་པ་དང་། གཟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དང་
འགལ་བར་ཐམས་ཅད་ྲེ་བར་སར་བས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིས་སྒྱུ་མ་དང་། རྱི་ལམ་དང་། སྱིག་རྒྱུ་
དང་། དྲྱི་ཟའྱི་གོང་ཁྱྲེར་དང་། མགལ་མྲེའྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའྱི་དཔྲེ་ཡང་བཤད་དོ། །དྲེ་ལ་ཡང་འཇྱིམ་པའྱི་
དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དུ་ཟྱིན་ཀང་། དྲེ་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པར་མྱི་བརོད་དྲེ། གང་གང་པོ་ཆྲེ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་
ལྟར་དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་དྲེ་ལྟར་དཔྲེ་བྱྲེད་ཀྱི། འཇྱིམ་པའྱི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །ཤྲེས་པ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱོགས་གྱི་ག་ལ་ཡང་གང་གྱི་ངོ་བོར་སྣང་བ་དང་།
རྱིག་པ་དྲེ་ྱིད་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱིག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
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རོ། །དྲེ་བས་ན། སྲེ་བ་དྲེ་དང་གཞན་དང་ནྱི། །དུས་དྲེ་དང་ནྱི་དུས་གཞན་ན། །ཐམས་ཅད་དུ་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་
དམྱིགས། །ཡུལ་དང་དུས་གཞན་བདག་ྱིད་དོ། །རྱི་ལམ་ཤྲེས་པའྱི་སོད་ཡུལ་ནྱི། །ཡུལ་དྲེ་དང་ནྱི་ཡུལ་གཞན་
ནོ། །མགལ་མྲེའྱི་འཁོར་ལོ་འགལ་བ་ནྱི། །མྱུར་དུ་བསྐོར་བར་བྱས་པ་ཡྱིན། །དྲྱི་ཟའྱི་གོང་ཁྱྲེར་སྱིན་རྣམས་
དང་། །སྔོན་ཤྲེས་ཁྱྱིམ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན། །སྱིག་རྒྱུ་ཆུ་ཡྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལ། །དགོན་དུང་འོད་ཟྲེར་གདུངས་དྲེ་
བཞྱིན། །ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་གནས་མྲེད་དོ། །དྲེ་དག་རྒྱུ་ྱིད་དུ་ཡོད་ཀང་དམྱིགས་པ་ྱིད་དུ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། རྒྱུའྱི་དོན་
ཡང་གཞན་དམྱིགས་པའྱི་དོན་ཡང་གཞན་ཏྲེ། བཤད་མ་ཐག་པས་རྒྱ་ཆྲེར་ནྱི་མྱི་དགོས་སོ། །འདྱི་ཕྱོགས་དང་
མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་གྱུར་དུ་ཟྱིན་ཀང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལས་ལོག་པར་ཇྱི་ལྟར་ངྲེས་ཏྲེ། གང་
གྱིས་ན་ལོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་སོན་དུ་མྱི་འགྱུར་སྙམ་པའྱི་རྲེ་བ་འདྱི་ནྱི་བརྫུན་པའོ། །དྲེ་བས་ན་འདྱི་བརོད་དྲེ།
གཅྱིག་དང་དུ་མ་མ་གཏོགས་པར། །རྣམ་པ་གཞན་དང་ལན་པ་ཡྱི། །དངོས་པོ་མྱི་རུང་འདྱི་གྱིས་ནྱི། །ཕན་ཚུན་
སངས་ཏྲེ་གནས་ཕྱྱིར་རོ། །གཅྱིག་པུའྱི་བདག་ྱིད་དང་། དུ་མའྱི་བདག་ྱིད་ནྱི་ཕན་ཚུན་སངས་ཏྲེ་གནས་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས་ཕུང་པོ་གཞན་སྲེལ་ཏོ། །དྲེ་བས་ན་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གཞག་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
འདྱི་ལ་ལོག་པ་མྱི་ལོག་པ་མྲེད་དོ། །གཏན་ཚིགས་འདྱི་ལ་ནྱི་དམ་བཅས་པའྱི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་པ་ཡང་མྲེད་
དྲེ། གྲུབ་པའྱི་ཡུལ་གྱིས་ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པ་དང་། ས་དང་ཐ་སྙད་རྣམས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འདྱི་ནྱི་བ་
གང་སྲེ་ལོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་འདུས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་འདྲ་བར་ཇྱི་སྐད་སྨྲས་པའྱི་
འཐད་པ་རྣམས་ཀྱིས། གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བལ་བར་བསན་དུ་ཟྱིན་ཀང་། གང་དག་ཐོག་མ་མྲེད་
པའྱི་འཁོར་བ་རྣམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་དྲེ། དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་ཡོངས་སུ་
འཕྲེལ་བ་སང་བར་དཀའ་བ་དང་། ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་གོམས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སང་དཀའ་བས་
ཡང་དག་པར་ན་དངོས་པོ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ངྲེས་པར་མྱི་སྲེམས་མྱི་བརོད་ཅྱིང་།
གཞན་དག་ལ་ཡང་ངྲེས་པར་བསྲེད་པར་འདོད་པས་ཐ་སྙད་འདོགས་པར་མྱི་བྱྲེད་པ་འདྱི་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པ་དང་ས་
དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ྱིད་དུ་བསྒྲུབ་སྲེ། དམྱིགས་སུ་ཡོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་ལས་མྱི་དམྱིགས་པས་མྲེད་
ཅྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི་བཅོམ་ལན་འདས་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་གསུངས་ཏྲེ། ཡབ་དང་སས་མཇལ་
བའྱི་མདོ་ལས་ཀང་། འདྱི་སྐད་དུ། མྲེ་ལོང་ཤྱིན་ཏུ་ཡོངས་དག་ལ། །ཇྱི་ལྟར་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ཡྱི། །གཟུགས་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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བརྙན་སྣང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། །ལོན་པ་ཆོས་འདྱི་ཤྲེས་པར་གྱིས། །ང་ཡྱིས་རང་བཞྱིན་སོང་པ་ཞྲེས། །གང་བཤད་
སོང་པར་ལྟ་བར་གྱིས། །བྱྱིས་པ་ལོག་པའྱི་བོ་ཅན་རྣམས། །རང་བཞྱིན་སོང་པར་མྱི་ཤྲེས་པ། །དྲེ་དག་རྣམས་ལ་
བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། །རང་བཞྱིན་སོང་ཞྲེས་བདྲེ་གཤྲེགས་སོན། །ཀུན་ཏུ་རོག་པའྱི་རོག་པས་བསྲེད། །ཡང་དག་མ་
ཡྱིན་རོག་པས་བཅྱིངས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལང་ཀར་གཤྲེགས་པའྱི་མདོ་ལས་ཀང་། གཅྱིག་དང་
གཞན་ྱིད་སངས་པ་ཡྱི། །གཟུགས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་མྲེ་ལོང་ལ། །སྣང་ཡང་དྲེ་ན་ཡོད་མ་ཡྱིན། །དྲེ་བཞྱིན་དངོས་པོའ་ི
ངོ་བོ་ྱིད། །ཅྲེས་བསན་ཏོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་དྲེ་ལྟར་གྱུར་པ། དྲེ་ཕྱྱིར་དངོས་པོ་འདྱི་དག་ནྱི། །ཀུན་རྫོབ་ཁོ་ནའྱི་
མཚན་ྱིད་འཛིན། །གལ་ཏྲེ་འདྱི་དག་དོན་འདོད་ན། །དྲེ་ལ་ཁོ་བོས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པ་
དག་གྱིས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བརག་མྱི་བཟོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་བརགས་ན་མས་དགའ་བ་ཁོ་ནའྱི་བདག་ྱིད་
ཀྱི་ངོ་བོ་འཛིན་ཏྲེ། སྒྱུ་མའྱི་གང་པོ་ཆྲེ་དང་ར་དང་མྱི་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟར་གཞན་གྱིས་
མ་བཅོས་པའྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ངྲེས་པར་འཛིན་པར་འདོད་ན་དྲེ་ལ་ཁོ་བོས་དགག་ཏུ་ཅྱི་ཡོད། དྲེ་དག་
གྱིས་དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་འདྱི་བདག་ྱིད་ཀྱིས་རང་གྱིར་བྱས་ཀྱི། འདྱི་ནྱི་སུ་དག་གྱིས་ཀང་ལགས་ཀྱུ་མྲེད་པའྱི་
འདོད་པས་འདྱི་དག་ལ་གཞག་པ་མྲེད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་གནས་པའྱི་དངོས་པོའ་ི དྲེ་ཁོ་ན་ལ་མཁས་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་བཤད་དྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཇྱི་
སྐད་དུ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྱིས་ཐ་སྙད་དུ་སོན་པ་རྣམ་པ་བཅུར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སྲེ། བཅུ་གང་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལྟ་སྲེ་ཕུང་པོ་སོན་པ་
དང་། ཁམས་སོན་པ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་སོན་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་སོན་པ་དང་། ལས་སོན་པ་དང་། སྲེ་བ་སོན་པ་
དང་། རྒ་བ་སོན་པ་དང་། འཆྱི་བ་སོན་པ་དང་། འཆྱི་བའྱི་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་སོན་པ་དང་། དྲེ་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་
འགྱུར་བའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སོན་པ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་བས་ན་དཀོན་མཆོག་སྱིན་ལས་ཀང་།
རྱིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་དང་ལན་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཀུན་རྫོབ་མཁས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །བཅུ་གང་ཞྲེ་
ན། འདྱི་ལྟ་སྲེ། གཟུགས་སུ་ཡང་འདོགས་ལ། དོན་དམ་པར་གཟུགས་སུ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མངོན་པར་ཞྲེན་
པ་མྲེད་དོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྲེས་དང་། འདུ་བྱྲེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་རྒྱ་ཆྲེར་
གསུངས་སོ། །དྲེ་བས་ན་འཕགས་པ་བོ་གོས་མྱི་ཟད་པས་བསན་པ་ལས་ཀང་། ཚུལ་བཞྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཆོས་
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ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པ་སྲེ། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྱིགས་པས་མཐོང་བའོ། །ཅྱི་ལྟར་སྲེམས་ཅན་བདག་
མྲེད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྱིགས་པས་མཐོང་བའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །རྒྱལ་བ་བསྲེད་པ་ལས་
ཀང་རྒྱལ་བས་ཇྱི་སྐད་དུ། མཚན་ྱིད་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་བར་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ངོ་བོ་
ྱིད་ཀྱིས་སོང་ངོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གལ་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་བརགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སོང་པ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་བདྲེན་ཏྲེ་ཡང་དག་པར་རང་བཞྱིན་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ཡང་བརགས་
པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཁོ་ནའོ། །གཞན་གྱི་དབང་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་ན་ནྱི་གྱིས་ལ་སོགས་པ་
བརགས་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་གྲུབ་ན་སྔར་སོས་པའྱི་ཚད་མའྱི་གནོད་པ་ཡོད་པས་དྲེ་ནྱི་མ་གྲུབ་བོ། །གང་པོ་ཆྲེའྱི་
རྩལ་གྱི་མདོ་ལས་ཀང་། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ཇྱི་སྙམ་དུ་སྲེམས། གང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏྲེ་མྲེད་པ་ཡྱིན། གསོལ་བ། བཅོམ་ལན་འདས་གང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་འཚལ་བ་དྲེ་ནྱི་
སྒྱུ་མའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་འཚལ་བ་སྲེ། བཅོམ་ལན་འདས་དྲེ་ནྱི་མ་མཆྱིས་ཤྱིང་། མཆྱིས་པ་མ་ལགས་སོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་སླད་
དུ་ཞྲེ་ན། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་སྒྱུ་མའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་སླད་དུ་སྲེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་
བུ་གང་ལགས་པ་དྲེ་ནྱི་མ་མཆྱིས་པའོ། །འདྱི་ལྟ་སྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་འཚལ་བ་དྲེ་ནྱི་འཚལ་བ་མ་
མཆྱིས་པའོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་སླད་དུ་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལ་གང་ཡང་ཡང་དག་པར་ཆོས་གང་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སླད་དུའོ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ཅྱི་སྲེ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ངོ་བོ་འདྱི་གལ་ཏྲེ་ཅྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནམ།
འདྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་མཐོང་བ་དང་འདོད་པའྱི་དོན་བྱྲེད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་
པར་བསན་པ། མ་བརགས་གཅྱིག་པུའྱི་མས་དགའ་ཞྱིང་། །སྲེ་དང་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་པ། །དོན་བྱྲེད་པ་དག་
ནུས་རྣམས་ཀྱིས། །རང་བཞྱིན་ཀུན་རྫོབ་པ་ཡྱིན་རོགས། །ཀུན་རྫོབ་ནྱི་སའྱི་ཐ་སྙད་ཙམ་གྱིས་བདག་ྱིད་མ་
ཡྱིན་གྱིས། མཐོང་བ་དང་འདོད་པའྱི་དངོས་པོ་རྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་བརག་མྱི་བཟོད་པས་ཡང་
