༄༅། །ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་
པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ། རོང་སྟོན་ཆོས་རྲེས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། ཨ་བྷྱི་ས་མ་ཡཱ་ལངྐཱ་
ར་ནཱ་མ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མྱི་ཏཱ་ཨུ་པ་དྲེ་ཤ་ཤཱ་ས་པྲྲྀ
ྠྲ ཏྱི་བྱཱ་ཁྱ་ན་པང་ཨརྠ་པྲདྱུ་ཏྱི་ན་མ། བོད་སྐད་དུ། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་
ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་
ལོ། །རབ་བརྱིད་ཤྲེལ་གྱི་རྱི་དབང་ལྟ་བུའྱི་སྐུ། །ཐར་ལམ་སྟོན་པ་འཆྱི་མྲེད་རྔ་སྒྲའྱི་གསུང་། །སྒྲྱིབ་བྲལ་རྣམ་པར་
དག་པའྱི་ཐུགས་མངའ་བ། །བོ་གཏྲེར་གངས་རྱིའྱི་མདོག་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ། །མཁྱྲེན་གསུམ་ལོན་པ་ཚང་མྲེད་
ཡལ་གའྱི་ཁྱོན། །སོར་བཞྱིའྱི་མྲེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་རབ་རྒྱས་ཤྱིང་། །སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་ཕྱིན་ལས་དྱི་བསུང་
ལྡན། །རྒྱལ་ཡུམ་དཔག་བསམ་ལོན་པ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །མཁྱྲེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བརྲེ་བའྱི་ཚ་ཟྲེར་
འགྲེད། །དོན་གྱིས་ཕུན་ཚོགས་ཤྱིང་རའྱི་འགོས་ལྡན་ཞྱིང་། །མཐའ་ཡས་འགོ་བ་བོ་ཡྱི་པདོའ ་ི གྲེན། །ཐུབ་
དབང་ཕྱིན་ལས་འོད་སྟོང་ལྡན་པར་འདུད། །ཞྱི་ལམ་སྟོན་པའྱི་གསུང་གྱི་རྔ་བོ་ཆྲེ། །ལྲེགས་བཤད་དག་གྱི་འབྱོར་
པ་མྱི་ཟད་གཏྲེར། །འགོ་ལ་ཕན་བདྲེའྱི་འབྲས་བུ་སྱིན་མཛད་པ། །ཐུབ་པའྱི་གསུང་རབ་མཆོག་ཏུ་བསྟོད་པར་
བགྱི། །འགོ་ཀུན་བྱམས་པའྱི་ཐུགས་ཀྱིས་ྲེར་འཚོ་ཞྱིང་། །གཟུངས་དང་ཏྱིང་འཛིན་ཚད་མྲེད་ཡོན་ཏན་
ལྡན། །ཕན་བདྲེའྱི་འབྱོར་བ་མྱི་ཟད་ཆུ་གཏྲེར་ཆྲེ། །རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་མྱི་ཕམ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །མཁྱྲེན་པའྱི་ཆུ་
འཛིན་དཀར་པོ་ལྷུན་སྟུག་ཅྱིང་། །རྨད་བྱུང་སོབས་པའྱི་གོག་འོད་རབ་འཁྱུག་ལ། །ལྲེགས་བཤད་སྱིན་གྱི་རྔ་སྒྲ་
མངོན་མཐོ་བའྱི། །འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་སྱིན་གྱི་དབང་པོར་འདུད། །མཁྱྲེན་པའྱི་ཆུ་གཏྲེར་གཏྱིང་མཐའ་མྱི་
མངོན་ཞྱིང་། །ཚད་མྲེད་ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་རྣམ་འཕྲེལ་བའྱི། །གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོར་རྣམ་པར་རོལ་བྱྲེད་
པ། །དབྱྱིག་གྲེན་གདྲེངས་ཅན་དབང་པོ་ལ་ཕག་འཚལ། །ཟབ་མོའ ་ི དོན་རོགས་བོ་གོས་སྟོན་ཀའྱི་ཟླ། །ྲེར་
འཚེའྱི་སྒྲ་གཅན་གདོང་ལས་རྣམ་གོལ་ཞྱིང་། །ཚད་མྲེད་ཡོན་ཏན་བསྱིལ་བའྱི་འོད་བརྒྱ་པ། །རྣམ་པར་གོལ་སྲེ་
སྨྲ་བའྱི་ཟླ་བར་འདུད། །དད་པའྱི་ཁྱོན་དུ་མང་ཐོས་ལོན་པའྱི་ཚོགས། །རྣམ་གོལ་འབྲས་བུའྱི་ཁུར་གྱིས་རབ་ལྱི་
ཞྱིང་། །ལྲེགས་བཤད་དྱི་བསྲུང་ཕུན་ཚོགས་ལྡན་པ་ཅན། །བཙུན་པ་རྣམ་གོལ་སྲེ་ལའང་གུས་ཕག་
འཚལ། །གསུང་རབ་རལ་པའྱི་ཅོད་པན་གཙུག་ན་འཛིན། །ལྟ་ངན་རྱི་དྭགས་འཇོམས་པའྱི་སྟོབས་ལྡན་
ཞྱིང་། །སོབས་པའྱི་ཞབས་བརན་མྱི་འཇྱིགས་གདོང་ལྔ་པ། །སྨྲ་བའྱི་སྲེང་གྲེ་བཟང་པོའ ་ི ཞབས་པད་
མཆོད། །སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་ཟབ་མོའ ་ི རྒྱ་མཚོ་ལ། །ལྲེགས་བཤད་ངག་གྱི་གར་གྱིས་རོལ་བྱྲེད་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཅྱིང་། །མཁས་མང་གཙུག་གྱི་ནོར་བུའྱི་དགའ་སྟོན་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་སྨྲ་བའྱི་དབང་པོར་འདུད། །རྒྱལ་
ཡུམ་ཟབ་ཅྱིང་གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བའྱི་མཚོ། །རྣམ་དཔོད་མཐུ་ཡྱིས་ཡོངས་སུ་བསྲུབས་པ་ལས། །ལྲེགས་པར་
འཐོན་པའྱི་རྣམ་བཤད་པདོའ ་ི གྲེན། །ལྲེགས་བཤད་ཕུལ་བྱུང་འོད་རྱིས་གཡོ་བ་ཅན། །ལུང་རྱིགས་བྱྲེ་བའྱི་
གཟྱི་འོད་རབ་འབར་བ། །ངོ་མཚར་སོབས་པའྱི་ངག་གྱི་ཤྱིང་ར་ཡྱིས། །བོ་གོས་ཤར་རྱིའྱི་རྲེ་ནས་ལྲེགས་དངས་
ཏྲེ། །ཐུབ་བསྟན་གྱིང་བཞྱིའྱི་ཁྱོན་འདྱིར་གསལ་བར་བྱ།། ༈ །།ཐུབ་པའྱི་དབང་པོས་འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་
བསྔལ་ལས་བསྒྲལ་ནས་རྣམ་པར་གོལ་བ་མཆོག་ལ་འགོད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྲེད་དྲེ།
ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་སོ་ནས་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་། སྟོང་ྱིད་
རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པར་མཛད་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས། བ་ན་མྲེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་བརྲེས་ཏྲེ།
གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་བོའ་ི རྱིམ་པ་དང་འཚམ་པར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་བསྐོར་རོ། །དྲེ་
རྣམས་ཀྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེའྱི་དོན་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྲེ། དངོས་བསྟན་
སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་དང་། སྦས་དོན་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དབུ་
མ་རྱིགས་པའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གསལ་བར་བསྟན་པར་དག་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། འཕགས་པ་བྱམས་པས་ཡུལ་
སྟོང་པ་ྱིད་དང་སར་ནས་བསྟན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པའོ། །དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་
བཅོས་འདྱི་གྱིས་ལ་ནྱི་ཤྱིང་རའྱི་སྲོལ་འབྱྲེད་རྣམ་པ་གྱིས་ཞྲེས་གགས་ཏྲེ། དགོངས་འགྲེལ་རོམ་པ་པོ་གཞན་
དག་ནྱི་འདྱི་གྱིས་ལ་བརྲེན་ནས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་དང་དཔའ་བོའ ་ི སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པའྱི་བཤད་པ་དང་།
ཕོགས་བང་གྱི་བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུ་དང་བཞྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། སྔ་མ་གྱིས་ལས་སྲོལ་འབྱྲེད་
གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པ་ལ་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་
དངོས་སུ་གསན་ནས་མདོའ ་ི འགྲེལ་བ་མཛད་ཅྱིང་། སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གྲེན་གྱིས་ཀང་མདོའ ་ི འགྲེལ་བ་མཛད་
ལ། གྱིས་ཀས་ཀང་མདོ་དང་རྒྱན་མ་སར་རོ་ཞྲེས་གག་གོ །འོན་ཀང་སོར་བར་འདོད་པ་ྱིད་ལྲེགས་སོ། །ཡང་
འཕགས་པ་རྣམ་གོལ་སྲེ་རྒྱན་དང་སྟོང་ཕག་ྱི་ཤུ་ལྔ་པ་སར་བའྱི་འགྲེལ་པ་བྱས་ཤྱིང་། སར་ཡང་སོབ་དཔོན་
སྲེང་གྲེ་བཟང་པོས་འཕགས་པ་རྣམ་གོལ་སྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་སྟོང་ཕག་ྱི་ཤུ་ལྔ་པའྱི་མདོ་དང་སར་བ་ལྲེ་
བརྒྱད་མའྱི་བསྡུས་དོན་མཛད་ལ། བརྒྱད་སྟོང་པས་ཀང་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་དོན་ཚང་བར་སྟོན་པར་
དགོངས་ནས་རྒྱན་དང་སར་བའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་རྒྱན་གྱི་སྣང་བ་མཛད་ཅྱིང་། ཡུམ་ཀུན་གྱི་རྒྱན་དུ་རོགས་
པའྱི་ཆྲེད་དུ་རྒྱན་དང་ཡུམ་གསུམ་ཀ་སར་བའྱི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་མཛད་དོ། །འདྱི་ལ་དོན་གསུམ་ཏྲེ། བསྟན་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག ཡན་ལག་ཅན་གྱི་བསྟན་བཅོས། བསྟན་བཅོས་ཇྱི་ལྟར་བསྒྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་
ལ། ཐ་སྙད་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་མཚན་གྱི་དོན། གཞུང་ཚད་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་བམ་པོའ་ི གངས། གུས་པས་
འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་ཕག་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་། བཤད་པ་གྱིས་ལས། བསྒྱུར་བ་ནྱི། རྒྱ་
གར་སྐད་དུ། ཨ་བྷྱི་ས་མ་ཡ་ནྱི། བོད་སྐད་དུ། མངོན་པར་རོགས་པ། ཨ་ལངྐཱ་ར་ནྱི་རྒྱན། ནཱ་མ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ།
པྲཛྙཱ་ནྱི་ཤྲེས་རབ། པཱ་ར་མྱི་ཏཱ་ནྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ཨུ་པ་དྲེ་ཤ་ནྱི་མན་ངག ཤཱས་ནྱི
ྠྲ ་བསྟན་བཅོས། བྲྲྀཏ་ནྱི་
འགྲེལ་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི། གཞུང་ཤྲེར་ཕྱིན་ཏྲེ་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་
གསུམ་མོ། །མན་ངག་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ། ཚིག་ཉུང་ངུས་དོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། སྦས་པའྱི་དོན་
གསལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །འདྱིར་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་སྟྲེ། ཚིག་ཉུང་ངུས་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པའྱི་དོན་སྟོན་པ་དང་།
སྦས་དོན་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ།
ཡང་དག་པའྱི་དོན་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་པའོ། །བསྟན་བཅོས་ལ་བཞྱི་
ལས། དང་པོ་མཚན་ྱིད་ནྱི། འདྱིར་རོམ་པ་པོ་རྣམ་གཡྲེང་མྲེད་པའྱི་ཡྱིད་ཅན་གྱིས་ཐར་བ་ཐོབ་པའྱི་ཐབས་སུ་
བཀའྱི་དོན་བཤད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ལ། བསྟན་བཅོས་ཙམ་ལ་ནྱི་མ་ངྲེས་སོ། །གྱིས་པ་མཚོན་བྱའྱི་སྒྲ་བཤད་པ་ནྱི་
ཤས་ལས།
ཤ་ས་ན་ནྱི་འཆོས་པ་སྟྲེ། གདུལ་བྱའྱི་སྲེམས་རྒྱུད་བསབ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་འཆོས་པའོ། །ཏ་ར་ནྱི་
ྠྲ
སྒྲོལ་བ་འམ་སོབ་པ་སྟྲེ། ངན་འགོ་དང་སྲྱིད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སོབ་པའོ། །དབྱྱིག་གྲེན་གྱིས་རྣམ་བཤད་
རྱིགས་པ་ལས། ོན་མོངས་དག་རྣམས་མ་ལུས་འཆོས་པ་དང་། །ངན་འགོ་སྲྱིད་ལས་སོབ་བྱྲེད་གང་ཡྱིན་
པ། །འཆོས་སོབ་ཡོན་ཏན་ཕྱིར་ན་བསྟན་བཅོས་ཏྲེ། །གྱིས་པོ་འདྱི་དག་གཞན་གྱི་ལུགས་ལ་མྲེད། །ཅྲེས་
སོ། །གསུམ་པ་དབྱྲེ་བ་ལ། དགོས་པའྱི་སོ་ནས། དོན་དང་ལྡན་པའྱི་བསྟན་བཅོས། སྡུག་བསྔལ་སོང་བའྱི་བསྟན་
བཅོས། སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྲེན་གྱི་བསྟན་བཅོས་སོ། །བྱྲེད་ལས་ཀྱི་སོ་ནས་འཐོར་བ་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་དང་། འཁྲུགས་
པ་གོ་རྱིམ་སྲེབ་པ་དང་། རྒྱ་ཆྲེན་པོ་སྡུད་པར་བྱྲེད་པའོ། །བཞྱི་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གྱིས་ཏྲེ། མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གྲེ་
གསུམ་གྱི་ངོ་བོ། སོབ་དཔོན་སོ་སོའ ་ི འདོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། མྱིང་གྱི་ཚོགས་ནྱི། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་
གསལ་བར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། བུམ་པ་ཞྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཚིག་གྱི་ཚོགས་ནྱི། དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་སར་ནས་
སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། བུམ་པ་མྱི་རག་ཞྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡྱི་གྲེའྱི་ཚོགས་ནྱི། མྱིང་ཚིག་གྱིས་ཀ་གསལ་བར་
བྱྲེད་པ་སྟྲེ། གསལ་བྱྲེད་དང་དབྱངས་ཡྱིག་གྱིས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་གསལ་བར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། ཡྱི་གྲེ་འདུས་ཚུལ་གྱི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། ཁྱད་པར་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་བརོད་པ་དྲེ་དང་དྲེ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལ་མྱིང་དང་ཚིག་ཏུ་བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གྲེ་གསུམ་དུ་བཞག་ཅྲེ་ན། གནས་སྐབས་
དང་མཐར་ཐུག་གྱི་བང་དོར་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱིས་སྟོན་ལ། བསྟན་བཅོས་ཀང་གསུམ་པོ་འདྱི་དག་གྱི་སོ་ནས་
རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། འགའ་ཞྱིག་ཆོས་ཀྱི་གགས་པའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་སྒྲ་རང་
མཚན་ཁོ་ན་སྟྲེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཡྱི་གྲེ་ཀུན་སོང་ཤྲེས་པ་ལས། །སྲེ་ལ་ཤྲེས་པས་སྒྲ་སྲེའོ་ཅྲེས་དང་། །དྲེ་ཡྱི་
ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ནྱི། །རྣ་བས་ངྲེས་པར་གྱུར་བ་ཡྱིན། །ཤྲེས་དྲེས་བསྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཅན། །དྲེ་ཐོས་མྱུར་མྱིན་
ཐོས་པ་ཅན་ཅྲེས་པས་སོ། །ཞྲེས་འདོད་དོ། །མྱི་འཐད་དྲེ། དྲེ་ཡང་རྱིམ་གྱིས་རྡུལ་ཕན་ནྱི། །དུ་མ་དག་དང་འབྲྲེལ་
བས་རོགས། །ཞྲེས་འབྱུང་བས། ཡྱི་གྲེ་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་ཀང་སྐད་ཅྱིག་དུ་མས་རོགས་དགོས་ལ། སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་
ཡང་ཡྱི་གྲེ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྔ་ཕྱི་དུ་མ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ཡང་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡྱི་གྲེ་ཐུང་ངུ་
ཅྱིག་ལ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་དུ་མ་ཡོད་ཅྲེས་བསྟན་གྱི། སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་བ་དག་ཡྱི་གྲེ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་བསྟན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཡྱི་གྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་བ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། མྱིག་འཛུམས་ཚད་དུ་གནས་པར་ཐལ། ཡྱི་གྲེ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཡྱི་གྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཀུན་མཐའ་ཡང་། །མྱིག་འཛུམས་ཚད་དུ་གནས་པ་
ཡྱིན། །ཅྲེས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཡྱི་གྲེ་དྲེ་སྐད་ཅྱིག་མ། ཅྱིག་ཡྱིན་ནམ་དུ་མ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་ཐུང་གྱི་ཐ་
སྙད་མྱི་འཐད་དྲེ། སྐད་ཅྱིག་མ་ཅྱིག་ལ་རྱིང་ཐུང་གྱི་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་དངོས་པོར་གྲུབ་
པས་དོན་དམ་པར་རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དོན་དམ་པའྱི་དངོས་པོར་མྱི་འདོད་པས་རས་ཅྱིག་དང་
ཐ་དད་ཀྱི་བརག་པ་མྱི་འཇུག་གོ །འོ་ན་ཀུན་སོང་ཤྲེས་པ་ལས་སྲེ་བ་དང་ན་ཤྲེས་ཀྱིས་ཐོས་པར་བཤད་པ་དང་
འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཡྱི་གྲེའྱི་ཆ་ཤས་རྱིམ་ཅན་དུ་སྲེ་བ་དང་ཆ་ཤས་ན་ཤྲེས་ཀྱིས་ཐོས་པ་ཙམ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་སྲེ་བ་
དང་ཐོས་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་པོའ ་ི གནས་ཚུལ་ལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ཐོས་པའྱི་དུས་དང་བར་
པ་དང་ཐ་མ་ཐོས་པའྱི་དུས་སུའང་ཐོས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་ཡྱི་གྲེར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐ་
མའྱི་དུས་སུ་ཐོས་སོ་ཅྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྔ་མ་གྱིས་འགགས་པས་དངོས་པོར་མྲེད་ལ་ཕྱི་མ་ཡང་ཡྱི་གྲེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མྱིང་ཚིག་གྱིས་ཀང་དོན་དམ་པར་སྒྲ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་གྱིས་བརོད་བྱའྱི་དོན་ལ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་
དང་ཁྱད་པར་སྟོན་བྱྲེད་དུ་བརྡ་སར་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། ན་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་དོན་ལ་བརྡ་སར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་
ཏྲེ་བརྡ་འབྲྲེལ་བྱྲེད་པའྱི་རོག་པ་ལ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། ཚིག་སོགས་ཀུན་བཏགས་དངོས་མྲེད་
ལ། །དངོས་པོ་ཡྱིན་ནྱི་འབྲྲེལ་པ་འདྱི། །ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཅྲེས་སོ། །ཐོས་པའྱི་ཐ་སྙད་བྱྲེད་པ་ནྱི་
མ་དཔད་པར་འཇུག་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གགས་པ་ཙམ་ལ་ཡྱིན་ནོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་མངོན་པ་བ་དག་ནྱི། ཡྱི་གྲེའྱི་
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ཆ་ཤས་ཐོས་པ་ན་ཡྱི་གྲེ་བྱུང་ངོ་སྙམ་པའྱི་རོག་པ་སྲེ་ལ། རོག་པའྱི་བཟུང་བྱ་དོན་ཤྲེས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་ཅྱིང་
སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱི་གྲེར་འདོད་ལ། མྱིང་དང་ཚིག་ནྱི། ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་སྲེབ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་
ལས། རོག་པས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གསལ་བྱྲེད་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པར་བྱྲེད་ལ། བོ་དྲེའྱི་བཟུང་བྱར་གྱུར་པ་
རས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་འདོད་དོ། །མདོ་སྲེ་པ་དག་ནྱི། ཡྱི་གྲེའྱི་ཆ་ཤས་ན་ཤྲེས་ཀྱིས་ཐོས་པ་ན། རྲེས་ཀྱི་རོག་པས་
ཡྱི་གྲེའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའྱི་བཟུང་བྱ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་རས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་
རོག་བོའ ་ི རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཇྱིག་རྲེན་ན་དྲེ་ལ་ཡྱི་གྲེའྱི་ཐ་སྙད་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཏགས་པ་ཙམ་དུ་
མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐད་གདངས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་འདོགས་པས་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་
བྱྲེད་དོ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་མངོན་པ་བ་དང་མཐུན་ལ། ཁྱད་པར་ནྱི། འདྱི་
དག་ནྱི་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ཡྱིན་པས་རས་སུ་མྲེད་ཅྱིང་། གདགས་གཞྱི་འདུས་བྱས་ལ་བཏགས་པས་འདུ་བྱྲེད་
ཀྱི་ཕུང་པོར་འཇོག་པ་ཡང་མྱི་འགལ་ལོ་ཅྲེས་པའོ། །གལ་ཏྲེ་མྱིང་ཚིག་སོགས་དངོས་པོར་མྲེད་ན་བསྟན་བཅོས་
རོམ་པ་དང་འཆད་པ་དང་ན་པ་སོགས་ཇྱི་ལྟར་རུང་ཅྲེ་ན། རོད་པ་པོ་རང་གྱི་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་སྟོན་
པའྱི་ཆྲེད་དུ། རོག་པས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམས་སྲེབ་པ་ལ་བསྟན་
བཅོས་རོམ་ཅྲེས་ཐ་སྙད་འཇུག་ཅྱིང་། འཆད་པ་པོའ་ི བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་སོགས་ལས། ཡྱི་གྲེའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཀུན་
སོང་གྱི་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་སྲེ་བ་དང་། ན་པ་པོས་ཡྱི་གྲེའྱི་ཆ་ཤས་འབྲྲེལ་ཆགས་སུ་ཐོས་པ་ལ་རྲེས་ཀྱི་རོག་
པས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གསལ་བྱྲེད་དུ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས། རོག་པ་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཆད་
པ་དང་ན་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀང་འཇུག་གོ །གལ་ཏྲེ་ཕྱིས་ཀྱི་འཆད་པ་པོས་རོམ་པ་པོ་སྔ་མའྱི་བསྟན་བཅོས་འཆང་
བར་མྱི་རུང་སྟྲེ། ཕྱིས་ཀྱི་འཆ་པ་པོའ ་ི ངག་ལས་བྱུང་བ་དྲེ་ྱིད་སྔར་གྱི་རོམ་པ་པོས་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་
ཞྲེ་ན། རོམ་པ་པོས་ཇྱི་ལྟར་བསྲེབས་པ་ལྟར་གྱི་གོ་རྱིམས་མ་འཆོལ་བར་འདོན་པ་ནྱི། རོམ་པ་པོ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་མཐུ་
ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས། དྲེ་ལ་གཞན་གྱི་བསྟན་བཅོས་འཆད་ཅྲེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་མལ་པ་དག་
གྱིས་གྲེགས་བམ་ལ་སྔོན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམས་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་འདོན་
པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཀོག་གོ་ཞྲེས་ཐ་སྙད་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྒྱན་ལ་མཛེས་བྱྲེད་དང་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་
རྒྱན་གྱིས་ལས། འདྱིར་ཐ་མ་སྟྲེ་ཡུམ་གྱི་སྦས་པའྱི་དོན་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགྲེལ་པ་ནྱི། རྣམ་པར་
འབྱྲེད་པ་སྟྲེ། རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་དང་། ཚིག་གྱི་འགྲེལ་པ་དང་། དོན་ཙམ་གྱི་འགྲེལ་པ་དང་། དཀའ་འགྲེལ་དང་།
བསྡུས་དོན་གྱི་འགྲེལ་པ་རྣམས་ལས། འདྱི་ནྱི་དོན་ཙམ་འགྲེལ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བམ་པོ་ལྔའོ། །ཚད་ནྱི་ཤླཽ་ཀ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

5

སུམ་བརྒྱ་ལ་བམ་པོར་བྱས་པ་སྟྲེ། རྒྱ་དཔྲེ་ལས་ཤླཽ་ཀ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའོ་ཅྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
སངས་རྒྱས་དང་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ལ། །བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་།
བཤད་པ་ྲེ་བར་དགོད་པ་དང་། བཤད་པ་རོགས་པའྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མཆོད་པར་བརོད་པའྱི་
དོན། སོབ་དཔོན་སྔ་མས་ཇྱི་ལྟར་ཕྲེ་བའྱི་ཚུལ། རང་ྱིད་འགྲེལ་པ་རོམ་པའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ལ། བསྡུས་པའྱི་དོན་
ནྱི། ཡུལ་གང་ལ། དགོས་པ་གང་གྱི་དོན་དུ། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་སྟྲེ། ཚིག་རྐང་ཅྱིག་དང་། ཕྲེད་དང་
གསུམ་དང་། ཕྲེད་ཀྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་དོན་ཚན་མང་དུ་འཆང་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་
དོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་ལ་ན། གཞུང་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརོད་བྱ་དང་བཅས་པ་
ལའོ། །ཚུལ་ནྱི་གུས་པས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི་ཤྲེར་ཕྱིན་དྲེའྱི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་དག་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བར་
བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །ཇྱི་ལྟར་དབྱྲེ་ན་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བར་ནྱིའོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་རོགས་
ཅྲེ་ན། དགོས་འབྲྲེལ་ལས། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ལས་བརོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་བསྟན་པ་གང་ཡྱིན་
པ་ཅྲེས་དང་། འཕགས་གཞྱིའྱི་མངོན་རོགས་བསྡུས་ཚུལ་དུ་ཡུམ་གསུམ་ཆར་ཁུངས་སུ་མཛད་པ་དང་། སྲེམས་
བསྲེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ལས་ཀང་ཅྲེས་གསུམ་ཀ་དང་སར་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ལ། སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་གྱིས་ཕྲེ་བ་ཡོད་དམ་མྲེད། །ཡོད་ན་ཟློས་པར་འགྱུར་ལ། མྲེད་ན་
རང་བཟོའ ་ི ྲེས་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་བཤད་མཛད་ཚུལ་དང་ཞར་ལ་ཟློས་པའྱི་
སོན་མྲེད་པའྱི་སྟོན་པ་ལ་བཞྱི་ལས། ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་རྣམ་བཤད་མཛད་ཚུལ་ནྱི་རྣམ་བཤད་མཛད་དོ། །གང་
གྱིས་ཞྲེ་ན་འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་སོ། །འདྱི་ནྱི་བསམ་པའྱི་ཁྱད་པར་འགོ་ལ་ཆགས་པའྱི་སྙྱིང་རྲེས་ཀུན་ཏུ་
ཆགས་པར་མཛད་ཅྱིང་། སོར་བའྱི་ཁྱད་པར་རང་གྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་ལམ་བསྟན་པས་གཞན་སྡུག་བསྔལ་ལས་
སོབ་པར་མཛད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའོ། །གང་ལ་རྲེན་ནས་ཞྲེ་ན། རྲེ་བཙུན་མྱི་ཕམ་མགོན་པོ་ལ་མདོ་དང་
བསྟན་བཅོས་དངོས་སུ་གསན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སོ། །གང་གྱི་མཛད་ཅྲེ་ན། བསྟན་བཅོས་ཆྲེན་པོ་མངོན་པར་
རོགས་པའྱི་རྒྱན་མདོ་དང་བཅས་པའྱི་འོ། །གང་དག་འདྱིའྱི་བསྟན་བཅོས་མདོ་ྱིད་ལ་འདོད་པ་ནྱི་དགོངས་པ་
མྱིན་ཏྲེ། འོག་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཅྲེས་འབྱུང་བ་མངོན་རོགས་རྒྱན་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ཡང་དྲེ་དག་དང་དོན་གཅྱིག་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་ཅྲེ་ན། སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས། མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་སར་བའྱི་འགྲེལ་པ་
མཛད་ཚུལ་སོས་ནས། དྲེ་དག་གྱི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ཏྲེ་རང་ྱིད་ཀང་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་སར་བའྱི་འགྲེལ་བ་
བྱྲེད་པར་དོན་གྱིས་འཕངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོའ ་ི འགྲེལ་པ་མཛད་ཚུལ་གང་ཡྱིན་སོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བརྒྱད་
6

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སྟོང་དོན་བསྡུ་སོགས་མ་སོས་པའྱི་ཕྱིར། འགྲེལ་པ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་རྣམ་ངྲེས་ཅྲེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་དབྱྱིག་གྲེན་གྱིས་
བཀོལ་ཚུལ་ནྱི། རྣམ་པར་བཀོལ་ལོ། །གང་གྱིས་ཞྲེ་ན་དབྱྱིག་གྲེན་གྱིས་སོ། །འདྱི་ཡང་འགོ་བའྱི་དོན་མངོན་
མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་ཀྱི་ར་ལག་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། ཤྲེས་བྱའྱི་ཡུལ་ནང་སྲེམས་ཀྱི་
བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་དག་པར་རྲེན་ནས་སོ། །ཡུམ་གྱི་དགོངས་པ་རྣམ་རྱིག་གྱི་ཚུལ་དུ་འཐད་
དམ་ཅྲེ་ན། རང་སྲེམས་ཙམ་གྱི་ལྟ་བ་ལ་མོས་པ་གཙོ་བོར་བྱྲེད་པས་ཡྱིན་གྱི་འཐད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་
བཤད་ཅྲེ་ན། མྲེད་ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་གྱིས་ནྱི་ཀུན་བརགས་འགོག་པ་ཡྱིན་ལ། སྒྱུ་མའྱི་དཔྲེས་ནྱི་གཞན་
དབང་དང་། །མ་སྲེས་པ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་བསྟན་ཏྲེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་
པོས། །མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་ཚིགས་གྱིས་ནྱི། །བརགས་པ་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་ཡྱིན། །སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་དཔྲེ་ཡྱིས་
ནྱི། །གཞན་གྱི་དབང་ནྱི་ཡོངས་སུ་བསྟན། །རྣམ་པར་དག་པ་བཞྱིར་བསྟྲེན་ནས། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་བསྟན་པ་
ཡྱིན་ཅྲེས་སོ། །གཞན་དབང་རས་སུ་གྲུབ་པས་སྒྱུ་མའྱི་དཔྲེས་བསྟན་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཅྲེ་ན། དྲེ་བདག་གྱིས་སུ་
སྣང་ཡང་དྲེར་མ་གྲུབ་པས་སྒྱུ་མའྱི་དཔྲེས་བསྟན་པ་ཡྱིན་གྱི། རས་སུ་མ་གྲུབ་པས་སྒྱུ་མའྱི་དཔྲེས་བསྟན་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་དག་པ་བཞྱི་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་དང་།
སྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དམྱིགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྟྲེ། སྔ་མ་གྱིས་འགྱུར་མྲེད་ཡོངས་གྲུབ། ཕྱི་མ་
གྱིས་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ཡོངས་གྲུབ་བོ། །བསྟན་བཅོས་ནྱི་ྱི་ཁྱི་གཞུང་འགྲེལ་ལོ། །གསུམ་པ་གོལ་སྲེས་ཕྲེ་
ཚུལ་ནྱི་རྣམ་པར་ཕྲེ། །གང་ན་བསྟན་བཅོས་ཆྲེན་པོའ །ོ །གང་གྱིས་ན། རྣམ་པར་གོལ་སྲེ་ཞྲེས་བྱ་བས་ཀང་
ངོ་། །འདྱི་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཏྲེ། །འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་བས་སོ། །ཚུལ་ཇྱི་
ལྟར་ཞྲེ་ན། ཡུམ་དོན་དབུ་མར་གནས་པ་རོགས་པའྱི་བོ་ལ་བརྲེན་ནས་སོ། །འདྱི་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་ནང་གྱི་ཞྲེས་བྱ་ལ་མ་
རངས་པའོ། །གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་བོས་རྣམ་ཕྲེ། །ཞྲེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ན། རང་གྱི་མོས་པ་གཙོར་བྱྲེད་
པས། །ཞྲེས་ལ་ཟུར་ཟའོ། །དབྱྱིག་གྲེན་གྱིས་བཤད་པས་འདྱི་དོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། དབྱྱིག་གྲེན་དྲེས་བྱས་པ་ནྱི་
དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བྱས་པ་མྱིན་པར་མཐོང་ནས་བྱས་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །བསྟན་བཅོས་ནྱི་ྱི་ཁྱི་སྣང་
བའོ། །བཞྱི་པ་གོལ་སྲེས་བཤད་ཚུལ་ནྱི། རྣམ་བཤད་བྱས་སོ། །གང་གྱི་ཞྲེ་ན། བསྟན་བཅོས་ཆྲེན་པོའ ་ི འོ། །དུས་
ནྱི་འཕགས་པས་མཛད་པ་དྲེའྱི་འོག་ཏུའོ། །གང་གྱིས་ན་བཙུན་པ་རྣམ་གོལ་སྲེ་སོ། །འདྱིའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་དད་པའྱི་
ས་ཚོགས་ལམ་ལ་གནས་པའོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་མཐའ་དག་ཡུམ་གསུམ་ཆར་གྱི་དོན་
དང་ཚིག་རྣམས་དྲེ་དག་གྱི་རྒྱན་དུ་མ་རྲེད་པར་ལྲེ་མངས་ཁོ་ནའྱི་དོན་དུ་བསམས་ཏྲེ་དྲེ་དང་སར་ནས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སོ། །དགོས་པ་ནྱི། རང་གྱི་རོགས་པ་འཕྲེལ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །བསྟན་བཅོས་ནྱི་ྱི་ཁྱི་རྣམ་
འགྲེལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རང་གྱི་རོགས་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པ། །དབྱྲེ་བར་རྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན། ཁྲེངས་སྐྱུངས་སྟྲེ་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་གཞན་ལས་ཡ་མཚན་
ཆྲེ་སྟྲེ། དབྱྱིག་གྲེན་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཁོ་ནས་མ་རྲེད་པའྱི་དོན་རྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་ལས་རྲེད་ཅྲེ་ན།
སྔར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུམ་གྱི་དོན་སྣང་བར་བྱས་པ་རོགས་ཤྱིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་
ལས་སོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། བསྟན་བཅོས་འདྱིའྱི་དོན་མཐའ་དག་ཡུམ་གསུམ་ཆར་གྱི་དོན་དང་ཚིག་རྣམས་དྲེ་
དག་གྱི་རྒྱན་ཏུ་སྔར་བཤད་པར་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྲེས་འཇུག་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དབྱྲེ་བར་
རྱིགས་སོ། །གང་ཞྲེ་ན། ཟབ་མོའ ་ི ལམ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱིའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན། ཤྱིན་ཏུ་རྲེད་པར་
དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དབྱྱིག་གྲེན་དང་གོལ་སྲེས་ཀང་དོན་མཐའ་དག་མ་རྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་བས་ནའོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་
ལྟར་རྲེད་ཅྲེ་ན། དུས་ཅྱི་ཞྱིག་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱྱིན་བརླབས་ཀྱི་དབང་གྱིས་རྲེད་དོ། །འོ་ན་དབྱྱིག་གྲེན་
གྱིས་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྲེད་པར་མྱི་མཛད་ཅྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱྱིན་རླབས་ནྱི་རང་གྱི་སྐལ་པ་དང་
འཚམ་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཟླ་བའྱི་གཟུགས་བརན་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མཁས་པ་སྔ་མ་གང་གྱིས་
ཀང་མ་རོགས་པའྱི་དོན་བདག་གྱི་སོད་ཡུལ་མྱིན་ཡང་འགྲེལ་བ་རོམ་པ་ལ་སོ་བ་སྲེས་ཏྲེ། རང་གཞན་ལ་ཕན་
གདགས་པར་འདོད་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་རང་གཞན་ལ་ཕན་ཅྲེ་ན། བསོད་ནམས་དག་སྒྲུབ་པ་དང་རོགས་པའྱི་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གུས་པའྱི་ཡན་ལག་མཆོད་བརོད། བསྟན་བཅོས་ལ་
འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་དགོས་འབྲྲེལ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་མངོན་རོགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
སྟྲེ། འཚམ་སར་བ་དང་། ར་བ་དང་། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ལ། དགོས་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་། བརྒལ་ལན་
དང་། དྱིས་ལན་གྱི་སོ་ནས་འཚམ་སར་བ་དང་བཞྱི་ལས། འདྱིར་དགོས་པའྱི་སོ་ནས་འཚམ་སར་བ་ནྱི། ཕག་
འཚལ་ལོ། །གང་གྱིས་ན་འཕགས་པ་བྱམས་པས་སོ། །དུས་ནྱི་མཆོད་བརོད་དགོས་འབྲྲེལ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་
ཡོད་པའྱི་རྲེ་ཤྱིག་བསྟན་བཅོས་རོམ་པའྱི་དང་པོར་རོ། །ཚུལ་ནྱི་ཡུམ་ལ་སངས་རོགས་མཛད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཇྱི་
ལྟར་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་སོ་ནས་སོ། །དགོས་པ་ལ་གྱིས་ལས་དམ་པའྱི་སོད་པ་
དང་མཐུན་པ་ནྱི། རང་ྱིད་གཞན་དོར་གང་ཟག་དམ་པའྱི་སོད་པ་དང་། མཐུན་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་ཞྲེ་
ན། རང་ྱིད་དམ་པར་རོགས་པས་གཞན་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་རང་དོན་གྱི་དགོས་
པར་སོར་བ་མྱི་འཐད་དྲེ། བྱམས་པ་ལ་རང་དོན་དོན་དུ་གྲེར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞན་བསྟན་བཅོས་ལ་
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འཇུག་པའྱི་ཆྲེད་ཁོ་ནར་སྣང་བས་སོ། །དང་བ་སྲེ་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི་གདུལ་བྱ་གཞན་དག་རབ་དུ་དང་བ་བསྲེད་
པའྱི་ཆྲེད་དུའོ། །འདྱིའྱི་དགོས་པ་ཡང་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལ་དོན་གྱིས་འཇུག་པར་བྱ་
བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གང་ཞྲེ་ན་མཁྱྲེན་གསུམ་ལ་བརོད་དྲེ། སངས་རོགས་མཛད་པའྱི་ཡོན་
ཏན་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མྲེད་ཅྱིང་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་འབྱུང་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིས་ནྱི་མཁྱྲེན་
གསུམ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མའྱི་སྒྲ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་ནོ། །གང་དག་གཞུང་འདྱི་ལ་བརྲེན་ནས་
བསྟོད་ཡུལ་འབྲས་ཡུམ་ཁོ་ནར་སྨྲ་བས་ནྱི་འབྱུང་གནས་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཚུད་དོ། །དད་པ་ལ་
བརྲེན་ནས་ཡུམ་ལ་དོན་གྱིས་འཇུག་པར་ཅྱིས་མངོན་ཅྲེ་ན་བྱམས་པའྱི་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་
རོགས་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མཁྱྲེན་པ་གསུམ་དང་བའྱི་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ཅན་གྱི་རབ་ཏུ་དང་བ་ནྱི་
ལྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་པར་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་མྱི་
རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲྲེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་འཛིན་པར་རྱིགས་ཅྲེ་ན། མྲེ་དུའྱི་འབྲྲེལ་པ་མངོན་སུམ་གྱི་
རྲེས་ཀྱི་ངྲེས་ཤྲེས་ཀྱིས་ངྲེས་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་རོགས་ཞྲེས་བརོད་པ་ལྟར། མམ་བཞག་གྱིས་དངས་པའྱི་
རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ངྲེས་པ་ལ་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་རོགས་ཞྲེས་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་
ར་བ་ལ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། བརྒལ་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་དང་། ཕག་འཚལ་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་
ལ་གཞྱི་ཤྲེས་ལ་བསྟོད་པ་ནྱི། ྲེར་ཞྱིར་ཁྱིད་པར་མཛད་དོ། །གང་ན་ན་ཐོས་ཞྱི་བ་ཚོལ་བ་རྣམས་སོ། །ཐབས་
གང་གྱིས་ཞྲེ་ན་ཀུན་ཤྲེས་ྱིད་ཀྱིས་ཏྲེ། གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱིས་ོན་མོངས་ཀྱི་ར་བ་བདག་འཛིན་སངས་པས་ོན་
མོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ྲེ་བར་ཞྱི་བ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། ལམ་ཤྲེས་ལ་བསྟོད་པ་ནྱི། བྱྲེད་ལས་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་དོན་
སྒྲུབ་པར་མཛད་དོ། །གང་གྱིས་ན་གདུལ་བྱའྱི་འགོ་བ་ལ་ཕན་པར་བྱྲེད་པ་བྱང་སྲེམས་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །ཐབས་
གང་གྱིས་ཅྲེ་ན་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཏྲེ། རང་གྱིས་ལམ་གསུམ་རོགས་པ་གཞན་ལ་བསྟན་པའྱི་སོ་
ནས་རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་མཁྱྲེན་ལ་བསྟོད་པ་ནྱི་གསུངས་སོ། །གང་ན་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་
སྙྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པའྱི་མདོ་སྲེ་སྣ་ཚོགས་འདྱིའོ། །གང་གྱིས་ན་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །ཐབས་གང་
གྱིས་ཞྲེ་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གང་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་སྟྲེ། གདུལ་བྱའྱི་ཁམས་དང་བག་ལ་
ལ་མ་ལུས་པར་མཁྱྲེན་པས་སྣོད་དང་འཚམ་པར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་གང་ཞྲེས་
པ་སྱི་སྒྲ་ཡྱིན་ཡང་མཁྱྲེན་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ལ་གཞན་གྱིས་སྔར་བརོད་ཟྱིན་པས་ཤུགས་ཀྱིས་
བྱུང་བའྱི་ཚིག་དང་འབྲྲེལ་པས་རྣམ་མཁྱྲེན་ཁོ་ན་ལ་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ཕག་འཚལ་བ་ནྱི། ན་ཐོས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཚོགས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནྱི་ཡུམ་དྲེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གྱིས་པ་བརྒལ་ལན་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། གོ་རྱིམས་ངྲེས་པ་དང་། བསྟོད་ཕག་གྱི་ཡུལ་དང་། ཡུམ་སྲས་ཀྱི་བརྒལ་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། བསྟོད་
པའྱི་གོ་རྱིམས་མྱི་འཐད་དྲེ། །ལུས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་དང་མྱི་མཐུན་པས་སོ་ཞྲེ་ན། ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ཐྲེག་པ་
གསུམ་ལ་རྱིམས་ཀྱིས་དང་བ་བསྲེད་ནས་འཇུག་པའྱི་ཆྲེད་ཀྱི་རྱིམ་པས་བསྟན་པའམ་ཡང་ན་གྱིང་གཞྱིའྱི་འགྲེལ་
བ་ཡྱིན་པས་དྲེ་དང་མཐུན་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་དང་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱ་
རྒོད་ཕུང་པོའ ་ི རྱི་ལ་དགྲེ་སོང་ལྔ་སྟོང་ཙམ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་རྲེན་བསྟན་ལ། འབྲས་བུ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀང་དག་
བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ལམ་ཤྲེས་ལ་རྲེན་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་ཚད་མྲེད་པ་
གངས་མྲེད་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འབྲས་བུ་ནྱི། ཐམས་ཅད་ཀང་གཟུངས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །རྣམ་
མཁྱྲེན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ྱིད་ཀྱིས་གདན་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་བཤམས་ནས་ཅྲེས་པ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་འདུས་པར་གཟྱིགས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་པའྱི་བར་གྱིས་གསུངས་ཏྲེ། འདྱི་ལ་སྐུའྱི་
སྣང་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་རྲེན་དང་ཆོས་གསུང་བའྱི་སྣང་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་འབྲས་བུའོ། །གསུམ་ཀའྱི་ཐབས་ནྱི་
མདོའ ་ི སྦས་དོན་བྱམས་པས་དངོས་སུ་གསུངས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གཞྱི་ཤྲེས་ཕག་གྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་འཐད་དྲེ།
ཤྲེར་ཕྱིན་མ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེ་ན། འདྱི་ནྱི་ལམ་ཤྲེས་ལའང་མཚུངས་མོད་འོན་ཀང་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་སྒྲ་བཞྲེད་དོན་
སྒྲུབ་པ་དང་འཁོར་གསུམ་རྣམ་དག་གྱི་ཤྲེས་རབ་དང་སྲྱིད་ཞྱིའྱི་ཕ་རོལ་དུ་སོན་པ་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ལས།
འདྱིར་ནྱི་དང་པོའ ་ི དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་གཞན་ལས་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ།
མཁྱྲེན་གསུམ་དང་འཕགས་གཞྱི་ཡུམ་སྲས་སུ་མྱི་འཐད། འཕགས་པ་དང་མཁྱྲེན་པ་གསུམ་ཐོབ་པ་དུས་མམ་
པས་སོ་ཅྲེ་ན། རྒྱུན་ལ་ལྟོས་ནས་མཁྱྲེན་པ་སྔ་མ་ནྱི་ཡུམ་དང་། རོགས་པའྱི་རྒྱུན་ཕྱི་མ་ལ་གནས་པ་ནྱི་སྲས་སུ་
འཇོག་ཅྱིང་། མཐོང་ལམ་པའྱི་སྔ་རོལ་གྱི་མཁྱྲེན་པ་རྲེས་མཐུན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལའང་སྔ་རོལ་གྱི་རྣམ་
མཁྱྲེན་རྲེས་མཐུན་པ་ཡུམ་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ལ་ལྔ་སྟྲེ། བསྡུས་དོན། དགོས་དོན།
བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། ཚིག་དོན། བརྒལ་ལན་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ན་ཐོས་ཞྱི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཞྲེས་སོགས་
ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིས་ནྱི་ཡུམ་ལ་བསྟོད་དྲེ། མཁྱྲེན་གསུམ་འདྱིའྱི་ཆྲེ་བའྱི་བདག་ྱིད་སངས་རོགས་
མཛད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། དགོས་པ་སོ་
སོའ ་ི རང་བཞྱིན། ཐུན་མོང་གྱི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དངོས་དང་། བརྒྱུད་པའྱི་དགོས་པ་གྱིས་ལས།
དངོས་ཀྱི་དགོས་པ་ལ་དད་པ་སྲེ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་ཕག་འཚལ་ན་སུ་ཞྱིག་དད་པ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། དབང་རྟུལ་
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དད་པ་སྲེ་ཚུལ་ནྱི། དད་པ་སྲེའོ། །གང་ན་གང་ཟག་གྱིས་ཡོད་པ་ལས་རྲེ་ཤྱིག་གྱི་དད་པའྱི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་
རྣམས་ནྱིའོ། །རྲེན་གང་གྱིས་ཅྲེ་ན་ཚིགས་བཅད་དྲེ་ཐོས་པས་རྲེན་བྱས་ནས་སོ། །ཡུལ་ནྱི་ཡུམ་འདྱི་
ལའོ། །ཚུལ་ནྱི། ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པར་མྱུར་དུ་རབ་ཏུའོ། །རབ་ཏུ་ཞྲེས་པ་རྲེན་གྱིས་མྱི་འཕོགས་པ་ལ་འདོད་པ་མྱི་
འཐད་དྲེ། དབང་རྟུལ་གྱི་དད་པ་གཞན་གྱིས་འཕོག་པར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དབང་རྣོན་དང་བ་སྲེ་ཚུལ་ནྱི་རབ་ཏུ་
དད་པ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ྱིད་དོ། །གང་ན་དབང་རྟུལ་དུ་མ་ཟད་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ཀང་
ངོ་། །ཡུལ་གང་ལ་ཅྲེ་ན་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲེ་ལའོ། །དབང་རྟུལ་ལ་འདྱི་ཞྲེས་པ་ྲེ་ཚིག་དང་དབང་
རྣོན་ལ་དྲེ་ཞྲེས་པ་རྱིང་ཚིག་སོས་པ་ནྱི་དད་པ་སྲེ་དཀའ་སའྱི་ཁྱད་པར་རོ། །རྲེན་གང་ལས་ཅྲེ་ན། ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་དྲེ་ཐོས་པས་རྲེན་བྱས་ནས་སོ། །ཚུལ་ནྱི། ཡུམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་འཕགས་བཞྱིའྱི་
བཞྲེད་དོན་བསྐྲུན་པར་མཛད་པ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བའྱི་སྲྱིད་པ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་གཟུང་སྟྲེའོ། །སྔ་རབས་པ་
དག་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་བྱྲེད་དུ་སོར་བ་ནྱི་དོན་ལ་མ་ཞུགས་ཏྲེ། འདྱི་དད་པ་སྲེ་ཚུལ་བརོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། དམ་བཅའ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡུམ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་
གསུམ་པ་ཅན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །འདྱིར་དོན་གཅྱིག་ལ་གསུམ་
དུ་དབྱྲེ་བར་འདོད་པས་ནྱི་གསུམ་གྱི་བདག་ྱིད་ཅྲེས་པའྱི་དོན་མ་རོགས་སོ། །དབང་རྣོན་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་
བར་དད་པ་མྱི་སྲེ་བས། རྒྱུ་མཚན་གང་བཟུང་ཅྲེ་ན་མཆོད་བརོད་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་དོན་གྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱི་ཡུམ་གཞྱི་དང་རྣམ་པ་སྲེ་བ་མྲེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པས་འཕགས་བཞྱིའྱི་ཡུམ་བྱྲེད་ཚུལ་ལ་ལུང་རྱིགས་
གང་གྱིའང་གནོད་པ་མ་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཟུང་ནས་སོ། །གང་ལས་ཤཤྲེས་ཞྲེ་ན་གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚད་མས་སོ། །འདྱི་སྲེ་མྲེད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པས་སྲེ་བ་
མྲེད་ཅྲེས་པའྱི་ཚིག་དང་ལྲེགས་པར་འབྱོར་རོ། །གང་དག་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་སོགས་ཀྱི་ཚད་མས་གནོད་པ་མ་
མཐོང་ཞྲེས་སོར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཙམ་གྱིས་གནོད་པ་གཞན་ཡོད་པའྱི་དོགས་པ་མྱི་ཁྲེགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་།
གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ནྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་སོགས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་སུ་འདུས་པ་མྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡུམ་གྱིས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་བསྲེད་པར་བསྟན་པ་ནྱི་སྲེ་བ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་དག་
ལས་ལྷག་པ་གཞན་མྲེད་ལ་འདྱིས་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་སོར་བས་འཐོབ་བོ་སྙམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
འདྱི་ནྱི་ཚིག་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཚུལ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་ལ་སྲེ་བ་ཡོད་མྲེད་སོགས་ནྱི་ཚིག་གྱིས་ཟྱིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །རགས་ལས་གཞྱི་ལམ་རྣམ་གསུམ་སྲེ་མྲེད་དུ་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཚོགས་སོར་ནའང་ཡོད་པས། འདྱིས་ནྱི་ཚོགས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སོར་ནའང་ཡུམ་ཡོད་པར་བསྟན་ནོ། །གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་སོགས་ཀྱི་རགས་བསྟན་པ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། རགས་དགོང་
པ་དང་། ཆོས་ཅན་སོགས་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཚུལ་སྒྲུབ་པ་དང་། རྲེས་དཔག་སྲེ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི།
གཟུགས་སོགས་ཀྱི་སྣང་བ་ནྱི་བདྲེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་མྲེད་དྲེ། བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་
གཟུགས་བརན་བཞྱིན། གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས། ཆོས་ཅན་གྱི་དོན་ནྱི་བདྲེན་འཛིན་འཇུག་པའྱི་གཞྱི་ཐུན་མོང་དུ་
སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒོལ་བ་གྱིས་ཀའྱི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་ཅྱིང་དྲེ་ལ་བདྲེན་འཛིན་གྱི་ལོག་རོག་དགག་དགོས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་ཀ་ལ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་དོན་ནྱི་སྔ་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་ན། ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ལ་དཔག་འདོད་
མྲེད། ཕྱིར་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་ན་ཤྲེས་འདོད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁན་ཚུན་རོད་ན་གང་ལ་ལོག་རོག་ཞུགས་པ་དྲེ་
ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། རོད་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་སྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་བདྲེན་པ་བཀག་
ཙམ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལྟར་ན་དགག་སྒྲུབ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། སྣང་ལ་བདྲེན་པ་དང་བྲལ་
བ་སྒྱུ་མའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་སོ། །འདོད་ན་སྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་སོན་གནས་
སོ། །སྔ་རབས་པ་དག་སྒྱུ་མ་རྱིགས་སྒྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་སོན་བརོད་པ་ནྱི་མྱི་འཇུག་ཏྲེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆྲེར་སྟོན་པ་ཕྱིར། དྲེས་ན་བདྲེན་པ་བཀག་ཙམ་ྱིད་རྱིགས་
སོ། །གསུམ་པ་གཏན་ཚིགས་ལ་ཐ་སྙད་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་པ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་
གཏན་ཚིགས་སུ་མྱི་འཐད་པས། བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་བཀག་ཙམ་གྱི་མྲེད་དགག་ྱིད་གཏན་ཚིགས་
སོ། །བཞྱི་པ་དགག་བྱ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། དགག་བྱ་ཙམ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དགག་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་ལམ་གྱི་
སང་བྱ་དང་། རྱིགས་པའྱི་དགག་བྱ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། འཁྲུལ་བའྱི་སྣང་བ་མཐའ་དག་གོ་གྱིས་པ་ལ་མྲེད་
པ་བསྐུར་འདྲེབས་དང་། ཡོད་པ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་མཐའ་གྱིས་སོ། །གྱིས་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ནྱི་སྣང་
བ་ལ་བདྲེན་པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཏྲེ། སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་རྒྱུན་ནྱི་ཐུན་མོང་དུ་ལྷན་སྲེས་ཀྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ལ། གྲུབ་
མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་མ་རྱིག་པ་སྟྲེ། བདྲེན་པར་སྣང་བ་ལ་ལུང་རྱིགས་ལྟར་སྣང་ལ།
རྲེན་ནས་བདྲེན་པར་རོག་པའྱི་ཕྱིར། བཏགས་པར་ངྲེས་ན་དངོས་པོར་སྒྲོ་འདོགས་མྱི་འཇུག་པས། བཏགས་པ་
ལ་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་ཞྲེན་སྟངས་ཀྱི་བཟུང་བྱ་དྲེ་ྱིད་དོ། །བདྲེན་གྱིས་ལས། གཞན་གྱིས་
ཡོངས་སུ་བཏགས་པ་འགོག་ཅྲེས་དང་། རྒྱན་ལས། རྱིགས་པའྱི་ལམ་གྱི་རྲེས་འབྲང་བའྱི། །གཞན་དག་འདོད་
པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བཏགས་པ་དྲེ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་ན། རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་
ཞུགས་པས་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་ལ། མྱི་བྲལ་ན་བདྲེན་པར་གྲུབ་པས་བཏགས་པ་ྱིད་དུ་མྱི་འཐད་དོ་ཅྲེ་ན། སྒྲོ་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འདོགས་ཀྱིས་བདྲེན་པར་བཟུང་བ་ལྟར་གནས་ན་བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་ལས་མྱི་འདའ་བས་མ་ངྲེས་པ་མ་
ཡྱིན་ལ། བདྲེན་པར་མྲེད་པ་ལ་བདྲེན་པར་བཟུང་བའྱི་ཆ་ནས་སྒྲོ་བཏགས་སུ་ཡང་མྱི་འགལ་ལོ། །གང་ཡང་ྲེས་
པ་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་ལ་བདྲེན་པར་ཞྲེན་པ་ལས་འབྱུང་བས་ཐོག་མར་སྣང་བ་ཙམ་ལ་བདྲེན་པ་འགོག་ཅྱིང་།
ཕྱིས་ནྱི་སྣང་བ་ཡང་འགོག་ཏྲེ། མ་བཀག་ན་སྣང་བའྱི་མཚན་མ་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་ནོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྣང་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་དམྱིགས་པས་མངོན་སུམ་གྱིས་འགོག་མྱི་ནུས་ལ་རྲེས་དཔག་གྱིས་འགོག་
ན་རགས་ཁས་ལྲེན་དགོས་པས་སྣང་བ་འགོག་པ་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །བདྲེན་གྱིས་ལས། སྣང་བའྱི་ངོ་བོ་གང་
ཡྱིན་པ། དྲེ་ནྱི་འགོག་པར་རྱིགས་མ་ཡྱིན་ཅྲེས་སོ། །སྣང་བ་ལ་བདྲེན་པར་ཞྲེན་ན་འགོག་དགོས་ཅྲེ་ན། དྲེའྱི་ཚེ་
བདྲེན་པ་འགོག་པ་རྱིགས་ཀྱི། སྣང་བ་འགག་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད། གསུམ་པ་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ།
ཕོགས་ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་བཀག་པ་དང་། དུ་མ་བཀག་པ་གྱིས་
སོ། །གཅྱིག་བཀག་པ་ནྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པའྱི་ཡུལ་དོན་ཤྲེས་གྱིས་སུ་ངྲེས་ལ། དོན་ཡང་རགས་པ་རྣམས་
གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲྱིབས་མ་སྒྲྱིབས་སོགས་འགལ་བའྱི་ཆོས་དུ་མར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དབུ་མ་རྒྱན་ལས།
སྒྲྱིབས་དང་མ་སྒྲྱིབས་དངོས་སོགས་ཕྱིར། །རགས་པ་རྣམས་ཀང་གཅྱིག་པུ་མྱིན་ཅྲེས་སོ། །རོམ་བྱྲེད་ཀྱི་རྡུལ་
རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་བདྲེན་ནོ་ཅྲེ་ན། མྱི་འཐད་དྲེ་དབུས་རྡུལ་ཤར་ལ་བལྟ་བའྱི་ངོས་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་ཀུན་ལ་
བལྟའམ། ཕོགས་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་བལྟ། དང་པོ་ལྟར་ན་ཕོགས་གཞན་གྱི་རྡུལ་རྣམས་ཤར་ཕོགས་ཁོ་ན་
ན་གནས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དབུས་རྡུལ་ཤར་ལ་བལྟ་བའྱི་བལྟ་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན་ཕོགས་གཞན་ན་
རྡུལ་མྲེད་པས་རགས་པ་རོམ་པ་མྱི་སྲྱིད་དོ། །དབུ་མ་རྒྱན་ལས། དབུས་གནས་རྡུལ་ཕན་རྡུལ་གཅྱིག་
ལ། །བལྟས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པ། །རྡུལ་ཕན་གཞན་ལ་བལྟ་བ་ཡང་། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་བརོད་ན། །དྲེ་
ལྟ་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་། །ས་ཆུ་ལ་སོགས་རྒྱས་འགྱུར་རམ་ཅྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་དབུས་རྡུལ་ཆ་མྲེད་མ་
ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕོགས་དུ་མའྱི་རྡུལ་ལ་བལྟ་བའྱི་ངོས་དུ་མ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དབུ་མ་རྒྱན་དུ།
རྡུལ་ཕན་གཞན་ལ་བལྟ་བའྱི་ངོས། གལ་ཏྲེ་གཞན་དུ་འདོད་ན་ནྱི། །རབ་ཏུ་ཕ་རྡུལ་ཇྱི་ལྟ་བུར། །གཅྱིག་པུ་ཆ་
ཤས་མྲེད་པར་འགྱུར་ཅྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ཤྲེས་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རྣམ་བཅས་དགག་པ་དང་། རྣམ་མྲེད་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྲེམས་ཙམ་པ་ཁ་ཅྱིག རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཤྲེས་པ། ཅྱིག་གྱི་ངོ་བོར་བདྲེན་ཅྲེ་
ན། ཤྲེས་པ་ཅྱིག་ལ་སྣང་བའྱི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཅན། གཅྱིག་ཏུ་བདྲེན་པར་ཐལ། ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོར་
བདྲེན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་པ་ཡང་དུ་མར་ཐལ། དུ་མ་དང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྣམ་པ་གཅྱིག་གཡོ་བ་ན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཐམས་ཅད་གཡོ་བ་དང་། གཅྱིག་མྱི་གཡོ་ན་ཡང་གཞན་ཡང་གཡོ་བ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འགའ་ཞྱིག་རྣམ་
པའྱི་གངས་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཁས་ལྲེན་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དོ་སྙམ་ན། མྱིག་གྱི་ཤྲེས་པ་ལ་སྔོ་སྲེར་
སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་སྣང་བའྱི་ཚེ་སྔོན་པོའ ་ི རྣམ་པ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་རྣམ་པ་གཞན་ཤྲེས་སམ་མྱི་ཤྲེས།
དང་པོ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་རྣམ་པ་གཅྱིག་པུ་དྲེ་ྱིད་དུ་འདུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྔོན་པོའ ་ི རྣམ་པ་
ཤྲེས་པའྱི་ཤྲེས་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྔོན་པོའ ་ི རྣམ་པ་ྱིད་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཆ་མྲེད་པའྱི་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ། ཤྲེས་མ་ཤྲེས་ཆ་གྱིས་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་རྣམ་མྲེད་དགག་པ་ལ་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་རྣམས་
རྣམ་པ་མྲེད་པར་རྱིག་ཙམ་དུ་ཡོད་པས་ཡུལ་རོགས་སོ་ཞྲེ་ན། སྔོ་སྲེར་སོགས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་
མྲེད་པ་དང་། མྱིག་ཤྲེས་སོགས་ཡུལ་ལྔ་ཀུན་ལ་རྱིག་ཙམ་ཡོད་པར་ཁྱད་པར་མྲེད་པས་ཐམས་ཅད་རྱིག་པར་
ཡང་འགྱུར་རོ། །རྣམ་རྫུན་པ་རྣམས་རྣམ་པའྱི་དྱི་མས་དབྲེན་པའྱི་ཤྲེལ་སོང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་
ཅན་ཤྲེས་པ་དང་བདག་གཅྱིག་པའྱི་འབྲྲེལ་བ་དང་དྲེ་བྱུང་གྱི་འབྲྲེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་རུང་སྟྲེ། རང་གྱི་བདག་ྱིད་
དངོས་པོར་མྲེད་པས་སོ། །འདོད་ན་ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པ་དང་འབྲྲེལ་པ་མྲེད་པས་གསལ་བར་རོགས་བྱྲེད་ཀྱི་བོ་
མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་པ་རྒྱུ་དང་ལྡན་ནམ་མྱི་ལྡན། དང་པོ་ལྟར་ན་གཞན་དབང་དུ་འགྱུར་ལ།
གྱིས་པ་ལྟར་ན་རྲེས་འགའ་བའྱི་དོན་སྣང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་དུ་མ་དགག་པ་ནྱི་གང་ལ་གཅྱིག་
མྲེད་པ་དྲེ་ལ་དུ་མ་ྱིད་ཀང་མྲེད་དྲེ། དུ་མ་ནྱི་གཅྱིག་བསགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྱིང་མྲེད་
ན་ནགས་ཚལ་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར་དབང་པོ་རྣོན་པོས་གཅྱིག་མ་གྲུབ་པར་རོགས་པ་ན་དུ་མ་མྲེད་པར་
ཤུགས་ལ་ངྲེས་པས་རྟུལ་པོ་ལ་རགས་འགོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་འགལ་ལམ་འབྲྲེལ། འགལ་
ན་གཅྱིག་བཀག་པས་དུ་མ་མྱི་ཁྲེགས་ལ་འབྲྲེལ་ན་དུ་མ་སྒྲུབ་པས་གཅྱིག་འགོག་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། སྔ་རབས་
པ་འགའ་ཞྱིག་དུ་མ་ཡོད་པ་དྲེ་གཅྱིག་ལ་འབྲྲེལ་བས་གཅྱིག་བཀག་ནས་དུ་མ་འགོག་ཅྱིང་། དུ་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་
པར་འགལ་བས། དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རགས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བདྲེན་པ་འགོག་གོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ་
གཅྱིག་དང་བྲལ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་དུ་མ་ཡྱིན་པ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རགས་སུ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དུ་མ་ཡྱིན་པར་ངྲེས་
ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་གཏྲེར་ལས། ཕན་ཚུན་སངས་པ་དངོས་ལ་ནྱི།
རགས་དང་རགས་ཅན་གྲུབ་པ་མྲེད་ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དུ་མ་གཅྱིག་ལ་འབྲྲེལ་བས་འབྲྲེལ་ཡུལ་གྱི་གཅྱིག་བཀག་
ན་དུ་མ་ཁྲེགས་པ་ཡྱིན་ལ། ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་དང་གཅྱིག་ཏུ་བདྲེན་པ་འགལ་བས་ཆ་བཅས་ཀྱི་རགས་དྲེས་
གཅྱིག་ཡྱིན་པ་འགོག་གོ །གཅྱིག་དང་དུ་མ་ལ་ཕུང་གསུམ་མྲེད་ན་གཅྱིག་བཀག་པ་ན་དུ་མ་ྱིད་དུ་འགྱུར་
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རོ། །ཡོད་ན་བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་བཀག་པས་ཕུང་གསུམ་ལ་བདྲེན་པ་མྱི་ཁྲེགས་སོ་ཅྲེ་ན། གང་བདྲེན་
པར་གྲུབ་པ་ནྱི་བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མར་འདུས་པས་གྱིས་པོ་དང་བྲལ་བར་བསྒྲུབས་པ་ན། བདྲེན་པ་
མཐའ་དག་ཁྲེགས་ལ། སྣང་ཙམ་ནྱི་བདྲེན་པར་མ་གཏོགས་པས་བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་བྲལ་ཡང་བདྲེན་པའྱི་དུ་
མ་ྱིད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་སྒྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི་གཟུགས་བརན་ཆོས་ཅན། བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། དོན་དང་ཤྲེས་པ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་བྱང་བཞྱིན་གྱི་གཟུགས་སོ་ཅྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེས་བུ་བྱང་དུ་བལྟས་པ་ན་གཟུགས་བརན་ལྷོ་ཕོགས་སུ་
བལྟས་པ་དང་། ཤྱིང་གྱི་རྲེ་མོ་གྲེན་དུ་བལྟས་པ་རྣམས་ཆུ་ནང་དུ་ཐུར་དུ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་དོན་
གཞན་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་བརན་ཤར་བའྱི་ཡུལ་དང་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་ལ་
ཤར་སའྱི་གཞྱི་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་བརན་གཡོ་ཡང་དྲེ་མྱི་གཡོ་བའྱི་ཕྱིར་ར་
ོོ། །གཟུགས་གཞན་ཞྱིག་མྲེ་ལོང་གྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་སོ་ཅྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཟུགས་རས་ཐ་དད་པ་གྱིས་ཡུལ་
ཅྱིག་ན་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དཔྲེ་རོགས་པའྱི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་ཟྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ།
ཆོས་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རོགས་ན་ཀུན་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། གང་གྱི་
དངོས་གཅྱིག་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་མཐོང་བ། དྲེ་ཡྱིས་དངོས་ཀུན་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་མཐོང་ཅྲེས་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེ་ན།
འདྱིས་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་ཡུལ་མཐོང་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། རྲེས་དཔག་ནྱི་སྲེལ་པས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་དང་།
དཔྲེ་གཟུགས་བརན་ནྱི་སྣང་བ་ལྟར་མྱི་བདྲེན་པར་རོགས་ས་ལ། ཆོས་ཅན་ནྱི་བདྲེན་མྲེད་དུ་རོགས་པར་དཀའ་
བས་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའྱི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པའྱི་སོན་ཡོད་དྲེ། བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་
དུ་བྲལ་དུ་རོགས་དགོས་པས་སོ་ཞྲེ་ན། ཕོགས་ཆོས་ངྲེས་པའྱི་དུས་སུ་བདྲེན་མྲེད་ཀྱི་དོན་རོགས་པས་དབུ་མའྱི་
ལྟ་བ་སྲེས་སུ་ཟྱིན་ཀང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དྲེ། དཔལ་སྦས་ཀྱིས་དབུ་མ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལ་འཇུག་པ་ལས། རང་
བཞྱིན་མྲེད་དྲེ་ཐ་སྙད་དུ། །རུང་བ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད། །གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། བྲལ་བས་རང་
བཞྱིན་མྲེད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་དང་། དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ་ལས། གྲུབ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པ་དང་སྒྲའྱི་ཐ་སྙད་
རྣམས་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འདྱི་ནྱི་བ་གང་སྟྲེ་ཀོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་འདུས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། གཅྱིག་དང་དུ་མ་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པས་གཅྱིག་དང་དུ་
མ་གང་རུང་དུ་འདུས་པར་སྱིར་རོགས་པས། བདྲེན་པར་གྲུབ་ན་ནྱི་བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་ལས་
མྱི་འདའ་བར་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་སྲེ་བ་མྲེད་ཀང་སྲེ་མྲེད་བདྲེན་པར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གྲུབ་བོ་ཅྲེ་ན། སྲེ་མྲེད་ཀང་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དགག་བྱ་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། དགག་ཡུལ་བདྲེན་པ་མྲེད་ན་དགག་པ་བདྲེན་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དགག་བྱ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་ན་བཀག་གོ་
ཞྲེས་འདོག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེ་བ་མྲེད་ཅྲེས་པའྱི་རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ན་སྲེ་མྲེད་འགོག་པ་
འགལ་ལ། མ་གྲུབ་ན་སྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཅྲེ་ན། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་གྱི། ཡོད་ཙམ་འགོག་པ་
མ་ཡྱིན་པས་རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྱིང་། སྒྲུབ་བྱ་འགོག་པ་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །སྲེ་མྲེད་བཀག་པས་སྲེ་བ་ཡོད་
བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཀང་མྱི་བསམ་སྟྲེ། ཐ་སྙད་དུ་སྲེ་མྲེད་ཙམ་མ་བཀག་ཅྱིང་། ཡང་དག་པར་ཁྱད་གཞྱི་མ་གྲུབ་
པས་སྲེ་སོགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་གཞྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིགས་པ་སྔ་མའྱི་ཡུལ་སྲེ་མྲེད་སོགས་འགོག་ན་
རྱིགས་པ་ཕྱི་མའྱི་ཡུལ་ཡང་རྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་དགག་དགོས་པས། བོ་སྔ་མ་གནོད་བཅས་དང་ཕྱི་མ་ཐུག་
མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྔ་མས་འཇལ་བའྱི་སྟོང་ྱིད་ཙམ་ཕྱི་མས་མྱི་འགོག་ཅྱིང་། ཕྱི་མས་བཀག་པའྱི་སྟོང་ྱིད་
བདྲེན་པ་ནྱི་སྔ་མས་མ་གཞལ་བས་འགལ་བ་མྲེད་ལ། ཐུག་མྲེད་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། སྟོང་ྱིད་བདྲེན་པ་འགོག་
པའྱི་རྱིགས་པས་སྲེ་མྲེད་འགག་མྲེད་སོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་བདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ཁྲེགས་པས་གསུམ་པ་ནས་དོན་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་རྲེས་དཔག་སྲེ་ཚུལ་ལ་དངོས་དང་རོད་པ་སང་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཚུལ་
གསུམ་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ལས་རགས་དན་པའྱི་བོ་སྲེ་ཞྱིང་། དྲེ་ལས་ཆོས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་
སྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན་མྱི་སྣང་ན་ཁྱད་གཞྱི་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱད་པར་ལ་སྒྲོ་འདོགས་མྱི་
ཆོད་ལ་སྣང་ན་རྱིགས་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བདྲེན་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འགའ་ཞྱིག་རྱིགས་
ཤྲེས་ནྱི་ཡུལ་ཅྱིར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པས་མྱི་སྣང་ཞྲེའོ། །ཅྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་པས་སམ་ཡུལ་མ་ཡྱིན་
པས་མྱི་སྣང་། དང་པོ་ལྟར་ན་སྣང་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་དམྱིགས་པས་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མའྱི་བསལ་བ་འཇུག་
གོ །སྣང་བ་རྱིགས་ངོར་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་གྲུབ་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་
རྱིགས་ངོར་ཡོད་པ་དགག་བྱར་འགྱུར་གྱི་སྣང་བ་དགག་བྱར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲ་རག་པ་དགག་བྱ་ཡྱིན་པས་སྒྲ་
དགག་བྱར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། སྣང་བ་ལ་བདྲེན་པར་ཡོད་
མྲེད་ཀྱི་རྱིགས་པའྱི་དཔད་པ་མྱི་འཇུག་པ་དང་སྒྲོ་འདོགས་ཀང་མྱི་ཆོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །མྱི་སྣང་བའྱི་
ཕོགས་ལ་རྱིགས་པས་གནོད་པས་སྣང་བའྱི་ཕོགས་ྱིད་བཟུང་ངོ་། །འོ་ན་བདྲེན་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།
དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་གྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་བཟུང་བྱ་མ་ཡྱིན་པས་བདྲེན་པར་མ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཚད་མ་དྲེ་དག་
ལ་ཡུལ་མྲེད་ན་ཤྲེས་པར་མྱི་རུང་ལ། ཡོད་ན་བདྲེན་པའམ་རྫུན་པ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་བདྲེན་པ་མྱི་ཁྲེགས་
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ཤྱིང་། གྱིས་པ་ལྟར་ན་རྱིགས་ཤྲེས་སུ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་ཡོད་པས་ྲེས་པ་དང་པོ་མྲེད་ལ་རྱིགས་ཤྲེས་
ལ་ལོགས་པ་དང་དངོས་པོ་དང་སྟོང་ྱིད་འགོག་པའྱི་ཕ་རགས་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་པོ་འགོག་པའྱི་
རྱིགས་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་ལོག་པར་བརགས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་བདྲེན་པར་འཇོག་ཅྱིང་སྟོང་ྱིད་འགོག་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་
ཀུན་རོབ་ཏུ་གནས་པས་བདྲེན་པ་མྱི་ཁྲེགས་པའྱི་སོན་ལས་གོལ་ལོ། །བདྲེན་གྱིས་ལས། དྲེ་བས་འདྱི་ནྱི་ཀུན་
རོབ་སྟྲེ་ཅྲེས་སོ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་སྟོང་པ་དང་མྱི་སྟོང་པ་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པར་མྲེད་ན་ལས་རྒྱུ་
འབྲས་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་བཞག་ཀང་ཇྱི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པ་དང་བྲལ་བའྱི་སྣང་ཙམ་ལ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་
དང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་འཇོག་པས་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་བརྒྱུད་པའྱི་དགོས་པ་ལ། མཆོད་བརོད་
ངག་གྱི་གདུལ་བྱ་ཡུམ་དྲེ་ལ་རབ་དུ་དྭང་བས་ཀང་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཡུམ་དྲེའྱི་སངས་རོགས་མཛད་
པའྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྱིས་ཀ་ཡང་ཡུམ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྱི་
གསུང་རབ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚིག་བཟུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་དུ་ཤྱིན་ཏུ་གུས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར།
གུས་པའྱི་རྲེས་དྲེ་ནས་ཡུམ་ལ་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྱི་རྱིམ་གྱིས་ཞུགས་པ་ཆོས་
ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ངྲེས་པར་ལྲེགས་པའྱི་མཆོག་ཐོབ་པར་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཐུན་མོང་གྱི་
མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལ་རབ་ཏུ་དྭང་བའྱི་དད་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ངྲེས་པར་ལྲེགས་པ་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཏྲེ། ངྲེས་པར་ལྲེགས་པའྱི་ཐོག་མའྱི་བྱྲེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར། རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ྲེར་ལྲེན་དང་ཐོག་མའྱི་བྱྲེད་རྒྱུ་གྱིས་ལས་འདྱིར་ཐ་མའོ། །གསུམ་པ་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ནྱི། ར་བའྱི་ངག་གསུངས་པ་དྲེ་ལ་བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་སོས་པ་དྲེ་ལྟར་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་བསྟོད་
དོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལའོ། །གང་གྱི་སོ་ནས་ཞྲེས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་
གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་སོ་ནས། བསྟོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྲེ་ན་མཁྱྲེན་གསུམ་དུ་མ་ཟད་བརྒྱད་པོ་
དྲེས་ཀང་། ཚིག་དོན་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཕགས་པ་བཞྱིའྱི་བཞྲེད་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །ར་བར་མཁྱྲེན་གསུམ་ཡུམ་དུ་སོས་ལ་མངོན་རོགས་བརྒྱད་མ་སོས་པས།
བརྒྱད་པོ་བཞྲེད་དོན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། མཁྱྲེན་གསུམ་དུ་མ་ཟད་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་པོ་དྲེ་
དག་ཀང་། བསྟོད་ཡུལ་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱིང་ནྱི་སྡུད་ཚིག་གོ །འོ་ན་མངོན་རོགས་
བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟོད་པར་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན། མཁྱྲེན་གསུམ་ལ་བསྟོད་པས་དྲེ་ལའང་དོན་གྱིས་བསྟོད་དྲེ།
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱིས་ནྱི་དོན་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་བསྡུས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཅྲེ་ན་འཕགས་བཞྱིའྱི་མངོན་རོགས་ལ་མཁྱྲེན་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྱི་མཁྱྲེན་གསུམ་སྱི་ཡྱིས་བསྡུས་ལ།
སོར་བཞྱི་ལམ་ཤྲེས་ཀྱིས་བསྡུས་ཤྱིང་། ཆོས་སྐུ་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱིས་བསྡུས་སོ། །བཞྱི་པ་ཚིག་དོན་ལ། མཁྱྲེན་
གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་བསྟོད། དོན་བསྡུས་ཏྲེ་འཕགས་བཞྱིའྱི་ཡུམ་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་ལས། གཞྱི་ཤྲེས་ལ་བསྟོད་པ་ནྱི། འཕགས་པ་བྱམས་པ་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ཤྲེས་ལ་བསྟོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞྱི་
ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་པ་དང་གཟུང་པའྱི་ཆོས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྲེ་བ་མྲེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་
ྱིད་ཀྱིས་འབྲས་བུ་ཕུང་པོ་དང་བཅས་པ་དང་ཕུང་པོ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམ་པ་
གྱིས་ཐོབ་པར་མཛད་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། མྱང་འདས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་
ཀུན་འབྱུང་སངས་ཤྱིང་། འཁོར་བར་འཆྱིང་བྱྲེད་ཀྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་འབྲས་བུའྱི་ཕུང་པོའ་ི ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་
དང་ལྷག་མ་མྲེད་པའྱི་སོ་སོར་བརགས་འགོག་གོ །འགའ་ཞྱིག་རྒྱུད་བ་ལས། དྲེས་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་
པར། །མྱ་ངན་འདས་པ་མྱི་ཐོབ་ཏྲེ། །ཞྲེས་པ་ལ་རྲེན་ནས་འདྱི་མྱང་འདས་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ།
གཞུང་དྲེ་ནྱི་ན་རང་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་མྱང་འདས་ཡོད་པ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་རྣམ་མཁྱྲེན་མ་ཐོབ་པར་མྱང་
འདས་མཐར་ཐུག་མྱི་འཐོབ་ཅྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱིས་ྲེར་ཞྱི་གྱིས་ཐོབ་པར་མཛད་ཅྲེ་ན།
ོན་མོངས་ཀྱི་ར་བ་བདག་འཛིན་ནྱི་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱིས་སོང་ལ། ོན་མོངས་ཀྱི་ར་བ་སངས་པས་ོན་མོངས་པ་དང་
སྡུག་བསྔལ་ཞྱི་བའྱི་མྱང་འདས་འཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་གྱིས་ཐོབ་པར་མཛད་ཅྲེ་ན་ན་ཐོས་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བར་འདོད་པ་རྣམས་དང་། དྲེར་མ་ཟད་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདོད་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ངོ་། །འདྱི་ར་བར་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་ན་ཐོས་དྲེའྱི་ཕོགས་སུ་བསན་ནས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། ན་ཐོས་
ཅྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་རྱིམ་པ་ཅྱིག་གྱིས་བསྟན་ནོ། །དངོས་སུ་མ་བརོད་པ་ནྱི་རགས་རྣམ་པར་བརྲེན་པའྱི་སྲེབ་སོར་
མས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སྟོན་པའྱི་དོན་ནྱི་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ྲེར་ཞྱི་སྒྲུབ་པར་མཚུངས་
པས་སོ། །འོ་ན་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ་མྲེད་ཅྲེ་ན་གཟུང་རོགས་སངས་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་
ལྷག་གོ །གྱིས་པ་ལམ་ཤྲེས་ལ་བསྟོད་པ་ནྱི། བྱམས་པ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤྲེས་ལ་བསྟོད་དྲེ། ལམ་གསུམ་པོ་
ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་འགོ་བ་མཐའ་དག་གྱི་མངོན་མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་
ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གང་ཡྱིན་པ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གང་གྱིས་སྒྲུབ་ཅྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་འགོ་བའྱི་དོན་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །གསུམ་པ་རྣམ་མཁྱྲེན་ལ་བསྟོད་པ་ནྱི།
བྱམས་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྱྲེན་ལ་བསྟོད་དྲེ། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་སངས་རོགས་མཛད་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཕྱིར། ཡོན་ཏན་ནྱི་བསྐོར་བར་མཛད་དོ། །གང་ལས་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་མྲེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་
གང་དང་ལྡན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སོ། །གང་ཟག་གང་གྱིས་ན། །སངས་རྒྱས་སོ་གསུམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་
ཡང་དག་པར་བསམས་པའྱི་སྐུ་ཅན་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཅན་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་གཙོ་བོས་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །དགོས་པ་ོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ལ་སོད་པའྱི་གྲེན་པོར་རོ། །གང་ན། ཆོས་
ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྱིམ་པ་གསུམ་མ་ལུས་པ་བརོད་བྱ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་
པའོ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ྱིད་ནྱི། སྟོན་པས་གསུངས་པའྱི་དམ་ཆོས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
གཅོད་པར་མཛད་པའོ། །མཚོན་བྱའྱི་སྒྲ་དོན་ནྱི་འཁོར་ལོ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་སྟྲེ། འཁོར་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་
ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འཕོ་བ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་པ་ལྟར། སོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་རྱིམ་
གྱིས་འཕོ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་དབྱྲེ་བ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ལུང་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། རོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ །ོ །དང་པོ་
གསུམ་ཏྲེ། སོ་སོའ ་ི དབྱྲེ་བ་དང་། དང་ངྲེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཇྱི་ལྟར་བསྐོར་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བདྲེན་པ་
བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁོར། མཚན་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཆོས་འཁོར། ལྲེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྲེ་བའྱི་ཆོས་འཁོར་རོ། །བསྐོར་
བའྱི་གནས་ནྱི། བཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ལ་སོགས་པ་དང་། བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ ་ི རྱི་དང་། གོང་ཁྱྲེར་ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་
པའོ། །ཡུལ་བཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་བསྐོར་བ་ལ་ཡང་བདྲེན་པ་བཞྱིར་ཕྲེ་ནས་བསྟན་པ་ནྱི། བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁོར་སྟྲེ་
ཆོས་འཁོར་དང་པོའ་ི དང་པོའ །ོ །ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་སྟོན་པ་རྣམས་ནྱི། དང་པོའ ་ི བར་པའོ། །ཀུན་བཏགས་
གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་སྟོན་པ་ནྱི། དང་པོའ ་ི ཐ་མའོ། །བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ ་ི རྱི་ལ་གསུངས་པ་ལ་ཡང་།
འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་དག་གྱི་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་མདོ་ལྟ་བུ་ནྱི་བར་པའྱི་དང་པོ་ཡྱིན་ལ། གཟུགས་
སོགས་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་ྱིད་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་མདོ་ལྟ་བུ་ནྱི་བར་པའྱི་བར་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་མ་རོགས་དང་
རབ་རོགས་དང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་མདོ་ལྟ་བུ་ནྱི་བར་པའྱི་ཐ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གོང་ཁྱྲེར་ཡངས་པ་ཅན་ལ་
སོགས་པར་བསྐོར་བ་ལ་བདྲེན་བཞྱིའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི་ཐ་མའྱི་དང་པོ་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་སྟོན་པའྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི་ཐ་མའྱི་བར་པ་དང་། ཀུན་བཏགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་དུ་ཕྲེས་ནས་སྟོན་པ་ནྱི་
ཐ་མའྱི་ཐ་མའོ། །བདྲེན་བཞྱི་སྟོན་པ་ལ་དང་པོ་དང་། མཚན་ྱིད་མྲེད་པ་ལ་བར་པ་དང་། ལྲེགས་པར་རྣམ་པར་
ཕྲེ་བ་ལ་ཐ་མའྱི་ཐ་སྙད་ཀང་དགོངས་འགྲེལ་ལས་གསུངས་སོ། །ཤྲེར་ཕྱིན་ལས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་གྱིས་པ་བསྐོར་པ་མཐོང་ངོ་། །ཞྲེས་པ། བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ི རྱི་ལ་བསྐོར་བ། སྱི་ལྡོག་ནས་བར་པའྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི་བ་མའྱི་བཞྲེད་པའོ། །གདུལ་བྱ་ལ་ཡང་ཆོས་འཁོར་དང་པོ་ན་པ་དང་། བར་པ་ན་པ་དང་།
ཐ་མ་ན་པ་དང་། དང་པོ་ནས་ཐ་མའྱི་བར་ཐམས་ཅད་ན་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཡོད་པས། རྒྱུད་བ་ལས།
ཆོས་འཁོར་གསུམ་གདུལ་བྱའྱི་བྱྲེ་བྲག་གསུམ་སོ་སོར་ཕྲེ་ནས་དྲེའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་དང་། མདོ་
དྲེ་ྱིད་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཁམས་ཀྱི་དྱི་མ་རྱིམ་པ་གསུམ་སོང་བྱྲེད་ལ་སར་བའྱི་དོན་ཡང་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་
རོགས་སོ། །གྱིས་པ་དང་ངྲེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནྱི། གཙོ་བོར་དང་བའྱི་དོན་
ཡྱིན་ལ། དགོངས་པ་ངྲེས་འགྲེལ་ལས། བར་པ་དང་དོན་དུ་བཤད་པ་ནྱི། སྲེམས་ཙམ་པས་མདོ་དྲེ་ངྲེས་དོན་དུ་
འདོད་ཀང་། དབུ་མ་པས་དང་བའྱི་དོན་དུ་བཞྲེད་པས་འདྱིར་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་སྟོན་པ་ངྲེས་དོན་དུ་བཟུང་
ངོ་། །ཡང་ན་བར་པ་དང་ཐ་མ་གྱིས་བརོད་བྱའྱི་དོན་ངྲེས་དོན་ཡྱིན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་ལ། དགོངས་འགྲེལ་
ལས། བར་པ་དང་དོན་དང་བརོད་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་དང་། བ་ན་ཡོད་པར་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། འཁོར་ལོ་
བར་པས་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་བསྟན་པ་ན། འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་པའྱི་བརོད་པ་ཡོད་པས་བརོད་
པའྱི་གཞྱིར་འགྱུར་བ་ཞྲེས་པ་དང་། འཁོར་ལོ་ཕྱི་མ་ནས་བཤད་པའྱི་དགོངས་པ་ལ་སར་བོ་དང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། ད་དུང་ཡོད་མྲེད་གྱིས་སུ་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆོས་འཁོར་ཕྱི་མ་བསྐོར་དུ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་བ་ན་ཡོད་པ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལས་ཀང་། ཀུན་བཏགས་གཞན་དབང་
ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་ཕྲེ་བས་ཡོད་མྲེད་གྱིས་ཀྱི་མཐའ་བསལ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་སྟོན་པར་བཤད་
དོ། །འགའ་ཞྱིག་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་རྱིམ་ཅན་དུ་བསྐོར་བ་གསུངས་པ་དང་། གསུང་ཅྱིག་ྱིད་དུ་
གསུངས་མོད་ཀྱི། །དུ་མ་ྱིད་དུ་སོར་སོར་གོ །ཞྲེས་ཅྱིག་ཆར་དུ་བསྐོར་བར་གསུངས་པ་དང་། ཞྱི་བའྱི་བོ་གོས་
གང་གྱི་ནུབ་མོ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་བ་ན་མྲེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་།
གང་གྱི་ནུབ་མོ་ལྲེན་པ་མྱི་མངའ་བར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་བར་དུ་ཐ་ན་ཡྱི་གྲེ་འབྲུ་གཅྱིག་ཀང་
མ་གསུངས་སོ། །གསུང་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དང་པོ་ནྱི།
སྱིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུ་མ་གསུངས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་འཁོར་གཅྱིག་ལ་ཡང་གདུལ་
བྱའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་རོགས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཏྲེ། རྒྱུད་བར། ཇྱི་ལྟར་བསྱིལ་དང་ཞྱིམ་དང་
འཇམ་པ་དང་། །ཡངས་བའྱི་ཆུ་ནྱི་སྱིན་དྲེ་ལས་འཐོན་པ། །ས་ལ་བ་ཚྭ་ལ་སོགས་གནས་འབྲྲེལ་བས། །ཤྱིན་ཏུ་
མང་པོའ ་ི རོར་ནྱི་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །དྲེ་བཞྱིན་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཆུའྱི་ཆར། །རབ་ཡངས་བརྲེ་སྱིན་
སྙྱིང་པོ་ལས་འཐོན་པ། །འགོ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གནས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ལས། །ཤྱིན་ཏུ་མང་པོའ་ི རོར་ནྱི་འགྱུར་བ་
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ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐ་མ་ནྱི་ངྲེས་དོན་མཐར་ཐུག་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
གང་ཡང་བསྐོར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་རོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ། བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་རྣམས་ངོ་བོ་
མཐོང་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལྔ་སྲེ་བཟང་པོ་ལ་མཐོང་ལམ་སྲེས་པའྱི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་བསྐོར་རོ་ཞྲེས་སྒྲ་བསྒྲགས་པས་སོ། །འཁོར་ལོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ནྱི། འཁོར་ལོ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ། མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་བཅོ་ལྔ་པོ་སྲེམས་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་སྲེ་བས་མྱུར་དུ་འགོ་བ་དང་།
བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གྱིས་སང་བྱའྱི་ཐོབ་པ་གཅོད་པས་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། རྣམ་གོལ་ལམ་
གྱིས་བྲལ་ཐོབ་འཛིན་པས་རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་འགོད་པར་བྱྲེད། ཁམས་གོང་མའྱི་བདྲེན་པ་ལ་འཕར། འོག་མའྱི་
བདྲེན་པ་ལ་འབབ་པའོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སྒྲོགས་ནྱི། མཐོང་ལམ་ནྱི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ལ་ལྟ་བ་དང་། རོག་པ་དང་། རོལ་བ་དང་། དན་པ་རྣམས་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་རྱིབས་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ཏྲེ། མཐོང་སང་གྱི་རོག་པ་གཅོད་པས་སོ། །ངག་དང་། ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་། འཚོ་བ་རྣམས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་
རང་བཞྱིན་ལྟྲེ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་རྲེན་བྱྲེད་པས་སོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་མུ་ཁྱུད་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དམྱིགས་པ་ལ་སྲེམས་འཛིན་པས་སོ་དྲེས་ན་འཁོར་ལོ་དང་འད་བར་འདོད་དོ། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་པ་ནྱི་
ལམ་ལྔ་ཅར་ལ་འདོད་དོ། །ཆོས་ཀྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱིས་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་གྱི་བར་དུའོ་ཞྲེས་པ་ནྱི། དངོས་
གྲེན་ལ་དགོངས་སོ། །གྱིས་པ་དོན་བསྡུས་ཏྲེ་འཕགས་བཞྱིའྱི་ཡུམ་དུ་བསྟན་པ་ནྱི། ཡུམ་དྲེ་ལ་ཕག་འཚལ་
ལོ། །ཡུམ་གང་ཞྲེ་ན། མཁྱྲེན་གསུམ་ཆོས་ཅན། འཕགས་བཞྱིའྱི་ཡུམ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་འཁོར་ན་
ཐོས་ལ་སོགས་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་དྲེ་དག་གྱི་བཞྲེད་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཡུམ་ནྱི་གྱིས་
ཏྲེ། བཞྲེད་དོན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་། ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་བསྲེད་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི་མཁྱྲེན་གསུམ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་
པ་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་མོས་པ་དང་། བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། སྙྱིང་རྲེ་རྣམས་ཏྲེ།
ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་མོས་པས་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། དྲེ་བསམ་གཏན་གྱིས་བརན་པར་བྱས་
ནས་སྙྱིང་རྲེའྱི་གོགས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་བསངས་པས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་བརྒལ་ལན་ལ།
རྒོལ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི། མཁྱྲེན་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་དང་ཕག་འཚལ་བས་མཁྱྲེན་གསུམ་བརོད་བྱར་བྱས་པའྱི་བསྟན་
བཅོས་རོམ་ཞྲེས་ཤུགས་ལ་དམ་བཅས་པའོ། །རྒོལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་མཁྱྲེན་གསུམ་ལ་ཕག་
འཚལ་བ་དང་བསྟོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པ་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་རོམ་
ན། གཞྱི་དང་གྲེན་པོ་དང་རྣམ་པ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཙམ་ཞྱིག་བརོད་བྱར་བསྡུས་པར་མཛད་གང་ན།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཕོགས་དང་པོ་ལྟར་ན་ནྱི། རྒྱན་རོམ་པ་ལ་འབད་པ་དོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མངོན་
པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་འདྱི་ལས་ནྱི། མཚན་ྱིད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པ་དག་ལས་མ་སོས་པའྱི་གཞྱི་གང་ཡྱིན་
པ་དྲེ་འབྱུང་བ་ནྱི་མྲེད་པས་ཟློས་པའྱི་སོན་གནས་སོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་དངོས་
པོ་བརོད་བྱར་མ་བསྡུས་པར་ཐལ། རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་དངོས་པོ་ཙམ་ཞྱིག་བརོད་བྱར་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་
ན་གྲེན་པོ་འདྱི་སང་བྱ་གང་གྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན་ཡང་། རྣམ་
པ་བཞྱི་བཅས་སམ། གཞྱི་མྲེད་སྟོན། དང་པོ་ལྟར་ན། གཞྱི་ལ་བཀོད་པའྱི་སོན་ཡོད་ལ། གྱིས་པ་ལྟར་ན། ཁྱོད་
ལ་སྲེས་བུ་ལ་མཁོ་བའྱི་དོན་རོགས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་གཞྱི་མྲེད་པ་ཙམ་ཞྱིག་བརོད་བྱར་བསྡུས་པའྱི་
ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ལ་འཇུག་པ་དོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲེས་བུ་ལ་མཁོ་བའྱི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཤད་
པའྱི་ཕྱིར་སྙམ་དུ་གཞན་དག་སྲེམས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། གྱིས་པ་ལན་ལ། གཏན་ཚིགས་དགོད་
པ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཆོས་ཅན། གཞྱི་
དང་གྲེན་པོ་དང་རྣམ་པ་གང་རུང་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་བརོད་བྱར་བསྡུས་པ་ལ་བརོད་པའྱི་སོན་དྲེ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།
གང་གྱི་ཕྱིར་ན་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་བསྡུས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཕོགས་གསུམ་ཅར་བརོད་བྱར་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་མངོན་
པར་རོགས་པ་མཐའ་དག་བསྟན་ཏྲེ། ཕོགས་གསུམ་ཅར་བརོད་བྱར་བསྡུས་ཤྱིང་གསུམ་ཅར་གྱིས་ཀང་མཁྱྲེན་
གསུམ་བསྡུས་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱིས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་། བ་ན་མྲེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་མཐའ་དག་བསྡུས་
པས་ནའོ། །མཇུག་བསྡུས་ལས་དོན་འདྱི་ཁོ་ནར་སྣང་ངོ་། །གྱིས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་ལུང་དགོད་པ་དང་། ལུང་གྱི་
དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཡུམ་བར་མ་དང་། བསྡུས་པ་དང་། རྒྱས་པའྱི་ལུང་ཁུངས་དགོད་པའོ། །དང་པོ་ལ།
མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཁྱྲེན་གསུམ་གྱིས་འཕགས་བཞྱིའྱི་མངོན་རོགས་
བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ལྟར། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་བར་མ་ལས་རབ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ནྱི་ན་ཐོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། གཞྱི་ཤྲེས་ལ། རྒྱུ་མཚན་དྱི་བ་དང་། རྒྱུ་མཚན་
དགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་ན་ཐོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་བསྡུས་པ་ལགས་ཞྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རབ་འབྱོར་ན་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་ཞྲེས་
བྱའོ། །ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་ནྱི་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཇྱི་སྙྲེད་པ་འདྱི་ཙམ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་དག་
ཀང་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཟག་དང་། གཟུང་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་པར་ཤྲེས་ཀྱི།
ལམ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱྲེན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་
དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལམ་ཤྲེས་ལ། རྒྱུ་མཚན་དྱི་བ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་
འདས་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་འཚལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་
རོགས་པ་བསྡུས་པ་ལགས་ཞྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། དོན་དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། རབ་འབྱོར་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་ནྱི་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་ཞྲེས་བྱའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྲེ་ན།
དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ཤྲེས་རབ་དང་ཐབས་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྡུས་པར་འཐད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་རབ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། གཟུང་བ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་
རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྲེད་པར་བྱ་ཞྱིང་ལམ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་
ཤྲེས་པར་བྱའོ། །དྲེ་དག་གྱི་སངས་རོགས་ཀང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱ་ཞྱིང་། བྱང་སྲེམས་དྲེ་དག་གྱིས་ལམ་
གྱི་བྱ་བ་སྒྲྱིབ་པ་སོང་བ་ཡང་བྱའོ། །གྱིས་པ་ཐབས་ནྱི། བྱང་སྲེམས་དྲེ་དག་གྱིས་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ཆོས་
ྱིད་ལ་རག་དུ་མམ་པར་བཞག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་ནྱི་མྱི་བྱའོ། །དུས་ཅྱི་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ཞྲེ་ན།
གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་པའྱི་སོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མ་བྱས་པ་དང་། སྐུ་
དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱའྱི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་དངོས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་སང་རུང་དང་། དངོས་ཀྱི་གྲེན་པོ་སྲེ་རུང་དུ་ལམ་
གྱིས་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་མ་བྱས་པ་དང་། རང་སྣང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཞྱིང་ཡོངས་སུ་སངས་
བར་དུའོ། །ཕྱིས་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་བྱའོ། །གང་གྱི་ཚེ་ན། སོན་ལམ་རོགས་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་སྱིན་པ་དང་།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་སངས་པ་དྲེའྱི་ཚེའོ། །འདྱིར་སོན་ལམ་རོགས་པའྱི་ཚད་སོན་ལམ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་
འདོད་པ་ནྱི་མྱིན་ཏྲེ། ཤཱཀ་ཐུབ་པས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་པའྱི་སོན་
ལམ་བཏབ་ཀང་མ་གྲུབ་པས་སོན་ལམ་མ་རོགས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྲེམས་ཅན་སྱིན་པའྱི་ཚད་སྒྲྱིབ་པ་
སང་རུང་ཙམ་ལ་འདོད་པ་ཡང་མྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྱིང་
ཡོངས་སུ་སངས་པ་ཡང་རང་སྣང་ལ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་སྣང་ལ་མྱིན་ཏྲེ། ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཞྱིང་མ་སངས་བར་ཐལ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། སངས་རོགས་རོགས་པའྱི་ཚུལ། ཡང་དག་མཐའྱི་ངོ་བོ། མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའྱི་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། འགའ་ཞྱིག་རོགས་པ་ས་དང་པོ་དང་། སངས་པ་ས་བརྒྱད་པར་རོགས་ཤྱིང་སྔ་རོལ་དུ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ོན་སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པར་མ་སངས་པས་སོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ན་རང་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་སངས་པ་མ་
རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བག་ལ་ལ་གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པ་མ་སངས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་མ་རྱིག་བག་
ཆགས་ཀྱིས་ས་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལུས་ལྲེན་པ་སངས་པས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འཁོར་
བར་འཆྱིང་བྱྲེད་ཀྱི་ོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ས་དང་པོར་ཡང་སངས་ཏྲེ།
ལས་ོན་གྱི་དབང་གྱིས་སྲེ་འཆྱི་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་དང་པོར་རོགས་པ་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ།
གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་མ་ཐོབ་པས་སོ་ཞྲེས་མཚུངས་སོ། །གཞན་ཡང་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་
བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ནུས་པ་ལས་ན་ཐོས་ཀྱི་ནུས་པ་ལྷག་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ། བྱང་སྲེམས་ཀྱིས་བསྐལ་བ་
གངས་མྲེད་གཅྱིག་དུ་བསོམས་ཀང་ོན་མོངས་མ་སངས་ལ། ན་ཐོས་ཀྱིས་ོན་མོངས་སངས་པའྱི་དག་བཅོམ་
མྱུར་དུ་ཐོབ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ན་ས་དང་པོར་རོགས་པ་འཐད་ཅྱིང་འཕགས་པས་ཀང་བཞྲེད་དྲེ། མདོ་ལས།
ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་དང་སོང་བ་ནྱི་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོའ ་ི མྱི་སྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པའོ་
ཞྲེས་པའྱི་འགྲེལ་བར། བཟོད་པའྱི་ངོ་བོ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པར་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་ས་
དང་པོར་ོན་སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པ་སངས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ོན་སྒྲྱིབ་ལ་འཁོར་བར་འཆྱིང་བར་བྱྲེད་པ་དང་།
བག་ལ་ལ་གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་ས་དང་པོ་ནས་ཀང་སངས་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། ན་རང་དག་
བཅོམ་གྱིས་ཀང་སངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ལུས་ལྲེན་
པའྱི་ཕྱིར། སོབ་དཔོན་གྱིས། མདོར་བཟོད་པ་གསུངས་པའྱི་ངོ་བོ་སོར་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་དུ་བཞག་ཚུལ་
གྱིས་བཤད་དྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཚོགས་ཀྱི་ས་ལ་སོགས་པར་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་
ཚོགས་བསགས་པས་སྔོན་སང་བ་བྱས་ཤྱིང་སྒྲུབ་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་སྟྲེ་ལྷག་པར་
མོས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ནྱི། ཆོས་དབྱྱིངས་ཀུན་དུ་འགོ་བར་རོགས་པས་མྱི་སྲེ་
བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ་ཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཞུང་འགྲེལ་རྣམས་
སུ་ཆོས་སྐུ་དང་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་། དམན་པའྱི་མྱང་འདས་དང་། དྱི་བྲལ་གྱི་ཆོས་ྱིད་རྣམས་ལ་བཤད་དྲེ།
འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། རང་དོན་མོས་པའྱི་སྐབས་སུ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་སྐུ་དྲེ་ཡང་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་རབ་
ཏུ་ཕྲེ་སྟྲེ་ཞྲེས་དང་། སོར་བའྱི་སྐབས་སུ། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཡྱིན་ལ་ཞྲེས་དང་། སོན་གྱི་
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སྐབས་སུ། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་ཅྱིང་། ཞྲེས་པ་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའོ་
ཞྲེས་པ་དང་། འདྱིར་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་རོགས་པ་དང་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་རྣམས་ལས་ཐྲེག་
དམན་གྱི་མྱང་འདས་མྱི་བཟུང་སྟྲེ། དྲེ་ནྱི་གཏན་ནས་མངོན་དུ་བྱ་བ་མྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་མཐར་མངོན་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་
པས་སོ། །ཆོས་སྐུ་དང་ཆོས་ྱིད་དྱི་བྲལ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོགས་སྱིན་མ་སངས་པར་མངོན་དུ་བྱྲེད་མྱི་ནུས་
པས། མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱའོ་ཞྲེས་གདམས་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་གང་བཟུང་ཞྲེ་ན། དྲེ་
བཞྱིན་ྱིད་ཙམ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱང་སྲེམས་ཀྱིས་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་འདྱིས་པར་བྱ་བའྱི་དུས་ཡྱིན་གྱི་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་
བའྱི་དུས་མྱིན་པར་བཤད་པ་དང་། འདྱིར་ཡང་། གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་གོམས་པར་བྱྲེད་
ཀང་དྲེ་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱྲེད་ཅྲེས་བཤད་པས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་གོམས་པར་
མཛད་ཀང་ཐབས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱྲེད་པར་བསྟན་ནས། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་སོད་པ་བསྟན་
པ་ཡྱིན་ནོ། །མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ལ་ྲེས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། སོན་ལམ་སོགས་རོགས་པར་མ་བྱས་པར་མངོན་
དུ་བྱས་ན། ཞྱི་བའྱི་མཐར་ལྷུང་བར་འགྱུར་བས་སོ། །འདྱི་ནྱི་འཕགས་སྲེང་གྱིས་ཀས་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གྱིས་
ཀའྱི་མྱང་འདས་མ་ཡྱིན་པར། རྲེ་ཤྱིག་གཞན་དོན་རྒྱུན་ཆད་པ་ྲེ་བར་བཟུང་ནས་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་མྱང་
འདས་སུ་བཤད་དོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ནྱི་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོས་སུ་རོགས་པས་ཆོས་ཀྱི་
སྐུ་ལས་མ་གཡོས་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ལས་གཞན་དོན་ཕྱིན་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོབ་ལམ་ན་དྲེ་
མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པས། མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱའོ་ཞྲེས་པའྱི་གདམས་པ་དོན་མྲེད་པའྱི་ྲེས་པ་ཁྱྲེད་
ལའང་གནས་སོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མཚན་མྲེད་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་
སྙོམས་པར་ཞུགས་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་འགོག་པ་ལས་བསང་དགོས་པར་མདོ་སྲེ་ས་བཅུ་པ་ལས་
བཤད་པས་སོ། །ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ལ་གནས་པ་ལ་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པའྱི་དུས་སུ་འདྱི་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་
དུ་མྱི་བྱའོ་ཞྲེས་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གདམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཆོས་དབྱྱིངས་ལ་
རག་ཏུ་མམ་པར་འཇོག་པ་ཏྲེ། རྒྱུད་བར། ཐུགས་ནྱི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །རྲེ་གཅྱིག་ཕྱིར་ན་བརན་པ་
ྱིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱི་ས་བརྒྱད་པ་ན་ཡང་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མམ་པར་མ་བཞག་པ་མྱི་མངའ་བ་
ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མ་འདྲེས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རྣམ་མཁྱྲེན་ལ་གྱིས་ལས། རྒྱུ་མཚན་དྱི་
བ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་སད་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱིས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་
དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་བསྡུས་པ་ལགས་ཞྲེས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དགོད་པ་ནྱི། རབ་འབྱོར་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་ཞྲེས་བྱའོ། །ཅྱི་ཞྲེ་
ན། རྣམ་པ་གང་དག་གྱི་ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་བརོད་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་དག་དང་། རགས་གང་དག་དང་། མཚན་མ་
གང་དག་གྱིས་ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་བརོད་པའྱི། རགས་དྲེ་དག་དང་། མཚན་མ་དྲེ་དག་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་
ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པ་ནྱི་ངོ་བོ། རགས་ནྱི་འབྲས་བུ། མཚན་མ་ནྱི་རྒྱུའོ། །གྱིས་པ་བསྡུས་པའྱི་
ལུང་དགོད་པ་ནྱི། བར་མ་ལས། འཕགས་བཞྱིའྱི་མངོན་རོགས་བསྡུས་ཚུལ་གསུངས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མདོར་
བསྡུས་པ་བརང་སྟོང་པ་ལས་ཀང་ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་སོབ་པར་འདོད་པས་ཀང་ཡུམ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདྱིས་མཁྱྲེན་གསུམ་
གྱིས་འཕགས་བཞྱིའྱི་མངོན་རོགས་བསྡུས་པར་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་ཞྲེ་ན། མ་བསྡུས་ན་འཕགས་བཞྱིའྱི་སངས་རོགས་
བསྒྲུབ་པར་འདོད་པས་མཁྱྲེན་གསུམ་ལ་བསབ་པ་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་རྒྱས་པའྱི་ལུང་ཁུངས་
དགོད་པ་ནྱི། རྒྱས་པ་ལས་ཀང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་ས་ལ་སོབ་པར་འདོད་པས་ཀང་ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་
གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ལུང་གྱི་དོན་བཤད་པ་ལ། གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི། མདོ་ལས། མངོན་རོགས་
བསྡུད་བྱྲེད་མཁྱྲེན་གསུམ་བསྟན་པ་དྲེ་ལ། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ལ་
དམྱིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྲེན་ཅན་དང་། བྲལ་པའྱི་འབྲས་བུ་ོན་མོངས་པའྱི་ར་བ་ཕུང་
པོ་ལ་བདག་དུ་རྨོངས་པ་སངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་
གྱི་རོགས་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་རང་གྱི་སང་བྱ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། ཐབས་ཀྱིས་
སོན་ལམ་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་བྱས་པར་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན་ཅན་དང་། བྱྲེད་པའྱི་
འབྲས་བུ་སྲེམས་ཅན་འཁོར་དུ་མ་བསྡུས་པ་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པར་བྱྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་མཁྱྲེན་ནྱི། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་ནས། རྣམ་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྲེས་བ་མྲེད་པའྱི་རྲེན་ཅན་དང་། འབྲས་བུ་ལ་དོན་གྱིས་
ལས། གཞན་དོན་ནྱི། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་མཐས་གཏུགས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་བར་
རྒྱུན་མྱི་ཆད་པའོ། །རང་དོན་ལ་རོགས་པ་ནྱི། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་གོ་བུར་བྲྱི་བྲལ་གྱི་ཆོས་སྐུ་རོགས་པ་དང་།
སངས་པ་ནྱི། མ་རྱིག་བག་ཆགས་དང་། ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལུས་ལྲེན་པའྱི་འཚམ་
སོར་བ་ྱིད་སངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། མཁྱྲེན་གསུམ་གྱིས་འཕགས་བཞྱིའྱི་མངོན་
རོགས་བསྡུས་པ་དྲེ་ལྟ་བས་ན་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཆོས་ཅན། མངོན་པར་རོགས་པ་རྱིལ་རོགས་པར་
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བསྟན་པ་འཐད་དྲེ། གཞྱི་དང་གྲེན་པོ་དང་རྣམ་པ་མཐའ་དག་བརོད་བྱར་བསྡུས་པས་སོ། །གྱིས་པ་བསྟན་
བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་དགོས་འབྲྲེལ་ལ། སྱིའྱི་དོན་ནྱི། དགོས་འབྲྲེལ་ངག་གྱིས་དགོས་སོགས་ཆོས་
བཞྱི་བསྟན་པར་མཛད་པ་ནྱི། བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་གྲེགས་ལོག་རོག་བཞྱི་བསལ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ།
བརོད་བྱ་མང་ན་ན་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ལ། དགོས་པ་མྲེད་ན་མྱི་འཇུག་ཅྱིང་དགོས་པ་ཙམ་ཡོད་ཀང་། མཐར་
ཐུག་གྱི་ྱིང་དགོས་མྲེད་ན་སོ་བས་དོན་དུ་མྱི་གྲེར་རོ། །བརོད་བྱ་སོགས་ཡོད་ཀང་བསྟན་བཅོས་འདྱི་དང་
འབྲྲེལ་བ་མྲེད་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་བཞྱི་བཟློག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞྱི་པོ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལ་
དགོས་འབྲྲེལ་ངག་གྱི་བརོད་བྱ་ནྱི། བསྟན་བཅོས་ལ་ཡོད་པའྱི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞྱི་པོ་ཡྱིན་ནོ། །དགོས་པ་
ནྱི། དོགས་པ་བསལ་བ་དང་དོན་འགྱུར་གྱི་ཐྲེ་ཚོམ་བསྲེད་པའོ། །ྱིང་དགོས་ནྱི། རྒྱན་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ལ།
འབྲྲེལ་བ་ནྱི། ཤུགས་ལ་བསྟན་ནོ། །བསྟན་བཅོས་ལུས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་བཞྱི་ལས་བརོད་བྱ་ནྱི། མངོན་པར་
རོགས་པ་བརྒྱད་དྲེ། འདྱིས་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དགོས་པ་ནྱི། མདོ་དོན། བདྲེ་བག་ཏུ་རོགས་པ་སྟྲེ།
དྲེའྱི་ཆྲེད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ྱིང་དགོས་ནྱི། མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་རོགས་པར་མངོན་སུམ་དུ་
བྱས་པ་སྟྲེ། བྱ་བ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་འདྱིའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདྱི་ལས་གོང་དུ་དོན་དུ་གྲེར་བྱ་
གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྔ་མ་རྣམས་མྲེད་པར་ཕྱི་མ་རྣམས་མྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་འབྲྲེལ་བའོ། །ཅྱི་སྟྲེ་དགོས་པ་ལ་
ཡང་དགོས་པ་གཞན་དགོས་ན། ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་ཡོངས་
སུ་རོགས་པ་ན་འདོད་པའྱི་དོན་གྲུབ་པས། གོང་དུ་དགོས་པ་གཞན་མྱི་དགོས་སོ། །གཞུང་དོན་ལ། མཚམས་
སར་བ་ནྱི། གསུངས་སོ། །གང་ན་བྱམས་པ་རང་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་པར་བྱ་བ་དང་། དགོས་པ་དང་།
དགོས་པའྱི་ཡང་དགོས་པ་དང་། འབྲྲེལ་བ་ར་ཚིག་གྱི་ཁོང་ན་ཡོད་པ་རྣམས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི། གཞན་བསྟན་
བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་དུའོ། །དགོས་སོགས་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རྣམ་
བཅད་དུ་འཇུག་པའྱི་གྲེགས་དོགས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། མཐུན་རྲེན་དོན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་བསྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །དོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་སྙམ་ན། དོགས་སོ། །གང་གྱིས་ན། མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་པའྱི་ཁྱད་
པར་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་སྲེ་བོ་བོ་གོས་དམན་པ་དག་གྱིས་སོ། །གང་ལ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པ་མ་རྒྱལ་བའྱི་
བདུད་བཞྱི་ལས་རྒྱལ་བའྱི་བྱམས་པས་ཡུམ་གྱི་དོན་དྲེ་བསྟན་པ་ལའོ། །ཚུལ་ནྱི། དོན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་སྙམ་
དུའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱས་པ་དང་འབྲྱིང་དང་མདོར་བསྡུས་པ་ལ་དད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་
འདོགས་པར་བཞྲེད་པའྱི་ཐུགས་རྲེ་ཅན་ྱིད་ཀྱིས་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲྱིང་དྲེ་དང་། བསྡུས་པ་དྲེ་ལས་ཤྲེར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཕྱིན་གྱི་དོན་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་རྱིམ་པ་མཐའ་དག་གསལ་བར་མཛད་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་སྟྲེ་ཡྱིན་
པས་སོ་སྙམ་དུའོ། །གྱིས་པ་ར་བ་ལ། ཚིག་རྐང་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་བརོད་བྱ་བསྟན་ཅྱིང་། བར་པ་བཞྱིས་ྱིང་
དགོས་དང་། ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་དགོས་པ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཚིག་དོན་ལ། དགོས་སོགས་བཞྱི་ལས་
དང་པོ་བརོད་བྱ་ལ། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་གསུམ་ལས་བརོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་བསྟན་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་འདྱིར་བརོད་བྱའོ། །སུ་ཞྱིག་གྱིས་བསྟན་ཞྲེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ།
གསུང་རྲེས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ། ཐུགས་ཀུན་བརོད་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་འགོ་བ་མཐའ་དག་
ལ་གདམས་ངག་རྲེས་སུ་སྟོན་པར་མཛད་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གང་ལས་བསྟན་ཞྲེ་ན། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་གསུམ་
ཆར་ལས་སོ། །བསྟན་པ་དྲེ་ྱིད་གང་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་ལམ་སྟྲེ་དྲེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་
དོ། །འདྱིས་མཚོན་ནས་མངོན་པར་རོགས་པ་གཞན་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་བརོད་བྱར་ལྷུར་ལྲེན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །འབྲྲེལ་བ་ནྱི། བརོད་པར་བྱྲེད་པ་བསྟན་བཅོས་དང་བརོད་པར་བྱ་བ་མངོན་པར་རོགས་པ་དག་ཐབས་དང་
ཐབས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བྱམས་པས་འབྲྲེལ་བར་མཛད་པ་དག་གོ །དགོས་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔས་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མདོའ ་ི དོན་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཆོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སྲེམས་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་བདྲེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་
བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་རོམ་པའྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་གང་གྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དགོས་
པའྱི་ཡང་དགོས་པ་ྱིང་དགོས་ཀྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ནོ། །ྱིང་དགོས་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་
མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་ན་འཕོག་བྱྲེད་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་པ་དང་གཅྱིག་ཤོས་ནང་པའྱི་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་གཞན་དོན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པ་ལ་གོམས་པར་མ་བྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཐོས་པ་དང་། བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྱི་རྱིམ་པས་མ་མྱངས་པ་མངོན་པར་རོགས་
པ་བརྒྱད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྲེའོ། །སུ་ཞྱིག་གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རང་དང་
གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་རང་གྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་གཞན་ཅྱི་ལ་ཡང་མ་རག་པར་བྱང་ཆུབ་དུ་ཆས་པ་
དག་ཁོ་ནས་སོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ཞྲེ་ན། རྱིང་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཆོས་བཅུ་ལས་དང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སྲེམས་དང་། ཕྱི་མ་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་བཞྱིའམ་སྒྲུབ་པ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་གྱི་བརོད་བྱ་
སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་སོད་བཅུའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་སོད་པ་མདོའ་ི དོན་མངོན་པར་རོག་པ་བརྒྱད་ཀྱི་བདག་ྱིད་མ་
ལུས་པ་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཤྲེས་པས་མས་སུ་མྱོང་བ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་
28

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བའྱི་དན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ལྲེགས་པར་བཞག་ནས་སོ། །ཆོས་སོད་བཅུ་ནྱི། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཆོས་བཅུ་སྟྲེ། འགྲེལ་
ཆྲེན་ནས། སྲེམས་བསྲེད་དང་གདམས་ངག་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །ྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་
དབྱྱིངས་ཀུན་དུ་འགོ་བ་རོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་དྱི་མ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་རོགས་པའྱི་
རྱིམ་པས་སོ། །གསུམ་པ་འཇུག་བྱ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྒྱས་པ་ལ་དད་པ་ལ་བརྒྱད།
བར་པ་ལ་དད་པ་ལ་དྲུག བསྡུས་པ་ལ་དད་པ་ལ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། བསྡུས་དོན་ལུས་
རྣམ་བཞག་དང་། ཚིག་དོན་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། དགོས་པའྱི་སོ་ནས་འཚམ་སར།
བཤད་བྱའྱི་ངག་ྲེ་བར་དགོད། དྲེ་དག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་དོན་རྒྱས་པར་མ་བཀོལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི།
དྲེ་ལྟར་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་འབྲྲེལ་པ་ལ་སོགས་པ་བསྙད་ཟྱིན་ནས་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ལུས་རྣམ་
པར་བཞག་པ་གསུངས་སོ། །གང་གྱིས་ཞྲེ་ན། ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་བཅོ་ལྔས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཚིགས་བཅད་
དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་མདོར་བསྟན་པ་དང་། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བསྟན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །དགོས་པ་
ནྱི། ན་པ་པོ་དང་། འཆད་པ་པོའ ་ི དགོས་པ་གྱིས་གཟྱིགས་ནས་སོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ནྱི། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་
ཚིག་ཉུང་ངུས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་རགས་པ་བདྲེ་བག་དུ་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསྟན་
བཅོས་ཀྱི་དོན་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་བྱས་པ་ཡང་ལུས་དང་མཐུན་པར་མ་འཛིངས་པ་ྱིད་ཀྱིས་བཤད་པར་བྱ་ས་
བའོ། །གྱིས་པ་ལ། ལུས་མདོར་བསྟན་པ་དང་། ཅུང་ཟད་ཕྲེ་སྟྲེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཇྱི་ལྟར་བཤད་པའྱི་
ཚུལ་དང་། དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་ཕྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། བཤད་དོ། །གང་ན། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པའོ། །གང་གྱི་སོ་ནས་ན། དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་སོ། །ཚུལ་ནྱི། མདོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་སྟོན་པས་
ན་ཡང་དག་པར་རོ། །མདོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་ཞྲེ་ན། ལྲེ་བརྒྱད་མ་ལྟར་ན། གྲེང་གཞྱིའྱི་མཇུག་ཐོགས་ནས་
བརམས་ཏྲེ། རབ་འབྱོར་གྱི་ལྲེའུས་རྣམ་མཁྱྲེན། མཐའ་གྱིས་རྣམ་དག་གྱི་ལྲེའུས་ལམ་ཤྲེས། སོད་པ་ཁྱད་
པར་ཅན་གྱི་ལྲེའུས་གཞྱི་ཤྲེས། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་ལྲེའུས་རྣམ་ཀུན། བསབ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་ལྲེའུས་རྲེ་
སོར། རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པ་ལ་བསབ་པའྱི་ལྲེའུས་མཐར་གྱིས་པ། བསབ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ལྲེའུས་སྐད་
ཅྱིག་མ་བསབ་པ་ཡྱི་འབྲས་བུའྱི་ལྲེའུས་ཆོས་སྐུ་བཤད་དོ། །འདྱིར་ཤྲེར་ཕྱིན་ནྱི། གཞུང་དང་ལམ་དང་འབྲས་
བུའྱི་དབྱྲེ་བས་གསུམ་ཏྲེ། གསུམ་ཀ་ལའང་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་སྒྲས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་ནྱི། སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་
ལ་སོགས་པའྱི་གཞུང་གྱི་ཚོགས་རྣམས་ཡྱིན་ལ། གསུམ་པ་ནྱི། ཆོས་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་
རབ་མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་སའྱི་གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཡྲེ་ཤྲེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། འདྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པའོ། །གཞུང་དང་ལམ་ནྱི།
བཏགས་པ་བ་སྟྲེ། འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། གཞུང་ནྱི་དྲེ་སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ལམ་ནྱི་དྲེ་ཐོབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དགོས་པ་ནྱི། ཤྲེར་ཕྱིན་དོན་དུ་གྲེར་བས་གཞུང་ལ་ཐོས་སོགས་ཀྱིས་འཇུག་ཅྱིང་ལམ་སོམ་
བྱར་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱྲེད། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགྲེལ་
ཆྲེན་ལས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནྱི་དངོས་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཐོབ་
པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ན་ཚིག་དང་ངག་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་དང་། མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་ལ་
ཡང་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བཏགས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །ཟླ་བ་གགས་པས་ཀང་། དྲེ་དང་
མཐུན་པར་བཞྲེད་དྲེ། འཇུག་འགྲེལ་ལས། ཕ་རོལ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པ་
མངའ་བའྱི་རང་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་ྱིད་དོ། །ཕྱིན་པ་ནྱི་དྲེར་སོན་པའོ་ཞྲེས་སོ། །འདྱི་ྱིད་དོན་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ། རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་མ་ཐོབ་པར་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
ནྱི་རབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། སོ་སོའ ་ི རང་བཞྱིན་གངས་དང་། གོ་རྱིམ་ངྲེས་
པའོ། །དང་པོ་ལ། རྣམ་མཁྱྲེན་ལ། མཚན་ྱིད། མཚོན་བྱ། མཚན་གཞྱིའྱི་དབྱྲེ་བ། ས་མཚམས་དང་བཞྱི་ལས།
དང་པོ་ནྱི། བདྲེན་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པར་མཁྱྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་ཀུན་མཁྱྲེན་ྱིད་
ཅྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟ་བ་དང་། ཇྱི་སྙྲེད་པ་མཁྱྲེན་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ྱིད་དྱི་མ་མཐའ་
དག་ཞྱི་བ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། མདོ་ལས། ཆོས་གཅྱིག་གྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་
ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ་འདྱི་ལྟ་སྟྲེ་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། ཤྲེས་བྱའྱི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་དང་། རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཁྱྲེན་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབྲས་མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་པའྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཏྲེ། རྣམ་པ་གང་དག་དང་། རགས་གང་དག་དང་། མཚན་མ་གང་དག་གྱིས་ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་བརོད་པའྱི་
རྣམ་པ་དྲེ་དག་དང་། རགས་དྲེ་དག་དང་། མཚན་མ་དྲེ་དག་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་ཐུགས་སུ་ཆུད་དྲེ་ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཆོས་བཅུ་མ་ལུས་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། འདྱིར་ནྱི་དྲེ་
ྱིད་དོ། །མཁྱྲེན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཡྲེ་ཤྲེས་སྙྱིང་པོས། བོ་རས་གཅྱིག་གྱིས་བདྲེན་པ་གྱིས་ཅར་མཁྱྲེན་པར་འདོད་
དྲེ། བདྲེན་གྱིས་ལས། མཁྱྲེན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི། །ཤྲེས་བྱའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཁྱབ་ཅན། །ཞྲེས་
སོ། །སོབ་དཔོན་འདྱིས་ནྱི། མམ་བཞག་གྱིས་ཆོས་ྱིད་མཁྱྲེན་ལ། དྲེས་དངས་པའྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་
སོ་སོ་བ་མཁྱྲེན་པས། བོ་སོ་སོས་མཁྱྲེན་པར་བཞྲེད་དྲེ། ཐུགས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་མྱི་མངའ་བས་མམ་
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བཞག་ལས་མྱི་ལྡང་བའྱི་ཕྱིར་སྔ་མ་ྱིད་ལྲེགས་མོད་འོན་ཀང་འདྱིར་ཕྱི་མ་ལྟར་བཟུང་ངོ་། །བཞྱི་པ་ནྱི། མཚན་
ྱིད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ལ། རྲེས་མཐུན་པ་སོབ་ལམ་ནའང་ཡོད་དྲེ། ས་དང་པོ་ནས་ཇྱི་ལྟ་བ་
དང་། ས་བདུན་པ་ནས་ཇྱི་སྙྲེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སན་ཐོབ་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ལམ་ཤྲེས་ལ། མཚན་ྱིད་ནྱི།
ལམ་གསུམ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །མཚོན་བྱ་ནྱི། ལམ་ཤྲེས་ྱིད་ཅྲེས་
པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི། དམྱིགས་ཡུལ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་དབྱྲེ་བས་གསུམ་མོ། །ས་མཚམས་ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པའྱི་
རྒྱུད་ལ་ཡོད་དོ། །ཚོགས་སོར་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། འཕགས་པ་སོར་ལམ་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུར་
བཤད་ཀྱི་ལམ་ཤྲེས་སུ་དངོས་སུ་མ་བཤད་པ་དང་། ན་རང་གྱི་ལམ་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤྲེས་
དགོས་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མདོ་ལས། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ལ་ཤྲེས་པ་དང་མཐོང་བས་བལྟས་ནས་
འདའ་ཞྲེས་པའྱི་འགྲེལ་བར་འཕགས་པས་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཤྲེས་པ་བསལ་བའྱི་དོན་དུ་མཐོང་བ་སོས་ལ།
འཁྲུལ་པའྱི་མཐོང་བ་བསལ་བའྱི་དོན་དུ་ཤྲེས་པ་སོས་སོ་ཞྲེས་དང་། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་ཀང་། རང་གྱི་རོགས་པའྱི་
རྲེས་འབྲང་བའྱི། །ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་དཔག་པར་ནུས། །ཐབས་བྱུང་དྲེ་རྒྱུ་ལོག་གྱུར་པ། །དྲེ་འཆད་པ་ནྱི་དཀའ་
བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས། དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་དུ་ཤྲེས་པ་ཙམ་ལམ་ཤྲེས་སུ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གཞྱི་ཤྲེས་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། གཞྱི་བདག་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །ན་རང་ཁོ་
ནའྱི་མངོན་རོགས་ནྱི་མྱིན་ཏྲེ། གྲེན་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་ན་རང་གྱི་མངོན་རོགས་སུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་དག་
གཞྱི་ཤྲེས་ཡོད་པས་ན་རང་གྱིས་ལམ་ཡང་ཡོད་དྲེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་རྱིགས་ནྱི་གང་ཟག་
གང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཀང་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ོན་སྒྲྱིབ་ཀྱི་གྲེན་པོའ་ི རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་
དུ་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། ཐྲེག་པ་
གསུམ་ཅར་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ། ཞྲེས་གསུངས་པ་རྣམས་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །ཞྲེས་འདོད་དོ། །རོགས་
རྱིགས་གཅྱིག་པས་དྲེ་སྐད་བརོད་ཀྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྱི་ཐྲེག་དམན་གྱི་
སོབ་ལམ་དང་མྱི་སོབ་ལམ་གང་དུའང་མྱི་རུང་པས་སོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་ཡྱིན་ཡང་ཐབས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ན་
ན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པར་མྱི་བྱྲེད་དོ་ཟྲེར་ན། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་རང་གྱི་ཐྲེག་པའྱི་དོན་མྱི་གནས་
སོ། །ཅྱི་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ནྱི་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་
ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱིས་ན་རང་གྱི་མངོན་རོགས་བསྡུས་པའྱི་ཁུངས་ཡྱིན་གྱི། གཞྱི་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་
ན་རང་གྱི་མངོན་རོགས་སུ་སྟོན་པ་མྱིན་ཞྱིང་། མདོ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱས་བཤད་དུའང་གཞྱི་ཤྲེས་ན་རང་གྱི་མངོན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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རོགས་བསྡུད་བྱྲེད་དུ་གསུངས་སོ། །གཞན་དུ་ན་གྲེན་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་ཀང་ན་རང་གྱི་མངོན་རོགས་སུ་ཐལ་བར་
འགྱུར་རོ། །འགའ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ལ་མཁྱྲེན་པ་གཞན་གྱིས་མྲེད་པར་འདོད་པའང་མྱི་འཐད་དྲེ། གཞྱི་ལམ་
རྣམ་གསུམ་རང་བཞྱིན་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་པ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་མངའ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞྱི་མཁྱྲེན་པ་གསུམ་
གྱི་རྣམ་པ་བསོམས་པས་འབྲས་བུའྱི་གནས་སྐབས་སུ་རོག་པ་ྱིད་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་མཁྱྲེན་
གྱི་རྣམ་པ་སྟོན་པ་ན། ཀུན་མཁྱྲེན་གསུམ་དུ་ཕྲེ་བས་ན། །ཞྲེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ལམ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྲེས་མཐུན་པར་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་འཕགས་པ་འོག་མ་ལ་ཡོད་པ་དང་
རྲེས་སུ་མཐུན་པར་སྟོན་པ་ཡྱིན་གྱི། མཁྱྲེན་གསུམ་རྲེས་མཐུན་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རོད་སང་
ཡང་འདྱིས་རོགས་པར་བྱའོ། །མཚོན་བྱ་ནྱི། དྲེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཅྲེས་སོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི། གཞྱི་གང་
ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་པར་རོགས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་པར་རོགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མྱི་རག་ལ་སོགས་
བཅུ་དྲུག་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །གྱིས་པ་གཟུགས་སོགས་རང་བཞྱིན་སྲེ་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །ཡང་ན་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་གྱིས་སོ། །ས་མཚམས་ནྱི། དང་པོ་ན་རང་འཕགས་པ་དང་། གྱིས་
པ་ས་དང་པོ་ནས་ཡོད་དོ། །རྣམ་ཀུན་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། མཁྱྲེན་གསུམ་བསྡུས་ནས་བསོམ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་
རོ། །མཚོན་བྱ་ནྱི། རྣམ་ཀུན་མངོན་རོགས་རོགས་པ་ཞྲེས་སོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱི་སོར་བ་ལྔ། གནས་
སྐབས་ཀྱི་སོར་བ་བཅོ་ལྔའོ། །ས་མཚམས་ནྱི། ལས་དང་པོ་པའྱི་ས་ནས་ས་བཅུ་པའྱི་བར་ན་ཡོད་དོ། །རྲེ་མོ་ལ་
བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། བསྡུས་སོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྲེ་མོར་ཕྱིན་ཞྲེས་
སོ། །གསུམ་པ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། སོར་ལམ་རྲེ་སོར་སོགས་བཞྱིའོ། །ས་མཚམས་དོད་ནས་སོ། །དབང་རྣོན་ཁོ་ན་ལ་
འཇོག་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། སོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣམས་ལ་རྲེ་སོར་མྲེད་པར་ཐལ་
བར་འགྱུར་བས། མཐོང་སང་དང་སོམ་སང་གྱི་གྲེན་པོ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། མཐོང་ལམ་པ་དབང་རྟུལ་གྱིས་
མཐོང་ལམ་རྲེ་སོར་མ་ཐོབ་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །མཐར་གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས། མཚན་ྱིད་ནྱི། འཕགས་པ་ལྟར་
ན། ཆོས་བཅུ་གསུམ་ལ་རྱིམ་གྱིས་སོབ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར། ས་མཚམས་ནྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་སོ། །སོབ་དཔོན་
ལྟར་ན། བརན་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་སོ་སོ་བ་དང་བསྡུས་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་དོན་རྣམས། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
བགས་ནས་བསོམ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར། མཚོན་བྱ་ནྱི་མཐར་གྱིས་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་བཅུ་གསུམ་མོ། །ས་མཚམས་
རྲེ་སོར་ཐོབ་པའྱི་རྲེས་ཐོགས་ནས་སོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་བཞྱི་ལས། མཚན་ྱིད་ནྱི། འཕགས་པ་ལྟར་ན། ཟག་
མྲེད་ཀྱི་ཆོས་གྱིས་རོགས་ཚུལ་གྱིས་ཀྱིས་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། མཁྱྲེན་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་བསྡུས་ནས་སོམ་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཚོན་བྱ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་མངོན་རོགས་བྱང་ཆུབ་
ཅྲེས་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི། སོར་བ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་མཚན་ྱིད་མྱི་འད་བའྱི་སོ་ནས་བཞྱིའོ། །ས་མཚམས་རྒྱུན་
མཐའ་ནའོ། །ཆོས་སྐུ་ལ་བཞྱི་ལས། མཚན་ྱིད་ནྱི། སོར་བཞྱི་བསོམས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་མཐར་ཐུག མཚོན་བྱ་ནྱི་
ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་སྐུ་གསུམ་མམ་བཞྱི་ཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པའོ། །ས་མཚམས་ནྱི། སྐུ་གསུམ་མམ་བཞྱི་
ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད་ལ། ཕྱིན་ལས་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པ་དང་བྱ་བ་ཡུལ་ལ་ཡོད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། ལས་དང་པོའ ་ི ས་ནས་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་
གངས་ངྲེས་ནྱི། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་ལུས་ལ་དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་ངྲེས་ཅྲེ་ན། དོན་དུ་གྲེར་བྱའྱི་བྱང་ཆུབ་ནྱི།
ཤྲེས་བྱའྱི་ཡུལ་གསུམ། མས་སུ་ལྲེན་པའྱི་སོར་བ་བཞྱི། ཐོབ་བྱའྱི་འབྲས་བུ་དང་བརྒྱད་ཀྱིས་མཐར་ཕྱིན་པར་
བྱ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དྲེ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་འཇུག་ཡུལ་སོགས་གསུམ་དགོས་ཅྲེ་ན། ཤྲེས་བྱའྱི་
ཡུལ་མ་རོགས་པར་སོར་བ་མས་སུ་ལྲེན་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། སོར་བ་མས་སུ་མ་བངས་པར་འབྲས་བུ་མྱི་ཐོབ་ལ།
ཐོབ་བྱའྱི་འབྲས་བུ་མྲེད་ན་སོར་བ་མས་སུ་བངས་པ་དོན་མྲེད་པས་སོ། །ཤྲེས་བྱའྱི་ཡུལ་ལ་གསུམ་ཅྱི་དགོས་
སྙམ་ན། ཐོག་མར་འབྲས་བུ་ལ་སོ་བ་བསྲེད་ནས་དྲེའྱི་རྒྱུ་ལ་ནན་གྱིས་འཇུག་པར་བྱ་དགོས་ཤྱིང་། དྲེ་ལ་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་པོའ ་ི རབ་དབྱྲེ་ཤྲེས་པར་བྱ་དགོས་པས། ཡུལ་ལ་རྣམ་མཁྱྲེན་དང་། ལམ་ཤྲེས་དང་།
གཞྱི་ཤྲེས་གསུམ་དུ་བསྟན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མས་སུ་ལྲེན་པའྱི་སོར་བ་བཞྱིར་བཞག་ཅྲེ་ན། སོབ་དཔོན་ལྟར་ན།
དབང་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སོམ་པ་རྣམ་ཀུན་གྱི་སོར་བ་མྲེད་ན། དབང་ཐོབ་པ་རྲེ་མོའ ་ི སོར་བ་མྱི་འབྱུང་ལ། དྲེ་
མྲེད་པར་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ོན་མོངས་དང་རྣམ་རོག་སོང་མྱི་ནུས་པས། དབང་དུ་བྱྲེད་ས་རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་ཀུན་
དང་རྲེ་སོར་བསྟན་ནོ། །མྱི་མཐུན་ཕོགས་སངས་ཀང་བོའ ་ི ནུས་པ་མཐར་ཐུག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ། སྔར་མས་
སུ་མྱོང་བའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་གོ་རྱིམ་མ་འཆོལ་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་མཐར་གྱིས་པའྱི་སོར་བ་
མྲེད་ན། སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་ཆོས་ཀུན་མངོན་དུ་བྱྲེད་ནུས་པ་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བ་མྱི་འབྱུང་ལ། དྲེ་མྲེད་ན་
སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་མྱི་འབྱུང་བས། བརན་པ་རྒྱུ་འབྲས་མཐར་གྱིས་པ་
དང་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བ་བསྟན་པས་ན། མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་དོ། །འཕགས་པ་ལྟར་ན། རོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་ནྱི་སྒྲྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ཡྱིན་པས། མྱི་མཐུན་ཕོགས་
སང་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རྣམ་ཀུན་རྲེ་སོར་གྱིས་དགོས་ཤྱིང་། ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མཐར་གྱིས་པ་དང་
སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ར་བའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཁོ་ནར་སྣང་ངོ་། །གསུམ་པ་གོ་རྱིམ་ངྲེས་པ་ནྱི། ཐོག་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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མར་འཇུག་ཡུལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་པས་མཁྱྲེན་གསུམ་བསྟན་ལ། དྲེ་ཡང་འབྲས་བུ་ལ་
དོན་གྲེར་གྱི་བོ་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དུ། དང་པོ་རྣམ་མཁྱྲེན་བསྟན་ནོ། །དྲེ་ཡང་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་
བས། དྲེ་ནས་ལམ་ཤྲེས་བསྟན་ནོ། །དྲེ་ཡང་གཞྱི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་ན་མྲེད་པས། དྲེ་ནས་གཞྱི་ཤྲེས་བསྟན་
ནོ། །ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དྲེ་ཡང་། སོར་བ་མས་སུ་ལྲེན་དགོས་པས། དྲེ་ན་སོར་བ་བཞྱི་བསྟན་
ནོ། །སོར་བཞྱི་བསོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པས། དྲེ་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་
ཅུང་ཟད་ཕྲེ་སྟྲེ་བཤད་པ་ལ། ཡུལ་དང་། སོར་བ་དང་། འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་མཁྱྲེན་ལ།
ཆོས་བཅུའྱི་རང་བཞྱིན། གོ་རྱིམ་ངྲེས་པ། ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པའྱི་ཚུལ། ལུས་དང་སར་བའོ། །དང་པོ་ལ། བསམ་པ་
དང་། སོར་བ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུ།
འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པ། སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཆོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའྱི་ཐབས་སྟོན་པ་
གདམས་ངག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི། ངྲེས་འབྱྲེད་ཡན་ལག་རྣམ་པ་བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་ལ། སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན། དམྱིགས་
པ། ཆྲེད་དུ་བྱ་བ། སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་དང་བཞྱིར་ངྲེས་ཏྲེ། འདྱི་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་མ་ཚང་ན། སྒྲུབ་པའྱི་བྱ་བ་
མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། རང་གྱི་རྲེན་ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་གཞྱིར་གྱུར་བའྱི་ཆོས་
སོ། །ངོ་བོ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅད་པར་བྱ་བའྱི་
དམྱིགས་པ་དག་གོ །གསུམ་པ་ནྱི། གང་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་གསུམ་མོ། །བཞྱི་
པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་འཁོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གོ་བགོས་པ། གོ་ཆ་དང་། གོ་བགོས་པ་ལྟར་ཐྲེག་
ཆྲེན་ལ་སོར་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཞུགས་པ། འཇུག་པའྱི་བྱ་བ་དང་། ཞུགས་པའྱི་འོག་དུ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་ཚོགས་གྱིས་བསོག་པ། ཚོགས་དང་། ཚོགས་གྱིས་ཀྱི་དཔུང་བསགས་
པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་རྒྱལ་བ། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་གོ་རྱིམ་ནྱི། རྣམ་
མཁྱྲེན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན་པས། དང་པོར་སྲེམས་བསྲེད་བསྟན་ནོ། །སྲེམས་བསྲེད་པས་ནྱི་
གདམས་ངག་ཚོལ་བར་བྱྲེད་ཅྱིང་། དྲེ་ལས་གདམས་ངག་གྱི་འབྲས་བུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཡན་ལག་འབྱུང་བས་གྱིས་
པོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསྟན་ནོ། །དྲེའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་དགོས་པས། སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་བཞྱི་བསྟན་
ནོ། །དྲེ་ཡང་རྱིགས་ལ་རྲེན་ནས་དམྱིགས་པ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅད་དྲེ། ཆྲེན་པོ་གསུམ་གྱི་ཆྲེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་
འཇུག་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྲེན་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་རྱིམ་བཞྱིན་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཡུལ་ཆོས་བཅུ་པོ་
འདྱིས། ཡུལ་ཅན་རྣམ་མཁྱྲེན་འཕྲེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་ཏྲེ། སྲེམས་བསྲེད་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་མཁྱྲེན་རྒྱུ་
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འབྲས་དང་བཅས་པ་མཁྱྲེན་པ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཅྲེས་པའྱི་ཚུལ་དུའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་
རྣམ་ཀུན་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་དང་བཅས་གསུངས་སོ། །ལམ་ཤྲེས་ལ། ཆོས་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ། གོ་རྱིམ་ངྲེས་པ། ཇྱི་ལྟར་
བསྟན་པའྱི་ཚུལ། ལུས་དང་སར་བའོ། །དང་པོ་ལ། ལམ་ཤྲེས་བསྲེད་པའྱི་ཆོས། རང་བཞྱིན། བྱྲེད་ལས། ཤྲེས་
བྱ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ། དྲེ་ལ་དང་པོ་གསུམ་ནྱི། མོག་མོག་པོར་བྱྲེད་ལ་སོགས་དང་ཞྲེས་པའོ། །བཞྱི་པ་ལ། གཞན་
རྲེས་སུ་འཛིན་པའྱི་ལམ་དང་། རང་དོན་དུ་མངོན་དུ་བྱ་བའྱི་ལམ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་
ཅན་ལ་བསྟན་པར་བྱ་བ་སོབ་མའྱི་ལམ་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་བསྟན་པར་བྱ་བ་བསྲེ་རུའྱི་ལམ་གང་
ཡྱིན་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཡང་སྒྲྱིབ་པ་ཕོགས་གཅྱིག་སོང་བ་དང་། མཐའ་དག་སོང་བའྱི་གྲེན་པོ་གྱིས་ལས།
དང་པོ་ནྱི། འདྱི་དང་གཞན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕན་ཡོན་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པར་བསྟན་པའྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་
མོ། །གྱིས་པ་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། བྱྲེད་པ་ཅན་གྱི་སོམ་ལམ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སོམ་ལམ་བསོམ་པའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་བཤད་པའྱི་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། ཀུན་ནས་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། རྲེས་ཐོབ་དག་པ་འཇྱིག་རྲེན་
པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། མམ་བཞག་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་
ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་སྟྲེ། མོས་བསྔོ་ཡྱིད་རང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་དངོས་ནྱི། བསོད་ནམས་མ་སྲེས་པ་
སྲེས་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། མོས་པ་བཅས་པའོ། །དྲེའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི། དྲེ་བསོམ་པའྱི་བྱང་སྲེམས་སོ་བ་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
དུ་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ཆུང་ངུ་འབྲྲེང་ཆྲེན་པོའ་ི དབྱྲེ་བས་བསྟོད་པ་དང་། བཀུར་བ་དང་བསྔགས་པ་གསུམ་
མོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་བསྒྱུར་བར་བྱྲེད་པ་ནྱི། བསྔོ་བ་ཡྱིད་
ལ་བྱྲེད་པ་བ་ན་མྲེད་པའྱི་སོམ་ལམ་མོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྲེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་བ་ན་མྲེད་པའྱི་སོམ་ལམ་སྟྲེ། བསོད་
ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་སྲེལ་བའྱི་ཡན་ལག་གོ །གྱིས་པ་ལ། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། མྱི་མཐུན་
ཕོགས་རྣམ་པར་དག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་སྟྲེ། མྱི་མཐུན་ཕོག་སོང་བྱྲེད་དངོས་གྲེན་བར་ཆད་
མྲེད་ལམ་མོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཤྱིན་ཏུ་དག་པ་ཞྲེས་པའྱི་སོམ་ལམ་སྟྲེ། སངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་
རྣམ་གོལ་ལམ་མོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འགལ་རྲེན་དང་བྲལ་པའྱི་རྲེན་གྱི་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་རྱིགས་ལ་སོགས་
པའྱི་རྒྱུ་རྲེན་ལ་རྲེན་ནས་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐོག་མར་རྒྱུ་ཚོགས་བསྟན་ནས་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་ལམ་
ཤྲེས་པ་བཤད་དོ། །དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་ལམ་གསུམ་རོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་དམྱིགས་ཡུལ་ཐྲེག་པ་གསུམ་བསྟན་
ནོ། །དྲེ་དག་ཀང་ཐྲེག་པ་གསུམ་བསྟན་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་མཐུན་པར་རྱིམ་པ་ལྟར་བསྟན་ནོ། །དམྱིགས་ཡུལ་བྱང་
སྲེམས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་སྲེད་རྱིམ་ལྟར་མཐོང་སོམ་རྱིམ་པ་ལྟར་བཤད་དོ། །སོམ་ལམ་ཡང་དགོས་པའྱི་སོ་ནས་བྱྲེད་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

35

པ་དང་། བྱྲེད་པ་ཅན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་དམན་པ་དང་མཆོག་གྱི་རྱིམ་པས་དང་པོར་ཟག་བཅས་དྲེ་ནས་
ཟག་མྲེད་སོམ་ལམ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་བསྟན་ཚུལ་ནྱི། ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་བསྟན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་མཁས་རྣམས་ཀྱི། །ལམ་ཤྲེས་ྱིད་ནྱི་དྲེ་འདར་བཤད། །ཅྲེས་སོ། །གཞྱི་ཤྲེས་ལ་ཡང་སྔར་བཞྱིན་
བཞྱི་ལས། དང་པོ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ། འཇུག་པའྱི་སོར་བ། ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་མཐོང་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་
གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་ངོ་བོ། ྱི་རྱིང་གྱི་འཐད་པ། མྱི་མཐུན་པ་དང་གྲེན་པོའ་ི ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་
གཞྱི་ཤྲེས་ནྱི་སྲྱིད་པ་འཁོར་བ་ལ་མྱི་གནས་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཤྲེས་པས་སོ། །ཞྱི་
བ་མྱང་འདས་ཀྱི་མཐའ་ལ་མྱི་གནས་ཏྲེ། སྙྱིང་རྲེས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པས་སོ། །བཟློག་པས་ན་རང་གྱི་གཞྱི་
ཤྲེས་སྲྱིད་ཞྱི་གང་རུང་གྱི་མཐའ་ལ་གནས་པར་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ན་རང་གྱི་གཞྱི་ཤྲེས་ནྱི་འབྲས་ཡུམ་
ལས་རྱིང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདྲེན་གྱིས་རོགས་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ནྱི་མྱི་རྱིང་
བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདྲེན་གྱིས་རོགས་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ན་ཐོས་ཀྱི་ནྱི་ཐབས་
ཤྲེས་དང་བྲལ་བས་དོར་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ལ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ནྱི་ཐབས་ཤྲེས་ཀྱིས་ཟྱིན་
པས་བང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གྲེན་པོའ ་ི ཕོགས་དག་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་འཇུག་པ་སོར་བ་ལ། དངོས་དང་། རྣམ་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡུལ་བཅུ་ལ་སོད་པ་བཀག་པའྱི་སོར་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རོགས་པ་ལ་
རློམ་པ་བཀག་ནས་མམ་པ་ྱིད་དུ་སོམ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྒྲོ་འདོགས་སོ་གྱིས་དང་བྲལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་
གྱི་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་མོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ལ་འདོད་པ་ནྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དང་མྱི་
འགྱིག་གོ །བྱང་སྲེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ལ་ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་མྱིང་གྱིས་བརགས་པར་བཞྲེད་པས་ཀང་
གཞུང་གྱི་གཅོད་མཚམས་མ་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་ཐོས་ལ་སོགས་ཞྲེས་པ་དང་། མཐོང་བའྱི་ལམ་ཞྲེས་པ་སོ་
སོར་བཅད་ནས་བཤད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འབྲོམ་འགྱུར་ལས་མཐོང་ལམ་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ། ཞྲེས་པ་ལྟར་
ན་འཁྲུལ་པ་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་ན་ཐོས་ལ་སོགས་ཞྲེས་པ་ནྱི། རྣམ་མཁྱྲེན་ལ་ཐུབ་པ་དང་། ལམ་ཤྲེས་ལ་བྱང་
སྲེམས་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྲེན་གྱི་གང་ཟག་སྟོན་ལ། སོགས་པས་རང་རྒྱལ་སོགས་སྡུད་དོ། །གྱིས་པ་གོ་རྱིམ་
ནྱི། ཐོག་མར་འཇུག་ཡུལ་ཤྲེས་པར་བྱ་དགོས་པས་དང་པོར་བསྟན་ནོ། །དྲེ་ལ་སྲྱིད་ཞྱི་ལ་གནས་མྱི་གནས་ཀྱི་ངོ་
བོ་རོགས་ནས་མྱི་གནས་པ་ལ་འཇུག་དགོས་པས་གྲེན་པོ་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དངོས་ཤུགས་ལ་བསྟན་
ནོ། །དྲེ་ཡང་ྲེ་རྱིང་གྱི་འཐད་པས་རོགས་པར་བྱ་བས་ན་འཐད་པའྱི་སོ་ནས་ྲེ་རྱིང་དུ་བསྟན། དྲེ་ྱིད་ངྲེས་པར་བྱ་
བའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཐུན་པ་དང་གྲེན་པོའ ་ི རབ་དབྱྲེ་བསྟན་ནོ། །འཇུག་ཡུལ་ཤྲེས་ནས་མས་སུ་ལྲེན་པའྱི་སོར་བ་
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ལ་འཇུག་ཅྱིང་ཞུགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་སོར་བ་དང་འབྲས་བུ་མཐོང་ལམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསྟན་
ནོ། །ཇྱི་ལྟར་བསྟན་ཚུལ་ནྱི། ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཆོས་དགུ་པོ་དྲེ་འད་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་ཀུན་
ཤྲེས་ྱིད་དུ་འདོད། ཅྲེས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་སོར་བ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་རྣམ་རོགས་སོར་བ་ལ་ཆོས་སོ་
སོའ ་ི ངོ་བོ་ནྱི་གསུམ་སྟྲེ། སོར་བ་སོམ་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ། ཞུགས་པའྱི་རྲེན་གྱི་གང་ཟག སོམ་བྱ་སོར་བའྱི་ངོ་
བོའ །ོ །དང་པོ་ལ་སོམ་བྱ་དང་། སོམ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། སྔོན་འགོའ ་ི ཆོས་དང་། ྲེ་རྒྱུ་རྣམས་ཏྲེ། དང་པོ་ནྱི།
རྣམ་པ་ཞྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོར་བར་བཅས་རྣམས་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་བང་བྱ་དང་དོར་བྱ་དང་ཤྲེས་
བྱ་རྣམས་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན། ཡོན་ཏན་སོན་ནྱི་མཚན་ྱིད་བཅས་ཞྲེས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཐར་དང་ཞྲེས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ། སོར་བ་སྲེས་པའྱི་གནས་སྐབས། རྲེན་གྱི་གང་ཟག་དངོས་སོ། །གྱིས་པོ་ནྱི། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་
མཐུན་དང་། སོབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚོགས་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། ཆོས་སྐུའྱི་རྒྱུ་སྲྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད་དང་།
གཟུགས་སྐུའྱི་རྒྱུ་ཞྱིང་དག་པ། ཕྱིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གསུམ་པོ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། སྲྱི་དང་ཞྱི་བ་
མམ་ྱིད་དང་། །ཞྱིང་དག་བ་ན་མྲེད་པ་ནྱི། །ཞྲེས་དང་། འདྱི་ནྱི་ཐབས་མཁས་བཅས་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་རྣམས་
སོ། །གོ་རྱིམ་ནྱི། སོར་བ་སོམ་པ་ལ་འཇུག་པས་ན། ཐོག་མར་སོར་བ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ངྲེས་པར་བྱས་ནས། དྲེ་
ནས་སོམ་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པས་དང་པོར་འཇུག་ཚུལ་དང་། དྲེ་ནས་འཇུག་པ་དངོས་བསྟན་ནོ། །དང་པོ་ལ་
ཡང་སོམ་བྱ་མ་བསྟན་པར་སོམ་ཚུལ་བསྟན་མྱི་ནུས་ལ། དྲེ་ཡང་འཇུག་པ་པོ་མྲེད་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། དྲེ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཡང་སོར་བའྱི་སྔོན་འགོའ ་ི ཆོས་རྣམས་སྔོན་ལ་བཏང་དགོས་པས། རྣམ་པ་དང་། རྲེན་གྱི་གང་ཟག་དང་།
སོར་བའྱི་ངོ་བོ་དང་། སྔོན་འགོའ ་ི ཆོས་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་ཡང་སོར་ལམ་སྲེས་ནས་
ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་དགྲེ་འདུན་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ཐོབ་པ་ནྱི། སྐུ་གསུམ་ཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པ་ཐོབ་
པའྱི་དོན་དུ་དྲེ་དག་གྱི་རྒྱུ་སོར་བ་སོམ་པ་ལ་འབད་པས་ན། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན། དྲེ་ནས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་
དགྲེ་འདུན། དྲེ་ནས་སོར་བ་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཆོས་བཅུ་གཅྱིག་པོ་ལ་
བརྲེན་ནས་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པོ་ཀུན་རོགས་པས་ན་རྣམ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པའོ། །རྲེ་མོའ ་ི
སོར་བ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ཆོས་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་ལ། སོར་ལམ་རྲེ་སོར་ནྱི། རྲེ་མོ་དྲེའྱི་རགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་
དོད་དང་། བསོད་ནམས་གོང་ནས་གོང་དུ་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བས་མཚོན་པའྱི་རྲེ་མོ་དང་། རང་དོན་མཁྱྲེན་གསུམ་
གྱི་ཆོས་རོགས་པ་དང་། གཞན་དོན་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་མྱི་གཏོང་བའྱི་བརན་པ་གྱིས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་བཟོད་
པ་དང་། བསོད་ནམས་མང་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་ཀུན་དུ་གནས་པས་མཚོན་པའྱི་ཆོས་མཆོག་རྣམས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སོ། །མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་སོ་སོ་ལ་སང་བར་བྱ་བ་མཐོང་སང་རྣམ་རོག་བཞྱི་དང་། སོམ་སང་རྣམ་རོག་
བཞྱིའྱི་གྲེན་པོ་མཐོང་ལམ་སོར་འཇུག་གྱིས་དང་། སོམ་ལམ་སོར་འཇུག་གྱིས་སྟྲེ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་བཅས་
པ་དང་། འདྱིར་གཞན་གྱི་བཤད་པ་ལ་ནྱི་གྲེན་པོ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་བས་མ་ཡྱིན་ནོ། །བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་རྲེ་མོ་
ལ། དངོས་དང་། བསལ་བྱ་གྱིས། དང་པོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལ་གཞན་གྱིས་བར་ཆད་མྲེད་པ་རྒྱུན་མཐའྱི་
ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བར་ཆད་མྲེད་རྲེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་བདྲེན་གྱིས་
འགལ་བར་རོད་པའྱི་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་བཅས་པའོ། །གོ་རྱིམ་ནྱི། སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འབྱུང་བས་
སྲེ་བའྱི་རྱིམ་པའོ། །བསྟན་ཚུལ་ནྱི། ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། རྲེ་མོའ་ི མངོན་རོགས་ཞྲེས་པའོ། །མཐར་
གྱིས་པ་ལ། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་ནྱི། སོར་བ་ཕུན་ཚོགས་ཕྱིན་དྲུག བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྲེས་དན་དྲུག དྲེ་རྣམས་
དག་བྱྲེད་དངོས་མྲེད་ངོ་བོ་ྱིད་དྲེ། རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཅུ་ཞྲེས་པའོ། །གོ་རྱིམ་ནྱི་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པའོ། །བསྟན་
ཚུལ་ནྱི་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་སོ། །བཞྱི་བ་ནྱི། མཐར་གྱིས་པ་ཞྲེས་པའོ། །སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བ་ལ། ངོ་བོ་ནྱི་རྒྱུན་
མཐའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི། ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་མཚན་ྱིད་མྱི་འད་བ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས། རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་རྣམ་
པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། མཚན་ྱིད་མྲེད་པ་དང་། གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམ་པ་བཞྱིའོ། །རྣམ་
པར་སྱིན་པ་ནྱི། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་ཐོབ་པའྱི་ཟག་མྲེད་དྲེ། འབད་རོལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཐོབ་པས་སོ། །རྒྱུད་
བར། མངལ་སྦུབས་བྲལ་འད་མྱི་རོག་པའྱི། །ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་བཞྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། རྣམ་སྱིན་མ་ཡྱིན་
པ་ནྱི་མ་དག་ས་བདུན་གྱི་ཟག་མྲེད་དྲེ། འབད་རོལ་གྱི་སྒྲུབ་པས་སོ། །ཡོན་ཏན་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་རྱིགས་མངོན་དུ་
བྱྲེད་པའྱི་ལྡོག་པ་ལས་སྔ་མ་གྱིས་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་
གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་ལྡོག་པ་ལས་ཕྱི་མ་གྱིས་བཞག་གོ །ལུས་དང་སར་བ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་མ་
གཅྱིག་གྱིས་མངོན་རོགས་བྱང་ཆུབ་པ་ཞྲེས་སོ། །གཞན་རྣམས་སྔར་ལྟར་རོ། །སོར་བ་བཞྱི་ལ་སོམ་ཚུལ་གྱི་
ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཞྲེ་ན། ཆོས་བཤྲེས་ཀྱིས་དབང་དུ་བྱྲེད་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་པ་རྲེ་རྲེའང་ཡུན་རྱིང་དུ་
སོམ་པ་ཡྱིན་ལ། མཐར་གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ནྱི་སྔར་ཐོབ་ཟྱིན་གྱི་མངོན་རོགས་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པའྱི་
རྱིམ་པས། པད་འདབ་མ་བརྒྱ་པ་འབྱིགས་པའྱི་དཔྲེས་མྱུར་དུ་གཅོད་པར་བྱྲེད་དོ། །སྐད་ཅྱིག་མའྱི་གནས་
སྐབས་ལ་ནྱི། ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་གཅྱིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ན་དྲེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པ་ཀུན་སྐད་ཅྱིག་མ་
གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ལྟ་ཞྲེ་ན། ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པས་སྱིན་སོགས་རྲེ་རྲེ་ཡང་
ཐོབ་ཟྱིན་གྱི་རོགས་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་བསྲེད་ནུས་པ་ན། ཆོས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡང་
38