དག་པའྱི་ཀུན་རྫོབ་སྲེ། གདགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སྙད་དྲེ་ལྟ་བུར་བྱས་པའྱི་བརྡ་དག་གྱིས་ཐ་སྙད་
འདོགས་པར་བྱྲེད་པ་ན་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་དོན་བྱྲེད་པ་དང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འགལ་ཏྲེ། འདྱི་སྐད་དུ། རྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་གང་
འབྱུང་བ། །དྲེ་ནྱི་སོང་པ་ྱིད་དུ་བཤད། །དྲེ་ནྱི་རྒྱུར་བྱས་གདགས་པ་སྲེ། །དྲེ་ྱིད་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འཕགས་པ་བོ་གོས་མྱི་ཟད་པས་བསན་པ་ལས། དྲེ་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདྲེན་པ་གང་ཞྲེ་ན།
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཐ་སྙད་ཇྱི་སྙྲེད་པ་དང་། ཡྱི་གྲེ་དང་སྐད་དང་བརྡ་བསན་པ་དག་གོ །དོན་དམ་པའྱི་བདྲེན་པ་ནྱི་གང་
ལ་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཡང་མྲེད་ན་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ལྟ་ཅྱི་སོས་ཞྲེས་གང་གསུངས་པ་དྲེ་ལ་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་
ཏྲེ། །སྲེམས་ཅན་དང་སྣོད་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་འཇྱིག་རྲེན་མོང་བར་བྱ་བ་དང་། མོང་བའྱི་ངོ་བོའ་ི ཚུལ་འདྱིར་འཇྱིག་
རྲེན་གྱི་ཐ་སྙད་དུ་དགོངས་པ་སྲེ། བྱྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརོད་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་ལ་སོགས་པས་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་སྙྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མ་ལུས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པར་
བསན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཤྲེས་པས་རོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་། བདྲེ་
བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདྲེན་པ་ྱིད་ལས་མྱི་འདའོ། །དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱི་གྲེ་ལ་སོགས་པ་
ཡང་སར་རོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་ལས་བྱུང་བ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་པ་ཡང་བསྡུ་སྲེ། དྲེ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་དང་ངག་
གྱིའོ། །དཔྲེར་ན་ཡྱིད་ཀྱིས་བརྒྱ་བྱྱིན་ལ་ཆོས་མངོན་པར་བཤད་པ་དང་། ཡྱིད་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་ལན་
བཏབ་པར་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་བས་ན་སོས་པའྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྱི་དོན་
དམ་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་ནྱི་སྲེམས་རྒྱུ་བ་ཡང་མྲེད་པར་བསན་ཏོ། །ཀུན་རྫོབ་འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་མྲེད་པར་མྱི་རུང་སྲེ། ཤྱིང་
ར་དང་སྲེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་བཏགས་པ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ནམ། སོབ་པས་ཀང་། དཔྲེར་ན་ཡན་ལག་ཚོགས་
རྣམས་ལ། །ཤྱིང་ར་ཞྲེས་ནྱི་བྱ་བར་འདོད། །དྲེ་བཞྱིན་ཕུང་པོ་རྒྱུར་བྱས་ནས། །ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་
བརོད། །ཅྲེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་འདྱི་ལ་ཡང་། བརག་པ་མ་བྱས་མས་དགའ་བའང་། །བདག་རྒྱུ་སྔ་
མ་སྔ་མ་ལ། །བརྲེན་ནས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་ཡྱི། །འབས་བུ་དྲེ་འདྲ་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །དྲེ་ཕྱྱིར་ཀུན་རྫོབ་རྒྱུ་མྲེད་ན། །རུང་
མྱིན་ཞྲེས་པའང་ལྲེགས་མ་ཡྱིན། །གལ་ཏྲེ་འདྱི་ཡྱི་ྲེར་ལྲེན་པ། །ཡང་དག་ཡྱིན་ན་དྲེ་སྨྲོས་ཤྱིག །དྲེ་ནྱི་བཤད་
ཟྱིན་ཏྲེ། བརག་མྱི་བཟོད་ལ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྱི་དངོས་པོ་ྱིད་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ཀུན་རྫོབ་ཅྲེས་བྱ་སྲེ། གང་ཟག་
ལ་སོགས་པ་ལྟར་ས་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའོ། །དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་ལ་ཡང་བརོད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བརགས་པས་
དཔྱད་མྱི་བཟོད་པའྱི་རང་གྱི་རྒྱུ་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་ན་རྒྱུ་མྲེད་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། ཤྲེས་རབ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀྱིས་དཔྱད་ན་གང་གྱི་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྲེ་བོ་གོས་དང་ལན་པས་སྨྲོས་ཤྱིག ཤྱིང་ར་ལ་སོགས་པ་ཡང་
ཆོས་ྱིད་འདྱི་ལས་མྱི་འདའ་བ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་ཐམས་ཅད་དང་ྲེ་བར་སར་བར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འདྱིར་ཡང་
གསུངས་པ། ཡྱི་གྲེ་གཅྱིག་སྔགས་གང་ཡང་མྲེད། །ཡྱི་གྲེ་མང་པོ་གཞན་ཡང་མྲེད། །ཡྱི་གྲེ་འགགས་པ་རྣམས་
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མྱིན་ལ། །བརྲེན་ནས་དྲེ་ནྱི་མྲེད་པ་ཡྱིན། །དྲེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཡན་ལག་ལས། །སན་ནྱི་གུད་ན་མྱི་སྣང་ངོ་། །སྒྱུ་མའྱི་
གང་པོ་སྣང་བ་དྲེ། །དྲེ་དག་ལས་མྱིན་གཞན་ཡང་མྱིན། །རྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དྲེ། །ཡོད་དམ་མྲེད་པར་
སུ་ཞྱིག་འདོད། །དྲེ་ལ་དམྱིགས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱི། །མྱིག་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་བྱུང་བ་ལྟར། །ལས་དང་ོན་མོངས་དབང་
འཕགས་པ། །ལྲེན་བཅས་སྱིད་ལས་འབྱུང་བ་དང་། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་གཟུགས་འབྱུང་བ། །ཡོད་དམ་མྲེད་པར་སུ་
ཞྱིག་འདོད། །དྲེ་ལྟར་སྱིད་པའྱི་ཡན་ལག་ཀུན། །ཐ་སྙད་ཀྱིས་ནྱི་གདགས་པ་སྲེ། །འདྱི་ལྟར་འགོག་ལ་སོགས་པ་
ཡྱི། །ཆོས་ཀུན་དགོངས་ཏྲེ་གསུངས་པ་ཡྱིན། །ཇྱི་ལྟར་སྔགས་དྲེ་སྔགས་མྱིན་དང་། །ཇྱི་ལྟར་སན་ཡང་སན་མྱིན་
ལ། །དྲེ་ལྟར་བརྲེན་ནས་གསུངས་པ་སྲེ། །གྱིས་ཀ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་མ་ཡྱིན། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་
མྲེད་པ་ཡྱིན་དུ་ཟྱིན་ན། འཇྱིག་རྲེན་མཐའ་དག་ནམ་མཁའྱི་མྲེ་ཏོག་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བ་དང་།
ཐོས་པ་དང་། བྱྲེ་བག་ཕྱྲེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་འཕགས་པ་དང་འཕགས་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཐ་སྙད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་དང་མྱི་འགལ་བ་ཇྱི་ལྟར་སར་ཞྲེ་ན། ཀླན་ཀ་
འདྱི་ནྱི་སྙྱིང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི། །རྱིག་པའྱི་ལམ་གྱི་རྲེས་འབང་བར། །གཞན་
དག་འདོད་པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད། །དྲེ་ཕྱྱིར་རྒོལ་བའྱི་གནས་མྲེད་དོ། །ཡོད་དང་མྲེད་དང་ཡོད་མྲེད་ཅྲེས། །ཁས་མྱི་
ལྲེན་པ་གང་ཡྱིན་པ། །དྲེ་ལ་ནན་ཏན་ལན་པས་ཀང་། །ཅྱིར་ཡང་ཀླན་ཀ་བྱ་མྱི་ནུས། །བྱྱིས་པའྱི་གནས་སྐབས་
ནས་བཟུང་སྲེ། །ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བར་དུ་མོང་བ་གང་མ་བརགས་གཅྱིག་པུ་ན་ཡྱིད་དུ་འོང་
བའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ནྱི་ཁོ་བོས་བཀག་པ་མྲེད་དྲེ། ཡང་དག་པར་ན་འབས་བུ་སྔ་ན་ཡོད་པ་དང་། མྲེད་པ་དང་།
གྱིས་ཀ་དང་། གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་སྲེར་ས་པ་ལ་སོགས་པར་བརགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་མྲེད་དོ། །དྲེའྱི་
ཕྱྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་འདྱི་ནྱི་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་ལོག་པར་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་
གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། །མྲེད་དང་ཡོད་མྲེད་ཡོད་མྱིན་པ། །དྲེ་ལ་ཀླན་ཀ་བྱ་བར་ནྱི། །ཡུན་རྱིང་དུ་ཡང་བརོད་
མྱི་ནུས། །དྲེ་ཕྱྱིར་ཡང་དག་ྱིད་དུ་ན། །དངོས་པོ་གང་ཡང་གྲུབ་པ་མྲེད། །དྲེ་ཕྱྱིར་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་རྣམས་
ཀྱིས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་སྲེས་གསུངས། །ཡང་དག་པར་ན་དངོས་པོ་ཕྲ་རབ་ཀང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་
མྱི་འཐད་དྲེ། ཇྱི་ལྟར་བསན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་
དག་པར་ན་གང་གྱི་སྲེ་བ་དང་། སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་གནས་པ་དང་། མྱི་རག་པ་དང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྱི་དངོས་པོའ་ི
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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ཆོས་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རམ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོས་བསན་པ་ལས་འདྱི་སྐད་གསུངས་ཏྲེ།
གང་དག་རྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་བ། །དྲེ་དག་དངོས་ྱིད་ཅྱི་ཡང་མྱིན། །གང་དག་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པས། །དྲེ་དག་
གང་དུ་འབྱུང་བ་མྲེད། །ཅྲེའོ། གང་པོའ་ི རྩལ་གྱི་མདོ་ལས་ཀང་། གང་ཞྱིག་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱི། །ཆོས་དྲེ་གང་
ཡང་མྱི་དམྱིགས་ན། །འབྱུང་བ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ལ། །བྱྱིས་པ་དག་ནྱི་འབྱུང་བར་འདོད། །ཅྲེས་གསུངས་
སོ། །དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མདོ་ལས་ཀང་། གང་ལ་རང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། །རང་བཞྱིན་མྲེད་
པས་གཞན་རྲེན་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། །རང་བཞྱིན་མྲེད་པས་གཞན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྲེད། །རྒྱུ་འདྱི་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་
པས་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ཡབ་དང་སས་མཇལ་བའྱི་མདོ་ལས་ཀང་། རྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་བ་ལ་འཇུག་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་འཇུག་པ་སོན་པ་བསན་ཏྲེ། བཅོམ་ལན་འདས་དྲེ་ལ་མ་རྱིག་པ་
ནྱི་མ་རྱིག་པ་ྱིད་ཀྱིས་མ་མཆྱིས་སོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་སླད་དུ་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལྟར་མ་རྱིག་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་བལ་བ་སྲེ།
ཆོས་གང་ལ་ཡང་རང་བཞྱིན་མ་མཆྱིས་པ་དྲེ་ནྱི་དངོས་པོ་མ་མཆྱིས་པའོ། །གང་ལ་དངོས་པོ་མ་མཆྱིས་པ་དྲེ་ནྱི་
ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའོ། །གང་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ནྱི་མྱི་སྲེའོ། །གང་མྱི་སྲེ་བ་དྲེ་ནྱི་མྱི་འགག་པའོ། །གང་མ་
སྲེས་མ་འགགས་པ་དྲེ་ནྱི་འདས་པ་ཞྲེས་གདགས་པར་བགྱི་བ་མ་ལགས། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་
ཞྲེས་གདགས་པར་བགྱི་བ་མ་ལགས་སོ། །གང་དུས་གསུམ་དུ་མྱི་དམྱིགས་པ་དྲེ་ནྱི་མྱིང་མ་མཆྱིས་པ། མཚན་
ྱིད་མ་མཆྱིས་པ། མཚན་མ་མ་མཆྱིས་པ། གདགས་སུ་མ་མཆྱིས་པ་སྲེ། གཞན་དུ་མ་ལགས་ཀྱི་མྱིང་ཙམ་དང་།
བརྡ་ཙམ་དང་། ཐ་སྙད་ཙམ་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དང་། བརོད་པ་ཙམ་དང་། གདགས་པ་ཙམ་དུ་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་གཟུད་པའྱི་དོན་དུ་བགྱི་བ་མ་གཏོགས་པར་མ་རྱིག་པ་དྲེ་ནྱི་དོན་དམ་པར་དམྱིགས་སུ་མ་མཆྱིས་
སོ། །ཆོས་གང་དོན་དམ་པར་དམྱིགས་སུ་མ་མཆྱིས་པ་དྲེ་ནྱི་གདགས་སུ་མ་མཆྱིས་པ་ཐ་སྙད་དུ་བགྱིར་མ་
མཆྱིས་པ་བརོད་དུ་མ་མཆྱིས་པ་སྲེ་བཅོམ་ལན་འདས་གང་མྱིང་ཙམ་ཞྲེས་བགྱི་བ་ནས་གདགས་པ་ཙམ་གྱི་བར་
དྲེ་དག་ཀང་ཡང་དག་པར་མ་ལགས་པ་ཞྲེས་རྒྱ་ཆྲེར་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ལྟར་བྱས་ན། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་