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་གྱི་སོ་ནས་འདུ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཕགས་པས་སོར་བ་སྔ་མ་གྱིས་
ྲེས་པ་སྲེལ་བ་དང་། ཕྱི་མ་གྱིས་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བྱྲེད་ཚུལ་ལས་གཞག་གོ །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིར་ནྱི་
ཡང་དག་བརོད་དོ། །གང་ཞྲེ་ན། ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ཆོས་ྱིད་དབྱྲེར་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་། བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འཕགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སོད་ན་ལོངས་
སོད་རོགས་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྐུ་གཞན་འགོ་བ་དག་མ་དག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་མཛད་པ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་དང་།
མཛད་པ་ཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །མཁན་པོ་རྣམ་སྣང་མཛད་སོགས་ནྱི་མཛད་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བ་
ཡྱིན་པ་སྐུ་བཞྱིར་བརོད་ཅྲེས་འདོད་དོ། །འོན་ཀང་ཆོས་སྐུ་ནྱི་སྔ་མ་རྣམས་སུ་ལུས་དང་ཡན་ལག་རྲེ་རྲེ་སར་བའྱི་
རྱིགས་པས་དབྱྲེ་གཞྱིར་གསལ་བས་དབྱྲེ་བའྱི་ཡ་གལ་དུ་མྱི་འཐད་དོ། །གོ་རྱིམ་ནྱི། མཆོག་དང་དམན་པའྱི་གོ་
རྱིམ་མོ། །ལུས་དང་སར་བ་ནྱི། ཆོས་སྐུ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་བསྡུས་དོན་གྱི་བཤད་པ་ནྱི། ཚིགས་བཅད་བཅོ་
ལྔ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ལུས་མདོར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ནང་ཚན་
མ་སོས་པར་བརོད་བྱའྱི་གཙོ་བོར་དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ལྷག་མ་
བཅུ་གསུམ་གྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ལུས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚིགས་བཅད་སྔ་མ་གྱིས་ཀྱི་དོན།
དོན་བདུན་བཅུའྱི་གངས་ཙམ་དུ་བསྡུས་ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་བཅོ་ལྔ་
ཆོས་ཅན། རྒྱན་གྱི་ལུས་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་བསྡུས་པ་དང་དྲེ་ནས་དོན་བདུན་
བཅུར་ཕྲེ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་དོན་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ལུས་
རྣམ་བཞག་རྣམས་ནྱི་སྲེང་གྲེ་བཟང་པོས་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་གོང་འདྱིར་རྣམ་པར་མ་བཀོལ་ལོ། །ཅྱི་སྟྲེ་ཞྲེ་
ན། ཟློག་པའྱི་ྲེས་པར་འགྱུར་གྱིས་དོགས་ནས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི། བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་བྱམས་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སྲེམས་བསྲེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱིར། ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་
གྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་འཆད་པས། རྒྱས་བཤད་དྲེ་དག་རྣམ་པར་བཤད་པས་བསྡུས་དོན་རྣམས་ཀང་འཆད་པར་
འགྱུར་བར་བསམས་ཏྲེའོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཡུལ་མཁྱྲེན་པ་གསུམ། མས་ལྲེན་
སོར་བ་བཞྱི། འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་མཁྱྲེན་ལ། འབྲྲེལ་དགོད་པས་འཚམ་སར།
མཚོན་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཤད་པར་བཞྲེད་དོ་
གང་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་དྲེ་སྡུད་པའྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པའོ། །ཚུལ་ཇྱི་
ལྟར་ན། རྣམ་པར་ཏྲེ་རྒྱས་བར་བཤད་པའྱི་སོ་ནས་སོ། །དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་ན། སྐབས་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོར་རོ། །རྒྱུ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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མཚན་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་དྲེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་རྲེས་སུ་ཐོབ་པར་འདོད་པར་
ཐོབ་པར་བྱ་དགོས་པས་སོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དོན་དུ་གྲེར་བྱའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ།
བསམ་པ་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་། སོར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། སྱི་གཞུང་གྱིས་
སོ། །དང་པོ་ལ། རྲེན་དང་། རྲེན་པའྱི་ཆོས་གྱིས། དང་པོ་ལ། ལུས་ཀྱི་རྲེན་ནྱི། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་
མ་རོགས་པའྱི་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཏྲེ། དམྱལ་བའྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་ཡང་སྲེན་གཞན་རྣམས་ལ་ལྟ་
ཅྱི་སོས། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པ་ལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱིད་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་དོན་བྱ་བའྱི་རྲེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གང་ཟག་ཕན་ཚུན་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་
ཕྱིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་རྲེན་ཅན་ཁོ་ནར་བསྟན་ནོ། །རྒྱལ་སྲས་
མ་ལས་དབང་མ་ཐོབ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེར་སྲེ་སྲྱིད་པར་བཤད་པ་ལྟར་ན་དམྱིགས་བསལ་ཅུང་ཟད་
ཕྲེའོ། །བསམ་པའྱི་རྲེན་ནྱི། སབས་འགོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཏྲེ། ཛེ་ཏ་རྱིས། སབས་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་
སྲེམས་བསྲེད་པ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །གྱིས་པ་རྲེན་ཆོས་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བསྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ། ཐོབ་བྱའྱི་ངོ་བོ།
ཐོབ་འབྲས་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་བསྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ། ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན་
གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། རྲེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་སད་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ལ་དད་པ་དང་།
སྙྱིང་རྲེ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་རབ་ཏུ་དང་བའྱི་དད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལས་
བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གཙོ་བོར་གཞན་དོན་དོན་གྲེར་གྱི་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྙྱིང་རྲེ་སྟྲེ། སྡུག་བསྔལ་མྱི་བཟོད་པའྱི་སྙྱིང་རྲེ་ལས་གཞན་གྱི་
སྡུག་བསྔལ་བསལ་འདོད་ཀྱི་བོ་སྲེ་ལ་དྲེ་ལས་གཞན་དོན་དུ་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བོ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར།
གྱིས་པ་ཐོབ་བྱའྱི་ངོ་བོ་ལ། རང་བཞྱིན། དབྱྲེ་བ། བསྲེད་པའྱི་ཆོ་ག བསབ་བྱ་ལ་སོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ།
འཕགས་སྲེང་གྱིས་ཀྱིས་གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་གཙོ་བོ་སྲེམས་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་བྱུང་རྣམས་
ལ་སྲེམས་བསྲེད་པའྱི་སྒྲའྱི་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྲེམས་ལ་ཡང་ཡྱིད་ཤྲེས་ཁོ་ན་བཟུང་གྱི་གཞན་ལ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། གཞན་དོན་དང་བྱང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་སྙམ་དུ་སྲེམས་སོ། །སྐུ་མཆྲེད་གྱིས་ཀས་སྲེམས་
བྱུང་དུ་འདོད་དྲེ། ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་བྱང་སར། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སོན་ལམ་གྱི་མཆོག་ནྱི་སྲེམས་བསྲེད་པ་
སྟྲེ་ཞྲེས་དང་རྒྱན་ལས། དོན་གྱིས་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་བྱུང་བ། ཞྲེས་པའྱི་འགྲེལ་པར་དབྱྱིག་གྲེན་གྱིས། དོན་
གྱིས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྲེམས་པ་ནྱི་སྲེམས་བསྲེད་པའོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེས་ན་བསྲེད་པར་བྱ་བས་ན་སྲེམས་
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བསྲེད་ཅྲེས། བྱ་བ་ལས་ལ་བཤད་ན་འཕགས་སྲེང་དང་། སྲེམས་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པས་ན་སྲེམས་སྲེད་ཅྲེས།
བྱྲེད་པ་ལ་བཤད་ན་ཐོགས་མྲེད་སྐུ་མཆྲེད་ཀྱི་བཞྲེད་པ་ལྟར་ཡྱིན་པས། གྱིས་ཀས་ཀང་སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་སྒྲ་
དོན་མྱི་འདོར་རོ། །དབྱྲེ་བ་ལ་སོན་འཇུག་གྱིས་ཏྲེ། སོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དྲེ་མདོར་བསྡུ་
ན། །རྣམ་པ་གྱིས་སུ་ཤྲེས་བྱ་སྟྲེ། །བྱང་ཆུབ་སོན་པའྱི་སྲེམས་དང་ནྱི། །བྱང་ཆུབ་འཇུག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་
སོ། །འདྱི་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ། གཞན་དོན་དུ་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆྲེད་དུ་
ཕྱིན་དྲུག་ལ་དམྱིགས་པའོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། འཇུག་སྲེམས་ལ། ཡང་དག་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་
འདོད། །ཅྲེས་པའྱི་དོན་མ་ཞུགས་པའྱི་སོན་གནས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་སོན་པའྱི་ཆ་ནས་སོན་སྲེམས་ཡྱིན་
ལ། བསབ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འཇུག་པའྱི་ཆ་ནས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟློག་པས་ཕྲེ་བར་འདོད་པའང་མྱི་འཐད་
དྲེ། སོན་པ་ནྱི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་སོན་པ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། འཇུག་པ་ནྱི་བསབ་པས་ཟྱིན་པ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་པས་འགལ་བས་སོ། །དྲེས་ན་འདྱི་གྱིས་གོགས་བསབ་པས་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་གྱི་བྱྲེ་བྲག་ཁོ་ནས་ཕྲེའོ། །འོ་ན་
ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ན་སོན་སྲེམས་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བསབ་པས་ཟྱིན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཚོགས་
ལམ་དུ་རྲེ་ཤྱིག་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་བསབ་པ་མས་ནས་སོན་སྲེམས་རང་པར་གནས་པར་སྲྱིད་ལ། ཕྱིས་བསབ་
པའྱི་གོགས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ན་འཇུག་སྲེམས་སུ་གནས་འཕོ་བ་ཡྱིན་ནོ། །སོར་ལམ་ཡན་ཆད་དུ་འགོ་བ་མྱི་སྲྱིད་དྲེ།
བསབ་པའྱི་གོགས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དྲེ་ཡན་ཆད་དུ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་
རྣམས་བཏང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སོན་སྲེམས་བཏང་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཆོས་བཏང་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་
ས་དང་པོ་ནས་ཀང་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་བཏང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སོན་སྲེམས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་
ན་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ན་ལྡོག་པ་བཏང་བ་ཡྱིན་གྱི་རས་རྒྱུན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགོ་བའྱི་ཕྱིར་
ངྲེས་པ་མྲེད་དོ། །སོན་སྲེམས་མྲེད་པ་ཙམ་གྱིས་མས་པ་ཞྲེས་མྱི་བརྲེད་དྲེ། འགོག་སྙོམས་ལ་སོན་སྲེམས་
མྲེད་ཀང་བསབ་པ་མས་པར་མྱི་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ལུང་གྱི་དོན་ནྱི། སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པར་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་
འདོད་བཏང་ན་མས་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི། འཇུག་པའྱི་ཟླས་དབྱྲེ་བའྱི་སོན་སྲེམས་ཀྱི་ལྡོག་པ་བཏང་བ་ལ་
དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོན་འཇུག་གྱིས་ཀ་གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་འདོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་འད་ཡང་།
ཐོག་མར་སོན་པ་ཙམ་དང་བསབ་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་སོ་སོར་བསྟན་ཏྲེ། དགྲེ་བའྱི་ལྷས། སོན་པ་ནྱི་
འགོ་བར་འདོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་འགོ་བ་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱིས་ཀང་སོན་པ་
ནྱི་སོན་པ་ཙམ་སྟྲེ་སྲེམས་བསྲེད་པའྱི་ཆོ་ག་ཙམ་ཡང་བང་བར་མ་བྱས་པའོ་ཞྲེས་པ་དང་། བསོམ་རྱིམ་ལས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཀང་། དང་པོར་འགོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅྱིག ཅྲེས་གང་ཐོག་མར་དོན་དུ་
གྲེར་བ་ནྱི་སོན་པའྱི་སྲེམས་སོ། །གང་ཕན་ཆད་སོམ་པ་བངས་པ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཞུགས་པ་དྲེ་
ནྱི་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་སོ་ཞྲེས་འབྱུང་བས། དབུ་མ་པ་དང་། ཐོགས་མྲེད་དང་། རྒྱ་མཚོ་སྱིན་གྱི་བཞྲེད་པ་ལ་
ཡང་། སོན་འཇུག་འགལ་ཞྱིང་། འཇུག་པ་ཁོ་ན་ཆོ་གས་ལྲེན་པར་འདོད་དོ། །ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་
དམ་སྲེམས་བསྲེད་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། གཙོ་བོར་གཞན་གྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ། རྒྱན་
ལས། གཞན་གྱིས་བསྟན་པའྱི་སྲེམས་བསྲེད་བཤད་ཅྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱི་སྟོབས་དང་།
རྒྱུ་རྱིགས་ཀྱི་སྟོབས་དང་། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་རྒྱས་པའྱི་སྟོབས་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་སྲེ་སྣོད་ཐོས་པའྱི་སྟོབས་དང་།
ཐོས་པ་མང་དུ་གོམས་པས་བསྲེད་པ་དང་ལྔའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བདག་རྲེན་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་དང་། རྒྱུ་
ཚོགས་གྱིས་རོགས་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། རྒྱན་ལས། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
རབ་མྲེས་བྱས། །བསོད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོགས་རབས་བསགས། །ཆོས་ལ་མྱི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི། །སྲེས་ཕྱིར་
དྲེ་ནྱི་དམ་པར་འདོད། །ཅྲེས་སོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྱི། ཆོས་ྱིད་དོན་དམ་པ་མཐོང་བས་ཐོབ་པའྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྱིན་
པས་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་སྲེམས་བསྲེད་པའྱི་ཆོ་ག་ལ། བྱམས་པ་ནས་སྲེམས་ཙམ་པའྱི་སོབ་དཔོན་
རྣམས་ལ་བརྒྱུད་པ་དང་། འཇམ་དབྱངས་ནས་དབུ་མ་པའྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་ཚུལ་གྱིས་
སོ། །འགའ་ཞྱིག་དབུ་སྲེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྟ་བས་འབྱྲེད་ཀྱི། ཆོ་གས་འབྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་སྨྲ་
བ་ནྱི་བབ་ཅོལ་འབའ་ཞྱིག་སྟྲེ། ལྟ་བའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ཆོ་ག་ཐ་དད་པ་གྱིས་ཡོད་ཅྲེས་སྨྲས་ཀྱི། ཆོ་གའྱི་སོ་ནས་
འབྱྲེད་ཞྲེས་མ་སྨྲས་ཤྱིང་། ལྟ་བའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ཆོ་གའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཅྱི་འགལ། ལྟ་བ་ཟབ་མྱི་ཟབ་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་
གྱིས་སོམ་པ་ལྲེན་པའྱི་སྣོད་ལ་རྒྱ་ཆྲེ་ཆུང་གྱི་རྣམ་བཞག་མཛད་དྲེ། སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པའྱི་སྣོད་ལས། ལག་བསྡུམ་
དང་སྐྲ་སྲེར་སོགས་མྱི་རུང་ལ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོམ་པའྱི་སྣོད་དུ་རུང་བར་མཛད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་།
ལྟ་བའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་སོད་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་དྲེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་དོན་ལ་མྱི་མཐུན་
པས། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཡང་མྱི་མཐུན་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་གྱིས་ལ་དང་པོ་ལྲེན་
པའྱི་ཆོ་གའྱི་ཚུལ་དང་། བསབ་པར་བྱ་བའྱི་གངས་དང་། སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པ་རྲེན་དུ་དགོས་མྱི་དགོས་སོགས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་དུ་མ་ཡོད་དོ། །དྲེས་ན་ལྲེགས་པར་མ་སངས་པ་དག་གྱིས་མཁས་པ་སྔ་མའྱི་ལྲེགས་བཤད་ལ་ཟུར་ཟ་
བ་ལ་སྙྱིང་པོ་ཅྱི་ཡོད། ཆོ་ག་ལ་བང་བྱའྱི་ཡུལ་དང་། ལྲེན་པའྱི་གང་ཟག ཇྱི་ལྟར་ལྲེན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི།
བ་མ་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་བསབ་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་བང་བར་བྱ་ཞྱིང་། དྲེ་མྲེད་ན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྲེམས་
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མངོན་སུམ་དུ་ཞུགས་པར་མོས་པའྱི་དྲུང་དུ་ལྲེན་པར་བྱང་ས་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་སོགས་ལས་བཤད་ལ།
གནས་བརན་བྱང་བཟངས་ཀྱིས། ལྲེན་པ་ལ་བ་མ་མྲེད་ཀང་རུང་ལ། གསོ་བ་ལ་ནྱི་ངྲེས་པར་དགོས་པར་བཤད་
ཀང་། ཞྱི་བ་འཚོས་ལྲེན་པ་དང་། གསོ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་བ་མ་དགོས་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་བཤད་པ་ལྲེགས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལམ་སྒྲོན་དུ། སོ་སོ་ཐར་པ་རྱིགས་བདུན་གྱི། །རག་ཏུ་སོམ་གཞན་ལྡན་པ་ལ། །བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའྱི་སོམ་པ་ཡྱི། །སྐལ་བ་ཡོད་ཀྱི་གཞན་དུ་མྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་དོན་དུ་བསམས་ནས། སོ་སོ་
ཐར་པ་རྱིགས་བདུན་གང་རུང་དང་ལྡན་དགོས་པར་འདོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། ཚེའྱི་འདུ་བྱྲེད་བཏང་བའྱི་འོག་རོལ་
ཏུ་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོམ་པ་ལྡོག་པར་ཐལ། སོ་སོ་ཐར་བའྱི་སོམ་པ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་གྱི་
སོམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་བསབ་པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་གྱི་བསབ་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བྱང་སྲེམས་ཀྱི་བསབ་པ་དང་འཇུག་སྲེམས་གཏོང་ཐོབ་གཅྱིག་པས། ལྷ་ལ་ཡང་འཇུག་སྲེམས་
མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན། ལྷའྱི་བྱང་སྲེམས་འཕགས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ལུང་གྱི་ཀང་གནོད་དྲེ། ལམ་
ཤྲེས་ཀྱི་མདོར། ལྷའྱི་བུ་དུ་མས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། ཀླུ་
ཁྱི་ྱིས་སྟོང་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པར་བཤད་པས་སོ། །ལམ་སྒྲོན་གྱི་དོན་ནྱི། སོ་སོར་ཐར་པ་རྱིགས་
བདུན་གང་རུང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལས་མ་ལོག་པར། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོམ་པ་
ལྲེན་པའྱི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་མྱི་རུང་ཞྲེས་པའོ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པས། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་
འདོད་པའྱི་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་རྲེན་ཅན་གྱིས་ཀ་ཡང་ལྲེན་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་རུང་བར་ལྟའོ། །གསུམ་པ་ལྲེན་
ཚུལ་ལ། སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་ཇྱི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདྲེན་གཤྲེགས་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནྱི་བསྲེད་པ་
དང་། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་བསབ་པ་ལ། །དྲེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་གནས་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་འགོ་ལ་ཕན་དོན་
དུ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ནྱི་བསྲེད་བགྱི་ཞྱིང་། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་བསབ་པ་ལ། །རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསབ་པར་
བགྱི། །ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་བཅད་གྱིས་ལས། ཚིག་རྐང་སྔ་མ་གྱིས་དང་ཕྱི་མའྱི་སྔ་མ་གྱིས་ཀྱིས་སོན་སྲེམས་
དང་། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་འཇུག་སྲེམས་ཀྱི་ཆོ་ག་བསྟན་ཞྲེས་གཞུང་སོ་སོར་བཅད་ནས་སོན་འཇུག་སོ་སོར་
སོར་བ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཚིགས་བཅད་དང་པོའ་ི རྐང་པ་དང་པོ་གྱིས་དང་། ཚིགས་བཅད་ཕྱི་མའྱི་རྐང་པ་དང་པོ་
གྱིས་ཏྲེ་ཤླཽ་ཀ་གཅྱིག་གྱིས་སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་། དང་པོའ ་ི ལྷག་མ་གྱིས་དང་ཕྱི་མའྱི་ལྷག་མ་གྱིས་
ཀྱིས་ནྱི། དྲེ་ྱིད་ནན་ཏན་གྱིས་བསྲུང་བར་སྟོན་པ་ཡྱིན་པས། འཇུག་སྲེམས་ཀྱི་ལྲེན་ཚུལ་ཁོ་ནར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གཞན་དུ་ན་ཞྱི་བ་ལྷས་ནང་འགལ་སྨྲས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདྱིས་སོན་སྲེམས་ཀྱི་ཆོ་ག་བསྟན་ཅྱིང་། སོན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སྲེམས་ཆོ་གས་མྱི་ལྲེན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་སོན་པའྱི་སྲེམས་ལ་ནྱི། །འཁོར་ཚེ་འབྲས་བུ་ཆྲེ་
འབྱུང་ཡང་། །ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་བཞྱིན་དུ། །བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་མྱིན། །གང་ནས་
བཟུང་སྟྲེ་སྲེམས་ཅན་ཁམས། །མཐའ་ཡས་རབ་ཏུ་བསྒྲལ་བའྱི་ཕྱིར། །མྱི་ལྡོག་པ་ཡྱི་སྲེམས་ཀྱི་སུ། །སྲེམས་དྲེ་
ཡང་དག་བངས་གྱུར་ན། །དྲེང་ནས་བཟུང་ནས་གྱིད་ལོག་གམ། །བག་མྲེད་གྱུར་ཀང་བསོད་ནམས་
ཤུགས། །རྒྱུ་མྱི་འཆད་པ་དུ་མ་ཞྱིག །ནམ་མཁའ་མམ་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །ཞྲེས་གསུངས་པས། ཆོ་གས་
བངས་ན་བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བར་བཤད་ཅྱིང་སོན་སྲེམས་ལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མྱི་འབྱུང་བར་
བཤད་ལ། འཇུག་སྲེམས་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་ཆོ་གས་ལྲེན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་སོན་སྲེམས་ནྱི་
སོམ་པས་མ་ཟྱིན་པའྱི་བར་མ་དགྲེ་བ་ཙམ་ཡྱིན་པར་དགོངས་ནས་བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མྱི་འབྱུང་བར་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྟོན་པ་འདྱི་སྔོན་དམྱལ་བའྱི་ཤྱིང་ར་འདྲེན་པའྱི་གད་དུ་འཁྲུངས་པའྱི་ཚེ་སྲེམས་བསྲེད་པར་
བཤད་པས་ཀང་སོན་སྲེམས་ལ་ཆོ་ག་མྱི་དགོས་པར་མངོན་ཅྱིང་། བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཡོད་ན་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་
གྲུབ་ཟྱིན་པས་ཆོ་ག་མྱི་དགོས་ལ། མྲེད་ན་ཆོ་གས་ཀང་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་པས་ཀང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཤྱིང་
རའྱི་སྲོལ་འབྱྲེད་ཆྲེན་པོ་དག་གྱི་བཞྲེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱང་སར་སོན་སྲེམས་ལ་ཆོ་ག་མ་བཤད་ལ། འཇུག་
སྲེམས་ཀྱི་སོམ་པ་ལྲེན་པའྱི་ཆོ་ག་གསུངས་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་སྱིན་གྱིས་ཀང་། བསབ་པ་མ་བངས་པ་སོན་
སྲེམས་དང་། སོམ་པ་བངས་པ་ནས་འཇུག་སྲེམས་ཡྱིན་པར་བཤད་ལ། བསབ་བཏུས་ལས་ཀང་། དྲེ་དང་
མཐུན་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཛེ་ཏ་རྱིས། སོན་པའྱི་སྲེམས་མངོན་དུ་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། སོན་
སྲེམས་ཀྱི་རས་རྒྱུན་ཆོ་གས་བངས་པ་ན་འཇུག་སྲེམས་སུ་འགྱུར་བར་བཤད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་གསལ་
ཀ་མྱི་སྣང་ངོ་། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཡྱིད་དམ་བང་བའྱི་ཆོ་ག་ལས། བཤད་ཟྲེར་བ་ཡང་། འགྱུར་གྱིས་འཁྲུལ་གཞྱི་བྱས་
ནས་དགོངས་པ་མ་ལོན་པ་སྟྲེ། དྲེར་ནྱི། སྲེམས་བསྲེད་ལྲེན་པའྱི་ཆོ་ག་ཙམ་བཤད་ཀྱི། སོན་འཇུག་གྱི་དབྱྲེ་བ་
ཡང་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོ་ག་དྲེ་ྱིད་སོན་སྲེམས་ལ་སོར་ན། འཇུག་སྲེམས་ཀྱི་ཆོ་ག་མ་བསྟན་པར་འགྱུར་ཏྲེ།
དྲེ་ལས་གཞན་མྱི་གནང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་འགྲེལ་ལས། དྲེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་སོན་པའྱི་
རང་བཞྱིན་ཅན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྲེད་ནས་ཞྲེས་གསུངས་པས་ཀང་། གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་
སོན་པའྱི་ཀུན་རོབ་སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་ཆོ་ག་བསྟན་གྱི། འཇུག་པའྱི་ཟླས་དབྱྲེ་བའྱི་སོན་སྲེམས་ཀྱི་ཆོ་ག་མ་བསྟན་
ནོ། །དྲེས་ན་ཤྱིང་རའྱི་སྲོལ་འབྱྲེད་ཆྲེན་པོ་དག་གྱི་རྲེས་སུ་འབྲང་བར་བྱའྱི་གཞན་དག་ལ་ནྱི་སྙྱིང་པོ་མྲེད་
དོ། །བཞྱི་པ་བསབ་བྱ་ལ། སྱིའྱི་བསབ་བྱ་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་བསབ་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་བསབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་
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གསུམ། ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་བཞྱི། སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་
དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ལ་གུས་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གདུང་མྱི་གཅོད་པ། སྲེམས་ཅན་བོས་མྱི་སོང་
བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་བའྱི་གཟུགས་བརན་གྱིས། ལྟུང་མྲེད་དང་ལྟུང་མྲེད་ཀྱི་གཟུགས་བརན་
གྱིས་ཏྲེ་བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཞུམ་པ་དང་། སྱིད་ལུག་པ་དང་། འཁོར་བའྱི་ྲེས་དམྱིགས་ཀྱིས་སྐྲག་
པའོ། །གྱིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་བསབ་བྱ་ལ། འགལ་རྲེན་སོང་བའྱི་དང་། མཐུན་རྲེན་སྒྲུབ་པའྱི་བསབ་བྱའོ། །དང་
པོ་ལ། རྒྱུ་དྲུག་སོང་བ་དང་། རང་དོན་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་གྲེགས་གསུམ་སོང་བ། གཞན་དོན་མས་པའྱི་རྒྱུ་ལྔ་སོང་བ་
ལ་བསབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ནག་པོའ ་ི ཆོས་བཞྱི་དང་། མྱི་དགྲེ་བའྱི་གོགས་པོ་བསྟྲེན་པ་དང་། བསམ་པ་ཕག་
དོག་པ་དང་། རྒྱུད་ལ་འཁོན་དུ་འཛིན་པ་དང་། གཞན་གྱི་ཡྱིད་གསོད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་དམན་པ་ལ་མོས་
པ་སོང་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཐོས་པ་ལ་མྱི་མོས། བསམ་པ་ལ་གཡྲེལ། བསོམ་པ་ལ་ལྷོད་པ་སོང་བའོ། །གསུམ་
པ་ནྱི། སོར་བ་ལྲེ་ལོའ །ོ །སོད་པ་ལ་གཞན་མ་དང་། དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་ཕན་མྱི་འདོགས། ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་
འགོད། རྲེས་ལ་གོལ་པ་ལ་སོར་བ་སོང་བའོ། །གྱིས་པ་མཐུན་རྲེན་ལ། སྲེས་བུ་དམ་པའྱི་སོན་པ། མྱི་མས་
པའྱི་རྒྱུ། འཕྲེལ་བའྱི་རྲེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱ་སྙམ་པ་འབྲས་བུ་དང་། ལམ་ལ་
བསབ་པར་བྱ་སྙམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྲེ་བ་བསྐང་བར་བྱ་སྙམ་པ་ཕྱིན་ལས་ལ་
སོན་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། ཚེ་འདྱིར་མྱི་མས་པའྱི་རྒྱུ་དན་པ་གསུམ། ཕྱི་མར་མྱི་མས་པའྱི་རྒྱུ་ཐབས་གསུམ།
གྱིས་ཀར་མྱི་མས་པའྱི་རྒྱུ་འདུན་པ་ལྔའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲེས་པའྱི་ཕན་ཡོན། མས་པའྱི་ྲེས་དམྱིགས། རྲེད་
པར་དཀའ་བ་དན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡན་ལག་བདུན་པ་དུས་གསུམ་དུ་བྱྲེད་པ། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་
ལ་གསོལ་བ་འདྲེབས་པ། བདུད་ལས་སོང་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྲེམས་ཅན་དང་། ཆོས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སྲེམས་དང་། དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་དང་བཞྱི་ལ་གཅྲེས་སས་སུ་འཛིན་པ་དང་། མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་
འདོད་པའོ། །འཕྲེལ་བའྱི་རྲེན་ལ། དཀར་པོའ་ི ཆོས་བཞྱི་ལ་བསབ་པ་དང་། ཚད་མྲེད་བཞྱི་ལ་བསབ་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི་རྫུན་མྱི་སྨྲ་བ། གཞན་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་སོར་བ། བྱང་སྲེམས་ལ་རྲེན་པའྱི་འདུ་ཤྲེས། སྲེམས་ཅན་ལ་ལྷག་པའྱི་
བསམ་པའོ། །ཚད་མྲེད་བཞྱི་ནྱི་བྱམས་པ་ཚད་མྲེད་སོགས་ཏྲེ་འོག་ནས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ཐོབ་འབྲས་ཡོན་
ཏན་ལ། གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ། སྱིག་པ་ཟད་པའྱི་ཡོན་ཏན་
དང་། བསོད་ནམས་བརླབས་ཆྲེན་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱིག་པ་སྟོབས་ཆྲེན་མྱི་ཟད་བྱས་ན་
ཡང་། །དཔའ་ལ་བརྲེན་ནས་འཇྱིགས་པ་ཆྲེན་པོ་ལྟར། །གང་ལ་བརྲེན་ནས་ཡུད་ཀྱིས་སྒྲོལ་འགྱུར་བ། །དྲེ་ལ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

45

བག་ཡོད་ལྡན་རྣམས་ཅྱིས་མྱི་བརྲེན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དཔའ་བྱྱིན་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གང་། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་གཟུགས་མཆྱིས་ན། །ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ནྱི་ཀུན་བཀང་ནས། །དྲེ་
ནྱི་དྲེ་ལས་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལའོ། །མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་སྟྲེ། རྣམ་སྣང་
མངོན་བྱང་ལས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། སྙྱིང་
རྲེའྱི་ར་བ་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞུང་དོན་ལ། སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་
མཚན་ྱིད། དམྱིགས་ཡུལ། དབྱྲེ་བ། ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ལ་དངོས་དང་། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་
མཚམས་སར་བ་ནྱི། སྲེམས་བསྲེད་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ། སྲེམས་བསྲེད་པ་ནྱི་ཞྲེས་པས་མཚོན་བྱ་
དང་། ལྷག་མས་མཚན་ྱིད་བསྟན་ནོ། །རང་ྱིད་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་ནས་སྲེམས་ཅན་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་
ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་སྐལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འབད་པར་བྱའོ་ཞྲེས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན། གཞན་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་
རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་སོ། །དབྱྲེ་ན་གྱིས་ཏྲེ། སོན་པ་དང་འཇུག་
པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་རྣམ་པ་གྱིས་ཡོད་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་རོད་ལན་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་ལ་གང་གྱིས་ཇྱི་
ལྟར་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡང་དག་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་ཅྲེས་པའྱི་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ལའོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་དུ་སྨྲ་བས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་
ྱིད་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲེམས་ལས་བྱུང་བར་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་དྲེ་དོན་དུ་གྲེར་བ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ།
སྲེམས་བསྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཡུལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དོན་གྱིས་སྣང་བ་ཅན་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་སྟྲེ་ཡྱིན་
པས་སོ་ཞྲེ་ན། ལན་ལ། སྱིར་བསྟན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲེམས་བྱུང་ཡྱིན་ན་སྲེམས་
བསྲེད་མ་ཡྱིན་པ་བདྲེན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་གཞུང་འདྱིར་ནྱི་འདོད་པའྱི་མྱིང་གྱིས་དོན་སྲེམས་བསྲེད་ལ་ྲེ་བར་
བཏགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བསྟན་པ་ཡྱིན་པས། འདོད་པ་སྲེམས་བསྲེད་དུ་བཟུང་བའྱི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །དངོས་
ལ་གནོད་བྱྲེད་ནྱི། བདྲེན་མོད་ཀྱི་ཞྲེས་པས་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་རྒྱུ་མྱིང་འབྲས་བུ་ལ་བཏགས་པ་དང་།
གོགས་མྱིང་གོགས་ཅན་ལ་བཏགས་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྒྱུ་འདོད་པའྱི་མྱིང་གྱིས་འབྲས་བུ་སྲེམས་
བསྲེད་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་གཞན་དོན་ལ་འདུན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་
གཞན་དོན་དོན་དུ་གྲེར་བ་ཡོད་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་བསྲེད་པ་འབྱུང་བས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི། གཞན་དོན་
དོན་དུ་གྲེར་བའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ལ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ།
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རྒྱུ་གཞན་དོན་དོན་གྲེར་ཡོད་ན་སྲེམས་བསྲེད་ཅྱིང་། དྲེ་ལས་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བརོན་པ་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེས་
ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལན་གྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་ན། དོན་སྲེམས་བསྲེད་ལ་གོགས་སོན་
ལམ་དྲེའྱི་སྒྲར་བསྟན་པ་སྟྲེ། དྲེ་དང་སྲེམས་བསྲེད་ལྷན་ཅྱིག་དུ་སོད་པས་སོ། །གོགས་སོན་ལམ་ནྱི། དོན་དུ་
གྲེར་བ་སྟྲེ། གང་ཞྲེ་ན། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་སྟྲེ། དོན་དུ་གྲེར་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་
རྒྱུ་འདོད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་དོན་གྲེར་དང་། གོགས་ནྱི། བྱང་ཆུབ་དོན་གྲེར་དུ་སོ་སོར་ཤྲེས་པར་
བྱའོ། །དགོས་པ་ནྱི། སྲེམས་བསྲེད་ལ་སོན་ལམ་གྱི་སྒྲས་བསྟན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་དོན་གྲེར་གྱི་སོན་ལམ་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་དྲེ་སྲེའོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཤྲེས་པར་
བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དྱི་བ་འཚམ་སར་བ་ནྱི། ངོ་བོ་ལ་བརོད་པའྱི་དྱི་
བར་མ་ཟད། ཡང་གང་འདོད་པར་བྱ་བའྱི་བདག་ྱིད་དངོས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་
དྲེ་ནྱི་གང་ཡྱིན། དགོས་པ་གང་གྱི་དོན་དུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཆྲེད་དུ་བྱ་བའྱི་དམྱིགས་པ་གཞན་གྱི་དོན་ནྱི་གང་
ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ར་བ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་དྲེ་དང་གཞན་དོན་དྲེ་ནྱི་ཡུམ་གྱི་མདོ་བཞྱིན་དུ་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པའྱི་སོ་ནས་
བརོད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། མཚན་ྱིད་སྟོན་པའྱི་གཞུང་གྱིས་ནྱི། བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་གྱི་མྱིང་ཙམ་སོས་པས་
མདོར་བསྡུས་པ་དང་། ས་གསྲེར་ཟླ་བ་མྲེ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་ཕར་ཕྱིན་བཅུར་ཕྲེ་བ་དང་། གཞན་དོན་དུ་ཤྲེར་
ཕྱིན་ལ་བསབ་ཚུལ་དཔྲེ་ཡྱིས་རྒྱས་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགའ་ཞྱིག་བསྟན་བཅོས་ཀྱིས་རྒྱས་བསྡུས་
གྱིས་སུ་བསྟན་པ་མྲེད་ཅྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི། གཞུང་ལ་མ་བརགས་པར་སྣང་ངོ་། །འགྲེལ་བ་ལ། མདོ་དང་སར་བ་དང་།
དོན་བསྡུ་བ་དང་། གཞན་གྱི་དོགས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཚིག་དོན་དངོས་དང་། མདོ་དང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི།
བསྟན་ནོ། །གང་ན། དམྱིགས་ཡུལ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་དང་། གཞན་དོན་ནོ། །གང་གྱི་སོ་ནས།
ར་བར་བཤད་པ་ལྟར་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱས་པའྱི་སོ་ནས་སོ། །ཚུལ་ནྱི། ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའ ་ི དོན་དང་མྱི་འགལ་
བར་སྟྲེ་མཐུན་པར་རོ། །སོང་པོ་བཀོད་པ་སོགས་དང་སོར་བ་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས།
སྟོང་ཕག་ྱི་ཤུ་ལྔ་པའྱི་མདོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པར་བྱའོ་ཞྲེས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །གང་གྱིས་ན། གཞན་
དོན་དང་བྱང་ཆུབ་རབ་ཏུ་སྟོན་པའྱི་མདོའ ་ི དོན་བརོད་བྱར་ལྷུར་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་
གྱི་ངག་གྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མདོ་གང་ལས་བསྟན་སྙམ་ན། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྣམ་པ་གསུམ་ཅར་ལས་
སོ། །ཀང་ནྱི་ཕན་ཚུན་བསྡུད་པའོ། །བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས་ནྱི། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྲེམས་དཔའ་
ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ། སོབས་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བསྟན་ཏྲེ། ཕོགས་གང་གྱིས། བརྒྱད་སྟོང་འདྱིར་དོན་མ་ཚང་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡུམ་གཞན་གྱིས་ཀྱི་
དོན་ཚང་དགོས་ལ། སྟོན་བྱྲེད་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་གྱིས་ལས་ནྱི། མདོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་
བཤད་གྱིས་གྱིས་ཀྱིས་བསྟན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་ཤ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་
ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱ་བར་འདོད་པས་ཡུམ་ལ་བརོན་པར་
བྱའོ་ཞྲེས་པ་འདྱིས་བྱང་ཆུབ་མདོར་བསྟན་ཏྲེ། རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མྱིང་ཙམ་སྟོན་པས་སོ། །འདྱིར་མདོའ ་ི
ཞབས་བཀོད་པ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞྲེས་པའོ། །ཤ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་མྱི་གནས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡུམ་ལ་གནས་ཏྲེ། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་སྱིན་པར་བྱ་བ་དང་། སྱིན་པ་པོ་དང་ལྲེན་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་
མྲེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རོགས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་མདོས་ནྱི། བྱང་ཆུབ་རྒྱས་
པར་བཤད་དྲེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཏུ་ཕྲེ་སྟྲེ་བཤད་པས་སོ། །འདྱིར་བསྡུས་པ་ནྱི། སྱིན་པ་ཞྲེས་པ་
ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞྲེས་པའྱི་བར་རོ། །བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་ཕོགས་བཅུ་རྲེ་རྲེ་ཞྱིང་གངྒཱའྱི་ཀླུ་གྱི་བྱྲེ་མ་སྙྲེད་ཀྱི་
འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ན། སྲེམས་ཅན་གང་དག་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྲེད་པའྱི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའྱི་དབྱྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདོད་པས་ཡུམ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་
མདོས་ནྱི། གཞན་དོན་མདོར་བསྟན་ཏྲེ། གཞན་དོན་གྱི་ཐབས་མ་ཕྲེ་བར་བསྟན་པས་སོ། །འདྱིར་བསྡུས་པ་ནྱི།
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐལ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འགོད་པར་འདོད་པས་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ྱིད་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སོ། །སྲེམས་ཅན་སྲེར་སྣ་ཅན་རྣམས་སྱིན་པ་ལ་འགོད་པར་
འདོད་པས་ཡུམ་འདྱི་ྱིད་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་མདོས་ནྱི། གཞན་དོན་རྒྱས་པར་བསྟན་ཏྲེ། གཞན་
དོན་གྱི་ཐབས་ཕྲེ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་བསྡུས་པ་ནྱི། སྲེར་སྣ་ཅན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པའྱི་
བདག་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་པར་མདོས་བསྟན་པ་དྲེ་ལྟར་
ནའོ། །འཚམ་སར་དུ་དྱི་བ་གསུམ་མཛད་ནས། འདྱི་ངོ་བོ་ལ་དྱི་བའྱི་ལན་དུ་སོར་བ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། གོང་དུ་
བརྒལ་ལན་དང་བཅས་པས་ངོ་བོ་ལ་དོགས་པ་བསལ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། འདྱིར་ཡུམ་གསུམ་ཀ་དང་
སར་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། སྲེམས་བསྲེད་ཡུམ་གསུམ་ཀ་དང་སར་བ་ལྟར། གདམས་ངག་སོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་
སར་དགོས་སོ་སྙམ་ན། གཙུག་ལག་ནྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ཀང་འདྱིར་ཡུམ་གྱི་མདོའ ་ི དོན་
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སྟོན་པའྱི་གཞུང་གྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན། གདམས་ངག་ནས་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་བར་དུ་སྟོན་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ་ནྱི། རྒྱས་འབྲྱིང་
བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་གསུངས་མོད་ཀྱི། འགྲེལ་པ་འདྱིར་ཁུངས་ྱིད་དུ་མ་བྲྱིས་ཏྲེ། ཚིག་མང་སུ་
དོགས་ནས་སོ། །ཡང་ན་རྒྱ་དཔྲེ་ལས། ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་གསུངས་མོད་ཀྱི་ཞྲེས་འབྱུང་བས། སྲེམས་བསྲེད་
དུ་མ་ཟད། གདམས་ངག་ནས་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མདོ་རྲེ་རྲེ་གསུངས་མོད་ཀྱི་ཞྲེས་སར་
རོ། །འདྱིར་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་མདོ་གཞན་མྱི་འདྲེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སོར་བ་ནྱི་སྐབས་དོན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབྱྲེ་བ་
སོགས་ལ་མདོ་གཞན་ཡོད་ཀང་སོར་མྱི་སོར་གང་ཡང་མྱི་གསུང་བར། འདྱི་ཁོ་ན་ལ་མདོ་ཀུན་འདྲེན་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པས་སོ། །དྲེ་བས་ན་སྲེམས་བསྲེད་ལ་མདོ་སར་བ་ནྱི། མདོ་དང་རྒྱན་སར་བ་
སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་དགོངས་ལ། འདྱི་ནྱི་འོག་མ་རྣམས་ལ་མདོ་ཡོད་ཀང་མྱི་སོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀོད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་དབྱྲེ་བ་ལ། གསུམ་ལས་འཚམ་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ན་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །ར་བ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་སྲེམས་བསྲེད་པ་དྲེ་ཡང་རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་སོ། །དྲེ་
གང་ཞྲེ་ན་ས་གསྲེར་ཟླ་བ་མྲེ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་
ནྱི། དོན་དང་དཔྲེ་དང་ཆོས་མཐུན་གསུམ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ཏྲེ། གོགས་བྱང་ཆུབ་དོན་གྲེར་གྱི་འདུན་པ་དང་
ལྡན་པའྱི་སྲེམས་བསྲེད་ནྱི་ས་ལྟ་བུ་སྟྲེ། ཆོས་དཀར་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱིའྱི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །ཞྲེས་ཐོག་མཐའྱི་གསལ་བྱྲེད་ཀུན་ལ་སར་རོ། །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕན་བདྲེའྱི་བསམ་པ་དང་
ལྡན་པ་ནྱི། གསྲེར་བཟང་པོ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། །བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ལྡོག་པར་མྱི་འགྱུར་བས་སོ། །དན་པ་ྲེར་
བཞག་སོམ་པར་འདོད་པའྱི་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། ཡར་ངོའ ་ི ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། བྱང་ཕོགས་སོ་
བདུན་སོགས་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་མཐའ་དག་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །མཁྱྲེན་གསུམ་སོམ་པའྱི་
སོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། མྲེ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་བུད་
ཤྱིང་བསྲྲེག་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །སྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་དང་ལྡན་པ་ནྱི། གཏྲེར་ཆྲེན་པོ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། ལོངས་སོད་ཀྱིས་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ནྱི། རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་
གནས་ལྟ་བུ་སྟྲེ། ཡོན་ཏན་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་རྲེན་གྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པས་སོ། །བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་
པོ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། མྱི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོག་དུ་བབ་པས་རྒྱུད་མྱི་འཁྲུགས་པས་སོ། །བརོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ནྱི།
རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། ལས་འབྲས་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་བརན་པས་བདུད་ལས་ཀྱིས་མྱི་ཕྲེད་པས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་
ལྡན་པ་ནྱི། རྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་གཡྲེང་བས་མྱི་བསོད་པས་སོ། །ཤྲེར་ཕྱིན་དང་ལྡན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པ་ནྱི། སན་ལྟ་བུ་སྟྲེ། སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པས་ནད་དང་འད་བའྱི་ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་རབ་ཏུ་ཞྱི་
བར་བྱྲེད་པས་སོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ལྟ་བུ་སྟྲེ། གནས་སྐབས་ཐམས་
ཅད་དུ་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཡོངས་སུ་མྱི་གཏོང་བས་སོ། །སོན་ལམ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་
སྟྲེ། ཇྱི་ལྟར་སོན་པའྱི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པས་སོ། །སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ནྱི། ྱི་མ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་
པ་བཞྱིས་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར་གདུལ་བྱ་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
དང་ལྡན་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྙན་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། གདུལ་བྱ་འདུན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་སྟོན་པས་སོ། །མངོན་
པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ནྱི། རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། མངོན་ཤྲེས་ཀྱི་སོ་ནས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པའྱི་མཐུ་
ཐོགས་པ་མྲེད་པ་ཐོབ་པས་གཞན་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་པས་སོ། །བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ལྡན་པ་ནྱི། བང་
མཛོད་ལྟ་བུ་སྟྲེ། བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་མང་པོའ་ི མཛོད་ཡྱིན་པས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་དང་
མཐུན་པའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ནྱི། ལམ་པོ་ཆྲེ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། དུས་གསུམ་གྱི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་གཤྲེགས་ཤྱིང་
རྲེས་སུ་གཤྲེགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །སྙྱིང་རྲེ་དང་ལྷག་མཐོང་དང་ལྡན་པ་ནྱི། བཞོན་པ་བཟང་པོ་ལྟ་བུ་སྟྲེ་འཁོར་བ་
དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་དུ་ཡང་མྱི་ལྟུང་བས་མྱི་གནས་པའྱི་མྱང་འདས་སུ་བདྲེ་བག་ཏུ་འགོ་བར་བྱྲེད་
པས་སོ། །གཟུངས་དང་སོབས་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། བཀོད་མའྱི་ཆུ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། གཟུངས་ཀྱིས་སྔར་ཐོས་པ་དང་། མ་
ཐོས་པའྱི་ཆོས་འཛིན་པས་མྱི་ཟད་པས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་སོམ་བཞྱི་འཆད་པའྱི་དགའ་སྟོན་དང་ལྡན་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་
སྒྲ་སྙན་སྟོན་པ་ལྷའྱི་རྔ་བོ་ཆྲེ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། ཐར་བ་འདོད་པའྱི་གདུལ་བྱ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སོམ་བཞྱི་སྙན་པར་སྒྲོགས་པས་
སོ། །བགོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ལམ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། ཆུ་བོའ ་ི རྒྱུན་ལྟ་བུ་སྟྲེ། ཐབས་ཤྲེས་གྱིས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་དོན་
བྱ་བ་ཐ་མ་དད་པས་སོ། །བགོད་པ་གཅྱིག་པ་ནྱི། རང་དོན་དང་གཞན་དོན་ཐ་མྱི་དད་དུ་འཇུག་པའམ། མམ་
རྲེས་དམྱིགས་རྣམས་མཚུངས་པར་འཇུག་པའོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། སྱིན་ལྟ་བུ་སྟྲེ། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུས་
དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ན་བཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པར་རུང་བ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་ཡང་ས་གསྲེར་ཟླ་བ་མྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི། སྲེམས་བསྲེད་པ་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དཔྲེའྱི་སོ་ནས་འདུན་པ་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཀྱི་སྲེམས་བསྲེད་རྣམས་འཕངས་པ་དྲེ་ལྟར་
ནའོ། །བཞྱི་པ་ས་མཚམས་ལ་དངོས་དང་། དོན་བསྡུ་བ་གྱིས། དངོས་ནྱི། སྲེམས་བསྲེད་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་
གསུངས་པ་དྲེ་ལ་འདུན་ལྡན་སོགས་དང་པོ་གསུམ་ནྱི། ལས་དང་པོ་པའྱི་སས་བསྡུས་ཏྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་ཐྲེག་ཆྲེན་
གྱི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་སོར་བ་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་ནྱི། ས་དང་པོ་ལ་འཇུག་པ་སོར་བའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་ཏྲེ། མོས་པས་སོད་པའྱི་སོད་ཡུལ་
ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་སྱིན་པ་ནས་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ལྡན་པའྱི་བར་བཅུ་ནྱི། རྱིམ་པ་ལྟར་རབ་ཏུ་དགའ་བ་
ལ་སོགས་པས་བཅུས་བསྡུས་ཏྲེ། དང་པོ་མཐོང་ལམ་དང་། ལྷག་མ་རྣམས་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་
ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་མངོན་ཤྲེས་དང་ལྡན་པ་ནས་གཟུངས་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་བར་ལྔ་ནྱི། ཁྱད་པར་གྱི་
ལམ་གྱིས་བསྡུས་ཏྲེ། དག་པ་སའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཐ་མ་གསུམ་ནྱི།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཏྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འཇུག་པའྱི་སོར་བའྱི་ལམ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུ་དང་།
དངོས་གཞྱི་མམ་གཞག་དང་། འཇུག་རྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་བསྡུས་པས་སོ། །མདོའ་ི དངོས་བསྟན་ལ་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་
པོ་ཐམས་ཅད་བྱང་སྲེམས་ལ་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ན། འདྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ནྱི་ས་བཅུ་པ་ལ་
འདོད་དགོས་ལ། འོན་ཀང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་རྒྱུའྱི་དབྱྲེ་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི། དྲེའྱི་དབྱྲེ་བ་ཐམས་ཅད་བྱས་པར་མྱི་
འགྱུར་བས་དབྱྲེ་བ་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ན། འབྲས་བུའྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཀང་སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་
དབྱྲེ་བར་མ་བཀོད་ན། སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་མ་ཚང་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས། འབྲས་བུས་བསྡུས་པའང་
སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་དབྱྲེ་བར་འདོད་པར་མངོན་ནོ། །གཞན་དག་ལུང་འདྱིས་ཐ་མ་གྱིས་འབྲས་བུར་བསྟན་གྱི།
སྲེམས་བསྲེད་མྱི་སྟོན་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་ལུང་དོན་ལ་མ་བརགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྲེམས་བསྲེད་པའྱི་རབ་
ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། ལས་དང་པོ་པའྱི་ས་ནས་བཟུང་སྟྲེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚོགས་
ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་པར་བསྟན་པ་དྲེ་ལྟར་ནའོ། །གྱིས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་
ཚུལ་ལ། སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་སྟོན་པ་གདམས་ངག ཐོབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་འབྲས་བུ། འཇུག་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་སོ། །དང་
པོ་ལ་སྱི་གཞུང་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ཡུལ་གང་ལ་གང་གྱིས་ན་པ། དུས་གང་གྱི་ཚེ་ན་པ། ན་པར་བྱ་
བའྱི་གདམས་ངག་གོ །དང་པོ་ལ་ཐ་མལ་པ་དག་གྱིས་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ཙམ་དང་། ལམ་ཞུགས་དང་ན་
རང་རྣམས་ཀྱིས་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། བྱང་སྲེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ལ་
ན་ནོ། །འདྱི་དག་ཀང་གཙོ་ཆྲེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་མལ་པས་ཀང་མཆོག་གྱི་
སྤྲུལ་སྐུ་ལ་དངོས་སུ་ན་པ་ཡོད་པས་སོ། །བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་ནྱི་ན་པ་པོ་མྱིན་ཏྲེ། སོབ་
དཔོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རང་བྱུང་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དངོས་སུ་སྲེད་ནུས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཙོ་བོར་
སྲེམས་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་བསྲེད་པ་སྟྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་སྲེམས་བསྲེད་དང་ལྡན་པས་གདམས་ངག་གྱི་དོན་
མས་སུ་ལྲེན་པའྱི་སྣོད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ། མཁས་པ་དུ་མས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཐུན་མོང་མ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཡྱིན་པའྱི་གདམས་ངག་ནྱི། ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོ་ཡན་ཆད་ནས་ན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལ་ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་ཐོབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྒྱན་ལས། དྲེའྱི་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཞྱི་གནས་
དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཡངས་པ་ཐོབ་བྱའྱི་ཕྱིར། །གདམས་ངག་རྒྱ་ཆྲེན་རྲེད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པས་
སོ། །ཞྲེས་འདོད་དོ། །མྱི་འཐད་དྲེ་གང་ཟག་གཞན་ལ་ན་པ་ལའང་མྱི་དགོས་ཤྱིང་། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལ་
དངོས་སུ་ན་པ་ལའང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་མདོར། ལྷའྱི་བུ་དུ་མས་གསར་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་
ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་ནས་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་གདམས་ངག་ནོད་པར་གསུང་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྒྱན་གྱི་དོན་ནྱི། སངས་
རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལ་ན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
སྟོབས་ཀྱིས་ཞྱིང་ཁམས་གཞན་དུ་བགོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི། གང་ལ་བརྲེན་
ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཐོས་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་ཐོས་པའྱི་ཚིག་དོན་མྱི་བརྲེད་པར་འཛིན་ནུས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
དུ་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། འགའ་ཞྱིག་གདམས་པ་ལྟར་
མས་སུ་ལྲེན་པའང་གདམས་ངག་ཡྱིན་པས་ངག་ཁོ་ནར་མ་ངྲེས་སོ། །གཞན་དུ་ན་རང་སངས་རྒྱས་ལ་
གདམས་ངག་སྟོན་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲ་བཅས་ཀྱི་ཆོས་སྟོན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་འདོད་དོ། །མྱི་རྱིགས་
ཏྲེ། གདམས་ངག་གྱི་ངོ་བོ་ངག་ཁོ་ནར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འཇུག་པའྱི་འགྲེལ་བཤད་ལས། ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་
ཆྲེད་དུ་ཆོས་སྟོན་པ་ནྱི་གདམས་ངག་གོ་ཞྲེས་པ་དང་། ཇོ་བོ་རྲེས། ངོ་བོ་ངག་གྱི་འཁོར་ལོར་བཞྲེད། །ཅྲེས་དང་།
འདྱིར་ཡང་ལུང་འབོགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འདོམས་པ་དང་ཞྲེས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་མས་ལྲེན་ལ་
ནྱི། གདམས་ངག་གྱི་སྒྲ་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའྱི་ཐབས་ཙམ་གྱིས་གདམས་ངག་ཏུ་འགྱུར་ན་
ནྱི། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ོན་མོངས་པ་ཡང་དྲེར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་འདྱི་ནྱི་གདམས་ངག་གྱི་
འབྲས་བུ་ལ་གདམས་ངག་ཏུ་བཏགས་པ་ཙམ་མོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གདམས་ངག་སྟོན་པར་གསུངས་
པའང་། ལུས་ལ་བརྲེན་ནས་ཕ་རོལ་པོས་ཇྱི་ལྟར་ན་པར་འདོད་པའྱི་རོགས་པ་སྲེ་བས་གདམས་ངག་སྟོན་པའྱི་
བྱྲེད་ལས་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་སོ། །གྱིས་པ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། དགོས་པའྱི་སོ་ནས་གདམས་པ་དང་རྲེས་བསྟན་
གྱིས་ཡྱིན་ལ། འདྱི་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། བསམ་པའྱི་སྐབས་སུ་བཟུང་བའྱི་དོན་མྱི་བརྲེད་
པའྱི་ཆྲེད་དུ་གདམས་པ་དང་། བསོམ་པའྱི་སྐབས་སུ་སྔར་མྲེད་ཀྱི་རོགས་པ་བསྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་རྲེས་བསྟན་ནོ་
ཞྲེས་སོ། །གཞུང་འདྱིར་འབྱུང་བ་ནྱི་འོག་ཏུ་སྟོན་ནོ། །ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་བཅུ་སྟྲེ་གཞུང་གྱིས་སྟོན་ནོ། །གྱིས་པ་
ལ་གདམས་ངག་བཅུ་སྱིར་བསྟན་པ། དགྲེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་བྱྲེ་བྲག་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་
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མཚམས་སར་བ་ནྱི། སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ི ཞར་ལ་དབྱྲེ་བ་བརོད་ནས་གདམས་ངག་བསྟན་ཏྲེ། ངོ་བོ་ནྱི་
རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའྱི་ཐབས་སྟོན་པས་འདོམས་པའོ། །གང་གྱིས་ན་ན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་པོ་
ལ་སོགས་པ་བསྲེད་པས་སོ། །དུས་ནྱི་གདམས་ངག་དོན་དུ་གྲེར་བར་བྱྲེད་པའྱི་དུས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སྟྲེ་དྲེའྱི་
ཚེའོ། །དགོས་པ་ལ་གྱིས་ལས་གདམས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་དྲེས་འཕངས་
པའྱི་ཆོས་སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་དབྱྲེ་བས་འཕངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་འགྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །རྲེས་
བསྟན་གྱི་དགོས་པ་ནྱི། སྔར་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཟྱིན་པ་རྣམས་མྱི་མས་པར་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བའྱི་དོན་གྱིས་གོང་
ནས་གོང་དུ་མངོན་པར་འཕྲེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །ར་བ་ནྱི། གདམས་ངག་ནྱི་བཅུའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ཤྲེས་
པར་བྱའོ། །བཅུ་པོའང་གསུམ་དུ་འདུས་ཏྲེ། གང་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་སྒྲུབ་པ། གང་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་
པ་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ། གང་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། སྒྲུབ་
པའྱི་རྲེན་དཀོན་མཆོག་གསུམ། སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྲེལ་བ་བརོན་འགྲུས། སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་སན་དང་
མངོན་ཤྲེས། སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་རྒྱུ་མཐོང་སོམ་ལ་འདོམས་པའོ། །གོ་རྱིམ་ནྱི་ཡུལ་ཅན་སྒྲུབ་པས་ཡུལ་
བདྲེན་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བརྲེན་ཅྱིང་བརོན་འགྲུས་བརམས་ནས། མྱི་མཐུན་ཕོགས་
བསལ་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་མཐོང་བར་བྱས་ནས། སྒྲྱིབ་གྱིས་སང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་མཐོང་སོམ་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར་འཇུག་
པས་བཅུ་པོ་རྱིམ་པ་ལྟར་བསྟན་ཏོ། །འགྲེལ་བ་ལ། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། སྒྲུབ་
པའྱི་ངོ་བོ། སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ། སྒྲུབ་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགོ་བའྱི་ཆོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། འདོམས་སོ། །གང་ལ་ན་
ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ལའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སོབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་
སོ། །གང་ལ་འཇུག་ཅྲེ་ན། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། དྲེས་འཕངས་པའྱི་
ཆོས་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་སྒྲུབ་པ་ལའོ། །སྒྲུབ་པའང་ཐབས་ཤྲེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། ཤྲེས་རབ་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ཀུན་རོབ་རོགས་པའྱི་བོ་ནྱི། སྣང་ཙམ་ལ་སྐུར་པ་མྱི་འདྲེབས་པས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྲེན་པ་ལས་མྱི་
འདའ་བ་སྟྲེ། མདོ་ལས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །དོན་དམ་རོགས་
པའྱི་བོ་ནྱི། བདྲེན་པར་ཡོད་ཅྲེས་སྒྲོ་མྱི་འདོགས་པས་དོན་དམ་པའྱི་བདྲེན་པ་ལས་མྱི་འདའ་བ་སྟྲེ། བརྒྱད་སྟོང་
པ་ལས། ཡུམ་ཞྲེས་བགྱི་པའྱི་ཆོས་དང་། སྲེམས་དཔའ་ཞྲེས་བགྱི་པའྱི་ཆོས་བདག་གྱིས་མ་འཚལ་མ་དམྱིགས་
ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མ་མཐོང་ཞྲེས་པས་བསྟན་ནོ། །ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པ་བསམ་པ་སྲེམས་བསྲེད་དང་། སོར་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གྱིས། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུའྱི་ཆྲེད་དུ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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འབད་པའོ། །བདྲེན་པ་གྱིས་གང་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལ་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དྲེ་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་
པོ་ལ། དབྱྲེ་གཞྱི་ནྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཙམ་མོ། །དབྱྲེ་ན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཀུན་རོབ་བདྲེན་པ་དང་། གནས་ཚུལ་དོན་
དམ་པའྱི་བདྲེན་པ་གྱིས་ཏྲེ། སྣང་ཚུལ་ལ་འཇུག་པའྱི་དང་། གནས་ཚུལ་ལ་འཇུག་པའྱི་བོའ ་ོ དབྱྲེ་དབྱྲེ་བས་
སོ། །དང་པོ་ལ་སྒྲ་དོན་ནྱི། ཡུལ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྣམ་པར་དཔད་པའྱི་དཔུང་མྱི་བཟོད་
པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། སྒྲྱིབ་པར་བྱྲེད་པ་ལ་བཤད་དྲེ། བདྲེན་གྱིས་ལས། གང་ཞྱིག་གྱིས་ནྱི་གང་ཞྱིག་
ལ། །ཡང་དག་སྒྲྱིབ་བྱྲེད་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅྲེས་སོ། །དབྱྲེ་བ་ལ། ཡང་དག་དང་། ལོག་པའྱི་ཀུན་རོབ་བདྲེན་པ་
གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་
པའོ། །འདྱིར་ཡང་ལོག་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། འཇྱིག་རྲེན་ན་མྱི་སླུ་བ་དང་སླུ་བར་གགས་པ་ལ་བཞག་ལ། བདྲེན་པ་ནྱི་
ཡུལ་ཅན་གྱི་བོ་དྲེ་ྱིད་ལ་སྣང་ཚུལ་ལོ། །གཞན་དག་ལོག་པའྱི་ཀུན་རོབ་ལ་བདྲེན་པ་ཞྲེས་མྱི་སོར་བར་སྨྲ་བ་ནྱི།
བདྲེན་གྱིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་མ་མཐོང་བར་ཟད་དོ། །དོན་དམ་བདྲེན་པ་ལ་སྒྲ་དོན་ནྱི། དོན་དམ་ནྱི་རྱིགས་ཤྲེས་
དང་བསོམ་བྱུང་གྱི་བོའ །ོ །དྲེའྱི་ཡུལ་དུ་རྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་གནོད་མྲེད་དུ་གནས་པས་ན་བདྲེན་པའོ། །རྱིགས་
ཤྲེས་ནྱི་རྲེས་དཔག་སྟྲེ། གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ། གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དོན་དོན་
སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་རྲེས་མཐུན་པ་དང་། གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དོན་གོམས་པར་བྱས་པས་མངོན་
དུ་གྱུར་པ་འཕགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་གྱིས་སོ། །སྲེ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། དང་པོར་དཔོད་པར་འདོད་པ་དང་། བར་དུ་རྣམ་
པར་དཔོད་པ་དང་། ཐ་མར་དཔད་པའྱི་དོན་ལ་ངྲེས་པ་རྲེད་ནས་མམ་པར་འཇོག་པའོ། །གྱིས་པ་མྱི་འདའ་
བའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྣང་ཙམ་ལ་བརྲེན་ནས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། དོན་དམ་སོས་བྲལ་ལ་བརྲེན་
ནས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་སོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སྱི་གཞུང་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ།
བདྲེན་པ་སོ་སོའ ་ི རང་བཞྱིན། གངས་ངྲེས། གོ་རྱིམ། འཇུག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས། སྡུག་བདྲེན་ལ་
མཚན་གཞྱི་དང་། མཚན་ྱིད་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ལས་ོན་གྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་
ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྲེན་ནོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པ་
གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་སྲེ་བ་དང་སྲེ་བའྱི་གནས་ཀྱིས་ཀང་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སོ། །མཚན་ྱིད་ནྱི། མྱི་རག་ལ་
སོགས་བཞྱི་སྟྲེ། འཇྱིག་ཅྱིང་རབ་ཏུ་འཇྱིག་པས་ན་མྱི་རག་པ་དང་། གནོད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་ན་སྡུག་
བསྔལ་དང་། དོན་གཞན་གྱི་བདག་གྱིས་སྟོང་པས་ན་སྟོང་པ་དང་། ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བདག་མྲེད་པས་ན་བདག་
མྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ནྱི། སྡུག་བདྲེན་ཁོ་ནའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ལ། མྱི་རག་
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སོགས་ལྷག་མ་གསུམ་ནྱི། བདྲེན་པ་གཞན་རྣམས་ལའང་རྲེས་སུ་འགོ་བས་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །རང་སྱི་གྱིས་
ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་ནྱི། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བཞྱི་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རང་སྱི་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་
པས་སོ། །བདྲེན་པ་གཞན་གསུམ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི། སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་
སོ་ནས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྱིའྱི་སོ་ནས་ལོག་པར་ཞུགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བཞྱིའྱི་གྲེན་པོ་
ཡྱིན་ཞྲེ་ན། མྱི་རག་པ་ནྱི་རག་འཛིན་གྱི་གྲེན་པོ་སྟྲེ། མྱི་རག་པ་རོགས་པས་ནྱི་རག་འཛིན་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར། སྡུག་
བསྔལ་ནྱི་གཙང་བ་དང་བདྲེ་བར་འཛིན་པའྱི་གྲེན་པོ་སྟྲེ། གྱིས་པོ་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར།
སྟོང་བདག་མྲེད་གྱིས་ནྱི། བདག་དང་བདག་གྱིར་འཛིན་པའྱི་གྲེན་པོ་སྟྲེ། བདག་མྲེད་རོགས་པས་འཇྱིག་ལྟ་
ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར། བདྲེན་པ་གཞན་གསུམ་ཡང་ཤྲེས་བྱ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་ཤྲེས་བྱར་བསྟན་
ཅྲེ་ན། སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པ་ནྱི་བདྲེན་པ་གཞན་གསུམ་ལ་བང་དོར་བྱ་བའྱི་སོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་
ཤྲེས་པ་ལས་སོང་འདོད་ཀྱི་བོ་སྲེ་ལ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་གཞན་གསུམ་གྱི་བང་དོར་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ཀུན་འབྱུང་ལ་མཚན་གཞྱི་ནྱི། ོན་མོངས་དང་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་ལས་ཏྲེ། ོན་མོངས་
ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྲེན་དང་། ལས་ཀྱིས་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་སོ། །མཚན་ྱིད་ནྱི་བཞྱི་སྟྲེ། ཡང་སྲྱིད་ཀྱི་བག་ཆགས་
འཇོག་པས་རྒྱུ་དང་། བཞག་པ་དང་མཐུན་པར་སྲེམས་རྱིགས་མཐུན་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པས་ན་ཀུན་འབྱུང་། འགོ་
བ་ཐ་དད་པ་དང་སྲེ་གནས་ཐ་དད་པར་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པས་ན་རབ་སྲེ། ལུས་ཐོབ་པ་འདོར་བ་དང་མ་ཐོབ་པ་
ལྲེན་པར་བྱྲེད་པས་ན་རྲེན་ནོ། །བཞྱི་པོ་ཀུན་འབྱུང་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བསྟན་པ་ནྱི། ྲེས་དམྱིགས་བསྟན་པས་
སང་བྱར་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །སྡུག་བསྔལ་ཡང་སང་བྱ་མྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཀུན་འབྱུང་ཁོ་ན་སང་བྱར་བསྟན་ཅྲེ་
ན། རྒྱུ་ོན་མོངས་མ་སངས་པར་སྡུག་བསྔལ་སོང་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་ཡོད་ན་སར་ཡང་རྲེན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་
དུ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བས་ན་རྒྱུའྱི་སོ་ནས་སང་དགོས་པས་ཀུན་འབྱུང་ཁོ་ན་སང་བྱར་བསྟན་
ཏོ། །འགོག་བདྲེན་ལ་མཚན་གཞྱི་ནྱི། དགག་གཞྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་སང་བྱ་ོན་
མོངས་བཀག་པའྱི་འགོག་པ་སྟྲེ། གང་དུ་འགོག་ན། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་སྟྲེང་དུའོ། །གང་གྱིས་ན་བདག་མྲེད་རོགས་
པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་སོ། །གང་ན་ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པའོ། །འགོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི། ོན་མོངས་དང་
བྲལ་བའྱི་མྲེད་དགག་གྱི་ཆའོ། །དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལའང་། སྲེམས་ཙམ་པ་རྣམས་སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འོད་གསལ་
བ་མ་ཡྱིན་དགག་གྱི་ཆ་དང་། དྲེ་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀྱིས་སྟོང་པ་མྲེད་དགག་གྱི་ཆ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ཁོ་
ནར་དགག་གཞྱིར་འདོད་ཀྱི། ཕྱི་མ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆགས་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བྱས་པ་དྲེ་ྱིད་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལམ་གྱིས་རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཆོས་ྱིད་འདུས་མ་བྱས་ལ་འཆྱིང་གོལ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་
མ་དག་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་དང་། དག་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ནྱི་དྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་
ཞྲེས་བརོད་པས་ན། ཆོས་ཅན་འོད་གསལ་དྲེ་ྱིད་དགག་གཞྱིར་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །རང་བཞྱིན་གྱིས་
རྣམ་པར་དག་པའྱི་ལྡོག་པ་ྲེ་བར་བཟུང་ན་གྱིས་ཀའང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་མ་གྱུར་བར་མཚུངས་ལ། དྱི་
མ་དང་ནྱི་གྱིས་ཀའང་ལྡན་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྲེམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་དྱི་མ་དང་བྲལ་ན་འགོག་བདྲེན་
ཐོབ་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀང་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་གྱིས་ཀ་ཡང་དག་གཞྱིར་རྱིགས་སོ། །གཞྱིའྱི་དུས་སུ་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་
ྱིད་འོད་གསལ་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ལྟར་འབྲས་བུའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དག་གཞྱི་དང་དྱི་བྲལ་
གྱིས་ཀང་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་མཚན་ྱིད་ནྱི་བཞྱི་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ོན་མོངས་སངས་པས་འགོག་པ། སྡུག་
བསྔལ་སངས་པས་ཞྱི་བ། དྲེ་བས་ལྷག་པའྱི་འདོད་བྱ་མྲེད་པས་ག་ནོམ། སར་མྱི་ལྡོག་པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་
བའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འགོག་པ་སོགས་བཞྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བསྟན་ཅྲེ་ན། མངོན་དུ་བྱ་བར་བསྟན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སྟྲེ།
འགོག་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་མཐོང་བ་ན། མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་དུ་བྱས་པའྱི་དོན་ནྱི།
ལམ་བདྲེན་ལ་བརྲེན་ནས་དག་གཞྱི་ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་པ་ཐོབ་པ་ཙམ་ལ་བརོད་དོ། །མྲེད་པར་དགག་པ་
ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་ལམ་གྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། འགོག་པའྱི་ངོ་བོ་ལ་ལམ་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱར་མྲེད་མོད་ཀྱི།
འོན་ཀང་སྲེམས་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མའྱི་ྲེར་ལྲེན་དང་ལམ་གྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་ལས། སྲེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་
ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བར་སྲེས་པ་ཙམ་ལ་ལམ་གྱིས་འགོག་པ་བྱས་སོ་ཞྲེས་བཏགས་ཏྲེ། ཐོ་བའྱི་རྲེན་གྱིས་
གོ་མོའ ་ི གནས་སྐབས་སྲེས་པ་ཙམ་ལ་བུམ་པ་མྲེད་པར་བྱས་སོ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བའང་
འགོག་བདྲེན་གྱི་ངོ་བོ་བསྲེད་པ་མྱི་འདོད་ཀྱི། ཐོབ་པ་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་པ་ཙམ་ལ་ལམ་གྱི་འབྲས་བུར་འདོད་
དོ། །གཞན་དག་འདུས་མ་བྱས་ལ་སྔར་མྲེད་པ་ཕྱིས་ཡོད་པ་མྱི་འཐད་པས་ན། འགོག་བདྲེན་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི། དག་
མ་དག་གྱི་གནས་སྐབས་ཀུན་ལ་ཡོད་ལ། འོན་ཀང་སྒྲྱིབ་པས་བསྒྲྱིབས་པས་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་མྱི་
རྱིགས་ཏྲེ། འགོག་བདྲེན་ནྱི། ལམ་གྱིས་ོན་མོངས་པ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། རང་བཞྱིན་རྣམ་
དག་ནྱི་གཞྱི་དང་འབྲས་བུ་ཀུན་ཏུ་ལམ་བདྲེན་གྱི་བྲལ་འབྲས་སུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལམ་བདྲེན་ལའང་མཚན་
ྱིད་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་སོང་བ་དང་། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་སོགས་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་
རང་རང་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། འཁོར་དང་བཅས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ལམ་ལྔའོ། །ཡང་ན་
བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །མཚན་ྱིད་ནྱི་བཞྱི་ལས། ཐར་པའྱི་གོང་ཁྱྲེར་
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དུ་བགོད་པར་བྱྲེད་པས་ན་ལམ། སྲེམས་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པས་ན་སྒྲུབ་པ། སྒྲྱིབ་པའྱི་གྲེན་པོར་བྱྲེད་
པས་རྱིགས་པ། ཐར་པའྱི་གནས་སུ་ངྲེས་པར་འབྱྱིན་པར་བྱྲེད་པས་ངྲེས་འབྱྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ལམ་སོགས་བཞྱི་
མཚན་ྱིད་དུ་བསྟན་ཅྲེ་ན། སན་བཟང་པོ་ལྟར་རྒྱུད་ལ་བསྟྲེན་བྱར་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །བདྲེན་པ་གཞན་རྣམས་
ཀང་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་བསོམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ལམ་བདྲེན་ཁོ་ན་བསོམ་བྱར་
བསྟན་ཅྲེ་ན། སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས། ཀུན་འབྱུང་སོང་། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད། ལམ་གོམས་པར་མ་
བྱས་ན་མྱི་འབྱུང་བས་ལམ་ྱིད་བསོམ་བྱར་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་གངས་ངྲེས་ནྱི། ཐར་པ་དོན་གྲེར་གྱི་འཇུག་
ཡུལ་ནྱི་བང་བྱ་དང་དོར་བྱ་གྱིས་སུ་ངྲེས་ལ། དྲེ་ལའང་རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་གྱིས་སུ་ངྲེས་པས་བཞྱིར་བསྟན་
ནོ། །འདྱི་ནྱི་བང་དོར་གྱི་ཡུལ་གྱི་གངས་ངྲེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་འདྱིར་འདུས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་གོ་རྱིམ་ནྱི། འཇྱིག་རྲེན་པ་དག་དང་པོར་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡང་རུང་བས་ཟྱིན་བ་ན་དྲེ་ལ་རོག་པར་
བྱྲེད་དོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ལ་རོག་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་དྲེ་ལས་ཐར་པ་ལའོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ཐར་པའྱི་
ཐབས་ལ་རོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་མཐུན་པར་རོགས་པའྱི་གོ་རྱིམ་གྱིས་བསྟན་ནོ། །བཞྱི་པ་འཇུག་ཚུལ་
ནྱི། སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན་སོང་འདོད་ཀྱི་བོ་སྲེ་ཞྱིང་། དྲེ་ལ་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་སོང་དགོས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་ལ་ལས་
ོན་གྱིས་ལས་ོན་མོངས་པ་གཙོ་ཆྲེ་སྟྲེ། རྲེན་ོན་མོངས་མྲེད་ན་ལས་ཡོད་ཀང་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་
བསྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ོན་མོངས་པའང་གཙོ་བོར་སྲྲེད་ལྲེན་མ་རྱིག་པ་དང་གསུམ་ལས། མ་རྱིག་པ་གཙོ་
ཆྲེ་སྟྲེ། བདག་ཏུ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པས་ལས་བསགས་ནས་སྲྲེད་པས་གསོས་བཏབ་པའྱི་དབང་གྱིས་སྲྱིད་
པར་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། འཁོར་བའྱི་ར་བ་མ་རྱིག་པ་ཟློག་པར་བྱྲེད་པ་ལ་ཤྲེས་རབ་དགོས་ཤྱིང་། དྲེ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་
བརྲེན་ལ། དྲེ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དགོས་པས་ན། བསབ་པ་གསུམ་ནྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོའ །ོ །དྲེ་བས་ན་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་བརྲེན་ནས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བསྲེད་ནས་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ལ་ཞུགས་ཏྲེ་ོན་མོངས་
ཀྱི་ར་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཅད་ནས་སྡུག་བསྔལ་སངས་པའྱི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་རྱིམ་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ། དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་འདོམས་པ་ནྱི། འདོམས་སོ། །གང་ལ་
ན། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པ་ལའོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན། ལས་ོན་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་
པའྱི་ཕུང་པོ་དང་། དྲེའྱི་ཆོས་ྱིད་སྟོང་པ་ྱིད་དང་། ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དག་དོན་དམ་པའྱི་
བདྲེན་པ་ལས་མྱི་འདའ་བས། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོར་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་གོ་ཞྲེས་སྟོན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །གང་
ཟག་གང་ལ་འདོམས་པ་དང་། དགོས་པ་དང་། གང་གྱི་ཚེ་འདོམས་པ་སོགས་ནྱི་མཚམས་སར་གྱི་བཤད་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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དངས་ནས་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །ཀུན་འབྱུང་ལ་འདོམས་པ་ནྱི། འདོམས་སོ། །གང་ལ་ན། ཀུན་
འབྱུང་བ་ལའོ། །ཚུལ་ནྱི། བདྲེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་གསར་དུ་ཀུན་འབྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་སྟོན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་སྔར་མྲེད་གསར་དུ་འབྱུང་བ་
དང་། སྔར་ཡོད་འགོག་པ་དང་། ཆགས་སོགས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། དད་སོགས་རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་
ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་སོགས་དག་སྟོང་པ་ྱིད་དང་ངོ་བོ་ཐ་མྱི་དད་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །འགོག་པ་ལ་ཡུལ་ནྱི། འགོག་པའྱི་བདྲེན་པ་ལའོ། །ཚུལ་ནྱི། བདྲེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་གཟུགས་ལ་
སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་གང་དུའང་གྲུབ་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྟོན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་མྲེད་ཅྲེ་ན། གོ་བུར་དྱི་
བྲལ་གྱི་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་ནྱི། ཆོས་ཅན་གཟུགས་མྲེད་པ་ནས་མ་རྱིག་པ་སྲེ་བ་སོགས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་
རྲེན་འབྲྲེལ་དང་། མ་རྱིག་པ་འགག་པ་སོགས་རྣམ་བྱང་གྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་དང་། རོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་
དང་། སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུའང་མྲེད་དོ། །འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་སྲེ་བ་དང་། འགག་པ་
དང་། སང་གྲེན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་མས་པ་དང་། འཕྲེལ་བ་དང་། སོགས་པ་འདས་སོགས་དུས་གསུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་བྲལ་བས་
སོ། །ལམ་བདྲེན་ལ་ཡུལ་ནྱི་ལམ་བདྲེན་ནོ། །ཚུལ་ནྱི་ལམ་དང་། རྱིགས་སྒྲུབ་དང་། ངྲེས་འབྱྱིན་ལ་འདོམས་པ་
གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནྱི། བདྲེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་།
བྱང་སྲེམས་བདག་ྱིད་དོན་དམ་པར་ཕན་ཚུན་བསོམ་བྱ་བསོམ་བྱྲེད་དུ་ལྡན་པ་དང་། དྲེ་ལས་ལྡོག་སྟྲེ་མྱི་ལྡན་པ་
མ་ཡྱིན་པར་རོགས་ལ་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །འདྱི་ལམ་ལ་འདོམས་པ་སྟྲེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ཐྲེག་
ཆྲེན་གྱི་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ནང་ཡུལ་ཅན་སྟོང་པ་ྱིད་དང་། སོགས་པ་མཚན་མ་
མྲེད་པ་དང་སོན་པ་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གསུམ་ནྱི། ཕྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་སྟོང་པ་ྱིད་དང་སོགས་པ་མཚན་མྲེད་
སོན་མྲེད་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་ལྡན་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་རོགས་ལ་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་ཏྲེ་
འདྱི་རྱིགས་སྒྲུབ་ལ་འདོམས་པ་སྟྲེ། རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་མྱི་རྱིགས་པ་ོན་མོངས་པ་
སོང་ཞྱིང་སྲེམས་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། སྔོན་གྱི་མཐའ་འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་
འབྱྱིན་བྱྲེད་ལམ་དང་། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་གང་དུ་ངྲེས་པར་འབྱྱིན་པ་མྱང་འདས་གྱིས་ཕན་ཚུན་ངྲེས་པར་འབྱུང་
བྱྲེད་དང་འབྱུང་སར་ལྡན་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོས་བྲལ་དུ་རོགས་ལ་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་
སོ། །འདྱི་ནྱི་ངྲེས་འབྱྱིན་ལ་འདོམས་པ་སྟྲེ། སྔོན་གྱི་མཐའ་ནས་ཕྱི་མའྱི་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་ངྲེས་འབྱྱིན་
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གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་ལ་སྱི་གཞུང་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི།
དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ། སབས་གནས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ། དཀོན་མཆོག་གྱི་སྒྲ་དོན་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སབས་གསུམ་ལས། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ནྱི། རྒྱུད་བར། འདུས་
མ་བྱས་ཤྱིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །གཞན་གྱི་རྲེན་གྱིས་རོགས་མྱིན་པ། །མཁྱྲེན་དང་བརྲེ་དང་ནུས་པར་ལྡན། །དོན་
གྱིས་ལྡན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རང་གཞན་གྱི་དོན་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་
ལྡན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཏྲེ། ཡོན་ཏན་དྲུག་པོ་ལ་འདུས་མ་བྱས་པ་ནྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་སྟྲེ། སྲེ་
གནས་འཇྱིག་གསུམ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་དབྱྱིངས་དྱི་མ་བྲལ་བ་ནྱི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་སྟྲེ། ཆོས་སྐུའྱི་བདག་
ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ྱིད་སོ་སོར་རང་གྱིས་རྱིག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་གྱི་རྲེན་གྱིས་རོགས་པ་
མ་ཡྱིན་པ་སྟྲེ། འདྱི་གསུམ་ནྱི་རང་དོན་ནོ། །གསུམ་པོ་འདྱི་ྱིད་རང་བྱུང་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ནྱི་
མཁྱྲེན་པ་ཡྱིན་ལ། རང་གྱིས་མཁྱྲེན་པ་ལྟར་གཞན་གྱིས་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་སྟོན་པ་ནྱི་བརྲེ་བའོ། །མཁྱྲེན་
བརྲེ་གྱིས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་འཇོམས་པ་ནྱི་ནུས་པ་སྟྲེ། གཞན་གྱི་དོན་ཡང་གསུམ་
མོ། །ཆོས་དཀོན་མཆོག་ནྱི། བསམ་མྲེད་གྱིས་མྲེད་རོག་མྲེད་པ། །དག་གསལ་གྲེན་པོའ ་ི ཕོགས་ྱིད་
ཀྱིས། །གང་ཞྱིག་གང་གྱིས་ཆགས་བྲལ་བ། །བདྲེན་གྱིས་མཚན་ྱིད་ཅན་དྲེ་ཆོས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡོན་ཏན་
དྲུག་དང་ལྡན་པའྱི་རྣམ་བྱང་གྱི་བདྲེན་པ་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ནོ། །དྲེ་ལ་འགོག་བདྲེན་ནྱི། བསམ་དུ་མྲེད་པ་
ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་ཏྲེ། རོག་གྲེའྱི་བོས་མུ་བཞྱིར་བརག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལས་དང་
ོན་མོངས་གྱིས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་རོག་ཞྱི་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལམ་གྱི་བདྲེན་
པ་ནྱི། དག་གསལ་གྲེན་པོའ ་ི ཕོགས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏྲེ། ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་དྱི་མས་དག་པ་དང་། ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་
སྙྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་བྱ་སྣང་བར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མཐོང་བ་ལ་སྒྲྱིབ་བྱྲེད་ཀྱི་མུན་པའྱི་གྲེན་པོར་བྱྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དགྲེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ནྱི། ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙྲེད་ནང་གྱི་ནྱི། །ཡྲེ་ཤྲེས་གཟྱིགས་པ་དག་པའྱི་ཕྱིར། །བོ་ལྡན་
ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚོགས། །བ་མྲེད་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ྱིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྱིག་གོལ་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་སོབ་པ་
ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་དགྲེ་འདུན་ནོ། །དྲེ་ལ་རྱིག་པ་ནྱི། སྲེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བར་རོགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་
རྱིག་པ་དང་། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཅན་དུ་མཐོང་བ་ནྱི་ཇྱི་སྙྲེད་པ་རྱིག་པའོ། །གོལ་
བ་ལ། མམ་གཞག་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཆགས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་གོལ་བ་དང་། རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཐོགས་
པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་གོལ་བའོ། །གྱིས་པ་ཐུན་མོང་གྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ། སངས་རྒྱས་ནྱི། སྐུ་གསུམ་དང་།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཆོས་ནྱི་ལྷག་བཅས་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་དང་། དགྲེ་འདུན་ནྱི། གང་ཟག་ཟུང་བཞྱི་ཡ་བརྒྱད་དྲེ། སབས་
གསུམ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། ཐུབ་དབང་དག་གྱི་སྐུ་གསུམ་དང་། །མྱ་ངན་འདས་དང་གང་ཟག་བརྒྱད། །ཅྲེས་
སོ། །བྱང་སྲེམས་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཏྲེ། དྲེ་ྱིད་ལས། ཤཱ་རྱིའྱི་ལུང་ལས་དག་བཅོམ་
གྱིས། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔར་ཕག་བྱས་ཕྱིར། །འདྱི་དག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གཞན་མྱིན། །སངས་རྒྱས་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་འདོད། །ཅྲེས་སོ། །གྱིས་པ་སབས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། གནས་སྐབས་
སབས་གསུམ་དུ་བཞག་པ། མཐར་ཐུག་གྱི་སབས་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་ཟག་དྲུག་གྱི་དབང་དུ་
བྱས་ནས་སབས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་ཕྲེ་བ་སྟྲེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་
དཀོན་མཆོག་སབས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་སྟྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་དོན་དུ་
གྲེར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་སབས་སུ་བཞག་
སྟྲེ། འདྱི་དག་ནྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཟབ་མོའ ་ི ཆོས་རོགས་པ་དོན་དུ་གྲེར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་པ་རྣམས་
ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དགྲེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་སབས་སུ་བཞག་སྟྲེ། དྲེ་དག་ནྱི་དགྲེ་འདུན་གྱི་དངོས་པོ་ཐོབ་པ་
དོན་དུ་གྲེར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ངྲེས་ལྲེགས་དོན་དུ་གྲེར་བའྱི་གང་ཟག་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས།
རང་རང་གྱི་ཐོབ་བྱ་སབས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་སྟྲེ། ཐྲེག་པ་གསུམ་ལ་གནས་པ་རང་རང་གྱི་དོན་དུ་གྲེར་བྱའྱི་
འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ན། འཁོར་བའྱི་འཆྱིང་བ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དོན་དྲེ་ྲེ་བར་བཟུང་ནས་
གསུམ་པོ་སབས་སུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་འབྲས་བུའྱི་སབས་གནས་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཡང་མངོན་མཐོ་
དོན་དུ་གྲེར་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་པར་མོས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་།
ཆོས་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་པར་མོས་པ་ལ་ཆོས་དང་། དགྲེ་འདུན་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་པར་མོས་པ་ལ་དགྲེ་འདུན་སབས་སུ་
བཞག་གོ །གལ་ཏྲེ་གང་ཟག་རྲེ་རྲེའང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཀ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་
གང་ཟག་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སབས་སུ་བཟུང་ནས་དྲེ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་སྟྲེ། འདྱི་ལ་ནྱི་རྒྱུའྱི་
སབས་འགོ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་བར། སྟོན་པ་བསྟན་པ་སོབ་དོན་གྱིས། །ཐྲེག་པ་གསུམ་དང་བྱྲེད་
གསུམ་ལ། །མོས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་བྱས་ནས། །སབས་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་མཐར་ཐུག་གྱི་སབས་ཡྱིན་གྱི། གཞན་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ལ་ལུང་དང་རོགས་པ་
གྱིས་ལས། ལུང་ནྱི་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་གཟྱིངས་ལྟར་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། རོགས་པ་ལའང་ལམ་བདྲེན་ནྱི། འདུས་བྱས་བསླུ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ར་ཤྲེ་ལས། འདུ་བྱྲེད་
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ཐམས་ཅད་བསླུ་བའྱི་ཆོས། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་བརྫུན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་
རོགས་པ་མ་ཐོབ་པར་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འགོག་བདྲེན་ཡང་མཐར་ཐུག་གྱི་ཡོན་
ཏན་དང་མྱི་ལྡན་པར་སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པ་ཙམ་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ངོར། དམན་
པའྱི་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་དཔྲེར་བཟུང་ནས། མཐར་ཐུག་གྱི་སབས་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགྲེ་
འདུན་ཡང་མཐར་ཐུག་གྱི་སབས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲྱིབ་གྱིས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་
སབས་གསུམ་གྱི་ཟླར་བགང་བའྱི་ཆོས་དང་དགྲེ་འདུན་གྱིས་ནྱི་གནས་སྐབས་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་བྱས་པས་
མཐར་ཐུག་གྱི་སབས་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་ནོ། །སང་ཕྱིར་བསླུ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཕྱིར། །མྲེད་ཕྱིར་འཇྱིགས་དང་
བཅས་པའྱི་ཕྱིར། །ཆོས་རྣམ་གྱིས་དང་འཕགས་པའྱི་ཚོགས། །གཏན་གྱི་སབས་མཆོག་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་
སོ། །གསུམ་པ་དཀོན་མཆོག་གྱི་སྒྲ་དོན་ནྱི། འབྱུང་བ་དཀོན་ཕྱིར་དྱི་མྲེད་ཕྱིར། །མཐུ་ལྡན་ཕྱིར་དང་འཇྱིག་རྲེན་
གྱི། །རྒྱན་འགྱུར་ཕྱིར་དང་མཆོག་ྱིད་ཕྱིར། །འགྱུར་བ་མྲེད་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ྱིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་
པ་ལ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ལ་འདོམས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། བདྲེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་
དམྱིགས་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དང་། དམྱིགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཤྲེས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་སོ་
ཞྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །འདྱིའང་དོན་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱ་དང་ཤྲེས་བྱྲེད། མཚོན་བྱ་དང་མཚོན་
བྱྲེད། དབྱྱིངས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་ཞན་པ་བཀག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡུལ་གཟུགས་དང་ཡུལ་ཅན་རྣམ་མཁྱྲེན་ཆོས་
ཅན། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་སོ་སོར་སོར་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མམ་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་
མཁྱྲེན་དང་སངས་རྒྱས་ནྱི་མཚོན་བྱ་མཚོན་བྱྲེད་གྱིས་སུ་མྱི་སོར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་སུ་མཚོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་
ཆོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། རོགས་བྱའྱི་
དམྱིགས་པ་དང་རོགས་བྱྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་དག་ནྱི། རོགས་བྱ་དང་རོགས་བྱྲེད་གྱིས་སུ་མྱི་སོར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་
རོགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་དབྱྱིངས་སྒྲྱིབ་བྲལ་དག རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་མཚན་ྱིད་གཅྱིག་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་དཀོན་མཆོག་ལ་འདོམས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། བདྲེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་ཡུལ་ཅན་
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཡུལ་གཞྱི་དང་། གྲེན་པོ་དང་། རྣམ་པ་མཐའ་དག་གྱིས་
བསྡུས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ལུང་འབོགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །འདྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཆོས་
དཀོན་མཆོག་བསྟན་ཅྲེ་ན། ཡུལ་གཞྱི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བསྟན་པས། ཡུལ་ཅན་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་མཁྱྲེན་པ་
གསུམ་བསྟན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། དགྲེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། བདྲེན་པ་གྱིས་ལས་མྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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འདའ་བས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སོབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་རྣམས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྲེ་བ་མྲེད་པ་
ྱིད་དུ་འཇུག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་ལུང་འབོགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །དགྲེ་འདུན་དྲེ་ལ་དུ་ཡོད་ཅྲེ་ན། ལུས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་
འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་གསུམ་དང་། ཞུགས་པ་བཞྱིའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་སྲེས་བུ་ཆྲེན་པོ་བདུན་པོ་རང་སངས་རྒྱས་
དང་ལྷན་ཅྱིག་བརྒྱད་པོའ །ོ །དག་བཅོམ་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། འདྱིར་བསྟན་དག་བཅོམ་པ་ནྱི་དགྲེ་
འདུན་དུ་མ་གཏོགས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཡན་ལག་གྱིས་
དབྱྲེ་བ་ནྱི་གངས་ྱི་ཤུར་འཆད་པ་ྱིད་དོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་རྣོན་པོ་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་
དང་གནས་པ་སོགས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་སོ། །གྱིས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྲེལ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་
གདམས་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཞྲེན་པ་སྲེལ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་གདམས་པ་ནྱི་འདོམས་སོ། །གང་ལ་ན། མ་
ཞྲེན་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ལའོ། །ཚུལ་ནྱི། བདྲེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་ལུས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་
ྱིད་མྲེད་པར་བསྟན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི། སོར་བའྱི་བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་སྐད་
བཤད་པའྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཀྱི་བསབ་བྱའྱི་དོན་ལ་ནན་ཏན་བྱྲེད་པ་ལ། ལུས་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ལ་མངོན་པར་
ཞྲེན་པའྱི་བསོད་མས་ྱིད་ཀྱིས་དབང་རྟུལ་ལ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པར་འགྱུར་བས་དྲེའྱི་གྲེན་པོར་རོ། །ངལ་
བ་སྲེལ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ནྱི་འདོམས་སོ། །གང་ལ་ན། ཡོངས་སུ་ངལ་བ་མྲེད་པ་ལའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། བདྲེན་
གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་ལ་བདྲེན་
པར་རློམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི། དུས་ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ཏུ་ལམ་གོམས་པར་བྱས་ཀང་འདོད་
པའྱི་དོན་མ་གྲུབ་ན། དངང་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡོངས་སུ་སོ་བར་འགྱུར་བས་དྲེའྱི་གྲེན་པོར་རོ། །ལམ་ཡོངས་
སུ་བཟུང་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་གདམས་པ་ནྱི། ལམ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་འདོམས་སོ། །ཇྱི་
ལྟར་ན། བདྲེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་སྲེས་པ་ྱིད་དུ་བསབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་
སོ། །དགོས་པ་ནྱི། ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ལས་དོན་རྲེ་རྲེའྱི་ཕྱིར་ཡང་ལམ་གྱི་
ལུང་ནོད་པར་བྱ་དགོས་ན་ག་ལ་ནུས་སྙམ་དུ་སྲེམས་ཞུམ་པར་འགྱུར་བས་དྲེའྱི་གྲེན་པོར་རོ། །རང་བཞྱིན་
མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་ནང་དུ་ལམ་མང་པོ་འདུ་བས་མང་པོ་ལ་བསབ་མྱི་དགོས་པའྱི་དོན་
ནོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་འདོམས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་སན་ལྔ་ལ་འདོམས་པ་ནྱི། སན་ལྔ་ལ་
འདོམས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། བདྲེན་པ་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་སན་ལྔ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རྣམས་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་རོ་
གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་བསྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་སོབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །སན་ལྔ་པོ་ནྱི་རྒྱུ་དང་། ས་མཚམས་དང་། སོ་སོའ ་ི ངོ་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བོ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ཏྲེ། དང་པོ་ལ་ཐུན་མོང་གྱི་རྒྱུ་ནྱི། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སྟྲེ། མྱིག་ལྔ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་སང་
བར་འདོད་པས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་སོ། །སོ་སོའ ་ི རྒྱུ་ནྱི། རྱིམ་པ་ལྟར་བསམ་
གཏན་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སངས་པའྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་། མར་མྲེ་སོགས་བྱྱིན་པ་དང་། རང་བཞྱིན་
མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱི་ཤྲེས་རབ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་སོ། །ས་མཚམས་
ཀང་རྱིམ་པ་ལྟར་དང་པོ་བཞྱི་ཚོགས་ལམ་དང་། སོར་ལམ་དང་། འཕགས་པའྱི་མམ་གཞག་དང་། རྲེས་ཐོབ་
རྣམས་ལ་ཡོད་ལ། ཐ་མ་ནྱི། ས་བདུན་པ་ནས་ཐོབ་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་མཐར་ཐུག་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་
ཤའྱི་སན་ནྱི། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གངས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོའ་ི ཚད་སོ་སོར་ངྲེས་པ། དཔག་ཚད་
བརྒྱ་ནས་སྟོང་གསུམ་གྱི་བར་མཐོང་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །དྲེ་ལས་ལྷག་པ་མྱི་མཐོང་སྟྲེ། བདག་རྲེན་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་ལ་བརྲེན་པས་དྲེ་ལ་སྟོང་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་མཐོང་བར་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།
ལུང་མ་བསྟན་རྣམ་སྱིན་སྲེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་མཐུ་ཆུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ནྱི་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། དྲེའྱི་
ཤའྱི་སན་ནྱི་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྱི་ནྱི་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །ཡང་ན་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་སྟོང་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་མྱི་འགྲུབ་པས་གྱིས་ཀའང་ཐུན་མོང་གྱི་ལས་གཅྱིག་
གྱི་བདག་འབྲས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནྱི་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུར་མྱི་གཏོགས་
སོ། །དགྲེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་ལས་བྱུང་བའྱི་ལྷའྱི་སན་ནྱི། བདག་རྲེན་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས། སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆྱི་འཕོ་དང་སྲེ་བ་མཐོང་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །ལྷའྱི་མྱིག་དང་འད་བས་དྲེར་བཏགས་སོ་ཞྲེ་ན།
དངོས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བསམ་གཏན་སས་བསྡུས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་དང་བའྱི་བདག་ྱིད་དུ་
སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། མཛོད་ལས་ཀང་། ལྷའྱི་མྱིག་དང་རྣ་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །ཤྲེས་རབ་ཀྱི་སན་ནྱི། ཆོས་ཐམས་
ཅད་ལ་བདག་གྱིས་ཀྱི་མཚན་མར་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །བཟོད་པའྱི་གཟུངས་དང་དོན་གཅྱིག་
གོ །དབྱྲེ་བ་ནྱི། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་གྱིས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་
སན་ནྱི། འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རོགས་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་པའོ། །འདྱི་ལ་ལུང་གྱི་
ཆོས་རོགས་པ་དང་། རོགས་པའྱི་ཆོས་རོགས་པའྱི་སན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་
གྱིས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཐོགས་མྲེད་དུ་ཤྲེས་པ་སྟྲེ། འདྱི་ནྱི་ཚིག་གཟུངས་དོན་གཟུངས་གྱིས་དང་དོན་གཅྱིག་
གོ །གྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་བཟུང་བ་དྲེ་ྱིད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སན་ནྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་ལ་འདོམས་སོ། །ཇྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལྟར་ན། བདྲེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་བཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་ྱིད་དུ་རོགས་པར་བྱའོ་
ཞྲེས་སྟོན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ལ། ངོ་བོ། རྒྱུ། འབྲས་བུ། ལས། ལྡན་པ། འཇུག་པ་དང་དྲུག་
ལས། ངོ་བོ་ནྱི་འོག་ཏུ་བསྟན་ནོ། །རྒྱུ་ལ་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། འགྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། རྫུ་
འཕྲུལ་གྱི་ནྱི། གཞན་ལ་སྟན་དང་བཞོན་པ་སོགས་བྱྱིན་པ་དང་། ལྷའྱི་རྣ་བ་ནྱི། དྱིལ་བུ་སོགས་ཕུལ་བ་དང་།
གཞན་སྲེམས་ནྱི་གཞན་གྱི་སྲེམས་བསྲུངས་པ་དང་། སྔོན་གྱི་གནས་དན་པའྱི་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པ་སོགས་བྱྱིན་
པ་དང་། ལྷའྱི་མྱིག་ནྱི། མར་མྲེ་སོགས་ཕུལ་བ་དང་། ཟག་ཟད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི། ཆོས་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་རོགས་པ་
སོགས་སུ་རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྲེན་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་གསུམ་
གྱིས་འགྲུབ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཤྱིན་ཏུ་དག་ཐོབ་ནས། མྱི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་
དང་། ཇྱི་ལྟར་རྣམ་གནས་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས། མཐུ་གྲུབ་པ་ཡྱི་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །འདྱིའྱི་རྐང་
པ་དང་པོས་ཐུན་མོང་གྱི་རྲེན་དང་། གྱིས་པས་ཟག་ཟད་མངོན་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། གསུམ་པས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་
རྒྱུ་བསྟན་ནོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ལྔ་ནྱི། བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་རྣམས་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། འདྱི་དག་ནྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཆ་མམ་དུ་འཇུག་པས་ཐོབ་ལ། ྲེར་བསོགས་རྣམས་ཞྱི་གནས་ཤས་
ཆུང་བ་དང་། གཟུགས་མྲེད་རྣམས་ནྱི་ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐ་མ་ནྱི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ལ་
བརྲེན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྲེན་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུས་ཀྱི་རྲེན་ནྱི། དང་པོ་ལྔ་འདོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་
ཡྱིན་ལ། ཐ་མ་ནྱི། ཁམས་གསུམ་ཀའྱི་རྲེན་ལ་སྒྲུབ་བོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་རྒྱན་ལས། གང་གྱིས་འཕགས་དང་ལྷ་དང་
ཚངས་པ་ཡྱི། །གནས་པ་དཔྲེ་མྲེད་རྒྱ་ཆྲེན་རག་ཏུ་གནས། །ཕོགས་སུ་དྲེ་སོང་སངས་རྒྱས་སྲེམས་ཅན་
དག །ཡང་དག་མཆོག་བྱྲེད་རྣམ་པར་དག་པ་བསྲེད། །ཅྲེས་སོ། །བྱྲེད་ལས་ནྱི། རྱིམ་པ་ལྟར་མ་དད་པ་དད་པར་
བྱྲེད་པ་དང་། གཞན་གྱི་ངག་གྱི་སོད་པ་ཤྲེས་པ་དང་། གཞན་གྱི་སྲེམས་རྒྱུད་རོགས་ནས་ཆོས་གང་བསྟན་པའྱི་
སྣོད་དང་། ཐ་མ་གསུམ་གྱིས་ཐོག་མཐའ་དབུས་གསུམ་ལ་རྨོངས་པའྱི་རག་ཆད་དུ་ལྟ་བ་བསལ་ནས་ངྲེས་པར་
ལྲེགས་པའྱི་ལམ་འདོམས་པར་བྱྲེད་དོ། །ལྡན་པ་ནྱི་རྒྱན་ལས། འདབ་གཤོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའྱི་བྱ་བཞྱིན་
དུ། །སྲེམས་ཅན་སྱིན་པར་བྱྲེད་པར་ནུས་པ་ྱིད། །སངས་རྒྱས་ལས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་བསྔགས་པ་ཐོབ། །སྲེ་དགུ་
རྣམས་ལ་ཚིག་གཟུང་འོས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །ས་མཚམས་ནྱི། དང་པོ་ལྔ་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་
ཐོབ་པའྱི་སྲེ་འཕགས་རྣམས་ལ་ཡོད་ལ། དྲུག་པ་ནྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཟག་པ་ཟད་པའྱི་ཐབས་ཤྲེས་པ་ལ་
བཤད་པས་ན། འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། །གང་དག་ན་རང་མྱི་སོབ་པ་ཁོ་ན་དང་བྱང་
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སྲེམས་དག་པས་ཡན་ཆད་ཁོ་ན་ལ་འདོད་པས་ནྱི། ཟག་ཟད་མངོན་ཤྲེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་ཕྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ན་
རང་སོབ་པ་ལ་ཡོད་པར་བཤད་དྲེ། མཛོད་ལས་ཀང་། སོབ་ལ་འདོད་དྲེ་མ་རྱིག་དང་། །བཅས་རྒྱུད་ཕྱིར་ནྱི་རྱིག་
མ་བཤད། །ཅྲེས་དང་། གཞན་ལྔ་ནྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་བརྲེན་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་ཤྲེས་ལ་སོགས་
དྲུག་གོ །དྲུག་ཏུ་འབྱྲེད་པ་ནྱི། ལུས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་། ངག་དང་ཡྱིད་རྣམ་པར་དག་པའྱི་འབྲས་
བུའྱི་དབྱྲེ་བ་ལ་བཞག་སྟྲེ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་ཤྲེས་ནྱི་ལུས་དང་། རྣ་བའྱི་མངོན་ཤྲེས་ནྱི་ངག་དང་། ཐ་མ་བཞྱི་ནྱི།
ཡྱིད་རྣམ་པར་དག་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ངོ་བོ་ནྱི། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་པར་ཤྲེས་པས་ས་གཡོ་བ་དང་
གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོར་འགྱུར་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། སྲེས་ཐོབ་ནྱི། འདོད་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་དང་། ཡྱི་དྭགས་དང་། ཤ་ཟ་དག་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་
ལྟ་བུའོ། །ལས་ལས་སྲེས་པ་ནྱི། སྲྱིད་པ་བར་དོའ ་ི རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུའོ། །སྔགས་དང་སན་ལས་སྲེས་པ་ནྱི། སྔགས་
ཀྱི་མཐུས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་དང་། སན་འགའ་ཞྱིག་བཟུང་བས་མྱི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། འདྱི་དག་གྱིས་ནྱི་མངོན་
ཤྲེས་ཀྱི་མྱིང་མྱི་འཐོབ་བོ། །དྲེ་བས་ན་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྲེས་པ་ཁོ་ན་མངོན་ཤྲེས་སུ་བགང་ངོ་། །ལྷའྱི་རྣ་བ་ནྱི།
སྒྲ་ཕ་རགས་ཀུན་ཐོས་པའྱི་མམ་གཞག་གྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ནང་གཟུགས་དྭང་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྱི་
དབང་ཤྲེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་རབ་ནྱི་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་སྟྲེ། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་
གནས་པའྱི་སྒྲ་ཆུང་ངུ་དང་གཅྱིག་ཤོས་ཐོས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོགས་སོ། །ལྷའྱི་རྣ་བ་ཡང་གསུམ་སྟྲེ།
སྲེས་ཐོབ་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་དང་། ལས་ལས་སྲེས་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་
དང་། བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་མངོན་ཤྲེས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། །གཞན་གྱི་སྲེམས་ཤྲེས་པའྱི་མངོན་ཤྲེས་
ནྱི། གཞན་གྱི་སྲེམས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་སོགས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོགས་
སོ། །གཞན་སྲེམས་ཤྲེས་པའང་བཞྱི་སྟྲེ། སྲེས་ཐོབ་ལྷ་ཀླུ་སོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། རོག་གྲེ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་
ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་ལས་གཞན་སྲེམས་རྱིག་པ་དང་། སྔགས་འགའ་ཞྱིག་བཟླས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་གཞན་
སྲེམས་རྱིག་པ་དང་། བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་མངོན་ཤྲེས་སུ་བགང་པ་རྣམས་སོ། །སྔོན་གྱི་གནས་རྲེས་སུ་དན་
པ་ནྱི། རང་དང་གཞན་གྱི་ཚེ་རབས་སྔ་མ་དུ་མ་རྲེས་སུ་དན་པ་སོགས་སོ། །དྲེའང་གསུམ་སྟྲེ། སྲེས་ཐོབ་ལྷ་
སོགས་དང་། ལས་ལས་སྲེས་པ་ནྱི་ཚེ་རབས་དན་པ་དང་། བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་མངོན་ཤྲེས་སུ་བགང་
བའོ། །ལྷའྱི་མྱིག་ནྱི། བསྐལ་བ་དང་མ་བསྐལ་བའྱི་གཟུགས་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་བསམ་གཏན་ལས་
སྲེས་པའྱི་གཟུགས་དྭང་བ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་རབ་ནྱི་མངོན་པར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཤྲེས་པ་སྟྲེ། གཟུགས་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོགས་སོ། །འདྱི་དང་ལྷའྱི་སན་
གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། སྔ་མ་སྔོན་གྱི་དགྲེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་ལས་འབད་མྲེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་ཚེ་འདྱིར་
བསམ་གཏན་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །དྲེ་ཡང་ལྷའྱི་རྣ་བ་ལྟར་གསུམ་མོ། །ཟག་པ་ཟད་པའྱི་
མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི། ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སོང་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །བཞྱི་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་རྒྱུ་ལ་གདམས་པ་ལ་གྱིས་ལས། མཐོང་ལམ་ལ་
གདམས་པ་ནྱི། མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་འདོམས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། བདྲེན་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་དོན་དམ་པར་མྱི་
དམྱིགས་ཤྱིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྣམ་པར་སོམ་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་སྟོན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །གང་གྱིས་སོམ་ཞྲེ་ན། རྣལ་
འབྱོར་པ་སྒྱུ་མ་མཁན་བཞྱིན་དུ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ལུས་ཅན་གྱིས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་མངོན་
པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་རོགས་པས་སོ། །ལམ་གང་ཞྱིག་སོམ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་
བདྲེན་པ་བཞྱིས་བསྡུས་པ་བདྲེན་པ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་།
ཆོས་ཤྲེས་པ་དང་། རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་བཞྱི་བཞྱི་སྟྲེ། སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དོ། །དགོས་
པ་ནྱི། མཐོང་ལམ་དྲེས་སང་བར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོའ ་ི གྲེན་པོ་ྱིད་དུའོ། །མཐོང་ལམ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་
ངག་ནྱི། །རབ་འབྱོར་གྱིས་བསྟན་པའྱི་གདམས་ངག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཞན་སྟོན་པར་
མཛད་དུ་འཇུག་ཅྲེ་ན། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་མཐོང་ལམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་
པས་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཆད་ནུས་པར་བསྟན་པའྱི་དོན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་ཐོས་ཀྱི་ཁོ་ནས་སྟོན་པར་མཛད་ཅྲེ་
ན། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་བྱྱིན་རླབས་ལ་མངའ་བརྲེས་པར་བསྟན་པའྱི་དོན་ཏྲེ། སྟོན་པས་བྱྱིན་གྱི་བརླབས་ན།
དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ན་ཐོས་ཀྱིས་ཀང་ཆོས་ཟབ་མོ་འཆད་ནུས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱི ར་རོ། །ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་རབ་འབྱོར་གྱིས་སྟོན་པར་མཛད་ཅྲེ་ན། བསྟན་བྱ་དང་། སྟོན་པ་པོ་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པར་སྐལ་པ་མམ་
པར་བསྟན་པའྱི་དོན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོམ་ལམ་ལ་འདོམས་སོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན། བདྲེན་གྱིས་ལས་མྱི་
འདའ་བས་དོན་དམ་པར་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་རྣམ་པར་སོམ་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སྟོན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་
སོ། །འདྱི་ལ་དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། རོད་པ་སང་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཐོང་ལམ་ལས་རྱིགས་ཐ་དད་པའྱི་
སོམ་ལམ་མཚན་ྱིད་པ་ལོགས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྱི་བྱར་མྲེད་དྲེ། མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་དག་རང་
བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ཙམ་རོགས་པ་ལ་རྱིགས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་མྲེད་པས་སོ། །དཔྲེར་ན་འདུས་
བྱས་ལམ་དང་། འདུས་མ་བྱས་འགོག་བདྲེན་དག་དོན་དམ་པར་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཕན་
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ཚུན་ཐ་དད་པར་གདགས་པར་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རགས་གྲུབ་སྟྲེ། ཇྱི་སྐད་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་མཐོང་ལམ་
གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་ཐ་མྱི་དད་པ་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སོམ་པའྱི་
ཕྱིར། འདྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཡྱིན་གྱི། དྱི་བྲལ་གྱི་ཆོས་སྐུ་མཐོང་ཚུལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་
ས་རྲེ་རྲེ་ལ་སྒྲྱིབ་པ་རྲེ་རྲེ་དང་བྲལ་བའྱི་གསར་མཐོང་རྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་ལས། སྱིན་མཐོང་མཁའ་ལ་ྱི་
བཞྱིན་འདྱིར་ཁྱོད་ཕོགས་གཅྱིག་བོ་གོས་ཅན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མཐོང་སོམ་སྲེལ་མར་སྲེ་བར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན།
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཐོང་ལམ་ནྱི། རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། སོམ་ལམ་ལོགས་སུ་བསྟན་པ་དོན་མྲེད་དྲེ། མཐོང་ལམ་དང་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
འཐད་དྲེ་སོམ་ལམ་དྲེས་སང་བར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་སྒྲྱིབ་པ་ལྷན་སྲེས་ཀྱི་གྲེན་པོ་ྱིད་དུ་བཞག་དགོས་པས་
སོ། །མྱི་འཐད་དྲེ་རོགས་རྱིགས་ཐ་དད་མྲེད་པས་མཐོང་ལམ་ལས་ནུས་པ་ལྷག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། སྒྲྱིབ་པ་ལྷན་སྲེས་མཐོང་ལམ་གྱིས་སོང་མྱི་ནུས་ལ། སོམ་ལམ་གྱིས་སོང་ནུས་པ་དྲེ་རྲེན་ཅྱིང་འབྲྲེལ་བར་
འབྱུང་བའྱི་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་ལས་དཔྲེ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་དོན་ཤུགས་ལ་འཕངས་ལ། འགྲེལ་
པས་དཔྲེ་དོན་སར་ནས་མདོའ ་ི དངོས་ཤུགས་གྱིས་ཀ་དངོས་སུ་བཀོད་དོ། །གྱིས་པ་དོན་བསྡུ་ནྱི། གདམས་
ངག་ནྱི་ཆོས་ཅན། བཅུར་གངས་ངྲེས་ཏྲེ། བཅུ་པོ་འདྱི་ཙམ་ཁོ་ནས་སྲེས་བུའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཅུ་པོས་རོགས་ཤྲེ་ན། གོང་དུ་བསྟན་པ་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་། དྲེས་འཕངས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མས་སུ་
ལྲེན་པ་བདྲེན་པ་གྱིས་ལས་མྱི་འདའ་བས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པའོ། །དྲེའྱི་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་
པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་སྟྲེ། སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྲེན་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་
སབས་གསུམ་སྟྲེ། འཇྱིགས་པ་ལས་སོབ་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒྲུབ་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་
འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་མ་ཆགས་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ཏྲེ། སྒྲུབ་པ་འཕྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་སོ། །སར་མྱི་
ལྡོག་པར་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མྱི་ངལ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ཏྲེ། སྒྲུབ་པ་རྒྱུན་མྱི་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར།
ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ལམ་སངས་ནས་ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་གཞན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མྱི་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་ལམ་
ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ཏྲེ། ཐྲེག་དམན་དུ་མྱི་ལྟུང་བར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་གྱིས་དྱིན་མྱི་འཇོག་
པར་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་སན་ལྔ་སྟྲེ། རང་གྱིས་བང་དོར་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མཐོང་བས་སོ། །རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་མངོན་ཤྲེས་དྲུག་སྟྲེ། མངོན་ཤྲེས་ཀྱི་སོ་ནས་སྲེམས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཅན་གྱི་དོན་བྱས་པས་ཚོགས་རོགས་པས་སོ། །སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་མཐོང་བ་དང་སོམ་པའྱི་
ལམ་སྟྲེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་སོང་བས་སོ། །དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྲེས་བུའྱི་དོན་རོགས་ལ། དྲེ་
དག་ཀང་གདམས་ངག་གྱི་སྐབས་སུ་རོགས་པར་བསྟན་པས་སོ། །གྱིས་པ་དགྲེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་བྱྲེ་བྲག་
ཏུ་བཤད་པ་ལ། སྱི་གཞུང་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ། མཚོན་བྱྲེད་དཔྲེའྱི་དགྲེ་འདུན། མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་དགྲེ་འདུན་
ནོ། །དང་པོ་ལ། གང་ལ་གནས་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་། གང་གནས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་ནྱི།
དགྲེ་སོང་ཚུལ་གྱིས་འབྲས་བུ་སྟྲེ། དགྲེ་སོང་ཚུལ་གྱིས་ཐོབ་འབྲས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དགྲེ་སོང་གྱི་ཚུལ་ནྱི་ཟག་
མྲེད་ཀྱི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་སྟྲེ། འདྱིས་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཞྱི་བར་བྱྲེད་པའྱི་སོ་
ནས་དོན་དམ་པའྱི་དགྲེ་སོང་དུ་བྱྲེད་པས་སོ། །འབྲས་བུ་དྲེ་ཡང་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་དགྲེ་སོང་གྱི་
ཚུལ་གྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་དང་། སོ་སོར་བརགས་པའྱི་འགོག་པས་བསྡུས་པ་སྲེས་བུ་བྱྲེད་པའྱི་འབྲས་བུ་
དང་གྱིས་ཡོད་ལ། གྱིས་ཀའང་དགྲེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་ཞྲེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། རྒྱུན་དུ་
ཞུགས་པ་ནས་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་བར་བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་གངས་ངྲེས་ནྱི། སང་བྱ་ལ་མཐོང་སང་དང་།
སོམ་སང་གྱིས་སུ་ངྲེས་པས། མཐོང་སང་སངས་པ་ལས་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུའོ། །སོམ་སང་ལའང་
འདོད་པའྱི་སོམ་སང་དང་། གོང་མའྱི་སོམ་སང་གྱིས་སུ་ངྲེས་ལ། དང་པོ་ལ། ཕལ་ཆྲེར་སངས་པ་ལས་ནྱི་ཕྱིར་
འོང་གྱི་འབྲས་བུ་དང་། མ་ལུས་པ་སངས་པ་ལས་ནྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་གྱི་འབྲས་བུའོ། །གོང་མའྱི་སོམ་སང་སངས་པ་
ལས་ནྱི་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་བཞག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འདོད་པའྱི་སོམ་སང་སངས་པའྱི་འབྲས་བུ་ལ་གྱིས་
བཞག་ལ། གཞན་ལ་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་ནྱི་ྲེས་དམྱིགས་ཆྲེ་བས་མྱུར་དུ་འདའ་བར་བྱ་དགོས་པར་བསྟན་
པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་པའྱི་སོམ་སང་ཕལ་ཆྲེར་ཟད་པ་ལ་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་བཞག་པས། ཐོབ་བྱའྱི་འབྲས་བུ་
གསར་པ་ཡོད་པར་མཐོང་ནས་སོ་བ་སྲེས་ཏྲེ་མྱུར་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ཐོབ་ཚུལ་ལ། ཁམས་གང་དུ་
འཐོབ་པ་ནྱི། དང་པོ་གསུམ་འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་འཐོབ་སྟྲེ། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འོང་འདོད་པ་ལ་འདོད་
ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གསུམ་པ་ལ་མཐར་གྱིས་པ་འདོད་ོན་དགུ་པ་སོང་བའྱི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་
གྱིས་འཐོབ་ཅྱིང་། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་མཐོང་ལམ་གྱིས་འཐོབ་སྟྲེ། ལམ་དྲེ་གྱིས་ཀའང་འདོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། ཁམས་གསུམ་ཆར་གྱི་རྲེན་ལ་འཐོབ་སྟྲེ། སྲྱིད་རྲེའྱི་གྲེན་པོས་འཐོབ་ཅྱིང་། དྲེ་ནྱི་
ཁམས་གསུམ་ཀ་ལ་བརྲེན་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་པར་གསུམ་ཐོབ་ཐ་མ་ནྱི། །གསུམ་དུའོ་གོང་ན་མཐོང་
ལམ་མྲེད། །ཅྲེས་སོ། །ས་གང་ལ་བརྲེན་པ་ནྱི། འབྲས་བུ་དང་པོ་གྱིས་མྱི་ལོགས་མྲེད་ལ་བརྲེན་ཏྲེ། འདོད་པ་ལ་
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འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་འཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ནྱི། རྱིམ་གྱིས་པ་ཡང་ྲེར་བསོགས་ལ་
བརྲེན་ལ། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་གང་རུང་ལ་བརྲེན་ནས་འཐོབ་བོ། །གཟུགས་མྲེད་ལ་མྱི་
བརྲེན་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་འདོད་པའྱི་གྲེན་པོར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཟག་མྲེད་ས་དགུ་ལ་བརྲེན་ནས་འཐོབ་
བོ། །ལམ་གང་གྱིས་འཐོབ་པའང་། འབྲས་བུ་ཐོག་མཐའ་གྱིས་ནྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལམ་གྱིས་འཐོབ་སྟྲེ། མཐོང་ལམ་
དང་སྲྱིད་རྲེའྱི་གྲེན་པོས་འཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་བར་པ་གྱིས་ནྱི་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་གྱིས་ཀས་འཐོབ་
བོ། །བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བས་སྲྱིད་རྲེ་མ་གཏོགས་པའྱི་ས་ལྷག་མའྱི་མཐོང་སང་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཀང་སོང་བར་
བཤད་པ་ནྱི་སྒྲོ་བཏགས་པ་སྟྲེ། མཐོང་ལམ་མ་སྲེས་པར་མཐོང་སང་སངས་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་
དྲེ་ལ་གནས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ། སང་བྱ་སོང་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་དབྱྲེ་ན། སང་བྱ་མཐར་གྱིས་སོང་བ་
དང་། ཅྱིག་ཅར་སོང་བ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ། འབྲས་བུ་འཐོབ་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་འབྲས་བུ་ཐོད་རྒལ་བ་དང་།
མཐར་གྱིས་པ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་ཡྱིན་པས་ཕྱིར་འོང་དང་། ཕྱིར་མྱི་འོང་གྱིས་ཁོ་
ནར་འདོད་ཀྱི། འབྲས་བུ་ཐོག་མཐའ་གྱིས་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཐོང་ལམ་གྱི་སྔོན་དུ་མཐོང་སང་དང་། སྲྱིད་རྲེའྱི་
ོན་མོངས་སང་དུ་མྱི་རུང་བས། ཆགས་བྲལ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་དོན་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་ཆགས་བྲལ་
སྔོན་སོང་ཐོད་རྒལ་བར་འདོད་ཀྱི། ཐོད་རྒལ་བ་ནྱི་དྲེར་མ་ངྲེས་ཏྲེ། ཅྱིག་ཅར་པའྱི་དག་བཅོམ་བཞྱིན་ནོ། །ཆགས་
བྲལ་སྔོན་སོང་ལའང་གྱིས་ཏྲེ། ཕྱིར་འོང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་དུ་སོང་བ་དང་། ཕྱིར་མྱི་འོང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་དུ་
སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཞུགས་གནས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཐོང་ལམ་གྱི་སྔོན་དུ་འདོད་པའྱི་སོམ་སང་གྱི་
ོན་མོངས་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པའྱི་བར་ཅྱི་རྱིགས་པ་སངས་ཤྱིང་། དགུ་པ་མ་སངས་པ་རོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་
སོར་ལམ་སྟན་གཅྱིག་པ་ནས་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་གང་རུང་ལ་གནས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
བཅུ་དྲུག་པའྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ནྱི་ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། །སར་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་སོམ་སང་
དགུ་པ་སོང་བ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚེ་ན། མཐར་གྱིས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་ཞུགས་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྱིང་། སངས་པ་ན་དྲེ་ྱིད་
ཀྱི་འབྲས་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། །འགའ་ཞྱིག་འདྱི་ནྱི་འབྲས་བུ་མཐར་གྱིས་པ་དང་། ཐོད་རྒལ་བ་གང་དུ་ཡང་མ་
གཏོགས་ཏྲེ། རྒྱུན་ཞུགས་མ་ཐོབ་པར་ཕྱིར་མྱི་འོང་འཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མཐོང་ལམ་གྱི་སྔོན་དུ་འདོད་པའྱི་སོམ་
སང་དགུ་པ་སངས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་ཕྱིར། ཕྱིར་མྱི་འོང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མྱི་
འཐད་དྲེ། ཕྱིར་འོང་དང་། ཕྱིར་མྱི་འོང་རྱིམ་ཅན་དུ་ཐོབ་ཅྱིང་། བར་དུ་འབྲས་བུ་གཞན་རྒལ་བར་བྱར་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། འབྲས་བུ་མཐར་གྱིས་པ་ལ། འབྲས་བུ་བཞྱི་ཆར་རྱིམ་ཅན་དུ་འཐོབ་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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མཛོད་འགྲེལ་ལས། འབྲས་བུ་མཐར་གྱིས་པར་དངོས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་
པོ་ཞུགས་པ་ནྱི། མཐོང་ལམ་གྱི་སྔོན་དུ་འདོད་པའྱི་སོམ་སང་གྱི་ོན་མོངས་དགུ་པ་ནས། ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་སྲེ་
མཆྲེད་ཀྱི་བར་ཅྱི་རྱིགས་པ་སངས་ཤྱིང་། སོར་ལམ་སྟན་གཅྱིག་པ་ནས། སྲེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་
གང་རུང་ལ་གནས་པའོ། །བཅུ་དྲུག་པ་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་འབྲས་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་མཐར་
གྱིས་པ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས། ཕྱིར་འོང་། ཕྱིར་མྱི་འོང་། དག་བཅོམ་དང་བཞྱིའོ། །དང་པོ་ལ། ཞུགས་གནས་གྱིས་
ལས། དང་པོ་ནྱི། མཐོང་ལམ་གྱི་སྔར་སོམ་སང་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སངས་པའམ་ལྔ་པའྱི་བར་ཅྱི་རྱིགས་པ་སངས་
ཀང་རུང་དྲུག་པ་མ་སངས་ལ། རོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་སོར་ལམ་སྟན་གཅྱིག་པ་ནས། སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་
གང་རུང་ལ་གནས་པའོ། །དྲེ་ལ་དད་པའྱི་རྲེས་འབྲང་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྲེས་འབྲང་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་
རབ་ཀྱི་དབང་པོ་མྱི་གསལ་བས། ཕ་རོལ་གྱིས་བསྟན་པའྱི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་
པར་བྱ་བའྱི་ལམ་ལ་སོར་བ་སྟྲེ། དད་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པས། དད་པའྱི་རྲེས་འབྲང་
ཞྲེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་གསལ་བས་བདག་ྱིད་ཀྱིས་བདྲེན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་རྣམ་
པར་དཔད་ནས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ལམ་ལ་སོར་བའོ། །ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ལུང་གྱི་རྲེས་སུ་འབྲངས་
ནས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པས། ཆོས་ཀྱི་རྲེས་འབྲང་ཞྲེས་བྱའོ། །འདྱི་གྱིས་ནྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་
ཐོབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སོང་བའྱི་སོར་བ་ལ་ཞུགས་བའྱི་ཕྱིར་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །འབྲས་
གནས་ནྱི། ཀུན་སོར་གསུམ་སངས་པའྱི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་མཐོང་ལམ་གྱི་རྲེས་ཐོགས་སུ་འདོད་པའྱི་ོན་
མོངས་དྲུག་པ་སོང་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་། གོང་མའྱི་ོན་མོངས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སངས་པའོ། །དྲེ་ནྱི་ཐར་
པའྱི་གྲེགས་དང་བྲལ་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རྒྱུན་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་
ྱིད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ལམ་ལ་མངོན་པར་བརོན་པ་ལ་ཞུགས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ནྱི། འབྲས་
གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་རྱིག་པར་བྱའོ། །འདྱི་ལ་དབང་པོའ ་ི སོ་ནས་དད་མོས་
དང་། མཐོང་ཐོབ་གྱིས་ཏྲེ། སྔར་གྱི་དད་པའྱི་རྲེས་འབྲང་དང་། །ཆོས་ཀྱི་རྲེས་འབྲང་གྱིས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་ཐོབ་
པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་མྱིང་སྟྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་དད་པ་ལྷག་པས་མོས་པ་དང་། ཤྲེས་རབ་ལྷག་པས་མཐོང་བས་རབ་
ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྲེ་བ་ལྲེན་ཚུལ་ལས་ནྱི། སྲྱིད་པ་ལན་བདུན་པ་དང་། རྱིགས་ནས་རྱིགས་སྲེའོ། །དང་པོ་ལ།
མདོ་སྲེ་པ་རྣམས་ནྱི། སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ྱིད་དུ་སྲེ་བ་ལན་བདུན་ཁོ་ནར་ལྲེན་པར་འདོད་ཅྱིང་། བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བས་ནྱི།
སོ་སོར་ལན་བདུན་བདུན་སྲེ་བ་ལྲེན་པར་འདོད་ལ། ལན་བདུན་པ་ཞྲེས་བརོད་པའང་བདུན་ཚན་དུ་འད་བའྱི་
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ཕྱིར་ཏྲེ། གནས་བདུན་ལ་མཁས་པའྱི་དགྲེ་སོང་དང་། ཤྱིང་ཡལ་ག་བདུན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གནས་བདུན་ནྱི།
གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའ ་ི ཡང་དག་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་དང་། འགོག་པ་དང་། འགོག་པར་འགོ་བའྱི་ལམ་དང་། རོ་
མྱང་དང་། ྲེས་དམྱིགས་དང་། ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཤྲེས་ལ། ཕུང་པོ་གཞན་བཞྱི་ཡང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་
ཤྲེས་པས་བདུན་ཚན་ལྔའོ། །དྲེའང་རྒྱུན་ཞུགས་དྲེ་ྱིད་ཚེ་དྲེ་ྱིད་ལ་འདོད་པའྱི་སོམ་སང་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་
སངས་པའྱི་འདོད་པའྱི་ལྷ་དང་། མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ལན་བདུན་བདུན་འཁོར་བར་བྱས་ནས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་
པའོ། །དྲེ་ལ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་པ་དྲེ་ནྱི་མྱིར་དྲུག་དང་། ལྷར་ལན་བདུན་སྲེས་ནས། མཐར་
མྱིའྱི་རྲེན་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །དང་པོར་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རྲེན་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་པ་ནྱི། ལྷར་དྲུག་དང་། མྱིར་
ལན་བདུན་སྲེས་ནས་མཐར་ལྷའྱི་རྲེན་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །ཐོགས་མྲེད་ཀྱི་བཞྲེད་པའང་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་
ཐོས་ཀྱི་ས་ལས། ལྷ་དང་མྱིར་ལན་བདུན་བདུན་མཚམས་སོར་ཞྱིང་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །ཅྱིའྱི་སྲྱིད་པ་
བརྒྱད་པ་མངོན་པར་མྱི་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། དུས་དྲེ་སྲྱིད་ཀྱིས་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ལམ་དྲེ་ནྱི་སྦྲུལ་གོམ་པ་བདུན་པས་ཟྱིན་པ་དང་། རྱིམ་ྱིན་བཞྱི་པ་བཞྱིན་ནོ། །བར་སྐབས་སུ་འཕགས་པའྱི་
ལམ་ལ་འདྱིས་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཐོབ་པར་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་སྲྱིད་དུ་སྲྱིད་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་
བའྱི་ལས་ཀྱི་སྟོབས་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིས་ནྱི་འདོད་པའྱི་རྲེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྱྲེད་ཅྱིང་། དྲེ་སྲྱིད་
དུ་སྲེ་བ་ཡང་ལྲེན་པས། སྲྱིད་པའྱི་ཐ་མ་ཁོ་ན་ལ་འབྲས་བུ་ལྷག་མ་གྱིས་མངོན་དུ་བྱྲེད་ཀྱི་སྔ་རོལ་ཏུ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །སོ་སོ་སྲེ་བོ་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྱིན་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་གཞན་ཡང་
ཡོད་མོད་ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལན་བདུན་ལྲེན་པར་མ་ངྲེས་ལ། འདྱི་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་ཤལ་ཡྱིན་པས། དྲེ་
ལྟར་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་ངྲེས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་དུ་བསྟན་ནོ། །གོང་དུ་འཕོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔྲེར་བཀོད་པ་ནྱི།
མ་ངྲེས་པའྱི་སྲྱིད་པ་ལན་བདུན་པའོ། །འོ་ན་གང་ཟག་ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྲྱིད་པ་བརྒྱད་པར་འགྲུབ་པ་
གནས་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འགོ་བ་རྱིས་མཐུན་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འགྲུབ་པ་ལ་དགོངས་སོ། །གོང་
དུ་འཕོ་བ་ལྷ་ྱིད་དུ་སྲྱིད་པ་བརྒྱད་ལས་ལྷག་པ་ལྲེན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་དགོངས་པས་
སོན་མྲེད་དོ། །གྱིས་པ་རྱིགས་ནས་རྱིགས་སྲེ་ལ་འགྲེལ་བཤད་ལས་འདོད་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་པ་ལས། གཞུང་
གྱིས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ལ། སངས་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་འདོད་པའྱི་སོམ་སང་གསུམ་མམ་བཞྱི་སངས་ལ་ལྔ་པ་མ་
སངས་པའོ། །སོམ་སང་གསུམ་པ་ནྱི་ངྲེས་པར་སངས་དགོས་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་སྲེ་བ་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་ལྲེན་སྲྱིད་
པས་སྲེ་བའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་སངས་ཀང་རུང་ལ། ལྔ་པ་སྔར་མ་སངས་ཤྱིང་ཚེ་དྲེ་ྱིད་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལ་ཡང་མྱི་སོང་བ་དགོས་ཏྲེ། ལྔ་པ་སངས་ན་དྲུག་པའང་ངྲེས་པར་སོང་བས་ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་དུ་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ངྲེས་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལ་ཁམས་ལས་འདའ་མ་དགོས་པས་ོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་
འབྲས་བུ་ལ་གྲེགས་བྱ་བར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། ོན་མོངས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་སངས་མ་ཐག་ཏུ་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གྱི་
འབྲས་བུ་གསར་དུ་ཐོབ་པར་མཐོང་ནས་ཤྱིན་ཏུ་སོ་བས་འབད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྲེན་པོའ ་ི ཁྱད་པར་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་
སངས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་དྲེ་དག་གྱི་གྲེན་པོ་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་དབང་པོ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། ཟག་བཅས་ཀྱི་སངས་པ་ནྱི་
མས་སྲྱིད་པས་སངས་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་སྔར་གསུམ་དང་། བཞྱི་སངས་པ་སྲྱིད་
ཀང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་དབང་པོ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་འདྱིའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མྱི་རུང་ངོ་། །སྲེ་བའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། འདོད་
པའྱི་སྲེ་བ་རྱིགས་མཐུན་གྱིས་སམ་གསུམ་བངས་ནས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པའོ། །རྱིགས་མཐུན་གྱིས་ལྲེན་
དགོས་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་རྱིགས་ནས་རྱིགས་སྲེའྱི་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ོན་མོངས་པ་གསུམ་པ་སངས་པས་
རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་བཞྱི་པ་ཕན་ཆད་ཀང་མྱི་ལྲེན་ནོ། །འདོད་ཚུལ་གྱིས་པ་ནྱི། སོམ་སང་གྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་དང་
གྱིས་ལས་གོལ་བ་སྲེ་བ་ལྔ་དང་བཞྱི་ལྲེན་པའྱི་རྱིགས་ནས་རྱིགས་སྲེའང་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་
སངས་པར་བཤད་པ་ནྱི་ཕ་མཐའ་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན། གསུམ་སངས་པ་ནས་དགུ་པའྱི་བར་གྱི་རྣམ་
པར་དཔད་པ་མཛད་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་དང་གྱིས་སངས་པ་ལའང་མྱི་མཛད། དྲེ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་
བར་འདོད་དགོས་སོ་ཞྲེའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི། ལྷ་དང་མྱིའྱི་རྱིགས་ནས་རྱིགས་སུ་སྲེ་བ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། འདོད་
ལྷའྱི་རྲེན་ལ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་འདོད་ལྷར་ལན་གྱིས་སམ་གསུམ་དུ་སྲེས་ནས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་
པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མྱིའྱི་རྲེན་ལ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་རྲེན་དྲེ་ལ་གྱིས་སམ་གསུམ་དུ་སྲེས་ནས་དག་བཅོམ་ཐོབ་
པའོ། །སྲྱིད་པ་ལན་བདུན་པ་དང་། རྱིགས་ནས་རྱིགས་སྲེ་འདྱི་དག་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་པོར་ཐོབ་པའྱི་
ཚེ་དྲེ་ྱིད་ལ་འཇོག་གྱི་ཕྱིན་ཆད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེ་བའྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་
འོང་ལ་ཞུགས་པ་ནྱི། རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་བརོན་པ་དྲེ་ྱིད་
དོ། །འབྲས་གནས་ནྱི། མཐོང་ལམ་གྱི་རྲེས་སུ་འདོད་པའྱི་སོམ་སང་དྲུག་པ་སངས་པའྱི་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གྱི་འབྲས་
བུ་ཐོབ་ཅྱིང་། དགུ་པ་སངས་ནས་ཕྱིར་མྱི་འོང་གྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བའོ། །འདོད་པའྱི་ཁམས་
སུ་སྲེ་བའྱི་ལྷག་མ་གཅྱིག་ལུས་པའྱི་ཕྱིར་ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་ཞྲེས་བྱའོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ལས། ལྷའྱི་སྲྱིད་པ་
ལན་གཅྱིག་དང་། མྱིའྱི་སྲྱིད་པ་ལན་ཅྱིག་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་གྱི་འབྲས་བུར་གཞག་གོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །འདྱིས་སྲེ་བ་རྱིགས་འད་མྱི་ལྲེན་པས། གྱིས་ལྲེན་ཡང་ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་གྱི་སྒྲ་དོན་མྱི་འདོར་
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རོ། །འབྲས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་བར་ཆད་གཅྱིག་པ་ལ། སངས་པའྱི་ཁྱད་པར་འདོད་པའྱི་སོམ་སང་བདུན་ནམ་
བརྒྱད་སངས་ཤྱིང་། གྲེན་པོ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་དབང་པོ་ཐོབ་ལ། སྲེ་བའྱི་ཁྱད་པར་འདོད་པའྱི་སྲེ་བ་གཅྱིག་བངས་
ནས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པའོ། །འདྱི་ལ་ཁམས་ལས་འདའ་དགོས་པས། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་ོན་མོངས་པ་གཅྱིག་
གྱིས་ཀང་གྲེགས་བྱྲེད་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ོན་ལྔ་པ་སངས་ན་དྲུག་པ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་སོང་ཞྲེས་བསྟན་པ་
དང་མྱི་མཚུངས་སོ། །གསུམ་པ་ཕྱིར་མྱི་འོང་ལ་ཞུགས་པ་ནྱི། ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་ཕྱིར་མྱི་
འོང་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་བརོན་པ་ཡྱིན་ལ། འབྲས་གནས་ནྱི། མཐོང་ལམ་གྱི་རྲེས་སུ་འདོད་པའྱི་སོམ་སང་
དགུ་པ་སངས་པའྱི་སོབ་པའྱི་འབྲས་གནས་སོ། །འདོད་པར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཟད་པས་སར་འདོད་པར་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར།
ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ལ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། གཟུགས་ཀྱི་ཀུན་སོར་མ་སངས་པས་གཟུགས་སུ་ྲེར་འགོ་དང་།
གཟུགས་ཀྱི་ཀུན་སོར་སངས་ལ་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་ཀུན་སོར་མ་སངས་པས་གཟུགས་མྲེད་ྲེར་འགོ་དང་།
བདྲེན་པ་མཐོང་བའྱི་རྲེན་ལ་མྱང་འདས་ཐོབ་ནུས་པ་མཐོང་ཆོས་ཞྱི་དང་། ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་འཕགས་པ་
དང་། འགོག་པ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་གྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་གཟུགས་ཀྱི་
སྲྱིད་པར་ྱིང་མཚམས་སར་ནས། མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་བར་དོར་འདའ་བ་དང་། སྲེས་ནས་
འདའ་བ་དང་། གོང་དུ་འཕོ་བ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུགས་ཀྱི་སྲེ་བའྱི་ཀུན་སོར་སངས་ཤྱིང་། མངོན་
པར་འགྲུབ་པའྱི་ཀུན་སོར་མ་སངས་པས། གཟུགས་ཀྱི་བར་སྲྱིད་དུ་ྱིང་མཚམས་སར་ནས། མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བའོ། །འདྱི་ལྷག་མྲེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཤད་པ་ནྱི། སྲེ་སྲྱིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྲེན་པ་མྲེད་པར་མྱང་
འདས་ཐོབ་པའྱི་དོན་ནོ། །གཞན་དག་གྱིས་ལྷག་མྲེད་དུ་ྲེ་བ་ལ་དགོངས་ཏྲེ། སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་
དང་། ཚེ་འདོར་བ་ལ་དབང་མ་ཐོབ་པས་བརག་དགོས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་བས་ནྱི། འདྱི་མ་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་
བར་སྲྱིད་གྲུབ་མ་ཐག་དང་། བར་སྲྱིད་གྲུབ་ནས་སྲེ་སྲྱིད་དུ་འགོ་འདོད་མ་སྲེས་ཙམ་དང་། འཇུག་པར་བསམས་
ནས། སྲེ་སྲྱིད་མ་ཐོབ་ཙམ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གསུམ་མོ། །གྱིས་པ་སྲེས་འདའ་བ་ནྱི། འདོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་
གྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་གཟུགས་ཀྱི་སྲེ་གནས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཅན་ནོ། །དྲེ་ལ་སྲེས་ཙམ་ནས་འདའ་བ་དང་། འདུ་
བྱྲེད་མྲེད་པར་འདའ་བ་དང་། འདུ་བྱྲེད་དང་བཅས་པར་འདའ་བ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུགས་ཀྱི་སྲེ་
སྲྱིད་གྲུབ་ཙམ་ནས་ལམ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྔོན་གོམས་པའྱི་དབང་
གྱིས་འབད་རོལ་ཆུང་ངུས་ལམ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མངོན་པར་འབད་
པའྱི་སོ་ནས་ལམ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ོན་མོངས་སངས་ཀང་ཚེའྱི་འཕྲེན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པ་མ་རོགས་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་མྱི་འཆྱི་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐོག་མར་ལྷག་མྲེད་དུ་འདའ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མངོན་རོགས་
རྒྱན་ལས། བྱྲེད་བཅས་སྔར་བཤད་པ་ནྱི་སྲེབ་སོར་གྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་གོང་འཕོ་ལ། གོང་ནྱི་
འོག་མྱིན་དང་སྲྱིད་རྲེ་སྟྲེ། གཟུགས་ཅན་གྱི་མཐའ་དང་། སྲྱིད་པའྱི་མཐའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཕོ་བ་ནྱི་དྲེར་འགོ་
བའོ། །དྲེ་ལ་འོག་མྱིན་འགོ་དང་། སྲྱིད་རྲེར་འགོ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུགས་ཀྱི་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་
འགྱུར་གྱི་ལས་ཅན་གྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་འོག་མྱིན་གྱི་རྲེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་རྱིགས་ཅན་ནོ། །དྲེ་ལ་
འཕར་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་བསམ་གཏན་སྲེལ་མར་སོམ་པ་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི རོ་མྱངས་བས།
གྱིས་པ་ཡན་ཆད་ལས་མས་ཏྲེ། ཕྱི་མ་ཚངས་རྱིས་སུ་སྲེས་ནས། སར་ཡང་བསམ་གཏན་སྲེལ་མ་བསོམས་
པས་འོག་མྱིན་དུ་འདའ་བའྱི་རྱིགས་ཅན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྔ་མ་ལྟར་བྱས་ཏྲེ། གནས་གཙང་མའྱི་འོག་མ་
གསུམ་གང་རུང་དུ་སྲེས་ནས། མཐར་འོག་མྱིན་དུ་འདའ་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཡང་སྔར་ལྟར་བྱས་ནས།
གཟུགས་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ལན་རྲེ་རྲེ་སྲེས་ནས་འོག་མྱིན་དུ་འདའ་བའོ། །གཟུགས་སུ་སྲེས་ཟྱིན་ན།
གཟུགས་སུ་ྲེ་བར་འགོ་བའྱི་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སྲེ་གནས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཅན་དུ་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་འདོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་ཡྱིན་ལ། འོན་ཀང་འགོ་སའྱི་དབྱྲེ་བ་ལས་ཕྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བས་
གཙོ་བོ་གཅྱིག་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འགན་ཟླ་མྲེད་པའྱི་ལས་བསགས་པས། ཚངས་ཆྲེན་དུ་འཕགས་པ་མྱི་སྲེ་
བར་བཤད་པ་ལ་ནྱི། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི སྲེ་སྣོད་ལས། ས་དགུ་པ་ལ་གནས་པས་སྟོང་གསུམ་གྱི་བདག་པོ་ཚངས་
པ་ཆྲེན་པོར་སྲེ་བ་ལྲེན་པར་བཤད་པས་གནོད་དོ། །བསམ་གཏན་སྲེལ་མའྱི་སོམ་ཚུལ་ནྱི། དང་པོར་བསམ་
གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སྲེལ་སྟྲེ། ལམ་ས་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱིས་ནྱི་བསམ་གཏན་གཞན་རྣམས་ཀང་
སྲེལ་ལོ། །དྲེ་ལ་ཆུང་ངུ་གསུམ་སྲེལ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཟག་མྲེད་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཟག་
བཅས་གཅྱིག་སྲེལ་ནས་འཇུག་པའོ། །ཚུལ་དྲེས་འབྲྱིང་དྲུག་སྲེལ། ཆྲེན་པོ་དགུ་སྲེལ། ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེན་པོ་བཅུ་
གྱིས་སྲེལ། ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེས་ཆྲེ་བ་བཅོ་ལྔ་སྲེལ་ཡང་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །དགོས་པ་ནྱི། ཕྱིར་མྱི་འོང་རྣམས་གནས་
གཙང་མར་སྲེ་བར་བྱ་བ་དང་། དག་བཅོམ་པ་དབང་རྣོན་རྣམས་མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་དང་། དབང་
རྟུལ་རྣམས་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཐག་བསྲྱིང་བའྱི་ཕྱིར་ཡང་འཇུག་གོ །མཛོད་ལས། སྲེ་དང་གནས་པར་བྱ་ཕྱིར་
དང་། །ོན་མོངས་པས་ནྱི་འཇྱིགས་ཕྱིར་ཡང་། །ཞྲེས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་འདྱིས་གནས་གཙང་མའྱི་སྲེ་བ་འགྲུབ་ཅྲེ་ན།
རྒྱུ་བསམ་གཏན་སྲེལ་མ་ལྔའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་གནས་གཙང་མ་ལྔ་འགྲུབ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་འཕགས་
པ་ལ་ཡང་སྲྱིད་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ལས་སོགས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྔོན་བསམ་གཏན་བཞྱི་པར་འཕྲེན་བྱྲེད་
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ཀྱི་ལས་བསགས་པ་དྲེ་ྱིད། བསམ་གཏན་སྲེལ་མའྱི་རོགས་བྱྲེད་ཀྱི་རྲེན་གྱིས་གནས་གཙང་མར་ཡོངས་སུ་
བསྒྱུར་བར་འདོད་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གྲུབ་པའྱི་ཚད་ནྱི། དྲེ་ལ་སོར་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་
སྲེམས་གསུམ་མངོན་དུ་བྱྲེད་ནུས་པ་དྲེའྱི་ཆུང་ངུ་གྲུབ་པ་ནས། སོར་བ་གཅྱིག་གྱིས་སྲེམས་བཅོ་ལྔ་མངོན་དུ་
བྱྲེད་ནུས་པའྱི་ཚེ་བཅོ་ལྔ་སྲེལ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། ཟག་མྲེད་ལྔ་ཕྱིའྱི་མཚམས་ནྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་འཛིན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་སྲྱིད་རྲེའྱི་མཐར་ཐུག་འགོ་ནྱི། འདོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་གྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་འབྲས་བུ་ཆྲེའྱི་བར་དུ་སོང་
ནས། གནས་གཙང་མ་ཟུར་དུ་བཞག་སྟྲེ་གཟུགས་མྲེད་བཞྱི་རྱིམ་གྱིས་ཐོབ་ནས། སྲྱིད་རྲེའྱི་རྲེན་ལ་མྱང་འདས་
མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་རྱིགས་ཅན་ནོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་རྲེན་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཡང་། དང་པོར་གཟུགས་སུ་
འགོ་བས་གཟུགས་སུ་ྲེར་འགོར་བརོད་དོ། །གཟུགས་མྲེད་ྲེར་འགོ་ནྱི། འདོད་པའྱི་རྲེན་དྲེ་ྱིད་དུ་གཟུགས་ལ་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས། གཟུགས་སུ་མ་སོང་བར་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་རྲེན་ལ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པའོ། །དབྱྲེ་བ་
ནྱི། བར་དོར་འདའ་བ་མ་གཏོགས་སྲེས་ནས་འདའ་བ་སོགས་བཞྱིའོ། །འདྱིས་རྒྱུའྱི་དུས་སུ་ལྷག་མཐོང་གཙོ་
བོར་མ་སད་པས་འཕར་བ་ལ་སོགས་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་མ་མཛད་དོ། །འདྱི་དག་
ཀང་ཕ་མཐའ་བཟུང་བ་ཡྱིན་གྱི། བར་སྐབས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་མྱི་སྲྱིད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་
མཐོང་ཆོས་ཞྱི་ནྱི། བདྲེན་པ་མཐོང་བའྱི་རྲེན་དྲེ་ྱིད་དུ་ོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པ་སངས་ནས། དག་བཅོམ་མངོན་
དུ་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་ལྟ་བུའོ། །ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་འཕགས་པ་ནྱི། འཕགས་པའྱི་སྲེ་བ་བརྒྱུད་
མར་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་པ་སྟྲེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་རྲེན་གྱི་དབྱྲེ་བས་གསུམ་མོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་
འཕགས་པ་ནྱི་ཁམས་གཞན་དུ་འགོ་བ་སྲྱིད་དྲེ། སྲྱིད་རྲེའྱི་མཐར་ཐུག་འགོ་བཞྱིན་ནོ། །འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་སུ་
གྱུར་བའྱི་འཕགས་པ་ནྱི། ཁམས་གཞན་དུ་མྱི་འགོ་བར་བཤད་དོ། །ལུས་ཀྱིས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ནྱི། འགོག་པ་
ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་། །ལུས་ཀྱིས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྱི་པ་དག་བཅོམ་པ་ནྱི་འོག་
ཏུ་འཆད་དོ། །གྱིས་པ་ཅྱིག་ཅར་བ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། མཐོང་སང་སངས་པའྱི་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གྱིས་འབྲས་བུ་
ཐོབ་པའྱི་ན་ཐོས་གང་ཞྱིག འདོད་པའྱི་སོམ་སང་དང་པོ་སོང་བའྱི་དུས་སུ་ཁམས་གོང་མའྱི་དང་པོ་རྣམས་ཀང་
ཅྱིག་ཅར་དུ་སོང་བའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་གྱིས། འབྲས་བུ་བར་པ་གྱིས་ལ་
གནས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་པའྱི་སོམ་སང་དྲུག་པ་སངས་པའྱི་དུས་སུ། གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དྲུག་པ་ཡང་སངས་
ལ། དགུ་པ་སངས་པ་ན་དག་བཅོམ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སང་བྱ་སོང་ཚུལ་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ྲེར་
བསོགས་ལ་བརྲེན་ཏྲེ། ས་གཞན་ནྱི་ཁམས་གསུམ་ཆར་གྱི་གྲེན་པོར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལམ་ཁོ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ནས་སོང་སྟྲེ། ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནྱི་རང་ས་དང་གོང་སའྱི་གྲེན་པོར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །བདྲེན་པ་
རྣམས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱས་ནས་སོང་སྟྲེ། སྔ་རོལ་དུ་སོམ་སང་ཅྱིག་ཅར་དུ་སོང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །སོང་བའྱི་ཚེ་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་ཅྱིག་ཅར་དུ་
དམྱིགས་ནས། ཁམས་གསུམ་གྱི་སོམ་སང་དང་པོ་རྣམས་ཅྱིག་ཅར་དུ་སོང་བ་ནས། ཆུང་ངུའྱི་བར་དུ་དྲེ་བཞྱིན་
དུ་སོང་ངོ་། །གྱིས་པ་དག་བཅོམ་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ། ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ནས། མྱི་གཡོ་པའྱི་ཆོས་
ཅན་གྱི་བར་དྲུག་གོ །དང་པོ་ལྔ་ནྱི། དད་མོས་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་ལ། དྲུག་པ་ནྱི། མཐོང་བས་ཐོབ་པ་སྔོན་
དུ་འགོ་བ་ཅན་ནོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ལྔ་ནྱི་དུས་སོར་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་མངོན་དུ་གྱུར་བ་ཡོ་བྱད་དང་ནད་
མྲེད་པ་ལ་སོགས་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་དུས་མྱི་སོར་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་
པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་འདོད་དགུར་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལ་ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་ཆོས་
ཅན་ནྱི། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་སྔོན་སོར་བ་གྱིས་དང་མྱི་ལྡན་པས་འདོད་ཡོན་གྱིས་གཡྲེངས་བའམ། མ་གཡྲེངས་
ཀང་རུང་ལ། རང་གྱི་ངང་གྱིས་མཐོང་ཆོས་ལབ་དྲེར་གནས་ཀྱི་བསམ་གཏན་ལས་མས་པར་འགྱུར་བའྱི་
རྱིགས་སོ། །བདག་གསོད་པའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་གཞན་སྔ་མ་དང་འད་ལ། སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱྲེད་མྱི་གཏོང་ན་མས་ཤྱིང་།
གཏོང་ན་མྱི་མས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་ནོ། །རྲེས་སུ་སྲུང་བའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི། སྔོན་རྒྱུན་དུ་སོར་བ་དང་ལྡན་པས་
འདོད་ཡོན་ལས་སྲེམས་བསྲུངས་ན་མས་པར་མྱི་འགྱུར་བའོ། །གནས་པ་ལས་མྱི་བསོད་པ་ནྱི། སྔོན་གུས་
སོར་དང་ལྡན་པས་འདོད་ཡོན་ལས་རྣམ་པར་གཡྲེངས་སམ་མ་གཡྲེངས་ཀང་རུང་མས་པར་མྱི་འགྱུར་ལ།
དབང་པོ་རྣོན་པོར་ཡོངས་སུ་སང་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་ནོ། །རོགས་པའྱི་འོས་སུ་གྱུར་པ་ནྱི། སྔོན་སོར་བ་
གྱིས་དང་ལྡན་པས། འདོད་ཡོན་གྱིས་གཡྲེངས་སམ་མ་གཡྲེངས་ཀང་རུང་མས་པར་མྱི་འགྱུར་ལ་དབང་པོ་
རྣོན་པོར་སང་ནུས་པའོ། །དྲུག་པ་ནྱི། དབང་པོ་རྣོན་པོ་སོར་བ་གྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པས་འདོད་ཡོན་གྱིས་ནམ་
ཡང་མྱི་མས་ཤྱིང་། དབང་པོ་སང་མྱི་དགོས་པའོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ལྔ་ནྱི། དང་པོ་ནས་དྲེའྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་ལ།
དྲུག་པ་ལ། སངས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། དང་པོ་ནས་དྲེའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱིས་སོ། །འདོད་པའྱི་རྲེན་ལ་དག་
བཅོམ་པ་དྲུག་ཅར་ཡོད་ཅྱིང་། གོང་མ་གྱིས་ན་གནས་པ་ལས་མྱི་བསོད་པ་དང་། མྱི་གཡོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་
གྱིས་ཡོད་དོ། །གཞན་རྣམས་ནྱི་མྲེད་དྲེ། གོང་མའྱི་རྲེན་ལ་མས་པ་དང་། དབང་པོ་འཕོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།
ཚེ་རབས་གཞན་དུ་རྱིགས་དྲེ་ཤྱིན་ཏུ་འདྱིས་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། མཛོད་ལས། དྲེ་དང་གོང་མར་སྲེས་པ་
ནྱི། །ཡོངས་མས་དབང་པོ་འཕོ་མྱི་བརྲེན། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་དགྲེ་འདུན་ལ། གཞན་
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ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་གྱིས། དང་པོ་ནྱི། སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་འདྱིར་བྱང་སྲེམས་
རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་སུ་བསྟན་པ་ནྱི་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་སྟྲེ། དངོས་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འཕགས་སྲེང་
གྱིས་ཀས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་འཁོར་ལོའ ་ི མདོའ་ི རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་རོགས་པར་བྱ་བར་གསུངས་ལ། མདོ་
དྲེར་ཡང་ན་ཐོས་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་བསྟན་པ་དང་དོན་དུ་གསུངས་ནས་བྱང་སྲེམས་མཚན་ྱིད་པར་
བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བྱང་སྲེམས་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་སུ་བཞག་ཏུ་མྱི་རུང་བར་གསུངས་པ་
ཡང་། མཐར་ཐུག་ཐྲེག་པ་གསུམ་དུ་འདོད་པའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི། འདྱིར་ཁུངས་སུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་
སོན་སོང་དང་བཅས་ཏྲེ་སྨྲའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་འདྱིར་རང་སངས་རྒྱས་སུ་བསྟན་པའང་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཐལ་
བ་འགྱུར་བས། རང་སངས་རྒྱས་ཐྲེག་པ་འབྲྱིང་པོའ་ི གང་ཟག་ཏུ་འདོད་པ་མས་སོ། །སྲྱིད་རྲེའྱི་མཐར་ཐུག་འགོ་
དང་གཟུགས་ཀྱི་ཆགས་བཅོམ་དུ་བསྟན་པ་རྣམས་ཀང་དྲེ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བས་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེ་བ་ལྲེན་པར་
འགྱུར་རོ། །ཅྱི་སྟྲེ་ལྲེན་པར་འདོད་ན། ལས་ོན་ནམ་སྙྱིང་རྲེའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན། དང་པོ་མྱི་འཐད་དྲེ་བྱང་སྲེམས་
འཕགས་པ་ལས་ོན་གྱི་དབང་གྱིས་སྲྱིད་པར་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་སྟྲེ། རྒྱུད་བར། འཕགས་
པས་འཆྱི་དང་ན་བ་དང་། །རྒ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་རད་ནས་སངས། །ལས་དང་ོན་མོངས་དབང་གྱིས་སྲེ། །དྲེ་ལ་དྲེ་
མྲེད་ཕྱིར་དྲེ་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། སྲེམས་ཅན་འདུལ་བའྱི་གནས་མ་ཡྱིན་པས་དྲེར་
སྲེ་བ་དོན་དུ་གྲེར་བ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྡུད་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མས་འགྱུར་འོང་
ཞྲེས། །གཟུགས་མྲེད་ཁམས་སུ་སྲེ་བ་དོན་དུ་གྲེར་མྱི་བྱྲེད། །ཅྲེས་སོ། །དགོངས་པ་ངྲེས་འགྲེལ་ལས། བཀའ་
བར་པ་དང་དོན་དང་། ཐ་མ་ངྲེས་དོན་དུ་གསུངས་པའང་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་སོན་དུ་
མ་གནས་སོ། །ཅྱི་སྟྲེ་ཕྱི་མ་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ། བཀའ་བར་པ་དང་དོན་དུ་གསུངས་པ་དྲེ་ྱིད་དང་དོན་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེ་
ན། འོ་ན་འདྱིར་ཡང་བྱང་སྲེམས་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་སུ་བསྟན་པ་ངྲེས་དོན་དང་། ན་ཐོས་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་
སོགས་སུ་བསྟན་པ་དྲེ་ྱིད་དང་དོན་དུ་གསུངས་པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ྱིད་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུན་ཞུགས་
ཀྱི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་ཀང་མངོན་དུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ཕྱིར་འོང་སོགས་མཚན་ྱིད་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེར་ཕྱིར་ལས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ནས། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བར་ཐོབ་པར་མྱི་བྱྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་བསམ་བཞྱིན་དུ་སྲྱིད་པར་སྲེ་བ་ཚད་མྲེད་པར་
ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བསམ་གཏན་ལ་གནས་ཤྱིང་སར་ཡང་འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཡང་།
ཕྱིར་འོང་དང་། ཕྱིར་མྱི་འོང་དུ་མྱི་རྱིགས་སོ། །ཅྱི་སྟྲེ་ན་ཐོས་ལ་ཡང་། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་སྒྲའྱི་དོན་མྲེད་དྲེ། མྱ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