ན། །གཟོད་ནས་ཞྱི་ཞྱིང་མ་སྲེས་དང་། །རང་བཞྱིན་མ་ངན་འདས་པ་ཞྲེས། །ཆོས་རྣམས་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་
བསན། །ཅྲེས་བྱ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ལྲེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
དུས་གསུམ་དུ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཡོངས་སུ་བསན་ཏོ། །གཟོད་མ་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་དུས་ཏྲེ་རང་བཞྱིན་དང་བལ་
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ཞྱི་བ་འཚོ།

བའྱི་ཕྱྱིར་དྲེར་ཞྱི་བའོ། །ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་ན་ཡང་མ་སྲེས་ཏྲེ། རང་བཞྱིན་དང་བལ་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདས་པའྱི་དུས་ན་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྲེ། རང་བཞྱིན་དང་བལ་བ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡབ་དང་སས་མཇལ་བའྱི་མདོ་ལས། ཇྱི་སྐད་དུ། ཆོས་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་དུས་གསུམ་དུ་
མམ་པ་ྱིད་ཀྱིས་མམ་པ་སྲེ། འདས་པའྱི་དུས་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་དང་བལ་བའོ། །མ་འོངས་
པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་དང་བལ་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་
བུའོ། །ཡང་དྲེ་ྱིད་ལས་གསལ་བར་མཛད་དྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པའོ། །ཆོས་གང་ལ་
རང་བཞྱིན་མ་མཆྱིས་པ་དྲེ་ནྱི་འདས་པ་མ་ལགས། མ་འོངས་པ་མ་ལགས། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ལགས་སོ། །དྲེ་
ཅྱིའྱི་སླད་དུ་ཞྲེ་ན། རང་བཞྱིན་མ་མཆྱིས་པ་ནྱི་འདས་པ་ཞྲེས་གདགས་པར་བགྱི་བར་མ་ལགས། མ་འོངས་པ་
དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཞྲེས་གདགས་པར་བགྱི་བ་མ་ལགས་སོ་ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །སྲེ་བ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་།
ཡང་དག་པའྱི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་གཏོགས་པ་ཡྱིན་དུ་ཟྱིན་ཀང་། དམ་པའྱི་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར། །འདྱི་ནྱི་དམ་པའྱི་
དོན་ཞྲེས་བྱ། །ཡང་དག་ཏུ་ན་སོས་པ་ཡྱི། །ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ལས་དྲེ་གོལ་ཡྱིན། །དོན་དམ་པ་ནྱི་དངོས་པོ་དང་
དངོས་པོ་མྲེད་པ་དང་། སྲེ་བ་དང་མྱི་སྲེ་བ་དང་། སོང་པ་དང་མྱི་སོང་པ་ལ་སོགས་པ་སོས་པའྱི་དྲ་བ་མཐའ་དག་
སངས་པའོ། །སྲེ་བ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དྲེ་ལ་འཇུག་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་དོན་དམ་པ་ཞྲེས་ྲེ་བར་
འདོགས་སོ། །ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་རྣམས་ཀྱི་སྐས། །མྲེད་པར་ཡང་དག་ཁོང་པ་ཡྱི། །སྲེང་དུ་འགོ་བར་བྱ་བ་
ནྱི། །མཁས་ལ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་སུ་དོན་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་བསན་པ། སྲེ་བ་ལ་སོགས་མྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར། །སྲེ་བ་མྲེད་ལ་སོགས་མྱི་སྱིད། །དྲེ་ཡྱི་ངོ་བོ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར། །དྲེ་ཡྱི་ཚིག་གྱི་ས་མྱི་སྱིད། །ཡུལ་མྲེད་
པ་ལ་དགག་པ་ཡྱི། །སོར་བ་ལྲེགས་པ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །རྣམ་པར་རོག་ལ་བརྲེན་ན་ཡང་། ཀུན་རྫོབ་པར་འགྱུར་
ཡང་དག་མྱིན། །སྲེ་བ་ལ་སོགས་མྲེད་ན་དྲེ་བརོད་པའྱི་སའྱི་སོར་བ་མྱི་འཐད་དོ། །དྲེ་བས་ན་ཡུལ་མྲེད་པ་ལ་
དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་སྲེ་བ་ཡང་མྲེད་པས་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་མྱི་སྱིད་དོ། །ཅྱི་སྲེ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་ས་འདྱི་
དག་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་དུས་ཀྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་
སྣང་བའྱི་ངང་ཅན་གྱི་དོན་ཡུལ་ྱིད་དུ་བདག་གྱིར་བྱས་ཏྲེ། ཆོས་ཅན་འདྱི་ྱིད་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་
རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་འདྱི་ཅྱི་གཞན་དག་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་བརྲེན་ནམ། འོན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཡོད་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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དམ་མྲེད་པ་སྲེམས་པར་བྱྲེད་ཀྱི། སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་ནྱི་སོང་བར་མྱི་བྱྲེད་དྲེ།
དྲེ་ྱིད་བོ་ལ་བསྲེད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ས་སོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་རོག་པ་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ངོ་བོ་
ྱིད་ཡྱིན་པས་དྲེ་དཔྱད་པ་ྱིད་ཀྱིས་བསལ་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། གཞན་ཡང་དྲེ་ལྟ་ན་ཀུན་རྫོབ་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་རྣམ་
པར་རོག་པའྱི་བོ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་སྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་པར་འགྱུར་གྱི། དོན་དམ་པར་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་སའྱི་དོན་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན་དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་རབ་ཏུ་བརགས་པ་
བདག་གྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མྲེད་པ་ྱིད་དོ། །འདྱི་སྐད་གསུངས་ཏྲེ། གལ་
ཏྲེ་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན། །དངོས་པོ་མྲེད་པར་འགྲུབ་མྱི་འགྱུར། །དངོས་པོ་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནྱི། །དངོས་པོ་མྲེད་
ཅྲེས་སྲེ་བོ་སྨྲ། །ཞྲེའོ། །དྲེ་སྐད་དུ། འོ་མར་ཞོ་ལ་སོགས་མྲེད་པ། །དྲེ་ན་སྔ་ན་མྲེད་ཅྲེས་བྱ། །ཞོ་ལ་འོ་མ་མྲེད་པ་
ནྱི། །ཞྱིག་ནས་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན། །མགོ་ཡྱི་ཡན་ལག་ལོང་བ་དང་། །སྲེ་དང་ས་བ་རྣམ་སངས་པ། །རྱི་
བོང་རྭ་ལ་སོགས་དངོས་སུ། །དྲེ་ནྱི་གཏན་མྲེད་བརོད་པ་ཡྱིན། །བ་ལང་ལ་ནྱི་ར་སོགས་མྲེད། །དྲེ་ནྱི་གཅྱིག་ལ་
གཅྱིག་མྲེད་བརོད། །ཅྱིའོ། །གསོག་ཏུ་གྱུར་པ་དངོས་པོ་མྲེད་པར་གྱུར་པ་ཡང་། དངོས་པོ་ཡོད་པ་ྱིད་དུ་ངྲེས་
པའྱི་ཟས་དྲངས་ནས་རྣམ་པར་གཞག་སྲེ། མོ་གཤམ་ལ་སོགས་པ་དང་། བུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་མ་ངྲེས་ན་མོ་
གཤམ་གྱི་བུ་ལ་སོགས་པར་རྣམ་པར་རོག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོའྱི་མདོ་ལས་བསན་པ་
ཚངས་པ་ཆོས་གང་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ཡོད་པ་ྱིད་དུ་ཞྲེའམ། མྲེད་པ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་ཁས་མྱི་ལྲེན་ཏོ་ཞྲེས་
འབྱུང་བ་འདྱི་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་ལས་ཀང་། ཡོད་པའྱི་ཟས་
དྲངས་མྲེད་པ་སྲེ། །མྲེད་པའང་ཡོད་པའྱི་ཟས་དྲངས་སོ། །དྲེ་བས་མྲེད་པར་བསམ་མྱི་བྱ། །ཡོད་པ་ྱིད་དུའང་མྱི་
བརག་གོ །གང་ལ་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྲེ་བ། །ཅྱི་ཡང་འགག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། །འཇྱིག་རྲེན་རྣམ་པར་དབྲེན་མཐོང་
བ། །དྲེ་ལ་ཡོད་དང་མྲེད་པ་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལ་དོན་ནྱི་དྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡོད་པའྱི་ཟས་དྲངས་ནས་མྲེད་
པ་རྣམ་པར་གཞག་སྲེ། དཔྲེར་ན་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལྟ་བུའོ། །མྲེད་པའྱི་ཟས་
དྲངས་ནས་ཡོད་པ་སྲེ། དཔྲེར་ན་སྲེ་བ་སྔ་ན་མྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །སྔ་ན་ཡོད་པ་སྲེ་འགྱུར་ན། །སྲེས་པ་ཡང་ནྱི་སྲེ་
བར་འགྱུར། །ཞྲེའོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན། བོ་གོས་བཟང་པོས་གང་གསུངས་པ། གང་དག་བདག་དངོས་གཞན་དངོས་
དང་། །དངོས་དང་དངོས་པོ་མྲེད་མཐོང་བ། །དྲེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །ཡང་དག་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་
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ནོ། །ཡང་དག་དངོས་རྣམས་རྲེན་བྱས་ནས། །ཆུ་ཡྱི་ཟ་བ་ལྟ་བུར་ནྱི། །ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ལོག་མྱིན་པར། །འདོད་
པ་དྲེ་དག་ལྟས་མྱི་འཕྲོགས། །ཐམས་ཅད་རག་མྱིན་མྱི་རག་པའམ། །ཅྱི་ཡང་མྲེད་དྲེ་རག་དྲེ་བཞྱིན། །དངོས་ཡོད་
རག་དང་མྱི་རག་པར། །འགྱུར་ན་དྲེ་ནྱི་ག་ལ་ཡོད། །གང་ཅྱི་བརོད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སོང་རྱིག་
བྱ། །སོང་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ཡང་སོང་། །འདྱི་ལྟར་མྱི་སོང་ཡོད་མ་ཡྱིན། །སུ་ལ་སོང་ྱིད་འདྱི་འབྱུང་བ། །དྲེ་ལ་དོན་
རྣམས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། །སུ་ལ་སོང་ྱིད་མྱི་འབྱུང་བ། །དྲེ་ལ་ཅྱི་ཡང་འབྱུང་བ་མྲེད། །ཅྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་
ལྲེགས་པར་གསུངས་པའོ། །དྲེ་བས་ན་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ཆྲེན་པོ་ལས། སྔོན་མཐའ་སོང་ཞྱིང་ཕྱྱི་
མའྱི་མཐའ་ཡང་སོང་། །སྲེ་དང་འཇྱིག་དང་གནས་པའྱི་དངོས་པོ་སོང་། །འདྱི་ནྱི་དངོས་པོ་ཡོད་མྱིན་དངོས་མྲེད་
མྱིན། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སོང་། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་དྲེ་ནྱི་རོགས་གྱུར་པས། །དྲེ་ཡྱི་
རང་བཞྱིན་མངོན་སུམ་ཕྱྱིར། །མྱི་མཁས་རྣམས་ཀང་དངོས་རྣམས་ཀྱིས། །དངོས་པོ་འདྱི་འདྲ་ཅྱིས་མྱི་
རོགས། །དྲེ་རོགས་ན་དྲེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མྱི་རོགས་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། བུམ་པས་དབྲེན་པའྱི་ས་གཞྱི་དམྱིགས་ན།
དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་བུམ་པས་དབྲེན་པ་རོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོའ་ི ལྟ་བ་
དཀར་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ཐ་ཤལ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་མྲེད་པ་ལས་སོ་བཏགས་པས། སོ་
བཏགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་སྐད་དུ་སོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་རོགས་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་ལྟར་
ཡྱིན་པར་མྱི་རོགས་ཤྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཐོག་མྲེད་རྒྱུད་ལྱི་བར། །དངོས་པོར་སོ་བཏགས་དབང་བྱས་པས། །དྲེ་ཕྱྱིར་
སོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །མངོན་སུམ་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་སྱིད་པར་སྲེ་བ་དངོས་
པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་དུག་གྱིས་དཀྲུགས་པའྱི་བོ་ཅན་དག་གྱིས་མངོན་སུམ་ཙམ་དུ་རོགས་པས་རྣམ་པ་
ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། འདྲ་བ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་དམྱིགས་པས་བོ་སྣད་པ་དག་གྱིས་སྐད་
ཅྱིག་པ་ྱིད་མྱི་རོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་འདྱི་ནྱི་ངོ་མཚར་མྱི་ཆྲེ་སྲེ། འདྱི་ལྟར་བུམ་པ་དང་བ་ལང་ྱིད་ལ་
སོགས་པས་དབྲེན་པའྱི་བ་ལང་ལ་སོགས་པའྱི་དབྱྱིབས་གསལ་བར་མ་མཐོང་ཡང་། སྲེར་ས་དང་གཟྲེགས་མ་
ལ་སོད་པའྱི་ལུགས་ཀྱིས་བོ་གོས་ཤྱིན་ཏུ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་རྒྱུར་པ་དག་དྲེ་ལྟར་རོགས་པར་མྱི་བྱྲེད་དོ། །འོ་ན་སུ་
དག་གྱིས་དྲེ་རོགས་ཤྲེ་ན། བཤད་པ། དྲེ་ལ་སོ་འདོགས་གཅོད་བྱྲེད་པ། །ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་
ཀྱིས། །རྲེས་སུ་དཔོག་པ་རྣམ་ཤྲེས་བྱྲེད། །རྣལ་འབྱོར་དབང་རྣམས་མངོན་སུམ་གསལ། །དངོས་པོ་ལ་སོགས་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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པར་སོ་འདོགས་པ་བསལ་བ་བསྒྲུབ་པ་ཕྱོགས་ཙམ་ཞྱིག་ཇྱི་སྐད་བསན་པ་དག་གྱི་ཐོས་པ་བས་མཐོ་བ།
བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་བསགས་པ་དག་སོས་པ་དང་བལ་བ་ངྲེས་པར་བརག་
པར་བྱྲེད་དོ། །རྣལ་འབྱོར་པའྱི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མམ་པ་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་
བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་དྲྱི་མ་དང་བལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་ནང་དང་
ཕྱྱིའྱི་དངོས་པོ་མ་བརགས་ན་དགའ་བ་སྙྱིང་པོ་མྲེད་པ། ཆུ་ཤྱིང་གྱི་སོང་པོ་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་ཇྱི་ལྟར་སོ་འདོགས་
པའྱི་ས་བོན་ཡང་ཕྱྱིས་མྱི་སྲེ་བ་དྲེ་ལྟར་ཐུགས་སུ་ཆུད་དྲེ། སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ལ་འཇུག་པའྱི་མདོ་ལས། ཇྱི་ལྟར་ཆུ་
ཤྱིང་རོན་པའྱི་སོང་པོ་ལ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆྲེད་དུ་བརོད་པ་ལས་ཀང་།
གང་ཞྱིག་ཨུ་དུམ་བཱ་ར་དག་ལ་མྲེ་ཏོག་ལྟར། །སྱིད་པ་དག་ལ་སྙྱིང་པོ་མྲེད་པར་སྲེམས་བྱྲེད་པ། །དགྲེ་སློང་འདྱི་
ནྱི་ཕ་རོལ་མྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་སོན། །སྦྲུལ་རྒས་པ་ཡྱི་པགས་པ་རྙྱིང་པ་བརྲེ་བ་བཞྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཆོས་
ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་ཁས་བངས་ནས། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་རང་ལས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྱི་ཐ་སྙད་མྱི་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་རྲེས་སུ་དཔོག་
པ་པོས་ཇྱི་ལྟར་གཏན་ལ་དབབ། གལ་ཏྲེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་
བརོད་ན། དྲེའྱི་ཚེ་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པའྱི་དོན་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཅྱི་སྲེ་བརོད་ན་ནྱི་
གཏན་ཚིགས་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པས་འདོད་པའྱི་དོན་མྱི་
འགྲུབ་བོ། །འདྱི་ནྱི་ཅྱི་ན་སྲེ། འདྱི་ལྟར། གཞུང་གྱིས་བསྲེད་པའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས། །ཆོས་ཅན་སངས་ནས་མཁས་པ་
དང་། །བུད་མྲེད་བྱྱིས་པའྱི་བར་དག་ལ། །གགས་པར་གྱུར་པའྱི་དངོས་རྣམས་ལ། །བསྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་
པོ་འདྱི། །མ་ལུས་ཡང་དག་འཇུག་པར་འགྱུར། །དྲེ་ལྟ་མྱིན་ན་གཞྱི་མ་གྲུབ། །ལ་སོགས་ལན་ནྱི་ཇྱི་སྐད་
གདབ། །བདག་ནྱི་སྣང་བའྱི་ངང་ཅན་གྱི། །དངོས་པོ་དགག་པར་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་སྒྲུབ་པ་དང་། །བསྒྲུབ་
བྱ་གཞག་པ་འཁྲུགས་པ་མྲེད། །རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྱི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཕན་ཚུན་
མྱི་མཐུན་པས་གྲུབ་པའྱི་མཐས་བསྲེད་པ་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་སྲེ། མཁས་པ་དང་བུད་མྲེད་དང་
བྱྱིས་པའྱི་བར་གྱི་མྱིག་དང་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ངང་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་
ཅན་ལ་བརྲེན་ནས་འཇུག་གོ །དྲེ་ལྟར་མྱིན་ན་དུ་བ་དང་། ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མྲེ་དང་མྱི་རག་པ་ྱིད་ལ་
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སོགས་པ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གཞྱི་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་
ཅན་ཡན་ལག་ཅན་དང་། ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་རྣམས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཆོས་
གྱི་ག་དང་ལན་པའྱི་དཔྲེའྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པ་ྱིད་དོ། །གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་ལྟ་
བུ་འདྱི་གཞན་དག་ཀང་ཁས་ལྲེན་ན་ནྱི་ད་ལྟ་ན་མཁས་པ་བརྒལ་བའྱི་གགས་པ་འདྱི་ཅྱི་དགོས་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་རང་
གྱི་ཕྱོགས་ལ་མྱི་ལྟ་བར་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ྲེས་པ་འདྱི་ྱིད་བརོད་དུ་ཟད་དོ། །ཁོ་བོ་ཡང་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་
ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ངང་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ནྱི་མྱི་སྲེལ་མོད་ཀྱི། ཤྲེས་རབ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་དཔྱད་ན་ཆུ་ཤྱིང་གྱི་
སོང་པོ་བཞྱིན་དུ་སྙྱིང་པོ་བག་ཙམ་ཡང་མྱི་སྣང་བས་དོན་དམ་པར་མྱི་འདོད་དོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་སྣང་བའྱི་དོན་མ་
བཀག་པ་ྱིད་ཀྱིས་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་
རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་དོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། འཛིན་པ་སྡུག་ལ་མྱི་བརྲེན་ན། །ཐ་སྙད་རབ་
ཏུ་འགྲུབ་འགྱུར་ལ། །ཐ་སྙད་རྣམས་ལ་མཁས་གྱུར་ན། །བསན་བཅོས་དོན་ལ་རོངས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་
ལྟ་བུའོ། །དོན་དམ་པའྱི་ཚུལ་ལ་སང་བས་དབང་སྒྱུར་བ་གང་དག་འདྱི་ལྟ་སྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྲེད་
པར་ལྟ་བ་ྱིད་ནྱི་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་ལྟ་བར་སྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དང་། དྲེ་ལྟས་རྒྱུ་དང་
འབས་བུ་སྐུར་འདྲེབས་པ། །ལོག་ལྟས་དཀར་ཕྱོགས་དྲུངས་འབྱྱིན་དམ་ཆོས་ཀྱི། །ལོ་ཏོག་སྲེར་བ་ནམ་མཁའྱི་
མྲེ་ཏོག་འདྱི། །ལྲེགས་འདོད་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱང་རྱིང་སང་བར་བྱ། །ཞྲེས་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་བརོད་དྲེ། དྲེ་
ཕྱྱིར་ཐོག་མྲེད་སྱིད་རྒྱུད་ནས། །དངོས་དང་དངོས་མྲེད་རོགས་སོགས་ཀྱི། །རྱིགས་མཐུན་ས་བོན་ཡོད་པར་
ནྱི། །རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན། །འདྱི་ནྱི་དངོས་པོའ་ི མཐུ་སོབས་ཀྱིས། །འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་དྲེ་མྲེད་
ཕྱྱིར། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་དྲེ། །རྒྱ་ཆྲེར་རབ་ཏུ་བཀག་པ་ཡྱིན། །རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་ཕྱྱིར་གོ་བུར་
མྱིན། །རག་འབྱུང་མ་ཡྱིན་རག་པ་མྱིན། །དྲེ་བས་གོམས་འདྲ་དྲེ་ྱིད་ཕྱྱིར། །དང་པོ་རང་གྱི་རྱིགས་ལས་
སྲེས། །འདྱི་ལྟར་དོན་དམ་པར་ན་དངོས་པོ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་སོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡྱིན་ན། དྲེ་
ལྟ་བུ་དྲེ་དག་ལ་བོ་དཀར་པོ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་རོག་
པ་དག་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་དག་ཀང་ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་ལས་དང་སྱིད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུན་ནས་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་
ས་བོན་བོར་ན་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་དོ། །དྲེ་དག་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་དང་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱ་ཆྲེར་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལ་གལ་ཏྲེ་རང་
གྱི་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་ས་བོན་གྱི་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཟྱིན་ན། དྲེ་ལས་ལྷག་མ་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། འོ་ན་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མྲེད་
པའམ། རྒྱུ་རག་པ་སྲེས་པའམ། བདག་ྱིད་རག་པ་དྲེ་ཡོད་དྲེ། ཇྱི་ལྟར་གོ་བུར་འབྱུང་བར་སྨྲ་བ་དང་། དབང་ཕྱུག་
ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་ལ་འཆྲེལ་བ་དང་། ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་རག་ཅྲེས་ཁས་ལྲེན་པ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། དྲེ་དག་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་དང་རག་ཏུ་ྲེ་བར་གནས་པའྱི་རྒྱུ་དང་། རང་བཞྱིན་
རྣམས་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་དང་འགལ་ལོ། །དྲེ་བས་ན་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པར་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚེ་
འདྱི་ལ་དང་པོ་བྱུང་བ་དག་ཀང་འདྲ་བ་ལ་གོམས་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་སྲེ་བར་རྲེས་སུ་དཔག་སྲེ། སྲེས་པ་
རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཆུང་ངུ་དང་འབྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་ཐ་དད་པ་གོམས་པའྱི་
སོབས་ལས་འབྱུང་བ་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་སྱིད་པ་
གཞན་གྲུབ་བོ། །འདྱིས་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་སྱིད་པ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་བཤད་ཟྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་འདོད་ཆགས་
དང་མ་བལ་བའྱི་འཆྱི་བའྱི་སྲེམས་ལ་ནྱི་བདག་དང་བདག་གྱི་ལ་ཆགས་པའྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་བག་ཆགས་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྲེམས་གཞན་གྱིས་མཚམས་སོར་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་སྔོན་གྱི་སྲེམས་སྲེས་པ་དང་འདྲ་བས་སྒྲུབ་པ་
གསལ་ལོ། །དྲེ་ཕྱྱིར་རག་ཆད་ལྟ་བ་རྣམས། །གཞུང་འདྱི་ལ་ནྱི་རྱིང་དུ་གནས། །ལོག་དང་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་
ཡང་། །ས་བོན་མྱུ་གུ་ལྕུག་སོགས་བཞྱིན། །དོན་དམ་པར་རག་པ་དང་ཆད་པ་དག་གྱི་སྐབས་མྲེད་པ་ྱིད་དྲེ། དྲེ་
གྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་ཡོད་ན་དྲེ་དག་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདྲེན་པ་ལ་
བརྲེན་ནས་ནྱི་སྔ་མ་སྔ་མའྱི་སྐད་ཅྱིག་ལོག་ན་སྐད་ཅྱིག་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཐོག་མ་
དང་ཐ་མ་མྲེད་དྲེ། ཕྱྱི་རོལ་པ་དག་འདོད་པ་དང་འདྲ་བས་དྲེ་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་
གསུངས་པ། ཡོད་ན་དངོས་པོ་རག་འགྱུར་ལ། །མྲེད་ན་ངྲེས་པར་ཆད་འགྱུར་ཏྲེ། །དངོས་ཡོད་གྱིས་གར་
འགྱུར་བས་ན། །དྲེ་ཕྱྱིར་དངོས་པོ་ཁས་མྱི་བང་། །གང་ཕྱྱིར་དངོས་པོར་རང་འབྱུང་བ། །དྲེ་ཕྱྱིར་ཆད་པར་འགྱུར་
མ་ཡྱིན། །གང་ཕྱྱིར་དངོས་པོ་ལོག་འགྱུར་བ། །དྲེ་ཕྱྱིར་རག་པར་འགྱུར་མ་ཡྱིན། །གང་དག་བྱང་ཆུབ་བརྲེན་པའྱི་
ཕྱྱིར། །དོན་དུ་མྲེད་པར་ཁས་མྱི་འཆྲེ། །མྱི་སྲེམས་སོད་པར་མྱི་བྱྲེད་པ། །དྲེ་དག་ཇྱི་ལྟར་མྲེད་པར་
འདོད། །ཅྲེའོ། །དཀོན་མཆོག་སྱིན་ལས་ཀང་། ཇྱི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་མཁས་པ་
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ཡྱིན་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སློབ་ལ། སློབ་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས།
བསླབ་པའྱི་ལམ་ལ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་གང་སློབ་པ་དྲེ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་ཏྲེ། རྒྱུ་དྲེ་དང་རྲེན་དྲེ་དང་གཞྱི་དྲེས་ཆད་
པར་ལྟ་བ་མ་འགྱུར་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཡང་དྲེ་ྱིད་ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུ་འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡང་
དག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་གཟུགས་ལ་རོག ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྲེས་དང་། འདུ་བྱྲེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
ལ་རྣམ་པར་རོག་སྲེ། དྲེ་གཟུགས་ལ་རོག་པ་ན་གཟུགས་ཀྱི་སྲེ་བ་མྱི་དམྱིགས། ཀུན་འབྱུང་བ་མྱི་དམྱིགས།
འགག་པ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྲེས་དང་། འདུ་བྱྲེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་སྲེ་བ་མྱི་
དམྱིགས། ཀུན་འབྱུང་བ་མྱི་དམྱིགས། འགག་པ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དྲེ་ཡང་དོན་དམ་པར་སྲེ་བ་མྲེད་པར་དཔྱོད་
པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཡྱིན་གྱི། ཐ་སྙད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཡོངས་སུ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་
གོལ་བ་ཡང་གཞུང་འདྱི་ལ་སླ་བ་ྱིད་དྲེ། འདྱི་ལྟར། ཆོས་ལ་བདག་མྲེད་མཁས་པ་ནྱི། །རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་
གོམས་བྱས་པས། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིས། །ོན་མོངས་སྱིམ་པ་མྲེད་པར་སོང་། །ཟ་བའྱི་སོན་མའྱི་ཏྱིང་
ངྲེ་འཛིན་ལས་འདྱི་སྐད་དུ། དྲེས་གང་ཆགས་པ་དང་། གང་ལ་ཆགས་པ་དང་། གང་གྱིས་ཆགས་པའྱི་ཆོས་དྲེ་
ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་སོ། །འདྱིར་ཡང་གསུངས་པ། དངོས་པོར་ཁས་ལྲེན་
ཡོད་ན་ནྱི། །འདོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་མྱི་བཟད་འབྱུང་། །ལྟ་བ་མ་རུངས་ཡོངས་སུ་འཛིན། །དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྩོད་
པར་འགྱུར། །དྲེ་ནྱི་ལྟ་བ་ཀུན་གྱི་རྒྱུ། །དྲེ་མྲེད་ོན་མོངས་མྱི་འབྱུང་སྲེ། །དྲེ་བས་དྲེ་ནྱི་ཡོངས་ཤྲེས་ན། །ལྟ་དང་
ོན་མོངས་ཡོངས་སུ་འབྱང་། །གང་གྱིས་དྲེ་ཤྲེས་འགྱུར་ཞྲེ་ན། །རྲེན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་མཐོང་བས་ཏྲེ། །བརྲེན་ནས་
སྲེས་པ་མ་སྲེས་ཞྲེས། །ཡང་དག་མཁྱྲེན་པ་མཆོག་གྱིས་གསུངས། །ཤྲེའོ། །གཞན་ཡང་རང་བཞྱིན་མྲེད་པའྱི་
ཚུལ་ལ་གང་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་རྒོལ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་དང་། ལས་དང་། སྲེ་བའྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ནྱི་གང་
ཡྱིན། རྣམ་པར་བྱང་བ་ནྱི་གང་ཡྱིན། ལས་དང་འབས་བུར་འབྲེལ་པ་དང་། རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། རྲེས་སུ་
དཔག་པར་བྱ་བའྱི་ཐ་སྙད་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན། མ་རྱིག་དང་འདུ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་སྱིད་པའྱི་ཡན་ལག་
རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་དངོས་པོ་དང་། གྲེན་པོ་གོམས་པར་བྱས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མས་སུ་ལྲེན་པས་ོན་
མོངས་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་གནས་འབྱུང་བ་དང་། དགྲེ་བ་དང་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་སྡུག་པ་
དང་མྱི་སྡུག་པ་འབྱུང་བ་དང་། དངོས་གང་ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་པ། །དྲེ་ནྱི་དྲེ་འདྲའྱི་རགས་སྲེམས་ཀྱི། །རྒྱུ་ཡྱིན་དྲེ་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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ལས་དྲེ་ལྟའྱི་དངོས། །དྲེ་བས་དྲེས་བསྲེད་རགས་ཅན་བོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུ་ནྱི་བསྲེད་པར་བྱ་བ་དང་སྲེད་པའྱི་
དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ནམ་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་པོམ་བུ་ཅྱིག་ཅར་ཀླན་ཀ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལན་གདབ་པ་འདྱི་
ངྲེས་པར་ཟུངས་ཤྱིག རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་དངོས་པོ་ནྱི། །ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ནྱི་མ་བཟོག་པས། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
རྣམ་བྱང་སོགས། །རྣམ་པར་གཞག་པ་འཁྲུགས་པ་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདྱི་དོན་དམ་པར་ཁས་
ལྲེན་ཅྱིང་རབ་ཏུ་འབད་ན་དྲེའྱི་ཚེ་རྡུལ་ཕྲ་མོ་ལ་སོགས་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་ཐུག་པའྱི་བར་དག་གཅྱིག་
པའམ་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབས་ཤྱིག སོར་བ་སྔར་བརོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལན་ཡང་ཐོབ་ཅྱིག འདྱི་ལྟར་འདྱི་མ་
ལུས་པར་བདྲེན་ཞྱིང་བརྫུན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་སླུ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་ཁས་ལྲེན་ཏོ། །འདྱི་སྐད་ཅྲེས་
ཀང་གསུངས་ཏྲེ། རྣམ་པར་དབྲེན་དོན་མྱི་ཤྲེས་ལ། །ཐོས་པ་ཙམ་ལ་འཇུག་བྱྲེད་ཅྱིང་། །གང་དག་བསོད་ནམས་
མྱི་བྱྲེད་པ། །སྲེས་བུ་ཐ་ཤལ་དྲེ་དག་བརག །ལས་ཀྱི་འབས་བུ་ཡོད་པ་དང་། །འགོ་བ་དག་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་
བརོད། །དྲེ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤྲེས་དང་། །སྲེ་བ་མྲེད་པ་དག་ཀང་བསན། །འཇྱིག་རྲེན་དབང་དུ་རྒྱལ་བ་
རྣམས། །ང་དང་ང་ཡྱི་ཞྲེས་གསུངས་ལྟར། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས། །དྲེ་བཞྱིན་དགོངས་པའྱི་
དབང་གྱིས་གསུངས། །ཤྲེའོ། །ཡང་དམྱིགས་པ་ཅན་གང་དག་ན་རྲེ་ལྟ་བ་འདྱི་ལ་ནྱི་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་བཀང་བ་འཐད་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནམ། གལ་ཏྲེ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་མཆོད་པ་དང་ཕན་གདགས་པར་འདོད་པས་གང་བྱྱིན་པ་
དྲེས་ནྱི་དད་པ་ཤྱིན་ཏུ་བསྲེད་ཀྱི། གང་གྱིས་སྱིན་པར་བྱ་བ་དང་། སྱིན་པ་པོ་དང་། ལྲེན་པ་པོ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་
གནས་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྱིན་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་མྱི་དམྱིགས་སམ། འོན་ཏྲེ་
ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་དམྱིགས། ཕྱོགས་དང་པོ་ལ་ནྱི་གང་ལ་གང་གྱིས་ཅྱི་ལ་ཡང་བྱྱིན་པ་མྲེད་པས་བསོད་
ནམས་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱྱིར་ངལ་བ་གང་ཡྱིན་
པ་དྲེ་ཡང་སྲེམས་ཅན་རྣམས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །སྱིན་པར་བྱ་བ་དང་སྱིན་པ་པོ་དང་། ལྲེན་
པ་པོ་རྣམས་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་དམྱིགས་
སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་བོ། །གཞན་སྱིན་པར་བྱ་བ་བུ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལྲེན་པ་པོ་དང་སྱིན་པ་པོ་རང་གྱི་
སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དྲེ་དག་རང་གྱི་རྱིག་པར་བྱྲེད་ན་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཡང་སྨྲས་པ། སྱིན་པ་
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གང་ཞྱིག་ཕན་གདགས་དང་། །མཆོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་སྱིན་བྱྲེད་པ། །དྲེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དད་པར་བྱྲེད། །མཐོང་མྲེད་
གནས་པས་མ་ཡྱིན་ནོ། །མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་སམ། །འོན་ཏྲེ་ཡུལ་མྱིན་ཕྱྱིར་རམ་ཅྱི། །མྲེད་ན་བསོད་
ནམས་འཇྱིག་པར་འགྱུར། །ངལ་བའྱི་དོན་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར། །གསུམ་ཆར་རྒྱལ་བས་གཟྱིགས་པས་ན། །དྲེ་
བས་ཡུལ་མྱིན་མ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་གང་། །དྲེ་དག་རང་གྱིས་རྱིག་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་
རྒོལ་བ་དྲེ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། དྲེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་ལྟར་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པས། རྒལ་བར་
བསན་པ། འདྱི་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཡྱི། །ཆོས་འདྱི་རྣམ་པར་གཞག་པས་ན། །ཚོགས་རྣམས་དྲྱི་མ་མྲེད་པ་
ཡང་། །གཞུང་འདྱི་ྱིད་ལ་རུང་བ་ཡྱིན། །རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་ནྱི། །འབས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་
འབྱུང་། །ཡང་དག་ལྟས་བྱུང་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱིས། །ཡན་ལག་ལ་སོགས་རྣམ་དག་བཞྱིན། །དྲེ་བཞྱིན་རྣམ་དག་མ་
ཡྱིན་ལས། །འབས་བུ་རྣམ་དག་མ་ཡྱིན་འབྱུང་། །ལོག་ལྟའྱི་སོབས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིས། །ལོག་པར་གཡྲེམ་པ་
སོགས་པ་བཞྱིན། །འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྒྱུའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་། ལོག་པ་དང་མཐུན་པར་བྱྲེད་པས་དྲེ་རྣམ་
པར་དག་པ་དང་། རྣམ་པར་མ་དག་པ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་རྣམ་པར་མ་དག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་
ན། ལྲེགས་པར་སད་པ་དང་ྲེས་པར་སད་པའྱི་ལས་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་ཅྲེས་
ཟྲེར་བ་ལྟ་བུ་སྲེ། ཡང་དག་པ་དང་ལོག་པར་ལྟ་བས་སྔོན་དུ་དྲངས་བའྱི་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། བག་
ཡོད་པའྱི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡྲེམ་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིས་ཅྱི་
ཞྱིག་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། བསན་པ། ཚད་མའྱི་གནོད་པ་ཡོད་པས་ན། །དངོས་པོར་དམྱིགས་པ་ཡོད་པ་ནྱི། །སྱིག་རྒྱུ་ལ་
སོགས་ཤྲེས་པ་བཞྱིན། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པར་ཡོངས་སུ་རོགས། །ཡང་དག་པར་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྱི་གཅྱིག་
དང་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་འཐད་པས་ཡོད་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྱིག་པར་བྱ་བ་
དང་རྱིག་པར་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ཡུལ་ྱིད་ལ་གནོད་པའྱི་ཚད་མ་ཡང་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དྲེ་ལྟ་བས་
ན་འདྱི་ཡང་དག་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེས་མངོན་པར་ཞྲེན་ཏྲེ། སྱིན་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་
དམྱིགས་པ་ནྱི་ཚད་མའྱི་གནོད་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་ཏྲེ། སྱིག་རྒྱུའྱི་ཚོགས་ལ་ཆུར་ཤྲེས་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་ལྟར་གྱུར་པ། །དྲེ་ཕྱྱིར་དྲེ་མཐུས་བྱུང་བ་ཡྱི། །ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པ་སྒྲུབ་པ་ཀུན། །བདག་དང་
བདག་གྱིར་ལོག་པ་ལས། །བྱུང་བ་བཞྱིན་དུ་སོབས་ཆུང་ངོ་། །ཇྱི་ལྟར་ཕྱྱི་དང་ནང་གྱི་མུ་སྲེགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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སྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལ་སོགས་པ་ལ་ནན་ཏན་བྱྲེད་པ། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་དྲེ་མ་ཐག་
ཏུ་བ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། སོབས་ཆུང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་
དམྱིགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཡང་སོབས་ཆུང་སྲེ། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ལས་བྱུང་བར་བྱྲེ་བག་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དངོས་
པོར་དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་ལས། །བྱུང་བ་འབས་བུ་ཆྲེན་པོ་སྲེ། །རྒྱས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། །ས་བོན་གྲུང་
པོའ་ི མྱུག་སོགས་བཞྱིན། །ཡོད་པ་དང་རྱིག་པར་བྱ་བ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དག་པར་ན་རྱིག་པར་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རྒྱས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། གང་ཟག་ལ་བདག་མྲེད་པར་ལྟ་བ་
བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལས་བྱུང་བ་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་སོབས་དང་ལན་པའྱི་རྒྱུས་སྔོན་དུ་དྲངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འབས་
བུ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་མངོན་པར་སྒྲུབ་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ས་བོན་གྲུང་པོ་ལས་བྱུང་བའྱི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་
བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་གསུངས་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་སྲེ། དྲེ་
ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མྱི་འཇུག་གོ་ཞྲེའོ། །ཡང་དྲེ་ྱིད་ལས། བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱི་མཐོང་བ་ནྱི་
ཡང་དག་པར་མཐོང་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རྒྱལ་བ་སྲེད་མ་ལས་ཀང་། རབ་འབྱོར་འདྱི་ཇྱི་སྙམ་དུ་སྲེམས།
ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁའྱི་ཚད་གཟུང་བར་སླའམ། རབ་འབྱོར་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལན་འདས་དྲེ་ནྱི་མ་
ལགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། རབ་འབྱོར་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གང་མྱི་གནས་པར་སྱིན་པ་ཡོངས་
སུ་གཏོང་བ་དྲེའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་ཚད་གཟུང་བར་སླ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་བར་དུ་གསུངས་
སོ། །ཡང་དྲེ་ྱིད་ལས། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སྲེ། དཔྲེར་ན་མྱིག་དང་ལན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་མུན་པར་ཞུགས་ནས། ཅྱི་
ཡང་མྱི་མཐོང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གང་དངོས་པོར་ལྷུང་བ་ལས་སྱིན་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔར་
བལྟའོ། །རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སྲེ། དཔྲེར་ན། ནམ་ལངས་ཏྲེ་ྱི་མ་ཤར་ནས་མྱིག་དང་ལན་པའྱི་མྱིས་གཟུགས་རྣམ་
པ་སྣ་ཚོགས་དག་མཐོང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གང་དངོས་པོར་མ་ལྷུང་བས་སྱིན་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའྱི་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔར་བལྟའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མཆོད་པ་དང་ཕན་འདོགས་པར་འདོད་པས་གང་སྱིན་པ་དྲེ་འཁོར་
གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱྱིན་ན་དྲེ་ྱིད་བོ་གོས་དང་ལན་པ་རྣམས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དད་པའྱི་གནས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ།
འདྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་གཏྱི་མུག་མྲེད་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་རྩ་
བའོ། །བསོད་ནམས་དང་འཇྱིག་པ་དང་ངལ་བ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་
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དངོས་པོ་ནྱི། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་མ་བཟོག་པས་ཞྲེས་པས་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་ཆར་ཡང་གཟྱིགས་ཞྲེས་བྱ་བ་
ཡང་ཀུན་རྫོབ་པ་ྱིད་དོ། །རང་གྱི་རྱིག་པ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདྲེན་པར་གཏོགས་པ་ྱིད་དྲེ་གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་
རང་བཞྱིན་དུ་བརག་མྱི་བཟོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྱིན་ཏོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་འཆོས་ཟྱིན་པ་ཡང་མྱི་
འཆའོ། །གང་དག་གྱིས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་དངོས་པོར་དམ་བཅས་པས་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལན་
བཏབ་པར་འདོད་པའྱི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་དངོས་པོ་དྲེ་དག་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དཔྱད་པར་བྱའོ། །ཅྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་
ལས་བྱུང་བ་ཙམ་གྱི་བདག་ྱིད་ཁོ་ནའང་། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བདག་ྱིད་ཀང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཕྱོགས་ཕྱྱི་མ་
ལ་བརྲེན་ཏྲེ་བསན་བཅོས་ལས་སྲེམས་ཙམ་མོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་བྱྲེད་པ་པོ་དང་ཟ་བ་པོ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
ཞྲེས་ཇྱི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་དག་སྲེམས་པ་ནྱི། རྒྱུ་དང་འབས་བུར་གྱུར་པ་ཡང་། །ཤྲེས་པ་འབའ་ཞྱིག་
ཁོ་ན་སྲེ། །རང་གྱིས་གྲུབ་པ་གང་ཡྱིན་པ། །དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་པར་གནས་པ་ཡྱིན། །རང་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ངོ་བོར་ན་ཤྲེས་
པའྱི་ངོ་བོ་གཞན་རོག་པ་མྲེད་དོ། །རང་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་རྱི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་
གཟུགས་བཞྱིན་ནོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕྱྱི་རོལ་དུ་འདོད་པ་རྣམས་ཤྲེས་པ་ལས་གུད་ན་ཡོད་པར་བཞུགས་
ན་ཡང་མྱིག་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་དུས་མམ་པ་དང་མྱི་མམ་པའྱི་ཚེ་ན་རབ་ཏུ་ྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པས་རྱིག་པར་
མྱི་འགྲུབ་བོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་དྲེ་དག་མོང་བ་ནྱི་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྔོན་པོ་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་
མོང་བ་སྲེ། མོང་བའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་རྱི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་གཟུགས་མོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་
ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པ་བསྲེད་པའྱི་དོན་གཞན་ཞྱིག་འབས་བུ་ལས་གུད་ན་ཡོད་པར་རྲེས་སུ་དཔོག་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་
མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་མ་གྱུར་གྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པར་ཟད་དོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་འདྱི་མྲེད་པར་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་མ་ཐག་
པའྱི་རྲེན་ངྲེས་པར་ཡོད་པ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་མོ་ལ་སོགས་པ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་བྱས་ན་སྟུག་པོ་བཀོད་
པ་དང་། དགོངས་པ་ངྲེས་པར་འགྲེལ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལང་
ཀར་གཤྲེགས་པ་ལས། ཕྱྱི་རོལ་གཟུགས་ནྱི་ཡོད་མ་ཡྱིན། །རང་གྱི་སྲེམས་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་སྣང་། །ཞྲེས་བསན་པ་
འདྱི་ཡང་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་སྲེམས་སོ། །བོའ་ི མཐུ་མྱི་ཆུང་བ་དང་ལྷག་པར་མངོན་དུ་བརྩོན་
པ་དག་གྱིས་ཀང་སྲེམས་དྲེ་ལ་གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བརགས་ན། དོན་དམ་པར་སྙྱིང་པོ་མྱི་མཐོང་
བས། ཡང་དག་པར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར། སྲེམས་ཙམ་ལ་ནྱི་བརྲེན་ནས་སུ། །ཕྱྱི་རོལ་དངོས་མྲེད་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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ཤྲེས་པར་བྱ། །ཚུལ་འདྱིར་བརྲེན་ནས་དྲེ་ལ་ཡང་། །ཤྱིན་ཏུ་བདག་མྲེད་ཤྲེས་པར་བྱ། །སྲེམས་ཙམ་གྱི་ཚུལ་ལ་
བརྲེན་ནས། མཚུངས་པར་ལན་པ་དང་བཅས་པའྱི་སྲེམས་ལས་ཕྱྱི་རོལ་དུ་འདོད་པ་བདག་དང་བདག་གྱི་དཔྲེ།
གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་ཚེགས་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་རོགས་སོ། །ཚུལ་འདྱི་ནྱི་རང་
འབྱུང་བ་མྲེད་པས་སྲེམས་དྲེ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རོགས་སུ་ཟྱིན་ཀང་། མཐའ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་དབུ་མའྱི་
ལམ་འདྱི་རོགས་ན། གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བལ་བས་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་ཤྱིན་ཏུ་རོགས་སོ། །དྲེའྱི་
ཕྱྱིར་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ལྲེའུ་ལས། ཀྲེ་རྒྱལ་བའྱི་སས་དག གཞན་ཡང་ཁམས་གསུམ་པ་ནྱི་སྲེམས་
ཙམ་དུ་རོགས་ཏྲེ། དུས་གསུམ་ཡང་སྲེམས་དང་མཚུངས་པར་རོགས་སོ། །སྲེམས་དྲེ་ཡང་མཐའ་དང་དབུས་
མྲེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ་ཞྲེས་བསན་པ་འདྱི་ལྲེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེ་བ་དང་འཇྱིག་པའྱི་མཐའ་དང་
གནས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་དབུས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐའ་དང་དབུས་མྲེད་པའོ། །ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་
ཀང་། བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཀུན་བརགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་སྲེ། སྲེམས་ཙམ་དུ་བས་པ་རྫས་མ་
མཆྱིས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟར་རྩ་བ་མ་མཆྱིས་པའོ་ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་ལས་ཀང་། སྲེམས་ཙམ་ལ་ནྱི་
བརྲེན་ནས་སུ། །ཕྱྱི་རོལ་དོན་ལ་མྱི་རོག་གོ །ཡང་དག་དམྱིགས་པར་གནས་ནས་སུ། །སྲེམས་ཙམ་ལས་ཀང་
ཤྱིན་ཏུ་བཟ། །སྲེམས་ཙམ་ལས་ནྱི་བཟས་ནས་ཀང་། །སྣང་བ་མྲེད་ལས་ཤྱིན་ཏུ་བཟ། །སྣང་མྲེད་གནས་པའྱི་
རྣལ་འབྱོར་པ། །དྲེ་ཡྱིས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོར་མཐོང་། །འཇུག་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་ཞྱི། །སོན་ལམ་དག་གྱིས་རྣམ་
པར་སངས། །ཡྲེ་ཤྲེས་དམ་པ་བདག་མྲེད་པ། །སྣང་བ་མྲེད་ལ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཡང་། རྒྱུ་དང་
རྲེན་ནྱི་རྣམ་ལོག་དང་། །རྒྱུ་ཡང་ངྲེས་པར་བཀག་པ་དང་། །སྲེམས་ཙམ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི། །སྲེ་བ་མྲེད་པར་
ངས་བསན་ཏོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱྱི་དངོས་མྲེད། །སྲེམས་ཀང་ཡོངས་སུ་གཟུང་མ་ཡྱིན། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་
སང་བའྱི་ཕྱྱིར། །སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདྱིར་ཡང་གསུངས་པ། འདྱི་ལ་སྲེ་བ་ཅྱི་
ཡང་མྲེད། །འགག་པར་འགྱུར་བ་ཅྱི་ཡང་མྲེད། །སྲེ་བ་དང་ནྱི་འགག་པ་དག །ཤྲེས་པ་འབའ་ཞྱིག་ཁོ་ན་
འོ། །འབྱུང་བ་ཆྲེ་ལ་སོགས་བཤད་པ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་སུ་ཡང་དག་འདུ། །དྲེ་ཤྲེས་པས་ནྱི་འབལ་འགྱུར་
ན། །ལོག་པར་རྣམ་བརགས་མ་ཡྱིན་ནམ། །ཞྲེའོ། །ཚུལ་གྱིས་ཤྱིང་ར་ཞོན་ནས་སུ། །རྱིག་པའྱི་སབ་སོགས་
འཇུ་བྱྲེད་པ། །དྲེ་དག་དྲེ་ཕྱྱིར་ཇྱི་བཞྱིན་ནོ། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་པ་ྱིད་ཐོབ། །དངོས་པོའ་ི སོབས་ཀྱིས་ཞུགས་པའྱི་
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རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས། ཚུལ་གྱིས་བརོད་པས་བསྡུས་པ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་
གཤྲེགས་ཤྱིང་རྲེས་སུ་གཤྲེགས་པའྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོས་དངོས་པོ་མཐའ་དག་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་
པར་བྱྲེད་དྲེ། ཤྱིང་ར་ཆྲེན་པོ་ལ་ཞོན་པ་དག་ཁ་བསམས་པའྱི་སབ་སོགས་ལྲེགས་པར་བཟུང་བ་བཞྱིན་དུ་དོན་
དང་ལན་པའྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པར་འཐོབ་པར་བྱྲེད་དོ། །ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་ལས། ཚུལ་
གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་མདོར་བསན་པ་ནྱི་འདྱི་སྙྲེད་དྲེ། ཆོས་ལྔ་དག་དང་རང་བཞྱིན་
གསུམ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བརྒྱད་ྱིད་དང་། །བདག་མྲེད་གྱིས་ཀྱི་དངོས་པོར་ནྱི། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ཐམས་ཅད་
འདུས། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །ཚུལ་རྣམ་པ་འདྱི་གྱིས་ནྱི་རྣམ་འདོར་དང་། ཁྱབ་འཇུག་དང་མྱིག་མྱི་བཟང་ལ་
སོགས་པས་རྣམ་པ་མང་དུ་བཤད་ལ། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་འདྱི་ལ་བྱྲེ་བག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་ལྟ་སྲེ། བདུད་
རྩྱིའྱི་ཐྱིགས་པ་གསང་བ་ལས་བསན་པ། རྣམ་རྱིག་ཙམ་ནྱི་རག་ཏུ་རྣམ་པར་དག །འདྱི་ལྟར་སངས་རྒྱས་རག་ཏུ་
གོལ་བ་ཡྱིན། །བང་དང་དོར་བ་མྲེད་ཅྲེས་རབ་བརགས་པ། །ཚངས་པ་མ་ངན་མྲེད་པར་བརག་གནས་