77

ངན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་གྱི་རྒྱུན་ལ་ཞུགས་པས་རྒྱུན་ཞུགས་ཞྲེས་བྱ་ན། ན་རང་ལ་མྱང་འདས་མཚན་ྱིད་
པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ན་རང་གྱི་ཐྲེག་པ་རྣམས་ཀང་མཐར་ཐུག་གྱི་ཐོབ་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཐྲེག་པར་ཁས་ལྲེན་དགོས་པས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རྒྱུན་ལ་ཞུགས་པར་འདོད་པར་བྱ་དགོས་ལ། ཅྱི་སྟྲེ་
ཁས་མྱི་ལྲེན་ན། མཐར་ཐུག་པ་ཐྲེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པ་འགལ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་སྟྲེ་ཁྱྲེད་ལའང་ཕྱིར་འོང་སོགས་
བྱང་སྲེམས་སུ་གྱུར་པ་ན། སྲེ་བ་ཚད་མྲེད་པར་འཛིན་པས་ལན་གཅྱིག་ཕྱིར་འོང་གྱི་སྒྲའྱི་དོན་མྱི་གནས་ཤྲེ་ན།
དྲེ་ནྱི་བྱང་སྲེམས་ཡྱིན་པས་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའ ་ི མདོའ་ི དགོངས་པའང་བཏགས་པ་
བར་མངོན་ཏྲེ། མཚན་ྱིད་པར་བཟུང་ན། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ངག་མྱི་གསུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སོགས་མ་
གསུངས་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲ་འཇུག་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས། མདོ་དྲེ་ལས། ལོག་པ་བརྒྱད་ལས་ཤྱིན་ཏུ་
འདས། །རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་རྲེག །ཡང་དག་བརྒྱད་ལ་ཞྲེན་པ་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་བརྒྱད་པ་ཞྲེས་བརོད་
དོ། །ཞྲེས་སོ། །བཏགས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ན་རང་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་ཞྲེན་པ་བཀག་ནས། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་གཞུག་
པའྱི་དོན་དུ་གསུངས་ཏྲེ། ཡང་དྲེ་ལས། འདྱིའྱི་མྱིང་ཇྱི་ལྟར་བཟུང་བར་བགྱི། བཀའ་སྩལ་པ། འདྱི་འབྲས་བུ་ལ་
ཞྲེན་པ་མྲེད་པར་ཟུངས་ཤྱིག འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་དང་བྲལ་བར་ཟུངས་ཤྱིག ཅྲེས་བཤད་དོ། །དངོས་ལ་གནོད་
བྱྲེད་ཀང་། མདོ་དྲེ་ྱིད་དུ། དྲེ་ལྟར་གཞན་ལ་གང་སྒྲོགས་པ། །དྲེ་ནྱི་ན་ཐོས་ཤྲེས་པར་གྱིས། །དྲེ་སྐད་བརོད་
པས་ན་ཐོས་མྱིན། །ན་ཐོས་སུ་ནྱི་ཡོངས་སུ་བསྟན། །ཞྲེས་སོ། །བསྟན་བཅོས་འདྱི་ལྟར་ན། དགོས་པ་བྱང་
སྲེམས་རྣམས་དགྲེ་འདུན་དུ་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ལ། དངོས་ལ་གནོད་བྱྲེད་ནྱི། མདོ་ལས། རྒྱུན་དུ་
ཞུགས་པ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་ཐོབ་པར་མྱི་བྱྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །དྲེ་བས་ན་ཕྱིར་མྱི་
ལྡོག་པའྱི་འཁོར་ལོའ ་ི མདོ་དང་། བསྟན་བཅོས་འདྱིའྱི་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་འད་བ་མ་ཡྱིན་ལ། འོན་
ཀང་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་དགྲེ་འདུན་ལ། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་བྱས་པ་མྱི་འགལ་བའྱི་ཁུངས་སུ་དངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དགྲེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གྱི་སྐབས་སུ་དབང་པོ་རྟུལ་དང་ཞྲེས་སོགས་
བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། དགྲེ་འདུན་གྱི་དབྱྲེ་བ་བདྲེ་
བག་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་བ་ལ། འཕགས་པ་ལྟར་ན། སྲེས་བུ་ཆྲེན་པོ་བརྒྱད་ལས།
རྒྱུན་ཞུགས་སུ་གཏོགས་པ་ལ་དོན་གྱིས་ཐོབ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་བརྒྱད་པ་དང་། འབྲས་གནས་དབང་པོ་
རྟུལ་པོ་དང་། རྣོན་པོ་དག་དང་། འབྲས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན། རྱིགས་ནས་རྱིགས་སྲེ་གྱིས་དང་ལྔའོ། །ཕྱིར་
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འོང་ལ་ཞུགས་པ། དད་མོས་དང་མཐོང་ཐོབ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། དོན་གྱིས་ཐོབ་པ་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་
དང་། ཁྱད་པར་ཅན་བར་ཆད་གཅྱིག་པ་དང་གསུམ་མོ། །ཕྱིར་མྱི་འོང་ལ། ཞུགས་པ་དང་མོས་དང་མཐོང་ཐོབ་
གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། དོན་གྱིས་ཐོབ་པ་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྒྱད་ལས། འདའ་བ་
བཞྱི་ནྱི་བར་དོ་དང་། སྲེས་ནས་དང་། འདུ་བྱྲེད་དང་། འདུ་བྱྲེད་དང་བཅས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འདའ་བའོ། །འོག་
མྱིན་འགོ་ལ་དབྱྲེ་བ་འཕར་གསུམ་དང་། སྲྱིད་རྲེའྱི་མཐར་ཐུག་འགོ་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་ནྱི་གོང་འཕོ་སྟྲེ་
ལྔའོ། །དྲུག་པ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཆགས་བཅོམ་མོ། །བདུན་པ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་ཞྱི་བའོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི་ལུས་
མངོན་བྱྲེད་དོ། །སྲེས་བུ་བདུན་པ་དག་བཅོམ་ཞུགས་པ་དང་། བརྒྱད་པ་བསྲེ་རུའྱི་མྱིང་ཅན་དང་། ཐམས་ཅད་
བསོམས་པས་ནྱི་ྱི་ཤུའོ། །དྲེའང་མདོ་ལས་ཁ་མ་བསྐང་ན་མདོ་དང་རྒྱན་མྱི་མཐུན་པར་དགོངས་ནས་མཛད་
པར་མངོན་ནོ། །མདོ་ནྱི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རའྱི་བུས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་སྐད་ཅྲེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་
འདས་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་གང་ཡུམ་གྱི་གནས་པ་འདྱིས་གནས་པ་དྲེ་དག་གང་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་འདྱིར་
སྲེས་པ་ལགས། གང་དུ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་ནས། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་སུ་རང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་
པར་འཚང་རྒྱ་བ་དག་ཀང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པའྱི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་ན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་
དགྲེ་འདུན་གྱི་མྱིང་ཅན་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ་ཟུང་བཞྱིའྱི་མྱིང་ཅན་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་
པའྱི་མྱིང་ཅན་ནྱི། སྐབས་གྱིས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་མཐོང་བའྱི་ལམ་
སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་ལ་བརྲེན་ནས་གནས་ཤྱིང་། སྔར་འདོད་པའྱི་སོམ་སང་མ་སངས་པའྱི་
སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་པའྱི་བྱང་སྲེམས་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་
སྟྲེ། མཐོང་སང་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་བརོན་པའྱི་ཕྱིར། དབྱྲེ་བ་ནྱི་
དད་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབྲང་བའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་གྱིས་སོ། །དྲེ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་ལ་གནས་
པ་དབང་རྟུལ་ནྱི། དད་པའྱི་རྲེས་འབྲང་ཞྲེས་གདགས་ཏྲེ། དད་པས་ལམ་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབྲང་བའྱི་ཕྱིར། དབང་པོ་
རྣོན་པོ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་འབྲང་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ལམ་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབྲང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ཞྲེས་
པ་ནྱི་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པའོ། །གྱིས་པ་འབྲས་གནས་ཀྱི་མྱིང་ཅན་ལ། སྔར་སོམ་སང་མ་སངས་པ་སྲེམས་ཀྱི་
སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སྲེམས་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཞྲེས་གདགས་ཏྲེ། མཐོང་སང་
སངས་པའྱི་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུན་ཞུགས་སུ་བཏགས་པ་དྲེ་ྱིད་ལ་འབྲས་
གནས་ཙམ་པོ་ལས་གཞན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཡྱིན་ཏྲེ། ལྷ་དང་མྱིའྱི་རྱིགས་གནས་རྱིགས་སུ་སྲེ་བ་གྱིས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཡོད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་མཐོང་སང་གསུམ་མམ་བཞྱི་སངས་ཤྱིང་། ལྷའྱི་སྲེ་བ་རྱིགས་མཐུན་གྱིས་
སམ་གསུམ་བངས་ནས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སངས་པ་དྲེ་ྱིད་ལ། མྱིའྱི་སྲེ་བ་རྱིགས་
མཐུན་གྱིས་སམ་གསུམ་བངས་ནས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་ནོ། །ཟུང་གྱིས་པ་ལ། ཕྱིར་འོང་ལ་ཞུགས་པའྱི་
མྱིང་ཅན་ནྱི། སོད་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་བྱང་སྲེམས་སོམ་སང་ལྔ་པ་སངས་ལ་དྲུག་པ་སོང་བ་ལ་བརོན་པ་ཆོས་ཅན།
འབྲས་བུ་གྱིས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཞྲེས་གདགས་ཏྲེ། ཕལ་ཆྲེར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཕྱིར་
དུ་བརོན་པའྱི་ཕྱིར། དབྱྲེ་བ་ནྱི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དད་མོས་དང་། རྣོན་པོ་མཐོང་ཐོབ་དག་སྟྲེ། ྱི་ཤུའྱི་གངས་
འཛིན་པ་ན་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་འབྲས་གནས་ཀྱི་མྱིང་ཅན་ལ། ཙམ་པོ་ནྱི། སོད་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་
བྱང་སྲེམས་འདོད་པའྱི་སོམ་སང་དྲུག་པ་སངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་
དུ་གདགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕལ་ཆྲེར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གྱི་
འབྲས་བུ་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི། ཕྱིར་འོང་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་སོམ་སང་བདུན་ནམ་བརྒྱད་
སངས་ཤྱིང་འདོད་པར་སྲེ་བ་ལན་གཅྱིག་ལྲེན་པའྱི་བྱང་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ཙམ་པོ་ལས་གཞན་བར་ཆད་གཅྱིག་
པའྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་པར་ལན་གཅྱིག་འོང་ནས། སྡུག་བསྔལ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱྲེད་
པའྱི་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཕྱིར་མྱི་འོང་ལ་ཞུགས་པའྱི་མྱིང་ཅན་ནྱི། སོད་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་
བྱང་སྲེམས་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་རྣོན་པོ། དད་པ་དང་མཐོང་བས་ཐོབ་པ། སོམ་སང་དགུ་པ་སོང་
བ་ལ་བརོན་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་མའྱི་
ཆ་མཐུན་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གྱིས་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་བརོན་པས་སོ། །གལ་ཏྲེ་
ཞུགས་པ་དང་པོ་ལ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་སོ་སོར་བགང་ལ། གྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་བགང་བ་ཅྱི་ཞྲེ་
ན། སྔ་རབས་པ་དག་མཐོང་ལམ་ནྱི་བར་མ་ཆད་དུ་སྲེ་བས་དབང་པོ་འཕོ་བ་མྲེད་ལ། སོམ་ལམ་ནྱི། རྒྱུན་དང་
ལྡན་པས་དབང་པོ་འཕོ་བ་སྲྱིད་པས་སོ་ཞྲེའོ། །གྱིས་པ་འབྲས་གནས་ལ། ཙམ་པོ་ནྱི། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་བྱང་
སྲེམས་སོམ་སང་དགུ་པ་སངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱིར་མྱི་འོང་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་
པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ཐ་མའྱི་ཆ་མཐུན་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་
པའྱི་ཕྱིར། དབྱྲེ་བ་ལ་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ་འདའ་བ་བཞྱི་ལས། བར་དོར་འདའ་བ་ནྱི། གཟུགས་སུ་སྲེ་བའྱི་ཀུན་
སོར་གྱི་བག་ལ་ལ་སངས་ལ། མངོན་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཀུན་སོར་གྱི་བག་ལ་ལ་མ་སངས་པས། བར་དོར་ལམ་
མངོན་དུ་བྱས་ནས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པའོ། །སྲེས་ནས་འདའ་བ་ནྱི། ཀུན་སོར་གྱིས་པའྱི་བག་ལ་ལ་མ་
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སངས་པས་གཟུགས་སུ་སྲེ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པའོ། །མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་དང་བཅས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནྱི།
གཟུགས་སུ་སྲེས་ནས་གཞན་དོན་དུ་ལམ་ལ་བརོན་པས་འཇུག་པ་སྟྲེ། འཇམ་དབྱངས་ལྟ་བུའོ། །མངོན་པར་
འདུ་བྱྲེད་མྲེད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནྱི། སྲེས་ནས་རོལ་བ་ཆུང་ངུས་འཚང་རྒྱ་བ་སྟྲེ། བྲམ་ཟྲེ་རྒྱ་མཚོའྱི་
རྡུལ་དང་། དགྲེ་སོང་མྱི་འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་པ་གོང་འཕོ་ལ་གྱིས་ལས། འོག་མྱིན་འགོ་ནྱི། ཚངས་རྱིས་
ནས་འོག་མྱིན་གྱི་བར་དུ་སྲེས་ནས། ཞྱིང་སྣ་ཚོགས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་སྲྱིད་རྲེར་འགོ་
ལས་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །གང་ཞྲེ་ན། འཕར་བ་ནྱི། བསམ་གཏན་གོང་མ་གསུམ་ལས་མས་པའྱི་ཚུལ་
བསྟན་ནས་ཕྱི་མ་ཚངས་རྱིས་སུ་སྲེས་ཏྲེ་བར་གྱི་གནས་གཞན་རྣམས་དོར་ནས། འོག་མྱིན་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་
ཚུལ་སྟོན་པའོ། །ཕྲེད་དུ་འཕར་བ་ནྱི་ཚངས་རྱིས་ནས་གནས་གཙང་མའྱི་འོག་མ་གསུམ་གང་རུང་དུ་སྲེས་ནས་
བར་གྱི་གནས་རྣམས་བརྒལ་ཏྲེ། འོག་མྱིན་དུ་སྲེས་ནས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པའོ། །གནས་ཐམས་ཅད་དུ་
འཆྱི་འཕོ་བ་ནྱི། ཚངས་རྱིས་ནས་འོག་མྱིན་གྱི་བར་དུ་སྲེས་ནས་ཞྱིང་སྣ་ཚོགས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་
པའོ། །སྲྱིད་རྲེའྱི་མཐར་ཐུག་འགོ་བ་ནྱི། ཚངས་རྱིས་ནས་དགྲེ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་སྲེས་ནས། བཞྲེད་ན་གཟུགས་
མྲེད་བཞྱི་ལ་འཇུག་ནུས་ཤྱིང་། ཞྱིང་སྣ་ཚོགས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་སྟོན་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི། གཟུགས་ཀྱི་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ནས་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེ་བའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་ཞྱི་བ་ཐོབ་པ་དང་།
རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པ་འོག་མྱིན་འགོས་ལས་གཞན་རྣམས་པ་གྱིས་
སོ། །ཟུང་བཞྱི་པ་དག་བཅོམ་ལ་ཞུགས་པའྱི་མྱིང་ཅན་ནྱི། སྲྱིད་རྲེའྱི་སོམ་སང་བརྒྱད་པ་སངས་ཤྱིང་དགུ་པ་སོང་
བའྱི་སོར་བ་ལ་བརོན་པའྱི་བྱང་སྲེམས་ཆོས་ཅན། དག་བཅོམ་འབྲས་ཞུགས་སུ་གདགས་སུ་རུང་སྟྲེ། ཁམས་
གསུམ་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་དགྲེ་སོང་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་བརོན་པས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཅན། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་གདགས་སུ་རུང་སྟྲེ། སངས་རྒྱས་
དང་ན་ཐོས་མྲེད་པའྱི་ཞྱིང་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་རང་བྱང་ཆུབ་པའྱི་ཚུལ་བསྟན་ནས། སྒྲ་མྲེད་ལུས་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔའ་བར་འགོ་བའྱི་མདོར། བསྐལ་པ་རྣམ་པར་སྣང་བ་ལ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་རང་རྒྱལ་དུ་སྤྲུལ་
ནས་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱྲེད་པར་གསུངས་སོ། །གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་ལྲེགས་པར་མ་བཤད་དོ། །སྒྲུབ་པའྱི་
འབྲས་བུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ལ། སྱི་དང་ཡན་ལག་གྱི་དོན་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ་རྲེན། ངོ་བོ། བོ་རྱིགས་
དཔད་པ། གངས་ངྲེས་དང་བཞྱིའོ། །དང་པོ་ལ། ལུས་ཀྱི་རྲེན་ནྱི། རང་སྟོབས་དང་། གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་བསྲེད་
པའྱི་རྲེན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གྱིང་གསུམ་གྱི་མྱི་དང་འདོད་པའྱི་ལྷའོ། །གཞན་ལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲ་མྱི་སྙན་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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དང་ངན་སོང་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་སྒྲྱིབ་པས་བསྒྲྱིབས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གོང་མའྱི་སོ་སྲེ་རྣམས་སྙོམས་འཇུག་
གྱི་བདྲེ་བ་ལ་ཆགས་པས་འཁོར་བ་ལས་ཡྱིད་སོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་བསྲེད་པའྱི་རྲེན་ནྱི་
མ་ངྲེས་ཏྲེ། ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པའྱི་མདོར། ཡུལ་བཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་འཕགས་པ་འཇྱིག་རྲེན་དབང་ཕྱུག་གྱིས་ཡྱི་དྭགས་
མང་པོ་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་ལ་བཀོད་པར་གསུངས་པ་དང་། ལྷའྱི་བུ་རབ་གནས་ཀྱིས་ཞུས་པར། འདོད་གཟུགས་
ཀྱི་ལྷ་མང་པོ་ལ་མཐོང་ལམ་སྲེས་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་བསམ་པའྱི་རྲེན་ནྱི། བསམ་གཏན་ས་དྲུག་
གོ །གཟུགས་མྲེད་ལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆུང་བའྱི་ཕྱིར། ྲེར་བསོགས་ཕྱི་མ་རྣམས་ལའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།
དང་པོའ ་ི དངོས་གཞྱི་མ་ཐོབ་པར་ཕྱི་མའྱི་ྲེར་བསོགས་མྱི་ཐོབ་ལ། དང་པོའ ་ི དངོས་གཞྱི་ཐོབ་ན་ྲེར་བསོགས་
ལ་མྱི་བརྲེན་ཏྲེ། ྲེར་བསོགས་རྣམས་ནྱི་ཞྱི་གནས་ཤས་ཆུང་བས་ལམ་དཀའ་ལ། དངོས་གཞྱི་ནྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་དུ་
འཇུག་པས་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་སྒྲུབ་ས་བའྱི་ཕྱིར། དང་པོའ ་ི ྲེར་བསོགས་ལ་ནྱི་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་
བརྲེན་དགོས་ཤྱིང་གཞན་མྲེད་པས་སོ། །མཐོང་ལམ་ལའང་ལུས་དང་བསམ་པའྱི་རྲེན་འདྱིས་རྱིག་པར་
བྱའོ། །གྱིས་པ་ལ། མཚན་ྱིད། དབྱྲེ་བ། སོ་སོའ ་ི དོན་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་རོགས་
རྲེས་ཀྱི་བདྲེན་པ་རོགས་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
དོད་སོགས་བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་ལ་དོད་ནྱི། ཚོགས་ལམ་དུ་གཟུང་འཛིན་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་
པའྱི་དོན་བསོམས་པའྱི་མཐུས། ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་གཟུང་བ་མྲེད་པ་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་
པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །རྲེ་མོ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་འཕྲེལ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བརོན་པས།
སྣང་བ་མཆྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །བཟོད་པ་ནྱི། གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་
རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་སྣང་བ་བརན་ཅྱིང་། གང་ཟག་རས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་
སྲེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །ཆོས་མཆོག་ནྱི། བཏགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཛིན་པ་རང་
བཞྱིན་མྲེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་སྲེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །ཡང་ན་དོད་ནྱི། ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་སྲེས་པ་དང་། རྲེ་མོ་ནྱི། དྲེ་ྱིད་ལ་རོགས་པ་
བརན་ཅྱིང་། རྣམ་བྱང་གྱི་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་དང་། བཟོད་པ་ནྱི། དྲེ་ྱིད་ལ་རོགས་པ་
བརན་ཅྱིང་། འཛིན་པར་བགང་བའྱི་གང་ཟག་རས་ཡོད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་དང་། ཆོས་མཆོག་ནྱི།
དྲེ་ྱིད་ལ་རོགས་པ་བརན་ཅྱིང་། བཏགས་པའྱི་འཛིན་པ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་སྲེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །འདྱི་དག་ལ་མོས་པས་སོད་པའྱི་ས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་
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མོས་པ་བརན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་འདྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་སྣང་བ་
གསལ་བར་བཤད་པས་རོགས་མྲེད་དང་། ཆོས་ྱིད་དོན་དམ་པ་སྣང་བས་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །དྲེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཆོས་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་མོས་པས་སོད་པའྱི་ས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་དང་།
མཐོང་སང་གྱི་ས་བོན་སང་ནུས་པ་དང་། མཐོང་ལམ་ཆོས་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་
ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དག་གསལ་སྣང་ཅན་དུ་བཤད་པས་སྒྲ་དོན་འཛིན་པའྱི་རོག་མྲེད་
ཡྱིན་ལ། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སྣང་གྱི་རོག་བཅས་ཡྱིན་པས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དུའང་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་འདོད་དོ། །ཆོས་ྱིད་སྒྲ་དོན་འདྲེས་འཛིན་གྱི་རོག་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པར་འདོད་ན། རྣལ་
འབྱོར་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ་བ་བཟློག་དུ་མྲེད་དོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་དོན་སྱི་འཛིན་པ་དང་། མྱིང་དང་སོས་
པའྱི་སོ་ནས་ཡུལ་འཛིན་པས་རོག་པ་སྟྲེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ར་འགྲེལ་གྱིས་ཆར་ལས་མྱིང་དང་སོས་པའྱི་སོ་
ནས་བདྲེན་བཞྱི་ལ་བཀ་བར་འཛིན་པའྱི་རོག་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱི་སྟྲེ་སྒྲ་དོན་འདྲེས་འཛིན་གྱི་རོག་པ་
ཡྱིན་ན་གསལ་སྣང་ཅན་དུ་འགལ་ཏྲེ། རྣམ་རོག་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་པ་ལ། །དོན་གསལ་སྣང་བ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་
འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་དོན་རང་མཚན་གསལ་བར་མྱི་སྣང་བ་ལ་དགོངས་ཀྱི། གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་
གསལ་སྣང་ཡོད་པར་མཐོང་སྟྲེ། བསྲེད་རྱིམ་བསོམས་པས་ལྷ་གསལ་བར་སྣང་བ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་ན་གོམས་
པ་དང་། མ་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་གསལ་བར་དན་མྱི་དན་གྱི་བྱྲེ་བྲག་ཡང་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་འགྲེལ་
ལས། གོམས་ལས་འདོད་ཆགས་སོགས་གསལ་བ། མཐོང་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་
ཡང་། ད་ལྟར་གྱི་ཡུལ་ལ་རོག་པའྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་གསལ་བར་བཤད་དོ། །དྲེས་ན་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་
སོགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཚད་མས་རོགས་པའྱི་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་བརྲེད་པར་བཟུང་བའྱི་དོན་ལ།
བསོམས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྟོང་ྱིད་ཀྱི་དོན་སྱི་ལ་གསལ་སྣང་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པའོ། །བཞྱི་པ་གངས་ངྲེས་ནྱི།
བཅད་པར་བྱ་བ་གཟུང་རོག་གྱིས་དང་། འཛིན་རོག་གྱིས་སུ་ངྲེས་པས། སྲེལ་བྱྲེད་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ཡང་
བཞྱིར་ངྲེས་སོ། །ཡང་ན་ཡུལ་གཟུང་འཛིན་བཞྱིའྱི་ཆོས་ྱིད་ལ་ངྲེས་པ་ཐོབ་ཚུལ་གྱི་དབྱྲེ་བས་བཞྱིའོ། །གྱིས་
པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི།
གདམས་ངག་གྱི་འོག་ཏུ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་འཆད་དོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ལས་དང་པོ་པ་གོང་དུ་བཤད་
པའྱི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་གདམས་ངག་ཐོབ་པ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་པས་འབྲས་བུ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་འབྱུང་
བས་སོ། །ར་བ་ནྱི། གང་གྱིས་དང་། གང་དང་། གང་ལས་འཕགས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཚིག་རྐང་དང་པོ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གྱིས་དང་ལྔ་པས་བསྟན་ལ། གྱིས་པ་ལ་རྲེན་དང་། ངོ་བོ། དབྱྲེ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་སོབ་པ་ཡྱིས། །ཞྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དོད་སོགས་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཆུང་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་
པོ་རྣམས། །ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ཞར་ལས་
བྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་དང་། འཕགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ། ར་བ་ལྟར་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ལས་ན། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་དོ་བ་ལ་
སོགས་པ་ལས་སོ། །གང་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྱི་
པོའ །ོ །འདྱི་ལ་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་བའྱི་དུས་དང་། ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པས་
བསྡུས་པའྱི་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བའོ། །དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། དང་པོར་གསུང་རབ་ཐོས་
པ་དང་། བསམ་པ་སོགས་ནས་བཟུང་ནས། ཚོགས་ཀྱི་ལམ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
ཐར་ཆའྱི་རོགས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། སྱིའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། བདྲེན་པ་བཞྱི་
མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང་དམྱིགས་རྣམ་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །སོ་
སོའ ་ི ངོ་བོ་ནྱི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་དོ་བར་གྱུར་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་དང་།
དྲེའྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་བྱང་གྱི་གཟུང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་རྲེ་མོར་གྱུར་པ་དང་། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་གང་ཟག་རས་ཡོད་ཀྱི་
འཛིན་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་བཟོད་པར་གྱུར་པ་དང་། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་སྲེས་བུ་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་
ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཅྲེས་བྱ་བའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དང་པོ་དང་བར་པ་དང་ཐ་མ་གསུམ་དུ་སྔ་ཕྱི་རྱིམ་གྱིས་སྲེ་བས་ཆུང་
ངུ་ཞྲེས་སོགས་སམ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བའྱི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་གང་
ཟག་གྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་གསུམ་མོ། །ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་གང་གྱིས་འཕགས་པ་
ནྱི། དམྱིགས་པ་མྱི་རག་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་སོགས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ངོ་བོ་
ྱིད་བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་དངོས་པོ་སྟྲེ་ཆོས་མྱི་རག་སོགས་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། ཆོས་སུ་ལྟ་བའྱི་གྲེན་པོ་ྱིད་ཀྱིས་
བདྲེན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དང་ཐྲེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་རོགས་པ་
ཚང་བའྱི་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཐྲེག་དམན་
ལས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྲེ་སོར་གྱི་མཐོང་བ་དང་། སོམ་པས་སང་བར་བྱ་བའྱི་གཟུང་བ་དང་
འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་པོ་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་དང་སང་གྲེན་དུ་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་
བ་ཡྱིས་སོ། །ལྡན་ཚུལ་ནྱི་སང་བྱར་ལྡན་པ་སྟྲེ། རོག་པ་བཞྱི་པོ་དངོས་སུ་སོང་བའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
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རོ། །དྲེས་ན་ལྡན་ཚུལ་གྱིས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆོས་སུ་འགྱུར་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ན་རང་དྲེ་དག་གྱི་དོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་ནྱི། ཁྱད་པར་ལྔ་དང་བྲལ་
བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་ན་ཐོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལས། གཟུགས་སུ་རུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་
དངོས་པོའ ་ི བདག་ྱིད་སྡུག་བསྔལ་སོགས་ཀྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའྱི་
གྲེན་པོ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་རག་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དང་། རང་གྱི་ཐྲེག་པའྱི་དོན་རོགས་པ་ཁོ་ནའྱི་ཆྲེད་
དུ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བ་དང་། རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་སང་བྱར་མྱི་ལྡན་པར་འབྱུང་
ངོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ལ། དམྱིགས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྟན་པ། རྒྱས་པར་
མ་བཀོལ་བའྱི་དོན། ལུང་གཞན་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ངྲེས་
པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། ཆོས་ཅན་བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་དངོས་པོ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།
བདྲེན་བཞྱི་ལ་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཇྱི་ལྟར་སྲྱིད་པ་བཞྱིན་དམྱིགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་གྱི་སོ་ནས་
དམྱིགས་ཤྲེ་ན། བཟོད་པ་འབྲྱིང་གྱི་གནས་སྐབས་ཁ་ཅྱིག་དུ་ནྱི་རྒྱུའྱི་སོ་ནས་དམྱིགས་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
རང་གྱི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ྱིད་རོགས་པ་ནྱི། སོ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པས་བདྲེན་
བཞྱི་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུའྱི་གནས་སྐབས་ཁ་ཅྱིག་ཏུ་ནྱི་འབྲས་བུའྱི་སོ་ནས་
དམྱིགས་ཏྲེ། དཔའ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བསོམས་པས། གདུལ་བྱའྱི་སྐལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་
དུ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར། བཟོད་པ་ཆུང་ངུའྱི་
གནས་སྐབས་ཁ་ཅྱིག་ཏུ་ནྱི་བདྲེན་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་དམྱིགས་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་དོན་དམ་པར་
བདྲེན་པའྱི་ངོ་བོ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀུན་རོབ་ཏུ་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་རྣམ་པས་སྒྲོ་འདོགས་
གཅོད་པའྱི་ཕྱིར། དོད་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཁ་ཅྱིག་ཏུ་ནྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་
དམྱིགས་ཏྲེ། མངོན་ཞྲེན་བཀག་པའྱི་རྣམ་པ་སོགས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར། གང་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཤྲེ་
ན། བདྲེན་གྱིས་རྣམ་འབྱྲེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སོ། །གནས་སྐབས་གང་དུ་ཞྲེ་ན། རྲེས་ཐོབ་
ཏུ་རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་ྱིད་དང་། མམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་དོ། །ཡང་ན་རྒྱུ་སོགས་
རྣམ་པ་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་དམྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། བདྲེན་གྱིས་རྣམ་འབྱྲེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་
སོ། །རྣམ་པ་བཞྱི་པོར་མ་ཟད་སྔ་མ་ན་ཐོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞྱིན། མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་
གཞན་གྱིས་ཀང་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་ཀུན་དུ་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གཞན་གྱིས་དམྱིགས་ཚུལ་བརོད་དགོས་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་རྣམ་པར་མ་སོས་ཏྲེ། མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་བཀོལ་བ་ཙམ་དུ་
བརོད་པར་འདོད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྣམ་པ་མྱི་འད་བ་དུ་མའྱི་དམྱིགས་ཚུལ་མྱི་འཐད་དྲེ། མཛོད་ལས། དྱི་
མྲེད་བཅུ་དྲུག་རྣམ་གཞན་མྲེད། །ཅྲེས་བཤད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་གནས་སྐབས་གང་
དུའང་དམན་པའྱི་ཐྲེག་པ་གཞན་གྱི་ལུང་ལ་བརྲེན་ནས་སུན་འབྱྱིན་པ་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་ན། ཐྲེག་
ཆྲེན་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདྱི་ནྱི། དམན་པ་ལས་གཞན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་དྲེའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དམྱིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ། ལྡན་པ་རྣམ་རོག ཡོངས་འཛིན་དགྲེ་བཤྲེས་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། དྱི་བའྱི་སོ་ནས་མཚམས་སར། སོ་སོའ ་ི རང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད། ཆོས་ཅན་བརོད་
པ་འཆད་པའྱི་རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པའྱི་ཁྱད་པར་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དམྱིགས་པ་དང་
རྣམ་པ་དག་པར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུན་གྱི་བཤད་དྲེ། གྱིས་པོ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་
ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་དམྱིགས་པ་ཞྲེས་པ་རྣམས་ནྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པ་རྣམས་ནྱི་བོས་ཡུལ་རོགས་པའྱི་འཛིན་
སྟངས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་སྟྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། དམྱིགས་པ་འཛིན་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་ྱིད་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས། དོད་ཀྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་ར་འགྲེལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཚིག་རྐང་པ་དང་པོ་
གསུམ་གྱིས་ཆུང་ངུའྱི་དམྱིགས་རྣམ། དྲེ་ནས་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར། གཟུགས་སོགས་འདུ་འགོད་མྲེད་པ་
ནྱི་འབྲྱིང་གྱི་དམྱིགས་པ། གནས་བྲལ་མྲེད་པ་དང་གནས་མྲེད་པ་ནྱི་རྣམ་པའོ། །བཏགས་མྲེད་དང་བརོད་མྲེད་
གྱིས་ནྱི་ཆྲེན་པོའ་ི དམྱིགས་རྣམ་མོ། །དྲེ་ལྟར་དོ་བར་གྱུར་པ་ནྱི། ཆུང་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སར་
རོ། །མདོ་ནྱི། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་གཟུགས་མྱི་རག་ཅྲེས་པ་ནས། གཟུགས་སོན་པ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བར་
མངོན་པར་ཆགས་ཤྱིང་གནས་ཏྲེ་འདུ་ཤྲེས་པ་འདྱི་ནྱི། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ལ་སྲྲེད་
པ་སྟྲེ། སོན་དུ་འགྱུར་བས་སོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། རྒྱས་བཤད་དོན་བསྡུ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི།
སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་པོ་ལ་བརྲེན་པ་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན།
གསུམ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་དོད་ཆུང་ངུའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྡུག་
བསྔལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་མྱི་རག་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཆུང་ངུ་དང་། མྱི་རག་པ་སོགས་སུ་
དམྱིགས་པ་འབྲྱིང་པོ་དང་། ཀུན་ཤྲེས་པ་མངོན་ཞྲེན་ཆྲེན་པོ་འགོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་ཆོས་ཅན། བྱང་
སྲེམས་ཀྱི་དོད་ཆུང་ངུ་དྲེའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེས་དམྱིགས་པ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་བྱྲེ་
བྲག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་ཅན། ཐྲེག་པ་གསུམ་ཆར་
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གྱི་རོགས་པ་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སྟྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་ལམ་གྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་
སོ། །རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་དོད་ཆུང་ངུ་ལ་སར་བ་ནྱི། ཆུང་ངུ་ཡང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་གཞན་རྣམས་སོས་ཅྱི་དགོས། ཞྲེས་
པའོ། །དམྱིགས་རྣམ་ཀྱི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏྲེ། དམྱིགས་པ་འདྱི་ལ་རྣམ་པ་འདྱིས་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེས་པའྱི་སོར་ཚུལ་ཡང་རྱིག་པར་བྱའོ། །དོད་འབྲྱིང་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་
དགག་པ་དག་གངས་བཞྱིན་དུ་མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དག་གྱིས་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
དག་གྱིས་མྱི་མཐོང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་སོམ་བྱུང་ནྱི་མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་
དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་ནྱི། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཡུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པ་ནྱི། དོན་དམ་པར་རྒྱུན་མྱི་འད་བ་རྱིགས་འད་ཆད་པ་དང་།
རྒྱུན་འད་བ་མ་ཆད་པར་འཇུག་པའྱི་མཚན་ྱིད་དག་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་ྱིད་རོགས་པའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་
བྱྲེ་བྲག་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ཁོ་ནར་བརོད་བྱ་རྒྱུན་འད་མྱི་འད་མྲེད་དྲེ། རོད་བྱྲེད་མྱིང་ཐམས་ཅད་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །དོད་ཆྲེན་པོའ་ི དམྱིགས་པ་ནྱི། གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྡར་
བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་ཆོས། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བཞག་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྱི།
དོན་དམ་པར་དགྲེ་བ་དང་། མྱི་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་གང་དུའང་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་རོགས་
པའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ན་གང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་དང་། གང་གྱིས་དམྱིགས་
པའྱི་རྣམ་པ་དང་། གང་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྲེན་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་ནྱི་དོ་བར་གྱུར་པ་
ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། མཐོང་སང་གྱི་བུད་ཤྱིང་སྲྲེག་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་མྲེ་སྲེ་བའྱི་སྔ་ལྟས་སུ་
འགྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་རྲེ་མོ་ལ་ར་འགྲེལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། འཕགས་པ་ལྟར་ན། རྲེ་མོ་ཆུང་
ངུའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། བདྲེན་བཞྱི་སོ་སོར་མ་ཕྲེ་བ་དང་། སོ་སོར་ཕྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཚིག་རྐང་པ་
གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་དམྱིགས་པ། དྲེ་ནས་གཅྱིག་གྱིས་རྣམ་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་དང་། དྲེ་ནས་
གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་སྡུག་བདྲེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་དམྱིགས་རྣམ་བསྟན་ལ། བདྲེན་པ་གཞན་གསུམ་གྱི་དམྱིགས་
རྣམ་ནྱི་སོགས་པས་སྡུད་དོ། །དྲེ་ནས་གྱིས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་འབྲྱིང་པོའ ་ི དམྱིགས་རྣམ་དང་། དྲེ་ནས་གྱིས་
ཀྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་ཆྲེན་པའྱི་དམྱིགས་རྣམ་བསྟན། དྲེ་ལྟར་རྲེ་མོར་གྱུར་པ་ནྱི། །ཆུང་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་
ཡྱིན། །ཞྲེས་མཇུག་ཏུ་སར་རོ། །མདོ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་ཡུམ་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ། །དྲེས་གཟུགས་ལ་གནས་
པར་མྱི་བགྱིའོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གཟུགས་ནྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སྟོང་ངོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འདྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཁོ་ནར་འཕགས་པའྱི་དགོངས་པར་སྣང་གྱི གཞན་གྱིས་ནྱི་ཕོགས་སུ་མ་ཕྱིན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ལ་གྱིས་ལས།
དང་པོ་ནྱི། རྲེ་མོ་ཆུང་ངུའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དོན་དམ་པར་མྱི་གནས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རང་གྱི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཅྱི་སྟྲེ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་
གྱི་ངོ་བོས་སྟོང་སྟྲེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་བྲལ་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །རྣམ་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་
དག་ལ། རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་ྱིད་དུ་མྱི་གནས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། དོན་དམ་པར་
གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། སྟོང་པ་ྱིད་དག་ཕན་ཚུན་ངོ་བོ་གཅྱིག་པས་སོ། །ཁྱབ་སྟྲེ། སྟོང་
པ་ྱིད་ལ་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འབྲྱིང་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། མྱི་རག་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་
དང་། སྟོང་པ་ྱིད་དང་ཕན་ཚུན་བདག་ྱིད་གཅྱིག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་སྟོང་པ་
ྱིད་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་དབྱྲེར་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ཡྱིན་པས་
སོ། །རགས་གྲུབ་སྟྲེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །རྣམ་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
ལ་རང་གྱིར་མྱི་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བདག་གྱིར་བཟུང་བྱར་མ་གྲུབ་ཅྲེ་ན། དོན་
དམ་པར་ངོ་བོ་ྱིད་བཀག་པས་སོ། །རྲེ་མོ་ཆྲེན་པོའ་ི དམྱིགས་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ལ་སྔོན་པོ་
ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱི་མཚན་མར་མྱི་མཐོང་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མཚན་མར་མྱི་
མཐོང་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །རྣམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་
འབྱྲེད་པས་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པར་མྱི་དམྱིགས་པར་ངྲེས་པར་རོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་ན། དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་དང་
ལྡན་པ་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྲེན་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་ནྱི་རྲེ་མོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་གཡོ་བའྱི་རྲེ་མོ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་བཟོད་པ་ལ། ར་འགྲེལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཆུང་ངུའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ནྱི་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་
རྱིམ་པ་ལྟར་བསྟན་ལ། འབྲྱིང་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་ནྱི། ཚིག་རྐང་པ་གསུམ་པ་དང་། རྣམ་པ་དག་དང་ཞྲེས་པས་
བསྟན་ནོ། །ཆྲེན་པོའ་ི དམྱིགས་པ་བཞྱི་པས་བསྟན་ལ། ལྷག་མ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པའོ། །དྲེ་ལྟར་བཟོད་པར་གྱུར་
པ་ནྱི། །ཆུང་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོར་རོ། །མདོ་ནྱི། གཟུགས་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་
བྲལ་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བཟོད་པ་ཆུང་ངུའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་ངོ་
བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་ཅྲེ་ན། མཚན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མཚོན་བྱ་དང་། ངོ་
བོ་ྱིད་ཀྱི་མཚོན་བྱྲེད་མཚན་ྱིད་དག་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་གཅྱིག་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །རྣམ་པ་ནྱི། དོན་དམ་པར་
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གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ྱིད་སྲེ་བོ་དམྱིགས་པ་ཅན་གྱི་ངོར་སྣང་ཙམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་བྱ་
བར་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་ཡྱིན་ནོ། །བཟོད་པ་འབྲྱིང་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དོན་
དམ་པར་ལས་ོན་གྱིས་སྲེ་བའང་མྲེད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའང་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྲེད་ཅྲེ་ན།
རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་སྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །རྣམ་པ་ནྱི། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
སྟོང་པ་ྱིད་རོགས་པ་ཁོ་ནས་ལུས་དང་ངག་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲྱིབ་པ་
གྱིས་དང་བྲལ་བས། རྣམ་པར་དག་པ་ཞྲེས་པའྱི་རྒྱུར་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་ཡྱིན་ནོ། །ལུས་རྣམ་པར་
དག་པ་ནྱི་མཚན་དཔྲེས་བརྒྱན་པ། ངག་རྣམ་པར་དག་པ་གསུང་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ། ཐུགས་རྣམ་པར་དག་པ་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའོ། །ཞྲེས་ལོ་ཙཱ་བ་བཞྲེད་དོ། །ཆྲེན་པོའ་ི དམྱིགས་པ་ནྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་
པར་མཚན་མ་མྲེད་པ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མཚན་མ་མྲེད་ཅྲེ་ན། གཟུགས་སུ་རུང་བ་སོགས་རང་
གྱི་མཚན་ྱིད་དང་། དོན་དམ་པར་སྲེ་འཇྱིག་སོགས་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་འཐད་པས་སོ། །རྣམ་པ་ནྱི། མོས་པ་
ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་སྱིའྱི་རྣམ་པས་མྱི་མོས་ཤྱིང་། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་མངོན་སུམ་གྱི་རྣམ་པས་ཡོངས་
སུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་གོ །ཇྱི་ལྟར་ཡྱིད་བྱྲེད་གྱིས་ཀྱིས་དྲེ་ལྟར་དུ་མྱི་དམྱིགས་ཤྲེ་ན། རང་
བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཁོ་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཚན་མ་རྣམས་ཀྱི་རྲེན་དང་བྲལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་
པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ན་དམྱིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་། རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་ནྱི་བཟོད་པར་གྱུར་པ་
ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། འདྱི་ཐོབ་ནས་ལས་ོན་གྱི་དབང་གྱིས་ངན་འགོར་སྲེ་བ་མྲེད་པས་ཆོས་ཆྲེན་པོ་སྲེ་མྲེད་ཀྱི་དོན་ལ་
བཟོད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ཆོས་མཆོག་ལ་ར་འགྲེལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྐང་པ་དང་པོས་ཆུང་ངུའྱི་དམྱིགས་
རྣམ་དང་། གྱིས་པས་འབྲྱིང་པོའ ་ི དམྱིགས་རྣམ་རྱིམ་པ་ལྟར་བསྟན་ལ། ལྷག་མ་གྱིས་ཀྱིས་ཆྲེན་པོའ་ི དམྱིགས་
རྣམ་བསྟན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་འཇྱིག་རྲེན་ཆོས་མཆོག་ནྱི། །ཆུང་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན། །ཞྲེས་མཇུག་ཏུ་སར་
རོ། །མདོ་ནྱི་རྣམ་མཁྱྲེན་དྲེའང་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་གྱིས་སུ་མྲེད་དོ། །གྱིས་སུ་བྱར་མྲེད་
པའོ། །འདྱི་ནྱི་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོའ ་ི ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ་ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་
ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཆུང་ངུའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
དང་། དཔའ་བར་འགོ་བ་དང་། རྱིན་ཆྲེན་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བསོམས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །རྣམ་པ་ནྱི། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་ཡྱིན་ནོ། །གང་དུ་
འཇུག་ཅྲེ་ན། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུའོ། །ཚུལ་ནྱི་གདུལ་བྱའྱི་སྐལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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རོ། །རྒྱུ་ནྱི་རང་གྱི་སོན་ལམ་དང་། བསོད་ནམས་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་བྱ་བྱྲེད་རུང་བའྱི་
སྟོབས་ཀྱིས་སོ། །འབྲྱིང་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། ལུང་སྟོན་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་འཛིན་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་ལ་ཡང་དག་
པར་ཞུགས་པའྱི་དཔའ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་མཆོག་འབྲྱིང་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་
ལྟར་ན་ལུང་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་འདྱི་དང་ལྡན་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལུང་
སྟོན་པར་མཛད་པ་འདྱི་ནྱི། རྲེན་འབྲྲེལ་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལུང་སྟོན་པ་ནྱི་ས་བརྒྱད་པར་ཐོབ་པ་མ་
ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་མྱིང་དང་འཁོར་དང་མཚན་མ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས། དུས་ངྲེས་པ་ཅན་དུ་ལུང་སྟོན་པས་
མངོན་སུམ་དུ་ལུང་སྟོན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་འདྱིར་ནྱི་དུས་ངྲེས་པ་མྲེད་པས་ལོག་དུ་ལུང་སྟོན་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །རྣམ་
པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བདག་ནྱི་ད་ལྟར་མམ་པར་བཞག་པའོ། །སོགས་པ་མ་འོངས་པ་ན་མམ་པར་
བཞག་པར་བྱའོ། །འདས་པའྱི་དུས་སུ་མམ་བཞག་པར་གྱུར་ཏོ་སྙམ་པའྱི་ཤྲེས་པ་མྱི་འབྱུང་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། གཟུང་འཛིན་སྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་འཐད་
པས་སོ། །དྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་ངོ་བོ་སོས་བྲལ་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཆྲེན་པོའ ་ི དམྱིགས་པ་ནྱི། སོམ་ཏྱིང་
ངྲེ་འཛིན་དང་སོམ་པ་པོ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་། བསོམ་བྱ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་དོན་གསུམ་
ཕན་ཚུན་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་གཅྱིག་ཅྲེ་ན། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་
ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །རྣམ་པ་ནྱི། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་འཁོར་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་སྲེ་བའྱི་
ཐབས་དམ་པར་རོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཐབས་དམ་པར་རོགས་ཤྲེ་ན།
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ན་གང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་
ཡུལ་དང་། གང་གྱིས་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། ཐྲེག་པ་གསུམ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པའྱི་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྲེན་
པོ་རྣམ་པ་གསུམ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཆོས་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་རོད་པ་ནྱི། དམྱིགས་པ་མྱི་རག་ལ་སོགས་པ། བདྲེན་པའྱི་རྲེན་ཅན། ཞྲེས་པས་དམྱིགས་
པ་དང་པོ་བདྲེན་པའྱི་རྲེན་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ལྟར། དམྱིགས་རྣམ་ཕྱི་མ་རྣམས་སྟོན་པའྱི་གཞུང་གྱིས་ཀང་། བདྲེན་
བཞྱིའྱི་རྲེན་ཅན་དུ་བསྟན་པར་རྱིགས་པ་ལས། བདྲེན་པའྱི་རྲེན་ཅན་དུ་མ་བསྟན་པར་དམྱིགས་རྣམ་གྱི་ཆོས་
འབའ་ཞྱིག་བརོད་པས། དམྱིགས་རྣམ་ཕྱི་མ་སྟོན་པའྱི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་བྱས་ཀང་བདྲེན་བཞྱིའྱི་དོན་མྱི་
རོགས་ཤྱིང་། དམྱིགས་རྣམ་བསོམས་ཀང་བདྲེན་བཞྱིའྱི་དོན་ལ་སྒྲོ་འདོག་ཆོད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གྱིས་པ་
ལན་ལ། སྒྲ་གྱིས་བརོད་བྱ་ཐ་དད་མྲེད་པས་ཆོས་ཅན་གོ་བའྱི་ལན། དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་གོ་བའྱི་
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ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་མྱི་རགས་ལ་སོགས་པ། བདྲེན་བའྱི་རྲེན་ཅན། ཞྲེས་བྱ་བ་མ་གཏོགས་པར་
དམྱིགས་པ་ལྷག་མ་དང་། རྣམ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་ཅན་བདྲེན་བཞྱི་དང་། ཆོས་
དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་རྣམས་རྲེན་དང་བརྲེན་ཅན་གྱི་ཚུལ་དུ་བརོད་པས་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཡང་། ཁྱད་པར་
ཅན་བདྲེན་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པས་ཐམས་ཅད་དུ་བརོད་པ་ལ་
ཆོས་ཅན་བདྲེན་བཞྱི་མྱི་རོགས་པའྱི་སོན་མྲེད་དྲེ། ཆོས་བརོད་པས་ཆོས་ཅན་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།
ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒྲ་འདྱི་དག་ལ་ཁྱད་པར་གཞན་སོང་བ་དང་། མྱི་སོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བརོད་པ་མ་
གཏོགས་པར། བརོད་བྱའྱི་དོན་ལ་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི།
དམྱིགས་པ་དང་པོ་བདྲེན་བཞྱིའྱི་རྲེན་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀང་བདྲེན་བཞྱིའྱི་རྲེན་ཅན་དུ་བསྟན་
པར་རྱིགས་པ་ལས་མ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། དམྱིགས་པ་དང་པོའ་ི བརོད་
ཚུལ་ལས་ཐ་དད་པར་བདྲེན་བཞྱིའྱི་རྲེན་ཅན་དུ་མ་བསྟན་པར། དམྱིགས་རྣམ་གྱི་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་ཀང་
དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེན་པར་གཏོགས་པ་ཁོ་ནར་བཞག་པར་
བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པ་མངོན་ཞྲེན་ལ་སོགས་འགོག །ཅྲེས་གསུངས་པའྱི་དོན། མངོན་པར་ཞྲེན་པ་བཀག་པ་དང་
ལྡན་པའྱི་བདྲེན་བཞྱི་དག གཟུགས་སོགས་འདུ་འགོད་བྲལ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་དྲེ་ཁོ་ནར་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་
བྲལ་བར་འགྱུར་པའྱི་བདྲེན་བཞྱི་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོག་མ་དག་ལའང་དམྱིགས་རྣམ་བདྲེན་བཞྱིར་གཏོགས་
པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་དམྱིགས་རྣམ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀང་བདྲེན་བཞྱིའྱི་རྲེན་ཅན་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དངོས་
སུ་མ་བརོད་ཅྲེ་ན། ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་བསྲེབས་པའྱི་ངོར་མཛད་ནས་དངོས་སུ་མ་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་ལྡན་
པ་རྣམ་རོག་བཤད་པ་ལ། སྱིའྱི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། རོག་པའྱི་ངོ་བོ། དབྱྲེ་བ། སོ་སོའ ་ི
དོན། གངས་ངྲེས། ལྡན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞུང་ལུགས་རྣམས་སུ་རོག་པ་ཇྱི་སྙྲེད་ཅྱིག་གསུངས་པ་རྣམས།
ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀུན་རོག་དུ་འདུས་ཏྲེ། བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བའྱི་
ཁམས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་དང་།
སྲེམས་རྱིང་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། སྒྲ་དོན་སྣང་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རོག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་
གྱིས་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་མངོན་པ་ལས། སྲེམས་པ་དང་ཤྲེས་རབ་
ཀྱི་ཆར་གཏོགས་པ་ཀུན་ཏུ་ཆོལ་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་བརོད་པ་ཞྲེས་བཤད་པ་དག་གོ །གསུམ་པ་ནྱི། མྱིང་གྱི་རྲེས་སུ་
འབྲངས་ནས་དོན་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའོ། །འདྱིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ལམ་གྱི་སང་བྱའྱི་གཙོ་བོར་གང་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

91

བཟུང་ཞྲེ་ན། འབྲས་བུའྱི་དུས་སུ་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་སང་དགོས་པས་རོག་པ་ཐམས་ཅད་སང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་
ཡང་རོག་པ་དང་པོ་ནྱི་སང་བྱའྱི་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མངོན་པར་མ་ཞྲེན་པའྱི་གྱིས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་གྱིས་ྲེས་པ་
མྱི་བསྲེད་པས་ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་སང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་སྲྱིད་གྱིས་སྣང་གྱི་བག་ཆགས་མ་སངས་པ་དྲེ་
སྲྱིད་དུ་ངང་གྱིས་འབྱུང་བས་སང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བག་ཆགས་སངས་པ་ན་ངང་གྱིས་ལྡོག་པས་ལོགས་
སུ་སང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རབ་རྱིབ་བསལ་བ་ན་སྐྲ་ཤད་ངང་གྱིས་ལྡོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །རོག་པ་གྱིས་པ་
ཡང་སང་བྱའྱི་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབྱྱིག་གྲེན་གྱིས་ཡང་དག་པའྱི་རོག་པ་ཡང་སྲེམས་རྱིང་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་
རོག་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་བདག་གྱིས་སུ་ཞྲེན་པ་ྱིད་ྲེས་པ་ཀུན་གྱི་ར་བ་ཡྱིན་པས། ཡུལ་
བདག་གྱིས་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་འགོག་ཅྱིང་། མཐོང་སོམ་གྱི་ལམ་གྱིས་ཀང་ཡུལ་ཅན་བདྲེན་འཛིན་གྱིས་ཆྲེད་
དུ་གྲེར་ནས་སོང་བས་ཐ་མ་ྱིད་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱི་བ་ལྷས། འདྱིར་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི། །བདྲེན་
པར་ཞྲེན་པ་ལྡོག་བྱ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ངོ་བོའ ་ི འདོད་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཞན་ལུགས་དགག
རང་ལུགས་བཞག རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སོར་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་འདོད་པ་དགག དགག་པའྱི་
རྣམ་པ་ཅན་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཁས་པ་དུ་མས་རོག་པ་འདྱི་དག་ད་ལྟ་སོར་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་
གནས་པ། མ་འོངས་པ་ནྱི་མཐོང་སོམ་ལམ་གྱིས་སོང་བར་འདོད་དོ། །འོ་ན་འདྱི་དག་ཚོགས་ལམ་པ་དང་། ན་
རང་རྣམས་ལ་མྱི་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་སོར་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་གྱིས་མ་
བསྡུས་པའྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རོག་པ་གཞན་ལྡན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྱིར་ལྡན་པའྱི་རྣམ་རོག་ཏུ་བཤད་པ་བཞྱི་པོ་ལས་མ་
གཏོགས་པའྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོག་གཞན་ནྱི་རྒྱན་འདྱིར་བཤད་པ་མྲེད་དོ། །སྐབས་ལྔ་པའྱི་རོག་པའང་
འདྱིས་བསྡུས་ཏྲེ། འདྱི་ྱིད་ལས་ཀང་། མཐོང་བ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱིས་སང་བར་བྱ་བ་དང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་
བ་ཞྲེས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་འདྱིར་བསྟན་གྱི་རོག་པ་བཞྱི་པོ་སོར་ལམ་མ་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་སོར་ལམ་བཞྱི་པོ་
འདྱིར་བསྟན་རོག་པ་བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲ་དོན་སྣང་བའྱི་རོག་པ་ཡྱིན་པས་སང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སང་བྱ་
ཐམས་ཅད་ཀང་རོག་པ་བཞྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ྱིན་སྣང་ལས་ཀང་། ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་
དང་པོ་དང་གྱིས་པ་དག་ནྱི། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ།
གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་དག་ཀང་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་རྣམ་པར་རོག་པ་སོང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་འབད་པ་ཡང་རང་གྱི་སོར་ལམ་ཁོ་ན་སོང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་འབད་
པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོར་ལམ་ཡང་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་གྲེགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཏུ་
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འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ི ལམ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །སྒྲ་དོན་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ཡྱིན་པས་འདྱིར་
བསྟན་གྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རོག་པར་འགྱུར་ན། ོན་སྒྲྱིབ་ཀང་འདྱིར་བསྟན་རོག་པར་འགྱུར་བས། འདྱིའྱི་རོག་པ་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ལམ་གྱི་སང་བྱའྱི་གཙོ་བོ་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཏུ་འདོད་པ་འགལ་ལོ། །མོས་བསྔོ་ཡྱི་རང་སྒྲ་དོན་
འདྲེས་རུང་འཛིན་པའྱི་རོག་པར་འདོད་པའང་འདྱིར་བསྟན་རོག་པར་ཐལ་བ་བཟློག་དུ་མྲེད་དོ། །གྱིས་པ་དགག་
རོག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་འདྱིར་བསྟན་པའྱི་རོག་པ་དགག་རོག་ཡྱིན་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཞབས་ཀྱིས་དགག་རོག་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྒྲུབ་རོག་ཡྱིན་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་སུའང་མྱི་
རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་པ་ནྱི། གྲེན་པོ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་བཞྱི་དགག་རོག་དུ་
བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི། འདྱིར་བསྟན་གྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རོག་པ་བཞྱི་པོ་དགག་རོག་དུ་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་
ལས་གྲེན་པོ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་དགག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཤད་པས། སང་བྱ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རོག་པ་
བསྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གནས་ཏྲེ། སང་བྱ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རོག་པ་དང་དྲེའྱི་གྲེན་པོ་གྱིས་འཛིན་སྟངས་
འགལ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་མདོ་ལས། གྲེན་པོ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་ཡང་
དགོངས་པ་དྲེ་ྱིད་དོ། །ཁྱོད་ལྟར་ན་རྣམ་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་། རོག་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་གྱིས་ཀང་ཁྱད་པར་མྲེད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། གྱིས་ཀའང་དགག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཁོ་ནའྱི་སོ་ནས་ཁྱད་ཆོས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་
པ་རང་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོར་ལམ་དང་། འདྱིར་བསྟན་རོག་པ་བཞྱི་པོ་ངོ་བོ་གཅྱིག་
པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གྲེན་པོ་སོར་ལམ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རོག་པ་བཞྱི་ནྱི་
བསྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདྱིའྱི་ར་བ་དང་། ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་དང་། འགྲེལ་བ་འདྱིར་ཡང་སྒྲུབ་རོག་ཏུ་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནྱི། སོར་ལམ་བཞྱི་འདྱིར་བསྟན་རོག་པ་མ་ཡྱིན་ན། ྱི་ཁྱི་སྣང་
བ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། སོབ་དཔོན་གྱིས་ྱི་ཁྱི་སྣང་བའྱི་དགོངས་པ་སྟོན་པ་ན། རོག་པ་བཞྱི་དང་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་
པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྱི་གངས་བཞྱིན་དུ་ལྡན་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་གྱི་ངོ་བོར་བསྟན་པ་ནྱི་ མྲེད་དྲེ། ྱི་ཁྱི་རྣམ་
འགྲེལ་ལས་ཀང་འཕགས་པའྱི་དགོངས་པ་རོག་པ་བཞྱི་པོ་ལྡན་པའྱི་དོན་དུ་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་དབྱྲེ་བ་ལ་
གྱིས་ཏྲེ། ཡུལ་དང་། ཁམས་ཀྱི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། འཕགས་པས་གཟུང་རོག་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ། དངོས་
པོ་ཙམ་ལ་བརྲེན་པ་དང་། གྲེན་པོའ་ི ཕོགས་ལ་བརྲེན་པའོ། །འཛིན་རོག་ལའང་གྱིས་ཏྲེ། གང་ཟག་རས་སུ་
ཡོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་དང་། སྲེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་ནོ། །བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ལའང་སྐབས་ལྔ་
པར་འཕགས་པ་གོལ་སྲེས། གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པ་དང་། གདགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྲེན་པ་གྱིས་སུ་ཡང་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གསུངས་སོ། །སོབ་དཔོན་གྱིས་གཟུང་རོག་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གཟུང་རོག་གྱིས། འཛིན་
རོག་ལ་ཡང་བཏགས་པ་དང་རས་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་གསུངས་སོ། །འབུམ་ཕག་གསུམ་པས། རྣམ་
བྱང་ལའང་ཐྲེག་ཆྲེན་དང་། ཐྲེག་དམན་གྱིས་ཡོད་པ་ལས། འཇུག་པ་དང་། ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་གྱིས་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་གསུངས་པས་སྐབས་ལྔ་པའྱི་རྣམ་བྱང་གྱི་རོག་པའང་འདྱིའྱི་དབྱྲེ་བར་བཞྲེད་དོ། །དྲེའང་ཡུལ་དགུ་དགུ་
ཡོད་པའྱི་དབྱྲེ་བས་དགུ་དགུར་བཤད་དོ། །ཁམས་ཀྱི་སོ་ནས་དབྱྲེ་ན། སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ར་དྲུག་གོ །གསུམ་པ་སོ་
སོའ ་ི དོན་ལ། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཞར་བྱུང་ཐ་སྙད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་
གྱིས་ལ་དམྱིགས་ནས། བསྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་པས་ཞྲེན་པ་ནྱི། གཟུང་རོག་དང་འཛིན་རོག་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
དོ། །འདྱིར་གཟུང་འཛིན་གང་ལ་འདོད་ཅྲེ་ན། ལོ་ཙཱ་བས་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཚུལ་གསུམ་སྟྲེ། སྲེ་མཆྲེད་གྱི་དབང་
དུ་བྱས་པ་ཕྱི་གཟུགས་སོགས་གཟུང་བ་དང་། མྱིག་སོགས་ནང་གྱི་སྲེ་མཆྲེད་འཛིན་པའོ། །ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ་བྲེམས་པོ་གཟུང་བ་དང་། རྱིག་པ་འཛིན་པའོ། །བདག་དང་བདག་གྱི་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་
བདག་ལ་འཛིན་པ་དང་། བདག་གྱི་བ་ལ་གཟུང་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གཟུང་འཛིན་སྔ་མ་གྱིས་ཀྱི་དབང་དུ་
བྱས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱིའྱི་གཟུང་བ་ཕྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཁོ་ནར་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མ་རྱིག་པ་
ཡང་གཟུང་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། འཛིན་པའང་རྱིག་པ་ཁོ་ན་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་ཟག་ཀང་འཛིན་པར་
བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བདག་དང་བདག་གྱི་བ་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱིའྱི་འཛིན་པ་བདག་ཏུ་
མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་འདྱིར་གང་བཟུང་ཞྲེ་ན། འདྱིའྱི་གཟུང་བ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་ཕོགས་
དང་རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་ཕོགས་སོ། །དྲེ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ལ་དམྱིགས་ནས་གཟུང་བར་ཞྲེན་པ་ནྱི། ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་གཟུང་རོག་གོ །རྣམ་པར་བྱང་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་གཟུང་བར་ཞྲེན་པ་ནྱི། རྣམ་བྱང་གཟུང་རོག་
གོ །འཛིན་པའང་གྱིས་ཏྲེ། ཆོས་དང་གང་ཟག་གྱི་འཛིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་
བའོ། །གྱིས་པ་ལའང་གྱིས་ཏྲེ། བྱྱིས་པས་ཕུང་པོ་ལ་རྱིལ་པོའ ་ི བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཟག་རས་ཡོད་དང་།
འཕགས་པས་བདག་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གཟུང་བས་སྲེས་བུ་ལ་བཏགས་ཡོད་གྱིས་སོ། །འདྱི་གྱིས་ལ་
དམྱིགས་ནས་འཛིན་པ་པོར་ཞྲེན་པ་ནྱི་རས་འཛིན་རོག་པ་དང་། བཏགས་འཛིན་རོག་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་
གཟུང་བ་ལ་རོག་པས་གཟུང་རོག་དང་། འཛིན་པ་ལ་རོག་པས་འཛིན་རོག་ཞྲེས་པའམ། ཡུལ་ལ་གཟུང་བར་རོག་
པ་དང་འཛིན་པར་རོག་པས་འཛིན་རོག་ཅྲེས་སྟོན་ཞྲེ་ན། ཡུལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ལ་དམྱིགས་ཤྱིང་བོས་ཀང་
གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་རོག་པས་གཟུང་རོག་དང་འཛིན་རོག་ཅྲེས་ཐ་སྙད་བྱས་སོ། །བཞྱི་པ་གངས་ངྲེས་ནྱི།
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ཡུལ་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་ངྲེས་ལ། གཟུང་བ་ལའང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གྱིས། འཛིན་པ་
ལའང་རས་འཛིན་དང་བཏགས་འཛིན་གྱིས་སུ་དངོས་པོ་ལ་ངྲེས་པས། ཡུལ་ཅན་རོག་པ་ལའང་བཞྱིར་ངྲེས་
སོ། །ལྔ་པ་ལྡན་ཚུལ་ལ། སོ་སོ་སྲེ་བོ་རྣམས་ལ་མཐོང་སང་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་ཏྲེ། རྒྱུད་ལ་ས་བོན་ཡོད་པ་ལས་
རྲེན་དང་ཕད་པ་ན་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། སོར་ལམ་མམ་གཞག་ལ་ནྱི་མངོན་གྱུར་མྲེད་དྲེ། འགལ་ཟླ་
རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པས་སོ། །སོམ་སང་རོག་པ་ལྡན་པའྱི་ཚུལ་ཡང་དྲེ་
བཞྱིན་ནོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པ་ལ་ནྱི། རས་འཛིན་རོག་པའྱི་ས་བོན་ཡོད་ཀྱི་མངོན་གྱུར་བ་ནྱི་མྲེད་དྲེ། ཆོས་
རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་བཏགས་འཛིན་རོག་
པ་ནྱི། ས་བོན་དང་མངོན་གྱུར་གྱིས་ཀ་ལྡན་ནོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་སང་གྱི་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ནྱི་མྲེད་དྲེ།
ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་རོག་པ་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིད་བྱྲེད་
ནྱི་ན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཡོད་ཀྱི་སོ་སྲེ་རྣམས་ལ་མྲེད་དྲེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ལ་བཏགས་འཛིན་གྱི་རོག་པ་ལ། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིད་བྱྲེད་ནྱི་ན་རང་ལ་མྲེད་དྲེ། ཆོས་ཀྱི་
བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པ་ལ་སོམ་སང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆ་མངོན་གྱུར་དུ་
ཡོད་ལ། མཐོང་སང་གྱི་ཆ་ནྱི་མཐོང་ལམ་མ་སྲེས་ན་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ་སྲྱིད་པ་ལས། སྲེས་པ་ན་འབྱུང་མྱི་
སྲྱིད་དོ། །དྲེ་ན་ཆོས་ཀྱི་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་དགུ་ཚོགས་སོར་གྱི་གནས་སྐབས་ན་མོས་པ་ཡྱིད་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་
ལ། འཕགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་སོམ་སང་གྱི་ཆ་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིད་བྱྲེད་དོ། །མཐོང་སང་གྱི་ཆ་ནྱི་མངོན་དུ་
འགྱུར་མྱི་སྲྱིད་དོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ། མཚམས་སར། གཞུང་གྱི་དོན་འབྱྲེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་རོག་པ་བཞྱིར་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རྣམ་པར་རོག་པ་
བཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཡང་དོན་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །གྱིས་པ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་
པ། ལྡན་ཚུལ་གྱིས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཟུང་རོག་མདོར་བསྟན་པ་ནྱི། གཟུང་བར་རོག་པ་ཆོས་ཅན།
རྣམ་པ་གྱིས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་རྲེན་ཅན་དང་། གྲེན་པོའ ་ི རྲེན་ཅན་གྱིས་སུ་ཕྲེ་བ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །གྱིས་པ་ལའང་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་ཡོད་དྲེ། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མ་རྱིག་པ་དང་། རྣམ་བྱང་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་
སོགས་པ་ཡུལ་དགུ་དགུ་ཡོད་པའྱི་བར་དུ་དབྱྲེ་བས་སོ། །འཛིན་རོག་མདོར་བསྟན་པ་ལ། འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་
རོག་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གྱིས་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། སྲེས་བུ་བཏགས་པར་
ཡོད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་གྱིས་ཡོད་པས་སོ། །གྱིས་པོ་དྲེ་དག་སོ་སོར་གཟུང་རོག་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་སྟྲེ།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བདག་རང་དབང་ཅན་ལ་སོགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དགུ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བྱྲེ་
བྲག་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚངས་སར་བ་ནྱི། མདོར་བསྟན་པ་དྲེ་ལ་མདོར་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའྱི་དོན་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་གཟུང་རོག་རྒྱས་པར་བཤད། འཛིན་རོག་རྒྱས་
པར་བཤད་པ་གྱིས། དང་པོ་ལའང་གྱིས་ལས། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གཟུང་རོག་བཤད་པ་ནྱི། ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་ཀྱི་གཞྱིའྱི་རྲེན་ཅན་གྱི་རྣམ་རོག་དབྱྲེ་གཞྱི། དབྱྲེ་ངོ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རོག་པ་དགུ་སྟྲེ། ཡུལ་དགུ་ཡོད་
པས་སོ། །དགུ་པོ་བཞྱིར་འདུས་ཏྲེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་དངོས་པོ། ྲེས་དམྱིགས། དམྱིགས་པ། ལྡན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟྲེ། གནས་ཚུལ་མཐོང་བ་ལ་སྒྲྱིབ་པ་མ་རྱིག་པ་དང་། མ་རྱིག་པའྱི་འབྲས་བུ་གཟུགས་
སོགས་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། ཕུང་པོ་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་མྱིང་དང་གཟུགས་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་། ཞྲེན་པའྱི་རྒྱུས་
རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གྱིས་ལ་ཆགས་པ་དང་། རག་ཆད་དུ་བཟུང་བས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དོར་བྱ་དང་། རྣམ་
པར་བྱང་བ་བང་བྱར་མྱི་ཤྲེས་པ་བཞྱིའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བང་དོར་མྱི་ཤྲེས་པས་འཕགས་པའྱི་ལམ་ལ་མྱི་གནས་
པ་དང་། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ོན་མོངས་འཕྲེལ་བའྱི་དམྱིགས་པ་བདག་དང་སོགས་པ་གཞན་ལ་སོགས་
པའོ། །འདྱི་གྱིས་ོན་མོངས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པས་དྲེར་བསྡུའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཆོས་
བསྲེད་པའོ། །རྣམ་པར་དག་པ་བསྲེད་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གཟུང་རོག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན།
འཕགས་པས་དངོས་པོ་ཙམ་གྱི་རྲེན་ཅན་ཞྲེས་གསུངས་པས་ཡུལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་
བ་ཅྱི་རྱིགས་པ་ཡོད་པས་མྱི་འགལ་ལ། སོབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཤས་ཆྲེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་
ཡུལ་ཅན་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གཟུང་རོག་ཅྲེས་བསྟན་ཏོ། །ཡང་ན་རྣམ་བྱང་གྱི་རྒྱུ་རྱིགས་དྲེ་དྱི་མ་དང་ལྡན་
པའྱི་ཆ་ནས་བསྟན་ཏོ། །གཞན་གྱིས་མ་རོགས་པར་སྣང་ངོ་། །གྱིས་པ་རྣམ་བྱང་གཟུང་རོག་ནྱི། གྲེན་པོའ ་ི རྲེན་
ཅན་དབྱྲེ་གཞྱི། དབྱྲེ་ངོ་ལ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དགུ་སྟྲེ། ཡུལ་དགུའྱི་དབྱྲེ་བས་སོ། །དགུ་པོའང་དྲུག་ཏུ་
འདུས་ཏྲེ། རྣམ་བྱང་གྱི་ངོ་བོ། རྲེན། རྒྱུ། རྲེན་འབྲྲེལ། སོད་པ། རབ་དབྱྲེའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྣམ་བྱང་དུ་མ་འདུས་བ་
ཕུང་པོའ ་ི དོན་དང་། གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་བྱང་སྲེ་བའྱི་སོ་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་དོན་དང་། གསུམ་པ་ནྱི། རྣམ་བྱང་གྱི་འབྱུང་
ཁུངས་སུ་གྱུར་པ་རྱིགས་ཀྱི་དོན་དང་། བཞྱི་པ་ནྱི། མ་རྱིག་པ་འགགས་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་བ་རྣམ་བྱང་སྲེ་བའྱི་རྲེན་
འབྲྲེལ་ལོ། །ལྔ་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་དོན་དང་། སྱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་
དོན་ནོ། །དྲུག་པ་ལ་གསུམ་ཏྲེ། མཐོང་བའྱི་ལམ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་དང་། མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་མོ། །གྱིས་པ་
འཛིན་རོག་ལ་གྱིས་ལས། གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་དབྱྲེ་གཞྱི། གངས་ངྲེས་འཛིན་པ་རྣམ་པར་རོག་
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པ་དགུའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཡུལ་དགུ་ཡོད་པས་སོ། །དགུ་པོའང་གྱིས་སུ་འདུས་ཏྲེ། བདག་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་།
བྱྲེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞན་ལ་རག་མ་ལུས་པས་བདག་རང་དབང་ཅན་དང་། ཕུང་པོ་ལ་ཟླ་མྲེད་པའྱི་གཅྱིག་
པུར་འཛིན་པ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་ལ་རྒྱུ་དང་། ཁམས་ལ་ལྟ་བ་པོའ ་ི བདག་གོ །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ོན་མོངས་
ཀྱི་རྲེན་བྱྲེད་པ་དང་། རྣམ་བྱང་གྱི་རྲེན་བྱྲེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་རྲེན་བྱྲེད་པའོ། །གྱིས་པ་
ལ་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་རྲེན་བྱྲེད་པ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་རྲེན་བྱྲེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བའྱི་རྲེན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་དང་། རང་གཞན་གྱི་དོན་བྱས་པའྱི་རྲེན་
གྱི་བདག་གོ །གྱིས་པ་ལ། སྲེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་དབྱྲེ་གཞྱི། གངས་ངྲེས་འཛིན་པར་རྣམ་
པར་རོག་པ་དགུ་སྟྲེ། ཡུལ་དགུ་ཡོད་པས་སོ། །གདགས་གཞྱིའང་གྱིས་ཏྲེ། སོ་སོ་སྲེ་བོ་དང་། འཕགས་པའྱི་
གདགས་གཞྱིའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། ཕུང་པོ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་དང་། ཁམས་དང་། མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་
རྲེན་ཅྱིང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་སྟྲེ། དད་སོགས་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་། རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་གྱི་
རང་བཞྱིན་མཐོང་ལམ་དང་། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སོམ་པའྱི་ལམ་དང་། སྟོང་པ་ྱིད་
ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་དང་། སྟོབས་བཅུ་སོགས་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་མོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་
དྲེ་ལྟ་བུའྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་རོག་པ་བཞྱི་དང་། དོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་
བཞྱི་པོ་གངས་བཞྱིན་དུ་སང་བྱར་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་མཐོང་སོམ་ལམ་གྱིས་དངོས་སུ་སོང་ལ། སོར་
ལམ་ནྱི་དྲེའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་པས། སང་བྱར་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ལྡན་ཚུལ་གྱིས་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་སུ་འགྱུར་བར་རྱིག་
པར་བྱའོ། །ཡོངས་འཛིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སར་བ་ནྱི། མདོར་བསྟན་དུ་ཡོངས་
འཛིན་རོག་པའྱི་སྔར་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། མདོར་བསྟན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སར་པ་
དང་མཐུན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱས་བཤད་དུ། བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་རོག་པའྱི་འཇུག་ཐོགས་
སུ་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཡོངས་འཛིན་དྲེའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རོག་པ་བཞྱི་པོ་
ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་གྱི་སྒྲ་གྱིས་ནྱི། དགོས་པ་གྱིས་
ཕན་ཚུན་སྡུད་པའོ། །ར་བ་ལ། གོལ་སྲེ་གྱིས་ལྟར་ན། ནང་གྱི་ཡོངས་འཛིན་ཐབས་མཁས་དང་། དྲེའྱི་མྱི་མཐུན་
ཕོགས་བོར་བ་དང་། ཕྱིའྱི་ཡོངས་འཛིན་དགྲེ་བཤྲེས་དང་། དྲེའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བོར་བའོ། །མྱི་སྐྲག་པའྱི་རྒྱུ་
གང་ལགས་ཞྲེས་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ། སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་ཡུམ་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་
ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་གཟུགས་མྱི་རག་ཅྲེས་བྱ་བ་ལ་སོ་སོར་རོག་ཀང་དྲེ་མྱི་དམྱིགས་ཞྲེས་སོགས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། བྱང་སྲེམས་སོར་ལམ་པའྱི་
ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་གདམས་ངག་སྟོན་པའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ཡྱིན་པས་སོ། །ཁྱད་པར་གསུམ་ལས་
ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། སྲེམས་དང་པོར་མྱི་འགོད་ཞྱིང་། བར་དུ་མྱི་སྐྲག་པ་དང་། སོགས་པ་ཐ་མར་ཀུན་ཏུ་
སྐྲག་པ་མྲེད་པའོ། །ཆོས་སྟོན་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། ཐབས་ལ་མཁས་པས་གདུལ་བྱའྱི་བསམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
དངོས་པོ་མཐའ་དག་བདག་མྲེད་པ་དང་། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་སོགས་སྟོན་པར་བྱྲེད་
པའོ། །སོགས་པས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་སྟོན་པ་ནྱི་ནོར་རོ། །མྱི་མཐུན་ཕོགས་སངས་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། ཕྱིན་
དྲུག་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྲེར་སྣ་ལ་སོགས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཆོས་ལ།
སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན། སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ། སྒྲུབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ། སྒྲུབ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོའ །ོ །དང་པོ་ལ་སྱི་གཞུང་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྱིའྱི་འདོད་ཚུལ་བཞྱི་ལས། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས། ངོ་བོ་ནྱི་སྲེམས་
བྱུང་མ་ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་འདོད་པ་ཆུང་བ་དང་། ཆོག་ཤྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་ལ་འདོད་ཅྱིང་། མྱིང་གྱི་ཐ་སྙད་
ནྱི་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ལས་འཕགས་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལམ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། དབྱྲེ་བ་ནྱི་བཞྱི་སྟྲེ།
ཆོས་གོས་དང་། བསོད་སྙོམས་དང་། གནས་མལ་ངན་ངོན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤྲེས་པ་གསུམ་དང་། སོང་བ་དང་
སོམ་པ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་གསུམ་གྱིས་ཚུལ་དང་། ཐ་མས་ལས་བསྟན་ཏྲེ། ཚུལ་འདྱི་ལ་
གནས་ནས་ལས་འདྱི་བྱྲེད་ན་འཕགས་པ་འཐོབ་ཅྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །མདོ་སྲེ་པས་ནྱི། ཟག་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱི་ས་
བོན་འབྲས་བུ་འབྱུང་རུང་གྱི་ནུས་པ་ལ་འདོད་དྲེ། རྒྱལ་པོའ ་ི སྲས་ཀྱིས། མདོ་སྲེ་པ་དག་གྱི་རྱིགས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་
སྲེམས་ཀྱི་ས་བོན་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་དང་། སོབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ནའང་ཡོངས་སུ་མས་པའྱི་
ཆོས་ཅན་གྱི་ས་བོན་ལ་རྱིགས་ཞྲེས་བྱའོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །རྣམ་རྱིགས་པའྱི་ཚུལ་ལ་ཕོགས་ཀྱི་གང་
པོས་རྱིགས་ཤྲེས་པའྱི་ངོ་བོ་ལ་བཤད་དྲེ། བརྒྱད་སྟོང་པའྱི་དོན་བསྡུས་ལས། འདྱི་ལྟར་རྣམ་ཤྲེས་རང་བཞྱིན་
རྱིགས། །བརྲེ་དང་ཤྲེས་རབ་བདག་ྱིད་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །འདྱིས་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་བརྲེ་བ་དང་
ཤྲེས་རབ་ཏུ་གསུངས་པས། ན་རང་གྱི་རྱིགས་ཀང་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དགྲེ་ར་ལ་འདོད་པར་མངོན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་རྒྱས་
འགྱུར་གྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་ལ། རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་ནྱི་སྲེམས་རྱིག་ཅྱིང་གསལ་ཙམ་ལ་འདོད་དོ་
སྙམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་ལས་གཞན་པའྱི་རྱིགས་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་རྱིག་སྨྲ་བ་ཀུན་
གྱིས་མཐུར་ཐུག་ཐྲེག་པ་གསུམ་དུ་འདོད་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱིས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་
པར་མྱི་རུང་ལ། དྲེ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་ལ་ནྱི་བདྲེ་གཤྲེགས་སྙྱིང་པོར་འདོད་
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ཀྱི་རྱིགས་སུ་ནྱི་མ་བཤད་དོ། །ཆོས་དབྱྱིངས་འདུས་མ་བྱས་ལའང་མྱི་འདོད་དྲེ། རྲེན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱར་
མྲེད་པ་ནྱི་རྒྱུར་མྱི་རུང་བས་རྱིགས་ཀྱི་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དབུས་མཐའྱི་འགྲེལ་བཤད་ལས། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་
ྱིད་ལ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཞྲེས་པ་ནས། དྲེ་བཞྱིན་དུ་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་བར་དུའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་དང་དོན་
གཅྱིག་ཏུ་སྣང་ངོ་། །སྐུ་མཆྲེད་གྱིས་ཀྱི་བཞྲེད་པ་ལ་ངོ་བོ་དང་། མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་དང་། དབྱྲེ་བ་གསུམ་ལས།
དང་པོ་ནྱི། མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་དྲེ་ནྱི་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་འོངས་པ། ཆོས་ྱིད་
ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡྱིན་པ་སྟྲེ། ཞྲེས་འབྱུང་བས་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྱི་ཁྱད་པར་སྟྲེ། དྲེ་
ཡང་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་མ་བཞག་ན་ཡྱིད་ཤྲེས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་རྲེན་དང་ཕད་ན་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་
པར་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པའོ། །ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་བཞག་ན་ནྱི། དྲེ་ལ་གནས་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱ་
མཚོ་སྱིན་ལས། སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་གནས་པའྱི་ས་བོན་ཟག་པ་
མྲེད་པའྱི་ཆོས་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ནྱི། སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ལ་
གདགས་པའྱི་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་གང་ཟག་རྣམས་རྱིགས་ཅན་སོ་སོར་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པས་ན། སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་
གྱི་ཁྱད་པར་རམ། ཡང་ན་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྱི་རྲེན་གྱིས་སད་པར་བྱས་པ་ལས་ནུས་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པས་དྲེ་
སྐད་དུ་བརོད་དོ། །ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ཟག་མྲེད་ཀྱིས་ས་བོན་དང་། ལམ་གྱི་རྲེན་དང་
ཕད་ན་དྱི་མ་དང་བྲལ་ནས་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་རུང་གྱི་ནུས་པ་གནས་པས་ན་སྒྲྱིབ་པ་སང་རུང་དང་། གསུང་རབ་ཐོས་
པའྱི་རྲེན་གྱིས་གསོ་བར་བྱ་བས་ན་ཐོས་པའྱི་བག་ཆགས་སོ། །དྲེའང་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་སྟྲེ། ཐྲེག་
བསྡུས་ལས། ཐོས་པའྱི་བག་ཆགས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་སྐུའྱི་ས་བོན་ནོ་
ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་ཆུང་ངུ་ནྱི་དབང་པོ་རྟུལ་པོས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་ཙམ་སྟོན་པའྱི་ཆོས་ཐོས་པའྱི་རྲེན་གྱིས་
གསོ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འབྲྱིང་པོ་ནྱི་དབང་པོ་འབྲྱིང་པོས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་ཐོས་པས་གསོ་བར་བྱ་བ་
ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་བདག་མྲེད་ཕྲེད་དང་གྱིས་རོགས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ལ་འདོད་པ་ནྱི། གྲུབ་མཐའྱི་སྐབས་
མ་ཕྲེད་པའོ། །ཆྲེན་པོ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པའྱི་སྲེ་སྣོད་ཐོས་པའྱི་རྲེན་གྱིས་གསོ་བར་བྱ་བ་སྟྲེ། ཆོས་སྐུའྱི་ས་བོན་དུ་
བཤད་པ་ནྱི་དྲེ་ཡྱིན་ནོ། །དབྱྲེ་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་ཚུལ་གྱིས་ནྱི། ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པའྱི་རྱིགས་གྱིས་
ཡྱིན་ཏྲེ། དང་པོ་ནྱི། ཐོག་མ་ནས་ཐྲེག་པ་གསུམ་པོ་བྱང་ཆུབ་སོ་སོའ ་ི རྒྱུར་ངྲེས་པས། རྲེན་དབང་གྱིས་བྱང་ཆུབ་
གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་རྱིའྱི་ཕོགས་འགའ་ཞྱིག་ལས་གསྲེར་དང་དངུལ་དང་། ཟངས་འབའ་ཞྱིག་
འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །སོབ་དཔོན་བོ་གོས་བརན་པས་ཇྱི་ལྟར་ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་དུས་ཅན་གྱི་འཁོར་བ་ན། ལ་ལ་ནྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སྲེམས་དང་བཅས། ལ་ལ་ནྱི་སྲེམས་མྲེད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། འདྱིར་ཡང་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་པོ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་རྱིགས། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་ཞྲེས་བྱའོ། །རྱིགས་ནྱི་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གཅྱིག་ནས་
གཅྱིག་ཏུ་འོངས་པ། སྲེམས་དང་སྲེམས་མྲེད་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་བཞྱིན་ཏྲེ། གོ་བུར་དུ་བྱུང་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྲེན་གྱི་དབང་གྱིས་ཐྲེག་པ་གསུམ་ཀའྱི་རོགས་པའྱི་རྒྱུར་རུང་བ་ནྱི། མ་ངྲེས་པའྱི་རྱིགས་ཏྲེ།
དཔྲེར་ན་རྱི་འགའ་ཞྱིག་ལ་རྲེས་འགའ་ཟངས་དང་། རྲེས་འགའ་དངུལ་དང་། རྲེས་འགའ་གསྲེར་འབྱུང་བ་ལྟ་
བུའོ། །སྒྲྱིབ་པ་ཤས་ཆྲེ་བའྱི་རྒྱུས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་དང་མྱི་ལྡན་པ་ནྱི་རྱིགས་ཆད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་
རྱིགས་ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པ་གང་དུའང་མ་གཏོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོ་སྲེ་རྒྱན་ལས། དཀར་པོ་དམན་པ་ཡོད་
པ་རྒྱུ་དང་བྲལ། །ཞྲེས་པའྱི་འགྲེལ་བར། གཏན་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བ་
སྟྲེ། གང་ཡང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་རྱིགས་ྱིད་མྲེད་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་
ཆད་པ་ལ་དགོངས་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ལ་ལ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དགྲེ་བ་མྲེད། ཅྲེས་བྱ་བ་དང་ཁྱད་པར་
མྲེད་པས་ཟློས་པའྱི་སོན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །འགའ་ཞྱིག་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་དང་ལྡན་ཡང་རྲེན་གྱིས་གསོར་
མྱི་རུང་བ་ལ་འདོད་པ་ནྱི་མ་བརགས་པ་སྟྲེ། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ལུང་གྱིས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །མཐར་ཐུག་ཐྲེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པས་ན་རང་དུ་རྱིགས་ངྲེས་པ་མྱི་འཐད་དོ་སྙམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ།
མདོ་ལས། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དང་པོར་མོས་པ་ཐ་དད་པ་
དང་། བར་དུ་སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་པ་དང་། ཐ་མར་ཡང་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཐ་དད་དུ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ངོ་བོ་ལ་
ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་གྱིས་ཡྱིན་ལ། དྲེ་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། གཞན་དག་རྲེན་གྱིས་
གསོས་མ་བཏབ་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ལ། རྲེན་གྱིས་གསོས་བཏབ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་
འགྱུར་པ་ནྱི་རྒྱས་འགྱུར་ཞྲེས་འདོད་དོ། །མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་ནྱི་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་
ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ཡྱིན་ལ། གཅྱིག་ཤོས་ནྱི་གསར་དུ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེས་ན་བྱང་
ས་ལས། རྱིགས་གང་ཞྲེ་ན། མདོར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྲེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་
བསྒྲུབས་པའོ། །དྲེ་ལ་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་ནྱི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྱི་ཁྱད་པར་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་
བརྒྱུད་དྲེ་འོངས་པ་ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་དུས་ཅན་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་
པའྱི་རྱིགས་ནྱི་སྔོན་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཐོབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་བཟུང་
ངོ་། །དབུ་མ་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ལ། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། རྱིགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་
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པོ་ནྱི། མདོ་ལས། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་ཚིག་གྱི་དོན་མྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་
ན། བྱང་ཆུབ་ལ་ནྱི་སྲེ་བའམ་ཡོད་པ་ྱིད་དམ། མྲེད་པ་ྱིད་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་བརྲེན་
པ་བྱང་ཆུབ་རས་སུ་མྲེད་པའྱི་འཐད་པས། རྲེན་རྱིགས་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་ཀང་། སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྱི་ཆོས་
ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྒྲ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་གྱི་བདྲེན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཚིག་གྱི་
དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྲེས་པའོ། །སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་། རྱིགས་སོ། །དང་པོ་
ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་པོ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞྱིར་གྱུར་བ་ཞྲེས་
པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་འདྱི་ཁོ་ན་ལ་རྱིགས་ཞྲེས་བསྟན་ཏོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱིར་ནང་
གྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ལ་རྱིགས་སུ་འདོད་ཀྱི་ཕྱིའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་དུ་མྱི་རུང་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགའ་ཞྱིག་རྱིགས་ཀྱི་
དོན་ནྱི། རྒྱུའྱི་དོན་ཡྱིན་པས། ཆོས་ྱིད་ཁོ་ན་དངོས་པོར་མྲེད་པས་རྱིགས་སུ་མྱི་རུང་ཞྲེས་སྨྲའོ། །འོ་ན་སྲེམས་
ཀྱི་ཆོས་ྱིད་རྱིགས་སུ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ྱིད་ཁོ་ན་རྱིགས་སུ་འདོད་
པའང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དྱི་བཅས་ཀྱི་སྲེམས་འོད་གསལ་བའྱི་བདག་ྱིད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་
ཡྱིན་པས་རྱིགས་སུ་འདོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་ཆོས་དབྱྱིངས་རྱིགས་སུ་འདོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ལྷག་པོ་མྲེད་པས་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་སོ། །ཅྱི་སྟྲེ་ཆོས་དབྱྱིངས་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་བསོམས་པ་ན་
འཕགས་པའྱི་ཆོས་རོགས་པར་འགྱུར་བས་རྱིགས་སུ་འཇོག་གོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཕྱིའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ལ་
དམྱིགས་ཏྲེ་བསོམས་པས་ཀང་འབྱུང་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྲེམས་
ལ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སྒྲའྱི་དོན་མྲེད་པས་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། འཇྱིག་རྲེན་ན་ཚ་བ་མྲེའྱི་
རང་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་ལྟར་སྲེམས་ཀང་འོད་གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ལས་གཞན་དུ་རྲེན་གཞན་གྱིས་
བསྒྱུར་མྱི་ནུས་པར་སྲེ་བས་རང་བཞྱིན་ཞྲེས་བརོད་དྲེ། འདྱི་ལྟར་སྲེམས་ནྱི་རྲེན་གང་གྱིས་ཀང་རང་གྱི་ངོ་བོ་
འོད་གསལ་བ་ལས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་རྲེན་གྱིས་དྱི་མ་ཅན་
དུ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཇྱི་ལྟར་རྲེན་གྱིས་བསྒྱུར་དུ་མྱི་རུང་ཞྲེ་ན། གསྲེར་ལ་དྱི་མ་རྲེས་སུ་ཞུགས་ཀང་གསྲེར་གྱི་
རང་བཞྱིན་དོར་ནས། དྱི་མའྱི་ངོ་བོར་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐབས་ཀྱིས་དྱི་མ་དང་བྲལ་བར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་
བཞྱིན་དུ་སྲེམས་དྱི་མ་དང་བཅས་པའྱི་དུས་སུ། ཆགས་སོགས་དྱི་མས་ངོ་བོ་མྱི་མངོན་ཡང་རང་བཞྱིན་དོར་
ནས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལུང་ལས་ཀང་གསུངས་ཏྲེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། རྱིགས་ཁམས་སྦྲང་རྱི་དང་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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འད་འདྱི་གཟྱིགས་ནས། །ཞྲེས་དང་། རྒྱས་བཤད་དུ། ལུས་ཅན་ལ་ཡོད་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྦྲང་མའྱི་རྱི་
དང་འད། ཞྲེས་པ་དང་། བསྟོད་ཚོགས་ལས་ཀང་། བདྲེ་ལྲེགས་སྲེམས་ལས་སངས་རྒྱས་འབྱུང་། །རང་སྲེམས་
དྲེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་དང་། ོན་མོངས་ནང་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་། །དྲེ་བཞྱིན་དྱི་མ་མྲེད་པར་གནས། །ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །སྲེམས་ཙམ་པས་འདོད་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་ནྱི་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སུ་མྱི་འཐད་དྲེ། དྲེ་
དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་སྲྱིད་པས། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་རྱིགས་
སུ་འགྱུར་ཚུལ་ལ་གྱིས་ལས། རྲེན་གྱི་སོ་ནས་འཇོག་པ་ནྱི། སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡྱིན་ལ།
དྲེ་ཡང་ནང་གྱི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ལ་གདགས་སོ། །སྲེ་མཆྲེད་དྲེ་དག་ལས་མྱིག་སོགས་གཞན་ལྔ་ནྱི། ཡྱིད་ཀྱི་སྲེ་
མཆྲེད་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་ལ། ཡྱིད་ཀང་དོན་དམ་པར་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོར་གནས་པས། ཐམས་ཅད་ཆོས་ྱིད་ལ་
བརྲེན་པར་དགོངས་ནས། ནང་གྱི་ཆོས་ྱིད་རྲེན་རྱིགས་སུ་བསྟན་ནོ། །རྒྱུད་བ་མ་ལས། ཕུང་པོ་ཁམས་དབང་
སྲེ་མཆྲེད་རྣམས། །ལས་དང་ོན་མོངས་དག་ལ་གནས། །ལས་དང་ོན་མོངས་ཚུལ་བཞྱིན་མྱིན། །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་
ལ་རག་ཏུ་གནས། །ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཡྱིད་བྱྲེད་ནྱི། །སྲེམས་ཀྱི་དག་པ་ལ་རབ་གནས། །ཞྲེས་སོ། །རྒྱུའྱི་སོ་
ནས་རྱིགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པས་རང་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་བསོམས་པ་ལས།
སྲེམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་དྱི་མ་སོང་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་འབྱུང་ལ། སོམ་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚེ་ན་ཆོས་ཅན་ཡྱིད་ཤྲེས་
དང་། དྲེའྱི་ཆོས་ྱིད་དྱི་མ་དང་བྲལ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་གནས་
འགྱུར་བས་ཆོས་ྱིད་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱི་རོལ་གྱི་ཆོས་ྱིད་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་སོམ་པ་ཡོད་ཀང་། དྲེ་ལྟར་
མྱི་རུང་བས། དྲེ་རྱིགས་སུ་མྱི་འཇོག་པའྱི་གནད་ཀང་དྲེར་སྣང་ངོ་། །འདྱིས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་ལ་
སོགས་པ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་དམྱིགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། འཕགས་པའྱི་ཆོས་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་
དབྱྱིངས་རྒྱུའྱི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་སོ་ནས་རྱིགས་ྱིད་དུ་ཐ་སྙད་འདོགས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་དོན་
ཡང་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རོད་པ་སང་བ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཡོད་ན་
སངས་རྒྱས་གངས་མྲེད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀང་ཇྱི་ལྟར་ད་དུང་འཁོར་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དམྱིགས་ཅྲེ་ན། རྒྱུ་
རྱིགས་ཡོད་ཀང་འགལ་རྲེན་ྲེས་དམྱིགས་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། ོན་མོངས་གོམས་དང་
གོགས་ངན་དང་། །ཕོངས་དང་གཞན་གྱི་དབང་ྱིད་དང་། །མདོར་ན་རྱིགས་ཀྱི་ྲེས་དམྱིགས་ནྱི། །རྣམ་པ་
བཞྱིར་ནྱི་ཡང་དག་བརོད། །ཅྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རྱིགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མཚམས་སར། ར་བ། འགྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འོག་ནས་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཇྱི་
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སྐད་བཤད་པའྱི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་དང་། མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་འབྱུང་ལ། དྲེ་དག་ཀང་རྱིགས་
ལ་བརྲེན་ནས་སྒྲུབ་པས་སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་འཆད་དོ། །གོལ་སྲེ་གྱིས་འབྲས་བུ་སྔར་བཤད་ནས་
རྒྱུ་རྱིགས་ཕྱིས་འཆད་པ་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པའོ། །ཞྲེས་གསུང་། ར་བ་ནྱི། རོགས་པའྱི་ཆོས་དང་། གྲེན་པོ་དང་།
སོང་བ་དང་། རྣམ་གོལ་ལམ་དང་། ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཏྲེ། དྲུག་དང་། གྱིས་དང་བཞྱི་རྣམས་གངས་ཇྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་ནོ། །རྲེན་ལ་རྱིགས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསལ་བྱྲེད་དུ་སར་རོ། །མདོ་ནྱི། རབ་འབྱོར་ནམ་
མཁའ་ལ་བྱའྱི་རྲེས་མྲེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་མྲེད་ཅྱིང་མྱི་
དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། གོ་རྱིམ་དང་། གངས་ངྲེས་དང་། རྲེན་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ར་བ་
ལྟར་ལྔ་ལས། དང་པོ་རོགས་པའྱི་ཆོས་ལ། རྲེ་ཞྱིག་ནྱི་གོ་རྱིམ་སྟོན་པའྱི་ཚིག་ཕད་དོ། །བསོམ་བྱུང་གྱི་སྒྲུབ་པའྱི་
དང་པོར་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་འབྱུང་བས། དྲེ་དག་གྱི་རྲེན་དུ་གྱུར་བའྱི་རྱིགས་བསྟན་
ནོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཐམས་ཅད་ལ་སར་རོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་དང་། ས་
བདུན་པའྱི་བར་གྱི་བསོམ་པའྱི་ལམ་དག་འཐོབ་བོ། །གྱིས་པ་གྲེན་པོའ ་ི སྒྲུབ་པ་ནྱི། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་དྲུག་པོ་དྲེ་
དག་རྱིམ་གྱིས་སྲེས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྐུན་པོ་ཕྱིར་ཕྱུང་བའྱི་དཔྲེས་བསྟན་པ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་དག་
འབྱུང་ངོ་། །སོང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་སོ་འཕར་བཅད་པ་ལྟར་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་དག་
འབྱུང་ངོ་། །ཞར་ལ་སང་གྲེན་སྲེ་འགག་བྱྲེད་ཚུལ་བསྟན་པ་ནྱི། གྲེན་པོ་རོགས་པར་སྲེ་བ་དང་མྱི་མཐུན་
ཕོགས་འགག་པ་དུས་མམ་དུ་འཐོབ་བོ། །འདྱི་གྱིས་སོ་སོར་བགང་དགོས་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་བཅུ་གསུམ་མ་
ཚང་བར་འགྱུར་བས་སོ། །རྐུན་པོ་ཕྱུང་བ་དང་སོ་འཕར་བཅད་པ་དཔྲེར་བངས་ནས། གྲེན་པོ་སྲེ་བ་དང་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་འགག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་དུས་མམ་དུ་འཆད་པས་ཀང་མ་རོགས་ཏྲེ། བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་རྣམ་
གོལ་ལམ་དུས་མྱི་མམ་པས་སོ། །བཞྱི་པ་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་སང་གྲེན་དྲེ་དག་མྱི་
དམྱིགས་པས། དྲེ་དག་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་ཡུལ་དུ་ལྡན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་སངས་པ་འཐོབ་བོ། །སྔ་མ་ོན་
སྒྲྱིབ་དང་། ཕྱི་མ་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་སངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱིས་སོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ས་དྲེའྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་
འཁོར་བ་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱི་ཐབས་སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་འཐོབ་བོ། །གང་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ན། སྔོན་གྱི་སོན་ལམ་དང་། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་
ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ཐབས་ཤྲེས་དྲེ་དག་སྲེས་པས་ས་དགུ་པས་བསྡུས་པ་ན་
ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་འཐོབ་བོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་གོ་རྱིམ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སྒྲུབ་པ་འཐོབ་སྟྲེ། ན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རོགས་པ་ཐོབ་ནས་གཞན་དོན་ཇྱི་ལྟར་འོས་པ་བཞྱིན་
འབྱུང་བས་སོ། །ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་གོ་རྱིམ་དུ་བྱྲེད་དྲེ། གཞུག་པ་ལ་ལྡྲེམ་པོར་
དགོངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་གདུལ་བྱའྱི་བསམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་
ལམ་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་བརྒྱད་པོ་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ། ཞར་ལ་དང་ངྲེས་ཀྱི་ཁྱད་པར། ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པའྱི་
རྱིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྡྲེམ་དགོངས་དང་། དགོངས་པ་ཅན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། གཞུག་པ་ལ་ལྡྲེམ་པོར་
དགོངས་པ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་པ་བསྟན་པ་ལ་གཞུག་པའྱི་དོན་དུ་རྫུས་ཏྲེ་སྲེ་བའྱི་སྲེམས་ཅན་ཡོད་ཅྲེས་པ་ལྟ་
བུའོ། །མཚན་ྱིད་ལ་ལྡྲེམ་དགོངས་ནྱི། སྲེམས་ཙམ་པས་མཚན་ྱིད་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས། ཤྲེར་ཕྱིན་ལས་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་གསུངས་པ་ལ་འདོད་ཀང་། འདྱིར་མངོན་པ་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་དུ་གསུངས་པ་ལ་འདོད་དོ། །གྲེན་པོ་ལ་ལྡྲེམ་དགོངས་ནྱི། དགོངས་པ་ཅན་བཞྱི་ལ་བཟུང་བར་བྱ་
སྟྲེ། སངས་རྒྱས་ལ་བརས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གྲེན་པོར་དགོངས་ཏྲེ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བསྒྱུར་བ་ལ་ལྡྲེམ་
པོར་དགོངས་པ་ནྱི། སྙྱིང་པོ་མྲེད་ལ་སྙྱིང་པོར་ཤྲེས། །ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ལ་ལྲེགས་པར་གནས། །ོན་མོངས་པས་ནྱི་
རབ་ོན་མོངས། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ། སྙྱིང་པོ་ནྱི་རྣམ་གཡྲེང་ངོ་། །དྲེ་མྲེད་པ་ནྱི་
ལྷག་པ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པའོ། །ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་རག་སོགས་ལས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་མྱི་རག་སོགས་ལ་གནས་
པ་སྟྲེ། ལྷག་པ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ནྱི་དཀའ་སད་དྲེ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་
པའོ། །དགོངས་པ་ཅན་ལ་བཞྱི་ལས་མམ་པ་ྱིད་ལ་དགོངས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ལ་བརས་པའྱི་གྲེན་པོར་
མམ་པ་ྱིད་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་དྲེ་ྱིད་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟྱིགས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པོ་ནྱི་རྒྱུ་
ཚོགས་གྱིས་རོགས་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པ་དང་། གཞན་དོན་ཕྱིན་ལས་མམ་པའོ། །དོན་གཞན་
ལ་དགོངས་པ་ནྱི། ཕ་དང་མ་ནྱི་བསད་བྱ་ཞྱིང་། །རྒྱལ་པོ་གཙང་སྦྲ་ཅན་གྱིས་དང་། །ཡུལ་འཁོར་འཁོར་དང་
བཅས་བཅོམ་ན། །མྱི་དྲེ་དག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དོན་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནས་འཆད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དོན་ནྱི། ལས་དང་སྲྲེད་པ་སང་བྱ་ཞྱིང་། །སོར་བའྱི་རྣམ་ཤྲེས་མཆོག་འཛིན་གྱིས། །སྲེ་མཆྲེད་སོད་ཡུལ་
བཅས་བཅོམ་ན། །མྱི་དྲེ་དག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པའོ། །དུས་གཞན་ལ་དགོངས་པ་ནྱི། ལྲེ་ལོའ ་ི གྲེན་པོར་
བདྲེ་བ་ཅན་དུ་སྲེ་བར་སོན་ལམ་བཏབ་ན་དྲེར་སྲེ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་ཟག་གྱི་བསམ་པ་ལ་དགོངས་པ་ནྱི།
སྱིན་པ་ལ་མཆོག་འཛིན་གྱི་གྲེན་པོར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་བསྔགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དགོངས་ལྡྲེམ་དགོངས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་གང་ཞྲེ་ན། དགོངས་གཞྱིའྱི་ལྡོག་པ་ྲེ་བར་བཟུང་ནས་དགོངས་བ་ཅན་དང་། དགོས་པའྱི་ལྡོག་པ་ྲེ་བར་
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བཟུང་ནས་ལྡྲེམ་དགོངས་སུ་བཤད་པ་ནྱི། ལྡྲེམ་དགོངས་ལ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པའང་ཡོད་ལ་ཅྱིག་ཤོས་ལ་མྲེད་པས་
སོ་སོར་བྱས་སོ། །འགལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དགོངས་པ་ཅན་བཞྱི་པོ་གྲེན་པོའ ་ི ལྡྲེམ་དགོངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུང་རབ་ཐབས་ཅད་འདྱིར་འདུས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་དག་ནྱི་དང་བའྱི་དོན་ལས་རྣམ་པར་ཕྲེ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཇྱི་སྙྲེད་ཅྱིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བ་དང་ངྲེས་པའྱི་དོན་གྱིས་ཀྱིས་
བསྡུས་ཏྲེ། གདུལ་བྱ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་དང་མ་གྱུར་པ་གྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དང་
བ་དང་ངྲེས་པའྱི་དོན་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། བརོད་བྱ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པས། རྣམ་པ་གཞན་དུ་བྱ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལ་རྱིམ་གྱིས་དང་བའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དབྱྲེ་བའྱི་སོ་ནྱི་བཞྱི་སྟྲེ། བརོད་བྱ་
དང་། རོད་བྱྲེད་དང་། གདུལ་བྱ་དང་། གྲུབ་མཐའྱི་སོ་ནས་དབྱྲེའོ། །དང་པོ་ནྱི། དངོས་པོའ ་ི གནས་ཚུལ་སྟོན་པ་
ངྲེས་དོན་དང་། ཅྱིག་ཤོས་ནྱི་དང་བའྱི་དོན་ནོ། །ཟླ་བ་སྒྲོན་མྲེའྱི་མདོར། སྟོང་པ་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པས་བསྟན་
པ་ལྟར། །ངྲེས་དོན་མདོ་སྲེ་དག་གྱི་བྱྲེ་བྲག་ཤྲེས། །ཞྲེས་པ་དང་། གང་ལས་སྲེམས་ཅན་གང་ཟག་སྲེས་བུ་
བསྟན། །ཆོས་དྲེ་ཐམས་ཅད་དང་བའྱི་དོན་དུ་ཤྲེས། །ཞྲེས་སོ། །སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པ་དང་། གནས་ཚུལ་ཡང་
གྱིས་ཏྲེ། དོན་དམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ཀུན་རོབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལོ། །གནས་ཚུལ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྲེམས་
ཅན་དང་གང་ཟག་ལ་སོགས་པའོ། །གནས་ཚུལ་མ་ཡྱིན་པ་སྟོན་པས་བརྫུན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ། གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས། གཞན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་ཕན་ཕྱིར་
བདྲེན། །མྱི་ཕན་ཕྱིར་ན་ཅྱིག་ཤོས་རྫུན། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དགོངས་འགྲེལ་ལས་བཤད་པ་ལྟར། སྒྲ་ཇྱི་
བཞྱིན་པ་ངྲེས་པའྱི་དོན་དང་། སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་དང་བའྱི་དོན་ཏྲེ། སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པ་དང་། དོན་གཞན་
དུ་དང་ནས་བཤད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གདུལ་བྱ་གང་དག་ལམ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བསྟན་པ་
ནྱི་དང་བའྱི་དོན་དང་། འབྲས་བུ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བསྟན་པ་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་དོན་ཏྲེ། སྔ་མ་ནྱི་འབྲས་བུ་
ལ་རྱིམ་གྱིས་དང་བར་བྱ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕྱི་མ་ནྱི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་པས་གོང་དུ་དང་བར་བྱ་
བའྱི་འབྲས་བུ་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་བོ་གོས་མྱི་ཟད་པའྱི་མདོ་ལས་བསྟན་ཏོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་
ཡོད་པར་བཤད་པ་ན་ཐོས་སྲེ་གྱིས་ལ་ངྲེས་དོན་དང་། སྲེམས་ཙམ་པ་ལ་དང་དོན་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་
བཤད་པ། སྲེམས་ཙམ་པ་ལ་དང་དོན་དང་། དབུ་མ་པ་ལ་ངྲེས་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དང་
ངྲེས་ཀྱི་གསུང་རབ་འདྱི་དག་ལ་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། སྟོན་པ་བཞྱིའྱི་རྱིམ་པས་འཇུག་པར་བྱ་སྟྲེ། དང་
པོར་ཐོས་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་དུས་སུ་གང་ཟག་ལ་མྱི་སྟོན་ཆོས་ལ་སྟོན་པ་དང་། ཐོས་ནས་དོན་ལ་སྲེམས་པའྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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དུས་སུ་ཚིག་ལ་མ་སྟོན་དོན་ལ་སྟོན་པ་དང་། བསམ་པའྱི་དོན་གྱི་སྙྱིང་པོ་ཚོལ་བའྱི་དུས་སུ་དང་དོན་ལ་མྱི་སྟོན་
ངྲེས་དོན་ལ་སྟོན་པ་དང་། སོམ་པའྱི་དུས་སུ་རྣམ་ཤྲེས་ལ་མྱི་སྟོན་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་སྟོན་པར་བྱའོ། །གཞན་དོན་གོ་
རྱིམ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་འོག་ཏུ་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་འབད་རོལ་གྱི་མཚན་མ་མྲེད་ཅྱིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་
གཞན་གྱི་དོན་དང་། རང་དོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་མ་ཐག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་འཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེའྱི་རྲེན་ལ་རྱིགས་ཞྲེས་བྱའོ་ཞྲེས་སར་རོ། །འདྱིར་འབྱུང་ཞྲེས་པ་ར་བར་འཇུག་ཅྲེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའྱི་གསལ་བྱྲེད་དུ་སར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ཕལ་ཆྲེར་སྱི་སྒྲ་བྱྲེ་བྲག་ལ་སར་ནས་རོགས་པའྱི་གོ་རྱིམ་
དུ་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གདམས་ངག་ཏུ་མ་ཟད་བཅུ་གསུམ་པོ་འདྱིས་ཀང་། ངྲེས་ལྲེགས་དོན་གྲེར་གྱི་
སྲེས་བུའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོར་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་
བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་པོ་ལ་རྲེན་ཞྲེས་བསྟན་ཏྲེ། ཇྱི་
སྐད་བཤད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཁོ་ན་ལ་
རྱིགས་ཞྲེས་བསྟན་ཏོ། །ཁོ་ནའྱི་སྒྲས་རྱིགས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་དུ་མ་ལས་འདྱི་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་
བཅུ་གསུམ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་དོད་སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་བཅུ་གསུམ་པོ་ཡོད་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་
གྱིས་སོ། །འདྱི་ལ་རྱིགས་ཞྲེས་བྱ། ཞྲེས་པའྱི་འགྲེལ་པ་ཡྱིན་པས་ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་བྱྲེད་དུ་གནས་
སོ། །གྱིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ། རོད་པ་དང་ལན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། གང་ལ་རོད་པ་དང་། གང་གྱིས་
རོད་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་རོད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྒྲུབ་པ་ཡྱི་ནྱི་རྲེན་གྱུར་པ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་དང་། །ཞྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྔ་འགྲེལ་གྱིས་ར་བའྱི་དོན་
འཆད་པའྱི་སོ་ནས་སྟོན་ཏྲེ། འདྱི་ལ་ཁས་བངས་བརོད་པ་དང་། ཐལ་བ་དགོད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། གལ་
ཏྲེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཁོ་ན་འཕགས་པའྱི་ཆོས་མཐོང་སོམ་སོགས་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
ཆོས་དབྱྱིངས་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཆོས་ྱིད་བ་ན་མྲེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་
སྟོབས་སོགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན། གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་ནྱི། ཆོས་དབྱྱིངས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཁོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་
ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་གནས་པར་ཐལ། ཆོས་དབྱྱིངས་དྲེ་ནྱི་སྱིར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་
ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་རྱིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྙམ་པའྱི་སྲེ་བོ་བོ་དམན་པའྱི་ངོར་
དོགས་པ་བསུ་ནས་ལན་གདབ་པའྱི་ཕྱིར་རོད་པ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕྲེད་གསུངས་སོ། །སྱིར་
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གནས་པ་ཞྲེས་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་དབྱྲེར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། སྔ་འགྲེལ་ལྷག་མ་
རྣམས་ཀྱིས་རྱིགས་ནྱི་ཐ་དད་རུང་མ་ཡྱིན་ཅྲེས་པའྱི་དོན་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ལན་ལ་གྱིས་ཏྲེ། འཐད་པའྱི་སོ་
ནས་རྱིགས་སུ་བསྟན་པ། དཔྲེའྱི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བ་འཐད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དྱི་བཅས་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཆོས་
ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་རྱིགས་ྱིད་དུ་ཐ་སྙད་འདོགས་སོ། །གང་གྱི་སོ་ནས་ཤྲེ་ན། རྒྱུའྱི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་སོ་
ནས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བདག་མྲེད་གསུམ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་
ཇྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་ནམ། དྲེ་དང་འཚམ་པར་འཕགས་པའྱི་ཆོས་རོགས་ཤྱིང་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐྲེག་པ་གསུམ་སོ་སོས་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པས། རང་རང་གྱི་ཡུལ་
བདག་མྲེད་གསུམ་ལ་ཇྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་ལྟར་འཕགས་པའྱི་ཆོས་རོགས་ཤྱིང་ཐོབ་པ་ན། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་དྲེ་
དག་གྱི་རྲེན་དུ་གྱུར་པས། དྲེ་དག་གྱི་རྱིགས་ཞྲེས་བརོད་དོ་ཞྲེས་པའོ། །རྲེན་གྱི་དོན་ཡང་ཐྲེག་པ་གསུམ་པོ་གང་
ཟག་གྱི་རྲེན་ཅན་ཡྱིན་ལ། གང་ཟག་ཀང་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ལ་གདགས་ཤྱིང་། དྲུག་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་ར་བ་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགའ་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་ན་ཐོས་ཀྱི་ཞྲེས་སོགས་དཔྲེ་ལ་སོར་བ་མྱི་འཐད་དྲེ། ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་
ལས། ཇྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་ན་འཕགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་པ་དྲེ་ལྟར་རྱིགས་ཡྱིན་པར་བརོད་ཅྲེས་
པ་དང་འདྱི་དོན་གཅྱིག་ཅྱིང་། དྲེ་ཡང་དཔྲེ་སྟོན་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་དབྱྱིངས་རྱིགས་སུ་འདོད་ན།
ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་གནས་པས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་རྱིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་མྱི་རུང་བར་
རོད་པ་ལ། རྲེན་ཆོས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་རྱིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་འབྱྲེད་པ་དཔྲེར་འཇོག་པ་མ་འབྲྲེལ་
བའང་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་བདག་མྲེད་གསུམ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པས་ཆོས་དབྱྱིངས་ལ་ཇྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་དྲེ་
བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་འདོད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་རང་གྱི་ཐྲེག་པས་ཆོས་དབྱྱིངས་ལ་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ལ་ལ་ཆོས་དབྱྱིངས་དམྱིགས་པར་ཁས་བངས་ན། དམྱིགས་པ་དག་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགོར་མྲེད་པར་ཐལ་
བའྱི་སོན་ཡོད་ཅྲེས་སུན་འབྱྱིན་སྨྲ་བའང་མྱི་འཐད་དྲེ། དམྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དམྱིགས་པར་
བཤད་པ་དང་། རང་གྱི་ཁས་བངས་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ྱི་སྣང་ལས་སུན་འབྱྱིན་བརོད་པ་ནྱི། ཆོས་ྱིད་
འབའ་ཞྱིག་དམྱིགས་པར་འདོད་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་གྱི། ཆོས་ྱིད་དམྱིགས་པར་འདོད་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་
ཡང་མ་རགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཁོ་བོས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་སྔ་འགྲེལ་ནྱི། འཇྱིག་
རྲེན་པའྱི་ངག་གྱིས་ཏྲེ། རབ་ཏུ་གགས་པའྱི་ལན་གཞན་སྟོན་ནོ། །ས་ཆོས་ཏྲེ་གོ་ས་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །ར་བའྱི་དོན་
འབྱྲེད་པ་ནྱི། དྱི་བཅས་ཀྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་ལ་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆ་ལ་མྱི་འད་བའྱི་དབྱྲེ་བ་མྲེད་ཀང་། བརྲེན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་རྱིགས་ཐ་དད་པ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་བསྟན་ཏྲེ། བརྲེན་པའྱི་ཆོས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པ་
རོགས་ཤྱིང་ཐོབ་པར་བྱ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དཔྲེར་ན་ྲེར་ལྲེན་འཇྱིམ་པ་གཅྱིག་ལས་མངོན་པར་
གྲུབ་ཅྱིང་། རྲེན་མྲེ་ལྲེ་གཅྱིག་གྱིས་སོ་བཏང་པའྱི་རྲེན་བུམ་པ་དང་ལྷུང་བཟྲེད་ལ་སོགས་པ། བརྲེན་པ་ནང་གྱི་
བཅུད་སྦྲང་རྱི་དང་ལྱི་ཁར་དང་། འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པའྱི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཐ་དད་པར་ཐ་སྙད་བསྟན་པ་
དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་དཔྲེའྱི་སྐབས་སུ་སྣོད་གཅྱིག་ྱིད་སྔ་ཕྱི་རྱིམ་ཅན་དུ་བཅུད་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ཐ་དད་དུ་
འབྱྲེད་པ་དཔྲེར་བྱས་ནས། དོན་གྱི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་གཅྱིག་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཞུགས་པ་དྲེའྱི་
ཆོས་ྱིད་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སྨྲ་བས་ནྱི། འགལ་བ་ཁས་
བངས་ཏྲེ་དཔྲེ་དྲེ་ལྟར་འདོད་ན། དོན་ཡང་དྲེ་ལྟར་དུ་བཤད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དག་དཔྲེ་དོན་དྲེ་གྱིས་
སར་ནས་འཆད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་ཟག་གཅྱིག་ྱིད་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལ་རྱིམ་གྱིས་ཞུགས་པའྱི་དབང་དུ་
བྱས་ན་རྱིགས་ཐ་དད་དུ་མྱི་རུང་ཞྲེས་བརད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ར་བུམ་གསུམ་རའྱི་སྣོད་དུ་དབྱྲེ་
བ་མྲེད་ཀང་ནང་བཅུད་ཀྱིས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པ་བཞྱིན་ཞྲེས་དཔྲེར་བངས་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་
དམྱིགས་པ་ལ་གསུམ་གྱི་མཚམས་སར་བ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་
ཀྱི་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ར་བ་ལ་དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ཀན་ཀ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་
སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་དང་། གོ་རྱིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་བསྟན་པ་དང་། ཅུང་ཟད་ཕྲེ་བ་དང་། རྒྱས་པར་ཕྲེ་བའོ། །དང་པོ་
གྱིས་ནྱི་ཚིག་རྐང་པ་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་རྱིམ་གྱིས་བསྟན་ལ། གསུམ་པ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ་ལམ་དང་། སང་གྲེན་
དང་། བདྲེན་གྱིས་དང་། འབྲས་བུའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་རྣམས་གྱིས་དང་། གཅྱིག་དང་། གཅྱིག་དང་། གྱིས་
རྣམས་ཀྱིས་གངས་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྲེན་རྱིགས་དང་ལྡན་པས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་ནྱི། དམྱིགས་པ་ལ་
སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡྱིན་པས་དམྱིགས་པ་གསུངས་ལ། དྲེ་ལ་སྱི་དང་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ལས། སྱི་
གསུམ་དང་པོར་བསྟན་ནས་བྱྲེ་བྲག་བརྒྱད་ཕྱིས་བཤད་དོ། །བརྒྱད་པོ་ལའང་། དང་པོ་དང་ཕྱིས་བང་བྱའྱི་རྱིམ་
པས་འཇྱིག་རྲེན་པ་དང་། དྲེ་ལས་འདས་པའྱི་རོགས་པ་གྱིས་བསྟན་ཅྱིང་། དྲེ་ནས་དང་པོར་སང་བྱ་དང་ཕྱིས་
བང་བྱའྱི་རྱིམ་པས་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་གྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ནས་དང་པོར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པས་འདུས་
བྱས་ཀུན་རོབ་དང་འདུས་མ་བྱས་དོན་དམ་གྱིས་སོ། །དྲེ་ནས་འདུས་མ་བྱས་རོགས་པས་ཕྲེ་བ་ཐུན་མོང་དང་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་སོ། །མདོ་ནྱི། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནྱི། དགྲེ་བ་དང་། མྱི་དགྲེ་བ་
དང་། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་པ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་དང་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་
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ནྱི། སྲེམས་ཙམ་པ་དག་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་སྣ་ཚོགས་སུ་མྱི་འཐད་དྲེ། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་
དག་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཡོངས་གྲུབ། གཟུང་འཛིན་གྱིས་མྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོ་ན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །འདྱིར་དམྱིགས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྲེ་བ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་དམྱིགས་པ་མ་དག་པ་ཡྱིན་ལ། ཡུལ་ཅན་ལ་ཞྲེན་
པ་དག་པ་ན་དམྱིགས་པ་དག་པར་འཇོག་པ་ཡྱིན་པ་ལས། ཆོས་དབྱྱིངས་ཁོ་ན་དམྱིགས་པར་འདོད་པ་ལྟར་ན།
ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་རྱིགས་མྱི་འད་བའྱི་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པས། སྒྲོ་འདོགས་ཅྱིག་ཅར་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། སྒྲོ་འདོགས་
རྱིམ་གྱིས་གཅོད་པའྱི་རྱིམ་པས་དམྱིགས་པ་དག་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འགོར་མྲེད་པར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ། ཆུ་ཁམས་གསྲེར་དང་ནམ་མཁའ་རྣམས། །དག་པ་བཞྱིན་དུ་དག་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར། རང་
བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་ཡང་། གྲེན་པོ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་ལ་དྱི་མ་སྲེལ་བའྱི་རྱིམ་པས་དག་པ་
ཁྱད་པར་དུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་གྲེན་པོ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ་
ཞྲེས་གྲེན་པོའ་ི ཕོགས་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སང་དུ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གྲེན་པོ་ཡྲེ་ཤྲེས་བདྲེན་པར་གྲུབ་
པས་དྲེ་བདྲེན་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་སང་དུ་མྱི་རུང་བས་སོ། །གྲེན་པོའ ་ི ཕོགས་ལ་ཞྲེན་པ་ཡོད་ན་ཡང་། སང་བྱ་
ལ་ཞྲེན་པ་དོན་གྱིས་འཕྲེན་ཏྲེ། གྲེན་པོ་ནྱི་སང་བྱ་འདྱིའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པས་གྲེན་པོ་ལ་ཞྲེན་པ་འཇུག་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་དྲེ་དག་ཏུ་ཆུག་ཀང་གྲེན་པོ་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རོག་པའྱི་དྱི་མ་སངས་པས་
རོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་དག་པ་ཕོགས་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཁྱྲེད་ཀྱི་
ཕོགས་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་བྱ་བས་
དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་ཡང་དྱི་མ་གཅྱིག་ཅར་དུ་དག་པས། དམྱིགས་པ་དག་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འགོར་
མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། རྱིགས་པས་བརགས་ན་བདྲེན་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་འདོད་ཀྱི།
མྲེད་དགག་ལ་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ལ། དམྱིགས་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་རྱིམ་གྱིས་དམྱིགས་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རོགས་
པའྱི་ཚེ། དམྱིགས་པ་ལ་ཞྲེན་པ་རྱིམ་གྱིས་བྲལ་བས་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚེ། དམྱིགས་པ་དག་པ་མཐའ་
ཐུག་པར་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དམྱིགས་པ་ལ་ཀུན་རོབ་གཙོ་བོར་གྱུར་ལ། རྱིགས་ལ་རང་བཞྱིན་གཙོ་
བོར་གྱུར་པས་གྱིས་ཀའང་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་མ་བཀག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དམྱིགས་པ་ལ་ཀུན་རོབ་གཙོ་བོར་གྱུར་
ཞྲེ་ན། མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ནྱི་གཙོ་བོར་ཀུན་རོབ་ལས་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སང་གྲེན་ཡང་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་ལ་
འཛིན་སྟངས་ཐ་དད་ཀྱིས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་སྱིར་བསྟན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་།
དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་དང་། གངས་ཀྱིས་དོན་བསྡུས་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྲེ་ཞྱིག་དང་པོར་གསུམ་པོ་ལ་སྱིར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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དམྱིགས་ནས་ཁྱད་པར་ལ་རོག་གོ །གསུམ་པོ་གང་ཞྲེ་ན། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་དགྲེ་སོང་གྱི་ཚུལ་ཆོས་ཅན། དགྲེ་
བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུང་དུ་བསྟན་པ་གང་ཞྱིག འདོད་པར་བྱ་བའྱི་འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེ་སང་གྱིས་སྲོག་
གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཆོས་ཅན། མྱི་དགྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུང་དུ་བསྟན་པ་གང་ཞྱིག འབྲས་བུ་མྱི་འདོད་པ་
འབྱྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྲེམས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ལས་བཟོ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་
ཅན། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་སྱིན་འཕྲེན་མྱི་ནུས་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གསུམ་པོ་དྲེ་
དག་གྱི་འོག་ཏུ་ལྷག་མ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་བསྟན་ཏྲེ། ཇྱི་ལྟར་བརྒྱད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། གསུམ་པོ་དྲེ་དག་ྱིད་ལ་འཇྱིག་
རྲེན་པ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གྱིས་གྱིས་སུ་སར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་བཞྱི་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །དྲེ་ཡང་ར་བའྱི་གངས་བཞྱིན་དུ་སྟོན་ཏྲེ། བྱྱིས་པའྱི་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་དང་འབྲལ་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆོས་ཅན།
འཇྱིག་རྲེན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁམས་གསུམ་པའྱི་སྲྲེད་པས་འཕངས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཕགས་པའྱི་སྲེ་བོ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ྲེ་བར་ལྲེན་པ་འདུན་ཅྱིང་ཆགས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ཆོས་
ཅན། ཟག་བཅས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཟག་པའྱི་རྲེན་བྱྲེད་པས་བདག་ཏུ་ལྟ་བའྱི་གྲེན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་རྲེན་ལས་
འདས་པའྱི་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་བཞྱི་ཆོས་ཅན། ཟག་མྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་དང་བདག་གྱི་བ་དྲེར་ལྟ་བའྱི་
གྲེན་པོར་བྱྲེད་པས་སོ། །མངོན་པ་ལས་ཟག་པའྱི་སོ་དྲུག་གང་རུང་གྱིས་བསྡུས་པ་ཟག་བཅས་དང་། གང་དང་
ཡང་མ་འབྲྲེལ་བ་ཟག་མྲེད་དུ་བཤད་པའང་བཟུང་ངོ་། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། འདུས་བྱས་
ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་རྲེན་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཆོས་ཅན། འདུས་མ་བྱས་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་
པས་སོ། །བསམ་གཏན་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། སོབ་མ་ན་ཐོས་སོགས་དང་ཐུན་མོང་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཏྲེ།
ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་འཕགས་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྟོབས་བཅུ་ཆོས་
ཅན། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་
བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཅྱིག་པོ་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ། སྒྲུབ་པས་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་
གྱིས་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་ར་བར་བསྟན་པ་ལྟར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སྱི་དང་བྱྲེ་བྲག་གྱི་སོ་
ནས་དམྱིགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་གོ །གསུམ་པ་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་པའྱི་རྲེས་
སུ་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་བསྟན་ཏྲེ། དམྱིགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་སྲེལ་
110

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་སྱིའྱི་དོན་ལ། ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བ། སོ་སོའ ་ི དོན་དང་། གངས་ངྲེས་དང་། གོ་རྱིམ་
མོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་པའྱི་མཆོག་ྱིད་དུ་བྱྲེད་ཆོས་ཏྲེ། དབྱྲེ་བ་ནྱི་
སྲེམས་ཆྲེན་པོ་སོགས་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་ལ་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་ནྱི་མྱི་ཕྲེད་པ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྱི་སྲེམས་བསྲེད་དང་།
རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་རླབས་པོ་ཆྲེའྱི་སྲེམས་སོགས་སོ། །མདོ་ལས་སྲེམས་ཅན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆྲེན་པོ་དང་སྲེམས་ཅན་
གྱི་སྲེ་ཆྲེན་པོ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ྱིད་དུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཞྲེས་སོ། །འདྱི་ལ་
གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་དབྱྲེ་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་ཀང་ལྡན་པར་འཕགས་པས་
བཤད་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་བཟུང་ངོ་། །སོང་བ་ཆྲེན་པོ་ནྱི་སྒྲྱིབ་གྱིས་སངས་པ་སྟྲེ། མདོ་
ལས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་ཞྲེས་པ་ནས། ལྟ་བའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་དག་སང་བའྱི་ཕྱིར། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་
སྟོན་ཏོ་ཞྲེས་སོ། །འདྱིར་ཡང་སྒྲྱིབ་གྱིས་ཅུང་ཟད་སངས་པ་དང་མ་ལུས་པ་སངས་པའྱི་དབྱྲེ་བས་གནས་སྐབས་
དང་མཐར་ཐུག་གྱིས་སོ། །རོགས་པ་ཆྲེན་པོ་ནྱི་བདག་མྲེད་གྱིས་རོགས་པ་སྟྲེ། བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སྲེམས། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའྱི་སྲེམས། ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་སྲེམས། མམ་པ་མྲེད་པའྱི་སྲེམས། མྱི་མམ་པ་
དང་མམ་པའྱི་སྲེམས། ན་རང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྲེམས་ཏྲེ་ཞྲེས་པའྱི་དོན། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། དང་
པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན། བར་པ་བཞྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྱི། ཐ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་པར་བཤད་
དོ། །འདྱིའང་གནས་སྐབས་ལས་དང་པོ་པའྱི་ས་ནས་དང་། མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སའོ། །འདྱིར་གང་
བཟུང་ཞྲེ་ན། ཆྲེད་དུ་བྱ་བའྱི་སྒྲ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་གྱིས་ལ་
འཇུག་པ་ལས་གཙོ་བོར་ཕྱི་མ་ལ་འདོད་དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་གསུམ་དུ་ངྲེས་ཏྲེ། སྒྲུབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་
རང་གཞན་གྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། གསུམ་པོས་འབྲས་བུ་རང་གཞན་གྱི་དོན་མཐའ་དག་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྲེམས་
ཆྲེན་པོས་གཞན་དོན་དང་། སོངས་བ་དང་རོགས་པས་རང་དོན་ཏྲེ་སངས་རོགས་མཐའ་དག་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ལྔ་པ་ནྱི། གཞན་དོན་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ལ། དྲེའང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སངས་པ་ལ་རག་ལས་
ཤྱིང་། དྲེ་ཡང་རོགས་པ་མྲེད་པར་མྱི་འབྱུང་བས་གསུམ་པོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ལ།
སངས་རྒྱས་སུ་བཏགས་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤྲེས་པར་
བྱའོ། །འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སངས་རོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་སོ་ནས་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་སར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གསུམ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་ཆྲེན་
པོ་ྱིད་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དབྱྲེ་བས་སོ། །གསུམ་པོ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆྲེན་པོ་གསུམ་པོ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་གང་ཞྲེ་ན། མྱི་ཕྲེད་པ་རྡོ་
རྲེ་ལྟ་བུའྱི་སྲེམས་བསྲེད་སོགས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་མཆོག་ྱིད་དུ་བྱྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་སའྱི་སངས་པ་
ཆོས་ཅན། སོང་བ་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་རྣམས་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་མཆོག་ྱིད་དུ་བྱྲེད་
པའྱི་སང་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་སའྱི་རོགས་པ་ཆོས་ཅན། རོགས་པ་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་
པ་རྣམས་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་མཆོག་ྱིད་དུ་བྱྲེད་པའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་
ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྱིའྱི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་མཚན་ྱིད་དང་། མཚན་གཞྱི་དང་། ས་
མཚམས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་སྲེམས་བསྲེད་ལ་གནས་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་རོམ་ཞྱིང་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོའ་ི ཆྲེད་དུ་
བརོན་པ་སྟྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་ལས། གནས་རོམ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ཆྲེ་བདག་ྱིད། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
ཡྱིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་དང་། གངས་ངྲེས་དང་། གོ་རྱིམ་མོ། །དང་
པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རྒྱུ་སོད་པ་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐོབ་བྱ་འབྲས་བུ་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བསམ་པས་
རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པ་གོ་ཆ་དང་། སོར་བས་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པ་འཇུག་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་
རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ངྲེས་འབྱུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ལ་མཚན་
ྱིད་དང་། མཚོན་བྱའྱི་སྒྲ་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར། རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་མས་
སུ་ལྲེན་པའྱི་བསམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་སོར་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་
གནོན་པ་དང་། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་ལ་སོ་བའྱི་སོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེད་དུ་ཚོགས་གྱིས་ཀྱི་དཔུང་
གསོག་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འབྱྱིན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
བསམ་པས་གོ་བ་གོ་བ་དང་། སོར་བས་འཇུག་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་གསོག་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་གནས་སུ་
འབྱྱིན་པས་སྒྲུབ་པ་བཞྱི་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ངོ་བོ་བསམ་སོར་གྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་གོ་ཆ་དང་འཇུག་པ་
གྱིས། བསྒྲུབ་བྱ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་དང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་གྱིས་སུ་
ངྲེས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། འཕགས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་དམག་དཔོན་ནྱི་ཕ་རོལ་གྱི་གནོད་པས་མྱི་ཚུགས་པའྱི་
དོན་དུ་ཐོག་མར་གོ་གོན་ཞྱིང་གཡུལ་དུ་ཞུགས་ནས། དམག་དཔུང་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕ་རོལ་པོ་ཕམ་པར་བྱས་
ནས་ཡུལ་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་དུ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་འཁོར་གསུམ་གྱི་རོག་པ་
སང་བའྱི་དོན་དུ་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་གོ་ཆ་གོན་ནས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇུག་ལ། དྲེ་ནས་ཚོགས་གྱིས་
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ཀྱི་དཔུང་གྱིས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སངས་ནས་རང་གྱི་སྲེམས་ལ་དབང་བྱྲེད་པས་ན། སྒྲུབ་པ་བཞྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་
བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་ས་མཚམས་ལ་གཞུང་འདྱིར་གཙོ་ཆྲེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལམ་བཞྱི་ལ་སྒྲུབ་པ་བཞྱི་
རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསྟན་པར་འདོད་དོ་ཞྲེའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཚོགས་ལམ་དུ་གོ་སྒྲུབ་གཙོ་བོར་མྱི་ལྡན། སོར་ལམ་གྱི་
གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པ་ལྟར་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གོ་སྒྲུབ་ཀང་མཐོང་ལམ་ན་ཡོད་པ་ལྟར་སོར་ལམ་
ན་མྲེད་པས། ཁྱྲེད་ཀྱི་འདོད་པའྱི་གཙོ་ཆྲེ་བའྱི་ས་མཚམས་འགལ་ཞྱིང་། སོར་བ་ཞྲེས་འབྱུང་བའང་ཚོགས་སོར་
གྱིས་ཀྱི་སྱི་འཛིན་པར་ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་དང་ཡང་མྱི་མཐུན་ནོ། །ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་གོ་ཆ་དང་
འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བརྒྱུད་པ་དང་དངོས་སུ་སོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཚོགས་དང་མོས་
པས་སོད་པའྱི་སས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་བརྲེ་བ་ནས་བརམས་ཏྲེ་གཟུངས་ཀྱི་བར་ནྱི་
མངོན་སུམ་སོར་བའྱི་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཆོས་མཆོག་ཆྲེན་པོས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་
བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ལ། ས་གྱིས་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་། གྲེན་པོའ་ི ཕོགས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་
ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ལུང་འདྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་
དུ་མཛད་ནས་གཞུང་ཚིག་འདྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བཀོད་པས་ན་དང་པོ་ཐོབ་པའྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ།
མཐོང་ལམ་ལ་བརྒྱུད་ནས་སོར་བ་ཚོགས་ལམ་དང་། ྲེ་བར་སོར་བ་སོར་ལམ་ནས། མངོན་སུམ་དུ་སོར་བ་
ཆོས་མཆོག་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ལ་གོ་ཆ་དང་། འཇུག་པ་དང་། ཚོགས་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །ལམ་གྱི་
ཚོགས་མཐོང་ལམ་ནས་བཟུང་བ་ནྱི་གཙོ་ཆྲེ་བ་ལ་དགོངས། མཐོང་སོམ་གྱིས་ལ་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་མཐོང་སང་
གྲེན་པོ་དང་སོམ་སང་གྲེན་པོ་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །ངྲེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ལ་འཕགས་པས། སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་གྱི་
ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ས་དང་པོ་ནས་ཀང་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ནྱི་དང་པོར་ཐོབ་པའྱི་ས་མཚམས་སོ། །གྱིས་པ་
གཞུང་གྱི་དོན་ལ་དྱི་བའྱི་སོ་ནས་མཚམས་སར། ལན་གྱི་སོ་ནས་ངོས་བཟུང་བ། སོ་སོའ ་ི རང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་ལ་སོགས་པ་བརོད་ཟྱིན་ནས།
སྒྲུབ་པ་དྲེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ཡུལ་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། ཡུལ་
ཅན་སོར་བའྱི་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཁྱྲེན་པ་གསུམ་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་བསོམ་པའྱི་
ཚོགས་ལམ་པའྱི་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་
བདག་ྱིད་ལ་ཐོབ་བྱ་དང་ཐོབ་བྱྲེད་བང་དོར་བྱ་བའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་སྱིར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྲེན་ཅན་དུ་འགྱུར་པའྱི་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འཁོར་
གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སྱིན་སོགས་ལ་གཙོ་བོར་སོད་པའྱི་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་བརོན་འགྲུས་ཆོས་ཅན། སོར་
བཞྱིའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པ་རོགས་པ་དང་། རྲེ་སོར་དང་། མཐར་གྱིས་པ་ལ་
སོགས་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་བཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་ལ། མངོན་པར་རོགས་པ་བཞྱི་པོ་རྲེ་རྲེ་ཞྱིང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་དྲུག་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྲེན་ཏྲེ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་མས་སུ་ལྲེན་པ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་གྱིས་ལ་
ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཡུལ་ལྟ་བའྱི་རང་བཞྱིན་མཁྱྲེན་པ་གསུམ་དང་། སོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཕར་ཕྱིན་
དྲུག་ལ་སོད་པའྱི་དབྱྲེ་བས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་ནོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་བདུན་དང་འབྲྲེལ་བའྱི་སྒྲུབ་པ་བསྟན་ན།
ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཆོས་སྐུ་དང་འབྲྲེལ་བའྱི་སྒྲུབ་པ་མ་བསྟན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་འབྲས་བུའྱི་ལྡོག་པ་ནས་བསྟན་ལ། དྲེ་ལ་བྱ་བ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་མཁྱྲེན་ལ་ནྱི་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། རྣམ་མཁྱྲེན་ནྱི་ཡུལ་དུ་བྱ་བའྱི་ལྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་བྱས་ན་ཡུལ་མཁྱྲེན་གསུམ། ཡུལ་ཅན་སོར་བ་བཞྱི། འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་དང་
ལྲེགས་པར་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། བསམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་འཇུག་པ་གོ་ཆ། སོར་བས་
ཚུལ་བཞྱིན་ཞུགས་པ་འཇུག་པ། འབྲས་བུ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ཚོགས། འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པ་ལ་ཞུགས་པ་
ངྲེས་འབྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། སྒྲུབ་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་དང་པོ་གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་པ་
གསུངས་ཏྲེ། ཐོག་མར་བསམ་པས་གོ་ཆ་བགོ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །སྒྲུབ་པ་བཞྱི་པོ་ས་
མཚམས་གང་ནས་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྒྲུབ་པ་སྱི་དང་བྱྲེ་བྲག་གྱི་ངོ་བོ་བསྟན་པ་དྲེ་ལྟར་བྱྲེ་བྲག་གྱི་ས་མཚམས་ཀང་ཇྱི་
ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བསྟན་པ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་ཆོས་ཅན། གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་
མཐོང་ལམ་ལ་བརྒྱུད་ནས་སོར་བའྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་
སྲེམས་ཀྱི་དོད་སོགས་དང་པོ་གསུམ་ནྱི་ཆོས་ཅན། འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་ལམ་ལ་ྲེ་བར་
སོར་བའྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་མཆོག་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མ་ཆོས་ཅན་
ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་ལམ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སོར་པའྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ཆོས་ཅན། ཚོགས་སྒྲུབ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་
མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་
ཆོས་ཅན། ཚོགས་སྒྲུབ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་སོམ་ལམ་མམ་གཞག་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་སོམ་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་
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གྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་སྱིའྱི་དོན་ལ། ཕྱིན་དྲུག་གྱི་ངོ་བོ།
སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ། གོ་རྱིམ་དང་། ཐོབ་པའྱི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་སོ་སོའ ་ི མཚན་ྱིད། མཚོན་བྱའྱི་སྒྲ་དོན། དབྱྲེ་
བ་དང་། གངས་ངྲེས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། དྲུག་པོ་རྱིམ་པ་ལྟར། འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་གཏོང་པ་དམ་པ་
དང་། ྲེས་སོད་སོང་བ་དང་། མྱི་འཁྲུགས་པའྱི་བདག་ྱིད་དང་། དགྲེ་བ་ལ་སོ་བ་དང་། དགྲེ་བའྱི་དམྱིགས་པ་ལ་
རྲེ་གཅྱིག་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་བྱྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ལ། ཐུན་མོང་གྱི་
སྒྲ་དོན་འཇྱིག་རྲེན་པ་དང་། ན་རང་ཀུན་གྱི་དགྲེ་བ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པའོ། །སོ་སོའ ་ི སྒྲོ་དོན་ནྱི། དབུལ་བ་འདོར་བར་བྱྲེད་པ་དང་། །བསྱིལ་བ་ཐོབ་དང་ཁོ་བཟོད་དང་། །མཆོག་སོར་
བ་དང་ཡྱིད་འཛིན་བྱྲེད། །དོན་དམ་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་བཤད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྱིན་པ་ལ་
གསུམ་ཏྲེ། ཟང་ཟྱིང་དང་། སབས་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པའོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ྲེས་སོད་སོམ་པ་དང་།
དགྲེ་བ་ཆོས་སྡུད་དང་། སྲེམས་ཅན་དོན་བྱྲེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོ། །བཟོད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་
ལྲེན་པ་དང་། གནོད་པ་ལ་ཇྱི་མྱི་སྙམ་པ་དང་། ཆོས་ལ་ངྲེས་རོག་གྱི་བཟོད་པའོ། །བརོན་འགྲུས་ལ་གསུམ་སྟྲེ།
གོ་ཆ་དང་། སོར་བ་དང་། མྱི་ལྡོག་པའོ། །བསམ་གཏན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེར་གནས་དང་། ཡོན་
ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱྲེད་པའྱི་བསམ་གཏན་ནོ། །ཤྲེས་རབ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྣམ་
པར་མྱི་རོག་པའྱི་སོར་བ་དང་། དངོས་གཞྱི་དང་། རྲེས་ལས་ཐོབ་པའྱི་ཤྲེས་རབ་བོ། །བཞྱི་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་
ལྟོས་པ་དང་། དོན་གྱིས་ལ་ལྟོས་པ་དང་། བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལྟོས་པའྱི་གངས་ངྲེས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། བསྒྲུབ་བྱ་
མངོན་མཐོ་དང་ངྲེས་ལྲེགས་གྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་དྲུག་སྟྲེ། དང་པོ་བཞྱི་རྱིམ་པ་ལྟར། ལོངས་སོད་དང་། ལུས་
དང་། འཁོར་དང་། ལས་ཀྱི་མཐའ་རོམ་པའྱི་སོ་ནས་མངོན་མཐོའ ་ི བྱ་བ་རོགས་པ་དང་། ཕྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས་ོན་
མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་མྱི་འགོ་བ་དང་། བྱ་བ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རོགས་པས་ངྲེས་ལྲེགས་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དོན་གྱིས་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲུག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དང་པོ་གསུམ་གྱིས་གཏོང་བ་དང་། གཞན་
ལ་མྱི་གནོད་པ་དང་། གནོད་པ་ལ་བཟོད་པས་གཞན་དོན་དང་། ཕྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས་སྲེམས་གནས་པ་དང་། གོལ་
བར་བྱྲེད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་གྱིས་པོའ་ི གཞྱི་བྱྲེད་པས་རང་དོན་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི།
བསབ་པ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲུག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དང་པོ་གསུམ་གྱིས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། ཐ་མ་གྱིས་ཀྱི་
སྲེམས་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་གསུམ་ཆར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་
ཚུལ་ནྱི། ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐམས་ཅད་ཀང་དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་སྟྲེ། དྲུག་པོ་ནྱི་རྲེན་དམ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་། དངོས་པོ་དམ་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད། ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་དམ་པ་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་
དང་། ཐབས་དམ་པ་འཁོར་གསུམ་མྱི་རོག་པ་དང་། བསྔོ་བ་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་པ་དང་། དག་པ་དམ་པ་
སྒྲྱིབ་གྱིས་སྲེལ་བའོ། །གསུམ་པ་གོ་རྱིམ་ནྱི། དགོངས་འགྲེལ་ལས། ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་མྱི་ལྟ་ན་ཚུལ་
ཁྱིམས་ཡང་དག་པར་ལྲེན་པར་བྱྲེད་དོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་རྲེས་སུ་བསྲུངས་ན་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་
རོ། །བཟོད་པ་དང་ལྡན་ན་བརོན་འགྲུས་རོམ་པར་འགྱུར་རོ། །བརོན་འགྲུས་བརམས་ན་བསམ་གཏན་སྒྲུབ་པར་
འགྱུར་རོ། །བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་ན་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཐོབ་བོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འབྲས་བུ་
ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས། སྱིན་པས་ལོངས་སོད་ཁྱིམས་ཀྱིས་བདྲེ། །བཟོད་
པས་གཟུགས་བཟང་བརོན་པས་བརྱིད། །བསམ་གཏན་གྱིས་ཞྱི་བོ་ཡྱིས་གོལ། །ཞྲེས་སོ། །མཐར་ཐུག་གྱི་
འབྲས་བུ་ནྱི། དྲེ་ྱིད་ལས། ཡྲེ་ཤྲེས་བསམ་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཡུལ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་ྱིད་ཐོབ། །ཅྲེས་སོ།
ར་བ་ནྱི། གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་པ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱིས་མདོ་ཇྱི་བཞྱིན་བཤད་དྲེ། སོ་སོར་སྱིན་
སོགས་དྲེ་དག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྱིས་སོ། །མདོ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་ཡུམ་ལ་སོད་ཅྱིང་
རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱྲེན་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་སྱིན་པ་གཏོང་ཤྱིང་། ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། སྱིན་པའྱི་གོ་ཆ་བཤད་པ་དང་། ཚུལ་གཞན་ལ་བསྒྲྲེ་བའོ། །དང་པོ་
ནྱི། སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་ན། སོར་བ་རྣམ་མཁྱྲེན་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་ལྡན་པས་དངོས་གཞྱི་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་
དང་། རྲེས་དགྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་སྱིན་པ་སྟྲེ། ཚུལ་དྲེས་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་རྱིག་པར་བྱའོ། །དྲེ་ྱིད་ན་
ཐོས་ཀྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་སོང་བ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ྱིད་
བཟོད་པ་ནྱི་བཟོད་པ་དང་། འདུན་པ་བསྲེད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་། ཐྲེག་པ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པའྱི་རྲེ་
གཅྱིག་པ་ྱིད་ཀྱིས་དགྲེ་བ་བ་མྲེད་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་བསམ་གཏན་དང་། སྱིན་པར་བྱ་བ་དང་།
ལྲེན་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་སྟྲེ། དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་སྱིན་པ་གཏོང་བར་བྱའོ་སྙམ་པ་
སོགས་ཀྱི་གོ་ཆས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་དོ། །གྱིས་པ་སྱིན་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ།
ཚུལ་ཁྱིམས་དྲུག་ལྡན་དུ་བསྲུང་བར་བྱྲེད། བཟོད་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་རོགས་པར་བྱྲེད། བརོན་འགྲུས་དྲུག་ལྡན་དུ་
རོམ། བསམ་གཏན་དྲུག་ལྡན་དུ་སྒྲུབ། ཤྲེས་རབ་དྲུག་ལྡན་དུ་སོམ་པར་བྱྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་
པ་དྲེ་ལྟར་བསྡུ་བྱ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ། སྡུད་བྱྲེད་སོ་སོར་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྲེ་རྲེར་ཚང་བར་བསྡུས་
པས་ན་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱིས་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་པ་དྲུག་ཏུ་བཞག་སྟྲེ། ཕ་
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རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གྱི་སྱིན་པ་རྣམས་སྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་སོགས་ཚུལ་ཁྱིམས་སུ་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར།
འདྱིར་སྱིན་པའྱི་དྲུག་སྱིན་པར་ཆོས་མཐུན་པར་འཆད་པ་ལྟར་ན། སྱིན་པའྱི་བསྡུ་བྱ་དྲུག་པོ་སྱིན་པ་ཁོ་ནར་
འགྱུར་བས། རྲེ་རྲེའྱི་ནང་དུ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དྲུག་མ་ཚང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་མྱི་རྱིགས་སོ། །གྱིས་པ་སོར་བས་
ཚུལ་བཞྱིན་ཞུགས་པ་འཇུག་སྒྲུབ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སར་བ་ནྱི། གོ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྲེས་སུ་གྱིས་པ་འཇུག་
པའྱི་སྒྲུབ་པ་སྟོན་ཏྲེ། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་བསམ་པས་གོ་བགོས་པ་ལ་སོར་བ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇུག་པ་འབྱུང་
བས་སོ། །ར་བ་ལ། འཇུག་ཡུལ་ཐྲེག་ཆྲེན། ཡུལ་ཅན་འཇུག་སྒྲུབ་བོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བ་གྱིས་
ལས། ངོ་བོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་ཆྲེ་བ་སོགས་ཁྱད་པར་བདུན་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། མདོ་སྲེའྱི་རྒྱན་ལས། དམྱིགས་པ་ཆྲེ་
བ་ྱིད་དང་ནྱི། །དྲེ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་གྱིས་དག་དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་བ་དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་བརོན་འགྲུས་
རོམ་པ་དང་། །ཡང་དག་འགྲུབ་པ་ཆྲེན་པོ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཕྱིན་ལས་ཆྲེན་པོ་སྟྲེ། །ཆྲེན་པོ་འདྱི་དང་ལྡན་པའྱི་
ཕྱིར། །ཐྲེག་ཆྲེན་ཞྲེས་ནྱི་མངོན་པར་བརོད། །ཅྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འདྱིས་བགོད་པ་རྒྱུའྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་དང་།
འདྱིར་བགོད་པ་འབྲས་བུའྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་ནོ། །དང་པོ་ལ། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་དག་པ་ཐོབ་བྱྲེད་དང་། འཇྱིག་རྲེན་ལས་
འདས་པའྱི་དག་པ་ཐོབ་བྱྲེད་དང་། གྱིས་ཀ་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། བསམ་གཏན་གཟུགས་
མྲེད། གྱིས་པ་ལ་རང་དོན། གཞན་དོན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། སོད་པའྱི་ངོ་བོ་སྱིན་སོགས་དང་། དྱི་མ་སྲེལ་
བྱྲེད་གྲེན་པོའ ་ི ལམ་མོ། །གྱིས་པ་ལ། གཞན་དོན་གྱི་ངོ་བོ་བྱམས་སོགས་བཞྱི། འཆྱིང་བ་གཅོད་པ་དམྱིགས་
མྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་རབ། གསུམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ལམ་ལ། རོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་འཁོར་གསུམ་དག་པ། དོན་
དུ་གྲེར་བའྱི་ཁྱད་པར་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ། མཐུའྱི་ཁྱད་པར་མངོན་པར་ཤྲེས་པའོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་རྣམ་མཁྱྲེན་
ནོ། །གྱིས་པ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་དང་། འཇུག་པའྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་འཇུག་
ཡུལ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་རྱིམ་པས་འཇུག་པ་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཐོག་མར་སྲེམས་བརན་པར་བྱ་
དགོས་པས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་ལ་འཇུག་གོ །དྲེ་ནས་སྲེམས་བསྟན་པ་ཐོབ་པ་ནྱི་ཚོགས་གྱིས་
ལ་སོབ་པས་སྱིན་སོགས་ལ་འཇུག་གོ །དྲེ་ནས་ཚོགས་གྱིས་བསགས་པ་ནྱི། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལ་མོས་པས། དྲེ་
ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ལམ་ལ་འཇུག་གོ །དྲེ་དག་གྱིས་རང་དོན་གྲུབ་པ་ན། གཞན་དོན་ལ་འཇུག་པས་གཞན་དོན་གྱི་
རྒྱུ་བྱམས་སོགས་ཚད་མྲེད་ལ་འཇུག་གོ །དྲེ་ནས་གཞན་དོན་ལ་འཇུག་པས་འཆྱིང་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་བདྲེན་འཛིན་
སང་དགོས་པས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ལ་འཇུག་གོ །དྲེ་ྱིད་ལ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་
དགོས་པས་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འཇུག་གོ །འཁོར་གསུམ་དག་པའྱི་སོད་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཆྲེན་པོ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གསུམ་གྱི་དོན་དུ་འབད་པས་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ལ་འཇུག་གོ །ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ལ་བརོན་པས་ནྱི་གཞན་གྱི་དོན་དུ་མཐུ་
ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པར་འདོད་པས་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་ལ་འཇུག་གོ །མངོན་ཤྲེས་ཐོབ་པ་ནྱི་རྣམ་མཁྱྲེན་ཐོབ་
ན་རང་གཞན་གྱི་དོན་རོགས་པར་མཐོང་ནས་རྣམ་ཀུན་མཁྱྲེན་པའྱི་ཚུལ་གྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇུག་གོ །བསམ་
གཏན་གཟུགས་མྲེད་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇུག་པར་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་
སོར་ཚུལ་ཡང་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །མདོ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་འདྱི་དག་
ནྱི། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་ཚིག་དོན་དང་། རོགས་དཀའ་བ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་རྣམ་པ་དགུའོ། །གང་ཞྲེ་ན། ཚོར་བས་ངྲེས་པར་འབྱུང་
བ་བསམ་གཏན་དང་། འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་།
ཚོགས་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་། མཐོང་བའྱི་ལམ་དང་། ས་བདུན་པ་
མན་ཆད་ཀྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་དང་། འབད་རོལ་གྱི་མཚན་མ་ཞྱི་བས་མྱི་སོབ་པ་ས་བརྒྱད་པ་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་
ལམ་ས་དགུ་པ་དང་། བཅུ་པ་ཞྲེས་འབུམ་ཕག་གསུམ་པས་གསུངས་སོ། །བྱམས་སོགས་ཚད་མྲེད་པ་དང་།
གཞན་དོན་རྣམ་པར་དག་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་
དག་པ་དང་། ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་དང་། མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་དང་། འབྲས་བུའྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་དག་ལ་བསམ་པ་དང་འབྱོར་བས་ཡང་དག་པར་གནས་པའྱི་མཚན་ྱིད་སོར་ལམ་
པའྱི་བརོན་འགྲུས་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་མཐའ་
དག་རྣམ་པར་གནོན་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པ་དང་། ཚད་མྲེད་བཞྱི་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གྱིས། དང་པོ་ལ་རྲེན་གྱི་གང་ཟག ཐོབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ། ཐོབ་བྱའྱི་ངོ་བོ།
ཐོབ་པའྱི་རགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ངན་སོང་གསུམ་དང་། སྒྲ་མྱི་སྙན་པ་རྣམས་ལ་མྱི་སྲེ་སྟྲེ། རྣམ་སྱིན་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་
ཤས་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་དང་། སྲྱིད་རྲེའྱི་རྲེན་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་ཟག་བཅས་ཀྱི་
སྙོམས་འཇུག་མྱི་སྲེ་སྟྲེ། ཡྱིད་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གོང་འོག་ལ་ཞྱི་རགས་སུ་ལྟ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ལྷག་མ་འགོ་བ་གཞན་རྣམས་ནྱི་རྲེན་དུ་རུང་བར་ལྟའོ། །འདྱི་དག་ལ་ཡང་རང་ས་དང་འོག་སའྱི་རྲེན་ཅན་
གྱིས་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེ་བའྱི་བསམ་གཏན་ནྱི་རང་ས་དང་། སྙོམས་འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་འོག་སའྱི་རྲེན་ཅན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འོག་སའྱི་རྲེན་ལ་སྙོམས་འཇུག་བསྒྲུབས་ནས་གོང་མར་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གོང་མའྱི་རྲེན་ཅན་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ས་ལ་སྙོམས་འཇུག་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡོད་པས། འོག་མ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་
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ཕྱིར་སྲྱིད་རྲེ་ལ་གོང་ས་མྲེད་ཅྱིང་རང་ས་ལ་ཟག་མྲེད་ཀང་མྲེད་པས་འོག་མའྱི་ཟག་མྲེད་མངོན་དུ་བྱྲེད་དགོས་པ་
ནྱི་དམྱིགས་བསལ་ལོ། །མཛོད་ལས། སྲྱིད་རྲེར་འཕགས་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད། །མངོན་སུམ་བྱས་ནས་ཟག་པ་
ཟད། །ཅྲེས་སོ། གྱིས་པ་ལ་རྒྱུའྱི་སྟོབས་དང་། ལས་ཀྱི་སྟོབས་དང་། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་སྟོབས་དང་། ཐོས་པའྱི་
སྟོབས་དང་། མན་ངག་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྔོན་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གོམས་པར་བྱས་པའྱི་རྒྱུས་
མས་ནའང་སར་སྲེ་བ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཁམས་གོང་མར་སྲེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་ྲེ་བར་གནས་པ་
ལས་རྲེན་ཅུང་ཟད་གཅྱིག་གྱིས་བག་ཆགས་སད་པར་བྱས་པ་ལ་སྲེ་བ་སྟྲེ། སོད་འཇུག་ལས། སྲེམས་གསལ་
གཅྱིག་བསྲེད་འབྲས་བུ་གང་། །ཚངས་ལས་སོགས་པ་ཡྱིན་པ་ལྟར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར་
བྱམས་པ་ལ་སོགས་པས་ལས་ཀྱི་ས་བོན་གསོས་བཏབ་པ་ཡྱིན་གྱི། དྲེ་ཁོ་ན་སྲེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འོག་ས་ལ་
འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བར་གོང་མར་སྲེ་བའྱི་གོ་སྐབས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བསྐལ་པ་འཇྱིག་
པའྱི་ཚེ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་སྲེ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པས། ལུང་ངམ་སོབ་
དཔོན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་སྲེ་བའོ། །མདོ་སྲེ་པ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི། ཆོས་འཇུག་པ་ཆྲེས་ཆྲེན་པོ་འདྱི་དག་ྱིད་སྔོན་
གྱི་བསམ་གཏན་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དྲེ་བསྲེད་པའྱི་ལུང་མྲེད་པར་བསམ་གཏན་སྲེ་བ་དང་མཐུན་པ་
ནྱི་ཆོས་ྱིད་དྲེ་རང་བཞྱིན་ནམ་ངོ་བོ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞྲེའོ། །བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི། གཞན་ལས་
ལུང་མ་མནོས་པར་ཚེ་རབས་སྔ་མའྱི་སྐལ་པ་མམ་པའྱི་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་བསམ་གཏན་སྲེ་བ་ནྱི་ཆོས་ྱིད་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ནྱི། ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་སྲེ་སྟྲེ། སྣོད་འཇྱིག་པའྱི་དབང་
གྱིས་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སྙོམས་འཇུག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་མང་པོ་
ཐོས་པས་གཞན་གྱི་མན་ངག་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཐབས་ཤྲེས་ནས་བསོམས་པས་སྲེ་
བའོ། །ལྔ་པ་ནྱི། གཞན་གྱིས་མན་ངག་བསྟན་པའྱི་མཐུ་ལས་སྲེ་བའོ། །གསུམ་པ་ཐོབ་བྱའྱི་ངོ་བོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ།
སྙོམས་འཇུག་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་། འབྲས་བུ་སྲེ་བས་ཐོབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ྲེར་བསོགས་དང་། དངོས་གཞྱི་
དང་། གངས་ངྲེས་སོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ། དབྱྲེ་བ། རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ནྱི། དངོས་གཞྱི་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་
དམྱིགས་རྣམ་ཡོངས་སུ་སོང་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་དགྲེ་བས་བསྡུས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་བདུན་དུ་
བཤད་པ་ལས། མཚན་ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་ནྱི། རྒྱལ་སྲས་མ་ལས། མམ་པར་བཞག་པའྱི་ས་པའྱི་
ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་གང་གྱིས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ྲེས་དམྱིགས་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བས་རགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་
རྱིག་པར་བྱྲེད་ལ། དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཞྱི་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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དྲེ་ནྱི་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་འདྲེས་མར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་པོ་འདོད་
པར་གཏོགས་པ་འདོད་པའང་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །མོས་པ་ཡྱིད་བྱྲེད་ནྱི། ཐོས་བསམ་ལས་འདས་ཏྲེ་རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་
བསོམས་པའྱི་རྣམ་པས་ཞྱི་རགས་ཀྱི་མཚན་མ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསོམ ་པའོ། །རབ་ཏུ་
དབྲེན་པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་ནྱི། ཞྱི་གནས་ཀྱི་མཚན་མ་གོམས་པས། འདོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་སོང་
ཞྱིང་དྲེའྱི་ཕོགས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་བྲལ་བའོ། །དགའ་བ་སྡུད་པ་ནྱི། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་འདོད་པའྱི་ོན་མོངས་
གསུམ་སངས་པའྱི་དགའ་བདྲེ་ཆུང་ངུས་རྱིག་ཅྱིག་ོན་མོངས་པ་སོང་བ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་མཐོང་སྟྲེ་དྭང་བར་
འགྱུར་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའོ། །དཔོད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ནྱི། དགྲེ་བའྱི་ཕོགས་ལ་སོར་བ་བརན་པའྱི་ཕྱིར་ཀུན་
ནས་དཀྱིས་པ་མྱི་འབྱུང་བ་ན་ལྷག་མ་སངས་མ་སངས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་འབྱུང་
བ་དང་མཐུན་པའྱི་སྡུག་པའྱི་མཚན་མ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་སོ་སོར་རོག་པའོ། །སོར་བ་མཐའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་ནྱི། ོན་
མོངས་པ་ཅུང་ཟད་མ་སངས་པར་ཤྲེས་པ་ན་ོན་མོངས་ལྷག་མ་སང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཆུང་ངུ་གསུམ་སོང་བའྱི་
གྲེན་པོ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའོ། །སོར་བ་མཐའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིད་བྱྲེད་ནྱི། བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་
པའོ། །འདྱི་དག་སོ་སོའ ་ི བྱྲེད་ལས་ནྱི། རྱིམ་པ་ལྟར། དང་པོས་སང་བྱ་དང་ཐོབ་བྱ་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་ནས་སང་
བར་བྱ་བ་དང་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སྲེམས་འཇོག་གོ །གྱིས་པས་ནྱི་དྲེའྱི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་སོར་བ་
རོམ་མོ། །གསུམ་པས་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་རབ་ཏུ་སོང་ངོ་། །བཞྱི་པས་ནྱི་ོན་མོངས་པ་
འབྲྱིང་གསུམ་རབ་ཏུ་སོང་ངོ་། །ལྔ་པས་ནྱི་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་མྲེད་པ་ལ་སྲེམས་འཇོག་
པར་བྱྲེད་དོ། །དྲུག་པས་ནྱི་ོན་མོངས་ཆུང་ངུ་གསུམ་སོང་ངོ་། །ཐ་མས་ནྱི་ལྲེགས་པར་བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུ་
མས་སུ་མྱོང་བར་བྱྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་བཞྱིར་བསྡུ་བ་དང་། ལམ་བཞྱིར་བསྡུ་པ་དང་། ཁྱད་
པར་གྱི་ཆོས་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡྱིད་བྱྲེད་དྲུག་བཞྱིར་འདུས་ཏྲེ། རྲེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། གྲེན་པོ་དང་།
དྭང་བར་འགྱུར་བ་དང་། སོ་སོར་རོག་པའོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ལས། མཚན་ྱིད་སོ་སོར་རྱིག་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དང་། མོས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་གྲེན་པོ་དང་
ལྡན་པ་སྟྲེ། རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་ཏུ་དབྲེན་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་
སོར་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི། སོང་བའྱི་གྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། གྲེན་པོ་ཡྱིད་ལ་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགའ་བ་སྡུད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི། དྭང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དཔོད་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི། སོ་སོར་རོག་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཞྲེས་སོ། །ཐ་མ་
120

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ནྱི་དངོས་གཞྱིར་གཏོགས་པས་མ་སོས་སོ། །གྱིས་པ་ལམ་བཞྱིར་བསྡུ་བ་ནྱི། བསྡུ་བ་ལས། མཚན་ྱིད་སོ་
སོར་རྱིག་པ་དང་མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ནྱི། སོར་བའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་ཏུ་དབྲེན་པ་དང་
སོར་བ་མཐར་ཐུག་པ་གྱིས་ནྱི་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགའ་བ་སྡུད་པ་ནྱི། ལམ་
རྣམ་པ་བཞྱི་ཆར་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔོད་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ནྱི། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ལམ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་དམྱིགས་པ་གང་ལ་རྣམ་པ་གང་
གྱིས་འཇུག་ཅྲེ་ན། སོར་བ་བཞྱི་དང་བར་ཆད་མྲེད་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་འོག་མ་
ལ་སོན་དང་གོང་མ་ལ་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་ཅྱིང་། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་ལ་དམྱིགས་པའང་ཡྱིན་ལ། ཟག་མྲེད་
ལ་དམྱིགས་པའང་ཡྱིན་པར་ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ལས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དང་པོའ ་ི ྲེར་བསོགས་ལ་ནྱི་དག་པ་
བ་དང་། ཟག་མྲེད་གྱིས་ཡོད་དོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ལ་དག་པ་བ་འབའ་ཞྱིག་ཡོད་དོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ོན་མོངས་
པ་ཅན་ནྱི་མྲེད་དྲེ། ྲེར་བསོགས་རྣམས་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ལ། ོན་མོངས་ཅན་
གྱིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ྲེར་བསོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཟག་
མྲེད་མྱི་འབྱུང་ཞྲེ་ན། འོག་མའྱི་དངོས་གཞྱི་མ་ཐོབ་པར་གོང་མའྱི་ྲེར་བསོགས་མྱི་ཐོབ་ལ། འོག་མའྱི་དངོས་
གཞྱི་ཟག་མྲེད་ཐོབ་ན་ནྱི་ྲེར་བསོགས་ལ་མྱི་བརྲེན་ཏྲེ། ལམ་ས་བ་དངོས་གཞྱི་ལ་དབང་བཞྱིན་དུ། ལམ་དཀའ་བ་
ྲེར་བསོགས་ལ་རྲེན་པ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ྲེར་བསོགས་ལ་ནྱི་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ།
བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་མ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ཅྱིག་ཅར་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི། དང་པོའ ་ི ྲེར་
བསོགས་ལ་བརྲེན་ནས་ལམ་སྒྲུབ་སྟྲེ་དངོས་གཞྱིའྱི་སྲེམས་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་
ལམ་ནྱི། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་པ་ཡྱིན་པས་མམ་པར་བཞག་པའྱི་སྲེམས་ལ་བརྲེན་ནས་
སྒྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ལག་པ་གཡས་པ་མྲེད་ན་གཡོན་པ་ལ་རྲེན་དགོས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་དང་
པོའ ་ི ྲེར་བསོགས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་ཀ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་ལོགས་པ་
མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །འོག་མ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་པའང་ྲེར་བསོགས་ཁོ་ནས་བྱྲེད་ཀྱི་དངོས་
གཞྱིས་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། ྲེར་བསོགས་ཀྱིས་བྲལ་ཟྱིན་པས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་གཞྱི་ཟག་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་
ནྱི་རང་ས་དང་གོང་སའྱི་གྲེན་པོའང་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། རང་སའྱི་སྲྲེད་པས་བཅྱིངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གོང་ས་ལས་
དམན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དག་ནྱི་མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེར་གནས་དང་། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་
ཡྱིན་གྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་གཞྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱིས་ནྱི་རང་ས་དང་གོང་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ས་གྱིས་ཀའྱི་གྲེན་པོར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེར་གནས་དང་།
ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་གསུམ་ཀ་ཡྱིན་ནོ། །གྲེར་བསོགས་རྣམས་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ལམ་ཁོ་
ན་ཡྱིན་གྱི། ཡན་ལག་གྱིས་མ་ཟྱིན་པས་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་ལ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་སོང་
བའྱི་རོལ་བ་དང་བཅས་པས་མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེར་གནས་ཀྱི་ལམ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་
བྱྲེད་པ་བདུན་གྱིས་སྲྱིད་རྲེའྱི་བར་གྱི་ྲེར་བསོགས་རྣམས་ཀྱི་སོམ་ཚུལ་ཡང་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཁྱད་པར་ནྱི་འདྱི་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱིད་བྱྲེད་དང་པོ་ཐོས་བསམ་འདྲེས་མར་བཤད་པ་ནྱི། འདོད་པའྱི་རྲེན་ལ་བསོམ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི།
གོང་མའྱི་རྲེན་ལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་ན་སྲེམས་ལོང་མྲེད་པར་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་འགོ་བས་བསམ་བྱུང་མྲེད་
ཅྱིང་། གཟུགས་མྲེད་ན་སྒྲ་ན་པ་མྲེད་པས་ཐོས་བྱུང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་
བསམ་བྱུང་ཡུན་ཐུང་བ་ལ་དགོངས་ཀྱི་གཏན་མྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སོམ་
ལམ་པས་ངྲེས་འབྱྲེད་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་གསུམ་ལ་རོག་པའྱི་དོན་ཐོས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་སྲེམས་པ་དང་།
བསམ་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་དང་། བསོམས་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ངྲེས་པར་རོག་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་རྲེན་ལ་ནྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་པོ་བསོམས་བྱུང་དུ་འདོད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་
ངོ་བོ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་། འཐོབ་པའྱི་ཚུལ་དང་། དམྱིགས་རྣམ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བསམ་གཏན་
དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ་སའྱི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བ་དང་། ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་དབྱྲེ་བ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་དང་། ཡན་ལག་གྱི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི
དངོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་ནྱི། གྲེན་པོའ ་ི ཡན་ལག་རོག་དཔོད་གང་རུང་གྱིས་འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག དགའ་བདྲེ་ཕན་ཡོན་
གྱི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པའོ། །འདྱི་ལ་དངོས་གཞྱི་ཙམ་པོ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་རོག་དཔོད་
གྱིས་ཀ་དང་ལྡན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་རོག་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞྱིང་དཔོད་པ་ཙམ་དང་ལྡན་པའོ། །འདྱིའྱི་
ཡན་ལག་ལྔའྱི་ནང་ནས་རོག་པ་ནྱི་རགས་པའྱི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་ཀང་
སོང་ནུས་པས། ཡན་ལག་རགས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་མ་བྲལ་གྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་དངོས་གཞྱི་ཙམ་པོ་དང་
ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་སུ་ཕྲེ་ལ། གྱིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ནྱི་རང་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་
བར་སང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཙམ་པོ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དབྱྲེ་བ་མྲེད་དོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ནྱི། ནང་
རབ་ཏུ་དྭང་བ་གྲེན་པོའ ་ི ཡན་ལག་གྱིས་རོག་དཔོད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་སྲེམས་རྲེ་
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གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྲེས་པའྱི་དགའ་བདྲེ་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་
དང་ལྡན་པའོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ནྱི། གྲེན་པོའ ་ི ཡན་ལག་དན་ཤྲེས་བཞྱིན་བཏང་སྙོམས་གསུམ་གྱིས་
དགའ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་
ཞྱིག དགའ་བས་དབྲེན་པའྱི་སྲེམས་བདྲེ་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ནྱི། གྲེན་
པོའ ་ི ཡན་ལག་དན་པ་དང་བཏང་སྙོམས་ཡོངས་སུ་དག་པས་དབྲེན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་སྲེམས་རྲེ་
གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པ། གྱིས་
པ་ཡན་ལག་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོའ ་ི དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་
སྟྲེ། རོག་པ་དང་། དཔོད་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། བདྲེ་བ་དང་། སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཡན་ལག་
བཞྱི་སྟྲེ། ནད་རབ་ཏུ་དྭང་བ་དང་། དགའ་བ་དང་། བདྲེ་བ་དང་། སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་ཡན་ལག་
ལྔ་སྟྲེ། དན་པ་དང་། ཤྲེས་བཞྱིན་དང་། བཏང་སྙོམས་དང་། བདྲེན་པ་དང་། སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པའོ། །བཞྱི་པ་ལ་
ཡན་ལག་བཞྱི་སྟྲེ། དན་པ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་དང་། སྲེམས་རྲེ་
གཅྱིག་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི རོག་པ་ནྱི། འདོད་པ་ལ་རགས་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་
ལ་ཞྱི་བའོ་ཞྲེས་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །དཔོད་པ་ནྱི་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ོན་མོངས་པ་མང་ཉུང་དང་ཚེ་རྱིང་
ཐུང་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཞྱིབ་མོར་དཔོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །འདྱི་གྱིས་ནྱི་གྲེན་པོའ་ི ཡན་ལག་སྟྲེ། འདོད་
པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི མྱི་མཐུན་ཕོགས་སོང་བར་བྱྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ཐོབ་པ་ན་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཟྱིན་པས་འདོད་པའྱི་གྲེན་པོར་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། ཐག་
བསྲྱིང་བའྱི་གྲེན་པོ་ཙམ་ལ་དགོངས་ཏྲེ། ཕྱི་མ་རྣམས་ལའང་འདྱིས་རྱིག་པར་བྱའོ། །དགའ་བདྲེ་གྱིས་ཕན་
ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་སྟྲེ། བསམ་གཏན་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སྲེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར། རྲེ་གཅྱིག་
པ་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྟྲེ། གྲེན་པོ་དང་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་འདྱི་ལ་བརྲེན་ནས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་
པའྱི་ཡན་ལག་ནང་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ནྱི། བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བས་བསམ་གཏན་གྱི་ས་ལ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཡྱིད་ཆྲེས་
པའྱི་དད་པར་འདོད། རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་པས་ནྱི་དན་ཤྲེས་བཞྱིན་བཏང་སྙོམས་གསུམ་ལ་འདོད་དོ། །འདྱི་དང་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི དགའ་བ་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མྱོང་བའོ། །བདྲེ་བ་ནྱི། བྱྲེ་
བྲག་སྨྲ་བས་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ལ་འདོད། མདོ་སྲེ་པས་བདྲེ་བ་ནྱི་དབང་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མྱོང་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ། མདོ་ལས། བདྲེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མྱོང་ལ་ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྱིན་ཏུ་སངས་པར་མྱི་རྱིག་ཏྲེ།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཆྲེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡོད་ཀང་ཡན་ལག་དུ་མྱི་སོས་པའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེའོ། །བསྡུ་བ་ལས། ཡྱིད་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མྱོང་བ་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིད་ཤྲེས་འཁོར་བཅས་ལ་ཕན་
འདོགས་པའྱི་ཕྱིར་དགའ་བ་ཞྲེས་བྱ་ལ། དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར་བདྲེ་བ་ཞྲེས་
བརོད་དོ། །འོ་ན་འདོད་པར་གཏོགས་པའྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མྱོང་བ་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བདྲེ་བ་
ཞྲེས་མ་བརོད་ཅྲེ་ན། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་མ་ཟྱིན་པས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྣམ་པར་གཡྲེང་བའྱི་ཕྱིར་དབང་པོ་དང་བཅས་
པའྱི་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་མྱི་ནུས་ལ། གཅྱིག་ཤོས་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་མཐུ་ལས་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་
ཡོད་པས་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །འདྱི་དག་ལས་ནང་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ནྱི་གྲེན་པོའ་ི ཡན་ལག་སྟྲེ། བསམ་གཏན་
གྱིས་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་རོག་པ་ལས་འདའ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དགའ་བདྲེ་གྱིས་ནྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་
ལག་གོ །བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་འདྱི་གྱིས་ཀྱི་དགའ་བདྲེ་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྔ་མ་གྱིས་ནྱི་མྱི་དགྲེ་
བས་དབྲེན་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་དགའ་བདྲེ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྲེས་པའྱི་དགའ་བདྲེ་ཡྱིན་
ནོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་གོ །གསུམ་པའྱི་དན་པ་ནྱི། དགའ་བའྱི་འདུ་ཤྲེས་མྱི་འབྱུང་བར་བྱ་བའྱི་
དོན་དུ་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་བརྲེད་པའྱི་དན་པའོ། །ཤྲེས་བཞྱིན་ནྱི་དགའ་བའྱི་འདུ་ཤྲེས་བྱུང་མ་བྱུང་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་
སོ་སོར་རོག་པའོ། །བཏང་སྙོམས་ནྱི་སྲེམས་མམ་པ་ྱིད་དུ་འཇོག་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་བཏང་སྙོམས་སོ། །བདྲེ་བ་ནྱི་
སྲེམས་བདྲེ་བ་སྟྲེ། ཡྱིད་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མྱོང་བའོ། །སྔ་མ་དང་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྔ་མ་ནྱི་
དགའ་བ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་དང་མ་བྲལ་བས་མ་ཞྱི་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་དྲེ་དང་བྲལ་བས་
ཞྱི་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་འགྱུར་བའྱི་མདོ་ལས་ཀང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་བཀའ་སྩལ་པ་ན། འདྱིར་ཡྱིད་མྱི་
བདྲེའྱི་དབང་པོ་མ་ལུས་པ་འགག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དང་པོ་གསུམ་ནྱི་གྲེན་པོའ ་ི ཡན་ལག་ཡྱིན་
ཏྲེ། བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དགའ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བདྲེ་བ་
ནྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་གོ །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་གོ །བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་ཡང་དན་པ་དང་
བཏང་སྙོམས་གྱིས་ནྱི། གྲེན་པོའ་ི ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བདྲེ་པ་ལ་
སོགས་སོང་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ནྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་
གོ །འདྱིར་ཤྲེས་བཞྱིན་གྱི་ཡན་ལག་མ་སོས་པ་ནྱི། ཤྲེས་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བྱུང་མ་བྱུང་རོག་པར་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་བསམ་གཏན་གྱི་སོན་བརྒྱད་ལས་གོལ་བས་ཤྲེས་བཞྱིན་གྱིས་ལྟ་བར་བྱྲེད་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་ནའང་དན་པ་སོགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། ཡོད་ཀང་རོག་དཔོད་ཀྱིས་མངོན་པར་
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དཀྲུགས་པས། རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ལས་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡན་ལག་ཏུ་མ་སོས་ལ། གྱིས་པ་ན་རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ལས་
བྱྲེད་ཀང་དགའ་བས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པའྱི་ཕྱིར་རང་མྱིང་གྱིས་མ་སོས་པར་ནང་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་
གྱིས་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལ་དགའ་བའྱི་ཀུན་དཀྱིས་ལས་གོལ་པས་རང་མྱིང་གྱིས་སོས་ལ། བཞྱི་པ་ན་བསམ་
གཏན་གྱི་སོན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲས་བསྟན་ཏོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་
དང་གྱིས་པ་ལ་བྱྲེ་བྲག་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། རོག་དཔོད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་མ་བྲལ་གྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་ཡོངས་སུ་རོགས་མ་རོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན།
དགའ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་མ་བྲལ་གྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཡན་ལག་རོགས་མ་རོགས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། བསམ་གཏན་གྱི་སོན་ཐམས་ཅད་ལས་
གོལ་མ་གོལ་གྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ཡོངས་སུ་རོགས་མ་རོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །སོན་བརྒྱད་ནྱི། བཏང་སྙོམས་
མ་གཏོགས་པའྱི་ཚོར་བ་བཞྱི་དང་། རོག་དཔོད་དང་། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་བོ། །གྱིས་པ་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་ོན་
མོངས་པ་ཅན་དང་། དག་པ་པ་དང་། ཟག་མྲེད་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རང་སའྱི་ོན་མོངས་པས་བཅྱིངས་པའྱི་
སྙོམས་འཇུག་སྟྲེ། སྲྲེད་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་ཤས་ཆྲེ་བའྱི་བསམ་གཏན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་
ཤྱིན་ཏུ་སངས་པའྱི་བདྲེ་བའྱི་རོ་མྱང་བའྱི་སྲྲེད་པས་བཅྱིངས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི། སྔོན་གྱི་
མཐའ་ལ་རོག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་བཅྱིངས་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་བོ་
སྙམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་བཅྱིངས་པ་དང་། བཞྱི་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་ཐར་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཡྱིད་
གྱིས་ཀྱིས་བཅྱིངས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གོ །གྱིས་པ་དག་པ་པ་ནྱི་ཚོར་བའྱི་སོ་ནས་འོག་ས་ལས་ངྲེས་པར་
འབྱུང་བའྱི་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་སྟྲེ། མས་པ་ཆ་མཐུན་དང་། གནས་པ་དང་། ཁྱད་པར་
དང་། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་རྱིམ་པ་ལྟར་དག་པ་པ་གང་ཞྱིག་མཇུག་ཐོགས་སུ་ོན་མོངས་སྲེ་བ་
དང་། རང་རྱིགས་སྲེ་བ་དང་། གོང་ས་སྲེ་བ་དང་། ཟག་མྲེད་སྲེ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའོ། །གསུམ་པ་ཟག་མྲེད་
ནྱི། ཟག་མྲེད་ལྷག་མཐོང་དང་ལྷན་ཅྱིག་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །གྱིས་
པ་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་ས་དང་། ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་དབྱྲེ་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དམྱིགས་པའྱི་
སོ་ནས་འོག་ས་ལས་འདའ་བའྱི་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ལ་བཞྱི་ལས། ནམ་མཁའ་
མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ནྱི། སོར་བའྱི་དུས་སུ་གཟུགས་དང་ཐོགས་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་རྣམ་པར་
བཤྱིག་སྟྲེ། དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་དྲེ་ྱིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པའོ། །དྲེ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་ནྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་སོ། །ཐོགས་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་ནྱི་རྱིག་པ་
དང་རྭ་བ་ལ་སོགས་པས་སྒྲྱིབ་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་སོ། །རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་ནྱི། སོར་བའྱི་དུས་སུ་ནམ་མཁའྱི་ཡུལ་
ཅན་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་ྱིད་ཀང་མཐའ་ཡས་སོ་སྙམ་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱས་པས་དྲེ་ྱིད་མངོན་དུ་གྱུར་བའོ། །ཅྱི་ཡང་མྲེད་
པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ནྱི། སོར་བའྱི་དུས་སུ་གཟུང་བྱ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་དོ་སྙམ་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱས་པས་དྲེ་ྱིད་མངོན་དུ་གྱུར་
བའོ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྱིན་སྲེ་མཆྲེད་ནྱི། འདུ་ཤྲེས་རགས་པ་ནྱི་ནང་དང་འབྲས་དང་ཟུག་
རྔུའོ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའོ། །འདུ་ཤྲེས་ཡོད་མྱིན་མྲེད་མྱིན་ནྱི་ཞྱི་བའོ་སྙམ་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱས་
པས་དྲེ་ྱིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་ངོ་བོའ ་ི སོ་
ནས་དབྱྲེ་བ་ནྱི་སྔ་མ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། ཁྱད་པར་ནྱི། སྲྱིད་རྲེ་ལ་ཟག་མྲེད་མྲེད་དྲེ། སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མྱི་གསལ་བའྱི་
ཕྱིར་རོ། །ཁྱད་པར་ཆ་མཐུན་ཡང་མྲེད་དྲེ་གོང་ས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་རྣམས་ཡན་ལག་དང་།
གཟུགས་མྲེད་རྣམས་དམྱིགས་པས་འདའ་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་རྣམས་ནྱི། ས་གོང་འོག་ཀུན་
ཏུ་ལྟ་བའྱི་ཕྱིར་དམྱིགས་པས་འདའ་བ་མྲེད་ལ། འོག་མའྱི་ཡན་ལག་རགས་པ་རྣམས་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱིར་ཡན་ལག་མྱི་འད་བའྱི་བྱྲེ་བྲག་ཡོད་པས་ཡན་ལག་གྱིས་འདའ་བ་ཞྲེས་བྱའོ། །གཟུགས་མྲེད་པ་རྣམས་ནྱི་ཞྱི་
གནས་སུ་རོ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཡན་ལག་མྱི་འད་བ་མྲེད་ཀྱི། དམྱིགས་པ་མྱི་འད་བའྱི་སོ་ནས་ངྲེས་པར་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱིར་དམྱིགས་པས་འདའ་བ་ཞྲེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ངོས་བཟུང་བ་ལ། བསམ་གཏན་གྱི་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་ནྱི་ཆྲེན་པོ་དང་། འབྲྱིང་དང་ཆུང་ངུ་དང་རྣམ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་
རྣམ་འཚེ་སྟྲེ། དྲེས་བསམ་གཏན་འཐོབ་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རོག་པ་དང་དཔོད་པ་སྟྲེ། ཐོབ་ཟྱིན་
ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་སྟྲེ། སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བའྱི་
མཆོག་ཐོབ་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལ་ཆྲེན་པོ་དང་བྲལ་བས་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ །ོ །འབྲྱིང་དང་བྲལ་བས་
ནྱི་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའོ། །ཆུང་ངུ་དང་བྲལ་བས་ནྱི་བཞྱི་པ་འཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར། སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བའྱི་མཆོག་གོ །གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་
ཡང་ཐོགས་བཅས་དང་། ཐོགས་མྲེད་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་གྱིས་སོ། །ཐོགས་མྲེད་ལ་ཡང་ཡུལ་ནམ་མཁའ་དང་ཡུལ་
ཅན་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་གྱིས། འདུ་ཤྲེས་དང་པོ་སངས་པ་ལས་ནྱི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་
དོ། །ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤྲེས་སངས་པ་ལས་ནྱི། རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་དོ། །རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་ལའང་
རགས་པ་དང་ཅུང་ཟད་རགས་པ་དང་། ཕ་བ་གསུམ་ལས། རགས་པ་སངས་པ་ལས་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་སྲེ་
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མཆྲེད་དོ། །ཅུང་ཟད་རགས་པ་སངས་བ་ལས་ནྱི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྱིན་གྱི་སྲེ་མཆྲེད་དོ། །ཤྱིན་ཏུ་ཕ་
བ་ནྱི་སོན་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་སོང་ངོ་། །གསུམ་པ་ཇྱི་ལྟར་འཐོབ་པའྱི་ཚུལ་ལ། དང་པོར་རྣལ་འབྱོར་པས་འདོད་པ་
ལ་འདུན་པ་དང་། གནོད་སྲེམས་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ར་བར་མཐོང་ནས། འདོད་པའྱི་ྲེས་དམྱིགས་ལ་རོག་པ་
དང་དཔོད་པས་གྱིས་པོ་སོང་བ་ལ་ཞུགས་པས་དབྲེན་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་དགའ་བདྲེ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་དང་
པོ་འཐོབ། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་རོག་དཔོད་རྒྱུད་འཁྲུག་བྱྲེད་དུ་མཐོང་ནས། ནང་རབ་ཏུ་དྭང་བས་དྲེ་སོང་བར་ཞུགས་
པས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྲེས་པའྱི་དགའ་བདྲེ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་འཐོབ་བོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་དགའ་
བའང་ཡྱིད་གཡོ་བར་བྱྲེད་པས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་སོན་དུ་མཐོང་ནས་དན་ཤྲེས་བཞྱིན་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་དྲེ་སོང་
བ་ལ་ཞུགས་པས་དགའ་བ་མྲེད་པའྱི་བདྲེ་བ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་འཐོབ་བོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་བདྲེ་བའང་
སྲེམས་ལ་འགྱུར་བ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་མཐོང་ནས། དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞྱིན་
ཡོངས་སུ་དག་པ་གྱིས་ཀྱིས་དྲེ་སོང་བ་ལ་ཞུགས་པས་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་
འཐོབ་བོ། །དྲེ་ནས་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའང་རྒྱུད་འཁྲུག་བྱྲེད་དུ་རོགས་ནས་འདུ་ཤྲེས་
ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་སོམ་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལ་ཡང་གཟུགས་དང་
ཐོགས་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་རགས་པར་མཐོང་ནས་གྲེན་པོ་ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་དྲེ་སོང་བ་ལ་ཞུགས་པས་
ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་འཐོབ་བོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤྲེས་སང་བའྱི་དོན་དུ་རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་
ཡས་བསོམས་པ་ལས་དྲེ་སངས་པ་ན་རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་འཐོབ་བོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་འདུ་
ཤྲེས་ཀང་སོན་དུ་མཐོང་ནས། ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་དྲེ་སོང་བ་ལ་ཞུགས་པས་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་སྲེ་
མཆྲེད་འཐོབ་བོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པ་ལའང་ྲེས་དམྱིགས་སུ་བལྟས་ནས་ཡོད་མྱིན་མྲེད་མྱིན་གྱི་འདུ་
ཤྲེས་ཀྱིས་དྲེ་སོང་བ་ལ་ཞུགས་པས་སྲྱིད་རྲེ་འཐོབ་བོ། །འདྱི་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་འདུ་ཤྲེས་ནྱི། བདག་
མྲེད་རོགས་པ་ལས་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་གོང་ན་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་གནས་གཞན་མྲེད་དོ། །བཞྱི་པ་
དམྱིགས་རྣམ་དཔད་པ་ལ། ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། དག་པ་བ་དང་། ཟག་མྲེད་གསུམ་ལས། དང་པོས་ནྱི་རང་
སའྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་དམྱིགས་ཀྱི་འོག་མ་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གོང་ས་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཏྲེ། ས་རྣམས་ནྱི་སྲྱིད་པས་སོ་སོར་བཅད་པས་སོ། །ཟག་མྲེད་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཏྲེ།
དགྲེ་བ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་མཛོད་ཀྱི་དོན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་རགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་
གྱི་ཞྱིབ་མོར་དཔད་ན་གོང་འོག་ལ་དམྱིགས་པར་གསལ་ཏྲེ། འོག་མའྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་དྲེ་ལས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་ལྟ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གོང་ས་ལ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་འདོད་
ཆགས་དང་། གོང་མ་མ་ཐོབ་ཀང་ཐོབ་བོ་སྙམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་། དྲེའྱི་རྲེན་གྱི་བདག་ལའང་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་
ཏྲེ། བསྡུ་བ་ལས། གོང་མར་སྲེས་པ་རྣམས་ནྱི། འོག་མའྱི་སྲེམས་ཅན་ལས་འདྱིར་བདག་ྱིད་རག་པ་དང་བརན་
པ་དང་གཙང་བ་དང་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྙམ་དུ་རློམ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་ཞྱིང་།
མངོན་པ་གོང་མ་ལས། མ་རྱིག་པ་དང་ལྟ་བ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་གསུམ་གྱིས་འོག་མ་ལ་དམྱིགས་པར་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །ཟག་མྲེད་ལ་ཡང་དངོས་སུ་མྱི་དམྱིགས་ཀང་བཏགས་པའྱི་སོ་ནས་དམྱིགས་པར་བཤད་དོ། །བསམ་
གཏན་དག་པ་བ་དང་། ཟག་མྲེད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་གང་ཅྱི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་།
རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ལ། གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་དངོས་གཞྱི་དགྲེ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། ས་
འོག་མའྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་འོག་མའྱི་ཟག་བཅས་རྣམས་ནྱི་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ས་འོག་མ་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །བསམ་གཏན་གྱི་དགྲེ་བ་རྣམས་ནྱི་འོག་མ་ལ་མྱི་
དམྱིགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དམྱིགས་པ་ལས་འོང་བ་མྲེད་པས་ཀུན་ཏུ་ལྟ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྱི་ནྱི་
རང་ས་དང་གོང་སའྱི་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་ལའང་དམྱིགས་པར་ལྟའོ། །མཛོད་ལས། སྲྲེད་བཅས་རང་གྱི་
སྲྱིད་ལ་དམྱིགས། །བསམ་གཏན་དགྲེ་ཡུལ་ཡོད་དགུ་ཡྱིན། །གཟུགས་མྲེད་དངོས་གཞྱི་དགྲེ་རྣམས་ཀྱི། །སོད་
ཡུལ་ཟག་བཅས་འོག་མ་མྱིན། །ཞྲེས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་དངོས་གཞྱི་དགྲེ་བའྱི་དམྱིགས་པ་འོག་མའྱི་ཟག་
བཅས་མྱིན་ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ྲེར་བསོགས་ཀྱི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། འོག་མའྱི་
གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་དམྱིགས་པར་གསལ་ལོ། །གང་སྲེལ་ལས་ཀང་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་
ཀྱི་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ལ། སྲྱིད་རྲེའྱི་ྲེར་བསོགས་བར་
ཆད་མྲེད་ལམ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་བར་དུའོ། །ཞྲེས་པ་དང་། ན་
ཐོས་ཀྱི་ས་ལས། ཇྱི་སྲྱིད་དངོས་གཞྱི་ལ་སྙོམས་པར་མྱི་འཇུག་པའྱི་བར་དུ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ཁོ་ན་ལ་དམྱིགས་པར་
བྱྲེད་དོ། །སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་ནྱི་ནམ་མཁའ་དྲེ་ྱིད་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་པ་རང་གྱི་ས་པའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་
ལ་ཡང་དམྱིགས་པར་བྱྲེད་དོ། །ྲེར་བསོགས་ཀྱི་ཚེ་ན་ས་འོག་མའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་དམྱིགས་པར་བྱྲེད་དོ་
ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེས་ན་སོར་བའྱི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ལ་དམྱིགས་པས་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་
ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་སོགས་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པར་མངོན་ནོ། །གསུམ་པ་གངས་ནྱི། མཛོད་ལས།
བརོད་པའྱི་ར་བར་གྱུར་པ་དང་། །འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་ཕྱི་རྱིམ་རྒྱུའྱི་ཕྱིར། །སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ལས་ཚོར་བ་
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དང་། །འདུ་ཤྲེས་ལོགས་ཤྱིག་ཕུང་པོར་བཞག །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། བརོད་པའྱི་ར་བ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་
གྱིས་ཡྱིན་ལ། ཚོར་བས་ངྲེས་པར་བྱུང་བ་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་
གཟུགས་མྲེད་པ་བཞྱིར་ཕྲེའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཚོར་བས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱིར་ངྲེས་ཅྲེ་ན།
བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ནྱི་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཚོལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ།
དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་ཡང་གྱིས་ཏྲེ། རགས་པ་དང་ཕ་བའོ། །རགས་པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི། བསམ་
གཏན་དང་པོ་སྟྲེ། ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཕ་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་
ནྱི། བསམ་གཏན་གྱིས་པ་སྟྲེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕོགས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར། བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བས་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི དུས་སུ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སངས་པར་འདོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་
དབང་པོ་མ་སངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བསྡུ་བ་ལས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་དབང་པོ་མ་
སངས་ཅྲེ་ན། སྨྲས་པ་དྲེ་ལ་དྲེའྱི་ཕོགས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་མ་བྲལ་ཅྲེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏྲེ་སངས་ཅྲེ་ན་
བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྱིས་པར་གནས་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོན་གནས་སོ། །བདྲེ་བའྱི་ཚོར་བ་
ཡང་རགས་པ་དང་ཕ་བ་གྱིས་ལས། རགས་པ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་སྟྲེ། ཡྱིད་
བདྲེ་བ་ལའང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕ་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་བཞྱི་པ་སྟྲེ། སྲེམས་བདྲེ་
ལས་ཀང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཏང་སྙོམས་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་མ་བཞག་ཏྲེ། བྱྱིས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་རོགས་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འདུ་ཤྲེས་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་
གཟུགས་མྲེད་པ་བཞྱིར་ངྲེས་ཅྲེ་ན། འདུ་ཤྲེས་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རྣམ་ཤྲེས་ལ་མཚན་མར་འཛིན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་། གྲེན་པོ་ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤྲེས་གྱིས་སོ། །དྲེ་དག་ལས་
ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་གྱིས་སོ། །རྣམ་
ཤྲེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་ཡང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་རྣམ་ཤྲེས་དང་གྲེན་པོ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་གྱིས་ལས།
དང་པོ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། གྱིས་པ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་འདུ་ཤྲེས་
མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྱིན་སྲེ་མཆྲེད་དོ། །གྱིས་པ་འབྲས་བུ་སྲེ་བས་ཐོབ་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྲེ་བའྱི་བསམ་གཏན་
དང་སྲེ་བའྱི་གཟུགས་མྲེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོར་ཡོངས་སུ་
བསོམས་པ་ལས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཚངས་རྱིས་དང་། ཚངས་པ་འདུན་ན་འདོན་དང་། ཚངས་ཆྲེན་རྣམས་སུ་སྲེ་
ལ། བསམ་གཏན་གྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། བཞྱི་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སུ་བསོམས་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲེ་བ་གསུམ་གསུམ་
འགྲུབ་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལ་ཆུང་ངུ་ནྱི་སོར་བ་གྱིས་ཀ་དང་མྱི་ལྡན་པ། འབྲྱིང་པོ་ནྱི་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་
ཆྲེན་པོ་ནྱི་གྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་བཞྱི་ཡོངས་སུ་བསོམས་པ་
ལས་ནྱི་གཟུགས་མྲེད་བཞྱིའྱི་སྲེ་བ་གྲུབ་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་རགས་ནྱི། བསམ་གཏན་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
སྲེས་པའྱི་ཚེ། ལུས་ས་ལ་བྱྱིང་བ་ལྟ་བུ་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སྲེས་པའྱི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་
བ་ལྟ་བུའྱི་རགས་འབྱུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ལ། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་གངས་ངྲེས་དང་། འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་རྒྱུའྱི་རྲེན་ནྱི་
རྱིགས་ཡྱིན་ལ། བདག་པོའ ་ི རྲེན་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ནོ། །དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྲེན་ནྱི་རྱིགས་པ་སྔ་མ་དང་།
དམྱིགས་པའྱི་རྲེན་ནྱི་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དང་། མཚོན་བྱའྱི་སྒྲ་དོན་དང་།
དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། མཐའ་ཡས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བརྲེ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དམྱིགས་པ་དང་འབྲས་བུ་དང་སོད་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་སྒྲ་དོན་རྱིམ་པ་ལྟར། སྲེམས་ཅན་ཚད་
མྲེད་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཚོགས་ཚད་མྲེད་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། ཆོས་ཚད་མྲེད་པ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུར་
གྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཚད་མྲེད་པའྱི་སོད་ཡུལ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་ཚད་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ།
རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བ་དང་། དམྱིགས་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་ལས་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས་བྱམས་པ་ཚད་མྲེད་
ནྱི་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་བདྲེ་བ་དང་ཕད་པར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་
མཚུངས་ལྡན་ནོ། །སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །དགའ་བ་ནྱི་བདྲེ་བ་དང་མྱི་
འབྲལ་བར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །བཏང་སྙོམས་ནྱི་ཆགས་སང་གྱི་ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྱི་
རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་དབྱྲེ་བ་དངོས་དང་། བྱྲེད་ལས་དང་། ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ལ་སྲེམས་ཅན་དང་
ཆོས་དང་། དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་
དམྱིགས་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་གཡོ་བར་དམྱིགས་ཤྱིང་། གསུམ་པ་ནྱི་སྒྱུ་མ་ལྟ་
བུར་དམྱིགས་ནས་བརྲེ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཏྲེ། འཇུག་འགྲེལ་ལས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྱིམ་པ་ལྟར་གནས་
སྐབས་སུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སོབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སོབ་པ་དང་། སྲྱིད་ཞྱི་མཐའ་དག་གྱི་རྒུད་
པ་ལས་སོབ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བྱང་ས་ལས་དང་པོ་མུ་སྟྲེགས་པ་དང་། ཐུན་མོང་བ་གྱིས་པ་ན་རང་ཡན་
ཆད་དང་། གསུམ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་ལ། བོ་གོས་མྱི་ཟད་པའྱི་མདོ་ལས། མོས་སོད་ཀྱི་ས་དང་ས་
དང་པོ་བདུན་དང་དག་པ་ས་གསུམ་ལ་རྱིམ་པར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་གངས་ངྲེས་ནྱི། མྱི་མཐུན་ཕོགས་གནོད་
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སྲེམས་དང་། རྣམ་འཚེ་དང་། མྱི་དགའ་བ་དང་། ྱི་རྱིང་དུ་འཛིན་པ་བཞྱིའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་གྲེན་པོ་བྱམས་
སོགས་ཚད་མྲེད་བཞྱིར་ངྲེས་སོ། །བཞྱི་པ་འབྲས་བུ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། ཚངས་བའྱི་གནས་སུ་སྲེ་
བ་རྣམས་སྱིན། ཚོགས་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་བདག་འབྲས་སྲེམས་ཅན་སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་སྲེས་བུ་བྱྲེད་པའྱི་འབྲས་
བུ། རག་ཏུ་དྲེ་དང་མྱི་འབྲལ་བ་རྒྱུ་མཐུན་གནོད་སྲེམས་སོགས་དང་བྲལ་བ་བྲལ་འབྲས་སོ། །མཐར་ཐུག་གྱི་
འབྲས་བུ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་དབྱྲེ་བ་སྱིར་བསྟན་པ་དང་། རོགས་དཀའ་བ་
བྱྲེ་བྲག་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སར་ནྱི། འཇུག་པའྱི་འོག་ཏུ་གསུམ་པ་ཚོགས་ཀྱི་
སྒྲུབ་པ་བསྟན་ཏྲེ། གོང་དུ་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇུག་པ་བྱས་པ་ལས་ཚོགས་སྲེ་བས་སོ། །ར་བ་ལ།
མདོ་ལས་བཤད་ཚུལ་དང་། དངོས་ཀྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་ཐམས་
ཅད་འདོད་པས་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་བསབ་ཅྲེས་པས་ནྱི་སྲེམས་བསྲེད་དང་། སབ་ཚུལ་ཞུས་པའྱི་ལན་གྱིས་ནྱི་
གདམས་ངག་དང་ངྲེས་འབྱྲེད་ཡན་ལག་གྱི་གནས་སྐབས་དྲེ་དག་ཏུ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་མང་དུ་གསུངས་
པའྱི་གཞྱིའྱི་དོན་ཞུས་པའྱི་ལན་གྱིས་རྱིགས་དང་། དྲེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆགས་པ་མྲེད་པ་
ལ་སོབ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དྱིས་པའྱི་ལན་གྱིས་དམྱིགས་པ་དང་། སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོར་
འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྱིས་པའྱི་ལན་གྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་དང་གོ་ཆ་དང་འཇུག་པ་གསུམ་གསུངས་སོ། །གོ་ཆའྱི་
སྐབས་སུ་གོ་ཆ་ཆྲེན་པོ་བགོས་པ་ཞྲེས་གསུངས་ན། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ན་གོ་ཆ་ཆྲེན་པོ་བགོས་པ་ལགས་ཞྲེས་ཞུས་
པའྱི་ལན་གྱིས་ཚོགས་དང་པོ་བཅུ་བསྟན་ནོ། །འཇུག་སྒྲུབ་ལ་འཕོས་ནས་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་གང་
ལགས། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པར་རྱིག་པར་
བགྱིས་ལགས། ཐྲེག་པ་དྲེ་གང་ནས་འབྱུང་བ་ལགས། ཐྲེག་པ་དྲེས་གང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ལགས། ཐྲེག་
པ་དྲེས་གང་ཞྱིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལགས་ཞྲེས་ཏྲེ། དྱི་བ་དང་པོའ ་ི ལན་གྱིས་ཐབས་མཁས་ནས་གཟུགས་
ཀྱི་བར་ལྔ་དང་། དྱི་བ་གྱིས་པའྱི་ལན་གྱིས་སའྱི་ཚོགས་དང་། ཐ་མ་གསུམ་གྱིས་གྲེན་པོའ ་ི ཚོགས་བསྟན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གང་ན་བརྲེ་བ་ནས་གྲེན་པོའ་ི བར་བཅུ་བདུན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཚོགས་ཀྱི་
སྒྲུབ་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་པའོ། །རྱིམ་པ་ནྱི་ཐོག་མར་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདོད་ཀྱི་བརྲེ་བ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་
དྲེའྱི་འོག་ཏུ་གཞན་དོན་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ལ་རྱིམ་པས་འཇུག་གོ །དྲེ་ནས་གཞན་དོན་ལ་རྲེ་གཅྱིག་པའྱི་
ཞྱི་གནས་ལ་ཞུགས་ནས་སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་བསྲེད་དོ། །སྟོང་ྱིད་རོགས་པ་ཙམ་གྱིས་སངས་
རྒྱས་མྱི་འཐོབ་པས། དྲེ་ནས་ཤྲེས་རབ་དང་སྙྱིང་རྲེ་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་བའྱི་ལམ་ལ་སོབ་བོ། །གྱིས་པོ་ལ་བསབས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཡྱིན་པ་འཐོབ་བོ། །དྲེ་ལ་སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་
ཞྱིང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་བསོད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སྲེའོ། །ཚོགས་གྱིས་གོམས་པར་བྱས་པ་
ནྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་ལམ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། ལམ་ཐོབ་པ་ལས་ནྱི་མྱི་བརྲེད་པའྱི་གཟུངས་ཐོབ་པར་
འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལས་ས་བཅུ་ཐོབ་ནས་གནས་སྐབས་དྲེ་དག་ཏུ་གྲེན་པོ་ཡང་མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ། །འགྲེལ་པ་ལ་
ཚོགས་སུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ། དབྱྲེ་བའྱི་གངས། སོ་སོའ ་ི དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་སྙྱིང་རྲེ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན།
ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་དངོས་སུ་འབྱྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡྱིན་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན་བྱང་
ཆུབ་ཆྲེན་པོ་འབྲས་བུར་དངོས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྙྱིང་རྲེ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་
ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྒྲུབ་ཞྲེ་ན། ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྲེན་པ་ལས་མྱི་འདའ་བར་
སོ་སོའ ་ི མཚན་ྱིད་རོགས་ཤྱིང་། དོན་དམ་པར་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུས་
བསྡུས་པའྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྙྱིང་རྲེ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་བདུན་
ནོ། །གསུམ་པ་ལ་བཅུ་བདུན་པོ་དོན་གྱིས་སུ་གནས་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་ལ་གནས་ནས་གོ་ཆ་ཆྲེན་པོ་བགོས་པར་
འཇོག་བྱྲེད་དང་། ཐྲེག་པ་རང་གྱི་ངོ་བོའ །ོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བསམ་པ་རྣམ་དག་དང་། སོར་བ་ཁྱད་པར་
ཅན་དང་། སྲྱིད་ཞྱི་གྱིས་ལས་འཛིན་པའྱི་ཆོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་། གྱིས་པ་ནྱི་སྱིན་པ་དང་
ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བཟོད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་བསམ་གཏན་དང་ཤྲེས་རབ་བོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཞན་དོན་ལ་
རྲེ་གཅྱིག་པའྱི་ཞྱི་གནས་དང་སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་དང་ཐབས་ཤྲེས་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་བའྱི་ལམ་མོ། །ཞྱི་
གནས་ལ་ངོ་བོ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སྲེམས་རྒྱུན་དུ་འཇོག་པར་བྱྲེད་པའོ། །སྒྲ་དོན་ནྱི་རྣམ་གཡྲེང་ཞྱི་ནས་དམྱིགས་
པ་གཅྱིག་ལ་གནས་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་དང་མཚན་མ་མྲེད་པའོ། །ལྷག་མཐོང་ལ་ངོ་བོ་ནྱི་
ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའོ། །སྒྲ་དོན་ནྱི་སྲེམས་གཞན་ལས་ཡུལ་མཐོང་ཚུལ་གྱི་ནུས་པ་ལྷག་པའོ། །དབྱྲེ་
བ་ལ་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སྙྲེད་པ་འབྱྲེད་པའོ། །ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ལས་ནྱི་རྣམ་པ་རོག་པ་དང་
དཔོད་པར་བྱྲེད་པའོ། །ངོ་བོ་ལས་ནྱི་སོ་སོར་རོག་པ་དང་རྣམ་པར་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལྷག་མཐོང་ངོ་། །གྱིས་པ་ཐྲེག་
པའྱི་ངོ་བོ་ལ་བགོད་བྱྲེད་ལམ་གྱི་ངོ་བོ། མཐར་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ལ་ཁྱད་པར་དང་། རྒྱུ་དང་། ངོ་བོ་དང་།
བྱྲེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་སོར་བ་རྣམ་མཁྱྲེན་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་། རྲེས་བསྔོ་བས་ཟྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་
མཁས་པ་དང་། གྱིས་པ་ནྱི་སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་
སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་དང་། བཞྱི་པ་ནྱི། དན་པ་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་མྲེད་
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པའྱི་ཚིག་ལ་སོགས་པའྱི་གཟུངས་སོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏྲེ་རང་བཞྱིན་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་རྒྱུ་དང་། ངོ་བོ་དང་བྱྲེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་སྔོན་གྱི་དགྲེ་བ་དང་ཚེ་འདྱིའྱི་ཐོས་པ་དང་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་རྣམ་དག་དང་གསུམ་སྟྲེ། དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་ཚིག་དང་དོན་གྱི་གཟུངས་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་ལ། ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུའོ། །རྒྱན་ལས། རྣམ་སྱིན་ཐོས་ལ་གོམས་པ་དང་། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་གཟུངས་དག་
ནྱི། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་སྒྲ་དོན་དང་། སོ་སོའ ་ི དོན་དང་། གངས་ངྲེས་དང་། ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་དྷ་
ར་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་པས་འཛིན་པར་བྱྲེད་པས་གཟུངས་ཏྲེ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་དང་དོན་དང་
ལྲེགས་པའྱི་ལམ་འཛིན་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཚིག་གྱི་གཟུངས་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་
རྒྱ་ཆྲེན་པོ་མྱི་བརྲེད་པར་འཛིན་པའྱི་དན་པ་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །ངོ་བོ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སན་དུ་གཏོགས་
སོ། །དོན་གྱི་གཟུངས་ནྱི་དོན་མྱི་བརྲེད་པར་འཛིན་པའོ། །བཟོད་པའྱི་གཟུངས་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ། བཟོད་པའྱི་རྒྱུར་
གྱུར་པའྱི་གཟུངས་ནྱི་རང་བཞྱིན་སྲེ་མྲེད་ཀྱི་དོན་ལ་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་བསོམས་བྱུང་གྱིས་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བཟོད་པ་དངོས་ཀྱི་གཟུངས་ནྱི་ཆོས་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་དན་པ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །གསང་
སྔགས་ཀྱི་གཟུངས་ནྱི་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་དོན་དུ་སྔགས་རྣམས་ཀྱི་རང་རང་གྱི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པ་ལ་བྱྱིན་གྱིས་
རློབ་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །ཚིག་ལ་སྔགས་ཞྲེས་བརོད་པ་ནྱི་རྒྱུ་མྱིང་འབྲས་བུ་ལ་བཏགས་
པའོ། །གསུམ་པ་གངས་ངྲེས་ནྱི་གཟུང་བྱའྱི་ཆོས་ལ་ཚིག་དང་དོན་དང་ཡུལ་ཅན་རོགས་པ་དང་གསུམ་ཡྱིན་ལ།
རོགས་པ་ལ་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གྱིས་སུ་ངྲེས་པས་འཛིན་བྱྲེད་གཟུངས་བཞྱིར་ངྲེས་སོ། །བཞྱི་པ་ས་
མཚམས་ནྱི་བྱང་ས་ལས། སོན་ལམ་དང་བསམ་གཏན་གྱི་དབང་གྱིས་ཐོབ་པ་ནྱི་སྔར་ནས་ཡོད་ཅྱིང་། བརན་པ་
དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་བཟོད་པའྱི་གཟུངས་ནྱི་མོས་སོད་དང་གཞན་གསུམ་ས་དང་པོར་ཐོབ་པར་
བཤད་དོ། །སྔར་སོན་ལམ་དང་བསམ་གཏན་གྱི་དབང་གྱིས་ཐོབ་ཀང་བརན་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན། ཞྲེས་
སོ། །འོན་ཀང་བཟོད་པ་དངོས་ནྱི་ས་དང་པོར་ཐོབ་པར་གསལ་ལོ། །བྱྲེད་ལས་ནྱི་རང་གྱིས་ཆོས་མྱི་བརྲེད་པར་
འཛིན་པ་དང་གཞན་ལའང་ཆོས་སྟོན་པའྱི་ལས་མཛད་དོ། །གྱིས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཐོག་མར་སྲེམས་བསྲེད་
ནས། ཨ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་བརོད་བྱ་ལ་རྱིགས་པས་བརགས་ནས་སྲེ་མྲེད་རོགས་པའྱི་དོན་བསོམས་པས་
གསལ་སྣང་ཐོབ་ནས། ཆོས་གཞན་རྣམས་ཀང་ཨའྱི་རང་བཞྱིན་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་ཡྱིད་ལ་བྱས་པས་མོས་
སོད་ཀྱི་སར་གསལ་སྣང་སྲེས་པ་ནྱི། བཟོད་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཟུངས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་རྣམས་ནྱི་དྲེ་ལ་བརྲེན་
ནས་ཐོབ་བོ། །ཨ་ལ་དམྱིགས་པས་སྲེ་མྲེད་ཀྱི་རོགས་པ་འབྱུང་བས་ཨ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྲེན་ས་བཅུ་དང་། དྱི་མ་སྲེལ་བྱྲེད་
གྲེན་པོ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་རོགས་དཀའ་བ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ས་དང་།
གྲེན་པོའ ་ི ཚོགས་སོ། །དང་པོ་ལ་ཡུལ་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ཡུལ་སྟོང་ྱིད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་དང་།
དབྱྲེ་བ་དང་། ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ཚོགས་བཅུ་བདུན་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་ནྱི་སྟོང་ྱིད་
རོགས་པའྱི་བསོམས་བྱུང་གྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡུལ་སྟོང་ྱིད་ྱི་ཤུ་ཡོད་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་
ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པ་ྱི་ཤུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ནང་དང་ཕྱི་དང་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀ་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི་
མོས་སོད་དང་པོ་གསུམ་ནའོ། །སྟོང་པ་ྱིད་སྟོང་པ་ྱིད་རོགས་པ་ནྱི་ཆོས་མཆོག་གོ །ཆྲེན་པོ་དང་དོན་དམ་པ་
དང་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་དང་། མཐའ་ལས་འདས་པ་དང་། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྲེད་པ་དང་། དོར་བ་
མྲེད་པ་སྟོང་པ་ྱིད་དྲེ་སྟོང་ྱིད་བདུན་རོགས་པ་ནྱི་ས་དང་པོ་ནས་ས་བདུན་པའྱི་བར་དུ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །རང་
བཞྱིན་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་གྱིས་ནྱི་ས་བརྒྱད་པའོ། །རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་གྱིས་ནྱི་ས་དགུ་
པའོ། །དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་དངོས་པོ་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པ་ནྱི་ས་བཅུ་པའོ། །དངོས་པོ་མྲེད་པ་
དང་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་གཞན་གྱི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ྱིད་རོགས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའོ། །ས་དང་པོ་ནས་སྟོང་པ་ྱིད་
ྱི་ཤུ་པོ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མཐོང་བ་ཙམ་གྱི་ས་མཚམས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་བཅུ་
པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ན་བསོམས་
པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཡུལ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ནུས་སམ་སང་བྱ་སོང་བའྱི་ནུས་པ་རྱིམ་ཅན་དུ་སྲེ་བའྱི་
བྱྲེ་བྲག་གྱིས་འཇོག་གོ །གྱིས་པ་ལ་གང་སྟོང་པའྱི་གཞྱི་དང་། ཇྱི་ལྟར་སྟོང་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་
དམྱིགས་པ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་སྨྲས་པ་མྱིག་སོགས་ནྱི་ནང་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་པོས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར།
ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ནྱི་ཕྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཀྱིས་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབང་རྲེན་ནྱི་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀས་བསྡུས་
ཏྲེ། སྲེམས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་དང་དབང་པོས་མ་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི་སྟོང་པའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ།
སྟོང་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཕོགས་བཅུ་ནྱི་ཆྲེན་པོ་སྟྲེ། ཕོགས་ཀྱི་ངོས་མ་ལུས་པ་ལ་ཁྱབ་
པས་སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ནྱི་དོན་དམ་པ་སྟྲེ། དགོས་པ་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པའྱི་ཁམས་
ལ་སོགས་པ་ནྱི་འདུས་བྱས་ཏྲེ། རྒྱུན་རྲེན་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་ཤོས་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་འདུས་
མ་བྱས་ཏྲེ། རྒྱུ་རྲེན་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་སོ། །རྲེན་འབྲྲེལ་ནྱི་མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟྲེ། རག་ཆད་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར།
འཁོར་བ་ནྱི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྲེད་དྲེ། དང་པོ་དང་ཕྱི་མཐའྱི་དུས་བཟུང་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་
134

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ལ་སོགས་པ་ནྱི་དོར་བ་མྲེད་པ་སྟྲེ། དགྲེ་ཕོགས་མྱི་ཟད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཏྲེ།
འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤྲེས་མཐོང་གྱིས་མ་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ནྱི་ཆོས་ཀུན་ཞྲེས་
བརོད་དྲེ། ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྲེ་བ་སོགས་དང་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སོགས་རྣམས་
ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདས་མ་འོངས་སོགས་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་
སྟྲེ། ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྲེན་འབྲྲེལ་ནྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དྲེ་རྒྱུ་རྲེན་ལྡན་
པའམ་འདུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕུང་པོ་ལྔ་ནྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལས་གཅྱིག་ཤོས་དངོས་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་བྱྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ནམ་མཁའ་ནྱི་དངོས་མྲེད་དྲེ། དོན་བྱྲེད་པས་སྟོང་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྟོང་པ་ྱིད་ནྱི་
རང་གྱི་ངོ་བོ་སྟྲེ། རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཀྱི་གཞན་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི་གཞན་གྱིས་མ་བྱས་པའྱི་ངོ་བོ་སྟྲེ།
ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་ལས་གཞན་ཕ་རོལ་གཟྱིགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རང་བཞྱིན་དང་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་
གཞན་གྱི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ྱིད་གསུམ་པོའ ་ི སྟོང་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་སྟོང་ྱིད་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཡང་རང་བཞྱིན་བདྲེན་པར་སྒྲོ་
འདོགས་པ་དང་། སྟོང་ྱིད་འཕགས་པའྱི་ཤྲེས་མཐོང་གྱིས་གསར་དུ་བྱས་སྙམ་པ་དང་། གཞན་གྱིས་ཀུན་
བརགས་པའྱི་བྱྲེད་པ་པོ་དགག་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་སྟོང་ྱིད་ྱི་ཤུའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་རྱིམ་པ་ལྟར་སར་རོ། །གྱིས་
པ་ནྱི་ནང་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ྱི་ཤུ་ནྱི། སྲེ་འཇྱིག་དང་བྲལ་བས་རང་རང་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། ནང་
སྟོང་པ་ྱིད་ནས་གཞན་གྱི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་བར་སྟོང་པ་ྱིད་ྱི་ཤུར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་
པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། གཞན་དག་ནྱི་བདྲེན་པ་བཀག་ཙམ་གྱི་སྟོང་ྱིད་མྲེད་དགག་གྱི་ཆ་
ལ་དམྱིགས་ཤྲེའོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བདྲེན་སྟོང་གྱི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །ཕྱི་མ་ྱིད་
རྱིགས་ཏྲེ། གང་དམྱིགས་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་བདྲེན་སྟོང་གྱི་སྣང་བ་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ། རྨྱི་ལམ་གྱི་ཤྲེས་པ་
བཞྱིན། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམས་ཀང་བདྲེན་སྟོང་ལ་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་
སོ། །དམྱིགས་པ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་ན། དོན་མཐོང་རབ་ཏུ་འགྲུབ་མྱི་འགྱུར། །ཞྲེས་པས་ཤྲེས་པ་མངོན་སུམ་
གྱིས་མ་གྲུབ་ན་ཡུལ་མྱི་རོགས་པས་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པས་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །བདྲེན་དངོས་ཡོད་པ་ལ་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་སོགས་ཀྱིས་གནོད་པས་མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་སྟྲེ་གང་
དམྱིགས་པ་ནྱི་མྲེད་དྲེ། ཟླ་གྱིས་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན། བདྲེན་སྟོང་ཡང་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གནས་ཚུལ་
ལ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེས་ན་རང་བཞྱིན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དགག་པ་བཀག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེ་ན།
སོན་མྲེད་དྲེ་ལྷ་སྱིན་གྱི་གསོད་བྱྲེད་བསད་པས་ལྷ་སྱིན་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ། བསད་བྱ་བདྲེན་པའྱི་ཆ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱིས་བཀག་པ་ན་སྟོང་པ་ྱིད་བདྲེན་པའང་སྱི་ལྡོག་ནས་ཁྲེགས་པས་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་ཡུལ་རང་བཞྱིན་
ནམ་བདྲེན་པ་སར་ལྡོག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །སྟོང་ྱིད་མྲེད་དགག་དམྱིགས་པར་འདོད་པ་ལ་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་
སུམ་དངོས་མྲེད་ལ་དམྱིགས་པའམ། ཡང་ན་སྟོང་པ་ྱིད་འདུས་བྱས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ྲེས་པ་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་
སའྱི་ཚོགས་ལ་སྱིའྱི་དོན་དང་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་སྒྲ་དོན་དང་བཅས་པ། རབ་དབྱྲེ། གངས་
ངྲེས། ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས། ལྡན་པའྱི་ཡོན་ཏན། ངྲེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་ནྱི་སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པའྱི་
སྟོང་པ་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ་རོགས་པ་ཕྱི་མ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་རྲེན་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ས་ཞྲེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་
དབྱྲེ་བ་ལ་བསབ་པས་དབྱྲེ་བ་དང་། ཕར་ཕྱིན་གྱིས་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དང་
འབྲས་བུའྱི་དབྱྲེ་བས་ས་བཅུ་སྟྲེ། རྒྱུ་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་ས་དང་པོ་སྟྲེ། བསབ་པའྱི་རྒྱུ་སྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ལ་གཙོ་བོར་
སོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་གྱིས་པ་ནས་དྲུག་པའྱི་བར་རྣམས་ནྱི་བསབ་པའྱི་ངོ་བོས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་སྟྲེ། ས་གྱིས་པ་
དང་གསུམ་པ་གྱིས་ནྱི་ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་སྲེམས་ཀྱི་བསབ་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་དང་། ས་བཞྱི་པ་སོགས་
གསུམ་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་དང་བདྲེན་པ་དང་རྲེན་འབྲྲེལ་སོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་གྱིས་
རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་བདུན་པ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་ནྱི་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་སྟྲེ།
བདུན་པ་ལ་མཚན་འཛིན་མྲེད་པ་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་འབད་རོལ་གྱི་མཚན་མ་ཞྱི་བ་དང་། དགུ་པ་ལ་སོ་སོ་ཡང་
དག་རྱིག་བཞྱི་དང་། བཅུ་པ་ལ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི་
དབུས་མཐར། སྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་བཟོད་བརོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་དང་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཐབས། །སོན་ལམ་
དང་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི། །འདྱི་རྣམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའོ། །ཁྱད་པར་ཅན་དང་ཁྱད་མྲེད་ནྱི། །ས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཤྲེས་
པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ལ་གཙོ་བོར་སོད་པའྱི་རྱིམ་པས་ཕྲེའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སོང་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་བཅུ་ཡོད་པས་སང་བྱ་ས་བཅུར་ངྲེས་ཏྲེ། དབུས་མཐར། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་མ་རྱིག་པ། །ོན་མོངས་
ཅན་མྱིན་སྒྲྱིབ་པ་བཅུ། །ཞྲེས་སོ། །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་ས་བཅུ་རྣམས་སུ་རང་
བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་བ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་དྲེ། ཆོས་དབྱྱིངས་ཆ་ཤས་མྲེད་པ་ལ་མཐོང་མ་མཐོང་ཆ་
གྱིས་མྱི་རུང་བས་སོ། །འོ་ན་ས་དང་པོ་ནས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཡང་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་
རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆོས་ྱིད་ལ་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའྱི་སངས་པས་
རབ་ཏུ་བྱྲེ་བས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ལ་མྱི་འདོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ལམ་མ་སྲེས་པའྱི་སྔ་རོལ་ནས་ཡོད་
པས་ལམ་གྱི་བྲལ་འབྲས་སུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལམ་སྔ་མས་མ་སངས་པ་ཕྱི་མས་སོང་ནུས་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་
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མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཆོས་ྱིད་མཐོང་བ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། མཐོང་པ་ལ་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་ཀང་ཆོས་
ཅན་སོ་སོ་དང་འབྲྲེལ་བའྱི་ཆོས་ྱིད་ལ་ངྲེས་པ་འདྲེན་ཚུལ་གྱིས་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་དབྱྱིངས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་
དོན་དུ་རོགས་པ་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྒྲོ་འདོགས་མྱི་འད་བ་གཅོད་པའྱི་རྱིམ་པས་ཁྱད་པར་ཕྲེ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་བུམ་
པ་དང་དྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་མཐོང་བར་ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་། བུམ་མྱིན་དུ་འཛིན་པ་སྲེལ་གྱི་རག་འཛིན་སྲེལ་མྱི་ནུས་
པ་བཞྱིན་ནོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། གང་གྱི་ཚེ་ཆ་ཤས་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་བདག་ྱིད་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་རོགས་ན་ཡང་ངྲེས་པ་བསྲེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས། ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་རོགས་པ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་
རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་སྲེས་པ་དྲེའྱི་ཚེ། ཞྲེས་སོ། །དྱི་
བྲལ་གྱི་ཆོས་སྐུ་མཐོང་བ་ལའང་བྱྲེ་བྲག་ཡོད་དྲེ། ས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སྐབས་རྣམས་སུ་སྒྲྱིབ་པ་རྲེ་རྲེ་དང་
བྲལ་བའྱི་སངས་པ་གསར་མཐོང་རྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྒྲྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ཆོས་སྐུ་ནྱི་སངས་
རྒྱས་ལས་གཞན་གྱིས་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་ལས། སྱིན་མཐོང་མཁའ་ལ་ྱི་བཞྱིན་འདྱིར་ཁྱོད་
ཕོགས་གཅྱིག་བོ་གོས་ཅན། །བོ་མྱིག་དག་པའྱི་འཕགས་མཆོག་གྱིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཐོང་མ་
ལགས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཆོས་སྐུ་གང་དག་བོ་གོས་མཐའ་ཡས་པ། །ཤྲེས་བྱ་མཐའ་མྲེད་མཁའ་དབྱྱིངས་
ཁྱབ་པ་དྲེ་དག་གྱིས་ཀུན་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་བྱམས་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་
པའོ། །གྱིས་པ་ཇྱི་ལྟར་རོགས་པའྱི་ཚུལ་ལ། རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་གཟུངས་སུ། མམ་གཞག་
གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་དང་མཚུངས་པར་མཐོང་ཞྱིང་། རྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཐོང་
བར་གསུངས་ལ། འདྱིའྱི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་རྣམ་རྱིག་པ་རྣམས་མམ་གཞག་གྱིས་ཡོངས་གྲུབ་ནམ་མཁའ་
ལྟ་བུ་དང་། རྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་གཞན་དབང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཁྱྲེན་པར་བཞྲེད་ཅྱིང་། དབུ་མ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཀང་
མམ་གཞག་གྱིས་ཆོས་ྱིད་འབའ་ཞྱིག་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པས་སྣང་མྲེད་དུ་བཞྲེད་ཀང་། སོབ་དཔོན་འདྱིས་ནྱི་ལྟ་
བས་སྣང་བའྱི་སྟྲེང་དུ་སོས་པ་གཅོད་ཅྱིང་། བསོམས་པས་ཀང་སྣང་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་
བསོམས་པས་སྣང་བཅས་ཡྱིན་ལ། སྣང་མྲེད་དུ་བཤད་པ་ནྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་ལྡོག་པ་ནས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་
དོ། །སྣང་བ་དོན་དམ་དུ་ཐལ་བའམ། ཡང་ན་མམ་གཞག་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སྣང་བ་ཀུན་རོབ་པའྱི་སོད་
ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེ་ན། སྣང་བ་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་གྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་བཟུང་བྱ་མ་ཡྱིན་པས་དོན་
དམ་དུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་རགས་ལ་བརྲེན་པའྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་སྣང་བ་ལ་དམྱིགས་
ཀང་དྲེ་དོན་དམ་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །འཁྲུལ་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། སྣང་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་ཡུལ་གྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གནས་ཚུལ་སོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེ་བས་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་བོའ་ི འཛིན་སྟངས་མཐུན་
པས་སོ། །སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་སྣང་བའྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ྲེས་པ་སང་བར་མྱི་
ནུས་སོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ས་བཅུའྱི་རྲེས་ཐོབ་དུ་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་དང་སྟོང་མཐོང་བ་ལ་སོགས་ཆོས་ཅན་ཇྱི་སྙྲེད་པའྱི་
མཐོང་ཚུལ་གོང་ནས་གོང་དུ་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ཕྱིར། འཁྲུལ་པའྱི་སྣང་བ་ཡོངས་སུ་འཕྲེལ་བས་རྒྱུ་མ་རྱིག་པའང་གོང་
ནས་གོང་དུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་དང་དག་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ལ་
སོགས་པ་ཁྱད་ལ་མ་རྱིག་པའྱི་འབྲས་བུར་འགྱུར་པས་སྱིག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཁུར་ཁྱྲེར་བ་ཡྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་
མམ་གཞག་ན་བོ་ཡོད་ན་སོས་པའྱི་མཚན་མ་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་བོ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །དྲེ་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཡོད་དམ་མྲེད། མྲེད་ན་སྒྲྱིབ་པའྱི་གྲེན་པོ་མྲེད་ལ། ཡོད་ན་རང་ངམ་གཞན་ཤྲེས་པ་ལས་མ་འདས་པས་སྣང་བ་
དང་བོ་མྲེད་པ་མས་ཤྱིང་། མམ་གཞག་གོམས་པས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འགོར་མྲེད་པ་དང་རྲེས་
ཐོབ་ཀྱི་གྱིས་སྣང་ཡང་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། མམ་གཞག་ན་གོམས་བྱྲེད་ཀྱི་བོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་
ལུས་འཛིན་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། ས་བཅུ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་
པོ་དང་བརྒྱ་བྱྱིན་དང་། འཐབ་བྲལ་དང་དགའ་ལྡན་དང་འཕྲུལ་དགའ་དང་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་ཀྱི་བདག་པོ་
དང་། སྟོང་གྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་དང་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆྲེན་པོའ ་ི བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་དང་། འོག་མྱིན་
གྱི་ལྷའྱི་བུ་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སུ་རྣམ་སྱིན་འཛིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནྱི་ས་དང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐོང་བ་
དང་ངྲེས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བརྒྱ་ལ་འཇུག འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་བརྒྱ་གཡོ། ཞྱིང་
བརྒྱར་འགོ། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་བརྒྱ་སྣང་བར་བྱྲེད། སྲེམས་ཅན་བརྒྱ་སྱིན། བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་དྲེ་དག་
གྱི་སྔོན་དང་ཕྱི་མཐའ་ལ་འཇུག ཆོས་ཀྱི་སོ་བརྒྱ་འབྱྲེད། ལུས་བརྒྱ་སྟོན། ལུས་རྲེ་རྲེ་ལ་འཁོར་བརྒྱ་ཕག་རྲེ་
རྲེས་བསྐོར་བ་སྟོན་པས་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གྱིས་འཐོབ་བོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ས་གྱིས་པ་ལ་སྟོང་འགྱུར་
དང་། ས་གསུམ་པ་ལ་བརྒྱ་སྟོང་འགྱུར་དང་། བཞྱི་པ་ལ་ཁག་ཁྱིག་དང་། ལྔ་པ་ལ་ཁག་ཁྱིག་ཕག་སྟོང་དང་། དྲུག་
པ་ལ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སྟོང་དང་། བདུན་པ་ལ་བྱྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སྟོང་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་སྟོང་གསུམ་འབུམ་
ཕག་བཅུའྱི་རྡུལ་སྙྲེད་དང་། དགུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གངས་མྲེད་འབུམ་ཕག་བཅུའྱི་རྡུལ་སྙྲེད་དང་། བཅུ་
པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཡང་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་རྡུལ་སྙྲེད་འཐོབ་བོ། །དྲུག་པ་ངྲེས་ཚིག་ལ་
ཐུན་མོང་གྱི་ནྱི་རྒྱན་ལས། འབྱུང་པོ་དཔག་མྲེད་འཇྱིགས་མྲེད་ཕྱིར། །དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དྲེ་རྣམས་ལ། །ཕྱི་ཕྱིར་
གོང་དུ་འགོ་ལྡན་ཕྱིར། །དྲེ་རྣམས་ྱིད་ནྱི་སར་འདོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །སོ་སོའ ་ི སྒྲ་དོན་ནྱི། སྲེམས་ཅན་དོན་གྲུབ་
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མཐོང་བ་ལ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྲེ་འགྱུར་ཏྲེ། །དྲེ་ཕྱིར་རབ་དགའ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །འཆལ་ཚུལ་རོལ་བའྱི་དྱི་བྲལ་
ཕྱིར། །དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་ས་ཞྲེས་བྱ། །ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆྲེན་པོ་ནྱི། །བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་འོད་བྱྲེད་པའོ། །འདྱི་ལྟར་བྱང་
ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཆོས། །རབ་ཏུ་སྲྲེག་བྱྲེད་འོད་ལྟ་བུ། །དྲེ་དང་ལྡན་ཕྱིར་ས་དྲེ་ནྱི། །གྱིས་པོ་བསྲྲེག་པས་འོད་
འཕོ་ཅན། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྱིན་བྱྲེད་ཅྱིང་། །རང་གྱི་སྲེམས་ཀང་བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར། །བོ་ལྡན་རྣམས་
ཀྱིས་སངས་དཀའ་བ། །དྲེ་ཕྱིར་སངས་དཀའ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བརྲེན་ནས། །འཁོར་བ་
དང་ནྱི་མྱ་ངན་འདས། །གྱིས་འདྱི་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། །མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་ཞྲེས་བཤད། །བགོད་
གཅྱིག་ལམ་དང་འབྲྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། །རྱིང་དུ་སོང་བའྱི་སར་འདོད་དོ། །འདུ་ཤྲེས་གྱིས་ཀྱིས་མྱི་གཡོའ ་ི ཕྱིར། །མྱི་
གཡོ་བ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་བརོད། །སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་བོ་བཟང་། །ས་དྲེ་ལྲེགས་པའྱི་བོ་གོས་ཡྱིན། །སྱིན་བཞྱིན་
གྱིས་ཀྱིས་ནམ་མཁའྱི་ཆོས། །ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཆོས་ཀྱི་སྱིན། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ།
མཚམས་སར་བ་དང་། སོ་སོའ ་ི རང་བཞྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སའྱི་ཚོགས་ལ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་གསུངས་པ་ཞྲེས་སྦྲྲེལ་ལོ། །དགོས་པ་ནྱི་ས་གང་གྱི་སོན་ཟད་ཅྱིང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་
རོགས་པའྱི་དོན་དུ་ཡོངས་སུ་སོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་གང་དག་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་ཐོབ་
ཟྱིན་སོང་ངམ་མ་ཐོབ་པ་སོང་ཞྲེ་ན། འགྲེལ་བཤད་གྱིས་ལས་མ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་སོང་སྟྲེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་ལ་
སོགས་པ་ས་བཅུ་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ས་དགུ་པར་སོང་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་འདོད་དྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་
ཡོངས་སོང་མ་རོགས་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་ས་དྲེ་ཡྱིན་ལ་རོགས་ནས་ས་གཞན་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་
ཏྲེ། སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ས་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་སོང་ལ། དངོས་གཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ནྱི་
ཡོངས་སོང་ས་དྲེར་གཏོགས་པ་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །གྱིས་པ་ལ་རྒྱུ་སའྱི་ཡོངས་སོང་དང་། འབྲས་བུའྱི་
སའྱི་ངོ་བོའ །ོ །དང་པོ་ལ་ས་དང་པོའ་ི ཡོངས་སུ་སོང་བ་ལ། ར་བ་ནྱི། གང་གྱིས་སོང་བའྱི་ཆོས་དང་། ཡོངས་སུ་
སོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་ཡོད་པ་གསུམ་དུ་འདུས་ཏྲེ། བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་།
སོར་བ་དང་། བསྔོ་བ་ཕུན་ཚོགས་སོ། །དང་པོ་ལ་རང་དོན་དང་གྱིས་དོན་དང་གཞན་དོན་གྱི་བསམ་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བསམ་པ་དང་། གྱིས་པ་ནྱི་ཕན་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྲེམས་མམ་པ་
ྱིད་དོ། །སོར་བ་ལ་གཞན་དོན་གྱི་སོར་བ་དང་རང་དོན་གྱི་སོར་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཟང་ཟྱིང་གྱིས་སྡུད་པའྱི་སོར་
བ་དང་ཆོས་ཀྱིས་སྡུད་པའྱི་སོར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་གཏོང་ངོ་། ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཆོས་སྟོན་པའོ། །རང་དོན་
ལ་གྱིས་ཏྲེ། ཆོས་སྡུད་པ་དང་བདག་ྱིད་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བཤྲེས་གྲེན་མགུ་བར་བྱྲེད་པ་དང་།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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དམ་ཆོས་དམྱིགས་པ་ཚོལ་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རང་མས་པ་བསྲུང་བ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་དང་
བདྲེན་ཚིག་སྨྲ་བའོ། །བསྔོ་བ་ཕུན་ཚོགས་ནྱི་སངས་རྒྱས་སྐུར་འདོད་ཅྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འདྱི་དག་སོགས་
སོ་མདོ་ནྱི་ས་དང་པོ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སྲེམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སོང་བ་བཅུ་པོ་འདྱི་དག་བྱ་སྟྲེ་ཞྲེས་
སོ། །འགྲེལ་པ་ནྱི། འཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ན་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའོ། །སོང་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བྱས་པས་འཐོབ་
ཅྲེ་ན། ས་ཡོངས་སུ་སོང་བར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་བཅུ་པོ་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པས་ཁྱད་པར་
དུ་བྱས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སོར་བ་དག་བྱས་པ་ཁོ་ནས་འཐོབ་སྟྲེ། ཆོས་རྣམ་པ་བཅུས་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཅུ་པོ་གང་ཞྲེ་ན། ར་བའྱི་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་གཞྱི་དགྲེ་ར་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དོན་ཡྱིད་བྱྲེད་ཀྱི་ག་གྱུར་མྲེད་པའྱི་བསམ་པ་དང་། བྱང་སྲེམས་རང་དང་
གདུལ་བྱ་གཞན་གྱི་དགོས་པ་ལ་ཕན་པ་ྱིད་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པའྱི་བྱམས་
སོགས་ྱིད་དང་། ཕྱི་ནང་གྱི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་
མགུ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། བརོད་བྱ་ཐྲེག་པ་གསུམ་དུ་གཏོག་པའྱི་དམ་ཆོས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་མ་ལུས་པ་འདོད་ཅྱིང་
ཚོལ་བ་དང་སོན་རྱིག་པས་ཁྱྱིམ་ན་གནས་པ་ལ་མངོན་པར་མྱི་དགའ་བ་དང་། རག་ཏུ་བ་ན་མྲེད་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདོད་པ་སྟྲེ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། །གདུལ་བྱ་དང་མཚམས་པར་དམ་པའྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་དང་།
གདམས་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་བདྲེན་པར་སྨྲ་བ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ས་
གྱིས་པའྱི་ཡོངས་སོང་ལ་སྱི་དང་ཡན་ལག་གྱི་དོན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ངོ་
བོ། དབྱྲེ་བ། གངས་ངྲེས། དུས་ལ་རོད་སོང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་གྱི་བསབ་པ་གང་ཞྱིག་ྲེས་
སོད་གཞྱི་བཅས་སོང་བའྱི་སྲེམས་དཔའ་མངོན་གྱུར་རམ་དབང་ལྡན་རྒྱུན་ཆགས་སོ། །ཞྱི་བ་ལྷས། སོང་བའྱི་
སྲེམས་ནྱི་ཐོབ་པ་ལ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་བཤད། །ཅྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མྱི་དགྲེ་བ་མཐའ་དག་
སོང་བ་ྲེས་སོད་སོང་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། དགྲེ་བ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པ་དགྲེ་བ་ཆོས་སྡུད་དང་། སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་
སྒྲུབ་པ་སྲེམས་ཅན་དོན་བྱྲེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བྱ་བ་ལ་རང་གཞན་གྱི་བྱ་བ་གྱིས་སུ་ངྲེས་
ཤྱིང་། གཞན་དོན་ལ་སྲེམས་ཅན་དོན་བྱྲེད་དང་། རང་དོན་ལ་མྱི་དགྲེ་བ་སོང་བ་དང་དགྲེ་བ་སྒྲུབ་པ་གྱིས་སུ་
ངྲེས་པས་ན་གསུམ་མོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་ལྲེན་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། ཚེ་འཕོས་པ་ན་ཡང་དག་པར་
བངས་པ་མྱི་དན་པས་དྲེ་དང་འགལ་བའྱི་ྲེས་སོད་ཀྱིས་གཏོང་བར་འགྱུར་བས་སོ། །གཞན་དུ་ན་སོ་ཐར་ཀང་
ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་ལྲེན་པར་མྱི་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། ཕྱི་མའྱི་གནས་སྐབས་སུ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན་ྲེས་སོད་
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ཀྱིས་མས་པར་བྱར་མྲེད་ལ། ས་བོན་ཡང་འཇོམས་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་གཏོང་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །མངོན་དུ་
འགྱུར་ན་གཏོང་བ་སྲྱིད་ཀང་དན་པས་བསམས་ནུས་ཏྲེ། ད་ལྟར་གྱི་གནས་སྐབས་བཞྱིན་ནོ། །གཏོང་བ་སྲྱིད་
པས་དོན་མྲེད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་ཐར་ལའང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སོ་ཐར་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བ་མྲེད་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་ལྲེན་པར་མྱི་བྱྲེད། གཞན་དུ་ན་བྱང་སྲེམས་ལའང་མཚུངས་ཞྲེས་ན། མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། བྱང་
སྲེམས་ནྱི་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་གོ་ཆ་ཆྲེན་པོར་བགོས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་དོན་
ཡང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་ཁས་ལྲེན་ཙམ་གྱིས་གོ་ཆ་ཆྲེན་པོ་བགོས་
པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ནུས་པའང་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ཕྱི་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་མས་པའྱི་རྒྱུ་བདག་པས་
གཞན་གཅྲེས་སུ་འཛིན་པ་སོགས་བ་ན་མྲེད་པའྱི་འདུན་པ་ལྔ་ལ་བསབ་པར་བྱར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐབས་ལ་
མཁས་པའྱི་རྒྱུས་ཚེ་རབས་དན་ནས་སར་ཡང་མངོན་དུ་བྱྲེད་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་
པོ་ལས་སྲེ་ལ། དྲེའང་གོམས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཁྱད་པར་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འབྱུང་བས་རྒྱུའྱི་
ཁྱད་པར་ལས་ངང་གྱིས་འཕྲེན་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོ་སོར་ཐར་པ་ནྱི་ན་ཐོས་རང་དོན་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་མས་པའྱི་རྒྱུ་ལྷག་པོ་ལ་བསབ་པར་བྱར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རང་
གཞན་གྱི་ལུས་ངག་གྱི་རྱིག་བྱྲེད་ལས་སྲེ་དགོས་པས་ཚེ་འཕོས་པ་ན་སར་ཡང་ལུས་ངག་གྱི་རྱིག་བྱྲེད་ལས་
གསར་དུ་བསྲེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོམ་པའང་གཞན་ལས་ལྲེན་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན།
དྲེ་ནྱི་རྒྱུན་བརན་པར་བྱྲེད་པའམ་ཕྱིས་ཀྱི་གསོས་འདྲེབས་ཀྱི་རྲེན་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི། དངོས་སུ་ལུས་ངག་གྱི་རྱིག་
བྱྲེད་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་སྙྱིང་རྲེ་སོགས་སྲེམས་ཀྱི་བྱྲེད་པ་ཁོ་ནས་འཕྲེན་ནོ། །ཚུལ་འདྱི་ནྱི་གཞན་གྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་
རྱིག་པར་མྱི་སྣང་ངོ་། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སོང་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ། སོང་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་
བུས་འཐོབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱད་ཡོད་པ་གསུམ་དུ་སྡུད་དྲེ། གཞྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། བསམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན།
སོར་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་དགྲེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱ་བ་དང་།
ྲེས་སོད་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གཞན་གྱིས་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་དན་པ་དང་། གཞན་
གྱིས་གནོད་པ་བྱས་པ་བཟོད་པ་དང་། དགྲེ་བའྱི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་འགོད་པ་མྲེད་པ་དང་། སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་
བྱམས་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་བརྲེ་བའོ། །གསུམ་པ་ལ་དང་པོར་སོར་བྱྲེད་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདུད་པ་དང་།
སོར་བའྱི་ངོ་བོ་ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱིས་བསྟན་པའྱི་ཆོས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་དང་། སྱིན་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སོ་བ་ཞྲེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ས་གྱིས་པ་དྱི་མ་མྲེད་པ་འཐོབ་པ་ཡྱིན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ནོ། །གང་གྱིས་ན་སྔ་མ་ས་དང་པོར་བསྟན་པ་བཞྱིན་དུ་ཡོངས་སུ་སོང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པས་ཁྱད་པར་
དུ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་སོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཡོངས་སུ་སོང་བ་
བརྒྱད་ཀྱིས་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་གསུམ་པའྱི་ཡོངས་སོང་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སོང་བྱྲེད་དང་།
སོང་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུས་འཐོབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། དམ་པའྱི་ཆོས་མན་པས་ངོམས་མྱི་ཤྲེས་པ་དང་། རྲེད་པ་དང་
བཀུར་སྟྱི་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱི་ལྟ་བས་སྲེམས་ཀྱིས་དམ་པའྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་དང་། རང་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཞྱིང་རྲེན་སྣོད་དང་བརྲེན་པ་སྲེམས་ཅན་ཀུན་ཏུ་སོང་བ་དང་། ཕན་བཏགས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་མྱི་མཐུན་པར་བྱྲེད་
པ་སོགས་འཁོར་བའྱི་ྲེས་དམྱིགས་མཐོང་བས་གཞན་དོན་ལ་ཡོངས་སུ་མྱི་སོ་བ་དང་། རང་ལ་ལྟོས་ནས་མྱི་
དགྲེ་བའྱི་ཆོས་མྱི་བྱྲེད་པ་ངོ་ཚ་ཤྲེས་པ་དང་། གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་མྱི་བྱྲེད་པ་ཁྲེལ་ཡོད་པ་
ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ས་གསུམ་པ་འོད་བྱྲེད་པ་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱིས་ན་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་
དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཡོངས་སུ་སོང་བ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་མྱི་རོག་པས་ཡོངས་སུ་སོང་བ་བྱས་པས་
འཐོབ་སྟྲེ། དྲེས་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་བཞྱི་པའྱི་ཡོངས་སོང་ལ། སོང་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་ཡོད་
པ་དོན་དྲུག་ཏུ་འདུས་ཏྲེ། སྲེམས་རྣམ་དག སོད་པ་རྣམ་དག ཡྱིད་བྱྲེད་རྣམ་དག ཕྱིན་ལས་རྣམ་དག གཏོང་བ་
རྣམ་དག རྣལ་འབྱོར་རྣམ་དག་གོ །དང་པོ་ནྱི། རང་དོན་ཡྱིད་བྱྲེད་ཀྱིས་དགོན་པར་གནས་པ་དང་། རྲེད་པ་མ་
ཐོབ་པ་ལ་མངོན་པར་འདོད་པ་མྲེད་པ་དང་། རྲེད་པ་ཐོབ་པ་ལ་སྔར་བས་ལྷག་པར་དོན་དུ་གྲེར་བ་མྲེད་
པའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གྱིས་ཡང་དག་པར་སོམ་པ་དང་། བསབ་པ་བངས་པ་
སྲོག་གྱི་ཕྱིར་ཡང་ཡོངས་སུ་མྱི་གཏོང་བའོ། །སངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གྱིས་ནྱི། ཟས་བཟང་པོ་དང་ཡང་ཡང་
ཟ་བ་དང་ལྲེན་པ་ལ་ཞྲེན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར། ཟས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ་སྟྲེ། བསོད་སྙོམས་པ་དང་སོགས་
པ་སྟན་གཅྱིག་པ་དང་ཕྱིས་མྱི་ལྲེན་པའོ། །གོས་བཟང་པོ་དང་འཇམ་པོ་དང་མང་པོ་ལ་ཞྲེན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར།
གོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ་སྟྲེ། ཕག་དར་ཁོད་པ་དང་། ཕྱིང་པ་པ་དང་ཆོས་གོས་གསུམ་པའོ། །གནས་འདུ་
འཛི་ཅན་དང་སྟྲེང་གཡོགས་ཅན་དང་བསྐོར་བ་དང་། གནས་ཀྱི་སོར་བ་ལ་ཞྲེན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར། གནས་ཀྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ་བཞྱི་སྟྲེ། དགོན་པ་པ་དང་བ་གབ་མྲེད་པ་དང་ཤྱིང་དྲུང་པ་དང་དུར་ཁོད་པའོ། །ལ་བ་སོགས་
དང་འདུག་ས་སོང་པ་ལ་ཞྲེན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར། སོད་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གྱིས་ཏྲེ། ཙོག་པུ་པ་དང་།
གཞྱི་ཇྱི་བཞྱིན་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ྲེས་དམྱིགས་སུ་ལྟ་བས་སོད་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་
གདུལ་བྱའྱི་བོ་དང་འཚམས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་
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ཡོངས་སུ་གཏོང་བའོ། །དྲུག་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། དགྲེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྲེམས་མྱི་ཞུམ་པ་དང་། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་
ལ་བདྲེན་པར་མྱི་ལྟ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་སོང་ཚུལ་གང་གྱིས་ཐོབ་པ་ནྱི་ས་བཞྱི་པ་འོད་འཕོ་བ་
ཅན་གནོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱིས་ན་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཡོངས་སུ་སོང་བ་སྔ་མ་ལྟ་བུ་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་
དམྱིགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་རྣམ་པ་བཅུས་ཐོབ་སྟྲེ། དྲེས་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་ལྔ་པའྱི་
ཡོངས་སོང་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སང་བྱ་སངས་པ་དང་། གྲེན་པོ་རོགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་པོ་བཞྱིར་འདུས་ཏྲེ།
བསམ་སོར་མ་དག་པ་སངས་པ་དང་། གནས་མ་དག་པ་དང་། ྲེས་པར་སོད་པ་དང་། ར་བའྱི་ོན་མོངས་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྱི་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་སོགས་པ་དགྲེ་སོང་མ་སོགས་
དང་འགོགས་པ་དང་། གཞན་ལ་དད་པ་ཅན་གྱི་ཁྱྱིམ་ྲེ་བར་མྱི་སྟོན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྲེ་བོ་མང་པོའ ་ི གོང་དང་
གོང་ཁྱྲེར་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བདག་ལ་བསྔགས་པ་དང་། གཞན་ལ་སོད་པ་དང་། མྱི་དགྲེ་བའྱི་ལས་
ཀྱི་ལམ་བཅུའོ། །བཞྱི་པ་ལ་ང་རྒྱལ་ནྱི་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པས་རློམས་ཤྱིང་གཞན་ལ་མྱི་འདུད་པ་དང་། མ་རྱིག་
པ་ནྱི་བང་དོར་གོ་བཟློག་སྟྲེ་དགྲེ་བ་ལ་དོར་བྱ་དང་མྱི་དགྲེ་བ་ལ་བང་བྱར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའོ། །ལྟ་བ་ནྱི་ལོག་
པར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །བོ་གོས་ངན་པ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ལྟ་བ་ྱིད་ལ་
བཟུང་ངོ་། །འདྱི་དག་མཐོང་སང་ཡྱིན་པས་ས་དང་པོར་སངས་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། འདྱིར་གནས་ངན་ལྲེན་
སོང་བའམ་ཐག་བསྲྱིང་བའྱི་གྲེན་པོའ །ོ །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོགས་པར་
བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམས་ནྱི་སང་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་རྣམ་པར་སོང་ཞྱིང་
བཟློག་པའྱི་ཆོས་དོན་གྱིས་འཕངས་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བ་རྣམ་པ་བཅུས་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་ས་ལྔ་པ་སངས་དཀའ་བ་
ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེས་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་དྲུག་པའྱི་ཡོངས་སོང་ལ་སོང་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་དང་།
སོང་ཚུལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་བཅུ་གྱིས་པོ་གྱིས་སུ་འདུས་ཏྲེ། སང་བྱ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་། སོང་བྱྲེད་
གྲེན་པོའ །ོ །དང་པོ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གྲེགས་དང་། སོད་པ་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་གྲེགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ན་ཐོས་
དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་འདོད་པའྱི་སྲེམས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་དང་པོར་འཇུག་པའྱི་གྲེགས། བར་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་
གྲེགས། ཐ་མར་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གྲེགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སྐྲག་པ་དང་། སོང་བའྱི་སྲེ་
བོས་བསངས་ན་ཞུམ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་ངང་གྱིས་གཏོང་བར་ཞུགས་པ་ལ་མྱི་
དགའ་བའྱི་སྲེམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བཀྲེན་ཡང་སོང་བ་པོའ ་ི སྲེ་བོ་སོང་བའྱི་སྲེམས་ཏྲེ་དྲུག་པོ་འདྱི་དག་སོང་
ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི་གྲེན་པོ་གང་གྱིས་ཤྲེ་ན། སྱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

143

སོ། །སྱིར་ཕྱིན་དྲུག་རོགས་པས་སང་བྱ་དྲུག་སོང་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་སོ་སོར་སར་པ་ནྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཡོངས་སུ་སོང་བ་བཅུ་གྱིས་ཀྱིས་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ། ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་
ཀུན་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེས་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་བདུན་པ་ལ་སང་བྱ་སངས་པ་
དང་། སོང་བྱྲེད་གྲེན་པོ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་སང་བྱའྱི་དབྱྲེ་བ། ྲེས་པ་སངས་པས་འཐོབ་པར་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་ྱི་ཤུ་ཡོད་པ་གསུམ་དུ་འདུ་སྟྲེ་སོ་སྲེ་དང་ཐུན་མོང་། ན་རང་དང་ཐུན་མོང་། བྱང་སྲེམས་
ལས་དང་པོ་པ་དང་ཐུན་མོང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ནས་རག་པར་འཛིན་པའྱི་བར་དྲུག་ལས། དང་
པོ་བཞྱི་ནྱི་འཇྱིག་ལྟ་དང་། ཐ་མ་གྱིས་ནྱི་མཐར་འཛིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་བཅུ་གྱིས་ཏྲེ། བང་དོར་གྱི་མཚན་
མར་འཛིན་པ་དང་། རྒྱུ་རྱིགས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་དང་། མྱིང་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོར་འཛིན་པ་དང་། རྒྱུའྱི་
རང་བཞྱིན་གྱི་ཁམས་སུ་འཛིན་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གྱི་སྲེ་མཆྲེད་དག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་པར་གནས་
པའྱི་ཀུན་རོག་ལ་གནས་པ་དང་། བང་བྱར་ཆགས་པ་དང་། རྣམ་མཁྱྲེན་ལ་སྲེམས་ཞུམ་པ་དང་། གཟུགས་སྐུ་ལ་
སངས་རྒྱས་དང་། ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ལ་ཆོས་དང་། ཟུང་བཞྱི་ལ་དགྲེ་འདུན་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་དྲེར་ལྟ་
བའྱི་མངོན་པར་ཞྲེན་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་རོད་པ་དང་། སྟོང་པ་ྱིད་དྲེ་དང་མངོན་
སུམ་དུ་མཐོང་བ་འགལ་བའྱི་ྲེས་པ་འཛིན་པའོ། །འཛིན་པ་ནྱི་མཐའྱི་གསལ་བྱྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་
བཤད་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པ་སྟྲེ། ས་བདུན་པ་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཀུན་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱིས་ན་
ྲེས་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ྱི་ཤུ་དང་བྲལ་ནས་བཟློག་པའྱི་ཆོས་དོན་གྱིས་འཕངས་པའྱི་ ཡོངས་སུ་སོང་བ་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་
ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་རྣམ་པ་ྱི་ཤུའོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི།
དོན་གྱིས་འཕངས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་པའོ། །འགྲེལ་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྣམ་པར་
ཐར་བའྱི་སྟོང་པ་ྱིད་དང་མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་སོན་པ་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་པ་དང་གསུམ་གྱིས་བདག་
དང་སྲེམས་ཅན་དང་སྲོག་ཏུ་འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །དགྲེ་བ་བཅུའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་ལ་བསད་པར་བྱ་བ་ལས་དང་།
གསོད་པ་པོ་དང་། བསད་བྱའྱི་ལས་དང་། བསད་པའྱི་བྱ་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སོགས་པས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་
སོང་ངོ་། །སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྙྱིང་བརྲེ་བས་ཆད་པར་འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །བདྲེན་པའྱི་དངོས་པོར་
དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་རོགས་པས་རག་པར་འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ྱིད་
དུ་རོགས་པས་བང་དོར་དུ་མཚན་མར་འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །མཐར་ཐུག་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པས་
རྱིགས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །མྱིང་གཟུགས་སོགས་མྱི་སྲེ་བ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དང་། སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་
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ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་ངྲེས་པར་རོགས་པའྱི་བཟོད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། ཕྱི་དང་ནང་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཤྲེས་བྱ་
ཐམས་ཅད་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ི ཐབས་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་སྟོན་པས། ཕུང་ཁམས་སྲེ་
མཆྲེད་དུ་འཛིན་པ་གསུམ་སོང་ངོ་། །གྱིས་སྣང་གྱི་རོག་པ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པས་ཁམས་གསུམ་ལ་གནས་པ་
སོང་ངོ་། །མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་མྲེད་པ་དང་། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་ལྔ་འདོར་བ་དང་།
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་སོང་བ་དང་གསུམ་ཆར་གྱིས་ཆགས་པར་འཛིན་པ་སོང་
ངོ་། །གཞན་དོན་དུ་རྣམ་མཁྱྲེན་ལ་རྲེ་གཅྱིག་པའྱི་ཞྱི་གནས་བསོམས་པས་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་ཞུམ་པའྱི་འཛིན་པ་
སོང་ངོ་། །སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་སྣང་ཆ་མ་དོར་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བྱྲེད་པས་སངས་རྒྱས་
སུ་ལྟ་བའྱི་མངོན་ཞྲེན་སོང་ངོ་། །ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་བསོམ་པའྱི་སྲེམས་ྲེ་བར་ཞྱི་བ་དང་། གཟུགས་སོགས་ལ་
ཐོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། གང་ལའང་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་གནས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་པས་ནྱི་
ཆོས་དང་དགྲེ་འདུན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་སུ་ཞྲེན་པ་རྣམས་སོང་ངོ་། །ཐྲེ་ཚོམ་སྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་
བཞྱིན་དུ་ལུས་དུ་མ་སྤྲུལ་ནས་དུས་མམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་ན་པར་འགོ་བ་དང་།
གདུལ་བྱའྱི་བོ་དང་མཐུན་པར་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་གྱིས་ཀྱི་ནྱི་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་རོད་པ་དང་འགལ་
བར་བརོད་པར་འཛིན་པ་སོང་ངོ་། །གྱིས་པ་སོང་ཚུལ་ནྱི། ས་བདུན་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་
གྱིས་ན་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་མྱི་རོག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཡོངས་སུ་སོང་བ་རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་པོ་འདྱིས་
ཀང་ངོ་། །ས་བརྒྱད་པ་ལ། སོང་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་དང་། སོང་ཚུལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་སྲེམས་ཀྱི་སོད་པ་འདོད་ཆགས་ཡོད་མྲེད་སོགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཤྲེས་པ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་སུ་རྫུ་
འཕྲུལ་གྱི་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དུ་མས་རྲེ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་རྲེན་གསྲེར་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོར་ཡོངས་
སུ་བསྒྱུར་བ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཡོངས་སུ་རགས་པས་སངས་རྒྱས་མྲེས་པར་བྱྲེད་
པ་དང་། ལྷའྱི་མྱིག་བསྲེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་བརྲེན་པ་སྲེམས་ཅན་གྱི་སོན་ཡོངས་སུ་སོང་བ་དང་།
གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདྲེན་མྲེད་རོགས་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གནས་པ་དང་། གནས་གང་དུ་གང་གྱི་སྲེ་བ་
བཟུང་ན་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་ནས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་བའྱི་སྲེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཞྲེས་བྱ་
བའྱི་ཡོངས་སུ་སོང་བའྱི་ཆོས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་
དྲེ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་ས་བརྒྱད་པ་མྱི་གཡོ་བ་མས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ས་དགུ་པ་ལ་སོང་
བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་དང་། སོང་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུས་ཐོབ་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི། བཅུ་གྱིས་པོ་དོན་ལྔར་འདུ་སྟྲེ། ཕུན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། ཆོས་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་དང་། བདག་པོ་ཕུན་ཚོགས། ྲེར་སོད་ཕུན་ཚོགས།
འབྲས་བུ་ཕུན་ཚོགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ཕྱིན་དྲུག་རོགས་པས་ཇྱི་ལྟར་སོན་པ་འགྲུབ་པའྱི་སོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པ་
དང་། གྱིས་པ་ནྱི་ཚིག་སོ་སོ་རྱིག་པ་ལྷ་ལ་སོགས་པ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརྡ་སྐད་ཤྲེས་པ་དང་།
སོབས་པ་སོ་སོ་རྱིག་པ་ཆུ་བོའ ་ི རྒྱུན་ལྟར་མྱི་ཟད་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་ལུས་དག་པ་དང་། དག་པའྱི་ཕོགས་འཛིན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་སྟྲེ། སྲེ་བོ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྔགས་པའྱི་མའྱི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་
དང་བྲམ་ཟྲེ་ལ་སོགས་པར་གནས་པ་དང་། ྱི་མ་དང་བུ་རམ་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་ལས་སྲེས་པ་དང་། མ་ལ་
སོགས་པ་དང་ལྲེགས་པར་འབྲྲེལ་བའྱི་གྲེན་དང་། འདུན་པ་ལྟ་བུ་རང་དབང་བའྱི་འཁོར་དང་། བརྒྱ་བྱྱིན་དང་
ཚངས་པ་ལ་སོགས་པས་མངོན་པར་བསྟོད་པར་སྲེ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པས་བསྐུལ་ཏྲེ་
ངྲེས་པར་འབྱུང་བའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དགོས་འདོད་འབྱུང་བའྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་འད་བའྱི་ཤྱིང་ཨ་ཤྭ་ཐ་
དང་བྱམས་པའྱི་ཀླུ་ཤྱིང་ལ་སོགས་པའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་སྟོབས་སོགས་ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ས་དགུ་པ་ལྲེགས་པའྱི་བོ་གོས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱིས་ན་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡོངས་སོད་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་པོ་སྔ་
མ་བཞྱིན་དུ་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པས་ཡོངས་སུ་སང་བར་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་དག་གྱིས་སོ། །ཅྱི་ཞྲེ་ན་དྲེ་རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་འབྲས་བུ་སའྱི་ངོ་བོ་ལ། མཚམས་
སར་བ་ནྱི་རྒྱུའྱི་ས་རྣམས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་སོང་བ་སྔར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་སོ་སོར་ངྲེས་པར་བསྟན་ནས། འབྲས་བུའྱི་
ས་ྱིད་དུ་ཡོངས་སོང་དྲེ་དག་མ་བཤད་པར་ས་བཅུ་པའྱི་མཚན་ྱིད་འཆད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ས་འོག་མ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་བསྡུ་བའྱི་སོ་ནས་སོ། །ས་བཅུ་པའྱི་ཡོངས་སོང་ལོགས་སུ་མྱི་འཆད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སངས་རྒྱ་བའྱི་རྲེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་གྱི་ཡོངས་སོང་ལ་སོགས་པ་ལས་རྱིགས་གཞན་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །ལོ་ཙཱ་བས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡོངས་སོང་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ།
འབྲས་བུའྱི་ས་ྱིད་དུ་བསྟན་པས་ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མ་བཤད་ཅྲེས་གསུང་ཡང་སྔ་མ་ྱིད་ལྲེགས་
སོ། །ར་བ་ལ་ཚིག་དོན་འགྲེལ་པས་ཤྲེས་ལ། མདོ་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་ས་དང་བརྒྱད་པའྱི་ས་དང་། མཐོང་བའྱི་ས་དང་།
བསྲབས་པའྱི་ས་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ས་དང་། བྱས་པ་རོགས་པའྱི་ས་དང་། ན་ཐོས་ཀྱི་ས་དང་།
རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏྲེ། རབ་འབྱོར་དྲེ་ལྟར་བྱང་སྲེམས་
ཆྲེན་པོ་ས་དགུ་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པ་སྟྲེ། རབ་འབྱོར་དྲེ་ནྱི་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་
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ས་བཅུ་པའོ་ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ས་བཅུ་པའྱི་ངོ་བོ། འདས་ས་ས་དགུའོ། །དང་པོ་ནྱི་ས་དགུ་
འདས་ན་སོན་ལམ་གྱི་མཐུས་སངས་རྒྱ་བའྱི་སོར་བ་ཤྲེས་པ་གང་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དྲེ་ལ་གནས་པ་དྲེ་ནྱི་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་ས་བཅུ་པ་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན།
ས་བཅུ་པ་ལ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་དང་ཕྱིན་ལས་བྱྲེད་ཚུལ་མམ་པས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནར་
བརོད་པར་བྱའྱི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ྲེས་
པ་མྲེད་དོ། །ྱི་ཁྱི་ལས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ྱིད་ཅྲེས་བྱའོ་ཞྲེས་པ་ཙམ་ལས་མྱི་སྣང་ངོ་། །འགའ་ཞྱིག་འདྱི་ནྱི་
ས་དགུའྱི་རྲེས་ཐོགས་ཀྱི་ས་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ས་བཅུ་པར་འཆད་པའྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་ཡྱིན་ཟྲེར་བ་མྱི་འཐད་དྲེ། སངས་
རྒྱས་ཁོ་ནར་བརོད་པར་བྱ་ཞྲེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་འབྲྲེལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །དྲེས་ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་ལྟར།
རོད་སང་དུ་འཐད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ས་དགུ་གང་ཞྲེ་ན། བཤད་བྱྲེད་དྲེ་བཤད་བྱ་མདོ་ཚིག་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སྟོན་
པ་ནྱི། ཞྱི་བ་བགོད་པ་གཅྱིག་པུ་བའྱི་ན་ཐོས་དང་སོགས་པ་རང་རྒྱལ་གྱི་སོར་ལམ་བཞྱི་ནྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཡྱིན་
ཏྲེ། རོགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་དམན་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་སོ་སྲེའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལ་གྲུབ་
མཐའ་སོ་སོའ ་ི འདོད་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དྲེ། ན་ཐོས་སྲེ་པ་ཁ་ཅྱིག་རྱིགས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ངྲེས་པ་དང་། རོགས་
པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ངྲེས་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་མྱི་འདོད་ལ། རོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
དང་། རང་རྒྱལ་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་དོད་ནས་ངྲེས་པར་འདོད་དྲེ། མཛོད་ལས། སྟོན་དང་བསྲེ་རུ་བྱང་ཆུབ་
པར། །བསམ་གཏན་མཐའ་རྲེན་གཅྱིག་ལ་ཀུན། །ཞྲེས་སོ། །ན་ཐོས་རྣམས་ནྱི་བཟོད་ཆྲེན་ནས་ངྲེས་ཏྲེ། བཟོད་
ཆྲེན་དང་ཆོས་མཆོག་སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་ལས་མྲེད་པས་དྲེ་མ་ཐག་འཕགས་ལམ་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྔ་རོལ་དུ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དོད་རྲེ་ཐོབ་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། བཟོད་འབྲྱིང་ཐོབ་པ་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བ་སྲྱིད་པས་
སོ། །གྱིས་སོབ་རྱིགས་ལས་བཟློག་ནས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་གཞན་གསུམ་ཡང་། །ཞྲེས་སོ། །འདྱིའང་
བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་མྱི་འདོད་པ་ཁ་ཆྲེ་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི། ཚོགས་སོད་ཀྱི་རང་རྒྱལ་འདོད་
པ་ལ་ནྱི་འཕགས་ལམ་ཐོབ་ནས་ཀང་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བར་མཛོད་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །སྲེམས་ཙམ་པ་
རྣམས་ན་ཐོས་མ་ངྲེས་པ་རྣམས་ནྱི་ལྷག་མྲེད་མ་ཐོ་བར་དུ་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་འགྱུར་བ་སྲྱིད་པས་རྱིགས་ཀྱི་ས་བཞག་
ཏུ་མྲེད་ལ། ངྲེས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ཚོགས་ལམ་ནས་ཡོད་ཀང་རོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ངྲེས་པ་ནྱི་སོར་
ལམ་ནས་འཐོབ་པས་སོར་ལམ་ནས་འཇོག་གོ །ཅྱིག་ཅར་བ་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་པ་ནྱི་མ་ངྲེས་པའྱི་
རྱིགས་ཅན་ནོ། །འབུམ་ཊྱིཀ་དང་གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད་ལས་སོར་ལམ་ལ་བཞག་ཀང་སྔ་མ་དང་དགོངས་པ་གཅྱིག་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཅྱིང་། སོབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ཡང་དྲེར་གནས་ཏྲེ། རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་མདོའ ་ི ཐད་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས།
ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་རོགས་པས་རང་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའོ་ཞྲེས་བཤད་ཅྱིང་། ན་ཐོས་ལ་ཡང་
རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་སོ། །མཁས་པ་མང་པོ་ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པའྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ན་ཐོས་སྲེ་གྱིས་ཀྱི་
འདོད་པ་ལྟར་བཤད་དགོས་སྙམ་ནས་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་མཛོད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་འཆད་པས་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་
སྨྲ་བ་བཞྱི་ཀ་ལ་ཐྲེག་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་རྲེ་ཡོད་པའྱི་དོན་མ་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འབྲས་བུ་དང་པོ་རྒྱུན་
ཞུགས་ཞུགས་པའྱི་རོགས་པ་ནྱི་བརྒྱད་པའྱི་ས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོའ ་ི མངོན་རོགས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའྱི་རོགས་པ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ས་ཡྱིན་ཏྲེ། འབྲས་བུ་བཞྱིའྱི་དང་པོའ་ི རོགས་པ་ཡྱིན་
པས་སོ། །ལན་གཅྱིག་ཕྱིར་འོང་གྱི་རོགས་པ་ནྱི་བསྲབས་པའྱི་ས་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་པའྱི་སོམ་སང་ཕལ་ཆྲེར་སངས་
པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་རོགས་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་པའྱི་ས་ཡྱིན་
ཏྲེ། འདོད་པའྱི་ོན་མོངས་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དག་བཅོམ་པའྱི་རོགས་པ་ནྱི་
བྱས་པ་རོགས་པའྱི་ས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཀུན་སོར་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་བྱ་བ་བྱས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་ལྷག་མ་ལ་ཞུགས་པ་གསུམ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ནང་
ནས་ཆུང་ངུའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། གཞན་རྣམས་ལ་མྱིང་གྱི་
ཁྱད་པར་རྲེ་རྲེ་འབྱུང་བ་ལྟར། འདྱི་གསུམ་ལ་ས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་མདོ་ཚིག་མྲེད་པས་
སོ། །སྔ་མ་དྲུག་ལས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ལོགས་སུ་བཞག་ཅྲེ་ན། འདྱིར་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་བྱང་
སྲེམས་ཀྱི་ས་ཞྲེས་དངོས་སུ་འབྱུང་བས་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་ཟླར་ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ཞྲེས་སོས་པས། ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་
ཚུལ་རྣམ་པར་བཞག་པར་འགྲུབ་པར་དགོངས་པས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི་ས་བཅུ་པ་ལ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་སངས་
རོགས་ཡར་ལྡན་དུ་འདུ་བར་རོགས་པའྱི་དོན་དུའོ། །གཞན་གྱིས་མ་རོགས་པའྱི་ཁོ་བོའ་ི བ་མའྱི་ལྲེགས་བཤད་
དོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་པ་ཆོས་ཅན། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་འབྲྱིང་གྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ས་རྣམ་པ་དགུ་པོ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་
དགུའོ། །གསུམ་པ་གྲེན་པོའ ་ི ཚོགས་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སར་བ་ནྱི་གྲེན་པོའ་ི ཚོགས་ལ་བར་སྐབས་
ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་གསུངས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་དངོས་ཀྱི་དོན་དང་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལོ། །དང་
པོ་ལ་མཐོང་སོམ་གྱི་ལམ་གྱིས་པོ་ཁོ་ནའྱི་མམ་གཞག་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ། གྲེན་པོ་རྣམ་པ་
བརྒྱད་ཕྲེ་སྟྲེ། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་གྲེན་པོར་འདོད་ཅྲེ་ན།
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གཟུང་བ་དང་། འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བརྒྱད་ྲེ་བར་ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རོགས་པར་བྱ་བས་སོ། །སང་
བྱ་བཞྱི་ཡྱིན་པས་བཞྱིར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོགས་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་
དངོས་པོ་ཙམ་དང་། གྲེན་པོའ་ི རྲེན་ཅན་དང་གྱིས། འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པ་
དང་། སྲེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་གྱིས། སོ་སོར་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་བཞྱི་དང་། སོམ་པའྱི་ལམ་
ལ་བཞྱི་སོང་བས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བདྲེན་པ་གྱིས་ཀའྱི་རྣམ་པ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ལན་གྱིས་གསུངས་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་
ཆྲེན་པོ་དྲེས་གང་ནས་ངྲེས་པར་འབྱུང་ཞྲེས་སོགས་བྲྱིས་པའྱི་ལན་དུ། ངྲེས་པར་འབྱུང་ས་འབྱུང་བྱྲེད་འབྱུང་
ཚུལ་རྣམས་ཁས་བངས་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ལན་གྱི་སོ་ནས་མཐོང་སང་གྲེན་པོ་དང་། དོན་དམ་པར་འབྱུང་ས་
སོགས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་དོན་དམ་གྱི་ལན་གྱིས་སོམ་སང་གྲེན་པོར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་འབྲས་བུ་
འབྱྱིན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ངྲེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སར་བ་ནྱི། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་འོག་ཏུ་བཞྱི་པ་
ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་བསྟན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ཚོགས་བསགས་པས་འབྲས་བུ་མཆོག་ཏུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བས་
སོ། །ར་བའྱི་ཚིག་དོན་ནྱི་འགྲེལ་པས་འཆད་ལ། མདོ་ནྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བགྱི་བ་འདྱིས་ནྱི། ལྷ་དང་མྱི་དང་
ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏྲེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་ངྲེས་པར་
འབྱུང་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། གང་དུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན།
རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྱིན་ཏྲེ། འབྱུང་ས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པའྱི་སོ་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དྲེ་
དང་དྲེར་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་གཞྱི་བརྒྱད་ཡྱིན་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་འབྱུང་ས་བརྒྱད་དུ་ངྲེས་ཤྲེ་
ན། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་གཞྱི་བརྒྱད་པོ་དྲེ་ལྟ་བུ་དག་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའྱི་ཆོས་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར།
གྱིས་པ་ལ། གང་གྱིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པའྱི་
རྣམ་པས་སོ། །གང་དུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ། སོབ་ལམ་མཐར་ཐུག་དང་། མྱི་སོབ་ལམ་མཐར་ཐུག་
གོ །དང་པོ་ནྱི་ལམ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ཞྲེས་པ་དང་། གྱིས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཅྲེས་པས་བསྟན་
ཏོ། །ངྲེས་པར་འབྱུང་ཚུལ་ནྱི་དྲུག་སྟྲེ། སྲེམས་ཅན་དོན་དང་འབད་མྲེད་དང་། །ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། དྲེ་ལྟར་
ན་འབྱུང་ཚུལ་དྲུག་དང་། འབྱུང་ས་གྱིས་ཀྱི་དབྱྲེ་བས་བརྒྱད་དུ་བསྟན་ནོ། །རྱིམ་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་
ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ནྱི། གཙོ་བོ་ཡྱིན་པས་ཐོག་མར་བསྟན་ནོ། །དྲེ་ཡང་མམ་ྱིད་ཀྱི་དོན་རོགས་པ་མྲེད་པར་མྱི་འབྱུང་
བས་དྲེ་ནས་ཆོས་མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ངྲེས་འབྱུང་དང་། དྲེ་ཡང་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་ཏྲེ་བསོད་
ནམས་བསགས་པ་ལ་རག་ལས་པས། དྲེ་ནས་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཕྱུང་པར་བྱྲེད་པ་དང་། འབད་རོལ་གྱིས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སྒྲུབ་མྱི་དགོས་པས། དྲེ་ནས་འབད་རོལ་གྱི་མཚན་མ་མྲེད་པར་སོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། མཐའ་བྲལ་མ་རོགས་པར་གཞན་དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པས། དྲེ་ནས་རག་པ་དང་ཆད་པ་
དང་བྲལ་བའྱི་ངོ་བོའ ་ི གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་བར་མཐའ་བྲལ་
རོགས་མྱི་ནུས་པས། དྲེ་ནས་ཐྲེག་པ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཐོབ་པ་དང་། རྣམ་མཁྱྲེན་མ་ཐོབ་པར་ཡང་དྲེ་
དག་མྱི་ཐོབ་པས། དྲེ་ནས་རྣམ་པ་གང་དག་དང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྱྲེན་པ་དང་། དྲེའང་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་མྲེད་ན་མྲེད་པས། དྲེ་ནས་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་གྱི་ངྲེས་འབྱུང་བསྟན་
ནོ། །སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་
པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལས། སྐབས་དང་པོའ ་ི འགྲེལ་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། །།གྱིས་པ་རྒྱུ་ལམ་
ཤྲེས་བཤད་པ་ལ། འབྲྲེལ་དགོད་པས་མཚམས་སར། མཚོན་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་
ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་འོག་ཏུ་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་བཤད་དྲེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྱྲེན་པ་ྱིད་རོགས་པ་ནྱི་རྒྱུ་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་ན་མྲེད་པས་སོ། །གསུངས་པའྱི་དགོས་
པ་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ་སྔར་གནས་པ་དང་། གསར་དུ་ལྷགས་པའྱི་འཁོར་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གདུལ་བྱ་
འགའ་ཞྱིག་ཆོས་བཅུ་པོ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནས་རོགས་ཀྱི་གཞན་གྱིས་མ་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་སྲེལ་བའྱི་དོན་
དུ་རྒྱུའྱི་ཆོས་ཙམ་ཞྱིག་དངས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་གསར་དུ་ལྷགས་པའྱི་འཁོར་རྣམས་ལ་རྣམ་
མཁྱྲེན་གྱི་རོགས་པ་བསྲེད་དགོས་པས་རྒྱུས་འབྲས་བུ་མཚོན་པའྱི་དོན་དུ་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་ལམ་
ཤྲེས་ཀྱི་ཡན་ལག ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལམ་ཤཤྲེས། དང་པོ་ལ། མདོ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་འོད་
ཀྱི་དྲུང་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་འོད་ལྷམ་མྲེ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་
པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ། གང་ལ་སྲེ་བའྱི་རྲེན། ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ། བརྲེན་པ་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན། གཞན་དོན་
བྱྲེད་པའྱི་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྔོན་བྱུང་བརོད་པ་དང་། འཕངས་པའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། རྫུ་འཕྲུལ་
མངོན་པར་འདུ་མ་མཛད་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་འོད་དག་གྱིས་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་ལ་སོགས་
པའྱི་འོད་མོག་མོག་པོར་མཛད་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ང་རྒྱལ་བཅོམ་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ལ། བརྒྱུད་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་
ལམ་ཤྲེས་སྲེ་བར་རུང་བ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ང་རྒྱལ་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་ཁོ་ན་ལ་ལམ་
ཤྲེས་ཀྱི་རོགས་པ་སྲེའོ་ཞྲེས་རྲེས་འཇུག་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་མཛད་
དོ། །ཆགས་སང་ལ་སོགས་པ་གྲེགས་ཡྱིན་ཡང་ང་རྒྱལ་གྲེགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པས་དངོས་སུ་བསྟན་ནོ། །དྲེ་
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བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་འོད་ཀྱི་ཆྲེ་བ་སྟོན་པའྱི་ཚིག་ཟུར་སྟྲེ་ཤུགས་ཀྱིས་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྲེན་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ང་
རྒྱལ་དང་བྲལ་བ་ཁོ་ན་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྲེན་དུ་འཕངས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན། སྲེ་
རུང་གྱི་རྲེན་གྱིས་ཁྱབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལམ་ཤྲེས་དངོས་སུ་སྲེ་བའྱི་ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ང་རྒྱལ་དང་
བྲལ་དགོས་པར་བསྟན་པའྱི་རྲེན་དྲེའང་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་
གཏན་ཚིགས་དགོད་པ་དང་། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་
དང་། གཅྱིག་ཤོས་མ་བྲལ་བའྱི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཀང་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རྒྱུ་
ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་བསོམ་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་མཐར་བ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་སྒྲས་བྱང་སྲེམས་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།
གོང་དུ་བྱང་སྲེམས་ཁོ་ནའྱི་རྲེན་ཅན་དུ་བསྟན་ཟྱིན་པས་བྱང་སྲེམས་ལ་སྲེ་མྱི་སྲེའྱི་དོགས་པ་བཅད་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། ལུང་གྱིས་སྒྲུབ་པ་དང་། རྱིགས་པས་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། ལུང་གྱི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། ལུང་དོན་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དགག རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐྲེག་པ་གསུམ་དུ་
གསུངས་པས་ན་རང་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་གསུམ་ཐ་དད་
དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྱི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་གྱི། ངྲེས་དོན་མཚན་ྱིད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ལུགས་ལས་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལང་གཤྲེགས་ལས། ཐྲེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངས་སྨྲས་ཏྲེ། །ཐྲེག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཡོད་མ་
ཡྱིན། །བྱྱིས་པ་རྣམས་ནྱི་ཡོངས་དང་ཕྱིར། །ཐྲེག་པ་ཐ་དད་ངས་བཤད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། གཞན་གྱི་
འདོད་པ་བརོད། ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲེམས་ཙམ་པ་དག་ཐྲེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི་
དགོངས་པ་ཅན་ཏྲེ། དགོངས་གཞྱི་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ཆོས་དང་དབྱྱིངས་ཐ་དད་མྲེད་པ་དང་། བདག་མྲེད་རོགས་
པ་མཚུངས་པ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་མཚུངས་པ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། ཆོས་དང་བདག་མྲེད་གོལ་བ་དག །མཚུངས་
ཕྱིར་རྱིགས་ནྱི་ཐ་དད་ཕྱིར། །ཞྲེས་སོ། །དགོས་པ་ན་ཐོས་མ་ངྲེས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་དང་བ་དང་། བྱང་སྲེམས་
རྱིགས་ངྲེས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་རྲེས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁ་ཅྱིག་དག་ནྱི་དང་ཕྱིར་དང་། །གཞན་ཡང་ཀུན་ཏུ་
བཟུང་བའྱི་ཕྱིར། །རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། །མ་ངྲེས་རྣམས་ལ་ཐྲེག་གཅྱིག་བསྟན། །ཞྲེས་
སོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱྲེད་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལ་གཞན་དོན་དུ་སྲེ་བ་བརྒྱུད་མར་བངས་པའྱི་སོ་ནས་
ཚོགས་གྱིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱ་དགོས་ལ། ན་རང་ལྷག་མྲེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་སྲེ་
བ་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྒྱུ་ོན་མོངས་ཟད་པའྱི་ཕྱིར། དགོངས་འགྲེལ་ལས་ཀང་། དོན་དམ་ཡང་དག་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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འཕགས་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་གང་ཟག་ཞྱི་བ་བགོད་པ་གཅྱིག་པུ་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརོན་པ་དང་
ལྡན་པར་གྱུར་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙྱིང་པོ་ལ་བཞག་སྟྲེ། བ་ན་མྲེད་པར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་
པར་མྱི་ནུས། ཞྲེས་སོ། །གཞན་ཡང་དགོངས་འགྲེལ་ལས། ན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི། ངས་
རྣམ་གངས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔར་བསྟན་ཏྲེ་ཞྲེས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ངྲེས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་
ལ་དགོངས་ལ། འདྱི་ནྱི་ལྷག་བཅས་ཀྱི་བར་དུ་འགྱུར་བ་སྲྱིད་ཀང་། ལྷག་མྲེད་ནས་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། རྱིག་པ་རྒྱུན་
ཆད་པས་འབད་པའྱི་རོལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སའྱི་དངོས་གཞྱི་ལས། དོན་དམ་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་
ལྷག་མ་མྲེད་པའྱི་དབྱྱིངས་ཏྲེ། སྲེམས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་སོ། །དྲེས་ན་ཐྲེག་པ་གསུམ་དུ་ངྲེས་ཏྲེ། དབང་པོའ ་ི
ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ལས། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་དུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཁམས་ཐ་དད་པས་
དང་པོར་མོས་པ་ཐ་དད་པ་དང་། བར་དུ་སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་པ་དང་། ཐ་མར་འབྲས་བུ་ཡང་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་
སྲེའྱི་རྒྱན་ལས། ཁམས་རྣམས་དང་ནྱི་མོས་པ་དང་། །སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་དབྱྲེ་བ་དང་། །འབྲས་བུ་ཐ་དད་མཐོང་བའྱི་
ཕྱིར། །རྱིགས་ཡོད་ཅྲེས་ནྱི་ངྲེས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ན་རང་གྱི་ཐྲེག་པ་མཐར་ཐུག་གྱི་ཐྲེག་པར་
མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་མ་བརྲེན་པར་མྱང་འདས་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྒྲྱིབ་
གྱིས་མ་ལུས་པ་ཟད་པའྱི་གྲེན་པོ་ནྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེའང་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་
གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ན་རང་ལ་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་བསོམ་བྱ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་
གཞན་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འཐད་དྲེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར།
འཕགས་པ་བདྲེན་པ་གྱིས་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཆོས་དབྱྱིངས་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཐྲེག་པ་ལ་ནྱི་ཐ་དད་པ་
མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་དབྱྲེར་མྲེད་ཕྱིར། །གཙོ་བོའ ་ི ཐྲེག་པ་དབྱྲེར་མ་
མཆྱིས། །ཞྲེས་སོ། །གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་ཚིག་འདོན་པ་ཙམ་མོ། །གལ་ཏྲེ་ན་རང་གྱི་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་
གྱིས་མཐར་ཐུག་གྱི་མྱང་འདས་ཡྱིན་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་དང་སྒྲྱིབ་པ་མཐའ་དག་གྱིས་དག་པར་མཚུངས་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། སྒྲྱིབ་པའྱི་རྲེན་ཀུན་གཞྱིའང་འགགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྣམ་མཁྱྲེན་མ་ཐོབ་པར་སྒྲྱིབ་གྱིས་སང་པའྱི་
མྱང་འདས་མྱི་འཐོབ་སྟྲེ། སྒྲྱིབ་གྱིས་སངས་པའྱི་ཐར་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དོན་གཅྱིག་ལ་འདུ་བའྱི་
ཕྱིར། རྒྱུད་བ་ལས། གང་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་ཆོས་སྐུ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས། །དྲེ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་དོན་དམ་
མྱ་ངན་འདས། །དྲེ་ཕྱིར་ྱི་དང་ཟྲེར་བཞྱིན་ཡོན་ཏན་དབྱྲེར་མྲེད་པས། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ལས་མ་གཏོགས་མྱ་
ངན་འདས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འོ་ན་བོ་གོས་མྱི་ཟད་པའྱི་མདོ་ལས། གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ངྲེས་
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པར་འབྱྱིན་པའྱི་ཐྲེག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་དང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ོ
ཞྲེས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། དགོངས་གཞྱི་གནས་སྐབས་ན་རང་དུ་རྱིགས་
ངྲེས་པ་ཡྱིན་ལ། དགོས་པ་དྲེད་དཔོན་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ལམ་རྱིང་པོས་དུབ་པ་དབུགས་དབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་
བར་དུ་གོང་ཁྱྲེར་སྤྲུལ་པ་ལྟར། དང་པོ་ྱིད་དུ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་མྱི་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་སྤྲུལ་པའྱི་གོང་ཁྱྲེར་དང་འད་
བར་ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་ལོགས་སུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱྲེད་ནྱི། དམ་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོ་ལས།
ཐྲེག་པ་གཅྱིག་སྟྲེ་གྱིས་པ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །གསུམ་པ་ནམ་ཡང་ཡོད་མྱིན་འཇྱིག་རྲེན་ན། །སྲེས་བུ་མཆོག་རྣམས་
ཐབས་ཀྱིས་ཐྲེག་པ་གང་། །སྣ་ཚོགས་ྲེ་བར་སྟོན་པ་མཛད་མ་གཏོགས། །ཞྲེས་དང་། འཕགས་པ་བདྲེན་པའྱི་
ལྲེའུ་ལས་ཀང་། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་གང་དང་གང་སྟོན་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ལ་གཞོལ་བ་ཐྲེག་པ་
ཆྲེན་པོ་ལ་འབབ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ། ཞྲེས་སོ། །ལྷག་མྲེད་དུ་འདས་པ་དྲེ་དག་གྱིས་
ཇྱི་ལྟར་རྣམ་མཁྱྲེན་ཐོབ་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་དག་པའྱི་ཞྱིང་དུ་པདའྱི་སྦུབས་
སུ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལུས་བངས་ནས་འོད་དཔག་མྲེད་ལ་སོགས་པའྱི་འོད་ཟྲེར་གྱིས་སད་པར་བྱས་ནས་
བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལང་གཤྲེགས་ལས། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
གྱི་ལུས་ཐོབ་ནས། །བསྐལ་པའྱི་བར་དུ་མྱི་སད་དོ། །དཔྲེར་ན་སྲེས་བུ་མྱོས་པ་ནྱི། །མྱོས་འགྱུར་མྲེད་ན་སངས་
པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་དྲེ་དག་ང་ཡྱི་སྐུ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ཞྲེས་བྱ་བ་ཐོབ། །ཅྲེས་དང་། གལ་ཏྲེ་འདྱི་དག་ཐྲེག་ཆྲེན་
གྱི་ལམ་གང་ནས་འཇུག་ཅྲེ་ན། འགའ་ཞྱིག་མཐོང་ལམ་ནས་འཇུག་པ་དང་། གཞན་དག་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་མ་
རོགས་པ་ལྟར་ན་ཚོགས་ལམ་དང་། རོགས་པ་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་ནས་འཇུག་ཅྲེས་འདོད་ཀང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ།
བྱང་སྲེམས་ལས་དང་པོ་པས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་གངས་མྲེད་གཅྱིག་གྱི་ཡུན་ཐོགས་པར་བཤད། མྱུར་བ་
སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་ཐར། །ཅྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དག་བཅོམ་ནྱི་ཚེ་གསུམ་གྱིས་ཀང་ཐོབ་པར་ནུས་ཤྱིང་། དྲེ་
ནས་མཐོང་ལམ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་བྱང་སྲེམས་རྣམས་ལས་ན་ཐོས་
ཆྲེས་མྱུར་བ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། མཐོང་སང་གྱི་གྲེན་པོ་མཐོང་ལམ་གསར་དུ་བསྲེད་
དགོས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བདྲེ་གཤྲེགས་སྙྱིང་པོ་གསར་དུ་མཐོང་བར་བྱ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ན་ཚོགས་ལམ་
ནས་འཇུག་པ་ྱིད་འཐད་དྲེ། ཐོག་མར་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ་ནྱི་འདུན་ལྡན་སྲེམས་བསྲེད་ཡྱིན་ལ། དྲེའང་
ཚོགས་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མྱི་སོབ་ལམ་དུ་སངས་རོགས་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་
མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཤྱིང་། དྲེ་ལ་མཐོང་ལམ་དུ་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་དང་། དྲེ་ལ་སོར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལམ་དུ་གོམས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་ཞྱིང་། དྲེའང་ཚོགས་ལམ་དུ་བསོམ་བྱའྱི་དོན་ཐོས་བསམ་གྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ན་རང་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་སྔར་གྱི་རོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་
ལྡན་ཞྲེ་ན། སྔར་དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་ནྱི་ོན་མོངས་སངས་ཟྱིན་པས། དྲེའྱི་གྲེན་པོ་ལ་འབད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར།
སྔར་གྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པ་རྲེས་འགའ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་སྲྱིད་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་དབང་ལྡན་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས་
ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་རོགས་རྱིགས་རྣམས་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་ནོ། །རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འོང་སོགས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་
ལ་ཞུགས་པ་ནྱི་སྔར་གྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་ལྷག་མ་སང་དགོས་པས། སྔར་གྱི་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་
དང་། ཆོས་ྱིད་དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་དུ་བསོམ་པ་གྱིས་ཀ་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ནྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་དོན་སྱིའྱི་ཡུན་ཅན་ཡྱིན་ལ། གཅྱིག་ཤོས་ནྱི་བདག་མྲེད་
རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་རྱིགས་པས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། གཞན་
དགག་པ་དང་། རང་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད་པ་དང་། ལོག་རོག་གཞན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་ལམ་དུ་
ཞུགས་པ་དག་སངས་རྒྱ་བར་ངྲེས་ཀྱི་མ་ཞུགས་པ་དག་ལ་རྒྱུ་རྲེན་མ་ཚོགས་པའྱི་ཕྱིར། རུང་བ་ཙམ་ཡང་སྒྲུབ་
མྱི་ནུས་ཏྲེ། རྒྱུ་ཁ་ཡར་བས་མྱུ་གུ་འབྱུང་རུང་དུ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བར་ངྲེས་ན་
ནྱི་འཁོར་བ་སྟོངས་པ་དང་། ཕྱིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་རྲེན་མ་ལུས་པ་ཚང་བ་ལ་འདོད་
ན། བྱང་སྲེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ལ་ཡང་མྲེད་ཅྱིང་། ན་རང་རྣམས་ལའང་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་མྲེད་པས།
རྒྱུ་རྲེན་མ་ལུས་པ་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། ལམ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བར་ངྲེས་པའྱི་དམ་བཅའ་མས་ལ།
རྒྱུ་དང་རྲེན་ཙམ་ལ་འདོད་ན་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་ལའང་ཡོད་དྲེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་
པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཅན་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་རྱིགས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྲེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་
ཏྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་མདོ་ལས། ཐ་ན་ལོག་པ་ྱིད་དུ་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུད་དུ་གྱུར་བའྱི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་
ལུས་ལའང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འོད་ཟྲེར་ཕོག་པས་དྲེ་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་
འགྱུར་ཞྱིང་། མ་འོངས་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་དག་པར་སྲེས་པས་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་
སོ། །ཕྱིའྱི་ས་བོན་སོགས་དང་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་ས་བོན་རྲེན་གྱིས་མྲེད་པར་བྱྲེད་ནུས་པས། ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་
རྲེན་དང་ཕད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་གོ་སྐབས་སྲྱིད་ལ། རྒྱུ་རྱིགས་ལ་ནྱི་རྲེན་གྱིས་མྲེད་པར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པས་ཕད་དུ་
མྱི་རུང་བ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕྱིའྱི་ས་བོན་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་འབྲས་བུ་འབྱུང་རུང་ཙམ་དུའང་མ་ངྲེས་ལ།
བདྲེ་གཤྲེགས་སྙྱིང་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱ་རུང་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྒྱུད་བའྱི་འགྲེལ་པར། རང་བཞྱིན་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྱིགས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འགའ་ཡང་གཏན་རྣམ་པར་དག་པར་མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི་འོས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྲེས་པ་དང་། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཅན་
ནོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱིས་ཀང་། ཐམས་ཅད་བ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་
རུང་བ་ྱིད་དུ་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཏྲེ། ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འགལ་རྲེན་སྒྲྱིབ་པ་སང་དུ་མྱི་རུང་བས་སངས་
མྱི་རྒྱའོ་སྙམ་ན་མྱི་འཐད་དྲེ། དྱི་མ་རྣམས་ནྱི་སྲེམས་དང་འབྲལ་རུང་གྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གསྲེར་གྱི་
གཡའ་བཞྱིན་ནོ། །གྲེན་པོ་མྲེད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་བདག་ལྟའྱི་གྲེན་པོ་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྲེན་པོ་ཡོད་ཀང་མྱི་བསོམ་མོ་ཞྲེ་ན། གང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ཕྱིན་ལས་འཇུག་པ་ནྱི་
གྲེན་པོ་བསོམ་པས་ཁྱབ་སྟྲེ། བྱང་སྲེམས་བཞྱིན། གཏན་ཚིགས་བསྟན་ཟྱིན་ནོ། །སངས་པ་ལྡོག་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་འཛིན་སངས་པ་ན་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ར་བ་བཅད་པའྱི་ཡལ་ག་བཞྱིན། གཞན་ཡང་
ཕོགས་འདྱི་ལ་སྲེམས་ཅན་གྱི་ཚོགས་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་དང་མྱི་རྒྱ་བ་གྱིས་སུ་ངྲེས་ཤྱིང་། འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཕོགས་
སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་སྲྱིད་པར་འདོད་པས་ན། སངས་རྒྱས་གཞན་དོན་ལ་རག་ཏུ་བཞུགས་པ་དོན་མྲེད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཕོགས་སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པ་ན་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཕྱིན་ལས་མྱི་འཇུག་པས་དོན་བྱ་
ཡུལ་སྲེམས་ཅན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱིན་ལས་དང་ཐྲེག་པ་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་པ་དང་། གཞན་དོན་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་
སངས་རྒྱས་སྲྱིད་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སངས་མྱི་རྒྱ་བའྱི་སྲེམས་ཅན་ནྱི་འགའ་ཡང་མྲེད་དྲེ།
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འཐོབ་ནུས་པ་དང་། ཕྱིན་ལས་འཇུག་པར་མཐོང་ནས་འཁོར་བ་ཇྱི་
སྲྱིད་པར་གཞན་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲོལ་བར་དམ་བཅས་པ་མཐར་ཕྱིན་
པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕྱིན་ལས་འཇུག་པའྱི་ཐབས་མཁྱྲེན་ཅྱིང་མཁྱྲེན་པ་ལྟར་མཛད་པའྱི་ཐུགས་རྲེ་མངའ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུད་བར། གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་ངྲེས་འབྱུང་དང་། །བདག་དང་སྲེམས་ཅན་མཚུངས་གཟྱིགས་
དང་། །མཛད་པ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་ཕྱིར། །འཁོར་བ་སྲྱིད་དུ་མཛད་མྱི་འཆད། །ཅྲེས་དང་། སྲེམས་ཅན་ཀུན་
ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱིར། །དང་པོའ ་ི དམ་བཅའ་མཐར་ཕྱིན་ཕྱིར། །ཞྲེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། བདྲེར་གཤྲེགས་གང་
ཕྱིར་ཁྱོད་ལ་མཁྱྲེན་རབ་ཐབས་དང་ཐུགས་རྲེ་ལྷན་ཅྱིག་པ། མངའ་དང་གང་ཕྱིར་བདག་གྱིས་སྲེམས་ཅན་སྒྲོལ་
ཞྲེས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཞལ་བཞྲེས་ཏྲེ། ཞྲེས་སོ། །འདྱི་དག་གྱིས་ནྱི་མདོ་ལས། འགོ་བ་འདྱི་དག་མ་ལུས་སངས་རྒྱས་
འགྱུར། །ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཡང་ལྲེགས་པར་བཤད་དོ། །གདུལ་བྱ་ྲེ་བ་ལ་དགོངས་སོ་སྙམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཇྱི་སྐད་
བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཀང་སྲེ་བོ་ྲེ་བ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་དགོངས་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འཆད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེའང་རང་དགར་ྲེ་བར་བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དྲེ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་བར་འགྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར། འཁོར་བའྱི་མཐའ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མྱི་འཐད་དྲེ་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྲེད་པར་གསུངས་
པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མཛད་ཀང་སྲེམས་ཅན་ལ་བྲྱི་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །མ་ལུས་པར་སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པ་སྲྱིད་ན་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་གཞན་དོན་དུ་རག་ཏུ་བཞུགས་པའང་
དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འཁོར་བ་ཟད་པ་ན་དོན་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྲེམས་ཅན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་དོན་ལ་རག་ཏུ་
གནས་པའྱི་རྒྱུ་མཐའ་ཡས་པ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སྲེམས་ཅན་ཟད་པ་མྲེད་པའྱི་དོན་བྱ་དགོས་པ་དང་། འཁོར་
བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་གཞན་དོན་མཛད་པའྱི་བརྲེ་བ་དང་། དྲེ་སྲྱིད་དུ་བཞུགས་པར་ནུས་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་
ཡང་འཁོར་བའྱི་མཐའ་མྲེད་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བར་གྲུབ་བོ། །རྒྱུད་བ་མ་ལས། རྒྱུ་
མཐའ་ཡས་དང་སྲེམས་ཅན་ཟད་མྲེད་དང་། །བརྲེ་དང་འཕྲུལ་དང་མཁྱྲེན་དང་ཕུན་ཚོགས་ལྡན། །ཆོས་ཀྱི་དབང་
ཕྱུག་འཆྱི་བའྱི་བདུད་བཅོམ་དང་། །ངོ་བོ་མྲེད་ཕྱིར་འཇྱིག་རྲེན་མགོན་པོ་རག །ཅྲེས་པ་དང་། འཇུག་པ་ལས།
རྒྱལ་བ་ཇྱི་སྲྱིད་འཇྱིག་རྲེན་མཐའ་དག་མཆོག་ཏུ་རབ་ཞྱི་བར། །འགོ་བ་མྱིན་ཞྱིང་ནམ་མཁའ་རྣམ་འཇྱིག་འགྱུར་
མྱིན་དྲེ་སྲྱིད་དུ། །ཤྲེས་རབ་ཡུམ་གྱིས་བསྲེད་པ་ཁྱོད་ལ་ཐུགས་བརྲེ་མ་མ་ཡྱིས། །ཚུལ་ལུགས་བྱྲེད་པས་རབ་
ཏུ་ཞྱི་བར་འགྱུར་བ་ག་ལ་མངའ། །ཞྲེས་སོ། །གཟུགས་སྐུ་རག་པར་བསྟན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་མ་ཞྱིག་གྱི་བར་
དུ་གཞན་དོན་ལ་བཞུགས་དགོས་པར་བསྟན་པ་འདྱིས་ནྱི། སངས་རྒྱ་བར་མྱི་རུང་བའྱི་སྲེམས་ཅན་ཀང་མྲེད་
པས་རག་ཏུ་གཞན་དོན་ལ་བཞུགས་དགོས་ལ། སྲེམས་ཅན་ཟད་མྲེད་ཅྲེས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་མ་ཞྱིག་གྱི་བར་
དུ་བཞུགས་ཞྲེས་པས་ནྱི་འཁོར་བའྱི་མཐའ་ཡང་མྲེད་པར་བསྟན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་དབུ་མའྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་
ཚིག་གྱི་སོས་པ་ལྷུར་ལྲེན་ཡང་དོན་ལ་དཔོད་པའྱི་ཤྲེས་རབ་མྲེད་པར་ཚིག་འདོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །གལ་ཏྲེ་
འཁོར་བའྱི་མཐའ་མྲེད་ན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་བར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྱིགས་
པས་སངས་མྱི་རྒྱ་བའྱི་སྲེམས་ཅན་མྲེད་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ།
སྲེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ལ་འཆྱི་བས་ཁྱབ་ཀང་ཤྱི་ཟྱིན་པ་དང་། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇྱིག་པས་ཁྱབ་ཀང་
ཞྱིག་ཟྱིན་པ་མྱི་སྲྱིད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་འཁོར་བ་ཟད་པ་སྲྱིད་དྲེ། ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་འཁོར་བ་
ཟད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཐའ་ཡས་དང་སྲེམས་ཅན་ཟད་མྲེད་དང་། ཞྲེས་པ་མ་ཐོས་པར་ཟད་དྲེ། འཁོར་
བའྱི་ཐོག་མའང་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འཁོར་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་འཁོར་བའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཀང་
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མཚུངས་སོ། །ཡང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཞྱིག་པའྱི་དུས་ཡོད་དྲེ། དངོས་པོའ ་ི འབྲས་བུ་སྲེས་པའྱི་ཚེ་ན། དངོས་
པོ་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཞྱིག་ཟྱིན་ནས་དུས་འདོད་པ་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སོ། །དངོས་པོའ ་ི
འབྲས་བུ་ྱིད་དངོས་པོར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། དྲེ་སྲེས་པའྱི་ཚེ་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཇྱི་ལྟར་ཞྱིག་པར་
འགྱུར་སོམས་ཤྱིག གཟུགས་སྐུ་རྒྱུན་ཆད་པའྱི་དུས་སྲྱིད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས། རྒྱུད་བ་ལས། གཟུགས་
ཀྱི་སྐུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཤད་པའྱི་གཏམ་ཙམ་ཡང་མ་ཐོས་ཤྱིང་། འདྱི་དག་ནྱི་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་
ལ་སོན་བརོད་མ་རྲེད་པར་རྱིགས་པས་ཕོངས་པར་ཟད་དོ། །དྲེ་ལྟ་ན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་
པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཅན་དང་། ལམ་ཐྲེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་དང་། ཤྲེས་བྱ་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་རོ་གཅྱིག་པ་དང་། སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་དྲེ་འཚང་རྒྱ་བ་རྣམས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པར་དབུ་མ་པ་དག་གྱི་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ཡང་གཞན་
དག་གྱིས་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དོ། །གསུམ་པ་བརྲེན་པ་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི། བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་
བསྲེད་པའྱི་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ལམ་ཤྲེས་ནྱི། གཞན་དོན་དུ་སྲྱིད་པར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་སོང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། བག་ལ་ལ་གྱི་ོན་
མོངས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྲྱིད་པར་སྲེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་སོ་ནས་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་
བྱྲེད་པར་བསམ་སོར་གྱིས་ཀྱིས་ཞུགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འདྱིར་སྲྱིད་པར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ་འཁོར་བར་
འཆྱིང་བྱྲེད་དང་། བག་ལ་ལ་གྱི་ངོ་བོའ །ོ །སྲེ་བ་ལྲེན་པའང་གྱིས་ཏྲེ། སོ་སྲེ་དང་། འཕགས་པའོ། །དྲེ་ལ་དང་
པོས་ནྱི་སོ་སྲེའྱི་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་དག་ནྱི་ལས་ོན་གྱི་དབང་གྱིས་སྲྱིད་པར་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། ན་རང་
འཕགས་པ་སོབ་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་དག་ཀང་ཕུང་པོ་ལ་འཇྱིགས་པས་སྲེ་བ་ལྲེན་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་རང་དབང་
མྲེད་པར་སྲྱིད་པར་མཚམས་སོར་བའྱི་ཕྱིར། ན་རང་དག་བཅོམ་པ་དང་བྱང་སྲེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲེ་
བའྱི་རྒྱུ་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། ལས་ོན་གྱི་དབང་གྱིས་སྲེ་འཆྱི་སངས་པས་སོ། །འཕགས་པས་འཆྱི་དང་ན་བ་དང་། །རྒ་
བའྱི་སྡུག་བསྔལ་རད་ནས་སངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་འདྱིའྱི་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། བག་ལ་ལ་གྱི་ོན་
སྒྲྱིབ་ཀྱིས་བྱྲེད་དྲེ། བག་ཆགས་ཀྱི་མཚམས་སོར་བ་མ་སངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སོ་སྲེས་མ་རྱིག་པའྱི་རྲེན་གྱིས་
ལས་བསགས་ནས་འཁོར་བར་ྱིང་མཚམས་སར་བ་ལྟར། མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་སའྱི་རྲེན་གྱིས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་
ལས་བསགས་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལུས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར། སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ལས། དག་
བཅོམ་པས་ོན་མོངས་ཀུན་སངས་ཀང་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་མ་སངས་ལ། དྲེ་མ་སངས་པས་ོན་མོངས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀང་མ་སངས་ཞྲེས་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་ཡང་སྲྱིད་པར་འཛིན་ཅྲེ་ན། རྒྱུ་དང་རྲེན་གྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སྟོབས་ལས་སོ། །དྲེ་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་བག་ཆགས་མ་སངས་པ་ནྱི་རྲེན་ནོ། །ཟག་བཅས་ཀྱི་དགྲེ་རའྱི་རྒྱུ་ལས་
བྱུང་བའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་དགྲེ་ར་ནྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེས་པ་དང་། རྒྱུད་བའྱི་འགྲེལ་པར། ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
རྲེན་དུ་གྱུར་པ་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་མ་སངས་པས་ོན་མོངས་པའྱི་དྱི་མ་དྱི་ང་བའྱི་བག་ཆགས་ཐམས་
ཅད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་དང་། མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་སའྱི་རྒྱུ་རྲེན་ཅན་མཚན་མའྱི་རྒྱུན་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་
ཕ་མོས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ལས་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་ཞྲེས་སོ། །གང་ས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲེ་
བའྱི་རྒྱུ་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། དྲེར་ོན་སྒྲྱིབ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུན་མཐའྱི་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།
ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གཅྱིག་ཅར་ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སོང་ངོ་། །གཅྱིག་ཅར་དག་བཅོམ་པ་
དང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གཙུག་ན་རྱིན་པོ་ཆྲེས་ཞུས་པ་ལས། ོན་མོངས་པ་
རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པ་དང་། གྲེན་པོའ་ི གྲེགས་བྱྲེད་པ་དང་། སྲེ་བ་ལྲེན་པ་དང་། རྱིགས་འད་བསྲེད་
པའྱི་ནུས་པ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་གྱིས་སོང་ལ། ཕྱི་མ་གྱིས་མྱི་སོང་བར་བཤད་པ་ཡང་འཁོར་བར་འཆྱིང་བྱྲེད་
ལ་ནུས་པ་བཞྱི་ཀ་ཡོད་ཅྱིང་། བག་ལ་ལ་གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་ལ་ཕྱི་མ་གྱིས་ཡོད་པས་བག་ལ་ལ་གྱི་ནུས་པ་ལ་
དགོངས་ནས་བཤད་པར་མངོན་ནོ། །འཕགས་སྲེང་གྱིས་ཀྱི་དགོངས་པའང་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་རྱིག་པ་དང་། ལྟ་བའྱི་
བག་ལ་ལ་འཇོམས་ཀྱི་འདོད་སྲྱིད་ཀྱི་བག་ལ་ལ་མྱི་འཇོམས་ཏྲེ། བསམ་བཞྱིན་དུ་སྲྱིད་པར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་ོན་མོངས་པའྱི་ནུས་པ་བཅོམ་པས་མྱི་སྐྲག་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་སོང་བ་ཡྱིན་གྱི།
སྲེ་བའྱི་རྒྱུར་དགོས་ནས་མྱི་སོང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བས་ནྱི། ོན་མོངས་མྱི་སོང་བ་དང་བག་ལ་ལ་མྱི་
འཇོམས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ཡང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ཅྱིང་། མ་རྱིག་པའྱི་བག་ལ་ལ་འཇོམས་ལ་འདོད་
སྲྲེད་ཀྱི་བག་ལ་ལ་མྱི་འཇོམས་པའྱི་རྣམ་དབྱྲེ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་ོན་མོངས་པ་ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་
མྱི་སོང་ཞྲེས་གསུངས་ཀྱི། བག་ལ་ལ་མྱི་སོང་ཞྲེས་མ་གསུངས་སོ་ཞྲེ་ན། བག་ལ་ལ་ལ་ོན་མོངས་ཀྱི་སྒྲས་
གསུངས་ཏྲེ། སྐབས་ལྔ་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་ཞྲེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ས་ལས། ོན་མོངས་པ་སོང་བ་ལ། ན་ཐོས་ལས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བྱྲེ་
བ་འགྱུར་གྱིས་བརོན་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། སོ་སྲེའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ྲེས་པ་བསྲེད་པས་འཁོར་བར་
འཆྱིང་བྱྲེད་ཀྱི་ོན་མོངས་ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་སོང་དགོས་པ་ལ་དགོངས་ཀྱི་འཕགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་
དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་པས་ཀང་གཏན་མྱི་སོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་གྲེན་པོ་བསོམ་པའྱི་
ཞར་ལ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་ོན་མོངས་སོང་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོད་སྲུངས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལས། སྔགས་དང་སན་གྱིས་
158

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཟྱིན་པའྱི་དུག་གྱིས་ནྱི་འཆྱི་བར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་ལ། འོད་སྲུངས་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པས་
ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་དུག་གྱིས་ཀང་ལོག་པར་ལྟུང་བར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་
ཞྲེས་འབྱུང་བ་དྲེ་ལྟར་ན། སྔགས་དང་སན་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་དུག་གྱིས་འཆྱི་བར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་ལམ་ཟྱིན་པས་ནུས་
པ་ལྟར་ོན་མོངས་པའང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་མ་ཟྱིན་པས་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པ་དང་ཟྱིན་པས་མྱི་བསྲེད་པ་གྱིས་ཡོད་
པས། འཕགས་པ་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཕྱི་མ་ྱིད་དུ་མངོན་པས་ཕུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཅྱིག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་
འདྱི་དག་ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་སོང་བར་མྱི་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། ོན་མོངས་སངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་འབའ་ཞྱིག་དོན་དུ་མྱི་
གྲེར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞན་དོན་དུ་སྲྱིད་པར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཏན་མྱི་སོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།
ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་གྲེན་པོ་བསོམ་པའྱི་ཞར་ལ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་ོན་མོངས་སོང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་
པས་བག་ཆགས་ཀྱི་མཚམས་སོར་བ་སངས་པས་སོ། །སོ་སྲེའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པའྱི་
ནུས་པ་ཡོད་པས་ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་སོང་སྟྲེ། བྱང་སར་ན་ཐོས་ལས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བྱྲེ་བ་འགྱུར་
གྱིས་ོན་མོངས་སོང་བ་ལ་བརོན་དགོས་པར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །བཞྱི་པ་གཞན་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ལས་ནྱི། དྲེའྱི་
འོག་ཏུ་ོན་མོངས་ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་མྱི་སོང་བ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་བྱྲེད་ལས་ནྱི། གཞན་དོན་བྱྲེད་
པའྱི་ལས་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། རོགས་སྱིན་མ་སངས་པར་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན་ཅན་
དང་། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་སྙྱིང་རྲེ་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས། དང་པོར་སྲེམས་ཅན་
འཁོར་དུ་མ་བསྡུས་པ་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་དང་སོགས་པ་སྱིན་ཅྱིང་གོལ་བར་བྱྲེད་པས་སོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་
ཅན་གྱི་ལམ་ཤྲེས་ལ་སྱིའྱི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ཤྲེས་བྱའྱི་ལམ་དང་། ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་པའྱི་
ཚུལ་དང་། དངོས་དོན་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཞན་དགག་པ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡར་
ལྡན་དུ་སྲེ་བའང་ན་རང་གྱི་ལམ་དངོས་ཡྱིན་ལ་ཤྲེས་བྱ་ཡང་དྲེ་ྱིད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་དངོས་ཡྱིན་སྙམ་ན། གང་ཟག་
དང་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ནྱི་ོན་སྒྲྱིབ་དང་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་གཟུང་རོག་གྱི་གྲེན་པོ་
ཡྱིན་པས། གང་ཟག་གསུམ་པོ་གང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཀང་ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ན་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུད་ལ་བསྲེད་ནས་ཤྲེས་པར་བྱ་དགོས་པས་
སོ། །རོགས་རྱིགས་གྱིས་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ལམ་དངོས་ལ། ན་རང་གྱི་ལམ་བཏགས་པ་བར་འདོད་པ་ལྟར་ན།
ཡུལ་ཅན་ལམ་ཤྲེས་ན་རང་གྱི་ལམ་རོགས་པའྱི་ལམ་ཤྲེས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བཏགས་པ་བ་ཤྲེས་པས་
ལམ་དངོས་ཤྲེས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ན་རང་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ཐོག་མ་ྱིད་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱིས་རྲེས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སུ་བཟུང་ནུས་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ། རྱིགས་ཅན་གཞན་གྱིས་རྲེས་སུ་བཟུང་བའྱི་དོན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ལམ་
བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ལམ་ཤྲེས་དངོས་ཡྱིན་པས་སོ། །འདོད་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་ན་རང་གྱི་ཐྲེག་པ་ལོགས་སུ་བསྟན་པ་
དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འོ་ན་ན་རང་གྱི་བགོད་བྱ་དང་བགོད་བྱྲེད་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན། དང་པོ་
ལྟར་ན། ྲེར་ཞྱི་གྱིས་སུ་འཁྱིད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ལ། གྱིས་པ་ལྟར་ན། བྱང་སྲེམས་ཀྱིས་ན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་
མངོན་དུ་བྱྲེད་པར་ཡང་འགྱུར་ཞྱིང་། ཤྲེས་བྱའྱི་ལམ་ལ་ན་རང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ཡང་ཡོད་པས་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་
ལམ་ཁོ་ནར་མྱི་འདོད་ལ། ན་རང་གྱི་ལམ་ཤྲེས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ྲེས་པའང་མྱི་འཇུག་སྟྲེ། རང་རྒྱུད་ཀྱི་
གང་ཟག་དང་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་དངོས་སུ་མས་སུ་མྱོང་བ་ན་ན་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་
ཡོད་པ་ལ་ཡང་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་གཅྱིག་མས་སུ་མྱོང་བ་ན་རྱིགས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་སྒྲོ་
འདོགས་ཆོད་པ་བཞྱིན། རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་མས་སུ་མྱོང་བ་ན་རང་གྱི་ལམ་དངོས་མ་ཡྱིན་ཡང་། གཞན་ལ་ཕྱིན་
ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྟོན་མྱི་ནུས་པའང་མ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་རོགས་པ་གཞན་ལ་སོ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྲེ་
བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་ཚིག་གྱི་ལམ་གྱིས་བསྟན་པས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་པར་བསྲེད་ནུས་པའྱི་ཕྱིར།
དཔྲེར་ན་བུམ་པའྱི་དོན་སྱི་བུམ་པ་དངོས་མ་ཡྱིན་ཡང་དྲེ་བརོད་པས་བུམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་
བསྲེད་ནུས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ན་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བ་ཤྲེས་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། ན་རང་གྱི་བྱང་ཆུབ་
ཏུ་བགོད་པའྱི་ལམ་དངོས་མ་ཤྲེས་པས་ན་རང་གྱི་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གྲེར་བ་རྲེས་སུ་བཟུང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར།
ཤྲེས་བྱའྱི་ལམ་ཐབས་ཤྲེས་གྱིས་ཀྱིས་ཟྱིན་པར་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་ཅན་ལམ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཡུལ་
ཤྲེས་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་གྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མཁས་རློམ་དུ་མས་འདྱི་
མ་རོགས་པར་འབྲྲེལ་མྲེད་མང་པོ་སྨྲ་བར་སྣང་ངོ་། །གྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྱི། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པ་
སོགས་ལམ་གསུམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་གསུམ་སྟྲེ། རྱིགས་ཅན་གསུམ་རྲེས་སུ་བཟུང་བའྱི་དོན་དུ་ལམ་གསུམ་
ལ་མཁས་པར་བྱ་དགོས་པས་སོ། །ལམ་དང་པོ་གྱིས་ལ་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་པ་དང་། ན་རང་གྱི་
རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་གྱིས་ལས། སྔ་མ་ནྱི་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་ནས་ཤྲེས་བྱ་དང་། ཕྱི་མ་ནྱི་རོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སན་ལ་
སོགས་པས་གཞན་རྱིག་གྱིས་རོགས་པར་བྱའོ། །ངོ་བོ་མཐོང་སོམ་གྱིས་ལས། མཐོང་ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་
ཡྱིན་གྱི་སོམ་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་སྡུད་འགྲེལ་ལས་བཤད་དྲེ། གཞན་གྱི་དོན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་སོམ་
པས་མངོན་དུ་བྱ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ཏྲེ། འཕགས་སྲེང་གྱིས་ཀས་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སོམ་
ལམ་མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་འགྱིག་གོ །གྱིས་པ་ཤྲེས་ཚུལ་ལ། གཞན་རྱིག་གྱིས་ཤྲེས་ཚུལ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་
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སན་གྱིས་གཞན་རྒྱུད་ལ་སྲེ་ཚུལ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཛོད་ལས། ན་ཐོས་མཐོང་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས། །བསྲེ་
རུ་ལྟ་བུས་གསུམ་རྱིག་པ། །སངས་རྒྱས་སོར་བ་མྲེད་པར་ཀུན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱུད་ལ་མྱོང་བས་ཤྲེས་
ཚུལ་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པས་ཤྲེས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྲེས་
ཐོབ་དུ་སོ་སོའ ་ི དམྱིགས་རྣམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། མམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་པས་མྱི་དམྱིགས་པར་ཤྲེས་པའོ། །དོན་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤྲེས་པ་ཙམ་ནྱི་མྱི་བཟུང་སྟྲེ། དོན་
མངོན་སུམ་དུ་མ་བྱས་པར་གཞན་ལ་གནས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།
ཐབས་བྱུང་དྲེ་རྒྱུ་ལོག་གྱུར་པས། །དྲེ་འཆད་པ་ནྱི་དཀའ་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ལམ་དང་
ལམ་ཤྲེས་གྱིས་ཀ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་ཐོས་ལམ་འདྱི་ཞྲེས་པས་ནྱི་ལམ་བསྟན་ལ། མྱི་དམྱིགས་སོ་ནས་ནྱི་
ཞྲེས་པས་ཡུལ་ཅན་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ན་ཐོས་ཀྱི། རང་རྒྱལ་གྱི།
བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ལམ་ཤྲེས་སོ། །དང་པོ་ལ། ལམ་ཤྲེས་དངོས་དང་། རྒྱུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ལ་
མཚམས་སར་བ་ནྱི། གོང་དུ་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་རྲེན་དང་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་བརོད་ནས་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་
ཏྲེ། ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བྱ་དགོས་པས་སོ། །གྱིས་
པ་ཚིག་དོན་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱའྱི་རྣམ་པ། ཤྲེས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཤད་བྱའྱི་མདོ་དང་། མདོའ ་ི དོན་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྣམ་མཁྱྲེན་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་ལྡན་པས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མྱི་རག་པར་ཡྱིད་ལ་
བྱའོ། །སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཞྲེས་སོགས་རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་ར་དྲུག་གསུངས་པ་དག་གོ །མངོན་པ་ལས། ན་ཐོས་ཀྱི་
ལམ་གྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། འགའ་ཞྱིག་ངོ་བོ་ྱིད་དང་། འགའ་ཞྱིག་རྣམ་གངས་
ཀྱི་རྣམ་པས་བསྟན་པ་ན་མ་ཚང་བ་དང་ལྷག་པ་མྲེད་པས་དོན་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཐ་སྙད་
མཐུན་པ་རྣམས་སོ། །རྣམ་གངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཐ་སྙད་ཐ་དད་པ་དག་གོ །གྱིས་པ་ལ་དོར་བྱ་དང་། བང་བྱའྱི་
རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྡུག་ཀུན་སོ་སོ་བ་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་
སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་མདོ་ལས་གསུངས་པའྱི་རྣམ་པ་དང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སར་བ་ལ། དང་
པོ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་སར་བ་ནྱི། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་མྱི་རག་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། རྣམ་གངས་
ཀྱི་རྣམ་པ་སྟོང་པའྱི་མཚན་ྱིད་བདག་མྲེད་པ་དང་བདག་མྲེད་པ་དྲེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པ་དང་
བཞྱིའོ། །གཞུང་འདྱིར་འབྱུང་བ་ནྱི་མདོ་འགྲེལ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་མ་དག་པ་ཡྱིན་པས། འགྲེལ་ཆྲེན་གྱི་
འགྱུར་ལྟར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ། ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱུ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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རབ་སྲེ་དང་། རྲེན་གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་རྱིམ་པ་ལྟར། མདོ་ལས་ནད་དང་། འབྲས་དང་། ཟུང་རྔུ་དང་། སྱིག་པ་ལྟ་
བུའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྔ་མ་བརྒྱད་རྲེ་རྲེ་ཞྱིང་ཆོས་མངོན་པ་དང་སར་བར་བྱར་
ཡོད་ན། ཕ་རོལ་གྱི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་བདུན་གསུངས་པ་གང་དང་སོར་ཞྲེ་ན། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དྲེ་
དག་ྱིད་སོ་སོའ ་ི ཡྱིད་འབྱུང་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འགོག་པར་བྱ་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་
གསུམ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་སར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་སོར་ཞྲེ་ན། ཕ་རོལ་སོགས་དང་པོ་གྱིས་ཡྱིད་འབྱུང་བ་དང་། དྲེ་
ནས་གྱིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱ་བ་དང་། དྲེ་ནས་གསུམ་འགོག་པར་བྱ་བ་དང་སར་རོ། །སྡུག་ཀུན་
གྱིས་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་དུ་ཡྱིད་འབྱུང་བར་བྱ་བ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱིར་རྒོལ་བས་ཕ་རོལ་
དང་རྒྱུན་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་བཅད་ནས་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སོམ་ལམ་ཐ་མར་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱ་བ་དག་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་གནས་པས་གཡོ་བ་དང་། སྐད་ཅྱིག་གྱིས་རབ་ཏུ་
འཇྱིག་པའྱི་རྣམ་པ་དག་ཏུ་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལྷག་མྲེད་དུ་འགོག་པར་བྱ་བའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་
ཏྲེ། འདྱི་དང་ཕྱི་མར་གནོད་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པས་འཇྱིགས་པ་དང་། མྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་གནོད་པས་གགས་ཐོད་པས་
ནད་འགོ་བ་དང་། འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་པ་གནོད་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པས་འཚེ་བའྱི་རྣམ་པ་དག་ཏུ་ཡྱིད་
ལ་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕ་རོལ་གྱི་རྣམ་པས་སང་དགོས་པར་བསྟན་ལ། འཇྱིག་པའྱི་རྣམ་པ་སོགས་གསུམ་
གྱིས་སང་ནུས་པ་དང་། ཐ་མ་གསུམ་གྱིས་མྱུར་དུ་སང་དགོས་པར་བསྟན་ནོ། །འདྱི་དག་ཡྱིད་འབྱུང་བ་སོགས་
ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཡང་། ཡྱིད་འབྱུང་བ་སོགས་སྡུག་ཀུན་གྱི་རྣམ་པར་མྱི་ཤྲེས་ཤྲེ་ན། ལུང་ལས་ཏྲེ། རྣམ་གངས་
བསྡུ་བ་ལས། མཐོང་ལམ་དུ་ཡྱིད་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་སོར་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་ཐ་མར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བའྱི་ཕྱིར་སོམ་ལམ་སྔ་མ་དང་། ལྷག་མྲེད་དུ་འགོག་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་སོབ་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་ལས་ཡྱིད་འབྱུང་བ་ནྱི་མཐོང་ལམ་ལའོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནྱི་སོམ་ལམ་རོགས་པ་
ལའོ། །འགོག་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་ལའོ། །ཡྱིད་འབྱུང་བ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་ཞུགས་
པ་ནྱི་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་སོར་བ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་བང་བྱ་ལ་གྱིས་ལས། འགོག་
པའྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། འགོག་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་རྣམ་གངས་ཀྱི་རྣམ་པ་བདག་མྲེད་པ་དང་། ཞྱི་བ་དང་། ག་
ནོམ་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བདག་ྱིད་དང་། རྣམ་གངས་ཀྱི་རྣམ་པ་དབྲེན་པ་དང་། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་
རྣམ་གངས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ལས། ཇྱི་ལྟར་ངྲེས་འབྱུང་སྟོང་པ་ྱིད་དང་མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་སོན་པ་མྲེད་པ་སྟྲེ།
རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་རོགས་པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་
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མྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་སྟྲེ་མྱང་འདས་སུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལམ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་ལ། ལམ་དང་
རྱིགས་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་ངྲེས་པར་འབྱྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་པའྱི་ཚུལ་ལ་གོང་དུ་
བསྟན་པ་དྲེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གང་གྱིས་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་སོ། །སྐབས་གང་དུ་ན་ལམ་
ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུའོ། །གང་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་མོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པའྱི་སོ་ནས་
སོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་ལམ་བརོད་ཟྱིན་ནས་རྒྱུ་ངྲེས་པར་
འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འཆད་དོ། །ཅྱི་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ནྱི།
རྒྱུ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རོགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ། དམྱིགས་
པ་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྱི་སྲེའོ། །རྣམ་པ་
གང་གྱིས་ཤྲེ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་རང་རང་གྱི་ངོ་བོས་སྟོང་པའྱི་ཕྱིར། སྟོང་པ་ྱིད་རྣམས་ཕན་
ཚུན་ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་རང་རང་ངོ་བོས་སྟོང་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། དོད་དུ་བཤད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རང་རང་ངོ་བོས་སྟོང་བོས་སྟོང་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་དང་། གྱིས་ཀ་ལ་གནས་པ་བཀག་པའྱི་རྣམ་པས་དམྱིགས་སོ། །གནས་པ་
བཀག་ཚུལ་ནྱི། རག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྱི་རག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་
སོགས་པ་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་ཚུལ་མདོ་ལས་རྒྱས་པར་ཇྱི་སྐད་དུ་བསྟན་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་དམྱིགས་
སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་གནས་བྱ་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཚད་མའྱི་སྲེས་བུས་གནས་བྱར་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་
འཐད་པས་སོ། །མ་དམྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་དགག་མྱི་ནུས་ཤྲེ་ན། ནུས་ཏྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་ན། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་
པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཅྱིང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གནས་བྱའྱི་ཆོས་རྣམས་མ་གཟྱིགས་པའྱི་
ཕྱིར། འདྱི་ནྱི་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་དོན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱིས་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་
གྱི་ན་ཐོས་གྱི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་ལ་གནས་པ་བཀག་པའྱི་དོན་དང་
འགལ་བས་སོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་སྐབས་དང་པོར་ཁ་འཕངས་པ་མ་ཡྱིན་
ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་གསུམ་ལས། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ལམ་
ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཁ་འཕངས་པ་ཙམ་མོ། །ར་བར། འཕགས་པ་ན་ཐོས་ལམ་ལ་ནྱི། །ཞྲེས་མ་གསུངས་སམ་ཞྲེ་ན།
ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ནྱི་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །གྱིས་པ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤྲེས་
བསྟན་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རང་རྒྱལ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་གཞུང་གྱི་དོན་བསྟན་པའོ། །དང་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པོ་ནྱི། ན་ཐོས་དང་། སྲེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་པའྱི་འདོད་ཚུལ་དང་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ཏྲེ། དང་པོ་ལ་བསྲེ་
རུ་ལྟ་བུ་དང་། ཚོགས་ན་སོད་པ་གྱིས་ལས། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་ནྱི། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་སྔ་རོལ་སྲེ་བ་གཅྱིག་
གྱིས་ཐོགས་པ་མན་ཆད་དུ་བསྐལ་པ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་བརྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚོགས་བསགས་ཤྱིང་།
སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་དུས་སུ་བསམ་གཏན་བཞྱི་རྱིམ་གྱིས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་དྲེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་རབ་ཀྱི་མཐའ་
ལ་བརྲེན་ནས་དོད་ནས་བཟུང་སྟྲེ་ཟད་པ་དང་མྱི་སྲེ་བ་ཤྲེས་པའྱི་བར་སྟན་ཐོག་གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་
དོ། །དྲེའང་མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་གྱིས་སྔར་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་མ་སངས་པའྱི་སང་བྱ་ལྷག་མ་བསམ་
གཏན་བཞྱི་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སང་བྱ་རྣམས་སོང་བ་ཡྱིན་གྱི་གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་སང་བྱ་རྣམས་ནྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་
སྔ་རོལ་དུ་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་སངས་ཟྱིན་པས་སར་སང་མྱི་དགོས་སོ། །གྱིས་པ་ཚོགས་སོད་ལ་ན་
ཐོས་སྔོན་འགོ་དང་། སོ་སྲེ་སྔོན་འགོ་གྱིས་སུ་བཤད་པ་ལས། དང་པོ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་སྲས་སུ། སྲྱིད་པ་ཐ་མའྱི་སྔ་
རོལ་དུ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འོང་གྱི་འབྲས་བུ་བསྲེད་ནས་བསྟན་པ་ནུབ་པ་དང་ཕད་ན་རང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་དག་
བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཕྱིར་མྱི་འོང་སྔོན་འགོ་ནྱི་མྱི་སྲྱིད་དྲེ། རང་རྒྱལ་ནྱི་འདོད་པའྱི་
རྲེན་ཅན་དུ་ངྲེས་ཤྱིང་། ཕྱིར་མྱི་འོང་ཐོབ་པ་ནྱི་ཚེ་ཕྱི་མར་འདོད་ཁམས་སུ་སྲེ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། ཚེ་རབས་གཞན་དུ་སོར་ལམ་དང་པོ་གྱིས་གང་རུང་ཙམ་བསྲེད་ནས་ཚེ་འདྱིར་བདག་ྱིད་ཀྱིས་སོབ་
དཔོན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལམ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་སྟྲེ། སྔོན་བསམ་གཏན་པ་ལྔ་བརྒྱ་དཀའ་
ཐུབ་དག་པོས་གདུངས་པ་དང་། རང་རྒྱལ་དང་འགོགས་པའྱི་སྲེའུ་ཞྱིག་གྱིས་སོད་ལམ་བསྟན་པ་ན་རང་བྱང་
ཆུབ་ཐོབ་ཅྲེས་གག་གོ་ཞྲེས་མཛོད་འགྲེལ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཅྱིང་། འདྱི་དཀའ་ཐུབ་དག་པོས་གདུངས་
ཤྱིང་དུ་མ་ལྷན་ཅྱིག་དུ་སོད་པར་བཤད་པས་སོ་སྲེ་སྔོན་འགོའ ་ི ཚོགས་སོད་དུ་གྲུབ་བོ། །ཁ་ཆྲེ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་
བས་ནྱི་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་ཁོ་ནར་འདོད་ཀྱི་ཚོགས་སོད་མྱི་བཞྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ལ། རྲེན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྱིགས་
དང་། བགོད་བྱྲེད་ཀྱི་ལམ་དང་། ཐོབ་པའྱི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་བ་རྣམས་ནྱི་
མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་སྔ་རོལ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབྲེན་པ་ལ་སོ་ཞྱིང་སྙྱིང་རྲེ་ཆུང་བས། སྲེམས་ཅན་གྱི་
དོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་མྱི་འཇུག་ལ། ང་རྒྱལ་ཤས་ཆྲེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པས་འགན་ཟླ་མྲེད་པར་མངོན་པར་
བྱང་ཆུབ་པར་འདོད་པའོ། །དྲེ་དག་ཀང་སྔོན་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་མ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པ་གྱིས་ཡྱིན་ལ། ཐོབ་པ་
ལ་ཡང་དགྲེ་སོང་གྱི་འབྲས་བུ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བ་དང་སོང་བ་གྱིས་ཏྲེ་གསུམ་དུ་ངྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་ལམ་
དངོས་དང་། འབྲས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་དུ་རྱིག་པར་བྱ་སྟྲེ། འདྱི་ལྟར་ལ་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
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རྱིགས་ལ་གནས་ནས་བསྐལ་པ་བརྒྱར་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་། རང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་རྒྱུད་
ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་བྱས་ནས་ཕྱི་མ་ལ་རང་བྱང་ཆུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་མཁས་པར་བྱ་བའྱི་
དངོས་པོ་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དང་པོའ །ོ །ཡང་ལ་ལ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་སངས་
རྒྱས་འབྱུང་བ་མྲེས་པར་བྱས་ནས། སྲེས་བུ་དམ་པ་ལ་རྲེན་པའམ་དམ་པའྱི་ཆོས་ན་པ་དང་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་
ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བཟོད་འབྲྱིང་མན་ཆད་སོབ་དཔོན་གྱི་དྲུང་དུ་བསྲེད་ཅྱིང་། ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་བདྲེན་པ་
མཐོང་བར་མ་ནུས་པས་ཕྱི་མ་ལ་བདྲེན་པ་རོགས་པར་བྱ་བ་དང་། དགྲེ་སོང་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་
ཕུང་པོ་སོགས་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་ལམ་གྱིས་པའོ། །ཡང་འདྱི་ན་ལ་ལ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་སངས་
རྒྱས་འབྱུང་བ་རྣམས་མྲེས་པ་སོགས་བྱས་ནས་ཚེ་འདྱིར་རྒྱུན་ཞུགས་སམ་ཕྱིར་འོང་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་
ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བར་མ་ནུས་པས་ཕྱི་མ་ལ་ཕྱིར་མྱི་འོང་དང་། དག་བཅོམ་པའྱི་
འབྲས་བུ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཕུང་སོགས་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་ལམ་གསུམ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྔར་གྱི་
རྒྱུ་དང་རྲེན་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྲེད་པ་ན་སོབ་དཔོན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ལྷག་མ་རྣམས་བསོམས་ནས་རང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཏྲེ་ོན་མོངས་པ་
སངས་པའྱི་དག་བཅོམ་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ། །མཛོད་ལྟར་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་བརྲེན་པ་དང་། སྟན་ཐོག་
གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་མ་བཤད་དོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ལམ་གྱིས་པའམ་གསུམ་པའྱི་རྒྱུ་དྲེ་དང་རྲེན་དྲེས་
སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྲེད་པ་ན་སོབ་དཔོན་མྲེད་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ལྷག་མ་རྣམས་བསོམས་པས་
ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་འཐོབ་བོ། །དྲེ་ལ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་
དང་པོས་ནྱི་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྱི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ལ། ལམ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པས་ནྱི་ཚོགས་
ན་སོད་པའྱི་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དང་། རྒྱུ་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ།
བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་གནས་པ་ལ་སྐུའྱི་གནས་པ་བསྲེ་རུ་ལྟར་གཅྱིག་པུར་གནས་ཤྱིང་། གསུང་གྱི་གནས་པ་གཞན་
ལ་སྨྲ་བ་རྣམ་པར་བཅད་ལ། ཐུགས་ཀྱི་གནས་པ་རྲེན་འབྲྲེལ་ཟབ་མོ་དང་། རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་ཅྱིང་
གནས་སོ། །ཚོགས་ན་སོད་པ་ལ། སྐུའྱི་གནས་པ་དུ་མ་ལྷན་གཅྱིག་དུ་གནས་ཤྱིང་གཞན་རྣམས་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་བ་ནྱི། གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་གོང་ངམ་གོང་རྡལ་གང་དུ་གནས་ཀང་རུང་། དན་ཤྲེས་
བཞྱིན་གྱི་སོ་ནས་བསོད་སྙོམས་ལ་འཇུག་སྟྲེ། ཕ་རོལ་མཐོང་བ་ན་ལུས་ཀྱིས་བརྲེ་བར་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་གྱིས་མ་
ཡྱིན་པས་ལུས་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་པར་བྱྲེད་ལ་ངག་གྱིས་ནྱི་མྱི་སྟོན་ནོ། །ཕ་རོལ་པོ་ཞྲེ་འགས་པ་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་སྟོན་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པ་ན་སྔོན་གྱི་སོན་ལམ་ལ་སོགས་
པའྱི་མཐུས་མངོན་མཐོ་དང་ངྲེས་ལྲེགས་ཀྱི་ལམ་ལས་བརམས་ཏྲེ། ཆོས་གང་བསྟན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་དྲེ་ྱིད་
གདུལ་བྱའྱི་སྲེམས་རྒྱུད་ལ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་དག་གྱི་སངས་རོགས་ནྱི་ན་ཐོས་དང་འད་བར་བཤད་དྲེ།
བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལས་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པའྱི་དག་
བཅོམ་པ་ྱིད་མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་དང་། བྱང་ས་ལས་རང་སངས་རྒྱས་ནྱི། ན་ཐོས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་
པར་བྱ་སྟྲེ། ན་ཐོས་རྣམས་དང་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་དབུ་མ་པའྱི་
འདོད་ཚུལ་ལ། བྱམས་ཆོས་རྲེས་འབྲང་རྣམས་ཀྱིས་བདག་མྲེད་ཕྲེད་དང་གྱིས་རོགས་པའྱི་རྣམ་བཞག་མཛད་
ལ། རོག་གྲེ་འབར་བ་ལས་ནྱི། ན་ཐོས་དང་སངས་རོགས་འད་བར་བཤད་དྲེ། ཇྱི་སྐད་དུ། གང་ཟག་ལ་བདག་
མྲེད་པ་ཙམ་གོམས་པར་བྱས་ནས་འབྲས་བུ་དམན་པ་འདོད་པས་དམན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པ་ཡོད་དྲེ། ན་ཐོས་
དང་རང་སངས་རྒྱས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་དང་། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་འཆྱིང་
བ་ཙམ་སངས་ཀང་ོན་མོངས་པའྱི་བག་ཆགས་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ། ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་གྱིས་ཀའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀང་
མ་ཡྱིན་པས་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱའྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་བཞག རྒྱུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ལ།
ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས། ཁྱད་བཞྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ། དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། རོད་སང་གྱིས་ལས། དང་པོ་
ལ། འཚམས་སར་བ་ནྱི། མདོར་བསྟན་དུ་སོབ་མ་བསྲེ་རུའྱི་ལམ་གང་དང་། ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་
ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བརོད་པར་རྱིགས་མོད་ཀྱི། དགོས་པའྱི་དབང་
གྱིས་རྲེ་ཤྱིག་ན་ཐོས་རྣམས་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་འཆད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཁྱད་པར་མྲེད་ན་
གཞན་དུ་མྱི་འཐད་ལ། ཡང་ན་དྲེ་དག་ཇྱི་ལྟར་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཁྱད་ཆོས་གང་གྱིས་ན་དྲེ་
དག་གྱི་ལམ་གཞན་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་བསུ་བའྱི་ཕྱིར། ར་བ་ལ་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་ལམ་བགོད་
ཚུལ་དང་། ཡང་གྱི་སྒྲས་ཆོས་སྟོན་ཚུལ་དང་། ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་དོན་བསྡུ་བའོ། །ཚིག་དོན་ལ། ལམ་བགོད་
ཚུལ་དང་། ཆོས་སྟོན་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁྱད་ཞུགས་པ་ྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྲེ་ན། རང་
སངས་རྒྱས་དྲེ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པས་གདམས་ངག་ྲེ་བར་བསྟན་པ་ལ་ལྟོས་མྱི་དགོས་ཞྲེས་བྱ་
བའོ། །མྱི་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་གཞན་གྱིས་གདམས་ངག་བསྟན་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་
བདག་ྱིད་ཀྱིས་དབྲེན་པ་རྲེན་པ་ཙམ་ལས་རང་གྱི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྒྱུ་
གང་གྱིས་ཞྲེ་ན། སྔོན་ཐོས་པ་དང་སོན་ལམ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་
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གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ན་ཐོས་ལས་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ན་ཐོས་འདོད་ཁམས་པ་སྲྱིད་པ་ཐ་
མ་པ་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་བྱང་ཆུབ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་གཞན་གྱིས་གདམས་ངག་བསྟན་པ་ལ་ལྟོས་ལ། གཞན་
དག་ཀང་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་ཆོས་བརོད་པ་དང་བཅས་པས་བསྟན་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་པས་སོ། །ཅྱིས་
མངོན་ཞྲེ་ན། ལུང་ལས་ན་ཐོས་རྣམས་ནྱི་རྣམ་གོལ་སྒྲ་ཕྱིར་འགོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཁྱད་
ཞུགས་པ་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྲེ་ན། རང་རྒྱལ་དྲེ་དག་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དག་ལས་མྱི་རོག་པ་ྱིད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེ་ན། ཀུན་དུ་སྒྲ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་བསྟན་པས་གཞན་དག་དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ལྡོག་
པའྱི་ཁྱབ་པ་ནྱི། ན་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འཆད་པ་པོའ ་ི ངག་ལས་ཤྲེས་པའྱི་རལ་རོགས་པར་བྱྲེད་ན་སྒྲར་བརོད་
པའྱི་སོ་ནས་ཆོས་བསྟན་དགོས་པའོ། །སྒྲ་མྲེད་དུ་ཆོས་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རང་རྒྱལ་དྲེ་དག་ནྱི་རང་
གྱིས་ཐོབ་པའྱི་གཟུང་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། སྒྲ་མྲེད་དུ་ཆོས་སྟོན་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་པའྱི་སོན་ལམ་ལ་
སོགས་པའྱི་མཐུས་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་པ་ནྱི། ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཆོས་སྟོན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་བསུ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། སྒྲ་མྲེད་དུ་ཆོས་སྟོན་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་འད་
བའྱི་ཕྱིར། རང་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ནའང་སྒྲ་མྲེད་ཀང་ཆོས་སྟོན་པ་མྱི་འགལ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། སོན་
ལམ་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུས་སྒྲ་མྲེད་ཀང་གདུལ་བྱ་གང་གྱིས་བདྲེན་བཞྱི་སོགས་ཀྱི་དོན་གང་དང་གང་ལ་མྱི་རག་
སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་ན་པར་འདོད་པ་དྲེ་དང་དྲེའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་དྲེ་དང་དྲེའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ཁོ་
ན་ལྟར་སྣང་བར་འགྱུར་བས་སོ། །འདྱིས་ཆོས་བསྟན་པའྱི་དོན་ཡང་འགྲུབ་སྟྲེ། ཆོས་སྟོན་པའྱི་སྒྲའྱི་དོན་འདྱི་ལྟར་
བརོད་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ན་པ་པོའ་ི རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བསྐྲུན་ཅྱིང་བསྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ནྱི་
འདྱི་ལའང་ཡོད་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །དཔྲེ་མ་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན་གྲུབ་སྟྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འདྱི་ལྟར་སངས་
རྒྱས་སུ་གྱུར་ནས་བརོད་པ་མྲེད་པར་ཆོས་སྟོན་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་སོན་ལམ་བཏབ་པས་སངས་རྒྱས་པ་ན་སྒྲ་
མྲེད་དུ་ཆོས་སྟོན་པ་དྲེ་བས་ནའོ། །ཇྱི་ལྟར་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་སོན་ལམ་འདྲེབས་ཤྲེ་ན། རོག་པས་རྣམ་པར་མ་བརགས་
དཔོད་པས་རྣམ་པར་མ་དཔད་པར་ཚིག་ཏུ་མྱི་སྨྲ་བས་ན། རོག་དཔོད་ཀྱིས་སྨྲ་དགོས་ཤྱིང་། ཡྱིད་ཀྱི་བརོད་པ་
རོག་དཔོད་ནྱི་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེའང་རྒྱུད་འཁྲུག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པར་དགོངས་པས་སོ། །འདྱི་
འགྲེལ་ཆྲེན་གྱི་འགྱུར་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་སར་རོ། །གྱིས་པ་ཁྱད་གཞྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ལ་མཚམས་སར་
བ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་ད་ལྟར་ན་ཐོས་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པ་བརོད་ནས། རྣལ་མ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་
འཆད་དོ། །གང་གྱི་སོ་ནས་ཤྲེ་ན། ཁྱད་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་ཁྱད་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པར་གསུམ་ལྡན་གྱི་སོ་ནས་སོ། །ར་བ་ལ། ལམ་ཤྲེས་ྱིད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི་ཞྲེས་དངས་ནས་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞྲེས་
སྦྲྲེལ་ལོ། །ཤྲེས་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲས་ཡུལ་ཅན་ལམ་ཤྲེས་བསྟན་པས་ལམ་ཤྲེས་མ་བསྟན་པར་འདོད་པ་མྱི་འཐད་
དོ། །ཤྲེས་བྱ་གང་ཞྲེ་ན། ཁྱད་པར་གསུམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའྱི་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་མོ། །ཁྱད་པར་
གསུམ་པོ་ནྱི། ན་ཐོས་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་བཟུང་བའྱི་དོན་ལ་རོག་པ་སོང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །མདོ་ནྱི། གཟུགས་ནྱི་ཟབ་པ་མ་ཡྱིན་ཕ་བ་མ་ཡྱིན། ཞྲེས་སོ། །གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རོགས་
པས་རྱིམ་པ་ལྟར་རང་རྒྱལ་གྱི་ངོར་གཟུགས་སོགས་ཟབ་པ་དང་ཕ་བ་མ་ཡྱིན། ཞྲེས་པའོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་
དམན་ཏྲེ་འཛིན་རོག་མྱི་སོང་བའྱི་ཕྱིར། མདོ་ནྱི། གནས་བརན་རབ་འབྱོར་ལ་ཆོས་ན་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཙལ་
བར་བྱ་སྙམ་པ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འཛིན་རོག་མ་སངས་པར་གཟུང་རོག་འབའ་ཞྱིག་སངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་སྙམ་དུ་
བསམ་པའོ། །ལྷའྱི་བུ་བདག་ལ་ཆོས་ན་པ་ནྱི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུར་བཙལ་བར་བྱ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཡུལ་
སྒྱུ་མའྱི་ར་གང་སོགས་ལ་བདྲེན་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཀང་ཡུལ་ཅན་ལ་མ་ཆོད་པ་དཔྲེར་མཛད་ནས་
བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ན་ཐོས་ལས་ཁྱད་ཞུགས་ཏྲེ། གཟུང་མྲེད་རོགས་པའྱི་རྲེན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྲེན་ལ་གྱིས་ཏྲེ་གང་ཟག་དང་། རྱིགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ཆོས་ན་པ་ནྱི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བཙལ་བར་
བྱའོ། །ཞྲེས་པའྱི་ཆོས་ན་པ་དྲེ་དག་གང་ཡྱིན་སྙམ་ནས་ཡུམ་འདྱི་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པ་སུ་དག་འབྱུང་ཞྲེས་དྱིས་
པའྱི་ལན་གྱིས་གསུངས་ཏྲེ། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སམ། བདྲེན་པ་མཐོང་བའྱི་གང་ཟག་
གམ། དག་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའམ། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ལ་བྱ་བ་བྱས་པའམ།
སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བསྲེད་པའམ། དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པ་དག་ལྲེན་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སོར་ལམ་པ་དང་། གྱིས་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་དང་
པོ་བཅོ་ལྔ་ལ་གནས་པ་སྟྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ཀྱིས་མཐོང་ལམ་པར་བཤད་པ་དང་མཐུན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་མཐོང་
སང་མ་ལུས་པར་སངས་པས་དག་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པའོ། །སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་རོགས་པར་ཐོབ་པས་བསམ་
པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །དག་བཅོམ་ཞྲེས་པས་ནྱི་ན་རང་གྱི་སངས་རོགས་རོགས་པར་ཡང་བསྟན་ནོ། །ལྷག་
མ་རྣམས་ནྱི་ཚོགས་ལམ་པར་སར་རོ། །ཡང་ན་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་རྲེན་དུ་
བཟུང་བར་བྱ་སྟྲེ། སྐབས་བཞྱི་པར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བྱས། །ཞྲེས་སོགས་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཅྱིས་མངོན་ཞྲེ་ན། སྡུད་པར། རྒྱལ་སྲས་བདྲེན་ལ་མཁས་དང་ཞྲེས་དང་། འདྱིར་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོའ ་ི
སྒྲས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྲེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་བར་མ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། རང་
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རྒྱལ་གྱི་རོགས་རྱིགས་དང་ལྡན་པའྱི་ཆ་ནས་བཤད་པས་སོན་མྲེད་དོ། །བ་མའྱི་ལྲེགས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་གཏོར་བའྱི་མྲེ་ཏོག་འདྱི་དག་ནྱི་བདག་གྱིས་སྔོན་ཆད་ལྷའྱི་གནས་ན་ཡང་ཡོད་པར་མ་
མཐོང་སྟྲེ། མྲེ་ཏོག་འདྱི་དག་ནྱི་སྤྲུལ་པའོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དོན་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་མྲེ་ཏོག་ལ་རང་བཞྱིན་མྲེད་ཀང་
ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡུལ་དུས་སོ་སོར་ངྲེས་པ་བཞྱིན་དུ་དངོས་པོར་གྱུར་པའྱི་རྲེན་མྲེད་ཀང་རོགས་པའྱི་ཆོས་སོ་སོར་
ངྲེས་ཞྲེས་པའོ། །འདྱི་འང་རང་རྒྱལ་གྱི་ཐྲེག་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་རྲེན་དང་ལྡན་པའྱི་ཆ་ནས་བསྟན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་
བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་བཟུང་ན། འཛིན་རོག་མྱི་སོང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། རང་རྒྱལ་གྱི་
ཐྲེག་པའྱི་རོགས་རྱིགས་ཀྱི་ལྡོག་པ་ནས་མྱི་སོང་བར་བསྟན་པས་སོན་མྲེད་དོ། །གཞན་དུ་ན་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་
རྒྱུད་ལ་བསྲེད་པར་བྱ་ཞྲེས་སོགས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གང་ཞྲེ་ན་རང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་མོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་རང་རྒྱལ་གྱི་ཐྲེག་པས་གདུལ་བའྱི་སྲེམས་ཅན་རྲེས་སུ་བཟུང་བའྱི་དོན་དུ་
ཤྲེས་པར་བྱ་ཡྱི་རང་དོན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་བར་བྱ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ངོ་བོ་གང་དུ་ཞྲེ་ན། ཁྱད་པར་
གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རོགས་པར་རོ། །གང་གྱིས་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་
སོ། །ཁྱད་པར་གསུམ་ལ་དང་པོ་ནྱི། ན་ཐོས་ལས་ཁྱད་ཞུགས་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་གཟུང་བའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་
པར་རོག་པ་དག་སངས་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ལ་ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཇྱི་
སྐད་བཤད་པའྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་བསོམ་པ་ཁོ་ན་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་དངོས་
པའྱི་འབྱུང་ཚུལ་དང་ལྡོག་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རྲེན་ཅྱིང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བསོམས་པས་སོ། །ན་རང་གྱིས་
ཀས་རྲེན་འབྲྲེལ་བསོམས་པར་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། རྲེན་འབྲྲེལ་བསོམས་པ་དང་སྲེ་སྣོད་གཅྱིག་ལ་
དམྱིགས་པར་མཚུངས་ཀང་ན་ཐོས་ལས་དབང་པོ་རྣོ་བས་རྲེན་འབྲྲེལ་བསོམས་པའྱི་བྱྲེད་པས་གཟུང་བ་རང་
བཞྱིན་མྲེད་པར་རོགས་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་དམན་ཏྲེ། འཛིན་པའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་
པར་རོག་པ་མ་སངས་པས་སོ། །གཟུང་བ་མྲེད་ན་དྲེར་འཛིན་མྲེད་པའྱི་རྱིགས་པས་གཟུང་རོག་སངས་པ་ན་ཡུལ་
མྲེད་པས་འཛིན་རོག་ཀང་སངས་སོ་ཞྲེ་ན། འཛིན་པ་མ་འཁྲུལ་བ་ནྱི་གཟུང་བ་མྲེད་ན་མྲེད་ཀང་འཛིན་པ་འཁྲུལ་
པ་ནྱི་གཟུང་བ་མྲེད་ན་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པས། འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྱི་གཟུང་བའྱི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་
པར་སྔ་མའྱི་བག་ཆགས་སད་པ་ཙམ་ལས་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གཟུང་རོག་མྲེད་ཀང་འཛིན་རོག་ཡོད་པ་མྱི་འགལ་ལོ་
ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་དང་སྡུད་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐྲེག་པས་བསྡུས་པའྱི་རྲེན་
པའྱི་ཆོས་རོགས་པའྱི་གཞྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལམ་གྱི་འོག་ཏུ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འཆད་དོ། །ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཐོབ་ན་
ཡར་ལྡན་དུ་ཐོབ་པའྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ལམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་སྲེ་བས་སོ། །གྱིས་པ་ཚིག་དོན་ལ། ངྲེས་པར་
འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ལ་དམྱིགས་ནས་ཤྲེ་ན། དམྱིགས་པ་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལའོ། །ཇྱི་
ལྟར་ན། རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དམྱིགས་པ་དོད་སོགས་བཞྱི་པོ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུའོ། །བཞྱི་པོ་གང་ཞྲེ་ན།
དོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བརྡར་ལས་བྱུང་བའྱི་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དང་།
དོན་དམ་པར་ཆོས་ྱིད་དང་མྱི་འགལ་བར་སྟོན་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགལ་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པས་
སོ། །རྲེ་མོའ ་ི རྣམ་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་འགྱིབ་པ་དང་འཕྲེལ་བ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་
དོན་དུ་སོབ་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་མྲེད་ཅྲེ་ན་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པས་སོ། །བཟོད་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་ལ་ནང་དང་ཕྱི་ལ་སོགས་པ་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་འཛིན་བྱར་མ་དམྱིགས་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ངོ་བོ་
ྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་མཆོག་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་ལ་
སོགས་པ་མྲེད་པར་རོགས་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྲེད་ཅྲེ་ན་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པས་སོ། །གསུམ་པ་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་
ལམ་ཤྲེས་ལ། མཚམས་སར་བ་དང་། སོ་སོའ ་ི རང་བཞྱིན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། དམན་པ་དང་མཆོག་གྱི་གོ་རྱིམ་དུ་
བྱས་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ལམ་འཆད་དོ། །གྱིས་པ་ལ།
མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་གྱིས། དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་སྱིའྱི་དོན་ལ། ཐོབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྲེན་གྱི་གང་ཟག་དང་། ཏྱིང་
ངྲེ་འཛིན་གང་ལ་བརྲེན་པ་གྱིས་སྔར་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་གྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཟྱིན་ལ། བརྲེན་པ་མཐོང་ལམ་
གྱི་རྣམ་གཞག་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་པ་དང་། ཐོགས་མྲེད་ཀྱི་འདོད་པ་དང་། རྲེས་འབྲང་གྱི་འདོད་པའོ། །དང་པོ་
ནྱི། རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། ཆོས་ཤྲེས་པ་ཡྱི་འོག་ཏུ་ནྱི། །འདྱི་ལ་བྱྲེ་བྲག་དབྱྲེ་ཡོད་ན། །ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངོས་
རྣམས་ལ། །གང་གྱིས་སྲེ་བར་རྣམ་བརགས་པ། །རྣམ་པར་མྱི་མཁས་དྲེ་ཡྱིས་ནྱི། །རྲེན་ལས་བྱུང་བའྱི་དོན་མ་
མཐོང་། །ཞྲེས་གསུངས་པས་མངོན་པར་རོགས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྟན་ཏོ། །བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི་སོས་པ་ལ་
དགའ་བ་རྲེས་སུ་བཟུང་བའྱི་དོན་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པས་ཕྲེ་སྟྲེ། འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་
ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་པའྱི་ལྡོག་པས་ཆོས་ཤྲེས་བཞྱི། སྲེ་མྲེད་ལ་མྱི་སྐྲག་པའྱི་ལྡོག་པས་
ཆོས་བཟོད་བཞྱི། ཁམས་གོང་མའྱི་བདྲེན་པ་ལ་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་པའྱི་ལྡོག་པས་རྲེས་ཤྲེས་བཞྱི། དྲེ་ྱིད་ལ་མྱི་
སྐྲག་པའྱི་ལྡོག་པས་རྲེས་བཟོད་བཞྱིར་ཕྲེའོ། །གྱིས་པ་ལ་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུད་པ་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་
ལས་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ཀུན་རོབ་སོས་པ་དང་། དོན་དམ་སོས་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་
170