བྱོས། །ཤྲེའོ། །ཞག་ལྔ་པ་ནས་འབྱུང་བ། མྱིང་ཙམ་ལས་ནྱི་རབ་འདས་ཤྱིང་། །དངོས་དང་དངོས་མྲེད་རྣམ་
སངས་པ། །དབྱུང་དང་བསྡུ་ལས་ངྲེས་གོལ་བ། །དྲེ་ནྱི་ནོར་ལྷའྱི་བུ་ཞྲེས་བྱ། །དངོས་ལ་དངོས་ྱིད་ཡོད་མ་
ཡྱིན། །དངོས་མྲེད་ལ་ཡང་དངོས་ྱིད་མྱིན། །དངོས་དང་དངོས་མྲེད་རྣམ་གོལ་བར། །གང་དྲེ་ཤྲེས་དྲེ་རྱིག་བྱྲེད་
རྱིག །ཅྲེའོ། །ཞྱི་བའྱི་མཛེས་སར་ལས་བྱུང་བ། །བུ་གཅྱིག་ཚངས་པ་མཆོག་ཏུ་བདྲེན། །རྱིག་པའྱི་དབང་ཕྱུག་མུ་
མཐའ་ཡས། །འབའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ྱིད་སྨྲ་བ། །དྲེ་ཡང་ཞྱིག་པར་རབ་ཏུ་བརོད། །ཅྲེའོ། །ཕ་དང་བུའྱི་སོར་བ་ལས་
བརོད་དོ། །དྲང་སོང་ཆྲེན་པོ་སྲེར་སས་སྨྲས་པ། ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མཆོག །མཐོང་བའྱི་ལམ་དུ་འགོ་
བ་ཡྱིན། །མཐོང་བའྱི་ལམ་དུ་གང་འགྱུར་དྲེ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤྱིན་ཏུ་གསོག །ཅྲེའོ། །དྲེ་བས་ན་འདྱི་ལ་དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་པའྱི་སྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་ཐུན་མོང་ཡྱིན་པ་ཅྱི་ཡོད། དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་
སོང་པར་བསན་པ་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སྲེང་གྲེའྱི་ས་མུ་སྲེགས་བྱྲེད་ཀྱི་གང་པོ་ཆྲེ་དང་། རྱི་
དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་སྐྲག་པར་བྱྲེད་པའོ། །འདྱི་ལྟར་ཕ་རོལ་མུ་སྲེགས་བྱྲེད་པ་བདག་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བ་ལ་མངོན་
པར་ཞྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ྱི་ཚེ་བ་ཁོ་ནའྱི་སོང་པ་ྱིད་བརོད་དྲེ། འདྱི་ལྟ་སྲེ། གསང་བ་པའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་
དག་ནྱི་བདག་དམ་པ་ནྱི་གཅྱིག་པུ་ཁོ་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཙམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ། ནམ་མཁའ་ཆྲེན་པོ་དང་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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འདྲ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ། དྲེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་གོམས་པས་གཉུག་མ་དང་གཉུག་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་བལ་
ནས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཆག་ན་དྲེའྱི་ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའ་ཆྲེན་པོར་འདུ་བ་བཞྱིན་དུ་སོག་ཀང་དྲེར་འདུ་ན་
རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་གྱིས་དྲེ་སོག་དང་ཡོན་ཏན་དང་འབྱུང་བ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་མཐའ་ཡས་པར་རྣམ་པར་
བརགས་སོ། །འཇྱིག་རྲེན་འདྱི་ནྱི་སྒྱུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་ཏྲེ་གྱིས་སུ་མྲེད་ཀང་རྱི་ལམ་རྱིས་པ་བཞྱིན་དུ་སྣ་ཚོགས་
ཀྱི་ངོ་བོར་སྣང་ངོ་། །འདྱིར་སྨྲས་པ། བུམ་པ་ལ་སོགས་ཞྱིག་པ་ན། །བུམ་པའྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ། །ཇྱི་ལྟར་
ནམ་མཁའ་འདུ་འགྱུར་བ། །དྲེ་བཞྱིན་སོག་ཀང་བདག་འདྱིར་འདུ། །གཟུགས་དང་འབས་བུ་རབ་ཏུ་བརོད། །དྲེ་
དང་དྲེར་ནྱི་ཐ་དད་ཀང་། །ནམ་མཁའ་ལ་ནྱི་ཐ་དད་མྲེད། །དྲེ་བཞྱིན་སོག་ཀང་ངྲེས་པ་ཡྱིན། །ཇྱི་ལྟར་བྱྱིས་པ་
རྣམས་ལ་ནྱི། །ནམ་མཁའ་དྲྱི་མས་དྲྱི་ཅན་འགྱུར། །དྲེ་བཞྱིན་མྱི་མཁས་རྣམས་ལ་ཡང་། །བདག་ནྱི་དྲྱི་མས་དྲྱི་
ཅན་འགྱུར། །ཇྱི་ལྟར་མུན་ཁུང་མ་རོགས་ཏྲེ། །ཐག་པ་སྦྲུལ་གྱི་རྒྱུན་ལ་སོགས། །དངོས་པོར་རྣམ་པར་བརགས་
པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་བདག་ཀང་རྣམ་པར་བརགས། །ཇྱི་ལྟར་ཐག་པ་ངྲེས་རོགས་ན། །རྣམ་པར་རོག་པ་ལོག་འགྱུར་
ཏྲེ། །ཐག་པ་གཅྱིག་ྱིད་གྱིས་མྱིན་པ། །དྲེ་ལྟར་བདག་ཀང་ངྲེས་པ་ཡྱིན། །སོག་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་
པའྱི། །དངོས་པོ་དྲེ་དག་རྣམ་པར་བརགས། །གང་གྱིས་དྲེ་དག་ྱིད་རོངས་པ། །དྲེ་ནྱི་ལྷ་དྲེའྱི་སྒྱུ་མ་ཡྱིན། །སོག་
ཏུ་རྱིགས་པས་སོག་ཅྲེས་བརོད། །འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཞྲེས་དྲེ་རྱིགས་རྣམས། །ཡོན་ཏན་རྱིགས་རྣམས་ཡོན་ཏན་
སྙམ། །ཡང་དག་ཡྱིན་ཞྲེས་དྲེ་རྱིགས་རྣམས། །གྱིས་མྱིན་ཡྱིད་ནྱི་རྱི་ལམ་ན། །གྱིས་སུ་སྣང་སྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་
མྲེད། །དྲེ་བཞྱིན་གྱིད་ཀྱིས་མ་ལོག་ཚེ། །གྱིས་མྱིན་གྱིས་སྣང་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད། །རྒྱུ་དང་མྱི་རྒྱུ་གང་ཅྱིའང་
རུང་། །གྱིས་སུ་སྣང་བ་འདྱི་ཡྱིད་ཡྱིན། །ཡྱིད་ནྱི་མྲེད་པར་གྱུར་པ་ན། །གྱིས་སུ་དམྱིགས་པར་མྱི་འགྱུར་
རོ། །བདག་ནྱི་བདྲེན་པ་རོགས་གྱུར་པས། །གང་ཚེ་ཀུན་ཏུ་མྱི་རོག་པ། །དྲེ་ཚེ་ཡྱིད་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། །གཟུང་བ་
མྲེད་པས་དྲེ་འཛིན་མྲེད། །ཅྲེའོ། །བདག་རག་པ་ལྟ་བ་གྱིས་སུ་མྲེད་པར་བརོད་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ཐམས་ཅད་ཀང་
སྔར་སངས་ཟྱིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་གཅྱིག་གོལ་ན་ཐམས་ཅད་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏྲེ་མ་གོལ་ན་གོལ་བར་
འདོད་པ་ཡང་མ་གོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་གནས་
པས་ཐ་དད་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་གོམས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པས། །ཅྱི་ཞྱིག་བཟོག་ཅྱིང་ཅྱི་ཞྱིག་
སྒྲུབ། །དྲེ་ཡྱི་བདག་ྱིད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག །སང་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཤྲེས་པ་ཡང་དག་བསྲེད་བྱ་མྱིན། །དྲེ་ྱིད་
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རག་ཏུ་གནས་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ཕྱྱིར་རྣལ་འབྱོར་བསོམས་པ་འདྱི། །འབས་བུ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །བར་སྐབས་
ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །ཡྲེ་སྱིད་པའྱི་དངོས་པོ་རག་པ་དང་གཅྱིག་པུ་དགག་པར་སྔར་བརོད་པ་ྱིད་
ཀྱིས་བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའྱི་དཔྲེ་ཡང་མ་གྲུབ་བོ། །གཅྱིག་འདུ་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་འདུ་བར་འགྱུར་བ་དང་། འོན་
ཏྲེ་མ་ཡྱིན་ན་འདོད་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་ཡང་བརྒལ་ཞྱིང་བརག་པ་
དང་མཐུན་པ་ྱིད་དོ། །དྲེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་གོམས་པས་གོ་བུར་གྱི་ོན་མོངས་པ་དང་བལ་བ་ཡང་རང་བཞྱིན་
གྱིས་འོད་གསལ་བའྱི་སྲེམས་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་འཐད་དོ། །གཞན་དུ་ན་སྔ་ཕྱྱིའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་དག་པ་དང་མ་དག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པ་དང་འཁྲུལ་པ་
དང་མ་འཁྲུལ་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐ་དད་པར་བརོད་པ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་པ་ལ་རྲེན་པ་ྱིད་ལ་རྱིགས་ཏྲེ་སྲེས་བུ་
རག་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ངོ་བོ་ལ་འཆོལ་བར་གྱུར་པའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་དག་གྱི་ལན་གདབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཤྲེས་པའྱི་སྲེས་བུ་རག་པ་དང་གཅྱིག་པུའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གྱིད་ཀྱིས་ལོག་པ་དང་། གྱིད་ཀྱིས་མ་ལོག་
པའྱི་གནས་སྐབས་འཇོག་པ་ལ་ཡང་གནས་མྲེད་པ་ྱིད་དྲེ། གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་
བས་ན། རྱིག་བྱྲེད་མཐའ་ལ་ངྲེས་རྣམས་ཀྱིས། །རྱི་ལམ་སྒྱུ་མ་ཅྱི་འདྲ་དང་། །དྲྱི་ཟའྱི་གོང་ཁྱྲེར་ཅྱི་འདྲར་
མཐོང་། །དྲེ་ལྟར་འཇྱིག་རྲེན་འདྱི་དག་མཐོང་། །འགོག་པ་མྲེད་ཅྱིང་སྲེ་བ་མྲེད། །བཅྱིངས་པ་མྲེད་ཅྱིང་སྒྲུབ་པ་
མྲེད། །ཐར་འདོད་མྲེད་ཅྱིང་ཐར་པ་མྲེད། །འདྱི་ནྱི་དོན་དམ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཆགས་དང་འཇྱིགས་དང་ཁྲོ་བལ་
བ། །རྱིག་བྱྲེད་མཐར་ཕྱྱིན་ཐུབ་རྣམས་ཀྱིས། །སོས་པ་ྲེར་ཞྱི་གྱིས་མྲེད་པའྱི། །རྣམ་པར་མྱི་རོག་འདྱི་མཐོང་
ངོ་། །ཞྲེས་དྲེ་དག་གྱིས་གང་བརོད་པ་དྲེ་ནྱི་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པས་གསུངས་པ་སོས་པའྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
ལས་གོལ་བ། དོན་དམ་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་བརྲེན་ན་མཛེས་སོ། །རག་པ་དང་གཅྱིག་པུའྱི་བདག་བཀག་པ་འདྱིས་
ྲེ་དབང་གྱི་ལུགས་ཀང་བསལ་ཟྱིན་ཏོ། །ཡྲེ་སྱིད་པའྱི་ལྟ་བ་ཡང་ཁྱབ་པ་དང་། རག་པའྱི་བདག་དང་ནམ་མཁའ་
ལ་སོགས་པ་བསལ་བས་བསལ་ཟྱིན་ཏོ། །ཡྲེ་སྱིད་པའྱི་དྲེར་ཡང་རག་པ་ྱིད་དང་། ཁྱབ་པ་ྱིད་དང་། བྱྲེད་པ་པོ་
ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་ྱིད་དུ་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྲེར་སས་བརོད་པ་སྙྱིང་སོབས་དང་། རྡུལ་དང་མུན་པ་
མམ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་གཙོ་བོ་དང་དམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་ཡང་སྔར་སོས་པའྱི་ཁྱབ་
པ་དང་རག་པའྱི་དངོས་པོ་བསལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་བསལ་ཟྱིན་ཏོ། །རང་གྱི་སྲེ་པ་གང་དག་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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མྲེད་པ་ལ་སོགས་མདོའ་ི ཚིག་འཆད་པ་ན་སད་པ་དང་། ཉུང་བའྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་འཆད་དྲེ། དངོས་པོ་རྣམས་
ངན་པ་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་མྲེད་པ་སྲེ། དབུས་དང་ད་ལྟར་གྱི་གནས་སྐབས་ན་མྱི་བརྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་
དངོས་པོ་དག་ནྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་མང་བས་དངོས་པོ་མྲེད་པ་སྲེ། སྔོན་དང་ཕྱྱི་མའྱི་མཐར་མ་སྲེས་པ་དང་།
འདས་པར་རང་བཞྱིན་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཤད་པ་འདྱི་ཡང་གལ་ཏྲེ་སྔར་དཔྱད་པར་བྱས་པའྱི་སངས་པས་
གཞན་གྱི་དབང་ཡང་དག་པར་ཡོད་པར་གྲུབ་ན་ནྱི་ཁོ་བོའ་ི སྲེམས་རངས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དུ་ནྱི་བྱྲེ་བག་
ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། གནས་མ་བུའྱི་ཚུལ་གྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས། འདྱི་ནྱི་ལྷུར་གངས་ཅན་ལ་སོགས་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་
དངོས་པོ་དགག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འདྱི་བཤད་མྱི་ནུས་པ་ཅྱི་ཡོད། ཡང་ན་བཤད་པ་འདྱི་ནྱི་འདུལ་བའྱི་སྲེ་བོ་བོ་མྱི་
ཞྱིབ་པའྱི་སྐྲག་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཏུ་ཟད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱི་སྲེམས་སོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་ཐུབ་པའྱི་
རྒྱལ་པོས་ྱི་ཚེ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོང་པ་ྱིད་བསན་པ་ཁོ་ན་མུ་སྲེགས་བྱྲེད་ཀྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་
མ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་མཛེས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཟ་བ་སོན་མའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་འདྱི་སྐད་དུ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་
ཅད་རག་ཏུ་རང་བཞྱིན་སོང་། །ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྱིར་ཡང་བརོད་པ། ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་
བའྱི་དངོས་ལ་ཡང་། །གང་གྱིས་སྲེ་བར་རྣམ་བརགས་པ། །མཁས་པ་མ་ཡྱིན་དྲེ་ཡྱིས་ནྱི། །རྲེན་ལས་བྱུང་བའྱི་
དོན་མ་མཐོང་། །གལ་ཏྲེ་དོན་གཅྱིག་ཡོད་གྱུར་ན། །ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར་ན་རང་བཞྱིན་མྲེད། །མདོ་སྲེ་མང་དང་འགལ་བར་
འགྱུར། །འཇྱིག་རྲེན་མྱི་མཐུན་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞྲེའོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར། ཁྱབ་དང་དབང་ལ་སོགས་མ་མོང་། །དཔག་ཏུ་