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པོ་ནྱི། བསྡུ་བ་ལས། ཆོས་ཤྲེས་ཕོགས་མཐུན་བཞྱི་དང་། རྲེས་ཤྲེས་ཕོགས་མཐུན་བཞྱི་དང་། མཇུག་ཏུ་ཞྱི་
གནས་འབའ་ཞྱིག་པའྱི་སྲེམས་གཅྱིག་སྟྲེ། སྲེམས་རྣམ་པ་དགུས་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་
ཞྲེས་པའོ། །དགུ་པོ་ཡང་ལམ་གྱིས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་དང་ཞྱི་གནས་འབའ་ཞྱིག་པའྱི་ལམ་
མོ། །དང་པོ་ལ། བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་། རྣམ་གོལ་ལམ་གྱིས་གྱིས་སུ་ཕྲེ་བས་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་ལ་བཅུ་
དྲུག་གོ །འདྱི་ནྱི་སོས་པ་ལ་དགའ་བའྱི་གདུལ་བྱ་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་གཞུག་པའྱི་ཐབས་སུ་མྱི་
ཚིག་ཡྱི་གྲེའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སོས་ཏྲེ་རྣམ་པར་བཞག་པས་སོས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཅྲེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མམ་
གཞག་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་འབའ་ཞྱིག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཏྲེ། བསྡུ་བ་ལས། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཤྲེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པ་གཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལས་བརམས་ཏྲེ་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
སོ། །འདྱི་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པའྱི་ཚེ་འདྱི་མཐོང་བ་ལ་སྒྲྱིབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་སོང་བ་དང་། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་
འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེ་ཡང་ལམ་བསོམས་པ་ལས་ཐོབ་པས་འབྲས་བུའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་
ལྟོས་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་མམ་གཞག་དུ་དྲེ་ཁོ་
ན་ྱིད་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པས་གཞག་པའྱི་ཕྱིར་སོས་མྲེད་ཅྲེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཡུལ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྱིས་
ལས། དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་། ཡང་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་
དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ལ། ཆོས་བཟོད་བཞྱི་དང་། ཆོས་ཤྲེས་བཞྱིའོ། །གྱིས་པ་ལ། རྲེས་
བཟོད་བཞྱི་དང་རྲེས་ཤྲེས་བཞྱིར་ཕྲེ་བས་བཅུ་དྲུག་གོ །འདྱི་དག་ཀང་ལྡོག་པས་ཕྲེ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་
མ་བཅུ་དྲུག་སྟྲེ། རྒྱལ་པོ་སྲས་ཀྱིས། སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་། །ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །དྲེ་ལ་
སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པའྱི་ཆོས་ྱིད་མཐོང་བས་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་སོང་བའྱི་
བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །ཆོས་ཤྲེས་པ་ནྱི་བཟོད་པ་དང་དམྱིགས་རྣམ་མཚུངས་པ་
ཅན་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་སངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་རྲེས་བཟོད་
ནྱི། ཡྲེ་ཤྲེས་སྔ་མ་གྱིས་འཕགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུར་ངྲེས་པ་འདྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །རྲེས་ཤྲེས་ནྱི།
རྲེས་བཟོད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །བདྲེན་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་
གཞན་རྣམས་ཀང་སྔ་མའྱི་རྱིགས་པས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཞན་གྱི་འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། སོབ་
དཔོན་གྱི་དགོངས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཤྲེས་པའྱི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་གྱི་
ཀུན་འབྱུང་སོང་ལ། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་ཐོབ་བྱྲེད་ཀྱི་ལམ་གོམས་པར་བྱས་པའང་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཡྱིན་ལ། དྲེའང་སྲེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་འགྲུབ་པས་འབྲས་བུའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་
གཅྱིག་ཏུ་བཞག་གོ །སོ་སོར་མངོན་པར་རོགས་པ་ལས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་ཏྲེ། བདྲེན་པ་བཞྱི་པོ་རྲེ་
རྲེ་ལ་ཡང་ལོག་པར་རོག་པ་དུ་མ་འབྱུང་བས། དྲེ་སྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་དྲེ་སྙྲེད་དུ་འབྱུང་བས་སོ། །དྲེ་ལྟར་
ཞུགས་པ་དང་གནས་པའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པའང་ལྲེགས་པར་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ།
དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །བདག་ྱིད་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པ་ལ། །ཚད་མ་རྣམས་ཀྱིས་བརག་བྱ་གང་། །མ་
མཐོང་ཆ་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །ཅྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་བདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཆོས་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་སོ་སོར་མངོན་པར་རོགས་པ་ལས་ཀང་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
ཟྲེར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཕོགས་ཕྱི་མ་ཞུགས་པ་དང་། གནས་པའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མྱི་རུང་བས་
སུན་ཕྱུང་ནས་རང་ཕོགས་སུ་བཤད་པ་ནྱི། ་ཕྱིས་ལ་དངུལ་རྣམ་པ་ལྟར། །གལ་ཏྲེ་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གྱིས། །ཡོན་ཏན་གཞན་སོར་མྱི་བྱྲེད་ན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བདྲེན་པ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་དུ་མ་མྲེད་ན་
མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཡང་། བདྲེན་པ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་
དུ་མ་ཡོད་པས་དྲེ་སྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་སྙྲེད་དུ་འཇུག་པས་ན། འདྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་ཆོས་ྱིད་ཆ་ཤས་མྲེད་པ་
ལ་མཐོང་མ་མཐོང་ཆ་གྱིས་མྲེད་པས་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་ྱིད་གཅྱིག་ཅར་མཐོང་བས་མཐོང་བ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་
གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་སྒྲོ་འདོགས་སྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ངྲེས་པ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་བཅུ་དྲུག་མམ་གཞག་ཏུ་
རྱིམ་ཅན་དུ་ཐོབ་པ་ལས་བཅུ་དྲུག་གོ །ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་མས་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བར་བྱར་མྲེད་པས་མཐོང་
ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མཐོང་བ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་བདྲེན་པའྱི་ཆ་ཤས་གང་ལ་བཟློག་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲོ་
འདོག་གཅོད་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་ན་རོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཐོབ་ཅྱིང་ནུས་པ་ཡང་རྱིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་པས་ཕྱི་མ་
རྣམས་ཀྱིས་སྔར་མ་རོགས་པ་གསར་དུ་རོགས་པར་བྱར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་ལམ་དུ་འཐད་དོ། །མཐོང་བ་ཙམ་
གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་མྱི་སྲེལ་ན་སོ་སོ་སྲེ་བོ་དང་། ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་
ཆ་ཤས་གང་སངས་པ་དྲེ་ནྱི་ས་བོན་སོང་ནུས་པས་ཕྱིས་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱྲེད་ལ། སོ་སྲེ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་
ནུས་པས་བྱྲེ་བྲག་ཡོད་དོ། །ནུས་པ་བཅུ་དྲུག་རྱིམ་ཅན་དུ་ཐོབ་ཀང་དང་པོར་སྡུག་བསྔལ་དང་དྲེ་ནས་ཀུན་
འབྱུང་ལ་ངྲེས་པ་འདྲེན་པ་སོགས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ཡོད་པར་ཅྱིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། རྒྱུད་བར། ནང་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་
ནྱི་སང་བྱ་ལ། །བདྲེར་གནས་ཐོབ་བྱ་སན་ནྱི་བསྟན་པར་བྱ་བ་ལྟར། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དྲེ་འགོག་པ་དང་དྲེ་
བཞྱིན་ལམ། །ཤྲེས་བྱ་སང་བྱ་རྱིག་པར་བྱ་ཞྱིང་བསྟྲེན་པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོག་
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མར་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྱིམ་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་
ལྟར་ན་མཐོང་བ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་པས་ཞུགས་པ་དང་
གནས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲོ་འདོགས་སྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ངྲེས་
ཤྲེས་བཅུ་དྲུག་པོ་མཐོང་ལམ་དུ་ནུས་པ་ཐོབ་ཀང་སོམ་ལམ་དུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ།
མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་བདྲེན་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་
རྣམས་ཐོབ་སྟྲེ། མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་དག་ནྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་ལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་དྲེ། གྱིས་པ་ཡན་
ལག་གྱི་དོན་ལ། ཡྲེ་ཤྲེས་མདོར་བསྟན། རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད། གཞན་གྱི་ལོག་རོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
ར་བ་ནྱི་བདྲེན་དང་ཞྲེས་སོགས་སོ། །མདོ་ནྱི། ཡུམ་ནྱི་རབ་འབྱོར་གྱི་ལྲེའུ་ལས་བཙལ་བར་བྱའོ་ཞྲེས་
སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་བསོམ་པར་བྱ་བའྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་ནྱི་ཕན་ཡོན་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བརོད་
དོ། །གང་དུ་ཞྲེ་ན། ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུའོ། །དྲེ་གང་ཞྲེ་ན་ཆོས་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། ཆོས་ཤྲེས་པ་
དང་། རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་བཟོད་པ་དང་། ཤྲེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཞྱི་
པོ་སོ་སོར་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེན་པ་ཡུལ་དུ་ལྡན་པས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲྲེལ་བའོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་
ཁྱད་པར་ནྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཚེ་རབས་གཞན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་དག་དང་ལྡན་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་
མཚམས་སར་བ་ནྱི། རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། གྱིས་པ་ཚིག་དོན་ལ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་དོན་
བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་སངས་རྒྱས་
དག་ཕན་ཚུན་རྣམ་གངས་ཀྱིས་གནས་པར་ཁས་མྱི་ལྲེན་ཏྲེ། དོན་དམ་པའྱི་ཚུལ་ྱིད་ཀྱིས་ཡུལ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་
དང་ཡུལ་ཅན་སངས་རྒྱས་དག་ལ། རྲེན་དང་བརྲེན་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་
ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གཟུགས་སོགས་དྲེ་དག་འཇལ་
བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྔ་མ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་དབྱྱིངས་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གཟུགས་སོགས་དྲེ་
དག་ཚད་ཀྱིས་བཟུང་དུ་མྲེད་དྲེ། སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་དབྱྱིངས་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའ་ཚད་མྲེད་པ་
ལྟར་རོ། །འདྱིར་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཚད་ནྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་རྲེན་པའྱི་དབྱྱིབས་ཡྱིན་ལ། གཟུགས་
ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་ཚད་དོ། །དོན་ནྱི་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚད་གྱིས་
ཀྱིས་བཟུང་དུ་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །བཞྱི་པོ་དྲེ་ལྟ་བུ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཀུན་འབྱུང་
གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་རག་པ་དང་ཆད་པ་དང་དབུས་ལ་སོགས་པ་མྲེད་དྲེ།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་པའྱི་རྣལ་
འབྱོར་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ྱིད་དུ་ངྲེས་པར་འཛིན་ཏྲེ།
གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་ཤྲེར་
ཕྱིན་དྲེ་ལ་གནས་པ་ནྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བང་བ་དང་དོར་བ་མྲེད་པར་བསོམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་
མ་བརྒྱད་པ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་མོས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཚད་མྲེད་པ་བཞྱི་བསོམ་པར་བྱ་
སྟྲེ། མ་བསོམས་ན་དྲེའྱི་ཚེ་སྡུག་ཀུན་གྱི་ྲེས་དམྱིགས་མཐོང་བས་སྐད་ཅྱིག་མ་དགུ་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་གྱི་
ཁམས་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འགོག་པར་ལྟུང་བས་སོ། །བཞྱི་པོ་དྲེ་ལྟ་བུ་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་དག་
གོ །འགོག་བདྲེན་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་གཉུག་མ་རང་བཞྱིན་ཁོ་ནས་སྟོང་པ་ྱིད་
དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་དང་ཚད་མྲེད་པར་མམ་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་
ྱིད་འཐོབ་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་རྲེས་བཟོད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་གྲེན་པོའ ་ི རྱིགས་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
དུ་བསྡུས་པ་དང་། རྲེས་ཤྲེས་ཀྱི་ཤྲེར་ཕྱིན་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་འཚེ་བ་རབ་ཏུ་ཞྱི་བ་ཞྲེས་བྱའོ། །བཞྱི་པོ་
དྲེ་ལྟ་བུ་ནྱི་འགོག་པའྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་བདྲེན་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ནྱི་ལམ་ལ་ཆོས་བཟོད་ནྱི་
འདུས་བྱས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཞྱི་བ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་བསོམས་པས་སོ། །ལམ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་ལ་གནས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྱིས་ལྷས་བྱས་པའྱི་གནོད་པ་ལས་བསྲུང་བ་དང་། འབྱུང་བས་བྱས་པའྱི་གནོད་པ་ལས་སོབ་པ་དང་།
ནང་གྱི་གནོད་པ་ལས་སྦ་བ་དག་མཛད་དྲེ། ཤྲེས་རབ་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་ཞུགས་པས་སོ། །ལམ་ལ་
རྲེས་བཟོད་ལ་གནས་པ་ནྱི་བདག་ྱིད་སྲོག་གཅོད་པ་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་གནས་ནས་དྲེ་ྱིད་ལ་གཞན་དག་འགོད་པར་བྱྲེད་དྲེ། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ྱིད་
ཐོབ་པར་མངོན་པར་འདོད་པས་སོ། །ལམ་ལ་རྲེས་ཤྲེས་ལ་གནས་པ་ནྱི། དགྲེ་བ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བྱྲེད་དྲེ། གཞན་དོན་དུ་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མྱི་ཟད་པར་བྱྲེད་འདོད་པས་སོ། །བཞྱི་པོ་དྲེ་ལྟ་བུ་
ངག་ནྱི་ལམ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །མཐོང་ལམ་ཐམས་ཅད་སོས་བྲལ་གྱི་རྣམ་པར་རོ་གཅྱིག་པ་མ་
ཡྱིན་ནམ་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བར་བཤད་ཅྲེ་ན། གདུལ་བྱའྱི་སྲེ་བོ་སོ་བ་སྲེད་པའྱི་དོན་དུ་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ཕན་
ཡོན་འདྲེན་པར་བྱྲེད་པའྱི་མམ་བཞག་གྱི་ནུས་པ་ལ་དྲེ་དག་གྱིས་མཚོན་ནས་གསུང་བར་མངོན་ནོ། །གྱིས་པ་
ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནྱི་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དག་ཡྱིན་ན། གསུམ་པ་ལ། ཁས་
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བངས་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བྱྲེད་ཁ་ཅྱིག སྐབས་འདྱིར་མཐོང་
ལམ་མདོར་བསྟན་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པའྱི་དོན་ྲེ་བར་མཚོན་ཅྱིང་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ལྷུར་ལྲེན་པའྱི་གཞུང་།
དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་རྣམ་པའྱི་དོན་མ་བཤད་པར་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ྲེ་
བར་མཚོན་པ་ྱི་ཚེ་མཛད་པར་ཟད་དྲེ། སྔར་སྐབས་དང་པོར་བཤད་པ་དང་སྔར་མ་བཤད་པའྱི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་
མཐུན་དང་། སོགས་པ་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུའང་རྣམ་པའྱི་དོན་མ་བཤད་པར་དབྱྲེ་
བ་ཙམ་བསྟན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ལྟ་བར་བྱའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྱིགས་པས་དགག་པ་ནྱི། གཞན་རྣམ་པ་
བསྟན་པར་འདོད་པ་དག་ན་རྲེ། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་དྲེ་དག་གྱིས་མམ་བཞག་དུ་བསོམ་
པའྱི་རྱིམ་པ་དང་རྲེས་ཐོབ་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལ་སོགས་པ་མ་བསྟན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྣམ་པ་མ་བསྟན་
པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །ལུང་གྱི་དགག་པ་
ནྱི། སོན་གཞན་ལུང་འགལ་ཡང་ཡོད་དྲེ། རྣམ་པ་མ་བསྟན་ན། དམྱིགས་པ་དང་ནྱི་རྣམ་པ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པའྱི་དོན་ཀང་ཇྱི་ལྟར་དང་སྟྲེ་དང་དུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྱིས་པ་སོམ་པའྱི་ལམ་ལ། སྱི་དང་ཡན་
ལག་གྱི་དོན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཐོབ་བྱྲེད་ཀྱི་གང་ཟག ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གང་ལ་རྲེན་པ། རྲེན་པ་བསོམ་ལམ་གྱི་
ངོ་བོ། དང་པོ་ནྱི། ན་ཐོས་ཁམས་གསུམ་ཀ་དང་། རང་རྒྱལ་འདོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་ནོ། །བྱང་སྲེམས་འཕགས་པ་
རྣམས་ནྱི། འདོད་གཟུགས་ཀྱི་རྲེན་ཅན་དུ་ངྲེས་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་པའྱི་ཁམས་ནྱི་སྲེམས་ཅན་འདུལ་བའྱི་གནས་
མ་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། མངོན་པ་ལས་ཟག་མྲེད་ས་དགུ་ལ་རྲེན་པར་བཤད་ལ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཕྱིར། ས་དགུ་ཀ་ལ་རྲེན་པར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ཏྲེ།
ངོ་བོ། དབྱྲེ་བ། སང་བྱ་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པར་བྱྲེད་པའྱི་
ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི། རྲེས་ཐོབ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། མམ་བཞག་
ཟག་མྲེད་དོ། །ཟག་པ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་དོན་ལ་སྔ་རབས་པ་འགའ་ཞྱིག་རྲེས་ཐོབ་འཁྲུལ་པའྱི་སྣང་བ་མངའ་བས་ཟག་
བཅས་དང་། མམ་བཞག་སྣང་མྲེད་ཡྱིན་པས་ཟག་མྲེད་ཡྱིན་ཞྲེས་བཞྲེད་ཀང་། སོབ་དཔོན་མམ་བཞག་སྣང་
བཅས་སུ་འདོད་པས་མམ་བཞག་ཟག་བཅས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་མྱི་རྱིགས་སོ། །དྲེས་ན་རྲེས་ཐོབ་ནྱི་
ཟག་བཅས་ཞྲེས་བརོད་དྲེ། གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་རྣམ་རོག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར། མམ་
བཞག་ནྱི་ཟག་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་དྲེ། གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་རྣམ་རོག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་
ཀྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱིས་རྣམ་རོག་དང་བཅས་པས་ཟག་བཅས་དང་། རོག་པ་དང་བྲལ་པས་ཟག་མྲེད་དུ་བཤད་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

175

ལྟར་བཟུང་ངོ་། །རོག་པའང་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀུན་དུ་རོག་པ་ལ་
འདོད་དོ། །སྒྲ་དོན་འདྲེན་འཛིན་གྱི་རོག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་
ལ། སང་བྱ་སྱིར་སོང་ཚུལ་དང་། གང་ཟག་སོ་སོའ ་ི སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། སང་བྱ་གང་སོང་བ། གྲེན་པོ་
གང་གྱིས་སོང་བ། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་སོང་བ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། མཐོང་སང་དང་། སོམ་སང་གྱིས་ཏྲེ། ལམ་
གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ནྱི་འདྱི་གྱིས་ཁོ་ནར་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལ་ོན་མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གྱིས་ཏྲེ།
སྲེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བར་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་། འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོའ །ོ །དང་པོ་ནྱི། དངོས་
སུ་སང་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་བརྒྱུད་ནས་སང་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱིས་སོང་པ་ལ་ནྱི། སུན་
འབྱྱིན་པའྱི་གྲེན་པོ་དང་། སོང་པ་གྲེན་པོ། གཞྱི་གྲེན་པོ། ཐག་སྲྱིད་པའྱི་གྲེན་པོའ །ོ །དང་པོ་ནྱི། ཐོག་མར་
ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ྲེས་དམྱིགས་སུ་བལྟ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོར་བ་དང་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་
མོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྣམ་པར་གོལ་པའྱི་ལམ་མོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་མོ། །གསུམ་པ་ཇྱི་ལྟར་སོང་བ་
ལ། གཞན་ལུགས་དགག་རང་ལུག་བཞག དྲེ་ལ་བརོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚིག་ཙམ་གྱི་རྲེས་སུ་འབྲང་
བའྱི་མཁས་པར་ཁས་འཆྲེ་མང་པོ་དག་མངོན་པ་གོང་མ་ལྟར་ན། གྲེན་པོ་སྲེ་བ་དང་། སང་བྱ་འགག་པ་དུས་
མམ་པས་སྲེ་འགྱུར་གྱིས་སོང་ལོ། །འོག་མ་ལྟར་ན། སང་གྲེན་ལྷན་ཅྱིག་སྲེ་བ་དང་འགག་པས་འགག་འགྱུར་
གྱིས་སོང་ཤྲེས་ཟྲེར་རོ། །སྲེ་འགྱུར་མ་འོངས་པ་ཡྱིན་པས་མ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་སང་བྱ་སོང་བའྱི་བྱྲེད་པ་ྲེ་བར་མྱི་
གནས་ན་ཇྱི་ལྟར་སོང་བར་བྱྲེད། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། སོང་བའྱི་གྲེན་པོ་དྲེ། སྲེས་ནས་སོང་ངམ་མ་
སྲེས་པས་སོང་ཞྲེ་ན། མ་སྲེས་པས་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྲེས་ནས་ཀང་དུས་ཕྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྲེས་པས་གྲེན་པོ་
སྲེས་པའྱི་དུས་ྱིད་དུ་སོང་བར་བཤད་དོ། །འགའ་ཞྱིག་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་པར། སོང་གྲེན་གྱིས་སང་
བྱ་མངོན་གྱུར་མྱི་སོང་སྟྲེ། འདས་པ་འགགས། མ་འོངས་པ་མ་སྲེས། ད་ལྟར་བ་ནྱི་ལམ་དང་མམ་དུ་མྱི་འཇུག་
པས་སོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྣང་བས་མུན་པ་མྱི་སྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། འདས་པ་ནྱི་འགགས། མ་འོངས་པ་ནྱི་མ་སྲེས། ད་
ལྟར་བ་ནྱི་སྣང་བ་དང་མམ་དུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་མཚུངས་ལ། གཞན་ཡང་སང་བྱའྱི་ས་བོན་ལ་
གནོད་པ་བྱྲེད་པའྱི་སོ་ནས་མངོན་གྱུར་གྱི་རྒྱུན་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སང་བྱར་མྱི་འདོད། གྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་
བས་ན་མངོན་གྱུར་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་བྱྲེད་པའྱི་སོ་ནས་སོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདས་པ་ནྱི་འགགས། མ་འོངས་
པ་ནྱི་མ་སྲེས། ད་ལྟར་བ་ནྱི་ལམ་དང་མམ་དུ་མྱི་འཇུག་པས་དངོས་སུ་གནོད་པ་བྱར་མྲེད་པའྱི ་ཕྱིར་རོ། །ས་
བོན་ལ་ནྱི་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། དམྱིགས་རྣམ་མྱི་འཛིན་པས་ལམ་ད་ལྟར་བ་དང་མམ་དུ་འཇུག་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར།
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དྲེ་ཡང་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གྱིས་མཐོང་སང་གྱི་ས་བོན་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་ན་སོང་བ་ཡྱིན་
ལ། ཕྱི་མ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་བཅོམ་ཟྱིན་པ་ན་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་པས་དྲེའྱི་ཚེ་སངས་པ་ཞྲེས་
བྱའོ། །ཀུན་བཏུས་ལས། ཕྱི་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་པ་ནྱི་སོང་བའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །བར་ཆད་མྲེད་
ལམ་གྱི་དུས་སུ་མངོན་གྱུར་འགགས་ཀྱི་ས་བོན་མ་སངས་ཏྲེ། ས་བོན་སངས་ན་རྣམ་གོལ་ལམ་དང་འགོག་པ་
ཐོབ་དགོས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སང་གྲེན་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བར་ཆད་
མྲེད་ལམ་གྱི་དུས་སུ་ས་བོན་མ་འགགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སང་བྱ་དང་ས་བོན་གྱིས་སུ་ཕྲེ་བའྱི་ཟླས་དབྱྲེ་བའྱི་
སང་བྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པར་སྟོན་པ་ཡྱིན་གྱི་ས་བོན་ལ་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚུལ་འདྱིས་རྒྱུན་མཐའྱི་
བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་གནས་ངན་ལྲེན་གྱི་དྱི་མ་སོང་ཚུལ་ཡང་རོགས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་གང་ཟག་སོ་སོའ ་ི
སོང་ཚུལ་ལ། ན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་རྱིམ་གྱིས་པ་དང་། ཅྱིག་
ཆར་བ་གྱིས་ལས་དང་པོས་ནྱི། འདོད་པ་ནས་སྲྱིད་རྲེའྱི་བར་གྱི་སོམ་སང་རྣམས་རྲེ་རྲེ་ནས་ཕྲེ་ཏྲེ་སོང་བ་ཡྱིན་
ལ། གྱིས་པ་ནྱི། འདོད་པའྱི་སོམ་སང་དང་པོ་སོང་བ་དང་དུས་མམ་པར། གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་རྣམས་
ཀང་སོང་ངོ་། །གྱིས་པ་རང་རྒྱལ་གྱི་སོང་ཚུལ་ལ། ན་ཐོས་ཅྱིག་ཆར་བ་རང་རྒྱལ་དུ་གྱུར་པས་ནྱི་སང་བྱ་ལྷག་
མ་སྔར་གྱི་ལྟར་སོང་ལ། གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ོན་སྒྲྱིབ་དང་། ཤྲེས་སྒྲྱིབ་སོང་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། ཁ་ཅྱིག་གཅྱིག་ཆར་བའྱི་སོང་ཚུལ་ལྟར་འདོད་པ་ནྱི། གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད་དུ། ཕྱིར་མྱི་འོང་དུ་
བཞག་པའྱི་ཚེ་ས་དགུའྱི་སོམ་སང་མ་ལུས་པ་སངས་ཟྱིན་པས་དག་བཅོམ་དུ་ཐལ་བ་སོགས་ཀྱི་དགག་པ་མཛད་
ཅྱིང་། དགོངས་འགྲེལ་དང་བྱང་ས་ལས། ས་གསུམ་པ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བཤད་པ་
དང་ཡང་འགལ་བས་མྱི་འཐད་དོ། །དྲེས་ན་འཕགས་པས་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོའ ་ི རྣམ་བཞག་མཛད་ནས།
འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་དང་། ཅྱི་ཡང་མྲེད་མན་ཆད་ལས་བྲལ་ཟྱིན་པའྱི་བྱང་སྲེམས་མཐོང་
ལམ་པ་གསུངས་པས་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་སོང་ཚུལ་ལྟར་མངོན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འདོད་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་
རྣམས། ཆྲེ་འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས། ས་གྱིས་པ་ནས་བཞྱི་པའྱི་བར་གྱིས་སོང་ལ། གཟུགས་ན་སོད་
པ་རྣམས་ཀང་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས། ལྔ་པ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་དང་། གཟུགས་མྲེད་ན་སོད་པ་རྣམས་ཀང་
གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས། དག་པ་ས་གསུམ་གྱིས་སོང་བར་བྱྲེད་དྲེ། རྱིམ་གྱིས་པའྱི་ཚུལ་ལྟར་སོང་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འདྱི་ཡང་རགས་པའྱི་རྣམ་བཞག་ཡྱིན་གྱི་ཞྱིབ་ཏུ་རྣམ་པར་ཕྲེ་ན་རྲེ་རྲེ་ལའང་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་
གསུམ་དུ་ཕྲེ་བས་སང་བྱའྱི་གངས་བཞྱིན་འབྱུང་སྟྲེ། ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་ལས། ས་དགུ་པོ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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རོག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགུའྱི་གྲེན་པོ། སོམ་པའྱི་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་རྣམ་པ་
དགུར་ཕྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ་སོའ ་ི སྒྲ་འབྱུང་བས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། སོམ་ལམ་གྱི་བྱྲེད་པ་དང་། བྱྲེད་པ་ཅན་
གྱི་སོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། སྲེ་རྱིམ་ལྟར་ན་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སོམ་
པའྱི་ལམ་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་ལས་རྲེ་ཤྱིག་ཐོག་མར་སོམ་ལམ་དྲེའྱི་བྱྲེད་པ་འཆད་དོ། །རྒྱུ་མཚན་བརོད་
པར་བྱ་བ་ཉུང་བ་ྱིད་དང་། དགོས་པ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་སོམ་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་སྲེམས་གཞོལ་བ་
ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་རྒྱུ་སོམ་ལམ་ལ་གཞུག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞུགས་ཞྲེས་པ་ནྱི་འགྱུར་མ་དག་པའོ། །གྱིས་པ་
ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། སྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་དང་། རྣམ་སྱིན་དང་། བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ནང་དང་
ཕྱིའྱི་ྲེ་བར་འཚེ་བ་ཞྱི་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། ོན་མོངས་པའྱི་ནུས་པ་བཅོམ་
པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྲེམས་ལ་རང་དབང་ྱིད་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། ང་རྒྱལ་བཅོམ་པས་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་
གྲེན་ལ་སོགས་པ་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་གུས་པས་འདུད་པ་དང་། གྱིས་པ་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། སོམ་
སང་གྱི་ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའོ། །ཕྱིའྱི་ྲེར་འཚེ་ཞྱི་བ་ནྱི། ཕ་རོལ་གྱིས་
བྱས་པའྱི་གནོད་པ་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སང་རོགས་ཡང་དག་པར་རོགས་པ་བ་
ན་མྲེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སོམ་ལམ་གྱི་རྲེན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་
ཕོགས་ཀང་མཆོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། འདྱི་དག་ནྱི་སོམ་ལམ་གྱི་བྱྲེད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་
པ་ལ་དབྱྲེ་བའྱི་སོ་ནས་མཚམས་སར། ཕྲེ་བ་སོ་སོར་བཤད། དང་པོ་ནྱི། བྱྲེད་པའྱི་འོག་ཏུ་སོམ་པའྱི་ལམ་སྟྲེ། དྲེ་
ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་
གྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། དབྱྲེ་བ་བསྟན་ཏྲེ་མཚམས་སར། སོ་
སོར་ཕྲེ་སྟྲེ་བཤད། བྱྲེད་ལས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ། དང་པོ་ནྱི། གྱིས་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དང་པོར། སོམ་པའྱི་
ལམ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་བཤད་དོ། །དྲེ་ལ་མོས་པ་དང་བསྔོ་བ་དང་རྲེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་གསུམ་སྟྲེ། དགྲེ་བ་
སོགས་པ་དང་། ཆུད་མྱི་ཟ་བ་དང་། སྲེལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་མོས་པ་དང་། བསྔོ་བ་
དང་། རྲེས་སུ་ཡྱི་རང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི།
གསུམ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། སོམ་པའྱི་ལམ་དང་པོར་མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །གྱིས་
པ་ར་བའྱི་དོན་ལ། སྱིའྱི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་དང་། ཡུལ་དང་། དོན་སྒྲུབ་ཚུལ། ས་
མཚམས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ལུང་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས། ཤྲེར་ཕྱིན་དོན་གསུམ་གྱི་འབྱུང་གནས་སུ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
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ངྲེས་པར་འཛིན་པའྱི་དད་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་ཡུལ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། དངོས་དང་། ཆྲེད་དུ་
བྱ་བའྱི་དམྱིགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡུམ་བརོད་བྱྲེད་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། རང་གཞན་གྱི་དོན་
གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རང་དོན་མོས་པས་གཙོ་བོར་རང་དོན་དང་། གཞན་དོན་ཆྲེད་དུ་བྱ་བས་སྒྲུབ་ཏྲེ།
གཞན་གྱི་ཆྲེད་དུ་བདག་མྲེད་སོམ་པས་རང་གྱི་རྒྱུད་སྱིན་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་དོན་མོས་པས་གྱིས་ཀའྱི་དོན་
སྒྲུབ་སྟྲེ། རང་ཡང་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་སོད་ཅྱིང་གཞན་ཡང་དྲེ་ལ་བཀོད་པས་གྱིས་ཀའྱི་རྒྱུད་སྱིན་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་
དོན་མོས་པས་ནྱི་གཙོ་བོར་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་ནས་ཞར་ལ་རང་དོན་སྒྲུབ་པ་སྟྲེ། རང་གྱིས་རོགས་པ་གཞན་ལ་
བསྟན་པས་གཞན་སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་ལྟར་རོ། །བཞྱི་པ་ལ། རང་དོན་མོས་པ་ནྱི། མ་དག་ས་བདུན་གྱི་རྲེས་ཐོབ་
ཀྱིས་བསྡུས་ཏྲེ། ོན་ཡྱིད་མ་སངས་པས་ང་རྒྱལ་ཕ་མོ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་དོན་མོས་པ་ནྱི། ས་བརྒྱད་པ་
དང་། དགུ་པས་བསྡུས་ཏྲེ། ོན་ཡྱིད་གནས་གྱུར་པས། བདག་གཞན་མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་
དོན་མོས་པ་ནྱི། ས་བཅུ་པས་བསྡུས་ཏྲེ། གཞན་དོན་བྱྲེད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་དང་མམ་པའྱི་ཕྱིར། འགྲེལ་ཆྲེན་
ལས། བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་པའྱི་ས་བོན་མ་ཟད་པ་ྱིད་ཀྱིས་དང་པོ་ཁོ་ན་རང་གྱི་དོན་གྱི་མོས་པ་ཞྲེས་པ་དང་། རང་
དང་གཞན་མམ་པ་ྱིད་ཀྱིས་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་མོས་པ་ཞྲེས་པ་དང་། འདྱིར་ནྱི་གཞན་དོན་ལྷུར་ལྲེན་
པའོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ། མདོ་དགོད་པ་དང་། ཚིག་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ལ་ལས་ཡུམ་འདྱི་བྲྱིས་
ནས་དྲེ་གྲེགས་བམ་དུ་བགྱིས་ཏྲེ། འཆང་ལ་མཆོད་པར་བགྱིས་པ་དང་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ་དབྱྲེ་བ་དང་།
དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ལུས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ། ཡན་ལག་གྱི་དབྱྲེ་བ། ྱིང་ལག་གྱི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཟག་
བཅས་སོམ་ལམ་དུ་མ་ཟད་མོས་པའྱི་ངོ་བོ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །ཇྱི་ལྟར་གསུམ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། བསམ་པས་
གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པར་མཚུངས་ཀང་སོར་བས་རང་དང་གྱིས་ཀ་དང་གཞན་གྱི་དོན་ལ་དམྱིགས་ནས་ཤྲེར་
ཕྱིན་ལ་མོས་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །མོས་པ་བསོམ་པའྱི་དུས་སུ་དོན་གསུམ་འཐོབ་བམ་ཞྲེ་ན། ཡུམ་
དོན་གསུམ་གྱི་འབྱུང་གནས་སུ་ཇྱི་ལྟར་མོས་པ་བཞྱིན་དུ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་དོན་གསུམ་མཐོང་བ་སྟྲེ། འཐོབ་པའྱི་
རྲེན་ཡྱིན་ན་ཡང་དང་པོར་མོས་པ་བསོམ་པའྱི་དུས་ྱིད་ནས་མངོན་དུ་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། དོན་གསུམ་གྱི་རྒྱུའྱི་སོམ་པའྱི་
ལམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གསུམ་པོ་དྲེ་དག་ཀང་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེ་རྲེ་
ཞྱིང་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་པོ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དགུ་པོ་དྲེ་
ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་སོར་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དབྱྲེ་བས་
སོ། །དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། མོས་པ་གསུམ་པོ་ལ་དགུ་དགུ་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ན། དགུ་ཚན་གསུམ་གྱིས་མོས་པ་རྣམ་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ྱི་ཤུ་ར་བདུན་ནོ། །གྱིས་པ་ཕན་ཡོན་ལ་གྱིས་ལས་མཚམས་སར་བ་ནྱི། མོས་པ་དྲེ་བསོམ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་སོ་བ་བསྲེད་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གོང་དུ་བསྟན་པ་དྲེ་ལྟར། ཡུམ་ལ་མོས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་
ལ་སོགས་པས་བསྟོད་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་དོ་ཞྲེས་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ། བསྟོད་བཀུར་བསྔགས་པ་གསུངས་
སོ། །གྱིས་པ་ཚིག་དོན་ལ། ར་བའྱི་དོན་བཤད་པ་དང་། རང་བཞྱིན་ངོས་བཟུང་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི།
བསྟོད་པ་དང་བཀུར་བ་དང་བསྔགས་པར་འདོད་དོ། །ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དོན་གསུམ་གྱི་འབྱུང་གནས་སུ་ཇྱི་ལྟར་
མོས་པ་བཞྱིན་དོན་གསུམ་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་
རྣམ་པས་ཞུགས་པའྱི་མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་པོ་དང་། གྱིས་པ་དང་། གསུམ་པའྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་
ལས། དང་པོ་རང་དོན་མོས་པའྱི་གནས་སྐབས་དགུ་དག་དུ། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསྟོད་པ་རྣམ་པ་དགུ། གྱིས་
དོན་མོས་པའྱི་གནས་སྐབས་དགུ་དག་དུ་བཀུར་བ་རྣམ་པ་དགུ། གཞན་དོན་མོས་པའྱི་གནས་སྐབས་དགུ་དག་
དུ་བསྔགས་པ་རྣམ་པ་དགུ་འོ། །དགོས་པ་ནྱི། གོང་ནས་གོང་དུ་འཇུག་ཅྱིང་དགའ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་
དུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསྟོད་པ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ནྱི། ཡོན་ཏན་གྱི་དོན་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་
ནས་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་གྱི། གཅམ་བུའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡོན་ཏན་དང་འཚམ་པར་
བསྟོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྱིམ་པར་མཛད་པ་དྲེས་ནའོ། །གཅམ་བུའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ལའང་གསུམ་ཀ་མཛད་
དགོས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །འདྱི་དག་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ཐུགས་དགྲེས་པའྱི་ཆ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདོད་པ་
ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་གཞན་གྱིས་མྱི་རོགས་པས། སོ་བ་བསྲེད་པའྱི་རྒྱུར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་
གྱིས། སྡུད་འགྲེལ་ལས་ཀང་། ཡང་དག་པར་ཡོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ནྱི། རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསྟོད་པ་དང་
བཀུར་བ་དང་བསྔགས་པ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་བསྔོ་བ་ལ་གྱིས་ལས། སྱིའྱི་དོན་ལ་བཞྱི་ལས་ངོ་བོ་
ནྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རྒྱུར་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བར་བྱྲེད་པའྱི་འདུན་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་
བཅས་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི། མངོན་མཐོ་དང་ངྲེས་ལྲེགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བས་གྱིས་སུ་འགྱུར་རོ། །ངྲེས་ལྲེགས་ཀང་བྱང་
ཆུབ་གསུམ་གྱི་དབྱྲེ་བས་གསུམ་མོ། །བསྔོ་རྒྱུ་ནྱི། དུས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་དགྲེ་བའོ། །གཞན་དག་ཆོས་
ྱིད་བསྔོ་རྒྱུའྱི་དགྲེ་བར་འདོད་པས་ནྱི་མ་བརགས་པ་སྟྲེ། ཕྱི་རོལ་གྱི་བྲེམས་པོ་དང་། དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་
དང་། འཚམས་མྲེད་ཀྱི་ལས་ཀང་བསྔོ་རྒྱུའྱི་དགྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་དམ་པའྱི་དགྲེ་
བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་སྙམ་ན། ཀུན་གཞྱི་ལ། ཡོད་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ས་བོན་ཡང་དགྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། རྲེས་སུ་
འབྲྲེལ་པའྱི་དགྲེ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན་ཀུན་གཞྱི་ལུང་མ་བསྟན་མྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། དོན་
180

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དམ་པར་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ས་བོན་ཡང་མྱི་དགྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་སོ། །འདོད་ན་ཁམས་གོང་
མར་མྱི་དགྲེ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །བསྔོ་ཚུལ་ནྱི། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པས་
བསྔོའ །ོ །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ་མཚམས་སར་བ་དང་ཚིག་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་མོས་པའྱི་འོག་ཏུ་སོམ་
ལམ་གྱིས་པ་བསྔོ་བ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་བསྟན་ཏྲེ། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་མོས་པ་ལས། དགྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་འབྱུང་
བས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། མདོ་དགོད་པ། བསྔོ་ཚུལ། དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ན་རང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱིན་པ་དང་།
ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་ལས་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ཡྱིད་རང་དང་ལྡན་པའྱི་བསོད་
ནམས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ཏྲེ། རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་
བསྔོ་བ་འདྱི་ནྱི་རབ་ཅྲེས་བྱའོ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསྔོ་བར་བྱྲེད་དོ། །གང་དུ་ཞྲེ་ན། བ་ན་
མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུའོ། །དགོས་པ་ནྱི། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་དབྱྲེ་བ་མྱི་
ཟད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །གང་གྱིས་ན། ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱིས་གདུལ་བར་བྱ་བའྱི་སྲེམས་ཅན་ལ། རང་རང་གྱི་
སྐལ་བ་དང་འཚམས་པར་ལམ་ྲེ་བར་སྟོན་པའྱི་རྒྱུའྱི་ངོ་བོའ ་ི བྱྲེད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
གངས་བཅུ་གྱིས་ཏྲེ། མྱིང་དོན་གངས་བཞྱིན་དུ་སར་ཏྲེ་བཤད་དོ། །བཅུ་གྱིས་ཀང་ལྔ་རུ་འདུས་ཏྲེ། སྱིའྱི་རང་
བཞྱིན་དང་། མངོན་པར་ཞྲེན་པ་འགོག་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་གྱི་རྣམ་པ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་བྲལ་བ་དང་།
རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་མོས་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་དགྲེ་བ་བ་ན་མྲེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
བསྔོ་བས། ན་རང་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟར་མྱིང་དུ་བཏགས་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་བ་ན་མྲེད་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་ལ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དམྱིགས་པའོ། །ཚིག་ཐ་མ་ཀུན་ལ་སར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ།
དངོས་པོར་ཞྲེན་པ་འགོག་པ་དང་། དངོས་མྲེད་དུ་ཞྲེན་པ་འགོག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། བསྔོ་བྱའྱི་རས་ལ་
ཞྲེན་པ་འགོག་པ་ནྱི། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྟྲེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
གྱི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱི་དམྱིགས་པའོ། །བསྔོ་བྱྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ལ་ཞྲེན་པ་འགོག་པ་ནྱི། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་
པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྟྲེ། གང་གྱིས་བསྔོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་སྲེམས་མྱི་དམྱིགས་པའོ། །བསྔོ་བར་བྱྲེད་པ་པོ་ལ་
ཞྲེན་པ་འགོག་པ་ནྱི། བདྲེན་འཛིན་གྱི་དྱི་མས་དབྲེན་པ་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྟྲེ། བདག་དང་སྲེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་
དང་ལྡན་པའྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་མྱི་དམྱིགས་པའོ། །བདག་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྲེ་བ་ཐ་དད་དུ་ཞྲེན་
པ་འགོག་པ་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བའྱི་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སྟོང་ྱིད་ལྟར་བདག་གྱི་དགྲེ་བ་
ཡང་དན་པའྱི་མྱིང་ཅན་ཏྲེ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྲེ་བ་བཟང་ངན་ཐ་དད་དུ་མྱི་དམྱིགས་པས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སོ། །ཕྱིན་དྲུག་ལ་བཟང་ངན་དུ་ཞྲེན་པ་འགོག་པ་ནྱི། །ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བཅས་
པའྱི་མྱིང་ཅན་ཏྲེ། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་མྱི་དམྱིགས་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྟོང་ྱིད་དུ་འཛིན་
པའྱི་མཚན་མ་མྲེད་པའྱི་མྱིང་ཅན་ཏྲེ། སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་མ་མྱི་དམྱིགས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ཟུང་འཇུག་གྱི་
རྣམ་པ་ནྱི། དངོས་པོ་དང་དངོས་མྲེད་གྱིས་ཀ་སངས་ནས་ཇྱི་ལྟར་བསྔོ་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གནང་བའྱི་མྱིང་
ཅན་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་དུ་སྣང་ཆ་མ་དོར་ཞྱིང་དོན་དམ་པར་མྱི་དམྱིགས་པས་
སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། བསྔོ་ས་ཁམས་གསུམ་པར་མ་གཏོགས་པའྱི་མྱིང་ཅན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་འདོད་པའྱི་ཁམས་ལ་
སོགས་པ་ཁམས་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པའོ། །ལྔ་པ་ལ། བསོད་ནམས་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་བའྱི་བསྔོ་བ་ཆུང་ངུ་དང་།
འབྲྱིང་དང་། ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་མྱིང་དུ་བཏགས་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་བསྔོ་བ་སྟྲེ་རྱིམ་པ་ལྟར་རོ། །དགྲེ་བ་བཅུའྱི་
ལས་ཀྱི་ལམ་དང་། སོགས་པ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ལྔ་ལ་བཀོད་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཇྱི་སྙྲེད་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་
ནས་ལན་གཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་ལ་བཀོད་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཇྱི་སྙྲེད་བ་ན་མྲེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་
ལ་གནས་པ་ལ་མཆོད་པའྱི་བསོད་ནམས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ། དོན་དམ་པར་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་
དམྱིགས་པའོ། །གསུམ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་དཔྲེ་གསུམ་མོ། །དམྱིགས་པ་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་གྱི་དབྱྲེ་བས།
ཆུང་འབྲྱིང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་དུ་བསྟན་ནོ། །མདོའ ་ི དངོས་བསྟན་ལ། དཔྲེ་གསུམ་ཀ་བཀོད་ནས། དྲེ་ལས་བསྔོ་བ་
གསུམ་བསོད་ནམས་མང་བར་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་རྲེས་སུ་ཡྱིད་རང་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི་བསོ་བའྱི་འོག་ཏུ་
སོམ་ལམ་གསུམ་པ་རྲེས་སུ་ཡྱིད་རང་བ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་བསྟན་ཏྲེ། གོང་དུ་བསྟན་པ་དྲེ་ལྟར་བསྔོ་བས་ལྲེགས་
པར་བསྔོས་པའྱི་དངོས་པོ་འདྱི། ཡྱིད་རང་གྱིས་མངོན་པར་སྲེལ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། རྲེས་
སུ་ཡྱིད་རང་བར་བྱ་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གང་ལ་ན། རང་གཞན་གྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ལའོ། །གང་གྱིས་ན། རབ་
ཏུ་དགའ་བའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་སོ། །རྣམ་པ་གང་གྱིས་ན། ཀུན་རོབ་དུ་སྣང་ཆ་མ་དོར་བའྱི་ཐབས་ཀྱིས་དམྱིགས་ལ་
དོན་དམ་པར་མྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པས་སོ། །གསུམ་པ་བྱྲེད་ལས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སོམ་ལམ་
གསུམ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ། བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི། མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་ནྱི་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་མངོན་པར་
འདུ་བྱྲེད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། གསྲེར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནས་གསྲེར་གྱི་གར་བུ་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུའོ། །བསྔོ་བ་ཡྱིད་ལ་
བྱྲེད་པས་ནྱི། མོས་པས་བསགས་པ་དྲེ་ྱིད་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུའྱི་ཡན་ལག་དུ་བྱྲེད་
དོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། གསྲེར་སྦྲམ་དྲེ་གསྲེར་དགར་གྱིས་རྒྱན་དུ་སྒྱུར་བ་བཞྱིན་དུའོ། །རྲེས་སུ་ཡྱིད་རང་བ་ཡྱིད་ལ་
བྱྲེད་པས་ནྱི་རང་དང་གཞན་གྱིས་བསོད་ནམས་བྱས་པ་མམ་པ་ྱིད་དུ་འཐོབ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་
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ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆྲེ་ཆུང་མམ་པར་ཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། གྱིས་ཀས་ཐོབ་པར་འད་བ་ཙམ་ལ་བཤད་
དོ། །གྱིས་པ་ཟག་མྲེད་སོམ་ལམ་ལ། དབྱྲེ་བའྱི་སོ་ནས་མཚམས་སར། སོ་སོའ ་ི རང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དམན་པ་དང་མཆོག་གྱི་རྱིམ་པས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་འོག་ཏུ་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་སོམ་པའྱི་
ལམ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་གྱིས་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དང་། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་
གྱིས་ཡོད་པས་སོ། །འདྱི་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། སྔ་མ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་ཕྱི་མ་རྣམ་གོལ་ལམ་མོ། །ཁ་
ཅྱིག་སང་བྱ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་འདྱི་གྱིས་གཞྱི་མཐུན་པ་ཡོད་དྲེ། སྔ་མའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཕྱི་མའྱི་བར་ཆད་
མྲེད་ལམ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་མྱི་འཐད་དྲེ། བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ནྱི་སོང་གྲེན་དུ་ངྲེས་ལ། རྣམ་གོལ་
ལམ་ནྱི་སོང་གྲེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སང་བྱ་རྲེ་རྲེ་ལའང་གྲེན་པོ་ལམ་བཞྱི་བཞྱིར་ཕྲེ་བས། སྔ་ཕྱི་གྱིས་
ཀྱི་བར་དུ་སོར་བའྱི་ལམ་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་གྱིས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་ཀང་ཆོད་པ་སྲྱིད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དང་། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་གྱིས། དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་བ་
ནྱི། གྱིས་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དང་པོ་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་འཆད་
དོ། །ཚིག་དོན་ལ། ངོ་བོ། ཁྱད་པར། རྣམ་པ། བྱྲེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ས་གྱིས་པའྱི་མམ་བཞག་བར་ཆད་མྲེད་
ལམ་ནྱི། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་མཐོང་
ཟྱིན་གོམས་པར་བྱྲེད་པའྱི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྱིན་སོགས་གཞན་ལས་མཆོག་
ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ཟྱིན་པར་སྱིན་སོགས་གཞན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ྱིད་མྱི་འཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
ནྱི། ཡུལ་ཀུན་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་འདུ་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གདོད་མ་ནས་སྲེ་བ་མྲེད་
པར་རོགས་པ་ལ་སོར་བའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ལ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་བྱྲེད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི།
དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ལམ་གྱིས་མྱི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུད་ལ་གཏོང་བར་བྱྲེད་པར་བྱྲེད་དྲེ།
རྣལ་འབྱོར་བའྱི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་རྣམས་མྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི།
དོན་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་ཆྲེན་པོ་སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་རྣམ་དག་སོམ་
ལམ་ལ། རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རབ་དབྱྲེས། འབྲས་བུ་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས།
མཚམས་སར་བ་ནྱི། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་གྱིས་པ་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོམ་
ལམ་འཆད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། མཐུན་རྲེན་གང་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། འགལ་རྲེན་གང་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་
བོར་བས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་སོམ་ལམ་འདྱིའྱི་སྲེ་བ་དང་། མྱི་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་ཐྲེ་ཚོམ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བསལ་བའྱི་སོ་ནས་སོ། །གྱིས་པ་ཚིག་དོན་ལ། མཐུན་རྲེན་དང་འགལ་རྲེན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། གསུམ་པོ་འདྱི་
དག་ནྱི་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པོ་ཡང་གྱིས་སུ་འདུས་ཏྲེ། ཕྱི་དང་ནང་གྱི་མཐུན་
རྲེན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ལམ་སྟོན་པའྱི་སངས་རྒྱས་མྲེས་པར་བྱྲེད་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རོགས་པར་བྱྲེད་
པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་ལ་མམ་པར་འཇོག་པའྱི་ཞྱི་གནས་ལ་མཁས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའོ། །གྱིས་པ་འགལ་
རྲེན་ནྱི། བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་མྱི་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་འགལ་རྲེན་དག་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་གང་ཞྲེ་ན། ཕྱིའྱི་
རྲེན་བདུད་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱས་པ་དང་མྱི་དགྲེ་བའྱི་གོགས་པོ་དང་འགོགས་པ་གྱིས་དང་། ནང་གྱི་རྲེན་ཆོས་
ཟབ་མོ་ལ་མ་མོས་པ་དང་། དངོས་པོར་མངོན་པར་འཛིན་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་སྱིར་བསྟན་པ་དང་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྱི་དང་ཡན་ལག་གྱི་དོན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། འབྲས་བུའྱི་ངོ་བོ། གངས་ངྲེས་ཀྱི་
འདོད་ཚུལ། རྣམ་པར་དག་ཚུལ། དང་པོ་ནྱི། ཟག་མྲེད་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གྱིས་དྱི་མ་དང་བྲལ་བར་བྱས་པའྱི་
འབྲས་བུ་རྣམ་པར་གོལ་བས་བསྡུས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། འགའ་ཞྱིག་ན་ཐོས་ལ་འབྲས་བུ་བཞྱི། རང་རྒྱལ་ལ་
གྱིས། བྱང་སྲེམས་ལ་བཅུ། སངས་རྒྱས་ལ་གཅྱིག་སྟྲེ་བཅུ་བདུན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རང་རྒྱལ་ལ་གྱིས་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ཅྲེ་ན། གཅྱིག་ཆར་བ་ཡྱིན་ལ་འབྲས་བུ་བར་པ་གྱིས་བཞག་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འོ་ན་
རང་རྒྱལ་ལ་གཅྱིག་ཆར་བ་ཁོ་ནར་ངྲེས་སམ་རྱིམ་གྱིས་པ་འདོད། །དང་པོ་ལྟར་ན། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུས་མཐོང་ལམ་
གྱི་སྔོན་དུ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པས། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྲྱིད་རྲེའྱི་ོན་
མོངས་པ་རྣམས་ཀང་སངས་ཟྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན། གཅྱིག་ཆར་བ་ཡྱིན་པས་འབྲས་བུ་བར་པ་
གྱིས་བཞག་དུ་མྱི་རུང་བ་མས་སོ། །དྲེས་ན་ན་ཐོས་གཅྱིག་ཆར་བ་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་མ་
གཏོགས་པ། རང་རྒྱལ་གཅྱིག་ཆར་བའྱི་རྣམ་བཞག་གང་དུའང་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་། མདོ་ལས་ཀང་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་
འགྲེས་ན་ཐོས་ཁོ་ན་ལ་སར་གྱི། རང་རྒྱལ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་མ་གསུངས་པས་མྱི་བཟུང་ངོ་། །གསུམ་པ་
ལ། འགའ་ཞྱིག་ཡུལ་ཅན་རྣམ་གོལ་ལམ་དྱི་མས་དག་པ་ན། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དྱི་མས་དག་སྟྲེ། མྱིག་གྱི་
རབ་རྱིབ་བསལ་བ་ན་སྐྲ་ཤད་ལྡོག་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འབྲས་བུ་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་དག་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྱི་མས་དག་པ་ན་
ཤྲེས་བྱ་མ་ལུས་པ་དྱི་མས་དག་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྱི་སྟྲེ་སོབ་དཔོན་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་སོད་པའྱི་ཚུལ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ།
སྣང་བ་སྲེམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་དུ་བཞྲེད་པས་སྲེམས་དག་ན་ཡུལ་དག་གོ་ཞྲེ་ན། འདྱིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཇྱི་སྙྲེད་པ་མཁྱྲེན་པ་དྱི་མས་དག་པ་ན། དྲེའྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དྱི་མས་དག་པར་ཐལ་བ་བཟློག་དུ་མྲེད་དོ་
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དྲེས་ན། རྒྱུ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་གོལ་གྱི་ལམ་དྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ན། བར་ཆད་མྲེད་ལམ་
གྱིས་བསལ་བའྱི་དྱི་མ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས། དྲེའྱི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀང་རྣམ་པར་དག་པས་ན། འབྲས་བུ་རྣམ་པར་
དག་པས་གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པར་བརོད་ཀྱི། སྱིར་ཡུལ་ཅན་དག་པས་ཡུལ་དག་ཞྲེས་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ། གྱིས་ལས། མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་འཐོབ་པ་དང་མྱི་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་
དག་བཤད་ནས། སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་སྱིར་བསྟན་ནོ། །ཚིག་དོན་ལ། མདོ་དགོད་པ་ནྱི། རབ་
འབྱོར་གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འཕགས་
པའྱི་གང་ཟག་བཞྱི་པོ་དག་གྱི་དགྲེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ།
རྒྱུ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་ན། དྲེ་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པར་
དག་པ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པས། རས་ཐ་མྱི་དད་ཅྱིང་། སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པས་
ལྡོག་པ་སོ་སོར་བཅད་དུ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་ཏྲེ། འབྲས་བུ་རྣམ་གོལ་ལམ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི། བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གྱིས་དག་བྱའྱི་དྱི་མ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ། བདག་དུ་མངོན་
པར་ཞྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བར་བྱས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་
པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་བྱྲེ་བྲག་དུ་བཤད་པ་ལ། འཕགས་བཞྱིའྱི་
རྣམ་དག་གྱི་དབྱྲེ་བ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཤྱིན་ཏུ་བར་བསྒྲུབ་པ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་ཀན་ཀ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་
མཚམས་སར་བ་ནྱི། རྣམ་པར་དག་པ་སྱིར་བསྟན་ནས་ཁྱད་པར་དུ་སོ་སོར་ཕྲེ་ནས་འཆད་དོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི།
ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆོས་ཅན། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ན་ཐོས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཙམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆོས་ཅན། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཡྱིན་ཏྲེ་ོན་སྒྲྱིབ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་
པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་པོ་བཟུང་བའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཙམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ས་གྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆོས་ཅན། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་
གསུམ་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་བསོམས་
པ་ལས་བྱུང་བའྱི་དྱི་མས་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཡྱིན་
པར་འདོད་དྲེ། ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པའྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བྱང་སྲེམས་
ཀྱི་རྣམ་པར་དག་པ་སོས་པའྱི་ཞར་ལ། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ཤྱིན་ཏུ་བ་དང་། ན་
ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་གཅྱིག་ཤོས་སུ་བཤད་ན། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཚིག་དོན་ནྱི།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ཤྱིན་ཏུ་བ་དང་། གཅྱིག་ཤོས་ན་རང་གྱི་ཤྱིན་ཏུ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། མྱི་
མཐུན་པའྱི་ཕོགས་སོམ་སང་སྒྲྱིབ་གྱིས་ཀྱི་དྱི་མ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དགུའྱི་གྲེན་པོའ ་ི ངོ་
བོར། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ས་དགུ་ལ་རྲེན་པའྱི་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་
དགུ། སང་བྱ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ན་ཐོས་སོགས་ཀྱི་སོམ་ལམ་ནྱི་གཅྱིག་ཤོས་སང་བྱ་
ྱི་ཚེ་བ་ཙམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་དགུ་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་པའྱི་ཁམས་ས་གཅྱིག་དང་།
བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གྱིས་ལ་ས་བཞྱི་བཞྱི་དག་གོ །ན་ཐོས་ཀྱི་སོམ་
ལམ་ནྱི་ཟག་མྲེད་ས་དགུ་ལ་རྲེན་གྱི། འདོད་པ་དང་སྲྱིད་རྲེ་ལ་བརྲེན་པ་མྱི་སྲྱིད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་མཚམས་སར་
བ་ནྱི། རྒྱུ་སོམ་ལམ་དྱི་མ་མཐའ་དག་སྲེལ་བྱྲེད་ཡྱིན་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཤྱིན་ཏུ་བར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་
ཏྲེ། དྱི་མ་སྲེལ་ཚུལ་མྱི་འཐད་དོ་ཅྲེས་པའྱི་ཀན་ཀ་ལན་དང་བཅས་པ་བསྟན་ནོ། །ཁ་ཅྱིག་སངས་རྒྱས་རྣམ་ཀུན་
ཤྱིན་ཏུ་བ། ཞྲེས་པའྱི་དྱི་བར་བྱྲེད་པས་ནྱི་དོན་མ་རོགས་ཏྲེ། སྔ་མའྱི་འཚམས་སོར་གྱིས་དྱི་བ་དང་། ར་བས་
ཤྱིན་ཏུ་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བསྟན་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཚིག་དོན་ལ་འཕགས་པས། ཁམས་གསུམ་པ་ཡྱི་རྣམ་པ་
ཅན། །འཇལ་དང་གཞལ་བྱ་མམ་པ་ྱིད། །དྲེ་ལ་ཀན་ཀ་སངས་པ་ཡྱི། །ལམ་ནྱི་དྲེའྱི་གྲེན་པོར་འདོད། །ཅྲེས་
བཟློག་ནས་ཚིག་རྐང་པ་སྔ་མ་གྱིས་ཀྱིས། ཡུལ་མམ་ྱིད་དུ་རོགས་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་གྲེན་པོ་བྱྲེད་
ཚུལ་དང་། ཕྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས། མམ་ྱིད་ལ་རོད་པ་སང་བར་བཤད་དོ། །སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། བསལ་བྱའྱི་ཀན་
ཀ སྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་ལན། བསལ་བས་འགྲུབ་པའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ཀན་ཀའྱི་ཡུལ་ནྱི། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཞྲེས་སོགས་
གསུངས་པ་དྲེ་ལའོ། །ངོ་བོ་ནྱི། ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆུང་ངུ་ཡྱི། །ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་དྱི་མ་ཡྱི། །གྲེན་པོ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་
པོ་ལ། །སོགས་པའྱི་ལམ་ནྱི་དག་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་བསྟན་ནས། གྲེན་པོ་ཆྲེན་པོའ་ི ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ། ཆྲེ་རྱིམ་
ནས་སྲེ་སྟྲེ། དང་པོར་སྲེ་བ་རྣམས་ནྱི། རོལ་བ་ཆྲེན་པོས་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན་ལ། ཕྱི་མ་
རྣམས་ནྱི། རོལ་བ་ཆུང་ངུས་བསྲེད་པས་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་པས་སོ། །མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ནྱི་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ་
སོགས་པ་ཆུང་རྱིམ་ནས་འགག་པར་རྱིགས་ཏྲེ། དང་པོ་རྣམས་ནྱི་སང་ས་བས་ཆུང་ངུ་དང་། ཕྱི་མ་རྣམས་ནྱི་སང་
དཀའ་བས་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་ཀང་གསུངས་སོ། །གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་ཀན་
186

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཀའྱི་ཚུལ་རོགས་པར་མྱི་སྣང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི་མདོ་ལས། དོན་དམ་དུ་སང་གྲེན་མ་གྲུབ་པའྱི་ལན་དངོས་སུ་
བསྟན་ནས། ཀུན་རོབ་ཀྱི་ལན་ཤུགས་ལ་བསྟན་ནོ། །རྒྱན་ལས། དོན་དམ་གྱི་ལན་ཤུགས་ལ་མཛད་ནས།
མདོའ ་ི སྦས་དོན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ལན་དངོས་སུ་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། གྲེན་པོ་ཆུང་རྱིམ་ནས་སྲེ་ཞྱིང་། སང་བྱ་ཆྲེ་
རྱིམ་ནས་འགག་པའྱི་རྱིགས་ཏྲེ། གོས་ལ་ཆགས་པའྱི་དྱི་མ་རགས་པ་འབད་པ་ཆུང་ངུས་སྲེལ་ཞྱིང་དྱི་མ་ཕ་མོ་
སྲེལ་བ་ལ། བཅོ་བག་མཁན་ཆྲེ་ཐང་དུ་འབད་པས་སྲེལ་བའྱི་དཔྲེས་འཐད་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ཤྱིན་ཏུ་བ་ཡྱིན་པར་བཞག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཀན་ཀ་སངས་པའྱི་སོ་ནས། ས་
དགུ་ལ་ནྱི། ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཇྱི་སྐད་དུ་བསྟན་པའྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་ཤྱིན་ཏུ་བ་དྲེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་སང་
བྱ་མཐའ་དག་གྱི་གྲེན་པོའ ་ི ངོ་བོ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་གང་ཞྲེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་
ཤྲེས་པ་འཛིན་པ་དང་། ཤྲེས་བྱ་གཟུང་བ་དག་མྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་ཀྱིས། མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་
དྲེ་ྱིད་དོ། །གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་
བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ། སྐབས་གྱིས་པའྱི་འགྲེལ་པ་རྣམ་པར་བཤད་
པའོ།། །།གསུམ་པ་ཤྲེས་བྱའྱི་ཡན་ལག་གཞྱི་ཤྲེས་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འགྲེལ་དགོད་པས་མཚམས་སར། བཞྱི་ཤྲེས་
ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཐམས་ཅད་
ཤྲེས་པ་ྱིད་འཆད་དྲེ། རོགས་པར་བྱ་བའྱི་གཞྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་། གྲེན་པོའ ་ི རབ་དབྱྲེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་
སུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་ལམ་ལྲེགས་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལམ་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི་ལམ་
དང་ལམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་དབྱྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། འཇུག་ཡུལ་གཞྱི་ཤྲེས། འཇུག་
པ་སོར་བ། ཞུགས་འབྲས་མཐོང་ལམ། མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་
ངོ་བོ། ྲེ་རྱིང་གྱི་རྒྱུ་མཚན། མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་པོའ ་ི དབྱྲེ་བ། དང་པོ་ལ། མདོ་དགོད་པ་དང་། ཚིག་
དོན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་ནྱི་ཚུ་རོལ་གྱི་མཐར་མ་ལགས་ཕ་རོལ་གྱི་
མཐར་མ་ལགས་གྱིས་ཀའྱི་བར་ནའང་མྱི་དམྱིགས་ཞྲེས་པ་ནས། དུས་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། དངོས་བསྟན་གྲེན་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་
ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ྲེ་བར་གྱུར་པར་འདོད་དྲེ། དུས་
གསུམ་པའྱི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ནྱི་སྲྱིད་
པ་དང་ཞྱི་བ་ལ་མྱི་གནས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཚུ་རོལ་གྱི་མཐའ་འཁོར་བ་ཕུང་པོ་རྒྱུན་གྱི་རག་པའྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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མཚན་ྱིད་དང་ཕ་རོལ་གྱི་མཐའ་མྱང་འདས་ལ་ཕུང་པོ་རྒྱུན་ཆད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། གྱིས་པོ་དྲེ་དག་གྱི་
བར་ནའང་མྱི་གནས་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་མྱི་གནས་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཆོས་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། སྙྱིང་རྲེས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་གྱིས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་མྱི་གནས་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྱི་བར་མ་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་འཁོར་བ་རྒྱུན་གྱིས་རག་པར་བསྟན་པས་འཁོར་བ་ལ་མཐའ་མྲེད་པར་བསྟན་ནོ། །གྱིས་
པ་ཤུགས་བསྟན་ནྱི། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་རང་གྱི་རོགས་པ་ཙམ་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡྱིན་
པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན་འཁོར་བ་ལ་དོར་བྱ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བང་བྱར་ཞྲེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་
ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། སྲྱིད་པ་ལ་དོར་བྱ་ཕུང་པོའ ་ི དངོས་པོ་དང་། ཞྱི་བ་ལ་བང་བྱ་ཕུང་པོའ་ི དངོས་པོ་མྲེད་
པར་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཞན་དོན་དུ་འཁོར་བར་འཇུག་ནུས་ཀྱི་སྙྱིང་བརྲེ་བ་དང་རང་བཞྱིན་མྲེད་རོགས་ཀྱི་
ཤྲེས་རབ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་ཡང་དག་པར་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་རྱིང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་
དུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ར་བར་མ་བཤད་དོ་ཞྲེ་ན། ཇྱི་ལྟར་ཀུན་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གྲེན་པོ་
གཞྱི་ཤྲེས་ལས་བཟློག་སྟྲེ་བསྟན་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །མཁས་པ་དུ་མ་ན་རང་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རོགས་
པ་ཡོད་པར་འདོད་ཅྱིང་། ས་བདུན་པ་མ་ཐོབ་བར་ན་རང་བོ་ཡྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པར་མྱི་ནུས་
ལོ། །འོ་ན་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའྱི་དུས་སུ་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་གཟུང་རོག་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པས་ན་
རང་གྱིས་ཀང་རང་རང་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའྱི་དུས་སུ་དྲེ་དག་སང་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །དུས་གསུམ་མམ་པ་
ྱིད་དུ་ཤྲེས་པས། སྲྱིད་ཞྱིའྱི་མཐའ་ལ་མྱི་གནས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས། སྲྱིད་དང་ཞྱི་བར་ལྟུང་བའྱི་
ཕྱིར། །ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །འཁོར་འདས་ལ་བང་དོར་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་ཐལ་ལོ། །ན་
རང་རྣམས་ཕུང་པོ་ལ་གཤྲེད་མ་རལ་གྱི་གདྲེངས་པ་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་པར་གསུངས་པ་ཡང་མྱི་འཐད་པར་
ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕུང་པོ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་། བྱང་ཆུབ་དམ་པ་གྱིས་
ཐོབ་ནས། །སྲྱིད་པས་སྐྲག་ཡྱིད་དྲེ་དག་ནྱི། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་མདོ་སྲེ་ས་བཅུ་པ་ལས། ས་བདུན་པ་ཐོབ་
ནས། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོད་ཡུལ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་འདས་པར་བསྟན་པས། སྔ་རོལ་ཏུ་བོ་གོས་
གྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་མྱི་ནུས་པར་མངོན་པས། ན་རང་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ན།
དཀོན་མཆོག་སྱིན་ལས་མོས་པས་སོད་པའྱི་སར་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཐམས་ཅད་ལས་འདའ་
བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ་སྲེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་འདའ་བར་བསྟན་ན། འཕགས་པའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་ལྟ་ཡང་ཅྱི་སོས། ས་བཅུ་པའྱི་དོན་ནྱི། ས་བདུན་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་ཡང་བོ་གོས་ཀྱི་མཐུས་ན་རང་གྱི་ས་
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ལས་འདའ་མོད། ས་བདུན་པ་ཐོབ་ནས་ན་རང་ལས་ཤྱིན་ཏུ་འདས་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་པས། ཤྱིན་ཏུ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་
གྱི་ཟུར་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དོ། །བྱང་སྲེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་མཐོང་སང་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་
པས། སྔ་རོལ་དུ་བོ་གོས་ཀྱི་མཐུས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་གསལ་བར་བྱས་སོ། །གཞན་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་
རྣམ་པས་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ན་ཐོས་སོགས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་པར་བསྟན་པ་དང་། སྒྱུ་མའྱི་ར་
གང་སྣང་བ་ལ་ར་གང་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་ར་གང་གྱི་ངོ་བོ་མྲེད་པར་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་དཔྲེས། དངོས་པོའ ་ི ངོ་བོ་
མྱི་ཤྲེས་པར་བསྟན་པ་དང་། རང་བཞྱིན་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་ན་ཐོས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་
བྱྲེད་ཆོས་སུ་བསྟན་པ་དང་། རྒྱུད་བར་ཡང་། ལོང་བས་ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མྱི་མཐོང་བའྱི་དཔྲེས། དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་མཐོང་བ་ལ་མྱིག་དང་མྱི་ལྡན་པར་བཤད་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་འགྲེལ་
དུ། ན་ཐོས་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་བསྟན་པ་དང་། བྱང་སྲེམས་ལ་བདག་མྲེད་གྱིས་ཀ་བསྟན་པར་བཤད་
པ་དང་། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས་ཀང་། ཆོས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་མ་བཤྱིག་ཕྱིར། །ན་ཐོས་དྲེ་དག་མངོན་
རོགས་གྱུར། །ཞྲེས་པ་དང་། ལང་གཤྲེགས་ལས་ཀང་། མཚན་མ་མྲེད་པ་མ་རོགས་པས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི བྱང་
ཆུབ་མྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་གྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་མྱི་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་དང་། སྡུད་པར་ཐབས་མྲེད་ཤྲེས་
རབ་བྲལ་བས་ན་ཐོས་ྱིད་དུ་ལྟུང་ཅྲེས་དང་། འདས་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ཏོག་ལས། རག་ཏུ་ཁམས་གསུམ་བདག་
མྲེད་རས་མྲེད་ཅྱིང་། །བྱྲེད་པོ་རང་དབང་མྲེད་པར་རྣམ་བལྟས་ནས། །རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་བཟོད་པ་གང་བསོམ་
པ། །དྲེ་དག་འགོ་བ་ཀུན་ལས་ཐར་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་དང་། རྒྱན་ལས། ཆྲེར་འོས་སྲེམས་བསྲེད་སངས་པའྱི་སྲེ་
བོ་དག །གཞན་དོན་སྲེམས་དང་དྲེའྱི་ཐབས་རྲེད་དང་། །དགོངས་ཆྲེན་དོན་དང་དྲེ་ྱིད་མཆོག་མཐོང་བའྱི། །བདྲེ་
བ་དྲེ་སངས་ཞྱི་བར་འགོ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་འདྱིར་ཡང་ན་ཐོས་རོགས་པའྱི་ྱི་ཚེ་བ་
དང་། གནས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་མཐོང་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ྱི་ཚེ་བ་དང་སྣ་ཚོགས་ྱིད་ཅྲེས་དང་། ཇྱི་
བཞྱིན་དོན་མྱིན་རྣམ་རོག་པ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །ན་རང་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་བྱང་སྲེམས་ྱིན་གཅྱིག་ཤྲེར་
ཕྱིན་ལ་སོད་པའྱི་རྒྱུའྱི་ཆར་ཡང་ྲེ་བར་མྱི་འགོ་བར་ཡང་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ྲེ་རྱིང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརོད་པ་
ནྱི། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྱིང་བ་
དང་གཅྱིག་ཤོས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ། དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པ་མ་
ཡྱིན་ནམ་སྟྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ན་རང་གྱི་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱིས་ཀང་དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།
གཞྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་གྱི་དོན་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེན་འབྲྲེལ་སྟོང་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཀླུ་སྒྲུབ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཀྱི་ལུགས་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་ལས། རྲེན་ཅྱིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དྲེ་ྱིད་ཁྱོད་ནྱི་སྟོང་
པར་བཞྲེད། །ཅྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་མདོ་ནྱི། རབ་འབྱོར་མྱིང་ལས་ཀང་ཆགས་མཚན་མ་ལས་
ཀང་ཆགས་ཞྲེས་སོགས་དང་། ཡང་ཡུམ་འདྱི་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་དང་། ལྲེགས་པར་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་བར་ནྱི་
ངོ་མཚར་ཆྲེའོ་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། ཐྲེག་དམན་གྱི་གཞྱི་ཤྲེས་རྱིང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྲེས་
ྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། ཐུན་མོང་གྱི་མཇུག་སྡུད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ན་རང་དྲེ་དག་ལ། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྱིང་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུད་ལ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
དངོས་པོའ ་ི རང་གྱི་ངོ་བོ་སྟྲེ་གནས་ཚུལ་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་སོས་པའྱི་མཚན་
མ་དང་ལྡན་པར་རོགས་པས་སོ། །དཔྲེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱི་སྤྲུལ་པའྱི་ར་གང་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྣང་བ་ལས།
དྲེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མྲེད་པར་མྱི་ཤྲེས་པས་ར་གང་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ངོ་བོ་ྱིད་
མྲེད་པར་མྱི་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྟྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་དང་། བདྲེན་གྱིས་
རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་སོགས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་དྲེ་དག་ལ་
ཆོས་ཅན། འབྲས་བུའྱི་ཡུམ་འདྱི་ཡང་དག་པར་ྲེ་བར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཡོངས་སུ་
ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་
བསྟན་པ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་
པ་ཡོད་དྲེ། དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་འཁྲུལ་པའྱི་མཚན་མ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དུས་ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་
ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ཡང་དག་པར་མགུ་བར་བྱས་པའྱི་མན་ངག་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཅན་བདྲེན་
པ་གྱིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་
སོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། གཞྱི་རོགས་པར་འད་ཡང་དུས་གསུམ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཤྲེས་པ་དང་མྱི་ཤྲེས་
པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པས། ཐབས་ལ་མཁས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ནྱི། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ལ་རྱིང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། ཐབས་
མཁས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་མྱི་རྱིང་བ་ྱིད་དུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ། སྱི་དང་ཡན་ལག་གྱི་དོན་གྱིས་ལས།
དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་སོབ་དཔོན་གྱིས་སང་བྱ་མཚན་འཛིན་དང་གྲེན་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་ན་རང་བྱང་སྲེམས་སོ་སོ་ལ་
ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གསལ་བས། སོ་སོའ ་ི རྒྱུད་ལ་མཚན་གཞྱི་ངོས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་ཟག་སོ་སོ་
ལ་ཡོད་པ་དངོས་ཀྱི་སང་གྲེན་དུ་མྱི་རུང་སྟྲེ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲེན་པོས་ན་རང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་
སོང་པ་མྱི་རྱིགས་པས་སོ། །གཞན་དུ་ན་བྱང་སྲེམས་འབད་ཀང་མྱི་གོལ་བའམ་ན་རང་འབད་མྲེད་དུ་གོལ་བར་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན་གྲེན་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་སང་བྱ་ཡང་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་
པར་རྱིགས་ལ། མདོར་ཡང་བྱང་སྲེམས་ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་སང་བྱ་མཚན་འཛིན་བྱང་
སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་ནོ། །ཡང་ན་ད་ལྟ་ན་རང་གྱི་ཐྲེག་པ་ལ་གནས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་འཛིན།
ཕྱིས་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་ཞུགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱིས་སོང་པ་ལ་དགོངས་སོ། །ན་རང་གྱི་གཞྱི་ཤྲེས་
ཀང་མཚན་འཛིན་གྱིས་བཅྱིངས་པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བསྟན་གྱི་མཚན་འཛིན་དངོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞྱི་
ཤྲེས་ནྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་གསུམ་ཡྱིན་ལ། གཞྱི་ལམ་ལ་བདྲེན་པའྱི་མཚན་འཛིན་ནྱི། སྒྲ་
དོན་སྣང་བའྱི་རོག་པ་ལས་མ་འདས་པའོ། །རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་ན་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་མངོན་པར་འདོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་
ྲེར་ཞྱི་གྱིས་སུ་ཁྱིད་པས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་སུ་བསྟན་ནོ། །མཚན་འཛིན་གྱི་ངོ་བོར་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། བཞྲེད་
དོན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་སྟྲེ། ོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་སོང་མྱི་ནུས་པས་སོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་
ཀང་། མཚན་འཛིན་གྱི་འཆྱིང་བ་ལས་མྱི་གོལ་བ་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་གཞྱི་
ཤྲེས་ནྱི་མཚན་འཛིན་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་བར་འཇུག་པས་རྲེས་ཐོབ་དུ་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་
གཅོད་ནུས་ལ། གཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་མཚན་མར་མྱི་འཛིན་ཡང་དྲེ་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་བར་མྱི་འཇུག་པས་སྒྲོ་
འདོགས་གཅོད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། མཚན་འཛིན་གྱིས་བཅྱིངས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །བཞྲེད་དོན་བསྒྲུབ་པ་དང་།
བསྟོད་ཕག་གྱི་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཡུམ་ཡང་ཚུལ་འདྱིས་རོགས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ། རྒྱས་
པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ལྟ་སོད་ལ་མཚན་འཛིན་གྱི་སང་གྲེན་དང་། འབྲས་བུ་ལ་
མཚན་འཛིན་གྱི་སང་གྲེན་ནོ། །དང་པོ་ལ། སང་བྱ་དང་། གྲེན་པོ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་བ་
ནྱི། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུམ་བྱང་སྲེམས་ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་པར་བཤད་དྲེ། སྔར་བཤད་པ་དྲེ་
ལྟར་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སོ་ནས་འབྲས་ཡུམ་ལ་རྱིང་བར་གྱུར་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ྱིད་དུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ར་བ་ལ།
ཚིག་རྐང་པ་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར། གཞྱིའྱི་ཆོས་ྱིད་དང་། ཆོས་ཅན་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་བསྟན་
ལ། ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་སོད་པ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་བསྟན་ནོ། །མདོ་ནྱི། ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པས་
གཟུགས་སྟོང་ཞྲེས་བྱ་བར་འདུ་ཤྲེས་ན་ཆགས་པའོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མུ་
སྟྲེགས་སོགས་གཞན་གྱིས་ཀུན་བཏགས་པའྱི་བདག་ལ་སོགས་པ་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་ལྟ་བའྱི་འདུ་ཤྲེས་ནྱི་བདག་
འཛིན་དྲེ་དག་གྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཞྲེས་པ་དང་། དུས་གསུམ་པའྱི་ཆོས་ཐ་དད་དུ་འདུ་ཤྲེས་པ་ནྱི་དུས་
གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པ་དྲེ་དག་གྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཞྲེས་པ་དང་། སྱིན་སོགས་སོ་སྲེའྱི་ཟབ་པ་དང་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བཅས་པ་དང་། མྱི་སོབ་པའྱི་ཟག་པ་མྲེད་པ་དང་། སོབ་པ་འཕགས་པའྱི་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་གྱིས་ཀའྱི་ངོ་བོ་
རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་ནྱི་སྲེར་སྣ་སོགས་དྲེ་དག་གྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ན་ཡང་། གསུམ་པོ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན།
གྲེན་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེས་སང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡུལ་གཞྱི་ལམ་ལ་ཕྱིན་
ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཏྲེ་བདྲེན་པའྱི་དངོས་པོར་མ་གྱུར་པའྱི་གཞྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་བདྲེན་པའྱི་དངོས་
པོར་དམྱིགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་གཞྱི་ཤྲེས་འཆྱིང་བྱྲེད་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་ངོས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་
དག་གྱིས་ར་འགྲེལ་སོར་མ་ཤྲེས་སོ། །གྱིས་པ་གྲེན་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། སྱིན་ལ་སོགས་ལ་ཞྲེས་
སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་ལ་བརྲེན་ནས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་
གཞྱི་ཤྲེས་མཚན་འཛིན་ལས་བཟློག་སྟྲེ་དྲེའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ར་བ་ནྱི། ཡུལ་མཚན་འཛིན་
གྱི་གྲེན་པོ་མདོ་ལས་གསུངས་ཀང་གོ་ས་བར་དགོངས་ནས་འདྱིར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ལ། ལམ་ལ་མཚན་
འཛིན་གྱི་གྲེན་པོ་ལ་མདོ་ནྱི། ཡུམ་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ་འདྱི་སྙམ་དུ་བདག་གྱི་སྱིན་པ་ཞྱིག་སྱིན་ཏོ་ཞྲེས་པ་ནས།
རོག་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་མྱི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ། གྲེན་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གྲེན་
པོ་ཁོ་ནར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཚན་འཛིན་གྱི་དངོས་ཀྱི་གྲེན་པོར་བང་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལྟ་སོད་ལ་
ཆགས་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སམ་ས་བོན་ཐམས་ཅད་འགོག་པས་སོ། །གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྟྲེ། གཞྱི་ལམ་གྱི་
གནས་ལུགས་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་དོན་བྱྲེད་དྲེ། རང་སྱིན་པ་ལ་སོགས་བདག་མྲེད་པར་
རོགས་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་ཡང་སོར་བར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། སྱིན་སོགས་བདག་མྲེད་པར་རོགས་ཏྲེ། སྱིན་
སོགས་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པས་སོ། །གྱིས་པ་འབྲས་བུ་ལ་མཚན་འཛིན་གྱི་སང་གྲེན་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། སང་བྱ་མྱི་མཐུན་ཕོགས། སོང་བྱྲེད་གྲེན་པོ། ཡུལ་ཟབ་པར་བཤད་པ། དང་པོ་ལ། མྱི་མཐུན་
ཕོགས་སུ་བསྟན་པ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། ར་བ་ནྱི། རྒྱལ་ལ་སོགས་ལ་
ཆགས་པ་ཕ་ཞྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ཚིག་དོན་ལ། མཚན་པར་དམྱིགས་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་
ཕག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མ་དད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། དད་པ་ལ་སོགས་པ་
བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དྲེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་གྲེན་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་
ཕོགས་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སང་བྱའྱི་གྲེན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཆགས་པ་ཕ་མོའ་ི ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་
པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་པ་ཕ་མོ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་པ་ལ་མཚན་མར་དམྱིགས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། གྲེན་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་
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བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དྲེ་དག་ཟབ་མོ་སོས་བྲལ་ྱིད་ཡྱིན་པ་ལ་མཚན་མར་བཟུང་བ་དྲེ འྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡུལ་ཟབ་པར་
ཅྱིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཟབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་རྱིགས་རྣམས་
ངོ་བོ་ྱིད་ཁོ་ནས་སྟོང་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་དྲེ་དག་གྲེན་པོས་ཇྱི་ལྟར་སང་ཞྲེ་ན། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་
མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་ལ་མཚན་འཛིན་གྱི་ཆགས་པ་སོང་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་
པ་འཛིན་པ་དང་། ཤྲེས་བྱ་བཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་གཅྱིག་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་བར་
ཆད་མྲེད་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་གཟུང་འཛིན་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་གཅྱིག་ཅྲེ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པ་ཁོ་ན་སྟྲེ། འདྱི་ལྟ་སྟྲེ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཚུལ་དུའོ། །གསུམ་པ་
ཟབ་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་སྟྲེ། རོགས་དཀའ་བ་བཤད་པ་དང་། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཟབ་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཆོས་ཅན། ཟབ་པ་
ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་རོགས་པར་དཀའ་བ་ྱིད་དུ་བཤད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་ཡོངས་གཅོད་དུ་དམྱིགས་པའྱི་དོན་བསལ་བས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡང་དྲེ་ལྟར་རོགས་པར་དཀའ་བ་ྱིད་
ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རོགས་པར་དཀའ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བསམ་པ་
ལས་འདས་པ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཡང་གང་གྱི་ཕྱིར་ན་དོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བར་གྱི་རང་བཞྱིན་གང་དུ་ཡང་བོས་ཡོངས་སུ་མྱི་ཤྲེས་པས་
སོ། །གྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། གོང་དུ་བཤད་པའྱི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་
སོགས་པ་གྲེན་པོའ ་ི རབ་དབྱྲེ་བརོད་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་འཆད་དོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གང་ན་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་པོའ ་ི རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའོ། །སྐབས་གང་དུ་ན། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་
སུའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་གོང་དུ་བསྟན་པ་དྲེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ན་ཐོས་སོགས་ཀྱི་མཚན་
འཛིན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་གཞྱི་ཤྲེས་གྲེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་རོ། །སང་བྱ་དངོས་
ནྱི། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་བཟུང་ངོ་། །གྱིས་པ་འཇུག་པ་སོར་བ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སོར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་དང་།
བསོམ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྱི་གཞུང་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་སོར་བའྱི་ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བ་དང་།
མམ་རྲེས་དཔད་པ་དང་། ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་གཞྱི་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་དབྱྲེ་བས་བཅུ་ལས། དང་པོ་བཞྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སོར་
བ་སྟྲེ། གཞྱི་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་མ་སངས་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དྲུག་ནྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གནས་སྐབས་ཀྱི་སོར་བ་སྟྲེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྲེས་ན་བསོམ་ཞྱིང་མ་སྲེས་ན་སོམ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྙྱིང་པོ་མཆོག་ལས་སྔ་མ་རྣམས་མམ་གཞག་དང་ཕྱི་མ་རྲེས་ཐོབ་དུ་བསོམ་པར་བཤད་ལ།
འདྱིར་ནྱི་མམ་བཞག་སྣང་བཅས་སུ་བཞད་པས་ཐམས་ཅད་མམ་བཞག་དུ་བསོམ་པ་མྱི་འགལ་ལ། སོར་བ་
དང་པོ་བཞྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པས་ཕྲེ་བ་ཡྱིན་པས་གཅྱིག་ཆར་བསོམ་ཞྱིང་ཕྱི་མ་དྲུག་སོ་སོར་བསོམ་
མོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ཁོ་ནར་བསོམ་སྟྲེ། མཚམས་སར་དུ་སོར་བའྱི་
ལམ་ཞྲེས་པ་དང་། སོར་བའྱི་མམ་པ་ྱིད་སོ་སོར་རོགས་ནས་མཐོང་བའྱི་ལམ་བསོམ་དགོས་པས་ཞྲེས་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །སོར་བའྱི་ལམ་ཞྲེས་པ་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སོར་ལམ་དང་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་
གྱི་ཟླས་དབྱྲེ་བའྱི་སོར་ལམ་སོགས་དུ་མ་ལ་འཇུག་པས། འདྱིར་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་དུ་མ་ངྲེས་ཤྱིང་། འགྲེལ་
ཆྲེན་ལས། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་མ་བཤད་པར་གསུངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་
ནས་མཐོང་བ་དང་བསོམ་པའྱི་ལམ་ལ་འཇུག་ཅྲེས་བརོད་པས་སྲེམས་བསྲེད་ཚོགས་སོར་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་མྱི་
འགྲུབ་པས་བསྒྲུབ་བྱྲེད་ཀང་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོར་བ་ཙམ་ནྱི་ས་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་ཡོད་དྲེ། གཞྱིའྱི་ཆོས་ལ་
མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་དྱི་མ་ཡོད་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུན་མཐའྱི་བར་དུ་བག་ལ་
ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་བོན་རགས་པའྱི་དངོས་གྲེན་ནྱི། ས་བདུན་པའྱི་བར་དུ་བསོམ་དགོས་ཏྲེ། ས་བརྒྱད་
པ་མ་ཐོབ་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་གཞྱི་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྡུད་འགྲེལ་ལས་ཀང་ཐམས་ཅད་
ཤྲེས་པ་ྱིད་ནྱི་ས་བདུན་པ་ལ་བཞག་སྟྲེ་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི་སྔར་བཤད་
པ་དྲེ་ལྟར་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་བརོད་ནས་གཞྱི་ཤྲེས་དྲེ་དག་རྣམ་པར་བསོམ་པའྱི་སོར་བ་གང་
ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སོར་བའྱི་ལམ་བསྟན་ནོ། །ར་བ་ལ་འཕགས་པའྱི་བཞྲེད་པས། སྔ་མ་བཞྱི་ལ་ཞྲེན་སོད་བཀག་པའྱི་ཐ་
སྙད་དང་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་སོར་བ་ཙམ་གྱི་ཐ་སྙད་བྱས་ནས། ཡུལ་གྱིས་ཕྲེ་བ་བཞྱི་དང་། ངོ་བོ་དང་རྣམ་པའྱི་
གསུམ་དང་། སོར་བའྱི་འབྲས་བུ་དང་། ཕན་ཡོན་དང་ཤྲེས་བྱ་རོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྟྲེ། ཕྱི་མ་རྲེ་རྲེས་
བསྟན་ནོ། །མདོ་ནྱི་གཟུགས་ལ་མྱི་སོད་ན་ཡུལ་སོད་དོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ཚིག་དོན་ལ་དངོས་བསྟན་དང་
ཤུགས་བསྟན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་བསྟན་ནོ། །གང་ན་སོར་བ་རྣམ་པ་བཅུའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། དངོས་བསྟན་རྲེས་
སུ་འགོ་བའྱི་སོ་ནས་བསྟན་ཏོ། །ཇྱི་ལྟར་སོར་ཅྲེ་ན། སྒྲུབ་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་བསལ་བའྱི་སོ་ནས་སོ། །གང་
གྱིས་ན། སོར་བ་པོ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །གང་ལ་སོར་ན། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་བཅུ་པོ་
དྲེ་དང་དྲེ་ལའོ། །བཅུ་པོ་ཡང་རང་བཞྱིན་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོར་བ་གྱིས་སུ་འདུས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་
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ལས། བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ལ་སོད་པ་བཀག་པ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོར་ལམ་མམ་བཞག་ཆོས་ཅན། གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ལ་
ཞྲེན་སོད་བཀག་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་
པ་བསལ་བའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཕྱི་མ་ནྱི་འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སར་རོ། །ཁྱད་པར་ལ་ཞྲེན་
སོད་བཀག་པ་ནྱི། གཟུགས་སོགས་དྲེ་དག་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་རག་པ་དང་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་འདུ་
ཤྲེས་བསལ་བའོ། །གཟུགས་རོགས་མ་རོགས་ལ་ཞྲེན་སོད་བཀག་པ་ལ། སྱིའྱི་དོན་དང་། གཞུང་གྱི་དོན་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་ཡུམ་བར་མ་ལས། བྱམས་པ་གཟུགས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་གསུམ་གྱིས་ཤྲེས་པར་བྱ་
སྟྲེ། ཡོངས་སུ་བརགས་པའྱི་གཟུགས་དང་། རྣམ་པར་བརགས་པའྱི་གཟུགས་དང་། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་གཟུགས་སོ་
ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདྱིའྱི་དོན་རྣམ་རྱིག་པས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ།
ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་བརགས་པ་ནྱི་ཀུན་བཏགས་དང་། གདགས་གཞྱི་ཕུང་པོ་
སོགས་ནྱི་གཞན་དབང་དང་། དྲེ་ྱིད་བདག་གྱིས་སྟོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་བོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་
བདྲེན་པར་བཏགས་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བའྱི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་དང་། དྲེ་ྱིད་གཟུང་འཛིན་གྱིས་
ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ལ་བཤད་དྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་ལས། རྣམ་པར་རོག་པས་བརགས་པའྱི་དོན། །ཀུན་ཏུ་
བཏགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད། །རྣམ་པར་རོག་པ་གཞན་གྱི་དབང་། །དྲེའྱི་ཆོས་ྱིད་ཡོངས་སུ་གྲུབ། །ཅྲེས་སོ། །འདྱི་
དག་ཀང་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་དང་། སང་བར་བྱ་བ་དང་མངོན་དུ་བྱ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུམ་དུ་བསྟན་ཏྲེ། ཀུན་
བརགས་ཤྲེས་བྱ་དང་གཞན་དབང་སང་བྱ་དང་ཡོངས་གྲུབ་མངོན་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་ཅན་ལས་ནྱི།
སོ་སོ་སྲེ་བོ་དང་། འཕགས་པའྱི་རྲེས་ཐོབ་དང་། མམ་བཞག་གྱི་དབྱྲེ་བས་གསུམ་དུ་བསྟན་ཏྲེ། ཀུན་བཏགས་
སོ་སྲེ་དང་། གཞན་དབང་རྲེས་ཐོབ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་མམ་བཞག་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མདོར་བསྡུ་ན།
ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་བདྲེན་པ་གྱིས་སུ་འདུས་ཏྲེ། སྔ་མ་ཀུན་རོབ་ཕྱི་མ་གྱིས་དོན་དམ་པའྱི་བདྲེན་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དབུ་མ་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་ཀུན་བཏགས་
དང་། གྱིས་སུ་སྣང་བ་གཞན་དབང་དང་། གྱིས་ཀྱི་སྟོང་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཡོངས་གྲུབ་དུ་བཤད་ལ། དབུ་མ་སྣང་
བ་ལས། མྱི་རག་སོགས་སུ་བདྲེན་པར་བཏགས་པ་དང་། མ་བཏགས་པར་སྣང་བའྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་དང་། དོན་དམ་
པར་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ལ་བཤད་དྲེ་དོན་མཐུན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་བཏགས་པའྱི་གཟུགས་ལ་མ་རོགས་པ་
ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། བོས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་རང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྲེད་པས་ཡོན་ཏན་གྱི་རྲེན་དུ་མ་རོགས་པའྱི་
ཕྱིར། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་གཟུགས་ནྱི་རོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། དྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ན། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུར་གནས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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འགྱུར་བས་སྟོབས་སོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་རྲེན་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པར་བཏགས་པའྱི་གཟུགས་ནྱི་ཀུན་
བཏགས་ཀྱི་གདགས་གཞྱི་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་གྱིས་བསྟན་པས་གོ་ས་བའྱི་
ཕྱིར་ལོགས་སུ་མ་གསུངས་སོ། །སང་གྲེན་གྱི་དབྱྲེ་བ་ལ། སོད་པ་བཀག་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་
སོགས་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་མྲེད་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་བསལ་བའོ། །གྱིས་པ་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོར་བ་
དྲུག་ཡོད་པ་ལས། མྱི་འགྱུར་བ་དང་། བྱྲེད་པ་པོ་མྲེད་པ་ལ་སོད་པ་བཀག་པ་ནྱི། གཞྱིའྱི་ཆོས་ྱིད་འཕྲེལ་འགྱིབ་
སོགས་ཀྱི་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་དང་། གཞྱིའྱི་ཆོས་ྱིད་བསྟོད་པ་དང་སད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
པར་བྱྲེད་པ་པོ་མྲེད་པ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་བསལ་བའོ། །བྱ་དཀའ་བ་ལ་སོད་པ་བཀག་པ་ནྱི། ཡུལ་བྱ་དཀའ་
བ་གསུམ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་བསལ་བའོ། །གསུམ་པོ་གང་ཞྲེ་ན། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཐམས་ཅད་
མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་ལས་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་བདག་ྱིད་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་བྱ་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་མྱི་
དམྱིགས་ཤྱིང་ཀུན་རོབ་དུ་སྐལ་བ་མང་པོར་ཚོགས་གྱིས་འབད་པས་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལམ་
ཤྲེས་ཀྱི་བདག་ྱིད་སོར་བ་བྱ་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་ཀུན་རོབ་དུ་ལམ་གསུམ་གྱི་
སང་བྱ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་སྐལ་པ་དུ་མར་འབད་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་བདག་ྱིད་བྱྲེད་པ་བྱ་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་ཀུན་རོབ་དུ་སྲེམས་ཅན་
གཞན་གྱི་ཆྲེད་དུ་འབད་པས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབྲས་བུས་མྱི་སྟོང་པ་ལ་སོད་པ་བཀག་པ་ནྱི།
འབྲས་བུས་མྱི་སྟོང་པ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་བསལ་བའོ། །འབྲས་བུས་མྱི་སྟོང་སྟྲེ། གདུལ་བྱའྱི་སྐལ་པ་
ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་སོ། །བསྲུང་བྱྲེད་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཞྲེན་སོད་བཀག་པ་
ནྱི་བསྲུང་བྱྲེད་གཞན་གྱི་རྲེན་གྱིས་མྱི་འགོ་བ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོར་ལམ་མམ་བཞག་ཆོས་
ཅན། སྣང་བ་རྣམ་པ་བདུན་ལ་ཞྲེན་སོད་བཀག་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྣང་བ་བདུན་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་
པ་བསལ་བའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྨྱི་ལམ་ལ་སོགས་པའྱི་སྣང་བས་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཡོངས་
སུ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སྣང་བ་རྣམས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་
ཅན། དོན་དམ་པར་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྨྱི་
ལམ་བཞྱིན། ཟླ་བ་སྒྲོན་མའྱི་མདོ་ལས། ཇྱི་ལྟར་རྨྱི་ལམ་ན་ཡང་འདོད་བསྟན་པ། །སྲེ་བུ་སད་པར་གྱུར་ན་དྲེ་མྱི་
མཐོང་། །བྱྱིས་པ་ཤྱིན་ཏུ་འདོད་ལ་ཆགས་ཤྱིང་ཞྲེ་ན། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྱིན་ཤྲེས་པར་གྱིས། །ཞྲེས་
སོ། །རྒྱུ་རྲེན་མམ་དུ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒྱུ་མ་བཞྱིན། སྒྱུ་མ་བྱྲེད་པ་དག་
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གྱིས་གཟུགས་སྤྲུལ་ནས། །ར་དང་གང་པོ་ཤྱིང་ར་སྣ་ཚོགས་བྱས། །དྲེ་ལ་ཇྱི་བཞྱིན་སྣང་བ་གང་ཡང་མྲེད། །ཆོས་
རྣམས་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྱིན་ཤྲེས་པར་གྱིས། །བདྲེན་པར་སྣང་ཡང་བདྲེན་པར་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྱིག་
རྒྱུ་བཞྱིན། ཇྱི་ལྟར་སོས་ཀའྱི་ྱི་མ་ཕྲེད་དུས་ཀྱི། །སྲེས་བུ་སྐོམ་པས་གདུངས་ཤྱིང་འགོ་བ་ཡྱི། །སྱིག་སྒྱུ་དག་ལ་
ཆུའྱི་ཕུང་པོར་སྣང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྱིན་ཤྲེས་པར་གྱིས། །གནས་དང་སྒྲའྱི་རྲེན་ལ་རག་ལས་
པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒྲ་བརན་བཞྱིན། ཇྱི་ལྟར་མྱི་དག་ནགས་རྱིའྱི་ཁོད་འདུག་སྟྲེ། །གླུ་ལྲེན་སྨྲ་དང་རྒོད་
དང་དུ་བ་ལས། །བྲག་ཆ་ཐོས་ཀང་སྣང་བ་གང་ཡང་མྲེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྱིན་ཤྲེས་པར་
གྱིས། །གནས་ཚུལ་ལ་མ་འཕོས་བཞྱིན་དུ། རྒྱུ་རྲེན་གྱི་དབང་གྱི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆུ་ཟླ་བཞྱིན། ཇྱི་
ལྟར་ནམ་མཁའ་དངས་པར་ཟླ་ཤར་བ། །དྲེ་ཡྱི་གཟུགས་བརན་དངས་པའྱི་མཚོར་སྣང་ཡང་། །ཟླ་བ་ཆུ་ཡྱི་ནང་དུ་
འཕོས་པ་མྲེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྱིན་ཤྲེས་པར་གྱིས། །ཞྲེས་སོ། །རྲེན་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་
སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྱི་ཟའྱི་གོང་ཁྱྲེར་བཞྱིན། བྱ་བ་བྱྲེད་པ་པོར་སྣང་ཡང་བྱྲེད་པ་པོར་གནས་པ་མྲེད་པའྱི་སྣང་
བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྤྲུལ་པ་བཞྱིན། ཇྱི་ལྟར་སྤྲུལ་བ་དྱི་ཟའྱི་གོང་ཁྱྲེར་དང་། །རྨྱི་ལམ་ཇྱི་བཞྱིན་སྒྱུ་མ་ཇྱི་བཞྱིན་
དུ། །མཚན་མ་བསོམ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སྟོང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྱིན་ཤྲེས་པར་གྱིས། །ཞྲེས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོར་བ་ཞྲེན་སོད་བཀག་པར་བསྟན་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ན་ན་ཐོས་ལ་སོགས་
པའྱི་སོར་བ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཞྲེན་སོད་བཀག་པ་ལས་བཟློག་སྟྲེ་སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་སོར་བའྱི་
རྣམ་པ་བསྟན་པ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། སོར་བའྱི་འོག་ཏུ་མམ་པ་ྱིད་བསྟན་ཏྲེ། མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་
སོར་བ་བསོམ་དགོས་པས་སོ། །མདོ་ནྱི་གཟུགས་རློམ་སྲེམས་སུ་མྱི་བྱྲེད་གཟུགས་ཀྱིས་རློམ་སྲེམས་སུ་མྱི་
བྱྲེད་ཅྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་སོར་ལམ་པའྱི་མམ་བཞག་ནྱི་ཆོས་ཅན། སོར་བའྱི་མམ་པ་ྱིད་
ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་། ཁྱད་པར་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མ་དང་
དབྱྲེ་བའྱི་སོས་པ་དང་ཡུལ་ཅན་སོར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རོགས་པ་ལ་རློམ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདྲེན་པར་མྱི་
དམྱིགས་པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་རོགས་ནས་བསོམ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཞུགས་འབྲས་
མཐོང་ལམ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། སོར་
བའྱི་མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་འོག་ཏུ་མཐོང་བའྱི་ལམ་བསྟན་ཏྲེ། སོར་བའྱི་མམ་པ་ྱིད་སོ་སོར་རོགས་ནས་མཐོང་བའྱི་
ལམ་བསོམ་དགོས་པས་སོ། །གྱིས་པ་མདོ་དགོད་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ལྷའྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།
ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ན་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཡུམ་སྟོན་པ་མཐོང་བ་དང་། བྱམས་པ་ཡང་ས་ཕོགས་འདྱི་ྱིད་དུ་ཡུམ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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འཆད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འདྱིར་སངས་རྒྱས་སྟོང་སོས་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ལས་
གཞན་མྲེད་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ལ། འདས་པ་དཔྲེར་མ་བྱས་པ་ནྱི། དྲེའྱི་བསྟན་པ་རོགས་ཟྱིན་པར་
ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ནོ། །མ་འོངས་པ་བརོད་པ་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིན་
ལས་འབྱུང་བར་བསྟན་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་ཚིག་དོན་ནྱི། འདྱིར་བསྟན་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་
དྲུག་གྱི་བདག་ྱིད་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའྱི་མཐོང་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་སོར་
བ་བསོམས་པས་གཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་གསར་དུ་མཐོང་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན།
ཡུལ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེན་པ་སོ་སོ་ལ་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་ཆོས་ཤྲེས་བྱ་བ་དང་
རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་སྟྲེ། བཞྱི་བཞྱིར་ཕྲེ་བ་དྲེ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། མཚམས་སར་
བ་ནྱི། བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ར་བ་ལ་གཟུགས་རག་མ་ཡྱིན་མྱི་རག་མྱིན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །མདོ་ནྱི་
བྱམས་པ་བ་ན་མྲེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གཟུགས་རག་པའམ་མྱི་རག་
ཅྲེས་བྱ་བར་ཆོས་སྟོན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་དངོས་བསྟན་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ།
ཤུགས་བསྟན་ན་རང་གྱི་མཐོང་ལམ། ཞར་ལ་སོམ་ལམ་མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བདྲེན་པ་སོ་
སོའ ་ི རྣམ་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་མཐོང་ལམ་གྱི་ངོ་བོ། དང་པོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ནྱི། སྡུག་
བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པས་བསྡུས་པའྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་
རོལ་པས་བརགས་པའྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་མ་ཡྱིན་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པས་བརགས་པའྱི་མྱི་རག་པའྱི་
རང་བཞྱིན་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་རག་པ་དང་མྱི་
རག་པ་ྱིད་ཀྱི་སོས་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་གཙོ་བོར་གསལ་ལ་ངྲེས་པ་འདྲེན་ནུས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་གཟུགས་སོགས་རག་མྱི་རག་གྱི་སོས་པ་དང་བྲལ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར།
འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སར་ཚུལ་འདྱི་བཞྱིན་ནོ། །གཟུགས་སོགས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པ་ཆོས་ཅན། རག་པ་
འཁོར་བ་དང་ཆད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་དོན་དམ་པར་སྟོང་མྱི་སྟོང་གྱིས་རྣམ་པར་དག་སྟྲེ། དོན་གཞན་གྱིས་
བདག་གྱིས་སྟོང་པ་དང་མྱི་སྟོང་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར། མ་སྲེས་པ་དང་། མ་འགགས་པ་དང་།
ཆགས་སོགས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་སོགས་པ་མས་པ་དང་འཕྲེལ་བ་
སོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། བདག་དང་བདག་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་
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སོ། །འདྱི་དག་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་དག་གོ །ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ནྱི།
ཀུན་འབྱུང་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་གྱུར་པ་མྲེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་འད་བ་ཡྱིན་
ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གསོག་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། དོན་དམ་པར་ཆགས་སོགས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་དང་ཁོ་བ་སོགས་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་གདོད་མ་ནས་སང་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་
ཀུན་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལས་
གོལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་སྲེ་བ་དང་རབ་ཏུ་མྱི་སྲེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དང་མ་བྲྲེལ་བས་སོ། །རྲེན་ཡྱིན་
མྱིན་དུ་རང་གྱི་ངོ་བོས་བརོད་དུ་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་རྲེན་དང་རྲེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་རྣམ་པར་
གོལ་བའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་གྱི་རྣམ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །འགོག་བདྲེན་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱིན། འགོག་པའྱི་བདྲེན་
པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུད་གཞན་ལ་སྱིན་དུ་མྲེད་དྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན། འགོག་པ་དང་
འགོག་པ་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་མ་འབྲྲེལ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དམྱིགས་པར་བྱ་བ་གང་གྱིས་ཀང་དམྱིགས་སུ་མྲེད་
དྲེ། སྡུག་བསྔལ་ཞྱི་བ་དང་མ་ཞྱི་བའྱི་རང་བཞྱིན་མྲེད་པས་སོ། །དོན་དམ་པར་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་
ཤྱིང་དྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ག་ནོམ་པ་དང་ག་ནོམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར།
ནད་ཐམས་ཅད་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཏྲེ། ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་དང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་
དུ་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་དག་ནྱི་འགོག་པའྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་བདྲེན་གྱི་བཞྱི་ནྱི། ཐྲེག་
ཆྲེན་གྱི་ལམ་བདྲེན་ཆོས་ཅན། ལས་དང་ོན་མོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་ངན་སོང་དུ་སྲེ་བ་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ལམ་དང་ལམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར། རང་གྱི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་མངོན་དུ་བྱ་བའྱི་དོན་
གྱི་ཐབས་ལ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིགས་པ་དང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་མ་འདྲེས་པའྱི་
སོས་བྲལ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་མར་འཛིན་པ་དག་དང་མ་འདྲེས་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ། སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོས་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་དོན་རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །བརོད་པར་
བྱ་བའྱི་ཤྲེས་བྱ་དང་བརོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྒྲ་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ི མཚན་ྱིད་ལ་བདྲེན་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་མྲེད་
པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ངྲེས་པར་འབྱྱིན་པ་དང་ངྲེས་པར་འབྱྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོས་བྲལ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །དྲེ་དག་ནྱི་ལམ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཀུན་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་
བསྟན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་དྲེ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་
ཏྲེ། རང་གཞན་གྱི་སྲེ་བས་བརགས་པའྱི་སོས་པ་སོ་གྱིས་དང་བྲལ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བདྲེན་པ་མངོན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཤུགས་བསྟན་ན་རང་གྱི་མཐོང་ལམ་ནྱི། ན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་མ་
བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཀུན་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རག་མྱི་རག་གྱི་སོས་བྲལ་དྲེ་
ལས་བཟློག་པ་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་དག་ཏུ་བསོམ་པར་བྱ་བའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
ནྱི། ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལས་ལོག་ཤྱིག་ཏུ་སོམ་ལམ་བསྟན་པ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་མ་བསྟན་ཞྲེ་ན། ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་གཞན་དོན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས།
རོགས་རྱིགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་མཐོང་ལམ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་གྱི། ན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་
གོམས་པར་བྱྲེད་པའྱི་སོམ་ལམ་ནྱི་མ་བསྟན་ཏྲེ། ན་ཐོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །འོ་ན་
ཤྲེས་བྱ་མ་བསྟན་པས་མྱི་རོགས་ཅྲེ་ན། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་བཟློག་པའྱི་སོ་ནས་
སྟོན་པས་ན་སོན་མྲེད་དོ། །སྐབས་ཀྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་རང་གྱི་ལམ་གྱིས་གཞན་དོན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་
ཙམ་ཡྱིན་པས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དོན་འགྲུབ་ཅྱིང་། ོན་མོངས་སངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་དོན་དུ་མྱི་གྲེར་བས་
རོགས་རྱིགས་མཐོང་ཟྱིན་སར་བསོམ་མྱི་དགོས་པས། སོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་མ་བསྟན་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ན་ཐོས་
ཀྱི་སོམ་ལམ་མྱི་སྟོན་པ་ལ་འདོད་པ་ནྱི་འཕོས་མ་རོགས་པ་ཡྱིན། བཞྱི་པ་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་ལ།
མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་རྒྱས་པར་བསྟན་ཟྱིན་ནས། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་མཇུག་བསྡུ་བར་
མཛད་དྲེ། མངོན་རོགས་ཀྱི་དོན་མཐའ་དག་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ར་བ་ནྱི། ཡོངས་སུ་བསྟན་
ནོ། །གང་ན་གནས་སྐབས་གསུམ་པོ་དྲེ་དག་གྱི་བརོད་བྱ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་ནྱི་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པོ་འདྱི་ནྱི།
སྔར་བཤད་པ་འདྱི་ལྟར་གཞྱི་ཤྲེས་པ་འདྱི་དང་། ཡང་བཤད་པའྱི་ལམ་ཤྲེས་པ་འདྱི་དང་། ཡང་བཤད་པའྱི་རྣམ་
མཁྱྲེན་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་བསྟན་ཅྲེ་ན། རོགས་པར་དྲེ་དོན་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །གང་གྱིས་ན། རབ་
འབྱོར་ཡུམ་འདྱི་ནྱི། ཆོས་གང་སྟོན་པའམ་ཞྲེས་པ་ནས། གཟུགས་མྲེད་པའྱི་ཁམས་ལས་འདའ་བར་བྱྲེད་པ་མ་
ཡྱིན་གནས་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་སོ། །གང་དག་ལྲེའུ་གསུམ་གྱིས་རོགས་པར་མཛད་ཅྲེས་
འཆད་པ་ནྱི་ནོར་བ་སྟྲེ། རོགས་པར་མཛད་བྱྲེད་ནྱི། འཕགས་སྲེང་གྱིས་ཀྱིས་ལྲེའུ་གསུམ་པོ་རོགས་ཟྱིན་གྱི་
མཇུག་ཐོགས་སུ་གསུངས་པའྱི་མདོ་ཚིག་ཚན་པ་གསུམ་ལ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགྲེལ་པ་ནྱི། མཛད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གང་གྱིས་ན་ཡུམ་འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སྟྲེར་བར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས། དོན་བསྡུ་
པའྱི་མདོ་ཚིགས་གསུམ་གྱིས་སོ། །གང་ན་རབ་འབྱོར་དང་མཐའ་གྱིས་རྣམ་དག་དང་སོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་
ལྲེའུ་གསུམ་གྱི་བརོད་བྱ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་རོགས་པར་ཏྲེ་དོན་བསྡུ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས། རྣམ་པ་
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གསུམ་གང་ཞྲེ་ན་སྔར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་དང་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་དང་ཐམས་ཅད་
ཤྲེས་པ་ྱིད་འདྱི་དང་གསུམ་པ་དྲེ་དག་གོ །རྣམ་མཁྱྲེན་ལ་འདྱི་ཞྲེས་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། བཤད་མ་ཐག་པ་དང་།
འཆད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེ་ན་བཤད་མ་ཐག་པ་དང་ྲེ་བས་དྲེའྱི་ཚུལ་དུ་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་
སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་
རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལས་སྐབས་གསུམ་པའྱི་འགྲེལ་པ་རྣམས་པར་བཤད་པའོ།། །།མས་སུ་ལྲེན་པའྱི་
ཐབས་སོར་བ་བཞྱི་ལ། དབང་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་བསོམ་པ་རྣམ་ཀུན། དབང་ཐོབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསོམ་པ་རྲེ་
སོར། བརན་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་བསོམ་པ་མཐར་གྱིས་པ། བརན་པ་ཐོབ་ནས་གཅྱིག་ཅར་དུ་བསོམ་པ་སྐད་ཅྱིག་
མའོ། །དང་པོ་ལ་འབྲྲེལ་དགོད་པས་མཚམས་སར། མཚོན་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་
མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་ཚོགས་ལམ་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་
རོགས་པར་རོགས་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་མཁྱྲེན་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་ལྡན་པས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་
བསོམ་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བསོམ་ཞྲེས་དང་ངོ་། གང་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་
ཐོས་བསམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ནྱིའོ། །དགོས་པ་དབང་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །ཚུལ་ནྱི་སྔར་ཐོས་བསམ་
གྱིས་ཡུལ་དུ་བྱས་པར་མ་ཟད་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལམ་དང་གཞྱི་ཤྲེས་པ་བསྡུ་བའྱི་སོ་ནས་སོ། །བསྡུས་
པའྱི་དོན་སྔར་མཁྱྲེན་གསུམ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་ནས་འདྱིར་རྣམ་པར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མཁྱྲེན་པ་
གསུམ་ནྱི་རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ། སོར་བ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གཏན་ལ་
དབབ། སོར་བ་སྲེས་པའྱི་བསོམ་རྱིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་བསོམ་པར་བྱ་བའྱི་རྣམ་པ། བསོམ་པ་པོའ ་ི གང་ཟག ཡུལ་
ཅན་སོར་བའྱི་དབྱྲེ་བ། སོར་བའྱི་སྔོན་འགོའ ་ི ཆོས། ྱི་རྒྱུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ལ། སྱི་གཞུང་གྱིས་
ལས། དང་པོ་ལ། རྣམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ངོས་བཟུང་། ཇྱི་ལྟར་བསོམ་པའྱི་ཚུལ། བསོམ་ཚུལ་ལ་བརོད་པ་སང་
པའོ། དང་པོ་ལ། འགའ་ཞྱིག་རྣམ་པ་ནྱི་ཤྲེས་རྣམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། དོན་རྣམ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིང་གཞུང་
ལུགས་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སུ་ཐ་སྙད་ཀང་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །བསོམ་བྱ་ཡང་ཤྲེས་རྣམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པ་བསོམ་པའྱི་
དགོས་པ་ནྱི། རོགས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ལ། དོན་རྣམ་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བྱར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེས་འདོད་དོ། །སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་འགའ་ཞྱིག་ནྱི། ཡུལ་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཁྱད་པར་དོན་རྣམ་དང་། ཡུལ་ཅན་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤྲེས་རྣམ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་
དྲུག་དང་། རང་བཞྱིན་སྲེ་མྲེད་ལ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་གྱིས་སོ། །ཤྲེས་རྣམ་ལ་གང་ཟག་གྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བདག་མྲེད་རོགས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་གྱིས་སོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། སྔ་མ་ནྱི་མྱི་
རྱིགས་ཏྲེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཡུལ་རྣམ་ཅན་ནྱི་ཐ་དད་པས། །བོ་ཡྱི་རོགས་པ་ཐ་དད་ཕྱིར། །ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་
དོན་གྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མདོ་ལས། རྣམ་པ་གང་དག་དང་རགས་གང་དག་དང་ཞྲེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་
སྒྲས། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཀང་བཟུང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བྱར་མྲེད་པས་བསོམ་བྱ་མ་ཡྱིན་
ན། བདག་མྲེད་གྱིས་ཀང་བསོམ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། བདག་མྲེད་གྱིས་མ་བསོམས་པར་ཡང་སྒྲྱིབ་པ་
མྱི་སོང་ངོ་། །ཤྲེས་རྣམ་བསོམ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་ན་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། མཚམས་སར་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་
ྱིད་གསུམ་བསོམ་པར་བྱྲེད་པས་ཞྲེས་པ་དང་། མངོན་རོགས་དྲུག་དང་གསུམ་དུ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ། སོར་
བ་བཞྱི་པོ་མཁྱྲེན་གསུམ་ལ་འཇུག་པའྱི་སོར་བར་གསུངས་པ་དང་། འཇུག་ཡུལ་མཁྱྲེན་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དབྱྲེ་བའྱི་ཚུལ་སྔ་རབས་པས་བཤད་པ་ལྟར་ལྲེགས་མོད། འོན་ཀང་འདྱིར་བསྟན་པ་ནྱི།
ཤྲེས་རྣམ་ཁོ་ན་སྟྲེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་གྲེན་པོར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མདོ་ལས། མ་མཆྱིས་པའྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། མྱི་གཡོ་བའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ཞྲེས་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྒྲས་གསུངས་པ་
དང་། བསྟན་བཅོས་ལས། མདོར་བསྟན་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། རྒྱས་བཤད་ཀྱིས་ཀང་དྲེ་ྱིད་
རྒྱས་པར་སྟོན་པའྱི་ཕྱིར། མྲེད་པ་དང་མྱི་སྲེ་བ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་རྣམ་དུ་འཐད་ཅྲེ་ན། མྲེད་པ་དང་
མྱི་སྲེ་བ་སོགས་རོགས་པའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་ལ་འདོད་དྲེ། མདོ་ལས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྒྲས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རྨྱི་ལམ་དང་སྒྲ་བརན་གྱི་རྣམ་པ་ཡང་། རྨྱི་ལམ་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་འདོད་ན། ཤྲེས་སྒྲྱིབ་
གཟུང་རོགས་གྱི་གྲེན་པོར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་མ་
ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མདོར་བསྟན་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་དུ་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་མདོར་བསྟན་གྱིས་ཤྲེས་རྣམ་དང་། རྒྱས་བཤད་ཀྱིས་དོན་རྣམ་དངོས་སུ་བསྟན་ཞྲེས་སོགས་
ཀྱི་སོས་པ་བྱྲེད་པ་ནྱི་དོན་དམ་ཁོ་ནའོ། །གྱིས་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་གྱིས་
ཏྲེ། སྙྱིང་པོའ ་ི དོན་ཡྱིན་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་དོན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བདག་མྲེད་
གྱིས་བསོམ་པའྱི་ཚུལ་ཏྲེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་རོགས་པའྱི་བོའ་ི རྒྱུན་དྲེ་ྱིད་
གོམས་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། ཚད་མྲེད་པ་བཞྱི་བསོམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པོ་ཡང་ལྡོག་པའྱི་དབྱྲེ་བས་ཕྲེ་བ་ཡྱིན་
གྱི། རས་ཐ་དད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་རོགས་རྱིགས་བསོམ་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་མངོན་པར་རོགས་
པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། སྲེ་མྲེད་གསུམ་བསོམ་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས། སྙྱིང་པོའ ་ི དོན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་བསོམ་རྱིམ་
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དུ་བསྟན་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བསྟན་ཚུལ་ནྱི་མྱི་འད་སྟྲེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྙྱིང་པོའ་ི དོན་བསོམ་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་
བསྟན་ལ། འདྱིར་བྱམས་པས་མངོན་པར་རོག་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་ཡང་
སྲེ་མྲེད་གསུམ་བསོམ་བྱར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་བསོམ་བྱ་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་
ཡྱིན་གྱི། བསོམ་བྱ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཡང་འདྱིར་སྙྱིང་པོའ་ི དོན་གཏན་ནས་བསོམ་བྱ་མ་ཡྱིན་
ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི་རྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་མྲེད་གྱིས་མ་བསོམས་པར་སྒྲྱིབ་པ་སོང་བའྱི་གོ་སྐབས་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྒྲྱིབ་པ་རྣམས་ནྱི་བདག་འཛིན་གྱི་ར་བ་ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་། མཚན་མ་
མྲེད་པ་མ་རོགས་པར། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཐར་པ་མྲེད་པར་གསུངས། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། འདྱིར་རྣམ་པ་བསོམ་
པའྱི་དོན་བོ་དྲེ་ྱིད་བསོམ་བྱའྱི་ངོ་བོར་བསྲེད་པ་ལ་འདོད་ན། ཚོགས་ལམ་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་མྲེད་
པས་རྣམ་རོགས་སོར་བ་བསོམ་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་བསོམ་ཚུལ་ནྱི་བཞྱི་སྟྲེ། ངོ་བོ་ཇྱི་
ལྟ་བ་དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། མཚན་ྱིད་རྲེས་སུ་དཔོད་པ་དང་། སོན་ལམ་གྱི་རྣམ་པས་བསོམ་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་འགའ་ཞྱིག་བསོམ་པ་ན་བསོམ་བྱའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པར་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་པ་སྟྲེ།
ཚོགས་ལམ་དུ་དན་པ་ྲེར་བཞག་བསོམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསོམ་བྱར་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ཙམ་རྒྱུད་
ལ་བསྲེད་པ་སྟྲེ། ཚོགས་ལམ་དུ་དབང་པོ་ལྔ་བསོམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཐོབ་བྱའྱི་ཆོས་གོང་མ་རྣམས་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་རྲེས་སུ་དཔོད་པ་སྟྲེ། ཚོགས་ལམ་དུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་སོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
བཞྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། འབྲས་བུའྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག་སྙམ་པའྱི་རྣམ་པས་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་
པའོ། །བསོམ་ཚུལ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ཅྱི་རྱིགས་པས་ད་ལྟ་ནས་ཐམས་ཅད་བསོམ་པར་ནུས་པས་ྲེས་པ་མྲེད་
དོ། །གཞུང་གྱི་དོན་ལ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། རྐང་པ་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་ངོ་
བོ་མདོར་བསྟན། ཕྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས་དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན་ནོ། །ར་བས་རྣམ་པ་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི།
གྲེན་པོའ ་ིཤྲེས་རྣམ་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ། རག་པ་དང་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་
བདྲེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་ལ་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་གྲེན་པོའ་ི ཆོས་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་
གྲེན་པོར་བསོམ་བྱའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པས། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་གྲེན་པོའ ་ི ངོ་བོ་ྱིད་ཅྲེས་བསྟན་ནོ། །གྲེན་
པོའ ་ི རྣམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། མྱི་རག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེན་བཞྱི་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བྱྲེ་
བྲག་རྣམས་སོ། །རྣམ་པ་དུ་ཡོད་ཅྲེ་ན། མཁྱྲེན་པ་གསུམ་དུ་ཕྲེ་བར་མ་ཟད་མདོར་བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་དྲེ་དག་ཀང་
གསུམ་ཁོ་ནར་བཞྲེད་དྲེ། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་གསུམ་དུ་ཕྲེ་བའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ནའྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སྒྲས་ནྱི་གསུམ་པོ་ལས་གཞན་མྲེད་པར་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ། གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་བཤད། ལམ་ཤྲེས་
ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་བཤད། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། མཁྱྲེན་གསུམ་
གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་སྱིར་བསྟན་ནས། ད་ནྱི་སོ་སོའ ་ི རྣམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཆད་དོ། །ར་བ་ནྱི་བཤད་དོ། །གང་ན།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་འདྱི་ནྱི་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ་ཞྲེས་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་སྟྲེ། ཡུམ་
འདྱི་ནྱི་མྱི་གཡོ་བའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ་ཞྲེས་མྱི་གཡོ་བའྱི་རྣམ་པའྱི་བར་རོ། །ཅྱི་ལྟར་ན། རྣམ་པ་དྲེ་དག་ལས།
བདྲེན་པ་དང་པོ་གསུམ་པོ་ལ་བཞྱི་བཞྱི་དང་། ལམ་བདྲེན་ལ་བཅོ་ལྔར་བཤད་དོ། །འགྲེལ་པ་ལ། བདྲེན་བཞྱིའྱི་
རྣམ་པ་སོ་སོར་བཤད། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ། དང་པོ་ལ། བདྲེན་པ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་དང་། ལམ་
བདྲེན་གྱི་རྣམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཁྱྲེན་པ་གསུམ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་
བྱས་ནས། ྲེར་བདུན་གསུངས་པ་ལ། བདྲེན་པ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་ནྱི། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
མངོན་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་སར་ན། ཤྲེར་ཕྱིན་ལས། རག་པར་མྲེད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་སྡུག་བསྔལ་མྱི་
སྲེ་བ་དང་། དོན་གཞན་གྱི་བདག་གྱིས་དབྲེན་པ་དང་། བདག་ཏུ་རོག་པས་མ་རྱི་བའྱི་རྣམ་པ་གསུངས་པ་ནྱི།
བདྲེན་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པའྱི་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་དག་
ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིས་ཕྱི་མ་རྣམས་ལའང་རྱིག་པར་བྱའོ། །སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པའྱི་གནས་མྲེད་པ་
དང་། ནམ་མཁའ་ལྟར་སྲེ་འགག་མྲེད་པ་དང་། བརོད་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་རོག་དཔོད་མྲེད་པ་དང་། དྲེ་ཁོ་ནར་མྱིང་བཞྱིའྱི་
ཕུང་པོ་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། །སོགས་འྱི་སྒྲས་བསྟན་པ། ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པའྱི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་རབ་སྲེ་རྲེན་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་དག་ཡྱིན་ནོ། །འགོ་བ་དང་འོང་བ་སོགས་ཀྱིས་ཐོབ་པར་བྱར་མྲེད་པ་དང་། སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་མྱི་འཕོགས་པ་དང་། དོན་དམ་པར་དྱི་མ་མྱི་ཟད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་སྲེ་བ་མྲེད་
པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། འགོག་པའྱི་བདྲེན་པའྱི་འགོག་པ། ཞྱི་བ། ག་ནོམ། ངྲེས་འབྱུང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་དག་
ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ། རྲེན་ལམ་གྱི་དབྱྲེ་བ། ལམ་སོ་སོའ ་ི རྣམ་པ། གངས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། སྱི་
གཞུང་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ། སང་བྱ་སྒྲྱིབ་གྱིས་ངོས་བཟུང་། དམྱིགས་པའྱི་ལམ་བདྲེན་དཔད་པའོ། །དང་པོ་
ལ། ོན་སྒྲྱིབ་ནྱི་རོག་གྲེ་འབར་བ་ལས། འཁོར་བའྱི་འཆྱིང་བར་བྱྲེད་པ་དང་། བག་ལ་ལ་གྱིས་སུ་བཤད་
དོ། །སྔ་མ་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པས་འཁོར་བར་འཆྱིང་བྱྲེད་ཞྲེས་བྱ་ལ། ཕྱི་མ་ནྱི། ོན་མོངས་པས་
བཞག་པའྱི་གནས་ངན་ལྲེན་ཡྱིན་པས་བག་ལ་ལ་གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་ཞྲེས་བྱའོ། །འདྱི་ནྱི་རྣམ་མཁྱྲེན་ཐོབ་པ་ན་ཤྲེས་
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བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འགག་པ་སྟྲེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གཅྱིག་ཆར་ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་
སྒྲྱིབ་པ་སོང་ངོ་། །གཅྱིག་ཆར་དག་བཅོམ་པ་དང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་འཁོར་བར་
འཆྱིང་བྱྲེད་ཀྱིས་ནྱི་ན་རང་གྱི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་སྒྲྱིབ། བག་ལ་ལ་གྱིས་ནྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་སྒྲྱིབ་
པས། ོན་སྒྲྱིབ་ལ་ཐར་པའྱི་གྲེགས་དང་། ཤྲེས་བྱ་ཡོངས་སུ་དཔོད་པའྱི་གྲེགས་སུ་གྱུར་པས། ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ལ་
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ཐོབ་པའྱི་གྲེགས་སུ་བཤད་དོ། །རྒྱུ་ནྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གྱིས་པོ་སྟྲེ། ོན་སྒྲྱིབ་ནྱི། གང་
ཟག་གྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ར་བ་ཅན་དང་། ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ར་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཀླུ་སྒྲུབ་ནྱི་གྱིས་ཀ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་ཅན་དུ་བཞྲེད་དྲེ། ར་ཤྲེ་ལས། ལས་དང་ོན་མོངས་
ཟད་པས་ཐར། །ལས་དང་ོན་མོངས་རྣམ་རོག་ལས། དྲེ་དག་སོས་ལས་སོས་པ་ནྱི། །སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱིས་འགག་
པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །སྙོམས་འཇུག་གྱི་སྒྲྱིབ་པ། གྱིས་པོ་གང་གྱི་ནང་དུ་འདུ་ཞྲེ་ན། གྱིས་ཀའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་
པར་གོལ་བའྱི་དག་བཅོམ་པས་སྙོམས་འཇུག་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་རགས་པ་སངས་ཀང་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་
སངས་པས་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དཔའ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་གོལ་བ་ནྱི།
ན་རང་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ོན་མོངས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ོན་མོངས་སངས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་
པར་གོལ་བས་མ་སངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བག་ལ་ལ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་སོ་སྲེ་བོ་འགའ་ཞྱིག་ཅྱི་ཡང་མྲེད་མན་
ཆད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་གོལ་ཡང་བག་ལ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སངས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བདག་
མྲེད་གྱིས་རོགས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་གྱིས་དང་། ཞྱི་གནས་གསུམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གསུམ་དུ་ངྲེས་པས་
གསུམ་དུ་བསྟན་ཅྱིང་། སྒྲྱིབ་པ་གྱིས་སུ་བསྟན་པ་ནྱི། སྒྲྱིབ་བྱ་ལྷག་མཐོང་གྱིས་ཀྱི་དབྱྲེ་བས་གྱིས་སུ་
གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྔོན་གྱི་བ་མ་དག་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་དམྱིགས་པའྱི་ལམ་བདྲེན་གཞྱི་ཤྲེས་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་
གསུངས་ཡང་སོབ་དཔོན་གྱིས་གཞྱི་ཤྲེས་སུ་བཞྲེད་དྲེ། དམྱིགས་ཡུལ་ལམ་གསུམ་ཀ་ན་རང་གྱི་དབང་དུ་
བྱས་ནས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ། གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ལམ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་
སྟྲེ། ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་གྲེན་པོ་ྱིད་དུ་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ལམ་གཅྱིག་དང་། རང་རྒྱལ་དྲེ་དག་གྱི་ཤྲེས་
བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་གཟུང་རོག་གྱི་ྲེན་པོ་ྱིད་དུ་རྲེས་ཐོབ་དག་པ་འཇྱིག་རྲེན་པས་བསྡུས་པའྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་ཟག་པ་
དང་བཅས་པ་དང་མམ་བཞག་ཟག་པ་མྲེད་པ་གྱིས་ཡྱིན་པས་སོ། །གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་གྱི་
གྲེན་པོ་སྟོན་པ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མངོན་
རོགས་ཀང་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་ལམ་དང་པོ་མཐོང་སོམ་མ་ཕྲེ་བར་སྱིར་གསུངས་ལ་ལམ་གསུམ་པ་ནྱི་ྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཁྱི་སྣང་བ་ལས། མཐོང་ལམ་དུ་བཤད་ཅྱིང་འདྱིར་ནྱི་སོམ་ལམ་དུ་མངོན་ནོ། །ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ལ་གྲེན་པོ་གྱིས་སུ་
ཕྲེ་ནས་ོན་སྒྲྱིབ་ལ་ཅྱི་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ོན་སྒྲྱིབ་ནྱི་མམ་བཞག་ཁོ་ན་དང་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་མམ་རྲེས་གྱིས་
ཀར་སོང་བས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གྲེན་པོ་ཟག་མྲེད་ཁོ་ན་དང་། ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་གྱིས་སུ་ཕྲེ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །རྒྱུད་བར། སྒྲྱིབ་པ་གྱིས་དང་བྲལ་བ་ཡྱི། །རྒྱུ་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་གྱིས་ཡྱིན་ཏྲེ། །མྱི་རོག་པ་དང་དྲེ་ཡྱི་ནྱི། །རྲེས་
ཐོབ་དྲེ་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་འདོད། །ཅྲེས་པ་དང་། རྒྱན་ལས། མཐོང་སང་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་མམ་བཞག་དུ་ཡང་སོང་བར་
བཤད་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། ལམ་དང་པོའ ་ི རྣམ་པ་གསུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་ལས་གསུངས་པ་དང་ཕྱི་མ་མངོན་པའྱི་
དོན་དང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སར་ནས་བསྟན་པ་ནྱི། ོན་སྒྲྱིབ་ཀྱི་གྲེན་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱིས་བྱྲེད་པ་པོའ ་ི བདག་མྲེད་
པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ལམ་གྱི་མཚན་ྱིད་སྟྲེ་རང་བཞྱིན་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་པོར་འཛིན་པའྱི་གྲེན་པོ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་པ་པོའ་ི བདག་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། རྱིགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་
པོའ ་ི བདག་དུ་འཛིན་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་དམ་པར་དམན་པ་ནས་མཆོག་དུ་འཕོ་བ་མྲེད་པར་
རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། སྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ། མཆོག་དམན་ལ་བང་དོར་དུ་འཛིན་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དོན་དམ་པར་གྲེན་པོས་ོན་མོངས་པ་འདུལ་བ་མྲེད་པར་རོག་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ངྲེས་འབྱྱིན་གྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ། ངྲེས་འབྱྱིན་དུ་བདྲེན་པར་འཛིན་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་དག་ལ་ཤྲེར་ཕྱིན་ལས་
གསུངས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ཡྱིན་ལ། མངོན་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་
གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ན་ཐོས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །ལམ་གྱིས་པའྱི་རྣམ་པ་ལ། སྔ་མ་མདོའ ་ི
དོན་ནྱི། ཕྱི་མ་འགྲེལ་ཚིག་གྱིས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བཤད་པ་ནྱི། རང་རྒྱལ་སོམ་ལམ་པའྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀྱིས་ཕྱི་གཟུང་བའྱི་དོན་རྨྱི་ལམ་ལྟར་གདོད་མ་ནས་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་རོགས་པ་དང་། སྒྲ་
བརན་ལྟར་མ་སྲེས་པ་དང་། མྱིག་ཡོར་ལྟར་མ་འགགས་པ་དང་། མྱིག་ཡོར་ནྱི། མདོ་སྲེ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པར་
གྱིབ་མ་ལ་བཤད་དོ། །སྱིག་རྒྱུའྱི་ཆུ་ལྟར་བཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་དང་། སྒྱུ་མའྱི་མཚན་མ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་ངོ་བོར་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི། ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་གཟུང་རོག་གྱི་གྲེན་པོར་
གྱུར་པ་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱི་གཟུང་བའྱི་ཡུལ་ལ་བདྲེན་འཛིན་སོང་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྱིར་ཞྲེས་པ་ནྱི། སང་གྲེན་
སོ་སོར་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་དོན་ནོ། །ལམ་གསུམ་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་སྔ་མ་མདོའ་ི དོན་ཕྱི་མ་འགྲེལ་ཚིག་གྱི་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་བཤད་པ་ནྱི། རང་རྒྱལ་སོམ་ལམ་པའྱི་མམ་བཞག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་དོན་དམ་པར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
པའྱི་གཟུང་བ་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་དོར་བྱ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བར་
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རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གྲེན་པོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་དམྱིགས་སུ་
མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་གཟུང་བ་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་
བང་བྱ་རྣམ་བྱང་གྱི་གཟུང་བ་ལ་རྣམ་པར་རོགས་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་བྱང་གྱི་གཟུང་བ་དམྱིགས་སུ་མྲེད་
པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱིས་གོས་པ་མྲེད་པར་རོགས་
པའྱི་རྣམ་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བའྱི་སོས་པ་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། རང་གྱི་རོགས་པ་ལ་
རློམ་བྱའྱི་གཟུང་བ་མྲེད་པར་རོགས་པ་དང་། རོགས་པ་ཐོབ་ཟྱིན་མྱི་གཡོ་བར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ནྱི།
རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ོན་མོངས་པའྱི་བག་ཆགས་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་སོས་པ་དང་།
རང་གྱི་རོགས་པ་ལ་མཆོག་དུ་རློམ་པ་དང་། ཐོབ་ཟྱིན་ཡོངས་སུ་མས་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲེན་
པོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་བག་ཆགས་ཀྱི་གཟུང་བ་ནམ་མཁའ་ལྟར་དམྱིགས་སུ་མྲེད་པ་དང་། གཟུང་
བའྱི་སོས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་དང་། གཟུང་བའྱི་རློམ་སྲེམས་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་དང་།
གཟུང་བའྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་འཕྲེལ་འགྱིབ་མྲེད་པར་གནས་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། སོ་སོར་ངྲེས་པ་ཞྲེས་སྨྲོས་པ་ནྱི་
སང་གྲེན་སོ་སོར་ངྲེས་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །གྲེན་པོ་གཅྱིག་ལ་སར་བས་ནྱི། སོ་སོར་ཞྲེས་པའྱི་དོན་མ་རོགས་
སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ན་ལམ་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔ་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་
བསྡུ་བ་ནྱི། སྱིར་ན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལམ་ཤྲེས་གྱི་རྣམ་པ་ལ། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་མདོར་བསྟན།
བདྲེན་བཞྱི་སོ་སོའ ་ི རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་པ་
ནྱི། གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཤད་ཟྱིན་པ་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པ་འཆད་དོ། །ར་བ་ལ། སྔ་ཕྱིའྱི་རྱིགས་
པས། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནས་བཟུང་ནས། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་བར་ཞྲེས་སར་ནས་བཤད་
དོ། །ཚིག་དོན་ནྱི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །གང་ན་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་རྣམ་པ་ནས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སྟོང་
པའྱི་བར་རྣམས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་གངས་བཞྱིན་དུ། ཀུན་འབྱུང་བ་ལ། རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་། ལམ་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་
བདུན། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་ལྔ། འགོག་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཞྲེས་བྱ་བར་རོ། །འདྱིར་བསྟན་པའྱི་
བདྲེན་བཞྱིའྱི་གོ་རྱིམ་དང་གཞན་ནས་བསྟན་པའྱི་བདྲེན་བཞྱིའྱི་གོ་རྱིམ་མྱི་མཐུན་ཞྲེ་ན། ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། འདྱིར་
དོན་གྱི་རྱིམ་པའྱི་སོ་ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་ཕོགས་ལ་བརྲེན་ནས་ཀུན་འབྱུང་གྱི་
བདྲེན་པ་དག་ནྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པ་དག་ནྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །གཅྱིག་ཤོས་རྣམ་བྱང་གྱི་
ཕོགས་ལ་བརྲེན་ནས། ལམ་གྱི་བདྲེན་པ་དག་ནྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་འགོག་པའྱི་བདྲེན་པ་དག་ནྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་བདྲེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདྲེན་པ་སང་གྲེན་
དང་། ལམ་བདྲེན་དམ་བཅའ་དང་འཐད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་རང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། འགོག་བདྲེན་དྱི་བྲལ་
གྱིས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སང་གྲེན་སར་ཏྲེ་བསྟན་པ་དང་། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་
ལ། སང་བྱ་ནྱི་ཡུལ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་བདྲེན་པ་དང་། ཐོབ་པ་མྱི་འབྲལ་བར་སྲྲེད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་ཡང་
སྲྱིད་ལ་དགའ་བ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྟྲེ། ཡང་སྲྱིད་ཀྱི་བག་ཆགས་འཇོག་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།
གྱིས་པ་གྲེན་པོ་དང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སར་བ་ནྱི། རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གསུངས་པ་དྲེ་ལ། ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། འདོད་ཡོན་ལ་བདུན་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་
དམྱིགས་སུ་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིས་ནྱི། དངོས་འབྲས་འདོད་ཆགས་བཀག་ནས་དངོས་རྒྱུ་འདུན་
པ་འགོག་པར་བསྟན་ནོ། །ཡུལ་ལ་ཞྲེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མྱི་གནས་པར་རོག་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། འདོད་ཆགས་ཀྱི་
གྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་མྱི་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། རྒྱུ་འདུན་པ་ལོག་ན་
འབྲས་བུ་འདོད་ཆགས་ལོག་པར་སྟོན་ནོ། །སོས་པ་ྲེ་བར་ཞྱི་བར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ཡང་སྲྱིད་ལ་དགའ་
བའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། སང་བྱ་ནྱི། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་
སང་དང་གཏྱི་མུག་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི། ཀུན་འབྱུང་བ་སྟྲེ། བག་ཆགས་བཞག་པ་དང་མཐུན་པར་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། གྲེན་པོ་ནྱི། འདོད་ཆགས་མྲེད་པ་དང་ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་དང་གཏྱི་མུག་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་
དུག་གསུམ་ཀྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་དམྱིགས་སུ་མྲེད་པར་རོགས་པ་དང་ཞྲེ་སང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་
རོགས་པ་དང་། མྱི་ཤྲེས་པའྱི་མུན་པ་སྲེལ་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སང་བྱ་ནྱི། ཀུན་ཏུ་རོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི།
རབ་ཏུ་སྲེ་བ་སྟྲེ། སྡུག་བསྔལ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གྲེན་པོ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པར་རོགས་
པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་རོག་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་
རོ། །སང་བྱ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་རྲེན་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་སྔ་མ་འདོར་བ་དང་ཕྱི་
མ་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གྲེན་པོ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་དག་ནྱི་སྲེམས་ཅན་དུ་མངོན་
པར་ཞྲེན་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་དམྱིགས་སུ་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྒྱུ་ཀུན་
འབྱུང་གྱི་བདྲེན་པའྱི་གྲེན་པོ་ནྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཅྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་སང་བྱ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་གྲེན་པོར་
གྱུར་པ་གསུམ་དང་གསུམ་དང་གཅྱིག་དང་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ནའོ། །གྱིས་པ་ལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་།
གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སྔ་མ་མདོའ ་ི དོན་ངོ་བོ་དང་འཐད་པ་དགོད་པ་དང་། ཕྱི་མ་ངོ་བོ་དང་
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འཐད་པ་དྱི་བ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སར་བ་ནྱི། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་སྐབས་འབྱྲེད་པའྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་
ན། སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའྱི་གོ་སྐབས་འབྱྲེད་པའོ། །འཐད་པ་དྱི་བ་ནྱི་ཅྱི་ལྟར་སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་སྐབས་འབྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། འཐད་པ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་དང་སྙྱིང་རྲེས་འཁོར་འདས་ཀྱི་མཐའ་
གྱིས་དང་མ་འབྲྲེལ་བར་བྱང་ཆུབ་དུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་
དབྱྱིངས་སུ་ཐ་མྱི་དད་པར་རོགས་པའོ། །ཅྱི་ལྟར་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ན་རང་གྱི་ས་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་
མྲེད་པས་སོ། །སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། བདག་གྱིས་སུ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་
ན། ཆོས་ྱིད་ཚད་མས་གཞལ་དུ་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ངྲེས་པར་འབྱྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་དང་འད་བར་རོགས་པས་གང་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པའོ། །གདུལ་བྱ་ྲེ་བའྱི་
བསམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་འདྱི་ལ་འཐད་པ་མ་བཀོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལམ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན།
བདུན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་གྱིས་དང་། རྱིགས་པའྱི་གྱིས་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་གྱིས་དང་ངྲེས་
འབྱྱིན་གྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ནའོ། །གསུམ་པ་སྡུག་བསྔལ་རང་སྱིའྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་ལ་ཡང་གྱིས་ལས།
དང་པོ་སོ་སོར་བཤད་པ་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་དམྱིགས་ནས་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་མྱི་རག་པ་དང་། སྡུག་
བསྔལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། དོན་གཞན་གྱི་བདག་གྱིས་སྟོང་པ་དང་། ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་
བདག་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་རང་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་། ལྔ་པ་མཚན་ྱིད་གང་ཡང་མྲེད་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་
མྲེད་རོགས་པའྱི་སྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་རྣམས་སོ། །སྔ་མ་བཞྱི་ལ་རང་མཚན་དང་། ཕྱི་མ་ལ་སྱི་
མཚན་ཞྲེས་བརོད་པ་ནྱི། སྔ་མ་བཞྱི་པོ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པས་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་
ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ནའྱི་ཆོས་དང་། ཕྱི་མ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པས་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་མ་
བསྡུས་སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སྡུག་བདྲེན་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ལྔ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།
རང་མཚན་གྱི་བཞྱི་སྱི་མཚན་གྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ནའོ། །བཞྱི་པ་འགོག་བདྲེན་དྱི་བྲལ་གྱིས་བསྟན་པ་ལ།
རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དངོས་པོའ ་ི དྱི་མ་འགོག་པ་དང་། མངོན་
ཞྲེན་གྱི་དྱི་མ་འགོག་པ་དང་། བྱྲེད་པ་པོའ ་ི རོགས་པས་དབྲེན་པ་དང་། འཁྲུལ་བའྱི་དྱི་མ་བསལ་བའྱི་ངྲེས་འབྱུང་
ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་ནང་དང་ཕྱི་དང་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀ་སྟོང་པ་ྱིད་ནྱི་འགོག་པའྱི་ངོ་བོ་ྱི ད་
ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་སོར་རོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ནང་དང་ཕྱི་དང་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་
ཞྲེན་པའྱི་དྱི་མ་དགག་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་སྟོང་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྟོང་ྱིད་གསུམ་པོ་རོགས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྲེ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཤྲེས་རྣམ་པ་གསུམ་ནྱི། འགོག་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འགོག་བདྲེན་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་སྟོང་པ་ྱིད་སྟོང་པ་ྱིད་ཆོས་ཅན། འགོག་བདྲེན་གྱི་ཞྱི་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
ཡྱིན་ཏྲེ། བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་བདག་ྱིད་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་དྱི་མ་དགག་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་
སྟོང་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དག་པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་ཆྲེན་པོ་སྟོང་པ་ྱིད་དང་། དོན་དམ་པ་དང་། འདུས་བྱས་དང་།
འདུས་མ་བྱས་དང་། མཐའ་ལས་འདས་པ་དང་། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྲེད་པ་དང་། དོར་བ་མྲེད་པ་སྟོང་པ་ྱིད་
རྣམས་ཆོས་ཅན། འགོག་བདྲེན་གྱི་ཞྱི་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་བདག་ྱིད་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྲེན་
དང་། དོན་དམ་པ་དང་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་དང་རག་པ་དང་ཆད་པའྱི་མཐའ་དང་འཁོར་བ་ཐོག་མ་དང་
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ཆོས་ཅན། ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྱི་བ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བྱྲེ་བྲག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དག་པ་
གྱིས་ལྡན་གྱི་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་ྱིད་ཆོས་ཅན། ག་ནོམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་སོར་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་
ཀྱིས་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ལ་གཞན་གྱིས་ཀུན་བཏགས་པའྱི་བྱྲེད་པ་པོ་ལ་ཞྲེན་པའྱི་དྱི་མ་དགག་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་
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རྱིགས་རྒྱུན་མས་སུ་མྱོང་བའྱི་ལྡོག་པ་ནས་བསྟན་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་
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རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཤད་ཟྱིན་པ་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་
ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྟོན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གང་ཟག་གསུམ་ཡོད་པའྱི་མཁྱྲེན་པ་གསུམ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་ཀུན་
མཁྱྲེན་གསུམ་དུ་ཕྲེ་ནས་རྣམ་པའྱི་དོན་ཚན་གསུམ་དུ་བཅད་ནས། སྟོན་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་ཏྲེ། དྲེ་
ལ་བཞྲེད་དོ། །གང་ན། ཡུམ་འདྱི་ནྱི་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པའྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ལུས་དང་།
ཚོར་བ་དང་། སྲེམས་དང་། ཆོས་དམྱིགས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་ནས་བཟུང་སྟྲེ།
ཡུམ་འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ནྱིའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། གངས་བཞྱིན་
དུ་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱི་
དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དགུའོ། །མྱི་འཐད་དྲེ། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་སོ་
སྙམ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་གསུམ་དུ་ཕྲེ་
བས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་དུ་ཕྲེ་ཞྲེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱིས་
འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་ཡར་ལྡན་དུ་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཡུལ་
གྱི་རྣམ་པ་ལ་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་རྣམ་པ་ཞྲེས་བཞག་པར་འདོད་པས་ནྱི། གཏན་ཚིག་འདྱིའྱི་འབྲྲེལ་བ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་
པར་ཟད་དོ། །དྲེ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོ་བདུན་དང་སོ་བཞྱི་ནྱི། ན་ཐོས་དང་བྱང་སྲེམས་ལ་ཡོད་
པའྱི་མཁྱྲེན་པ་གྱིས་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། ཐུན་མོང་བར་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་གཞྱི་ཤྲེས་དང་ལམ་
ཤྲེས་སུ་ཕྲེ་བ་ཙམ་མོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པ། ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པ། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་
རྣམ་པ་དང་གསུམ་མོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་སོ་སོར་དབྱྲེ་བ་དང་། གངས་ཀྱི་སོ་
ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ལམ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལམ། ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་ཡོངས་སུ་སོད་པའྱི་ལམ། མངོན་པར་རོགས་པར་སོར་བའྱི་ལམ། མངོན་པར་རོགས་པ་དང་འབྲྲེལ་བའྱི་
ལམ། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ལམ། རྣམ་དག་ངྲེས་འབྱྱིན་གྱི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་བ་དང་།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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དངོས་ཀྱི་དོན་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲེ་ཚན་བདུན་གྱི་དང་པོ་དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ལམ་བསྟན་
ཏྲེ། ལམ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐོག་མར་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ། སྱི་གཞུང་གྱིས་སོ། །དང་པོ་
ལ། དམྱིགས་པ། ངོ་བོ་གོགས། བསོམ་ཚུལ། བསོམ་པའྱི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལུས་དང་ཚོར་བ་སོགས་
བཞྱིའོ། །བཞྱི་པོ་དམྱིགས་པར་བཞག་པ་ནྱི། བྱྱིས་པ་རྣམས་ལུས་ལ་བདག་གྱི་རྲེན་གྱི་དངོས་པོ་དང་། ཚོར་བ་
ལ་བདག་གྱི་ལོངས་སོད་ཀྱི་གཞྱི་དང་། སྲེམས་ལ་བདག་གྱི་དངོས་པོ་དང་། ཆོས་ལ་བདག་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱྲེད་པའྱི་དངོས་པོར་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པར་བྱ་བའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ངོ་
བོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་དྲེ་དག་ལ་རྲེས་སུ་ལྟ་བའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་། དམྱིགས་རྣམ་མྱི་བརྲེད་པའྱི་དན་པའོ། །གོགས་ནྱི།
དྲེ་གྱིས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །བསོམ་ཚུལ་ལ་ལུས་དན་པ་ྲེར་བཞག་གྱི་བསོམ་ཚུལ་
དང་། དན་པ་ྲེར་བཞག་ལྷག་མ་གསུམ་གྱི་བསོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། དམྱིགས་པ་ནྱི་ལུས་ཡྱིན་ལ། ལུས་
ལའང་། ཕྱིའྱི་ལུས་དང་། ནང་གྱི་ལུས་དང་། གྱིས་ཀའྱི་ལུས་སོ། །ཕྱིའྱི་གཟུགས་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཕྱིའྱི་ལུས་
ཏྲེ། ཕྱིའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱིས་བསྡུས་ཤྱིང་སྲེམས་ཅན་གྱི་གངས་སུ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་
ནྱི་ནང་གྱི་ལུས་ཏྲེ། ནང་གྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་བསྡུས་ཤྱིང་། སྲེམས་ཅན་གྱི་གངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། མྱིག་
སོགས་ནང་གྱི་སྲེ་མཆྲེད་དང་འབྲྲེལ་བའྱི་ཕྱིའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ནྱི། ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀའྱི་ལུས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཕྱིའྱི་སྲེ་
མཆྲེད་ཀྱིས་བསྡུས་ཤྱིང་སྲེམས་ཅན་གྱི་གངས་སུ་ཡང་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སྣང་
བའྱི་དུར་ཁོད་ལ་སོགས་པའྱི་ལུས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་ལུས་མྱི་གཙང་བར་མམ་པར་
ྱིད་དུ་ལྟ་བའོ། །གྱིས་པ་ལའང་། དམྱིགས་པ་ནྱི། ནང་གྱི་ལུས་དང་ཕྱིའྱི་ལུས་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་བའྱི་ཕྱི་ནང་
གྱི་ཚོར་བ་དང་། ཚུལ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་ནང་གྱི་སྲེམས་དང་། ཆོས་རྣམས་སོ། །རྣམ་པ་ནྱི། ན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་
ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་སྲེམས་མྱི་རག་པ་དང་། ཆོས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ཡྱིན་ལ།
བྱང་སྲེམས་ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པས་ཀང་བསོམ་པའོ། །བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་
སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱི་པོ་ལ་གཙང་བ་དང་། བདྲེ་བ་དང་། རག་པ་དང་། བདག་ཏུ་ཕྱིན་ཅྱི་
ལོག་བཞྱི་སངས་པའོ། །མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལུས་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བའོ། །གྱིས་པ་
ལ་རགས་དགོད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པའྱི་
རྣམ་པ་བཞྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་རོག་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུས་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་རང་སྱིའྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱིས་བརགས་ནས་བསོམ་པའྱི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་
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ཡང་གང་ཞྲེ་ན། དམྱིགས་ཡུལ་ལུས་དང་། ཚོར་བ་དང་། སྲེམས་དང་། ཆོས་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་རང་དང་སྱིའྱི་
མཚན་ྱིད་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བརགས་ནས་བསོམ་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེའྱི་
དགོས་པ་ནྱི། བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་འཇུག་ཞྲེ་ན། ལུས་དན་པ་ྲེ་བར་
བཞག་པ་ལས་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་འཇུག་སྟྲེ། ལུས་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བར་
རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཚོར་བ་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་ལས་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་འཇུག་ཏྲེ། ཀུན་འབྱུང་གྱི་
གཙོ་བོ་སྲྲེད་པ་ནྱི་ཚོར་བ་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ཅན་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། སྲེམས་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་ལས་ནྱི་
འགོག་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་འཇུག་སྟྲེ། དྲེ་ལས་བདག་དང་བྲལ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པར་
རོགས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཚེ་བདག་ཆད་ཀྱི་དོགས་པའྱི་སྐྲག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་དན་པ་ྲེ་བར་
བཞག་པ་ལས་ནྱི་ལམ་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་འཇུག་སྟྲེ། ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སང་བྱ་དང་། དད་
སོགས་རྣམ་བྱང་གྱི་ཆོས་རྣམས་བསྟྲེན་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། དབུས་མཐའ་ལས། གནས་ངན་ལྲེན་
ཕྱིར་སྲྱིད་རྒྱུའྱི་ཕྱིར། །གཞྱིའྱི་ཕྱིར་དང་མ་རྨོངས་ཕྱིར། །བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་འཇུག་བྱ་དང་། །དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་
པ་བསོམ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པའྱི་ལམ་དྲེའྱི་འོག་དུ་
རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལམ་བསྟན་ཏྲེ། ལུས་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་བརགས་ནས་ཞུགས་པ་ལ་བང་དོར་ལ་
སོ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་འབྱུང་བས་སོ། །གྱིས་པ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལ་རགས་འགོད་པ་ནྱི། ཚོགས་ལམ་འབྲྱིང་གྱི་
ཡང་དག་པར་སོང་བ་བཞྱི་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། དགྲེ་སྱིག་གྱི་བང་དོར་ལ་འཇུག་པའྱི་
ཚོགས་ལམ་འབྲྱིང་གྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཆོས་ཅན་བཤད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་མྱི་དགྲེ་བ་
སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་དང་། དགྲེ་བ་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་དག་གོ །དྲེ་ནྱི་བང་དོར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུའྱི་བརོན་
འགྲུས་སོ། །གོགས་ནྱི་སྔར་ལྟར་རོ། །བསོམ་ཚུལ་ནྱི་མྱི་དགྲེ་བ་སྲེས་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང་། མ་སྲེས་བ་
མྱི་བསྲེད་པ་དང་། དགྲེ་བ་སྲེས་པ་ཡང་དག་པར་སྲེལ་བ་དང་། མ་སྲེས་པ་བསྲེད་པ་དང་། བཞྱི་ལ། འདུན་པ་
བསྲེད་པ་དང་། འབད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་དང་སྲེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། རབ་ཏུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་
གྱི་སོམ་མོ། འབྲས་བུ་ནྱི་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མས་པར་བྱྲེད་དྲེ། མྱི་དགྲེ་བ་སྲེས་པ་མས་པ་
དང་། མ་སྲེས་པ་མངོན་དུ་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། གསུམ་པས་ནྱི་གྲེན་པོ་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་ལ། བཞྱི་པས་ནྱི་ཐོབ་
པར་བྱྲེད་དྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་རོ། །དགྲེ་བ་སྲེས་པ་འཕྲེལ་བ་དང་། མ་སྲེས་པ་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་
མཚམས་སར་བ་ནྱི། རོལ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལམ་གྱི་འོག་ཏུ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སོང་བའྱི་ལམ་བསྟན་ཏྲེ། བང་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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དོར་ལ་སོ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ནྱི། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ྱིད་དུ་བྱྲེད་པས་
སོ། །དངོས་ཀྱི་དོན་ལ་རགས་དགོད་པ་ནྱི། ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོའ་ི རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞྱི་ཆོས་ཅན། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
ཡོངས་སུ་སོར་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོས་བསྡུས་པའྱི་སོང་བའྱི་འདུ་བྱྲེད་དང་ལྡན་པའྱི་མངོན་
རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན་བཤད་པ་ལ། དམྱིགས་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་བྱ་བ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་
ལ་སོགས་པའོ། །ངོ་བོ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནོ། །གོགས་ནྱི་གུས་པར་སོར་བའྱི་འདུན་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་སོར་བའྱི་
བརོན་འགྲུས་དང་། སྔོན་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་དང་། དམྱིགས་པ་རྣམ་པར་
འབྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་རབ་བོ། །བསོམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ྲེས་པ་ལྔའྱི་གྲེན་པོར་སོང་བའྱི་འདུ་བྱྲེད་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྱི་
ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བསོམ་པར་བྱྲེད་པའོ། །ྲེས་པ་ལྔ་ནྱི། དབུས་མཐའ་ལས། ལྲེ་ལོ་དང་ནྱི་གདམས་ངག་
རྣམས། །བརྲེད་དང་བྱྱིང་དང་རྒོད་པ་དང་། །འདུ་མྱི་བྱྲེད་དང་འདུ་བྱྲེད་དྲེ། །འདྱི་དག་ྲེས་པ་ལྔར་འདོད་
དོ། །ཞྲེས་སོ། ཇྱི་ལྟར་འདྱི་དག་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་ྲེས་པར་འདོད་ཞྲེ་ན། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་སོར་བ་ལ་འཇུག་པ་
དང་། ཞུགས་པ་དང་། དངོས་གཞྱི་དང་། སོན་བྱུང་པ་སྲེལ་བ་དང་། སྲེམས་རྣལ་དུ་འཇུག་པའྱི་གནས་སྐབས་
ལྔ་ལ་སྒྲྱིབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྲེན་པོ་བརྒྱད་ནྱི། ལྲེ་ལོའ ་ི གྲེན་པོ་བཞྱི་སྟྲེ། གྲེན་པོ་དངོས་ནྱི་རོལ་
བའོ། །དྲེའྱི་གནས་ནྱི་འདུན་པའོ། །རྒྱུ་ནྱི་དང་པའོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པའོ། །གདམས་ངག་བརྲེད་པའྱི་
གྲེན་པོ་དན་པའོ། །བྱྱིང་རྒོད་ཀྱི་གྲེན་པོ་ནྱི་ཤྲེས་བཞྱིན་ནོ། །གྲེན་པོ་མངོན་པར་འདུ་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་གྲེན་པོ་
ནྱི་སྲེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པའྱི་སྲེམས་པའོ། །བྱྱིང་རྒོད་ཞྱི་བ་ན་སྲེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པའྱི་གྲེན་པོ་
ནྱི་བཏང་སྙོམས་སོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་མངོན་དུ་འགྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་
པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སོང་བའྱི་ལམ་གྱི་འོག་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་སོར་བའྱི་
ལམ་བསྟན་ཏྲེ། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་སྲེམས་ཡོངས་སུ་སངས་པ་བྱས་པ་ལ། དོ་བ་དང་རྲེ་མོའ ་ི སོར་བ་འབྱུང་བས་
སོ། །གྱིས་པ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལ་རགས་དགོད་པ་ནྱི་དོད་ཀྱི་རྣམ་བྱང་གྱི་དབང་པོ་ལྔ་ཆོས་ཅན། མངོན་པར་
རོགས་པ་ལ་སོར་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོ་བ་དང་རྲེ་མོ་གང་རུང་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཆོས་ཅན་
བཤད་པ་ལ། དམྱིགས་པ་ནྱི་བདྲེན་པ་བཞྱིའོ། །ངོ་བོ་ནྱི་ཡྱིན་ཆྲེས་པའྱི་དད་པ་དང་། དགྲེ་བ་ལ་སོ་བའྱི་བརོན་
འགྲུས་དང་། དམྱིགས་པ་མྱི་བརྲེད་པའྱི་དན་པ་དང་། དམྱིགས་པ་ལ་རྲེ་གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་།
དམྱིགས་པ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་རབ་བོ། །གོགས་ནྱི་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་
སོ། །བསོམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་དད་པའྱི་དབང་པོས་བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་བདྲེན་
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པ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སོ་བ་དང་། དན་པས་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་བརྲེད་པ་དང་། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་རྲེ་གཅྱིག་པ་
དང་། ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པར་རབ་ཏུ་འབྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསོམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་
བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པས་དབང་པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །དད་པ་ཙམ་ནྱི་སྔར་ྱིད་དུ་ཡང་ཡོད་ལ།
དྲེ་དག་ནྱི་རྣམ་བྱང་གྱི་ཕོགས་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་ཙམ་གྱི་དབང་པོ་ཡྱིན་ཡང་། བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་
དབང་བྱྲེད་པའྱི་དབང་པོ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་མྱུར་དུ་མཐོང་ལམ་བསྲེད་པ་དང་། རོགས་པ་ཕྱི་མ་འབྱུང་བ་
སོགས་སོ། །ལྔ་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་སོར་བའྱི་ལམ་གྱི་འོག་ཏུ་མངོན་པར་
རོགས་པ་དང་འབྲྲེལ་བའྱི་ལམ་བསྟན་ཏྲེ། དོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པ་ལ་བཟོད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་འབྱུང་བས་
སོ། །གྱིས་པ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལ། རགས་དགོད་པ་ནྱི། སོར་ལམ་བཟོད་པའྱི་སྟོབས་རྣམ་པ་ལྔ་ཆོས་ཅན། མངོན་
པར་རོགས་པ་དང་འབྲྲེལ་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། བཟོད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་གང་རུང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
གྱིས་པ་ཆོས་ཅན་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོ་ནྱི། དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་། དན་པ་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་། ཤྲེས་
རབ་སྟྲེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་རྱི་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། སྟོབས་ཞྲེས་བྱའོ། །གཞན་རྣམས་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་
ནོ། །དྲུག་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ལམ་བསྟན་ཏྲེ། དོ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་
རོགས་པ་ལ་བདྲེན་པ་མཐོང་བའྱི་ལམ་འབྱུང་བས་སོ། །གྱིས་པ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལ་རགས་དགོད་པ་ནྱི། མཐོང་
ལམ་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམ་པ་བདུན་ཆོས་ཅན། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདྲེན་པ་མངོན་
སུམ་དུ་གསར་དུ་རོགས་པའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཆོས་ཅན་བཤད་པ་ལ། དམྱིགས་པ་ནྱི་
འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱིའོ། །ངོ་བོ་ལ་དཔྲེས་བསྟན་པ་དང་ཡན་ལག་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་དན་པ་
ཡང་དག་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱ་མ་རོགས་པ་རོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར།
འཁོར་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་བཞྱིན་ནོ། །ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ཡང་དག་ནྱི། མྱི་མཐུན་ཕོགས་འཇོམས་པར་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་དུ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་འཇོམས་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱིར་རྒོལ་འཇོམས་པའྱི་
གང་པོ་བཞྱིན་ནོ། །བརོན་འགྲུས་ཡང་དག་ནྱི། ཡོན་ཏན་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མངོན་ཤྲེས་ལ་
སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བདྲེ་བག་ཏུ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །མྱུར་དུ་ཕྱིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ར་མཆོག་བཞྱིན་
ནོ། །དགའ་བ་ཡང་དག་ནྱི། ཡྱིད་བདྲེ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་ལུས་སྲེམས་ཚིམ་པར་བྱྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །སྣང་བའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་དགའ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ནོར་བུ་བཞྱིན་ནོ། །ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཡང་དག་ནྱི།
དགའ་བ་མྱོང་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གནས་ངན་ལྲེན་འཇྱིག་པར་བྱྲེད་པའྱི་སོ་ནས་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བར་བྱྲེད་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པའྱི་ཕྱིར། བཙུན་མོ་བཞྱིན་ནོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཡང་དག་ནྱི། འདོད་པའྱི་དོན་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསམས་
པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་འབྱོར་བར་བྱྲེད་པས་སོ། །ཁྱྱིམ་བདག་རྱིན་པོ་ཆྲེ་བཞྱིན་ནོ། །བཏང་སྙོམས་ཡང་དག་ནྱི།
ཇྱི་ལྟ་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་གནས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མམ་རྲེས་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་
པོ་ལ་འདོར་བ་དང་གནས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔུང་གྱི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞྱི་ལ་འདོར་གནས་བྱྲེད་པའྱི་བོན་
པོ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་ཡན་ལག་དང་པོ་ནྱི། གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པས་ནྱི་དགྲེ་
བའྱི་ཆོས་མྱི་མས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ངོ་བོའ ་ི ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། མཐོང་ལམ་བྱང་ཆུབ་ནྱི་ཤྲེས་
རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། བགོད་བྱ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་
འགོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་རྒྱུད་ཚིམ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ལྔ་
པ་ནྱི། གང་གྱིས་ོན་མོངས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། ོན་མོངས་ཀྱི་རྒྱུ་གནས་ངན་ལྲེན་
འཇྱིག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲུག་པ་ནྱི། གང་དུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། ཏྱིང་
ངྲེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ནྱི་གནས་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། བདུན་པ་ནྱི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོའ ་ི ཡན་
ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྱིང་རྒོད་དང་། བྲལ་བས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གོགས་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །བསོམ་ཚུལ་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་ལ་དམྱིགས་ནས་དྲེས་དབྲེན་པ་ཚོལ་བ་ལ་
གནས། ཀུན་འབྱུང་ལ་དམྱིགས་ནས་དྲེ་དང་འབྲལ་བར་འདོད་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་དམྱིགས་ནས་མངོན་དུ་
བྱྲེད་པར་འདོད་པ་དང་། ལམ་བདྲེན་ལ་དམྱིགས་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་པར་སོང་བས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བར་
གནས་པའོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སངས་པའོ། །བདུན་པ་ལ་
མཚམས་སར་བ་ནྱི། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ལམ་གྱི་འོག་དུ། རྣམ་པར་དག་པར་ངྲེས་པར་འབྱྱིན་པའྱི་ལམ་
བསྟན་ཏྲེ། བདྲེན་པ་མཐོང་བ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ལས་སོམ་སང་དག་པར་བྱྲེད་པའྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་འབྱུང་བས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ་རགས་དགོད་པ་ནྱི། བསོམ་ལམ་གྱི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཆོས་ཅན། རྣམ་དག་ངྲེས་
འབྱྱིན་གྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོམ་སང་དག་པར་བྱྲེད་པའྱི་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན་བཤད་པ་ལ་
དམྱིགས་པ་ནྱི་སྔར་བཞྱིན། ངོ་བོ་ལ་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། མམ་
བཞག་ཏུ་རོགས་པའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ངྲེས་པར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རོག་པ་ནྱི་གཞན་གོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཇྱི་ལྟར་རོགས་པའྱི་དོན་སྟོན་པའྱི་ངག་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་ཕྱིར། ངག་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་
གསུམ་ནྱི། གཞན་ཡྱིད་ཆྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། དང་པོས་ནྱི་གཞན་གྱིས་དྱི་བའྱི་ལན་ལུང་སྟོན་
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པས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་དང་། གྱིས་པས་ནྱི། སོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག་དང་། གསུམ་
པས་ནྱི། ལོག་འཚོ་སངས་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་ཇྱི་ལྟར་གནང་བ་བཞྱིན་དུ་ལོངས་སོད་པས་འཚོ་བ་རྣམ་
དག་དུ་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རོལ་བ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སོང་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། ཀུན་སོར་ལྷག་
མ་རྣམས་སོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དན་པ་ནྱི་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སོང་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྱི་གནས་ཀྱི་
མཚན་མ་མ་བརྲེད་པས་བྱྱིང་རྒོད་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་མྱི་འབྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཡོན་ཏན་ཁྱད་
པར་ཅན་ལ་སྒྲྱིབ་པ་སོང་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་མཐོང་ལམ་ནས་ཐོབ་ཀང་། སོམ་ལམ་ནས་མངོན་དུ་འགྱུར་བས་བསོམ་ལམ་དུ་བཞག་
གོ །གོགས་དང་བསོམ་ཚུལ་ནྱི་སྔར་ལྟར་རོ། །འབྲས་བུ་སོམ་སང་སངས་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་
ནྱི། སོབ་མ་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཀུན་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྲེན་ཅན་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་
མཁྱྲེན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཡྱིན་ཏྲེ་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ནའོ། །གྱིས་པ་ལམ་ཤྲེས་
ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སོ་སོར་དབྱྲེ་བ་དང་། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་ལས།
གྲེན་པོའ ་ི ལམ་ལ་སྱིའྱི་དོན་ནྱི། རོགས་བྱའྱི་ཡུལ་དང་། རྣམ་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་དང་། རྣམ་པ་བསྡུ་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སོམ་བཞྱི་ལས་འདུས་བྱས་མྱི་རག་པ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སྡུག་བསྔལ་བ་
གྱིས་ནྱི། སོན་པ་མྲེད་པ་དང་ཆོས་བདག་མྲེད་པ་ནྱི་སྟོང་པ་ྱིད་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱི་བ་ནྱི་མཚན་མ་
མྲེད་པའྱི་ཡུལ་གྱིས་བསྡུས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་ལས་སྡུག་བདྲེན་གྱི་སྟོང་པ་བདག་མྲེད་
གྱིས་ནྱི་རྣམ་ཐར་དང་པོའ ་ི རྣམ་པ་ཡྱིན་ལ། འགོག་ལམ་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནྱི་རྣམ་ཐར་གྱིས་པ་དང་།
སྡུག་བདྲེན་གྱི་མྱི་རག་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་དང་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བཞྱི་ནྱི་གསུམ་པའྱི་རྣམ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། གཞུང་གང་དུ་སྟོང་པ་ྱིད་དང་། མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་། སོན་པ་མྲེད་པ་དང་།
ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལ་ནྱི་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་ཀ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཡྱིན་ལ། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
གྱི་སྒྲས་གསུངས་པ་ནྱི། འཇྱིག་རྲེན་དང་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་བྱུང་ཐུན་མོང་དུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ནྱི་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། འདྱིར་བསྟན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གསུམ་དུ་འདུས་ཏྲེ། འགོག་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ནྱི་མཚན་མ་
མྲེད་པ་དང་། སྡུག་ཀུན་གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ནྱི་སྟོང་པ་ྱིད་དང་སོན་པ་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་དང་པོ་སྟོང་པ་ྱིད་དང་བདག་མྲེད་པ་རོགས་པའྱི་རྣམ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི་གྲེན་པོའ ་ི ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བས་བྱས་པ་
བདག་གྱིར་ལྟ་བའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་གྱིས་པ་མཚན་མྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་འགོག་པ་དང་།
མཚན་མའྱི་རོག་པ་སྲེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་བདྲེན་པ་རོགས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི། གྲེན་པོའ་ི ལམ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ལྟ་བ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྟྲེ་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་
གསུམ་པ་མྱི་རག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་རོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི་
གྲེན་པོའ ་ི ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁམས་གསུམ་ལ་བང་བྱར་སོན་པའྱི་གྲེན་པོའ ་ི ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གངས་ཀྱི་
སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དྲེ། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
གསུམ་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ནའོ། །གྱིས་པ་སྤྲུལ་པའྱི་ལམ་ལ། སྱིའྱི་དོན་ནྱི། སོམ་པ་པོའ ་ི གང་ཟག ས་གང་ལ་རྲེན་
པ་རང་བཞྱིན་ངོས་བཟུང་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཛོད་ལས། མྱིའྱི་རྲེན་ཅན་དུ་བཤད་ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལུང་གྱི་མཐུས་
བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི། གཙོ་ཆྲེ་བ་ལ་དགོངས་ཀྱི་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་པའྱི་ལྷས་
ཀང་ལུང་གྱི་མཐུས་བསྲེད་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སའྱི་དངོས་གཞྱི་ལས་འདོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་ཞྲེས་སྱིར་བཟུང་
བ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མཛོད་ལས། རྣམ་ཐར་དང་པོ་གྱིས་འདོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ཁ་
དོག་གྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་གྲེན་པོར་བསམ་གཏན་དང་པོ་གྱིས་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་རྲེན་པར་གསུངས་
སོ། །རྣམ་ཐར་གྱིས་པ་བསོམ་པའྱི་ཚེ་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་མ་ཐོབ་ན་རང་ལ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་
བཤྱིག་མྱི་ནུས་ལ། ཐོབ་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གཟུགས་མྲེད་
པའྱི་འདུ་ཤྲེས་བཞག་པས་ཀང་རུང་སྟྲེ་ཞྲེས་པ་ལྟར། གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་
བ་རང་ལ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་བཤྱིག་མྱི་ནུས་པས་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་བཞག་པ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། ཐོབ་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཟག་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱི་རང་ལ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་བཤྱིག་ལ་ཕྱིས་དྲེ་བཏང་ནས་
གཟུགས་ཀྱི་སྲེམས་མངོན་དུ་བྱས་ཏྲེ། གཟུགས་ལ་ལྟ་བས་མྱི་འགལ་ལོ། །སའྱི་དངོས་གཞྱི་ལས་གཟུགས་
མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ཐོབ་ལ་མངོན་དུ་མྱི་བྱྲེད་པར་བཤད་པ་ཡང་ཐོག་མར་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱིས་རང་ལ་
གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་བཤྱིག་ནས། དྲེ་ནས་སྲེམས་མངོན་དུ་མྱི་བྱྲེད་པར་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་ཕྱི་རོལ་
གྱི་གཟུགས་ལ་ལྟའོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། འཕགས་སྲེང་གྱིས་ཀྱིས་གཟུགས་མྲེད་ལ་ཡང་བརྲེན་པར་བཤད་
པའྱི་དགོངས་པ་ཡང་དྲེ་ྱིད་དོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ། བྱང་སྲེམས་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
གསུངས་ཞྲེས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེས་ཀང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་ལ་ལྟ་བར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་
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རོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། བསམ་གཏན་ལ་རྲེན་པར་གསུངས་ཀྱི། དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ལ། རྲེན་པ་སོགས་
ཀྱི་དམྱིགས་གསལ་མ་གསུངས་པས། བཞྱི་ཀ་ལ་བརྲེན་པར་འདོད་པ་མངོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་
ཀང་། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བཤད་དོ། གྱིས་པ་གཞུང་དོན་
ལ། གཟུགས་ཅན་གྱི་རྣམ་ཐར་གསུམ་ལས། དང་པོ་གྱིས་ལ། རག་དགོད་པ་ནྱི། གཟུགས་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་
ཐར་པ་དང་པོ་འདྱི་གྱིས་ཆོས་ཅན། སྤྲུལ་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་དོན་དུ་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་འབྱོར་པར་བྱྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཆོས་ཅན་བཤད་པ་ལ། རྣམ་ཐར་དང་པོ་ནྱི་ལྟའོ། གང་གྱི་སོ་ནས་ཞྲེ་ན། རང་ལ་
གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་མ་བཤྱིག་པའྱི་ཕྱིར། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ནང་གཟུགས་ཅན་དུ་འདུ་ཤྲེས་པའྱི་སོ་ནས་
སོ། །ཡུལ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟའོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན། དབྱྱིབས་ཀྱི་སོ་ནས་ཆྲེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་
དང་། ཁ་དོག་གྱི་སོ་ནས་མཛེས་མྱི་མཛེས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་ཏྲེ་ལྟའོ། །རྣམ་ཐར་གྱིས་པ་ནྱི་ལྟའོ། །གང་གྱི་སོ་
ནས་ནྱི། གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་རྣམ་པར་བཤྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ནང་གཟུགས་ཅན་མྱིན་པར་འདུ་ཤྲེས་པའྱི་སོ་ནས་
སོ། །ཡུལ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་རྣམས་ལའོ། །ཚུལ་སྔར་ལྟར་ལྟའོ། །གསུམ་པ་དགོས་པ་ནྱི། སྣ་ཚོགས་སུ་
སྤྲུལ་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པ་སྟྲེ་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་གྲེན་པོར་ལྟའོ། །རྣམ་ཐར་དང་པོ་ནྱི། སྤྲུལ་པ་པོ་སྣང་ཞྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་
ཚོགས་སྤྲུལ་ནུས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་སྤྲུལ་པ་པོ་མྱི་སྣང་བར་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་
ཐར་གསུམ་པ་ནྱི། རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་ཏྲེ་སོམ་མོ། གང་ན་སྡུག་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའོ། །སོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ནྱི་མ་
དག་ཞྲེས་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་གསུང་། སྲེམས་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་རྲེན་ནས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི། གོ་
རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་སྡུག་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། མྱི་སྡུག་པར་སྤྲུལ་པ་ལ་མྱི་དགའ་བའྱི་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པའྱི་མྱིང་ཅན་དྲེ་དག་གྱི་གྲེན་པོར་རོ། །མྱི་འཐད་དྲེ་དགའ་མྱི་དགའ་སངས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བསམ་
གཏན་བཞྱི་པོ་ཐོབ་པས་སོ་ཞྲེ་ན། སྤྲུལ་པར་འདོད་མྱི་འདོད་ཙམ་ལ། དགའ་མྱི་དགའ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཙམ་ཡྱིན་
པས་སོན་མྲེད་དོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བསོམ་ཞྲེ་ན། སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྡུག་མྱི་སྡུག་ཕན་ཚུལ་ལྟོས་པའྱི་འདུ་
ཤྲེས་དང་། རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བའྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་། དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་སྡུག་པར་རྲེ་གཅྱིག་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཏྲེ།
འདུ་ཤྲེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་སོ་ནས་བསོམ་མོ། །འདྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་རྣམ་ཐར་གསུམ་ལས་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རམ། འཕགས་པ་རྣམས་འདྱི་ལ་ལན་མང་དུ་གནས་པས་ན། མདོ་ལས་ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་
རོགས་པར་བྱས་ཏྲེ་གནས་སོ་ཞྲེས་གསུངས། གྱིས་པ་གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམ་
པ་གསུམ་སྟྲེ། རྣམ་ཐར་དང་པོ་གྱིས་དང་སྡུག་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ནའོ། །གསུམ་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པའྱི་ལམ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་ལ་
སོགས་པའྱི་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བཞྱི་ནྱི། ཐར་པ་དང་མཐུན་པར་གནས་པའྱི་ལམ་གྱི་རང་
བཞྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་རོ་མྱང་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་གོལ་བའྱི་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
གྱིས་པ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་འཕགས་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཆོས་ཅན། ཞྱི་བར་གནས་
པའྱི་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཟག་བཅས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། །དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ལྔའོ། །བཞྱི་པ་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ལ་སྱིར་བསྟན་པ་དང་།
འགོག་སྙོམས་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་འཕགས་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལམ་གྱི་དངོས་ཀྱི་རྲེན་
བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མྲེད་པ་བཞྱི་དང་། འགོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དག་སྟྲེ་དགུ་པོ་ནྱི།
འཇྱིག་རྲེན་ལ་འདས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཕགས་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིས་ནྱི་
འགོག་སྙོམས་དབུ་མ་དང་མཐུན་པར་བཤད་དོ། །སྙོམས་འཇུག་དང་རྣམ་ཐར་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན།
སྙོམས་འཇུག་གྱི་དུས་སུ་ངོས་སྐལ་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་མ་གོལ་ལ། རྣམ་ཐར་གྱི་དུས་སུ་གོལ་ཟྱིན་པས། བར་ཆད་
མྲེད་ལམ་དང་རྣམ་གོལ་ལམ་ལྟ་བུའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འགོག་སྙོམས་ལ་ངོ་བོ་
ྱིད་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། རྣམ་རྱིག་པའྱི་འདོད་ཚུལ། གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་ནྱི།
ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལམ་གྱིས་སོས་པ་ཅྱི་རྱིགས་པ་བཀག་པའྱི་བདག་མྲེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
སོ། །དགག་བྱ་ནྱི་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགག་བྱ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཚོར་བ་གསུམ་
དང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དམན་པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་། ཚན་མར་འཛིན་པའྱི་སོས་
པའྱི་ཚོགས་ཏྲེ། འདྱི་ནྱི་སའྱི་སྙྱིང་པོ་འཁོར་ལོ་བཅུ་པའྱི་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །དབྱྲེ་བ་ལ་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་
འགོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དང་། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཐུན་
མོང་བ་སྟྲེ། ན་ཐོས་ལ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་སྟྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པ་ཁོ་ན་
ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལ་དང་པོས་ནྱི། ོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཚོར་བ་འགོག་གོ །ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཚོར་འདུ་
ནྱི་མྱི་འགོག་སྟྲེ། འཕགས་པའྱི་མམ་བཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པས་ནྱི། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགག་བྱ་
རྣམས་འགོག་གོ །གནས་སྐབས་གང་དུ་ཐོབ་པ་ནྱི། སྙོམས་འཇུག་དང་པོ་ནྱི། ན་རང་གྱི་སོམ་ལམ་ནས་ཐོབ་
ལ། བྱང་སྲེམས་ཀྱིས་ས་དང་པོར་ཐོབ་བོ། །སྙོམས་འཇུག་གྱིས་པ་ནྱི། ས་དྲུག་པ་ནས་འཐོབ་སྟྲེ། དྲེར་མཚན་
མར་འཛིན་པ་འགོག་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། སྔ་རོལ་དུ་མ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ལྷག་པར་གྱུར་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བདུན་པ་ནས་ཐབས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ཐོབ་པས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་འཇུག་
ནུས་ཞྱིང་། བརྒྱད་པ་ནས་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་སོས་པ་འགགས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ལ་རོལ་
མྲེད་དུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་རྣམ་རྱིག་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི། གང་ཟག་གང་གྱིས། ཁམས་གང་དུ་འཇུག་པ་
དང་། ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། རྣམ་པ་ཅྱི་འད་བས་འཇུག་པ་དང་། འཇུག་བྱ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་རྣམ་བཞག་གོ །དང་
པོ་ལ། གང་ཟག་ལ། ན་ཐོས་སོབ་པ་ཕྱིར་མྱི་འོང་། ལུས་མངོན་བྱྲེད་དང་། མྱི་སོབ་པ་གྱིས་ཀའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་
གོལ་གྱིས་ཀྱིས་ནུས་ཏྲེ། ལྷག་མཐོང་ཁྱད་པར་ཅན་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་དང་། ཞྱི་གནས་ཁྱད་པར་
ཅན་སྲྱིད་རྲེའྱི་སྲེམས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་གྱིས་ནྱི་མྱི་ནུས་ཏྲེ། སོ་སྲེ་འགའ་ཞྱིག་ལ་སྲྱིད་རྲེའྱི་སྲེམས་ཐོབ་པ་
ཡོད་ཀང་འདས་ལམ་མ་ཐོབ་ཅྱིང་། འཕགས་པ་གཞན་ལ་འདས་ལམ་ཡོད་ཀང་སྲྱིད་རྲེའྱི་སྲེམས་མ་ཐོབ་པའྱི་
ཕྱིར། བྱང་སྲེམས་ནྱི་མཐོང་ལམ་ནས་འཇུག་ནུས་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་ནྱི་གཞན་ངོར་འཇུག་པར་སྣང་བ་ཙམ་
མོ། །ཁམས་གང་དུ་འཇུག་པ་ནྱི། རང་རྒྱལ་འདོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། བྱང་སྲེམས་འཕགས་པ་ཡང་།
འདོད་གཟུགས་ཀྱི་རྲེན་ཅན་དུ་ངྲེས་པས་ཁམས་འོག་མ་གྱིས་ཁོ་ནར་འཇུག་གོ །ན་ཐོས་རྣམས་ཀང་འོག་མ་
གྱིས་སུ་འཇུག་གྱི་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་རྲེན་ལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚོར་འདུ་རགས་པ་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་འཇུག་ཅྱིང་།
གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེས་པ་ནྱི། ཚོར་འདུ་རགས་པས་སོ་བ་མྲེད་པས་དྲེ་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་རོལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འདོད་པ་ལ་ཡང་མྱིའྱི་རྲེན་ཅན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱིའྱི་རྲེན་ལ་ཚོར་འདུ་རགས་པས་སོ་བ་སྲེ་ས་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ཀྱི་རྲེན་ཅན་མྱི་འཐད་དྲེ། འདྱི་ནྱི་དང་པོར་མྱིའྱི་རྲེན་ལ་སྒྲུབ་དགོས་ལ། མྱིའྱི་རྲེན་ལ་འགོག་
སྙོམས་ཐོབ་པ་གཟུགས་སུ་སྲེ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྲྱིད་རྲེའྱི་སྲེམས་ཐོབ་པས་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་སོམ་ལམ་གྱིས་གཟུགས་མྲེད་དང་པོ་གསུམ་ལས་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་སྲྱིད་རྲེའྱི་སྲེམས་ལ་རྲེན་ནས་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པར་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་
སྲེམས་ལས་མས་ནས་དྲེར་སྲེ་བ་སྲྱིད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་འཕགས་པའྱི་སངས་རོགས་ལྡོག་
སྲྱིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལམ་གྱིས་ས་བོན་རད་ནས་འབྱྱིན་པས་དྲེའྱི་སངས་རོགས་ལྡོག་མྱི་སྲྱིད་
པ་ཡྱིན་གྱི། ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སངས་རོགས་ནྱི་ལྡོག་སྲྱིད་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །རྒྱལ་སྲས་ལས་མུ་
བཞྱི་ལན་མཛད་དྲེ། འདྱི་ལྟར་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ་གཟུགས་མྲེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་མྱི་
ནུས་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། མྱི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་
དང་དག་བཅོམ་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞྱི་ཙམ་ཡང་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བར་གཟུགས་མྲེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ནུས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་
པའྱི་འཕགས་པ་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སྲེ་བ་དོན་དུ་མྱི་གྲེར་བས། སོང་ལམ་བསལ་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལམ་
ལ་གནས་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའོ། །གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་དོན་དུ་གྲེར་ཞྱིང་སོང་བའྱི་ལམ་ལ་གནས་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་
པའོ། །གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དྲེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །གཟུགས་སུ་འགོག་སྙོམས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་མུ་
གྱིས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པར་འདོད་དོ། །འོག་མ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བར་གོང་མ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་
ལ་ནྱི། མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ྲེས་པ་གནས་སོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་
ལས། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་བཞག་ན་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཀུན་དུ་འགོ་བར་ལྟའོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནྱི་མངོན་དུ་བྱྲེད་ནུས་
པར་སྟོན་གྱི་འཇུག་པར་སྟོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་འགལ་བ་མྲེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་ཁྱད་
པར་འདྱི་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དོ། །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ནྱི། ན་རང་ནྱི་ཚོར་འདུ་རགས་པ་ྲེ་བར་ཞྱི་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་བ་
དང་བྱང་སྲེམས་གཞན་དོན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་འཇུག་གོ །རྣམ་པ་གང་གྱིས་འཇུག་པ་ནྱི།
ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་རྣམས་ནད་དང་འབྲས་དང་ཟུག་རྔུའྱི་རྣམ་པར་བལྟས་ནས་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་རྣམ་པས་
འཇུག་གོ །འཇུག་བྱ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་རྣམ་བཞག་ལ། ངོ་བོ་ནྱི་ཚོར་འདུ་རགས་པ་སུན་འབྱྱིད་པའྱི་སྲྱིད་རྲེའྱི་
ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་པོའ་ི རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་བདུན་འཁོར་བཅས་རྲེ་ཤྱིག་སྲེ་བ་དང་
མྱི་མཐུན་པར་བྱས་པའྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའྱི་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་གང་ལ་བརྲེན་
ནས་ཐོབ་ཅྲེ་ན། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་སྔོན་དུ་སོང་བ་དགོས་ཏྲེ། བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་
དང་མྱི་ལྡན་ན་བདག་ཆད་ཀྱི་དོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པས་ོན་ཡྱིད་དགག་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། དྲེ་མ་
བཀག་ན་འཕགས་པའྱི་གནས་པ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། སྲྱིད་རྲེའྱི་སྲེམས་ལ་ཡང་རྲེན་དགོས་ཏྲེ། འདྱི་
ལ་ཚོར་འདུ་རགས་པ་འགོག་དགོས་ལ། དྲེའྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མྱི་གསལ་བས་དྲེ་ལ་རྲེན་ནས་ཚོར་འདུའྱི་རྒྱུན་
གཅོད་ས་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་གཞན་ལ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་རགས་པས་རྒྱུན་གཅོད་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར།
ཀུན་གཞྱིའྱི་འཁོར་དུ་གྱུར་པ་མྱི་འགོག་པའྱི་ཕྱིར་རགས་པ་ཞྲེས་སོས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཀུན་གཞྱིའྱི་འཁོར་མྱི་
འགོག་ཅྲེ་ན། སོ་བ་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་བདྲེ་སྡུག་གྱི་འགྱུར་བ་མྱི་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྷག་མཐོང་ཁྱད་པར་ཅན་འཇྱིག་
རྲེན་ལས་འདས་པ་དང་ཞྱི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་སྲྱིད་རྲེ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་ལས་འགོག་པ་པ་ལ་
སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་ཆོས་གྱིས་གཅྲེས་སས་སུ་བྱྲེད་དྲེ། གྱིས་གང་ཞྲེ་ན། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་
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ངོ་། །སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཡུན་ཚད་ནྱི། ན་རང་གྱི་བོའ ་ི འཕན་པས་ཇྱི་སྲྱིད་འཕངས་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་འཇུག་
གོ །གཞན་དག་བྱང་སྲེམས་ནྱི་ཡུན་རྱིང་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཏྲེ། སྙྱིང་རྲེ་པད་དཀར་ལས། སྲེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་
ཐོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་བར་གྱི་སྐལ་པ་བཅུ་ཡང་
འདའ་བར་བྱྲེད་དྲེ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེས་སོ། །མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། བྱང་སྲེམས་ནྱི་རང་གྱིས་ཤྲེས་ནས་གཞན་ལ་
བསྟན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་ཡུན་ཅུང་ཟད་ཀྱིས་འགྲུབ་ཅྱིང་། ཞྱི་བ་དོན་དུ་མྱི་གྲེར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡུན་
རྱིང་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་སྙྱིང་རྲེ་ཡང་འགོག་དགོས་པས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་
སོད་པ་དམན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །མདོ་སྲེ་ྱི་མའྱི་སྙྱིང་པོ་ལས། བཞག་བདུན་ལས་ལྷག་པར་མྱི་འཇུག་ཏྲེ།
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སོད་པ་དོར་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ལུང་སྔ་མ་ནྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་
ཙམ་ལ་དགོངས་སོ། །ཅྱི་སྟྲེ་གཞན་དོན་དོར་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དྲེ་ྱིད་གཞན་
དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ས་བརྒྱད་པར་ཡུན་རྱིང་དུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཀང་གཞན་དོན་དོར་བར་མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ྱིད་གཞན་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན་ས་བཅུ་པ་ལས། ས་བརྒྱད་པར་མཚན་མྲེད་ཀྱི་
དབྱྱིངས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ན་མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལ་འདས་བར་འགྱུར་བས་སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀྱིས་འགོག་པ་ལས་བསང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །འདྱིར་བཤད་པ་ནྱི་དབུ་མ་དང་མཐུན་ཏྲེ། སོམ་ལམ་
རྲེ་སོར་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་སྲེ་ཚན་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་གསུངས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་བཤད་པའྱི་འགོག་སྙོམས་ལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་མྱི་འཇུག་ཏྲེ། རྣམ་པར་མྱི་རོག་
པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུན་མྱི་འཆད་དུ་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་གཞན་ངོར་འཇུག་པ་སྣང་བ་
ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །བྱང་སྲེམས་ཀྱིས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། གཞན་ལ་བསྟན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་འཇུག་པ་སྲྱིད་པ་ཙམ་
ཡྱིན་གྱི་གཙོ་བོར་བྱྲེད་པ་མྱི་སྲྱིད་དོ། །ལྔ་པ་སོང་བའྱི་ལམ་ལ། ཡུལ་བདྲེན་པ་བཞྱིས་བསྡུས་པ་ངོ་བོ་ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་བཟོད་པ་བཞྱི་ཆོས་ཅན་སོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། བར་ཆད་མྲེད་
པའྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲུག་པ་ནྱི། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ནྱི་སངས་རྒྱས་
ྱིད་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་དུ་བགོད་པའྱི་ཐབས་མ་ལུས་བ་སྡུད་པའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་དང་། རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་སོགས་ན་ཐོས་བྱང་སྲེམས་གྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ།
ཇྱི་ལྟར་ན་ཐོས་དང་བྱང་སྲེམས་གྱིས་པོ་སོ་སོ་ལ་རྣམ་པར་བཞག་ཅྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་རྣམས་ནྱི་
གཙོ་བོར་ོན་མོངས་ཀྱི་གྲེན་པོའ ་ི རྱིགས་ཡྱིན་པས། ན་ཐོས་ལ་བཞག་ལ། རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་སོགས་ནྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གཙོ་བོར་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཡྱིན་པས་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རོགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྔར་གྱི་གཞྱི་
ཤྲེས་དང་། ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། འདྱིར་བསྟན་པའྱི་གཞྱི་ཤྲེས་དང་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ཟློས་སོ་ཞྲེ་
ན། སྔར་ནྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་ཆར་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་རྣམ་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ནྱི་ལམ་བདྲེན་ཁོ་ནའྱི་
རྣམ་པ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ། །གངས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྡུ་བ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ལམ་ཤྲེས་པ་
ྱིད་ཀྱི་རྲེན་ཅན་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། གྲེན་པོའ་ི ལམ་ལ་
སོགས་པ་དྲུག་ལས་ཕྲེ་བའྱི་རྣམ་པ་སོ་བཞྱི་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ནའོ། །གསུམ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་
གསུམ་ཏྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྟོབས་ལ་སོགས་པའྱི་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི། འཕགས་པ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་གཅྱིག་པུ་ཁོ་
ན་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ལས་རོགས་རྱིགས་ཤྱིན་དུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་མཁྱྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་སྟྲེ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་འཕགས་པ་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་མྲེད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་འཇོག་ན། གཞྱི་
ཤྲེས་དང་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པའང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ི དབང་དུ་བྱས་ན། སོ་སོ་
ཡང་དག་རྱིག་བཞྱི་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། བྱང་སྲེམས་ལ་ཡོད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། འདྱི་བ་ཀུན་
ལན་འདྲེབས་པ་མ་ཐོབ་པར་སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པ་མྱི་ཐོབ་པས་བྱང་སྲེམས་ལ་ཡོད་པ་རྲེས་མཐུན་པ་ཙམ་
མོ། །མཁྱྲེན་པ་སྔ་མ་གྱིས་ནྱི་ན་ཐོས་དང་བྱང་སྲེམས་ལའང་མཚན་ྱིད་པ་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རྲེན་པ་ཡོན་ཏན་དབྱྲེ་བ། རྲེན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན། དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། སྟོབས་དང་།
མྱི་འཇྱིགས་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང་། མ་འདྲེས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་སྟོབས་ལ་བཅུ་ཡོད་
པ་དྲེ་ལ། གནས་དང་གནས་མ་ཡྱིན་པ་མཁྱྲེན་པའྱི་སྟོབས་ནྱི། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རབ་དབྱྲེ་མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་པ་དང་།
ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མཁྱྲེན་པའྱི་སྟོབས་ནྱི། ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་མ་ལུས་པ་
མཁྱྲེན་པ་དང་། མོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱྲེན་པའྱི་སྟོབས་ནྱི། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་སོར་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་
མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་པ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་པའྱི་སྟོབས་ནྱི། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་འཇྱིག་ཆགས་
དང་རྱིགས་ལ་སོགས་པ་མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་པ་དང་། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡྱིན་པ་མཁྱྲེན་པའྱི་སྟོབས་
ནྱི། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་སོགས་ཀྱི་རབ་དབྱྲེ་མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་པ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་མཁྱྲེན་པའྱི་
སྟོབས་ནྱི། བྱང་ཆུབ་གསུམ་དུ་བགོད་པའྱི་ལམ་མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་པ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་
པར་བྱང་བ་མཁྱྲེན་པའྱི་སྟོབས་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་སྙོམས་འཇུག་གྱི་རབ་དབྱྲེ་མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་པ་དང་།
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སྔོན་གྱི་གནས་རྲེས་སུ་དན་པ་མཁྱྲེན་པའྱི་སྟོབས་ནྱི། ཚེ་རབས་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་ལུས་པར་
མཁྱྲེན་པ་དང་། འཆྱི་འཕོ་དང་སྲེ་བ་མཁྱྲེན་པའྱི་སྟོབས་ནྱི། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲེ་འཆྱིའྱི་ཚུལ་མ་ལུས་པ་
མཁྱྲེན་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱྲེན་པའྱི་སྟོབས་ནྱི། ཟག་པ་ཟད་པའྱི་ངོ་བོ་དང་ཐབས་མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་
པའོ། །དྲེ་ལ། སྟོབས་དང་པོ་གྱིས་ཀྱི་ནྱི། མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཏྲེ། རྒྱུ་ལ་ལོག་པར་སྨྲ་བ་དང་རྣམ་
སྱིན་ལ་ལོག་པར་སྨྲ་བ་བསལ་ནས་བདྲེ་འགོའ ་ི ལམ་སྟོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། ངྲེས་པར་
ལྲེགས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཏྲེ། གདུལ་བྱའྱི་ཁམས་དང་བག་ལ་ལ་དང་བསམ་པ་དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པར་ཐར་
པའྱི་ལམ་སྟོན་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། རང་དོན་རོགས་པ་དང་
སངས་པའྱི་དམ་བཅའ་གྱིས། གཞན་དོན་སང་བྱ་དང་ལམ་དམ་བཅས་པ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། འཁོར་གྱི་
དབུས་སུ་ང་ནྱི་སངས་རྒྱས་སོ་ཞྲེས་བདག་ྱིད་ཞལ་གྱིས་འཆྲེས་པ་ལ་རྒོལ་བ་པོ་མྲེད་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
བདག་ྱིད་ཀྱི་ཟག་པ་ཟད་པ་ྱིད་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞྲེས་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྱི། གཞན་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་
པ་ཐར་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ། ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ལ་བར་ཆད་བྱྲེད་པ་ྱིད་དུ་བརོད་པ་དང་། བཞྱི་
པ་ནྱི། གཞན་ལ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ྱིད་དུ་རབ་ཏུ་སྟོན་
པ་ལ་རྒོལ་བ་པོ་མྲེད་པའོ། །བྱྲེད་ལས་ནྱི། རང་དོན་གྱི་དམ་བཅའ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར། ཤྲེས་བྱ་སྡུག་
བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པ་རང་གྱིས་ཤྲེས་ཤྱིང་གཞན་གྱིས་ཤྲེས་པར་མཛད་པ་དང་། སྒྲྱིབ་གྱིས་ཟད་པའྱི་འགོག་
བདྲེན་ཐོབ་ཅྱིང་ཐོབ་པར་མཛད་པ་དང་། གཞན་དོན་གྱི་དམ་བཅའ་གྱིས་ཀྱིས་ཀང་རྱིམ་པ་ལྟར་བར་ཆད་ཀྱི་
ཆོས་ཀུན་འབྱུང་སོང་ཞྱིང་སོང་བར་མཛད་པ་དང་། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ལམ་བསྟྲེན་ཅྱིང་བསྟྲེན་པར་མཛད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་བཞྱི་ལ། བཤད་བྱ་མཁྱྲེན་པ་གྱིས་ནྱི། ཆོས་དང་དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་
པར་རྱིག་པ་སྟྲེ། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། དམྱིགས་ཡུལ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་
དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་མ་འདྲེས་པར་མཁྱྲེན་པའོ། །འཆད་བྱྲེད་མཁྱྲེན་པ་གྱིས་ནྱི། ངྲེས་པའྱི་ཚིག་དང་སོབས་པ་
སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་སྟྲེ། ཡུལ་སོ་སོའ ་ི སྐད་དང་། རས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རབ་ཏུ་
དབྱྲེ་བ་ཐོགས་མྲེད་དུ་མཁྱྲེན་པའོ། །བཞྱི་པ་མ་འདྲེས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ། སོད་པ་མ་འདྲེས་པ་ནྱི། སྐུ་ལ་འཁྲུལ་པ་
དང་། གསུང་ལ་ཅ་ཅོ་དང་། ཐུགས་ལ་དན་པ་མས་པ་དང་། ཐུགས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་། འཁོར་
འདས་ལ་ཐ་དད་པ་ྱིད་དུ་བཟུང་ནས་བང་དོར་གྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་། སོ་སོར་མ་བརགས་པར་གདུལ་བྱ་ཡལ་བར་
འདོར་བའྱི་བཏང་སྙོམས་མྱི་མངའ་བའོ། །རོགས་པ་མ་འདྲེས་པ་ནྱི། ཆོས་སྟོན་པའྱི་འདུན་པ་དང་། གདུལ་བྱའྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའྱི་བརོན་འགྲུས་དང་། མྱི་བརྲེད་པའྱི་དན་པ་དང་། ཆོས་ྱིད་ལ་རྲེ་གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་།
བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་། སང་བྱ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ལས་མས་པ་མྱི་མངའ་
བའོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་རྒྱུ། བར་པ་བཞྱི་ནྱི་དབང་པོ། ཐ་མ་ནྱི་འབྲས་བུའོ། །ཕྱིན་ལས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ་ནྱི། སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས། རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་ཡྲེ་ཤྲེས་སྔོན་དུ་འགོ་ཞྱིང་། དུས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་རྲེས་སུ་
འབྲང་བའྱི་ལས་སོ། །རྒྱུ་དང་དུས་ཀྱི་ཀུན་སོང་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། མཛོད་ལས། ཀུན་སོང་རྣམ་གྱིས་རྒྱུ་དང་
ནྱི། །དྲེའྱི་དུས་ཀྱི་སོང་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ་ནྱི། འདས་པ་ལ་མ་
ཆགས་མ་ཐོགས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་
པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སངས་པས་ན་མ་ཆགས། ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སངས་པས་ན་མ་ཐོགས་
པའོ། །དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་ནྱི་བཅོ་བརྒྱད་དྲེ། སོད་པ་མ་འདྲེས་པ་སོགས་ཇྱི་སྐད་
བཤད་པ་རྣམས་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ནའོ། །གྱིས་པ་རྲེན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་
པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཤད་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བཞྱིན་
ྱིད་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཤད་པ་ཞྲེས་སོས་ཤྲེ་ན། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཞན་
དོན་དུ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་སྟོན་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་འདོད་པས་ནྱི་
མདོར་བསྟན་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་དུ་གསུངས་པ་མ་རོགས་སོ། །རང་བྱུང་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་
གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་སྒྱུར་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །མདོ་ལས། ང་
ནྱི་ྲེར་འགོ་སངས་རྒྱས་ཏྲེ། །ང་ལ་སོབ་དཔོན་སུ་ཡང་མྲེད། །ཅྲེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟ་
ཇྱི་སྙྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ལ་ནྱི། ཇྱི་ལྟ་བ་
མཁྱྲེན་པ་དང་། གྱིས་པ་ནྱི་ཇྱི་སྙྲེད་པ་མཁྱྲེན་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྱི་སོ་སོར་མ་ཕྲེ་བར་ཐུན་མོང་ངོ་། །དོན་བསྡུ་
བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྲེན་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི། སུམ་ཅུ་ར་དགུ་
ཡྱིན་ཏྲེ། སྟོབས་བཅུ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་བར་རྣམས་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ནའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ།
ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་སོ་སོའ ་ི དོན་བསྡུ། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་ཐུན་མོང་གྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་མཁྱྲེན་པ་གསུམ་
ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ྲེར་བདུན་ནྱི། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་བྱྲེ་
བྲག་གྱིས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མམ་བཞག་དུ་སོམ་པར་བྱ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནྱི། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་དོན་དུ་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ཤྲེས་པར་
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བྱ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ནྱི་རྲེས་ཐོབ་ཟག་བཅས་སུ་འདོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པ་སོ་དྲུག་ནྱི། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲྱིད་པར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་
རྒྱུ་ོན་མོངས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མ་སངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་ཟག་པ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་དོན་ལ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་
ཡོད་པའྱི་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི། རྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་བསྡུས་པས་ཟག་བཅས་དང་། ན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་
མམ་བཞག་གྱིས་བསྡུས་པས་ཟག་མྲེད་དུ་བཤད་ལ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཟག་བཅས་སུ་
བཤད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཀོད་ཟྱིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་
པ་ྱིད་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ནྱི་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ། ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་
བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཁ་ཅྱིག་དོན་བསྡུ་དང་པོ་གྱིས། ཐུན་མོང་བའྱི་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་དོན་བསྡུར་འཆད་པས་ནྱི།
ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཞྲེས་པས། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པར་དམྱིགས་ཀྱི་བཀར་
ནས་གསུངས་ལ། སྔར་བཤད་པའྱི་གཞྱི་ཤྲེས་དང་ལམ་ཤྲེས་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་ཆར་གྱི་རྣམ་པ་
ཡྱིན་པས་དམྱིགས་བསལ་མ་མཛད་པའྱི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཟད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པ་རྣམས་ཕོགས་
གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་ན་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་སོམ་པ་པོའ ་ི གང་ཟག་ལ་གསུམ་ལས་
མཚམས་སར་བ་ནྱི། སོར་བའྱི་སྔོན་དུ་ཡུམ་ན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྣོད་སོར་བ་པོ་བསྟན་ཏྲེ། སོར་བ་ཁྱད་པར་
ཅན་དག་གྱིས་རྣམ་པ་རྣམས་བསོམ་དགོས་ན། སོར་བ་དྲེ་དག་ཀང་སོར་བ་པོ་བསྟན་པ་མྲེད་པར་ཇྱི་ལྟར་
བསོམ་པའྱི་ཚུལ་བརོད་པར་མྱི་ནུས་པས་སོ། །གྱིས་པ་ར་བ་ནྱི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོས་ཐོས་བྱུང་གྱི་
ན་པའྱི་སྣོད་དང་། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་བྱུང་གྱིས་མྱི་བརྲེད་པར་འཛིན་པ་དང་། སོམ་བྱུང་གྱིས་ཚུལ་
བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་སྣོད་བསྟན་ཏྲེ། མདོ་ནྱི། ཡུམ་འདྱི་དག་གང་གྱི་རྣ་ལམ་དུ་གག་པར་གྱུར་པ་དྲེ་རྣམས་
ཀང་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ལ་བསྙྲེན་བཀུར་བྱས་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ལ། བྱང་སྲེམས་
ཚོགས་ལམ་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། གོ་རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བར་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་
ཡུམ་མཁྱྲེན་གསུམ་འདྱིའྱི་བརོད་བྱྲེད་ཀྱི་གཞུང་ན་པའྱི་སྣོད་ྱིད་ཡྱིན་པར་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞྲེད་དྲེ།
ནང་གྱི་རྒྱུ་འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ལ་སྱིར་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བསྐྲུན་ཅྱིང་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་སངས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕྱིའྱི་
རྲེན་ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་དག་གྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་སྲེམས་སོར་ལམ་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡུམ་འདྱིའྱི་ཚིག་བོ་ལ་འཛིན་པ་དང་། དོན་མྱི་བརྲེད་པར་སྲེམས་པ་དང་། སོམ་བྱུང་གྱི་
ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་སྣོད་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ནང་གྱི་རྒྱུ་འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དྲེ་
བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ལ་ལུས་ཀྱིས་ཕག་དང་། ངག་གྱིས་བསྟོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བསྙྲེན་བཀུར་གྱིས་
མྲེས་པར་བྱས་པ་དང་། གང་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡོངས་སུ་འདྱི་བ་དང་། སྱིན་པ་ལ་སོགས་
པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕྱིའྱི་རྲེན་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་དག་གྱིས་
བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ཕྱིར། སྣོད་བཞྱིར་སོས་པ་ནྱི། ཡུམ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱི་རྱིམ་པས་སྒྲུབ་དགོས་
པར་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཡུལ་ཅན་སོར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་སོར་བ་པོ་བསྟན་ནས།
སོར་བ་རང་གྱི་ངོ་བོ་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་ར་བ་ལ། རང་བཞྱིན་གྱི་སོར་བ་ལྔ། གནས་སྐབས་སོར་བ་བཅོ་ལྔ།
དང་པོ་ལ་ཡུལ་གཟུང་བ་དང་། འཛིན་པ་ལ་ཞྲེན་པ་བཀག་པའྱི་དབྱྲེ་བས། མྱི་གནས་པའྱི་སོར་བ་དང་། སོད་པ་
བཀག་པའྱི་སོར་བ་གྱིས་སོ། །གཞྱི་དང་ལམ་དང་རྣམ་པའྱི་ཆོས་ྱིད་རོགས་ཚུལ་གྱི་དབྱྲེ་བས། ཟབ་པ་དང་།
ཏྱིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་། ཚད་མྲེད་པའྱི་སོར་བ་གསུམ་མོ། །གྱིས་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་ལས་ཚེགས་
ཆྲེན་ཡུན་རྱིང་རོགས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་དབྱྲེ་བ་ལས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པ་ནས་གཞན་དོན་གྱི་སོར་བའྱི་བར་
བདུན། ཡུལ་ལ་སོས་པ་གཅོད་ཚུལ་གྱི་དབྱྲེ་བ་ལས་འཕྲེལ་འགྱིབ་མྲེད་པ་ནས། རྣམ་པར་མྱི་རོགས་པའྱི་བར་
བཞྱི། ཕྱིན་ལས་ཀྱི་བྱྲེད་པ་ལས་ནྱི་འབྲས་བུ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྱིན་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་སོར་བ་མཐར་ཐུག་
པའྱི་གནས་སྐབས་སོ། །ཐ་མ་ནྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་སོར་བའོ། །མདོ་ནྱི་བྱང་སྲེམས་ཡུམ་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ་གཟུགས་
ལ་མྱི་གནས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་གཟུགས་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །ས་མཚམས་ལ་དང་པོ་ལྔ་ནྱི། རྒྱུན་
མཐའྱི་བར། ཚེགས་ཆྲེན་ཡུན་རྱིངས་རོགས་པ་ནྱི་ཚོགས་ལམ། དྲེ་ནས་བཞྱི་ནྱི་དོད་སོགས་བཞྱི་ལ་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་ལྡན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་ལ་ྲེ་བ་ནྱི། མཐོང་ལམ་ནས་སོ། །མྱུར་བར་བྱང་ཆུབ་པ་ནྱི་ས་གྱིས་པ་ནས་
བདུན་པའྱི་བར་རོ། །དྲེ་ནས་ལྔ་ནྱི། ས་བརྒྱད་པ་ནས་སོ། །དྲེ་ནས་གྱིས་ནྱི། ས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ྱིད་
དོ། །ས་མཚམས་ཀྱི་སོར་བ་ནྱི། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ལ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ལ། རང་བཞྱིན་གྱི་
སོར་བ་ལྔ་ལ། དོན་དང་མྱིང་གངས་བཞྱིན་དུ་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་རོགས་པའྱི་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་མམ་བཞག་
ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་པ་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་མཁྱྲེན་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་ལྡན་པས་
གཟུགས་སོགས་ལ་ཞྲེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མྱི་གནས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་གནས་ཞྲེ་ན།
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཁོ་ནར་གནས་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་
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སོ། །མྱི་སོར་བའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་དྲེ་དག་ལ་ཅྱིར་ཡང་མྱི་སོར་བ་ྱིད་སོར་བར་རོགས་པའྱི་
རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཁོ་ནར་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་སོར་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཟབ་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་ཟབ་པར་རོགས་པའྱི་རྣལ་
འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཁོ་ནར་ཟབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་དྲེ་
བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་ཚད་མྲེད་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་
སོགས་དྲེ་ཁོ་ནར་གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་ཚད་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་
སོགས་ཆོས་ཅན། གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་ཚད་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོར་བ་ལ་སྔ་མ་དོན་དང་། ཕྱི་མ་མྱིང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སར་བ་ནྱི།
བྱང་སྲེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དབང་རྟུལ་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། ཚེགས་ཆྲེན་པོས་ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ནས་
མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱ་བའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྐྲག་པ་སྲེ་སྲྱིད་པའྱི་
སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་སྲེམས་དོད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། ལུང་བསྟན་ཐོབ་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེར་
ཕྱིན་ལ་མྱི་སྐྲག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྲེ་མོའ ་ི ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ།
ཤྲེར་ཕྱིན་ཐོས་ནས་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཟོད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་
ཅན། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདུད་བཞྱི་དང་ས་གྱིས་ཀྱི་བར་ཆད་ཀྱི་ཆོས་སོང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་མཆོག་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རག་ཏུ་ཟབ་མོའ ་ི
ཆོས་བསོམ་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་སྲེམས་མཐོང་ལམ་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་
རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་ྲེ་བའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་གསར་དུ་སྲེས་པའྱི་རྲེན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ས་གྱིས་པ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། མྱུར་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་
ཆུབ་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱུར་དུ་འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་བརྒྱད་པའྱི་ཏྱིང་
ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། གཞན་གྱི་དོན་དང་། འཕྲེལ་བ་དང་། འགྱིབ་པ་མྲེད་པ་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་
སོགས་པར་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་བར། བསམ་
གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་རྣམ་པ་འགོག་པ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོར་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་སོར་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ་རྱིམ་པ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་དང་། གཟུགས་སོགས་འཕྲེལ་འགྱིབ་མྱི་མཐོང་བ་དང་།
འདོད་པའྱི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ནས་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་བར་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པར་བསམ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

229

གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་རྣམ་པར་རློམ་པ་མྲེད་པ་དང་། གཟུགས་དང་དྲེའྱི་མཚན་མ་དང་། དྲེའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་
མྱི་རོག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་དགུ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྱིན་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་
ཏྲེ། འབྲས་བུ་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་མཐོང་བ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་བཅུ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་དག་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱྲེན་
གྱི་བར་དྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་སྲེམས་སོ་སྲེའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆོས་ཅན། ས་
མཚམས་ཀྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལོ་སྐོར་དང་ཟླ་བ་སོགས་སུ་མཚམས་བཅད་ནས་མངོན་པར་བརོན་པ་མྱི་འདོར་
བའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་དག་ནྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོར་བ་བཅོ་ལྔ་སྟྲེ་སྔ་མ་དང་བསོམས་ན་སོར་བ་
ྱི་ཤུ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་སོར་བའྱི་སྔོན་འགོའ ་ི ཆོས་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡོན་ཏན། དོར་བར་བྱ་བ་སོན་
ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། སོར་བའྱི་འོག་ཏུ་དྲེ་དག་གྱི་ཡོན་ཏན་བསྟན་
ཏྲེ། ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་མངོན་དུ་བཏང་ནས་སོར་བ་རྣམས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །གྱིས་པ་ཚིག་
དོན་ནྱི་སོར་བའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །བཅུ་བཞྱི་པོ་གྱིས་སུ་འདུས་ཏྲེ། ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ངོ་བོ་དང་།
རྲེས་མཐུན་གྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ལ་རང་གྱི་དོན་དང་། གཞན་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། འབྲས་བུའྱི་ཁྱད་པར། བརན་
པའྱི་ཡོན་ཏན། གནས་སྐབས་སོ་སོ་དང་འབྲྲེལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་གངས་བཞྱིན་དུ་སར་བ་ནྱི།
རྣམ་པ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་བསོམ་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྱི་བྱང་སྲེམས་ཆོས་ཅན། བདུད་ཀྱི་མཐུ་བཅོམ་
པའྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སྟྲེ། རྒྱུའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཐོབ་པས་
སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་ཤྱིང་མཁྱྲེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པ་དང་། ཡང་དག་
པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་དང་ྲེ་བར་གྱུར་བ་དང་། དོན་ཆྲེན་པོ་སངས་རྒྱས་དང་ཕད་པ་དང་མཐོ་རྱིས་སུ་སྲེ་བ་
ལ་སོགས་པ་དང་། ཤྲེར་ཕྱིན་སད་པའྱི་ཡུལ་དཔད་པ་དང་། མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པའྱི་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་དང་། ཆོས་སྨྲ་བའྱི་སྲེས་བུ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་ཏྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་དང་། ཤའྱི་སན་གྱིས་གཟྱིགས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་དང་ྲེ་བར་
གྱུར་པ་དང་། ཕན་ཡོན་ཆྲེན་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་དང་གྲེན་པོའ ་ི ཆོས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་གཏམ་བརོད་པ་ཐོབ་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བདུད་ལས་
ཀྱིས་མྱི་ཕྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སྟྲེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་གོགས་མཛད་པ་ཐོབ་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ།
དོན་དུ་གྲེར་པ་དང་འབྲྲེལ་བ། མྱི་ལྡོག་པའྱི་གོ་ཆ་དང་འབྲྲེལ་བ། མོས་པ་དང་འབྲྲེལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགྲེ་
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བའྱི་ར་བ་ན་རང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སྟྲེ། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཆོས་ཚོལ་བའྱི་
དགའ་བ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བསྲེད་པ་ཐོབ་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དམ་བཅས་པའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན། སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་
ཏན་འབྱུང་སྟྲེ། བྱང་སྲེམས་དྲེའྱི་དམ་བཅས་པའྱི་ཚིག་ལ་རྲེས་སུ་ཡྱིད་རང་བ་ཐོབ་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སྟྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཆོས་ཟབ་མོ་མངོན་པར་འདོད་པ་
ཐོབ་པས་སོ། །གྱིས་པ་གཞན་དོན་ནྱི། མ་འོངས་པ་ན་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སྟྲེ། ད་ལྟ་
སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཚེ་རབས་གཞན་དུའང་ཤྲེར་ཕྱིན་ཚང་བར་
ངྲེས་པར་འཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སྟྲེ། ད་ལྟ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཚང་བ་རྲེད་ཅྱིང་འཐོབ་པས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ་དྱི་བའྱི་སོ་ནས་མཚམས་སར་བ་ནྱི། ཡོན་ཏན་བཤད་ཟྱིན་པ་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་སོར་བ་དྲེ་དག་གྱི་
བར་ཆད་དུ་འགྱུར་པའྱི་སོན་བསྟན་ཏྲེ། སོན་གང་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་སངས་པས་སོར་བ་རྣམས་བསོམ་པར་བྱ་བ་
ལ་སོན་ཤྲེས་དགོས་པས་སོར་བའྱི་བར་ཆད་བྱྲེད་པའྱི་སོན་གང་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་སྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ། བསལ་བྱ་སོན་དང་། སྲེལ་བྱྲེད་གྲེན་པོའ །ོ །དང་པོ་ལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་
བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། རང་ལ་རྲེན་པའྱི་འགལ་རྲེན་ྱི་ཤུ་མཐུན་རྲེན་མ་ཚང་བ་ྲེར་གསུམ། གཞན་ལ་རྲེན་པའྱི་
འགལ་རྲེན་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་སོབས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གྱིས་ནྱི། ཚེགས་ཆྲེན་པོ་ཐབས་པ་དང་།
སོབས་པ་ཧ་ཅང་མྱུར་བའོ། །གནས་ངན་ལྲེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ་ནྱི། ལུས་གྱི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་།
སྲེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་བསྲེད་པའྱི་ཁ་དོན་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་
སོང་བའྱི་རྒྱུ་བདུན་ནྱི། ཡུམ་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འཛིན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྲེན་ཤྲེར་
ཕྱིན་པོར་ནས་ན་རང་གྱི་སྲེ་སྣོད་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་མས་པ་དང་། ག་ནོམ་
པའྱི་ཤྲེར་ཕྱིན་པོར་ནས་རང་དོན་གྱིས་ཚིམ་པ་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་རོ་མྱང་པ་ལས་མས་པའོ། །ཤྲེར་ཕྱིན་བོར་ནས་
ན་རང་གྱི་མདོ་སྲེ་ལ་འཇུག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐྲེག་པའྱི་མཆོག་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་མས་པ་དང་།
ཤྲེར་ཕྱིན་བོར་ནས་ན་རང་གྱི་མདོ་སྲེ་ལ་འཇུག་པ་རག་ཏུ་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ལས་མས་པ་སྟྲེ་བཅུ་
ཚན་དང་པའོ། །ན་ཐོས་རང་གྱི་མདོ་སྲེ་ལས་རྣམ་མཁྱྲེན་ཚོལ་བ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འབྲྲེལ་བ་མས་པ་དང་།
ན་རང་གྱི་མདོ་སྲེ་ལས། རྣམ་མཁྱྲེན་བཙལ་བར་སྲེམས་པ་གོང་ན་མྲེད་པ་ཆོས་སྐུ་ལས་མས་པའོ། །རྣམ་
པར་གཡྲེང་བ་བརྒྱད་ནྱི། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་རྣམ་པ་མང་པོ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་སོབས་པ་བྱུང་བ་དང་།
ལམ་དང་འབྲས་བུའྱི་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་ཡྱི་གྲེར་འདྱི་བ་ལ་ཤྲེར་ཕྱིན་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་གསུམ་ཀའྱི་རྣམ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གཡྲེང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་ཤྲེར་ཕྱིན་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་། ལམ་འབྲས་ལ་རྣམ་གཡྲེང་ཡྱི་གྲེ་ལ་ཡུམ་དུ་
མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་། གཞུང་ལ་རྣམ་གཡྲེང་ཡྱི་གྲེ་མྲེད་པ་ལ་ཡུམ་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་། ཆགས་སང་གྱི་
མཚན་མ་ཡུལ་སོགས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། རྲེད་པ་དང་། བཀུར་སྟྱི་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་རོ་མྱང་བ་
དང་ལམ་མ་ཡྱིན་པ་བདུད་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཚོལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བཅུ་ཚན་
གྱིས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། དཔོན་སོབ་གང་རུང་ལ་རྲེན་པ་དང་། རང་ྱིད་དང་། གྱིས་ཀ་ལ་རྲེན་པའོ། །དང་པོ་
ལ། གངས་བཞྱིན་དུ་ན་པ་པོ་སྔ་མ་དང་། འཆད་པ་པོ་ཕྱི་མ་དང་འབྲྲེལ་པས་ཚོགས་པ་ལས་མས་པའོ། །གང་
ཡང་རུང་བ་ཞྲེས་པ་བཟློག་ནའང་ྲེས་པར་བསྟན་ནོ། །ན་པ་པོ་བདུན་པ་དང་། འཆད་པ་པོ་སྙོམས་ལས་ཀྱིས་
ཚོགས་པ་ལས་མས་པ་དང་། གྱིས་ཀ་བདུན་པའྱི་ཡུལ་ཐ་དད་པས་མས་པ་དང་། རྱིམ་པ་ལྟར་འདོད་ཆྲེན་
ཆུང་བ་དང་ཆུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་མས་པ་དང་། སངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་།
དད་པ་སོགས་དགྲེ་བ་དང་། སྲོག་གཅོད་སོགས་དགྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ྱིད་དང་། ཡོ་བྱད་གཏོང་བ་དང་།
སྲེར་སྣ་བྱྲེད་པ་དང་། སྱིན་པ་དང་། མྱི་ལྲེན་པ་དང་། ཆོས་མགོ་སོས་པས་གོ་བ་དང་། རྣམ་པར་སོས་པས་གོ་བ་
ྱིད་དང་། མདོའ ་ི སྲེ་དང་དབྱངས་ཀྱིས་བསྙད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་མངོན་པར་
ཤྲེས་པ་དང་། མངོན་པར་མྱི་ཤྲེས་པ་ྱིད་དང་། སྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་དང་། མྱི་ལྡན་པ་ཞྲེས་བྱ་
བ་མྱི་བཅུ་ཚན་གསུམ་པའོ། །རྱིམ་པ་དྲེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་ན་པ་པོ་རྣམ་མཁྱྲེན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་།
གཅྱིག་ཤོས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། གཟུངས་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་དང་། ཡུམ་ཡྱི་གྲེར་འདྱིར་
འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པ་དང་། འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་འདུན་པ་དང་བྲལ་བ་དང་། མ་བྲལ་པ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་
བཞྱི་སྟྲེ། སྔ་མ་དང་བསོམས་པས་བཅུ་བཞྱིའོ། །རང་ལ་རྲེན་པ་གྱིས་ནྱི། གཞན་དོན་དུ་ངན་སོང་གྱི་འགོ་བར་
སྲེ་བ་ལྲེན་པ་ལ་ཡྱིད་ཕྱིར་ཕོགས་པ་དང་། རང་དོན་དུ་བདྲེ་འགོར་འགོ་བ་ལ་ཡྱིད་བདྲེ་བ་སྟྲེ་གྱིས་སོ། །དཔོན་
སོབ་གྱིས་ཀ་ལ་རྲེན་པ་བདུན་ནྱི། འཆད་པ་པོ་དང་ན་པ་པོ་དག་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་འབྲྲེལ་
བས་གངས་བཞྱིན་དུ། འཆད་པ་པོ་གཅྱིག་པུ་ལ་དགའ་བ་དང་། ན་པ་པོ་འཁོར་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ྱིད་
དང་། གོ་སྐབས་མྱི་འབྱྲེད་པ་ྱིད་དང་། རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་པར་འདོད་པ་ྱིད་དང་། ཟང་ཟྱིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་འདོད་པ་
དང་། དྲེ་སྱིན་པར་མྱི་འདོད་པ་དང་། སྲོག་གྱི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་དང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་བ་ཞྲེས་
བྱ་བ་བཞྱི་སྟྲེ། བཅུ་ཚན་བཞྱི་པའོ། །རྱིམ་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འཆད་པ་པོ་མུ་གྲེ་བྱུང་བའྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་བ་དང་།
ན་པ་པོ་མྱི་འགོ་བ་དང་། ཆོམ་རྐུན་པ་ལ་སོགས་པས་དཀྲུགས་པའྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་བ་དང་མྱི་འགོ་བ་དང་
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འཆད་པ་པོ་འཛའ་བོའ ་ི ཁྱྱིམ་ལྟ་བས་ན་པ་པོ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་གསུམ་སྟྲེ། སྔ་མ་བཞྱི་དང་བདུན་
ནོ། །གསུམ་པ་གཞན་ལ་བརྲེན་པ་ནྱི། ཆོས་དང་གང་ཟག་གྱི་བར་དུ་བདུད་ཀྱིས་འབྱྲེད་པའྱི་སོར་བ་དང་། བ་
མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལྟར་སྣང་བ་བཅོས་མ་ྲེ་བར་བསྒྲུབ་པ་དང་། གུས་པ་བསྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་
ཡྱིན་པ་བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལ་དགའ་བ་བསྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་གཞན་གསུམ་མོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་སྱིར་
བསོམས་ན་སོན་བཞྱི་ཅུ་ར་དྲུག་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་སྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་གྲེན་པོ་ནྱི། རྒྱུ་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་ལ་བར་ཆད་
ཀྱིས་མྱི་ཚུགས་ཏྲེ། སྡུད་པར། རྒྱུ་རྣམ་བཞྱི་ཡྱིས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མཁས་སྟོབས་ལྡན། །བདུད་བཞྱིས་
ཐུབ་པར་དཀའ་ཞྱིང་བསོད་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། །སྟོང་པར་གནས་དང་སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མྱི་སྟོང་དང་། །ཇྱི་སྐད་
སྨྲས་བཞྱིན་བྱྲེད་དང་བདྲེ་གཤྲེགས་བྱྱིན་བརླབས་ཅན། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་མཚན་ྱིད་ལ། སྱིའྱི་དོན་དང་།
ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་མཚན་ྱིད་སྱིའྱི་རྣམ་བཞག་གཞུང་གྱིས་བསྟན་པའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ།
མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་བྱ་བྱྲེད་གྱིས་དང་འབྲྲེལ་བས། བྱྲེད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་མཚོན་པར་བྱྲེད་པས་ན་མཚན་ྱིད་
ཡྱིན་ལ། བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་མཚོན་པར་བྱ་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པས་མཚན་ྱིད་དྲེ། སྔ་མ་ནྱི་རོགས་པར་
བྱྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པས་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་ལ་ཕྱི་མ་ནྱི་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་ལས་སུ་བསྟན་ནོ། །བྱྲེད་པ་
ལ་ཡང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་མཚོན་པར་བྱྲེད་པ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ཐུན་མོང་དུ་མཚོན་པ་
སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གྱིས་སུ་ཕྲེ་ཞྱིང་། སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་སོགས་དང་བྲལ་བ་དགོས་ལ། ཕྱི་མ་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་
སོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ཡང་རྱིག་མྱི་མཐུན་སྲེལ་བ་དང་། ལོག་རོག་སྲེལ་བ་གྱིས་སུ་འགྱུར་
རོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱིས་བསྟན་ཚུལ་ལ། གཞན་གྱི་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི། སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས། སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་བཞྱི་གསུངས་པ་ལས་ཤྲེས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་སའྱི་
མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ལ། ཤྲེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་སོར་བའྱི་ངོ་བོ་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་
པའྱི་ནུས་པའོ། །ཁྱད་མཚན་ནྱི། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཡྱིན་
ལ། བྱྲེད་མཚན་ནྱི་སོར་བ་རང་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རོགས་པ་ལ་གཞན་འགོད་པའྱི་ནུས་པའོ། །ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་ནྱི། སངས་རྒྱས་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སོར་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དོ། །མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི།
རང་བཞྱིན་གྱི་སོར་བ་ལྔ་སངས་རྒྱས་བསྲེད་བྱྲེད་དུ་མཚོན་ཅྱིང་། དྲེ་ཡང་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་གྱི་ཚུལ་གྱིས་
མཚོན་ནོ། །ཁྱད་མཚན་གྱིས་ནྱི། འདྱི་ཁོ་ན་ལ་སངས་རྒྱས་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཅྲེས་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་
ཀྱི་མཚོན་ནོ། །བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཞན་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་བསྲེད་པར་བྱྲེད་དྲེ། ད་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལྟ་རང་དང་མཐུན་པའྱི་རོགས་པ་ལ་གཞན་འགོད་པའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། གཞན་དོན་གྱི་
ཁྱད་པར་སྲེད་བྱྲེད་དུ་མཚོན་པའོ། །ཤྲེས་པ་མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་ཀྱི། ནུས་པ་མཚན་ྱིད་དུ་མ་བཤད་དོ་སྙམ་
ན། ནུས་པ་ལ་ཤྲེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་ཏྲེ། མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་རོགས་པ་བསྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་ནུས་པ་བྱྲེ་བྲག་དུ་
ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་སངས་རྒྱས་བསྲེད་བྱྲེད་དུ་ཇྱི་ལྟར་ངྲེས་ཞྲེ་ན།
གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་རགས་ལས་གཞྱི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདྲེན་པའྱི་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། འབྲས་
བུ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་འབྱུང་དུ་རུང་སྟྲེ། རྲེན་བརན་ལ་གོམས་པ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའྱི་
སྲེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་འཇྱིག་གོམས་པའྱི་བོ་བཞྱིན་ནོ། །ཞྲེས་པས་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་འདོད་
དོ། །སོར་བའྱི་ནུས་པ་ལ་ཤྲེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ལ་ཤྲེས་བྱྲེད་མྲེད་ཅྱིང་། ཤྲེས་པ་མཚན་ྱིད་དུ་བཟུང་
བ་ལའང་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སོར་བ་མཚོན་བྱར་གསུངས་ཀྱི་བསྲེད་བྱྲེད་མཚོན་བྱར་མ་གསུངས་
པས། ཡྱི་གྲེའྱི་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་འཐད་དོ། །ཇྱི་སྐད་དུ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ་དག་
མཚོན་པས་ན་ཞྲེས་པ་དང་། ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ་དག་མཚོན་པས་ན། ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཕྱིས་ཀྱི་
མཁས་པ་དག་མདོ་ལས་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་མངོན་རོགས་སུ་གསུངས་ཤྱིང་། བསྟན་བཅོས་ལས་སོར་བའྱི་
མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་པས་ན་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་རྒྱུ་སོར་བ་དང་བསྲེད་བྱྲེད་དུ་ཚོན་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །འདྱི་ལའང་ཡྱི་གྲེའྱི་དོན་ལ་མ་བཞུགས་པ་དང་། རས་ཐ་དད་པ་ལ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྒྲའྱི་དོན་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་ལས་ཤྲེས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་བསྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དང་ཡང་
འགལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཇྱི་སྐད་དུ་ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་བཅུ་དྲུག་གྱིས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་བསྲེད་པའྱི་
དབང་དུ་མཛད་ནས་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀང་མ་ངྲེས་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལའང་། དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་པ་དང་ཐུབ་པའྱི་སྒྲས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྡུད་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དྲེ་
རྲེས་སུ་རོགས། དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་ཞྲེས་སངས་རྒྱས་མཚན་གསོལ་ཏོ། །ཞྲེས་པ་དང་། བསྟན་བཅོས་
ལས། ཐུབ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་པ་ཡྱི། །ཞྲེས་པ་དང་། ཆྲེད་དུ་བྱ་བའྱི་འགྲེལ་བར། བྱང་སྲེམས་ལ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་སྒྲས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་ལས། ཐུབ་པའྱི་མངོན་རོགས་སུ་གསུངས་ཀང་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མ་
བཤད་ལ། བསྟན་བཅོས་ལས་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གསུངས་ཀང་། ཐུབ་པའྱི་མངོན་རོགས་སུ་མ་བཤད་
དོ། །འོ་ན་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟར་ལྟ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྲེ། འབྲས་བུ་ཐུབ་པའྱི་མཁྱྲེན་པ་དང་། བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་མཁྱྲེན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མདོ་ལས་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་ཐུབ་པའྱི་མཁྱྲེན་པར་བཤད་ལ།
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གྱིས་པ་ནྱི་མདོའ་ི སྦས་དོན་དུ་གནས་པ་བསྟན་བཅོས་ལས་དངོས་སུ་བཤད་ནས་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་
མཛད་པར་མངོན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་རྣམས་སོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་བསྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།
གཞན་དག་དོན་འདྱི་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར། ནུས་པ་ལ་ཤྲེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་འདོགས་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་བུ་མཚོན་
ཚུལ་དང་། མདོ་ནྱི་དགོངས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྟོན་པའོ་ཞྲེས་སོགས་སྨྲ་བ་ནྱི་བབ་ཅོལ་དུ་ཟད་དོ། །གྱིས་པ་རང་
ཕོགས་བཞག་པ་ལ་ལྔ་སྟྲེ། མཚན་ྱིད་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ། ཇྱི་ལྟར་མཚོན་པའྱི་ཚུལ། ཚོན་པའྱི་དོན། གསུངས་པའྱི་
དགོས་པ། སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ་ཤྲེས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དང་། བྱྲེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡུལ་བཞྱི་ལམ་རྣམ་གསུམ་རོགས་པའྱི་ལྡོག་པའྱི་དབྱྲེ་བས་གསུམ་ལས། དང་པོ་
གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་མཚན་ནྱི་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་སོར་བས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཤྲེས་
པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་གོ །ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་མཚན་ནྱི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལམ་གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་
རོགས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་གོ །རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཤྲེས་མཚན་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་
མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་སོགས་འབྲས་བུའྱི་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱྲེ་
བྲག་གོ །ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། ཐྲེག་ཆྲེན་སོར་བས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་
རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐྲེག་ཆྲེན་སོར་བའྱི་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་ཏྲེ། གདུལ་བྱ་ྲེ་བའྱི་བསམས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རྲེ་
རྲེ་ལ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་གོ །བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། སོར་བས་གདུལ་བྱ་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའྱི་སོར་བ་
དང་ྱིད་ཀྱི་མཛད་པ་སྟྲེ་བཅུ་གཅྱིག་གོ །ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། མཚོན་པར་བྱ་བའྱི་མཁྱྲེན་གསུམ་སོར་
བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དྲེ་བཅུ་དྲུག་གོ །འདྱི་སོར་བའྱི་ལྡོག་པ་ནས་བཤད་པས་མཚོན་བྱའམ་ལས་སུ་བཤད་ཀྱི། ངོ་བོ་
ྱིད་བཅུ་དྲུག་གྱིས་ཞྲེས་བྱྲེད་ཚིག་འབྱུང་བ་ནྱི་འགྱུར་མ་དག་སྟྲེ། བྱྲེད་སྒྲུབ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་།
ར་བ་ལས་ཀང་། ངོ་བོ་ྱིད་བཅུ་དྲུག་བདག་ྱིད། །མཚོན་བྱ་ལྟ་བུར་མཚོན་པས་ན། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །གྱིས་
པ་ནྱི། གཞྱིའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱི་ཤྲེས་མཚན་དང་། གདུལ་བྱ་ལ་ཕན་བདྲེ་
སབས་སོགས་ཀྱི་མཛད་པ་ྲེ་བར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི། ཟབ་པའྱི་སོར་བ་ཐམས་
ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བར་མཚོན་པར་བྱྲེད་དོ། །ལམ་གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རྣམ་གྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱི་
ཤྲེས་མཚན་དང་། གདུལ་བྱ་ལ་སབས་སོགས་ཀྱི་ཕན་པ་ྲེ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་བྱྲེད་མཚན་གྱིས་ནྱི། གཏྱིང་དཔག་
དཀའ་བའྱི་སོར་བ་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བར་མཚོན་པར་བྱྲེད་དོ། །མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེར་གནས་སོགས་ཀྱི་
རྣམ་པའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་མཚན་དང་། ཆོས་སྟོན་པའྱི་རྲེན་གྱི་མཛད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་བྱྲེད་མཚན་གྱིས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ནྱི། ཚད་མྲེད་པའྱི་སོར་བ་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་སོར་བར་མཚོན་པར་བྱྲེད་དོ། །ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་བཅུ་དྲུག་
གྱིས་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ་དག་མཚོན་པས་ན། ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །ཁྱད་མཚན་
གྱིས་ནྱི། ཁྱད་དུ་འཕགས་པས་ཁྱད་པར་ལམ། །ཞྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོར་བ་ཁྱད་ཆོས་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་
དངོས་སུ་བསྟན་པ་ན། ཐྲེག་དམན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་དོན་གྱིས་གོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཚོན་
ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྔར་སོར་བ་ཞྲེས་མང་དུ་གསུངས་པ་དག་གྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་སྙམ་ན། ཐ་
སྙད་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ྱིད་བསྟན་པས་མྱིང་དོན་གྱི་འབྲྲེལ་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། མཁྱྲེན་གསུམ་
གྱི་སོར་བ། རང་དོན་མཁྱྲེན་པ་དང་གཞན་དོན་ཕྱིན་ལས་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཤྲེས་
མཚན་དང་། བྱྲེད་མཚན་གྱིས་བསྟན་ལ། ཐྲེག་དམན་གྱི་ལམ་སངས་ནས། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་
ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་བསྟན་ནོ། །སོར་བའྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའྱི་གཞྱི་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་བསྟན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དོན་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་སྟོན་པར་མཛད་ཅྲེ་ན། བྱང་སྲེམས་
རྣམས་ཀྱིས་དང་པོ་སྲེམས་བསྲེད་པའྱི་དུས་སུ་གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་དུ་སྲེམས་བསྲེད་པས་ན། སོར་
བ་དང་གཞན་གྱི་དོན་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ན། གནས་སྐབས་ཀྱི་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་
སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་དང་། ཤུགས་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་དོན་གྱིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཡང་དྲེས་ནས་བདྲེ་བག་དུ་འཇུག་པ་
ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པས་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། སྐབས་དྲེར་གཙོ་བོར་སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་
ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཙམ་ཞྱིག་བསྟན་པ་ཡྱིན་གྱི་སོར་བ་སོ་སོའ ་ི རང་དོན་རོགས་པ་དང་གཞན་དོན་གྱི་བྱྲེད་པ་སོ་སོར་
ཕྲེ་ནས་གསལ་བར་བསྟན་པ་མྲེད་ལ། འདྱིར་ནྱི་སོར་བ་ལ་ཡོན་ཏན་མཐོང་ནས་འཇུག་པའྱི་ཆྲེད་ཁོ་ནར་བསྟན་
པ་མ་ཡྱིན་གྱི། སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་རང་གཞན་གྱི་དོན་གྱིས་རོགས་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་རང་
གཞན་གྱི་དོན་གྱིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཤུགས་ལ་ངྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡང་བསྟན་པས་རགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་
དུ་ན་མཚན་ྱིད་བསྟན་པས་ཀང་སོར་བ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བས། འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་ཡང་
དོན་མྲེད་པ་དང་། ྱིང་དགོས་བསྟན་ན། དགོས་པ་ཡང་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དགོས་པ་ལོགས་སུ་བསྟན་པ་ཡང་
དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཀང་མཚུངས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི། མཚན་ྱིད་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས་མྱིང་ཤྲེས་པ་ཙམ་གྱིས་མས་སུ་
ལྲེན་པར་མྱི་ནུས་པས། སོར་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་པས། མཚན་
ྱིད་ཤྲེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བར་བསྟན་ནོ། །གངས་ཅན་འདྱིར་འདྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པ་གཞན་མྱི་སྣང་
ངོ་། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ། རྒྱུ་མཚན་གྱི་སོ་ནས་འཚམས་སར། སོ་སོའ ་ི རང་བཞྱིན་ཕྲེ་སྟྲེ་བཤད།
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གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་གྱི་འོག་ཏུ་སོར་བ་དྲེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་བསྟན་ཏྲེ། གོ་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་ཡོན་ཏན་བང་བ་དང་སོན་དོར་བའྱི་སོ་ནས་སོར་བ་རྣམས་སོམ་པར་བྱ་བ་ནྱི། མཚན་ྱིད་ཤྲེས་པ་སྔོན་
དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། དབྱྲེ་བའྱི་སོ་ནས་མདོར་བསྟན། སོ་སོའ ་ི རང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བྱྲེད་སྒྲུབ་དང་ལས་སྒྲུབ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་བྱྲེད་པར་བསྒྲུབས་
པས། འདྱིས་སོར་བ་རྣམས་མཚོན་པར་བྱྲེད་པས་མཚན་ྱིད་དྲེ། རོགས་པའྱི་ཆ་ཤྲེས་པ་དང་། ཁྱད་པར་བྱྲེད་
ཆོས་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་། གཞན་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ཆ་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་གསུམ་མོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་ལས་སུ་སྒྲུབས་པས་སོར་བ་དྲེ་རྣམས་མཚོན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ།
མཚན་ྱིད་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལ། ཤྲེས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དང་། བྱྲེད་པ་དང་། ངོ་བོ་
ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། མཚན་ྱིད་བཞྱི་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ཤྲེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་
ལའང་། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་དབྱྲེ་བས་ཐ་དད་པ་གསུམ་ཡོད་པར་སྟོན་ནོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ། ཤྲེས་མཚན་གསུམ་ལས། དང་པོ་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་མཚན་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལ་ཐམས་
ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་ཤྲེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་སྟོན་ནོ། །ར་བ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་
བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། སོར་བའྱི་བྱྲེད་པ་དང་། རོགས་བྱའྱི་གཞྱི་དང་། འབྲས་བུ་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། རྐང་
པ་དང་པོས་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ། ཆོས་ཅན་དང་། ཆོས་ྱིད་གྱིས་སོ། །ཆོས་ཅན་ལ་ཡང་སྱི་དང་བྱྲེ་བྲག་
གྱིས་ལས། སྱི་ནྱི་ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་པས་བཤད་ལ། བྱྲེ་བྲག་ནྱི། ཚིག་བཅད་གྱིས་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །དྲེ་ནས་
གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་ྱིད་དང་། དྲེ་ནས་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་འབྲས་བུ་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྟན་ནོ། །ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་དོན་
བསྡུས་སོ། །གསུམ་པ་ཚིག་དོན་ལ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཡུམ་ལས། དྲེ་
བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་འབྱུང་བར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་དྲེ་ཁོ་ནར་འཇྱིག་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་དང་།
སྲེམས་ཅན་གྱི་སྲེམས་ཀྱི་སོད་པ་ཤྲེས་པ་དང་། སྲེམས་ནང་དུ་བསྡུས་པ་དང་། ཕྱིར་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་ཤྲེས་པ་
དང་། ཆོས་དབྱྱིངས་ལྟར་སྲེམས་མྱི་ཟད་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་། སྲེམས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་།
སོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲས་བསྡུས་པ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཤྲེས་པ་དང་། སྲེམས་དྲེ་ཁོ་ནར་ཆོས་
དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ཤྲེས་པ་དང་། སྲེམས་དོན་དམ་པར་སྲེ་བ་མྲེད་ཅྱིང་ཀུན་རོབ་དུ་ཡོན་ཏན་
གྱི་རྲེན་དུ་མམ་པས་རྒྱ་ཆྲེན་པོར་གྱུར་པ་ཤྲེས་པ་དང་། སྲེམས་དྲེ་ཁོ་ནར་འཇལ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྲེད་པར་
ཤྲེས་པ་དང་། དབང་པོའ ་ི ཡུལ་དུ་བསྟན་དུ་མྲེད་པ་ཤྲེས་པ་དང་། དྲེ་ཁོ་ནར་སྲེམས་སན་ལྔས་ཀང་ལྟར་མྲེད་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཤྲེས་པ་དང་། སྲེམས་གཡོ་བ་དང་འདུ་བ་ལ་སོགས་འཁྲུལ་གཞྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་རྲེན་ནས་འཁྲུལ་བར་ཤྲེས་
པའོ། །གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ནྱི་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ལྟ་བའོ། །འདྱི་ནྱི་ཐུབ་པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་
བའྱི་སྔ་རོལ་དུ་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་རག་ཆད་དུ་ལྟ་བའྱི་གངས་དྲུག་བཅུ་ར་གྱིས་སུ་གནས་པས། མདོ་ལས།
ལྟ་བ་དྲུག་བཅུ་ར་གྱིས་སུ་བཤད་ལ། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའྱི་ཚེ། ཕྱི་རོལ་པའྱི་དང་
སྲོང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ལྟ་བ་དྲུག་བཅུ་ར་གྱིས་ཀྱི་དོན་མཐའ་བཅུ་བཞྱིར་བཅད་ནས་ཞུས་པའྱི་དབྱྲེ་བས་བཅུ་
བཞྱིའོ། །དབུ་མ་ར་བ་ལས། གང་འདས་ཕན་ཆད་འདས་སོགས་དང་། །རག་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་དག །མྱ་ངན་
འདས་དང་ཕྱི་མཐའ་དང་། །སྔོན་གྱི་མཐའ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ཕྱི་མའྱི་མཐའ་
དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། ལུས་སོགས་ལ་རྲེན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བདག་དང་འཇྱིག་རྲེན་རག་པ་དང་།
མྱི་རག་པ་དང་། གྱིས་ཀ་དང་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་ལྟ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བདག་དང་འཇྱིག་རྲེན་མཐའ་དང་
ལྡན་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་གྱིས་ཀ་དང་། གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་པ་རྣམས་གོངས་ནས་འབྱུང་བ་དང་། མྱི་འབྱུང་བ་དང་གྱིས་ཀ་དང་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་ལྟ་
བའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ལུས་སྲོག་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན།
བདག་ལ་བརམས་སྟྲེ་དྱིས་པས་ཁྱད་གཞྱི་མྲེད་པ་ལ་ཁྱད་ཆོས་མྱི་འཐད་ལ་ཁྱད་གཞྱི་བཀག་ན་དོན་དུ་མྱི་འགྱུར་
བར་དགོངས་ནས་ལན་མ་གསུངས་པས་ལུང་མ་བསྟན་ཞྲེས་བྱའོ། །རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས། འཇྱིག་རྲེན་མཐའ་
དང་ལྡན་ནམ་ཞྲེས། །ཞུས་ན་རྒྱ་བ་མྱི་གསུངས་བཞུགས། །གང་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ཟབ་པའྱི་ཆོས། །སྣོད་མྱིན་འགོ་ལ་
མྱི་གསུང་བ། །དྲེ་ྱིད་ཕྱིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །ཀུན་མཁྱྲེན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པར་ཤྲེས། །ཞྲེས་སོ། །ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་བཅུ་བཞྱི་པོ་འདྱིའྱི་སོ་ནས་དྱི་བར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། དཔོད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དྱི་བའྱི་ཆོས་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ། རྣམ་པར་
བྱང་བ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའོ། །དང་པོ་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཞྱི་དྱིས་ལ། གྱིས་པ་ལ་ལྷག་མ་
རྣམས་དྱིས་སོ། །དྲེ་ཡང་བདག་གྱི་ངོ་བོ་དང་། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱིས་སུ་ངྲེས་པས། བདག་དང་འཇྱིག་
རྲེན་གྱིས་ལས་བརམས་ཏྲེ་དྱིས་སོ། །དྲེ་དག་གྱི་སྔོན་གྱི་མཐའ་ཤྲེས་པར་འདོད་ནས་རག་མྱི་རག་སོགས་བཞྱི་
དྱིས། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ཤྲེས་པར་འདོད་ནས་མཐའ་ལྡན་སོགས་དྱིས་སོ། །ཕྱིའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ད་ལྟར་གྱི་ངོ་བོ་
མངོན་སུམ་དུ་དམྱིགས་པས་རོགས་ས་བའྱི་ཕྱིར། ད་ལྟར་གྱི་ངོ་བོ་ལ་དྱི་བ་མ་བཀོད་ལ། ནང་གྱི་བདག་གྱི་
དངོས་པོའ ་ི རང་བཞྱིན་རོགས་པར་དཀའ་བས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་ལུས་སྲོག་ལ་བརྲེན་པ་གྱིས་དྱིས་སོ། །དྲེ་
བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་གོངས་ནས་འབྱུང་མྱི་འབྱུང་སོགས་ཀང་ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ལ་དཔོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཇྱིག་རྲེན་ལ་
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སྔོན་གྱི་མཐའ་དཔོད་པ་ལྟར་མྱང་འདས་ལ། སྔོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དཔོད་པ་ནྱི། འདྱི་ནྱི་གོལ་བ་པོའ ་ི བདག་གྱི་མཐའ་
ལ་དཔོད་པ་ཡྱིན་ལ། གོལ་བ་པོའ ་ི སྔོན་གྱི་བདག་གྱི་མཐའ་ལ་དཔོད་པས་གོལ་བའྱི་བདག་གྱི་སྔོན་གྱི་མཐའ་ལ་
དཔོད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཕྱི་མཐའ་ཡང་སྔ་མ་ལ་དཔད་པས་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གོལ་བ་
ཐོབ་པའྱི་ཚེ། ཕྱི་མའྱི་མཐར་བདག་འཇུག་མྱི་འཇུག་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ལ་དཔོད་པར་བྱྲེད་
དོ། །ལུས་སྲོག་ལ་ཁ་ཅྱིག་ལུས་འདྱི་ྱིད་བདག་གྱི་དངོས་པོར་སྲེམས་ལ། འགའ་ཞྱིག་ལུས་ལས་གཞན་དུ་
འདོད་པས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་དཔད་པ་བྱས་སོ། །སྲོག་ནྱི་བདག་གྱི་རྣམ་གངས་སོ། །བཅུ་བཞྱི་པོ་འདྱི་ལས་
བདག་དང་འཇྱིག་རྲེན་རག་པ་དང་། མཐའ་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་གོངས་ནས་འབྱུང་བར་ལྟ་
བ་ནྱི། རག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཡོ་བ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་གོ །མྱི་རག་པ་དང་།
མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་། གོངས་ནས་མྱི་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་ནྱི། ཆད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་འདུ་བ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ།
དགག་པའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་གོ །འདྱིར་མཐའ་ལྡན་གངས་ཅན་ལ་སོར་བ་མྱི་རྱིགས་སྟྲེ། དབུ་མ་ར་བར། གལ་ཏྲེ་
སྔ་མ་འཇྱིག་འགྱུར་ཅྱིང་། །ཕུང་པོ་འདྱི་ལ་རྲེན་བྱས་ནས། །ཕུང་པོ་དྲེ་ནྱི་མྱི་འབྱུང་ན། །དྲེས་ན་འཇྱིག་རྲེན་མཐའ་
ཡོད་འགྱུར། །ཞྲེས་ཆད་ནས་མཚམས་མྱི་སོར་བ་མཐའ་ལྡན་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་རྣམས་གངས་ཅན་
ལ་སོར་བ་ནྱི་ཤས་ཆྲེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་སོ། །གསུམ་པ་རྣམས་ནྱི་གཅྲེར་བུ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་བཀྱི་པ་ཞྲེས་བྱ་
སྟྲེ། སྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་གོ །བཞྱི་པ་རྣམས་ནྱི་གནས་མ་བུ་པའྱི་ལྟ་བ་བཅུམ་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཡུལ་ལ་
དགག་པས་འཇུག་གོ །སའྱི་དངོས་གཞྱི་ལས། བདག་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་བྱྲེ་
བྲག་པ་དང་གངས་ཅན་ལ་བཤད་ནས། ལུས་སྲོག་གཅྱིག་ཏུ་ལྟ་བ་བྱྲེ་བྲག་པ་དང་། ཐ་དད་དུ་ལྟ་བ་གངས་ཅན་ཏྲེ།
སྔ་མ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕྱི་མ་དགག་པའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་གོ །ལྟ་བ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཕྱི་རོལ་པ་ལ་ཡོད་ཀང་
གང་ཟག་བཞྱི་ལ་སོ་སོར་བཤད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གསལ་བས་མཚན་གཞྱིའྱི་སོ་ནས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱི་རོལ་པ་
ལ་མྲེད་ན་འདྱི་དག་ཕྱི་རོལ་པས། བདག་དང་འཇྱིག་རྲེན་ལ་བརམས་ཏྲེ། དྱིས་པའྱི་ལན་མ་གསུངས་པས་ལུང་
མ་བསྟན་དུ་འཇོག་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཁོ་ནར། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་རོགས་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་གཞན་ལ་བསྟན་པ་དང་། མཆོག་
ཏུ་བསྟན་པ་དང་། བརྡ་བཏགས་པ་བཞྱི་པོ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་རྣམས་ཤྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་འདྱི་རྣམས་
ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བས་བསྡུས་པའྱི་
ཤྲེས་པའྱི་ཆ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ་རྣམས།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ་དག་ཏུ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མཚོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་
པ་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་མཚན་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་ཞྲེས་པའོ། །ར་
བ་ལ་ཚིག་རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་གྱིས་ལམ་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ། དྲེ་ནས་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་མ་བཅོས་པ་དང་།
བོ་ལས་འདས་པར་བསྟན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་སྟྲེ། གང་ཟག་གྱིས་མ་བྱས་པ་དང་ཆོས་ཀྱིས་མ་བྱས་པའོ། །དྲེ་
ནས་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཀུན་རོབ་དུ་རབ་དབྱྲེ་དང་། དོན་དམ་པར་མྲེད་པར་བསྟན་ནོ། །གྱིས་ཀྱི་ནྱི་དོན་བསྡུས་
སོ། །ཚིག་དོན་ལ་མཚན་ྱིད་གྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། རང་གྱི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ྱིད་
དང་། རྒྱུའྱི་མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་སོན་པ་མྲེད་པ་དང་། སྔར་མྲེད་སྲེ་བ་དང་། སྔར་ཡོད་འགག་པ་
དང་། ར་བར་སོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲས་བསྡུས་པ་ཆགས་སོགས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་དང་། དད་
སོགས་རྣམ་པར་བྱང་བ་མྲེད་པ་དང་། སང་བྱའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་།
ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱིས་རྲེན་མྲེད་པ་དང་། འགྱུར་བ་མྲེད་པ་ནམ་མཁའྱི་མཚན་ྱིད་སྟྲེ་དྲུག་དང་། ཆོས་ྱིད་ལྷ་
དང་མྱི་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་དཀྲུག་དུ་མྲེད་པ་དང་། རྒྱུས་འདུ་མྱི་བྱྲེད་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་པས་གང་དུ་
རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྟོང་པ་ྱིད་ནས་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་བར་གྱི་རབ་དབྱྲེ་དང་མཚན་ྱིད་
ཀྱི་རབ་དབྱྲེ་དོན་དམ་པར་མྲེད་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་ཅུ་དྲུག་པོ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་
ཁྱད་པར་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བས་བསྡུས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པར་བྱ་
བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱ་དཀའ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་
བ་དག་དུ་མཚོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཤྲེས་མཚན་ལ་མཚམས་
སར་བ་ནྱི། ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་མཚན་གྱི་འོག་ཏུ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ལ། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་དང་། གཞན་
དོན་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན། གྱིས་ཀའྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་དང་། གཞན་གྱིས་མཆོད་
པ་དང་། མཁྱྲེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚིག་རྐང་དང་པོས་བསྟན་ལ། གྱིས་པ་ལ། ཀུན་རོབ་དང་དོན་
དམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གྱིས་ཚིག་རྐང་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཀྱིས། རྲེ་
སྙྲེད་པ་དང་ཇྱི་ལྟ་བ་མཁྱྲེན་པ་གྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་ནོ། དྲེ་ནས་གསུམ་གྱིས་གཞན་དོན་ཕྱིན་ལས་བརན་ནོ། །དྲེ་
ནས་གཅྱིག་གྱིས་གྱིས་དོན་བསྟན་ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་དོན་བསྡུས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་
དང་། མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་རྣམ་མཁྱྲེན་ལ་བརྲེན་ནས། བདྲེ་
བར་གནས་པ་དང་། གུས་པར་བྱ་བ་དང་། བ་མར་བྱ་བ་དང་། མྲེས་པར་བྱ་བ་དང་། མཆོད་པར་བྱ་བ་དང་།
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དོན་དམ་པར་བྱྲེད་པ་པོའ ་ི རྒྱུ་མྲེད་པ་ྱིད་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐོགས་མྲེད་དུ་འགོ་བ་དང་།
འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མྲེད་པ་ྱིད་དྲེ་ཁོ་ནའྱི་དོན་མཐོང་བར་སྟོན་པ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་སྟོང་པ་ྱིད་རྣམ་པར་སྟོན་པ་
དང་། ཞྲེས་པ་ནྱི་སྱིར་བསྟན་ནོ། །དྲེ་ལ་མཛད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྔར་འཁོར་དུ་མ་བསྡུས་པ་རྣམས་
བསྡུས་ནས་ཐོས་བསམ་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་སྲེད་པའྱི་དོན་དུ་འཇྱིག་རྲེན་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་བརོད་པར་མཛད། བསྡུས་པ་
རྣམས་ལ་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་སོམ་བྱུང་བསྲེད་པའྱི་དོན་དུ་འཇྱིག་རྲེན་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་ཤྲེས་པར་མཛད། བསྡུས་ནས་
ཡོངས་སུ་སྱིན་པ་རྣམས་ལ་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་རོགས་པ་བསྲེད་པའྱི་དོན་དུ་འཇྱིག་རྲེན་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་
མཐོང་བར་མཛད་པའོ། །འཇྱིག་རྲེན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ྱིད་དུ་སྟོན་པ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་ཞྱི་བ་ྱིད་དུ་སྟོན་པ་
དང་། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་དངོས་པོ་འགོག་པ་དང་། མཚན་འཛིན་གྱི་འདུ་ཤྲེས་འགོག་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་བཅུ་
དྲུག་པོ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་
གྱིས་ཀྱི་སོར་བས་བསྡུས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཆ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་
ྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་སོར་བ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ་དག་ཏུ་མཚོན་
པར་བྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཁྱད་མཚན་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། གོང་དུ་བསྟན་པ་དྲེ་
ལྟར་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིག་སུ་བཅད་པ་དགུས་ཤྲེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་སོར་བ་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་སོ་
སོར་མ་བཅད་པར་སྱིའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་བརོད་ནས་ཤྲེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འོག་ཏུ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པས་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་བཤད་དྲེ། ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པས་སོར་བ་གསུམ་དུ་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་རྣམས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །དངོས་ཀྱི་དོན་ལ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ། མདོ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྲེར་ཕྱིན་འདྱི་ནྱི་བྱ་བ་ཆྲེན་པོས་ྲེ་བར་གནས་སོ་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་
གྱི་དོན་ནྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་དང་རྲེས་སུ་
ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་ཤྲེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་བཅུ་དྲུག་ནྱི་ཁྱད་
པར་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བསམ་གྱི་མྱི་ཁྱབ་པ་དང་། མྱི་མམ་པ་དང་། གཞལ་བ་ལས་
འདས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་སོ་ནས། མཐོང་ལམ་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ལམ་ཤྲེས་དང་། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་
སོར་བ་མཚོན་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །མཚོན་པའྱི་དོན་ནྱི། སོར་བ་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པར་བསྟན་པས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པར་དོན་གྱི་གོ་བའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཞྱི་ཤྲེས་ལ་ཁྱད་མཚན་མ་བཤད་ཅྲེ་ན། འགའ་ཞྱིག་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་
གཞྱི་ཤྲེས་སོར་བ་ནྱི་ལམ་ཤྲེས་སོར་བའྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་ལ། ཐྲེག་དམན་ལ་ནྱི་ཁྱད་མཚན་མྲེད་པར་དགོངས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་མཚན་ཡང་བཤད་པར་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་གཞྱི་ཤྲེས་སོར་བ་ནྱི་ལམ་
ཤྲེས་ཀྱི་སོར་བའྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་ལ། ཐྲེག་དམན་སོར་བ་ལ་ནྱི་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞྱི་ཤྲེས་སོར་བ་ཐྲེག་
དམན་ལའང་ཡོད་པས་ཐྲེག་དམན་ལའང་ཁྱད་མཚན་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་སྲེ་བས་མ་བཤད་དོ་ཞྲེ་ན།
སྔ་མ་ལྟར་ཤྲེས་མཚན་ལའང་མཚུངས་སོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་མཚན་གྱི་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱིས་མཚོན་ལ། ཁྱད་
མཚན་གྱིས་གཞན་ལྡན་རྣམ་བཅད་ཀྱིས་མཚོན་པས་གཞན་ལ་ལྡན་པ་བཅད་དགོས་པས་ཁྱད་མཚན་མ་བཤད་
དོ། །གཞན་དག་གྱིས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དོ། །འོན་ཀང་འཕགས་པས་སོར་བ་གསུམ་ཆར་ལ་སར་བ་
ལྲེགས་ཏྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་སོར་བ་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་སོ། །མཐོང་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པས་སོར་ལམ་
དང་བསོམ་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་བཤད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་འབྱུང་བ་
རྱིགས་པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་པས་སོ། །ངོ་བོ་མམ་རྲེས་གང་བཟུང་ཞྲེ་ན། མམ་རྲེས་སོ་སོར་མ་བཅད་པར་འབྲས་
བུ་དང་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དང་གོགས་དང་། ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཅྱི་རྱིགས་པར་འབུམ་ཕག་གསུམ་པས་བཤད་
དོ། །གྱིས་པ་ལ། མཚམས་སར་བ་དང་། མདོ་དགོད་པ་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། དང་པོ་ནྱི། ཡང་བསམ་གྱིས་
མྱི་ཁྱབ་པ་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རབ་འབྱོར་སངས་རྒྱས་ྱིད་དང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ྱིད་དང་ཐམས་ཅད་
མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་སྟྲེ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དངོས་དང་། དམན་ལམ་
མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་དང་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་གྱི་རྣམ་
མཁྱྲེན་གྱི་སོར་བ་གྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྱད་པར་བཅུ་དྲུག་གང་གྱིས་ན་ཐོས་ལ་
སོགས་པའྱི་ལམ་རྣམས་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར། བཅུ་དྲུག་གང་ཞྲེ་ན་དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པའྱི་སྐད་
ཅྱིག་མའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གོང་མ་
རྣམས་ཀྱིས་ལྲེགས་པར་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རོག་གྲེའྱི་བོས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་
ྱིད་དང་། ཟླ་མྲེད་པས་མྱི་མམ་པ་ྱིད་དང་། ཚད་མས་གཞལ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་དང་། གངས་
ཀྱིས་བགང་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པའྱི་ཆོས་ྱིད་རོགས་པ་སྟྲེ། ཡུལ་གྱིས་ཁྱད་
པར་དུ་བྱས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི། འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་
སྡུད་པ་དང་། ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙྲེད་ལ་མཁས་པའྱི་སྲེས་བུས་རྱིག་པར་བྱ་བའྱི་ཟབ་མོ་རོགས་པ་ྱིད་དང་། ན་ཐོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངོས་པོ་ཕ་མོ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་རང་
ལུགས་ལ་ལྟོས་པའྱི་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ན་རང་ལས་ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་བའྱི་ཤྲེས་པའོ། །འགོག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་བཞྱི་
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ནྱི། ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྲེན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྐུར་བ་མྱི་འདྲེབས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བྲྱི་བ་མྲེད་པ་དང་། དོན་
དམ་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྒྲོ་མྱི་འདོགས་པས་གང་བ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་རོགས་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་རྣམ་
པར་དག་པའྱི་སོ་ནས་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་དང་
གུས་སོར་དང་རག་པར་སོར་བས་བསྐལ་བ་དུ་མར་བསྒྲུབས་པའྱི་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་ཡང་
དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པར་དམྱིགས་པའོ། །ལམ་བདྲེན་གྱི་
བཞྱི་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ལམ་གྱི་རྲེན་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་དང་ལྡན་པ་དང་། སོན་
ལམ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའྱི་
བཤྲེས་གྲེན་གྱིས་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། གཟུགས་སོགས་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་རོ་
མྱང་བ་མྲེད་པའོ། །ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་བཅུ་དྲུག་གྱི་བདག་ྱིད་ནྱི་བཞྱི་ཚན་བཞྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སྡུག་
བསྔལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་ཆོས་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། གང་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་བཤད་དགོས་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་དྲེ་དག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པར་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ན་རང་དྲེ་དག་གྱི་ལམ་ནྱི་དངོས་སུ་
མ་བཤད་དྲེ། གོ་ས་བའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་བྲལ་བའྱི་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ལ་
སོགས་པ་སྲེ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་སྔར་ལས་བཟློག་པ་ྱིད་ཀྱིས་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ལམ་
ཁྱད་མཚན་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་
མཚམས་སར་བ་ནྱི། ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་
དོན་ལ་དབྱྲེ་བ་དང་། མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཞྱི་ཤྲེས་དང་ལམ་ཤྲེས་དང་། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་བྱྲེད་
པའོ། །དང་པོ་ལ། ཕན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱྲེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བའྱི་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེས་གདུལ་བྱ་ལ་ཕན་པ་ྲེ་བར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་མཛད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་གྱིས་སོ། །གསུམ་
གང་ཞྲེ་ན་མྱི་ལ་སོགས་པའྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་རྒྱུད་ལྔ་ལས་བཏོན་ནས་མྱང་འདས་ལ་འགོད་པ་མ་འོངས་པའྱི་
ཕན་པ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་ལས་བཀོལ་ནས་མྱང་འདས་ལ་འགོད་པ་ཚེ་འདྱིའྱི་བདྲེ་བ་དང་། ཡང་སྲྱིད་མྱི་ལྲེན་
པར་བྱྲེད་པས་སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ྱིད་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་
ལས་དང་པོ་དགུ་གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་བྱྲེད་པར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། ན་རང་དང་ཐུན་མོང་པ་གསུམ་ལས་
མྲེད་པས་འདྱིར་གསུམ་དུ་བཤད་ཅྱིང་། ལྷག་མ་དྲུག་གཞྱི་ཤྲེས་དང་ལམ་ཤྲེས་གྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པས་འདྱིར་ལམ་ཤྲེས་དང་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་གཞྱི་ཤྲེས་སུ་བཤད་པ་མྱི་འགལ་ལོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སབས་ལ་
སོགས་པའྱི་བྱྲེད་པ་བདུན་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལ་དུས་ཇྱི་
ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཡང་དག་པར་ྲེ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་མཛད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་གྱིས་སོ། །བདུན་གང་ཞྲེ་ན། ལྷག་མྲེད་ལ་
འགོད་པ་གཏན་དུ་ཕན་པ་སབས་ཀྱི་བྱྲེད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་བདྲེན་འཛིན་བཟློག་པ་གནས་ཀྱི་བྱྲེད་པ་
དང་། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་མམ་ྱིད་དུ་རོགས་པ་དཔུང་གྲེན་གྱི་བྱྲེད་པ་
དང་། འཁོར་འདས་ལ་བང་དོར་གྱི་སྲྲེད་པས་མ་གོས་པ་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་རོགས་པའྱི་རྲེན་གྱི་ངོ་བོ་དང་མྱི་
གནས་པའྱི་མྱང་འདས་སྟོན་པ་གྱིང་གྱི་བྱྲེད་པ་དང་། རང་དོན་ལ་སྲྲེད་པ་སངས་པའྱི་དོན་དུ་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་
པ་ཡོངས་འདྲེན་གྱི་བྱྲེད་པ་དང་། གདུལ་བྱ་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་འབད་མྲེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པར་
མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་གྱི་བྱྲེད་པ་དང་། ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱིས་རང་རང་གྱི་སང་བྱ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་ཡང་
རོགས་སྱིན་མ་སངས་པར་འབྲས་བུ་མངོན་གསུམ་དུ་མྱི་བྱྲེད་པར་མཛད་པ་འབྲས་བུ་མངོན་གསུམ་དུ་མྱི་བྱྲེད་
པའྱི་བྱྲེད་པ་འདྱི་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྲེན་གྱི་མཛད་པ་ཆོས་ཅན་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་སོར་བའྱི་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།
རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་སོར་བས་གདུལ་བྱ་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་ྲེ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་
མཛད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་གྱིས་སོ། །འདྱི་དག་བྱང་སྲེམས་དང་སངས་རྒྱས་གང་གྱི་མཛད་པར་བཟུང་ཞྲེ་ན་ལྲེའུ་
བརྒྱད་པ་དང་། བརྒྱད་སྟོང་པར་དང་པོ་གྱིས་བྱང་སྲེམས་དང་། ཕྱི་མ་དགུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱྲེད་པར་བཤད་
ཅྱིང་། འབུམ་དང་ྱི་ཁྱི་ལྲེ་མང་སུ་དང་པོ་ལྔ་བྱང་སྲེམས་དང་། ཕྱི་མ་དྲུག་སངས་རྒྱས་ལ་སར་རོ། །ཡང་ཁྱི་
བརྒྱད་སྟོང་བར་དང་པོ་དྲུག་སངས་རྒྱས་དང་། ཕྱི་མ་ལྔ་བྱང་སྲེམས་དང་། ཤྲེས་རབ་བྲྱི་པར་ཐམས་ཅད་བྱང་
སྲེམས་ལ་བཤད་པས་གྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་པར་མངོན་ཡང་། མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་པ་ནྱི་བྱང་སྲེམས་ལ་ཡོད་པའྱི་
ཆ་བཟུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི་གོང་དུ་བསྟན་བདྲེ་ལྟར་བྱྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་པོ་དག་གྱིས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་
པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་སོར་བ་དག་མཚོན་པར་བྱྲེད་པས་ན། བྱྲེད་པ་ལ་མཚན་ྱིད་ཞྲེས་བརོད་དོ། །བཞྱི་པ་ངོ་བོ་
ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དངོས་ཀྱི་དོན་ལ་མདོ་
ནྱི། རབ་འབྱོར་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་གཏྱི་མུག་བསལ་བས་དབྲེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་
འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ། གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ། མཚན་ྱིད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་
གཞྱི་ཤྲེས་སོར་བ་དང་ལམ་ཤྲེས་སོར་བ་དང་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་སོར་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གཞྱི་ཤྲེས་སོར་
བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་བཞྱིའོ། །གང་ཞྲེ་ན། བྱང་སྲེམས་གྱི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་
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ཀྱིས་དབྲེན་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་དང་ོན་མོངས་དྲེའྱི་རགས་ལུས་
ཀྱི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། ོན་མོངས་དྲེའྱི་མཚན་མ་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པས་སྟོང་
པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཀྱིས་དབྲེན་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་དང་འདོད་ཆགས་མྲེད་པ་ལ་
སོགས་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་པོ་རོགས་པ་དག་གྱིས་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་ལམ་ཤྲེས་
སོར་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལྔའོ། །གང་ཞྲེ་ན། ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ་ཆོས་ཅན། བྱ་དཀའ་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ།
དོན་དམ་པར་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བྱྲེད་པའྱི་གོ་ཆ་བགོ་པས་སོ། །རྣམ་མཁྱྲེན་དུ་མཐའ་
ཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་གཞན་དུ་མྱི་ལྟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཆྲེད་དུ་
བྱ་བ་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུན་རྱིང་པོ་བསྐལ་པ་དུ་མ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་མཆོག་ཆྲེན་པོ་
གསུམ་གྱི་དོན་དུ་འབད་པས་སོ། །ཟབ་མོ་རོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བསོམ་པར་བྱ་བ་དང་། སོམ་པ་དང་
སོམ་པ་པོའ ་ི ཆོས་མ་དམྱིགས་པའྱི་བདག་ྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་བྱང་ལ་ཞྲེན་པ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་བདུན་
ཏྲེ། གང་ཞྲེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་སོར་བ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་
ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་དང་ལམ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་དངོས་པོའ་ི ཁྱད་པར་ལ་དམྱིགས་
པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་སྒྲུབ་
པའྱི་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་བཟློག་སྟྲེ། གཟུང་འཛིན་གྱིས་མྲེད་དུ་སོམ་པར་བསྟན་པས་སོ། །ཡུལ་ལ་
ཐོགས་མྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པས་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་
ཡྱིན་པས་སོ། །དོན་དམ་པར་གཞྱི་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱ་དང་ཤྲེས་པ་མྱི་དམྱིགས་
པར་རོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པའྱི་ཆོས་ྱིད་དམན་པ་ལས་མཆོག་དུ་འགོ་བ་མྲེད། པར་
རོགས་པར་ངོ་བོ་ྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ལམ་གྱི་རྣམ་པ་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་པའྱི་ངོ་
བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞྱིའྱི་དྲེ་
བཞྱིན་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དང་གྱིས་ཀ་མ་
ཡྱིན་པ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། བཞྱི་པ་ངོ་བོ་ྱིད་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བཞྲེད་དོ། །གང་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་སོར་བའྱི་བདག་ྱིད་གོང་དུ་བསྟན་པ་
དྲེ་ལྟར་ངོ་བོ་ྱིད་བཅུ་དྲུག་གོ །ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་བཞྱིན་དུ་མཚོན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །བྱྲེད་ཚིག་གྱི་སྒྲ་འབྱུང་བ་ནྱི་འགྱུར་མ་དག་པ་སྟྲེ། བྱྲེད་སྒྲུབ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་
སོ། །ར་བར་ལྟ་བུར་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ནྱི་དོན་དམ་པར་མཚན་མཚོན་མྲེད་ཀང་། འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་པར་སྟོན་
པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་མཚན་ཞྲེ་བརྒྱད། ཁྱད་མཚན་བཅུ་དྲུག བྱྲེད་མཚན་བཅུ་གཅྱིག ངོ་བོ་ྱིད་བཅུ་དྲུག་
ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ན་ཞྲེས་སོ། །བཞྱི་པ་ྲེ་རྒྱུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ལ། མཚམས་སར་བ་དང་། དོན་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི། མཚན་ྱིད་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུད་བསྟན་ཏྲེ། ཐོས་བསམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་
པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ལ། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་སོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་འབྱུང་བས་
སོ། །སྔར་གྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་ལ། དོན་གྱི་རྱིམ་པ་ནྱི། རྲེན་གྱི་གང་ཟག་བཞྱིས་ཐོས་བསམ་
གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་བསྲེད་ནས་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་ཕབ་ཏྲེ། སོན་སང་བ་དང་། ཡོན་ཏན་བང་
བྱར་རོགས་པར་བྱྲེད་ནས་སོར་བ་བསོམ་མོ། །གྱིས་པ་ལ་སྱི་གཞུང་གྱིས་སོ། དང་པོ་ལ། རྲེན་གྱི་གང་ཟག་
ནྱི་འདོད་ལྷ་དང་། ཟ་མ་དང་མ་ནྱིང་དང་། མཚམས་མྲེད་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གྱིང་གསུམ་གྱི་མྱིའྱི་རྲེན་ཅན་ཡྱིན་
ལ། ངོ་བོ་ནྱི་གཞྱི་ངྲེས་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དག་པའྱི་ཡན་ལག་དབང་པོའ ་ི སོ་སོམ་པ་དང་།
ཟས་ཀྱི་ཚོད་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སོང་བའྱི་ཐབས་ནྱི། ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་
པའྱི་གསུང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་བརོན་པ་སྟྲེ། བསྟན་པ་ལ་དང་པོར་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཐོས་བསམ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དག་ཀང་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་གནས་པའྱི་ཐབས་དགུས་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པའྱི་ཏྱིང་
ངྲེ་འཛིན་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བྱྲེད་ལས་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་མྱུར་ཏུ་སྲེ་བའྱི་སྣོད་ྱིད་དུ་རུང་བར་བྱྲེད་
པའོ། །ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ། ངོ་བོ་དང་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་མདོ་དགོད་པ་ནྱི། ཐོག་མར་སྲེམས་བསྲེད་པ་ནས་
བཟུང་སྟྲེ། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་སྲེམས་དང་མ་བྲལ་བར་སྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི།
ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་པ་འདོད་དོ། །གང་ན། སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་
མཚན་མ་མྲེད་པར་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པས། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ནས་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ལ་ཐུག་པའྱི་བར་རྣམས་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ས་བོན་ནུས་ལྡན་དུ་བཞག་པའྱི་སོ་ནས་
བསྲེད་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཐབས་ཤྲེས་ཟུང་འཇུག་ནྱིའོ། །སྐབས་འདྱིར་གཞན་དོན་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་
ནུས་པ་ཆུང་བས་རང་རྒྱུད་ལ་ཞྲེས་སོས་སོ། །གང་དུ་ཞྲེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་
པའྱི་སྐབས་འདྱི་ལའོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། མཁས་པ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ་ཡུལ་
གྱིས་དབྱྲེ་བ་དང་དབང་པོས་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ན་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སོམ་
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བྱུང་མ་ཐོབ་པས་དབང་པོའ་ི ངོ་བོ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་དད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། དན་པ་དང་། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
པ། ཤྲེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་ན་རང་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཅན་ནོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཞྲེ་ན། གངས་བཞྱིན་དུ་
སངས་རྒྱས་སོགས་དང་། སྱིན་སོགས་དང་། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྲེམས་བསྲེད་སོགས་
སོ། །བསོམ་བྱ་སོགས་འཁོར་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་མྱི་རོགས་པ་དང་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་
སྱིའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་རྣམ་པ་ལྔ་ལའོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། རབ་ཏུ་དང་བ་
དང་། སྒྲུབ་པར་སོ་བ་དང་། རག་ཏུ་མྱི་བརྲེད་པ་དང་། སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་དང་། སོ་སོར་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་བསྟན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གསུམ་ཀ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དུ་
མཚུངས་པས་ན། ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པ་དྲེ་ལྟ་མོད་ཀྱི། ཆུང་འབྲྱིང་ཆྲེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བ་ན་མྲེད་པའྱི་བྱང་
ཆུབ་ཐྲེག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་འཐོབ་པར་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ཆྲེན་པོ་
རྣོན་པོས་ནྱི་ཐྲེག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་བ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཤྲེས་ཆྲེར་
འཐོབ་ནུས་པས་རོགས་པར་ས་ལ། དད་སོགས་དྲེ་དག་ྱིད་རྟུལ་པོས་ནྱི་ཤས་ཆྲེར་ལྡོག་པས་རོགས་པར་དཀའ་
བ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །བྱང་སྲེམས་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྱི་ཐར་ཆའྱི་དད་
སོགས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཚུལ་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ན། འབྲྱིང་པོ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་
ཅན་གྱི་དད་སོགས་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་རོགས་ལ། ཆུང་ངུ་ན་ཐོས་ཀྱི་དད་སོགས་
རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། ན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་རོགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་འཕངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྔར་གོང་དུ་བྱང་སྲེམས་
ཀྱི་སོར་མཐོང་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། ན་རང་གྱི་སོར་མཐོང་ཤུགས་ལ་སྟོན་པའྱི་རྱིགས་པས། འདྱིར་ཡང་ཐྲེག་
ཆྲེན་གྱི་ཐར་ཆ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། ན་རང་གྱི་ཐར་ཆ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པར་མངོན་ནོ། །འདྲེ་ཆྲེན་པོས་ནྱི།
ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་རྱིགས་ངྲེས་པ་རྣོན་པོ་དང་། མ་ངྲེས་པ་འབྲྱིང་པོ་དང་དམན་པའྱི་རྱིགས་ཅན་རྟུལ་པོར་མཛད་ནས།
ར་བར་རྣོ་རྟུལ་གྱིས་དངོས་སུ་བསྟན་པས་ཤུགས་ལ་འབྲྱིང་པོ་འཕངས་པར་བཞྲེད་ལ། ཨར་གྱིས་ཐྲེག་ཆྲེན་
དང་རང་རྒྱལ་དང་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གསུམ་དུ་འཛད་ནས། གསུམ་ཀ་ད་ལྟ་
ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཐར་ཆ་ལ་གནས་པར་མཚུངས་ཀང་སྔ་མས་བྱང་ཆུབ་རོགས་པར་ས་ལ། ཕྱི་མ་གྱིས་རྟུལ་པོའ ་ི
སྒྲས་གསུངས་ནས་རོགས་པར་དཀའ་བ་དངོས་སུ་བསྟན་ལ། དྲེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱི་མ་གྱིས་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ལམ་
ལས་ལོག་ནས་འབྲྱིང་པོ་རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་དང་། ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་
གྱིས་ན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འཕངས་སོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །འགའ་ཞྱིག་རྟུལ་པོ་ན་རང་དུ་འདོད་པ་དང་།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གཞན་དག་ར་འགྲེལ་སོ་སོར་སྨྲ་བ་མྱི་འཐད་དྲེ། ཐམས་ཅད་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པར་གསུངས་ལ་ན་རང་ལ་དྲེ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་འདྱིའྱི་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་གྱིས་ཕྱིར་ལྡོག་པར་ངྲེས་པས། ངྲེས་འབྱྲེད་ཡན་ལག་
ཡན་ཆད་བསྲེད་པ་མྱི་སྲྱིད་དྲེ། དྲེ་ཐོབ་ནས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡང་རྣམ་པར་
འཁྱམས་ཏྲེ། སོར་ལམ་ཐོབ་ནས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་ཐོབ་པར་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་
ཀྱི་ས་མཚམས་དབང་པོའ་ི བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ལམ་གསུམ་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར་ལྡན་པར་འདོད་པ་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །རྣོན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རོགས་པར་ངྲེས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པས་
སོ། །མ་ངྲེས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལྡོག་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་རོགས་དཀའ་ས་བའྱི་ཁྱད་
པར་ཡྱིན་གྱི་ངྲེས་པ་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་ཁོ་བོ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་ལྲེགས་བཤད་
དོ། །གྱིས་པ་སོར་བ་སྲེས་པའྱི་སོམ་རྱིམ་ལ་སོར་བ་སྲེས་པའྱི་གནས་སྐབས། རྲེན་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གང་ཟག
སོམ་བྱ་སོར་བའྱི་ངོ་བོ། དང་པོ་ལ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ཞར་ལས་བྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི་
ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་འོག་ཏུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་བསྟན་ཏྲེ། ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྲེས་པའྱི་སོ་བ་ཅན་ལ་
ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འབྱུང་བས་སོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དོན་
བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དོད་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་ལ་དོ་བར་གྱུར་
པ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པར་བཞྲེད་དོ། །འདྱི་ལ་ཞྲེས་པས་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་སྐབས་ཀྱི་སོར་ལམ་
ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཏྲེ། སྔ་མ་ནྱི་རང་དོན་རོགས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་གཞན་དོན་བསམ་
སོར་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སོར་བ་སྔ་མ་གྱིས་སུ་སོར་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་སྟོན་པའྱི་སྐབས་སུ།
འདྱིར་ཤྲེས་པའྱི་སྒྲ་འབྱུང་བ་ནྱི། སྔ་མ་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་སོར་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་གྱིས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་
བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ཏྲེ། སྔར་ནྱི་སྲེ་མྲེད་གསུམ་རོགས་པའྱི་སོར་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་གྱི་ལྡོག་པ་ནས་སྟོན་ལ། སོར་
བའྱི་སྐབས་སུ་ཡུལ་མཁྱྲེན་གསུམ་ལ་འཇུག་པའྱི་སོར་བས་བསྡུས་པའྱི་སོར་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་གྱི་ལྡོག་པ་
ནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། མཐར་གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ར་བར་འདྱིར་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་མ་སོས་ཀང་འབྲྲེལ་པས་ཁ་སྐང་
ནས་གསུངས་སོ། །གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་པར་སྣང་ངོ་། །རྣམ་པ་སྟོན་པ་ནྱི། ྲེ་རྱིང་
མྲེད་པར་མམ་པ་དང་། ད་ལྟར་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་བྱམས་པའྱི་སྲེམས་ནྱི་ཆུང་ངུ་སྟྲེ། ཚེ་འདྱིར་གཞན་ལ་མྱི་འཚེ་
བས་སོ། །མ་འོངས་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཕན་པའྱི་སྲེམས་དང་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁོང་ཁོ་བ་མྲེད་པ་དང་། རྣམ་པར་འཚེ་བ་
མྲེད་པའྱི་སྲེམས་ནྱི། འབྲྱིང་པོ་སྟྲེ་ཕྱི་མའྱི་ཕན་པ་སྲེམས་པས་སོ། །རྒན་པ་ལ་ཕ་དང་མའྱི་སྲེམས་དང་། མམ་
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པ་ལ་སྤུན་དང་སྲྱིང་མོའ ་ི སྲེམས་དང་། གཞོན་པ་ལ་བུ་དང་བུ་མོའ ་ི སྲེམས་དང་། ཕན་འདོགས་པའྱི་བཤྲེས་དང་།
ཡྱིད་བརན་པའྱི་གོགས་དང་རུས་གཅྱིག་པའྱི་གྲེན་དང་། མྱི་གཅྱིག་པ་སྣག་གྱི་གྲེན་མཚམས་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱི་
རྣམ་པ་གཞན་ལྔའོ། །འདྱི་ནྱི་ཆྲེན་པོ་སྟྲེ། འདྱི་ཕྱི་གྱིས་ཀར་ཕན་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །ལྔ་ཚན་གྱིས་
སུ་བྱས་པའྱི། སྔ་མ་སོ་སོར་བགང་བ་དང་། ཕྱི་མ་ཟུང་དུ་བགང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་རྲེ་མོ་ནྱི།
རྲེ་མོར་གྱུར་བས་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་གང་གྱིས་ཞྲེ་ན་འཇུག་བྱ་དང་ལྡོག་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་
གསལ་བའྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ནྱི་རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཀང་
མདོར་བསྡུ་ན་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་དགྲེ་བ་ལ་གངས་བཞྱིན་དུ་སོང་བའྱི་སོ་ནས་ལྡོག་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་དྲེའྱི་
སོ་ནས་གཞན་རྣམས་སྱིག་པ་ལས་ལྡོག་པ་ལ་སོར་བ་དང་། གཞན་བདག་ྱིད་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་
བསྔགས་པ་བརོད་པ་དང་། རབ་ཏུ་དགའ་བས་མཐུན་པར་བྱྲེད་པའོ། །འབྲྱིང་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་དགྲེ་བ་ལ་
གངས་བཞྱིན་དུ་ལྲེན་པའྱི་སོ་ནས་ཞུགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་དྲེའྱི་སོ་ནས་གཞན་རྣམས་དགྲེ་བ་ལ་གནས་པ་
དག་ལ་སོར་བ་ཞྲེས་སོགས་སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། །འོག་གྱི་སོགས་གྱི་སྒྲས་བསྡུས་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི སྐབས་སུ་རང་སྟོང་
ྱིད་བསོམ་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་དྲེ་ལ་འགོད་པ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། བཟོད་པས་ཀང་རྲེ་མོར་གྱུར་པ་
ལ་རང་དང་གཞན་གྱི་རྲེན་གྱི་དབྱྲེ་བས་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་
སོ། །རྣམ་པ་གང་གྱིས་ཞྲེ་ན་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་སུ་རང་གྱི་རྲེན་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སོགས་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་དམྱིགས་
པ་སྟྲེ་ཤྲེས་ཤྱིང་གཞན་གྱི་རྲེན་ཅན་ཡང་སྔར་གྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སོར་བ་དང་བསྔགས་པ་བརོད་པ་
དང་མཐུན་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །བོད་གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གཞུང་གྱི་སོར་ཚུལ་དང་།
དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲས་རྲེ་མོ་དང་། དམྱིགས་པ་མཐུན་པར་བསྟན་པའྱི་དོན་མ་རོགས་པར་བདྲེན་པ་
དམྱིགས་པར་བཤད་པ་ནོར་ཞྲེས་པ་དང་། འགྱུར་ྲེས་སོ། །ཞྲེས་བབ་ཆོལ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བར་སྣང་ངོ་། །འབྲྱིང་
གྱི་སྐབས་སུ་སོགས་པས་བསྡུས་པ་བདག་ྱིད་ཀང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཤྲེས་པ་མངོན་དུ་བྱ་བའྱི་
ཕྱིར། སོམ་ཞྱིང་ཐབས་ཀྱིས་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་གནས་ནས་
གཞན་དྲེ་ལ་འགོད་ཞྲེས་སོ། །ཆྲེན་པོའ ་ི སྐབས་སུ་རང་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་སོན་མྲེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཞྲེས་
སོ། །བཞྱི་པ་ལ། ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ནྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་གང་གྱིས་ཞྲེ་ན། ཆུང་ངུའྱི་
སྐབས་སུ་སྔ་མ་རྲེ་མོ་དང་བཟོད་པར་བཤད་པ་བཞྱིན། རང་གྱི་རྲེན་ཅན་དགྲེ་ར་སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་དང་གོལ་བར་
བྱྲེད་པ་ལ་གནས་ནས། གཞན་གྱི་རྲེན་ཅན་ཡང་དྲེ་ལྟར་དུ་འགོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། འབྲྱིང་གྱི་གནས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སྐབས་སུ་རང་མངོན་ཤྲེས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གནས་ནས་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆྲེན་པོའ ་ི སྐབས་སུ་རང་རྣམ་མཁྱྲེན་
གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྲེད་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་དྲེ་ལ་འགོད་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དམྱིགས་རྣམ་གྱི་ཚུལ་དྲེ་
ལྟར་ན་རྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བའྱི་
དོན་ལ་གྱིས་ཏྲེ། མཁྱྲེན་པ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་བསྟན་པའྱི་འདོད་ཚུལ། སོར་བ་གསུམ་གྱི་
སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་བསྟན་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་བསྟན་པ་ནྱི། ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་
སྔོན་དུ་འགོ་བས་བསྲེད་པའྱི་མཐོང་བ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ལ། ཟློས་པའྱི་སོན་ཡང་མྲེད་དྲེ།
གཞྱི་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་པ་དང་། ལམ་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་པ་དང་། རྣམ་པ་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་ནས་བསོམ་པའྱི་ལྡོག་
པའྱི་དབྱྲེ་བས་བསྟན་པས་སོ། །གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་དང་། སོམ་ལམ་གྱི་ཐ་སྙད་དངོས་
སུ་གསུངས་པ་མྲེད་ཀང་། མཁྱྲེན་པ་དང་པོ་གྱིས་དང་ལྷན་ཅྱིག་དུ་བསྟན་པའྱི་ཟླ་བོའ ་ི དབྱྲེ་བས་མཁྱྲེན་པ་
གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་བསྟན་ཞྲེས་སོས་ཏྲེ། ཐྲེག་གཅྱིག་དང་དོན་མ་ཡྱིན་ཀང་ཐྲེག་གསུམ་དང་དོན་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསྟན་པ་བཞྱིན་ནོ། །མཁྱྲེན་པ་གསུམ་རྲེ་རྲེའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་བསྟན་པར་འདོད་ན་མྱི་འཐད་
དྲེ། སོམ་ལམ་མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པ་དང་འགལ་བས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་
རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་རྣམ་རོགས་སོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཟག་པ་མྲེད་
པ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་ལ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སྙད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་
པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །རྲེ་སོར་གྱི་སྐབས་སུ་ས་དགུ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་དང་མཐར་གྱིས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ས་བཅུ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆུང་ངུ་འབྲྱིང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་ལ་
སོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། ལམ་གསུམ་དང་རྱིམ་གྱིས་སྲེ་བར་ཆོས་མཐུན་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སོམ་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགོ་བའྱི་སྐབས་ཀྱིས་བསྡུས་པས་སོ། །དགོས་པ་དག་
སར་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་དབང་ཐོབ་པས་གཅྱིག་ཅར་སྲེའམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་དགག་པར་བྱ་
བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱྲེད་ནྱི། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་སོགས་དངོས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་དུ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་གཞན་གྱིས་ནྱི་མ་རོགས་
སོ། །འདྱི་ནྱི་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་གཞན་གྱི་བཞྲེད་པ་འགོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་ཁ་ཅྱིག་ཅྲེས་སོས་པ་
དང་། སྐབས་ལྔ་པར་བསྟན་པའྱི་མཐོང་སང་རོག་པར་བཤད་པ་རྣམས་ས་བཅུ་པ་དང་འབྲྲེལ་བའྱི་རྲེ་མོའ ་ི མངོན་
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པར་རོགས་པས་སོང་ངོ་ཞྲེས་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་འཆད་དོ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །འདྱི་ལ་གནོད་བྱྲེད་བརོད་
པ་ནྱི། སྐབས་འོག་མའྱི་ལམ་གསུམ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་སོགས་དངོས་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཅྱི་ཡོད་པར་
མཐོང་ནས་བཏགས་པ་བར་འཆད། གལ་ཏྲེ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་སོགས་དངོས་ཡྱིན་ན་གོང་འོག་གྱི་གཞུང་ལ་
ཟློས་པའྱི་སོན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྐབས་འོག་མའྱི་སོམ་ལམ་མཚན་ྱིད་པར་འདོད་དམ་བཏགས་
པ་བར་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་གོང་འོག་གྱི་གཞུང་ལ་ཟློས་པར་ཐལ་བའྱི་ྲེས་པ་རང་ྱིད་ལ་ལྡོག་པར་འགྱུར་
ཞྱིང་། བཏགས་པ་བར་འདོད་ན་དག་པ་སའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་ཁོ་བོས། གོང་མའྱི་ལམ་
གསུམ་བཏགས་པ། འོག་མའྱི་ལམ་གསུམ་མཚན་ྱིད་པའོ་ཞྲེས་བཟློག་སྟྲེ་སྨྲས་ན་ཅྱིས་འགོག བག་ལ་ལ་
ཀུན་འཇོམས་པ་དང་ཞྲེས་པ་དང་། རང་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྲེད་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་དྲེ་ལ་འགོད་
ཅྲེས་སོགས་དང་། ཀུན་མཁྱྲེན་ྱིད་གསུམ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་སོགས་
གསུངས་པས་གནང་ངོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཆོས་མཆོག་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་གྱི་སྐབས་སུ། ལུང་སྟོན་པ་དང་
རློམ་པ་ཟད་ཅྲེས་པ་དང་། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ། ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་གནོད་དོ་ཞྲེས་བརོད་པར་
བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་མམ་བཞག་དུ་རློམ་པ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་
སོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་འདྱིར་ཡང་མམ་བཞག་དུ་ོན་མོངས་པའྱི་བག་ལ་ལ་ལས་ོན་མོངས་པ་མངོན་འགྱུར་མྱི་
འབྱུང་ཞྲེས་པ་དང་། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུད་ནས་བསྲེད་པ་དང་། མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་ཆོས་བསྔོ་བར་བྱྲེད་པ་
ལ་དགོངས་སོ་ཞྲེས་མཚུངས་སོ། །གཞན་ཡང་སྐབས་འོག་མར་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་དང་མཐོང་ལམ་གསུངས་
པས་འདྱི་ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་སོགས་ཡྱིན་ཞྲེས་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ངྲེས་པར་འགྱུར་འདོགས་
པའྱི་ཆོས་གསུམ་འདོད་པ་ལ་གང་གྱིས་ཐ་སྙད་བཏགས་པའྱི་དངོས་ལ་གནོད་བྱྲེད་འགོད་དགོས་པ་ལས། ས་
བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་སོམ་ལམ་ཡྱིན་ཞྲེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀང་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་སོམ་ལམ་དངོས་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་
བྱྲེད་ཀང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་དང་མཐོང་ལམ་དངོས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་དངོས་ལ་
གནོད་བྱྲེད་འགོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། རང་རྒྱུད་ལ་ཤྲེས་འདོད་མྲེད་ཅྱིང་ཐལ་འགྱུར་ལ་མཁས་བངས་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་སོགས་དབྱྲེ་བ་ཡྱི། །རྣམ་པས་རྣམ་པ་དགུར་བཞྲེད་དོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བས་ཅྱིག་ཆར་
སྲེའམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་མྱི་ཁྲེགས་ན། ལམ་གསུམ་གྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པས་ཀང་དོགས་པ་མྱི་ཁྲེགས་པར་
མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་མྱི་འབྱུང་བས། དྲེར་
བསྟན་པའྱི་ལམ་གསུམ་གྱི་ཟློས་སོང་བྱྲེད་པ་ཡང་དོན་མྲེད་པ་ྱིད་དོ། །འགའ་ཞྱིག་དོགས་པ་བསྟན་བཅོས་ལ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བཀོད་ནས། མདོ་ལ་ཟློས་སོང་བྱྲེད་པར་འདོད་པ་ཡང་། དྱི་བ་དང་ལན་ལ་འབྲྲེལ་བ་མྲེད་པས་མ་ལས་པ་དག་གྱི་
ལུགས་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལམ་གསུམ་མཚན་ྱིད་པར་བསྟན་པ་ལ་སོར་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། ཟག་
མྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་གྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་གསུངས་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་གྱི་
དགོངས་པ་ནྱི། ལམ་གསུམ་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ལ། རགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པར་
འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་། ངྲེས་འབྱྲེད་
ཆ་མཐུན་དང་མ་དག་ས་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སྲེམས་རྣམས་ལ་སོབ་པའྱི་དགྲེ་འདུན་དང་། དག་པ་ས་ལ་གནས་
པ་རྣམས་ལ་མྱི་སོབ་པའྱི་དགྲེ་འདུན་དུ་མཛད་ནས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་གྱི་རགས་རྣམས་སོབ་པའྱི་དགྲེ་འདུན་གྱི་
རགས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དབང་པོའ ་ི ངོ་བོར་མ་གྱུར་པར་བཤད་ཅྱིང་། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་
གྱི་མཇུག་ཐོགས་དྲེ་མ་ཐག་དུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་འབྱུང་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁོ་བོའ ་ི རྣམ་དཔོད་འོད་
སྟོང་ལྡན་པ་ཡྱིས། །གཞུང་ལུགས་འདབ་བརྒྱ་རྣམ་པར་ཕྲེ་བའྱི་ཆྲེ། །གངས་རྱིའྱི་ཁོད་ཀྱི་མཁས་རློམ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི། །ཡྱིད་ལ་ཞུམ་པ་བསྲེད་པར་མ་བྱས་སམ། །གྱིས་པ་རྲེན་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གང་ཟག་ལ། སྱི་དང་ཡན་
ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་རྲེན་གྱི་གང་ཟག་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚུལ། རགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ལ་དམན་པའྱི་དང་། མ་ངྲེས་པའྱི་དང་། ངྲེས་པའྱི་རྱིགས་ལ་གནས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ལྡོག་ངྲེས་པས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་
དུ་མྱི་བཞག་གོ །གྱིས་པ་ལ་རྣོན་པོ་སོར་ལམ་ནས་མྱི་ལྡོག་སྟྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་ལ་ལ་རྱིགས་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་
ཡང་། ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་། ཐབས་གྱི་ཁྱད་པར་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་
པས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ྱིད་དུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །རྟུལ་པོ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ངྲེས་ཏྲེ། དྲེ་ྱིད་ལས། ས་
བརྒྱད་པ་ལ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་ངྲེས་པ་ྱིད་དུ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོ། །འབྲྱིང་པོ་མཐོང་ལམ་
ནས་ངྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། །ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་རྱིགས་ལ་གནས་པའོ། །འདྱི་ལ་རྱིགས་དང་རོགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་
མྱི་ལྡོག་པ་གྱིས་ལས། སྔ་མ་ནྱི། དང་པོ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ནས་འཐོབ་ལ། ཕྱི་མ་ནྱི་སོར་ལམ་ནས་འཐོབ་
བོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་རྱིགས་ལ་གནས་པ་ནྱི་རགས་ལས་ཤྲེས་ཏྲེ། རྒྱན་ལས། སོར་བའྱི་སྔོན་དུ་སྙྱིང་རྲེ་
དང་། །བཟོད་པ་དང་ནྱི་མོས་པ་དང་། །དགྲེ་བ་ཡང་དག་སོང་བ་ནྱི། །རྱིགས་ཀྱི་རགས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། གང་གྱིས་མྱི་ལྡོག་པ་དང་། གང་ལས་མྱི་ལྡོག་པ་དང་། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་དོན། དང་པོ་
ལ། བསམ་པ་དང་། སོར་བས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱིས་ཐར་ཆ་ནས་
འཐོབ་ལ། མ་ངྲེས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱིས་དབང་པོའ་ི རྱིམ་པས་སོར་ལམ་ལ་སོགས་གསུམ་ལ་རྱིམ་པར་འཐོབ་
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བོ། །སར་ཆུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་བསམ་པས་མྱི་ལྡོག་པར་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་ངྲེས་
པའྱི་རྱིགས་ཅན་རྟུལ་པོ་ནྱི་མ་དག་ས་བདུན་གྱི་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་རང་དོན་ཡྱིད་བྱྲེད་ཀྱི་བསམ་པ་སྲེ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་
ཏྲེ། རྡོ་རྲེ་རྲེ་མོ་ལས། ཇྱི་སྲྱིད་ས་བརྒྱད་མ་ཐོབ་བར། །དྲེ་སྲྱིད་ཐྲེག་པ་དམན་པས་འཇྱིགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །བསམ་པ་ལ་ཡང་གྱིས་ཏྲེ། སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་སོ། །གྱིས་པ་སོར་བས་མྱི་
ལྡོག་པ་ནྱི། ངྲེས་པ་དང་། མ་ངྲེས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྱིས་སོར་ལམ་ནས་ཐོབ་ཏྲེ། ཕྱི་ནང་གྱི་ཡོངས་
འཛིན་གྱིས་ཀྱི་སྟོབས་ལས་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་སོད་པ་མྱི་དོར་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་རམ་དང་། ཁྱད་
པར་ཅན་ལས་ནྱི་ལྡོག་པ་གྱིས་ལས་འདྱིར་ཐ་མ་བཟུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི་བསམ་སོར་གྱིས་ཀྱིས་དམན་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆྲེད་དུ་མྱི་འཇུག་པའོ། །གསུམ་པ་རགས་ཀྱི་དོན་ལ། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། རགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་
ཚུལ། གཞན་གྱི་དོགས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་མམ་བཞག་དང་རྲེས་ཐོབ་གྱིས་ཏྲེ། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་ཡྱིད་
ཆྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འདྱི་གྱིས་ཁོ་ནར་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་མམ་གཞག་ནྱི་རགས་སུ་མྱི་བཟུང་སྟྲེ། ཅྱི་ལྟར་
གཞན་ཡྱིད་ཆྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེས་ནྱི་གཞན་ངོར་མམ་བཞག་ཁོ་ན་རགས་སུ་
མྱི་འགྱུར་བར་སྟོན་པ་ཡྱིན་གྱི་ཐམས་ཅད་དུ་རགས་སུ་འགོག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ངོར་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རགས་
སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་གྱིས་ཀང་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་མཚན་མ་ལས་མམ་བཞག་རོགས་ནས་དྲེ་ལས་ཕྱིར་མྱི་
ལྡོག་པར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རང་བཞྱིན་དང་། འབྲས་བུའྱི་རགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་རགས་སུ་བཟུང་ནས་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་སྲེམས་རྒྱུད་ལ། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་འབྱུང་རུང་
སྒྲུབ་པ་སྟྲེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལ་འབྲས་སྲེ་བར། །རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྱིན་པ། །དོན་གཞན་ལ་
ནྱི་མྱི་ལྟོས་ཕྱིར། །དྲེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་བརོད། །ཅྲེས་པའྱི་ཚུལ་དུ་རུང་བ་ྱིད་ཀྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པར་ངྲེས་
པར་བཟུང་བར་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ནྱི་མཐའ་དག་བསྒྲལ་འདོད་ཀྱི་བསམ་
པ་དང་། སྙྱིང་རྲེ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་རྒྱུ་ནྱི་གསུམ་པོ་འདྱིས་
བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འཇུག་པ་ལས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཞྱིང་། །སྙྱིང་རྲེའྱི་
སྲེམས་དང་གྱིས་སུ་མྲེད་བོ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ནྱི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ། །ཞྲེས་སོ། གྱིས་པ་ནྱི་རྲེས་
ཐོབ་ཀྱི་མཚན་མ་ལས་མམ་བཞག་གྱི་རོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་སྟྲེ། ས་བཅུ་པ་ལས། དུ་བ་ལས་ནྱི་མྲེར་ཤྲེས་
དང་། །ཆུ་སར་ལས་ནྱི་ཆུ་ཤྲེས་ལྟར། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བོ་ལྡན་གྱི། །རྱིགས་ནྱི་མཚན་མ་དང་ལས་
ཤྲེས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་རང་དོན་དང་། གཞན་དོན་གྱིས་སུ་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ། དང་པོ་ནྱི་ཁྱབ་པ་རང་རྒྱུད་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། གཞན་ལ་ཕོགས་ཆོས་མཐོང་བ་ན། ཕ་རོལ་པོ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་ངྲེས་པ་སྟྲེ། རྒྱུད་གཞན་
གྲུབ་པ་ལས། རང་ལུས་བོ་སྔོན་འགོ་བ་ཡྱི། །བྱ་བ་མཐོང་ནས་གཞན་ལ་དྲེ། །འཛིན་ཕྱིར་གལ་ཏྲེ་བོ་ཤྲེས་
འགྱུར། །ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། གྱིས་པ་ནྱི། ཕོགས་ཆོས་མཐོང་ཞྱིང་ཁྱབ་པ་སྔར་མ་དན་གསར་དུ་དན་རུང་དུ་
ཡོད་པ་ལ་རོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སན་དང་ལྡན་པས། རགས་བཀོད་ནས་རགས་དགོད་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་རང་ྱིད་
དཔྲེར་བསྟན་ནས་ཕ་རོལ་པོ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའོ། །གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་ཁྱབ་པ་རང་རྒྱུད་ལ་
གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་དཔྲེ་ལ་ཡང་དཔྲེ་གཞན་ཞྱིག་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱིར་རོ། །རྣམ་འགྲེལ་ལས། བརོད་དང་གཡོ་འགུལ་སོགས་མཐོང་ནས། །གཞན་སྲེམས་རྲེས་དཔག་མྱི་འགྱུར་
ཏྲེ། །བདག་ལ་འབྲྲེལ་པ་མཐོང་མྲེད་ཕྱིར། །ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་ལ་ཡང་ནྱི་དཔྲེ་གཞན་ཞྱིག །སྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ཕྱིར་ཐུག་
མྲེད་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་ལ་རགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། གཞན་རྒྱུད་ལ་ཁྱབ་
འབྲྲེལ་རོགས་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་ཆྲེས་སུ་འདོད་པ་ལྟར་ན་མམ་རྲེས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་དངོས་པོའ ་ི སྟོབས་
ཀྱིས་རོགས་ཀང་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་དང་འབྲྲེལ་པ་ནྱི་ལུང་ལས་ངྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས། ཁྱབ་འབྲྲེལ་རང་རྒྱུད་ལ་
ཕབ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། སོར་ལམ་ཐོབ་ནས་མྱི་ལྡོག་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། ས་ཐོབ་ཀང་ལྡོག་པར་བཤད་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། རང་སངས་རྒྱས་དུ་མ་ས་བརྒྱད་པའྱི་བར་གྱི་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ས་ལས་
ཡྱིད་སར་ལོག་པར་གསུངས་པས་སོ། །ཞྲེ་ན་འདྱིས་ནྱི་ས་བརྒྱད་པའྱི་བར་གྱི་དཀའ་སད་རོགས་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་
ལ་འཇུག་མ་ནུས་པར་བསྟན་གྱི་ས་ཐོབ་པ་ལོག་པར་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འཕགས་པས་སྐད་ཅྱིག་མ་དགུ་པ་
ལ་འགོག་པར་ལྟུང་བ་སྲྱིད་པར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། བརྒྱད་པ་ལ་ཚད་མྲེད་བཞྱི་མ་བསོམས་ན་ལྟུང་བ་
སྲྱིད་ཀང་བསོམ་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་ལྟུང་ཞྲེས་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་ངྲེས་ལས་ཐ་སྙད་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་བོ་
སྔོན་དུ་བཏང་ནས་གཞན་དུ་ཡང་བྱ་བར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཤད་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་མཚན་མ་ལས་སྲེམས་ཀྱི་
ཡོན་ཏན་དཔོག་པ་འཁྲུལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་མཐའ་ལྲེགས་པར་མ་བརགས་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་ཐ་སྙད་ཙམ་ལ་
དགོངས་ལ། འདྱིར་ནྱི་མཐའ་ལྲེགས་པར་རགས་ཀང་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་མཚན་མ་ཁྱད་པར་
ཅན་རགས་སུ་འདོད་ཅྱིང་། དྲེ་ནྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་མ་ཐོབ་པས་ཐ་སྙད་དྲེ་ལྟ་བུ་བཅོས་ཀང་བྱ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར།
རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ནྱི། སྲེམས་ཅན་གདུལ་བའྱི་དགོས་པའྱི་དབང་མ་གཏོགས་པར་ཐམས་ཅད་དུ་
མམ་བཞག་གྱི་རོགས་པ་དང་མཐུན་པས་ཀན་ཀ་མྱི་འཇུག་གོ །དབང་པོ་རྣོན་པོས་སོར་ལམ་ནས་རགས་ཐོབ་
པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་ལམ་གྱི་རགས་སོགས་གྲུབ་ཟྱིན་བསྒྲུབས་པའྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཅྲེ་ན། རང་ངོར་
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རགས་མ་ཡྱིན་ཀང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་ལ། གཞན་ངོར་ནྱི་རགས་སུ་ཡང་འགྱུར་པས་ྲེས་པ་མྲེད་
དོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ། མཚམས་སར་བ། དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་གྱི་
འོག་ཏུ། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་དགྲེ་འདུན་གྱི་མཚན་ྱིད་བསྟན་ཏྲེ། ཅྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ངྲེས་
པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཐོབ་པ་ལས། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་དགྲེ་འདུན་འབྱུང་བས་
སོ། །འབུམ་ཕག་གསུམ་པའྱི་འགྱུར་ལྟར་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་རྲེན་གྱི་དབྱྲེ་བས་མདོར་བསྟན། རགས་ཀྱི་སོ་
ནས་རྒྱས་པར་བཤད། ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཁོར་བའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བས་དཔའ་བོ་
གང་དག་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྱི་དང་། མཐོང་བའྱི་ལམ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་འཆད་པར་
འགྱུར་བ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སྲེམས་དྲེ་དག་ནྱི་སོབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་དགྲེ་འདུན་ཡྱིན་ཏྲེ། རགས་ྱི་ཤུ་དང་།
བཅུ་དྲུག་དང་བརྒྱད་པོ་དྲེ་དང་དྲེ་རོགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པའྱི་ཕྱིར། དོད་སོགས་བཞྱིའྱི་རགས་སོར་ལམ་
བཞྱི་ལ་སོ་སོར་བཞྲེད་པས་བཞྱི་ཞྲེས་སོས་ལ། མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་གྱི་རགས་རྣམས་མཐོང་ལམ་སྐད་
ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་དང་། སོམ་ལམ་དགུ་ལ་གངས་སོ་སོར་སོར་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པས། སོར་ལམ་ལྟར་གངས་མ་
སོས་སོ། །འདྱིར་གཞན་དག་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་སོར་ལམ་པར་མཚོན་པ་ལ། དོན་མངོན་རོགས་ལ་གནས་པའྱི་
སྲེམས་དཔའ་མཚན་ྱིད་དུ་འགོད་པ་སོགས་ཀྱི་མཚོན་སོར་བྱྲེད་པ་ནྱི་མ་བརགས་པ་སྟྲེ། རོགས་པའྱི་བྱང་
ཆུབ་ལས་མྱི་ལྡོག་ཅྲེས་འབྱུང་བས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ཙམ་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་སོར་ལམ་པར་བསྒྲུབ་པ་
ཡྱི་གྲེའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དོན་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ངྲེས་པར་འབྱྲེད་
པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་བདྲེན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་ངྲེས་པར་སྲེམས་
པའྱི་བཟོད་པ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པ་སྟྲེ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །དོན་མངོན་རོགས་ནྱི་སོར་ལམ་ལ་ཆོས་ལ་ངྲེས་པར་
སྲེམས་པའྱི་བཟོད་པ་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྲེ་གསུམ་དུ་ཕྲེ་བ་ལས། ཆྲེན་པོ་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་བྱས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
མ་ངྲེས་པའྱི་སོན་ཡང་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ཏྲེ། སོར་ལམ་དང་། མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་
ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་སོ། །དང་པོ་ལ་མདོར་བསྟན་དང་རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་
སར་བ་ནྱི་གསུམ་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་མ་འདྲེས་པ་སོ་སོ་བ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རྲེ་ཤྱིག་
བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ན་ངྲེས་པར་
འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །རྣམ་པ་གང་གྱིས་ན།
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ྱི་ཤུའོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚམས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སར་བ་ནྱི། ཡང་ལྡོག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅྲེས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གང་ན་དོ་བ་དང་རྲེ་
མོ་དང་། བཟོད་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་སོ། །གང་དུ་ཞྲེ་ན།
བ་ན་མྲེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའོ། །གང་གྱིས་ཞྲེ་ན། རགས་ྱི་ཤུ་པོ་འདྱི་དག་གྱིས་སོ། །གང་ཞྲེ་
ན་དོད་སོགས་བཞྱི་ལས་དང་པོ་དོད་ཀྱི་རགས་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི། དོད་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སྲེམས་དབང་རྣོན་ནྱི་
ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ལས་བདྲེན་ཞྲེན་མངོན་འགྱུར་བ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་
ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །བདྲེན་ཞྲེན་ལྡོག་པར་གང་གྱིས་མངོན་ཞྲེ་ན། བདྲེན་ཞྲེན་བཟློག་
པའྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་མཚན་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་སྟྲེ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ནྱི།
ཐམས་ཅད་དུ་མམ་བཞག་གྱི་རོགས་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ལ་སོར་ཚུལ་འདྱི་བཞྱིན་
ནོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡོན་ཏན་ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་སོ། །མྱི་
ཁོམ་པ་བརྒྱད་དུ་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཟད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེར་མྱི་སྲེ་བའྱི་སོན་ལམ་གྲུབ་པས་སོ། །བརྒྱད་གང་ཞྲེ་ན། ལས་
འབྲས་མྲེད་པའྱི་འཛིན་པ་ལོག་ལྟ་ཅན་དང་། དམྱལ་བ་དང་། ཡྱི་དྭགས་དང་། དུད་འགོར་སྲེ་བ་དང་། རོགས་པ་
བྱྲེད་དུས་ཀྱི་སྲེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མྱི་ཐོས་པ་དང་། འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་
དུ་སྲེ་བ་དང་། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་སྱི་ཡྱིན་ལ། ཡྱིད་དབང་དང་ལྲེ་དབང་ལ་སོན་ཞུགས་པའྱི་གྲེན་པ་དང་། ལྐུག་
པའྱི་དངོས་པོ་སྟྲེ་གསུམ་པོ་གཅྱིག་ཏུ་སྡུད་དོ། །ལྷ་ཚེ་རྱིང་པོ་ནྱི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་དུ་སྲེ་
བའོ། །བཤྲེས་སྱིང་གྱི་འགྲེལ་པར་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེས་པའྱི་སོ་སྲེ་ལའང་བཤད་དོ། །བརྒྱད་པོ་འདྱི་རྣམས་
ལམ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་དུ་མྱི་རུང་བས་མྱི་ཁོམ་པ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །བདག་ྱིད་དགྲེ་བ་གནས་ནས་གཞན་ཡང་
དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་སོར་བར་བྱྲེད་དྲེ། གཞན་ལ་སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པས་སོ། །སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དགྲེ་
བ་དམྱིགས་ཡུལ་སྲེམས་ཅན་གཞན་གྱི་ཆྲེད་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱྲེད་དྲེ། བདག་གྱིས་བདྲེ་བ་དང་གཞན་གྱི་
སྡུག་བསྔལ་བརྲེ་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །སྔ་མ་རྣམས་སུ་མ་ཟད་ཟབ་མོའ་ི དོན་ལའང་སོམ་ྱི་མྱི་བྱྲེད་དྲེ་ཆོས་ཟབ་མོ་
ཡང་དག་པར་རོགས་པས་སོ། །བྱམས་པས་ཟྱིན་པའྱི་ལུས་དང་ངག་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ལས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏྲེ།
བསམ་སོར་གྱིས་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཕན་པ་བྱྲེད་པ་ྱིད་དུ་ཞུགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །སྒྲྱིབ་པ་ལྔ་པོ་དག་དང་ནམ་
ཡང་མྱི་འགོགས་ཏྲེ། བསབ་པ་གསུམ་གྱི་སོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པས་སོ། །ལྔ་པོ་གང་ཞྲེ་ན། ཚུལ་
ཁྱིམས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སྲྲེད་པའྱི་འདུན་པ་དང་། གཞན་ལ་མནར་སྲེམས་པའྱི་གནད་
སྲེམས་སོ། །ཞྱི་གནས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ནང་དུ་ཞུམ་པར་བྱྲེད་པ་གྱིད་དང་། རང་སྲེམས་མྱི་གསལ་བའྱི་
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རྨུགས་པའོ། །ལྷག་མཐོང་གྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་སྲེམས་ཕྱིར་འཕོ་བའྱི་རྒོད་པ་དང་། ངན་པ་བྱས་པ་ཡྱིད་ལ་
གཅགས་པའྱི་འགོད་པའོ། །བཏང་སྙོམས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐྲེ་ཚོམ་མོ། །གྱིད་རྨུགས་གྱིས་དང་རྒོད་
འགོད་གྱིས་སྒྲྱིབ་པ་རྲེ་རྲེར་བཞག་པ་ནྱི། རྒྱུ་དང་བྱྲེད་ལས་དང་གྲེན་པོ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། མ་རྱིག་པ་དང་།
ལྟ་བའྱི་བག་ལ་ལ་སོགས་པ་འཇོམས་པ་སྟྲེ། གྲེན་པོ་སྟོང་པ་ྱིད་རྣམ་པར་བསོམས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འདོད་
སྲྲེད་གྱི་ཟག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསམ་བཞྱིན་དུ་སྲྱིད་པར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདྱིས་ནྱི་གཞན་དོན་དུ་སྲྱིད་
བར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་གསལ་བར་བྱས་སོ། །སོད་ལམ་ཀུན་དུ་དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞྱིན་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ། བང་དོར་གྱི་གནས་ལ་རག་ཏུ་སྲེམས་མ་ཡྲེངས་པར་མམ་པར་བཞག་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །རག་ཏུ་ཆོས་ྱིད་
ལ་མམ་པར་བཞག་པར་སྟོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་གོས་དང་མལ་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་སོད་པ་ལ་
གཞན་གྱིས་སད་དུ་མྲེད་པས་གཙང་པ་དང་ལྡན་ཏྲེ། ཕྱི་ནང་གྱི་གཙང་སྦྲ་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འདྱི་དག་
ནྱི་དོད་ཀྱི་རགས་རྣམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་གོ །གྱིས་པ་རྲེ་མོའ་ི རགས་ལ་ལུས་རྣམ་དག་དང་། སྲེམས་དང་སོད་པ་
དང་། སྒྲུབ་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་དང་། བསམ་པ་རྣམ་དག་གོ །དང་པོ་ནྱི་རྲེ་མོ་ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན། ལུས་ལ་
སྲྱིན་བུའྱི་རྱིགས་བརྒྱད་ཁྱི་མྱི་འབྱུང་སྟྲེ། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་འཇྱིག་རྲེན་ཐ་མལ་པ་ལས་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཐོབ་
པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ན་རང་གྱི་ས་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་སོགས་ག་གྱུའྱི་སྲེམས་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དགྲེ་བའྱི་
ར་བ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་སྲེམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཕག་དར་ཁོད་དང་བསོད་སྙོམས་པ་ལ་
སོགས་སངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པར་ལྲེན་པར་བྱྲེད་དྲེ། རྲེད་པ་དང་བསྐུར་བསྟྱི་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱི་ལྟ་
བའྱི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་སྱིན་སོགས་དྲེ་དག་དང་འགལ་བ་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་
སོགས་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་གྱི་ཁྱད་པར་མཆོག་ཏུ་བསྒྲུབས་པས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི་ཆོས་
ྱིད་དང་མྱི་འགལ་བར་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པར་བྱང་ཆུབ་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་
སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ྱིད་དུ་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དྲུག་པ་ནྱི། གཞན་གྱི་དོན་དུ་དམྱལ་
བ་ཡང་འདོད་པར་བྱྲེད་དྲེ། སྙྱིང་རྲེས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བུ་བཞྱིན་དུ་བདག་ྱིད་ཀྱིར་བྱས་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །བཟོད་པའྱི་རགས་ལ་རང་གྱི་ལམ་མྱི་འདོར་པ་དང་། གཞན་གྱི་ལམ་ལ་མྱི་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བཟོད་པ་
ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན། བདུད་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱིས་ལམ་གཞན་ལ་བཀྱིར་མྱི་གཏུབ་སྟྲེ། སྟོང་ྱིད་རོགས་པ་
ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་བརན་པོ་ཐོབ་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཕྱིན་དྲུག་དང་འགལ་བ་ལམ་ལྟར་བཅོས་མ་
ྲེ་བར་སྟོན་པའྱི་བདུད་ལ་བདུད་ྱིད་དུ་རོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་ཐབས་ཕྱིན་དྲུག་ཤྲེས་པ་ལ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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མཁས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འདྱི་ནྱི་བཟོད་པའྱི་རགས་རྣམ་པ་གྱིས་སོ། །ཆོས་མཆོག་གྱི་རགས་ནྱི། ཆོས་མཆོག་
ལ་གནས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་དགྲེས་པ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་
ཀྱིས་འཁོར་གསུམ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པས་སོ། །རགས་འདྱི་དག་གང་རུང་རྲེ་རྲེས་
ཀང་སྒྲུབ་ནུས་སམ་ཐམས་ཅད་དགོས་ཞྲེ་ན། སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཐབས་ཤྲེས་གྱིས་ལ་མྱི་
འཁྲུལ་པའྱི་རགས་གྱིས་ཀྱིས་ཀང་སྒྲུབ་ནུས་ལ། མང་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་གདུལ་བྱའྱི་བསམ་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་ལ་
ལྟོས་ནས་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་མཐོང་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་རགས་བཤད་པ་ལ་མདོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་
དོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་
མཚན་ྱིད་དག་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཞྲེ་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིའོ། །གང་
ན་སྡུག་བསྔལ་སོགས་བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་ཆོས་བཟོད་བཞྱི་དང་། རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པ་བཞྱི་དང་།
ཤྲེས་པ་བརྒྱད་དྲེ། སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་མྱིང་ཅན་ནྱིའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་
ནྱི། སྐད་ཅྱིག་མ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ་རགས་ཀྱི་རབ་དབྱྲེ་དང་། རགས་སུ་གཟུང་བྱ་ངོས་
བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས། སྡུག་བདྲེན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། མཐོང་ལམ་ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན།
གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་སུ་བདྲེན་པར་རོག་པ་ལས་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་
སྟོང་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །བ་ན་མྲེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་བརན་པ་ྱིད་དྲེ། སངས་རྒྱས་དང་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཐོབ་པས་སོ། །ན་རང་གྱི་ཐྲེག་པ་ལས་
སྲེམས་རྣམ་པར་ལོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆོས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐབས་ཤྲེས་ཟུང་འབྲྲེལ་དུ་བསྒྲུབས་པས་
སོ། །མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེར་གནས་ཀྱི་དོན་དུ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་
སོགས་པ་ལ་འཇུག་ཀང་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་སྲེ་བའྱི་ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་རྣམས་སྟོང་པ་ྱིད་
དུ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་མཐུ་ཐོབ་པས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་
པ་ཀུན་འབྱུང་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་ལུས་སྲེམས་དགྲེ་བ་ལ་བཀོལ་དུ་རུང་
བས་ལུས་དང་སྲེམས་ཡང་བ་ཐོབ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཐོང་སང་གྱི་མྱི་དགྲེ་བ་དང་བྲལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འདོད་པའྱི་
ཡོན་ཏན་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་པར་ྲེ་བར་སོད་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཆགས་པ་ཅན་གྱི་སྲེམས་ཅན་གདུལ་བའྱི་
ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མཐུ་ཐོབ་པས་སོ། །རག་ཏུ་ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་འཛུགས་པ་ྱིད་དྲེ། ཡུལ་གྱི་ྲེས་
དམྱིགས་འདྱི་ཕྱིའྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པ་སོགས་མཐོང་བས་སོ། །འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་ཡང་དག་པར་རྣམ་པར་
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དག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་མྱི་བརྲེད་པ་ལ་དབང་བའྱི་སྲེས་བུ་དམ་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པ་ྱིད་
གྱིས་སོ། །བཞྱི་པོ་ཀུན་འབྱུང་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་འགོག་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཕུང་
པོ་སོགས་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་། གྲེན་པོ་རྣམ་བྱང་དང་། མྱིང་ལ་ཞྲེན་པ་འགོག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཕུང་
པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ལ་མདོ་ལས་སོར་བ་དང་རྲེས་སུ་སོར་བ་དག་དུ་མྱི་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་
དྲེ་ལྟར་དུ་དང་པོར་ཞྲེན་པས་སོར་བ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞྲེན་པས་རྲེས་སུ་སོར་བའོ། །སྡུག་ཀུན་ལ་དང་པོར་སོར་བ་
དང་། འགོག་ལམ་ལ་རྲེས་སུ་སོར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་གོ །སོ་སོར་གྱི་སྒྲ་ནྱི་སོར་བ་དང་
རྲེས་སུ་སོར་བ་གྱིས་ལ་སར་རོ། །བཀག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཕུང་པོ་སོགས་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་
རོགས་པ་ལ་གནས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་རོགས་པའྱི་བར་ཆད་བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་
སྔ་མ་སོར་བ་དང་རྲེས་སུ་སོར་བ་དག་ཏུ་མྱི་བྱ་ཞྲེས་པའྱི་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སོར་བ་དང་རྲེས་སུ་སོར་བའྱི་གནས་
པ་སོ་སོར་བཀག་ཏྲེ། མཐོང་ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བསལ་བར་བྱས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་མདོ་
ལས་དམག་གྱི་སྒྲས་གསུངས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་སོར་བ་དང་
རྲེས་སུ་སོར་བའྱི་གཏམ་ལ་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་ཏྲེ། རྣམ་པར་རོག་པའྱི་སོན་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ལ་དམག་གྱི་སྒྲས་གསུངས་པ་ནྱི་མང་པོ་ཡོངས་སུ་ཚོགས་པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
འཇོམས་པར་མཚུངས་ཕྱིར་རོ། །གཏམ་སོས་པ་ནྱི་མྱིང་ཙམ་དུ་རོགས་པའྱི་གྲེན་པོ་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །བཞྱི་པ་
ནྱི་གནས་པ་རྲེས་སུ་བཀག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་འབྲྲེལ་ལོ། །གང་ལ་གནས་པ་བཀག་ཅྲེ་ན། གོང་གྱི་སྒྲས་དབང་པོ་དང་གོང་ཁྱྲེར་གྱི་སྒྲས་བསྟན་པའྱི་
དབང་རྲེན་དང་སོགས་པ་ཡུལ་དང་བདག་དང་སང་གྲེན་གཡུལ་འགྲེད་པའྱི་གཏམ་ལ་སྔ་མ་སོར་བ་དང་རྲེས་
སུ་སར་བ་དག་དུ་མྱི་བྱ་ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞྱི་སོར་བ་དང་པོར་ཞྲེན་པ་དང་རྲེས་སུ་སོར་བ་རྒྱུན་ཏུ་ཞྲེན་པས་
གནས་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དག་སང་བར་བྱ་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །མདོ་ལས་གཡུལ་དང་
གོང་དང་གོང་ཁྱྲེར་དང་གོང་རྡལ་དང་དམག་གྱི་གཏམ་གྱི་སོར་བ་དང་རྲེས་སུ་སོར་བ་ལ་བརོན་པར་མྱི་གནས་
ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མདོ་ལས་གཡུལ་འགྲེད་ཅྲེས་པ་ལོགས་སུ་བཅད་པས་དང་ཞྲེས་འབྱྲེད་པའྱི་སྒྲ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་
གྱི་ཡུལ་དྲུག་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་མ་དག་སྟྲེ་མདོ་དང་མྱི་མཐུན་པས་སོ། །གཡུལ་གྱིས་སང་གྲེན་བསྟྲེན་ཏྲེ། གནོད་བྱ་
དང་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པས་ཆོས་མཚུངས་པས་སོ། །དྲེ་ལ་གོང་གྱི་སྒྲས་དབང་པོ་བསྟན་ཏྲེ། གོང་སྲེས་བུའྱི་རྲེན་
ཡྱིན་པ་ལྟ་དབང་པོས་དབང་ཞྲེས་ཀྱི་རྲེན་བྱྲེད་པས་སོ། །གོང་ཁྱྲེར་གྱིས་དབང་པོའ ་ི རྲེན་འབྱུང་བ་བསྟྲེན་ཏྲེ།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གོང་ཁྱྲེར་གོང་གྱི་རྲེན་ཡྱིན་པ་ལྟར་དྲེ་དག་ཀང་གོང་དང་འད་བའྱི་དབང་པོའ ་ི རྲེན་ཡྱིན་པས་སོ། །གོང་རྡལ་གྱིས་
ཡུལ་བསྟན་ཏྲེ། ཚོང་འདུས་ཀྱི་གནས་ལ་གོང་རྡལ་ཞྲེས་བརོད་ལ་དྲེ་ནྱི་སྲེས་བུའྱི་འཇུག་ལྡོག་བྱ་ས་ཡྱིན་པ་ལྟར་
ཡུལ་རྣམ་ཀང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་འཇུག་ལྡོག་བྱ་ས་ཡྱིན་པས་སོ། །གཏམ་གྱི་སོར་བ་དང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་
འགོག་པ་ལ་རྲེས་བཟོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་དབང་སོགས་ཀྱི་མྱིང་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སངས་པར་བསྟན་
ནོ། །འགོག་པ་ལ་རྲེས་ཤྲེས་ཀྱི་སྐབས་འདྱིར། འབྲས་བུའྱི་རྣམ་སྱིན་དང་བྲལ་བའྱི་འགོག་པ་བཞྱི་ཐོབ་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། དབང་པོ་འགོག་པ་ནྱི་དང་པོའ །ོ །དབང་པོའ ་ི རྲེན་འགོག་པ་ནྱི་གྱིས་པའོ། །དབང་ཡུལ་འགོག་པ་ནྱི་
གསུམ་པའོ། །བདག་འགོག་པ་ནྱི་བཞྱི་པའོ། །འདྱི་དག་ཀང་མཐོང་སང་གྱི་རྣམ་སྱིན་དང་བྲལ་བའྱི་འགོག་པ་ཡྱིན་
གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པས་རྣམ་སྱིན་མ་ལུས་པ་དང་བྲལ་བ་ནྱི་མྱི་ཐོབ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། དབང་པོ་
ལྔ་རྣམས་གཞན་འགྱུར་ན། །དོན་ཀུན་འཇུག །ཅྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་པའྱི་བོ་འདྱིར་ཐོབ་པར་
ཐལ་བས་སོ། །གང་ཡང་འདྱིར་སང་བྱའྱི་ཞྲེན་པ་ནྱི་དབང་སོགས་འགོག་པའྱི་འགོག་པ་ལ་སོར་བ་དང་རྲེས་སུ་
སོར་བ་དག་གོ་ཞྲེས་འདོད་པ་ནྱི་གཞུང་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པ་སྟྲེ། གཏམ་སོས་པ་ནྱི་དངོས་པོའ ་ི རྣམ་པར་རོག་པ་
སྡུག་ཀུན་ཤྲེས་པའྱི་དུས་སུ་བསལ་ཟྱིན་པས་གཏམ་ཙམ་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གྲེན་པོའ་ི ཕོགས་བསྟན་
ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་དབང་སོགས་ཀྱི་མྱིང་ཙམ་ལ་ཞྲེན་པ་སང་བྱར་བསྟན་པས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་དབང་
སོགས་དང་གཡུལ་འགྲེད་ྱིད་ལ་ཞྲེན་པ་སང་བྱར་འདོད་པ་ཡང་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་བཤད་བྱྲེད་པ་གཞན་
དག་གྱིས་ནྱི་ཕོགས་སུ་མ་ཕྱིན་པར་སྣང་ངོ་། །ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་བཞྱི་པོ་འདྱི་ནྱི་འགོག་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་
པ་ལམ་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། སྲེར་སྣ་དང་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པ་ལ་སོར་བ་སོགས་
བཀག་སྟྲེ། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་རོགས་པས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ལ་སོགས་པའྱི་
རོགས་པའྱི་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་ཏྲེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་བར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་
པར་ཐར་པའྱི་སོ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་རོགས་པས་སོ། །རང་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་ས་གསུམ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་
ྱིད་གསུམ་གྱི་བདག་ྱིད་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་རོགས་པ་ལ་གཞན་
གྱིས་མྱི་འཕོགས་པའྱི་མངོན་པར་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་ཐོབ་པས་སོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་
རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་དུ་སྲོག་གཏོང་བར་ནུས་ཏྲེ། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཆྲེད་དུ་
གཞོལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །བཞྱི་པོ་ནྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རགས་སུ་གཟུང་བྱ་ངོས་བཟུང་བ་ནྱི།
ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་རགས་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་མམ་གཞག་དང་མམ་བཞག་གྱི་མྱིང་གྱིས་བསྟན་པའྱི་རྲེས་ཐོབ་
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གྱིས་བསྟན་པ་ལས་དང་པོ་མམ་གཞག་ནྱི་གཙོ་བོར་རང་ལ་རགས་ཡྱིན་ལ་རྲེས་ཐོབ་ནྱི་ཐོག་མར་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་གཞན་ངོར་ཕྱིན་མྱི་ལྡོག་པར་ཡྱིད་ཆྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་
དག་ཡྱིན་ནོ། །ྲེ་བར་བཏགས་ནས་བཤད་ཅྲེས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་རྲེས་ཐོབ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། ཐོག་
མར་རྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་མམ་གཞག་སྒྲུབ་པར་བྱས་ནས་གཞན་ལ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་བཟོད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམས་རགས་སུ་བཤད་པས་མམ་བཞག་ཁོ་ནའོ་མམ་ན། འདྱིར་
མམ་རྲེས་གྱིས་ལས། གཞན་ལ་རགས་སུ་བཟུང་བྱ་ནྱི་རྲེས་ཐོབ་ཡྱིན་པས་ཤྲེས་བཟོད་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་ྲེ་བར་
བཏགས་ནས་རྲེས་ཐོབ་ཡང་བཤད་དྲེ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་བཅུ་དྲུག་དུ་ཕྲེ་བ་དྲེ་ལྟར་ན་བཟོད་