མྲེད་པར་གནས་པའྱི་རྒྱུ། །འཇྱིག་རྲེན་སྱི་བོར་གྱུར་པས་ཀང་། །ཤྱིན་ཏུ་མོང་བ་མ་ཡྱིན་པ། །ཡང་དག་བདུད་རྩྱི་
དག་པ་འདྱི། །ཐུགས་རྲེ་དག་པའྱི་རྒྱུ་རྲེན་གྱི། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མ་གཏོགས་པར། །གཞན་གྱི་ལོངས་སོད་
མ་ཡྱིན་ནོ། །ཟ་བའྱི་འོད་ཟྲེར་དག་པ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ྱི་ཚེ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
བདུད་རྩྱི་འདྱི་ནྱི་སོབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་གསོལ་ཏྲེ། དྲེས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལན་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་།
ཐུགས་རྲེའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདུས་པའྱི་སྐུ། ོན་མོངས་པ་དང་། ཤྲེས་བྱའྱི་སྱིབ་པའྱི་ཕུང་པོ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བ།
ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་པར་བཞུགས་སོ། །འདྱི་ལྟར་དྲེ་ནྱི་བདག་མྲེད་པ་དང་པོ་རོགས་པས་བོ་
རྣམ་པར་དག་པ་ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ས་ཡང་མ་ཡྱིན་ན། ལོག་པ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་ཞྲེན་
པ་ལྷ་ཆྲེན་པོ་ཁྱབ་འཇུག་དང་། ཚངས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་མ་ཡྱིན་པར་ལྟ་ཅྱི་སོས། །དྲེ་ཕྱྱིར་ལོག་པར་བསན་
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པ་ཡྱི། །གྲུབ་མཐར་འཆྲེལ་བའྱི་བོ་ཅན་ལ། །དྲེ་ལུགས་རྲེས་འཇུག་བོ་ཅན་རྣམས། །སྙྱིང་རྲེ་ྱིད་ནྱི་རབ་ཏུ་
སྲེ། །བདག་དང་གཞན་གྱི་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུན་བསྐལ་པ་མྱི་ཉུང་བར་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་
བ། ལོག་པར་བསན་པའྱི་ཆོས་འདུལ་བ་བྱྲེད་པ་རྣམས་དང་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་རྣམས་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ཤྲེས་པ་འདྱི་
ལྟ་བུ་ཚོལ་བ་དྲེ་ཁོ་ན་མཆོག་གཏན་ལ་ཕྲེབས་ནས་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་བའྱི་བསན་པ་སྙྱིང་རྲེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་
ཁས་ལྲེན་པ། སྲེས་བུ་ལྱིད་ཁྱྲེར་བ། རོགས་པ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཆུང་
ངུ་དང་ཡང་མ་འདྲྲེས་པ་སྲེ་སྲེ། གཞན་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདོད་པ་ནྱི་སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་དག་
གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། དྲེའྱི་རྒྱུ་རབ་ཏུ་འཕྲེལ་ན་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། བུད་ཤྱིང་བསྣན་ན་མྲེ་ལྲེ་འབར་བ་བཞྱིན་
ནོ། །དོན་དམ་པ་ལ་རྣམ་པར་སང་བ་དག་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུའྱི་མཆོག་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་དག་ཇྱི་ལྟ་
བར་བྱ་བ་དག་ནྱི་དྲེ་ལྟར་བདག་དང་གཞན་གྱི་དག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྱི་རླུང་གྱིས་བསོད་ནས་ཆུའྱི་ཆུ་བུར་
བྱུང་བ་ལྟ་བུར་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་རག་པ། བདག་ལ་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་ནུས་པའྱི་ལུས་རྣག་ཅན་གངས་ཡོད་པ་
གཅྱིག་གསོད་པར་ཟད་ཀྱི། འདྱི་དག་ནྱི་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་བར་བཞུགས་པ། བདག་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པས་མཛེས་པ། གངས་ལས་འདས་པའྱི་རྒྱལ་བ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནོད་པ་སྲེ། དྲེའྱི་ས་
བོན་ཆོས་ཀྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་མོས་པ་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པར་ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དམ་པའྱི་ཆོས་སོང་
བའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་པ་རྣམ་པ་མང་པོ་མདོ་སྲེ་ལས་བརོད་དོ། །ཡང་གསུངས་པ། ཤྱིན་ཏུ་རྒྱ་
ཆྲེར་རབ་ཟབ་ལ། །སྱིད་ལུག་ཤྱིན་ཏུ་མ་སངས་པ། །བདག་གཞན་དག་དག་གཏྱི་མུག་གྱིས། །ད་ལྟར་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་
ལ་སོད། །ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལས་ནྱི་མས་བ་ཡྱི། །ལྟ་བས་ཅྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། །ཚུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱིས་ནྱི་མཐོ་རྱིས་
འགོ། །ལྟ་བས་གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །གཏྱི་མུག་དབང་གྱིས་བསྱིབས་གྱུར་ཏྲེ། །གང་ཞྱིག་ཡང་དག་
བགྲེགས་བྱྲེད་པ། །དྲེ་ལ་དགྲེ་བའྱི་འགོ་བ་མྲེད། །ཐར་པ་མྲེད་པ་སོས་ཅྱི་དགོས། །གནོད་པའྱི་ས་བོན་གྱུར་པ་
ཡྱི། །མུ་སྲེགས་བྱྲེད་མང་མཐོང་ནས་ནྱི། །ཆོས་འདོད་སྲེས་བ་པོ་རྣམས་ལ། །སྙྱིང་རྲེར་མྱི་འགྱུར་སུ་ཞྱིག་
ཡོད། །ཅྲེའོ། །ཟ་བ་སོན་མའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས། དང་པོ་བཟོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཇྱི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་
ནོ། །འདྱི་ལྟར་གཞན་གྱི་ལུགས་འདྱི་ལ་བརགས་ན་ྱི་མའྱི་འོད་ཟྲེར་ཤྱིན་ཏུ་འཇྲེབས་པ། གངས་རྱི་ཁ་བའྱི་དུམ་
གྲུགས་ལ་བབ་ན་འཇུ་བར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུར་གཏྱིང་མྱི་ཚུགས་པས་བདག་ལྲེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་འདྱི་ལ་མ་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།
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ཞྲེན་པར་བྱ་བ་ཆྲེད་དུ་ཆྲེར་ཆྲེར་འཛིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་ཁོ་བོ་བདག་ཅག་དང་། གཞན་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་
ཆྲེར་དཔྱད་པས་རྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སོས་པའྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་འདྱི་དྲེ་ཁོ་ན་བསྡུས་པ་
དང་། དོན་དམ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་སོགས་པར་དཔྱད་ཟྱིན་གྱིས། ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་འདོད་པ་དག་གྱིས་དྲེ་
དག་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱིས་ཤྱིག །དྲེའྱི་ཕྱྱིར། བོ་ནོར་ལན་པས་ལུགས་གཞན་ལ། །ཇྱི་ལྟར་སྙྱིང་པོ་མྲེད་
མཐོང་བ། །དྲེ་ལྟར་དྲེ་དག་སོབ་པ་ལ། །གུས་པ་ཤྱིན་ཏུ་སྲེ་བར་འགྱུར། །བདག་ཤྲེས་པ་སུ་ཞྱིག་གཞན་གྱི་
ལུགས་ནྱི་རྱིགས་ངན་བླུན་པོའ་ི སྲེ་བ་ལ་ཡང་གགས་པའྱི་ཡུལ་རགས་པ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་བར་མཐོང་ལ། དྲེ་
བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་གསུང་རབ་ཐོག་མ་དང་། བར་དང་། ཐ་མར་དགྲེ་བ། གསྲེར་བཟང་པོ་ལྟ་བུར་བསྲེག་པ་
དང་། གཅད་པ་དང་། བརྡར་བ་དང་འདྲ་བའྱི་མངོན་སུམ་དང་། རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། རང་གྱི་ཚིགས་རྣམས་
ཀྱིས་གནོད་པར་མ་གྱུར་པ་ནྱི་འཁོར་བ་རྣམས་དང་མ་འདྲྲེས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ཤྱིན་ཏུ་འཐྱིབས་པོ་ལ་
འཁྲུགས་པ་མྲེད་པར་མཐོང་ནས་མྱི་དང་ལྷ་ཡུལ་པའྱི་འདྲྲེན་པ་མཐའ་དག་གྱི་ཅོད་པན་གྱི་ཕྲྲེང་བས་ཞབས་པད་
མ་གྱིས་མཛེས་པར་བྱས་པ་དང་ལན་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་བ་མ་བདག་ཤྲེས་པ་སུ་ཞྱིག་མངོན་པར་མ་ཞྲེན་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ་སྙྱིང་པོར་བྱྲེད་པའྱི་དད་པ་མྱི་སྲེད། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་ལྟར། ཡང་དག་ཤྲེས་ཚོལ་སྔོན་བཏང་
སྲེ། །དོན་དྲེ་རྣམ་པར་ངྲེས་བྱས་ནས། །ལྟ་ངན་འཐྱིབས་གནས་འཇྱིག་རྲེན་ལ། །སྙྱིང་རྲེ་ཀུན་ཏུ་བསྲེད་ནས་
སུ། །འགོ་དོན་བྱྲེད་པ་པོར་གྱུར་པ། །བྱང་ཆུབ་བོ་རྒྱས་མཁས་པ་ནྱི། །བོ་དང་སྙྱིང་རྲེས་བརྒྱན་པ་ཡྱི། །ཐུབ་
པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡང་དག་སོད། །ཡང་དག་དད་པས་རྲེས་འབངས་པ། །རྫོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་བསྲེད་
ནས། །ཐུབ་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་བང་བྱས་ཏྲེ། །དྲེ་ནྱི་ཡང་དག་ཤྲེས་ཚོལ་བརྩོན། །བོ་མྱིག་ཞྱིབ་པའྱི་བོ་ལན་
དག །ལམ་གང་ནས་ནྱི་འཇུག་འགྱུར་བ། །ལུང་དང་རྱིགས་པ་གསལ་ལན་པ། །དྲེ་ལྟར་ཕྱོགས་ཙམ་བསན་པ་
ཡྱིན། །འདྱིར་ནྱི་ཟ་བ་དག་འདྲའྱི་བསོད་ནམས་བདག་གྱིས་གང་ཐོབ་པ། །དྲེས་ནྱི་ཐུབ་མཆོག་ལུགས་ཀྱི་ཡང་
དག་དགའ་ལན་འཇྱིག་རྲེན་ཀུན། །ལྟ་ངན་མུན་པའྱི་དྲ་བ་རབ་ཏུ་མང་པོ་རྣམ་བསལ་ནས། །སྱིད་པའྱི་འདོད་
ཆགས་རབ་ཏུ་བསལ་ཏྲེ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་ཀང་ཡུལ་གྱི་ལོངས་སོད་མང་བས་བརྒྱལ་བའྱི་མུན་
བསལ་ཅྱིང་། །ཡང་དག་དམ་པར་རྱིག་ཅྱིང་ཡང་དག་རྱིག་དང་འགོགས་པ་དང་། །གཞན་གྱི་དོན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་
གཞོལ་ཞྱིང་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཀྱི་ཞབས། །གཙང་མ་པདྨར་བརྲེན་ཅྱིང་ཤྱིན་ཏུ་བརན་པས་གུས་པར་
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ཞྱི་བ་འཚོ།

ཤོག །གསལ་བའྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པ་དག་གྱིས་གང་ཞྱིག་འདྱིར་བརོད་པ། །རྒྱལ་བ་ཁྱུ་མཆོག་དམ་པའྱི་གསུང་
རབ་སོན་ཆྲེན་ཡང་དག་པར། །གསལ་བྱྲེད་འདྱི་ནྱི་ས་ལ་དངོས་རྣམས་དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་ཡང་དག་པ། །ཇྱི་སྱིད་
མྱི་འདོར་དྲེ་སྱིད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནས་གྱུར་ཅྱིག །རྒྱལ་བ་གང་དག་རྲེན་འབྲེལ་འབྱུང་། །རོག་པ་མྱི་བཟད་དྲ་བ་
ཀུན། །རྣམ་གོལ་གསུངས་པ་དྲེ་དག་ལ། །རག་པར་རྒྱུན་དུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དྲེ་ལྟའྱི་ཚུལ་དུ་དབུ་མ་ཡྱི། །རྒྱན་
འདྱི་བདག་གྱིས་བྱས་པ་ནྱི། །རྱིགས་དང་མདོ་སྲེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །རྱིན་ཆྲེན་བཀོད་པས་མཛེས་པར་
བྱས། །ཞྱིབ་པའྱི་བོ་ཡྱིས་འདྱི་རོགས་ནས། །ཟ་སོན་ལ་སོགས་བོ་ཟབ་རྣམས། །སྲེ་བོ་བོ་ཡྱི་ནོར་ལན་
ཞྱིང་། །བརན་རྣམས་འཇྱིགས་མྲེད་བསོམ་པར་ཤོག །བརན་རྣམས་འདྱི་འཛིན་བྱྲེད་པ་དང་། །མཁས་ལ་སོན་
པར་བྱྲེད་པ་ནྱི། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཁྱབ་མཆོག་གྱི །ཡོངས་སུ་མགུ་བར་རབ་ཏུ་བྱྲེད། །དམྱིགས་པ་ཅན་ཀུན་
སྱི་བརོལ་གྱིས། །རོམ་པ་རྣམ་པར་བསལ་བྱས་ནས། །སོབས་པ་སོ་སོར་རྱིག་པ་ཡྱིས། །ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་བར་
འགྱིང་བར་བྱྲེད། །ཟབ་མོའ་ི ཆོས་ཀྱི་ཡང་དག་ྱིད། །སོན་པ་མཛད་པའྱི་ཐུབ་ཆྲེན་གྱི། །གགས་པ་དག་ནྱི་
ཕྱོགས་རྣམས་ཀྱི། །རབ་འབྱམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱྲེད། །ཆོས་ལ་བདག་མྲེད་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །སློབ་དཔོན་སྔ་
མ་སོང་སྙྲེད་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པ་རྣམས་ནྱི་སར་མཛད་པ། །མ་ཁྱབ་འདྲ་བ་གང་ཡྱིན་རྣམས། །མཁས་རྣམས་ཡང་
དག་དག་པ་འདྱི། །ཤྲེས་ནས་ད་ནྱི་དྲེ་དག་ལ། །འདོད་པས་དྲྱི་མྲེད་རབ་འབྲེལ་བ། །རྣམ་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པར་
ཤོག །གང་དག་དྲེ་ལ་འཕྱས་བྱྲེད་པ། །འཕྱ་བའྱི་བདག་ྱིད་དྲེ་དག་ཀང་། །དོགས་མྲེད་རྲེས་འགོ་ལོག་ལན་
གྱིས། །ཚེགས་མྲེད་ཚར་གཅོད་བྱྲེད་གྱུར་ཅྱིག །དབུ་མའྱི་རྒྱན་འདྱི་ནྱི་སློབ་དཔོན་ཞྱི་བ་འཚོ་བདག་དང་གཞན་
གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ། འཕགས་པ་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཞབས་ཀྱི་པདྨ་རྙོག་པ་མྲེད་
པའྱི་ཟྲེའུ་འབྲུ་སྱི་བོས་ལྲེན་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱྱི་ལྲེནྡྲ་བོ་དྷྱི་དང་། ཞུ་ཆྲེན་གྱི་ལོ་
ཙཱ་བ་བནྲེ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་བསྒྱུར་ཅྱིང་ཞུས་ཏྲེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།

དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ།

༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྲེལ།། །།
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