པ་དང་ཤྲེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་འདྱི་རྣམས་མམ་གཞག་དུ་ཡང་དག་པར་
ཐོབ་པ་ན་རྲེས་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་མམ་བཞག་རང་དང་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་
འདུ་ཤྲེས་བཟློག་པ་ལ་སོགས་པ་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་བཅུ་དྲུག་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་མམ་བཞག་དང་
མཐུན་ཅྲེ་ན། དག་པ་འཇྱིག་རྲེན་པ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་མངོན་པར་མ་ཞྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་
སོ། །རྲེས་ཀྱི་སྲེམས་ཀང་མམ་བཞག་ལྟར་གཞན་གྱིས་མྱི་རོགས་སོ། །ཅྲེ་ན། རྲེས་ཀྱི་སྲེམས་ནྱི་ལུས་ངག་གྱི་
མཚན་མ་ལས་རོགས་ཏྲེ། རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་ལས་ཀུན་སོང་གྱི་ཤྲེས་པ་རོགས་པ་བཞྱིན། མམ་བཞག་ནྱི་དྲེ་
ལྟར་དུ་རོགས་པར་ས་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ལུས་ངག་གྱི་ཐ་སྙད་ྱིད་ལ་བཟུང་ངོ་། །དགོས་པ་ནྱི་བདྲེན་པ་
མཐོང་བའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་ནྱི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་མམ་བཞག་གྱི་རོགས་
པ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་དུ་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་སམ་ཞྲེ་ན།
སྲེམས་ཅན་གདུལ་བའྱི་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྲེས་སུ་ཆགས་པའམ་ཁོང་ཁོ་བའྱི་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་པ་སྟོན་པ་
སོགས་ནྱི་མ་གཏོགས་སོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱྲེད་ནྱི། འདྱིར་བསྟན་རགས་ལ་མམ་བཞག་གྱི་མྱིང་གྱིས་
བཏགས་ནས་བཤད་པའྱི་རྲེས་ཐོབ་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་མམ་བཞག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ན། ཤྲེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་
མའྱི་མྱིང་ཅན་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་གཞན་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་ཡྱིད་ཆྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་འབྲས་
བུའྱི་རགས་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྣལ་འབྱོར་པའྱི་རྒྱུད་ལ་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་པའྱི་མམ་
བཞག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྔོན་ཆད་གཞན་གྱི་བཤད་ཤྲེས་པ་མ་བྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་སོམ་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་
རགས་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སོམ་ལམ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། རགས་ཀྱི་དོན་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་ཁྱད་
པར་བྱྲེད་ཆོས་ཁྱད་གཞྱི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི་སྲེ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་པའྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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རགས་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་སོམ་པའྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་ལས་རྲེ་ཞྱིག་ཐོག་
མར་སོམ་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་བསྟན་ཏྲེ། ལུགས་ལས་ཁྱད་པར་མ་བཟུང་བར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་
བོ་མྱི་སྲེ་ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ར་བ་ལ་ཚིག་སྐང་དང་པོས་ཟབ་པར་བསྟན། གྱིས་པས་ཟབ་པའྱི་ངོ་
བོ། ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་ཟབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་ནོ། །མདོ་ནྱི་གང་ལ་གནས་ཤྱིང་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་ནས་
རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་བར་རོགས་པར་བགྱིད་པའྱི་གནས་ཟབ་མོ་རྣམས་བསྟན་དུ་གསོལ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ཚིག་
དོན་ནྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཟབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཟབ་མོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་བསོམ་པ་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཟབ་
མོ་ངོ་བོར་ལྡན་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱིར་ཟབ་མོ་ནྱི་སྟོང་པ་ྱིད་ཡྱིན་པས་དྲེ་ནྱི་
ན་རང་གྱི་སོམ་ལམ་ལ་ཡང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཟབ་མོ་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་ལ་འདོད་ན་དངོས་པོ་བརོད་དུ་མྲེད་
པ་ལ་ཞྲེས་པའྱི་རོད་པ་མ་འབྲྲེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ནྱི་ཟབ་མོའ ་ི ཡུལ་ཅན་ལ་ཟབ་པར་བཏགས་ནས་བརོད་
པའྱི་ཚིག་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཚུལ་ལ་རོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཟབ་མོ་གང་ཞྲེ་ན་སྟོང་པ་ྱིད་དང་མཚན་མ་
མྲེད་པ་དང་། སོན་པ་མྲེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་
སོགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཟབ་མོ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་བསྐུར་པ་འདྲེབས་པའྱི་མཐའ་ལས་
གོལ་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསྟན་པ་ནྱི་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་གཟུགས་
མྲེད་དྲེ་སྟོང་པ་ྱིད་ནྱི་དངོས་པོའ ་ི མཚན་མ་དང་བྲལ་ལ་གཟུགས་སོགས་ནྱི་དངོས་པོའ ་ི མཚན་མ་དང་འབྲྲེལ་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས། གཟུགས་ནྱི་སྟོང་ྱིད་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། །ཕན་ཚུན་དུ་ནྱི་འགལ་བ་ྱིད། །སྟོང་
ྱིད་ཅྲེས་བྱ་གཟུགས་དང་བྲལ། །གཟུགས་ནྱི་རྣམ་པ་དང་འབྲྲེལ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྟོང་པ་ྱིད་ལ་
སོགས་པ་གཟུགས་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར།
གཟུགས་སྟོང་པའོ་སྟོང་པ་ྱིད་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ར་བ་ལ་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་ཡུལ་དང་ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པ་དང་ཡུལ་ཅན་བསྟན་ནོ། །མདོ་ནྱི་
གནས་ཟབ་མོ་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྲེམས་པ་དང་འཇལ་བ་དང་ངྲེས་པར་རོག་
པར་བྱའོ་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྲེ་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྲེམས་པ་དང་འཇལ་བ་
དང་ངྲེས་པར་རོགས་པ་དག་ནྱིའོ། །ཡུལ་གང་ལ་རོག་ཅྲེ་ན་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པ་དང་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་སོགས་པ་
གསུམ་ལ་ངྲེས་པར་མཐོང་བའྱི་དོན་ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་ཟབ་མོ་རྣམས་ལའོ། །བོ་གང་གྱིས་ཞྲེ་ན་ལུང་ལ་བརྲེན་པ་
ཐོས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་། རྱིགས་པ་ལ་བརྲེན་པ་བསམ་པའྱི་ཤྲེས་རབ། མྱོང་བའྱི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ་སོམ་བྱུང་
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གྱི་ཤྲེས་རབ་དག་གམ་ཡང་ན་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་སོར་བ་དང་དངོས་གཞྱི་དང་རྲེས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་
གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུའོ། །སོམ་ལམ་དྲེ་ྱིད་དྲེའྱི་ཡུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རྒྱུན་ཆགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སྔ་མ་ཕྱི་མའྱི་
ཡུལ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྔ་མ་ཕྱི་མའྱི་ཡུལ་དུ་བསྟན་ཅྲེ་ན་སོམ་ལམ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལམ་གསུམ་གྱི ས་རོགས་པའྱི་
ཆོས་ྱིད་གོམས་པར་བྱྲེད་པས་མམ་རྲེས་རོག་རྱིགས་ཐ་དད་མྲེད་པར་བསྟན་པའྱི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་
དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི་སོམ་ལམ་དྲེ་རྣམ་པ་དུ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྲེ་ན་ར་
བ་ལ་དབྱྲེ་བར་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་དང་། ཇྱི་ལྟར་འབྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་དང་། རྒྱུ་གང་གྱིས་འབྱྲེད་པ་དང་། དགུར་དབྱྲེ་བ་
བཞྱིས་བསྟན་ནོ། །མདོ་ནྱི་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཇྱི་སྐད་བསྟན་པ་ལ་བརོན་པར་བྱྲེད་ན་དྲེའྱི་བསོད་ནམས་མང་དུ་འཕྲེལ་
ལོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ཚིག་དོན་ལ་སོམ་པའྱི་ལམ་རྣམ་པ་དགུ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་དགུར་དབྱྲེར་ནུས་
ཅྲེ་ན། སང་བྱའྱི་གངས་བཞྱིན་དུ་ས་དགུ་དག་ཏུ་རྣམ་པ་དགུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་དགུ་དང་
སོམ་ལམ་དགུ་གངས་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་སོར་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། བསོམ་ལམ་ཆུང་ངུ་འདོད་པ་དང་ཆྲེན་པོ་ནྱི་སྲྱིད་
རྲེ་ལ་བརྲེན་པར་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་གང་གྱིས་དགུར་དབྱྲེ་ན་དོན་དམ་པར་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
ཡྱིན་དུ་ཟྱིན་ཀང་ཀུན་རོབ་དུ་རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་སྔར་བསྟན་པ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གྲེན་པོའ ་ི དབྱྲེ་བ་ལས་
སོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་དོན་དམ་པར་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་དུ་ཟྱིན་ཀང་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་དོན་
ནོ། །རོག་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ལས་ཇྱི་ལྟར་དགུ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་ར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་དང་འབྲྱིང་དང་
ཆུང་ངུ་རྣམས་རྲེ་རྲེ་ལའང་ཡན་ལག་གྱི་དབྱྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆུང་ངུའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ཐ་དད་པ་དགུ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རོག་པ་དྲེ་དག་གྱི་གྲེན་པོ་ར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀང་ཡན་ལག་
གྱི་དབྱྲེ་བ་རྲེ་རྲེ་ཞྱིང་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྲེན་པོའ་ི བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ཐ་དད་པ་དགུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སང་གྲེན་
གྱི་རྱིམ་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། མུན་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེན་པོ་ནྱི་སྣང་བ་ཆུང་ངུས་སྲེལ་ལ་ཆུང་ངུ་ནྱི་ཆྲེན་པོས་སྲེལ་ཏོ་
ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དཔྲེས་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསོམ་སང་ོན་སྒྲྱིབ་གྱི་གྲེན་པོ་ཡང་དབྱྲེ་བར་རྱིགས་པས་དགུར་མ་
ངྲེས་སོ་ཅྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ྲེས་
པ་མྲེད་དོ། །ས་ཐོབ་ནས་ོན་མོངས་མཚན་ྱིད་པ་མྲེད་པས། ོན་མོངས་སུ་བཤད་པ་དྲེ་དག་བག་ལ་ལ་གྱི་
ོན་སྒྲྱིབ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་དུ་བཤད་དྲེ། རྒྱུད་བར་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དུ་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་བག་
ཆགས་སོ་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གངས་ངྲེས་དང་བྱྲེད་པ་མ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་པ་
ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སོམ་ལམ་རྣམ་པ་དགུ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། བྱྲེ་བྲག་དགུ་ལས་རྣམ་པ་མང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་སྟྲེ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འབྲས་བུ་དགུ་ལས་མང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲྱིང་དྲེ་དང་དྲེ་ལས་སོམ་ལམ་གྱི་
རྣམ་པ་རྲེ་རྲེའྱི་དབང་དུ་མཛད། འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་གངས་མྲེད་པ་དང་གཞལ་དུ་མྲེད་པ་དང་ཚད་མྲེད་པ་
སྲེ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གྱིས་པ་ལན་ལ་འཕགས་པ་ལྟར་ན། སོམ་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་རྲེ་རྲེ་ལ་བསོད་
ནམས་གངས་མྲེད་ལ་སོགས་སྲེ་བར་བསྟན་པ་རྣམས་དམ་པའྱི་དོན་དུ་བཟོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་སྟོང་
པ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་མངོན་པར་བརོད་པས་ཀང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་རོད་པ་བཀོད་ནས་བསོད་ནམས་
གངས་མྲེད་སོགས་དྲེ་དག་དོན་དམ་པར་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་དུ་ཐུགས་བརྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མཐུན་དུ་ཐུབ་པས་བཞྲེད་
དོ། །ཞྲེས་རོད་པ་ཁས་བངས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་ལན་བྱས་སོ། །མདོ་ནྱི་ཆོས་དྲེ་དག་ལ་དོན་དམ་པར་ཡྱི་གྲེས་
ཐ་དད་དུ་བགྱི་བ་མ་དམྱིགས་ཞྲེས་པ་དང་རབ་འབྱོར་འོན་ཀང་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་དོན་ལ་ཞྲེས་སོ། །སོབ་དཔོན་
ལྟར་ན། རོད་པ་འདྱི་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་གང་ལ་རྲེན་ནས་རྒོལ། དང་པོ་ལྟར་ན་ཟབ་མོ་རོགས་པའྱི་མཚན་
ྱིད་ཅན་དུ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་གངས་མྲེད་པ་དང་གཞལ་དུ་
མྲེད་པ་དང་ཚད་མྲེད་པ་གསུམ་གསུམ་སྲེ་བར་བསྟན་པའྱི་ཚིག་དུ་བརོད་པའྱི་ངོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་སོ་ནས་དགུ་ལས་
མང་བ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ཐ་དད་པ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་དབྱྲེ་བར་བྱར་བཟོད་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་དུ་འབྲས་བུ་གངས་མྲེད་སོགས་གསུམ་གསུམ་བསྲེད་པའྱི་སོ་ནས་དགུ་
ལས་མང་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། སོམ་ལམ་གྱིས་ྲེ་བར་བསྲེད་པའྱི་འབྲས་བུ་གངས་མྲེད་སོགས་
ལྡོག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྲེ་བ་ཡྱིན་གྱི། དོན་རས་གཅྱིག་ཏུ་རབ་དུ་སོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །བསོད་
ནམས་གངས་མྲེད་སོགས་ཇྱི་ལྟར་སོམ་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཅྲེ་ན། མདོ་ལས་ཇྱི་སྐད་བསྟན་པའྱི་བསོད་
ནམས་གངས་མྲེད་སོགས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོམ་ལམ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་
བསོམས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པར་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའ ་ི རང་བཞྱིན་
གྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་བཞྲེད་པས་སོ། །བསོད་ནམས་གངས་མྲེད་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་བསྟན་
བཅོས་ལས་སོམ་ལམ་གྱི་འབྲས་བུར་བསྟན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ་བྱྱིས་པའྱི་སྲེ་བོ་རྣམས་སོམ་ལམ་
ལ་སོ་བ་བསྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་འབྲས་བུ་ཆྲེན་པོ་སྲེ་བར་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །སོབ་དཔོན་གྱིས་བདྲེན་
གྱིས་སོ་སོར་མ་ཕྲེ་བའྱི་རོད་པ་བཀོད་ནས། ར་བར་བདྲེན་གྱིས་སོ་སོར་ཕྲེ་བའྱི་ལན་དུ་བཤད་ལ། འཕགས་
པས་ཕྲེད་སྔ་མ་དོན་དམ་ལ་བརྲེན་པའྱི་རོད་པ་བཀོད་ནས་ཕྲེད་ཕྱི་མ་རོད་པ་ཁས་བངས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་
ཀུན་རོབ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ལན་གསུངས་ཏྲེ་ཕུགས་གཅྱིག་པར་སྣང་ངོ་། །སྔོན་ཆད་རྣམ་བཤད་བྱྲེད་པ་གཞན་གྱིས་
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ནྱི་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་བྱྲེད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱྲེད་པ་དང་།
མཐར་ཐུག་གྱི་བྱྲེད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་ལན་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི།
སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། མས་འཕྲེལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། གོམས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བྱར་མྲེད་པ་མ་
ཡྱིན་ནམ་སྟྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཟབ་པ་སྟྲེ། ཞྲེས་གསུངས་པས་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་
ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ་སྙམ་པའྱི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི་སོམ་ལམ་གྱི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། གོམས་པས་
གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་འབྲལ་བ་དང་གྲེན་པོ་སྲེ་བར་མྱི་རུང་སྟྲེ། གོམས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་
བྱར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཡང་དག་པར་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་ྱིད་དང་གྱིས་ཀ་དང་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་བརོད་
དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་སྟྲེ། ཆོས་ྱིད་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་
སོམ་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ལམ་གྱིས་ནྱི་སང་བྱ་སོང་བ་དང་གྲེན་པོ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་ྲེ་བར་དགོད་པར་མྱི་བྱ་བ་ཁོ་ན་
སྟྲེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རོག་པ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བོར། གྲེན་པོ་ཆུང་འབྲྱིང་དགུ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་འཐོབ་སྟྲེ་བོར་ཐོབ་
ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱྲེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེ་ན། གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་སོན་དྲེ་ལྟ་
བུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་པའོ། །ར་བས་ནྱི་ཀུན་རོབ་དུ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕར་འབའ་ཞྱིག་བསྟན་ལ། མདོ་
ནྱི་སྱིན་སོགས་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་དུ་བསྔོ་སྟྲེ་ཞྲེས་སོ། །དོན་དམ་དུ་འདོད་པའྱི་ལན་ནྱི། རབ་འབྱོར་དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་
ཏྲེ། བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་དོན་ལ་འཕྲེལ་འགྱིབ་མྲེད་ཞྲེས་པས་བསྟན་ཏྲེ་ར་བས་མ་བསྡུས་ལ། འགྲེལ་པར་དོན་དམ་
ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་བསྟན་ནོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ་ཀུན་རོབ་དུ་མ་ངྲེས་པ་དང་། དོན་དམ་དུ་འདོད་པའྱི་ལན་ནོ། །དང་
པོ་ལ་ར་ཚིག་འོང་མ་གོང་དུ་བཏོན་ནས་དཔྲེ་གྱིས་ཕོགས་གཅྱིག་དང་། དོན་གྱིས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ཏྲེ་
འཆད་པ་ལ་དཔྲེ་སྒྲུབ་པ་དང་། དོན་ལ་སར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འབྲྲེལ་
ལོ། །གང་གྱིས་ན་རྲེན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱར་མྲེད་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་གཟུང་འཛིན་
གྱི་སོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདག་
པོའ ་ི རྲེན་ཙམ་གྱིས་སོ། ཙམ་གྱི་སྒྲས་ནྱི་དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་སྲེལ་ལོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་གདུལ་བྱའྱི་
སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆྲེ་ཆུང་གྱི་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ཀྱིས་
རང་གཞན་གྱི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་སྣང་བའྱི་སྲེམས་བསྲེད་པའྱི་སོ་ནས་སོ། །གང་ན་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་
མངོན་མཐོ་དང་ངྲེས་ལྲེགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བསོམས་པས་བོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དང་བྲལ་བའྱི་སོ་ནས་མངོན་སུམ་
དུ་བྱས་པའྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་འདྱི་དོན་དམ་པར་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ཀུན་རོབ་དུ་མངོན་པར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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འདོད་པའྱི་དོན་སང་བྱ་མས་པ་དང་གྲེན་པོ་རྱིམ་གྱིས་འཕྲེལ་བའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དོན་དམ་པར་
ནྱི་སང་བྱ་མས་པ་དང་གྲེན་པོ་འཕྲེལ་བ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་དགག་པའྱི་ཚུལ་དུ་བཞྲེད་པས་དྲེའྱི་ཚེ་ཡུལ་
གང་ལ་ཡང་སོར་བ་མྲེད་པ་ྱིད་ཡང་དག་པར་སོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་ཇྱི་སྐད་བརོད་
པའྱི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་རོད་ལན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། བདྲེན་གྱིས་ཀྱི་སོ་
ནས་ལན་སྨྲ་བ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཀུན་རོབ་དུ་ཡང་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། དོན་ཁྱད་པར་ཅན་སྣང་བའྱི་
སྲེམས་བསྲེད་པའྱི་སོ་ནས་ཇྱི་ལྟར་དོན་བྱྲེད་དྲེ་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། མཐའ་གསུམ་དུ་བརགས་ན་མྱི་འཐད་པ་དྲེ་
ལྟར་ནའོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན་སྔ་ཕྱི་རྲེ་རྲེས་ནྱི་བྱང་ཆུབ་པར་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྔ་ཕྱིར་གྱུར་པའྱི་སྲེམས་རྲེ་རྲེ་
ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་རོགས་
པ་བརྒྱད་ཀྱི་དོན་མཐའ་དག་མྱི་སྣང་ལ། རྒྱུ་རྲེན་མཐའ་དག་མྲེད་པར་ཡང་འབྲས་བུ་བསྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར།
འདྱི་གྱིས་ར་བས་དངོས་སུ་བསྟན་ནོ། །ཀང་གྱི་སྒྲ་བསྡུས་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་འདོད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་པ་སྣང་བའྱི་སྲེམས་ཅྱིག་ཆར་འབྱུང་བ་མང་པོ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་བྱང་ཆུབ་བསྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེམས་རྱིགས་
མཐུན་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུད་རྲེ་རྲེ་བའོ་
ཞྲེས་ལུང་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི་བ་ན་མྲེད་པ་ཞྲེས་པ་ནས་སྲེམས་བྱུང་བ་སྔ་ཕྱིར་གྱུར་པ་མང་པོ་
ྱིད་ཀྱིས་ཀང་བསྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྔ་ཕྱི་ཕན་ཚུན་འབྲྲེལ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དྲེ་བྱུང་མ་ཐག་དུ་སྔ་ཕྱི་རྲེས་
སུ་འགོ་བ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་འཇྱིག་པས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་ཕོགས་གསུམ་པས་སྔ་ཕྱི་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་ལྷན་ཅྱིག་
ཏུ་ཚོགས་པས་བྱང་ཆུབ་བསྲེད་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་གྱི་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བས་བསྲེད་པ་བཀག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།
གཞན་དུ་ན་ཁྱབ་པ་མ་ངྲེས་པའྱི་ལན་གདབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ནྱི་དྲེ་ལྟ་ན་བྱང་
ཆུབ་བསྲེད་ཚུལ་མཐའ་བཞྱིར་མ་ངྲེས་པས་སོབ་དཔོན་དོགས་པ་བསུ་བའྱི་ཚུལ་ལ་མྱི་མཁས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་
སུན་འབྱྱིན་སྨྲའོ། འདྱི་ལ་འབྲས་བུ་བསྲེད་པ་ལ་རྒྱུ་རྲེ་རྲེ་བ་དང་མང་པོ་ཚོགས་པ་གྱིས་ལས་མ་འདས་ལ། རྒྱུ་
མ་ཚོགས་པར་འབྲས་བུ་བསྲེད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་པས་ཚོགས་པས་བསྲེད་དགོས་སོ། །ཚོགས་པ་ལ་ཡང་ཅྱིག་
ཆར་འབྱུང་བ་མང་པོ་ཚོགས་པ་དང་། རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་མང་པོ་ཚོགས་པ་གྱིས་སུ་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་པའྱི་ཚུལ་
ལ་བརྲེན་ནས་བཤད་ནུས་པས་དྲེས་སུན་འབྱྱིན་མྱི་ནུས་མོད། འོན་ཀང་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། སྔར་བཤད་པའྱི་
ཕོགས་མངོན་པར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕོགས་ཕྱི་མ་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པའྱི་དཔྲེའྱི་ཚུལ་གྱིས་ལན་
གདབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་པས་བྱང་ཆུབ་བསྲེད་ཚུལ་ཕོགས་གསུམ་དུ་ངྲེས་ལ། ཕོགས་དང་པོ་གྱིས་མྱི་
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འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བས་བསྲེད་པ་མར་མྲེའྱི་དཔྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་སྒྲུབ་ཅྲེས་སྟོན་པར་མངོན་
པས། རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བས་མྱི་བསྲེད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་མ་ངྲེས་པར་ལན་
འདྲེབས་པར་གསལ་ལོ། །གྱིས་པ་ལན་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། མཐའ་གསུམ་གྱིས་བཏགས་ན་སྲེམས་
བསྲེད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་མྱི་བསྲེད་ཅྲེས་པའྱི་རོད་པ་དྲེ་ནྱི་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ལན་སྟོན་ནོ། །འཕགས་པས་
མར་མྲེའྱི་དཔྲེའྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་བསྲེད་ཚུལ་ཁོ་ན་མཚོན་བྱྲེད་དུ་སར་ནས་སྲེམས་བསྲེད་སྔ་ཕྱི་
རྲེ་རྲེས་མྱི་བསྲེད་ཅྱིང་། དྲེ་དག་མྲེད་པར་ཡང་མྱི་བསྲེད་ལ། བསྲེད་པར་ནྱི་འདོད་དོ་ཞྲེས་བསྟན་པ་དྲེ་ྱིད་ཇྱི་
ལྟར་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། ཟབ་མོའ ་ི ཆོས་ྱིད་བརྒྱད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་འཆད་པར་
བྱྲེད་དོ། །སོབ་དཔོན་གྱིས་མར་མྲེའྱི་དཔྲེས་བྱང་ཆུབ་བསྲེད་ཚུལ་དང་ཟབ་མོའ ་ི ཆོས་ྱིད་བརྒྱད་གྱིས་ཀ་
མཚོན་པར་བཞྲེད་དོ། །མདོ་ནྱི་འབྲུ་མར་གྱི་མར་མྲེའྱི་མྲེ་ལྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་དང་ཕད་པས་སྙྱིང་པོ་ཚིག་
གམ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ་དཔྲེ་སྒྲུབ་པ་དང་། དཔྲེ་དོན་སར་བ་དང་། གཞན་ཡང་མཚོན་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་མྱི་བསྲྲེག ལྟོས་ནས་བསྲྲེག་གྱིས་ཀའྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སྐད་ཅྱིག་དང་
པོས་ལྟོས་མྲེད་དུ་མྱི་བསྲྲེགས་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ཞྲེས་པ་ནྱི་དཔྲེ་འགོད་པའོ། །མྲེ་ལྲེ་དང་སྙྱིང་པོ་ཕད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་
མ་དང་པོ་ལ་ཆོས་ཅན། མྲེ་ལྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་པ་མྲེད་པར་རྒྱུའྱི་མཚན་ྱིད་བསྲྲེག་པར་བྱྲེད་པ་དང་།
འབྲས་བུའྱི་མཚན་ྱིད་བསྲྲེག་པར་བྱ་བ་ཚིག་པ་མྲེད་དྲེ། རང་གྱི་རྒྱུས་སྙྱིང་པོ་བསྲྲེག་ནུས་ཀྱི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་
ཅན་དུ་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྙྱིང་པོ་དང་ཕན་ཚུན་གྱི་སོ་ནས་དུས་མམ་པ་ཕད་ཙམ་དུ་བསྲེད་པས་སོ། །དང་
པོ་ནྱི་གྱིས་པ་མ་སྲེས་པའྱི་གོང་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་པས་གྱིས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་མྱི་ལྟོས་ཀང་སྙྱིང་པོ་
བསྲྲེག་པ་དྲེ་ལ་ལྟོས་པས་དྲེ་སྐད་དུ་བཤད་དོ། །སྔ་མས་ཕྱི་མ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མྱི་བསྲྲེག་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྲེ་ལྲེ་
དང་སྙྱིང་པོ་བསྲྲེག་བྱ་བསྲྲེག་བྱྲེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྲེ་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་
མ་དང་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་རྒྱུའྱི་མཚན་ྱིད་བསྲྲེག་པར་བྱྲེད་པ་དང་། འབྲས་བུའྱི་མཚན་ྱིད་བསྲྲེག་པར་བྱ་
བ་ཚིག་པ་མྲེད་དྲེ་དང་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཀུན་རོབ་དུ་ཡང་འབྱུང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་རག་ཏུ་ཡོད་
པའམ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱིར་ལྟོས་མྲེད་དུ་བསྲྲེག་བྱ་བསྲྲེག་བྱྲེད་
དུ་མྱི་འཐད་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་བསྲྲེག་པར་བྱྲེད་པ་དང་བསྲྲེག་པར་བྱ་བ་ཡོད་
དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་མྲེ་ལྲེ་དང་སྙྱིང་པོ་གྱིས་ཀ་ཕད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ལ་ལྟོས་ན་སྔ་མ་དྲེ་
བྱས་པ་སྙྱིང་པོ་བསྲྲེག་པ་ལ་མཐུ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་པ་ལ་སོགས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པ་ཡོད་ན་དྲེའྱི་ཚེ་སྔ་མ་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་པར་ངང་གྱིས་ཞྱིག་ཀང་རྒྱུ་མྲེ་ལྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཐ་མ་སྲེ་བ་དང་འབྲས་བུ་
སྙྱིང་པོ་རོགས་པར་འཇྱིག་པ་དུས་མམ་དུ་དམྱིགས་པས་སོ། །གཞན་དག་འདྱིའྱི་རྒྱུ་འབྲས་སྔ་མ་དང་དོན་
གཅྱིག་པར་མ་རོགས་ནས་གོ་རྱིམ་གྱི་སྒྲ་འཆོལ་པར་བཤད་པ་ནྱི་ནོར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་སྔ་ཕྱི་མང་པོས་མྱི་སྲྲེག་སྟྲེ།
རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པར་འཇྱིག་པས་སོ་ཞྲེས་པའྱི་ལན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་ནས་ཕྱི་མ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
འབྱུང་ཞྲེ་ན། མ་བརགས་གཅྱིག་པུར་མས་དགའ་བ་ྱིད་དུ་སྔ་ཕྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འབྲྲེལ་པ་གྲུབ་པའྱི་སྟོབས་
ཀྱིས་སོ། ཇྱི་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྲུབ་ཅྲེ་ན། གང་གྱི་ཚེ་རྲེན་ྱིད་འདྱི་པ་ཙམ་གྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་རྲེན་ཅྱིང་འགྲེལ་
པར་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི་ལྟོས་མྲེད་དུ་མྱི་བསྲྲེག་པ་དྲེ་བས་ན་བསྲྲེག་པ་
ཞྲེས་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྲེམས་བསྲེད་སྔ་ཕྱི་རྱིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ལྟོས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་
རྱིགས་ཏྲེ། མྲེ་ལྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་དན་པ་ྲེར་བཞག་སོགས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་དངོས་པོ་
ཚད་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྣང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ལ་བརྲེན་ནས་སྔ་མ་དྲེ་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་གྱིས་དབྲེ ན་པ་སྔ་མ་
ལས་ལྷག་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་དོན་སྣང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་སྲེ་བའྱི་རྱིམ་པས་བྱང་ཆུབ་བསྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་ཅྲེ་ན། མར་མྲེའྱི་དཔྲེས་བསྟན་ཏྲེ། མར་མྲེའྱི་དཔྲེའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྲེམས་བསྲེད་སྐད་
ཅྱིག་མ་སྔ་ཕྱིར་གྱུར་པ་གྱིས་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་གཅྱིག་བསྲེད་པ་ལ་ཕན་པ་ྲེ་བར་སོར་བར་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་
ལྷུར་ལྲེན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་སོས་པའྱི་མར་མྲེའྱི་དཔྲེ་ཁོ་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཟབ་མོའ ་ི ཆོས་
ྱིད་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀང་མྱི་འགལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའོ། །འདྱིར་ཡྱིན་པས་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་ནས་
འོག་མའྱི་མཚམས་སར་ལ་འདོད་པ་འཁྲུལ་ཏྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་དང་དཀའ་བ་དཔལ་བརྲེགས་ཀྱི་འགྱུར་ལས་བྱའོ་
ཞྲེས་རོགས་ཚིག་འབྱུང་བ་དང་། ཟབ་མོ་བརྒྱད་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་བསོམ་
ལམ་གྱི་རགས་ཀྱི་དོན་དངོས་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། ཟབ་མོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་གང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་དང་བཅས་
པ་བསྟན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ་བསོམ་པའྱི་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་
མྱི་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་བརོད་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ་ཟབ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། ཟབ་པའྱི་
དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱད་པོ་བཞྱིར་འདུས་ཏྲེ། ཡུལ་སྲེ་འགག ལམ་ཐབས་ཤྲེས། སང་བྱ་གཟུང་འཛིན། མས་
ལྲེན་སོད་པ་ཟབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲེམས་སྐད་ཅྱིག་མ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་དག་གྱིས་ཀང་ལྟོས་མྲེད་དུ་བསྲེད་པ་མ་
ཡྱིན། ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་སྟྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པས་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ་ཐ་སྙད་དུ་བསོམས་པས་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་པ་བསྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྲེན་ཅྱིང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཟབ་པ་དང་། དངོས་པོ་
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ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ྱིད་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པས་དོན་དམ་དུ་འགག་པ་མྲེད་ལ་ཀུན་
རོབ་དུ་ཡང་འགག་གོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འགག་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཟབ་པའོ། །ལམ་ཐབས་ཤྲེས་ཟབ་པ་ནྱི་སོབ་ལམ་གྱི་
གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་གོམས་པར་བྱས་ཀང་ཐབས་ཀྱིས་དྲེ་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱྲེད་པ་དྲེ་
བཞྱིན་ྱིད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཟབ་པའོ། །སང་བྱ་གཟུང་འཛིན་ཟབ་པ་ནྱི། དོན་དམ་པར་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲུབ་དུ་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་དུ་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་
བ་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཟབ་པ་དང་། མཐོང་བྱ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་ཅྱིར་ཡང་མཐོང་བ་མྲེད་པ་ྱིད་
དོན་དམ་པ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཤྲེས་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཟབ་པའོ། །བཞྱི་པ་ལ་སོད་པའྱི་ངོ་བོ་དང་རྣམ་པ་
དང་ཁྱད་པར་གསུམ་པོ་རྱིམ་པ་ལྟར་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སོད་པ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་
སྱིན་སོགས་ལ་སོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སོད་པ་དང་། མཚན་མ་ཡོད་མྲེད་གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་སྱིན་
སོགས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བ་གྱིས་སུ་མྲེད་པ་དང་། བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་
རོགས་ལ་དོན་དམ་པར་དྲེའྱི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ྱིད་མྱི་ཐོབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་
ཟབ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་བརྒྱད་པོ་ཟབ་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རོག་གྲེའྱི་བོས་བསམ་གྱིས་
མྱི་ཁྱབ་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐོབ་པའྱི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་མྱི་འགལ་བའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཅྱིང་
རོགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སོབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚོགས་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །གསུམ་པ་བསོམ་བྱ་སོར་བའྱི་ངོ་བོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཆོས་སྐུའྱི་རྒྱུ་སྲྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད། གཟུགས་སྐུའྱི་རྒྱུ་
ཞྱིང་དག་པ། ཕྱིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐབས་མཁས་སོར་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། རྲེན་གྱི་གང་ཟག་
བཤད་ཟྱིན་པའྱི་རྲེས་སུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མམ་པ་ྱིད་དུ་
བརོད་པར་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་སོབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཐོབ་
པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་འབད་པས་སོ། །ར་བ་ལ་དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ཀན་ཀ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དག་སའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ནྱི་སྲྱིད་པ་དང་ཞྱི་བ་ལ་བང་དོར་ཐ་དད་པར་མྱི་རོག་སྟྲེ། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སྣང་ཡང་བདྲེན་པས་སྟོང་
པ་རྨྱི་ལམ་དང་འད་བར་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་ནྱི་ཤ་རྱིའྱི་བུས་རབ་འབྱོར་ལ་སྨྲས་པ། རྨྱི་
ལམ་དུ་སྟོང་པ་ྱིད་དང་། མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་། སོན་པ་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ན་ཅྱི་
ཤྲེར་ཕྱིན་རྣམ་པར་འཕྲེལ་ལམ། རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ་ྱིན་པར་བསོམས་པས་འཕྲེལ་ན་རྨྱི་ལམ་དུ་བསོམས་
པས་ཀང་འཕྲེལ་ལོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་རྨྱི་ལམ་དང་ྱིན་པར་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་སོ། །རྨྱི་ལམ་གྱིས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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འཁོར་བ་བསྟན་ཏྲེ། མ་རྱིག་པའྱི་འཁྲུལ་སྣང་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ྱིན་པར་གྱིས་མྱང་འདས་བསྟན་ཏྲེ།
མ་རྱིག་པའྱི་གྱིད་སད་པས་སོ། །རོག་པ་མྲེད་པས་ནྱི། རྲེས་ཐོབ་དུ་ཡང་འཁོར་འདས་ཐ་དད་པར་འཛིན་པའྱི་
རོག་པ་སངས་པར་བསྟན་ནས་ཤུགས་ལ་མམ་པར་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ། ལས་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ལས་
སོགས་པའྱི་ཀན་ཀ་དང་ལན་རྣམས་ཏྲེ། མདོ་ལས་ཇྱི་སྐད་བཤད་པར་ཟད་དོ། །འདྱི་ལ་ལས་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་
ཀན་ཀ ལན་ལ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཀན་ཀ །ལུང་དང་འགལ་བའྱི་ཀན་ཀ །ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཀན་ཀ་སང་པའོ། །དང་པོ་
ལ་ཀན་ཀ་ནྱི། རྨྱི་ལམ་དང་ྱིན་པར་ནྱི་མྱི་རོག་པའོ་ཞྲེས་པས། རྨྱི་ལམ་ལྟར་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པས་སད་རྨྱིས་
མམ་པར་བསྟན་པ་ལ་རོད་པ་སྟྲེ། ཤ་རྱིའྱི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་རྨྱི་ལམ་ན་དགྲེ་བའམ་མྱི་
དགྲེ་བའྱི་ལས་ཞྱིག་བྱྲེད་ན། ཅྱི་དྲེའྱི་ལས་སོག་པའམ་ྲེ་བར་སོག་པར་འགྱུར་རམ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དོན་ནྱི་རྨྱི་ལམ་
ན་ལས་སོག་པ་མྲེད་ཅྱིང་དྲེ་དང་འད་བར་ངོ་བོ་ྱིད་ཀང་མྲེད་པས་སད་པ་ན་ལས་སོག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་པའོ། །ལན་ལ་དོན་དམ་དུ་འདོད་པར་བསྟན་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྱི་ལམ་ལྟ་
བུར་གསུངས་པ་དྲེ་ལྟར་ན་ལས་སོགས་པའམ་ྲེ་བར་སོག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །ཀུན་རོབ་དུ་མ་ངྲེས་
པའྱི་ལན་ནྱི། འོན་ཏྲེ་སད་ནས་རྣམ་པར་རོག་ན་ནྱི་དྲེ་ལ་སོགས་པའམ་འབྲྱི་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྱི་རྲེས་
ཀྱི་རོག་པས་གསོས་བཏབ་ན་ལས་སོག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །འདྱིས་དཔྲེ་མྱི་འཐད་པར་བསྟན་པའྱི་སོ་
ནས་རགས་མ་ངྲེས་པར་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་ཀན་ཀ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་ཟད་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་
པར་རོག་པ་བསྲེད་པར་མཛད་པས་དྲེའྱི་ཡང་ལས་སོག་པར་བྱྲེད་པའམ། ྲེ་བར་སོག་པར་འགྱུར་རམ་ཞྲེས་པ་
སྟྲེ། ང་ནྱི་འཁོར་བའྱི་ཕུང་པོ་ཟད་པའོ་ཞྲེས་རྲེས་ཀྱི་རྣམ་རོག་བསྲེད་བས་ལས་སོག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པའྱི་དོན་
ནོ། །གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའྱི་ལན་ནྱི། རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ་ཤ་རྱིའྱི་བུ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་
བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ནྱི་རོག་པ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ནྱི། ཟད་པའྱི་རྣམ་རོག་
ནྱི་གདུལ་བྱའྱི་ངོར་བསྟན་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དོན་ལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་རོག་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་རོགས་
པ་སངས་སོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་ལས་སོག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཀན་ཀ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལ་མྲེད་ཅྱིང་
ྱི་ཤུ་ལྔ་པ་ན་ནམ་ཡང་མྲེད་པས་བརྫུན་གྱི་བཤད་པའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བས་ནྱི་རང་ྱིད་ཀྱིས་བརྒྱད་སྟོང་པའྱི་མདོ་
དག་པོ་མ་མཐོང་བར་གསལ་བྱྲེད་པའྱི་བཞད་གད་དུ་ཟད་དོ། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལྟར་རྣམ་རོག་སངས་པ་མ་
ཡྱིན་པ་གཞན་དག་ལ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ྲེ་བར་དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་ལས་དང་སྲེམས་པ་མྱི་འཇུག་པར་སྟོན་པ་
ནྱི། ཤ་རྱིའྱི་བུ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་ལས་མྱི་སྲེ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟ་བས་ན་ལས་ནྱི་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་
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ྱིད་དུ་སྲེའོ། །དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་ཀན་ཀ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་
དབྲེན་ནོ་ཞྲེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་བརལ་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པར་སྲེའྱི་དམྱིགས་པ་
མྲེད་པར་མྱི་སྲེ་ཞྲེས་པའོ། །ལན་ལ། དོན་དམ་པར་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་ཀུན་རོབ་དུ་རོགས་པས་མཚན་མར་གཟུང་
བའྱི་དམྱིགས་པ་ལས་སྲེའོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྱི། ཤ་རྱིའྱི་བུ་མཚན་མར་བྱས་ནས་དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་ྱིད་ལ་
དམྱིགས་པར་བྱས་སྟྲེ་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་སྲེམས་སྲེའོ་དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་
སོ། །འགའ་ཞྱིག་ཤ་རྱིའྱི་བུས་དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་ལས་མྲེ་སྲེ་བར་དམ་བཅས་པ་ལ་དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་རབ་
འབྱོར་གྱི་བདྲེན་པའྱི་ལན་བྱྱིན་པར་བྱས་ནས། ཡང་དྲེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལས་དང་སྲེམས་པ་ཐམས་
ཅད་དབྲེན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་ཤ་རྱིའྱི་བུས་བརད་པར་འདོད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་མ་འབྲྲེལ་ཏྲེ། རང་གྱི་
དམ་བཅའ་ལ་རང་གྱིས་སུན་འབྱྱིན་བརོད་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ལ་ཀན་ཀ་ནྱི་རྨྱི་ལམ་ན་ལས་འབྲས་
ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ཡོད་པར་བརོད་བཞྱིན་དུ་སྲེ་བོ་མངོན་ཞྲེན་ཅན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དོགས་པ་བསུ་བ་ནྱི། ཚེ་
དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གང་གྱི་ཚེ་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་རྨྱི་ལམ་ན་སྱིན་པ་སྱིན་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་དྲེ་བ་མྲེད་བྱང་
ཆུབ་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་ན། ཅྱི་དྲེ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཞྲེས་བྱའམ་ཞྲེས་པའོ། །ལན་ནྱི་རབ་འབྱོར་ྱིད་ཀྱིས་རྲེས་
ཀྱི་ཤྲེས་པས་གསོས་བཏབ་ན་བསྔོ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་ལན་བཏབ་ཟྱིན་ལ། ལན་བཏབ་ཟྱིན་པ་ལ་ཡང་དོགས་པར་
བྱྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་བསམ་པས་གཞན་ལ་ལན་བཏབ་པར་ཁ་འཕངས་པ་ནྱི། བྱམས་པ་འདྱི་
མངོན་སུམ་དུ་འདུག་ན་འདྱི་ནྱི་བར་མ་ཆོད་པར་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་དུ་ལུང་བསྟན་པས་འདྱི་ལ་དྱིས་ཤྱིག་འདྱིས་
ལན་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བྱམས་པ་ལ་ཁ་འཕང་པར་བྱྲེད་སྙམ་ན། བསྟན་པ་འདྱིའྱི་གདུལ་
བྱ་ནྱི་སྔར་གྱི་ལན་གྱིས་ལོག་རོག་སྲེལ་ལ། འདྱིའྱི་གདུལ་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བརྒྱུད་
མར་བྱུང་བས་ལོག་རོག་བསལ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་ད་ལྟ་དྱིས་ལན་མྱི་རོགས་པར་བསྟན་པའྱི་དོན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་
ཡོངས་སུ་རོགས་ན་ནྱི། སངས་རྒྱས་གཅྱིག་བྱུང་བའྱི་དུས་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཐམས་ཅད་བསལ་ཟྱིན་
པས། དོན་བྱ་ཡུལ་སྲེམས་ཅན་མྲེད་པས་མ་འོངས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་
རོ། །རབ་འབྱོར་གྱིས་བྱམས་པ་ལ་དྱིས་ཤྱིག་ཅྲེས་བསོས་པ་ལྟར་ཤ་རྱིའྱི་བུས་བྱམས་པ་ལ་དྱིས་པ་ན། བྱམས་
པས་སྨྲས་པ། བྱམས་པ་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་གང་ཡྱིན་པ་དྲེས་དོན་འདྱིའྱི་ལན་ལྡོན་ནམ། འོན་ཏྲེ་གཟུགས་ལན་ལྡོན་
ནམ་ཞྲེས་པ་ནས། ཆོས་གང་ལན་ལྡོན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ཆོས་གང་ལ་ལན་ལྡོན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། གང་གྱི་ལན་
གན་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་དྲེ་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མ་མཐོང་ཞྲེས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་རང་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཟབ་མོ་དང་ལྡན་པར་བསྟན་ཅྱིང་། ཤུགས་ལ་འཁོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པར་བསྔོས་ན་ཡང་དག་
པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འཕངས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བྱམས་པས་ཀང་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཅྲེ་ན། སྔར་ལྟར་དྱིས་ལན་
མྱི་རོགས་པར་བསྟན་པའྱི་དོན་ནོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་གྱི་དགོངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་བཀོད་དོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་
དོན་ལ་ར་བ་ལྟར་གྱིས་ལས། དངོས་ཀྱི་དོན་ནྱི་སྲྱིད་ཞྱི་མམ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དག་པ་སར་རྲེས་ཐོབ་དུ་ཡང་
འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་ལ་ཐ་དད་པ་ྱིད་དུ་མྱི་རོག་པར་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།
འཁོར་བ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ། གྲེན་པོ་རྣམས་རྨྱི་ལམ་དང་འད་བ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་རྨྱི་ལམ་དང་འད་ཅྲེ་ན། བདྲེན་པ་མྲེད་པ་སྣང་བརན་ཙམ་གྱི་ངོ་བོས་སོ། །ཅྱི་སྟྲེ་བདྲེན་པར་གྲུབ་
ན་ཕུང་པོའམ་སྲེམས་ཅན་འཁོར་བར་འདོད་དང་ན། དང་པོ་ལྟར་ན་རག་པའམ་མྱི་རག་པ་འཁོར་ཕོགས་དང་པོ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རག་པ་ལ་འཁོར་བའྱི་བྱ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཁོར་བའྱི་དོན་ནྱི་སྔ་མ་
ནས་ཕྱི་མའྱི་གནས་སུ་འོང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་རག་པ་ལ་དྲེ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྲེས་ཙམ་ྱིད་ནས་འཇྱིག་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །སྲེམས་ཅན་འཁོར་བ་ལ་ཡང་རྱིགས་པའྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་མཚུངས་སོ། །གཞན་ཡང་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མའམ་
ཕྱི་མ་ལ་འཁོར་བར་འདོད། སྔ་མའོ་ཞྲེ་ན། རང་ྱིད་རང་ལ་འཁོར་བར་འགལ་ཞྱིང་། གཞན་དུས་ན་ཡང་མྲེད་
པས་གཞན་ལ་ཡང་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་ཤྱི་བའྱི་མར་མྲེ་ཡང་འབར་རོ་ཞྲེས་མཚུངས་སོ། །ཕོགས་ཕྱི་
མ་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་བསལ་ལོ། །འཁོར་བ་མྲེད་ན་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བའྱི་མྱང་འདས་ཀང་མྱི་རུང་
སྟྲེ། ལགས་སྒྲོགས་གྱིས་བཅྱིངས་པ་མྲེད་ན་ངས་བཅྱིངས་པ་ལས་གོལ་བ་མྲེད་པ་བཞྱིན་གྱིས་པ་ལ་ཀན་ཀ་
དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིད་མ་ལོག་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་མྱི་དགྲེ་བ་བཅུ་དང་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་
མྲེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་སྟྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྨྱི་ལམ་དང་འད་བ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིད་ལོག་པའྱི་
གནས་སྐབས་བཞྱིན། ར་བའྱི་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་འདྱིར་རྣམས་ཞྲེས་པའོ། །འགའ་ཞྱིག་སོགས་ཀྱི་སྒྲས་ཀན་ཀ་
ལྷག་མ་རྣམས་སྡུད་པར་འཕགས་པ་བཞྲེད་ཀང་སོབ་དཔོན་དྲེ་མྱི་བཞྲེད་པར་བདྲེན་གྱིས་འགལ་བའྱི་རོད་པ་
གཞན་ཐམས་ཅད་སྡུད་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཀན་ཀ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་བདྲེན་གྱིས་འགལ་བའྱི་རོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ།
ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་སྡུད། བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་པ་ཡང་མ་མཐོང་བར་ཟད་དྲེ། དྲེ་ྱིད་དུ་ཀན་ཀ་ལྷག་མ་རྣམས་བཤད་ནས།
ལས་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པར་དྱི་བ་རྣམས་ཀྱི་ལན་ནྱི་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་ཡྱིན་པར་བཟུང་བར་བྱའོ། །ཞྲེས་
གསུངས་ནས། ལས་མྲེད་ལ་སོགས་ཀན་ཀ་ཡྱི། །ལན་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་ྱིད། །ཅྲེས་པ་དང་སར་བར་མཛད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལན་ལ་རགས་མ་ངྲེས་པ་དང་། རྨྱི་ལམ་གྱི་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཀན་ཀ་བསལ་བས་
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གྲུབ་པའྱི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་དཔྲེ་སྒྲུབ་པ་དང་། དོན་ལ་སར་བའོ། །དང་པོ་ལ་དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཀུན་
རོབ་དུ་གྲུབ་པའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དོན་དམ་དུ་སྨྲ་བ་ན་ཐོས་སྲེ་གྱིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་
དོན་དམ་ཆ་ཤས་མྲེད་པར་གྲུབ་པ་ལ་གསོད་བྱྲེད་སུས་ཀང་བསད་བྱས་སུ་ཡང་བསད་པ་མྲེད་དྲེ། སྲོག་ནྱི་
གསོད་བྱྲེད་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །རང་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་སྟོན་པའྱི་གཞུང་མཛོད་ལས་ཀང་། འཇྱིག་རྲེན་སྣ་ཚོགས་ལས་ལས་སྲེས། །ཞྲེས་
ཕྱི་ནང་གྱི་འཇྱིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་གྱིས་ལས་སྲེ་ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེ་ལས་ལ་སྲེས་པར་གྲུབ་མོད། སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ལས་མྲེད་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་འཕྲེན་
བྱྲེད་ཟད་པས་ཤྱི་བ་ཡྱིན་གྱི་གསོད་བྱྲེད་གཞན་གྱིས་གསད་པ་མ་ཡྱིན་ཅྲེས་བསྟན་པས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལུང་
རྱིགས་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་དོན་དམ་པར་གཞན་སུས་ཀང་སུའྱི་ནོར་མ་བྱྱིན་པར་བངས་པ་ཡང་མྲེད་དྲེ། ནོར་ལ་དབང་
བའྱི་ལས་ཟད་པས་བྱས་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་ཆ་ཤས་མྲེད་པ་ལ་དྲེ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། དོན་དམ་པར་སང་བྱ་མྱི་དགྲེ་
བ་མྲེད་པས་དྲེ་སངས་པའྱི་མ་བསད་པའྱི་དགྲེ་བ་དང་མ་བངས་པའྱི་དགྲེ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་
ནྱི་དོན་དམ་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་དྲེ་དག་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་རྒྱུན་ལ་ལྟོས་ནས་སྲོག་གྱི་རྒྱུན་འཇུག་པ་དང་འགལ་བའྱི་
དངོས་པོ་བསྲེད་པ་ལ་བསོད་པ་དང་། སྲེར་སྣའྱི་རྒྱུན་འཇུག་པ་དང་འགལ་བ་བསྲེད་པ་ལ་སྱིན་སོགས་སུ་
རོགས་པའྱི་སོ་ནས་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་དགྲེ་བར་འཇོག་སྟྲེ། ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
ལ་སོགས་པ་ལ་མྱི་དགྲེ་བ་དང་། ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་དགྲེ་བར་འཇོག་པ་དང་འདའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
དོན་སྨྲ་བ་ཁྱྲེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་དོན་དམ་ལ་དགྲེ་སྱིག་གྱི་ལས་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་དུ་ཡོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དབུ་མ་པ་
ལ་ཡང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྨྱི་ལམ་དང་འད་བ་ཡྱིན་ཡང་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་
འཆྱིང་བ་མཐའ་དག་མ་མས་པ་རྣམས་ལ་རང་ལ་དགྲེ་སྱིག་སོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་དང་མཐུན་པའྱི་དོན་གྱིས་
དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགྲེ་སྱིག་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་དགྲེ་མྱི་དགྲེར་མངོན་པར་འཇོག་གོ་ཞྲེས་
བྱ་བའྱི་ལན་དང་སོགས་པའྱི་སྒྲས་བསྡུས་པ་ཀན་ཀ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་ལན་དྲེ་དང་དྲེ་ཕོགས་གཞན་འཕགས་པ་
གོལ་སྲེ་ལ་སོགས་པ་མདོ་འགྲེལ་བྱྲེད་པའྱི་སོབ་དཔོན་གཞན་གྱིས་མཛད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ནས་གསུངས་སོ་
ཞྲེས་བྱ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །དྲེ་དང་དྲེ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་ཀན་ཀ་ལྷག་མ་འཕྲེན་པའྱི་ཚིག་གོ །སོགས་ཀྱི་
སྒྲའྱི་དོན་ལ་གཞན་དག་གྱིས་མཐའ་མ་ཆོད་པར་སྣང་ངོ་། །གྱིས་པ་རྨྱི་ལམ་གྱི་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ལ་
གྱིས་ཏྲེ། ྱི་ཤུ་པའྱི་ལུང་གྱིས་བསྟན་པ་དང་། ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་ལུང་གྱིས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རགས་མ་ངྲེས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པའྱི་སོན་དུ་མ་ཟད་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པའྱི་སོན་ཡང་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ནྱི། ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ངོར་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་མ་
གྲུབ་ན་དྲེའྱི་ངོར་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་ལ། ཁྱྲེད་ཀྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་དཔྲེའྱི་དབུ་མ་པ་ལ་ལས་སོག་པ་མྲེད་པའྱི་དཔྲེར་
མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་འཐད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་ཅྲེ་ན། ྱི་ཤུ་པ་ལས། རྨྱི་ལམ་སྲེམས་ནྱི་གྱིད་ཀྱིས་
མས། །དྲེས་ན་འབྲས་བུ་འད་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་བྱ་བས་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལས་ནྱི་མྱི་གསལ་ཞྱིང་འཆོལ་བར་རོགས་
པས་འབྲས་བུ་དམན་ལ། སད་པའྱི་ལས་ནྱི་གསལ་ཞྱིང་མ་འཆོལ་བར་རོགས་པས་འབྲས་བུ་ལྷག་པས་འད་བ་མ་
ཡྱིན་ཞྲེས་པས་ལས་དམན་པ་ཡོད་པར་བསྟན་པས་སོ། །སོབ་དཔོན་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་
ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ྱི་ཤུ་པའྱི་ལུང་རྨྱི་ལམ་རང་ལ་དཔྲེར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་དུ་དང་བར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། ཐ་སྙད་དུ་རྣལ་
འབྱོར་སོད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཞལ་གྱིས་བཞྲེས་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྔ་མར་མ་ཟད་ཡང་རྨྱི་ལམ་
ལས་མྲེད་པའྱི་དཔྲེར་མ་གྲུབ་སྟྲེ། ྱི་ཤུ་པའྱི་ལུང་གྱིས་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེར་ཕྱིན་ལས་རྨྱི་
ལམ་ན་ཡང་དགྲེ་བ་དང་མྱི་དགྲེ་བ་སོད་པ་རྨྱིས་པ་ནྱི། སད་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཀྲེ་མ་བྱས་སོ་ཞྲེས་ལྲེགས་
པར་བྱས་སོ་ཞྲེས་རྲེས་སུ་ཡྱི་རང་ན་རྲེས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སད་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ལས་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་
གསོས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གསོས་ཏྲེ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པར་དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྨྱི་ལམ་དུ་ལས་སོག་པ་ཡོད་ན།
དགྲེ་སོང་གྱིས་མྱི་བསད་པ་རྨྱིས་པས་ཀང་སོམ་པ་གཏོང་བར་འགྱུར་རོ་ཅྲེ་ན། སོམ་པའྱི་གཏོང་ཐོབ་བསབ་པ་
བཅས་པའྱི་དབང་ལས་བཞག་ལ། རྨྱི་ལམ་ལ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །འགའ་ཞྱིག་བརྒྱད་སྟོང་པའྱི་
ཚིག་ཟུར་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་དོན་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་འདྱིར་ཁ་བསྐང་ནས་དྲེ་བཞྱིན་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་དྲེ་ལ་
སྙྲེགས་པར་འདོད་པ་ནྱི་མ་བརགས་པའྱི་བཤད་པ་སྟྲེ། འདྱིར་དྲེ་མ་བཀོད་པས་དྲེ་ལ་སྙྲེགས་པར་བྱར་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། འདྱི་དང་འགྲེལ་ཆྲེན་གཞུང་གྱི་གོ་རྱིམ་སྒྲྱིག་ཚུལ་མྱི་འད་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
འཁོར་འདས་མམ་པ་ྱིད་དུ་བསྟན་པ་ལ་སུན་འབྱྱིན་བརོད་པ་རྣམས་མྱི་འཐད་པས་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ནྱི་མམ་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་བོ། །གྱིས་པ་གཟུགས་སྐུའྱི་རྒྱུ་ཞྱིང་དག་པའྱི་སོར་བ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི།
སྲྱིད་ཞྱི་མམ་པ་ྱིད་དུ་བསྟན་པ་དྲེའྱི་འོག་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་སོར་བ་འཆད་དོ། །རྒྱུ་
མཚན་ནྱི་འཁོར་འདས་གྱིས་ཀ་མམ་པ་ྱིད་དུ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རྲེན་
དང་སྣོད་གྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་རྣམ་པ་གྱིས་ཡོད་པ་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སྲེམས་ཅན་གྱི་འཇྱིག་
རྲེན་བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པ་དང་མྱི་དགྲེ་བ་ལ་སོད་པ་སོགས་ཀྱིས་མ་དག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་མཐོང་ནས་དྲེའྱི་
གྲེན་པོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་དུ་ལྷའྱི་ཟས་གོས་སོགས་ཀྱི་ྲེ་བར་སད་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་
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སོགས་པ་དག་པ་བསྲེད་པའྱི་དོན་དུ་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སོད་པའྱི་སོ་ནས་བཅུད་ཀྱི་ཞྱིང་རྣམ་པར་དག་པ་སྒྲུབ་པ་དང་
སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྲེན་རྡོ་བ་དང་ཚེར་མ་དང་ཅོང་རོང་སོགས་ཀྱིས་མ་དག་པ་མཐོང་ནས་དྲེའྱི་གྲེན་པོར་རང་གྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་དྲེར་གསྲེར་གྱི་ས་ཕོགས་དང་ལག་མཐྱིལ་ལྟར་མམ་པ་སོགས་དག་པ་བསྲེད་པའྱི་དོན་དུ་
ཕྱིན་དྲུག་ལ་སོད་པའྱི་སོ་ནས་སྣོད་ཀྱི་ཞྱིང་རྣམ་པར་དག་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་རྣམ་པར་དག་པའྱི་
སོར་བའོ། །གསུམ་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། ཞྱིང་དག་པའྱི་སོར་བ་བཤད་པའྱི་འོག་དུ་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་
སོར་བ་བསྟན་ཏྲེ། རང་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་རྣམ་པར་དག་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པ་ན་གཞན་དོན་བྱྲེད་
པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་གདུལ་བྱའྱི་སྐལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བྱ་དགོས་པས་
སོ། །ར་བ་ལ་འཕགས་པ་ལྟར་ན་སོར་བའྱི་ཡུལ། སོར་བའྱི་ངོ་བོ། སོར་བའྱི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཡུལ་དང་
ཅྲེས་པ་བསྟན་ཏྲེ། རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་དང་། བྱང་ཕོགས་བདུན་ལ་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སོར་བ་ཅན་འདྱི་ནྱི་
ཞྲེས་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྱི་ལྷག་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་ནོ། །འདྱི་ལ་བཅུ་ཡོད་པ་ལྔར་འདུས་ཏྲེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་
སོང་བ་དང་། གཞན་དོན་གྱི་རྒྱུ་འཛིན་པ་དང་། གཞན་གྱི་འདུ་ཤྲེས་སོང་བ་དང་། ཡྱིད་ཆྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་།
ཡུལ་ཚད་མྲེད་པའྱི་ཐབས་མཁས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ཚིག་རྐང་གྱིས་པས་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། མཐའ་
གྱིས་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་རྲེན། གཞན་དོན་འབད་མྲེད་དུ་འབྱུང་བ། འབྲས་བུ་མངོན་དུ་མྱི་བྱྲེད་པ་མ་ཆགས་པའྱི་
ཡོན་ཏན་ཏྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་མྱི་གནས་ཞྲེས་པ་ནས། མ་ཆགས་ཞྲེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་ཆོས་
དང་མཚན་མ་དང་། འབྲས་བུ་འདུ་ཤྲེས་པ་གསུམ་སྟྲེ། ཚིག་རྐང་ཕྲེད་དང་གྱིས་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །དྲེ་ནས་
གཅྱིག་གྱིས་ཐ་མ་གྱིས་བསྟན་ནོ། །མདོ་ནྱི་སྲེས་བུ་སྒྱུ་རལ་མ་ལུས་པ་བྱང་བ་ཞྲེས་པ་ནས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་
ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱིས་མྱི་འཕོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའྱི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ།
ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་ནོ། གང་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་པ་
བཅུའོ། །བཅུ་པོ་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་མངོན་དུ་བྱ་བ་ལ་དུས་དང་དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཤྲེས་པའྱི་ཐབས་ཤྲེས་ཟུང་
འཇུག་ནྱི་སོར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་ཀུན་ལ་འབྲྲེལ་བར་བལྟའོ། །ཡུལ་བཅུ་གང་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་
ཅན། ལྷའྱི་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་བདུད་བཞྱི་ལས་འདས་ཏྲེ། འཆྱི་བ་མྲེད་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལ་བར་ཆད་བྱྲེད་པའྱི་
ཆོས་ལས་ཡང་དག་པར་བརྒལ་བས་སོ། །བདུད་བཞྱི་དྲེ་དག་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཕུང་པོའ་ི བདུད་ནྱི་ྲེ་བར་ལན་པའྱི་
ཕུང་པོའ །ོ །ོན་མོངས་པའྱི་བདུད་ནྱི་ཁམས་གསུམ་གྱི་ལས་ོན་ནོ། །འཆྱི་བདག་གྱི་བདུད་ནྱི་རང་དབང་མྲེད་
པར་སྲོག་འགག་པའོ། །ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་ནྱི་གཞན་གསུམ་ལས་འདའ་བའྱི་དགྲེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱྲེད་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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འདོད་ལྷའྱི་རྱིགས་སུ་གཏོགས་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བདུད་ཅྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། འཆྱི་བ་མྲེད་པའྱི་མྱང་འདས་ཀྱི་གོ་འཕང་
ཐོབ་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བཞྱིར་ཕྱི་བ་ནྱི་བསྡུ་བ་ལས་རྱིམ་པ་ལྟར་གང་འཆྱི་བ་དང་། གང་གྱིས་འཆྱི་
བར་བྱྲེད་པ་དང་། འཆྱི་བའྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། འཆྱི་བ་ལས་འདའ་བ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་
ནས་བཞྱིར་བཤད་དོ། །ཡང་ན་སྲོག་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་སྟྲེ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྒྲུབས་ནས་
འབྲས་བུ་ལྷག་བཅས་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར་འཆྱི་བདག་ལྷའྱི་བུ། ོན་མོངས་པ། ཕུང་
པོའ ་ི བདུད་ཀྱིས་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཞྱིར་བསྟན་ནོ། །གནས་སྐབས་གང་དུ་འདྱི་དག་ལས་
འདའ་བ་ཐོབ་ཅྲེ་ན། ན་རང་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་མཐོང་ལམ་ནས་ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་ལས་འདའ་སྟྲེ་དཀོན་
མཆོག་མངོན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པས་ཡྱིད་ཆྲེས་བརན་པོ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། ལྷག་བཅས་ཐོབ་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་
བདུད་ལས་འདའ་སྟྲེ། འཆྱིང་བྱྲེད་ཀྱི་ོན་མོངས་མ་ལུས་པ་སངས་པའྱི་ཕྱིར། བསམ་གཏན་རབ་མཐའ་ཐོབ་
ནས་འཆྱི་བདག་གྱི་བདུད་ལས་འདའ་སྟྲེ། ཚེ་འདོར་ལྲེན་ལ་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། ལྷག་མྲེད་ནས་ཕུང་པོའ ་ི
བདུད་ལས་འདའ་སྟྲེ། ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་བོར་ཞྱིང་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བྱང་སྲེམས་རྣམས་སོར་ལམ་
ནས་ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་ལས་འདའ་སྟྲེ། ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་སོ། །མཐོང་ལམ་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་འཆྱི་
བདག་གྱི་བདུད་ལས་འདའ་སྟྲེ། ལས་ོན་མོངས་གྱི་དབང་གྱི་སྲེ་འཆྱི་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལས་དང་ོན་
མོངས་དབང་གྱི་སྲེ། །དྲེ་ལ་དྲེ་མྲེད་ཕྱིར་དྲེ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཕུང་པོའ ་ི བདུད་ལས་ཀང་
འདའ་སྟྲེ། རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་པ་དང་དུས་མམ་
པར་བཅོམ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །ན་ཐོས་སྲེ་
གྱིས་ཀྱི་འདོད་པས་ན་རང་གྱིས་བཅོམ་ཚུལ་སྔར་ལྟར་ཡྱིན་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་
དྲུང་དུ་གྱིས་བཅོམ་སྟྲེ། སྲོད་ལ་ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་དང་། ཐོ་རངས་བསམ་གཏན་རབ་མཐའ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་
བུའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པ་བཅོམ་པའྱི་ཕྱིར། ཡངས་པ་ཅན་དུ་འཆྱི་
བདག་གྱི་བདུད་བཅོམ་ཏྲེ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་སྲོག་གྱི་འདུ་བྱྲེད་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ཕྱིར། གད་ཡུལ་དུ་ཕུང་
པོའ ་ི བདུད་བཅོམ་སྟྲེ། ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན།
གང་ལ་ཡང་མྱི་གནས་པར་གནས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་
བསོམས་པས་སོ། །གཞན་གྱི་དོན་སྔོན་གྱི་སོན་ལམ་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འཕངས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་དོན་
བྱྲེད་པའྱི་སོན་ལམ་གྲུབ་པས་སོ། །ན་རང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་རང་གྱིས་བྱ་དཀའ་བའྱི་སོད་པ་ཤྱིན་
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ཏུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཛིན་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དཀར་པོའ ་ི ཆོས་རྣམས་མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པས་རོ་མྱང་གྱི་དྱི་མ་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །བདག་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་མྱི་
དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་གནས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །སོས་པའྱི་མཚན་མ་མྲེད་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་མཚན་མ་མྲེད་པ་ལ་གནས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འཁོར་བ་ལ་སོན་པ་མྲེད་དྲེ། རྣམ་
པར་ཐར་པའྱི་སོ་སོན་པ་མྲེད་པ་ལ་གནས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །རང་ྱིད་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་དུ་གཞན་གྱིས་གོ་བར་བྱྲེད་
པའྱི་རགས་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་གྱིས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་གྱི་རགས་ལས་བརམས་སྟྲེ་དྱི་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་ཅན་ལ་ཕྱིར་མྱི་
ལྡོག་པའྱི་རོགས་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཆོས་བརོད་པས་སོ། །ཚད་མྲེད་པའྱི་ཐབས་ལ་
མཁས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་སོགས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ལྔ་པོ་ནྱི་བཟོ་དང་།
གསོ་བ་དང་། སྒྲ་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། ནང་རྱིག་པའོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དང་
འབྲྲེལ་ལོ། །སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་
མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་འགྲེལ་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། །།གྱིས་པ་དབང་
ཐོབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོམ་པ་རྲེ་མོ་ལ་འབྲྲེལ་དགོད་པས་མཚམས་སར། མཚོན་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད།
སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྣམ་ཀུན་གྱི་འོག་ཏུ་རྲེ་མོའ ་ི མངོན་པར་རོགས་པ་བསྟན་ཏྲེ། རྒྱུ་
མཚན་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚུལ་ནྱི་རགས་ལ་སོགས་པ་བསྙད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་སོ་ནས་
སོ། །དགོས་ནྱི་རྲེ་སོར་གོ་ས་བར་བྱ་བའ་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། བཞྱི་སྟྲེ། སོར་ལམ་རྲེ་སོར་དང་། མཐོང་ལམ་
དང་། སོམ་ལམ་དང་། བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་རྲེ་སོར་རོ། །དང་པོ་ལ། སོ་སོའ ་ི རང་བཞྱིན་དང་། དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ལ། རགས་དང་། རྣམ་འཕྲེལ་དང་། བརན་པ་དང་། སྲེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའོ། །དང་པོ་ལ། མདོ་
ནྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྱི་ལམ་དང་འད་བ་ྱིད་དུ་ལྟ་ཞྲེས་པ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་དང་ྲེ་བར་
གྱུར་པ་ལགས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། རྲེ་མོའ ་ི མངོན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་གྱི་རགས་ཡྱིན་ནོ། །སྔར་བཤད་པ་ནྱི་སྱིར་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་བྱྲེ་བྲག་རྲེ་སོར་
ཐོབ་པའྱི་རགས་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་གྱི་རགས་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རགས་གང་ཞྲེ་ན། རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་
ནྱིའོ། །འདྱི་ལ་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་དབྱྲེ་ན། དང་པོ་བརྒྱད་འབྲས་བུ་དང་། ཕྱི་མ་བཞྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་སོ། །དུས་
ཀྱིས་ཕྲེ་བ། རྨྱི་ལམ་གྱི་དྲུག སད་པའྱི་དྲུག་གོ །དང་པོ་ལ། དོད་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སྲེམས་དབང་རྣོན་ཆོས་
ཅན། རྲེ་སོར་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པའྱི་ཕྱིར་རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལམ་དང་སྒྲ་བརན་ལ་སོགས་པ་དང་འད་བར་ལྟ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འོག་མ་ལྔ་ལ་ཡང་སོར་ཚུལ་དྲེ་བཞྱིན་
ནོ། །ན་ཐོས་དང་སོགས་པ་རང་རྒྱལ་གྱི་ས་ལ་དགའ་བའྱི་སྲེམས་མྱི་བསྲེད་པ་དང་། བརྒྱད་སྟོང་པ་ལྟར་ན་
རང་ྱིད་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པར་གྱུར་ནས་འཁོར་དུ་མས་བསྐོར་བ་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་དང་།
རྒྱས་འབྲྱིང་ལྟར་ན་གཞན་མཐོང་བ་སྟྲེ། སྔ་མ་ནྱི་གཞན་སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་རང་སྱིན་པའྱི་
རགས་སོ། །ཡང་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལྟར་ན། རང་ྱིད་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སྟོན་
པ་དམྱིགས་པ་དང་། རྒྱས་འབྲྱིང་ལྟར་ན་གཞན་མཐོང་བའོ། །རྨྱི་ལམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ནོན་པ་སད་པའྱི་ཚེ་
ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྱི་ལམ་དང་འད་བར་སྟོན་པའྱི་སྲེམས་སྲེ་བ་དང་། དམྱལ་བ་དང་ཡྱི་དྭགས་ལ་སོགས་པའྱི་
སྲེམས་ཅན་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ན་ངན་སོང་སོང་བ་རྲེས་སུ་དན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བདག་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
ལུང་བསྟན་ན་མྲེ་འདྱི་ཞྱི་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་བརོད་པས་གོང་ཁྱྲེར་ལ་སོགས་པ་ཚིག་པ་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་བྱྲེད་པའྱི་
བྱྱིན་བརླབས་གྲུབ་པ་སྟྲེ། སྲང་ནས་སྲང་དུ་མཆྲེད་ན་བྱང་སྲེམས་ལ་ཆོས་སོང་གྱི་ལས་ཡོད་པ་དང་། ལ་ལ་
ཚིག་ན་སྱིན་བདག་ལ་ལས་དྲེ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །བདག་ལུང་བསྟན་ན་མྱི་མ་ཡྱིན་གྱིས་གཟུང་བ་མྲེད་པར་
གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་བརོད་པ་ན་གནོད་སྱིན་ལ་སོགས་པ་མྱི་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །རང་ྱིད་ཀྱིས་བདུད་ལས་
མངོན་པར་ཤྲེས་པས་ཕ་རོལ་བདུད་དང་སྱིག་གོགས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་བསྟྲེན་པ་
དང་། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་འདོད་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གཟུགས་སོགས་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབྲེན་པར་ལྟ་བས་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་པ་དང་། ཡུམ་ལ་སོད་པས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་ྲེ་བར་གྱུར་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་རྣམ་འཕྲེལ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་
རགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བ་རྣམ་པ་དུ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྲེ་ན། རྣམ་པར་འཕྲེལ་བ་བསྟན་ནོ། །མདོ་
དགོད་པ་ནྱི། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྲེ་བོ་ཇྱི་སྙྲེད་ཞྲེས་སོགས་ནས་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་མྱི་སོད་དོ། །ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ། རྣམ་པར་འཕྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ན། རྲེ་མོའ ་ི བསོད་ནམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་
བཅུ་དྲུག་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ནྱིའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བ་ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་ན། མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་འཛམ་བུ་
གྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཇྱི་སྙྲེད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པའྱི་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་མང་པོ་
དང་པོར་བསྟན་པ་དཔྲེར་མཛད་ནས་བསོད་ནམས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །འདྱིས་སྔ་མ་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་སོགས་དཔྲེར་བསྟན་ནས་སྱིར་བསོད་ནམས་གོང་ནས་གོང་དུ་
འཕྲེལ་བར་བསྟན་གྱི་བཅུ་དྲུག་པོ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་དུ་
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བསྟན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཅུ་དྲུག་གང་ཞྲེ་ན། དང་པོ་ཕྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བསོད་ནམས་རྣམ་པ་བརྒྱད་
ནྱི། འཛམ་བུ་གྱིང་དང་ལ་སོགས་པ་གྱིང་བཞྱི་དང་སྟོང་གཅྱིག་དང་གྱིས་དང་སྟོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་
ཁམས་ཀྱི་སྲེམས་ཅན་ཇྱི་སྙྲེད་ཀྱིས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་བས་རྲེ་མོའ ་ིཤྲེར་ཕྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
བསོད་ནམས་ལྷག་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྲེ་སོར་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ྱིན་མཚན་རྲེ་ཅྱིག་ཏུ་ཡྱིད་
ལ་བྱྲེད་པ་དང་། མྱི་སྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་ལྷག་པར་མོས་པའྱི་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་དང་བྱང་ཆུབ་པར་བྱ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་
པར་བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་བདྲེན་པར་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགྲེ་བ་
བཅུ་ལ་སོགས་པ་དང་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཐོབ་པ་ལས་རྲེ་སོར་ལ་འཇུག་པ་བསོད་ནམས་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། དཀར་ཕོགས་ཀྱི་ལྷའྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་འོང་ནས་བྱང་ཆུབ་དུ་བསྐུལ་བ་དང་།
བདུད་ཀྱིས་གགས་མྱི་རྲེད་པས་བདུད་ལས་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་དང་། ཐྲེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུགས་པའྱི་
སྲེ་བོ་ལ་སྟོན་པ་དང་འད་བར་གུས་པ་བསྲེད་ཅྱིང་བསབ་པ་མཚུངས་པར་གནས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །ནང་གཙོ་བོར་
གྱུར་པའྱི་བསོད་ནམས་གཞན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནྱི། ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་ལ་
སྙོམས་པར་ཞུགས་ཀང་དྲེའྱི་རྒྱུས་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་བསབ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། རྲེ་སོར་
ཐོབ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་ངྲེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ྱིད་
འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྲེམས་བསྲེད་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་གཞན་ལས་ལྷག་པ་དང་། སྱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྲེར་སྣ་སོགས་ཀྱི་སྲེམས་མྱི་སྲེ་བ་དང་། བདྲེན་མྲེད་ཀྱི་དོན་རོགས་པས་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་དང་ལྡན་པར་རོག་པའྱི་སྲེམས་རབ་ཏུ་མྱི་སྲེ་བ་དང་། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་ལྟ་བ་དྲུག་ཅུ་རྲེ་གྱིས་
འདུས་པ་ལྟར་རྲེ་མོའ ་ིཤྲེར་ཕྱིན་དུ་སྱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཀུན་བསྡུས་པ་ཤྲེས་པ་དང་། ཐྲེག་པ་གསུམ་
གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་ལ་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་ཡང་
དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་ྲེ་བར་གྱུར་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། རྣམ་འཕྲེལ་
གྱི་འོག་ཏུ་ངྲེས་པར་བརན་པ་བསྟན་ཏྲེ། སྔར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བས་རྣམ་པར་
སྲེལ་ཞྱིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་
ངྲེས་པར་བརན་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། མདོ་དགོད་པ་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་
གྱིས་ལས། མདོ་དང་པོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་དང་། རྣམ་མཁྱྲེན་དང་། རང་བྱུང་དང་། ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་
ཡོངས་སུ་རོགས་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྱིམ་པ་ལྟར་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྣམ་མཁྱྲེན་དང་། ལམ་ཤྲེས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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དང་། གཞྱི་ཤྲེས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་རོགས་པར་བསྔོ་བའོ། །འདྱི་ལམ་གསུམ་བཏགས་པ་བའྱི་ཁུངས་སུ་བྱྲེད་པ་
དག་གྱིས་ནྱི་བསྔོ་བའྱི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བདག་བརྒལ་ནས་སྲེམས་ཅན་མ་བརྒལ་བ་རྣམས་
སྒྲོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ། གཞན་དོན་ཕྱིན་ལས་བརན་པ་དང་། རང་དོན་རོགས་པ་བརན་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཡོངས་སུ་མྱི་གཏོང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་ངྲེས་པར་བརན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་
གྱི་ཞྲེ་ན། གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་འདོད་ཀྱི་སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ངོ་བོས་སོ། །གནས་སྐབས་
ནྱི། བཟོད་པའྱི་རྣམ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ། མོས་མྱིན་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་ལྟར་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ་
རོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ནའོ། །གང་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཞྲེ་ན། བསོད་ནམས་འཕྲེལ་བའྱི་རྱིམ་པ་དྲེ་ལྟར་ཐོབ་པས་
གཞན་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སོ། །རང་དོན་རོགས་པ་བརན་པ་ནྱི།
ངྲེས་པར་བརན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་སྔར་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་
ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྲེམས་བསྲེད་དང་གདམས་ངག་ལ་སོགས་པ་
གོང་དུ་སོས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྔོ་བ་བ་ན་མྲེད་པ་ནྱིའོ། །གཞན་གྱིས་ནྱི་མདོར་སོས་པའྱི་བསྔོ་
བའྱི་ནུས་པ་མ་བཤད་དོ། །བཞྱི་པ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། བརན་པའྱི་འོག་ཏུ་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་སྟོན་
ནོ། །དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པར་བརན་པར་བྱྲེད་པ་བཟོད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིས་རོགས་པ་ངྲེས་པར་བརན་པར་གྱུར་བའྱི་མཚན་
ྱིད་ནྱི་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ར་བ་ནྱི། བསྒྲགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ན་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནོ། །གང་
ལས་ན་མདོ་ལས་སོ། །གང་གྱིས་ན། མྱི་ལྡོག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་རབ་ཞུགས་པའྱི། །སྲེམས་བསྲེད་པ་ལ་
བསམ་པ་ཐག་པས་ཡྱིད་རང་བ། །སྟོང་གསུམ་རྱི་རབ་སྲང་ལ་གཞན་བའྱི་ཚད་བཟུང་རུང་། །རྲེས་སུ་ཡྱིད་རང་
དགྲེ་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མྱིན། །ཞྲེས་པའྱི་ཚིགས་གྱིས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། གྱིང་བཞྱི་པ་དང་སྟོང་དང་པོ་དང་སྟོང་གྱིས་
པ་དང་སྟོང་གསུམ་པ་དག་གྱིས་རྡོའ ་ི སྲང་གངས་དང་ཆུ་ཐྱིགས་ཀྱི་གངས་དཔྲེར་མཛད་ནས། ཐྲེག་པ་ལ་གསར་
དུ་བཞུགས་པ་སོགས་སྲེམས་དཔའ་བཞྱིའྱི་དགྲེ་བ་ལ་རྲེས་སུ་ཡྱིད་རང་བའྱི་བསོད་ནམས་མང་བར་དངོས་སུ་
བསྟན་ཅྱིང་། ཤུགས་ལ་དཔྲེ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཀང་བསོད་ནམས་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཀྱིས་
བསྒྲགས་པ་སྟྲེ། གྱིས་པོ་མཚུངས་ལྡན་ཡྱིན་པས་གོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ན་གཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་
ཡང་བརོད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་པ་ལས། དོན་གཞན་ཡྱིན་རང་གྱི་བསོད་ནམས་མང་
པར་བསྟན་པའྱི་ཐབས་ཀྱིས་བསྟན་པར་བཤད་དྲེ། མདོ་ལས་བཤད་ཚུལ་ལོ། །བསྟན་བཅོས་ལས་ནྱི། མདོས་
དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་དཔྲེ་དང་མདོའ ་ི སྦས་དོན་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་དཔྲེ་དོན་དུ་སར་ནས་བསྟན་ལ། འགྲེལ་
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པས་ཀང་རལ་ལྟར་བཤད་དོ། །སྲེམས་དཔའ་བཞྱི་པོ་ཡང་འཕགས་པས་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱིའྱི་གྲེན་པོ་
མཐོང་སོམ་ལམ་གྱི་རོགས་པ་པོའ་ི དབང་དུ་བྱས་པར་བཤད་པས་ས་དང་པོ་དང་ས་བདུན་པའྱི་བར་དང་ས་
བརྒྱད་པ་དང་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཏྲེ། རྲེས་སུ་ཡྱིད་རང་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་དྲེ་དག་གྱི་སྲེམས་བསྲེད་པའྱི་
དགྲེ་བའོ། །རྲེས་སུ་ཡྱིད་རང་བ་པོ་ནྱི་ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པའོ། །འདྲེས། འདྱིར་འགྲེལ་པས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
ཆོས་མཆོག་ལ་སོར་བ་ནྱི། སྔར་ཆོས་མཆོག་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་རྲེས་སུ་
འབྲང་བ་ཡྱིན་ལ། བསྟན་ཚུལ་ཡང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཀང་ཡྱིན་ལ་རྲེས་སུ་ཡྱིད་རང་ཡང་ཡྱིན་པས་མདོ་ལས་རྲེས་
སུ་ཡྱིད་རང་གྱི་ལྡོག་པ་དང་བསྟན་བཅོས་ལས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་ལྡོག་པ་ནས་བསྟན་གྱི་དོན་གཞན་གྱིས་བསྟན་
པར་མྱི་བཞྲེད་དོ། །ཚིག་དོན་ལ། ར་བར་མདོ་ལས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ནྱི་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ཇྱི་ལྟར་བརོད་ཅྲེ་ན། བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀྱི་ཚོགས་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་སོ། །ཚོགས་གྱིས་གང་ཞྲེ་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་སོ། །བསོད་ནམས་མང་བར་
ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། གྱིང་བཞྱི་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་ཀྱི་ས་རྡོའ ་ི སྲང་གངས་དང་
ཆུ་ཐྱིག་ཀྱི་གངས་སོ་སོར་དཔྲེ་མཛད་ནས་དྲེ་དག་ལས་ཆྲེས་ཆྲེར་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤྱིང་མང་བར་བསྟན་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཚད་སྲྱིད་པའྱི་དངོས་པོ་ནྱི། སྲང་ཚད་ཀྱིས་གཞལ་བར་ནུས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་
ཚུལ་གྱིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་ཚད་བཟུང་བར་ནུས་ལ་ཚོགས་གྱིས་ཚད་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱིར། སོ་སོར་གྱི་དོན་
ནྱི་དཔྲེ་གྱིས་དང་དོན་གྱིས་སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དག་འགྲེལ་པའྱི་བཤད་ཚུལ་ཡང་མདོར་ལྟར་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་ཤུགས་བསྟན་དུ་སོར་བ་ནྱི་གཏྱིང་ནོར་ཏྲེ། ར་བས་དངོས་སུ་བསྟན་ཅྱིང་འགྲེལ་པས་ཀང་དྲེ་དང་མཐུན་
པར་སྟོན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། རགས་དང་། རྣམ་འཕྲེལ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་པོ་དྲེ་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འདྱིར་རགས་དང་། རྣམ་འཕྲེལ་སོགས་བཞྱི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་
བཞྱི་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་དང་པོར་ཐོབ་པའྱི་མཚམས་འཛིན་པ་ཡྱིན་གྱི་གོང་མ་རྣམས་སུ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་མཐོང་ལམ་རྲེ་སོར་ལ། མཚམས་སར་བ་དང་། སོ་སོའ ་ི དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ངྲེས་པར་
འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་འོག་དུ་མཐོང་བའྱི་ལམ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལས་དྲེ་འབྱུང་བས་སོ། །གྱིས་པ་
ལ། སང་བྱ་རྣམ་རོག་དང་གྲེན་པོ། མཐོང་ལམ་རྲེ་སོར་རོ། །དང་པོ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་
བཤད་པ། གྲེན་པོའ ་ི དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། གྱིས་ལས། གཟུང་རོགས་མདོར་བསྟན་ལ། མཚམས་སར་བ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ནྱི། མཐོང་ལམ་དྲེ་ལ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་རོག་པ་གྲེན་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད་པས་རྲེ་ཤྱིག་མྱི་མཐུན་
པའྱི་ཕོགས་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པོ་སྟོན་ནོ། །སྐབས་འདྱིའྱི་མདོར་གྲེན་པོ་དངོས་དང་རོག་པ་
ཤུགས་ལ་སྟོན་ཅྱིང་། རྒྱན་ལས། དྲེ་ལས་བཟློག་སྟྲེ་སྟོན་ནོ། །འགྲེལ་པས། མདོར་བསྟན་དུ། རྣམ་པར་རོག་པ་
རྣམ་བཞྱི་ཡྱི། །གྲེན་པོ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་ནྱི། །ཞྲེས་གསུངས་པས་སང་གྲེན་གྱིས་ཀའྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། གང་
གྱིས་སོང་བའྱི་རྣམ་བཞག་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ར་བ་ལ། རོག་པའྱི་ཡུལ་དང་། དབྱྲེ་བ་དང་། རོག་པར་
འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ། མདོ་ནྱི། གྱིས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཞྲེས་པ་དང་། ཡུམ་ནྱི་རྣམ་པར་
མྱི་རོག་པའོ་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ། རོག་པའྱི་ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བསྟན་པ་དང་།
དབྱྲེ་བ་དང་། རོག་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཚན་མར་དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཆོས་ཅན། འཇུག་བྱ་
ཡྱིན་ཏྲེ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་བང་བྱ་ཡྱིན་པས་སོ། །མཚན་མར་དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཆོས་ཅན། ལྡོག་བྱ་ཡྱིན་ཏྲེ།
བྱང་སྲེམས་ཀྱི་དོར་བྱ་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ངོ་བོ་ྱིད་ལ་སོགས་ཡུལ་དགུ་ལ་འཇུག་བྱར་ཞྲེན་པའྱི་བོ་
ཆོས་ཅན། འཇུག་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཆོས་ལྲེན་པར་
འདོད་པའྱི་སོ་ནས་འཇུག་བྱར་གཟུང་པའོ་ཞྲེས་རོག་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པས་སོ། །རོགས་པ་དམན་པ་སོགས་ལ་ལྡོག་
བྱར་ཞྲེན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། ལྡོག་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་གཟུངས་རོག་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ལ་འདོར་
བར་འདོད་པའྱི་སོ་ནས་ལྡོག་བྱར་གཟུང་བའོ་ཞྲེས་རོག་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རོག་པ་དྲེ་གྱིས་
ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རྲེ་སོར་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྲེ་བའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་
སངས་ོན་མོངས་པ་དང་འད་བར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་ཡོད་དྲེ། ཡུལ་དགུ་དགུ་ཡོད་པའྱི་
དབྱྲེ་བས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་འཛིན་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དག་དུ་ཤྲེས་
པར་བྱའོ། །ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡུལ་གྱིས་དངོས་པོ་དང་མ་འབྲྲེལ་བར་
འཇུག་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་འཛིན་རོག་མདོར་བསྟན་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །ར་བ་ལ། རོགས་པའྱི་ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བ་དང་། རོག་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་གྱིས་ནྱི་ཚིག་
རྐང་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ཏྲེ། མདོ་ནྱི། ཤ་རྱིའྱི་བུ་རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་སོད་
པ་ནྱི་སྙྱིང་པོ་ལ་སོད་པའོ་ཞྲེས་པ་དང་། གྱིས་པ་ལ། མདོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་མཆྱིས་པ་
དང་། དབྲེན་པ་དང་། ཞྱི་བ་དང་། མ་སྲེས་པའྱི་སད་དུ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་ཡུམ་ལ་ཞུམ་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྲེས་ཏྲེ་
གྲེན་པོ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་རོག་པ་ཤུགས་ལ་འཕངས་སོ། །སོ་སོ་སྲེ་བོ་འཕགས་དབྱྲེ་བས། །ཞྲེས་སོགས་
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ཀྱི་དོན་ལ་སྔ་རབས་པ་འགའ་ཞྱིག་རས་འཛིན་སོ་སྲེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་། བཏགས་འཛིན་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་
ཡོད་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། ཡུལ་ཅན་གྱི་རས་འཛིན་རོག་པ་ནྱི་འཕགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་དྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་སོམ་སང་
གྱི་རས་འཛིན་གྱི་རོག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཏགས་འཛིན་རོག་པ་སོ་སྲེ་ལ་ཡང་ཡོད་དྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་སོར་ལམ་
གྱི་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་ཀྱི་རོག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །འདྱིར་འཕགས་པས་སོ་སྲེ་ལ་བཏགས་
འཛིན་རོག་པ་ཡོད་དྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་འཕགས་པ་ལ་ཡང་
རས་འཛིན་རོག་པ་ཡོད་དྲེ། ངར་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་པའྱི་ཀན་ཀ་བཀོད་ནས་ལན་དུ་སོ་སྲེའྱི་བཏགས་
འཛིན་རོག་པ་ནྱི་མོས་པ་ཡྱིད་བྱྲེད་ཡྱིན་ལ། འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྱི། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིད་བྱྲེད་
ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཤྱིང་། འཕགས་པ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྱི། དང་དོན་ཡྱིན་པས་ཀན་ཀ་དྲེ་ལ་སྙྱིང་
པོ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ལན་བཏབ་པས་ན། རས་འཛིན་རོག་པ་དང་བཏགས་འཛིན་རོགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྲེ་
འཕགས་གྱིས་ལ་སོ་སོར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་སྲེ་འཕགས་གྱིས་ལ་སོ་སོར་བསྟན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་
གསལ་བ་ལ་མཚན་གཞྱི་སོ་སོར་བཟུང་བ་ཙམ་མོ་ཞྲེའོ། །ཀན་ཀ་འགོད་ཚུལ་དང་ལན་འདྲེབས་ཚུལ་ལས་
སྲེས་འཕགས་གྱིས་ལ་སོ་སོར་ངྲེས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི་མཚན་གཞྱིའྱི་དཔྲེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མངོན་ནོ། །འོ་
ན་སོ་སོ་སྲེ་བོ་འཕགས་དབྱྲེ་བས། །ཞྲེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རས་འཛིན་རོག་པ་ནྱི་བདྲེན་
འཛིན་ཡྱིན་ལ་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ནྱི་བདྲེན་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་པས།
དོན་དམ་པའྱི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་ཞྲེས་པ་དང་། བཏགས་པའྱི་དངོས་
པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ྱིད་ཀྱིས་བཏགས་པའྱི་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་ཞྲེས་སོ། །བདྲེན་འཛིན་ཡང་
གྱིས་ཏྲེ། གང་ཟག་ལ་བདྲེན་པར་འཛིན་པ་དང་། ཆོས་ལ་བདྲེན་པར་འཛིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ན་རང་
འཕགས་པ་ལ་ཡང་མྲེད་དོ། །གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པ་ལ་
ནྱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྱིས་ཀ་ལ་བདྲེན་པར་འཛིན་པ་མྲེད་དྲེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ལ་ཡང་གང་ཟག་ལ་བཏགས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་དང་། ཆོས་ལ་བཏགས་ཡོད་དུ་
འཛིན་པ་གྱིས་ལས། འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་སྟྲེ། ན་
རང་འཕགས་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སོ་སྲེ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཆོས་ལ་བཏགས་པར་འཛིན་པ་ལ་སོ་སོ་
སྲེ་བོ་འཕགས་དབྱྲེ་བས་ཞྲེས་སོགས་ར་ཚིག་གྱིས་བསྟན་པ་ནྱི་མཐོང་སང་རོག་པ་ཡྱིན་པས་ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་
པ་ལ་མྲེད་དོ། །གང་ཟག་ལ་རས་འཛིན་ནྱི་ངར་འཛིན་ཡྱིན་པས་ོན་སྒྲྱིབ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བདག་འཛིན་ནྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཕུང་པོ་ལ་དམྱིགས་ནས་བདག་དུ་རོག་པ་ཡྱིན་ལ། གང་ཟག་རས་ཡོད་ཀྱི་རོག་པ་ནྱི་གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་ནས་
བདྲེན་པར་འཛིན་པས་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །སྐབས་ལྔ་པའྱི་རོག་པ་མདོར་བསྟན་དུ་གང་ཟག་རས་ཡོད་དང་
བཏགས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་དངོས་སུ་བསྟན་ལ། གདགས་གཞྱི་ཆོས་ལ་རས་ཡོད་དང་བཏགས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་
གྱིས་ཤུགས་ལ་བསྟན་ནོ། །རྒྱས་བཤད་དུ་གདགས་གཞྱི་ཆོས་ལ་རས་ཡོད་དང་བཏགས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་
དངོས་སུ་བསྟན་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །འགའ་ཞྱིག་འདྱིར་མཐོང་སང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ས་བཅུ་པ་དང་འབྲྲེལ་
པའྱི་རྲེ་མོའ ་ི སང་བྱར་བཤད་པས་ན་བསོམ་སང་སྟྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས་
ནྱི་སྔོན་ྱིད་ནས་སངས་པར་གྱུར་པས་ཇྱི་ལྟར་རབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་ལ་སོང་ཅྲེ་ན། སོན་
མྲེད་དྲེ། དགོངས་པ་ངྲེས་པར་འགྲེལ་བའྱི་མདོ་ལས་གསང་བ་ཕ་མོའ་ི གནས་ལ་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། མངོན་
པར་ཤྲེས་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་གང་དག་དང་། དྲེའྱི་ས་བོན་ནྱི་ས་བཅུ་པ་དང་འབྲྲེལ་
བའྱི་རྲེ་མོའ་ི མངོན་པར་རོགས་པ་སང་ངོ་ཞྲེས་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་འཆད་དོ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེ་ན།
འདྱི་ནྱི་ལམ་གསུམ་བཏགས་པ་བར་འདོད་པའྱི་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་བཞྲེད་པའྱི་རྣམ་གངས་སོས་པ་
ཙམ་ཡྱིན་གྱི། ལམ་གསུམ་མཚན་ྱིད་པར་བཞྲེད་པས་ར་བར་མཐོང་སང་དུ་བཤད་པ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བཟུང་
ངོ་། །ཚུལ་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་འགྲེལ་རྣམས་ནའང་མྱི་སྣང་ན་བོད་གཞན་དག་གྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལྟ་ཡང་ཅྱི་སྨྲོས།
གསུམ་པ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། རྐང་པ་བཞྱི་པས་བསྟན་ལ། རོག་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་
བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་ཚིག་དོན་ལ། རོག་པའྱི་ཡུལ་ནྱི། འཛིན་རོག་ཆོས་ཅན། གྱིས་ཡོད་དྲེ། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་དག་གྱི་སྲེས་བུ་རས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་དང་། འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་དག་གྱི་སྲེས་བུ་བཏགས་
པར་ཡོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་གྱི་འཛིན་པ་དག་ཡོད་པས་སོ། །ངོ་བོ་ནྱི། འཛིན་ངོར་སོགས་ཡུལ་དགུ་ལ་བདྲེན་པར་
ཞྲེན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། འཛིན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་ལ་བདྲེན་པའྱི་དངོས་པོར་ཞྲེན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་དོན་དམ་པའྱི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རོག་ཅྲེས་སོ། །ཆྲེད་
བཞྱིན་ངྲེས་པར་མྱི་འབྱུང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཞྲེན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། བཏགས་འཛིན་
གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཞྲེན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་བཏགས་པའྱི་
དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ྱིད་ཀྱིས་བཏགས་པའྱི་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རོག་ཅྲེས་སོ། །མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་
བསྟན་པ་ནྱི། རོག་པ་གྱིས་པོ་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རྲེ་སོར་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྲེ་
བའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐོང་སང་ོན་མོངས་པ་བཞྱིན། དབྱྲེ་བ་ནྱི། གྱིས་པོ་ནྱི་སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུ་
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དགུ་ཡོད་དྲེ། ཡུལ་དགུ་དགུ་ཡོད་པའྱི་དབྱྲེ་བས་སོ། །རོག་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་
མ་ཡྱིན་པར་འཛིན་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དག་ཏུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །ཡུལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རོག་པ་དྲེ་
དག་ནྱི་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འཛིན་པའྱི་ངོ་བོས་དབྲེན་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་སོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཡུལ་གྱི་
གནས་ཚུལ་གང་གྱི་ཡང་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན། རྱིགས་པས་དཔད་པ་གང་གྱི་ཚེ་རོག་པ་
དྲེ་དག་གྱི་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་གཟུང་བའྱི་དོན་དག་ཇྱི་ལྟར་བཟུང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཟུང་བའྱི་ངོ་བོར་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཚེའོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཟུང་རོག་དང་། འཛིན་རོག་རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ། འཇུག་པ་གཟུང་རོག་དང་། ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི།
གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ལ། རོག་པའྱི་ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ།
དགུ་པོ་གྱིས་སུ་འདུས་ཏྲེ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ལམ་དང་། ལམ་གྱི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ། ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་
དང་། ལམ་གྱི་རྒྱུ་དང་། ལམ་གྱི་རྲེན་དང་། དམྱིགས་པ་དང་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། ལྔ་པོ་རྱིམ་པ་ལྟར་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་
གྱིས་སྟོན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ། རང་དོན་གྱིས། གཞན་དོན་གྱིས་ཏྲེ། རྐང་པ་གྱིས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསྟན་
ནོ། །ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བ་ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ་ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བ་དང་།
གྲེན་པོའ །ོ །དང་པོ་ནྱི། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ཕར་ཕྱིན་
དྲུག་དབྲེན་པས་དབྲེན་པ་བྱང་ཆུབ་མ་རོགས་ཀང་ཀུན་རོབ་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་བགོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་
དྲེ་ལ་སོན་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་གཟུང་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་འཇུག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་སར་
རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་མྱི་གཡོ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པས་སོ། །བྱང་
སྲེམས་ཀྱི་སོར་ལམ་ཆོས་ཅན། མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་རྱིམ་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་རྣམས་སྒྱུ་མ་
ལྟ་བུར་རོགས་པས་སོ། །ལམ་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དམྱིགས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དམྱིགས་པ་སྣང་བརན་
ཙམ་དུ་རོགས་པས་སོ། །གྲེན་པོ་ལྲེན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་འདོར་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་
སྔོན་དུ་འགོ་བས་བང་བྱ་དང་སོན་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་དོར་བྱར་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པས་སོ། །ལམ་
འབྲས་བཞྱི་ལ་རང་དོན་གྱིས་ནྱི། རང་གྱིས་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་དྲེ།
མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ས་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
ཐག་བསྲྱིང་བར་བྱྲེད་དྲེ། རྒྱུ་དམན་ཞྱིང་འབྲས་བུ་ག་ནོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གཞན་དོན་གྱིས་ནྱི།
བྱྲེད་ལས་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱྲེད་དྲེ། གདུལ་བྱའྱི་བསམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པར་སྤྲུལ་པས་སོ། །གདུལ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བྱའྱི་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་བྱ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འགོད་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཡང་
དག་པའྱི་ངྲེས་ལྲེགས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུང་པར་བྱ་ྱིད་དུ་
འཇུག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོ་འཇུག་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་རྲེན་ཅན་རྣམ་པ་
དགུའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འཇུག་ཅྲེ་ན། ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་ཡུལ་དགུ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་སོན་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གསུམ་
པ་ནྱི། མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱིས་སང་བར་བྱ་བར་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ཡུལ་དགུ་
སང་བྱར་སྟོན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་ལ་ཞྲེན་པའྱི་རོག་པ་སོང་བ་ཡྱིན་ལ། གྲེན་པོ་ཡང་སོམ་སང་རོག་པའྱི་སྐབས་སུ་
སོར་བ་དང་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སོར་བ་དང་འཇུག་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་གསུངས་
ཤྱིང་། གྱིས་པོའ ་ི ཁྱད་པར་ཁ་ཅྱིག་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་རྣམ་གོལ་ལ་འདོད་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། འཇུག་པ་དངོས་
གྲེན་ཡྱིན་ལ་རྣམ་གོལ་ལམ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །གཞན་དག་རོགས་པ་ཐོབ་ལ་མ་རོགས་པ་སོར་བ་དང་རོགས་
པ་འཇུག་པར་འདོད་པ་དང་། ཡང་རོགས་པ་ཐོབ་ལ་ཡོན་ཏན་དང་བྱྲེད་པ་མ་རོགས་པ་སོར་བ་དང་རོགས་པ་
འཇུག་པར་འཆད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོགས་པ་ཐོབ་པ་སོར་བ་དང་རོགས་པ་དངོས་གྲེན་ཡྱིན་པར་མ་ངྲེས་
པའྱི་ཕྱིར་དང་། མངོན་པ་གོང་མར་སོང་གྲེན་ལ་སོར་བ་དང་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་གྱིས་སུ་གསུངས་ཤྱིང་།
གྱིས་པོའ ་ི ཁྱད་པར་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་དང་པོས་ནྱི་སང་བྱའྱི་ས་བོན་གྱི་ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེ་ནས་སོང་ལ་གྱིས་པས་
མ་ལུས་པ་སོང་བར་བཤད་པ་དང་། ཆོས་བཤྲེས་ཀྱིས་སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ནྱི་སོ་སོར་ཕྲེ་ནས་སོང་ལ།
འཇུག་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ནྱི་བསོམས་ནས་སོང་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་པས། སོར་འཇུག་གྱིས་ཀ་སོང་
གྲེན་དུ་མངོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་འགའ་ཞྱིག་སོར་ལམ་གྱིས་མཐོང་སང་སོང་བ་མྱི་འཐད་པས་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་
སྔ་ཕྱི་ལ་སོར་འཇུག་ཏུ་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་བཟོད་སྔ་མའྱི་ཆ་ནྱི་མཐོང་ལམ་ཙམ་དང་ཆོས་བཟོད་
གང་གྱི་ཡང་སོར་བར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མཐོང་ལམ་དང་ཆོས་བཟོད་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གོལ་སྲེ་
གྱིས་ཀྱིས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་ཏུ་བཟོད་པ་རྱིལ་པོ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་མཐོང་སང་
གྲེན་པོའ ་ི སོར་བ་ནྱི་གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད་དང་། རྒྱལ་པོ་སྲས་དང་གང་བ་སྲེལ་གྱིས་ཆོས་མཆོག་ལ་བཤད་པ་
བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་འཇུག་པ་གཟུང་རོག་སོར་སང་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁྱྲེད་ཀྱི་ཕོགས་ལ་ཡང་སོར་ལམ་གྱིས་སང་
བྱ་ཅུང་ཟད་སོང་ངམ་མྱི་སོང་། སོང་ན་སོར་སང་དུ་ཁྱྲེད་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་རྱིགས་
པས་གནོད་དོ། །དྲེས་ན་མངོན་གྱུར་གྱིས་པོ་རྱིམ་པ་ལྟར་ཆོས་མཆོག་དང་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་འགག་
པས་སོར་བ་དང་འཇུག་པས་རྱིམ་ལྟར་སོང་བར་བཤད་ལ། གྱིས་ཀའྱི་ས་བོན་སངས་ནས་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཆོས་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཅན་དུ་བྱྲེད་པ་མཐོང་ལམ་གྱིས་བྱྲེད་པས་མཐོང་སང་ྱིད་དོ། །འདྱི་གཞན་གྱིས་མ་རོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལྡོག་
པ་གཟུང་རོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ར་བ་
ལ་ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། དགུ་ཡོད་པ་གྱིས་སུ་འདུས་ཏྲེ། ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དམན་པ་དང་།
ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་དམན་པའོ། །དང་པོ་ལ། རོགས་པ་དང་། ཡོངས་འཛིན་དང་། ལམ་དང་། དབང་པོ་དང་།
ཐབས་དམན་པ་སྟྲེ། ལྔ་པོ་རྱིམ་པ་ལྟར་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ལོག་པའྱི་བར་གྱིས་སྟོན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་སངས་པ་དང་།
ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། གཞན་དོན་དང་། མྱང་འདས་དམན་པ་སྟྲེ་རྱིམ་པ་ལྟར་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
ལྡོག་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་རྲེན་ཅན་གྱི་རྣམ་རོག་འདྱི་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དགུའྱི་བདག་ྱིད་ཅྲེས་པའོ། །ཡུལ་
འདྱི་དག་ཀང་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བང་བྱར་འབྱུང་བའོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ་ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་དང་།
གྲེན་པོའ །ོ །དང་པོ་ལ། ལམ་དམན་པ་ལྔ་ནྱི། ན་རང་གྱི་ལམ་རོགས་པ་དམན་པ་ྱིད་ལ་ྲེས་པ་དང་བཅས་པ་
ྱིད་ཀྱིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་ལྡོག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་ཐམས་ཅད་ལ་འབྲྲེལ་ལོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དམན་ཅྲེ་
ན། འཁོར་བ་དང་མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཏུ་ལྟུང་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ན་རང་ཆོས་ཅན།
ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མྲེད་དྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ལམ་སྟོན་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ཐབས་ལ་མཁས་
པ་དང་བྲལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་ཚང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་རག་སོགས་སུ་ཞྲེན་
པའྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ན་ཐོས་ཆོས་ཅན། སོབ་དཔོན་གཞན་གྱི་གདམ་ངག་གྱི་རྲེན་གྱིས་
བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགོ་བ་ྱིད་དྲེ། བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ན་རང་ཆོས་ཅན།
ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ལོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་དོན་གྱི་བསམ་པ་མ་དག་པས་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ལམ་
འབྲས་དམན་པ་བཞྱི་ནྱི། ན་ཐོས་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་གོལ་ཆོས་ཅན། ལམ་གྱི་བྱྲེད་པ་ྱི་ཚེ་བ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ།
ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཙམ་གྱི་གྲེན་པོ་ལས་མ་ཐོབ་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ན་ཐོས་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་དང་པོ་
རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་རོགས་པ་ཐ་དད་པ་ྱིད་དྲེ། མྱི་རག་སོགས་སུ་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །རང་དོན་དུ་མམ་བཞག་ལ་གནས་པ་དང་། གཞན་དོན་དུ་གདུལ་བྱའྱི་ཡུལ་དུ་འགོ་བ་མྱི་ཤྲེས་ཏྲེ། མ་རྱིག་
པའྱི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །མྱང་འདས་དམན་པ་ྱིད་དྲེ། དམན་པའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གོ་འཕང་
ཐོབ་པའྱི་མཇུག་ཏུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྣམ་མཁྱྲེན་ནྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་
ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཡུལ་དགུ་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ལྡོག་བྱ་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་ཐོས་
དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བང་བར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པ་ྱིད་དུ་ལྡོག་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་ལྡོག་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་རྲེན་ཅན་རྣམ་པ་དགུ་
པོའ །ོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ལྡོག་བྱར་རོག་ཅྲེ་ན། ཡུལ་དགུ་ལ་ྲེས་པ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་འཛིན་རོག་དྲེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རས་
འཛིན་རོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། བཏགས་འཛིན་རོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་
སར་བ་ནྱི། སོ་སོ་སྲེ་བོ་ཡྱི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ལ་ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་གྱིས་ཏྲེ། དང་པོ་ལ་གཙོ་བོ་ཤྲེར་ཕྱིན་
དང་། གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ། བྱྲེད་པ་དང་། རོགས་པ་དང་། སོད་པ་དང་། ནུས་པའོ། །དང་
པོ་ལ། བྱྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་དང་། རྒྱུ་དང་། བཟློག་ཕོགས་གསུམ་ཚིག་རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་བསྟན་ནོ། །གྱིས་
པ་ལ། ཇྱི་ལྟ་བ་དང་། ཇྱི་སྙྲེད་པ་རོགས་པ་དང་། དྲེ་གྱིས་ཀྱི་བྱྲེད་པ་གསུམ་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་
རོ། །དྲེ་ནས་གཅྱིག་གྱིས་སོད་པ་དང་། རོགས་པ་གྱིས་སོ། །དྲེ་ནས་གཅྱིག་གྱིས་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་པ་བསྟན་ལ།
ཐ་མས་ནྱི་ངོ་བོ་བསྟན་ནོ། །འདྱིར་འཕགས་པས་ཡུལ་དང་རོག་པ་དངོས་དང་། གྲེན་པོ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཅྱིང་།
མདོ་ལས་གྲེན་པོ་དངོས་དང་ཡུལ་ཕལ་ཆྲེར་དང་རོག་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པར་བཞྲེད་ལ། སོབ་དཔོན་གྱིས་
ཕལ་ཆྲེར་རོག་པའྱི་ཡུལ་དངོས་སུ་བརོད་ལ་གྲེན་པོ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པར་འདོད་དོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ། རོག་
པའྱི་ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། གྲེན་པོའ །ོ །དང་པོ་ལ། ཤྲེར་ཕྱིན་ཆོས་ཅན། ཐ་སྙད་དུ་འཛིན་གཏོང་བྱྲེད་དྲེ། ཀུན་
རོབ་དུ་སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་བང་བྱ་འཛིན་པ་དང་སོན་གཏོང་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འཛིན་གཏོང་གྱི་ཡུལ་ལ་དོན་དམ་
པའྱི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་ཞྲེས་སོགས་ཀུན་ལ་འབྲྲེལ་ལོ། །འཛིན་གཏོང་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། ཡང་
དག་པ་བདྲེན་པ་ྱིད་དུ་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱྲེད་པར་བདྲེན་མྲེད་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བདྲེན་འཛིན་གྱིས་འཛིན་
གཏོང་བྱྲེད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། བདྲེན་པར་ཡྱིད་ལ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་ཆར་དང་ྲེ་བར་འབྲྲེལ་བའྱི་
ཕྱིར། ཇྱི་ལྟ་བ་རོགས་ཏྲེ། ཆོས་ྱིད་སྟོང་པ་ྱིད་དུ་རོགས་ནས་མྱི་གནས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་
སྙྲེད་པ་རོགས་ཏྲེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་མ་ཞྲེན་པའྱི་སོ་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་བདྲེན་མྲེད་དུ་མངོན་
པར་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསལ་བར་བྱྲེད་དྲེ། རས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཅུང་
ཟད་ཙམ་ཡང་མྲེད་པར་རོགས་པས་སོ། །ཕྱིན་དྲུག་ལ་ཆགས་པ་སྟྲེ་འབྲལ་བར་དཀའ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོད་དྲེ།
མམ་བཞག་དུ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཤྲེས་པའྱི་མ་ཆགས་པས་རྲེས་ཐོབ་དུ་མངོན་པར་མ་ཞྲེན་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་སོ་
ནས་ཕྱིན་དྲུག་མས་སུ་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེར་ཕྱིན་ཆོས་ཅན། བང་དོར་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ།
འཁོར་འདས་མམ་པ་ྱིད་དུ་འཛིན་པའྱི་སོ་ནས་གྲེན་པོར་གྱུར་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཕར་ཕྱིན་གཞན་ལྔ་ཆོས་
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ཅན། ཡུམ་དང་བྲལ་ན་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་མཁྱྲེན་དུ་འགོ་བ་ལ་ཐོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡང་དག་པར་
ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་དོན་མྱི་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་དྲེ་དག་ལ་དོན་དམ་པའྱི་
དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོ་རྣམ་པ་དགུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མཐོང་བའྱི་
ལམ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། འཛིན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ར་བ་
ལ། ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ན་རང་གྱི་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ལམ་གྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ། ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་རྐང་པ་གྱིས་དང་། བཞྱི་དང་
གཅྱིག་གྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་རོ། །ངོ་བོ་ཐ་མས་བསྟན་ནོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ། ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། གྲེན་
པོའ །ོ །དང་པོ་ལ། ན་རང་གྱི་ལམ་དང་། བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ལམ་དང་། ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གསུམ་ལས།
དང་པོ་ནྱི། ན་རང་གྱི་ལམ་ཆོས་ཅན། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པར་མྱི་འབྱུང་སྟྲེ། ན་
ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་དུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །བཏགས་པའྱི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་
ཞྲེས་ཀུན་ལ་འབྲྲེལ་ལོ། །ལམ་གཞན་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ལམ་ལ་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་ངྲེས་པར་འཛིན་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་ནྱི་
ན་རང་གྱི་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་ཞྱི་བ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ལམ་དུ་མྲེད་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་དྲུག་ཏྲེ། བྱང་སྲེམས་
ཀྱི་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་འགག་པ་དང་འབྲས་བུ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཀུན་རོབ་འདུས་བྱས་ཀྱི་ངོ་བོས་
སོ། །དག་སའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། མམ་རྲེས་ཀྱི་གནས་སྐབས་མཐའ་དག་དུ་ལམ་གྱི་རྒྱུན་དང་ལྡན་ཏྲེ། མཚན་
འཛིན་གྱི་བར་ཆད་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །འདྱིས་རྲེས་ཐོབ་དུ་ཡང་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་མྲེད་པས་ལམ་གྱི་རྒྱུན་
དང་ལྡན་པར་བསྟན་གྱི་མམ་བཞག་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་ལྡན་པར་བསྟན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མ་དག་ས་ཆོས་ཅན།
ལམ་གྱི་དངོས་པོའ ་ི རྒྱུན་དང་མྱི་ལྡན་ཏྲེ། རྲེས་ཐོབ་དུ་གཅྱིག་ཤོས་མཚན་འཛིན་གྱི་བར་ཆད་ཅན་དུ་སྣང་བ་དྲེ་
ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་ཏྲེ། གནས་བྱ་མ་མཐོང་བའྱི་དོན་
གོམས་པར་བྱྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའྱི་བྱ་དང་འད་བར་རོ། །ན་ཐོས་ལ་
སོགས་པའྱི་རྱིགས་འཇྱིག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་། སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་
པའྱི་སོ་ནས་དམན་པའྱི་བསམ་པ་ལྡོག་པས་སོ། །དོན་དམ་པར་བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལས་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་འདོད་བྱའྱི་ཆོས་གཞན་མྲེད་པས་སོ། །དོན་དམ་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་རྒྱུ་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོས་བྲལ་ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན།
བདུད་ལ་སོགས་པ་ཕྱིར་རྒོལ་བའྱི་དངོས་པོ་དམྱིགས་ཏྲེ། སྲེར་སྣས་མཚོན་པའྱི་ཕྱིར་དྲུག་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པར་བྱས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བཏགས་པའྱི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱིས་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་གྲེན་པོའ ་ི དབྱྲེ་བ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་བར་
སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །གང་ན། དངོས་སུ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོག་ྱིད་
ལས་སོ་སོར་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་རྣམ་པ་དགུ་དགུར་ཕྲེ་བ་ཡྱིན་ལ། ཤུགས་ལ་རོག་པ་དྲེ་དག་
སང་བ་ྱིད་དུ་གྲེན་པོ་སོར་བ་དང་འཇུག་པ་བཞྱི་ཡང་སང་བྱ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དབྱྲེ་བས་རྲེ་རྲེ་ལ་དགུ་དགུའྱི་དབྱྲེ་
བས་ཐ་དད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། ཞར་ལས་བྱུང་བའྱི་དོན་དང་། རྣལ་མ་མཐོང་ལམ་རྲེ་སོར་
རོ། །དང་པོ་ལ། བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོའ་ི རྒྱུ། འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོའ །ོ །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། བར་
སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན་ནོ། །གང་ན་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་
ངོ་བོ་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལྷན་གཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་གང་དང་བཅས་པར་བཞྲེད་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་
དྲེའོ། །དུས་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་གྲེན་པོ་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཟྱིན་ནས་དྲེའྱི་
རྲེས་སུའོ། །ར་བ་ལ། གཞན་འབྲས་བུ་རོགས་པའྱི་ཆོས་ལ་འགོད་པ་དང་། རྒྱུ་ལུང་གྱི་ཆོས་ལ་འགོད་པ་དང་།
རང་ྱིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་སོར་བ་དང་གསུམ་སྟྲེ། ཚིག་རྐང་པ་གཅྱིག་དང་གཅྱིག་དང་གྱིས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་
ལྟར་རོ། །མདོ་ཡང་དང་པོ་ནྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའྱི་དགྲེ་སོང་དྲུག་སྟོང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་དང་། གྱིས་
པ་ནྱི། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཡུམ་མང་དུ་གཏད་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྱི། ཀུན་དགའ་བོ་གལ་ཏྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ཟག་
ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་པ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ་ར་བ་ལྟར་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྱི། དྱི་མ་
ཟད་དང་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་གདུལ་བྱ་
གཞན་དག་འགོད་པ་ནྱི་ལྷན་གཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་སོ་ནས་ཞྲེ་ན། མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་
སོགས་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གདུལ་བྱ་དྲེ་དག་ལ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཏོད་པ་ནྱི་
རྲེན་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་གཏོད་ཅྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ནར་རོ། །ཚུལ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་
ཚིག་དང་དོན་དང་། མན་ངག་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བསོད་ནམས་
ཆྲེས་མང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་ལྷན་གཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་གསུམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ན་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་
པའྱི་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཐོང་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མམ་བཞག་དུ་རང་
གྱིས་སོམ་པ་དང་། རྲེས་ཐོབ་དུ་གཞན་ལ་སྟོན་པ་སོགས་སོ། །འདྱིར་བར་ཆད་མྲེད་པ་ཡང་འགལ་རྲེན་གྱིས་
བར་ཆད་བྱར་མྲེད་པ་དང་། ཆོས་གཞན་གྱིས་བར་དུ་ཆོད་པ་མྲེད་པ་གྱིས་ལས་སྔ་མ་ལ་འདོད་དོ། །གསུམ་པོ་
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འདྱི་དག་ལ་ལྷན་གཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་
གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ། དབུ་མ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ངོས་བཟུང་།
དངོས་སྨྲ་བའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་ཚུལ་དགག་པ། གོལ་བ་འདོད་པས་སྟོང་ྱིད་ལ་འཇུག་པར་གདམས་པའོ། །དང་
པོ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། གང་གྱི་དོན་དུ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ལ། ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་
ཞྲེས་བརོད་དྲེ། དྱི་མ་གདོད་མ་ནས་ཟད་པ་དང་མྱི་སྲེ་བ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་གདོད་མ་
ནས་ཟད་པ་དང་མྱི་སྲེ་བར་གྲུབ་ཅྲེ་ན། དྱི་མ་སྔར་ཡོད་གྲེན་པོས་ཟད་པར་བྱར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་རྲེན་
ལས་སྲེ་བར་བྱར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རགས་གྱིས་པོ་དྲེ་དག་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ར་རགས་གྱིས་པོའ ་ི སྒྲུབ་
བྱྲེད་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །མདོ་ནྱི་ཀུན་དགའ་བོ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཟད་པར་འདོད་པ་དྲེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ཟད་པར་འདོད་དུ་
ཟད་དོ་ཞྲེས་པ་དང་། ཆོས་དྲེ་དག་ལ་སྲེ་བ་མྲེད་ན་ཟད་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད་ཅྲེས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་
ཡུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་པ་ཅན་གྱི་བདག་ྱིད་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན་པར་བརོད་དྲེ། ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྒྲྱིབ་གྱིས་ཀྱི་དྱི་མ་
རྣམས་གདོད་མ་ནས་ཟད་པ་དང་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཚུལ་ལ་དྲེ་དང་དྲེར་ཤྲེས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པས་
སོ། །འདྱིར་སོགས་པས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་གྱིས་སྡུད་དོ། །རྒྱུད་བར་སྐུ་གསུམ་ཀ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་བསྟན་པ་
བཞྱིན་ནོ། །རགས་གྲུབ་སྟྲེ། སྒྲྱིབ་གྱིས་ཀྱི་དྱི་མ་རྣམས་དོན་དམ་པར་འགག་པ་དང་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་
སྒྲུབ་པ་ལ་ལུང་རྱིགས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་དྱི་མ་སྔར་སྲེས་པ་དང་མ་
སྲེས་པ་འབྱུང་རུང་བདྲེན་པ་ྱིད་དུ་དངོས་པོར་སྨྲ་བས་བཏགས་པའྱི་གཞྱི་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་
འགག་པ་དང་སྲེ་བ་མྲེད་དྲེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་བཞྱིན་ནོ། །ཕོགས་ཆོས་
གྲུབ་སྟྲེ། དབུས་མཐའ་ལས། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལས་མ་གཏོགས་པར། །འདྱི་ལྟར་ཆོས་ཡོད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། །ཞྲེས་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དྱི་མ་རྣམས་དོན་དམ་པར་སྲེ་འགག་མྲེད་དྲེ། ངོ་བོ་ལ་དཔོད་པ་གཅྱིག་དང་དུ་
མའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་བྲལ་བ་དང་། རྒྱུ་ལ་དཔོད་པ་རྡོ་རྲེ་གཟྲེགས་མ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་དཔོད་པ་ཡོད་མྲེད་སྲེ་
འགོག་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་པས་བདྲེན་པར་འཐད་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པས་སོ། །ནམ་མཁའྱི་པད་མོ་བཞྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ལ། དངོས་པོའ ་ི རྱིགས་པས་དགག་པ། ཁས་བངས་འགལ་བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། བརྒལ་
ལན་གྱི་སོ་ནས་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གང་དག་ཀུན་འབྱུང་གྱི་དངོས་པོ་གྲེན་པོས་འཇྱིག་པའྱི་
བསམ་པས་ཟད་པ་ལ་ཟད་དོ་སྙམ་པའྱི་ཤྲེས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་གྲེན་པོས་སྲེ་འཕོ་ཆད་པའྱི་ཚུལ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

291

དུ་མྱི་སྲེ་བའྱི་བསམ་པས་མྱི་སྲེ་བ་ལ་མྱི་སྲེའོ་སྙམ་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་ཟད་པ་དང་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཤྲེས་པ་
ཡྱིན་པར་བརོད་ཅྱིང་བྱང་ཆུབ་ཀང་ཟད་པ་དང་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པར་བརོད་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལྟ་
བུའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྱི་མ་བདྲེན་པ་བ་ཟད་པ་དང་མྱི་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཁོ་ནས་
སོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་ན་དྱི་མ་སྲེ་འགག་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་
པས་གསུངས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ། དངོས་པོ་བདྲེན་པར་མྲེད་པ་ལ་ལོག་པར་བདྲེན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཁྱོད་
ཀྱིས་འདོད་པ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སང་བྱ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ངོ་བོ་སྲེས་
པ་ནྱི་གྲེན་པོས་ཅྱི་ཞྱིག་ཟད་ཅྱིང་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་སྔར་མ་སྲེས་པ་ནྱི་གསར་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་སྲེས་ཏྲེ། ཟད་ཐོབ་
ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་ཐལ། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་དོན་དམ་པར་ོན་མོངས་དང་རྣམ་རོག་སྲེས་པ་ཟད་པ་དང་།
མ་སྲེས་པ་དག་སྲེ་བའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འགོག་པ་དང་བྲལ་བ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ི རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་སྨྲ་བའྱི་འདོད་ཚུལ་མྱི་འཐད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཟད་སྲེ་མྲེད་
པ་ཁོ་ན་ཁས་བང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྱི་མ་གདོད་མ་ནས་
ཟད་སྲེ་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྱི་མའྱི་ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཡོད་པར་ཁས་ལྲེན་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ཚིག་དོན་ལ། དབུ་མ་པ་ལ་དྱི་མ་སོང་བ་འཐད་པའྱི་ཚུལ། དངོས་སྨྲ་བ་ལ་མྱི་
འཐད་པའྱི་ཚུལ། ར་བའྱི་ཚིག་དོན་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྱིའྱི་དོན་དང་། གཞུང་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ།
གྲེན་པོ་ངོས་བཟུང་བ། ཐོབ་པའྱི་ས་མཚམས། ལུང་གྱིས་བསྟན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། རྣལ་འབྱོར་གྱིས་བཞྱི་
སྟྲེ། བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ས་དང་། གཟུང་མྲེད་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ས་དང་། འཛིན་མྲེད་
རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ས་དང་། སོས་བྲལ་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སའོ། །འདྱི་དག་ཀང་སང་བྱ་སྒྲྱིབ་
གྱིས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ལས་ཕྲེ་སྟྲེ། སང་བྱ་ོན་སྒྲྱིབ་དང་། ཤྲེས་སྒྲྱིབ་གྱིས་སོ། །ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ལ་མངོན་འགྱུར་དང་
བག་ལ་ལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། ཤྲེས་སྒྲྱིབ་གཟུང་རོག་དང་། འཛིན་རོག་གྱིས་ཏྲེ། གཞྱིའྱི་གྲེན་པོའ་ི དབྱྲེ་བས་
བཞྱི་སྟྲེ། དང་པོས་ོན་སྒྲྱིབ་དང་། ཕྱི་མ་གསུམ་གྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་མངོན་འགྱུར་གྱིས་དང་བག་ལ་
ལ་གྱི་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིམ་པ་ཡང་ཐོག་མར་ཕྱི་རོལ་པའྱི་ལྟ་བ་ལས་བཟློག་ནས་ཆོས་ཀྱི་བདག་
མྲེད་རོགས་པའྱི་སྣོད་དུ་རུང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བདག་མྲེད་པའྱི་དོན་ལ་སོར་ལ་དྲེ་ནས་རོགས་བྱ་རགས་པ་དང་ཕ་
བའྱི་རྱིམ་པས་གཟུང་མྲེད་དང་འཛིན་མྲེད་གྱིས་ལ་རྱིམ་པས་དངས་ནས་མཐར་མཐའ་བྲལ་རོགས་པ་ལ་སོར་
བ་ནྱི་གདུལ་བྱ་བསྟན་པ་ལ་གཞུག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་པས་བཞྱི་པོ་རྱིམ་པར་བསྟན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དང་པོ་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཚོགས་ལམ་དུ་བསོམ་སྟྲེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་ཐོག་མར་ོན་མོངས་ཀྱི་འཆྱིང་བ་རྣམ་
པར་གནོན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དོད་དང་རྲེ་མོ་སྟྲེ། གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་ལྷག་པའྱི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། བཟོད་མཆོག་སྟྲེ། འཛིན་པར་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་ལྷག་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི།
མཐོང་ལམ་ནས་ཐོབ་སྟྲེ། ཆོས་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ས་དང་པོ་ནྱི།
ལུང་སྱིལ་བུ་ལས། འདྱི་ན་བདག་གམ་སྲེམས་ཅན་མྲེད། །ཆོས་འདྱི་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་བཅས། །ཞྲེས་པས་
བསྟན་ནོ། །ཕྱི་མ་གསུམ་ནྱི་ལང་གཤྲེགས་ལས་གསུངས་ཏྲེ། སྲེམས་ཙམ་ལ་ནྱི་བརྲེན་ནས་སུ། །ཕྱི་རོལ་དོན་
ལ་མྱི་རོག་གོ །ཡང་དག་དམྱིགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས། །སྲེམས་ཙམ་ལས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་བཟླ། །སྲེམས་ཙམ་ལས་ནྱི་
བཟླས་ནས་ཀང་། །སྣང་བ་མྲེད་ལ་གནས་པར་བྱ། །སྣང་མྲེད་གནས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ། །དྲེ་ཡྱིས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་
པོ་མཐོང་། །ཞྲེས་སོ། །འདྱིར་སྣང་བ་མྲེད་ལས་བཟླ་བར་བྱ་ཞྲེས་པ་ནྱི་མ་དག་པ་སྟྲེ། སྣང་མྲེད་ལས་བཟླ་བ་དང་།
སྣང་མྲེད་ལ་གནས་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྣང་མྲེད་ནྱི་འཁྲུལ་པའྱི་སྣང་བ་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །གྱིས་པ་
གཞུང་གྱི་དོན་ལ། རྣལ་འབྱོར་ས་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ལ། བསམ་བྱུང་གྱི་རྱིགས་པ། བསོམ་བྱུང་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ནྱི། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་ཚིག་ྲེ་བར་འགོད་པའྱི་ཚིག་ཕད་དོ། །ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་
ནྱི་བདག་གྱིས་སྟོང་སྟྲེ། སྲེ་བ་དང་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར་བུམ་སོགས་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བདག་དྲེས་དབྲེན་
པའྱི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྲེན་ཅྱིང་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་པ་སྲེ་བ་དང་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡང་དག་པར་
དམྱིགས་ཏྲེ། སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པའྱི་དོན་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསོམ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བདག་མྲེད་དོ་སྙམ་དུ་
བསོམས་པས། བསོམས་པའྱི་སྟོབས་གྲུབ་པ་ན་ོན་མོངས་ཀྱི་ར་བ་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་
ཡོངས་སུ་བོར་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བསམ་བྱུང་ནྱི་རྱིགས་པ་ནྱི། སྔོན་པོ་དང་དྲེ་འཛིན་པའྱི་
བོ་དག་རས་གཞན་དུ་བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། དམྱིགས་བྱྲེད་ཀྱི་བོ་གཅྱིག་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་པར་ངྲེས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །ཟླ་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞྱིན། རགས་གྲུབ་སྟྲེ། སྔོན་པོ་མ་དམྱིགས་ན་སྔོ་འཛིན་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།
སྔོ་འཛིན་ནྱི་སྔོན་པོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྔོ་འཛིན་མ་དམྱིགས་ན་ཡང་སྔོན་པོ་མྲེད་དྲེ། ཤྲེས་བྱྲེད་
མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་བྱ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་སྟྲེ་སྲེས་བུ་དུ་མས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ལྟ་བའྱི་ཚེ་ཕན་ཚུན་འཛིན་པ་མ་
དམྱིགས་ཀང་། གཟུང་བ་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། རང་གྱི་མཐོང་བ་གཞན་ལ་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། ཐུན་
མོང་དུ་མཐོང་བའྱི་ཐ་སྙད་བྱྲེད་པ་ནྱི་བག་ཆགས་མཐུན་པར་སད་པ་ཙམ་མོ། །ལྡོག་པ་ནྱི། རས་ཐ་དད་དུས་
མམ་པ་ལ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྲེས་མྲེད་དྲེ། འབྲྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྔོ་སྲེར་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཕུང་པོ་སོགས་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་དོན་དུ་སྣང་བ་འདྱི་ནྱི་སྲེམས་ཙམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ནྱི་མྲེད་
དོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་རྲེ་གཅྱིག་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་ཅྱིང་བསོམ་མོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བསོམས་པའྱི་སྟོབས་གྲུབ་པ་ན་སྣང་བ་
ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སངས་པའོ། །འཛིན་པ་ལ་ནྱི་སྒྲོ་འདོགས་མ་ཆོད་དྲེ། འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་
ཅན་གྱི་སྲེམས་ལ་བདྲེན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཡོངས་སུ་མ་བོར་བས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། གསུམ་ལས། དང་
པོ་ནྱི། ལྟོས་ས་གཟུང་པ་མྲེད་པ་ན་ལྟོས་ཆོས་འཛིན་པ་མྲེད་དོ་སྙམ་དུ་ངྲེས་པར་སྲེམས་པའྱི་རྱིགས་པས་སྒྲོ་
འདོགས་གཅོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་འབའ་ཞྱིག་འདྱི་ཡང་དག་པར་ཡོད་
པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་ངྲེས་པར་བྱས་ནས་བསོམ་མོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཟུང་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་
པའྱི་མཚན་ྱིད་རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཙམ་དུ་བདྲེན་པར་འཛིན་པ་དྲེ་ཡང་བསལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པའོ། །ཡང་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་
དོན་དུ་ཞྲེན་པ་སངས་པར་མ་ཟད་ཅྲེས་པའོ། །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགག་བྱ་སྔ་མར་མ་ཟད་
གྱིས་མྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་སྟྲེ། རྲེན་ཅྱིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒྱུ་མ་བཞྱིན་
ནོ། །རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དྲེ་དང་དྲེ་རྲེན་གང་བྱུང་བ། །རང་གྱི་ངོ་བོར་དྲེ་མ་སྲེས། །རང་གྱི་ངོ་བོར་གང་མ་
སྲེས། །དྲེ་ལ་སྲེ་ཞྲེས་ཇྱི་སྐད་བརོད། །ཅྲེས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ར་གང་དུ་སྣང་བ་ནྱི་སྲེམས་སུ་བདྲེན་པས་ངོ་བོ་ྱིད་
མྲེད་པའྱི་དཔྲེར་མྱི་རུང་ལ། ར་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནྱི་མྲེད་པས། རགས་དཔྲེར་ལ། རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེན། ར་
གང་སོགས་སྣང་ཡང་དྲེར་མྱི་བདྲེན་པའྱི་ཆ་དཔྲེར་འགོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡང་དག་པར་ན་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་
དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པས་སོ། །དངོས་པོ་བཀག་པའྱི་དངོས་མྲེད་བདྲེན་པ་མྲེད་དྲེ། སྱིར་
དགག་བྱ་བདྲེན་པ་བ་མྲེད་པས་སོ། །དགག་བྱ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས། ཡང་དག་ཏུ་ན་བཀག་མྲེད་གསལ་ཅྲེས་
སོ། །གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡོད་མྲེད་གྱིས་གཞྱི་མཐུན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་ཀ་ལས་བཟློག་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་པ་འདྱི་ལ་བརྲེན་ནས་མཐའ་བཞྱིར་བརགས་པའྱི་ངོ་བོ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ་
སྙམ་དུ་རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཡུན་རྱིང་དུ་བསོམས་པའྱི་སྟོབས་གྲུབ་པ་ན་རྣལ་འབྱོར་པས་
ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཡང་དག་པར་སོང་ངོ་། །གང་གྱིས་ཞྲེ་ན། མཐའ་བཞྱིར་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་བདག་མྲེད་
རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་པར་བྱ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ལྟར་ཡང་དག་པར་སྲེས་ནའོ། །དྲེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན།
རོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་དཔྲེར་ན་ཁ་ཅྱིག་ལ་ནོར་བུ་དང་དངུལ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་ནང་དུ་གཟུགས་
བརན་ཤར་བ་མཐོང་བ་ན་སྣང་ཡང་བདྲེན་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་བཞྱིན་དུ་སྣང་ཡང་བདྲེན་པ་མྲེད་པར་རོགས་
པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་བདག་ྱིད་དུ་སྣང་བའྱི་བོའ །ོ །སངས་པའྱི་ཁྱད་པར་འཁྲུལ་པའྱི་མཚན་མ་བདྲེན་འཛིན་མཐའ་
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དག་སངས་པའོ། །རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གངས་ཅན་གྱི་ཐར་པ་དོན་
གྲེར་བསྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ་དག་མཐུན་པར་ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་བོ་སྲེས་པ་ནྱི་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཞྲེས་བྱ་ལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ནྱི། ཡྱིད་བྱྲེད་སངས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པས་འདྱི་ཁོ་ན་མཆོག་ཡྱིན་ཏྲེ། མདོ་ལས། གང་
ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ནྱི་མྱི་དགྲེ་བའོ། །གང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱྲེད་པ་ནྱི་དགྲེ་བའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །ཡྱིད་
ལ་བྱྲེད་པ་སངས་པ་ཙམ་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་གྲེན་པོ་ལྷག་མཐོང་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར། སྒྲྱིབ་པའྱི་ས་བོན་སང་མྱི་ནུས་
ན་སང་རོགས་སར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གོལ་བ་ཐོབ་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། གཞན་དུ་ན་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་
ཀང་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་འདོད། སྟོང་པ་ྱིད་དང་བྲལ་བའྱི་སྲེམས། །འགག་པ་སར་ཡང་སྲེ་འགྱུར་
ཏྲེ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་བཞྱིན། །ཞྲེས་སོ། །སྒྲྱིབ་པའྱི་ས་བོན་སོང་བའྱི་ནུས་པ་མ་ཐོབ་པར་གོལ་
བ་ཐོབ་ནུས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པ་སར་ཡང་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཡྱིད་བྱྲེད་
སངས་པས་ནྱི་ཞྱི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་མྱི་འགྲུབ་ན། སྟོང་ྱིད་རོགས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་འགྲུབ་པའྱི་གོ་སྐབས་
ག་ལ་ཡོད། གཞན་ཡང་ཡྱིད་བྱྲེད་སངས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ནྱི་ཕྱི་རོལ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་དྲེ་དག་གྱིས་ཀང་ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་གོལ་བ་མྱི་ཐོབ། གཞན་དག་བསོམས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་དུ་བའྱི་མཚན་མ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ཆོས་སྐུ་ལ་
ངོ་སོད་པ་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཁོ་ན་སྟྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་སྙྱིང་པོས། སྣང་དུ་འད་ཡང་དོན་བྱྲེད་དག །ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་མྱི་
ནུས་ཕྱིར། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཀུན་རོབ་ཀྱི་ནྱི་དབྱྲེ་བ་བྱས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་བར་སྣང་
ཡང་དུ་བའྱི་དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པས་ལོག་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་སྐུ་ལྟ་ཞོག་གྱི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་
ཙམ་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕོགས་ལ། མྱི་རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྲེད་པའྱི་ཐབས་དང་རང་བཞྱིན་ཇྱི་ལྟ་བུ་
ཞྲེ་ན། ཞྱི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྱི་ལྷག་མཐོང་གྱིས། །ོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤྲེས་བྱ་སྟྲེ། །ཞྲེས་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་ཐོག་མར་ཞྱི་གནས་ལ་འབད་པར་བྱ་སྟྲེ། ཞྱི་གནས་མྲེད་པའྱི་ལྷག་མཐོང་ནྱི་མར་མྲེ་རླུང་གྱིས་བསོད་
པ་ལྟར་ོན་མོངས་པའྱི་བུད་ཤྱིང་བསྲྲེག་པ་ལ་མཐུ་ཆུང་བའྱི་ཕྱིར། ལྷག་མཐོང་མྲེད་པར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲྱིབ་
པའྱི་ས་བོན་སོང་མྱི་ནུས་པས་སོ། །དྲེ་བས་ན་ཐོག་མར་ཞྱི་གནས་བཙལ་བས་ཞྱི་གནས་འགྲུབ་པ་ན། ཇྱི་སྐད་
བརོད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞྱིའྱི་རྱིམ་པས་བདག་མྲེད་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྲེགས་པར་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཞྱི་གནས་
དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་འབྲྲེལ་དུ་གོམས་པར་བྱས་པས་བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན། མྱིང་དོན་གྱི་མཚན་མ་
དང་མ་འདྲེས་པ་བདག་མྲེད་པའྱི་དོན་གསལ་བར་རོགས་པ་ལ་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་བརོད་ཅྱིང་། རྲེས་ཐོབ་
ཏུ་དྲེ་ཡྱིས་དངས་པའྱི་བོ་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆུ་ཟླ་ལྟར་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ནྱི་དག་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པ་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱའོ། །ཅྱི་སྟྲེ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཡོད་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་ཡུལ་གྱི་མཚན་མ་དང་འབྲྲེལ་
པས་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ་ཞྲེས་ཇྱི་ལྟར་བརོད་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མྱིང་དོན་གྱི་མཚན་མ་དང་མ་
འདྲེས་པར་རོགས་པ་ལ་མྱི་རོག་པ་ཞྲེས་བརོད་ཀྱི་ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱྲེད་པ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལྟ་བས་སྣང་བའྱི་
སྟྲེང་དུ་སོས་པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཅྲེ་ན། ཐོག་མར་
བདག་མྲེད་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐོས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་གཟུང་བའྱི་དོན་ལ་བསམ་བྱུང་གྱི་རྱིགས་པས་སྒྲོ་
འདོགས་བཅད་པའྱི་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་བརྲེད་པའྱི་དན་པས་བཟུང་བ་གོམས་པར་བྱྲེད་པའྱི་བོའ ་ི རྒྱུན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་དྱི་མ་སྲེལ་བ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་དོན་དམ་དུ་མྲེད་པ་དྲེ་
ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐད་ཅྱིག་མའྱི་ཆོས་ཤྲེས་པ་ཙམ་དང་གཟུགས་སོགས་ཤྲེས་བྱའྱི་མཚན་ྱིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་
པ་ྱིད་དུ་གྱུར་ན། དྲེའྱི་ཚེ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་དྱི་མ་དྲེ་དག་ལ། གྲེན་པོ་སོམས་པས་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་དུ་
གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། སོང་བྱྲེད་ཀྱི་གྲེན་པོ་བསྲེད་དུ་མྲེད་པ་དང་། རང་སང་དུ་མྲེད་པའྱི་
རང་གྱི་ངོ་བོ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའ་ཐོགས་བཅས་ཀྱི་རས་མྲེད་པ་ཙམ་གྱི་ངོ་བོ་དུས་ཐམས་ཅད་
དུ་འཛིན་པས་རས་མྲེད་པ་ཙམ་གྱི་ངོ་བོ་འདོར་དུ་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོར་མངོན་
པར་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་མྱི་ལྡོག་པར་ཐལ། འདོད་ན་སྒྲྱིབ་པ་གྱིས་ཟད་པར་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གཞན་དག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དང་། དྱི་མའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀང་བདྲེན་པར་ཡོད་པར་ཁས་ལྲེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཁོ་བོས་ངོ་མཚར་དུ་
རྱིས་སོ། །གཞྱི་དྱི་མ་གཅྱིག་ལ་ཕན་ཚུན་འགལ་བའྱི་དོན་ཁས་ལྲེན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སར་བ་
ནྱི། དྲེ་ལྟར་དངོས་པོ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་བསལ་ནས་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕོགས་བརན་པོར་མཛད་
པས་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ། གང་ལ་ལྟ་བའྱི་ཡུལ། ཇྱི་ལྟར་ལྟ་བའྱི་ཚུལ། ལྟ་བ་བསོམས་པའྱི་བྱྲེད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བརག་པར་བྱ་གང་ལ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྲེན་ཅྱིག་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་འདྱི་
ྱིད་ལའོ། །གཟུགས་སོགས་མྲེད་པར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དོན་དམ་དུ་མྲེད་པ་ཡྱིན་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་
ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལ་འཇུག་པ་ལས། དྲེ་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་མྲེད་སྨྲ་ཡྱི། །སྣང་བ་
བསལ་ཕྱིར་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་བརག་ཅྲེ་ན། སྣང་བའྱི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་མྲེད་
དོ་ཞྲེས་སྐུར་པ་འདྲེབས་པའྱི་སོ་ནས་སྣང་བའྱི་ངོ་བོ་བསལ་བ་དང་དོན་དམ་དུ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་སོ་
ནས་དོན་དམ་གྱི་ངོ་བོ་བཞག་པར་མ་བྱས་པར་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་བརག་པར་བྱ་སྟྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རང་
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བཞྱིན་ཡོད་ན་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ལས་གོལ་བར་མྱི་འཐད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བསལ་
བཞག་སངས་ནས་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་བསོམས་པ་དྲེ་ལྟར་ན་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མཐོང་ལ། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མཐོང་བས་
ནྱི་སྒྲྱིབ་གྱིས་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་འཛིན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ལྡོག་པས་སོ། །སང་གྲེན་བདྲེན་པ་བ་མྲེད་
པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། གྲེན་པོ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་སང་བྱ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འཇོམས་པ་མྱི་འགལ་ཏྲེ། སྒྱུ་མའྱི་གང་པོས་སྒྱུ་
མའྱི་གང་པོ་གཞན་ཞྱིག་ཕམ་པར་བྱས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར་རྒྱལ་པོར་བསྒྱུར་བ་ལྲེགས་ཡང་། ག་ཛ་དང་རཱ་
ཛའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱི་གྲེ་ལ་འཁྲུལ་གཞྱི་ཡོད་པས་གང་པོར་བསྒྱུར་བར་སྣང་ངོ་། །གྱིས་པ་མཐོང་ལམ་རྲེ་སོར་
དངོས་ལ་གྱིས་ཏྲེ། བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་
མཐོང་ལམ་རྲེ་སོར་སྟོན་པའྱི་ཞར་ལ་འོངས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གྱི་དོན་བརོད་ནས་རྣལ་མ་མཐོང་
བའྱི་ལམ་ྱིད་སྟོན་ནོ། །དངོས་ཀྱི་དོན་ལ། མདོ་དགོད་པ་དང་། མདོའ ་ི དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱང་
སྲེམས་སྱིན་པ་གཏོང་པའྱི་ཚེ་རྣམ་མཁྱྲེན་དུ་བསྔོ་ཞྱིང་གཏོང་སྟྲེ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། ངོ་བོ་དང་།
བྱྲེད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྲེ་མོའ་ི མངོན་པར་རོགས་པ་འདྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྲེ་ན། སྐད་
ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པས་བསྡུས་པ་སྱིན་བྱ་སྱིན་བྱྲེད་སོགས་འཁོར་
གསུམ་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་དྱི་མ་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱིས་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཅན་དུ་
སྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱིའོ། །ཇྱི་ལྟར་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱིས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། བསྡུ་བྱ་སྱིན་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་དག་སོ་སོར་སྡུད་བྱྲེད་སྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་ངོ་བོ་རྲེ་རྲེར་སྔ་མ་
གོ་སྒྲུབ་དུ་བསྟན་པ་བཞྱིན་དུ་ཕན་ཚུན་བསྡུས་པས་སོ། །གྱིས་པ་མཐོང་ལམ་གྱི་བྱྲེད་པ་ནྱི། མཐོང་ལམ་རྲེ་
སོར་རོགས་པར་སྲེས་པ་ན་མཐོང་སང་རོག་པ་དྲེ་དག་གྱི་རྒྱུར་བསྡུས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་
པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པ་རྲེན་ཅྱིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་
འཐོབ་བོ། །མཐོང་སང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པས་སོ། །རྒྱུ་སངས་པའྱི་
སོ་ནས་འབྲས་བུ་སོང་བ་རྱིགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སངས་པས་རྒྱུ་སངས་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཅྲེ་ན། རྒྱུ་མ་སངས་པར་
འབྲས་བུ་མྱི་སོང་བས་འབྲས་བུ་སངས་པར་བསྟན་པ་ན་རྒྱུ་ཡང་སངས་པར་དོན་གྱིས་འཐོབ་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཇྱི་ལྟར་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། གཟུང་རོག་གྱིས་འཛིན་རོག་གྱིས་ཏྲེ་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་པོ་སོ་སོར་
རྣམ་པ་དགུ་དགུར་ཡོད་པ་ྱིད་ཀྱིས་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་སོ་དྲུག་
གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་སོ་དྲུག་ཡོད་པའྱི་དབྱྲེ་བས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། མཐོང་ལམ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གྱི་རོགས་པའྱི་རྒྱུན་དྲེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར། རོགས་པའྱི་རྒྱུན་དྲེ་ྱིད་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་གྱི་གནས་
སྐབས་རྣམས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསོམ་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སོ། །མདོ་ནྱི། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་སྙོམས་
པར་འཇུག་པ་དགུ་པོ་དྲེ་དག་རྣམ་པར་ཕྲེ་ཞྱིང་སྲེང་གྲེ་རྣམ་པར་བསྱིངས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་
དོན་ལ། གསུམ་སྟྲེ། མམ་བཞག་སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསྱིངས། རྲེས་ཐོབ་རྲེན་འབྲྲེལ་ལ་རོག་ཚུལ། རྲེན་འབྲྲེལ་གྱི་
རང་བཞྱིན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །གང་ལ་ན། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་སྙོམས་འཇུག་
དགུའྱི་ངོ་བོ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སྲེང་གྲེ་རྣམ་པར་བསྱིངས་པ་ལའོ། །སུ་ཞྱིག་ཅྲེ་ན། མཐོང་བའྱི་ལམ་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་
རྣལ་འབྱོར་པ་དྲེའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསྱིངས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། སྲེང་གྲེ་རྣམ་པར་བསྱིངས་པ་རྱི་དྭགས་
གཞན་གྱིས་བག་ཚ་བ་མྲེད་པ་ལྟར་མཐོང་སང་ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་འཇྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དགོས་པ་ནྱི། མཐོང་སང་སངས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་རོགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་
པ་ལ། རོག་གོ །གང་གྱིས་ན། མཐོང་ལམ་རྲེ་སོར་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་བྱང་སྲེམས་ཀྱིས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་ན། དུས་
ཕྱིས་རྲེས་ཐོབ་ཏུའོ། །གང་ལ་ན། རྲེན་ཅྱིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། མ་རྱིག་པའྱི་རྲེན་གྱིས་འདུ་
བྱྲེད་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་། དྲེས་འཕངས་པ་མ་
རྱིག་པ་འགགས་པས་འདུ་ཤྲེས་འགག་པའོ་ཞྲེས་སོགས་རྣམ་བྱང་གྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་། སྲེ་བ་
འགགས་པས་རྒ་ཤྱི་འགག་གོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་བྱང་གྱི་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པ་དང་། དྲེས་འཕགས་
པ་རྒ་ཤྱི་གང་ལས་བྱུང་སྲེ་བ་ལས་བྱུང་ཞྲེས་སོགས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པར་རོག་
གོ །དགོས་པ་ནྱི། འཁོར་བ་རྒྱུ་འབྲས་སྡུག་ཀུན་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་མཁས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་བཟློག་དང་། མྱང་འདས་རྒྱུ་འབྲས་འགོག་ལམ་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་མཁས་པའྱི་ཕྱིར།
རྣམ་བྱང་ལུགས་མཐུན་ལུགས་བཟློག་བསོམ་པར་བྱྲེད་དྲེ། འདྱི་ལྟར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ལུགས་མཐུན་དུ་
བསོམས་པས། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྲེན་པ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་ལས་ོན་གྱི་རྣམ་སྱིན་མཐར་ཐུག་པ་རྒ་ཤྱིར་
རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ལུགས་བཟློག་བསོམས་པས་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདྲེན་པ་རོགས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ར་བ་ལས་ོན་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་བྱང་ལུགས་མཐུན་བསོམས་པས་ནྱི་
འགོག་བདྲེན་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མ་རྱིག་པ་སོགས་ཡན་ལག་སྔ་མ་རྣམས་འགགས་པས་རྒ་ཤྱི་འགག་པར་
རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་བྱང་ལུགས་བཟློག་བསོམས་པས་ལམ་བདྲེན་རོགས་ཏྲེ། རྒ་ཤྱི་འགག་པ་ནྱི་ཡན་ལག་
སྔ་མ་རྣམས་འགག་པ་ལ་ལྟོས་ལ། དྲེ་ཡང་འགོག་བྱྲེད་ཀྱི་ལམ་ལ་རག་ལས་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་
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ལ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་དང་། རྣམ་བྱང་གྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ཡན་ལག་སོ་
སོའ ་ི ངོ་བོ། སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ། ས་མཚུངས་དཔད་པ། སྲེ་བ་དུ་ཞྱིག་གྱིས་རོགས་ཚུལ་ལོ། །དང་
པོ་ལ། མ་རྱིག་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཡུལ་ལ་མྱི་གསལ་བའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་བྱུང་ངོ་། །འགའ་ཞྱིག་འདྱིར་
མཐོང་སང་དང་བསོམ་སང་གྱི་མ་རྱིག་པ་གང་གཟུང་ཞྲེ་ན། དོན་གསང་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས་མཐོང་སང་ཁོ་ན་
སྟྲེ། དྲེ་ནྱི་ཡང་སྲྱིད་འཕྲེན་བྱྲེད་ཡྱིད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འཕགས་པ་ལ་ཡང་སྲྱིད་འཕྲེན་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྲེན་
འབྲྲེལ་གྱི་མདོ་འགྲེལ་ལས། བདྲེན་པ་མཐོང་ལ་འཕྲེན་བྱྲེད་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེའོ། །འདུ་བྱྲེད་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་སྱིའྱི་རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་སོམ་སང་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་བཞུགས་པའྱི་དུད་འགོའ ་ི སྲེ་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་
འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་མ་རྱིག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མཐོང་སང་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ལ། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་
འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡང་འདྱིར་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལས་འབྲས་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པས་ངན་
སོང་དུ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པ་ཡང་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། བསོམ་སང་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་སོ། །དྲེས་ན་རྣལ་
འབྱོར་སོད་པའྱི་ས་ལས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་ཡན་ལག་ཏུ་སངས་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་སྟྲེ་གང་
ཡང་རྱིལ་གྱིས་སངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཐོང་སང་སོམ་སང་གྱིས་ཀ་ཡོད་པར་རྱིགས་
སོ། །འདུ་བྱྲེད་ནྱི། ཡང་སྲྱིད་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལས་སོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི། འབྲས་
བུའྱི་ཆ་བཟུང་ན། ལས་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་གནས་སུ་དང་པོར་གྲུབ་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་སོ། །རྒྱུའྱི་ཆ་བཟུང་ན་ལས་ཀྱི་
བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ནྱི་འབྲས་བུའྱི་ཆ་འཛིན་ལ། རྣལ་
འབྱོར་སོད་པས་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཆ་བཟུང་ངོ་། །མྱིང་དང་གཟུགས་ནྱི། ྱིང་མཚམས་སར་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་བར་
ཕུང་པོ་ལྔ་གྲུབ་པའོ། །སྲེ་མཆྲེད་ནྱི། མྱིང་གཟུགས་ཡོངས་སུ་སྱིན་པ་ལས་མྱིག་སོགས་ཚང་བར་དོད་
པའོ། །རྲེག་པ་ནྱི། སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ཡུལ་དང་ཕད་པ་ལས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་སོད་པའོ། །ཚོར་བ་ནྱི། རྲེག་པས་
ཡོངས་སུ་སད་པ་བཞྱིན་རྣམ་སྱིན་མས་སུ་མྱོང་བའོ། །སྲྲེད་པ་ནྱི། ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་བང་དོར་དུ་ཆགས་
པའོ། །ལྲེན་པ་ནྱི། ཚོར་བའྱི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་འདུན་པའྱི་འདོད་ཆགས་སོ། །སྔ་མ་དང་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་
ན། སྱིར་ཡང་སྲྱིད་མངོན་པར་འདོད་པ་ནྱི་སོང་པའོ། །ཡང་སྲྱིད་བྱྲེ་བྲག་ཅན་མངོན་པར་འདོད་པ་ནྱི་ལྲེན་པའོ་
ཞྲེས་བཤད་དོ། །འཇུག་འགྲེལ་ལས། ཡང་སྲྱིད་ལ་མངོན་པར་འདོད་པ་ནྱི་སྲྲེད་པ་དང་དྲེ་ྱིད་འཕྲེལ་བ་ནྱི་ལྲེན་
པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །སྲྱིད་པ་ནྱི། རྒྱུ་འབྲས་ཆ་གཅྱིག་པ་ལྟར་ན། སྔར་གྱི་ལས་སྲྲེད་པས་གསོས་བཏབ་ནས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་ནུས་པ་མཐུ་ལྡན་དུ་གྱུར་བའོ། །ཆ་གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་སྲྱིད་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱིས་ལས་
གསར་དུ་བསགས་པའོ། །སྲེ་བ་ནྱི། མའྱི་མངལ་དུ་ཞུགས་ནས་ཕུང་པོ་རྱིམ་གྱིས་གྲུབ་པའོ། །རྒ་ཤྱི་ནྱི་ན་ཚོད་
ཡོངས་སུ་འགྱུར་པའོ། །རྒ་དང་ཤྱི་པ་ཡན་ལག་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་ནྱི། མ་རྒས་པར་འཆྱི་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །མྱིང་གཟུགས་དང་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ཡན་ལག་སོ་སོར་བྱྲེད་པ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། རྫུས་སྲེས་ལ་མྱིང་གཟུགས་
གྲུབ་པ་དང་ལྷན་གཅྱིག་ཏུ་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ཀང་ཚང་བར་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདྱི་ནྱི་མངལ་སྲེས་ཀྱི་དབང་དུ་
བྱས་པ་ཡྱིན་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་འབྱུང་ཚུལ་ནྱི་མ་རྱིག་པས་ཀུན་ནས་
བསང་ནས་ཡང་སྲྱིད་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ལས་སོག་པར་བྱྲེད་དོ། །དུག་གསུམ་ཀས་ཀུན་ནས་སོང་ཡང་མ་རྱིག་པ་ཁོ་
ན་ཀུན་སོང་དུ་བཞག་པ་ནྱི། གཞན་ཐམས་ཅད་དྱི་མ་ཅན་དུ་སྲེ་བ་ནྱི་འདྱི་ཁོ་ནའྱི་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།
གཞན་གྱིས་བསོད་ནམས་དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ལ་མ་ཁྱབ་ལ། འདྱི་ནྱི་དྲེ་ལ་ཡང་རྲེས་ས་འགོ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདུ་བྱྲེད་ལས་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འབྱུང་སྟྲེ། འབྲས་བུའྱི་ཆ་བཟུང་ན་རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་གནས་སུ་
འཕྲེན་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུའྱི་ཆ་བཟུང་ན་ཡང་སྲྱིད་ཀྱི་བག་ཆགས་དང་ལྡན་པར་བསྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལས་ནྱི་མྱིང་གཟུགས་འབྱུང་སྟྲེ། འབྲས་བུའྱི་ཆ་བཟུང་ན་རྣམ་ཤྲེས་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་
ལས་མྱིང་གཟུགས་རྱིམ་གྱིས་འགྲུབ་ལ། རྒྱུའྱི་ཆ་བཟུང་ན་བག་ཆགས་ཅན་གྱི་མྱིང་གཟུགས་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །མྱིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་རྲེན་གྱིས་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་སྟྲེ། མྱིང་གཟུགས་འཕྲེལ་བ་ལས་མྱིག་སོགས་སྲེ་མཆྲེད་
དྲུག་དོད་ཅྱིང་ཚང་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་གྱིས་སྔར་ནས་ཡོད་ཀང་འདྱིར་སྲེ་
མཆྲེད་དྲུག་ཆར་ཚང་བར་གྱུར་པས་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་དུ་བསྟན་ཏོ། །དྲེའྱི་རྲེན་གྱིས་རྲེག་པ་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱིར་སྟྲེ། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྲེས་གསུམ་འདུས་པ་ལས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་
རྲེན་གྱིས་ཚོར་བ་འབྱུང་སྟྲེ། རྲེག་པས་སོད་པ་ལྟར་བདྲེ་སྡུག་བར་མར་མས་སུ་མྱོང་བ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཚོར་བ་ལས་ནྱི་སྲྱིད་པ་འབྱུང་སྟྲེ། ཚོར་བའྱི་རྲེན་གྱིས་ཚོར་བ་གསུམ་ལ་བང་དོར་དུ་ཆགས་པ་སྲེ་བའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ལས་ལྲེན་པ་འབྱུང་སྟྲེ། ཚོར་བའྱི་རྒྱུ་ཚོལ་བ་ལ་འདུན་ཅྱིང་ཆགས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ལྲེན་པའྱི་རྲེན་
གྱིས་སྲྱིད་པ་འབྱུང་སྟྲེ། རྒྱུ་འབྲས་ཆ་གྱིས་པ་ལྟར་ན། ཡང་སྲྱིད་པ་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ལས་སོག་པའྱི་ཕྱིར། ཆ་
གཅྱིག་པ་ལྟར་ན། སྔར་གྱི་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྲྱིད་པ་ལས་ནྱི་སྲེ་བ་འགྲུབ་སྟྲེ། དྲེ་ལས་
ཡང་སྲྱིད་ཀྱི་འགོ་བ་གཞན་འདྲེན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྲེ་བ་ལས་རྒ་ཤྱི་འབྱུང་སྟྲེ། དྲེ་ྱིད་ལས་ཕུང་པོ་
གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་འཇྱིག་པ་འབྱུང་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ། རང་ས་ནས་རང་ས་དང་། འོག་ས་
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ནས་གོང་ས་དང་། གོང་ས་ནས་འོག་སར་སྲེ་བའྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་ངྲེས་པ་ལ། དང་པོ་ལ། འདོད་པ་ནས་
འདོད་པར་སྲེ་བའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་དང་། ལས་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཐམས་ཅད་མཚུངས་ཏྲེ། གོང་མའྱི་མ་རྱིག་
པས་འོག་མའྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གོང་མའྱི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ནྱི་འོག་མར་སྲེ་བའྱི་ལས་ལ་འགའ་
ཡང་འབད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འོག་མ་ནྱི་དམན་པ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོར་སྲེ་བ་ལ་
ནྱི་མ་རྱིག་པ་འོག་སར་གཏོགས་ཏྲེ། དྲེར་སྲེ་བ་ལ་ྲེར་རོགས་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱིས་
འོག་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ལ། མ་རྱིག་པ་ནྱི་སྙོམས་འཇུག་མ་སྲེས་པའྱི་
སྔ་རོལ་ཏུ་ཀུན་སོང་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནས་གྱིས་པར་སྲེ་བ་ལ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོར་
གཏོག་སྟྲེ། འོག་མའྱི་མ་རྱིག་པས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདོད་པའྱི་སོམ་སང་གྱི་མ་རྱིག་པ་སངས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་མཐོང་སང་གྱིས་བྱྲེད་ན་འདོད་པའྱི་སར་གཏོགས་ཀྱིས་བྱྲེད་པ་ཡང་སྲྱིད་དྲེ། བྱྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
མཐོང་སང་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདོད་པའྱི་མཐོང་སང་གྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་མྱི་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ལ། མྱི་དགྲེ་བས་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་སོང་བར་མྱི་བྱྲེད་དོ། །བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བས་འདོད་པའྱི་མཐོང་སང་ལ་འཇྱིག་
ལྟ་དང་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་གྱིས་ལུང་མ་བསྟན་དུ་འདོད་པ་འདྱིར་མྱི་བཟུང་ས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་ཡང་
འདྱིས་རོགས་པར་བྱའོ། །གོང་ས་ནས་འོག་སར་སྲེ་བ་ལ་ཡང་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་གང་དུ་སྲེ་བའྱི་
འོག་སར་གཏོགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་གོང་མ་ནས་འོག་མར་སྲེ་བའྱི་ཚེ་འོག་མའྱི་སྲྲེད་ལྲེན་སྲྲེད་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་
རམ་མྱི་འགྱུར། དང་པོ་ལྟར་ན། གོང་མའྱི་རྲེན་ལ་འོག་མའྱི་ོན་མོངས་ཡོད་པར་འགྱུར་པས་འོག་མའྱི་ོན་
མོངས་མ་སངས་པར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན། འགྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་བས་འོག་མར་སྲེ་བ་མྱི་
མཐོང་ངོ་ཞྲེ་ན། གོང་མའྱི་སྲེམས་ལས་མ་མས་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་མངོན་དུ་མྱི་འགྱུར་ལ། མས་ནས་མངོན་དུ་
འགྱུར་བས་ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པའྱི་དགྲེ་སོང་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་རློམ་པ་
བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་བར་དོ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཐར་བ་ལ་སྐུར་འདྲེབས་ཀྱི་ལོག་ལྟ་སྲེས་པས་དམྱལ་བའྱི་བར་དོ་གྲུབ་
པ་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་ཡང་ལོག་ལྟའྱི་དངོས་རྒྱུས་གོང་མའྱི་སྲེམས་ལས་མས་ནས་རྲེས་ཐོགས་སུ་ལོག་ལྟ་སྲེས་པ་
ཡྱིན་གྱི་གོང་མའྱི་སྲེམས་ལས་མ་མས་བར་སྲེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གོང་མའྱི་མ་རྱིག་པ་ནྱི་ལུང་མ་
བསྟན་ཡྱིན་པས་སྲེ་བ་འཕྲེན་བྱྲེད་དུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ོན་ཡྱིད་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ཁོ་ན་
འདྱིའྱི་ཡན་ལག་དུ་འདོད་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་མོད་འོན་ཀང་འཕྲེན་བྱྲེད་དངོས་ནྱི་ལས་ཡྱིན་ལ། མ་རྱིག་པ་ནྱི་
ཀུན་སོང་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་འཕྲེན་པའྱི་ཕྱིར། འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་བཞྱི་ཡྱིན་པས་འཕྲེན་བྱྲེད་དུ་བསྡུས་པ་ཙམ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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མོ། །ས་མཚུངས་ཀྱི་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ཀུན་སོང་དུ་འདོད་པ་དག་གྱི་དབང་
དུ་བྱས་སོ། །ོན་ཡྱིད་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ལ་འདོད་ན། འདོད་པར་རྣམ་སྱིན་དང་ས་མཚུངས་ལ།
གོང་མར་ནྱི་མྱི་མཚུངས་སྟྲེ། ཁམས་གོང་མར་སྲེ་བའྱི་ལས་ནྱི་ས་འོག་མར་འོག་མར་སོག་ལ། ོན་ཡྱིད་ནྱི་ལས་
སོག་པའྱི་རྲེན་དྲེའྱི་ས་ཁོ་ནར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སུམ་བཅུ་པ་ལས། གང་དུ་སྲེས་པ་དྲེའྱི་འོ་ཞྲེས་སོ། །རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་ཡང་ཀུན་སོང་ལ་འདོད་ན་ཚུལ་དྲེ་དང་འདའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི། རྒྱུ་འབྲས་ཆ་གཅྱིག་པ་ལྟར་ན།
ས་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་གཞན་གྱི་འཕྲེན་བྱྲེད་དང་འགྲུབ་བྱྲེད་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱི་འགྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆ་གྱིས་པ་ལྟར་ན། འདུ་བྱྲེད་དང་ཚོར་བའྱི་བར་ས་མཚུངས་ལ། སྲྲེད་ལྲེན་སྲྱིད་པ་གསུམ་དང་
སྲེ་བ་རྒ་ཤྱིས་གཞན་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། སྔ་མ་དང་རྒྱུ་འབྲས་སོ་སོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ལ་རྒྱུ་
འབྲས་ཆ་གྱིས་དང་ཆ་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པའྱི་ལུགས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྒྱུ་འབྲས་སྔ་མ་ལ་མ་རྱིག་པ་དང་
འདུ་བྱྲེད་ནྱི་རྒྱུ་སྟྲེ་ཚེ་སྔ་མས་བསྡུས་སོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལས་ཚོར་བའྱི་བར་ལྔ་ནྱི་འབྲས་བུ་སྟྲེ་ད་ལྟར་གྱི་
གནས་སྐབས་སོ། །རྒྱུ་འབྲས་ཕྱི་མའྱི་སྲྲེད་པ་དང་ལྲེན་པ་དང་སྲྱིད་པ་གསུམ་སྟྲེ། འདྱི་ཡང་ད་ལྟར་གྱི་གནས་
སྐབས་སོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་སྲེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་ཏྲེ་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ལྟར་ན་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཚེ་གསུམ་
གྱིས་རོགས་སོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཆ་གཅྱིག་པ་ལྟར་ན། ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ལ་འཕྲེན་པའྱི་ཡན་ལག་དང་།
འཕངས་པའྱི་ཡན་ལག མངོན་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་དང་། གྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ལན་
གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་ལ་ནྱི་ཚེ་སྔ་མ་ལ་རོགས་ཏྲེ། སྲེ་བ་འཕྲེན་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མངོན་པར་འགྲུབ་
བྱྲེད་ནྱི་ཚེ་བར་པ་ལ་རོགས་ཏྲེ། སྔར་གྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་གསོས་བཏབ་ནས་སྲེ་བ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་ལ་ཡང་
མངོན་པར་ཕོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འཕངས་པ་དང་གྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གྱིས་ནྱི་ཚེ་ཕྱི་མར་རོགས་ཏྲེ་རྣམ་
སྱིན་གྱི་ངོ་བོ་དང་། དྲེའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ྲེས་དམྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལ་འཕྲེན་བྱྲེད་དང་འགྲུབ་བྱྲེད་
གྱིས་ནྱི་སྲེ་བ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། བསྐལ་པ་དུ་མའྱི་སྔ་རོལ་གྱི་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱིས་འགྲུབ་
བྱྲེད་ཀྱིས་གསོས་མ་བཏབ་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། འགྲུབ་བྱྲེད་དང་གྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གྱིས་ནྱི་སྲེ་བ་བར་མ་ཆད་
དུ་འབྱུང་སྟྲེ་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་ཕྱི་མ་དྲེ་ྱིད་ལ་སྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྲེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་
ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་ཡྱིན་ན་ཚེ་གྱིས་ལ་རོགས་པས་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཚེ་གྱིས་ལ་
རོགས་ཅྲེ་ན། ཚེ་སྟོད་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ལས་བསགས་ཤྱིང་། ཚེའྱི་མཇུག་ཏུ་འགྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐུ་
ཅན་དུ་བྱས་ཏྲེ་ཕྱི་མ་དྲེ་ྱིད་དུ་རྣམ་སྱིན་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་ཞྲེ་ན། མ་རྱིག་པ་དང་
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འདུ་བྱྲེད་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྟྲེ། མ་རྱིག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་རྣམ་ཤྲེས་ལ་བག་ཆགས་བགོས་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡང་སྲྱིད་འབྱུང་རུང་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཕངས་པའྱི་ཡན་ལག་ནྱི་མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་
བའྱི་བར་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ལ་འདྱི་དག་འགྲུབ་འགྱུར་གྱི་ས་བོན་བཏབ་པའོ། །འགྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ནྱི་སྲྲེད་ལྲེན་
སྲྱིད་པ་གསུམ་སྟྲེ། འདྱི་ལས་ཡང་སྲྱིད་མྱུར་དུ་འབྱྱིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཕོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྲུབ་
པའྱི་ཡན་ལག་ནྱི་སྲེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། འཕངས་པའྱི་མྱིང་གཟུགས་གྲུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ནྱི་དྲེ་གྱིས་སུ་
ཟད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཐོག་མར་མྱིང་གཟུགས་གྲུབ་པ་ནྱི་སྲེ་བ་ཡྱིན་ལ། གྲུབ་ནས་གནས་སྐབས་མྱི་འད་བར་གྱུར་པ་
ནྱི་རྒ་བ་དང་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་ནྱི་འཆྱི་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་མདོ་ལས། ཚོར་བའྱི་རྲེན་གྱིས་སྲྲེད་ལྲེན་
སོགས་འབྱུང་བའྱི་གོ་རྱིམ་དང་མྱི་མཐུན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲྲེད་ལྲེན་སྲྱིད་པ་གསུམ་མྱིང་གཟུགས་གྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་
རྒྱུ་ཡྱིན་པས་དྲེ་དག་གྱི་སྔ་རོལ་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདྱིར་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི་རྱིང་བའྱི་
རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་སྔོན་སོང་ལ་བསྟན་ནས། ྲེ་བའྱི་རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་རྲེས་སུ་བསྟན་པའྱི་རྱིམ་པའོ། །རྱིང་པའྱི་རྒྱུ་
འབྲས་ལ་ཡང་འགྲུབ་བྱྲེད་རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་དོན་གྱིས་ཡོད་ལ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པ་ནྱི་རྱིང་བའྱི་རྒྱུ་འབྲས་སྟོན་
པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ྲེ་བའྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡང་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་དོན་གྱིས་ཡོད་ལ།
དངོས་སུ་མ་བསྟན་པ་ནྱི་ྲེ་བའྱི་རྒྱུ་འབྲས་སྟོན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སྔ་མའྱི་འགྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་
འབྲས་མྱི་རོགས་སོ་ཅྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕྱི་མར་འགྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་དངོས་སུ་སོས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྲེས་
པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མའྱི་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་མྱི་རོགས་པ་སྔ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྔ་མའྱི་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་
འབྲས་དངོས་སུ་བསྟན་པས་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཛོད་ལས་བར་མའྱི་རྲེས་སུ་
དཔག་པ་ལས། ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་སོ། །རྲེན་འབྲྲེལ་གྱི་དོན་ཆ་གཞན་དུ་གཏོགས་པའྱི་མྱིང་
གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྲེན་ལས་ཡང་སྲྱིད་འགྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་སྲྲེད་ལྲེན་སོགས་འབྱུང་བས་ན་རྲེན་འབྲྲེལ་གྱི་ཆ་གཞན་
དང་བསྲྲེས་པས་མྱི་འགལ་ལོ་ཞྲེས་དོན་གསང་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་སོ། །འཁོར་ཚུལ་
ནྱི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གསུམ་པོ་རྣམས་ལས་གྱིས་འབྱུང་སྟྲེ། །གྱིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་
ཀང་། །གསུམ་འབྱུང་སྲྱིད་པའྱི་འཁོར་ལོ་ཏྲེ། །དྲེ་ྱིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྲྲེད་
ལྲེན་སོགས་འཕྲེན་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ལས་སོག་པའྱི་དུས་ན་མ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྲེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི།
འཕངས་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། མྱིང་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཙམ་ཡྱིན་པས་དྲེ་དག་གྱི་ས་བོན་
ལས་ལོགས་སུ་ས་བོན་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མ་རྱིག་པ་སོགས་འགྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། འབྲས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བུ་འགྲུབ་དུ་ྲེ་བའྱི་དུས་ན་འགགས་ནས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱིང་གཟུགས་སོགས་གྲུབ་པའྱི་འབྲས་
བུ་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། མྱིང་གཟུགས་སོགས་གྲུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ྲེས་དམྱིགས་ལ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ཞྲེས་
བརོད་ལ་མྱིང་གཟུགས་སོགས་ྲེས་དམྱིགས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་གྱི་ྲེས་དམྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
རྲེན་འབྲྲེལ་གྱི་མདོ་འགྲེལ་ལས། གང་གྱིས་འཕྲེན་དང་ཇྱི་ལྟར་གང་། །དྲེ་འགྲུབ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལ་ཡང་། །ྲེས་
དམྱིགས་གང་ཡྱིན་དྲེ་དག་རྣམས། །ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན། །ཞྲེས་སོ། །རྒྱུ་འབྲས་ཆ་གྱིས་
པ་ལྟར་ན་མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་ལ་སྲེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་འབྲས་བུ་འཆད་པའྱི་ཚེ་འཇྱིག་
པའྱི་ཆ་མ་བཟུང་བར་གནས་པ་དང་འགྲུབ་པའྱི་ཆ་བརོད་དོ། །ཆ་ཕྱི་མའྱི་འབྲས་བུ་ལའང་མྱིང་གཟུགས་ཡོད་
མོད་ཀྱི་ྲེས་དམྱིགས་ཅན་དུ་སྟོན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པས་གནས་པའྱི་ཆ་མ་བཟུང་བར་སྲེ་བ་དང་འཇྱིག་
པའྱི་ཆ་བརོད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ྲེས་དམྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྟོན་ཅྲེ་ན། འཁོར་བ་ལ་ཡྱིད་ཕྱུང་ནས་ཐར་འདོད་ཀྱི་བོ་
བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་རྣམ་བྱང་གྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་ནྱི། ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་རྱིགས་དང་། ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་
པའྱི་རྲེན་བདག་མྲེད་པའྱི་དོན་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་མ་རྱིག་པ་འགག་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་འགགས་
པས་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་འགགས་ཏྲེ་མཐར་རྒ་ཤྱི་འགགས་པའྱི་རྣམ་གོལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་
པའོ། །གསུམ་པ་སོམ་ལམ་རྲེ་སོར་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གྲེན་པོ་སོམ་ལམ། སང་བྱ་རྣམ་རོག་རྲེན་པ་ཡོན་ཏན་
ནོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་དང་བཅས་པ་བརོད་ནས་ཡོན་
ཏན་གྱི་རྲེན་བསོམ་ལམ་བསྟན་སྟྲེ། རྒྱུ་མཚན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་སོང་བ་དང་། སོགས་པ་རྲེན་པ་ཡོན་ཏན་ནྱི་
བསོམ་ལམ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི་གོ་ས་བས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ་གྱིས་ལས། སྱིའྱི་
དོན་ལ། མདོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ། བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ། སྙོམས་འཇུག་གྱི་རང་བཞྱིན་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རབ་འབྱོར་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོའ་ི ཞྲེས་སོགས་དང་། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཐོད་རྒལ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན།
འདྱི་ལ་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པོ་འདོད་པས་དབྲེན་པ་ཞྲེས་པ་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་སྲེམས་མངོན་དུ་བྱྲེད་
དོ་ཞྲེས་པའྱི་བར་གྱིས་དངོས་གཞྱི་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ར་བའྱི་དགོངས་པ་ནྱི། སོར་བ་སྲེང་གྲེ་རྣམ་
བསྱིངས་ནྱི་གཞུང་སྔ་ནས་བསྟན་ཟྱིན་ལ། བར་གྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་ལ་རོག་པ་ནྱི་ྱི་ཁྱི་སྣང་བ་དང་ལྲེའུ་བརྒྱད་མ་
གྱིས་ལ་སྣང་གྱི་མདོ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་མྲེད་དོ། །གཞུང་འདྱིར་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་ཐོག་མར་སྲེང་གྲེ་རྣམ་
བསྱིངས་བསོམས་ནས་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་རྲེན་འབྲྲེལ་ལ་རོག་ལ་དྲེ་ནས་དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་ལ་འཇུག་གོ །ཐོད་རྒལ་
གྱི་མདོ་ནྱི། སྔར་སྱིན་སོགས་རྲེ་རྲེས་ཕར་ཕྱིན་ལྔ་ལྔ་བསྡུས་པར་བསྟན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་བསྡུ་བྱའྱི་
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བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱིན་སྟོན་པའྱི་མདོ་དྲེ་ལས་ར་ཚིགས་གྱིས་ནྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོད་རྒལ་འབའ་ཞྱིག་བསྡུས་
སོ། །གཞན་དག་གྱིས་སོར་བ་སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀང་ར་ཚིག་གྱིས་བསྡུས་པར་འདོད་པ་ནྱི་འཕགས་པས་
སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་མདོ་དང་ཐོད་རྒལ་གྱི་མདོ་ལྷན་ཅྱིག་དངས་པས་འཁྲུལ་པར་ཟད་དོ། །དྲེས་ན་རྣམ་པ་
གྱིས་སུ་སོང་ཞྲེས་པས་ནྱི་ཐོད་རྒལ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་བསྡུས་ལ། འོངས་ནས་ཞྲེས་པས་ནྱི་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་པ་
ནས་འབྱུང་བའྱི་ནུད་ཆུང་བསྡུས་སོ། །འདོད་པར་གཏོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་ཞྲེས་སོགས་རྐང་པ་གྱིས་ནྱི་
འབྲྱིང་པོ་དང་ཆྲེན་པོའ་ི མཚམས་འཛིན་ནོ། །དྲེ་ནས་ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཐོད་རྒལ་ཆྲེན་པོ་བསྟན་ནོ། །ཐོད་
རྒལ་གྱི་ནྱི་སྙོམས་འཇུག་པ་ཞྲེས་པས་ནྱི་མྱིང་གྱི་ཐ་སྙད་བསྟན་ནོ། །འགོག་པའྱི་བར་དུ་མྱི་འད་འགོ་ཞྲེས་པས་ནྱི་
དོན་བསྟན་ནོ། །གཞན་གྱིས་ནྱི་མདོ་མ་མཐོང་བས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །ཤན་ཏྱི་བས་སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསྱིངས་
སྔ་མས་བསྟན་ཟྱིན་པས་ར་བས་དངོས་གཞྱི་ཁོ་ན་བསྡུས་པར་བཤད་པ་ྱིད་ལྲེགས་སོ། །སོབ་དཔོན་གྱི་
དགོངས་པ་ནྱི་འགྲེལ་པས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚུལ། སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་
དགོས་པ། ཐོབ་པའྱི་ས་མཚམས། རོད་པ་སང་པའོ། དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ཐོད་རྒལ་ཆུང་ངུའྱི་དུས་སུ་མཐར་
གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་སྟྲེ། དགུ་པོ་འདྱིས་སྲེམས་གནས་པ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐོད་རྒལ་འབྲྱིང་པོའ་ི དུས་སུ་འགོག་སྙོམས་མ་གཏོགས་པའྱི་
སྙོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་རྲེ་སྲེལ་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ །འདྱིར་འགོག་སྙོམས་སྲེལ་བའྱི་སྐབས་
ཡྱིན་པས་གནས་ཀྱི་འགོག་པ་ལ་ལོགས་སུ་འཇུག་མྱི་དགོས་པས་ནུད་ཆུང་དང་བཅུ་བདུན་ནོ། །ཐོད་རྒལ་ཆྲེན་
པོ་ལ་ནྱི་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་འདོད་སྲེམས་རྲེ་སྲེལ་ནས་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་འཇུག་
གོ །འགའ་ཞྱིག་འགོག་པ་དང་འགོག་པ་སྲེལ་བ་མྲེད་ན་ཐོད་རྒལ་འབྲྱིང་པོ་ལ་མ་ཚང་བའྱི་སོན་ཡོད་པར་འགྱུར་
རོ་ལོ། །འོ་ན་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་འཇུག་པའྱི་དུས་སུ་འགོག་པ་དང་འདོད་སྲེམས་སྲེལ་བ་མྲེད་པས་ཐོད་རྒལ་
ཆྲེན་པོ་ལ་ཡང་མ་ཚང་བའྱི་སོན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བརོད་ན་ལན་ཅྱི་ཡོད། འདྱིར་འགོག་པ་དང་འདོད་
སྲེམས་སྲེལ་བ་ནྱི། ཞྱི་བ་དང་མ་ཞྱི་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་པས་འདྱི་གྱིས་སྲེལ་ཏྲེ་བསོམས་པས་སྙོམས་འཇུག་
ལ་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དབང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ནུད་ཆུང་ནྱི་འདོད་སྲེམས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་
དྲེ། སྲྱིད་རྲེའྱི་རྲེས་ཐོགས་ཀྱི་འགོག་པ་དྲེ་ནྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་སྲེམས་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱི་བ་སྲྱིད་རྲེ་ལས་ཐོབ་པས་འགོག་
པ་གཞན་ལས་ཆྲེས་ཞྱི་བ་ཡྱིན་ལ། འདོད་སྲེམས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མ་ཞྱི་བས་མཇུག་ཐོགས་དྲེ་མ་ཐག་མངོན་དུ་བྱྲེད་
མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །འོ་ན་མར་འོང་གྱི་འགོག་པའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཡང་འདོད་སྲེམས་མངོན་དུ་བྱྲེད་མྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ནུས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་གཞན་ལས་ནུད་ཆུང་མྲེད་པར་འགོག་པའྱི་
མཇུག་ཐོགས་དྲེ་ྱིད་དུ་འདོད་སྲེམས་སྔོན་དུ་བྱྲེད་པར་བཤད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་
པ་ལས། ནུད་ཆུང་བྱྲེད་པར་བཤད་པས་མདོ་ནང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དང་པོར་སོད་པ་དང་། ལྲེགས་
པར་བྱང་བའྱི་གནས་སྐབས་གྱིས་སམ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་རྣོན་པོའ་ི བྱྲེ་བྲག་ལས་ནུད་ཆུང་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་
བཤད་ཚུལ་གྱིས་འབྱུང་ངོ་། །འདྱི་ནྱི་གཞན་གྱིས་མ་རོགས་སོ། །དྲེས་ནས་འབྲྱིང་པོའ་ི སྐབས་སུ་སྙོམས་
འཇུག་བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་རྲེ་སྲེལ་བས་ནུད་ཆུང་དང་བཅུ་བདུན་ཡྱིན་ལ། འདོད་སྲེམས་ནྱི་སྔ་ཕྱིའྱི་མཚམས་
འཛིན་ཡྱིན་པས་གནས་སུ་མྱི་བགང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་འཇུག་
ལ། བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་དབང་ཐོབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་འཕགས་
པ་དཀོན་མཆོག་སྱིན་དང་བསྡུ་བ་ལས། བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པ་གྱིས་ཀྱིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་རྣམ་ཐོད་རྒལ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བཤད་པས་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་འཇུག་གོ་ཞྲེས་
འདོད་པ་ནྱི་མ་བརགས་པ་སྟྲེ། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་གངས་མྲེད་གྱིས་ཀྱིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་བྱར་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་གྱིས་ཀྱིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཞྲེས་གསུངས་ཀྱིས་བྱུང་བ་ཞྲེས་མ་གསུངས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུང་གྱི་དོན་ས་གྱིས་པ་ནས་ཐོབ་པར་མངོན་ཏྲེ། ས་གྱིས་པ་ཐོབ་ནས་བསྐལ་བ་གངས་མྲེད་
གྱིས་ཀྱིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པོ་ནྱི་མཛོད་ལས། ས་བརྒྱད་རྣམ་པ་གྱིས་
འབྲྲེལ་དང་། །གཅྱིག་རྒལ་སོང་ཞྱིང་འོངས་ནས་ནྱི། །རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ། །ཞྲེས་པ་དང་མྱི་
མཐུན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གྱི་ཐོད་རྒལ་གྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་བྱ་རོག་དང་འོ་ཐུག་ལྟར། མྱིང་འད་ཡང་དོན་མྱི་
མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ཐོད་རྒལ་གྱི་དོན་
བསྟན་ཏྲེ་བསྡུ། བསོམ་ལམ་རྲེ་སོར་གྱི་ངོ་བོ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སོར་བ་ནྱི་སོང་ཞྱིང་འོངས་པ་ཞྱིག་ན།
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བསོམ་ལམ་པ་རྣམས་ནྱིའོ། །གང་ལ་ན་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མྲེད་པ་བཞྱི་
དང་། འགོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་ལའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་མྱི་
མཐུན་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་སོང་ཞྱིང་འོངས་ནས་སོ། །དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་
འགོག་པའྱི་བར་དུ་སོང་ནས་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་འགོག་པ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི བར་དུ་འོངས་སྟྲེ་ཚུལ་
དྲེ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་ཆུང་ངུ་ནྱི་སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་ཡར་འགོ་བསྟན་པས་གོ་ས་བ་ལ་
དགོངས་ནས་དངོས་སུ་མ་བཀོད་དོ། །འབྲྱིང་པོ་ནྱི། ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་སྟྲེ། དྲེ་
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ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་བསམ་གཏན་ལྷག་མ་རྣམས་དང་། གཟུགས་མྲེད། འདུ་ཤྲེས་
མྲེད། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྱིན་སྲེ་མཆྲེད་དང་བཅས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་ས་རྲེ་རྲེའྱི་མཇུག་ཏུ་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་
ཞུགས་ཏྲེ། དྲེ་ལས་ལངས་ནས་ྲེ་བས། དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་སྲྱིད་རྲེ་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་འཇུག་
གོ །འདྱིས་འབྲྱིང་པོ་རོགས་སོ། །དྲེ་ནས་འདོད་པ་ན་སོད་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ངོ་བོར་བཞག་
ནས་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ལངས་ཏྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མམ་པར་མ་བཞག་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་མངོན་དུ་
བྱས་ནས་འདོད་སྲེམས། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་འགོག་པ་ལའོ། །དྲེ་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་
འགོག་པ་གཅྱིག་པུ་བོར་ལ། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྱིན་སྲེ་མཆྲེད་ལའོ། །འདྱིར་བོར་ཅྲེས་པ་ནྱི་ར་བར་
རྒལ་ཅྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དྲེ་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །དྲེ་ནས་འགོག་པ་དང་སྲྱིད་རྲེ་གྱིས་བོར་ལ་ཅྱི་
ཡང་མྲེད་པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ལའོ། །དྲེ་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་བརྒྱད་པོར་ལ་བསམ་གཏན་
གྱིས་པའྱི་བར་དུ་སོང་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལའོ། །དྲེ་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ས་
གྱིས་པའྱི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། མྱི་འད་བར་འགོ་བ་ཐོད་རྒལ་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་ཏྲེ། ཇྱི་
སྐད་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་གཅྱིག་དང་གྱིས་ལ་སོགས་པ་བོར་ནས་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མྲེད་བཞྱི་
དང་འགོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཐུག་པའྱི་བར་དུ་མམ་རྲེས་རྱིགས་མྱི་འད་བ་སྲེལ་བའྱི་སོ་ནས་འགོ་
བའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་པས་ནའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བསོམ་ལམ་རྲེ་སོར་ཡྱིན་ཏྲེ། སྙོམས་འཇུག་ལ་དབང་བ་ྱིད་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཐོད་རྒལ་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་རྲེས་ལ་མངོན་རོགས་ཡྱིན་པས་ནའོ། །གྱིས་པ་སང་བྱ་
རྣམ་རོག་ལ་སྱིའྱི་མཚམས་སར་བ་དང་། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་དང་། གྲེན་པོའ ་ི དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། གཟུང་རོག་དང་། འཛིན་རོག་གོ །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། འཇུག་པ་གཟུང་རོག་ལ་
མཚམས་སར་བ་ནྱི། རྲེ་ཤྱིག་ཅྲེས་སོགས། ར་བ་ལ་འཕགས་པ་ལྟར་ན་རོག་པའྱི་ཡུལ། རོག་པའྱི་ངོ་བོ་དང་པོ་
ལ། ཤྲེས་བྱའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། ལམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་དྲུག་སྟྲེ། ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན་
ནོ། །དྲེ་ཡང་དང་པོ་གྱིས་རྣལ་མ། དྲེ་ནས་བཞྱི་བཟློག་པ། དྲེ་ནས་གསུམ་རྣལ་མའྱི་སོ་ནས་བསྟན་ནོ། །གྱིས་
པ་ངོ་བོ་ནྱི། ཐ་མ་གྱིས་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །བཟློག་པ་དང་རྣལ་མ་ཅྱི་རྱིགས་པར་སོར་བའྱི་ཡུལ་དགུ་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་
པས་སོར་བའྱི་རྣམ་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མྱིང་ཡང་སོར་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དང་། འཇུག་པའྱི་
ཡུལ་ཅན་དང་། གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པ་དང་། གདགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྲེན་པའོ། །སོབ་དཔོན་ནྱི་མཐོང་
སང་གྱི་མྱིང་ལྟར་བཞྲེད་དོ། །མདོ་ནྱི་མདོ་དང་རྒྱས་པར་ཀུན་ཆུབ་པར་བགྱི་ཅྲེས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ་ཡུལ་ནྱི།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སྟོན་པས་ཆོས་མདོར་བསྡུས་པ་གསུངས་ཏྲེ། མདོར་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའྱི་སྲེམས་ཅན་རྲེས་སུ་འཛིན་པས་
སོ། །ཆོས་རྒྱས་པ་གསུངས་ཏྲེ། རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བའྱི་སྲེམས་ཅན་རྲེས་སུ་འཛིན་པས་སོ། །རྒྱས་བསྡུས་
གྱིས་ལ་མྱི་སོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཏང་སྟྲེ་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་སྟྲེ། སྟོན་པས་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་བཞྱིན་གྱི་
དོན་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་སྒྲུབ་པར་མྱི་བྱྲེད་པས་སོ། །ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ་ནྱི། མཐོང་ལམ་
གྱི་དུས་སུ་སོར་བའྱི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མྲེད་དྲེ། བྱུང་ལ་འགགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་
བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། ཡང་དག་པར་བྱང་ཆུབ་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་དང་མྱི་ལྡན་པས་སོ། །བསོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་
མྲེད་དྲེ། མ་འོངས་པ་མ་སྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །བཞྱི་པོ་འདྱི་ལ་འཇུག་ཡུལ་བཟློག་པས་བསྟན་ནོ། །ལམ་གྱི་ངོ་
བོའ ་ི དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ་ནྱི། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་སོར་བའྱི་ལམ་ནྱི་ལྲེགས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཞྱི་བ་ྱིད་ལ་སོགས་པས་སོ། །སོགས་པས་ཡ་མ་བརླ་དང་། གསོག་དང་སྙྱིང་པོ་མྲེད་པ་
བསྡུད་དོ། །ཞྱི་བ་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་འཕགས་པས་དངོས་པོ་འགོག་པས་ཞྱི་བ་རྲེན་དབང་ཡྱིན་པས་ཡ་མ་
བརླའོ། །རང་བཞྱིན་སྟོང་ྱིད་ཡྱིན་པས་གསོག་གོ །རྣམ་པར་དཔད་མྱི་བཟོད་པས་སྙྱིང་པོ་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །མཐོང་བའྱི་ལམ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་ཡང་ལྲེགས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་སྟོང་པ་ྱིད་
མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རོགས་པའྱི་ཡུམ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ྱིད་ཀྱིས་དང་། རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་མཐོང་ཟྱིན་
བསོམ་པར་བྱྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྲེན་པོ་བསོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ།
སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་འདྱིར་སང་བར་བྱ་བ་ྱིད་གྱིས་སོ། །ངོ་བོ་ནྱི། གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོ་
འཇུག་པའྱི་རྲེན་ཅན་ནོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་དགུའོ། །གྱིས་པ་ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་
ལྟར་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ལ་འཕགས་པ་ལྟར་ན། མྱིང་གྱི་སོ་ནས་མདོར་བསྟན། ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ན་རང་གྱི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྱི་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཇུག་
པས་འཇུག་པ་ཞྲེས་བསྟན་ལ། འདྱི་དག་གྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་
གྱིས་གྲེན་པོའ་ི མྱིང་དུ་འདོད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་ན་རང་གྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་གྱིས་སོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་གྱི་
རྲེ་རྲེ་བསོམ་མྱི་བསོམ། དྲེ་དག་དང་། གྱིས་པོ་ལས་བཟློག་པ་དང་ཐ་མ་ལས་ཤྲེས་བྱ་མ་རོགས་པའྱི་དབང་དུ་
བྱས་པའོ། །མདོ་ནྱི་སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་པ་ནས་ྲེ་བར་བཟུང་སྟྲེ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ་ཡུལ་ནྱི་
ན་རང་གྱི་ཚོགས་ལམ་དུ་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་མྱི་སྲེ་བ་སྟྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ལས་
སོགས་པ་དང་བྲལ་བས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙྱིང་པོ་ཆོས་སྐུ་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་
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དམྱིགས་པའྱི་བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མྲེད་པས་སོ། །ན་ཐོས་སོར་ལམ་པ་ནྱི་ན་ཐོས་དྲེའྱི་ཐྲེག་
པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་དྲེ། གནས་སྐབས་ན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། རང་རྒྱལ་སོར་ལམ་པ་ནྱི་རང་རྒྱལ་
དྲེའྱི་ཐྲེག་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་དྲེ། གནས་སྐབས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། ན་རང་གྱི་མཐོང་
ལམ་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། ཐབས་ཤྲེས་ཟུང་འབྲྲེལ་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྒྲུབས་པ་མྲེད་པས་སོ། །བསོམ་ལམ་དུ་མྱི་རག་སོགས་སུ་བསོམ་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཕུང་པོ་མྱི་རག་
སོགས་སུ་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །མྱི་སོབ་ལམ་དུ་མྱི་རག་སོགས་སུ་བསོམ་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ། མྱི་རག་སོགས་སུ་དམྱིགས་པ་སར་བསོམ་པ་ལ་བལྟོས་པ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །སོས་བྲལ་བསོམ་པ་ཡང་
མྲེད་མྱི་རག་སོགས་སུ་བསོམ་པ་མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པ་ཡང་མྲེད་གང་ཟག་གྱི་བདག་
མྲེད་ལ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་མྲེད་པས་སོ། །ན་རང་ཆོས་ཅན། གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས་སོ། །རོག་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། གཟུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་
ལྡོག་པའྱི་རྲེན་ཅན་ནོ། །གྲེན་པོ་ནྱི་སོམ་ལམ་རྲེ་སོར་གྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་པ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་
གྱི་གནས་སྐབས་གྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་དགུའོ། །གྱིས་པ་འཛིན་རོག་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་
ལྟར་གྱིས་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ལ་ཡུལ་དང་། རོག་པའྱི་ངོ་བོ། དང་པོ་ལ་ཤྲེས་བྱའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་
གསུམ། ན་ཐོས་དང་བྱང་སྲེམས་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་གྱིས། ཐབས་གྱིས། སོ་སྲེའྱི་ལྟ་སོད་གྱིས་སོ། །མདོ་ནྱི་
བདག་དང་སྲེམས་ཅན་སོགས་དམྱིགས་སུ་མྲེད་ན་ཇྱི་ལྟར་བདག་དང་སྲེམས་ཅན་སོགས་སུ་གདགས་པར་བྱ་
ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ་ཡུལ་ནྱི་སོ་སྲེ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་སྟྲེ། དོན་ལ་རས་སུ་ཡོད་པར་
མྱི་སྲེ་བར་སྣང་བས་སོ། །གཟུགས་སོགས་ནྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པ་ཙམ་སྟྲེ། སྲེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའྱི་
ཕྱིར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཀུན་རོབ་དུ་སྟོང་
པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བཞྱི་ལམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱིར། ན་ཐོས་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་ནྱི་གཟུགས་སོགས་ཆོས་
ལ་ཆགས་ཏྲེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུང་འཛིན་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མ་སངས་པས་སོ། །བྱང་སྲེམས་ཀྱི་
ཤྲེས་རབ་ནྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་དྲེ། གཟུང་འཛིན་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་རོགས་པས་སོ། །ན་ཐོས་ཆོས་
ཅན། དངོས་པོར་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་བྱྲེད་དྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་མྱི་བྱྲེད་པར་དམན་
པའྱི་ཆྲེད་དུ་འཇུག་པས་སོ། །བྱང་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་སྟྲེ།
གཟུགས་སོགས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། སོ་སྲེ་ཆོས་ཅན། ཡོན་ཡང་དག་པར་སོང་ནུས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་མ་ཞུགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །སོད་པ་རྣམ་
པར་འཁྲུགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་གསུམ་དུ་དམྱིགས་ཏྲེ་བསྒྲུབ་པས་སོ། །ངོ་བོ་ནྱི་སྔ་མ་
མཐོང་ལམ་དུ་བསྟན་པ་བཞྱིན་དུ་བདག་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོའ །ོ །གྲེན་པོ་ནྱི།
བསོམ་པའྱི་ལམ་གྱིས་སོར་བའྱི་གནས་སྐབས་གྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་དགུའོ། །གྱིས་པ་རགས་
འཛིན་རོག་པ་ལ་མདོར་བསྟན་དང་རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །མདོ་ནྱི་ཐ་སྙད་ནྱི་མྱིང་དང་མཚན་མ་དང་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི་
སྲེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་དྲེར་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོའ་ི རྒྱུན་གྱི་སྣང་བ་ཙམ་གྱི་
ཡུལ་ཅན་བསོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་དགུ་ཆོས་ཅན། སོམ་པའྱི་
ལམ་དྲེ་དང་སང་གྲེན་དུ་འབྲྲེལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསོམ་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་སང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རོག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
ལམ་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་གསུམ། ལམ་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག ཤྲེས་བྱ་གསུམ། སང་བྱ་དང་། རྣམ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་
པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཀུན་རྨོངས་ལ། རྣམ་པར་རོག་པ་ཐ་མར་བཞྲེད་ཅྲེས་པའོ། །སོབ་དཔོན་ཀུན་རྨོངས་ལ་ཞྲེས་
པ་ཡན་ཆད་ཡུལ་དུ་བཞྲེད་དོ། །མདོ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ་ཡུལ་སོ་སྲེ་ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་ལྡན་ཏྲེ། ངོ་བོ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པས་སོ། །ཀུན་ཏུ་
རྨོངས་པ་ལམ་ཤྲེས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་ལྡན་ཏྲེ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པས་སོ། །ཀུན་
ཏུ་རྨོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་ལྡན་ཏྲེ། གཞྱི་ཕུང་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་
མ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །སང་བྱ་ཐམས་ཅད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་ཏྲེ། གྲེན་པོ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པས་སོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་དབྱྲེར་མྲེད་དང་མྱི་ལྡན་པ་དབྱྲེར་མྲེད་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་
ཤྲེས་བྱ་དང་། ཆོས་ྱིད་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དག་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པས་སོ། །ཐྲེག་དམན་དང་རྣམ་
མཁྱྲེན་གྱི་ལམ་མམ་པ་ྱིད་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་ཏྲེ། བར་ཆད་བྱྲེད་པའྱི་བདུད་ལ་སོགས་པ་རང་གྱི་ངོ་བོའམ་
གནས་ཚུལ་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་ཏྲེ། མྱི་རག་
སོགས་དོན་ལ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་འཛིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ོན་མོངས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་ཏྲེ། འདོད་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་གོ་བུར་བར་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མྲེད་
པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་ཏྲེ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་མཚན་ྱིད་སྟོང་པ་ྱིད་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པས་སོ། །ངོ་བོ་ནྱི།
སྔ་མ་མཐོང་སང་དུ་བསྟན་པ་བཞྱིན་དུ་བཏགས་པའྱི་དངོས་པོར་ཞྲེན་པ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐ་
མའོ། །གྲེན་པོ་ནྱི། སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་ཞྲེས་སོགས་དབྱྲེ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་དགུར་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་
གྲེན་པོའ ་ི དབྱྲེ་བ་ནྱི། སོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་པོ་དྲེ་དག་སང་པ་ྱིད་དུ།
གྲེན་པོ་སོར་བ་དང་འཇུག་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡང་སང་བྱ་དྲེའྱི་དབྱྲེ་བས་ཐ་དད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་
བྱའོ། །གསུམ་པ་རྲེན་པ་ཡོན་ཏན་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དང་སོམ་ལམ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་པོ་ལ་
གནས་པ་ཆོས་ཅན། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་རྲེན་ཏྲེ། སྔ་མ་མཐོང་སང་སོང་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་
རྣམ་པར་རོག་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པ་དང་དུས་མམ་པ་ཁོ་ནར་དྲེ་དག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་
བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པའོ། །མདོ་ནྱི་ལོ་མ་དང་མྲེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་ལ་ྲེ་བར་འཚེ་བར་
འགྱུར་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་ངན་སོང་གྱི་གདུང་བ་ལས་སོབ་པའྱི་ལོ་མ་དང་། བདྲེ་འགོའ ་ི དགའ་བ་
བསྲེད་པའྱི་མྲེ་ཏོག་དང་སྲྱིད་ཞྱིའྱི་རྒུད་པ་སྲེལ་བའྱི་མྱང་འདས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པ་དྲེ་
དག་གྱིས་མཛེས་པར་གྱུར་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བསོམ་ལམ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་པོ་ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན།
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའྱི་བདྲེ་བ་བསྲེད་པར་མཁས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐྲེག་པ་གསུམ་
གྱིས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་འབད་རོལ་མྲེད་པར་རྲེན་པར་བྱྲེད་དྲེ། སོམ་པའྱི་ལམ་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གོམས་པས་
རྣམ་པར་རོག་པའྱི་རྱིགས་བཞྱི་པོ་འཚེ་བར་བྱྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཡམས་ཀྱི་ནད་དུ་གྱུར་པ་དང་འད་བར་འདྱི་རྣམས་
ཟད་ནས་ཡོན་ཏན་གྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་སོ། །ནད་ཟད་ནས་བདྲེ་བ་བརྲེད་པ་ན་དགའ་བས་དབུགས་ཕྱིན་
པ་ཐོབ་པ་བཞྱིན་དུའོ། །ཇྱི་ལྟར་རྲེན་ཅྲེ་ན། རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་ལ་ཆུ་བོ་གངྒཱ་དང་། པཀྵུ་ལ་སོགས་པ་དག་འབབ་པ་
བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་དུ་འོང་བའྱི་རྣམ་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་འགོ་བའྱི་བདྲེ་བ་སྲེད་པ་ལ་མཁས་པ་
ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་ན། དམྱིགས་མྲེད་ཀྱི་སྙྱིང་རྲེས་སྲེམས་ཅན་གཞན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་པས་སོ། །བཞྱི་པ་བར་ཆད་
མྲེད་རྲེ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་གྲེན་པོ་བར་ཆད་མྲེད་རྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལོག་རོག་བསལ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་དང་
དམྱིགས་རྣམ་མོ། །དང་པོ་ལ་རྲེན་སོམ་ལམ་རྲེ་སོར་གྱི་རྲེས་ལ་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་རྲེ་སོར་འབྱུང་བས་བར་
ཆད་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་འཆད་དོ། །མདོ་ནྱི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ས་ལ་
བཀོད་པ་བས། བྱང་ཆུབ་དུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་བསོད་ནམས་མང་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། འདྱིར་བར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཆད་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་བྱའོ། །གང་ཞྲེ་ན། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ལམ་གཞན་གྱིས་བར་དུ་ཆོད་པ་
མྲེད་པར་ཐོབ་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱིའོ། །ཇྱི་ལྟར་བར་དུ་ཆོད་པ་མྲེད་པར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཅྲེ་ན།
དངོས་འབྲས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །འདྱི་ཡང་མདོ་ལས།
བྱང་སྲེམས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆྲེན་པོའ ་ི འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ན་
ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སོན་མྲེད་པ་ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ལ་བཀོད་ནས་བསོད་
ནམས་བསྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དཔྲེར་མཛད་ནས་དྲེ་བས་བར་ཆད་མྲེད་རྲེ་བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་
ཞྱིང་གངས་མང་བ་ྱིད་གྱིས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་དམྱིགས་རྣམ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། སྲེམས་སྲེམས་
བྱུང་རྣམས་ནྱི་དམྱིགས་རྣམ་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་ཡྱིན་པས་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེའྱི་
དམྱིགས་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ལ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་པ་དངོས་མྲེད་དྲེ། དན་པ་བདག་པོའ ་ི རྲེན་དང་ནྱི། །ཞྱི་
ྱིད་རྣམ་པ་ཡྱིན་པར་བཞྲེད། །ཅྲེས་སར་རོ། །མདོ་ནྱི། རབ་འབྱོར་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་མྲེད་
པའོ་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
འདྱིའྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ། བར་ཆད་མྲེད་རྲེས་ཁྱོད་ལ་བདྲེན་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པར་དམྱིགས་པའྱི་སོ་
ནས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུན་མཐའ་མན་ཆད་ཀྱི་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་མ་
བརྲེད་པའྱི་དན་པ་ནྱི་བདག་པོའ་ི རྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་མཐུས་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིས་མམ་བཞག་ན་བོ་མྲེད་པ་
དང་། དན་པ་མྲེད་པར་འདོད་པ་བཀག་གོ །རྣམ་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཞྱི་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། སོས་བྲལ་གྱི་རྣམ་པ་
ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བར་ཆད་མྲེད་རྲེའྱི་
དམྱིགས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་འདྱི་ལ་ཀན་ཀའྱི་རྒོལ་བ་འབྱུང་ངོ་། །གང་ཟག་གང་གྱི་ཞྲེ་ན། རོག་གྲེ་རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་
བདྲེན་གྱིས་རྣམ་འབྱྲེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མ་རོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །ཚུལ་ནྱི་རྒྱུད་མར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་
འབྱུང་ཞྲེ་ན། གཏྱིང་དཔག་པར་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར། ཀན་ཀ་དྲེ་དག་བདྲེན་གྱིས་རྣམ་འབྱྲེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་
པས་བསལ་བར་བྱ་སྟྲེ། བདྲེན་གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་རྨོངས་པའྱི་རོད་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཀན་ཀ་འབྱུང་བར་བསྟན་
པ་འདྱིས་ནྱི་བར་ཆད་མྲེད་རྲེ་འདྱིའྱི་ཟབ་པ་ྱིད་བསྙད་དོ། །གྱིས་པ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། བོའ ་ི ནོར་ཅན་
ཞྲེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྱི། ལོག་པར་རོག་པའྱི་ཡུལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བ་དང་གསུམ་མོ། །མདོ་ནྱི། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཅྱི་ལགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་འབའ་ཞྱིག་དངོས་པོ་མ་མཆྱིས་པ་ལགས་སམ་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ་གྱིས་ཏྲེ། བསལ་བྱ་ཀན་ཀ སྲེལ་བྱྲེད་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བསྲེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི།
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ལོག་པར་རོག་པ་བཅུ་དྲུག་གོ །གང་ཟག་གང་གྱི་ལོག་པར་རོག་པ་ཡྱིན་ཅྲེ་ན། སྲེ་བོ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་
ཐབས་ལ་མཁས་པ་མྱི་ཤྲེས་པ་རོག་གྲེ་རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལོག་པར་རོག་པའོ། །ངོ་བོ་གང་ཞྲེ་ན། ཕན་ཚུན་
འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བའྱི་དོན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་བསྒྲུབ་པ་མྱི་འཐད་པར་སྲེམས་པ་ྱིད་ཀྱིས་མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་
པ་དང་བཅས་པས་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་ངོ་བོའ །ོ །གཞྱི་གང་ལ་རྲེན་ཅྲེ་ན། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཡུལ་ལ་ལོག་
པར་རོག་པ་ཅན་ྱིད་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་རྲེན་ཅན་ཞྲེས་བསྟན་ནོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཇྱི་ལྟར་
ལོག་པར་རོག་ཅྲེ་ན། ཡུལ་ནྱི་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་དམྱིགས་པར་འཐད་པ་ལའོ།།ཚུལ་ནྱི་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་དམྱིགས་པ་མྱི་
འཐད་པར་ཐལ། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཁམས་དག་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཞྲེས་དོན་དམ་
གྱི་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཀུན་རོབ་སུན་འབྱྱིན་པ་དོན་དམ་སོ་ཅན་གྱི་ཀན་ཀའོ། །འདྱི་ལ་དོན་དམ་
དུ་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་དུ་འཐད་དོ་ཞྲེས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་སོ་ནས་ལན་འདབ་བོ། །ཡང་ན་དོན་དམ་པར་འདུས་བྱས་
དང་འདུས་མ་བྱས་མྲེད་པས་རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་དམྱིགས་པ་མྱི་འཐད་སྙམ་པ་ནྱི། ལོག་རོག་ཡྱིན་ལ། ལོག་རོག་དྲེས་
བསང་བའྱི་རོད་པ་ནྱི་ཀན་ཀའོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ནྱི། བདྲེན་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་དབྱྲེ་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་སྲེལ་
ལ། གྱིས་པ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་བསང་བའྱི་བདྲེན་གྱིས་རྣམ་འབྱྲེད་ཀྱི་རྱིགས་པས་སྲེལ་ལོ། །འདྱི་གྱིས་
ཀྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་རང་རྒྱུད་ལ་སྲེལ་བ་དང་། གཞན་རྒྱུད་ལ་སྲེལ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་སོ། །འདྱིས་ཐམས་ཅད་ལ་
རྱིག་པར་བྱའོ། །དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་གཟུང་དུ་མྲེད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། ཞྲེས་དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ངྲེས་པར་བཟུང་བ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དང་། རྣམ་མཁྱྲེན་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་
པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་སོ། །ཞྲེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་དང་།
བདྲེན་པ་གྱིས་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཞྲེས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་
བདྲེན་པ་གྱིས་ལ་དང་། སོར་བ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་སོ། །ཞྲེས་སོར་བ་
ལ་དང་། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་མྲེད་པར་ཐལ། རོགས་པར་བྱ་བ་མྲེད་པས་སོ། །ཞྲེས་སངས་རྒྱས་དཀོན་
མཆོག་ལ་དང་། ཆོས་དཀོན་མཆོག་མྲེད་པར་ཐལ། མྱིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་སོ། །ཞྲེས་ཆོས་དཀོན་
མཆོག་ལ་དང་། དགྲེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་མྲེད་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དམྱིགས་པ་བཀག་པས་
སོ། །ཞྲེས་དགྲེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མྱི་
དམྱིགས་པས་སོ། །ཞྲེས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མངོན་རོགས་མྲེད་པར་ཐལ། རོགས་བྱ་
དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དང་། གྱིས་ཀའྱི་ངོ་བོར་རོགས་པ་བཀག་པས་སོ། །ཞྲེས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་དང་། རག་སོགས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་
སོས་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཞྲེས་རག་སོགས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་དང་། ན་རང་གྱི་ལམ་བསོམ་པ་མྱི་
འཐད་པར་ཐལ། ན་རང་གྱི་ལམ་རྣམ་པར་བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་བྱྲེད་པས་སོ། །ཞྲེས་ལམ་
ལ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དོར་བྱ་མྲེད་པས་སོ། །གྲེན་པོ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། བང་བྱ་མྲེད་
པས་སོ། །ཞྲེས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་པོ་ལ་དང་། ཆོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། རྲེན་ཆོས་ཅན་
མྲེད་པས་སོ། །ཞྲེས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་དང་ཡུམ་བསོམ་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། བསོམ་བྱ་རང་སྱིའྱི་མཚན་
ྱིད་མྱི་འཐད་པས་སོ། །ཞྲེས་བསོམ་པ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
བསྲེད་པར་བྱའོ། །སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཞྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བར་ཆད་མྲེད་རྲེའྱི་དགྲེ་བ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་
སོ། །ཐབས་གང་གྱིས་ཞྲེ་ན་འགལ་རྲེན་ལོག་རོག་རྣམ་པ་སྟོང་དུ་སྟྲེ། ཡང་དག་ཡང་དུ་བསལ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་
བའྱི་སོ་ནས་མཐུན་རྲེན་དམྱིགས་རྣམ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་ངྲེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དག་པར་བསྲེད་
ནས་སོ། །ལོག་རོག་གང་གྱིས་སྲེལ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པ་གྱིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སྲེལ་ཏྲེ།
ཀུན་རོབ་སོ་ཅན་གྱི་ཀན་ཀ་ལ་གོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་དོན་དམ་དང་། དོན་དམ་སོ་ཅན་གྱི་ཀན་ཀ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་
སོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས་པས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རོད་པའྱི་ཚུལ། བདྲེན་གྱིས་གང་རུང་རྲེ་ཚད་མར་བྱས་
ནས་གཅྱིག་ཤོས་སུན་འབྱྱིན་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་བས་ནའོ། །འདྱི་ཡང་དོན་དམ་རགས་སུ་བྱས་ནས་ཀུན་རོབ་སུན་
འབྱྱིན་པའྱི་དོན་དམ་སོ་ཅན་དང་། ཀུན་རོབ་རགས་སུ་བྱས་ནས་དོན་དམ་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་ཀུན་རོབ་སོ་ཅན་གྱི་
ལན་གདབ་ཚུལ་ཡྱིན་གྱི། དོན་དམ་དུ་ཡུམ་བསོམ་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་དམ་དུ་རང་སྱི་མྲེད་པས་
སོ། །ཞྲེས་པའྱི་དོན་དམ་སོ་ཅན་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་རགས་སོགས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་
མྱི་རག་པ་སོགས་སོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་ཀུན་རོབ་སོ་ཅན་ལྟ་བུ་ལ་ནྱི་གཞུང་གྱི་སྒྲ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་ལན་
མྱི་རུང་བས་སྱིར་མ་ངྲེས་སོ། །ལུང་གྱི་སོ་ནས་ནྱི་ཀུན་རོབ་མྱི་འཐད་པར་རྒོལ་བ་ཀུན་རོབ་སྟོན་པ་དང་དོན་གྱི་
ལུང་གྱིས་སྲེལ་ལ། དོན་དམ་ལ་རྒོལ་བ་ནྱི་སྟོང་ྱིད་སྟོན་པ་ངྲེས་དོན་གྱི་ལུང་གྱིས་སྲེལ་ལོ། །དགོས་པ་ནྱི།
ཀུན་རོབ་གྱི་ལན་གྱིས་སྐུར་བ་འདྲེབས་པ་བསལ་ནས་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ལམ་ལ་འགོད་ཅྱིང་དོན་དམ་གྱི་
ལན་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བསལ་ནས་ངྲེས་པར་ལྲེགས་པའྱི་ལམ་ལ་འགོད་དོ། །གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་
མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་
ཞྲེས་བྱ་བ་ལས། སྐབས་ལྔ་པའྱི་འགྲེལ་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། །།གསུམ་པ་བསྟན་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་བསོམ་
314

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པ་མཐར་གྱིས་པ་ལ། འབྲྲེལ་དགོད་པས་མཚམས་སར། མངོན་རོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་
ཀྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྲེ་མོའ ་ི འོག་ཏུ་མཐར་གྱིས་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་གསུངས་སོ། །ཇྱི་
ལྟར་ཞྲེ་ན། སོམ་པར་བྱྲེད་དོ། །གང་གྱིས་ན། རྲེ་མོའ་ི མངོན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་བས་སོ། །གང་ན། སོ་སོ་བ་
མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྲེམས་བསྲེད་ལ་སོགས་པ་དང་། བསྡུས་པ་རྣམ་ཀུན་རྲེ་སོར་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་དོན་
རྣམས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་སོ་སོ་བ་ཕྱིན་དྲུག་དང་རྲེས་དན་དྲུག་བསྡུས་པ་དངོས་མྲེད་ངོ་བོ་ྱིད་ལ་འཆད་
དོ། །ཚུལ་ནྱི་སྔར་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བགས་ནས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི། བརན་པོར་
བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་ནྱི། མཐར་གྱིས་བྱ་བ་དང་། མཐར་གྱིས་བསབ་པ་དང་། མཐར་གྱིས་བསྒྲུབ་པ་རོམ་མོ་
ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་དང་། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་
པར་བྱྲེད་དོ། །གང་ན། རབ་དགའ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་བཅུའོ། །གང་གྱི་ན། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་
པ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་དྲུག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་སོ། །ས་བཅུ་
རོགས་པ་ལ་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་དགོས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཕྱི་མ་
བཞྱི་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་རབ་ྱིད་བྱ་བ་མྱི་འད་
བ་བཞྱི་བྱྲེད་པའྱི་ལྡོག་པས་བཞྱིར་ཕྲེ་སྟྲེ། བསྔོ་བའྱི་སོ་ནས་དགྲེ་བ་མྱི་ཟད་པར་བྱྲེད་པས་ཐབས་དང་། སྱིན་
སོགས་འགྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་འཇུག་པས་སོན་ལམ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་འཇོམས་པས་སྟོབས་དང་། ཆོས་ཀྱི་
སྲེམས་ཅན་སྱིན་པར་བྱྲེད་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་ཕྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དབུས་མཐའ་ལས་མྱི་ཟད་པ་དང་རག་འཇུག་དང་།
ངྲེས་དང་ལོངས་སོད་སྱིན་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ། ལམ་གྱི་རྲེན་དཀོན་མཆོག་རྲེས་སུ་དན་པ་ལ།
སངས་རྒྱས་རྲེས་སུ་དན་པ་ནྱི་དན་པ་ྲེར་བཞག་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་ལམ་གསུམ་རྲེས་སུ་དན་པའོ། །ལམ་
གསུམ་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བརོད་པར་བྱྲེད་པ་དན་པ་ྲེར་བཞག་
སོགས་ཀྱི་མྱིང་དང་། མཐོང་ལམ་བརོད་པར་བྱྲེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གྱི་རྣམ་པ་ཞྲེས་པ་དང་། སོམ་ལམ་
བརོད་པར་བྱྲེད་པ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བསྟན་པ་དགག འདྱི་གསུམ་
སོབ་དཔོན་གྱིས་མཐར་གྱིས་བྱ་བ་སོགས་གསུམ་གྱི་དོན་དུ་འདོད་པར་མངོན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་དོན་དམ་
པར་དན་པ་མྲེད་ཅྱིང་ཀུན་རོབ་དུ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་རྲེས་སུ་དན་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྲེས་སུ་དན་པའོ། །ལམ་
དན་པས་སངས་རྒྱས་དན་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་ནྱི་རྒྱུ་འདྱི་དག་ལས་སྲེས་སོ་ཞྲེས་རྒྱུའྱི་སོ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ནས་རྲེས་སུ་དན་པའོ། །དགྲེ་བ་དང་མྱི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་སྔར་གྱི་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དོན་
དམ་པར་དན་པ་མྲེད་ཅྱིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་རྲེས་སུ་དན་པ་དང་། བྱང་སྲེམས་འཕངས་པ་ཕྱིར་
མྱི་ལྡོག་པའྱི་དགྲེ་འདུན་རྣམས་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་རྲེས་སུ་དན་པ་དང་། ལམ་གྱི་གཞྱི་དན་པ་ནྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་
གསུམ་དང་། གཏོང་པ་གསུམ་པོ་རྣམས་སྔ་མ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྲེས་སུ་དན་པ་དང་། ལམ་མས་སུ་ལྲེན་པའྱི་དབང་
པོ་དན་པ་ནྱི། ལྷར་སྲེས་པའྱི་འཕགས་པ་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་རྲེས་སུ་དན་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་
པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་རོགས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
བཅུ་གསུམ་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་འདྱིར་མཐར་གྱིས་པའྱི་སོར་བའྱི་མས་སུ་བང་བར་བྱ་བར་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །རྣམ་ཀུན་རྲེ་སོར་གྱིས་རོགས་པའྱི་དོན་རྣམ་བསོམ་བྱར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། སྔ་མ་ལྟ་བ་དང་ཕྱི་མ་
སོད་པ་གྱིས་ཟུང་འབྲྲེལ་དུ་མས་སུ་ལྲེན་ཏྲེ། ལྟ་བ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་དོན་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སོད་
ཅྱིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་གཏོང་པ་གྱིས་ཀྱིས་གཞྱི་བཟུང་ནས། ལྷ་དཔང་པོར་
བཞག་སྟྲེ་དྲེ་ཐམས་ཅད་མྱི་དམྱིགས་པར་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སྐབས་
ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་
པའྱི་རྒྱན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལས། སྐབས་དྲུག་པའྱི་འགྲེལ་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། །།བཞྱི་པ་བརན་པ་ཐོབ་ནས་ཅྱིག་
ཆར་དུ་བསོམ་པ་སྐད་ཅྱིག་སོར་ལ། འབྲྲེལ་དགོད་པས་མཚམས་སར། ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སྐབས་ཀྱི་
སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་མཐར་གྱིས་པའྱི་འོག་དུ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་
ཆུབ་པའྱི་སོར་བ་གསུངས་ཏྲེ། མཐར་གྱིས་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་རྣམ་པར་སོམ་པ་ནྱི། སྔར་སོམ་པ་དྲེ་ྱིད་
སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་བསོམས་པས་སོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་སོམ་མྱི་ནུས་སྙམ་ན་ནུས་ཏྲེ། བསྟན་པ་
ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་ཤྱིན་དུ་གོམས་པར་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ་སྱིའྱི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་
སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བ་བཞྱི་སྟྲེ། རོགས་བྱའྱི་སོ་ནས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་
མའྱི་སོར་བ་གྱིས་དང་། རོགས་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས། མཚན་ྱིད་མྲེད་པའྱི་དང་། གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་
མའྱི་སོར་བ་གྱིས་ཡོད་པས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་གཅྱིག་མངོན་
པར་བྱང་ཆུབ་པ་དྲེའྱི་བསྡུ་བྱ་སྱིན་པ་ནས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་མངོན་དུ་བྱྲེད་དྲེ་རྒྱུན་མཐར་ཐོབ་
པའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས། རང་གྱི་བསྡུ་བྱ་སྱིན་པ་ནས་དཔྲེ་
བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའྱི་བར་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་དངོས་རྒྱུས་དངོས་
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འབྲས་བསྡུས་པ་སྟྲེ། དངོས་རྒྱུ་དངོས་སུམ་དུ་བྱས་པ་ན་དངོས་འབྲས་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པའྱི་
དོན་ཏོ། །ཇྱི་སྐད་དུ་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་གཅྱིག་དམྱིགས་པ་ན་དྲེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདྱིར་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་ཅྲེས་འབྱུང་གྱི མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ཅྲེས་པ་མྱི་
སྣང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་གཅྱིག་དམྱིགས་པ་ན་དྲེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་
ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། བསྡུ་བྱྲེད་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ན། བསྡུ་བྱ་ཡང་མངོན་
སུམ་དུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་པ་འཐད་པས་སོ། །དཔྲེ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་སྲེས་བུས་ཟོ་ཆུན་བརྒྱུད་རོག་ཐབས་གཅྱིག་གྱིས་
བསོད་པ་ན། ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཆར་འགུལ་བ་ལྟར། སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཤྲེས་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་གྱིས་ནྱི། ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་མཚན་
ྱིད་མྲེད་པ་དང་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མྲེད་པར་རོགས་པའོ། །སོར་བ་སྔ་མ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི། ཡུལ་སྐད་ཅྱིག་མ་
གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་རོགས་ཞྲེས་བཤད་ལ། སོར་བ་ཕྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི། ཡུལ་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་
གྱིས་རོགས་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་ན། རོགས་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས། ཡན་
ལག་གྱི་དོན་ནྱི། སོར་བ་དྲེ་ཡང་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་རྣམ་སྱིན་མྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བ་རྣམ་པར་སྱིན་
པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བ། མཚན་ྱིད་མྲེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བ། གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་
སོར་བ་དང་བཞྱི་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ལ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། མཚོན་བྱྲེད་ཀྱི་དཔྲེའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་
སར་བ་ནྱི། དང་པོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །མདོ་ནྱི་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། ཐུབ་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྒྱུན་མཐའ་ལ་གནས་པའྱི་རོགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་
མ་གཅྱིག་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སོར་བར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་གཅྱིག་རོགས་པའྱི་དུས་སུ། གཞན་ཀུན་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་གཅྱིག་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ན་གཞན་ཀུན་མངོན་དུ་བྱྲེད་ནུས་ཅྲེ་ན། དབུ་མའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས།
ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོར་གཅྱིག་པ་ལ་དགོངས་ནས། དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དྲེ།
དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་འདུས་ལ། དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་ངོ་གྱིས་ཀང་དངོས་པོ་གཅྱིག་གྱི་ངོ་ྱིད་དུ་འདུས་
པས། བོ་གང་གྱིས་དངོས་པོ་གཅྱིག་གྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་མཐོང་བ་དྲེ་ཡྱིས། དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་མཐོང་
ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ནགས་ཚལ་གྱིས་ཤ་པ་བསྡུས་པ་ལྟར། མང་པོས་གཅྱིག་བསྡུས་པ་འབའ་ཞྱིག་དུ་མ་
ཟད་ཀྱི། འོན་ཀང་གཅྱིག་གྱིས་མང་པོ་བསྡུས་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་དམྱིགས་པར་བྱ་བའྱི་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པའྱི་དངོས་པོ་སོ་སོར་ངྲེས་པར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་དང་བྲལ་
བའྱི་ངོ་བོས་བསྡུ་བྱ་སྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནས། དཔྲེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའྱི་བར་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་
རྣམས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བསྡུ་བྱྲེད་གཅྱིག་མངོན་དུ་བྱས་པ་ན་བསྡུ་བྱ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་བྱས་པ་
འཐད་དོ། །རྱིགས་པ་ནྱི་སྱི་དོན་དུ་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། རྒྱུན་མཐའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་གཅྱིག་དམྱིགས་ན་རྱིགས་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་གང་གྱི་ཞྲེ་ན། སྐད་ཅྱིག་མ་
གཅྱིག་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅྲེས་པའྱི་སྔོན་གྱི་སོན་ལམ་གྱི་འཕྲེན་པ་དང་། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་སུ་རོ་གཅྱིག་པར་བསོམས་པའྱི་མཐུས་སོ། །དཔྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན། བཟོ་བོ་མཁས་པས་
སྔོན་བཟོ་ལྲེགས་པར་བྱས་པའྱི་མཐུས། སྲེས་བུས་རྡོག་ཐབས་ཅྱིག་གྱིས་བསོད་ན། ཟོ་ཆུན་གྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་
ཅྱིག་ཆར་དུས་གཅྱིག་དུ་འགུལ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུའོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །མདོ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཆོས་ལ་གནས་པས་ཕྱིན་དྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་
གྱི་དོན་ནྱི་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་མངོན་པར་
རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་སྟྲེ། དུས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་འབད་མྲེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རྣམ་པར་
སྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པས་
སོ། །གང་གྱི་ཚེ་རོགས་ཅྲེ་ན། རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་ཕོགས་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་
པའྱི་ཡོན་ཏན་དཀར་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་པ་དྲེའྱི་ཚེའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་རྡུལ་གྱི་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་
བྲལ་བས་སྟོན་གའྱི་ཟླ་བའྱི་འོད་བཞྱིན་དུའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དཀར་བའྱི་ངོ་བོར་སྲེས་ཅྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་
གྲེན་པོ་བསོམས་པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་
ལྟར་ཞྲེས་སོགས་སོ། །མདོ་ནྱི་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུའྱི་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་གནས་ཤྱིང་
ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྱི། རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་
པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཅྲེས་པ་ནས་མཚན་ྱིད་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་
ཤྲེས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་སར་རོ། །རྒྱུ་གང་གྱིས་ཅྲེ་ན། ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་
ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་པའོ། །གནས་སྐབས་གང་གྱི་ཚེ་ཞྲེ་ན། སྔོན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །བཞྱི་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་སོགས་སོ། །མདོ་ནྱི། རྨྱི་ལམ་མཐོང་བ་མྱི་མཐོང་ཞྲེས་
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སོགས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་མངོན་པར་རོགས་པར་
བྱང་ཆུབ་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཚུལ་དུ་
སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཁོ་ནས་རོགས་པས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་ཞྲེ་ན། རྨྱི་ལམ་ལ་གཟུང་བ་དང་། རྨྱི་ལམ་མཐོང་བ་ལ་
འཛིན་པར་མྱི་མཐོང་བའྱི་ཚུལ་དུ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པར་མྱི་མཐོང་བ་དྲེའྱི་ཚེའོ། །གང་ཟག་གང་གྱིས་ཞྲེ་ན།
གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བའྱི་བག་ཆགས་དྲུངས་ཕྱུང་བའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པས་སོ། །རྒྱུ་གང་གྱིས་བྱུང་ཞྲེ་
ན། ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ནས་བར་ཆད་མྲེད་པར་གྱིས་སུ་སྣང་བ་སོང་བ་ལ་གོམས་པ་ངང་དུ་གྱུར་བས་
སོ། །གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་
མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལས་སྐབས་བདུན་པའྱི་འགྲེལ་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། །།གསུམ་པ་
འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འབྲྲེལ་དགོད་པས་མཚམས་སར། ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་
མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སོར་བའྱི་འོག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་གསུངས་ཏྲེ། སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པའྱི་
མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་བསོམས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གྱིས་པ་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་
བྱང་ཆུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྱི་དང་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སངས་རྒྱ་
བའྱི་རྒྱུ་དང་། སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་དང་། འབྲས་བུའྱི་རྣམ་བཞག་གོ །དང་པོ་ནྱི། ཚོགས་གྱིས་ཏྲེ། བསོད་
ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་རོགས་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ྲེས་པ་ཟད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཚོགས་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཕྱིན་དྲུག་སྟྲེ། སྱིན་པ་སོགས་དང་པོ་གསུམ་ནྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་།
བསམ་གཏན་དང་ཤྲེས་རབ་གྱིས་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། བརོན་འགྲུས་ནྱི་གྱིས་ཀ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་
རྒྱུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་ནས་གྱིང་བཞྱི་པ་ཐྲེར་འབུམ་དུ་
ཅྱིག་ཆར་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་ཚུལ་བསྟན་ཏྲེ། ལང་གཤྲེགས་ལས། གཙང་མའྱི་གནས་
རྣམས་སངས་པ་ཡྱི། །འོག་མྱིན་གནས་ནྱི་མས་དགའ་བར། །ཡང་དག་རོགས་སངས་དྲེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་
པ་འདྱིར་ནྱི་མངོན་སངས་རྒྱ། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྲེན་སྐུ་དང་། རྲེན་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། མཛད་པ་
ཕྱིན་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོའ ་ི དོན་དང་། མཐའ་སད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་སུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི།
རང་དོན་དོན་དམ་པའྱི་སྐུ་དང་། གཞན་དོན་ཀུན་རོབ་པའྱི་སྐུ་སྟྲེ། རྒྱུད་བར། རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་སྐུ་
དང་ནྱི། །དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་ཀུན་རོབ་སྐུ་ྱིད་དྲེ། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། གཟུགས་སྐུ་ལ་ལོངས་སྤྲུལ་
གྱིས་སུ་ཕྲེ་བས་གསུམ་སྟྲེ། རྒྱུད་བར། དག་ལས་ྲེ་དང་རྱིང་རྣམས་ལ། །ཆུ་དང་ནམ་མཁར་ཟླ་གཟུགས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བཞྱིན། །ཞྲེས་སོ། །བཞྱི་རུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། སངས་པ་དང་རོགས་པ་གྱིས་ལ་སྐུ་སོ་སོར་བཞག་པས་
བཞྱིའོ། །གྱིས་པ་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་ལ་གསུམ་ལས། ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ནྱི། འདུས་མ་བྱས་པ་དང་། གྱིས་སུ་དཔད་དུ་
མྲེད་པ་དང་། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་དང་། སྒྲྱིབ་པ་དག་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་སྟྲེ་མཚན་ྱིད་ལྔ་
ལྡན་ནོ། །ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ནྱི། གསུང་བརོད་པ་དང་། སྐུ་སྣང་བ་དང་། མཛད་པ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་
དང་། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་དུ་མར་སྟོན་ཀང་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་དང་
བྲལ་བ་སྟྲེ་མཚན་ྱིད་ལྔ་ལྡན་ནོ། །སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ནྱི། ཞྱི་བའྱི་ལམ་སྟོན་པ་དང་། གདུལ་བྱ་སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་དང་།
ལུང་སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། གཞན་གྱི་རྣམ་རྱིག་ལ་སྣང་བ་དང་། མཚན་ྱིད་བཞྱི་ལྡན་ནོ། །དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་
རྒྱུད་བ་ལས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། འཕགས་པས་ར་བའྱི་དགོངས་པ་སྐུ་གསུམ་དུ་བཞྲེད་དྲེ།
ཐུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ནྱི། །ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུའྱི་དོན་བསྟན་ལ། བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་
མྲེད་དང་། །ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་དྲེའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །མཚན་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་དང་ཞྲེས་
སོགས་ཀྱིས་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུའྱི་ངོ་བོ་བསྟན་ལ། ཕག་ཞབས་འཁོར་ལོའ ་ི མཚན་དང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་
དྲེའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བསྟན་ནོ། །གང་གྱིས་སྲྱིད་པ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ངོ་བོ་བསྟན་ལ།
དྲེ་བཞྱིན་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་འདྱིའྱི། །ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་དྲེའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་པས་ན་ཟག་མྲེད་
ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམས་སྐུ་ལོགས་པར་བཞག་པ་མྱི་འཐད་དོ། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་གཟུགས་སྐུ་དང་མཚན་དཔྲེ་གྱིས་
ཀང་སྐུ་སོ་སོར་བཞག་དགོས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་དང་ཕྱིན་ལས་གྱིས་ཀང་སྐུ་སོ་སོར་བཞག་དགོས་པས་སྐུ་
བཞྱིར་གངས་ངྲེས་པ་ཡང་མས་སོ་ཞྲེས་དགོངས་སོ། །མཁན་པོ་རྣམ་སྣང་སོགས་ཀྱིས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་
སྲེམས་བྱུང་རྣམས་སྐུ་གསུམ་ལས་ལོགས་སུ་སྐུར་མ་བཞག་ན་དྲེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སས་མ་བསྡུས་པར་ཐལ་ལོ་
ཞྲེས་པའྱི་རྱིགས་པའང་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་བཅོམ་མོ། །གང་དག ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱི་ཕྱིན་ལས་ནྱི། །རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་བདུན་དུ་
འདོད། ཅྲེས་པའྱི་ལུང་ལ་བརྲེན་ནས་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་ཡྲེ་ཆོས་སྐུའྱི་མཛད་པར་འདོད་ཀང་། འདྱི་ནྱི་
སྱིར་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་སྐུའྱི་སྒྲས་བརོད་པའྱི་ཕྱིན་ལས་སུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་གྱི། ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོ་ན་ལ་སྐུར་བཞག་
པའྱི་ཕྱིན་ལས་ཁོ་ན་ལ་སོར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱིན་ལས་ྱི་ཤུ་ར་བདུན་གཟུགས་སྐུའྱི་ཕྱིན་ལས་སུ་བརོད་པའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ། ཐུབ་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད། །དྲེ་བཞྱིན་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་འདྱིའྱི། །ལས་ནྱི་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་
འདོད། །ཅྲེས་འབྲྲེལ་བས་སོ། །ར་བའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་སྐུ་གསུམ་ཁོ་ནར་གནས་ཏྲེ། བྱམས་པའྱི་གཞུང་གཞན་
རྣམས་ལས་ཀང་སྐུ་གསུམ་ཁོ་ནའྱི་རྣམ་བཞག་མཛད་ཀྱི། སྐུ་བཞྱིའྱི་རྣམ་བཞག་མཛད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

རོ། །སོབ་དཔོན་གྱིས་སྐུ་བཞྱིའྱི་རྣམ་བཞག་མཛད་པ་ཡང་མཁན་པོ་རྣམ་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པའྱི་བཀའྱི་
དབང་གྱིས་རང་ལུགས་ལྟར་སྣང་དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་གྱི། རང་ལུགས་ངྲེས་པ་ནྱི་སྐུ་གསུམ་སྟྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས།
རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་སྐུ་ནྱི་གསུམ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག ཅྲེས་པས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་སྐུ་གསུམ་དང་བཞྱིར་
བཤད་པ་ནྱི། དབྱྲེ་བསྡུའྱི་བྱྲེ་བྲག་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དོན་ལ་མྱི་འགལ་ལོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། བསྡུ་བའྱི་ཚེ་
གཅྱིག་དང་གྱིས་སུ་འདུ་བའྱི་ཕྱིར། ཁ་ཅྱིག་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་སངས་རྒྱས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱས་པའྱི་དོན་མ་ཚང་
བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་ཟྲེར་འོ་ན་རྣམ་མཁྱྲེན་ཡང་སངས་རྒྱས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ།
སངས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སངས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སངས་པའྱི་དོན་ཚང་སྟྲེ། སྒྲྱིབ་གྱིས་
སངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཡང་རྒྱས་པའྱི་དོན་ཚང་སྟྲེ། ཤྲེས་བྱ་མཁྱྲེན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
ཤྲེས་བྱ་མཁྱྲེན་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་གྱི་མཁྱྲེན་པའྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྣམ་མཁྱྲེན་ཡང་སངས་པ་དང་
ལྡན་པ་ཡྱིན་གྱི་སངས་པའྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་མཚུངས་སོ། །འགའ་ཞྱིག་དུ་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་སངས་རྒྱས་
སུ་བཤད་པ་དང་། གསྲེར་འོད་དམ་པ་ལས་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་མྲེད་པར་བཤད་པ་རྣམས་
ནྱི། དང་དོན་དང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་ངྲེས་དོན་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་ངྲེས་དོན་ཏྲེ། གཞན་གྱིས་མ་རོགས་
སོ། །གྱིས་པ་བརྲེན་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བཞྱིར་དབྱྲེ་བ་དང་། གྱིས་སུ་བསྡུས་པ་དང་། ཤྲེས་བྱ་མཁྱྲེན་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་མྲེ་ལོང་ལྟ་བུའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་པའོ། །མམ་ྱིད་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་མཁྱྲེན་པའོ། །སོ་སོར་རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི་ཇྱི་སྙྲེད་པའྱི་ཆོས་
པདའྱི་འདབ་མ་ལྟར་མ་འདྲེས་པར་མཁྱྲེན་པའོ། །བྱ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྱི་བྱ་བ་མཁྱྲེན་
པའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་མཁྱྲེན་པ་དང་ཇྱི་སྙྲེད་མཁྱྲེན་པ་གྱིས་ཏྲེ། ལུས་རྣམ་བཞག་དུ་བསྟན་ཟྱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ཤྲེས་བྱ་མཁྱྲེན་ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྱིར་ཤྲེས་བྱ་མཁྱྲེན་ཚུལ་དང་། བྱྲེ་བྲག་དུ་དུས་གསུམ་
མཁྱྲེན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དག་གྱིས་སྒྲོ་བཏགས་པས་དབྲེན་པའྱི་རྲེན་ཅྱིང་འབྲྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་སྣང་ཙམ་ནྱི་སྣང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཁྱྲེན་ཏྲེ། བདྲེན་གྱིས་ལས། བཏགས་པའྱི་དོན་གྱིས་དབྲེན་གྱུར་
པ། །རྲེན་ནས་སྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པས་མངོན་སུམ་གཟྱིགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་
ྱིད་ནྱི་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཁྱྲེན་ལ། རང་རང་གྱིས་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་ཆ་ཡང་ལྟ་བ་པོར་རང་རང་གྱི་བོ་
ལ་སྣང་བར་མཁྱྲེན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་གཞན་སྲེམས་ཤྲེས་པའྱི་མངོན་ཤྲེས་ཀྱིས་གཞན་ལ་གྱིད་ཀྱི་རྲེན་གྱིས་རང་
རང་གྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་དོན། ཡུལ་སྣང་ཚུལ་མཁྱྲེན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གཞལ་བྱ་ལོག་གྱུར་མཁྱྲེན་ནམ་མྱི་མཁྱྲེན་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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དང་པོ་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་ན་ལོག་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་
ལ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གཞལ་
བྱ་ལོག་གྱུར་མྱི་མཁྱྲེན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་ན་ལོག་དུ་གྱུར་པ་མྲེད་ཀང་སོ་སོ་སྲེ་བོའ ་ི ངོ་ན་ལོག་
དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱྲེན་པས་སོན་གྱིས་ཀ་མྲེད་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། འདས་པ་ལ་
འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བ་ལ་ད་ལྟར་བར་མཁྱྲེན་ཏྲེ། མདོ་ལས་འདོད་ཆགས་
དང་བཅས་པའྱི་སྲེམས་སོ་ཞྲེས་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱྲེན་ཏྲེ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །གསུམ་པ་མཛད་པ་ཕྱིན་ལས་ལ་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་དབྱྲེ་ན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་གྱིས་
སོ། །གང་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་གྱིས་དབྱྲེ་ན་ྱི་ཤུ་ར་བདུན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ལམ་གྱི་རྲེན་དང་། ལམ་དང་།
ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་འགོད་པར་འདུས་ཏྲེ། ཐོག་མར་ལམ་གྱི་རྲེན་ལྷ་མྱིའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་རྲེན་དྲེ་ལ་ངྲེས་པར་
ལྲེགས་པའྱི་ལམ་བསྒྲུབས་ཏྲེ། འབྲས་བུ་ངྲེས་ལྲེགས་ལ་འགོད་པའྱི་བྱ་བས་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་ཇྱི་སྙྲེད་བསྡུས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡན་ལག་གྱི་དོན་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རྲེན་སྐུ་བཤད་པ་དང་། རྲེན་པ་ཕྱིན་ལས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ།
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དྲེ་ཡང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་སོགས་པའྱི་དབྱྲེ་བས་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་པ་ལས། དང་པོ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་
བསྟན་ཏྲེ། འདྱི་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུའྱི་རང་བཞྱིན། དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཐོབ་པའྱི་ཚུལ། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་བཞག་
པའྱི་དགོས་པས་སོ། །དང་པོ་ལ་མདོ་འགོད་པ་དང་། དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་
ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུ། དངོས་པོ་དང་མྱི་ལྡན་པ། དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་རང་
གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སངས་པ་དང་རོགས་པ་
གང་དག་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཐུབ་པ་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་
པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བདག་ྱིད་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །དག་པ་གྱིས་ལྡན་ཡྱིན་ཏྲེ། གདོད་མ་ནས་དྱི་མ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབྲེན་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གྱུར་ཅྱིང་། གོ་
བུར་གྱི་དྱི་མ་རྣམས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྱི་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། གྲེན་པོས་དག་
དུ་རུང་ཏྲེ། གོ་བུར་པ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་
པའྱི་ལམ་གྱིས་སྲེམས་དྱི་མ་དང་བྲལ་བར་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་འཐོབ་ཀྱི། ངོ་བོ་གསར་དུ་བྱས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།
བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་གྱིས་སོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་འཐོབ་ཅྲེ་ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་ཆོས་ཐམས་
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཅད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རོགས་པས་འཐོབ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ཆོས་
ཅན། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་ཐ་མྱི་དད་དྲེ། དོན་དམ་པར་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།
ལུགས་ལས། སྟོང་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་ཤྲེས་པ་ལས། །གཞན་ནྱི་འགའ་ཡང་ཡོད་མྱིན་ཏྲེ། །གང་ཕྱིར་དབྲེན་པ་དབྲེན་
གྱུར་ལས། །ཐ་མྱི་དད་པ་ྱིད་དུ་འདོད། །ཅྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། འདྱིས་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀྱིས་དབྲེན་པའྱི་
སྟོང་ྱིད་དྲེ། དབྲེན་པར་གྱུར་པ་ཆོས་ཅན་ལས་ཐ་མྱི་དད་པར་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། ཤུགས་པ་ཆོས་ཅན་ཀྱི་སྐུ་
ཡང་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཐ་མྱི་དད་པར་བསྟན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དྲེ་དང་ཐ་མྱི་དད་ཀང་། ཐ་དད་
པར་རྣམ་པར་བཞག་སྟྲེ། གདུལ་བྱ་ཇྱི་ལྟར་མོས་པའྱི་བྱྲེ་བྲག་གྱིས་ཡང་དག་པའྱི་ཀུན་རོབ་དུ་སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་
པ་ལ་རྲེན་ནས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའྱི་ཕྱིར། ཐ་དད་དུ་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
པ་དང་། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་སོ་སོའ ་ི སོད་ཡུལ་དུ་སོ་སོར་སྣང་བ་ལ། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་སོ་སོར་རྣམ་པར་
བཞག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསྟན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ། ཆོས་སྐུའྱི་རང་བཞྱིན།
ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར། རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཡྲེ་ཤྲེས་དང་སྐུ་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ། ཐ་མྱི་དད་དུ་འདོད་པ་
དགག ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ལ་རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སར་མདོ་དགོད། ཚིག་དོན་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི དྲེ་ལྟར་སྐུ་དང་པོ་བསྟན་ནས། གྱིས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྟོན་ནོ། །འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞྲེ་ན། སོས་
པ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བདག་ྱིད། ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོའ །ོ །གྱིས་པ་
ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང་ཞྲེས་སོགས་སོ །གསུམ་པ་ལ། ཡོན་ཏན་སོ་
སོར་དབྱྲེ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུར་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སྲེ་ཚན་ྲེར་གཅྱིག་ལས་སྲེ་ཚན་དང་པོ་ནྱི། དན་
པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་ནས། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་བར་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་སོ་
བདུན་རྣམས་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་ཏྲེ། གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིས་འོག་མ་རྣམས་ལའང་རྱིག་པར་བྱའོ། །སྲེ་ཚན་གྱིས་པ་ནྱི། སྔ་མ་
སྐབས་དང་པོའ ་ི ནར་དུ་བསྟན་པ་བཞྱིན་དུ། བྱམས་པ་དང་སྙྱིང་རྲེ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མྲེད་པ་བཞྱི་ཚང་པའྱི་
གནས་པར་བསྟན་པ་རྣམས་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རྣམ་
པར་ཐར་པ་བརྒྱད་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་སོགས་འགྲེའོ། །བརྒྱད་གང་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་
ལ་བརྲེན་ནས་གཟུགས་ཅན་དུ་འདུ་ཤྲེས་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་འདུ་ཤྲེས་པའྱི་སོ་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་
གཟུགས་རྣམས་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རྣམ་ཐར་གྱིས་དང་། སྡུག་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་པོ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ལུས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ཏྲེ། མཐར་རོགས་པར་བྱས་ནས་གནས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་གཅྱིག་དང་། ནམ་མཁའ་
དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གྱིས་ལ་དམྱིགས་ནས་མཐའ་ཡས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་ཐོགས་བཅས་དང་ཐོགས་མྲེད་
ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པ་དང་། འདུ་ཤྲེས་རགས་པ་མྲེད་ཅྱིང་ཕ་བ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཞྲེས་བྱ་
བའྱི་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱི་དང་། དགག་བྱ་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གཅྱིག་
སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་བརྒྱད་དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་ཞྲེས་འདྲེ། དགུ་གང་
ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བཞྱི་དང་།
འགོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དགུའོ། །སྲེ་ཚན་ལྔ་པ་ཟད་པར་ལ། སྱི་གཞུང་གྱིས་ལས།
དང་པོ་ལ། མཚན་ྱིད། མཚོན་བྱའྱི་སྒྲ་དོན། མཚན་བཞྱིའྱི་རྣམ་བཞག་གོ །དང་པོ་ནྱི། བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་
ནས། དམྱིགས་པའྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པ་སོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་
བཅས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་ཁྱབ་པར་སོ་བའྱི་ཕྱིར་ཟད་པར་ཞྲེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་རྲེན།
དམྱིགས་པ། སོང་ཚུལ། མཚན་མ། བྱྲེད་ལས་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ། ལུས་ཀྱི་རྲེན་དང་ས་གང་ལ་བརྲེན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་སྔ་མ་བརྒྱད་ནྱི་འདོད་པའྱི་རྲེན་ཅན་ཏྲེ། ཐོས་བསམ་གྱི་མཐུས་རབ་ཏུ་བསྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
ཐ་མ་གྱིས་ནྱི་ཁམས་གསུམ་གའྱི་རྲེན་ཅན་ཏྲེ། མཛོད་ལས། གཟུགས་མྲེད་ཞྲེས་བྱ་ཁམས་གསུམ་གྱི། །རྲེན་
ཅན་ལྷག་མ་མྱི་ལས་སྲེ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཐམས་ཅད་ཀང་བསམ་གཏན་གྱི་
དངོས་གཞྱི་ལ་རྲེན་པར་བཤད་ལ། མཛོད་ལས། ཐ་མ་གྱིས་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་དངོས་གཞྱི་དག་པ་བར་བཤད་
དོ། །དམྱིགས་པ་ལ། ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པ་བཞྱིའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། གཟུགས་དང་རྲེག་བྱའྱི་སྲེ་མཆྲེད་གྱིས་
ཀ་ཡྱིན་ལ། ཟད་པར་སྔོན་པ་སོགས་བཞྱིའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། གཟུགས་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་དོ། །ཐ་མ་གྱིས་ཀྱི་
དམྱིགས་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། སྔར་སང་བ་བྱས་པའྱི་དང་། མ་
བྱས་པའྱི་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། སྔར་གོམས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས། སོ་སོའ ་ི དམྱིགས་པ་ཅུང་ཟད་མཐོང་བ་ཙམ་
ལས། དྲེ་དང་དྲེའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གསལ་བར་འགྱུར་བ་སྟྲེ། འཕགས་པ་ལྲེགས་མཐོང་གྱིས། ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་
མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཟད་པར་སྔོན་པོའ་ི ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ། དམྱིགས་པའྱི་རྲེན་དང་།
ཡྱིད་གཏོད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། སའྱི་དམྱིགས་རྲེན་མ་བཤད་ལ། གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལྟར། སྣོད་དྱི་
མ་མྲེད་པ་ཆུ་གཙང་མས་བཀང་བ་དང་། ཐབ་ཁུང་གྲུ་བཞྱི་པར་འོག་དུ་བུད་ཤྱིང་དང་བར་དུ་མྲེ་དང་སྟྲེང་དུ་དུ་བ་
འཐུལ་བ་དང་། ཡན་ལག་གྱི་ཕོགས་གང་དུ་རླུང་གྱིས་རྲེག་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐར་ཁུང་སོགས་ལས་བྱུང་བའྱི་
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རླུང་དང་། ཚོན་སྔོན་པོ་དང་། སྲེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཟླུམ་པོར་བྱས་ཏྲེ། ཁ་དོག་
གཞན་གྱིས་བཅད་བྱས་པ་དང་། མཐོ་གང་སོར་བཞྱི་ཙམ་གྱི་བུ་ག་ནམ་མཁའྱི་མཐོངས་བསྟོད་པ་དང་། བུམ་
པའྱི་ནང་གྱི་མར་མྲེའྱི་འོད་བུ་གའྱི་ངོས་ནས་རྱིག་པ་ལ་ཕོག་པ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསམ་གཏན་གྱི་
དངོས་གཞྱི་ལ་རྲེན་ནས། ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་དམྱིགས་པ་དྲེ་དག་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏྲེ། བཅུ་པོ་སོ་སོའ ་ི མྱིང་ཙམ་ལ་
དམྱིགས་ནས་ཡང་དག་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱྲེད་པའོ། །བཞྱི་པ་མཚན་མ་ལ། འཛིན་པའྱི་མཚན་མ་དང་། སྣང་
བའྱི་མཚན་མའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིམ་པ་ལྟར། ཆུའྱི་ལྦུ་བ་དང་ཆུ་བུར་འདྲེས་པའྱི་ཆུ་གཡོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། མྲེ་
ལྲེ་ཆད་ཅྱིང་ལྷུང་བ་ལྟ་བུར་གཡོ་བ་དང་། འོ་མ་བསྐོལ་བ་ས་ལ་ཕོག་མ་ཐག་པའྱི་རླངས་པ་འཐུལ་བ་ལྟ་བུ་དང་།
སྔོན་པོ་སོགས་བཞྱི་ལ། མྲེ་ཏོག་གྲེ་སར་དང་སོང་བུ་མྲེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྱིག་པའྱི་མཐའྱི་བུ་ག་དང་འད་བར་
གྱུར་ཏྲེ། བསྲེད་ཀང་མྱི་འཕྲེལ་བ་དང་ས་ལ་བྱས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འད་བར་ཐོགས་བཅས་སུ་སྣང་
བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའྱི་ནོར་བུའྱི་རླུང་ཡབ་ལྟར་མྱི་གཡོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་བ་དང་།
ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའྱི་ཟླ་བ་དམར་པོ་ཟླུམ་པོ་ལྟར་ྲེ་བར་གནས་པ་དང་། འདུག་པ་ལྟ་བུར་མྱི་གཡོ་བ་དང་།
སྔོན་པོ་སོགས་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྲེན་མཁར་འཕགས་ནས་ནོར་བུའྱི་རླུང་ཡབ་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་སྣང་བ་
དང་། སྣང་བའྱི་ཚོགས་སྟུག་པོ་རབ་ཏུ་དང་བ་དང་འད་བར་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་དང་། ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་ལྟར་གྱུར་ནས་བསྲེད་ནས་འཕྲེལ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །ལྔ་པ་བྱྲེད་ལས་ནྱི། རྱིམ་པ་ལྟར་གཅྱིག་དུ་
གྱུར་ནས་མང་པོར་གྱུར་པ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་ཆུ་ལ་ཡང་གོམ་པ་དོར་ནས་འགོ་བ་དང་། ས་ལ་ཡང་ཆུ་ལ་
འཇུག་པ་ལྟར་བྱྲེད་པ་དང་། བདུད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྲྲེག་པའྱི་མྲེ་འབར་ཞྱིང་མྲེ་འདག་གྱི་ཆར་འབྲེབས་པ་
སོགས་དང་། རླུང་ལྟར་མགོགས་པར་འགོ་བ་དང་། གཟུགས་སོགས་སྔོན་པོར་སྤྲུལ་ཞྱིང་མུན་པར་བྱྲེད་པ་དང་།
སྲེར་པོར་སྤྲུལ་ཞྱིང་གསྲེར་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། གཟུགས་དམར་པོར་སྤྲུལ་པ་དང་། དཀར་པོར་སྤྲུལ་པ་དང་།
རྱིག་པ་སོགས་ལ་ཐོགས་མྲེད་དུ་འགོ་བ་དང་། གཟུགས་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། གྱིད་དང་རྨུགས་པ་རྒྱང་
རྱིང་དུ་བྱྲེད་པའོ། །གཞུང་གྱི་དོན་ནྱི། བདག་རྲེན་བསམ་གཏན་ལ་རྲེན་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་ས་དང་། ཆུ་དང་། མྲེ་
དང་། རླུང་སྟྲེ་འབྱུང་བ་བཞྱི་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དང་། སྲེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་
པོ་སྟྲེ་བཞྱི་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་དུ་གཏོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་དུ་གཏོགས་པ་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་དམྱིགས་ནས་ཁྱབ་པར་སོ་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་
དང་བཅས་པ་ནྱི། རྱིམ་པ་ལྟར་ཟད་པར་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་སོ་སོའ ་ི དོན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འབྱུང་བ་བཞྱི་དང་།
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གཟུགས་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་ཟད་པར་འཇོག་ལ། སྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མ་
རྣམས་ལ་མ་ཡྱིན་ཅྲེ་ན། གཟུགས་དང་རྲེག་བྱ་གྱིས་ནྱི་རང་གཞན་གྱིས་ཀ་དང་། གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་
ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་སོ་ནུས་པ་དང་། རྲེན་འབྱུང་བ་མྲེད་པར་རྲེན་པ་འབྱུང་འགྱུར་སོ་མྱི་ནུས་པས་
འབྱུང་བ་བཞྱི་ཀའྱི་ཟད་པར་བཞག་ལ། ནམ་མཁའ་ནྱི་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅྱིང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་དྲེ་
དག་ལ་བཞག་གོ །སྲེ་མཆྲེད་གཞན་རྣམས་ལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་པོ་ལྔ་ཕྱི་རོལ་དུ་སོ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྒྲ་
ལ་རྒྱུན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྱི་རོ་གྱིས་གཟུགས་ཁམས་སུ་སོ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ཟྱིལ་གྱིས་
གནོན་པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ལ། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ཆུང་ངུ་དང་ཆྲེན་པོ་ལ་ལྟ་བའྱི་ཟྱིལ་གནོན་གྱིས་ནྱི། རྱིམ་པ་
ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པ་ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤྲེས་པ་དག་གྱིས་དམྱིགས་པ་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་རྣམས་ལ་
ལྟ་ཞྱིང་། གཟུགས་དྲེ་དག་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་ཤྲེས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་མཐོང་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་
གཟུགས་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞྱིང་དྲེ་དག་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་ཤྲེས། ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་མཐོང་
བའོ། །གཟུགས་མྲེད་གཟུགས་ཆུང་ངུ་དང་ཆྲེན་པོ་ལ་ལྟ་བའྱི་ཟྱིལ་གནོན་གྱིས་ནྱི། རྱིམ་པ་ལྟར་ནང་གཟུགས་
མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པ་དག་གྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་དང་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞྱིང་། གཟུགས་དྲེ་དག་
ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས། ཤྲེས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་མཐོང་བའོ། །དྲེ་ལ་ཆུང་ངུ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་
སོ། །བཟང་པོ་དང་ངན་པ་ནྱི་ལྷ་དང་མྱིའྱི་འོ། །ཆྲེན་པོ་ནྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྲེན་ཡྱིན་ལ། མཛེས་མྱི་མཛེས་ནྱི་ཡྱིད་
དུ་འོང་མྱི་འོང་ངོ་ཤྲེས་པ་དང་མཐོང་བ་ནྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྱིས་སོ། །བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་རྣམ་ཐར་དང་
པོ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ། །ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པ་དག་ཁོ་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་སྔོན་པོ་
ཁ་དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞྱིང་། དྲེ་དག་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་
ཤྲེས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་མཐོང་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ནྱི་ཟྱིལ་གྱིས་
གནོན་པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ལྔ་པའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྲེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དག་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་
ཤྲེས་ཤྱིང་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་མཐོང་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ། གསུམ་ནྱི་
རྱིམ་པ་ལྟར། ཟྱིལ་གནོན་གང་དང་། བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའོ། །མདོ་ལས། ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་
པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་
སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ཟར་མའྱི་མྲེ་ཏོག་གམ་ཡུལ་བཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་རས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ་སྔོན་
པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ་འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ་ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱིས་གཟུགས་
326

རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བའྱི་གཟུགས་དྲེ་དག་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་
ནས་ཤྲེས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་མཐོང་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་འདུ་ཤྲེས་པ་འདྱི་ནྱི་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ལྔ་
པའོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྲེར་པོ་ལ་དོང་ཁའྱི་མྲེ་ཏོག་དང་། དམར་པོ་ལ་མན་དྷུ་ཛི་བ་ཀའྱི་མྲེ་ཏོག་དང་།
དཀར་པོ་ལ་སྐར་མ་པ་བ་སངས་དང་སར་ནས་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལ་སྔོན་པོ་ཞྲེས་སོགས་
ཀྱིས་ནྱི་མདོར་བསྟན་ནོ། །ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་ལྷན་སྲེས་དང་། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ་ཞྲེས་
སོགས་ཀྱིས་ནྱི་སར་བྱུང་དང་། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་སྔོན་པོ་སོགས་ཀྱི་
མདངས་ཡོད་པར་སྟོན་ནོ། །མྲེ་ཏོག་ནྱི་ལྷན་སྲེས་ཀྱི་དཔྲེའོ། །རས་ནྱི་སར་བྱུང་གྱི་དཔྲེའོ། །ཡུལ་བཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་
རས་དཔྲེར་མཛད་པ་ནྱི་ཁ་དོག་ཆྲེས་གསལ་བའྱི་དཔྲེ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་བཞྱི་ནྱི་སྡུག་པའྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་
བའོ། །སྔ་མ་དབྱྱིབས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་བཞྱི་དང་། ཕྱི་མ་ཁ་དོག་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་
བཞྱི་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ན་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སྲེ་མཆྲེད་བརྒྱད་དོ། །རྣམ་ཐར་དང་། ཟྱིལ་གནོན་དང་། ཟད་པར་
གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་ཀྱིས་དམྱིགས་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་སྤྲུལ་པར་འདོད་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་མོས་པར་
བྱྲེད་དོ། །ཟྱིན་གནོན་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དབང་བྱྲེད་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱི་དམྱིགས་པ་
ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ལ། ཟད་པར་གྱིས་མཐའ་ཡས་པར་སོ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་ཐར་དང་ཟྱིལ་གནོན་ལ་
འབྱུང་བཞྱི་མ་བཞག་པར་ཟད་པར་ལ་བཞག་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཟད་པར་གྱི་དོན་ནྱི་ཁྱབ་པར་སོ་བ་ཡྱིན་ལ། འབྱུང་བ་
མྲེད་ན་འབྲས་བུའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བདུན་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་པ་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕ་རོལ་གྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྱི་ོན་མོངས་
པའྱི་དགའྱི་རྒྱུན་དྲུངས་འབྱྱིན་པར་མཛད་པའྱི་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བརྒྱད་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སོན་ནས་མཁྱྲེན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གདུལ་བྱའྱི་དོན་དུ་དུས་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པ་དང་། རྣམ་པར་
གོལ་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་འཇུག་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཡང་དག་པར་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་
ཞྱིང་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་ཆགས་པ་བཅོམ་པའྱི་སོ་ནས་གདུལ་བྱའྱི་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེལ་བར་མཛད་པའྱི་སོན་ལམ་གྲུབ་
པས་སོ། །དགུ་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་དང་། བཅུ་པ་ནྱི། སོ་སོ་ཡང་དག་པ་རྱིག་པ་
བཞྱིའོ། །བཅུ་གཅྱིག་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེན་ལུས་འདོར་ལྲེན་
ལ་དབང་ཐོབ་པ་དང་། དམྱིགས་པ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་དང་། ཐུགས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གངས་མྲེད་པ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་
གཟུངས་ཀྱི་སོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་དག་ནྱི་ཡོངས་སུ་དག་པ་བཞྱིའོ། །བཅུ་གྱིས་པ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

327

དབང་ལ་བཅུ་སྟྲེ། ཚེ་ལ་དབང་བ་ནྱི། ཚེའྱི་འདུ་བྱྲེད་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བསྐལ་པའམ། བསྐལ་པ་ལས་
ལྷག་པར་གནས་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པའོ། །སྲེམས་ལ་དབང་བ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་
སྙོམས་པར་འཇུག་ནུས་པའོ། །ཡོ་བྱད་ལ་དབང་བ་ནྱི་ནོར་གྱི་ཆར་འབྲེབས་ནུས་པའོ། །ལས་ལ་དབང་བ་ནྱི་
གོང་མ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་རྣམས་འདོད་པར་སྱིན་པར་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སྲེ་བ་ལ་དབང་བ་ནྱི་བསམ་
གཏན་ལས་མ་མས་བཞྱིན་དུ་འདོད་པར་སྲེ་བ་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པའོ། །མོས་པ་ལ་དབང་བ་ནྱི། ས་དང་ཆུ་ལ་
སོགས་པ་གང་མོས་པ་དྲེར་འགྱུར་བའོ། །སོན་ལམ་ལ་དབང་བ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་
སོན་ལམ་གངས་མྲེད་པ་འགྲུབ་པའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ་ནྱི། གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྱི་ཕྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་དཔག་མྲེད་
སྟོན་པའོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་དབང་བ་ནྱི། སོ་སོ་ཡང་དག་པའྱི་རྱིག་པ་བཞྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་མཐར་འགོ་བའོ། །ཆོས་
ལ་དབང་བ་ནྱི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་གདུལ་བྱའྱི་བསམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་སྟོན་
པར་མཛད་པའོ། །འདྱི་དག་ལ་དང་པོ་གསུམ་ནྱི་སྱིན་པ་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུའོ། །ལས་དང་སྲེ་བ་གྱིས་ནྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་དང་། མོས་པ་ནྱི་བཟོད་པ་དང་། སོན་ལམ་ནྱི་བརོན་འགྲུས་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་། ཐ་མ་
གྱིས་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་འབྲས་བུའོ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནྱི་སྔར་བཤད་པའྱི་སྟོབས་བཅུ་དང་། བཅུ་བཞྱི་པ་མྱི་
འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང་། བཅོ་ལྔ་པ་བསྲུང་བ་མྲེད་པ་གསུམ་སྟྲེ། གསུམ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་འདྱི་ལ་
སོ་གསུམ་གྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་གཞན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་བསྙྲེངས་པས་བཅབ་པར་བྱའོ་
སྙམ་པའྱི་དགོངས་པ་མྱི་མངའ་བ་སྟྲེ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་སོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་ཕྱིར་བཅུ་དྲུག་
པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྲེ། གང་ཞྲེ་ན་ཆོས་སྟོན་པ་ན་གུས་པས་ན་པར་འདོད་པ་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་
དུ་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ན་པར་མྱི་འདོད་པ་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ཕོགས་ཅྱིག་ན་པ་དང་ཕོགས་ཅྱིག་མྱི་ན་
པ་གྱིས་ཀ་དག་ལ་ཆགས་སང་གྱིས་ཀས་དབྲེན་པ་ཁོ་ནར་བཏང་སྙོམས་སུ་དན་པ་དང་ལྡན་པར་གནས་པ་
ཞྲེས་བྱ་བ་གསུམ་མོ། །བཅུ་བདུན་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་ལ་བསྙྲེལ་པ་མྱི་མངའ་
བའྱི་ཆོས་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའྱི་དུས་ལས་སྐད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་འདའ་བའྱི་མཚན་ྱིད་
ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །བཅོ་བརྒྱད་པ་ནྱི་བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་
སྒྲྱིབ་པའྱི་བག་ལ་ལ་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ས་བོན་མ་ལུས་པར་སངས་པས་སོ། །བཅུ་དགུ་པ་ནྱི་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེ་བོ་མཐའ་དག་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་དུ་ཕན་པའྱི་བསམ་པ་
དང་རག་ཏུ་ལྡན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ྱི་ཤུ་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ྲེར་གཅྱིག་པ་
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རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ར་བར་དང་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲས་བསྡུས་པ་ལམ་ཤྲེས་
པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་དག་ཀང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་པའོ། །འཕགས་པས་དང་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་
རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ལ་འདོད་ཀྱི་བསྡུད་པ་ལ་མྱི་བཞྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ལ་
སོགས་པ་གཟུང་འཛིན་གྱི་སོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཟག་བཅས་གནས་གྱུར་པས་ཟག་མྲེད་དུ་
གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་མངོན་པར་བརོད་དོ། །གནས་
ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི། མཁན་པོ་རྣམ་སྣང་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པ་
ཁ་ཅྱིག་གྱི་བཞྲེད་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཁས་བངས་བརོད་པ་དང་། སུན་འབྱྱིན་བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་
སྐུ་བཞྱིར་འདོད་པ་ལས་གཞན་གསུམ་དུ་འདོད་པ་དག་ནྱི། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་ཆོས་དྲེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་སྲེ་བ་
མྲེད་པ་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་གང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཅྲེ་ན། ཐུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
སྐུ་ནྱི། །ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་གང་དག །ཐོབ་གྱུར་རྣམ་ཀུན་རྣམ་དག་པ། །དྲེ་དག་རང་བཞྱིན་མཚན་ྱིད་
ཅན། །ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ྱིད་དུ་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཁོ་
ན་ཁས་བངས་ནས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་དྲེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །སྐུ་བཞྱིར་འདོད་པས་ཀང་སྒྲ་ཇྱི་
བཞྱིན་དུ་མ་བཤད་དམ་ཅྲེ་ན། མ་བཤད་དྲེ་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཞྲེས་པ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་ལ་འདོད་པའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །འོ་
ན་བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མྲེད་དང་། །ཞྲེས་སོགས་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་གང་དག ཅྲེས་པའྱི་དོན་རྒྱས་
པར་སྟོན་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཆོས་དབྱྱིངས་ཡྱིན་པས་སོ་ཅྲེ་ན། སྐུ་བཞྱིར་འདོད་པ་རྣམས་ནྱི་སྐུ་གཞན་
སྟོན་པར་འདོད་ཀྱི་སྔར་གྱི་འཕོས་དོན་དུ་མྱི་འདོད་དོ། །སྐུ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ལྟར་ན་སྔར་གྱི་འཕོས་དོན་དུ་
བཤད་དགོས་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་སྐུ་གཞན་སྟོན་པར་ཁས་ལྲེན་དགོས་པས་རང་གྱི་དམ་བཅའ་མས་པར་འགྱུར་
བས་སོ། །གལ་ཏྲེ་སྐུ་གཞན་སྟོན་པར་མྱི་འདོད་ན་འདྱིའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་འཆད་ཅྲེ་ན། ཐུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་
ནྱི། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་འབྲྲེལ་བས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དྲེ་ྱིད་ཀང་དྷརྨ་ཏ་ཀ་ཡ་ཞྲེས་ཆོས་ྱིད་
ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་པ་ལས། སྲེབ་སོར་གྱི་དབང་གྱིས་ངོ་བོའ་ི རྲེན་ཏ་མྱི་མངོན་པར་བྱས་ནས། དྷརྨྨ་ཀ་ཡ་ཞྲེས་ཆོས་ཀྱི་
སྐུའོ་ཞྲེས་བསྟན་ཏོ། །ཞྲེས་རྣམ་པར་བཤད་ནས། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དྲེ་ྱིད་གང་ཞྲེ་ན། ཟག་མྲེད་པའྱི་ཆོས་གང་
དག་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་རྐང་པ་གསུམ་འདོན་ནོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་གང་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་
པའྱི་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་དྲེ་དག་ཀང་གང་དག་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མྲེད་དང་ཞྲེས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོགས་ལྲེའུར་བྱས་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་དོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ྱི་ཁྱི་སྣང་བར་རྲེན་ཕྱིས་པས་
ཆོས་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྲེས་བྱས་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ྱིད་བཀག་པར་འགྱུར་བ་དང་། སོད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འདུས་བྱས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ྲེས་པ་
ཡོད་དོ། །དྲེ་དག་ལ་སྐུ་ཞྲེས་བརོད་པ་ནྱི་སྔོན་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ཡྱིན་
པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་པའྱི་དོན་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་རྲེན་ཕྱིས་ནས་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཆོས་ཀྱི་
སྐུའོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ལས་གཞན་དུ་ན། བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་སོགས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་བསགས་པའྱི་
སྐུ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ་ཞྲེས་བརོད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྒྲའྱི་དོན་བཀག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྱི་
འདུས་བྱས་བསགས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་སོགས་སོད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་འདུས་བྱས་
སུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་སྐུ་ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་ན། ྲེ་བར་བཏགས་ནས་བསྟན་ཏྲེ། འདོགས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སྔོན་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྱི་ཚོགས་པ་ལ་ལུས་ཞྲེས་ཐ་སྙད་འདོགས་
པའྱི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས། ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ལ་སྐུ་ཞྲེས་བརོད་ཅྱིང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་
ཀང་དྲེ་དག་དང་ཚོགས་པ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་
ཏུ་ཚོགས་པ་ནྱི་སྐུ་དངོས་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་ྱི་ཁྱི་སྣང་བའྱི་དགོངས་པ་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་སྐུ་བཏགས་པར་འདོད་པ་
ནྱི། དོན་འདྱི་མ་རོགས་པར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཁོ་ནའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྐུ་བཞྱིར་འདོད་པ་གཞན་དག་ན་རྲེ་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་རྣམས་སྐུ་གསུམ་གྱི་བསྡུས་པར་འདོད་པ་དྲེ་དག་གྱི་ལྟར་ན། ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཁས་བངས་དགོས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཏྲེ་མ་བསྡུས་པར་
ཐལ། སྐུ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱད་པར་གསུམ་གང་ཞྲེ་ན། བྱྲེད་པའྱི་ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་
ཀུན་རོབ་ཏུ་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གཟུགས་སྐུའྱི་སྣང་བ་བསྲེད་པའྱི་སོ་ནས་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་གྱི་བྱ་
བ་མཛད་པའོ། །སངས་བའྱི་ཁྱད་པར། ཟག་བཅས་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པས་ཟག་མྲེད་དུ་གྱུར་པའོ། །ངོ་བོའ ་ི
ཁྱད་པར། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའོ། །གསུམ་པ་ལ་རོད་པ་དང་།
ལན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་སྐུ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། སྐུ་ནྱི་གསུམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐུ་བཞྱིའམ་གསུམ་
གང་རུང་དུ་གནས་པ་གང་ཞྱིག སྐུ་བཞྱི་ཡྱིན་ན། ངོ་བོ་ྱིད་ལོངས་རོགས་བཅས་དང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ལུས་རྣམ་
བཞག་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ལས། ངོ་བོ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲ་
འབྱུང་བར་རྱིགས་པ་ལས་མྱི་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་སྐུ་བཞྱིར་འདོད་པ་གཞན་དག་ན་རྲེ།
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དགོས་པ་ྲེ་བར་བསྟན་པའྱི་ཤུགས་སམ་སྟོབས་ཀྱིས་ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་དུ་ཆོས་སྐུ་
ཐ་མར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགོས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལུས་རྣམ་བཞག་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་སར་བདྲེ་བའྱི་ངོར་
རམ་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུའྱི་མཛད་པར་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོ་ན་དང་མཛད་པ་སར་བར་བྱ་བའྱི་
ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །འགའ་ཞྱིག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོ་ན་དང་མཛད་པ་ལྷན་ཅྱིག་དུ་སར་བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་སྐུ་ཐ་མར་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མ་སོས་ཅྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་སར་
བདྲེ་བའྱི་ངོར་ཡྱིན་ནོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོ་ན་དང་མཛད་པ་སར་བ་ལ་དགོངས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཡྲེ་ཤྲེས་སྐུ་ལོགས་
པར་སྟོན་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་བཤད་པ་བྱྲེད་པས་ནྱི་ངམ་ཞྲེས་པའྱི་འདམ་ཀ་ཅན་གྱི་ཚིག་ཁོང་
དུ་མ་ཆུད་ཅྱིང་། ངོ་བོ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲ་མྱི་འབྱུང་ཞྲེས་པའྱི་རོད་
སོང་དུ་སྨྲ་བའྱི་དོན་ཡང་མ་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྐུ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ལ་སོན་ཡོད་ལ་བཞྱི་ཡྱིན་པ་ལ་ྲེས་པ་
མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་གཞན་སྔགས་ཀྱི་ཐྲེག་པར་སྐུ་བཞྱིར་གསུང་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མྱི་འགལ་བར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གང་ཡང་སྔགས་ནས་སྐུ་བཞྱིར་གསུངས་པ་དང་། འདྱིར་སྐུ་བཞྱིར་བཤད་པ་མྱི་འགལ་ཞྲེས་
འཆད་པ་ནྱི་མ་འབྲྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི་གསལ་བྱྲེད་པའྱི་བཞད་གད་སྟྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། ཕོགས་
གཞན་ནས་སྐུ་བཞྱིར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཡང་མྱི་འགལ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་
ཁྱད་པར་ལ། ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་དང་། སོན་ནས་མཁྱྲེན་པའྱི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི།
ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ་ན་ཐོས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི་
ཐོག་མར་སོན་ནས་ཤྲེས་པས་བདག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་རམ་མྱི་འགྱུར་ཞྲེས་
བརགས་ནས། སྲེ་བར་ཤྲེས་ན། བདག་མཐོང་བ་ལས་འགའ་ཞྱིག་ོན་མོངས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ན་མྱི་རུང་ངོ་
ཞྲེས་བསམས་ནས། ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏྲེ། མྱིའྱི་ོན་མོངས་པ་སྲེ་རུང་འགོག་པའྱི་སོ་
ནས་ཡོངས་སུ་སོང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི་
ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏྲེ། གོང་ལ་སོགས་པར་
བྱོན་ནས་སྲེ་བོ་མཐའ་དག་གྱི་ོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུན་དྲུངས་འབྱྱིན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་
སོན་ནས་ཤྲེས་པ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནྱི། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་སོན་ནས་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་
དོན་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་སོན་ནས་མཁྱྲེན་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འབད་རོལ་གྱི་
མཚན་མ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཡྱིན་སྟྲེ། དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་མ་ཞྲེན་པར་འཇུག་པས་སོ། །ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁྱྲེན་པ་ཐོགས་པ་མྲེད་
པར་འཇུག་སྟྲེ། ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པས་སོ། །གཞན་དོན་ལ་
རག་ཏུ་གནས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་བར་འགོ་བའྱི་དོན་བྱྲེད་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་བ་ཀུན་གྱི་ལན་
འདྲེབས་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་སོ་ཡང་དག་པ་རྱིག་པ་བརྲེས་པས་སོ། །ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་སོན་ནས་
མཁྱྲེན་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་ལྔ་ལྡན་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཚན་མ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་འཇུག་པ་སོགས་ཇྱི་སྐད་
བཤད་པ་ལས་བཟློག་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ། ཆོས་སྐུ་རག་པ་ལ་བརོན་པ་སང་བ་དང་།
ཁྱབ་རག་གྱིས་ཀ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་ཅན། རག་ཏུ་སྲེམས་
ཅན་གྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་མྱི་མཛད་དྲེ་མཛད་པར་ཐལ། རག་ཏུ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའ ་ི ངོ་བོ་ྱིད་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཕྱིར།
ཞྲེས་པའྱི་ལན་བཏབ་པའྱི་ཕྱིར་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅས་པ་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ལན་ལ་སྐལ་ལྡན་ལ་
སྣང་བ་དང་། སྐལ་མྲེད་ལ་མྱི་སྣང་བ་དཔྲེས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་དང་དྲེར་གདུལ་བྱའྱི་
སྣང་བ་དང་མཚམས་པར་གཞན་གྱི་བྱ་བ་མཛད་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟར་ྲེ་བར་
གནས་པས་སོ། །གདུལ་བྱ་གང་ལ་ཞྲེ་ན། ཆོས་སྟོན་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ལ་སོགས་པ་དང་ཕད་པས་
སྔོན་བསྲེད་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ས་བོན་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་རྲེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་རས་པར་
འགྱུར་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ལའོ། །གང་གྱི་དུས་སུ་ཞྲེ་ན། ཆོས་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་ན་ཡུན་དུ་འཕོད་པར་
གྱུར་པ་དྲེའྱི་ཚེའོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ཤྲེ་ན་སྲེམས་ཅན་དྲེའྱི་དོན་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་སྔོན་གྱི་སོན་ལམ་གྲུབ་པས་
སོ། །འགའ་ཞྱིག་ལ་མྱི་སྣང་བ་ཅྱི་ཞྲེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟར་གནས་ཀང་རང་གྱི་ལས་ཀྱི་
ྲེས་པས་བསྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བས་མངོན་མཐོ་དང་ངྲེས་ལྲེགས་ཀྱི་
འབྲས་བུ་སྱིན་པར་མཛད་པར་མྱི་སྣང་ངོ་སྙམ་དུ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི།
སངས་རྒྱས་ྲེ་བར་གནས་པར་ཁྱད་པར་མྲེད་བཞྱིན་དུ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་དོན་བྱྲེད་ལ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་དོན་མྱི་བྱྲེད་
པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྙམ་པ་ལ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་དཔྲེ་གསུངས་པ། ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། དཔྲེར་ན་
ལྷའྱི་དབང་པོས་ཆར་ཕབ་དུ་ཟྱིན་ཀང་ཏྱིལ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་བོན་རུལ་བའྱི་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པ་ས་བོན་དུ་མྱི་
རུང་བར་གྱུར་པས་མྱུ་གུ་མྱི་འཁྲུང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ལ་རྲེ་བ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་
མཁས་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་བྱུང་ཡང་སྐལ་བ་མྲེད་པས་དམ་པའྱི་ཆོས་ན་པ་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོ་ཐོབ་པར་
མྱི་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་
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ཁྱབ་པ་དང་རག་པ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ་བརོད་པར་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཤཱཀ་སྲེང་གྲེ་ལ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་པ་སོ་
སོར་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྲེན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་ལ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདྱི་ནྱི་ཐོགས་པ་
མྲེད་དང་རག་གནས་དང་ཞྲེས་པ་ལས་འཕོས་པའོ། །འདྱིའྱི་ལན་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་དྲེ་གསུངས་
པས་སྟོན་ནོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཁྱབ་པ་དང་རག་པ་ཞྲེས་མངོན་
པར་བརོད་དྲེ། དྲེ་དང་དྲེ་ལ་དྲེ་སྣང་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐམས་ཅད་སྣང་བའྱི་སོ་ནས་བྱ་བ་
མཛད་པ་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུན་ཆགས་སུ་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་བཞུགས་ཀང་ཟད་པ་མྱི་མངའ་བའྱི་ཕྱིར།
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་བརོད་ཟྱིན་ནོ།། །།གསུམ་པ་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རང་བཞྱིན་མདོར་བསྟན་པ་
དང་། ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་སྐུ་གྱིས་པ་བསྟན་ནས་ཞྲེས་
སོ། །མདོ་དགོད་པ་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་
སྐུ་སྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའ་ི མཚན་སུམ་བཅུ་ར་གྱིས་ཀྱི་བརྒྱན་པ། དཔྲེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་དང་དཔྲེ་བྱད་བཟང་པོ་
བརྒྱད་ཅུའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའྱི་གཟུགས་སྐུ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལོངས་
སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་ས་བཅུ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་ཐབས་གཅྱིག་ཏུ་
ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆོས་ཀྱི་ལོངས་སོད་ཀྱི་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་ཤྱིན་ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྲེད་
པ་ྲེ་བར་ལོངས་སོད་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མཚན་དཔྲེའྱི་འདྱི་དག་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན།
དྲེ་ལ་ནྱི་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་གྱི། རྣམ་སྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་དངོས་ནྱི་ལོངས་སྐུ་ཁོ་ན་ལ་མངའ་བ་
ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུད་བར། དག་ལས་ྲེ་དང་རྱིང་རྣམས་ལས། །ཆུ་དང་ནམ་མཁར་ཟླ་གཟུགས་བཞྱིན། །ཞྲེས་
སོ། །གྱིས་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། མཚན་བཤད་པ་དང་དཔྲེ་བྱད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ལ་མཚན་དངོས་དང་དྲེའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་
ཚིག་གྱི་དོན་ལ། ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་འདྱི་ལ་སྔོན་བ་མ་རྣམས་ལ་སྲེལ་བ་དང་བསུ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱས་
པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕག་དང་ཞབས་འཁོར་ལོའ ་ི རྱིབས་སྟོང་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ་རོགས་པའྱི་མཚན་
དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིས་ཐམས་ཅད་ལ་རྱིག་པར་བྱའོ། །སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་བརན་པོར་བསྲུངས་
པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་སྟྲེ། ཞབས་རུ་སྦལ་བཞྱིན་དུ་ཤྱིན་ཏུ་མམ་པར་གནས་པའྱི་མཚན་མངའ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་བཞྱི་བརན་པར་བྱས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕག་དང་ཞབས་ཀྱི་སོར་མོ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ངང་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུར་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ད་བས་འབྲྲེལ་བའྱི་མཚན་མངའ་བའྱི་ཕྱིར། བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ལ་
སོགས་པ་ག་ནོམ་པ་བྱྱིན་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕག་དང་ཞབས་ཤྱིང་བལ་ལྟར་འཇམ་ཞྱིང་གཞོན་ཤ་
ཆགས་པ་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། མདུན་མཐོ་བ་ནྱི་ཕག་གྱི་བོལ་གྱིས་དང་། ཞབས་ཀྱི་བོལ་གྱིས་དང་དཔུང་
མགོ་གྱིས་དང་། རག་པའྱི་ཕོགས་མཐོ་བའོ། །སོར་མོ་རྱིང་བ་ནྱི། ཞབས་མཐྱིལ་གྱི་ཀྱུས་དང་མཐོ་མམ་
པའོ། །རྱིང་པ་ཡངས་པ་ནྱི་ཞབས་ཀྱི་བཞྱི་ཆ་ཕྱིར་འཕགས་པའོ། །སྟོན་པའྱི་སྐུ་མཐོ་དམན་གྱི་ཚད་ནྱི་སྟོན་པ་རང་
གྱི་ཁྲུ་ཕྲེད་དང་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །འཛམ་བུ་གྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚད་ཁྲུ་བཞྱི་པ་དང་ཕྲེད་དང་བཞྱི་ཅྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །སྟོན་པའྱི་ཁྲུ་རྲེ་ལ་རང་མཐོ་གྱིས་སོ། །སྟོན་པའྱི་མཐོ་རྲེ་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་ཁྲུ་ཕྲེད་དང་གྱིས་ཏྲེ། མྲེ་
ཏོག་ཕྲེང་རྒྱུད་ལས། བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའྱི་མཐོ་ཡྱི་ཚད། །འཇལ་བྱྲེད་མྱིའྱི་ཁྲུ་དག་ནྱི། །ཕྲེད་དང་གྱིས་ནྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྟོན་པའྱི་སྐུའྱི་མཐོ་དམན་ལ། འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་ཁྲུ་ཕྲེད་དང་བཅུ་གཅྱིག་
ཡོད་པས་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་མྱིའྱི་ལུས་ཚད་ལས་ཁྲུ་བདུན་ལྷག་པར་མངའ་བས་སྐུ་ཚེ་ཞྱིང་དང་བ་དང་། ཞབས་
ཀྱི་ལོང་བུ་འབུར་བ་ཕྱིར་མྱི་མངོན་པ་དང་། སྐུའྱི་སྤུ་གྲེན་དུ་འཁྱྱིལ་ཞྱིང་ཕོགས་པ་དང་། བྱྱིན་པ་རྱི་དྭགས་ཨྲེ་ན་
ཡའྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མས་ཞྱིང་རྱིམ་པར་འཚམ་ལ་རྒྱས་ཤྱིང་ཟླུམ་པོའ །ོ །ཕག་རྱིང་བ་ནྱི་མ་བཏུད་པར་ཕག་
གྱི་སྤུས་མོའ ་ི ལྷ་ངར་སྲེབ་པའོ། །འདོམས་ཀྱི་རྦ་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་ནྱི། གང་པོ་ཆྲེའྱི་ལྟ་བུའོ། །ལྤགས་པ་གསྲེར་
གྱི་མདོག་འད་བ་ནྱི་གསྲེར་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་དངས་པའོ། །ལྤགས་པ་འཇམ་པ་ནྱི་གསྲེར་སངས་པ་ལྟར་སྙོམས་ལ་
རྡུལ་གྱིས་མྱི་གོས་པའོ། །བ་སྤུའྱི་བུ་ག་གཅྱིག་ལ་གྱིས་མྲེད་པར་རྲེ་རྲེ་ནས་གཡས་སུ་ལྲེགས་པར་འཁྲུངས་པ་
དང་། མཛོད་སྤུ་ནྱི་སྱིན་འཚམས་སུ་སྤུ་དཀར་འཇམ་གཡས་སུ་འཁྱྱིལ་བ་ྱི་ཟླ་ལས་ལྷག་པའྱི་འོད་དང་ལྡན་
པའོ། །རོ་སྟོད་འཕྲེལ་ཁ་ཆྲེ་བས་སྲེང་གྲེ་དང་འད་བའོ། །དཔུང་པའྱི་མགོ་མགྱིན་པ་དང་འབྲྲེལ་ཞྱིང་ཟླུམ་པར་
གནས་པ་དང་། ཐལ་གོང་ནྱི་བྲང་ངོ་ཞྲེས་ཤན་ཏྱི་བ་གསུང་ངོ་། །རོ་བྲོ་བའྱི་མཆོག་མཁྱྲེན་པ་ནྱི། །ར་ཆག་ཀང་རོ་
མཆོག་དུ་སྣང་བའོ། །ཆུ་ཞྲེང་གབ་པ་ནྱི་སྐུའྱི་ཁྲུན་དང་། འདོམ་གྱི་ཚད་དུ་མམ་པའོ། །ནྱགཱ་སྐུ་སད་དང་རོ་དྷ་སྐུ་
སྟོང་མམ་པ་སྟྲེ། ལྟྲེ་བ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་སྐུ་སྟོང་དང་སྐུ་སད་ཚད་མམ་པའོ། །དབུ་གཙུག་ཏོར་དང་ལྡན་པ་ནྱི་
ཕལ་པའྱི་ངོར་སོར་བཞྱི་འཕགས་པའོ། །ལགས་རྱིང་མཛེས་པ་ནྱི་ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲེབས་པའོ། །ཚངས་
པའྱི་དབྱངས་ནྱི་ྲེ་རྱིང་ཐམས་ཅད་ལ་མམ་པར་གསལ་བའོ། །ཡང་ན་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། ཤྲེས་ཤྱིང་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མན་པར་འོས་ཤྱིང་མྱི་མཐུན་པ་མྲེད་པ་དང་། ཟབ་ཅྱིང་རྲེས་སུ་སྒྲོགས་པ་
དང་། མྱི་མཚུངས་ཤྱིང་སྣང་བ་དང་། རྱིག་ཅྱིང་རྣམ་པར་རྱིག་པར་བྱྲེད་པའོ། །འགམ་པ་སྲེང་གྲེའྱི་འད་བ་ནྱི་མྲེ་
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ལོང་ལྟར་མཐའ་ཟླུམ་ཞྱིང་རྒྱས་པའོ། །ཚེམས་ཐགས་བཟང་བ་ནྱི་བར་མཚམས་མྲེད་པ་དང་། བཞྱི་བཅུ་མངའ་
བ་ནྱི་ཡན་མན་དུ་ྱི་ཤུ་རྲེ་མམ་པའོ། །སན་ཐོན་ཐྱིང་ནྱི་སྔོ་ནག་དུ་ཡོད་པའོ། །རྱི་མ་བའྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་སྟྲེང་འོག་གྱི་
རྱི་མ་རྣམས་མ་འདྲེས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སར་བ་
ནྱི། རྒྱུ་གྲུབ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་མཚན་གང་གྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་མཚན་བསྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་རབ་ཏུ་རོགས་པས་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་པོ་འདྱི་དག་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར།
གྱིས་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི་རྒྱུ་དྲེ་གང་ཡྱིན་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་དོན་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་དཔྲེ་
བྱད་ལ་མཚམས་སར་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་དོན་ལ་སྲེན་མོའ ་ི དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། སོར་མོའ ་ི དབང་དུ་
བྱས་པ་གསུམ་ནྱི་རོགས་བ་ལ། ར་མྱི་མངོན་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་དུའོ། །ཤྱིན་ཏུ་སྦས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བོ་གོས་ཅན་ནྱི་
གསང་བའྱི་གནས་ཟབ་མོ་རོགས་པའོ། །འདྱི་ལོང་བུ་ནང་མའོ། །ཞབས་རྱིང་ཐུང་མྲེད་པས་མྱི་མམ་པ་མྲེད་
པའོ། །མཛེས་པར་མཁས་པ་ནྱི་བལྟ་ན་སྡུག་པའོ། །འཁྱིལ་བག་ཆགས་པ་ནྱི་སྐུ་ཤ་རྒྱས་པ་ཞྲེས་འབུམ་ཕག་
གསུམ་པ་གསུང་ངོ་། །ཆོས་འདུལ་བ་རོགས་པ་ནྱི་དྱི་མ་འཇོམས་བྱྲེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་རོགས་པའོ། །ཁོ་ལག་ཡངས་
པ་ནྱི་ཁྱོན་ཆྲེ་བའོ། །ཤ་མྱི་ལྷོད་པས་གྱིམས་པ་དང་ཡན་ལག་དང་ྱིང་ལག་རྣམ་པར་འབྱྲེས་པ་ནྱི་ལྷུ་ཚིགས་
སོགས་ཀྱི་རྱིང་ཐུང་མྲེད་པར་ཁ་ཕྲེད་པའོ། །སྐུ་ཟླུམ་པ་ནྱི་ལྟྲེ་བའྱི་འོག་ཟླུམ་པའོ། །སྐུ་སྐབས་ཕྱིན་པ་ནྱི་རྐྲེད་
སྐབས་འཚམས་པའོ། །སྐུ་མ་རོངས་པ་ནྱི་རྐྲེད་པ་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་མ་ཡྱིན་པའོ། །ཕལ་ཕང་ངྲེ་པ་ནྱི་མཐོ་དམན་
མྲེད་པའོ། །ལྟོ་བ་ཟབ་པ་ནྱི་གཏྱིང་རྱིང་པའོ། །སོབ་མ་རང་གྱི་གདམས་ངག་ལ་མཐུན་པར་འཛིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ལྟྲེ་
བའྱི་རྱི་མོ་གཡས་ཕོགས་སུ་འཁྱྱིལ་བ་ྱིད་དང་། དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་སོགས་ནྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པར་གདུལ་བྱ་
འདུལ་བའོ། །པྱིམ་པ་ནྱི་ཤྱིང་ཐོག་དམར་པོ་ཅྱིག་གྱི་མྱིང་པོ་བྱས་པའྱི་སྲེ་བོ་བདག་དང་བདག་གྱི་བ་ལ་ཆགས་པ་
ཅན་གྱིས་ཞྲེས་སོ། །བསྙྲེངས་པ་ནྱི་འཇྱིགས་པའོ། །སྲྱིད་པར་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ནྱི་ོན་མོངས་པའོ། །སྲེ་བོ་གདུལ་
དཀའ་བ་ནྱི་དུག་གསུམ་ཤས་ཆྲེ་བའོ། །ཆོས་འདུལ་བ་ཤྱིན་ཏུ་དཀར་བ་ནྱི་ྲེ་བར་བསྟན་པའྱི་ཆོས་དྱི་མ་མྲེད་
པའོ། །མམ་པའྱི་ས་ལ་གནས་པ་ནྱི་ྲེ་རྱིང་མྲེད་པའོ། །གདུལ་བྱ་བསྟན་པ་ལ་རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་
མཐར་གྱིས་ཞྲེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཟབ་ཅྱིང་གངས་མྲེད་པས་ཆོས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་ཞྲེས་སོ། །ལྷ་མྱིའྱི་
འགོ་བ་གཞོན་ནུ་མ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པར་འོས་པས་མངོན་པར་མགུ་བ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །མ་འོངས་པ་ན་ཇྱི་ལྟར་
འགྱུར་ལྟ་བས་རག་ཏུ་ཕྱི་རྲེས་སུ་ཞྲེས་སོ། །ཀུན་ཏུ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་སོན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འདྱི་ཕྱིའྱི་སྡུག་
བསྔལ་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་པས། མཆོག་ཏུ་གནོད་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པའོ། །ལྟ་བས་བྱས་པ་ནྱི་ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་ར་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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གྱིས་སོགས་སོ། །དཔྲལ་བ་ལྲེགས་པར་འབྱྲེས་པ་ནྱི་སྐྲ་མཚམས་དོད་པའོ། །དམྱིགས་པར་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་
འཇོམས་པར་མཛད་པ་ྱིད་ཀྱིས་དཔྲལ་བར་བྱྲེས་ཆྲེ་བ་ྱིད་དོ། །སོན་ལམ་གྱི་མཆོག་ནྱི་གཞན་དོན་དུ་སངས་
རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་པའོ། །དབུ་སྐྲ་མྱི་བཤོར་བ་ནྱི་གྲེན་དུ་བརྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པའོ། །དཔལ་གྱི་བྲེའུར་
ནྱི་རྡོ་རྲེ་རྭ་ཆག་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ་མཐྲེ་བོང་གྱི་ངོས་ལ་ཡོད་པའོ། །བཀ་ཤྱིས་པ་ནྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐྱིལ་ལ་རྱི་མོ་གྲུ་བཞྱི་
ཡོད་པའོ། །སོར་མོའ ་ི ཞབས་ན་རྱིམ་པ་བདུན་དུ་འཁྱྱིལ་བའྱི་རྱི་མོ་ཡོད་པ་ནྱི་གཡུང་དྲུང་འཁྱྱིལ་པའོ། །ཞྲེས་
འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་གསུང་ངོ་། །བཞྱི་པ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་པ་བསྟན་ནས་
ཞྲེས་སོགས་སོ། །མདོ་དགོངས་པ་ནྱི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྲེམས་
ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་སྟྲེ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་
ཆོས་ཅན། རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འཇུག་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །སྐུ་གང་ཞྲེ་ན།
མཛད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྱིས་ན་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སོ། །དུས་ནྱི་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་
པར་རོ། །ཡུལ་ནྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུའོ། །བྱ་བའྱི་ངོ་བོ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པའྱི་དོན་
ནོ། །ཚུལ་ནྱི་མམ་པ་ྱིད་དུ་མཛད་པ་སྟྲེ། སྐུ་དྲེ་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའོ། །གྱིས་པ་རྲེན་པ་ཕྱིན་ལས་ལ་མཚམས་
སར་བ་དང་། ར་བ་དང་ཚིག་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བཤད་ཟྱིན་གྱི་སོ་ནས་འཚམས་སར་བ་ནྱི། གོང་དུ་བཤད་པ་
དྲེ་ལྟར་ཁྱད་པར་བཞྱི་ལྡན་གྱི་སྐུ་གསུམ་བསྟན་ཟྱིན་ནས་ཕྱིན་ལས་སྟོན་ནོ། །ཁྱད་པར་བཞྱི་གང་ཞྲེ་ན། རང་
བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུའྱི་བདག་ྱིད། རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་སོར་བ་བཞྱི་བསོམས་པའྱི་སྟོབས་ལས་བྱུང་
བའོ། །ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་ྱིད་དུ་སྣང་བའོ། །ངོ་
བོའ ་ི ཁྱད་པར་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་སོགས་པ་མཚན་དཔྲེ་དངོས་དང་། མཚན་དཔྲེའྱི་གཟུགས་བརན་ལ་ལྟོས་ནས་སྐུ་
གསུམ་དུ་རབ་ཏུ་བརགས་པའོ། །བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་མཚམས་སར་བ་ནྱི། གདུལ་བྱའྱི་སྲེ་བོ་རང་རང་གྱི་
སྣང་བ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིན་ལས་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུའྱི་འཕྱིན་ལས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྟོན་ཏྲེ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་
སྐུ་དྲེའྱི་བདག་རྲེན་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཀུན་རོབ་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོ་ན་གདུལ་བྱ་དག་མ་དག་གྱི་བྱྲེ་བྲག་ལས་
ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་བསྲེད་པའྱི་སོ་ནས་དོན་གྱི་བྱ་བ་མཛད་
པས་ནའོ། །ར་བ་ལ་དུས་ཀྱི་སོ་ནས་མདོར་བསྟན། དབྱྲེ་བའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། གངས་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་
བསྡུ་བའོ། །མདོ་ནྱི་རབ་འབྱོར་འདྱི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སན་གྱིས་འཇྱིག་རྲེན་ལ་རྣམ་པར་གཟྱིགས་ནས་ཤར་
ཕོགས་གྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ཚིག་དོན་ལ། ཕྱིན་ལས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། ཕྱིན་
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ལས་ཀྱི་དུས་དང་། གོ་རྱིམ་གཞན་མཚོན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ལམ་གྱི་རྲེན་ལ་འགོད་པ་དང་། ལམ་དང་།
ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། གདུལ་བྱ་ལམ་གྱི་རྲེན་ལ་འགོད་པར་མཛད་དྲེ།
གདུལ་བྱའྱི་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་དང་པོར་འགོ་བ་བཟང་པོ་ལྷ་མྱི་དང་། བཟང་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ངན་སོང་གསུམ་ལ་མངོན་
པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་པར་གནས་པའྱི་མཚན་ྱིད་འགོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞྱི་བའྱི་ཕྱིན་ལས་མཛད་པས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ་ཚོགས་ལམ་དང་། སོར་ལམ་དང་། མཐོང་ལམ་དང་། སོམ་ལམ་ལ་འགོད་པ་བཞྱི་ལས། དང་
པོ་ལ་སོར་བ་དང་། ལྟ་བ་དང་། སོད་པ་རྣམ་དག་གོ །དང་པོ་ནྱི་སོར་བ་རྣམ་དག་ལ་འགོད་དྲེ། སྱིན་པ་ལ་
སོགས་པ་བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་བཞྱི་ལ་འགོད་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་བཞྱི་ནྱི། ཟང་ཟྱིང་སྱིན་པ་
ནྱི་སྱིན་པ་དང་། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་ཆོས་བཤད་པ་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སོད་དུ་འཇུག་པ་
དོན་སོད་པ་དང་། རང་ྱིད་སོད་པ་དོན་མཐུན་པ་སྟྲེ་བཞྱིའོ། །གྱིས་པ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ལ་འགོད་པར་བྱྲེད་དྲེ།
ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཤྲེས་པས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དང་གྲེན་པོ་གྱིས་དོར་བར་བྱ་བ་དང་
བང་པར་བྱ་བའྱི་སོ་ནས་རོགས་པར་མཛད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གཞན་དོན་གྱི་སོད་པ་དང་། རང་དོན་དང་
གྱིས་དོན་གྱི་སོད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། གཞན་དོན་གྱི་སོད་པ་རྣམ་དག་ལ་འགོད་དྲེ། སྲེམས་ཅན་གྱི་
དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་བདག་ྱིད་ལ་འགོད་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་ཅྲེ་ན། སྒྱུ་མ་མཁན་སྒྱུ་མ་ལ་ཆགས་སང་མྲེད་པ་བཞྱིན་དུ་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་
བ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་དབྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །རང་དོན་གྱི་སོད་པ་རྣམ་དག་ལ་འགོད་དྲེ། རང་གྱི་
དོན་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོངས་སུ་གོམས་པ་ལ་འགོད་པའྱི་
ཕྱིར། དུས་གང་གྱི་ཚེ་ཞྲེ་ན། གཞན་དོན་གྱི་སོད་པ་དྲེའྱི་རྲེས་ལའོ། །གྱིས་དོན་གྱི་སོད་པ་རྣམ་དག་ལ་འགོད་
དྲེ། རང་དོན་གྱི་སོད་པ་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ལ་འགོད་
པར་མཛད་པས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ནྱི། དགྲེ་བ་བཅུའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་མོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སོར་ལམ་ལ་
འགོད་དྲེ། ཚོགས་ལམ་གྱི་རྲེས་དྲེ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་ཡོངས་སུ་གོམས་པ་ལ་
འགོད་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི་ས་དང་པོ་ལ་འགོད་དྲེ། སོར་ལམ་དྲེའྱི་རྲེས་ལ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ལ་རྲེན་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་རོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་
ཆོས་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་སོམ་པའྱི་ལམ་ལ་འགོད་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནྱི་ས་གྱིས་པ་ནས་ལྔ་པའྱི་
བར་ལ་འགོད་དྲེ། ཚོགས་གྱིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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ཕྱིན་པ་བཞྱི་ལ་རྲེན་ནས་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྡར་བརགས་པར་ཤྲེས་པ་ལ་འགོད་
པའྱི་ཕྱིར། དུས་ནྱི་ས་དང་པོའ་ི རྲེས་དྲེ་ནས་སོ། །ས་དྲུག་པ་ལ་འགོད་པར་བྱྲེད་དྲེ་སྔར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་ལ་
རྲེན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྱིམ་གྱིས་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་རྲེན་ནས་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོར་
མངོན་པར་མ་ཞྲེན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་ཆོས་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱིར།
ས་བདུན་པ་ལ་འགོད་དྲེ། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སྒྲྱིབ་པ་སང་རུང་
སོགས་སུ་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱིར། དུས་ནྱི་ས་བདུན་པ་དྲེའྱི་འོག་ཏུའོ། །ས་བརྒྱད་པ་ལ་
འགོད་དྲེ། སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ལམ་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱིར་དུས་ནྱི་ས་བདུན་པའྱི་རྲེས་དྲེ་ནས་སོ། །ས་བརྒྱད་པ་དྲེ་ྱིད་ལ་
འགོད་དྲེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྲེས་དྲེ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སངས་པ་ལ་འགོད་པའྱི་
ཕྱིར་ས་དགུ་པ་ལ་འགོད་དྲེ། སོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མཐུས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་
འགོད་པའྱི་ཕྱིར། དུས་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་དྲེའྱི་རྲེས་ལའོ། །བརྒྱད་པ་ལ་སོན་ལམ་དང་དགུ་པ་ལ་སྟོབས་བཞག་པར་
བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། སོན་ལམ་དག་ནྱི་མཐའ་ཡས་དང་། །ཞྲེས་པའྱི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ན་ས་དགུ་པ་ལ་སོན་
ལམ་བཤད་ལ་དྲེའྱི་སྟོབས་ཀྱི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་སྟོབས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་འབུམ་ཕག་གསུམ་པའོ། །ས་
བཅུ་པ་ལ་འགོད་པ་ལ་གསུམ་ཏྲེ། ས་བཅུ་ཐོབ་མ་ཐག་དང་། སྲེ་བ་ཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པ་དང་། སྲྱིད་པ་ཐ་མ་ལ་
འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ས་བཅུ་པ་ལ་འགོད་དྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཞྱིང་རྣམ་པར་དག་པར་བྱས་ཏྲེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་འོད་ཟྲེར་གྱིས་དབང་བསྐུར་བའྱི་ས་ལ་འགོད་པར་
མཛད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི་སྲེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པ་ལ་འགོད་དྲེ། ཡང་ས་བཅུ་པའྱི་གནས་སྐབས་དྲེ་ྱིད་
ལ་སྲེ་བ་ཕྱི་མར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སོ་སོར་ངྲེས་པར་མཛད་པ་དང་། ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་
རྲེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་མཆོད་
པའྱི་ཆྲེད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ྲེ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་འགོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་གསུང་
པ་ལ། ནུས་པ་དང་། སངས་པ་དང་། རོགས་པ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་དག་པ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱི་
ལམ་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འགོད་པར་བྱྲེད་དྲེ། ས་བཅུ་ཐོབ་མ་ཐག་དང་། སྲེ་བ་ཅྱིག་གྱིས་ཐོག་པ་ལ་འགོད་པ་དྲེ་
ལྟ་བུའྱི་རྱིམ་པས་ཡང་ས་བཅུ་པའྱི་གནས་སྐབས་དྲེ་ྱིད་ལ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་བྱང་ཆུབ་མཐའ་དག་འདྲེན་པར་
བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུའྱི་ཡན་ལག་ལ་འགོད་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཚོགས་གྱིས་
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ཀྱི་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ངྲེས་པས་ལས་དང་འབྲས་བུར་འབྲྲེལ་པ་ཆུད་མྱི་ཟ་བ་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱིར།
སངས་པ་ནྱི་བདྲེན་འཛིན་སོགས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཐམས་ཅད་སངས་པ་དང་། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་གཞྱི་ས་བོན་མྲེད་
པར་སངས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་འགོད་པའོ། །རོགས་པ་ལ་གྱིས་ལས་ཇྱི་སྙྲེད་པ་རོགས་པ་ནྱི། བདྲེན་བཞྱིའྱི་དངོས་
པོ་ཡང་དག་པར་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་པ་དང་། ཇྱི་ལྟ་བ་རོགས་པ་ནྱི་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་
འདུས་བྱས་ཆོས་ཅན་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཆོས་ྱིད་ཐ་མྱི་དད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ལ་འགོད་པའོ། །རྒྱུ་
ཚོགས་དག་པ་ལ་འགོད་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་ཅྱིང་འོད་གསལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའྱི་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་། གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་བྱང་
བའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ལ་འགོད་པའོ། །གསུམ་པ་ལམ་འབྲས་ལ་འགོད་པ་ནྱི། ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན་གདུལ་བྱ་ལམ་གྱི་
འབྲས་བུ་ལ་འགོད་དྲེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ས་མྱི་གནས་པའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་
པའྱི་ཕྱིར། དུས་ནྱི་ལམ་གྱི་རྲེས་དྲེ་ནས་སོ། །གྱིས་པ་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་དུས་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་
རྱིམ་པ་དྲེ་ལྟར་ན། མཛད་པ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་སྐུ་འདྱིའྱི་ཕྱིན་ལས་རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་
ར་བདུན་ཡང་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་འཇུག་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དང་པོ་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་། ཐ་
མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཕྱིན་ལས་བསྟན་པའྱི་གོ་རྱིམ་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་རྱིམ་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་
ལ་བརྲེན་ནས་ལྷག་མ་བར་གྱི་ཚིག་དོན་རྣམས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་སྟྲེ་ས་མཚམས་ཀང་ཤུགས་ཀྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་
བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྲེང་བཟང་བདག་གྱིས་ནྱི་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི་དངོས་སུ་མ་བྲྱིས་ཏྲེ། ཚིག་མངས་སུ་
དགོས་པས་སོ། །གསུམ་པ་སྐབས་གྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་
བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལས་སྐབས་བརྒྱད་པའྱི་འགྲེལ་པ་རྣམ་པར་བཤད་
པའོ།། །།གྱིས་པ་བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་དྲུག་དུ་བཤད་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་དང་། ར་བ་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་
ནོ། །དང་པོ་ནྱི་རྒྱས་པ་ལ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ནྱི་དངོས་པོ་དྲུག་གྱིས་ཡང་
དག་བཤད། དྲུག་གང་ཞྲེ་ན། མཚན་ྱིད་དང་ཞྲེས་སོགས་སར་ནས་འདས་པ་ལ་སྙྲེག་པའྱི་སྒྲ་དྲེ་ལྔ་ཡོད་པ་
ལས། འཕགས་པས་དང་པོ་ནྱི་མཁྱྲེན་པ་གསུམ། ཕྱི་མ་བཞྱི་ནྱི་སོར་བ་བཞྱི་ལ་སར་ཏྲེ་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་
ཚིག་དོན་ལ། དང་པོར་བསྟན་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་
གསུམ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་བསྲེད་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་
སུམ་ཅུས་མངོན་པར་མཚོན་པའྱི་གནས་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཁྱྲེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའྱི་རྲེས་དྲེ་ནས་དབང་དུ་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་འདྱིས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་བསོམ་
པ་ལ་སོར་བའོ། །རྲེ་མོའ ་ི མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་རབ་ཀྱི་
གནས་སྐབས་ཡྱིན་ཏྲེ། མཁྱྲེན་གསུམ་བསོམ་པ་ལ་སོར་བའྱི་རྲེས་དྲེ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
སོང་བ་ལ་རོགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགོ་བའྱི་ཕྱིར། མཐར་གྱིས་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན།
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་གོ་རྱིམ་གྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་ཏྲེ། རོགས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་རྲེས་དྲེ་ནས་
སྔར་རོགས་པའྱི་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་དངོས་པོ་ངྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར། སོ་སོ་བ་མཁྱྲེན་གསུམ་དང་མཐའ་དག་རྣམ་
ཀུན་རྲེ་སོར་དག་ཏུ་རྣམ་པར་བསོམ་པའྱི་དོན་སར་ཡང་གཞུང་སྲོང་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་
པའོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་ཅྱིག་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་
གསུམ་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་ཏྲེ། མཐར་གྱིས་པའྱི་རྲེས་དྲེ་ནས་བོའ ་ི ནུས་པ་མཐར་ཐུག་པས་
སོར་བའྱི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགོར་མྲེད་པས་སོ། །ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་
མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོར་བའྱི་ནུས་པ་མཐར་ཐུག་པ་དྲེ་ནས་མཁྱྲེན་གསུམ་
བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་ཡུམ་གསུམ་པོ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་པ་བརྒྱད་ལས་གཞན་རྣམ་པ་དྲུག་སྟྲེ། རྒྱས་པར་ནྱི་སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་བཤད་པར་བྱ་བ་
ཡྱིན་ནོ། །བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་ལ་མཚམས་སར་བ་ནྱི། བར་མ་ལ་དགའ་བ་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ར་བ་ལ་ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ནྱི། །དངོས་པོ་གསུམ་གྱིས་ཡང་དག་བཤད། །ཡུལ་ནྱི་རྣམ་པ་
གསུམ་པོ་རྒྱུ། །ཞྲེས་སོགས་སར་ཏྲེ་བཤད་དོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་དང་པོར་བསྟན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་
ྱིད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཆོས་ཅན། འཇུག་པའྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ།
ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡུམ་དྲེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་རབ་ཏུ་སོར་ཞྲེ་ན།
དྲེའྱི་འོག་ཏུ་བསྟན་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་
བཞྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མཁྱྲེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པས་སོ། །སོར་བ་
དྲེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་དྲེའྱི་འབྲས་བུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་བསྟན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཕྱིན་ལས་དང་
བཅས་པ་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོར་བཞྱི་བསོམས་པས་ཐོབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྣམ་པ་
གསུམ་གྱི་དོན་བསྡུས་པ་སྔ་མ་གྱིས་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྲེ། རྒྱས་པར་ནྱི་སྔ་མ་བརྒྱད་དུ་ཕྲེ་བ་དྲེ་ཁོ་ན་
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བཞྱིན་དུ་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པའྱི་ཁྱད་པར་གང་ཞྲེ་ན། ཚིག་གྱི་སོ་ནས་ཕྲེ་བ་དང་།
བརོད་བྱའྱི་སོ་ནས་ཕྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཚིག་གྱི་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་སྟྲེ། དབང་པོ་རྣོ་འབྲྱིང་རྟུལ་གསུམ་གྱི་
དབང་དུ་བྱས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བརོད་བྱ་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་སྟྲེ། དོན་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བ་
གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །ཡུམ་གསུམ་པོ་ཚིག་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པས་རྣམ་པར་ཕྲེའྱི་དོན་གྱི་སོ་ནས་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེ་རྲེ་ཡང་དོན་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའྱི་ངོ་བོར་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་དང་། དྲུག་
དང་། གསུམ་དུ་ཕྲེ་ནས་བསྟན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་བྱ་བ་ལ་ལྔ་སྟྲེ།
ཡུམ་གསུམ་བརོད་བྱ་གཅྱིག་ཏུ་བསྟན། འགྲེལ་པ་ཇྱི་ལྟར་རོམ་པའྱི་ཚུལ། བརམས་པའྱི་དགྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
བསྔོ་བ། ནོངས་པའྱི་དོན་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་བ། ཡུམ་དོན་རོགས་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བརོད་པའོ། །དང་པོ་
ནྱི་ཀུན་གྱི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བར་ནྱི། རྣམ་པར་དབྱྲེ་ཞྲེས་བཤད་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། ཡུམ་གསུམ་པོ་བརོད་བྱ་མྱི་གཅྱིག་
པས་གཅྱིག་གྱི་དོན་བཤད་པས་གཞན་གྱི་དོན་བཤད་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཅྱིག་ན་ཟླས་པའྱི་སོན་
དུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། གཅྱིག་པར་སྟོན་པ་ནྱི་ལ་ལ་ལས་ཏྲེ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་
དོན་ཚང་བ་དང་། གཞན་པར་མ་ལས་ཚིག་ཀང་ཚང་བ་དང་། གཞན་རྒྱས་པ་ལས་དོན་རྲེ་རྲེ་ཡང་མྱིང་གྱི་རྣམ་
གངས་དུ་མས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གསུམ་པོ་ཀུན་ལའང་བརོད་བྱའྱི་དོན་བསྡུས་པ་
བརྒྱད་པོ་དྲེ་ཙམ་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །བརྒྱད་དུ་འདུས་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན། ཡུམ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངོན་
རོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་བསྟན་བཅོས་འདྱིས་ལྲེགས་པར་བསྡུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཟློས་པའྱི་སོན་ཡོད་
ཅྲེ་ན། ཡུམ་གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་ཚིག་གྱི་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པ་སོགས་སུ་དབྱྲེ་བས་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ཟད་
དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱིས་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་བ་འདྱི་ནྱི་སྲེང་གྲེ་
བཟང་པོས་བྱས་སོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། བ་མ་བཟང་པོ་མཁན་པོ་ཡང་དག་རྣམ་སྣང་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྱིང་
གནང་བ་མནོས་ནས་ཡུམ་གསུམ་པོའ ་ི ཚིག་རྲེ་རྲེ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ངག་སར་བའྱི་མདོ་སོར་མ་བྱས་པར་
དོན་ཡང་དག་པར་བངས་ནས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི་གོ་བར་ས་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །གང་གྱི་སོ་ནས་བྱས་ཞྲེ་ན།
འཕགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་སྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུ་ཡྱིས་ཡུམ་གྱི་དོན་མཐོང་བའྱི་སོ་ནས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་
མཐར་ཐུག་གྱི་ཐོབ་བྱ་བདྲེ་གཤྲེགས་ཤྲེས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག གང་གྱིས་ན་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནྱིའོ། །རྒྱུ་
གང་གྱིས་ཅྲེ་ན། འགྲེལ་པ་དྲེ་བསྲེབས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགྲེ་བ་བདག་གྱིས་གང་ཐོབ་པ་དྲེ་ཡྱིས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི།
བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ནྱི་བདག་གྱི་སོད་ཡུལ་གང་ན་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ཞྲེ་ན། བདག་གྱིས་གང་ན་ཞྱིག་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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རོགས་ཏྲེ་མྱི་རོགས་པའོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཤྲེས་རབ་མྱི་གསལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཀུན་བོ་
ལས་ཕྱིར་རོལ་དུ་གྱུར་པས་སོ། །སུ་ཞྱིག་གྱི་སོད་ཡུལ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། བདག་ྱིད་ཆྲེན་པོ་འཕགས་པ་བྱམས་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་བོའ ་ི སོད་ཡུལ་ལོ། །བདག་གྱི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་འོན་ཀང་རང་གྱི་རོགས་པ་མྱི་བརྲེད་པ་དང་།
གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་རོགས་པ་བསྲེད་པའྱི་དོན་གྱི་ངོར་བདག་གྱིས་འབད་ནས་བགྱིས་པའྱི་འགྲེལ་པ་འདྱི་ལ་ནོར་
པའྱི་ནོངས་པ་ཡོད་ན། བཟོད་པར་མཛོད་ཅྱིག གང་གྱིས་ན་སྲེ་བོ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི་མཐོང་བ་
ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྲེ་ན་ངོ་མཚར་བས་ན་ཀྲེ་མ་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡྱིད་སུན་ཞྱིང་དུབ་པ་བདག་གྱི་ངལ་
གསོ་བའྱི་གནས་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ལུགས་སོ། །དུས་གང་གྱི་ཚེ་ཞྲེ་ན། དུས་ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་
ནས་བོ་སངས་པ་ནའོ། །ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་
རྒྱན་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་འགྲེལ་པ། སོབ་དཔོན་སྲེང་གྲེ་བཟང་པོས་མཛད་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་
རོགས་སོ།། །།གསུམ་པ་བསྟན་བཅོས་ཇྱི་ལྟར་བསྒྱུར་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བྱིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་བ་
དང་། ཞུ་ཆྲེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དྷྲེ་དཔལ་རྲེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅྱིང་ཞུས་ཏྲེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །སད་ཀྱིས་པཎྱི་ཏ་
དཔལ་གོ་མྱི་འཆྱི་མྲེད་ལ་སོགས་པ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཆྲེན་པོ་དགྲེ་སོང་བོ་ལྡན་

ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཞྱིང་། འཆད་ན་གྱིས་སོ་ནས་ལྲེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་
པའོ།། །།ཐུགས་རྲེའྱི་ཟླ་བ་རབ་གསལ་ཐུབ་དབང་མཁྱྲེན་པ་དག་པའྱི་མཁར་གནས་པ། །མྱི་ཕམ་གསུང་གྱི་ཆུ་
འཛིན་ལས་འཐོན་ལྲེགས་བཤད་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་མཁྱྲེན་པ་ཟབ་ཡངས་རྒྱ་
མཚོའྱི་སྣོད་དུ་ལྷུང་བ་གང་། །རྣམ་དཔོད་ཡངས་པའྱི་ལྟོ་བར་རབ་འཐུངས་དབྱྱིག་གྲེན་ཞལ་གྱི་བུམ་པ་
ལས། །རྣམ་གོལ་སྲེ་དང་བཟང་པོའ་ི ཞབས་ལས་རྱིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་ལྲེགས་འོངས་པའྱི། །ཆ་ཤས་མ་ལུས་
གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པའྱི་རྣམ་བཤད་འདྱི་ནྱི་གཞུང་བརྒྱའྱི་དོན། །ཀུན་དང་མྱི་འགལ་རྱིགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་
དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །རབ་ཏུ་ལྲེགས་པར་འབྱྲེད་པས་མཁས་རློམ་གཞན་གྱིས་ཀན་ཀའྱི་གོ་
སྐབས་མྲེད། །རོགས་པར་དཀའ་བའྱི་ཆ་ཤས་རབ་སྟོན་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་རབ་འཕོག་བྱྲེད་ཅྱིང་། །གྱིས་མྲེད་སྨྲ་
བའྱི་གསུང་གྱི་མཚན་མ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་མོའ ་ི དོན། །གསལ་བར་རབ་སྟོན་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་དྱི་མྲེད་
མཆོག་ལ་རབ་བརྲེན་ནས། །ལུས་ཅན་ྲེར་ཞྱི་ཞྱི་བར་བསྒྲོད་པའྱི་བ་མྲེད་ལམ་ཚུལ་རབ་སྟོན་ཅྱིང་། །ཟབ་མོའ ་ི
ཆོས་ཚུལ་ཚུལ་བཞྱིན་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་འོད་བརྒྱ་ཅན། །གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་འགྲེལ་པའྱི་
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དོན་ཀུན་ལྲེགས་པར་བཤད་པའྱི་རྣམ་བཤད་འདྱི། །ལྲེགས་གསུངས་འདུལ་བའྱི་ནགས་ཀྱི་ཚལ་གནས་ཕ་རོལ་
ཕྱིན་པའྱི་སྟོབས་རྒྱས་ཤྱིང་། །ཆོས་མངོན་རལ་པ་རྣམ་གཡོ་རྱིགས་པས་ཕ་རྒོལ་གང་པོའ ་ི སྟོབས་འཇོམས་
པ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྱིགས་པའྱི་དོ་ཤལ་ཕྲེང་བས་མགྱིན་པ་རབ་བརྒྱན་ཅྱིང་། །སྟོང་ྱིད་སྲེང་གྲེའྱི་སྒྲ་ཡྱིས་
དངོས་པོར་སྨྲ་བའྱི་ཝ་ཚོགས་སྐྲག་མཛད་པ། །སྨྲ་བའྱི་སྲེང་གྲེ་རོང་སྟོན་ཆྲེན་པོས་བ་མ་བརྒྱུད་པའྱི་མན་ངག་
དང་། །མཁས་མང་རྱིང་དུ་བསྟྲེན་པའྱི་བོ་གོས་མཐུ་ལས་ལྲེགས་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན།། །།འདྱིར་འབད་ལས་
བྱུང་དགྲེ་བ་གང་ཞྱིག་ཐོབ་པ་དྲེ་ཡྱིས་ལུས་ཅན་ཀུན། །སྒྲྱིབ་གྱིས་མུན་པ་རབ་སངས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའྱི་
མཁྱྲེན་པ་འོད་སྟོང་ཅན། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་རྲེད་རབ་འཛིན་སྲྱིད་པའྱི་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའྱི། །སྟོབས་
བཅུ་མངའ་བ་ཐུབ་དབང་མཆོག་གྱི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་གྱུར་ཅྱིག །བདག་ཀང་སྲེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་མོ་
འདྱི་དང་མྱི་འབྲལ་ཞྱིང་། །སྙྱིང་རྲེའྱི་ཁྱོན་དུ་ལྷག་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱི་ལོན་པ་རབ་རྒྱས་ཏྲེ། །མཚར་དུ་
མངར་བའྱི་ཆོས་ཀུན་རོ་འཛིན་སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་རབ་ཐོབ་ནས། །ཕྱིན་ལས་དྱི་བསྲུང་འཕོ་བས་མཐའ་ཡས་
འགོ་བ་རྲེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅྱིག །ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་
པའྱི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི། སྙན་པའྱི་གགས་པས་སའྱི་
སྟྲེང་མ་ལུས་པར་ཁྱབ་པ། འགན་ཟླ་མྲེད་པའྱི་མཁས་པ་ཆྲེན་པོ། སངས་རྒྱས་དཔལ་ལ་སོགས་པ། མཁས་ཤྱིང་
གྲུབ་པ་བརྲེས་པའྱི་ཡོངས་འཛིན་མང་པོའ ་ི ཞབས་རྡུལ་སྱི་བོར་བངས་པ་ལ་བརྲེན་ནས། བདྲེ་བར་གཤྲེགས་
པའྱི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པ། འཆད་པ་དང་
རོད་པ་དང་རོམ་པ་དང་བསོམ་པའྱི་ཚུལ་ལ་བསྙྲེངས་པ་མྲེད་པའྱི་དགྲེ་སོང་ཤར་རྒྱལ་མོ་རོང་པ་རོང་སྟོན་ཆྲེན་
པོ་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། མཁས་གྲུབ་མཐའ་ཡས་པའྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ། ན་ལྲེནྡྲའྱི་
གཙུག་ལག་ཁང་ཆྲེན་པོ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ། དཔལ་ལྡན་གསང་ཕུ་ནྲེའུ་ཐོག་གྱི་སྲེ་ཆྲེན་པོར་སར་
བའོ། །འདྱིས་ཀང་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་དར་ཞྱིང་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིགཤ །།སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་
བསྒྱུར་བའྱི་ས་སོང་དབང་། །སྱིན་པའྱི་སོ་འཕར་ཡངས་པ་རབ་ཕྲེ་ཞྱིང་། །དད་པའྱི་ཆུ་གཏྲེར་གཡོ་བ་དུ་དབྲེན་
ཤས། །འབྱོར་པའྱི་སོབས་པ་རྒྱ་ཆྲེན་རབ་ཏུ་བསྲེད། །གཞན་ཡང་དཀར་པོའ ་ི ལས་ལ་སོ་རྣམས་ཀྱིས། །མཐུན་
རྲེན་རྒྱུ་སྐར་མྲེ་ཏོག་རབ་བཀམ་པ། །རབ་ཏུ་སྐུལ་བར་བྱྲེད་པ་ལུང་རྱིགས་དབོན། །ལྷག་པའྱི་བསམ་ལྡན་དུ་
མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
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མས་རབ་འབད་པའྱི། །པར་འདྱིའྱི་རྐང་འཐུང་རྒྱལ་བུ་གགས་པའྱི་མཚན། །གང་གྱི་ཡུམ་ལ་ཐར་པ་བསྐྲུན་པའྱི་
ཆྲེད། །གྱིས་སྲེས་ལོ་ལ་ས་ག་ཟླ་བ་ཡྱི། །དཀར་ཕོགས་འཕྲེལ་ཚེ་བྱང་ཆུབ་གྱིང་དུ་བསྒྲུབས། །དགྲེ་བ་ནམ་
མཁའྱི་ཁམས་ལྟར་ཡངས་པ་དང་། །གངྒཱའྱི་ཆུ་ཀླུང་ལྟ་བུར་དྱི་མྲེད་ཅྱིང་། །སྟོན་ཀའྱི་ཟླ་འོད་ལྟ་བུར་དཀར་བ་
ཡྱིས། །ཐམས་ཅད་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོགཤ །།མངྒ་ལཾ་བྷ་ཝ་ཏུ།། །།ཤྲེར་ཕྱིན་འདྱིའྱི་ཞུས་དག་བརྐོས། ཡར་ལུངས་པ་
དཔལ་འཕྲེལ་གྱིས་དག་པར་བསྒྲུབས།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྲེལ།། །།
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རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

